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on דער אין פאםירונגען אה m * m
ױניאן קלאזקםאכער

קיחמנער, ם. טון
י»י*\. ײ• .1 י• *• \\ײגז־%וזזיוזוי

p װי ir פון לעזער די םאר גאװאוסט 
m ,אי־ איצם סיר לעבען .נזנדעכםממיים״ 
 םאנר אונזערע הריזים. ׳*סייתל א מר

tra p  o im rc w c אז אייננעחנדט, ױך 
עכםע איצםינע די אויסנומז tpsip זיי  ̂ז

i «ן tram •םור און זיים n און ױניאן 
 די םים ם*ז צו האנד טריי* א מיימן

 אליץ, גאר ווילען זײ װאס קצאמםאמר
 אר־ די אח tppnr די נא׳אםימז א<יח

בייטם־מםונחנן.
 אונזעחנ tpoip אוים, וױיזט op ווי

 דער פון נעאערעגם ניעם גאר באצעבאםים
 או אצץ נאך חגנתעז זיי םארנאגגענהייס.

 הפסר אויך איצם זימעז םאמר קלאוק די
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, איז גענארט זיך חאמן זיי אז .porn 

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 אעדוסםר̂י 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 rer םייפצי־ 

irv פארלוי־ באלעבאטים. די פון •צאן 
tra פמ p םיר pw דדיי םםרייין איז»~v 

ר, םויירתר. און עקםזגלענץ fin די «
 אי־ באטעםםינט סויירי«ר, די 1ל«ממ די

tra זיי נאלמעלאכעם. 160 מר p אוים־ 
ו מארבייט  ויי •לאן, *רינינןלן« אן מ

tra 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 ארביינתר. םזןט גאנמן

״  באלםזצא־ 80 אויםנעמלאםעז gntp ז
 גזד גײפם איז װניאן דןר פאר און

P בלימז T ו וױ אױסוחננ אנדןר* i n 
ttrur̂ p סםרייה. א
 םארזווױיםעלםעז א tv פירם פירנמ די

it  ■mar דער ברעכער. םםרייק סרינפן 
■׳*ום׳ןר. א נעומזען איז זייעחנר חנמגוגנ

 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־ 
t t r ,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 פרי־ און ^ארטסונט פאלים גאנצצן 
D װאם ii'opjren. יעחגר p” ioo־w n o 

 םשװאד. גאנצען א םון באװאכם ווערט
i איז װאס נאר n  9 o i»> 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 p i םאנו־ איברינע די אםמצאכנם 
D inirrepjre, 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 in a 
i 1םא פײם א איז עם צענץ. n עפזים־ 
itore 1םי i n ם1םעםבע די און ױניאן 
 אייננע־ ני׳פם איצם ביו נאן־ האבען ומס

o צאצט n סטתיפ םפעציעלעז opsre, ווע־ 
 אנמט^נגונ־ גחןסטע די טאכען םוזעז לען
 םוז ױכיאן די אײנצאצען. נצייך און נען

tn צו נעצם האבען ^ * : ’ B סטרייפם. די
i אייי n 1םי איניציאםױוע n ■  o n* 

^ן ט1ס»ניזי1א pa צא?אצ םערם עײ  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
 אלצ זוינעען איו װיצ ׳פצום צום
 הא־ 1צאםי .1ניײיא גציפציר א ם1םעםבע

in אז םעז, JPD ip  i n א זײן װעם 1יאה 
tptpdpp זוי i n פארגאננענעת

ע. צי לו א עז ר
 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.
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 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 $5115
 דעם אױם נײט םאניםעםם דער

 1932 יאנואר, םעז31
 tippDia םוזען םעםבעמ געװעזענע
t״n p ביכצאך. אצטע
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עי דער ענ ג אונ צוו ע  ™noo צ8ר ג
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 5»ם
 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

ען די אדערונג ר דער פ צ
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
ױ ווענינער גיט ̂םם א ו  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
ײ שאפקעס דיזע םון צאהל גרעסטע די  זי

 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 אז̂ע
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
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 ביז־ םון ארױס םרייבען ויי נייסם־ממר.
 סאגוםעתםעורערם לצתמיטינתים די מם
h תסאבעדס און r װאם אריין ברעננען 

 די צװײמן צלענד און ארינמײס םעהר
ארבייסצר״.

o «יז 1אי n םאדע־ די ארויס דרימען 
 ארויםמד»םצלס האס ימיאן די ױאס רוננען,

 דורך נעוױנען צו opnwRa זי װאם און
 k־ םםר̂ײ חנם

o ימיאן די u n ip:
1( tn ro rw m t וויי־ עםונדען, גליימ 

o w n לע אין גאדינגוננען ארבייטם און« 
ro דרעם ro.ר
 םאר םסײצם םיגיםום איינפיחרען )3

P און װאך אצע 'o r מ ארבײטער  זאלען כע5ו
tru rrm o צו עכירות םיט ארבײכמר די 

צעבען. אג׳פסעגדיגען אן םאכצז
 אוייי םיםםעם א איינצוסםזנלען )3

 װאס עטיידארבייםער, סאר פרייזען םצםלזנז
 ןקעלהאפטען איצםינען tun אפ׳צאפען זאל

 ־r« פאר ויר ארוםרייסען און זיך דיגמן
o אנססאס אײנמסעלעז נים. n סכל׳־ א 

 •רייזען, באשםיםען צו סיססעם דינזןץ
im זאל ותלכע n y צוױ־ סאנהורענץ די 

ארבײםער. און ארגייגמר אתז
 דדעם־ תחנן איז אײנצדפםיל׳נז )4
mtm ארבײםם־ ־מסונדימ40 ־טאנינע,6 די
יתיד•
t םארזימרען )5 n r םים ארבייםער 

 גיס איהם זאל באם חנר m דדיאב, זײן
m n םארנלוסט איהם װען *ותקיפימן 

’ ייי•
פארזיכערונג. ארבײטסלאזע ס)
 ניט זאל םאנופעתםאוחנר קיין )7

 אויססאיד אין ארביים קײן ארויסאױקצן
iw v חא־ ארבייטער אינסײד די סייחנז 

מז '־ ארבײגג מנונ .
8( un irop rouuo  u n r רדצא־ און

 םאר פאראנםװארםליך ויק זאל מד
 די איז באדעגוגמן די אוז םםאנדארדם

w *אנםרא*םיע rארביים זייער װאו ׳ 
מנסאככג וחנרם

 שוחד א זײי ייעם עס אז וױיסען, םיר
 אז אײה וױיסען סיר אמר קאםף, רער

 םון וואפעז שםארקסםע די איז אידגקייס
̂וס ארבייפחנר, די  אלע בײקוםעז אאן וו

 מוחנר־ חנם געזױנאז און ׳•וחנריגאײמן
fyoo .*חד דארםען דרעםםאכעד די תאסז 

iw אק חאמז רימר n גרויסעז זיחװי ײיז 
 איײ םעהר וחוס :ז*ד איק ב*ויז קא̂ס

 מםאר־ א און נויעםערע א וחוס איז נימיים
מיןן קוחנ ô זיג דעי און י r \זימנר. ױי

ע די אג ץ ל U א H אינסנאר די 
ט אינ ש ח־ ח א א  חנם םון לירונג ב

ער כ מ קנ או ל באאוד דדפאינט ק
אן ץ װני װ א ק נ אר פי פח י פלאיפ• י

 איז ױניאז םאנפר
 מנםראמנן נים טאל ראט תאט יארפ גיז

 »לז וױ כאראפטפד םוב׳דימן ױם אזא
 וױ םרויערמ trim גימר איז ov 3טא
 וואס אויזי פוקננדיג גים םוב׳דיג, יום
מן באםיהם ױך חאם סיז ױס 8 אנזונע

o זוי אויסזעהן, טוב׳דינען r םאר פאסט 
נעלענענחײט. אזא

jm גיט װאלטען םיר tr im אפםיםים־
 ענדליר מעם or אז נלויבעז״ צו נפגונ םי׳פ

t r im  tro » rr< אין תארםאניע טיטינע ױ 
 tv געזאנם, סיר וואלםען באארד, דד»אינם

i ה«סט א איז *ומטאנד חגר r r ’onp.
 פינאנציעלץ די אויסלאזעז tr^ni סיו

 םא־ איצםימן tun אין ותלען םיר לאנזג
 װארפען. ניט מולד זײ פיינעם אוין* נמנט

 •1אוי טולד די װארםעז מםצר וועלען סיר
 םיר אם̂ו ציינג בינתחנר מלעכטער דצר

 צוטטאנד םינאנציצלער חנר או נלויבען,
tr װאלט באארד דדצאינם פון im סך א 

 ovooupr וואלט איהם אין ווען בעםצר,
 צוזא־ װאלטען אלע וזען הארםאניצ״ מעהר

 נעםאן און כחות ױ אננעטםרזןננט םעז
tw זיי וואם אלץ rP צו בעסער לאנע רי 

 צוטטאנד קריםי׳מר דער אמר םאמז.
 נתהר פיל זיד op’־n באארד חטאינם םון

 צוריםענ?ײם. אינצרליכער זיין אין אוים
 אוגגע־ דער צו מםיהרט האם דאם איז

 םון אינםםאלירוננ די אז לאנ?, ותהנליכצר
 חנר אהן פאדנצפוסצן איז באארו דזטאינם

 נמנזד דז׳מנע־אל tun no אעטסאלירוגנ
u rmבאארד, חעאינם דעם םון ־ 
 איינ־ איז וחנלמר נאנלצר, ברודצר וױיל

o פאר געװארען נעוועהלם עםיםיג n ,אסס 
ױ אגצונצםען איהם אפנצזאנט זיך האם  ו
 םאר־ זײנען װאם לאקאלם, r ל א לאמ

 איהם ויעלען באארד, דזמאינט אין םראםען
 קאאפצראציצ פולע זייער םאתיכצרען נים
ארגײגג זײן איז

 קיין רערצעהלען ניט דא דארםען םיר
 ווייסעז פלאופםאמר די איינצצלהײנמן.

o װאם r איז זיך םום u rn .םיר ױגיאן 
o אז זאמן״ בלויז דא וױלען r איז לינט 

 לא־ םון םיהחנר איצםינצ די םון מנד די
 צו mo א םאכעז צו 9 לאפאל און 1 פאל
o n 1אי צוססאנד פריטימען איצסינען 

 טאן or סוזען זײ איז באארו דזמאינם
ײ גיכער. װאס o ז r tm o די אין םאן 

 זײ װאס תלאופםאמר, די םון אינטצרעםען
םארסרעסען.

פאנאנדערפליי־ ניט זיד דא ומלזנן סיד
 די םון קרױודצם און םצנות די אויב מן

 זײנען 9 לאפאל און 1 לאפאל םון םיהרער
 אבער םזגנען זיי גיגג ארער נערןכנמ

 אננצנונתנצ אלע לויס אז ואך, אײן װיםזנן
 נױנ־ א tr« רעםא?ראסיע פון נעזעצען
o«nun וױלזנן איהר ארויפצוױנמן נים 

u אויו• n 1 לאפאל און םאיאריגמנג 
 איז םיגאריטעס א דאר זיינען 9 לאפאל און

 צזנה־ נים זאל tro וױ באארד״ חמאינם
ש»ן. גיס זאל tro וױ און לצז רז

U און סלןזינגער ■רעזידענם Rsrvro 
o אין האמז דובינםקי n n  ru m ײ  נ

u n םענליו וױ סלאר אזוי אינםסאלירוע 
 סלןזיד פרעזידןנם ארויסגעבראכ̂ב ראם
uo אין האם tm iru u  ru n  rn די 

 ,9 לאקאל און 1 לאקאל םוז םארטרענמר
פיוד לאקאלם רי איז ייד ביי אליח די אז

tn םינא• די או אזוי, אויר דאר ויר ױי

u אוננתרזוארםען זיך trtio רינמס n םא־ 
יאריטעט.

u וױלען םיר ro n n הא- און נלױבען 
tro, לא• 1אי 1 לא«יל 11« םיחרער די אז 
u איננמרעסען די אין װזןלען 9 ?אל n  tie 

ו נעבען ױניאן ן י י  צו פאאפעראצת לצ1ם ו
u n n o ,אײטױלימן זאל ער אז נאנלער 

o די איבערצונעםען o u ru n n ’o םיז o n 
ן די אנסאננצן ן1א באארד דזעאינס תו  עו

 ?לאו?םאכער די צוטײיםען םיז ארבײם
o 1צ ױניאן n גרויםען iovp,» איהר װאם 

’o עסליכע 1אי םאר סנמהט tenn .ארום 
n אז אוז n n n םעהינער א איז נאנלער 

 סאי אכטוננ םאי םארדינט װאס םיהרער
אײנעסיניג אלע דאד זײנען םתיעז1צ

ע 8 אצי טר ם אנ מ ע  נעםייג־ רn ד
ט פמ ײ ק ג ײני  םי־ סאםטליכער א

ם איז \ואם טינג סאמח. צו
 גזד אפגעהאיצטעז

 םון יצאסאיצם סיצאוסמאכער ע5אי םון װארעז
 אײנעםיפדגער דער כםעט און יארס, נױ

̂וצאר 15 םון מטייער א םאר באשאום  ד
 קוםענדיגעז דעם םון צותקען די פאר

̂ד גוטע אוגז גיט קאםוי, סצאוקםאכער  ה
 םאר- זײן וחנאעז כוחות אאע אז פענונגען,
 ױניאן דער םיז רוױ חןר ותן אײניגם,

סוםען. וועם
 סא״ 7 די בצויז הןובען געגען געעטיםט

 םון םיטגצידער עסזעקוםױוע םוגיםםימע
 םון סאםוניםטעז צוױי די און 9 5אקא5

 איז עם נאםיראיך. איז דאס .1 צאקאא
̂יגע די דאך  סא־ די םון אויםגאבע היי

 די ברעכעז צו ױגיאנם די אין םזניםטען
 צו זײ און ארבײםזגר די םון אײניגקײם

̂יזירען.  האם םאל דעם אין אבער דעםארא
 אין קאאוסםאכער די םון אײניגסײם די זיך

 קאםוי גרויםעז זײער צו צוגרייםונג דער
 דורך ארױםגעזעהן בעםער םיא נאך זיך
פםיםעז. קאםוניםםימע 9 די  האם עם געגע̂ן

 פראםעםיאנעצע די אויםער אז געוױזען,
ײ אײניגהײם, םון מםערער און בדעכער  זי

 געהן צו אײניג םאכער סאאוס אצע נעז
 אלע בוײיננעז צו און קאםןי איז צוזאסעז
קאםוי. דעם געוױנען צו סרבגות גויםיגע
 דער אז וױגשעז, אבער װא^םען םיר

 אויםדריקען זיך 5זא אײניגקײם םון גײםם
 ווערען וואם םארבארייםוגגעז, אצע אין

 קוםענדיגען נרויםען דעם צו געםאכט
.̂  זײנען װאם חדמים, עםצימ די סאם

 אגדײ איצםיגער דער ביז איבערגעבציבעז
 וועם םאגוםעקטמודערם די םים םעגם

 צוגדייםוגגם־ פאקםימ זײגען אויםגצהן,
 דארפען ותצען עם קאסף. פון חדמים

 אנשםרענגוגגעז, גרויסע ווערען געםאכם
 » ווערען דורכנעםירם םוזען וועם עם

 םעםינ־ ארגאניזאציאנם ברייםע גרויםזס
 פאראייניגנמנ נויםיג זײמנז דערצו און קײם
 צוזאכתנאר־ הארםאנחצע א און כחות

 פאר האצםען דאר\י יעדער און בײםומ
דעם. אין םיםצוהעצפעז םאיכם הייליגע זיח

3 ט י י ז̂׳י< ^1932 £עכרו«ר,

פארבײגעהענדינ
ן פון ו י ב ! •

 סטרײק״? ״דזשענױאין א עס םיינט װאס
 וועצ־ קאאױןםאכער, ברודער א םיך םרעגט

 אאצ־ םוז רעדאסטאר א אז גאויבם, כער
 סםרייק״ ״דזשענױאיז א — װיסען. דינג

 עכטער אםת׳ער, אן םײנם איך, ענםםער
 םים צוםרידען נים אבער ער איז סטרײס.

 םיינט ״דזעענױאין״ װאס ענטפער. םיין
 םיר. ער זאגם א^יין, איר וױיס צנגאיע אין

 שוין םיך האם םען װיסען. צו צײם ׳&ייז
 אבער אמעריקא. איז גענארט9א םאא געגוג
 םיינמ עם װאם װיסעז וועאעז װאאט איר
 עם וואם און םםרײס עכםער אםת׳עה אן

 עכטען אז צוױשען אונטערשײד דער איז
 אםת׳ער, »ן עכטען. קײן ניט און םטרײס
 ערסצערען אז איר םאע סטריײן... עכםער

 ־ אן איז <ואס pptso אפ. זיך ממעא און
סםרייק? עכםער
 איז םםרייקען אין »ז זאגען, דארף איך

 גרוײ איבעריגם סײז ניט ערםאהרונג םיין
 געםמרייקם אעבען םיין איז דאב איך םע.

 קען איך וואם אצץ און מאל, אײן באויז
 שעהג־ און בעסטער דער אז איז, זאגען
 זיג־ זײן איז סםרײש א םון םאמעגם םטער

 געקוםען דאן בי\ איך און י,1סו ריימגר
 גזד װאצם עס אז איגערצײטנג, דער צו

 נעהענם וואצם כמן ווען ׳נום זעהר ווען
םא^ ^גצםען זײן םון םםרײס א אנםאנגעז

 דער םון םצוה סײז נים איז םטרייסעז
 םאציאציםטישער יןײן ניט אויך און תורה

 די םיז איעער איז םםרײ<ןעז געבאכג
 קאםוי דעם אין איבצען יכע5אונםארםייד

 צעבען. בעםערעז א פאר ארבײטער די פון
 פארגעניגען, צוציב ניט םמרײקען ארביימער

 וואצ־ ארבײםער די ווען גויכ^ צוציב גאר
 םאדערונגען דתרע געװינען קענען םעז

 נים זיי וואצטעז אופן םרידציכעז א אױזי
 בעסםע זײ אז איז, םאקם דער סםוײיסען.
 געםמרײתכת נים די ןײנען םםרייקם

באצעבא״ די ווען הייסם, עם סםוײיקס.

G E R E C H TIG K E IT
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 אר־ די םון םאדערונגעז די נאך גיבען טים
 א םאר טורא האבען זײ וױיצ בײטער,
סטרײק.
עכ־ אן אז זאגען, דעריבער װאצט איך

 איז סםרײס ״דזעענױאיזיי א סטרייס, טער
 םאר צוועק, דעם דינט װאם אזעצכער,

 און געווארען גערוםען איז ער וחגצכען
 און ענעצערעז א װאס ברענגם וועצכער

 םםריי־ די םאר רעזוצטאם במםערען א וואס
000קער.

 האם <ןצאוקםאכער ברודער דער ווען און
i זיך צאז איך אז געזעהן, r r n ער האט 

 זאצ איך עםוואס, נאך געבעטעז םיד עוין
 איז עם וואם ערקצעחנן נעםציך איהם
 ךער איז רעכמס איז עם װאס און צינקם

 נע־ ער האמ ״ער זאגם אםאצ, ױניאן.
^ ער אז םיינם, ױי  ער איז איצםער אבער ו

 אין זיינען אםאל צוםוםעצם. גאנצעז אין
ױי בצויז געווען ױגיאן דער  א צדדים, צו

 םען האם צד. צינמר א און צד רעכנתר
 װאס םאנאנתנרקצײבען זיך געקענם צײכם

 זיי, צװישעז Tיrאונםער־ דער איז עס
 צדדינ^ סך א פאראז זײנעז אבער איצט

 וחנניג־ םאדאז ױניאן דער אין זײנען עם
 סאציאציס־ — רעכםע צוױיערצײ םםענם

 עס און רעככמג םתם און רעכםע םימ
 צינ־ חײיערציי ורעגיגםםענס םאראז זײנען

 צינ־ םאציאציסםימ און אנארכיםםיע — סע
 סםאציניס־ און צינקע צאווסםאניםםימע קזג

 אונ־ דער ״אצזא איז, וואם צינהע. םישע
? פראנדאםזנז זייערע אין םערזצייד
 איה̂נ איך ענםפזנר jav וױיס איך ווען

 םיר זאצ סען אז געםאדעוי̂כ איך וואצט
 גרעס־ דער אין פדאםעםאר א פאר םאכען

אוגױוערזיםעג^ אםעריקאנער םער
ססס

תאארקםא־ דעם פאר וױכםינסםע דאס
אז םרײד אצע אין כער  *ראנראסעץ יוני
 קעמן און ארביים האבען זאצ עד אז יאיז

 צזד םענמלימן אנשכמננדיתז, אן םאכעז
 מצאױד א׳לע אוז ארבײע זיק םון בען

מ איז •ארםײ וועצכער צו םאכער, רו  זיי נ
 אײמסיםי^ זײמנז באצאנבען, נים זאצען

 העבערע און ארבייססםאג קירצזנרער » אז
ױ בעסער איז שכירות  לעגגערער א ו

 זײ מכירודג ערעגײזעדגי און בײםס־סאג
ױ בצויז איז םראנע I צס םען קרינם ו

 דזנר ®וץ םראמ א זיק זאל דאס ווען
 זײן צנםסעד דער װןולס צוהונפם וױיםעד

 םען הלא״־זזי: » איז קודצער גאנץ א
 כאסעם וײ םין שעאזנר די צומםען ותם
 אר־ די צז איבעתעבאן זײ מעם םען און

 וחד ײד האנדזנ׳צם עם וחנז אבער בייםער.
 הוד־ אזא נעמן צו מזוער איז הײנם מן
ר ענםםקד, קצארען איז צען  ,ד רער ו

םוזען *סעוײסא, איז היעם איז שכמנד

 צר קאםוניסםען םםאציניםםישע די אםיצו
 דא גאך — קעז פארצויםיג »ז יגעבען

 באצזגבא־ די םון שעפער דײ צונעכמנן ניט
 איצ־ דעם איז גיכג צאזען די וױיצ םים,

 אזוי װי םראגע א נאר איז מאםענט טינען
ארבײכג סריגען איבערהויפם קען םען

 ארגאניזאצי^ אן איז ױניאן טוײיד א
ױ םריהער םוז וואם  רעכענ^ זיך אצץ ו
 שריײ סאםענם. םון באדינגוננען די םים
 צס וחנן בפרם צײכ̂כ איז פראגראםען בען
ר איז ןױים און ארבײם קײן ניםא איז » 
 א איצם דען עם איז אבער סך. א ראן

 אנשריײ פאפיר אױם׳ן סען עם ווער םדאנע
 איז פראגע די ? פראנראם בעסזגרע » בען
 בזד זײ דורך איצם םען םיהרט אזוי וױ

פראגראם? סערע
 אוד־ ױם איבערהויים םען קען אגב
 הצענערע אדער גרעסערע די םון םייצען

 שכמלם ױניאן םרזניד א וואם םאדערונגען,
 צינ^ אדער רעכם איז זי אויב ארוים,

רעוואצוציאנער. אדער סאנסערוואםיװ
 קאנ־ גאנץ אסעריקא אין פאראן !ײנען

 ארוים שםעצזנן וואס ױניאנם סערוואםיווע
 אק םאראז און םאדעדועען גרויסע זעהר

 װאס ױניאננ^ פראנרעםױוע גאנץ אסעדיקא
 פאדערוגבען. קצזגנערע סך א ארויס שםעצען

 דעם באדינגוננען. די םון אס העננס עם
 ײניאנם אסערייקאנעד די םעז םוז תרעדים
 אז מנזעהן, נאד האבען די װען »ז מבען,

 דיי האבזנז פאסענדזנר א איז םאטענם וער
 גײא שםעלען צו אויסנענזצם גצייך איהם

 מיימד באיצזנבאכד̂כ די צו פאדערוגנען
די באשוצדימנן, גיס ויכעד װעם

 םות־ וײ ®ח ®צאסםערעד, די ®יז ױגיאגם
p ארבײםעד אגדערע די פיז און רער c 
ײ אז בוי־אינדדםםדיז^ דער  נים האבצז ז

 בזי־ דזנם פון סאסענם דעם אויסנעגוצם
 צד־ יאהד עםליבע כדם האט װאס פיבער,

אםעריקא. נאנץ אררםנעכאסם ריק
 תאגםערורא־ צוױשען אוגכהנרשייד דזגר

 ציגם ױניאנם דאדיקאצע און ױניאנם םיות
 װאס םאדערדנמן, סאסעבסאנע די אין נים
 נאד באצעבאסי̂כ די צז ארױס שםקצעז זיי

 מד אצמםיינעם דזנם אױ^ קמ דחנר אין
 בארחננתג ירניאז םדזױד דצד ראהכמנר

 האנםערדדא־י דזנם פאר ציצזנן, איזזרזן אוץ
 ממד די זיך שעאט װניאניסס םרײד כזיװעז

 דמד םים אדיס באוחגטגג ארבייסער צע
̂ן* סדײד  אר דער איהם בײ איז זי ירנ
 פו״גײס^ דזנר *ץ םזוי דזנד און פאנג

tSsw rao םדײד ראדיקאצזנז דאם בײ בעת 
̂ן סחײד די אמ יוניאגיסם  9 בצדיז ידני

 אוץ באיזעגוע ארבייםעד דזנד םיל
 ד׳י םיס יעאבסהאר אין ווידקמן דארןי װאס

ow ®אד םײלעז. אגדערע rgLii#  ran, 
 ירניאן םרייד רײ r»« יחניאכיסם םד׳ייד ווזןן

צאמ די «ד םיסע׳צ א בלויז

 ידלי םױ־יד •יץ ידניאניסם םרייד האלען
 can פאר ביצדי׳ן ניס •יז זיי םעהד. ®יצ יאן

איהדע פדן צאגזג דיי פארבאספרען צז צזחמ

צו צוחמ
9



w מו מ ®־בײטען קענעז m װ
טענש 8 וד לעבען און םענש »וד

מין סון א ש ח ענ ער ב עזינג ל ש
א\ װןןירןזרגז גלזרגזזוסי לײדיס *עסזרוזאאואר מ־זוידצוס י»י

 נמותז וימען יאחר צודי אע*גת די
 דער אינדוםםריען. *לע איז מלזכטע זזנחר

m חאם מריזיס u  Dtp iro«r»w צ«נר 
 אדיינ־ אינדוםטריע חנחנד איז חאם »ון

 אבער כאאס. jמרעקלימ ן נעכראכם
 :ים נאאס דער אינמםםריע-איז סײן אין

 איגדוס־ מצייחנר חנר אין װי נרוים *זױ
jm o אזױ זײנזגן אינדוםםריזנ קייז אין 

 גים םאגוםעקטשורערס מדזמיטיםיים פי?
 און וואנם״, צום מװארעז ״צונמסארם

op נזסװואונ־ םיצ *זוי נעוועז נים זיימן 
 אין וױ באגתראםען פריװױצינע און ממנ
u n אינדוסםריזג קצ״חנר

 קצייחגר־ די וױיל דערפאר, איז דאם
 דעם םוז בצױז נים <ײדעם אינדזסטריע

 מצעכםער אצמםיימר חנר אן פריזיפ,
־ ן ו א אויר זאגחט־ז *ײם, ס ו י ו ו ו  

ך י צ נ ן uw די «ן ו rojm o.־
no דחנם 9000 די uwnr* נױ אין 

 די װאו םזועם־זחנמר, 1300 זײממ יארס
 װאו און וױצען די װאם une נאסץצאך

 אר־ צו ממוואומען זיינעז ארבייםער די
 K שםונדען פופציג און עםליכע בייםעז

•וואלך מהן, jw •• ̂ין• ■
 נים אױך זיי פארדינעז דאס און דאצאר.

 יאהר. אין םאגאט?ן עטציכע וױ םעהר
40 איחרע םים אינדוםטריז רראסי די

A A Â A A A4  A  A A A A Aa AA AÂ Â AM^AA|A|A4 jL  p*p חאבען נים דארף ארביימער םויזעגד
ד י י ד ד שעפעד. 8000 נ ו ו י ו ם  

rm rv* סים חפקר. אינדוסםריע די םאכם 
 דריימחן וחגצכע tut שעפער# םויזעגד דרײ

̂פעפער, דיגען חונדערם  ניט זײגען םותבד
 בעסערע די אױך גאו־ ארבייטט־, די נ*ר

 טים חײגם זיכער נים ארבײסם־גפבער
can •זײנעז די םארמנן ra n אין םיגום

4 MteAAAlAlAta4 AAk AAA (a A^A^AAAv isa n באמראםיוזן. צו
פאנפעחננמן די פון איינןם אויזי
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 א פון אױפנאכען וױכםיגםםע חעכסט
מנײן.

 אםאצ נאסזנז• אין ניס איגם עס נאר
 באטםיפד עמוואפ נעזאנם נאסען א האס
 גד־ צוםיטענימ א אח אבעד היינם םעכג

im חיינם נאגתן. אין *םיצו קוםען p 
 m גאסעז דעם םיס אנרוםען סאנכע זיך

 זייעד און קאםוניסםען jfpxo דיהאלעז,
 אייניגמייט די בחנמנן «ו איז אויפגאכע
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Â. A A AA A a â # AA A AAAAA AA. Aa Aa A A AAA Aזא דינע םכדעות כמנהר װענען  |J׳V “  it
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m אז e םיםלען mm סאי וױ םאי םען 
- פאיגען. גים

 די םיט אאנעהאצטע) האבען מיר יואס
 םאר־ זייערע האבען אםאםיאיײפאנם, דרעם

ײ »ז ערקצער̂נ מסעהער  נ׳ד נים זיינען ז
אז דער גען  די אז נענענםייצ, אין ;יוני

 צרה די נאר ז»ך, נוםע » נאר איז ױניאן
 די נים האנםראצירם ױניאן די וואם איז,

מ T נאנ n e.
עז  מאנופעסםעורערם דרעס אצע .וו

ײ האבען יארפ״, נױ םוז  .וואצ־ נעזאנט, ז
j נזמאווצם גמז n r u נצייכע ארבײםער 

 אצע אין װען אח םקעיצ̂נ (ױניםארם)
v u v ױני־ גצייכע נעארבײט םץן וואצט) 
t םארם) r u ie v, הויך װי אוים גיט טאבט 

ױ און םקעיצם די  מטוגדע! די קיוץ ו
 עצזנםענ־ אצע װאצםעז נעוועז, ניט וואצטען

 בזד א נעחאט אינדוסםריע חגר אין טןן
 אײנ־ דארוי ױניאן די דערםיז. נעםיט

 ארבײטם־באדינטננען ועצבע די םיחחנן
 «וױמען קאנקורענץ די ׳מפער. אצע אין
 צוױינתז דעם אח םאנוםעקם׳פורער אײז

 חאצדאניי־ אזוי נעזועז ניט דאז מאצט
ױ דענד  נעראםעװעם װאצם op איצם. ו

 די פון באיערם די אינדוםםרי^ נאנצע די
 װאצטען םטארס ט׳פעין און רעפארםמעגט

 װען אונז י1אוי געקוסם אנדערמ נאר דאן
 אונזער םים זײ צו געפוםע! יואצםעז םיר

ווארע״.
מ וואצטען נעוױם  ארבייטם־בא־ נציי
 ארייננעבראכם מעפער »צע אין דינטננען
 אונזער אין .םטאביציטי״ און ארדטננ

 נאנץ » צו op װאצט נ?װים אינדוסטריע.
 חאצז־אניי• די אפנ?אאפט נראד הויכצן

 אבער, איז צרה די .npmpj^p pגדpד
י יואס  פונסט האנדצ?ן ארנייטם־געבער ו

v i m p ױ ip זיי ו r n• ײ ip ז r n םון 
IPP און 1ארנײםם־באדינטננ? נצייכ? 'r 
ט ארויס די״ )?פ?ר.7םותם־ אין אונײ

 צ»ננ נים דא איז אאא ב?רגארד ווצן
ip s ip p ] p n w ־ איז באײר א אויוי ו י  ז

 רעפארטערם צייםוננם ױ זזאנ?ז אפריקא
ip נ׳טואצם אצץ פון פוײח?ר ipn םיי־ זייז 

ײ האט רp אנ?ר ?ריזים, װצנצן נונג  נד־ ז
^tvip i״p ניט איז op :ענספערם  נאר '

 אױין איז געזעצ׳פאםם ?אפיםאציסםימ? ױ
no זי אז פצאנטצר, אזא איז  ipp איהס 
’O נים איז op ארויססריכ?). נים tnp  n>p 
d סוף ?ום?נדצר דצר נאר p }«o '0«p po. 
op בערגארד האט בצויז, םיד פארדריסם 

 ױאס באםערסונג?!, זיינע םארענדינם <פאא
ז?חן. קענען ניט op צP11 איך

 op ניט. ppoo םוינ ראס אם און
 נםיסה איז צאגג צו ביםאצ א דויצרם

 נים איז op צױפםאנד. ?רנסט?ר רער איז
oapftn געםא־ נאר נ?שטארב?ז, נים און 

 אזא איז םאםצרניא די און ייו־. ט?רם
 א איז op ׳שםערצציכ?. אזא און צאגנ?

נסיסה. צאנגצ צו

jpjpn ip r n !?אנ* ביטערע די אסאאס? 
p־«n p זיי װאס אצץ 1טו? און |p:pp 

p tn פאחפטאר??!. צו סאנסור?נץ
 װאס אײנצינ? די זיינ?ן ארבײםער די
tpoip טוען װאס נאו ר״רען, םים אס ניט 
אריינצוברענ־ jpoopnp pnp״t 1אי אצ?ס

 אוג־ אינרוסםריזג ד?ר אין ארדגוגנ נען
pnpt האב?ן ױגיאנם :oooppp םאר־צוויי־ 

 צװאגציג סאר ם#ר־צ?הדיאר.ר?ן, 'אהר?ן,
 סאר — יאהרצן סוסציג ם»ר יאהרען,

 •yn איז ארבײםם־באדיננוננ?! םענ׳פציכצ
 19V דעם jpjp: און ?צײרער־אינדוסםרי?

 סוועםענ־סיםםעם. מענרציכ?ן און ציכ?ן
 יאחר דיז?ן דז׳פענעראצ־סםריי? רpאונז
.PPMP דעםז?צב?ן סאר אױן־ איז

000
גפער  קײן גים זײגען תאנטראסטאר̂י

#ו נייע ^  זײ איגדוםמריע. אוגזער איז ז
 איגדוםטריע אונזער וױ ט5א אזוי זײנען

צוריק, יאהר 40 ,30 םים נאך אצכג איז
גע־ זײנען אינדוסטריע אונזער אין ײעז
 האבען םיצעגעז װאם םאנופצקטטורערס ווען

 כתהר און טויזענט םיט טעפער אינםאיד
 גרויםע א געווען אויר זײנען ארבייטער,

 קאגםראק• די קאנםראקטאר־טעיער. צא̂ה
 װאם ארבײם די קריגען םצעגעז טאדם
 טע־ אינםאיד די פון איבערבצײבען םיצעגט

פעי.
 קאנ־ די אצזא האבעז יאהרען יענע אין

 םאגוםזמטטו• םאר געארבײט טראקטארם
 גרויםע אײגענע געהאט האבען װאס רערם

 םון פראצעגט 70 ארבײטעז חײגם טעפער
 םאר תעאבערס, םאר קאנטראקטארם די

 םײ חונדערטע פאר פארקויםען װאם לײסע
 חאבען און יאהר א דרעסעם דאאאר איאנען
אינסאיד• קײז פון םיםן קיין ניט אפיאו
M *

 ארבײםער די ווען יאהרעז, אםאציגע
 אר- געווען זײנען טעפער איגםאיד די םון

ײ האבען גאניזירכ^ אויסםיהרען, געסענם ז
 זייערע פון טעפער אויטםאיד די אין אז

 גע־ ווערען אויך זא^עז םאנוםעקטטורזגרס
 ווערען אויד און פרײזעז, וײזעיצבע צאח^ם

 אינםאיד. װי טםונדען, דיזעלבע געארבײם
 דאס וואצםעז םאנוםעסמטורערס די וחנז
 ארוים• ױניאן די וואאם םאז, געוואצם נים

 אינםאיד זייערע םון ארבײםער די גערופען
סטריי^ אין טעפער

 אײפ־ איז דזטאבער דער זינם הײנפ^
 ווע^נעי *םױרטטעגם/ דער —• געסוםען

 די קען — טאפ אינםאיד קײן נים האם
 סאנ־ ניט תאגםראלםאר־שעפער זײנע ױניאן

 סטרײקס דוםען דורך סײדען םראאירען,
 און דירעסט. סאנםראסםאר־טעפער די איז

 און עווערע א זעהר און זעהר איז דאם
ארבײכג קאםטבארע

••
 םםרייס ד?ם םון חויסט־אורזאך די

i צו איז p w אן pe pnjp הם?רות די 
 דורך 1האס? םיר אינדוסםרי?. רער אין

d p i אר־ י?רער אז רורכצוםיהרעז, סטרייק 
 p:pp| זאצ אינדוםטריע רpד איז ב״ט?ר

ױ ארבײטען ױ ippp< אוז vivo א ו  א ו
w p d א םוועם־׳פעפער די נעבעז צו און 

מוינד?צ»פ.
 װ?ט ױניאז אונז?ר סוז םיסגציד י?ד?ר

 ,P”»־d ר?ם צו טייצ זיין בײםראנ? םזז?ן
 ־tp אזוי און נרוים אזוי 1םאכ? צו איהם

!ם?נציד נאר ײי םאצנריץ■
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 ארבײטער אסעריתאנער ױ טאקע האלט
גסיסה? איהר נײ באןןעגונג

יאנ^ווסקי ש. םון

 םאנאם םון םעגעזיז״ ״האריערם אין
 ארםית־ צוױי אייענען איהר קענם יאנואר

 םאראינטע־ געװים אײך וועאעז ווע^כע אעז,
 זיך רעדט זײ םון אײנעם איז רעסירען.

 באנקירעך דער םון באנסראט חגם וועגען
םון זיך רעדט צוױיטעז דעם אין װע^ם.

 זיך האצט ער אדאםיס. אואי געװיסער
 אדבײמער־ דער םון פרײנד א םאד דולא

ױ דעם, םון כאטש באװעגונג,  מיל־ ער ו
 דער אין פאסירונגען און פערזאנען דערט

 אז קענםיג ניט איז ארבײםער־באוועגונג,
םיטםיהצעז םינדעםםע דאם האבען זאצ ער

איהר. םיט אר־ אםערילאנער דער םון באנלר^ט דעם
 דער ווענעז — ריכםינער בײטער־באוחןגונג,

 אװ פעדעריחמאן אםעריקען דער םון גםיםה
̂ייבאר.
 הײסם דאם באנסירעךוועאט, די אז נו,

 איהר בײ האצט ׳מ5װעי סאםיטאליסםישע די
 ניט םיר םאר איז דאס — אונטערגאנג

 איך איבערראשוננ. גרויסע קײן געײען
 םריט, און שריט אויױ עם םיהא און עס זעה
 באוױיזע םייצע איז נים זיך גויסיג איך און

אונטערגאנג. אונםארםיידציכען איהר םאר
 א דא אויד נאך איז דעם עגען ו אםת,
 זיי־ עס מײנונגם־םארשײדענהײט. שטארסע

 דעג־ װעאכע םעגשעז, גענוג t נאן נען
 נאך איז וועאט לאסיטאאיסטישע די אז סען,
 נעםען נאך וועט עס דאס און םעסם, גאנץ

 די צוםאכען וועט זי ביז צײם, *אנגע א
 קאענערער סײן ניט אםשא, אט, אויגען.

 דער ומנב, סידני אםאאיגער דער װי םענש
אז איז זאגט פאםםילד, אארד איצטיגער

זאגען. נים זיך, דאכט עם, דארף איר
 אין םאריציבם שםארק ניט אויך ביז איר
 ײבאר.5 אװ םעדעריישאן אמעריהעז דער
 אױף אנגעװיזען איך האב םאיצ אײז נים

 י,1קאם םון מעמאדען םאחגיצטערטע איהרע
 איהר אויף טעות׳ען, םייצע איהרע אויף

 פאאיםײ םארשײדענע די םיט זיך חבר׳ז
 גאנצע די זײ םון ערװארטעגדיג שענס,
 גרויםע איהרע זעהענדיג אבער, ישועה.

 גרויסע איהרע אויך איך זעה םעהיצערעץ,
 זי דאם און אויםטואונגען, איהדע םעאות,

וױרקונג איהר און קרעםטיג גאנץ נאך איז

 וחר ארבײמד וײ װאס דע̂ג ותנען זארג
מר, זיעען ױי טאן. לז\ n זיי דאם זי tfm 

 ותגיג אויך איז דערםאר און םאן. גארנים
^ וואס װאוגדער,  ערווארםעז ארבייםער םי

וי קײז נאר נים  ארגאניזירםער ותר םון ה̂י
 איהר אין זעהען נאר באוחגטג^ ארבײםער

 העבערע זייערע צו שטערוע גרויםע א
 איינ־ זיק דארום קען איד שםמבזגמנז.
 can םון שרייבער can םים םארשטאנען

 װעגיג נים דא זײנעז עס אז ארםיקעא,
 םארמיידענע זײ אין תהען װעצכע בײםער,
ױ םעהר גיט ױגיאגס רעהעםיריגב סארמ א ו
םם^ םינדעםםער דער ניםא איז עם יא,

 אונזערע םים מעהר ־an איז עפעם אז
n ױגיאנ^ rn גים וױים איז צושםאנד 

 ארבײםער־ די כדי אבער, געזונמער. סײן
ען קענען זאא באוחגגונג  גרוײ איהר ערם̂י

 געזעלמאםםציכען can אין אויםגאבע םע
 ריכםינע די אױםגעםינעז כתן םוז אעגען,

 אונ־ איז קראנקהײם ־an םיז אורזאכעז
̂אפאעז נים און ױניאנם, זערע אם פ  אין ̂ג

an* אונזער טוט דאם װי אריין, װעיצם 
םארפאס^־.

 םרייד־ די דאם איז, טענה ערשטע זייז
 םיםפ^ עגד *פױר א^ץ גאך זײנען ױניאנם

 ®אךײוניאנם, הײם̂ם דאס ױניאנ^ םרײד
ױניאגם. אינדוםםריעלע סײן ניט און

 אװ ^גײםס די דאם אבער, ער םארגעםט
אינהאאט איתו־ איז געװעז איז אײבארי׳

איז ױניאז, אינדוסםריעאע »ן יםארם ^ננן « איז ארבײםער די םון ילאגער דעם איז
m u » S < w» י י א ^ ז ז י ז א • ■ י ײ י --------------------------------- ----------------------------------- ------------------- — -------------------------- --------------- .—v א  אבער שרײבער אונזער . היייצזאמע גאנץ

 אפט גאר איז חסרונות, די נאר זעהט
כע,  גאנצען אין טו־אכט ער װעצכע אז̂ע

 דאס גאויבען, צו שװער איז דערפאר אוים.
 באהויפ־ ער װי פריינד, »ז» טאקע איז ער

בדעה וױרקליד האט ער דאס און טעם,
״הארפער׳ם איז ארםיקעיצ זייז םיט געהאט םון היםטארי׳ ״קוירענט אק ארמיסעיצ

ארבײטער־ דער טובה א טאן צו םענעזיך׳ געזפאסירונ לעצטע ״די אז יאנואר, נאט
באװעגונ^
זײנע םריינד, קײז נים צי יא, צי אבער,

 ״םאשזד דע^יאלם אן װאירצד/ דד.י אװ ארביי־ דער צו םענות זײנע ארגוםענטען,
װאו עאייענס/ אײבאר ענד טרייד ̂יסט זײ 5זא םען אז םארדינעז, טער־באװעגונג

̂אר האבען ענגצאנדי אין  גאנץ די געםאכט ס
 פאזיציע דער םון שטארקײט באזאנדערע

 סיס״ סאפיםאאיםטישעז עגגאישען tan םון
̂זענדען ענגאישען דעם פון און טעם הער

ײ זײנען אוםגע־ גאנצעז אין װאדום באטדאכטען. טרײבם םיינונג, םיין אויט אנער, איצם? ז
ז ניט. זיכער ער איז רעכט אײ ביסעצ א פאסםיאד יצארד איצםימר דער

 דאך קעז עס און ניט דאך מאר עם
 װאס ם»<ן̂כ ־an װערעז םאר^ײקענם ניט

די אוינען די אין אאעמעז סטארטשעט

 געםוזם זי האם דערפאר, םאסע נײז, דאד,
 אװ x א. די םאר פאאץ איהר אפםרעטען

 געבויט איהר האם נאםפערם װי אײבאר,
 דוקא האם ות^כע און נעשאםעז, און

 וױיא דערפאר, גאר אויםגעבאיהט שםארק
 באזיס דעם אויף געװארען געבויט איז זי

 םרייד־ױניאניזם• םיםפצ״ ענד ״פיװ־ םון
 נעםאכם םארזוכעז פילע זיינעז שפעםער־צו

 ;ױניאנם אינדוסםריעלע בויעז צו געװארעז
װאירקעמ ^אינדאםטריעא די זיך חגרםאנם

 סאפיטאלים־ דעם םיז םעסםקײט די בער
 ׳דאם איםער זעהם אײנער םיסטעם. םישעז

 סעץ עס און זעהן, צו װינשם ער װאס
פאסםילד צארד איצםינער ־art אז זײז,

 ג^־ויש 5ביסע א געםאכט האבען זײ
םארשװאונדעז. זײנען זיי און

 די האבעז יאהר פאר אעצםע די אין
בויען צו פו־ובירם קאםוניסטעז זאגענאנטע

̂יגער דער מעהר ניט איז דער איז באװעגונג ארבײטער דער םון םאציאאיסט אםא
ױניאנס די אבער ױניאנס, אינדוסטריעאע חיאםאאזינקײט און אזיגקײם5םאכט גאגצע

װעב, סידני
 דעם אין אורחא. אגב איז דאס נאר

 ענג־ דער םון רײד די ניט איז ארטיהעצ
 דעם םון ניט און ארבײטערשאםט צישער

 אונזמר םון נאר ה^פיםאליזם, ענגיצישעז
 אין באװעגונג • ארבײטער ארגאניזירטער

 אפ זאגט שרײבער א ײעםעז אמעריקא,
 אויט דאס, אזוי, אעבען, דעם גאנצען איז
 םעדעריײ אםערילען די װעט טיינונג, זײן
̂ד, ?ײבאר אװ שאז  גאנצען אין באיצד בא

םון װעם עם און סצענע, דער םון אראפ

̂יכסטער דער םון צײט איצטיגער  שרעס
 אר־ אםעריקאנער דער װעלכמר איז נויט,

 אר־ די האט װאם זיך. געםינט בײטער
 צו פרובירט אדער געטאן בײטער־באװעגונג

 זי אז וױיזען, צו איז עס וױ כדי םאז,
? װירלם זי אז ילעבט,

 אין ארבײטער די האבעז סײנםאא נאך
 דערשילא־ אזא ארויסגעוױזען ניט אמערילא
 גראד װי הכנעה, םון נעפיהצ אזא געגקײט,

 שטארק־ דעם םון אויסדרוס דער װען איצם,
נע־ איז װיחנדשטאנד און פראטעסט סטעז

דערםאר און דרינגענד־נויטיג. אזוי װען דער םון װי ײבעז,5ב װענינ אזוי איהר
אײבאר״. אװ ״נײםס אםאאיגער

א איז ארטיחעצ דעם םון שרײבער דער
 דער װאס װאונדער, קנאסער א גאר איז

װעגינ גאר האט סאפיםאציזם אםעריסאנער

 אזוי אויזי םײק. א נאר דאך זײנען זײעחג
ײ זײנען דא, זײנען זײ וױםיצ פיצ,  ז
 אבער קצײזצאך, קאםוניסםישע גאר דאך

ױניאנם. הײנע
םאר־ יא האבען קאםוניסטען די װאס

 האבען זײ װאם דאם, איז געבראכט טיג
 דעםאראציזירט גראד גרויסען א צו ביז

 װעצכע ױניאנ^ שטארקע נאנץ אײגיגע
 אין ראדיקאצסטע די נעװען גראד זײנען

 נים גאר אבער ארבײטער־באװעגונג, דער
פצאץ. זײער אויף אויםגעבוים

זײ־ ױגיאנס די דאם טענה, די אצזא,
 זײנען זײ װייצ היצםצאז, איז שײאד נעז
ױ איז, ױניאנם, אינדוםטריעצע סײן גיט  ו
גראד וױיצ אונבאגרינדעםע, אז מיינט, טיר



 מץ וחנלמ יוניאנם, איגזיוםםריעלצ די
 *up v געחאם חאבען אויאמבױם, חאם
 ?»מ IIDV& ממגדיג נים לעבצז, מן

i r t w אױזי u n מו קו רי סו im ו p*
*יץ שולדיג איז גאםמרס אז זאמנן, צו יי f י T־״ *U־ ? ־ ־ *

can איז *יחחנר, גדעחנ» אירגעגד אדער 
 דאם פאסט, m נאריע. זאחר ״ליך1גאםי

 מד ארביים דיז כדם גראד חאט גאםפערס
 דזודי דיגצץ אנחנחנ בעת צרפאלג, חאם

 דאס באוױיז, בעםםעד חנר אח מגפאלען,
 אארמםאנען אגחנחנ וד בעסער חאם ער
 און ®ארצאננעז דיעדע אין ארביימר די

J באדידנודם^ d M M lr אםעדימן וי אז 
8 H pm npoייבאר װ> hi Byn( איחר 
 BTPMTHf »ה»ס on ««דיי«7«נ<נ

 אםעריס^ דזגר פון אצענםix ■1< וױ סזןחר
 ניס אנעו סאן דאחי ורנ״טוחאונ^ מו

 ראדיקאלע זאגענאנכמ די אז סארגעסאן,
̂ניסזזס ף םמו,  אמ די און אינדאסםזײא
w n אן d !P2̂ pi djh^חאבעז ׳ 
 צוױי •imp אייז וזי נעחאט נים כמנחר םאל

D iy iif i פון m ארבײטערעאמ̂כ
 (* אוו x א• וײ אםילו ומן #דאראאר

 צו נאגצען אין עדקלערט זיך איצם װאקם
 און איגדאםםריאליזם דעם •ח גונםםען

 ױניןד סיםאל אגד *■יוד can פארזוארפצץ
u עס אח גיזם, p ױ אויב םםק, נדויסער א 

 ®אר־ םיגמגםכזע דאם *put דזנדםים וואלם
i םון דייחזנן די נרעסערט n ארנאניזירכמר 

ew nw a TA■ און dp איז np* דוקא 
n ן  < j t n a o ד b t p  u u ptn q דורך 

 סיצ? *np ווייצ י< נעליטזנז, מםארק’■ דעם
pm a t במום ח*צנ»ן יתי^נס put נים

o דער p m ,אח n r אין v$*a u p 
ny x װאס יוגיןוגו^  .« *an n  m n n 

8 מװאותז נעםאכט ם*ל אייז ניט את 5̂
MAkAfl ^AA ^ a AAA Ak AAA^AAkA.k^AAA^AiAA ̂  ̂  ^ A A ^ kA  אחד אז אויוי זי♦ ױ»מעלען1אוחגס ®ארזוך^

 נעורעז איז עם אוץ נאזמ^ חסםױולון
 חד די וחננתן איז חנגא-אוך«י< די דואא
מ נרעססע די נעטונעץ חאבען אארזוכאן זי

מו, א ײ  א סאר זיך חאצם וחנצכער וו
 האט ארביימר-באװעגזנג, דער ®וץ ®ריעד

 אאסען, די םים כאסאנם זיק נוטוגס
ן גדאד זײמגז ותצמנ ײ ם ו נ ל ו  בא־ ־
מו, א און אאנגג ױי פריםיתירמ וואם מ

̂םעז דעם ביי אאץ tip ייד  ״איור־ענד• א
r םיםירי n o ,מםעגם האפ ױניאניזם 

^ טוזו עו אז וןףו איז אינראסםריאיציזם ו
>AA A ̂  a A|̂  AĴ Â  kk kAAA^AM ^ a Aארדים־ נעוואלד כױם קען וואס עםוואס, גיס

■a Â âa Â k̂ k̂ A k̂ AA Â A ̂ a^^a  a^̂ ^̂ âÂ aארבייסער. די אויזי ווערעז .אמװואתגען 
 ניםא *םערימא, «ױן גאד איז חורוױיל

 איז •ראלינטאריאם״ «יז .דיאםאםור אײן
 *bbp ענד סט»ל'| v און נמטאלס דאד

«  פױחער ארבייםער די םוזען דא ווניו
 ®ון פארםע נייע א וחנלעז און חנרװאמםעץ

ר ארנאניזוחױע,  אלגעםייז אאז ד אײ̂ו
ותחנן. אײעעפיחרם

 J< אװ x א. n m סעט̂ו «דדיםע די
אר־ ןמ םיזז סינדעססע די נים ויך געסס

A A A A I t ^ ^ A k k A  AAH^^^AA^Aדאס און , לייבאר ״אנםקילד גאגתיר׳גז

4P גארניט זיי ײיל yn איו איז im p 
 זיינען אםת׳ן דער אין אויםנעםראכמג »ן
m א. חנד איז x װ*i טםאר־ פילזנ גאר 
m ^באאםעחעז וועלמ ױניאנ x| אר־ 

 ־is אײד&אכסטץ די טתן וואם בייטער,
 ימד־קעריערם, די ביײאיל, *ום וױ, ניים,

 דער ודינמר. »זוי און טומל־נחנגער
dpbc ,דאס איז i n נאנד פארטםארבענער 
D in איז או נעחאלםען, האם *is  n r 
 זאל זי םעכאניט און אייגפאך וױ ביים,

ימנטנים, מװיסע » זיר פאחס־ט זײן, נים
----— A— ̂ A A A AA^^^AAA A a A A A kk^^k^AA 4 A  ארביײ אזעלכע סענען אקיק חנרפאר און^

אלס רעכם םים ווערען באםראכם םער
If kAkA AA^ k A ̂  A A Â ̂  A ̂ k ̂ A״םקילד . D in ip 'v

i n ,א. די דאם אארוואוחי x צ. אוז
 אטאצ־ די inn'JVTHp כזןקןנט ניט חאט

 און אױםאםאביצ־או־ביממר די ארבײטער,
raru v ניט אודאי איז או־בײםעוי אמצכע

|•aAA a A A k  AA A A|^^a  AAAhk^A A A A Akוױי^ «ען וחנן געדעכפמר, קיק ojr its
kkA^feikk &  A A A A Â A A k te  kk|Ak|A XMAAMAA A. A. A Aאיז in n א. די דוסא x וחגלמ אװל״

n רי Bason חאט op ivov אנ־מסו־ענניננ 
 אין מםאצ־ארביממר די או־גאניזי^ *ו

an n אי) פיםםבור^ p  n r* פאחוך 
 זײגען ארבײגמר די און דודנגעפאלזנן איז
 עט איז דאך ארנאניזיר^ נים אי*ם נאד
i ני^ זנודמתל ייית n  n r חאט פאטוי

n A AÂ a AA Aa AA A  Aa a a a  AAA k M A A  > kA ^ k  A  a A  A^ a au p טגתא־פען םיל in»Dpai8B n 
 די דורך טםאל־או־ביײמוי די פון לאנז

i 8 פח *ונג1קי18ם nפון און *ייט רבייטם 
x«״ trunvn א n

i n איז. פאסט up D ir* סוםעז נתיםע 
t נעצד n n אױם^ליםציו אויםמגעבעז 
 סיין ניטא בײם.18נם־87ניזא8נ18 די פאו■

i אין ױניאן n .א x אװ J טוט ותלכע 
אין ברעננעז *ו בעםט םאםע איתו־ נים

i איו״ת r r n נית irevw n. א. וײ x
n'8 האט ל. אװ n איבער אי־נאנײזעו־ם 

o n אםעריסא, איז 1בייםעו-פןל18 ט־וימז 
x נית ארנאניז^ז *ו אום i« iD און 

i וואס יאם, n 8 נים איז עו־פאלנt8 בא־ 
 םילע *up פון א• תעננם דאם דײםעגחט*,

tnam row אופן בטום און אםעו־יקא, »יז 
«i נים m. 1* דא וואם i nאיז ם1א 

Jipi8 i n״w םעהינ אזוי נים in 8 
בײם.18 זיין אין נעוױםענהאםמ אוױ ניט

o לײסענע!18פ נים קפן יז״נעו־ n 
i 18 אין םוער n צוױ׳פען או םאהם, n 

 בײ היבשע 8 דא וײנמז גייםע־־באומגוננ
n 80 נים םאײינען וועצכע םעל, r n«ל
t זיי יואס ריס, n ip, און dp נעוחןן, ײאצם 

ipo i פיצ אם׳*־, n  ipepa 8 זײ נים 
P'Ojpb, פצאץ זייער אויא און tP*8t *אנ 

pipu'8 (P נעטטעצט in און mpD* פע־ 
 1נענ1אי רא jpi איז וואו ipap הינע,

8 pr^np ?אין איז ותצכ? גפםו̂נ1אונם 
o אתצכפ פון פו*ײ כ«ב)יען n  ? tPipfripB 

 אונזעל איז m* 8(8 dpds אוין איז
IP נים ipp ייאס צ?ב?ו, in  m 'o 'w p• 
o *וציב אז ני^ נאך טיינט אם1 אנעוי n 
 טט8118פ טעםינפיימען אתצכע tin זײנ?ן

m, 8 אונטעלנא̂נ *ום pביי האצטען זיי ז 
i r n .גסיסח

tnpaopD i■' פון i n .א x ל. אװ

 .tn8wu ט1רקצענע8פ 1ייטענ1בא איז
i זייט פון העצפט 8 אויוי כםעם n .טצחםח 

n r 8 און אםת, איז ipj’iP’iiD  mpt 
H אם̂י 8 i ipd ipa8 אין o n בא• ניט 

 זײנ?ן dp .ipin’D אי«טינ? די אוצדינ?ן
 ױ װעצכ? נענען ,ipiapevow מוױם? 8י

 IPP ײאס טאכטצאו. זיינען אציין נעםעוי
8| iPD"ai8־inn'D ,נאנצע ותן טאן

i אינתסםו־יפן n n 1פא,^ אונ tpp »וו
 18ױני 8 אויפהאצטעז 1צ8נ?וי םים םען
 זײ צנדפצ״ נעם̂נ ? iPD״ai8 אז?צכפ פון

08i .DiniPDi83 i ,1בײם?18ײ1ברית
pidspb tnp] iprn 'נ8£ױנ ipa8 זיי 

jprn איצט inpo 8גימ• ipo ipp כא־ 
in אין »ן1טוצ 8  ? inn»D n  o n 

o נעסם n ,פאצ jtf’D in ?פיצ ai8״ipo 
ipnp: 3 חן8 מאנאטפן־צאננ אתםi8״X 
ipapp חצ?ן8« נים 1נא ניט X U  P irn 

 אין ברוים טםיסעצ i״p ניט tP38n י8נ
 נס8ױני די D8i װאונח»־, dp 8 איז הויז,

P| 8 <־בײטעו8 אזעצכ? פין inצץ mpD 
ו אײננ?טרוםפט? inpo און

oo נון, ip טענח, ט־עםטע און צע*םע די
 אײנ?ננד |prn פיחחט* אי*טינ? צע8 «8

x״3i8 i«p <י8נ עויז ציר i  ipo די 
ipapn 1פא טיםפאטיע סםע1םינ די נים 

318 inי1 אומנונס3ײט?ו־־ IPVU83 זיך 
i כדס n כאױענוגג p irn  *wo ?אײנ?נ 

 וועצכ? די, אפיצו און .*ןיצען. יעו־זענציכע
 1P38 זיי זײנ?ן x>i8P נים טוין ז״נען
pp^8b אזוי v'̂• האבען זיי 08י P'P 

 ־pj*un8o ■81 ױ iso גיס טנתנרנים18ם
i8 און בצעםען, 0 in 18ג גיס tpipp זײ 

 באותנוננ 1בײטע1א די כדי ,180 רניט8ג
 זײנפן זײ 1נא ,ipojtu צץ8 װפפםפן זאצ

אטפו־וננ. podp־u די 1איה 18ם
o און n איז, ערנסטע o n זײנפן וײ 

אין ddpd אזוי tprt און םעכטינ אזוי
ipnpro'ni inpo n די D8i ט?צ,8ז u n

pan 1 און פעסינערע אוןnpציכp n pצp־ 
ipo*oi8 i איז םענטעז n זיי־ באותנוננ 

 ,צארדען״, pצם8 י1 כענען ז8םאכטצ נען
i n ׳ip r ie פאDnpזײן טינט rnprn, 
 םים x״mp3n 8 איחם ibd איז ומצכע

x n 08ײ inptpj opn ip 18 די אויויP 
i סח נס8ווענ׳ט n .118 א x .םיט און צ 

x די >P’18D’ip ײאם opn ip נpציrנם 
 «*. פון ״0Di8*"inPD ipp’ipob. 1אי

ow ט־ין, וױציאם inn■ o n פון in .א 
8 xצ. יו

 אין אםת D811DP 8י נאםירציר. איז,
p די :n ”nKD 1 ינוננ?ן•1באטוצP38, וױ 

 8 וױ ערנער אםת 1צבע8ח 8 איז כאסאנם,
 ipo ipp צינען tnratta 8 צינ?ן. 1נצע8נ

 נ?טיטם צינען 1P38 8 אויםנעפינעז, נצייך
 נים םיצע, נאר IPP אסת, ביםעצ 8 םיט

 pi8or 18נ lpr:po איבערנ?׳פפיצםע
lPin'D18B•

o אט ומצעז םיר n באטוצ־ נאנצען 
in נעגען ?ם8דיגוננם־ n 'D  i איב«*־ און 

in 8 װאם צ^8י i חױ»ט n 'o 8 פון 
 אכ*10א3 מפיצ?ן, ipp און עפיצם ז8ױני
ipo אונזע• אין pp’018 iPODPpa^

ר # ו ־ ו ב ע 7 ט ײ ו1932 ׳פ

שפעט צו ניט נאך איז עם
)18ני8ל *ין בריף (#

פײן ל. י. םון

.1932 ,18יאני ,18גד8ל
 D8n 1ר<8י ניתס סון אגשאגנ םים׳ן

ו י i־»hp «ו ננעשאננ?ן8 אויר ז r n  8 |P3 
i 8 אין פיטעצ8ק nסון נעטיכםע צטעוי 

t i o נד.8עננצ אין ױניפניזם i r n  i n 
opo 1 זײן װעם פיטעצ8ה im p i?ציר3וויפםז 

in 'n o  n  «t גם.8ױני ip r o u ’pw i n 
iP 3 ” i r |פי i n נעמיכטע ױניפן 7טרי 

ipjpp נר8עננצ אין  o n ?8 )ל?ן1ח»*צ> 
 ליך1ענ איז 1932 הר8י פון אנפאננ איו

citfn i קציכט1רװי8פ n  in p n p i םים 
 *8n *unn’D |8ױני םרייד נעוױםע װעצכען

 n 180 נען81ט9אװטנ זין־ נ?ן
*inp ײ ותצכען ר8ם און ,1,18י  lP38n ז

 *180 ל8ס׳ז <8 בײט18גע ליך1םי1אונס
o הציכט1װי n  op • in n אין o n בא־ 

in ip o n o צײכענם18ם »ינהצ8ל IPipn
ip i ערפרעהענדער t8 DP80 םאנאם אין 
P38n m' דיתן םון 18יאני p| ליך1ענ זיך 

 נאציאנאצע ט־ויםע «ודי די אײניגט18ם
i <8 ;ענגצאנד םון ױניאנם שנײחט־ n 

i >8 פארביטעו־טעו־ ננע־,8ל n n sצװי• *ינ 
x  .8 , i n  ipo םא־ 1םייםע8לג8ם8( ם.״ 

 .נארםענם n און ם)18םעיצ אװ םיתםי
x ױניאן װאירפע־ם״ ip n p i8 ’ i8  opn און 

o םארס״דזנע n אז rvppo םון i n 8נ* 
 זיך טאבען 1נ8?נגצ אין חזצ־אינדוםסריע

 tpoopp צו םאכם אײן אין אײגינט180
 P1PDP3 םאר באצעבאםים זײערע נענען

באדינגוננען.
ip i ותט סוײיבצר נעסיכםצ יעצכער 

o אין אבער n י■88ה עהציכען1פ זעצבען 
 ויע-1ם תם פארצײכצנסן םוזצן אויך טעצ

 זעכצינ איבער די סון אז םאתט, ינען1
i 318 ארנאגיזירםע 1םויזעג n ’ n oייטער 

ip זיך האבען ײאם m אײנינם180 סאנאט 
o 'ן1אונםע ױניאן אײן אין r n נאםען — 

חזי  ענד טעיצארם אװ ױניאן נעסאנצצ .
D םענט1ג« ipp i'8n, מן3נצ1איבע איז '  לי
m סון ^יםעצע סציין 8 pop» i8 דדיי in 8 

 םון סנײחס״ארבײמסר יסע1אי םויזצנד םיר
p is װאם לאניאו, o  iP3pn|זיר םאצ ״ 

n םים םאראײנינצן געױ־אלט ניט r ' t עננ־ 
 איבער- די אט *־בייטער. ירער1ב ציעע

i 1 :?בצינענע, n  D8 XI8TPI 1יכםינ?8
 נער81נ8ל די זײנסן צותפמסטאנענצ, די

 צוזא־ סטעצען װאם סלאופ־םאכער אידיספ
IPO ױנ• .םענטצ־םעיהער״ 1נ?81נ8ל די 

 בע־ נאסצאטען opn ױניאן n אם (.8'
ipo אינ־ און ם1לי8איז אצײן, בצײבען צו 

i םי| ט1רי8נ n םו־ייד־ 1??ננציע 1נצע8ג 
ר פאותנונ^ 1רבײטע8 און |8ױני מ  צו אי

8 i n n סון םייל i n םז1ג איי־180 1וי

 סניידע־• ענגציסער *in סון םאכם נינםען■
אינדוםמ־יןג

**
 .גע־ די םון גוםערען םאריגע די איז

 דיזע סון ערײבער דער האט רעכטיגקײט״
 אײנ־ געוױםע איבערגעגעמנן ש(י\ צייאען

 װאם םארהאגד^ונגעז די פון צעיצהײטען
 ■אר צעצטע די פאר ^גגעגאנגעז זײנען
 דריי די פון םאראײניגוגג דער װעגען יאהר

 ארגו־ די און ױניאנס, אויבען־דערם^נטע
 ^אוקםאכער אידימע די װאם םענםען
 פאראײנײ א געגען אנגעװענחגם האבען

 ,״געחנכטיגקײם״ די םון אעזער די טגג
 חגדאקציאגעצעז א םון אםיאו מוין וױיסען
 גע־ האט *גערעכטיגקײם״ די װאם נאםיץ
 די אז נוםער), נ^װעםבער (זעהם דרױןם

̂גדאגער  פארװארפען האכע) קיצאוקםאכער ^
זאן םון פראיעקם דעם  (םאר־ אםאאגאם̂י

 דארום װעם ארםיקעא דיזער אײגיגוגג).
 נייע ג^ויםע יצעזער די איבערגעבען גאר

!אטירונגען. צעצטע די םון םאקטעז
 בא־ ריכטיג זאא עס אז אום אבער

 יעצ־ דער פון ערנםטקײם די װערען גריםען
 ק^אוקםא־ צאגדאנער די בײ לאגע טיגער
 וחד דערמונט 5םאי א גאך םוז כער,
 דער^נם שויז איז װאס םאסם, דער רען

 די »ז ארםיסאען, םאריגע די אין געײארעז
 שנײדער די םאדאײניגען צו איניציאםיװע

 םרייד םיז געײארעז גענוםען איז ױניאנם
 א קאונסיצ, תשענעראא קאנגרעס ױניאן

 און םעכמינער פיא איז װאס קערפערשאםט
̂ע איז אײנםילוסרײכער  עגג- פון קרייזצן א

ױ אנד,5  אםעריקא. פון .ל אװ פ* ». די ו
 די פארםרעם װאם הערפערשאםם, די אם

 ענג״ םון באװעגוגג ױניאן טרײד גאנצע
 אויוי האצמ און סאנטראצירט װאס ;אאנד

 צו קעריערשאםם, א פארטײ; צײבאר די
כער  אויסאעגדישע און ענגאישע די ווז̂ג

 די אט «ו, אםט זיך הערען רעגירועען
 צוױי ילעצםע די םאר האט קערפערשאםם

 םאראיי־ צו געארבײם אונערםידאיך יאהר
 איז ענד^יר און ױניאנם, שנײחס־ די ניגען
 די נאר צוזאםענצושכתצצעז געאוננען איהר
̂ישע גרויסע צוױי  ױניאנם, גאציאנאצע ענג

̂יכע וײ נים אבער  אידישע םויזענם עט
סאאוסםאכער.

 געגאננעז איז *עס װארום אורזאכע די
 םון קאונסיא דזשענעראא דעם אעבעז״ אין

 די םאראײנינען צו קאנגרעס ױניאן םרייד
 ער־ דאפעלםע: א איז ױניאנס שנײדער
 ענג• איז םרייד סײן וױיל דערםאר שםענם

 אזעל־ אונםער אנגעםריבען ניט װערט לאנד
 באדינגונ־ םוחגטערישע איז קלעגליכע כע
 צוױיםענס איז םרייד״ שגײדער די װי גען

םרייד אגדערע סײנע צװישצן וױיל דערםאר

 אנגעגאגגעז ניט איז עגנלאנר פון ױניאנס
 אםע־ אזא אוץ קאנקורענציע םיאום׳ע «זא
ױ ברוחנר־קריג נער  שנײסנר די צװישעז ו

 די קאנצענםרירען צו אגשטאם ױניאנם.
 אוגארנארגאני• די ארגאניזירען צו כחות
 זייזד םארבעםזנרען צו און ארבײכתר זירטע

 באזוגדערע די האבען באדינגועעז, רע
 שפאלנתן םיט פארנוםען זיך ױניאגס
 קאנקורירענדינ רײחעז, אײגענע זײערע
 אױך אפטםאל אי/ צוױיםע, די םיט אײנע

 צוױיסע. די געגען אײנע אינטריגירענדיג
 אלעכמן פאר איצט עגגלאגד אין איז עס
tv האט יאתר אײן אין אז סוד אםענער 
 נעלאזם זיך ױניאז גאדםענכדװאירקערס די

ױ װעניגער ניט קאסםעז  םויזענד צעהן ו
̂  x א. די ״םאיטעז״ צו סטערלינג םונם

 אין באשםאנעז איז *פאיטעז״ דער און
 איחרע ארויסגעשיקט האם n װאס דעם

 םאבדיקען און שעפער די אין אדגאגײזערם
י װאו  םעםבערס, געהאם האט ט. ס. א. ו
 ט. x א. חנר םון אוועסצורייסען זײ אום
זיך. צו אריינקריגען זײ און

x א. די אז זעלבסםםארשטענדאיך,  x 
 זי אויב און געשװיגען, ניט אויך האט
ױ געלם פיל אזוי געהאם נים האט  די ו

 תאס־ לאזען צו זיך װאירסערס גארםענט
 האט םעסבערס, אוועהצונעםעז אויח טעז

 פראפןד שעדליכע א אנגעםיהרם כאםש זי
 אום װאירקערם, גארםענם די געגען גאגדא

 אװע^םאלען. אלײז םעםבערם.זאלען די אז
 די נאד גים אז געוחגן איז רעזולטאם חגר

 געבאיבען זײנען ארבײכמר אונארגאניזירטע
 צװײ אפילו גאר ױגיאגם, די אויסערהאלב

 בא• צוױי די םון גופא םעםבערם די שען
 אײגגעטרא־ אויך איז ױניאגם טרעםענדע

 האט װאס דעסאראליזאצי^ סארט * טען
 ןײ םון •רעםםיזש דעם אונםערגעגראבעז

 באלעבאםים, די םון אויגען די אין ױניאנם
 די צו ארבײטער די םון צוםרוי דעם און

^ די םון םיהרער ױניאגג^ בי
 ברודער־קריג העםליכען דעם םון אט
 איין צדדינ^ צוױי בלויז פראםיםירם האבען

 די — באלעבאםים די געװעז איז צד
 װאס — םאגופעקסשורערם און םייסםערס

 ױניאנס די םים אויםנענוצם זיך האבען
 װאס ארבײםער די דריסעז צו צאנקערייען

 אירגענד םיז אוגבאשיצם בצײבען םצענען
 איז צד צוױיםער דער ױניאן. װעלבער

 האם װאס פארםיי, סאםוניםטישע די געװען
 קאםו־ א ױניאן, ױיע א גאר געשאםען דאן

 װאיר־ קלאדהיגג ױנײםעד (די ניססישע
 צו אויזי ױניאנם ביידע די ױניאז) קערס

 די אז םערסוױרדיג, ם׳איז און להכעים,
 צו םארגעצוינעז גראדע האבען כאצענאטים
i םון .כאוױחײם״ די באשעםםיגעז n רוײ 

 אז געװאוסם האבען זײ וױיל ױניאן, םער
 ( װאס ױניאן א צו באלאנגעז זיי כאםש

o אונםער שמעהם n םלײ קאםוניםםישעז 
 .•ארםיקעלאר״ נים אבער זיי זיינעז געל,

im לעננערע ארבײנתז צו io r םאר און 
ױ •רייזעם, סלענערע  די םון םעםבערם די ו

:«n n ^ױניאנם
i n וועל־ צו קאנגרעם, ױניאז טרײד



m גערענטיגקײפם י
זײ־ ױני«וש *) ״ jrfcmnuu. כײת די מז  

m m ג«ווען »tVBv9vyu, מרזעהענדיג 
ת די  פון נתםבערס פארציחןן ױניאנם ניי

 fin ערפאתרענדינ און יאהר, *ו יאחר
jn rn מזנקערייןז״ אמײלימ <e r נא־ 

y u *ו ע׳לצםעז n d •דערצו. םוו IP־:* 
 ?אםי םפעןויעלע t בא׳פםיםם oyn נרעם
r e םים *פנעבען ייד ז*ל וואם i n פרא־

tvrw םאראײנינונג » jpayr סון נע x 
t האם סאםיםיע רי «ם און זיי, n אוין־ 

iw< די אײננעלאדעז ניײד y i:y אידי׳מ 
unyspiy^p* .יניאן' reap איז ױניאז די 

 ױניאן םדייד *ום |poyi»r*uy נעווען נים
onuyp, ̂ימער דער וױיל  oru:yp עננ
 כא־ *ופיצ זיר ביי tnyn *ו נים ןנרצויבם
 ועצבעז תם און אייז םיז ױניןונם וונדערע

 נע־ פאננחןם־ימוםיםיע די אבער eyn ם»ר,
 די אויר אײנצוצאדען ראטזאם םאר אונעז

 פאר־ די םאמן צו נדי .םענםצ־םעיתזנר״, .
 דויער־ א אוז :«j»ypJyo y איינינונג
וזאםט׳ג

• . *•
m' *וױי םיט מווען איז דאם y צוריס 

nrw ער׳פטער דער וועז w yp דריי די פון 
 אינעהאצנױןן איז יוגיאנם באםרעפענרע

tnyrun דער פון אויםזיכט אונכמר׳ן yp־: 
jrcroyp o ru ערמםזןן בייז נלייך און 

rw י ipwyp פצאופםאכער צאנדאנער די איז 
 צונד־ חאם װאם ערשםצ די נעווען ױניאן

 אויסדריקענדיג םעםאראנדום, s שטעלם
 אייז םאר וואמש הייסעז און פחםען איתר

 די אינדוסטריע. שנײדער דער אין יוניאן
 מאנ־ צרשםעז צום איז וױדער נג״ jd ״*.

 אנ־ «ז םארשלאג, * סיס נעקוםען פערענץ
 םארחאנדלעז נעכמנז גלײד זאל סעז שםאם

 די פון *אםאלנאםיימאד ®יז םראגע די
זצחר איז װאס פויאמ א ײניאנם, דדיי

AA^ â Â̂ a Â a â AMIaMIk (Lkkk u  aa â*  בא־ םריהער בעםזנר םען ?yt סאםפריזוירם,
 א ױניאנם די *וז״פען סאמן «ו עצימז

יאהר. אײן פאר אנריםענם״ .װ^וירפיע
 די בינדען <y« װאט אפסאך yty ו̂ז ד.

 םרידציד *וזאםען ארבייטען «ו ױנ^גס
איי־ jwppiwy iv^yt זײ הארםאניע, און

■AÂ  A A A A A. t A A A  A A  A ̂ AA A AAkk A ^ K  A^A^מעסער די אין ביכלאך דוױיםענם דעם נז
m •און נל. ד m דורכ׳ן אז ועחן ותם כמז 

 וועם ארבײטעז, נוט עם זיד ותם יאחר
 םארעםעל• א םון ריידען ממנז דאן מז

״ . V—׳ vr «ונג

ײ איז ױגיאן קערס  וחנלעז גארניט וועלזמ ו
̂ז םון ומנחנז  די אבער םאראײנינונ^ ק

tpjrװאירקזמיס 'נאדםענמ וײ םון עמוטיװ 
 צוטחד זאא מעז אז נעטאדערט חאט
 םאאשטענ״ א וחנמגז מארהאנדלעז צד טעז

 דורנד עס •רובײ־עז און ®טראײגינומ דימר
ײ טמוחנן. חא־ וואירקערם^ גארכמנם די ״ז

 אין זיד ױיעז מניאגס נאציאנאלע )4
 איבער׳ן םעאגאעיג חאבען װאס די ענגלאנד
im p .׳ ל»נד

 קאנצזד געבעז צו אנגעהויבען ג*ייד בעז
 אז צייגמז *ו כדי & jd א. דער *ו םיעס

 און פאראײניגען, צו זיף צרנםט זיינעז זײ
 עקזעסוטיװ דער אויןי געװירסט האט דאס
 זיך זאצ זי אויך אז ם., ם. א. דער םין

 די צו באציהען צו םריינד^יכער אנהויבען
 מעהר שענקען זײ און װאירסערם, גארםעגט

 םארםיט־ טאקטימער דער םיט און צוטרוי,
 האבען קאסיסיע, קאנגרעם דער םון ^ונג

 גע• אינגאנצען ױניאגם םײנד^יכע צוױי די
 די צו אײנע באציהוגגען זייערע ענדערם
 קאנ־ צוױי ערעטע די נאך גאײך צוױיטע,

םערענען.

גע־ װיםענדיג סצאוהמאכער, די אבער
 װאם שנאה אײנגעווארצעאטע אצטע די גוי

 יאהרען םיא אזוי םאר געהערמט האט
 גארםענט די און ם. א. דער צוױשען

 צוױי די אז זיכער געווען זײנען װאירקערם,
 םאראיײ ניט סײנםאל זיך וועאען ױניאנם

 עוין איז םארזוך עוזניציכער »ן וױי^ ניגען,
 צו ם׳איז און ,1924 אין געווארען געםאכט
 םון עקזעקומיװ די האם געװארען, גארנים

 צו און זיך צו געזאגט ס^אוקםאכער די
 גוםע א םיר האבען ״יעצם םעםבערם: די

 אין ווערעז צו ארײנגעטםען גע^עגענחײט
 צוױי יעגע וױי^ קאנגרעס, ױניאן טרײד
 םאראײגיגען. נים געוױם דאך זיך ווע^עז
 און לײב םים זײנען םיר אז וױיזען אאםיר
 װי אזוי און םאראײניגונ^ א פאר אזגבען

 ױנ־ צװײ יענע צװישעז אז וױיםעז םיר
 גאכ־ םיר ותצעז אונמענאיך, עם איז יאנם
 טרײד םון םאדערעז ?ענען רעכט םים הצר

 אויך אונז זאיל כתז אז סאנגדעם, ױניאן
 באיי־ םעגען יענע אויב ווייל ארייננצםען,

 וױי^ אודאי, םיר םעגען באזוגדער, בעז
 פאראײגיגעז זיך געװאצט דאך האבעז מיר
 אויםקוםעז געהענט נים האבעז יענע נאר

ך׳/ צװימען זי

̂או<ןםאכער די םון םעקרעםאר דער  ס
 עסזע־ דער םיז םעםבערם צוױי נאד םיט

 סא־ זייערע געווארענט אפיאו האבעז פוםיװ
 סײן םיט געהז ניט זאצ םעז אז אעגעז,

 שאנםערענ־ גויאישע צו שייצ^אך אידישע
 ארוים־ גאייך בעםער זאא מען און צעז,

 אײ די אז זאנעז, און אםת םים׳ן סוכמז
 קאיײ א באײבעז וױאעז קאאוקםאכער רישע

 םאיארײ די אבער * א*ײן. זיד םאר זעצ
ארגוםענ־ חאם עסזעסוםיװ דער ®יז םעיט

 םיר אז זאנעז, דארםעז גוים זײ זא^עז
 וחגץ ױניאניםםען, טרייד מאעכטע זײנעז

 אי־וים־ און ̂ייט םײנע ב^ײבעז הענען םיד
ײ אויוי עואד די װארםעז  םאיד איז (דאס ז

 םענות חויפם די «ז אײנע געוחנז םיש
 אוים און עסזעתוטיװ), פצאוקםאכער די ®יז

 ױניאז קלאומםאכער וײ האט םאםיװ דיזען
ױי  אנמיי^ פארטגעזצצם נאכאגאנד יאחר צו

 אםאלגאםיחפאךקאנםע־ די איך נעםען צו
עז אפילו איז רזגגצצז;  צו שותוי א מוו

סאנםםײ נעםיינעאםםציכע נייע א **פען

̂ץ נאר ױניאן, ניתר דער םאר טוציע  א
 חגר־ זיר וחנט סוןי בל ם̂ו אז גאויבענדיג

! אויםצאזעז. ניט גאר םון
 האט עסזעשוטױו ס^אוסמאכער די װען

 עסזע• צוױי אנדערע די אז דערזעהן אבער
 פאא• א צו געסוםעז עוין זײנען קוםיװם

 ױך צװיעען אײנםא^טענדניט מטענדיגמר
 א אז און םראגען, הארבסםע די איבער

 מעגליכ־ א װערען בײ ם5ה» םאראײניגונג
 אנדער «ז אויי געםאאעו זײ זײנען סײט,

 ארויםמטעיצען ^אםיר :הםצאה אידישער
 אידײ איצם אונז, םאר םאדערונגען אזעיצכע

 אידישע בײ ארבײםען װאם ארבײטער שע
 ניט עם זאצען ױגיאנם יענע »ז םייםטערם,

 קענען דאן ‘װע׳צען םיר נאכקוםען. קענען
 ניט זיר האבען מיר אז תירוץ, א האמןן

 סםע־ אונזערע וױיצ דערםאר, םאראײגיגמ
 געװען גיט װאיצטען איגטערעםעז ציפישע

 אםאיצגאםיישאן, אן אוגטער באשיצט גענוג
 ארויםדרעהען זיך םיר וועצען נאר אזוי און
 אין אויך אבער יצײט״. םײנע בלײבען און

 םעות « ק^אוסםאכער די האבען םאיצ דעם
 זיתר צו אויםרעכענונג זייער איז געםאכט

 האנ־ ױניאז טרײד די האט ערשטוינונג,
 אנדערע די אויף געװיר<ןט גרעם־קאטיםיע

 ״םענטא־ די זאצ מען אז ױניאנס, צוױי
 םאדע־ זײערע אצע נאכגעבען םעיסערם״

 און ארויםגעשםע^ט, האבעז װאם רונגעז
 ?אנצעסיעס ספעציעאע נעבען זײ זאא םען

 ניט עס וועצען ברענטשעם אנדערע װאם
 סי̂י א װערעז אויר זא^עז זײ אבי האבעז,

 אבי און אםאיצגאםיישאז, נײער דער םון
 שנײדער־םאך םון כחות ארגאניזאציאנס די

ווערען. שטארסער זאלען

**
״םענטיצ־םעיסערם״ די םרן עקזעקוםיװ די

 גרויס א שיצעכט. ס׳איז אז דערזעהן האם
 נאכגע־ איצעם האבען גוים די ן אוםגאיה

 די און איצם? םען םום װאס געבען,
 גע־י האט עקזעסוטיװ דער םיז םינאריטעט

 אז אםת, סיט׳ן ארויס ״געהם — זאגט
 איהר װײיצ םאראײגיגעז גיט זיך װייצט איהר
 סעפעראטע אײער אויםגעבעז ניט וױאם

 םארםיהרמ װערס איהר וױייצ אדער ?לײזעל,
 קאםוניסםישע געװיםע םון בצינדערהײט

 ױג־ גרויסע געגען זײנען װאס עיצעםענטען
 ענג־ נאציאנאצע גרויםע אין וױיל יאנס,
 <ןײן קאםוגיםטעז די האבען ױניאנם יצישע
 אנ־ וױ כאטש האנדעיצט דאן נים; פיצאץ

 פשום גאר ערקאערם און םענשעז שםענדיגע
 םאראײגיגען״. ניט זיך וױ^ט איהר «ז

 עקזעקוטיװ דער םון םאיאריטעט די אבער
̂אט ״נײז. געענמםערט: האט ארױם־ ג
 ער־ זיך און עםענטיציכקײט דער איז געהן

 שעחן ניט איז םאשעגיקעם, םאר קיצערעז
 םאר־ די לאםיר דיסיצאמאםיש. ניט איז

 ;אפברעכען ניט נאך דערוױיל האנדיצונגעז
 צו אום ביזנעם, די םים אנגעהז לאםיר
 זײגען וםיר אז גוים די גלויבעז סאכעז

 אזוי און םאראײגיגונג » םאר אלץ גאך
 געוזן םוזען דאו וועם םראגע גאנצע ןײ וױ
 ױנ־ באטרעםענדע די םון םעםבערס די צו

װאם באשלום, ענדגילטיגען זייער םאר יאנם

 ״אטאלגאםײטעד די נעוואלט האם אזוי
 האם n וױיל טעילארס״, אװ סאסיתםי
 צד דיגעז מיטגלידצר איחחנ גצװאוסט

וואיר־ גארםענט די געמז םאדביטערם םיל

 אלם כױר אז אםת, םא<ןע ס׳איז םירם:
 און םאראײנינען, נים זיר װי^עז אידעז
 גוים, די מים םאראײניגעז נים זיך וועלען
*וארום — חגוים יאםת צםח — אבער
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 זיי־ באלאט, א דורך ווערען געגעבען וועם
 מעכד אונזערע נאר ניט אז זיכער, םיר גען

 די םון םאיאריםעט די אויך נאר בערם,
 םאר־ עס וועלען ױניאנם צוױי אנדערע

 ארוים־ ארום אזוי וועלען סיר און װארםעז,
בשלום״. פלאנטער םון געהן

 אײ לאנדאנער די האבען לײדער אבער
 גע־ טעות א וױדער סלאוקםאכער דישע
 נעװען איז טעות לעצםער דער און םאכט

 געםעהרציכסטער. דער און גרעםטער דער
 זייענ־ סלאו<ןםאכער, די םון עהזעהוטיװ די

 װאם ױניאן, לאנדאנער לאקאלע א דיג
 װאס ארבײטער אידישע פוץ נאר באשטעהט

 אידישע בײ םייסטענס באשעםמיגם זײנעז
 גע־ נים האבען לאנדאז, אין באלעבאטים

 אײנםצום און הילןז דער סיט אז װאוםט,
 גע־ זיר האם האננרעס ױניאן טרײד םרן

 די צװישעז ענטוזיאזם גרױסער א שאםמץ
 איבער׳ן ארבײטער שנײדער ארגאניזירטע

 םפע־ םאראײניגוננ. א םאר לאנד גאנצען
 דעלע־ ברענטש םון קאנםערענצען ציעלע
 די םון געװארען םאררוםען זײנעז גאטען
 אנ־ זײנען רעזאלוציעס און ױניאנס צװײ

 יעדע רעהאםענדירעז צו געװארען גענומען
 ארויכד װעלעז באלאטס די ווען אז ברענטש
 די םון ענטםער דער זאל װערעז, געשיסם

 די םאראײנינוג^ א םאר זײן מעםבערס
 שריײ צו אנגעהויבען האם פרע̂ס גאנצע

 ווע־ נאסיצען קלענערע אדער גרעסערע בעז
 םאראיײ דער װאס כח גרויםען דעם געז

 ארײנברענגעז וועט םאך שנײדער גיגטער
 אין באװעגונ̂ו ױניאז טרייד דער איז
 צו אנגעהויבען מען האט ברענטשעס די

 אזא װאם םאדערוגגען נײע די םיז רײדען
 ארויס־ קענען וועט םראנט םאראײניגםער

 האם םעז און באלעבאםים, די צו שמעלען
 טאג אוים׳ן געװארט אוםגעדולד םיט שויז
 (שםים־צעט־ ^באלאט־םעיםערס״ די ווען

 םזנם־ די צו װערען צושיסט וחנלמן לאך)
בערם.

 םון עסזעסוטיװ די ווען ענדליר, און
 דערװאוסם זיר האט ״מעגטל־םייקערס״ די
 די םון םעםבערס די םון שטיםונג די אז

 םאר־ םונקם זײנען ױניאנם צוױי אנדערע
 האם עקזעקוטיװ די װאם דאם װי קערט

 א םאררוםען שנעל זי האט ערװארטעט,
 טעא־ פאװיליאן דעם איז םיםינג םעםבער

 אדער זעקם בײ ארן וױיטשעפעל, םיז טער
 אויף זײנעז װאם םעםבערם הונדערם זיבען
 באשלא־ םען האט נעװעז, מיםינג יענעם

 פראיעסם גאנצען דעם םארװארםמן צו סען
 אםילו זאל םען און אםאלגאמיישאן, םון
 צום באלאט א םיט שיהען נים םראנע די

 םא־ אזוי האט םעז מעםבערשים. ברײטען
 אײנעם נאר אז םיםינג דעם באטאזשירם

 רײדעז געלאזם םעז האט םעסרעטאר) (דעם
 איבעריגע אלע די און פראיעקט, דעם םאר

 װעלכע די, ערלױבט נאר מען האט רעדנער
 רײדען װעלען זײ אז געװאוםט האט םעז

 פרױױלעגירטען דעם אםילו און געגען.
 צו ערלויבט אויך מען האם סעקרעםאר

 ער «ז באדינג, דעם אויף נאר רײדעז
ער אום רעדנער, ערשטער חנר זײז זאל

• ם ^

 עגם־ צו געלעגעגהײט די האבען ניט זאל
 און ארגוםענטען געגנערישע די אויף םערען
 װאס באהויפםונגען ריכטיגע גיט די אויף

 עלע־ געװיםע םון געװארען געםאכם זײנען
 םא־ געהײמע געהאם האכען װאם מענטען
Jםאראײגיגונ א נעגען מיװען

*mm
 האבען, ױגיאנם צוױי אנדערע די איז

 זײ װי באלאםירט םעםבערס די נאטירליך,
 בא־ איז עס םארםליכטעט. זיך־ האבעז
 קאוג־ דזשעגעראל דער אז נעװארען שטיםט

 צעה־ זאל האגגרעס ױניאן םרײד םון םיל
 עלםטען דעם און שטים־צעםלאך, די לען

 דער געװארעז ערקלערט איז דעצעםבער
 זיך האם װאס באלאט םון רעזולטאם

 אונערװארטעטער אן םיט ארויםנעזאגט
םאראײניגונג* א םאר םאיאריטעט

 א הען געזעץ ענגלישעז נאכ׳ן לויט
 ױנ־ םעהר אדער צװײ פון םאראײגיגונג

 װעני־ נים װען דאן, נאר םארקוםען יאנס
 םיםגלידער די םון פראצענט פוםציג װי גער

 איז םאר םאיאריםעם די װען און שטיםען,
 םון פראצענט צװאנציג װי װעניגער :ים
 שטײ זײערע רעהארדירען װאס צאהל דער
 באלאם דיזען איז באלאטם. די אויף פען
 די זײנעז ױניאנס שנײדער צוױי די םוץ

פאלגענדע: געװען ציםערען
 סאסײעםי ״אםאלגאםײטעד דער םון

 םון פראצענם 86 האבען םעילארם״ אװ
 צאהל דער םון און געשטיםט, מעםבערס די

 םאר, געשטיםם פראצענט אכציג האבען
 נע־ געשמיםם האבעז פראצענם פערצעהן

 גע־ גאליע האבעז פראצענט זעהס איז געז
ײ וױיל שטים־צעםלאך, זײערע םאכט ײ ז  זי

 םארגעשריבענע די נאכגעקוםען ניט נעז
רעגולאציאגען.

 האבען װאירקערס, גארמענט די םון
 גע־ םעםבערשים דער םון פראצעגט 82

 נעװען זײנעז צאהל דער םון איז שטיםט,
 גענען פראצעגט זעסס םאר, פראצענט 92
 צעט־ געםאכםע האליע פראצענם צװײ און

לאך.
םרא־ א צו אפרוױ ענטוזיאסטישעז אזא

 קײנ־ נאך מען האט םאראײניגונג, םון גע
 טרײד דער זינט געהערט, ניט םריהער םאל

 אלײן דאס עקזיםםירם. <ןא:גרעם ױניאז
 ענגלײ גאגצער דער םון באגריסט ווערט
 ער־ אן אלס באװענונג, ױניאז טרײד שער

 געשיכטע דער איז ערשײנונג םרעהענדע
 שוין םיהלט םעז טרייד. שנײדער דער םון
 שניײ נאציאנאלע םאראײניגטע נײע די אז

 נייע א שאםען צו אן הויבט ױניאז דער
 ברענטשעס נייע זיך עפענעז עס עפאכע.
 אלע ארגאניזירען צו לאנד גאנצעז איבער׳ן

 אינדוםטריע נאתגל גאנצער דער םון פאכעז
 צו שייז זיד גרייט םען און ענגלאנד, אין

 באלעבאטים די צו םאדערוננען נײע מיט
 באדינ־ ארבײטערס דעם םארבעסערעז צו

גונגען.
סלאוקםא־ לאנדאנער די שטעהט יעצט

 אפגעזונ־ םאר׳יתום׳ט, אלײז, ױניאז כער
 גאנצער דער םון דערװײטערט איז דערט

באוחד ארבײטער עגגלישער ארנאגיזירטער

 זי איז קאגגרעם ױניאן טרײד צום נוגג.
 קער־ אנדערע די םון און אנגעשלאםעז, ניט

ױ פערשאםםען,  לאגדאן ױ ש, ג צ, ו
^ לאהאלע די און קאונסיל מרײדם רי  מ

 אויםשליםען אויך זײ םען געהם קאונםילם,
 קאנ־ ױניאן מרײד םון םארלאנג אוים׳ן
 קלאוק־ אידישע לאגדאנער די אט גרעם.

 קריגען צו שווער יעצם איז ױניאן םאכער
 פאר ױניאנם עגגלישע וײ םון רעדנער א

 זי און פראפאגאנדא־םיםינ^ א איהרען
 אלע םון באיקאטירם ביםלאכוױיז ווערם

קערפערשאםםען. ארבײמער אםיציעלע
 די דערכױם זיך באנוצען אםאל װידער

 ױניאן. קאםוניםםישע די איז באלעבאטים
 קלאוק־ די צו חוצפה׳דינ װערען ערשםע די

 ױג״ זײער פרן לאגע די װיסעגדיג םאכער
 אין םיש כאפעז — צוױימע די און יאז,

 הויבם עקזעקוםיװ די װאסער. פוטנעם
 זי װאס טעות דעם אײנצוזעהז אן שייז
 »לץ נאך שטעהט זי אבער געטאכם, האם

 א בלייבען אלץ נאך װיל און םאר׳עקשנ׳ט
 גע־ אלײן. זיך םאר קלײזעל ענגע קלײנע
 מעםבערם איהרע םון עלעםענטען װיסע
 געלע־ אזא אויױ אוים אימער קוקען װאס

 נים כדי ױניאנס נייע געםיגעז צו גענהײט
 זײנען זײ װאם חובות די באצאהלען צו

 די םארלאזען ױגיאן, אלמער דער שולדיג
 די אז זאגען און ױגיאן, ״מענטל־םייקער״

 ״אהין״ דער װאו .אהין״. כלוםרשם געהען
 אז נאר וױיסם םעז נים. םען וױיסם איז
 די וױנציגער ווערם ױניאז־קאסע דער איז

 וױנ־ ווערעז שעפער די איז אז אוז הכנםד.,
 אבער גאך איז עם לײכג ױניאן ציגער

 צו םעות געםעהרליכעז דעם שפעט צו נים
 קאגנרעס ױניאן םרײד דער פארריככמז.

 אריינ־ גצוועז גערן אויך הײגם נאך װאלם
 ניתר דער איז קלאוקםאכער די צונעםען

 בא־ זעלבע די אויז* ױניאן פאראײגיגטער
 ע?זעקױ סלאוקםאכער די וואם דיגגונגען,

 לאגדא־ די ורעלעז געםאדערם. האם םיװ
 שכל צום סוםען דאך קלאוקםאכער נער

 איו דאם שםעט? צו וחגרט עס אײדער
 זי שםעהט םארלויםיג זאגען. צו שותר

 אז אלץ נאך גלויבם זי און םאר׳עקשנ׳ם
 ארבײ־ אלע םון בחרתנו* ״אתה די איז זי

 דערםאר םאקע און ענגלאגה םון םער
̂ייז  באײ געםאײ־־ גרעסםען אין זי איז א

 םון רוערען צו םאראכםעם און קאמירם
באוועגונ^ ארבײכמר ענגלישער דער

רעזאלוציע אנערקענוננם
 םיערלעס דער םון ארבײםזגר די םיר,

 און דאנק אונזער אוים דריקען קא., דרעס
 םע־ םטאלער, jd ברודער צו אנערקעגונג

 דע־ אינדצםענדענס און דזשאבינג :עדזשער
 דזשאינמ דרעסםאכער םון פארטםענט

 הילף איבערגעבענהײם זײן םאר באארד
 סטרײס. אונזער םון צייט גאנצער דער דורך

 געלונגען איז םיה און םאקט זײן דאנס א
סעטלען. צו סטרײק דעם
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עקאגא** דער אז צײגען, ססנים אלע
 pn אק ארייגגזנטראסען איז תריזיס םיאער

מו  זײ צזגבען, פון חעראחנר די jttkb װי
 אנחויב אין האכען וועלכא סאפיםאציסמען,

תן פארצאראן  װידער חאבזנן סאנםראצ, יו
אױב חאגנג ױ אין ציימס די ארײנמנוםען

4

 אריזיס cun כחות ױ נים נאד חאבצן זיי
ip î o v u w, די קענען pw איחם אמר
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 איז ריכםוגנ רי און ריכםוגג. אדסגואסי

 קאאיםאציס־־ גרויסא די או אזא* נאכמיציך
n איז סצן r n װאס זאלען אינטערעסען 

 iw קאסם נאנצע ױ ־אז רידון♦ ודמימד
 די פון •ציימס די אויזי פאיען זאצ קריזיס

 םיםעצ־קצא־ פאראריסםע די און ארנײםור
4ײ

n געקוםען איז עס וחגן n אין קראך 
 אננעבצא- דער און 4929 אין סטרײם װאל

 פײ קאפיםאציסםימעד ״un און •וזיר זזננער
 נרוי־ די דך חאבזנן סאלאוס, חאם גאנץ

 נעערא־ ודינע גאנץ ?אאיסאליססצן סמ
tip• האם קריוים דאר װאס חודכן דאד 

 פון ווימען ױ װארוןן דורן פאראורזאכם
i Pn מד ניס זיי חאם וחנדכדאאאיחנן 

 יאר «אר אדיחארזיינא די דײד קיםאתג
 קרימ סאסון זימזח •ראספערסי, אן
 א אפייצו און נע׳צעםםסלײט מיםעלצ אן

 בעסער־באצאחלטצ די &ון צאהל נרויסא
 אריינמצויגען צס׳אסצצמצא און ריטאמרא

jp דאר אין מווארען iiOp p io חאפעגדיג 
 איז עם נאכםי״ איבצר וחנחנן צז רײך

 םײ פון rjpD איק קיק מטהנז ניס כסעס
 בא־י בןסור רי פון אדער טולאנאנו,

 אץ דק גיס ואל װאס ארכייסער, ואחמא
p אימצנסיםצר i ארוו אקצמס עטציכע 

 קלײגע אמ וײ חאבעץ נאםירליך כאגו̂מ
 וואתדיאאיחנז זימרו גןקױום (וײולאך

 מטארק זײנען ססאקס די וױ נאכוא̂ם זרוס
 יזי ורײזון די און גאװארען אארוואסעדס

ו אוואוון ארזיאגמרויאט נאן  מסר א ו
pm n חאמנן ויי pw מד געחאיםען 

p און חעגו m• און ארכײנמר וײ 
p קצאס םימנל v p u די־ אאר חאמן 

r v דדײ, וזױי, נעזתזהלם אאאירען והנרם 
באםת איז עס וױ מיא אזױ ס*ל 4 אדער
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חון ר ארן נאקוסוץ k ווזרס אױזי ור i 
 אלו די אס pmpn מפאלעז, ?ײמז וידון

p ואר/ארון אײמעדסוד קקימא i, װאס 
p זיי s p ארייגמלייגם pp די u W• אלץ 

nm וײ in y n ענז־ ךי דזרך *•נע׳אארט 
p צימ m c  m i ױ. םים׳ן אממ איו ײ

ן זײנון dv'tpk די ד די אין ארימר וז

̂יםטען, נדויסע די םון הענם  וועל־ קאייסא
 פארווא־ pp אדויסנע^אמן זײ חאבען מ

 פינאנץ־םאננאנמז וײ האס דאס םערנג
 אויןי •רייזען די וױפי< אויןי געארם. גים

 איז געפאצען, זײנען ov'xpp איינענע זייזנרע
 ■אפיר. אויפ׳ז פארצוסם p נעותן נ<ויז

p די pm אמר דערפאר tv i נעאט אםת׳ע די 
 פארלארזן תאט מו<ם ברייגמר דער װאם

 די pp אריינגעפאצען טפעקו<א«יעס די איז
anvw p סאפיםאאיסםעז. די פון

 אפעראציזג מוױינאיכע א נעווען איז עם
 •imp ווערם ותצכפ ננבח, נעזמ<ימ א
 םאנ־ באםרינען טאטטסאכ קאענפחנן א

j אויוי מנליך r r v a  i n מחגן״ די. 
pp \vw רי אדיינמכאפט חאמן v נעץ 

 ארוםגע־ זיי האבען און םפעסולא*יע פון
טוירען.

 pp tnyn נתיס־קאפיםאליםםעז רי
 נעלינ־ זיי װעם ןם אז נעגלויבם, אנפאננ

o א«*ו׳אמלעז נפן n איידער נאו פריזים 
nr זיי מעט p^p נריימן. באםת^  חנר־ ו

 חדטים פאר ערטםע די pp זיי חאבען פאר
p אין נעהאלנמנן ’M אגד אז זאמז, נניאות 

cp זיד ותט i n די אז ענדינען. קרמיס 
nnpfcup אויוי זיך מפינם פראםפעריםי 

i n r זייט dpi און ivo nm  op זי imps 
 pn- לימל זעלמ dpi *וריפבריינמן. און

ivu u n  in פון פארסםיתר וי up  i n 
in תגץזגג פיטאליםםיסער n נעדענקם 

 פרעזי־ וואם גביאות פחגהליכע די נאך
u p פלענם חואמזנר t n n  tnpt םאנטאנ 

p און o rv ip i^ אז i n בלויז ותס תריזים 
iveHnup נאך p חעכסכחגנם װאכען, פאר 

 װי־ גאלד וחגלען עם אז סאנסספן. ip■ א
preip i n זייטען. טטץ

i n  urap ,אפצו־ זיך אנ׳פםאם הריזים 
tpftrov, אלץ נעוואחגן איז ftp urpipocr 
i םיפער. n אלע וועלכען םים איםפעם 

 בלויז ניס opn נעפאלען זיינען וחט־סהעז
ip אננןהאלטען, j גחר אלץ נעװארעז איז 

 קאפיםאליםנמן נרויםע רי אז אזױ םער,
japn| פארלארעז o n איבער האגםראל 
 זײנען װערם־פאפירעז פון פתמען איחגג

 pp op ווי אםילו גידז»־ינער םיל נעפאלען
o םיט pp װןרנ^ אםת׳ער זיתו־ געװען n 

 פריתעז די זינקען נענומען ivapn *וזאםען
nm אלע פון no און d ip s  tro n  iib איײ 

 אפנע־ זיך ivapn פאבריימז ױ נענטונ^
ivap בײנק סכתלנג ip  iv o u v i ivapn איי־

i n  ip j .די *וױיםער ivapn ivopd 
v זייער פארצארען ip־j»bptp די tvopun 

iv rn  nmno !נעבלימ ivi'J וױ p w  p 
 גע־ נים חאט םען און ותרחײזער די אק

גאנצער חנד קונים• סייז געפינען אאנט
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קראכען. נעטסאן חאס נאסיק
Aa MA k^^^*&AAAMA^A^MAA a a ^̂a i a a a a A A  aaÂHHIMpp אדײעעסראםען pp פריויט m

pn וײ םםאדיןג זוױיטער ijm v n פון 
t צעטוספלט ז״נען לעבעז v p p in n  |im 

in v i iv i• זיי in v n n  ivapn זיי אז 
ivapn צום *i v  m ivnrun ivav, -ותל 

iva זיי iv ivp גיס i n  • in ’^Mioipp 
 ױ ארוםנעכאפם םריהעו־ opn װאם פאניק

 י1 רש־נרייכם opn סיכםען, ניחס־ינע־ע
opn Dpi .iv tfiv n לא:ע די ip j פאר־ 

opn dv .o iv iiv אכעז1צוזאםעננעב i n 
o» 'in םון זייל i n 1פאפיטאציםםיעע •vj 

4«n w  i n  —  vr<a 1«אײנ o n  opn 
i און ^mtovj ניט צװייגמן n גאנמו־ 

 נעפאר pp נעװאחגן געסטעלט pp בנין
צוזאםעגבריר. פולסםענזײנען םון

opn iv ת צוױסצן פאמױרוננ די n v n 
ivap א בלויז אננעהאצטען v p iip ציינג 

ip 11װא א ייר ivapn זײ o v i אלע םיס 
p n ina״o n  ivnvopm vi ^פו־יזי ivapn 

o ip J ’ apo זייערע אלע iv o n o n פון 
 אונמערצו־ וננם־םאכם1עני1 און סאפיטאל
v צעםרייסעלםע די ספאחגן r ’opjppv נזד 

 ־np>p א בײם1אויםנעא ivapn זיי פייחג
m און iv o o w p a ױ *לסן  צו ov אזוי ו

i n  .tpo ם  כא־ װעלכצן פון פונפט הויו
pp  onvoo לאםם גאנצע ױ םען1ויפװא1א 

o פון n קריזים v i p וײ פון פלייצעם זײ 
עו, סאסען אויםנצחוננע־טצ ם *ונ״

iv rn  DipJpi jvip'J'3 iv o in im 
in p jip o מנאנמן ra in יצ־יזים ? *pp 

ivp ? ויסאל in rjn p ’p iv rn  ivn u n n 
■ivapn iv u n ’iin  pp ivo'Dpi אויםנזד 

iv rn  nninD po tvrn» ? oivpno מ־ 
מן? n זונ  ivapo ivo it p i ייםער31א 

tu n  tv^npvpa.־* i v t w  •pn וױי־ 
vopnnoip n  invavn im  ,ovon 

in r w לעבענםםיטלען, אויןי p n• אתיפ־
n *יוי ליימן r n ליימם■ o n לאסס l i t 

naifrs i n. זאלזנן n •ארנײטעו npp■ 
i n םיי i 'imo אױפהאלסען po n o n  n 

jrtp>oo«aiM n סיי ■-iv o iip  o n  ip 
— ̂i i i ' i n  i n  iib  o p ip b p  o u ip m 
n ,נש־יכנמן פאליציי, *־טיי pp אנ־ אלצ 

n n ,אױםנאבצן pp םיי *n ’oaio o n 
n  m םיילען סװאך־נעײאחזנע i n  iib 

p 1פא»י^ליםסיסצ o p s, ױ j* ו v p ’p  n 
 אינםטיטו־ ענליכע pp |vp:pa באהנזן,

JJV’V |
pp איז םאל i״p נאך  voam n  i n 

*־ויםנעמםעלט ivdm בתטאל אזוי ניסם
ivop p ip a -ivon p  i n  tn p iiv i פון i n 

u אין איצנ^ װי נסזעלסאסט ^ינסינע־ n
nop n  un i ^ ’ in p  po i p 'tv■ iv o m׳v 

p■ iv n v n ,לעבען n םאמאטען םינאנז 
^ ivapn םיס jn » in  u r n ד iv וי o u v i 

pp  in p a n v o iip באפעםטינצז n צצ־ 
u אםענטען1פונ םתיסעלםע rn  iib •אװ 

l JJU
jivo ip ivo ’ n p  p o n v  n םיט i n 

i v t u p  iib  d p u p i■ וױיחצעס u r n  iw 
o n  iv p m iv o •ממנם־םטאגדארו ■n  p 

iv o « a ip ו» u n זעלבער i'tmb p■ v o w 
n װצלם  . in ’pipa n  iviivj iv r n  jn p 

v o 'iu  n  p b  bvp איגםםיםוציעם, ■ינאנץ

1932

ײ װי  אנדער^ איז באנק נעעאנע* םעעיס ז
 1931 םון חעצפט צוױיטער דער אין האבזנן

ױי־ עכײחנז פאר קאםאעין א אגממויבען  ו
ײ דזעע^  באנױ ניס אויך זיך זזאבען ז

ײ חגם. םאר אגיםירען םיט׳ן ב^ויז מגם  ז
 און םיגאמױעאע זייער אגגעװעגדעם חאבען

 באאע־ די *וױגגען «ו סאכט עקאגאםיעע
 איגדוסםריע־ און פאבריסעז די םון באטים

 אק נאד האמז וועצכע ־אזבטערנעםוגגען, &
tn פאר׳ן געהאט םורא אנחויב rvnנדאס 

v — סטרימןם, פאר םאסען, די פון  \tניי־
A M m BAAA  k A  A Â aזעם• דען װייד̂ז

o n די איז געםאכט כמן חאם אנהױב 
 ניט זיינען ארבייטער זײ װאו אעדוסטדיען,

 אר־ מוזאך אדער ױגיאנס אין ארנאגמירם
 וואו אינדוםטריעז, אין אדער נאניזירם.

 אויס־ אזױ געווען מוין זײנען ארבײםער די
 א דורך אויםנעםאםערם און געהומערט

 חאמנז די אז ארביימסצאזיגקײט, ^אנמנר
r i r וחנה־ »ו זיר כוח סײז נעהאם נימם 
 די געמטסעז בײז צום ביז האם םען רען.

 םעז כיינעויס; די םיז שכירות טאגצרע
 פארגרזד און וױ^שעס די נעמניטעז זזאם

 אר־ םעסםטיל די םון סייד־או דעם סערם
 » צו רעדוצידם זײ האט מען ביז בייםער

ח צועםאנד  האט םעז חונגער. אעום׳ן י
 און שס*ל די םון וױידזמעס די מףוניםען

 גע־ איז דאס ווען ארבײטער. אױטאםאביל
 אינ־ די צו גענוםעז זיך פעז האם *ונגעז

 גצוועז זײנעז ארבײםער די וואו דרסםריען
̂יר און ארגאנמירם, בעסעד  בעםצר םאאג

 די צו געגוםען זיך האם פעז באצאו^נג
בוי־ארבײםער. און אייזענבאהן

 פאר־ םיט זיך דיגגען לאננעז א נאר
 אנ־ די זיינען מאםאאניעם די םיז םרעםזנר

 ארבײנמנר אימענבאחן םיציאז דעדטהאצבעז
̂יך םאנאם <עצמז  נזד געצוראוגגעז עגד
 מון אראצענם צעהן ארונםערצוגעמנן װאראן
n r n דאס צייכג יאחר איק טאר שכירוח 

 םי־ 210 םון קאםיאניס זײ םתנח א איז
 סיאיאן 210 נאך איז דאס דאלאר. ציאז

 ארבײםצד די ®ח ארונסערנערוסען דאצאר
 וואס דאצאר ביציאנען זײ צו צזגאב אצס

 אדער גאנצער דורך םארצארען האבאן זיי
ארבײטסצאזיגסײם. םײצוױמצר

 ארביײ אייזענבאחץ די בצױז טם און
 צו געװארען נעצװאונגעז זײגעז אציין טצר

 גאנ- די אויך נאר םתגה, מייגע אזא געבעז
 האט צאנד פון גאםעצסערונג אריםע צע

^ן געםוזם םי מ  ■רא־ די אויםצוהאצטען ביי
 די סאםאאניעס. אײזצגבאחן דײ םון טיטען

 די חאם קאםימאן קאםערס אינםערסםעים
 ירייזעז די חעמנרען צו ערצויבם תאםיאנים

 ארא־ צעהן אוםנצםעהר םיט פראכם םאר
 בא״ די וועם סאסטעז עהסםרא די צענט.

 הע־ אין צאזזצעז נאםירציך פעאקעדוננ
צעגענםםיםצצן. אויוי •וײיזען כערע

 דער צו ארבײטער גרויע נעססטע די
n אויוי םיהצעז r n יציחטנס n□ קא־ 

 בױ־ די דינעז •דאגראם, ייםאציםטי^ע
 זיך האם צאגד גאנצען אין ארבײםער.

^ן צו באותגונג א אנמנחויבען  די מני
ז ארביײ טרײד כילוײגג די •
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 געווא־ געטאן עס איז צוערעט םער.
i n .צאנג־סעדםיגיגע די אוםאםיציעצ 

ױ טרייד ביצדינג די װאס קאנטראתטען  י
 הא־ באםעם, די סיט נעתאט האבען גיאנס

 בא־ די םאר אוסבאקותס געםאכם בען
 פאר־ אםיציעצע אן דורכצוזעצען צעבאמים

 םער־ םיכתז אין וױידדמס פון קצענערונג
 פון ווײדדפעס די נעמגיםעז םען האם םין.
 דארם נים־אםיציעצ. •ראצענם 35 ביז 25

i אגריםענםס אצםע די װאו אבער, r n 
 פא־ אויסגעהן, בײם האצםען אדער אוים

i n n אן אויך קריגען און באצעבאםים די 
ארבײטער׳ס די אויח שגיט אםיציעצען
וױידזמעם.

n n ביצדיגג די פון צעננמנר גדעסכמר 
n יאר^ נױ איז מריידס n םים אגריםענם 

o 30 אוים דא געהם באצעבאםים די n- 
 זיך האבען באצעבאםים די אפריצ. םען

n ביי האבען און צוגעאייצם r n יעהרצײ 
 געהאצטען דא איז וואס סאנותנשאן כער

 גזד יאטאר, אין ויאר צעצכת די זnגעװא
ײ אז וױסען, צאזם ^ן ומצען ז  וײ עגי

 •רא־ 25 םים ארבייםער די םון װײדזעעם
 איעמצגע די םאר דורכטניט^יר. צענם

 צוױ־ אנכ»םען שנים *un וועם ארבײבמר
 קצענעו וואס פראצעגכס 33 און 20 שען
 אר־ סצאם א םון וױידזשעם די זײנען עם

 פראצצגם •un איז העכער אצץ בײםער,
 וחד גמניכמנן ותם עם ותאכען אויוי
i n. מן די וױצען אזוי ױי־ זײ מני  ו

 אגחטת און בריקציתרם די םון תמעם
 םאג, א דאצאר 15 איצםער תריגען ומצכע

 העצ־ םון וױידזמעם די און דאצאר 12 צו
 ביז קריגען וואס צעיבארערם, און פערם

i די וױצען םא^ א דאצאר 10 r r u r אויף 
 אנדערע די פון ארבײםצר n דאצאר. 7

ױי־ די מניידען די װיצען בוײםאכען  ו
i איז דדצעס n די פראפארציזג תצבער 

 וחנצצז ױניאנם די אויב אז סםרא׳פען
 וױידדמנ^ קצענערע זײ צו צױפטיםען נים

o זײ ותצען n ױניאנם זײ םים אגרימנם 
 איע־ וחנצען איז באגיתז גים גאנצען אין

אועך׳פאפס. פי^ן
n םים !טן n פוײנ־ די םון אויםנאם

 אר־ אימעגבאהן n זײגצן סרײהט םינג
 ארבײ־ טריידס ביצדינג די און בײםער

 צאגד. אין ארגאניזירםע מנסט די טער
D םים n מגיידעז n r n ומט וױיתמעס 
ר ע o פון ארונםערדדיקען אצגעםיינער ר n 

 pn ארבייטער די פון םםאנדארד צעבענם
חװ-גרייכם• םאאסאם
o איז n פון מדים־טאנץ i r r ^ r ײ ױ  ו
Djnm אתטיװ גאנץ זיך באםייציגען n פאר־ 

 סםיים פארוואצטוננען, עטאםימע שירזגע
ip w n 'a n םע^־אצע די אויך און n ̂

 גזד אריינגעבראכם זײנען איבעראצ רונג
i צו געזעץ-פראיעמםען ןnײא r r o r די 

אגגמםעצםצ. און ארכײםער די פון טכירות
 אר־ וײ אויפהאלםמן פון צאסם די אויך
 וײ אויף אדױםגעווארםען ותרם rבײםסצא
 אין אםיצו ארבײםער. וײ פון •צימעס

ד *סאס און םםיים די וואו פלעצער די  ר
םוםעז ב^םיםםע אטיננידט חאבמן נירוננען

 מצם n איו דיי̂צ ארבײםסצאת םאר געצם
 צנםוחנחט־ מווארען געגוכמןן םעתרסםענם

i די װעצכע פאר הצואות םון n ,p2Ka קרי־ 
 װעצזנן װעצמ און פראמנםען הויכע נען

n פון ותרען opnw דארםען n זעצבאר 
n יאהרען םים באםעצקערוגג אריםער m 

^י םער,  נמאםעז םײצווײז איז עם א
 נויםימ אויןי םעקםעס נית דורך געורארען
םוזצן םאסען די וחלצכע םיםצען, צעבעגם

צאהלזנן. נצײך
 pmn אבער פצעמר סעהרסםע וײ אין

 בא־ האבען ̂ירדגבען די וואס םוםען דײ
 גים קצעקם עם אז נימםיג, אזוי שםיסם

 ארבייסצר די און צאהן, א אויוי אםיצו
 אויפצוהאממן אקיק נעצאוװגנען זײנען

n r n ארבײםםצאזזס
n ככמם n r האט װאס ארבייםער 

 צו דדיגם םוז באעעפסיגונג אביסעצ גאך
 אויפ־ פארזײנסםען םאמנו־ע זײנע פון ס̂א

 ®א־ pn ®יז ארבייםםצאת םאנכע האצכמן
 פון מםארבצן רתלמנ םריינד אדזנר םיציע

 הא־ סױוױחדקוצד F:nnrm£ די הוגגער.
n מנצם םעהרסםע די אױך בען r n צױ 

 פון ביימםײאדונמן וײ פון זאםעגמטםען
 בא־ סי׳לע כמנגמצן. אריכת און ארבײכמר
 אייממ־ םםאר דז»ארםםענם וױ צעבאםים,

 עלעסםרית תאסואניס, עקספרעם םיכמנר,
 דד ישעטסאט קאםאאניעם, טעצעפאן און

 געזזארזח דיגען ענציכע און פארםםענםס
 זמיבח אויפ׳ן םיצאגםראפען גוכדהארזױנע

rn םון rn אנגזראמצמג און ארבייכמנר 
 בײצדאםײי נעצוואובנען חאבען ןײ װעצכע

n פח פראצזנגס א עחמ r n צז ודידדיאם 
 באלזד אגדערע פאגדען. ארבייםסלאזע די

ijr כאכדם n אי׳יגי גוםהארזױג אזמ מנוחגן 
 ♦־n איץ .םםעגער־סיסםזגם״ וײ צופיהרזנן

 אר האמנץ די הייס̂ם דאס פאבר׳יקען. ערע
 אר־ m צז כפננשען םעהר פיל טרפזגסצס

n נזנהאם האבען ,n וױ בײם ra p p io^
— AAa AAA  kgABAMA MAMA A  AftA A AM■ ^ A A ikA  a PAwLaח מכירות די םיילזנגדיג® n r n ײ־  מ

 יזײמר אז אווי מענטען, םזנהר צו םצאכות
םא־ צז מנגוג פארוײגם נים האם <n פון
jva לזנבצן. א

opn ,u p םים באוױחנן ױך קאפיםאק 
 סלאםעז־פאליםיס בחםאלע־ גאנצעך■ זײן

jv tp פאי־ u n װצלנג גאנזעו־ opn דעם 
 ארויםנעװאחדןן פוײזיס פון לאםם גאנצען

vu די 1אוי n n a n אר־ די פון פצייצעס 
u בײםעו• n  pp 4ב*תלקעו־ונ אריםצו־ 

מ װייםזט־ אויא םאתימתנדינ ײ  ■ראפי־ ו
 ■ין םאכם זיין פאחמםםינעט־ינ pp םען
u n ד נעוןלסאפם u נאך א ײי n v o ru 

 ארזמד ײרך קאפיםײל׳ פון סאנמנםראציע
»ן סאפימאליםםען קלענעו־ע אלע עםויםען

pp  iv r rn  v rn זיי אתעמאדפסט־ינ pp 
iv די r rn פון n זשסלאםיממג

n  pp ביינחס־1א n r n  pp ײניאנס ?
IWMt w? די ivapn װאם

m t i p  ivapn uro«aiP n װי ■לאן 
o אזוי n  |v b p t« bp הריזינג u rn  t i p 

 ropa .uroppipa סלאגמן א oapio לאן■
ir tp וױ אכצן1יסמעס1א אזוי נים u n 

)1• זיי■ אויזי (•לום



די פח ספױיס נענע־אל דזמ נרײם«ר איז
T M D j n w n

x םויזענד 40 רי םון םסרייק נעגעדאל 
 אי*ם '\w איו יארס נױ איז םאמר דרעם ;

אונםארנייז־ איז נאר זיכעד, בלויז נים
ני־ אין נאר וועחגן שרופען וועט איז ליך
 תם קרימז ותלעז לעזער די urn מן.

 מויז עם וועם ,נערעכםינקײט׳ טםער
 איײ פון פראנע א בלוח ױין וואר׳אייסציך

 נערופעז וועט םםרייס דער ביז םענ נימ
ווערעז.
י  אינכמרנעטאנעל, דער טון פיהחס־ ו
djttt די און באארד דדפאינט *ljtfxpx 

m a n םיט־ םענליכע אלע *גנעותנדעם
 פון םארםרעטער די איבזװזױינזגן *ו ן
 מרעבםיגהײם חנר אין נאלעבאםים די

i פון n אין און פאדערוננען, ױניאנ׳ם 
m איע*ופיהרען. באלד זיי מיםיגטײם
 ארבײםער טאסען די ראטעװעז «ו איס
m איינפאכען פון am אונתרםרעג־ און

 גאנ־ וי און באדיגגוננעז, ארבייםם לימ
n פון אינתסטרי o n רואינע און כאאס 
 באלזד די פון הפפרות די ומלמד איז

 דאזינע רי אריינגעווארםען ה*בעז ב»סים
אינדוםטריזג ריימ

 פארשטעהער די חאבען ?אנג םאגאםען
 פאר־ די םים *רנומגמירם יוניאן דאד «ון

 קאנםד־ בײ אסאסיאיישאנם די &ח םחנמער
 איז אגריםענט אלםער *un ותן רענמן.

o 30 אויםמנאנגעז nחאט דעמםבער נמן 
י  פארלעעערעז *ו *ומדפםיסס יוניאז ו

a n םא־ סאגא^ א נאך פאר אנרינמנם 
a m  *ins איבןגר־ *ו מנליך ױין פאוט 

i איז באלעבאטים די זױימן n טיטינ־
 אײנ־ פון אוםםא?םייד׳ציכ<דיט און טײס

 די וועלכע ענחגרוננען נויםימ די פיתרעז
 דאס םרייד. אין נעםאדער̂נ תאט ױגיאן

 םאר־ די מחאלפען. נישם אמנר ת*ם אלץ
 געבליבען זײנען באלעבאםים רי פון סרענמר

m נים אייננמפארכג an  *up זיו זיי 
 םא־ גערעכטע רי נאכצונעבען אנםזאגם
pm nrt חא- זיי נ*ר ארבײםער, די פון 

 געגעדםאחנרונגען ארזיסגעשםעצם • בען ;
 וײ וואצטען ארבייטצר די pra ^בוחנל

 אצע פארצאחןן די וואצמז ,גאנגעמבען,
 אוים־ חאבעז זיי וואס םארמםעדוגטח

 און גפש םםירות חממנר, תוך ממעםםם
 £0 לזגזוםע דו פאר ססתיקס פאדביםערםצ

w גם* o n ססרײל היסםארימאן ■ \* 
 באצזד די כדם מונמחנגמז די •1909

 אסגע־ געםוזם דעריבער האבען כאסיס
וחנחמ• בראמז
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 איבעצ, נרעסםער חמ״ אז :ודיםם, םרייד

&j דיכגױמר *m אצע סון סוואצ דעד
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סאט&אקכדסוותרס. און דדסאכערס n פזן

 אסאסי־ באםעס כדם קאנפערעטנען
 וױ גאכדעם ^פגעבראכען, איישאנם

 פא״ אויפצונעםען זיך אנםזאגען זײ
 שטע- און ױניאן דער פח דעתגגען

 — געגעךפאדערונגען. אדויס לען
 און ערוועהלט סםרייק-קאםיםעס

 םאכער דרעם — געדגגען. האלס
 « מאכען צו אנטשלאסען פעםם

rpo צו םרײה אין הפקרות דער צו 
הונגער־שכירות. און סוועפדשעפער

 שע־ די אין ארבײםס־באדינגונגעז די םאר
געםאכט. ווערעז דרעסעס זײערע וואו פער
 אין אז םעגציך םאכט אוםשטאנד דער ^ט

ױ סוועם־שאפס וואקסען זאצען םוײיד  ו
 די שאםט דאם רעגעז; א נאר שוואםען

 די צװישען קאנסורענץ האצדדשנייחננדע
 זיי־ ארבײטער די װעצכע םון קאנםראקטארם,

 אבער קרבנות, הויפט די אםת טאקע נען
 צע־ קאנםראקםארס צאהצ גרויסע א אויך
 דער אויך איז דאם האניס סײן נים קעז

 סאנסוחגנץ םערחגרציכער דער םון קוואצ
 םאכם װמצכע אצײז, דזשאבערס די צוױשען

 די םאר אינדוסטריע. גאנצע זײ חרוב
 הונ־ געבראכט םיםמעם די האט ארבײמער

 און וױידזשעם די שקצאםעריי. און נעד
 ארוגטערגע־ זיעען ארבײם םאר •רייזען
 ניחגריהסטער חגר צו געווארען בראכט
 ארבײטער די געםאכט האט עם שטוםזס

 שאפ־ סוועט די םארגען. םיט׳ן אוםױכער
ײ וואו קצס  אר־ צו געצװאונגען זײנען ז

 עםע־ זײ װי גיך אזוי זיך שציםען בײטען,
 אײן אין םוזעז ארבײמער די און זיך נען

 אפיצו שעפער. עטציכע בײטעז סיזאן
ײ וואם וױידזשצם שצעגציכע די  פארדײ ז

ײ זיינעז מוין נען  מאצ אצע ניט אויך ז
 נאנץ פאםירט עם סריגען. צו זיכצר
אנטראקםארס די אז אםם,  וחגצ־ חאסרוםש̂־

 זײערע שציםעז צו נעצװאוגגען ווצרען מג
*n m צו פארנעסעז סעזאן, םיטען אין 

 םאר־ שווער זיתרע ארבײטער די באצאהלען
גראשען. פאר הארעוועטע

 דער םון פאדערונגען וױכטיגםטע די
 דאזיגע וײ אט אפצושאפעז צילען ױניאן

 מרייד. דחגם םון הםקרות
 אסאםיאיישאז, דזשאבערס דעד פיז “

אן: די םאדערם ביישפיצ, צזם  ערש־ ױני
 ריכ־ > דיער םים זאכעז אנצורוםצז םענס
 וועצכע קאנטראקטארס די נאםען. םינען

ײ׳ זאצצז ארבייט דתר םאמן  אגרי־ איז ז
 ניט און ״קאגטראקטארס״ רופען פחננם

ױ •םאנוסממטשוחנדם״, ױײ איצט. ביז ו  צו
 זא־ שאפ ׳ניש־ױגיאן א פון אדבײט םעגם,

מן ויי צצן קצי ציים. שםונדעז 24 איז צורי

 ניט־ אין ארבײט ארױםגעבען םאר דריטענם,
 בא־ דושאבער דער זאצ שעפער ױניאן

 א םיט םאיצ ערשטען דעם ווערען שטראםם
 דער םים ױגיאן די װאס געצם־שטראף
 די און באשטיכמן, וועצען אסאסיאײשאז

 שא־ איצם ױגיאן דער צו גײז זאצ געצם
זעצ־ דעם באגעהט ער אויב דענערזאץ.

 אויס־ ער זאצ אםאצ, נאך םארברעכען בען
 אםאםיאײשאן דער םון װערעז געשיצאםען

 פריװײ און רעכטען אצע םארצירען און
זעצ־ דאס אגריםעגט. אונטער׳ן צעגיעם

 אויס־ זיך אנטזאגט דזשאבער א ווען בע
ױ די וועצכען אויף באשצום א צוםאצגען  י

 זיך האבען אסאםיאײשאן דער םיט ניאן
 ארויםגעגעבען איז װאם אדער געאײניגט
o םוז געווארען n טשער־ איםפארשיעיצ 

סא(.
 םון םאדערוגגען צוױי װיכטיגסטע די

 זײנעז, אסאסיאײשאן דער צו ױניאן דער
 אםאסיאיי־ דזשאבערס די אז ערשטענם,

 די םאר םאראנםװארטציך זײז זאצ שאן
 אין באדינגונגען און םטאנדארדם ױניאן

 ארבייט די װאו שעפער קאנטראקטיגג די
 און געםאכם, װערם םעםבערס זײערע פון

 אר־ אן םון אײנםיהרען דאס צוױיטענס,
פאאגד. אינשורענם בײטטצאזען

םאחנרונ־ אצע די אז סצאר, איז עס
 צױ איז דאם זאך: אײן באצותסען געז

 ניט זיך זאצ ער דזשאבער חגם צונאגלעז
 פאראנטװארםציכ־ םון ארויסדרעהען קענעז
 ארביײ די םון באדינגונגען די םאר קײם
ארבייגג זײן םאכעז וועצכע טער

 האם ױניאן די װאס םאדערונגען די אין
 םאנוםעסטשור־ אינסײד דער צו געשטעצט

 ״אםיציאײטעד^ אדער אםאסיאיישאן ערס
ױ  םאחד די אויםער איז זיך, רוםט זי ו

 אר־ דער אויף זיר באציהעז װאם רונגען
 אויך אױטםייד, ארוים גיבען זיי װאס בײט

 די װעגצז פאחגרונגעז םאצגענדע די דא
 שע־ אינםײד די אין ארבײמס־באדינטנגען

פער:
 גע־ זאצעז ארכײט םאר פרייזעז )1

 װיסעגשאםטציו א צויט ווערען םעטעצם
 יעדער ײאו ״םסעדױצ/ אויסגעארבײטען

 בא־ א האבען נארםעגט.זאצ א םון טייצ
•רייז. שטיטטעז

 זײן זאצעז ארבײטערו שטיק אצע )2
 דעם אױםארבײםעז סענען צו גאראנםירט

םקע< םיניםום
 אווערםאים םאר געצאהצט עקסטרא )3
ארבײטער• וואך• און שטיק םאר

 נים :דינעז םאדערונגעז אנדערזג די
 אר־ געסעטעצטע גיט אויוי ארבײטעז צו

 ארביי־ םאר«װאך סקעיצם םיניסום בײט,
ארױסגעבצן ן נים ארבײט, שבת קײן םער,
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 Tאינסי די ביז אויטםײד ארבײם הײז

 אר־ וואך םוצע א האבען וועלען ארבײטער
 ארוים גיט װאם םאגוםעסטשורער א בײט,

 טארען ניט זאיצ קאנטראקטארס צו ארבײט
 םארשײ שאפ; אינםײד דעם םאר<ןצעגערען

 װערם שאפ א וחנן רעגוצאציעס דענע
 קענען גיט זאצ באם דער םארקצענערם;

 װיצ; ער װעמען אװעקצושיהען אויסקצײבען
 אר־ די םאר פעי װאכען 4 םון באצוינוגג

 עטציכע און ארוים םאצען װאס בײטער
םאדערוגגען. אנדערע

 זײנען םאדערונגען זעצבע די אוםגעםזנר
 סאגטראק־ דער געװארען געשטעצט אויר

אן.1אסאסיאיײ טארס
איצעםען, םאר סיצאר זיך, דוכט איז, עם

 ב^ויז כאצײעהען םאדערונגען איצע די אז
 צושטאנד הםקר איצטיגען דעם אפצושאםען

 אײנשטעצען אינדוםטריע, דרעס דער אין
 שע־ אצע אין םטאגדארדס אײנהײטציכע

 און געםאכט װערען דרעסעם װאו פער
 םאר םאראנטװארטליכקײט די ארויפצײגען

 אויף שעפער די אין באדיננונגען די
 דזשאבערם, די — באצעבאםים אםת׳ע די

 קצאר אויך איז עס םאנוםעהטשורערס. און
 גאנ־ דער נוצעז געבראכט װאיצט דאס אז

 אםא־ די אבער אנשטאם אינדוסטריע. צער
 זאיצען באצעבאםים די םון סיאײשאגס

 ױניאך דעם םון ריכםיגסײט די אײנזעהן
 םאדערונגען, די נאכגעבען און שםאגדפונקט

 געגעדפאחד םיט געקוטען גאר זײ זײנען
 םאראײביגען צו באצװעקען וועצכע רונגען,

 םארער־ םער נאך און כאאם איצםיגען דעם
 די םון ארבײטס־באדיגגונגען די גערען
םאכער. דרעם

 די צוױשען איז ביישפיצ, צום אזוי,
 אסא־ סאנטראסטארס דער םון םאדערונגען

 םאראן אשיציאײטעד דער און טיאײשאן
 זאיצען ססעיצם ױניאן די אז םונסם, א

 םיט ״איעסצאנג אין ווערעז םארקצענערט
 אינדוס־ דער אין םטאנדארדס איצטיגע די

 אז עם םיינט ותרטער פשום׳ע אין טרי*.
 צושםיםונג איהר געבען זאצ ױגיאן די
 באסעס די װאס הונגער־װײדזשעס די צו

 דרעס די אויף ארויפנעצװאונגעז האבען
 סרײ םון יאהרען צעצטע די דורך טאכער

דעםאראציזאציע. און זיס
 נאך זיך זײ שטעצען אצײז דערםיט

 אויך םארצאנגען זײ צופרידען. נים אבער
 וױםיצ אװערטיים ארבײםעז צו רעכט דאס
 און נויםיג םאר געםינען וועט באם דער
 דער־ עקסםרא קײן צאהצען דארםען נים
 ביײ צו רעכט דאס ;שבת ארבײטען ;םאר
 דעם דאנערשםאנ און םאנטאנ אצע טעז

 אוץ ארבײם שםי<ן אויף װאך םון םיםםעם
 דאס ;צערנערס נאשעםטיגען ;םארתערט

 באגרענעצעז ארבײטער; סעקעז צו רעכט
 אײדזשענטם ביזנעם די םון רעכט דאס

 דאם אפשאםען שעםעד; די באזומגן צו
 האלײ ציגעצ םאר ארבײטער די צאהצען

 פרייזעץ קײן איבערסעטצען ניט ;דעים
תז אםילי  די בײ הענען ארבײטער די ו

 רעכם דאס ;םארדינען גיט גאר פרייזעז
פרא־ 10 אוחנקצושיהעז באסעם די םון

 ייאהר יצדצם ארבייםער זיתרצ םוז צענם
קאנצעםיע̂ג אנדערע צאהצ א און

 װיצמ באסעם די װארם: אײנעם םים
 איצםי־ דעם טרײד אין אויםהאיצטען זיך
 םון אוועסנעםען און הםסר־צושטאגד גען
 פארבעסע־ און שוץ יעדעז ארבײטער די

 אויםגזד איצם ביז וזאבען זײ זואם רונג
קעםםט.

 סםרײס גענעראצ א זײן אצזא װעט
 וועם ווערען גערוםעז און טרײד, דרעס אין

 םיר װען גיכען. אין גאר סטרײס דער
 אצע םאקםיש שוין זײנען דרוק צום גײען

 די געװארען. געםאכט םארבארײטוגגען
 צוזאםענגע־ איז סטרײק־םאשינערי גאנצע

 ער־ ?אםיטעם םארשידענע די שטעיצט.
 לעצטע דאם געדונגען, האילם די װעהלט;

 םיטגצײ די האבען נאטיריציך װעיצען װארט
 דעםאג־ םאםען א רוםט ױניאן די דער.

 םעב־ טען4 דאגערשטאג, םאר סטראציע
 די וועלעז םיטינג נאכ׳ן טאג. בײ רואר

 פראגע דער װעגען אםשםיםען םעםבערם
סםרײק. געגעראצ א רוםען םון

 םים באקאנט אבער איז עם ווער
 צװישען הערשט עם װאם שםיםונג דער

 םיגום אײז קײז קעז םאכער, דרעס די
 םון אויסגאנג דעם איז צװײםיצען ניט

 םאכער דרעס די אזוי װי אדער םיטינג
 אײנשםיםיג, ניט אויב שטיםען. װעיצען

 םאר׳ן אםשםיםוגג די זיכער אבער װעט
אײנשטיםיג כםעם זײן סטרײק
 די האבען שווער צו און צאנג צו
 זיך זאלעז זײ אז געציםעז מאכער דרעם

 !קאםח באצעבאטים. די אונטערגעבען
 םענש- א פאר קאםף ארונטער! ביז קאםף,
 זײן ניט זאצ דאס שװער װי לעבען, יציכען

 דאס קאםםען. נים זאצ דאס טײער װי און
םאכער. דרעם די צװישען שטיםונג די איז
 דעם פאר קאםיםעס ערװעהלםע זײ

סטרייק• גענעריל
 ערװעהצט זײנען האםיטעם םאצגענדע

 םארשידענע די דורכצוםיהרען געװארען
:סטרימן אין פוגקציעס

קאםיטע. פיקעט
 טשערםאן; ,10 צא?. ארעצקי, םיליפ
̂א  סעקרעטאר; 89 צאק. יאנדא<ו, הארמע

 סטאום, אבראהאם ;35 לאק. גוזםאן, םאהם
.22 לאקאצ םירסקי, ראוז ;22 צאס.

דעפארטםענט. נאן־ױניאן
 טשערםאן; ,35 לאק. װאסיצעװםסי, י.

 סעקר.; ,89 לאק. םאדזשיא, די מארגארעט
 רעיםאנא, ציצי ; 22 יצאק. װאלסאוױץ, ראוז
 דזש. ; 10 לאק. גיצבערט, צואיס ; 89 יצאק.

. .22 צאס. קוםער,
קאםיטע. האל

 טשערםאץ; ,22 לאק. ביצוסטײן, מאקם
 געלא, דזשײ. סעק.; ,35צאק. ה^העז, מאסם
 סאיר ; 10 ילאס. סטאלער, םאהם ,;89 יצאק.

 לאק. מארגאצים, נאטהאן ;35 צאס. צאעװ,
 םאר־ סאניע ; 89 צאק. גאצאסא, ל. ; 22

.22 צאה. בער,
קאכזיטע. ארגאניזאשאן

משער־ ,89 לאק. אנטאגיני, צואידזשי
םעק.; ,22 צאק. םאסקאװיטש, םאקם ;מאן

 ציײ סים pLO צא^ צוווײ, בצגדזשאםין
 צא^ סירעגדא, דזשאסזט* ^9 צא^ תאוםי,

 חשיי. 122 צא^ שאפירא, צואים ;89
J35 צא^ קאםיי,

קאיזיםע. םעטעלםענם
3 צאק. ברעםצאװ, דזשיי.  טשערכמן; 5

3 לא̂י אצױוא, םרענה  אברא־ י. ;4םע< 9
 $2 שאפירא, םעני ;10 צאס. מאוױץ,

3 לא^ ציפעס, ^  אצבער̂כ אבראד״אם *5
22 צאק.

קאםיםע לאא
משער־ 10 צאת. פערצםוםער, סעםױעצ

3 צאק. קרױחגצא, אנםאניגא ;םאן 9 j >vd; 
 ארעצ־ םיצים ;89 צאק. יאנדאצי, ?ארםעצא

 J. צא^ שגי^ םעקם ;10 צאק. קי,
קאםיםע. טאון אװ אוט

3 צאק. וואנדער, הערי ;םשערםאן 3
 םאגמא סעק̂ר ,10 צאק. דזשײקאבם, ם.

 צא^ רעזני^ ראוז ;89 אװערםאגא,
3 צאק. מארנאצים, טשאריצם. ;22 2 

קאםיםע. פעאגץ
אנםא־ ;םשערםאן דוביגסקי, דיױויד

3 צאקאצ קרױועצא, ניא  צאקאצ סע̂ת 9
םענעדזשערם.

קאםיםעס• רעליןש
 םאר־ איזידאר םשערםאן; באראף, א.
3 צאק. ביאש,  צא^ םעצער, םארים סעיס; 2

 דזשייי. ;89 צאק. באראגא, אנםאני ;10
3 צאת. דימעצא, 9

קאםיטע. רעדנער
שניימר־ ראוז ;םשערםאן <ןאהן, םאניא

 39 צא̂י הרױועצא, אנסאניא סעס.; םאן,
וױיס־טשערםאן.

איגפארםיישאן. און אפים
 םערי ; 22 צא^ שםראםבער^ הערי
3 צאס. הארוםא, 9

דיםטריקט. אדטלייאינג
םשערםאן. 39 צאס. דינאצא, ג.

 נע־ געדוגגעז זײנען האצם פאצגענדע
:סטרײקערס די םאר װארען

עװ. םע6 1087 — האצ ברייענט
סכג טע11 איסם 119 — האצ וועבסםער

עווענױ. םע2 142 — האצ סטײװעסאנם
סם. טע4 איםם 62 — האצ אסםאריא

םט. םע5 איסמ 210 — האצ בעםהאװען
 אויר־ און סם. םע15 — פצאזא אוירװינג

םצײם. װינג
סם. טע2 װ. 21 — האצ העננינגםאן
פצ. םארקס םט. 23 — האצ ארלינגטאז
םט. טע106 איסט 62 — האצ קיצערםאנט

עװ. םאנהעטעז 16 — םעיצעס ראיאצ
 1377 — צײסעאום צײבאר פארק בארא

ברוקצין. סמ., טע42
םט. טע36 װ. 34 — םשוירטש קרײסם

סם. טע4 איסט 62 — ענעקס אסטאריא
 םארקם סם. 69 — האצ אריסטאקראםיק

פצײם.
םצ. םארקס םבג 57 — האצ מענשאן

 219 — צײסעאום צײבאר בראנזװיצ
ברוקצין. סם., סעקםאז
 סםריי־ ברוסצינער די םאר האצ דער

 נאך •רעם, צום גײהען םיר ווען איז, קערס,
געדונגען. געווען נישם
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באארד עקזערןוטיװ גענעראל דעם פון זיצונגען די
,t  ■m. x j P r  f י״ ״ • ׳׳ ךי, * ,י,

 -pp דדמנעסמ in סון םיםגלידער די
 זײ װאס געםאן, גום תאבעז זעקוםיות

 םארשצאג, can מגנען ממםיםם תאבזנן
w פון קאטוענ^ן די in איגסערגעמא 

p זןמ מ׳ל b m p m ניר אק וחנדען
IBAft *a a ÂB M a AAA A A A ÂAAAÂ Â Â AAA m A A iA A•ניט ויך דא̂ר יארק גיו שםאדם די יארמ 

 איהר חאט תײנזנר וױמ בוולײדינם, נאאינעז
 חנר אדדבא, גאצײדימן. צו מסײנם נים

 צו איז יארק נױ אז מנווצן, איז סאסימ
M איחר אין דאל m או ט̂ג  |»yp- 

 איז איז tv תאטחגנאא̂נ רחזיג חאקםזז
 רוחיג }PD/KniiiR שוחגר N אנדלו איחר

 !קזעקוםיוחג חממראל m נוון כדטינג
dp ,טםע א חנהר איז יארמ נױ אז חייסם 

ניבג n םויג ?אנווענשאנם ®אר 1גא שםאמ,

 ביזץ טען25 ניון א*געה#לטעו
 ״הא־ אין 1932 יאנואר &ען30

יאהן ניו אץ טאטט״ םעל

k M u C k A A A  Aa*AAtt4AAAA 4M ^44 AM44גד םקוים מאקםזגן וואונעען טםזג וחנן 
o פון בארינם *in װאלם ווארעז n צעצםען 

 א•־ איז וואם סיםיננ, מרםעל״יעהרלימן
 נע־ יארפ נױ אין מווארען תחאצנמז

pm פחנחציכער. םך א pm םיטנצי־ די 
ר מ ״ו ד  גאאוד עקתתוםיװ דממגעראל ח

 פארענ־ צוריק חד׳»ים דדיי םים וזאבען
 הצבען פיצאדעצפיע, אין םיסיננ זיתר דינם

 אז נעוואונמען, אנדערע די אײנע זיך זיי
 םים ijrDip ipd זאל סיטינג ipddppj צוס

̂ימנחנ  בא־ מנםערע םיט און ־־unnpn ®חנח
 בא־ צום אבער איז װאוגש חנר ריכנמן.
 גע־ איז סעז נעװארעז• םקױם נים דױאדאן

p n v דדיי אין B v m יארס נױ אין ארום 
נים און *unram פרעחלימחנ נדם נים

A A i l ^ k A A A f l A  AA<̂ AA Î Â AHA _  קריזים דער באריכםעז. בעסערע מיק סיס
rm מזואמנר גים אח rn\ יים די און» 
 כתז האם דאס מווארען. בעסער גים איז

 סון באריכם cun םיז תחז מקעגם שוין
oam^nns די וחגצמז םים ינמר מלזנז 

povnp עקתקר חמעמראל תר ®ון ויאוע 
אנגעפאעען. זיך תאס סחו
•ta rm n אין ניס מלצזיעער m אויס״ 

 אי־ איבערב^ן אן באדיבם מיזזוי^ימז
 איגכתר־ גאנמר דעד און צאנע *an בעד

 פון צױ*םאגד cun באדיחרם עד נצאומד.
תגו די רוי  וחנאכע םױידס, און מניאנם או

̂אנעל דער םים וימןן  פארבונ־ איגםערגע
 מדעחי־ קיק ערנעץ און סען צר אמנר דען,
װזו לימ  אױ איז עס סיאננאז• נים מ

 דער עוחנר. אוסאסום און עלזנכם סאסוס
 האבען ארבײםםלאזיגסייס די אן מי׳יויס

 און יוניאן אייטױגע קיק אױסגולאוען גים
מון םיםגלידער סף א םרייד. אייטױמ איק

A AAA ^AAA aM ^ A A M 4  AAA^^4AAAA A4^4גרויס אין זיך מנאיגען ױגיאנס אוגזערע 
 דעען ױגיאנס n ®ון קאמנס די גוינג-
ױג  נאך זיך װענותז זיי ®ח סד א לו

i 1חיל n  w דעד «ו ^ציגאנױא-ארעדםסו 
^ מ מן ת מ מ  און תאסע ױ אױך אבער א

m ^אינםארמדואגע vm לײדיט
עס איז אלענס וויו ויים די וחןן און

 טרעידס n אין אדבייט וױיניג םאראן איז
 יד n אין ארבײם םך א ס*ר*ז דאן איז

̂נםעז, גיחנ 1אײ קומען »r ניאנ^ •ראכ
A A44 AMfeAAAA AAA A AA m a ^AA^A AAAA A M A A A A A A 4 4 A  און םיםואציעס טװערע ויך פארוױתלעז עם

pro ארבײנמן דארוי u m r און in v » u 
 •חד ארוימװקרימז. זיי פוז וױ «יים םך א

tu n ’i לזסר די אין א« אן, וויחם מאעזיננער 
m מז נ» a n נעװא־ אײננערופען זיימן 
 יאר־ נױ די םח םיסינגעז םײמיעלזנ 8 וןן
 *וליב באארד חאאינם jib םיסנליחנר קער

m װאס פראנעז, דריעלימ פארמידענע an 
 ean *ניז ענםםער. באלדינען א נענואחנרט

 והד ®ארמנמלוגנ א נוגןן מויז prp אליין
u דער מז m u n orw a* דער פון ארביים 

ױניאן.

•a זיר טנתלם שצעזיננער •רעזידענט
 וחמען באריכט זײן אין אויםםידליך גאנץ
o n םענם, 75 און יאלאר דדיי םון מםייער 
 אינםםרואירם תאבץן לאקאלס םאנכע וואט

 צאהלזנן, צו נים איחם םיםנלידער זייערע
a אויוי קוקענדינ נים n, םאיאריטעט א וואם 

 האנד־ די &a איהם. פאר :עעטיםט האט
 זעחר Dan אלםpaל דערםאננמ די «ז לוננ
o פארערנערם םיל n צומםאנד םינאנציעלען 
 ׳פטארק האט און אינטערנעשאנעל *in <*ין

i פרעדינג איהר נזדמדינם n נעבראכםער 
m׳» a דאס װאס גרוי̂נ באזונדער איז 

can ערב פאםירם o n םםרײק נענעראצ 
a פון און מאכער דתס זײ פון n אנסױ 

תן  יױ די ירען םםרייפ, םאכער סלאוק «נ
 םאר ערנער אוז נעצד. כאדנצן דאחי ניאן
 ריי־ נרויען איגערציכע די װאם איז, *צץ

 תאבצן טאכער פצאוס די צווײמן נמרייעז
o אין צועםאנד קריםיטןן א נעמאפען n 

naaa oj’a םאכער קצאוק m. נתחס־ 
ערותחצט איינמםיםינ איז וועצמר גאנצצר,

a C i * 4A^44 AA AA 4fta4A i4AAftA4Ak4A A44A4AA A MAאלס אסם זײז פארמצוזזנצעז נעװארען 
 בארד, תמאינם פון כמננעתמער תמענמראא

i אאנצזאגמ זיך האם n אנצונעכמז אםם 
ױ  פואע די קרינען ניס ותם ער צאע ו

̂ס ע ל א פון מארזיכערוגג  ער אז צאקא
*rti האבען ותס  ir n איז םיםחי^וי pn 

 בארד תמאינם אין צומםאגד אזא ארבײגג
i אין n תז *ײנג איצםיגצר  סאאוק די ו

 ווערען צוגעטיייםען דארוי ױניאן םאכצר
n גרויסעז א צו o w, געפעחר־ א זעד^ איו 

צימנר.
 םייס־ די מווען ויעען סרזחליכער גים

w o וױמדירעזידענםעה די םון באדיכםען 
o נאך געקוסצן זיעען װאס a n n m ר & * 

 ווײניגער w* כתחר באדיככס ויגמד׳ם
i געװעז איז םרײםנתגם n באריכם p i 
monpvo, תבינססי. גויעזמותר

m m אין 1ליחת חאט תבינםקי pn 
^ijr געקענם נים באוײכם n m n א וועגען 

 מון םינאנסען י1 מון 1צױ»םאנ גוטען
i n ,יכט1בא זייז אבער אינםערנעעאנעצ 
i םון םיםגצי^־ n אז באוױזעז, האס n 

n אצע אז עםו־ענגען איגםעוינעמאנעא r n 
 אז און ױניאו זייעו־ אויםצוהאצםעז כוחות
i אין אפיאו n מילעכ־ באזזנמװ*ס איצםיגעזי 

 אין בײטס^א!ינק»ם1א וײ װען ציים, טעז־
o וײ i 'n o, םים פאו־בו^ן זיינעז וואס m 

 אך1 האם ט־וים, אזוי איז אינטערנ^צאנע^
 *יג1צזנחג םעחחס־ע נעמאנעא1אינטע זײ

1ענtטוי n ^ אי טג n צאאען וואם םי r n 
 n און ■ינסג^יך אסעססענםס אוז יוס1

u גאר פארנעםם אינםערנעמאנעיל n n n־ 
 ױגיאנס י1 צוױמען •אאץ בכבוזײגעז א אאץ
יקא.1אםע אין

 יכט1בא זײז חאט תבינםקי י1סע^טא
^ן, סםאטיםנדשע די אויף געבוים ם  צי

i װאם n םון אםים i n ^אינטעדנעמאנע 
D 1פא געזאכמצט האם n 1יאח צעצטעז 

^ n וועגען ^י םג  און זאם^ונג רי םי
 ורעגען 1ציםע סטאטיםטיעע םון טאבעאיתנג

i די n '^ 'D טון i n נעעאנעצ1אינטע 
i־a האם n i אונ־ אײנגעםיהו־ם תבינססי 

 גײ זיי אונ יס1צו 1יאה א סים געפזגו•
o וועגעז בילר א בען n םון 1צועטאנ i n 

in '^ w nD םיז שאםט i n נעשא־1אינטע 
גאא.

i םיז םינאנסען רי וחנגען n אינ־ 
̂זאנעא i האט םעתע n i i i גע־ תבינססי 

ijm טוײיסטע^ וועניג 1זעה האם ijm אין 
i זײז n  ^ ^ in פיז אםים i n אינ־ 
o האם נעמאנע^1םע n נע־ 1יאח םאוײגעז 

 האם םעז עחאנאםיצ. גויויסצ 1זעה םאכט
ט זיך in' םים נ^כענ p וואס ראלאה 
 י1 און אויםגעבצז, םט1א1גע זזאט םען

i פון הוצאות n זײנען איגםעוינעעאנעא 
^ץ. ג^ניםען 1ייטענ1כא נאנץ עװ  1אבצ ג

 הכנםות י1 ווען גוט, נעווען װאלט אם1
i פון n *ניט װאלםען אינםעוינעעאנע 

 י1 געװאחגן. פאמןילענע־ם pimsv אזוי
p 1אוי האט אינכמסינמאנע? w געליטען 

 זnגעװא געםאכם זײנען צם וואס pjn פון
 אײגצוםאנען מטעתנגען גו־ויסע אזעצכע

o n 1אצא1 3.75 פון םעתם. a n  i m איז 
n p  i nפיז ^ים i n גע־ ל1טםא ױניאן 

געװא^. עעזײגט
44•

i n i i n וחד יככתם1בא האט האכםאן 
i געז m  i n 1יא נױ איז םיםואציע ̂

̂זענעריאא י1  איז באאת־ עקזעסוטיװ ד
באקאנם אאגעםיין איז געוחנז 1אי1נאםי
i םים n ,װע^כע ̂אגע iw w n n זיך 

i סםריי^ אצ1נעגצ א צו איצםעוי n r a 
 זײ וועגען באמכטאט אמנר האט חאכאםן

און האגו^ונגען1פא זײ פון אייגצעאהײטען
AA444 Â A A A A A  A 4 A A a * A A 4  B A  Â Â BM48 A M A M A  A A4Aוואס אסאסיאיחצאנס וײ כױם ענצעז1סאנםע 

 נאכ׳ז זינם אפנעתאצםעז האם ױניאן ױ
עקר נענעראצ *un פון םיסיננ צעצטען «ז

ו

ם י 15  '  I 4|! ו ר ב ע &8| 1932 ר

 וועאכע אין ^םיע,1םיצא איז 11באא טיװ
»nזיnעד»ױ1ײט1סע^םע ,1עזינגע5מ גט 

i n ,דובינססי i n און 11באא תמאינט 
 זיך האבען לאסא^נז די םון 1פארעטײצ

 די וױ אגגעוױזעז האט ער באטייציגט.
 גאכצוגע״ אנטזאגט 1זי האבען באצעבאטים

i םון ונגען1nםא די בעז n ,וועא־ ױניאן 
 אײנהײט־ אײנצומטעצען נעציאם האבען כע

̂ע איז באןײנגונגעז בײטס1א איכע o א n i 
i זײנען קאנםזסנצען י1 און שעפעו־, n,־ 

i ען.1געװא אכען1נעב6א בעו־ n רעזול־ 
D םון טאט n איז םכדײס א איז, אצעמעז 
o n i געײא איז 1טו־ײn1אי1םיי1אוםםא ז. 

i איז אם1 n מיטעיצ ממגציכעו־ 1אײנציגע 
 י,1אינתםט וײ זnסס»ביאיזי צו אזוי וױ
 און ,1בײטע1א י1 םון צאגע י1 בעםז^ן1פא

i םון ווערען 1פםו n 1אוננעהײעn צאצ 
 אגגע־ או־ט1 1זי האבען וואס שעפעו• םוועם

ם1וױיס־פ ■צאדיע̂כ ^נ  בעט האכםאן עז
i n י1 געבעז צו עקזעקוםױת אצ1דזשענע 

o n i םא־ און םאםעוייעצע םוצע י1 1םאכע 
im אין היצוי אצע1 n n p  n n .םטוײיס

 אנטאניני, צואיתשי פרעז^נם װײם
i n 1םיהn ס־ איטאציענישען םון ח  ו

i וועגעז 1אוי יכםעט1בא צאסאצ, 1םאכע n 
o אין צאגע y n און 1יי1מ D pm די אוים 

צאנגען.1םא און אנקעז1גע זעצבע

*•
D 'ii־D :n 'rn a יכ־1בא ביאציס ים1םא

i אז טעט n 1עקאנאםישע D'T'ip האט 
D געטראפען 1שות n שיpסצאוק 1אגא׳ע 

 1זײע געװען איז םיזאן לעצטעז .1ײ1ט
 צאצ א און 1שעפע י1 אין בײט1א װײגיג
 בײטסצאז.1א געווען זײנען 1םאכע קצאוק

 ־1םי אצטע צאהל א זײנען צוגאב אצם
 — זײ צוױשען ביזנעס. םון ויס1א םעס

 װעצ־ םעס,1םי 1פאצםע און שעגבויס1הי י1
 ־1א ט1ע1הונ 1איבע באשעםטיגט האבעז כע

 אוים־ װיכטיגסטע י1 םון אײנע בײטער.
 11באא תשאינט 1שיסאגא י1 װאם גאבען
 םאגאטעז, עטציכע לעצטע י1 געהאט האט
 שע־ י1 אין פצאץ שאםען צו געווען איז
ipa מעגצין/ װי 1בײטע1א םיצ אזוי 1םא 
ip געצויגט האט n□ ^*גײםט ציכעז1בו 

 האבען 1םאבע ?צאו? 1שיקאגא י1 װאם
 העצםען צו יג1ענ1ובי1פ אתיסגעוױזען,

i בײטסצאזע1א ע1זײע n ' i n ען1יע אויף 
 7 1איבע םון 1םאנ א אוםן. םעגציכעז

 צו ען1געװא געשאםעז איז אצאר1 1מויזענ
ארבײטסצאז^ י1 שטיצעז

׳ip יכטעט1כא 1םאכע דרעס זײ װעגען
i םיט אז n *1םאכע סצאו? י1י םון היצו 

 צו 100 צאסאצ געצונגען איז לאסאאען
 קא־ Dpn צאהצ היבשע א ארגאניזי^

d ipd גוטע, שאםעז צו און פיעםערם און 
 אין ס1םעםבע ױגיאן םון גת«עז טעםיגע

D צאהל א m 1שעפע.
 שע־ י1 אין סצעס י1 1איבע צעצטמנס,

ipa, ן בײם1א זײ איז^ װ ע  .1צאגגזאםע ג
v ח־יעספאכער 1שי?אגא די w\ ^שוין אב 

^ננ שטארסער א 1פא ט־יימ או  ־1א צוס ב
^ז אניז t נ h d  o n צויט ותם, וואם

ipm םײטנג, זײן p id גצpנצpגn צ־  ^ו
םאטען.

A
A A

i זpגpװ n יאגP האב באסםאן איזpז 
̂יכט D י1 טpבא ' i i־iPD 'n p  |PD :n 'Tna, 

האצפ^ין. און 1אםת
 אויםנ^טעץ גיט האט באסטאז 1אוי

 pוױכםינ צאהצ א קריזים. םון צתת י1
o n i ^האב שצפP־1פא ךײ םאכם.1פא 1זי ז 

:PD ipon פאר־ האם בײמסצאזע1א צאהצ 
:d ip d p i שװ דיpריגpים'Pםון ז i n ױ־ 

ניאן.
D :pon^  i n באצעבאטיס די םים 

d און סצאו? אין p ii באםםאץ אין טמיז־ 
o 15 אויס גײם nם טצזp1וא1ב  תשאינט י1.
nאנפp זpהאצט צו 1זי גוײיט ד1באא pנ־ 

ס. י1 םיט זPצ  1זי זpאג1מ dp באצ^טי
tp אתס א1 :^ p װ ױניאן י1 אזDp הא״ 

ipd יג1שותpײטp1 צו ז ip^ dבאצ יpבא״ 
o זPסײג טיס n 1^ גיתס 'd :pd ' iאס 
D פון אה^ זpומpאנ 'ii־D :n 'tn a האצ־ 

p ip b, װpםP1 ז i nזשp1נpהאם אםיס אצ 
D צו באשטיםט :n 'tn a -D "p  ipd p̂ i ריײ? 

ipo איז i n און בײט1א o n  ipd p^ d 
in םיז פצאץ n n װ ,1אםדוp1צכp האם 

d i '33'tpi ם םוןpנp1^שp,פיצ האט -אםט 
צאג^ י1 ט1pםpב1םא

 צו 8א איצם 1זי גיט האצפ^ין ברװ?ר
d זpשאפ p̂ i 1פא 3 n .ױניאן ip יכ־1בא 
dpd, צאהצ א אז ^ צי םג  הויפנד םי

 אכען18ש1פא ןpהאב ̂ס1pאטp 1זעכצי
i זPנ1אויסצובא םוײיװיציג p i צו ױגיאן 

i' 1אצא1 25 n p און n  ipכpאס1 אז נט 
dpii שא צויפיג1פאPDי1 אז ג^ט נעגוג ז 

ip| 1 זpנpק זאצ ױניאץ : n nי p ip w 
p p w^ .צײט

A
A A

D װײס :n 'tp ia ^ שנ מ dpd ?י :t i «d 
1 ip:p pאוםאוי יD1הpציכp װאס ?אםםצן 
d«i: האט ױניאן 1טאראנטא י1 p אנצױ 

p:pa ip i ,t d] אײנצpצנD pביס1אpנp בא־ 
1 im  d 'd «i p^לעצט יp i '̂ dp p םאנא־ 

 TP11P3 זpצװאונגpג איז ױניאן י1 טעץ.
 ̂אצpנp^ש םון היצו* זpצאננ1אD צו 11כס

 ס־ppנ יי?ס.1*סט8שא pרpשװ י1 אין אםיס
ipd אויס געהט םאנאם D3PD'ms ip i 
 -1װאה טpװ ױניאז י1 און Tי1־טpצאוp איז

ip צו זpװאונגvגע זײן 1שײנצי an סםא־ א 
1PD"id זאצ 11באא י1 בעט ip פײדזש. u 

יט.1ש אז«
A

A A

ip וױיס n rn  D jp i'tp ia: יכט1באpט
v זpגpװ it f  i n אין h  ^'D^ns^'D

 ט1א1 בײם1א 11באא זשאינט1 ?צאו?
i ,ipt .גוט ̂ipd vp האב םאנאטpזײ ז 

D באנײט :pon i8  d p i, י1 אויף םא?םיש 
pi^pt בא^ינגונגpױ ז ippp ו id, םים i n 

p פון pאויסנאהמ « n m p  pr^ p| אין 
Pצכpװ 1papש pאײניג P i p| ג?ם*כם :p- 
^ א i מים װ n 1» זײ םון צושםיסוננ- 

3"1PD.
 אצץ סוט 11באא תשאינם ?צאוס י1
^'i װאס :po צו ipd5p i די iPD 8 D o n i

^ן אניז ת t זייעוי א h d. חיעס־ די אין 
 בײט1א נענונ נעהאם דא ipd האט 1שעיע

 נוצט ױניאז י1 און םאגאם ןpצטpצ כ׳ן1י1
 וואם אוײינצונעםעז ג^גענהײם די אויס

dtpdopd inpo בײםעז18 וואם די םון 
D נייע די שאפס. אפעז זײ אין m 

 7ו פון באשםעהם וואם 11באא זשאינם1
^ipdujp 50 צא?אצ םון iPD 8D on i און 

d 71 צא?אצ t p d p h צװאםעגגע־ האבעז 
 םון pאםיםp ציאנס8נאניז1א אז צמpשט
150 dipddpd וועצכע pאגצpי1גםnז 
d 1זייע " p: 'dpd שעפשי טױיםע די 1אוי 

JHB D m  P̂ 8 DPDD ^ PD n i P*'D TIC* 
d ipd צאהצ גו־ױיםע א און d ipd u p זײנען 
D אלנענייז אין כג1גאניזי1א שוין p:n 

 ױניאן זײ גינסםיג. צאגע י1 איז וײיזב^ג
 ־PJP3 קײן זpםp̂נpאונם גים אבע• װיצ
r םטוײי? ראצ v 'o\ ײ ip ז p̂ii האבען n 

f a t שטיצP םיז i n עסזע־ דזשענעויאצ 
?וטיװ.

A
A A

ם ^נ ^ פ ס־ ױי ip צז1םשא ו ^ ij 'n p 
 הא־ זײ װאם יגסײמען1שות ןײ טpבאריכט

d u ip : ipd באניתן בײס 1?צױוצאנ אין 
 האם אסאסיאיישאן יDJPD'ms. 1 תם

 גע־ ניט האם ױגיאן וײ אויםג^יזם. 1זי
p האט p צו װי ה1י1ב אנחס־ Ip5dpd 
 האם אסD. 1יD8בpבאצ אײג^צנע דײ םים

.P3 ױניאן י1 p םאקטיש ^ rn| אצזנ 
pצאו<דשD^PDPDpa 1PBp ^ א ^ו  זײ ג

n האם ױגיאן  |pdp:pj באצpבD8יD בצויז 
— i:np:p5pi8D 8יDpאנצp אײן  p פון 
10 d:p v8i b 8וױי^זש י1 פון .Dpנ־8 ילע 
1 IPD'^DPi IPP'T IPHUP18D P1P1י 

jd:p איז װי זעלבע d ' i :8 ipd ŝ
D 3 בצויז m־שPBp^ לויפיג1פא זײנען 

 צוג־1נ8.11פא כאטש און .d5pdpdp3 גיט
ip י1 םיט גען .i p : D'D8DP^8D איז אן 1נא 

I, 8 נץ8ג $בער '^ pdנע~ זאצ ױגיאן י1 ז 
pװ זpצװאוגג p̂צו ז ip d " d i8 n  |pan 

סמד־יי?. אין 1papש דדיי י1 פון
A

A A

11' 'D־DPDD'18D in:811 D:n'TP1B 
i זpגpװ n אין גצ8ל n שםצדם־ ?ציינע 

d 1צא iih שם וועצכצ ?,1יא נױpהpאונ־ ז 
i n  ip d ז יז8ט אװ ום8 םון אויפזיכם  ו

 די כאסש ז8 באמככחנם, ip ^רמםעננג
m 8 האב^ צען88צא ?לײנע 8* i8D ל7ביס 

^ צי טג ײ ױינען םי IPD'^dp: i ז p d 8 
ddpd inpo r םונ?ציאנ^ן. און op זיײ 

ipd צpצטpנD 8 צוגע^םעז id דnס־שp־ 
ipa שט ?צײנע די איןD p̂נױ םון צ̂א 

j און זי1זשוי1 j ip 'd pp:8P תן  וואצס עס י
d p̂: tpiipd, װאצמ ipd זײ u w wגעקענם ־ 

ipoaw  ip^por ױניאן io :8P.םים אצ n 
D וואס סיסצען pגיצטnבאג i8 a n  i n־ 

djpd האט ip  ipp בצויז ')«ipd^8id דינע 
^ צי ipd בײם18 נײע p'p פאזי  ipp ניס 

נעםצן.1אונטע
A

A A

D 'ii־D3n'TPia םײנבעת opdd'18d 
 םאגכד פון אפנעםאו^ן איז ip אײחסי ז8

ה וײ Danan8D ip האט ר?$ל ^ נ נד־8או



i םים צזגמז n ?באנײט און אסאסיאיײמו
jayanm  ?rpepy^vP o n מםיםוננ די 

 vnaivo? אין lysvopiv'P די יוו־««ן
jd איז u  v אױם׳ן urn* am־ iy  avn 
a*yaryivײד v איז vojvivo ?ת»ט או 

o םעםיעז מחןיצפען n איז סםדײק m 
 אנמד חאם װאס קא. ווקpp *סופיריאר

n הולםון v n  M v i n  .m yn u 
tm זײ *רבייםער. 175 סיגם rp ייד aw 

 װייחאמט vs>yt די אױזי •רכיים m *ז
םםדייי). ׳?ivb »? באדיננונמז או?

| אי״ ן « J ..״״- * , ,.», * '■;»«# \ ^ H..

• • «»** f׳s*i ־*

ya'avP v ון* i n טמיידחנז a m* 
wsva־׳»ינען אין 91 צאסאל ײגיאן ־» ivb 

un־ roup• אוגםער BOvnnn'B m פוז 
in n s זיי נרינמדכ ומנרי ivb  ?ysvn־ 

 נענעראל• v אינדארםיחנן ז*< ?ya »נגם5
T אין סםרײל n o  tin נזד יאצ װעימר 

rum  tvan? איז i n נױט׳ן *ייט זע׳לבער 
lysvaom םםריי̂י in n s גריגבעת 

 אן אננעםיחרט ?ysvn «t tv כארינםעם
 yevyp די תרך םסרייק v tvb אניכאמת

מ5<ס  rnna ,ײאוםענם די און װאמז י
 ארבייט ־un איז די ימצאם <מ' יײיאז

»lyaom r ao'arvs r ו יייך םיייי* 
a אין חעימז n .קאםייין

 ivb אױך באריכםעם נרינמת ט־וחנו־
 מד אשסיסט3 איז ער װאו ,88 צאשאל

un ?» tn*nאיגמתמאנאצ ־ o$v םו־ 
 7#wp חנר tv באריכםעם עוי ומורזױיזעד•

rum » איז איוס זיך מפמם n? פינאר 
r r tr t אוז nrJrup .ױניאן די *ריםאמ־ 

 די *ױמנר פאנטראל םעסםעז v אױס איבס
v .•uwnmrsp קאסוניםמז חײפ?צזנ 

<אסאל די ביי םומל ביסזל v נאד םאמ?
i m  a m  a  *a a  > w m  m m .  םעםבערם םאיאריםעם די אכזר םיםיננאן   -   .

n םיס באמנם זײמן m זײ און םרי̂ט 
im p גיס ®יל jn w.|

u עם w r « קאםיםע w? פייא• די
n avua rn yn O ri, אמטער unייםומ ־> 

 װעילבזג רובין, או? nvp ט־ידער די «?
v חעל*עז סיאוקםאמר, אייח כאםע i  v 

un־ wavaa mן. א־ז װניא? ־ »י  די «
̂דזנע דער ■וץ 7̂חי םארלאננם קןופױסא דז

M M ------------------------------------- —----------  מטעחענדעןimuq wn pn מזעקוסװו יייל
a אין מאםיית m ייאזתלפיא איז םדײד* 
 חאס מזעשוםמו דמחננעדאל די װעלכעז

■jn r i «1799i f  ww if ft רעדעס n$n 
איינדדוה. ?yau תחר v asvan מז

ay 8מו • ןר׳יימז אױך איז»  פו? י
awn 17 > m fi■ םים׳ז םאמר «vVtva 

yo tv? חדנפיתרעז נלײך־ זאי a n בא־ 
n  tram atJrױריסדיל«יע ד yirta אי־ 

wv>p a םים ■uwyr n מד n ■ו«ױי 
t»v> t r ^  bwjb> ב unמ<מר ־ nva 

>v« בײ איז ?ya” myiy>n nyranva 
םארטרעטער ?w truptw asvan אויז־

JBJ'Vk *®Pip פין
in n s־ >vv? טים האםאב v תאםיםע 

»n yrn sa y  m ap 66 >vpv> t וואיר־ 
v m יײיאז ajnrty ־»» un־ nvtp■ ?או 

n  airnTm■ ײינדארסירעז v אין סםרייק 
n חזםסםיםמיננ »ון •ייםימ ,d o t

 ?yauyiiysm האם ױניאן דתר וועלמ
 און Jvpv 41< אויםנעציױט האט טען ותן
̂**ן. tyayiyitysm זיי נרױ דד*וריםדי

tv eyaa'tnvs svavn i n םען אויב era 
 סון צאנע n פארבעםערען *ו טאן נים נאר

 וחןצען העםםםיטמערם און ■ציםערם די
n איחתן n ’caey n ותאכע אדבייטער 

aw ?ya«siv אין זײ in t v  ys5yt n.
in n s־ dpmo ,בצועםיין urmytpa־ 

un «?־ v sv a o n i $2< ױניאז. *vpv 
n און קאסיטע v םים ערעיינם  eutfiva 

a םארצעננערעז זאצ אינםערנמאנאצ n 
 ותצכע *ursvaom די פאר םאניםעםם

ynyer? אויםער נאך i n ױניאן tv זיי 
און צויםען און ארייננעחן קענען זאצען

runt a>nrav? ו* ys>yt art iyaay
 פראנען רייהע v נאר םעםבע̂ר yam וױ

 *VP די tv tnvtvt ארויםנעבראכם איז
yaw װיצ 22 צאק#צ &ין n  tv v 'dpvo 

unym־ttmtpytpy >v די ערצויבען זאצ
unv ?yao'ivaonv*־ n אםונים־ י»־םיי? 

ys>ra ?ya וועלען yatpanv? ?אי *in 
 ויפעןtviyp 5 *ו aovB'ma ?'sin ױניאז

iva ווארםענדינ 8ני ױניא?־עט»ס־ n 
 נעײאחןן באטטיםט tm װאם יאהר *וױי

aopc'iva a א'| n ?םו i n דזטענעראצ 
tpatpytpy.

••
unt oy־a וױדע־ n  avaipcn צ«נע 

«P יא̂ר גיי v u ’ty^r a in ’tyn ?או 
eyas וױים אצע tytun'tyia באםייצינען 

Tt ?אי in װעצכע דיםלוםיע B irn y i 
•a m  ?runt ay jv b  im a  v ayes 

tyensvi• yjyjvmvt'tvnv n  a in y i 
un «?־ timvs a i'v m  ptvJp ?או n 

yuu*n? יײ *וױ״׳נז >:*yaw n  ; ?nvpv 
tyviyiyuvp n םים *pyauva ptv̂ P n 

p*naa iniynyanveys in  ;a in w e 
un ?yarn ;mna a אי? m־ iruyaip 

ivviytuvp ו* tv pm ay vs>ra?' נצויז 
ys^sw? חײי yavava? או? *יי̂פ ?yant 

vai> iyr*ay:>v i n ?אי nyarv i n 
jptbbvu'v i אין או? נמאנאצ n אין 

iys*v ?«ayi5v?נמן ׳« uvJ.־
tv ,auv^iva iyJao a װייט in 'tyia 
jyant a עםציכע n p n  pn ?» ?y^w 

pn דדיי v יאהו־ ת*צב a” j*paya צם« 
lysvepti^P tw iyrny:ya ^viyarvn 

nvip  oi’v m־ »v ?y5v״*ra ?yav>rya 
P« in די »un ?« ?y>vPipvi־ *y:ym 

tpawytpy 5vi. םארצאננ זיין ■ms a ira 
וױציננג

um ay־yivia n  ?yauyiB'iv a וואו 
vranuvp yeapy: n? זאל lya^vnyi 

runt? איז bb'bvks aunt M'B*nv*w 
rv5■ i. אצט n
 חשענע־ דער r« באשלוםען וײ

עסזעהוטיװ ראל
aiv ?yira אין םעםינסייט מאון אוו 

P”tbb a rn  ?,am a n rs iv e, אימר־ 
ysyiyi? ום* •a in ’tn און lyanpya ו־* 
irevt • טיט .timvs a j'v rn  in

i n  ?yam נײ up־*vta'B piv p̂ iyp

lyanpya  ,ip irty^ r a in 'in •  —  v t 
a־up ניי n און ,תביגם? ir a  n v v s  P 
לען.1ה»: iy טולםאכם נענעבען

n ?yant־iyyyr*ay װאו ay װערען 
jyi״lyanaivB v —  aptv̂ p an סון 

piv p̂ *un ח״אינם iim vs זאל b b 'bvms 
i n  |*m ?yira םעםעלמנם Iib ya'avP 

n־P’ n aa  ay ו* ya tv lya 'm vn? זאל 
P ?ŷ aya an?״ .iya»v piv̂ P

in «נונמווחיי־ אנטא1םא שון ל»ננ1ש 
viy:yi v ?yâ־P'naa ?או ivb -םינ»נ 

y:ym* חיציי זױעצע  aw ?ysyaaiys'M
םולםאכם. a*a אםים ר»צ

p'neD a m  v ivb u vJivb in אין 
yiyj n* &ולםאכט ?ysyiyi ?ליװלאנמ  w 

yaavM3*>vi צו vtv ?yen 3אוי םמ־ייס 
tװעלע? ״ ivb ?yi'Byi ay •אוטטארםייךציר 

i n םירע?1א1אינ צו םארלאנג *yi v
p,vnpo^viyi איז mna a m  ?m^’ra

in איבע־נעוױזען piv' נױ אי?  w נױ
timvs,  iypiv'.״

o n זעלבע w ?yppynys'M aira 
in נױ *tikvs,  iypivדי ״ jib yiviB 

aiya'̂ B ,aiypva ?ib p'naa v און
הזנטםםיטמערם.

avJivB i n 17< םיז <vpv צו ivb* 
urnyr ?ib anw'B'Bv^p n  ?yin:y,־ 

m אײנס ?אל8ל w tnynyi ותלכע v 
aunt ,17 Jvpv* די vynyarvs ya'avP 

ib? וױים ■im i”ip ,inav tffain 'tn 
 ys'tniv? נצייר ainvByiB'tM vain או?

iyuyr n  ?nw'B'avJp.
IB aV ÎVB in? צו 22 ל8?8ל *ivb 
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דזשאינט קלאוקמאכער דער אץ
יאריו נױ פוץ באארד

ו #אמכיז י. כג םון ^ ן ו ן ן ב^ארד י

 םענעדזשער גענעראל א םון םראגע די
 אלץ נאך איז באאדד דז^אינט אונזער םאר
 דער אז אםת, איז עס ערלײדמט. ניט

 ערוועהאט אײנשטיםיג האט באארד דזעאינט
 :געזאגט בעסער ;פענעדזמזער געגעראא א
 נאגיצער. י. ברודער ערוועהלט װידער האט זי

 טיר ווען אוים, עם זעהט אבער פאהטימ
 אצינד דזאיצטען םיר אז שורות, דיזע עוײיבען

 ברױ װאם םאג דעם אין וױ וױיטער, נים
 ער אז אגאגםירט, האט גאגצער י. דער
אםט. זײן אננעםען ניט םמהר סען

 ערלצעהרונג זײן האט גאגצער י. ברודער
 האם ער .1931 אהטאבער, אין געםאכט
 םישב זיך אילעםען םאר צייט גענוג געגעבען

ײן: צו םען אז דענסט, איםיצער אויג ז
 טא םענעדזעער, גענעראצ גייעם א דאחי

 װײ אויב זאגען. און ארױסקומען ער זאצ
 י. ברוחןר אז אײגמםיםיג זײנען אצע דער,

 אםט זײן געםאכט גוט באםת האט גאגצער
 ער אויםםאדערען איהם דארף םען אז און
 םענע• געגעראצ אצם אננעםען צוריק זאא

 זײן ניט סײנעם םאר דארוי דאן דזשער,
 רעסא- און פארצאגגען די אנצונעםעז מותר

 נאך ארוים. שטעצט ער װאם םענדאציעם
 גים נאגצער י. ברודער דאך האם אצעםען

 ■ערזענ־ זיך םאר זאך <זײ\ םארגעעצאגעז
 איז געװאצם, האם ער װאס אצץ ציך.

 צױ מעהר צוטרוי, םעהר אײניגסיים, םעהר
 םעגצאכסײט גרעסערע א און זאםעגארבײט

 זײז טאן קענען צו באארד דזעאינם םאר׳ן
 צוםרידענמטעצענד. און וױרסזאם ארבײט

 פאר געצט םעהר געװאצם אויך האם ער
 גענײ אהן וױיצ ארבײם, ארגאניזאציאנט

 םאן נים םען קען םיםצען םיגאנציזןצע געגדע
 צר זאצ וואס גראד אזא אויף ארבייט סײז

 הא־ זאצ און מםבערס די םרידענמםעצען
 וױרקוגנ דעםאנםטראםיוע נויםינע די בען

באצעבאםים. די אויוי
 אצצדינג אז צוגעגעבען, האבען אצע

 םארמףפצאגעז האם נאגצער ברודער װאם
 *עמנגנדנױמותנדיג״ א ײוניאן דער םאר איז

ױ אייך, איז ציים פײכג  נעווען נעזאגם, ו
ײ און אױמצונעםקן פראנעז דיזע געגוג,  ז

ױ סא ערצײדמען.  סיר וואס עם פוםם ו
םענד־ גענעראצ א אהן איצם נאך זיעען

? w n
 םאנאם אין ■מום: איז עגםםער דער

 גא־ די אנגעפאנגען זיך האבען גאוועםבער
 אי? בעאםםע םאר וואהצען און םיניחפאגם

 די באארד. דדפאיגם אונזער םון צאסאצם די
ױ אוםן דעוי ה. ד. גוםא, װאהצען  די ו
 אנגעפירט און צומנגאנגען זײנען וואהצען
 אין גרויען פארעידענע די םון געװארן,
צאקאצען, גרעםערע אונזערע םון אײניגע

 גאר קײנםאצ זיך. םאר קאפיטעצ א איז
 גיט װאהצען האבען היסטאריע, אונזער אין

v צו בײגעטראגען אזויםיצ v iw\ אונזער 
 אוכד די אבער יאהר. הײנטיגען װי ױגיאן

 א אין םיטואציע דער םון באשטיםטהײט
 חני דורך צאהאאען, אונזערע םון טייצ
 געשםערם םיצ האט װאהצען, די פון צײט

 םע־ גענעראצ א םון םראגע די זאצ םען אז
צײט. אין םעטצען סענען נעדזמער
 פאר־ זײנעז װאהצען די װי דעם נאך
 ותצמג ?אגםערענצען, די מען האם איבער,
 די צוציב געװארען איבערגעריסעז זײנען

 דער דורך פארםגעזעצם. װידער װאהצעז,
 צוזאםעננזד נאגצער ברודער האם צײם

 זיין םון באריכט אויםםירצאכעז אן שטמצם
 ׳צײם דער םאר רערגרײכונגעז און ארבײט

 יענעם איז אםט. אין געוחןן איז ער װאם
 םריהער־ די אנגעווארםעז ער האם באריכם

 רעסאםענדאצתם^ און פצענער דערםאנםע
 און רעםארםען גויםיגע זיתר געװיםע פאר

 וחגרען, געםאכם םוזען װאס ענמגרונגען,
 באםת באארד דזמאיגם דעם םאכען צו כדי

װירלזאם.
d צאקאצ די ווען w t t o p d האמנן 
 זיי האבען האנםערירעז, גענוםען ײידער

 םעגע־ געגעראצ א םון םראגע דער חוץ א
 איבער האנדצען געדארםם אויך דזעער

 אבער פצענער. םארגעמצאגענע גאגצער׳ם
 גים שםוײים קײן כםעט איז דעם װעגען

 דיזע אז אײנגעשםיםם האבען אצע געוחגן.
 בא־ וױכםיגער גרויסער, םון זײנעז פצעגער
 מיז שיקזאצ צוסונםםיגעז םאר׳ן דייטונג
ױניאן. פצאוקםאכער אונתר
 האם פראנען, •רינציייעצע די חוץ א

 רעמר *ו געאייניגם באצד אויך זיך םען
 איעמםיםיג זאצ גאגצער בר. אז כתנדירען

 םעגזד געגעסוצ אצם ווערען וױדערגעזתהצט
w n. מד ב*לר איהם אויך האם םען 
 דזגם פון גאכתז אין סעצעגראםע א שיתס

 א^נ טון נאםמז אין און באארד דזמאינם
 איבער־ און צווײספוכמן זאצ ער צאפאצם

 אונתר אצם אםם וױכםיגען דיז נעםען
באארד. דדפאיגם אין הויפכדםירער

 םויג גום, און וואויצ זיך, דאכם ד*ך, איז
 וראהצען, פארגאגגזגגע די נים. ערמם עם

תן צאקאצן געזױסע אין זײנען ומנצכע  מז
 מד רעזוצםאט אצם האבען עםורםיש, זעהר

 מאר־ געםיםכדצומםאגד. נייעם א שאפען
 מנוועהנציכער א אין וואצםעז וואס עלעגע

 זעצבםםמאר־ און נאםירציך געווען צײם
 פון ציכם ניתר דער אין זײגען מםענד^יך,

 נעוואותן עצעתמאךיםיכאצאגיע גאך דער
 ווערם עס וואס םאדערועען עורערע זעהר

איז דאם צוצומםיכתן. דערצו אוםםעגציך

 *ו מטערוע גרעסטע די געװארען איצט
 דזמאיגט אונזער אין ארדענונג עאםען קענען

 ער נאגצער י. בר. באותגען צו און באארד
 אונזעד אצם אםם pn אננעםעז ײיד^ר זאצ

םירער.
ױ נאכדעם  בר. צו איז םעצעגראםע א ו

 ער האם געווארען, אוועתגעמיקם גאגצער
 ער אײדער אז ענטפער, אן צוגעמיקם אונז
 ענתיצםיגען זײז געבען צו איכדפפמנד איז

 קאג־ א האבען אפריהער ער װיצ ענםםער,
 כדי פארעםעהער, צאתאצע די םים םעדענץ

ױ איבערצײגען, זיך  כאםת זײנען אצע וױים ו
 אויוי און הארםאניע איז םאראינטעחנםירם

 דורכםיהרע? אין עדגםט דינען אצע װיםיצ
 וואס ■צענער, אצע צעבען וױרקצימן אין
 קאגגתרעגצען פריהעךיגע זײ בײ האם םען

 דעם בײ טעאריזג דער אין אנגענוםען
 סצאר נאגלער י. ברוותר האם סאנפערענץ

 פארצאעען דינע פון אײגער אז געםאכם,
 צא• םםרייס, גאכ׳ן ביז זאצ, םען אז איז,
 בצייבען םעגעדדפערם דיםטריקם די זען
 גרױםא זײ אעעוױזען האס ער געווען. װי

 אןױגד פאצט װאס םאראנטװארםציכקייט
n איז אדורכצוםיהרען איהם אויןי n כף»ך 

דא̂ר צר :וואמנן &—9 וואסערע םון
 םםוײיק־סע^ געיצאנםקן דעם דורכםיהרען

 און דעאארטםענםם אלע םאביציזירען
 א האם עס וואס אצצדיע אויםארבײםען

 אצ- איז פאדזנרונגעז אונזעדע םים שײכות
 וחנם נאך דערצו םארבערײיםוגגען. געםייגע

 דער אוי^ אפנעבעץ ציים םך א דארנתן ער
 םעםיגסייס״ - ארגאגתאזױאגם געפצאננתר

 קוכמנדזנן דעם חרך וױצען כױר וועצכע
 ברײי־ א אוי^ דורכפיהרען סיזאן, םפרינג
םאסשםא^ םערען

 אייניגע געהאם מוין האבען םיר
 אק ותזי ױגיא̂ז אוגזעד אין צעדענטען

 בא־ םיר האבען ציי̂כ .צםוירדדיענם'״ *ן
 פאראגםװארםציכע אויזי כמנשען שםיםם

 איז צאמ די אז אגוױמזנגדיג פאססעגס.
תן ערנםםער אצינד  פריהער, את עם וויו

 זעל־ דאס אז מארצאנגם, דעדיבער ער האס
ו  סד איהם זװ יעצם אויך זאצ ראבם נ

 באםא̂נ תצאר האם ער .pnjm וױצמם
 פאר וױ פונהם איהם, םאר איז עם אז

 אונםאגצ׳יך •שום ®יןחפ וחגטען, אירגעגד
 »י«ז עדאאלנר׳יימן אן אויוי מגען צו

 ®אדאנםמארסצימ נרזיסזג אזא דורכפיהרען
 VKftx װאמז, 9 װאסעדע רי איז אויפגאמנ

pc ru דעד במ נעבציבעז איז עס p דעם 
 נירן םיי׳צ * זאל ער אויב ספריגדםיזאן,

pn צעדי םיס אפגעמן םוזען אזױנד צייס 
 כמד הסיײגדיס נײע איינברעבען און נען

 אלזנ םדז מן תעצמ אויןי נעדדמרס
 ביז מבזןן, אכםדנג שסדזןגג אגפאנג, ביק

n> אײבמצהײמן אצע םיס זיך באהזגגען 
 אםם אזא װאס ערפאהדונג וײ קרימן און

פאדערם•
 ממדממדס צאקאצע אצזנ נים וױ אזוי

 באוויציסנז n ןפשסיסצו נזגוואצם תאנעז
pn ,אראג״ אן מיז איז װעצכער פארצאגג 

W אבסאצום מםאנדאונקם ניזאציאנם W 
אאמזאגם גאנצזןן אין זיך דעריבער קר האט
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ן &ו נו ו (ו | co o  tun מנעזיאצ &ון d i d*
IjPwt'I * ׳ *> *י I
o אין *ינסםאצי״יאז די n נימם 

 נזר געווען איו זוןס יבאאחד רדיןזיגמ
ױ־ אי? יאגואו/ םען20 אױ®׳? *םיסם  דו

 אפנעצענם םיטט צעצטסד חנד אין בער
תן. n נוזון  w n n  cyn pro כיז 
o 25 מסנםאו, nוחנם יאגואו, םען I9D 

p אױםגצײכען תענצז i o  o n, דימנן סבער 
hi t ip? מחױרקליכם גים חאפנזנג די 

 אח ישאו אינסםאלי די וחנן גאווארען.
p עגדליך סאנסאג m m i איז n& צום 
אונ־ אן נואיסנא דער •ױן םאצ עחאמז

,fe.jkkk A. «. m. kkaiuk- ik.lL. k kk-k. ib■. «k k- a. k ׳•■..*.* feFMMkAiMflMk flA kkk̂ , |̂ MU|po אינססאליישאן אז מוחנז מניןן, זאר  
o איז f .קססיסאן o n סחן סאגשא&ם א   
o אצעם n עלון זיד 0?  ס חװז ^

o p ודז צײט די װען ססראוסצן נצקענם 
גאחענס אזױ מנסאתד די און אדגסס אוױ

4|jfc> 44 i M i^ i4 4 4  44 flkkkkk k k k k k  k,-ח ®סר גולם א?ױ און מ ת אוינען. א

A
ץ א נ א ו נ ח ג ד ו ל י ט כ ל ע ס m ש o ם י  ם

t r > f H &  v? ם נ י א פ ד ע ד י ס י o? ם p ז י א
i r k *  k . k k .  f l L f e l M M F  • i i M H  * * -* A  | | i ^ k j 4 k M k  k . Ml j/L  m m k |k ■ i  ^  m mן ע ס צ ס ח צ נ ס ן א נ ח ס װ ע ן נ ױ ד ו נ נ 7i ח p o ־ ט י  ם

ד ס , ײ ד ג מ ו o 27 ס nז מ ר נ א ט א י — י ױ װ ? 
נ פ ז ס ׳ ב א ז נ א ש י י צ א מ ס ג י ז א ו o ס n ם נ ז י י נ
kk.k-.kk k feMfttftk k. *- k ■i*. a 4 an' jj ml !1ו ן■ ט ג י מ מ . ד ד ר א א ם ב ע . ? י ז א ע ו װ א מ ?  א

ע י ם ד ז כ נ ז ג ג ח ז ו ע כ ל ע ו ן ו ע ן ם ע ת ק ם א  ב
ז י נ * ? J ױ מ י i ס  y h  m i n ג ז י < ב ד י ז א

1 U H H\ \i# “ «ן■•;,-־* <־׳ .• .̂ p *« ׳- ■.,״. ,~m .» # #•#י•

.

ס ת ו י ט ו ק ע ו ק ן ע ו מ ס « o p ?  m o p i p 
ז מ כ א ז ו ם צ ע ר ד ע כ א ס ק ו א ל ק

kLAku׳ IMMUkMk 4kJh kJk !■k kk^MA t u o p, ױ ך ו ױ מ א י א ע ט ם א א ב
m ״׳

_ J l  ^ w, . .י _

n» % ׳

|[̂ .IUkFlk4lkF Fa 4F44k FHAFHllkFA 'FAkkF4lMk̂ BklMIHk jAkiFUM̂ ÂAiAkî MMUiJHk ט סיסימ תנ  גענזנראל שלעזינגער, ורעזי
ר סאראסאר ת י. בד• איז דונינסקי םווז׳וו

FkikAUF. kk kkkk  kMk '■ f  ikA ■k j>. -.  ̂ kikArk ■i. k  mאיז םיםיננ םון ססערטאץ  i n  גותלעד• 
ם״שזןרםאן וױדעדעדזח^חקםער דער נינזחגן

fTFDjIK • i3 i i iKI|3 DPpVii fMD̂
#4?-Fy #•## ׳v f !«»•& « 4 ft: f FF# !#*:ly #. »״ • ;• # :*f ,r f t k

ראסיםײ האס םיסיגג דזמאינס דזןד
■

דז^זאינם םון רעקאסענדאציע די דירס
. -? •» ״«•-, . ׳-. •*;•.».*׳ ־־־ k| .»#- ־־״«.#« tjf י• י ״• *. ״4± * .׳*י?ןי•

op באארדז t איץ געװארעז אעענוכחנן איז
* __ o n אוחגנד po .די אמססאליחןזאן HPn־ 
ת מ ח מנ םון סםרייק־םעסם א »? אי?, כ

16 n i H n■ ל א ם ז נ ג ז ל מ פ ױ ר ז א נ ח נ ח י ו ו י ו __א
fD «17jojfD yzn 2/» 1• כדי «Di$ir |jfins יזו*

A
.k̂ .k_ik. Uî׳&kkF ikkkteA&Fk mkuFiflUiiUkilk IMkU. kt.jkkn̂ «..».. ikk̂ —L lb J ד א ז ן מ נ ח נ ע ס ו ק ה א ר א נ ע ^ ג י י ר ם ז ס י  א

ר ר מ מ י ו ר ק מ י י ר ם ט א א ה נ י D א i m  r u n
o  ^......... ׳*■ .׳ן 'י/; .,a 'י■ >■ .4 ״,יי י :1 _' m n im עקנזינמר ?op ,נעהאלטען

*

Dpi 0 כאכאונס, ^אססרק ער? yd דארסעז 
דינען כדר 7וױי #1זװאי~ע כמזעל ו ך”

4 m

 מארכרײםרעכד אוגזזנד אח חינםער^סעליג
די?ע חאם סלעזינגער ojnr?m ארבייס*

»j * • -1,' f • י י - ______ _ io מנמגמגז אאין ווארמננ ŷhi םרי־ םאל
F |• |» » /■''׳י* ״ ,| if _ •■■״ ■ r jt i\ .,r j• ■«f §jg ■l.r W !#/ / . ■f

k «. » at AAkUkkUM klM kkA te kM kkk&Jk kkkk איז ^אנםמחננמז קלײנזנ בײ — ומנר
״

FMAfkMA k^kkk >« akk. Mk k  kkkMMhFk kkkk ■k ŵ yk. JkFMFh k̂ kkkikkiflk.מאינם םון םיפױגג בײם דיזען באארד. ד̂ז
_ •

.kkk ik, A £L |Uk̂ k̂ k̂ k. kyk׳MHdlMbtti ■̂aFUF uk, iĵ ,kû Uak.n םענליכקייס די געהאם ער חאס סאל 
.a* . . r yy■

 םעםבערס אלע זװ סאל איין םים רייחח
רעריכער האס ער קקזעקוכױורע̂ג ולע ®יז

^ k^ AAkkbkkiFF&F ^ & k k k U k |k & k U  ^ .k te F M F M ^ ^ P k ס מ חיי סג ת אמװאװארי״ אויסגענוזרס ס ™
j|kk|^W|u k^^kkkkUkk^k ׳ IFאקסיוחגז o n אוימוםוגגמראן און   yfd

ד םאר לאקאלס אוגועדא סרן ת  osibpv
mJ*-̂ *̂ ־ ־־־ > ~"' ""’'**m ***—" ״̂־* jJb-,aiA־׳i» mitt. 1**', ־’י  >t ־ו ffr־» j#

 יתחנן. דורכנעםיתרם ענעצםטען da וואם
 איינעטיםינ איז אויפמןדערוע pn אויי

 םען24 חנם ביז tv געווארעז, בא׳ואאםען
i םיי n סײ םווןן פעברווור n
 n» אויסנעארבײם האבען בןארד חאאינם
 נעםאדערט אונז סון דארםען וו*ם ■ונסםעז

irum ב«ד די םים סארהאנד^ועעז די בײ 
מר ^ןבאםים i אי n אור םוז נאגייאוע 

run .גריםענםם*
מ » פארנעקוםען אויך איז עם  קור
o איבער תבאטע אינטעחגםאנטע ןבער n 

 irum געהא<םעז ד«רף מאם חגםערענדום
 אין סםריײדםעתנג דיתן סיט מייכות אין

k 0 זעחר«oyn ran u m .דר ד. בר 
 אין ■וכקנתן *צע צונציחד־ט בינםקי
 אויסד און רעםערענדום דיזען םים מייכות
 נוי- אוםנאדיננט איז עם װארום נעװיתן

u םינ, n w n  i n  tit־oi נים 5«ו pn
 «־A אן םים צ^קאאס. בײ נ«ר #אנעםייז
 עם איז אײנס צו «וױי כנתם םון מםיםוננ

אבער איז דערבײ געװאחנן. טםנעהייםען

ט נ א ס ת ו ע ט נ י i א r r n t u u A, ז ר א ע נ י י e ק y n 
o n ן מ ג א ד נ נ ע ו ו ט א י ן נ מ י ײ ו נ ם י ו ר  א

ז י י ״ ק נ נ ו ר ע ם י כ ר א ם פ י ן נ י י א , ד ן ע ם א כ ע  ד
ט י ײ נ J נ t t o n s r A A  i n ם ט ע א ך ה י  ז

ט צ ה י ס ו * נ ו ע נ » , י ט ס ת ע ע נ ו ״ י ם י י ק מ ל י י  ה
D i p t ז י ן א י ו ע » ט י צ ײ ז א ר ן ם י ר א ע ז נ ו  א

ן א י נ י ױ י א ב ז ג א ג י ױ ז

i n נ נ י ט י מ ם א , ה ן ע ם א צ ט א < ב i א n 
D t i t n r w n צ * ך ז י ז ז ע נ ײ ו נ o 18 ע nן ע  ט

. ר א ו ר ב ע ם פ ז ע י ך א ױ ן א ע ם א צ א א ר ב ז  נ
i n * u ז ם m א נ י א מ װ ת א א צ ב א ד ז צ א  ב

[ ע צ ה ת ו ר ם 6 ע י ם ם א ר צ ם ע י ז ע ו m ם o 
ן ע ז ײ ן ז ״ י ר ם נ ם א I .1ס

i n ר ע ט ו ב נ י ו ה נ ז א י ט א נ א ט ע ד נ ן ו ו ע  נ
j n. ר ױ כ א ן צ ע ם י צ ט א ז ב ע י י ז י ע ט ־ ט י י  ב

צ י י ן ש מ ע ז ו צ ם ר א ז ם י ו א צ t א r t K i f i ס א י  ו
י ן 1ם ג ז צ ג ר ז ו ע ם ע נ ם י ו ז א י ט1ת א ח ה י ס  כ
ד1 ײ ײ n ו j r o t p . ( ע ט א נ א ײ ם ס ו א  ײ

ן ע ה ע ט ם ש נ י נ ײ א ר א ז ם ו i א v c d p p , ן ע ם א ז ו  צ
ן ע נ ע צ ה א ם נ ײ ט ק י ז נ ע ר י ל ר א !ם

אפעױיהןרס פיהפשור םואותנ די פון פםױיס חנר
_ jn n  ptr םוא־ די »י ציים װאמנן 

 צא־ ױניאן, אמריימארט 1«יקטטו מיגג
 סאםוי בינתרעז א אן סיחרם 306 תאצ

 טואיױכנ האסאצים מריננער די נענען
טעאםער, אדעצםי :טעאטערע ויקטעור

 imsuro, 2431 סםאדארד בז־אחױי; 2409
 ט־אד־ 2637 םעאםער, םינטאני כראדוױי;

 וױי;1גח» 2633 כתאגמגי, שיםםאון וױי;
 םם״ טע207 װעםם 662 טעאטער, דאיסםאן
 ;בראתויי 6616 םעאםער, היצצ םאו־בעצ

 בראד־ און םם. םע103 םעאםער, עםעהם
 סםו־יט םע107 טעאםעה אציאט<א װיי;

 |1א זואת־ ,ironro װאװ אדוױי;1ב און
 םעאםער, אזױיצ1 ;עװענױם וועםנממםםער
 ;עוועגױם צארענם סט. און װעםנמזעםטער

 סעםטעצ 1324 טעאמער, .וזיצל סעםםעצ
 3462 ,1ט«אטו אינטערכארא ;עותנױ היצצ
 טעא־ ■עצהאם ;עװענױ טריםאנם איםם
 עװ^ צאיוײננ און אוד1 •ציינם יזאיט םעד,

עוו.; אצערםאז 744 םעאםער, אצערםאן
עװענױ. יארס 723 טעאםער, יארק

י»|

 — םעאטערע יײזן lie בתים מצי די
 איז װאט אצעם טוען מאהאצים, ם*־ימער

o גמנציד נאו־ n סםרײס *m n n w i אזן 
no in 1 » 1«טו ארום אזוי n iיוניאן י 

 זײ סאנתאאנם. ױניאן און ארבייטער
 נע־ האבעז זײ w סצאגנעז, פארמאײיםען

i םיט סעםעצם n .יי־1׳*«1םא זײ ױניאן 
o ותגעז טען n האבען און םיחזוצארם 

 ניט אבעו־ איז אם1 םײנ^ ארויםנע׳אםעצט
 םאר איזם *רבײםעז ומצכע ױ אםת.

i פון טעםבערם זיינען זיי n זוי־נע־* 
iw in n a . w re n יי<ד מאומאז אוז

I k b lk A i lk  k.k FkAM. Hkk k k>k k^^,k^kkukku k »lk.kk Fu k ̂ M k̂ y o u באסעס א — סראדזעעססיאניסםס 
 איננמותםען n דינמ ותצמ ױניאז,

צי n «ן די חעצפם אוז נווים מ

ע ב י ו ר א י 1ב א ד ט י י ־ ו ע « ח ם1א p פ i r n ר  י
ז א י ^ נ נ א מ ײ ו נ א ם ס א ו ײ ז ן ו א י נ ם ױ א  ה

ז י ר א ט ן ם ו ע פ צ י ן ס ע ר ה א ז י ו ־ ם ו ע נ ו  א
■ ו ע כ י צ ײ ט1» נ ײ ר ב א ײ פ . ז ן ע נ ו א װ ע נ

ײ נ ו נ י װ א ו ו ם ט ט ק י ■1 p r K D ־ י י ר ע ו  א
א , ם1ט ן א י נ צ ױ א ס א י 306 צ ה 1א ט1פ י  1א

י ן ם א װ ק « ר ן ב ו . א ן ע נ ע נ ־ ו ע ב י ם א ז ע י  א א
י ו ם א ־ פ ד א ם1 פ ם א ב ג ו ח י * י ־ 1ז י נ א ת  א

ם ר י ן ז ו i א n  i k d ץ נ ע ט ם י ז ה ז ע י i ם n ױ  י
. ז א י י נ י 1ם צ ע ■ ם ןnא ת א ו ד ע צ צ ־ א ט כ ע ר

n » p t n ע ם ײ ג ר נ 1א י ז א ע ט * ן ג ו ײ1א פ י  ב
ר ע י ם צ א ט1א1ם מ צ ו י ן צ ע ס צ ע i ה n ױ  י
ן א י ן נ ו ז א ע ב ע ה נ י ע 1א צ א ר א . ם י ו צ י * ה א » 

י ז י נ א ר u» ם1ט »  u r n  n T O W ם ק י ת ם  ם
ם י ז ב ו o א a p p ' k  | ” P ן ע נ ײ . ז א ט י נ

ע ם ג י נ ײ א ר א י פ ע1א ש  י
. ן ע ט פ א ש ק ר ע ו ו ע נ

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _x , ן ו א ט ם ג ײ u ס m m p p o. ־

רעזאלוציע אגערהענונגם
י ע1א י1 ,1ט ט ״ י 1ב ־ 1ם ו ע ױ ן ■ ו  א

^ ר ע ב נ י י ט ז ם ע ב א ך ח י ם ז צ ע ם א ז ר א ײ פ  v ב
נ נ י ט י ם ־ י א ס מ א ר װ ע ד ו ל ש ב ט י ײ א ס ם ע ט צ א  ה

ט י ז ם נ ו ן א ע ם צ א ה ע ז נ ו ם א ײ נ ב נ י ט י ־ ם א  ה
ן ע י ב ן 1ט ע ם א צ ט א ז ב ע ב ע נ ו צ פ ק1 א א נ  א

ו ־ צ װ ח ת , נ ש מ י װ * ? ם ע ט צ א ו ט ו א ז ה נ ו  א
, ז ע ם צ א ה ע ז נ ר א ע ז נ ו ו א א ש צ ן ׳ א t ז v » p 

י ?1צ י י ז י נ א ת ן ט1א ע ר ע ו ן ו ו ־ י1 א י צ ע  ב
ם י ח ז ב ע צ א ן ז ע ם ע ה נ ײ . ו ע צ ל ע1א א ם י י  1כ

ו ו i ז n ט י י מ י א ם װ ז ע י ן א ע ו ו ע ז נ י  ב
. ט צ י I א
 בא• צו באשצאסען אויך האבעז 1םי

pd isa p  m  ip p ik i םיטנע־ תאט װאם 
 נ«ווען. וױ pn pni* ואצ אצעם או האצנמן

םינעל, םאקם םאםנאק, הײםאן
AkkAkkkiFb Ik  ■ M A■ ■kkAkkkfcl — F k ■F^^UkF■ס װ ל ו ז פ ד « ד ד ע ז א י ל ר ע . ה ר ע ם ע ר ק

«־«F►= 1932 &ענרו»ר,  f̂ ^ f p ^ f p ^ fpi b̂fp

פיליפם ממריאן דר. פח קבר פױשען אױפ׳ן
קאהעז םאניא םון

 די געבראכמ אונז האבען צייטונגען די
 פיאיאס םעריאן דר. אז טיעם, טרויעריגע

 םען23 דעם לאגדאן איז גע^טאיבעז איז
יאהר. 51 םון עילםער איז יאנואר

 אר־ ענגאישע די האט טויט איהר דורך
 םאר־ ^ויסען א געאיטעז בייםער־בארזגונג

 ווע־ באדויערט \ועט טױם איהר און לוסט,
m ארביי־ און ם^וציא^יסםיסער דער פון 

וועיצט. גאנצער רער איבער טער־באוועגונג
 אײנע גמוועז איז םיאיפם םעריאז דר.

 דער אין םרויעךבאאםטע הויים די םון
 גע־ אויך איז זי ;פארטי צײבאר בריטישער

 םאר־ אװ םעםבער א צײט געװיסע » ווען
ר און איאםענט ^ו ס א  אײבאר ״דהי םון ^

 םארסײדענע צו אויך האם זי װאוםען״.
 םסך אין עםטער װיכטיגע געהאצטען צײטען

מעטיג<ןײט. איהר םון

דיװױדס. 6ילי8 בר.

 די און באארד דזסאינט שיקאגא׳ער די
 באדוײ םימגיצידערשאםט גאנצע שיקאנאר

 םון םויט םריצייטיגן דעם שטארס ערן
 גע־ איז װעאכער דיױוידס, פיציפ ברותר

ך שטארבען  דינ־ סראנקהײט, צעגנערע א ̂נ
יאנואר. םעז27 דעם סםאג,

גע־ יאהרעז איצע איז זײיװידס ברודער
n איז טוער טיכםיגער א יוען n סיצאוס 
 געדיגם האט ער ױניאן. דרעסםאכער און

 םאיצדאם אײנפאכער ס5אי סײ ױניאן דער
 עםיציכע איז ער *פיסער. אאס סײ און

 און אײדזשעגט, ביזנעס א געװען יאהר
 טשערםאן דער געװען ער איז אעצטענס

.18 אאלאיצ פרעסערס דעם םון
 דיײ ברודער איז 1924 יאהר אין

 פון םיהרער די םון אײנער געװען װידס
 אויםער־ זײז םאר םטרײס. דרעםמאכער
 םטרײס צום איבערגעבענהײט געװײנציכער

 דער סאאיװאן, דעניס דזשאדזש איהם האט
 םון דזשאדזש אינדזשאנסשאז בארימטער

 אויף םורםע אין ארײעעזעצם שיקאנא,
טזגג. 90

 אײ זײז װעצעז סיטג^ידער שיתאגאר די
פארגעסען. נים קײנםאיצ בערגעבענהײם

אנדענקען. זײז עהרע
 מע־ דער #ביא^יס ם. פרעזידעגם װײס
 דזשאינט שיקאגאר דעם שון נעדזשער
 ברו־ םון צײט אין איז כער5ווע באארה

 יארק, גױ אין געװעז טויט דײװידס דער
יס, דעם באדויערם זייער האם  װאם אום̂נ
 און פאםייציע וײױױד׳ געטראםען האט
 סיםםאטיע טיפע זײז אויסנל־־ריסט האט

פאםיליע. דער און דײזוידם םיסעם צו
 זײער איז צער סייז םעהר ?ײ זאצעז

װיסען. נים אעבען

יפם דר.  אר־ די באגייסםערם האם ם̂י
y® איהר םים םאי בײםערפרויעז h p און 

 גלײכצייסיג איז זי צוגג. איהר םים סאי
j גוטע » געווען n y n n שריי־ ג\םע » און 
ר אויןי בערין. ^ n י n j r c w —צי ־ 

 אײ־ אין צי עגגלאנד אין געווען איז דאס
 םון שםיםע די געהערם זיך האם — ראפא

יפס םעריאן דר.  אײנםאום איהר און ם̂י
 גע־ שםארש דארם זיך האט ענערגיע און

 זיך זי האם איבערהויפם םיהצען. יצאזט
 צוױיםער m אויױ אויסגעצײכענם שטארס

 אר־ ותגען קאגםערענץ אינםערנאציאגא^ער
 גזד געוזאאכמן איז װאם בײטער־ערציהונג,

m ow אקס־ אין קאצעדזש, ראסקין אין 
 זי וואו ,1924 יאהר אין ענגאאנד םארד,

 ״די אז רוף, דעם םים ארויסגעםראטעז איז
 אר־ דורך ווערען ערםוםיגם דארםען םרויען

 געוזזד זייער םארנעכמז צו בײםער־בי^דונג
ארבײטער־באוחנגונג״. דער אין פצאץ ריגען

 םארקער־ געורען איז םיאיפס דר. אין
 עם האם זי און עקשנות אידישע פערם

 געגעז לאםוי דעם איז דינסם צו געשטעלם
יכער איצםיגער דער  עקא־ אין געזעילשאם̂ם

ארדנונג נאםישער
 וואוםעז״ ״^ייבאר דעם אין האט זי

 םיט םעהדאגאאד רעםזי באקעםםט שטארס
 אג־ צװישעז רעגירונ^ ״נאציאנאצער״ זײן

 םעםםעםבער־נו־ רעם אין זי האט דערעם,
 ״םיר :געשריבען זשורנאצ דאזיגעז םון םער

i וואם מאםענמ, צום געקוםען זײנען n 
 םא־ יעח^• פאר אנגעגרײט האם שיסזאיצ

̂־י םוזען םיד פארםיי. ציאאיסטישער  אח
 קאםײ םיט קאםױ דעם איז זיגער די זײן

̂עגעז אדער םינאנץ, טאיציסטישער o אפ n 
 אויף הערשען וועם ארבײםער דער ווען םאג

 שטארפ זײן וועצעז םיר ווען צײם יענער
 קאםו* דאזיגען דעם אונטערנעםען צו גענוג

געװינעז״. איהם און
 געהאצםען האט םייציפס םעריאז דר.

 אין מאכם א װערעז םרוי ארבײםער דער
 אם זיך האט דאם אײבאר־פארםיי. דער

 רעםארם דעם אין ארויםגעצײגט בעסםעז
 קאנםערענץ נאציאגאיצער טער12 דער םון
 געהאצטען איז װאס ארבײטער־םרױעז, םון

.1931 דזשון אין ביצעקפויצ אין געװארען
יפס םעריאז דר.  געצעבם נים האם ם̂י

 דויע־ א איבערגעאאזען האם זי אוםזיסט.
 םאציאאיםטײ רער אויף אײנםלום רענדען

 ־un איבער ארבײםער־באװעגונג און שער
 םריוד איהר שטארק װי און ם.5ווע גאנצער

 און םארדריםעז ניט זאא טויט צײטינער
 דער־ םרײסטען זיך םיר מעגעז טאז, װעה
 םילע איבערגעאאזעז האם זי װאס םיט

 אנצױ וױיטער גרײט זײנעז וועצכע םרויען,
וועלכער םאר ארבײט, הײאיגע די פיהרעז
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 איודץנרד ®פיפארזם
נאהעםסײט סאלער
l *ון (סלוס l  o n(

 מאפיםאליסםישען פון נאראקסער לצאסען
 די א? פארצאעעז ארבײםער די פצאן.
 וחד ארויפבעלײנם זאצ ?ריזיס פון צאםם

 פינאנץמןאנ־ וײ פון פלייצעם די אויף רען
 פאױי בזנסער עם קענען ורעיצכע נאכתן,

 ארב^םם־ די א? םאדערזןן, זיי םראגען.
 נראד, א צו וחנרען םארקירצם זאיצ ציים

 דארנתן און וױצען קענעז, וועצמנ אצע אז
 די באשעאױטגג• <ןריגען ?אצען ארבײםען
 הײך דק זאצזנז שכיררת זײ אז םאחס^

 קוי־ קעמנו זאצען ארבײםער וײ אז געטג
 פוז חצס גרזממיעז א םארברויכעז ארן םען
P זייז נים וועם סחורווג געשאםענע די Y 

 םארםנעשזײםעמנרע די איבער־פראדוקציזג
 איינגעפיד^ם זאצ צם אז םאח^ען, ?ײ םון

^ם ארבײםםצאזע וועחגן שו  חנר דורך אינ
nאזוי איגדוםםרתן, די דורך ארער גירונג 
P געםינען ניט הען ארבײםער אן ווען אז Y 

 םא־ צו אויף קרינען ער זאצ באשעםכדטנג
o םאר געצם די און צעבען א מגז n אצ? 

 וײ אויןי םעקסעם געהעכערםע םון סוםען
אײנקונםםעז. ^ויסע
סצאן. א אויך האבען ארבײםער די יא,

 ארבייםער. די פאר ®יצאן גוכתז גאגץ א
. אבע̂ר
i אין װאס איז, צרה די n וואס צײם 

o סיי האבען סאפיםאציססעז די n און כח 
o םיי n ארויםצוצוױנ־ פצענער זייעות םום 
i אויוי גען nעם, סועץ ?ײ און געזעצשאםם ־ 

 ?א־ די פוץ ^ינע גים ארבייםער די האבען
 ארגאנײ שםארק נעגוג נים זײנען ?ײ כען.
 און באצזגבאםים די צוױננען הענען צו זירם
i n ג נ רו  ?ײ און פצאן זיתר אנצונעכמז ^י

o גישט אםיצו האבען n אן םאכעז צו םום 
םאן. צו דאס םארזוך ערנםטען
i n ארבײכתר די אז איז, ^וצםאם 

1 זיך באנוגנען nאוז שוײתז, םים וױיצע 
 נינס אויך זיי וואגען הױך צו שוײיען אםיצו

i איז n די און באצעבאםים די וואם צײט 
nםים גייעז ונג1גי n n n מויים o in- 

 צו 1קצ1שםא גאך פצענעו* זייערע םירעז
o םעסטיגעז1םא n פון נאקען אוים׳ן יאך 
.1בײטע1א וײ
i ! יא n םאצ אם1 זיך האם ?אפיםאציזם 

 אק םאסען 1בײמע1א י1 1םא באװיזען
 צאבױר נאקעםקײט. 1וםאעצ1ב נאנצער זײן

o איצס וועצען אועײםעוי י1 אז האםען m 
o םון צעתעז n ײ וואם  איז תרך צעבען ז

 קעגען צו םאכם 1זייע זnשםי נעםעז זיך
I '^ in 'Y i תאפיםאצ. םיז אנ^יםצן די

 p>p אוועקגענעבען. צעבעז 1איה האט זי
mvov2\ יאן1םע .1ד 1זי װאצם םאנוםענם 
נעװאונשען. ניט pאצי םיציפס



ם י י גערעכטיגקײט20 ו

w f f l l טאנופעקםשו־ דרעס ד פון
שיקאגא אץ ועוס

̂וײזזר ת»«וןך»ד שעהן, בערנארד פון י• ײ• ג ר. «. ^ץ־ג

 תןנב באריכמן *ריומרדימ םיינע *ין
 די באריחרען סון זורײזנעהאלםען זיך איך

 אונז בײ תאסוניסט׳גז די פון .םעסיגקיים״
 tv נים כיינם אמר Dtp .vivpnr אין
 םאדקערם, רווזיג• גאנצען אין ?ימען זײ

w  nm> קאםאיק אונזער ומומז כױר וד 
 חאבעז אננעחױבעז חאב*ז און אמעפאנגעז

yrur^ גיםםיגע א אגגעהויבעז זײ חאבען 
 רעד םים ױניאן, וער געגעז אגיסאצת

 אנ־ אונזערע ענתחגז סענען n חאמגונג
 דחגס־ די ארגאניזירעז n שסחננגונגצז

 זיך םלזנעז זײ וױ עממ אזױ םאמגר.
מן םיר nt חנרוױמז  ארנאניזירןן צו זו

זיתר זיך צענםmtr 8 באמםיםםינז א
אלץ t<P איז פצא׳ו אוים׳ן באודיתז חברח
opt זײ poyn די *ורימוהאלמז נעפצנם

* «יז ארגייםינר נ  חנר tv ײד יםין-5,
ימי«•
 נעשענתט האכען אמר דדעסםאבצר די
 זייערע n אױפפמגרקזאםקיים וועניג גאגץ

 צו דדזנסםאכער, די שטיס. פאררעםערישע
 בא־ חאבעז אאעלידס, האבען םיר וומאמנ
 כדי ווערעז געםאז סזז עםוואס אז גרינוען

tpvopaivs is בא־ אוםצרםרענציכע די 
 גע־ זיעען די ותצמ אוגטער רינגוננצז
איינ• די אז און ארבייבמז *ו צײאיגנצז

is *ימ  pnrvt’tvrtv זיי װצצכצר tptpp 
 בײ זיחנדער אין חאפנונג םים וחנגדעז וץי

אינםערנמאנא*. די איז אאנע, םערער

שעפןר ארוגגמןד שלעפ?ןן
 קרינעז צו געצונמן נים זיי איז «ס וחנז

 פראפאגאנדא יײיו דויד ירעסםאכעד רי
 תאםוניסטען זײ חאבען ײגיאן דער גיני?

pragma צד unru i און סאקסיק זייער 
̂עאען ̂גחױבצן  אין שעאער אווגסצ̂ר

neo> אײוי אנגעםאצען זײ דינעז אוױ 
nm ױ פיז איעעם v, תאמח םיר וואס 

 אחגםזנרנע־ ̂רנאניזירען, אין מחאלסען
 תא־ וזאם 60 די «ן ארביממר 10 מיזנאם

 » חס־איערם אוז מארביים, דארם מן
 אידיןד «ז trnw wr איז זימד .ססרײש״.

̂מר  ממד צמר זײ האם ואס ערים״ טי
 גיתם » אנצוהוימן מלצגזנגחיים » מז

̂מנז און ̂ינמױאון ̂ױםדערי  קאםיייז ®אד
 <יסד יטעגדיג hwhub 'װיןון, דאד גצנצז
̂ון די אז לצםס  וייעד אין ויי מםזןר־ס יונ

 חאנדצונג אארגוזנכעזײאאנ די ,סםרייק*.
זײ וואס Dtp אבער איו םםד̂י on אין

 צו כמנשען עםליכע באוואוינען האבעז
̂אזען ru סאר rn חאבען די און דזעאג̂נ 

 *ו נעצענענחייטען וחןנינ תחר איצםער
 אונגמר אנדערשזואו ערנעץ ארנײם קרימן

באדמטננעז. איצםינע ױ
 נע־ האבען צו שיינען אבער באסעם די

 דאנס א חוצ«ח און did נמהר סראנמז
 סאםוניםכמז. וײ םון םעטינשײם חװ־ אס
 ביי־ צום םאנאטען, דדיי צעצםע ךי אין

 *רובירם נאסעם אגצ»ה« »ן האנצז ש*יל,
 קאכמרם, זיתחג <יז וױיחשעם די ׳*ניידעז

 צו נישם Dip נצצוננען אונז איז dp אבצו
 וװצן פאיצן, נצװען זיינען dp דצרלאז?ז.

 אפיס איז ארונםצרמסוםצן זײנ?ן האטערס
 pnrn אז מרצעחאם, און ױניאן דער פון

 ארונטער־ זאצעז זײ םארלאננען באלעבאםים
 אויםנאהם אהן ^pvrrnt די פון צאתן

 צו wvtpuv ם̂א י?רעס זיי םיר האבען
tpttfm ז»ך אנטואגצז pturm וױי־ רי פון 

p p rn איו אווי און tps«$apt dp. די 
 evnpt םורא אויס, וױיזם האבען, באסצס

 פאר נעציםערם האנעז «ײ םראבעצ. פאר
 כױר יואס סאםפייז ארנאניזאציאנס דעם

 האםו־ ױ אנעו זינם אננצפיהרנג האב?ן
 אויוי dppkdv זייערע באנײם tpsyn ניסםצן

 tptipppt dpdvd די tPDvn ױניאז, רצר
mpo די ײיז םום tptint ריזײ צו םצהר 
tP זיך tpavn זיי תירצן. T 'tr tPDUPt 

 נאר dtpdvp די םון נ*ר ניט oprrrnt די
onpr’i אפערייםארס, די פיז אויך ’D און 

j t p t ’t i םיר חאבצ} פצצען אײנינ? איז 
 tptpa םםרייסעז צו האטערם די נעראםען

 אזוי וױ איז Dip םארזוכ?ן. דאוינע די
 ימוםו־ די פון האנדלוננ פצרעםערי׳זע די

 npipsp’r די םייעד נאנץ ddvp ניסםעז
 ביישפיל צעבעדינ?ר א — דרצסםאכצר

Dipt רבײםער תדער* tpp .זצחן

 «לץ נאך ח«לם םעזאן םפרינג דער
קוםעז איז

 אלץ גאד ip האאם דרעם־סצזא! דצר
 הצ־ םיר כאטש tv םיינם opt ,iPDtp אין
 <V« צייט דער אין tv צרווארםצם, בצן

pn p tr שעפער די אין גיוי tprn נאר 
 און ארבײםסצאז tpavaoprt סך v *ל׳ו

 וחד זצחר ^בייטצן יא״ »־בײםצז Dipt די
j u נא־ נןחם אוםשםענחגז רי אונםער 

 ארגאניזאציצנם־םעםינפייט אונמר םיד<יך
tv זצחר TPttr. םיר tpe^vn פונדעסכד 

 tpsvn, םיר און ארביים אינתר tv ײצנצז
Dpn tvtpo *un tpn tv זיד tpuvstv 

t םיר ײיאינז m\ באריכםען «tpjp וױכ־ 
מז. םיגע מוױנ

 צוזאםענ־ הויז״ ״ימיסי
פעברואר סען28 הונפם

v פון רײױניאן און צוזאםענסונםם 
 און Ssjv^Ptnpoj'v דער םון םיםנצידער

 פון נעסם םריינד, און סאםייציעם זייערע
 ־pp< און 1רטיסטע8 הויו״ .ױניטי רער

d םשורערס p i דעם וונטא^ םארהומען 
 אין נאכםיםן̂ו אזיינער 2 פעברואר, םען28

 צעפסיננ־ 480 גארדענם, םענטראל גרענר
םםריכג pd46 צ?בעז ?ותנױ, טאז

Dip ומם tv pn אויסערנ?ותוזנליכצ 
dp Jttoptnpottv ותט pn די פון •opa 

pn בוםעט, אױפ׳ן םאכצים ,P'ttD pqu 
םארוױיצונג?!. אצערצײ און טאנצצן
 פון םזםבערם די tv ןpרp'כtרvפ צו

tv’tt' npn די און :ddp ױניגד חד־ פוז. 
 אונטערנעםו̂נ דער בײ וײז זצצצן הויו״
 זאצען זײ סאםיםע אראנזשםענםס ױ בעט
 כאצייםענם טיקעטם םים צוגרייטען ויר

 פון D'cv איז tpotpva iptpp זײ ותצכ?
«j דצר  pol6 ooptt 8 ,^ vrptnporv 
J2148—3 םשעצסי נהצ.

רעזאלוציע אנערקעװעם
 םפעשעצ v ביי po^povnvo וי םיר,

 opn און pensvP םםיײיס רער פון םיםינג
ti'otpppp סצאויד 4 צצקאצ פיו באארד 

 רעם םיםוואך, כאצםיםאר, ױניאן, מאכער
tpo30 ,אין דעמםבער nptpnpn pnptttv 

 דרײ סטריט, באצםיםאר ותסם 221 םע̂ר
tpp הארצינםםעז אונזער אויס p in אין 

ipdvi םיז p?v אוגערע npvfco’o ברר צו 
 va*> פון npmptpo ■*צין, צ. כג רער

 טםער זײן פאר .פאדװצרםם״, טיםארצר
 אוגזער םאר נעםאן האם ער Dipt ארבייט
 איו ער ovtt ציים נאנצער דער ם»ר א¥«ןצ

 העצפען פאר ספעציצצ און טוצםיםאר, אין
 *tv האבעז נדו װאס םםרייפ, דעם םעםצען

a היי־גחןיד opn אין נ?םיהרם w ברודצר 
 סvח otpt יעניגצר, דער tpttpt איו פאצין

 ברודצר ,nprnptpo אונזער נץהאצפצן
tt^vvp, צו הינזיכם יערען איז IPttpna 

 ovn פאצין ברורער םעםעצםעגם. v צו
”t ניט P onvvrpt ותן און םיח און צייט 

 נ«ד איםער ?ר איז נצדןןרפם איהם ם׳האם
 פון פארדינם ovn ער און rvפצ ov וועז
Jtttppnptv נרעסטע די אונז

 פאצינ׳ס ברורצר דורך tv ,tPBvn גדר
 אויף און איצם ביו אונז ם»ר צײםםוננען

npo’nt סיר ותצעז IV ipn ons tnpuv- 
 pptv* אין lPDGjnp פאראײנינטע םים נײט

 tpotttpt v אויו• צאפאצ אונזער שטעצען
פוגחוםענם.

tvonpro װיזער, חעײקאב
IkkiftAMteAMki ftllAM M tk kkkMkkaft̂אאף, דדמאז סעקרעסעד בי

םענערןמער קאמלאן, םעם
?*כרנחג רעזאאוציאגם

GERECHTIGKEIT (Justice)

יתיאן וואהשזוס נאדםענם יײד׳ם אעםעתעשאנאי דער פה אתאו אפשיערער

Price 10 Cent*

8 געװען איז עס זיגרײכער דער
שרינז ר ע ט ג א ו ו ע נ די םון סטרײק

8 איצם ארױסצורוםען דרעםמאכער
 דרעס דער אין ססרײק

 געמרעגם, םייצ טאסע ה^בען אינדוסםריע.
 גע־ זײנעז םםרייס צום צוגרייטונגען די װען

איצטײ דער איז איז :געװאדען םאכט
 ארויםצורוםען מעגליך ציים געדריסטער גער

 געװען איז עס סםרײס? א אין ארבײטער
 םרא־ שרעסעדיגע א *ון םראגע עװערע א

 װאס דערם$נעז נים דארוי סײגער גע.
 צעבען ארבײםער די צײם ביטערע א םאר

ױ און איבער איצם  םיילעץ זײ דערמלאגען ו
 גע־ נים זיך האם ױניאן די אבער זיך.

 דעםא־ דער tx לאזמז, צו עראויבען קענם
 דרעם דער אין צועםאנד ראאיזירענדער

 אויוי עקזיםםירען בצייבען זאא אינדוםםריע
 גערוםעז. סםרײק דעם האם זי און װײםער

 דערםוטײ גרויםע א געווען איז עם און
 ױניאן םאכער דדעס דער םאר נאר נים גונג
 םאר גאר אינםערנעמאנעא, דער פאר און
 זעהן צו סווועגונג ארבײטער נאנצער דער
 האבען םאכער דרעס םאםען גרויסש די װי

 אסנעעגם־ ױניאז אונזער םון רווי דעם אויזי
 סאמפסיצום- באגייםםערםער אזא םים םערם

טיגסײ̂נ

 און ברעכער ױניאן קאםוניםטישע די
 װאס אאץ, נעטאז האבען ברעכער םטרײש

 שטע־ צו סטרייק רעם כוחות זייערע אין
 אײג- גים זײ זיך האם דאס אבער יען,

 סםרײק־ זייער םים האבען זײ געגעבען.
 וױ באװיזען, באויז ארבײם ברעכערישער

 אײנ־ זייער איז עס נישטיג וױ און קיצײז
 גאנץ געקענם אצייז זיך האבען זײ םאום.

 דע- גילענצענדער דער םון איבערצייגען נום
 םרײטאג, סטרײקער די םין םאנסטראציע

 געװען איז עס םעברואר. טעז19 דעם
 ו4נ װאס דעםאנסםראציע, ארבײםער אן

געזעהן. ניט לאנג שוין האם יארק

באריםען, גיט אםת, זיר, סענעז טיר
 די ארוםגענוםעז האם םמרייק דער אז

 שעפער סך א איגדוסטדיע. דרעס גאנצע
 מען וױיא געװארעז, דערגרײכט ניט זײנען
 עם זיך. געםינען זײ װאו ניט, אפיאו וױיס
 איגדוסםריע, דרעס דער םון קצצה די איז

יצעצם אזוי איז זי װאם צוברעקעאט און צ̂ו

Jersey City, N. J., March, 1932

 װיםעז צו שװער אםיא איז עס אז געװארען.
 םאראן. זײנען שטאדט איז שעסער װיפי^

 שאס־ םוועט נאר מעסער, נים זײנעץ עם
 צעכער פארשידעגע אין םארשטעהט קעם,
 גרויםער דער אבער היגםער־ציםערעז. אזן
 אינדוםםריע דער פיז םײ^ װיכטיגםטער און
 געםראםעז םויצשטענדיג סטרײק דעם םון איז

געװארען.
 םםרייק דעם האבען םאכער דרעם די

 ברעםער איז געװינם דער און געװאונען.
 צאנג צו גים איז סםוײיק דער װאס דערםים,

 םאכער דרעם די געװארען. פארצויגעז
 גרוײ צו <דיז ברענגעז געדארםם נים האבעז

 זיתר געװיגעז צו סרבגות סאמזנריעילע םע
j'T שםע־ א איז םםדײס פארצוינענער א 
 םאקע שצאגם ער עסען. צײײ םיט קען

 םאגופעקםשורערס, די שסערציציך גאנץ
 ארביײ די וועה גאנץ אויך םום ער אבער
 5אינםערנעשאנע דער םון םירער די םער.

 די אז באזארגם, ס̂א אילע דעריבער זײנען
 װאם זייז ואצעז רוםען, זיי װאס סםרײקם,

 א קירצער. װאס דעריבער און װירסזאםער
 הור־ א איז געװאונען ווערם װאס סטרייס,

געוואונען. דאפעיצם איז ציים צער

 שייז האבעז םיר דארה מען וױ
 אנדערע םערערע בײ די אסהיטען
* v ב :עצענעגהייםען «ץ געוױגםען

א געװינען אז םערשם, .5קאמן
וױעי^ גאך איז סאםף

די באםעםםיגעז צו װי װיסעז דא̂ר םעז
האלמעץ. צו זײ און געװינסען

 זיתר נים שוין האבעז דרעסםאכער די
 םא־ דרעס די געװאונען. קאםף ערשטען

 גע־י ̂אנגע א זיך העםער האבעז כער
 אצע נים אבער זיגען, און שאםף םיז שיכטע

 האיצםען צו םארשםאנען זײ האגעז םאא
זיגען. אויסגעסעםםםע זייערע
 געקומען נים װאאמעז םאכער דרעם די

 זײנען זײ װי אאגע, טרויעריגער אזא צו
 ווען םםרייק, איצטיגעז דעם םאד געװען

 ױגיאן זיתר אז דעריצאזען, ניט װאאטען זײ
 דער־ איז װערעז אפנעשװאבם אזוי זאצ
 װאס געװינסען, זיתרע םארגיכםען מיט

 און שװער אזוי אויסגעקעםםם האבמז זײ
סרבנות. םיא אזוי םים

Yol. XIV. No. 3.

 געהאט טאצ א האכען סאכער דרזגס די
 שםארקססע און שעהנםםע די םון איינע

 אין םזממגר א געווען איז װאם ױניאנס,
 באװעגונ^ ארביימגר אםעריקאנעד דער

 איהר האבען פיעד, אינעראימ יפיעד אבער
 צושסערעדי־ און ברעכערישעד זייער םים
 גזד סאכםלאז איז צובראכען ארבײם שער

 מווארעז איז םוײיד דרעט דער םאכם.
 םאכער דדעס די םון גורצ דזנר און הםהר

הפקר. געווארען איז
 די דארפען פאהם םרויערימז דעם אס

ײ פארנעסען. ניס קײנםאיל םאכער דרעם  ז
 םא־ יעדען אין דערםאנעז איהם דארםען

 Xi נעםאכם ווערם פראבע א װעז סענס
n פון איייגיגקייס די ברעכען r n ריידזעז 

 דעם און וואוקס דעם שםערעז צו און
יתיאן. זיתד םון אײנפאום

 כהנזזרזנדע שזיז תאבעץ סאכער דרזגס די
 דיעדע בדס אגדיםזננסם גוםע מםאכם ם̂א

 מקעםםם ביםעד ה*בען די באלמבאםי̂נ
r געבראכם און a m r ךײ םאר קרבנות 

 אזוי נעהאם האבזנן אנריכמנגםם די אבער
 םאכעד רדעס די לאגג ודי װערם, א לאנג

ײ יוניאן שסארקע א נעהאם האבזנז  אאצד־ ז
 אז כלל. אלםעד אן איז עס איז היםען.

 װעדם גים איז אנוייכתגם בעםםמד דער
 אנמד איז עד װאס אויף •אפיר, דאס

 שםארקע קיח ניטא אמ אם וחנז שוײבען,
אאצוהינחגז. איהם ױניאן

 מדעג- םאמנר דדעס זײ זאיען און
זייער ייז סאםענם דעם אין הען

^ ױ  אויפבויען םון ארביים זייער אז ם
 פארעג• נים וױיס גאך איז יוניאז זייער
 א איבערנעבצימז גאך איז עס דיגם.

 צו ארבײם שווערע םך א און ארביים סך
 די־ עם נעבייחג גרויסע וײ םארענדינען

 און םויזעגדע איבערגעבציבעז נאך נען
 רוערען ארגאנמירם דארםען וואם םויזענדע,

 יתיאן. דע־ איז ווערעז אריינגעגוםעז און
 וחנרעז ארנאניזירם םוז םוײיד דחגס דער
 דרעס די און םאס גרעסערער ם̂י א איז

 די םון איעע װערעז תעז ױניאז םאכער
לאנד. איז ױניאנס גרעסכת

 איז ארבײם דער םון םײל גרויסער א
 פארענ־ דאס אמנר געװארען, אפגעםאן

נעדולד םך א םאדערם ארבײם די דיגען


