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TIGKEIT (Justice)

ימ?מ« ווארקערם נאוטענט לײדים אינטערנעשאנאל דער פון 1ארנא אפיציעלער

Price 3 CentsVoL XDL No. 7. Jersey City, N. J., May, 1931

חבינםק״ םעק. אח שלעזינגפר פרעז. פזן נאגױםונגען מאי ערשטע
אינםעתעשאנאל. דער םון םיטגלידער אלע צו

:שװעםטער און ברידער
 דעם םון םוב ױם דער איז םאי ערשםער דער

 דער איז עם קלאם. ארגײטער אינטערנאציאנאלען
 העכסטע די םארכונחןן זײנען עם װעלכען םים טאנ

 האפ־ גרויםע זיינע און קלאם ארבײםער פון אידעאלען
 און בעםערע שעהנערע, א םאר קאםף דעם אין נונגען

 םאי ערשםען פון םוב ױם דער װעלם. נערעכטערע
 אונ־ פארנרעםערם און נלויבען אוגזער פארשםארקם

 קעם־ צו לוםם די אונז אין װעקם ער ;םארםרױען זער
 ;כאװענונכ אונזער םון צילען נאבעלע די פאר פען
 םים סאלידאריטעט צו אײניגקײם, צו אונז רופם ער

װעלם. נאנצער דער פון קלאם ארבײטער דעם
 םא־ ארבײםער םון טאנ נרויםען דעם אט אין און

 ארביי־ דער פון םײל א אלם םיר, שיקען לידאריםעם
 נרוס כרידערליכען א אםעריקא, אין כאװענוננ טער

 םעל־ אלע פון און לענדער אלע פון ארבײםער די צו
 נע־ קעםםען פרויען און םענער װאו אוםעטום קער,

 נעגען לויךשקלאפערײ, און אונםערדריקונג גען
 םיט זיך םאראײניגען םיר און דיקםאםור און געװאלם

 םא- און עקאנאםישע אלע אבצושאםען קאםף אין זײ
 םענש־ דער פלאנען װאם אוםגערעכטיגקײםען ציאלע
הײם.

 אינםערנע־ דער פון םיטגלידער נעגריסם, זײם
 איגםער־ םון םאנ דער םאי, ערשםען דעם צו שאנעל

 זאל לעבען לאננ אײניגקײם. ארבײטער נאציאנאלער
 זאל לעבען לאנג ױניאן! אינטעתעשאנעל אוגזער

באוועגוננ! ארבײםער אינםערנאציאנאלע די
פרעזידענם. שלעדננער, בענחשאםין
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אינםערגעשאנאל• דער פון םיטנלידער אלע צו
שוועםטער: און ברידער

 דער פון ארכײםער די האבען םאי ערשםען דעם
 ער םוב, יום זייער םאר אױםגעקליבען אלײן װעלם

 אר- די און געווארען געגעבען נים קײנעם םון זײ איז
 נעםאכם טאג דעם אט האבען וועלם דער םון כײטער

 איגםערנאציאנאלער זייער םון אויסדרוק דעם םאר
 קלא- אינםעתאציאנאלער זייער פון און אײניגקײם

 םאג, דער איז םאי ערשםער דער םעךםאלידאריםעם.
 ארבײםער די צוױשען ליניע שארםע א ציהם װאם

 גרע- אלע אפ זוישם ער עקםפלואםירער. זײערע און
 אח לענדער אלע ייח ארכײםער די צװישען נעצען

באפרייאתס זייער םאר כאםף צום זײ םאראײניגט
ערםאל־ אלןן אז געדענקען, טאנ דעם םיר זאלען

 רע־ א נעווען שםענדיג זײנעז ארבײםער די םון גען
 האםנונ־ אלע w און אייניגקײם זייער פון זװלטאט

 הענ• צוקונפם בעםערע א אויף ארבײםער די םון גען
 דעם אץ םיר זאלען און אייגיגקײם. זייער פון אפ גען

 ױם־םוב ארבײםער• גרויםען דעם פון טאג היעטינען
 אונ־ אץ איז װאם אלץ, טאן צו פארשפרעכען היילינ
 אי־ ארבײםער הויכע די םארװאנדלען צו כוחות זערע

 םאר־ םאי ערשםען דעם םים זײנען װאם דעאלען,
 נעדענ- םיר זאלען און װירקליכקײם. א אין בונדען

 םיי• אתזער איז אימינקײם אתזער אז םאל, אלע קען
 וואפע שארפםםע אונזער און פארםענען ערםטער

נעזעלשאםם. םאציאליםםישע די בויען צו
סעקרעטער־טרעזשורער. חבינסקי, דייװיד
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 פאנעז פלאטערט פלאםערם.
 ;צאל אחן קעפ אינער
 חןרםאנען זיך זאלען

 ;אםאל אויך שםארקע
 באלקאנעז אויןן רייכע
 קול, ארגײםם חערען

םאנעז קוםען וואם די
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 שפילען, זאל םוזיק די
 ;כאר דער זאל זמנען

 — רײח־אויםאםאבילען
 !פאר נים — אפ זיך שטעל

 װילען און קראפם ארבײם,
 ;יאר צו יאר םון שםײנם

 צילען פוץ ציל דער כח
װאר. ווערען דאד װעם

 פעםםער. רייהען די אין
 םרים, נעוואגםע םים
 שװעםםער. בריחןר, זיך, צים
 ניםי זיך םארלירם אץ

 ארקעםםער, תיש. העכער
 לידי n קלי̂נ שטארקער

!זים אנםקענען אייר
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אלע jic ארבייםער *לע גר
 ippJw אלז םון און צעגתר זטער

 און סלאס אײן צו באלאננען
 זיי דארםען צוזאםען *לע

n orn\ גערעכםערער און בעסערער א םאו־ 
 גיט ותם םענש אײן װאו זועלם א וועלם,

jjnrurn אײגער און צוױינתן דעם איבער 
 — צוױיטעז רעם עקסילואםירען גיט וועם
 גרויםעז דעם םון הויפם־איתע די איז דאם

 טוב, ױם ארבײנתר איננמרגאציאגאלע!
 טוב, ױם א איז עם םאי. ןרשםער דער
 די און אייגינקיים די םאניפעסםירם וואם

 דער פון ארבייטער די tic םאלידארינתם
וועלם. גאנזתר
 אז נאך, באנרייפען ארבייטער אלצ נים

 וועלם גאנצער חגר םון ארבייטער אצע
 זיי אז און פאםיליע גרויםע א״ז זיינעז
 ותל־ םאר אינםערעםען דיזעצבינע חאבעז

 סעםםען, צוזאכתן דארפען אצזנ זיי מ
 פוז צאל די נוזםער אלץ וחנרם ojr אבער

 םון נעפיצ דער £9 פארשסעהען װאם די,
 אנטוויקעצם סאלידאריםעט און אײניגסיים

 דער אוז *רבייטער. די בײ םעחר אצץ זיך
 דזגר איז םאי ערשםען חגם םון סונ ױם

באוױיז, אימרציינענדסטער און בןםםער
 באװאוסםזינינער וחנרען ארבייםער די *ז
 פראגרע־ באוועגוגנ ארבייםער די »ז און

געוויגםען. נייע שםענדיגע םאכט און םירם
ivo בצױז דארןי « pip םעלע אב םאז 

 די םיז לאנע די תרםאנען זיד צוריפ, אויזי
 אין צענדער םארשידעגע אין ארבייגמר

u n און פארגאננענהיים נאחענםער גאנץ 
 װי אפשאצען ipipp ער׳פט גמן זתט ד«ן

 אר־ די וואם פראגרעס חד־ איז nr נרױס
 םאראיי־ זייער אין געםאכט חאמן בייםער
י.1?»ם ניננתז

 לזרס9ד9 איז םאי עראאמר דער ותן
 אר־ איננתרנאציאנאלען אן פאר מװאחנן

 אן פיו פאדערוננ די האם םונ, יזם בייםער
 דאן איז וואם ארבייסס־םאג, ־שםוטײ:ען8

 מי אױםנעדריקם מװארען, ארויסמשםצלם
 דא? זיינמז ארבייםער די פאנםאזיזג א

 זיתר׳נ ,אתאניזירם װייגיג סנוחנן גאך
 •Dpp די און שװאך געותן דעןן יתיאנם

 ותרק־ די אין ארבייםער די פון אצתיאספצ
 •pjnr נעװעז איז פאסײקעז |1א שטאכתן

אינ־ דער מװען איז באלעבאס •an ציך.

 שאפ איז ר
 נעוחנן זיינען ן

 די נעװאצט. גאר
 8 פון ארבײטם־טאנ אן

אויםנע?ו?ם ראן דערימר האט

 אוםעםום נאך ניט אז אםת, איז עם
p חיינם אםיצו איז i r 8 דער איענעפירם 

 אז װײםען, םיר ארבייםס־םא:. טטונדינער
 אין ווןרט אםערי?א אין אונז בײ אםיצו

 ביז נעארבײם נאך אינרוםםריע שטאצ דער
 טע?ם־ דער איז און טאג א טטונדען 12

 גאך םאוםח רזןר אין אינדוםטריע םיצ
 זוכעז נעהז ניט דארםעז םיר און םעהר.

 דער איז נאך האבען םיר אגדערע. בײ
p i^p אינדוםטריע דרעם דער איז און 
 םיל אזוי ארבײט םען װאו טעפער, םוועט
 באםעם, די און ײילזז. באםעם די װיםיל

 נמהר. װאם װילען זיך, םאר׳פטעהט
 לאנ־ אז צונעבען, דאך םוז יעדער אבער

 זײנען זײ הגם עטונדען, ארנייטם נע
 אויםנאם. אן איצט זיעען םאראן, נאר
 די םים אן װײזם םען אז איז, שא?ם דער

 אינדום־ און טעפער אזעלכע אויף שיננער
 א איז ארבייםם־טאנ דער װאו טריעם,

p׳ נאר נים איז כצצ א אצם צאנגער. ie 
ארבײטם־ ־טטונדינער8 דער אייננעםיהרט

 אינ־ םיצ pא מוין האבען םיר נאר םא^
 ארבײטם־םאנ. ?ירצערען א נאן רוםםריעס

 ערש־ די נעווען איז אינםערנע׳פאנעצ די
א אויםנע?עםםט האט װאס יתיאן, םע
 דאם װאם ארבייםם־ײאך, מטונדינע 40
 שטונ־ 7 װי ווענינער דורכשנים pא איז
טאנ. א ארבײט דען

 ארוים־ םאצ ערשטען *ום*  האט נתז ווען
 שטונ־ 8 »ז 1פי םאדערוננ די נעשטעלם

 נעדארםט םעז האם ארבײטס־טאנ דינען
 צי עם םעאריע ספעציעצע א אוים?צערעז

ד• אז נעהייםעז, האם עם בארעכםינען.
די אײננעשטעלם אזוי האט אצייז נאטור
 שעה, 8 ארבײםען דארןי םעגשי א אז צייט,
n 8 רוחעז p r דער״ שעה. 8 שצאםען און 

 לעת םעת איז שטונדען 24 די זיינען םיט
 םיר, וױיםעז אנער חיינט אויםנעפילם.

 רוהט םען ווען נים, נאר שאדט עם אז
 שצאםט םען וועז און שטונדען 8 װי םעחר

 די מאנ. א שםונחןן 8 װי םעחר םאצ א
 נאנץ ארבייטער דער jpp צייט צעדינע

 םארברענ־ צייענען, אוױי אויםנוצען גום
 אונםערהאלםוננ םאםיציע, pn םיט געז
 אצענ־ גמטינ?יים. נעזעצשאפטציכע און

 נע־ נים איצם ביז נאך םיר חאבען פאצם
 באסלאנזזן, זיד זאצען ארבייטער אז חערם,

 רער םים טאן צו װאם ניט חאמז זיי אז
 דער נאך בצײבט זיי װאם ציים, צעדינער
ארבייט.
 אר־ ארנאניזירטע די פאדערט איצט און

 םיז פאר?ירצומ וױיםערע א בײטערשאפט
 םוז אנמװי?לומ די Jארבײטם־טא רעם
ת די םאשיז, חנר  אר־ פון םעטאדען ני

 ערפינרונ־ גמכנישע םארשידענע די בייט,
 נאם • אויפ׳ן ארויסגעווארפען וזאבען גען

 בײ צוגענונמז און ארבייםער םיציאנען
ארבײט. פרינעז צו האפנוננ די אפיצו די

f
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 אר• םעכנאיצאגיעע אזוי־גערוםענע די
 אדבײטס^א־ די הײסט עם •בײטס^זיגקײם,

 דורך געװארען געמאםען איז װאם זיגקײם,
 דורך טעכגיס, דער םון אנטװיקאונג דער

 ניט איז ערםינדונמגן, טעכנימע נייע די
 ערמיינונג קײן גיט איז זי ^קאיצע, קײז
 אינדום־ איצע אין נאר צאנד, אײן אין

 איצ־ די װעאט. דער םון צענדער סריעלע
 אינטערנאציא־ איז ארבײטסיצאזיגקײט םיגע
 דעדיכעי םוזען ארבײטער די איז נאא,
 אר־ די םאהאײגיגט אינטערנאציאנאיצ זײן

באקעםםעז. צו בײטסיצאזיגקײם
 צו םיטעל װירקזאםסטער דער און

 ארבײטסיצא־ װאקםענדע די פארקאענערען
 אר־ םיז םארסירצונג די איז ארםײ זע

 םאדערונג נאהענטסטע די בײטס־טאג.
 אײנםיה־ די איז הײנט ארכײטער די םון

 ארבײטס־טאנ ־מטונדיגען6 דעם םון רונג
 ארבײטס־װאך. פינף־טאגיגער דער םון און
 דערםאגען װידער דא דארפען םיר און

 װי־ איז זי אז אינטערגעשאנעא, אונזער
̂ד אין ערשטע די צװישעז געײעז דער  םע

 א םון םאדערונג דער םיט ארויםצוקוםען
 ?אנװעג־ די ארבײטס־טאנ. מםונדיגען 6

אנד אין שאן  א אנגענוםען האם קיצי̂װ
 ירעסערס די םאר םאדערען צו רעזא^וציע

 ־6 א פרעס־םאשיגען םיט ארבײטען װאס
ארבײטם־טא^ שטונדיגען

 װעיצט גאנצער דער םון ארבײטער די
 און צײם שװערע א דווץ־ איצט לעבען

 ארבײטער םון םאראײניגונג שטארקערע א
 אינטערנאציאנאל און נאציאנאיצ סיצאס
 םאר נויםיגער און דרינגעגדער אילץ ווערם

 שטאר־ װאס און בעסער װאס װארום זײ,
 ארגאניזירט זײן װעיצעז ארבײטער די הער
 זײן װעם אײכטער אאץ םאראײניגט, און
סאםף. גרויםען זייער אגצוםירען זײ םאר

 םוב ױם דער איז םאי ערשטער דער
 ארבײטער םון אײניגסײט, ארבײטער םון

 ױם מאי ערשטער רער םאצידאדיטעט,
 יעדען םון ארבײטער די צו רוןי א איז טוב

 גאנ־ דער םון ארבײטער די צו און אאגד
 םאראײניגט, זײן זאאעז זײ אז װעלט, צער
 געװינסען נײע אויסקעםםען זאילען זײ כדי
 װעלען זײ ביז ®ראגרעסירען װײטער און

 אבצושאםען ציא זייער דערגרײכען ענדציר
̂אסען איצטיגע די שאםט ק  איז װאס געז̂ע

 אונטער־ און ע?ס#אואטאציע אויף געבוים
 םון געזעיצשאםט א אײנםיהחגן און דריהונג

 גלײכהײם, סאציאאער און עקאנאםישער
 ניט צװײטען דעם וחגם םענש אײן װאו

 דעם װעט אײנער װאו און עסםסאואטיחגז
אונטערדריסען. קענעז ניט צװײטען

״ 8 אנ ם ע ארבײטער די םאר ד
ע צי א ר ט דארןי אמעריקא אין ם

םאי ערשםער דער פ#ר
ען אז ל ס ט בײ ר דע־ צו דינען אויר ^

ג נ רו ע כ ד ר א םא־ זײער טאנםטרידן פ
אײנ־ דער פאר דערונג

פארזיכערונג. ארבײטסאאזעז םון פיהרונג
אינטערנאציאנא־ גרויסעז דעם אין אט

 ארביײ די דארםעז טוב ױם ארבײטער אען
זייער ארויסשטע^עז אםעריהא אין טער
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 זאא זי אז רעגירונג, דער צו פאדערונג

 אר־ געגןז םארזיכערונגס־םאנד א גרינדען
 צאנג שוזן האבעז דאם װי בײםס^אזיגסײם,

 ציװיאיזירםע די םון רעגירוגגען די געםאן
אײראפא. אין ̂ענדער
 װאס שםיצע, די גרויס צו ניט איז עם

אנד, אין ארבײטער די  דײטשאאנד, אין ענ̂ג
 אר־ דעם םון קריגעז װ. אז. א. עסטרײך איז

 דער םון םאנד םארזיכערונגם בײטם^אזען
 זײ אז גענוג, גרוים דאך אבער רעגירומ,

 ברעד־ אין שטעיצען זיך דארפעז גיט זאצען
גאם. אין בעטצען געהן אדער יצאיז

 אנ־ דארםען ארבײטער אסעריקאנער די
 אײרא־ די אויב אז רעגירונג, זײער װײזען

 םארא־ אזוי זײנען װאס צעגדער, פעאישע
 דאר־ און םיצחםה דער אין געװארען רעםם

̂ען םען ̂כע צא  אםע־ צו חובות גרויםע אזעי
 אר־ אן אײגםירעז געקענט האבען ריסא

 קען דאן םארזיכערונגס־פאנד, בײםםיצאזען
 װעט עס זיכער. אםעריקא רײכע די עס
 רעגירונג אםעריסאנער די װען גענונ, זײז
 םאר־ ארבײטסיצאזען אן םאר אפגעבען ז̂א

̂דער, די םאנד זיכערונגס  םאנט זי װאס נע
 אלס אענדער אײראפעאישע די םון אײן

חובוח. םיצחםה
 אילע־ םאר קיצאר שוין דאך איצט איז עם
 אםע־ איז האבען דא וועיצען םיר אז םעז,
 ארבײטסלאזע גרויסע שטעגדיגע א ריקא

 איצטינער דער אםייצו װען װארום ארםײ.
 םאריבער, זײן װעט קריזיס עקאגאםישער

 םון אנטװיקילונג װײטערדיגע די דאך װעם
 ניט זיך טעכניה דער םון און םאשין דער

שטעאען.  דאך איז ארבײטסיצאזיגקײט די ̂א
 איז עס .5צוםא קײן גים םעהר הײנט
 די זײן װעט עם גרויס װי םראגע א ביצויז

 איצטיגער דער װען ארםיי. ארבײטסיצאזע
 ארבײטם־ די װעם םאריבער, װעט קריזיס

 װעט זי אבער וועמגז, קילענער ארםײ אזע5
 ־בלײ שטענדיג װעט עס םארשװינדען. גיט
 רע־ די ארבײטסאאזע. ^ל גרויםע א בען

 אר־ אן אײנםיהרען דעריבער םוז נערונג
 װעט ד םא;ד. םארזיכערונגס בײטסיצאזען

 דרוה דער װען דאן, ביצויז טאז אבער עם
 זײן װעט ארבײטער ארגאניזירטע די םון

 ארבײטער די װען איהר, אױף גענוג שטארס
 םאדערונג זײער םרן אפצאזען ניט װעיצען

 םאר דעםאנסטרירעז שטענדיג װעיצען און
איהר.

אנטשײדונגםון די
אונפארטײאײ דעם אנטשײרונג די
םר. טשערמאן שען אומפארטײ״ פץ

 אינגער־ רעימאנד טשערטאן אישען
פרא־ יער זאי סאל רעחצירען װעגען

רעתצירען םון נע 0װא װײדזשעם
 ם א װ וױידזשעם, פון העכער ױינען

װי העכער זיינעז מינימום.
 איז םינימום דער

 דער םאר גינםטיג גענוםען איצגעםיין אין
 א םאד איהר באטראכטען םיר און ױניאז,

 ניט אונז םאר דאך איז זי אבער זי:,
 ױניאז די צוםרידענשטעלענד. גאנצען איז

 ספע״ דער אין געװאונעז םואשמענדינ האמ
םאנו־ א ײאס דעם, וחנגען קאאגע ציעאער

A
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 רעדוצירם האם פעהטשורער
 א דאאאר 48 םון װײדזשעם

 געזח ניט האם ױניאן די אבער
 געגעבעמם דעם איז באויז דוגג

 #נטשיידח אן געװאצם האם ױניאז
#ר.יו עם םראגע, דער םון עיהר דעם  »ויב4

 זײנען וואם ארבײםער, אן םון װײדזשעס די
 איבערהויים העגען םיניםום, דער װי העכער

 םון צושטיםונג דער אהן ווערען רעדוצירט
 און באהויפםעם האם ױניאן די ױניאן. דער
 ארבײםס־^וין םיניםום דער אז רעכט, םיט
 צאגכזאםזד די פאר געװארן אײנגעםירט איז
 פאר־ םאצ אצע ס׳איז אז און ארבײטער חג

 אויך זיך האט עס און געװארעז שםאנעז
 םעהר ארן שנעצערע די אז געםיהרט, אזוי

 געקראגען האבען ארבײטער פראדוצירענדע
 האם ױגיאן די םיניםום. דער וױ העכער,

 דעם אין אז אגגעװיזען, רעכט םיט אויר
 זיך רעדט עס װאו אגרימענם, םרן פוגקם
 צו קלאר עס איז רעארנאניזאציע, װענען
 געצאיצם װערען װאס װײדזשעס אז זעהן,

 רעדױ נים קעגען םיגיםום דער װי העכער
װערען. צירט

 םראגע די דעריבער האט ױניאן די
 האם און פרינציפיעיצע א אלס עשטעלטג

 אזוי אנטשײדונג. פרינציפיעאע א געװאיצט
 אינדאםטריעל דער געװאלט אויך עס האט

 ניט אבער איז אינגערםאיצ םר. קאונסייצ.
 פרינצײ א ארױסצוגעבען גענויגט געװען
 זײן םון קען םען הגם אנטשײדוגג, פיעילע

 אנםשײדונג זײן װעגעז ערהיצערוגג גאנצער
 דעם צו נאהענטער שטעהט ער אז זעוזן,

ױניאן. דער םון שטאנדםונקט
 א איז אגטשײדונג אינגערסאיצ׳ס םר.

 םאר גינםטיג םעהר איז װאס סאמםראםיס,
 אינדאםטריעצ דעם םאר װי ױניאן, דער

 דער־ ערקצערט נים זיך האט ער ?אוגסייל.
 איבער־ טאר םאנוםעהטשורער דער אז םאר,

 זיײ װאם װײדזשעס רעדוצירען ניט הויפט
 זײן אבער םיגיםום, דער װי העכער נען

 םאגוםעס־ דער אז דאך, איז אנטשײדונג
 קען װאס אײנציגער, דער ניט איז טשורער

 װאם םראגמ, א איז דאס באשאיסען. עס
 צום ׳ װערען געבראכט םאיל יעדעס דארף

 םאנױ חנר און טשערםאן אוגפארטײאישען
 בא־ עס װאם באוױיזען דארף םעקטשורער

 װײדזשעס, די רעדוצירען צו איהם רעכטיגט
 דעם װי העכער, געצאיצט האם ער װאס

םיניםום.
 מר. םאר אז צוגעבעז, אבער װייצען םיר

 א זעהר געװען םראגע די איז אינגערסא^
 אין זיך געזוכט האט ער און קאםפאיצירטע

 האט ער װײט װי םונאנדעדצוקיצײבען איהר
 אונםאד־ םייל אזוי זײץ צו און געקענט :אר

געסענט. האם ער וױ טייאיש

ער 1צ רינג ארבײטער דער ד
 סאג־ זײז צו הומם קאנװענשאן

װאשינג־ איז וועגשאז פון
האם- םעהר םים טאז רינג ארבײטער

 איז גאויבען און נונג
איז. עס װען װי כוחות, זײנע

דער אין האט רינג ארבײטער דער

 אין פאנווענשאן ;דק פח ציים ישען
 װאשינב־ p* *ינםינער דער און גא

̂םאכם ירא־ שווערע גאנץ א דורכנ
 עגד תאבעז װעיצמנ האםוגיםםנן, די

a ברעמנן נעפראבירם כסדד יאתר r t 
 האמז און אינוועגיג •יז ארבייםע^ריע

 i נאתישס ארבייס ברעכערישער זיתר םים
 ד^ומן זיך, פאר דערגוײימן געתענם

a גותכען •ראבירען צו באש^אסעז ^יך n \ 
ײ אויסענוועיג פון ריננ ארבייסער  ימד ו

 דזדכ־ בוחות דיערע אאע ארנאניזירם בען
jדי ארבייםער אין שפאצםוגג א צוםיהו־זנן j 

 עס געצונמ^ גאטיר<יךי|ים זײ איז דאס
 תאםוניסםישע די פאר געורעז נים איז

 שםארקע, גרויסע, די שפאיצםען צו כוחות
 ארביי־ םון ארגאניזאציע אײנגעפונדעוועםע

 איהם האבען זײ אויב אבער רינ^ םער
 אבער זײ האבען שפאיצםען מקענם נים
 אפ• האבעז זײ שאדען. געםאן איהם דאך

 םיכד םויזענד פאר א איהם םון געריסען
 ברענםשעס, םאנכע צושםערם און גצידער
 אפרייסען. געקענם נים האבען זײ װעיצכע

 כדמ־ נייע וחגז ציים, איצםיגער דער איז איז
 r איז קרינען, ׳צו שווער אזוי איז גיצידער

ו ווזנן שאדעז, דער  םארהעלםניסםע- אם̂י
םייצבארער. גאנץ א דאך האײז, סיג

a

 סאםוניסמען די פון אנגריף דער אבער
 אויםגע־ האם רינג ארבײטער דעם אויף

 םעםיגקײם ענערגישע באזונדערם א װעקט
 םימ־ רינג ארבײמער די םון רײהען די אין

 םאר םיטגיצידער נייע שאםען צו גיצידער
 האם ארבײם די און ארגאניזאציע. דער
 ערםאיצג. גרויםען א םים געקרוינט זיך
 קאנ־ זײן צו קוםט רינג ארבײטער דער

 פאריצוסט א אהן װאשינגטאן אין װעגשאן
 דער איז דאס םיטגצידער־צאא. זײן אין

ױ און שטארס װי באוױיז בעםטער  סאציד ו
 האט ער אז און איז רינג ארבײטער דער
̂ע  אר־ זײז םים שםאילץ זײן צו רעכם א

 און םרייהײם דער םים און :אניזאציע
ידער זײנע םון איבערגעבענחײם  צו םים̂ג

איהם.
 אר־ דער אז זאגען, צו איבריג איז עס
 קאגװענשאז דער צו קוםט רינג בײטער

 םאר־ גרעסערען א םים װאשניגםאז אין
 און שםארקער גאך םינאגציעיצ און מעגען

 םארםע־ דער געווען. איז ער װי זיכערער
 אײן אין האלם רינג ארבײטער םון גען

 םון איינער םיגאנצי̂ע איז ער און װאקסען
 פראםויר־ שםאר?םםע און זיכערםםע די

 שטאםעז פאראײניגםע די אין ארדענס נאא
אםעריקא. םיז

 בא־ אויך זיך קען ריגג ארבײטער דער
̂ער ברײםער זײז םיט ריםעז  םע־ קולםורע

 און ערציהונגם־ארבײם זײן םים םיגקײט,
 זײז געםאן. האם ער װאם הייצםס־ארביים,

 דערצעהלם סאנוועגשאן דער צו באריכט
 ־ און םעםיגקיים רייכער א זעהר װעגען
 זײנען װאם ד,5גע סוכתן גרויסע װעגען

צוועק. דעם פאר געװארען אויםגעגעבען
 באזונדערם האם אינטערגעשאנעצ די

j ארבײםקר צום געםיאען םרײנד^יכע j n 
צײם, יעדער צו האם ריננ ארבײטער דער
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און Dpitm pn p» ערפאלג
 מנסער שעחנער,

פיז מזיםכמגץ ויי ן

 האם סקוא רענד די
o 25 געפיתרם n*

 ױבילעאום יעחרעען t*UB װביל^אום
ל הו ם ד ענ עקזיםםענץ. איהר פון ר

 עוצם נרויםער דער
 וו*ם עוצם, פארמידענארםינער דער און
 דעם איז באטײצינען זיך נעסובתז איז
 דער איז םסוצ רענד חנר פוז טונ ױם

 םאציאציםםיעע די אז באוױיז, מסנמר
 דעם טראנט װאם ביצדונגם־אינסטיטוציע,

 נרוים נעװאונען האט סקוצ, דעגד גאנמז
אנערסענונג און ■*■וצפדיםעם

 איז םפוצ רענד םון ױביצעאום דער
 ױם־ ם*ציאציסםי׳מר א בצויז גים נעותז

u םוכ, p ראדיקאצע אצע םון םוב ױם א 
 ױם־ דעם איז םענשען. •ראנרעםױת און
 צאםסי פראםעסאר באםייציגם זיך האט םוב
tv ,ניים־ פירענדע די םון אייגער ןגנצאגד 

ו  ■אר־ ארבייםער עננצי׳צער תו «| מ
*i פראפעסאר םיי; m ,אכמ־ דער דױאי 

 פראםע־ «ד*נ*נ; און פיצ*ז*יי ריסאגער
 זויס־ םיז םאיקעצדזמאחז אצעמזאנדער םאר

pנאנצע א און אונױוערזיםעם, ןנזינער 
 אםזד דעם פון װארנחאנער אנדערע רייע

 נע־ tsnvDjruir■ איז ראדיקאצען ריקאנער
דאגק•

 די וואם יאחר, 26 די פון םמך ײש אין
 איוזר איז חאמז עקזיםםירט, ספוצ חננד

 געצעתם םרױען איז צײם ױגגזנ םויזענםער
 בע־ װי תנפען, זעצבםנדפטזננדיג און פריי
 »י און סצאם ארבײטער דעם רינעז *ו םער

 און ׳פעהנערע » בעסערע, « ׳פאםען *ו
 זז*ט םסוצ רעגד די אםעריקע. נערעכםערע

 דער םאר םיחרער וזונחנרטע ארויטנעגעבען
 זי און אםעויסע אין נאותגוננ אדבײסזנר

 דעם פאר פרײנד םויזזנדער ממאםען תאם
אםעריסע. איז סצאם ארבייטער תעםםזנתן

 וויגד די פון איינע איז סקוצ רןנד די
 אינםםיטוציעם, מעחנםםע די און םינםטע

 םאר־ in גאוממננ םצציאציםטי׳פע די װןום
o a pזי אז װינעען, בצויז מנען סיר איז ׳ 

ip> אוז גרעםער װאם ענםװיפצען זיך Difn 
 tv װײטערדינע איתר אז און מםארקער

 מעחר » און צייכםערע א זײן <i»t זיסטננץ
jnraann םארנאגגענח־ים, דער אין »י 

מן ז*< זי כדי  װירקזא־ נאד בזןםןר, נאך «
ד  ארביי־ חנר רינמז *רפןזצנרײמר און «
נאװצנתס גמר

1■P■'" PP
f t  PH A  A  P^  aftנערעכטיגקײם

פארביי־געהענדינ
. פון ן ו י כ צ

̂יאנען  םעז1 דעם זחנלען ארבײטער םי
 אבער אםעריקא, אין ארנײטען גים םאי

 *יבעאםם םיח זײן נים עס גרויפ װי
 עם עטארק װי און מאי iwwmf דעם צו

 ערמטער דער אז װאוגמ, סיין pn גיט זאא
 אדבײטער אאגעםיינער אז ווערעז זאא םאי
 ניט ז#יצ סײנער וועצכעז איז טוב׳ ױם

 ווע- גיט דאר אבער איך װאאט ארבײטען,
 ארבײטען, נים םין אזא איהם אין זעהן לז\
 אםעריקא אין האבען עם ען5װע םיר װי

 אזא אײדער םאי. ערעטען האײיאהריגען
 נים םון םאי ערמטען ״ערם^גרײכען״

 םארמװעכטער * מנסער עוין ארבײםען,
ארבײטען. םון םאי ערמטער
 ותן טוב, ױם * איז ארבײטען נים

 אר־ די ̂עגם םען און ארבײם האם םען
 ױם קײז גאר אבער איז עס אװעק, בײם
 עס װײא גים, ארבײט םען װען ניט טוב
ארבײטען. *ו װאו גיםא איז

 דער דאך איז םאי ערעטער דער אבער
 ארביײ םון םוב ױם אינטערנאציאגאצער

 דער םון ארבײםער די אז און םער
 און d«*p אײן צו באצאנגען וועאט גאנצצר
 זײ קענען איגםערעסען דיזעאביגע האבען
 אר־ איצטיגער דער םון זעהן קאאר טאקע

 אםעריקא אין באויז ניט בײמסאאזיגקײ̂כ
 אר־ םון םאסע גרויסע א פאראן איצט איז

 אד־ רי לאגד. יעחנן אין גאר בײםסאאזע,
 און אינטערנאציאנאא איז בײםסאאזיגסײם

 אורזאכען דיזעאביגע םון אוםעטום קוםם זי
 דײ סיט װערען נעחייצם אוםעטום \vp און

̂ביגע ̂ען. זצ  גאהענם־ ערעטער דער סים
 אר־ םון םארקירצוגג די איז םיםע$ םטער
 דער איז ותרם דעריבער און טאג, בײטס

 ארויס• םאי ערמםען דעם וועצט גאנצער
 םאדערונג די ארבײטער רי םון געעטעאט

 ווע- םארסירצט זאצ ארבײטס-טאג דער אז
 אינ־ דעם עוח באוױיזם אאיין דאם רען.

 אר־ חנם םון כאראקטער כמרנאציאגאצעז
 טאי ערעםער דער אבער ^אם. בייםער

 אר־ אעטערנאציאנאצער אן באויז ניט איז
־ גארא טוב, ױם בײטער יס יאא  סאצ

ימער  ארבײטער אינםערנאציאנאלער ט
̂יזם דער און םו^ ױם  בא־ א האט סאציא

 אר־ געגעז טיטעא זונדעמדוױרקזאםען
̂אזיגקײכג ̂יזם דער בײםס  םאר־ םאציא

̂וינען די *ז צאנגם, ̂עז די און םא  םון טיכ
 באצאנגעז זאאען אאגצםיין אין סראדוקציע

 םאמינעז די ווען און ארבײטער. די צו
 וועצעז ארבײטער, n צו כאאאננצז װעצעז

̂עבאמים די זײן זײ  םאמינען די איבער בא
 םאמין די די. איבער םאמינעז די נים און

 פון ̂עבען דאס םאכעז צייכםער ראך יתט
 קײן pn גיט םעחר וחנט n ארבייטער. די

 פאר רייכטיסער מאפען צו אינססרוסעגם
 די פאר חומער נרעגגען און איינצעצנע

סאסעז.

 גע־ קוםצן װעט סאציאיליזם דער און
 םעחר װאם םארװירקציכונג זײן צו הענטער

̂עז עס ארבײםער  מע־ דורכגעדרוגנעז ות
in איי־ ארבײטער םון געשי̂ה דעם םים 

o םיט און :יגקייט n אעטערנאציאגאלען 
̂יסטיעען  ױם רער אט און אידעא*. סאציא

o עס האט םאי ע^טען םון טוב n צװעס 
 איגטערנאציאנאלע די דעםאגםםרירען צו

o און קאאם ארבײםער םון אײניגקײם n 
 די איבערצובויען ארבײטצר די םון װאונע

 א^רע גאנץ אויח גמזעאעאםט םעג^יכע
 עס װעאכער אין געזעיצשאםט, א יסודות.

 עקסאיצואטאציצ, קײן עקזיסטירען גים ז̂א
 צוױײ איבער׳ן איעעם םון הערמאםט קײז
 און עקאנאםיע זײן זאיצען אלע נאר טען,

גאײך. סאציאא
o םון אינהאיצט דער איז דאם אט n 

 טוב, ױם ארבײטער אינטערנאציאנאיצען
 שעח־ א זײן גאר קעז סאי. ערמטער דער

 אר־ נים דען דארםען טוב? ױם נערער
 אזא באגײסטערונג םים םײערען בײטער

טוב? ױם
#  ft •

 אםאל, גאר דערםאנען דא יצאםיך און
n שויז איז װאם n r w םאגם םאיצ^ 

 ארבײטער אסעריקאנער די אז ̂זnגעװא
̂ק גרויםען גאנץ א האבען  װאס #דעם אין ח

 זnגעװא ערקאערם איז סאי ערעםער רעד
 ױם ארבײטער אינטערנאציאנאאצן אן םאר
 אר־ אםעריהאנער געװען זײנצן דאם טוב.

 איגטערנאציאנא־ צום דעצעגאטען בײטער
 איז װאס קאגגרעס, סאציאאיםטישען צען

̂טען  יאהר אין •אריז אין געװארען אפגעהא
̂כע ,1889  םאר־ רעם געםאכט האבען ווע

 א injm באמטיםט זאא עם אז אג,של
 דער םון ארנײטער די װע^מן איז ם̂א

̂ען וועאט נאנצער  סא״ און םאראײניגם זא
o 8 פאר ארױסטר^גן צידאריע n שטונ־ 

אדבײטס*טאג. דיגען
 די םאקע אםעריסא, האט אצגעםיין אין

 אידימע, די ביצויז גיט אכמריהא, גױאימע
 אינטערנאציא־ דער צו בײגעטראגען םך א

 אין באװעגונג. סאציאליסטימער נאצעד
 צייט געװיםער א םאר אפיאו איז אמעריקא

 סאציא־ דעם םון הויפכדקװארםיר די געװען
̂גטערגאציאגאא ̂יסםימען  איז עם און א

 ניױ די צייטונג, אםעריקאנער אן געװען
̂ד־טרײ (איצט .םדיבױן״ יארהער  ,״הערא
 אנ־iסnאP דרו?עז םצעגט זואם בױן״),

nםןן ארטי?צען און גציעם p*•̂ .םאר?ם 
 און אםערי?אנער אן געוחנן איז עס און

w*in װאס יענ?י, ?אנעטי?וכתר א נאך 
n® דאס אנגעשריבען האט itfiM ווע־ בוך 

̂*אםט סאציאציסםימער א גען  דאס ״געזע
 או?יגג״ בוך זײן כעאאכױ, עדוארד איז

 גמװא־ איבצוגעזעצט איז װאס בע?װארד״
tn אונ־ *פדאכעז אײראיעאימע אצע אין

י6 ►־ 1931 ׳א

^ו םער פי  גזד פאר?ויפט איז געכמן, פאר׳
יאגעז אין װארען ^ן, ם̂י ^י  חאם ע?זעםי

 פאפוצער םיטנעהאאפען םיל אוםגעהויער
ת די מאכען צו אידעע. סאציאאיםם̂י

 דאס איך דערצעהא װאס אנט?עגען
 םען װאס דעם, אגט?עגען אט אצץ?
כע זי^ען אםעריקאגער אז ?אגם,  כתג־ אז̂ע
 צו?לעפען נים זיך ipp זײ צו זואס שען,
i n סאציאיציזפ. אינטערגאציאנאאער

ft ft ft

 עטודײ אםערי?אנער די איז םארװאם
r u n און פוםט אזוי טעםפ, אזוי ױגענד 

 די טום פארװאס ? באגייססערונג אהן
 גים נאד ױגענד nנnשמודי אםערי?אגער

 אםערי?אנער די ײבען5ב פארװאם אויוי?
 דאס ?ינדימ און אוסערצויגען סטו^טען

^עבען? :אנצע
 םיײ גים זײנען דאם נים! זיך שרע?ט

 םײ?עצ־ פראםעסאר גאר װערםער, גע
 אםע־ אין באריהמם איז װאס דד&אהן,

 און זnערציהונגס־םעטא זײגע מים רי?א
 פארעײ אין טעטינ?ײם צאנג״יעהריגע זײן

v:m אאעדזשעס. אמערי?אנער באװאוסטע? 
 ארויסצו־ אזויגם געהאט טורא װאאט איך

 זא־ ניט זאצ םעז כדי טויצ, םיין םון לאזען
 םיר נעםעאט זאך ?ײן אז םיר, אויף נען
̂ט עס אויב און אםערי?א, אין ניט  געםע
 צורי? נים איך םאר װארום טא גיט, םיר
 מאי?עא- פראםעסאר קאוגטרי״. ״אאד די אין

אהנען  אז זאנען, נים אבער סען װעם ד̂ז
̂ד די אין צורי? פארעז זאצ ער ?אנטרי״. ̂א

 עטױ אםערי?אנער די איז װארום און
 אזוי איז טעםפ אזױ ױגגענד ד^נדע

o אויף ? פוסט n פראםעסאר ענטםערט 
 א אין ̂עכען םיר אזוי: מאי^דזעאהן

i װאו לאנד, n אנ• פריתר פון פריגציפ? 
i םארהי^יגם. ווערם ?ורענץ n םאnר־ 

ר אינדוסםריאאיזם נער ^ נז  בא־ איז או
 אערענם םעז ?אנ?ורעגץ. אױף טnגרינ

 גע• א פון םארםע חעכסטע די אז אונז,
כע, איז ארדנונג זעצעאםטאיכער  װאו אז̂ע

i n העו־׳פם ?אנ?ורענץ םריתר םון פריגציפ 
ם.1אוםגעעטע פא^טענדיג

 ב^ויז איז אונז בײ םומ םען װאס ץ5א
יב  בלויז א^ץ םוט םען װען און פראפיט צ̂ו
 אוים ניט דאך עם מאכם אםיט1® צואיב
 1אדצ ניצ^יך איז עס צי ״טוט םען װאס
 1אדצ גוטע זײנען רעזואםאטען די צי נים,

 1אדצ םױם1םא םאכם מען צי שאעכטע,
גאזען. גיםםיגע

#א^איצ אז אין זיך נויטיגם ױגענד די
 שטױ די אל.nאי געזעיצשאםטאיכען א אין

n : n n דאס אז װיםען, דא̂ר ױגעגד 
 א זין, א האבעז ף1דא אעבען מענשאיכע

tpvm 1םא באויז גיט ̂עבען םענשען אז 
n r 'T ?אין געניגענם.1םא אײגענ i n 

 אזא םעצט אבער, י?א1אכמ 1הײנטיגע
iP אא.nאי 3 ' in אזוי צעבען דאס איז 

w און פוסט n n די איז n j n n w p 
ב*שרע:?מ. און טעמפ אזוי ױגעגד

ם האט אזוי אט ד ^ 1אפעסא1« ג
1םאנpאצע n ,1ווע^כע מאי?עלדזשאהז 
n צײט צאנגע א געווען איז iזיnםון נט 

ip איז איצט און r?iy5Kp סם1אםהוי

ftp״ ׳m m ■ ■ft     

ע^עריםעגםא^ פון דיען
אונױחנרזיםעט. װיס?א:סינער

ft  ft  ft

 גאנץ איצם ^:אטירט םעו
 באלעבאט^עי י?אנער1אםע רי

^ן זאצ םען אויב  די בײ וױידזש^זס שני
נים. n̂א בײטער,1א

איז, םיינוננ באצעבאםישע פשוט׳ע די
m ף1דא כמן אז 'u r, פשום׳ע די וױיא 

 וחד זואם אז איז, םיינונג באלעבאטישע
 זײן אין ארבײטער חם גיט כמז 1ניגע

 באאעבאם בײם ב^ײבם 1םעה אצץ העשענע
 באצעבא־ טע1אויםנע?צע י1 קעשענע. זיא

 שניײ פון אז זאגם, אבעו/ םיינונג, טישע
 ביצײבען 1בײטע1א די בײ װײדזשעס דען
i אין םעהר גים באאעבאםים די בײ r n 

 די װען וועניגער. ם1װע עס נאר קעשענע,
n יגעז1ק 1בײטע1א n it fp הא״ װײדזשעס 

 װען און ?ויםעז, צו װאס מיט ניט זײ בעז
 צו װאס םים :ים האבען בײטער1א די

 װע־ ניט באיצעבאםים די האבען דאן סויםען
 ניטא איז עם אז און ?ויםען1םא צו מעז

 װאם םון ניטא איז קויפען1םא צו װעמען
 איידינ איז םמיאא און פראםיט םאכען צו

קעשענע. איז
 אוים־ 1םעה די עכט1נע געװיס זײנען
̂גם מען 1אבע באילעבאטים, נע?אערכע  םא

 עזויצםאם1 1דע און באאעבאטים פשום׳ע די
 עם װיםיא װײדזשעס שנײדט מען אז ׳איז

i םען װיםיצ און זיך ילאזם n y '  .]VP 
ג: אזא זיך םאכט באיצעבאם נ עגו  אםת ^

 עקאנאםישען נאנצעז דעם 1םא אז טאסע,
i 1פא און סיסםעם n אינדוסם־ 1נאגצמ 

n םען אז ,1בעסע טאקע איז אאנד פון 
ױײ חעכ^ ארבײטער די צאאען זאא  ו

ײ 1מעה סענעז זאאען זײ כדי דזשעס,  ?ו
 ?עשענמ אײגענער טיין 1פא 1אבע םעז,
 np:y^p װאס צאאעז צו 1בעסע זײן װעט

וױידזשעם.
f t  ft  •

 איז 1 אא?אא ארן 17 אאקאא צװישען
i n ' i i שװארצע א כנעאאםעז1דו אמאא 
סאמ.

ט ײ ז ^

♦־־־
אנזאג

רײיזען. אכרחם פון

 קוםען פרילינגס דעם פ«ר
 ;איבער זיך װיןם « טראגט
 - ליבער אוגז דאן ער װערט
ברוםען. זײן אץ לידער

 ״ער יאגט װײםען די םון
 גבורח; וױיזען צו ניט
 בשורה א םרײד א פון
ער. טראגט םליגלען די אין

 שאדען אנטאן צו ניט
 שװעבען,- צו איצט ער קומט
 לעבען נײעם א פאר

באדען... דעם צוגרײיטען

 םעםי־ א קאהען, כדודזנר כױר צו זאגם
ד בח איך :17 ^אא»ל1פ( טיםגליד » 

 אבצר צאקאל, p'D ^*ון5•אםרי| א
 איז 1 לאקאל םים ארוםשלאגען זיך

 1 לאפאל איז ערשםעגס, ני̂כ poy סיין
 גים םוע עם און שטארקער און גרעסער

J און גרעסער̂ע א םים זיך שאאגען צו I 
 שסשר* דאם איז צוױיםענם, קערען.1שםא
 ביט אלמנםיין אין זיך ארוםשלאגען דיגע

 סיט םראגעל חנד ױגיאן. דער םאר געזונם
 קל׳יינע צו א m עס וואס איז, 17 לא?אל
ױ פונ?ט און םלוכה  םאכות פליעע ע9א ו

 פיגאנ^לע םלוכה ריםער די אויך האם
 גרויסע א איז תוצאה די יג?ײםען.1שווע

 חלה די און ?ליינע א איז הכנסה די און
 17 לא?אל םוציא. א אויף נים ?לע?ם

iy ף1דא D ' in א האבען r iy o r u םערײ 
 ונג1באםעל?ע 1גדעסעדע א םיט יע1טא

 זוענען 1 לא?אל םיט זיך שלאגען םון 1אבע
 ויס?וםען.1א נישם1גא װעם יע1יטא1םע
 פון געשלעג 1שטענדיגע א זײן װעט עס

^ן1פא 1גיכע w םען װעלכמז  גע־ װי ל
i ף1דא 17 לא?אל װיגען. y n ' i n אפגע־ 

 גע־ צו ?זאם?ײט1הויפט־אויםםע זײן בען
o 1 אין יע1יטא1טע װיגען nטרעיד 1יפע 
 שע־ םך א אז1ם» נאך זייגען עם נופא.

 רי־ אםת׳ע ס,1ריםע מאכט םען װאו ,1פע
in הײסט עס ם,1םע : 'p ,װעל־ מאנטעצאך 
 איז עס גאגיזירט.1א ניט נאך זײנען כע

 עװען1צוהא ביסעל א ף1דא מען אז אםת,
i איז דאם 1אבע ̂זnא^גאגיזי צו זײ n 

 י־1סע די עז1גרעםע1םא צו װעג אײנציגער
 17 לא?אל םון ונג1באםעל?ע די און יע1טא
עקזיסטענץ. זײן פארזיכ^ן צו און

 גענוי גיט האב איך אז ,pn |yp עם
i געגעבען1איבע n i i a ווערםער, קאהענ׳ס 
 אײגענע םיין באגוצמ 1אםש דא האב אין
 1זיכע איך האב געדאנ? זײן 1אבע י,1עיב

 אז גלױב, איך און ריכטיג, געגעבען1איבע
^n האט ער

ft ft «

 װישנעװס?י דאן במדעו־ 1אטולי1ג איך
 38 לא?אל םון ?אהן אױוא שװעםםער און

D in^  אויםגעשיצאסען זײנען זײ װאס '
 פאמדי. 1?אםוגיסםישצ m םון זnגעװא
i זײ םאר איז דאס n -.אטעסםאם, בעםםע 

i געםרײ געווען זײגען זיי אז r n ױניאן 
n אםען11פא געװאלט נים האבען און r n 

i n n n אין 1שװעסטע און i r n מזמן  בי
ת געגעז קאםח באםעם. ע1זי

 זיײ ?אהן איװא און װישנעװס?י דאן
 און ײ?1סט אקן םעםיג געווען בײרע גען

i צו געבען1איבע n .1אבצ איז דאם ױניאן 
 1פא ויםען1ג א 1םא זnגעװא אכט1באט

i אין עכען1ב n מיי.1פא 1?אםוניםטישע 
 הא״ םטריי? תם ען1םיה העלםען אנשםאט

 ?אםױ העלםען״די םם1געדא 1גא זײ בען
ען •ארםיי ניסטישע ^  האם ױניאן. די ב

iy זײ מען : m n .אויסגעשלאסען
 װישנעװס?י אז מיינוננ, םיין איז עם

 דאנ? א אויסדדי?ען םען1דא ?אהן און
i n םאר טיי1פא 1?אםוגיסטישע o n גױ 
אתיס־ זײ האם זי װאס אטעסטאט, טעז

. נענעבען.



גערעכטיגקײט -s~|6 ם ײ ו

נש»נ8

באמיענו די
 אונתר וױ נן»נדעם צוריק, »8צ גיפ
ô ״ p מריאאסינן, זיך urnifn די 

 אין עלעםעגםיז פראגדעסיוהג
“נא צאפאלעט, םענ*ס*רס די

jn* און r u צױ * נעח*ם 
אוים־ אום ווומױנגםפז,

 איז ארביים פיז רם8נ8פי
cm Mpi ,orwyp זיו־

ארום.
 םםשות׳דינע צו •יחחנן tojm ם8י *י

 עלזד •רןינרעםױוער דער צי רעזוצםאטזנן,
̂ננרעם איז םענט  םיה־ םאכען זיך וועם ק

 װעט און סן<נגרעם, סונתתען tun איז צעז
 װי םעהר עםוואם זייז צו *וױננען איחם

 איז ער וױ צ,8פים8נרוים־ק םון <*קעי דער
 דאזינער דער םון צי ;איצם ביז געותן עם

 ענם־ זיך ציים דער םים וחנם כאראטןננ
 8 ותם ותצכע פארםיי, דריטע 8 .ץיקאען
 צע־ יאציםישען גאנצען אונזער םאן מםוים

 בא־ איז דאם ריכםוננ, *נדער אז אין בןן
צוסונםט. דער פון עוים רעם אין האלטען

 םאר־ די אגבאסראכט אין םען נעםם
 פראגחד זאנענאנטער וער פון נאננענהיים

 אםע־ אין באווענונג ציבעראצער און םיותר
 צו זײן נים סעז טאר נים, םען קעז ריפא,

 איז באװענוננ אזעצכע יעדע אפטיסיםםימ.
 א נ»ר נעווען ראך איז פארנאננענהײם דער

 פון אוינען די איז זאםז־ מיםען צו םינמצ
 צוױיםעצ קיין גאר איז dp כאם׳פ פאצק,

 ציכערא־ די *וױאמן איינמצגע דאס ניט,
 רי נעהאט האבען פראנרעםױוע און צען

 זײנען אצײן זײ דאם און טונות, בעםנמ
 די וױ אפנענארםע, די נמהר פיצ נןותז

אפנארער.
 שארנאננענ־ וי כאנדפ דעםםותנעז, פון

 באותנונ־ ציבעראצע צע8 די אט פון ווייט
 זנרםונםערענד, מםארק זעהר נים איז נען
v זאצ כמז »ז m\ עםאר־ צזנען זיי אויוי 
 זעהר נעווען עם וואצם דאר האפגומען, מ

 די אז ערסצערען, איצם מוין איבעראייצט
 טוים־נע־ 8 איז קאנפערענץ ■ראגרןםױוע

קינד. בארענעם
 םיר דאם זינען, אין חאגעז דארא נמז

 ׳*ארם־ די פון אײנעם חרך איצם צעבעז
m e צעבען. אכמריקאנער חנם איז פריזיםעז 

 נוזםא, in 8* נ*ר האט, וועצנזנר סריזים, 8
 ביז צעבעז נאנץ אונזער אויפמטױימצט

פונדאםענם. טיפסםען pn *ו
 איז םוחות די איז טוכתצ חנר אםת,
 תוחו- אםת׳ער אן איז עם נרוי^ וױרקציד

 מצןכט אבער JU9 םענמצימ די איז ובוחו
 בעםער, צץ8 אנער עם איז אי«, דאס וױ
 ״־עפציכע די גארניט־םראכםעז, דאם וױ

 סיר, זאנעז יײז״ גצײכניצםיגפייט אצגעםימע
 8 איז זם *ודיס. חאצב 8 יח יאחר 8

 אז ערװארנתן, םענ טעז און םארך־איםורם,
 ארוים־ דאן־ זיר ותט ׳יסורם חנם פון אט

 נזד פיארןך נעוױסער אײן פריסנאזציזיײז
 נרויםער, 8 » פיחחנז וועט ותצמר דא̂ג
מד אונזער איז םאם מאארער ?דסטיסמגא

יאנאװםהי• ש.

 װעם װעצכעס און צעבע;, זעצ׳פאפםציכען
װענדומ. *נדער גאנץ 8 נעבעז איהם

דער־ צץ8 םון גתהר עס דריננ איר איז
 גרוים־סא־ פון פרעם־אגמנט דער װאם פןן,

 קאצ־ פרעזידענט נעװעזע&גר אונזער פיטאצ,
 זיך בײ געקא:ט _ ניט האם קוצידזש, װין

 איננארירען צו און םאר׳פוױינעז *ו פועצ׳ן
 1או האנםערענץ, פראגרעםיװע דאזינע די

 םיט צוזאםען גויםינ םארי נעהאצטען האט
 איהר םאכעז צו שטעכװערטצאך פאר 8

סאםפציםעגטען. פאר 8 אייו
 פרא־ די נענעז שטעכווערטצאו זײנע
 םעהר םײנוננ, םיין צוים זיינען, נרעםיװע

 זײן פאטפציםענםען. זײנע װי בארעבםיגט,
 דאם פראנרעםױת, די םון זײם איז ׳פםורך

 די ארויםנעװיזען זעצטעךווען האבעז זיי
 םאראײנינם ארבײטעז צו םון שעהינפײם

 םעוזר, םיצ םארדינטער, כשר 8 נעװים איז
 זײ צװיעען דאם פאםפציםענם, יײז ײי

 נאנץ עם םיינעז װאם םענשען, דא זיינעז
ערנםט.

 ק־בעצען ראם ניט אבער איז װיכםינ
 דאם איז, װיכטיג פוצידזש. צװין8? םון
 אונ־ םארטיידינען צו נויטינ םאר האצט ער

 פראגרע־ די נענען רעגירוננ איצטינע זער
םױוע

 דעם •שאנםערענץ דער ער םאכט אזוי
זי דאם םארוואורו*,  אוים־ ווענינ נאר האם ,

 װארום עריטיס. נאקעטע די דורך נץטאן
 נים איז רענירוגנ די ts דאך, וױים יעדער

םאצסאם״.
 סו־ אונזערע םי} אוינען די אין אצזא,
 כצויז אונזערע רענירוננ די איז צידזשעם

w .איז זי ? םארשטעהט איהר פאיןאגז 
 דורכנע־ םארפויצט, תרך און דורן־ נים

 םינים, אצערצײ םח קארופציע םון פרעםעז
 !םאצפאם ניט בצויז איז זי !וחציצה חם
 ? װערען צו ענטציהם פשוט ניט דאם איז
 דאזיגען דעם פון םארמיידינוננ די ניט איז

 די קוצידזשעם אנדערע די און סוצידזש
נעבען? נאר i?p װאם זציגםטע,
 א*ן ארײנםראכטען גום ױך םוזם איהר

 וועצ־ םון אןינער יערער וחןרםער, ראזיגע די
 די אפצואװענען. נאצד םיט םט׳פ איז כע

 װי אזױ אוז פאצסאם. ניט איז חננירוננ
 צײז8 איז װעצבע וועצט, 8 איז צעבעז םיר
 איז dp װי אזױ און םאצשא̂נ נאנץ ניט
 פאצסאם איז װאם זאך, אזא ניטא גאר

 קריטי־ צו דא איז װאם םו (פאירפעסם),
 שצאנם אײנער, יא עם םום און קיחגן?

ו ער י  איז װינד־םיהצעז, םיט נאר דאך ז
 ניםא איז עם װעםען םיט היכאט, דאן 8 ער
ארנוםענטירען. צו העצםען ניט וועם עם און

 צױ װערנמר, פאר 8 טיט אזױ, אט
 סאנ־ נאנצע די הוצידזש אונזער dp סצאפט
צצצם?נם?ז. נר?םױוצ8«ר די פון פער?נץ

״פראגרעםיװע״
 סױ זיך ערקיצערט װייצט, איהר »ז און,

 ער אראגרעסױו. א םאר גאר איצײן צידזש
וגם: ען ״םיר ̂ז  רע־ די אז זעהן, אאע װ̂י
י גירונג  איצע םיר בעסער. איצץ װערען 5̂ז

 אםיצו און פראםפעריטי פראגרעם, װינשעז
ונג בעסערע »  פראםיטען די םון םארטי̂י

 עם5»י דעם אין כאטש איגדוסטריע, דער םון
 נאנצע די איצט שויז םיר איבערשטײגען

װעלט״.
 דאם איציין, דאך איהר םארשטעהט איז,

 ״פראגרע־ די זײנען ערקיצערונג אזא נאך
 ב׳לויז געשרײ גאנצען זײער םים םיװזד

 צו שרײער, פוסטע קאמעדיאנשטשמןעם,
 זיך ד«רף םענש םארגינםטיגער קײן װעיצכע

צוהערען. ניט
 שדײט איהר אםת׳ן, דער אין װארים,

 ע.5א דאך עס מיר װיצעז נו, ״פראגרעס״.
 דען עס םיר װיצען — ״פראספעריטי״

 פרא־ די םון צוטײאונג גערעכטע א גיט?
 םיר, אויך — ? אינדוםםריע דער םון פיטען

 װאם םיט טו עם. װיצען קואידזשעס, די
 װאס םיט און ? אוגז םון בעסער איהר זײט

אײך? םון ערגער סוצידזשעם, די םיר, זײנען
 דעם איב ניט האב איך װי שטארק, און

 איך םוז פרעם־אנעגט, קאםיטאציםטישען
 גאנצען איז גיט איז ער »ז צוגעבעז, דאך

 םראגרע־ די וױ א»נג «זוי אוםגערעכם.
 אזוי ;םראזען םיט ויז5ב אםערירען סיװם
 אנגעשלא־ אצץ נאך זײנען זײ װי צאנג,

 רעםוב^יהא־ די םארטײעז, זייערע אז סען
 גאר האבען און דעםאסראטישע, אוז נישע

 סענעץ יזײ םון אפצורײםען זיך בדעה גיט
 דעכם, סיט ענטםערען זײ די.הוצידזשעס

 פראסםעריםי פראגרעם, וױיצען זײ אויך »ז
װ• אז. א.

 קױ שוין האט םונקט אײן אין אבער
 זאגט, ער םאם. די אריבערגעכאםט לידזש

 צוםײ־ בעסערער א פון פרט דעם אין דאס
 אינדוסכד דער פון םארדינםטען די םון יצונג
 גאנצע די ססש םיר איבערשטײגעז ריע

 איז עס ^יגעז. א בםחילה, איז, דאס װעצט,
 דעד איז וױגסעצ א ניטא <ןאפױר. םונסט

 גןא־ םון פראםיטען די װאו װעיצט, גאנצער
 אוםגעהײער אזוי גרוים, אזוי זיינעז םיטאצ
 םראםאר־ אין און אםעריסא. אין וױ גרוים,

 »־p םון פראפיטען געװאאדיגע די צו ציע
 אין ארבײםער־װײדזשעס די זײנען פיםא^

 זײ־ זײ כאטש צעכער^יר־סצײז, אםעריסא
 ארבײטער• די װי העכער, אביסעצ נען

 ציװיציזירםע אנדערע איז םארדינםטעז
אענדער.

 םאר־ דער איז אז דערום, באהויפטעז צו
 איג־ דער פון פארדינסםען די םון טײצונג

 די איצט שויז סיר איבערשטײגען דוםטריע
 רעםאגא־ שםיק א פשוט איז ט5װע גאנצע

̂טען םוז עם און ״גיע  םים שםא* גאנץ הא
 חיצף צו נעםעז םוז ער אז הואידזש, אונזער

 םא^שקײט די װאו באהויפטונג, אזא
אויגען. די איז אײגעם פשוט שםעכם

וחד געדדונגעז נים זאל אבער דערםון
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 פשוט׳ער א איז קויצידזש האלוױן אז רען,
 זײז שאנד צו םאכם ער דאס און ׳גאר

 םון פארטײדיגונג זײן איז פאזיציע אײגענע
 גאנצער אונזער פון און רעגירונג אונזער

 ער נײן. ארדנונג. אוםשטײנס־געזאגט
 איע־ איז זאנט, ער װאס דאס, אז #װײס
 עס אז װײס, ער און ריכטיג, גיט פאך

כע סענשעז דא זיינעז  איהם ררעאעז װ̂ע
 די פ»ד אבער שוױנדעיצ, דעם בײ כאםען

 אזוי דאך זײנען זײ גים. איהם ארט
 אבער װעט םעהרצאצ גױיסע די װײניג.

 װײניגסטעגס, אדער, נלויבען, םארם איהם
 טוםעיצ, דעם העיצםעז װערטער זײנע ײעאעז
 נאך סוחות, די אין איצט הערשט װאס

 דאך איז איצײן דאם און פארגחנסערען.
געװינם. גרויסער א שוין

ידזשעס, די  דער פון אדװאקאטען די ק̂ו
 באצא^ט גים װערען ארדנונג, איצטיגעד

 אזעלכע ברענגען זאלען זײ אז ׳דעם םאר
 קצאר זאל עס װעיצכע פון אדגוםענטען,

 נוציציכסײט די נויטװענדיגסײט, די װערעז
 כאפ־ איצטיגען דעם פון גוםסקײט די און

 וױיסעז בתים בעצי זײע-ייע יצאפ־יצעבען.
 אבער, אוגםעגיציך. איז דאם אז גום, נאנץ

 זײ װאס אויף, דאס טוען זײ באצד װי
 די איז צוםישעניש טעהר װאס ברענגען

 נענוג שוין זײ האבען טוחות, סעגשיציכע
 גאיצד, שטיסיצאר עטיציכע די פאר :עטאז
סריגעץ. ױדאסעם טאדערנע דאזיגע די װאס

 װעצכע דרשות, די דאס זינען, אין האם
 פוחות, די םארטוסצען צו בצויז באצוועסען

 הר רעםזעצבעען פון געהאצט^ז װערען
 זײ דאס און טאג־אוים, טאנ־אײן, צידזש,
 צײ־ צענדציגער אין איבעדגעדרוהט ווערעז
 צענג איז ברײט גאנצער דער איבער טונגעץ

 משער צײכט זיך װעט איהר און ׳צאנד םון
 װירקונג שעדציכע די איז עם גרויס װי זײז,
טוחות. סענשציכע די אויף

 דער ניט איז קוצידזש דאם צו, נאך גים
 םארדוםונ; םון םעצד דעם אויף אײנצינער

 שותםים אלס האט ער פארטוםצוגג. און
 װעצ־ בדיסבײן, ארטור װי םענשען, אזעצכע

 די און ער, װי ?ןצינער, פיצ עם טוט כער
 און עדיםאריעל־שרײבער אנדערע םיצע

 אצער־ אויף װעצכע קאצומניסטען, אצערצײ
 אז פויהען, אײן אין האצטען אוםנים לײ

 אצע םיר און פראגרעםױו, אצע זײנעץ מיר
 װינשען אצע פיר אוז פראספעדיטי, װיצען

 םארדינסםעז די פון צוטײצונג בעסערע א
 סען iyp װאס נאר איגדוסטריע, דער םון

 פיצ צײכט אזוי נים פארם איז עס אז םאז,
 נים אצעס ״דאס קאן פען אז אויםצוטאז,

 דורך און אויםברענגערײ םעהר דורך סרינען
 זיך דריסט סוצידזש װי פויצענצעז״, םעהר
 איהר און אפט, אזוי דרשות זײנע אין אוים
 נרויסע איצםיגע די זוארום באגרײםעז, װעט
 דעם צויט געדארפט, האם װאס נויט,

 שםד אזא זיך םיט ברענגען ׳שכא פשום׳עז
 גע־ אזא סים אריבערגעטראגעז װערם חןם,
 םאנ־ אז אונטערטעניג?ײם, אזא םיט דואד,
 צו שמאוײן אן איהר הויבם םאיצ כעם

 פאצס אםעריקאנער דאם אויב צװײפצען,
!נעםערס עםװאס וױמןציך םארדינט

דעם םון םייגונג דער צוים ׳רא איז עם
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 אײן שורות, די פון שרײבער
 \v א אויןי געסאנט װאצט םעז

 גאנצען דעם געגעז־װירסען
 םארשפרײ( װערט װאס גיפט,

 גאנצעילקאפיטאאיס• דער םוז און צידזשעס
 פאר־ די — איז דאס און פרעסע, טישמר

 כוחות פראגרעסױוע ע ל א פון אײנינונג
 איהר אויב און, םארבאנד/ נרויסען אײן אין

 װידהציד זיך זאצ וזעצכע פארטײ, װיצט
 אויסאר־ דער פאר נוחות אאע םיט נעםעץ

 םון פדאנראם ^אנקרעטער א םון בײטונג
 זא־ װעצכע מעטיגסײטעז, און פאדערונגעז

 און םארנינפטיגע צם1ן אפעצירעז, צעז
 צום םײ ארבײטער, צום סײ פדאקטישע,

 ביזנעסמאן, קצײגעם צום סײ און םארסעי־
 צו טאג םון ערגער װערט צא:ע װעםעם

 סצאר־אויסגע־ פעסטער, אזא געגען טאג.
 קױ די װאצםען פראנראם שפדאכענער

 םים ארויסקוםען געהאנט ניט שויז צידזשעס
דאן װאצטען זײ פראזען. פוסטע זײערע

װירקונג. סינדםטע די געהאם נים
 אויםגעםיהרם באצד וועם זזאס צי #אמגד
 פרא• די פון סאגםערענץ צי^די און װערען,

 דעם, ותגען םיהרעז, דערצו װעט גרעסיװע
צװײםצען. שםארק סען םעג

̂יב איך  ניז דאם דעמען, צו זיך ערצ
 םח אגםאגגעז גים זיך וועם באןחגגונג אזא

 פוז ױניאנם, ארב״טער די פון פאצק, סאטע
 *זן פארכתר־פאראײנעז פארשײדענע די

 םארשיײ די םון פאראײניגונג א פון אויך
 דעם אונםער <ײדען וועצכע םענשעז, דענע

 נים, אדער קעז םעז (צי מריזיס איצםינעז
 ארבײטער״סצאס), דעם צו צורעכענען זײ

 םאר־ די םיז םארזומז אצע די אט װעצמז
 בצײבעז פאציטיהער פראגרעסױוע שײדענע

 בצײבען װעצעז גערעכט א<ן פדוכטצאז,
 אז ערקצערונגעז, זײערע םיט סוצידזשעם די

 םאר אויםטאז װאם וױיניג זעהר קעז םען
 שעהנער, בעסער, צעבען דאס פאכעז

איז. עס װי סענשציכער,

סעזאן נײעם דעם ערעפענט הדד ױניטי
דעי דעקאױשאן

 הויז״, ״ױגיטי םארבעסערטע גרעסערע, א
 אינטערנעשאנאצ, דער םוץ זוםער־פצאץ דער
 פענסיצװײניא, םון בערג בצויע די איז

 אוץ :עסט טויזענטער איהרע ערװארמעט
זוםער. דעם באזוכער

 צו־ שטעצעז װאם געבײדען קרײז דער
 אפרוה־ אוםםארגצײכציכען דעם זאםען
 אינםערנעשא־ דער צו נעהערט װאם פצאץ

 געװארעז אנגעםיהרט איז װעצכע און נאצ
 צויךארבײטער םאר װאהאציע־פצאץ אצס
 ווערט יאהר, צװעצף צעצטע די םאר
 ווערט עס — ארדנונג אין געבראכט גיך

 ערעםענוגג דער פאר באנײם און נעםארבם
 שבת, םארקופעז װעם װעצכעס סעזאן םון

 א דעי״. ״דעהאריישאן מאי, םען30 דעם
 איבערגעגעבענע און םריינד צאהצ גרויםע

 סוםעז זאצען ערװארטעט ווערען םארעהרער
 םיט אוז צוג םפעציעצעז דעם םיט אהין

 אום־ די איבערשטײגענדיג אױטאםאביצען,
 װאס ,450 געסט, צאהצ גרויסע געוועהנציך

 צעצטען ערעםענונג דער צו נעקוםען זײנען
יאהר.

 הויפם־םארבעסערוגגען די םון אײנע
 אוועק־ דאס איז סעזאז הוםענדען דעם םאר

 צוגרײ־ דאס און רום דייגינג דעם שטעצען
 םארוואצ־ נייער א אונטער עסען םון ט?ן

 וואס נאםען א שיגדצער, בעז םר. טונג.
 איז בעםטע דאס םים םארבוגדען צאנג איז

 ביז־ האםעצ זוםער און שפײדםארװאצטוגג
 דעד איבער אויםזיכט געםען װעם נעס,

 מא״ הויז. יוניםי דער םון שפײז־אםםייצונג
 גזד יאהרעז םיצע איז ותצכער גאוױס, רים
 גע־ האם ורעצכער היצםס־םענעדזשער, ותן

 איז פארװײ^וגגען די איבער אויםזיכם האם
צונזד האם כתםיגקײ̂כ געזעצשאםם^יכער

 גאגצען םאר׳ן פראגראם זעצטענע א גרײם
טאצאנטען. גוםע זעצטען מיט סעזאן

 בא־ איז האצפערין י. וױים־פרעזידעגט
 הויז״ ״ױניםי דער םון געװארעז שםיםם

 דער םון םארװאצםער הויפם אצם האםיטע
סעזאן. קומענדעז םאר׳ן הויז

 באהותםציכקײם םפעציעצער דער םאר
 ארויםפאהרען וועצען װאם געסם די םון

 םארוואצ־ די צאזם דעי״ *דעקאריישאן םאר
 ספעציע־ א אז װיםען הויז דער םון טונג
 בײ םים געװארען באשטעצט איז צוג צער

 ארויםפאדד וועם וועצכער ביצעטעז ציגערע
 דע־ דער פון דיפא, האבאקען דער םון רעז

 םריי־ אײזעגבאהן צאקאװאנא און צעווער
 םאר־ אזײגער 5 םאי, כמז29 דעם טאג,

 אדער קוכתז םעז קעז װאקזאצ צום :אכט.
 דער םים אדער טובם האדסאן די דורך

םערי. םםרים טער23
ענד״ ״װיק מעג צוױי די םאר פרײז דער

 און כמםבער תײז נים פאר דאצאר 8 איז
 יוגיאז. דער פון םעםבער א םאר דאצאר 7

 *צע אריין שוין נעםם פרייז דאזיגמר דער
 םעג» צוױי די דארם זײן םאר סאםטעז

 גזד מםאכם איז אראנזשםענםם םפעציעצע
 םאר סאפער םואעז א צוצוגרייכמז װארען

ײ ותן געסם די  פרייםאג אנקוכתז וועיצען ז
 גרויסער דער צוציב פצ>דל. אין צױנאכם

 ערווארםעם ותרם וואס אפאיקאנםען צא̂ה
 די אז געבעםעז, ותרם ערעםענונ^ דער צו

 כמר גלייך זאצען סוכתן וױצען וועצמ אצע
 גױ דעם אין רעזערוואציעס זייערע כען

 3 #הומ״ ,,ײניםי דער םיז אםים יארקער
ז סםריכס םע16 וועםס  טשעצסי :םעאע̂פ

פיער איז אדזגר ;2148—3  אםיס םיזלאד̂ז
רסה 52 יװגי¥ז דדעסכמכער דער םה  ̂ג
םע10
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אינטערנעשאנאל
נערעכטינקײט י>

 מד ה*ם tarunuap קציוזצזממו־ די *
ta page w זנגחנרוננ an pa* 

pa ײ־ אונחנחנ ימן *יים די*
 «ז — tram ויסמנזנמז

ײ n » ס^ל «זז r־r ײ ז
חור*. I םןל איק חערען

o םון קאםימנ !ע n דדןחד 
 *■םודידם חאט ב$ארד

 פעסמנעשםעאם *ױז עם
 דזר שפארעז מז

 זיבזד ביז פופצזנהן ®ון
 די האם י$הר, * ד**אר םויזעגם מיח

*S ru u yvn דעם א̂ױ בןארד, עקזעקוםיװ 
m בטפואםעבםיגם סיסיגג אזמוכמז  cun־־* 

*>Hn ו אםיס* pope צמרײ־ נױםיגע די 
אויסג»מג ם*נ*טאימר י ®»ר סונגען
 רעם איז אז זאגעז, צו איבעריג איז אס

prum ינאן01אי r כדד, זחנאכען קריזיס 
nm ̂נ וױ גום םאכען יוניאגס אגחנרע א

k k  k  ^ k  a ^ k k i k k  M k M U k k  ■ ■ ^ ■ y B B B׳^>k | ^ k ^ L  וועלזנן םיר וואס געילם, דאס וועם #חדך
prurp ,prepwr פארבדויכם בעסער pram 

מט פ*ר  ענדערוגג, די זוחמון. ארנווגיזאצ̂י
prapn ,גאוי- כױר צייסוױיאינזג א *יז םיד 

 cun איז וחנלעז סיםמידאר די אז
p d *$M3$d וױכםיגעז א געםינען *א1ד*װ 

 *ויפקאערונג אוץ אמאאדסאאת p* שײאל
Din pm םיד װי פתפס n צז געשםרעבם

.k k  k k  k b | K  B A B ■ i A ■— M l  — — B B  • M k M A  t k k k A  B k B  B iM h B k tk A a aאהעד. ביז צײםוגגען אונזערע ®ח םאכעז
• •

 פינאגציעאע די אז געזאגם ותרט עס
םים פמרםאכמכתר דער איז אימאתאם

n * K  k M k k  A  k A  k  & M k  k A l  B M k M B  I B M ijn עטארהײט רי odvo נמז וועלמז a 
 אויב ארנאניזאזות. ta פון ,עוואכסײם

 זיך םיר naan ײיז ריכסינ, אח ראם
twtfpaa vt n וױינמ p i. ותגן ijo אור־ 
ta םייצט p צויס tun פון *יעקתפם tun 
tawe. סאנאס םונ׳ם ס«ז*יזל *דער 

pa ,reran זעצמנר דער סים *אתצײד 
ana mr*am* סאנאט זעצבען םים׳ן a 

trap* ,װען אימרהויפם זודיק tPo האם 
p« •pp ,זינזמ m דער אין צןבען םיר 

iru *ה *ײם m r a אונזערע און סריזים 
m ירציחנבױס an נים cansn אר־ נענונ
 ~rv םייצ a «ח אויםנאכמ *an םים בײ̂ג
 א-ינ־ ■an פון .ever סייצ a איז ײח «®־

owtp ב«ד סיסגצידער די אז םיר תי״מ 
 זייזד tv^a<M פיז וױכסינפײם די נרײ«ס

m ון רױס« ovonte זאל ױניאז די כדי 
in וױ v n n םונסציאנירען. קענעז

an* זױינ̂נ באריכם צער7«יגפנ«י ta 
ia חדכ׳ז g l ,reran  eaiao אריע־ איז 

o'ca »a*a iw n  pa t n v n ער־ איז■ 
pa f64£82JS6 aeraaP םיס םןא־נציק־ 

4O/)00l06| זעצבען אמ׳ם rata* a oaiao
k  ^  k k  ■» k  — k k B k k  B akJU Ik B u m B m B B B סאנאם איז וחגרםער״ אנדעמ איז ןװדית״

• B k k i k  «b , b « B  I ' M B k A B  4B B B B A B  fe b  B B  B A B  I H i B 8 i i A A BnuD םיר האבען יאזזר חיינםיגס סןןרכרש  
ס 361417 קױמם םאר־ אח סםעםאס דו  

זעל־ אין דיוס־סטעםיס  a טיס גקייך
k  k. k  k  k  k  k. k k  I k a k a A k  k a ^ k k  k k k k B  B k f e A f e i f t B B  f l B M Bא םיינט  D ip  . יאזזר לעזוםעז סאנאס  pn
k k k k k  k k k k ^ L  ^ k ^ k ^ k  k  k k  A t  M k k M i *  A k B  B  B B B k B B B b B B B Bמר •לסס נעגויע לעצםעז אי  po חעמרזנג

m

תכעםקי. ר.
טחןזפודער. סעקחןטאר דממנעדאצ

 אײני• איז םײ אוז סמעםיס אין םײ ״הר4י
 די םאר ערםרעהענד -זןנחר איז ד*ם קוגםם.

 םאר אויך און ױגיאן אונזער פת םעםבערם
 מטאר־ א איז עם כאםמ יפרײנד אתזערע

vp און טונאים אוגזעחג פאר עגםוימונג 
̂גאר  ארםײאחאע8אום זאגעגאנםע די פאר ז
יח»ר. םאי«י

̂ויז ניט  האבען דױס צו באצוג איז ב
 דיער ארויםגעצײגם םעםבערם אונזערע

 אין אויך גאר ױניאז, דעד *ו אאיאאיפתם
 אפריל םעז15 דעם ביז םעשם. צום באןווג
 $10 יעם אויף קאצעקטעט םיר האכעז
אז צעצםע די װאס טעפס  הןןמ קאגװע̂נ

 ילעצ־ דעם .$225,000 איבער ב*של*ס*ג
 ארבײםס־ גרויסער דער צוציב םעזאז, םעז

 ער־ צו באעאןוסעז םיר האבען צאזיגקײם,
'^pn צוצאהצעז טיםנאימד אוגוערע•̂ 

cun הא־ דאך צאהאונגען. צװיי אין םעקם 
 486,000 איבער ארײנגעתראגצז םיר בען
 בעםערער, א געװעז זואאם םעזאן דער װעז

 גרע־ פיא געוחנז אײנסונםט אונזעו־ װ^ט
 געװןד םארברויכם זיעען גע<דער די סער.

 םע־ הוייכאעכציך חובות, לעז4אי«י« חנז
 םיא האט Dip באאצבאטים. צו קױריםיס

 אונז האט איז אאסם אונזער פארילײכםערט
 םינאנסירעז צו םעגאיכקײט א געגעבעז אויך

 אנ־ האבעז טיר װאם םטרײסס םיאע די
 סײ אעצםעז און יאהר אעצכתז נעםיחרט

 טיײ אײדיס די םון סםרײסס די —־ ז*ן,
 סאאוססאכער n םון יארס, נױ אין אארס

 דדעסםא־ די םיז אוז אגתמעצעם אןוס איז
טאדאגםא. איז כער

 צאצ די םוז םאבעלע א דא גיבעז מיר
 נעזואדעז פארקויםט זײנעז זואס סטעםפס

 באארדם דדפאיגט די און אאתאצעז די פון
 פאר־ און 4.931 םארכדפ, םאנאם דעם איז

ײמנז  סטעטפס צאא דעד טים דאם ̂ג
 זעצ־ איז געװארעז םארקױםם זײנעז װעאמ

: 1930 יאדר פון סאנאט בען
 דרעסמאכער אה תיצאוס

:יארס נױ םוז ױניאנם
-------------------i לאקאל
----------------- 3 לאקאל
----------------- 9 לאקאל
------------------10 לאקאל
---------------- 17 לאקאל

̂יל ׳ ------------------21 לאג
-----------------22 לאקיל
-----------------23 לאקאל
—-------------85 לאקאל
-----------------48 לאקאל
---------------- 82 לאקיל
---------------- 89 לאקאל

 די *»ר אניםעס ב.
לאקוולען מר׳ײיידענע

םארפד■
1980

46.000 
1 X)00

29ל000
10,000

0/»11
600

15.000
2.000

30.000
20.000 

1,400 
4,000

סאר&ף»
1931

40,223
2,400

87,491
10000
12,162

400
22,000

1356
58,166
81059

1000
13,000

68,144 58,117

1300 300 ---------באלםיםאר ,4 לאקאל
500 250 — *רווגציס?* סאן 3 38ל

ק׳ ®ײלאר^ ל״דיס 38 ̂ל
4XXX 1,800(------------------יארק גױ
און ®אקערס A1 לאקאל

4XXX 1,000( יארק ניו חזגםםמיפדיער^
דרעסםאכער, 30 לאקאל

1750 8300 — — — יילאדעלאיא
װחײפמוד^ ,62 לאקאל
2------------------יארק גױ 3 0 0 2300
עםכראידע^ר^ ,66 לאמל
ױ 1600 1300 ------------------יארק נ
500 200 אנדזעעלעס לאס ,65 לאקאל
400 400 ---------װאוםמער ,75 לאקאל
. 900 600 — לואים םם. ,78 לאקאל
דרזןס־ םואזילדרען ,91 לאקאל

4--------יארק נױ םאכער, 3 0 0 4300
6367 8,000 — באארז־ דזאןאינם באסטאן
10300 5,000 — באארד דזאואינם איקאגא

7300 2300 באארד דזעאיגם קלױולאגד
z:*t$w םאנטרעאל n 8,000 1,400 קאונסיל

8300 2,000 — קלאוקםאכער יילאדעל*יא
11300 12.000 באארד דזעאיכם ®אראנמא

ױ ̂אלען דזאוירזי נ 2,400 200 — לא
2300 1000 — לאקאלעז איילאגד לאנג

400 600 — לאקאלעז ײעםסריעםםער

119,117 292400חגל סד

364417 266,661 -------חכל סך :אגדער

 »ז זעהז, סען סען םאבעלע דער פוז
 ביםעא א נעווען זײנעז לאקאצס אײניגע

 אנדע־ במעת םאנאט, דעם הינטע^וטעליג
 ■אזיציעס זײערע אנגעהאלטעז האבעז רע
 חגיםאנמ אויך דא זאל םאראיאהדען. פוז

 48 ,35 22 ,9 ,3 לאקאלס די אז ווערעז,
 טאגם* קליװלאנד, מיקאגא, יארס, נױ איז

 םאראנםא, םילאדעלםיע באצטיםאר רעאל
 אום־ די און באארד, תמאינט קיצױולעגדער

 האבען יארק, נױ ארום לאקאלם אױ־םאיז
 אײנסונםם זײער ארינערגעמטיגען װײט

יאהר. לעצםעז םוז מארכמז טאנאט םון
 םאר־ דעם צו ביעעםראגעז האט םיל

 יארקער גױ דער אײנקונםט גרעסערםעז
 דעם האט וועלכעד באארד, דזשאינם סלאױז
 אונםער ״דראױו/ א אנגעםיהרם סעזאז

 םזד דזשענעראל םון פיהרעדעאםם דער
 אוז דױם סאלעקטעז צו נאנלער, נעדדפער

 בײגעטראגען םיל האם דאס אםעםםעגםס.
 סריזים דעם םיז ױניאז אונזער ראטעוחנז צו

 אין איז געםונעז זיך האם זי וחגאמגז איז
 Jםא הײנטיגען נאך זיך געפינם זי וועלכעז

 אונזערע םון געדריקט אלץ נאך זײנען םיר
 םזנם־ אונזערע אז האםעז סיר און חוכות
ױ בערס,  וועלען באאםםזג אונזעדע אויד ו

 אה םליכם זײער םאתאכלעסעעז נים
̂ססעם אוז דױס די אז זעדזז,  א•- זאאען טע

ױניאן. זתר צו ותחנז נעצאלט
i נעזאגם דאדזי באטםאז וועגעז n m,

אײנקונםם דױם אין םארקלענערונג זײער אז

\

1931
 לעצטען װאס דעם, םון י־עזולםאם חגר איז

 ״סםרײק גאכ׳ן גלײך םאדכדפ, אין ״יאהר
 זײעדע םון דױס םיצ סאלעשםעט זײ האבעז

םעםבערס. צוריהישםעהעגדע

אויםגא! אן כםעט איז ױגיאן אונזער
 אגתר איז עט װעלכע טים םארגלײך אין

 גא־ האבען זוײגיג זעהר לא:ד. אין ױגיאן
 יאהר, צװײ צעצםע די &ח םעך אין װאגם
o צוליב n איז תריזיס עסזיסםירעגדעז 
 די חוץ א סםריי׳סם. רופען צו צאנד,

 ררעם די פיז 1930 אנפאגנ אין םםרײקם
 אין םםרײסס די יארס, גױ אין םאכער

 סאגםרע־ באסםאז, באלסיםאר, קליװ^אנד,
 כדפילדותז די פח און םאראנסא און אל

 םיר האבעז יארת, ץגױ אין דדעסםאכער
 דזרכנעםיהרם סעזאז לעצםעז דעם אויך
 ^ײדים די םון — סםרײקס וױכםינע דרײ

 קלאוקםאמר די םון יארק, גױ אין םײצ$רם
 דרעםםא־ די פון און אנדד»עלעס צאס אין

 םםרײק לעצטער דעד טאדאנםא אין כער
 גזד ווערעז שורות די ותז אז גאד האלם

שריבען.
anוועלכזגר םםרײק, םײלארס צײדיס ,־ 

 גע־ װאכעז, 20 איבער אגגפהאלמו האם
 קוםיריערס דער פון באנ־ענאטים 7 די גען

 די נעגאנגען. םארלארען איז אסאםיאיישאן,
 געווען זײנעז לאהאל דעם פח םימנלידער

 זיך האמ םיצע בײ עגםוישם. שםארק זעהר
 אױםצוגעבען געדאנק דער ארײגגעכאפם

 םעםבערס לאיאיצע די אבער לאקאל. דעם
 ;עװענ־ זיך האבען ארגאניזאציע דער םון

 די צוליב אינםערגעשאנאל דעד צו דעם
 זאל זי אז לאקאל, אין שטיסוגג געשאםעגע

 םא־ זעסס םאר לאקאל יזןם סויערװײזעז
 באשטיםם האט אינםערנעשאנאל די גאכתן.

 דעם אלס ,91 לאשאל םוז גריגבער^ הערי
 ער װאס װאכעז פאר די דודך סואערװײזער,

 איהם אז אויס, װײזט דאיםען, זיך נעפינט
 טעכד די צוזאטעגצוהאלטען געלונגען איז

 ארגאניזאציע, די אויפצוהאלטען און בערס
 אז ניט, צװײפעל קײן אונז בײ איז עם אח
 לאיאל בלײבעז װעלעז םעפנע״ס די יב1א
t\ א פון םשך אין זײ וחגלען ױניאן, דער 

 און פרעסטיזש זײעד געיוינען צײט סורצער
 אנהאלטעז נאר ניט מענען וועלען איז מום

 םרא־ נענוג געבעז אויך כאר לאהאא, זײעד
 װעלכע באלעבאטים אפעץ־שעאעד די בעצ

 זײערע םאר לאגע איצםינע די אויס נוצעז
אינםערעסען.

 הא־צם םטרײה דדעס טאראגטא׳ר דער
 בא־ די האבעז דארםען װאכען. 8 אז שויז

 א״ אז געגצויבט, ניט קיינסאל לעבאםים
 װערען. מטאבצידט איז עס װעז װעם ױביאן

 צו נעקוםען זײנען באצעבאםים קלאוק די
 ראם םיט סאנופעקםשודערס דרעס די הילןי

 צו ניט געװעז, איז חשבון זײער טאם. און
 דרעס־ א םון עםאבלירונג די דעדלאזען

 םארניכטען צו לײכטער אום ױניאז םאכער
 זײ אויך אבעד ױגיאן. *ולאוסטאכער די

 איבער חשבון. איז םעות א געסאכט האבעז
 געסעמעלם שוין האבעז באלעבאטים 36

 מעםבערם 800 צו נאהענם ױניאן, דער םיט
דער אוז שעאעד ײניאז איז מvאי ארײיימזז

ס ײ ז ^ 9
 געמס םארםגזנזעצם ווערט םםרײק

 pnrPD םםרײקערם די פירםעס.
 און דיועזנר *אכ»י. בראװען א

ר םון  אפ נים זיי שרעקם •אליצײ מ
ײ כאטש  דער אק גרק זײגעז ז

^ םד^ד, אק םעגשעז ױגגע ארז ציע י  צי
 ססרײ־ בראװססע די זײן צו אבער זיך זײ

 רי מזזנהן. pm האבען םיר װאס <ןעחם
 םי־ םםרייק cun העלפם איגטזנרנעשאגאל

̂ע םים און גאנצתל  במעציכקיי־ אגדארע א
 א אז פאראינכתרעסירם איז זי װייל םען,

 ותרען ארגאניזירם זאל ױגיאז דרעססאכער
 לענער2 די שםערעז צו איז םאראנםא אין
דארמעז. באלעבאםים מאאוק די פון

 אנתשעילע^ לאס איז סםרײפ דער
 גאנצזח דעם אגגעהאצםעז האם וועלכער
 בא־ די םוץ פראזמנם 80 אוז סעזאז אעצםעז

 צו נעצװאונגעז געוחנן דיגען צעבאםים
 אוטגליהצי• איז יוניאז, דער םים םעםאעז

 אנםאנג געזוארען אויפגעגעמח מרװײזע
 מד דארטען איז עם זואס דעם צואיב סעזאן

 אמ ירניאז די ארבײם. װייגיג זעהר װען
 אונ• אײ עס און געווארען עםאבצירם אבער

 אנ״ ררעאעז כױםגאידער די אז האפגונג זער
ארנאניזאציזג זײער האאםעז

 באויז האבען םיר װאו באאטיטאד, פוז
 ױניאן, א ארגאגיזירם צוריק סעזאז א םיט

 םע־ cun נחת ביסעא א געהאם םיד האבעז
 עט וױיא דערםאר םײאװײז איז דאס זאן.
 די ארבײט. ביסעא א געווען דארםען איז

 זײערע און גיטשםצהענד זײגעז םיטגאידער
 םעץ, ברודער באזוכם. גום וועדען פיטינגעז

 נויםיגע די סאכט םעגעדזשער, דער
 עטאיכע די ױניאניזירען צו אראנזשםענםס

 ניט־ םארבאיבעז נאך זײנען װאס שעפער
 דדײ־יאהריגען א דארטען האבען זײ ױניאן.

 געאר־ האבעז זײ װעאכעז אוים אגרימענט,
 אין שטונדען 44 יאהר ערשטען דעם בײט

 דזשואאי, ערשםעז דעם װאך, *םאגיגער6 א
 42 ארבײטעז אז זײ פאנגען יאזזר, דעם

 בא־ די װאך. ־טאגיגער5 א איז שםונחנז
 קור־ איז ײעאעז ארבײטער די און אעבאטים

 אוז װערעז אינפאדםירט דעם װעגעץ צעז
 אדבײטען ^ויז זײ װעאעז סעזאז נעהסטען

 אר־ *שטונדיגעד42־ ׳־םא:יגער5 דער אויף
בײטס־װאך.

 אײ ױניאן א װאו םאנטרעאא, אין
 צר י$הר א טיט באויז געװארעז עטאבאירט

 ?ײן װעז יאהרעז, םון פעריאד א :אך ריס
 ;ימ דארטען איז ארגאניזאציע אן םיז סיםן

 ;יפט פאאיםישער דער זיך האמ געװען,
 די געשטעאפ האט עס און ארײנגעכאפם
 װי נאכתנב םכגה. גדויס אין ארנאניזאציע

 דאר־־ ארויסגעסוםען איז פײנבערנ ברודעד
 צו געאונגעז איהם איז מענעדזשער אאם טען

 די םוז רייעז די איז הארםאניע שאםעז
 בײגעטראנעז האט םיא םענשעז. אקםיװע

 סעזאן נוטעז א געהאט האבען זײ װאס דאס
 זײ װאס סעזאנעז בעסטע די םיז אײגע
 האט עס יאהרען. פיאע אין נעהאם האבען
איצמ ארבײטעד. אויסגעםעהאם פשוט

Tt אק אז אזױ קאאוקםאמר, d אזסד ניח 
ד צודײ נוווןס זײ הןטס באס  מ
 אאערײםארש וײ p* טסארפא די

 פיק־ יאתי ערשמח זיתד מפייערס
באג* צדם נאגקעסעז• שעהנע םים זיסםענץ

k k _ ^  j B  • a  L k k t e k k C k  k k k k  k .  k ^ k k ^ ^ k  — k  k k ^ ,  k  k  k -  k ^ k  k k k k4, זj  7«pip ^ אמרײםאת די  p& dip 
אדסיגעד דער  pD פארסרעםער גפקזכדח  pr> 

pnrurm$ צו אמ עם באװעגוגס ארבײמר  
סאבםכ פיז גחת האמז נאך ותאזנן םיד אז  

ייי חנאא.
 פיצאדע׳צםיע p« שימאגא

cun פ םים אפיס חפעגאיאל  ■אר אפ̂י
p תאסאיינם ארגאניממױאנם r m s אד״ ױ 

מ  נזד די ודי פוגקס דא̂ס דדעםםאכער. םי
 צום ידי יארק, גװ אק פראבאזגכהגץ שאפענע
prrtpa צז נויסװעגדינקײס וײ בייש«יא,

 ד«ם צדליב יאר^ גיו pn אינדדסםריזג דדעם
 איס״ איצםימן cun פון סעוטין דפר װאס

 אויסמגאנמן. איז םשזורםאץ פארםײאישזןן
 ד׳ור אינגערס^*, םר. װאס דאס אריך און

i® יפ»ן9ספ אוסיאדסײאחיער n  r זא*יק 
 פאחראיע האם יארק ניד »ק אינדדסםרת
 אסזןהאל״ האם ער רדי נאכדעם ותזיעירכ^

 וע־ איז p* יאהד 7 םאר »סם דעם םען
P פױ מרואתק געשעצס אה אכםעם s 
 פדגיסיכװ נאר דפד *ז אזוי צדדײם

 ד אם — אייר׳יג, גמבאיבזק אייך איז
 fr חעלזן ®ראכאעםזנז אנדעדע פיאע אח

 בײם אוימנגא? דעם נעםען
n עהחמוםיװ רושענעראא p 

pram p װעט וואס R A m c אק prc'D 
 פאר־ אייך װעם םיםיע דער טאי. םאגאם

 אדי־ סוכמנגת די pפ םדאנע וײ האנדאעז
 אינדוםכד דרעם און קאאוק די איז םענםס

 שינג מ נעקםםער דער יארק. נױ pפ רתן
̂ר םיר pא װיכםינער א זעהר זײן װעם  ה
 ײזד :זחיגעפ. װעם אײזונג פאםינע די אז פעז
פראבאעםען. אאע די צו יעז

שאפ־רעזאלוציע
 דרענד דער םוז ארבײםער די כױר,

 םע39 װעםם 315 דאבעאױ., דזש. םירםע
 אונזער צו דאנק א אוים דריקען סםרים,

 םון אצדיזינםקי, אב. טשערםאן, וױךדיגען
 זײז םאר ברוסאיז, םםרים, םע82—2365

 אד־ אאע אםובת ארבײט אוגערםידאיכער
שאפ. םון בײטער

ײך םיט  םאקםישזנר און םעהיגער ז
 מד אעדיזינםקי ברודער האם האנדאוגג

 שאפ איז אאעםען םאר רעיז א װאונעז
צײט־םאראוסט. אהן און םםרײק א אהן

 צר נאהענםער דער אין האםען םיר
באעהרען צו םשערםאז אונזער קונפמ

פארדינט. ער װי אויט
•ךי .

קעלב, בדאנתוײן,
אגםאגי. העץ-םאז.



חר נויופע, חנדע יעדזנם *
nj*m w איחר זיך חאם רעליגיע רזנ o —

^ ^1^4 4 -4 .4 4> ^ ^4 -4-^4-^ ^ ^ 4 4|4 4 k  ijn9 װען יאחר אין סאנ כאשסיססען איק
 *יר־ י1 פאר חכצ םך njn אונםער *יוזם

12 n m flm ותז ס*נ איח זודסים״ in 
m  n w דערגדייכונמז, די dpw |9D זיך 

o m די אויזי »irur»n םעות׳ז און
A-, •<״< ' !^“י** ' v •־״ ?י־•‘■■ ״

 אױםצױ זיך כדי באגאננעז איז כמנן װאנו
צוקונםם. nm אק זײ אן חיםזןן

ארביי־ nm פאר סאנ •אסינםנמנר דער
p איהר םאר סאכ״ן צו באוחגנוננ םער in 

rum, חנר איז i9oei9 חודס איז ם*נ 
 גאנ־ דער אין ווערם וואס ם*נ דער םאי,
b וועצם מר w v m אינםער־ דןו אצס 

o ארכײםער נאציאנאלזר r און םוג 
 די מאו kp’19dk אין אעבען םיר כאסס

r אםיןױעצע n o אנ־ באװענוננ ױניאן 
 איהר אצם םאי ערמםעז דעם ניס ®־קעגם

 סוב ױם דןױינער חנר *בער אח םוב, יום
 וײסא.9אם אין נעװארעז נעבוירעז פא?טײ»

 לעיבאר אוו פעדערייסןון אםעריקאן די
 ארגאני־ ארבייסער ערסםע די נעוועז איז

 דעם דזאם וועצכע װעצם דער אין זא*יע
tp o rv בא־ תרך נעתפען צעבען זום םאי 
 א םאנ דעם איז |9ית&90אװי עציםען

 סאו צאנד גאנדען איבער׳ן םםרײה נענעראצ
 טאנ. ־מםונדעז8 דעם סון איינפיהרוננ דער

 אסעריסאן דער גיי דעצענאטען די אםת,
̂נװענסאן צעיבאר אװ פעתרייסאן  אין ק

4884 i n דא־ דעם נעםאסם האבען זײ 
 נע׳- נים אםיצו ה*בען נאסצום, זינען

 אינ־ דער װערען װעם ואס אז ווצום׳ם
 אבער טוג ױם ארבייםער םעתאזיאנאצער

 ױניאז סרייד אכתרי?אגער די האם חלק א
o אין באװענונג r o n און סיי \ױ םיי םוב 

 אין יאהר יעדעס אז ■אםיג נאנץ איז 09
o n אפנעבע! ױניאנס די זיך זאצעז סאנ

o< רעמןגומ א n  tu ארנאניזירםע די װאם 
 וורך אויםנעטאן האם באוועטננ ארבייםער

o n :פארב׳ד ותצכע אח זויםיצ יאחר 
 דורך־ זיד האמז ארבײםער די םערוננעז

 זיינען וױפיצ אויא ײװ־סצאנען; «ייס חמ־
n r n אין געװאהסען *רגאכיסחױעם 
 זיך זז*ם װיפיצ אויןי ;אײגפצום און םאכם
 זיי־ װאס ;םארנרעסערם נאװאוסםזײז זייער

 זיי- זיי זואם פעהצערעז און ספות׳ן די 19נ
עס \V3VPויי אזוי וױ און 19באנאגנ 19נ

i אין פארםיידןז n צוקונםכג
 םאן פרוב^ז װיצ איד מאם אח דאס

o איז n כםינקיים״,9ר9,ג ניםער סאי o n 
t9ori9 פוז 1נוםע םאנאםצימן i n אםײ 
i פיו זױינממ־יפם וױןצע־ n איגםעתעמא־ 

נעצ.

די epw וױרקונג זיץ און קריזים דער
ארבײמער

 אין •אסירוגנען די זחנגעז רייחננדינ
 באווענונג ױגיאן םדייד אגמריקאנער ד*ר

 סען םוז יאהר, פארגאננעגעם דעם דורך
̂יך אגבאםראכם איז געמן אויך גאםיר

 VH ̂«זײךץוג«ז\ רי *יב<וד אימדבד^ ו»\
 ^רבײװצר »װ(זרי^»ו(זר ױ »ו\ ל«בי\

ah\ ר־ רעג\ דגרג טו^וס, גײ«ור<ו^
a 930 צז»י, \\9 י^ר, ג^זוגעוסצז .

\93ג %\ז»י ביז

. ש. פון ר ע ב ר » פ

 איז לאגע אינדוםטריעאע און עק*ג$םימע די
 גאנץ זײנעז צוױי דײ ציים. דער דורך צאנד

 הענגינ9* און צוגויטנעוואקסעץ מםארס
צוױיםען• אן אײנער
 אאגע אינדוסטריעצע און עקאנאםימע די

 םארגאנגענעם דעם דורך איז אכתריקע איז
 זיך האם םעז װאס ערגםטע די נעווען יאהר
 דער פאחמםעצען. געקענם איז עם װען

 אין אנגעהויבען זיך חאם וחגאכער קריזיס
 אוי̂ו סראך דעם םים 1929 יז9 הערבםט

 םאנא־ 12 צעצטע די דורך איז םםרים, וואצ
 געווארען. םארםיםט און פארמםארקט םען

 אינדוםטריעאע אאע םון םערטעא א כםעם
ײ *אנד, אין ארבײטער םראנםפארם און  זי
 אד־ געווען יאהר גאנצען דעם דורך נען

 צייט אזא איז האט נאםיר<יך בײםסאאז.
m סײז זײז געסענם נים m העכערען םון 

 ארבײטס די םארבעםערעז אחט• שכירות
 די ויעז םאאכות. בעאי n םון באדינגונגעז

 געיצונגען צײם רער דורך װאיצט ױניאנם
m אנצוהאאםעז באויז m און פאזיציעס 

̂כע באדינגונגען די אויפהא^םען  זײ , וחג
 עס װאצט ערװארבעז פריהער זיך האבעז

 באדויערען צום זאך. גרויסע א געוועז אויך
 געאונגען ניט אויך דאס אםיצו אבער איז
 ׳אםת אינדוםטריעז. מעהרםטע די אין

 ױניאנם וועניג זעהר האבעז צ v י צ י פ א
 אבער שכירות, די םון ארונםערגעאאזען

 ע5א אין כםעם מכירות די איז אוםאםיציע*
ז.mגעװא געשניכתז איגדוסםריען

 ױניאן די אדער ױניאנם די באעואדיגען
 סריזיס □m דורך וואם דעם, םאר םיהח»י
 שכירות די מדפניטעז באאעבאםים די האבען

m םון m ,ניט זײן וואאם ארבײטער 
 גוטע א אםיאו גע^כג נים און ריכםיג
 װעילכע באװעגונג ארגאניזירנמל שםארס

 אין ארבײטער םאיאריטעט א סאנמראצירט
 אין בכח, געותן גים אויך וואאט צאנד,
 ארבײםס־ און קריזים מארםעז אזא פון צײם

 ארביי־ די םאר אויםצוהאלטען אאזיגסײט,
ײ ווע^כע געוױנם^ז אצע טער  זיך האבעז ז

 גינםםיגע און צײטען גוטע אין דערמאאגעז
 בא־ ארבײםער די םיעציע^ ז.mםענrאום

 12 םון באויז וואו אםעריהא, אין וועגונג
 אין ארבײטער צויז די פיז פראצענט 15 ביז

 זיכער עס האט ארגאניזירם זײנען צאנד
 אינדוםטריען די םון באוױיזען. געתענם גיט
 אדער גאנצען אין זיינען ארבײטער וײ וואו

 די (און ארגאניזירט, ניט גאנצען אין כםעם
םעהר־ גרויסע די אכתריסא אין דאך זײגען

 האבען דארט אפגערעדט, דאך איז הײט)
 געסעגט ניט גאר זיכער ױגיאנם די דאך
 ארגא־ בעסער די איז אםיאי אבער םאן.

 אזא אין זיך האם אינדוםטריען גיזירםע
 אײנםאום im םיהלעז געםוזט אויך צײם
 די און ארבײטער ארגאניזירטע ניט די םון

 אוים־ איםשטאנד געװען ניט זײנען ױניאנם
 אויף באדינגונגען ארבײטס די צוהאאטען

nm הויך. געהעריגער

רעזולטאטעז זײנע און כורג־פוײדען דער
 געזאגטע, אויבען דאס אבער טראץ

 םאראנט־ דער םון טייא גרויסער א דארף
 םיט לײכםפײם חןר םאר װארטאיכסײט

 אינ־ םייצע םון באצעבאטים די װעיצכע
 די שנײר*[ צו געיצונגען איז דוםםריען
 באדיגגונגעז די םארערגערען און װיידזעעס

 װערען צוגעשריבען ארבײטער, m^'n םון
 גרין נטmפרעזי װאם םאו־׳פפרעכעז Dm צו

 םעת־ אםעריקאן רער םון נאםען איז האט
 סאנםע־ בײם געגעבעז, אעיבאר אװ 'ריחפאן

 ארבײטער די אז װאמינגםאז, אין רעגץ
 םארבעםע־ סײנע םאר םטרײהען ניט ורעאען
 קריזים דער װאס צײט רער דורך רוגגען

 םאר־ צאהצ א אז אםת, אן. האיצט אין.לאנד
 אונ־ אינדוםטריע^ע גרויםע םון שטעהער

 קאנםע־ זעיצבען בײם האבען טערנעםונגעז
ען זײ אז םארשםראכען אויך רעגץ  נים וו̂ע

 און וױידזשעם קײן צײט דער דורך שנײחגן
 די ארבײמער. הײז אנטזאגעז ניט װעצעז

 םאר־ דאזיגען am אבער האבען בתים בעלי
טען. ניט שפחגכעז  גענוג האבען זײ נעה̂א

 ‘םון זיך העזmארויסצוד אזוי װי םיט^ען
 ניט האבען װעצכע די םארשפרעכען. אזא

 דירעקם. וױידזשעס קײן זmשנײ געװאאט
 אוםדירעסטען »ז אויף געםאן עס האבען

סקיםם. דורך אוםן
אויטאםא־ די האבעז בײשפייצ צום אזוי

 געשנײ נים אײנע, אויסער םאבריקען, 5בי
 דירעקט. ארבײטער די &יז וױידזשעם די טען
n צװעס זעלבען om אבער האבען זײ m 

תג טעץpmאוםדי אן אויף גרײכט  נאכ־ ו
ױ דעם  געשלאסען זיך האבען םאבריקעז די ו
 האם ,1930 םוף בײם װאכען פאר א אויח
 ארבײטער באצאהלטע בעסער די םען

 דעםארםםעגםס אנדערע אין טראנסםערירט
 זײערע אויף געהאלטעז. קלענערע אויף

 ארויםגע־ רmענםװע מען האט פאעצער
 בא־ װײניגער די םון ארבײםער שטעלם

 די זײ העכערענדיג ניט דזשאבם צאהלטע
^ שכירות,  נית ארויםגענוכמן האט םען א
^ צענדליגער די םון םענשען ענ  אר־ טויז

 צו גרײם געווען זײנען וחגלכע בײםסלאזע
 אזוי פרײז. וועלכעז אבי פאר ארבײכתן

 ותלט nm םאר פאראדירט מען האט ארום
 וועלכע בתים בעלי ליבעראלע גוטע, אלס

 nm צו און וױיתשעם קײז ניט שנײח[ן
 'n םון שכי^ת די םען האט צײט [עלבער

ט.nלענעpnםא װי םײ אמײפמוי
זיי־ אינתםטמע אויטאםאביל nm אין

^־ ► ו ס ם ײ ו  ** **

דער א־ן
גערעכטיגקײט ^

̂א פון װעלט ר אמעריר
, ט i 1י י1931 ט»י

 אמ^ ם.nגאגיזיnא גים nבײטעnא די גען
 האט אינתסטמען טעnגאניזיnא אין אויך
 ענליכע nורn װײדזשעס n געשניטען םען

 אין םען האם אזוי םקיםס עnmאנ nmא
 די שני^עז אנשטאט אינתםט^ען אײגיגע

 ספיד־ ליכעזpעnש א םnאײנגעםיד, ותnשכי
״ רי צװיגגענתג אפ. ^njre אתיסצױ 

n אין ארכײט n.nwD געבען w 'm i .צײם 
nm חמולםאט mאנ־ אז געװען, איז רםוז 

 םאר באצאהלט יגעןnp און א^ײטען שםאמ
 אוים־ א^ײטז^ רי האבען װאכען, פוצע

 װאך א טעג 3־2 אין א^ײט די געםאכט
 nm nםא בלויז באצאהלט אגעזnpגע און

 איז אסn בײט.nנעא האבען זײ װאס צײם
 שניט nיציעלעDאוםא «ז געװעז םא?טיש

שכיתת. די אין
 אבער האבען מאנאטען, 3 לעצטע די אין

 רי אםילו םעזnנעװאpאװע באלעבאטים די
 אויף נאך האבען זײ װאס םאס?ע שטי?על

 םוץ צײט nשםעnע nm איז אנעןnגעט זיך
Dnnp. אםענע אן אננעהויבען זיך האם עס 

 לע־ oyn יקעזnnצוnונטעnא עnאםאגאנnפ
 אײ nאנעpיnאמע יn םון nnאnאנDבענס־ם
 וױיתשעס yny>'t במינגעז nונטעnא בײטעד

j'n פאר׳ן 1913 פון שטוםע רער צו p די 
 די אנגעהױבעז האבען אגיםאציצ אםענע

 םיהרער ױניאן ענעnארשײD די עז.nיpבאנ
 באג?ײ די םון אגימאציע דער אויף האבען

ת א מיט טnגעענטםע רעז  אין אםף.p־nטעnו
 יn באוױיזעז םאםםלעטען איז יםטעזnש צײט

nyn.n^-^w םא אזpnשכיתת רי רעןלענע 
 nנא D't'np om אפשװאכען ניט װעט
npn םא איהםnשטאn.אן װײזעז זײ קעז 

 ^ולטאט אלס גע?ומען איז D'tnp nm אז
 אומ־ נים זײנען םאסען די װאס □yn םון

 זײ װאס סחותת yאל רי זyויםp צו שםא^
^ h אכטnאוnםא Dאn באשאם^ ב  אי

 ז̂א iyD זyװ .D't'np oyn און yציpוnאnפ
 טyװ nyבײטnא רי פון ותnשכי רי ןmשגײ

p ny'nויף־npנאך אםמ nnyo אײגגyשn*ום 
 בםייצא זיך טyװ D'tnp nyn און jynyii זyפ

^ ן.ypnשטאnםא

iy rn ארגום דיyגטyארביײ די םון ז 
nyn.n^-w זיכyלאגיש רy איב ארןnyציײ 

:m :y, װאלט און oy האנדל זיךyבלויז ז 
fy אםףpר״yרטyװ א אום o ^ i ג^ואױ זײ 

:v.\ די yn^ 3 בתים^n't ^ y : i אבny 
 די װי ŷ^ אזוי .nyרטyװ םים בלויז גיט
 אגײ ny'n זyהויבyאויםג ןyהאב זmיpבאנ

 זyנוםyג םאבוײ?אנםעז די האבעז טאצי^
h באװײזט דאם װי װײתשעם, שנײדען

 nm םון נםליכםyםynםא yיyםאב mגyםאלג
 D^n^yn □yn םון אnבױ nyםטאטיסטיש

mיבאyא  nפאnטמy:נט
iy לויט r? tn  □m אין זײנעז בא^כם 

D n 13 די םון 1170 jy rraאבnיyp,ז y^ y ii 
ty^ n גyyנמnyDאנם רי אויף טn:אy,םון ז 

ni'D nm^ וױי זײnזשyא די םון םnבײטny 
h םון פא^ױױ אין זyשניטyג
^y ^ y^̂ איב םיט םאנאטעזyר inyv 
 װאו typnr^E yאזיגn די אין נם.yאצnפ

ty:"t םyוױי^ש די שניטעזyג האט םזגן

:vw\ באשy230 םטיגם i:vv\o און
מלאכות. בעל'

 באגץ ?ײז ניט אםשר איז דאס
y ר*צענמ.פ רyס ii| פאnעס גלײכט 

 וױיתשעם איז זyונגnyנyלpםאר טיט nyאב
 די אין ג^ואחנן טyיכטnבא |y^'T װאס

ya^yr די אין חדשים Dריהyרדיגy פאn 
 הײג־ זyרונגyנyלpnםא יn זײנעז יאה^
 םאל "nn גםyװײגינסט זyװyג nיאה טיגס
 ארביי״ צאהל nm איז סײ גרוים, אזוי

 אין סײ און טnיהnבא האט דאס װאם nyט
oyn וױי^ש די םון פראצילנטyאיז װאס ס 

ז.yװארyג זyשניטyנ
 איז באזײיםונגספולער גאך איז װאס

D#n װ םאנאם צו מאנאט םון װאסnyדי ם 
 שנײדט iyn iynyii בײ רyארבײט צאהל

: אלץ סyװײדזש ־ ^nyDyn^ האם אזוי 
jyo אין h באטרyםyנדiy p n :^  y אין H 

 די זyשניםyג 1930 םוז מאגאט^ y 8צטyל
n^ 91 פון סyװײ^ש :y r ארבײטny און 

 הא־ 1931 םון זyמאנאם y 3רשטy יn אין
iyn םון שוין yn□ גyליטy126 ז ^’n:yt 

 בעל' רי םרן האיצטונג רyד לויט ארבײט^
 nm איז פראפאגא^א ny^ און בתים

yDy-m מyג y iyDרװארטyדי אין אז ז ip• 
y ijy o םאנאטyזאל זyנאך ז nnyo ארניײ 

m םון :־ונגyנyפארקל םון לײד^ טער m 
שכירות.

y3^n| הײסט oy בתים, ב^י די ny'n 
 םyוױידזש זyשגײד צו ניט זyכyםארשפר

ly זyבyגyג iya^n זײ װאס 'nyiiK in ניט 
 יא tyD^n nyn̂ ױגיאגם די ז.y^אלטyג
 ־nyn צו נים כעזmשפnםא ועם האלטעזyג

 סםױי?ם צאהל רי סטױיהם. קײז
t'm in iy j''t לyצטyםא זpnיצyנnyט

:lyni^iy װ םיניםום. א צוyז yo| זאל 
y :y D y v ro :m| די םון סטרײקם די 

 וחןל־ סאוטה, nyi איז nyארבײט סטילpyט
 אין גאנגעזyײנגnא ניט לכתחייצה ױי:ע\ yכ

yn□ םארשפynכyסםוײי?ס די און ז yD^yii 
vi"i\ נpyוםyספאנטאן, ז f y ^  om  \vm 

 סטתיהס yםאנכ װי ,nyיהרDױניאך h םיז
 פון לא?־אוט רyד איז םינעז ?וייצעז די אין
 םא?טיש \v\": היציװלאנה איז װײ^רס די

 צייג^ אזוי געײען. גים סטמיקס ?ײן כ^ט
 1927 אין אז iynyD^ D::ns:yn yn^yt די

i: זyהאב w w  349 DP'nDDy ^אזעײם 
 ,D:yrMD 357 DP'nDDy: iyn^n 1928 אין
ŷ אין און n:ynD 230 1929 איז  om ̂

nntr |yo 1931 אם^צ ביז 1930 מאי םון, 
nn איז ir Dm ג םוןyשניטyגy וױי^שDy 
 זיך tyn^n באזײנגונג^ yטnyגnmאD איז

'dp איז באטייליגט h dd לא^ גאנצען אין 
ארבײ^^ n:ynD 155 ארוס בלויז

nm דאזיגyאײנזײטיג רny האט אפםאך 
 די בײ ײםpnyזיכ די טpשטארyג ספק אהן

 אין אז אזוי חוצפה. ny״t און בתיט בילצי
fy ןyװאכ nפא jrcwy5 די rn םייל א שוין 

 ־m^D nm מים iyD$ ןyוםpyארויסג זײ םוץ
 די םון Dyװײדזש די זyשנײד צו רונג

ארבײט^

nyn י»רבײםער די פ»ד האם קריזים.
גוצען אױך געכראכם

n'״ jn r^ w  nmy װאלypזיצ־ א האם ן 
oynyD שפ א זאגט אונטזנ^א?״nיכ־ 
D וואונג 'lnp nm איז איז om הינזיכם 

 זײגען oy װי ליךpmש אויסגאס. ?ײן גים
;אועײםסלאזע זײ פון im^' די

 אוי^ םpnװיyג האם D'?'np nm װי כטyשל
n' לyבyנס־DטאנדאDnn אועײםפד די םון 

 און yצyגאניזאציאנnא ny>n אויף איז
 גזד אױך nyn^ oy האם אםם,np yאצnםא

מ געוױםע זיך םים אכםnב ^ן. גו א ט צ ^ו
n j^ n y  nm 02 ̂יבםיגסטער און"im 

 פאת yםײנyאצג די איז אמײמער, די nםא
 אז אםת, צײם. אמײםס nm םון צונגnקי

 צײם אמײמס די איז זyםאצ no א איז
 די םון חשבון אוים׳ן jyn^iiy: צטnיpnםא
mבײטnא די םון זyטDינnnפא y'n  .ny 

iy שכיתת rn נ ניםyהyכnyם lyn^ iw, םאn 
p nynיnצnyny װאך אוכײטס iyn^n זײ 

 די nyאב באצאהצם. nyוױיגיג זyאגnpyג
pיnצyny אײנג איז װאך אמײטסyםיהnט 

 nnyo די איז אז שײנט oy און טמואתגן.
yoo פאצyותם ן oy אויך םא^צײבען שויז 
צו?וגםם. nm איז

 nnn איז זyיnטDוnאינ yםיצ nגא אין
om יאהn ג אײנגעםיהרטy40 די װארעז 

 ביצ־ די אין כציךyהויםםז װאך. זmשטונ
 ביצ^נג די אין טמידפ. ינטינגnפ און דינג

fy טױידס rn שכיתת די D40א n שםונותן 
 n 44םא nyn^ וױ yצבyז די זyבציבyג

שםונחגז.
 אינדוםטזייען ynmאנ yםיצ אין אויך

 גמארבײם נאך זyהאב nyבײטnא די װאו
 איז וואך א שטוגחגן 60 און 48 זyצװיש

 אין .Trwvty: צםnיpnםא צײם אמייטם זײ
nm צװיש זיך האם סאוטהyדי ז y r 'K־ ^ 
nyo םיצ ^?סםיצ די םוןyאנג זyהויבyא ז 

 איז נאככדאועײם. ןyאפצושאם באומנגונג
^y r r םיצyאיז ן ov אײנגע־ אייך שויז 

 םאב־ אײנציגעו־ אײן אין ג^ואמגן. טnםיר.
pn םינ איןDyאײנ־ אםיצו שוין איז אטא 

 א טאג זmונbש 6 א זmװאyג םnםיהyג
: םון זאך ^y צו^? 1יאה 2 םיט בצויז 

ם.^׳חצוםyג נים oy:''p זיך האם
 אויך *r^n ,om םים םא^ינדונג אין

^bjy^ nr װny,םאצ עו־שכתן צוס אז עז 
 ^נצםעו־. nm בײ איז ג^ככת, nm אין

 אםיציעצ צ. אװ ם. א. nm םון האנוחגנשאן
 אמיי־ צו באשצוס א ג^יואמגן זyנוםyאגג
yv\ םאnm n םאגיגע 5 א םון אײגםיהתנג 
40 yrn:uDr אויך איז עם וואך. אובײסט 

tyom צוס y א אז סאצ mפארטםyפו( גם 
nm אםnyיpצעיבאו־, אװ ם^חגןײישאן אז 
nm מטאצ, T n b אםײ האם דזנפא^זענם 

nm nםא זאצוציעm א שצאגעןyגnםא צyצי
 ארבײםם־י שםונתגען om 6 םוז אײגםיהתגג

y איז טאג r w אינדוםםnיyא^ײםס־ וואו ז 
 סך א אתיס זyםnװא זyםאשי: mגmשפא

«nyb«nn טוײיה םון
צ־ אצס ונ^nmנy גוםע צוױיכ^נ א ^ו
געעגחסיםצו־ nm איז ,D'rnp om םון םאם
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o א̂ױ בליק n בייסעךס1א cfi D3Fi>
k y M n  f t U A  flBwMI m  a, m m  ■i a a m > fci iB<■ k ?זינוגנ b 3 זײןK«יייז ןם ״ wp 

m  ivarv ots> נערמנם* :trupw, 
pa ױניאנם די pa יו סיי■ unw'oipBPV 
ru &ון i>»bb און m געבער, *רבײםם m 

k וויידדמם תױמ b  tru K r rrup ik 
nt jrtK ac•  pa *unroK חנר k b* 

jnxprana כדי עיםינ איז 
פארםיי־ אןן *־יםי80«־ס די

 אויי ב<יק נמנדזנדטער אזא
איהר 1תאב? םוז וױידזעעם סון

an״ j3B)ibis *unwrap

 אין אאםירועעז שלעכםע און טפע די
*ארנאעענעם דעם דזרכ ימואנם די

יאחר
 די איז ױניאנם טתידם דינג5בי די _-אין

jn אײמימ u פאר־ סען סען וואם זאו־ 
ffa rv אײנםיהרוננ די איז יאהר דוײנםיגם 

ד »ן  » איז וואו ארגייםם םאגינער 6 ו
 בוײארבײטער די מםעדם, *אווא נרוימ
 מווז־ נעוואחנן נעםראפעז תריזים &ון זײמנן

an* מיים®־ די וױ* tia ̂כער  איז עם וחנ
 וואם *ייט דער 1אי איגדוםםריזג אנדער

 *רגײםס־ יחזמנם חרסיניסצימר חגר
#k b  ft 22 אוםגעפמחר איז סדטריי אצן 

b w x b k, טריידם ביצדינב די אין זיינזנן 
owxin• GO na awrap .ארבייטם׳צאז 

**inyn ,f a r מכירות די «ן ױגיאנם די 
 זיינעו >»םאפי«יע< •1»חכ«נדמצ*זע גים
tn *רבייטער די r« װיידדמם די m r נע־ 

ru m  pa .w K s ,אויי נםעם אלעמר 
GO

m* tm *mm **

 די צוױשען תחסעאיע־תיסמ^סןײק די
n r v w w ביא־ינג v n o ,האט ײגיאגם 

ira חרכ׳ז זיך r ניס bk w 5p k b נאר 
bp אפמר נאך k ut k b .חגר מוואתן 

pnoa• ח» a n חד טריידם .בי^דיע 
u n arm  tx *b w b o k b אויוי ran נײ 

*u nra iK B  pa naaanwraBi a o rxau a 
pa ױניסנם די o n בתים בעלי די mx 

pfrxn* ניט איז סכםוכים, »זױנ« אימד 
ס5נױ< די  uxrtap איז מו
m an ןועע׳»ל«- ניס צנתחילה זיך 

*k b b. די DwrnopyW 
a *דציב זיך ean ימי*ז n זװריקנעיויגען 

pa םדײד בילדיסנ a n  a n  r iw n a a r i 
imn r t rm איננ״נרנזד גרויסע 8 ױ «ן

je S m a m איז m p aa  n im nnw ri *an 
 avoir aim איז .aaarais ־anna a בלויז

aa a w ברײבממ urun^aanx *an ra 
pa אײז קאוגטילגג מ־ײד ביצדימ די •vi 

tn. ױניאגם די זמם m x  an ax ajm
n דורך• חאס ױניאן םיינערם ךי r  o n 
 םיי pa אינע־<ױ סיי נעאיםען סומר

 ױגיאז די ר.*ט אינערליד אױסינרליד.
̂עבט  a און map פארביםערםעז a חרכמנ

jin ^ aar 12 דיםםריקם iib ,די איאינאי 
paonaar סוילעז וױיכע פון אאםײ׳צוגנ 

w arnחנר םון אאנעסאאצטץן זיד תאט ־
aaa* א) ארנאניזירם איז אינסמדנמאנאא
אננעפיהרט איז קאםזי דזןר זחױיןונסײוג^ץ.

m ״■̂■̂ ........ap■״■

 די אין און מריכטען וײ אין
 אינדזעאניד םקעבעריי, סםרײסם,

 די געוחגן זײנען מ^עבעז און
n  j גע־ איצם זיך האט *•*!יציע

 שאום האם טייא גרעםםער חנד
i םיט געםאכם n א אינטערנעשאנ̂א 

 אויםצױ אנםשאאסען איז םי̂י *#:ערער
ױניאן. אפאזיציאנם אן בויען

̂יך,  געהאמ םיינערס די האבען אויםער
o ביטער \vtovp צו n גע־ יאהר גאגצען 

 5םי אויפצוהאיצטען בתים בעצי די נען
 איז אםיציעא באדינגונגען. ויתרע וױיניג

i n אײגענטיםער די םים אגריםענט א*םער 
 גע־ באנײט םינען קויאען האויכמ n םון

r pאום־ ײס.1סם א אהן 1יאה 6 אױוי ן 
 י1 איז באםעס די האבען אםיציעא

̂אכם זיך •לעצעוי סטע1םעה  םוז אויםגע
o n ,1ג»גצע א פון בײטער1א אטייםענם 

 געוו^ן געצװאונגען זײנען מינעז ייע1
 אהן םאיצען סטע1םעה י1 אין סטרײשען. צו

i n נעמאנאא1איגטע י1 םון צױעםיםונג 
נעאםטע.

 קײן האבען ארבײטער אײזענבאהן י1
o ך1י1 שכיתת י1 םון ונג1קאעגע1םא n 

 זײ ען1אײ רםארn געאיטען. נים יאהו•
 בײםסיצאזיגסייט.1א פון 1שות 1זעה 1אבע

n םון אײנםיה^ אם1 ro m אאקאםאמײ 
 גאנ־ באטוײיבעז אס1 צוגען, יצײנג^ וחנן,

 יצײ1עאעקט םים אײזענבאהן jppnô צע
 י1 אײנוייכטונגען, נית עהגאיכע און טעם

 אמיסגעװאו- האבען םויאסס און ״באסעס״
i םון זײ םון 1^םויזע איגע1.נ1צע םען n 

i אויבײ^ n םיט יזים1ק i n סיצע־1פא 
 האט פאסאז*ירעז און אכט1פ צאיצ נערטעו־

n 1םא נאך צאגע nכ1געJ צו סוםט איצט 
 אוג־ אײזענבאחנען דײ עםעצצעז1םא אם1

 וועט װעאכע סאםפאגיס 1םי בצויז םעו־
 בײטער1א 1כתה םיצ נאך םען1ויםװא1א

תמאבם. י1 ®יז
o ײוך n האמ 1יאוז i n צו פאמוך 

i םיט ם״1א^יהו1*ב י1 איעינעז1פא n 
 גע־ 1לעיבא אװ ם^וײישאן אכמרישאן

 *^ינםעז״ י1 יכג1טש1פא גוםען םאכם
 סאנם^נצעז וײיע א אאגעהאלטען האבען

i םון פאחפםעחעו• םים n ״ם^ריי^זאן״ 
 אײניגעז1םא 1װאח»ײנאי 1זי וועצען ױי און
i איז n צוסונםם. גאהענטעוי n n ^  h 

 ותאען ױניאנם אײזעגבאהן אומאאהעגגיגע
o םוז נאכםאיצגען. 1וואח»ײנצי זיי n עוײם 

̂נן ^ ווע ן.nאםיטי1B צת־ים בי
 1יאה אם1 איז ם1טרײי טעקםט̂י זײ אין

 אתאניזאציאנס־ עגעויגיעע »ן אננעגאננעז
i איז 1חויפםזעכצי טעמיגקיימ, n .םאוטה 

i איז 1א1ג געזויסען א ביז n גע־ סאםאײן 
 זיײ אאסאאעז נייע צאהא גויויםע א אונגען.

 אד־ 1טויזע^ געוואחנן. ט1גאניזי1א נען
i אז אנגעעאאסעז 1זי האבעז 1בײטע n 

 1אבע ט1א1 1נא איז סםתיק קײז ױגי«ן•
 איז געווארען. געוואונען ניט איצט ביז

t n r אאײנא1קא 11נא איז םטוײיסס זײ םון 
 בא־ בײטעו•1א זײ האבעז תמיניא1װי און

m םים צאהאם :np m r םטוײיסם י1 און 
געגאנגען. זn̂א1פא זיינען

נערעכטיגחײט

 טעקסטיא י1 איז ערםאיצגויײך 1םעה פייצ
i איז געויעז ױניאן n ״םוא י1 .11נא 

 א ױגיאן״ ס1סע1װאי האזיעת 1םעעאנ
i םון טײיצ n ס1װאידקע טעקםם̂י 1ױנײטע 
 יטענט1אג nn באנײעז בײם אםת, האם,

ײ איז ונג1צנע5סי1פא א אנגעםעז געםוזט ױ  ו
 דך אצענמ.1פ 20 און 16 צװימען דדפעס

o םים 1אבע באנוצענדע n אפע־ םעז1עא 
^ן צו באסעם אאען^א• די םון טים  עני

 איז בײן, ביז׳ן 1בײטע1א די םון ות1מכי י1
^ צו געיצונגעז איהד• אניזי ת  :ױיסע א א
 עטאיכע געװינען צו און םיאען נײע צאא
סטו-ײקם. טע1ביטע1םא

 בריזתד־ די אוז אויסגעויעכענטע, אס1
 ־r; האבעז ױניאנם םיאע װאס היאף איכע

 ספע־ ורך1 אמײטסאאזע, זיי־ערע געבען
 א״ן מטיצע 1םא בײ׳פטײעתנגען ציעאע

p nסים זיך טײאען ״ i n זײנען בײט1א 
 אפע־ די םון אויםםואונגעז זויכםיגסטע י1

n ױניאנס ריקאנעד n׳i עקא- אוים׳ז 1יאה 
 מען געביט. אתאגיזאציאנעצעז און נאםי^ען

1 געסעגם נאך 1אפש וואאט nמאנעז n□ 
 און כ1װײטע י1 פון קאםן* טען1ביטע1םא

 גע• אויסג^אאפעז זײנעז װעיצכע 1סוכע
 און האטעיצעז, 1סיציװאע^ י1 פוז עז1ײא
 און נעװאונענע סאגכע סשיײקם, אנצאא אן

 איגע־ זייגען װאם ענע,1פאדיצא מאנכע
^ז םיהוים װ ע  יי־ קאענערע צאחא א םון ג
 איצגעם״ינעם צום 1אבע װעם אם1 ניאנס.

צוגעבען. ם̂י נים ד5בי
 אוים׳ז און געבים פאאיטימען אױפ׳ז

 ױגיאנם י1 האבען נעזעצגעבונג, םוז געביט
 בא־ אײניגע צײכעגם1םא 1יאה הײנםיגס

1^ ע ט  איז מטאטען 15 אין עו־פאיצגען. ײ
 ס״פענס*ע.1עאםע געװא^ אײנגעםיהז־ם

 נױ אײנגעעצאסצ', סטײםס, אײגיגע אין
 גע־ געװאו־זז אכם1ײגגעב1א זײנעז יאמ,
פ ^  אינ־ אויבײטס^אזען 1פא איעקטעז1ז

 ןץדכ־ זײנעז װא^זינגםאן איז 1אוי ענם.1י8?
 י1 1םא נעזעצען גיגסםיגע אייגיגע געגאנגען

i שון ארבײםעת n זײנעז זײם 1צװײכמ 
n געזעצעז םיאע nטי®pגעװא םnי1 אין ז 

 ־rג י?געװיזעז1צו זײנען םאנכע ?אטיטעס.
^ א n םוז װ 'tp ia^  גמי־ י;ס1איב ?ײן :

 :ימ ײ1 םון אויבײםעו• י1 האבעז נוצען סעז
געהאם.
 װאם געזעצען י1 זײנעז אויסנאהם אן
 םון או־בײםם־צײט י1 ?ירצם1םא האבען
 טוײיײס סיװיא םיאיאז האאבעז א אתם

 נ־ שנז 44 צו פאםכדאײט און אנגעעטעיצטע
 צוגזד 1גיכע 1אר1 1אבע אס1 װאך. א רע\

 םאצ:עז.1ע ע?אנאסימע צו from חגכענט
p געװארעז ײכט1עמ1 זײגען זײ כאנדפ n• 
געזעץ.

 יוניאנם ישע1אי י1 איז גןךפעהענ^עז י1
o n  •pn א- א־ איז ,1יאה פאדגאנגענעם? 

 ̂ע־ י1 זײנעז □n םיט זיך. םאו־ פיטעיצ
i םון 1זע n ,עכטע1גע׳pפון בא?אגט ײס״ 

 גוי־ ;יט איז עס אח פארונג1ע פעדזענציכע
o 1איבע זיך טינ n ײםעז.1ב1םא צו

ס ײ ו ^ 1 3

יוניאנם אידישע די אין מאי טען1 בױ מאי םען1 פון
 םון 1יאה 1יםע1א אן געזיעז איז עס

 יױ אריבײטעד ישע1אי זײ איז סעםיג?ײט
 י1 1ײכע1 געווען גים אםת איז עם גיאגם.

 ױגיאנס, י^ע1ניכדאי י1 איז טעטיג?ײט
j 1אבע iD in 1יכע5פדעהי ניט ט1װע.

 1אינםע י1 איז ױינאנס אידישע י1 פון
m 1 געמאנאא mזיך האם איז טעםיגסמע י 

in בײט1א 1איה מיט העויען געיצאזט m װי 
nאנ אצע n .ױניאנס

 אינטעתעישאנאצ י1 האט יארק גױ איז
 ?אט־ אז־גאגיזאציאגס אײגיגע ם1געםיזז
D i''B ע1?<צענע ײהע1 א איז ססרײ?ס און 
 עז11כדמיל י1 ײ?ם1נעסמ ם׳זזאבען ס.1«ויײ

D n i 1אי1עםב באנאז י1 י1םאכע nאון י 
 י1 ס.1יציםע8 און ם1העםםמיםשע ס1טא?ע

p \mס.1םײלא ים1יצײ די און 1טאכע אום
 געװאז־יעז געתםען זײנען סטוײימס די
 ־1םא 1פא און זאכען1או ענע1שי1ם» צױציב

v :m 'v עזוילטאטען1 י1 1אוי איז צוחנהעז 
i. געװעז זײנען ײקס1סמ י1 םוז n ' n s E

i n עם־11 ען11טש^ י1 םיז ײג1סם 
 צווע? 'ז1פא געװאתנן וםעז1גע איז 1םאכע

n אתאניזיחגן צו n טרײד «ip i  p עז־־ 
 שווא״ א געװען באתיעדען צום איז פאצג
 אויך איז צװעס זעילבען □n 1םא כער.

i געװאתגז וםעז1גע n י1 םון ײק1סט 
 בע־ ביסעיצ א םיט ס.1פציטע און ם1טא?ע
 י1 םון ײהס1סט י1 עזוצמאםעז.1 סערע

 1טײלא ים1אײ י1 און םאכער ?אוט עין1
iגעײא געתםעז זײנעז n י1 אפשצאגען צו 

 האבען װעצכע בתים בעלי ךי םון אטא?עס
 י־1אג י1 1ײבע1אונטעדצוש אנטזאגם זיך

in סענםם ^ o זועצען זײ im p געװיםע 
i הנחות. n נע־ איז םטריײ? 1שםע1ע 
 און זיג םוצען א םיט געװארען װאונען

i n ,•צװײםעו i n ײ?,1םם טײצארי צײדים 
i^״ איז n י1 ען.1געװא געװאוגען האצב 

1טשוpyאגופD צאצ נחגסטע nאיג־ י1 ׳ס 
B nענם  געסעםעצט, האבען באסעס, ע̂ג
 איז, באסעס אסאםיאיישאץ י1 בײ 1אבע
i םאגאטעז, םינף פח ?אםןי א נאך n 
 גצי?צי־ נאו• געגאנגען, םאז־לארען ײ?1סט

ױיז,  באסעס אסאסיאײשאן י1 זײנען מויו
p'^p 1םעזז עםװאס אינגאנצען צא^ אין 

 באשעםםיגעז וועצכע אזען,1 1האצבע א זוי
 און 1ארבײטע 400 זוי 1װײנעע צוזאםען

i n י1 #1םע1שא אזא נים איז צוסם1םא 
Dנ nבײ־1א 1ײ1ט םון 1אךבײמע צאצ טע 

 בא־ ױניאן און אגו־ימענט »ז אונטעז־ טמן
עס. איז פארדו־ום א נ̂א דינגוגגען.
 נע•1אינםע די האט ?1יא נױ 1אויסע

 ט1נעםי 1יאה גאננענעם1פא אין שאנעא
 ײתט1סם און ?אספײגס אתאניזאציאנס

 #אנטא1םא ?ציװצאנד, ,1באצםימא אין
 צאס־ און באסםאז װיניפעג, ״עאצ1מאנט

 זיך האט אוםעםום כסעט אוז אנתשעצעס
i n עיד נתיםען א טיט געממינט 1?אם 

 4תרך זײנעז ט1שטע םאנכע אין םאאג.
 אויםגע־ יק1צו אײנפאך ?אםפײנס די

תרך זײנעז װאס ױניאנס י1 עז1געװא .בויט

 גור א\\ \Tmwu\sB רי \\s גיכפ1ואיב(\
w די אי\ אפ\\«זויאפ\ v h טו״אופ 

ײאגזח. אדג*וג<זופצז9 ארי\9

. .־ז םון ר ע ש

i n צײם i n  pc םגפה 1האכזוניסטישע 
^ן םאו־ניכטעט װ ע ̂'p י1 און ג ^p און 

 בא־ ױגיאן םון איצם געניסעז 1עסםאכע11
 יבען1געש \r\m\ שותת י1 װען דינגוגגעץ.

 1םםאכעm םון ײ?1סם א 1םא נאך הוםט
 1פא אויסזיכםען גוםע םים אנםא1םא אין

זע. םוצעז א
 קאםפײגס, און סםו־ײקם אצע די
i 1אויסע n ?1אנטא1טא י1 םון סםז־ײ 

 די אין גע?וםען1םא זײנען ^סםאכער
o אין יאחה םרז מאגאטען זעקם שטע1ע n 

:«i n איג־ די שוין האם יאהו־, האצב 
 אויפגעםאן נים 1גא כטעט טעו־נעשאגאצ

o איז n זיך האם יאהז־ האצבען צװײטען 
 צא־ ררעס און ?צאו? 1יאו־קע נױ די איז

ם1גע און געטוםעצם םיצ צמשצ, קאצם, ־ ^ 
 ?אפף, גתפעז און םחצו?ות אינע־ציכע םים
 אויםםואונגעז אזוינע אצץ זייגען אס1 1אבע
 צום איבעחיכם איז אז ,1בעסע ס׳איז װאס

o — טאי -םען1 n 1בײםע1א םון םאג 
 פען זאצ — יטעט1א1סאצי און אײגיג?ײט

ײ ווזגגען  ײבען.1ש װײניגעוי װאס ז
* * *

i צו 1איבע איצט 1םי געהען n צװיי־
צ נדויסעז• 1טע ^  די ױניאן, 1ײ1ם נ

i איז או־ם1 ,,אםאצגאםײטעד״. n 1יאה
ױניאן י1 הציך.nפ געווען גים 1גא

 1םא אויפםואוגגעז גחיםע מים זיך העז
o n באו־יהםען, :יט יאהו־ גאנגענעם1םא
c םאד־ ױגיאן זײ האט נאו־ נים n נים 1יאה 

 געגע־ אתװי ?אםפײגס תײן נופעז1אונטע
 1גא נעם.1םא טיויםען םון ײ?ס1םם האצ

 ױניאן וײ האם ?אםפײגס ?צײנע 1זאגא
D איז n ציך1נאטי געםיהדים, נים יאהד־ 

 אין און ם1שםא אײז איז ט, 1א1 און א1
 אײנ־ ם1געפי ױגיאן די האם צװײםער, א

 םעם,1םי אײגצעצנע בײ ײ?ם,1סם צעצנע
 -1א תםינע אזוינע אצץ זײנעז אס1 1אבע

p 1 :ים שםיצען זואס בײטען 'pאוץ אצע 
p נים םאכען 'p םון צעבען אין געשיכטע 

 געװעהנציר־ א געווען ס׳איז ױניאן. א
 האם ױניאן י1 װעצכעז אין 1יאה גתיעד

 האצםען נעםוזט זיך נעגעצ און צײהץ פים
 ניט און ינגונגען.1בא אויםגעקעםםםע י1 אן

 צונעםען זאצען זײ בתים בעצי די צוצאזען
האם. םען װאס ב״סעצ דאס

ip זיך האט ס1ע1ב»זאנ 1אבע  i n־ '
 געצעגט 1שות צײם שצעכטע די אוז זים

i״w 1הע1יא נױ י1 אויןי n װעםענס 
 נים םםש ׳ע1ביטע א 1זעזז איז צאנע
 ניט װי ,1קצאוקםאכע דײ .1צוטז*אגע1איבע
איצם, איז צאגע זײעוי יג1יג־םוינעצ1איבע

o א n  p :n זײגזנן (♦ר־יזיס, אצגעםײגעם 
שי.1שנײ די געגען פויינצען גאך זײ

שא! זײ ענ i ®ח ^וו n אכמצגאםיי־
D געוואחק אפגעהאצםע! איז זואס 1מע n 

 :באשצאגמנן האט םאו־אנםא אין 1יאה
 װאס זזנהז ״נײ*^ק* צז נעהםען צו ״זיך
p קען םעז p צאנע די פאד׳צײכםעחח צו 
i יארמוי גױ די םוץ r r ' j r. מםאצם קען 

i ווען אז זיין, n װאצם *וײזיס t t אזוי 
 װאילם שעפשו־ זײ אק איז פם1שא1םא נים

 אריגאנײ י1 װאצם אריבײם, כחנדצ־ געווען
D צדציב אבעז• אויפנעםאן. עפעם זאציע n 

in אצץ :ro p » ii קדיזי^ יעצעז1איגדדסם 
 אדחי געהוקם נים גאניזאציע,1א די האם

i אנשםז־עגגונמנז, את זוכעז1םא איהרע n 
 אפצושאפעץ אויפגעםאן װאס קנאפ װײצ

צייתק. שנימ־זװ• די וואס פון איבצען די
 גיױ די צװײשעז זיך האם צעצםענס

^ז־ 1יאר?ע  צד ביס̂ע א אנגעהריבעז שגי
l y i n i i• בא־ א אנגעהויבען זיך ס׳האם 
 םאץ צי עפעס צאשאצם זײ צװישען ווענונג

Tnyom צו אויף «D םיזעייאבצע אזוי די 
 פון קיםפ באוועגוגג n .1ײ1ט אין צאגע

 ע?זע?וםיװ די אויבען, פון נים אונםעז,
 הא־* צאקאצם 1?אוםפאכע 1םי פון באאח־־ס

 כהמ וואר rגnעDאנp א אפגעהאצטען בען
D: האם in y צי אזױ װי פצזננעו־ וועגעז 

i אח םרײד אין צאגע י1 בעסעו־ען1פא n 
i פח כה1םע n .צ יתיאן דויי  עס זײנען ^

 זאצ הצװואי ,,פצענער װי םעהו־ נים :אך
c פוז n ויסקוםעז.1א עפעס

* * *
i איז אויך n גאך שען, ידניאז ״סתוארפ 

in אנגעװיזען נים םייטנג 1אונזע im *אױו 
 ײ־1בא םרן אויםםו וױכםינזנז ט־ויםעץ אײן

i n : n .וועויםה p 'p גזד אוז ?אםפיינס 
o ירגיןיז זײ זזאם םםרייקס נעריאצ n יאדלי 

p ׳ם1געפיה נים 'p ה*מנז גזנוױנסעז גייע 
D םעםבען־כ י1 n וײ געשהאנעז. גים 1יאה 

 אק גע?ומז1פא יע איז װאס זאך אײנציגע
i n אינעו־ און םחצושות, איז ױגיאן 

רײםעך-ייען. ציכע
 pא איז כתן אז :עם םעז זאגם װי און

p םען וױצ יחזן אויפ׳ן כעם 'p נים אםן 
 אדםי־ די אז ם,1פאסי האם ענםפ^ן,

^yc צו באשצאסען האם אציע1ניסם pn־: 
i n ' i העצפען צו אויף םע?ס א n ־1א 

 איבעויגעבעז עס און םעםבעזים בעםסצאזע
o א צו n jn y D n םעםבעז־ס. י1 צו וואום 

 300 קײן װאום גאנצען אין 1זי האבען
 הא־ י1 םון און באםײצעם נים מעםבעז־ס

 העצפען געגעז געשםיםט אצענט1פ 75 בען
t״n y בײםסצאזע1א in ' iD.

i א װאוהין ביישפיצ א איז אט n r a 
in ?אםף rPD isD  iyp.

 שװעוײג- אצע י1 אויף גע?ו?ט ניט 1נא
״ip אויסעדציכע. און ציכע1אינע ?ײטעז ' 

 אה ױםען11 פון אועײטסצאזיגהײם זים
i n r o י1 אך1 נעהט אינװעניג. פון 1האם
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 ארבײכג רוםינער איחר סים t* יוגיאן
םיחדט פוחנרטיים, ממן תפםפיינם םיחרם
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Jff .פאוײ־ די חאם *יקאגא איז ייז װ. *ז 

 א *up געםאכם איגכתרנעשאגא* ארס
jv גומען v n זי d ip א געםאכם דארם

e^tete*fc tete M i M ■ !  tete te ̂ ite —  m te —  a te tete.te.te Ltea Shute.teJSte״rtn ■חיםנעמאתמז און פליגיגג* W• b

י  *וס איז םרײד סיצינערי *ח «
nm pon u w u m r מריזים. פון מײארעז 

 אויםמהרוננ םה ציידם םרײד מפ חנר
p ir די פ*ר m rrt חנר און יאהר עםליכע 

 *ונע־ םזנהר גאך םרייד תם ה*ם פריזים
 צײדם װידער םרייד םיצינערי חנר דדיקם,

 צסוםער דער םאר פפפריז םאחנ א «ז
 כע־ צאנע די איז קריזים *וציב׳? אח «ײם

 זיך האם יאהר *נאאנג ערנער. נאד ײ*רעז
 « באוױזען »פיצו םרייד סיצמןרי אין

n e e* סעזאז םפרינג דער חאסנו̂נ םיז 
 אר־ די םאקע ה*מז נוםער״ א נעוזען אח

 אױםנזד יוניאן די און םרייד <יח בײםעד
ju r t נזד נים צאננ אבער האם גציפ חנר 

 איז אצגעםיין איז יאהר דער או? ײיזנרם
nmw « ארביי־ די םאר מצעננמר *יםאיד 

 םרײד. טיצינערי אוז מפ פח «מר
* * *

 העז ױניאז סאמר בוק bvpbb די אויך
 נרויםע םים ריהםעז גים יאהר דעם זיד

 ארי־י. בארנ נעד.ן םים אח אױפםואוננעז
 נזד ניט ארבײםער די ח*מז ץקאנאסיט

 אתאניזאציןונעצ געוױנםען. נית פײן תאט
 םיט אויםנזצײכענט יוניאן די זיך חאם —

 *ומפציטערוננען אח רײספדיימ אינערצימ
 די װי אזוי נאר נרופקעם. אח נריפ׳מ אויןי

 רי םון אײנע פארם דאך אין יוניאן
 ־אם ארנאניזירסע, מםם אח ׳פגמרשםםע

 די *נהאצםעז *ו אײגמממז איחר זיר
 K איז און באדיננוננעז אױםנעהעםםםע

אםובה. זו נם דאם איז *יים פריזים
 די עםעהט עותת די אא־ײמן םיר ותן

m אױפ׳ן יתיןון r> גע׳צעהע־ וויכםינע ■ון 
 א צו קוםען ם׳וועט אז םענציך ני׳ײן.

 םאר־ א *ו טרייר, אח םםרייפ מגפראצ
 אויםנד־ איז םרײד איז סא«י, ביםערםען

 אים דאח» םען און אנרימנם דער נאנמז
 ארויםנעמםעאם האם יוניאן די באגייעז.

 ארמזםם מםונדינע 40 די זוי פאדערמנען.
 0א אינמורענם ארבײםםצאת װאד,

 דא־ אבער ם»ט«קם׳*ורערס די אנדערע.
 ױי פאדערוננמ אתיםנעמטפצם אײד מז

 די פון רעדאתמאן פראצענם 25 א
 10 אנטזא«גז *ו חנכט דאם און װיידדמם
 םאצ צװיי ארב״טער זיתרע פח פרןומנם

 אײנכע־ זײנען בתים מצי די י*הר, א
 r*p פארהאנדצעז נים וױצעז איז מפארם

 פריתעי װעט םעז זואו אגריםענם נײעם
jn פארהאנדצען נים rn .זײ פןודערוננעז 

 נענר ז«צעה םאחנרוננעז זייןרע אז װיצען
 אכר** דעם םאר באזים א אצס ותריז םעז

 א־ײ* חאמן נאםיר^ז םןםמרס די סענ̂נ
פח פאדמרוננען די *ודיפנעוויײז מםיםיג

 אין its ערווארטעם םען און בתים מצי די
 חןר אין זאצען םאי־יאר נײעם פח אנפאננ

pu ostm פא־ה־םען ױניאן םאמרם 
נעשעהעגימעז. וויכםיגע

* ♦ *

̂ום קריזים דער ̂יך ה  נים אייד נאטיר
 די און םרײד נעקווער דעם תרכגעצאזעז

 אײג־ געצװאוגגעז געוועז זײנען ארבײםער
̂זעז  6 שוז װײדמתם זײערע םון כמרצו

 צ«:ע די איז ־wj •ראצזננט. 15 ביז
 איז װי ^עכט אזױ נים םרײד דעם איז
 די האם אויך םרײדס. גאדעצ אנדערע די

̂יםען ניט ױניאז  r.5?p ̂עצטער דער םון נע
 סיצו־ הײסמ Dpi ױניאגם ע8אידח די אויוי
 און גאנץ איז ױגיאן זײ גרויען, און בעז

 זיך זי האם אזוי, איז זי װײא און אײניג
 געגעז םארמעסםען געקאנם צעצטענס
 אדםור סר. םרײד םון באצעבאס גרעםכמז

̂כער #זינםאז ̂אפען איז ווע  דעײ םוז אנט
 איז • ש* ױגיאז ניט א נעעפענם און ױגיאז

 זזאם ױניאן די -סאנעקםיקום.4היײוע נױ
 300 איכער באשעפטיגט װאם עאפ דעם

 און םטרײק אין ארוגםערגענוםעז ארבײםזגר
 אויסגעצײכענם. מםעהם סמרײס דער

* * *
 צו באאאנגען װאם ױניאנס <ןצענערע די

 צו ניט אויך האבעז געוחגרקמאפטעז, די
 אין פאסידונגעז װיכטינע קײז פאדצייכנעז

̂יך װי יאהר, פארגאנגענעם  איז נעוועהנ
 אנגעגאנגען. רוםין דער ױניאנם יענע אק
 דא אגריםעגם. באנײט דארם און דא

 צד דא באס. א םים םםרײס א געפיהרם
̂ארען דארם א געסראגען א םאר
 ביםעצ א צוגעסראגעז ױניאן אײן אין
̂ארעז. צוױיםעד א איז םעםבערס  און פאר

 אצץ זײגעז דאם זיך. דרעהם רעדעא די
 און צז ניט גאר <יבען װאס פאסירונגעז

אפ. ניט זאך שײז נעםעז
* * *

 אויך האבען,זיך ױגיאנס אידיעע די
 ברײ זײער םים יאהר דעם אויסגעצײכענט

̂ימר  ארבעםםילאזע זײערע צו היצו* דער
 אםאצ־ די װי ױניאנם, רײהע א םעםבערם.
 איז מיסאגא איז אדנאניזאציעס גאטײטעד

̂אדעאפיא,  פא־ די ױניאן, וױיטערם די פי
 בעקערם די ױניאז, טאכערם בוק סעט

 אוםן אײז אויף האבעז אנדערע און ױניאן
 מטיצען צו באמאאסעז צוױיטען, א אדער

 הא־ ױניאנס סאנכע ארבײםס^אזזג זײערע
 מעםבערם די טעססען צו באמאאםעז בען

 ארבײטס־ די פאר פאנדען מאםעז צו אויױ
 האבען ױניאנס אנדערע םיטגאידער, אאזע

 ארבײטם־ זײעדע ^םיצעז צו בא^אסעז
 18 אדער אוםז איע אויף ארבײט םים ̂אזע

 םארלאזען ױגיאנם אידיעע די אנדערעז,
ארבײטםאאזע. זייערע נים

 בדידערציכע וועגען *ױן רעדט טעז אז
 וועחגז פארצײכענמ אויך דא דאח* היצוי

D זזיאוי, די pi אײדיט אינטערנעשאנאא די 
 נעגעבעז האם מניאז װאירסערס נאדםענט

 פויאען, םוז ױניאז נאדעא איד״פער דער צו
געגזד מויז אינםערנעמאנאצ די האם $700

 זי גאך. שי<זע\ צו פארמפרעכט זי און בען
̂אר 1,500 געמיקט האם  בא־ דעם צו דא

 און איגםערנאציאג̂א ארבײםער קאײתנגסס
 כוגדיסטימער דער צו דאיצאד 1,000

 איז דאם אט װאחמא. איז ״םא^קסצײטונד
 באסת איז דאס היצו*. ברידעריציכע באטת

*ים. םעבר האנט א אויםגעשםרעסם

S T A T E M E N T  O F O W N ER SH IP, MANAGE- 
M ENT, C IR CU LA TIO N , ETC., R EQ U IR ED  
BY T H E  A C T  O F  CO N GRESS O F AUGUST

%i, 1»12,
Of Gerechtifkelt, published monthly at 76 

Montgomery Street, Jersey City, N. J., for 
April 1, 193L
Bute of New 'York; County of New York—as.

■Before me, a Notary Public In and for the 
State and county aforesaid, personally ap- 
peered David Dublnsky, who, having been 
duly sworn according to law, deposes and 
sayn that be is the Secretary-Treasurer 
of the International Ladies’ Garment Workers’ 
Union, publishers of Gerechtigkeit and that 
the following is, to the best of his knowledge 
and belief, a true statement of the ownership, 
management, etc., of the aforesaid publics- 
tion for the date shown in the above caption, 
required by the Act of August 24, 1912, em- 
bodied in section 411, Postal Laws and Regu- 
latlons, printed on the reverse of this form, 
to wit.

1. That the names and addresses of the 
publisher, editor, managing editor, and bust- 
ness managers are:

Publisher, International Ladies’ Garment 
Workers’ Union, 76 Montgomery Street, Jer- 
sey City, N. J . ; Editor, Dr. B. Hoffman, 3 
W’est 16th Street, New York City, N. Y ; Man• 
again Editor, None; Business Managers, 
None.

2. That the owner is: International Ladles’ 
Garment Workers’ Union, 76 Montgomery St., 
Jersey City, N. J . ; Benjamin Schleslnger, 3 
West 10th Street, New York City, N. Y., 
President; David Dublnsky, 3 West 16th 
Street, New York City, N. Y., Secretary-Tress- 
urer.

3. That the known bondholders, mort- 
gageees, and other security holders owning 
or holding 1 per cent or more of total amount 
of bonds, mortgages, or other securities are: 
None.

4. That the two paragraphs next above, 
giving the names of the owners, stockholders, 
snd security holders, if  any, contain not only 
the list of stockholders and security holders 
as they appear upon the books of the company 
but also, in cases where the stockholder or 
security holder appears upon the books of the 
company as trustee or in any other fiduciary 
relation, the name of the person or corpora- 
tion for whom such trustee is acting, la giv- 
en ; also that the said two paragraphs con- 
tain statements embracing affiant’s full 
knowledge snd belief as to the circumstances 
and conditions under which stockholders and 
security holders who do not appear upon 
the books of the company as trustees, hold 
stock and securities in a capacity other than 
that of a bona fide owner; and this affiant 
has no reason to believe that any other per- 
son, association, or corporation has any in- 
terest direct or Indirect In the said stock, 
bonds, or other securities than as so stated 
by him.

D AVID  D UBIN SKY,
Secretary Treasurer.

Sworn to and subscribed before me this 15th 
day of April, RttL

SIEM ON L. H A M BU R G ER ,
Notary Publle.

(My commission expires March 30, 1932)

מאי ערשטען פארץ
 ארבײטער־םוער קאנספיראםױועד דער
 אהרון פאעט ױננען דעם בײ האט יאקאבי

 באגעגעגט איהם האט ער װען בלוםפעיצד,
 ׳שטרענגען אםת אן אין געבעטען, גאס, אין

 אויבעך םון אויך און אויםםאדערענדינעז
 טען1 דעם פאר ליר א — טאן אראב׳יגען

 זיך דרוקט װאם י“קאמף *איז נוםער םאי
 לכבוד נוםער דער אונםערערדי^. ערנעץ

 שװערע אצעריצײ םיט מאי, \vozny דעם
 װעט טאטעריאילען, רעװאיצוציאנערע און

יציד. א טיט ױם־טוב׳דיג םעהר אױסזעהן
ליר, קײן זײן ניט אבער דארף עס —

 — !אויפרײסען זאצ עס באמבע, א נאר
 באשטעצוגג, זײז םארענדיגט יאקאבי האט

 ביצוםםעלד׳עז גרינג^עצונג םים קיצאפענדיג
פיצײצע. דער איבער
 ױנגען םארװירטען דעם אנקוקענדיג איז
 גע־ ^טדעגגער נאך איהם Vהאט פאעם,

:ילערענם
 די :אר גראם, דער װי גרא□, דער —

 דעם אין אט ?ןטארה, זײן זאיצעז װערטער
װי למשל, אופן,

 א זיכרון אין געזוכט האט יאקאבי
 גע־ ניט :אר ציד; סיז אזא םון םופטער

 איםפראװי־ אצײן ער האם גלײך, פיגענדיג
:זירם

צרפםעטעדעז, װזןיצען ״סיר
קײטען...״ די צדברעכען װעיצען םיר

 ^טארקערע קײז געפינענדיג ניט אוז
 פויס־ די םים געםאכעט ע־• האט װערטער,

:סיםבאיציזירט און יצופם דעד איז םעז
!אידער םיז דעם םון אט —
:צונעגעבען איראניע םיט האט ער און
 םויגעצעך און ביציםעיצעך קײז —
 געבען איהר װעם דאס — ניט טיר װילען

 ער און — דטורנאילען... vכשר' אײערע
אכט. זיך האט צ̂ו

 אראפגע׳צאזם פאחפעםט האט ביצוםםעאד
ojn .ין ז אן דערמאגט זיך ד,אט ער האפ 
 םאר־ צוריה װאך א םיט האט ער װאס ליר,

̂יכט  זשור־ יציטערארישען דעם אין עפענט
.̂  נעוחנן טאקע זײנען ̂יד יענעם אין נא

 װי האט ער און פויגעיצ, אי ביצוסען, אי
:געםרענט פאחפויצדיגט

 יליד סײן גע^ײענט דעז האט איהד —
װאד? יעגער םון

 יא־ זיך האם — גזןצײענט? װאו —
 טריפה׳ר א םרן װי אפגעװארםען, קאבי

 דארטען געװעז גענוג איז םיר — סחורה
 װײס איך נאר אדטיקעיצ. צױניסטײפער דער
מרײבעז?... פאעטען װאס נים, דען

̂וטפעיצד זיך דןאם  ^טארקער נאך ב
 ניט־ אפייצו אז הײסט, עס פאחפעטט.

 זינגט. עד װאס מען װײסט געאײענטערהײט
 אראפגע־ ^טארק געװארען זיך בײ איז ער

 יא־ װײזעז צו באשצאסעז האמ און פאצען
̂ומםעאד, ער, זואס סאבי׳ז,  זאצ און קאן, ב
 אזא טאקע איז ער אז טײנען, גיט יענער

פאעט... בורז^ואזעד

̂גזךגוג פרפזפװ רי פג\ (יטרגוגװזלגוג  \\3 י
v באגגגזגגןג אדבײפגןך דג\ד h רגגזיאוס

רײזען אכרהם פון

 און בקומען םון נאר ניט שרײב איך —
 פאר םארםײדיגט זיך ער זזאט — פויגעיצ,

 יצידעד סאציאילע שרײב איך — יאקאבי׳ן,
אויך...
 זוענד דערפאר װײס... איך יא... נו, —

 עחעטען־םאי־ אז נאך אײך צו דאך זיך איך
 א אונזערעד זײט איהר אז װײס, איך ליד...

קרוב. שטיקע̂י
 האט — !חבר קדוב, װיא םעהר —

̂וםפעיצד אויסגערופען. פאעטי^ ב
 דעם םאר ש(י\ איז אױסרוף דער נאר
 סענטיםענטאיצ, צו געװען יאקאבי׳ן האדטעז

:איבערגעריסעץ האט ער און
ץ; װײסען םיר יא, — איצזא, איז, אי

 געדענהט :אר מאי, ער׳עטען פאר׳ן איד א
באםבע! א —

 ׳&טײנער זײז װי ש:על, איז יאקאבי און
...‘״זײטגעזוגט״ א אהן פאר^ותנדען, #איז

 איצײן. :אס אין געבליבעז איז בלומםעאד
 איהם םעז קוקט צי אומגעקוהט, זיך האט
 סיט אז געדאכם, זיך האם איד״ם נאך... ניט
 אום־ געװארען עד איז איצײן צוזאג דעם

לעגאיצ.
 און גאס איז ?&טעהז איז איבערהויפט

 םארדעכ־ געװען ?&ויז יאהאבי׳ן םיט רײדען
 זײנען םיצאכים, בײזע װי ̂טפיאנעז, טיג.

 יטריט אויף באניצײט און נאכגעגאנגען איהם
 שוין איז יאסאבי׳ן באגדיסען םריט. און

 באגריסער, דעם זאא םעז אז גענוג, געוהגן
 זוײניגסטענס איז ארעסטירען, נים אויב

 אינטיטען רעװיזיע א איהם בײ סאכעז
 זואס פאפירעז, איצע םארנעטעז אח, נאכט

ציםער... אריםען זײז איז זיך געםינעז
 זיך ער האם זײט אנדערער דעד םון נאר
 נע־ האם ביצוםםעצד געהענט. ניט אפזאגען
 יא־ די צו געהערם צוהונםט די »ז וואוסט,
 פוצ איז אאײז ער אז בםרם, און ?אבי׳ס,

 ער אויב איז פיצאם׳ רעװא^וציאנערען םים
 ?יין ניט נעהמט איז װײטעז ם-ן שטעהט

 דער־ בילויז איז קאםף, איז אנטײיל אהטיװעז
 איהם װעט ״ארײנפאצען״ דאס װײא פאר,

שאפען. צו שטערען
 ווען םאםענטעז, נעװען אבער זײנען עס

 באום־ געשטערט :ים האט םורא די אויך
 רעװאאױ זײז םיט זיך װײזען צו םעאד׳עז

 ער האט דעםאאט און גײםט. ציאנערעז
 פאצ־ די פאר געהאט טורא ניט נאר נישט

 און געפאהר די געזוכט פארקערט, נאר נען,
ײ זועם װאס זיך, גערעכענם נישט 4ז

 יא־ נאך גאם, איז איצײז געהענדיג און
 אנגעשטזנקם װי ער איז פאסטיצאג, סאבי׳ס

 גמוואנט־ איז םוט יענעפ׳ס םיט געװארען
קײט.

 וועבצן גענוטען שוין זיך האט ער און
טאי. ערשםען פאר׳ן ליר דאס

 געװארצז אננעשריבען איז יציד דאס
* טערםין. פאר׳ן םריהעוי

̂טען עם האט בלוםפעיצד  נרײם געהא
 דעם טיט זיך געקענם גיט און טאש איז

שײדען.
 צי זיכער, געווען ניט ער איז דערצו

 אנערקענען יאקאבי שםרענגער דער װעט
 פא־ און רעװאצוציאנער נענוג איצס יד5 דאס
 געװען איז אויך סאי.״ עדשםעז פאר׳ז סיג

 איבערצו־ אזױ װי שותריגסײט גרויסע א
 געהז אתײם יאקאבי׳ן צו ^יד. דאס געבעז

 גאר וױיסען װאועונג זײן נישט. טעז קעז
 אגיסדערזתה^מע די םעגשען, געצעהילטע

 איזזם עס איבערגעבען באװעגוננ. דער םון
 א דאך איז גאם, אין זיך טרעפען בײם

עז, ג^ײך קאז ז8שפי א סכנה,  און באםע̂ר
ארם. אויפ׳ן זײנען באװײזעז רי

 אנ־ איז מערםיז פון םאג דער אז נאר
 8 דערהערט ב׳צוטפעיצד האט געקוטעז,

 זײז פון םיר אין פעז8̂ס פאדזיכטיג שטייצ,
 ש:*ל נעהן געאאזם זיך האט ער ציסער.
 אריץ איז ציםער אין און טיר, די עפענעז

?אבי.8י
 זיך בײ גאסט ̂ס8 יאקאבי׳ז האבען

 די נאר ;געםאהר 8 געותז איז ציםער איז
געםאהר. די װי גרעסער, געװען איז זכיד״

 טיר די צוגעקײטעיצט האם ד5וםפע5ב
אנגעזאגט: פדײד טים און

 איהר — םארםיג עס האב איך —
הערען? װייצט

 זאל עס ז8 זײז, קעז עס געױיס, —
 יאהאבי האט — אויך, םויגען :ישט :אך

געדדאהט.
געשסייכ^ם. גומםוםיג האם בילוטפעיצד

 ער ציז־־; זײן איז זיבער געװען איז ער
םארגעצעזע̂ז האט

שםערן, דעם געקנײםשם האם יאקאבי
 א נאר איד, סײז נישם איהם װאצט םעז װי

 האם עם ;םאתעאעזעז דםיקעא8 שווערעז
̂ם ליר דאם ז8 געהײםען, ניט אבער  געפע
 אז באדײם, ס׳האם רקערם,8פ ניט. איהם

ערגםם. זײער אױן* עס נעמם ער
 ער זאיל װי םראגע: די באײבט איצט

 גע־ זיך האם ער ? אונטערשדײמגז זיד
 וועגעז רײדעז צו <זאבי'ז8י םאר שעםט
דעם.

 אנצו־ ^ײכם גענעבעז ער האם דאך
:הערעניש

נעדרוקט. זײן עם זועט זוי8 װי נו, —
? נאמעז דעם יועגעי םײז איך —

 אוגטער־ אײער אהן נאםיר^יך, —
 גע־ האט זואס יאקאבי, האט — שריםט,
 גזד קאנספיראמױו, זײן צו אזוי וױ װאוסט

... I אנאנים — ענםפעדט,
 א אנגענוםעז ביצוםפע׳צד׳עז האט דא

 זײז װעם ציד דאס אם — צער גדויסעד
גצ־ איז ער !נאםעז זײן אהן נעדדוקט



*י»►־16 וײם נערעכטינסײט ■)*־י
 «ר איז tnrr יעחןן פ*ר נעװסרעז ײאוינם

nm גצייך קריניז Burn ׳צתגענעם nstit ̂
*H וחר וויםעז, גימם אםיצז ®מ װעם דס 
1 B®ו» tra m מר־ נעװאנטע זיינע פאר 

-lift
f צםעז8»ח ווןום ןר און t p e r  Bin 

 אונםער־ |8 *חן נ*ד האנם אין
w m r תח. דער םים נמצןמן זיך »ח
? געבען צו םורא זזאם איהר יזאס, —

ם — ני ח* א ק ״ מ ם צ מ ײ ם י ף ײ — מ  קי
 «ײ• איז ov 1» זויםען, גיעם וחנמ נצר
 זיין m איד םיי״ אויי יץ־ •ארלאזם אד̂י

קאנםייראםױו״
— *  נע־ בצוםטעצד ריסם — מוױס, י

 וואאט איד אײה געםרוי איד — םורגדןצם
תװאלס... אמר

 ת*ם — ? אװדטי ח*נאר»ר ײסם, —
j יאקאבי o x & n
 האט — אױםהיטען, יסצ נאם ניין, —

 טראכם איד — באצײדעט. בצוסםעצד זיך
tram u p ,ניט «זױ וױ דזם or i n 

•8 ptm אונםערטריפם... 18 *הן נאר ציד
 יאקאכי ח*ס — ־?up •זױ *ך, —

̂דװקא איהר — םארסריטם, ביח זיד וױצט
 נים איז באריהםנמיים ,8י ? trap •ײזס*

 » נו, *אעםען. «ײו. גײ פציעימײט קײן
 *up — מ׳וזוזק׳ט^ ער זואם — פאל̂י
 חוס *הער בים גײ*מ. צײט קיין האב «יד
trap ײר8 וועם םען ציד.  8 p ir נעבען 

 םיײװי־ אח ליי• יחנר8 ר8פ פפסט or ווי
 צירימ פצוצצוננ •»קאבי איז — וובר, סײ,

 דיכטיגער אייער זיך oMpt — נעווארעז,
tra p ײער8 אין זײם איהר נעואסט. נים 

אנדערער. »ן סיי־וױ־ס״ ציד
 דער םוז םארמעםם ויד ה*ם בצוםםצצד

«פרעגם: און באגמרקוננ צזנצםפר
 בצום־ האם — ? or זזײםם זואם —

אוינען. די אױםנעטםעצם איחם אויו םפצד
 צע8 זײנען םיר .or איז «זוי אם —

*jraru חןר פאר עפעם םוען םיר ותן 
 םײנט װאם װעצם. דער םון באפרײאוננ

v דער איז ציד יתר8 חקא אז איחר. ’P? 
 איז ארםיסצעז דריי ת*נען איד ותצ אט
an* ,װיםעז, ותט װער איו טאי־מטלונג 
? נעמריבעז זי• זזאב איד א<

 צונענעבעז ער האט פויזע 8 נ*ר .אח
צירײ*פר: נאך

 אז םײערער, דעז, איהר װייסם און —
 ארבײם, איך וואם ארבײם, נצפ8« םיין
 םיין דען איז ? trap סיין אויןי ני׳*ט איז

tra p אזוי <וי ווייטם װער און ? יאסאבי 
a, װאר 8 איז זײז ותט trap םיח m 
pm ותצ איך inraruptmir צווײ־ « אין 
t *ממאדם סןר

װער־ די אויסנעחערם האט בצוםםעצר
 װאצט ער װי יאסאבי׳ז, אננעקותם און םער

 נ״*ם איז איהם םאר נמענם. נימם איחם
on iv u t o w n* רעוואצחויאנער, נעותזענער 

8 ,m u  8 *mp הײצימר.״ 8 איז טיצדער
bbr  *or ,באדינגונ־ עום סײן אחן מנעל

A n פייערציך און ציד דאס אימתפממז 
געזאנם:

מיצנג איתר יואם מם סיט םום —
איז דערמינען, איז םאיחאםצוגג די זחנן

' ז י  בצום־ געװען. נים טםאדם אין בי808מו
 *J8P קוםען8ב געםוזט אוי? זי חאס שעצד
ר »י װ8ם  רעװאצוציסנער. *װײטען 8 טון טי

 בצאט, דאס אויסנעם^ם נצײך חאט ער
 םיט געדרוקם נעװען איז ציד דאם װאו

jn r o r o .אויסצייכעגומ דאזינע די אותױת 
 איז בצי? זייז נעטםייכעצם״ איזזם חאט
 מאם אוגטערמריםט, דער אויוי צעז8«עפ
 אןן גוכ׳צטאב, אײן בצויז םארםןעם האט

 נסםען זײן אין איז ײאס בוכמטאב, 8)8
 און נעםסז עםײכעצ 8 האם ער נימסא״.

 איהם האם װאם חבר, צום נעװענדעט זיד
8 םים איהם און נעבראכם, םצוננ8ז די

נעםרענט: שסײכעצ
ײן? דאם I8P ציד װעםעם — הא? ז

איהר? םיינט װי
 עטרעננ איז עם ;װיםען irp װער —

 חיצוק דער איז װאם נאר םיװ.8קאנס«יר
o וועםענם r ,אבי איז o r ותט און נוט איז 
נוצעז... ברעננען

 נים נעשםארסט ייר האט בצוםםעצד
 אןיפרענונ^ אינערציכע זיין ארויםצויעוײזען

 סכער זיר ה#ם ער םײנונג. די הערענדינ
 איז אוז ׳צטענדינ, װי נעהויבענעד נעםיהצם

 נייע נעװעבם ׳צוין זיר האבען נעםיט זייז
. צידער...

m קאלינסורל אין סטרײקען דרעססאכער
̂בערם, בעז ברודער  םון םעגעדזשער גי

̂אוקםאכער אואים׳ער סם. חנר  ױגי*ן, ק
o האם w v m ̂געגדע  *יגםערעםאנטע ®א

 דובינסקי, ברודער *ו בריזי s אין געמיכםע
 םון םרעזמורער סעקרעםערי דדשמנעראיצ

:אינכתרנעמאנא* דער
̂נז  כמײ קיציעער דער אין *געעעהעני

̂יגאי, ינסוױ*,5קא מםעדםעיצ גיגג  וואו אי
 אר־ םיז םיםעג א בײגעװאוינט האב איך

 בא- דא ווערעז וועלכע םיידלאך בײםער
 סען װאו םאבריס גרויסער א איז שעגוםיגם

 די איז זיר האט דרעםעם, ביאיגע םאכט
 רא־ םיט אנטװיקעיצט טעג עםאיכע אעצטע
̂קײט. מיגער שנע

 םאג־ צוױימען א האב איר װי ״נאכדעם
̂נערמטאג, םיםינג א זיתרען אדרעסירם  ד

 ארויס־ םיר כמז האם םארסמ, םען26 דעם
 ווען עבת״ נעקסטעז דעם אהין גערוםען

 א םיר האם אנגעקוםען, אהין בין איך
 צאיל א אז דערצעהיצם bxv םון קאטיטע
 דא־ צום געגאגגעז זיעען וועאכע םי^אך

 גע״ אגםזאגט זײנעז םיטעג נערמטאגדיגען
 אויך האט םעז און ארבײמ דער םון װארעז

̂יםען םטייאס. געװיסע אויױ •רײזען די גע
 ארוםגערעדם האבען םיר װי *נאכדעם

 די אז באעצאסעז טיר האבעז צאגע, די
 צוריסגעהן אצע םאגטאג זאלען םיידצאך

 רועם באס דער אויב און ארבײט דער צו
 אאגע־ די אנמטעאעז צוריק אנטזאגען זיר

 םרײ די צוריקגעבען און כד^אך זאגםע
 זאצען ארבײם דער םאי •רייזען הערדיגע

 צוזאםענסוםען װידער םאנםאג זיך םיר
 ווען אבער טאן. צו װאם באמציסעז און
 אווענם סאנטאנ געקוםעז אהין בין איך
 אויטגעפי• איבעראמונג טײז צו איך האב
 האבעז *א« םון ארכײטער אצע אז נעז,

 און םריה םאנםאנ ארבייט די געװארםען
סטרייק. אין ארוגמער זיינען

 א אדרעסירם איד חאב נוריה *דיגסםאנ
 יע־ וועצכעז בײ סםוײיקער די מון םיםינג

o 9 םון ארבייטעריז אייגציגע דע n»א 
 חאבעז באסעס די געוחגן. אנוחנזענד איז

 ארבײטער די פון טיםיגג א רופען •רובירמ
 זיך האבען ארבײםער די אמר ש** איז

 אויס, װײזט האבעז, זײ קומז. צו אגםזאגם
רעדען װיצ ער אויב אז באם, דעם געזאגם

 זײער צו סוםען ער זאצ סטרײקער די צו
טינ Jםי

תז  האב םיטינג צום געסוםען בין איך ״ו
 באצע- די נעםראםען האצ איז דארט איך

 האבען זײ וחנםען איםיצער און באטים
 םטרײקער, די צו גערעדם האט געבראכט

 ױניאן קײז נים דארםען זײ אז זאגענדיג, זײ
 אצע״ ראים״. ״אצ זײן עוין וועם אצץ און

 די םאראורזאכעז געזאגט, ער האם צרות,
 װאצם זײ, גים ווען ארגאנײזערס, באצאצםע

 געויען.״ נים מראבעצ קײז סאציגםװיצ איז
ך די ^  אזא גענעבען איהם האבעז םי

 װארמײנציך שויז װעם ער אז אויםגאםע,
ת־ צו רעדעז געהן וועצען גים אםאצ נאך  זי
Jםיטינ א רעז

סמרײקעך^ די דערקצערט האב *איך
 ״איציגאי דער םיז םארצאנג אוים׳ז אז

מאז םטײם  די איז צעיבאר״ אװ םעדער̂י
 דאס העצםען. צו זײ גרײט אינטערגעשאגאצ

 םיה־ די ערקצערם אויך איך האב זעצבע
 לעיבאר םענטראצ היגען דעם פון רער

 באשטיטט האט ארעזידענם דער סאוגםיצ.
 צר װעצכע םםרײקער, די םון סאםימע א

 דעם קאונםיצ, םון סרעזידענט םים׳ז זאםעז
 געגעבען איז ׳איך איז ?ןטאדט םון םעיאר

 און םארהאנדצעז צו םוצםאכט געװארעז
 דער צײימעז סכסוכים אצע די מציכטעז

ארבײםער. די און םירכת
 םאינעדם דעם צו אפיצ םייז ״אויף

 גרעסטער דער איז װעצכער סוב־דיםםריקם
 העצ־ צו באעצאםעז זײ האבען איציגאי איז
םעגציך. װאס אצץ םיט םםרײקער די םעז

 די םיט טראבעצ אביסעצ האבען ״םיר
 דעטעיד פריװאטע א םיט איז סאםוניסטעז

 זזאבען באסעם די װעצכע אגענטור םיװ
 די געגעז זיך ״באעיצעז״ צו געדונגען

 אנענםור די האט עבת צעצםעז סטרייקער.
 #כ?עבס ברענגען צו םארזוך א :עםאכם

 גאך עס וועצען זײ אז גצויב איך אבער
 חאבעז םיידצאך די ירובירען. נים אםאצ

 נעווא־ ערצועעז זיינעז זײ אז נעװיזעז זײ
 וועצכע םאינערס םון הײםען די אין רען

 םקעבם דערצאזעז צו ניט אזוי װי וױיםעז
 זיי־ םיידצאך 3 פצעצער. זיתחנ פארנעםעז

 גיט ױניאן די געװארען. ארעסםירט נעז
זײ. אויוי אכםוגג
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ױניאנם אונזערע אין
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באארד דזשאינט ר,לאררן יארר,ער ניר דער אין
ר פון א ד י ז י י , א ר ע ל ג א דער אז באהױאפתם האט אםאסיאיימאן . םעגעדזמער. דזענעראצ ג

 האם װעצכער סעזאן, ,ספריגג״ דער
 אײנער געװען איז •סח, נאך געגדיגט זיך
 װען האבען םיר װאס ערגססע די פון

 ארבײטסצאויג־ פון פראבצעם די געהאם.
 דא גרויס אזוי געװען איז וועצכע <ןײט,

 צעג־ אנדערע אין זוי גום אזױ יצאגד אין
 איגדוסםריע אונזער אעערירט האם דער,

 נאך אפיצו אינדוםטריען. אנדערע װי מעהר
 םעםבערס אונזערע זייגען סדיזיס פאר׳ן
 צױ ארבײם אויםער צײםעז צאנגע געוועז

 אונזער םון סעזאן־כאראהטער דעם ציב
 אר־ די איז הריזיס, דעם זינט אבער םו־ײד.

 כסדר רייהען אונזערע אין בײמסצאזיגקײט
 אזא דערגרײכם האט עס ביז געװאקסען,
 געםיהצם האבעז םיר אז צאהצ, םורא׳דיגע

 ראדיתאצע װערען גענוםעז םוזען עס אז
 םון נויט די פארצײכטערען צו םיםצעז

ארבייסער. אוגזערע
 זיך םאנגט וועצכער סיזאז, םפרינג דער

 אז האצם און יאנואר איז אז נעותהגציך
 זיך האם װאכען, 14 ארום פסח, ביז

 ביז ריכטינ אנגעהויבען גים יאהר דאס
 צױ אזא ױנקט ערװארםעגדיג םארנדפ.

 איכד דער אז געזעהן םיר האבען
 א צוזאםענרוםעז זאצ ט^ערםאן פארמיעצ

 אינ־ דער אין צדדים אצע םון קאנםערענץ
 םיםצען און װענען געםינען צו דוםטריע

 ארבײטםצא־ די םארצײככתרעז צו אזוי װי
זיגסײט.
 פאר־ טיר האבען שרים ערשטען אצס
 אנ־ זאצען אםאסיאיישאנם מ אז צאנגט,
 נאך אנצױפטעצען םעםבערם, זײערע זאגעז

 פצאץ םאראז נאר איז עם װאו ארבײטער,
 האבען אסאסיאיימאנס די מעפער. די אין

 םיםארבײםערמאםם זײער פארשפראכעז
הינזיכם. דער איז

 םאר־ דעם םיט באנוגעגדיג ניט זיך
 האבען אסאסיאיחפאנם, די םון שפחנכעז

 םיטגצידער אונזערע װיסען געצאזם םיר
 צייםוננען, די דורך און טשעראײם די דורך

 ערצויבט נים וועם אװערטיים קײן אז
 עם װאו שעפער, איז ארבײםען צו וחנרען

 םצאכוו^ בעצי גאך פאר םאראן איז
 באמצום דאזיגעז דעם דורכצוםיהרעז כדי

 דראיװ ענערגישן אז אנגעהויבעז םיר האבען
 אויםנע־ נים וועצמ,האבען שעפער געגעז

 איז דראיװ דער באשצום. דעם םאצגם
 אין באאםמע די דורך געורארען נעםיהרם
 און איטייצוגגעז םארעייחגנע אונזערע

 דעפארםםענט, ארגאניזיישאן חגם דורך
 אר־ דער איז אריעגעצויגעז האם וועצכער

וועצ־ םיםגצידזגר, אקםױוע הונדערםער בייט

 שאפ־דיםטריסם דעם באװאכט האבען מ
 זוג־ און עבת פארגאכט, אזײגער 5 נאך
 גע־ געכאפט זײגען װעצכע עעיער, Jטא

 זײנען ״רוצם די געגעז ארבײטענדיג ײארען
 אר־ די אין געװארען אפגעםטאפם נצײך

 דיס־ זיינען באםעם די װי גוט אזוי בײטער
געװארען. ציפציגירם

 גע־ האט אוגזערע, טעטיגקײם דאזיגע די
 זײגען ארבײטמר צאצ היבשע א אז וױרקם,

 ארבײם, דער צו געװארען אוועסגעשטעצט
 ארום אזוי איז ארבײםסצאזע צאצ די און

געװארען. םארקצעגערם
 צצצטען דורך געשעהעניע װיכטיגע א

 אנמשיידונגען די געוחגן אויך איז םאגאם
 קייסעם די איז םשערםאן איםפאחפעצ םון
 ״האים און בראדערם^ ,,צענסאװססי םוז
 אגם־ צוױי די םון יעדע איז האים״. און

 פרינ־ םארװיקעצם געווען זײגען שײדונגען
 באציהונ־ אונזערע בנוגע םראגען ציפיעצע

 אנםמיי־ די אסאסיאיישאנ^ די םים גען
 דער גונםםען צו נעוועז זײנעז דונגען
ױניאז•
 ברא^׳י *צאנקאװססי םון םאצ דעם אין

 די װאם דעם וועגען געהאנדעצם זיך האם
 צו ארבײם ארויסגעגעבען האט םירםע
 באדינגונ־ ארבײםס די װאו שעפער, דרעם

 שעםער. קצאוק אין װי ערנערע זײנען גען
 סאצעס״ דער אז גע׳טענה׳ט, האבען םיר

 אז אויםחײסאיך, שרײבט אגריםענם טױוער
 סאונסיצ אינדאםםריעצ דעם םון םיםגצידער

 צו בצויז ארבײם זײער ארויסשיסעז םוזען
 געםינען עס נעםען װעםעס םירםעס אזוינע

 אםאסיאייעאך די ױגיאךציםט. אוים׳ז זיך
 װיבאצד אז גע׳טענה׳ט, האבען םארטרעטער

 אנגעשצאסען איז באארד דזשאינט דרעם די
 א זײ האבעז אינכתרנעשאנאצ, דער אז

 שא• וועצמגז אין ארבײם שיסעז צו רעכט
 האט שאפ דער װי צאנג אזוי װיצען, זײ
 אינםערנעשאגאצ. דער םים אגריםענם אן

 אונםער־ האם םשערםאץ איםפארשעצ דער
 גע־ האט און באהויפםונג אונזער שםיצט

 קאינ־ אינדאםםריעצ םון מעםבערם אז רוצם
 צו בצויז ארבײם זייער געבען םוזעז םיצ

 סאנטראסםארם סצאוס דער םון כתםבערם
אסאסיאיישאן.

האים״ און ״האים םון םאצ דעם איז
 חנם איבער אנםשםאנעז סיכסוך דער איז

ױײ די נעשניכתן האם פירםע די װאס  ו
 הא־ וועצמנ ארבײםער, איהרע םון דזשעס

 כדר םתי< םיניםום איבער׳ן געסראגען בען
 אנדיכתנם אונםער׳ז אז גע׳םענה׳ם, האבען

מכירות די שניידען נים פירכת קײן קען

 וואם פונהם קיק נים אגםהאצם אגריכמנגט
 וױיחשעם שנייחנן צו ערצויבען גיט זאצ
 אי־ סריגען ארבייטער די וואו פאצען אין

 האם פאצ דעם אין און םיניפו̂ב בער׳ן
 אגםשיידעם טשערםאן איםפארשעצ חגר

 האם םירכת די און ױניאן, דער גונסםעז צו
 אויוי ארבײםער דײ צוריקשםעצען געםוזט
בעמעי. םים שכירות פריהערזײגע זייערע

 ורערען אנםשי^נגעז צוױי דאזיגע די
 אצע אין פרעצעדעגם אצם באנוצם איצם

םאצען. אזוינע
געתאצ־ איז םאגאם צעצםען דעם דורך

 םיםימ געםיינשאםםצימר א געװארען מען
 די איז ױניאז דער םון םענעדזשערס םון

 איכד פון צוזאכתגגערוםען אםאסיאיישאגם,
 אינגערםאצ װ. רעיםאנד םשערםאן פארשעצ

 אפשםע־ ותגען םראגע די םארהאנדצען צו
 נים־ אין ארבײם ארויםנעבעז דאם צען

 זײ וחנגזנז באריכםען די ױניאן־שעפער.
 פון אקאוגםענםס די ®יז אוגםערזוכוננען

 זייגען םעזאן םפרינג פאר׳ן קאםישאן דער
 זײ געויאחנן. דורכגעשםודירט םארזיכםיג

 א אז אויפמנדעסם האמן אונמערזוכוננען
 דזנם אימרםראםען האבען םירםעם צאצ

 םירםעם די הינזיכם. דער איז אגריםענם
 פאדאגםווארם־ צו געווארען גערוםען זײנען

 וועצ־ צו אסאסיאיישאן דער דורך ציכסיים
 אין זיעעז און באצאגגם האבען זײ כער

געווארזנן. שםראםירם שווער םאצען אייניגע
 םארעםענמ־ אויך האם איגנערםאצ םר.

 .וואוםעגם דער אין םכױיםםעגם א ציכם
 םא• און דזשאבערס די וואתעגדיג וועיר/

 ארביים ארויסשיקען נעגען נוםעסםשורערס
 זוכמנר־י דעם דורך שעפער גיט־ױניאז איז

 . אר־ די אז געםאכם קצאר האם ער סעזאן.
 ױניאן איז בצויז ווערען געשיתם םוז ביים

 באשסראטם וועצען םירםעם די און שעפער
 דאזינען דזגם איבערםרעמען פאר ווערען
אגריםעגם. םון פונקט

 דעם פ\ן אגהויב אין םיר זיינעז איצם
 הוײ באצעבאםים צאצ א און סצעק-סעזאן

 טיגוגב א ארויסצואוױיזעז אן שוין בעז
 מהייםע שציםען און צאנע די אויסצונוצען

 ארונ־ םצאכות בעצי זיתרע םים אפםאמגז
 באדינבובבעז. ארבייםס די םערצודריתען

 כתםבערס אונזערע דערימר ווארעגען םיר
 שציסעז צז םארזוך איז עם וחגצכעז גענען

 די באצזנבאםי̂נ םים *דיעצס׳י מהײםע
 באשםראנמז צו אנםשצאסען איז יתיאן
 מאדברעמז װעם וואס יעדען שםרענג זעהר
 ודײזעז ניס װעם איז פתק̂כ דזגם געגען

^ אריך םאדזנד־זח םיר רחםנורג תייז  די אוי
אמים »יץ נל׳י״ד באריכמנן צו םיםנצחתר



ײ גערעכטינקײט =$■& ז
irun פון פארזוך Dip ו* m m געהייםע 

א ם׳, על די  אום וױידזעעם עניידזנן דער ,
 נויםימ די נעםינז נאייד קעמז ז*<ינן םיר

o n r באמי־ און גאלעבאםים אזוינע מנען 
ארבייםער. ךי jw גאדיננוגמז די מן

 גים םעםבערם די אויך וו*חנ»ן םיר
 «ום באריכםעז און פארנאכלעםינעז *ו

 וױי־ i״p נים **אם גאס א ותן *פיס
 צאלען. דארף ער וחנז סאנ tan אין דזשעס

i אין באגסרזוטירען באלעבאםים סך א n 
 עס קענען סיר כאםש און יאחר. fin צייט
 אעענתן אבער פױר םוזען מארםייחגז, גים

 וױי־ די באשימן it םיםלעז גויםיגע זײ
 אג־ דעם צויס ארמיסער. וײ םון דזשזנס

i איז ריםזנגם n םאנוםעק• אדער דדמבער

 באארד דזשאעם םון •ראםא?אלעז די
 אפשפיגלו:ג צוױיפאכע א םאל אלצ זײגען

 אונזער איז מאר קוםם וואס אלצדינג ®ח
̂עז די אינדוסםרי.  אײגענ־ איחרע א• שאינ

 אצס שםרימן, כאראקסעריםםישע ארטינע
 אלגעםיעצ די וױ גום אזױ םרײד סעזאן
 קוםס ױ:יא:ס אונזערע וחנלמנ אונםער לאגע
 אנצוםירען קריזיס, איצםינעז דעם אין אױם,
 עקשגות׳דיג סעםםען it און ארבײם זייעד
n ממז rבתים בעלי די פון מארזוך ן 
 און טענות ליי1אלע דורך כםדד זדכען װאס

 •ונקםען די םאכען it צוגישט דדייז*»ך,
p* אגריכתנם. אוגזער

i ביז איד וואם םאנאםען 10 ת ®אר n 
 דזשאעט מאאו׳שםאכער p® מנאחנםאר

 אויפםערק״ פיל דאוײבער איך חאב באארד,
 •ראטא?אלען די דעחוו, געגעבען זאסקיים

 איבער־ •ינקםליך תםצית, זיתר אק זאלעז,
̂דגקיים/ דער אין ותותן געגעבען  ^מןרעכ

 םא:געל יב5צו געםוזט איך חאב ואםירליך
 איעצעל־ נעוױסע ארױםנמכתן אלאץ אין

 זײגעז גזננוםען, הכל םך אין אב*ר ;ח״כתן
im: יראםאקאלען די t איבער־ ■יגקםליך 

מן. מנ ע ג

 ר2**' אבעו־ םאנגט *מרעכםיגקיים״ די
 דערײ איז עם םאנאםליך. ערשייגעז it אן

 םא״ גאגצען א דדוסען it םעגליך נים בער
 םוז גומער. אײז אין יראםאקאצען נאס
 סאנאטלײ א געבעז סיט באנוגענען in איך
 צױ יראטאקאלען אלע סח אינעדבליק מנז

 אין ײערעז נעטאז מח דאם זאפתגבזגגוםעז.
 איז עס םארםזג מארקירצטע שםאױשם א

 פיז איכױצעז איך זאל דערבײ דאס מנגליך
 אביסעל. קריװדעז אםאל מנאםמע אוגתרע

irn װעל איד אז אמר פארזיכער איך o 
 װשר׳זײג זײן it בעסט םײז

* * *
o איז n אויסגע־ איז סאנאס לזןצםעז 
 דער האט דעם »ליב מנדכאב, •אלען

 געםיםענג גיט אכעז11 ^ױי באארד דדיאיגם
)m  i n. םיםװאך). יעדען םיםעם באארד

ױײ די םאר פאראנםװארטליך משורער  ו
 ארבײטען װעלכע ארבײטער די פון תשזנם

 זײ לאזט ממר װען קאנטראקטאר, בײם
 נאכדעם זואך אײז װי שאעטער גיט װיסען

i n  m געצאל̂כ ניט האם סאנטראסםאר 
 ערםאהרונג, םריהערדיגער 1םו װייסעז םיר
 צו פארנאכלעסינען ארכײטער םאנכע אז

 צוױי־דריי ביז ױניאז דער אין באריכםעז
 אזא׳ן אויף םאמגנדיג נאכדעם, אכען11

ײ אײגצוםאנעז אונז פאר שװערער איםז  זי
 די דעריבער װארענען טיר וױ^מעס. ערע

 קײן פאר עם אפצולײגען גים םעםבערס
 סלאגע א אריינברענגעז גלײך גאר טאג אײז
 די נים זײ צאלט םען װעז ױניאז דער אין

וױידזשעס.
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 פלוצלונג ארויםגעקוםעז װאלטען :אםיריציך,
 גערוםען מעז װאיצט םראגען, וױכטיגע נייע

 אבער איז צײט די םיטינג. םפעציעאען א
 קײן אז אזוי, װאכען פאר דיזע דורך

 ער־ צו ניט געװעהגליך איז איבעראשענדעם
 כםעט סעזאז, ספרינג עגדע איז עס װארםען.

 ארויס־ םיט ביזי זײנען בעלײבתים *לז
n ■טר׳ען m צײט אזא אין און ארדערס 

 איז ױגיאן די טראבעא... קײז נים זײ זוכען
 םרא־ םים םארנוםען הויפםזעכליך דאריבער

 הייסם, דאם שכירות, און קאנםראל םון גען
 ״םאר• קאנטראקטאר א וחנן אז זעהן צו

 אר־ זײנע צו שכירות ב^אהלעז צו געםם״
i זאל בײםער, n װעםעז םאר דזשאבער 

i n גוכד געארבײט, האם 1אסםא1סאנם 
i שכיתת. רי םאכען n םון באריכם .in 

 דזשאבערס םון םענעתשער אעםקאוױטש,
 איז ער אז מאקע, לויםעט םמענם11^1

in פיז ״קאיצעקשאנס״ םיט ביזי ק1שםא ^ J 
 ־שאנםראסםארם י1 װאס ארבײטער, י1 1םא

געבליבען. יג1שול זײנעז
i»: אז אביםעל n םאר שםעלט 1ביל 

i n 1םאזע בר. םון יכט1בא. i t איז i n 
 קאונםיל יעל1אינדאסם״ םון 1םעגעתשע

 װאס בעלי־בתים זײנען אם1 יקם״.1יסט1
 (אינ־ אײגענע האבען זײ םון סטע1םע זײ

ita )1םײ t r ויס1» גלײכצײםיג שיקען און 
v סומט ם.1אהטא1קאנם צו בײט1א i2V i n 

B ט1װע #םיזאן םון n  itmביזי םםענט1א 
i םים n ״אינםײ םון אגע1םi אויט־ און 

 שיהען 1בעסע װיאען באלעבאטים י1 םײד״
 ױגיאן י1 .1»הםא1סאגט צום בײט1א זײ

in n i 1 צו ניט סעםםטnאז לאזעז i n 
̂יגענע זײנע ען1אויסהונגע זאל באס  ־1א א

nי בײםעו־♦ t ספע־ 1איה זיך האם קילאגע 
 ,1קלאה םאכט װאם יםטיק,1אקטע1כא ציעלמ

 װאם םיטלעז ישע1לע1שװינ געnשי1םא י1
באנוצען. באאעבאםים געוױםע
̂טע1כ» 1זעה איז םאל אײן יסטיש.1א

 1יאה אעצטעז איז װאם באם 1ג*וױסע א
i םון געװאךען געצויםט מאא אײן גים n

 צו גצוםט1םא זיך האט איהם װען ױניאן,
 1אונזע םון פוגקטעז די געגען לען1האנ

 נײעם א כם81אויסגעט האט יםענט,1»ג
i אז תימץ, ען1אונטע יס:1ט t אויף גיט 
 םון ט1עזיגגי1 םע1םי די האם ביזנעם, י1

i n ,1םא1ע1 ניט נאטיחציך אםאםיאײשאן 
 באיצעבאטים י1 םיז אסאסיאיישאז י1 וױיל
 פשוט: גאנץ 1נא געםעאעה ניט איהם איז
i t ותט נאך אזוי אז געמינקט האט i t 

tu 1פםו ש^ל rn! װאס אגריכמננם תם םוז 
i מיט האט אסאםיאיישאן י1 n ,ױניאן 

i ותלמן n r םון 1םיטנלי i t m אםאסײ 
 1מאת .1ב וחנן נאכקוםען. םוז איישאן

ltD: און באס □n אפתתפעץ האט ''n t 
o ןtPצושי n האם טזג^םאן, צום טש^מאז 
i n האט רערב" אנטזאגט. זיך באס i t 

i חכם א1״סא ^םראכם, ג^וים n םאתר 
o איז tםיט יצעז1האנ וױצ איך ותן ! ״ i n 

 ט^זד צום םש^םאן א רוםעז און ױניאז
 ײ1אג ױניאן אויםםאלגעז בכלל און םאז

 םון ט1^יגגי1 ניט אך1 איך װאלט םענםס,
i n גאנץ זאנסט זײנען זײ ;אסאםיאיישאן 

מזננ^ען... םײנע
i t םאכט אבעו־ האם^ o n חשבון 

i — אהן n .גיצײך איז 1םאזע בר. ױניאז 
o אם^1^ם און שאפ צום אוחגק n -^טש 

ito* םאן t  2'i:vnv2ivt22M .םיםאג i t 
i: איהם האט t D ' ' i t גאנ־ דעם צונוים^םזגן 

*v\ םיטינג. א צו ם1זאםא שאפ i n םײ 
1ג איז װאס מינג tוםtן :i t ^ n t םיםאג־ 
i םארצויגען... ציך1נאטי זיך האט צײט n 
t אז ת^נדיג, באם, r n זיײ בעלײםלאכות 

:i t 1 ניטא *i t m צו i n האט בײט,1א 
i ״אימרלײגם״. גלײך זיך t י<ד1צו האם 

:i t : ' i t t זײן t 't 8 : : '? t i אונטזגמע־ און 
i אז 1פאפי א זtיב1ש t ביזנצס. אין בלײבט

r י1 האט אזוי אט i t : t,  *ל*2ש ^
 נעסאכט צוגישם םאז^ בר. םון לוגג1האג
i סלאז״. ״יןלוגעז אזא n םאםעג־ ױניאנס 

i שטזגלונג, טא^ n  i r r n t האם באם 
 האט םיזאן, זײן זtנ^יגt1ם» םtיtBאוס
i 1םא הים,1םא n ,צוקונםם n□ װאהיצזײן 
!1בײמזג1א שאפ א םון

i: וײ םון יכטזגן1בא י1 n n ם^וצסי 
o אז^בלאט1 און im i t : t n צוױי י1 םון 

tאךאיגpי1tאםי׳ B nנnײ יקט,1יםט1 נט״  זי
:i t םיט יסםיש1א?טזג1כא r״i t .א1 תטין 

 שזד אז יצטtשטtםט:tם itn האט ם1א1 און
itB ^שטי^ םון בײם1געא האב m n : t 
n«: אויםתםו^ן םזנן האם װאו n 1םא- 

^1 |.t : : i t tן1בא י^ כ  י1 ^טהאצנמן י
 שטזנ־ י1 און DtD''P י1 םון אײ:צ^הײטז*ז

i װאם לו:ג n אין האם אםים 'i n t םאיל 
^ יDt 1 איז צען1?ו אין ג^וםען. די  כסײ׳

 װאס ?אםױ אלט^יציכ^ □n םון ^צו:ג1פא
 זא^ן בא^באטים י1 אז אן, ט1םי ױ:יאן י1

יכמ:ט.1אג ועם אפהיטזגן
in א t r אעהאלטם״ אי:ט^סא:טזגן 
מן tn האט יכט1בא ױי t : t :M| בה B8P* 

i װאו בת?לין םון לאן t א:־ לעצמ:ס איז 
n: ^שטזגאט * n t1םו*ע איצס ן^ ױיז  1םא ו

יהם^.1יםט1 דוײי *ל*
t: איז יכט1בא זײן n t| םון 1בייצ א o n 

i װאם 1צושםא: t י?אי^ר1ב י1 אין האט

יוניאז קלאוקמאכער דער אין
בנ םון
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1tBש t ]א איז 1בייצ אס1 נעםוגען p t i r* 
o י:1ײבע:1באש ליכ^ n :וױיזט ,1צושטא 

i t במקלי־ י1 אװזג?צושכתלזגן אז ״אן אויך 
:i t B ^  i t אוים׳ן itrtftt ױ װי באזיס: 

| ?1יא י , t ל א א ן ע ט כ י ז נ י  ה
 אםילו םא:אט אײן 1םא :יט בײט1א אן איז
i סיזאן. אײן 1םא :יט t בא־ זײן אין האט 

 אויםגא^ באלדי^ י1 אז אננעוױזען יכט1
i װאס t איז ̂שפהניצמ, זיך האט :I tn t 

 40 י1 און בײמ1א װאך ען1אײ:צוםיה
 די:סטזגן1םא וײ װאך. בײמס1א שםו:די^

i?״: “ בײנע1א י1 םון t — ך1דו i n אי:־
t: — ציים זשא:קשאן1 i ' :  t^ t t8  | tn t־ 

t : n, י1 אז t:tP  itt '^ s| יט: ^  *t: ש1א
j ̂טtכtה n t n שםום^וױים 1:א; Dt םוז 

i id d ט1א:^םי סיםטזנםאטיש און I t it n, 
i 1םא האםפײן םרים, בײ ים1ט א t D t i־^ 

 ־tp ביסלאכוױיז 1םי ותיצ^ :אך אזוי גען.
t:| דײ אתיםהויבצן i t B ^  itr^ P n n צום 
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i האט ^םים1 צוזאמע::הא:ג אין t אויך 
:tאיב t :1 tבtא ז :n t,אײ:מל^ צאהל סע 

Dto>'p, אײנאאלנע 1םא םוט ױ:יאן די װאם 
 האב^־ ,i^ot: ט1וחנ י::1אלס .1בײכמ1א
t אין רערבײ יג1 : 't,| װיכטיג־ 1או:ת אז 

מװײ1צו איז, ,1אצי: אויםגאבצ סטזג צו ?  י
:D t i i t ביײ1א בתקלי:^ י1 םון צוטרוי 

תו און 1טע ̂ריבען זי D אין ג t i םון כוח
i n .ױ:יאן

i n פון יכט1בא o n םאון״ און1״ 
 ^ײא•8 א פון 11אקטז1כא ועם אגם1ם אסיס

ן1 ^ i איב^כצי?. י n טאון, און1 סיזאן 
 אר־ (זײ פווײם־צײט. אתם אן זיך פא:גט
i ?ויף).1פא י^ייצ1 ׳ן1פא ט1א1 בײטזנן n 

i» איז יכט1בא t n n 1 פון הכיצ סך א* 
i װאס בײט1א n האט אםיס D i ' t t : n i i. 

Dt אין איז itn^ tt i n א?ט?ד1כא א צײט 
 שטיםו:גצן י1 םון אצ^1אילוסט ריסםי^

V3:k״ םון d" וואס בײט^1א t p : n| אז 
irc אס1 o n ױ:יאן י1 וואם itp אין i n 
'i t r D v t י1 לאתן איז טאן, צײט יזיס1ק 

tBש t^ ...אוכד אויס םען ^פיגט צותה 
tD '’p:'DtD5>t:ti| 1 און |tn1א י1 ופט 

t: צו אפיס אין בײט^ n t| ש^לו::, א :*t 
it:'D 8̂ זיךt װאס בײם^1א םאא 

'̂t i,מן װאם |״  ‘זא כתן מטען, און וויי
i: ^:1שט צו זײן :יט n  i t : t כת...1םי 
i בוײי:תן :יט זאא כדלן t i n זאא זי אז 

תן״ v 8 די פון ויס1א ״םו v i .D t:rnא:י?־ 
itP זיך לאזט װאס שטיםו:: itD בײ :t־ 

:to n פון ^ולטאם א איז ,1בײסע1א np- 
 יitD^jm 1 צו ^שײ:ו:ג אן איז Dt זיס,

i אין וחגט ױ:יאן n צושונםט i tD is i שענ־ 
tP| .אױםסערקזאםקײט Dt א איז p:»ip־ 

אױס^הײלט באצײט^ס םוז װאס זזײט
in t n•
itDtt^ o ך1דו האב^ 1םי n סיזאן 

ט1םא ^צ o ם: n ארגא:יזיישאןי״ tt i« B n־ 
i םע:ט״. t r n t : t n  i n איז :i t n t בה 

i: איז יכט1בא זײן יד.1ם r n t הכל סך א 
 האם באוײכט זײן אין בײט.1א סיזאן א םון

m t : t : i n ^  i t ש 60 אזI t r n  1 tB t 
i ען.1^װא ט1נא:יזי1א t אויך האט :t־
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:t^D itn t איז בײט1א י1 אזוי װי טיס1פ 
D V D t:n n 1^װא^; i t ־1או:פת האם 

tשי1אD וײ א^ן1שט : n זיײ וואס דתיווס 
:i t תמאכט :tװאnדאס אפצוש^^ן ז 
 כױים.1אות tציציכtזtאום: פון בײםזגן1»

i •יםיס־טובים. t: און שבתיפ t
o אז א:^װיזען האט n וואשי::* לעצטזגן 

:t מסטאג,1געבו טאן׳ס i״ t ל*v לא?איצ 
 ־t: ?אםיטזגס, מיט צוזאם^ כמ^דזש^ס

ito ip שע- אפ^שכתלם און יקט1יסט1 אין 
i t s צו םאו־ץוך א ^סאכט האבצן װאס 

itD: :יצײך איז אםיס אין בײטען.1א t t t די 
^t קאםי^ יוחג:ס1: im אוים׳ן באצד האט 

 שע־ tDDitD די :י׳משפט. שולדי^ י1 ארט
t : 'n  i t s| 1װי ^ן1םא אויף n אפגזד 

 י1 און DtDבא די אז ׳^1^װא שטזגלם
i זײ אז װיסצן זא^ן 1ארבײכמ t w ײן? 

m פון האב^ :ים יוח1 t^ i»D בא־ ױ:יאן 
י::ו:^ן...1

־1א :א:יזאציא:ס1א י1 אבװאהל אב^
it זnװאt: ט1כ^םי1דו איז כײט o tn און 
itn װי 1?זאכמ1װי םיל 'iD, בו־/ אבעו־ איז 

iim: איז אס1 אז מיי:ו::, 01י1פ t טייל־ א 
ת  :»:י-1א םאן צו י1כ אז ^םאלג; 1װײ

 בוײײ א אויח און יליך1י:1: בײם1א זאציאנס
Dt:i»D |tDצו יקאיצ1א1 װיכטע איז ׳ 

n :« :  n  i n n : t פון םארמזן i t t H ־1א 
v אז פיצאן, זײן איז צ^1קו אין בײם. v i 

n אתנײמ « i טאז^ in t u שאפ, דורך 
 ביײ1א י1 פון ?אםיכדגס ביצאה און י::1בייצ
i t o .צו אויך :ויטיג איז ליך1:אטי גוםא 

 ?אםײ :א:יזאציא:ס1א אלמםיי^ א| האב^
^ 1םא טזג מזו פ 1פtש טע1א t 1םא און 

 אומאכ^ האט יװיאן י1 װאו י?כמנן1דיסט
 י1 אױף גא:ןמזן אין זיך לאתן1םא צו :יס

 װיב• י1 ?אםיטזנס. י::1ביא אד^ שאפ
tDD:'D פון ו:ג1כפי1דו י1 1םא שטשױ:ג 

^ איז פלאן, דיזען צי א: Dt םיט^ן. םי:

הוט־עו־ם םון ':אה^ם ?אסטזןן ןז1דא  
דיזצ אויס:אמן_ 1יאה א 1דאלא טוית:ט  

א צו ז n :tװא  ^ איבעו־גע^ב איז  t:8 iD  
i צױ jn m t : to t אא1  : t : n פון  n n > W  
D צו iw n t : tD לא?אלזג די םיט זאםען   

צו םצ:ליכ?ײםען די  |t:im אככתן1באמ 
בײם1א אזא 1םא 01םא: טיטי:ע די שאם^ . 

* * *
״יכםען1בא י?ם1דיסם  t לא םון וױכמיגער  

iםזד 58 t : t : םון באתכט   i n :עומנן איז   
וױ אבעו•  .it^:«: 1 איזידא בר  i m i t :  

:־ 'D D n t:w i n אין איז שטזןה1פא איך   
םון יכם1בא  it^ t^ tBD א אן1םא קײם״

it5 .איצײן :» : in n D  
או:זעו־ האם ארבײם ױ:יאן י1 חוץ א  

אין באםיילעם אויך זיך ד1באא דזשאי:ם  
באות:ו:נם אא^םײנע װיכמיגע 'אײ:יגע  

in אין r^ D t: .איז 1:א:לזנ בת םראתן  
באאח דזשאי:ם םון :אכמן אין איצבא:י *, 

אר־ 1םא שלא:1פא  o n םאתױידימח צו   
אויך האבצן 1םי  ^ : n אי:שו בײםסלאזע  

1 א:םײל םים:אימ»־י או:תז־זג מ n tםא  אוים:
איז וואס ר*ם*:םסר**'*  i n  צו :tDt| אין 

in iP D ױ:יאן אין ז  n tװא : ם1א:זשי1א 
i .?צות t P i םא1 
אויך זיך ותם באאח־ דזשאי:ם  i n  

* : ip n םאי 1שםזן  ^  i n איז באטיילי^ן   
םיי1פא םאציאליסטישע די װאס  t אצי1ט D 

אין א:זשיחח1א ױ:יא:ס םילזן םיט צוזאכמגן  
i n o, האם  n חוץ א סשותו/ ױגיאן   
J t : העיצמן צו באשמיםם ד1באא דזשאיגם   

םון 1בײטע1א אידישזג די 1פא  t 'D ^  ח׳ס: 
וואט 1דאצא 500 פון סוםזג א םים פויי^ן,  

פון ציא^ל1אפא1פ ן n n i משאםען זאל   
ל*ס*לם א:^שיצאס^ די . 

םון הכל סך  i n  1 איז ?ורצזגן אין אס  
ד1באא דזשאעם ?יצאו? םון בײט1א  i n  

. ^ ^צכמ י1 1םא םא:אנתן האלכתן1א

1 לאקאל אין פאםירוננען
itDםענערךשע ,י י ו ו י ל ס י א ו ל פון n p tD - i.

a צוליב n י1 װאס :*D"pPDDtit״
t א:מהױמן האט r ^ it; האט םא:אמליך 

 :צםוזט DitnntD י1 םיט Dtשםו 1או:ת
I גטtיצtאפג t it n.

n tD ti o n  |t:tn itD itn  tD'̂ Dt־:
t: d איז ™לבער דום t d w d wװאnאין ז 

DptD o ̂אקאל n  it:tii אi n t i  ^n::: 
d י1 אין p i.

Dt אז כלל א אויס, וױױט שוין, איז
in̂ ̂זעלשאםםלימן □n איז t איי־ מג

:i t איז גוטעס אפילו םאן i t ̂זעצט  אויס
יטי?.1? צו

 אין itP'Dnp די צו זיך באציה איך
i n אין און ױ:יאן totifi i n באצו: אין 

 האב^ 1םי װאס םיטעמן״, ״צוםיצ די
̂האלטזנן i םיט ביגדו:ג1םא אין אפ n -פי 

 די לא?אל. או:^ר אין t:«iD :א:צי^ר
itP'D 'ip ^״טױ א אבנערידסען אס1 האב

ל״. ע tT אז זא:^, װיל איך מ 'i קריםיק 
 '1 וױ צען,1הא צום into סך א או:ז איז

 װאלםען מ:שען tלבtז די װאפ יטי?1?
in: או:ז t : t אדכד:יסםר*אצמג די זחןן 

n זnיDי:א:D םון פו־א^ די װאלם n לא־ 
 און ״שםילצן״ א 1אוי ם1דורכמפיה ?אל

*itp m iאהן אוםן, ״ i n צר בוײיםע!־ 
o די םון שטיםו:: itiD tn• מ בין איך  1זי

 וואאםען ,אוםצו^י^ע׳י ךץלב* די אז
 .אוײע״ האמן 1םי אז פזגן1^װא1םא או:ז

 ויפגע־1א״ ,דורכגעשםוגעלם״, געכאאט/
װ. אז. און ס״,1כתםבע די אויף צװאומען

זית:־ לא?אל, פון אצת1םי:יסם1א די
1:  DitDDto די צו |tD*ip צו מצוואו:גען י

i n  |t:m פי:א:ציעל :itn p 'n t לאגע 
 עס אז אויסגעזעהן1פא האם לא?אל אין

̂נן  וועלען װאס *'ינינ* גצםעען זיך ות
מן ̂ן צו זו ^B8P שלא סיםױ אזא םון '
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opn jn m בײ זי »m  >• tJWPWD T 

n r e r M p r i זאיצען םיםלןן afune'ut
«irw יי כיי ib>p» n o u n זיר nan 

p a v e צאגצ חנו־ נדם m  iw סד 
Sp a w r םים זייז «ם ann■ צז־ סוצזװ־ 

w און שםיסוננ t w״Bn* ov jj אמז 
 *aort .צוסיצ no •rwnpo יי גים דידיס

ro m p,״ .j  m  'e o ru n o a rt Vow .«
npepo tpmw  m איז >p onv ריכ־

*or ח־ 1םי מז סימ  mnp ד מ  יי
 (יס oro ביז נסו ויד d*b op צייגצן-
tonon סינםמר סיין קיין fim #  no

 no נים <וײס «־ סז ז*מז, זאצ ותצמר .
on אז סחנר ייצוס8ב ip ניס איז now- 

oppo o n  m די פאריתרס ב»«סאןן. «ו 
 אײ■ זיתר אױי ־,m די »יז ססױליים

 «נריײ0 די בײ ipop: jnroאיגי*י» ניגסר
onpo וזאםען* oppo o n ברעננעז און 

on איז ?.iwip
 גוםנעחיײ איז dppo in וױ נאמ־עם

ipo םצםב די סון גײוארעז opn dtp די 
tpp, ,נבאסראכם אין נעםענדינ באארד* 
jr מלזכםע די r t אז באמ׳צאםעז in 

oppo זאצ tPoHiorpj צוויי אויזי וועחגז 
o טי<אן. n די אז חייס̂נ v y :r װעאכע 
in 6 םולע די ט״ואלעז נים קענען n, 
 צװיי איז באצאלצן jpjpp op «יי תיאינז

 ip?n האלב א און צזױי «ו םייצצז,
םאצ. יעדעם

---------  i\ >
 וועל• סיס סראנע וױכםינע ןװוייםע די

ipo זא־ םעםבערם אונזעת אז זײצ?ז םיר 
 ipd'p און po»* י1 איז נאאאנס זייז \9ל
sito 17 אאצ8צ r ני

 זיך 1םי |P3pn *־אנע וײזער 1אוי
 *ipo אתתו- אי? אננעמ׳צאנען גאכאםאיל

ip אין אויך זוי ארבייט iprori 1ציכצ i 
in אאםיר סיסםיין. איז יתיסז ’oii■ n 
:םייג?ז םיו־ opn tP3«D צו מ׳צאר

 -pn סיזאז היינגױנ?ז סון סאז־צזי* איז
ipo 1םי tpjpippa • סון האכסלײנםם צאצ 

tpopt באדיננתגען יוניסן די ותלכ? אין 
«tPspwRB |PnP. סיז־ tPopn ניס זיד 

 אויםגעםען בלױז םים באנמ?נעז נצװאצם
p אריב?ר׳»יקען און ri ום קאססצײנםם» 

o rp m ערפארוננ די (װייצ באאװ opn 
 IPipn פעצע פיצזן איז אז נ*וױז?ז, אונז

 און o>po*p*aope נים סאםסציינסם די
 וײ- 1סי ipapn .(orupop נים פאצגציך

 *ו אפיס צאקאצ אין ipbvipj tppot ת
ip iiw e e r און אויסצונ?סינצז כז־י 
p»pb»wbopo> אםת׳ע ױ IPBP0B. ױ 

poeinpo מאבסציינסם pnp: |prn( װך 
no אוסנ?זמליכ? סנזיק־או־ביי̂ג ,lPuior 
 םובים ױס 1סא בסמוצם <זריתן ניס
u םיו־ ײ• •«. יון rn אכער wnw־ip |p- 

jpw o n e r סון יאצ קציינער א בצויז n 
ipop»״oip די סון oran tpopo נ?סר 

tPo• אמחװ־ אויי »p»r: י1 זיינען מאו 
onp” ipop ptptoo איז ? סאס סון ip i 

pm pan. :»p«p> tpomp? 17 צאאאצ 
otpoopd,״ op opn זיי אז סיינ̂ג ipopn 

ניגג סייבות אײז אתז גױם
באןןי־ n סגבסםיאכס אין מםיתדיג

 סון םיהרער n סון utfpev און חונג
>'XI Hipp ארביי̂נ עםיא צו איבאחזוי*מ 

prp זיך־ ip ip ’ pw איעעו־ ip ro ,מי זייז 
op a w אונז 1סא איז ]ipipiip סיואס? 

m p on xrat too w ב»דיננוננ?ן. ױניאן
tpinarom  xt נאחייססיגנ אונזער 

tpp נעב־אכם am־jp באוױמען no אײ־ 
p t j סיר וואו ססאינז tpopn אג־ נעוואלם 

pjanor tpon דינמױיצינירען «ו םיםצען 
 tpo’nwpp *װמנעז זיי און *א־גימאס• די
in או־נייסם־זױמ^ p>paח י1 o אד־ ניס 

 סמי• p:’T^ סיס סותו־םיים PT ניים?ז
 איעינ? 1האב? סאלען אז?לכע אין נ?ן,

ippo״otod אין אונו i n ,1בסו סטיצ, 
njp ipm tjo tpspao: באדערט .נעסער

 צס־ איז אותסנעהן זיי ײעצזוז ניס אז ני̂כ
״.17 קאצ

m r אין אז וױיסם, 1סצאוקםאכע 
 אנסאננ tic איבערהויים םיזאז, לע«טען

 אמייטםצאזינקיינג p3’Jpnr א מ»תן איז
 אננזד זיר ציך1גאסי האס אפיס אונז?ר

n ג?םי:?ז *ו מטרעננם  ike ipypte אר־ 
 נ?ותחנציך, ײ« האבעז, 1םי בייםםצאזע.

ip םיצע באזוכם ip r יי־1 *ו פארזוכס און 
tn בא־ זיי און םאנופעתםעורעו־ם די *ו 

 סון oioo"ipap ארויסצונעםעז אײנפצוסען
 iP3*R נ?ייעז 1P30 זיינ?ז 1םי אוגז.

 אונזער 1סי נעמען צו אנססאס ותז ראעם
 נע־ 1גא 1םי האב?ז ,1ארבייםע זײ אםיס

 ארויפנעעיהט האם 17 צאסאצ אז פונ?ז,
 בא• א דיעחס־ װי on3pj אפצרייםארם,

ipoov האט o n כאזוכע עאפ זעלבעז
i םיט םאמיט־וננ אין n ארבייסםצא־ 
 tpipii אכם1אתיסנצב אויך י11א1 זינקײט

opkc i n, 1:’̂ צו כױ אז in n׳ יpne- 
 באאח־ תסאינם י1 האם פראבצעם צימ

 ח»־צויב?ן 1» נים נאסצוס א אננ?נוםען
 *זױ בייט1* סבת קײן אוז אווערטיים פייז

 אין ארבײטסלצזע זיך 1נעםיג? op װי צאננ
T n o. ,א בײ האט ױניאן די :אכםעהר 

 oinpopj באצעבאטיס די םים סאגםערענץ
 •־8 זאצ בייט18 ׳פבת און םיים1ווע8 י1 אז

 181םא זיע?ז op זםן כצ tnp» ג?סאפם
זזג8בייטסצ18

 17 צאסאצ זיך האט אזוי וױ אבער
i צו גאצוינצן n זעצבער ipo, ? P3810* 
 אתיםנצ־ זײנצז ■ערםיע^נם ר8נ םי׳פאנם״

 אןן צאקאצ זייער סון סײ נעוואחןן געב?ז
 ססצ8בא באארד ת׳פאינם זייצרע פון סײ
t' צו n p ויאו עאפ אייגצינען op נצםינם 

 אונ• אהן םעםבער, 17 צאהפצ 8 18נ ייד
t w i p o 8 צו r  i n■ סצאוס־׳צא■ 8 איז 
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בײציימםייע־ אונזער םוז םעםבערם
אאקאיצ. זײער םאר װײחשעם טאג א רעז

 אזוי אז ארוםגעזעהן זיך האבען םיר
 אזעאכע געהן. ניט וױיטער דאס קען

יך ניט איז פיהרוגגען און תאנדאונגעז  םע̂ג
 ה^- םיר און װײטער אויף טאיצערירעז צו

 םעגאיכע די זוכען צו אננעםאנגעז בעז
אפצומטעלעז. דאס םיטאען
 אי־ אנגענואננען דארום האבען םיד

 ספע־ דער םיז גאע^וסעז די בערצוהוקעז
 םון האנװענשאז, חנר םון קאםיטע ציעצער
 אםערײ דער םון װאיצצ, םעטהױ װעלכער

 געװען איז ^ײבאר, אװ םעדערײמאן תאן
 גוםגעהיײ זײנען װעאכע און םעערםאז דער
 קאג־ אינטערנעשאנעצ די םון געװארען סעז

 און רעכטעז די צו באצוג אין ווענעאנס
 האבען םיר אוץ 17 <אקאא םוז גרענעצעז

 װי זיך יצעזט <צוס6בא? דער אז געםונען
:םאיצגט

 װע־ עטאביצירט זוידער זאי עס ״דאס
i n דעם םיט ױניאן אאקאא באזונדעי א 

 ריםער און םמיאדרען ״אינםענטס, נאםען
םאכער.
ספעציע־ דער םון םײגונג די איז *עס

 דײ םון ױריסדיקציע די דאס האםיטע, לער
 אי־ זײן זאא ױגיאן לאקאיל באזונדערען זען

 ריםער און טשיאדרענס אינפעגםס, בער
 דאס און ,17 אדער 16 םײז ביז גארםענטס

 אויס ניט םאכט :ארםענטם, אנדערע אצע
 17 סײז און סװאליטעם ׳סארט וועאכעז םון

 ױריסדיק־ דער אונםער איצם העבער, אדער
 2 ױגיאנס אאסאא םאראײניגטע די פון ציע
 םיט־ די םון ארבײט די זײז ז̂א ,17 און

."2 5אקא5 םון גאידער
 צו אנגעםאנגעז םיר ריאבען דעם נאך

 םעםבערס זייערע םון װיםיא אונטערזוכען
 םיר ?זעפער. קיצאוק אונזערע איז ארבײטעז

̂ע אין כםעם אז געםונען האבען  שעפער א
 זוכעג־ םעםבערס. 17 יצאקאא זיך נעםינען

 ציים זעלבער רער אין מוין םיר האבען דיג
 םאר־ האבען אז צײם יענער םון אז געפונעז
 עק־ דזשענעראא דער םון קאםיטע□ מיחגנע

 עגכד םיצע אדויסנעגעבעז באארד זעקוםיװ
 אויף אאסאצ אונזער גוגסםעז צו

 אאקאיצ געגעז האבען סיר װאם קצאנען די
 און אפהיטעז נים םאר אריינגעבראכם 17

 אנבא־ װאם באמיצוסעז, דורכםירען ניט
 אוםגעזעצ^יך; םעםבערס םארכאפען לאנגט

 אזן םראנסםערס אהן כמםבערם אדיענעםעז
 יצא־ זייער איז קיצאוקםאכער ארייננעםען

קאא.
 םאל אצע האם געזאגט, װי ,17 לאקא*
 װי נעטאז און באמיצוס יעדען איגנארירם

 דארום זײנעז םיר נעװאצט. האבען זײ
 םיר דאס איבערצײגונג דע־ צו נעסוטען

 אײגענע אונזערע אין אאגע די נעםען םוזען
 נים טאקטיק זײער באסעםםען און הענם
 אינמערגעמאנאצ דער צו זײ קאאנען דורך
 םעםבזגרס, אוגזערע אויםםאדערען דורך נאר

 גע־ צוגענוכמן 17 אאסאא םוז זײנען וועאמנ
 אאהאצ, אונזער צו צוריקצוסומעז װארעז

 בא־ דארםען און בא^אנגט האבען זײ וואו
גים און סאאוסםאכער זײנעז זײ וױי^ לאננען

 אין ארבײטען און םאכער, ריםער קײן
שעפער. סיצאוק

 םיט האנדיצונג אונזער בארעכטיגען טיר
 דאם טועז םיר אז םילען םיר װאס דעם,
 דאם אויך און רעכט אונזער איז עס װאס
 םון בא^וסען און טשארטער דער װאס
 םאר אונ^ עריצויבען אינטערנעשאג^ דער
 איצעם טאן צו בארײט םיר זײנען רעכם דיזע
יך גאר איז װאס  םאר אײנםאא אום םע̂ג
טעאען םאא אאע  קאגטראצ דעם םעסטצ̂ו
 מעם־ אונזערע איבער יצאקאיל אונזער םון

 באדיג־ ױניאן די איבער אויך װי בערס,
 םעםבערס אונזערע װעיצכע אונטער גונגעז

 מםערונ־ אויבינע די אהץ ארבײטען דארםען
 געהאט האבעז םיד װאם 17 צאקאצ םון גען

יאהרען. איצע די דורך

 טוב ױם ארבײטער אונזער םײערען צו
 עקזעקוםיװ אוגזער האט םאי עחפטען דעם

 אראנז^ירט 9 אקאצ5 םיט צוזאםען באארד
 מאם־םיטיגג און חאגצערט :רויםארטיגען א

 םםריט האוסטאן טעאטער, נעמאנאיצ איץ
 דער אין אזײנער 11 עוועגױ, צװײטע און

 ארבײםער פראםינענטע װעלכע בײ םריה,
 אין איז אדרעםירעז אונז װעצען םירער

װערען דורכנעםירט װעט צײט זעיצבער דער

 םאר געיועז איז םיזאן צעצטער דער
 גוטער. זעהר קײן ניט םינישערס אונזערע

 דער אז ערװארםעט, זיכער האבען םיר
 שיצעכם אזוי אפרוםען ניט זיך וועט סיזאן

 םאאכות, בעאי אונזערע אויף שוהנר און
 אונזער איז סיטואציע איצגעםײנע די נאר

 סיזאן ספרינג דער סםעציעיצ איז םרייד
 םאר, װעגיג זעהר געהאט האט וועאכער

 נאר שותרער. צאגע אונזער געםאכם האם
 קוםענדעז דעם צו דאס האםעז, ׳צאםיר
 צוגרײטוננען די םיט םיר וועאעז םיזאז

 האט יצאחאא דער װעיצכע פצענער אין
 צו אאגע אוגזער בכח זײן אויםצונעמעז
פארבעסערען.
 האבעז םיר ותיצכע םיטינגען, אונזערע

 בא׳ שלעבנז נים געוועז זײנען כערוםען,
געג̂ו גיט נאך איז דאס אבער זוכם.

 םעג־ אונזערע אצע םים זעהן םוזען םיר
 אונ־ םיז טיי* גרעסטע די אז יציכקײמען,

 באםייציגעז זיר זאצען םיטג^ידער זערע
ױניאן. דער םון ארבײט דעד איז

 םימ־ אוגזערע םיז באשאום דעם אוים
 אפנע־ םיטינגען אונזערע ווערען גלידער,
 אײן — מאגאם^יך םאיצ צוױי האאםעז

 צוױיםען דעם און םיםיגגעז םעסשאז םאא
 די םיםינג. כמםבער דזשענעראא א ם̂א

 אוײ אן עפיצעז ותצעז םיטינגעז סוםענדע
 ױניאן, אונזער םאר ראאע סערגעוחגהנאיכע

 פראםאנאנ־ גרויםעד דער צואיב ספעציעא
עצעםענמען אוםםאראנםווארם^יכע םון דא

 קאנצערם שעהנער אויסערגעװײנציכער אן
 צונעפאסס ארטיסטעז טא^אנםפוצע םיט
םאי. ערעטען דעם םאר

 תײ וױאען וועאכע מעםבערס אונזעחנ
 ותגדען זיך דארםעז םײערונג דער צו םען
ײ וועאכע םיקעטם, נאך אםיס צאסאא אין  זי
 םעםבער יעדען םאר באקוכתז צו פריי נעז

קארד. ױניאן זײן אויף

 נײגעריג םעםבערס אונזערע זײנען אודאי
 ‘̂א אוגזער םון הערעז צו ערװארטען און
 טעטינ־ רוםינע אונזער םון באריכט א 5קאי

 וואס ציים םאנאכתן עטאיכע די םאר סײם
 אז םיאען םיר אםי^ אין זיך געםינען םיר
 םים באקאנם זײן צו בארעכםיגט זײנעז זײ
ײ װאס ארבײט און פאסירוגנעז םילע די  זי

 דיזצר םון פאראויױ אין םארנעקוםען נען
 אזא דאס ערסאערעז דארום ען5װי םיר צײם.

 אוגז םון וחגדם טעטיגהײט םון באריכט
 םארגעאײגט םריהער וחגם און צוגעגריים

 און באארד עסזעקוטיװ דער םאר װערען
 וועם וואם םיםינג גענעראצ א בײ מעםמגרס

 און ארום, טעג עםאיכע אין ווערען גערוםעז
^גערעכםיג־ נוםער קוםענדעז אין :אכהער

 די פון ווי גום אזוי טרײד אונזער אין
 צוריקאײנםיהרוננ דער םאר בתים בעיצי

 מםיק־ םיז םיםטעם סוועכספאם דער םיז
 וױיסען וואם םינישערס, אאע ארבײמ.

 וראם םארברעכונגעז וועאכע אירגענד םון
 זיי־ עעפער זיתרע אין באגאנגען װערען

 אםים י אין קוםען צו אויםגעםאדערם נען
 ױניאן זײ אום תם װעגעז באריכטען און
 אונםערכרעכונ־ די אפסםאפעז סענען ז̂א

 די איז באדינטגגעז יוניאן די םון גען
?ןעפער.

* * *
 אונ־ םאכען אויםםערקזאם װיצען םיר

 באמאום א אױם דאס םיםגאידער, זערע
 וחד םעםבער־םיםינג, דזשענעראיצ א םרץ
 בצויז טכדפםעהעגד םאר םאררעכענם רען
5 זיינען וועצמ כױםגצידער, יעניגע די ir־ 

 זײ דױם. םאגאםעז 9 וױ וועגיגער דיג
 דיום מוצדיג דינען וועצכע םעםבע̂ר
 Trp יאהר א און םאגאםען נײז צוױשעז

̂נז זיי װען וחנרזנן רעאינםכדיכמם נעז  ווע
 וועם• 109 אפי^ צאק̂א אין ותנדען זיך
 זײגעז וועאכע אבער די םםרים. כת38

 נורי־ װי וועאזנז, יאהר א וױ םעהר שואדיג
 אפיציתיחאאנ̂ג אויסםאמז םותן הער,

̂ױפ דער םאר ערעײגען  קאםיכחנ םעםבעוי
 ירניאד דעם פון ותרען אונםערזוכם און

דאקםאר.
* * ♦

אונזערזנ דערםאנען אויך וױלען םיר

סײט״.

9 לאיןאל אץ זיך טוט עם וואם
קוירפזצםאן j םון
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 םאר־ וחנצמ יענמע די *.rap װאירקיננ
*mשםראפירם ווע<«ן מצ די ן tram 

םענגג GO םיס
0 • *

tun ערשםען דעם םיר װעלזנן י*חר 
 ארבייגמר אינטיתאזױןונאצען חנם םאי,
 םיס מםיינשאםטציך פיתרעז םוב, ױם

p אין 1 א*קאצ mוואו םעאטער, ונאל

 *רנײטער־ ran פון רעדנער באוואוםטע
 •שרעםטען אננעזעהענע אויך וױ באותנוננ

 ותם טיסעטם באטייצינען. זיך וועצען
אםים. אונזער אין תרינען םען

 םיטנצידעד צע8 אויוי פסדערעז םיר
 חגם איז באםייצינעז *ו זיך אאקאא םון

 אוים־ דעם דורן־ און ױבדםוב םאי םעז1
 יעצ־ דער נענען פראםעסם אונזער דדיקעז
 אײנםיהרונג ran פאר און םיסנמם טימר

 נצײכ־ און םרייהײם פון נזןזעצשאםם 8 םון
הײם.

g (C C C C C 3 S« גערעכטיגכךט
 װעניג זעהר אז םעםבערם, אונזערע םון
 *בארגעינם״ כאפען געצאםען זײנען זיי םון
 ריםער־םא־ די סרעםעצ. ביציגערער א אין
 וועג אײגציגער דער »ז םארשטעהען, כער
 םארטיידיגען ?ענען וועיצעז זײ אזוי וױ

 דווץ־ איז איגטערעםען עקאנאםישע זייערע
 ניט זיך װעם װעצכע ױניאן, שטארהער א

 יעדער בײ קאםף א אױםצוהױבעז ̂שרעסען
געצעגענהײט. נויםיגער

 וועט עם ניטא. נײעם סײז איז ווייםער
 די און םצעק דער אנסוםען באצד מםתםא

 םאר אנשיסעגישעז פעריאדישע איבעריגע
 םאכער. קצאוק און םאכער ריםער חזם
 געותהנ־ זיך װעצען צייטען אזעצכע אין
 װאס :םראגעז רענעצע די אויםהױבעז ציך
 וועט ברודער איק ותרעז? געטאז זאצ

 ױניאן, דער אױוי שוצד די ארויםװארםעז
 דרײ א באאםםע, די אויף אנדערער אן

 םיר וו. אז. א. סיםטעם דעם 'אויף1 טער
 האנד־ װעצען ריםער־םאמנר די אז האםען,

 האבען זײ וױ םונקט םצעס־צײם אין אעז
 זיך װעצען זײ אז — געהאנדעצט איםער

 רוםארס די םיז באאײנםצוסען צאזען ניט
 װעצען עפעם וועצען זײ אויב נאס. אין

 אדער אםים אין סומען זײ זאצען װיםעז,
 זאצען אויסגעםינען. און םיטינגעז די צו
 םײנט ״פראגרעיס״ אז נעדענהעז, נאר זײ

 ׳פוין האט צײט די באצבען. סך א ניט
 װאס די אז באוױזען, מאצ װיםיצטען צום

 אנ־ גאנץ האנדצען שעהן כצוםרשם דײדען
צעבען. פראהטישען אין דערש

* * *

רײ־ אנהויבעץ באצד םםתםא װעט םעז
 אגרי־ דער יארק. נױ איז תכצית דען

 — ^לעכטער דער צי גוטער דער — םענט
 איבערצױ רעארגאניזײשאן אײז נאד האט

 דאן אויסגעהן. ער װעם דאן און סוםען
 געשריבען דארםען אגריםענט נײער א װעט

 אצס ״םיר און איגדוםטריע, דער אין װערען
 םיר אז זעהן דארםעז װעיצעז ריםער־םאכער,

 װע• זאגען צו עטװאס האבען אויך זאצעז
 באניי־ דער בײ פראבצעםען אונזערע גען

אגריםענט. םון אונג
 דעם אין זאכען גוטע אצע האבען םיר

 דאקױ א אצס סאנטראסט. עשזיםטירענדעז
 דער איז טרײד נארםאצען א םאר םענט

 די םיז אײנער אגרימענט עסזיסטירענדער
 גע־ ניט אבער ער איז אונז םאר בעםטע.

 םוזען םיר צוםרידענשטעצענד. זעהר װען
 סאנצענ־ זאצען קרעםטעז אצע אז זעהן,

 םון םארטײדיגונג דער אויף ווערען טרירט
 טײער־ צו ביסעיצ א איז עם באנדעיל. דעם
 די ענטםערס בארוהיגענדע געבען צו צאך

 םארצירמן װעצכע םצאכות, בעצ הונדערטע
 דורך סעזאן ענדע יעדעז פצעצער זײערע

 קענען צו באסעס די םון םרײהײט דער
דזשאבערם. װערען

 צו־ זײז גיט ותיצען מאכער ריםער די ־
 אויב אגריםענט, בעסטען דעם םיט םריחגז

 װערען געםאכט וױיטער װעט ארבײט זייער
 װאסער. זײט יענער אוין* דזשוירזי, אין
 אגרײ ערײבעז צו צוינען גיט זיך װעם ׳עם

 װעצכע םיניאטוױ־באסעילאך, םאר םעגטס
אין םא׳פינעז פרוטהאצבען האבען װעצעז

17 לאקאל יוניאן מאכער ריפער
העלער חש. ;םון

 אונזער איז שרייבעז יעצם ran איך
 פארנמם. נייעם א איז זױיםוננ אלםער
p n r ניט איך וועצ אפטר זיך: איך

 זיין, ם׳סען .Dtp ריכםינע די םרןםען
 ארויספוכמז חצילה זאצ »רםי?עצ םיין אז
 צו אםשר אנת»צ און צאננ, צו ביםעצ א

am .m r* ?דערםאר איך ווסצט וױים 
 און חבר ברודער, ווערנתז דעם מנתז
 אײנזעהעניש חאבען «ו חגראתםאר פוייינד

 א י1אוי באהאנדצעז םיר אוז םיר םיט
 םיט האנדצען ער ז*צ אוםן. בריחנרצימן

 וינען. אין ה«בעז אצעםאצ און רחםנות
 תשאב. גײעם « י1אוי יעצם ביז ײיר אז

 טיר און שרײבען, אין pjr>o צאננען 8 גאד
.םעאנם״. 8 נעבען

 ביש־ *ו אצעם םוז מרייבעז ותצ איר
 סאנדענםירמ, געדאנמז, ?ורצינ?ע צאך,

 נ*צע — אײננעארעםם און אײננעערוםאם
 זיך קען מי אבער םציצה. *הן פציימ,

8 Dip צום ריידען צו רנינען8ם איד 
a חיר דארןי ער ■ונקם? m ,̂וצען  אויםם

 באזינ־ באשזהנעז, באפוצעז, אויםםארבעז,
 ;ותרםער ווסכעדינע צע8 בא?רוינען מן״

t8 ,נאגצען איז דען טוינ װ*ם ניט Dtp 
 «רו- צןוםיר פונדעםטותנען נןור ? שרייבען

ריםערצאר. ביסעצ 8 שרייבען בירען
ran, ,ריםער־םאכער די וועצכעז םעיאז 

 איי־ םים — נעווען איז נעהא̂נ ה*בעז
 פארזינדינעז. צום ניט — אױםנאהמז נינע

 — .מחןצאך״ טיט נעהאנעצם האם עס
 פון נעםאכט רעמצאך קומױנמ אזעצמ
 םעצכ־ בערישע וױ פונפט וואח^ הארינע

 נזד פאטערם די זײ האבען שניימן *אך.
 האבען פיעריימארם די ;זענען נים םוזם

 ם8שפאנ םים צוזאםזןנשםשאבן נעםוזם זיי
 םיין וױ פונהט זײ נמן האט נעירעםם און

jmgo נעפרעםט וזאט םיהען, זיך ז*צ 
 8 אין ארייננעצענט — אונערקעם זויערע

jr r r n אריויפ־ ברעטעצ, 8 םים צונעדעסט 
םאדםיוג און שטיק 8 נעצענם
 י סאםארזשנע. 8 :עותן איז ארבײם די

 פון פוך פודענוױמ איימעאטעםט ה*ם נתן
 נים האם, װארע די וױיצ מרעצאד, די

אין מהאצנמז נעדאכ̂ג אידען פייז םאר

 נ$ך היהנער די װי פונסם — צינײען אײן
 אין ארײננעהן םצענם איהר װען םוכות.

 דערפענעז סענעז קוים איהר פצענט ש#פ, א
 באװאסםען נעװען זיינען צע8 מענשעז. 8

 tro װארע. דער םוז צ8םם8 דעם םיט
 םירוננ8פ נעװיםער 8 םיז אוגז דערצעהצם

 אין אפנעברענט האט ותצכער ,88ש 8 אין
 18 ײאם דעם םון צייט שטונדע ה»צבער 8
 אננעװאס־ איז ותצכע באארד, רבײנמר׳ם8

 ־8P, די פון האר די פון איהם אויף םען
 ער װען *ננעצונדען זיר האט רעםיע״,

 םעצ.8פיי8פ 8 ררויכערעז8ם נעוואצט האם
 אפנע־ ניט םיז^ן דעם ה^ט Dtp אבער

 בײנאכם נעברענם, האט בײטאנ שטעצט;
 װיי־ ם^רנען אויף און נעםיפסט םען ה*ם
”i פשום איז עס רביינר■8נע םער p צײט 
 ־8: אזעצכע ר8פ רצירען8ם צו נעװען נים

ש»פ. א אין םייעד 8 װי רישײטעז
“טה8,?צ געארבײט האט םען װאו ר$

 ײ8 זוי8 נעוועז ניט 18סעז דער שויז איז
ן רענעצער דער י.8י־8  אצע םון םע̂ז

 נע־ שפעט, אננעםאננען האט םעז !יאהר
 וױיטער שויז זוכם מען און פריה, ענדינט

 ?וםענ־ דעם אויף װארט םען !דזשאב 8
 צו?ונםט די ז8 האםט, םעז און סעזאז חגז

ננענהײט.8רנ8ם די װי בעסער זײן וועט
 ניט אויך האבעז כער8ם ריםער די

 ־8צ צוס פציכט זייער ט^ן צו רנעסען8פ
 זיינע רשםאדקערען8ם פון זין אין צ8ס

 האבען םעםבערס אונזעחג •1נסע8םינ
 א בײצושטייעחןן באשצוס 8 דורכנעםיהרם

 םען8ש צו אוס צ8צא? צום וױידזשעס םאנ
 ענץdd־ipp דער ר8ם םאנדען נויטינע די

 ריםער־טא־ צאהצ נדויםע 8 יא?אצ. פוז
 :tfo עססטרא 18 נעארביים האבען :ער

 ר-8פ די נעבראבט בען8ה און צא?אצ ר׳ן8פ
 בען8ה םיר באשצוס. דעס צוים דינטטען

 אין ר8צtp םויזענד 7 ארום 1ארײננע?ראגע
 דערוױי־ אוז םאנד אויבען־דערםסנטען דעס

 נעטפענדט נים גאר ך8נ םיר האבען צע
 בײ האט ?אצ8צ אונזער t8 זוי8 דעט, פון

 אין דאצאר פאר שעהנע 8 טאנ הײנםינען
ran .טרעזשורי

?רעדיט צוט ותרען נעזאנט ip זאצ

, י א 1 ט 9 3 2 3 ט ײ ז► 1

 הויפכדאר־ זײער מאכעז װעצען און שאפ
 ג־ א ז א צאנד. םון \ypy אצע אין בײט

ט נ ע ם י ! םיט ר ט י י ב ר  — א
 דער עםרעבונג. אונזער וועחנן םוז דאם

 זײן םוזען װעט אגריםענט צוסינםטיגער
 םונקטען, אצע אז מאסשטאב, אזא אויף

 זיך זאצען צוזעצונגען און אויםזעצונגען
 אז ארבײט; באנדעצ חנם ארום גרופירען

 געוױסע א אנטהאצטען זאצ שורה יעדע
 פרינ־ באנדעצ. דעם פיז באשיצונג םאם

 הונ־ חזם הענעז אצײן ציפע^רקצערונגען
^זמיצען. ניט גער

* ♦ ►י

 ױניאן די יעצט האט זעהט, איהר װי
 אונזערע םארהאנדצען. צו םראגעז ערנםטע

 אינטערעםאנטע האבעז װעצעז םיטינגעז
 װעצען םיד װי אזוי און םאגעס־ארדנונגעז,

 האבען מאנאטען םאר סוםענחן די איז
 אצע־ אײך םיר האםעז צײט, םרײע גענוג
 םיט םוצ םיטיננען, די בײ זעהן צו מעז

 איבערצײגוננעז. און נײסט אםאציגעז אײער
► * *

 ארטישעצ דער אז ׳שוין זיך שרעס איך
 םוז איך און צאנג, צו ביסעצע א איז

 םיר האט מאנאט נעקסטען ביז שציסען.
!גוטעז א

 איטאליע־ אין װאהלען די
89 לאהאל נישעו

 דרעם־ איטאציענישער יארקער גױ דער
 םארםש טעז26 דעם האט 89 צאהאצ םאכער
 עקזע־ און באאםםע פאר װאהצען געהאט
 קוםענדען םאר׳ן סיטגצידער באארד קוטיװ
 טען30 דעם ביז 1931 םאי טען1 םון יאהר,

 אפ־ זײנען װאהצען די בײ .1932 אפריצ,
 שטי־ צאהצ גדעסטע די געװארעז געגעבעז

צאקאצ. םון געשיכטע דער אין םען
 געװארען :עהאצטען איז אפשטיםונג די

 151 צאקאצ פון אפיס אין :פצעצער 4 איז
 טשוירטש, קרײםט אין פםרים, טע33 װעםט

 בענםאנ־ אין סטריט, טע36 װעסט 344
 — 1377 יוני$ן, דער םון אםיס הוירסט

 װיציאמס־ אין און ברוהלין, סטריט, טע42
עװענױ. םאנטראוז 17 אםיס, בורג

 עױועהצט זײגען סאנדידאטען םאצגענדע
סעקרעטער, דזשענעראצ אצס :געװארען
 װאוטס 1206 םיט אנטאניגי, צואידזשי

 איײ ביזנעס אצס דאנענען. 27 און פאר
 סאר־ געװארען: ערװעהצט זײנעז דזשענטס

 צי־ םרענק אציװא, םרענק יאנדאצי, מעצא
 די־ דזשיהאמא סאצערנא, דזשאזעף בערטי,

 מארגארעט און עדזשיטא, דזשאהן ׳נאצא
םאדזשיא. די

 זײנען באארד עהזעהוטיװ דער םאר
אםעריי־ די םיז :געװארען ערװעהצט

 קארוזא, םאריא אגצי, אגטאני — טארם
 פאס־ ענדא, דזשאזעןי דעצוזיא, גרײס

 דזשאזע־ רײטאנא, ציצי נאטארעצי, קװאצע
 דזשאהן גאצאסא, צעאן מירענדא, פינא

םיצי םינא, צינא צוהאס־־, פעטער נעלא,

 פרזד די םון רוסא. גערטיוד איז םצארא
 םאנ־ — געװארעז ערװעהצם זײנען סערס

 דזשא־ באראנע, אנטאני אװערסאנא, טא
 א-1 יאװיגא, סטעםאנא םעציא, די זעף

 — םינישערם די םיז װידזשיצאנםע. טיטא
 רא־ צוציא םאטערא, צוציא פעראנדא, פיא

 אנ־ די םון סעצװאגיא. סארנא און סאצדי
jn n םאםערא קאצאםבי — ברענםשעס 

פריםאװיערא. סאנסטאנצא און
 איז צאקאצ םון קאםיטע עצעקשאן די

 םשער־ קרױתצא, אנטאניא םון באשםאגעז
ביכד םעס. אצבערטיני, סאצװאטארע םאן
דזשאזעח פיאזא, דזשאהן מאקאצוסא, ריס

4

 בא* ם»ר װאהצען יעהרציכע די אין
 צאסאצ ױניאן דרעםםאכער דער םוז אםטע

 אפגעהאצכמן איז װאם יארס, נױ םון 22
 אפריצ, טען16 דעם דאנערשטאג, געװארען

 גע־ ערװעהצם בצושטײן םעקם ברודער איז
 אג- צאקאצ םון םענעדזשער אצם װארעז
 דזשא־ מעגעדזשער איצטיגען דעם שטאט

 דורכגעפאצען. איז װעצכער שפיצםאן זעח
 שטיכתז 1,053 געקראגעז האט בצושטײן

 געורא־ אםגעגעבעז זײנען װאס 856 געגען
שפיצםאנען. םאר רען

 באםײ־ זיך האבען עצעקשאגס די איז
 וואס םיםגצידער צאהצ גרעטםע די ציגט

 איז באטייציגם איז עם װען זיך האבען
 זײנען עס צאקאצ. דעם אין עצעגןשאנם
 2,500 םון נאהענט געװארען אפגעגעבען

שטימען.
 וואס ביזגעם־אײדזשענמס צעהן די םיז
ײ װידערערוועהצונג םאר געצאםען זײנעז  זי

 זײנען 7 געװארען. נעביםען 3 בצויז נען
 םרײ זײערע צו געװארעז צוידער״ערוועהצט

 םאר שטיםען צאהצ די עםםער. הערדיגע
 ביזנעם םאר קאנדידאםען ערםאצגרײכע די

 ביז 1^21 םון געווען זײנען אײדזשעגטם
 קאנדײ ערװעהצםע םון ציםטע די .934

 צאהצ דער םון ארדנוגג חןר איז דאטען
 געקרא־ האם זײ םון יעדער װאם שטיםען

םאצגט: װי זײנען נען,
 גאצד־ דזשײקאב שנײדער, דזשאזעף

 אײבחגהעם דויטש, אײברעהעם סטײן,
 רא־ םאריס צעיבאװיץ, בענדזשאםיז םטאום,

 שענק־ דזשײקאב םאםסאוױץ, מעסם זען,
 קענ־ אצעסס און שטראםבערג הערי םאן,
טאר.

 םון םיטגצידער םאר שטיםען צאהצ די
 םון געותז זײנען באארד עסזעסוטיװ דער

 ערםאצג־ אן װאם צאהצ העכסטע די 1,030
 .720 ביז געשראגען, האט קאנדידאט רײכער

 נעװארען: ערװעהצט זײנעז םאצגענדע די
 רױ אײדא םרגצױת, טשאם. גײםאז, דזשײ.

 י. םארביאש, איזידאר שאפירא, םעני בין,
 נײםהען דעשאף, בעצא קופער, י. קראװעץ,
 אברוצסי, םערי אצבערט, אב. מרגצױת,

 ראוז שערמאז, םרענק םארבער, סאניע
םירסקי, ראוז סאוםמאז, הערי װאצקאװיץ,

 דזשאזזסי תאםאראסא, קארצ סקאצארא,
 ודים םראיאני. דזשאהן איז פראםידענם,

 אויפגע*אםם האם וואגדזנר הערי •רעזידענם
 םון םארםרעכמנר אצם עצעקשאגם זײ אוין*
 קאטיםזנ מהצער די אינםעתעשאנאצ. דער

 תשאר־ ר. פג שייצםאן, י. :געווען זייגען
 **jn אונםער באםעהער, צ. דזש. און וױס

 אודיםאר האםבורמר, םייכזאן םון אויםזיכם
̂נאצ. דער םון אינםערנעש

̂וכםאז דזשוציוס ברודער  מ־ האם ה
 כמד דזשעגעראצ פאר שםיםען 911 תראגעז

̂ארד דזשאעם דער פון נעדזשער  איז ב
דאגעמן. שםיםעז 13

 רעז־ ראוז סגאזתר, בען שאפידא, צואים
 שיםאנסשי תםא נאװ̂י דיױױד ניס,

םישהאמר. הײםאן
 ער־ זיעעז האםיכת רעציף דער אין
 םיצוחנר, ד. םםאו̂נ םעסם געווארען וחגהצם

 און םצעים םיצ צײבאוױץ, י. םפיצנמז, ב.
בצאק. א.

 אין סממיסכאכער ױ נײ
פימדעמיא

 םאז־־עח פרן םשערכמח םיינבערג, ם.
 זיײגע םאר אנערמענם שאפ, מלאוס

ארבײם• גרםע
 ארביײתר די םון םיםיגג צזגצםען בײם

 דער אייז תא. קצאוק םאדערז חגר םון
 מד ■רעתגםירם םיינבע̂ר כג םשערםאן,

 אצס מוצד אין דאצאר 50 כױם וואחגז
 *יז ארביים גוםער pn םון אנערקעגוגג

 וחר נעזתן דארם איז עם כאטש ;שאפ
 מנשכמד םשערכמז דער איז ארבײ̂נ גיג
 «יים* גאנצע די וואך דער אויו* גען

 ם*רםזעמז װעם עד אז האפען, םיר
p>t ארבייםער די און ארבײם גוטע PB 

 נעצזד א האבען אםאצ נאך ותצען שאפ
עהחנן. צו איהם גענהײם

 איבער פאר ודיידזשעם אץ ענדעתעען
זוםער דעם

 דא •םח נאך איז געוועהנציך, וױ
p̂ גאר אדער ארבײם וועניג p ארבייט 

 האמנן םאגופעקםשוחגרם אונזערע גיכג
 * וחנחנן נעמיזוגען קען עס אז ערקצער̂פ
 מגװיםע אונםער ארבײם צאהצ געװיסע

באדינגונגען.
 םא־ דדיי אז אײנתהסנדיג ױניאז, די
 האס ױם, תכצית p'p איז םצזנס נאםען

 וױידזשעם וײ רעדוצירען צו איינגעשטיםם
 גמ ארביים אײניגע נאך און וױיסע אויח
 זיה ציעם עם וױ סעזאן. קוםענדעז צום

 אונ״ םון אײניגע אין ארבײם pn וועם
שעפער. זערע

22 לאקאל אץ וואהלען די
קושערי םעקס ה̂י ומטײ בארבער, םשארצם
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̂דפלפיער ױ נײ דרעםמאכער פיל
ס פוז ע י י ל ג ע ר ע ב ז ײ ר

̂םיער  םון יאך דעם םון דרעסםאכער דע
 אמ־ עקםייצואםאציע און אונםערדריקונג

איצםער. זיר םאטערעז זיי וועאכען טער

 אין חערשם וואם ארכייםםצאזיגקײס די
 זיײ םאחנרגערם םרייד דחנס •יצאחנלפיער

 n םח באדינגונגען ארבייםס n טיל *ר
i כםעם דדאסםאמוי. חימ n r !נים־יוגיא 
 םאר־ און וױידזשעס געשניטען האס נאס

 וױ שלעכם מםוגדען. ארבייםס וײ לעעערם
 םרײ דא זיעען ארבייםס־באדינטנגעז די

 האס מעאער ניםײוגיאן די אין מותז חער
 םיצ נאך זיי *רבײסםלאזיגסיים איאםימ די

®אחנרגערט.
 אין ארבייםען וועלמג דדזנסםאמר די

im גינדיוגיאן די r,קיײ האבעגדיג נים ־ 
 םון ציים איז שםיצעז זיי זא< עס ותר נאם
 בא- די געגען וחגחרען גיט ויך מגען טים
 די אגצוגעםעז געצזואונגען זײנען און סעס

 באלעבאםים דדעם די וואס באדינגוגגעז
tn ip r זיי iva.
or מייגם tv כםעם איז קריזים דער 
t צו נזנװען נויםינ r im די פון אויגען די 

 םאכען זײ און דחנםםאכער פילאותצפיע־
 זייערזנ ניט זײנןן בןוםעם די אז אייגתחן,

 ?אםיםעס ארגאניזיימאז די יתן פרייגד.
 *ו ריידען *־יומר פיצענען יוגי^ מר »ן
n גרויםע די סון חתסצםאמר די v ir 

 זין *נעציםעז און זיך ארנאניזירעז יתמז
i n  tv ױני«ן tnvn נים דערםון יענע 
a>tptw .טענה׳ען: פצענען די הערזן 

 םאכען נדר 9 *יני*ן א םיר דארפען .ית»ם
 םיר trtvt וואס צו צעבען. גזםעז גאנץ א
»jr>v| ,דיוס tv סיר twip טס נאנץ

t 1אי זיי שאר םיינען tpp רחיגזג״עם r im 
 ”t הוננער. םון שטארבען צו פאםילתם

 די םון כאדיננוננען די tv דעריבער נעהםען
 דרעםםאכער םילאחןצשיער די באלזבאםים.

t''p 1 איצם טוין נאגו־ײשזן  tvאך tip 
ײ םײדען לאגז זיתר פארבעםערען נים  ז

^tv tro אלע זיך װעצען iw v ױניאן דער 
 צע־ בעסערען א פאר קעםםען צוזאםען און
אצעכמן. פאר בעז

 םםנים ^ארע מוין יךtypijre 1 עם
 רייהען די אין צטv^^ײ 1אי אױפחןגוננ פון
pc בא• איצםינע די נענעז דחנסםאכער די 

 ער־ םיר װאם באריכטען די םון דינגוננען.
̂םען V אי םיר וױיםעז הא i חורם און 
tםעםטיv«ר tv 1ח־זגםמאכע י1 חויבען n. 
ר מ r זי v נvאוםצוםריחגנ־ איצםינע י1 ר 
ip 1 םארדע?ם, הייט ivםאאנם ױגיאן י 

 ײען און ,1א:םװי?צו:נע י1 נאך ם^דכםינ
1 i nוועט םןוםענם 1יכםינע tjmtp י1 װעם 

 צוזאםענ־ אזוי ווי װיסען נאאvאינטע^נעע
 אנם־ אן םאר כוחות אלע.נויטינע ברעננעז

»-5שי י1 באפרייען צו ?אםוי שייחןנעם

הערט עם װאם

 גוםער םאגאטיציכער ערמםער דער װען
 ערעײנען וועט *גערעכטיגקײט״ דער םון

 חני םאי, ערמטעז םון גאהענט זײן װעט
 ױם־םוב. ארבײםער אמטערגאציאי.אאער

̂ס באשטיםט איז טאי, ערמטער רער  דער א
 גאנצער דער פון ארבײטער די ײעז טאג

 א אין אנדערע די אײנע באגריסען װע^ט
 בע־ א מאר קעםפען צו בונד ברידעראיכעז

לעבעץ. םער
 וועצען דרעסםאכער םייצאדעלםיער די

 בא^יסען דארםען םאי ערמטען הײנםיגען
 און װײסט די םיט זיך םאראײניגען צו

 צוזא״ איצם שםעלען װעלכע דרעםםאכער
 אינטערגעשאגאצ דער םון םשפחה די מען

 צו־ און ױניאן װאירקערס גארםענט אײדיס
 אוים־ װעגען םראכטען אנהויבעז זאםעז
 אגכאאאנגט װאם ױניאן. םעכםיגע א בויעז

 זײ שיקען ,50 יצאסאל םון םיםגלידער די
 םיט *אינםערנעשאנאא״ דער צו גרוס זייער

 םיטגאידער, טויזענטער צענדציגער איהרע
 םים םאי ערשסעז פון געצעגענהײט דער צו
 איבערנעבענ־ םון םארזיכערונג באנײםער א

 א םאר קעםםעז צו גרייםסײם און הײט
 דרעס־ און װײסט םון ױניאן שםארקער

םיאאדעלפיא. איז םאכער

שיקאגא אין יד
י. װ. j ל.א. װיים־פרעז. ביאלים םאריש םיז

?״. ױני^ v mv אויסתונמ)
 י1 נעביםען. צאנע n ידcvn 1 איצס

 טיינצותהן tv חויבען וונייטןו־ נים־ױניןון
in v a r  v tv ^ױני j'B 'u  t'v ר ױ $  ב

did, ארוגםער־ אנט*א?וט?נתײט זייעו־ אין 
מז װי  י1 פון כאז־יננומעז «נמגם n צו
 םצאכות י5בע י1 צוזיעען און *־בייםער

 םוען וױידזשעם, גידעריגערע אגצוגעהכמן
otrn r>v 1 צו קעגןן די t iy n t in11יי 

m די צ< vn פאר אויםנעארביים a n 
א די :מעםאדע כאשטיסטע א צזועק

 1אוי אאנעאיינם •לוצ׳צוננ trum בייםעו־
m  noo'orvsotv tv םיט v ײןוך־ 

tvBtun ,,t trum ivo צוויי ra r איז •v r 
i אי| n ,נאצעבאם in v שארםרעםער, זייז 

 -pnw ײיצעז זיי אויב tv װיםעז. וײ צאום
י יתצעז יײייםימ ”divd י tw v םומן 

ttiw חד די םענם, 40 שאר דחגםעם זײ» 
title  tn m  a n a 9-8 פאר ארבייטען

a m  v atie, און d iibvp  n יועצזז 
6 titv^unum  tm a־io 1» א דאצארV 

d די פח r t r m אזינע1 די n n פאר־ 
VDVn o םים נעומחנליך זיך יגם1נ1 n־ 

t ir e :װיים̂נ 1.אמז אויסתןי in r p, 
a i אלױ אח n a n, וױ t it ’tnvo .ל׳ !• !

 אר־ זיך. דארשרעסעז ארבייטער רי
 אוינעז. זײ איז %יי נלאצט כייםםראזינתייס

m  x t נרויסע א איצםאר אח אצאץ א אחז

ווע־ װערטער פאר א שרײבען וױל איך
 נאר שיקאגא, איז זיר הערם עם וואם גען

ױ אזױ  נײער• ערשטער דער איז דאם ו
 אינ־ אונזער װאס ,5זשורנא םאנאםליכער
 םיר איך װעא ארוים, גיט טערנעשאגאא

 צו ערשטענם איצעם ערלויבעניש די געכתז
 אינ״ אוגזער םון םיטגליחגר די גראטואיחנז

ײ און טערנעשאנאא  בעסערע װינשען ז
 גליס, םעהר האבעז זאאעז זײ אז צײכתז
 אר־ םעהר אימגרהױאט איז געזונט, םעהר
 דאגות וױינמער צרות. וױיניגער און בײט

 זאא האפ דער אז םאכען. אעבעז א וועגעז
 טראכטען צוםיא םון דרייעז צו אױםהערען

 און גראםערי אין שוצדיג איז םען אז
 װיא אענדלארד דער און שא•• בוסשער

 װיא און םצעס איז עם »ז וױםען ניט אויך
 אײז םים !ניטא איז געצם קײן אוז רענ̂נ

 טיטגיצײ אצע אונזעחג וױנטש איד ווארם
 הערצער אײככ^חן אעבען, בעםערעז א דער
 סענעז זא^גז זײ אז קע•, קצעהרערע און

 אדן זשורנאל . םאנאטציכען דעם אעזעז
 און םארגעניגעז. האבעז און םארשטעהן

i אז האםעז צאםיר nדינען וועט זשורנאצ ־ 
̂ד-עז צו אינםטרוםעגם א אצעם  און בי

^ אויםקצ^ז נז  ךײ און םיטגציח^־ או
o אגווײזעז n שעחנע^, א פאר וועג 
!אעבעז זnםענשליכע כתהר און מוסערעז

 אנםאננען שיסאנא. וועגען איצטער
 קלאוק־ די וועגען געוױינםליך איך װיל

ר נאר אבער םאכער, ^  1א םאננ איך אי
 װאס םראכט איך און שויז איך זיץ

 אין איז וױיסם איהר װי ? םעז שרייבט
 צוריס םאנאםען עטיציכע םים שיקאגא

 און ארגײם, שטיק געווא^ אײנגעםירם
 איך װ^בער װעגען זאך די מאקע איז דאם

 ש־וער םיר םאר םאכט װאס איז טראכם
 אז \v5nvrvn איר זאצ שרײבען. צום

 געהאצםען אביסעל האם ארבײט שטיס
 האט עם אז ארן םארסעם שיקאנאער דעם

 ארבײט? םעהר ביםעצ א ארײנגעבראכט
n איר וױיא ניט, טויג ראם p n n באצד 
 רער אין איםיסעל אן אויגעז טײנע פאר

 םאנר יארסער נױ די םון וחגר״ ״װיםענם
 טורא, און עתק םים םויצ םעקטשו^ס

 םארכאים שטיק״ארבײט שיסאגאער אז
ן ו ן י י  נים איז עס אז אײ נעשעםטען, ז

 שיקא־ רזר ווייצ זײז, נימ סעז עם אז אםת
 װי איז יארקער גױ געגעז םארקעט גאער

 אײן איז אז העלםאנט, א געגען םליג א
 אויפגעםאכם וחנרט בילדינג יארסער נױ

 קען עס װי וואך א איז קלאוקס םעהר
 איצע בײ װערען אויםגעםאכט שיקאגא אין

 האב נו — ? םיזאז א אין קאאוקםאכער
נעםראםעז! :יט איך

א ט1931מ ײ 2 6 ז
ד איר י שטיק־ אז רער*ץחלע\ א

 גוטען צום עגדערונג קײן האט ארבייט
 איצטער פוגקמ איז דא אז געםאכם, גיט
̂עכט אזוי  םריער? געװען איז עס װי ש
 זיך יועלעז עס וױיא ניט, אויך טויג דאס

 װײטזעהענדע געםינען ד5ב» געוױינם^יך וױ
 רייבען ארײן אונז ען5װע װאס םענשעז,

 דאך האבען םיר ריפ. זיבעטער ח\ר אין
 וועט ארבײט שטיה »ז געזאגט, פריער אײך
 געװאלם ניט האט איהר נאר העלםען ניט

 באפט טא אײך, זאגט םעז װאם הערען
i אײר nאוםשטענ־ די אונטער ׳שאטער! ־ 
 גע־ גצײכםטע דאס נאטירציך מאצט דען

 אין כאםת װיייצ שרייבען, ם1צ גיט יען1
 םח מעז אז דאס, שמעהם סםר װעלכען
 קיצאוק־ שיהאגאער די װעגען שרייבען
 םיר װאס איז, זאך די נאר 5 םאכער
 זיך !ועגען צאזעז יטע1ם גאר אז גיצױבעז

 היגע די זײנען יטע1ם קײן ארץ װיסען גים
 יצעבע־ גראדע זײגען זײ ניט, קםאכער1^א
 םאר־ זײ ארן ײט5< ײניאז אהטיװע דיגע

 בעריכ־ זאיצ איר אז םיר םוץ טאקע אאנגען
 איהר װי אאזא דא. זיך טום עס װאס םען

^ א פ״אבלעםע די איז זעהם ח o שו n n 
 □n געבעז1איבערצ באשלאםען איך חאב
 עם װײט װי לאגע היגער דער םון אםת
n »זוי אױך ן1א םעגליך איז ip מעגליך. װי

גע־ האט יתיאן די װאם ערשטע דאס
 געװען איז סעזאן אנפאגנ םון באלד םאן
 נדיגע1שט 40 די אז געבעז, 1צ גג1אכם
 הײסט, דאס װערען, אפנזחיט זאצ װאך

 אר־ געװען איז עם 1װא שעםער די איז אז
 אװער־ הײן ארבײטעז ניט םען זאא ביים
in םײם ''D םאר־ !ועצעז פלעצער א״ע 

m םען1: in i נ־1געל נז1א איז אתם י1אז
 א שעםער די אין זעצען 1צ ארײן :ען

i לײדינ־געהער, צאא געװיסע n איז מניאן 
 םאר דזשאבס סרינען 1צ גנען1געא יד1א

 הא־ װאם שעפער די אין אםילו ארבײטער
 ארבײט, װאכעז אע1ם סײז געהאם נים בעז
 אנגע־ איז דזשאבס סריגעז ן1ם ארבײם די

 אײנםאך האבעז םיר װאגעז ביז גאגגעז
 לײדיג־ אצע ם»ר באשעםטיגמג געסראגעז

 יסגעטייםשט1א ניט אבער טאר דאם נעהער.
 סיזאן. ב־זי א געײעז איז דא אז װערען

 איז פסח םאר װאכען צזױי א םים ביז
 העכםטע דאס ארבײט, םיל1צ קײן תן1גע גיט

 איז נעארבײט האבען ארבײטער די װאם
 האט עם װאך, א טעג 4 אדער 3 געװען

 װאכען 2 שאפ. דעם נאר וענדם1גע זץ־
in א אביסעל האם •סח םאר n ,װי געםאן 
i אױף אם1 תפט םען n אםרײטערשער 

 נאך האבען 1שעפע אײניגע שיראך.
 זײנע; אם1 בײם,1» אביםעא יך1א איצטער

עז1-ענ האבעז װאס ,1שעפע די  סאגױ י
 םענט,1נא ביליגע^ דעם םעסםש^

 אז זאגען, דא איד װיצ געהעגדיג בײ1םא
 האבען 1?ם#כע1סלא צאהל גתיסע גאגץ א

 די אריח יז1בל בײט1געא סעזאן לעצםען
 ׳1הלאוסםאכע קי;ע די 1פא כײט.1א ביליגע

 אײנגע־ געײעז זnיאה םיז זײנעז װאם
בײט.1» מםע אריוי ארבײםעז 1צ ינם1א11

ײ אפ^כתניש, אז געזיעז פשוט דאס איז  ז
 צמעװאױנט לײכט גאנץ 1אבע זיר האבען

 מניאן די שלעכם. נים דינען1פא זײ און
 גע־ יםגאבע1א צוױיטע 1איה אלעס האט
 געשליכםעם נים זא*ען פױיזעז אז זעהן,

in m םון 1עםע1ט1ם» א אהן i n ,מניאן 
 זײנען פױיזען י1 אז איז, לםאט1עז1 1דע

 אלע אין דיזעאבע 1וחנניגע 1ע1א 1מעה
:w בײם,1א סלאס זעלבען עם1 ן1ם 

 איך האב בעקאנם איז 1םי װײט װי איז
 שאפ א םח 1בײמע1א אז ט1געהע גיט גאך

 ניט קענען זײ אז באקלאגען, זיך זאלען
ײזעז.1ם געםעטעלטע די צוליב ינען11פא

i יך1א 1איצטע זײנען 1םי r n ס1שטא 
 אײנצושנמד םיטינגעז שאם םיט םען1נ1פא
 סיזאן, סלעק □n 1םא סיסטעם » לען

i »ז געבען אכטתג םען no שטעגם,1ע n 
in אפגעהיט זאל ימענט1אג פון פונהט m i 

 םען11ײנגע1א ניט זאל בײמער1א סײז אז
 1םא דא איז עם ען1סײ שאם אין ען1װע
 טאג א םאתײנען 1צ בײט1א גענרג אים

 גע• זיד האט צװײטענס, ארן װײתשעס.
 □n אײנהאלטען זאל װאם עםעס נויטיגט
 װאס באלםעלאכעם, געװיסע םיץ !ןןפעטים
 זיך. 1םא אלעם אײנשלינגען יועאעז װאצכתז

D n 1איצטע שםעיצען 1םי װאם סיםטעם 
 יישאן1פא1סא ט1סא םיז »זא איז אײן

 א ײבען1ש װעל איר װעאכען םיז םיםטעם
 אצעס אײגענטליד איז אם1 םאצ. צוױיםען

 די װעגעץ יכםען1בע 1איצטע קען איך װאם
. 1קםאכע1קלא

o די װעגעז 1טע1ת1 1פא א איצט n i* 
 זאגען קען םעז װאם שטע1ע דאס .1פאכע
ipn י1 װעגעז 8D D n i גאניז»ציאגם1א איז 

 םיװ1עהזעק אל1תשענע די יעם אועײם.
 די נעםען זען1ם מאל יזען1 ועט1 11באא

 םעהר בײם1גאגיזאציאנם־א1א װעגען אגע1ם
אזא איז לאגע די םאל, אלע װי 1ענםטע1ע

 היגצ די ווערען. געגוכתז םחען ים1ש װאס
o n i 11א שעיער מניאז די אין סײ םאכעל 
 וחד שעמו־י מניאן נים וײ אין םעהר נאר

 גראד. זט־גםטען יפ׳ן1א ם1עקספלאאםי ען1
 הא<םע̂ז1יםצ1א שװערזס־ ם1ווע אםאל װאם

v ױניאן זײ אין באדינטגגען ױגיאז . iy w 
o םח זיו נעםם עס n די וואס o n i איד 

 ־1זעד* אװאתסען1צ דא זיר האם מםכצ־י
 די כע5ווע 1אונטע באדינמנגען, די ט־ױס.

m s o o m שצעכםע זעהר זײנען בײטעז1א 
 די אויזי אפ ליך1נאטי זיך תםם דאם ן1א

n די .1שעפע ײגיאז עטליכע n ip ^ p איז 
 שנײדעתי. האצז ם1•ש איז עם גתיס, 1זעה
 אוםשםענ־ די גםעך־1א אז זיך, שטעהם1פא
i n ״^in זייזסת אח 1בײםע1א מניאן די 

 סאז, עםעם זײ 1פא ט׳זאל אז פאחצאגגעז
s גאנץ זײנען v irm א »ז וױצען זיי 

 אגפאנ* זיך זאל קאםפײז גאגיזאציאנס1א
 גע־ זאל סעזאז נע?סכמן ם1צ אז און געז

 יס־1א n םםרײ?, גענזסיאל א inyn תםען
̂נן 1בײםע1א די אז זײגען זיכטען  ויך ווע

n אן אנשליסען זיך אח ןןארופען n .מניןוז
 חשאעם די האם 1יאה לעצטען פאז־׳ן

i םיט ד1ב*א n פון הילוי i n אינםערנע־ 
ארגאנױײ צו א ם1אנגעםי שאגאל

i n די dutobp, נעזוען איז בײם1א די 
o די פאצגרייך,1ע n i זיך האבען ?אכמרם 

i אן אנגעשיצאסעז n זײנען אח ײגיאז 
 ארבײס זיתר ם1^ זעצען זיי ׳א?םיװ 1זעה
̂סעגהיים און ענערגיע םים  בח ענםשצן

 ®ון ארבייםער *אע ^רגאניזיחנז װעלעז זײ
 זעחר איז ?אםאיק א םאך. זיתר

 אינטאר־ זײ נניז םייצעגדיג1או |1א נויטיג
 נעקחונעז לעצםענם האב איך וואס סאציע

iid אז נלױמז צום איז אםיס דזשענעראל 
n בײ n פיז םיםיגג נע?סמעז i n חשענזך 

 געהאטתלט װעם באארד ע?זע?וםיװ אצ1
irurn הינע די גוגםםען צום i ra spon i.

נאארד דזשאינט באםטאנער פזו
ם פיז קריםער. פילים װײס־ױיעז̂י

i זיגט n n n ̂וזעז האט פײנבע־ג  םאריצ
i טיט בין, איך און באםטאן n צושםיםזגג 

i םון n באאח־ םיװ1ע?זע? »ל1דזשענע 
 איז פלאץ, זײן ̂י1א נעװארעז באשטיםם

^ן געשםש־ם פיל םעםיגהײם 1נזע1א װ ע  ג
i n  i i n די אין אתנײטסיצאזיגקײם 

i לעצםזן די אין .1שעפע 1ב^םטאנע ^b 
 באװיזען זיך האם עס זינט אבעז־ מאכען

 ם1כגעםיה11ד 1םי זזאבען ארבײט 1םעה
 אין ײהם1שאא־סט ײכע1םאאג1ע עטליכע

^p םאן1װ»סע״ :1שעפע n:y^^D י1 p 
 ?אםפאני• ן1א ם1שא דזש.״ קאםפאני״,

 אאץ נאר פיהתן םיר לינג״.1סװע א.״ און
o אז n געגעז ײק1םם i n סטײגבערג. 

הלאופ
i דוח־ האבעז 1םי n אתא־ יך1א צײם 

o די ט1ניזי ip o n i םוז ס1?אםע אין i n 
o ״טשענסי n i אאא־יימעז איז סאםפאגי״

 אר־ םרױען די ײנצונעתכמח1א אז איצם זיך
o םח בײםער n *איז שא i n כדי ײניאן 

o ארגאניזירזמ םראשםענדיג ?ענעז צו n 
 בא־ pram עס װאו שאפ דרעס דאזיגען

ארבײםער. 75 שעםםיגם
 אונו איז םאגאםזח יאר צעצמע די אין

 װיכ־ סאצמנגות ?ריגזח צו געלוגנען יך1א
 אוםאארםייאישעז פון אגטשײדוגגזח טיגע
 צו ק^העז אײבדעהעם דזשאחש םאן1טשע

i גונםםען n •פיז אק יוניאז i n 
 האס וחנלכע -איעל ^בעדנארד פידםע

 י1פרעםע א אסערײםארס, 6 אוועהגעשי?ם
 אונםעח טעחיערס עםיציכע אח ־um«p א

ײ אז אױםוײיד  גזד זײער ״רעארגאגמיחס ז
i האט , שעפט n סשערסאן אוסאארשעל 

i אז אנםשידעז n סיגישזט־ r a n צווײק 
i אנגעשטעלם n  ,pnm ר און קאםעי ח  ו

מנחז «ו נעקערם גים האבזמ ײעלכע 1סע
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 מ־ באצױנם זייגען ארביים, חנר «ז *זדיק

trurn םים צוזאםען געצם סוכמ * סים 
 »«נריי- די םון par* חנר אין מנידפעי.

m וועצמ םסרם an נלײד i« c »m -נ» 
ru n עס ט׳מרםסן דער וזאט פצןצע־ 

חנר סים ימיאן *an צו אימתעלאמז
m *ו םירטן tp ו* r> a ru r e r iM  a.
 a troarw תסם אנםמיידוגג דאזימ די

 חאט באט א »ו כאססאז, אק יחמעחמם
 וײן חנארגאגיזירען *ום חנכט קיח גים

r•< דער אוןן ארכײםער אנםזאנןן און 
ױניאן. חנר פון צו׳אױםוננ

 ה*ט אנםמיידוגנ וויבםינע אגאנדער
un* רויםנענעבען םעערסאן איםיארמיצ* 
 איגנמרני^נאא דער פח קיים דער איז

אוק  אנטזאנט זיך האם זועצכע פאםפאני, ̂י
ironwwpntx ווערגיק אםתר םיניסער א 

 12 איז זי ײסס דערפסר ארבײט דער *ו
 *וציב *רבײט דער *ו געהוםעז נים װאמו

Dipt can נעוואחןן פארוואונחנם איז זי 
 דער זמםידענם. אויםאםאביצ אן אין

 אר־ »ן m םען tg נערוצם, זואט גממרסאן
אנטזאנען. גיט םאצ אזא איז בייםער
אונ־■ »ו אויט עם זוײום אצנעםיין איז

 װעצנע םים םאטינעריע איספסח*יאצ זזנר
 ניט צוריפ צאננ ניט ביז ײד חאט קיינער

 נעהערינ וױ ארבײםעז *ז זזזיבם נעחנמנט
טרייד. אין טאשםאר א ווערם אח איז

 פירםע די אננעסצאנם אויך האבען םיר
 םאר נעריכם אין פוײרססן *ח טאקםאר

 צאיערם די אדבײםער. דיעחנ אויםמציםען
 נזד *ננעמםעצם זיינען ביראק און חמװער

iru p i פון an* דעם פנצופיהרעז ױניאן 
פראצעם.

 איצטער איז •ראבצעםע וױכםיגםםע ױ
 אר־ זײ mgrtxtg pee אתן אזנו פאר

in די אין גײםםצאזיגסײט v r. האבעז םיר 
 די םארהצענערעז צו קאםפײן א אננעפאננען
 -pr דרעם איז ?צאוס אצע אין אוחנרםיים

m צו םינמצ אצם פער, a r םאר רז׳צאבם 
 האבעז צווזןס דעם פאר ארנײסםצאזזג די

o םיט באנוצם ױך םיר n נעזעץ םטיים 
 פרויעז נאאמםטימז צו פארבאט װזצמר

 אותנר איז אזיינער 6 נאך פאבריסען איז
 טםיצע פוצץ די tan איז פרימן םיר און
 ענד צעיבאר אװ באארד ,םםזןים *an פון

 מםיצע די אויך יזרינ איך איגדוםםריעס״
 באםםאנער *an פון פארםחןנתר tun פיז

 נרעױוט, פ. חערי ױניאן, צעיבאר סענםראל
 אפםייצונג חגר םון דירעתםאר cun פין און

 j דד»אהן זימרחײם אינדוםםריע׳צער פאו
םיזןד.

 אונטער זוכען אינספפתםארס רעירוגנם
i m v, וועצכע בעציבאטים די ברייגנען און 

 נעריכ̂נ אין נפזעץ, דןם מנען פארבממן
 איעד »ז tic באם דער איז *וריס צאנכ ניט

oar דדעם ^ ס ח. ענד js. די *יי  װז
j$p“ ̂פםראפט  דאצ. 600 םיט געווארען גא

 a«r זיתר אין פריתן בוףפעםםינןן פאי־׳ז
אותנגג איז אזיינןר 6 נאך

m םיר an נזד צוריק צאכנ גיט דא 
 פון אייח׳פעגם ביזנעם פאר עצןידזאנם חאט
i n אייברא־ ברודער איז באארד דמאוינם

 פ»ר נעװארען ערװעהצט אוז נראםםאז האס
tan .איז ער אםם u ,דרעםםאכער g טעמ־ 
 דער םיט נעווען איז אוז 46 אאסאצ פון בער

 איצםער האבען םיר .יאהר עםציכע ױניאן
 דזמאינם דער איז איידזשענטם ביזנעם *װיי

 איי־ און סצאושם די םאר אײנעם באארד
םרײד. דרעם פאר׳ז נעם

און םאי־םיתרוננ יעהרציכע אונזער

 האצם װזןצכער םריהציגנ־סעזאז, אוגזער
 אויםערנע־ אז נעװען איז ענדינעז, ביים זיך

̂בען םיר נוטער. װעהנציו  גענונ נעהאם ה
 אנבאםראכט אין נעםענדינ איז קצאוקם.

 נים זיך םיר האבען צ»:ע אצגעםיינע די
נאקצאנעז• צו זואט אויוי

 באצד ׳ןווין זיך ותט סיזאז דער װי אזױ
 צו פארבארײטוננען טיר סאכען עגדינען,

 װערעז נעםײצם זאצ ארבײם די tg זעהן,
 יעדעז איז ארבייטער אצע צווײפען נצײך
g g r. הצאוקםא־ די אז זיכעד, זיינען טיר 
ר  דעם דורכםיהרעז העצםען אונז וועצען מ

 םי־ נעהאצטען האבען םיר פונפט. דאזיגען
 צעצטען 1רורכ׳ צאקאצען אצע פון םיננען
 אײנצופיה־ פצאן g דיםסוםירט און סאנאט

 אזא םאנד, היצםם ארנייםם־צאזעז אן רען
.tng' נ̂י אין נעװעז איז עם וױ

 נעהאט רא טיר האבען םאנאט צעצטען
g .נאנ־ איזידאר װײם־פרעזידענט נאסט 

 נוי דער םון טענעדזשער דז׳פענעראצ צער,
 אנװע־ איז באארד דזמאינט סצאוק יארפער

 זזינער דער װאס באנסעט בײם געװען זענד
 נר. אראנזיטירט. האם 19 צאקאצ קאםערם
 אויםנעצײכענםע אן נעהאצםען האט נאנצער

 הא־ םעטבערט אונזערע וועצכער פוז רעדע
נעהאם. הנאה אטת בעז

 װידער ה«ם דוביגםקי םעקרעטער
םאנטרעאל• באזוכט

 םעהרעטער־טחןדפורער דמוענראצ ווען
 םאנםרעאצ באזוכם האם דונינםסי דייזויד

 םון םיר האבען צוריס, װאכען זעסם g טים
 tg פאר׳פפרעכעז א ארויםנעזראנען איהם

 טאכ־ g פארגרעננעז קוםעז װירער װעם ער
 קצאוקםאכעו־ הינע די אויב אונז, םיט צװײ

 ױניאן־ גוםע װי אױםםיהרען זיך וחנצזנז
 נע־ איז שםעצען אויפהערעז װעצען אוז צײם

 צוציב יוניא! דער םון װאויצזײן דעם םאהר
 צופרידעז ביז איר פאטריאםיזם. גרופען

 דױ ברודער אי בײדע, tg ערהצערעז, צו
 הא־ םעםבערט םאנטרעאצעד די אי ביגםסי,

 אזנזערע jib איינער װארם. געהאצטען בען
 צכבוד האט ,43 צאסאצ צאסאצעז, נרעםטע

 שבת ,“,דינער g נענעבען רובינםסי׳ן
 אח זועצכער אפריצ, טעז16 דעם אווענט,

 אר־ נאגצע די ערפאצג. גרויםער g נעװען
 אנ־ איו טאנטרעאצ םון באװענוננ בײמער
 די צװיעעז באנקעם. בײם נעװען וחןזענד

בר. מובערט, אצדערטאן נעװען זײנעז ג«טט

 דעם ווערען נעהאצםען יאר ראם װעט טאנץ
 םיר האטעצ. ברעדפארד איז מ»י טען22

 םון םיטנצידער אצע צו בריף ארויס ׳ציסעז
 בעםענ־ באםםאז אין אינטערנעעאנאצ דער
 דער אין זיך באטייצינען צו זײ דינ

 אונטער־ די tg דבער דינען םיר פײערוננ.
 םאתאםצוננ נרעםטע רי ײז1 װעט נעהםוננ

«l «רע1אונ אין יאהר דאם t'np.

 בר. ״אםאצגאםײטער״, רער פון האצענדער
 צעיבאר און טרײדם םוז סעסר. םעצעטיער,

 ארבייםער פון !,,גאצדשטי כר. און קאונםיצ
דיננ.

 בײם נעװארען נעהאצטע! זײנען רעדעם
 טשער־ םיינעצסא!, כרידער די םוז באנקעט

 װײם־טשער־ םרידםאז, ; 43 צאקאצ םון םאן
 ם׳שערםאן, םינעצ, ;צאקאצ !עצבען םון םאן
 ־atgp ח׳פאינט םיז םעםבער בערםאז, אוז

 צאהאצ; פרעםערם םון םיצ;*׳םעצדמאן,
 אײחשענטט, בימעס ראביטיצע, און איםאן

 דער ,19 צא?אצ םון קיתער ברודער און
 ױניאז. אונזער םון םעקרעטער־טרעזשורעו־

 ברידער די נעבעטען אויך האבען םיר
iv און פאינט r v זײ אכער רעדען, צום 

 הע־ נעװאצם בעםער אוים, וױיוט האבעז,
 עם אנען.1 צו האבען אנרערע וואם רען

 ערע1אונ םיז אײנער נערעדט אויך האט
 נע־ האם ער פעצט. בר. מאפ־מ׳פערצײט,

רעדע. נוטע נאנץ א האצטען
 טא־ םון מענעדדטער ׳טעהן, בערנארד

 רייך, ם״די און באארד דדטאינט ראנטא׳ר
 ,“צינ ױניאן טרייד .װיטענם יארקער נױ םיז

 אין ארבײט אויפנעצייכענטע טוט וועצכע
 נערעדם האבען םטרייס, דרעם טאראנםא׳ר

 רי װאם קאםף װאינדערבאדען דעם ײענעז
 צום אן םיהרען דרעםםאכער םאר$נטא׳ר

 ײ•1 םיז אינדוםםריע דרעס די ירעז1ױניאני
׳פטאט, ער

 טאראנטא׳ר דעם םיט םארבינדוננ אין
 דער tg טעצדען, איך װיצ םטרײה דרעם

 ׳פוין האט קאונסיצ תשאינט םאנמרעאצער
 דא־ הונדערט 11 כײנע׳טםייערט איצט בח

 װײטער װעצעז םיר און סטריי? םאר׳ן צאר
 װעצען מיר וואם אצץ טא;. צו םארטזעצען

 שאצ־ ינ1 ײער1 פאכעז העצםען צו קענען
סאכמז•

 g נעהאצמען האט דובינססי ברודער
 װאם באנהעם, בײם רעדע םייסטערהאפטע

 עם װעצען נעהערט עם האבעז װעצכע די
 אורט״צענדיכ שארנעסען. ניט ׳טגעצ אזוי
 בא־ האם ער װאם אפצ^דיםםענטען די נאך

 האם ער װאם פונקט יעדען נאר ?וםען
 םעםבערם אונוערע װעצען ארויסגעבראכט,

 און בוכמטאב אין ראט, t״t דורבםיהרעז
נײםט. אין

 1אי טרייד יעינקאוט םא״םרעאצער דער
נעגאנגעז איהר עםציכע צעצטע די םאר

קלאוקמאכער מאנטרעאלער ף סיט
̂גג\<זיל. גזעויזתפזער פײנבערג, י. ®ון
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 לאש. םיז אנמטרענגונג רי און בארג־אדא!,
 איז ^פםאך שאיצעסטױוען א ̂יליסעז צו 95

 א פ»ר אײנגעגעבען נים זיך ה^ט םרײד
 גע־ ביז איך װי באיצד צײט. אאנגע נאנץ

 אראנ־ טיר האבען מאנטדעא^ קײז סוםען
 םון מעםבערם אקטיװע די טיט ז׳עירט

 איבערצונע־ צאקאיל מאכער רעינפאוט דעם
 פוצ־ םים אםיס צום אננעצעגענהײט די בען

̂ד םאכט.  א געװיזען זיך האט נאכדעט בא
 ^עפער רעינפאוט די אין אדבײט ביסעיצ

 םא- אויסגעארבײט גילײך האבען םיר אח
זען דערונגען  די געװען איז עס װעעבע צװ̂י

 » און ױניאז, רער םון איערפענונג םוילע
 וועט ארבײט געװיסע אז םארזיכערוגג,

 און צעסענטערס, םון װערע; געסאכט באויז
̂יבעז ה$בען  די םיט פארהאנדצען ̂;גער

באצעבאטי̂ם
 םראגע די זיך האט צײט שטיסעצ א

 זא־ באיצעבאטים די אז דעם אהן געצױגען
כ־ ^טעילונג. באשטיטםע א נעמעז יצעז  ̂נ

 די צו בריף א מךשיהט האנען סיר װי דעם
ײ און םאנוםעקטעורערס  םארםעיצט האבען ז

 די זײנעז ענטפער באיצדיגען א געבעז צו
אנ־ אפרייצ, טען13 דעם םאכער, דעינסאוט

 םון סטרי^ גענעראצ דעם אין יצאגע די
 ארויס־ איז װעאכער דרעס־טרײה טאראנטאר

 און םעברואר טען24 דעם געװאחגז נערוםען
 באשריבען קען אילט, וואכען 8 שוין איז

םאצגט: װי ווערען
 זײ, םון 32 פירמעס, צאהצ גרעסטע די

 וױכטיג־ די זיך געםינען עס װעאכע צװישען
 האבען טאראנטא, םון דרעס־םירםעם סטע

 גאכגעבענדינ ױניאן דער םים געסעטעיצט
 ארביײ זײערע און באדינגונגען יוניאז איצע
 אר־ דער צו צוריסגעקערט זיך האבען טער

בײט.
 האילבען א נאך םיט םארהאנדיצונגען

 עס און אן נעהען םירםעס װיכטיגע טוצען
 זאצ מעז אז אויסזיכטען גוטע דא זײנען

 םאר־ א סעטעילםענט. א צו פוםעז זײ םיט
 װעט שעפער דאזיגע די םיט שטענדיגונג

 בײ סטרײק גענעראיצ דעם ברענגעז םא^טיע
סוף. ערפאילגרײכען אן צו דרעסעס
 טא־ דעם אין סאפיטעיצ צעצטער דער

 אנגעהוי־ זיך האט סטרײס דרעס ראנטאער
ענעראיצ װעז בעז  דיױויד סעקרעטער ד̂ז

 געםאהרעז אפריא טען2 דעם איז דובינםסי
 װאס אײנאאדונג דער אױף םאראנטא גאך
 באארד דער םון מעםבערס און םעיאר דער
 ארויס־ האבען טאראנטא םון קאנטר̂א אװ

 ױניאן דער צו צדדים, בײדע צו געמיסט
 םאנוםעס־ ניכדױניאן גרופע דער צו און

 א אין זײ םים טרעםעז צו זיך טשורערם
 צװיםטיגפײטעז די עיציכטען צו םארזוך

 פאנםערענץ דער סטרײק. דעם סעטאען אוז
 האצבע א טעז5אנגעהא בלויז האט אבער

 זי!־ האבען בתים בעצי די וױיצ שטונדע,
א*ז עם וחנצכע אויצוהערעז אנטזאנט פשוט

 אח אפיס איז פוםעז צו געװארזנז נעזאגם
 ארבײם. דער צו מעפער די איז געהז ניט
 בא״ די זיך זזאבען ארום טעג עטיליכע איז

 אונמער־ pא נעטראםעז אונז םים צעבאםים
̂וריבעז ̂ע נאכגעבענדיג אגריסעגם אן גע  א
פאדערוננען. אונזערע
 אויס־ געיצעגעגהײט דעד בײ זויצ איך
 איןםױוע די צו דאנק הארציגען א דריפמן

 רא־ גא^דבערג״ ,95 צאה̂א פון טעםבערס
 ווע־ אנרערע פיצע pא םערנצי שיפ, זען,

 םאמענם אויפ׳ן זיך קען איך נעםען םענם
 םיר אז זיכער, ביז איך דערםאנען. נים

 דעם אין אנהויב גוטען א געםאכט האבען
 וחד םאכער רעינסאום די גאר אויב מרײד,

 ױניאך גוםע זײז צו ארייםװײזען זיך יצען
 ױניאז אײנעםעילעז העצםעז אונז און צײט

 ׳מעםער. זײערע אין באדינגונגעז
קאמיםע. אראנדזשםענטם דער דאנק א

 ווע^כע קאםיטע, אראגדזשםענמס די
 43 ̂אסאא pd באנקעט דעם געםאכט האם

 מרעזשורער סעסרעטעדי דזשענעראצ יצכבוד
̂ג וואונדערבארעז אזא םאר דובינססי  ערםא
 אונ־ זײער פאר אנערסענונג פוצע םארדינם

אנשטדענגונג. ערםידציכער

םענם א םאר בארינגונגען  וועאכער סעט̂ע
 ױגיאן. דער םון אנערסענוגג די אײן שיליסט

 בתים בעלי די םון אײנגעשפארטסײט די
 גאכדעם זיך האט עס װי געשטאםט, האט

 װאם אײנדרותען געװיסע םון ארויסגעװיזעז,
 טעג ערשטע די אין געשאםען זיך האבמן

 ביצויז ותט סםרײ־ש דער אז סטרײס, פון
 דער און טעג 10 אדער װאך א אנהאילטעז

 אנ־ איז באסעס די װי װײט אזוי שטורם,
םארבײגעהן. באילד וועם באילאנגט,

 טעות דאזיגעז דעם ארויסצושילאגען כדי
 איבערצוצײנען און געדאנקעז זײערע םון

 דעד םים םארבוגדעז זײגען װאס די אלע
̂יידער  די אז טאראנטא, אין אינדוםטריע ק

ײ דרעס־םאכער די און אינטערנעשאנאיצ  זי
 קאםױ דעם םיט אנצוגעהן אנטש^אסעז :ען
pv האט סיח, ביטערען צום ביז d דובינ־ 

 סטריײד דער םיט האנםערענץ א נאך סקי,
 טאראנטאר א יז4> ארײנגעאעגט קאםיטע,

 דאאאר טויזענד 20 םאר טשעק א בא:ק
 האם און םאגד, רע׳ציף סטרײס דעם םאר

 םאר־ םיט אנצוגעהן םיהרער די באםוילען
 נעגען פאםף םיט׳ז ענערגיע גרעסערטער

באאעבאטים. םארביסענע גרופע דער
 אן געהאט האט שריט דאזיגער דער

 באסעס די אויף װיר׳שונג עילעסטריזירענדע
 אעצטע די איז םטרײקערם. די אויף און

 גרופע דעד םיז \*5v האבען וואכען צװײ
 דער םיט געםעטעאט באצעבאטים ניכרױניאן

 הא־ וועלכע םירמעס עטציכע אין ױניאז,
 םאנטרעאא נאך שעםער זײערע געםוםט בען

 אױסגעםױ איבערראשונג זייער צו האבעז
 סײן םאכעז ניט דארטעז קענען זײ אז נען

נעבאך האבעץ איז פראםיט םיט דרעסעס

 םאראג־ אין צוריקנעבראכם שעפער זיתרע
i אימנריגע די טא. m v םםדײק דער וואו 

 עגערניש נעפײמם םעגאיך ותרען אז געהם
םםרייקערם. די פון

 דרינ־ דעם אויוי שפעםער, וואך א םים
 סםרייפ־מידיחנר, וײ פון םארלאגג נענדעז

 מפוםעז װידער דוביגםקי סעקרעםער איז
 אדדעםיחנן צו םאא דעם םאראגםא, נאך

 איז קצאוקםאמנר םון םיםיעען אײניגע
 מינאנ• די פארמצוזעמז זיי אויםםאדערען

 םי־ די םםרייקזנר. די צו שכױצע ציעצע
̂יד נעותן זיינען טינגען  טם אויםערמוחנהנ

 -putfp די פון םעםבערס די און באזוכט
 פארפציכ־ אםאצ נאך זיך האבעז אאסאצעז

 יםאן״ וועה וועם עם ביז .געבעז צו מעם
 אד וחנם סםרייק דרעס דער וױ צאנג אזוי

 געמ־ די פון דרעס־םאמנר די האאפתז.
 שױן איז עס וױ האמגן, שעפער טעאםע
 נעםעמםט זיך געווארעז, באריככתם פריהער

 וױיחשעם דתרע טון פראצענם צעהן םיט
 צחוד םוםען דאזימנ די םםרי̂י פאר׳ז

 אינםערגעשאנאל די וואם געאד די םיט םען
 דעקעז צו געטנ איז וואך, יעדע אוים צעגם

 צאהאען צו און םםרייק םדן אויםגאבען די
סםרײסער. די צו בענעםים די

 פאכמי הייסזגז פן וואכען 8 די דורך
 כמר־ םםרייק דעם םיהרעז םיז םשא די איז

 בערנארד ברודער אויןי נעפאאעז סםענם
 דזשאיגם םאראנםאר םון םענעדזשער שעהן,

 אינםער־ דער םון םארםרעםער און באארד
 האם איהם שםאדכס אין דא נעשאנאא

 צאגגער, ד. ה. ברודער געהאאםעז שםארס
 םאראנםאזגר םאר׳ן ארגאנײזעד םפעציעצער

 אדבייס וױכטיגע וועםעס טרי^ דרעם
 ודאס יעדען םון אנערפענם ווארים ותרט
 דער םון מעםיגקײט זײן באאבאכםעט האם

נאהענם.
 .וואוםענם דער םון רייך, סײדי םים

 די וועםעז יארס, נױ םון ציג״ ױניאז טרײד
 אינםער־ דער ״אויסגעבארגט״ האם ״איעג״

 ארגאניזירען העצםען צו צוערשט נעשאנאצ
 םאראגםאער די צוױשען באװעגונג די

 מד איז םםרייס דער איװזנר דרעס־םאמנר
 העצמן צו נאכדעם און געווארען רוםען

 צעצטע די פאר האט סםרייס, דעם םיהרען
 היצף, װאונדערבארע גענעבעז םאנאטעז 3

 םיוד אצס פצאץ אוים׳ז איצם נאך איז און
האמםם־צינתס. די אוין״ רערין
̂אצע די  האם באוועגונג ארבײםער צא

 גע־ װאונדערבארען א ארויסגעװיזען אויך
 סםרײהענ־ די םים םאצידאריםעם םון םיהצ

 נאר נים זײ שטיצענדינ דרעםםאכער, דע
 חאם אזוי םינאנציעצ. אויך נאר םאראציש

 אםאצגאפדיטעד דער םון ארגאניזאציע די
 1,000 בײנעשםײערם וואירהערם קצאדהינג

 רינג ארבײטער די םםרייס, םאר׳ן דאצאר
 דאצאר, 1,000 נעגעבעז האבען ברענטשעס

 עםציכע גענעמנן ד»אם ױניאן בעקער די
 האבען קעפ־םאכער די דאצאר, הונדערם

 פארתרם די דאצאר, 100 בײגעשםייערם
 םאר־ םאציאציםטישער דער דאצאר, 200

 רזר און דאצאר 100 געגעבעז האם באנד
 גזד האם םארבאנד ארבײםער נאציאנאצער

דאצאר, 200 נעבען

טאראנטא אץ סטריק דרעםסאכער דער

\
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!דעמאנםטראציע מאי ערשטער דער צו אױןש
 םי* אײברעהעם זאריצקי. סאהכ האכמאן, י. טאטאס, :ארםאן זײן װעצען סמראציע

אנדערע. איינינע און ער6‘ דזש. דובינסקי, ד. װצאדעח, ב. *עגסין,

ציע8לרעזיגנ8איננערס כאוױערט שלעזיננער פועז.
 ב*ארי דזשאינט קלאוס יאדקער גױ די
 *ננע׳פצ*־ איהרע סון םעםבערם «צע רוםם
 נאםייצײ ויך ז*לעז זיי יאמיצען, םיגי

 תנםאנםםרא־ םאי ער׳יםזנר חנר איז מן
»r נע־ וועט וו*ם סתווער״ ױני*ן אױי 

ם»י, טען1 חןם שריינמ̂ו ותחנן חאצםען
גייםןזג אזײנעו־ 2

1 םון אמרייםארס האאוס די
 וועאעז 9 אאסאא פון םיגימערם די און

 אי! םאתאםצונג םאי » חאאםען פריומר
o n עווענױ םעסאנד טעאםער, נעפאנאא 
 דעי איז אזײנער 11 סטרי̂נ חאוסטאן און

 צו םארמירען זיי װעצעז דארם פון פרית.
i אז *נצומליסעז דן umpo ױניאן n
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 p*5 36*5 ױניאן פרעסערס קלאומ די
 אאע צו אױפויוןי »ן אתיםנעאאזם ת*ם

 םענעדזעעד םון אונםעתע׳פריבען פחנםצו־ם,
jjmvp a n a אאקאא פון ם׳צעו־םאז און 

 בא־ צו זײ אױפפאחנחננדיג יתחסקאסיציי
 י1אוי חססנםםראציזן חט־ אין דך םײצימן

סהווער. ױניאז
tw די פןיאונו in* אד־ ומאעז וועאמ 

חנםאנ־ דער בײ ««רז«מאםע די ותםיחמ

 נעווען איז װאם איננערםאא, רעיםאנד
 אוםפאו״ דער יאהר זיבעז לזצםע די םאר

i אין ם׳טערםאן םייאיעער n אינ־ סאאוס 
o 17 האט רוםםריע nרעזיננירט אפריא טען 

אםם. זײז םוז
 אינ־ ווענעז האט טאעזיננער *רעזידענם

 פאצ- די נעםאכם חמיגנאציע נערםאא׳ם
ערסאערוננ: נענדע

 םון רעזיננאציע די זעהר גאדויער איך
o איז איננערםאא. װ. רעיםאנד םר. n םמן־ 
i נעוועז איז ער װאם יאהרעז, די פון n 

i םון םמזןרםאן אוםפארטייאיעער n סאאוס 
 האט יארס, נױ פון אינדוםטריע םוט און
 אויםםאםוננ נעזונםע א ארויםנעװיזען ער
 IPP װאט נערעכםינסייט עסאנאםימער פון

 סאםפאיצירטע די צו ווערען *ננעוועגדם
 אונ־ ווי אינדוםטריע אן םון *ראבאעםען

 םענשאיכעז דעם אריינברעננען און תרע
צדדים די פון באציהוננעז די אין עאעםענט

 טאז. צו אינדוסםריע דער םיט האנעז װאם
 אפ־ סאאעסםױוער דער ווען םאא, םעהרערע

 נע־ איז אינדוםטריע קאאופ דער 1אי םאך
 אינ־ םר. זיך עם האט נעםאהר אין ווען

 די ואםעווען צו איימענעבעז נערםאצען
 םעהיגסײם באזונחגרער זייז דורך צאנע

 דעם םון תוך סאטע דעם 1אי ארײנצודרינגען
 נעםיינזאםען א נעפינען צו אוז ׳פטרײט

אויםנצײך. פרידאיכען א םאר באדען
 וועט וואם פערזאז, די אז האוי, איך

 איז נרופעז םיר די םון װערען נעוועהאט
 זיין צו אינדוםטריע סוט און פא*ופ דער
̂צ׳ם םר. ̂אנצר, אינגערם ̂כפ  זײן זועט ג

o פאר נעוואהםען n םטאנחירד, חויכען 
די אין \vtttw:האט איננערסאל םר. װאם

 m אצם טעםינקײם וײן םון יאהר זיבען
i םון הויפט n מאמי־ אוםפארטייאיעער 
i איז נעריע n אינתםטו־ין םום און האאוק 

.pi*’ נױ פון

פוילעז איו ארכײפמר מדעל ױ פון יתיןן די חעלפען צו נײשסײעוזננעו
o אזיי n פי< אפיא i n די פיז ױניאן 

 װארשא איז ארבייםער אמײססריע נאזתצ
ir אצ1דמתכע האם חי<א פ«ר o n p jD .ד 

 אצע צו אפיצ tv ארויםגע׳»י?ם חנינסקי
$o$vpv פח i n און אינטזנו־נעעאנאצ i n 

 .1יח«*צינצ1נ אםת אן געווען איז צנספפו
 און באאםטע די פון יח»צענם 90 ארום

i פו] אגגע׳פטעצטע n זיך האבען ױגיאן 
n r 1ראצא 700 איצם. ניז ספנזנרוםען 

p זיינצז i r אות?גזף*י?ם t n v iv i און 
T > rrp או־ויםנעמי?ם װפם tn tn t נאך 

r^ די u n זײנען נײ׳וםיתרוננען 
o 22 ביז אריימפקוסצן nאפריצ: טען 

d?v פיז p ip באארדס דדמווינם אוז: —
 — ב$ארד w«fvn װײססדםייקערס »ון דדןס

לאר; 5 — 8 ^קיל ;^ליר 10  לפקאל ̂ו
̂לאר 10 — 10 ק»ל9ל ;^לאר 15 — •  ;ד
 ל.;8י 5 — 82 ל^מל ;חןאיר 5 — 22 פ»ל9ל

̂זור 8 — 82 ̂קאל w קלױולאנד ן דן »frn 
16 T « f3 דןלאר; xo לוייס w »tm רד9ב«
0

»H ru rw n  r :גע• סיליח^ת «םיס
 חד 15 — דובינםקי דיימיד ^ל»ר; 6 — 9•

ײן  וו*נ־ חערי ל»ר;9ד tarn — 15 »יס9 ל
5 — njn לאר9ד; opus .ל.;9י 6 — רייני* ד 

 5 — תכדע ר. ל»ר;9ד 6 — ז9«ס9ײ ב• דד.
̂ל«ו« f* ן ק t. ה§לו?ןוj ו ם *יייiii/f $ אברהם 

jiy?9׳ a sy — 9 סTלארp | v n  t ן9סס9גר —
 ל»ר.9ד 5 — דיוריטהג jo ל»ר;9ד 1

— .מוארד דדמומם קלווזקכדיקערס
f 9wa| ר ח ₪  *no ר9»יזיד לאר;9ד 25 — ב$

opsv9 .m — 6 חוי»ר; 10 — י«ר  jo
 • iR/f i o — קןבסןן“ח? •^וילס ן

̂זאינס דדעסםייקערס it נןארר דז n  t

 ד.5 — קרױועל• m ל.;9ד 6 — ן8ה*כם ליום
:באאםטע לאהאלע

בעגדזע. ל.;9י 5 ליװײ לואיס :1
rn דאלאר; 8 אפזקין י. ל»ר;9ד 2 זער9ם :p n. 
 דאלאר; 2 :ד9אײדל npn ;דןלאר 2 ן9*ל9ק
לאה9י 2 גאלדסמײן ל. ל»ר;9י 2 •ײנבערג ם.
 דאל.; ם ברמוגער י. דאלאר; 8 װ9דײװיד א.
 ד^לאו; 2 גאלאב רז?. לאו;9י 2 ן90ק*ו< *•
לאר;9י 2 *ריד j\ לאר;9י 8 ן9*וקערם ר.
לאו.9י 2 גאלאנ ב.

 דאלאר. 2 לעמק^ײיץ ם. :8 לאקןןל
קארד דאלאר; 5 קוירצםאן ג. :9 לאקאל
 זענבלאכ9ר ם. דזי. דאלאר; 6 :ערקאװיצי

לאר.9ד 2 רץ9*ײ י• לאר;8ד 8
;לאר9י 10 •ערלםוםער ם. : 10 לאקאל

 לאר;9י 5 ן9אליקם8 ם. דןןלאר; 8 בינגער ל.
 לאר;9י 5 לידער ס. לאר;9י 6 םמאלער םאקס

 *r« 8 נ*רדאז ם דאלאר; 8 בם9דזעײק ײ. ם.
דאלאר. 8 םמלבערג ל. לאר;

17 : .» ̂לאר 5 חעלער ח  דזמעק ;ד
 ל.;9י 8 גקעװיסע92ם חא. לאר;9י 8 סגײחנר

אװיץ םייער מי  8 ן6בעלם אברחם לאר;9י 8 ן
לאר.9ד

 ;לאר9י 2 םענמו ם. נ. :22 צאקאצ
 2 םיללער חערי לאר;9ד 2 סםזאום אײברעחעם

ift לאר;9ד rn רבײאעי לאר;9י 1 ראביגןוו• 
ן *ון לאר.9י 5 דרעם געחיעל מ

לאר.9י 5 •ריםעד םעםױעל :28 צ*קאצ
םאזאס. דאל.; 5 ?*תען סאקס :85

 ;ד$לאר 8 ליגסקי9קאר ם. דןלאר; 2 גסקי9י8
 ײלער9ק ם^ריס ;לאר9ד o סדוערקעס טאזאס.

 גןל־ ם. ;לאר9ז־ 6 סיליעײסקי9װ י. ;לאר9י
לאר.9ד 8 !*לדסם״ן ם. לאר;9י 2 דןווסקי

אל־ ;ד*לאר 6 םאליסאני עד. :48 צ^סןןצ
ך 8 תאסאגע JI ;לאר9י 6 רי*יסדיי זיא ח

r לאר; n. קארא* ®׳■•ס. ד^לאר; 1 •יא^יאגע 
 ד^לאר; 2 9גד2םאריק ם. ;דאלאר 8 םתני**

ד *רענק ;דאלאר 2 אינגולי * ̂*9י 6 9ל9יי  ל
c. דאלאר 5 דעסםי; t. ע. ;לאר9י 1 :ע6םזגר 
 ד^לאר: 2 לע9מונ9ק •. ד*לאר; 2 י^סיןןגע1
 םומיגראםן .1 ד*לאר; 2 םףסיארםמזיארא ם.
דאלאר. 2

לאר;9י 8 י9« סעםמעי :62 צאסאצ
 2 םנײדער אײברןחעם ;דאלאר 1 ג*ן» םערי

דןןלאר.
 •. ד*לאר; 5 •:סאניני ל. :89 צאקאצ

 ;לאר9י 2 עגי** דז^. דאלאר; 2 •ליװ^
 סאלערנ• • לאר;9י 2 סאדז^יא די םארגארעםז

דאלאר. 2 יאגדאלי ס. דאלאר; 2
 לאר.9ד 5 גריגבערג חערי :91 צאקאצ

r •ויצישער רוסישער t w m וקמד6(קל 
r :באארד) דזאיןינט נער n.« ל.9י 2 9?זאג

ד*לאר. 8 םעםין סאול באצטיםאר:
 באא״ד דז^איגמ סטעף יס8א :באסםאן

דאלאר. 15
־9נ ם. ד*ל.; 2.50 לים9בי jd : שיהאגא

 ל.;9י 2.50 לדס«ײן9ג א. דאל.; 2.50 ײיק
ל.9י 2.50 ראבינפװיץ ו.

r אנדזשעצעם: צאס n. ברעסלאו to
דשלאר. 6 ••׳ן לואים דאלאר;

דא־ 5 *יעבזגרג איזראעל :מאנטרעאצ
דאלאר. 5 איםןןן אלבער■ לאר;

ד*ל. 5 רײזבערג עליאס םיצאדעצםיא:
•לאפמןין אײברעוזעם :םראנציסהא סאז

לאר.9ד 10
 ס. לאר;9י 6 תירזשנער א. :םאראנםא

 לאר;9י 8 ז8ל*גד א. ;דשלאר 8 ן9קראיזם
ל.9י 8 :גער9ל ד. jn ד^לאר; 5 אמגין רד9בערג

 דןך 5 קר״גדלער םדיארלז קציװצאגד:
לאר.9י 6 קאסאװסקי אב. אר;4•

G E R E G H T I G K E I T  (Justice)

ױניאן ווארקערם גארםענט לײדים אינטערנעשאנאל דער פון ארגאן אפיציעלער

 געװען איז עס יער־ פערטעל דער
 י1 םון אײנער פון מיטינג ליכער

i ם נ י א דזשענעראל דער  v ע -
ע װ טי קו ע קז 1 ע B און םאנטסטע ן

• אינטערנע־ דער פװנטנאו
טיםיננען, םטע שאנאל•

דזשע־ ידי װאס
 אינםערנעש*- דער םון עקזעקוטיװע נעראצ

 װאם אױסער, אפגעהאצטען. האם נעצ
 וױים״ די םון באריכטעז די פון האם םען

 םולשטענדיג א באקומעז פרעזידענטען
 טרעידס, די םון צושםאנד דעם פון ביצד

 פון סאנטראצ דעם אונטער שםעהען וועצכע
 גאנצען איבער׳ז אינכתרנעשאגעצ, דער

 אויםגעקו־ םיםינג דעם אויף זײנען צאנד,
 װיכ• ערשטער דער םון םראגען רייע א םען

 גרויסע א האבען וועצען ותצכע םיגקײט,
 אנםװיק• װײטערדיגער דער אויף װירסוגנ

 װע־ נים אינטערנעשאנעצ. דער פון צוגג
 יםגעהויבען1א זײגען װאם אצז^פראגען, געז

 אנגענױ זײנעז םיםינג דעם אױף געװארען
 דיסקו־ די אבער באשצוםעה געװארעז םעז

 א געתאם האבען םראגען די וועגען סיעס
 אךײנגע־ האבען זײ באדײטוגג װיכטיגע

 און םראגעז די איז קצארהײט םעהר בראכט
 א געםינעז צו װעג דעם צוגעגרײט האבעז

זײ. אויף ענםםער ריכםינעז
גע־ אצגעםיין אין זײנען באריכםעז די

 האט םען װען בפרט ערםוטיגענדיגע, ײען
 גע־ אצגעםיינעם איצטיגען דעם זינען איז

 וועצכען םון לאנד, איז צושםאנד דרי?םען
 פון אםשםארקסםעז. צײדען אדבײטער די

 זעהן, געקעגם םען האט באריכט יעדעז
 אינםערנעשאגעצ חגר פון אנזעהן דאס אז

 סך א אז און געװאססעז אוםעטום איז
 שטע־ צו זיר גרײם זײנען םויזענדע נײע
 זאצען עס ײעז םאהה איהד אונטער צען
 גרויסען, א אנצוםיהרען םיםצען די זײז גאר

סאםיײן. ארנאגיזאציאגם ברײמען
גרעס־ דער נים אויב םייצ, גרויסער א
 אפגעגע- איז זיצונגען די פון טייצ, םער
 עס םראגע. דער אם אויוי געװארען בעז

 םויזענדער און םויזענדער םאראן זײנען
 דער םון ווערען ארגאניזירם קעגען װאס

 עם זיינען באזונדערם אינטעתעשאנעצ.
 שםעדם םארשידענע איז ■*7טאכ דרעס די

 סאנ- םיצאחגצםיע, ׳סאגא%ש צאנד. םון
 איז װ. אז. ». *נדזשעצעם, צאס טרעאצ,

םוײ און םױזענד* פאראן דאך זײנעז עס

 אר־ קענעז װאס גוםא יארק נױ איז זענדע
 ״ים גרויסען דעם אין זוערען. נאניזירט

 אינטער־ די קען יארק, נױ הײםם װאס
 נאר םויזענדע בצויז גיט שעפעז :עשאנעצ
 מס םיםגצידער. נײע םויזעגדע צענדציגע

 שעפער, דרעס סך א פאראן נאך זײנען
 זיײ עס ווערעז, ארגאניזירם דארפען װאס

 װאירקערס, גים־גודם טויזענדע פאראן נען
 ארגאגיזירענדע אויף װארטען װאם

 אר־ גרויסען א צו זיך גרײטעז עס האגד,
 װהאים־גודס די קאםפײן גאניזאציאנס

 איג־ די זאצ װאנען םיז אבער װאירקערם.
 םױ גרויסע די נעםען איצם טערנעשאנעצ

 אר־ ברייםע גרויםע, אזא װאס געצד, םען
 און ? סאםטעז דאחי ארבײם גאניזאציאנם

 רארף םען אז אזעצכע, איצם איז צײם די
 די אויםרעכעגעז גום און פארזיכםיג זײן

 װיצ םעז װאס סםרײס, יעדען םיז שאנםען
דושען.

 דא זיך אבזיכם אונזער גים איז עס
 דער םון באשצוסען אצע אויף אפצושםעצעז
 אבער װיצען םיר עסזעסוםיזוע, דזשענעראצ

 באשצוס דעם דערםאנען צו אויסצאזען גיט
 און 1 צאסאצ צוױשען שטרײם דעם וועגען
 םאר איהם האצםען םיר וױיצ ,17 צאקאצ

 דער m גצױבען, םיר װיכטיג. באזוגדערם
 צאקאצס צוױי די אז זאגם, װאם באשצום,

 םיםנצידער אויםכאפען אויפהעיעז זאצען
 שאפ א איז »ז און *גדערען, בײם אײנער
 צא• אײז םיז בצויז קאנםראצ די זײן דאדף
 צאקאצ םון אדער 1 צאקאצ פון (אדער קאצ
 דארוי באזוגדער), ביחתז םון גים א\ז 17
 שםריים דעם םוןי א םאכעז םוז און

 דער צאקאצ̂ג דערםאנםע צוױי די צװישען
 צוםרײ דארף װאם אזעצכער, איז באשצום

 צדדים, שםרייםענדע בייד^ דענשםעלעז
 א ךײ גים און וועג א זײ װײזם ער וױיצ

 אזן אפצושאפען. שםריים דעם םענציכסײם
 די םון זיק עס וועם געשעהן זאצ דאס וחןן

 םיםינג דעם םון אויפםואוננעז װיכםינסםע
 וואם עסזעקוםײוע, דזשענעראצ דער םיז
 אםצאנ^ איז געװארען אפגעהאצםעז איז

______ סיםי.
םוז םםרײק דער רעזולטאמ דער

ס־ 6דע ®ץ ע אין דרעסםאכער די דר
גע״ איז םאראנםא םטױייק מאכער

די פיז אייגער ווען טאראנטא אין
ע ס ס ד ע ו ו  און ש

אינטעתעשא״ די װאס קאמפעז, שארםסטע

 דעד אין אױסםעכםעז געהאצםען האם נעצ
 אר־ און סאםיםאצ צװישצן ציים צעצםער

בײם.
 םא־ אין םאנוםעקםשורערס דרעם די
 זיך וועם עם אז נעגצויבם, האבען ראגטא

 דעם אונםעדצודריקעז איינגעבעז צײכם זײ
 אר־ םארשקצאםםע דתרע םון אויםשםאגד

 ^פאנגס האמז זיי איז םיידלער בײםער
̂עז געוואצם נים אםיצו  זיי םים פארהאנד
 אויס־ אבער האמנן זיי ױניאן. א וועגעז

 איז אפנענארם זיך האבעז זיי אז געםונען,
 נעתיערס זיי האט עס אם̂ו רעכנו̂ג זייער

 און אויסצומנםינען עס צאנג צו אביםעצ
 אמר נעקאם̂כ םייער גאנץ זיי האם דאם

 סא־ זײ םייער. גאגץ אםט סאסם עהשנות
 זיי אז אויסגעפוגען, האבען גוםעקטשורערם

 זיי־ םים בצויז נים קאםח א םירען דארפען
 נאר סי^עך, ארבייםער םארשתצאםםע ערע

 האט וואס אינםערנעשאנאצ, דער םים אויך
 גע־ און נעםירס ארגאניזיר̂כ קאםןפ דעם

שםיצם.
 םון האבעז םאנוםעקםשורערס דרעס די

 ערשםעגס געצערעגכג םך א םםרייק דעם
 אר־ עס וחנר בעסער סך א איצם זײ וױיסעז

 האבען זיי שעםער. די אין ךײ בײ בײם
 אין נעועהן םיידצעך 1בייםע1א ױיעת

 א זיי םאו־ הןומן ומצען זײ איז ?א̂ם
 וועלען די רעספעקכג םעהר ביסעל רעכם
 גיט קעגען םיידצעך די אז וױסען, איצם
 קענען זיי אז גאר ארבייסען. גום בצויז
 זיי ווײסעז צוױיבמגם סםרייקען. גום אויך
 איגםער־ די איז עם ותר בעסער סך א איצם

 איהר כדם זיך צוינם עם אז און, נעשאנעצ
םצחםה. היח פארםירען צו גים

 די וואס איז, אצץ װי װיכםימװ־ נאר
 האבזגן װעצען טאראגטא אין דרעםםאמר

 ױגיאז. ארנאגמידםע טם א און ױגיאן א
 כמנזזר װעם םאראגםא אין דרע^םרעיד דער
 כהנהר װעצען באסעס די און הפסר זיין נים
 װאצ־ און שאצסעװעז פענען גים איהם איז

t גצוסם עם וױ כתווען i .זיי
 אזרי פרנקם אז זימר, זיינעז םיר און

 הןד םאראנםא אין כמכער דרעם די וױ
 און צקשכות פיצ אזוי ארויסגעזױזעז בעז

 שוחנרען גרדיסעז, זיתר איז אויםדוחגר
 ארויסוױחעז אױך זיי וועלעז אזײ סםוײיק

 אגיפ־ אין אויםדויער און עסשגות זיתר
יתיאן. דתר אויפהאיםעז אין איז בויעז


