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ען א 1צ ט צו זײן װעם עם גו
ם ע ײ ר, נ ה א  א אױסצודריקען וועניג י

נײער דער אז װאונש, א
ען ט כ ע ל  בעםער זייז זאא יאהר ש

 װייל אאטער, דער <וי ^ך.ךי
גאר זיך םאדערם עס **״* *

 5זא יאהר קוםעגדיגער דער אז םיא, ניט
 םארגאננענעם. דעם םאר בעסער זײן ?ענען

 אזא געווען איז יאהר פארגאננענער דער
̂ו האט ער או שיצעכטער,  צוױשען אםי

גצײכען. זײן װעניג יאהרען שילעכטע
 אגגעםאנגען זיך האם קריזיס דער װען

 גיט לאנג װעט ער אז נעחאםט, םען האם
 א געװאוינם זײנען סענשען םען.5אנזזא
̂עטאאך די טאז צו םיש  גע־ דער םון ב

 האט עס װאס זײ אין זעוזן און שיכטע
 צו כדי םארגאגנענהײם, דער איז פאםירט

 אין זײז וועט עס װאס טרעםען פרובירעז
 ביצעט־ די איז םען האם צוקוגםט. דער
 ווע־ אױםגעיצייענט גמשיכמע דער םון לאך
 הא־ םיר װאם תריזיםען, םארשײדענע בען
 זײ <צאנג װי און אםעדילןא אין געדואם בען

 מען מעהר װאס און אגנעהאיצטעז. וזאבען
 זיך םען האט םעהר אלץ געצײענט האם

 אויס־ לײענען םון האם םען געםרייםט.
 נעוועהנציר האאם <ןריזיס i אז נעםונעץ,

 און יאהר, צוױי העכסםענס יאהר, א אן
 אום ד»ז זיך קעהרעז צײטעז גוטע די

 טעאריע א אםיא שוין איז עם און צוריס.
 קוםען קריזיסעז די ותן געווארען באשאםעז

 האט םען אװעק. געהען זײ װען און
 איצ־ דער ווען באשטיםעז, געדארםט באויז

 כדי אנגעםאנגעז, זיך האם חריזים טיגער
 דאחי ער ווען אױסרעכענען קענען 5זא םעז
 םראגע, א געווען איז עס ענדיגען. זיך

 טיט אגגעםאנגען זיך האט קריזים דער אויב
 איז סטריט װאא אױן* קראך גרויסעז דעם

 האט ער אדער ,1929 םון הערבםט םיטען
 םרײ צײט חגכםע א אנגעםאננען שױן זיך

 שױן איז קראך סטריט וראל דער און הער
 אגנעפאגנ?- דעם םון רעזולטאם א געווען

 צו געוועז לײכט איז עס אוז קריזיס. נעם
 ניט איז הריזים דער אז עיצום, צום הוםעז
 סםריט װאא דעם םון רעזולםאם קײז נעוועז
 םםרים וואא דער אז םארסעדט, גאר <ןראך
טאט א געווען איז קראך  דעם םון רעז̂ו

קריזיס.

Jersey City, N. J., January, 1932

 אנ־ מויז זיך קריזיס דער האט םאקטיש
 פון צאה^ די .1928 יאהר איז געםאנגען

 גרוים נעווען דאן מױן איז ארבײטסלאזע
 האם װאקסעז. אין געהאלטעז האם און
 אז אנגעוױזעז, 1928 יאהר איז עוין םען

 אםע־ אין אדבײםסצאזע די םיז צאהל די
 גרויסע די םייציאן. 4 ארום איז ריקא

 אנ־ שוין זיך האט װאס ארבײמסיצאזיגקײט
 גאגץ א םארנוםען האט 1928 אץ געםאנגעז
 פרעזידענטעז דעם איז סאאץ װיכםינען

 פארטײ דעמאסראטישע די װאהצ־קאם^.
 רעסוב^יקא־ די אויםגעווארםען דאן האם
 האם ארבײטסלאזיגקײט גרויסע די אז נער,
 רעסובליקא• דער אונםער אנגעםאגגמן זיך

 «ז הײםם, עס אדםיניסםראציע. נישער
 איצט שױן םייערט קריזים איצטיגעד דער
 עס און ױביילעאום יעהריציכען םמרטען זײן
 זיך דארןי םען װאס איינציגע דאס איז

 יאהר םאמאנגענער דער אז װינשען, הײנט
 דער יאהר. קריזיס ^עצטער דער זײז זאיצ

 אניי לאנג צו שוין האט חריזיס איצטיגער
 דער װעגען טעאריע די װען און געהאאטען

 ריכ־ א געוחןן װאאם הריזיסען םון צײט
 קריזיס איצטיגער דער שױן װאיצט טיגמ
םאראיבער. זײן געדארםט לאנג

אינטערנעשא־ דער םון םיטג^ידער די
 גע־ געטראםעץ קריזים דעם םון זיינען נא^

 אנדערע ע5א װי שװער אזוי פונקם װארען
 5םאי דעם אין זיך װאיצטעז םיר ארבײטער.

 װאא־ און עגאאיסםיש זײן צו נעשעםם נים
 צוםרידעגהייט, אוגזער אויסגעדרי<זט טען
 אינטערנעשא־ דער םון םיטגצידער די וועז
 װאא״ און אויסגאם אן נעװען װאצטען גאיצ
 צײט. ש-ױערער דער םון גע^יטען נים םען

 אנדערש. גאנץ װירקיציכקײם די לײחנראיז
 ארבײםס• די אז גוט, גאנץ וױיסען מיר

 אונ־ ווע^כע אין טרעידס, די איז אאזיגקײם
 איז באשעםטיגט, זײנען םיטגיצידער זערע

 זעהר געװעז יאהר םארגאנגענעם דעם אין
 א םאר װאס אין וױיסען םיר גרויס.

 םיר און זיך. נעפינעז זײ גויט ביםערער
 דערםיט, טרײסטען נים אםייצו זײ וועלעז

 לאגע די איז טרעידם אנדערע איז װאס
 איז םרעידס םאגכע אין אז ערגער, נאך
 עס אז און ניטא, ארבײט קײן גאנצען אין

 םקנא זײנעז װאס ׳סך א גאר םאראז זײנען
װעצ־ דרעסםאכער, די און קצאוקםאכער די
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 דורכ׳ן ארבײס ביסע< א כאםש האבען כע
 א זעהר איז דאם אז וױיסען, םיר יאהר.

 זאגען, אבער וױאען םיר טרײסם. שװאכע
 דער םון םיםגאידער די םון יצאגע די אז

 ער־ ם̂י נאך געװען װא^ם אינטערנעשאנא^
 געהאאםען נים זיך װאאמעז זײ ווען גער,

 שצעכ־ זייער און ױניאן זייער אין צוזאמען
 בע־ באדייםעגד געותן ווא<ם ^אגע טע

 און שםארהעד זיך וואצמען זײ וחנן סער,
 זייער אין צוזאםעז געהא^םען אײניגער

ױניאז״

אן ,די ױ גזד איז עס ווען און ױ
תז וײ און יאהר שאעכמער א ו

ר ע ד י ל ג ט איז םיט^ידער די םאר מי
 שוחד א געזוען אויך עם

 פא• איז עס ױניאן. *an םאר יאהר רער
שװער. דאפעלט געווען ױניאן דער

 די און עכםע5ש א איז צײם די ווען
 שוחד עם איז נדויס איז ארבײטםיצאזיגקײט

 די אױםצוהאלמען ױניאן חנר פאר רער
 דארף םען טרעיד. אין באדינגונגען ױניאן

 די אנצוהאיצמעז כחות איצע אנשםרעגגען
 גע־ אויםגעקעםםט זיעען װאס געװיגםען,

 םאר און צײטען. בעסעמ די איז װארען
 םאדע״ ארבײט אגגעשטרענגטער םעהר א

 אנ- אבער הוצאוו^ גרעסערע זיך יען
 האם הוצאות די םארגרעםעחגז צו שטאט

 םאר־ הוצאות די געפוזט גאר ױניאן די
 עקא־ מאכען געםוזט האם זי ק^ענערען.

 װײ און געקעגם נאר האם זי װאו נאםיע
געקענם. גאר האט זי םייצ

 און שיצעכם זיינען צייטען די װען און
 זײנען און װעניג םארדינעז ארבײטער די

 ציי־ זײ װאס נוים, דער צו$יב פארביטערט
 דעםאגאג יעדען םאר לײבמ עס איז דעז,

 די אז זאגען, זײ אוץ אויםצורײצען זײ
 ש^עכםער זייזגר אין שויצדיג איז ױניאן
̂אגע.

 בײ געװאוינהײם א^מע אז איז עם
 םא־ צו שוילדיג ארבײטער אידישע אונזערע

 קײן װעצען זײ ױניאן. די איצץ אין כעז
 און זיך. אין שוצד קײז געםינעז ניט םא$

 םארנאכ^ע־ גאר נים אז דאך, װײסען זײ
 ױניאן, דער צו ם^יכמען זייערע זײ סינען

 געגען אויך זײ זיגדינען 5םא םאגכעם נאד
אויפ־ ױניאן די דארף אפט ױניאז. זײער



ט ײ גערעכטינקײםיײיייייי< 2 ו
tv ,tpovs נןור באצעבאםיס, די נ,ר נים 

ptv tv■ די *•חינמז זאלען *רבייםער רי 
 ««ר עעיער. די אין בארינטגנען ױגי,ן

W עס y V ו לייכםפר ,ם*ל» p d lM U 
 HP נפרט פל״ז. זיך איידער ױניןון, די

iptt איז ציים די v סלזיכנמ pv אויפ׳ן 
un . i p f ^ M ’i ^ i n n v n־ .p v  o tv r t i t r t 

pm tv רי flrtr ויר טיםינם !  tn• יי
 די איז נלידפר3םי די pc חילו• «רעסם«ד

 jrooarir די ױי, iib *־מט n t>vn י,1חיל
d האם ױניאן די v w זזנתר jm r v- 

 מםאלזירזן, ד*ו ipp n אבער יאחר. רען
̂גגפװפהנציכפר vtv pv תאם »•־-**-  ז

 האצטען *ו נאוױזען דאד «ײם סלענםפר
rw *v אי| גע׳אלאםען רייריאן tv איחר 

 םאר־ w בצויז נים איינגענמנען דך חאם
 האם ד װאם ■אזמיעם״ איריחג סײדיתן
 םאנכע אין אויר גאר געװאתעז, פריהער
ניחג נןגוױגען *ו םחנירס

ען טונג ײ ר תן אגפר צונ ײאר־ םיר ו
ם אויוי ריקנליק v in ׳־.:• צו

ם ע 1אי וואם יאוזר, ׳ חנם וי^ךןף נײ
 ן p ם ל v ה םארנאננען,

 נעריכ־ חױפםזעכצץ־ אױמז אונמחנ םיר
, נייעם דעם w םעם  קוםנג וואם זר.1י
 באנענענען סיר tv ואנפן. םהען םיר און

a n םים יאוזר נייעם v ביםעצ p jn r אין 
ivnvn. םיר tv ,tpovn םים o n גייעם 

מנן אייד וומט יאחר * v יים, נעםערע* 
 קיין נים ליידער, ייך, ipnpt op אמד

in te r אונוער פאר אזן מנםערקייגס פון 
 יאתר גייןם דעם אין פאר tpnor ױניאן

v דייזז Ptovp rum v,! םאנכע װאם tpptp 
ײן w אוים אזנפארםיידליר. ו

‘ eratt ,אױם tv tv האםוי אםענער 
w נײ m איז a r אינדוםםריע דחנם׳ 
ipp נים v* ov •trum trw tv e דאכם 
pt* מז ת  נביאות אםי׳צו נויםינ ניס איחם ו
< ,tpjvt *ו p מנמהט «ר וױי tr אויפ׳ן 

tm r•> אנםאננען זיד דארםעז ב*לד איז 
m באנײען ותנעז פאחזאנדצוננען  a rt 

a 1אי םאך rt יזצאוידםרעיד jn v ’ Vt pc 
 אױםזיר די tv ,tnvt גיט מן סיז און
מן V אייי םעז רידלי  tprn אויסגאננ י

 םאר־ נראד האפנמנסםולזג נאזונרערם
jtw p װי לויט erart o r אוים arm, 
ײ מר T» P*״ מ  «ײנ אױןי ריכםעז ני

 גױ אין בלייז ניס און פרידאן. אוי^ ווי
a אין דארי יאמ rt נייעס אננזסוסענעם 
 tjnsmw אנריםפנסם prom גאניים יןזדור
אויד נאר באלעבאםים, די מיט יזייאז זתר
m איז a p  n ru v

 זיף אוםעםום וױלען באלעבאםים די
a םים נאנחמז n נעדריסםען איצםינען 

trratpî Mt רי ווילען די און *דפםאנד 
 3ve.| ערמר נאך ארבייםער די פון לאנע

n די tru^>9r>va די וױלען נאד נים u 
 וױלזן די נאו «רנײםער, די םיז דיגטםעז

m אײד m  tm rriirtva טדבײסס־נאדיר 
פון קאנםדאל וײ פארקלענערען »ח טגמו

̂יז דיי a איז ייני rt .1 םרזלד vtv pv
r וױים v ארנײםער די םון אײנינפייט די 

 nva םיט בצױז סאל. אצע װי ווינטיגינר
 -Bv סזנקן ײניאן די װעט כחות איינינשע
v דעם מלאנזן ija v תרס װאס  אויןי ו

 •KNV דער דיטען. «צע םון נץםאבם איתר
dp avtt אינטערנמא־ דער פאר

ru 1פא װעט יאהר נייעט רזם אין נאצ n 
,l i n מז מנ מ מםח ן אנ  מצד. סך « «

 רעד tv איסיז, דארםעז םיםנצידאר אוןירי
 אין אפ הענגט קאשוי art פין ערפאצנ
 אין דארןי וײ פין יעדפר ױי. פון נאנזעז

 •tvB הפלםען טװעחגר.זדיט א־גטיגער רפר
 ־un w פציכטפן דינפ *רםילזן *ו חיילינ
 אייניגער װאם תאצםען צו איהר -יוגיאן

טםארפער. װאם און

ר א ען די נ ל ה א  צופרײ ױינען םיר װ
-Jvtt דער װאם דען דער אין

ר ע כ א מ ק או ל טייד ק i איז י n נױ
אן י נ הלאוססא־ יארסער ץ

םאר־ 1אי ױניאן כער
 *vn װאהלזגן די װאם פארםע״ די אינער.

 קענען צאהאצם, םאגכע אין אננעטטען בעו
 •1ארויםרוםע ניט באנייםטערוננ גרױם פיין
dp װאס װאהל־םעטאדע!, געברױכם ווערען 

 dp ױניאז. דער פאר כבוד מייז ניט זיינ?ן
pn aptt ,םיצד tPtt װפלפז םיר IPtvt, 

t tv״ >tptv ויד הינםער איב?ר v •מל׳וכ 
 ניט אי«ט דא חאבען םיר רpבv ריח. טען

 'ttv וױ פראנצ די באהאנדצעז «ו נרעח
dp דvרםpוואחלען ווצרצן חרכנצפיחרם ן
rtp איז tttv .ױניאנס jnvna v t'v  dp 

 נאנץ trtptt באהאנדעלם דארו וועצכע
 די tv נלויב?|, םיר און אױםםיהרליך,

:tvrtptuvP pddpp אינטערנזד דער פון 
תט טאנאל  ײאוט איהר tptvt דארםען ו
jptpit •א דעם  tv זאנעז, םיר וױלעז י

o אויף tntpptp נים ri, םיילודח ײאס 
 מםארס tpttpt 3nv?־'nvtt רער אונו איז

 *וםרידען זעהר דאר םיר iprn חגרװידפר,
ז tv פאס» רעס פ»ר«ייכ?נ?ן *ו י  די י

 פון לאפאלס םארטיידפנפ די פון ויאהלפן
 בא־ ויר האבצן ױניאן ?לאיפאטכצר דצר

 ד*ם טיםנצידער. נאחפנט 11 אתס םיילינט
 און צאהל נרויםצ א פארהפלםנים איז איו
tv t'v אויב צזױיםצפן טיר  op P3*pn 

ן ױניאז אנרער  vtv tv נאריחםפז, ויך «
 םיסנלידפר־ איחר פון פראצפנם נרויםצר

 איהרצ אין באסיילינעז ױך זאל טאפס
װאחלפז.
tp טיר rn פון דריננצן *ו בארעכטיגם 

unאין באםייצינוננ גרױםער ־ n וואהצען 
 ױניאן, פלאופםאכפר יארפער נױ רעי פון
tv ױניאן רער פון אינםערצסצז די por- 

 יאהל גרויםער דער «ו גאהץנט mpt העז
 ײאפ די װארום םינמלידער. איוזרצ פי(

מו א ר pv אינמרצם פיין נים ה  ױניאן ת
pt iPoptו םיוז די נים ־* tpo’o r  tpotp 

pvtvi n און  tP3vot»rtn פזן פראזצדור 
avtt אינםערעם, חנר ov און •tP^nvtt די

 וױיוען תלאופםאכצר IPDVo נרויםע רי
 OTPttttvc דארף ױניאן, זייער צו ארוים

ptvor גדר ײפיין. גפלױבם tpa>vtt 
i בלייו n  1v jprtm די «ן אינםערעס 

 ניט ויר «אל יוניאז ־urn it תלאואםאבעד
ipapro'tv וואחלפן די םים p^v. 

pv pit ^אסו tv סלאויד «אהל יי
ך אינםערעסירצן װ*ס םאכער  םיט נים ד

 די־ op און ^upi נרױם pv מניאן דפר
 .ליד נאנץ ל?צם? די צו אפילו אויו נעז

ptnpaויאהלפן ״ v לאויד טויזענרער םן־? 
 וױיס?ן םיר אבער .ipoippj נים םאכ?ר

 pv ױניאן v פאראו pv dp אויב ניט,
vטpריp,רערנדייכם האט װאם א vtv -אי 

v tv ,mvort* ^ v r t ל p םינד איהרע 
 אינטערעם tv ?ן1ארויםוױי ואצץן נליךער

 ניט אל1 זי tv ,ttv טעםיג?יים איהר צו
 ריי־ איהר? אין גלייכגילםינ? p'P האב?ן

p װי װ?ל?ן, ויאלםען םיר אבער הען. tr 
י סון אינטערעס דער tv נעזאנט,  פלאות־ י

ipcvd־ urn pvװאדד די נאר זאל ױניאן ־ 
”t נים ל?ז t װי ?לענער pv צײם דער 
 rv אינםעחןס ־un און װאהצ?ן. די םון

 יאר איו op נויטיג. באזונדערס איצם
 פלאוק־ די tv נים, סוד p'P ?יינעם רvם

 אין נים איצם ויך נעםינט ױניאן טאכער
p|און *וטםאנד. גצענצענדען איבערינס ״ 

p האכען םיר tr באספרקט, םריה?ר tv 
 ת1כח טך v האבען איצט דארןי ײניאן די

dp tv |tv דארןי un pvצײט איצםיגער ־ 
unt OHPiorpuv־tP ־ יצרער»-tptp tpav 

tpo ovtt ,DP'V'tvB די אנזנוהאצמען גיע
.IPttvttpt םריהער האם

 די tv אנ?|,1 נים םיר |p:pp ליידער
 אײניד די פאחפםארקם האבצן אחלען11

tie d«p מניאז, ד?ר tv יב1א tpp dp 
 ם^־אײנינממ IP־tPtt רערגרייכם נים היינם

 די אב?ר tto מניאן ד?ר אין םיי»ננ?ן
 ttv tjntporotv אל? אונטער ײניאן

 םים tpcopp בארינגונג?! אלע אונטער
 םיכד אל? ניט אױב כחװו. םאראײנינט?

 פאר־ יתיאן דער pv זײז ip:pp נלידער
 אלע אבער די םוזען ptvnpt pv איינינם

p 't טאט. אין פאראײנינט
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; פארבײגעהענדי
. פון ן ױ ב *

 װאהלען די אריבער עוין אויך זײנען
 איז עס און ױניאז קלאוקםאכער דער אין

 אײנ־ די אריבער. זײנען זײ װ#ס גוט,
 םיט צוםרידען גים זײן \v:vp װאס ציגע,
 םאר־ שוין זײנען װאהלען די װאס דעם,

 דער װען דרוקער. די זײנען איבעד,
 די װאלםעז לענגער אן תאלם װאהל״יאריד

 איז עם אז םארגעסען, גאנצען אין דרוקער
אםעריקא. אין הריזיס א איצט

 האב איך אז זײן, םודה זיך םח איך
 גאנצע די דורכגעלײענם נים מאל דאס

 פאר־ אלע װאס ליםעראםור װאהצ־סאםױ
 דעם פון אבער געדרוסם, האבען םייען

 איך סעז געזעהה האב איך װאם ביסעל,
 די זײנען דרוסער די םאר אז אורטיילען,

 צײט עװערעוי איצםיגער דער אין װאהלען
היםעל. םון ברכה א

 װאהל־האםף װאס גום, איז עס און
 איבעריג ניט םען געםם ליטער־אםור

 אײנעד, װאלם ניט אז װארום ערנםם,
 גע־ ליטעראםור, די געלייענט האם וואם
 אין איז 9 לאסאל אין אז דענקעז, קענם

 אנ־ אײן ?ײן איז וועניגסםענס 1 לאקאיצ
 ניטא. םענש עהרליכער און עטענדיגער

 שלום, אזא צו <ןוםען צו געגוג איז עם
 םלוג־ פאר א דורך נאר לײעגם םען װען

 װאס איז פארטיי יעדער םון בלעטלאך
 אנ־ די װעגען אײנע איטען זאגט םען

 עוצם, דער וױים אבער, ניציס, צום דערע.
 םען דארף ליטעראטור װאהל־קאטוי אז

 זאצץ, סערענדמל א מיט בלויז ניט נעםען
 דער ארץ זאלץ. הויםעגם גאנצע םים גאר

 םיטגיצידער די װעגען דעריבער האט עולם
 בע־ א סך א 9 לאקאל און 1 לאקאל םון

 װעגען האבען קען מען װי םיינונג, סערע
 ליטעראםור, װאהל־סאםױ דער םון זײ

aaaארויסגעגעבען. האבעז זײ װאם
 האם 9 לאסאל םון אדםיניסםראציע די

 שםײכעל־ איבעריגם קײן געקראגען נים
 האם זי וױ דעם םאר אטעסםאם האםםען

 נים דעם און װאהלען. די אנגעםיהרם
 אױםגע־ איהר האט אטעםטאם גינםםיגעז

 ,ווזגםעז דער באלדװין, ראדזשערם שטע;ט
 זאל ער אז אײנגעלאדען, אלײן האט זי

 װאהלען, די אױח אויםזיכם די האבען
זיין. צו דארח עס װי צונעהן זאלעץ זײ אז

אדםיניםטראציע, דער םון תירוץ דצר
 נעמאז האט זי אז און זינדמען אלע אז

 גענגער איהרע װאס דאס, וױ מעהר ניט
 צו־ נים גאגצען אין איז געםאן, האבען

 נים װאצט קײנער ווען םרידענשטעאענד.
 א סוםעז ניט אײנעם דאך וואלט זינדינעז

enp צדיק. א איז ער װאס שטערען, אין
 םון הרע יצר דער »ז וױיס, איך ׳נו

 דער םיין איך גרויס, זעהר איז װאהלעז
עס װאהאען. די אין זיגעז צו הרע יצר

 װאלט איך װאס םענשען םאראן זײנען
 אהן גאלד זעשלאך צעהלען צו טרויען זײ
 דט זײ װאלם איך אבער אױםזעהער, אן

 אױב און שטיםען. צעהלען צו טױיען
 םען װאם ריכםיג, ניט אםשר איז עס

 סאר נויטיג םען האט שלאס א אז זאנט,
 העלפם גנבים םאר וױיל םענשען, עהרליכע

 ריכ־ זיכער אבער עם איז גיט, שלאם קײן
 װאה״ װעגען זיך האנדעלם עם װען טיג

 איז אזוי דאס איז וועניגסטענם צען.
 .צורעכט נעװאוינהײם די װאו אםעריסא,

 אײנגעװאקסען איז װאהלען םאכען״ צו
בלום. אין און םלײש אין

 אויך האבען געגנער די אז תירגץ, דער
 א אלגעםיין אין איז דאםזעלביגע נעםאז

 געגנער די אז אגגעגוםען, שלעכמער.
 אבער דאםזעלביגע, געטאן טאקע האבען

 נים דערםאר? טאן זײ םען זאל װאס
 װאילען? די איז דורכםאל זײער אנערגענען

 םא־ םען דאח* אדםיניםםראציע דער םון
 םוסםער א אלס דינען זאל זי אז דערען,

 וחד געםיהרם דארםען װאהלען אזוי וױ
 םען קצן באריכט באלדוױנ׳כ םון און רען

 װאהצען די זײנען םוסםערהאםט אז זעהן,
געווען. נים זיכער 9 לאהאל אין

 אוגרעגעלםע־ די װעגען םענות די און
 9 צאקאל םון װאהלען די אין סיגקײטען
 סען ווען געװיכם, םעהר גאך באסוםעז

 זײנען זיגער די אז באםראכם, אין נעםם
j זײער םים דורכגעקראכען קױם 't און 
 וועגען ווערען נעזאגם נים העז דאם אויב

 וועםעס םענעדזשער, םיץ װאהלען די
 וחד אדער םעהר נעײען איז םאיאריטעט

 אבער דאם איז באדײטעגדע, א גיגער
 וחד און עהזעסוטױוע דזןר װעגען ריכטיג

 װעלכע אײדזשענםס, ביזגעס מאנכע ;ען
 םאיא־ א םים געװארען נעוחןהלם זײנען

שםיםעז. עםליכע םון ריטעט
 גרויםע אײן האבעז װאהלען נאר

 נייזג יאהר אלע זײ םאכט םען — מעלוז
 װאוד די אז האםען, דעריבער םיר װעלעז

 זײן וועלען יאהר קוםענדיגעז םדן לען
 באגוצען נים זיר וועט םעז און שעהנער

 פא־ וואס װאהצ־םעםאדעז, אזעלכע םיט
- ױניאן. פראגרעםױוער א םאר גים סען

aaa
< א װארט נאר  זיך האב איך װי

 םון עסזעסומױחנ די אז דערװאוםט; אצינד
ת םאכען באשלאסעןןצו האם 9 לאהאל  ני

 קייז האבעז ניט וױצ זי וױיל װאהצעז,
 געפעלם דאס סירכא. א םים װאהלען

רימערליר. איז דאס םיר,
 עק״ די ראםען דאך װאלט איך אבער
 שוין זאל זי אז ,9 לאקאל םון זעסוטיװע

 אפ״ איז סירכא א םיט עסעז םאל דאם
 קו־ דעם ביז װאהלען נײע םים װארםען

םאכען דאן זיך און דעצעםבער םענדיגען

 שפור סײז אםיצי זאל עס אז יכשר אזוי
 דאך איז עס זײן. נים סירכא א םון
 וױ v.po גים איבערגעבליבעז גאנצען אין

װאהצען. נײע ביז חדשים עצױ
 די וױיצ דעש, צו<יב עס ראם איך

 אדםיניסם־ די געםאכט דאך האט םירכא
 סײ דאך איהר קען טען און אצײן ראציע

 װאהצען. נײע םיט אראפגעםען ניט םײ װי
 ?אסםען וואהלעז גײע דארםען צװײטענם

 אײדעצע אן זער.ר איצם איז :עצם און געצט
 אד־ די דאך האט און ױגיאן, דער איז זאך

 געזאגם, אצײז 9 צאהאצ םוז םיגיםםראציע
עהאנאםיע. םאכעז דארף מען אז

 אוכד בין איך אז ׳זײן קען עס גאר
 עצה םייז אז זײז, קען עס גערעכם.

 םײנם אזוי האב איך װאם דעם, םון הוםט
aaaװאהצ-יאריד. דעם

 האס 1 צאתאצ אין וראהצען די ווענען
 א•־־ גרויסע א שרײבען געדארפם םען

 דאס איז עם בוך. א אםשר האנדצונג,
 צא־ םון געשיכםע תנר אין םאצ ערשטע

 דעע םון צאהצ גרויםע אזא אז ,1 קאצ
̂ור שםיכתן. הוםען זאצען םיםגצידער  נ

 שרייכען צו ציב נים האב איך וױ אזוי
ד זיך T* װעצ אפהאנדצוגגען, גרויםע  מ
באםערהומען. פאר א םים נמענען
 קזנן 1 צאהאצ פון אדםיניםטראציע די

 א געקראגען האם זי אז באריהםעז, זיך
 זיך קען n אבעד שםיםעז, צאהצ גרויםע

 געקראמנן האם זי אז באריהםעז, נים דאך
 אפגענעבענע אצע םון םאיאריטעם א

 באריוד Tt קזנן אײגער בצויז שטיםען.
 םאיאדיםעם א געקראגען האם ער או םען,

 דאט און שםיםען אפגענעבענע אצע פון
 אונזער אבצר קאפצאן. ברודער איז

 נים םאדערם דעםאהראםיע אמעריסאגער
 גע־ אוין» םאיאריםעם אבםאצוטזג קײן

 א כױם זיך באנוגעגם ױ ווערעז, צו ורעהצם
 דאחי םען אז הייסם עס םצוראצימעם,

 אצצ פון העצפם א וױ םעהר ?ריגען נים
 דארו• םען גאר שטיכמן, אפגעגעבעגע

 םון יעדערער וױ שכדםען םעהר סריגען
 אונ־ די און קאנדידאםען. אנדערע די

 םען אז ״איז וואהצען םון שורה טערשםע
 נעםעצט כדר ווערעז. געורעהצם דאח*
 פזן עקזעמוכדײע דער אין וואס נים, אבער

 געווארען גצותהצם אויך זיינען 1 צאקאצ
קאםוניםםען. צוױי

 האםזניםםצז צוױי אז אםת, איז עס
 נא• באשםעהם וואס עקזעקוכדוחג אז איז

 א האבען קענעז םנינים, דױי םון הענם
 שםערוגגעז הגם באדייםונג, קצײנע גאנץ

מז קאםרניסםען צוױי אפיצו קענען א  ם
האםר־ די או וױמם, עס אבער םך, א

אץ םאבם א ותרעז אן םאנגעז ניםטעז
פאר־ נים כמן טאר דאס און 1 צאקאצ
הוקען.

 םרייסםזנן אפשר זיך קען 1 צאקאצ
נזד זײנעז 9 צאקאצ אין װאם דערםים,

 7 עהזעקוםײוע דער אין נעװארעז וחנחצם
 םך א םאכען דארטען זיי א*ן קאםוניסםען

אויב נים, גצויב איך אבער צרות, סעהר
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 09 גמנענסייל, r» סרייסם. v tm ד*ס

 ־<-nt אינערצימר •un *וציכ m וזײזנ^
n< זװײ די אין סיגקײס  iwvn o5>vpv 

k t» פסוניסםען* « u 3 גוםען«pn ו* 
■ומקמן.
 ס«ד *ו אײסען ניס זיכןר כין איך

 אבער אאםאלינמנסען, קאסזניסנמן די נען
 ותם אין תאבען די tv ,i»hm no איך

 אין •יאגרעס נוױס נאסאבס *ייס יאדיר
>1 •pv 8צא <*ח M אןן• ם׳זאל אױנ און 

מ די utwp דאן גאהן״ װייסאר  װס־ אוםענ
 נאנץ ארױםקזםען צאקאיצס *ײי' די אין )9<

jruruv װאהלעז סוםענדינע די *ו און 
u איבערנעגציכען איז p ייס סיצ ניס* — 

 יאמר. V ווי ומנינאר
V. י• ■:» 3״״

מ נאר תי הא־ נים זאצ נתן םענות ו
IP3 וואצם ױסהצען די *ו op או  נאר נ
תן ניס תן סצאכם, סזוי מו  ײאה־ םים ו

>IP אױסהאלסען קענען סען ײאלס פצייו 
v .ױגיאן. dp ipo ipp רי ניס. אבער 

un |»  m a n* ױניאו IPUvt ייר om p 
pm ,tv די סאראימןר. זיינע[ װאהלען די 

povp פון nר םולער נים איו ױגיאן נר» 
invw צןדימר. גאר ײאהצען, די סין 

מן אסצימ אין א  ויך ipo וסון• ארום וו
מן קו ס טי  םאר־ באלעבאםים די סיס זו

 ipo און *ivovv נייעם v tpipit תאנדלען
c m וי װאם ®א־אוים ׳יוין D'ov3P^V3 

 די tv גאםירליך, איז op אין וױצאן.
tp>v» omv3P>v3 סיחצמן זיך nppnvov 

 *װי־ tv ,tpnpt זיי tint ״nrt דאר אין
»P| ס ארבייםער די צ ח  «יי, איינינקייכג «
ם, ך• ^עכאםי tpm אייניג tprn נ w •זיד

. up* סוסם יאתר נייעם סים׳ן וױ אזױ 
iv אױן־ v ניתר ptv>o־tvtpo איר וועצ 

itnwm קלאואסאכ«ר, די op tv דיז זאל 
 ipo ותן און tP3vo nt פלאויזס מנונ
opn •זיי P3«to| 3 אונםער ir>v*אדינ 

P3P> v ipsvo ipo opn ipuo,| און 
tm o r« וױ וױכםיגער נא»ר |.p>nvn A " '‘ ~r

 ביר *רכייםער ptav'tvrtporv די
 tv אויסססממנס, ovn vnptprt אין יא

 וחזלם רער אויוי iprtpo סיליאן הונדזנרם
 סון דירעתס אי«ס הונמחנן אין ציידע!

tv ,tm turn *urt ארבייםסלאזינסייט■
p די |’א a m n w ר »ן לזנו־ער  ת

 םיליאן tvtve ovm 35 וימאן װאצם
 ipp דורמניס אין tv tm ארנײססצאז?

npir tv ,IPtpajn tpo ר7»־בײססצאז 
iranrapp w סייצעי, חוגמרימ דדיי 

IPP vpnpov אימעמג דין אױםאר
»m  opt oopnvo n ovn ,iptv>vo 

n p •  iftMr םעריקא *עםעל. «ױן« 
 ארבײםסלאזזג סיצץח 6 איכער ס^נס

tm mp כחר די װ»ס #ןױ*ער די <ײם* 
v וײמש m r m\ ה^ם לייב^ר *װ i t 

מ nנ r u «  x fo o רעכענעז m אחא די» 
tm ג*ו m m. י אבער  ודמרpom ו

&ל ײמד *ץ ^ ••רנ ײי  tvouFuip ח#ם נ
l i t י 1D דער ®יז m* י I

מז n רי t  lim n ram .ייבאר* nr

 נא- אםעריקא אין האבען םיר nt הײסם,
 ציי- װאס םענמען, םי<יא; 26 *ו חע;ם

 »רבײםסצ^זיגקי^ רזןד םון דירעקס דען
 גאגמר רעד סון םינםטעיצ א tm דאס

באפעצקעדונג אםעריסאגער
אראי־ •רוביחנז קען םאגכער

 װידער אגמנרער »ן םי<יאן, ■אר א דיגגען
הוננע־ זײ no גים t» זאגע?, קען
nתן אבער #ן  אראס- אסיצו ואצ םען ו

 א םיינם װאם םייליאן, 20 אויזי דיגגען
 אכמריקאנעד גאגצער דער םון זעקססעא

 גענוג נים דאס דען איז ב#םע<ק*רונג,
 ניט אז עם, םייגם וואם און I מוימר^יר

 ארבייט םען אז חוגגערען? די םון אצע
קיײ אויב און גיט. טעז םארוײנם ניס
 נים דאך מטארבם און נים ארבײם גער
 צו אן קוסט ער אז עם, םיינט הונגער םון

 יאהר ערעמען דעם אין בעםעא-ברויגס
 מריזים סון יאהר צוױיטען אין אויך און

 סון נעצעבט ארבײטסצאזע סך א האבען
ם,  בעסערער דער אין האבען זײ װאס מ
 האט אבעד איצט אסגעעסארם. צײם
̂יכע די עוין םען  סאר אסנע^סארטע עט

 און אויםגעגעסען. צאננ מוין דאיצאר
 אוים גים עטארבען ארבײםסאאוע די אויב

 צדקח חגר דאנס א דאס איז הונגער סון
jrprm נאנץ אינער איצט קאאסט װאס 

 גיט •ומקע צדקה די אבער אםעריקא.
 אעבען, צו אויוי נים ארבײמס^אזען דעם
 עטאדבען. צאזען צו נים איחם באויז גאר

 א םיה*ען זיך ווא^טען באצעבאםים די
 םאר ווען עםען, בײם אונאגגענעהם ביטעצ
 געמטאר־ םענמען װאצםען אויגעז זייערע

חוגגער. סאר גאםעז זײ איז בעז
 ־un אין *אנד צױױ^יזירםען קײן אין

 ניט ארבײטם^אזע די איצם װצרען וחנאם
 בעטעצ־ צו אנצוקוםען םאחאעםם אזױ

 ענגצאנד אין אויך אםצריקא. אין װי ברוים,
 ארכײםם־ די װאו דיממ^אנד, אין און

 ארבײםס־ אז םיז גצעטיצם וחגרען צאזע
 זיך זײ עסען םאגד, םארזיכצרונגם <אזען

 די קריגען דארםען אױך אימגר. נים
 גווי, אין דערהאאטעז צו געםח די קוים

 צם חנתיחנרונג n נימא איז עס אבער
בעםעיל״ברוים. קײן צד?ה, קײן נים איז

p עס וחנם און ir אזױ אונז בײ 
? בציינען
 סון םווי צום או» בײ זיך האם אט

 ?אנ־ דער געעסענם יאתר סארגאנגעגזנם
 צו חאם הואותר •רעזיחננם און גרעס
 דאס םעסעדד*. דק צומדסיסט איהם

 סרא־ די •רעזידענט, םון ■ראגראם די איז
 איז עם אדםיניםםראצחג pn םון גראם

 איז אנער םעםעדזמ, ̂אגגער א געװעז
 אר• די םאר געותז עיעם אויך דארםען
 אט ? ארבײטסצאזע n סאר בייסער,

i װאס הצדם n ראםעסאר באריהםטער■ 
 אונױומר- סא^אםכיא מיז דייאי דדצאהן

o וועגצז זאגם זיםעם n:
ח^ס רעזי װער ״• ך Kfn וווי  גציייל■ זי

מן א אי רנו א ע • מז גיי ל עז  מי אנזןל אזוי ג
ד יואס קאכגי־צס דער ציזני געעצזה^ זי  י

^ ע אי ײ ד ד ז עז •ארגןדײאגעזי יואס ער װאס ג

w$n םעריקס־• דזני •»ר חיל^ םים ם»ן *ו* 
 בע;^ אזן חאנדעל §י:אכץ, ■ון װעלם גער
 װןר®, אײן קײן דזניםאנם :יס אנער האמ ןןר

 אר- די »אר #םז»גע£יחל *ון װ^רם § א£ילז
 כאשזך װ*ש םע:עען, םיליאנען די בײםער,

 גןך זײ:ע אין לוג^1*ארןלװײ אין ייד רעז
 בלויז גערעדם חואװער ח#מ זעץ-»ראיעק:זען

 ײאגדעל 1»י •יגאגז «יז רעבמעז די װעגען
 די װעג;ן רערס»:& גןרכימ 6חא ער *ון

 זײן אוגעקערס חאם עד רעבםען. םזגגאזליכע
o»a, װען Cy **װעגען גצת«:דעלם ויך ח

 ארזי•1רעגירו:גס־ סיס סרבײםער די חעליען
 װאל■ ײ*ס ארבײמסלאזיגקײס, געגען כערוגג

 אין באז^רג* ביסעל • כץנד• *רבײםזןר די
חואװער׳ס :וים. ^י^קליכער וון דער

 •אר כארא?»״ןריםםי^ איז בא*יאוגג
 די אין לאגע •אליםיעער איגםיגער דער

 גרעסםער דער ווען «סא#&ץן. ו»ראײנ»גסע
 אל י:יס **זנהעו םיר װעלנען §סר קריזיס,

 *רעקליבצי א»«ר איז װאס קריזים, » ■גים,
 בא־ גיא קען װעלםדםלחסז/ גרויסער דער פון

 איז ײאס י«ײ9« דער וון ויחרער די װעגען
גען זןלען זיי אז םאבם, אין ב**¥ ■אראי̂ל

 חעלפען *ו באגװעקען זאל װאס געזעץ, א״ן
 װען «ײ« דער אין ם*םען, די ®ון נוים די
 יאר־ דעכאקראאי^ע און רעױבליקאנער ד«

 «אר זארכען אײן אין זיד חאלםען ®ײען
 — קלססעז חאנדעלס און אעדוסםריעלע די

 9 מאבען *ו נויםיג ם׳איז אז סיםץ, » איז
 •אליסי׳יזנז רעם אין עגדערוגג גריגדליכע

יאיסײ רעױבליקסנער די לאנד. ®ון לעבען
 גרויס• ■ון •סרא״דע*ר דער אשענדיג איז

 סא-p די גרויס-חאנדןל. און אינוםמריע
 ■יח״ נײער דער אונסער #ואוס»י ?ראםיאזע
W im p ראסקא^ םר. פון BP90D צו זיך 
tp»i9p די װען •*ר•״. ^ובליקאנער די 

t ■אלקס־םאסען און ארבײסער p p ון• 
p ברויס, p w pױן פיתרער די ן pחך ר 

 קריגען װצלען ?ײ אז «ארסײ, םאקראסיעער
 ®רעמן «ו אויןי ערלויבג״• »( זײ פאר

■*רמײען צװיי ילםמ די ביר. און *:א«ס
איבערםאכןז״. קענען גים \nw םען ותם

 אבער נצזאנט, גוט געוױס איז דאס ״נו
ארבײטער! אםערי?אנער די זאגעז וואם

/ םילא  און עסען ארבײטעז, זואם ד
tn זײנען זײ מוױיגען. n o w, ױי װאס

 זאגען װאם ארבײםסלאז. ניט זײנען
 1נים ארבײםען װאם םיליאן 6 די אבער

דאחי םענממז םיציאן 6 סון שטים א
t צסעס דאך םען n n, הערם זי אבער 
ויך הערם עם נים. גאר וױ כםעם זיך

 די צאהצ, קצײגער א םון שטים די בצויז
מוױעג^ אבער, םאםע, גרויסע

o? געדארפם אײגצגםציו האב איר n 
תם צום וױנשען  וױים אץ־ נאר יאהר, ני

 נים זיך לוינם קצײגיגסײם א וואם. נים
p אויב ווארום ודנשען, צו t r וױנמאן יא 

ױן זאצ טא o זײז מ m .איך נרוים 
n גצויב tn 'in,װעט בעסנמ דאס אז ־ pn, 

io די אז וױגמען, װעצ איך װען m tp־ 
 אצע צו געהן זאצ גמזעצמאסם ציםטיעע

n i i t r .אז #אײך סארזיכער איך יאהר
סארדיגכג עס האם זי

, ר א ו נ א 1932 י

האבען צו פײנט אױה ״בױדעױ
פויצן) אין פאגראמעז סון םעג די (אין

ר ע נ ם ע ש ב. סון

 םזצ׳־ א באוױזעז זיך האט וױדער און
 נאציא־ םון םעצדער די אויף רמנען דיגער

גאציזם.
 םוץ םעצדער די אויף איצם רעגענט עס

 די אויף סײ — נאציאנאציזםען ע ד י י ב
 די אױף סײ און שצענער די םון םעצדער
געשצא:ע:ע. די פון םעצדער
 זיך טראגם — !אידען די מצאגם —

 נאציאנאציזם. •ױצישען םון נאסען רי אויױ
i n פאציא־ ״אצע צו נעװענדעט איז רוף 

 צו הוםט עם װען אונטערשײד. אהן קען״
 יעדער װערט בצום־שארגיסען, צו הרג׳ענען,

 םאצםn *דעםאשראםיש״. נאציאנאציזם
 דעםאצם גצײך. א^ע אמאצ םים װערען
i נישט קוקם n םאנ־ אוים׳ז נאציאגאציזם 
 אויפ׳ן נאר שיך, די אויח אדער טעצ,

 זײערע אין האבעז װאס אצע, ם. ו צ ב
 שצאגען, דארםען בצוט״, *פױציש אדערען

ן זײערע אין האבען װאם ׳אצע און ^ ד  ״א
 . גע^צא־ באקוםעז דארםען בצוט״, ״אידיש

 פאר־ טײצען בײם ציבע, טײצען ביים גען.
 בײם ביצדוננ, טײצען כײם שפייז, ציעס

ת1 און זון טייצען מ o י : n n נים זיך i n 
 iKOin בצוכדסיםן. מים׳ן נאציאנאציזם

 בײם האס, ציעם1פא טייצען בײם 1אבע
װערעז שטעהמנס, טייצען אצ  כמד און ^ו
i איז ט1א1 — סערם n ד נאציאנאציזם  ח
i אםיש.1םאס n װי ,1זאמע i n הונגע״ 
i ,1ריגע n וױ פאצאץ, סון 1אײגוװינע i n 

 19אונם סון און 19סעצ פון 1אײנװאוינע
i n ך י י צ ג זײנען אצע זײ — יק1ב : 

 o:3n v — כ י י צ ג האבען אצע זײ
 זײנען אצע זײ האבעז, צו ם נ י י ם

^i n nאויןי ״. .  1אוי ן, ע ם א ה צו .
.19מצאנ צו

! שצאגצן װעםען
 ן9שצאג םען הײסם םאצ ן9איצטמ אין

in m, צופאצ. א 1נא איז אס1 19אב 
n ,דייםשען׳״, נעררען 09 ז9זײנ נצכטען i w 
״;  אג״ 19איםיצ זײן עם סען געז1םא סען
e n n. 91אי 1אפטע שצאגט םען אויב| 

 1נא עם איז ״שונאים״, 9יג1איבע n וױ
א פ tn וױיצ ,1^ m צו 1םע9באפװ איז 

 אדער ײםשען״1, |9שצאג צו י1כ ן.9מצאג
,t9on,19יה1ם זײ מזנן דארף ״ p1nז919צ 
ס א איז אס1 און םצחםה, א תי  אונ״ 9ג

 װאס ,1םסח האצםייצ po א טעזינצםוג^
תן1םא איז נ  און אוםזאץ ן9ויס1ג טים בו

pp 1גתיסע א סים 'tn. 9 ז9מP| ײנ־? 
 נישם ם9וי ן9ם אז זיכעו/ זיץ נישט סאצ
o דעפיציט. t״P 19האב i n^ שצא־ 19אב 

tn ז9ג m יטעיצ1 — איז ^ ג א n' ה 9 
טם  .נצשעפט״ אם1 ן9ג9צ1םא םען \w םי

זעהן שוין םען |9P טאג ן9צביג9ז pא און

״. צעבעדינען א אויגען י1 1םא ן ײו  •י
 P'P האבען נישט שט1ע אויך 11א1 םען

 םאביציזא־ ?ײן און נאטמם דיפצאמאטישע
tn י1 ען1ערקצע1 צו אױף ציעס m .םצחטוז 

6-  ישען1אי עם1 ?ענען ע:טען1סטו 10י
 גצײכציײ און םצחםה״ I9iy5pin* םאצק

 און ;09יגס־אפעראצי1? דײ אנהויבען טיג
 םען ?צײנע. אזא יזיהע1 י1 איז בײ1דע
 טו־ענםשעס, נאסע אין ציגען צו ט1שפא1םא

 םאםע י1 ײסטען1ט צו ט1שפא1םא מען
 אינ־ ,1זיכע איז םען אצײז. זיר אויך און

 העכ־ עפיציט.1 םון ט1א:טי1גא גאגצעז
 איז שצאםעז נאכם אײן םען ?ען סטע:ם

i נאך 1אבע עםט.1א n ,9װעצכ נאכם 
 אך1 ז9װעצ עהציכע,1פ א 1זעה אגב, איז,

אתיס־ און אםעסארעז1פ י1 ?וםען
n ען1םיה r n 1אוי .כצאפצעס״ i n .םריי

-אידען י1 םצחםה — 1יבע191 און . !
 :|9םאכ 1?צא זיך םען ף1א1 אס1

1אנ עפעס נישם איז ךהאם91אי n^װי ש 
. ס א ה ־ ן ע ש נ ע pאידעז ם rז9ס9צ — 

 |919נ9צ9 א 1אוי 1נא םצחםה, איז אס1
 אנ־ יזי?ע.1 191?צענע א בײ און אנט1ם

o םון םט9ש9יצ־ג9ימ1 א איז טיסעםיטיזם n 
 הײסם װאס האצסעיצ־געשעםם נתיסען

״םצחםה״.
i םון 1נא n איז ־מאכם1קאנױ?םו i n 

i —* פאבמהאנט n אם־ — נאציאגאציזם 
^ י1 םין ורעיצכעז אין הענגיג, י  גע־י ב

 ה.1סחו זײן ?ויםען1םא זאצ iy שעםטען
 19 אז ,1אגמנ<ןטו9 י1 צאננט1םא אםאצ

 און םם9ש9יצ״ג9האצס אם1 ן9םענ9 זאצ
 ײ1 דאם ן9שצאס9ג האצטען צייטוױיציג

 האצ־ צו נויטיג איז אםאצ שעםם.9יצ־ג9ט
 א•19 9 1 י י ב אשען גצײכצײםיג טען
 בא־ בצױז זיך ז9ם םוז אםאצ און #םען

 י1כ אם,19 יצ9יט1 י1 עשענען םיט נוגענען
1 n9װאױנ9אפצוג נישט םענשען רי וױיצ| 
i םון n 1א9אויסג ם1װע 9צכ9וי ח,1סחו- 

i איז כײט n גאציאנאציזם םרן י?1םאב — 
, ס א m, צום האם ה o n oבצום... ״
 אסנצ״ |9נש9ם י1 זיך זאצען ים,1װא
 ״םחותז*, 9אזיג1 רי באנוצען צו ן9װאוינ

nסן איז םאצט  זיך צוםאצם םאצםn אוי
i n 19גאציאגאצ״ םון בנין 19גאנצ 

ת״. ת אח
i איז ?ײנםאצ נאך n נאציאנאציזם 

 גאר איצכג וױ באנמיאנ^ אזוי ן9וו9נ ניט
i האם ?ײנםאצ n ־9נ נישם גאציאנאציזם 

p. ן9ב9ג צו װעניג אזוי האט n9םאצ ״, 
i אשיצו איצם. װי n נא״ 19אנ9י1אםע 

i ציאנאציזם, n 19ייכסמ1 און 19םעטסם, 
 ״pn. גים 19 אז יהםען,1 זיך נם9םצ װאם
 באד־ 9נ1םא1םא און אױםאםאביצען 9פאצ

^in y o, 1פא איצם אױך שטעהם .pn״

ft מ י i ו m י>» m* ׳י
o דאס און :ם9ה 9דיג9צ מים 9םאצ n  ?9P 
ן.9ב9נ נישט ױם1ב סײ\ אשיצו 9פאצ

cי1ב ן9זײנ 1כד — tn  — ! 1n אױס 
i n נאזױא״ 1א;געםאנע:ע ים1װא ,1זאטע 

in' פיז נאציזם p צו 1צאג .pnםײ1א ״ 
 ינז^1הוגגע םחגה ״pn. צו ,9בײטםצאז1א

.9הײםצאז און 9נא?עט
i 19אב n 19דאזינ i n שוין ם19וי 
 הונ־ 9:סס9שטא:9אפג 9סאמ די po אםיצו

 צײהן־סו־יצעניש, םים אױםנעגוםען יגע19ג
in א םיט y o n אײנ־ אוים׳ן גוייסאםע 

פגים. נעשאצענעם
i n n i...

ly. אײן in nם ״ ס  איז םאצ 1םינ ^
i און מאג, n 1צוױיםע .i n i i  האם ״3
 אײן ;םאצצײם איח ?ײן אפיצו נישט

□.i n nא האם ״ ^ אזו  א כױם 1ציםע 1ב
 ״un אח הינםעצ̂ז זײן 1פא 1גע9געצ װײך

□ 1צוױיםע .i n nקינ- זײנע מים ציגט ״ 
i n זיי־ ז9צכ9ור םון צ,9אך-שטיב1 א אין 
□ 1צוױיםע א נער .i n n,״ i n הויד־ווימו״ 

1א גען1םא איהם װעם n ן9ג1םא1איבע 
i אויף פען1ויסװא1א n .אײן גאס □ .n i 

i n״ opip 1אוי pn צאגד״1םאםע .ציב 
pn• געהם װאם ,19גםם9ם זוניג ײם1□ א 

i און םעז,1גא אץ וים1א n 19צוױיט 
□.i n i i״ opip 1אוי pn ־19םאם .ציב 

 ־9P בויחײג ם9ור9אם1ג1םא א ך1ו1 ״1צאנ
nנםט9ר־ם9צ  ם9סונ וים1א הם9נ װאם צ,9
o 1גענאיבע9ג n ז^9םיםט־?אסט

□in 'i »..?
i□ |9זײנ 1םי אויב — n n, 1צאםי 

o םיט טייצען זיך n, אן1םא איז ם9 וואם 
!1צאנ19םאם ״19.אוגז pא

 |9ם 1םא 19מ19װ 9צכ9אז נײן, 19אב
ן1ויס1א נישם אםיצו ^  pא וױיצ הויך, י

in ז9?ום ?ען געגענםאצ 'n אנ־־ א? ר9זײינ 
in n □ , i nםאכצז- שטיצ דיך איז ״

 בא־ איצם זיך ?ם9אנםפצ אזוי אם איז
i אויגצן נם9ם9אצ 1םא רצאך9שײנפ n 
t םון נאציאנאציזם. םון אם1בא:? n r 
 1אוי םויצםם 1איה װאס פנים, ן9יג19הונג
i n ,אס1א ן9יי1ש גאם n 19ט19וו:

 1גא כדינשאםם״,9.בצום־ג ײז9 נישם
ג ״ ם י ו .9ג ם פ א ש נ י י  װעצם די ם

̂•9יג19הוגג און 9זאם א^יןי זיך טייצם
i n 19 אז םיהצב^ גאציאגאציזם 

i אככג19 n 09 אז םיהצם, גאציאנאצחם 
 |9האב װאס ,onyo די פצאצם9ג ן9האב

o n  onanm o 19יג19הונג םים׳ן זאטען 
□.i n t i.19 כאפם ״ i p r i n א אז זיךp 

i n האם 9צכ9וי שםרייפ, 1ואװמע109אויסג 
 גאג״ .דאס ן9בוגז־1פא םאצ םיצ אזוי שוין

 ם• א ה סון שםויי? די — ״9םאצ 9צ
i.□ 9אצ נישם 9םא? t9:yp ז909 n ' i״ 

 גציד. 9אצ \y:vp ן 9 ס א ה 1אבע גצײך,
i נישט האט ױם1□ n צו גאציאנאציזם 

 שנאח 1אבע זיהן, זײנע 9אצ 1םא ן9געב
|.9ם9אצ 1פא נוג9ג 19 האם

— □i n ' i, ן 9 ס א ה ז9צוזאם 1צאםי!
i אין איז 09 וױ אזוי און n איזד

די ן9ג909 צו ציר1ה9פ9ג םיגוט 19םיג
)6 ?יי■ 1אוי (אולום
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געווען יאד שלעכטער א
יאנאווםקי .v סח

o *ח*  *ובראבען u o rc rw ץ-1»ײ «י . 
 נמנ־ וועאמ האאנזטגען, «לע ציגען •י*צ*ר

»ip וזדטים 12 םים :עהאט נאו האבען 
תן *וריק, ipd* האם 1890 י ip d pjb זיין 
.1931 ־סאו פל»ץ

 נױנדעם־ די נעקוםעז נים *יז נאר נים
n אין אארנעמרוגג can די «ז לעבעז 

 םוז סלאםען אגדערע אלע אוז ארכיממר
 םיל, נאך איז dp נ*ר נעזעל׳פאפם, אונזער

נעווארע!• ערגער םיל
 א נדם נאך האבעז װעלכע יענינזג די
 םרוסען טםיהעל א נעהאט *ורית יאהר

 םעהר. ניט איצט טוין dp ipsyn ברוים,
 ם#ר חױנה, םאר ?װאלעז םפהרטםע ױ

jp וױ־?ם־איז ap Jn n םאר־ ביז הײנט םח 
ע נמ ע  ג«ד אויםנעםריקענט װי אזױ זי

יוארעז.
י סון םענטן אאנעטאארט? די  זיבען ו

u n n r  pdpb אויפנזד טוין אדער דינען 
 םון נ?ויארעז אוחנסנערויבם אדער געםעז

 די באנהיח«, םעכםינע נמים? אונזע־ע
p u d p so  s s «d נעזעלעאםט. אונזער פון

 םארזעצען *ו tpiipa נאר איז bp וואט
 און אותק, עוין איז פאון־טאפס די אין

 הער־ אלעםענם זיינען האפטננען אגטסאט
ipp יאוט. םים אננעםילם

jp םיליאן 8 ארום rn  jptjpd -»נ?נ 
ip און ארבײםסלאז, ליך rn ד?רנידערינט 

p דער »ו מטו*ח« m J איינפאכפ פון d p i* 
np5>~............... ...

 ותצכפ דאצארם, םיציאנען די אבער
pram רי םון צוזאםענגע׳פגארם pdu און 
 םון יס אין טראפען » זױ זיינען פרוםזג

האם וואם נויט, מרעלליכער גרויםער דער

)8 זײם ■ון (׳ילום
 נ??פ?נם ?ר האט האס, פיז אלסעיל־יזדאםת

:ריםזױל־קראם די דזגדוױיל
אידזנז די שלאגם —
 אידישען ניין פעלדזנר די אױ* אױך *ח

 םזל- כדם *ױצם חנמגם נאציאגאליזם
 םזל׳דיתר, נאר חמעז דעד אמ ךא ברכח.

 זא־ בלויז ז y ג f ל ש עם אױב װאוײם
ם!..), ש*אנען הומעריגע (די ״גױים״ סע  ני

tram זאטע םײ ן ע ג א ל ש ע נ אמד 
*ױדען. חונתדמע סײ און

אאעבמז! אונז מ<אנם םען —
w ; באנו«ם עס וואס גאו־םצעז, אלע ®ון 

 *ונײשצובינ״ נא«יאנאציזם אײ^»עד חנד
 ימילראנדגאר־ חגי איז אייעז״ .אלע דזנן
 אין װירקזאםםםער. אח מזסםעי דער 5נאנ

 באחאצםעז, ײד דארז̂י םעז וזאו קאלער,
r נימםא איז v ד• איז ארים  trim יי

מז  זאגעז איע און אתױוי חי םוי
̂ים. אוזאמז  ״פאדברידערם״ דארם תהי

וועבער־י םים׳ן חײזודרם ד׳ זיך

^עבען. אונזער אוין« אויםגעגאסעז זץי
 יעדער םיט נײן, םאג« יערען םיס און

ערגער. און ערגער איצץ אאגל די ווערם םיגוס
 םייציאן. 8 ארבײטםיצאזע די זייגען הײנם

 מאנ א זײ םון איםיצער נאך האם הײנט
 אבער, וױים ורער ארבײם. צוױי אדער
 ? ברעגגען זיך םים וועט םארגעז חןר װאס

 אר־ ארםיי די װעט אוים, זעהט עם וױ
 קאענער, ווערען צו אנמטאם בײטס^אזע,

 האבען װעאכע די און גרעםער, גאך ווערען
ם אום ארבײם, ביםע^ א נאך  גאג־ איז ד
 אונטערגעהן, און םארמםאכטען צו צען

האבען. ניט אויך םארגען עם װעצען
oy א וױ דעבאסעצ, א װי אויס, זעהם 

 םון בנין גאנצען דעם םון צוזאםענברוך
 םינםטער. חיעך, איז אצעם צעבען. אונזער

 אונ־ נים. ערגעץ אין איכט עטראהא קײן
 וועװערסע א װי זיך דרעהען םיוזרער זערע

 רעטענ־ אײנציגער סײן אבער ראד, א אין
 א אהן ווערטער ווערמער, געדאג^ דער

 םינ־ דעם אהן אבער םאם, א אהן מױעור,
זין. דעסטעז
אםעריסא, אין אונז בײ עם איז אזוי

 איבער־ אן דא איז עם װאו אאנד, א איז
 אינ־ די װאו גוטם, דאס איצ םון פאום

 העכםטען איהר דערט־ײכם האט דוםטריע
 אנדערע די איז ענםװי^ונ^ םון גראד

 ער־ נאך אבער איז וחגלט דער םון נױילע\
 נים מוין דיינדמיצאנד, ענגצאנד, גער.

 זיייגען צענדער, *צעגערע די םון ריידענדינ
 איבעראצ באנהראט. םון שװעצ אוים׳ז

 שרעקציכע א און עצענד נויט, הונגער,
געדאנק. םיז װיםטקײט און •וםםקײט

איצם ביז האבען וועצכע םענשעז, די

 ארױסװאר־ םארגזןן וועם ער וחגצכען ױנג,
 זײן םון הילןי דער םים קעצער םון מעז

שונא. •יי^ימעז
 דער איצם דראהעט װאס נעפאחר, די

 נאציא־ אידישעז דעם םצד גאס אײײשער
 די װי הצענער נישט אםשר איז נאליזם,
 דעם םצד איהר דראהעט עס װאס געםאהר

 אידײ דער אױך נאציאנאציזם. •ויצישען
 רײ זײז נעעםענם האם נאציאגאציזם שער

 ועצביגע די םארקױםם ער װאו מעיצ־קראם,
םצעשצאר... כשר׳ע אין נאר האס־םחורה,

 העםםענדינ ״מען דארח דעריבער און
 נצייכ- ריםעיצ־קראם ■וילישער דער געמן

 ײ א דער געגען סאםזי דעם םיהרען צייסינ
ר ע ע י  די םון קײנער ריםעיצ־קראם. ד

 טאר נאציאנאציזכמן באנקראםירטע בייחנ
 ״אײ די צוליב ווערעה נעראכמוחגט נישט
 איז ״בצזנדברידערשאפם״ די קצע•״ דישע
 נויט־ די ד ורעלעז באגראבען איז םיימ״

םעצקער... אצע םון ברידער
.•אלקסצײםוגג״). (ײארעעװער

 טאךגעבער, די זיין צו פרעטענזיעס געהאם
 צעבען, עפענטציכען דעם אין םיהרער די

 אדער דיז צו ארויסגעוױזען זיך האבעז
 און םײקערס פשוט׳ע אדער נאיען, גרויסע

כצאפערס.
הא• םיר וועםען צו כמגשען, םיצע גאר

 און עהרציכע ׳גוטע אצס ארויםנעסוקם, בען
 אין אוגז םאר שטעהען םיהרער, םעהיגע

 אצס נאקעטקײמ, העסציכער גאנצער זײער
 אר־ םיציאנען די םון םאררעטער פשוט׳ע
 האבען זײ איגטערעםעז װעםעס צו בײטער,

 צכצ םען האט אזוי — געוױדםעם עס
צעבען. גאגצען זייער — געטייגט הפחות
 דער־ זײער אין אלײן, ארבײטער די

 זיך בוקען צושראקענקײם, און שצאגענקײט
 גע״ נעכטען ערשט האבען זײ װעטעז צו

 שונאים, ביםערסםע דיערע םאר האצטען
ישועה. זײער זײ םון ערװארטען איז

 זיך האם <ןארופציע הימעצ-שרייענדע א
 עפענכד גאנצען אונזער אין ארײגגעפרעסען

 עםעגכד »ז אירגענד נאר װאו צעבען. ציכען
 צו זיכער זײנט איהר און טעטינקײט, ציכע

 איהר און גרעםם, ערגסטע די דארם געפיגען
 זי זוכען. צאנג נים אויך עם דארםט

 דעם םיז אוינען. די אין אײר סטארטשעט
 —משינאװניק העכסטען דעם ביז קצענסטען

 ביז׳ן םארדארבען אין קארופם איז אצעם
 צעבען געזעצשאםטציכער גאנצער דער בײן.

רעקעט. גרויסער אײן איז
 א װאױעם-איז דא איז טאמער און

 אין עהרציכקײם םון םונס א מיט םענש
 אין םארשטאנד םונק א םיט הארצעז, זײן
 אין ארוים עם ברענגט ער און מוח, זײן
 דערשטיקם ער װערם עםענטציכקײט, דער
הםצגה. דור הערשענדען דעם אין

 םינ״ דער איז יאהר םארגאגגענער דער
 זײגע אצע םון ערגםטער דער םטערסמער,
 םיט װערטער, שעוזנע די אצע םארגעגגער.

 םריהערדיגע אין זיר האט װעצט די וועצכע
 ארויסגע־ זיך האבען אויסגעפוצט, יאהרעז

היפאסריטסטװא. פשוט זײן צו וױזען
ברענ״ םון שעהן אזוי גערעדם האם מען

 א םאכען פון װעצט, דער פאר פריחגן גען
 םריהער װי םעהר אבער םצחםות. צו סוף

 ארויסגעװיזעז, יאהר דעם איז זיך עס האט
 וױ װעצם, דער איז כחות צייטענדזג די אז

 ױינען זײ וױםיצ אויף םעאקער, די אויך
 זייערע צו אױסדרול געבען צו בכח עס

 דזרכנע־ זײיגעז נעדאנקעה און געםיהצען
 טיציטאריםטיש־בצוטיגעז דעם םים זאפם

גייסט.
 זיך האם םעצסער־צינ זאגענאנטע די

 אפצױ םאכטצאז נאר נים ארױסכעװיזען
 םעצקצד, צוױשעז מאסען־הריגות די שטעאען

דעדצו. וױלעז דעם גארגים האט זי אז נאר
 םעגציכ- די אײםכעשצאםען ניט איז עם

 םים גאר װעלנדםצחםה נייער א םון קײם
 אין װי אמאצ, וױדער ציל אײגציגעז דעם

 דעד םון גםיסה די םארצענגערעז צו ,1914
 אונ״ צום םארדאםם איז װעצכע ארדנוננ,
טערגאננ.

 בצוכדםבוצ נייעם א םאר םאקםען די
איבעתענו^ דא זײנען

,8י ר א ו 7ט י י ז1932נ

 םענש םון האס ביטערסםען דעם םיט
 םאצק םון קצאס, צו סלאס םון מעגש, צו
ערד. רי איבערםיצם איז םאצס, צו

 דער םון גערעדערײ גאנצער דער םון
 300 םון צאנד א אינדיען, םון באםרייאונג

 אוגטער־ םארשקצאםם, םענעעז, םיציאן
 עגגצאנד, םון עלהפצואטירט און דריסט

 באצד און גארגים, אויםגעצאזען זיך האם
 םאר* צאנד אוגגציקיציכע דאס װידער װעט

 םענשען״ םון ים א סים ווערעץ םצייצט
כצום.

 וועצט אונזער םון װיגקעצ אנדער אן אין
 אידעד םים נײ דאם אויף גאר עם סאכט

 םינםטערען דעם איז װי פונקט פאגראםען,
 אונםערשײד, דעם םיט נאר םיטעצאלםער,

 די זײנען צײםען םריהערדינע די אין דאס
 םון רעזולטאם דער געווען פאגראםען

 אונװײ שרעקליכער דער םיז אבערגלויבצז,
 פאגראכד די זײנעז איצט בעת סעגהייט,

 סרעםענזיע די האבען װע:לכע די, שםשיקעם
קולםור. און בילדונג םיז מענשען זײן צו

 און שװארץ בילד, שרעקליך א איז עס
 דאס איז, שרעסליכסםע דאם און שװארץ.

איבערטריבען. האר א אויף נים איז עס
שטע־ זיך םוז םענשען יעדען בײ און

 קען לאנג װי לאנג? *וױ םראנע: די לען
 װירקליר דאן איז עס אנגעהן? אזױ עם
 םעג־ גארניט שויז איז װאס צושטאנד, א

?״ איבערצוםראגען ליך
 גיםא גאר איז אויס, זעהט עס וױ אבער,

נעדולד. םענשליבער דער צו גרענעץ סײן
 מער־ צו ניט און זעהן צו ניט איו עס

 פיהלעץ, וױר<ןליר זאלעז םענשען די אז קעז,
 אפגרוגד םון ברעג בײם שםעהעז זײ דאס
 צו זיך װי םיםלען און וחנגען זוכעז און

ראמעוועז.
 מיליאנען די אז הענטיג, ניט איז עס
 װירק־ איז עס וועלכען אויף זאלעז עלענדע

 נוים, גאנצע זיתר ארויסשרייען אוםן זאםען
 װירקליכע די זײנען וועלכע די, אז אזוי,

 סינדעסםע דאס ארירי זיך זאלעז שולדיגע,
 די דאס םיהלעז, אנהויבעז און דערשחדמן

 און הערשאםם בײזער זייער םון שטונחג
 דאך זיך האט געשלאנען. האם מאכט
 בא־ הואװער פרעזידענט אונזער ערשט

 קאנ־ טעז72 צום םעםעדזש זײז איז ריהםם
 בײ רוהיג און שטיל איז אלעס אז גרעם,
אונז.

 אםת. וױרקליך דאך איז דאם און
 װאם אםת, שטיקעל אײנציגע דאס אםשר

 ארויםנעזאגט האט פויעױדענט, אוגזער ער,
םעםעדזש. זײן איז

 זיך האם נלײכגילםיגסײט שרעקלינע א
 םען הערצער. אלעםענס אין אײנגעםרעסען

 געהען םענשען שוױיגם. םען און לײדם
 באגעהען שםילערהײט און הונגער םון אוים

 םינ־ דאס םארלאזעז און זעלבסטםארד זײ
 פרא־ םינדעסטעז דעם אהן לעבען סטערע
 באטראכם עס װאלטען זײ װי אזוי טעםט,

נאטירליכעס. נאנץ עטװאם םאר
או פראטעםטיחוז טאםער איז  ערנ^וו

דער־ פראטעסט זײער ותרט לײדענדע, די

 םון אוםן שרעקליכםםען דעם אויח שטיקט
 גאנצע די און םאכט, הערשענדער דער

שםום. און םויב איז םײנונג עםענטליכע
 די געבען צו דא נויטיג נים איז עס

 יע־ יאהר. דעם םון פאסירוננעז איינצעלנע
 זײ. םימ םול געװען איז יאהר םון מאג דער

 די דא דערםאנעז צו גענוג איז עס אבער
 אין םיינער אונגליקליכע די געגען רציחות

 געםאכט איז עם וועםען געגען לענטאקי,
 חױת, װילדע געגען װי יא:ד, א געװארען

 נים זיך האבען זײ װײל דערםאר, נאר און
 זײער םון שםיק א נאך אפרײסען געלאזען
 דרוײ די װי אין ברויט, ביםעז קארגעז

 און םויב געבליבען איז װעלם סענדיגע
 אלגעםיינע םארברעכערישע די שםום.

 מעכ־ די םיז רציחות די צו גלײכגילטיגלײם
 דעם אין מרויעריגסםע דאס אםשר איז טיגע

יאהר. םארגאנגענעם םינםטערען
 םאנכע גאר אין טאקע אוים עם זעהם

 םאר־ איז וועלט גאנצע די אז םאםענטעז,
 קען דאס אבער Jאונטערגאנ צום דאטט

 םענ־ עםליכע םענש, אײן זײן. ניט דאך
 זייער אין הענעז םענשען הונדערטע שען,

 אבער זעלבםםםארד. באגעהן םארצוױיםלונג
 ווע־ אונחגגסבאר און םעגליך נים איז דאס
 וחנגען וחנניגער נאר םאלק, גאנץ א גען

 זײן דאך םוז עם און וועלט. גאנצער רער
 וױי־ דער איז ניט טאקע און אויםות^ אז

 וואו םו, באלד. טאקע גאר צוסונםם, טער
? אויםװעג דער איז

 די — אײנער נאר איז אויסוועג דער
 םוז לעבען םון םיםםעם איצםיגע גאנצע

 קא־ גאנצע די ותרען. געענדערם גענצליך
 דורך און דורך איז סיסםעם פיםאליםםישע

 אפגעדינם, צײם איהר האט זי באנקראט.
 ארדנונג אנדער »ז איז געהה םוז זי און
פלאץ. איהר פארנעמען םוז

 םון ם-סטעם דער צו <ןופעז םוז םוף א
 הייםזד א נאר וועלכער אין דײן״, און ״םײן

 גע־ די ערגסטע, די גראד און םענשען, אע
 איז לעבעז לענען זאלען וױסענלאזעסטע,

 איבערםלום אוגזיניגסםען גרעסטען דעם
 און םיליאנען די םון חשבון חנם אויף

 ביםען א םאר אויס נעהעז וחנלכע םיליאנעז,
 א צו ווערעז געמאכט םוז סוף א ברויט;
 די ווערען םוזעז מענשעץ די װאו לעבען,

 װאו ;אנדערע די אײנע שונאים בלוטיגסטע
 א בלויז איז םענשעךליבע װארט דאם

שפאם. ביטערער
 תד יאהר םארגאנגענע שרעקליכע דאס

 םריהערדיגע אלע וױ שםארקער םאנםטרירט
 אונםאר־ די יא, נויםװענדיגקײט, די יאהרעז

 ענדערונג דאזיגער דער םון םיידליכקײט
לעבען. םיז באנײאונג און

 טענשען. װעניגע איצט עס זעהען נאך
 זעהר נאך צאהל זײער איז לײחנר לײדער,

 באדויערענסורערט םעהר נאך און <זלײ[.
 לײדענדע םאסעז גרויםע די װאם ׳עם איז

 בא־ בעםטער דער נימ. נאך עם זעהען
 זײ זעהעז נאר נים װאס איז, דערצו וױיז
 װעלכער דורך םאכט, א ווערעז צו װי נים
 אט ברענגען צו־שטאנד גןענעז זאלען זײ
נים אםילו האבעז זײ נאר באנײאונג, די

 וואס םאבם, די אויםצוהאלםען שכל דעם
 אויפגע־ און דערגרײכם שוין האבען זײ

יאהרען. םריהערדיגע די איז בויט
 ווזד עם שװאכער און שװאך װי זעהם,

 צו זיך אנשטאם ױניאגם. זײערע רען
 אין זײ האלמען םעםטער, אלץ םאראײניגען

 זיך קריגען אײז איז זיה שפאלםעז אײן
 געכםינען א איבער קלײניגקײמעז, איבער

ט̂א
 הען איז, עם וױ טרותריג דאך, אבער

 וײ בלײבען. נים אזוי לאננ אבער עם
 םארשםאגד, זייער גים אויב נוים, סאםע

 דיערע םון רייהען די אין במננגען זײ וועם
 קאםםס־ארגאניזאציעם זייערע םון ױניאנם,

 םאר־ און דערםיהלען באלד וועלען זײ און
 נים אציח זיך וועצעז זײ אויב אז שטעדזז,
העלםען. נים קײנער די וועם העלםען,
 איי־ זייער םון םאכם גאנצער דער םים
 ארויסםרעכהנז ארבײםער די סוזען ניגקײם

 ארבײםכד פארקירצכמגר א פאר קאםף אין
 איז עס ווען םע^ םיר אדער םי̂נ םון װאך

 אר־ זעקס־שםוגדיגעז א םון און נויטי^
בײמם־טאג.

 ״באלד ורערזנן אויסגעםיהרם םוז דאס
 באנ^ לאגמ די אין עס אפלעגענדיג גארנים

 אונזע־ הארען די אויח זיך םארלאזען צו
 גארגים ארבײםער די םארען דערםון — רע

דענקען.
ס־ י ו א ארבייםער די םוזען דאס

 אררנ־י ;ים וױלעז זײ אויב ן, ע ם ם ע ק
 כיגזד די פוז צושםאגד דעם צו טערזינהעז

קולים• זישע
 אדביײ y צ נ א נ י ד םוז דערצו
 םיה- דיערע צי עגםשלאסען, זײן טזגרשאםם

כג צי דזגרצו םרוצה זײנען רער ני
 אויסגזד נים עם jyp אגדערש אויב

 א ווערען ערקלזגרם םוז ווערען, םיהרם
 פון ארביימער די םון םםרײס דזשענעראל

 םוז ער און צותמ, דעם םאר אכמגריקא
 דאזיגע די ביז לאנג, אזוי ווערען געםיהרט
וױרקליכקײנ^ א וחנרען ותם ענדערונג

 דער שיינם, םיר וױ דאם, איז דערװײל
 שרעקליכער דער פון אויסוועג אײנציגער

 אלע און ארבײםער די וחנלכער אין לאגע,
 נע־ געזעלשאםם דער םון קלאסען אנדערע

זיך. םינעז
 אלץ נייז פריהער םאל, א נאך אבער,

 םון און ארבײםער־אײניגקיים, די קוםען םוז
 םוז הארץ עהרליכער יעדער םון איבעראל,

:צורוח דער ארױסרײסעז זיר
 אייך םאראײניגם רייהעז, די *שליםט

 און שםאכמען הונגערען, וועלכע אלע אלע,
 איז ארדנונג, אז םאר קאםף אין לײדען

 דעם םון לײדען אונערטר^גליכע די װעלכער
 אונ־ אז ווערעז זאל יאהר םארגאנגענעם

םעגליכקײם•
 םאר־ םעסכמרע און בעםעחנ די שױן
 זייעחן נעגען לײדענדע די םון אײניגונג

 םוז וועם, בלוט־זויגער און אונםערדריתער
 גאר איז זײז זאל 1932 אז דערצו, םיהרען

 דער אין בלאט נייער א הינזיכטעז םילע
 דער םיז אויך און אםעריקא םון נעשיכטע

וועלם* גאנצער



גערעכםיגקײם ,» ם ײ ו

דער אין דינםט יאהר
 גזך fip •ון 22920*1» 173**12*9917 דןד

 וו»ור 9 ם9גזױי o»n 1989 »*[ גער»ל-םםרײק
v« 22191*11 7י9יב71 t יונזערע jry p DfO 
07 Ofn ן וזנז ן נ ן ןנ  רfit 1 געןיחל דעס נ

 tut כתות גיי-ג*בויר*ג* •וגחגיזנ 1»• |7«רי*
o p  op fo n p ילסננ#• n געחן i9B*ni*

*ip*i*293i f  P סיילען *יבעריגע די lit 
?ןר דער ■ון erf 09071191 םרייד.  ןנעתי

o**p3*op, חסבען i f  600 • i «90*29 ,n o* 
i*o ofn 1m v  pn*v*^p ן געח#ס ח#כען*« 

o•»* 19091090**:1• ג»ן »יך װעז 1988 f i 
»11 17*117270 \f f y n, 16 09ג?זז in־: 

ר חניס מ ע ךי p 1989. 09 בײם ײגין o יז» 
 ־vnf*9• 091 סי• if ערקלסיעז, «ו •יבסייג

n« |9י90 ft 191 p* ד9םיםגליד !off ך1י ו*ו« 
jo 9ג9ל 7ל7ייא^*י י7ז2»ו ip p if■  *3*n

ער ס ד ם קריזי ענג ר ױסע א ב  אר־ גר
ם ײ ק מ או ל ס ם ײ נ

190f3f0 *«n ס»ן •יו •!םגליקלינזױ־מײו
pafi ססרייק tfoipfi 19ל9ייגדוס«־י דעיי « *ץ « -־״־
D9 יססלסויגקײס. *am «1 im קדיויס
מ סיו י 19 17גג1מנל «ו  רביײ9 9•יל 190נ

י 19« י ו חל if .17*7■* י מ  ס»ס9ב9סיל ינ
■ ו״נ«ז Jftt מײעיעז *ו ״ניתזמן סיי״נילוס

ו ״ י ל  «ין יוועמױים ׳יעיןר. יייזנחנ ■יז •
i »ײ «וד«רכ״■ m p  MfflrpM ילו*« 

«י ■*י ײ י לוי• ערלויב■ »יז ד*ם ווען י״
ריז •נייסיא• דעם «ין lP*n *בןר on י

לן  קיין גמרב״■ נ*■ «רניי*ער די ■tytytr יי
רנ׳ז װ*נעז «ולן  *ו• *לם סעז«ן. ג*:דען יו
 ס»כ<ד •ירםעם «*וול *רויסן • «*ר ת*בזנז נ*נ

• ײ י י ▼ י מז •י  Mp ביזנעם. «ון •רוים ײי
n*n*a apt • רם״ ניין« »r»״jfrf̂ e 

 יוע■ 1*ןר־ס«ז*8ווי «ום »ז ■ajnyi ײיבןז םיי
ױ  e*n 1»ויםגעל*זע .nnnqran■ ל#נ« די י
י •י ײו i< מ $ n f י געייזו ײז ס«ו»ן ן  י

ד געייײ וו#נעז ®יר װ*ם ערגםיחױ־  יעם ױי
c !; j}tt*if״?

ע 19*»ת 19לי9וח9•ו»« עו די  ד* i»* ן9מי
ד ןר97« חיי » 7«כ7«ל די • םי  «*? 19גד9ױ

091 IT9W1 .1911« י* VI 1939» 090f 3 
t u n• «ח י7י םי ינ•ז  ר*ו•9•רוג« ג*9ל מ

תי וײ 17«ײי on |9י fisfoo* 909 ײ ייון• 
 -19 09 193111111991 גיס m 19390 נ«9סתיײ*

ר ^ני ײיייוז-  (*ifp ל9ס«ר*9»יני 19י נינחי״ י
r«n« 19390 ■רובייס כסדר ofn סיל  די 9

«ריי9• ח 190י  193090990 «»ן JK90«*uf י
 19■ מיוונס9ײנג1ס קסונסיל 191 «9ײ 1990
י י ו «מ9קל סי מ i מ f i מ o 19»י it 199י*ס 
i ,19019«« «י«ל  i f* ױגיסז ofn וסימיןד■ 

9 091 I W  MT3נם9חיס9 בס90י1ג e i f i■* 
0911 ofn *t »«סין 1919« 9ל9 יר«1ני9ת9 ג 
191 «»wpm«̂* ך !ײײסעגס  0*0 ן90«לי יזו

מ ל ■נוז  0390*139 19193גינססי 9 ס<■939«
מו ײיד לוי | or ז9בײ«19 1« ײ» יי i 9^« 
191 190 ofii 0*0191 0390mיויסד וס9ל 

 .193ס«ל־9עסיס ײז 019O9P 19«נזייל9 מדס
01939011 19393 T»n wpirnm ו בס91 יוי9ם» 

ifo**3i 9יײ«י f ון 191 לי3ם*ס ווי■ 
p 099093*9 11» קסינסיל ל9ססר*9י3»י 99י n 

 בא־ ■n»193 919193 93ימל 0901•• 193* 1ל19
»י909 » ז9339ל ק 19**סי י ס ו ר91לי3םי

״19P*1909. 191 1»י
• •*סססיסייל  Ofn *1 ל901933»י 19019•

 -19 #19*31* 191 1939* 19*9ל0 •1 1ײײי«י9ײ
•»39• 193«n **! Ofn H9191 •י* OSM1393 

9*11 393**9139 09« 199191 TUI 1UI 91*n u o 
t093**3״ ofn 19*3119199 rtr» תם 19י9י3ע 

101*#0390 091109 1**9 09**3 193fn **! Ofii

 זײ אייבער איבערבליק אלגעכדיגער אן
 דזשעגע־ ®ון אסמ אץ דערגרײכועען

 יארקער גװ דער ®רן ערש1דעגעס ראל
שאעם קלאוק  אײניגע — באארד. ת

 און איצםיגע װעגען כאאכאכםתגען
נויםיגקײטעז. צוקוגפפױגע

ר סון א ד י ז י . א ר ע ל ג א ג

0391 19• i tדי באװײזען קלסגען »1 גגען.9ל
»1911**9**190 Ofii געחסם חסבען 1מי T in 

09O9P9* i ח^בעז 1929110091*1« <ײס. דער *d
ח91*1» סרים ביי םריס  «291 •!*זער 17«ל9ו

*ס.9•*רים 1'190ױ*

ם ס ע ס ם ע ס ײ ע ק כ ל ע ען װ ײנ ם ז  אל
ען ט ענ ד ע צ ע ר ס

ס םיגער דער זיג  -93 1»* 0290*1*9 איג
ען לי אין געװסויען אאי  1סי i93fn 1920 יו

ז9■ 0291293191 ׳ «9א*ם« י tfo 9 ל9י ip ro 
 -91*1■ באריחרס i93fn 9לכ9ײ 19*9קל 9רײח

7790290 •9077391] 911*099799 ojn ] i t] 
9*1*70*6* 1 **i ]9»*nt* :לגענדע■• 

-־199 [79*19 9לכ9װ 0701*9 [9*911 )1
.09093 19*י1נ*ס-* p■ 09י9קל •*גע
 סעכד און 019099 19*«י9««ע3 19*911 )8

.i9i**n 3**39»n יין 0199**0 ל9«
8( 193911 3 *i  i90*nofדן *ג10אססי■

93*090 14 *11 193**911 *«3 I93fn.]
4( «11*0>»Ofii #1999» 1*« 0**31« ]9P 

o (װי 17דליסם9ני1י *i ײי* ««’* 193ײי it 
» ל9ביי  i«n ר7«7דרעם־« »ין זסיבײס 199«י י

P■ »**3i f  19Q 9««י.(
«11 1909*1ונ«ע1» )6 **־319 11■ ס9ײדז

 ם*גי- 1׳193»י 3fn*1 *9199*19 9לנ9ײ י9«
90 oio.ײל

9«1לום3 [91*3119 9לכ911 0901*9 )6
י *!*■געבען »ון 01739011 [91911 ^19«ע« י .
•090 1*ײע 9 3»וי 9*9יר י9י 19*911 )7

i*« i*»**0909 דער 1»י י9כ f o בארעכסיגס 
p« ד9#ירי9ל-9«רײ 9 יײ

ײגםײזי• 19*9* [91***0*190*1 1939ײ )8
אגך1ג«99 ײ ײ«3אי [939*0* (»יױ 1ײ«ע3י־9
»911 o if] ײד די 73fn אינס  i 7»**3i f] »גיס

93*31 319.(■**
i אכ»1א*בא» אין f 091 מי[ 739*6*1* די 

i 1אי *«90*1*9 t »י1י [7גו*ם  גע• בײ«19[־9נ
193 319**0 0911 03907* ■19U ס ס  י7«21א גי

i9*3i*3־«ofn #i9«i***i סעל19אים« 19י
i9**i« i 0**9761• א*ס«**דעס# [9019«« f 
 92*01*6 1**9 196*19 *י« 19*19« 01911««

« 19י9« [9*31**«־* [19 19*1*לי9 •0*1* 17י םי
.0791090 [1■ נ«חם

711*17 171 919*7 19] 9fll 01939m 
ױ9 19«**99««3  n *»199 *11*9» 019099 לי

^219 9*9• *זףיני *  ל9« דעם *ין ס*י [9390*
י קעגעל ״םעני 191 1«י  1930 מגי *ין ״701י
ם [19 19*9קי93  P 9ל9 9 19019«« י«על99אי
«002**11** i t »די .19**1* י•9י 19גונם •»**
י 3311**0 י OfH 1939m 2*9 19119* י  f  i f 
1**P 3»»99 039י I t91**0 019099 19*«י] 
י9ל««99 9 ■9« י9 ו  i«n »ד9»יגס ס*« 193נ

191 93*191 390193» 01911 *03907.
T iif■  o p ן ו ל ו ע סוי ס ן נו י י*ס*ל9ק י

i »1*9» ]*« 9*1*9390 19 19«««*י119י1« p

Ofii »״ 97לייi f •  19*21* f 9» 9 *יז• 
•919 9 (1» 0190**1719 14 b**oct»«3 Ofii 
»719*77929 n p9 די 116 17**319 ל*p p 

ך on*t*3 ״17396 י1ל2 וי oifepm* י eifp  v i 
n*i* or* : p* ײד 73fn *י:ס  i7 « p] םיר 

1211**002* 71979 § •p n  02907* 0»*21t
!96 1** 17*9197*0*11» |72fn  1*0 Cflל [If 

o f m ^ n*]* .ײ״ ד די o?fii לזוו םרי ס  איגדו
מן911 ,717073 9 וען17* 7*9ל 7ל  p■ 1*0 ל
7«*9 «P*i■ I7**tfiיל חים• »»I7**7i ]*« 

93**7] 10**1.
י •93 1*י .״Ofi3 י 901199-לע* 1סי 0*79 י

o 0271 •1 1737ײ 0*9? 0070 9 !711 p] 
על p■ 171םיסגלי ס-11* וגםיל99 *יג^ססרי  י

«י o »7*17 *ין סוםס ל7207*ע:ש ן79ײ p i 
0**219 [70 i*n לי *םיק •ון •י o װען • p 
ד [73fn 1סי ״.17*7« 19ױ*י [9***1  -73 זי
«9*01 «Ofii 0270*1*9 ]** 0931■ o p  V i 
t 9*9ז f 02907* 171י0 סוסס [1* 09י9?ל 

*•9 .0700*0 9ני*19ך־9װ 9 170:1» 171711
11**1271*2 9270*1*9 i p  if 0 בײ 7 0 p i יו* 

VI* ■1*193 !*« ]1* # i7 ip*f r* P  V ־9»םי
319**9. i p 91• [9019«« ל7«19י0*י* Ofn 

*f**i* i p  ]p**n77[׳«« oג1ל* *p •ס»ײ*« 
Tf IP 1 *0 ל7י19ש912*י [16 0172070״ fp*ל 

ך םמען ן271א*3 זי מ 1* ײס3 ע 9 [p7*o»n 
2**9 390 I t#01 3»09711290־p V* 1י1ל1 I

^ לי ג ם ".D9C9 ]79*iyof«**«*19• 171 [16 םי
1*0 Ofii 0P**9 7902*92*11 *1 ]19 7***N 
17390 *029137 1990»* Oit19017«« »על.

י *עײע! »יז *i»7 171 [7*7* 0*79 י i ■״חײ 
ײס״ [1*  װע־ oלp29ח73 יךofn 1 07 ײ*ו ח

73] 3p  o p» 19373־ייסס31« סון i t •ײ «נ
ip **3 if  i i i  D9»n**ii ] p 93*19 9ימלכ] 

1070 •1] 010*2*0 o p .72**1 1*0 סמיל] 
 02P ײן9 ג«ס ח«ס ב«ס ק*ין «ז ן7ב*««*:

it גי«*inf ip **3 if  l i t  07»n**ii i p 
9*3i* i p׳]i*in  *n 33io*o«it o חײ־ די 

Dyvn 19*»3 לען9ז**»k *09D9 *1 .]**? o 
73 ofn»96 גח׳ס7׳*i«if■ ftf  Tf 90*3 איז 
**09 [73p  173*i p  ]1* ,0270*139 l די 
.190 0*0939י93

1»* 0609993 p f o o  I93fn o*rrt p«*s 
6 Opל» I t  1919* .0921913*0« 1>p**l i p
-91« [1* 91**11*2 [93*713 i t  021 ?73 Ofn 
*90* [16 [7®3p  *ין [.933ii**«o»: 73*ל7
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•1ל ,tyi״n«a ?•• •לײן. זיך י6י  םײן י

 די ו•» עס יסל• »11 קלסי גך.ונ םײגוג^
 mopag גים איז ig»ai♦ די »ז סוסולדימנג

«p באלי די «זויגג*ז ipomisig •*m די 
 דער p« o»*imya♦• traaua»*wa .< יתיסז .

 yngny• רער דורןי ח^ר־ארביייג P• ייסגס
ogii בארינ• דעד o*ag npiai• ogn opyi 

 ipojnonya•♦ ■•י lyatfp 700 אריממבראג•
רניי•1 די רן onpaopo n■ ון ip  tpoi*nmg 
•P סםערימו יסי •i6tr**n*ogo. 46 רי 

♦!•ogii ■tgnwr mngn nip םיר ipagn ״ג־* 
ng• o»ogapV*a p• •agopa ױנ־ ד♦ ברעכען 

 םיר ogn דסלאר nayino 90 די p» יסךועלס
ng• •agopaa♦♦• w gn םימגלימר די ngi 

ya^syiya ng• p •  o»*«nriig ng• ♦yrpya 
 Dpm*«n payo»arya ngs •11 ימלסװבים״

 םיר ig קלסי ip*«nan traaisyrig• עחנלימ
iya««t כסדד ipagoryi ^אוי i n  np ון« 

ipiya !♦•,ogii yoopa ogn igoya סעגליך 
*lg«ai« n  p• iyo«nag ogn |yu*ns is

jingnigBO
1* &>y ברוקלץ אץ

p בײקליה g  ♦n * ,!0 איז ײײסי& jrtgל 
m yw  g ipiya סדסבלזןם ««nytii• t -אינ 

pnacn. •1929 זיג psgi סםרייק lyagn 
^»yaaiynevyaig yo סיר  •sgoya אדזוכען• 

 ד♦ p• דב»ד*עמג^6*מי •ײסײאאוןלזח*
 wtm ijngn ס»ר .nyeprpig^ קלימר1בי

 סיס92ב»לל די סי• wyonag nymnio קײז
oyn p• ,ײײל געגענד n p i ogn •באאראכ 

gלo ל♦♦• ••lgtp««iogog lypn ycgo nyn p 
ii» ס*ד lyoyitM• onoya nynnyt lyogn 

s is •♦♦s p••*♦ •סי UrnwDgog np 
tyapi lyagn• «ברוקלימי ד .nyoyr

p« ro»ogg n 1קלס חנר •a«« • id p« p 
in—«ןי -yaann i960 p• laaeag p* •gn 

ע lg •יהחס. חונו מן מ • •n p* בהקלימןר 
0P&PHp98gpg W די lyrnsi• iyaaiaa*ma- 

yaOyii די jBa«Bfprsn •ngn ip p i npr*sng 
% yog• «n fg •nyngtya fgri •gn y^ogp n־ 

 •♦• •!ייזיכ• 1לעlyopnys *1•♦ לg1 ריססן״
>יי npgnr !gr מי( ^pro. גדוקלימר די

lyagn onginnoagp •נססאנ• o n ארעל§ג• 
•lgvpagmi♦• ig lyagnpyao’ng lysgn p 

ד iPDgy•* ■gn זמלסײ  ־gog lypnpog״ ח
ya«sngn ♦n t♦• ippo ״11יייײייםי  is n*i 

nayaj^yaag, .ימען .c: * .

np♦♦• lpgago lyoiiya •gn oy 
 םיר .ippiya lyi^ayao•:♦ »יז •1דיסי

ip  ipgn באאםיםש l̂ Kgp npna אלס 
•ngnninpioקלינער1בר דרײ די איבער ״ 

 »ון ocvin:gc:p װיליאםבכור^ ,ןpapדיסםרי
 סםזטי ip^?a»:ya g איחם a»nipya ברסגזמול,

tge it אראגדיםענם נײזן די •רביים. די 
npg •gn לgגa 11 :יפ ipargnyaigדי **ל 

ipa»»pa»ooMis !נװיסע np לינער1בר? •gcg 
 גיס ipgn lypnpig np סיאײאסן.אןן

•npyain.• םים pms ipagigo ♦mis g 
tppnpig• ♦n •gn16• ״ irappyaonn ינ־• 

ipaya igrpigsn ליגער1בר די? Dngep»nDigp 
m•׳*ogn •:na i זײ iy:gn יסגזך1» גיפ 
g•לaם p i aiiv»paa« *n ראעל61איפ ••npr 

irayii igo םי:יםום די ■ipcgp-oig'tpngn 
6 ng■ mp:«a iya»«? yt^ynרבײםס״6 לע 

געבער•
raga 1זײנע םיר ppn• •ניא ■ong••♦ 

p i yagn• np p» םיגיםום ■•o:g»spngn 
tyeogp, איז oppna♦• oy זעתי אונז pngev 

yau לי:ער1בר ד» מײל? pm ongopsnnigp 
ipy^pn■• די ■ipDCgp*Qig»spngn רײםען 

cmgnigeo ♦n ripipigp ny♦♦? pm  np&arw 
•עמר. pig?ל ^g אין

צוקונפפז דער פאר רעקאםעגדאצײעס
 באכ-6ב* ng• g iyigo os•♦ װיל איך

ogn ipapsgn• ♦n lyayn lyam סםעחען 
is mi Dy»tgn:yogpp ya♦:♦♦• p« ng■ tn» 

.otupis np p« o'onp i^ ig n
6^ yooa»os»n ♦nםען6בל -t♦• np ogn 

npnogagpy nya»o ריזים? •ya ui« ogn 
 ז«^6»רבײםסל ♦n Diyotmy :iya״i בר»כס

 1׳םים זיכע^ײס נים ♦n oiyo'Mis p• ?ײס
ogn np»mng ♦n p■ agon באאזע®־ זײנען 

oa•♦ אין .Digtr aatopsnoigp
-ig-nso p« □♦♦onyug ipryapana pin 
 םיר ipgn lyagrp ng■ yםsyל ♦n p• בײס

ipyoa»^g» is onyuooya»»a ra»n לס־ די 
n p■ ya♦ אnבײםoלgזogn ogn .onpoyo y 

 ang-♦♦ חלpra»n g iprytoa is »6 ל■^6געח
oy .n p p  ♦n p« np איז nyag חג^  אי

♦n onyannv■ o♦: ogn ogn Tg iyagi it 
np^ang yaup מיס g lyago ,!װייל לעבע 

npyo ♦n p« t♦• ?♦♦nap»»t גיסס lynya 
1■ g ng» o«an» anyaלע tg ngn^♦ 1אי 

nyons •igiyo p • ipa ip a p נד•1א די 
iya»^a ip ip o 1םי/ -o o ♦ ♦ a n g ig 

i ל  ;  Mf| ו i i ן נ i n נ a איז np 
nyogipMi nya»sa•♦♦ םיpל pl611לכ nyלס 

np p • np»»an• pyiai• iprtyn oaypya 
inyaisoi• lyuisiitya iya*♦? *«? ogn o»m

^j ’nj
 ארכײםםלאזען פון וױכםיגקײם די

אינשורענס
 ♦־ng■ זע6״םסל3»ר p■ o»»pa»oa»ii די

ogn aanya זיך p ?ai• ♦♦aײגםgגיסס ל ya- 
 ײיכ־ py♦ .nyot♦• mi pngor ♦ng ■יחלס

a ynooina♦• yonM»agang oia p • ya»o־• 
p« .pay lyangn op pngo• ot♦• oamo 

lyagn ŷ nooma♦• nytai• םיר ng iv ognya־ 
a•ײoלgזyll mg■ oipir:♦• lyלכogn ny 
•p • 1926 p« 1925 ,1924 pm on^ag»pai 

nanp is ip ia lyan'mvoo oamaya ogn־ 
 ya lyagn y^yii nyo•״an« nyoaypio 6ליג

inyaisoi• p^aoi• op  ogn לnyיI'amn a 
imya^^aoi• •lgtp?♦♦ איז -a»na♦♦• ♦n 

nng♦ ipl927 p • ipgnya o»grya»g aaio 
oy .«|Dgp lya^nya♦• p i o*»s np p» איז 

np*np בסי̂ו♦!! ip i םיר dm•  ip»»ang 
is nyap• 1באנײע ipya is auyonag op 

p■ yap■ np is ©♦♦pwttpnyo■♦!• ya»o»ia 
g■ײ♦יoלjuinya»np lpg

oanp ogii y ^ p i^ g o p  ♦n חײגס is 
ynooma♦• nytai• l•• ago איז nppyvn g 

♦si• p■ oi»pnya»toi• np p» oio^itp 
np^ang p p !םי■׳ agm. םיר lyne

psipnp»»i• popa ♦n lypap nyanp•♦♦ 
yagnc np it געשיגען און g םיפזןד lyaya 

.op
שאב כדט׳ן זיכערקײט  קאנםראק־ אין ת

שעפער םיגג
ang ynrtais p■ oipgn■ a»tya!♦״n p 

p ♦•1 בי♦ ei«etyvsa זיינען •  ,cngepsneagp 
n די jya♦♦? npytr די p ’»ang אויןי ?6^ל£ל 

oyn געבים ■n ipnn♦■anin ipaipeo p♦ 
♦:!♦ngf •mo nyampo np a n it oiivig 

o p  lynnnga .דז«אב ayagn ,nyagsn np״ 
-psneigp Tngt pt«:ynasim• ig an 

it  yanyn p i  ongn ,קלײבען ♦n on»o?n 
o»»ang ♦n panyn nynai• ipaiiainsa ל6ז 

ipnpn oagopa אין .npipo ai'cpsnoigp ♦n 
 ngf o»»panongi*.o:on•■ p»p ampagn גים
 ■ןרוליכ־ amp!♦♦ גים און onnpapo די

ipangma it o p סים ang•♦♦ באסםיp o 
np mi ipnn■ pimg ♦♦? np •♦a ,npipo 

 n ipputppug♦ ורײ ampnn’B זיך מיל,
V it און ■go אײן p& ארבײם  lpipa op 

ipng ip»m t דריםען pllלכo rit ip?pii p־♦ 
-gapaag op  ng■ o*»ang ♦n ipago it ipo 

n .?♦♦n■ op:p♦ סרבײס opn npa♦• onpn 
mpליך ipapapappiig אין ion npipo pinig 

♦ipnpn ipaiiaansa ig*ai נים jD»npng 
p ia  ,np»»ang npipmo לײם, 16ױני 

ipagiois pa זיך np:»»• lpnnipigp it סים׳ן 
np *pm ipnpn ,^pmga png■ ip»m t םןך 

ang np p i lpBngnpaonns p p©♦♦ 1או 
gn lgm♦ ♦n• •♦םיםעל קיין נ it  ♦ug ♦ii 

ipt»roa .סוןי ל3 םון״ זײ pa»ip ♦n tpnpn 
na np pin  ipanopa np»»ang• -אזיגגו 

inpa יר1א ipapig p'»npa •םי -pga ♦n 
ב*םים.

p יןי1א l npagon o pלכעn איז t♦• na• 
pan■ np»n»• g ipnpa׳^ n p n p  no 

 pa^ngiiBisnsB ♦n ippn •ap■♦♦לpaי■lnא
it באזpangם«• ז •pi♦♦! •♦♦an *♦אויסגע?ל 

pipa קg»גnאngBpם aאoיm pיa א!י\י o p 
n״ang ♦n pB ס3דזסא די ן6או p וpl̂לp 

ippii באB pי»n .onppnBigp ♦n ♦♦a •a♦ 
11 np»nn•דאן עלען op  ipgn »םו it 

 n ip*n»g ii• •apn np♦!♦♦ אויז■ נויסעחן
amn'Bann paipn*• אזן ן־תלס6ני1♦ סין 

.npiyo ppm
אין ענדערונגען װעגען אנםערקונגען  

אגריםענט
pסמp♦nל א♦ג ׳ז •♦□ •ipo’nag npm• אין 
ngs *ign•• 1 קײ באסםים• ניס• איז קמוגםיל  
•pan op ipapa ןp̂ pדanאfi ?3 װ?ל םים gapלva 
l״ p gBVM !יך1א אי  op .•♦♦ang-jgn p■ 
 באסםיםפזע ••p11 opovB nga ^gnלp3 דיס־
npttinng גסײד♦• pnp♦♦! ipipa ipn»i»o»np 
pa♦♦! ipn יםסייד1א  •♦♦ang anipp<ronn• 
op ^ לע אום  ipnpa ת1כ6פל ל pa p:pa♦♦• 

קײן באספים• ני• אויך  •iponag 1 אי אי!  
o»'»npng nאB ועי ppa npaלpll ngB •♦♦t 
•igopiBn• ipip opon♦♦!! piptt'arpa און 

ג איױ אגםחיל® ♦• •?•noigp np .ipnpn 
1̂3• lP»»»an• n•• t|gnw poo»wnta קײן 

no oga g ipn •♦♦t קיין נ♦• באסםיםם און  
11•  :op ipoipag באסלוס np pB מגיאן 
 ipa»a♦♦• ♦n mi opaga ^•♦♦•♦ogog ?יך.
op»»a op i•m rg aaia»»o np »♦© pa ך♦• 
lpnpi בען nrpaann• ip§np •ayô nag 
ngלp ipagi לע6 די לען «! ogn ױנקםען 
lg an• ig •pan g װי •ia mg ipago 
pa 3אסלוס g •ך6נ גי• קום  npapa-OB»'ang 
אין ז6ױני 24  np p • igr'm»ogog np 
ip®ap 6לע lp^ng• np 6ל! ,•♦♦t lpmietr 
-gp l'anin •gn np ogn םpיapילllרזi  p • 
6 ייחס ל ! ig*ai♦ די p • •aponag ipiלעקסױ 
•aga לען•♦© papa♦♦• -pm ipaanit ipapo

© 3  op lpoipit סלו«
onpagtrn np • aponag op• סי  אין 
לס6װ itaun• ipnpa !♦•na־  igo^B»ogog

, ואר 1 932 יאנ
v? ogn •p m  g ip » n pל g ]pegan«B 

g ipaa»^gc it  npagirn ײן «רן םײל  פ•6ל !
gopB-uaagp opapcnpa n ig  tg m^ אין n 

v o n  npi tv n»o ipa»Bpa tp?vB poannpo־ 
opn i ib  npo’eapa♦♦• np'ro** npn ?♦• npa 

i« y און ngopwncagp opn • t i:« a 1י1בל dtv 
ppovo g ? יך •tb tpnpnmionn ן -b : v*t«b 

l npo^an• n װ^־םליב?♦♦•  i tוpלכ•*a np p
ea’Bcptr.

o •apo^nag o •♦ן p•♦ די »♦! onpavm 
ogn •pan v gn ״ גים  ־7gn it ר?בש ogn ז

 בא־ npag •paiB npn .■•■rtgui♦ g •ען
onngnagoo n סםיסם  on און •an״x e 

tpaaiaan»a ין« Dnn• cgn ogn .bmv gig־ 
B tpenpaולn  tpr»iTt •♦♦napnBixoT• p 

• סײד1אי •onpmvoppBia און .ongop«nn:gp 
opn tppnap i t  a»Bna n yan p  i»« op 

• •♦יל .aponag onpagsm o p  no
cpai■ n p אין ipo»nag o p• םיפ npn 

i t  ♦♦! egangfi Dgn tgonniogog onpagotn 
p« onpD«p tpa^oeprwa סp■םpל p« npago 

ngn ,npap• pnpnr^ אויך •agopa npnp?p 
tp p r אין • .apo»nag op♦♦: o p

פראבלעם פינאנציעלע די
tpimpaag |n •יך tr agn װי n p  ♦ i?g 

;aיB אין לpגagם  אומ־ n און םיםלען pלp♦tן
panapo•  •aToa^fingB pnprai• tpo'.pitaga ״

agopa ia i• ngB •gn ,tpa• אוםם?:ליך i t 
•n  tpopanpai ינטי:סטע1ו ang.ײטען n 

a nap♦♦! nn«ga •a'gtrn אין Bg IPtaga־ 
aapn:♦ איחו־ םים ♦♦•n  |g •Baipa לען6#?6ל 

o♦ ויל?ע g לסv •annapa װער• p p םgל 
paigo ogiT לpi'gngז tpan אויסצו:לײכ?ן 

 po’ong■ npg pלpagיtg!♦agang זײערע
pa»Bonit״a’ g sn  i ib  tiasn  t'a n •  tpB• 

rg .nn»ga »ל *זpag !איז ם1אום:עזו אי 
ט םיג :י ip גוי in n • : i t סײדען ogn װעם 

vpאn tpa:♦ ן «י nגעבימען ל agn ,tpnpn 
 !ישם וועם pitgi»:gang npiai• ig •mo »יך

tnpaig tpipp םים an• n p.•»»
g no  rmga ta ’ gon nװpקגpB̂ rpלם 

tpoanpa g «im « ip y n, םםספע:די:ען3!על 
fiנ  ngn* זpלvקgל png .•apcgnaii זpלpיtagי

an«apognt s ’ ^ongn tpc״o p  ngB tpo 
ppn* די כדי nnwga •:♦gtrn זאל tpapp 

ang nn»« tgo•♦» װי a’ npnpa איז •t.ng i i 
*tpaanpe. 1בל! tpapp tg♦:!♦ n י  opn t p 

nina pannpnnr p*n♦• i t  tpoip n p m און 
״:  סרן ngap•■ npnapn^gnoign לסg לוס8א

ang n״oa־tpaaiaan«a אין p»nooma♦• n p.
o it ל סלוס  b*•♦ םײן tppnnon* איך װי

 nptai• ogn tpnn•!* opn ngc pap ספזען
tppagspa n»o •gn ■♦gnpopo ponna דורך 

npװp̂לpז n t n»o♦♦ םgל og o n• סון *p sn 
ל ^ : t6 Tim  npsnpapo איnpaװpלםיapaדp 

ng*ען. ל ם  oog npa^ngiiBavn«B npn ••י
op •gn םע:ליך -np i t  n<o ngB •agopa 

!g ipanpi סך tpom און aanngnp װעלכע 
 אויך װיל איך .tpsptr ם*ל pלg לpװ •♦ך

•tppnnon !♦♦ם ♦•aaiappnpag pcos און
nn«ga •:♦gsm npn i t  pap און ♦•pnn בא־ 

onptrnpapo n  i t  ; p og און ♦:apag opai־ 
t p סרן ngB ooapongBpn papn♦♦ •̂® n 

npa^p«n np!♦♦ און P'tppvggp npnnopa 
ng♦ גוט i ngB ♦n״-ann tpB«napnnp np 

tpnn»B 8!♦♦ סון pnpםען,3לי • :tg ra• וג־• 
.tpnapooi• pnpur nnpi n p

ך װיל איך  pap םײן typnnon• »וי
i *ורן t  aaiappnpag ל דיgקvלpאון ז ♦♦!pnp 

npn ngc onpnpapo «̂לן  pn«npBggp ן1» ת
g n• יל8חי «♦! Ti« tpapapa n♦• op tpagn 

tpag : npiai• it קלnpיppל l ,*ipoוpלנp 
roga •  tgm♦ npiai• tiB onpaop קײן ני

g tpa!♦♦לp 4מאי ♦!•g sn  n p  tpagoarpana 
ti«  ♦napa m«ga איבעיגעבען «tpagn t i 

tP̂■ זpiלgתpג gn די . ^י ל

ם ײ ז < ii

איז געשעהענישעז לעצטע ױ װעגען
יוניאן אונזער

ד אשביז, ם. םון wtjvn ם^רמג̂ז

אפגעהאא־ איז װ^ך לעצמער דער דורך
 םיםינג געםײנעאסם^ימנר א געװארען טעז
 דזמאינם פון ערותהצמ ק^םיםע, א פון

 ם־ז פארמםעהער די םים צוזאםען באאדד,
 םאר־ איז םיטינג דיזען בײ לאקאיצם. די

 בר. םון ערסצעתרוגג די געװארעז האגדעצם
 אננעהםעז נים םעהר הען ער אז נאנצער, ♦.

 םיז מענעדזשער גענעראצ םרן אסם דעם
 דער באארד. דזשאינט קצאוקםאכער דער

 גע״ װירקציך איז םיםינג דיזען םון נײסט
 רע־ אצע ערעײט^ עדםרעהעגדע אן װען
 זיײ געװארען געהאצטען זײגען װאם דעם
 כאראהטער הארםאנישען א פון געװען גען
 םון געםיהצעז די םיט דורכגעדתנגען און

רםציכקײם  פאםירונגען די םאר םאראגם̂ו
 ערװארטען. קירצציך דארםען םיר ױאס
 אנגעװיזען אצע האבען אויסגאהמען אהן

 דערצאזען נים םארעז םיר אז ׳דעם אויף
 נאג־ י, ברודער דאם דערצו קוםען זאצ עס

 דער־ םאקע און אװעקגעהן, סוזען זאצ יער
 םיר, םוזען צײט, אז« איז עס װײצ םאר
 פאדזוך א םאכען םאצ, אצע פאד סאצ אײן

 טאקםיס אונזער רעװידיךען צו נרינדציך
 װאם אורזאכען אז/ךי אזוי, פאציסי און

 געצװאונגען גאגצעתן י. ברודער האבען
 מעהר זאצען םאכען, צו ערקצעהרונג אזא
 דארף אצצדינג דאם און עהזיסטידען, ניט
 םאכען צו םעגציך זוערען געטאז םוז און

 פארבצײבען צו נאגצער י. ברודער םאר
 אר־ זײז דורכםיהרען און פיהרער אונזער

 שטערונגען, אהן און ערפאצגרײך, בײט
יאהר. קומענדעז םאר׳ן

 אגגע־ אײנשטיםינ האט טיטינג דער
 רעזאצוציע: פאצגעגדע די נומען

 ספעצייע- דער פון #נגענוםעז רעזאלוציע
 לאקאל זײ םייט קאםיטע לער

םענעדזשערם
 :ע:עראל opn ngB םע:ליך ;pago צו ״אום

npompapc, דער אין ta ip it,• פארװאל^ 1צ 
nangcnp״,nn^ga oa’ g rn  tic tpocprpa n  n 

p!♦ ןim panpa g tpopaag n•♦ םוזען p a 
tנ «אליסי. איגתםםסעלע און pלpציagי

t •71» !עהן אויך מוזען n»o״ p n oon 
g !?:♦•♦♦!•aדnpלוי tpaaia'n און tp’ nppa«t 

*pnp!ii« tpann ־tpngpg4, עס ן1א npn no 
n  tp sm t tpaain’ ira  p s ’ agon«n tps לg־ 

n זעלבסם, קאלען  tptrm t nn« m לאקאלעז 
’nn«ga •a םים g yn  o p.

onpnw•♦ ײעלען ♦□n באפעספי:ען gB n- 
on♦• •pn ogn .npnn’ t  nprai• t it  p n n 
nng♦ tp a p ip  o p  y!«nip nn p  tpapait 

nangtnp tpnnmtamn*!♦♦ ײן! •it  pagatn 
a pnpiai• t it  tpainge n  tpcopp«aאלזד 

ogn O’Bga חילען •pnpiai• tpagnanpoai 
ig♦!:♦־n ; onngnagoo♦ אין אויך n  tpago 

lpapoip opn ngt tpaaio’ nangt pa:!♦•♦ 
i• ו«יזםnpa 1לp1l קאםןי, •♦!תסשסעלען t  on 

^n»’on«Boi• !ײן ^

c *אום p אלעס WBisann־ip מז 1»י  לז
ig p די ממליסם :ײספ^ t•♦ •ויך ווי ,ogp" 

pooppa aai*n pe»«ns v iporvnit .ײאד 
ם ctmmpBp-jonv■ npanpi np םים י ס ן ו • 

napipii;• np•♦♦ ון® n עראל^: poov«a 
 סיםינג tpt»n בי♦ ^agopanp•:♦• np ®ןן

p a p ’oonpp p v  ippii tpoiapatn• ^ p n 
paiDcmi1״*♦♦ tprrmi cpinnp p« tpo 

is ppin o םים ,ipomu v •ון לvד,gל p 
• Tapcannj npnapnpey.'pmcii קוםען  is־♦ 
jraia

p t p  •npn op.רnp l̂לם PB»ogp v> יס 
iib napnpoo די Q»״n p יי,11לי ,ivomnp 

l^ o p a, ^ : י י ,npryn p« npoiornpt נ  סי
ngiso♦!• ,tvonpns o?v ♦poa»am npna״ 

nptagonp np ביישען  ngf aaia-mpavo o p 
jrais♦! npapoip

IP :עםײגסאפםליכע .די  •gn ?•♦op 
Kזינpaלvדpז npma נvגלis np ע •יתר פי  םי

opapoiapaag opלpanv■ on♦• np און  Bap 
n ^rugna» ו«ך« o p ג«יסם ♦•ipanyii i 

op .tp-rgiipa ipoiapaag !♦• opagna npi»n 
t p  •npn עסש?לם: npina is papt v *ג»ג 

npn׳ s» װgלi«*t ppappa np B באסאס 
ip»tp»nit tpapn זיד »n p  tpii •ov li 

ngBגspלvגv! opagn■ np:pל •nn*tpaanin 
l♦• •♦•pv® tpnpn 7לזגבע-

av: npinaלiv ^♦inm •npBoap np 1זיי 
o• !יד ipn»spmt tpapn :אאזלוס p  •ov P 

ippii •npappa •♦a t p  npaopp tpcSl, 
«o p  1♦« d»b•  o p  tpignnvB •pn np ti 

 געםן^לד^ •gn np ♦ii לוים ^ag® בא^םיפםען
ongoppn ng nnvga opn.

ogn אגבאלאג:ם gB opרrpaל■p:pagם »p״
6 ,ognaלם^ ma •ngn ogn ig np״--pa mpo 
ai♦ n• :ג1«»מ!»לם np •♦ן ןpל•gה p  7io 
♦11» ii» ipoppoa♦• ♦n ngB ,tpofiprpa D'ag 

gn» npm pgn ongn .np^ao»o ppi־ 
ipnpn tpo»»nyaoia ogna פח gלp ק«אגז•6ל 

ogn אלאגגם::• •pn np an• pagn® np 
pn  tpnpap ,באסלוס *aga n p n a  •npnpnp 

p ״װען rg לעמ »  npaagonp-rtpa♦!• np־ 
ipoiapaag •pn ogna באסת און nn’tpaimn• 

tpnpn ל די אויב און ל?:?ן, •יןgקgלpן yii־ 
pa np!♦♦ לgז np ig lpaנgלngB tgn לען  i־ 

ooanp ig! ♦n t װעם ,npsnpapo !עראל p  np 
tPBi«na«a“.

געווא־ םארגעצייענם איז רעזאצוציע דיזע
 איז און םיםיננ באארד דזשאינם בײם רען

 א אין געװארען אנגענוםען אײנשמיםיג
באגײסםערונ^ גרוים םון שטיםונג
 *אחדות :מאםא די אז האםעז, םיר

 אצעםענם אונזער זײז וועם ״אצעס! איבער
 װעט וואם האש, עםוד אונזער וועגוױיזער,

 דיכםיגע די אנוױיזען און צײכטען אונז
 וועלען װאס םיטלעז בעסםע און וועגען

 אונ־ אויסצוארבײםען העצםען אצעםען אונז
 דורכפױד און פאציסיס און פצענער זערע

 אויפ־ אחרױת׳דיגע אונזער ערםאצגרייך רען
^ פון װאויצזיק םאר׳ן גאבע ע נז  םעכד או
יאהר. סוממנדעז צום בערם

גציהלי־ » מעםבערם אצע וױנשען מיר
יאהר. כע



נערעכטיגסײמ
•# jjas j» ״ ״- ■ ■jd; a&L0 4t$ &d $4 M מםיסע אונסערזוכוננ וער פון ערסלערונב 

nt 9 ממ»ר איו ומחמו ד נ«מ
'in 3־?״ .-" * ״*•־ '% ׳

9ל9ס«עצי די און ױניאז, <ימרםים םיװיל «ן נסלחױן, ראדמתרס no (ארויםנענעבעז
וױים־פתזידענםעז) <93orp3ipo*ינ |io סאכדםע

p *n 0331 ,23 םמר 
w עקממוסיװ אלפ«גער«ד דער 

m o p, און w םיםנציחנר די 
i & ל8לסכ פון n  po אינמר־ 
3 k u p m.ס :ײניאז ג

•רייגם!
ר אױםםײמד, אן סלס מ »  איז װ

 *ו « ל8<סין פון נעזדארעז אײננעיאדען
 יד9ל9 9צם9ל זיח סומרמײממ העלפזס

o סײד is איד םסד ׳■סן, n םאיצנענחגן 
ם ר i רעתאםעגדאציעם ״יח וזון

rlCiyjWJ • ^ Wp»r JlpVrFrP ♦i 
pm חנם מװאדעז tpolO אין דעמםבער 

 ?אםינא, םםאיװעםאנם אןן ״סל בריתנם
i אתםער מוחנז איז n 0 סון אויםזיכםP* 

 שאכדםע א po ל,8לסק can po כדסעם
ippipp S n jra rm  i n  poכאארד סיװ 

po איד םיר• פון יױן איגמדמאמזס* חנר 
 זײ־ וועלמ יונגעליים, osmepvoa 4 האב
pri םים פארבונחמ גים in ,יתיאז m 
 *9סל ססליננ די אין סיםחסלםען זסליימ זיי

ר שמיםען. רי prtrant ביים און מ
־rant בײם אח סלסוע־ ג3«סלי די איז

 או׳ם־ קײן פארנעסוםען נים זײנ׳ןן ן9ל
 דדײ געווען זײנאן עם רזנגעלסעסיגקײםען.

 וויז ערעידצאז די איץ קאנדידאטען, סליימס
>qnv קאכד קײן אבער חיצימ. א זעחד 

 וחד געוואחנן געםאכם גים זײגען *צייגםס
ן  צעדד־ דעם וועגעז אדעד ipd'dt דעם ̂ג

“ PWDv׳7  |W P.
נעווא־ נעםסכם איז סאםאאיינם « .2

»pr פארלויזי אק po טאנ on po*
אנהענ־ אדםיניסםראציע די אז ,iovmלן9

«  אק זזעדסװאםערס געחײםע א האמן געד
 פון כצאי] *װײ םםרים, טע7 איסט 82

»ן כאסינ^ ססייוחנםאנם  נץסס pn m ו
 באאיע־ pm איז םעםבערם 1«וזי ארימר
pm דארםען זײ פצוסט 'er w םאר in 

jrmnBDumriw .
 דיזעז אונכמרזדכט מרמנ<יך האב איך

 אננעקר כין איר <וזן אמד ;קאס*גיעט
 סארגאכם אזײגעד ס אדרעס דזןם אױף סען

 פאר־ םטאר, אײדינע א <«תען איד חאנ
pm ipr טכנימ די טינטטןו. און m an 

fim םזר rn נעוחס אױ םםאר די אז 
^pro אג1 דעםpr pryםאל סילע אז אח ונ 

 םענעעז, גרומם געבראכם אחיז pro חאס
̂וזעז א?ע חאמח זײ אז אח o סאחצ n, 

 סון מריק,- *ײם סי׳יזעק“ v םיס ולאץ
 נאזאנס, םיד ppyn אמיס די וואס דע̂נ

i דורד אל איך, סאוטטעזז n איז טאג it 
m זװיאינן נעמארען טגנואכט ססאר GO 
םעגעיז. 78 אח

ד ה«ים pm אײדער אווענט, אין .3 נ

מז  םאר־ די pu>p עםיםעז, די מחאעז נו
 א נעםאכט סצײטם צװיי פון שםעהער

 או אבדזשעססעט, האמז און קאטפליינכ
 אויר צעהצזז, אפילו גאלאםם די זאל םעז
 איז אדםיניםםראציע די אז נרונד, דעם

o איז שוזינדעל א באנאנממ n רו םםאר  יי
a n וואם pm נתנשעז נעשלעפם חאט 
 *ו אזוי .•וי אינםםרואירם זײ אח איית

 אויך רארטעז האט pm אז און שטיםען
שנאפם. גענעבעז
 םים םיםיננ א אפמחאלנתן האב איך

י  טיט און סלייטם אלע פח םארשטעהער ו
jmm^P in פח in דזשענעראצ npjnpj 

w אח באארד, טיװ m *p n פיז ■w i 
rpp .m. אײנ• 1םי םים האט באארד 
 in םים פננעהן זאל pm אז נעשםיםם,

 כענר חאב איך באלאמס. די םת צעחלוננ
pm אויב אז שטעלונג, די in ולםאם^ 
 1«אית אז צימען, <מט *עהלונג in פח

 געװא״ ערוועחלם איז אם1י1פאכ וועלמר
jn 1א זאל שטיםען, 76 אומנץץפהו* טיט 

 א איידער prpm נעםאכט אוגטעתוכזגנ
 ארויםנע־ וועם עלעקשאז <יח םערטיםיקיים

1 .prom prapjאיז םיינע שםעצוננ יזע 
pnpw ו צופריחמשםעלענד* p n r איעעם 

נד.7ז9פנוו נעװען איו װאם
4. )11 onaoפארםע זײגען 1םי י 

:trm iip םיט i n מחלונג po שטי־ די 
pm פאר nm npyen ypnyiro םאר און 

 םסושטן• די חסמן ביזנעם־איידדמנם^
i n אנט־ זיך םלײםם די פון אײנעם פח 

n• םיט װײגמר אנצונעהן זאנם n  i n 
i איז אז זױיטער, נאשולדינענדינ לונ^ n 

 שװינ־ נעװארע! באנאננען איז עלע^אן
O n זיך חסמן סםישעלם עלעימסז די 
 נע־ זײ האב איך אח באראגמז, םיר םיט

 צו און צעחלוגנ די פארםצוזעצזס ראםען
שיעטער. אונםערזוכוגנ די םאכמז
Jo האם שםיםעז די םון צעהלוננ די 

i אז נעצייננ^ n נמנעדזשער־םעמרעםער 
 אלע זיעעז ביזנעס־אײדזשמםס די איז

 “.םאח־זשין א םיט נעױארזן עמועחלט
 י1 פח טאנמ שטיםען. 75 1פי נתהר פת

umipyipp אבער זײנען םעםבערם באארד 
 ,םאײזשיז״ א םים prmnpi עתועחלם

 שטי־ יpmmr. 1 4 <ױ וױינינ אזוי םון
pm, אפנענעבע) זיינעז וועלמ >prmii7 
 קאםי־ םםײוועםאנט און האל ברײענט אין
 .,באזונחס געײארעז טאבולירם זיינ«ן נא
 ,pmאnאנp צווײ אז געצײנם, חסבען זײ

 ס־יײ אין עתועהלם pm« ?ײנמ תלמ1
 נעײארען ניחס־נעשטיםם זײנעז תסל, ענם

a n  *nn קא־ םטײװעםאנט אין זואום 
ניד זײנעז ידאגמן1?אנ צוױי ריזע םינא.

 נענען־אז־םי• י1 פון אײנעם אויו• לספען
i טי?עםם. »ציע1ניםם n ײןאם 1םוצע 

u האם אציע1םיניםט1א די אז צײנט, r 
u אין ותחלם n 14 11באא װיעיזזע?וט 

po אצאנעכםען. 10 און םענשען איהרע 
 שטיםען oroop פטיױועםאנם די אױנ

in װאלטעז o iw i ,י1 װאלט אויםנעלאזעז 
 י1 םון 1איינע 02 נעזזאם אדםיניםםראציע

 אנ• זײ און J6 געהאם װאלט נענען־סלייטס
run 7 געהאט װאלם א*סזיציע.
i טים איינקלאננ אח .6 n סאו־ 

 םיט נעהאם האב איך װאם שםענתיש,
 מל־ *■נעוזאלסען איז אםיסערם, אײעחן
מז1 ביי םארהעו■ א װארעז ל  תל-1 אלע, מ

ו ד נים װענעז ?לאנען נעהאם האבען נ  ח
i 1אי ן7נעלםעםינ?ײם n ,זיינןן עלע?שאז 

o צו ;עװארען. ם1אויםנעת? n םארהעו־ 
 po 8 פעטישסגס אננעסוםען אויך זיינען

 האבען זײ וואו נתםבערם, po םיטיננ
 אננעלענענהײט נאנצע די אז לאננט,1סא

 טיםיננ א צו איבערנענעבען trom זאל
po םעםבערם po י. לאסאל on n n :n* 
תן יסל נמז אז סאו־לסנגט בען ע װ ת ס  ני

עלעהמאנם.
 י1 כםעט 1סנװעזעג געװעז 1בי איך

מ סנ ip מסם צײם ג n oo  i n נע• האם 
jin אלע אױםנעהערם הסב אח דויערם p 

o ניב איך i •איבעו n ,באװיײ י1 ?לאגעז 
m וחננען םיינוננ אײגענע מײן p8 זען, n 
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i האט האאטען, t* ,האמ עד אז צוגעגעבען 
 8 נאך םסאר דער וחנגעז דערוואוםם זיך

 עיצעקע*! po טאנ אינ׳ם בײמאג אזײגער
טטגעהײסען. דאס האם ער אז אןן

^אק. po אײדזשענםס ביזנעס .2
 םע<ד אין םעםבערס געבראכס האבען 9

 tt אדער •צעצער יולינג די צו סײקעבס
העדקװאםערס. דערבײאינע די

 איז ואם אז צײנען, באװײזען די
 מעםבערס די סון געװארען געםאז װירקאיך

po א אדםיניסטראציצ איצטיגער דערp 
 עס ביזנעפ״אײדזשענםס. זײערע po אויך
 אײדזעענטם, ביזנעם סאר דיכטינ ניט איז

 סון םיטנאידער אלע דינעז דארפעז וועאכע
 םיטגיצידער עאעפען זא<ען זײ ױניאז דער

 אוץ סצײם, געװיסען א םאר עםימען צו
 ^אנסםיםוציע דער געג;ן אויך איז ראט
po באדויערען, צוג־ אינמערנ^אנאצ. דער 

 טרײד איז ■ראהםיצירט דאס װערם אבער,
 אנדערע אין זוי נום אז< עצעקמאנס ױניאז

עאעתמאנס.
אא״ po אדםיניסםראציע זײ .3

 סאר סארבארײטעם ?יך האם 9 סאצ
 סדיזזער, םאנאטעז םיט עי״עקשאן דעם

 בע־ םעאטער א דורך געיצם זאם^ענדיג
 איײ ניזנעם די װעצכע; סאר נעםים

 סאר־ האבען 9 *אק*א po דזשענטם
םיקצםס. די קויםם

 זײנען מאאגע דער וועגען נאװײזעז די
 םענעדז^זער דער און היצאר, <אנץ געוועזעז

 צוגעגעבען זזאט 9 ל*ז*ל סון סזמרעכתר
 סארחױסט האבען איידז^ענםס ביזנעם אז

 םען אבזואצ ױגיאךםיםגצידער צו טיקעםס
v גצװארענט זיי האט m\ .טאיד אזא דעם 
 םאן צו םעסבערם צװינגען צ םיחרם םיס

 אז םורא אויס װייצען דיער געגען זאמןן
 דאם דזעאבס. זײערע סאדיצירעז װעצען זײ

 סאר־ ^םרעננ און ווערען סארדאםי דארןי
יוערען. באטעז

געװא־ ארײטגעבראכט איז צם .4
 po סיםםעם דעד אז קאאנצ, א רען

 דאוך דעם אין •ערםיטס ארזיסגעבען
 גע־ אגגעסירט אזוי איז דיסםרמןם טאון

 אד־ דער סון אונםער׳צםיצער אז װארען,
 בעםערע באקוםען האבען םיניםםראציע

ארביים. מרעען צו טמצנםעס
 ווענען זײגעז באװײזען vvpvin קײן

 עם אבער יגעװארעז אמעגעבען נים דעם
 רעכם אזא אז פארעטעהן, צו גריגג איז
 שאםען צו יוערען אוייםגענוצט נדינג חען

אדםיניסטראציע. אן סאר אונמערמטיצער
 א ארײנגעסוםען אויך איז צם .5

 ריאינםםײטעםע נעװיסע אז פצאגע,
 געוואדעז עריצויבט נים זיעצן מעםבערס

 »ז און קאנדידאטען, איצס אויפען צו
 םעם־ נײע װי באהאנדעיצט זײ האם מען

בערם.
 די געװארען. באמטעםיגם איז דאס

 עסז. דזשעגעראא דער פון פאםימע אסיעצ
 אאסא*, דעם סאד־גע^^נען ר.אט באארד

 נעםאכט האבען זײ זואט ^"‘סעהי חגר אז
 אזעצ־ אנטזאגט האבען זיי װאס דעם אין
םיםגאידער־ סואע זײערע םעםבצרס כע

 אויוי ווערעז סארריכם סען רעכם, ׳סאםם
 זאיצ װאס סיטיגג םעטכעחסיס סאע׳סעצ א

 אצ־ דעם םאדיסיציחגן צו װעדען גערוסען
 די נעבען אוסן אזא אויף און באמאם טען

 קאנ־ ם5אי אויסען צו רעכם די םעםבערס
 האנען צאהאצ סין באאםמע די דידאטען.

 סײן געהאט נים האבען זײ אז גע׳טענה׳ט,
 םאר׳ן םיטינ: ספממעא אזא רוסען צו צײם

 דאזיגע די אם אז סאאר, איז עס עצעקעאן.
 בײ געװארעז סארסיהרם זײנען םצםבערם

 ניט איז אבער איציח דאס םארהעד. דעם
 די ססא׳ענען צו אורזאך געניגענדע <זײ\

 יענע סון אינםערעסען די װײצ װאצעז,
 סארטראםען געווען דאך זײנען םעםבערס

סצײטם. אפאזיציע די אזיף
 םען אז קאאנע א געװען איז עס ».

 צו ביכער עע5סא ארויסנעגעבען ר,אט
טיםג^דער.

 אנגעגעבען ניט זײנען באװײזען פײן
קיצאגען. דיזע באשטעםיגען צו געװארען
 די w קילאגע, א נעװען איז עס .7

 ביכ״ גוםגעםאכם ר.אם אדםיניסםראציע
 אױם׳ן םיםגאידעד צו $1.45 סאר לעך

 די אז און ארבײטסאאזיגסײט po נרונד
 ביכצעך גוטגעמאכמע אזעצכצ po צאיצ
 נעװעהנאיר, װי גרעסער סיצ געװען איז
 ארויםנעגע־ זײנען ביכיצעך דיזע אז און
 שאםעז צו צװעק םיט׳ן <עײארען בעז

 אדםיניס־ דער םאר שטימען םעהר װאם
סצײט. טדאציע

 סון רעסארדם די םון אונטערזוכונג אן
 סאקם, חגם ארויסגעבראכט זזאט צאסאצ

 און סעפטעמבער םען1 דעם צװיעען אז
 גוסגעםאכם זײנען דעצעםבער םען8 דעם

 סעפטעםבעד אין ביכצעך. 111 געװארען
 איז ; 23 *אװארעז טטגעםאכם זײנען

 ;33 — נאװעםבער אין ; 29 — אקטאבער
 .26 — דעצעםבער אין טעג 4 די אין און
 געםאכמ גום זײנעז ביכצעך דיזע סון 14

\\.imv5v סאר טאג א געװארען
 ארויס״ ביכצעך 34 זײנעז אויסערדעם

 ריאינסטײטעםע צו נעװאתגז געגעבען
 סאר׳ן םעג 4 צעצטע די אין םעםבערס
 קאנ־ אינטערנעמאנאצ דעם אהן עצעפעאן
 סאר־ א איז װאס אסעסםענט, ווענמאז
ען די סין יצעצוגג ס ^ א  אינסטרוק״ און ב

 עסזעפוטיװ דזשענעראצ דער סון ציעס
 ארויס״ 14 זײנען צאצ דיזער po באארד.
עאעקמאן. םאר׳ז טאג א געװארען נעגעבען
 גרוײ אויסערגעוחגהנציכע אן איז דאם

 ,1 צאקאצ םון חגהארדם די צזיט צאזזצ, סע
 גוםנעמאכם זײנעז ביכצעך 34 בצויז װאו

 יאהר. גאנץ א po סארצויף אין געװארען
dp אז באםערקען צו אינםעחגסאנם איז 
 עצעסמאן, סאר׳ז טעג דרײ פארוזער א בײ

 רעם אינםארטירט קוירצםאן מר. האט
r n. .צװײ ערך אן בצויז אז באארד, עקז 

 גומ־ 9 צאמאצ איז זײנעז װאך א ביכצעך
 אפגע־ האבעז םיר נעװארען. נעםאכט
 גום־ זײגען װאם ביכאמך, 26 די טשעסם

 די סים דעצעםבעד אין געװארען געםאכט
p©'Dr; וגעװא- ^פגעגעבען זײגען זואס 

2 בצויז אז געסונען האבעז מיד און רען,
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ט. נים האבעז ם טי ^  אױך האבעו םיר ג
 זײגען װאס ביכצעך 14 די אפגע^עקם

 סאד׳ן םאג דעם געװארען ארויסגענעבען
 קאנ־ אנאצrpאינםערנ דעם אהן עצעקשאן,

 געסר האם םען און אסעסםענט, װענמאן
 גע־ האבען צײם דיזצ po אצע אז נען

 אז זעהן םען קען דערפון po עטיםם,
 אזא גערעכםע. א נרונד איז איז קצאגע די

 וחד םארדאםם נעװיס םוז אױםםיהרונג
 איז אוםרעגעצםעסיגקײם די אבער ;רען
 ארויסצד אום יזיך םאר אח אן גענוג, נים

 עס אבװאצ עצעקמאז, גאנצען דעם װארסען
 דער אויח װירקונג א געהאם םעגציך האט

מ סון עדװעהצונג  דער po םעםבערס עםצי
 ערותהצם זײנען װאם באארד עסזעהוםיװ

 עטציכע po םאיאריטעט א דורך נעײארען
tp o ^ r•

 אונ־ גרינדציך האב איך וױ נאכדעם
 באוױײ די px סאםפצײנמס אצע טערזוכם

ם, צום איך קום זען, ^צו  דיתר אז ב
 םימ געװארעז אנגעםיהרט איז עצעי^אן

 זײנען װאס םעםאדען, אויסערגעוועהנציכע
 אנגענוםענער דער זױ נידעריגער סיצ

 אינםער־ דער אין װאהצען po סםאגדארד
צ א אנ ^ ר זואירקערס גארםענט צײדיס נ  י

 אדםיגיסם־ די אז ^אר, איז עס ניאן.
 גרוײ א געםאכם האט 9 צאסאצ פון ראציע

 נרויסען א סריגען צו םרעגגונגrאנ סע
 געספענם איז געמאםעז האם זי אז װאוט,

 בא־ זיך זזאט pא געצם, צוסיצ אינגאנצען
 אוײיגצוקרײ םסיםס pא םריהס מיט נוצט

 םיר שײנם עס םיםע.r םעגציכע יעדע <ען
 דאס ניט איז קצאגע ערנםטע סאםע די אז

 זײ דער אוױי סםאר דער po אויפהאצטען
 נים אצעםען נאך איז <ואם סםרים, בעטער
 יוניאן דער po געזעצען די נעגען נעוועז

 העדקװאטערס די פון אנדעחפ סיצ נים און
 געהאם זזאבען סצײםם אנדערע די װאם

 אויסנאם דער (םים פצעצער אנדערע אין
 םען וזאס סםאר סםריט זיבעםע די װאס

D אויפגעהאצטעז און נערענם '';r^ 'D r.( 
ט קצאגע ^וערםטע די ה ע ט ^  דעם, אין ב

 3 אין ביכצעך 111 גוטנעםאכט ם׳האם װאס
 עצעיד סאר׳ז םעג עטציכע pא םאגאםעז,

r,^ ארויסגע״ זײנעז ביכצעך 34 אז און 
 אינםערנ^אנאצ דעם אהז געװארען געבען

אן ^ ת אנו  הא״ ביכצעך דיזע אסעםםענם. ס
 דעם באאײגפצוםעז געקאנט נריגג גאגץ בען

 עצעפ־ די װי װאהצען אזעצכע פון אויםגאנג
rיי־ פאנדידאםען װאו ,9 צאקאצ אץ אן* 

 פציײ אזמצכע םיט געװארעז ערוועהצט נען
פאיאריטעמעז. נע

 דיזע ווען אז םעג^יך, גאנץ איז עס
 געווארען ארויםגעװארפען װאצמען ביכצעך

 אוםרעגעצםעםיגקײםעז אגדערע װען און
 אגבא־ אח געווארען בעגוםען בים װאצםען
 גזנותן גימ רעזוצםאם דער װאצט טראכט,

 עכר װאם אויסנאהם, דער טים אנדערמ,
 אדםיניסםראציע ד*ר פון םעםבערם ציכע

 ערותהצם נים וואצםען באארד עסזעפוםיװ
 צװײ אדער אײנער פיצײכם pא געװארען

po איך אײדזמענםם. ביזנעם זײערע 
פא־ רעזוצםאם אזא אז נים, אבער גצויב



גערעכטיגקײט ^14 ם י י ז
 טוםעכ דעם און אױסנאבצן די חגכםינם

 &יז אנםיתרוננ נאנצע די װא־לען. גייע פרן
 נױםינ װי וזייםער צייגם, *|c׳pp*p חנר
dp ן איז  *jm רולם די רעוױדירןז זאל מ
pn 5 א. חנר איז װאהצען צאהאלמ. j 
 םאראיננמחד זײנען רוע<מ די און י. ».

o r e אין jn r tu n  km סין װעלעז tun 
tprip ipmp ;*rppJp נייע ■jpopa אח 

dp jrm w b אז אזיך ציינם cp נוי־• איז 
IK^pp איצטינע די זאל tpo אז םיג p̂־ 

 םים דזרנםיהר?! יוניאן ד?ר פרן רולס
שמרצגנס״ם. םןחר

 או ,tPJK« *ו םיר ?רלויבם מלוס, «ום ־
>pn םיכד די ײ׳ח געוואוסם, װאלם איך 

ד ת  *ײנ־ םיר :ח«מס 9 לאתאא פזן גיי
jrm in ii צא־ סיז אדםיניםסדאזי? די אז

4P* זיך חאט p:p: o^vovvi| א dppd
 א דודן־ |p*unipj ארויםגצ<יעם א*ז װאס

o n jrv w n װ*ום un tie■ םיס־ נאנצער 
 איך וזאצם ױניאן, tti וון גיידאדפאפם

 וױצ איר .tPDUP*« נים אײנלאדוננ די
tp:אז ניס o םײז ז*צ u tip o r אוים־ 

 w *ועםיםונג םײן ניב איך אז םיי&אמן
 זיך מםערען וועקכע יתיאן״לײם אזצלכע
אנגענוכמן איז װאם באשלוס א דאמנמן

 םיטגלײ םון םאיארימעט א םון געװארען
i n םון אישטיסוגג רעםערעגדום א אין 

ױניאן. גאגצער זייצו־
אכםונגםםול,

באלדװין. ראדזשער

.1931 דעצעםבער, טען23 דעם
i םון ם^ב״סאטיטע די םיר, n •דזשע 

 איז װאס באארד, עקזעקוםיװ נעו־אל
 דיזע אונטערזוכעז צו נעװארעז אפאינטזגט

 באאדװינ׳עז, םר. םים צוזאםען קצאגען
 זײן םים איינשטיםיג אינגאנצען זימען

o אלם אז עס געמען םיר און רעיארט n 
 יצעצטער זײז קאםיםע. אונזער פון רעיארם

 םים םאז צו חאם װעצמד פאראגראוי,
ש־זענלימן זײי  דעם אין אײנםײצנעםעז י

 נאטיר־ ,1םא זיד םים שםעצט עלעקשאן,
o ליך, n גזד אײגענע זײנע םון אויסדרוק 

אנגעצעגענהײם. דיזער אין םיהלען
ברידערליך,

דזשע־ דער םון סאב־סאםיםע
 י. װ. ב ל. א. באארד, עקז. געראא

נאגלער, איױדאר
•רעז. װײס ויאנדער. הערי

אםדור. מאהם

 מםיפע אוז מארד עסזעסוםיװ חןר פח עממווננ
22 מהאל יוניאן, דרעםםאמר חןר פוו 25 :פון

rŵ רprאונ בײ jp m  tptttp> םעבד 
 נע- tPEfotnpiMt איז Dim כױגדנג בצר

 cun םיםוואך חאל, בריי?נם אין ווזױזמ׳
vn ׳טעז2 c /n ri/ אח lim p סאםי־ א 

pd ױנײםפד אזדימ?רופזמ?ר ד«ר «ן -י. 
ד פארגעילימם האס און קאםיםע׳ פר*נם  ח

 תאנ&זר m םוז נאפמז איץ סאסענדאציעס
aim ran אונ־ |1ג?װאר :?חאלםצן איז 

אוימזיכנג איחד פמד
 צאנקערייעז שטענדיגע אז ■* וױסעגדמ

 גיס מארבעסערט דרעסםאכער די צװיאאק
n r n ,באשלא־ םיד חאמן באדימונמן 

 חאס קאםיםע די ודאס אױסצוהערען סען
 אוים־ באםת איםן אזא אויף אוז ואגען, צו

 אוד און אױמוײכםינקײט זײזנר •רזבידעז
 יארא־ זײ וועיצכע םים איאוס ד שאםעץ
.אמנרטסנרח די פאר מםענדינ דירען

 אאר־ ר וועמנן ךײחנז םיר אײמר
 נויטינ איז דעלזגאצי? דער םון עצאנ?ז

 דר?ם די אז םאקט, om כאםאנצז *ו
 אונ־ אן אין א*ינד זיד מפיגןן םאכןד

 וחנרעץ באדיגנוגנעז לאנ̂ז זגרסרעגלימר
בעלחזבתים זײ זאל און עדמנר אמנם ®יו

kd  potp> r u m  rp p p m rm  m r i n* 
n ro rm, מן מד םיר זיי  ®וראורםיילם זי

n  iru m  w נ«ד ,D p rrrm  jnpar>p 
pp* ?אצננעוי tr tfte v, אד־ ?רמרע נאך 

 דעד vt קורמז, אק בייטם״באדינגוננעץ.
שא« םװעט מזנגדלימנר אתאדטרזװאימד,

 א*געשאפכ^ האבען טיר וועאכע סיםמעם,
 אײביג, אויןי געדעגקם, האבעז םיר װי

 יאהר םון םטרייק באריטםעז אזנזער דורך
1909.

 םון סעהר זיך נויםעעז םיר װאס איז
 םאםענם, שװערען איצטיגען דעם אין אלץ
 צו דחגםםאכער אלע םאביאיזירען צו איז

 זא־ םיר כדי תאםף, אנםשטײעגדען דעם
 שעגד־ די םון םוןי א םאכען קעגען לט

 דערגריײ צו דאם כדי באדינגונגען. לימנ
 דרעס־ די אין אײניגקײם אםת׳ע איז מנן,

j'D אבםאלום זײיהען םאכעד 'u אײניג־ 
טיג כמהר ואך איו סײם  בע״ דזנם צוציב טי

 גע־ אנקוםענדען שנמל און פארשםייענדען
 אוכד דאזיגע די אונטעד סטריי^ נעראל

 טרא־ דער צו צוםרעטען דאם איז שםאגחנן
 אוטטאראננר אן אין אײניגטײם םון גע

 אבםאלוט וועג אתסםמז ניט װאדםלימן,
סקאנדאליעז.
 זיך ערנםט און אויםריכטיג אנשםאם

 יױ קעםםערישע אײז אויסצובויעז נעםעז
d^ .נאדעא די ארבייט טרײד, אין ניאן t 

אן״ וואירקערס  אריעצױ אוחנרטײם, מני
 שטאצ־ איז צאנסערייעז םעהר נאד בחננגעז

דדעסםאמנר. די פיז רייהעז די איז טוננען
 ארגאניזירט צוערשם זײ האבען אזוי

 וײעע״ אזוײגערוםענע אן ױניאן אונתר איז
 חאט גרויע דאזעע די אבער גרויע״ לינקע

ארבייטער, די בײ דיססרעדיםירט שויז זיד

 אונטאר־ איהרע געזעהן האבען װעלכע
 טעטיגסיי־ ברעכערישע און אגםװארטיציכע

 גענעראל דעם ערב איצט, און טען.
 םון עגערגי איז געדאנסעו די װען סםרײס,

 זײן דארף ארבײטער אויפריכםיגען יעדען
 םארשײ די פון צוגרײםונג די געװידםעם

 װאס די האבען טעטיגסײטען, םםרײס דעגע
 ״אםת געגעבעז נאםעז א אלײן זיר האבעז
 ברעכערישע אםת אן אגגעפיהרט לינקע״
 אנט־ קאםקנאריש זיך האבעז און ארבײם

 ױניאנ׳ס דער אין באטייציגען צו זאגם
 דרעם־ די םאביליזירען צו אגשטרענגונגען

 געגען סםרײס ענערגישעז אן םאר סאבער
 געםאכם ניט האבעז זײ באלעבאטים. די

 סםרײק צו באצוג איז םארשיצאגען קײנע
 טצאן "|P םארגעשלאנען ניט :פאדערונגען

o אין באסעס די באזיגען צו אזוי װי n 
^ז ע ם  ארויםגע- ניט האבעז ;סטרײק סו

 איז עס ותיצכע םאר טראגראם קײז שטעלט
 קאכד א םאר טעםיגקײט, קאנסםרוקטיװער

 און ױניאן אונזער םארשםארק^ז צו טײז
 אר־ זיגרײכע םעכטיגע, א אין אויםבױען זי

ארבײטער. די םון נאניזאציע
זיי־ זײ אז דשיזעהן האבען זײ װעז

 אווע?־ םארזוך זײער אין דורכגעםאאעז נעץ
 אינטערנע־ ־un םון ארבײםער די צורייסען
 געלונגען נים זײ איז עם <וען שאנעל;

 אין אינװײניג ארבײט צושםערענדע זיתר
 טרײדס ^n^״ די האם ױניאז, אונזער

 א צו גענוםעז לעצטענס זיך װאירמערס״
^ :ײער עו אנ אזױ די — ם

סאםיטעס.״ םראנם ״ױנײטעד גערוםענע
ר רn האט װאס מע ^ ר א n םון ם n 

 םארגעשצאגען סאכױטע״ טראנט ,,ױנייטעד
ט האט ער װען ד ^  ? םיטינג אונזער בײ ג

 עס וועלכע סארצוצײגען געהאט ער האם
 טלענער, סאנםטרוקםױוע באשטיםטע, איז
 װי אײניגקײם, כמהר שאםען צו אזוי װי

 םאביציזײ צו װירסזאמער און בעםער אזוי
 זואס אצץ סםרײס? םאר׳ן ארבײטער די רען

 םארצושלא־ געהאט האט םארםרעטער זייער
 א ערװעהלעז זאצ 22 לאקאל אז איז געז,

 טיט צוזאמען זאא ותלכע ,25 םון קאמיטע
o זײ n  inn'D ,אויוי און םטרײס o n 

 ױניאן. די באזײםיגען גאגצעז איז אוםן
 בא־ םארשלאג ־un זוערטער, טשוט׳ע איז

 אין ױניאן אײן אויפצובויען גיט צוועקט
i אונטער נאר טרײד, n א םון םאםקע 
 א אויפשטעלעז םעז װיל לײבעל נייעם

ארגאניזאציע. דריטע
^ גאנצע די עו אג i םיז ם n ױנײטעד^ 

 1קלײנליכע א באיז איז קאםיםע״ אנם1ם
o דװץ־ האםעז זײ י?.1ט n אפצונאnן 
 זייער אן זיך אנצושליסען 1בײםע1א י1

o דורןי ?אםיטע n םאס זײ װאםpיnזיך ז 
 און טייאישע1אוםפא אוז נײטויאאע אלס
i איז זײ יגעז1ײנצו?1א או^ז אזא אויוי n 

ױניאן״. 01?ע1װאי ס1ײ1ט
i םון יפלאםאטעז1 די אז n .װ. ט. נ

ת נעמעז י. א. ע ס אײגענע זיי ^ עו אנ  נים ם
i באוױיזם עתסט, n ,םאך- זײ װאס םא?ם 

אזוײ םון ע?זיםםענץ n גאנצעז איז ?ו?עז
4

ר א ו נ « 15 ם י י « >< 1932 ׳י
^י װיכט׳ינע ״ניט נע א ט ? א  ?א״ י1 װי ם

oiyo ,די ױניאז ■o iy o n י1 און ױניאן 
 oip^pip אס1 .1דרעסםאכע *יטאאיענישע

 זייעד באט־עגיצט האבען זײ װאס םאל זיך
.22 לא?אל אויף באויז אפיל

in' 1םא זײן 1הצא םוז עם F ביי-1א 
 נים םיינען שצא:ען1םא אזױנע אז ,1טע

n א גאר נאר אײגעלײט, y o n a •צושפצי 
 ־urvc י1 אז צײט שוין איז עס וגג.1םע
i פון n .אויםהערען זאיצען י. א. װ. ט. נ 

 און גאוישע אלס 1בײטע1א י1 אכטעז1באט
 ען1םארגא iyp םען װעיצכע םענשען, ע1בלינ
י?ס.1ט קלעגציכע אזוינע םיט

i םון ״פלענער״ די n א:ט1ם 1ױנײםע 
p,װי ערש1א: עפעס ניט זיינען אם'טע 

 נאך ײנצוברע:גען1א אזוי װי םיטאעז בלויז
 י1 גיז ײהעז1 י1 איז צושפליסערונג 1םעה

שט װעלעז 1םי .1בײטע1א  האבען גאמי
 של*ג.1םא איכען1שענ 1זייע םיט םאז צו
 צו־ געגוג ;תיסעײיען געגרג :זאנען 1םי

 װי־ און םען1דא 1םי װאס ונג!1שפליטע
 אייגיגלײט אםת׳ע איז איצץ םון 1םעה לען
 באיצע־ ע1זײע געגען דרעסםאכער איצע םון

 איצם זיך גוײיט ױניאן 1אונזע באםים.
 םיםגאי־ ע1אוגזע סםוײי?. אםת׳ן אן םאר
i n ־ י1 גוםגעהײסעז שויז האבען נ י ח ^  ם
 באלעבא־ י1 שטעלען װעלעז 1םי װאס גען

 א וועהלט1ע האבען ס1מעםבע י1 טים.
p:yi םאבי־ צו ,25 םח לאםיטע םײל און 

 םאל:ריי־1ע אן 1םא 1בײטע1א איצע ציזירעז
i םיז 1סילענע די לאםף. כען n לאםיטע 

 לאם־ nאגאנBראB ברײםען א אײן שליסעז
 םיםגלײ אסטיװע י1 ארײנציהען אם1 פײז,
i n םון i n סטרײ?־טע- 1דע אין ױניאז 

 םון לאםיםע א אויפבויעז ך1ו1 טינלײט
 םים בײםען1םיםצוא ײם1ג זײ ױינעז .500
^ העאפען איז אונז ליזי.  1בײטע1א י1 מאבי
 באלע־ די געגען לאמו* לזאםעז1װי א אין

 אויםגעבען זײ זאלען יא, אויב באטים?
א אס1 װ ^ ם  טע־ ישע1ברעכע און פען1ש

 םע:־ םאכען אוםן אזא 1אוי און םינ?ײט,
 י1 םון ײהעז1 י1 באפעסטיגען צו ליך

ע כ א ם ס  ינ־1בא ע1זײע זnםארבעסע צו 1^
נוגגען.

’i n p יאו- נױ י1 אז וױיס, 1בײמע1א 
iyp א ך1דו איצט לעבעז עםמא:ער1ד 

pש nארבײטסלאזיגהײם, םון ציים ליכע 
 גליײ ?ײן זיך צו האם װאס ליידעז און גוים
i אין נים כען n זייערע גא:גע;הײם.1םא 
 צו נעזוג?ען1ונטע1א זײנעז ינסטען11םא

i n 1םא םון שטוםע o n ותלנד גויויסען 
np.: האבען ינגוננעז1בײטס*בא1א זײערע 

ט כ ױי ־נ  6שא סװעם יגען1ויע1ט ־עם ^
iy םון אגגעזיכם אין .11שםא:דא i לא־ 

 לײ?ע;ען ניט םענש עיליכעו־ לײ\ iyp גע
 אונ־ אין ױגיאן אײן םון וױכטיג^יט י1

iyt יע.1וסט1איג
 nװעלםיגע:1איבע י1 אז וױיס 1יעדע

 עסםא־11 טע1גאניזי1א י1 פוז מאיאוייטעט
ר טאנ צו יגם%1 זײגען כער ^ ל םג  םון םי
i n גארםענט יס1לײ אינםעמעשאנעל 
א. װ. ט. נ. י1 אםילו ױניאן. ס1?ע1װאי

ז געצװאוגגעז לעצטענס איז י, ^ װ ע  צו• ג
o צוגעבעז n .אנשטאט אבעוי םאהם 

 וױיטע־ פון אנ?1גע דעם םעז1אװעהצואװא
yi ,נייע אלץ נאר זײ זוכעז שאפלםונגען 

רײסעתיען. נײע ס?יםס,
 זיעען ױניאן 1אז:זע םון טירען י1

 אוג־ אהן 1איבײטע אלע 1םא אפען ײט1ב
 גאציאגאלי״ גלויבעז, אסע,1 םון 1טערשי

 1םי איבערצייגוגגען. פאליטישע 1אדע טעם
 בא״ צו אס1 םעלט1םא נים ?ײגםאל האבען
 האבען זינען איז דאס יג1האבענ םאנען.

 אתיסגעגזד םיטיגנ לעצטען 1אונזע בײ 1םי
 י1 יג1עג1?לעגע1םא םאגיםעסם, א בען

 אנ־ אלע יג1אפשאפע: און 1געל יטס1אײנם
y in גויינ־ םאכעז צו כדי םאליטעטעז1פא 

:iy אל 1םאn 1  y1סםאכy, נים p'P ױ  י
1טיטגלי ניאז n װ י1 אויך אוןyלכy זיײ 

yj| ױסג1אcyאלy,װ צו זn y1םיםגלי ן n 
^ 1םי ױגיאן. ^yאונז איז כ  צו אויך זו

^ װאם סטיyאםנ די ב*נײען ז נ  אינ־ או
 י1 אום זyבyגyא^ויסג האם לyשאנyנ1yט

 םאני• םיט׳ן באנױ^ן זיך ^yu װאס
ooyo יגעז1יה?1צו גלײך זאלען ^  ויײ א

y^ yiyכטy םליכט ארןŷ לם8 םוןy םים־ 
iy פון ^י1גלי i .ױניאן

 זײן זאיצעז עם אז ליך,1נאםי גאנץ ס׳איז
 פאליםים iyn'8 זy:הײטnשי1פױינונגסםא

W טאסםי? און ' m 1א^ ט ײ ביײ1א און ב
,^ ^ זyצװיש ט לי טג -גע ןייעךע ןאו םי

i ^ y r1 ־yװyהלטy בyאםמy. 1םי iy:yp 
oy ^ ב ^ ניט א  אײג־ צו ,1?לא צו באטאנ

yu i אז באשםיםם, צו און פאך n: וױ 
^1הא צו אזוי י ז י נ א  >טגמרשײ yאזוינ ם
iyi 1 און iy::yiDי lyottttfnn yooy3 
:8i8D ך1ת איז iy״ r ם1םא אוןyסםיגyז 

tyאונז 'n  y1y םון 1^םיםגל אלם און i n 
ןy 18אל צו ןyטnצום ױניאן ^ ל ב אין א

l די y ^ o o m ,האם 22 לאקאל ױניאז 
y אויף ^ i:y o 8 P y i iy i םון i n גא״1א 

yD'’i איז oy^yii yo'08P ניזײשאן y ^ u| 
py iy םון ןy1װאyג iזpyאון וטיװ
ש א ^1y:yאל ly ^ y o באשלאס םיםיגגyז 
 פ־m אלע צו םאניפעסם א זyבyײסצוג1א

^ כ א  כתג־ א \V2V2 זײ און 1ײ1ט אין ם
i אין זyאנצושלים זיך ליכ?ײט n ױגיאן 

 דאל. 5 בלויז ^y: יטס1אײנט yלײנp םיט
ooyD':»o i 85 םים n  .o:vd זיך באציהם 
^ נייזן אויף ל םנ 1אוי וױ גום אזוי 1םי

Diyaoyo v : v m m, װyלכv i" \  y\ דויץ־ 
מ א את^־ yזאכ1או אײן ױי  אתיסנצ״ 1צו

Dאלyםיז ז i n .ױניאז
i םון yג^אציyאםpy1 די n גאגיזיײ1א 

םאלגט: װי זיך זםyל yאםיטp שאן
אין סטוײי? ^אלyנyג א ערב 1םי״

o n i  i n 1וםם1אינ^ 1yנםyםויז י1 םון י
ײ1א iy װאס 1^ב : ''i ש טyבא םיג אין ם

מן א רעק  וחגג טאגסםו־ותםײהנן און די
 און םאנזדודזגס קלײגלימ ך1דו אנשםאם
ייסעריתן.1 ודינמרצ

o ב1צ n גו־וימן iKcyi־in : r iD r 
o — לאםױ n דאסי סםוײי?, נעג^־אל 

n 1 i n n1םםאכy אז אגשליסען זיך i n 
o איז ליך1םי1אוגע בײטען1א און ױניאן n 

o די זnםאביליזי צו לאםיײן n i 1םאכע 
ם1פ y 100םול מנ o איז א n ט־ויסען 

w 1 י1?אם mאיז אס1 באלצבאםים. י 
שטצלונג! אונז^•

 בא־ צו 1צסםאמן11 אלצ |yan םיל
 צוגוײיםוגנען. סםוײי? י1 איז זיך םייליגצן

ד עןcלyה צו רי אלג ם ^ o n  i n ’o r n i 
ם inniyEoyp 1םא פלאן קיי  אונ• מטיג
iyo| p םון אויםזיכם ' :n  i n א־ םייל און? 

ii'oipyrpy i אוז 25 םון םימע n •באארץ 
i אז ןyאנשליס זיך און n מ םי א  םון ?

 סםא״nד רי w ,1זיכצ |yr*n 1םי .500
^i כער y u נים זיך ^  םוםלעז1פא לאז

אישוס. yםאלש ן1ו1
n אן זyװיל 1םי :y נ זאלyצו םעז 

^ און צוױסםיג?ײםעז, א
ביײ1א י1 עוז ױיהעז י1 אין שפאלםוגג^

iyo !
 םזד oiyii !ױניאן י1 ?ם1שםא1פא

p ניט נאך זײט 1איה אויב טיג p כמןכד 
iya, אל און אן גלײך זיך שליםםy •ןט״ 

ז 1לאםי זאכמן ^ נ ם י ו in*p o א n צו 
inyoy:m B באדינגוגג דיyדי 1אי ן y r־ 

.iys
i אתם זיך לםyינג1 n םון פאהן i n 
ײ 1yזיכ וחןם זיג און לyשאנyנ1yאינם ח  ק

iy: אונזn y 1םא^ ג ײני ty:ji:iy^ א iop. 
שטײן, ם«קם im. בלװ iy :y o 

מען ײ םאז.1כמת גאלים,1ם« נ

 וױ (ױיניגער װארשײנליך tyj'u 1ײ1ם
i איז זyשלאסyאנג בלויז לםםyה n .ױניאן 

i צו גים באלא;;^ װאם י1 ןyצוױש n 
y אזויג^ א1 זײנצן ױגיאן ^ m האבעז p'P 

i צו םאל n גום אזוי באלאגגם, נים יוניאן 
 און באלאנגם יא ןyהאב ווזנלכע *װינע וױ

T״iyj, 1א אותאכצ אײן 1פא n 1צוריםע א 
וײיהצן. אונז^יצ םון םאלע!yויםג1א

 Tפאלגרי1ע pn זאל םםו־ײ? א י1כ
diw םוז  oy םון װערען נעשסיצס כל n 

מ1א ײ ^ וחנן .1ב ײנ  םון 1םיםגלי א איז א
i n ,םויאגם ױניאן iy געוױסצ א זיך 1אוי 
 זיך באנצ־אכם iy טליכ?ײכ^1אנםװא1םא

i םון םייל א אלס n װצםעם גאגיזאציצ1א 
'^oy y:m;o לאגצ י1 בצסז»יצן1פא צו איז 
i אין 1כײםע1א י1 פון n איגתסםוייזג 

oy איז iy 3 'in ת אז ,1טלא  עד־ 1אונ
yop םוז אױםגאבע pn יינצונעהםעז1א *P 
i n םזנ1גאגיזי1אוםא םיל אזוי יוניאן m־־

?וינכױםס־מלם הליינע םיפ םעםנערס אויינצונעםעו םאניפעפפ דױם8 גים 22 ממאל ױביאן דרעסםאכער



̂כער דרעס  m קאנ&ןןױוט ױניאן מ
m טוייו דרעס איז אגױםענט

W «•» ״* '’*<׳>.■• י •• *  *» • I  % N sf *, t \ ו ־ ־* <| ,

ע ־ק»ג*ערעני?ח »  קאנםראק־ »ון אפיליאײטעד חשאבערם, דער םים ה«לסע<«
 מג• די איז ענדעחננעז וױבםיגע פאדערם יוניאן — אס*םיידימ$נם• םאדם • נ

גענען־פאדעתנגען. *םעלען ב#םעס — ריםענםם. ־״׳־

tn םרייד דדעם אק *n גמד «ויז ײד* 
 םאר־ די צוױשזנן םארח*נדצוגגען די חױבען

 םארשיײ די סים מגיאן דער םח םרעםער
 וועגען מרייד איז אסאםיאיישאגס דעגע
o n י אנריםעגס. גייעם

r עדשסער דער ־־.־: in r c w געהאצ- *ױז 
 מאנטראק- דרעס דער םיס געווארעז סנן

 םען30 דעם ם*נם#ג, אס*סיאײשאן, םארס
 געווען זײנען װגי¥ז דער טון מסתםבצר.
בעגדזשאםיז פרעזידענם :®ארסראסעז

 פון דובינםקי, סעהרעםעוי איז *צמזיגגער
 םענ/ד דזשעגעראצ ;אעםערנצשאגאצ דעד

 םשערםאן װאםיצעװםקי י. האכםאן, דומער
o דער סון סעקרעםער קריװעצא, א. *ח m 

o r * m ;םענ;*רזשעד בצושטיין, באארד 
 םענע^זשער אנםאניני, ;22 צאפאצ פון
no םעגעדזשער •ערעצםונמר, ;89 צ*»אצ 
 מעגע־ קאהן, ;10 צאקאצ קאטערס סח

no w n צוזאםען ; 35 צאקאצ •חנסערס 
ס די סים ציי מר  פארםרע־ צוױי צו את ס
ר  אנגעשצ*־ איז וואס צא<ןאצ יעדעז סח מ
באארד. דזשאינם דרעסםאמר אז 1ס*

 קאג־ דער צו זיינצן קאגםראתמארם די
ס נעקוסען פערענץ  20 פון צעםעצ א םי

אך: אײז באצוועסען װאס סאדזנרוננצז,  ז
באדיג־ װניאן די גאנצעז איז אסצואמופען

 און שםונדעז, די וױידזשעם, ױגיאן גוגגען,
 שאפ סוועם און גיכדױניאן א אײנפיהרען

אינדוססריע. דרעס דער אין םיססעם
 די װעצמג םאדערונגען, 20 די צוױשעז

 גע״ ארױסגעשמעצמ, האבצן לאנםראהםארם
 םאדערונ־ אזױנע בײמפיצ, צום זיך, פינצן

סיניםום דעם אפצושאפען :װי <ען,
 פאר באצאצט עהסטרא אפשאםען סקעיצ;

 איינגעשמעצטע די עןcאrEא ;אותרםײם
 ארכײ־ קענען זאצ םען און ארבײםס״װאך

ת; טען  דאס האבען זאלעז באסעס עב
 דאם ארבײכדםיסטעם, די בײמען צו רעכט

 ײאך־ םיז בײטעז קענען זאצען זײ םײנט,
 נים זאצ םען עטיק־ארבײט; אויוי ארבײט

 זא• באםעס פרײזען; איבערסעטצעז הענען
 בא־ צערנערס; באשעפםיגעז קאנען צען

 ענטזאגעז צו רעכט דאס האבען זאצעז סעס
 יעריאד, טרײעצ װאכען צװײי ;ארביימער
 זא־ באצעבאטים די װאך; אײז אנמםאט

 חגכט רעארגאניזײעאן דאס האבצן צצן
 נים זאצ םען יאהר; א •ראצענם 10 אויוי

 האצידעיס, ציגעצ םאר באצאצעז דארפעז
פאדערונגען. אזוינע נאך אוז

 אנמםאם האבען פארשטײער װניאן די
 םאדערונגען, רײהע א ארויסגעמםעצם דעם

ערצױבען נים גאנצעז איז :זײנעז זועצמנ

 אינטורענס; ארבײםסצאזע ארבײם; *בת
 ארבײס, אווערסאים םאר נאצאצס צקסטרא

 נאנצען אין זאצ אווערםאים אז צוועה םים׳ן
 ארבײססצא• פון צײט איצטינער דער בײ

 איײ ביזנעם ;ווערעז אפגעשאםט ?יגקײם,
 ערצויבט זײן !אצ ױניאז דער פון דזשענטס

 אםאסיאיחפאן פון באגצײטונג אהן אצײן,
 נוי• ם׳איז ייעז שעפער באזוכען קצױרקס,

 ארויפנעצײגם זאצ עסראןי א און םיג;
 ניט װעצען װאם באסצם די אױוי װערעז

 אוםפאדטיײ סון מנטשײדונגען אויספאצנעז
םשערטאן. אישעז

 ביז אנכעהאצטען האם קאנםערענץ די -
 צױ זיך איז מען און נאכם דער איז מפעם
גארניעם. םיט גאנגען

 האם אווענט איז איז בײטאג מיטװאך
 דער םים צוזאסען אינםערנעשאנאצ, די

 געד.אצםען6א באאדד דזשאיגם דרעסםאכער
 םאנוםעק־ אינסאיד די םים קאנםערענצען

 װעגען דזשאבערס דרעס די און טשורערס
 םיט קאגםערענץ די אגריםענע נייעם דעם

 בײטאג, פאמעקוםען איז דזשאבערם די
 אינסאיד דער טיט סאנםערענץ די און

איז אסאסיאײשאן מאגוםעקםשורערס דרעס
 האם ױניאן רי אווענם. איז פארגעקוםען

םאדערו;;ע;. װיכםיגצ ארויסגעשטע^ט
דז*«בערם. די צו םאדערונגען

 צו פאדערונגצן די זײנען םאצנענדע
:אסאסיאײשאן דזשאכערס דער

 םוזען צײם שםונדען 24 אין אז )1
 אר- גאנצע זײער צונעהםען דזשאבערס די

שעפעד ניט־ױניאן פון בײם
 נינד א צ\ ארבײם געבעז םאד אז )2
 דזשאבער א זאצ ?אנטראסטאר, ױגיאן

 טים ווערען באשםראםט םאצ ערשםען צום
 איהם אויף וועס עם װאס שטראוי א

 צױ ױניאן דער פון װערעז ארויפגעצײגט
 װען און אםאסיאײשאז; דער סים זאםען

 זעצבען בײם ווערען נעכאפם וחגם ער
 ער זאצ םאצ, 1צוױיטע א םארברעכען

 אסאםיאיײ דער םון וועיעז אויסגעשצאםעז
 צו אײן שסיםם ױניאן די סײדעז שאז,

שטראף. אנדער אן
 ביכער םון אונםערזוכוננען אצע )3
 אוס־ םון אםיס דורכ׳! ווערען געםאכם זאצעז

םשערםאן. ®ארטײאישעז
 דורך ניט פיהרם דזשאבער א אויב )4

 איז װאם ענםשײדונג אן שםונדען 24 איז
 ױגיאן דער צװישצז געװארעז דערגרײכם

 ענםשיײ אן אחני אסאסיאײשאז, דער און
 םון געװארען ארויסגצנעבען איז װאם דונג

 אוײ ער זאצ טשערםאן, אוםפארםײאישעז
 פריװײ און רעכם אצע םארצירעז טאסאטיש

 זאצ מניאן די און אגריםענם, םח צעגיעס
 םיסצצז אצע באנוצעז צו רעכם א האבען

 צו גויטיג, םאר געפינעז וועם זי זואס
 דעם נאבצוסוםען דזשאבעד דעם צוױגגעז

אנדיטענט.
מן צו באשציסס יוגיאנ די וחנז )5  רו

ײ םםרײס א דארפען וי ואצ דזשאמוד א נ

 וחנרס סםרייק א אייו־ער םעגציך וױ ביי׳נמד
* עדקצערס*

 אמצירעז צו איז םיםעצ אײגצימר חגר
̂יםער די צו  נעוױסע זיי געבצץ און את

 םפע- וױכםיגסםצ, און ערשםצ דאס J(חנחו
 דער און קריזיס דעם איבער איצם, ןױעצ

 — איז ארבײםצד זײ פון צאנע אאזעחנד
 דאס געצכג איעםריםס n ®ידאצענצדען

 די־־ארײנ־ די אט נצבען צו — איז צװי׳ימנ
 איז רעכטעז אצע ארבייטעד מניונמגצ

̂יעס  אגדערע די חאכצז עס וואס •ריוױמ
 ױניאן• דזנד סון טצסנצרס

;דעריבער רעסאםענדירעז סיד -
 פאחננתנםליכעז זאל לאקאל אתהנר

 זאל װזלכער סאניפעט̂נ #לנעכדינעם »ן
 דעמםבער \vo26 דוס קראפם •ין אריין

o 31 ביז *נהאלםען ו*ל איז nיאניאר, םעז
J 8M*־ •**’ ־ ־ו׳י יי ־ i ״ '•'/־׳

תז וואם דדעסםאמר אלע )2  בא־ די
מןן װאס די םיי םרײד, ביים אחסםיגם  זי

תוו תז נים מסמרס תיץ ייי  סיי אוז מו
p. זיד זאתז אזץיסנעפאמן, דמןמ טזזא 

סאגיפעסכג דעם כױם באנוצצן ימגצן
¥2 1 1 fm , A M * : .* ז %¥ f f f"״ f  1 *,m י / f * ■ ׳ * .• -

v ■*■o* * I ־}  ■ f T f  Ww J . it  jL * 0 ־ v.

 אלע די םאר איינםריטם־נעלט די )3
אר.5וז» 5.85 בלויז זײן «*צ םעםבערם

ר )4 מ  *װײ םארגיכתננ ןננער דער אי
w\ איםאליןני• דעם טיט צאקאצ אונזער 
vv\ בא־ םיר זאלען 89 לאסאל דרעםםאכער 

 עהנצי־ אן ארויםצונעבען 89 צאסאצ ותגען
םאניםעםם. כען

 מײן נים האם לןוסאל דער וױ אזוי )5
i רעכט t םעםבערם *ו אטכעםםיע נעבען 

מז ויך ויעצעז וועצכע אנו o טיט ב n םזר 
מנעראצ דער בעטען סיר זאלען ניסעםט,  ח׳

 אינטערנעמא• דער םון באארד עקזעסוםיװ
i נאצ t תן o טעםבערם די סאר כאני n םא־ 

 הן»ם אינטערנע׳»אנא< די אם11 ניםעםם
 איז ותצכער איז 1929 אין ארויםנענעגען

*3V1UIP דער |i« נעײארען טטנעהייסען
״ . ז מי ׳

(אװטערנמריבעז)
ם אי » לו ר פי » ש

 שאפירא פעני
run םירםקי 

 עיםאנםהי יעםמו
 נמרנאליעם גמ»רלם

4ג«װ«י דײװ

, ר א ו נ א טi► 1932י ײ 17 ז
5 אנשםאט נאםים, םעג צמײ בצויז גצבען
jy o

 אינשורענס ארבי'חסצאזען אן )6
פאנד.
 פאראנכד זײן יאצען דזשאבערס די )7

 אין באדינגונגצן ױניאן די םאר װארטציך
שעפער. סאנטראסםאר זײערע אצע

םאדערונגען. קצענערע פאר א און
דער צו פאדערונגען די

ס ר ע ר ^ו ם ק ע פ אנו אן. ם ש ײ א סי א ם א
 וחד געסעטעצט זאצ ארבײמ שםיק )1

 װאס סקעיצ א םון באזיס דעם אױף רען
 ווערען אױסנעארנײם װיסעגשאפםציך זאצ

 םײצען אצע םאר רעיםס באשםימסע צוים
 םי־ דעם אויף באזירם גארםעגט, דעם םון

 דורכ״ דעם םאר שםונדע י־יער רעיט נים״ם
ארבײטער. שניםציכען

 םאר־ םיניםום א םון גאראנטיע א )2
ארבײםער. שםיס איצע םאר רינםם
אדבײסען טארען ניט ז$ל םען )3
 נים פריהער איז עס װאו גארמענט א אויזי

פרײזען. די נעזוארעז געסעטעצט
 םאר סקעיל וױידזש םיניםום די )4
 זאצ םאכער סעםפעצ און ארכײטער װאך
 םיני־ פאר און װאן/ א ראיעד 44 זײן

װאך. א דאצער 20 — שערם
 קרינען זאצען ארבײטער מטיס )5

אווערםײם. םאר באצאהצט צקסטרא
ארביים. שבת <ןײן )6
קע־ ניט זאצ םאנוםעלטשורער קײז )7

 אויםסײד איז ארבײט די ארױסשיכען נען
 אינ־ םון ארבײםער »צע סײחנן ^עיער,

 אין װאך. םואע א אדבײםעז שאי סאיד
 נעכאפם זועם םאנוםעקםשורער א םאצ

 אן אין ארבײט ארויסנעבענדע װערען
 זײנע װאס צײם דער אין שא«, אױםסייד
 בא־ פוצ ניט זײנען ארבײטער אינסאיד

 אוײ טאנופעקטשורער, דער זאצ שעםטיגט,
 באצאהצעז ױניאן, דער צו שטראו* א סער

 װאם סוםע די ארבײטער אינםאיד זײנע צו
 װאצטעז זײ װען םארדיגם, װאצטעז זײ
אינםאיד. געםאכם ארבײם די

 ארבײם ארויס גיבען װאם םירסעס, )8
 רעארגא־ דאס האבען ניט זאצען אויםסײד
 קרײ װעם פירםע א ויען רעכס. ניזײשאז

 דורך צי רעכם, רעארגאניזײשאז די גמז
 און ױניאז דער צװיש^ז פארשםענחגיש א

 ענט־ אז דורך אדער אםאםיאײעאן, דער
 םשערםאן, אוםפארםײאישעז םון שײדונג

 זאצ ארבײטער די םון װער ע םרא די זאצ
 אין בצײכעז ס׳זאצ װער און ארױםםאצעז

 װארפען דורך ותרען געסעםעצם שא•,
 םון ווערען דורכגעםיהרם זאצ װאס #טרצ
 םאר־ װאם ארבײםער אצע יוניאן. דער

 זײערע רעארגאניזײמאז דורף צירען
 װא- םיר באצאצם תרינעז זאצזגז דזשאבס,

עי. כעז  נים זאצ רעארגאניזיימאז הײז י
 אפציסיײ אן סיידען ווערעז, אױפגענוםעז

 נעםאכם םריהער םירםע דער פיז איז שאז
 א ותרם רעארגאגיזײשאז אויב געװאותן.

 14 םיז םיניםום דצר סצז נענעבען, פירםע
ווערען. פארקצענצרם נים םאשינען

 די דורך נים פיהרט םירםע א אויב )9
 און ױגיאז דצד צװישעז סײ עגםשײדונגעז,

 אופפאר־ פון סײ און אסאסיאײלג^ז, ךעך
 אױםאםאםיש זי זאצ םשערסאן, םײאישען

 אסאסיאיײ מגר םון װערען םוםפענדירם
 און רעכםע אצע םארצירען זאצ זי און ישאן

 אגריםענט, קאצעקטױתן םיז •ריװיצעגיעם
 נעהכמן צו םרײ זײז זאצ מניאז די און

 נויסיג םאר געפינען וועט זי מרינת װעצכע
 דעם נאכצוקוםען םירכת ותר צװינגען צו

אגריםעגם.
 אינסאיד דצר םון מעםבער קײן )10

 גים קען אסאסיאײשאן םאנופעקםשחתרס
 נים םאר (אויסער ארבײטער אן ענפזאגעז

 ארײן גים ער אײדער אויפםיד״רוגג), טטער
 װעגען ױניאן דער צו הצאנע געשריבענע א
 אויב דיסטשארדזש. דעם םרן אורזאכען די
 םאר ארבײטער אן דיסטיטארדזשט באס א

 נאכדעם און אױפשיהרונג ניכדגוםזגד
 םירםע די םוז רעאינסםײטעט, ער װערם

 צײט דער פאר ארבײםער רעם באצאהצעז
 אויב דיסטשארדזשד. נעווען איז ער װאם
 באשםעטיגם, ווערם דיסטשארדזש דער
 פאר באצאצם ?ריגען ארבײטער דער זאצ
 גע־ ניט האט ער װאס צײם נאנצער דער

 ארבײםם״ 20 ערשטע די גאך ארבײם
שםונדעז.

י אונכתרזומן זאצ יתיאן (די  קצא־ י
no ft אין דיםםשארדדפ דעם ותגצז באס 

 שסיםם יוגיאן n אויב צײם. שםונדען 48
 קעיס וײ ?אצ רדזש,אדיססש צום אײז גים

 םרייעצ דער צו ותרען איבערגעגעבעז
n זיח זאצ זעם־פײדוגג וועםעם באארד, ; i 

JיצםיJ םרייעצ דער ®ח דתגײענסש די ניו 
 דער דאיוי אדויסנעגצבען, ווערם באארד

 פוצ סים שאפ אק ארנײםצן ארבײטער
באצאצט.)

 דער פח אײדזשעגם ביזנעם דער )11
 באזומח צו רעכם דאס האבען זאצ יוניאז

 פאר־ א םון באנצײםונג דער אחן שע״צר
אםס׳ן. ותר פח םרעמער
 אינשורזנגם־ ארבײםסצאזעז אן )12
פאנד.

 גדעײ סעםרצן איז דעזײנערם אצע )13
יוניאז. דער םון םעםבערם זיין זאצען דערס

 זאצ פצי וואר א םון שםראז* א )14
 וואם םירםע, א אויןי ווערען ארויפנעצײגם
ארבײםער. נים־ױגיאז באשעפםיגם

 םאנופעקםשורערס אינסאיד די )15
 אצע פאר פאראנםװארטציו זײז זאצעז
 קאנםראלםיגג די איז באציהונגעז ױניאז

ארבײם. ארוים שיקעז זײ װאו שעפער,
םאדערונגעז. קצענערע פאר א נאך און

 אץ בעאמםע פאר װאהלען ױ פוז רעזולטאט
לאסאלען מאכער קלאוק יארקער נין ױ
 זײנעז װאכעז פאר צעצטע די דורך

 מעגעדזשערם, םאר װאהצען םארגעקוכמז
 באארד עקזעקוםיװע אײדזשעגטס, ביזנעם

 די אין בעאםטע אנדערע און םיםגצידער
 אנגעשצא־ זײנעז װאם צאקאצען, םעהרםטע

 קצאול פון באארד דזשאיגט די אין סצן
 אין װאהצען די יארה. נױ אין םאכער

 אן ארויסגערוםעז האבען צאקאצען אצע
 די בײ איגטערעס אויסערגעװײנציכען

 היי־יאה־ אין זיך האבען עס םיטגצידער.
 צאצ גרעםטע די באסייציגט װאהצען ריגע

 איז עס װען זיך האבען װאס םיםגצידער
עצעסשאנס. איז באטייציגם

אײנם. ראהאל אין װאהלען די
 איעריי־ קצאוס דער אי) מאהצען די
 נעהאצ־ איז אײנם צאהאצ יוכיאן ם$רס

ם דאנערמםא^ געװארען םען  םען17 ת
 םעםבערם הונדערם 31 ארום דעמםנער.

 װאהצען. די אין באםייצינם זיו האבען
 געױא־ ערותהצט װידער איז צױױי צואיס

m צא־ פיז נתנעדזמער־םע?רעטער אלם 
 צו?ערםאן ר. עםיםען. 1479 םים סאצ,
 ־unro אצס נעװארען ערװעהצם װידער איז
 אצם עםיםען. 1198 םיט צא?אצ םון םאז

 נע־ ערוחןהצם זייגען איידזמענםם ניזנ«ם
םייג־ ם. פריעד, ה. קא<צאן, ב. מארעז:

 י• איידצאנד, ה. נאצדםטײ!, צ. כערנ,
?אופםאן. פ. און ותםער ע. בראוגער,

 ער־ זײנען באארד עמזעקוםױו דער אין
:שאצנעגחנ געװארען װעוזצם
i 1399 םים אבראסםאן, א. r c w;

מ צ. ; 1264 — בע?ער צ. ם  ;1256 — תי

 — אצעסטי צ. ;1214 — בינעםטטיין צ.
ם׳»אי?ין X( ; 1159 — נאצאפ א. ; 1175

— 1153; p. צ- ;1144 — איתענבערנ 
 ; 1132 — דיימיד j ; 1141 — םארבער

הינמצמסייז x ;1080 — נצארםםאז א.
 ןדיוו ; 1062 — נאצדמרנ י. ; 1064 —

 — האראוױץ י. ;1048 — פצאנצענםםייז
?אפםאז א. ;1033 — םיאנר ה. 1041

— 1029; r n. 1018 — צעותנםאז; 
 — תבין x ;985 — ראבינאװיםמ פ.

 צאם־ ב.;358 — ?אםעוי דד». ;961
949 — pp; .946 — נאנאטינער ם; 

 — רעצםאז jj ;936 — □1צינדבא י.
 — סאנדאװ ד. ; 918 — ראזעז א. ; 933
טטיםען. 918

3 לאקאל אין װאהלען די
ר איז צא־ ײניאן, שיניאמרם פ1פצא מ

 םארנעהוםען װאוזצען די זייגען & ?אצ
מן10 רעם דאנער׳פםא^  אי־ דעמםבער. נ

מד זיינען װאם פצאנען n בער אריי



ט ײ גערעכטיגקײט 184 ן
asm s באריכם דעם און נעײארען tie 

 רא ררוסעז םיר וועצכען באצחזין, ראדמרנר
 ן ס .ipp די ה*ט פצאץ, אנדער »ן אייןי

נייע רעקאםענדירען צו ב*׳*צ*סען לאקאל
. ו *י *י ׳ ײ

לא קאטערס אץ װאהלען די
י זיינען 10 לאסא^ D*ureKP אין  ו
 עסזעתזטיװ און בעאםםע פאר ײאײלמן
 דעם מבת, נעװאדען נעהאצםען באארו
fpol9 .התדערט 17 ארום דעזתסבער 

מו ם׳זםבערם א  פאצ־ באםיילמם. זיך ה
r u n נעװארען ןרװעהלם זיינען:

דדפייפסבם, װ. םארים :סרעזיתנם ■
ivo 1176 םים 'o r ; װיים־סרןזידענם; 
 ;שםיטען 1066 םיט אנראםאײיםץ, ױאל

 פערצםו־ םעםועצ כמנעדזמער־סעמרעםאר,
 דזעענעראצ ;שםיםען 1303 םים נמר,

 םיציפ ,10 צאקאצ סון א״דזשעגם ביזנעס
 דרעם־ צום ;שטיםען 123A םים ארעצסי,
iro סאכזגר w tp p אנרא־ ױאל :באארד 
ipo’o 893 םאוויץ, r ; אױר גענדזמאםין 

 884 ניצבערם, צואיס • ;שםיםע] 887 די״
 מטיםען, 868 םםראום, םארים ;עםיטען

שםיםען. 866 אדעם, רזמ. און
 עהזעהוםיװ צום םייקערם סל*\ס

 עםי־ 1007 םים אנםעל, םיצי■ :באארד
 ;שםיםען 996 בױוער, םמארלעם ;םען

ס  פא־ צואיס ;עםיםען ppwo, 993 אאי
on,883 סרידםאן, הזנרי ;שסיםען 969 ־ 

o 864 ,,זאםצאװם? הערי ;אםיםען r,־ 
m, 868 עםזתועל און גתן kp .מםיםען

 1או טרעידם םענםראל my דעצענאטצז
וױינעטיין, ארםור :פאונסיל לעיבאר
p p m בצוםבערנ. ארםור אח סאפם

 דער צו — אײדזשענםם ביזנעם
putfp צואים נאארד: רדפאינם םאכער

 םעםועל און נארדאן צ. םאהם סםאאגער^
 דזשאינט דרעסםאכער דער צו אידצר.
םארים אוז סםאללער םאקם :באארד

אלאוױם.
םא־ באארד: עהזעסוםיוו סיסעלענום

 אויר־ און שםיכמז 93 םים װאציגסקי, רים
עםיםען. 80 סים פעידצער וױננ

.17 לאתאל אץ עלעהשאנם
pel0 am| פאר־ אויך איז דעצעםבער 

 ־pp און בעאםםע סאר צלעקטאנם נעקוםען
pivotppt ריםער אין סיםנלידער באארד 

 זיינעז פאצנעגדע און ,17 צא?אצ טאכצר
:נעמארעז צרוועהלם

 צרווצהצט װיד?ר איז הצאנר דז׳*ייקאב
trumpa אצם nprnp:pa ; אר׳פא־ םיתר 

r t< וױיס־ עימםיין, י• ;פרעזידעגם אצם 
 Tnppo רע^ ציפסקי, צ. און סרצזידצכם

... םאר.״.
 ־ip זיינען איידזמענם ביזנ?ם אצ£

ipupwa , oJnpn : •כצצםאז, א jm
n איזידאר און סםזמפעוױם׳ס׳ p r u r

 נע• e^npmp דינצ{ טראסםים אצס
m םארים :ווארצז vn, הצצצר םצםועצ

on f v. ?ווארקזאפס,.
זיינצן באארד piiwpptpp דצר *ו ־

 צואים נאצוב, צואים נצמארצן צתופהצם
 חיי־ ז?םעצ, npn מאפירא, אבא ציפםפי,

 חיי־ צואים װייםבצר^ P*' לצווי!, םאן
 װאצינםפי, םארים פאדייע^, פצטעד םאן,

 נויר־ ,,pcmp'Ko אײד? םריד, איזידאר
 צו־ 1אי באצבער צואיס ?דצצםםיין, םרור
סצאץ. אים

 אין ג?װארען ?רוועהצם זיינעז פאצנצנרע
ם  עא־ אגא נאצוב, צואים :באארד חעאינ

 1אי צעװ־ן הייםאן אר׳פאװיץ, םייער סױ־א,
 *tp איז םארדזשענם אצם ז?םעצ. ה?רי

.tpnyp איזי נעײארעז מעהצם
 באטיײ זיך האבצן ?צע?שאז דצם אין

םיטגצידצר. 643 צינם
לאקאל. ®רעסערם אץ װאהלען

די זײנען 35 •רעסערס אין
 דעם דינםטאג געװארען געהאלטען װאהאעז

 קאנדידא- םאלגענדע און דעצעםמןר םען1
געװארען. ערװעהצם זײגען טען

 ער־ איז ל^קאל פון םענעדזמער אלם
 םיט ברעםלאװ י. ברודער נעװארעז וועהלט

דרעס םון םענעדזמער אלם עטיםעז; 1078

 םון םיטעז איז איצץ נ^ד זײנעז סיר
 דעריבער זײנען און םלעק־פעריאדע דער

 טע״ אונזער באגרעגיצעז צו געצויאונגען
 טרײד. אין באדינגונגען די לויט טיגסײט

 םעהרסטע אונזער דעם איבער װידםען םיר
 דעם םאר ארבײט םארבערײטוגגם צו צײם

 םיט׳ן אפ זיר גיבעז םיר כעזאן. סוםענדעז
 צװיעען געדאנק ױניאז דעם 1םארש&רייםע

 םיטינגעז, םעםבעחשיפ דורך ארבײטער. די
 םארעסרײטען דורך מאםעז־םארזאפלונגעז,

 םיר טעטיגהיימעז. תהנליכע און ליפאעטס
 אונזער אז גלויבען, צו אותאכעז האבעז

רעזולטאטען. גוטע ברענגט פראפאגאנדע
 צוגעפאסט ארבײט ארגאניזאציאנס די

 םאך יעדען םון #רבײטער מ ם«ר
באזונדער.

 פאנאנדער־ ארבײט אוגזער האבעז םיר
 אץ פאבען באעטיםטע 3 די לױם געטײלט

 אפטיילוגגעז באזונדערע שאםענדיג טרייד,
 די צוױשען טעטיגפײטעז ספעציעלע פאר

 אפערייטארס די און פרעסעךס קאכמרס,
 אן האם ברענםש “יעדעד םימעערס. און

 ײעלכע קאםיטע ארנאניזאציאנם אײגצנע
 דעם אין זעלבסםמטענדיג ארבײט די טום

 קאםיטעס ברענטמ די אויסער ברענכד*.
 קא״ ארגאניזאציאנס אלגעפױינע אז דא איז

מן אצע וועלכער אין פױטע  םאר־ זיעען םא
 זײער קאארדינירט וחנצכע און מראטעז
 זיך האט סיםטעם דאױגער דער ארבײט.

ק צו ארױסגעוױזעז  ערפאלגרייך. גאנץ ד
 עצהנעם » איצט עױן האבען מיר אז אווי

װעכענט־ האלט װעאכער בחננצמו תאטערס

 שםיםעז; 801 םיט <ןאהען ם. דיוױדמאן,
 740 םים װאסילעװסהי י. טעערםאן, אאם

 קלאוק םון עפזעקוסיװ דער צו עטיםען;
 ל. געװארען ערװעהלט זיעעז דיװיזשאן

 אװניצקי, א. דובאװ, ה. ביגעיצ, צ. לאגגער,
 בג זאסלאומ א. בעלאםסתי, ם. םארקוס, ס.

 ס. טריצינג, ד. האלעגדער, ם. גאטהעלף,
 א. װינער, ה. ראטסםיין, י. םילװערםאן,

דארפםאן. ה. און םטײן, א. לעוױנטאן.
 דיװי־ דרעס םיז עקזעסוטיװ דער צו

 גאלד־ י. :געײאיעז ערוועתלם זײגען זשאן
 שפיטאצ• י. לאנדסםאן, ם. לאװ, ם. סטײן,

 י. און קענח ס. קעטץ, י. ציפעס, ס. גיס,
פיכםענהאלץ.

 ט. :סאאוהס םאר אײדזשקנםם ביזנעס
 ם. נאלדאװסהי, ם. םלוצקי, ה. נאלדסטײז,

קאראלינססי. ם. און גאלד י. אראנססי,
ד ם. דדעסעס: בײ אגענםעז ביזגעם  ט

טשערהעם. ס. און #םאן
 ער־ זײנעז סאםיטע רעליוי דער איז
ביגעל• ב, באראן, ד. :געװארען װעהלט
 שא־ א. א*ז גיטלער ה. קאהען, ב. אײזעז,

וועלזאן.

 נײע ארײן כסדר נעםט און םיטימען, ליך
 דער סרעדיט געבען װילען םיר םיטגלידער.
 ברענטש. קאטערס םיז באארד עסזעסוטיװ

 אין עלעםענט לעבעדיגסטער דער איז דאם
 די לײט, ױנגע די אט קאםפײן. אונזער

 סײן נישט זײנעז װעלכע םין םעהרסטע
 באװעגוגג, ױניאז טרײד דער איז ,,גרינע״
װעיען. צו םיד נישם םאל קײז שײנען

 באלאננען עס װעלכען צו 100 לאקאל
 דרײפערס און םינישערס אפערײםארם, די

 םאנאטלױ. טאל צוױי םיםיננען אפ האלם
 פארזאםלוננען. אינםערעםאנטע זײנען דאם
 אפ־ נייע זיך פארשרײבען טיטינג יעדען ביי

 שעפער די איז װאס דעם פראץ ליקאנטצן,
 זײנען זײ איז ארכײט קײן נישטא איז

 סאםיםע ארנאגיזאציאנס די האלב־פוסט.
 םיידלעך די איז גרויסע א איז לאקאל םון

 זיי װאס אלץ טועז מעגער די וױ נום אזוי
 אן פאר ?אטפעיז דעם מאכען צו קענעז

ערםאל:.
 ארגאני־ אױםגעלײזט; תלוב פרעסערס

ברענםש. א דרען
 האבען דזשאב שוזערען נאזוגדערס «

 האבען םיר װי פרעסערס. די טיט דא םיר
 בריף, םריהערדמען אין באריכטעט שוין

 פרעסערם, אוםצוםרידעגע אגצאל אן האבעז
 קאםוניסטעז, עםלימנ פון הילוי דער םים

 צוריק, צייט שםיקעל א םים געכרינדעם,
 ״אומאםהעגנינען״ גערופענעם • אזוי אז

 אויםזעהן, סען דאס װי םאדנע און קלוב.
 עפזיסטירם, האט קלוב דער װי לאנ: אזוי
די סריגען צו אוםםעגליך געװעז עם איז

טרײד דרעם שילןאגא׳ר אי־ן
*־. ץו. ג. ד. א. $ןךגאוײג(זך דגפזגזופראר ש^\ז[, בערג^רד םיז
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 ײניא!, דער אן אנצושליסען זיך פרעםערם
 בא־ האבעז •רעסערס םעהרםםע די כאםש

 נאי-נ*שם ?ײ קעז קלונ דער אז גריסען,
 ארבײטס־ זייערע סאײבעסערען צו העלפעז

 דע־ א-ז עס שעפער. די אין באדינגוננעז
m גױטיג ריבער m טא־ קלאר זאלען םיר 

 אפאזײ אן װי האנדעלט קלוב דער אז כען
 אױסגע־ דעריבער טוז און ציאנס־ױניאז

 איבער״ געלוגגעז אונז איז עש װערען. לײזט
 זײע- אז קלוב, דעם םון באאםטע די צײגען

 געסע״ הרינען צו ניט םיינען ,״פיהרער״ רע
 די אין פרעםערס די פאר כאדינגוננען רע

 צו א*ז צװעס איינציגער זייער נאר שעפער,
 ד־עש* די ארגאניזירעז יתיאן דער שםערעז
 די אז געװען, איז רעזולטאם דער םאכער.

 » <ון קלו: םון רעזיגנירט האבען כאאםםע
 8 ביי האבען םעםבערם די םון העלפט
 פאסטיש צוריק, װאכען םיר םיט םיטינג,

 געגען פראטעסט אוים קלוב דעם םארלאזען
 גע־ זעלבסט עםליכע םון האגדלונג דער

 ;עשטערט האבען וועלכע םאכערס, קרוינטע
 ארגא• דאן האבען םיר טעטיגקײם. אונזער
 דרעס־ אין ברעגםש פרעסערם א ניזירט
 א געװארען ערװעהלט איז עם טרײד.

 עסזעקוםיװ אן איז סעקרעטער טשערמאן,
 צוזא־ איצטער ארבײםעז װעלכע באארה

 דרעס םון ברענטשעס אנדערע די םיט םען
ױניאן. שטארסע א דאויםצובױען טריי

געהאלטען. װערען םיטמגען גרױסע
 ערקלעהרט פדיהער שוין איז עם װי

 װאך לעצםער ביז םיד זײנען נעװארען
 פארבארײטונגס־ םיט באשעשסיגם געווען

ד טען3 דעם דאנערשטאג, םאר ארבײם.  ח
 אלנעםײ־ אן גערוםעז םיר האבעז צעםבער,

 ברצנטשעס. 3 אלע םוז םארזאםלונג נע
 גע״ םארװאנדעלט אבער עס איז פאקטיש

 םאסען־פאר־ ערםאלגרייכען אן אין װארען
 באהװעם קענעז עם װאו זאל דעד זאמלונ^

 געװען איז םענשען, הוגדערם דריי זיצען
 גע־ זײנעז הונדערם ארום און איבערםילט

 אננע־ זיך איז קאייידאר אין שטאנען
 װארם א אדער בליק 8 כא^ען צו שםרעננם

אינעװײניג. םאר קוםט עס װאס דעם פ\ן
 געװארען אדרעםירם איז םיםינג דער

 פון פרעזידענם טריק,8פיצפ דזשאהן םון
 לײבאר, אװ םעדעריישאז שיהאנא׳עד דער
 םון ביאלים, מארים וױיס-פרעזידענם םון

 םון איז באארד דזשאינט קלאוס היגער מנר
 האבען עס שורות. די סון שרײבער דעם
 םשער־ האל, בוירט ברודער :גערעדט אויך
 רע־ שװעסטער ברענםש, טערס8ק םון םאן

 לאסאל םון םשעךליידי אײגשםאדם, בעסא
r ברודער און 100 n. ,דער האםמאז 

ברעגטש. פרעסערס םון טשערםאן
שעםער. ארגאניזיירען אן הויכען םיר

 אויסער־ אן בײ דעצעםבער, םעז7 דעם
 דער םיז םיטינג באזוכטען נוט נעװעהנליד

 באשםיםם זײנעז קאםיםע, ארגאניזאציאנס
 די טים זיך םרצפען צו גרויען געװארען

 נאך דרעס־שעפער נעװיסע םון ארבײטער
אפים אין זײ ברעננעז און ארבײם דער

 צוױי םון ארבייטער די ױניאן. דער םון
 אין געװארען געבראכם זײנען שעפצר

 םעהרסטע די און אװע;ט אײן אין #אפיס
 לאקאל. אן אגגעשלאסען זיך האבעז זײ פון

 גע־ גישט זיר כײ האבען װעלכע אײגינע,
 אײנ־• פארשפראכען האבעז גצלט, קײן האם

 צו םי״ ״אינישיאײשאז זײער צוצאהלען
 איז װעלכער ארבײטער זײערע םון אײנעם

 נוײ םיר געװארען. באשםיסם דעם פאר
 אט םאן צו םעגשען םעהר אין זיך םיגעז

אייבײם. די
שטיםט באארד דזש. אםיסטענט. «ן ב^

 אין אפגעװען כין איך װי נאכדעם
 אנ־ איך האב װאכען, צװיײדריי שיקאגא

 דורכ־ נישם סען איך אז אײגזעהן נעהױבען
 איז װאס אױפנאבע גרויסע די פיהרען

 דער אהן געװארען, באשטיסם םײי פאר
 זאל װעלכער םענשען, היגעז א םון הילף
 םיר סאםפעין. דעם אנפיהרען העלפען םיר

 דזשאעם דער צו געװענדעט זיך האבען
זאלען זײ אז פארלאנג דעם טיט באארד

 ערב אונז בײ איז װײסט איהר וױ
 קאנטראקט אונזער געשעהענישען. װיכטיגע

 ־8ה םיר םאנאט. דיזעז ענדע אויס געהט
 באי אונזערע ם.*ז בריוי א ערהאלטען בען

 נע־ דאס װיסעז, אונז לאזעז זײ װאו סעם
 ענדערוננען אז אנבאםראכט אין םענדיג
 עסאנאםישע די אין םארגעהוםען זײנען

 אנ־ אלטען דעם זײ װעלעז באדיננועעז,
 כא־ זײנען זײ נאר באנײען, נים ריםענם

 װע־ ױניאן דער םיט קאנםערירעז צו רײט
 האם נאםירליך אגריםענם. נײעם 8 נעז

 סאנםערע^ 8 באשטיםט ױניאן אונזער
 סים טרעפען זיך זאל װעלכע <ןאםיטע,
 םעגליכסײם דער װעגעז באסעם אונזעער

 הא״ מיר אגרימענט. נײעם א םאכען פון
 םאתמ־ץנגעז, רײהע א אויסגעארבײט בען

 זײ זאל מען וחגן דענהעז, םיר װעלכע,
 םיל אינדוססריע אונזער װאלם ײנםיהרען,8

 אר־ סירצערע א אז דענמען םיר געװאונען.
 שםוג״ איבער םון אפשאפונג װאך, בײםס

 ארבײםס־ םון רעגולירונג די אויך װי דען
 שע־ אוםנעזעצליכע םון אפשאפוננ פרײזען,

 אר־ אן םון אײנםיהרונג די אויך וױ פער,
 צוועת, דעם םאר פאגה בײטסלאזען

 אר־ די זאלען צײם שלעכטער דער אין אז
 דיזע םים כאגוצען קאגען זיך בײטער

 םײנונ^ אונזער נאך װאלםען, נעלדער,
 סטא״ םון םאם :עװיסע א ארײנגעטראגזנז

 זײנען םיר טרײד. אונזער אין ביליזאציע
 וואל־ ארכײטסמעבער אינזערע דאס זיכעד
 םון נעװאונען םיל צײט, פון לױןי איז טעז,

 דאם נאר איז זאך די רעפארםען. אזעלכע
 ווײ געבעיי ארבײטם אונזערע פון אלע נים
װענען. נײע אויוי נעהן לען

איז ױניאן, אונזער אנבאלאנגט װאס

 ביזנעס- זײערע פון איינעם כאשםיםען
 האט עס צוועק. דעם פאד אײדזש^טס

 האט דאס ביז צייט שסיקעל א גערויעו־ט
 די פון קימער וױיל װערען, געםאז געתעכט
 געװאלם נישם האט אײדזשזנכטס ביזנעס

 דזשאינט די און דיסםריקט, זײן אויםגעבען
 אױס־ זייעדע אז יינ:עזעהן8 האם באארד

 מך נראד געײיסען א ביז זײנען זעצוגגען
 אײנםאר־ עגדליך זיך האבעז םיר רעכטע.

 אײדזשענם ביזנעס יעדער אז שםאגען,
 ארגאניואציאנס דעם איז ארױסהעלםען זאל

 רא־ א. ברורער צייס. װאכען 4 קאםפעין
 טאן צו ערשםער דער נעוועז איז ביגאוױץ

 םאנאם, א — גאוועםבער דורך פלים זײן
 וײ אין ארבײט קײן נישטא איז עס װעז

 אויפנע• געסאגם נים האט םיל און שעפער
 איצם ארבײס נאװאס ברודער װערען. טאן

 איבער־ כיז איך הארצען. גאנצען םיט׳ן
 ענ־ זיך װעס מאגאם דער װעז אז צייגט,
 אזיוי אגװײזען קענען םיר װעלען דיגען
ארבײם. זײן פון רעזולםאטעז גוטע

 אין דא זיך ברײםען םיר לעבעדינ. נאגץ
 אנצר־ נעצװאונגען זײן װעלען םיר פאל

 ארבײםס־ אוגזערע םים קאםף א פיהרען
 זײנען םיטינגען לאקאלע אוגזערע געבען.

 קאונסיל דזשאינם אונזער באזוכם. גום
 םאשינע״ גאנצע די אראגזשירם שוין ד.אם
 קאם* א םאל אין נויםיג איז וועלכע ריע

 יעצםיגען דעם אין זײן. נויםװצגדע װעם
 און געוועהגליך, װי םלע^ איז סאםענט

 וואס אזםגעדולד םים ערװארםען אלע
תט זיין. ו

 האבעז באריכם דעם שרײב איך זחןן
 דינצן עס וואס תנרוואוםם שוין זיך םיר

באלעבאסים. די פון םאדעררנגעז די
 געהאס נאלעבאסים די םים האבען םיר

 םאחד װיכםיגםםע די .Iאנםע^[נצעp צוױי
 פארקלעגערונג א זײנעז: ?ײערע רונגעז

 דאס ;פראצעגם vut 15 שכיחת די פון
 זיי־ פון פראצענם 10 אװע?צושיקעז רעכם

 א«* סעזאז; תדען אנפאגג ארבײםער עדע
̂ rrwp װאיר?יגג פון סיסםעם די שאפען

 כמחר ארבײםעז צו רעכם דאפ אױך און
אװערםאינ^ שםונדען

 פאראימגר וחנם סאנאט דער אײדער
מז אך םירנ וועלעז א  ?ןוננמד װײםזנרע זז

 הא^מ םיר באלעבאםינ^ די םים רענצען
 םא־ זייערצ אז איבערצײנעז, זײ ?אנען צו

 בארעכםינ״ נים דורכאױס זײנעז דערוננען
 אנ• עם וועם אימגעפיהרם, וועז און טע

 יםרײד אק לאגע די םארבעסערעז שםאס
 אעדדםט־ די צעברע?לעז םעהר נאך בלויז

 צרױ־ באציהונגען די םאכעז ערנער איז רימ
 די אין ארבייםסגעכער און ארבײםער שען

שעפער.

? מאנטרעאל אץ װ העוט װאס
יגויא\. ג\. ג. ר. א. ץגײלז־^ך^וירגזוגז פײנבערנ ם. פרן



ם ײ ײ* m► 20 ז
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on דער אין פאםירונגען אה m * m
ױניאן קלאזקםאכער

ער, ם. טון מנ קיח
%וזזיוזוי י»י*\. ײ• .1 י• *• \\ײגז־

p װי ir פון לעזער די םאר גאװאוסט 
m ,אי־ איצם סיר לעבען .נזנדעכםממיים״ 
ר  םאנר אונזערע הריזים. ׳*סייתל א מ

tr a p  o im r c w c אז אייננעחנדט, ױך 
מז tpsip זיי סנו  ז^עכםע איצםינע די אוי

ן tram •םור און זיים » i n און ױניאן 
מן  די םים ם*ז צו האנד טריי* א מיי

 אליץ, גאר ווילען זײ װאס קצאמםאמר
מז א<יח אםי א׳  אר־ די אח tppnr די נ

בייטם־מםונחנן.
 אונזעחנ tpoip אוים, וױיזט op ווי

 דער פון נעאערעגם ניעם גאר באצעבאםים
 או אצץ נאך חגנתעז זיי םארנאגגענהייס.

ר קלאוק די מ א  הפסר אויך איצם זימעז ם
pspm םאר נעווזנתן זימען די וױ  o n- 

 op i*s .pnw יאהר 2 םיט םםרייק ראל
opn נימם tpops אײנ־ וועצען זיי וױ צאננ 
jnrt, מן זיי אז א  porn. איז גענארט זיך ח

i 1פא דאס איז, כאראסםעריםםימ n ציים 
 אגריםענם אן נעהאט האבןן םיר וואם
 באצזד רי האבעז אסאםיאיימאז, חנר םיט

ip נרויסע די םיז באטים ip r ,גע׳טענח׳ם
 עס וױי? רואיגירט, וחגרם םזײיד חנר אז

ip סציינע •אר א prow איז tp r, די וואו 
 דאנס א און אצײז, ארבייםען באצצבאםים

tnniPMtP a n זיי pa בילי־ פארפױםען 
 איצם באמאםען p^a זיי תלאומם. מר

 שפזד וועלעז װאס שעפער, סאנםראקםינג
 אינדוסםריע. די רואיניחגז באשםיםס נתד -

up* וואס אעדוסםרי^ זײ זײ ארם װאם 
 ותלען לעכזנס םויזמד own אז זיי, ארט

 זיךף tpiprip צו םיםלעז די פארציחנן
 םאםענםאנע די כצױז אינםעחגםירם זיי

 נעםט ױניאז די נאםייליך, פרטסיטפן.
cun I ra צו םיםלען 9*ל *ן re r םייפצי־ 

irv פארלוי־ באלעבאטים. די פון •צאן 
tra פמ p םיר p w דדיי םםרייין איז»~v 

ר, f די « in םויירתר. און עקםזגלענץ
 אי־ באטעםםינט סויירי«ר, די 1ל«ממ די

ר tr זיי נאלמעלאכעם. 160 מ a p אוים־ 
ו מארבייט  ויי •לאן, *רינינןלן« אן מ

tr a p א טטיל דער אין אוים:עםאכם u p 
 װיםען נעצאזען און otrpwr טטנטראקטיכנ

m'י י  בור *ו אינדשםאנד ניטם דעען ז
o n  tn rew r מן אנ ארביינתר. םזןט ג

״ g ז n tp באלםזצא־ 80 אויםנעמלאםעז 
 גזד גײפם איז װניאן דןר פאר און

מז i *ו וױ אױסוחננ אנדןר PT בלי n 
ttrur̂ p סםרייה. א
 םארזווױיםעלםעז א tv פירם פירנמ די

i t  ■mar דער ברעכער. םםרייק סרינפן 
מגוגנ ■׳*ום׳ןר. א נעומזען איז זייעחנר חנ

 נעוועזען איז םיזאן לעצמער דער װי »זוי
 ויי־ סצאוסטאכער די און טלעכםער א זייער

 צום װי אזוי און אויםנעחוננערם, נען
 װא• <אר א פאראן כאר איז םיזאן םפריננ

 וועצען נעחןנקם, זיי האבען םאלנליך כען,
 הונ* פון נעטריבען םאכער, קלאופ די זיך

o* אנכאפעז נער, n  t רער םון אננאט 
סםרייק־בחןכער. ײערען און פירםע

 די םיט באםאנעז, דא סענען םיר נאר
 :׳פטות, שװאכע <אר א פון אויםנאםע

 םארנונ־ םעםם קלאוסםאכער די ענמהען
t n םטרייפ. אין

 נרויסע נעצײגם אויך האט פירםע די
 באװאוםטען א איינעם אויף האפענוננען

ttrpjre .םיהרער n n נעיועז איז חשבון 
o אריינסרינען װעצען זײ נוםער. א n 

ttrppo ,אײנםירען זײ װעלען םירער PPD־ 
ttr ,ריסם־ םעם א ארײנגעםען ארנײט? 
 די בחןכעז ארום אזוי און םיידצעך ליכע

o אויך אבער ױניאן. n  no האט <צאז 
o א אויםנעצאזען זיך ra n. ױניאן די 
ttrppo o אפצוסטא■?! נעצוננען איז n 

 י1היל צו נענוםען זײ האנען איצט םיחט*.
o n ט פאלים גאנצצן סונ ט ר א  פרי־ און ^
w־p”ioo יעחגר .Dii'opjren װאם n o 

 םשװאד. גאנצען א םון באװאכם ווערט
in איז װאס נאר  9 oi»>irn n n• -פא 
 פצאופם, פײן ניט נײם נטJre•ארםn צים
o טיט און n םון אנקוםען o n וחגט סיזאן 
 עם אז איבערציינען, ע:עצ םירםע די זיך

i םיט אנצופאננעז זיך נימם צוינם n 
ױניאז.

d pi םאנו־ איברינע די אםמצאכנם 
Dinirrepjre, אויי זיי װארטען o n אויס־ 

o פיז נאגנ n .םטרייפ op איברינ איז 
 םעמ־ nאונזע צו ערקצערעז צו םיר םאר

i אז בערם n א בצויז נימט איז םםרייפ 
i גענעז p«#־״ n סופירתר ttopp i n a 
i 1םא פײם א איז עם צענץ. n עפזים־ 
itore 1םי i n ם1םעםבע די און ױניאן 
מס  אייננע־ ני׳פם איצם ביו נאן־ האבען ו

o צאצט n סטתיפ םפעציעלעז opsre, ווע־ 
מט^נגונ־ גחןסטע די טאכען םוזעז לען  אנ
 םוז ױכיאן די אײנצאצען. נצייך און נען

t צו נעצם האבען n ^ * : ’B סטרייפם. די
i אייי n 1םי איניציאםױוע n■  o n* 

^ן ט1ס»ניזי1א pa צא?אצ םערם ײ ע  א ג
שאז1א םריױויציגע  אין ?אםיטע. »ניזיי

i n זיך באםייציגען פאםיגמ m ^ re re 
rpp i□־ ז.7צא?אצ אצע םוז n i איז i n 

i &ח ם׳פעגיםאן n .פאםיטע

p זיך האט פאםיטע די ir ו נענינמז* 
i n סים נײט.1א טםע טועז זײ ביים.1א 
ip i פון היצןי i n ר1 אונז איז פאסיםע> 

 tail ,oppsar 1■א א איצוםטאפעז צוננען
dp םאכען זײ אז סאודאכט א נעװעז איז 
 די עעפער. םטײיפענדע די 1םא בײם1א

 א זיך 1םא האט פאםיםע ארנאניזײשאן
 1•א א אן1סא איז עס פ:אנע.ואו ;רויסע

ip אפעז tp r םוזען װאם tpipn נ»גי־1א 
 טזעצען1םא װעט פאטיםע די אויב ט.1זי
 באנייסטעתנ^ 1דערזעצבע םיט בייט1א די

”t 1סי בײ איז P אונז אז ני׳פם, צװייםעצ 
פאר י1 נ«ניזירע:1א צו געצוננען װעם

.iPBpr ניט־ױניאז
ו װיצ ׳פצום צום  אלצ זוינעען אי
 הא־ 1צאםי .1ניײיא גציפציר א ם1םעםבע

inJPDip i אז םעז, n א זײן װעם 1יאה 
tptpdpp זוי i n פארגאננענעת

רעזאלוציע.
 און ג^אדםילד םיז ארבײטער די סיר,
 עווענױ, טעr»Kr 520 8 קצאוס נוםעגס

 אאגע־ איז װאס םיטינג א בײ יארק, נױ
 דעצעסבער, םקז10 חגם געװארעז הא^כמז

 באדאגקען ױניאן, אונזער םוץ אםיס איז
 דזמע• אונזער *א«, םון ארבײםער אאע םיר

 און נאגצער, ברודער םענעתשער, נעראא
 ברודער סענעדזעער, דיםטריקט אונזער
 ,1 5אסא5 םון םעגעדזעער אונזער םאזער,
 איײ ביזגעס אונזער אוז *יװײ, ברודער

 זיתר פאר קאמעגאיצע, ברודער דזמעגט,
 האגדיצונג גוטע זייער םאר ארבײט, גוטע
 צו מא• אונזער םאר געטאן האבעז זײ װאס

 אונםער־ זיכערען א םון איהם ראטעװעז
נאנג

.1 אאס. םשערםאן סיגעל, ה.

.1 יצאקאצ םקולניק, ם.
.9 לאקאיצ קארמעל, אב.
.35 ̂אהאל אותריטץ, ב.

!דרעםמאכער
 צא?«צ םון מעםבערם נעװעזענע «צע
 איצם זיר )p:pp )י. וי• נ. צ. א. 22

. מאניפעססt'ore באנוצען
 םאצ־ אצם זיך אנשליםעז צוריה און

באויז םאר םעםבערס שטעגדיגע

$ 5 1 1 5
םעםם דער ט םאני ײ  דעם אױם נ

אנואר, םעז31  1932 י
מ געװעזענע בע ם  tippDia םוזען םע
t״n p ביכצאך. אצטע

 באארד עהזעשטיװ
י. װ. נ. ל. א. 22 לאקאל
.tampers םארנאלים, גײטען

.iponppo בלױטםײן, ם.

GERECHTIGKEIT (Justice)
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 ™noo צ8ר געצוואונגענעי דער
i שי'* ףי פון סטרײק

דרעםמאכער
 דרעסםאכער די
אוגםאר־ ז י א

םיידיציך.
 דאס — לאםענ<ןײט6אנט? און אײניגסײט

 די םאר ד.וי»ט־באדינגונגען צװיי די זײגעז
 און סטרייס, זײער געווינען צו דרעסםאכער

 גע־ איחם וועאען זײ אז זיכער, זײגען םיד
וױגען.
 זייערע אין אלץ טוען סאםוניםטעז די
 וײ םון אײניגקײט די ברקכען צו כחות

 געװעהנ־ זייער איז דאס אבער דרעסמאכער,
 און כרעכער ױניאן פון טאקטיס ציכע

 וױיסען דרעםםאכער די און םטרײס־ברעכער
 גיט זײ םון זיך לאזעז און גוט גאנץ עם

 אזוי זײנען ?אםוגיםטען די פארםיהחגן.
 סטרײס־ברעכערײ, זייער אין געזונקען טיף
 םיט שאנטראתטען אונטער ערייבען זײ אז

 שענדליכ־ די אויף דרעם־םאנוםעקםמורערם
 אײן םים האבען זײ באדינגונגען. סטע

 ־1א אן אונטערנעשריבען םאגוםעסט^מורע״
 הרײ זאצען םינימערם ווע^:ען צוים םאך,

 עקזא־ און װאך א דאצאר 17 באויז נען
 איי־ איז א^יין דאם ה»לאו/ 16 םינערס
 דרעסםאכער די באװײזען צו גענונ געג^יך

 זיי־ קאםוניסטען די געםאהר א םאר װאס
זײ• םון וױיכעז דארםען זײ וױ און נען

 אצע פאראײניגען םוזען דרעסםאכער די
r i m וואם קאםן*, גרויסען דעם אין כחות 

 געװארען ארויםגעצזואוגגען זײ אוי* איז
םאנוםעקכדשורערם. די פון

 די און דרעסםאכער די םון ױגיאן די
 זייער אננעמטרענגט האבעז אינכתרנעשאנאא

 וואס סאנםערענצען, די אין געדולד גאנצע
 אםאםיאיחסזאנם די םיט געהאם האבען זײ
 םריד־ א צו סוםען צו כדי באסעס, די םון

 גים חאם עם אבער םארמםענדיגונג, איכער
 ירעזידענם וױ איז אט און נעהא^םען,
 ווערטער ?ורצע אין איבער גימ עלעזינגער

 זײנען דרעםםאכער די אזוי װי *אגע די
סטרייק: דעם צו געװארזגן געצװאונגעז

 צװישען אגריםענם סאלעסטױוער *דער
 בא־ דריי זײ םים אינטערנעשאגאל אונזער

 טרייד דרעם דעם אין אסאסיאײעאנס סעם
 נעענדיגט זיך האם וועאכער יארס, נױ םון

געווארען פא^עננערם איז טאנאט, לעצטען

 יאנואר. םאנאט דעם םון סוף דעם צו ביז
 גע־ דעם םים געװארען געטאן איז דאס

 הא- װע^ען צדדים םיר די װען אז דאנ^
 זײ װעט קאגםערירעז, צו צײט םעהר בען

 נײעם « אויסצוארבײטען געיצינגען םיילײכט
 םארםיידען צו און אגריםענט קא^עסטיזוען

אינדוסטריזג דער אין םטרײס דזעעגעראצ א
 אבער, זיך, האם האםנונג דיזער םון
 קאנםערענצען, די אויסגעיצאזען. גארניט
 אפגעהאיצטען האם ױניאן אונזער װעיצכע

 גע־ נים האבען אסאסיאײשאגם, די םיט
ם»טען.5רעזו געװינשטע די בראכט

 עט־ ארויסגעמטעאט האם ױגיאן אונזער
 נעבראכט האבעז םיר םאדערונגען. *יכע

 ארביי־ אונזערע אז באוױיזע, און םאקטען
הונגער־צויז. א םאר ארבײטען טער

 אםא־ באסעס די םיז םארשטעהער די
 אר־ די אז צוגעגעבעז, האבען סיאײשאגם

 פרייזען איצםיגע די םון קענען בײטער
 האבען זײ אבער םאכען, גיט אעבען קײן
 איז אז געסטראשעט, צײט דערזעיצבער אין

 איצםיגע די ו5אםי זײ װעיצען צוסונםט דער
צאהאען. ניט אויך פרײזען נידעריגע

 פריײ נידעריגערע גאך ביצויז ניט און
 זאנחגרן צוקוגםם, דער םאר זײ װייצען זען

 זײערע רעארגאניזירען צו רעכט דאם אויך
 ארויסצואװארםען און יאהר אצע שעפער

 און ארבײטער. זײערע םון פראצענט צעהז
 זיי וױלען םאראנדהעם נײע נאך און נאך

 נ־ ו א !שעפער זײערע אין אײנםיהרען
 ענט־ זיך זײ האכען םאדערונגען ע ר v ז

םארהאנדאעז. צו אםיצו זאגט
 קײן אויף װעט אינטערנעשאגאא אונזער

 דורכצוםיה־ באסעס די ער׳צויבען ניט 5ם»
 אוגטערדריקונג םון פיצענער זײעדע רען
 אוכד איצטיגע די אונטער וױ אזוי אוז

 װירקזאםערער קײן ניטא איז שטעגדעז
 די םון חגכטען די םארטײדיגען צו םיטעא

 הא־ סטריי?, דזשענעראא » װי ארבײטער
 דעם אינדארסירען צו באשיצאסען םיר בען

 דחגס״ אונזער וועלכעז סטרײק, דזשענערא^
 באשלאסצן האם באארד דזשאינם םאכער

ארויסצורוםעז״.
 דער נעותז אלזא, איז, םטרײס דמר

 דרעס־ וײ וועאכען םאר םיטע^ אײגצמער
 זיי ארן געםעז געסענט זיך האבען םאכער

געוױנען. םטרייק דעם דעריבער סוזעז

צר דער פאדערונגען די
איז ד נ * ט ש דרעסםאכער די פון

דרעם־אינ־ דער
 שאעזיננער •רעזידעגט םון ווערם דוסטריע

 סורצע םאיצגעגדע די אין כאראקטעריזירט
:װערטער
 ארום דא זײנען יארס נױ גרי״םער ״אין

 וועלכע םון שעסער, דרעם טויזענם דרײ
̂םם א וױ ווענינער גיט  םולען אין זיינמן, הע

 דאס שעפער. סוועם װארם, םון זינעז
 אר־ עם װאו שאפקעם, אויטסאיד זײגען

 וואו און ארבײםער 15 ביז 8 םון בייטעז
 קײן םון •רייזען, סיי\ םון ניט וױיסט מען

 רעגולאציא• אנדערע סײן םון ארן שםונדען
 באסעם די װאו שאפקעם, זײנעז דאם נען.

 אר־ די װאו און װילעז זײ װיםיל צאהלעז
 עם^ימדאוךםוםציג ארבײטען םוזען בײטער

 412 זיתרע פארדינען צו װאך א שםוגדען
 זיײ שאפקעס דיזע םון צאהל גרעסטע די

 און כת8 צװישען םאגהעםעז, אין נען
 מע9 און מע6 צװישען און סמריטען טע35

עווענױם.
? שעפער דיזע ארבײמען וועםעז םאר

 זיי גיט וואס יעדען םאר ארבײטען זײ
 דעם גאך יאהרעז, צוױי םאר ארבײט.

 הונחגרט אײניגע זײנען םםרייס, דזשענעראא
 די און ביזגעס, פון ארוים כע5אזע שעפער

 געארבײט האבען םארבאימנז זײנען װאס
 דזשאבערס, און םאגוםעקםשורערם פאר
 אגריםענםס קײן געהאם ניט האכען װאס
 אבער זײנען עם וועז ױניאז. דער םיט

 די זיר האבען םאנאטען, עטליכע אוועק
 ױניאן־תשא• און ױניאךםאנוםעסכמזורערס

 נים־ױגיאן די אויזי געוחגז םתקנא בערס
 *־m ניט־ױניאז און םאגוםעקטשורערם

 צו אגנעםאגגעז אויך האבען און בערס
 טראץ שעיער, דיזע אין ארבײט םאכעז

 די אז ױניאז, דער םים אגריםענם זייער
̂כע םיט זאלען  «ו חאבען ניט שעמר אזע
ט*ז♦

 פון צאזזצ n דערגרייכם הײנם־צױםאנ
 הונדערם, דרייצעהן שע«ער סוחגם אזעלכע

 מםונ־ און וױידזשעם אנבאלאנגם וואם איז
 נראה געװיםעז א צו ביז זיי, וײנעז דעז,

אינדוסםרחג דער אין םאןמעבער די
 *ר־ די םון סצלח וײ זײגעז שע«ער דיזע

אר• אנמםענדיגערע די םון און בײטער


