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o בערשנמן, אצעקסאגדער n באװאוס־
 וי וועםעז ערייבער, און אנארכיםט טען

 *ו באםויצען תאס רעגירוננ פרטגצויוײמ
 איז <גר ווי חנם נאך צ*נד דאם

in 5« דארט w u ײידער איז צייט, יאתר 
 אין ם*רבצייבען »t. מווארןן ערצויבם

 •רא־ *נצאחל אן װי דעם נאר פראנסרייך
 הןר אײראאעער און *נמריתאנער םינןגנמ

 אויםװייזונ^ דער נענען ■ראםעםםירם בען
 עטציכע צזנצםע די זיך חאט בערקםאן

 ציםע־ בױט *פגעגעבעז גאנצען p# יאהר
 *פר אויר זיו האט ער ארכייגג רארי׳מ
 פאציםישע «זר היצןי trcvr םים נזגעבען

 האט ער דוםצאנד. םאוועם אין ארעםטירטע
ר זיו מ  פאלי־ שיין םים פאתוםעז נים *

 איחם בטםעהצ דער . טעםיגקײם. םישער
 «ד חנריבער איז צטנד פון *רזיםצושיימז

 םריינד אצע צו איבערראשוגנ 0ל9 סונתז
מ פרייחיים, פון צ ת  פראניד באטראבטעז ו

 םקצם םיןום םראדיזױאנעצעז חנם אצם יייך
 פארפצצגםע. פאציטיש פאר

 נאנמן »יז האט שצעזיגנער ירעזיחגגם .
ױצי טעז8 דעם אינםערגמ^נטצ דער פז)

ע ־׳•׳ - י צ ו ל א ז ע ר
עס פארדינט איינער װען מנערקענתג

חערליך. «זוי
 סא־ ענד גמםצקער פון ארבייםער די
m 620 8 חענם pעומנױ, טע j .אנערהע־ י

 ברודער *נענט, ביזנעם װאט ארביים, n מן
 »ײט גאנצע די נעםאז חאט גאצאב, בעניע

 *נווענ־ ,a*r אוגתר פ»ר איצם אױך אוז
מ pn דענדינ אנ  שותי איז ענערניע ג

 םאים־גאראנםיע » תרינעז צו ארגײכמנדיג
wpיח ״« in r ארבײםער. אונזערע פאר

 דאניד פיל אויס םיר דרימז דארום
 פחד םיר און נאצאכ ברוחנר צז בארשיים
 װערםםוצען ׳מחנעם » םים איהם זענטיחנן
 ותזאט .חצואי :jjnip םיר אוז פרצזצנם,

 םף * נעהאם באומנוננ ארניימר אונזער
 מםער פיצ זיי װןו<טען נאיאבם, יזעאכע

nw etm."\ ניט איז נאצ^ב בתדער וױיצ 
םים נאר *רבײנמר די *מוזאמן טאן פיק

n raw ,תרך *ז נלזיבנ^ ער נאר פראזעז 
 דערנרייכם ארבייט מומחזר םיט און טאסט

iram טח און םושםעם, םעז v ארבייט
אם. נים ידינםאא נאצאב ברודער זיד זאגט
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 דעם is טעצעט־אםע ש^גענדע א#נ^יקט
 װאמיננ־ אין אםנאסאדאר פראנצויזיעען

:קלאורעיצ אאוצ םר. טאן,
 נארםענם צעידים איגםערנעע*ג»צ .די

 jid באמםעהט װעצכע ױניאן, וואירימרט
 םיט אייך בעט םיםנצידער, טוימננט 80

pvaosn^ פרײנדציך אזוי זיין זאצם איהר 
 אםט אייער lie אײגפצוט חגם באנוצען און

 סראנתרייך םון םיניםטער אינערן דעם אוין•
 אויםצואװיי־ באשעהצ דעם צורישציהען »1אוי
 צאנד. פון בערשםאן אצעקםאנדער זען

 האט אינםארםאציע, כעםטער אונזזנר צויט
 האט ער װאם יאהר 5 די דורך כןרקםאן,

 םארנו־ נים זיך םראנשרייך, אין פארבראכם
 האט און טעםיגשײט *אציםיעער םים םען
 ציטערארי• םיט א<נענעבען נאנצען אין זיך

 סײן באנאננעז ניט איז ער ארבײם. שער
 בארויבען איהם זאצ יועצכעם םארברענען,

 ■רױוײ אנערשעגטער צאננ יאחרען דער םון
 פראנהרײך ותצכעם אזיצ־רעכט, פון צזןניע
 צו נענעבען ברייםהארציג םאצ »צע חאט

פארפאצנטע. פאציםימ
(אוגטערנעשריבען)
שלעזיננער, בענדזשאםין

פרעזידענט״.
 םעצענראגמ דער אויױ ענםםער «צם

 ערהאצגתן ׳פצעזימער פרעזידענם תאט
 שצאודעצ אטבאםאדאר פון בריןי פאצנענדען

 זוא־ איז אויגוםם 1טע17 דעם דאםירט
:מיננםאן
 פרעזי־ מצעזיננער, בענדזשאםין »«־.

 גארםענט צעידים אינטערנעשאנאצ דעגם
 םדאנצויזישען דעם דורך ױניאן, װאירסערס

 םםריט, טע40 איסט 9 הויפט־שאנםוצאט,
יארס. נױ

:פרעזידענם ,םר.
o 8 פון םעצעגראטע אייער .אין nםען 

 ארײנ־ זיך ;עבעםעז םיך איהר האט ױצי
 ותצ־ בערשטאז, אצעקםאנדער פאר םי׳שען

 םראנ־ די אינפארםאציע, אייער צוימ כען,
 אויםצו־ באסויצען האם חננירוע צויזישע

צאנד. iid וױיזעז
 האב איד וועצבער צו רענירונ^ .םיין

 םיר צאזם פארצאנ:, אייער איבערגע׳פיקם
 בא־ טאשע איז בערשםאז םר. אז װיסען,
 ווערען צו אױםנעוױזען נעווארע) שויצען

 האט האצםוננ pn דאנש א אבער צאנד, םון
 אין פארבצײנצן צו ערצויבם איהם סצן

 נאניים רארף ערצויבני׳פ די םראגקרייך.
n r  t n n מאנאםען. דריי

 «חד םר. אנצונעטען, אייך בעם .איך
 אויםער־ םייז פיז םארזימרוננ די זיחמ̂נ

אנטינכ נמװײנצימר
תלאח־על״
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פארנײנעחענדינ
צבױן. םון

).4 ז«ים «ון («לום
 בײ »ז זאנען, צו םורא האב איך גאר

 דאס איז עטיםע״ ארבײטער ״פרייער דער
 םיינם זי איז אזא ם^יצה א וױ כמר ניט

 גע־ דעם צו בין איך גארניעט. דערםיט
 געסוטען ם^יצה, א ב^ויז איז דאם אז דאנת,

 זעיצביגען דעם אין האב איך וואם דורכדעם,
 געםונען מםיםע״ ארבײטער ״םרייע נוםער

םליצות• ערגערע גאד
 סטריײ םיינער 25 די וועגען ריידענדיג

 םאר געװארען אנגעקאאגט זײנען װאם סער,
 באדוײ און קענטאק^ חאר^עה אין םארד

 די םיז צועטאנד טרױעריגען דעם ערענדיג
 ״םרייע די קוםט אאגעםיין, אין ארבײטזנר
של(ם: א?א צו עטיסע״ ארבײמער

 טיינער די נאר נים און םיינער, *די
 נאדצ־ארבײטער וועבער, די אויך נאר אאײן,

 געםינען אינדוםטריעם, אנדערע מ5םי איז
 «ז ^אגע, טרויעריגער אזא אין איצט זיך
 אן אױםםרײסלונג, אצזײטעע אן נאר

 ווע־ םאראײניגען זאא װאם עםורם, אםת׳ער
 כוחות, ראדיקאאע אקטיװע אאע ניגסטענם

 צוריק אויםםאן עםװאס געשענם װא^ט
 דערםון אבער ױניאנם. די אויםצואעבען

̂ע די וױיט. זעחר עם איז  אין םטרייסס א
 די בײ איז ותבערײעז די אין םיינם, די

 םאר־ און ארויםגעװארםענע זײנען מגײדער
 עם אומגאיס. און אײדען באויז אורזאכען

 םאר־ צו זיך ערנםט צײט וױרקיציך עויז איז
 יױ די םיז אויסזיכםען די וועגען טראכטעז

 עסויםטע^בארעכמיגוגג זײער און ניאגס
אומשטענחנז״. איצטיגע די אונטער
 אר־ ״םרײע די אז ניט, זיך גצויבט םיר
 די אז ערנםם, טאהע םיינט עטימע״ בײטער

 אויםהערען דארפען אםעריקא אין ארבײטער
 זײערע אויםגעבען דארננען און סטרימאןן
 הײ די װאך פארמע זײנען גראד ױניאנם.

 איך גרויסע. אזע^כע געווען ניס גאר צען
 אזא באויז איז דאם או אן, דעריבער נעם

 שרײבער דער װאם םאיצה, רעוואאוציאנערע
 װאס נאכגעםראכמ ניט ו5אםי האט איהרער

 אוים־ ^אצזײטיגע די לסשל, װי, ‘םײנט, זי
 שםורם״, ״אםת׳ער ומר און טריים^ונג״

איצ־ די אין גארניעס אח^וטין םיינעז װאם
̂גװײאיגע עטי^ע, טיגע טעג. צא

♦ * *
 דער אז חגרצעה^ען, צו נויטיג עס איז

 געסו־ איז ״גערעכטיגסײט״ פון רעדאסטאר
 אז ויב,5ג איך אײראפא? פון צוריס םעז
 ״גערעכטיגסײט״ די לײענעז װאם די ניט.

 פאר־ עם װיסען• םאי װי םאי עם ותצעז
 סוםען בײם האב איך װאם בילויז םיר דריםם
 די אז געפונעז, ניט אםעריקע אין צוריק

 האב איך בעסער. געווארעז זײנען צײםעז
 איבערראעונג אנגענעםמ אן געהאם אבער

 סך א ע^עזינגמר ב. געגאםע געםינעז צו
 אויםנע־ אויס זעחט ער געזונד. אין בעםצר

 איהם עם םעג איך אז ױב,5ג איך צייכעגט.
אויםזאגען.
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ר מ ל ע צי פי או א רנ ן א ר פו ע ר ד א אנ ש ע רנ ע ט נ ם אי ױ י י ם י נ ע ם ר א ם נ ר ע ק ר א אן ח יזני

Price 1 0  CentsJersey City, N. J ., October, 1931Val. X m . No. 12 .

ם רו א ר מ ע  ניט געװען איז עס ד
ר ע ײ ט אויפנא־ אננענעםע קיין ®ון ש

ױ 3.75 אז w דער פאד בע איז n
ד ג ט נ ג רי  ארויסר עקזעקוטיװע ראיצ ד

איצ־ דער איז צו^ײגען ״ י ן
 די אויןי מטייער » צײם שװערער טיגער

 גע־ ניט זיך האם זי אבער םיםג^ידער,
 אונאגגענעםע די האט זי ד,ע*םען. קענט

 גע־ איז עס ערםיצען. נעםוזט אויםגאבע
 עס וױיא טאז, צו עס פ^יכס איהר װען

 כבוד דעם װעגען גאר ניס זיך האנדעאם
אי ױניאז, דער םון  עק־ דער װמגעז אויך נ

 די איז עם און ױניאן. דער םון זיסםעגץ
 קאנ־ די װעםען עקזעקוטױוע, דזמענערא^

 אונ־ קערפערמאםם העכסטע די װענמאז,
 די אפצוהיטען אנפארםרוים האט זערע,
 אינטער־ דער םון עקזיסטעגץ די און עהרע

נעמאנעצ.
אינטערגעשא־ דער פון םיטג^ידער די

 » פאר װאם איז גוט גאנץ וױיסען נעל
 ױניאן די לאנע פינאנציעצער געדריסםער

 צייט, יאהר צוױי די פאר זיך. :עםינט
 נע־ אויפגעבויט צוריה איז ױניאץ די וואס

 איגטער־ דער םון אםיס דער האם װארען,
 מטענדיגעז א אגפירען געדארפט :ע׳מאנעא

 םאםע־ דער םאר סאםף אנגעמםרענגםען
 סא־ די ױניאן. דער םון עקזיסטענץ ריעלער

 ׳צײם קורצער דזנר פאר האבען םוניסםעז
 אונ״ איז געבאלעבאכמוועם האבען זײ װאם
 איהר פון נעםאכם בלויז ניט ױניאז זער

 םאר־ אויך איהר האבעז זײ נאר רואינע, א
 אפים דער אבער חובות. איז טרונסעז

 חובות די אם םוז אינםערנעשאנעל דער םון
 אין געװאחגז געםאכט זײנען זײ צאלען.

 ױניאן די און ױניאן דער טון נאכמז דעם
 אפצוזאגען. זײ םון עדלזיבען ניט זיך קען

 זיי־ חובות די םיז טײל גרויסער גאגץ א
 םעפױריםײגעל־ די םון באמטאנען גאר געז

 םאנופעסםמורערם פון זיינעז װאם דער,
 די ױניאן. דער בײ געװארען אײנגעלעגט

 אלץ, פארטאכאעוועם האכען קאטוניסםען
 קא־ דער אין געםונען נאר האבעז זײ וואם

 עם מזוער װי אבער ױניאן. דער םון סע
 דער םון אםיס דעם סאר געויעז נים איז

 שםענ־ די אם בײצוסוםעז אינטעתעשאנעל
 די װאאם שוועריגקייטעז, םינאנציעצע וײגע

אד עסזעקוטױוע תשמנעראא  נים זיך בײ י
 די אויזי איצם ארױפצולײגעז געפועל׳ט

ער סלייז וױ שםיתר, א םיםגלידער

 שםענ־ די צו װאלם עם װעז זײן, ניט זאל
 םון זארנען פינאנציעלע מאג־םעגליכע דיגע
 א צוגעקוםען גים אינטערנעשאנעל דער

 נויפדםאל, דריגגענדער באזונדערער באנץ
 פון עסזיסטענץ די אײנםאך שטעלט װאס
געםאר. איז 1ױניא דער

 םון צײם גאנצע די האט ױגיאן די
 נעםוזט שװעריגקײםען פינאגציעלע איהרע
 בײ באנקען, םארשידעגע פון געצד בארגען
 איגםערנעשא־ דער פון גאטעז דער װעםען

 און גאראגםיזג גוטע א נעווען איז נעל
 זיײ באנקעז דאזעע די םיז םאגכע װען
 די איז געווארען, געשלאסען לעצטענם נעז

 אינםערנעשאנעל דער םון לאגע פינאגציעלע
 באזונדער א אין געװארמן. שווערער םיל

 אינםערנע־ די איז אבער, לאגע, שװערער
 װאס דעם, דורך געװארעז געבראכט שאגעל

 נזד איז באנס אינטערנעשאנעצ־םעדיסאז די
 איז באנק דער איז געװארען. שלאסעז

 םון חוב א *ון רעשם דער געשטאנען נאך
 איבערגע־ איז װאם דאיצער, םויזענד 143

 סצאוק־ אוםגליקליכען דעם פון בליבעז
 דער .1926 יאהר פיז םםרײק םאכער

 םיר ארום געריעז אנפאנג איז איז חוב
 באנס די ווען דאלאר. טויזענד הונדערט

 אינםער־ די וואלם ׳אםעז געבליבעז װאלם
 פון רזגשם דעם אפצאלעז געסעגם נעשאגעל

 באנק די ורען אבער ביםצעכװײז, חוב דעם
 איבער־ איז אוז געװארעז נעשלאםעז איז

 באנק־דע־ דעם &ח הענד די ין1> גענאננען
 אינ־ די האם רעגירונג, דער םון פארמםענט

 אפצו־ פאדערונג א באסוםמן טעתעשאנעל
 דאס נאר אםאא. םים חוב דעם צאצזגן

אלץ. נים נאך איז
 א זיך אויף האם אינםערנעשאגעל די

 can םים ווערעז אנגערופעז סען װאם חוב,
 באנדג^ די זיינען דאם עהרעךחוב. נאםעז

 ארויםגזד האם אינםערנעשאנעל די װאם
 סע- צו כדי צוריס, יאהך דרײ םיט לאזען

 באנדס די ױניאן. די אויםבויען וױדער נעז
 אאקאלס די צו געװארען פארקויפט זײנעז

 םיכד םילע צו אינםערנעשאנעל, דער סדן
 פאר־ צו אינםערנעשאנעא, דער פון נלירער
 ארגאניזא־ ארבײםער און ױניאנס שידענע

 «*ר־ איינצעלנע םאגכע צו אויך װי ציעס,
 אר־ דער םון םריינד זיינעז וחנאכע זאנעז,

 אינטעתעשאגעל די בייטער־באװעגונג.
 װאס םים זאך סייז געהאם נים דאן האם

נזױ באויז איז עס באנדס, די זיכערעז צו

 האט זי וחפם נאכתן, גוםזגר איהר ווען
 די אז גאראנםיע, אלם געבען געקענט
 עס וחנן ווערעז, באצאלם וועלעז באנדם

 איז צייט די און צייכג זײער קוםען וועם
אנוס רי געקוכמן. איצט  באצאצס טזזען נ

 אינםעתעשא־ רער םון כבוד דער ווערעז.
 פאר־ זיעעז נאכמז גוטער איהר און נעל

באנת^ די םים בונדען
 בע- ביסעל א נעוחגז ציים די װאלם

 עקזע^םיזוע חשענעראל די וואלם םעד,
 כױםגאײ די אויף ארויפצוצייגען באשלאסען

anכדי שםייער, גרעםערען פיל א ־ n אינ־ 
 א«־ jpjjrp סאל אײז םים זאל םעתעשאנעצ

 װארים חובורג דריתעגדע צזױי n צאלעז
 זא־ וואס אגדערע מייז ניםא זײנען עס
 און יוניאז. דער םיז חובות די צאלעז לען
 אינםעדנעשאנעל די אז זאע^ םען וחנז
 די אז אנדערש, נים עס םיינם חובות, האם

 זײ־ איגםערנעשאנעל דער פון םיםגלידער
 פון בעאםמע די חובמס בעלי די עם נען

 הא־ זאדג, די םראמז איגםערנעשאנע׳צ דער
 אונאננזר םארשידענע אויםצושםעהן בעז

 יו־ די וואס חובות, די פון נעםאיכסײםעז
 חובות די באצאלען אמנר שוצדיג, איז ניאז

 דער פון םיםגלידער די עגדליך םוזען
 די זינעז איז האבעגדיג אבער ױניאן.

 טא- צו זומנדינ און ציים שווערע איצםיגע
 וױ לײכם אזוי םיםגלידער די פאר כען

 דער »ון חוב tan באצאלען צו םעגליך
 אוים־ םארשידענע נאך עם איז ױניאן,

 דער אז מווארעז, באשלאסעז רעמגונגען
 דאלער דדיי בצוח זיח איצם זאל שםייער

 דער <יח אםיס דעד אז און סענם 75 און
 בײ פוערץ צו זעהן זאל איגםערנעשאנעל

can ,ציקװיזײרם װאס באגיד־דעפארםסענם 
 עס אז באנ^ אינםצרנעשאנעל־מדימנז די

 -w איצם װערען ויבם5ער ױניאן דער זאצ
 חוב tan םיז הע^פם א בלוח צוצאלען

 שפעםזנדדיגעץ א איז איבוײנע Dip איז
 די םים זיק אויך זאא אזוי און כמנרםין.
 דער איז דאס אז גאויבען, כדר באגדם.

 אויס־ צוםרידעגשמ^ענדםםעד און בעםםער
ציי^ איצםינער דער אין גאננ

װאל־ םיםגלידער די אז וױיסען, םיר
 םעהר גצך צייס איצםיגער דער אין םעז

 *ויך װאלם כתז יועז נעוחנז׳ צופרידעז
 םיס חולער דד׳יי ®יז שםײער סליעעם דעם
 םיד אבער ארויםנעליעם, גים סענם 75

מד וראלםעז זײ אז #אייך וױיםעז נים זי



מ י י ז

 זאל דעפארםכמנם באגק דער אז נעװאלם,
 יוניאן. דער אין יזםױוער א אריינסנמלןז

 אז jdu זעתר ויי באגרייפצן מווים און
 *ו גים ינו־ציימיס ײד-ניט w ימיײו יי

 נצנר־ חאם זי וואם מלד, ד*ם באצןיל*!
 כאנד^ םאר םיטנלידער איוזרע בײ םען

 טרייע באזונחנדס געװצן דאד צט זיינען
 םיסנלידער, ױניאן אימרמגצבזזנע און

 אפגזד אריםע זיתחז «ון סאבמן װ*ס
מ או פ  דער אויסנעליהען ראלזגר עםלימ ט

 נױגג איהר פח צ״ם חװ־ אין *!,ױנ
זי־ װעלען לאנע די באנרײםצנדיג און

ר  אינםערנעשא־ חנר פון כדםנלידער די מ
 גאשלום חנם נום־הײסען בלויז נים נעל
 זײ נאר עסזעקוםױוע, דז׳פענעראל דער פזן

 חװ־ םון אפיל רעט םאלמז אוין וועלען
 סנעלער ותם עתזעסוםיווע חשעננראל

 דער וױיל דורגצוםיחרעז, באמלום איתר
or,,■® אזוי װעחןן אזיםמזאםעלם םוז 
םעגליך. וױ גיר

אן די ש ענ װ אנ  םין קאנוחןנסאז רי ק
קאן רער מערי פיד אמריסעז חני #

^k k kk kk % kk^^k k - — k k ■k k. «- kk—*. ■k.י׳ אוז דער
םאא דאס ותם באר דיידסך איך
וחנרעז אאנעהאלטעז 5 “
 לא־ די שםיםונג. פרעחציכער קיח *ח גים
 אין איז אםמוײקא איז ארבײםער די פח מ

 געורארעז. ערגער .פיל יאחד לעזוכתז חנם
ptr א םים באסטאן איז תאנװענמאז די 
nnr ציים דער אין פארגעפוםען איז *ורימ 

די איז יאהר דעם םאר אבער שייזיפ, פח
—kk-kkk k k». kk kk kk̂  ̂ k̂kAk kAmארבייםס־ די עומער. פיק געווארזגן לאנע  

גע־ גרעסער םיל בצױז גים איז יצאויגמיים  
און װאקסעז אין גאך האלם זי  *up ,װארזנז 

וחד פאראױסזאגונגען די אח ווערעז גרעסער  
דער־ זעחר זײנעז וױגםער אגאוכמנגדעז נין

j *~ד׳ n w n r
העדען «ו גײנעוײנ דערימד  tirrn כדר 

וחד עם וואם ווארס  up זיק dpi dp upi 
ארגאניזיר־ דער סון פיחחנר די  tw»i ליו

MkMB ^  kkkk tk ̂ k. k kkkk k k. ■» k  k k k  kkk kk k  fckkkk k. k kk̂ hkkדער אויף ארבײםערשאםם אסאריקאגער םעד 
• תאנזתג״אז.

n אייבאר אװ נתדעריימאן אםעײקען 
 זי װאם דעם, םים אאקוכתן גים דאך <מז

ארכײטםצאזעז אז זאגען, אסאא גאך ותם
k. k. kkk Ik k k kk •OlUBiA ft MMh kkk .Jk, k.k.k k k k ikk,kykkk k kk  k k k-.אח װאס *דקה, םין א איז פארזיכערוננ 

 אםעריקאנעי• חנם פון כבוד ■•י׳ז נים
 סארלױפע to איז, פאקט חט־ ארבימתר.

מו רא נאך חאס  אויםגקסראפם ניס זי
 אר־ וױ בעםער זיין זאצ עם װאס עםוואם,

םאחימרוננ. כײססלאמז
 יואם װארם, up בלויז נים איז עם און

 דארו• לייבאר אװ פעדערײסאן אסערימז די
 חעד־ רעם *ו און חננירוע תר «ו זאמן

trujrr אויו דאר דארי זי נאר תלאמ
k kkkkî k Kkkk k k k kk kkk k |k|̂ Uk k kk k^^kkkk crap דארפען זיי וואם ארבייםעד, די זאנ<ן 

 פאר־ *ו כדי *יינ^ איזסימר דער איז סאו
ijnnvs לאנע. דיער

 דעי פיז פיהרער די חאמן אי*ס גיז -
«ן רי »  בײ לייבאד אװ פעזתרײאאז *

n n 'v in חד געחאלנמז נמלוננענזזיירמז 
 די זו נעװענמט נעװען זיימן װאס דפס,

האבען הערשער די און לאנד, פון תערזמר

o די r tn אויםהעחזז, רוהינ נאנץ נעסענט 
 געזעםען ז״נען םאסען *רב״םער די װעז

 נים זימנר אבער וואלטען ,n J»nn נאגץ
 םון רעחנם די ותו רוחי^ אזױ נעבליבזס

 אונ־ נעותן װאצםעז פיהרער *רבייםער די
 און םאםעךפראטעםטעז כױט םערנעשטיצם

םאםעז־חנםאנםטראציעם. םיט
אםערי־ די «ז םיינונ^ אוגזער איז עם

ן  ענדליך דארוי לייבאר אזו םעדעריײפאז «
 פארזי־ ארבייטםצאזען »ן םאר ארויםקוםען

 אפילו זאל זי ומן אבער מרוננם־םןינד,
 ארב״םם־ צו נעננערעאםט איהר ב״ כלײבען

 װענינםםענם זי דארוי םארזיבערונ^ צאוזען
 ותט זי װאם םאדערונגען, איהרע אין

 ארייננע־ רענירונ^ דער *ו ארויםטטעלען
 אױם־ י1ד*ר זי און באת־צייהנער םעהר בען

 וויײ זאלעז ז״ אז ארב״טער, די םאחןרעז
 נאנץ םיינעז ז״ *ז רענירענח^ די זען

 די אױב םןיחןרוננען. זייערע נױט ערנםם
 יא טױן שםעלם םערעריײפאן אםעריפען

 נים ז״ ז*לען דאן םאדערוננען, *רױט
 נע־ ד»רו« עם נאר װערנתר, בלױז בלייבען
 ענער־ לעבעריגע, א ױי םאר ותרזזן טאםעז

םאסעז־באותגונס ניאע

ע א ט ציהען דא וױלען םיר און גו
ן א ן ג טי כ ײ אויף אויםםערסזאםקײם ו

. נ נ ת ע ל ס ר דעם םון באריכט דעם ע
לא־ ױניאן דרעסםאכער

 נוםער. דעם אין זיך דדוסט וואס ,22 סאא
 ערסצע־ אן זיך געםינם באריכם דעם איז

 ױגיאן דער םיז עסזעסוטױוע דער םון רוגג
 אינטערעסירען סעז װאס םראגע, א וועגעז
 ױניאנס אנדערע די פון םיםגצידער די אויך

 האנדעאט עס אינכמרנעמאנעא. דער איז
 םא־ קאםוניםםישער נייער דער ווענען זיר

 ^םאראיײ מט־באקאנטען דעם םון נעװחנ
 קאמוניסםישער יענער םראנט״. ניגםעז

 געבראכען האם רואס םראנם, פאראײנינםער
 קאם ןר װאו ױניאנם, די םארניככמם איז
tt באװיזעז. נאר

 א^כדבאקאגטען דעם םון איחןע נית די
 קאםוניסטען די םים םראנט םאראייניגםען

דרעס־ די םון געקוםען 22 צאקאצ «ו איז

ef< ט ײ ק ג טי כ ע ר ע ג

 יארק. גױ איסם און בראנזװי< םון םאכער
 סאםוניס־ די פאר איז דארטען אז כדפםעות,

 *זצױ צייכםער געווען םאנעװרע־^יים םימע
 אונטמחציד j^p איז עם אבער ?וםען.

 קױ ניט זאאען זײ זײט וועאכער םיז ניט
 חאמ 22 יצאקאיצ םון עסזעקוםיװע די םען,

 דער פון באדײטונג די אפגע׳מאצם ריכטיג
 האם און םאנעװרע קאםוניסטישער נייער

 רעקא־ םיר ענטםער. גוטעז א געגעבעז
לייענען. צו ענטםער דעם םענדירען

 םיר רעסאםענדירעז בעזונדערם און
 און בראגזװייצ םון דרעםםאבער די צו איהם
 גע־ זיך האבעז װעלכע יארק, נױ איסט
 קאםוניסטיעע די םון ארײנגארען יצאזט

 זײ װען אז האםעז, םיר םאנעװחדלייט.
 דער םון ענטםער דעם דורכיצײענען וועצען

 סלי־ זײ וועיצען ^2 לאסאא םיז עקזעסוטױוע
װערען. :ער

ר ע ר ד ע ט ײ אנ  ־י באגריסען םיר ב
ט ענ מ רי ג םין רעינסאוטםאכער םןן א

ץ די ע ט ר או ם םיט יארס נױ ק ח
ר ט כ א װאס אפםאך, נײעם מ

געעלא־ האבעז זײ *
 םאנוםעסכדפורערס רעיג^אוט די םיט סען
 בא• צוריס האבען זײ רועלכעז דורך און

 םיט איז װאס פראצענם, םוםצעהן די ?ומען
 זיײ םון געװארען רעדוצירט צוריס יאהר א

ם. ערע מ ת ױי  רעינ״ די אז הײםם, עס ו
 בא• אםאל וױדער איצט װעאען קאוטםאכער

 וױידזמעס. ױניאן םריהערדינע זייעחו סוםעז
 דאם איז צײט שײערער איצםיגער דער אין

 רעינסאומםא־ זײ און געוױגם. גרויסער א
 יױ זײער םארדאנסען צו דאם האבען כער
ארגאניזירם. גום זײנען זײ וואס און ניאז

 קען ױניאז שםארקסטע און בעםםע די
 אויםער זײנען װאס זאכעז, קײז םאן ניט

 אר- גענוג שאםעז נים סעז זי םאכם. איהר
 איז עס ווען םיםנ^יחנר, איהרע םאר בײם

 אבער םוײיד. אין ארבײט וועניג פאראן
תן  ארגאגיזירע נום זײנעז ארבײטער די ו
 זײ קענען ױגיאז, ?זטארקע א האבען און

 באמי־ בעסער צייטען שאעכטע איז אםיצו
אינםערעסען. זייערע צעז

»גווי.)9וsfe פױנמלע ד&ס *ון חױר דער
ם «ז ו ח . נ י

!זאך גרויםע 8 אוי־אוי איז טליחען אז זאגם, .םען —
םאך...״ דעם אױםיעתען נעםעז םאקע זיך דארןש םעז

!טראך —דערװײיע, און חזיר. דער חאם באשלאםען אזױ
אויםגעצויגען. זיך האלז ביזץ כלאטע אץ

 װײם גים חןרבײ איז װאם פויגעלע א
 דײם יענער «ו

פארביינעפלוינען,
 רײד. חזיר׳ם דעם נעהערם האט און

 פרייד אםת׳זײגער אן םיט צעזונגען זיך ראט
:קלארען *ום חיםעל־חים גום
!נים פליחען חזרים די װאם איז עם טם .װי —

באהים, נאם װען
פלים, חזיר 8

״ !נעווארען וואלם חיםעל בלויעם דעם פון װאם זױי, אױ

, ר ע נ א ט ק ו931 ^

®ארבײגעהענדי־ג
. פון ן ױ ב צ

 ײעלעז סלןווסםאבער די »ז האןז, איך
 אין ׳פולדיג איז ױניאז די »ז זאנען, גים

 םעפטעםנער חודט םון םוף *ום װאם דעם,
 אנדערע אלע אין היים. א«וי געװארען איז

 װארום ױניאן, די עולרינ נעװים איז זאכעז
ד די »ז אבער, פולדיג? איז דען ווער  י
 םעפטעםכער םוף איז םאכעז \w גיאן

 װעלען .,ױל םיםען אין װי היצען, צזעלכע
קאםוניםםעז. די >נעז5ז בלויז אםטר

 זײנען םעפטעםבער םוף אין װען «בער
 קלאוקם. םאר נום ניט עם איז היצען, גרױםע

 צוױ־ »ז נעטיכטע, אלםע אז טױן איז עם
 םאר»| איז ותםערעז די און פלאופם שעז

 וואלט פלאוהם םאר ש״כות. נרױסע א
 אין װאלם עם װען בעםזנר, נעורעז נראד

 עפעם נאר סיהל. געותן םעפנמםבער םוף
 צודרעהם. איצם איז װעלם חןר אין אלץ

 און רעלםעז די םון אראפ איז װעלם רי
איבערגעקערט. זיך האט

שטאהל־אינדוםט־ דער אין ארבײטער די
 האכען זייעחז נאלעבאםים די ומםען ריע,

 םון פראצענם צעהן אראפנעשניטען איצט
n r n ,די »ז זאנעז, ניט ימנעז וױידזשעס 
 הא• זיי וױיל שולדי^ דצם איז איז ױניאן

נינג ױגיאן קײן בצז
 נים װןולם םען אז זאנעז, נים וויל אין־

 מםאהל־ די פון Dprtrni די נעשניםען
 ױ־ b נעחאט װאלםען ז״ ײען ארב״םער,

 r אױך ns טרעפען, אםאל שעז עם ניאן.
 ביםע־ א אראפטליננעז רארםעז זאל ױניאז

 עס ביז װארםען און ו״נעז t און פיל רען
 ותז *בער צייםען. נעםערע סוםען ומלען

 * נעהאט װאלטזןן טםאהל־ארג״טער די
 נעותז םארדינםטעז זייערע װאלטען ױניאז,

B איצטינען חןם װאלםען ז״ און העכער םד 
 ל״כםער נעסעגט וױידזשעם זײערע איז שנים

םארםראנען.
• • •

 צאסאל םון קאםיםע אונטערזוכוננס די
 רעכט צוםיא נעםען געווא^ם זיך האם 1

 אדםיניסטרא־ די װאם ארגײם, טאן און
 דאר־ א<ןא<צ5י פון עסזעסוטױוע די און ציע
 טיטינ״ רוםעז געװאאם האם זי טאז. םען
 מאכען געוואאט האט זי שעם?ר, פון גען

 אי־ געסראגעז האם זי און זיך םאר שבת
 און אדםיניסטראציע די הענמ. די בער

 םיכד די צו אפעצירם ר,אבען עקזעסוטױוע די
 גרויםע גאנץ די און אקאל5 םון גאידער

 האנד־ די םאראורםיילט האם םאיאריטעט
סאםיםע. אונטערזוכונגם דער םון לוגג

 דאס דיכטיג. זעהר געווען איז דאס
 1 אאסאצ פון םיטגצידער די אז באוױיזט,

 ױנ־ דער איז ארדנונג אויםהאצמען וױצען
 צושטאגד הםהר הײז דערצאזעז נים און יאז
םא^זטעהם עס און םאכם. םארכאפען םון

 יצאקאיצ א םון קאםיטע » אויב אז זיך,
 טאר און םאכט <ןײן םארכאפען ניט טאר
 צו נים באצאננם װאם ארבייט, די םאן ניט

 אדםיניסטרא־ די גיט אויך טאר דאן איר״ר,
 םאר־ יצאסאיצ א םון עקזעקוםיװע די און ציע

 װאם ארבײם, די טאן און םאכם כאפען
באארד. דזשאינט דעם צו לםשל, באצאנגט,

 נםקא הײז עם איז םרט דעם אין און
 םארכאםעז װיצען וואס די אויב גיט, םינה

 כא^אנגם װאם ארביים, די און םאכם די
 םיג־ אדער קאםוניסטעז זײנען זײ, צו גים

 סאציא־ אדער אנארכיסטען דיהאציםטען,
^יסטען.

* * *

 דעם איז װאס ה:אה, םיר םום עם און
 די איז םאככדםארכאפער די געגען סאםף

 איהרע און אדםיניםטראציע פריהערדיגע
 הילף צו געקוםען 1 5צאקא םון אגהענגער

 וױאם םיר אדםיניםםראציזג איצםינער דער
 גוכתר א זײן ותם דאם אז נצױמנן, זיך

 און אײניגסײם םעהר שאםען צו אגפאננ
.1 לאהאל אין גאנצסײם םעהר

 מווער געותן םאל אלע םיר איז עם
 אד־ םריהערדיגע די װארום םאחפטעהן צו

 איצ־ די און 1 לאסאל םון םיניסטראציע
 אר־ צו וועג סייז נעםינען נים <ןענען טינע

 אז וױים, איך געםיינשאםםליר. בײכתז
 םייגונגס־ םאגכע םאראז זײגען זײ צוױשעז

 םיינונגם־פאר־ די אבער םארשײדענהײםעז,
 אז םיף, אזוי גים דאך זײנען שײדענהײםען

 אײנײ זיך איז עם וױ סענען נים זאל םען
 זאל וואס ארבײםס־פראגראם, אן אויפ געז
 און צדדי̂נ בײדע םאד אננעםבאר זײן
 און ױניאן די װאם צושטאגד, דעם אין
 א דאך איז זיך, געםינט טרעיד קאאוס דער

 נויכד דריגגענדע א כחות םון םאראײנינוננ
ווענדינהײט•

 גזד נים איצט ביז האם עס װאם נאר
 שכא געזונטער גראדער, דער טאז סענט

 סא־ די זײ, האםוגיםטעז. די טאז ײעאעז
 אםאל וױדער זיך האבען וועאכע םוניםטעז,

 םרייבעז ותלעז ,1 צאסאל צו געטאן געם א
 ױניאן דער םון םיטנלידער אנדערע אלע די
 כדי םראנם, םאראײניגטעז א שאםען צו
 אר־ זיתר םון עסזיםםעגץ די זיכערען צו

 זײ אויױ זיך םארלאז איך און גאניזאציע.
 זאר זײער םאן וועלעז זײ אז קאםוגיסטען,

 זײער םון נעזעהן עס האב איך בשלםות.
 אונטער־ דער םיט ארביים שטיהעא ערשטער
 שםרײמענ״ די אויב און קאםיטע. זוכונגם

 די הייםט עס ,1 לאקאל םון צדדים דע
 אדםינײ םריהערדינער דער םון אגהעמער
 װעלען איצטיגער, דער םון איז סםראציע

 אז איבערצײגונג, דזנר צו קוםען ענדליך
 םאר־ איז עס ותלכער צו סוסען םעגען די

צוזאםען, אדבײםען קענען צו שטענדיגונג
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o קעז אםאצ אז זאגען, דאן איך וחגל m 
 קאםוניסםען. די דורך ק*םען אויך גזטס

* * ♦
 אח געפרעגם םאל אײן שוין האב איך

 טראכ־ וואם :אםאא גאך פרעגעז װיל איך
אכמגריקא? אין ארבײםער די איצט םען

מראכ־ אםערייקא איז קאפימאליסםעז די
 קא־ די םיין איך סך. 'א גאר איצם םען

 זיי טראכםעז. קענעז וואס פימאציםםען,
 געזעצ־ קאםיטאליסםישע די אז צו, גיבען

 רעל־ די םון אראפ איז ארדגונג שאםםליכע
 אצע םאהרעז. נים וױיטער סען און םעם

jרע דער םים םוצ זײנעז צײטונגען n וואס 
 דזשזד דער םון פרעזידענם דער םװאו^ םר.

 געהאלםעז האם קאםפאני, עאעקטריס נעראל
 םיז םארםרעםער רי םון באגקזנם דעם אויזי
 איז אינדוסםריע עלע?םרא־טעכנישער דער

 געהאצ־ וואלם סוואופ ווען נאר אםעריקא.
 צוריק יאהר עםליכע םים רעדע אזא טען

 אויױ געזאגם םענשען בכבוד׳יגע װאלםעז
 היעם באלשעוױ^ א איז ער אז איהם,
 די אין אםילו רעדע םוואופ׳ס ווערם אבער

 םים באהאנדעלם צייםונגען קאנסערוואםיווע
םײנד^יך. נים וױים און ערנםם גרוים

 אנםזױמלם רעדע דין אין האם םוואופ
 שםעהם וואס פראגראנ^ סאציאלזנ גאנצע א

 םיס וױדערשפרוך פאלשםענדיגען א אין
n באגדיפען קאפיםאליםםישע אגנעגוםענע 

 קוםם אלץ םאר םריהער אםעריקא. אין
 רזנניחגבם פון אידזת דזנר םים ארויס ער

אינדוסםרחג דער איבער קאנםראל
ד דער איבזנר קאנםראא רעגירוננס  אי

 אאיקורםות גרויסע א זזנהר איז דוסםוײע
 אםערי־ אק באזומתרס סאפיםאליזם, געגען

 האם ןאrאכתו אין קאאיםאליזם דער הא.
 םילאזאםיע, דער אויף אויםגעהאדעוועם זיך
 א וױ םריי pn דאח» אינדוסםריע די אז

 איז עם 'תלרען אהן היסעל איז פויגעלע
 פאברי• דעד רעגירוגג רער םח סאגםראל

 דזנר pn דארוי אונםערנעםער דער סאנפ^
 אבםאלוכחנר דזנר און באלעבאס אײנציגער
 קעז קיעער פאברי^ pn אין באלעבאם

 פראדוצירעז זאל ער וואס ואגען נים איהם
 װען און ®ראדוצימנן. זאל עו־ וױםיל איז

 די אז זאגען, און קוםען פצעגם אײנער
 אז םויגעל־פריי, pn גים םאר אינדוםםדיע

 זיך, איבער תאנםראל א האבען דארזי זי
 םאר געווארען געשםעםאעלם גלייך ער איז

 איינער קוםם איצם און באלשעוױס. א
 םאגנאכתן אינדוםםריעלע גרעםטע די םון
 פאר־ די סון באנקזגם א אוי^ אכמריקא אין

 אינ־ גרעסםע זײ םון איעער םון טרעטער
 אױב אז זאגם, און אםעריקא אין דוםםריעז
 ותם םון ארויסראםעווען זיך װיל אםעריקא
 נעםינט זי וועלכעז אק קריזים, שווערען

 געשכמלם אינדוםםרת זײ םוז דאן זיך,
 רעגײ שםרענגער גאגץ א אונםער ווערען

 — ערנער גאך וואם און, רונגס־סאנםראל
 \זלס א האבען דארפען ארבײםער די אויך
 גאך איז דאס גאר קאנטראל! דער איז
 דאר־ פראנראם םוואוי׳ם לױם אלץ. נים
 P* אייד פארםדאםען pn ארבײםער די םעז
 און םאבריק יעדער םון םארוואלםונג דער
Jרנעםונpאונט אינדוסםריעצער יעדער םון
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גאנדי מ»האטמ»■
י»נאװסקי. ש. םוז

 אין בײנער, און הויט \— םעג׳מ א
 נײנ־ איז עס װעצכע » ער װעגס :אנצען

 אין •מוט ער איז אנגעםאן םוגט. ציג
 גאהרוגגם־םײ אײנציגער זײן שםאטעם.

 םיצך. ציגענע אביםעצ און םרוכט, איז טעיצ
 טעג די נערעדט האם צר װען דאך, און
 און צאגדאז אין •איצאץ דזעײםס סט. *יז

 םאר גצייכהײט און ערײדןייט געפאדערט
 זיך ד,אם ענגיצאגד װע^כע vm אינדיען,

 יע־ ארויס איר םון זױגט און אנגעזעצם,
 אין דא נאר איז װאס ב<ומ, ען2טרא דען
 װער״ די אין רײדעגדיג איז, העריער, איר
 סאררעס^אנדענם יאנדאגער דעם םון טעד
ױ דײ שון  איײ האט טײםז׳׳, יארקער .נ
 עםא־ גראבע ■אר די א; םארגעםען :ער

 אײנ־ איז קעריער זײן װעלכע אין םעם,
 אויסגעדוכט, זיך האם איהם און געװיחעלט,

 צאםאם,2די גרויסער א רעדט דאם אז
 םאר־ צעבען גאנצען זיין האט װעיצכער
 אטםאס־ םארגאלדעטער דצר אין בראכט

•אאאץ. דז׳צײמס סם. םון סערע
 א געװען ער איז צאגג נים ערמט
 םאנא־ איהם האט עגגצאנד און פארברעכער

 •רי- איז םארשפארם געהאצמעז לאנג טען
 א געוועץ איז םארבחגכעז זײז און זאן.

 גענרעדיגט האט ער גרויסער. װירקציך
 אוגגעהארכזאםקײט ק5םא אינדישעז דעם צו
 דער געוועז עס איז ער רעגירונ^ דער צו

 אין םאיצס אינדישעז דעם שון טפיד.רער2הוי
 זא^םאנאסאיצ. דעם געגען רעבעיציאן זײן
 ארויסגע־ איז וחגאכער געוחנן, עס איז ער

 אינדי״ דאס אז געדאנס, דעם מים סוטעז
 באיסאט » םיט ארױסקוםעז םוז םאיצק עע

 ענגצאנד, םון קוםען װאס זאכעז, אצע אויף
 װירקונג, אזא געהאט בא^ד האם װאס און

 דער־ עטארה זעהר עם האט ענגצאנד דאם
 האט װעיצכער געװען, עם איז ער םיהצט.

 געקוםען איז ער זײם ילעבעז, גאנצען זײן
 ארײנגעװארםען זץ־ באװאוסטזײן, זײן צו

 זײן צו דינסם אין לעבען און צײב םיט
 אײנםאיצ נים איז ער װאס םאר און פאיצס,

 גע־ און געװארען אגעז‘י־rגע מערדערציך
 צייטען םארמידעגע צו געװארעז װארםען

 אײג־ די איצם איז ער אוז «ריזא|. אין
 גאנץ ותצכער צו םיצײכם, שטימע ציגע

 זיך הערט װעצט, גאנצע די יא, אינד־יעז,
 און אטעם! אײננעהאלטעגעם אן טיט צו

 םטראס־ ״םעדעראצ דער םאר האט ער װען
 םארזאםעאט איז װאם גאםיטע׳/ כדמורם

 צאגדאן, אין ®אלאץ דזמײמס סם. אין
 םעהר גיט װיא אינדיען דאס אדױסגעזאגם,

 איג־ דאם הערשערין, איהר אצם עננצאנד,
 גאײכע וועחגז םוזעז ענגצאנד און דיען

 נים איז גאנדהי אז אצע, וױיסען עותםים,
^ דער  א םאכעז צו זוכם וועאכער םענ

פראזע, אננעבאאזענער אן דורך סענסיימאן,

 און בוכ^וטעביציך, עם םײנט ער אז :אר
 זועצ־ ער, וועט דאם, װי װעגיגער צו דאס
 זיז בעםטזגז דעם איז םאקע םארטרעם כער
 םי^יאן הוגדערט דרײ איבער די װארט םון

צועםיםען. ניט קײגםאיצ איגדיער,
 שאר נים סוםען עם אז זאגם, םען

 ציײ •ראזאאישע גרויע, די אין ניסים קײן
 דער אט גים איז אבער אוגזערע. טען

 גרעס־ די םון אײגער םאקע גאנדהי םענמ
 אז װיסען, םוזט איהד װאונדער? םע

 עס וועצכעז איז לאנד, א איז אינדיען
 וועא־ ראסעז, םארשידעגע 40 איבער יצעבעז

 צשונות. םארשידענע 170 אויזי וײידען כע
 םאחשײ אין צומיאאםען איז ראסע יעדער
 אצטע זייערע צויט וועצכע קאסטען, דעגע

 די אין קוםען נים םארען טראדיציעס
חד די םים אײנע בארירונג םינדסםע  אנ

 דא איז סאסטעז אלע די צװיעעז רע.
 איז וועיצכע נידרינסטע, סאםע די אײנע,

 אנ־ ״דהי נאםעז דעם אוגטער באקאגם
 אין אזעצכע, הײסם דאס םאטשאײבצ*,

 קאס־ העכערע אנדעחג די אםות ד׳ וועםעם
 זיי־ אצע זײ ?זםעהן. גארניט טארען טען
 זיך צוױשען צועפאאטעז מעהר נאך נעז

 און רעציגיעס, םארמידענע זײערע דורך
 יצעבע} און צײב םיט זזענגעז איצע זײ דאך,

 םא־ מענשעז, קציינעם אײנציגען דעם אז
 בארייט זײנען «^ע זײ גאנדהי. האטםא

 װען םייער, אין בוכשםעבאיך געהן צו
זײ. םון עס שאראאנגם ער

 די םין אײגער װירסיציך נים דאס איז
צײט? אונזער שון װאונדער :רעסטע
 וואונדער, דער איז גרעסער דאם און

 האם צעבען גאגצעז זײן איז גאגדהי װאס
 די צו אראפנעיצאזעז ניט הײנםאיצ זיך

 זיך צוגע^םײכעיצט ניט קײנםאצ מאסעז,
 און באגריפען םארעאטערטע זײערע צו

 איײ געװעז םארקערט, ׳איז ער ה׳שגות.
 ער רעםארםער. עםארקסםע די סון נער
 וועצ־ ערשטע, די םון אײנער געװען איז

 אין שטעיצען צו זיך געװאגט האט כער
 און ״אנםאטמײבצס*, די םים פארבינדונג

 איז ער ברידער. זײנע אאס ערקצערם, זײ
 וועצ־• ערשםע, סאםע די םיז אײנער געווען

 די נים איז עס אז ערקיצערט, האט כער
 דעם האם וועיצכע רעיציגיע, יענע אדער

 דאדױ טע:ש דער דאס נאר ׳אםת גאנצען
 אםת. דעם זוכען ערעט צעבען גאנצעז זײן
 געקוםען איז װעיצכער געװען, עס איז ער
 אינ־ םארםאיצגםע און אונטערדריסטע די צו

 ניט םארען זײ דאס װארם, דעם םיט דיער
 אונטער־ זײערע געגען געװאאד געברויכען

 זיך דוסא דעם, אנמטאם און, דריקער,
 אוים־ און *ריזאז, אין ארײנװארםען יצאזען
 אםיצו און ציידען, אצעדצײ באהבה נעמעז

םיג װעז םוים, דעם נוי

 מיט קוםם מעג׳ן* א װען זיך, דאבם
 ״די צו םאדערוגנען און געדאגקעז אזעיצכע
 בא• אועערעכס אזוי זיך םיהצען װע^כע
 אויסערציכען אן עון געמונדעז און רויבם
 גע־ ען2סנא גאר געשינען ער דארף שונא,

 איהם זאיצען זײ אויב זײ, בײ חן און הער
 האט דאך און שארעסײנען. ניט זאגאד

 םארקער־ דאם •וגקט אויםגעםיהרט גאנדהי
 מטאר־ איגדיעז אין איז װארם זײן טע.
 גע־ ברוטאצע ענגאימע גאנצע די װי קער

 זזונ־ וועצען זײנעם װאונק א אױ*י װא^ם.
 אויס• צאזען זיך םענשען טויזעגדע דערםע
 די םון קויצעז םערדערישע די םון מיסעז

 דאס מאז נים און סאצדאםעז, ענגיצישע
 װיצם עס און ווערען. צו זיך םיגדםםע

 םעגע דער אם ד.אם אזוי װי װיםען, זיך
 חערצער די אט זיך צו צוציהען נעקאנם

 םאכםעדאגער, אינדתר, םיציאנען די פון
 פארשידענע אצע די אם און בודהיםםען

 גצויבעגס, פארשידענע זייערע םים םעצסער
 איעגעוואר־ אצםע אצערציי און מנהגים
םראדיציעם? צעיצטע

 איבערגע־ צוריש צאננ נים האב איך
 םייצוױח צעבענס־באשרייבונ^ זיין יציתנם

 איהם «ון געמריבען םײצוױיז אזן דיקםידס
 האב איך זיך, דאכט םיר װי און, אציין,

 מד נרויסער דער צו שציסעצ דעם געפונען
הײמנים.
 כױר װי װיבםיגסםע, איז ערשטע דאס

 נצבארען איז גאנדהי דאס איז אויס, זעהם
 ציבע באזונדערער גאנץ א םים נעװארען

 אין מר דערצײצם דעם ווענעז אםת. צום
 זעהר אײניגע אויםאביאט־־אםיע זײן

 ער װען צײם, דער םון זאכען, םשיקאווע
 ציי־ אבער שינד. א גאר נאך געויעז איז
 אז באשרענקם, צו אץ5■ אונזער איז דער
 איבערדערציײ דא עס קענען זאצען םיר
אעז•

גע־• באײבעז קענען צו כדי אבער,
 * צעבען איםער״צו און אצײז זיך צו טרײ
 איעער װי אםר^ דעם םים אײנסצאנג אין

 םוט. גרויס געהערט דערצו איהם, זעהם
 זיך האצם וועצכער איעער, פייגצינג, א

 םוז ציטערעז, אײן אין מרעקען, אײן אין
 םא^ידענע צו וױיזע נויטווענדיגער אױך

 אפס גאד און אםת, דעם םארבועען צייטען
אםת. דעם געגען פונקט געהן

 אנגענוםען גאנדהי האט אײנםאא און
 בײ זיך *ר האם אםת, אן םאד עםװאס

 זײן נים זאצעז עס װאס געהאצםען, איהם
 גע־ ער איז איעםאצ נים םאצגען. די

 זיי־ װען םויפג םים׳ן געװארעז סםראשעם
 דאם געזאגם, אים האבען דאקטוירים נע

 געניסען צו םון איזאנעז זיך ותם ער אויב
 גאראנ־ נים זיי תענעז םצייש־זו!, אביסעא

 בא״ געותן ער איז צעבען, זײן פאר םירעז
 איצד ־•urrm מםארבען, צו גיכער רײם

 pn םון ד.אר א םון בריים די אויף װײכען
באשצוס.

 װילזמם־ געװאצדינע א געהערם דערצו
 און אויסגעארביים האם ער וועצכע קראםם,

העכםםעז צום ביז זיך אין עגםװיקעיצט



ט י•6|6 ט י י ו ײ ק ג טי כ ע ר ע נ

 דורך ענטװיהעצם איינער וױ ■ונקם גראד,
כוח. םיזי׳מז pn ניםנאסםיק

 דערװימז לעבענם־באמרייבונג pn פון
 געווארען מבויחנז איז np opn ייך, סיר
 וועלמן ציידענמאםםען, ppnpD׳• נאר םים

np האם papapaDpa? צייט. לענגערע א סאר 
ר מ  nytpaa?*" ה*ט np וױ «יד, *ײי א

 אין ערנידדמען יײחמיאאסםעז די op אז
rrn אוימז np opn jmjmajnraro pn 

 און זיך איבער כוחות אלע סיס נעארבײט
Dpn np באפריינג די פון זיך
 ipa םןוצ, ?pomp צוס איז np װען

npa םאן, יתגער א np m p מוין איז 
תן  tie םאםע א אױך און פארהײראט מו

 טארחיי־ איהם Dpn (נמן שינדער npB א
 אימע< א nip נעווען איז np ותן ראם׳

 ?,pnap* נאר נןקונמז ),nnp' דדײמן «ח
? *p זו rm o r, צו אום pn ?papp אן 

opppanp״ npa im p נדניסםער, א וחנדען 
 אסבי־ די opnpa ?papn אײנענע ra*n וױ
*jr תאט np נים Dapppa בציי־ נאגדרציך 

m חגם *ו םויב בען aw ארום לעמז 
 opn np װע<מ םיט קריסםען די איזז̂נ
 גא־ נעווןולם איהם ?papn באימנם, זיך

pnpp? אםעאיםטען די שריסםענםום, «זם 
 םיצ nnpt אויך דאן opn np אםעאיז^ צוס

 םאר־ פארנוםען, אלעס opn np נעציתננס
papor,? ^און איבערנעקאכנ np ropa איז 

 סיין גיט או? שריםם pv גיט געווארען ניט
 Dpn שון Dpn םונדעםםװענען אטעאיםם,

 pn אויםנןבילדעם איחם בײ ויר אלעס
 -pa איז מעלכע ותצם־אנטויאונ^ אײגענע

 ■aw pn פאו־ סראטם צייסענדע די ווארעז
צעבען. מן

 מר איהם אױן< Dpn װירשוננ גרויםע א
האם *וריטער א טאלסםא'. צעװ חאם
 וױרקוננ poopna די opnpa איוום אױ*

 מריפם־ עגנלימע גרויםע nip די טון אייגער
n p m  ,ntfpor? .[טיעםער־צו ראםשי 

dp ?pa»n וױי אםעריסאנער די געווען* 
 וועםען טון ,pnpno ׳*ו־יםטמסעצער, גרויםע

opn np נרויםע די געלערענם עם ppo- 
 עכמר־ אויך און .נים־טטצנעז״, פון דיע

 *aap טון צוריש שוםענדיג אזוי און סאן.
 פייער נאנצען דעם םים ער האט צאגד,

nora pn ton אין ויך אריינגעװארפען 
 אוז נעשנעכםעטעז דעם פון באטרייאונג דעד

איגדיער. נמונדענעם
 א געווארען ער איז איינםאל נױם נים

 נע־ *וערמם ח*ם ער פריױזייםס־קעכמער.
m די jpn pn טאפט ens ,ער זוי וױים 

dp D#n p»<* אי«- דער אויוי ?רשאערם 
rapnpnayp npans ה»ט יל¥נדאן איז np 

nip וואם חמ^ סים מםאלזױרם np ה*ט 
oaippa בריםיטער » תפ?ן זיד .nparD 
np ?pn חאט *npa אז באלד, אויםנעשוגעז 

np און raw pn ם?ולס pa'n? נים nnpD 
s וױ tr tw,\ ח»ט np אויםזױ באעילאםעז 

tPD’ina tun ?pDPa טו? קאםןי״ ippjpn 
np ניט אח •*P’P ■me ipauDTpa אייס־ 

panr םינום ?.pdp> pn tv
 די אם אסח, *וס ציבש גרויסש די *ט

ניט וױיס PD>pn םוסינקייט, װאמדערכארע

n םורא, אזעלכעם איז Dpn װאם  dp נע־ 
 npn צו או? םאלק pn צו ציבע מאלדיגע

wנצnp ,לעבם וואם אצץ, צו יא םעגשה״ם 
 און ניט־שענען npn Dp ,*np npn י1אוי
 צװישען n’enpDaw ס״ן םאכען װעלעז ;יט

rapo און raPD, װירשליך און yapp? ליב 
ipapn אפילו n,, ?איהם 1האלט? װ?צכ 

 Dpn opn Dp טוגא, ?PDDpna זיישר פאר
 טצראלישע נרויסע זײ nפא נ?םאכט איהם

ס־ו־ די וועלכ?ן םיט אי:די?ן, »ין קו־אםט
 זחד או? ?,papapn זיך םוז nap^aap םאלש
dpd ון באגצײיאוננ די םאר םארלאננ« 

ם זי אינױ?ן ת  npDPisr np־m פריה?ר ו
tpapaspa iptid.

 דעות, חילושי ז״ן ?pajna סוטירליך,
 -pvn איז ,nnapa פון טאקטיק די אויב
 שונצאג^ צו באצונ 1אי ױכטינש א ליך

Dpn װשצכש צאסה Dpn צעם» Dnpapnp 
 צו־ npa’i זיך סוכם D>pn נשוואלד, םיט

Dnpnpa צו opn נשװאצם, פון א^וטשנט 
 rapD po ציבש פון ארנוםשגט opn צו װי
 און משגעענ־נצ״כהיינג פון און rapD צו
 נ?ברוי- נשוואצט npa ?P'na'P raw צםpװ

pa| ,זױיניגםט?נם םיר 1פא איז ג?װאצט 
p pD'a״i ,צוױיפשצ opn וו אינדי?ןpצם 

raw Dapppa און ׳צנעצ raw ראדיש»צ 
»■n םון ײערעז s u 6 pv npr’Jaap npn 
^’pa*Dm»Da בי? איך ריי•  D’anpa? םיט 

aאnaהי׳D אײןי װערטעד rapnpDapp npn,
aap opnצאjpp na האצטצן iP’na’P פאו־
גשװאצד פײן .nnpnr I'ann טקצאפט
D'a ?pp נ א תאצםעןpםpצppרוaa אײ פון 

p’S’D Dnpnain «nn npa? .פאו^ושצאפט 
aap dp ?pp npa'a’na npaצאna אוים־ איצט 

תז פיהרעז,  אז צרות, אויו• אזוי איז וי ו
ש ,n םון אפיצו טוז זי שציכ  ארכײםם־ או^
 זיי־ פון טap«ראצ IP 10ײםnBpאר pזpצ

pnp אnט”בDצpזDapnara'K p־D'apB. 
npap, ווי *y פאר׳פםיי maw’,,? איז 

 npnp ?yapp פון pannD p יס3 איחם גיי
tpapp D’a באפרייעז ^pa nnn ?pna- 

 פון popnu א op איז איהם בײ װאצם.
DnpDippa װ?צכ?ר 3יצaם־^ריapבpצ א

ם opn ,npn אי? צ א  ipnpa פרײהייט און ^ו
D'a און npa D'a ipapp? .צוזאםען opn 
 inn oa'nanpn onpn ותצכש פו־ײהײט, זײ

 onav^ap npa איז נשוואצם, בתסאצש
aanpn ײער, און npn. זpזײן צ npn 

 tnyompoaiK n'o, לnp 41צכpװ צ?צמזה
”d מיט ?papt און pdopd, אז mapa' 

 Dpn אוז ,napo ?pa'Jppnr א pn םאכט
 -pn באפוײיס D'a פייססטצ opn אינדי?ן

pn? פון n*' IPT'Jaap npn אזוי >aap 
 גרויםען זײן אויןי ?nporpa opn np ווי
•na'n■ פון pa ?papa n’t trum  D'a- 

װאצם.
*”? n * t ז np opn אי  ,n w 't ס ײן םי  ז

anp n p c 'in a״o p n  o ן ױ ז ש ט בי צ ־ אי י  אזו
nאD ?popao'ip םיא p o 'n a  npn n ־ ריי  פ

ט ס ^aaapupa היי א npp d װ d ip ט צ ן אי י  א
עז, די ס ז npa״p npa <ױ אי ם בי d אי p  o p n 

p o p a s 'ip  D 'a.?
nnan opn np זײז iPD'ana צpבapם־

 npo'P n’t opn np װ?צכ?ן אין שאםף,
 IPDpao'iK ,DapnD פאמע אין נעעםעצט

Dpn א אסשאט”aיpa אײaצpצpa, װי opn 
 אוים־ ipapn vrfsv ג?װ?ז, npn'no איז

i tPa'inpa״np ׳D pd'dbאo'ap'na'P n 
D''pa'aapnapaiK, איו dp איצט n^pn'ii 

ppaw opn איna׳ 'PB ,פא־ װ?צכ?ם םאצש 
dp onpn, אוז «dpdp װעט שםיםע ■no 

.ipnpn onpnpa |Pt
n*a איין onpia, און dp זײן װ?ם 

n’̂ apo jaapa װעלעז םיצע -pno n’t 
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s ױ ניי ציים ידמ *ran־ im m
ז ת ען די ו ם א ענ ױן נ ב ן צ קי או ס נ בי  דו

עז ען יצעצטענם זײנ װ ע ן ג אז אי ד אנ ן ל  הא״ או
ען ם ב כ זו א ר די ב ע אנ ד אנ םאכער ^ ק או  סיל

עצ ם עג ם ר) ( ע ק ײ , מ אן י ג ען ױ ב א ײ ה ן ז י  ם
ען, ם ע ב ע ך אז ג ען זאא אי ב ײ ר ש אר אנ  דער ם

״ ט ײ ה ג סי כ ע ר ע אר א ״ג ען ס צ ק םי ר ען א עג  װ
ר די ע אנ ד ג א ר. * ע כ א ם ק או ל ך ק  די האב אי

ג נ דו א צ ײנ ען א ם ענו ג ט אנ ט םי ײ ה ענ ד רי פ  צו
ן ך או אכען, האב אי פר ש ר ^ו ר אז ם א אי ע  וו
ך ען זי ה םי א ען צו ב כ א ען א ם ט ״. גו ב א ש דז * 

ך ב אי א ר ה ע ב א, א ר ז אז םו  םאר׳פפרע־ םיי
ו כעז ען צ כ א ען א ם ט ב גו א מ ^ דז ת ך ו  אי
ט ען ני ענ ען, ק ט ל א א ח ױי ך ו ב אי א ך ה  זי

ט, ג ציי ר ע ב ך אז אי ר די סען אי ע אנ גן רי ע ם  א
ר ע כ א ם ױן א צ ט ק ם םי ע גי ר א ען ג מ א ר ר ע ב  אי

ען עג ר די װ ע ד ענ צ םאכער, ענג ק או צ א קי ױי  ו
ם א ז װ ך אי ײ ײ צו ע ר ע כ א ט ק או א ז ס  די אי

ם צ ע ט #װ כ א ך, ד ם זי טו ע מ גע. די או זעצבי
ע5זמ די ג ת בי רו ז צ ײ אי ק- די ב או ל  ס

ר ע כ א ן ם ױ עגגצאנד, אי ײ ו  אםזגריקא־ די ב
ר, נער ע כ א ם ה או ר ^ א ן נ ז ענגיצאנד אי  אי
י איצץ ן י ב. קיצענערעז א או א ט ש ס א  זעא־ די ם

ע ג ען בי ם ס טי ר א ט א ט א או פ ס ק ן ע  דער אי
ע רי ט ס דו נ אי ס־ או צ ען ס ײנ ז ז ױ ענגיצאנד, אי  ו

ן א, אי ק רי ע ט ר א א ן נ א אי ק רי ע ם ען א ײנ  ז
ײ הר םי^ ז ן םע  זעילביגע די גרעסער. םיא או

ע אני ל א כ םי ס פ ױ דער הא ר נ ע ק ר א ר י ע ש די  אי
ר ע כ א ם ק או ם ^ א ר, דער װ ע אנ ד אנ ר צ א  דער נ
ר ע אנ ק רי ע ם ט א ק ײנ סעא ד א גרעסער, אבי ײ  װ

ז אצץ ט אי אר ף ד י  םאם־ גרעםערעז א או
ױ דער ישטאב. ר ג ע ק ר א קםאכעד י צאו  קי

ם ב ע ר ם ם ^ א ר װ ע כ עז גי ם ר א װ א צו ? ע װ  די א
ט ײ ב ר ן א עז או ר ע  אן באיצעבאס, א אאײז װ

ר, א ם א ט א א פ ס ק ר ע ע ד ס א ענ ם ס ג מגני םו  א א
פער, קי אר־ ט ס אזן ס ט זעיצבע דא ך טו י  או

ר דער ע אנ ד אנ ר.5סי א ע אכ ם <ן ־ דער או נ  או
ד ײ מ ר ע ז ט ער, גאר אי ם דיז א ד װ עג ר ה ע  וו

ן ױ אי ס נ אר ט י כ י רו ר ב ע ײנ ס א ענ ט ם ג עני םוו  א
ט םינף־זעקם ר ע ד נ ר הו א צ א ען צו ד ר ע  א װ
ך םאר באיצעבאם ז ׳זי ן אי ג יצאנדאז אי  גענו

ג צי ם ר םו ע ד ג א צי כ ע ר ז א צ א  ערםעג^י־ צו ד
ז ע ר, אן ו ע ט ײ ב ר ען זאצ ער אז א ר ע  איצײן װ

ר. א ע ר שו ט ק ע ם אנו ט ם ס י פונ זו י א ז װ  אי
ױ ס, נ ר א י י ו ז ך א י ז או ז יצאנדאז, אי  די אי

ע טרי ם דו אינ ס־ או צ ע, די קי נ צי נ ײ או א ען װ  מ
w\ עז םינ פער די נע ט םויצ שע ע־ םי עז  ״געװ

ע״ □ נ טי א ב ע צ א ן ב ט או י םי זו ל א ױ םי צ  ״
״ ע נ טי ם ס. תונ רער שו םעקכד אנו ס

ט ײן סי ם, א ר א ען װ ט םעז װ ם ע  דעם נ
ם ע מיינ ע ^ג ד7צו א אנ ט ן »  קיצאו<ן־אינ־ דער םו

ע רי ט ם ס, גי־ו םון דו ר א עז י מ א ז ם צו ה־ םי  אי
ם רע טי א ב ע צ א ן ב ר, או ע ט ײ ב ר ן א ען או  ם

ם ^ענער ארק ס עס ם ענ ט ם ג עני װ ם ף א י ־ או ײנ  נ
ג ט, צי ענ צ א ר ט פ ג רי ען ק ען א מ נ טי כ  בא־ רי

ן גריף ד דעם םו אנ ט ש ן צו ס־ דער םו  סצאו
ע רי ט ם דו נ ן אוץ אי ר די םו ע כ א ם ק או א ן ק  אי

^עז זעיצביגע די יצאגדאן. ב ן אי א־ םו צי א ר  ״
״, ע צי א ז אי א מן סון נ ס ײ ס, ר ע ש דז ױי  םיז ו

ר םיז סצעה, לאנגעז ע ד עג ד ײ שנ ױ צ אי קאנ־ ה

פ"{. ל. י. םון

ע צי ענ ר עז גיצ. ד. א. סו ײנ ן ז אן אי ד אנ  ל
ט ק ױ פונ ן ו ױ אי ^ ג ר א ר י א ן נ אן אי ד אנ  ל

ז ץ עם אי ל ן א ע. הלענערער א אי צי ר א ם א ר  פ
צו םי ן א ײ דער אי ר ע ל ב ם ע  באצע־ די םון ג

ם םי א ס דער םון ב די ײ ט ל ענ מ אר ד ג כ ם דו נ  אי
ע ז רי אן אי ד אנ ך צ י ך זעהר או לי הנ ױ צו ע  נ

ט גאר יאר<ן, ם טי ת ד ו פי ח ע ט נ ז :או ױ אי נ
ס אר ם די האבעז י טי א ב ע צ א ס דער םרן ב די ײ  צ

ם ענ ם ר א ע ג רי ם ם דו נ ט אי בעל ם ט געגע  םי
ח סטאסס י ט או רי ם ס א־ א ך װ ר ט דער דו ײ  צ

ן ר דער םו ע אנ ס רי ע ם ״, א םי רי ע פ ס א ר פ ז *  אי
ן ען יצאנדאן אי ב א ע די ה ש די ם אי םי א ב ע ל א  ב
ן ע דער םו רי ם ס דו נ אי ס־ או ל ט ה על ב ם ע ענ  ג

ם ״, םי ם ױ או םו ען ״ ײ װ ען ז ב א ט ה א ה ע  די נ
. ען ר ה א ײי ם רי ע פ ם א ר פ

ט ע ם ר כ ע ד ע ר י ע מ די ק אי או ל ק־ ק ע ם אנו  ם
ר ע ר מו ן ט ם אאנו־אז, אי א ט װ א ט ה א ה  גע

ט אר פ ש ע פג ך געלט א ר טע די דו בעז םע  זי
ר ה א ן םאחםה דער םיז י ך םון או א  דער נ

ה, ם ח א ט ם א ט ה ײגגעצעג ײן אר אצ ז ט םי א  ס
ן ״ די אי װי א םו ס, ״ ע זנ ם בי א ט װ ך הא  זי

אן טען ד ן געהאא עז אי ל ה װי ט  אאנ־ איז אנ
. אן ר ד ע ד ע ר י ע ג ײ ט א א אן עס ה ט ע ט נ י  לו

ײן םעגעץ. ז עז עס םאר ײנ תז ז עו ע ג לכ ע  אז
״ װי א םו ער, ״ עצ או פצ נ דער װ אנ ג ײנ ר ט א  הא
אר געקאסט ײז נ עני א ױי פ צו ט), ( עג ן ס  או

ן גאר ע די אי ר ע ײ ער ט עצ אן םעז םאעגט פצ  ד
ס זעהס צאיצען עני הן. םאר׳ז פ ע ג ײנ ר  דאם א
ט אאײז ע ף, א געבען וו רי אג ע ב כ ל ע  סאר־ װ

״ טען ם װי א מו ך האבעז עם ״ אן זי ט, ד  געעםענ
ן טעז די או ער סאר צ ע ען פל ײנ ז געוחגז ז  אי
ם די ן הענ ע די םו ש רי ק אי או ל ק־ ק ע ם אנו  ם

ס, ר ע ר שו ן ט ײ או ען ז ב א ט ה כ א ם ע  געלם ג
ײ. ב ער עז ד ען עס ײ ב א ך ה ר זי ע ב  געגרינ־ א

ע די דעט ס רוי עז ג ט א דיין נ סי ם־ ל ן םי ײ או  ז
ען ב א עז ה ם ענו ז עםענעז נ עז אצע אי ײל  םון ט

ס־רײכע אאנדאז סםו צו ״ י װי א םו ער, ״ עצ  פל
ז םעז אי ך דער געסו א ר ר ק א ע די פ ש די  אי

ס ם קלאו ר ע ר שו ט ס ע ם אנו ת, — ם ם ם א ט גי  םי
ען אזא ג די ל א װ ם נ ע פ ם ל־ דער װי אי א  װ

ט רי ט ױ איז סראר ס ס, נ אר ר י ע ב ר א א  די ם
ר ע אנ ד אנ ע ל ש די ם אי םי ז באילעבא  גע־ עס אי

ג תן נו עו צען צו נ םי םרײ ע די צו צי ה ע  םון ס
ע, דער רי ם ם דו נ ס אי א ז װ ז נעלעגעז אי  אי

ע ר ע ט. זיי הענ
m ײ ינ

ע די א ע צי םי ס א טי ס טי א ט ס םון ס ט ײ ב ר  א
ם ױ ר ע ט ס ני ט םי ן אז ׳אן גי ד אי אנ ל ג  גע־ ענ

ען נ ן פי י ר ז ה ע ם ע םג ם או כ ט א ר ע ד נ ־ הו י  םו
ט ר, זענ ע ט ײ ב ר ס א א עז װ ײנ ם ז ג טי ם ע ש א  ב

ר איז ע. תן רי ט ס דו אינ צ־ עי ד א ט םיז :  דער א
ען צאיצ ײנ ט ז ר זי אני רג ז א ד אי ײ ר ס ט נ א ני  ױ
ט ר ני ה ע ױ פ ג ערך אן ו צי ם ם םו ענ ז י  אר־ טו

ר, ע ט ײ ר ב ע ענ ז ם ן םררייעז, או ײ 50 די או  טו
עז זענם ײנ ט ז ל ײ ט ן צו ײ אי ר ע ד ר ע ד נ אזו  ב

ס נ א ני ד די :ױ ע ט ײ נ ױ ם ״ ענ מ ר א ר־ ג א װ

ט הערס״ ם א םי שי ר ע ב ם ע ע־ םון מ םג  או
ג םעהר צי ר ע ט ם ענ ז י ײ די ;םו םי א ג צ א ם א  ״
ד םי טע ע ײ ם א װ ם ״ א ם ר א ל מ טיי ך אן םי ר  ע

ן ט פו כ ט א ענ ז ם, טוי ר ע ב ם ע ן ם א־ די או אגד  ל
ד נער ע ט ײ נ ױ ס * די ײ ״ ל ס ר א ל , טיי ן א י נ ו  י

ם א ם װ א ה ריי <ן»רגע צע ם ד ג ע ז ײ םוי צ ג ט  םי
ע די דער. ט ש ר י ע ױ ו ס צ נ א ני עז ױ ײנ  • נא־ ז

ע ל א ג א ען צי ט ם א ש ר ע פ ר ע מ ק ם םי ע ש ם ענ ר  ב
ר ע ב ץ אי אנ ד, ג אנ ל ן ענג ײ או מעז ז ה ן נע י רי  א

ר םאר ע ד םגלי ד ע כ ל ם א ע צי ק ע  דער םיז ם
ה ײ ר ט א־ ע ד א ד ג ענ ר ה ת ע די ו ט רי ז ד א ני  — ױ

ד די ע מ ײ ױג ״ ס , די ײ ס/ ל ר א ל ײ ר ט ע ד ױ א  ו
ז זי ם אי אנ ק א ר ב ע ם נ ר או ה ־ אי א צי די א ר  ם

ען על ען נ ם א ם נ סער״ די# אל םיי צ־ םעי  םענ
, ז א ני ו ז י ע א אי ג די ענ ם ש ם ס ב ל ע  קערפזנר־ ז
ט, ם א הן ש ן ׳זעם6ברענכך א ו ם א ע מ ע מ־ וו  םי

ם ם א ש ער ד ם גלי ה ע ט ש א ן ב ז םו י לו ע ב ש די  אי
ר, ע כ א ם ס או ם ^ א ען װ מ ײ ב ר ן א ײ די אי לי  ס

ר, נע ע פ ע ז ש ס או ענ מ ס ײ םיי ע ב ש די  בא־ אי
ם. טי א ב ע ל

י זו ױ א ס די ו די ײ ם ל ענ ם ר א ם• ג ם דו נ אי
ע ן רי ד אי אנ א ם ענג א ך ה ען זי ב הוי ע ג  צו אנ

ען א ק ױ טו ך אנ ר ם דו ען דע ש די ־ אי אנ ר ג מי  אי
ם, טען ענ ם ע ל ס ע א ט װ א עז ה ב ױ ה ע ־ אננ ײנ  א

ען ר ע ד נ א ײ א ן צו אז, אי ד אנ ט א ג־ מי סי ריי  ד
ג צי ר ע ר ם ה א ה, י רי ז צו אז אי ד אנ א־ ל װ ע  ג

ר דער רעז ת כ ענ ן צ ק דער םו או ל ד ק כ ס דו נ  אי
ע, ן רי ר די או ע אנ ד אנ ע א ש די א•5קי אי ם <ן  או
ר ז כע א ני ז ױ עז אי עוו ן עחשזטע די ג  די או

ע, ג צי נ ײ ם א א ם װ א עז ה ב הוי ע  ארגא״ צו אגג
ען ר זי ע די ני ש די ר אי ע ד ײ שנ עז־ ם א ־ ד ביי ר  א

ן טער ז. » אי א גי ײו ד ײ ר ר די ם ע ר ה  הא־ םי
ען אן ב ט ד ר רי מ ענ צ אנ ר ק ע ע זיי צ אנ ע ג רגי ע  ענ

ף י ד דער או אי ם ד כ ס ן אי אז, םו ד אנ או ל  עס װ
עז ײנ ען ז װ ע ע די ג ײנ ל ס ק פ א ש ם־ ע װ  םוץ ס

״ האיצב די ע נ רי ג ם ״ םי א צעב ז באי ץ אי אנ  ג
ע רינ ר, ג ע ט ײ ב ר ז א ר די אי ע כ א ם ס או ל ױ ק  י

אז ז ני י אי זו ם א רו ען א ר א עוו ז געטא א ג  אי
א. א ם ז זי גע עז אי אנ ט ש ט גע ר ע ד עזונ פג  א

ן ע די םו ש לי ג ס ענ אנ ני ו ־י ר ע ד ײ  םוץ ארן שנ
ר דער ע נ מיי ע אג ר א ע ש אי ר ענג ע ט ײ ב ר  בא־ א

ג, נ עגו ר װ ע ב ם זי א א ם ה א ה ע ר ג ה ־ אי ײ  א
ם, גענע ײ ק ש רי ר ם ה ע אי ם ע ע ם אי ײ ק ג םי ע  ט

ז ט, אי ם לו ם- ם ם א ם ס א ז וו ט אי כ א ר ב ע ײננ ר  א
עז אר װ ע ן ג ע די םו י ע ני נ ע ם קו ע נ  עלזגםענ־ צו

ה ם טע א ם האבעז װ ר ײ ױגו ב ד אי א  אאנדאז נ
ן א. םו פ א ר ײ א ח־ ר םז

ס דער ס או ר דער פיז װ ע ש די  תצאוק־ אי
ר ע כ א אן ם י ג ז ױ ל אי א ם ײנ ם ק ען ני ו עו ו נ  צ
ם. רוי ם ג מעז דע ם ר, העכ ע ם ם צי א ט זי וו א  ה
ל א ם ט א כ ײ ר ג ר ע ז ד ר אי ע ד ענ ה ע ם ש ם ד גו עכ  ם

ם, שי ר ע ז כ עז אי עוו ך אן ג ר ן ע ^ םו נ ײ םי  םו
ם ז זענ ם .1922 אי ס אנ ז ז ר זי אי ע ם  נע־ אי

ען אנ ם ען ש ש ױ ז דזײי צו ר אי ד םי ענ ז ד טוי כ  םי
דער, ע די ארץ גלי כ א רז ז או ען אי װ ע  דאם, ג

ס א ע קיצאױז די װ רי ם ס דו נ ז אי  אזעיצכע, אי
ס א ט װ כ לי ענ ם ר ם ע כ ײ ר אז םיז צ ע ט ײ ב ר  א

עז צו ר ע ם. א וו א ב ע אל ן ב י או זו י א ם װ ע ם  כ
ט אוי)* (*לוס ײ )11 ז



באוועגונג ארבײטער דער אין מאנאט צו מאנאט פון
*sal ־■ » ו י5ז ’ ו*» ®י ’&*״י י <» *רמי«►

פןןרבער .v פון

pױניאניזיר־ די איז ארבײםער די אױך ור

 היעםינם פייערוגגען דעי״ .צזדבאר די
m r אוננמראױידט וו*ס וחנניג זיד ה*מן 

 אםעריסאנער חנם םון פיתרומעז די פון
 פריזמרדינע צ«8 אין ארביים פון ױם״םוב

an .trrnr* >*ניפייערם איז ט tmmw 
mro געזעצצימר אצנןםיינער »ן אצם 

 ױם־ *רבײמר ספעוױונצזר »צם וד יוס־טוב
םוכ.

 פוז פראסצאםאןויעם און רעחנם די אין
 איז םיחחנר ױני*ז םױיד םאר׳פיידזנע די

 פאקט חנר מװןורען oup*in וחננינ תחר
Dip Mm נעבורט נמר60 חנר געותן איז 

 תרי־ איןוטינען חנם איז ױם־םוג חנם פון
 צע8 די םים ארבײםםצןוזינתײם און זים

 ארכיי־ די נעבראכם חאט Dip dm צײדזנן
ivdvd *iro זיך פרעהען *ו צייכם ניס איז 

 מטסצזױרעז *ו unw איו עס ױבצזש. און
m 60 םים r נ־8 דעם אין דערגרײכתמז 

 די Dim סאכםצסזינסײם דער פון נעזיכם
 jnrn ביײוימז *ו ארױס וױיזען ױניפנס

מן םיםנצידער  בעצי די פון *ננריוי דעם מ
 נאדיננונגעז מכירות, jnrn ווויןי בחים

צענענם־םםאנדארדם. אוז
room די ro אםערי־ דער פון פיהרער 
תנוננ ױניאן טרייד פאנפד  פון האבעז באו

in m a o n אפםיםיזם. זייער פארצארעז נים 
 די םאייספז, irorwro נרין״ •ר׳טיחננם

 אין דעפארםםעגםם םריידס די פון פיתומר
m (״ אװ x א. חןר  tn sm. נ נ י נ  מ
x און  jnw m זייעחז אין *ן וױיזעז פרעי 

 איז אז דעי. צעיבאר צנבוד םאניפעםםזנז
room די ro ײניז םרעידס פתפגיזירםע  י
ױדמדסמיצס די  נעטנינמז גיט *פיוניעצ וו

op .trum n פר־ נים די נעווען דיגעז 
 נים באצאננעז װעצכע *רכייסער נאניזירנת

w פיין o srsp וואס troan םעהרסכמנס 
 פאר־ און מכירות מ׳פנינמנזן פון געציםען

באדיגטננען. ארבײטס ערנערםע
 נוײ און rou נאנץ 8 *פםיםיזם איו

 פיוד ױניפן םרייד פאר אײגעגטאםט םינז
8 .i n *אין סאר פיחחס posp&r וױי־ 

tro 8 איז פארצירעז נים דך tram*»פח 
 ותז גערןדם אבער דאם pm ווען םיט
 םיט האנד אין נד8ה געחם פפסיםיזם חס־

 טעםינפײם *unauneavu* פמרניאמר »ן
ו  אוז ניחנרצאנעם ײייםעחנ פזן פארהיכתז ז

 פאזיזיע^ פ»רצ*רענע די *וריפמװינןן
 זיד נדעצם8רװ8פ ותצכזנר אבער אפסינדוס

 מזיסםירענדע די כים *ופריותנחיים 8 אין
 צםובה״-מםיםוננ וו .גם 8 1אי באדיעומז,

 געפעוזר־ 8 תפא ,up n$ro פיח גים איז
 פארוױנם פפסינדזם 8<8 חסײז• צימד

flit האםנונגען שארמע םים
fui ױם i באצעב«סים די געאעגעגחײם 
הו ממ־י  צזנבענס־ די אוגמנרזװגחובען סנ

ארבייבתר. n פון נאוימגונמס
 »ז אלעםען נאך דאר איז *םת דעד

a «ון n געליכתז חאבען קוײזיס אחוםימנז 
ארבײכתר ^רנאגיזירםע גיט די ב^ויז נים

 די אין ,TB*a אויפ׳ן אםת, םריידס. םע
 גע־ וױידזמ-ססײאם די זײנקן אנריםענםם

 אבער זײנעז פאקטיע זעצבע. די בציבעז
 געװארעז. נעמניםען איבעראצ עכירות די

 צום טריידע, ביאדיגג יארהער גױ די איז
 1&20 אצץ גאך שכירות די זײנען ביישאיצ,

 ארבײט. שםונדען 8 םאר טאג א דאאאר
 •אאכד •עינטער, סאריענטער, יעדער אבער

 אז זאגעז אײך וועם בריקאעיער און בער
 ױג־ דעם נים ^ריגמ זײ םון סײנער כםעם

 איז ותרם ם;*ג א דאאאר 10 י*ךסקע<
 גוטעז א םאר גערעכענם חײנט םריידס די

 דא־ 8—7 םאר ארבײמעז םיצע געהאאכג
םאג. א אר5<

 מדיידס ױניאניזירטע אנדערע די אין
 ירינ־ די םון מי*ייכט אויטנאכת דער םיט

 די איז וױ בעםער נים $אגע די איז םערס,
 געשנײ זײנען וױידזאמם טרייד^ ביצדיננ

 ארץ אינקס. און רעכסם נעווארעז סען
 אגרי־ די איז וואס דעדםים זיך םדייסםעז

 םקעיאם אאטע די םאדבליבען זײנען כתנטם
 וױײ די געמניםען םעז האם אםיציעל און

 ארבײפתר, ניכדױגיאז די םון באויז דזמעס
*צײן. זיך אינארען םיינם

* * *

 עםעדם אנדערע די םון אויסנאהם אן
 און ^קאגא פון יוניאנם די גערועז זײנעז

 אװ םעדערײעאן מיסאגא די באלםיםאר.
 םארװאנדע^ט ױם־טוב דעם האם צעיבאר

 ארבײטסלאזיג־ געגען פראטעםט־טאנ א אין
 ױנ־ זיחנרע םון םאהנעז די אונמער תיים.
 ארגא־ טויזענטער הוגזתרטע האבעז יאנם

 טאנ דעם דעםאנסטרירם ארבײמער ניזירטע
 עםוגדען גאסעז. שיסאגאער די איבער

 גע־ זיך #ראטעםם־פאראד דער האם אאנג
 םטא־ צום בולעװארד םישיגעז דורך צוינען
 גאנץ געוועז דארם זײנעז רעדעם די דױב^

 וײ וואס באויז איז םארדריס^יך מארםזג
 פאר רענירונב דער געגען רעדע עאדפםטע

 ארבײטס^אזע רי םעז5הע צו טאז גיט נאר
 א מון ניט געווארעז געהאיצםען נראו איז

מד א םון דוקא נאר ױניאךפיהרער איי  ת
 םארעי גאווערגאר םון ■אליםימן, איסטימצן

אסלאהאםא. פון
 *עיבאר אװ פעדערײ^יאז באאםיםאר די

 מד ניט גאנצען אין יאחר חיינסינם חאם
 ם. הענרי פרעזידענם דעי. לעיבאר טײעוים

 םםעיפד א איז צרקצערט האט בראעגיע
 פאד ריכםיג ניט נצוועז װאלט עם אז םצנם

 פראוחנז און זיך פחנחען צו מגיאנם די
 צעחנדאיגע וואס ציים חנר איז מםחות

 די נויפג לײחנן ארבײפמר םויזעגחנר
 אױםנעגעבעז נעדארפט וואאט וואם נעאט

יעהר־ דעם אוז פייערוגג דער אויוי וחנרעז

 צו װערען םארגוצט וועם באנקעם ליכעז
ארבײטסיצאזע. די הע^םען

* * *
 דער זיך האט ױניאנס אידישע די איז
 וױכ־ םאגכע םים אויםגעצײכענם םאנאם

 םרצהליכע איבעריגם ^ייז גיט כאטע טיגע
 אמאאגאםייםעד דער אין געמעהענימען.

 אנכר זיר האט ױניאן װאירסערם ^אדינג
 רזשענער^ל דעם צוױעעז סאםןי א װיקעאם

 ^א־ םון אדםיניםטראציע דער םים אםיס
 םע• דער אאקא*, םיז םיהרער ת .4 קא*

 םאד־ זײנען םעסרעטער, דער און נעדזעער
 עק־ תשענערא^ דער םאר געװארען הילאגט

 םארברויכט האבעז זײ אז באארה זעסוםױו
 נעלמ סוםע גרויסע א צוחגקעז אנדערע י1אוי
 ארבײםסאאזע די הצאםעז צו םאנד דעם םון

 א דורך געווארעז געמאםעז איז וחנ^כער
 ארבײטענדע די װאם טעקם ספעציעאען
 דער ווען געצאהאכג האבען םיטגאידער
 אויםגעםאדערם האט סעקרעטער דזשעגעראא

 צ^טע־ אין סוםעז צו פיהרער יצאמאצע די
 זיך זײ האבען ^אקאיצ םון ביכער די לע\

 האט עסזעסוםיװ דזשענעראצ די אנטזאנט.
 ױניאן דער םון םוםפעגדירם דערםאר זײ
 האם עם אאסאא. דעם איבערגענומעז איז
 סאםף. םארביטערםער א אנםוױסעאט זיך
 גע- זיך האבען צאקאיצ םון באאםטע די

 אינדדצאנק־ אז נאר סאורם איז ווענדעם
 אריבערנעםרא־ אויך איז קאםוי דער שאן.

 קא־ םאנכע שעפער. די איז געווארען גען
 בא־ אאסא^ע די םים מען5הא ווע^כע טערס
 םון געװארעז ארונטערגענוכתז זײנען אםםע

 געםא^ען אויך שױן איז עס דזשאבם. די
 וחןי־ <ןאטער א קאםוי. דעם איז קרבז א

 דזמענעראצ דער םיט נעהאאטצז האם כצר
 צום גצווארעז דערמאסען איז עקזעקוטיװ

מויט.
 אםא^גאםיימעד דער אין סאםף דער
 םאך־ אנדערע די און א<ןא*5 דעם צוױ^מז

 דזשאינט יארסער נױ דער און צאפאצעז
 סאם^ דער גייער. קײז נים איז באארד

 גאנץ א םארדעקטערהײד אן *ױן גײם
 אנחנרע די םיז ארבײםער די צייט. צאנגע
 םיס איז באקילאנם כםדר זיך האבען םאכען
 קאםצרס דעזי םון םיהרער די אױף רעכם

 סא־ די םאר חנחות פריגעז זיי אז ײניאן,
 ארבײטער די םוז ^פביז דעם אויוי םערס

 בא־ זיעעז זײ פאכען. אנדערע זײ םון
 די דערלאזעז זײ אז געווארצז, עואדמם
 ארביים גזדפגיםענע ארויםםיהרען באסעם

 אזוי םאון. אװ אוס מעפער סקענ איז
 ארבײם האבען סאטצרם זייערע וױ צאגנ

 זיך זײ פיסערעז אצבעז א םאכצז און
 איז מניידצרס אפערייםארס, די וואס ניט,

י פוץ פרעםערס  אום געהעז עעפער ױניאן ו
 דער הונגער. םון שםארבען אוז ^יחײג

 און סילוחנרםאז פירםע דער בײ םטוײיק
 דער פיז םיםגלידער סאםצרם, וואו םוירנער,

 ארביײ אנדערצ די אויוי סקעבעז ױניאן
איז פאחצארםם נאך קאםזי דעם חאם פתר

, ר ע ב א ט ק 9 ט יז ^ו93ו א

 דער אין ארויסנעסוםען עס איז ענדאיך
עםענטיציכקײט.

* * *

 װערם װירער ױניאן םאריערס דער אין
 פרײ ברײנגען צו םארזוך א געמאכט איצט

 און גרופען םארשידענע די צוױשען חגן
 ױניאן דאזיגע די בער5װע אויף גרופסעס

 ארביײ די םון אאגע די צעעפיציטערט. איז
W זעהר א איז םאד־טוײיד חנם אין 

 בא־ זיך האבעז באלעבאטים די שיצעכטזג
 קרײ אינדוםםריעיצען דעם םים סײ נוצט

 אנ־ זיך טרײד דעם אין האם װאם זים
 אגדערע די אין װי פריער םי^ געהויבען

 דער םיט סײ און לאנה אין אינדוםטריען
 רײהען ארבײטער די אין דעםאראיציזאציע

 דורך פריהער אגטװיקעצם זיד האט וועצכע
 און האםוגיםטען די נעגען סאםןי דעם

 צוױשען צװיסםיגקײטעז די דורך נאכדעם
 די גרופסעם. און גרופען םארמידענע די

 און טרייד איז ארבײטסיצאזע צאה^ גרויסע
 די צואיב ױניאן דער סון עוואכקײם די

 גע״ באםעם די האט רײסערייען, אינער^יכע
 בײ אוחנסצונעםעז געלעגענהײט א געבען

 וואם געװינםען אצע כםעם ארבײםער די
 יאהר 13 דורך דערמלאגען זיך האבען זײ
 אנשטרענ־ און סאםןי ארגאניזירטען םיז
 םאר־ א געםאכט ווערט איצםער jגונ
 םון ארבײםעד אצע םאראײגיגען צו זוך

 שםאר<ן און באםעםםיגען צוריק און טרײד
 צו בכח זײן זאא זי אז ױניאז די םאכען

 אנגריו* דעם געגען ארבײטער די באשיצען
 אעבענם־ זײערע אויף באלעבאטים די םון

באדינגוגגען.
 אן אויםהאםערען קענען סאעפ אויב

 צװײ ארגאניזאציע םעסטע אײנהײםאיכע
 שויז םאריערם די האבעז ארבײםער, שען

 םעכ־ די םון אײנע האבען געדארפם איצם
 האבען באצעבאםים רי ױגיאנם. טיגסכמ

 גזד ניט יאהד פיר ^עצמע די דורך זײ
 א איצט דא דעריבער איז עס שאנעוועם.
 םאר־ באםת זאלען םאריער די אז האםענונג

 פער־ און פאאיטישע קאײגאימ אאע נעםעז
 אײנינסײם שאםצן און אריוודעט זענאיכע

וײיען. זייערע אין
 די םון וואונש דער איז or שםארס װי

 צו גרופען פארשידענע די םון פיהרער
 ױניאן פארתרם דעד איז אײניגקײס שאפען

 אפי^ו זיעען זײ וואס םאסם דער באוױיזם
 קאםוניסםישע די איינצואאדזח איעגעגאנגען

ססעכ־אפאזיציע דעד פון ײניאדברצכער
 צו שיינם אבער דאס סאנםעזתבצעז, n צן

 םאר ארבײם. ארױסגעווארםענע אז זייז
 אר־ די צוױשען פרידעז וואילם םענשעז די

 גאנמר זיתר אוםנציס. אן געוחנן בײטער
 שנאה הא^ אויםהעצען איז באשםײם כח
 ארבייםער. די צוױשען צאנסערײען און
 ש^ײ נים שלום קיק ותילען און קענען זיי

םעז.
 צו סאםוניסמעז די פין איינצאדעז דאם

 נעוױסצן א אין אבער ווצם סאנפערענץ דער
 האם איינאאדונג די גוצען. ברענגעז יא זיז
 װינקעל א אין סארשפארם קאםוניםםען די

פון ארוגםצרצואווארפעז זײ צװיננם און

 אייניגסײט םאר קעםםער םון סאסקע די זיך
 דעםא־ דעם םיט ארבײטער. די צװישען
 *םאראייניגםעז א פאר געשריי גאגישען
 םאגכע נארען צו געאונגען זײ איז פראגט״

 די אז גצויבען זײ םאכען און ארבײםער
 יר־ אײן האבמז באםת זוייצען קאמוגיםטען

 פאאי־ פון הערשאפם דער פון םרײ ניאן
 םוזען די וועצעז איצם פארטייען. םישע
 קיצײזע^ א ב^ויז װייצען זײ אז אםען זאגען
 דער םון קגאםעצ אונטער׳ן יציגען זאא װאס

 דאם דיקםאםור. פארטײ סאםוניםםישער
 אוײ די עםעגען ארבײטער םיצע גאר װעט
*) אויםניכטערעז. זײ און גען

8*8
 איצם געהם םאכער פאקעכדבוך די בײ

 אדםיגים־ איצםע די עצעסשאנ^ סררה א
 אפשםײ אוםצוםרוי אן דורך איז םראציע

 גזד געצװאונגען םיםגיצידער די םון םונג
םערםין. םים׳ן אין רעזיגנירען צו װארעז

 אזז צוברעקעיצם איז ױגיאן די אויך
 נדופ־ םוצען האצבען א אויוי צעשפיציםערם

 כױם ריזיקירען צו גריים זײנען װעילכע סעס,
 אויםגעמבםםע איצע םים און ױניאן דער

 זיך האבען ארבײםער די װאם באדינגונגען
 אײגענע די באםרידיגען צו אום דערשיצאגען
 געג״ וײ םים אפרעכעגען זיך און אםביציעם

נער.
 צװײ ציים ױניאן די ארום זיך רייסען

 שדים קאםוגיסםישע די בײ און זיך שעז
ױ^ם די ושםחר.. ששון איז  רייבען כאו
 א גאך שםחה. פאר העגד די שוין זיך

חורבן. םון שוועא אויפ׳ן איז ױגיאן
 ארום־ םאכער פאסעם־בוך די זיך װעיצען

 שדים די פאריאגעז און ציים אין קוקען
 שדים די וועילעז אדער ױניאן? דער פון

 געק־ די םאכער? פאקעכדבוך די פאריאגען
באוױיזען. עס ותילען זואכעז פאד סמע

* * * t
 וױיכע די איז סםרייקס םון כװא^יע די
 אהייא, פענסילוױעת, םון גרובען סייצען

 צזד איז סענםאסי און וועםכדוױרדזשיניא
o א) געווארען שיצאגען n ומ־ שםייגערנאם 

 דתרע און באםעם דײ םון דצרשםאנד
 הוגגער, רעגירונבען. ע5#צאק און סםיים

ןװריקנזד האבעז באום און םעראר גוים

םײ דער פח אנםערקוע
ק די אויב זעהר, *דויי»לען םי ק  גזנײזנן *יז מ

 די ארײנצופיארען ■ראבזגן די ריכםיגע. »
ײ »ון װיגקעל » אין ק^םוגיסםזען  ןמיויגגען ז

 רו. Jt m מאסקע די זיך ®ון ארונםזערזואװ^זגן
ײנען  באויײ יזהזנם ױן •ראבען די װי «ונקם ז

 *ויןי װירקען געװ^ל* װאס דײפמז, דועז
y r 'o n »] ר^רטעי־: די םים קאז*ק ,Tyonyy 

ײ ך, ז eonpr ?אזאק חער דער העד זי
ד  אוג- ?יך נעבמ םען ווען און גי*. אבער זי
ען טער ר מ * «י ר״נ  » אין טאםוגיספמנן די א

ײן םען ד«רף װיגקעל, בזד, ז ײ זי  ײזך^ן ז
מ ז ײין צדריק ארײנמארזנן יראבירזנן :י  ײ

 האםז עס ײעםען ווער *ר*גע » זיך ®»נגט
ן סאנערידע די װיגקןל. »ין אר״נגע*»ארט ו • 

 קאםוניס־ אל&ת »ז »יז ®ר*:ם ®^ראײגיגטען »
 דירכגציאלצז• לאנג *יז װאס עושיגדונג, םי«ע

 זײערע קאםוגיסםען די בײ נעםזנן װאס צו און
? ערמינדוגגעז דורכגע*צלזנ:ע

 די איז םיינערם צאהיצ גרויסע א טריבען
 א^ץ באצעבאםים די םוען איצם גרובען.

 די םון גקםה נעםען צו קענעז זײ וואס
 א פאד קעםםען צו נעוואנט האבען װאס

ברויכג ביסען גרעסצר
 םון באדיגער די האבען קעגםאקי אין

 גרעגד־־ א אוועקגעזעצם קױצעךבאסעס די
 גזד אנה^אגעז םים האגע^ם זי און דזשורי

 פאר א סםרײקער. אויםגעםאםערםע וײ נען
 איינ־ דארם דיגען םײנער קויאען הונחגרם

 הוגדעדם א ארום םורכחג אין געשפארם
 םארברזד אצערליי איז אנגעקצאגם ווערען
 הזד במ גדאד, ערשםען םארד פון כענס,

 אנ־ זײ בו־עגגעז גזןוואצד־סאםען. צו צעז
 ניכס זיך די איי^ען םזײתא א צו נעק^אגםע

 צצזורײצפאוי גים נלייכער זיי םאר איז עם
 האלסעז בעסער און כדיגונג עפעגם^ימ די
םורכמג אין לעננעד רואס םםרײקער די

גוי־ דדינגענד איז םייגער די םאר הי^
 ארויסנעװאר־ םען האם זיי פון םייצע בױג
 זיך װאלנעחח די און הייזער די םון םען
 הי־ פריתן אונםער׳ן םאםיציעם דתרע כדם
 סםדיי־ זײ װעם הילןי םינאנציעלע 3םע

 מד גיס אויב םעבילימייס, א נעבען סער
 זיך ודיגיגםםצנם איז םםרייק דזןם וױנצז

 אדנאניזידמז אץ אוי^ צוריהצוציהען
 םײ- די העצניעז םוזען יתיאנם די אוםן.
 לאמג רישצםיפר דתר איז נערס

* * *
 אין דידעדותבעד זײ פון ססרייק דער

 א נעיצונבצז. םייצוױמ איז פעםערסאז
 נעסזד תאכען םאבריתאגםעז צאיצ היכשע

 פאבד צאהצ א אין ירניאן. דער םים מעיצם
 סםד׳ייקעד זײ נאך. כהןן םםרייקם ריקעז

 קאם־ װיכםימנ עםיצימ אגגעםיהרם האבען
 ךײ האם װזןלכע פאציצייי, דער םים םען

 םאבכע פיקעםען דערצאזען צו ניס נעזוכט
 העבדי זײ װי פאבדיקען, גרריסע די פון

 א נאך און היליפםאן פון פױ^ דאהערםי
 אזיסמפיהרכג גים האם פאיציזױי וײ פאר,

מן סםד׳יימרס די א  דאם אויסנזמעםםם ה
שעפעד, די פריד׳ליך פיקעםצן צו רעכם

 םעקסםיל צםעדסאנעד1 דזנר אויך
 םעהר פיל אויפגעטאן זיכער װאלם םםרייק

 אייי נעװעז וראלםען ארבייסעד אלע גועז
מר צתאסצז. נעםםרייקם און ניג  אױך א

 א מנגםען ןניטסצאסזפ די האבען דארם
האםר־ די האם וױ דארם, האנד.

 םעהר אאחנבצבזנן דך קלײזע^ ניםםישע
 איהדצ איץ יוגי*ז די צזריסיגדיספרזד םיס

 םיס אין העצעס רעמאנאנישצ כדם םיהרעד,
 וױ אדױסםדעםדנמז, פראװאפאסאדישצ

ד *יח אדבייספד די ארנאניזירזנן םים  ס
ו *ח באלעבאםים• די תעספעז לי  םיד מ

»ױך. rw א <מז יזמי. םעז זאנם ימנן
 םםד׳״ק פעםערסאנער דזנר װיפיל אוי^

 אײנמ־ די דאגק א עם אמ ערפאלג אן אמ
liu צז נעצונבעז איז עם רואס קיים w 
w ידנייטמד דעד צווישען סםױק ז׳םאר ye 

9w דזנד pn רראירקצדס ם̂י v v b c Hm. 
ש איז ערפאלנ דער ודאס דאס  jc/jtfrvt נ
 אי0 ברעמזײשעד דעד ןקצאגהארפ צז איז
פאםתיסםנן. די םיז םיק
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נאטיצען צײמ■ און ױניאן
חעלין. j מון

 עאי־ א«עז די האם םאגאט פאריגען
 איהר געפייצרם אגחשעצעס צאס שםאדם

 צוויי פון םשך אין מבורםםםאג. טען150
מן א  פייערונ־ פארשיידזגנע האבצן צייט וו

 גצאריפיצירם פאראגשםאצטוגגען pm »ן
 גרוײ דער םון עגםוױפצוע און געשיכםע די

 םון קינדעד שטאדט. מאציפארגיער סער
 איז פארשטעצם •צוטאתראטען אסעריקאגער

 סע־ און פרינצען שפאגישע םון קאסםױכמן
 םים פערד אױןי רימתנדיג האבען ניאוײםאס
 ציבע־ םים און תאנד דער אין גיםארעם

מן די אויןי ציד*ר  ■*רזאניפ״ געזאצם צי
*prv שפאנישלז פון זיים ראםאגםיש* די 

 װנ דער בײ געהערשט האם װאם גייםס,
נעבוריג אגדזשצצצס׳ צאס פון

 אנדזשעצעם׳ צאם איז אםת׳ן דער *ין
 ראםאנטיפ אזוי גים גאר שױן געשיכםע

 מד דאם חאבען שםאדט־טאםעם זײ וױ
 ױביצעאום רער דודך פאדש<מ**ז װאצם

 דו<ןא האם אגחשעצעס צאס ״פיעססא״.
 *נגד איחר און געשיכםצ פראזאאישע צו א

 העכסט־ א אויף םארגצקוםען איז וױקצוע
 *אס פון ארבײםער די אוםן. וואמנזײגען
 געהאם נים זיך זיםגר חאבען אגדזשזנצעט

 פייערונגען, דאזיגע וײ םים אימנרצומנםעז
 צאם פון עגמוױקצוגג און וואוקם דער וױיצ

 דעם אױןי פארגעקוםען איז אנדזשעצעס
 דורך און ארבײם ארגאגיזירםעד פון חשבח

 מאי־ איעז דער ניוז פא»ור*גץ-קאםוי דעם
ד ארגאניזידטע געגען •ראדוקציע מ  מ

אדבײם.
געװא־ געםויםט איז אנדזשאצעם צאם

 אין אח חענד, יעזואיםישע פרוםע פון רען
 איהר האט געשיכמא איחר פון םשך נאנצען

 די פון טוי^־װאסער מנאסציאנערזג דאס
 האט זי און פארםאצגם יעזואיםען שפאגישצ
 םוז שיםעצ רעאתציאגמרעז דעם איעםאצ

ם גים ויך מנ ע  צייט דער איז אאוױשען. נ
תן  n םיציפ גאווערנאר שאאנישמר דאר ו

חנ תג  יאהד פופציג און חוגדערם םים האט ו
 אנדדפזד צאם עםאדם די געגזײנדעט *ורי^

תן חאס אג  גרוײ איבער מחזנרמט מי
y חאט און ותצם־םייצמז סז t אונ־ געפונען 

 פאםויציעעז דעם פזז אײגפצוס can «נר
ע די נדם פאנסכ^ מ אני  זיי־ םאצדאכמן ^

 יזד תאםויציעע םיםנעמוםעז איבעדאצ נאן
 פון אױסרייד דעם אוגםער און וואינמנז

 דער־ איבעראצ זיי חאנען יןריסםיניזאציע
 עסםפצואםאציע. פרוכת א נעטדיבען װײצזנ

 אינ• זײ אין זיי האבעז סאציפארגיא ייין
 אויסבוימוננס״ גונתז א מפונען דיאנזנר

 אויםגעשפריים דא חאבעז און סאםנדיאצ
n r n געזעצ־ גאנצען חגם אויןי צאפעס 

 זײ װאט סי^אנס די צעביז. עאפםציכען
 האבען וחנגעז נאטס פאו מנבױם חאגען

פון עוױיט אוז בצום ותם םים נענױס זיי

 צוריסגעשםא־ און םעקסיקאגער אריםע די
אינדיאנער. נענע

 בא״ 1810 איז זיך האט םעקסיקא ווען
 הער־ עפאנישער פחנםדער דער פון פריים

 אנדזעעצעם צאס פון גורצ חנד איז עאםכ^
 םעססי^אניעע די געװאחנן. בעםער נים

 נע־ אגדזעעצעס צאס םון האט רעגירונג
 געפעהר־ אצע פאר עטראף־ארם א טאכט
 םים איז מטאדט די און פארברעכער ציכצ
 כמק־ כױם געווארען פארפצימם צײט דער

 אוננתרוועצכדהעצ־ און רויבער סיקאגחצע
דעז•

תן  1848 איז איז אנדדצעצעס צאס ו
 אםעריסאגער דער םיז געװארעז באהערעם

 פון נעווארעז פארװאנדעצם זי איז ארםעזג
 און יעזואיטען עפאניעע פאר סעקא א

 פוז נתתא א איז גענגםמערס םעתסי?אנישע
 דער איז אפען־עאפניקעס. אםעריקאנער

 זי זײם קאציםארניא, פון געמיכטע גאנצער
 האמ אםעריקא, פון טייצ א געװארעז איז

 רעאקציאנצרע א געמפיצט עצעסrאנדז צאס
 פראגרעםױתר דער צו געגענזאץ איז ראצע
 םראג־ םאן געעפיצט האט עס װאס ראצע

 ד• באםריתן םאר ^אםף אין ציסקא.
 געהאצטען פראנציםסא סאן האט מקצאםען

 צאם װעחרענד אבאצימיניםטען, די םיט
 שקצא־ די םים געהאצטען האט אגדדצעצעס

תן םען־םרייבער.  אין אינדוםטריע די ו
 אנכד צו אננעפאננעז זיך האט אםעריקא

 אויך טײצוױיז פצטערצוr איז און וױהאעז
 זי האט קאציפארניא אין ארײנגעדרונגען

 םראנ־ סאן איז ענטוױסעצם צועחפט זיך
 אינדוסטריע גאנצע די כםעם און ציםסא

 פראדוקציע. ױניאן ארויסנעגעבעז האט
 חאט יאהדהונדערט צעצםען פון םוןי צום
 ‘קאנקורי צו אנגעםאגנעז אנדזעעצעם צאס
 eg* איען וורך פדאגציסקא סאן םיט רען

 קאנקורענץ־ דאזיגער דער פראדוקציזג
 דעם פון יאהרען yvtrxp די אין האט קאםח

 זײן דערגרײכט יאהרהונדערם חײנטיגען
 איײ צו נעםיהרט האם און עטוםע העכםטע

 דער אין םראגעדיעם גרעסםע די םון נעד
באוועגוננ. ױניאן טרייד אכמריסאנער

 אין צרד־ציטערניע דער נאך ,1906 איז
 שמאדם דער איז זיך האט םראנציססא, םאן

 און בוײםעםיגסײט גרויסע א אנמפאנגען
 אר־ אין םאנגעצ א נעפיהצט זיך האם עם

 אט אויסגענוצם האט ױניאז די בײטער.
 איהר םארםעסםיגט האט און צועםאנד חנם

 איז פראנציםסא סאן גאנץ ארנאגזאצי^
 הא־ ארבײכמר די גצווארעז. ארגאניזירט

 אײנפצוס שטארקעז אזא נעהאט דארט בען
 פאציםיש אויטכענוצט איחם חאבען די אז

 ארבייטע- אן געגרינדעט דארם חאבען און
 ארוים־ ציים יענער צו חאבען זײ פארםיי.

 םא- קאנדידאט אײגענעם אן נעשטעצט
זעצ־ דערי צו ערוחנחצפג איחם און םעיאי■

 פראנציסקא סאן וי אבער האט צייט בער
 םיהצען צו שטארק אנגעםאנגען איגדוסטריע

 פראדוק־ שאפ אפען די םון תאנסורענץ די
 האפען דער אנדזשעצעכ^ צאס אין ציע
 האט אנדזשעצעס צאס כײ פעדרא טאן פון

 דער בײ נײװי־אינדוםטריע די צוגעגוםען
 איגוועסם־ נײע פראנציסקא. סאן אין בעי

 אנדזשן- צאם קײן געגאגגען זײנען םזננמם
ס  און םראגציםסא סאן קײן אגשטאט מ

 זײנען אײגענטיםער םאבריס דארםיגע די
 געצװאו:־ תאט דאם אוםרוהיג געײארעז

 ױניאז־טזד א אנצוםאנגען ױניאנם די גען
 האבען זײ אגדזשעצע^ צאס אין םיגקייט

 אוםגעוועחנ־ אן אגגעםראםען דארט אבער
 דע• םצד געננערשאםט און שנאח ציכצ
 וועםזנם אז .םייםז״, אנדזשעצעםער צאס

 גע־ געװעזענער א נעשטאנען איז עם שפיץ
 ערגםטען םון שאפניק אםען »ן נעראצ,
 דער צו געםיהרט האט דאם איז םארם״

 אםעריקא־ דער אין טראגעדיע םעשגאםארא
 דעם נאר באוועגו^ ױניאז םרייד נער

 םעסגאםארא־פראצעס דעם פיז אויםגאנג
 דעם אויפנעהויבעז שעפער אםען די האבעז

 חוצפח איז םוט באזוגדערען א םיט קאפ
 נע• אנדזשעצעם צאם איז דעמאצם זײם איז

 אפעז אצע םון ציבצינגס־ארם דער װארען
 האבען מגיאנם ארבײםער די שאפניסעם.

 דעד־ געקענם נים דעםאצם זײט נאך זיך
 נאר איז קאםםס־צוסם זייער אוז האצען

 איז פאראציזירם. וױ טאג חײנטיגעז ביז׳ז
 אפעז צװישען קאםף שוחנרען דאזיגען דעם

 אויך האם ױגיאךפראדוקציע און שאפיזם
 םאד־ צאהן אײז נים אינםערנעשאגאצ די

 םיהצען ארבײטער אידישע די און צוירעז,
 גײםש שאפ איעז שענדציכעז דעם גום צו

שטאדם. ױביצעאום בציהענדער דער םון
 אנ־ צאם האט 1910 יאהר דעם צו ביז

 םערטעצ א גאנצעז אין געצעהצם דזשעצעם
 הע־ זי צעהצם איצט אײגװאוינער. םיציאז

 םצגשען. םערםעצ א און םיציאן א כער
 גרעס־ דער אז ניט, צוױיםעצ קײז איז עס

 םאד־ איז ענםװיקצונג איהר םון םייצ מער
 ארבײטערס׳ די םיז חשבון אוים׳ז געסוכתז
 ארבײט שווערםםע די פראצע. שווערער

 אג־ און םעקםיקאנער די געטאז דא חאבעז
 ױבײ דעם ערב גרייען. עסיגראנטען דערע

 סאציםארניא םםײם חגר זײ האט צעאום
 םתנח״: *סייערע באזונדערם א צוגעטײצם

 טאר גיכדבירנער אז אױםנאהםס־געזעץ דעם
 רעגירונגס־אר־ בײ באשעםטיגען ניט מעז

בײט.
 םראנציסקא סאן װען צײט, יעגער אין

 אינדוםטריע־ארט אײנציגער דער געװעז איז
 םאד •ראדוצירט חאט וואם וחגםם, דער איז

 וועסנר דער םאר און קאציםארניא גאנץ
 און פארטצאנד םיאמעצ, ארום טעריםאריע

 אנדזשעצעס צאס גאר ניט האט סאקאמא,
 קאגסורירען צו אנגעםאנגען איהר כײם

 פארם־ ארבײם. ױניאן םון חשבון אויפ׳ן
 נעטאז. אויך דאס האבען סיאטעצ און צאגו
 ווענײ דאס חאם ארבײםער, אידישע אוגז,
 אר־ גיפדאידישע די וױ אינםערעםירם גער

די און סאציםאדניא, נארטה איז כײמער

, ר ע ב א ט ס ->דיit 8'► 1931 א
 אכמריקא. גאגץ איבער צײט ױניאן מרײד
 אינדוםטריעז אונזערע װאס דערםאר, פשום

 אזא דצרגרייכט נים דעםאצמ גאך האמנז
 זײנעז סאנ צו חײנם אםיצו וױיטקײגג

 אוגזער אין כמגשען װעניג זעהר םאראן
 זאצ עם ותםען באװעגוג^ ױניאן טרײד

 טוט עס װאס נאכצוטראכטעז אײגםאצען
 דער איז אינדוסםריעז אידישע םימ זיך

 איץ אז גאר וױיםט םען וועםם. וױיטער
 םראגציסזא סאן איז אוז אגדזשעצעס צאס

 שעפע• דרעס און קלאוק פאראז זײנען
 בא־ אםת׳ז דער אין אצעס. איז דאס און

 א״ן אינדוסטריע דרעס און קצאוק די דארף
 אידישע די באאוםרוהיגעז ניט מאציםארניא

 שםעדט, בײדע איםם- דער אין ארבײטער
 אר־ פראנציססא, םאן און אנדזשעצעם צאס

 גים אםיצו און איםם דער םאר ניט בײםען
 געגענטייא, אין וועסם. םידעצ דער םאר

 םראנציסהא, סאן אי אנדזשעלעם, צאם אי
 אין דערוױיצע הױפכדבאדארוי זײער קויםען

 ווערם דא און שיקאגא איז און יארס נױ
n בײ^ויוי. דער אויסגעאדבײט בצויז jn 
 איײ דרעס און קצאוק די שוין האט םאר

 און סיאטעצ אין פארטצאנד, אין דוסטריע
 אגדער גאנץ א סענעדע, װאנקואװער, אין

 םארשיײ צוציב םארדינט ױ איז אויסזעהן
 א אוםשטענדעז אײגענארטיגע גאנץ דעגע,

אויםסערסזאםקײמ. באזונדער
 און פארטצאנד אין שעפער סצאוס די

 בצויז אויס ניט ארבײםען װאנסואותר אין
 צו צוקויםען םוז םען װאם באדארף יענעם

 יארק נױ םון סומען עם װאס שיפםענטם, די
 דארט נײז, וועםם. מידעצ דער םיז און

 באםרידיגען צו כדי עעפער די ארבײםען
 אויך און םארברויך ארטיגען גאגצען דעם
 און וחגםט. םידעצ און איסט דער פאר

 צוציב אםאצ, קען פראדוסציע דאזיגע די
 גע־ א װערען פראדוקציאנס־ביציגקײמ, דער

 דעם אויף ן ע ז י י ר פ די םאר םאהר
 אין און איםט דזגר אין ארבײםס־םארקעט

 שעפער דאזיגע די םידעצ־וחגסט. דער
 אינטערע• זעהר א םאר זין םיט שטעצען
 איז איז צעבעז דעם איז ערשײנוגג םאנטע

 באקציײ דאםעז רער םין ענטװיקצונג דער
 צוזאםענשטעצ דעם דורך אינדוםםריע דונגס

 דאזיגע די ארבײטם־פערסאגאצ. דעם םון
 נאר אידעךםרײ גאר נים זיינען שעפער

 אר־ גאנצער דער םריי. עםיגראנטען אויך
 אײנגע־ םון באשטעהמ בײטער־םאםעריאצ

 שוין האב איך אםעריקאנער. בוירענע
 ״גערעכ־ דער אין צוריק י»הר עטציכע םיט

 דער אין דאם דערויןי, אנגעוױזען טיגקײם״
 סט. װי שטעדט אזעצכע אין םידעצ־װעםט,

 םאראז זײנען סיםי, קענזעס און צואים
 שעםער. סצאוק און דרעס אידען־רײנע

 עםיגראנטעז־םייד־ דײםשע זיצען דארםען
 האל־ איטאציענער און םאשינעז די בײ צאך
 האנ׳־*. דער איץ פרעם־אײזען דעם סען

 ארבײמער־ דער אוים קוסט אנדערש גאנץ
 װאנקוא־ םון שעםער די אין צוזאםעגשטעצ

 זיצעז דארט פארםצאנד. םון און ווער
 די בײ םײדצאך קאצעדזש אמעריסאנער

 באיעס קאצעדזש אמערי^אנער םאשינען.
און האנד חןר איז מעםער דאס האצפתז

 ויהן זייצרע שיקען םארםערט אםעריטאנער
 איז קצאוקס פרעסעז צו שםעדם די אין

 האט םענער־איגדוםסריע דער איז דרעסע^
 דער אין פראצעם ענכדאידישונגם דער זיך

 אננעםאנען םריהער םון שוין פראדוקציע
 םא<• איצם שטעהם אםאצגאםייםעד די און
 שיצען צו אזוי וױ פראבצעם ערנםםען אן
 איד~ איהר םון ארבײטס״םעגציכקײםעז די

צוױײ pn< איז עם םיםגצידערשאםמ. שער

 זײ שטרעבם, ארבײטער אידישער יעדער
 אר־ רער םון וױ ארבײכ^ דצר בײ צענדיג

 סצאוקםאכעד די איז װערען, צו פטור בײם
 פאב״ האט װאם ערשטז^ די געווען ױניאז

 םעםבערם איעענע איהרע םון דיצירט
 וועצכע םיט באצעבאםים, סוועםערישע די
 אבער קעםםען. טאנ־םעגציך געםוזם האט זי
אנ^ שנײדער צוױי אגדערע די  ענג־ די ױני

 די ארום קאנצענטרירמ זיך האבען צישע,
 אינדוםכד שנײדער דער םון םאכען אגדערע

 איבער צושםרײט דאן זיך האם וועצכע ריע,
 שםאט וועצכער אין און פראװינצען, די

 א געעםענט זיך האט עם שטעטעצ אדער
 גע־ אויך זיך האם דארט שנײדער־םאבריס,

 צוױי די םון אײנער םון ברענטש א עםענט
 ױניאנס בײדע םון אםטםאצ און ױניאנם,

 קאנקורירם האט ױניאן אײז וױיצ צוזאמען,
 א זײן םצעגם עס און צוױיטער, דער םים

 אר־ די טרעםען צו זאך געװעהנציכע גאנץ
 טויער בײם ױניאנם בײדע םון גאגײזערם

 שצעפען זײ־םצעגען װאו םאבריס, אײן םון
 זײן צו דער — ארבײטער באטרעםענדע די

 ביציגע וױ אזוי זײנער, צו יענער און ױניאן
םארס־הענדצער.

 גאר־ ױנײטעד די װאס דעם, דאנס א
 אינגער, געװען איז ױגיאז װארסערס מעט

 האט גענײגט, םראגרעסיװער און םאדערנער
 צו געשענקם אויםםערסזאםסײם מעהר זי

 אינ־ נאדעצ דער איז ארבײטער םרויען
 םארגרע־ גװאצדיג האם זי און דוםטריע,

 ותהרענד םעםבערשים, םרויען איהר םערם
 טייצארם אײ םאםייעטי אםאצגאםייטעד די

 ט.) ס. א. די אצס ענגצאנד איז (באהאגם
 םע־ די םיט אפנעגעבען םייסטענס זיך האט
 וױיטער, יאהר א װאס און ארבײםער, נער
 נא־ צוױי די צװישען סאנסורענציע די איז

 אצץ געווארעז ױניאנם שנײדער ציאנאצע
 האט סאגסורענציע דער אין אין שטארסער,

 ױגיאז סצאוקםאכער איךישע צאנדאנער די
 רא־ באדייטענדע א שפילעז צו אנגעהויבען

 ױניאנם נאציאנאצע עננצישע בײדע די צע.
 די צו חנם׳ענעז צו אגגעהויבעז זיך האבעז

 זײ םון יעדע און קצאוסםאכער, אידישע
 צו אידצעך די ארײנסריגען נעוואצט האם
 אי־ די אנגעבאםעז האם ױניאן יעדע זיך.

vv 'i באדינגונגעז, אזעצכע קצאו<ןםאכערס 
 א; אנצושציםעז זיד רײצען זײ זאצ װאם

 זיך האבען סצאוקםאכער םך א און איהר,
^אינ־ אידישער דער םון אפגעריםעז טאקע

 באהצײדוגגם דאםען וײ אויך אז ניכ^ םעצ
w אם וחנם אינדוםכפײע n צגםאידחימגם־ 

עז גים פראצעס מן \m מנ אנ  אויםויײי ג
ז  » האמנן ארבײםעד אידישצ די און מ

 מד ■ארםיידימנז צו זיךי אויפנאבע גרויםע
 אוי^ ציגם וואם ענםוױקצוע דזנר אט גען

 וזאונשען, באצזנבאםים׳ם זײ פון ציניע רער
 אומד ײד םיםצזנן אצע םים זומנן רתצמנ

פאגםחוצ. יוגיאז׳ם דצר פון צודדעהעז

 ױניאן (זזנצבסםשנמגדימנר) דעפענדעגם״
 זתר פון בדעגםשזנס גצוואמן זײגען און

jo jo m פון אדער ווארקזנרס גארםעגם  i n
 מבציבען גים צאע אבער זיעען זיי

 •יצא צוציב ימיאנם, צנגצישצ די אזגמער
 צרצויבם •צאץ דער וואם אורזאכען,

̂  םון אײגע אבער אויסצורעכענען, נים
 צגגי די װאם גצווען איז הויפכדאורזאכען

 גאי האבעז, עקזעסוםױתם גאציאגאצע צישע
 ברענ״ איןײשצ די אז געפאדערכ^ טירציך,

 און דעםאקראםיש םיהרען זיך זאצען םשעם
 פון (געזעצעז) רוצם די אויםפאצגען זאצען

 ארבײכמר אידישע די וועהרענד ױניאז, דער
 אונכמרװארםצז נעוואצט גיט זיך האבעז

תז בײ דיסזייא^ין. א אונםער  זײנען אי
 יעדער איז רביט׳נ^ םשה *םוישעםי׳ אצע

 םיהרער א אציין איז ער אז זאגם, ^מוישע״
 ניט דעה תיין קײנצם בײ דאחי ער און

 די אז גצזתז, איז רעזוצםאם דער םרעגען.
 הא־ וואם קצאוקםאכער, אידישצ צאנדאנער

 ענ*־ די א( אגגעשצאסעז געהאם זיך בעז
 און אפגעריסעז זיך האבען ױניאנם, צישע
 .אינדעפער •yn צו צוריקגעקוםעז זײגען

 װעהרענד ױניאן, םענמעצ־כדיקערם דענם״
 שגײחנר־ארמי־ אידישע הוגדערם עטציכע

 ®יא־ די ן%א געארבײם האבען װאס טער,
 מאקע און נעווארען, דאן זײ:עז וױנצען,

 בדםנצי- םא^ הײגמיגעז אויח ביז נעבציבען
 אדעי וואדקערם, גארםענם דער םון דער
 אידישע באזונדערע איז jd ס. א. דער םון

ברענםשעס.
 םים פאסירתנעז וױיםערע די (װעגעז

 צװײמען אין — קצאוקםאמגר אידישע די
ארטיקעצ).

ר ע נ א ט ס א ס ב ע ר פ ד א ־ ש א  ב
ט ק נ א ם ד א אן. ש מ ר ע ש מ

 1סי םיםינג שאפ באזוככתז גום א בײ
 איעשטי־ איז שאפ דרעס רוביז׳ם דזש.
מן צו געווארעז באשצאסעז םיג  באדאנ
 םיצ־ בר. שאי-םשערםאן געװעזענעם דעם

 דעם אננעהאצםיז האם װעצמר װערםאן
 אונ־ איז יאהר עםציכע היפשע פאר אםם
 שאפ דעג איז םיהרערשאםם װעכמס טער

 א אצס געװארעז אויפגעהאצםעז איםער
 האבען ארבײםער די שאפ. ױגיאן גוםער

 און שעצוננ זייער אויסגעדרייןט איםער
סיצווערםאן. בר. םאר דעספעקם

כעו8וסם8סל מנמנער ױ כײ דיט סױטישע 8
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:■m p  T i n באארד חשאינם
ר &ש§יז י ם. םון ^ ו ו מ באאדד דז*אױפ ס

j-*# '"״*** art1 Sr ##ו
Hi V*r' » ־ ’ i tl>SW

iao a אין n, נו־ לעממר חנר וואם
 אין jpiiaipi איז .תרעכםיגקיים״ סער

prm ארויסנענעבעז איז tnaiipi ענגד אן 
m r e ז» npro iprvceiaaoiB tan 

t ie, ר וחנט וואם מ m זי an א mpt 
 חנר םון ערפאצנ tan אויף ווירסוננ גוםע

 אר־ *רנאנױאציאנם ױתונפטימ יתיאנ׳ם
מג גי

 וױכ־ די tram «ל*מר זא< dp כדי
 םיר מוזען ענכמױידונג, דיזער p® םימײט

u חקרםח ttvp א *דײבען רן n  PR״
Mi Mi an  ■■hi m M ^aiaM iiiA  ttttftRLkjMNfcמן ײ חיסםארת♦ אביסעלע ו

u ביו ׳י n איז ,1919 יאחר iro n םים) 
 ippipia איין אויםנאםעס) קןיינן נוװיסע

אונזער װעצכער סיט אםןוםיאי״ןואן סע
m m m am m  ftifcAlaMi M 4 Aii •ueUkaAMk Mk 4k k — B rw n באארר T r y i  k oarm Ban 

tim e :אנרמתגט oai ״ די איז-ppoaia 
ip ie tp ') * tie סאמםיל). אינדאסםרתל 

 םאר מנםטרייקט 1919 איז Ban סעז יזען
 אן ארנאניזירם זיך Ban װאך־ארניים,
n אםאסיאיײפאז  pa םאב־םאנופעמטמור־ 

dtp זיי און m an יר די אז פארצאננם 
 ?א־ א אונטערמרײבען די םים זאל ניאן

 איבערינ איז op אנריםענם. צעקטיותן
n אזױנד  tPJatnm i i t וואס אוחאכען 
m an באוואוינען o n באארד, דזמאינט 

pa קןױ א אוגגתחווטרײבען *יי^ יזמ«ר 
 םאב־מאנו־ די םים אנריכתנט לעסטױתז

B irn ro m, די אלם באװאוסט איז װאם
**■ .j ^  f■ , • ״* f |1 ■ *ן.ןון?* ■ -d

מר .אנתריקאן״.  יענער אז ,ipoa איז זי
 בא־ ,1909 1אי דאםאלסנ^ Ban *ריט

iim נרויםע א דייםעם rup אין td t  i n 
i ױני»ז אוכזער tia סאליםי און צוננ t ױ 

 אינדיװידו־ Batoria געלי־נתים. מליינ«
t ט^ 9 מנ רי  אצע און םםרייקם גױט אנ

ru rua ,אמז san ,o גייעז װאם ז n  B e
hbum ײגיאן די m « טליכ־ »ן •אליםי

4s b, ,ר לי ד קטל*ק&יװ םוי
 t--------It I  אסאסיאיישאן ,״אםעריקאן

ג און •לײלםס מ מ א םי

i דורך n 
ס«ם- אלע

 ארויס־ 4924 אין Ban יתיאן יי יײס
ttom m 14 די tvapiw םארזמר, ביים 

מד געחאממז יןהר יענזגם pr hr װאס
 ״ip דעם מאר , ?p ®סיסי אק וזארזנן

תרגןרס  *אםעוײקאן ךי האס jrv^drp ו
אונ־ פארחער opjip גײ אםאםיאיחן^ןן•

u־® n  pitochj ארערוננ ימיאגזו® l mo 
»r»  bpj .לי^טיי׳יאז״. urn* אגרי־ 

bird מוחנן, איז u n  tit דורכמניםליכעד
u *ון n ״וומדי־

m ®יז <»ז ׳יי־ ;קבמ א אלייז איז פין״

i ניט נעצד סײן ה״ם t i in a. ר כדי איז» 
o האלטען הענען זאל n װאם אנריםעגם 

B אונטער טרײבס ,אםעריקאן״ רי e רער 
 קאנדי־ ױניאן אלע א«היטען איז 11ױניי

ז *יאנען, » inraeptouB B ^ao i n 
 אזא תמאבעו־ «ן ?רינעז it זימו־ 1זײ
■r n, 1םא נענונ .סטותרען״ זאל וואם 

iK קאנדיציאגען. ױניאן cin, זײ סאבעז 
5at ire די אז 4נויםי איז נע׳גמנח׳כ^ a P 

םעז ^אה  אוםםאראנטווארםליכ^ די אי
rin ip iap  r u m a r t^ a n חמ$ר זײ פון 

 ir>n tPP’r ?ענען ניט tir^at זיי בערם,
it איבעראל, ארביים  ia i באגרענידטע א

4a* מ ל מ o די ו ip a a rn ותלעז ia■ 
i םיזאן םאנגס n ’iB O 'm n אצם n r n 

in iteprow aB ^ao^ או- לען4ז װאם 
 •מיזען אויןי זיי, 1םא יםטציםליך1א בייםען

 א«• נמנליכ?ײט א נעגען זיי זאלען װאם
תז הינ  זיי־ pa באתנמננען מניאן n ״

i ערע m p.
o 4926 1יאה 1אי n  Ban ׳ס1ערנא11נא 

i t r e a p אן אמימענעבעז iiiT 'eeap 
 יך1א האם ?אםיעאן י1 ן.atטיײeלי 1םא

o 1שא עננײייחגן n, בעלײ נעװיםע אז
e׳ao נעװיםע נאך troip אם11 בתים e e 

 Bon א האבעז זאלען באױנגוננען, טע
i t װאס יאהר. א פראצענם 10 ענ^אנען 
op אלעםען איז נ$כהער, פאםירם האט e o 

n  j » ibh 1?לא? tpokb א■־ האבען 
o נעםסמיקס n מן אנ  םײ (פאל) 1ױינטע נ

tat, אין mo o it נאכ־ געטוזט זײ האבען 
i 1 געבעז tכאלעבא יe,פחד זאלעז זײ ם 

 אבער ;יאהר א ■ראצענם 10 ענסזאנען נען
i e נען1נעװא ניט האבען t i c  BpiiB o n 

^bkii , t a n e e י oan ta י re a P 
i אנען1יסנעט11א t טנססעז i n .װניאן

n ח־יטהאלב?ז m a1, םיז o n  n ip 
 ,1929 װלי ביז סטרייס 1926 טנליסליכ?ז1א

tn n a ’ Ipiipi jpi«i םיז pp iao *iBap- 
T» איז op זיסטענץ. in  ta ,no  ipipoa t 

v iv !?דריםהאלב ’in a י איז ניט יײיאז י
tpnpi ס *ו 11איסשםאaנטרaליnז ’*ta’it 

tPiim nao די איז ipapr איז tptfpt o n 
ni ,ia n 4926 ביו oaB$itn i n איו 

*iap PBDiaman mpo ia i a — ipiipi 
mpo ,n n ip »ייחמ״»1חאלז־ a tia 

no unainP B iia  pippiaor ױניאן־בא־ 
Ban n a o n t  ip tn  .tP iitim זיד e a 

oiPBompo אין נ?סיתלט *ppeiiao-oao n 
lap'iPBB, i n  tin ipapv  im iro.״ n 

wra־ta n e e a o a  tapnpoa i n  tia ip

ipoan, אלס onaii eooip זײ aioiap- 
 ta ,tpopipiia ,oipoopB np״i יטIn 1לי
oao iPtiai o ים1 ןnליaםרlaP זיי n* 

ro in o  limroppauao. ?םיל ao*oao- 
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ה ע ב א ט ק מ►( 1931 א י 13 ד

 אר־ די װ*ם njn דורך און *!געמטעצם
 ב^ס דער ה#וט געםטרײהם, האבען בײםער
ווע־ זײץ «ז צוממיםען, געםוזם

ם^ב־םאגױ דיזער כדי א רען
 האמ ױניאגיזירמ, \vnוח פעקכמוורער

 דער אין םעםבער א ווערעז געדארםט ער
 אזוי ^ובער אכ^סיאיימאד. ^אםעריקאז

 סעכד א געװארעז איז פירמע די װי שנעא
 און ארבײטער, דרײ אגםזאגט זי האט ״בער

 ־por די גענוםעז האט אסאסיאײשא; די
 אר־ די אנטזאנען םעג םירםע די אז יצונג,

 װאך ערעטער דער םון ויף5םאר אין בײמער
 םעםבער. א געװארעז איז םירםע די װאם

 ■עוט געפױינט האט עטעצוגג דיזע אט
 דורך האבען, ארבײטער די װי נאכדעם אז

 זײער אז דערצו, געבראכט סםרײסען, זייער
 זײ, װעצען ױניאניזירט, געװארען איז שאפ

 זײז אאנע, זײער םארבעסערען צו אנשטאט
 זייע• םארציחגז צו אינגאנצען געםאהר אין
 איבער־ געװען איז ױגיאן די דזשאבם. רע

u םצד שטעצונג אזא םון ראשט n ״אםערײ 
 םע״ גענעראצ דער אוץ אםאםיאײשןן״ו סאן

 אוים־ גצײך האט נאגצער, י. בר. נעדזשער,
 אר־ אגםזאגטע דרײ די םון סײס די גענומען
 דער ט^זערםאן. אסאםיאיחפאן םים׳ן בײטער

ז ו צ אנטשידעז האט אעצםער ע ט ס נ י  ג
 ארביײ אז נעםליד, ,ן א י נ ו י ר ע ד

 דער וױ צענגער שוין ארבײטעז וואס טער,
 באצע־ דעם םון סעגען פעריאד, טרײעצ

 דײ ווערען. ארונםערגעשיגןט נים םעהר באס
 באדײיםונג גרוים םון איז אנםשײדונג זע

 צוציב איז וואס אײנער, װיכטיגהײט. אוז
 איז ארבײטען צו געצװאוגגען אוםשטענדען

 ער װי נאכדעם קעז, שאפ, גיכרױגיאז א
 באשטיםטער דער אריבער שאנ אין ארבײט

 בא־ איז װאם פעריאד, טרײעצ םין צײט
 שום אוזן אנרימענם, אונזער אין שטיםט

 און םעצדעז ױניאן דער איז סוכמז םורא
 א ווערעז זאצ שאס זײן אז #אונז העצםען

 ניט איהם װעט באס דער און ױניאךשאפ,
 אנכד דיזע ארונמער׳מיהען. מעהר קענעז

 ױניאנס דער סטיםוצירען וועט שײדונג
u םאר ארבײט n גאנצען םון ױניאניזירונג 
 םארבעסערוגנ די םיינט דאם װאם טרײד,

אצגעםיין. אין צאגע זתר םון

 וױכםינקײם גרויס םון הײס צוױיטע א
 אוםפאר־ םאר׳ז פארגעסוםען צעצטענם איז

 ארוים־ איז קײס דיזע טשערםאן. םייאישען
 סמאפעדזש. א םון רעזוצםאט אצם נעסוםעז

 שאפ א טאר אגרימענם, פוץ רוצם די צויט
 ארביי־ ורעץ םםאפעדזש. קײן םאכען ניט

 ניט קוםעז םםאפעתש, א םאכעז װאם טער,
 סע־ שטונדען, 24 םון י1וי5םאר איז צוריא

דזשאבס. זייערע םון ותרען אנםזאגם זײ :ען
 דעם םאר אז איז, כארא<שטעריסםיש

 ארום םיט האט, שםונדען 24 םון פארצאנג
 געקעםפט שטארס זעהר צוריק, יאחר 12־10
 אינדאסםדיעצ (חײנסיגער ״פראםעתטיװ״ זײ

 צו כתגציך ניט איז נאםיראיך, קאונסיא).
אגריםענט, אן אי :זאכען בײדע האבען

 דעכט־ סײז םםרייפען. םענען צו אי און
וועט םשערםאז״ ״אימפארשזצ דענסענדער

u אין ארגאניזאציע אן רען n •ארגאניזא 
 יעדער אז אנגעוױזען, .האבען זײ ציזג

^ זײן אין קען אײדזשעגם ביזנעם ײםםרי  ז
ר א ז ם ע כ צ ע ו ר ו ז ע י ן א ו  א

י ז ד א ן ד ע ם צ א ה ע ן ג ע ר ע ו  ו
, ך י צ ט ר א ו ו ם נ א ר א  צוזאםענ־ ם

 אײנעם פון קאםיםע עקזעסוםיװ אן שםעצען
מ םון צוױי און ע  דים־ זײן אין ביצדינג י

 אכםוגג העצםען איהם זאאען װאם טריסם,
 סאנםרא־י ער וואם שעפער די אויף געבעז
 איבעראצ. זײן נים קעז םענש אײן צירט.
 םיז קאםימע א םון היצף דער םיט אבער
 שםרענגע א םעגציך יא איז ביצדיגג, יעדער

 צײכד די שעפער. די אױף אויםפאסוגג
 ביצדינג־קאםיםעס אזעצכע םון פארצוםם

 ארביי־ די םון tpum גוט־ג^םאכם דאר̂ן
 אר־ די וױיצ עאפ, באםרעםענדען םון טער

 איז םום, סאםיטע־םאן דיזער װאם בײט,
 גאג־ םון אצעכמן, םון װאויצזײן םאר׳ן דאן
 די באזײםיגען אויך וועם דאס שאפ. צען

 געווען איז װאס שוועריגקײמ, םינאנציעצע
 דורכםיהרונג דער םאר שמערונג גרויסע א

ארגאגיזאציאנם־סיצאז. דעם םון
 אויבענדער־ דיזע םים זיך רעמגנעגדינ

 גענעראצ דער האם אײנװענדונגען, םאנמע
^ י בר. מענעדזשער, צ אג  אויסמארבײם ג

ען זײן ם ^ ענ ע שינען איז וואם פצאז, נ ^ 
 עס *גערעכטיגפײם״. נוםער צעצםען איז
 צאקאצזנץ די אז געווארעז, ערװארםעט איז

^ וועצעז ב  האנדצען, שנעצ פצאן דיזען אי
 אנםאנגען קענעז זאםארם זאצ םען כדי

 די ארײנציהעז םון פצאן דיזען דורכםיהרען
 אין םיםצוהעצםעז םימגצידערשאםם אהטױוע

 די אין ױניאךבאדיננונגען די דורכפיהרעז
 אז ארויט, אבער זיך צײגם עס שעסער.
 װארשײנציך זייענדיג צאקאצען, געװיסע

 אפ זיך האצםעז צוםרידען, נים עפעס םים
 היי־ זײ צי עגםםער, זיתר אריינשיקען םון
נים. אדער פצאן דעם גוט סען

 צוציב אםאצ, זאצ ערצויבען. ניט זאך אזא
 וחד אונטערגעשריבען אוםשםעגדען, געװיםע

 ררי צו רעכט דעם םים אגריםעגט אן רען
 ם י נ אגריםעגם אזא וועם סםרײקס, םען

ן ע ב א ן ה י י , ק ג נ ו ם ײ ד א  ב
ט י , נ צ א ג ע ם צ י ן נ י . א ם ק א  ם
u װאס אורזאכע די איז דאם n םון פונקם 

 אג־ םון טײצ א געבציבען איז שטונדען 24
 אויך און 1926 איז ,1924 אין ריםענט

אגריםענם. איצטיגען אין
 םיר א,ן יאהרען םאראיבער זײגען עס
 םטאפע־ געהאם. ניט קײם אזא האבען
 םאר־ יאהדען, םיצע די דורך־ זײנען, דזשעם

 אין אוםעטום. איז דארט און דא געקוםעז
 םםאפעדזשעם די האבען םאצעז געװיסעז

 אבער שטונדעז, 24 װי צענגער געדויערם
 נאכ־ אהן אויסגעגציכען איםער עס האט םען

 זאצ ״אםערי^אן״ די גראדע אז װעהעניש.
 בא־ און םאדערעז זאצ װאס יעניגע, די זײן

 אוםפאר־ צום געהן און דערויף, שטעהן
 אר־ די אז םאדעו^ן, טשערםאן טײאישמן

 זייעד וױיצ װערען, אנטזאגם םוזען בײםער
 24 װי צעננער שויז דויערם סםאםעדזש

 גרעםטער דער געװען איז דאס שטונדעז,
 געקענט וחןן האט ױניאז די װאם סורפרײז
האבען.

ערװאר־ צו נעווען ניט איז נאםירציך,
 טשערםאן אוםפארטייאישער דער אז טען,
u װאו סײס, אזא איז זאצ n איז אג״יםענם 

ר פאר אנטשײדען אונז, געגען בםירוש  ת
 םון אנטשײדויג דער טראץ אבער ױניאן.

 אננעםעז דורך טשערםאז, אומפארמײאישען
 םיוד םאכעז זאצען וואס םיםצעץ, ענערגישע

 םימ׳ז אגריםענם דעם דורכצוםיהרען אז צעץ,
 שאר־ צוױי םיט שותרד א איז םידת־הדין

 באצעבאס דעם שנײדעז םוז עס — םען
 די האמ — ארבײטער די װי װעניגער נים

 ארבײ־ די אז אויםגעםיהרמ. ענדציך ױניאן
 אנגע־ צוריס זאצען שאפ יענעם םון טער

ארבײם. דער צו װערען שטעצט
• • •

 ארגאניזא־ דעם ורעגעז ותרטער פאר א
 בא־ איז עס וועצכען װעגעז ציאנם־פצאן,

 אנ־ נוםער. םאריגען אין געװארען ריכםעם
 םארגעשצאגען אײגענםציך איז סיזאן םאננ

 אנטהאצטעז האט וואם פצאן, א געװארען
 נע־ איז םצאן דער וױ עבדזנרונגעז, אײגיגע
 די אבער נומער. םאריגען אין דרוסט

 אב־ איהם האבעז צאקאצעז םאיאריטעם
 האבען צאסאצעז םעהרםטע די דזשעסטעד,

 פצאן, ערשםען דעם געגען אבדזשעקטעד
 זעהר אין ארײינגעםריבעז װאצם ער וױיצ

 די בײ וועצכע, עהסטרא־אויסגאבעה גרויסע
 נים וועצען קריזיס־אוםשטענדעז, איצםיגע

 אויך איז עס ווערען. געשאםעז קענעז
 דעם םיז טייצ דער געװארעז אבדזשעסטעד

 שא־ ארגאניזײשאן די וחנצכעז צויט פצאז,
 אצס םו»ציאנירעז געדארםם װאצט םיטע

 םענ־ 300 ארום םון סאםיטע א — גאנצע
 םאר אז געוחנן, זײנען טענות די שען.
 ניט איז ארבײם דער םון ערםאצנ דעם

 אײנהײטציכע נתיסע אזא שאםעז צו נויטיג
u םים װאם סאםימע, n וחד זי וחןט צײט

 דאם שמאנדפונסם, אונזער איז עס
 ארבײם ארגאניזאציאנס פערםאנענטע סײן
 ותז ^םאצגרײה ותרען געטאן נים הען

 אר־ דיזע כדי צאקאצ. געםאן ווערם דאס
 וחד נעםאן זי םוז וױרקזאם, זײז זאצ בײמ
 שטיײ אצגעםיינעם אן אויױ קאצעסםיװ, רעז

 אונזער םון ארבײם אנדערע אצע וױ נער,
 תשאינם דער דורך — געטאז ותרם ױניאז
 םים ענזײגעז םיר ותצען רעריבער בארד.

 שציי־ אצע אז האםגונג אונזער אױסדריקען
 אויםנעםי־י וועצען םיסםארשםענדענישעז נע

 וחד םיר אז און וחנרעז באזײםיגט ארן דען
 *•*- דורכצוםיהרען אנםאננעז קענען באצד צען
 פאזיםימ וועם וואס פצאן, א צעבעץ איז

 םא״ איהר און ױגיאן אונזער םארשםארקען
 איהר איז װירסזאם זײן צו םעגציך כען

 גע־ אן םיהרם זי װאם סאםןי, כסדר׳דיגעז
 באצעבאםים, די םון וױצתיר דעם נען

 אבעזuאונםערצו אצעםאצ זוכען וחנצמג
 כתגציכקיי־י זײ און ױניאז־באדינגנונגעז די

 x םד׳ייז/ אונזער איז צעבעז א םאכעז צו כמז
 האבען כמםב^ס אונזערע וועצכעם םאר

 אזיי געקעםםט ביטער און שםארק זעהר
מאצ. םיצ
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m% 22 דרפםםאכער וער טיט  m s
ח ץ, ם. ם ױ פ ש לו םעסר. ב

i אין p זוי1 ייגיהנר איו אינדוסארי דרזנס 
 ל9« םעז *29ייגי ד« ip»n ב«לעב»םיס »ז ביןי,

— » ippo*T ®יק*ן וי•  ip®»oi9 2סים* t i 
op ג ד$ איו גו .ipijnr די אין §רבײ« גן

 $ז דדינגען. חגרױן ipo קען װײו1לס«י*ע
 זיי־ *רביי* געגוג זו^בעגדיג ,ipofoorn י•

ip *ון גליקליד **ן n » ip. אין i p 1אםת׳ 
עו כ עען ן  קײנםיל דרעסם*כער n ב*ך זי

 נזך *ויפגפבוי• איו ן9ױני די זינ® «ריחער,
מ, ח  נע־ rvBfi^topy *פ3 ׳יעגיללד «זוי ויי
ip®« זוי באלעבאאיס די «ון ײסויען * t.
ען •וייחער קייגםאל ך$3 ע  ipoooopn די וי

• ן 2י«0ג«ײ גע*וו»וננען ני י תז י ט  בחנז חג
י §רוםוו#נחדען §ווי 2סעז« •ון מ י י י ד י  ״

»ipווכענדיק ״ v ײר.9י 091 װי בריי• בים*ן
עען סיר אםת, נ ®לץ w וי ״ י ״ ײ “״ מ י  ז

3*03p®oj ן9אוי ' •vav — דורך o p ם סו םיני . 
 ח^בען םיר איבדוסמרי. אוגזער אין סקןןיל״

o ויין «וגק»ען גינסאיגע *גחנרע 9«יל אויד p 
jupo»i39 אין i p ־*ipo9 p»®p9 ז מ י  די ג

 סרגיײ *ו בריחו n סויבײאעוי אונזעחג ב*סעס
ג *זוי *§ר «ען עי  1P9 זיי* גי« םען ווי ווי

ip*n 9*«9« ליידעע ביי ip3מי 9 תן ״ ־ י י  י
i אין גיי■* p ®די וו$ם «ײ opopp ווערען 

®ooopjan® אוימסײד א«ן ®ip»p■
i אין p רביײ די געסען ל»גע «י«*יגער* 

®ip ארבײ* די »ן איבעראל בסעט »io ל  װייי
op ®זיד• ל«ז
 פאר םאראגםװארטליך זײגען כאסעס די

אינדדםטרי. דער אין כאאס דעם
o ויגען אין םיר ח^בען ?יכעד p מד ל  י

« יקוקען9• סיר ל»נד. ווין מריזיס פיעעם  ני
 דרעס די וואס *ײעריגקײפען פלגעםיינע די

מער. כאגעגעכא ייגדוספרי  םו־ דעם «רןךן אי
 אענדלי־ די •? ►לו^ *ום קוםען *בער סיר זען
ט, כע ננז עו די  *רביײ אוגזערע וועלכע איז מ

ן אעדוסארי די און ®ער י  נענינא #לגעםיין י
 *ו דירעקא וחנחח *וגזריריבען םיז איאא, «יד
 לזד9ב די *ון ®עםאקײמ און געלא-דורעא דער

 אבזינאליך און כסדר חאבען וזעלכע באאי^
ײ װ*ס אלץ געא^ן  אוגםהןר־ געקזנג® ח^בען ז

 ארבײטער די •ון יזאאיע2»רנ» די גוגר^בען
 אס^ אויך תורבן » געבדאכט דורכדעם און
״1לײ9 זיד . .

 םםרייק נענעראל « עדב את עם
מרייד. דרןס אץ

י קײן אי« עס ו ו י ^ ח  *װיפען װ*ס גי
 אוכמוירי• אאראע »זא wrqm דדעסםאכער די

r« זיד• באקלאגען אלזנ און דעטליל■ r דעם 
ר ביז *9P איז ןאי*יעל וי*ס מע  גןרגי■ אי

י רדעגימז חגז9ײ1ג געז^ס■  אונ• «ון •ר«גע מ
^ די םי® אגדיםעג* זער פי מ אנ  ײעלכער מ

י אזיםגעחן, באלד דאר^  געתראל־ » װעגען 1י
סענוןן דעם אדיחי אין סארייק  חער■ סאזאן, קו

ר ײד n«n o* יי r« גזמראל־סאדײק״. w p 
9• ד *י\ • ז ״יי ר, 9ל9 רי ײ מ לז  אונ• וואו •
9 TWי«פסי ד קוםען ן t וי to tm• ל-9 ײ t 

ע געסיינע ײנו  אגדיסענ® חני וועז י9 איז״ ס
 גערויען וחס• םאײיק 9 1ײ tnjr»»w ווע■

חנז, מ ען9ח םיר װי י ײן• װע• ojr §ז י ו

ן דער ו נרעסער, ?יין *רבײםער די ו
•ריתער. איו עס װען װי

ך ארב״םער די ?^לען ■ארװ^ס און גי® זי
י װי גאכדעם ? ן9*רו*9 ען ירעסםאכער י ״ג  ז

 ין^זר, 20 איבער ז9גיײ 9 «י| ^רגאגיזיר®
ז ת ײ ײ י  «ר- *ו בעאװאונגען ^ג1חײגםד«ו״ ז
 י־9«9•ר ■רײזעז״ זעלבע די «אר כםע• בײפען

 !עחן־ םיא נעקר*נען ח^בען «ײ װי ני^געל,
^ חר9י ױחנלזי רי  ארבײאס־באדינגוננען די *ו
ען ײנ ד ו  ארבײםער די בעסזנר. איל גי■ אוי
ײ װען ®ארלירען, *ן װ»ס גארניא■ חן^בעז  ז
 באדיבגוננען. די »ט געגען סארײקען װעלען

ײ וו»ס ^9® » דאלאד 4 די ם ■ארדיגען ז  איג
ײ ײאלסמןן ידעסעם, ביי  וארדיגען קענען ז
ײ #רבײ* »ן «אר װאס בײ » ?»לען ז ®אן. ני

ם שלעזינגער •רעזיחןגם פ  םאגו־ די ח
קאנםערעגץ. « צו פעקפדפזורערס

ז קאגיערענץ װיכמיגע «ץחר 9 י  לעמהןגס י
 ®לעזיג• •רעזידעג® אין געײמרען ל»ען9געח

ס9 גער׳ם י  «יע9דרעס-סיםי גאנגע די וואו #י
־ אלס רעז•9געײ ןרוםגערעז־ם גריגדליד איז  מ

י «ון זולםא® ע  •רעזידעג® ®9״ ניערעגץ,9ק י
 ־9יג9 •#חיײדעגע די חח9אײננעל ®לעזינגזנר
ן גיזא^יזנס ו  ®לגעםײנער אן גו באלענאםים ו

 באריכמען קענען גו חאפען םיר ??גפערענץ.
 קו־ אין דעם װענען באאםיםסעס סעחר ס9עאײ

.גערעגטיגקײ®". נוםער םעגדען
ר הױכען קאםוניסםעץ ^  זייער אן װ

<0ש «לםע
 ן9ױני ריערס9* דער אין נאסירוגנען די
תלאננ 29 געטונעז חןבען  «ון םאנכע אין יי

$ גיבען םיר סעקאאנם. אוגזערע  איבער י
 ל-9* דעם ״גערעכאיגקײ®״ דער און לעזער די

 ׳רד9ב עקזעקואיװ דער ®ון סמעיםםעג® געגחןן
« *אדער® ײעלכעם ■רואים: קײגע ני

 בארד עקזעקוטיװ דער פון םטעיםמעגט
 ױניאן דרעסםאכער דער פון

י. װ. j ל. א. 22 לאקאל
 סעסבער דזאחןגעראל לע«*ען אוגזער בײ

פז9טגײ געחאלמען איז Ofii םיםינג,  אין י
® ײננ  אוינוםט, פען27 דעם ד^נער®**^ זז^ל נו

ען איז ס פיני o א םי® «ײ« «יל רען9געוי • n* 
ר קוםי► מ  עק־ אונזער 09ײ ®®?לונס דער אי

 לגענ-9• דער «ו גענוםען ®9ח בןרד זמקואיװ
 רען9געװ נגעגוםען9 איז ס9וי לו«יע«9חנז חני
ן י •ו װיל9בר אין ״Difipjro. ו -9ד און נז  ין

ן:9« י
.1231 ױלי, ״©®ען

ר די ,״םיר, מ לי מג  ר*9« *22 ל9?9ל 1•י סי
מ איסט אין םימיכג סעקאןןן 9 ביי זאםזגל®  ג

ק9י  ר-9« אונזער דיסקואיר® בעגדיגfn און י
 פלוס, *ום געקוםען זי*נען גע,9ל ל»ע9®וױי«

ן9רג9 קענען או אום 19 חנ י ו י  דדעס־ חנם :
 כעז9& קעגעז לעז9י רב״«ער9 ל«9 ז9 ידײד״

ר םוזזנן לעמז* 9  ז-9« «י זעיון כל קודם סי
ע ד «נו1»י ״ דער סי® זי עי ק לינ ן.9יױנ •

ן או ג . י ז9« רבײ*ערn 9 ס ״ םעל®9י  דעם ב
 «ון יעיעז9« *י זע09י«ל9ג יןאבעז םי«ינג*

 ג*ו•9 *22 ל9ק9ל 1«י ײ9ג עקזעקואײו מי
״ דער אוי«י אײ:«לוס איחר ווענדעז יג®9דז

םיס טסען,9עמ«9קער גדערע9 לע9 און ײ9ב
ד9ב יכ®9דזא די וחנלכ*  •®ראײניג®, אז? י

״ ״איגדוסמריעל^ר דער רו««ן «ו מז י  9 «ו מנ
 *י קוםעז קעגעז זאל םען אום ג«ערענץ*9ק
9 »9^ נו די תנ אי  װזגלען ן9ד בלויז און ן9י ר

 רבעסערען9« כחזת ראײניגמע9« םי® ק^גען םיר
V® אוגזער * t j t fn jn n״

ע9מנז דאזיגע די אײדער ני אגגענו• איז לו
ײ ב^רד עקזעקוסױו די ®an גזגווארעז* םען  נ

מינג איחר  אויסגעדריק® ױלי מען14 דעם םי
 *מיחאג־ גיםי קען «ראגע 919 «9 סייגונג* די

ל םיטיגגען, םעקא«ן בײ װערען מל®  די װ״
ן ליסיס9« ו  אויסגע־ װערען ן9ױני אוגזער י
 אינםהגר־ דער «ון ?*גװעגאןזגס די װרך רבײ®9

 עקזעקומיװ דז׳יענעראל דער «ון און ל9נ9נד«
 די ביי גי® און ל9נ9איגםערגדי דער «ון רד9ב

ע מלנ ײנ לעז•9ל«ק א
״  עקזןך דער «ון םימיבג געקםמען דעם ב
ע די איז קומיװ ס ק דיי ע9רעז ױג גי  םעחר לו

 בעי9 בעז9ח םיר געװארען, אוי«גענוםען גי®
oy די דעים$:עז צו ראשזאם ■®ר געחאלמען 

 עקזעקו־ דער «ון ®םזןלוגג n און לוציע9רעז
 ל9דז^עגער צום ריכם9ב אוגזער אין םיװ

j םעםמןר :»b»d סיגג בײם ן םי ו  עק־ דער ו
 חןך סעאםהגמבער טזגן1 דזןם ג9דיגםם זזנקוםיװ

^ םיר בען  דזאענעראי «ון אויטםראג דעם אוי
םיגג םעםבזנר  גאנצע די באםראבם אםןל ג«ד םי
 ®^ראלאג. 9 דורנגעגאכגען איז עס און «ראג^

 «יגיעלען9 אן יארעמזנגמליכען זאל *יס9 דער ?9
 סײ• די אויסדריקען זאל װעלבער םםעימםעגם,

 ייםהגמ9י9ם דער •ון ®םעלונג די און גונגען
רד.9ב עקזעקוםױו דזנר »ון םימגלידער

ד9ב עקזעקוםױו די װיל כל קודם  פעספד י
 איז ד$ס װי דזיםליך און קל$ר אזוי אםעלען

 אײנ־ י9« ®נם׳י״דען איז עס אז מעגליר* נ$ר
 םיר דײחען. אוגזערע אין סרידען ®סעלען

 «ון בעמיחלען די אויסגעצײכעג® ®אראזםעחען
 געײיסענח®■® ח^בען װעלכע סיםגלידער, יענע

 םעגליכען 9 «לס לו*יע9רעז ד« געז9רגעאל9•
 די «ון ר״חעז די *ארטעסםיגען «ו םיסעל

 די און גוי® די װײסען םיר דרעסםאכער.
 איצ® לעבען םיםגלידער אונזערע װאס לײדען*

ײד  באדיגנוגגען, די ®ון חגזולםא® 9 לם9 ד
-9 םיר איגדוםםריע. דער אין חעראען װאס  ו

ײ םים םען9צוז בײםען  זײער ®ע*ער. די אין ז
ען לײחגז ז״ערע גוים, ײנ ם ז  ווי רפןר9א ני

 «ון אוגםער בער9 זיך ®ײדען םיר אוגזערע.
n* ך 19 דײנקען, װעלכע  קאםוניססען, די אוי

 אוג־ אין •רידען אםת׳ן װילען םיר, װי •וגק®
ען םיר אינדוספרי. זער ײנ  «ון איבערןןזיג® ז

 איצטיגער ?ױער אז ד^וגגען*98ער ®ריחערדיגע
 אין איז ®ראג®״ ראײגיגטזגן9•■ 9 י9« גיעארײ

ז1בל אםת׳ן דער ער 9 י i םעחר גאך םקים סי t 
nim »1 די םלען1רם9« oכער.9דרעסם די ן

 םענס1לע רעדען ײעלכע םעםבערס* די חאבעז
ד גיםםעו*1ם9ק די שי® «רידען װעגען  ר־9« זי

 ס9ײ געלעגענחײפחגו, «ילע די איבער כ®9®י
ײ בען9ה םיר  אין םען1ק1רײג*9 געגעבעז ז

ד •פראײגוגען ן1א רײזזען גיערע1א פ זי  פי
 רנעסעוען9« גו נ*»רעגגונג9 גזער1א אין נז1א
 ®וין זיי בען9ח כער?90דרעס די ן1« גע9ל די
 ס9ײ נ»«עס»ען*9ט ««חל 9 «חז די רנעסען9«

 עק־ אייגעגע אעזער און ל9ג9איג*ערגןךי די
ױו1זעק ד9ב פ  ײעלכע אין רויסגעג«בעו*9 *9» י

ען י«ס1 דרעםםאכער לזג9 ײנ  ®פראיגפע־ באסת ז
ײן1װא דעם איז רעסירפ לז  ׳רבײפער9 די «ון י

ײגען ו9געײ חנרם9אוי*גע« ז םןן1ריע«9 ת  קו
ח ז9גי1י דער אין  י9« רבײפען9םענ9ז1« א

ײן ז9רג9 םעכפיגער י י ?9נ ע *י
ײ בען9ח די ז9 קפ*9« דעם תעסען9י ז

, ר ע ב א ט ק i ט י י ז (9► 1931 א s

 ־9ב װידער חןןם קןזגװענ״אז ל9ג9אינםערגעא
עי דער «ון אטעלתג די ®פעפיגפ  עק־ ל9דזאע:
 םעגליכע יעדע עגדיג£9«*9 ײ*9ב זעקופיװ

 םעכד נ«פיגע1?11 אדזןר איצםיגע י9« גג1®פער
מז דער ן1« בערס  ״ע1ליםי9« זייערע ליב11 מני

עי9 אינדוספריעלע  גנען1איבער«ײג לפ9גי9ם י
? יבענם 1גל דער9

p לפ9ד* 0911 n i i די jnr»Bomo9P -עלע 
י1י דער אין מען1רײגק9 21« םענמען  און ן9נ

 ראארװ-9« 1* ענערגיע גאנצע זײער נוועגדען9
װי־ געדאגקעז נערע9«י1ל9רזגײ זײערע ®ען  ג
 גזער1א אין פרב״פער םעתריןײ® דער ®ען

פ םיר חאבען ? םמרי1איבד  רלײכםערפ9« גי
ק9 09י י דער אין םען1ר״נ  09ײ די* ןic ן9מנ

 «יחרער זײערע געװען נג9ל גים עראפ זײגען
 *9״ ? ניס»ען9»0119ל די ג«ר9רםז9װ און
אפ זיי י9« םיר בען  אוגזערע ברײם געע^ענ® גי

חג פ גלײך ?ײ םיר בען9ח ? 2פי  פרײגגע־ גי
ז9רג9 פרײװיליגער נזער1א אין םען1: י  גס9«י9נ

? קפסיפע
ז1בל 9י איז עס  די ין»1א ענפפער אײן י

 םו•9ק נזערע1א T9 איז* 09י 2ײ •2גע9«ר לע9
אע ען *פדײנד״ גיספי ע פ וי סריכפינ1א גי  אין י

ד 2לםע9ח זײ T9 ע11םה^ זײערע  לץ9 ך9נ זי
 דער9 ״בפחער* 21« ליסי9« לפער9 זײער *ן

 װער• :דערע9 אין םײגפ ײעלפזנס ,“יעאפער
in ר®9י T9 ®ער*  i«vv לאםעג-1« ניא® קעגען 
כ9« דיג ״ ורעלען «יע,9ניז9רנ9 19 «עז9י  ז
 ג•9 ןyT9גרלn אײחןר כעןm 90חר גיכער עס

ען.11ג איחר י9« רבײ®9 די 1רמזע«ע9« חניזנ
 *9ב עגדבילפיג בען9ח חר9י 6 לע*פע ײ
 די T9 ״«לער*y®ojr 111־u די *ו א«ילו װיזען

איג*ערג^י  רקערס911 רסענפ9ג לעידיס ל9נ9.
ע די 1אי ייביאן^ ײנניג  רםר911 «יגיעלע9 א

ען,1«ר ן1א מע;ער עגפןר1י1® די «אר 2גערי9י  י
 1א«יל איגתספרי. *lyuu* אין רבײפען9 מעלכע

 עקןך *רעקליכען p« «ײ»ען אײערע די אין
 סעכפעספע די ן1« «ילע װען ,o»t»v ען1םי9ג

ן גם9ױני מ ײ  חןר 2i« געויפרעז «געװזאפ9 ז
«ו ח«ל® ׳רפע9:דק9ל  ל*939איכפערנד» מער1א ג

 איתר 29 לז9 ו9י כפ׳9«געאײ9 091 עפו נאמא
י9 ®9ײ זי ם9» «חנספיז®, ו  תחנז9י «יל ז

געחאסג
י 21« ף1«י9 דעם בפפראכ® יב״*ער*9 י

ל די 0911 א ^נ א ע רנ ^ פן אי  גען9געקי ®9ה מגי
 די ן1« ספרײק גענערפל לעצפען דעם דורך

פ עס סמרגלײכפ ן1א כער,9דרעסם  «־9 דעם םי
 געז*9געקר בען9ח 2y®D»5iD9P די 09וי ױ^*
 ספרײ?. ל9געגעי ײער1 עיקלערפ בען9ח ײ1 װען
 דער9 שבל 9 י9« 0911 ל«9« דער 1אי 09י װען

«כע1א ײן *מ9ד קען ײ  1אי עם חעלכער ר9« ז
i»» 9 יע*191גי9רג9 vדען9ל1אנינ« קליין* חןר 

 גגען,1גדל9רח9דע:ס״«י«ר «ו גיססחגן1ם9? די
 איז עס T9 ים*1רא9« אין װײםעז םיר װען
2n גי® P ײ ס9ײ «ײדען  ױעלכע ? ?יכעז ז
ײזע9ב בעסערע ד93 י רזי9ד 2ײ מ י ם י  חפבען, א
י י9 2n גיםי װילען גיס»ען1ם9? י P מי ם,1®ל 

ײ 0911 ל9«39 דעי  דער י2אוי געסאנ® חן^בען ז
 עןT9לpגoרוי9 ®9ח ע3יע »ען *29ײגי ריערם9«

? איגתספרי י9« דער 2אי 1«ריחג י9« פ^יוזי
®9ח סעפפעסבער פען3 דעס דינספאג עראפ

 דער 21« «יחרער אנער^דםדני דער לד,9ג כזגן
19^ י אינתספריעלער «ענער1ו ״, . פז  גע־ ױגי
 np»ip 21« פ«*רסע9«ל דעי ןic װיסען ®T9ל

פ קען עס «ז *29ױגי ײ גי ען 2?ײ 2ז ד  םי® •יי
וע•19ב פרבײפער אנערקענםער איצפיגער דןר

j : i:
ײ 2סבפס«ע9 איז עם  פנערמגעז״ ז«לען ט
jnr»®o»iio9P די «ו ל«9ם י9« ל9אײנם

 -19« איתר אין ל9:9«י93אינמער איז &9גר9ור
ײ געם. ען1 ז פ קריג אין גםאײדען9 ײג  םי

ען1 חעלכע *op»i9T’:93n9 רבייפער9 לע9  ײנ
ער ן1« :ד־סױל9די«1ב 9 גיאם  לס9 רפײ.9« ^י

ײ קענען רפײ*םיפגלידער9« איבערגעגעבענע  ו
פ *לום כען9ם גים חילען און גים  אײג• םי

 דעם תרך 1א«יל מען גרו«ען, רבײפער9 עלנע1
 יבע*9« «יל רב״פער9 די פון נע9ל די חןזלפ
רען.911גע סערם

 װי מעתר, איצם מרידען. ײילען םיר יא,
 גזך םיר 0911 דעצ ליב11 «ריחער, איז עס ען1<

ך1 פיגען  אינ־ 2ר«סמע9* דעם ן1« םימען אין י
 ער1ג1א 0911 דעם צוליב ים;1קרי תסשריעלען

 2ײעלע םיר ן1א יסגעהן1א לד9ב רף9י גריםעגם9
ן1א פים9לעב9ב די געגענען9ב י«ען9ד «׳  אינ״ י
 «רידען 2ר«ע9ד םיר כפד«עלד.9אל ספריעלען1ד

n עז מנג  חערצער די אין םום און ג1«ג9ײ ב
 דעי םיםגליחגר; גזערע1א ן1« חײםען ן1א

 דעם כרןגגען קענען סיר חי מעג א״גציגער
 ראײגי״9« 21א «עםפיגען9ב רך1ד 1אי •רידען,

 די «ען9 2ל»ע9ח דירך רײחעז; ערע1ג1א גען
 ביז m ברײפ «iT9 29י31י דער ן1« םירען

ד ן1א ם1אי  די 2געגע םן»9? 9 ג«יתחגז9 דוי
 רעכ® גזער1א וואו ׳ל9« יעדעז אין פים9לעב9ב

לפיג®.9רנײ9« װער®
ך1 צען1ג9ב םיר פ י  געלעגענחײפ דער מי
 אין םיפגלידער עגפער1י1פ n דערען9איי««ו«

 רבייםדןר,9 חל9* גרויסע די ן1א 29י31י »ער1א
ען מעלכע ײנ ךt רײחען* ppT:i» יסער1א ך93 ן  י

ען9« «ו עיג אי פ ר  י«•1א ער1ג1א אין »1א םי
ע9ב די רבעסערעןn »9 ״i»9P ריכפינען  נ-1די

 לזך ס9י כעז9ם n כדי רבײפער,9 די ji« גען
ם n ®ון בען ס ^  &ך•9כ ערפרעגליכער. כער9ד

פ ך9ג 1אי 2יזל9 ס9י jp« 1« ג1גענ גי p o m 9 
זי9« ײ פון כפ1«י פולע n רבײפער9 '  ״9«י 2ז

p i, ג1רל9« בער9 עס 1אי «י  אײנגיגער י
rדיג^זנלyר n  ipii ען ^ ר  גע״ p®pp59P ב
יגסען.11

 אונזערע דערגרײכען מוזען מיר
גדופען. םינדערחײם

® אין ^ip ם1גp״ רopnpa2?ב9ח םיגק״®״ 
 גיאױ9פי די י9« םיםינג?ן T9 ׳גם9תרם םיר

®pn:p2pia 2אי :npip ן1« םיםגלידער PT:ia*< 
 2פע10 ר׳ן9« רען9געװ גערדפען ײנען1 29ױגי

op p̂oDp®»po לײד 1אוג סום n ,כאגל^ן 
 אי? 2P3םיטי ״m די 2«י רpאײנ 2nP ®ז

 איבעױ 29 אי 1אי op כם.119ב ou 2piip3 גים
 *n כדעם9: אז אגםויאוג^ 29 אי און לאעונג

pגpג 1אי בליסיםי1« «יל מי9 pז9געײ ז ^ 
״ז ןי1«יnp 9 ל9י םיפינג?ז* די  ך.9אײ י 1T9 ז
מן op ץ9פי  גג.1«ג9ה די ין«1א גיפ םיר גי
 ײ?לעז מיר T9 ד,9«3אײ םײגם 09י רק?רם,9®
 דעתרײ i» 3ii;:pB:®9 רpTא^ג ר??ן9ראם9«

 9ני׳»פ T'® op ^p*^5®*D pj*Tp n כען
pםיגדספ רp2 רp^ it m  T9 ^p»nm די 
9»inpt־p 2p®oפיר®91קס•לp pלpםpגטpאין ז 
 2pan® opo93 pT9נלpoי11pג פרײד. רpTנ1א
 2i» 2F»i*iro®nmpa*D די פ9 קלײמן1יס«1א

 np>»T י9« ל9ירp®9ם 2p®op op לם9 םרײד
®op j : ib»uo»i 1אי pריבpאיב«הך די 2אי ר 

 פ1ג nT9 רבײ«ער*pj*T9i 9 די ®ון רעסען
 T9 אדײד״ 2אי רpםnרבp 9רpנ9 לזג9 2«י װי
9« jipm2 ל9י 29י31י מר םיפ גג1רביגדPPH 
np®op.« 2אי רpזזן^»pנ

opii o»ip 2 י9נ »1אpjnpiripa»» 2p « ^ i 
^ ע ו נ ®'pi או »in-p9iir םי*גליp2אי ר n

9:222«i*u p p ג1א איןpTוי«ריב&»טנן ר« 
i גג9רל9« i  »»t 2 1 ן1א 2ל«ע22חp jn p11 ײ 

ךt םײלפן :t® םים י i אין : ^2P®o^» p p t 
 P”2 9גיאם איז רםליכקײםעז,9:םװ9י9« 2אי'

פ91אור ם 2לע9י *«t 09in9« נ  2POp^9« ני
ען ד?ם םיג מנ ז9 גז?ר1א אין ץ9«ל ז ^י ג ^19ר  ז

ip^pn  n ײ ר?כםינפ.9ב 2ע3ײ1 ז

םעקס. גײעם דעכ וועגען
ע9 לע9 םים כ»ען9וז1 ר מ  רp 2«י לעז9?9ל נ

גnא םים םיר בען9ד* ל,939איגפפרגע^ ז  3p® pנ
pגp®Tד ן1« ארי«פ1« 9 זpלם9רהp ריק1« pל 
 *p®n די T9 *2po*ii »1א ם19ל np^pn «יס,9
ד9ב .ii*oippTpp ל9רpג  9 י«ג?לײגפ1ר9 ם9ד* י

סעסבער. ip־rp* אזי^ $8.75 און ®עקס
2p םיר m ם TP o־i« גי p  ip p ®  2p m 

p 0911 ®אס* p u w תי לי םג  *P339 ןpלp11 סי
oipaopo p ®ון pפזל םען. p t : ih 19ג ב?ן9ה 
o 10 גיפ p  2p n 9» ojHippaר9ל9*י op09* 
29®3pn;9P n  0911 ,®:p© ח«פ jw*^pa»*n9 

 2Piipa יי1 «פר 1אי opp® npa»®i'B רער און
ז9אינג מ ii*ttippTpp nגp®1רpאיב 29 :  J 

o 11 ®1אי פירם1דיס? רד9ב p,®»29 2אי ארי 
םיגג npaop® רpנnםpלג9  *pj 2p»npa t®« םי
9« 2P ipaop®»p י911  2P®29 o p  39®o:n** 

 *P3»9 Bpil גפ9*י n 1א1ז ל,9ח ברײ?ג® אין
•2ערע1ו ®®יםפ

ר ע ז נ ע או לי ע ד ש1ר אנ ת ם . א י ז בי
o® »י p  p p u iבpרס iprai® ®$n *2p n n 

p י9« ל9?9ל 9 8 p i p  nי«־1א חר9י 10 ר 
 ־39? 2אי 2?ע39?י 2pp»ip»o 9 למזנן9בעח
090**29 n p ^ n  ,1 :9» ®**pip 9ב איז•
v. רp לס9 ®01װא ^ p •ײ ^  ל903קי* ד93 «

p  ppTii® 2P9nםבp1רT9 o* ®19«גע*9 גי® 
®1נ די  לזנ*־ די 2אי װי «^ד* «ז« «ון יפיג?ײ
®in  p** ג1א חר.9יpTאי« 29*31« ר o n 
i32־pop 9 ®ײל »i־p*i9T*3®^9 2p*i* ן1א

a ®*01װא9ב װי ̂^pםײדל » i n p p  2p:»»T 1זי 
193 2p :p n  n ר19«יג ^ ?  סע»ר־ די חילןי. י

9»9 ®21 2p p a  i t  p 9 « *  i t  2p3**T *»t •םי® 
1« piג1א ןpT0911 ץ9®י יפ,191גי9רג9 ר o p 
9 npi9ד» «יס® t** ר1א כסדז־ מ »  גע־ 091?י

p מאב®,  T91אי גד9« ר np3p3»*® np**T און 
it9 ®p:i» 2pi9n *»t* 9 «יל« i t  ®op-ר 

^tp ,תילןי tpn »»ז »»?*opnp i p p  2pa 
ןt»» 911 װי ®p:i« ®יג®, מ  ר®1»יגא 2pnpj ל

09P 0»39®3®* רpלpגp 9 2אי 3 p i.»
2p»»i 2 9® «נוןp p : p  2p:p®r©iבער 
ס 2p איעפם׳ d *t39. ״ חל9« דיop**p,0911 ״ 

p ®9ד* p*©9? ■lpליp רpTנ1א n  2p©i3p:e*i9 
^ די ^ p די ן 1א *2p®9390 6 ל i o גp0911 ל®״ 
 2אי 2FP3pp לס2P911P3 9 חל®91אויסג? 1*א

B»»p3p 29®»O9039P י®,13 2אי חיל^ לם9 2*י 
 1*א poio* 0911 די ןp®®יגpרגpאי װי*® ה$®

2P9«2tt 2pp3p3D*iK *5 די 2א p i p חר.9י
o »39 2*י ג?ל® די pרפ י ^  pj* ו

ן9ח ^ ip »1 ל 3 iT pדי ן :®p3 p p®לp21« ר 
p  f$n® T9 »1T9 .p*i9T*39^9 npכד1א ר 

,29ױגי רp 2«י גע9ל רpלpt«93«« סםיג?ד3י3
P איז  i pעי *093 ד391איםא 2pnp3 139• לי

p3**? 2poipn ס*» 193 ן1א ^331«סר«ליכם
9 ip®*no ®חאג .i t i p

i• םיר p * i p  2 P P  םעכד pipT3i® 1אי« 9
ן9ח 11:9 ב?רס מ  2npr און *«npo©p© ip**T ל

i3pnp®®®u 2*»t i t 1גלײ ן1א p2^־p אין 
ײ «אל 2אי «ים״9  p3p®»» די .p39ip 22np» ז
1* ®ipnסג  P3»ip*i חן9 2אי ®נזגל חל®9tpי

e9יtיp2.לP®*»p3»ipnr p



י . מ ^ם י ן ײ ח ג טי כ ע ר ע ג

ר to פמ־ערט עקזעקוטיוו חשענעראל
טעקס װעגען

ן ו » נ נ י ם ד ם נ ע ען ד ש עני לי א ט ר אי ע כ א ם ס ע ר ל ד # ק א ט 89 ל ס ײ ט ה גו
נ םי טי ש ײנ ם א ע םי ד ענ ש דז ר ד מ ם ע ק ע ט

 ניט אםים דז׳צענעראצ צוס װערען ריכמעם
ת|dpi 1 װי שפעםער .1931 אקם^בער, נ
 האט באארד עקזעקוםױו תשענעראצ .די

 יײז צאיאציםעם דער אין גצוינען טיפען »
 םיטגצידער־ אונזער פון איבזגרנצבענתיים

 יעדעד אז ויכער, איז באארד די שאפם.
 זיך וועם *רנאניןאציעם אונזערע םון איינער

 ימני־ צו תארצען נאנצצן םים׳ן אנשצינמן
 דיזצר אין אינטערנעשאגאצ אונתר םען

שמניי <*מג עםוירדזשענםי וױכםימר
 ח*« Tmip ivdvpipp חשצנ«ראצ רי

 צר אםיציעצעז ®*<מנדןן ארױםגעשיפם
 *נ־ זיינען otni ip*vpv> p>v צו שריפם

זיי אינםערנעשאנאצ, *an אן נעשצאםעז
PfMMhtk t •a feflyfc IhJL 1  4hJMM4dfl44MMHfciiMIMHIVM4HlVlMkJN4i4444H44k■  וחד באשקיסעז it גלייך אױפמאדערצנדיג

an m* ון נןםחײסוננ■ tun עםוירדזשענטי 
ם: מ ם
 חשאינם און צאקאצצן P*v .צו

 tf trciprjuf זיימן וזערמ באארױט,
אינםןרנעשאנאצ. דער

שװעסםער: און *anna .םימות
 חנר «ן םיםיננ .סמציצצעז .אויפ׳ן .

 אוג־ פון באארד עקזצסוטיװ תשענזט־אצ
 פארנזד איז וועצכער אינס«רנ«שאגאצ, מר

 איי 1931 מפטצםבער, טעןtun 9 קוםןן
irupun |pev$rva רויםצױ אייגשטינדג* 

 ן פו *םעםםענם עםוירדדמנםי tv צענעז
 אמ* *un n■ םעסבעו־ ttnr אױזי «3.76

 צותימן פסלנענדע די ivb םערנעשאגאצ
*ו:' םעגציכקייט די אונז uran צו

 פון צאחצוננען צוױי נאצאחצען )1.
96 •jn r  tuntr םון חוב אוגזער אויןי 

 אינטערנע־ *an צו דאצאר םויחננד 143
באנת. טוױם«ן שאנאצ

 פון צאהצוננען צוויי tPavo צו )2.
n פראצצכם 26 r םא־ באנרס די אױף 

 ארוים־ זײנצז וןצצמ דאצאר, םויזענד 140
 אינכמרנע־ אונתר סון מווארען מממנז
 װעצכע און צורית, intr דדיי םים שאנאצ
דעצעם־ איז ותרען אויםנעמחצט דארפען

1931 ,31 *ura.
.dp םא־ צו טימזוענדינ אנסאצוס איז 

pm tpa 3 םון פארצויף אין צאחצוננען 
tpofjfs, און ױניאן די אנצוחאצםעז בדי 

jm איחר uow n צאחצוננ ערשםע די 
 » און ח־יי די אין tp־am oavspa ד*רוי
 צװייםע די און חײנט פון tpowys 3ח»צ
םאנאםעז. אכם םון פארצויןי אין

 P® רעשם די צאהצצז צו םיםצען .די
pm צוױי maw געשא־ רארפען װעצזן 
ipd וחס־צן »an t* צװיי־יעתר־ קוםעגדער 

 אינםערנעשא־ דער פון tfrunufp ציכזס־
 דצם װערען נעהאצםען dpu װצצנע נאצ,

ם»י. סוםענד׳גז
 טע־ אינמערנזשאגאצ ומר צו aw ,זמר

 גייז tpifiUH פאראורזאכם איז נ»נפ דיסאן
 פון סטדייפ דממנצדאצ אוםנציקציכען apד

 .1926 אין פצאופנממר יאר׳זער נױ די
 נינדנעצוננזמעם dpjt פון אנפאגנ אק

v ?pjipppj tr די חאם כפרייק iv חאואח 
 איננמד־ דצר «ז דאצאר סויזצגד 400 •י)

 וואס trt דנט נאנת. םצױסאן נצשאגאצ
מאכעז צו באוױזען אינטערנעשאנאצ די

 חוב דעם םארקצענעחןן און אויםצאהצוננען
 נע־ |pafn ר ם דאצאר. *upt'w 143 ביז

 פוםענרע די םון פארצויף אין »ז האפ̂ג
 אוים־ tprנאוױ ױניאז די dpm יאחר דדיי

 אונד סוא. t'ra aw דעס צאחלצז צו
 אינםערנזףצאנאצ־ די איז נציפציכזנרוױמצ

פיז נ«װאר«ז צונעםאכם נאנפ כתדיסאן
i _ , *׳׳- -*־ i ,p & ■,״ j . .,it, «

fc* hMfcafcABfcfcAtBAH kfefteaMVk BfltfAt 4 4 3  ttMHVcun ̂ורס נױ  דעטארטםעגט, בענסינג םםיים י
 אוים* כאפצחצ א נצהראנען tPapn כױר און

tp>mprw ד?ם aw צייש. תודצער דצר אין
 140 פאר באגרס די צו פײך איו .וואס

 דעימא־ ןיך איהר ומם דאצאר, טויזצנד
 איל■ וי חאם ,1928 װינטער, איז fv נעז,

 איבע־זױבייצן צותס םים׳ז סעונצשאגאצ
 » ארויםכעגעבעז ױניאן די אױפצצבצן און

 באנד־ .רעהאנםטראקשאן pmnp> * דדיי
 חשאינט צאקאצם, אונתר? וועצכע חצואח״,

 אונזערצ פון טויתכט?ר פיצע אארד^3
 jprn וועצכצ יחידינ^ און םיםנציד?ר
 די .oB’ippt tpafn אונז, צו פריינדציך

אוים. איצט נצהט נאנדס דיזע פח צייט
 נויטינע ױ שאפצן צו צװעפ .םים׳ז

void ,אויםנעםאדערט איהר װערם נעצד 
 םיםיננ םפעציעצען א פאררופצז צו תיכוי

 םאר־ דעם גוטצוהייםען צאסאצ אייער פון
 םוזעז םיםיננען *םעםםצננג נעשצאגענצם
בא־ באשצוםען רי איז ווערעז אפנצהאצםען

געשמארבעז נטלד ח.

 עצטםטע די םון אײגער נאצד, העררי
 םיצאדעצ־ דער םון נרינדער און םעםבערם

 נצ׳צםארבעז איז ױניאן, קצאוסםאכער םיער
 צויה, דער בײ יאהר. 68 פח ?צםער אין

 טעזdpi 17 דאנערשטא^ נצװצן איז וועצכע
 פאר־ געװצן ־uptpiu# זיינעז סעסט?מב?ר,

 איבער ■.umpr אונז?רע אצע פון םרעטער
 נעותז■ אטתתגד זיינ?ז oipaopo הוגדערם

 אונז׳ד םין איינער דאסםפי, גג פרײנד
3 n,וחד נ?חןדם האט יזג?ם־איידדמנסם 

 dpi םיז טעטיגפײט און צעבע] דצס נמן
 דאססקי האט .גאצד״ פארשםארמגצבס

 PB אידעסציםנג tv tpnpt איז נעזאנט,
dpi ,װאט מאטענט ip איו p*p אםעריהא 

אויפ־ די זיד פאר dv.ipi ip האט נצ^וטצז,

 פאר־ םיר און וױכםי^ ipap איז האנדצוננ
^jpt ציבש איתר םאן «ו אײך אןיף זיך 

 אפצענונט שום אחן באצד,
אייזס^ .ברירערציו

 פרעז. שלעזינער, .כענדד»מםין
חבינםקי. .דיימיד

J>PD JPBTI1־P1irtP1D.״

 אימר דעם טון םיכױנג םעםבער א ביי
 איז וואס ^9 צאקאצ ררעסםאכער ציעגישען

 dpi דאנערשטא^ געװארזן נעהאצטזן
 םשוירטש״, .פראיסם אין םעפט״ טען10

 op װעצכען ײ3 סםרינ^ pd36 װצסט אױן>
tprn אטועזצנד ipupj 400 ער3אי opd* 
 WWt* באשצאםען אײנשםיסינ איז ב?דם,

 ?םוירדדפענסי־־םצפם dpi נוםצוחייםעז רען
 ־י יואם םעםנער )pip* אויף «3.76 םון

 ארויםנזד צעצםענם חאם אינטצרגצשאנאצ
 שוצדצז דריננ?נחז די באצאהצען צו צענם

 ארנאגיזאצי־! דער נזדפטעצם האבען וועצכע
צאנע• נעפעהרציכער a אין

 אנ־ צואידז׳טי וױים־פרעזידענט אויםער
 הא־ צאקאצ, tio םענעדזשער m טאניני,

 עקזעסום־ײ םיצע גערעדט םעיןם םאר׳ן בען
מעםבערם. אקםױוע און באארד

 די ארבײטער, די ענםוױסצען צו נאבע
 אוז םארצאננען זאצען זײ סצאוסםאכער,

 צעבענבדבאדיננונ־ בעםערע געװינעז טאסע
נען״.

 ער־ די םוז אײנער נעותן איז נאצד
iprn ip נריגדזר שםע i po ,ותצ־ ױניאן 

pa יאהר 39 םים אננעםאננעז זיך תאט 
 ip איז יאחרען אצע די אין און צוריק,
ip ייםjpiipi 3 איםער in ר פון  ױניאז ת

םינופ צעצםצר דער ביז
 פון םעםבער א tpupi אויך איז נ*צד
 -IP דעס םון רמנ *רבייםער 12 בתנטש

 עסזיםטענץ. ברענםש׳ם dpi &ין טאנ שםען
 נזד אויך האבען ר. ». םון פארםרעםצר

ט*ן. tpaJpt opi אין תדם
 שטארה באדויעחןן סצאוהםאכער די

dpi .סארצוםם

כער8סלאסם פילאדעלםיער דער אץ זיד הערם װאס
יוניאן?

^אן, ם. םון װו ב^ארר. ת»אױגז די

 כײ דוביגםקי םעקרעטאד תשענעראל
םיפזינג « אזגזערען

 סעק• דזשענעראיצ אונזער דובינסקי, ד.
 נאך גאסט א געווען אונז בײ איז רעםאר,

 אונז חאט עס אײרא«א. HP קומען זײז
 הערען צו םארנעניגעז םארשאטס אצזנכתן

 הײ̂נ אצטער דער םון גרום א איהם טון
 דעם וועגען שי^דערונגעז זײנע איבערחויאם

 שי^דערונ־ זײגע פון רוםלאנד. יעצםיגען
 צער־ טילעם םען \vp רוםצאנד ותגען גען

 ערװארםונ־ זײנע אז האטען, ^אםיר גען.
ותרען. םארוױרסליכם וועצינן גען

 וואס שעפער פאר פזעקס פראצענם 3
אווערםײם ארבײמען

 איז ב. דזש. פון בדםיגג אעצםען בײם
 דעבאםירם שםארס םראגע אותרםיים די

 דער םים געײעז דינזנז םאגכמ געווארעז.
 נעאר- נים זאל אװערםײם קיין אז םייטע,

 זא* עס אום סעזאן, דיזצז irum ביים
 צעדינ• טאר •לאץ נאד ווערעז געשאפען

 געווארען, באוױזען אויד איז עם געחער.
 אווערםיים פארלאננען וואס שעפער די »ז

ארבײטער. םים איבערטיאם זיעען
שע־ די אז באשלאםעץ, װערם ענדליך

 צאה־ םוזען אווערםײם ארבײםעז וואס •זנר
 וױײ די טון ידאצענם 8 וחנכענםציך אען

 טארברויכם וחנלען נעלדער דיזע דזשע^
אונזער טון ארבײםסלאזע די פאר וחנמז
.T n »

פארםגע- ווערם אראנתאזייאנס־ארכײם
זעצם

 װאס מעי^אך, אײניגע זיך געפינעז עס
 דזשא- א אויך יוערען. ארגאניזירט םוזען
 זיי באש^אםען םיר האבעז םא*ג*יך בער.

 אר־ םארט אזא אבער ארגאניזירען. צו
 אונ־ זיינעז דעריבער געאד. פאדערם ביים
 א םים געווארעז נמטעססם םעםבערס זערע
 דערםון םי̂י גרעסםע די וױידזשצם. טאנ
 אר־ די אין נעווארעז, באצאהלט שוין איז

אנגעםיהרם. פצייסיג גאנץ ווערם בײם
ע פולען אין םםרײק ם^זער י. » ג

 אין נעװארען באריכםעם איז עס כאםש
 דער אז *גערעכםיגסיים׳/ נוםער אעצטעז
 דער האט געווארעז, געסעםעצם איז סםרייס

 און שידוך דעם אויוי געהאס חרטה באס
 אויב נו, סטרײסען. צו באשצאסעז האם
 אזוי. וױ םיר וױיסען סטוײיסון םוזען םיר
 נאר ױניאן, זײ אמיסענען וױל באם דער

 סא״ א ארױםגעבען. ער וױל ארבײט די
 דער םון נים נאר נערואאם, ער וואאם םער

 וועםען אויסק^יבען ויך וױ* ער ױניאן.
 ער .5וױ ער ציים װיםיל אוי^ און ו̂ױ ער

 פארשיי־ איז ארבײם מיימז פרובירם האם
 די אבער סאנטרים, אין און פלעצער דענע

 און ױאד דער אויוי זײגעז ױגיא^יקעםם
געמשעסט. וחגרם אצעם

 וחד ניכער זאצ פישער אז ,pn קעז עם
ױניאן. אוים כױר וױ באם, אוים רען

 פאר געארר־ערם םפעציעל רובין דזש.
קאםייין פחןסערם דרעס דעם

71 ̂אק̂א םון עקזעקומיווע ירעזצרס די

 םאן א אז באארד, דזשאיגט םוז םאר^אעט
 ארגאגיזאציאגס־ דעם םים אפגעבעז זיך זאיצ

 פאר^וײ דרעס־פרעםער^ די םון קאםפײן
 םעפר פרעםערס 150 איבער שוין זײנען םיג

 םוזען אילע אבצר ױגיאז, דער םון בערם
 ריכםיגצן דעם איז איז װערעז״ ארגאניזירם

 קו־ וועם איגטערנעשאנאיצ די ווען םאםעגם,
אדע^םיא, p'P םען  םאר־ pn א^עם זאל ם̂י

בארייםעכס
 אינ־ האם באארד דזשאיגם די אאזא,
 םארםצוזזד pan .rn ברותגר םםרואירם

ױבעץ, זיך אזם5 עס ארבײכג די צען  ̂ג
תרכגעפיהרם וועם ארבײם נויםינע די אז

ווערען.

 אינםערמןשאנאל ס«יענשןירדעטו $3.75
טםגעזזייסען םעקם

 ג jm דעד «ז םיםינג םפעשזנצ א בײ
 דשר ®ון צושריפם דור אויםנענוכמז ווערם

מז אינכתרנעשאנאא ת  צםויד- $3.75 דעם ו
j אוז dpid דזשעגסי WTO pro cnm 

ח סיםינג תשענצדאצ א נײ  כמבד אלא י
מק די pnw אמלאדם וחנ^ח בערס  אור
 car jdtod צןיכמטתתגלאומאנד זײזצז פאד

 ב»לד װעס סיקם ראד אז זיך/ םארשכמהם
 םיד .pmm m פאלצפסי םיםינג דעם גאך

 ומד aקיהלשרז במואל » אױוי נאר װארנ״מ
מד אתזאמנ אלע װעז םער  וושצצן שי

ארבײםין.

קליװלאנד פון נײם
באאצד. טגישאזד jio קרייגדלער, םשארלס וױים־פרעזידענם םון

םארהאנד־ איז אצץ גאר האאםעז םיר
 אנ־ דעם וועגען באלעבאםים די םים לע\

 די ווען יאהר. קוכמנדעז פאר׳ן ריםעגם
 n גאך זיעען געשדיבען, ווערען שורות

 נים פארהאנד^וגגען די פיז רעזואםאםעז
זיכער.

 זתר םיט קאנפערענץ ערשטען דעם
 ־20 דעם געהאם םיר האבעז אםאםיאיישאז

 גזד עם^יכע ערשםע די נאך אוגוסם. םען
 די אז אויסגעםונען םיר האבען שפרעכעז

 קאנ־ רער צו געקוםעז זײנעז באאצבאטים
 םיי־ אגםש^אסענער םעסם דער םים םערענץ

 ארויפצװינ־ אונז אויןי תענען זײ אז נונג,
 זײ שכירור^ די םון םארקיצענערונג א גען

 שלעכ־ די םארגעאײגם אונז םאר האבען
 אל־ דעם איגדוםםריע, דער םון ̂אגע טע

ד, איז קריזים געםיינעם  באטאנענ־ ^
 נים װײטער אײנםאך סעגען זײ אז דיג,

 וחד וױיתשעם אוגזערע סײדען אנגעהן
 הא־ דעם חוץ װערען. םארקצענערם צזןן
 ״סינ־ בלריז צאה^עז צו געםאחןרט די בען
 צאהצען נים אװערטײם, םאר פעי״ געא
 די אפשאפען טובים, ױםים געזעצ^יכע םאר
 די םח צאהאען דאס און גאראנםי, טײם

 *ינשורענם ארבײםסצאזעז צום פראצענט 2
 אין געװאיעז איינגעםיהרם איז װאס םאנד

.1927 איז נאך אינדוםםריע אונזער
 אויםנעהערם געדוצדיג האבען םיר

 זאגען, צו נעהאם אזנז האבען זײ װאם
 ער־ זײ םיר האבען עגםםער אאס און

 וחד אויסנעצייכענט וױיסען םיר אז קאערט,
 םון יעדער װאס צייםען, ש^עכמצ די נען

̂ען םיר דורך. םאכם אונז  אייקע־ נים װי
 שאעכ̂כ זיעען אוםשםענדען די אז נעז
 כאםש אז אנגעוױזען, אבער ױי האבען םיר
 זיעען און אצעם דאם אגערמנעז מיר

 יעחנר pא ױי םיט םיטצוארבייםעז נרייט
 נים אוםן באין אבער םיר קעגען הינזיכם,
 פאר־ זיתר פון שכצ׳דיגקײם די אײנזעהן

 םמאנדארדס אצע די פארניכמען צו שצאג
הא־ םיר װאס באדינגזנגען ארבײםס און

ם בען מ ע ^פרוח אימד דשי »יז ג ך  ינ
p צםיn >1 פאר מסד^דוסאינ דער u s 

 ןײ־ wou די צוריקצוברצגגעז אום יאהר,
ח שגײדצז ראם וחנם זיכעד םען.  ווײ־ י

ך מעם וועלכעס דזשעם, הו נן  &אר טו
ח םצג<יכמי״ם n קצענערצן  אד־ אוגזעדע •

 בר׳יימצן נים ^נבען, א סאמגן צו בייסער
p'P אח צופרידעגהימ* אח װאוילשםאנד 
jm ?צױולצנדעוי דער oorunc pwtdp 

מן דצם חוץ א ,tni^rur ויי םיד ח
מן פרותן *ח םזננער אונזערע אז א  ה

 אק ירחיס דצם פון געציםען געגוג שויז
ד שלצכסצ n צו^יב יאחר אגצכתז דעם  מ

 אק פאחיכערוגבען n אפצושאפצן זאנען.
 זאל םען אז דערלאתז אדזנר ישעפער די

שע^ שניידעז  אוחנק־ געםיעם וואלם וױית
 םעגליכקיים זײ ארביממר די בײ נעכמז

 עיםיג־ סאכת דאס םארדינצ! צו ו5אםי
ארבימ^ זיחט־ דורך סםע

 וײ א? צרק^ערם, Tאו זיי האבע? םיר
 םים קאנפערעגץ צום נצפוסען איז ױניאן
 םארצאג־ און פאדערונגען איעענע איהרע

 pא אז נעהאפם אבצר האבען סיר נען.
cun םארשכמנ־ געגעגזייםינער פון גײסם 

 ־5הע צו פארלאנב דעם אוים און דיגוגנ
 זיך וועצזנן אעדוסםרי, הינער דער פען

 פאד־ פון צוריקהאצםצז באלעבאםים די
 אויב ארבייםער. די פון הנחות אאנגען
 איינ־ דיגצן םאנוםעתםשורערס די אבער

jn אויזי באשםעהען איז נעשפארם rn 
 זיים איהר םיז יוניאן די װעם םאדערוגגען,

 די סיס ?אנפזנרצנץ געפססצז צום ?וםעז
 אח פאחװ^מזנז צוגזנגוײיס באילעבאםים

 אח פארבעםערונגען צאהא א ארגוםעגםירעז
o אין ענדערועעז n די וח^מנ אגריכתנם 

 פאר לצמנםוױככױג זיינצז דעגסם ױגיאן
ארגימזעד. די פרן איגםעותסען די

 משיאסצז זיך האם קאנפצרצנץ די
 ױא־ פיר אין צוזאםצנצוקוםנן װידצר זיך
ז  אפ־ tpwwp^fp dpi צוים ארוס. מ

ד«ס ביז ציים צדדיס ביידע האבצן ג׳אך,



» י 3 ײ C  t  * a t t  &  w ט ײ ק נ טי כ ע ר ע ג

rooapo in xrv* םעצדען *ו m a p  u n 
ny רזטעריעם pom םאר •צענער *tup 

o n  pit g u n זועצמז אנריםענם, גייעם 
 ערווארםען םיר .1ס*ר׳»צ*גן »יל<ן זיי
צים־ אזנזער םים tin ניז גריים וײן *ו

guargn® p t vo סאר־ װיצען םיך װאס
:* ■ .■ צאגמן.

נע־ זיינען נאצעבאטים די אז נייעם די
groan* o n  grov ם«־ םים פסגסערעגץ

grunjn «  אס־ און וױידזסעס יסגײחע .
w a r אין ארב״סס־סססגו־אױרם איינינן 

e*n ,v די o w אזיפנע־ײזנרם תתוייצ 
 * םאכער. דחגם א\ן p»ipp gain רי

m w די סים פאנםעוזנץ חגר גאך זיים 
מן נסצזןבאםים א  ספ׳ד ס געהסם םיר ח

 באאײ דזסאינט חןר פזן םיסינג *מצען
 6 הינע די «ון grtr *ין םיטינגען און

gPawp. . איע־ האבזנן םעסמרס אונזערע 
r o w ױניאן די עםיזען *ו בא׳פצסםען 

 און םאמז וועם ױ Dim םואװ iron אין
 ארבײםס־ אונזערע באמימן *ו גריים זיין

 כא־ די פון סנגרי* tun נ?מגז באדינגומען
צ*ב»סים.

me וואמן *זױי pnw ד* םיר וז*מן
 זעהר נעהאט ape <םצימ אױוי סיקאנא אק

 םון פעחאן ־on איז נאםם נעחױבענעם »
 חנר עצעזיננער. בענח׳ססםיז פר*זיד*נט

a «ון באזוך n חויפטזעב־ איז סרעזיחננם 
o ציך n  gram gmpa צ»ע־נמצ»נםען 

 דרעם־ חינע די ארגסניזיחנן *ו פאססײן
 נאו איז ער יױ מנעצ אזױ *בער םאמר,

 באצד ער איז אםאדם אין סעיסוםען
 סלסית־ םיצזג םון מײאײיז ארוםנמריננעצם

 צאננ־יאהרינע זיינע זיינען ומצמנ סאמר,
 נײ־ זעהר gmn זיינ«ן ומצמ אין פדײנם
 אי*ם ייך• פיוזצם ער וױ וױסען *ו מדינ

תז אצ« זיימן וײ מאגד. אין  העבםם־ מו
 *זוי •רעזיחננם דעם זעזזן זו זופריתן
 אוייי ענערניע םיצ סזױ םיס און םונכאר

»now o n  w w w ם סאר  וואהצ ת
 אונ־ »ז םיטנציחנר רי סון groan און
איננמדנעמאנאצ. חנר

 *rag רא זיינען ana עםציכע די ײרך־
 דאם םיםינגען. רייהז א נעמארעז תאצס*ן
nacnp דזמסינש א נעווארען נעהסצםעז איז 

m ap  iravytn םון באעםעהענד םיטיננ 
 ררעם ,lou ^npip מון זנתזעקוםיװס די

 צאהאצ און סאנתרס, ^1 צאקאצ םאכזנר;
JS ,נייז קאםיםע » אױך און ירעםערם 

m ח׳סאינט ap. 3 אויםנערעכענםע די 
די Dip זימ«) 100 אין 81 48

 זייגען כמכער דרעט די תעלכע ודן חנבימ,
 »ן מנותן tm םיםימ חנר םיםגציחנזי.

im אױמתעוחנזמייד n r. חאם עס Tt 
it  jd̂ hhqd אנ£$וגנ ון איז םיםיע דיזער

חא־ ארבייםער די וואס גייםט דעם םון
 זײ־ םיםינגען n בײ ארויםגעװיזען בען
 םעהר, נאך איבערצייגם געװאחנן םיד גען
 תאיװצעג״ די w םריהער, איז עם ווען וױ

 נים וועצעז םרויעז״סאיחגר־ארבײםער דעד
 זייערז[ םון ?*אן איין קײן צוריססרעטען

סוםען. ניט זאא עס וואס •*זיציעס,
 צו נעצעגענהײם די דא נעםען םיר

 םעם־ אוגזערע צו ותרסער עם<יכע ז^נען
 דער צו ם^יכטען זייערע וועגען בערס

 אאצוצאהאזנן צייט די איז איצם ױניאן.
 זײט איהר װאס אסעסםעגםס און דױס די

 ציים איז עם ארגאניזאציזג דער עואייג
ly צו בצויז גים ארבײם, tip צי rn. א 

 אדער םאן ױניאן איבערגעבענער גוטעו־,
 אין חינטערמטעציג ב^יבען גים ט*ר םרוי,

 די יאיז ארביים ד* איז עס וועז דױכ^ זיין
 געדענ־ דעם אויסער םוזט איהר עעאער.

 אר״ װיכםיגע םאםע א האבען םיר אז קען
ד צו פעצד גרויס א אוגז, םאר בײט  מ

צוגעגריים. זײז םוזעז םיר און ארבײטען

 םון יצעבעז דעם אין עיןוכע נייער א םון
דרעסםאכער. היגע די

 דעם אויםנעדריסם האבעז רעדנער אצע
 וואם זאא אינםערנעשאנא^ די אז וואונע,

 קאסיײז, דעם אנטאננעז שנעיצסםען אם
 עסאנ*םח*עז דעם אויןי אכמענדיג נים וױ*

 איז צאנד, אין איצם הערעם װאס סריזים
 ארבײטער די וױיצ גינםםיג ציים דײ ד*ך

 מסאא־ די דוצדען נים םעהר עוין סענען
 אויוי האבען באצעבאטים די ותלכע םצרײ,

 דעם אונטער םאסע ארויםגעצװאוגגען, זײ
^אנד. אין סריזיס א איז עס אז אױםרייד
 •רעזײ דער גערעדט האט צעצטער חןר

 געווען געריהרט מטארס איז ער דענם.
 געי^רען געמיאדערט איז וואם אאעם פון

 אינ־ זעהר א אין האט ער איז איהם פאר
 םיצע די געשיאחגרט חנדע האאםםרײכער

 אינטערנע״ די וואס קעםםע, עווערע זעהד
 יאהר עםאימנ אעצטע די אין האם שאנאא

 אנ־ איז אוז יארס נױ אין םיי אנגעםיהרם
 אר־ די ארגאנידחגן צו מארקעמס דערע

 אומ־ זייערע םאתרינגצרעז און בײכתד
 די האט צייט גאנצער דער דורך שםענדעז

 םאד־ ניט מיסאגא וועגען אינטערנעמאנאא
מן. ע א ג  אויןי געווען אצעםא* איז ^קאג

טאגצבדארדנו^ דער
 מײם א דורך •חמידענם זתר ציהם דא

 קאם־ אתאניזאציאנם פארמייחננע די פיז
עס  די וועאכע םםרייסם, העצדיאת איז •י

ײ אין אנגעפיהרם חאם אינםערנזףצאנאא  ע
 םיט אכערס־סדרע די ארנאניזיחנז צו סאנא
זינם חוייטזעכציך איז צוריק יאחרעז פיאע

 גע״ גים איצם ביז אונז איז עס .1917
אן םרייען םיר וועיצעז *ונגען,  און אםאיצ, נ

 די וועיצען כדר אםאצ. נאך נויםיג אויב
 באייבען אאזען ניט ארבײטער מיקאגא׳ר

מעפער. םוועם םאדערנע די אין
 עאעזיננער ®רעזידענט האט של\ס צום

 האם אםיס דזעענעראיצ דער אז ערקאערט,
ײ קײז שיסעז צו פארבוײיטונגעז געםאכט  ע

 ארגא־ אילם שעהן בערגארד ברודער האגא
 זיך געםינט ותאכער שעהן, ברודער גײזער.

 קוםען וועט קענעדע, טאראגםא, איז איצם
 קענען וועם ער װי ענעצ אזוי עיסאגא אין

 א נעםען וועט ראס טאראנטא. םאריצאזען
װאכעז• דרײ אדער צוױי

 געװארעז אויםגעגומען איז נייעם דיזע
 איז אפלאדיםמעגםען םון מטורם א םיט
un• זמהר א אין געענדיגט זיך האט םיטינג 

עםיםונג. געד«ויבענער
תנד זע*בעז דעם  פרעזידענם האם או

 עסזעקוטיװ דעם באזוכם אויך עאעזינגער
 פײ סצאוס ,59 צאסאצ פון םיטינג באארד

 דאן גראדע אריינגעקוםען איז ער גישערס.
תז  די דיססוטירם האם עקזעקוםױת די ו

 וחד און םאמינען ספעציעצע וועגען פראנע
 זא־ צוױי — ארביים אויםגענײהםע די גען
 םײצ גרעסטע די אוועס נעםען וואם כען

םיניעערם. די ®יז ארבײם
 רעדע זײן אין האם עצעזינגער ברודער

 גע־ און פראגען צוױי דאזיגע די באריהרט
 איז עס דעם. םייגוגג.וועגעז זײן זאגם
 זיײ םראגען די אז גיכ^ צוױיםעצ סײז גאר
 זיכער ותם עם און געווארען קצערער גען

 געםײ צו באארד עקזעהוטיװ דער העצםעז
שציכטען. צו זײ װעג דעם נען

 באזוכם אויך האם עצעזינגער ברודער
 אפריײ <ןצאוק J6 צאקאצ םון םיטינג דעם

 ניט איז אױםערגעוועהנציכעם סײ\ םאר^
טינג דיזען בײ םארגעסוםען  הערעגדיג םי

 מאפ־ די וואם שאפ״באריכמעז די אבער
 ברודער האם אפגעגעבען האבען םשערציים
 בא״ גענויעם גאנץ א באסוכמן שצעזינגער

 דעי אין דא זיך הערם עם וואס גריױ
 גע־ ער האם דא אויך קצאוידאינדוסםריזג

ru איגטערעםאנטע אן האצטען n חאט און 
 פון צװעק דעם סצאוסםאכער די ערסצערט

 וײ םון פארצאגגם חאם אין באזיד זײן
 איז קאאפעראציע םולע די סצאוסםאכער

קאםיײן. דעם
 םיײ ברודער צאסאצ, םון םשערםאן דער
 םאר־ צאסאצ םון נאםען אין האם טקצסאז,
 קצאוקמד די אז פחןזידענם, חנם זיכערט

 אצע וױ פונקט םאצ, דיזען ורעאען כער
 זײנען און שםיצע םוצע די געבען םאא,
איז. םענציך װאס אצעם טאן צו גרייט

 שצעזינגער •רעזידענט האם צעצט צום
 וואס םיטינג, באארד דזשאינם דעם באזוכט

 צוזא־ איז געװארעז גערוםען ספעציעצ איז
 ער־ חאם ער באזוך. זײן םים םענהאנג

 צוועק דער אז באארד, תשאינם דעם סצערם
 ענכד אן איז שיקאגא קײן קוםען זײן םון

 די וואם םארצאנגקן, פיצע די צו םער
 אינ״ דער צו געםאכם האט באארד דזשאינם

דרעם־ די ארגאניזירעז צו םערנצשאנאל

שיקאגא אין באזוך שלעדנגערם פרעד.
ס פון ת א י• \ו. ג. ר. א. װיײפ־^ךצזירצו^ בימליס, ם

י9 ם י י ?

 אה קלאוק ױ נײ שלעדנגער פרעװענט
טאראנטא אין דרעסמאכער

ה ע ב א ט ה 3:« 1931 א C״

 װער ערקצערם אויך דא האט ער םאכער.
 װעט ער ווען איז איז ארגאנײזער דער

 דער װעגען גערעדט אויך האם ער <ןוםען.
 וועצכע ארבײט, ארגאניזיישאן םון פאציםי

 װערען. אננעווענדעם זאצ דא אז דענקט ער
 די באריהרם אויך האט שצעזינגע־־ פרעז.

 אין געשעהענישען צעצכת די װעגעז םראגע
 ״וחנגען ױניאן. קצאוסםאכער היגער ‘דער

 רײדען״, ניט איצט איך װעצ שטיק־ארבײט
 ענטשײ אבער װיצ ״איר געזאגם, ער האם
 אויך איצטער נאך בין איך אז זאגען, חנן
 אצע בין איך װי שסיק־ארבייט געגעז אזוי
נעווען״. מאצ

* * *
 ביז האב איך װאם אצעם םון אצזא,

 הא• םיר אז מען, זעהם באריכטעט איצם
 עטציכע םארנוםענע זעהר געהאט דא במן
 פרעזידענט דעם האבען םיר אז איז םעג
 זײן איז דאס נאר גענעבעז, נים רוה קײן

 אזוי אונז צו קוםט ער וױיצ שוצד, אײגענע
1אםאצ םאר טאן אצעס םען םוז זעצטעז,
 הױ ערשם װעט שעהן ברודער װי אזוי

 םיר םאכען ארום, װאכען פאר א אין םעז
 עד װי באצד אז םארבדייםונגעז, דערוױיצ

 צוםרע־ סענען גצײך םען iw קוםען װעם
 אר־ םאר םעצר דאס ארבײמ. דער צו טען

 צואקערםער. א דא איז גאגיזײשאךארכײט
 םי• עטציכע געהאצםען שוין האבען םיר

 מען וועצכע דרעם־קאטערם, די םים טינגען
 נאר צוריק, יאהר א םיט ארנאניזירם האם

 װארםענ־ געװארען אפגעשװאכט זײנען זײ
 אבער װעם עס ארגאנײזער. אן אויף דיג
 צום צוריס ברענגען צו זײ צאגג נעםען ניט
ארבײט. םון גײםט יאהריגען א םאר

הױז״ ״יוניסי דער אין סימו ערפ»לנױינער «ן
 ״ױניםי דער םון םעזאן םער13 דער

 םון פצאץ זוםער פראכםםוצער דער הויז׳/
 צעצטע זיך האם איגטערניישאגאצ, אוגזער

 אויםערגעװעהנציר »ן נאך געשצאםען װאך
 14 אננעהאצמע} האט װאס סעזאן, נוםען

װאכען.
 םאראויסזא־ פעםיםיסםישע די טראץ

 האט סעזאן, אגפאגנ אין פיצע פון נונגען
 געהאט זוםער הײנטיגעז ״הױז ״ױניםי די
 װי באזוכער און נעםם צאהצ גרעסערע א

 סעזאן םריהערדיגען איז עם ותצכען איז
 געשאצט, װערם עם געשיכטע. איהר איז
 הײנ־ האבען םעגשען טויזענם 6 איבער אז

 אפגערוהט זיך און םארבראכט יאהר טיגס
 בצויז נים איז עם הויז״ ״ױניטי דער אין

 אויך נאר געםם, צאהצ גרעסםע די געווען
 וױיצ באזוכער. און געסט צוםרידענםטע די

 םיצ יאהר דאם זײנען אײנריכםונגען אצע
 געײארען. םארשעהנערם און םארבעסערט

 םון באסוועםציכסײם די סיי עסען, דאם םיי
 פראגראםען, די אויך און ציםערען די

 האכען אוגםערהאצםונגען און פארוױיצונגען
 שעה־ דעם אםיצו איבערשטיגען יאהר דאם
 האם הויז״ ״ױניםי די װאס רעקארד נעם
יאהרען. םריהערדיגע אין געמאםען זיך

 ברױ האט צוריק םאנאטען פאר א םיט
 טא־ באזוכט שצעזינגער בענדזשאםין דער

 סכסוכים געוױםע אויסצוגצײכען ראנםא
 ױניאן, םאכער סצאזק דער םון אםים אין
 װע־ געטאן קען װאס באשטיםעז אויך װי

 טאכער דרעם די סטאביציזירען צו רע\
 געצונ־ אים איז צײט יענער צו ױגיאן.

 דערםאר םײצוױיז, בצויז ארבײט די נען
 סעזאן, םצעק םיט׳ן אין געװען ס׳איז װײצ

 גע־ אז געװארען, פארשםאנען אבער ס׳איז
 װע־ דורכגעםיהרט םוזען ארבײטען װיסע

 אנםאנג צום םרײד םאכער קצאוק אין רען
םעזאן. םאצ םון

 אויכד דערםאר האט שצעזינגער ברודער
 פאר אהטיװיטעט פון פצאן א געארבײט

 נעםציך: איז דאס באארד, דזשאינט דעם
 םעם־ די םון שםיםוגנ די םארבעסעיען צו

 ױניאן; דער צו באציאוננ זײער און בערם
 םאר־ צו װערען געטאן קען װאס זעהז

 דזשאינם םון צאגע םינאנציעצע די בעםערען
 םארבעסערען צו צעצםענם, און באארד,

 םון באצעבאטים די םיט באציאונגמן די
 געװא־ םארשטאגען אויך ס׳איז טרײד.

 םארבארײ־ זײן װעם אצץ װען אז רעז,
 צייצען די םון שרײבער דער דארח טעט,

טאראנטא. םארצאזען
 פצעגער די אום אז זיך, םארשטעהט

 גו־ א גענויטיגט זיך האט דורכצוםיוזרען
 םעםבערס די װען ערשטענס סעזאן. טער

 זייער םםיצה װערט פארדיגען און ארבײמען
 צוױײ ױניאן, דער צו גוםע א באציאונג

 ״געצם װעגען זײ צו רײדען םען סעז טענם
 שטע־ א נעמען אזיך םען קען דריטעגס און

 שצע־ ברודער באצעבאםים. די צו צוגג
 איײ אז געװארעגט אפיצו אונז האט זינגער

 זא־ ארבײם, דער צו צו םרעםעז םיר דער
 םע־ דעם אנבאטראכט אין געםען םיר צען

זאן.
 ״גערעכ־ דער אין באריכם צעצםער דער

 רעזוצטאטען די באװיזען האם םיגקײט״
 ברױ און פצענער אויבעגדערמאנטע די םון

 אין געקוםעז װידער איז שצעזינגער דער
 םון ארבײט די םארענדיגען צו טאראגםא

באזוך. צעצטען
 פארבראכט האם שצעזינגער ברודער

 פרײטאג שבת. און פרייטאג טאראנטא אין
 םיםיגג א אפגעהאצםעז ער האם אװענם

 זיך האט װאס באארד דזשאינט חגם םיט
 דורך נאכט. דער אין שפעט ביז םארצויגען

 םארשײ באזוכט איהם האבען םאג דעם
 פראגען אזיםגענומעז און סאםיטעען דעגע

 איז ארבײם שווערסטע די םרײד. פון
 וחנן באארד, דזשאינט בײם געװעז אבער

 ברױ אז אגאנםירט האם שצעזינגער ברודער
 די םאראנםא. םארצאזען םוז שעהן דער

 האבען באארד דזשאינם םון דעצעגאטעז
א ס׳איז אז באװײזען פרובירם איהם

 װאצט שעתן ברודער און צײט שצעכטע
 ביז טאראגטא אין פארבצײבען געדארםט

 ם׳איז םארבעסערען, זיך װעם צײם די
 צו שצעזינגער׳ן ברודער געצונגען אבער

 ס׳איז אז באארד, דזשאיגט דעם באװײזען
 יױ דער םח אינטערעסען בעםטע די םאר

 םא־ פארצאזען איצם זאצ שעהן אז ניאן,
 גע־ געםאכט שוין זײנען דערצו ראנטא.
 שי<ןאגא, אין אראנזשמענטם אצע װארען

 ענדע זײז דארט םוז שעהן ברודער און
 דעצע- די פארזיכערם האם ער םאנאט.

 גים װעם אינטערגעשאגעצ די אז גאטען
טאראנםא. םארצאזען
שצעזיג־ ברודער האם נאכםיטאג שבת

 עק״ דעם םים םיטינג א אפגעהאצםען גער
 ער דרעםםאכער. די םיז באארד זעקוטױו

 נויטען םארשײדעגע די אויסגעהערם האט
 דרעסםאכער די םון צאגמ שצעכטע די און

 כםעם ם׳איז סמזאן. שצמכטען דעם צוציב
 באסעם די און ארבײם קײן ניטא גאר וױ

 שצע- בר. דערםוץ. אדװענםײדזש נעםען
 אײנינע םארגעשצאנען דאן זײ האט זיגגער

 ארגאניזא- זײער אנצוהאצםען װי פצענער
 אז םארזיכערט, זײ ער האם דערצו ציע.
 זײן איםער וועם אםיס דזשענעראצ דער

 וועט צייט די אויב און װאר דער אוי^
 ער איז םארבעםערען ביםעצ א נאר זיך

 ווא־ 4 םאר מאראנטא איז ?וםען צו גרײט
 בעסערע א אײנשםעצען זערזן און צײט כען

 בא־ די טים באציהונגען און ארגאניזאציע
צעבאטים.

 דרעס־ און קלאוק־ די צו זיי־געזונד 8
 שעהן, ב. םון מאראנטא פדן םאכער

ארגאנייזער דזשענעראל
:בריחס־ און שוועםםער

 טאראנטא אין פארכראכט האכ איך
 איז צײם דער דורך מאנאםען. 22 פונהם

 םעכםיגע א ארגאגיזירען צו געצוגנען אונז
 ױניאד אײנשמעצען ױניאז, קצאוקםאכער
 םרייד, גאנצען דעם איבער באדינגוגגען

 גרויםען גאנץ א אױח פרייזען די העכרען
 צוריק־ האבעז באצםעצאכעס די שטייגער,
 זיתר און זעצבםםװירדע זייער געקראגען

 איז גאראנטירכ^ דורכאוים איז דזשאב
 א דורכנעםאכם םיר האבען דרעס־טרײד

 10 געדויערם האם װאס סםרײ^ ביטערען
 גע־ געותן מייצוױיז איז וואם צייכ^ װאכען
 דעם גאך םעזאגען שצעכטע די צונגען.
 גרוײ א פארניכםעם אבער האבזנן םםרײס

 םיר געוױנםען. אונזערע פון טייצ סעז
 די װי שנעצ אזוי אז זיכער, אבער זײנען
 אינ־ זײ ותם םארבעםעחגז זץ־ ותם צײט

 און פצאץ אם זײן וױדער טערנעשאנאצ
 באדינגונגען ױניאז אײגשטעלעז ענדציד

םרייד. דרעם אין אויך
אונםערנעםונגעז אויבען״חגרםאנםע די
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 מוטחטמ װעט
 שנוומנשאן דער ײ

ל. אוז פ. א. חנר פזז
אםערי־ דער סון קאטמנסאן גמ51 די

 ערעםענם om ^זנינאר ns מחנריײאאן קען
pe unm םאנ־ נרין װיציאם •רעזידעגם 

 װאנסוא־ אין אקםאבער, מ$ן6 דעם סא^
im,סאלאסכיא. בריםי׳■ ־

ױןתן om קאטחגנ׳אאז די ײא־ 2 ד
 *־עזידענם אתמאבעד. סען16 חנם ניז מז,

 נאר א• פאהרם ׳*לעזיננער נ«נחמאסיז
 פאר־ »ן םעאסעםבער ענדע וואגקואותר

 נאר־ <ייױס אינםערנעסאנא< די םרעםעז
 קאמוענ־ חנר בײ ױניאן וואירסערם סננס
״אז•

 די וואס םיםנצידער, צאהל דער צוים
 בארעכטיגט זי איז האם, אינטערנעעאנאל

 אבער וועט יאהר דאם דעצענאטעז. 6 צו
 בלויז םארםראםעז זײן ארנאניזאציע די

 דערםאר צרמסענם דעצעגאם. אייז חרך
 D0DP ײאנקואווער נאך רייזע די וואם

 די םון םאנכע וױיל צוױיםענם אזן םייער
 יאחר po ציים חנר אין פענעז רעלעגאםעז

 די איבער ■אסטענס זייערע פארלאזען גיס
 op ויאס ארנאניזאציאנם־ארנייט וױכטימ

 סיס ױניאנם די אין אוננמרנוםעז ווערס
פארבונרען. זײנ«ן זײ וועצכמ

m ̂ידעױ  םאכען ארנײטער עםב
 ערפאלגרײכען קורצען 8 דורו

סטױק גענעואל
צא־ ארבײטער עםבראידערי באנאז די

 דורכנע* סאנאס הײנםינען האבען 66 ?אצ
 נענעראל־ ערסאצנריימז סורמן א סאבס

 כים נאר איז םםרייפ דער באסס ססױי^
 ווערט dp וױיצ פארענדינם נאנצען אין
 םאנ־ נענען סאםאייז דער פארטגעתצט נאך
 די אבער ױעען כאםזג̂נ אינדעמנחזגם כע
u־poop פון ארבײםער די פון םערהײם 

r n o די איז צוריס סוין tm r■ אונםער 
ױניאדבאךײננוננען. און ױ^ד?אנםראצ

 *גרימזמט דער איידעד ציים סטיתעל א
 חאם אויםנעגאננען איז באצזגבאטים די כים

 w אםאסיאיימאנס די נערופען ױניאן די
 האט סצעזיננער •רעזידענט סאנפעחגנץ. א

 ער־ חנר איז באםייצינם זיך מחצנציך
ר םיס האנפעחגנץ סטער  אםאםיאיימאן. ת

ip tm* אי־ א«םאחרעז נעםוזם אבער חאט 
 *נגעצענענחײםעז ױניאן וויכטינע די בער
 נאססיסט ער האס עםעדם אגדערע אין

 די אנזוםיחחגז וואנדער וױים־ארעזידזנם
 באצעבא־ די סיס פארהאנדצונמז ודיגאא־צ

 בא־ און האםיםע דער םיט צוזאםצז סים
poos 66 $א?אצ »ן.

 און םאר יאונפערענצעז רייחע א נאך
 נע־ נערוםען איז םםרייס דצר וױ גאכדעם
 ױנ־ חװ־ »ז ®אסאתחןר די אח וזאיתן,

ו םים םעםצען זװ נעצוגמז יאן חוייט ת
t ׳ י ׳  r  v~ -  באסנתהם P3?m םרײד, אין אסאסיאײזואן

 טאהער דער סיס און נאצעבאמים 36 פון
 dp ותצכער it אסס׳ז העםםטיםעערס און

בא־ הויפט די באצעבאםים. 40 נאצאמפן
t j /  t  V “ * »' י *y  ... , # * T - .

' * » «# t f/׳ : ft* -i * | V

 אםאטיאיישאן בײדע איז זײנעז דיננוננע!
 יפטונדינע e 40 זעצבע. די אנריםענםס

 45 פיז סקעיצ םיניםום 8 ארבײםם׳ײאו,
 װע-.- םאר ױם־טוגים נעזעצליכע 8 דאצאר,

 בא־ סרינען דארםען ארנײמער די כע
 דעם איז פונסטצ!. אנדערע די און צאחצט

 ז א אםם׳ן םאקערם דער םים אנריםענם
 קרינען וואם די אז פונסט, א פאראן אויך
 קרי- נלייך דארפען םיניםום־םהעיא דעם ניט
 יעדע פראצענם 10 און העכערוננ א נען

 דעם דערנריימז ותלעז זײ ביז וואכען 4
םסעיל.

 בא־ װאם באלעבאטים 65 די אויםער
 האם אסאסיאײסאנם צוױי די צו צאננען

 םים נעםעםעלט איצם ביז ױניאז די סויז
 ױניאז די באס?£ אינדעפענדענט 50

 דריױו ארנאניזאציאנם דעס אן נאך האלט
 יעדןן צוױננען צו אנםעלאסען איז און

r איז באם n o ױניאן. דער םיס סעטלען צו 
 אד־ נענאננעז זיינעז לכעm ארבייטער די

 ipppr נעםעטעלםע די איז צוריפ בײמען
וױידזמעם זיתרע םון פראמנט 10 צאחלעז

 עםנראי• באנאז דער פון סאםיטע די
 זוזא־ חאט, װעלכע ױניאן, װאירתערס דערי
 נע־ װאנדער, וױיס־פרעזידענם נױם םען

 נעלי־ די כדט פארהאנדלוננען די פיהרס
 :זיינען םםרייס דעם נעסעטעלט און בתים
 לעאז ברודער לאפאל, פון םענעדזסער דער

 י. לאסאל, פון נמתרםאז דער וזאסאב;
 ריזןל, נייטהען ערTבר די אוז פרידסאן,

פי׳צמאן. ם. איז אלטםאז וויליאם

GERECHTIGKEIT (Justice)
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ר ע ש. ד קז. דז ע

 איבער צעבעז םיר
 ציים מװעחג זיתר א

 — םרעיד אונזעד איז
pB ר ע ״ ד ע  דער געווען איז ד*ס א

ל. ע נ א ש ע נ ר ע םון טאן אצגעכדינער ט
 װאס באריכטען די

 םיס־ די םון געװארעז ^אגעגנבען זײנען
 עקזעקוטײ דזמענעראיצ חגר םיז ג^ידעי

ת  ווע^כע אינטערנעעאנעא, רער םון ו
 פער־ זייער אויוי צונויפגעקומען זיך זײנען

 פילאדעצפיע. אין מיטיננ טעצ־יעהרליכען
 יארק גױ אין אוסעטום, שלעכם איז עס
 קיציזױ אין און טאראנטא אין מיתאגא, און

 םאנטרעאיצ. אין און באססאן איז לאנד,
 אײן צװיעעז אונםערמיד אן םאראן איז עם

 אײנ־ טאנכע אין אנדערע די און עטאדט
 איצגעםיײ דעם אין ניט אבער צע^הײטען,

 אומע־ איז םעזאז דער צושמאנד. געם
 םאראן איז עם שצעכטער. א געווען טום

 באקאיי־ םרויען די סרייסט: אײן באויז
 אײנציגע, די נימ איז אינדוסםריע דונגס
 איצ־ דעם םון מםארק אזוי טTאי װאס

 געגענטי< איז צאנד. אין קריזיס טיגעז
jm םיצ גאך זיעען אינדוסםריעז אנדערע r־ 

םאכט םען ווען געווארען. געםראםען רער
 פארגאייך א

 םון בייםער
 אין זיר גען
 ארבײטער די

אינדוסמ־יע*

vp\ אר־ די אז זעהן, טעז 
 נעםי־ אינדוססריעס אנדערע

 װי אאגע מװערערער םיא א
 באקצי^נגס פרויען דער איז

פון םיהרער די אויב און
 בא־ נים זיך סעגעז אינטעמעשאנעא דער

 װאס םארדאנסעז, צו זײ איז עס אז ריםעז,
 באקלײדונגס םרויעז דער האט מריזיס דער

 געםראםעז, צײכטער אביםעא אינדוסטריע
 קע- אאנד, םיז אינדוסטריעז אנדעיע די װי
 דערםיט, באריםעז דאך אמנר זיר זײ געז
 מעגאיך איז װאס אאץ געטאז האבען זײ אז

 אין באדיגגונגעז ױניאן די אנצוהא^טען
 אדבײםער די אז אין אינדוססריע דער

 דער פון איידעז וױינינער װאם זאצעז
צייט. מלעכטער

 געזוכט באצעבאטים רי האבען אוטעטום
 םאר צײם שזוערע איצטיגע די אױסצונוצעז

 די האבען אוטעםום אינםמחנסעז. זיחנוימ
 דירעסט •ראבעס גמםאכם באאעבאםים

 oyrtT'ii |jn":r צו אינדירעלט אדער
 ארבײמס־באדינגונגעז די םארערנערען און
געטוזם ױניאץ די האם אוםעטוס אין

 אנ־ און װאך דער אויף שטעגדיג שטעהן
 “יגוגגסTפארטי אנגעשטרענגטעז אן םיהדען
סאםזי.

 האם וױים־פרעזידענטען די םיז יעדער
 דער אזוי װי דערצעהצען, צו פיל געהאט
 דער מוחגר װי און געפירט װערט קאםף
 ביצויז איז עס און פיהרעז, צו איז קאםן«
 צו צוגעבונדען זײנעז ארבײטער די װאס
 עס גיט איעינ זיך האאטעז און ױניאז דער
 םון אנגריף דעם אפצומאאגעז אײז זײ זיך
באסעס. די

ט א ם י רי ט ט ר א צוגעבונדענ־ די װ
ץ ר א ע װע״ ד אר־ די םון סײם ש

ר ע ע. ל אנ דער צו בײטער ל
 איבערנעבענ־ זייער איז אינטערנעלזאנעא

 שטארק־ דאם געווען איז איהר צו הײט
 םיטינג דעם אויױ װארט טרײסטענדע סטע
 םײ איז עסזעקוטױומ דזשענעראיל דער םון

 באזונדערם געװעז איז עס יצאדעאםיע.
 דער פיז פרעזידענט דעם םאר טרײםטעגד

 וועצ־ שאעזינגער, ברודער אינטערנעשאנעא,
 אונםער םיטינג דעם צו געקוכתז איז כער
 העחפם עם װאס עטיםונג געדריקטער חנר
יארק. נױ איז ױניאן דער איז

 pn איז האט מצעזינגער פחןזיחגנט
 צו־ דעם זתגעז באריכט אויסםיהר^יכעז

 בא־ זיד אינטערנעשאנעא דער פון שטאנד
 צאגע דער וחנגעז אפנעשטעאם זונדערס

 האט ער און יארק נױ איז ױניאן דער אין
 פארדרום. גרױס םיט גצרעדט איהר ווענען

 און 9 אאקאא ,1 צאסאל םון האנדאוננ די
 דריי םיז שםיתר דעם וועגעז 22 אאלאא
 אםזד אן איז װאס סענם, 75 און דאאער

 דער פװן דיסציפאין דער פון ברוך נער
 סך א ארױםנערוםעז האם אינטערנעעאנעצ,

 עצעזינ־ פרעזידענם בײ ווערטער ביםערע
 סײן נים איז עם באריכם. זײן איז נער

 דער־ זײ םיז בעאםטע די אזוי װי םראגע
 בא־ מטיתר דעם האבעז אאסאאם םאנטע

 נע־ זיך אבעז5 זיי אזוי װי נאר קעםםם,
 םאיאריםעם א ייעז איהם, געגען שםעאם

 אינםעתעמאנעא דער םון ^אסאצם די פון
אנגענוםען. טעהם דעם האבעז

 איז ױניאז דער פון םיטגאיד יעדער
 אינטערנע׳פאנעצ דער םון צאהאצ יעדער

 טעסט דעם געכען זײן צו רעכט א האט
וחגן אבער *יחם, נעגען מםימעז צר און

 בא* חאבען צאפאצם די פון םאיאריטעם א
 arum געצאצט זאצ םעסס דער אז עצאםען,

 אונםערװארפען. זיך םיגאריכמם די סוז
 ניט ויך זאצ םינאריטעם וײ אויב װארים

 םא־ דער םװן באמצוסען די אונםערװארפעז
 םעג־ ניט איבערהויפם עם איז יארימעם,

עקזיסטירען. צו ױניאנם פאר ציך
 אונטערגע־ מארזי איז פונקט דער אט

 מצעזימער פרעזידענם פון םאי עמראכעז
 דובינסקי. םעתרעמאר־םרעזמורער םון סאי

 זאצ ױניאז דער אין סינאריםעט די אויב
 םון באמצוסעז די אונמערװארםעז ניט זיך

 אגגעוױזען, זײ האבעז םאיארימעם, דער
 םםרייק גענעראצ קײז קײנםאצ םען ותט
 די ווען םרעיד. אין רוםען תענעז ניט

 •רע־ די אזן םיניעערס די אפערײטאדס,
 וועצען םםרייסען, צו בא^ציסעז וועצען סער

 זיי אז זאגען, און קאטערם רי קוםעז קענען
 וואר־ זיי אז און סםרייק דעם ניט װיצעז

 דער פון באמצום חגם אוגמער ניט זיך פעז
 אנ־ רעכם םים וועצעז זיי םאיאריטעכג

 צאקא־ די פון האנדצונגען די אויח וױיזען
 *יצ־ דעם צו באצזג אין 22 און 9 #1 צעז

 םאיארײ די וואם J3.75 פון םעקס םיגען
 אינםערנע־ דער אין צאקאצם די ©ון םעם

אגגעגוטען. האנען שאנעצ
 אנ־ באזונדערס געותן דערימר איז עס
 גאכ׳ז באר׳יכם אייז ווי הערעז צו געגעם

 און צאיאצ זוי דמרמהצם האט צוױיטען
 צא־ אנז־ערע אצע די זיינעז עם איבערגעבמז

 גדם און אינםערנעשאגעצ דער צו תאצס
 dppo דער איעשטיכױנסיים אן פאר װאס
 םייסםע די אין מװארעז אננענוםעז איז

 רע־ דער אזוי נים איז עם אזז פצעמר.
 שמזד דער וױ אפשסיםוננ דער פון זוצםאט

 דער צז םרײהיים די אזן גייםם יוניאן נער
 אויסמד tt האם װאם אינםמרנעשאנעצ,

 א•־ די װאו פארזאםצונגעז, די אויןי דריקט
םארגעקוכתז. איז שםיםונג

ג נ מ ד נ ^ ה י םון האנדצוגג דײ ד
ם די פון ל ו מ א a 9 לאפאלאז יי ל

ן 9 ,1 2 או  באצונ אין 22 און 2
 א םארנוס׳מ האם dppo $3.75 דעם צו

 פיז צייס דזר pp סייל באדייםענדעז נאנץ
 Tppipp דדזענעראל רער פון םיםיננ דעם

 נזװויז איז סלאזינמנר פרפזידענם םיוחג
אח װאם לאנע, די א« םיינונ^ דער םים


