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 נאציאנאל?, םיס; די םיט מװארעז נעםר^טען «ייגען

ת״נ  אױפמ<עבט װידער זיעעז שנאות tpo*a *ח ײמיג
jn געגואחזז, r אום׳ברחםנות׳דיג איז *פאזיציצ a n* 

|.pa*npa ׳אםיקט
v םאר hd«p אין םיחחגר אונזערע םון די מ iv o•

מ  און ילעבע? געבציבען זיינען o*n *־ייוןיימן אי
 *un* צאנערען, סאנמנטראציע איז *ײנגידפפאו־ם ויינען
tprn אין גלות אין סארטדיבץן n o n e ,צענדער IPP'r 

a אוגתר םיר n n a םיר או פארזיכערוגנ, די און גרום 
jp*pn גיט na tpma חנ ע  ניט וחןצען אוגגמרדדיקער יי

 ווע־ ארבייםער די און םאכם זייער םון װעחנז ווארםריבען
ru *ורית rn  tpjnp מ פון רעכטען צ מ  «ייגען ויי ו

ברוםאציםעם. און אכזרױת אזא סיט געװארען גארױגט
 *un אין אז װיםענדי^ נליפליך, זיך־ פיוזלצ! םיר

מוננ מ שנ  םוצהארצינע די םיר jpa*n אונתרער *נ
a «ן שטיצצ n לײבאר, *װ טעעדרײעאן אמעריסאן 
 םא־ צו פאםפײז אנםמצאםןנעם דעם )8 פיוזרט װעצכע

 פאר 1D8P צוס אםןריסע םון ארבייםער די ביציוירעך
 IPB8T אין און טעראר םאשיסםישצן פון באםרייאונג

 צענחנו־ אוננתרדריקטע די אין תרננות די םאר מםיצע
אייראפ?. »ין
רןןליף״ און *רכײטסל*זיגקײט פון סד*גקדיק די

 געםראפזנן חאט צוזאםענבחך עקאנאםיעןר *un ׳..,3
 אין גרויזאטסיים. גאנצער זיין םיט ארבייםער אונזערן

 די םון ריײידענרען אס יר*פיטעז זײ װאט *ייט חנר
 צוריק־ זיידען רייכםיםער נאציאנאלע די פון איינענטיםער

ײ אלץ נאך זיך־ נעפיגען געווארען, ממנתצט  1אי אונז נ
 צײ א אין ארבייםער םיליאן צוועלף איבמר אגמריימ

 םיציאנעז אןן ארבייםםצאזינפײם מטענדינער פון שםאנד
a* םיילוױיז ארביימען װאס אנדערע, n בא־ פול זיעען

 זייערע טייצען מכירוו^ סצענציך־נידערינע טאר מעטםינם ..׳
«ן וועצמג לייד־פן ;  באדיי־ א םון נורצ דעד נעײארען די
פ*לפ. אםעריפאנער פון טייל נמנחןן :

אנ־ איז dp וחןצכע ווי ריימר װאס צאנד א איז
 *ו םיםלעז מיט ;אוצרות נאםירליכע איז לאני דער

 איז עם וועלכע »י גרעםערע רייכםיםער •ראדוצירעז
 נרינ־ חןר םים ;פארםאנט םאלפ אינדוםםריעלער אכדער

 לעבען נמנשליכען םעהר א טאםען צו םענליכקייט נזנר
 פרא־ פון םיםםעם געהערינער א אונטער אלזמםן םאר

 צװאגצינ װי םעהר זיינען פאנאגדערםיילונ^ און דױןציע
 1אי שםיצע רעגירונגם אייו* אננעװיזען נפעות טיליאן
 םים נטםות זייערע אויםצוהאלםעז נעצוואוננען זייגען

צונעם״לט. זיי װערמ וואט גראשעז פאד קלענלימ וײ
 צדסה בחןסלאר וי אן אפחענגיג זײן צו אג*טאט

*נז,8*ומײ זיי ווערט ײאס  אננד ארבייטער די זיינעז י
 םיםםעם עקאנאםימע די איבזגרצואנחגרמען ׳אלאםען

 צו םענלימיים די נעבען זיי זאל װאם אוםז, אן אויזי
 פרא־ וועלכע באקװעסליכקיים ױ און נליק דאם געפינען

c m אלעםען. פאר אפעז8נזד האט ציװיליזאציע און
 װאם רייכםום אוז םאכט דער םים צופרירען ניט

מן זיי אזי m נ n  ,p ir אינ־ פוז טאננאטען די זין 
אמ און דוסםרת  אוםגעזעצלימ *ו אםערימ, אין פינ
מז כדי םיסלזגז,  חנכט זייער פון ארבייםער די באריי

מז און T* *רנאנמיחנן « עי א  ווייםערע פון ויך נ
 בכח נעװען ניט זײנעז זײ װאו רארם *פסילואםאציע.

 קאםוי םענליכען דעם אין ארניינמר די באזינעז »
 נעומנ־ זיך די האבען נעביט, אינדוסםריעלעז אױם׳ן

 אנחזרע און נעריכםען די פון הילוי מקראנען און
אזוינע םאמז צוגיטט אױא אינםםיםחױעם

| k  I M A M P  M p L A | k k פp k 4 p  p  k -------- — --------— — •רבייטער. די פ^ר נחוליך דין קעגען וחנלכע \, י

 םאנוםעתםעורערס די לינ״ ליבערטי .אנתדיקאז די
 זייממ קאסערס אװ ם׳פעטבערס רי און אםאםיאייעאנם

 פאמיס־ װעלכע דורך אגענםורען, •לוטאסראםי׳פע די
לאנד. אין אונז בײ אױױ עפראצען טענחגנצען טישע

 כוחות די באזינם האם וועלבער ארבייםער, רער
 דיכסט אין אײננעטפאגט ויי האט און נאטור דער םון
 כומווו די באזינען וועט אןן jpp טענעהייט, דער פון
 ״untmm די וועלכע דורך נותאלט, איז רעא?ציע פון

 פעריאחנ איצטינער דער איז ראטעווען צו זיך זוכען
 אײאננאוד *un ווערם טאל אלע װי איצם הריזים. פון
 אפ העננם עם וועלכען םון קאםף, םעכטינען tun פון

 *ר■ די פון געשטיצם םענמהײם, דער םיז ׳שי?זאל דער
 ב** םעתר אנט׳^םען, םעהר ארבײטער, גאגיזידטע

 און אויפגאנע איהר איבער איז dp װען װי װאוםםזינינ
םאראנםװארטליכקייג^ איהר

1 פ$דערען םיר
 *80 ױ םיר םאדערען געביט נאציאנאלען אױם׳ן

 “UTU'P פון אפעאםעז דאם ארבײטם־װאר; עטונדינע
 די םאר ׳אםיצע נעגינענדע און כםדר׳דיגע ארבײם;
 ניט ארבייטםלאז זיינען וועלכע סאםיטאליזם, פון סרבנות

 ד*ס ;עלטערע די םאר זיכערהײם ;טולד זייער דודך
 דאם ;ױניאנם קאםפאני שענדליכע די םוז אפמאפען

 קענד און זיך ארנאגיזירען צו ארבײםער די םאר רעכט
 פון ארײנםיטתנ דער אהן רעכםען זייערע םאר םען

 פאר־ דאם ;אונםעח־רי?ט ווערען נים און פאורטם,
 פאר־ צו עריט ywoPtt אזן באװאפנונג םוז פלעגערען
 םעל־ צמי׳פצן פארמטענרינונג געעגנזײםיגע די בעםערצן

 נױר פארזיכערען געבים אינטערנאציאנאלען אױפ׳ן קער.
 לענרער אנדערע די אין עוועםטער און ברידער אונזערע

 דעמא?ראטיע; םאר קאםוי וייער אין עטיצע םולע אונתר
 םון דערנייכונג דער םאר ;םרידען אלוועלטליכען םאר

 אוגטער־ די וועלכען אונםער םאציאליזם דעםאסראםײפעז
 זיייני איבער הערמער די ווערען זאלען םאםעז דריקםע

׳»י?זאל. איינענעם
 םח ארבייםער ארנאניזירםע די אויןז פאדערעז םיר

 םיט זיף פאראיינינען און רייהען די עליםען צו יארפ נױ
 איינינ* ארבייםער םאר דעטאנםםראציע דער איז אונז

 נראונדם פאלא די איז דורכםיחגז װעלען םיר װאם סײט,
 ארבײםער די םים צוזאמען םאי. ער׳אטן דעם םרייםאנ,

 פראקלא־ װידער םיר װעלען וועלם נאנצער דער איבער
 פרידצז פארזיכערען *ו אנט׳אלאםענהײט אונזער םירעז

 פאר־ טווען טיר םענשהיים, גאנצער רער פאר נליק און
 ארכיי־ אינםערנאציאגאלער םיט דעםאפראטיע אײנינען

 פאר נאראנטיע איעציגע די איז דאם אײנינ?ײם. טער
פרידען. און םרײהײט

 ארבייטער די םון אײני;?ײט די זאל לעבז לאנג
!װעלט גאנצער דער איבער

I םאי ערמטער דער זאל לצנען לאגנ
םייעמננ! םאי דער צו גראונדם פאלא די צו אוי^

יארק נװ טון ^נשערעגץ י8& ײניןזן טרײד די
 אברחם פ»»\-פא\; אנטאניני, לואידזעי

 ספעפטאו נאטאניעל ואפאיגאגזײיזדג םילער
 מאריס j \גײפ־פ««ופפ\—.)vjnv *די1ופירי

 Tksrni אירי•* ופאראיױיגפז פיינסטאון
פאו•5(זז?ר —

 עותניו נמ8 גראונדם: פאלא די צו הוםען צו װי
 םע6 ;םםייעאן םטריט םע155 — םאבוועי
. ;םםיי׳>¥) סטריט םע156 — ״על״ עװענױ . .״ .

םםיי״״יי סטרים םע167 — םאבועי בראדמעי
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גא־ דובינםפי׳ם פרעזידענם
 דער םון םיםיננ דעם אויזי ריכט

 לאס אין עקזעסוטעוע נענעראל
גענע־ האט ײאם אנדדצעלעם,

 בילד אייגדרוסםםולען אזא בען
 אינטערנעעאנעל, רער פון ׳»טאר?יים און גרוים דער ן

 נע־ דערזעלבינער םח םיטיננ דעם דערםאנט אונ<
 דערזעלבינער איז צוריס יאר א םיט עפזעפוטטוע

פילאדעלפיע. אין ציים,
 זיך האט pu'Dtpptpp נענעראל דער םון זיצומ די

עטיםוננ. נעהויבענער נאנץ א אין אננעפאננען דע&אלט
 פוז איינדרופ דעם אונטער נגםילט נאך זיד האט ן

 אינטערנ׳מוא־ די זוען נ.ר.א., דער םון חדמים חאגינ *י
 אזוי נעװארען און אויםנעװאקסעז גרױם אזױ איז

פרע־ םוז באריכט דער און א״נםלופריױ. און
 דער םון היםנלירערצאל דער ווענעז דונינםהי

 טע־ םארצוױינטער פיל איר םיכאנםען, אירע זוענען יאן,
 אויסשפריײ זױיטערדינער פאר פלענער אירן און נקיים

 ױם־טוב־ נאר ׳צםיםומ די חאט ארנאניזאצי^ און נ
 סלא־ א םון דונער א וױ פלוצים, נאר נעטאכט. דינער

 דער םון זיצוננ דער םיטען אין אמ חיםצל, חצלען ן,
 נ.ר.א. די אז טעלדוננ, די נעלוםעז עפזעקוםיװע נענעראל

 איר האט געריכם העכםטע דאם וױיל אפנעמאפט, ווערם
 נע־ װאלט dp ip» אונפאנסטיטוציאנ?ל. פאר «ר?לערט

pn| בילד א 1אראפנ?ם? זאל »אם פאםאנראף״ א דצרבײ 
 טאםצנם, דצם איז pnwpptpp דער פון םיטנלידצר די פון

 דאם װאלם ,ipoippuu איז במורזז םרותרינע די מעז-
 נדופ?ז־אוים- א פון ביימפיל א פאר דינצז נצפענט בילד
PWI נ?םליף האם עם פארצװייםלו^ םון tyvDonpp 

 אײ די pnwpjnpp ד?ר פון טיםנלידער םייסט? די בײ
 ניט ױניאז די װצם נ.ר.א. דער אהן אז נצרצייגונג״

ipjpp און װאוקס גרויםען פלוציםדינען איר אגחאלטצן 
 ?ורצ?ר ד?ר אין האט זי וואם *אזיציעם, גייצ אידמ
 טוט, םאכצן נצפרובירט זיך האם jpd אייננצגוםצ!. צייט

*dp *un דער פון זיצוננ די כצהאלפ?ן. װצנינ האם 
אין אננצפאננ?! זיו ה*ט װאס ,jni*wpptpp מננעראל

אין נמל*ס?ז ייד ח*ם מםיםוננ, נצחוימכעל «טאר?.....
שטיםוננ. מדריממר נאנץ
 ד?ס פון מױן ם*ריב?ר, י*ר א איז צייט תנצר פון

 -ptpp נענצראל דצר פוז זיצוננ?ז די »אס אליין,
jnv אנדזמצ־ לאס איז גצװארעז *פנעהאלטצן זיינעז

 פון טייל טויזענד דריי איבער פראנציספא, סאן און ם
ז יאר^ ו  אינטערנעעאנ?ל די אז םאר׳צטצחן, םען «
 ניט און װאוסס איר איז :צ.'ואר?ז *ינצמטצלם ניט ז

 אז םראכמען, אםער ?ענ?ן טאנכ? גצװארען. ואכער
 *pj די און אננצנעם <אמ איז ?אליפ*רלי? איז דיימנ

puwpptpp אבער ױאוילנצחן. ג?ל*זט זיד חאט 
 אין pmpjnpn נײ־אנטד??טע ?ײז נים איז ארניצ

pp, ג?נ?ראל די און pu'dipptpp לאננ פון עוין חאט 
אםצ־ אין מטצדט אזצלכן םאראן זיעען dp א«

אינ־ די םראנצים?א. סאז איז אנדזש?לעס לאס וױ
 ^ויז לאפאלס קלאו?סאכצר דאחנמן חאט

dp l ja>n ח*ם *un* נ?חאנ- ניט זיר a?*®״

 ?אליפארני?, אין זp*רDדורב זיר אזױ odd דתנ?ן דצלט
 *רנאניזא• ניצליכ?ן א איז צװ??ם?סינען א tptpu נאר

 אינ־ די װאו בר?^ פ*סיםימ?ז Dpד בײ באזוך ציאנס
 א נ?ײאונ?ז י*ר פ*ו pdppP די איז האט ם?רנצעאנ?ל

 |.PDP8n איז האלט זי װאו און םיםנלידצר צאל נרויס?
 IP8i*. PD:8pnn די — אנזש?ל?ס לאס אין פארזאטלוננ א

 םויז?נד צזױי ארום ipdip dp זואו — עםאדם מאפ״
 ?טײאס איז דרעםםאכ?ר, און ?לאו?םאכ?ר ארגאניזירט?

 פא- װיכםיג?ר א פאר ווצרצן באטואכט ipp װאס אזוינפ
 איר אין קײנםאל נאך האם אינטערנ?מאנ?ל די סירוננ.

 איז טיםנלידצרמאפט גרויס? אזא נ?ר,אם ניט נידציבם?
 *un אז נינ^ צוױיםעל סײן איז dp אוז אנדזע?לעס. לאס

 א האבען Dpii pnwpptpp נ?נ?ראל דער םין באזוך
 ארג*ר dpi פח ?רפאלנ ד?ם אויןי זױר?ונג ׳שטארס?

 צו *נג?פירם דארםעז ווערם װאס ?אםפײ(, ניזאציאנס
 *un פון םייל?ן ארנאניזירם? ניט נאן־ די ארנאניזיד?ן

dpti .?און אינדוסטרי dp י אויסנ?װא?םצן אויך איז  ו
 tPDun אויך און םראנציםלא סאן אין אנם?רנעשאנ?ל

 אזױ און ?אטפײן. ארנאניזאציאנס אן אננעםירם װ?רט
פארטלאנד. אין און סיאטצל איז םאס ?ל?נער?ר א אין

 פיז באוױיזען ?ײן זוכ?ז צו נויםינ ניט זײנ?ן dp נאר
 זואו?ס dpi ווענ?ן צװייטער רער פון אדער מטאדמ איין
 אלץ װי iPDpa dp האם ?pd אינם?רנ?׳צאנ?ל. ד?ר םון

 ציפ?ר?ן די באריכם. דוביגס?י'ס פרעזידענט פון ג?ז?חן
 בא־ גאנץ איז אינט?רנ?׳»*נ?ל די אז וױיז?ז, באריכט םון

 vernfi די םאר םיםנלידער׳ןאםט אין נ?װא?םען דייםענר
 ®ײ ־ipp*WDr פיל ג?װארען אויף איז און חרשים צוועלף

נאנצי?ל.
dp ,נים אז הייסט rijppip װאס דצט, אויף n .ר.א^

 אזא tpnpj איז ראס װאם און נעװארען אפנ?שאפט איז
 יוניאן די ד*ד איז ױגיאן, דער םאר פארלוסט נרויס?ר

נ?װאר?ן. שםארק?ר און ג?װאקס?ן
op ל'יכם?ר ױניאן דער םאר נ?ותז נ»ױס ײאלט 

א. די fpn ?אםוי, איר אנצוםיר?ן  אפנזד ניט זואלם ^.
 ניט ipoip טאנכע אין אפשר װאלט זי ;נעװארען שאפט

עצד אנשםר?ננוננ?ז שװ?רצ אזצלכצ םאכ?ן נצדארפם  אי
 *בע־ נ?װינ?ז, צו זוכט זי װאס פאזיצי?ס, די נעםצז

 איכם«- די ײאס שווערינ?ייטען, אל? אױןי קו??נדינ ניט
 נים זאלצן dp גרויס װי איז וו?נ איר אויף נ?פינם :?שאנ?ל

 dpi *נצופיר?ן זיך פאד?רצן װאס אנשםרעננו:נ?ן די זײן
או נעהט האםױ,  פאר־ שם?נדיג אינם?רנצשאנ?ל די ד
 אכט די איז אײנפלוס. ם?ר אלץ נ?װינט און ווערמם

 פארנר האט דובינספי פרעזיךענם װאפ צײם, שטונרען
ipd נלויז צר האם אריכם,3 זייז םים ipap: B29H1 
 צר opa jp:pn שםריפ?ן אלנ?םיינ? איז ליפ3ער3אי אן

 אײ אינטצתצש*נ?ל ד?ר פון טעםיניזייט דער און שםאנד
 אזױ און אויסנ?װאפםען זי איז נרויס אזױ לאנד. עי'ז3

ט?םינפיים. איר איז םילםאכינ און םארצדױינט
*apa אז דצרצ?הלם. אויך האט אריכט3 דער dp 
tp rn פ»אל?ן די נ?װאר?ן אױסמדפצפם נים וױיט נאך 

o םיז n םון װאופס a n .אינמ?דנעשאג?ל dp זײנ?ן 
anapriDנדליגpצ סר א פאראן נאף  ap 3אaײטap וואס 
wa־oanaim a .in p it oa’nauja* iPD צ*ל• די איז ט־ויס
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 אינדוס־ oy 11 i«ump ד«ד ייין
oy .ttBM R K 'tw  yno נרויס׳ז פאי־אן נ*ך זיינעז 

im איננ»תע׳)אנעל די װאנעז םון תוואצןן r  m איר 
 זואו ערםער סך * ip נאר זייניז עם וואוק^ זוייםערדינעז

 ¥**נמל, קייז ניטא קעכסעז. *ו און ארגאניזיחנז *ו
oy םאר־ און םאתוערטם אלץ םירט זואס יוענ, א איז 

4 \ ערסס.1|1ו
»*«

ע די ט מי א i מאר־ ס n מנטםער העסליכער no
i n צו עסזעהוםױת נענעראל 

ר » ט ס רו ly דעם ׳<'׳<• ג iin o r דער פון בריוי
ע צי # #ניז ב ר  סאסיטע דדײער ססעציעלער און א

ל די ע אנ ש ע רנ ע ט נ  דער סון ynuipyipy דער «ן אי
ליי־ ny jynnnyD אםצריקען ״י

pדי אויפלעזען זחנמן ור nrosp אינדוסםריעלער סאר 
 העס־ וועכינער קורצע, אין סעז ¥•״) *י• A(. *רנ»ניו»צת

מ  װען ערמטענס, :אזוי זוערען אויסגצדדיקם יוערםער לי
trump jyo נןזעץ. דאם חיטען זאל ער אז איעעם, סון 

 װארסם צוױיטענם, נעזעצליך. חאגדלען אצייז סען דארזי
 אונטריײ אין באטוצדיגוננ יעדע צוריק איגטערנעטאנעל די

 אין און לײבאי־ אװ סעדערייטא) אםעתסען דער *ו חייט
 זוערען טרייבער אולםיםאםום די און ײניאניזם. דױאצ

 טראדי־ די איז נעטיכםע נאנצע די אז דערםאנם, דןדביי
 טטענדינ איז זי אז ײייזען, אינטערנע׳צאגעל חט־ סון ציע

i צו םריי נאײינז n און לייבאר אװ סעדערייעאן אטעריתעז 
m םארםע יעדע באקעטסט טםענדינ חאט זי no דואל 

 און באווענוננ ארבייםער אםעריסאנער דער איז יזגיאניזם
jyn אינדום־ סאר לאםיטע דער סון םעםינסייט דער 1אי 

 טסור איז עם וועלכע גצווען דואלם ארנאניזאציע טריעלזןר
מר אינטעתעטאנאל רי זואלט יוניאניזם, דואל פון  זי
גענוםע!. ניט אנטייל סיק איר איז

ymoipyipy i האםיםע דדייער די n  no אםע־ דער סוז
מן  אאנעי ניט אפילו האט לייבאר אװ סעחנריי׳יאז רי

 צונױוי טםעלעז װאם ױניאנם, די טיט סאחזצר סיח חאלםעז
 גאר דורכנערעדם, נים זיך זיי םים חאט *י• ״סי. זײ

 אולטי־ ?ודץ־טערםינינען א ארויסנעטיתט גלייך ויי תאט
 ארגאניזאציע. זייער אויסלעזען נ׳לייד םוזען זיי אז טאטום,
 סאנםםיםוציע חנר לױם קאםיכ״ג דדייער די האט אזויגס

 רעבם סיין לייבאר, אװ סעדערייעאן אםעריהען דער סון
 נימ אויך זין־ האט קאנױטע דריתר די .tip *י מחאט ניט

 צו אוז באטולדינוננ איד באגרינדען צו םיח די געגוסעז
 דער איז יתיאניזם דואל ג*סוגצן חאט n urn וױיזען

םי. דער סון טעםינקײט  אולטיםאטום, אן אין א׳. אי. ,
Dip אױםטליםען, וױ טםראוי, טווערער אזא נים דדאם 

Him איבצרציי־ און נרינרליר זיתר יײז באטולדיניגג די 
באוױזען. נענד

oy האנדלוננ נאנצע ױ אז אוים, זעחם tie עסזע־ דער 
 איז לייבאר אװ מדצרייטאן אםעריקעז דער no קומיזת

מר אח נצרװעזע א רי  !יענינ און איבערנ¥איי<מע אוא דז
 עם אז םארנעסען, ניט דאך ivp םען אימרנעלייננמג

 אינםערנע־ גרויםצ סג^ טױן <איצם 9 וועמז ®יך וממחנל
yjyv* םער צוזאםען האנען ויאס ױניאנם, נעטאנצל און 

 סע־ אםעריסען חנר סון םיטגליחנר אלע סון <yopi א וױ
מז לייבאר. אוו חװיי״מח  טטעלען װאם ױניאנם די «וו״

סי די צתויו•  גרעסטע די סאקםײס «יך געםיגען א״ אי. .
 סעחגרייטאז אםעריקען וײ זואם ױניאנם, װיכםיגסטע אח
 לײכםזי־ איינסאך קציננם עם אין סארטאנט■ צייבאר אװ
 דאך <ױיםען אויםטליםען. םיט זיי סםראזצעט םצן ווצן ני^

 ליײ אװ סעדעריחסאן אםער״ןען דער סיז פיחנר די מזױם
 נזדצאנעל אדער אינםערנעטאנעל אויםטליםען אז באר,

 תאנ־ דצר <ױט זאך לייכגמ אזא ניט װייט איז יתיאנס
 רער האוארד, טױן האט סעדערייטאן. דער פון יטוצתטמ

 אננעוױזעז, ױניאן, םאיסאגראסיסעל דער פין סחנזיחןנפ
 נעטא־ אחנר אינטעתעטאנעל אן באטםראםצז צו אום אז

tn םען םוז יוניאן ג*ל v n אנווענטאז א סון בורצלוס א^ 
 םיט נעװארעז אננצנוטץן איז װאם פצדערי^צאז חנו־ יין

 טטי־ די (וואו סאל ראל א חדך םאיארינמם דריםעל צוױי
t n דעלענאםען די טון tPnyy םים־ צאל חנר <ױט זיר 

 מייס חאוארד אױב און סארםרעםצן). זיי װאם נלידער,
or, ױמזצז% oy ר דאך מ  חנר סון סיםגליחנר די אייד זי

yivoipyrpy אין פצחןרייטאז. דער סון oy נוײ נים איז 
ען סיל \vivp צז סיג מנ אז צונויפצוחנכענצן, כדי חז

אז א אױוי קען םעז מיז קאגוחנ̂נ
נענען טטיםען צװיײדריםצל נױםימ
י זוייל קרמען.  יוני אינדוסםריימז סון *נומנמר ו

מז ניזס ט מיז דער אױוי ה מנ  סעדערי• יחנד פח סאנו
 דדיטצל א וױ םער נעתאט םיטי *םלאנםיס אין

םען.
 נערו די דעם סון טאסע oy זיך נעםט אסטר נאר

א״. אי. .םי. דער no נצמצר די כיי קײם
 .נעחמםינסיי נוםער דעם סון סלאץ אנדער אן 1אי

 חנר פון ענםסער םולער דער ןyגyגyרגyאיב זוערט
ם צו עסזעסוםױוע ראל  אולםיםאטום חגרנמונטען ת
 דער םעדעריײטאן. דער םון פטטיטצ חײיער דער
 נױו רy א« נד,yאיבערצײנ אין סלאר אזױ איז סער
 ןונוױמעז, בלויז םיר װילען דא סירױצים. אין ניט זיד

 איצםימ דעם איז איז. א״ אי• ״םי. דער tyatni קאםי דער
 וױכטימיים אראסטיעער העכםטצר דער סון םאנמנט

 m דובינםסי סרעזיחןנט ארבייטער. אםעריקאנער די
 ארויםנעבראו איבערציינענד און קלאר גאזונדערם עם
מן חןר אויןי run יייז איז א  סח םארזאםלומ ם

 סרעמן, סען איםיצער אנדזטעלעם. לאם איז ױניאן
 אינםערנעטאנעל די זואם סאר נעזאנם, ער האם
 •nntp דעם איז סאראינטערעםירם ׳סםארפ אזױ זיד

 אינטערנז די דאך האט ױניאניזם. אינדוסטריצלען דעם
 ארנאניזאצין איר איז טטערוננען טום סײן ניט שאנעל

 םעםםגעטםעל( אזא ניט דאך oy איז און ארבייט.
 אומאנין זײן םוזעז ארבײטצר די אזױ זוי סרינציס

 yערםאלנרי'כ <אנץ בלויז ניט פאראן אייד יאר זײנעז
 רyנטפy דער ■ראגחןםױת. נאנץ אויד נאר ױניאנם,

 אז באטערסם, דובינסיזי סחןזירצנם זזאם איז, 1רוי
 אי: ypםא האם ױניאניזם אינדוםטריזןלצן סאר סאםןי

 נרוימ] די וױיל נאדייםונג״ סראקט״צצ א הױסםזעכליר
 איז באטצסמינט זיעצן װאס ארבייטזןר, רyאנpריpאם yDםא
מ די רוי  ־;Mm און סראדוסצימ םאסצן פון אינדוסטריזןם ג

tyrn  yo ארנאניזירם, ניט tyjyp וארגאניזיו נים אנדצרט 
unjni אינ< די איז ױגיאנם. אינדוםםריעלצ אין וױ 

ל צ נ ^  אי צוליב אינםעחןסלן, אײנענע איחן צוליב איז נ
»^oy3yj סראגחןס איז צרפאאג DאראינyDרDy,אז ירט 

מ רוי  ארבייטער אםעריסאנער אונארנאכיזירמ םאםעז ג
 ארבײ צאל די oyn ,oiyoeny ותחגן. ארנאגיזירם לזןן

A< לאמ r m  nyjyM תן  ארבי• ארגאניזירםע צאל די ו
oyn ר מ חנ  זי• ארגייטער די וואו דארגמןן וחװזן. מ

 ארבי• די און ארבייטם־טאג דצר איז ארנאניזירכ^
W P ר גמר איז ^ בי ר  בא• קרימז חןריבער \V3VP א

 ארבייםעד nyo פאראן זײנעז oy ttm און מעפםינוננ.
 קליי־ די סון סויםער טזגר סאראן זיעצז פארדינ¥ז, זואם
 סרא• אינםערנעשאנעל חנר פוז םיטנלידצד די מאם דזר,

או איז ו*ס אבצר דחױוען.  נרױםצ די ttm אלץ. ניט נ
 אתא־ ניט זייגעז רyDארבי' אמריפאנצר די םון םאסצז
trm לאננ¥ ארביימןן אוז ניזירט o r זזונמד־ א פאר 

 טיט וױיט צו מחז נים Jyjyrynyop^ די typ לייז,
 נים typ «י םיםנליחנר. אירע סאר פאחנרונגצז אירע

מן ױ  Mo אזוי זיינצן אנחוחז די ttm פאראײס, צוםיל ל
 ג»ר םים לענעז וחןט לyאנryרנyאינם די הינטצרטםצליכ

tyooyp J5yony וױים פארyרדיגy סאר סארבעםערונגען 
 אםצ־ ־un no םיילוגז אנחןחן די nm םיםנליחןר, אירע

ny»P’n און ארנאניזירט זײן וחןלען ארבײכמנרםאסם 
 אמ דעריב¥ר אט או| לאנ^ זייזןר tjnyoyo^o לען

M w pynyow ר אין פאראינטצרצסירם אזױ  ,םי. ת
jpp איר איז n* א״ אי• iiy

 געלד מעהר
 בילתעם נואר

טעטינקײט

* •
ױכםינסמ די צוױטזןן מ ז א  ו5נ

tyo נענעראל דער פון yii'Dipytpy 
 א אחן איז םיםיננ, tyoyp איר אויוי

 צו דצריבא׳צלום צוױיסעל
o n  tnyo כילדומ םאר פאנד 

 אױא יאר א דאלער טויוענר 60 פוז אויסהלערוגג
טויזזנגד.
n סין בילדוננם־דצסארםכמנט חװ־ n אעםצתו 

 M אונטערהאלטומ םסארם״ ארית אויך נצםט װאס
o אי| האט n באדיימצנד גאנץ יאר לזזצנמן 

ט ר ם זײן מ no oyrm 60 און מטינפיי s *in

;*M־ M‘. . i { , ״ , . י   ■ X *  , v ■-ק■- t  O. v

־ ................ ,

sAaiii ilia
P
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« , - ■ ׳ ______________________ - _______________ .

ן o«n חייער, rm איז ״איעגעםיי<ם om וזאט « w\
 חאט ער עמאגאםיש וױ קזקענדיג נים אים, *אר קיײן «ו

 אינ- דער ®יז נמטיגס'ים בי^דװגם געפיתג נים זיך
 אין איתילאנג װאריםסטען דעם געםונעז חאט מערנעמ^נעל

ע  דערםרעחענדער א זייער איז דאם ילאסאילס. אירע ̂א
 טעטיג־ בי^דונגס דעם םון אויםברײטונג די אבער פאסם,

האםטען. גרעסערע םיט םארבונדען איז סײט
 דער םון ביילדונגםטעםיג^ײט דער וחגגען פראגע זײ

 טײל באדייטענדען א םארנוםען האמ אינםעתעעאנעל
 םיטינג. עסזעהוטױחג׳ס גענעראל דער פון צײם דער םון
 אויםגע־ םארהאנד^ונגעז די םון םאר^ױױ אין איז עס

ען זואס די אז װאונש, דער געװארען דריקט  ווערען װ̂י
 דורכ־ םארפיליכטעט זײן זאילען ױניאז דער אין בעאםטע
 גע־ ווערט עס װאם <ןורם, בילדוננס געוױםעז א צוםאכעז

̂ען זײ כדי דעפארטסענט, בילתגגם חגם םון געבען  זײן זאי
טאן. דארםען זײ װאס ארבײט, דער םאר צוגעגרײט בעםער

צוגעקרא־ ילעצטענם האט חןפארטםענם בי^דונגס דער
 טעאטער. ארבײטער .דאם— אינסטיטוציע נײע א געז
 זועט םעאטער דאס אז גערעכענט, מען האט אנפאננ פיז
 אע־ דער םון אינסטיטוציע יס*יכע5אויסש קײז זײן נים

 במותםות ־ווערען אויסגעהאילטען װעט נאר טערנעעאנע^
 זזאט עקזעקוטיװע גענערא^ די ױניאנס. אגדעחן מיט

 דער םיז אינסםיםוציע אן זײז זאל עס אז באמאאםען, אבער
 און ווערעז. אױםגמהאלטעז איר םיז און אינטערגעמאנעא

 צו בא׳פמם דעם באגריסעז צו באזונדערס דערבײ איז עם
 דאילער םויזענד םון און םויזזןנד צ םון פרײז א נעבען

 װעילען עם װאם פיעםעז, ארבײטער בעםכמ צוױי די םאר
טעאטער. םאר׳ן ווערען אנגןדפריבעז

איגטערגזדפא־ דער םון דעפארםםעגט ביאדוננס דער
 טע־ םייל־םארצוױיגטע און פיילםאכיגע ברײטע, זײז איז נע*

 אנדערע די םאר מוםטער א אלס וײנען תען טימײם
אםעריסע. אין ױניאנם

ר ע ט ר א ב ר א ס דמר פ ש^ו  -py גענעראיל דער םון גא
v ,םאר־ זײן זאל אװערםאים אז זע<ןוטױחנ

]¥ * םאילען דרינגענדע אין אז און באטען *ע אצי yאלpלא די םון זאיל אװערטאים אניז ־yp םyארג
y jyjרלויבם tn y n םים בלויז nר ר  צ

ג טונ טי ט, םון ט דענ רעזי ארל זיכער וועט •  באנריסם טט
tn y ii טנלידער די סון n םון םי n .אן ױני

oy צ איז  אין סראבלעםען שװערםטע די שון איינ
nר pלאוDpאכyאן ר  דרעםםאבער רn 1אי אױן־ װי ױני

אז, ױ ױני אנyD ארבײטער די םארלעננערעז צו ז  אוז ןyז
ט זאלען טרעידם ביירע די פון ארבײםער די אז  דאר־ ני

tsfo ־«tn y » i איז לײדינ• יאר אין זואכען םיל אזוי 
nאן קלאו?םאכער ר  סאר כמעם •רןובלעם א דאם איז ױני

i n ט נאנצער אס ציי  אלםע 1א איז oy טירם.oזיpy וי וי
ױ ניי. שםענדיג בלייבט װאם פראנצ ט dp ז דינ ך ענ  זי

i נאו־ n ט אן,1סע ארבייטם אננ ר ס p די כיי א) יי ^ p- 
ר מ א r א ט o ip o n אזוי װי tyo בייטם-1א י1 ?ענען זאל 

הען אביםצל םצזאנצן סצי ה זyאכoי זיי און אוי צ  בסרט, לעננ
oy ttm םם ך טחנ ה זי » אpD בײםס1א אן אז נ ־ tז או  פ

o r u y ך ך זי ס ly ג n n o ך. װי נעװעהנלי
o איז אז נלויבען, ?לאוסםאבער n פון סך א n זיײ 

:iy אוט־אורםאוז״ י1 ינ1טול, i m r. אבער dp איז 
o אויו• n אנ בײ טוין סלאץn n אננע־ .נעלענענהייטען 

o אויוי jhippip ניט אז ,tn9iiyi וױזצן n װאס n 
 סחובלזןס צרנסטע גאנץ א tyrn iyoyr .אוכדזזורטאון״

i 1סא n ,אזא נים צאל זייער איז אר1 אבער ױניאן 
yo’n j, ן אז anM מאכעז ?ענען זײ זאל מ r אלצ אין 

1 tie n mלאוסםאכער. י? oy אוסנליפלײ אן נצוױם איז 
i n יך1א אזױ אין אינתסםמע, ?לאו? די אס11 צוטטאנה 

o י1 m ^איז אינתםמ־י o n  no ,אס1< םין typ ipd 
מן. א יױ1א סלאץ אײן tie tn^פיyא^יב לייכם ףי » tyo 

typ, ,לאםביננ זײ םראנצן1יבע1א ניט לסשל* tie היי־ וײ 
no urt מ א פ1יא נ  iypip' vj n אז ן״,1טא אװ ם1.

o iv iopo מז זאלצן iyoo ipp tyo בייט.1א אחן בליי
i ללאוס ^  M r א o m יו נײ א  typioiyano

.&k
.« * 1

M r א n דארי oy םאח״. אװ ם1.  tm  in i f־i־ ״» 
tn זאנט y n, ליינםאל אז oijn אן די מי nyjy אזןי *jp י
 לסנסר טאון׳ אװ ״אום ױ באקעםםט לזאם1וױ |1א נײצ

ran איצט. זױ
i אז ,1אבע גלויבען 1טי n 0 םארבאט’ipiyiii# tie 

o 1צ 1אנע1בײט םך א ײעט n ז 1צ ?אםף«  די 1פארלעננ
n ן1א ז.yזאנyס אלבײטס  ttni י1 1אי 1בײטצ1א y r* 

i טיםהצלפצ! װעילען סמר n ױניאן o n  t n ’oo in פאו־ 
p לאזען זיך וױרלוננ ז״ן וועט ב^ט i«o r .סילזןן

האיטסטאון די
קאלאניע

זיך האט  oy װאם אונז םחנהט  oy 
פארוױומיי צו ז yבyגyאײנג i ’^ :y  

י1אוי יראיצקם האיטםטאון  nm \ל'בע 
אילצמען םאר גד .yלyטlyגy צוםריד איז -וואם אוםן, אזא

און אינ^רנצ^זאנע^ דער םאר פײגיציך געורען איז  oy 
אדויםצוםחד ױגיאן ר yםאכpיצאוp רyp יאר נױ ח*ר םאר  

פריהער איז ר y זוי ^py^ns האיםםטאון חגם  \vw: זyט 
םאמויףק־ זײן  \r\vov צו און ג^ואחגן ארבײט  yאויםג 

^ די ר נ א ^ נ ר ^ נ ^או?«אכער די און אי y.אב יציכונג
ט האבען ױניאן ז ^ אינםצרעסען די זינעז איז האבעז ג  

געקעגט גיט האבען און ר yםאכpאו^p רyנדy טויז די פון  
?אנטר^םאר א  \v:vw זאיל א אז   \ v n ^ y  

? א םאר באנוצזגן אים און האיטםטאון אין ^אפ יצאו?  
בא־ םון םיםכמם די באשװינד<לזןז צו אזוי װי טיר ר yהינט 

האט ױניאן די װאם םאר ?אנטרא?טאדם םיז  ;jw jy־u 
האם דובינםקי נם yזידy פר קאםף. ^וחגתגן אזא םירט yאנג 

ער־ אויסםירליכע אן םאכט y ג חגם  wm^ צײט ר yנy י איז  
ײ האם ר דג מ y און ן yצײטרנג y אידיש די אין  ^ny5p 
אנ״ אן וחנרעז ן yםונy ג נאר וחגט  oy \vv ^אז םאחפפראכ  

תג ר פראיעקם האיטםטאיז חגם יכען5םארװיף? צו װי ו ,yד 
וחנם *ייחגה נים דערםון זא^נז ױניאז  iy:w&p™5p די אז  

זחוט ר njn .|y:yp וועג y װאם א^ץ םיט  lyo^yn אים ny 
ק חגר ג^ואחגן. או אין *א• ^  w i w  T5Hjy איז 

גאר דדפאבער, ?ײן צו בא^אננען ניט זחנט האיםסטאון  
ױי ווע^ען װאס סטארס די םאר דימג?ט ארבײטעז וחןט  

רעגירו די האט ^  ojn .איז ונחגן ? y3''t 
קאנמראצ ױניאן  l y ^ ^ r הז ט  מ אונכמגר מ y װ ^אפ תגר  

קאנקוחננץ םאר וחןחנז נוצם .yאויסג |y:yp ניט והגט און
דעם וחגגעז םיינונגם־פארמיחגנהײמזגז זײן געז yp oy 

, ארביימען וחנט זי זױ און םונג yרנy אונט חגר פון  rtqmv 
זיך האט  oy װאס צוםרידען, כםט yה |y :'n טיר ר  yאב 

^, אזוי ^אז םג געמנן זײז דארם^ ניט זאיל ױניאן די אז אוי  
םארוױרקלימז ז .yם^y ה אים ר y גיכ נאר ̂ם py פראי חנם
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 ווענען ׳שרייבען געדארפט איצם םען האט איינצגטליך
מ די פאליטיק. אנ  מען פאליםיה. סים פול איז לופם נ

 פאליטי? .papa אױןי און טײפ אויף פאציםיק איצט םאכט
תן גאר ם»סען־«*אדופ*יע. איצט איז  וחד ׳פרייבם םער ו

 םאראויסזא־ טרעפען, פראבירצן םען דארף «א<יטיה צן3
in, און Dtp האם נראד ריזיקאלימ. זעחר איצם איז 
 טענ. לעצטע די אין שארפלאנם?רם punae פאליםיפ די ויך
or באלעבאםישע דריםע א ארױםנעמפרונגען פלוציס איז 

 דערװאדם. ניס גאר האט סען וואט װינקעל, א פון *ארטיי
 ער װאם צייט נאנצע די האט װאם לעםקע, סאנגראסטאן

 דרוסעז זאל םען אז םארלאננט, סאננרעס אין rpoptpa איי
 םיינט, dp \ואם אינםלאציע, םאמז און פאפיר־געלד םער

m ערקלערט פלוציס זיך וזאם וועחןן, כילינער זאל נעלד 
 און פארםײ. דריטער א םון פרעזידעננריןאנדידאם א פאר

 ווערט <ואם יעדער אז וױל״ »אם טאונםענד, ר. םצגאםאר
ע, r־tn א דאלער jpanp 200 זאל יאר 80 אלט סי  האם «נ

 זיין םיט לעםסען ippnar צו גדיים איז ער אז פרפלערם,
 וואס ױױפ, לאנל ױאי א טםיט, לרראדדפצ רעװ. און •ארטיי

«ן w אז וזיצ, מ איז « מרי  םאר־ א קרימן זאל אג
 םארדינםט נעזימרטען א און דאלער םויזענד 6 פון

.~Br צו גריים אויך איז יאר, א ראלצר הונדערם ׳
PPor> ijnr•| ניט אליין וױים װאס ?אגלין, גלח דער און 

 און *ארםיי. זײז און לעטהעז םאר אױף איז וויל, אר װאס
מן, די פאר אנציהענד ׳צטארק ותרט צוזאםעז אלץ  םענ׳
u «זאב?ן וזאס p .םענע א ווען אלײן, נאר זעזזם ניעס 

iwnp cam זיך זאל ער דאלער טױזענד פיטי jpapp -איע 
ipbmt (אדער חיים, איינענע א dp גאנפ אין אוועפלײנעז; 

 ווענינםנתנם פון םארדינםם געזימרםען א פרינען וזעט
או א דאלצר 60 תט ;מ  פענ־ זואך א דאלער 50 תריגעז י

v  i n  r e ער ראח• יאר, 60 ווערען אלם וועם o m 
u»p נױלא I אך3 » r, װעט צונעװאוינעז, זיד וועט ער ווען 

ר «ר מ  dp איז םארלויםע אבער אך,3 האבעז דארפען זי
asm פיין, גאנץ ןיך

 אויך םען נעםינם מער אביםעל טראבם םען ווען גאר
 דא־ בילינע חייסט עם איגפלאציע, וױל לענמע חםרון. א

 דא־ הונרערם 25 סםיטה׳ם רעװתנר מננצן םםילא לארס,
 כיט טאנאט א דאלאו 200 טאונםעגד׳ם און יאר א לאר
 איג• םון צייט חנד איז אז נעדענס, איך «יין. וחנרט פיל

 םארל םיליאן א פאר םען חאט דייטעלאכד, 1אי •לאציע
ט נים ־ניר פרמעל הית אפילו  איך האב פויפע?. <ן«נ

 ביז אביסעל ווארטען זוןל איך אז נאמיצאסען, חנרימר
 פאר־ אזוי ניט הלערער, אגיטעל זחנרןן מעט •אליטיס רי

םחן־ צו ריזיסאלימ אזוי זײז נים וועם עס און אלאגםערם
•lie

איצמ, שייז טרעםען פראבירען איו וױל זאך »ית באר
הייסזזז נים וועט אםעריקע פון פרעזידעגט נעםנמר דער אז

•FrOpr

 אונםערזר נענוםען זיך האם .םאן״ יארמר גױ די
ן  זיך געםינען dp אובײטסלאזע 5װיפי אויםרצכ?נ?ן און מ
 אפטיטיםטי־ <«נץ » באהוט?ן חאם זי אזן ppnpa* אין

imp .ר לוים ר?זולםאם  פאראן איצם דינ?ז ,םאן״ מ
 חאלב s און דריי חצכסטצנם טי^יאן, 8 וױ ס?חר גים

 םיליאז 8 נום? םים אח ד*ם ארבײםסלאז?.׳ םי<י¥ז
 רצ־ ליינאר אװ פעדערייעטן אסצריק?ן די וױ ווייגיגצר

jam דצר טון ציטצר די *jppnpD אװ פצד?ריישח 
סילי*ן. ח»לב » און 11 פח חעכער איז (ייכאר
n אויםצן ים1 דא איד ביז  jpcnatm ip» די אזוי ׳ 
 ארבײטםלאזע, צאהל קאיינצ אזא נ?שראנ?ן חאט .סאז״

 IPpnpD* די װאט ציטער, די אויןי אז גלויב, איך ודיל
 נצםצר זיך ipd ipp אן, נים לייבאר אוו ■נחנו־ײאמוז

,^ א רי א  םטאםיס־ דער י1אוי באגרעחנם זיינמן די וױיל פ
מ חנר סיה  נים זיכער איז מגידוכנ די איז חןנייו

 ארכייםסלאז? די פון צאחל די *נצונצנעז ■אראמםערעםידם
גע?נסייל, אין װיףפלימייט. דער אק איז n זױ נרצםנר

 זײן זאל צ*־־ל די אז םאראינטערעסירם, ם?הר איז זי
npjp̂ p, >ד זײן װאלט דאס וױיpז באוױח״ כעסטעד ר* 

 tv אדםיניסטראצי?, איצטינ?ר ד?ר פון באהויפטוננ די
 איז ?ריזיס ד?ם בר?כען צו 1אײנג?ג?ב? יך1 האם איר

ריכטינע. א
אן׳ די אויב נאר ס  jpjpn צים?ר pאיד אז נלויבט״ .

 dp איז ריכטיג?, זיינעז ארבייטסלאז? די פון צאל דער
 פאר* אזא אן פירט וי שארװאם פא^םעהן צו ׳פותר

dpjpd’i איצטיג רער נ?נ?ן ?אםןיpיםיניםםראציע. ר(( 
 איז ארבייםםלאז? םון צאל די אז אםת, איז dp אויב
 אד־ איצםיג? די האט ד»ז םיליאן, דרײ ארום בלויז אצם

 פון האט זי לױב־וו?רטצר. pj» פארדינט םיגיםםראצי?
 םיט לאנד דאס איבערנ?גוםצן אדםיניסטראצי? הואוו?ר'ס

 אין צאל די האט און אדבײטםלאז? םיליאז 13 איב?ר
 ביז dp’tipjbspb צייט יאר דריי אין זוי םעהר עטוןאם

 ל»נד, א נענוםען האט זי אז הייסם, dp !םיליאן דרײ צו
 tPD*wp העכסט א פון םיםצן אין ipaiep: זיך האט װאס

 נארטאלמ « צו צורי? נעבראכם dp האם און ?רזיפ
 »זא אין ארבייטסלאזע םיליאן דריי וױיל צױפםאנד.

ipd’Vu װי לאגד, אינדוםםרי?ל?ן ^ ם?רי  בא־ tpp א
ט dp נארטאל• פאר װעדען טראכט תו  נער?כ?נט, ו

 IPiw זײנצן יאר פראספעריםי jpddpp רצם אין אםילו »ז
ארבײםסלאזצ. םילאן צוױי ארום

 צײ איהוצ םיט איז .סאן״ די אז זיכ?ר, איז dp נו,
 אדםיניסטראצ^ איצםינע די לויב?ן צו אױס?ן ניט פ?ר

o אויס?] איז זי m אנגרעס דער או װיל, זי :8אנדער׳?
 ארבײםסלאזע. די םאר נ?לד באווילינ?! אויםה?רען זאל
dp אויב אז קלאר, דאך איז dp גיםא זיינ?ן t”P אר־ 

ipapa• ניט ג?לד p’p זײ םאר דאך טען דארף בײטםלאז?
v

 צאל נ?נוי? די ניט טען וױיס װיר?ליכ?ייט דער אין
 צױ חדעיס פאר א םיט אםצריה?. אין ארבייםסלאז? םח
p>n ארבייםסלאז? םון צאל די נץטאצם אנדצר? האכצז 

 באםראכם אששר jpp דאם םיליאן. צווצלוי איבער װײט
 באטראכט ,סאן״ די אב?ר אינ?רטריב?ן, פאר וו?רצן

 דאס איבצרםריב?!. םאר םיליאן האלב א אוז ?לף אויך
pddpp דורכ־ זאל רצנירוננ די אז נ?ווצז, ר?דיב?ר װאלט 

 לאנד. איבער׳ן ארבײםסלאז? די םון צ?הלוננ א פירצן
 •D8P נארנימט אויך איינ?נטלױ רצנירונג ד?ר וו?ט דאס
ipo. נ?נונ ליסם?ן איר? אוין• האט זי vvivo,\ וואס 

jpjpp אוז אופז בעסםעז אוים׳ן ארבײט די דורכפירצן 
 אר־ אן סאר װאס זארג די פארעפאר?! נאך זיר ותם זי

 ipapp זאל? די בדי אויםםראכטען, זײ פאר ואל זי בייט
•1שאנד? אײ פי דאבלױ די פון נ?צאחלט כרי:?ן

 1טײל? אל? ניט אז אויסזאג?ן, דאך םצנ ipd און
 םים אויס זיך • צייכ?נ?ז ארבייט?! עם?גטלאב? די םון

 ארבײם?!, אזעלכ? פאראן זײנ?ן dp ניצליכ?ײם. זיתר
 זיי, םים ט»ן צו װאס ניט וױים איי «י דאבלױ די מאס
 דער טייל גרויס?ן צום איז דאס םארםיג. וועחןן זײ װ?ן
 אזוי די צו jpapapa זpרpזו װאס ארבייט?!, די םים פאל

pappnpa ?ארב״טסלאזע. וױיס־?אלנ?ררינ dp ד וואלם  ח
 א װאלם ipd װ?ן נוצליכע/ און npDpa געווצ) רינ?ר

 וױיס״קאלג?רדינ? די פון ארמע? נרויס?ר ד?ר פון טייל
 םאלשס־צעהלוננ די רורכצושירען באנוצם ארבייםםלאזע

 און טרצם?ן פרובירען נ?דארשט גיט וואלט םעז אוז
 שראנ? דער צו ?וםט dp |pn פינסט?ר, ד?ר אין טאפען
 און אט?רי?? אין םאראן זײג?ן dp ארבײטסלאז? װיפיל

 pdop־u די איז צאהל זיי?ר אינרוסםרי?] ווצלכ? אין
?לענםםע. די אד?ר

v
גרין, װיליאם צװי׳»?ן בריזול?ד לאתובי״ .טלום די

 ליי־ אוו םצדצריײשאן ipp'tpdp ד?ר פון ר?זיד?נם1 דצר
 פאראיעיר דמר פון «רעזיד?נם לואים, דדפאהן און באד
tpapn ,tr« ?ויל?ן־ארנײט?ר ם?ר n ד «אנץ זײן ח מ אינ

 .1ײיס־« ארגאניזירט ווצם זי ipn אינרוםםרי?, מםאל דער
 ipd װאו םאינ̂נ אלצ איז אז איז, איס בײ ?ײזר דער

 און ארנאגיזירט וייז ארב״םצר די זאלצן הוילען, נראבט
יוגיאו- אונטנו inpor זאל אינדוםםריע ?ױלצן די אז

*C i A f e k k.סאנםראל

p״d די &ון npaapa או א״ אי ״סי ד?ר םון dp דא איז 
 ד?ר וו?נ?ן וױ נ?ז?צליכשיים ווענען פואנע די «זױ גים

 וואלט op ip» ױניאני^ ipjptaaonam םאר׳ז טורא
ס«ד די ױאלט נצזצצליכפיים jpipft בלויז גצחאטתלט זיך

1936 “ ימי
W די V

או טאטצריאל םאנטצר  טענ ipd אב?ר צייםוננ?ן, די פ
pnaor ,!?ארגיעמר דצר נוצ?ז גרייננ?! זײ אויב צווייפל 

A iupnva
dp איגדוסנד םון סאםיטצ רזר זוצנצן זיך האנד?לט 
 dpi אונטער באסאנם איז װצלכצ ארנאניזאציצ, רי?ל?ד
 לואיס דזשאן ותלכצר פון און א״ אי .םי נאט?ן הורצ?ן

םיר?ר. ד?ר איז
 אװ פ?ד?רייטא אם?רי??ן דער פון ?קז??וטטוע די
 אויך נאר ,ppnpMpa א נאר ניט אננצנוסצ! האט לײבאר

סי דער צו עטצלונג פיינדליכצ א  זי ווי נלײך א״ אי .
 ט?רחיים נרויסצ נאנץ די א־ג>ניזירט. נאר זיך האט

p רער פון pn'Dipptpp רער שון םיםנלידער די םון ip t- 
 םוז םארם אינרוםטרי?ל?ר דער jpjp: מארוי איז ריײפאז

 זאל זי אז נאטירליר, דעריבצר איז dp און ארגאניזאצי?
 צו איז ppw איר װאט א״, אי ״סי די באטראכםצן

 גרויס? די פון ארבײםער אונא־נאניזירטצ די ה?לפ?ן
 ױנ־ אינדוםטרי?ל? אי) ארנאניזירצן «יך אינדוםטרי?פ

 נא־ י1דאר וועלכ? ??רפ?ר׳שאשם, ׳פצדליכצ א פאר יאנס,
ddopp .לײכטסטצר רצר און ווערען apn צו IPDOPP8P 

םרײ ניט איז זי אז איר, ?ר?ל?ר?ן צו איז א״ אי «סי די
איר אז און לײבאר אװ פער?רייעאן אטאריקען דצר צו

prDPO״D ױניאניזט. דואל אלס װצרצן באצײכ?נם י1ראר
'0. דער אן אננזמולאס?ן זײנ?ן װאם ױניאנס, די

ד?ר אין וױכםינסטל און pddp־u די םון זיע?ז א״, אי
ippnpcm וואס ױניאנס, 9 די לײבאר. אװ ם?ד?רייעאן 

 ,10 עוין איצם — א״ אי «סי די ארנאניזירם האב?ן
 אמאלנאםייטעד די צונ?טטאנ?ז איר צו איז dp וױיל

 ררים?ל א זוי םער האבען — ױניאן ארבייטצר עטאל
 אװ םערצריײפא! tPpnpoB ד?ר פח םיםנליד?ר די פון

 באעול־ רpד ipapa ■ראטעסםירט 3ה?שטי האב?ן לײנאר,
 •ptpp דער פון זײ ipapa ?םאכט3 װערט dp זואס ונ:,3די

 אז ער?ל?רט, האב?ן זײ םעדעריי׳פאן. ד?ר םון ?וםױו?
 אין 33עטר? זיר חאלם א״ אי ,סי דער םיז D״pa'DPD די
 ליעאר אװ םערצריימאן אמעריסען דצר פון ראם?ז די

 ה?ל- צו בלויז איז עםרצב?ז ptt אױפנאבצ איר אז אוז
jpd די אין ארנאגיזיר?ן PD’na ארביײ די אינדוסטדיעס 

 ?װא-3 יזירטaאaאר נים איצם ביז אך3 זײנ?ן װאם ט?ר,
 אםערילעז דער פון פאן דצר םער3אי ?ן3בריינ זײ און ר?ן,

סי דער פון ציל דער לײבאר. אװ פ?ד?רייעאז  א״ אי .
 די עפאלטען צו און ברעכ?ן צו נים אוםן אזא אויןי איז

 נאר לײנאר, אװ שעד?ריישאן םעריס?ן8 ד?ר פון בחות
םאכען. צו npopna איר אוז כחות אירע םאר׳פטארס?! צו

 צוםרירצנ־ Dapppa ים3 האט ער?לערונג די אב?ר
 אן8שצד?ריײ אםערי?ען רpד םון px'dipptpp די עם?לצן

ip םיםנליד?ר אירצ פון םייםם? די ודיל ליינאר, אײ ru 
jpapa זי זואס דצרשאר, הוי»טז?כליך א״ אי ״סי דצר 

 ינדאר*3 די צוױ׳צעז ס3יא3ױ אינדוסםר־על? מאש?ן וױל
 װען דוםםרי?ן.3אי po»na די םון ארבײםער גאױזירטע

dp לםשל, זיך, װאלט :ipd8p p וואס לאםיםע אזא פוגשט 
 די 1אניזירצ3אר צו אוישנאבע די ?עטעלט3 זיך זואלט

 זײ װאלטען םאדיוניאנס אין .ארבייטער יזירטצ3א3אר3או
 זײ אר3 יזס,3יא3ױ תאל איז באמולדינם יט3 אר3 ניט איר

 אםילו «ײ װאלם dp גאנריסם. װאריס זיתר איר װאלםצז
 ים3 האם פאםיט? די אז ,paanpa ד?ר ?םאל?ן3אײנ <יט
 בא־ װאס ארבײם, אזא םים שא־נעםען צו זיר רעכם שיין
פ?ד?ריײפאן. ד?ר פון עסזע?וטיװ? ד?ר צו ם33לא

dp פײן יט3 איז דא אז אל?מען, םא־ סלאר איז 
סי רpד פון 3האנדלונ אוםנעלעצליכער jpapai ?3םרא  אי .
 jppnpD8 ר?ר שון שאנםטיםוצי? דער לויט jpp זואט א״

 דער פון ליד?ר3םים די װערען. ?רלוינם יט3 ש?דערייעא!
סי ־p שאראנטװארטליכ?, העכםם jpa«t א״ אי . ^pap 
p װאס יאז־םיר?ר,3ױ p•רובירטoאױ אין rn| צרצוינ?ן 

 1פ?ד?ריימא אם?ריש?ן דצר פון ס3ױנאי די איז ?װאר?ז3
 ערלוינוט איז dp װאס מט ץ3א3 וױיסעז זײ און לייכאר אײ
 אנמד ד?ר פון סטיםוצי?3?א ד?ר פון ipppapia די אין

tppn און ים.3 זואס און לײבאר אוו <ו?ד?ריימאז op 
 ־Dארr דצר פון און ט?ײם3?ר?3אויפ דצר פון inpt צו איז

הײם

 דער פון pampptpp די מאס דריי, פיז שאםים? צי?ל?
 -pn באמםיםט האט לייבאר אװ ם?דצרייעאז אםצרי??ן

tpa טי ד?ר  דארזי אלײן זי אז ,lpopanat ניט א״ אי .
 די צו ארויסממױקם ים3 װאלם און ?זעצליר3 דל?ז3הא

 אול־ r'P א״ »י '0״ ד?ר ®ח ם3יא3יי צ3אננ?עלאסע
 דדייער די זתר?ן. סוםפ?נדירם <ו?ל?ן זײ אז טיםאםוס.

 די פאחאארט זיך װאלט pawapptpp ד?ר םון ?אםיט?
 דער נאד r״tpv< אײז אויסצוה?ר?ן ענ?םליכ?ײם3אונאנ

 איר אז א״, אי ״םי רצר פון לידצר3םיט די םח צוױיםצר
 אוסנצז?צליך געװארצן ארויסנצעישם איז אולטיםאטוס

 דער םים 33אײנ?לא אין גים דעלם3?הא3 האט זי אז און
לייבאר. אװ ש?רצריי׳פאז ippnpDa רצר פון ?אנםםיםוצי?

**
p זױ איז, םראגע די זוײםער? סוםס װאם נ#ר ir 

 •1IFP וחגגעז נים און געזעצ^יכקימש ותגמז ניט נעזאגם,
 געק־ די ב^ויז עם וועם ׳יא איז עם אויב און םםיםוציע.

 *װ םעחןריישאז אםערײקען דער םון קאנווענמאז סטע
 וועמנן זיר עם זזאנדע^ט איצט בא^יציסען. סענעז ^ייבאר

 נרױםע די ארגאניזירעז — פראגע קאנקרעפמר גאנץ א
אינדוס־ דער אין ארבײטער אונארגאניזירמע צאיצ

טריע.
 גזד איגדוםטריע מטא^ דער איז אז דעכעגט, טען

 » בלויז און ארבײםער טויזענד 400 איבער זיך םינען
 .אםא^גור דער אק ארגאניזירם זײנען זײ םון צא<ל קיצײנע

 וואיר־ טיז ענד םטיל איראן, אוו אסאסיאיי^זאז מייםעד
 אװ םעדעריחצאז אםעריקען דער צו באיצאנגט װאם סערם״,
 ארבייטער די אז באוואוסט, גום איז עס און ילײבאר.

 זתדען ארגאניזירט קענעז אינדוםםריע שטאל דער םון
 דער איז דאס וױ ױניאן, אינדוסםרימלער אן איז בלויז
 •ראדוקמ. מאםעז םון איגדוסטריעס אנדערע די סים םאל

 אװ םעדערייעאן אםעריקען תנר םון עקזעסוטױוע די
 ארגאניזאציאנם אן אנצוםאנגעז באשלאםען האט לײבאר

 איר םעלט עם ארבײםער. שטאל די צװישען קאםפײז
 ארגא־ צו זײ וױלעז דער און געלד — זאכעז צוױי אבער

 באלאנ־ װאס ױניאנם, מייססע די איגדוסםריעל. ניזיחגז
 זיינען לײבאר, אװ םעדערי^אז אםעריקעז דער צו געז
 האג־ עם ווען נאך בםרם נמלד, געבעז צו געװאוינם ניט

 ארגאניזא- אנצוםירען םוכמן, גרעםערע ווענעז זיך דעלם
 ײנ״ זײ און אינדוסטריעם. אנדערע איז קאםפײנס ציאנס
מ אױף נעלד נעבעז צו געװאױנם זײגעז זואם יאנם, על  אז

 םים םארבונדען גראד זײנעז סאםסײנס, ארגאניזאציאנס
סי דער  ארגאניזאציאגם- «ז אז וױיםען, זײ און א״ אי ,

 באדען דעם אויוי שטאל־ארבײטער די צװישעז סאם&ײן
 ערםאל^ קײן םים קרױנעז ניט זיך *ען םאױיוניאנם םון
 טעחד אםעריסען דער םון עקזעקוםױוע איצטינע די איז

^אז  ארגא• אנדער סײן אנםירען ניט סעז לײבאר אװ רי
 יוניא־ םאר םון באדען דעם אױוי וױ שאםסײז ניזאציאנם

 ארבייפמנר שםאל די ארגאניזידען ניט װיל זי וױיל ניזם,
ױגאנם. אינדוסטריעלע איז

 לואיס דזשאהן סונקם. צוױיטער א סוםט דא און
 נאגץ א םאינערס, קוילען די ױניאן, זײז צוליב האט

 אינדוסםריע שםאל די אז אינטערעם, שםארהען באזונדערם
 םאמנן צו נויםיג נים איז עס וועחגן. ארגאניזירם זאל

 חנם םאר קעםםט װאס אידעאליסם, אז םאר לואיםען
 גמנליך, נימ־ארגאניזירנמג די ארגאניזירען צו סרינצי&

 שםאל־ארבײ־ די םון םאל דעם איז אבער ״עם איז ער אז
 םון אינםעחנסען די םוןי םראנע א אים בײ עס איז טער
 נים איז אינדוםםריע שסאל די לאנג װי זױיל ױניאז, זײז

 א שםעגדיג ױניאן םאינערס ?ױלען די זזאם ארגאניזירם
 עסזינד איר באדראהם זואס רוקען, איר הינטמר םײנט
 קױ- אײגענע זײערע האבען םאננאטעז שםאל די טענץ.

 ארגןך קענעז םאינס די םון ארבײטער די און םאינם לעז
 אינדוםםוײע שםאל גאנצע די וחגן בלויז וחגרען ניזירט

 אז צוםרידען, איז לואים אוז וועחנז. ארגאניזירם זועט
 «ו באלאגנען \ואס םאיגם, קוילעז די םון ארבײמער די
 םון מגיאן דער צו באלאנגען זאלען םאננאםעז, שטאל די

i n ארגאגיזירמ וועם זי זועז אינדוסטריע. שטאל
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 *װ אסאםיאייסאז .אםסלנאםײנמד דער סון פירער די
 פאנםער־ נאנץ זיינען וואיר׳ןערס״ סיז עגר םםיצ איראן,

 סכל פראהםיסער חןר אבער ױניאניםטען, טרעיד װסםיװע
9 tutםאר־ חגס םון אז געזאנט, זײ האט ערםארוננ יער 

 עסזעקר דער פון סאטפײז ארנאניזאציאנס ספראכענעם
 איז צײבאר *וו מדעוײ״מיז אםערימן רער םון םיות

 בעת ערװארטען, זועניג זײ שענען אינדוסםרת סםאל חנר
u n  its ער־ דערזוארכתן. םן־ א זײ ימנען א״ *י .סי 

 פאר־ איר םים זיעען וואם ױניאנס, די זזאמז עטענם
 אר־ חעלםען צו אויםגאבע אן פסר געסםעלם זיך בתדען,

 אינ־ •ראדוהןױע טאםעז די פון סרבייםער די גאניזירען
 סען צװייםענט ;ױניאנם אינדוםטריעלע אין דזסטריעם

 ארנאניזאציאנם דעם פאר נעלד עתוארםען זיי פון םעז
 ײגיאז, ריזינער וייז םים לואים חעאן דדיטעגם ךךאימ;

 אתאניזי־ דער איז אינםערעם באזונדערען א חאט זואס
 נע־ חנריבצר איז עם אינדוסםריע. סםאצ חנר פוז רזננ
 טםאל דער םון פירער די פאר פראסםיס חדכאױם זחט

 און א״ אי .םי דער אן אגצושליםען זיך יוגיאן ארבייםער
 קאםפײן ארנאניזאציאנם דעם וזןנד איחנ אין אימרמבעז

i אין n אינדוםםריע. סטאל
 םע־ אםעריקע( דער פון עקזעקוםיזוע די <תן װאס
o געמן טאן לייבאו־ אװ מריי׳אאן n?

האוארד, .b ט׳פארלז טאן. נארניסם r'optto \vp זי
 ױנ־ טאיפאגרעםיקעל אינטןרנעיפאנאל דער פון סחמידענט

rr אויוי האט א״ אי ,םי חנר פון םיטגליד א איז ,װאם 
 סאטיטע דרײער די *ואס אוצטיםאטום, דפדסאנטען חנם
no ארוים־ האט פעדעריימאז חנר פון יממפוטיות חנר 

 םעחד חנר פון עקזעפוטױוע די אז נעענסםערט, סףוױקט,
 ארגאנײ דעו־ םון סאנסטיטוצת די זויםעז דארוי רײסאן
 העגד• אירע איז גפוואחנז איבערגענעבען איז וואם אמױצ,

ן איר <ױם »ון  נצסאנאל א אחװ־ אינםערנעסאנאל אן מ
 פערערייעאז אםעריסעז דער צו באלאננט וואם ײניאן,

no בא׳פטראםט צייבאר trum צודי־דריםעל ווען בלױז 
 אפטטי־ קאל ראל א דורך קאנווענסאן א פח סאיאריטעם

 דארי ערסנמנם אז חייסם, עם בא׳פלאסען. עם וזאם סוננ
 חנר ביז װארנמז פפחנרייסאן ־un no *פזמזסױחנ די
■u n in io ױי־ סרינעז פרובירען דעםאלט ערעם אןן« 

 זעחר איז װאם א״, אי ,םי דער נעגעז מםיםען דריםצל
 אם־ אין קאנװענ״אז דער אױוי עױן מיי< *וױיפעלחאםט,

 אינרוםטריעלען פון אנהעגגער די האבעז םיםי לאנסיס
ד די םון סטיטפן דרינתל א וױ םער נפוואט יזניאגזים  ח
 זיתר «עט האגװענמאז געקםםער חנר אױף אוץ יפנאטפן

נרעסער. באדייטענד ייין לאן־צמסס״כ

 דעסאסראטימע א איין סירט רוסלאגד םאװעם אוז
פרייחייטען. אלע םים קאנםנױםוציזן

דערײאר־ מדאופט אייד אימעגםליד טןן האט דסם '
תן __ רוס־ םאװעם אין זיך האט <אמ פפאנאםיסע די ו

ד פאליםיסזגר יעדער פארמםערעז. אננצפאגמן <«נד  ח
 פונדא־ עקאנאםײמז נעװיםען א אױןי זיך ה»<ט זסיט

traTuv באדיגנוננעז, עקאנאםיסע די אנעד זיך 
no דיק־ א רעזסינ^ פאליםײפער חנר צנחנרעז סױד זיד 

 לאנד איז ווען חאלםען, מימכט זיד «אם מאם טססוד,
 ומחנן, אפגפסחסכט םוז נױט, און חונמר רסטצטת חאט
<חנרט נוים די און אפנע׳פװאכם ותרם הוננער זתר וחח

^סיט  לאנע עסאנאםימער דער פון פארמםערוגנ חנד ™
 מװאחןן רענירוע םאוחנטען די איז רוסלאנד סאותט

iro b n סיע־ דיקםאםור די דאד איז *ון «נםנמר איז
H בײ אירעאל אײן נעווען נים an* •םאותטיז־דענירונג
 נ׳ד אונםעתעסםראכעו סמענדינ איז עם גיממסייל. «

nnon, זױיםװיילי^ נלױז נױטינ איו דײזםאטוד די אז 
 איז איחנאל חנר סגןרנאעססןו־יזח^ חנד פאו «ױ«
ר וואס n* דעםאתראםיע איינצופיחוז סנזגר  חנםא־ מ

nw jpemo ס סיז חאם חננ ײ  איז פינחנר די סיט מ
 פאר מחנדט איז נעסריבען n« חאט nnt אח «יײנן די *

no j די j w w mir i ײם די מתממן מדליר» tin ספן 
bow סיינמפירם דארו• וואס דאס סײנפײימ iram• 

ר, גיס בין יייד מ  D9 מי «ײן «וױ wm אלץ או ד
m מן  פאספסײ T99W*«9ײס* ״»>9 חנד אין מ׳פרי

no אק פריס״קיחמ אבער רוסלאגד, סאותם

 pn wm דאדויוי בארעכםינם. ניט נעװים טען איז אויס
 סריטיפיחנן. צו זואם זײז וועט עם וועז ספענתר, צייט

נוט. זעהר אױס עם זעהם פאפיר אוים׳ז

 נעסיבנמ איר אין םאל ערעטעז צום האט םראנקרייד
 פראנצוײ די אוז םיניםטער פרעםיער םאציאליםטיסען א

 צו נעלעגענהײם די נעהאט נלייך האנעז ארבײטער זי׳פע
 ער־ איז. עם אונטערסײד נרויםער א פאר װאם זעהן

 םאציאליםטיסען א אונטער אז נעזעהן, זײ האבען מטענם
 די וױיל סםרייקען, צו זיכערער איז סיניםטער פרעטיער
 פראנמרייך (אין אנחגרס נאנץ זיך םארהאלט פאציציי
 רענירוג^ אצנעכייגער דער אונטער פאציציי די סםעחט

 ל״כ־ עם איז צוױיטענם סטאדטי׳פער), דער אונטער ניט
םםרייס. םון םאדערוגנען די נעװינען צו טער

 י1היצ דער םים האבעז ארבייטער פראנצויזיעע די
 םינים־ פרעםיער םאציאציםטיסען דעם בצום, צעאן םון

 ארבײםם־זואה סטונדינע 40 נעזעצליכע א נעװאונען נמר,
 בא־ א און אנריכמנםם יואלזגסטױת װאסאציע, באצאצטע
 דאם און ארבײםם־לוין זייער אין העכערוננ דייטענדע

אננעהאצטען. ניט לאגג האט זואם םטרייס, איין דורך אצץ
 פראנחד נעהאם נעסיכטע איר אין האט םראנהרײר

ר םיניםטערם, פרעמיער אצע9ראדי אויך און םױוע מ  א
 זייערע נעװינען ארבייםער די העצפעז זאצעז זײ אנסםאם
 זייעחן ברעכען געהאצםען ניכער זײ האבען סםרייקם
 טי־ פרעםיער םאציאציםםיסען דעם אין בצויז םטרייסם.

 זייערען נעזעהן ארכייםער םראנצױזיסע די חאבען ניםטער
זײ. םים נאנצען אין איז װאם אײנעם אײנענעם, אן

£
̂ןאיל אאאםיגעז םון ׳מא&ירא, אבא ברודער  און 17 יצ

 אויםםעדקזאכד םיין געצויגען האט ,117 ^אק̂א םון הײנם
 דער no םיטגליחנר די אויםס^ערעז דארןי םעז אז ?ײט,

 טער זאאעז זײ אז עאטעדע, די באזונדערם גאנץ איז ױניאז
 טאראײנמטע די םוז בירגער וחגרען צו טארנאכ^עסמען נים

 םער אבער זאכען, םך א צויליב נויטיג איז דאס שטאטען.
̂ץ נואר  ביתצר ב^ױז זוצ^כער צו א^טער־יענסיע, צוליב א

בארעכםיגנס זײנעז
 אגיטירען. ניט 5פיי דעם םאר דארזי םען אז ג*ױב, איד

 יעדער אז זימר, בין איך און דערםאנעז גאר עס ם׳דארןי
 שא־ אבא ברודער טון עצח נוטע די גען5םא וועט אײגער

 דער־ עם זיי האט ער װאם דאנקען, אים זוע^גן און טירא
סאנט.

. נ , . ׳ ר ׳ ס ׳ . ס א י י צ ו & י
־ _ טאשםץ ש. *ז =

 כמי סין טעג צװאגגינ און אכם
 גענאנגעז, אריכער י*ר « איז
עדאד־אײ איז כעפאלן װען

זו די מןןלזןז ר וױ ע ו ן ו זאמען.פ

י

 םארשװאונדעז, איז אוליזיע סן נ*ך
 כלי^ אוגזקר חײנס איז סריכער

 ציט־ען דארפען אלייץ םיר װןןדען
גליי^ צוקתפטס פארץ פונקען

 סאפן סון ארכעםן װ*ק אלזן
 '?W* אדגעגדליך אין אדצדדת

 סקלאםעז, צו םידע איד סוין גענוג
ײס גענוגי קול. אױםץ אױס סר

 געשיעםי אונז האט ליכט פארגלענדט א
 סםזראלן, די אונז געסיקס װי׳יסן פון

 פײנ« אונזזןר געססארקט אגער זיך חאס
ימלן• זײן םארלעננערס און
 מרײד פאל״הן » און אילדױע אן

k 1■ עדאד־אײ• די גןןזוען איז
 ' ארײד, סיס זין־ *רײססן »סוין גענונ
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אמעריקע אייבער בליק א בלױז
'#נאװסקי ש. פיז

 אױםנמקוםען איז םיר זמטעז \,vv:ro םעהרםטע די
 אםעריפא, אין סטעדם םארמידענע די אין באנענענען צו

 םארבלײבען צו נעצענענהײם א נעהאט האב איר װאו
 א איבער אויך איז ײ*ר, * ארער ט»^ אײן בצויז אדער

 זואם <ויםעז, צו נײגערינ עםארס נעווען זיינען טאנאט,
האב צי :רײוע איצםינער םיין פון אײגדרופ טיין איז
 פיהצען חזנסעז, דעם איז ענדערוננ נרויםצ א געפונען איך
 בא־ האב איר װאם טענמען, די םון לעבענם־םטאנדארד און

 בצ־ צום עם איז ענדערוגנ, אן י» אויב און ? נעגענם
? ערנצרען צום אחנר םערעז

אי־ צאנע עסאנאםיסער דער װענען אײנדרוס םיין
 »י בעםעחג םיל א איצט איז זי דאס איז, צאנד בער׳ן

צוריס. יאהר פאר א םיט בלויז געזעחן איהר האב איך
 האט ארבײטםלאזע צאהצ די אז באריכטען, די צױם

 םאר■ אםמר נאר און םארהצענערט, נאדייטענד נים זיך
ט א זײז באדארםט איעדרוס םייז האם נחנםערם, מ  פו

 \W3Vo די םון נויט די און עלענד דער פארקערםער.
 יאהר פאר א םיט ווי גרעםער, םיל זײז באדארםט האם

צוריפ.
אלנעמיי־ עסאנאםיסע די אזוי. ניט איז דאם אבער

בעםעחג. םיל םיל, א זיץ צו סיינם לאנע נע
 װאם די, װארעײנליך, אי«, דעם םאר ערסלערוננ די

 סאנ־ בײם נע׳פועל׳ט תאט רוזוועלם <ואם ניציאנען, די
מן צו אום נרעם, א  זײנען דעפרעסאן, דער צו םוןי א ם

 זייערע םיז םיננער די אויוי סלעפען נעבליבען אלע גיט
 א צו אננעסוםען םײלוױיז אויר זיינען נאר צוטיילער,

נויטליידענדע. אוז ארבײטםלאזע די פון צאהל היבסער
 און עלענדע פון םעלע נעוױםע אויר דא זיעען עם

 הילף דער םים דעפחזעאן די ומןםמז םאר נױם־לייחננדע.
 אנ־ ברכה א נאר נעװארען איז רוזװעלט־ביליאנען די םון

קללה. א סטאט
 נעזוען זײנען זועלכע די, זינעז איז דא האב איך

 זײ און ארבײטםלאזע, כראנישע דעפחןשאן פאר אפילו
 היעער זיך האם דאז ױייל נויט, נרױם נעליטען האבעז

 די פון הילױ דער טים אבער זײ. װענען מסיםערם ניט
 נע־ אויםגעריכם װי אזוי זײ זײנען רחותלם־ביליאנען

ײארעז•
 םילע רייזע טייז אויח נעטראםען איד האב אזױ

 װעלכע אסםריםעם, און אסטיארען םוזיסאננמז, עלטערע ,
 עראינע־ די םיט ייר נעספײזם יאהרען־לאננ עויז האבען
 װי םאיזע, און גרויםסיים, אםאלינער זייער םון רוננעז

 נים איצט ;בעקער דעם נעװען מסנא שטארפ זאנם, נמז
 איינענער איהר אויוי און לעבעז, צום נענונ רענירוננ די וײ

 םארסםעלונ* םארסײדצנע אויםנעפיחרט װערען רעמגוננ
מר די וועלכע צו גען״  א באצאוזלען נאר דארפען באזו

 פארשוין. א סענט זעכציג זאמז״ לאםיר פרייז, נאםיגעלצז
 אזוי טויזענםער. אפ סאםםעז פארסטעלועען די אט און
 אקם־ אין אסטיארען אידיסע פילע םים םאל חמ־ עם איז

 ײאם אקטיארען, נויאישע םילע םים אזױ און ריםעם,
ציים. זיתר אפנעדינם ־׳*ייז חאבעז

 זיינען זײ און זיי, םון אײנינן םיט נערעדט זזאב איר
 םאר נאט דאנתען זײ :םיר םיט אםענהערצינ גאנץ נעותז

 לעבענם־ גייעם א גענעבען וײ האט זי חנפחףפאן. חנר
װען זיין, וחנט װאם :איז זארנ איינצינע זייער ליעס.

 װעז אחגר, :ענדינעז זיר וועלען רואוזצט־ביליאגען די
ר מ סי הכבוד? כסא זייז םארנעטעז װעם אנדערס אי

בע־ באדייםענד א איז לאנע עתאנאםישע די אלזא,
 זעל־ דער איז אבמי צוריק. יאהר פאר א םים זױ םערע,

םאר• באדייםענדע א אוינען די איז ויר ווארפם צײט גצר

yy
אזױ חגם סין צומרונג

Turn•
wr זיד •יחלם

לעבענם־ אםעריסאנער מרופעגזנם
V  V

ק m םנחד, , *ריומדימנ די י

 דער איז נאר נים זזאנט. אםענע ברײמע, די יאהרעז,
גי די אםילו נאר םםזר, סײז גים םעהר דאילאר  דעד ימ
 מד גארנים האט םען זואו שםעדם, םיאג איז םענם.

 םען האנדעצם ניסעצ, א װי יקצעגער טםבע » םון ױאוםם
 יא?ױ וחננימר• םיצ םים גאר סענכמן, םיט נאר ניט

 can באצאהצען דארםענדיג פילעצער, םיצע אין צםשצ,
 סיר םען האם קאםע׳י, אװ ״קאפ » םאר ״סײצס־טעקם״

 מון איעע יעדע *םאקעגס/ אזעצכע רעשטע גזעעבען
 איך אז און סעגם. א טון םינפםעצ א זוערם איז זועצכע

 משירעריז דער אדער קעשיר דעם געװאצם עס האב
 וײ«ן סיק אױ* אז געזאגם, םיר םען האם צוריקגעבען,

 און רעםםאדאנען, אגדערע איז צוניצסוםעז םיר עם וועט
געווען. טאהע עס איז אזוי

 צזנבענם• דעם איז נייעם עטװאם געזוים איז דאס
 אן דערםאנם םיר האם דאט אמעריקא. פון סטענדארד

 צוגעםייצס, קריגען םצעגען בעטצער די װאם פרוטות, די
 שםזנדגד אריםע אוגזערע איז זוײזער, די איבער געהענדיג

געדאמס הײנט ניט רוםצאנד, אםאציגען דעם איז צאך
 באםערקם אײר שפארעוודיגקײט זעצבע די האב איך

 נעגאסצן, און םריינד םיינע אײניגע םון מישען די בײ
 צו אײנצוצאדען םיך םריינדציך אזוי געווען זײנען וועצכע

 א טיש םון אװעה גיט חציצה, איז, קײנער םאצציים... »
 אםאצימ די נעווען נים דאך איז עם אבער הונגעריגער,

מן זאצ װאס םאצציימ, א םון םארשײדענארטיגקײם א  ם
 איינעס בײ בצויז טײמ. ז v כ י י ר א פאר טיש דעם

 זאצ אבער נעזעהן, עס איך האב םריינד אצםען אז םיינעם
 סיעער םרייגד אצםער דער אז וחגרקז, באםערקם דא עס
 היבשחנרםאצנ- א איז ער ארבײטער; קײז ניט םעהר איז

סאנוםעקטשוחגר. רײכער
 געברויכס-ארטיפצצן פארשײדענע די דארם זואצטעז

 נעקענט גאך עם םען זואצט טייער, באזאנדערם געוועז
 םיצע גאר אין דאס איז, םאקם דעד אבער םארשטעהן.

 ביצי^ זעהר אצעס איז ברעג פאםיפישען דעם אויף שטעדם
 פארם חנר םון איתר םדו א קויםען דארט סען *קעז אזוי
 םענמ, 90 םאר ״בראיצערס״ דריי םענם; 20—15 םאר
 געזצהן האב איך סענם♦ 30 פאר זזיגדעצ א מיינט, דאם

 צעהן שטאדט םון וױים ניט קויםען םרײנד א אונזערען
 אין פארםענען א געקאסט זואצטעז װאס סאציפיצאוער, קעפ
 אױך זײנען םיש און םצײש סזננם* 10 םאר יארק, נױ

 צאועז זיך געקענם טענשען די דאך האבען ביצי^ זעהר
 אטאציבעד דער אזוי. ניט עם איז דאך און װאויצנעהן,

 אור־ די און געםאילען. באדייםענד איז צעבענם־סטענדארד
 ארבײםער־וױיתשעס די וואס די, זוארשײנציך איז זאכע
איסב^ דער איז יײ קצענער באדײטענד דארם זײנען

 דעם דערםיז ציהען צו ניט אײך, בעט איך אבער,
 דאס און אונצוםרידעז, שטארס איז עוצם דער אז שצום,

 רעװאצוציזג סאציאצע די םאכעז צו וםזוםן םוכן איז ער
 אמנוי זײן. אזיי באדארםם אםשר, עם, זזאם שכל פי עצ
 עוצם דער דאס איז, םאתט דער אזױ. גיט דאד איז עס

מד׳ זיך באצד vw אויסגעועהן, האט סיר וױ האט,  צו
 איז, צעבענס־םטענדארד, נידעריגערען דעם צו װאוינם
 צוםרידעז, איז ער אויםזעהן, אײך סעז עס \וי טאדנע,

 אונצױ זײז ארוים גארניט םים ער וױיזם וועניגסטענם,
םרידענחײט.

 געזואױנט ער םענש. דער איז בריאה םאדנע א יע,
גיך.^ אזיי גיך, אזוי אצץ צו צו זיך

צעצם^ דאס םון צעזער חןר וועט םאםעד אבער,
 של\ע פאומןערםען דעם ציזזעז געשריבעז, האב איך װאס

 און גצייכניצםי^ זעהד עוצם דער איז אםעריקא אין אז
 ערװאכן, זאצ ער אז האםנונ^ סײז ניטא גאר איז עם אז
טעוו^ גרויסער א נערחנ! אויך װאצם שצום אזא —

כאנריןי, קנאפען א גאד האבען איםט, דער אין םיר,
ר ארויסגערוםען האט עס באנייםטערוגג א םאר וואס מ  אי
 סים ״פפיק״, pn כױט םינקלעיר אפטאן קאליפארגיע גאנץ

pn קאצײ אין ארעמייט צו ססי א םאמז צז פצאז
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 אוג״ און איז, פדאנראם זיין זוי פאנמאסטימ פארגיע.
 ארױס זױדער קוםט ער וױיל יאיז ער \ױ אױסםיהרבאר

ם פון ױנמל איח אז געדאגק, פאלמען מ  אירגעגד פון ו
 די און יועחנן, חןליג קעז זוע^ט דער םון אחנר אנדל א

 פריהערײ איהר אין בלייבען זאל וועלם איבעדיגע גאגמ
 זיך זזאבען מיכםען םארמיידענע גאר ד*ך, — עלזגגד, געז

 כא״ דאם ס*n ,n>ro זייער אן ם5אי דעם, tv אנמכאפם
tr גמױח׳ז א נאך או ןןייזס, w ~מן זײ זיי  איהם׳ זו

 ריכ־ דעם נעפיגען זײ זועלען *•עםער אדער פריחער און
כדמיח. ;טימנ

 חונ־ ם»ונםענד־«צ#ז. דעם זועגען איז pa$p? דאם
 אננ׳ד זיך האבעז םיציאנען אסטר און םויזענדע דערםע
ja אן כאסט n װאם אוגטערזוכונג, די אז זיין, קען עם 

ר  piyor וועם דעם, ותגען tv איצט םיתרם תאננרעם מ
 טאונםענד־י^אן, דעם איז .ביזנעם־ליים״ די סאכען תאציצ
n f m ׳*צעבםצן קיין נארגים א נעסאכט זיך פאר האבען 

oapvn יעחנר »ז עצם־געדאנס, דער אבער דענ^ סון 
vivo, איו ?עכען, גאנצען זײן אסנצארבייט האט <ואם 

 <עבען צו און אסרוח םא^עםענריגען א צו בארעבםינט
tm סאר׳ן זארג םינדסנמ די tprup, און tv 5ז«< איהם 
ק  »<ם קרימו נים ער <yt Dip »ז און ,itfnpo נים ואך *

 איזזם איז נעזע׳לטאםט די וואס חוב, א *צס באר ודבזז״
 גאנץ איצם זיצם <ואם געדאנק, » איז דאם — ׳*וצדיי
s e n םיציאנעז אין yp,• גע* א צו ביז וואם סאר און 
 טאונםענז-באווענוגנ, דער דאנסען םענ טען גראד מיםעז

 צי נעםיינט, זױרקציך op האט איהרער באטאםער דער צי
 װאם נוטע, באדייםענדע ואס ווירקיליך איז דאס,1גיט
 צױט נאך, םעהר רייזע. מיין אויןי באםעדקם זואנ איד
 דאם, סרעדינדזייט דער צו *ורעכענען םען jpp דענת, איד

 סארצװיי^וננ, םון םיםן קײן נעזעחן גיט זזאב איד וואס
*וריה• יאהר «אר א םים jnpipj op האב איד וױ

 א איז פארצוױיסיצובג א< דענקען, אנדצרע םענען
̂וציאנערער «םארקצר  נאר םון בין איך םאקםאר. רעווא

 ניט הײנטאל איז סארצודיסלוננ םײנדגג *אריזצרםער »
ipnpj די אין נים ראט־געבער נוטער קײן ניט אי« און 
גרויסע. די אין ניט זיכער און <עבען, םון ארסים קליינע

2
!Pam ׳שוין וױיסען צעזער אוכזערע אז איצם, און

 האט טור צזצםער םיין װאס איינדרוק, *לנעםיעעס דצם
 צוריימערען זיך װידעראםאל איד װיצ געםאכם, םיר אױו>

 איז נעסוטעז בין איך װעצכע םים יוניאנס, אונזערע צו
 נצר סאוםט, פאםישיק דעם אויןי בלויז ניט גארירונג,

 צו נעהנטער םיצ עוין ןײנצן וועצכע ,opor די אין אױך
יארין. נױ

 ה^ב איך איידער אז ?רק#ר?ז, דא צ*םיר מארים
 האב <ןאוםט, •אםיפיס ojn נאך נםיעה םיק סאכצן נ?תאנט

 אי| און באסטאז אין צ?סטטור־טור סציינ?ם א ovnp< איד
pVb ?ארומינ opor, ג?װארצן אראנדצירט איז ווצצכצר 
 ם?נ?דד»?ר #רשיז, צצאן סריינד אלטען םיין םי) םיך טאר
 -Vi איד האב דארט באסטאן. אין דצםי.סארוו?רםם״ &ח

 מייז איך ױניאנס, Tno-Jpi^j צוױי די פאר אױך רצדט
 אויר און אםאצגאםיימעד, די און אינםצרג׳ך*אג?צ די

 דײ ״ר?נצםאנם״, ד?רז?צב?ר מםצרתט זיך חאט דארם
>«po סיצ א סון אזיטצצבוע pnppn«or( ם»ר אינםצרעס 

po'«p* ,פראנ?ן po»n pa*pn[ םים בצויז ניט טאן צו 
 po jphj«־ טים אציין, «\ט?ו־סראנצ אין ברױם חװ־

גוענעז םראנעז םים נאר אינם?רצס, opmcjpdwo א
ipo po>pn צייםצן סריהצרדימ? די איז וואצס tpovipa 

 טצארצטײ*? ,איןאדעםײצע״, בלויז tpoip דצם טים
tpsno, טים װאצםעז ■ראקםיהעו אונזערע ווצלכ? אוי\י
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האנט. רצר םיט נעסאז טאך א ביטוצ סון גצסיהצ »
 םען וואם ׳סצום, איעצינ?ר ד?ר אז זיך, דאכם םיר

tip איז, דצרסון ציוזען Dip םאם?נ־ דצם סון פראנ? די 
 איז ,opm«w po’5׳ojpopti די no סארדיגסם, טאמם

 צייט?!• סריוײװדינ? די אין ווי ברצנ?גדינ א«ױ nmp« ניט
 1אי אינםצתעטאנ?צ ד?ר סון םיי םיםינגצן, בײדצ

 באזונדצרם נאר jpmpj זיינ?ן אםאצנאםיממד, דצר ns םיי
 נאר ארויסנ?רונתן trayn ווצוטצו םיינצ און כאזוכג^ גוט

»טצרקונגין.3 איז סואנצז סיצצ
כא־ «צוױסצ א <*ר אויא ותחנן *נגצוױזצז דא זאצ

ית־ אונזצרצ אין םיסימצז איצסימ די «ון
irfr

 או געװען םיםיעען אזע^כע זיעען אםא< יאגם״
̂ובעז #®אאג^ך #איז מיםיגגעז, אידי^ת *יך  א^נ ה

 אי«ס אידימ. אין וועחנז געהא^פמז געםוזט ויי םאר טעורט
 יחנ*מנ די« םון טאיאריטעט די אנדערש. גאגץ עם איז

 םון *גױם״, םון בא^טעהט םיטימען, אזעלכע צו סוםען
 די וױיטער. «זױ און נעערם גמקסיקאנער, איםא^יענער,

 m א£נ זואס עגנלימ, אין וחגחגז געהא<םען םוזען רעדעס
 עס איז אזוי פארמםעהן. רארםען אדער #פאח»טעהען

 f ̂וזױ און וועםם חגר איז עם איז אזױ איםכ^ חװי אין
 אויםנאם אײנציגע די קאוסט. פאסיסיק אויםן עס איז
 ] אגבא- װאס א^ץ, גאך איז ווע*כע ^ױו^אגד, דוקא איז

 ד*רם און אידי^, עטאר<ן ױניאן, ק^אוסםאכער די םרעפט
 חנם םון טענעדז^ער דער קאטאווסקי, ברודער וױ<

 חנר פון זױים״פרעזידעגם דער אױך און באארד דדצאינם
 דארם זײנען ות^כע ^עקטעורס, די אז אעטערנמאגע^

 לעהטשוחנר א׳יריטז די םון זא^ען אײגםירונג, ^םעגדעע א
אידח*. אין ווערען געהא^טעז

 קא־ ברודער וױיל דעדםאר איז דאס אז ניט, דענק איך
 חננק, איד נןור אידי׳ציסט, מםארקער אזא איז טאווסיןי

 *עסטמורעד אידחצער א דאם םייגוגג, חגר םון איז ער אז
 עולפ זײן םאר םאמזז םארעמענדליך בעםער םי* זיך סאז
 אין ניט אם^ר, ׳ער איז עגג^ימ. איז װי אידיע אין

 איז םעםבערס? ytגוי׳אח די אוםגעףעכם... גאגצען
 ק^ײ־ גאגץ א אין זײנען זײ אדער :דריי די םון אײנס עם

tm א נאד 5דערוױי< האבעז זײ אדער סינאריםעם, גער »p 
 ציים םון רײדען זײ םאר אדער *עקטעורם, אין אינטערעם

 און פרעזידענט דער וױ #קםמורערם, ע::לישע ציים צו
אעטערגעעאנע*. דער פון רעדנער אנדערע

 גיט גאר מטאם א אהײא, םאיצידא, אגבאטרעםט װאס
 אין טא^ע רײדעז טען םוז דארם ענד,5ק*יװ פון וױיט

 סײן ניט דעדט סאיאריטעם גרויםע א גאר וויי׳ל ענג^י^ז,
 ברודעוז טאקע האט דערפאר ענגיליע. װי ^זפראך אנדער

 האל- צו םיר, צו בריוי אײנילאדונגס זײן אין ראזענקראנץ,
 רײד צי וויםען, געװא^ט זאך ערשטע די *עסכמזור, א טען
ענגאימ. אין אויך איך

̂יו־א אויױ אז דענק, איר  איצױ זיך גויטיג איז םא
 א סים דארם איך ביז געווען באזוגדער. גאנץ ?זטעילען

 נרויםען גאר א דארט געהאט און צוריק, צװאנציג יאר
 צוואנ- די םון כמזך דעם אין אידיש. אין טאקע און סיםינג

 עםארקע א םארגע^וםען טאלידא איז אבער איז יאר ציג
 נאד א געווען דארמ איז צוריק יארען םיט ענדערונ^
 אורזאמנן, געוױםע צואיב ױני^ן. ס^אמטאמר עמראסע

 זײ איז ארײנגעהן, ניט םאמעגטאן קענען םיר זחג^כע איז
 עס נאר געווארעז, אאגעשװאכם מטארס נאר נים ױניאז

 אין ױניאניזם םון זכר יעדער װי אזוי אויסגעזעוזן, האט
 וױ אבער, ־ םארעװאונדען. דארט איז טרײד סילאוס דעם
 ױניאניזם טון געדאסש דער איז ארױס, איצט זיך וױײיט עס

 לעצ־ די זײם איצט, װארים געװארען, געטויט ניט סײנםא^
 כםעם ױניאן, ^םארקע גאר א דא דארם איז יאר, •אר טע

ארגאגיזירם. פראצענמ הונדערם
 ױניאן, דער אין םאיארימעם די אז מזאגם, האב איך

 אבער גויעטעס, און גױם םון בא׳צםעהט םמנער, איז פרויעז
 רוקענבײן סאםע דער אילזא ייניאן, דער פון םידער די

 דארס איז אזױ אידימער, א אלץ גאר איז ױניאן דער פון
 םעיד דער קאחן, ברודער ױניאן דער םון פרעזידענט דער

 חױפם- די אויד איז דאזענסראנץ, ברודער רעםאר,
 זייגעז וועילמ סיםקיז, םרס. און טר. וױ לסשל, טוער,
 ?אםוניםטחצ *טארק גאר זיעען זײ כאםע טעטינ, זעהר

 אבזנר פארטיי, דער צו נים י*ה5ח געהערעז זײ גענײגט.
 פאר• די װאם אלץ, םים סיט&וםיע אין מםארס זײנעז

םאר• זיך םים מטע^ם טײ
געםאבט, אויםכתרקזאם םיםסינם די חאב איך ווען

או זיעעז זײ װאם גום^ איז עם אז  סעםבערס ^ײן ניט ג
 זײ ווע^םען יא, וועז •ארםיי; קאםוניםםחפער דער איז

ט זייער כ  עו-nפrגאסם ליבע זייער פאר אפזדצניםען ^
 חאט ״זיי כײ גענאםען געהאם חאכ איך וואס ליכקיים,
 װאדט ותצכען (אחן ״תאטעגארימ״ עם סיבמיז ברודער
 אד אפגעלײסענם. וײר) א ניט ויך םום סיםקיז ברודער

 די דאס פאסט, דעם אױוי אנגעװיזעז חאט
 «יל םיט פראנם פאראײניגטען א וױלעז

•P3 איך וד רעװאלוציאנעחנז,
ײי פאר חאב איד אז איצם, אח א
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 די םון t*טרעבץ און <עבען דעם ממילדעדפ ווערםער
דערםא־ צו פאדפעלט האב איך וחנלכע ױניאנם, עמליכע

 טיין געבען אײך <אםיר ארטיקעל, ער^טען םיין אין נען
 װאס נסיעה, םײן םון טײל דעם םון אײנדרוק אקגעכדינעם

אונזע־ צו נעהנטער און געהנטער אלץ געבראכט טיך האם
איסט• אוגזער צו םקוטות, רע

צװי־ גלויבעז, טאנכע װי אוגטערשיד, גרויסער קײן
די־ געשפרעכן, דיזעלבע גיטא. איז \ועםט און איסט שען

 אי־ םײגונגם־פארעידגהײט דיזע<בע און דיםקוםיעם זעלבע
 זײנען צײטונגען דעםאקראטישע די שון ינעזער די בערא<.

 םון רעפובליקאגער, — ע6רעשובליקאניע פון דעםאקראטען,
— קאטוגיםטישע םון ״סאציא<יסטישע — סאציאליסטישע

װײטער. אזױ און קאםוניסטען 4
 די םון לעזער די \ױיל דערםאר גיט איז דאס און

 םאר^ידענע טיט םענשען זײגען צײטוגגען םאחשידענע
ק<אםעךגעפיהע<ן. ענטגעגנגעזעצטע םיס און אינטערעםען

 רעװאלוציאנערען גװאלדאװנע גאר איר טרעםט אפט גאר
 און לעבען, אין װײנע זעהר םעהלט עס װעםען ״די צװיעען

 װעלכע די, צװישען צוריקגעעטאנעגע העכסט טרעםט איר
^טארק־ די זײן איגטערעסען זײערע <ויט באדארםט האבען

 דאס אבער רעז^ים. איצטיגען דעם םון באקעםפער סטע
 אויף באגעגענם ניט האב איך זואס איגטערעסאנטםטע,

 טיט פאעיסט, ערעקליכען דעם אט איז דײזע, באגצער םיין
 אזוי אונז עם ^רעקען קאשוניסטען אונזערע װעלכען
 ^טורעם־ קײגע געמערקט ביט אויך האב איך עטארק.

זועלכען, טים אנטיםעםיםיזם, ^רעקיציכען דעם פון םײנעל
םארםלײצט. איז אםעריקע #הײםט עם װי

 אזא ניטא איז ערגעץ אז גיט, זאג איך אײך, מערקט
 ר67אם אנטיסעמיט. אדער םאעיםט הײסט װעלכער בדיאה,

 די אין גיט זיך װארםט ער אבער ״װאו ערגעץ דא ער איז
 לאםוגיםטן, די סיט םאל דער איז עס לבזשל, ״זױ אויגען,
 זײ האב איך װאו פלעצער אין געטראפן האב איך װעלכע
א.א,װ. טאונסענד־חסידים די װי אדער ערװארט, גארגיט

גײם־ גרויסער קײן ניט זיך םערקט עס אויב אבער
 אבער איז װעסט, און איסט צװישען אוגטערמיד טיקער

צװי־ פארהעלטניסע ע6עקאגאםי^ די אין אונטער^יד דער
 אונזערע צװיעען באזונדערס און זחגסט און איםט עען

 הענט די טיט מסש קאוםט, פאםיםיק דעם און םקוםות
אנצוטאפען.

 קליטאטי^ע די אין אונטער^יד גרויסען דעם חוץ א
באדײטונג, גרויסער גאר א םון איז דאס װאס באדינגונגען,

 ^טארלער פיל זיך םיהלען עלענד דער און גויט די 5װײ<
קעיל־ ערגסטע די אויםעטעהן םוזם איר װאו ארט, אן אין

ערמער, די אין װי םארםילײצוגגעז, עוידערליכסמע די טען,
 אן זואו דזיםעל, בלויער דער אײך צו שטיימנלט עם װאו

 זײנען זאקען און העםד װאריםע א אדער אױבערראק
 איר ווען אפיילו םאיצ, ערגסטען אין װאו און איבעריג גאגץ
אװעק־ איר קענט אװעקצולײגען, b^p דעם װאו ניט האט
 אײנ־ געשטאק גאנץ און םע<ד אין אדער װאילד אין געהן

לאזען. נאר אײך װעט הונגער דער אויב שיצאםען,
ארבײ־ די םון מײל גרויםער א גאר אז אםת, איז עס

 מלעכט שרעקליך ווערען סאליםארגיע, זונעער דער אין טער
 םרובט- יאפאנעזיעע די לבזשל, וײנען, דאס \וי באצאלט,
 זיײ חייסט, עם װי ד^ך, אבער װײםמר. אזוי און קלײבער

 םען װי וױיל, צוםרידען, זוײגיגער אדער םעהר זײ נען
 עטװאס םון געוואוסט ניט קײנםאיל זײ האבען אונז, זאגט

ערגער. םי^ הײם זײעד אין זײ עס געוזם אםשר און בעסערס,
 #איסט דער אין ארבײטער דעם סים אזוי גים אבער עס איז

באנוגע־ זיך םוז און ארבײםסלאז איז ער ווען איבערהויפט
לעבענסםיםעל, די סײ ווייל וועניגםטע, סאםע דאס טים גען
 נויט* סאםע אנדמרע און קלײדונג די און רענט די סײ

 גאכד די אין װי טייעחגר, םייל םיל, זײנען װענדיגקײטען
JJH3 פאסיםי^ען דעם םון ?זטעט געבענעטע

 אונזערע אין גראד אז זײן, דאר האט באדארםט
 םון געגענר מםארקסטע די זײן ארבייטער די זאלען םקוםות
 ניט דאך איז עס אבער ארדנונג, אזוײגערוםענער אונזער

 איז דאם וױ שטאט, גרויסע אזא לםשל, נעםם, אט אזוי.
 אנ־ און ^טאל־ םויזענדע הונדערטע אירע םיט פיםםבורג

עענד־ אזױ ארבײטער די <וערען וואו ארבײטער. דעחנ
 די זיינען זואו ? ייםספודג אין .װי עקםפיצואםירט, ליד

jn «ון ®ארמקצאםם אזױ r n ^וײ אז מ^י־בחינ
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 אין <ױ האבען, גים ױגיאנס אײגעגע זייערע אםילו טארען
 םארנעקוגמן וױנטער דעם דארט איז אט און פיטםבומ?

 וױפי* וױיםט, ווער וחנ^כען, אין םבו^ ימוידערליכער א
 הא• צײטונגען (די אוםגעקוםען זײנען עם םענשען, אריםע

יכען גאגצען דעם םאחשטיקט בען  ״<יק1םאםען־אונ ^רעק̂י
 חגר־ זײנען עם אז רײדען, צו פיל דא איז װאם טאקע, און

 קגאפ . ? ^וקלאםען ד«וגדערט עטליכע געװארען טרונקען
 אנ־ בין איך אז ד*ך, אןן ?) אםעריקע אין דא זײ זײנען

זטען דעם נעקוםען  m פונקט איז פיטסבורג, אין טאי ע̂ר
 אײ- םים םבול דעם פון זכר קײן געפונעז ניט האב איך
 אין האט מאםער דאס אז אײך, (םאלט צוריק, װאכען גיגע
 דאך און הויך פוס 46 ביז דערגרײכט ביזנעס־געגענט דער
 זיי־ זײ אז דעם םון סיםן קײן געװען נים סטארס די אין איז
 און טעג םאר םבול דעם אין אײנגעוױיתט געשטאנען נען

 יא, זײ. צו צוקוטען געקאנם נים גאר האט םען אז טעג,
 גיך װי צטױ^יזאציע, אוגזער םאר שב\ז גרויםער א איז עס

 נאםור־ מױדערליכען אזא פון זיך צו קוםען קען ביזנעס
 א געםוגען איך האב וױיניג אזוי פונקט אבער אונגליק),

 בא־י ארבײטער מטורעטדיגער װעלכער אירגענד פון ^<יאד
וועגוגג

 םען זאל און טאי, עחפטער דער איז עם אײך, םאילט
ארבײםזנר־ טאר^זידענדע די םון םראט א הערען עס

אלעם. דעם םון סיםן קײן באטאליאנען.
 זתרט כײנאכט אויף געותן. יא איז עטװאס פארדאן,

 מעלמנר האיצ• גרויםען א אין טיטיטנג א םאראנ^טאלםעם
 טרייםם איר םענשען. םויזענט פאר א ארײננעםען קאן
 צו וועםען םאר זײן וועם עם און דא, םארם איז עפעם :זיך

 אר־ נרויםען דעם םון אווענט, אין זיין עם זאל און רײדען,
 טיטיגג א איו דאם אז אײך, זאגם םען טוב. ױם בײטער

 פאראיײ פראגרעסיזחג אזויםיל און אזויםיל םון אײנבארוםען
וױיטער. אזוי און פארטייען ױניאגם, ברענכדמעס, נען,

̂, אין ארײן איר קוםט און  םינםםער אײך ווערט הא<
 בענק ציידעא די און הײפעיצע, א םעגשען אויגען. די אין

אזויפיל.
 מםאם, ארבײטער גדויסע די פיטסבורג, עם האט אזוי
 עס םאי• ערשטען דעם םוב, ױם גרויסען איר געסײערט

 די אן זיך דערםאנם איר הארצען. אוים׳ן אומעםיג װערט
 זייעחנ געגען ארבײטער די םון קאםםען גרויסע אםאליגע

 די אן זיך דערםאנט איר מםיסער: און אוגטערדדיקער
 לעבענם זייערע אײנגעשםעלמ האבען װעלכע בערקםאנם,

 זיך דערםאנם איר טאזטות. ארבײטער גרויםע די אין
 םאריגען דעם 1םי סםרײק האםסםעדער גרויםען דעם אן

 מםאל־ גרויסען דעם אן זיך דערסאנט איר יארהונדערט,
 קאן זיך: פרעגט איר און צוריק, יאר זעכצען םיט םטרײק

 געזיגט אז אוםזיסט, געווען איז אלעם דאס אז זײן, דאס
 און םעלאגם די םרי<ןם, די קארנעגיעם, די םארט האבען

זוײטער? אזױ
 אלע די אויף ענםםערם םיםינג םאי עױמטער דער

 דאס אבער יא, מרעקליכען א טיט פארצװײםלונגם־פראגען
 זיך רעדם איר ;באמלוס האסטיגער צו א אביסעל איז

 #ןיי בײ םרעגם איר •יםםבורגער, אלםע די םיט םאגאנדער
 אויןי אן אײך זײ וױיזען פיםסבורג, טיט סער דער איז װאס

 אויןי טאקע און אוכמזםענדען. םפעציעלע גאנץ נעװיםע
 מד ש*?ל גאנץ טאקע איז וועלט ביזנעס די םבוא. דעם

 און םינקלען םאגאזינען די קראםען, די זיך. צי קוםעז
 אר־ די אבער ארטיקלען, גייע טיט אםאל זוידער גלענצען
 זײערע צוזאםען זײ םיט און גומט און האב וועםעס בײטער

 צו נאר זיעען זײ געװאחגן, דערםרונלען זײנען לעבענם,
 neny געראטענצר נים אזא דערפאר און געקוםען, ניט זיך

 אונםער נימ זיך ,,ױם״טוב׳ט״ עס טוב. ױם טאי מער
געזאג̂כ םיר זײ האבען אוכמזםענדען, אזעילכע

 ׳ קאכמ־ אלמע די זאגען םארצוױיםאען, ניט נאר יא,
 א זיך מאםם םיוי דער אין און שם'ל דער אין ראחזן,

 אויםםצא־ נײ דאם ארי̂ו זועט עם און באלד לעבען, ניתר
 געגען ארבײםער מםאצ די םון קאםח גרויםער חןר סמרען
 א אױןי זיכערקיים םער מים און רױבער־באראנען זײערע

ערםא^ גרויסען
 ךאך איו עם ג^ױבען• צו אײד באפעלם הארץ די און

 נרוממנ וײ אין גלױבען צו חיי^זאם אזוי און גום אזוי
םארצוױיםלען.^ צו אנ^אסאס ארבײםנר זײ פון פצחיגקייט

k

r -J t ןי ■ -  - ן ^ . ^



f *a
» ײ ־ '10 ! ״ ■V* . י י ״ .י . w w

פון דינער דער ױיזען אברהם
® B־ n. ר ע צ י ב מ ע ד

tAf' i  *V),MhT 
. / a?.;•״

!•>

. jews

',*■׳
irt

ft','. t-4 ■

a*׳•

a£??,

ru פאוײנעז n אידי־ צעמן עם וואו איבעו־אצ איז 
jnr מחאט חאבעז \תצכע פאצפם־םאסע!, און *רבייםער 
n ןן, זייערע אױםצוח־ימע! מנציכקיים*  געפייערם «פיו

 וי נעבורםםמאג זעכזױננתר רייזענ׳ם אברוזם ממאחנן
 איז פאלתס־כאראיןצמר א נעטראגען חאבען •יתרוננעז

ם פיןרזענצימר רייתג׳ם מאו ד פארזואנדע^ס איו ױגי  נ
i םוז ױם־םונ א איז ײאחנן n און סויצםור אידימער 

jnijBH
i איז רייזען אנרהס n באציבם־ און פאפוצערסטער

מ ױ בײ פאעם סנמר די׳  האם רייזעז םאצסם־םאסעז. אי
 דער אהן דערװארנען לינ׳צאפם אח פאפוצאוײםעט די ױך

a פון dd*jot זי פריםיק. n וואם קאנטאקט, דירעךטען 
 און «פיהצ פאצהם דעם צוױמען אױםנעביצז־עם זיך זואס
 איינענ־ דיכטערס דעם דאגת א ריכטער םוז now חנר

 פאעטיעער רייזעג׳ם אין עטריך הויאם דער ארטינסײם.
 װאם פשטוח, * — פטםות זײן איז איימנארסינקײם

 אײנםאכ־ אן ;פאעםען גרויטע אצע פון בצום אין פציסם
 איז און צימײט1זזןצבסטפאח»טענ ױ יוערם <ואם קיים,

tv פון םייל ארנאניאער p$tt אין נייםנמר נרויםע i n 
 נעט־ יענע םארםאנם האבען וועצכע ותצם־^יטעראםור,

 פאופלאנ■ און •ראבצעםען עווערםםע די פראפט <י«
i אין אױטצודריסען געפיהצען ממרםסטע n אייגפאכסטער 

םארם. פארשטענד<יכסםעו און
מן איז רייזען װי פאע־ אידימע באדייםענדע *לז צ

 דער םון נעװאתן פאתאכצעםינט םיינםטען צום טנן
i צוליב גיט פו־יטית. n דערפאר נאר ®וצז/ סריטיק׳ם 

ayn קויטײ םאר <אעט דאנקנארער טין ניט איז רייזען 
ר.  צוױמען םארםיםולער א אין נים זיך נױםינם ער «
ע זײן מני o איז ד n .און םאחפטעהם םאצס דאס םאצק 

וin* 5 אויםקצעו־ונג. אן אהן איהם נאט־ייפם מ  םיהצם ן
 רn תרד מסער םד « איזזם מאראםעהט און איזזם

i תרך \ױ חארץ דיכטער׳ם פון ׳•פו־אן־ ו n םארםיטצוננ 
אינטעצעקט. קריםיימר׳ם פין אויםםייםעוננ און

i אח ריימן n אר־ אידימעז םיז זזארמנם־דיכגחנר
i איז ijr ביי׳םם־םענמ, n •«פון 1יכטע1 אונםיטע<באח

#*י• 7 P
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מן  אונ• םוז 1יסע1יjmrur 5 וײ פוז איינעו• איז דיי
i n אטוד.1<יםע ijr 1םוניעקםױוע סײן ניט אמו־ איו 

i ווןםען בײ פאץט, n ״ איו i איז . n פון מנםעו־ i n 
>J»>n זויינט, און לאכם און י«ו*.1י5 טאציאצער א אי« ויתען 

 זיין גאדיננוננען. םאציא׳לזג זײ <ויט סעספם, אוז חאםם
i םון יפ5נ d*i איז נ<יס אוז פדי▼ n ,און זםענאהייט 

m מ זיעע »<לע פון סײאל עניי מ  יםוױם און <ייחח *נ
n איז w ru S jm .in םים פאלןפטיװ. פין o n םאלתם־ 

uw yM p עא<אםעז 1לימם־בוג אײבינעז אז ער חאט> 
נעוױז־םענג םוזע זײז עז־ האט איהם און

 ים1זוא 4פאל< Dtp זינגם וײכטוננ תיזענ׳ם םיז
מז i איז ער באנתןי. אײן איז םאלק חזס אח ייי n 
i פיז םענאו־ n ,ארוים זיננט וואט טאםע

i «ח n ־״ איהות מ־וסם םאיק׳ם*in ימזז, און> ^ י א
עגםױאוננען. אזן חאפנומצן
* .V \גי \« , ז ו ז י ױוגזו, » ז

ליפ«, רי »ױ גיגגרמז־סךי גױי\
ױ. \w ג»<ז v» v»« ײאג מז וזז

i איז עו־ גצזאנ^ איז דיבטונג זײימנ׳ס n סאציסט 
u איז די און p  i n, טיט מצותםות זיננם יואס 

»qf •םאקקס־זײכםער

,״ : ;£11
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v איז חייזצן in n a n  i n* פיז זײכםער i n פרא־ 
>urm eoo זית פונםכג אח קו^םור ip r is n p איך 

מן אין מגחם אנ  םוב־ זײז פאלסם־עאלעסטיװ. איז אױא נ
װז מי ip> i איז *טיסוננ ח n פיו i n םאציאילעך 

rurDCHpon 9 די ^ןלתגדסווסען. אידימע די סוןdvo 
ר דזגם אױר זױרקם מ כ  דיכגתר דזןר יזי #וױ ווגקס ״

V* PRאון •רכייםקר די

i <יגט באמירסוננ 1גענענזײםינע דאזינעו• n •םוז 
יטקײנג1ם ־און ױגענםציכ^ײם אייביגעו־ יתענ׳ם1

o n םאר ייזענ׳ען1 האלט םאלסם־^זבעז אידײצע 
 טוײי װאם ,1יינ1פ איבעתעבענעם נעטו־ייען, א װי האנו/

jn זײז m r ,או האפנוננען איהס אין וועסט נעםיט 
in א פאו־ קאםף איז איהם פיתו*ט y in rr .יי1 <וז<לם 
i n i i, איז i n אין לעבענם־באגילײטער םאםע׳ם 

i איז עו־ פולטות און 1<יטעו־אטו איד״מו־ n קאי 
n$i פון ^ י עםםינתעען. און מםיםוננע) א

umn 1 אלם אם א האט i nנױט םון 1יכםע 
 אויך נלײכצײםינ 1אבע איז רייזעז אטו^ אוםענג
 ג< און םו־יח־ םון האםנוג^ אוז טו־ייסם פון וײכטעו־

 לו אוים׳ז פאצס ביים װאס ju און תאטןי טון װי
i 1אוי םאצפם־ז־יכטעו־ בײם איז n צונג

i איו באוױזען זיך האט ימען1 וועז n ר1אי מ  ״
 נעותן עסאגאםיט םאםע איױטע n איז ציטעדאטומ
iw ^ ^ n n און אוגטעודוײפט נאציאנאצ אױטט,1פא און 

 ציחסי זיינמ אין חןטא^ט 1ע האט פ*צגט.1פא פאציטיט
 *hjp ״*«1אי י1 םון האםנומסצאזיגמייט י1 אפנעאפינעצט
סעצעו־־אםוב. פו־צ׳ם אין 1םאםעצ־סי^

 אננעפאננען האבען אײניסצאך מוױינ׳ם באנצע זוען
tn צו itfin u n 1אונטע i n 1םי סוננ1ווי i>m in i n 

^ אנ  חאם ,1וםצאנ1 *צטען אין ארב״טער־באוחןנוננ 1צי
 די באזיננענוײנ און םוט, און האפנוננ נעמבען ױיזעז זײ

 און סאםזי צום נאגצייט זיי iy האם .תםאנסטו־אנטען״
jn צום

1 jjmװ ׳ם1וםצאנ m באפוײים איז ע o iw די טון 
 עח־ באםוײיםע n וײיזעז אבז־הם האט אנעז,1עי צאו־יטע

 זיין עו־ האם <ועמן קײם1»נפבא1 םון אוו נאזוננעז,
^ םון וײנםם אין נמטעצט אויך י  םו־אץ ,1ייע1נאם א
o n האט צען1ה» אין טיןי יואס ip םענות אונםעח־ו־יסם 
n און io inn י גייע וײ *ו^pםאםאn,מד האנען װאס ן 

נ׳צטה. און געװיםען זיין פצאגט
 און ציצ־פונסם זײן געוואו־עז איו iip באםו־ייטע וײ

i האט 1איה *ו זועג זײן אױןי n נעםוזט אוין 1וײבטע 
 נעזעצען י1 םיט ערפאתננ טו־ותו־ינע votns די םאכעז

i פון n ■יתםאטור. נייעו!
in םים otp איז נעווען n  m :p וחנן יס,1צו 1יאח 

 אױוי ם1יענטי1א נאר זיר האם אצ1םא לאםוגיםטימע וײ
i n איז ײזעז1 ציניע״. 1.»צםע nםאצם m»ppa 1אי 

 באגורייםע n באגריםען צו עתואו־טוגנ האםנוננםפוצעו־
מג םיםעז אין טוין אבעו■ הײםאם. 1אצנמ זײז פון עח־  ו

מן n נױ צװי׳ ip האט יז1פא 1אי מאםסומ, און i n  ip 
jra וײ פיחצט ru םח עתיח^־וננ i n קאטוניםםיטע־ 

מ n חןײליהם האט ur אייחװ־ נאך ד״ןטאטוה  ני
o ט1ח»*הע 1טוי ער האט ,tut פו־ייע n לײטעזמעקצאנג 

i םון n ױקטאטות נייעו״
 מ־ויעו־־ א םאמעקוטען םאצםn איז אאריז אין

a גאך םיםיננ n ג 1עװאצוציאנע1 איתטען באו־יטנתז 
 פון םייצ נתיםען א האט םיכאלעװיטט םיכאצעוױטט.

 .1םיבי אין און סאטאו־נע אױןי אנט1ב1פא צעגען וײן
i נעוועז ער איז ממוטאו״בען איז עז־ ווען n פון םיהחװ־ 

 םאציאצמד ^ואצוציאגעו־םםע די — פויצעז אין ״בונז•״
מ i אח איע,1אײ איז פא־םיי םי׳ n 1םי *־עזיחגנם i n 

i 1אי טוצ־אתאגיזאציע אידיעער n ח»ובצי?. 1פויצײ»ע 
^ן אי« רימעז צ ע ײגנ ^ז א װ ע  — טתיער־טיטיננ צום ג

 Dr איז םיםיגג צום מנאננען געגאנגעז. גיט איז ip אןן
 אזא 1באנ?ה נ?צאזם ניט איהם האט םען זױיצ נים,

.pאנטרnװאצוציאגp^pגן.1םא ן״^  םאצמn איז ip בו
ipipj ה 1אי i פין רוו n פוײיחייס״ 1קאםוניםםי׳צע, 

i אין אח יארמ נױ אין n רוסײ זיח סון נעםאננעגטאפט 
£ רייזיג שע־ |;lk

ip un וײן 1?בויג נ?טמט האט ipip 
pi o טלם n  *wt^בot פון i n ,ױפטאטוד 
trv« ניט n m נאציחונג זיין tv >

w ,TIP
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 זיץ, םיץ ס»ר rppp איד
 װעלםן חןר אין ארס פ«ר
 ׳װײן וױ איז װ$ר# םײן
̂ס קװןןלמ. און עפיגעלם װן
 םליד איו גליח אייד
חײד; «ץ איז ײײ® איז
 םיח, םון אױך װײס אץ
אײף. — םרי־יד פץ
 מרימ מ אץ געח אץ•
 יחזלם, ®װ כדיער מים
t דאם זינג־םיס אץ V.
ס׳פעלט. װאם פןזחןר און

ב
ל- א װ ײנ  א

געהיבזןןן דא א*נמ$ל
 דיץ; «וץ װ/ןלמ די איז.
 םארנוםעז, ס׳איז װאם אלץ

זיץ# נןןך װעםזס װויס
ר דען קען װער  :זןזגען מ

אנגז עוין געװען ם׳איז  ל
 סר*גען1איבע קענסס

קדאגנ* ערעמען ום1 כת
װ ימז װעי  :?לןןגען ײד ח
 וױיט. לעכןןכם איז קורץ

ען נעדאנקען קענםם  יןנ
אײפינקײט- דער כיז

ײ\ ג װ אנ רי א פ
B7^m »ן יימע iB י

 *עקלתגעז װײס ײד װארט םיץ ם׳זאל
 םארדײמז, זיץ םײן װארם כדם און
זמגען. װןל איד װאס ליד, םיט אץ

 פמןככוען, אץ ןןרכײמער די כ^ןד
ײ י1 מעל̂ד יודיף *י  סוןשמען, ג

^y״iy אר ttSKQWHKD^ —«
כאײנגען^ נדח זײן ליד םײן מייכז

געשרים^ בייז ״jn מז
. איםערען, נים פיר זמגןןן םייץ זאל

-  - - - - - - -  M A ׳טיסען סץ קרםם װאס ודוןרם, סײץ זנדך|
װ- װעלט גאגאע די זאל חןרחעה

ד
ײגז װסומר. ב װנ פ

 כארוחט, אמױל, םןןנםטע־י כ*ם זיץ איד
גוט״ איז וױןלט די םיר, ײד ס׳דאכ® און Mteiib LaamMII Aft® םןןדבײ, כליק סײך לדיעט חיגםעד
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םאצה אילימ זיין אויך איז ipp^pb p5« ipntw וואו
p זnײאPנ באפתיט t יי.1?6מלצא ש־לשאכע־

ippp’iiv גאד  rn םוזע וײיזצנ׳ם האם 1וסצ»נ1 םון 
u״ib א אױןי *ז האםנונג וײ 1אױפמנ?ב? נים p  ip םוז

פאלקם־ה?ח»אפט. איז םפנאאזייט טתיא
ip דאם rn  ap t pats ,1פא יױב־נצזאגנ wp
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 פדײ. איז ןןר װאס םיד, איך םחןח את
 — חאנט כײ קיט־ א סיחרם מאםע א

אזפזאנד: אץ ס׳איז — ריחרען «ו חארץ םײן
— טגו^ל און םרי׳י ריידן שכגים יי *
*T גיל. דעם פיחל איד װאס« יים חעי
 — קױם־קױם רדי^ס [yjy«״jK כדים א

כױם• חןר םיר, *ו רעדם ער דאכם םיר
.ה . . י ג או

 «ױן איף װןןל אזױ אט
 ןןנחןן: _ #ננןךזױבען ױי און

jyt ר לי  •d (yjyn •y ,שדײכען 
“y® סמרלענדען. זעדכסם זיך קריג דער

 לןןבקן, עױן איך דדזןד אזױ און
 ;געםעז כײעאיל קײן םימט דעם פון
געכען, איחם חאנם די םאל זיץ כײ

M A i A M A M t e f t A l i  p p p  JLA i p P P-. סארשןןםען אלייז זיך קר  opr 
,]pim e • זץ איד ײעל אזײ אט

p A A ^ p p p  M A A M  P A p M  A  t p 4 p i p  M l A]yoip ודןןס סאג  “yD” כיז jn“ ״3
p p p ^  A  A | A p * | | A t e  A p p ^ ^ A p p ^ p. גרינג — nyjiyi

p p i p  a  a . A a  A A A L ^ A A t e A A l i i  ^ A pכלרכמןן.*• כײ אױך שטרױכלןן גים און

ר ג נײגןר חז װנו
A A a I ^ A ^ .  *AAA. A A Aa  M A M A  ^■A A A t e A A M  ip A Aזםי?ץןן6סא̂ר *ד שוץ ןנן  p^n oy 

רן פריערדממ פון מריפו די ת
A a ^ ^ A A A ^ A  I p A A p  p p p A A A ^ p A A A  ^ A A Aילען םיר ודאדחין!  rnpr ^ איצסזן און

l i L f t p  M A A  I p M M  M A A  M A M  M A A I l  i p A A A i l P  M A Aקלןן אדן װייפז אץ װזןג דזןר כריים איז
p p ^ A A A A p  ^ A p p  p p A A A  M M A M A A A A A  P i A k k i A  P P 4 A^ oy ^בױכהןר, פרן מיך טאמענס סאל

_ ^ ^a ^ a L ^ a a a  m a m ^ m a a a a a & i  a a a a a a o  m a a m  i געפלטנאס טרריק דזמג Tyj־^ דדאס
 — אמיסר א װעג כ^ים מחןפסט דו ימןן נאר
גלאעט. p נײ?ר םים גליק זיץ

p p A A p p A p p y p  Ajpjpp MAM A A f e h A A A l M f e i A A M A A  fepA A  Kp AAMAAMאסאל — oy פארדריסעןן ןןן חדיכם — םדעםם 
 פאנג^ ם׳טדט אװ?ק_ srtpt אלם? דאם

נריםען די ח?רסט אאקלאנג, p ח?רסם דו
®A A A A A A A A  A A M ■  M A A  A A M M M A A I M M M  M Aםדן y^iiyn^D געזאנג• ד^ץ אץ 

op װ?ר ײד, דאכט דיר, וױל ip p a ip i
t e A A A  A  AM p i p 4 p M f t A 4 A a M P A  A Aשפיל; א םרייד, א װנדפװנדסזאג, א

p p p p p p M  M A 4M  I M A M B i  M A A A  MAMMA. AM i A A A M M A i  A Mפו פרן רדײ* אין מא̂ן א  »D“yn דד
L m a M A  M Aa M A A A A  M A A  M M M A  M A A  M M M  M A M M•AAfnMJy3 Opj/M 13 * יון1 יי■  ©Dii DKװ

p p m a m  Mm  a a  a a L a a m a L  a m  a a  a a m a m  p p t e׳Pa“ B לילעלע א  ooipnip i
~. דודכגעװ?«ז םודות כױט וױ נאר

 ̂.p p m a L  i p a a m a a a a m a a  i a a a a a m  aװײס^ א y3'“y“ “H ,ליבע
ip אץ נאד i חדכג?לעגס.» קמדהײט
p און i iptpfl^ םארכלי^ן ס׳את װאם

A A A M M A M M  m a m  M A M A M  p a L a m  m m ^  פארס?ג; אץ דורות pאל סון
,Tpanapt דראגנ ניײ?ם פון ׳דד נאר

p p p M  i p p p p  p m  p p A A M  AMMh p p M A a M A  M bדו BDnps םארדים j tv״jp® p

m םאתעבונ^ e n וױכ• י1 זיינען ציבמאפם אוז 
 ®טו־אצם וואם ותזען, דייזענ׳ם םיז ®טױמגז טינםםע

מ1א1ציטע זײנע םון אחים i םיט עאםוננען י׳ n •איעענ 
םארטםענדציכק״ט. זעצבטט רייזענ׳עער אלטינעל
 טומנחמ זײכנתרימע אוז פעחענציכע זײ *ט 1םא

 צװי־ 1«אפוצע אזוי און באציבם »«וי תיזען אבחזם איז
pv\ פאצסם־םאםע!. אוז 1בייםע1א איוײעע די
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אן. א. םון ס ם ע אז י

m
 יאליטישענם און בור**ואזיע־עפ¥נ*םיסטען הינע די
 עסזים־ אמעריהע אין ז» ויך, באריםמו אײן אין זמנלםעז

ליוױננ״) אװ (״םםאנדארד לעבענם־ניײ#ו העמרער א סירט
 ברייטע די אז וועלט, דער סון לענחער איבערעע די אין וױ

 לעבען אנעטענדינעז אן םאכעז אםעריסע םון מצסםםאםען
p הײםם אויו״ מניסמז און v רייכ־ נאםירליכע פיצע די םון 

פארסאנט. <אנר אונזער ײאם ,jme אין םיםער
 היבעער א אז צייקענען, ניט וועט קיינןר נעוױם, גו,

 םאב־ םון בא׳פטייט װאס באםעלקערוכנ, אונזער םוז םייצ
 עםטײטניסמם, ריעל באנפירן, ׳אעקולאנםעז, ריקאגםעז,

 ריזיגע אזוינע האבעז •*ליטימענם איז אראמנטניקעם
 םאכעז צו נאר ניט םענליכפיים די האנען זיי אז *ײגקונפםן

 די םים נעבען עצה קײן נימט זיך סענען זיי נאר צצבען, א
 סע־ זייעחן צו זיר סײקלעז װאם געלםער םוםעז ט־ױסע

 נאםעלסע־ חןר םון םייל דעםדאזינען פאר אבער אמנעם.
ב זעהר זיך םיר זארנעז רוננ  איננתרעםירם אונז ודעי

 באםעל- הינער דער םון םערזזייט גרויםע די צי איבערהױאם
תנ, ר  זואם םוווות״ און חענם די סיט ארבעטען וואס מ
 זואס לאנד, אונזער םון קאםםארט אין רייכטום דאם מאםען
 גײסםמער און םאגמריעצער אוטער מון בויער די זײנעז

אנעםענ־ אן מאכעז צו אויזי גענונ פארדינען זיי צי קוצםור,
ף צעבען דינ

 אן נעבען געפרואװם האט םראנע דאזיגער דער אױוי
ד לייבאר דעם פון בױרא םטאמיםטיעע די סיי צנטסער,  ח

 װאס עסאנאםיסטען, די םיי װא׳פינגםאז, אין •ארםםענם
מז  (״םאעעל פאחפוננ נעזעל׳פאםטליכער םיט זיך אאתןנ

ריםױדם׳*״). 1
מחןן, הלאר אונז םאר דארןי אלץ םון פריער נאר ו

 וויםיל צעבען? אנמםענדינ אן איינענטליד םיינם זואם
 קענען צו כדי יאד, גאנץ א פארדעעז ארבײנתר אן דאד^

ty rw צוױי און םרױ <ם»ז, פערזאן םיר סון פאםיציע א 
טשאריטי? צו אנסונמז דארםען נימט און פינתר),

 וי נעםאכט האבעז עם וואם אויםםארמוננ, אן צױם
או איז אױפאנא םון טוצר מזעצמאפטציכן  איז ,1926 י
 וואט םאכױליע ארבײטער אן אז נעװארצן, *נםטמדפנתצם

 םוםע םאלנענדע די האבען דארזי •ערזאז םיר םון בא׳אטיים
ך: רורכצולעבען אויזי זי

vp» — חזיזוורםיקלען xnn* ״~
----------------עיצעקםריק און מז

— —־ חױז־געעיר איז םנבעא
--------------------------*אר-םעיר

 - םעדיצין דעגכױםםה חמםױרים,
--------םיױױנגס איז אינמורענם

-V■

 פול־ אנדערע איז ימיאן א צו דיום
— — ארגאניזאציעס םור

rvram קציינעסייםען---------------
---------------------------— ר׳נגט

װעכענםליר
$12.46 l ^ o a

5.24 274A4
2.20 114.00
1.61 84.00
1.08 56.00
1.61 84.00
2.90 120.00
•70 36.00
.92 48.00

.70 36.00

.92 48.00
8.00 400.00

$37.78 $1,94888 ----------------------צוזאםען
 םאר־ דארוי מיקאגא איז ארבײטער אן m םײנט, דאם

 און הונדערם גיינצעז פון סוםע א אםוױעינסםענם דינען
 דאלער 87 <ארום יאו״ א סענט אכצינ םיט דאלער פעדצינ

זיך.•) דורכצוצצנצן א אויוי ײ*ד) א םענם 78 םים
או איז  אינדוםטריעל נאציאנאצע די האם 1926 י

 אוים־ אז לױט אז באריכטעם, יןאנפערענץ א אױזי באארו
מז זיי וואם •אראוננ א  םא־ ארבייטער אן דארזי נעםאכט, ח

 וױיניתער ניעם אײנסונפט אן האמנז •ערזאז 4 םיז סיציע
 זיך תרכצולעבען איז עם ווי כדי יאר, א דאלצר 1^07 מי
pn יארק• גיו

נאילע די אז םארגעסען, ניט םען דארף דערבײ  נאצ̂י
 באשםײם װאס קערפעחמאםט א איז ב$ארד אינדוםטריעא

 ביז־ גרויסע און אינדוסטריע דער םון קאפיטאגען די םון
 יאר א דאילער 1907 םון בודזשעט זייער אין און נעסלײמ,

 מער דארף םאפױיליע ארבײטער די אז באשטיםט, זײ ה#בען
 םער־ (ארום יאר א דאילער אכטצען װי אויסגעבעז נימט

 סטיחמא־ זמורנאילען, צײטונגען, אויח װאו) א םעגט ציג
 אין קיצײניגקײטען. אנדערע און סטעמפס טעלעםאז, גערי,
̂טט אויך גײט בודזשעט זייער  אויף סענט אײן סײן ארײן ני

 ארבײטסילאזיג״ קראנקהײט, א םון 5&א איז אפצױטסארען
ד. א. קינדער די םאר בייצדונג אויף קײט,

 םטײטס ״יוגייטעד דער האט 1922-1921 יארן די איז
 םאר בודזשעט א אויסגעארבײט ילײבאר״ אװ חגפארםםענם

 אלײן בױרא דער םון װעט װאס םאםיאיע, ארבײטער אן
 נויטינ איז עס װאס םיניםאילסטער דער ״אילס באצײכענט

 אויםצוהאילטען כדי פערזאן םיר םון םאםיליע אן םאר
אנשטענדיגקײט״. ארן געזונט זייער

 איז דעפארטמענט <ײבאר דעם םון בודזשעט חער
 געזאגט װערט עם וױיר אידעאילער, א זײז צו םון װײט

 אויםען איז בודזשעט דאזיקער דער אזמ אויםדריס^יך,
ען,  נישט האט םאםיליע ארבײטער אן אויב םעסטצושטע̂י

 האבן טיר װאס געילט סומע די אויםצוגעבעז מעגיליכקײט די
 אין םאםייליע דער םין צושטאנד דער איז אננעםערקם,

 דער אונטערגאנג.״ מאראילישען און םיזישעז צו געפאר
 םאר- און קאםפאדט שום קײז אײז נישט שיליסט בודזשעט
 אםעריסאנעם דעם <ויט נויטיג איז יעם װאם געניגעגם,

 אויסגערעכענם איז בודזשעט דער ^ןבענכדםטאנדארמ.
 קוםט בודזשעם זײער ילויט איז צאגד םון שטעדט צען אױח
 וױינינער גישט םארדינען דאר^ ארבײטער אן אז אויס,

 װאך) א דאלער םערציג (ארום דאלער טויזנעט צװײ זױ
 םופצינ (ארום דאלער הונדערט םינח טויזענט צװײ ביז

.♦)יאר א װאך) א דאילער
 אן געמאכט, בױרא ײבאר5 די האט ,1929 ױני, איז

 לעבענם״ נוימינע די םון םרײזעז די וועגעז אויסםארשונג
 געקוםען איז איז לאנד פון שטאטעז םילע איז םיטלען

 אין ארבײטער אן םאר נויטיק איז עס אז באשלום, צום־
 הונ־ טויזענט צװײ םון םיניםום א םארדינען צו יארק נױ

 װאך), א דאילער 43 <ארום יאר א דאילער זעכציג איז דערם
<עבען. א מאכען צו כדי

חשבון: דער איז אם
דא־ 237 — סצײדער ;יאר א דאצער 699 — שפײז

 עלעקר און געז ;יאר א דאילער 477 — רענט ;יאר א ̂ער
 דאילער 34 — הויױארטיקלען ;יאר א דאילער 81 — טריס

 דאקםוײ קאסטעז, דארןז יאר א דאלער 660 און ;יאר א
 םאר־ צײטונגעז, קאר-םעיר, מעדיצינמז, דענםיםטעז, רים,

 געזעלשאםטען, אנדערע איז ײײא? דער צו דױם וױילומעז,
קלײנינקײםען. אנדערע און םטיישאנערי װעש,

 יעדער איז בױרא <ײבאר דער םון באריכם דעם <ויט
 פינוי איז טויזענם צװײ םון וױיניגער םארזײנט װאס אײנער

 וחד ארײנגערעכענט נישם סען יאר א דאלער פוםציג און
ĵ דער צו חגן ^ wd« p וױיחש״, ^יװינג א טאכען װאם 
 קרינען װאם קאטעגאריער דער צו פאררעכענט ווערען נאר

 סעפטעםבער. *ייבאר״ םאר ״םעקטס (זמה הוננער־^ויז א
1929.(

ד (ז9א\וצךי אי\ אדב<ו*<זד רי ^ךךיוסי\ גגיפיר
 מניײ חנר םײ האט אנגעוױזען, םריער האבען םיר װי

 גמזעל- די סײ לײבאר, אװ דעפארטמענט סטײטס טעד
 ארבײמערםאםי- אן אז םעםטנעשטעלט, טוער שאםט^ימג

 טוײ צוױי זױ װײניגער נים אײנקונםט אן האבן דארןי ליע
 שמע^ם ׳נו ילעבען. א מאכען צו כדי יאר א דא^נר ז*נד

ארביי• אםעריקאניער די טאקע פארדינען םראגע: די זיך

־~■ י
מ די מנד ױםי  לאםיר ? יאר א דא*ער סױזענם צווײ ג
חנם. וועגעז זאגען ציםעחנן און פאקטעז די וואם ״תחן

 אוץ ?ינג וױ^םארד דר. עקאנאםיםםען, באקאנטע זײ
 גיע־ 1927 יאר איז האבעז ברײסענדען, 5אאוי פראפעםאר

 װײדזשעס די זועגען אויםםארשונג גרינד^יכע א םאכט
 אינ- םארשידענע די אין ארבײםער אםזנריקאנער די םון

 בא־ געםײנזאםען א צו געסוםען זײנען זײ און דוםטריען
 אדע כגזצגז פג\ ארב׳ײפער רי או ש^וס,

 ־vh פךיןלזױג דסר \\s אדבײ^זד גיאר א פג\ אגיסואגז דמד
m דגפלזךימ, m; \יךלזגץ \זגיך אג ̂י ^גגגור̂י

 גוגגצרף \גי גזגזך וי*ז ךץרבפזוי^ריך \priiH9 אדבײלזעס
 ך^רגוך צ\\$ו*יג אג\ פיר וארגצז יאר H ראל«ןך \ז\\ןי<\ג־פי

H
 די םון צענזוס דער אז באםערקען, צו כדאי איז עם

 דיזעלביגע געגעבען האט 1925 יאר אין טאנופעהטשורערם
 םעק־ א ^ון םארדינסט דורכשניטליכער דער אז אפשאצוננ,

 געװען 1929-1928 םון יארען די אין איז ארבײטער טארי
יאר. א דאלער אכציג און הונדערט צווע^* ארום

 די אז אנבאטראכט, אין נעםען מען דארןי דערבײ
 די אין געסראגען ארבײטער די האבען שכירות דאזיגע
 אין אמעריקע. איז פראסםעריטי געווען 4אי עס *ומן יאחגז

 םון נעגעל די איז איז אםעריקע ווען יארעז, אעצטע די
 ביסעיצ היבש א ארבײטער די םון שכירות די זײנען ?ריזיס,

 נאװעמבער, אין אז םיר, זעהען אזוי ארונטערגעזונסען.
 ארויםגע־ באארד אינדוסטריעל נעשאנעל די ד«אט ,1931
 םון שכירות דורכשניםליכע די אז דערקלערונג, א געבען

 20 (ארום יאר א דאלער טויזענט ארום איז ארבײטער אן
 זײן חושד נישט דאך וזעט קײנער און װאך). א דאאער

 אינדאם־ דער אין זיך נעםינען װאם םאנוםעקטשורער־ם, די
 האםױ אדער סאציאליסטעז, זײנעז זײ אז באארד, טריעל

#ן זואם ניסטען,  סריגען ארבײטער די אז באוױיזזןן, ‘\וי
 זײ אז ארבײטער די אויםצורײצען כדי וױידזשעם, קלײנע
ען ^  גײ םארקערט, זוײדזשעס. העכערע םאר קעםםען ז

 םון סאנופעהטשורערם די אז אננעכמז, םען קעז כער
 אי־ קאפעטשהע א נאך האבען באארד אינדאסטריע^ דער

בערטריבען.
 די איז אז אויסגערעכענט, האבען עסאנאםיסטעז די

 אר־ םיליאז זעכצעז םאראנעז זײנען ,1935-1934 פון יאחןן
 דאלער טויזענט װי זױיניגער נאך םארדינעז זואם בײםער,

 רעכענט, םען ווען וואך). א דאיצער 20 (ארום יאר א
 מיינט פערזאז םיר םון באשטײט םאםיליע ארבײטער אן אז

אר־ ד<זד פו\ ̂גור^סי א ^ך\גז עם,
פאךךי־ יאדב<ולז\ גוג ץ1גרי דאגז \זאב(ז\ גץאגז

 וגיצזיג וײוגז\ גגאנו למבירגגז, ריי פג\ גזפדפנז א ̂גיגז ו(ן\
אװ\ןגגז\ גײו<ן\ \\H רגובגוץ H \זאכפ\ צג  אי\ ד&ע;<ז\ גג̂ן

וגיגן. y\H אריגזפײװ גרױגז
 ארימקײט אין ילעבן א אז זאנט, געלםא ראבערט דר.

 אזעלכע איז זיד געםינט מענש דער אז סיינט, נױט און
 די ניט האט ער זואט דעם צוליב — לעבענסבאדינגונגעז

 םא־ זײן און זיך םאר ילעבען א מאכען צו מעגיציכקײם
 און זעילבםםרעםםעסט דעם םארלירט ער אז — פיליע
 םונק־ אילע םרן ארױםגעשטויםען טאיאליש און םיזיש ווערט
 (זעה געזעלשאםם. ,און <עבען ארוםיגען דעם םון ציעם

).21 זײט ?עלםא, ר. דר. םון ״פאווערמי״,
.,וגיפ אג\ אדיװןןײ* פג\ ךװזגלםי^^\ די

 אלץ נויט, איז אריםסײט די איז עם גרעסער זואם
 זיך םארטערט עס און קראנסהײכמח פילע בושעוחנן מער

 צװײ אז באװײזם, םטאטיטטיס די םױטענםאלעז. צאל די
 אין זײנען ארבײםער אםעריקאנמר סיליאן םערטעל א און

 זײנען זײ אז הראנס, אזױ נעװארען צײט לעצטער דער
 מאכיען צו אוםםײאיג \וארט םון זין םולען אין נעװארען

 ״אינםאר־ (זעה םאםיליעם. זייעחג און זיך םאר לעבעז א
 טשוירטשעם״, אװ ?אונםילם פעדעראל סוירוױם, םיישאז
).1931,10 יאנואר

הונ־ זיבעז אםעריסע איז קראנס וועחזז יאר יעדעס
 א טובערקולאז, און טאלעריע אויוי םענ^עז סױזענט דערט

דיימבי- אויח קראנק זייענדיג ארום גייעז מענשען םיליאן

njn t •דחי
ינג»9 דד• פיווי/

•וירמהנסיגג אימס ענד אינקאס

״יי «■ ״ ^ ■■*1י— ^ ^ * *׳ -
n”*0 (צו?ער טים p ^ p, מ זעכציג ביז פוםציג פון מנ  • פרא
םון לימ^ן באםעל?ערוגג אםערי?אנער גאנצער דער םון

 מד עם אויםהײילען. הען מען װעלכע צײן-קראנ?הײטעז,
 הוגדערם דרײ םון נאהענט אםעריקע איז איצט זיך םינעז

 גאנ- אדער האלבע זײנען װאס הינדער, טויזענט םוםציג און
 ענגלישע (די ריקעםס םון רעזולטאט א אלם ?ריפיעלס, צע

 • און נאהרונג נויטיגע די ניט קריגעז זײ װײל קרענק),
 מארבידיםי ריסענט ״סאם (זעה ״די״. װײטאמיז דעם

 אינשורענס לײף סעםראפאליטאן סטעהער, יל. פון דאטא׳/
).26 זײש קאמפאניע,

 װאם ?אטיסיע, אינזשיגערן דער םון באריכט דעם אין
 אױס־ באשטיםט האט הואװער פרעזידענט געװעזענער דער

 ווערם לאנד, םון צושטאגד עקאנאםישען דעם צופארשען
 זואם ארבײטער םיליאן האלבען דעם םון אז געזאגט,

 אםװײניגםםען ?עז אםעריקע, אין יאר יעדעס שטארבען
 גזד װאלטען זײ װעז לעבעז בלײבען צאל דער פון היעלםט א

 םון ״סי?נעס״, (זעה הילף. מעדיצינישע נויטיגע די קראגען
םיס?). ל. ױדזשין דר.

 דעפארמ־ העלםה ^פאבלי? פון באריכט דעם אין
 און זינדערשטרי?ער םעדיקער באקאנטע די װאו מנעט״,

 ווענען אויםפארשונג גרינדליכע א געםאכט האבען קינג
 באםעלמרוננ^ אמעריקאנער דער םון געזונט־צושטאנד דעם

 טע?סםי? די &ח םאםיליעס די צװישען אז געזאגט, ווערט
 בײ pp^np צאל די איז קאראלײנא סאוט אין ארבײטער

 און נטpטויז רpפ זיבעצינ רpארבײט pבאצאלט כטpשל די
 ניינ־ בלױז באצאלם, רpסpב זpריגp װעלכע ארבעטער די

n דגארp (זעה טויזענט. םון צען p p '-u ^ p irt ג ענר  י. ו
).48 רpנום רעפארט״ד העלטח ״פאביציק קינג

ארביי־ רער אויב :dp טײנט רpרטpװ פשוט׳ע אין
ipp< א זPטאכ צו אויױ װײדזשעם קריגט טער  ,]V2V ער 
ip זpרpרנpד pפאםילי די אוץ זיד rw i ,npopn א אין 

 און לוםט םאראגען איז dp װאו װאוינונג, באהװעמערע
 ר<ײpאיל צו צטpזpנאויס נישט זײנעז זײ און זוךשײז

 ק<א• ?רינט רpארבײט רpד אבער אויב ?ראנקהײטעז,
:p:h p װײדזשDp װאוינ טוז אוןpאלט די איז זp חורבות 

איז װאס שפײז, די ניט העץ (סלאמס),
 גוםען ןpפיזיש א אין רpרפpp םpד אױפצוהאלטען נויטיג

כ^- צו *WDP3 אין זײז םיט np איז צושטאנד,
ז.pיאר pנpפארשניט און קראנקהײמען ערלײ

 אױןי Dpװײדזש די זpהאב װירהונג pבאזונדער א
 *ױגײמנד די װאס אויספארשוננ די קינדער. ארבײטער די

o לאנג ניט האט בױרא״ זpטשילדר סטייטפ t d p :d^ i, 
 א םון רpינדp די אז ארויסג^*אכט, קלאר נאנץ האט

V'5'vhz א טאכ^ צו אײנסוםט גענרנ ניט האבען װאס 
tp לעבעז׳ ^ n אוי װײניגער םילDזיכטpצו ז >p :3P| און 

̂<dp די װי זיך, אנטװיהלעז 'd«d אנ־ אן םאכ?ן וואס 
.tpnp̂ נדיגpשט

 אויםגע־ tPQ האט ,DטpאטשוזDםא דםארד,pניױב אין
^dpארימ די צוױשעז אז בייש&יל, צום םונעז, ^ d p װאס 

 א דאלזנר 9 (ארום יאר א רpדאל 450 ארופ םארדינען
p פון איז װאך) ip הונדpרט pינדpשטארב רpצװאנצינ ז 

^ רpארבײט די אלט. יאר א װערעז זײ אײדער ב  \ואס א
 איז יאר, א דאל?ר 2,000 ביז 1,250 פון שוין פארדינעז

 אײדמר״׳, רטpהונד pדpי פון dppt בלויז שטארבעז זײ בײ
 םארםאליםי״, נטp״איגפ npr( אלט. יאר א tpnpn זײ
 אװ נטpפארטמpד סטייםס דpױנײט ,10 נומער ריעםpס

).38 זײט בױרא, Dנpטשילדר לײבאר,
 דורנד לאנג ניט האט "p’iP'3'n np־mp״ םון בױרא די
ג אן געםירט כונ ^ו ט  nppi איז אוז יארס, נױ איז אונ

 טױזענם זpכצpז און רטpהונד צװײ אז באשלוס, צוט מען
 וײ נים אינגאנצעז fprnp <זי:^ר, שול מיליאז דעם םוץ

 אנםוױ^וננ np’n םאר נויטיג איז װאס שפײז, נויטינע
p d הונדערט dppt םון רpכpה און : pt>idינדpמײנען ר 

אז שאצם,pג רטpu dp שפײז. די פון אוז^םט
ן רpינדp מיליאז פינױ װי רpװײניג ניט ^ ב  גאנצען אי

 ״פובלי^י־ npr( ר-נארונג.pאונט פון איצט ליידעז לאנד
 נוםער בױרא״, Dנpםשילדר םטייםס iPD״m דהי אװ שאז

).7־6 זײט ^9
אר־ דער װאס ,ĉ פון רpד איז דאס אט

מו <ים ipp און Dpוױידזש pp^p סארדינט רpבײט א  פײן ם
^גpאנשט .'PDP.|El< נ .. .aa&j

iiiiliB!ipill
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t יום נרויסער ®p i ®לעמ ד*ם את דו, ז*גם 
 גא®. פון געשאנק » איז ם*נ w »יז
 ®רא® יעדעז איז װעגנאדאיץ דו :דיר נלױג *יד
לעכען. דײן פון ®וכ׳דיקײ® יום גרויםע די
“nIS

 נעװעגעז׳ טתקןןלןן דורך אױך שםײכןןלםם דו
 !געכאם דײן שםענדיג איז גליק און פרײד װײל

p® יזם גרױםער א i לעכען, דאם איז דו ז$גםם 
®.IP פין געשאנק א איז &$נ מןדער אץ

m

;iHfl

■ ״ 1■
•*יי׳

ש־בונו &ױפגען\ די הגן. ל
0ומוב<ו

 אײ. אן געלײג® איז, שםײגער רי װיא חין®, חץ א
גזךזדײ א ווױםגעחױכען זי ח^ם ׳גקװימליך

I!-*■**■*■ ^ aja*■* iMMUh «-־■• j jiLia *-̂ -*■*̂  חערען. גןןלןןזען װןןל® דןןר חןןם אוץ
 װער® איר א« ניט שא*® ?ײנןןר אז

 ערד~ דןןר אױןן נאר כיטא איז יח*ר קײן אז זמן
באקלעחזז, נאר זיד זאל םען

אר: ®*ן ®ראכ® א ®לױז *י נ
 יאר, ?ײלעכדימן א דאד זיד לײג® זי

 — גרעםןןר, ®װײטער דער פיז אײכע — אײעד און
 !כאלןןפ#ס דעם רײד יזוד םאכ® זי
*m װ$סז איז — סוןז 

 בזןסזןר נים הוןד א אױף זי םען כאחאנרעלט
 םרעסער^ •ראסםןן איכקריגן וןלןן פון

 אדסזיסם- זיך כלאזען און — אימןר זעלםען לײגען װןןס
חוןכען, ידשר בדקקעל ״ ?אםש װזןלם װןןלם די װען אדן

,fcft ii3»^ a^  ti kiAiiyJLteAAta 44 a ia *a aaa flkjykflMk | ^ | tMkteteftflk Mft4Jft ן ם איד סען װןןלם סיסם, אין זיך גריכלזןן דערלױכען גי
Iwaaaa AJfĉA IMAlMklî k4Afê Jft ^̂ a aâ m |^jaâ h aaמן, דארם קערענדעל א א ר װג מ ױ  — א

 דדרכאדיס^ אליץ איר פאר אױסכױען^ םאקזן נןןר
״ גדדיסזן 9 ה

jfckJkA. ih. ®ti. ̂ .!■«.,]1̂ , ikjttjfct îMk .flkAiAMk IkiA^AIk |A k |k  IMUMmMI!» ו5/35לא *y i האגם ו5«ול/ א  b d̂ *yDy o y » 
x ען אדן ב גן ע מ םארלאנגען םמדעסמע אלע איר ^  

אדי װיײזם רײד^ אירע סדן הכלל^ ^
jyik ftlAIMUfeb Akfti AftikMHA. AaIMMMA. ^A A teדערדדארזןסם, סקד אדן סער אלץ אלײן חון די זיך חןןם

AA^Laa a kAAA A^^aAMÂ â AA|| ĝ k̂ —AtA ^AAAגעליארקם®♦ ן1א געפװסעל® אדץ חןןכזןר ן1א
 איר ם׳הײספ אכער, פױער דער
♦TyDyTya טםדכ אין זיך דדהיזג איז
iy סײנקדכ^ ? האם lyBysya,

ftl |AAA^Akkk^kkk AAAAAA MAW MAAW  יסדרײם^ cwnya װײנקדװאס פהןנות אירןן םון חיןמ און
 דיכודים, חדג׳ס חןר גוןר רy חאם Tyntwnwj מם («יי
— םארמפזײן^ מןדווןלם גי® ול׳י

|»kA kLik ^ k f t  MAAA | k AA ̂ן m DK ר » סל^ין) ^ס2 יי
אמסען). איף ~ דאס גים “א איז

רי׳י דאס Tyojnyi חאם אים ודען באד ^ דדדיסזןן/ אין ג
k4ft ftAMkAk^alkikMk 4ft a^a waaa aaawaaaa 4 4  ^ aa ^  aaw^ חדיף^ אין 7roy2TB(tw א ש#ײז חױס^ א “y חאם

4 4 4 4 Mk aaL aaaaaa iMyMkftlMMftft ftl אנגזךזיף גדויס^ אין
WAAkik—. ikAAkk A •MkftJk ftiAAAaklfeftl ftw Ajkfl̂ i,׳]y“ii“y3 איז דאדםזןן װאס

4 Aft4 &kLtaL4 k  Aaaaa maaa ahaajajma aa m ftk ik teמארלאחןן מוט איר חדן אדנזזןד  *tttsy? חאם
^k AkAa a m aa  aa aaaJLaaa w ^ aa— fH«ny3 א «י ברןןקזןל א מ|ך ייך »®9׳ ŷ אייד י״ז 

ft4ftftlk4ftft4ftlk ftfeftbftJft ftkiUk Ik̂MkJftk aaawaaaa W4 4M1  ftftIMk Î AftJteftfthftUftJft k te  ftk teM llk lft f tl i  ftft׳H^ באגאגג איר  Tyayp װזןרזןן װאס אדסדזןכסץ רי  jpijyByjiyD
|A tA te A A AkAAW AAAa ftMteflk̂ A fl̂ kftAHBiy האם זי װאס  njn ^סדן אױך א

Aaa a A lk L ^  AAW ^WAAWAAAb LkkA kft4ftftkftftft•••̂ 3 לאא1עא  y lyjpyn Bifnyj
AAAAA maaa ^ A aaaa MA| |A|A|| ftftftteftftk kukkjk^ אדי םיר װײזם  oy ודי jysy? ^ א

MAAAA A Aaa| a ^ A A  LftteMiftftto AAAM AAAA44 4 4 4 — גייזןר^ קײן ני« כײש§יל דזןד ׳שדין איז4
y iד די א^ אכער װיייםאג ״ אנ גרמס^ שטןןדיג איז ^

kkklAlk |W^klL|W AA||W 44| AAAW A|A Aft 4 |  ftjftftk ftMMMHftlyrr] כלדיז כרזןק^ד אביסעל סאד
Ik ik ^ iA te k  (kAgA ^ A ^ 4JA }ר♦7שרײ גרןןסםזן די אסמ pyri אםשרדיג^
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ו8נ אינטעו יער ע ל « באוזענונג ארנײטער ן
E .

דעטביצער. פ. פון
 און פראנתרײך אין װאהמנן די פון רעזוצםאט דער

 כל הודם האט םאצקכדםראנם םון זיג איבערראעעגרער דער
 איז ?צאם ארבײםער םון אײנעקײט די »ז םעסטגעעםעצט

 אין טיטעצ גצעגצענדער א און םארםעגעז מייערער א
 אוםבא־ »ן איז עם רעאקציע. און פאשיזם קעגען תאםף

 האבען װאהצען צעצםע די םון אז פאקם, שטרײטבארער
 און קאםוניםטען די פארטײעז, ארבײטער בײדמ געװאונען

 םראק־ פארטײ שמ$צקעפיגע בצויז ס^וציאציסטען. די
 ה^ם עס װער האר די בײ רײסען זיך װעצמז ציאגעחגז

 קאםוניסטען? די צי ס^ציאציסמען די — געװאונען סעהר
 די און קינאם ארבײטער דעם $בער שמעצט זואס דער

 פארטײ פראקציאנעצע די װי העכער באװענוע ארבײסער
 דערםיט, הויפטזעכציך זיך איגםערעסירט אינםערעסען,

̂ום  ^פגעהאצטעז ה^ם קצאס ארבײטער גאנצער דער װ
נצחון. א

V
 ריזיגע א אויך אבער האבען װאהצען םראגצױזישמ די

 גע־ דער אין ם^צ ערשםען צום זו^ס דערשאר באוײיםוגג
 סא־ די האט באוועגונג סאציאציםםי^זער דער פון מיכםע

 דעם צװישען ב#דעז א געװאונען פארטײ ציאציםטישע
 שטײ צאהצ גרויםע » דןורם געװאונען און קצאם סיםעצ

 באזוג־ איז ער^ײגונג דער אם םון באדײטונג די םען.
 םון שיכםען די אויף אײגםצום דעם װאס װיכםיג, דערם

בצן טיםצקצאס  סאציא־ רעװ#וצוצין*גערע די געוואונען ז̂ז
̂ן םון ציסםען  נעגען געווען זײנען װ#ס חדר, בצום׳ס <ע

 יענע נים און — רעגירונג בורזשואזער א אין אנטײצגאםע
 האבען װעצכע סאציאציםםען, רעכטע אויסגעשפראנענע

 סאציאציסטישער םאראיעיגכמר דער םון ^פגעריםען זיך
 גע־ צעריבען זײנען םאציאציסטען ח^זיגע יי פארםיי.

 שום קײז שפיצעז און װאהצען צעצטע די אין װ#רען
 ערשםען צום פראנהרײך. איצטיגען אין כמר נים ר*ציע

 םאעיזם םון אויםמםײג oxn זינם געשיכמע דער אין םאצ
 דעם געװיגען צו געצוגגען פארמיי סאציאציסםימער א איז

 אט אין םימעצתיצאם. דעם צו צוגאגג דעם און םארםרױען
 ארבײםער םון באדייטוגג סיםםטע די ציגמ ערשײגונג דער
 םאציא־ דער םראגקרײך. אין זואהצען צעצםע די בײ זיג

 װעם ער וועצכעז אויח ב^דעז, א געװאונען האם ציזם
 טיפען דעם פארניכטען און עצאגען ערםאל: םיט קע;ען

םאעיזם. םון װארצעצ
 די םארשמאנען אצעםאצ ה^בען ס^ציאציםםען די

 דעם איבערצוגעװינען נויסוועגדיגקײם די און זויכטינקײם
 אויםגאבע הויפט די איז Dip זײט. זייער אויף םיטצקצאם

 אגשםאצטעז. געזעצגעבענדע די אין ס^ציאציסטן די םון
 דא־ די באװײזען צו אויפגאבע און םציכם זייער איז עס

 פארניכםוגג, זײער ניט םיינם ס^וציאציזם אז שיכטען זיגע
 אונטער י$ך םון באםרײאונג זייער — פארקערם גראד נ^ר
 באדויערען גרויסען צום קאפיטאצ. גרויס םון טמעצה חגר

 זייער םארזוירקציכען געקענט ניט סאציאציםםען די האבען
 דער — ציניע קאםוניםטישע אצםע די זוײצ אויםגאבע,

 טאקטיק זײן םיט האט קאםוניזם גאך״םצחמה איז םצחמה
 סא־ םון םיטצקצאס דעם אפגעשםויסען און אפגעשראקען

 קאפי־ די דאם םארגעסען, ניט טאר מען װארים ציאציזם.
 אידענםי־ צו געזוכט אצעמאצ האט חגאקציע טאציםטישע

 פארטײ. קאםוניסטישער דער םים סאציאציזם דעם פיצירען
 דער דורך םארםיאוסען צו סאציאציזם דעם געזוכט האט זי

 נאך אפיצו און קאםוניםטען די םון מאקםיק וויצמגר
 די םאר צאהצען סאציאציסטען די םוזען טאנ צו הײנט

פארטײ. קאםוניסםישער דער םון ציניע אצטער דער םון זינד
 םאצקס־םראנט זייער און ציגיע קאסוניםטישע גייע די

 װעלכד דער נאך זיגט םאצ ערשםעין צום האם •אציםיה
ארבײטער דער װעז באדיעונגמן, גזנשאםען וױדער םצחםח

םאר־ דעם צו ריידען צו נעצעגעגהײם א
 נעצעגעגהײט ערשטע די און

פח רעזוצטאט נעזואוגשטען

 דעםאקרא־י אצע םון פראנם םאראײניגםען דורכ׳ן זיג א
 קאפיםאציםםחײד מןר םיט קאםף צום םאצקם־כחות טישע

רעאקציע. םאשיסטישער און

 םאזױא־ דער אויוי האם פאצקם־םראנם םון זיג דער
 4םציכמנ קאצאסאצע ארויפגעצײגם פארטײ ציםטישער

 םראנ״ דער צו חגפוםאםען צאהצ גרעסטע די ערװײצעגדיג
 דאר םים געווארען אנפאדטרוים זי איז קאםער, צויזישער

 םאר#נםװארסצימייס איהר רעגירו^ דער םון ביצדוגג
 קאםוניסמש די װי גאכדעם גדזגסער, נאך -געװארען איז

 פאראגטוואדפד רי םיםצוםראגען אפנעזאנט זיך ־האבען
םאצקכדפראנכס פון רעגירובג ניחןר דער פאר ציכקײט

ד כאראקםעריזירט ריככױג האם צאגע דאזיגע די  מ
 ער nm בראקע, קעםםער רעװאצוציאנערער אצטער

 םראנצוזישע די פון פארםיי־ראם דעם אויף
y די אץ אוגז פאר זיך פאנגען איצט :אויסגערוםען m 

n גזנגעגזאץ אין יה^בען סאציאציםםען די רעקײמען.  x1 
 4קייםינ1שותרי די םאר געשראקען נים זיך קאםוגיםטעז,

 אח םאדאנםװארטציכקיים די געגוםען זיך אוף האבען זײ
I וואגען :געװאחזן איז לאזונג זײער

ד נרוימון םון תצכױד גרויםער דער בצום, צעאן א  מ
 םאציא^םםישמר דער פון םרעגעד דער געװארען איז רעס,

 ןײן *ויך איז זשארעם׳ װי אזוי פונקמ געוואגםקײם•
 פון ראכמנן די אין באוועגען צו זיך גרויס צו גייסם

 גדויםע אצע זוי אזוי פונקם גדעגיצען• צאנעצע
מן ער איז װעלט־סאציאציזם אין א ם ש  איז מ
 אפהיםעגדיג פארםײ, סאציאציסםישער דער פון

 מגוואלוצ^נערע און פריגציפען דעםאקראםישע
 פארבינדונג די סיגםזגז, דער געווארען איז ער ציעם.

 דער אזן םריבונע געזעצגעבעגדער דער שען
jam אח שאפ אין קצאס ארבײכמר פראנצויזישען םון

 די איז ריין םון ברעגען די בײ
תן — צוריק יאר צרױי םים כװאציע  דזפ־י ו

p אפגעשםעצם — געווארען גענרינדעם איז i  4 n pWP 
 גרזיטא די נעקעגינט אםאצ האם עס װאו דײטשלאנד,

 אצא̂רר«יס געפוכהנן איז םאציאצ-דעםאפראםיע, דײםשע
 m געזואבגמייס* איר מים באוועגוגג פאשיסםען גיפטינע

 סאציאצדזגםאקואסי! דייםשער ־*un האם עם װאס ז»ך
 »pf>p עםוו^ס האם בצום צעאן נעפעלכג אינגאנצען

 דמחא םאשיססעז די האט ער און ערםארוננען די אם פון
 אד װי ג^יך האגכג דער םון געװאגםקײם די גענוםען

 םייזזזנצ «ום געשיהט ער האם רעגירוגג, ־un אין ארײן איז
 אר פאריז. פון פאציציי״פרעזידעגם חגאהציאנערען דעם
i 1פי גאוחנדגאר תאנסערװאטױרען דעם אפגעזאגט האט n 

 «מײ פון הענם די אין זיך געפינם װאס באנק, גאציאנאצ
מן װעצמנ טיציאנערען, םראנצויזישע הונדערם א  *ק ה

 אד וױרקציכקימ^ דער אין רעגירמ איצם ביז פראנקרײך
 םאצקס־פראנגג םון םענשען א אװעקגעשטעצם דארט האט
 נענעדאצן די םון באםריים יעד האט הריגם״םיניםטערױם דאס
 אדיד אק ג^יד הענכס ציװיצע אן איבערגעגעבעץ עס און
 סאןױא־ געצייגם ער האם רעגירונג, דער פון טאג טען

 ערשכמן צום האט פאצק דאס געװאנטקײט. ציסםישע
 דענ׳י• געװיינצימר קײן נים איז דאם אז דערזעהן םאצ

 נאר םראגפרי^ אין אפט אזוי קוםט װאס רונגס״װעיזסעצ
 |1נאגצ א עגדערעז צו זיך םארנעםם װאם רעגירונג א

 באזיצט בצום זואם ציבע גרויסער דער צו סיסטעם.
 איבערנאכם ער האם ארבײםער םראגצויזישע די צװישען

 עפעגםצימנד דער פון רעםפעקט דעם געװאונען אויך
אויםצאנד. אין און פראנקרײך אין םיינונג

איםפאנירם! האנדצונג טאכט, געוואגטקײט,

 פרעזיחװם צום עציזעאום אין געגאגגען אז בצום װען
_ prflgp צו אים כדי רעפובציק, םראגצויזישער דער םון
־! ■■ ■;.■'׳קאביממ טיגיסםארען ערשטען דעם פון ארבאגיזירוגג וי

m

"
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« i p r w ^ t r t w ה*ט פראנקרייך, אין םערהיים 
ם  קאםונארען פפריזער די םון גייםם חנר סונליי

 םםרייסעג־ דער םון נעװיסעז ראס אוז 1871 פון
ro w אין אח גאס איז ארבייםער w r. נײע די 
 םןוציאלםם׳שער » פון הענט די אין םראנקרייך אין

 סטיכישען « סימ נעװארען באגריסם איז
Pv. ארנײטער פראנצויזישע דאם האם דאם 

 ט־ונד אוים׳ן הערעפםט נייע די םיםבאליזירם גן
trow נעזעצנעבונג. פארלאםעננארישער און *קציע
o חרך n ד*ם האם מםים־צעטעל p?w אויםנע־

 דעם דורך הער׳פאםט דער צו am דעם
 p>W דאם האט מאםעךטטרײ? רעם דורך :ם. .

 װא־ און םוט און גמיבען is *גגירוגג גיתר
וואהל־םארשפרעכען. איזזר יודכצופהרען

 םון פרעטיער סאציאלייםטי׳פער דעו־ בלום, לעאן אןן
נעװאנם־ דעו־ דורך און געוואגם, װידער האט ראנפרייך,

 סאציאלים־ וי אנטפלעקט װעלט חגר םאר ער האט *־־
םאלקם־םראנט. פון אנט׳פלאםענקייט און םאראל

 רער םאלה דאם האם םאםען־םטרייס םפאגםאנעם חגם
דורבצוםיהרע! םוטה אוז גלויבען גענעבצן חננירוכג י

 װי־ האם בלום אןן פאר׳פפחןכוננען. װאהל איתרע
איז עם אנװאהל אז ערקלערט, חאט ער :מנזואגם

 םאברי?ען די באזעצען צו ארב״םער די פון יך5 "
U בא־ גיט געװאלד םים דןורט פון ארבײטער די
מ•
 צום ה$בען ארבייטער, םטרייקעבדע די ארבײטער, די
סאציא־ םון רענירונגם־עםים א דערהערם סאל ןן
 דעם ׳פיצען צו בלויז ביט געסוםען זײנעז מאס #נן

upצו אויך ־ ynror אםילו ווען ארבײטער די 
קאפיטאיציסטען. די פון ודפביז חגם יןי

דורכנע־ בלום האט װאך רעגירונגם ער׳פטער חןר אין
1 v א אנטהאלם זואס ארבייטער, פאר מזעצגעבונג 

 זי ווען א. ר. j אונזער װי אינהאלט בריימעחנן •
 ־שםונ־40 די דורכגעפירם האט עו־ עקזיםםירם. נאך ־

 יעדען װאפייעא! צוױי־װאכעדינע ארבײםםיװאך,
שע־ אלע אין בארנעגיגג קאצעקטיװ באצאהלם, םים
ת  tnjnt וױ סעהר ארבײנמן עם <אנד •
ר. מ
tf^ p אין ארבייסער די »ronro !דאם »ז נעדענסע 

nj זיינען ארבייטער די זואו <אנד » אין פאסירצן גאר 
פלאםען־ פא^יטימען םון באחןן אוים׳ז נעװארען נן

ארנאניזירט. זע<בסםמטענדינ פאליםימ זײגען און
V  M

ר  אויך טײ׳ל ט־עםטעז צום לינם פא^פם־פראנט פון כוו מ
an* צרמיעונג eyn פאלקם־פר^נם םיז פארטייען די 

ען גים ; _ עינ ב<ויז מוו  וואה^־עיצאכם. דער אין אי
דאם דעם נאך צוזאםען אויד זיך jro>w ו*ר
vm האם םאלמט־פראנט חגר »ז באוױיז כעםםצר' דער 
 םאלקם־׳צעבען, םראנצויזײפען אין איימצבירנערם »זוי זיך־
m ניט לײכם אזוי אים וועם ?אפריז פאליטיעער לאדע א

v mן .tn ro n x
m איז םאאקם־םראנם םון קראפט זױכםיקע צוױיםע 

ר  עםאל מטעהם װאם בונד, םרײריוגיאז *אראייגינםזנר מ
אײג־ האט בלום פאלתם־םראנט. דעם חינםער איימן

תן די גז פנ א מ ר מ  פי־ אין באטיילינען צו זיך מו
joy דערםון. אפנעזאנט אבער זיך האבען זײ m s 

 «ד דטראדיציאנעלען6יםםײ5םינדי?»י tan «זליב
 זיינען װאס נעװערקעאםטן, פראנצויזײפע די פון י

מן  צוױײ און באווענוננעז, פאאיטימע אין זיר סי׳
rc וױ׳צעז זיי 5וזײ ip ^ p j נע־ קײנע האבעז ניט

ם ך מנ  פאר־ »יז םאחפליכםוננען פאליםיעע חי
פאראנטװארםליכלייט.

הא־ אויםנעבראכען, ספאנטאן האבען סטרייקם ױ
 טחםת נעזוען איז דאם או נעםיעם, איגז צוױאמן [

;r o w .מוױע^יר, וױ אייגפצומז trow די si•
 גחןטטע די קאםוניזם דעם אנםי־לאםוגיסםען

 גרעםערען א םך א צו פןוםוניזם tan tJa*nr ויי .
m יעםאגר אויב 4וױרתציכפײג דער אין באזיצט ער 

oara':« גאווע־ טטרייפ » ארויםצורופ׳ס פראסט די 
AXM די נזווחנן עס |1דיג ■דאגקרייך, *vvnm n
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די pit םערהײם גרױסער ntp דער pit זיעען די און
 גע^װארענע זײנען זועילכע מניאגם, רעכטע די םון הענם

פאילקם־םראנם. םון פרײגד
 א געווען איז ^זויז, זוײסען םיר זױ םםרײס, דער

 אויסגעברא־ #גבער ער איז סאםען־אויםבתך. םטיכיעער
 ״Btf געוו^לט גיט געווערקמאםטען די אים ה#בען ״כען

 אד־ די םון צארן דעם מיטגעפיה^ם ד.#ובען די ^םעילען.
בע בײטער,  האפיטאיניםטישער דער אונמער זײנען ווע̂י

 חגר געװארען• עקםפ<$ואםירט גתיזאם אזוי הערמאםם
 נעםעסיגםער באקאגטער א #ד*וא ױגי^ן־פיהרער רעכטער

יגעואגט, אוםברוך סםרײק בײם ג^ײך ה^ט ס#ציא^יםם,
 רי םארלאזען צו דאטען גים ארבײטער די וועט ער אז

 ווזד זײ ביו באזעצט, םייד^אך האבען זײ װ^ם פאבייקען,
 זאלען פאדערונגען. בארעכםיגםע וײערע געװיגען ניט ינען
 אײזען דאס מםידען — געזאגם ער האם — ארבײטער די
 און פיהרער טרייד־ױניאן דער ער, הײם• איז עס זםן כל

 בילום׳ס װעם דאס אז געװאוסט האט #יםם5סאציאי רעכטער
 pat ברעגגען. גים מאדען קײן רעגירונגם־׳פוועריגקייםען

 םון דרוק דעם אוגםער הע^םען, אים עס ותם ״5געגענטיײ
 פראגראם צוגעזאגטע די דורכצוםיהרען גיכער םאםע, דער
 דאס געעעהן פראנקרײך אין איז מם םא^קס־פראנם• פון

 איז ריעל״ נייער# דער װען אםעריקע, אח אונז בײ װאס
 סםרײק־בא־ א אגכדפםאנען איז עס געווארען. גע^אםען

 טרײד־ױניאן פראגרעסמוע אנדערע און דוביגםקי וחנגונג•
 וועעלן זײ צי געהאט םורא גימ חגםאיצם האבען פיהרער

 טרייד־ זייער מראבעיל. רוזזתיצט׳ן פא^אםען דערמיט
 דאס .מסידען צו אוגטערגעזאגם זײ האם חו^ ױניאן
היי׳ס״. נאך אז עם זםן כל אײזען

 אםעריקע אח ארבײטער די חןסא^ט האבען יצײדער
 פאיליטחמען אויפ׳ן פארםרעמערעאםם געהאט-אײגעגע גיט

 םון סםרײס־באוועגוע די אויםנוצען זאיל װאם ^אבםםעילד,
פראנקרײך. אין פא< דער איז דאט זוי םאסען די

v
 גילײך םארגעקוםעז זײנען װאם ,ttfnam בעלגיטע די

 ער^םען צום אוך האבען פראנתרײך, אץ װאהילען די גאך
 אינדוםטריעלער *ליעער דער םון געעיכטע דער אץ םא^

 סאציא־ די \(עלבער אח רעגירוגג א צו געםיוזרם בעצגיע,
 םאיא־ םאציא<יםםי^ע די םאיאריטעם. א האבען יציסםען
 גאגץ א פון אבער איז רעגירונג י*ער2ב'ל דער פון ריטעם

 םראנק־ אין בעת פראנסרייך. אין װי כאראקטער אנדערען
 רע־ א ח^ירונגס־טאיאריטעם םאציאיציםםחצע די איז וײיך

 םאציא־ די זײנען װאהצ־זע, אדבײםער דעם םון טאם5זו<
 םראץ פארםײ .גרעסטע די געװארען בע^גיע אץ ^יסנמז

 גייער דער םון זיג דעם און ניז־ערילאגע אײגענער זײזגר
 א זועגעז םיםאריענטאצת די באוועגוגג♦ פא^זיסטחצער

 אידימע טעג^יכע די װאס זי^ װאה^ סאציאיליםטישען
»פרײט האט פרעםע  דער־ ^טאםט נייעם, איהחג אח םא̂ך

 ווע^כע פארטיי, קאטו^ימע די װאס דורכדעם זואס םון
 פארטײ, גרעםטע די <עװען פארילאםענט א^טען אין איז

 אנ־ אז טפ^ה, אזא געהאם זואה^עז איטימנ די בײ האם
 זי זזאט פארלאםעגט, אלטען אץ םאנדאםען 79 די שטאם
 גרעםםע צוױיטע די געוואחגז איז און 63 בלויז איצם

 סאציא־ די צו ארט ערשטען דעם אפםרעטענדיג ^פארטיי,
 אנ־ דעפוטאטען, 70 ערזױילם האבען וועלכע ליםםען,

 סא״ די פון םארלוםט חנר .73 פריהערדימ די ממאם
 װרסליכסײט דער אין גחנםער סך א לײרער איז ציאליסטעז

 האגען פארלאםענט אלםען איז ציםעחגן. און םאקטען םון
 אלגע־ דער אױף דעפוטאםען 73 געהאם םאציאליםםען די

 זײ האבעז איצם םארםרעטער. 187 םון צאהל כדינער
 םרײ דעפוטאטען. 202 פון צא^ אלגעםיעעד דער אױ* 70

 םון פראצענמ 37 געהאט סאציאליסטען די האבען הער
 פראצענם 32 בלוי? זײ זזאבען איצט בעת עםיפמן, אלע
 פון זואהלען די טיט פארגלײך pא ^םיםען. אלע םון

 םויזעגט 130 פארלוירען םאציאליסטען די האבעז 1932
 סאםוניםםעז די װאם ״איז םרייסם עטיקעל א שטיכמז.

 עםיםען. טויזעגם 71 און םאנדאםע! 6 געװאונען האבען
 סאםוגיסמ^מנז חנם אויוי געסותט גיט אבער

מ פראצצגמ צוױי פארלאחנן ארבײטער די מי  א
מנ 38 ב^ויז איצס זיי תאבעז 40 א ױ jo•י
א pi?3 חאט פארטיי קאטויליאחגר דזגר פון w

v -5י־א V. iĥ4fte׳:s

 םאציאליםטחאע n וואס דערםיט באדייטונג פאדטניע
 אין פארטײ גרעםנמנ n געווארען דאדווד איז יפארסיי

 טאיא־ א אויףי רעכט א נאקוסעז האט און פארלאםענם
 צו רעכט דאם און רעגירונג קאאליציע חןר איז ריטעט
םיניסכמנרױם. דעם בילדען

 םא־ בעלגי^ע די םח פיהרער דער זואנדערױעלדע,
 געװארען אנםארטרויט קעגיג םון םאקע איז ציאליםםען,

 זיך האט דא אבער טיניסטערױם. פון ביילדוגג דער טיט
 בעלגי^ע די םון לאגע םראגישע די ארויסנעמטעלט גלײך

 סאציא־ די זיך מטיצם םראנ<ןרײך אק סאציאליםטען.
 געםיהרם האט װאס םאיאריטעט א אויף רעגיתגג ליםטימע

 ב^ותםות׳דיגער א אויף זואהל־קאםף גזןםיינזאםעז א
 םאציאליםטען די זײנען בעלגיע אין געת פלאטםארםע,

 פארטײען, בירגערליכע טיט קאאליציע א p& אפהעגגיג
 בא־ זייער םאר פרײזען הויכע אזעלכע םארלאנגען װעלכע

 פרע־ םאציאליםטישען א םיט רעגירוגג א אין טײליגונג
 גע־ אומםעגלאך װאנדערוועלדען פאר איז עם אז מיער,

 פרעםיערשאםט. זײן אונטער רעגירונג א בילדען צו ווען
 םיז פיהרער דער זילאנד, װאן פרעםיער םריהערדיגער דער
 דילער״, ״נױ א איז װעלכער פארטײ, ?אטוילישער דער

 רעגירוגנ. דער פון שפיץ דעד אז איצט אויך שטעהט
 מער־ סאציאליםטישער א טיט רעגירעז טוז ער טעהר, ניט

 סאציאליס־ די אי אים אי זוארום צרות, טאקע איז הײט.
 םון אײנםלום דעם אונטער זײן. צו סקנא ניט איז טען

 איז םראנסרײד, אין באװעגונג סטרײס סטיכישער דער
 האט עם בעלגיע. אין באװעגונג אזא אנטשטאנען אויך

 אנט־ אין דאידארבײטער םלעםישע די םיט אנגעםאנגען זיך
 רעװאלוציאנער־גע• די בײ שוין דןאלט עס און ווערסען

גריבער. קוילען די אין ארבײטער װאלאנישע שטיםטע
 גע־ הײז ניט רעגירונג די אבער האט בעלגיע אין

 םאלקס־רעגירונג די האט עם װי ©ראגראם, םיינזאםעז
 װאס רעגירוננ, האםפראםים א איז עם פראנסרײך♦ אין

 קאאלירטע םון גרונד דעם אריח אומיכערקײם םים לעבט
 ניט זיך האט רעגירונג <ןאאלירםע די און לאםבינאציעם

 סטרײק־ ריזיגער אזא םון צוםאל דעם אויױ געריכט
באוחנגונג.

בעל־ די םיז פרעםיער חאטוילישעד דער זעלאנד, \ואן
 און בלום סאציאליסט דער ניט איז קאפיטאליסטן, נישע

 קוילעך די און םעסםארים די באזעצעז צו ניט ערלויבם ער
 םאראורזאכט אפשר ער װאלט צײטען אנדערע אין גרובען.

 זײ סאציאליסטן. די ניט אבער אים *אזען בלוט־באד. א
 קײן אים לאזען און םיס און האנד דער בײ אים האלטען

ארבײטער. די אויםרעגעז שטארק צו זאל װאם טאן שרים
A*

 פוגקט ױניאניסטעז טרײע די בעלגיע אין שטייעז אגב
 האב איך םםרײקער. די הינטער פראנקרייך אין וױ אזוי
 ״גע־ דער םון לעזער די אנגעװיזעז צוריס p'tcnn סיט שוין

 בעלגי־ די װאס תרעוםות, און מענות די אױח רעכטיגקײט״
 םאר סאציאליסטען די פעגעז זזאבען ױניאניםטען טרײד שע

 זוען קאאליציע־חגגירונג דער צו כאציאוננ וױיכער צו זייער
 שי־ זאלען װאס געזעצען ^זאםען וועגעז זיך האנדעלם עס
ארבײטער. די םון אינטערעםעז עקאנאםישע די צעז

 א איבעראל טאג צו הײנט זײנען מניאנם טרײד די
 םיט םארטרײסטעז ניט זיך לאזט \ואם כח, רעװאאציאנערער

 דער איז םאדטרעטער האט ער אויב טוזיס. צוקונםטם
 דער דורך םיהלען דאס טרײד־ױניאניסט חנר זויל רעגירונג

 פאראדעז םאר לאגע. עהאנאםישע זײן םון םארבעםערונג
 די אז ניט װיל ער און ניט םיניסטאחגז לײגע ער דארח

 עקאנאםישע די םארהוהעז און פארשוױיגעז םאציאליםטעז
 ערםאלגעז. פאליטישע צוליב ארבײטער די פון אינטעחנסען

 באװעגונג ארבײטער דער םאד נויםיג טאסע איז םרײזזײם
 ניט פרײהײט אבער <ןען מען ^טעמען. צום לוםט װי

 און טאנעז, הונגעריגען דעם םאר ברויט אלם באנוצען
 ער םוז םרײהײט צו אז שרײט ארבײטער בעלגישער דער

 םא- די ער. סטרײהט דערםאר איז ברױט. האבען אויך
 דער־ אים העלםען רעגירונג בעלגישער חןר אין ציאליםטען

 ניט עס זײ יזענעז לײדער לענעז. זײ \וי גוט אזױ צו
 איז דאם געװאלט. עס װאלטען אלײן זײ וױ אזױ טאן

 האבען ארבײטער די זואו דארם <אגזג םראגחאע זיחנר
p ניט v אחןן די םון אינטמרעםעז די pft דןגיחנן או ג

דעגירוגנ־• קית םראגען צו נים בעםער סך א איז ארבײמער,
;״ םאראנטװארטליכקײם.

 מד ווערען שורות דאזיגע די ורעז צײט דער אין
 tan אונמער אז ידיעה, די צײטוגגען די ברענגעז שריבעז

 םאציאלמו־ די םיז אײנםלום און מאםען־םטרײק םון דרוק
 צומך פרעמיער בעלגישער דער האט םיגיםטארעז טישע

 איעצוםידירעז םראנקרײך, םון םוסטער דעם לויט #שטיםט
 כאצאה^־ און ארבײמבדטאג ־שטונדיגעז40 נעזעצליכעז א

װאקײשאנם. טע
איצם געזעץ אזא װאלט סטרײק־באוחגנונג דער אהן

סא־• זײ װאם םאקט דעם טראץ געװארעז, אנגענוםען ניט
־ רעגירונג. דער םון טאיאריטעט די האבען ציאליסטעז *
 חנר און שטימעז טויזענט 130 םון םארלוםט דער

 וואר- א איז באווענונג פאשיסטישער ױננער דער םון זיג
pH p םארטיי. ארבײםער במלגישער דער פאר נונג w 
 *T םאר טאג א םאשיסטעז די האבעז װאהיצ־שלאכט דער

 סאציאלמד בעלגישע 2 דערמארדען צו געװאגט װאהלעז
 ב^ום דאם אנטווערפען♦ שטאט דער אין ארבײטער טישע

 די פאראײניגמ האט מארטירער סאציאליםםישע די םון
 קא- און םאציאציםטעז ריכטונגען. אלע םון ארבײטער
 םרױער־י אין צוזאמען געגאנגעז אםיציעל זײנען םוניסטען

 פאשינד די אז נקםה נעמעז צו געשװארען האבעז און צונ
 אױוי אויך איצט איז םאלהם־פראנט דער מערדער. טישע

ארבײטער־פלאם. בעלגישעז םון טאג־ארדנוננ דער

 מע20 די םארגעקוטען געגױ איז איז ױני טעז4 דעם
ארבײטם־אםם. צװישן־םעלקערליכעז םון סעםיע

 הנר צו האט באטלער, בױרא, םון דירעהטאר דער
 זעתד זיר פארנעםט װאס באריכט, א צוגעגרײט זיצונג

ראטעךםארבאנד. םיז דערגרײכונגען די םיט םיל
 ןױים דער אין אז באצײכענט, זוערט באריכט אינ׳ם

 צוזאםענ״י פראדולציע אינדוסטריעלע אלוועלטליכע די װעז
 םען1929 םון ניזוא צום ערשם זיך דערנענטערט גענומעז

 אריבערגעמםינען פראדוקציע סאװעטישע די האט יאהר,
 באדיכס דער פראצעגט. 300 אויף 1929 םון ניװא דעם

ס בײלאגע, א אין םארהעלטניש דאזיגע די אילוסטרירט »  ו
 דעדםאלנ- די אילוסטרירעז װעלכע טאבעלעז, 20 אנטחאלט

ראטען״םארבאנד. איז בויאונגם־ארבײט רײכע
 וױ באוועגונג, םטאכאנאזושער דער אויח אנוױיזעגדיג

 פאר־ און ארבײטם־לוין דעם העכערעז םון הװאל א אויח
 לאלאםאלען םונ׳ם רעזולטאט אינ׳ם קאסטעז די קצענערען

 באט־ באםערלט ארבײט־פראדוקטמויטעם, דער םון זואוקס
 בא־• םטאכאנאוושער דער פון פא&ולאריטעט די אז לער,

 אױפ־ םון אנט&לעסונגען די פרן אײנע בלריז ״איז והגגונג
 •0י5אויסש אז צי גיט וחןלכער פאטריאטיזם, םונ׳ם שטײג
 ם.כג םון אנטוױסלונג אינדוסטריעלער דער קראפט ליכע

 אנשסרענ• אלע םוז רעזולטאטען קאנהרעטע די ר.״ ס.
 פיח־ שטארק אז זיד ״הויבעז ראטעךפארבאנד םון נונגעז

לעבענס־ניזוא״ פונ׳ם אויםשטײג אינ׳ם לען
 בא־י דער שדײבט טאטעריאלעץ, אלע די ברענגענדיג

:ריכט־אפגעבער
ראטען־פאד־ איז ילאגע די אפצושאצעז ריכטיג ״כדי

 ראטעך אין אז קודם־כל, געדענ^עז מען דארח באנד,
 אםילו נישם אריםטאקראטיע, הײז נישטא איז פארבאנד

 ־דאס בורזשואזיע. םיטעלער םארמעגליכער םון קלאס <זײ\
 קא^וױתד און אנגעשטעלטע ארבײטער, םון לאגד א איז

ניקעס״.
 פון זואוקס פאמעליכען דעם אויח זיד א&שטעלענדיג

־ םערהייט דער אין זיו מערקט װאס פראדוקציע, דער  מ
 וזשערח די ארויס באטלער זאגט לענדער, פיטאליסטישע

 לענחנד רייע א איז זיד באזירט װאוסם דאזיגער דער אז
 אמד טיליטערישער דער םון םארברײטערונג דער אױו*

 בא־ דער זאגט דעם מיט צוזאמענהאנג אין דוסטריע.
 בא• װאם אויםבליה, אינדוסטריעלער ״דער אז ריכט,
 נישט איז מלחםה, א צו צוגרײטונג דער אויף זיך זירט
 ע5פא אויך דעם חוץ איז ער נאר סיםץ, שלעכטער א בלויז

אילוזאריש״. און
 דירעקמאר אלם געװארעז באשטיםט איז באטלער מר.

 חר איו דובינססי זועז צײט דער אין אמט ארבײטס םיז
חגגירוגס אםעריקאנער דער םון דעלעגאט א זוען
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im װאצט )\ױיט אזױ מווען ניט וואצם פפציפאתיע 
UWJ װאו פלאץ אננענעםער און באקוועםער נאנץ א 

n עתזעהוטיװע. גענעראצ דער םון םיםינגען די
פראנ־ סאן אין אדער פנדזמצעט צאם אין צי ניייד

 איצט עם האט םען זױ עדםער, ביידע איז אחט־ ־
 צאנרשאםט ׳פעהנע א קציםאם, םיינער א איז עס
 סבלת דער סיטנצידער. יוניאן פרײנדצימ מאױצע,

a m געמבעז האט אנחזזעלעם <אם i n נענעראא 
v־~ n םון i n נענונ געוועז איז אינםערנזףפפנעל 

אינ־ דער םון מאטוענ^ואז א םאר *אראדנע *ח
Jr• ־אצעסיע צאנמנ א נאםען, תקארידסע* 

םאםאבי^ ירגמ .  םאחאכד םאםען ריזינע א אוי
 אונגמתזאצ־ םארעידענע באנסעם. נרויםארםינער ■

 אצם האליװאוד אין םאתױיצוננעז און אויםטצומז
 בעילן א נעוחןן \ואלם איך ? םער pn סען «ואס

צומנו־ייט, זואצטעז אנדממלעםער צאט די וואם *יײן,
ממ וואצם nr ן סאנווענשאז א נעסוםען דארטעז < CiAftfcAiiaMMIMAtilA IllHi * * • אעכתרנעשאנער. דזנר

ױ ן עי או נ א ^ נ א ^ ז א  אפנעשטאנען נים זײ״מ ם
מן זיי אנדדמצעםער. צאם די ■«ן א  וואם אלץ, נעטאז ה
ײ u זמוכען ו p נעםט, זייעחן *וםרידענ«ר»טעלעז נע?ענם 

 םיטנעםעז איז אננענעם באסײעם, פיצען ■pi זאצמן ויי
מז נאסטע i ייח איינדדו n מםאדם אינםערעםאנטער 

אוםנענענד. אמוזנעו* ײאונחןר איר *ח «ראנ*ײא¥
תז ־  האציפאתיע ממאפעז צו בא״צאסען חאט גאם ו

i אז אױםמרעמגט, נים ®ד n ם״ הויאנדצענםער
מז דו  איז נעםינען זיד *מט אינדוסטו־יע קצייחןו• י

 צאס ־ביז סםרים םע16 וועםם 8 <יח אז איז יארק
 דריי איבער יײז וועט פו־אנציססא םאז אחנר *נם “

צו צאננ אזוי דױערעז זועם עם אז איז ײייי
6 i האבעז אינזעעניחזז אייזענבאן די אז אםת, איז 

םו{ ברייננעז אייך ממז זואם צאפאםאםיװ א פארטיג
 חייםם עם מטונדעז, 68 אין אנח׳צעצעם צאם איז *ידס

ת n זעהן םיט <עת מ jr. כענעראל די זועז אבער 
 אנ־ יאס סיין יארק נױ םיז ארױםגעטארעז אח יװע
p »אקא־ מנעלער כייער חןר אט טמםינות, אי?

 דער טון אםים דער אדער פארמי^ מוחנן ניט נאד
fivvprr האט ריתע, די אראנמױרם זזאם וואם 

 לאסא- נייעם חןם אט ױעמן נאמװפרןמן ויד מ
ו ו. מ ^ זו^יב א  <אסאםאםיװ נייער דער \ואם חנ

ײז עס נאר •רייזען. נייע *אלעז אײד זיד ק  איז
p>> •py ײיז איז עם יואס  םען אורזאד. די מ

 זואם יאוואליזדלאסאםאםיװ, אלטעז אן םים ממאחזז
 אפ זיד efivotr און אײטחנמגתג איינענע pn זיד 1
תג אוים׳ז םםאנציע א נאר נעםינ^ רא ן  אויב און ו

ד א^ אזױ םתם זיד ער מטעלם נים, מפיגם י
אונטער־ ^אננוױי׳ליגע נאנץ א נעוועז אםמר וואלם «ם
AJ מעת םינף אוױ סארען נעדארםט װאלם םען ווען 

 מאו עיסאנא, ווענ אוים׳ז אבער ליגם נאכאנאנד.
מן מנדארפט חאם ױניאן א  חנם םיתא־עז «ו גאנסעם א ם

 אינדום- דדעס דער «ון באלעבאםים די םים אאםאד
י אווי *ן ו  יוניאן דער פון םיחנר עיפאנאר ײ

w •דאשטיאמ xto,\ מז א נע־ גאנפעם חןם זיי ח
ם אין «מפט  עקזעעוםיזת «ננערא< די וועז טא^ דן

מ די דורטארען מנדארפם טי  איר אױןי ^אמװ׳ט זוינ
•  נענע־ די אז זיד. פאחאמהט ov פאליפאתרג p׳

 בא־ און אפמםעצען נעםוזט ײד חאם אקתקוםיװע
tan נע־ עם איז אוםן אזא אויוי און טוב. ױם

ױז  וױ נאכדעם איז פאי־י?. *ו נחןג פיר נאד בי
*ונז־ און רעדע pn נעענדינם וזאם דובעםקי ננט

 וױיםער. נעםאחזז םעז איז אפלאדיםכמנםזן, א<ן ..
nr איז put* לאם *ו ווענ אויפ׳ן <ואט גום, מװען> 

uy$nrr ט  פעניאן, נחננד גאריסנמר חנר זיך מפינ
rw 9tu j גאט jaw א די וױ <ױם «ן9« באחויפ־ א

 נעםאכם האם און יארען םיליאנען םך א געארבייט טע},
 םען באשאםען. אים האט ער ניז ערד־ציטערגיעען עטליכע

 װאונדערלימ אזא אנפוקען אפשםעלעז נעםוזם זיך האט
 מגליבען עם איז אופן אזא אויו* און ארבייט שםיהעל

 מי אזוי נאר םאחגן. צו עםונחןן 18 ארום נאר בלויז
 ציים, קײן מזמאלעװעט נים האט לאקאםאםמו אלטער דער
 צייט איינענע pn םון עטונדען פאר א דערלענט ער האם
 פאר א םים אנדײמלעם לאם אין אגנעקוםען איז םען און

 האט דאם נעדארםם. האט םעז זױ מפעטעו/ עםונרען
 צום נעקוםעז איז װאם עולם, דעם םארקלענערט אביםעל
 בראתױי אויזי ױגיאן חגר םון אםים ביים און זואקזאל

על  אנ־ לאם אין אױך ויינען עם נעםם. די זײן פנים ם
 און נײנוננעז פעםיכױםםיעע םיט םענעען םאראן דזשעלעם

 און שםונדען פאר א ארום אפנעעטאנען זיינעז זײ װען
ר און טרײן אוים׳ז געװארם  האנען נעקוםעז, ניט איז ן

מן איז טער <ועט ער אז נלויבעז, אננעםאננען זײ אנ  נ
 צאל די אבער אהיי^ אװעק וײנען «ײ און פוםען ניט

 אונםארנלייכלױ איז אנתעזנלעם לאם אין אפטאםיםטען
 איז ײאם עולם, ®ון טייל גתםםער זױיט דער נרעםער.
 האט עסזעקוטיװע, נענעראל די pn פניט םסבל נעסוםען

 ענדליך וועם םריין דער אז האםנוננ, די אויםגענעבען ניט
 םאקע זיך האט ער אוז נעווארט חאם און אנקוםעז דאד
 א םאל put נעמען pie׳ איז מם און חנרװארם. אויר
פניס! סבלת

 ביײ םאי םען21 דעם דאנערשםאנ, נעווען אין דאם
 םאם- גרויסער א נעווען איז אװענד איז דאנערעםאנ טאג.

 ברוחנר עולם. םיעעם א םיט האל םיינעם א אין םיטינג
 יארסער נױ נעיועזענער באהאנטער נוט א פינסאװסקי,

 מפא־ צו כדי אנדזמעלעם, לאם אין זיך רופמ װאם תױצב,
 םאר־ נעװען איז פאיז״ נאםען סורצען דעם םיט צייט רען

 װיים־ די רעדעם סורצע נעהאלטען האבען עם זיצענדער.
 ברעםילאוער, י. נאנל׳נר, י. םיינבערנ, י. פרעזידענטעז

 פעסאטא, ראוז און אנםאניני צואידזשי האכםאן, דז׳פולױם
רעדע. צאננע א דובינגמי פרעזיחננט צוצעצט און

^p פון טייצ pn זואוקם דמם <וענעז נעווען איז רעדע 
 אינםערנעעא־ דער םון טעםינקייט שאחווױיגםער דער איז
 די \ואס ראצע דער וועמן םייצ צוױיטער דער און נעצ

 דער איז ױניאז נרעםטע די םון אײנע אצם אינטערנעעאנעצ
 אםע־ דער איז ?ופיצט צייבאר אוו םעדעריחצאן אםעריהמן
 אינםזד אירע אזױ וױ און באװענוננ ארבייטער ריסאנער

 עופאצנ דעם םיט פארבונדען און םארקניפם זײנען רעםען
מר חגר םון פראגרעם דעם און אנ  ארביי־ אמעריקאנער נ

 ערסלערם ער האט צוזאםעבהאננ דעם איז און נמחצאפם.
 פאראינטע־ ׳פטארס אזוי איז אינטערנעמאנעצ די \ואם םאר

 ארנאניזא־ אינדוםםריעלע םאר קאםיטע דער איז חןםירט
 איז אדבייטער םאםעז נרױכמ די וױיצ א״), אי (.םי ציע

 אםע- נרויסע די 1אי באעעםםמם זײנען וועצכע אכמריימ,
 ארנאניזירט, נים זײנען וועצבע איז אינדוםטריעז ריסאנער

 אינדום־ אין וױ זועחנז אתאניזירט ניט אגתירמ קענעז
 די צוציב איז אנםערנעעאנעצ די און ױניאנם. םריעצע

 אז פאראיגטערעםירם, םימנצידער אחן םון אנטערעםען
 ארנאנײ טער זואם pn זאצצז ארבייםער אםעריפאנער די

 ־urn כדי באדיננוננעז, ארנײטם בעםעחנ וזאבען איז זירם
 פויפינר פער pn זאצען עם און נרעםער pn זאצ קויםסראםט

 אינטער־ דער ®ון םיםנצידער די ײאם סצייחנר, די םאר
 זאצ אינטערנע׳פאנעצ די כדי און פראדוצירען נזדפאנעצ

 בע־ נאך םאר סעםםען און םאראױם וױיטער נעהז קענען
 םאר םארדינםםעז גרעםערע און ארבייםם־באדיגנוננעז םערע
 פארזאנד חנר י1אוי עוצם נרויםער דער םמינצידער. איחן
 ווא־ באזונדערם האם צאצ, אין םויזענד צוױי ארום צונג,
 אונ• םאצ םערערע איז זי אוז רעחנ די אױםנענוםעז רים

אפלאריםםענטען. מטורםדיגע פון נעײארען טערנעבראכען
•*  מנצראל *un םון נופא םיםיגנ דער

1-1'אצגעםיין אין איז פאציםארניע

■L«415*2

*ךי ׳
jn ru ii סים 

וױים־«ר<ויחננט
 * זײ בעז

 דובינםפי רעגט
 n װעצמר ריבט,

דעם אין

 יעדער אנמטאט וואט בצױו, אויםנאם
הא־ באזוגדער, באריבם pn אפנצנען

פרע־ צו ׳פריפטציך באריכטען זייעחג ט
בא־ זיין טיט םאראײנינט זײ האט ער וון

׳פטונדע(. 8 ארום געדויערם דעריבער
 דובינםהי פרעזידענט האט באריכט גנען

 אין ױניאן דער םון צושטאנד דעם םון ביצד א נענעבען
 1םאר׳ טעטיניןייט איר ותנען און מאםענט איצטינען דעם

 םארבײנעהענדע אםער איז עם יאר. האצבען צעצטען
 םײ יערציכער פערטעצ דער אז באםערסען, צו נויטיג

 נע־ םאצ דאם איז עפזעפוטױוע נלנעראצ דער םוז טיגנ
 נעװען דעריכער איז עם און יאר צוױי־םערטעצ אצם ווען
 פרעזידענם םון באריכט דער באריכטען. צו װאם םער

 טע־ דער םיט בצויז ניט אפנענענען זיך האט רובינםיןי
 זוי יאר, האלבען צעצטען םאר׳ן ױניאן דער פון םיגקיים

 אר־ ארנאניזאציאנם עדױפייעאן, אגריםמנםם, םםרײקם,
 אינ״ םא^ידענע די םון טעםינקייט און צרפםאנד בייט,

 אויך נאר װ״ אז. א. אינטערנע׳שאנעצ דער םון סטיטוציעם
 נאנצע אצם אינםערנע׳פאנעצ די זואם פראבצעטען, די טים
 צו נענונ זיך. םאר האבען טײצעז איינצעצנע אירע און

 שע־ אנםצויפענדע ווענען פראנעז באהאנטע די דערםאנען
 םאױ ,אווערצעפיננ״ צעיבעצ, ױניאן אווערטאים, פער,

 אדװערטייד זוכען זואם צאסאצם, פון ז׳פורנאצען װעניר
 אינדוםטריע־ םאר האמיטע טאנוםעסט׳פורערם, בײ םענטם

זו. אז. א. ע ארגאניזאצ צער
 חןר םארנוםען האט באריכם אין פצאץ ער׳פטעז דעם
 1אי ױניאז דרעםםאכער דער םון אנריםענם באנייטער

 ׳טווערינקיײ אצע איבערנענעבען האט ער יאחז. נױ
 נע־ זײנען װאם קאםפציסאציעם, םארשירענע די און טען
 ׳פװע־ די און אנריםענט דעם ׳שציםען םים םארבונדען װען

 םא׳פינערי נויטינע די איינצרפטעצען עפעמע־ ריגפײםען
 באריכט דער אנריסענט. נעעצאםענעם דעם דורכצוםיחגן

 צעצ־ איז װאם אגריםענט דעם וחןגען דערצעהלט אויד האם
־ םון טרייד דרעם דעם איז נעװארען געמצאםען טענם י ש  ׳

 באדיײ נעװאונען האנעז ארבייטער די װעצכען םון קאנא
 געװארעז נע׳פצאסען זײנען עם םאחןםערוננען. טענחז

 םאר׳פידמנע די איז םמרייהם אהן אגריםענמם טערערע
 אפ לעננער ׳פפעטער זיר מטעצם ער טרעידם. קלענעחג

 אר־ צו םירמ אינטערנעעאנעצ די װאם שאםף, דעם אויף
 גװאצ* וועצכע און אינדוםםריע דרעס קאםען די נאגיזירעז

 אבער ארבײט, איר אין באנענענט זי עוחנריגפײטען דיגע
פראנרעם. דאך טאכם זי

 באריכט דובינםקי׳ם פרעזידענט םון טייצ נרויםער א
אינדוםטריע. סצאוס דער םים םארנומען געווען איז

 האבען יארק, נױ אין באזונדערם פצאוסמאכער, די
 סראנסהיים, דער םון געציטעז עטארס םעזאן צעצטען דעם
 עם ״אווערצעפיננ״ נענעבעז נאםען א האט םען װאם

 נעװארען נעםאכם זיינען ?צאוסם םך א װאס דעם םון הייסט
 אנ־ האט ױניאן די הצײדער. םענער םון ׳פעפער די איז

 זי וועצכעז אין סאםח, עםארסען א דעם נענעז געםירט
 אטאצנאםײטעד, דער םון היצוי די נעסראנען אויך האם

 פרע־ האט נעצעזם, זײן פון וױיט נאר איז םראנע די אבער
 געםאכט םוזען וועצען עם גאםערהט. דובינםפי זיחזנם
 פרע־ ?אםו*. חגם איז אנמםרעננוננעז םך א נאר װערעז
 הלאוס־ די אז אננעװיזען, דערבײ האט דובינםסי זיחןנט
 םאר־ צו םאראיננמרעםירם באזונדערם pn דארפען םאכער

 ריקאװערי נעשאנעצ דעם םון לעיבעצ דעם עורײטעז
 דעם איז אינדוםטריע. םום -און קלאוס דער םון באארד
 אין פצאוקםאכער vצ א פאראינםערעםירט pn דארםען

 נאר װעחןן סצאוקם װאו אםעריקע, סון ערטער ע צ א
 נעװיםע דערםאנם נעצענענהײט דער ביי זזאם ער געםאננג

>p m ,נאר םארסױםען און פראדוצירען וואם םטארם 
 דארױ עם אז און םוטם און שצאופם ױניאן p*p ניט אצץ

 סאמ־ פיסעםיננ ענערניעער אן ײערען אננעםירט זײ געמן
 אין טייטםענם זיר נעםינען סטארם ט׳פעין דאזיגע די 4«יי
 זיי־ סויםער זייערע און עטעם אינדוםטריעצע קצעמרע די

ארבײטער. םייםםענם נען
t איו מאם v םרא־ טאון״ אװ ,אוט אצטער דער צו

 ױניאן די טום באםערסט, דובינםקי ו
«jnn דעם פאר נע׳פאפען האם זי 

ט מ ט ט או אנםירוננ *in אוננמר תו
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 ‘מ«מנר״ pn און רובין דזע^ורדזמ װײכדגרעזידענט םון
ערםוטיגענד. זעהר איז באריכט
 יתיאן םאכער קלאוק דער אין פאסירוגג װיכטיגע א

17 און 1 ^קאיל םון םאראײניגונג די געװען איז
 מך איז םאראײניגונג די װאס דערפרעהענד, איז עס און
 מון םיםיע ערמטער דער איז עם און געראטענע, א װען
 וואו צײט, לאנגער נאנץ א םאר עהזעהוטױוע גענעראל דער
JL7 5^אקא און 1 <^קאל וועגען פראנע קײן ניט^ איז עם

 1« אנערסענוע אוים דריקט דובינסקי פרעזידענט
 כאארד, דזעאינם יאדס נױ םון נאגלער, װײם־פרעזידענט

צז גענוםען האט ער װאם ^טעלונג, עגערגײטער זײן םאר  מג
 ®ח םםאין, דר. פון רע־קאםענדאציעס און באריכט דעם
 אח קצאומ איז געטאכט האט ער זואס אוגטערזוכונג דער
 גאדי ארבײםער* •די םון םארדינסטען די וועגעז טרעיד סוט

ד דער צו געםירט האט באקאנט, זוי פר^טעםט, ילער׳ם  ח
םטאון. דר. םון זיגנאציע
 םאון אװ אוט דעם צו איבער געהט באריכט דער

 װײס־פחנזיחננס םון אננעםירט װערט װאם דעפארטםענט,
 גרױםע די װאם איז, פונקט זויכטיגסטער דער װאנדער.

 ?אנםרא< דער אוגטער זיך געםינעז װאם מיטגלידעחצ&אםט,
 זײ־ זײ םון םײםטע די װאם און דעפארטםענט דעם םיז
 אי| טרײ זײנען ױניאן, דער אין יאר דרײ סנאפע גען

 אױםי• זײנען און ארגאניזאציע זײער צו איבערגעגעבען
גאר. זײ רוםט ױניאן די װען יןעמםער, געצײכענטע

 צונעקר איז יאר האלב לעצםעז םין צײט דער פאר
 — דעפארטכתנט נייער א אינטערנעש$נעל דער איז מען
 דעפארט־ טרײדס טיסעלײגיאום און גארםענט קאטעז׳ דער

 רײד װייס־פרעזידענם םון אנםירונג דער אונטער מענט,
 פארבונדען איז און נײ נאך איז ארבײט די בערג.

 איז אז זאגען, צו גענוג איז עם שװעריגקײטען. גרויסע
 נעםט דעפארמםענם נייער דער אט זואם טעריטאריע, דער

 פענסילוױעיע) און ?אנעטיקוט, אויסער ענג^אנד, (גױ ארום
 ארבייטער. ארגאניזירטע ניט טויזענד 25 ארום זיך נעםינעז
 אנדער- בײ ארבײמען זואס טויזענד 10 ארום זײ צװישען

 ׳ טוײ זעסם ארום םאראן איצט זײנען ארגאניזירטע װער.
 אר־ טויזענד האלב א און דרײ זײנעז זײ פוץ און זענד

 געטײנ־ איז דעפארטםענט דער זינט געװארען נאניזירט
•*mגעװארען. דעט

פאדגע־ ווערט דובינסהי פרעזידענט םון באריכט דער
 צו אריבער נעהט ער זיצונג. נאכםיטאג דער איז זעצט
 •J0P די צו און לאהאיצם אײנצעלנע םון טעטיגקײט דער

 ב^אוז וױיסט, ,25 ל^קאל װי לאנד, אין צענםיעז נערע
 ,66 ^אהאל ,62 לאהאל ;יארה נױ &יז מאכער ססוירט און

 די פיז 62 לאקאל װ. אז. א. 91 לאקאיצ ,32 יצאהאיצ
 נעלײמן שםארס אעצטענם האט ארבײטער גודם זוהאיט

 יאר^ נױ םון אוועק זײנעז שעפער מערערע װאם דעם, םון
y האט עם באדינגונגען. ױניאז פוז אנטלויפעז צו כדי m . 

 וױמד וועאכען םון ,91 לאקאל דערםון געליטעז שטארס
 לעצטענם אבער מענעדזשער. איז גרינבערג פרעזידענט

םארבעסערט. 91 לאקאל איז לאגע די זיד האט
 םײ דער אויח לעננער אפ זיך שטעלט באריכט דער

 וואס ארבײטער, ניט־גודם די םון 155 לאקאל פון טואציע
 טרעיד חנם ארגאניזיתגז צו אנשטרענגוגנעז גרויסע םאכט

 pn אין שטערונגעז גרויסע זעהר באנעגנט װעילכע און
 אגריםענט זײן באנייען קירצליך דארח לאהאל דער זועג.
 נױםמ זועט עם אז שײנט, עם און באלעבאטים די םיט
f סטרײק. א זײן

לעצ־ דעם שטארס זעהר ט6רי דובינסקי פרעזידענט
 אונםעד באסטאה איז דרעסםאכער די פוז סטרײס טעז
 יע<ב ברודער און קרעםער װײס־פרעז. םון אנםירונג דער

 װאונדערפו^םםע די םון אײנער נעװען איז עס האלפערן.
.5אינטערנעשאנע דער םון נעשיכטע דער איז קאםםעז
 םי^אדע^ות איז ױניאז דרעסםאמנר דער אין לאנע די

 ױײ עם פארבעסערט. באדײטענד לעצטענס זיך האט
 שטרייטיגסײםעז אינערליכע די געװאחגז אויסגעגליכעז נען
 דחנסיי וײ הארמאניע. געװארען געשאםען איז עם איז

 חנתקיי די צוריקגעװאונעז האבעז םילאדעלםיע םיז מאכער
 וואם וױיחשעס, זייערע םו׳ז פראצענט םינ^ םוז ציע

נאכצונעבען• געצװאונגען נעווען פריהער זײנעז
«| געווארען געשלאסעז pm לואיט סם* אח
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חנר באצזנבאםים u םים אינדוםםריע, דרעם *ח׳ n 
j איין םון » tb און צואים סט. אין ארבײט די 

Drum u פערצשםיי!, פאיר ברודער םון ^ננעפירם
 נעצױבם שםארס דובינםהי *רעזירענט פון אי«

ערפאצ־ נרויםע די פאר און םעםיגקײם זײן פאר
un אין חנרנרײכט האם «ר jm r i n תאניזא־*

 וי 1אי און נעהאם זיך פאר האט ער וואם
u םאר נזנשצאםען תאט ער n .ױניאן

 נעטאן איז װאם ארנייט די רעדסאנם באריכם
u אין n םינעא־ און פאצ סעינם צוױציננ־שםאט

 ^רענאן, פארטצאנד, איז וואשיננםאן, םיאטעצ, ין
אנח׳פעצעם. צאם און פראנציםהא

 ■רעזידענט זיך אממצם טטעדט צוױי צעצםע די ו
 זײנען ממעדם גיידע אין צעננעו־. אביסעצ אפ

 אוים־ האבען און ארנאניזירט גוט זעהר טיאמםאכער
ז אין ױגיאנם. ק אנ־ אויך זתרט dipdt ט

 צװישען קאםםײז או־גאניזאציאנם ענערני׳מר
 אנ־ צאס אין ערםאצנ. גוםעז טים און ח־עםםאכער

wfJjnm א פארערען צו דחנסםאמר די ייר גרייטעז 
o באנייעז דארפןן װעצען זיי זוען שאפ קצאוזד n אגרי־ 

b h רך*\לײ אין
5 onקוםם עצם jnpjvp זיינען ?צאוסטאכער די 

*o r פון צענםעו־ם קצאוק דריי אצע אין ארגאניזירם גום 
jnw»p — ,אין 'ויניפעג. און טאראנטא םאנםו־עאצ 

un םאכער קלאוק די זיינעז שט#דם צמםער my on־ 
 רעד םון צאקאצ » אין געײארען ^דגאניזירט םאצ טען

m דער איז תאבצן זײ אמםנו־נמפנעצ. u p װאם צ״ם 
 זיי־ פארבעםערם באדייםענד נאנץ ארנאגיזירם ו״נצן ין*י
 צו איצט איז קענעדע פון פראנע װיכםינע די jn<* ר0

ם*נ־ אין באזונדער איז םאכער דרעס די
נרויםע. גאנץ א איז צאצ זייער

PIEjP::*

 פרעזידענם פון טייצ אינםערעםאנטער באזונחןרם « _
 םון פינאנםען די ווענען נעווען איז באריכט דוביסגמי׳ם

un* .צאהאצם םארשידענע אירע םים צוזאםען ױניאן 
Ut| אי־ אינטערנעמאנעצ די פארסאנט באארדם דדפאיכם

.> 4 *un אריענע־ נים וחנרט דעם אי) דאצער. םיציאן 
ם מג  היימר די םון און הויז ױניםי םון ומרם דער ת

 צאסאצם אירע סח םאנכע און אינטערנעטאנעצ ױ <גאס
:i m m m. די האם חדשיס צװאנצינ צעצטע די םאר 

י1אוי דאצער טויזעגד 800 אויסגצנצנ?! *■
ארביי־ אנדערע נעטטיצם הצט ארבײם, *רגאנחאציאנס

גע־ האם און דאצזןר םויזענד 39 טיט ארנאניזאציעם •ר
ר סיטנצידער די פון וצט מ  צו דאצער םויזענד 83 אי

 ארנאניזאציעם. און אינםםיםוציזנם ■אמױחננצ צןצי—*
mo o n פון pn דובינטקי פחגזירעגט האט באריבם 

 די םון צועטאכד דעם ווענען אימדנעכעבעז
 דער םון אינםסיםוציעם הוצםורעצע און
םענ־ העצטה ױניאז דער חויז, יוניטי די

 נאריכם דער װ. אז. א. מעאםער ארבייםער דאם
u פון אנםייצ חנם צחננעז דצוזחאזצט אײד n אינ־

 אנטײםא׳פיםטײפער און אנטי־נאצי דער אין ל9
ufcniu u זתמנן ן n אונםזגרנעסוננ אנםי־נאצי 

 דער םון העצפם א װאם גארדעז, unwo טנדיסאן
אינ• דער םון נעסוםזןן איז דאצער) םױזענד 20(

u ותנען ;עצ n םאי ערטטעז דעם פון •ײערתג 
אראנזעי־ נאנצע די כםעט וואם גראונדם, פאצא די

אינ־ דער פון מװארען דורכמפירט איז ארבייט
 הוירמרט ־םון טור צעסט׳פור דעם װעגצז

 האם אינםערנעמאנעצ די וואס זתנצאנד,
וו. •I א. דורכםירען

A, - י ;
. m r ,דדפאינט דער האט םאי, ־טען23 דעם אוחננד 

ױנ־ םאמגר דחןם און קצאוק אנדמתצעס צאם םח
 jjm'iu א עקזעשוטיומ נענעראצ un צבבוד ««בען

 .םראידיי םון זאצ נרויםער un אז גרױם, אזױ
תן איז פלאב״ ̂יין. צו מ\  נעםציד זײנען עם ס

צום יוניאן דער פון םיטנצמזר טוימנד
םאםםי־ גרױםער א פארממוימן איז אװצנד

 און חױסנח־צז־נער די פון איינער געוחנן איז דובינםיזי
ב^נ י. וױים־פרעזידענם םארזיצעגדער. נעוועז איז פיינ

u פון טיטינג דער איז םאי, ־נתן25 רעם םאנטא^ n 
 איז עם נעװארען. פארטנעזעצם עקועפוטיװצ מנעראצ

 פאו צאםפייז א ווענען פראנע די נעװארען םארהאנרעצם
 טיםעציי• און דרעם סאטען דער pא צעיבעצ ױניאן דעם

םרעידם. ניאום
 ארוים־ האט .אװערטאים״ פארבאטען םון סראנע די
 עגדציך איז עם urnu דעבאטע. צענגעת א נערוםעז

 זוע־ ^צויבם jjp או^םאים אז נעווארעז, בא׳פצאםען
 אויך אוז אויסנאםםםאצען באזונדערצ אין בצויז רען

u םון פרעזידעגט םיז צוטםיטוננ דער םים בצויז דאם n 
אינםזןרנע׳פאנעצ.

 150 פון םאנר א טאםען צו בא׳פצאםען ווערט עם
 סאנד ארנאניזאציאנם גרויסען א אנצוםירען דאצער םויזענד

 און יארק נױ pn םחןידם םיםעצײניאום די איז פײז
אוםנענענד.

u גוםנעהייםעז ווערם עם n 155 צאצאצ םון םארצאנג 
 אין טרעיד איז םםרייס א רוםען צו ארבײטער, ניט־גודס

 י1אוי ווערען גאנײם קענען ניט וועט אנריםעגט דער פאצ
אופן. םרידצימן א

 םרא- װיכטינע די םון אײנינע פאחזאנדצען גאכ׳ן
 עסזעסוטיװע נענעראצ דער פון זיצונגען די זיך האבעז נעז
 פאר־ אווענם טאנטאנ אנדדפעצעם אנדז׳פעצעם צאם אין

 םאג־ארד־ םון טייצ uנדינטןJnפא נים דער און ענדינם
 1אי זיצוננעז די פאר נעװארען איבעתעצאזען איז נוננ
פראנציםקא. סאן

^צעפיננ״ םון פראנע די או  נעווא־ איבערגענעבען איז .
 — ײײם־פרעזידענםעז דריי די פון קאםיטע א צו רען

ציװאי. און ברעםצא^ נאגצער,
 נע־ די האט אנדזטעצעם צאם םיט אפטײד איר םאר

 טובעײוצא־ באפאגמען דעם באזוכט mvmpptpy כעראצ
 שםאדם םון וױים ניט זיך נעםיכט וואס םאניםארױם, זים
 אויםנעבויט אינםעתמאנעצ un פון איז עם װאו און

 גענדז׳פאםי! <»ח V/ovi די אױןי צײברערי א געװארען
זינםאן. טארים און ׳פצעזיננער

וחגצ־ ע?זע?וטיצוע, נענעראצ un םון םיטנצידער די
 דער םון אויםנאםע װאריםע הנהר א בא?וםע| האבעז כע

 אײ אננענעם נעווען זיינען סאניטארױם םון פארװאצטוננ
u םון בערראשם n װאונ^ציכער pjnyr״o דער םון 
 םא־ פאר׳פירענע די פון אינסטימוציע, װיכטינער נרויםער,

 און פאציענטען די פאר אײנריכםוננעז באהווזןםע דערנע,
9םארװאצטונג אויסנעצייכעננמר דער םיז

 נענעראצ די םאי,איז ^־טען דעם פריה, םרײטאנ
 זיי זואו םראנצים?* םאז pא אננעקוםען ע?זע?וםי\וע

 גרױ נרױםער א פון געװאתן נעװארעז באנענענט זיינען
 םענ־ ברודער טיט צוזאםען דרעםםאכער, אוז ?צאו? פע

 םעגע־ זאכאריז, באארד, חטאינט פון ט׳פערםאן קאוי,
 ארנאנײזערין םאטיעם, דזטעניע םטערJnוr איז דזשער

אינםערנע׳פאנעצ. un םון
 jmnypytpy גענעראצ דער םיז ארביים עחפםע די

 צו נעווען איז םראנציסקא םאן איז אנקונמז איר בײ
 נעםעננ־ זייער איז ביציננם ײארען און טוני טאם באזוכען

oum האט צויזים דער נים. yj האצבע א ארום nyr און 
 װאם איינדרוסען, מם»ר?םםע די םון אײנער נעווען איז
 מ־ האבען jmmipytpy נענעראצ דער םון םיםנצידער די

 סאי און םוני טאס סאי jrrn צאננער זייער אויוי האם
 טענ־ אזוי ווי טוסטער אצם דינעז ipjpp זויציאםם װארעז

 בציי־ סענען אידעאצ, ijtomu א אין נצויבען א םים שען
 םי־ פיצ אזוי נאך שםאר?, אח מזונט נײסטינ אזוי בעז

יארען. פיצ אזוי ציידעז זישע
. A  ע<ןזע?וטױת נענעראצ דער םון םיטיננ ערשטער דער

 דעם נאך נאכםיםאנ, םרייטאנ געווארעז אפמתאצטען איז
נעפענגניש. איז ביציגנם און םוני בײ װיזיט

נעװארען, אויםנענוםעז איז װאם םראנע, ערשטע וי
u ותנען געווען איז n אינ^ו םאר פאניטעoםריעצזu אר־ 

סי גאניזאציע  *י (.
ourJp, ז»

ווע^כעז געוועןאיזמרעזיחגנםאויוי
■

,׳י1
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 װיכטיגער א אגגעקומען אינםערנעעאנא^ דעוי םון אםים
 פון עסזעקוטױוע די װאם תאםיםע סאב דער פון בריןי
ר  בא׳ןןטיםט האט <ײבאר אוו םעדערײעאן אםעריקען ת

 ארגאניזאציע. אינדוםטריע^ער ם«ר קאםימע דער ותגען
 דעם אויף געװארען באשםיםם איז קאםיטע דאזיגע די

 פעדעריײ דער םון עקזעקוטױוע דער םון טיטינג םיאםי
 בא־ זי און יאנואד, אין אפנעהא^םען האט זי װאם ^אן,

 װעבער דזעריםאן, פרעזידענטען וױים דריי די םון שטעהט
 סאםיטע סאב דער אט םון אויםגאבע די ברגניאצעט. און
 דער צו בא<$אגגען זואם ױניאנם די רוםעז צו געווען איז

 זײ םיט דורכרײדען זיך און פארהער א אויף ״א אי םי״
 אװ טעחגריחעאן אםעריקען דער םון ונג5^טעי דער ווענען

אהן קאםיטע סאב די האם דעם אבער ^ײבאר.
 די צו או^טיםאטום «ן אדויסגעמיקט םארהער ̂וום »

 זײ אז א״, אי ״םי די צוזאםען ?וטעילען זואס ױניאנם
 אינטערנעשאנאיל, די ארגאניזאציע. די אוים^עזען טוזען
 דעריבער דארף א׳/ אי ״סי דער אין טיטג^יד א איז װאם

 *סאב דערםאנטער דער צו ענטםערען צו װאס בא^יםען
קאםיטע״.

אענ־ « אנטװיסעצט פראגע דער וועגען זיו האט עם
 באטײיציצם זיך האבען עס זועילכער אין דעבאטע, גערע

 צום עסזעקוםיװע. גענערא< דער םון םיטגיצידער םערערע
 ^יקען צו םארגע^אגעז דובינסקי פרעזידענט האט של(ם

בריף: םאילגענדען דעם סאב־קאםימע דער צו
 העריסאן, זו. דז^ארדז^ז םר.

פרעזידענט, זױים
 #ײבאר5י אװ אן5םעדערימ אםעריקען

ם. ד. ײא׳פינגטאז,
ברודער: ךדפוב׳ער

 איז וועאכער ,1936 מאי טען20 םון בדױו אייער
 ם. j װײס־פרעזידעגטען די םון אוגטערגע^ריבען אויך

 דער צו באצוג אין זועבער נ. דזעאזעח און בוגניאזעט
ער םאר קאטיטע  םארזיכ־ איז ארגאניזאציע אינדוםטריע̂י

 געגעראל דער םון געװארען באטראכט איז געילעזעז םיג
 ױניאן איגטערנעמאנאי^ אונזער םון באארד עקזעקוםיװ

 בארא־ רעגעלםעםיגע איהרע אפגעהאיצטען האט זי בעת
 ארײנ־ ניט קאיליםארניע. סראגציססא, םאן אין םונגעז

 װאם םאטיװען, די זועגען דרכים <אנגע אין זיך ^אזענדיג
 דאס באש^ום, 8 צו קוםען צו באװאויגען אײך האבען

 קאנ־ 8 איז ױניאניזם אינדוםםריעילען ר8ם <ןאםיטע די
 םשפחה דער אין ציע8ניז8ארג דואציסטישע און קורירעגדע

 אייעד ז8 םיר ילטען8ה ארבײטער׳/ ניזירםע8ארג םון
 שטיצט ער וױ̂י גיט, בארעכטיגונג שום קײן האם באשיצום

 אונםער־ גענויער 8 םון דערגרײכט קםעז8ם אויח ניט זיך
 עק- םון געװארען באשטיםט איז קאםיטע אייער זוכוגג*

 צו זיך םיציכט דער םיט םי8טי אין תאוגםי^ זעקוטױו
 די םון םארשטעהער םיט קאנםערירען צו און באגעגענען

 קאםיטע די צוזאםען שטעיצען \ואם איגטערנעשאנאלס,
 םיט צוזאםען דאן און ױניאניזם אינדוסםריעילעז םאר
 ?וםענ־ צום רעסאםענדאציעס ארײגברענגען באריכט דעם
קאונסי^. עקזעקוטױו םון טיטינג דעז

 זזדשים 4 םון משך אין אבער האט האםיטע ״אייער
 םיט קאנםערענצען אדער םיטינג שום <זײ\ גערוםען ניט

 צױ שטעילען װאס אינטערנעשאנאילם, די םון פארםרעטעד
 ארגאניזא־ ױניאז אינדוסטריעילע םאר <ןאםיטע די זאמען
 האט י8ט טען19 דעם װאם אויסנאםע דער םיט ציעס,

 צײם טאג אײז בילויז געבענדיג סיטינג 8 צו גערוםען זי
 עקזעקד דזשענעראיל אונזער ווען צײם 8 איז גראד און

 נױ םון זועג דעם אויף געםונעז זיך זזאט רד8בא טיװ
 זיך האבען ױניאנם עטיליכע נחשעילעס.8 אם5 קײן יארס

 דארט האבען םיר אבער םיטינג, דעם אט אין באטײאיגט
 צײם יענער צו זיך האבען םיר װ̂ײ זײז, געקאנט ניט

 עס־ אײגענער אונזער םון באראטונגען די אויח געםונעז
באארד. זמהוטיװ

םיטינג סורצעז דעם נאך שפעטער, טעג ״עט^יכע
 אין בריזו, אייער דערהא^טען ר
 פון ארויםםריט דעם אונז וון

שטעגדינע אױםצעזוגג• ̂ו
זמתקוטמו דזשעגערא^ אוגמר

 האכעז םאי, טען19 םון
̂כען איהר וחג

0 D̂ fr TPlpיו R|»
oyn

I

i אוםשטזןנדען ראזינע די unuiu האט באארד n n  n
םאצגט: וױ צויטעט אוצטיטאטום אײער אוין»

 ourpuun גארםענט צידיס אעטערנעשצנאצ .די
 איד געגעז אנטקענעננעשםזנצם אצעםאצ זיך האט ױניאן

 דואצ־יונ־ אדויסרוםען נע?ענט ה^בען װאם טױויטעטען,
 אײגענצ איהחג אין אפאזיציןונם־באוועטננען און יאגם

 אנם?ןנעעעטםע<ט אזוי qpjib זיך װןוצם און ר״הען
 צותפ דעם געהאט װאצם װאם באװענוננ, יעדער נעגען

u נענען ;גפאזיצש םאכען צו n םערעריישאן אםעריימן 
תן דואצ־ױניאננ^ אונטעמוטיצען ארער צייבאר ^וו  םיר ו

 אינחס־ םאר קאםיטע דער 1א אננעשצאםעז זיר האבען
 אױפ־ די otobwp* םיר הןובען ארבאגיזאציעם, טריעצע

 םעםםנע׳פםעצם זיינען װאם וםיםע, דער אט םון גאכען
:טערםינען פאצנענדע איז נעװארען

ר צו ?ן<םיטע דער פון צווע? דער איז ,עם  ע
 ארביימר די ארנאניזיחגז העצפען צו און םוטינען

 איג־ אונארנאגיזירםע אין מאםן־פראדוסציע דער פון
u םים םארכינדען זײ און צאנד אין דוםםריעט n 
 םונ?זײעם די צײבאר. אװ םערעריישאן »םערי?ען

 און אויפהצערונגם אן םון זײנען תאמיטע דער םון
 און ק*םיםע די היצםם־כארא?טער. באראטענדען

 אויםפעטפצן העצםען וועצעז פארםרעטער איהרע
 nvopnup םארערנע פון אננאטע און אנערהענוננ

אינדוםםריען״ אהנצכע אין פארתאנדצוננען
צו  אונזצר »ז ער?צזןרם, םיר האבען צײם יענער ,

n נעבעז ?^םיםע דאזינער רער װעט ױניאז r ומױ היצוי 
 אנמר ןורינינעצ איהר אן האצםען זיך וחןם זי װי צאננ

פראנראם. נומענעם
ם ניט ?יינעם ניבען ,םיר  בא־ צו זיד פארצונ ון
 אםצ־ אונזער צו זיינען םיר וױ צאיאצער אצם טראכםען

u צו און צײבאר אװ םעדעריישאן רי?ען n העכםנזונר 
i צו סאנווענשאגם איהחן פון אויטאריטעט m p געזזר 

n םאר צאזוננמז ןnוציDארD און צעז n ארנאניזירגאנד 
 איבצר־ םונדעסטווענעז זיינען סיר ארבייטער־גאווענוג^

 יוניזן אונזער םון כםn אבםאצוםע דאם איז עם «ז צייגם,
o' ױניצז, אנדער »ן אידגענד םון װי נוט אזוי n איז 

 אמ־ פארמיידינען צו ל., ןווו ם. א. דער אן אנגעשצאםזז
 פרנאנימד םון ענדערוננ אן ?אצע?םיװ ארער דױױדועצ
 און םארםען ארנאניזאציאנעצע »רער םעםאדען ציאנעצע

 חזמאקראםישען און חבר׳שען א אויז* ?עםםען צו זײ פאר
 איעעקײם די ןןפהיםען צייט זעצבער רn איז אוז אופן,

באווענוננ• ארבײטער אםער״ואנער רn םון
איבערציימננ״ און נצויבען אונזער וױיטער איז ״עם

 נאםען ותםעם אין ?אונסיצ עקת?וםױו דער אויב דאם
 ?אגױםע די באשוצדינען צו ונטu א האם האנחןצט, איהר
 יתיאניזם. דואצ pא ארגאניזאציע אינדוםטריעצער פאר

i באוױזעז באשוצדינוננ די דארױ n n באנייטען א אויוי 
 חא־ זאצעז צדדים םאראינטערעםירטע אצע זואו םארהער,

 רארפ דאם צד. זיתר פארצוצענעז נעצענענהייט די בעז
 בא• אייעד פאמיםע. איתר פח ײעחגז נמטאן ניט אבער

 איבערשריםען האם איהר אז באוױיז, ?צארער א איז םעצ
 וואם באנריםעז, צוים נעהאנדעצט און אוימאריםעט רrאי

u און םראדיציזןם די צו נענענזאץ אין זיינען v ip n 
i םון םירוננעז טישע n ציי־ אװ םעתריישאן אםערימן 
u p, אײנפצאננ אין נים איז יואם האנדצוננ, א אויך װי 
פאונםיצ. עפזעפוםױו םון אנװײזוננען די טים

 un צו און אצייז אונז צו נעחןכם זײן ,וועצענדינ
 ovonjwj’BiuD טיוי איז וועצכע ארבײםער־באוועגוננ,

 עפזעקוםיװ דזשענעראצ אונזער העז עניז, דעם אם אין
 בא־ איז עם און באשצום אייער אנערפענען ניט באארד

 nua :}iinuD אישר צוריפצואוױתען געװארען שצאםען
i n פון אויפצײזוננ i n אינתסטרתלען םאר סאטיטע 

in ױניאניזם u אויג צודיפצוציהעז. 1איה פון זיר dv 
 די אםinyn, 1 באוױזעז צייט 1זועצכע 1אימענ צו װעט

 אקטױױםעםין, ױניאן תאצ אין םארוױקעצם איז קאמיםע
t 1םי פאחיכערען *k וועצען עם אז D?ipn נויםמ נים 

in אוצםיםאםוטם, קײנע זיין u מד »ן1 וחןט פאםימע די 
jn צװאוננען r i צו in n n שםעצונ^ 1איה in u טיד 

 צאזען.1םא נצײן־ 1איה םאצ אזא איז עז5ווע
,1אית בריתרליר

vnx?j» o דגגיסזןי, וגד inuyiu.
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i i u| iiii ™׳ptvotpptpp ?•man m  pa mh 
npi ,y p in u n  n o איז tn otw  tpoftnwao 

an d*d tpiatw tpotaiao tpxuu pm eaeo m i־
־an iaa מסחל־פסמי can אין

 עס ותלמר וועגען רחוחנמזזן, פון
 jrooan po״n rsu ו •נטװ״מקם זיך

eon tpuaaroo די זיד poaan םים « oannx 
pa זוייס e v n n סוידד»י> pa ipdoi pa 'I'aoeao 

 ױ אויוי oiptoa ײסם יתיסז, דרעסמאכער 89 צ
m jnvotpptpp ftnrao די ftp ftu*rpr*oiut זיך 

i *גיסלימנז n  to ליכ, ארבייםער אונפארסייאיזמר oan 
pm סיסמיױרט k w w » pa tpiatw ,רי to מ m 

>pm i« b סידגי oftmtn i«a tooftn׳o וױדערערוחנזד
n  ipmtx tpatopi wen aaftnoa i n ידער5סיטנ 

ptvotpptpp ftrw pi *an p« סבער פארטיידינער, הייםע 
מ מינגימר ניס  paao* האט poaan די און ipiapi חיי

tiou « גאנץ tpopaioa jpa'ftaoaripT'J.־ up* אין 
an םמאז  pa pn  *an־ eon pooan דובינ־ •חןזידענם 

i n p n n i i  a o ױ jmnftpjn r a s y i :
 tO'ii' iptita oatt אנבאסראכט איז inapopi״

eon נײ ta xra fim t oioriprtaop wnnwin M סיר 
too rep* ivvov• אוםאיהעעימר tod ויימן ii 

רג״סיו, • nt* pa סמ־ װי txtet נים חסי־יןוחר ao־ 
tpoftpt קיח tppan ,toripttioo ,םיר ta האבען םיר 

ipxaaa *an po tm גים p  pm own wpi םיםנליחנר־ 
9| nw rידעל to וױחנר־ערזחגחמנג וײ אינרארסירען 

oftmtn tum or■ n■. גאנרייפעז םיר i n  pm ipao 
a n te־ to ja>?t איז m e tnoo tpi"t to'it' iptita 
10סיסנ*י 1, jm aor twon nftm םים םיםפסטיעס i n 

impan tpaarpi pm npt ,litaxtua פין i n אונ־ 
 רוד פרעזידענם העלםען to לינ ארבײםער אארםייאײמער

aJ וױדןו־ pram tx oftttnrtp, נלױבען, ױי וױי׳ר ta 
eftrn j'oftmm pa utftamrarami םייגם» a זיג

■SR
a pm ־ua>

— — ~ - ־י■ —

i■ די סאר n n s n ■  atvonur איבער׳ן 
jrtp סון בחות ױ איבער זיג a jn וױלען וואס i n n ■ 

u ציבעראיצע אצע טויגרקצסס jjf ti תזװעלם׳ען פון PM 
tn <ײ וױ< o n גיויבע), און i n  tic •U3KP i n  ta 

i <יג אוטפארטײאימער n  iao װידער־עתתר^ונג ps 
B>nttn׳pr םם^יזיח1אוים? ןט־<יך ויך װןם  a איז 11י

 ־1בײטע1א פרגסניזירםער אונ^פה^גגינער פון באוועגוע
4פ^יםי<
״, נלויבען 1םי נ i תו n  ta םח װאונמ a פון םך 
מוז i אוג n ’Snns 1»טו1?»נדי די ■טימן *ו m  pa■ 
u אין נעװאחנן אפגעפפינע^ם ױבסינ 1אי וועצם׳ן  i n 
 םירער *נרערע םון און תבינםהי Dtn’tna פון ?לערוננ

ijrtita pa יוניסן ipwepa tnnt באטיילעוננ in  pm 
jpim פ»ר תוזתלט׳ען וױמ־־עויותחיען *ו ביים1» tna

 איבעחור באמלאםען can npetpytpx נענעו־אל די
in שםיצע פינאנציעלער װענען פו־אנע n נעבען  iaa 
u 1םייאימע1אוגפס trm a לינ « i n .םינאנם־פאםיםע

m באגייםער לעננעחס־ a <סו a in איז xruta n* 
 אין inaov{ נזדפטיםם איז װעלכע רעזאלוייע, שלסנענע

[.nanw אגנענוםעז םיילען, צוױי
 tao אין ױניאז ױ אויך ta ־,pt envocnaa עם

ftrutm באנפעט a מםסכם ean אנזױםפס1פ  i n  iaa 
nvBtpytPV און a in n אינםערעםאגטען און עעהנעם 

i מבת געווען איז doi באנפעט. n  .i«ma טמיקפי 
 אין איז באנ?עם פון םייל אמםעוזזאלטוננם pa לי׳וזנו־
מן אנ m ט1אויםגעפי נ o a n םיטנלי!®־־ ױ פון i n  pa 
 אין נעזאנג — נא*י«נאל1אינצמ םולפםענױנ pa ױניפז

pa r>mi ,n איטסליענימ, ja a r איז טענץ ;עננלײפ
פ; iwap’i עפאני n a  pa o n n ,עננליע pa מ י ו  אי

עננליפ. איםסליענימע pa pa עננלימ
או im נ tp  a יאםעםיםי אין כאזוך s־?eon p זיך 

 pnaa'^ap םיט אפנעזענענם jnpatpytpv אל1נענע די
pnaajj pa ^אתיינ

פחונציסמ ס«ן און *דזש. לןמ אין נ. ע. ג פװ כאשלוסעו מנוםמע
* vigcyp.]

jr>a iaa  a l a r m  iieaftr לאפאלט pa רדססינט 
ס ד מ פאר נןוו םי jnxMTOD̂ ע p̂ |iM

M גידןןל אלןן ®ון וגוזאםעןיארכײם
 איצט אז סאסיםע, חנר פון באריכם דעם נוסננחי«סנן

m פאסויעעוע• אזא פאר ױיףקען «ו «יים די נים
eaneai כילדונגס־־םמןכױנקײפז. װענען
m בודדמם iaa 1936 בילדונגם־םזמדנפיים pa 

tnann em nan pm סױזזט־ 75 אױי wftrt.־ *n
n* ׳ ־    ׳ ־ ■“־■־־״— — “ ־“— *—- - — —״׳•“ ״״ ■*<■*< ™ m

________
■n A M t e a a a a l a | m  MMm  a  A t M A ^ i A A A I i a A l• ־ o ®ארוואקםזגן ?at ז n םטייתמ־ לייבאר 

pi אינםםיםוזויע, איינזנע pa טםגעהייסען 
put pm dx .pranaD־ tx tnann  tvoaftraa גע־ 

tpora w o n  «nx n  iaa pna m pn ארבייםער פון 
>an tna pny־ nx pa xoto« םױמט־ אײן און .i n n 

n  trm<atxn n  tut pranuma tx םון איעמלהייטעז 
o n  tnann tronm m a pm בילדומם־ז־ע־

j * ״׳׳ '׳ f“־

tyiya פארלאכג pa ר ן סיאטןןל• pa מניאן ו
tn a n n  tPoaftnu pm באחילסיג ױי tut pn tx 

ען ר חי תוג  k דארס אגצרפסעלען םרייי• דדעס דעם ן
f t r n m\ איבער־ עם און צותק חנם פאר ארנאגײאנר 

ן מ פא• אח עס וחןן באמלסיעז to פחנומינגם חנס מ
J «ס m  to

ppti ד^יןקם* חילסססאדן•
m בריוי״ דעם גוםגעחייסעז באארד ױ חאס u -פרע 

o n n מניגסקי npn סףפיפם to אדי דיסעםעלםענם דור 
m אז tכא*יל*םע חאס און rrtrtfe דד 

ק n «ח  יארפ גײ אין באארד רדיאעס «או
>n p  tih־\ii תגון וױימנחנ אנד^ אוז זחנם דאס אויב ו

״ י
-jfe ^

לדאיס• *ob אין ױבדםדכ ידגיאן וו/ןגקץ
oan 3 וועם o n  ptotpioa1936 ױלי, םען, pa בא־ 

iaa tw nn tx tnattxt tvoa^r איינלאתנג ױ pa װייס־ 
D in,tn a פדן ביאלים טסרים ap'P*: נאמטיםם איז 

;tnaitp פייעטננען וײ כײ tw n o iaa  tx נענע־אל וײ
:Am Am AAte teteבאארד. iIttUpy &! אץ

rxatuana auaftiao חילוי tvoaftntn pa dv |ta 
a n  a sn  xfta doi mv> tx tnann נענעראל D'ca 

 ent ־w ttnt ארבײם ארנאניזאציע בסנייען tx וסו־ם
פאסי^ iaa נעפינץן

51 לאמאל סזץ פארלאגנ
i »נ;ע־של»םעז n  ta tram  tx 1יארקע 1ני a m 

ט n איבערנענעבען na •naaa חספינ a  tx tnanw ̂
D in מביגםפי o n  pa מ naaa w« נ ’a m  o n i n a.־ 

םסכזןר כיפדגודם pa םטרײק גענערסל
tu pa uafttaa o איז n  *pta יארסער Di»am 
tnattv איגחס־םירט קאונטיל i םאל אין e n t tau t' n 

tx txotp in נים n םיט םארעטענרינוננ םרידליכער n 
oan *naaa n  jnoaanaa אױך xfta T a eiatn tx 

 jnt'Dr xfttiao. םינאנציעלעאוז
DptOBMp DlO 'iatUtpitJ

pa איז םרייח^ םיםילײניאום tn » 'a־t אום־אור 
pae ,איבערנעמבען דיםטו־יקטען ftnv m  o n  tn a ttn 
doi .e טים אפים an  eutftuan irfto זזל איז זעלנע 

i n  ana נים־נח־ם yneetipa אין Aurpiae n n ia 
סארםײדיגונג כיליגגם pa סדגי

3 tx tn a ttn  txoaavaיסלער 600 אװיליגען wa־ 
jn ttaa  tx pa pntx tn n זײ .pttna pa 

קןןםיפיזן דײכןןר ^ניגרןן דקר פאר חילף
ר איבעדצסעמגן עס מטואוען באשלאסצן  ניו וו

top .באארד
>U£m

'"'I#■ i| ... J ׳ f.■i׳-'־ »■,:w* ; 1 %“t ,i*& 5Ljf ,.,7 ,-i•

־-״ ■ ־־■"

אינםעדנעשאנאל
ד. J פון

9 ,an Siamמנ\1ײי«
a ססכן tx אידייע יDatt ,*)'tin eptppj 1 ניט n 

 אר־ אינםערנאןניאנאללר םון ױם־טוב a iaa ססי ערשטן
urepa םאליראריטעט tnattPi tn 'ta ji na אםזד אין 

ean ,apn זיך זי na איצט ia i ם1נע1אײננעגי גיט 
i »1 און׳ ,ipe«aia אםעריסאנער n צוױטען nבייטער 

o in t ate-nn ײ3 דס tita 5 לאנד איןna tto e ir 'p p j- 
 opont םרייז־ױניפנם, tta אר^יטער־סועאניזאציעם כע

txoaeir ox’X'iaie סון i n איז ארבײטער־באױעטע 
i n אלםער jj«n

n עםינרסנטיעע טיט םריידױניאנם פרצנרעםיװע 
 םאםעז־סר- pr>i«enai* אײנצינע די דינעז עלעסענטען

ean ,onxariai אםעריפא אין םייעחןן o n אינםער־ 
tro־ot' בײטער18 לעז8נ8נאצי n p  tta ate ,ם»י n  tta 

JaiaWMijtoi'a סענט18נ ליידים ta 'in  Dippi'an לט8ה 
 ־8צי8אינטעמ םון פאהן זײ עםאלץ tta חויך ׳פטענדמ

רבייטער־סאלידאריםעט.8 לעו־8נ

TtK אתאניוא* אינםערנעשאנאל בען8ה 1ח8היי־י
o 1איסע ציעם n 1י1א 1לאנ נאנצען• i 't געגוםעז o n 
oיאט'xאיני n  tn n 'a  tx tt ארבײםער 'ot־ate. נױ אין 

'aiBP'r ,pia, ,םילע אין און אנדדפעלעס לאט באלםיםאר 
npw ^ txaan eper n n i8 נע־ ױניאז־סרגאניזאציעם 

o n  ein 'o טיט צוזאםען ױס־םוב םאי ערמסען i n
ai8״aiunuta ipe

 peoni י1 נעוחןן איז pia' נױ אין סאי־פייעײננ י1
i ''io'־ta 'it איז ססײפייערוגנ i n גע׳פיכטע pc נױ 

'70 .pia טויזענט tpaan ipo”ai8 סאזוכט o n פאלא 
 םאחפייחןנע םוז 1יע18«ראלעם 1םויזענ 70 — 1אונ1נ

 DP'i'Jn םאר׳פי^נע םוז נאציאגאליטעטעז, ן1א ראסען
p סיט און irn 'ra ta פאליטי׳פע aנ^ו'אוננעt. איז oiaa, 

t8 tn איו צוזאםענמטעל און לט8אינה w  oai אםת׳ער 
 לאזוננ חויפט זײן ן1א סאם־םיסיננ, ל?ר8נ8צי8אינטערנ

o איז t 'n »  o n  io8P : tn w.

i n  pa o m n n a  i n  ,'poi'ati i t i  in n a אמ־ 
o איז םע־ממסנאל, n  pa teeijrro tn w פיתרלימז 

txann־ouuonp זיי) אין »ין םיטיננ  ip oan n n 
o n  tputjppi oan oatt ^ itin 'a  i n  tx tao o n

D8n אוז nPOJt8 '1 IX U10381801'1־PO"318 pa 1PP־־ 
pax pa oipo'xp: oan po תבינסקי׳ם npa .08סל 'or 

ippipn pcnoo'raa n און  tpipi oopoaia ־ מ ר ן ז י  א
tptt סיס י»?לט1וסנ?1א i n  tta nuaip עיסםיז»ט־8ם 

ip יוי1א ײ.18כ18ב n n  i n־tpoptp) tp r't pit3'tD 
tp 3 פל?ט?ל, םארטי! ro 'n  tta o in 'tp ia  i n-אפלײ
םיהחטײז pr'W'>8'xao 7יםם1א3 י1 און ראײן,8דוננם־ם

in טאני ip o — חז  דיי־ otx tpoaotan pinntpi ני
tpro .און וײיכםטאנ tn t םסני oan in ip o איחר אין 

n סורצער n פארזיכערם tM ^>tp tpo?poati8D o n 
8 iperan i nי1 און קלאם 1רבײטע T no pro«i י״ת־ 

 pa eepatt op ta (ta ר,8אוםםארניכםב זיינען יאנם
p י1 דײטעלאנד tn in P o it8 סרבייטער ftnt ^juntaa* 

o pa־tap tpan a oaa־ o n  i8D בלוםינ?ן ipftp'n 
o 'r tn, — די איז pa tp iatw  oi't'ioppjp poen 

jitipoD»״ta pa 1םרײ
ipopioi8D ,ip לאסאל? צאהל ט־ויםע a אחוץ n n 

 ארנאניזאציז^ pr'D'Ja■ איז ױניפנס pipr'enao פון
tpaan יר1א a oipaipn o inp i. ,םיהחט־ םסױםסן pa 

ai8 i n״ipo עלאנה איז טײ1פא? laop'tt tta גױלור 
tpovu-oopo'iorftp n  oaaiajo oan ipaJnt ,iaJPo 

tta tannnPD םוז  i n 103לײ afP'Dppo I'K
pa ptuataoo'a ata tn w  t'a op נייסםרי״כע 

 זייס צאגנזט־ a iaa ען3לייont 't 3 אז וננ,1םא'־סיי?
8 pc piat pa?ל uuppipia po'vu a .ipopiftm a 

ptr םאר oo'Dia n  ootp atw 'D  i n  tta i?aaip o n 
i n  tta tpani אינםpתip i tta ftua^p סוארנדססםיי־ 

o סון לוננ n  tpaan pa^nt ,ta'tt' iptita םחיקאלחז־ 
אמ־ tPtmaoP>aia b txapw oonoia דראםאסיעעז

האלם.

j חילןפ jp r io 'o o ra  ia a
n m a  pa איז אצי?ם,1ארנאני attpi iPoa>«ra• 

o n  i 'ta  tpoaaioaa tx tn פון םיטיננ n aaa  i n 
.tatwntiap in ipotp  i n  iaopi

^■4 A  A A ^ t e A A M m  A A A A  A A ^ A  t e A A M  m m * m I k A A A A A A M A A  A A A t e  M M ^ A A ^ A mקאנװענזמ^ן קוםענדע pa אמםערנעעןןנעד דןןר
tt״o in n n a  o ,1נאנלע אנטסניגי taoipo'X, נרינ־ 

tpi''t ipotoJipa tta npa גא׳פטיםס tx tnattpi ו  ח
tn 'iapojp יי tnipotp o n  tx oooeriaripiuxp םײ 

i םין סיננ n גענעראל .n a aa  tt'Otpnpp
״אװערלעסעג״. קלאוידסגמלגאםײטעד

jpoaftraa נעװארעז i n  tx oap'atoap a tPP'» tx 
i נענעראל n  pa nt'otpnpp זואם ,1אטאלנאםײטצ ft*t 
oi'oo'tpp oatt ,laaoenx jpoonp o אנוױיזען n  *i'ta 

opaa o ייח־ n, ואם> tp'tia נארםענםם aia  tn n t- 
dtxii איז tta ipBpr ipapo פארלאננ?ז p?ta ip” t 

tx P'xaipaaaP לעזעז o n פראבלעס. אננעוועהטאנטען
לײגעל אעםערנןךסאנעל

onaaa o און לא?אלס אירע eati .a .p j י1 a 'am 
n  tPX'or t סאוועגוננ o n  iaa נעמ־ױך tta ױניאז 

0 נעבעז tpoiai ארנאניזאציעם pta?p :ײב?ל. ta  in n 
i n  tx utx'ompoi a 1נאציאנאלע pa otap אינ• סוט

•ppoaia DipotoaaP o n  pa n a aa  wtaPJn שטריע ד
tt > ?ל•3ליי\

זמדדסעלעס לאם pm פטרײק גןןכןןראל
o n  inrertpeata נענצראל too״i n  pa p לאם 

ana ,pnoovu'a opn opftnmaa די *nt o'oaapJaa

 a tx tPotp tata tpa'ftt'ta a *i'ta ptfnt נים לען
i סיט ינוננ1עם?נ n .מניאן 

ם װניסן נײער חןיארםםקנ
בױסיליי־ iaa oapooiaan ױניאן a םון ׳פאפונג

oann םרײדס ניאום . otx tpiatw  tpapwipa'a t'a 
 .ftraorpnpoa'a פון אפיס

האססיפאל איטסליעניסױןר
 *aa tx D'oa oa'tn otx tnattpi איבערנ?נ?בען
tpoattx tpoaaio 89 לאקאל סיט a  48 pa ילאן iaa 

a tn^aaop האםויססל. פאל?ם איםאלי?נײפען 
אװערמײם

tx )poaaiao ארבייטעז pa D"ointa סאר־ אלע 
oopp. םאל נױט א אין tpaan די n a  n ip tjnoaa 

tpopatXD'ta o an  a op'xariai די paaia םיס o n 
o a n 'tn a אין .tPT 'roia 

?ארגיװאל ארכײפוער
aia o סירם1אינז־ס n״oJptt ipo־ftttt'nap oiaao 

 .epo'oaP iPo«aia אידײפ?! םיז
צע ײז ס&ר עםי ארכײטער שסאל pa קאםי

ippik '  tu  i n  tn a tw  tpaptpnpa'a דמואינס 
.tpftiaao tx n aaa

חן רעזי דוכינסקי מ3י
tpiattpa oi'apJn t'a טײל1א i r t  pa tpopa tx 

iaa  ipoapx tp?aaa'xaaipoa'a tta ranpoaap ביײ1א 
ipo וננ1ביל o n  pa tta «סיטי pa a r 'a  i n  tta 

Dptt oan ,laaaiaa oaatT'^paa tt^aaa'xanpoa'a 
0906 ',f t' oaaao t'a  toiio* !'« IPOtPiaa



P i l l

I**n n  W  s n m m v i i  v n t ' i i i\|< ו י מ ז ז
w n v

ya u n t n סאי « •jpim p חײ האבצן i r o n  im p 
m tn פאשיסםישעז אנמי ipd ph to. « דעם דאנס 

 באזונרערס iim אינטערנעשאנאל אוגזער םוז ומיזױאסיװ
« p in פרעזירענט םון אינםעחןם אוםדערנױד^יכען דעם 

i איז דונינםיזי n םיז םעטינתייט און שאםונג o n 1»לייבא 
ם׳ ם מ o חנם םים ioxp צום ם׳ n m איירא«א, אין 

ש מו נ  גיט אםעריסא אין באווענוננ *רבייםער די זיר ט
u מצןטראטצס סיט בלױז p ארבייםער־ ארגאניזירטע די 

 jj א. דער םון טיהרוננ *םיציעלער דער אונםער באותטנג
o םאר סיטאען פינאנציעלע די אױך dm* 3 וו* n בא־ 

תחנ םון טרײאוגגם־קאםף  און נרידער אונגמרדדיקסע אונ
POTrtafrw? נאציזם. און םאשיזם פון סרבנות די םאר

i ב»צד n  Tip די אויף םייערוגנ במי ערמטער 
ipya ^3 װנםאנ, איז גראונדג o nםןורנעקוםעז םאי, םען 

טקװער טעדיםאן אין םאניםעםטאציע אנםי־נאצי ריזינע «
! ■ א m*ו aM M a  A fc tA  Jtf AAttAtbAMtfhAA fcA A A aA A A & . f t k M a ■  i ^ i h m a  m a m a  m a  a i m p, פון אתאניזירם o n םשעסט .קײבאר i n  po 

ײז . דיי סי • »n n*«״j 1לייבא *וו.
 ipawd יםאן1םע אין אוגםעתעםוננ *נטײגאצי די
in u p און 1ריזינע א געווצז באציהומ יעדער איז איז 

inM unfem .ערםצלג dp Dipt a n  n tn t געשא־ איז 
ן  דאלער טויזענד 20 טון ■ו״אםיט א גצװארעז «
ר » a n נע־ אונםעתעםיננ די האט קאםזי אגםי־באצי 
pm« נתיםעז » ת»ט *m| ,ם די חרך \ױי< <וערם ן ו ז  ו

pe איז אאנווארדיא םציאו־ און גו־ין מיליאם i n פא־ 
 ארגאניזירטע סיליאז 6 םון געײאדעז פאראורסיילט שיזם

i* *דבײםער n  po P פון בירגצרשאסט i n נרעםטער

tv ,jptpp זאל  a a p w  n אינטערנעש^נאל־ זײ 
i תבינססי, ברודער און pup נױ אין *תווניואציעם n 

)i n w ir t לײבאו־ טון d o ptd, םציים זייצר דוו־ך חאבען 
 אין םאח־ינםט p5n גז־ױםען א או־ב״ם ווצרטםולער אח

מו זי די ם ע מ ד א מ  אנםײגאצי אים*אזאנמער דער ®חו *
אוממרנעםוג^

ipttpip i n נןולדםאנם ארסעסטער, טיםפאגיע tp m 
ד  ותצ־ סינםםלער, ערשט־ק^אםינע <mpr גו־ױםע n אח מנ

o איז באםיי<ינם זיך ח^בען מ n ייכען1 אוםנעװעתנליד 
tn צונמטעלט זיינעז אם1ארצנ סוזיתאלישען ip iP םון 

m תיאן״ ,םיחישענם אוםזיסם. נאנצען אין י
intn יןייזרצײי. צזסזיר ר^דןװ־גז

a 6 שבו^ nאוזן איז יוני, ־טצן װי1יאה 10 געוו
pm tn w *  tmd אויוי נעװאתז אוועקנעוײםעז אמז טוז 

 טיט |P3«n וואט אתז, pn 1סיינע א»ז. םז־אנישצן אזא
 נלוי־ נצוואילט און נעקאנט נים דאז האבעז געארבייט »ים
 <אנ־ 1םאי pc נשםח שטורםישע זײנאםישע, דײ אז בצן
t n אזוי •ונקט און עסויםםיחנן. צו אויםנעתערם זואט 
tfo חאכצז םיר יױ ia n באגרייםען נעקאנם גיט o n אוס־ 

&p ,נים אוםן בשום איצט 1טי ?ענעז אזוי שיסזאא 
m .w  ,t זינם יאהר צען סארסא*סעז שוין זײנען 

t נים אח ipd ערײ דייכע ייין דאס אונו; טיט 
 הע־ 1םי באצויגערען. צו אױסגעהערם אונז חאט דיציע

t n או  םאאסם־םריבו! 1אתזצ pe שםיםע די איצט נ
 גײםטו־ייכמייט, און אױ»ײכםינ?ייט םיט טאיננם n «י

 שמראםומ, און נאאעתננ טיט צאח, םיט און איבע םים
in זיינע טאסצר א אױבם dp יױ r p םעשים גוטע םאר

DDIplDv |lH זי I JrwOU JrOjJf?V |KD♦ /
i אח לאנדאן n  tpnn ,אוננזךצםיתםער i7Pn 1PD3P 

tp inp ip j pe איסט די :ראםאן po t v ױ  יארה, נ
 קאמוי זזעו^אחמן רייכעז אזא סים אעעםילס אח יואס

 סוועכד עקסאלוזיוסירםע פאראריססע, די פרץ רעכס
ליןנןן קרבנרת♦  םאר־ רוערען ראסאנאן <דערםלאזע סי

ipiwiip iro n צ1זייצ םים tpi7Pn. ת  נעצעוזממ גלו
pip wbbp p אוםםארנעס־ באייבען כאראתגמחן ?כנמ םים

A A A  A l A u  A A A  a _  A a a a  I M A A A A A A A A  | A A A A  A -A  •■ A ik jM H A  A M A g jK.מיט איז זעלבע דאס ליך &f&jV\ דעם אין p® ?®®in
.a y t A & M A A  A A A A A  «A a  A  J E . Aa  A a  a a A M A M A A  A  A  A a  a  J a a a a . SuIM fcflH fcJM IfiA אייגמלנע כלױז איז מארגעסאן .וחנרען םיליאנען <ונון.
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Wg₪KB?W*'
ן זזיינט  איז ער איז םױט זײז נאד יאחר מ

m vnזועם גייםט זײן און אוםעטערבאיך נר 
געםות. אוגזערע איז

 ^עבעדיגאן חןם םיז הע^ד דער געווען איז **נדאז
 האבען דערשלאגענע און אריטע די וחג^כען אין ראמאז,

םאציאאיזם. און םרײהײט םאר געקעםפט
 פער־ זײז מיט און סאטעז געזע^ןזאםטיציכע זײנע טיט
 בא־ ארבײטער, די אויסגעאײדעלט ער האם צעבעז זענליכען
 םארשעה־ און אידעאיל םאציא^יסטימען אונזער רײכערט

®וז ראםאן דעם — סײד איסט דער םוז עאםעע די נערם
*באוועגונג♦ ארבײטער אידי^ער דער

 ארגײטער־ אידישע די ױנל*האט טעז7דעם״ זונטאג,
 אין אגדענק ^אנדאנם געםיתרט יארק נױ איז באוועגונג

 גרויםען א דורך יאהרצײט צענםעז זײז סיט םארבינדונג
 ארבײטעד טויזמנטער לבר. ^אנדאנ׳ם ^בײ טרױער־כױםינג

 דובינםקי םרעזידענט טרויער־םיטינג. צום געקוםעז זײנען
 פון װעג דעם אויח געװען זײנען באארד גאנצע זײ און

 דעד םון מיםנ^ידעחפאפט די יארק. ניו קײן קאליםארניע
 םאר־ צאהלרײך זעהר נעורעז אבער איז אינטערנעשאנאל

 דובינסקי, פרעזידענט םוז םאר^אנג דעם אויוי טראטען.
 געילענם אינםערנזדמאנאיל דער םון הויפכדאםיט דער האט

 זײנען ביצוםען לבר. לאנדאג׳ם אויף בילומעז קראנץ »
 דרעם און מאכער קאאול דער םיז געװאחח גע^עגט אויך

 אינטערנעשאנא^ םיילע םון און באארד זאינט6דד
ױניאנס.

 האבען װאם רעדנער, צאה^ גרויסער דער צוױשעז
 זיי־ באותגוגג, סאציאיליסטי^ע ארן טרײד די פארטראטען

 סעק־ די קאפ, םיליפ און ילאנגער ^ואים נעודעז אױך נען
באארד. דזעאינם אוז ק^אוק פון רעטערע

i אױםנעםא^ז אויך איז טאנ ז?אבן Dn איז n םער־
טין םון יארצײם טער T» צאננ־יא־יהער שלעזיננער, גני i 

 לינט 1שלעזיננע אינמערנעשאנאל. אונזער םון זידעגט
i איז לאנדאז 1םאי םיט שכנות אין n ײ1עהרעז־ PD 
i n םעםעטצרי. יננ1 1ארבייטע i n םון אםים הױפט 
i n ,אינטעתעשאנאל i n י1 באארה דזשאינט סלאוס 

ס ן ו i האבען 11באא דזשאיכם ו i n נעלאזט םארטדעטער 
a אוייי בלומען ויםלענ?ן1א n פון 1הב dpi סארשםאר־ 

D בענעם jn 'tn a ארנאניזאציע. 1אונזע םון
»v ז{זריגואו'גז1 הזרגזדוז  tahi אװזריןא ah\ רי

iKÂ mBAIPAIVH
 פראםינענטםםע י1 םון אײנער םאריםאז, ט1זזערבע .

in i ' c םיז i n 1םא האט םײ,1פא 1בײטע1א בריטישער- 
 ארויפנ?־ איז איז אםעריסא איז צײט טאנאט א אכט1ב

ס װיכםינע םים שםעדם עםליכע אין םראםען ת ז  IP3PAA ו
i n װענעז ארבײטצר־באווענוננ, ?ננלישער o n סאםוי 
n» ווענעז און פאשיזם טיט n  םא־ אנען.1ם װיכטינע 3

c אויױ אםען1ויםנעט1א אויך איז יםאן1 n סאי ערשםען 
 *P3 ט1ארנאניזי איז ווצלכער ם,1נראונ אאלא אין טיםיננ

i םיז זnײא n .ן אינטערנעשאנאל
ען זײנע אלזן אין זזאט יםאן1םא טוננ ^ ם רוי  *pi א

i n  |P3pn D in םון \ויכםינסײט i n 1םא דעםאכראטיע 
a n 1םא און םאציאליזם פון זינ o n פא־ סיט האמף 

a ארױםנ?בראכט האם ip שיזם. n ,ניט «ז נעדאנס 
אי שעדליך, איז דיהטאםור םאשיםםיזזע י1 1נא  וײ אויך נ

 באנוצט ווערם \ועלכ? קאםוניסמעז, י1 םון דיקםאםור
 זי וױיל שעדליך, אויך איז ,tPPPAVP peטי׳Dאליnאי םאר

ט נ םי כ ^ i» סאראליש ב p i 'i n  .?nADPDP'i n n  איז 3
 צוזאםענאמייט א נענען ארבײטעױפארטײ ?ננליש? זײ

 1יפטאטו1 פון 1אנהעננע אלם װייל קאםוניסטעז, י1 םיט
o םאר ?אםפריםעםאציע א זײ זײנען n ארבײטעו־שלאם 

 ישע1בארבא די נענצז האםןי זײן פאר שםערוננ א און
^ז ט א ם ס  זיין «1אוי פאשיזםעז. P3n״ienKD י1 פוז די

 םאוײטאן האט וױקטאריא יזאטעל אין געזעננוננם־באנהעט
D< אויד inp י אםעריפא. זוענעז ip געוואונ־ זיך האם 
D in װאם םאכט, נו־ויס? י1 ט1יםיסי1ס און dp האט 

i אונז בײ n האורט. סופו־יס ip די נראםולירט האט 
 -1םא »ו אננצפאננען ליך1ענ האט זי וױיל ל., אװ ם. א.

tnpar זױכטיפקייט די pn ד ביינמר־נצזצצגעבומ1א אן »

s,

׳■׳•■;> •1

נײכדמחד n איבער דעפארטםענם אוט־אורמאיז אויםגע־אוגזער ער האט צו^עצט איז ם^וכזז,
מד האם וועילכע טאנוםעלםמורערס, פאדזלזאםא סענם
אנ־ אלע םא^לעכםערען און װײדז^זעם ^נײדען װאלט
ארבײטם־באדינגוננען. דערע

u k u k  ------- דורך ראנטירט--
 א ווערעז גיכעז אין גאר 5זא עס אז זואםנומ די דדימם

אמערילא. אין םאסעז־באוועגונג סאציא^יםטישע
 יארהער נױ איהרע אילע און אינטערנעשאנאל די

 אילע אין באטײיליגט אקטיװ זיך האבען ארגאניזאציעס
 ארויסגע־ איז םאריםאז זועילכע אויף אונטערגעםונגעז

טראטען.
צ\גז זיג גךײגוגז\ װאבגזד גגדנז ויגו

 צו זיך גרײט ױניאן מאכער ניכדגודם יארקער נױ די
 א םון אײנםיהרונג דער םאר כאלעבאטים די םים קאםן* א

ארבײטס־װאד. ־שטונדיגער35
 םען3 דעם איז נענעראיל־סטרײק א %תגבען פראגע .די

 מיטינג ספעציעלען א אויז» געװארעז אױםגענומעז דזשון
אינדוסםריע. ניט־גודם דער סון שאפ־טשער^ײט די םון

 באשילוס דער געװארען םארגעלײענט איו עס <ועז
 אינדאר־ זי אז באארד, עקזעקוטיװ דזשענעראיל דער םון

 נױ אין אינדוסטריע דער איז גענעראיל־םטרײק חגם סירט
 אוײ ארגאניזאציאגס־דרײװ דעם װעגעז אױך און יארס,

 סומע די באוױציגט האט באארד די אז ארץ יאחן ניו םער
 צװעה, חןם םאר דאלאר טויזענט םוםציג איז הונחןרט םון

םרײד. פייל ארויםנעחםען דאם האט
 א געװארעז ארגאניזירט מיטינג דעם בײ איז עם

 הונדערט עטיליכע סיז ארגאניזאציאנס־קאםיטע םרײוױאיגע
 ארבײט די אנגעפאנגען גלײד האבעז װאם םיםג^ידער,

 צו נעװארען באשלאםען אויך איז עם מאביאיזאציע. םיז
 העיל־ צו ארגאנײזער, אילם ראפאפארט ברודער אםאינטען

 ניט־ די צװישען ארגאניזאציאגכדקאמפײז דעם אין םעז
ארבײטער. נודס

 א אױסצודריקעז נעװארען באש׳לאםעז אויך איז עס
 איג־ דער םון באארד עהזעקוטיװ דזשענעראל דער דאנק

 נא־ איז ױניאז« װאירקערט נארמענט *ײדים טערנעשאנאצ
 העילפען צו באשילוסעז די םאר םיםנילידער, א^ע םוז םעז

 און ׳5קאמן קומעגדעז זייער איז ארבײטער ניט־גודם די
 דורכגעםיהרט װעילעז באשילוסעץ די אז זיכער, איז עט

 איג־ דער םון באשילוסעז א<ע װי אזוי לעבען, איז װערעז
טערנעשאנא^.

̂וװגיגז ^ yr\ ̂ײװ בירדגוגגז גזיזלזע
 םון ביילדונגס־כאראקםער און לאםםס־ נרויםער דער

 ברײם זעהר מאיל הײנםינם ווערם אינטערנעשאגאל דער
 דער פון מיטינג דעם םיז באריכט דעם איז אפנעשםיגעלט

 אפ־ נאר־װאס איז װאם עסזעהומױױבאארד, דזשענעראצ
 מיר װילען דא קאיציםארניע. אין געװארעז‘ נעהאלטען

פאםירוננעז, רײ נאנצע א פי״אטאהא^ירעז בסיצור בילויז
דע*־ םון מימינג דעם נאך שוין םאדגעקומעז זײנעז װאס

, י ! באארד.
 מאיר ברודער א&געהא^טעץ האט ?יג ששהנעם א

 אינמערנעשאגאיל דער םון סארטרעטער דער פערלשטײז,
 האם^ לאננעז א נאך םימע׳ל־װעסט. און סאוט דער איז

איהם איז צײם, יאהר א העכער געדויערט האט \ואם
 קאם־ םראס בולװארד די אײנצונעמען נעלוננעז ענד^יך

 זיך רעכענט םעקםארי וועםעס םינעאפאיליס, אין פאני
נארםענט קאטעז דער איז נרעםטע די םון אײנע םאר

 באשעםםיגט םירמע די לאנד. דעם איבער אינדוםטריע
 700 ארום אוז יאהר גאנצעז דעם בעוז ארבטער 500
 פעס־ ניט־ױניאז דער איבער זיג דער סעזאן־צײט. איז

 דער םאר באדייטוננ לאלאסאלע א האבעז וועט טונג
 מיטעל־װעסט דער איז אינדוםטריע דער םון ױניאניזירומ

סאום. און

 האמח א אז איצט אויד םיהרט פעילשטײן ברודער
 דרעסמאכער הונדערט װאו טעהסעם, אנטאניא, סאז איז

 םראהס דאראטי דער געגעז סםרײס אין ארוים זײנען
 סעקסײ זײנען סטרײהער די דרעסעס. סילק םיז םירמזן.

 ײאד א שםונדעז 45 ארבײםעז וועלכע מי^דיאה לאנישע
מיניםום- םאדערען סטוײיהער די דאלאר. 8 איז 7 פאר

־שטונז35 ארבײמס־װאך. זטונדינעא און זױידזשעם
• •

חי, גױ אראנמש, איז שוי  םיידי מוועםםזנר האט ח
ד tp גצםירם איז מאט סםוײיס, א {*ןואונצן ייי iypp פון

m**
 אונזערע םון םרײד די געהם קאםף מיט צוזאמען
 חנרגרייבמר ערפאלגעז, פארשײדענע איבער ארגאניזאציעס

ארבײטער־אינטערעסעז. איז געז
ד ױניאן אונזער האם דזש., נ. פלײנםילד, אין  מ

 דעד םים צוזאכמז ױם־סוב מאי ערשטעז תנם םײערט
באאםםע. נייע די םון אינסטאליישאז

 נעפיחמיט מאי, טען1 דעם פרײמאג, האם 38 לאקאל
 גרוי־ אין באנקעם שעהגעם א מיט יום־טוב ארבײטער דעם
 םיםג^ידערשאטם די האם בײמאג װעבסםער־האל. סען

 אין סאלידאריםעם אינםערנאציאנאילע די דעמאנסטרירט
ך גאנצע די איז אווענם איז אוז גראונדם פאלא א תי  י

מו הא^ וועבםטער אין צוזאכמנגעהוםעז זיך משפחה  ו
 םאלקס־׳ליחנד זינגענדינ םארבראכם געםיםליך האבעז זײ
 דזשייקאב, ברודער ארבײםער־לידער. רעװאלוציאנערע און

 אס־סמאסט־ דער גערוען איז לאקאיל, םון כיענעדזשער דער
 ביר־ ערשםער דער בערוען איז רעדנער די צװישען טער.
דובעםמי. דוד ברודער אינטערנעשאנאל, דער פון גער

 קארסעם־םאכעד די דאט מאי, םעז8 דעם םרײטאנ,
מד איהר פאר אווענט שעהנעם א ארנאגיזירם יוניאן  ם

 םיהרערשאפם די וואו ליסםאר, האטעיצ אין נאידערשאפט
נעװעז.

אי\ אױפגוך^טאוגזר \\b גיג איןךגפז^ןץפז^\
 זיך האם ױניאן דרעסםאכער פראנציסקאן סאן אונזער

 דמנדיס ל. י. דזשאדזש <ןאורט סופריאר צום געווענדעם
 טאנופעהםמודי• דרעס דעם געגמז אינדזשאנהשאז אן נאך

 ניגד באשצםםינען קענעז נים זאיל ער האנדעלסטאן, א. ער
 כמױי־ אין ארבײם זײז שיהען נים איז ארבײמער יוניאז

 mאוי קאנמראהםארס, נאז־ױניאן כינעזישע די צו :אטאוץ,
 נאכחמו העדיס, דזשאדזש און ארדערס, זי^רע צומאבען

 בײז־! םון מענות די גרינדליך אויםגעהערט האט ער װי
 ״PJBT3KD דעם נעגען אינדזשאנקשאז חגם האט צדדים

זמרײך. ארױם איז ױניאן די און ארויסנעכעבען טשורער
ד דער אין םאיל ערשםע דאס נים םילײכם איז עס  מ

 *ז לאליםארניז^ איז באוועגונג ארבײנתר דער םון שיכטע
 א נענען אינדזשאנהשאן אן פאדערעז זאל ױניאן א

 אנ־ יוניאז דעם געבראמז האם וועאכער ײער,)כיאנופעהםשו
 * אז ״םאל ערשםע דאם זיכער אבער איז עס דימענט.

ריד ארויסקוםען זאל ױגיאן  ■אג?שרואינ אזא זאל ארן זיג
הריגעץ. שאז

 מד צרוײק יאהר א םימ האם האנדעלםטאן םר.
 לײד׳י׳ם אינםערנעשאנעל דער מיט אגריםענט אז סײנט

 אגריבמננם, דעם לױם און ױניאץ װאירקערס גארמענט
»ן נאר באשעפםמען צו פארפליכמעם נעותז ער איז תי  י

 לאנםדאק־ צו ארבײם זײן שיתען םוז ער אויב און לייט,
אן זיק אייד האגםראהם־שע&ער די דארםעז ׳מארם תי  י

 אבעד ךיר האם ױניאן. דער םון אנלרהענט און שעפער
 םארדינם• ^ײכםעד א פארגילוסם האנדעילםםאז סר. דעם
 שזד ארנםערערדחמ די אין אז נעװאוסט, האט ער טעל.
מד ארבײםען ״םשײנאםאון״ םראנציסתער סאן םון פער  כי

 ■p קאנםראתםארם כינעזישע די און בילינ מײדלעך זישע
 האם האנםראסםארם, יוניאז די מיט קאנקורירעז לײכט נען
 מך האס ער אז םארגעםען האם נעקלערם, נים םיל ער

 *אינםערנעשאנעד/ דער םיט אגריםענט ױניאן א סײנם
 JS&7 ׳דזשר? ערשםען דעם ערשם זיך ענדיגט וועלכער

 מ־ ױ צו שיקעז אנגעםאננען ״באנדלעך״ די האט און
נעזער.

תיאן, דדעםםאכער די  » וװ הוםען לענענדיג ניט י
 האט יםאנופעהםשורער םים׳ז פאדשםעגדעניש פרײנדליכער

 האנ־ םר. דעם צוױננען צו האורם, אין נעווענדעם זיך
אגריגמגנם. געםיינטעז דעם אפהיטעז דעלסטאן
 האם קרופ, ל. סארים םר. ^איער, יוגיא? דער

 באזזוייםים, אינדזשאנלשאן אן םאר ארנוםענמען זײנע
ז איז ציימ םאדערנער הײנמינער חזר איז אז  n מננומם מ

ד vnnxrt אגריכמנםס צו איז בארגענינג״ ,,האלעהםױחג  ױ
םײסם יוניאן א וזאס דעם םים אונםערגעםער. און יאנס

wmk. “־־■״
־ ־ -



ײי־ייי
n ------------------— - ------- 4״ ------ m i  זיך ®ירםקיכםעם ורער םאנו&עהט׳צ א טימ

p ו  איז סטדייפמ נים ז*לימ וײ ארבייסער, ױ «
tun nrMp וםן בל אוהיטען »*מאך i n איז אנריםענט 

 אר־ די פאר גילטמ איז op «אם ואס
no, ניל־ זײן אױך ם»ם, תצביגער דער אין

 ױניאן די זױ •ונקט םאנוםעקםמורער. tun סאו
i זגמ כל סםרייקס סײן ipon צו נים זיד :ם n 

םאנופעסםסור־ דער אויך טאר הו־אםט, אין אין
 IPtaior די אח םאמז קילענעו־ נים oprrm« די

|n s פאר םארלזזננערען ניט ארביים i n עסזים־ פון ציים 
אנרינמנם. םון
m׳n פראנציםקער סאן דער « e אײננע׳שטיםט האט 

i פון םענות מרעכטע די n ױניאן. דרעםםאכער
i װאס דאט > n צו צוגעמסיםט ה»ט שאורט i n פא־ 

i «ון דארונג n האם און ױניאן tun םאנוםעסםמורער 
 דעם בדצכצן צו אינחפאנימאן, אן דורך ז,

i םיט n ,גרויםער אלם באטראכט ווערט יתיאז 
מ ױניאניזם אי־ און פראנציםקא סאן אין בכ

ן ר׳ מ קאליםארניע. םםייט נאנצען י
r דער n y m .זייז ארויםנעבנדינ האט, הערים ל. י 

ל « ו  גע־ זיך האט וי װאם ױניאן דער ירם5נראטוי א
opium פאו־ דערכױם און נערעבםינסיים נאן־ קאודם אין 

 אונאנגענעס^יכקייטעז םארעאפעז «עלנע םםרייקם,
סין צדדים. ניכױקעכטענדע ױ אנדערע, is ן

*רבײפפר. vrovn זימזפרימ ןזוטאיזיךט *\i חיצאר
anארטיםיסע^ די <ואם דראױו, אדגאניזאציאנס ־ 

שויז, האט אן, לעצםענם םיהרם ימיאן (בלוםען)
רעזולםאםען. נעהערינע די מבראבט אוים, זדיזם ס»

ארנאגי־ צוױינ א איז יוניאן טלאוער ארטיםיסעל ךי
וזאס \ועלמ ,142 ל. יוניאן נעסווער ליידיס חנר י|0____

בלוםען. יןיגסםליכע םיז iPtPfr 23 ארנאניזירם לצצטצנם
ח  די פיהרם דדאױו, tun אט םיט פארנינדוננ •

 אוימלערוננם־סאטאײז. אינםענםײתז זעהר א אן י«יאן
i האס tun צוליב n 8«־ ראדיא א אראנזעירט לאקאל* 

 םםייעאז אױןי אווצנט, אין 830 דינםטאנ, תדען
w די״. וױ אי ו י y v n  ipm pjpo האלם טװױם 

 מעלמ איז אױפקלערוננס־דעדע^ זױכםינע ליך
סאן. יוגיאן א זיין פח זױכםינקיים די איילדעדם

o ביז אז ערווארםעט, ױגיאן די n ד ערעטעז  ח
ipaopt םיםנלידער. 2,500 האבעז זי ותם

 טעטמקײט סולםור פח געניט אלנעםיעעם tun אױןי
|n האט לאסאל דער טצטיס זעזזר אויך לאיןאל חנר 

 און ?לעםענם אויטסט וועלמ אין שלאמן,
 לאסאל דער אינםםרויזטארען. די זיינען תנער

 אנתרע און םסול רענד איז סםודצנםען פילע אױך
מםםיםוציעם.

אראנ־ 142 לאפאל האט אוינוםט םען22 דעם
132 לאהאלם די םיט צוזאםען עסםסויחפאן אן ז׳ציז־ם

ב «ח ס
 דעם םארנעקוסען איז הױז ױניםי אין אתיספאר דער

קעמ■ אין ארויט»ןור אז זײן ותם ױלי ױני.*איז ן
,r.״

 סוםעז באדייטענדע נעזאםעלט אזיך האט לאקאל דער
.ארט״ דעם םאר םאניםארױם, אנדדמלעם לאם דעם

UK| סאו o n .חוננער־פאנד
אװזטזן״זגז. ראס אי\ ל^?אר די«ר

 נעםעאר־ םאי ־טעןtun 27 איז אנדממלעם לאם אין
אינםער־ דער שיז לאהאל ימיאז נייער א «צװארען
אר־ אדנאניזירם זיעען לאסאל נייעם tun אין

 בא־ םרױען דער פין צוױימו םארסידעגע די פון
 וחנם ארגאניזאצת נייע n און אינדוםטריע

לינ־ אנדממלעם לאט נאנמן: טאלנענדעז דעם
.236 לאסאל װאימזערס

 לאנ־ םאנאטען םון רעזולםאם א איז לאכאל ניתר דער
unm«rאינםער־ אונמר טצד ארגייט טלייסימר און ־ 

האלאנד, רעממא סװעםכמר אתאנײמר
וױים־ םיםינט פיז ם׳צער די מפיתרם אױך חאט

 איג־ דער סון נאטצן אין האט ריחבערנ צליאם
 און םשארמער נייעם דעם איכעדנענעבעץ

ממרנ, י. ^מאנײ־ און אעפ^םא ראוז פי

‘ML.

מר
ד גוױט א חאט ניאן ל  וי אתאניזירען צו «
אינדוםםרחג חנר אין ארבייםער םעקםיקאגימע טער

באנוײ צונעמישט האבען 96 און 84 ,66 אלס1לא<
בלונמן. און םוננען

?אלזדו•. גר\ז\זאגד \\s פוזוידזופ ה^כמיא\. ברגוצר
 זוייס־פרעזידענט האכםאן, דמוולױם נרודער אונמד

 םח םענעדזמער נענעראל און אינםערנעסאנעל דער פון
 ער־ צוריפ טענ עטלימ םיט איז באארד דז׳פאינם דרעם

 קאלעחס ברואיןװאוד פון פרעזיתנט געװארעז <ועהלט
יארק. גױ קאםאנא, אין

 ארט אויפ׳ן געװארען ערזועחלם איז האבםאן ברודער
 ױניאניםם םרייד און סןוציאליםם באריםטען דעם םון

 אטט דעם פון רעגיזנירם האט װעלמר טאורער, דזשעיםם
 אלם נעװארען ערוועהלם איז םאורער סראנסהײם. צוליב
?אלעדדפ. ארנײםער באריםטען םון פרעזידענט ערירען

יײ ■ייי

 באמטיםס האכםאן ברודער איז \ואך דערזעאבער אין
 אינדאססריע< דער םון ^ואים •רעזידענט םין געװארעז

 אר־ צו קאםיםע דער םיז םיטג^יד א א^ס קאםיםע ױניאז
 דיזען צו איז האכםאן ארבײמער. םעטאל די גאגיזימז

 םון רעקאםענדאציע דער אויח געװארען באשטיםט אמט
______________ דונינטסי, ארצזידעגט

רעזאלוציע. אנעהןענוננ
 370 קא., קלאופ ראיאל די םון ארבייםער די םיר,

 נא- צו עםענטליר באמלאםען האבען םם., טע35 וועםט
 און זועםער, ן. ברודעו־ אמנט, ביזנעם אונזער דאגמן

^ םאר *ולםאן א. נממרםאן, ׳שאפ י  אר־ אונעעצנארע ז
 יוערט־ םיט זײ פרעזענטירען און ^אפ, אונזזר םאר בײם
 נוצען עם זאלעז זײ אז זױנסעז טיר טאם םתגות םולזנ

נעזונםעתזיים.
 דאנס א אויםדריסמז אויך טיר ײילעז גלייכצייטינ

 הוירצםאן, j ברודער מנעדדפער, דיםטריקם אונזער צו
 זייער םאר 117 לאסאל םון אדםיניםםראציע די צו און

אעטערעםעז. אונזעחן םאר ארבײט איבערנעגעבענע
ר האבעז אױבענדערםאנטע די אז םילעז םיר  מ
 און אפ, זײ <יט מאפ אונזזנר »אם כבוד רעם םארדינט

 פאר ארכיים גוטע די פארזעמז זוצלען זײ אז האפען םיר
ולעו .pu>’iuiv אלענמנם אונזער

 117 לןמ. אזזר, י.

 117 לאפ. ראזענמרנ, י.
r n. ,117 לאס. װאנטאז 

35 4<לא םויעין, כג

רעזאלוציע. דאנק
 לעפ־ חערםאן םוז ארבייםעד די פון םיםיע עא• א בײ
 געזוא־ באטלאסעז איז םוט), און (<ןלאוס אינפ. יזאװיטמ

 אונזער צו דאנק הארציקםטען אונזער אויםצודריקען רען
 נארדאן, םעסם צו איז םרידםאן pvtm ביזנעם־אנענט

 דע־ קאונםיל אינדאסםריעל םון םענעח׳מר אסיםםענט
 ז״ זואם ארבייט, אונערםידלימר זייער םאר פארםםענט,

עאפ. פון ארבײםער וי פאו נעלייםטעם האבען
 117 לאק. מאםערםאן,

 9 לאק. בײנסםאן,
>x ,טמערסאן נודמאן

קצםיסע. די

רעזאלוציע. אנערהענוננ
x לעזױנם און נילםטיין פח פרעםערם די םיר, r,■ 

o 23 פארזאטצלט nײ םאי טען  חא־ באנמט, סיינעם א נ
 ט׳מר־ אונזער צו דאנס א אויםצודריפען בא׳צלצםעז נען

 זחןרם־ א םיט איס פחזזענטירען איז ליבאװ, ברודער םאן,
 צו דאנס אונזער אוים אויד דריסען םיר פוחנזצנט. פולעז

unna* אונ־ צו אח םעסרעטאר, אתזער גדינבעת נייטען 
ר סיר דאמצן אױך אטער. םעם נמנצדממר, דזעער  ת

 סעהנעם אזא אראנזטירען פאו קאםיםע אראנחעםענםם
ן אװענט.

בראון, tun בעימר, ח׳פ.
וזינער, דעגע בארנאדאא טאיר

.י

aStiM

K;

f:

םרײד אין און יזניאן דער אין
ם סון אי , לו י ע ג נ א םעסרעםאר ל

u י*רק נױ < |t n ױגיזן קל*וקם«גער באארד

o פון םייערוננ די n זועלען ם»י ערעםעז היינטינען 
 פנעל אזוי גראונדם פאלא די אין געװען זיינען זתלכע די

 באך האט ארבייטערטאפט ■ראגרעםױוע די םארגעסן. נים
 ביינעװאוינם. גיט םייערוננ הערליכע און גרויםע אזא

 םען װען אלבום״ »ן צו װערן םאמליכן t*P סייןרונג די
 פארביי לויםען בילתר םארטידענע און אויוי אים ם״*ט

 וועמען ?ינםטלער, א בלויז אויג ראם פארכאפען און
 בעסער זעהן צו ?ראםט *un טיט גןנענט׳פ האט נאטור די

 וועלכער און סענע, דורכעניםליכער ־un ווי וױיטער און
o באזיצט n צו חו׳ט >o n  tnj»enBt ,ער װאט טץנפ 
 געטליכער e אין זיך געםינם ער ווען םילם און חגנקט

םייערונט נרויםע די אפםאלען מן עםיםונ^
 קאלאםאלע א זיר םים פארנעפטעלט האט פיתרוננ די

o םון טירען די זוי נלייך נילד. פארבענרייכע און n 
 ציהען אננעםאננען זיך האט נןעםעגט, זיך האבען «ארה

פרוי. און םאן אלט, און ױננ פון שםראם אונענדליבער אן
 גע־ באװאוינעז. זיר האט בװאליע םענעמן ריזיגע »

 ם»םע, ?אצירטע ריזינע דיזע פלעצצר, זייעוע צו העגדיג
 נעעאםען זײ האבז הענט, זייערע אין .פענענםס״ די םים

 גמװעזעז איז סטיםוננ די נילד. אויסערנעוועהנליכע אן
o טראץ ױנדםוב׳דינע, א n, האכען זיי פון םילע \ואם 

o םאר זארג די נץטראנען הארצען אין זיך םיט n טאר־ 
n םאג גענדינעז r n נעװעזעז זײנען פגים׳ער j ’oiooia 

o םייערען גע?וםען זייגען זײ n זייזנר טאי, עחפטען 
ױם־טוב.

• •
o נעזעהז האט op זועו־ n פארזאםלוננס־ סאלאםאלעז

 די םוז באנערם די דע?אראציעם, שעהנע רי םים פלאץ
p:n'trwo ,נענױ אנטײל זזאבעז װעלכע ארגאניזאציעם 

i אי| םען n װעלכער םון פלאטםארטע די און םייערוגנ 
 רי פון םענער און םרויען םעםבערם, אײגענע אונזערע
 וועט םארעטעלונג, נייםטרײכע א נעגעבען האבען מעפער

 די בײנעװאוינט האם ער t* זאנען, קןנען oan םיט
 איז עם װען איז װאם P’^BioDjijon ארבייטער ט־עסםע

יארז. גױ אין פארגצסוסען
pit» i n קראודם, נרויםע םילע געזעהן עוין חאם

 נאנץ צוליב ט1א1 זיך םאתאםלען ״oiibtp. יענע 1אנע
op .jpppup pinJB איז « ■pits, גע־ ווערם עם װאו 

 טויזענדער ,1ױנענ יס»גער1»םע די און נייסבאל טפילט
ip זײ םון u ’p ׳שעפען אהין ?וםצ) אנט?ן,1איטיג םון 

.171ה?ל בייםבאל nP”t םון נחת
ipotnp i צו ipoippj איז װאם ,potto י1 n ם»י 

 זיי 1םא לואלם dp גו־ויםע. inpt jrim 8 איז םיתחננ
o אין נעווען ניט פלאץ p>p אלעםצן n נרויםען P18B, 

in ײצז jp n o אהין זײגען זואס נװעז?נדע,8 זײ סון 
poippt? •אויו un o n װאל־ אײאניזצציעס, זייערע םון 

 1פל?צצ זייערע לאז?ן1פא צו נעצװאומ?ז נעווצן גיט טען
i איח־צר n װאלטצן איז יגט,1נעענ זיך האם םאםםיטינג 

o בליב?ן180 i* i כיז n 3p i n.
• •

dp נעסאגט גיס האט םען ,אז פארטטענרליך איז 
t8 ,jpoibuip אויםזיצען זאלען פארזאםעלטע ;ארג n 

o פון צײט נאנצע n .זײ םון פילע טיטיגג tpaun זיך 
tn״B נאך pלא אין װ?«?טט?לם8 ’o n  i n פוז o n 

pout זיך חאג?ן dipdppj, צו אום jpjpp אריינשױ אהין 
ibd .jpo נעווצן זואלם זײ ipur 1אוי בלייבעז180 צו 

p irn 1?פלצצ o n 1סי סאג גאנצצן n״po| זזי־ ניט 
i ביז פארת אין נליב?ן1פא jpun אזצלכצ םיל n סיםיננ 
 םילע ז8 ,1אב? \ױיס?ן 1סי .1סאראיב? tpup< איז

tpapn פארלאזם pi8» o n ניט־ י1 דאנק 8 נלויז 
pip* o אין אייט־יכסוננען 1»למס9נ n .נוסא

___i n פון סריינפד o n איז נצווען איו פאלום •pi8
״ ו ח ו י י ״ י . • *

 ten אין םארפױרען. צו #גגעגואגנען <»יגס די שויז זיך
i נעווארצז, געז^גם איז םעםבערם די צו אויםרוף n  m 

 םוי- וײ wד» א אבער f11^0 עםענען זיך \ועט פארס
 m פאר םארזאםעילם זיך האבען װ^ם םעםבערם זעגדער

 םיחמ די עםעמן צו געצװאונגען געווען מיר זײנען צײט,
 מד זיינצז ווע^מג #אילע די םריהער. ^זםוגדע א סיט

 אזױ און סלעצער זייערע םארנוםען ה^בען קוםען
̂יבען אנגעםאעען, זיך האם םייערונג די װי  *נמד זיי ה

 םראמט די ם5געשםעי האבעז םיר ארויסצו^הן. םאנגען
 »ו מוחנז, איז ענםםזנר דער אוועק? זײ געהען װארום

 *ון רעדנער די גים םוזיס, די נים ״הערען ניט ?אן םעז
 אראנדצסענם וײ פארדינם דעם פאר כאר, אוגזער ניט

 געוחנחנן גים איז צס זתרען• צו קריטיקירט קאםיטע
 ניד נים זאילען אײגריכםועען זײ \וארום אורזאכע ?ײ\

 קעמנן זא<ען פארזאםעיצםע די »ז אזוי, זוערען טאכט
 האס ווע^מ קאםיםע, די גענום• געװינמכתז דעם האבען

u אז געװאוסם, האם פארק, דעם גענומען n איו
 pram קעגצן זא^ סעקמאן יעחג אום אז און גרויםער א
 גויסיג גצווען איז זיגגערם, די און םוזיק די חןדנער, די

 ק<*ע דצר אז אזוי, עםפיציםייערם גענוג אײנצוריכטען
 דערםראמן קאגען זיך 5זאי רעדעם די און םעגער די םון
 באדארטם דאס האם קאםימע די װינ^על. יעדען אין

 איגדדצי- צום געוועגתנם געותן זיך זי װאילט אײנזעהן.
 ®א־ עם עםפ<יםײערם װיפייל אויסצוגעםינען פארק םוז ניר

ם נרויםען אזא םאר זיך דערט  אוםאנגעגעגד די וואצט ׳ע̂ו
 די וועחנן. םארםידען געקענם ענםויעונג און ^יכסייט
 אראנ־ האט זי װאם טעות א געםאכט אויך האט קאטיםע

 זחנלמר ״פ»רס א אין ארקעםםער. סיםםאגישען א ז^ירם
 םעמר וײ קענען בלאס, עםיציכע םון עטח א ארום נעםם

 אויערצן די דערגרײכען ניט אר^עםטער םימםאני « םון
 פארק גרויםען אזא םאר םארזאםע^םע. טויזענדער די םון

בלאדאינםטרוםענטען. םון בענד א זיך םאדערט
צײט. אין און פילאץ איז איז קריטיס זע^בםם די

מ האבען צו אויםקוםען נאך וועט באוועגונג דער ױ ר  ג
 םיד װאס ערםארוגג די און צוקונםט, דער אין םייערונגען

 פיחך םאי <עצםע די אראנזעירען אין געקראגען האבען
צוקוגםכג דער םאר ילעסאן א .אלס דינען אונז װעט רוגג

 םיתרונג די אז זאגען, םיר װיילען אילגעמיין אין
 חנר םון טעםמנרס די פרעכטיגע. א זעהר געווען איז

 זעהר זיך האבען באװעגונג דױניאז טרײ פראגרעםיװער
 אײן באװײזם זיך אפרופען זייער אפגערוםען. שםארק

 איכער ױניאנם די םון אײגםלוס דער אז ז«ך, בא^טיםטע
 עםאמער. א און גרויסער א איז טיטנ^ידער זייערע

 און ױניאנס זייערע פון רוח דעם צו צו זיך הערען זײ
זיי. רוםען ױניאנס זײערע װאו דארטזנן <עהען זײ

4.jHEw r

n אינ* 1אונזע פון 1באאר עהזעסוטױו ל81נענע 
 נחס?ל?ם8 לאם איז םעלם8ז1פא זין־ האם ל5טערגע׳ע»:>

i םערטעל־י?רליכען 1אי ם1א1 אפצוהאלטען n  JJ’O'O 
 IPooopn אונזער פון םיםיננען אלע װי נוט אזוי םיטינג,

 צו |p:8io װיכטיגע סילע זיך 1םא האט אינסםאנץ,
o טיט באקאנט נענוי ניט זײנען 1םי ערליידינען. n אינ־ 

 זיי t8 זיכ?ר, 1אבע זײנען 1סי נען,81ם י1 םון האלט
i 08« אבצעמען1פ די םיט טאן צו האבען אלע n n 

tn ,אין אינט^נזדסאנאל 1או:זע פון צווײגעז לע8 אן P 1 
oppibo זואו inp»  op נארםענםם. לײדים ט1רוצי81פ

איז :pjBio י1 עטעל?ן װעלען Dipaopo נעוויסע . 
op 1םא נעווען נויטינ i n אל1נ?גע otpprpp»* אח■8ב 

ײ ,ooiBP פאסיםײסען אויפ׳ן םיטינג 1אי אפצוהאלטען  װ
iappto ניו פון סייל pib1״? op ליד,1טי8נ איז m 

ipoojp iptuk .tn« געעטעלם זאל םראנע אזא p :איז 
צ!״  אינ־ 1אונזע ס־וים 1וו?לכ? צו ?אנס83 יג1זייענ .י

ת?פ 09» 1אי miPDPJ און אויסנעװאקס?(, איז ל8נ8סע

/
to: ■

s*aei .̂. ,,״ ״ .
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tun ברייםען nor ותצמגן אױוי n אױסנע־ ויך האט 

 באארד עקזעקוםױו גענערא^ זײ אז םיו/ חאקםען אאדיים,
געהאנדעיצט• טראסםיש 5פא ותם אין ס8₪

 םער גיט טאנ צו הײגט איז איננמרסגשאגע< אונזער
 צוריק. יארען םיט געווען איז זי וױ ארגאגיזאציע בע

tun יאר j£33 קאנצעגםרירט זײן צו אנשטאט 
 זייעגדיג און םיםע^־ותםט, דער און איסם חנר ן9

 די איז םקוםות, אגדערע אין םיי^וױיז ב^ױז פארשארײם
 אײ באםעסטעם און םארשפרײם אצינד אעםצדגעשאנאצ

ר מן דעם מ אנ  ?אוםט פאסיםישען דעם אױוי <אגד. ג
 באשטעהעגדיג לאסא^ען, םעבםימ אױםמגזואקסען וימען

m םיילע דא דארט גאך זײנען עס אןן םיםג^ידער םױזעגדע 
ארגאגיזירט ערשם דארםען וועצכע ארבײםער מויזעגדע

מצרען.
 אוים׳ן םיטינג ־יער<יכען5פערמע חנם *•הא^םען םים

 צו 5י8איגםערנעשא: די באצוועקם קאוסט טאסיטיעען
ען מג א  ילײםענדע אירע םים םימג^יחװי ארגאגיזירטע די ג
 אר־ 18 ם5אי םאכט איר דעםאגםםריחנן צו אוז נויסםער,

 וואס עי^עמענטען, גים־ארגאניזירםע די םאר גאגיזאציע
גארטענט ^ײדים דער אין שעםםעם8ב דארם ויינען

< *TPOliJ א* *׳*
אינטערנעשאנאל, דער םון םיםנלידער טעטינע די

ױ » eu אונזעחג םון אױםערהאלג םריינד אירע וױ 
a ,איג־ דער םון שרים דעם באגריםען זיכער וועלען דײצז 

 םאסט דער םרעהען באםת זיי וועם עם און טמר»ש*נ*ל
אויםנע• ריזיג *זוי איז אינטעתעשאגאל אונזער וואם *J■

,י'%3 m

ivowiii, יי *י פינאנציעל, און ארגאגיזאציאנעל ?W ייד 
 איז םיםיננ םןרםעל־יערליכען איר *פצוהאלםען ערלויבעז

nt« נמום• ווייםעז
m ^אויםנע־ אינםערנעש*נאל אוגזער האט מואננ

 דער איבער טעםינקײט ארנאניזאציאנם איר ברייםערט
 איינפלום איר און ,1ל*נ דעם םון ברייט און לענ< כטגמר

װע־ עם נאר װאו מארקעט יעדען אין שםארק זיך ■יצם
 דער פון באזוך דער נארםענםם. צײדים פראדוצירם חנן ’

 ־פאםי• אוים׳ן איגטערגעשאנאצ אונזער פון פיחס־שאפס
 באםעםםיגען םער נאך *וױיםעצ אן וועט קאוסט ■ישען

 זױינמ יענע אין טעםינסײט .ארגאניזאציאנם *urtlM י
 ערװארבענעם איר *ו בייםדאכען םיל זתם און תסוספו

®־עםםיזש.
 צייזעז צו האבען וועט באארד ןממהוםיװ גענעראצ די

 זױנשעז זײט, אונזער םון םיר, פראבצצסץן. שווערע פיצ
*t דעם געפינען וועט זי אז האםעז, מיר און עופאצנ 

 נונםטען צו פראבצעםען װינטינע »צע די לייזען צו װעג
ח ר «ו י םיםגצידער. אונזערע פון צופרידענהײם ת

צאנ־ םאיר זינט יאר 10 נעװארעז איז יוני כ»ן6 דעם
 םרײ און םראנישען א דורך אוטנעקוםען איז י*ז

 םענש, גרויםער דער איז *ריוננ מוינג *ײטינען '
אונז. םון געװארען אוועסרעניםען צעחנר און איחנאציסנג

מ אכער,6אצן»וק די צ ת  צװי־ צאנד אין נעקוםען ױינען ו
pnr זעהר צאגדאנ׳עז האבען 1910—1905 פיז יארען די 
tf M גום vp n■ איז האר׳ז ברײטע זיין מוױד־םעם האט 

 חגר צו נייםטינ און םיזיש פארטאנט האם עד װאט אצאם
 טפעציעצ און ױניאז, סצואגםאכער חנר םון אויפבױאוננ

ר דורד םטרייס. נענעראצ 1910 דעם םח ציים דן
 אידישע די צו נאר נים באצאנגם חאט צאנדאן םאיר
 איז הארץ זײז שאפען. וואם די *צע צו גאר אימםער,

 איז נעסומעז זיינען װאס די פאו אפען נעווען איסער
nmuyrep גע־ האט נשםה זיין און אים, םים בארירונג 

 אים האבען וועצכע םאםעז, ארביינמר נרױםע די װאתםם
 ברויזאםער דער האם םרי צו נעקעגם. נים פעתענציר

 זיך האט וועצמר נמנש, דעם אוגז םון אוועהמרויבם סױט י
םא־ ארבײטער נרייטע די בײ נאצינט אצנעםייז נצטאכם

״ : נע־ םיצ אזױ האם ער וועםען קצאוקםאמר, די ״
n איז ן r n איםער איז און ?אםפען עפאנאםישע 

 נים אים האם םען ווען אםיצו צוידמעז, «ריים
 נאטען זײן םאתעםמן. נים קיעםאצ אים יועצען מרופעז,

ir9yn| עהרענ־ נרעםםער דער םים דערםאנען איםער זײ
J9

 טאיר םון גרופע * םצענט יאר 9 םארנאננצנע די איז
מ <*נדאנ׳ט צי תג ר צרני אוצח גאכפאצמר און פריינר מ

 חיי״ יאר־צײט. זײן טון טאנ דעם אין קבר זיין אויןי זיין
 גאנצע א אצם באווענוננ ארבײנתר אידישע די האט יאר

 עהרען צו סבר זײן אױןי זיר םארזאםלען צו באשצאםען
 יאר־צ״ט. ־טען10 חןם םון טאנ דעם 1אי אנדעגהע) זײן

 — באוועגונג ארבײטער אידישער דער םון צוױיגען בײדע
 זײנען — ױניאניםטישע טרײד די און םאציאליםםישע די

 בעםטען אם םעםעטערי. חגר אױף םארטראםען נום געווען
 םיט ױניאן סלאוקםאכער די פארםראטען נעווען דארט איז

 דער םאר פאםט עם װי לאקאלעז, אננעשצאםענע אירע
 ער װעלכער םון און בויען געהאלםען האט ער װעלכע ױגיאן

נייסטער. צײטענדע די םון אײנער נעוועזען איז
 צער טיםען זייער אויםנעדריקם האבען צוזאטען אלע

 זועט קבר זיין פארצוםט. ט־ויםע! זייער איבער טרויער און
 אונזערע םון םייכטסײט דער םון און םריש בל״בען איםער

 |”אל ער װעלכע בלוםען, די װעלען טרעחגן םארגאםענע
ותרען. םאמועלסט נים ?ײנםאל םארםלאנצט, האט

 ױם־טוב איסטער דעם נאך האבען שעפער סלאוס די
 געהאט נים האבען זיי ארביים. זוײםע ביםעל א געהאם

 אבער םארבערײטעט, זיך האגען זײ װיםיל אויח םיצ אזוי
 םאנאט דער װאלט נעהאם. זײ האבען ארבײט ביםעל א

 זואל־ דערצו, רענענדינ און סאלטער ?ײן געווען נים םאי
 ארגייטען צו באשלאםען האבען װעלכע שעפער, די טעז

 מער. םיל נעהאם איר םון ארבײט, זױיםער דער אױןי
 םיז האבען ארבײט, בילינערע די םאכען װאם שעפער די

 םאכען וועלכע שעפער די װי םער נעהאט ארבײט דער
ײיך, איז עם און ארבײט בעםעדע די  םרויעז די װייל נאטי

 איז םער זיינען נארסעגט בילינערען דעם קויםען װעלכע
נארםענט. בעםערען רעם הויםען װאם די װי צאל

 וועטעם סלאוהםאכער, די אז זאגען, באלד צאםיר
 איז ארבײט, װײםע ביםעל דאם געהאט האבען שעפער

 כיט זיי האבען נליקעז ?יין זײן. צו ם?נא װאם גיטא נאך
 װאכעז פאר א דורכנעשטופט נלויז האבען זײ נעםאכם.

 קלאול־ די װי אפ בעםער זײ זיינעז נעװים, םלעס. םון
 נאג־ אין ארבײט װײםע די האבען שע&ער װעםעם מאכער

נעםאכט. ניט צען
אםי־ איז ארבײט זוםער װײםע די םון םיזאן דער

 װעלען טענ הייםע די ווען זיין, קאן עם םאראיבער. ציעל
 די אין ארבײט רער םון ביםעל א זיין נאך וועט <ןומעז,

 םאראינטערעםירם םער מיר זײנען איצט אבער שעפער.
 חגם װענען קלאוקמאכער ךי םים צוזאםענחןדע! זיך

 די ל\יט װעט, םעזאן נעקםםער דער םעזאן. נעהםטען
 שלעכטער. סײן ניט זײן צײטוננען, די אין באריכםען

 פראםעצייען בולעטינם, זייערע אין םאנוםעזטשורערם, די
 זא־ זיי וױיטער. נאר געהעז זיי און םעזאן נוטען א אויך
 נרעםערע א זײן וועט םעיאז קוםענדעז דעם אין אז נען,

 קאוטם, ספארט די אױח וױ קאוטם, דרעםי אויף נאכםראגע
 נעװען ניט איז סעזאז װינטער לעצטער דער אוינ װײל
 א נעוועז בלויז דאם איז האוטם, דרעםי די בײ נוט אזוי

 ארײננע־ האט האוט םאר בילינער דער מאם דעם דאנס
^ דעם אין שניטעז רי ט

 םאראינטערעםירמ שטארס ױניאן די איז נאטירליך,
 םעזאן דער װי אבער םעזאז, קאום דרעםי נוטעז א אין

 דעם םון םארשםעהער די זעוזן. צן בלײבט זײן וועט
 נוטען א פראםעצייעם מאל אײן ניט שוין האבעז טרײד

אנדערש. זיך האט אויםגעלאזט און םעזאז,
 םעזאן װינטער לעצםען דעם אז זיכער, איז זאר אײז

 נעוועז ניט זײנען װעלכע םאנוםעיזטשורערם םילע האבען
 דחגםי םאר בלויז און קאוטם םפארט םאר םארבערײטעט

״ לעסאן. גרויםען א נעלערנט קאוטם,  זיכער וועלעז ז
 םארטען בײרע םאר םארבערײםעם זײן םעזאז חןם צו

פאוםם.
 סאוםם וועלכע אונטערשײד קיין גיט איז ױניאן דער

 נרויםער א זײן וועט עם לאננ אזוי םער, געהן װעלען עם
 באזירען צייםוננען טרייד די ווען ארבײט. םון סעזאן
 םו| דאם זײ נעמען םעזאן, נוטען א אויף השערות זייערע
 אין לאנד איבעי׳ז זיר נעםינעז וועלכע םענשען, זייערע

 די םיט אױך איז זעלבע דאם פלעצער. פארשידענע
 די *ח אינםארםאציע די נעםעז זיי םא:וםע?טשוחגרם.

 גרױםע די פון בייערם פארשידענע
-לאנד. איפןר׳ן
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 וחד םסוים זאלען נגיאות אלע די אז ווינשעז, םיר
 1אי האבען צוערשם אבער דארםען פלאמםאכער די רזן.

 געםע־ דארםען שעפער זייערע אין פרייזען די אז זיגןן,
 לעבען א טאכעז סאנען 1זאלע זיי אז אזוי, ווערען צמלט

 םארדינםטען זייערע םים אויםקוםען קאנען זאלען זיי און
 סך א םעזאן. ספרינג דעם צו ס;זאן װינטער רעם פון

ניט. טוינ פרײזען גוטע אן ארבײט
***

 אײנער איז ױני^ן, םהוירטםאכער די ,23
 8 םארנוםען איםער ה*בען כע5װע< ם5אקאי5י יעגע םון

 דער איגטערנעשאנאיל. אונזער אין פילאץ בכבוד׳ן
 ינגענדע5ק< דורך אדווערםייזט ניט ־קײגםא* זיך ה^ט

האט דער וועילכען עעהנעם דעם פראזען.
 געװען גיכער איז רײען, אוגזערע אין םארנוםען איםער
טעטיגקײט. ^רגאגיזאציאגס זײן צו<יב

 אבער גרויםער, א זעהר געװען אםאל איז ל$ס*ל דער
 טרײד, אין םארגעקוםען איז װאס ענדערוגג, דער יב5צוי
 איז ער ק<ײן װי דאך, גדו^ה. זײן םון ארונטער ער איז

 אוג־ אין גערעכעגט אימער אים טיט זיך םען ה$ט געװען
 אינטערנע־ דער אין װי גוט אזוי באארד, דז^ו^ינט זער

 םון א\' ר. דער פון ^רײנסוםען דעם םיט ׳מאגאיל.
 הײםעיצע דער םון איבערגעבענהײט דער םיט און זײט, אײן

 דער םון ל$ס$ל דעם םיט גע^טאגען זײנען װע^מג מענשען
 ארויםגעארבײט, צוריק ל$&ל דער זיך ה^ט זײט, צװײטער

 10,000 םון גרויסקײט עער5»םאי זײן אויף גיט אויב
 םיט־ א אויח ארויםגעארבײט זיך ער האט םיטגיצידער,

טויזענד. טאר א םון ג<ידער^אםט
 דער ה^ט געװ$רען, געז^גט אויבען שוין איז עס וױ

 די אין טעטיגקײט ינעבהאפטע א אנגעפירט איטער
 װאס עראבערונגען ע5»י און סקוירטמאכער די םון רײען
אים איז יארען עצטע5< די אין דערגרײכט ה$ט דער
 די װען צורי?, יארען םיט ^גגעקוםען. <ײכט אזוי ניט

 גרויםע אין קאנצענטרירט געװעז איז אינדוסטריע םקוירם
 בעסערע םאר סקוירטםאכער די םון קאםף דער איז מעפער,

 הײנט, איז ער װי עווער, אזוי געווען ניט באדיגגונגען
 סילײ־ הונדערט עטיליכע אין צואװארםען איז םרײד דער װען
?&טח. ברײטען זעהר « איבער שעפער ק^ענערע און נע

 םארםאגט האט ל*ל*ל דער װעלכען עילעםענט, דער
̂ע ניט$. םער הײנט איז צוריק, י$רען םיט  זײ םון םיי

 גע־ זײגען םיילע און טרײד םון אװעק <אנג עוין זײנעז
 דער ױגיאן. דרעסטאכער דער םון מעםבערס װארען

 א םון אויסגאםע דער םיט — הײנם באמטעהט <8?8יל
 גאנץ 8 םון — מעםבערס אילטע די פון געצײילטע צא^

 מייד־ און באיעס ױנגע םון עילעםענט אן עיצעמענט, נייעם
 שפראכען. און נאציאנאי^יטעטען םאר^ידעגמ םון לאך

 םאר^ידענ־ װי און זײן גים עילעםענט דער יונג װי
 געילערענט ער האט זײן, ניט זאילען שפראכען זײערע ארטיג

 גע־ דאם האבען זײ אז ױגיאן. דער םוז װיכטיגקײט די
 ילעצטעץ דעם צײ רנג5ה»נד« זײער באװיזען האט ילעחננט

 *פגע־ האט 23 ל*<ז*ל װאס מיטינג, מעםבער ספעשעיצ
 דױס. זייערע העכערעז םון םראגע דער װעגען האילטען

 ױניאן, זײער אז באנרײםען זײ ז8 באװיזעז, האבען זײ
 איז טרײד ססוירט דער וױי< און סילײגע 8 איז זי וױיל

 יעדען קאםח 8 םירעז צו אויס איר קומט צושפיציטערט,
 דינגונגען8ב זייערע אויםצוהאלםען אום טאנ אין םינוט

 בא־ האבען זײ ארבײמען. זײ צילכע ו אין ^זעפער די אין
 די םארזיכערען צו אום אז באגרײםעז, זײ 18 װיזעז,

 אחגאני־ די םארזעצען און באדינטמען ערװארבענע
 ווערעץ באזארגט ילאקא̂י דער םוז טעטיגקײטען, זאציאנם

 באװיזען איז מם װי אזוי און םאנדעז, נויטיגע די םיט
 די װאס דױס װאד 8 סענט 35 די מיט אז געװארען,
 זײן אנהאילטען גיט ילאקאיל דער קען צאיצעז מעםבערם

 טע־ ארגאניזאציאנס נויטיגע די אנםיחנז און עקזיםטענץ
 דױס זײערע העכערען צו באשלאםען זײ האבען טיגקײט,

 סענט 40 און אםערײטארם םאר װאך 8 םענט 50 אויזי
קלינערם. און פינחפערם פאר

8T8 ויבענסװירדיג און קאנםטרוקטױו איזז האגדיצונג^ 
 םירער־ זייער װי גוט אזוי ^23 <אמטצ פזן םעמבזנרם די און
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ען םיר װען  עוויעען דעם נאך ויט5< אפ^אצען, זא̂י
 טאון אװ אוט םון פראבילעםען די װעגען פרעםע דער םון

 ארבײמען וועלכע שאפס םענער־ענײדער די םון און שאפם
 אין אונז בײ איו איצעם אז אויסדוכטען, זיך קען קיצאוהם,
 זײנען םראגען אגגעװײטאגטע צװײ די און ארדנונג בעסטען

געװארען. ײזט5גע< עוין
 דאס און אױבערםיצעמציך, אויםדוכטען זיך \v? אזוי

 דײ נים זײנען װע<כע םעג^ען, אזעילכע צו נאר אויך
 די אבער טרײד. ק<אוהם דעם םיט םארבונדען רעסט
 די 5וױיי דוכטען. ניט ך8ז אזא זיך קען םאכער קױאוק
אוק ען סאכער ק̂י  צוױי די יאר. אין טאג יעדען דאם פיה̂י

געװאחנן. אויסגעהײיצט ניט וױיט נאך זײנען װאונדען
 םון םאכער ק^אוק די דאס םיוז^ען איבערהויפט

 ער־ אינץ ווערט סעזאן א װאם אז זעהען, םיר װאו נוארק,
 אונזערע פון אויםגערונען פ^וט זוערען קילאוסס די גער.

^עפער. ױניאן
פי־ שטארקער דאם טיר םיהלען נוארק אין או:ז בײ

 אונז בײ זײנען שעפער די 5װײ< יארק. נױ אין װי ילײכט
 אוגז בײ עאפ א װען דערםאר, און 5צא< אין באגרעגיצט

 ערש־ :געםאר א דא איז ארבעט, קײן ניט האט נוארה אין
 און םארמאכען גאנצען אין זיך זא< ?גאפ דער אז טענס,

 םעג<יכסײט די האבען גיט זאיציען ^אפ םון ארבײטער די
 זיך רוםט צװײטעגם, און טרײד; אין באשעםטיגט זײן צו

 אנ־ די אין ארבײטער די םון געםיט דעם אויף אפ דאם
 אר״ צובים^יך דא נאך איז עם װע<כע אין ^עפער, דערע
בײט.

 איבער באזארגט זײן צו אורזאכען גענוג האבען םיר
 אונזערע װעז יעצט, איבערהויפם פראב^עמען, צװײ די

 די ווען און ק<אוקס םון רײן גאנצען אין זיינען
 צו װאו זוכען ארום <ויםען םאכער אוק5קי טײל גרעסטע

 דער אין טאג. דעם דורכצולעבען אויח דאילער פאר א לײען
 ארום שטעטיליך די אין ^עפער די ארבײטען צײט זעילבער

 אילע ארבײטע) װאס עעפער די סײ געשםאק, גאנץ נוארק
 אר־ װאם שעפער, שגײדער מעגער די סײ הילאוקס, מאיל

סקוירטס. םיט דזשעקעטם מענער בײטען
 סײ ברודער םענעדזשער, אונזער םיט <אקאל אונזער

 אויםצוהא^טען בעסטע דאם טוט שםיץ, דער אן ניטש,
 קמנען נאר װאם װײ< םעםבערס, אונזערע םון םוט דעם
 י1הי<ל דירעקטע קײן קריגענדיג ניט װארים ? טאן טיר
 זייעג־ ניט און דעפארטםענט, טאון אװ אוט דעם םון
 אוזער איז באארד, דזשאיט דער טיט פארבונדען דיג

̂אקאיל  אירע װי זעהט װאס טוטער, א .װי ילאגע דער אין י
 קען זי און מען8םיל טיט רוםגערינגעלט8 זײנען קינדער

 ^א־ אונזער םון האפענונג אײנציקע די העיצםען. ניט זײ
 דזשאינט דער אין ארײגגעהן צוריק זאילען םיר אז איז, ?איל

 ניזא-8ארג סײ װערען רקט8םארשם דעם דורך און באארד
םאראיליש. םײ און ציאנעל

 צר דעלעגאטען, באארד דזשאינט די אז וזאםען, מיר
 װעילען באארד דזשאינט דער םון בעאמטע די םיט זאמען

 די װאם געװינס דעם אויו און װיכטיקײט די אײנזען
 אונ• װען געוױנען װעט גאגצע א אלס ױניאן םאכער ?ילאוק

 חגר טיט םארבונדען אםיציעיצ זײז װעט ילאקאיל זער
באארד. דזשאיט
 װיכםיגםטע די 5<לאקאי אונזער בײ יעצם איז םראגע די

 האפ־ אײנציגע די אויך און םאםענט איצטיגען דעם אין
 אםוױיגיקסטען אדער אפשאםען, זאלען טיר אזוי װי נוגג

פראבילעםען. אנגעװײטאגטע זעהר צװײ די םאריצײכטעחגן,

רעזאלוציע. אנערהענוגג
 אויס דרי<ןען שער, און ^עװיז םוז ארבײטער די טיר,

 טשארלעס טשעדמאן, שאפ אונזער צו אנערקענונג די
יז,  אג־ *לס װאםש, ריסם א םתנה, אים ניבען און יע̂י

 כרוחגר אז האםעז, סיר ארביים. גוטער זײן םאר דענקען
איצנג ביז װי ארבײט זײן םארזעצען װײטער װעט יעילין

ב^אקער, 5ױא
יקראוז אײבי
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w קלאוק יארתער נױ m פה פעםיגקײם iנט
T. פז ״אום m״ !

w גארימז ni'nis-im i \\a •»ר\בי\, דז iuro3־ ■v»»n\\ «\יא\?8 פא\\ $יײ א iw m ia a si

pv••.?

a 11 מאגטאג n  pum aברוחנר האם םאי םען r n. 
i n  ,pan םענעדמתר pn דמארט־ פלאױ} טאון אוז אום 

m םעגם, vuuaa דעם׳ װעגען באריכם אױםםירציכען אן 
a טעטינקייט pa *ראםאנד n  tin חז־ ניי-געגרינדעםען 

i םון דירעסם$רם na באאדר tun פאר ■ארסטעגט n 
 וער איזי מיעטער טאג צוױי םים ױניאן. קםאכער1פלא

 םיטיננ דעם סאו נעװארען םארגעלײנט באריכמ חןנזינעו־
piaJp tia ת באארז־. דז׳שאינם ״ c ױניאן נ a n n w־

 צוםרי־ גוױס םיט אויפגענוםען נאריכט חנס האבען «נן
 וױים־פרעזידענם האט פצעמר ביק־ע אין pa חננחײם

pan םים *ופרידענקײט גרויס פח אויםדרוק אן באפוםען 
pn אויפםוננען. און ארגייט

 אינטערעסירט בלעפ#1« טאו) na אוט דער \ױ אזוי
 בארינט 1»לצ דעם רא םיר ברעננען קלאוקםאמנ!־, חנדען

 םיםיננעז די אױןי נעװארען אפנענענפן איז ער וױ אזױ
pa תערפזנרעאםםען ױניאן זױכטינע בייחג:

.a n  pa וועגען »פ איצט ניב איך װאם באריכט 
t r t זיך איך שםעל דעפארםםענט, אונזער םח םעםינפיים 
 tip עם תל1 (איר פאלען. אינדי^ױדועלע אויןי א■ נים

itnam r, א״ך זױל איך םאר׳צאננען). עם זחנם םעז אױכ 
 צױפטאנד אלגעםיינעם tun pa איבע־בליס אן געבען גצוח

pa אונדאור די אין הערשען װאם באדינגוננען די איבער 
v w  pvo, זא<ם איו נדי m an חגר םון 1ביל 1סלא א 

 פנים שטעהען טיר ױעלמ םים *־אבלעםע] און צי?טואס^
*נים.

.pa אפטטע־ םםתםא זיך איך װעל שילז־עו־תנ טיין
>pr •מ פדאנצ( אױן ל ת  םונ־ נײ, גיט אײך םאר זיינען !

 וי םים באקענען צו אײך כדי עם איו טו חןםםװענען
tm p«D ױ װאם ט׳״טיגקײםען און  אגגע־ האבען ט

•JSUT
 די םון קריםיקער אםא^ינער אן זייענדינ .אציין
nunrum ׳ אום־אודטאון די אין באדיממנעןi n n,

 גריננער פיל איז עפ אז ,pn םודוו איצם ויך איך םוז
w םונדעםנד באדיננונגעז. ענחגחנן צז װי סריםיסירען 

tram צו םיך פחנתם *tm n n, בא־ זיך האב איך אז 
ם  םילע דערװאוםט זיך האב און םיםואציע *in םיט «ג

 םיר כאט׳פ אז איבערצייגט, בין איך פזןלערען. אירע פיז
tram גיט איצט pn אום־אװ די יצעתן צו איטשטאנד 
two זיין זױיניגםםענם עם װעט םוצעםענדינ, •ראבלעם 

 ניט זאל עם אז \ױיט, אזױ י1אױ אױםצורעכענע! םעגליך
lf> vw [און םסי״לם וױיח׳פ אננענוכמנע די נצפאר אי 

 סארפעכג יאחמר נױ art פון «רבײםם־ב»דיעונמן -
ענדע: זײנען פראבילעםען .אונזערע ם^נ

.ענפ^ורםמענםם״. אלערציי )1
o נים־יוניאן די )2 w v.*

 אינםצרםירעז צו איז עם טװער <ױ באנרייםען ״צז
מז בארינגוננעז, יתיאן  די באטראכט אין נעטעז םיר םו

n אדבייםער  pa באשטע־ װעצכע שעפער, אום־אורטאוז 
pa tan עילעמענםען נענענגעזעצטע עסםמדעםע צוױי:
i א| n ע^עםענט. ױניאן עיצנמרער
->i n  i האט װאם עלעםענם יוננער in אננעשלא־

i* סנן n  t יױגאן i n  ■jm 1 ציים j  i n  tia. .א
ja»n vatnv| האבעז״ ותלכע ױניאדליים, אלטע

 בא־ תײן סרינען נעןענט נים איטטטצנחנן, מוױסע צו<יב
 דזשאבם נעפראנע] האבצן זײ אןן יארק נױ אין שצפנױנוננ

pa יינע9ט iw a r אנהאלנמן װילען ױי 4יאד< נױ אז״ום 
 ערםא־ םון נעמרענם האבעגדינ *בער באדינגוגנעז, ױניאן

 אינ־ trum באױננוננען ױניאן <ױ שנעל אזױ m ונג1
um naa טודא און ניט, או־בייט קיין נמר זײ פרימן yn* 

 ארויםגמםױםען *יגגאנצען םימיכם וועמן ףי m בעגדיג
p i ױד, דעם אויוי אייגצוגעזזן גוגײנס זיי וייגון ס ■. ו̂ל :W>,, ־ן .

TBii rf'.; >«£381r i YW •. ■*.. j.■£tSJ־' t.

 אויף ארדינען6 קענען צו אום אפטאך װעלכען אירנענד
לעבען. איז גיט \ועלכען א

,i n אננעטל זיך האט ותלנער עלעטענטן, ױננערa־
i 1םע n  ta זייט ױניאן J i n .האבענתנ ניט איז א., ו 

 באאיינ־ םערםטעגם ערציהונ^ ױניאן פריהערדיגע קיין
a םלוםם n  jib ^די אוים נוצט זועלכער נאמבאג jnnvp 

 ױניאן 1יי1ט ױננע י1 אגיטירען צו טיטעה א אלם םיזאנם
i גענען כאלםעלאכעם n ,!אר־ י1 איינרייחננדינ ױניא 

a םון ארויםטריינען זײ װיל ױניאן n אז 1בײטע n 1יי1ם.
,i n גדעםערע י1 אין ארביים עלעםענם דאזיגער 
 זייגען זײ םון קיינער נעגענחגז. זױיטערע די אין שעפער

 ,DJtfvppD אין ארב״םען זײ ;נאלםעלאכעם קײן נים
 טורא האנען זיי שםיס. tin םאנכע און װאך pc םאנכע

tn זאצען זײ אויב אז jnua זײ וועלען דזשאבם, זײערע 
 זואט 1באדיננונגע און פרייזען די צו אוםימו־ען םוזען זיך

 האלטען דארופ א. ר. נ. דער בעפאר נעהערשם האבען
 נע־ זײנען און ציין רי טים דזשאבם זייערע ta ta זיו זײ

 ja אבי laaaa װעלכע! 1אירנענ אוין« איינצונעהן נײגם
תשאבם. זייעחע צוהאלםען

.i n בא* װעלכע דזשאבערס די — ת׳פאבערם טיפ 
 ערנפטע די זיינען ארנײט םים שעפער דאזינע ןײ זארנען

i 1אי .טשיזלערם״ n .י1 םון םאנכע םיט אינרוםטריע 
 געצװאונ־ נעװען ק1יא נױ אין ױגיאן י1 איז ט1תשאבע

i צוליב בײם,1א װאך י1אוי םעטלען צו נען n אוםכמנ־ 
 nan עט שטיק. םון פרייזען זײ םיט םעטלען צו ליכקייט

 האבען שעפעו■ י1 אז 1ויטגעװיזע1א דעךגאך 1אבע זיך
i מעלמ פוײיזען אויןי שטיק, םון בײט1נעא בשתיפון n 

 ס1תשאבע אנדערע באשםיםט. אלײן האט באלעבאם
in n i און נארםענטם .דאםי״ אויף פרייזען אפ טעםלען 

laoijn אוםנעםעטלעט שעפער י1 אין אױין זײ שיהען 
םענטפ.1גא

 אויטצר אויפגאבע ט־יגנע הײן נעווען ניט איז .עט
 זואם קונצען ענע1פארשי י1 בײטעו■1א י1 פון נעםינען

nnijnivija u rn ױניאן, י1 לען1באשװינ צו נעװאחגן 
ia, זשאבפ.yip 1״t ען1לי1םא 1םא א1םו זייער צוליב i 

 נעלונ־ אונז איז אל,1סאנם איכטענטױוע! 1אונזע אנפ1 א
אפםאכען. נעהייםע םילע אויפצודעקע! נצן

 ױניאן 128 יע1ים*1טע 1אוגזע אין האבען 1.םי
u a a r, םייל 300 ופ1א םון שםח א איבען■ צואװאמען 

i 1אי n אין און לעננ i n ,70 אתט נעםם װאט בתיט 
 אייננע־ איז יע1יטא1םע י1 םלעך.1ע1 אןן שטעםלעך

 אוים־ אן און אפיט אן טים יקםען,1יפט1 8 אין טיילם
tn 1* אין זעהעו־ aםולע רי טראנט 1װעלכע יקט,1יםט 

 בא־ ױניאן די אז אויםפאסען 1םא טליכ^יט1אנםװא1פא
tn אפנעהיט זאצען דינגוגנען m.

niynm ״אונזעו־ aan איז i n ע«ארט־1 ,םאליפ 
i םענט״ n  tin .איינענע קײן ניט האבען 1םי ױנאן 

tin a 1 נענײז םיר נאר פאליטי, im aזשאיגט naaa.* 
•1שות יאפעלט אױםגאבע נזעו•1א איז אתפ1

.tnnaaaaP ins םים i n װ משאיגט א א ים׳ן1א נ
pn inטעלעפ אײן .1ט־א העכטטען  ta ותל־ 1אימענ 

 1י1א נעגוג איז 11נאא תשאינם pa nstnsniaan כען
 מד an man םאלען םילע אין pa שאפ, א אפצושטעלען

»ta נאך a״n  i n שעפער 1<»יאר נמ tn n i איגע־ 
שםעלם.
ins, מן ssusnnrsa r יד1א םא tv אנצוהאלטען 

35 nארבײםס־חאך ינע1ג1־שט pni• י1 פאטראלעז ~W 
ian . i n או־ שאפ א אז םאװאכט א א1 נאר איז עם 

tn, 11 םנעזעצליכע1א בייט s in rאבם itnsia אײ־ ביזנןס 
a 1איבןנ תשענם n 7 שאפ tie 1אי אזיעער tb i n, 

pum 8 גיז a w n a אכ־ ניט ומטא^ און שבת אױך 
i <נאו םמוײנ n יײ־ ״י״יייי i ו

י '1■ 4 ׳

m״ w אחנן איגעהא^טזנן זיינעז מיםיגגס  די םיט מזו
 טעאער. ניי^רגאניזירםע די פוז איבערהויפט ארבייםער,

n **א ארבײטער די בײ געטאםען ה#ובען םעױעס ש 
 דעם אנבאילאנגט װאס זאכען אין אינמערעס טםארקערען

 די אויך באזוכען ארבײמער די ױניאן. דער און שאפ
 חנ־ עדױקימזאגעיל םון אראנזעירט ווערען װאם םימינגם

פארטםענם•
 טיר אז ערק^ערען, צו טיך םרעהט אילגעםיין, ,״אין

 שע• ױניאן די איבער ה^נטראל אינטענסױחנן אז האבעז
דיםטריקט. אונזער אין פער

קא־ צװײ דא זײנען עם —־ ניט־ױניאן ״רי
 עקזיםטי־ װעילכע מעפער ^זעפער: ניט־ױניאן טעגאריעס

ע זײט ^וין רען  אנט־ זוע^כע שעפער נייע און יארען, ם̂י
 ױניאנ׳ס דער אויםצוםײדען אום יארס, נױ פון לויםען

שאנטרא*.
 אונזער אין שעםער אזוינע 65 ארום האבען ״מיר

 קילײנע זײנעז זײ םון צאיל גרעסטע די טעריםאריע.
 קיצײגע א באשעםםיגט ווערען עם זואו מאפקעם, ״בעדרום״

 און ױגיאן פון ארבײט זייער קריגעז זײ ארבײטען. צאיל
 געוויסע דנרך אדער דירעסט ענטוועדער שעפער, גיט־ױניאז

 ק^גטראקטאר דער וױיםט םאילען םאנםג אין אגענטורען.
 מאכם ער װײל קוםט, ארבײט די \ואנעז םון ניט אילײן
 בײ אגענט. דעם םון באצאלם ^ריגט און פרײז דעם
 דער בײ גנב דעם כאםעז צו ילײכט ניט איז צושמאנד אזא

האנד.
 ארגאניזײעאז דער איז האנטרא^ דער אז ״אצינד,
 דאזיגע די אז םיר האםען םארבונדען, זײנען דעפארםםענט

װערען. םארבילאקירט וועאען קװאילעז
 עטענדיגען א םיר פירען עעםער דאזינע די ״םיט

 צװיײ צום פילאץ אײן םון ארום זײ יאגיען םיר קאםף.
 ־שע גרויסע עטיציכע איז &~*בלעם גרעםטע אונזער טען.
 װאנט. שםײנערנער א אן אז זיד טיר ^טויםעז דא פער.
 צוזאגען דורך ארבײטער די ארגאניזירען ניט יןענען טיר
עז םיר אז זײ  און באדינגונגען זייערע אויסבעסערעז וו̂ע

 אװ *יםיטײשאז דער צוליב עכירות. זײערע העבערעך
עז זײ צי זיכער ניט םיר זײנען לאנטראתטארם  קרײ װ̂ע

 פאר דדמאבער זעלבעז דעם םון רעדדמיםטרײשאן די געז
 גרײט נים זײנען ארבײטער די און ארבײטען, זײ וועלכעז

 זייעחן םארלירען צו אום סטרײק איז ארויםצוגעהן
דז^אבס.

 פון אנטלויםעז װאס מעפער די אנבאלאנגט ״װאס
 שעפעה סטרײסענדע אלס זײ מיר באטראכטען יארס, נױ
 אננע־ האבעז םיר אזעלכע. אלם זײ באהאנדלמן םיר און

 די אפ^טעילען צו באצוג אין פאיליסי געװיסע א נוסעז
 גע־ גראד, געוויםעז א ביז האבען, םיר און פראדוקציע

 צו קורץ צו געווען אבער איז צײט די ערפאלג. האט
 האבען םיר פאליסי. דער םון װיר?זאםקײם די באוױיזען

 ק-ומענדעז דעם פאליםי די נאכצוםאלנען בדעה דארום
 \ואס הילו* דער םיט אז זיכער, זיינעז םיר און סיזאז

 אר״ און קאנטראל נײמעגרינדעכמז דעם םיז קריגעז םיר
 ברױ פון ראטה דעם מיט און דעפארממענם, גאניזיחעאז

 אפצוהאלטעז איםשטאנד זײז םיר וחןלעז נאנלער, חןר
 װארט דעם אונטערמטרייד איד מעפעה אזוינע (כמזעסעז)

 ״אפשאםעז״ זוארט דעם ניט באנױו איך איז ״אפהאלכמז״
 אימ־ זײז גיט וועט אנדעחגר סײז ניט אוץ םיר ניט וױיל

 קאםח אײביגער אן איז עס עררײכמן. צו דאם עטאנד
 םארזיכע־ םיר באלעבאטים. וײ און ױניאן דער צװישעז

 װאם אילעס טאז וחזלעז םיר און טחזז םיר אז אײה רעז
 בא־ צו םעגייה םיזימ איז און טאכט, אונזער איז ליגט

 די םיז םטאנדארדם די און ארבײמס־באדינגונגען די שיצעז
סלאו^םאכער.

 אונז איז פעריאד טעטיגיןײםם אונזער פון משך אין
:שעםער 6 פאלנענדע די ארגאניזיחנז צו געלונגען

 אײלענד. לאננ סיטי, אײלענד לאנג גארכמנם, גלאריא
רוש. נ. <זעםחזה נראסעײר, און פערלבעת

געוחנן (בעםאר רךש. j לאדאי, אינטערדאנטא, ס.
אםים). יארהער נױ םון סאנטראלירט

 גזד (פרילער דזט. ג. קעםדען, גארםענט, קרעסענם
גע^לאסען). ווען

 (אינדאםטריעל סיטי אײלאנד לאנג קקאוק׳, גאסאו
יארק). נױ םון געםוםט האט \ואם פירםע קאונסיל

ביזנעם: די אויםגעגעבען האבען םירםעס ״םאלגענעד
ר\ש. נ. נוארס, אםאנססי,

דז^. נ. סיטי, דזשוירזי םליטער, א.
י. נ. װערנ^ז, םאוגם ?אוט, אײדיעל

ר\ש. נ. נוארק, קאוט, גוירל דאבי
דזש. ג. בעגק, רעד קלאוק, בעני♦ רעד

דזש. נ. עליזאבעטפארט, הרעם, און לעהר
י. נ. םידעלטאון, נאװעלטי, םידעלטאון

 ווען םאלקאםען געװען ניט װאלט באריכט *דער
 דעם איז באטײליגונג אוגזער דערםאנעז ניט זאל איך

 האט םען װאו שעפער אםאלגאמײטעד די נעגעז דראיװ
 דער אין נאר נים םוטס, לײדיעס מענערשע די געםאכט

 נױ שםאט דער אין אויך נאר טעריטאריע, אוט־אוױםאון
 געווען מיר זײנען טעטינקײט דאזיגער דער םיט יארס.

 ״אווערלעםיגג״ דער ביז צײט װאמגן םינח ארום םארנוםען
געװארען. עטאבלירט איז דעפארטםענם

װעל־ טאבעלע א צוגרײםעז איז אצינד האלטען ״מיר
 קאנטראלירען, םיר װאס שעפער צאל די אנװײזעז וועט כע
 די ארבײטען, זײ וועמעז פאר עקזיסטירען, זײ לאנג װי

 זייערע ארבײםער, צאל די ארבײם, םון סיםטעם און לאיז
װ• אז. א. םארדינסטעז,

 ברד צו דאנק םײז אויםדריקען איך װיל שלום ״צום
 סעה־ לאנגער, ע. לואים מענעדזשער, גענעראל נאנלער, דער

 און קאנמראל םון טוטשיגראסא ס. און מעץ סאל רעםאר,
 דיסכד לאקאל־און אלע איז דעפארטםענט, ארגאניזײשאן

 וױצ איר קאאפעראציע. זייער םאר מענעדזשערם ריקט
 םאר װאנדער הערי ברודער באדאנקען גלײכצײטיג אויך

טאט. און ראטה םיט דעפארמםענט אונזער העלםען
 איך בין אנערסענונג ארן דאנס באזונדערען ״א
 דער םון פרעזידענם דמם דובינסקי, דוד ברודער שולדיג

 ער־ און הילח ראט, שטענדיגען זײן םאר אינטערנעשאנעל,
םוםיגונג.

רובין, דזשארדזש
ארםםענם״.8דע םאון אװ אום םענעדזשער

 זייער א טראנט באריכט רובינ׳ס פרעזידענט װיים
 ער רײדער, קיין ניט איז רוביז כאראקטער. באשײדענעם

 ריי־ צו אנשטאם םאז צו ליב האט און טאט־םענש א איז
 באשיײ רובינ׳ם ברודער צוליב חלום׳ען. צו איז דעז

 דא־ דער איז אורזאכען װיכטיגע אנדערע און דענקײט
 שווערע די םון אפשײז בלאסער א באריכם־בלויז זיגער

 רױ װאם ארבײט, הארטער און םלײםיגער איז באםיהונגעז
 אויף חדשים עטליכע לעצטע די איז ארײננעלײגט האט בין
געביט. טעטיגקײםס שװערען דעם אט

 אם־ ניט זיך װיל ער אז באריכט, זײז איז זאגט דוביז
 פאר־ זײנען װאס די םאלען. אײנצעלנע אויו^ שטעלעז
 םאר־ וױיסען טעטיגקייט, זייץ םיט באהאנט און בונדעז

 וױי־ זײ באריכות. רײדען ניט הען איז ניט װיל ער װאס
 םאדערם עם םלײס איז ארבײט װיםיל אויך אבער סעז
 גענעראל דער נאגילער, איזידאר ברודער אוץ ארבײט, זײז

 איז וועלכער ױניאן, מאכער קלאוק דער םון םענעדזשער
 אר־ דער אט םים באקאנט אנחגרער אן אירגענד װי מער

 אויס־ באארד דזשאינט &ח םיטינג דעם אויח האט בײט,
 טעטיג־ רובינ׳ם םאר אנערקענונג װארעםע די נעדריסט

קײט.
 ער אז באריכט, זײז אין אױך זאגט רובין ברודער

 ױניאן דער זועם עם אז איבערצייגם, אםילו איז איז האםט
 ער שעםער. םון אנטלויםעז דאס אפצוהאלטעז נעלונגען

 און ״אפהאלםען״ װארם דעם באנוץ ״איר װײטער: זאנט
 קײן נים און םיר נים װייל ״אפשאםען״ װארט דעם ניט

דערגרייכען״. צו דאם איםשטאנד זײן ניט וועט אנדערער
 א אלם דינען זיכער וועם באריכט רובינ׳ם ברודער

 א האבען זײ וױיל קלאוקםאכער, טויזענטער םאר טרײםט
 אלעם טום ױניאן די אז דערװיםעז צו זיך געלמגענהײם

 איינצוהאלםפן איבעל דאזיגעז חגם מעגליכסײט איהר איז
םארקלענערען. צו און
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פראנמ דרעםמאכער אױפץ ::
מינק^ש. ט. נ. פון

טיננ « נעװען איז דאם אט !םי
 םינד די חאבען אפריל, נמן29 חנם אוחננם, טיםװאך

 איז םיטיננ נענעראל א אפנעהאלםען 22 צאקאצ pc גלידער
 װאם אלײן, דפרפאר ׳*ייז ■אלאם. ניקאלאם םמנם נרויסעז

 צענדלינער איחרע םיט 22 לאקא< זױ יוניאן נרױםע אזא
 נעםיינשאםט־ אײז פאררופפז האם םיםג^יחנר םױזעגחנר

 זאל טען ווארום אוחאכע נענינענחן א איז םיטיננ ליכען
ק אח דאם ווען אםילו חגרםאנען עם  אחר אביםעל *ו

מן נאד בפרם :ואחספח  אוז שעהנע אזא נעזועז איז דאם ו
טארזאםלוגג. יוט־םוב׳דיתע

— 6,000 ערך אן — נרױסער א נעזוען איז עולם דער
 ערב נעווען דאך איי עם חבר׳שע. א jrma א *םיסוגג די

tw« ערב יום־טוב, m ,אלע זיר האבען סיר װעלמז *י םאי 
< אזױ מגדיים ע *an אױןי ם  איספראװי־ םיר האבען נינ

d זידט w םען *ועלכער אױוי םאמרייקע םוזיקאלחפע א 
 הים־ די אריינמרעמננט לידער ארבעםער מףפפילט חאם
 דרעטםאכער *an פון און אינטערנעשאנעל אוגזער פיז מז

 רעוואלר די צוםראנען וזאבען עםפליפייערס די ױגיאן.
ר׳ן םענער ציאנערע מ  האט עולם דער און זאל נרויםען אי

 גאנייםטערוננ. טיט אונםערנעכאפט צייט *ו *יים םון עם
 זייער א איז אננעםאננעז םיטיננ דער זיד האם ארום אזױ

שטיםונג נעהויבענער
ר מ  ווארום אורזאכע גאנצע וײ נים וויים איז Dip א

 פאחןנדינט. און אכנעפאננען בשלום אזוי זיך האם אלעם
an* יאה־ םילע זיים נעפייערט שױן ווערם םאי ערשםער 
 םיר האבעז םוזיפ רעװאלוציאנערע פח טענער און רען

 נעענדינט זין־ האבען װעלכע םיטיננען אױוי מסזאם שױן
 אוים־ םילדעז » געברוימן *ו — םרױזרינען זאהר א םים
pm — .אעצ־ איז 22 5<אסא איז אז איז עישר חנר טווי 
 רוםט םען וױ אדער םרידעז א געײארעז מדפאפעז «ננם

at אדטײ דער צוױשען םראנם יונייגתד א א׳פכנז בלשון 
 נעברוי־ םיר אפאזיציע. אםיזױעצער *an אח גיסםראציע

ן  די וואט דערםאר אפאזיזנת״ .אפיזויעאע ױארם דעם מ
 אלם נעװארעז אנערקענם אלעםעז םון אח נרופע <יגתע
jn« די אזא. jn עפילעז דא, אזעלמ זיינען עם אױב 
 דעם? «ו נעקומען עם א«ז אזוי <ױ ראליזס קיח נים

מ ל מ  האט מלום? א «ו בײנעטראנען האבןן קרעםנמז ו
 האבעז אדער לינסם געםאן בייג א אדםיניםםראזױן די זק•
 אױוי זיד געטאז קער א לאנער לינימן פון זוברים די

 םיםנליחנר די וועלמ םים פראמז זיעעז דאם רעכמם?
 און באקאנט נום זיינעז לעזזר זייםינע די אפילו ײון

T נױםימז t אײנסלאננ איז פרחפים. אונזערע איז נים 
 םיטיננ יענעם אױוי זיינעז פאליסי, נייער דער טאימ־םים
 *pp לאהאלער *an איז דעלענאםעז 2 ממאחנז פחחדזלם
 םיט־ 2 פון וואסאציעם די אויםצוםילען באארו, תקוסיװ

מ נלידער מ ח מן ו א ם צוליב זיך ח  צוריס־ צחצטאנד מזונ
 און גארדמואי בען — סיטנלידער נייע n 2 מצוינעז.

 דער פון םיהרער אנערסענטע די זיעעז — םינדאל כג
urn jm לינימר ru* אײנ־ כנמם מוחגז איז ערװעוזלוננ 

 אויך זיעעז וועלכן םאלק״ .םוז ברימר 2 די אאױסיג
עםיםען. דוצעז 2 מתראנעז *וזאםען האבעז געלאפען

 באארד עסזעקוטיװ 2 די פוז ערוועהלוע די אױםינר
 נע־ אויםגענוםעז טיטיננ דעם אױוי דינןן דפלעגאכתן,

tram האכ־ חמוליום םראמן. װיכטינע אנדערע רייחע א 
 אױפ׳ן באריבט קורצעז א נעםאכט האט וזעלמר םאז,

 ױנ־ דער פוז םעטינסייט אלמםיינער דער ווענןן סיטינג
n r, נים. פבלח ׳*עהנעם א זזגחר כאסוםעז האט*

1 ♦ •,nt

פרייזען. םןןםלען וחןגען אםאל גאך
י  אונז בײ זזאט פרייזעז םעמיעז פין *ראנלעכמ י

 אנרײ ניי־נעמלאםענע די יםn ארם, ער׳פםען tan פאתוס?!
 זאנענדינ אםת חזם סראפם. איז ארייז דינעז סננסט
מז א  קאם־ נרוים וױ פארמדפספלט נים אלײז זיר טיר ח

אבער dp תאבעז םיר איז. ענין באנמר חנר •ליצירם

 העדהװאדערס םעטעלםענם די זוען אויםנעפונען. באלד
 באלאנערט איז פלאץ דער אוז נעװארעז עטאגלידט זײנען

 צו בנרים און זזבתים בעל קאםיטעם, פרײז פון נעוואחגן
 םענ םען װאם נעװארען סלאר אלעםען סאר איז םעטלען,

ערװארטען. דא
 אנעםעלען נענוםען םען האט ערעםען אלעם צום
 נעדרעפטעם ערשטע די אדזשאםטערם. פרייז אלם םענשען

 אפ־ זועםעם אנענטעז, ביזנעם די נעוחןן זיינען ומרען צו
 נעשאפען «1תיכ האם דיטטריהטעז זייערע םון װעזענהײט

 אננזד זיינען שפעטער זואכען 2 םיט פראבלעםען. נית
 ארייג־ זײנען וועלכע אדזשאםטערם 40 נעװארען שטעלט
 חאט מען .89 און 22 לאסאלען די סון נעװארען נעשיסם

 זונ• און שבתים נעכט, און טענ אונערפירליך. נעארגײם
 פאםטענם. זײעחג בײ נעשטאנעז םענשען די זיינעז טאנט

 ן ארויס־ אננעםאננעז אנענםען ביזנעם וי האבען גיםלאכװײז
 ארביים די זיך האט שטופענוױיז שעפער. די אין צונעהן

 זזאבעז זועלכע סאםפלײנטם די אנשמאם אײננעשםעלט.
 ■pj איז וועלכע זאד א — אנפאננם הערען געלאזם זיך
 אויף הערען צו אז שוין מעז םאננט — ערװארםעז צו װען

לעצטע דאם איז איבערהויפט לויב ביםזלע א
 אלעםאל האט םעז װעםען זײ, םינישער. די ײענען אםת

 די דערגרײכט אצינד האבעז לעצמע, דאם אויוי נעלאזט
 אויםםערש־ זעלבע די באסוםם \ועלכע סאר א פון םדרנה

פרעםערם. און אפרײםארם די װי זאםקײם
 םיטנלײ אונזערע »ז וועלען ניט אבער םיר װאלטען

 םיחןר־ די אז אײנדרוה, אונטער׳ן םארבלייבען זאלען דער
 נעלייזם. פראבלעמע די כאטראכט ױניאז דער םון שאפט

 איז עם <ואם דערםאר אייננעשםעלם זיך האם זאן־ די
 ױניאן דער װאם דערםאר םיםטעם, א נעװארמז אײננעפירט

 און ערליכע םיט סמעף א אפצושטעלען געלוננען איז
 זואם דערםאר נלאוװע און טענשען פעהינע נעװיםערםאםעז

 נעװארעז איז עם אייבינ. אז ניט דאר האלם ,ראש״ דער
 אבער װעם װאם אלרייט. נעװארעז אלזןם איז שטיצער,

 םארט זיר םעז סען אזוי װי ? םיזאז ?וםענדען צום זײז
 הונדערםע לאז א זין־ ניבען עס jnv ראש םיט׳ז םפראװען

 אזוי אנשטעלען םען קען V םטיילם םױזענדע םיט םירטעם
 װאנען םון טאן טראכט א ניט און מענשען עסםםרא םיל

 אויםנאבעז נרויםע די ippjn צו םיטלען נעםען םען וחגט
 אד־ די אויםער הנם V םארבונרען איז דאם וועלכע כױם

 טעכ־ צאל גרויםע א באשעםטינט אויך זײכען זשאטטערם
 די שאן״־ליםםעז,9«חןם?רי די צו נר״נתז זועלכע ני?ער

װ. אז. א. פרײד?אםיטעם םארשײחננע די םון צונרײםוננ
 דרעם דער םון םענעדזשער נענעראל דער םאסע האט
 באצייטענס האכםאז, דזשולױם ברודער באארד, תשאינט

 נייעם א דורכצוםירען אננעפאגגעז באלד אוז םארגעשלאנעז
 הייםט דאם ?אםיםעם. פרייז דזשאינמ — נעסליך פלאן,

 אלע םון באשטעהענד *רייז־קאםיטעם די צוזאםענשטעלען
 כאשםים-: א פאר ארב״טען וועלכע שעפער ?אנםרא?םאר

 נוי־ן די זײ גןבען םאנוםעהטשורער, ארער דזשאבער םען
 די םעםלעז אלײז זײ לאזען און אינםםרוהציעם םינע

 דאם אז דענ?ט ױניאן דער פון ®ירערשאפם די פרייזען.
 PPW ערשםענם ארבײט. דער אין ארויםהעלפעז פיל זאל
 60 ארער 40 ע?אנאםיע. םון שםאנרפונסט דעם פון

 װאר א דאלאר הונדערט 26 וואסערע טיינם אדזשאםטערם
 צייט װענינער םארלירען םען ijpn צוױיטענם, שבירות.

 וחד נעםעטעלם וועלען פרייזען די װאנעז ביז װארטענדינ
 שוו?רינ?ײםזן]. שילע דא זײנעז עם אז זוייםען םיר רען.
 «רײד?אםיטזןם, אלע אוין* פארלאזען ניט זיך jpp םען

 מעלפן ניט םילייכם זיר וועלעז זײ םון פילע װאם דןרפאר
 אנדערע דא זײנעז אפשר הבתים, בעל די םיט אײגרייםעז

 אויםפרונירען פאל דעם אבער דאחי םעז ;אויםזעצוננען
אנשטרעננונכ די װערט איז עם עגטװיללען. און

an* וואם הערען צו בעלן א נעותן איז שױײבער 
*ו סראנע חט־ ומנען האט האראוױץ איזידאר ברוחס־

.. .׳י

 םריםאר־ געוויסען » איהם םיר האנען געםראםעז ז^וגען.
 םער38 דער אויף העדקװאדערס סעטעילםענט די אין גען

 געהענדינ םיר זזאבען אינטערװױ דעם אנגעפאנגען
 זיײ םעםעלםענטס די װאו «וױיטעז, צום ציםער אײן םון
 נוםער ציםער דערגרייכט האבען טיר ביז אנגעגאגגען, גען
 דער ״איז האראוױץ, ברודער סיר זאגט ״דאם״, .13

 םיט םאחמטעהער״. ױניאן די פון קװארטיר אםיציעיצער
 בע^ די םון אםיס דער געםונען זיך האט וױיטער טיר א

 אויםגעקוםען םזל אונזער אויח עפעם איז װארום הבתים.
 איז עם אז באקאנט איז אונז ניט. םיר זױיסען ,13 גוםער

 און 13 נוםער דעם געגען ם^ראורטײיל שםארקער א דא
 עםאס. טער13 דער דארום םע<ט געבײחנם ip א זעהר אין

 « און 12 איהם רופט םען אבער ער, איז דא הייסט, דאם
םאך. געה אבער אײ.12 אדער האיצב

דעפארט־ םעטע^מענם דעם םון םענעדז^ער דער ״ארם
 ”i אוים זיך ארבײם ז«ך די m זאגען םיר איהר קענם םענט

 ער האט כ<״, קודם״ געטאן. פרעג א איהם םיר האבען
 װיסעז זאלט איזזר אז איך זוי<״ אנגעםאנגען, ילאגגזאם

 א<ץ נאך בין איך םעגעדדמער. דער נים בין איך אז
 םון דעפארטםענט טאיז״ אװ *אוט דעם םיט םארבונדען

 גרוײ םון צייט אין טיר האט מען אינםערנעעאנאיצ. דער
 װי גיך אזוי און דא, איך ביז געדרעםםעמ, טוםעיצ סען
 װאם םאסם. םײן צו צוריס איך םארטיג.געה װער איך

 און אדבײטען םיר ורעלכעז <ויט צום אנבאיצאגגט
 איך קען דערגרײכט, האבען םיר וועילמנ טאטען5רעזו< די

 םי< זעהר םיר האבען אפעאצונג םײן *וים אז זאגען אײך
 א געםאכם האבען םיר אז זיך דאבם םיר און אויפגעטאן

 סך א אז זיך פאחפטעהם דז^אב. נישקמה׳דיגען גאנץ
 וועילכע יןאםיטעם פרײז און טשערלײטע די <ןוםט קרעדיט
 8 און געטרײשאםם ױגיאן סך 8 ארױםגעװיזען האבען

 די אויך ?וםט נק8ד 8 דיסציפי^ין. ױניאן םון םוסטער
 האבען זײ דזשאםטערס.8 פרײז די און גענטען8 ביזגעם

כחות. זייערע אינער געראבײט װירס<יך
 אונ־ װײזע5טײי די און 5טוםעי דעם אנבאיצאנגט װאם

 םון ארויסגערוםען ד.אם סיסטעם די כע5װעי צוםרידענהײט
 זינען, אין האט אונםארםייד<יר. געװען דאם איז נג8אגם

 םון ברען סאםע אין נגען8אגגעם זיך האם רבײם8 די אז
 זיך. אריעגטירען צו צײט קײן געווען ניט איז עס סיזאן.

 אונטער האבען, הבתים בעל די נים און רבייטער8 די נים
 נויטיגען דעם ארויסװײזען געקענט אוכדפטענדען, אזע^כע
 םיס־ םײ^װײזע די דעריבער סענקײט.8גע< און געדויצד

אונצוםרידענהײטען״. און םאחפטענדעניםען
 געסעםעילט העדסװאדערם די אין װעחגן באװאוםט זוי

 הײסט דאם דרעסעס. לײן יגערע5בי< די םון פרײזען די
 ווערען <ײנס נדערע8 די בייציגער. אוז דרעם 8 $4.75

 געמיעעאםנד םון אוםן זעלבען דעם דורך קע8ט ט5געסעטע<
 אונ־ פרעםיםעם. דזמאבערם דעם אױף קאםיטעס, יליכע
 פרױױילעגיע. דיזע הבתים בעיו די גיבען אגרייםענטס זערע

 געסע־ זײנען װעילכע סטײילם באזונדערע 24,262 די םון
 איבער זײנען ,1936 י8מ מען20 דעם ביז געװארען טעיצט

 סע־ נײטראילע די אין געװארען געסעטעלט פראצענם 35
 פראצענט 65 איבעריגע די און זזעדקװאדערס טעילםענט

 זײן ניט רף8באד םען פרעםיסעס. בערס8דזע די אויף
 עם װאס באגרײםען צו כער8דרעסם פראםעסיאגעילער קײן

ען צו מיינט  װאס צײם דער אין סטײי^ס, טויזענט 25 סעם̂י
 אםא̂י קעז קאםיםע פרייז 8 ז8 אפט גאנץ פאסירט עס

< 1 איבער טאג נצען8ג 8 םאדילירען סטי

ד ײ ר ס ט י י ד נ ו צ י ק ב
טרײה דרעס דעם אונטערזוכט דױאי

 םון דדפורי, גרענד םםעציעילער דער םון םארשטעהער
 די האבען אנםירער, הויםט דער איז דױאי םר. וועלכער

 אינדוםםריע. דרעס די אונטערזוכען צו אנגעםאנגען טעג
 אויסצוגע־ ראינטערעסירט8ם איז םעז ז8 הײסע] 5זאי עס

 ווער און טרײד אין רעתעטירינג אז געהם עם אויב םינען
 דעם וועגען ערײבט פאראנטװארטיליך. דעם םאר איז עם
מפעקוילירט ״סען :טען12 דזמון םון וחגר״ *וואוםעגס די

םר. װאס זוענדונג דער וחגגען
 אז זאנען, םעגעען אגנעםען. :ט

jjr חנר איז טױיד אין םאכם א

iw v n m m
אתסערזוכונג יואי׳ם

געווארען. ארויסגעמסױםען גאנצען אין זוי כםעם רעעסמיר
 אנם^וײ צו םירםעם אײניגע צװחצען אבער, מענדענץ, די

 יוניאן, דער םון רשות דעם םון און ון8וכדאוױט8 םעז
רעקעםיר״. דעם צו מירען די געעםענט װידער האט

בע< די ז8 גע׳םענה׳ם, םא̂י ^נ8 האט ױגיאז די
n איהר םון זיך ארויסצודרעהען זוכען װעילכע הבתים m 

 םימלען. טיאום׳ע בל׳ערלײ םיט זיך באנוצען ריסדיקציע
 קיימם און םיה קײן שפארען ניט דױאי טר. הע8ט זאל
שאנעווען. נים

אסאםיאיישאן* אן גאך דא איז עס טוב! םזל
 ארגאנײ האםע^ םמקאילםין אין איז דזעון טען3 דעם

 םען האם זי אםאםיאיחפאן. דרעס נייע 8 געװארען זירט
 אסאסיאיחפא!״ דרעם פרייז ילאו ״די געגעבען נאםען 8

 א^*ו. |8 םיט ?איער 8 םים פרעזידעגם 8 האט זי און
עו די און אױו* פראםיכתן גרעסערע װאס כען8ם איז, אי
 *איער, זייער פיתער, םר. דרעסעס. L87$^ איז $1^7 די

 8 פאר אינטערגעשאנעל אונזער צו זוענדען צו זיך ק^ײבט
 םקיי^ס וױידדמ עטאבילירען צו צותק םיט׳ן קאגםערעגץ

װ. ז. א.
ארכײם. אייער םים שםאלצירט דרעםםאכער!

 באגייםםערם פרויען היגע אונזערע ז^ינען נאר ניט
 און בראדוױי אויןפ כט8געם זתרט וועינכע דרעם דער םאר
 8 האמנז דרעסעס אונזערע נאר סען,8ג ארוםיגע די אין

מ8 םיילו8 נאםעז  18 פיז פארמטעהער 8 ענג^אנד. אין ז
 צייםונגם־ םאר ערקיצערם װאך די האט םירםע ענג^ישער

 אונז בײ האבען דרעסעם יארער גױ די״ ז8 רעפארטערם
 איינצימר דער איז יארק נױ היט. גרויםען 8 געםאכט

ם דער אין. פלאץ  געביידזנ אײן אין קען םען װאו ווע̂י
 אר־ ערשםער אונזער .5<8אויםוו שעהנםטען דעם קריגען

 אבער איז דאם דא^אר. טויזענם 56 באטראםען האט דער
ל/8אנם ן8 ביצויז נ

 וחנילמנ םדיגה אײנציגע די ניט אבער איז נד8ענג<ל
םיגע^, ילעאן םר. דרעסעם. אוגזערע אין ר^יבט8ם איז

 האט וועיצכע םירםע זײן ז8 האםט םרי<ןא,8 וט8ס םון
 געםאכםע אםעריקאנער םויזענם 40 םארסויםט 1934 אין

 *גיט טי^יאן. 8 איבער היי־יאהר םארסויםען װעם דרעסעס
 הענען קאסטען, ריח8ם און םראכם הויכמ די אויח קוקענדיג
 דרע־ פראדוצירעז גים םאנוםעקםשורערס אײגענע אונזערע

 םאנוםעקםזפױ םעריקאנער8 די טים קאגקורענץ אין סעס
 זיימנן זוי,8 אויב ערקילערם. םיגע< מר. האט רערס׳/

 בעל היגע םאנכע װי הויך ?וי8 גארגים סקײיצס אונזערע
 דרעם עס, געדענקט אײגדרוק. דעם םאכען װיילען הבתים

םרײזען. סעטעיצט איהר װען םאכער,
^ םטײל םים םעשה א בו »

ר־8ם 8 נגען8אנגעם זיך האם ם8םאנ ילעצטען ענדע
 האם ני*8קאםפ סאנס ״םילעז באסטאנער די װאס הער

 אװ גילד ארידזשענײםארס ״סעשאנם דער געגעז געבראכט
 גע״ 8 האם לעצמע די אויב םעסטצױטטעילען אםעריקא״

 סטיילס םון םארקויח דעם רעגולירמן צו רעכט יכע5זעצי
 אלס געװארען באמטיםם גיט איהר םון זײנען וועיצכע

 נע־ אוימאריזירט איז םארהער דער םטיילס. ״אריגינעיצע״
 האם און קאורט דיםםריקם סטײטם ױנײטעד םון װארען

אינדוםםריע. דחגם דער אין רושם גרויסעז 8 געםאכט
 שייכות 8 םאר וואם םרעגעז, לעזער דער דאך װעט

 עננד דער איז ? רהער8ם דעם טיט האבען ארבײטער די
 דעם םים שײכות נאהענםע 8 גאר האבען םיר אז פער

רװאם.8ם אט און ענין.
 געװארעז נוםעקטשורם8געם זײנען קלײדער זםן כל

 גזד סםייל יעדער וזאם סטיילס, אריגינעילע געװיסע לויט
 האם בגד דער ליטעם.8אינדיװידו באזונדערע 8 האט

 רביי־8 דער מקח. זײן לטען8אגגעה און געצויגען דארום
 הא־ םיר אבער ווען םארדינען. געםוזט דערבײ האט טער
 סון םייל גרעסטער דער ז8 נד,8צושט דעם דערגרײכם בעז
 און םםיילם ״גנב׳עם״ אדער קאםירט אינדוסםריע דער

 אריגײ פראדוצירען םון יןאסםען די אײז דערבײ שפארט
:vלv ,סען קאגקורעגץ. לדיגע8גוי 8 זיד םם8ש סםײלם 

 און םען שניידם דערבײ אוז בגד םון םקח דעם שנײדם
 די <יון רדיגםנמנז8ם די כמסעד רםען8ש 8 מיט קע8מ
cam $3.75 הימסימנ n ?8 איז, םווי דער רבייטער.8
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rot דחגס $10.75 די מי מעהן »זוי «ונהס אויפנעםןןכם 
 כײ עױן פארדיגט םארדינען צוריס. יאהר «אר א *ץ

 ער םאכם טאםער און יוענינער םך א ארבייםער *in איחר
 עט^יכע םיט געסאנט האט ip װאס זעלמ דאם חיעט
 ארנײט םען וואט חגרפאר פמוט דאס איז *וריס יאזזר

מר  םלץנט טען זואם אנמטאם בחווג םענמ׳צימ ד• אי
מן *םאצ  נארםאלע װי ארבײטען אח םאמינעז די גײ זי

tprtpo, פט נאנץ און זכרונות זיםע םיט זיך םיילען* 
i איז ׳<ידע< חװואהוציאנעחג א זייגען n דרעם חײנםיגער 

מר א  פון טייצ םעכאניעען s אין נעװארען פארוו»גדע<ם ס
pews pn. ניט ip ,ניט רעדם ip ,ניט זיגנט ip .דונערט 

ip צוס צוגעעסירם איז »p n טיױוצצ. א וױ ארנײט און
dp urn סטייצ־ ױ אט נעװארעז אאנעמטעלם װא<ט 

 $2.87 די ם*דע חנר םון ארוים םיצייבט זואצנתן מבות,
חנ און ת  םענ־ אונזעחג אנער ,oporn ציעס ביצינע־צ אנ
pnr װי ארגײםען און לעבען *ו אננצפאנגען ײאצםעז 

n rn o\ גמרפינען. ווי ניט און
םיזאן. כעםערער 8 קוםם עס !זיך פרײם

 די איז באריכטען די נ^ויבען ותצען 5זא םען אױב
 םריהען א אויף ריכטען זיו טען נתנ *ייטועען םרייד

 ביי־ צוס זאגט, חערבםט־םעזאז. בעםעחזן « אױך אח
i וױינמםיין, runup «אי<, n גרוי־ « םיז םענעדדפער 

 דינעז צו גרייט זײז יועיען .טיר :פירםע *חמאנער ספר
 םים נצויז גיט אוז באצייטענם, פאםטאכמרם אונזעחז

 צו ערװארטעז סיר צייז. םוצעז » םיט נאר סןםפעלם,
n ביזנעם טעהר יראצענט tpootupn 20 אט םאן n 

tru m p .םיזאז״
i פון זוערם זועצכער ,ppoitfpt וו. א. n טרײד־ 
 עאנאםיםט, אן אצם באצייכענם זתר״ .װאוטענם צייםתג

 poenp די איז אינדוםטריע פצייחװ־ פרויען .די :ואנט
y » אין <ייחנז צז o r a n ׳פםיינעז צו צעצםע די און 

 הייםען, אצdp 1 םארבעםערנננ״. עסאנאם״מר tv בײ
tv דורך םארנעםערט טייצוױת זיך האט צאט• אין <אנע די 
 פראפיטױט pDin האבען צוער׳פם יאהר. 2 לעצםע רי
נעקםט. אונזער עם איז אצינד םענער־מנייחנר, די

tm םיר זוי אזױ vn מםארסען סייז םאר ניט זיך 
י  ביידן פון נביאות די פיר קענען ענינים, די איז מ

D די םיט ,צוזאםען גאראנט^ן. נים אאראױםזאנער ni־ 
מר א  םסוים וועם צוזאנ זייער אז וזאפען, םיר װיצען ס
tm m אונ• אביםעצ זאצ .עסאגאםיע״ זייער זוען אםיצו 

טינרחינקען.
כעצ־הבתים. די םון אויםנעםאנם $25,000 נאך

 ווערעז הבתים בעצ nt»jiK ptr ותצען ײעז מואצד,
 אר־ די באשוױנדצען צו אױםהערען אח סענשצן ציים״מ
 נרויםע די םיטנצ^ר אונזערע דאך •njrptnw נייכמר.

ױ זתצכע נעצחװ־ םוםען  בעצ וי פון אויםםאנען םצעגען ס
 ניט־חא־ םתם און עםראםעז אין יאתר, צעצםען חבתים

p סיר האבען מבירווג צאחצטע ir אונ־ אז נעםראכם 
ר » n.'■ םיט אגריםעגם, ניתם i n וועצען םיםנמם, נייער 

 אן. נים נאר dp זיך חויבט ;פאםירען ניט זאכען אזעצכע
 זוי זיך טען דיננט פרימען םעםצען צו קוםם dp וואז

Pi«D־DPtn’v. איז tPD אב נאדpצופריתן. ניט *צץ ר 
o אאצונארען «וכט םען n טריט אויף ארבײטער אריםען 
jjn אח r צושטוקצ־ איז םקיםפ לעצםע די פח אימער 
pn| ווי נאכדעם נארטענט צופ אובײט ?עםטרא םך א 

tpo ניט איז דאט אױב אח אפנ?םעטצצט «וין איהט סאט 
 האט tPB ײי «רײז נירערינ?ז א םתם tPD צאצם נצני^

i פון און נו, אפנקטאכט. צכתחיצה n אצטער pDטאn 
 םוועט־ א אין rptip ארנײם אביס?צ אױפםאכ?! «ון

jrpMtr איז ipd וי היטען צו באםריימ. ניט אױך נאד 
ipopipotv תםיד יוניאז די םוז *רבײטצר, די םון tnpur 

i יןו1א n •וואד pdd i n* שםענ־ איז אהאונטצנטס םים 
 אמיס־ באאװ חאאינט די אױך האם חס־צו ביזי. דינ

א• tpip> «ו גצאױקם  ־iprD n וו?צכ®־ אױא ציםטצ » *
 נײם tPD יתצכ? סטייצ nP’ אױפמױיב?! tpn« צייםצ

 ציםםען ױ אט דאנפ א צאצגג |pa וואט פו־ײזצן די און
tpuiairam עצעיפצצס די אח w םון piputp אקאונ־ 

dcupd אח >otpt»p די מטוארצן אממגםאנט poio פון 
 צזוײ tpivnpt פארםייצם איז זואצכ* 1אצצ1 טוחענט 26

ארבײםער. ^אםרעטזןגדע די
■ S o u

ipd ,ואנט pn ipd jpd ddptp: tv אפיצו tv w'
 אוײ דאס tv באטאנעז, דא 1םי װיצ?ז ם«ט?ן. אײנ?נ?ם

m n m  tpn צו ניט זיך באציט'in p םע1פי n m  pv 
 unnp זיע?ן װצצכע חנתים ב?צ אtprn dp 1 טףייו־.
ip אפםאכ?). זייערע א• היטען און האפט 'n איז, צאצ 

^mpt ,ip t .קצײן
22 לאקאי שון אנקענפאנד1ק װעגען ציפערען עטליכע
 צאפאצ פון יכם1בא 1בצ»םיג? 60 א צינט אונז 1פ»

22 tppjpip צונ?׳צט?צט איז װעצכ?ר 1פאנ בענ?פיט 
tnvnpt פױיס ציא 1»יע (צ?אן ײס1« צצאן דד. פון 

pt i איז n ח*, םון ib .« m1״ ,dאונ־ פון ע?טאר1י
ipt ה?צט ױניאן i n  .(ipdjpd ם1«נ»ציזי יכם1בא 

 טיט- 22 צאקאצ וײ פון אנ??ז־ם»צען1? י1 ינ1פאצ׳צט?נ
i n ^ t 1פא o n 1935 1יאת. ip א אנטהאצט pd«d 

 <ו?צ־ האםענטארצן און איצוסםו־אצי? טאב?צ?ן, ען,1ציפ?
 dp װיכטינסײם. ipo’tit 1?אוננ?היי tv pc tprn כע
i אז ,1ם?גצי mpt איז n נעדרוקט זאצ יכם1נא tpipn 
tP̂ א א'| P'VPBD פאן־ אופן אזא אויןז און בוצ?םין 

i פיז 1^םיםגצ n צװײפ?ן dp tPD״i»e׳ n .ױגיאן
ippiip o איז צונפב?ז1איב? n ?אפיצו איבערבצי 

o n אונמצנציו. נעומגז פ׳שוט װאצט יכט1בא פון תםצית 
 pdbd י1 פון 1«א א בצויז ipipuv דאתס װ?צ?ן 1םי

:םאהםען װיכםינסט?
1355 Dיטנציn̂ 1זי האבצז 22 צאסאצ םון Dntpnpt 

 טיד tpnpi tpt 354״t זײ םון בענ?םים. tPPtviP נאר
ipt 1001 אוז trtiD.

 א 1'דאצצ 7 (צו ב?נ?פים tpptvip זואכצן 4352
^t. 1 באוױצינט זײנ?ן װאך) n p t$21.60 אויס םאכט אס 

 *pj נוט איז אפציסאציע װעםעס אפציפאנט tnp' 1םא
.tnvnpt הײם?ן

 םאכטp< זײנען זוכוננ?ן1אונטע יציני׳ט?1ם? 3077
tnvnpt 1355 טיט םארבינתננ אין p״dpo. זיי־ י1 פון 

1108 ipt אפים איז נעװאחח נעםאכם אונםעחוכוננען 
 נ?םאכט זיינען וויזים?( ipdjpd, 1070 ה?צט ױניאן פון

tnvnpt װאוינונג?ן י1 אין ים1דא?טוי ה?צט ױניאן פון 
1 peי ^ צי טנ  ספזד 680 און האספיטאצס אין 413 םי

אונט?תוכונג?ן. צאבאראטאת? צי?צע
i איז זיר נ?םינ?ז p>pc tpptvip צאצ pddpu די n 
i איז ייר תםם װ?צכ? י?1סאטענא n 1?יציניש1םע 
 םאצנ?נ־ י1 אײן עציסם אס1 טא^י״.n״Bon, שפראךר

n אינפצו?גזא, ׳יסי1צױ8 נױםאני?, :?ראנ?הייםעז
 װ. אז. א. d'd״du”d אסטםא, טאנסיצײטיס, א:?ײטים,1י

219 Dיםנציn^ און אנ?הײםען1? י1 פון ג?צים?ז האב?ן 
.D'pptpi \ואכען 522באסוםען האבעז

 צו ען1גװעא אויםנצצאצט איז בצנעםיט װאכען 870
202 ^ י צ נ ט  בארםיםיס, םון tPD^pt האב?ן \\עלבע טי

»d»d»»id i, ,ני?,1הא נױױיטים, סײאטי?א, צאםב?גא 
1 .DiitPDPno68 פון באשםיים צ?צם? י ^ צי נ ט  טי

n״t צובראכ?ז האב?ן װעצכ? p .פיס
 124 צו tnvnpt. אויפנ?צאהצט אױ װאכ?ן 615

 םאצנ?^ י1 פון נעצים?ן האב?ן זו?צכ? םיםנצ^ר
^ יסיטיס,1צנ8א :אנ?הײם?ן1ס םזד אצממ־ס, גאצבצא

dipdjpp ,tn ’i .װ. אז. א
 Pbv* רורכגעםאכט 343 האבען קײפעם 1356 ױ פון
װאכ?ן 1445 אויסג?צאהצם tptvippt האב?ן און ראצי?ם

D'CPtPI.
P 1355 ?1 י1 1?אויס D ^ inאנהעז p״dpd זײנ?ן 

 קיי־ ׳פאן8קאנסאם 12 נעווען 1יאה םארנאננענעס אױך
dpd. די י םון tP’tiD 6 tpnpt tprn 6 און iptPD.

 אוי־ כיטנציחט־, נױטב^רפטיג? צו pp>dt אויס?ר
ipo 1םפצצי?צצ tpptnip ,איז איז זוצצכער ב?נ?םים i n' 

 tnvnpt באשטיםט ,אחעארםםמעגט״ אן פון םארםע
n פון  i n*1פא היצןי יציני׳שע1םצ אויס?ר פאטיט^ ציו 

i n ־.1פא אצ? 1?אויס און טיםנצ^חפאםט 1?אצנ?םיינ 
P 1?אויב די צו איז אויםנאבען זואצטוננס D j^ in פיי־ 

dpd, אויסנעצאצט יכט,1בא פריים׳?ס װ. צוים tpivnpt 
E •• .1אצ?1 36,950 פון pdid י1

חן שון םעפינקײם בילדמג די ע מז למקאלען. א
v זײ פון אײנ?ם אין a tfi

איז זמורנאצ, 1עננצישע ■r iptאוג
*'־ ‘ ׳ “’ י ־ '

i*׳Ci1ימיל׳מי fpmt״גגיי)?;̂', M . 1 ׳'‘r£׳A . j
 דע^ארם־ בילדוגג אינטערנעמאנעל דעם פון איז וחנקכער

o צו t^vtpt טצpמ̂<pנ«ו טצנט n פון גדטיננ צצצםצן 
i n צא1דד»צ? tPDipptpp .באאח־ ip tr ױיוט, ינט1בא\ 

in’ כםעם איז אויסנאםםםאלזזז, pr^p םים אז P ,צא?אצ 
tp»v» in P  י1אוי אצסיװ ,1צאנ אין ipDtpp ?צייחגר 1

o n גיים.1א וננס1אויפקצ? און וננס1ביצ פון נ?בים i n 
 ;צ?ז?ן ערײבען, זיך צערנ?ז םיםנצידער ?וצם 1ברײנמ

>o:jnv װיסצנ׳פאםם, זיך p'tw, ?און װאם ipd .DDttp 
1 צו זוכט nהויבtp א צו זיך p tnpppnוצטוnצtp .םצב 
k די dv» אס,1 אנצױאנ?ן זוכט םען d ’Bbp n tpnpn 

uuprm pnDD<< אװ??ג?תיבט אונז פין סך א פון האט 
tn.’ ױננ? וײ איז v

op אנפאננס זיך האט DinvDPt זאצ 1עםיצע אז 
i אט n באווצנונצ זױכםינ?ר ipipt םס,1װ?1פא ׳פםױס א 

ip און 1ציניק? י1 פון אפאדציע י1 נייפום?) p 'dbppd, 
 באצאנ־ טצטינסײט?) pצכpאז א« נ?׳םענח׳ט, האב?ן pצכpװ

 איז אויםנאב? פפעציצצ? dpdpu אמאניזאציעש צו נען
 אז אננ^ויז?ן האט ipd טאס?ן. י1 םיט ״tP5PJP״ צו
 פו־א־ און סאציםיש? אונז?ת שאר pdp אן איז אס1

א ארנאניזאציע ט?רנאצע w י1 1האב? ױני?״, , ivd\ 
iik, ׳ם,1נערב i* זיך ipipjbv בתיט סיט שא&, םים 

 אסotnntyv. 1 אזא אן זיך tptpmn 1םי ״.1אנ?1ם
 האם 22 צא?אצ J.930 1יא םיז יהציננ1ם אין tPPPt איז
 *ptpt יעצ1יא1פ? n'K פיז אײנ?ם תרכ:?םאכם װאס 1נא
 אײננ?ג?־ אביםעצ זיך האט םאצ דאס .dp”1do אצ1

D 12 האם םיטנצ^חפאםם די כ?ן. en tin .םויזענם 
i 35 איז יבערנ?צוינען1א זיך האב?ז 1םי nנאס. ־טער 
 האט dp מס. סאונסיצ ptnpr א אפיס. optnpr א
 1צא1?נ איז ױניאן 1אונזצ אז ,dckipj און ג?דאכם 1זי
 אנז1נ? א אײננ?פאצען ?םיצ?ז אח .jpoippt זיך צו

 איז צופאצ א חדך ״?יתפיײפאן״. אביס?צ אנצופאננ?ן
ip i’n r  o n יזױ אוי(י זײז יצי אנווצזצנד אױס;עקום?ן 
jron t dpj םים אננענוםען זיך 1םי זזאבצן trnnip 

i 1אי ט1װא א .נ?נום?ן און n אנע״.1ם tPPtnPt 1םי, 
 אונ־ צו באצוינ?ז זיך האט pii'Dipptpp י1 פאצם װי

ipt :םאנכק אויפרװי nצpנאםtp 11עא םאק? זײנ?ן
dp .o נענען אט?ן1אמיסנ?ט n בײם בציב?ן1םא 1אי 

אצט?ן.
iv o in ניט 22 צאקאל 1אבע האם tn'i^iKD קיין 

i״v כאו .1933 אין צײט n  i n האם אפיס i 't אײנ־ 
תו אפיצו און ;עשםעצם י  -pt tpt״t ipp>'ido אצצ אי

 פונפ־ צאקאצ אין עוין ער,*האם9׳פע י1 אין צוריפ ותן
n ביצתננס 1אפםױו? אן ט1ציאני  .DtPDD^Bn טוי־ 

ipotpt נייע D1ימנציn םון i n 1באצ האב?ן ױניאן >p■ 
tn׳via נ?5םאר׳»'ד־ jp:'ip נוםען ie, אנ־ און ציםצ?טס 
n P i ?נאני-1א !ײנען ?לאםען ציטעראטוה וגנס1אויפקצ 
Di’t נpװאn,נ?האלט?ן ײנ?ן1 01צ?קסמי ז .tnvnpt 
 נצםוננ1אונםע אן אננעםאננעז זיך האם אוםן אזא אויוי

i םים איז װ?לכ? n ״,פאפוצא! אין ג?װאקס?ן צייט 
 צא־ פוז ^nםיםנצי 4000 פון סתב אײנםצוס. איז טעט
i איו 1אצינ יך1 גאטייצינצ! 22 האצ n פוצ־ וננס,1ביצ 
no םעטינפײט?ז. ספארט און ipd jpn ירט1שםו o n 

tPDtvnin באםערסט .דדפאםטיס״ אין יכט1בא ipd 
tv ppvd 120 גצאם?ז נ?׳פאנ?צ1אינטע 270 י1 פון tn p n 

i 1אי 1נא ניט .22 צאסאצ פוז ט1אננ?םי n צאפאצ i n 
o אויוי 1?פיאנ n ,1נא נ?בימ ip אויד 1אי ip הױם i n 

ipooropo םון טײצ i n אונ־ 1צויב?נסווערטע נאנצער 
jjiopnpo

ddip in קענונג1אנ? o in צו 1נא נים Dn הויפט־ 
i 1 צאקאל, פון םאתואצטצר n n i?אויך 1נא םאן,1יט 

dpjpt צוס ' ^ i אינטצצעסטוצצען ה?כסם 1אבע p n n■ 
 װיצ — 22 צאקאצ פון דעפארטםענם ומס1ביצ פון 1טא

oipnpn, ויך האט 1װ?צכע wnip־tp i נא־ ט־ויםען א 
•1PO

i םין לאתאלען 3 אינ?רינ? די n װ תשאינם  באא
i כאטייצמ» ’t אין אקםיװ אויך ipippt i n .אועײם 

 פצא־ 9 האם 60 צאפאצ שצאטען, 11 האט 10 צאקאל
ipd, י1 .14 האט 89 צאפאצ און ipjpd PDD1PO פוז 
o n כאו• אינםערנ?«אנ?צ ורױסאן tp^n •פון םיםנציחװ 

0 צאפאצ 0 *1 tprmצאחצ א ײ ̂nptpj
1

4, ׳ *

זזימםמנן דעם נעעגאםעז אמיציעק האמ 22 ?אקאק
 דעלײסו איז סיםפאזױם א מים בי^דונגס־םעמיגפייט זםן

 לײ• א״ געווען איז מעםע די םאי. טען28 דעם האסעל,
 הא- ווע^םנ םארעכתהער, 3 אםעריתע״. םאר פארטײ באר
 ססא־װ*א דער םון מטאנדפונסטען די םארםראטען בען

 אארםײ, םאציא^יםםימער און קאםוגיםטישער ניסטחמער,
מן םויזעגד צוױי םון ̂זוילם אן באטײציגט. זיך האבעז ענ  ם
אויפגאכמג ענםוזיאםמימע אן געגעבען רעדנער ע5א האבען

in דער טון באמ^וס דעם הערצ^יך באגריסען םיר m 
 *ו איגםערנעמאנע^, חגר םון באארד עקזעסוטיװ נערא^

 םעםיגקייס בי^דוגגם םאר בױדזשעט חגם םארגחגסערעז
 אי- וס5דער.באמ אויך יאר. א דאלער םויזענד 75 ביז

 אן פאר ססו^ם עקזיםטירעגחנ די םיז אײנע בערצונעמען
 אין עםםער םאר קאנדידאםען זואו אינםםיטום, ארבײםער

מ זײ קריגען וועילען אדםיניםטראציע ױניאן דער ױםי  ג
ת א דערצעה^ט םען אונטזגריכםונג. ד א וועגען װ  מ

 םרון םאר׳ז נאך געווען איז (דאט 9 5<צאסא םון ?זיצום
 עם האם שרײבער דער אז ראיה א .1910 םון תורה

 געכתנם יא האם םעקרעטאר א אז געהערט) ניט ײן5א
 םאחצםעהער ױניאן ?אםפעםענםער א עוײיבען. קענען
 סולמםענ־ םוו ער שרייבען. קענען זױ םעהר הײנט דארף

 פון געעיכנת די קענען סוז ער מפראך; די באזיצען דיג
 םארמםעהן םוז ער באוועגונג; אונזער םון און אאנד

 אין עקאנאםיזג אין בעהאווענם זײז םוז ער ציםערעז;
 פראבלעכמנז, מאג־טעגציכע אין םארזיכערונג םאציאצער

 מםרעמץ און עבען5 דעם םים ^ײכות א האבעז וועאכע
 זוכם און נים דאם איז ער אויב <ןילאם. ארבײםער םון
ע^עכמ. איז מטוםע, די דערגרײכען צו נים

םיםיגוג ״םאס״ עקזעקוטױו אן
 םיםג^יךער די זײנען דזשון, טעז9 דעם דינסטאג,

 אע- אונזער םון באארד עקזעסוטיװ גענעראיל דער םון
 צוױשען יארק. גױ איז צוריק אנגעקוםען םערנע^אנעיל

 די םיז םיהרער הויפט די געםונעז אויך זיר האבען זײ
 אני• זיםערםאן, סאשא װײס־פרעזידענםעז די דרעסמאכער,

 אנגעסוכמן איז האכםאן ברודער . פערלםוטער און טאניגי,
םיוד זייערע האבען דרעסםאכער די טען.13 דעם שבח,

 אווענם זעלבען דעם פנים. סבילת ^זעהנעם א געגעבען רער
 דזגר םון םיטינג צום םארבילאנדזשעם בכױן טיר האבען

 מד באםת איז דאס .22 ילאקאיל םין באארד עסזעסוםיװ
 באארד עקזעקוטיװ יעדען אויםער טיטינג. םאסען א ווען

 נעטראםזס׳א דארם םיר האבען כעאםטעץ איז םיטגיציד
 איז רום סאונםייל די םיטגיצידער. אסםיזוע 5צאהי גרויסע
 א געשטאנעץ זײנעז פיילע מענמען. מיט געפאסט נעװעז

 האם צייט שטונדעץ צוױי ?ארגע פאר אווענט. נאנצעז
 םים נע^זפאנט צוהערער זײנע געהאלטעז זימערםאן ברודער

 זײז װאם אײנדרוס דער באריכט. אינהאילטסרײכען זײז
 איז םענע דער אז איז, נעםאכם אונז אויח האט רעדע

 וועלכע םראגע, יעדע זועילכרקאנגרעם. א םוז געסומען
 םארנעם, גרויסעז אזא םון געװען איז בארידט האט ער
 ער האם איבערנענעבען אוץ באדײטוננ, גרויסער אזא םון
 עם אוםן. אביעקטױוען רוהיגען געוועהניליך זײן איז עם

 אײנ־ ^טארקען א געםאכט »^;מעז אונז אויף האט
דרוק.

 דזשעס בר. געקומען אויך איז מיםינג זעילבען דעם צו
 אנ- םריער שטונדען פאר א טים איז זוע^כער בראדער,
 ער־ פילאץ דער סאוועטען. די איז באזור א םון געקוםעז

 וואם גרום. זײן איבערגעבען םאיצ הײנטיגס ניט ילויבט
 דאסוםענםען זײגע םיט אז איז, באטאנען יא זױאעץ םיר
 אויפנע־ דארט דזשעסעז אונזער םעז האט 22 צאקאא םון

 האבן קאםיטעם אםיציעלע חבר. אײנענעם אן וױ נומען
באגריסם. איבעראיל איהם

 <אסאל םון םיטגיליד א נאד אז האםען, \ױצען סיר
 אונזער אויף פרײז א געװאונען אויר האם וועאכער ,22

 — <&<ייז מ^זארלם ברודער — אונםערנעםוע ^עצטער
 אפגע־ דזעון ־םען17 דעם םיטװאד, איז װעלכער און

 בײ א כאכדפ באקוכמז וועט סאוועטעז, די איז םארעז
 ארויםנעוױ- איז זוע^כע םוײינדלימײט דער םון סעלע

גענו^ זיין איהם םאר וועט דאם דזעעק׳ן. נעװאחגז זען
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w& נים־גודס ד n צום דד גױיטען
 *םי־ tv איז twvn םאנומקםמוחנרם גינדנודם די

 דעם כאנייען צו אפנעזאנם זיך סןוםוניקאציע
 נעחט װ#ם ױניאן, נמכער ניט־נודס דער םים טנדיםענט

 כריזו דער *ט בעם*ר .1936 יואי, טען15 חנם אױם
vm מ די ה*ס געװ*רען ארויםממױקם אי םי מ  איז «ז1*

v ר מ אנ  אגנענעמז ציםצעםם און ערוננען5ערק דיחנ ג
 בא־ נים עז5ײ* טאנופעתםטודערם די ווארום «רונד, חנם
i נעזוכם און אנריםענם דעם גייען t ניט־ די אימרצייגעז 
i בארעכםינם זיינען זײ tv ארנייכמר נודס t חאנד־ אזא 
j t f

ך, איז עם מיממרלי םאגדי־ נימ־נודם די דאם כו
מז וױלען קאנכמז םנו  מצעכ־ דעם םון מלעמגהײט די אוי

* twy*r און סירימ־סעזאז םען ט איי  דעם םון מ
irv n v ועםאנד* pv נעםיט pa אר־ גינדנודם די 
tw בדי נייםער viintvy די פון ציל דער יוניאז. די 

ך. איז בא^עבאםים עיי עי ױמנ  5אײנם* מיט וױצען זיי א
מז װאם נעװינםען, די ארבייםער די גיי מנעםען  ער־ זיי
tru איז מוואחנז *מרט m r v אננ־י«הרינען אח> 

»n v.« זײ, םאחפטעהעז אודאי tv אזוי ניט סמז דאם 
 « עקזיסםירם עם וױ <אנג אזױ וועחנן נעטאז <ײבם
 פאר־ זיד זיי חאבעז טאסע דעריבער טדײד. איז ײניאן

i םאסםעז t 5*י זיתןר כדי ױניאן. אתמר צופםעטעמז 
i t דערנריימן tnyn מן צו זיך םארזוכם זיי מ א  םים ב
 שטאל־ דער איז בערען נרױםע די ויאט סעםאחגז זעלבע די

tv ,twvt i איבערינ אינדוםםריע. t ױ5ם»רנ אין  םים י
 מטאל• דער אין אמן־טאפם נרויגמ די pa םמױם די

p tooin m םארזוך דער האם pa אונזערע Dtp’Sivp 
 איז רעזו^םאט דער און ״*jjmjtnva v וױ אויםתסוקט

w aמז ארבייטער ניט־נודם די אעמר^יד. ם א  גאנ־ איז ה
ן  בא^נבאםים די םון באמו^דינוגנעז די איננארידמ מ
מז זײ »ח א m ח ru, איז > טי ענ  פאדנחגםערט נאך מנ
i ימעם5לאיא די t נרוים םיט האבען די וואם יוניאן, דער 

אױפנעבױט. טיח »
 עם |1א אלט יאהר דריי ח1בא איז ײניאן אונזער

tm האבעז באאעבאטים אונזערע אם11 א»דער11 קיק ניט 
 יוי1א <vt בײבי ננע1י vtv tv חנרױוי, מריכם נים זין•
 דעם אױןי ענםםער חנר ■.kp -םםור׳^מז vtv חאבע? זיד

i באלעבאםים ד» po אפזאנ t חןם אונז טיט נאנייעז 
tnttjiv םאבילי^ויאנם־רחי v מײעז אמ אט־יםענם  i t 

o נרייט tnjmr ןאאח די■ tv ידמר5םיטנ it •סאםוי
tip ניט האמזן ^בייטער ניט־בה־ם די n it tn5n־

ױתן ם די סון tinvn דעם ז טי א ב ^ tro ב tiitw בײ 
t« נעװינםען די pa בא־ זײ נאר יאהר, דריי צעצטע די 

vrm e\ •מרױז tv ניתר חױ־ vנריםענט v t” t tm בע־ 
u n to וױ u n אח אלמער ttiiw. איז t” האבעז ’̂T 

i םאדעתמען דיעדע אחיםנעןויהם t באאזד ניט-נודם די 
083^0»

ר11 די פעהטעז. 20 ענטהאלטעז םאחגריעעז די  י
םאחיכעתננם־ ארבײטםצאיען :ױינען יי1 טח םינםמע

 ארטליכסײם1םאראנםו די םסייאם, םיביבװם חעמרע םאנד,
onw ■ח vm, מז ^ ה ר חנ  “ijniv. םאד נעצאצט םא< אנ

הן טיים״, i .האצידעים״, t5vit5 בא«א<טע מ t בא־ 
 תרכ־ ^בײטכדזױטייאװנ גצייכע אח חיים־ארבייט זײםימז
ttn חגם דײץ• מםירם a im rv v r םיט v םיז פאםיםע

tw tn v n itn אינדוםםריע, ניט־נח־ם דער איז itv,
 םטריע,1נידעל־אינד דער «ז *ײיימנז אלע איז ױ1 »ט

מז א ט5מ 1»א ח מנ o ע it tv די פאחצטעומז מגםטעז 
 ערםאינריימ tv איז «*vp םיז ע*־אד די נאלןבאױם
 ttm ttntni ממריבעז דעםא^ם ױז5ב קענען אנריםענטם

i מנונ גראםם האם יתיאן די t ײמם־יײז. דער אױזי אדבײנאמ* די דודך •אחנרממן איהרע אוננמר׳»טימז•
 ttni זימרקייט. דאזינע די ה*ט יתיאן אתזער װעל,

? זועט עם » y וועצעז דערצו, « i איבער־ באיעבאםים די
מן ד ויי מ, חנר ײי אין ^בייםערפאפם די tv יימט־^י
v טדייד n tv r הינטער pv 5 tp r tnv .סםרייש די איתען 

tnt n i r w o ם»ר נדייט 1אי ייניאז די צתצנריי^ אזױן

̂ץ נויפדרוף, יעדעז  אדער קריג איז ד#ם צי אײנס א
םרידעז•

 מיטג^ידעױי דער צו מאבי^יזאציע־רווי עחצטעז דעם
 דעם דאנעחמטאג, אויף ארויםגעיצאזט מיד האבעז שאםט

 מד זײ זײנען מאז אײן וױ אלע .1936 ױני, טען18
 אץ,5ונגם־ס5םארזאם צום טאג העלען םיטען אין קומען

̂יין ד«אבען סיר װאס ביצויז, שאד א ױניאן. קואער אין  א
 א געקוםען זײנעז עם כחות. אונזעחג אונטערגעשעצט

 ערװארטעט האבעז םיר זױ ארבײטער םעהר ביםעיצ שזגזזן
 אין שטעהן געםוזט צײחגר האבעז סך א גאר םך, א און

אהײם. אוםקערען זיך אדער אנטוישט דרויסעז
 רעד- רייע גאנצע א גערעדט האבעז םיטינג אוים׳ן

 םיהרער וױכטיגםטע די און ױניאן אונזער םון טוער נער,
 זוייט־מחד ערשכמר אונזער װי אינטערנעשאנא*, דער םון

ױם רעזידענםעז6װײס־ די אנטאניני, זידענט  האכ־ דזש̂ו
 נייער אונזער און םעםאטא ראוז ציכמרםאן, סאשא טאן,

רא&אםארט. ברודעד ארגאנײזער,
 םעק־ פ־עזידענט געװען זײנען כדחגדנער0הוי די
 אונזער און װאירקערס טעהסטײ^ ױנײטעד די םון םאהאן

 צװײ די םיז הויפט־םיהרער בײדע דובינסקי. פרעזידענט
 די פארזיכערט האבעז ױניאנס אינםערנעשאנא^ ריזית

 שטורם א אונטערשטיצונג. םויצע זייער ארבײםער נינדנודס
רעדעם. זייעחג באג^ײט ד»אט אפאאדיםמענםעז םון

 םאבי^יזאציע־ אונזער בײ איז דובינסקי ברודער
 דאם שטיםונג. גוטער באזונדערם א אין געותן טיטינג

 טויזענ־ װאם םאקט, דער געװירקט אזוי איהם אויו* האט
 רוױ דעם אױו* םיטינג צום געקוםען זײנעז ארבײכתר טער
 א געגאסעז האט עם װאס דעם טראץ ױניאז, דער םון

 זיײ םרן אײנע טעז5געהאי האט דובינםקי רעגען. ש^אקם
 םא־ די עלעסטריזירט םשוט האט ער חגחגם. בעטטע נע

̂עג־ די םון אנגעװאריטט געװען שוין איז וועלכע סע,  ג
 םריהער־ די געהאיצטען האבעז עם װאם רעדעם, צענדע

 װאס רײה די באויז געוועז ניט זײנען עם רעדנער. דיגע
 ארבײטער, ניט־גודם מאבי^יזירטע די באגײסטעדט האבעז

 קאםםם־ענטש^אסענסײט, די און טאטוויאיגסײט די נאר
 םון ארויםגעק^ונגעז אױפריכטמ טיןי אזוי האט װאס

 די נעגען צארז איז האס טיםער זײז רעדע, דובינםסי׳ם
 די נעװאונען האט ׳ בא^עןאטים ניט־־גודס ערישע5משיז

 זײן נאך זיך האבען כע5װע ארבײמער, די םיז הערצער
 םוטי־ און אונאפהמנגיגער, אין זיכערער ט5געםיה רעדע

̂. צום ענםש^אסענער און געד קאםן
 היםטא- דעם םון אוועס זײנעז ארבײטער די װען

 שטעהט גאר ניט אז געםיה^ט, זײ האבען םיטינג רישעז
 באארד די װאם דאצאו/ טויזענט 150 היאף צו זײ

 בא־ םיט סאםח דעם םאר םארוחגנדעז צו אסען5באש האט
 נאך ױניאךקאנטראצ. םון אנט^ױםעז זואס צעבאטים

 זײער טוזעז זײ אז געפיהלט, זײ האבעז run דובינםקי׳ס
 מארא^ער דער שטעזזט זײ הינטער זױ̂י געװינעז, סאםו«

 אינ־ נאנצער דער םון רײכטום ער5םיגאנציע דער און כח
 עס עס. וױיםען ארבײטער ניכדגודם די םערנעשאנא^.

 באילעבאםים ניט־גודם די אויר אז נויטיג, אבער איז
 און זיד זײ ויעילעז דעםא^ט זוארים וױםען. דאם זא^ען
טראבע^. ביםע^ היבש א סארשפארעז אונז אויד

 אוגזער צו טױב בילײבען אבער ען5וחג זײ אױב
קאםח. צום גרײט מאכער ניט־גודם די זײנען — װארנונג

̂־ לואיס נעװעז איז םיטינג םון םארזיצער .דער נע
קאונסי^. דזשאינט גיט־גודט זסי מענעדזשער דער םאז,

רעזאלוציע. דאנה
 דזעעין טיל דער םיז פרעםערם די tic םיטיננ א בײ
 נע־ באשצאםען איינשטיםינ איז בראדוױי, 1375 סאסטום,

 ןולמחןר, םעם ברודער ט׳שערםאז, דעם באדאנ?ען צו װארען
 םיר עאפ. פון פרעםערם אלע פאר ארבייט נוםער pn םאר

םתנח. װערטפו^ער א םים חנרפאר אים פרעזענםירען
עהר^יך, םיאי«

צאװ, טאיר .
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פראנציםקא סאן פזן באארד חשאינט פזן זקײםױ
מענקאןש י. פיז

 ״גע־ דער םון ילעזער די צו באװאוסט שוין איז עם
 װײס־פרעזי־ פון םיטװירקונג דער סיט אז רעכטיגקײט״,

 ארץ 5 א קריגען צו געיצונגען אוגז איז פײנבערג דענט
7V2 פאר־ װעכענטליכע די אויף העכערוגנ פראצענטיגע 

 אין באשעםטיגט ארבײטער צאל גרריםער א םון דינםטען
 ילײכם אזוי נישט אז זיו, םארשטעהט הילאוק־שעפער. די

 זוי נאכדעם און וזעכערונג די קריגען צו אנגעמומען איז
 האט פאפיר, ארים׳ן געװארען געקראגעז איז העכערונג די

 דעד םיז דרוס שטארהער דער געפאדערט ערשט דאן זיך
 װאכען צאיל א םאר העכערונג. די רעא^יזירען צו ױגיאז

 אונ־ םוז צײט און ענערגיע גאנצע די געפאדערט זיך האט
 קײ־ אז היטען צו מיטגלידער אהטיװע און באאםטע זערע
 אר־ די אפנארעץ גישט זאיל .קלאוה־באםעס די םון נער

בײטעד.
***

איניציא־ די גענוםעז האט באארד דזשאינט אונזער
 ױנ- טרײד נידעיל די םון גאנםערענץ א רוםעז צו טיװע
 מאי טע1 געמײגזאמע א האילטען צו צװעק םאר׳ן יאנס

 געװארעז. דורכגעםירט ערםאילגרײך איז זועילכע םי״ערוננ,
 לא־ 3 אונזערע באטײיליגט זיך האבעז םײערונג דער איז

 היגער דער ירניאז, טײילארם דזשוירגימען די — חאלעז
 טשער־ ױניאן. םאריערס די און <א?איל אםאילגאםײטעד

 אר־ אינטערנעשאנעיל אונזער געװען איז אװענד םון מאז
 אנטײל־ די םון באגריסוגגען און מײטיעס דזשעני גאנײזער
 אונזער געװארען. געהאיוטעז זײנען ױניאנס נעמענדע

 אײז־אקטעי אן ארן געזונגעז האט כאר גיײגעשאםענער
 זײנעץ הויפט־רעדנער די געװארען. דורכגעםירט םײן איז

 ספעציע^ איז װעילכער םײגבערג, װײס־פרעזידענט :געווען
 אנ־ דער פאטשי, דר. און אנדזשעילעס, ילאם םון געקומען

 ערציהוננס ארבײטער איטאיליעגישען היגען דעם םון םירער
בױרא.

 געװאדען געזאמעילט איז פײערונג דאזיגער דער -בײ
 םאר־ ארבײטער אנדערע און מונײ דעם םאר דאילאר 60

?איליםארניא. איז טײדיגונגס־פאנדעז
װעכענט־ װעגען םארוםם אפען שבת׳דיגע די אחוץ

 מיר האבעז <יטש, םר. םון אנגעםירט פאסירוננען, יליכע
 םיטינגס, עדױהיישאנאיל מאנאטליכע אײנגעםירט יעצט

 אונזערע בײ אינטערעס שטארקען א ארויס רוםען זועלכע
מיטגילידער.

** *
 אר־ דער מיט אנםאנג גוטען א געםאכט האבען מיר

 סמנים אילע װײזט װעילכער ױניאךכאר, א םרן גאניזירונג
םײילער. אוץ רעגק די זיך %ום גרופירענדיג ערםאיצג, םון

 צװײ בלויז איז װעילכע יױגיאן דרעסמאכער אונזער
 שװעריגקיײ גרויסע באנעגענען צו אויס <ןומט אלט, יאר
 קאנ־ שעדליכע די זײט, אײן םון ארבײט. איד אין טעז

 דער פון און סוועט־שעםער, כיגעזישע די םון גןותננץ
 דרעם־ סאנכע םון םאנעװרעס כיטרע די זײט צװײטער

 גע־ צום צוגעװאוינען נישט זיך האנעז ווע^כע באסעס
 ױניאן. א האבעז זאילען דרעםמאכער אויך .אז דאנס,

 םכילוםרשט סעזאן ילעצטען איז דרעס״באסעס די םון אײנער
 ער האט װירקיליכקײט דער איז אבער ביזנעם, םון ארוים

 טראץ סװעט־שעפער, כינעזישע אין ארבײט די געשיהט
 אגרי־ אוים׳ן זיך נעםינט אונטערשריםט זײן װאס דעם

 נרופ, מר. אטוירני, אונזער אסאסיאיישאץ. דער םיט סענט
 האט ױנגערמאן, פראגרעסיװער און אגרעםיװער זעהר א

 נאך אין קאורט אין קײם די ברעננעז צו אונטערנומען
 אטויר־ די צװישעז קאורט איז ראנבילעניש חדשים עט^יכע

 סופיריאר םון הערים ריכטער האט צדדים, בײדע םון נים
 פירמע דער געגעז אינדזשאנקשאן אז באװייציגט קאורט

 אגרימענט־פאר־ ױניאז םון םארטזעצונג די םארבאטענדיג
ילעצונג.
 דער־ אונז האט אינדזשאנקשאז דעם םון נייעס זײ
 מיטינג דעם געהאט האבעז טיר ףען #ד־אן פונקט גרײכט

האט עס באארד. עסזעמזטיזו דושעננרא^ אונזער סיט

אין אםי^ו אז הערען, צו געםרײט זעהר געסט אונזערע
ארבײםער אירע סיט רעהארד א האט װעילכע קאיליםארניע

ױניאך דאך זוערען ״װידזשילאנטיזם״ און ״םרײם־אפס״
נישם ריכטער, טיפ בעסערען םון רעספעקטירט אנרימענטם

אםאסײ איגדאסטריעיל היגער דער װאס דארויף קומענדיג
ױנ־ םון געגנער פארביסענע אילס באהאנט איז איישאן

אז דערילאזעז צו נישט מענ^יכעס א^עס געטאן האט יאנס
זוערען. כאװייליגט 5זאי איגדזשאנקשאן דער *

ײ די אײנזעהענדיג ילאהאיל, קאטערס ױנגער אונזער  נו
 פון צײם איז םיטגילידער פאר הי^פס־פאנד א םון טיגקײט

 און שאםען צו פאנד אזא אונטערנומעז זיך האט גויט,
 א םון אראנזשירונג דער םיט אנפאנג גוטעז א געמאכט

 דעם געהאילטעז העדקװארטעדם, ױניאן אין ^אקאיל־באיל
 גע׳• מיט אויסגעצײכענם זיך האט װעילכער אפרייל, טעז25

•**שםאק.
בא־ פארבילײבעז/ ״צו דא איז ױניאז אונזער אז

 אװ אוט גוכדבאװאוםטען דעם םון ענטשטעהונג די וױיזט
אונז. כײ אויך פראבילעם טאון

אונגעפעו־ מיט נעװארען געםאכט איז אנפאנג דער
 פארגאנגענער װעםעס קילאוסםאכער, 3 װען צוריק, יאר א

 פריװאטען אין װי ארבײמער־באוועגונג דער אין רעל־ארד
 צוזאםענ־ זיך האבען ׳סארט בעסטעז פון נישט איז ילעבעז

 שטאם דערבײאינער דער איז געעפענט און גענומען
 םים זיך באנוצענדיג סקעב־שאפ קארפאריישאז א אוקלאנד

 אנגעזוענדט האט ױניאן די פארדינסטען. מיזעראבילע
 שענדיציכען דעם באזײטיגען צו טיטילען םרידיליכע א^ע

 ענד^יך איז ױניאן די ערםאילנ. אן אבער סקעב־נעסט,
שא^ דעם איז םטרייק א דוםעז צו געװעז געצװאונגעז

 פיקעם אוים׳ז געװעז זײנעז מיטגילידער אונזעדע װען
 געװאחנז באנעגענט זײ זײנען טעז,28 דעם מארטש יצײן,
 םיגורירם װעילכער נםש, א הורװיטש, מר. א אײנעם פיז

 םאר־ איז געש^ענ א ווען און שטארקער. אלס שטענדיג
 םון היצח דער טיט פארנומען, זיך ער האט נעקומעז,

 5 ״פרײםען״ צו עילעםענטעץ, דעאקציאנערע באװאוסטע
 ביזנעס דײנער, ברידער די — מיטגיצידער, אונזעדע פוץ

 טשער־ סעםפעיל, ;באארד דזשאינט פון סעק. גײיל, ;אגענט
 םעםבערס דײזוים, און גריז <אקאיל; קאטערם פיז מאן
 קאנספיראצחג םון קילאגע דער אויף — ,8 ילאקא^ פון

 25 אונטער געװארען געשטעלט איז ארעסטירטער יעדער
< קעש דאלאר הונדערט  םון ארבײט שװערער נאך בי

 צו אײנגענעבעז זיד האט גרופ, מר. אטוירנ׳י, אונזער
 און יעדען, פאר דאילאר טויזענט צו בייא די רעדוצירען

 זײנען מיר איז ייני׳ טעז29 דעם פאר קומט טרײעיל דעך
 זײםעך א װי פלאצעז װעט נעשיכטע גאנצע די אז זיכער,
 מאנעװרעס אילע די אז זיכער, אבער איז זאך אײן בלאז.

 אפשרע־ נישט וועמ גילײכען זײנס איז הורזויטש כיר. פון
 םארכד אגטשילאסעז זײנען מיר מיטגאידער. אונזערע ?ען

 נאכקוםען וועט הורװיטש מר. ביז םטרײק דעם צוזעצען
ױניאן. דער פון םאדערונגען גערעכטע די

 גע־י געשאםען איז אטאקע, דער פון רעזוילטאט אלם
 פארטײדיגונסם־םאנד א ילאקאילען אונזערע פיז װארעז
 טויזענם 10 א עטאבילירעז און שאפעז צו צייל מיט׳ז

 נע־ זיד האבעז מעמבערס װעילכעז פאר דא^אר־םאנד,
 םינוי ביז האילב א איז דאילאר א םיז סומעז םיט טעהסט
םארדינםטעז. און טרײדס די ילויט דאילאר,

נע־ זאל מיטגיליתןר אונזערע םון קרעדיט צום און
 װאכען דרײ םיז צײט קורצער דער אין אז ײעיען, זא;ט

 םיטג^יד^ר אונזערע םיז איז סעזאז, םון ענדע דער ביז
 רוגדע די טעקס דאזיגעז דעם אויח געװארעז אײננעצאאט

דאילאר. טויזענט צוױי פיז סומע
 האט ווע^מנ בראדערם), (אנטאני םירמע צװײטע א

 םאנוםעסםשד םקזירם איז יזירט5ספעציאי זיך איצט ביז
אוק וועחנז צו אונטערנוםען זיר דואט רינג, םאנופעק־ <̂ן
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אזע, tttoנאד ױגיאן דער פון אנםלופןן אח

אל אונזןר אבזנו־ דאנען. פון סייל אנ מ מ טן אר־ אינ
מני ', מ «ו אוים׳ן איז םייםים, ד ב א מ ױניא־ ח

M חנם ניזידזן r, דאת םון הילן» םוצע די מריגט זי און 
לײבאו-קאונםיל.

•U

 באארד ח׳צאינט םוז םעקרעטאר םייערםטאן, ברוחני
o םאר 8 לאהאל םון *ח n פאר- זיך האט יאר, לעצטען 

»e$v »או סאח  םילענדינ ױניאן, אונזער יארה. נױ נ
,ta n אנערידןגענדיג אוז אײעיאוארען זײן םון םארלוםמ 

 נעהע־ א אראנזעירען נעזואלט האם ארבייט, גוטע זיין
p$ רימנן 3 r \t* rw w מ  באשדידענשײט זיין צוליב 1א
a p t קר iru n אונזער האט אזוי און דערלאזעז, ניעם 

מנעמן זײן םים באנוצט זיד יתיאז o- די בױם זיך מז n 
̂טאיל אי} סאי טען6 םון םיטיגנ צום מנדם  צוזאםען 8 יל
 םיט צרעזענטירט אים האבען כאארד דדצאינט m םים

 נרופע א אויך האם םיטיננ זעלבען בײם סייאריימער. א
 םעסרעטער דעם סאםעראד א םים יחחענטירם <*יטגיידער

 געםארען איז װעלכער נרינבער^ ברודער 3 לאחאל 1«
p װארנמן םיר ?.1יא נױ נאד וואפאציע אױ* tr םים 

צוריפקוטען. pn אױ* ׳
i ■רעזענםעז, פון Iran םיר אז n r t אויר םיר 

 אוניערע םון ארבײםער די אז םאשם, דעם דאדםאנען
 גוטע פון לײן אין גע׳פםעלם זין־ לעצטענם האבעז

 ׳צאי־טשער־ די ■חנזענטירען איז ױניפדעעפער םםאבילע
 די חאבע) אזוי ױניאךאמיימ. נוגמר זייער פאר

M גאלז־םאנ׳ס םארים םון ארנייםער r זייער פחןזענםירם 
 נלײכצייםינ איז זחןלכער םילװער, ברודער טיוערמאן, —...

 און ריםם־װאם׳*, א טיט 3 לאשאל םיז וזיים־אחדיחזנט
 זיך האבען שאםפ. קלאוק יארק נױ חגר פון ארבייםער די

 זייער צו זאך זעלבע די מטאן און גיי׳איצ א ן ־
i םון סיםנליד א סטייז, בדודער ן, n ד ז  מ

3 לאשאל 1«
׳  אז באוױייט, אם1 מחציינוננ• די באנריסעז םיר ,

ארביינג גוטע אפצױפאצען זױיםען טיםנלידער אונזעחנ __ A i «ין n םארלויםע םיר האבען אינדוםםריע בלאוז 
a 2 בלויז ארנאניזידען צו באוױזען m r* עםאבלירט אח 
i ױניאן פלאוזד m r. חנם באנייט טיר האבצן לעצםענם 

x בייחנ איז *גריםענט n n.•
 אונטערוחדצ־אמאער ארנאניזירטע די פון איעעם אין

אויםנעהענ־ דעם באניחגן צו פארברייםונמן טיר ן
מן קאנען צו \vt*n םיר און אנריםענם, דיז א  נעװיםע ט

אױסמםערוננעז.
ט אױפ׳ן  דער איז אתאניזיי׳צאז־ארגײם «ח מבי

 אננעוױיטאנם־ דער אונז בײ מ׳ציינא־טאון סון •ראבלעם
 איענע־ נײצט אונז יעצט ניז נאך זיך האם עם םםער.
מנז מן חנם נעוױנען *ו « ױטי  כינעזחמ די צו צוטריט נ

 אויך האםנוננ די אגיוי גיט גיבען םיר אבער *רבײטער,
ton שװעריגסייטען. י?נע בײסוםען און גרייכען צו פעלד

 אר־ נײצט נאך די ארנאניזירען פון «י<ונלןם חנר
 ,jnjntr א אױך איז אינדוםטריע נים־נודם נאיזירםע

ana* געלע־ יאםינע א םיר זוכען נעביט דעם אויןי אױך 
ממוזיינ^
J W .___ o אין פאטירוננ װיכטינםטע די n אוגזער םון לעבעז 

 אוגזער םון םיםינג דער נעװען איז לעצםענם יתיאן
 jsipsr אין אונז בײ עפזצפוםיװ חאחמעראל

ם וױ ב»<ד _  זוע־ םיר »ז גמווארען, באװאוםט איז ן
מן דןו יזנז א  טײ באארד עקתקומיװ דזאמנעראל דעם ת

 אוטנזד םיט בױםגלידער אהםייחג אונזערע תןובען םיג^
ײ םצן ניינעריגקײם »ח ײ מז די ציילען מנו  און ווןו

pm תלעז געםט אוגזערע\ p tr .29 פוםעז o nכמז 
אנגצקוטצז, איז םריין tartnuvp םאזדמל וי jjm םאי,

 אויפ׳ן איז נאצייכעננ^ pna די האבען •ארטערם די
 אונ־ פון רעםעצעאן־סאטיטע נרויםע א נעװןן ימימזאל ,

חנ אונ־ תאבען װעלכע אױטאםאבילם, םיט םיםגלימר מ
מ י ם מ o חאסצל. pא אפגעפירם מט n אװצנט זעיבען 

pit טיט אימרטילם ממען יתיאדחערקווארטערם די 
ת פאר קבלח־טגים » «װ •גייד«ר מ ת rm א e jw n 

אװענמ, פאםענדען ניט * אין Iran איז

 און חניזאריי׳צאךחד, נזװתז איז צרסאתענם אױא וױיל
p זײנען בדםנליחגר אונזעחן םון צאל » ra t i r t n םון 

ד. *an פאר מםאם מנ  אדרצםירט איז טיטינג חנר מי
 אנ־ ח^ובטאן, נאגצער, ײיים־פחנזידענטען די 1« נעװארען
 סאונ־ לייגאר םון פרעזידענט װאגחנלױר, ■עםאטא, םאניני,

 פרעזידעגט און םעדעריי׳צצז, םטייט ®ון םעפ. און םיל
 װיים־פחנזײ iraw איז «ומנט םיז נמתרמאן דובינספי.

םיינבערס דענט
 נעםיע־ א נעײארען נעהאלטעז איז םרי טארנען אויוי

 אנ• דער םיט עסזעסוםױום לאפאל די םון םיםיע זאםער
 םײ דעם צו װײם־פרעזירענטען. צאל א םון וחןזענהײם

 זאכ־ עעהנעם, א צוגעגריים גמנעדײמר אונוער האם מיננ
 םאר יתיאן אונמר םון ארביים דער םון רעפארם ליכען

 דער םון היםטארי כיםעל א םים יאר עטלימ לעצםע די
 צו נעװארען צוםיילם איז ףעפארם חנר םארנאננענוזײט.

 םוםנלידמר, אפםיית די צו און וױים־פחנזידענםען די
U דורכנערעדם זיד האם דובינםסי ירעזידענם און trt 
ױניאן־פראבלעםען. בעםאחצטעהענדע די

DT’rM נעװאחנז נעהאלםען איז אותנד איו  *an* 
ת, הוגדערט צוױי אינער פון באנפעט ענ תז  אונ* ײאו אנו

 באנקעט דעם בײ עולם. דעם אםוזירט האט כאר זער
 •pt דזמענעראל די פרע^טירט םענעדז׳מר אונזער האט

 בדאנ־ א םים דובינםפי פרעזידענם און באארד זזקוםעו
 חנם םאר דאנקבארקײט םון אויסדרוק אלם טאםעל זענעם
ײ נעװארען נעהאלטען איז טיםיננ דער זואם כבוד  אונז. ג

 פחד אױך חאט אנצנט, ביזנעם אוגמר דייגער, ברורער
 ניי־ קאםערא. א םיט פײנבערנ יױיס־פרעזידעגט זענטידט

 דמואינט םון נאגמן אין נעותן זיינען פרעמנטען חג
am באארד. ortr* טאוםטםאםםער נעותן איז טייטים 

 זי איז איבעררא׳פוננ גרויםער איר צו און אומנד םון
 םינארעט־ פראכטפאלער א םים נעװארען פרעזענםירם

 פון פרעזידענם פאנזאלעט, טערי מומםםער דורד סיים
לאקאל. דרעםםאכער אונזער

 םעק־ אסאנעל, ברוחןר גערעדט האבעו באנסעם גײם
 אנ• פרעזיחננםען וױים די קאונםיל; לײבאר םון רעטאר
דובינםקי. פרעזידענם און נינםא העלער, פרענמר, טאנעי,

 צוגאננען זיך עולם דער איו נאכם דער אין מפעם
 אין או זואונמ, דעם סים מםיםוננ, געהויבענער א אין
 רער םון ?אגוױננמאז א זאל צוקונפט נאתעגםער דער

ותרען. נעהאלםען דא אינטעת׳מאנאל

 נעלסאנס פון ארבײטער די פון רעזאלוציע
שעפער. קאנטראקטיננ

 אר־ די פון זכרון אין כלײבען ווזט םאי טען21 דער
 נעל־ דזעולױם םון ?מפער פאנםראקטיננ די אין בעטער

 ברודעד צו םאפער א געװארען נענעבען איז עם םאן.
 ברוסלינער פון .^ויידײמנט ביזנעם פאראלינספי, םאתם
 ביזנעם די נעװארן איימעלאח אויך זיינען עם אםיט.

 צו אטענדען ותלכע ?מפער יארסער נױ םון איידז׳מנםם
 אםים ברופליז םון סטעוי דער אויך פאנםראיןטארם, נעלםאן

36 לאפאל פון שאםיטע א און
i איז זעלדי( ברודער r w די און םייסםער טאאםט 

 נרר *.anwr די םון נממרלייט די נעותן זײנען באנריםער
 גאלדאור ברודער און םעשחןםר רעשארדיננ צערין, דער
מר עשטיננ םסי,  רעתער אלזג 36 לאשאל פון םענעח׳

 נע־ און ארביים שאראלינםשי׳ם ברוחגר געלויבט האבען
וױיטער. אויןי ערםאלג אים װאונשמן
מזוא־ אויםגענונמז װארים איז אליין ױגילאר דער

 ער אז פארזיבערט און באדאגקט אלעםען האט ער רען.
 אר־ די ארביים. זײן םאחעצזן םום נמר םיט נאד טrו

שאםערא. גומער א טיט פרעזענטירט אים וואנצן בײטער
 רי צו דאנפ א אויםגעדרים אױך האנען רעתער די
 נעל- צו אנתנרען זואם יארס, כױ טון איח^צענטס ביזנעם

i טאן m r, הערי באננא, ברידער די זימען דאם ®’P 
פאוסאן, <ױלי דאנא. און

בודשאוױמץ, י.
 טאםאריטאנא, ם.
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פארטלאנד און סיאטעל אין גאזוך חנינסקיס ו. פרעז.
פײנבערג איזראעל םון

י. \ו. ג. ר. .K ח\ר זרפויז־פופ גױיפ

 טאפראםענטא םארלאזט םיר האבען ױני טען4 דעם
 זײ־ פארטלאנד אין אגסוםענדינ און א״ראפלאן דעם טיט
 לאשאל צאל נרויםער א םון נעװארען *פנעןוארט טיר »ן

 די םים באנעגענם זיך האגען סיר סיסנלידער. ױניאן
 א אויו* נאארד עשזעשוםױו לאשאל רעם םון םיטנלידער

 פרעזירענט. חגם לכבוד געװארען ניננעבען איז זואם דינער,
 אז אפנים אויסגעקושם. פרעהליך זזאם זזברח אונזער

 זיי זואם םעזאן נוםען דעם םון רעזולםאט א איו דאם
נעהאט. האבען

סיטנלידער־ » םארגעשוםען איז אותנט זעלבען דעם
 גמ־ האב איך זחגלכען אויוי סעםפעל, לײבאר אין מיםיננ

 דובינ־ פרעזידעגם האט דאן און װערטער. עטליכע זאגם
 אינ־ די \וענען רעדע אינטעחנטאנטע אן נעהאלנתן סיזי

 פארביי־ האט ער און לאנד אין םיטואציע דוםםריעלע
i< צו׳פטאנד. פאליםײצען דעם רערםאנט נעהענדינ r ער 

 יעתוזגהלעז צו זוידער ײםpנדיגrנויטו די דערםאנט האם
 טור־r א אויםגעבראכען האט רוזװעלט׳ן, ד. פרענסלין

אװאציע. םי׳פע
 אינפארםעלען אן נעהאט םיר האנען דינו־ דעם נאך

o r a r זתלכע םיטנלידערשאםם, אונזער םיט
 צוםרידענהײם זייער אויםנעדרישם אלגעםײן אין חאבען

םיר טרײד. אין אוט׳שםענדען עשזיםםירענדע די םים
 בא־ די םים שאנפערענץ עהנליכע אן געהאט אויך האכען

 פארבינ־ די »ז ארויםנעװימן זין־ האם עם און לעבאםים
 ארבייטם־ »ן אויף באזירם איז יוגיאן דער םים דוננ

באדען. פעהיגען
אן נענוםען םיר האבען סארנען שומענדעז דעם

טיר זײגעז דארם װאשיננםאן. םיאםעל, שיין לאןMער
 נרופע א אוז םיטנלידער אונזערע םון געװארען ערװארט

 פרעזי־ דער האט נאכמיטאנ .זעלבען דעט צייםוננםלײם.
 םיטנלידער־ א אדרעםירם ווענינסײט םיין און דענם

 פון לאשאל אין נעװארען א&נעהאלטען איז װאם םיטיננ,
ױניאן. סאכער דרעם און שלאופ דער

 ער־ םעישאװע » נעהאט םיר דאסען םיאטעל אין
ד ברודער האט אנהוםען אוטער נאך נלייך םארוג^ ד
 דרעם־םא־ עםליכע םון טעלעםאן־רווי א באשוםען בינםשי

 םאר־ דעם אויםגעדריקם האבען זיעלכע נופעשט׳פורערם,
 אינםער־ דער םון פרעזיחןנם דעם םיט זעהן צו זין־ לא»

 געלענענהײט, די נענעבען זײ האם דובינםשי נ׳מואנאל.
 דער פון פרעזידענם דער אײנער — זײ םון צוױי און

 געװיסער א צװייםער, א און נישאלם, םר. אםאםיאיי׳צאן,
 דובינםסי׳ן. םיט נ«םראםען זיך ואבען — ניסאלםאן םר.
 ווענען נערעדם םך א םען האט שאנםערענץ חנר אט »1אוי

 א םים דרעם־אינדוםםריע דער אין געגעראל־םםרײס דעם
 םארשטעהן, צו נענעבען זײ זזאם דובינםשי צוריס. יאר
 באלעבאטים די דאם ערװארטעם, אינטעתעשאנאל די אז

 שא־ 1אוי ארבײטער די םון דעכם דאם אגערקענען זאלען
 םאר־ און אתאניזאציעם םים םארהאנדלוננען לעקטייוע
ר אויב אוים. סלײבען אלײן זײ ײאם םרעטער,  דא־ ת

 װערען, םארלייפענט ארנײטער די זחגט פרינציפ זיגער
ט ת  לע8 םיט ארבײטער די העלפען אינםערנעעאנאל די ז

 *8P אנצוקענצן צו באלעבאטים די צװינגען און כחות
 איך ארגייטער. וייערע םים שארהאנדלונגען לעתטױת

 אנט׳צלאםענע דובינםשי׳ם ברודער אז איבערצייננ^ בין
«מן דעם נעםאבם זײ י1אוי האט רייד װאונ  אױםדרוש. נע
i זייער ביי בלײבען ומלען באלעבאםים די אויב t 8 r r־ 

 ארוים זוידער םיאםעל אין הרעםםאכער די ותלען פונפם,
i צו בא׳צלאםען האט דובינםשי םםרייש. אין m r שײן

ta יחנא  נאך םיאטעל
אזױ א) לאנגט,

pw
נתרשזאםקיים

ר און נייזער,  םאר־ טיר פון האם ן
 םיםיע םיין עדלעדינען וועל איר »י

 אויפד גאנצע םיין זוידםען איך ואל
םיאטעל. אין

 װאם צופרידען, van נעווען איז
םחנפען צו *pt מלאמנגהייט די

f•!

 ער און טעל8סי אין ױניאן דער םון טיטנלידער די םים
תניג זוי8 בלויז האם ער זואם באדויערט, האט  צייט ו

 אפמ־ פרעזידענם דער איז פרית ׳פבת זײ. םיט זײן צו
 ״|p דארם םון און לואים לעיק שײן ׳פיף דער םיט םארען

 א נעהאם םיר האבען םיאםעל אין זייענדינ װיניפענ.
 הא־ זײ און 184 לאשאל םון דףעםםאכער די םים םיטיננ

 כדי םעםיגקיים זייער םארדאפלען צו םאר׳פפראכען בען
םרײד. אין ניזירטע8אונארג די ניזירען8ארג צו

 אײננעאחחמט לאשאל דער האט אומנט םרײםאנ םאר
 אלא זיך האבען םיר און פרעזידענם דעם לכבוד דינער א

i« םשםח r a•
 אגדז׳מלעם לאס שיין דירעשם איך םאר דאנען פון

 באלעבאםי^ דרעם רי םים שאגםערענצען אנצוםאננען
 צײס םך i״p דארםען ניט דארם זועל איך אז האף, איך

 באלעבאםים דארםינע די אז אן נעם איך װײל םארלירען,
 נערזנבםע זיעען םאדערועען אונזערע ז8 אײגזעין זועלען

 נרונד p’p םאראן נים איז עם אז און באשוײדענע און
םכםוכים. םאר

 P1© סים וועחגן םארםינ וועל איך װי שנעל אזוי
 בא־ װידזנר איך וועל- אנרדצעלעם, לאם אין אויםנאבע

 באזוגחנרם זיך וועל און ?אוםם בײם םארשעטם די רייזען
םיאםעל. אין אפשטעלען לאננ

שאפ. א פון רעזאלוציע דאנק
,jfp קלאוק אדכױוײח»אן דער פון ארבײטער די םיר,

 כױםיע מאפ א בײ םארזאםעלם סםרים, טע25 זועסט 48
 יוגיאן, קלאוהםאכזןרס באארד דזשאינט םון אםיס אין

 אונזער צו צוםריתננהײם העכםסע אונזער אוים דריהען
 איבערממנג־ זײן םאר םריעד, זז. ברודער אגענט, ביזנעם

אינםערעםען. ארבײםעה אונזערע צו הײט
 בדם אים פרעזענםירען צו גלײכצײםיג באשליסעז םיר

 אזױ סונקם אז האפעז לאםיר פרעזענט. זוערטםולען א
 ודממר אױן* אויך פריעד .n ברודער זועט םריזזער, זוי

 און ־שאפ אונזער םאר ארבײם גוטער זײן טיט אנגעהן
 זיק אונםזנר ^ןזעםער אנדערע אילע די םאר אזוי פונקם

קאנםראל.
 10 דדפאזעפםאן, ט. 117 לאק. בערלינסקי, <.

 35 לאק. ^עװיז, ל• 117 לאס. בילאס, איז.
.48 ל*ס. נאפאלי, טערי 117 לאק גריז, א.

?אםיםן. די 3 לאק. גענץ, טערי

רעזאלוציע. ד»נק
 םינ37 װעםט 286 בוכםאן, םון אפערײטארם די טיר,

 יוניאן, דעו־ םון אםים אין םיםיננ א בײ םארזאםעלם סט.,
 "■',־■% עפענם־ אן אויםצודרישען בזדצלאםען א״נ׳פטיםינ האבען
 םענעדמחא־ אםיםםענם און םענעדדשער צום דאנש ליכען

 3נאלי נ. און לױויי לואים נרידער די ,117 לאשאל פון
 ברײג־ צו ארביים אונערםידליכע און טיכםימ זײער םאר
3 א עפענען צוריש זאל םירמע אונזער אז דערצו נען ttr 

ציים. װאכען 8 נעדויערם האט װאם לאקאום א נאך
 באדײ־ א מףאילם פאל דעם אין האם גאלוב ברודער

 היל־ םענלימ אלע נעגעבען אונז האט ער ראלע. טעגדע
 *ו ארויםצחעמז צוריק אונז נעלוננען אים ם׳איז ביז םע

i n חגרםאנםען אין ארבײמ M r לעמנן. א םאמןן און
^ן 1םי כ חי א  אייעת אנערמנען 1םי אז אייך, פ

 הלאוק או:ז פאו* אויבײט איבערגעבעגע און םטע
ן ארגאניזאצת אונמר םאר החזרים א זיים 1אי ם.1טא ו  י

 גוםא די פאחעצןן וױיםעו־ ותם 1אי אז האפען םיר
c 1פא בײם n אינםעחנםען. אפערייםארס שלאוש 

קליני^ ji אזענבעו־נ,1 לעאן
מזנד, נג קלי^ ל.

נ .־*

*%, . ? { ד
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װיניפעג אין אינטערנעשאנעל די
הערבםט. ם. פון

)216 ל*ק*ל (םענעדז«ער

 ױנ- װאירקערס גארםעגם ליידים 5»ינםןרגע׳*«נע די
 פעלזען שםייט קאנאדע, װיגי«ענ, איז ,216 לאקאל ייון,

p*wwr .ג$ל- םיט ה*ם ל*קאל דאזינער דער נעאיײנט 
 טאוועל אמעםיינעם אינ׳ם אײגעהריצם זיד אוחױת חמ

 לא־ זיין טיט און באגער, .איננמרנעעאנע<״ דןם אוגנמר
 p>n נעהעריקען זיין צו ל*?אל אונזער טראגט יאליםעם

m s נ«םיינעם5אי Bרpםטיpa r r א. דער .> j .י. װ —
 נעהע־ אראמנט הונחנרט םולע ווערט וואם «ז?םםיזש א

p n געמאצט■* pa םיטנליד. יעדען
 און םאן כער,8?לאו?ם יעדען 1» *ופרידענתײם די י־י■

ױנ־ איגםערנעשאנעל רער םיט ל*?אל, אונזער אין סווי,
 ?<אוק- די טאג. צו ט*נ pa שטיינט און .װאפםם יאן,

ר מ מנ אין «י  אינטערנעשאנעל, דער דאנ?, א האנען וױגי
ארוננ א ממילט o םאראוים ׳ 'd sjspp, ,גיים־ פ*ליםיש

0'P די אויסגענלײכט ה*ט אינטזנרנעאאנעל די פיזיש. און 
:אויפנעתויבען app זייזנרע ;?לאוהםאכער די pa •ליימם

לעבען, אין זין און אינםעחנס אן נעגעבען זײ האט «י
 נייעם אח dpd$ םרישע) זײ אי] אריינגעהויכם האם *ח
 נאר חגר אין לעבען נעםער א סאר האםענוננ אח סום

jsu נאואננטער ip is
a פאר־ לעצטענם זיך האם װאם םעזאן, פריליננ דןר 

 נע- פאקטיש זיך ה$ט dp נוםער. א געורען איו ^^נדיהט.
 IPDinp צום און םרייד, אין ארבייט?ר אין םאנגל א •ילט
 אין אינדוםטריע ?לאוק דצר pa נצשיכטצ ד?ר אין מאל

d :?גאםען םאכ?ר קלאוק די ה*בען מיגי«?נ, pi בעגעםיט 
ױניאז, אינטערנעשאנעל רצר pa כח ארנאניזירטלן ־־־

 איבערשטוגדען פאר לויז 1% ג?לראג?| ה*נ?ן ויי
םיים).
 *פהאל־ ױניאן די וועט ,1936 טאנאט״ ױני *נפאננ

npnpwsp « tpo װ באל?ב»טים די םיםpנpה?כזד א ן 
 װאך א דאל?ר דרײ pa ר?יט״ .פל?ם א שכירות, אץ

 רער־ צװעל דאזיגען דעם פאר ארנייםזמ/ י?דזן
vcr\ פון ארנאנייזער נענעראל לאננ?ר, דא.ברוד?ר םיר 

 pא ipdip וועט ווצלכלר ,pnpjpp איז אינם?רג?ש*נ?ל מר
p r in t} נעפלאנםער ד?ר אין זיך באטיילי??ן *ו pajifp- 

p רעמ s פרטיס. נענוי? אױסארבעמ?ן
 איז װאם באל?ב«םים די םיט אגרים?נם דצם לוים

1וו?ל? ,1935 א?טאב?ר, אין נ?װארען :צשריבצן . _
?נ אין רpםאכpאו5p די  ,1936 ױני, ־טע[15 דעם pa זויניי

ip u su y « ארבייטלן pnpsvp שטונדען 42 — שםונד?ז 
ג?ארבײט. איצם ײערען װאם ,44 אנשםאט װאך, א

ניי?ם: גונמ גאך
 ױניאן א װיניפענ אין נרינד?ם אינטערנ?שאנ?ל די 1

o די pti .דרײ דערװײל דא איז צאל זיי?ר םאכצר 
 זעכצינ זיך. םארנױעסערט pnDDn^ די אבצר

,v פליק»צי?ס זיילר? אריינג?נ?ב?ן שוין האב?ז» 
 איך ױניאז. דער אין זיך אנצושליםלן נרייט זיינ?ן אק

 אײנצעל־ ם?ר םשארטער. א נאך אװ??נ?שילם שױן סאכ
d אין חײסצן p i שרײבען וועיל איך װאם ארטיפ?ל, צוױיט?ן 
-----jpani .םאנאט

p s ױניאן אונז?ר האם װינמצר ל?צם?ז פון פארלױןי 
 פאר־ צוזאםענהונפמען, פולטורעלע צאל א דא ירמ ־

ױ ל??צי?ם,  תאפ?ז, לאםיר פארורילוננ?ז. אױך ו
m א?טױױם?נמז באנײט? די םיט ip jh jpd ip ,ה?רבםט 

p5sn| ?אנ־ און ױניאניזס טרייד איב?ר ל??צי?ם אוגוצר 
 ?ולםור?ל? פארשיד?נ? אײנשלים?נדינ — dpdpd דמחו

 בריד?ר די pa םאםלז אין ווערען באזוכם «דזױילונג?ז,
npoopnr PM .לאולםאכ?ר?

 נרױם־ א דורכצופיר?ז פל?נ?ר איצם טאכט יוניאן רי
p'OP'a ipa איינ?ס אין זום?ר חיעםינ?ן pa שלנ־ די

 ספארט פארשירענ? װיני&?נ. אדום ארצו אין למצ?ר1
ip פאר יען js d, פינדצר און פרױען jpjpn טאר־
די״ צו ווערצן אױםנצסיילם זחנלמן ארייזען את

 פאר־ די אין אטב?םטען אויםצײכ?ג?ן זיך װעל?ן װ?לכ?
געיםם. טפארט שידענע

 -ppp: א און צײם האבען טאכ?ר ?לאול די נאר װע)
 לײע:?ן זײ אפיס.־ ױניאן אין ארײן זײ ?ומען ג?גה״ם,

 ־PD8 און הי;? די pא »גערעכטי;?ײט" די אויםםערלזאס
 אפיס אין דא .PDpna מנגליש? און אידיש? רי?אגער
 טרײד פארשיד?נ? ip:pii ג?םיטליך דורך זיך זיי שםו?ם?ן

 ליב־ םראנ?ן. אמ?םיינ? זועג?] אויך װי ,du’jp ױניאן
 די פון ipd'jpj שפיל?ן אנדער? און ש»פ pa האב?ר
זײ. פאר אננ?גריים דא זײנ?ן װללכ? .גציםם״ דאזינ?

 גאך איז לאהאל דער װאם dpi אויו־י dpippj נים
 כיי־ באוויז?! טיטגלידער די דאך האב?ן ױגג?ר, א ז?הר

 םויז?נם פופציג אלג?טיינ?ם צוס חלל זייער צושטײערען
םאנד. לייברערי אינטערנ?שאג?ל ראל?ר

*
 גע־י זיך איך האב 5א&ריי םאנ«ט םונ׳ם פארילויף איז

 רחגסםאכער די םים םארבינדונג אין םאר^גמא אין םונען
 אינדוסטריע<ע זײער אויםגעגעבעז ה#בעז װע?כע ד^רטען,

 דער אין ארײן צ*<) אין (םויזענט זײנען זײ און ױניאן,
.72 ילאקאל געגרינדעםען נײ דעם אין ״איגטערנעש^גע*״,

 ט^- אין דרעםםאכער די װאם דעם, אוי^ געסוקט ניט
 אוכד ״דער נ^םען דעם םיט טיטויצירם םיך האבען ראנטא

 בין ׳קאונסי<״ דרעסםאכער םונ׳ם ט^ערםאן ®ארטײאישער
 דורכגע־ זײגען עס ם^רזיצער. דער געווען םאקטיש איך

 ריכטוננען איצע פון םיםגלידער און װאהילעז, געװארען םירט
 מיין ב#ארד. עקזעקוטיװ דער אין געװארען ערװײיצט זײג־ען

 װעט ט^ר^נטא אין ױגיאן דרעםםאכער די אז איז, מײנונג
 אינטערנעשא־ צאילרײכע די צװישען <צאהאלצ שײנער א זײז
ק$נטינענט. אםעריקאנער צםוז אוים׳ז ילאקאילס נאיצ

 אין דערגרײכונג דאזיקער דער פאר אנערקעגונג גרויס
 ברודער באיליבטען אילעמענס אונזער צו קוםט ט^ראנם^

 ג^עג־ און טאלאנםפוילער העכםט דאזיקער דער אנגער.5י
 גע־ ױניאניסטישען טרײד דעם אויף ארגאזיטאאר צענדער

 ^רגאגיזיר־ גאגצע די צוגעגרײט געהאט שוין ה$ט ביט
 האב טאראנטא אין *זוםען סײן מיט םארויס. אין ארבײט

 אר־ די םארענדיגען צו םיטגעהאילםען בילויז אים איך
 פוילשטענ־ ארויסגעװיזען האבען דרעסםאכער די בײט.
 גרויס םיט האבען זײ איז *אנגער, ברודער צו צוטרוי דיגען

 ברודער צו אכטונג טיםע זייער דעםאנםטרירט יליבשאםט
אנגער  םארדינסט־ און זוינשענסװערטען זײער זײן פאר ̂י

אויפטו. םוילען
 די באזוכט אויר האבעז איך און *אנגער ברודער

 עט^יכע געווען דארטען זײנעז םיר םאגטרעאל. שטאט
 םארגעניגעז און כבוד דעם געהאט האבען טיר איז טעג״

 םײ־ דער יצכבוד באנקעט שײנעם א בײ זײן צו אנוועזענד
 א ארבײט שטונדען םערציג םון אײגםירונג דער םון ערונג
 אנװעזענד איז עולם גרויסער א קילאוקםאכער. די בײ װאך

 קילאוק־ די צװישען שטיםונג די און באנקעט, בײם געווען
געהויבעגע. א זעהר געװען איז םאכער

 אין אן אויך געהט טעטיגקײט םיבערהאםטיקע א זייקר
 טוי־ צען םאנםרעאיל. אין אינדוסטריע דרעםםאכער דער

 ארגא- דארםען װעלכע םאראן, דא זײנען דרעסםאכער זענט
ױניאן. אינטערנעשאנעי^ אן אין ווערעז ניזירט

:בתיצור
 מאנ- דער פון (מענעדזשער שײן ^אנגער, ברידער די

 בײ האבען — איך און ױניאן), ^אותםאכער טרעאלער
 צוצוגרײטען פילאן א אױםגעארבײט הױז איז שײן ברודער

 נאכדעם קאטערס. דרעם םאנטרעאילער די םאר סטרײק א
 דרעס די זײנעז געװארעז, גערופען איז סטרײק דער װי

 םון געשיכטע דער אין מאל ערשטען צום מאנוםעהטשורערם
 אונ״ געװען געצװאוגגען אינדוסטריע דרעם םאנטרעאיצער

̂עקםױוען א טערצושרײבען  »ינ- דער םיט אגריםענט סא
ױניאן. טערנעשאנ̂ע

םאנטדע̂א אין דרעסםאכער די
־ י ג ^

...

מ י י 41 ז ; 1938י
 נריגײנז צו 1פאם*ײ א אנפאננ?) זאל ער לאננ?ר ברוחגר

אן א מי  «ם אינדוסםריןג רר?םםאכ?ר גאגצ?ר דער פאר י
dpt ,תר או אױם  *ו ipdpj זיך אינניכ?ז dp» לאננ?ר ברו
 *וטרױ npn יוגיאן. אזא ואדגאניזירען * ארבייט ד?ר
pa אינםערנעשא־ ד?ר צו דרעםמאכער םאנםרעאין־ די 
jp דרעםמאכער די לױיל סעוואר?], געװאונ?} איז נ?ל rn 

 פארב׳ד ?אן אינם?רנ?שאג?ל די ב<ױז אז איב?חױיננ^
i r n  ?pnpo לאגזג*

י®*׳

וױגיפעג. צו צודיק
̂ים איך אייחגר  םאר איך געפין ארםיסע^ םיין ש

 דעם םאחױיכענעז צו שםאלץ) םים (און וױנשענםווערם
 די געווארען געגריגדעם איז וױגיפעג אין זינם אז סאסט,

 לײבאר און םרײדס היגער דער האם ױניאן, .n j ל. א.
 ארויסגעגעמנז שוין האם ער אויפגעילעבם. םםש קאונםי^

םאפען. פארשידענע פון ױגיאנם 9 פאר טשארםערס 9
 דעם איז װינייעג איז סםרייק נעגעראל דעם נאך

 אינ־ גאנצע די פאראליזירט נעהאם האט װאם ,1919 יאר
 געגאנגען, םארלױחנן דאך איז און שםאט, אין דוםםריע

 זעהר צײם יענער זינם זיעען מניאנם םארשידענע די און
 צום צור״ק אצע איצט זיי קוםען — נעװארען אאנעשוואכט

 אינ־ נים (אויב םאס גרויסער א אין אי? דאס און ^עבעז,
 אינםערנעשאגעל דער פון זיג דעם םארדאגהעז צו גאנצעז)

אין ױניאן װאירהערס גארםענם לײריס
 םארבאוײיםונגעז איצם דא םאכם 216 *אקא< אונזער

 ױני אין םארסוםעז זחנם װאס באנסעם גרױיסוח א םאר
 איינםיר חגם ײניאז, דער פון ויג חנם מיתחגז צו טאנאט,

 שכירות אין העמרונג די װאך,‘ א אחכײם שםונדען 42 םון
ױניאן. אונזער םון ױביליי יעריליכע ערשםען דעם און

באזוך דובינסהי׳ם פרעזידענט
 גאר געוחגז אונז בײ איז שטיםוגג ױביאעאוםס די

 זוען צײט, דער איז אויםגעםא^עז איו עם געהויבען.
 ױניאן דער פון גאםט א געווען איז דובינםמי פרעזידענט

וױניפעג. איז
 םאיצ ערשטען צום האבעז ק^אוקםאכער וױניפערנער די
 םיט יך5פערזענ זיר באקענעז צו נצעגענהײם א געהאט

 טזגג עטיציכע םיט האם ער ווען דוגיגסקי, דוד פרעזידענט
 האט טיםג^ידערשאםם גאנצע די שטאט. די באזוכם צוריס

 אנ־ פרעזידענט׳ם דעם א&געװארט נײגעריגקײט גרויס טיט
 דער םון באאםטע די אײזענבאךסטאנציע. דער בײ סום

 הערבםט; ס. יצאקאא, דעם םין םענעדזשער דער ױניאן,
 שםאט; איז דא געםונען זיך האם װעצכער <אנגער, ה.
 נע־ זײנען טש/נריצײט שאפ די און באארד עקזעקוטיװ די

 צו אים פאילםםארסע דער אויף ערשסע די פון ײעז
גאםען אין האט ^עזוין רעי םיס באגריםעז.

 סלאוס- װיניפעגער די פון און באארד עסזעקוטיװ דער םון
 נראכט־ א םיט דובינסקי ברודער פרעזמנטירט םאכער

באומעז. בוקעט םואען
fim ארויס־ באוױזען, זיך האט דובינסקי ירעזידענט 
 געסראנען עד האט דער^אייזענבאךסםאנציע, םון !ייענדיג

 װעלכע סאאוסםאכער, אצע פון אװאציע שטורםדיגע א
 יצאנג-דױערנ־ די רייע׳ן. אין אויםגעשטעלט געווען זײנען
 פאר־ זיך םיט האט א&לאדיסםעגטעז און אװאציע דעע

 אנער- און סא^ידאריטעט םון בילר הערליו א נעשטעילט
 אויפםערקזאם־ זײז םאי דובינםקי ירעזידענט צו קענונג

 אז אהער מיסעז צו ^אוסםאכער װיניפעסער די צו סײט
 װאם יצאסא^ ױניאן א דא גרינחנז אוז אתאניזאטאר,

 םוץ ילאנע די פארבעסערט םאם גרויסער אזא איז האט
^אוסמאכער. א^ע

װיניפע־ חגר םון געשיכםע דער איז פריער <ןײנטא*
 קלאוקםאכער היגע די פון איז בכא^ ארבײטערשאםט גער

ט ניט דא זיך האט בפרט,  ױנדטוב׳דיגמײט, אזא געםי̂י
m זיך האם דובינסקי •רעזידענט װאס םעג צוױי די אין 
אונז. םיט געפונען דא

 דױ פרעזידענם איז אויםגאםע, אםיציע^ער דער גאך
 אין אויטאםאביצ *ז איז געזוארעז אפגעפירט בינםקי
 סאטאר־סײקע{־ צוױי געפארען ייעעז םאראויס חאםעא.

חגם פוז געװארען געשימט זיעען רת^מן •אאיציםםען,
חאםעי צום אים באגלײכזעןפח מעיאר

תי, סיח10 דעם אװענג^ םיםוואך  פלאוקד די האם י
^נסס^טינךפאו״ » דא אפנעהא^סען ױניאז סאבער  ^ס

 צוזאםיז יוניאז, דער ®ין םרײגם און סלאוסםאכער אאע
 |m דעם אנמנפילם האבזנן םעגמעה 2001̂ ארום

מינ״ אריס צודישניק, נעםוזם האבען םעגשען הונדערםער
. פ<אץ. איז גע*

ס חנר צו האם דובעםפי פרעז. מנוזיי ל מלפ מ  מ
jn גצזגגצענדזנ א םען jn ס האם עד עד ^ד ע ד מ פייז  די

 n סאדיפגפפאדשר האם עד אח לאנז^ פאגיםישע םימע
 m פאר ימםםעז אח מנאיעינם זיק צו ארבייםער

 TGPKW א איגםערעסען. פאיליםישע און עקאגאסישע
 האם פו׳צם דעד »יז *norm צד האם םינום דרייסע םים
 אזיפפמרקזאםקיינג גחנםםער דזנר סים אויםנקמרם אים

מ יחנזיז־זננם האם כז^ ארגאניזירםען ״דורך  סיידינ
מז, ארבײמנר זײ תאגעז נעזאנם, ױ ם מו ר9 בצױו ני ^ 
תר אין םארבעםערונג נאםישע סך אײד נאר ^עבען, זי  •יי

םימר, איעפאו^ מישען  jD^BDm רעגיתמעז, פאלי
ען אילע — באצעבאסים, ס זיך רעמנ  אדמגיויד־ דעם םי

 ױ tm איז דעדםאר ארבײםערשאםם. דער םון כח םען
ק צו ארבייסער פיז םציכם םארא^ישע  יתיאנת״ז־^ זי

תן ו5אםי ח מנוױנםיז עהאנאםימיו די ז מ ירניאז א י  יי
ם אוםבאדײםעגד. זױיט ערשםע די ױ  אב^ר, jam* ײב א

דזנ אלץ ארבייםעד ארגאניזירםזנ די געוױנען מנ  באדיג־ מ
גונגעז״.

 דז״ פרעזידענם האס — !װיניפעג םון ״קאאוקםאכער
 םייל 9 זיים פױד אז וױםען, זא^ם איר — געזאגכ^ בינםקי

 ארנאגיזידם ארביימנד, 226,000 םיז משפחה א םון
 הוי■ם דער אינכמרנמאנא^. דזנר םון 1פא דער אונםער

*יײיד םים תאנםאהס אין םאג־םעגאיך שםיים אםים
th e זױיםאמז איתרזנ און פוײ^ א^עםעגם אונזער איז
וױיז אויך זײנען ___ וױיםאמז״. אונמנרע טי̂י

run ױק פארענדינם האם פרעזידענם ווען
אפלאדיםםענםעז. שםורטישע באקוםען ער האט

 האם צאהא^ פונ׳ם םארזימר דער ״<ראנאװםהי א.
 איבער־ גאכדעם זזאם עד אוז םארזאם^ונ^ די עדעםענט
 זתל• דיזענהאח, דזשעס צו םארזיצערשאםט די געגעבעז

אוועגכג םונם םארזיצער דער געווען איז כער
 ןן אפגענעמן האבען הערבםם ם. און ^אנגער ה.
 םים קאנםעו־־עגץ דער פון רעזו^טאםען די פון באריכט

 האמן די אז געםא^חנן, האבען זײ בא^עבאםים. די
 א דאלער צוױי םון שכידות איז העכערוגג א געסראגעז

 םון געארבײס האבען <ועאכע ק^אוקמאסער, םאר װאך
 העכערוננ א און װינצ^גער, אוז זואו א דא^אר צוועלף

כע ^אוקםאכער פאר זואך א $1.50 םוז  גזד האבעז וח̂נ
 דא^אר. 35 ביז <ואך א דא^אר 12 זזעכער פאר ארבײם

 אױ^ ארבײט־שםונדען די גצװארען פארקירצט זײנען אויך
ען 1א איצט פון װאך. א שטונדעז צוױי  קצאוק־ די וח̂ג

װאך. א שטונדעז 42 ארבײטעז זױניפעג אין טאכער
זואיר־ גארםענם <ײדים אינטערנעשאנא^ די .ווען

 אקטאבער אין געװארען געגרינדעט דא איז ױגיאן קערם
 םיט אגריטענם אן געײארען געםאכט איז ,1935 מאנאט,

 יאר, זזײנטיגם J937 טאנאם, ױני ביז בא&לבאטים די
 געדארםם אגריםענם דעם לויט האט ,1936 םאנאט, ױני

 פאר־• א און שכירות אין העכערוגג א װערעז געםאכט
 איז אגרימענמ דער ארבײםס־שטונדען. די איז הירצונג

באצעבאטים. די םון געזוארען דעדפיאט פינ?םיציך
 םאםםיטינג דעם בײ חגדנער אנדערע די צװישען

 נעצ- םר. און פארמער ביא דא^גאי, בערםא געװען זײנעז
 אין דובינסקי פרעזיחגנט באגריםט האט זועלכער סאן,

מאונסיא. ^יעאר און טרײדס םון נאםען
 עמזעקוטיװ די האט ױני, מען11 דעם דאנערשםאג,

 אראג־ 5אקא5 אננזער םון משער^ײט שאפ די טיט באארד
 פרע־ גאםט, חשוב׳ן אונזער לכבוד לאנכ^זעאז א זשירט
 נע־ אײנגעיצאחנז זײנעז געסט 5צא א דובינסקי. זיחןנט
 קוױן, דזשאן וױניפעג, םון מניאר חןר זײ צװי׳פעז װארעז,

 ^ײגאד, אװ טיניסטער דעפױטי סעקגאםאר, א. א. און
 דער און פריזעדנט אויך און מאניםאבא, פראװינץ דער םיז

 קאוגס< ?ײבאר און םרײדם המען דעם םון סעקרעםאר
ם אנוומזענדינער דער o גאגמםמ זוארים חאט ע̂ו n 

מד חאם עד און ױגיאן, <ג j ל. א. חנר םון פרעזיחנגם
m
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'illר ט^נםרעאל דרפסםאכעראץ ד פזן דנ ת
הן ג םון ע ש

n די w די ה*ט איננמרנ«עןוסו< די זינם *יים 
cam קאטערם pM םאר גמארטפר א גענעבןן ם^נםרעאל 

 *ייי נעײארם םיד הןובען ׳»<w מצבםםמטעגדינעז *
 זיג און hdpp דורך און סםרײקען, it מ<*ג*נהיים »

i t יתיאז• מםענדינע א אצס 206 <אק#< זנםאביצירעז 
מו םיר זינט «ײם יאר אנחנחזאלמן די אח א  ח

3«dpi tpeip ,מן ט׳»*רנמר א מז צו נעתאם םיר זו  זינ
i אח t .סאגמרם אונתרע װאם דןרנידערומעז, די זאנ«ן 

tn m ז» <י ר פון םםרייק רענעם8ײ8פ דעם דורך «  ת
 זייער אין םיןי צו נעמנען איז ױניאן, מאםוניסם״מר

 ארגא־ װידער פאר iPMprpi זיך ה*בען זיי אין וטיון
ז•8ײגי » אין כיזירומ
nr איבער־ צו זײ אוחגר מהר אנסאננ אין גנומן איז
 זייזזחנ םיוזרעז יונ^גם אינגמרמ««מ»י די a *י**ן,

yuoprpj; א אויף n o אונ־ אז און ססיינער אנדערען 
pmopp run אימד»< פיהרען i t פאר־ אכסא^וטער אן 

באדענונגען. ארבייסם פון בוסנרוגנ
IJ י &

iiru אן p« ברר \ועז דאן, ערעט פאינץכוסצן אח 
ר נעווארען איז אםצעז דמאן דסר מ ד ד מן  סח ם

tun JKK חן&אצם tram אננע־ דחנםםאמרם רי 
pm t um«s מד זיך 1וזן»בי און צוםרױען נעזױנען צו 

 ovn אזעלכע, ארנאניזאציע. ־an t8 #נסציסען טסןן
 ׳ציים. יאר א סאר ײגיןון דער פח uaiorpippiit «ײמז
n u n] 8 וי באצאצם האםגן אח אוםנעמרם זיך .Din 

 באצאננט ניט תײנםאי חאבעז װאם jnpeto t נרױםע
ir t  v t ,אמם זײנימ מניאן it עז. איר  די ״מעםאנ

 ב«־ oit נעקוםען »8< אז» בײ איז סירערמאסם יתיאן
jaO tt זױים די נעסוםען איז עס אז it 8 םארצאננעז 

o ׳ w n a P וועלען זײ אױנ און נאצעבאטים, די פוז op 
8 opn ,)PMiat וועדעו• גערופען םםדייק

tn*n ripe traas o סאר n 8 נערוםען םיר
8tpipi 8 it זיך jpatfww »ח מיטיגנ  ip a n n tit>

 דר ■רעזידענט po חאמגן םיר זױ opn נאך םטרײק.
 איז םםרימ^ סאר׳ז אינדארסידונג די באסוכמן ■יגסתי

pon it דצד  oiHan| נוםנעהייםען םםרײק נענעראל א

s סיט _  ir n חג געלונגענער a חנ n איז T n
tpn די סון איעער peoipv גע־ חנר אין לאנטאעאנם 

 מר־ ךער און ארבײנמר׳יאסמ, וױנ««נ«ר דאר סין איסםנ
t w י דער דובינם^י. ארעזידעגט סיט עאןאא?אנ ר  ע

 יזניאז׳ יער סיז סםעו אין חאג^ באריכם חגם סיז באר
*cm uptr ג .קצאב איינעם 8 םים צאנגאר נרודןר  מ

 צאשײיצ• אונזער it צייםםונגינן גצענמנדע «ײנ#
op איו n  oapii ,אינ* אונזער זיגט אז סארוױימנען 

Swpwprwe 8 אםאבאירם רא האט Jw itf צזת<ײ זיינען 
r*i ?נע־ 8י ױניאגם מחס־אלע און אמגאנמ^אאנא 

נעװאר?!. נריגדעט
 נס־תאם-8צי8גיז8רג8 |8 18 ד* םיר tPUtt אי»ו

ח « it די *תאנחיראן po^pii ,*uopDom 8י זײנ?ז 
ל.88 אין tnruin אתס

 איינע איז 18מני תצאמםאכער m צאפאצ אממר
no וי p eo n ter ס ^סג  1אי איגמגרנעעאנא^ ־an po י

jtwmp ניס opipn זיעען םיר װאם דאם אויא m אין 
eanp npao*tpp ביל־ 18 8י םירעז סיר חדאױנ^ אבט 

own סאארט אח «pepe«ivep|( א«ױ m עצנמרע די אין 
?ם.8?8•’ נםאבצירםע

u p v n n e 08 4אי נאזח־ דונינסקי׳ס| n t5״po,
u א n w w  n  npiom איג־ סצאטאזאמר דיר אין

, m a m יײן איגיסיס אין wptptU8״o זייז איגי׳ בײ
r( ױין און אייסצום זית ^*יימדציכק״ן^ u w i l רעחנ 

^ opn im־n־88B גײס לי ג ר א irrr ב« זירח אין י
o w  po vnrm ײ • • W P

־־־ ־ '
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 ־pj?8 18 אױח םיםגצידערעאפט אונזער tin געווארען
םיםינג םיעעם

 נעטאן םענציכעם צעם8 האט אשים ױניאן אוגזער
 םים גערעדט בען8ה םיר פארםיידען. it סםרייק 8 ם1א

 זיי האבען און סירםעם powpnpip»8 די |io עםצימ
 דער םאר נעזינםער סך PiiP| 8« װאצט op 18, ערקצערס

ר8ג מ  אז און םםר׳ייס, 8 םארםיידען צו אינדוסםריע נ
 נערעכטע גם8ױני דער נאכנעבען רםען8ד מים8צעב8ב די

ipjjnnpo• באצע־ םך « האבען געזאגט, אםת דעם 
 נים |.8ױני דער םון םענות די it צונעמםיםט טים8ב

ipd,־ FJ”P םיינעז, לט81געי נים ײ1 בען8ה נטרא?םען8ק 
 םאדערוג־ די כנעבען8נ וועט טרייד נצער8ג דער םיידען

.18ױני דער םון נ?ז
 דער סון אבער ה^בען םירםעם גרויםע 20 העכער

 18ױני דער םיט וױצען ןיי 18 ערסצערט, ײט1 אגדערער
נעעעםםען. Dir p*p בען8ה ניט בכצצ

16 oriנעהײנמ 8 פארנעהוםעז איז «ריצ8 טען 
 םען8באמצ 1אי םיםעןr 4 ?ענען 214 םיט ן1א אסשטיםונ^

םםרייס. opn jpon it נעײארען
 םוגאנדער־ םאריועט דרעם אין אח סריצ8 1םע22 דעם

ם קיט ציטצעם 8 נעויארעז נעטייצם  גענעראצ צום רוןי דן
 1א נענצויבם, בען8ה ותצכע טים,8צעב8ב די םטרייק.

 נצוײ םטרייסם, סענען מיכערטjik 80 נעמיצם ןיינען זײ
t בענרי^ t דער צו צוהערען נים יר1 וועצען טערס8? די 

 ייער1 איז נםוײצונג8 גרעםטע די דערצעבם סאבען ז,8מני
 ײ1 םםרייין. איז ארוים ײנען1 סאטערס דרעם די צעגען.
jp3pn יך1 אננמוייחןן i t  oipipup •עטציכע סקעבעז 

א• אין אריין ײגען1 אם11 קאטערם,  po טאנ ערסםען אין ס
 צו געסוםען ניט םער טאנ צוױיטען דעם דינען סטרייק,

ארביים. דער
ם םי  *iiM3pvDii8o די האבען עסעטער, טענ עםצימ ׳

 8 צו jpdip נים וועצען יי1 אױב 18 אייננעזעהן, רעדם
 181P0 דעם זיי ותצען ױני^ן דער םים ח»טענדעניס8ם

 8 ו8נ םאנםרעאצ. אין צירען1ד8סו־ ניט דרעםעם קײן
 ־8ב it 8 נעהופעז ײ1 דינען םיםיננ, סטורםיסעז זעהר
נסערענץ•8ק 8 צו מניאן די דעז8צ1איינצ שצום

 ר־80 1אונ םון םים8צעב8ב די האבעז ננ8018 איז
 די jpp’rpnit אען8י םיר קציינינסייט: 8 1י1בצ צאמם

 םיט פארםזעצען |8י און רבײם8 דער it כעס8צטסל8נ
 דערייי «ײ ה^בען טיר קט.8נטר8ס דעם רבײטסז8ים1א

 איז ים1ר8 זיינעז טיר 18 געעגםפערט, »i78r און הװ־ץ
 ן1א די»וננען,83 ז8ײני םיט dp8»־M8P 8 י80 םטרײפ

W־ioi8P ינעו18י דעם נים האנצן םיר ױי נג8צ ױ18 18 8 
tpipp 3 די אין צורינףציצען נים רבייםער8 די םירPopr. 

o י80 נעבוינען יךtPDpn 1 זײ n מילען po ז,8מני דער 
 נע־ האבען װאם דיננעניסען, ן1א pwpp ננצ8צ נ״■ איו

ת, אח ^p«»ױי דױעךם  דערנרייכט אסריצ, טען25 דעם סנ
 נעװארעו געסאסען איז dp fitt פאחפטענדיגוננ 8 נעװארסז

m צט:8איגה |5צנענח80 םים אגריםענם .
w ז8ימי 8 )1 r  (2 ;opr :גיזנעם )3 ם׳צערציים 

 נייער i״p )4 .פאםפצייגטס״; אוי^ tposoitono אנעננתן
ipd8p נים טאר » ג it ם18»  m m חן8 רבייס8 דער 

 אםונדינמ 44 א )6 ;יתיאן ד?ר pp rmp רסימ״811. א
 סרטייםן118 סטונחזז 8 העכםטענס םים ך811 רבײםם8
 )7 כםיטאנ;8נ סבת יער8 ג8סױיט וערטיים18 פײן )6
8 v y o iרבייםם Dit>8( 8״ pn פאר ס?ייצ םיניםום 

30 dtpopp ,20 פאר דאצער־ cnjmtrt ,ר80 דאצזס־ 
דאצער. 15 צ«רנצרס
 נדערע8 ריי 8 נאר פארסאנט Dp8*»i8P ניתד חס־

8 |8 ppn jopjioמאאינערי, ?88רכיםריי p״pr דיס־ 
ד ipjpn |1א טעםינידיט ן8ױגי פאר . פריםיגאציעס  ח

 צעקטייועז8פ dpi *worn dp־»km8P dpi ניםטרירצן
it י״בןא־  dpo dipd»U8 44 די צצגאציזירען 

ם אין װאך אובײסס  “ — «8«דניס ת
8>a m  tnpaiP P טיניםי■פארדינצן

Tsmm
1936 ;

פױלפן אין ארנײטער אידישען רעם פאר
 גאר־ לײדיס אינטערגיעשאנעל דער םון םימגלידער אלע צו

 און בונדיסטען אםאליגע ױניאן׳/ װאירסערם מענט
סיםפאטיזירער.

ברידער: און חברים
 א ״בונד״. נאםען דער באקאגט נום זיכער איז אײך

 בוג־ םון געװארעז דערצויגען דירעקט זײנען אײך םוז םך
 געװים גאך איז זכרון אײער אין ארגאניזאציעם. דיםםיעע

 רעװאלױ נםש׳דיגע, טםירות העראאימע, די אײגגעקריצט
 אי־ נרינטליכען דעם און בונד, םון טעטיגקײטען ציאנערע
 לעבען, ארט דעם איז געמאכט האט בונד דער װאם בערמער
 בונד דער ארבײטער. אידישע די םון םירונג און דענקען

 זײ םארװאנדעלט און רוהענם זיימרע אויםגעגליכעז האט
 היס- גרויסע, די קעםםער. סלאםענבאװאוסטע טוטי־גע, אין

 אידחמען דעם ארגאגיזירען אין בונד םון ארבײט טארח»ע
 רעװאלוציא־ דער און אפםערװיליגסײט די פראלעטאריאט,

 זײניען װאס סאםםען יארעךלאנגע די םון םארגעם גמרער
 דעם האם םאז, בונד׳ם דעם אונטער געװארען אנגעםירם
אנד, אםאליגען םון פלאם, ארבײטער אידימען  אוועק־ רוס̂י

 אלװעלטלי־ דעם םון רײהען םא״ערשטע די אין נע^טעלט
 יעס מראלעםאריאט. קעםםערישען סלאםענבאװאוסטען, ״כעז

 אין באװאונדערוגג און איבערראשוגג ארויםגערוםען האט
װעלט. גאנצער דער

 םון לאגע געאגראםישע די געםאלזגן, איז צאריזם דער
 םאר איצט זעצט בונד דער געביטען, ןיך האט לענדער די

 איצט אביער איז ארבײט די פױלען. איז ארבײט זײן
 שװע־ נאך הינזיכםען געװיסע אין און ^ווער אזוי םונסט

 םאשיסטישער, כמעט דער םון יאר דעם אונטער רער,
 לײענט איר זואס צײםונגען די םון רעגירונ^ םוילימער

 גע־ די און &ארטײאי?זע די אזוי װי געװים, איר זוייטט
 יעדעץ אז םירט בונד דער װאס ארבײט, זעלעאפטליכמ

 םראלעטא־ אידי^עז םיז אינטערעםען די םאר יאר םון םאג
 אונטערדריקם און געמםערם כסדר װערט *וילען, איז ריאט
 דעם אונטער רוסלאנד אין אםאל װי אכזרױת םער טיט נאר

 עקאנאםמזע אלע איז בונד« דער װא^ם: אײן םיט צאר.
 דורך אז, םירם ער װעלכע ארגאניזאציעס תולטורעלע און

 ארבײטער אידישע די םון לעבען דעם איז װירסט ער וועלכע
 גע־ אויסערניעװײנליר א אין איצט ויך־ געםינעז ®ויאעז, איז

 חוץ א עקאנאטיש. מער נאר און סאליםיש לאגע, דריסטער
 לגבי ®אליםיס רעגירוננם די איז אונטערדריקונג, *אליםישע

 אינ־ דער םיז זײ ארױסצושטױםען ארבייטער, אידישע די
פוץ םעגיליכקײם יעדע זײ םון אװעקנעםען און דוםםריע

 פוילען אין ארבײטער אידישע די עסזיסטעגץ. עהאנאםישע
 וואס דערםארוננען, אזעלכע דורך פרט דעם אין מאכען
אויס־ געקאנם ניט װאלט םאנםאזיע שרעקליכסטע די אפילו

טאלען.
 זיך םוזען אטעריסע, אין ארבײטער אידישע די םיר,

 בדײ אונזערע פוז הילםס־רוף דעם אויםגעםען און צוהערען
 םאמענט איצםינען דעם אין העלםען זײ און פוילען אין דער
 העל־ אםמערםטען, הילח אוגזער איז זיך נויטיגען זײ װען
^1< זייער אז םירט װאס ארגאניזאציע דער םען  זײ־ םאר א
באפרײאונג. און אינטערעםען ערע

ברידער: און חברים
 ־1א אצינד טיר זײנען אוםשטענדען געװיסע דאגס א

 אונזער םיט אבער בוגד, םון אסטיװיטעטען די םון געריםעז
 זואס ארבייט הײליגע די םאר םיר זײנען וועזען גאנצעז

 שוועריגקײטען, סײנע אן. איצט םירט פוילען אין בונד דער
 בא־ זײן א&האלטען נים טארען םינאנציעלע, איבערהויפט

קאםף. םרײאונגס
 ארגאגײ אן געגרינדעט איצט זיך האט יארק נױ איז

 אונםער׳ן אינטערנעשאנעל דער פון םיטגלידער םון זאציע
 נזד זיך האם זועלכע פוילען״, איז בונד םוץ ״םרײנם נאטען

 מארא־ בונד דעם שטיצען צו אויםנאבע איר פאר שטעלט
 גע־ םיר טוזען בוגד, םאר׳ן שטיצע םינאנציעל. און ליש

 ארבייםער אידישע די קוראזש ארײנגעבען םײנט דענקען,
 אויך םײנם עם קאםף. באםרײאונג זײער םארםצוזעצען

 פאגרא- און םאשיזם פוילישען געגען לאמח זײער אין הילף
די אויםהאלטען העילםען :םער נאך טײנט עם !םען

 ארגאניזאציע היםטארישער גרויםער, דער םון עסזיסטענץ
טייער. און ליב אזוי אלעםען אוגז איז װעלכע

 אינםער־ דער םון טיטגליחגר אלע אויף םאדערען םיר
 אין אנצושליסען זיך םיר, װי פונקם םילען װאס נעשאנעל

 דעם העלםען אונז, םיט צוזאםען און, ארגאניזאציע אונזער
סאציאליזנ^ סאר׳ז ארבײט הײליגע זײז םארטצוזעצען בונד

גרוס, ברידערליכען און חבר׳שען םיט
ם*ערם»ן, צנקערםאז, ר.
סעק• (ויג* אשפיז, י. ם«
סעק. רעק* גלאטשטײז, א.

j .ר. צו זיד זוענדעט אינםארמאציע םאר — ב 
 סםרים, ־טע35 װעסט tK( ,117 לאסאל אװ <זער צוקערטאן,

 127 באאיד, דזשאינט אװ קער אשפיז, י. ם. צו אדער
םטריט. ־טע33 וועסט

 דרײ םיז זזעכערונג א באסוםען גלײר דארפען וױידזש,
 צװישען אונטערשײד דער װאו דא־יים װאך. א דאלער

 איז םארדינסםען איצטיגע ביז די און םיניםום נייעם דעם
 גרעסערע דורך אויםגלײכעז עם יוניאן די װעם גרעסער,

לוין־העכערונגען.
••

̂נםערצנץ די זוען pd ה ’dpp אירע רענדינט80 האט 
 נלײר י1 איז באלעבאםים, די טים נרלוננען8אונטערה

 ה^בען רבייםער8 די װאו צ,8ה P’noo אין «ען8נענ
 די האט בשורה גוםער דער ם«ר נייעם. אויוי נעװארם

 ענםוזיאםטי׳שע אן p»ip83 ?ןוםיטע ?אנפערענץ ז8ײני
אוואציע.

 סי־ 18ױני די האט אפריל, םען27 רעם םאנםאנ,
 װעגען גאריכם אויםםירציכען אז פארנעצענם רער׳פאםם

 אנרי- נייעם פון אינהאצם חןם |1א פארחאנדלוננעז די
םטרײ?ער. די פאר םענט

געײארען. ראםיפיצירס איעסטיםע אח אגריםענם דער
T זינער נרויטער דער באח n o, די חאבעז D3MD8P 

i פארנאםען נים t םאר ארגאניזאציע זיתר ב»מםטעען 
 םיםיננ ?צבי?אן1 דער אױא דאנען יי1 וװקונםם. דיר

i א אנגצנוםעז t  D iJrtn םאנד ארנאניזאציאנם אן סאםען 
 עםעםמענט. אן דאלער 3 צאלען דארוי םיםגציד רpדpי |1א
po i אצם18נ דארפאן דאצזס־ דדײ די r m ערמםער דער 

ו הײנסט8« ײ*ר ססרייס. דעם ס
p די m 18 סאמעםעז גים מיכימ

jJM M i,: י

 האבען ומגלכע קלאו<ןםאכער, די ברידער, ױניאז זײערע
 צו הילף א^ םאראינטערעםירוננ םיל אזוי אדויסגעוױזען

 ױניאן קלאוקםאכער די סםרײק. צום און םאמגר דרעם די
 רעזאלוציע ספעציעלער א דורך געװארען באדאנסט איז
 I* באסוםען האבעז ראביטײל און באנטשיק ברודער און

 באזונדערער דער םאר אנערקענונג גרוים םיז אויסדדוק
 און סטרײק דעם פאד געלײםטעט האבעז זײ װאם הילף,

םטרײקערם. די
 ברר און ארגאגײזער, גענעראל דער שעהן, ברודער

 ,205 יצאסאל קאטערס םון םענעדזשער דער אילעז, דער
 גאנ־ חגר םון אגערקענוגג און דאנק » באקומען האבען

 םעהיגע און ארבײט םלײםיגער זײער פאר ױניאן צער
פירערשאפט. םםרײס
 אגמד איז רעזאלוציע אנעףקענונגס באזונדערע א
 איהר ם»ר אינטערנעשאנאל דער םאר געװארען נוםעז

הילף. פינאנציעלע און סאראלישע
 די ארגאניזירען צו איז אויפגאבע איצטיגע אוגזער

 דער אט וועגען זיד זזאבען מיר אינדוסםריע. דרעם גאנצע
 דעם בױם פארבינדונג אין געשכמנלט ̂*ייז אויפגאבע

אינםערנעשאנאל. דער פיז אפים הויפם
 האםערס די פון ביישפיל גוםער חגר אז גלויבעז, םיד

 •חד איז פיגישערס אפערייםארס, די איבערצייגען ורעט
 xt זיד יױנם ע& אז אעדוסםר^ דחגס דער פון םערם

באדיגגוגמז. «רבײסם בעםעחנ פאר תעמםעז
 בדיחנד זייערע העלםעז צו גרייט זײגען האםערס די

A אין ir

K

m

.



י3ן*^י ...,־דין*” זי• / ■•■ ײי ר

יוניאן מאכער דרעם פילאדעלפיער דער אין
אטא םעטועל פון

» ד > » בןו*וו. דז«*ױז דרזלז יז9יר*ר«ל9 1•

Difor n»M#די »לם ב*קאנט איז ®ילאדעצםיע t>r״ 
irw t, מר אמר ױניאן. דחנםםאמר רי גים Deipr זי

 ױניאז אונזער «ן ןנןרניע די ײ*ן־. איםזנר ויעען םיר
p וחגרם i ” P>« נים mutnmm קורמר » םים ביז 
ס im* זיי p  pm צייס צזפיעל פאחצארעז םיר m s 

מר אױ«װג«ינ*ן  ױניאן אונזןר ח*ם דאס ״.um איז ,ו
/ נוםצען. וועניג מבראבם
m םיר v n ,געלעוזנם D ip זוערםפוצע דאזינע די 
jrraat אונ־ אױןו געײארען *רױסנעווארפען איז וחנלמ 

 אויםנענוצם *וסונפם דער אין IVP טעםימייט, •ראדוקסיװע
ute pram * םיר נוצען איצט און צװעס, בצםערען » םך 

or ט אין אױס* i n .ריכםוננ
 םיר האבען װאכען עםליכע יעצסע די פון םעך אין

 *ו קאםאײן אינםענםעוען אבער מםילען » *נמנפירט
»in־tPn »or ױניאן די אין «*זי*ת אונמר im v, בא־ 

 אק זיינעז ותלכע **לממן, דױם *ו באצונ אין זתחנרם
סלזז פון *ייס חנד  םיר צוריקמגאמען. putor סעזןון״ ,

מז  סייל אונזער זאםלזנן *ו צרפאצגו־ײך געותן »ױך ויי
i n  im i אנו־דמלעם ל*פ אין ?ייברערי ^ןזיגנער־זיגםאן 

 איז »לעם םון וױכטיגםנמ דאם *בעו־ םאנאםארױם.
 איצט פיחרען םיר װאם תאםייז, ארגאניזאציאנם אװנזזנר

o פאר ענערגת נאנצע אונזער בצונוצען םיר <).1 n  dm 
p m חאבעז םיר און p tr נעװיםע פארצייכעגען צו איצם 

מן איצם ביז *רפא^נען. א  ipapr, 26 *רגאניזירם םיר ה
n in e  m m  r« ו זיר נעפינעז*  900 םטרייס. איז ג

i. פארװיקע׳צם זײנעז *רבי״םער d «p pm

מ דעד און «ע*ער נײע לײבעל יזנין
־ ; . ״ • ף

mtf> m\ פאסירוננ זױכסיגע א נעהאט םיר ה*נעז םאגאט 
«p פון לעזער די ױניאן. אונזער i n געחןכםינסיים״. 

tie p ודיסען t r אינפארנאצי^ אונזער tit האבען םיר 
o קאנםו״אתט״ וו אמםערנעשריבען n איז ער׳שםעז i n 

i םים איםט, n 1»נ5םאומ j » t b  a m מנ מי  חאט ו
D גיייך irru tw לייגעל̂י סויזענם ווונחװ־ס o n ר* 
 אױוי שאתעקוסען איז לייבעל ױניאן עחפםמז פון גנדמן

n 26 םיםײאה אופן. •יחס־לימן » nהאט נמו־ץ, סען 
m מו ױי n די «ז צ n t r לע און» pddm iu  n n t it 
k 1פי םמעו־נמז m ױניאז, m «ז p ב»לע- י1 איז 

ױ זעהן «ו פאו־זאנמלס t« כאסים  א1קלא עוועםטער ו
ס «ז ם׳צעו־ליתײ די יױים,  האט באארד, דזעאינס װן

um צתןנמחט n»  a n יימל. ױניאז>
i ןס t( פיז םיחױי י1 פון תאגונוננ די i n -ה־עם 
D פילאחןלםיע, אין יתיאן םאמוי ip ױ אזוי «תקס  זײ ו

 אינסעו- די נעםירט ,pm 1933 חא̂כ ױניאז פילאוזלשיעו־
i איז װיכטינסײס 1אי און אויסמטיע «ום גמ«מע? n 

ip םיט זי װעם כאוחנגונ^ *־בייםעו־ אםןדימנעו־  o n 
jp פון םאמ o n p לייבעל ױניאן i n אינטעמעעצנעל 

jponoM וױכסימ זײזןלכע בחממז tn. אױך איו עס 
ו ײעז־ם D חט־םאנע], ז ip בייחנ ®ח *רבייםער די m w,
pn o 1*אונס w n n ’D i n מא־םמערליים, זייע־ע
 ענםר סיס תאמגן חמםאז, זליזאבעס און אימנעו־ איליי
o אכמנוסעז זיאזס n גריםעגם* i n  iJ tn w אח ױניאן 

. xpdi'd די
מתנות ש«פ דרעם

ppo’tt i «ז “אי־בייט* די סיר, «יי n און t r״i n 
מ * ײ *J זיי־ גרעםםע די םון אײנע איז

m ס ח u« ו m, מן א סאעצתלזןן » אוייי ב׳צלאסען, ה
w r ,24 טיסינג i n  ipof r w itסעז tan pm  jn>B

י ח« י ^, י נ כמחס־םאן, אתתו־ באדאנמן מ יו
אר־ אויםגעציימגכחנו־ pn Ktc ליבער«םיח אמנ נײחס•

 *ו אים אנעממכוננ 1םיםע פון אויםװוק *לם און בײס
טתנה. עעהנער א םיט נא׳פענסען

jjp גלייבצייסיג m ו אנע־קעגוננ 1אונזע אוים 1םי* 
ip r o  i n״^n חאארםםענט. ם1םינימע פון

ק»מיםע: די
וועבער. י. און *לאםקין 1 כערגער, נג

קלאוקםאכער. די צו ערקלערונג
 אין ̂יםילעטס ערמײנען עס וױ צייט ^ננגעחנ א *וין

 עילעםעגנתז, געװיםע םו ירעסע, דער אין ג^סימז און גאס
 ־ip *ביילדינג :נאםען םיט׳ן אונםער זיך צייכענען זחגילכע
עװענױ״. טע7 612 און 500 גוםער םיז םיםעם
 אר־ זײנען מרײבער, ליםילעט די זאגען קאםיטעס, די
 מילחםה געגען קאםזי א םירען צו צוועק פאר׳ן גאיזירט

̂כע די, סים םיר וױ£נן און t ווע jn w היגטער
 צי דיםסוסיע, קײן אין ארײגילאזען ניט זיך קאמיטעס, די

 װיכ־ אזא םירען צו אזוי װי וועג בעסטער דער איז דאם
 געוחגן גיט זואלט עם צי און סאםף און אגיםאציע טיגע

̂ען אםיציעילע די אז זען, צו ראםזאםער  דער םון קאנא
̂ס, די װי ױגיאז,  אנדערע און גאנצע אלס ױניאן די <אסא

 דער םון אגםיחגר די זײז זאלען ארגאניזאציעם, ארבײמער
באוועגונג•
 די םון אײנעם איז געזען אויך אבער האבען טיר
̂עטם, ̂כע דיםקוםירען אויך ורעילען זיי אז ̂ים  רײן אזעי

̂אוס אין ילאגע ״די װי פראגמז ױניאן  די״ און טרייד״ קי
ען םאי״. ערמטעז פון םר־אגע דינג די סיר, װ̂י  סאםיטמס ב̂י

 א זײנען װעלכע עװענױ, טע7 612 און 600 נוםער םון
 דע־ קאטראצ פון אויםזיכט דעם אוגטער מטײען און ם"ל

 אז ערקילערען, דארום באארד, דדמאינט םון סארטםענט
̂יכקײם קײן ניט םיר טראגען נאר ניט  םאר םאראגטװארם
 קאםיטעם ביילדיננ גערוםעגע אזוי םון,די אקטױױטעט דער
 אויך איז עס נאר בילדינג, אויבענדערמאנםען דעם םון

 זייערע טאמםיק די אז איבערצייגונג, מרענםטע אונזמר
 אוםצר איז דעםאראיציזאציע צוטומאעניע, ארײן בריעגט

 פרעםטידפ דעם עעדיגט און ארבײמער, די צײישעז טרוי
<אנצע. אילם ױניאז דער םון

h 500 ־vdtm \\s !ירךיוג \i \\*h
יאך^צזפ^5ךפ צוגפויג רפצ

'\ױא\. סראגססלאכפר ב$זאדד דוטאױפ
 בעלזער י.

 1קאה אב.
םיילער ה.

 5תאטע< דזמארדזמ
>x בארמאן 

̂יפ  גאיודענבערג םי
 נאגתר טעאר<ם

^וגערמאן. טאקם

רעזאלוציע. אנערקענונג
 םאתאטעלס םרעװיהם, י1הענ םון אלבייסער י1 ,1םי

w גענעראל א בײ ir םיז אםים איז סיסייננ PM?P a n 
 םון רעזאלוציע א אן איינעסיטינ נעסען באאח־, חמאינס

ip •יז קענונג1אג< d u  i n בײם1א •p אוגזער M r• 
 ביזנעם 1אונזע צו ײייד P* לובאמ. 1ע1י1ב ם׳צערמאן,

in n •  ,d jp ih t 'k םוז איז גאילד׳צםיין לואים ip rm tP D 
p• אינדאםמ־יעל in t i•  ^ tpoD iM tn צםאז.1קוי

 VDtMDin n האבעז אנעױקענוננ םון אויםדדוק אלם
ijm p r 1צ םתנות געמנבען •i r n i 1באז1ל in t i•  tv pm 

גאלמסיי^
r. 1 עחןניצ־אנץ, י. t i,אזענםאל

KftP*ןי _ ־ י 1 ״ ־ י ־ ־ ־ ־ ,־ ' ־ ן ^

058PS5 כןארו דזמינס נעשןגעל אינסער פץ פײערמנ מו ערשפער נארפימר איו
גזפופרוםזמך. ,ן א < ו א p ס. םון

אינטערנעעא־ דער םון *אקאיצס באארד דזמאיגט די
 באילםיםאר, איז ױניאן װאירקערס !ארמענט ^ײדים :על

 ױם ארבײטער איגטערגאציאגא^ען דעם געפײערט האבען
 אין סיטג^יחגר, ע5אי םון פארזאםיצונג טאסען א דורך טוב

םםרים. םרײנקיצין \ועסם 118 הא*, קאדאא
 דורכגעםירם איז םייערוגג דער םון טיי^ ערעטזגר דער
 פראגראם, םוזיקאיצחפער צוגעגרײםער גום א םיט ג?\וארען

 טענצער, אותראינישע און געזאנג סאלא^ וױיאאין פון
 אנ־ א*ע בײ באגײםטערוגג ארויסגערוםען האבען וחג^כע

 םיײ םאי עחפםער היי־יאריקע די אז םיהיל, איך זועזעגדע.
 צײט. יצאנגע א געדײנ<זען םיטגאידער אונזערק ווע^נן צרוגג

 אנ־ םון ערפאילג אן געווען איז פראנראם טוזיקא^ימע די
םוף. ביז׳ן םאנג

 םיין נאך איז, פראגראם דעם םון 5טײ צוױיטע די
 דעם צויציב עם איז וױכטיג און #<ויכטיגסמע די םיינוגג,

פאקט: םאיצגענדען
 5צא גרויםע א ארגאניזאציע אונזער אין האבען םיר

 װאס באגרין* וױיניק גאנץ האבמן װעלכע רעסרוטעז, גייע
 איז זײ םאד טאי. עחפטעז דעם םון םייערונן די םיינט עס
ת גאנץ א עס  זאגעז, צו םיך םרײט דעריבער און ז»ך. ני
 גע־ געהאיצסען זײנען װאם רעדעס ?ורצע די דורך אז

 צװעק אונזער םיר האבען רעדנער, אונזערע םון װארען
 אנ־ װי דעם, נאך וױי^ יאצעגם.6 הונדערט דערגרײכט

 האס באיצטיםאר, אין אדגאנײזערין די באםבײם, דדפע^א
ר דער װעגעז ע<ןילערונג איר געענדיגט טע ^  םייע־ מאי ע

 אד־ דעם םאר איז דאם באדײטוגג א פאר זואם און רונג
ם בײםער א  נעקענט םעז האט ׳ט5װע< גאנצער רער םון ^

עי די אױח לעזעז ם׳  האבען זײ אז אנװעזענדע, די פון פני
 נע־ האבען זײ און באנוםען גוט נאנץ ערקלערונג די

 ניט יעצט ביז האבעז זײ װאס געשיכטע, אביסעל לערענם
נעװאוסט.
 אײניגע געװארען געםאכט זײנעז באםבײם םיס נאך

 צײלען, די פון שרײבער דעם פון באםערקונגען קורצע
 דער םיטינג. דעם פון טשערםאן דער געװען איז וועלכער

 דע־ עדױקיישאנעל אונזער פון דירעקטאר עדױקײשאנעל
 צוזאםענ־ אין גערעדט האט מאפקרױו, אטא פארטמענט,

 םון װיכםיגקײט די און ם»י ערשטען • דעם םון זזאנג
בילדוננ.

םטאר, םארק ברודער געווען איז חגדנער לעצםער דער
 אונזער םון דעםארממענם עדױקיישאנעל םון דירעיןטאר דער

 דיזען םאר םפעציעל געקוםעז איז וועלכער אינטערנעשאנעצ,
 אונ־ װאם בעסיטע די םון געווען איז חנדע זײן צוועה.

 אײנדרוס דער איז געהערט װען האבעז מעםבערם זערע
. דױערענדער. לאננ א זײן וועט טעמבערס אונזערע אויח

 פיײ טיר וועלען יאר נעסםטען אז האםען לאםיר
 ארגאנײ פראצענט הונדערם א םיט םאי ערשטעז דעם ערען

אעדוםטריע. גארםענט לײדיס דער איז שטאט זירטער
װאם די אלע צו דאנס א אױסדריהען דא װיל איך w 1 nmn pim«i tMiwnו tSuMW

דאנקט. טשערמאן שאפ א
״נערזןכםינקײט״: פון חןדאסטאר װערםער

 אנס1 םיין אויםצוװישן ■לאץ שטיקעל א סיס ערלויבם
o 1םא םינעה און <ױינבעת •ון אועײטער זײ 1צ n ט־וײ 

 ים-11א םאז,1םעע 1זייע ,1םי האבעז זיי DMtt צוטײימז םען
s«r i בײ נעװיזען r t םאי, ־םזגן4 דעם םון םיטיננ 

i n  ipd jik םון לייסוננ o n אנעגס, ביזנעם •in n םריז־ 
in ׳פוועםטער םיינע םאן. n •  pm םיך האבעז i n ’tt עו־ 

D^njnt זייער אלס bm t םארםליכטע איך ן1א םאן1נ»וע 
 ארבײטער זײ 1םא בעסטעם טיין מאן צו ױיטער1 אױך זיד
m אין t.*

m ,א*•• «וו ®*ערםןןן נליס

י • ד •• - ׳ ז ^ ׳ } C ׳־ ■ י ־*דמ1 ‘ ז

ע ענו רגן ע ע. אנ ױ מ ל מ ע _ ר
 660 קא״ דרעם לימײקרעפם די פון ארבײםער די םיר,

 םאםאמפ־ אין בא»עם א בײ פארזאםעלם עווענױ, טע7
 געזואחנן געגעבען איז װאס װילעדזש, רוםעניען ססי׳ם

:באשלימז םשערםאן, שאפ זייער לכבוד ארבײםער די םון
דיעד םאר םירער מניאן אומערע דאנסען צו )1

םאדערונמן. ױניאן געוױנען אין ארבײם גלעגצענדער
בריחנר די קאםיםע, פרייז אוגזער דאנקען צו )2

^יבגא̂ג און לאגגםאן דיכטער. דזשײקאבם, וױינשטײן,
אױם םיילט װאם קאטיטע אונזער דאנקען צו )3

און ברוק דיכםער, ברידער די פון באשםעהענד ארבײט,
לעװיז.
 M בדודער משערטאן, שאפ אונזער דאנקעז צו )4

 סים פרעזענםירען און ארבײם גוםע זיין פאר םפעקטאר
געזונכתר־ םראגען אים װינשען און זײגער גאלדענעם א

הײם.
 J22 לאק. לעםינגער, דזשעס

•22 לאק. וױינשםיין, סעם
.60 לא^ בראונשםייז, סעם

M <אק. םשעדראף, דזשעק

טשערמאן. דעם ®רעזענטירען
 206 היקע, און דעלםאנםע םון ארבײטער די םיר

 אין כױםינג א בײ םארזאםעלם סםרים, םע39 וועסם
באשליסען: אםים, באארד דזשאינמ

 םשערםאן, שאפ אונזער צו דאנס א אױםצודרײןען
 איבערמבעגע און גוטע זײנע םאר טארגאװיטש, ברודער
 פרע־ ורערםםולען א םים אים פרעזענטירעז און ארבײט

זעגט.
 אונזער צו דאנק א אוים טיר דריקען גלײכצײטיג

 הילוי זײן פאר גאלדשםײן, םאהס ברודער אגענט, ביזנעס
צײם. יעדער צו אונז גיט ער װאס

.117 לאס. באדלענדער, ב.

 J.17 לאס. םעטץ, ס.
.9 לאק. קירשענבערג, ם.
.9 לאס. גראם, ט.
^5 לאס. םאסקאװיטש, ד.

<ן.5?$סױ רי 1

בעאמטע. סלאוס פאר אנערקענונג
 א געװארען געגעבעז איז אפריל, טען26 דזגם שבת,

 און קאהען םון ארבײטער די םון באנקעם גרויסארטיגער
 עס און קושנער, ם. אגענם, ביזנעם זייער עהרען צו באיליז

 דיס־ צום אנערקענונג געװארעז אויםגעדריקט אויך איז
 אד־ פרײז דעם און קאפלאן, ברודער םענעדזשער, טריהט

עטסין. א. ברודער זשאםטער,
 ױניאן קלאוסםאכמר דעד םיז םירער פראםינענטע

 די םון טשערלײט די און געװאתנז אײנגעלאדעז זײנעז
רעדעם. הארצעע געהאלטעז האבעז שעפער

 ברודער םון געװארעז געהאלטען אויו זײנעז רעדעס
עטקין. און קושגער סאפלאן, צוסערםאן,

 די און ברײטעל ברודער געוועז איז טאאםטםײסטעד
 ברידער די םון באשטאנען איז סאםיטע אראגדזשםענטס

ראכלין. און פעםער פארהער, זוינער, דייטש, ברײםעל,
^\ויגזןן. רי

םירער. די דאנקט מעמבער א
 אן ,117 לאהאל םון מעםבער א טילגרוים, טשה איך,

 אױם דריס שאפ, פאסקורעס און זױלנער פון ארבײטער
 אונ״ םון האנדלונג שנעלע און גומע די םאר דאנק טײן
 רינאלדא, ארן קוירצםאן גארדאן, ברידער אפיסערם, זעד

 םיטלען געזעצליכע אנגענוםען האבען זײ װאם דערפאר
 איך װאס דערפאר שאפ םיז אזועקשיסן גױך לאזען צו ניט•
 און לײם ױניאן טיט בלױז ארבײטען צו םארלאנגט האב
 קױרזד ברוחגר איך דאנק איבערהויפט אנדערע. קײנע םים
 אוכד בײם פארטראטען םיר האט ער װאס דערםאר טאן

 םון קרױודען טיך געלאזט ניט און םשערםאן פארטײאישען
באס. םון פארטרעטער

בױלגרום. םארים



r פארנעשומען איז ערעפעגוננ אםיציעלע די o r 
י און אװענם  נעעגמרם *וביםעצע זײנען צערעטאניעס ו

םנענראמן. תאם װאס שםודם דעם דורך מװ*רען  אוי
 נ&נ־ ברודער ב׳צויז האט ױניפףםיהרערשאפם אונזער פון

n צןר, p w o קור־ »תאצטען צו באוויזען *ווענם, פיז 
p צע in בא־ און םארבעםערוננען נייע די עיצדעחננרינ 

 «ר און נעװארען נעםאכם זײנען וו*ם קותםציכקייםעז
 *ר־ אונזערע ®ון פארטרעםפר די צו געוועגדם זיך ה*ט

 םיםנצי־ די צוױשען םאכען *ו באסאגם עם גאניזאציעם
in,זײ «ז וויםען זאצען זיי כדי ־ m vp ביצינע ם»ר 

 איינע־ «ן אין װאשיישאן אידעאצען אן פאדברעננען נעצד
אםםאםםערע. איינענער tv איז חײס נער

 זיך האט \**ס עצנער, םר. םענעדזשער, נייער דער
 פאם־ יוניםי די צװישען נאםעז גוםעז א נעשאםעז שוין

 םען װאס עםען נעשטאשםוצען זעהר דעם םאר ריאטען
 אײננעפירם האט הויז, ױניטי דער אין זזיי־יאהר שרינם

 םארגעשוטעז איז װ*ם םידנייט־נאנשעם, א — נ״זגם א
נ»כם. האצבע נאך שבת

ט הויז ױניטי די מנ  םיט אוים נעווצהגציך זין־ ציי
מ און םארװייצוננען שינסטצערישע איהרע  צינמרןר ריי

 דער חאט סאצ דעם אויו פראנראםען. רישדםוזישאצישע
 אוז עוצם, גרויםען » צוגעצוימן פו־פנראם ם״ישאצישעד

 נימגס א ענםדעשט ה#ט בייטאנ זונטאנ שאנצערט רער
 דזשעש ברודער צינעז און איינענעם אונזער אין טאצאנם
 א נענאננען םארצוירען אים איז • איז ?נם »ז' העצזנר.

 באדויערען און ווייסען נדפםעךםצעכטער, און שרייבער
 סאר־ גצענצענדער *זא איז ער אז צ»ע. םון ׳*ױן טיר

 זונםאנ, צעצטען חגרװאוםט ערשט זיר םיר ה*בען צעזער,
 דעם רעציטירט עדפאצנ ריזינען »ז» םים האם ער װען

.ypontpin » טונשעצענ׳ם

 Din וױין. אצםער ווי *י« טױז״ ״ױניסי *ווגזער ׳’
 םים אונז זי םאר׳שיכור׳ם סער *צץ ווערם, n פצםצר

m נאםור־ איז פראכם איחר טיט חן, אןן טדפםאש 
ra tte. חנו גדם  ותצדער, און םעצדצר די ווערצן י*חר מ

 ומר־ און שעהנער בזים־מצכמז און בױםנר .up* די
i באשותטער. און נרעםער שפיצ־פצצצעדי די ציםנר, n 

e v n  T V ױניםי אצטע די און שיפצאך טיט רײמר 
 ױנענטציכעז פרישען םיט באצירם יאהר iron \תרט «ױז
מ י o דורן־ «ןן <*ח י n דור צוױינמז צושטראכהנדעז 
ח ארבײטער־ באקצי^עס פרויען גרויסער אונזןר •

JIIM B
 װאס טיט תהן צו פארנענימן גרױםיגר » איז צס

p םארנעם, א «אר n m 1» כאציהוננ עםםעםישער אזן 
 צום אינםטיםוציע אן פארזןאצטצט *רבײטצר־או־נאניזאציע

ps pryu עז.ג»ס«מתי־^רב די
 זייכען װאס געםט, און דעצעגאטען חזנדארם אכט די
 צםי־ דער צו ארגאניזאציעם פארשיידצבע םון «קוםען
 ױניםי דער םון םעזאז םען17 רעם «ז ערזממנונג ציאצער

 זע־ באםרידינוננ נרױםע א תהאם «ימר תאבצז מױז,
o זמנדײ n די הויז. ױניםי אונזער פון םארטשריט 
 ברר טשערםאז, ענערנישער איהר אוז שאםיטע חױז ײניםי

 און אנערשענוננ גרױם םארדינם נאנצער, איזידאר דזןר
 צו זוםער־הײם אונזעד טיה אוז אדנייט זייער ®אר דאנש

ארבייטער־אינםטי־ עהנציכע םון טוסםער א טאר סאכצזז
M H B
i «ו n נעשר דערםאנם, שױן זוי זיינען״ עהועגוכנ 

tie « צאל נרױםע .p in פייצער״, און jwtt»jr*n פון 
 אפטpרnפיה די און איםט דער אין ימיאז־ארגאגיזאציעס

pe פיצ און יארמר נױ אונזערעnKטים ױניצנם, צםיער 
.o irvvrm בדאש. דובינססי
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באלאבאם אונזער

 wgn םזלדינער זיץ םיט — sgsgTgs דער און
עפער. פדלק גרויסע, םיט נןןלד דאס עעיפז

 — םירםלשםײן און גןןלד — •«ל«ץ א אין ער װאומט
 לאדען. און טיו־שן גאלדעבע םיט
 *ײן ^לדענע די םיט ידןרמג נןזלדעכעם עסם
םלאדען. גאלדענעם םים םארפײםט און

 — װיץ און פלאדען און חקרינג גאלדענע
p«» קיץ נים eep ער װײל jr זןזכען״ 
 ידץ רוחיג קר מלןןםם קישענס גוןלדענע אױף
װ^כען• חלומות גןןלדענע — ןװקןן*ענס ווון

m אץ «רױס פארמ ער ^  *׳- ייסאזץ ז
cans די pm p שמ$דם n am 

כדין, און געד ypiM חױקערדאך — שגײידערלמך די און
A A A g A A A W a 4 A M 4 A t e  k A A M U  A A A A  ^ A A קן ן ווון זיי זיג ײן 4HUדמרןךקװ ג

a a aai a a a a  I a a m a  i 4 A  aaA a a  ^ ^ j a ־.,A.*.« *■«- —*  כוולןןכןןם וותזןר את םזד םים ןןז קזןגסיק
 [jnfppj חעסדקלע גןלדען 9 ייין
— רואס װײסען ^דים — קארזןסהן pjpi793 9 r״■ י*יו

מקד דקר י *דדיסגשגו^־מןן^ ^•pn כריי
1
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