
ם י י גערעכטיגקײט20 ו

w f f l l טאנופעקםשו־ דרעס ד פון
שיקאגא אץ ועוס

י• ײ• ג ר. «. ^ץ־ג^וײזזר ת»«וןך»ד שעהן, בערנארד פון

 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> מז כױר וד מו  קאםאיק אונזער ו
 חאבעז אננעחױבעז חאב*ז און אמעפאנגעז

yru r^ גיםםיגע א אגגעהויבעז זײ חאבען 
 רעד םים ױניאן, וער געגעז אגיסאצת

 אנ־ אונזערע ענתחגז סענען n חאמגונג
 דחגס־ די ארגאניזירעז n שסחננגונגצז

ױ עממ אזױ םאמגר. ײ ו  זיך םלזנעז ז
מן םיר nt חנרוױמז  ארנאניזירןן צו זו

m 8 באמםיםםינז א trזיתר זיך צענם
אלץ t<P איז פצא׳ו אוים׳ן באודיתז חברח
op t ײ די *ורימוהאלמז נעפצנם poyn ז

* «יז ארגייםינר נ םין-5,  חנר tv ײד י
•» מי י
 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

tpvopa ivs is בא־ אוםצרםרענציכע די 
תצמ אוגטער רינגוננצז  גע־ זיעען די ו
איינ• די אז און ארבייבמז *ו צײאיגנצז

מ is *י  pnrvt’tv rtv זיי װצצכצר tptpp 
ץי  בײ זיחנדער אין חאפנונג םים וחנגדעז ו

אינםערנמאנא*. די איז אאנע, םערער

שעפןר ארוגגמןד שלעפ?ןן
 קרינעז צו געצונמן נים זיי איז «ס וחנז

ו דויד ירעסםאכעד רי ײי  פראפאגאנדא י
 תאםוניסטען זײ חאבען ײגיאן דער גיני?

p ragm a צד u n ru i און סאקסיק זייער 
 אין שעאער אווגסצר^^עאען ^גחױבצן

neo> אײוי אנגעםאצען זײ דינעז אוױ 
n ױ פיז איעעם m v, תאמח םיר וואס 

 אחגםזנרנע־ ^רנאניזירען, אין מחאלסען
 תא־ וזאם 60 די «ן ארביממר 10 מיזנאם

 » חס־איערם אוז מארביים, דארם מן
מד .ססרײש״. trnw איז זי  wr אידיןד «ז 

מר  ממד צמר זײ האם ואס ערים״ ט̂י
 גיתם » אנצוהוימן מלצגזנגחיים » מז

און מױ ̂מנז און ^ינ ̂ױםדערי  קאםיייז ®אד
װיןון, דאד גצנצז ' h w h u b יסד יטעגדיג> 
 וייעד אין ויי מםזןר־ס יונ^ון די אז לצםס

 חאנדצונג אארגוזנכעזײאאנ די ,סםרייק*.
o אין n ^אבער איו םםדי Dtp ײ וואס ז

 צו כמנשען עםליכע באוואוינען האבעז
̂אזען ru סאר rn ^חאבען די און דזעאגנ 

 *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

D נצצוננען אונז איז dp אבצו ip צו נישם 
 וװצן פאיצן, נצװען זיינען dp דצרלאז?ז.

 אפיס איז ארונםצרמסוםצן זײנ?ן האטערס
p אז מרצעחאם, און ױניאן דער פון n rn 

 ארונטער־ זאצעז זײ םארלאננען באלעבאםים
p די פון צאתן v rrn t^ אויםנאהם אהן 
w ם̂א י?רעס זיי םיר האבען vtpuv צו 

tp ז»ך אנטואגצז ttfm p tu rm 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 

o די p rrrn t די םון נ*ר ניט dtpdvp נאר 
’onpr אפערייםארס, די פיז אויך i ’D און 

j t p t ’t i םיר חאבצ} פצצען אײנינ? איז 
 tptpa םםרייסעז צו האטערם די נעראםען

D םארזוכ?ן. דאוינע די ip אזוי וױ איז 
 ימוםו־ די פון האנדלוננ פצרעםערי׳זע די

’npipsp די םייעד נאנץ ddvp ניסםעז r 
 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
op אין t ,iPDtp םיינם tv הצ־ םיר כאטש 
 <V« צייט דער אין tv צרווארםצם, בצן

pn p tr שעפער די אין גיוי tp rn נאר 
tpavaopr סך v *ל׳ו t און ארבײםסצאז 

 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 

 וױכ־ tpjp» באריכםען \tm םיר ײיאינז
מז. םיגע ױנ מו

פעברואר סען28 הונפם צוזאםענ־ הויז״ ״ימיסי
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 pq u 

םארוױיצונג?!. אצערצײ און טאנצצן
 פון םזםבערם די tv ןpרp'כtרvפ צו

tv’tt' npn די און :ddp ױניגד חד־ פוז. 
 אונטערנעםונ^ 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 ,^ v rp tn p o rv 
J2148—3 םשעצסי נהצ.

ם ע װ ע ק ר ע ע אנ צי לו א עז ר
י םיר,  םפעשעצ v ביי po^povnvo ו

 opn און pensvP םםיײיס רער פון םיםינג
ti'o tpppp סצאויד 4 צצקאצ פיו באארד 

 רעם םיםוואך, כאצםיםאר, ױניאן, מאכער
tpo30 ,אין דעמםבער nptpnpn pnptttv 
 דרײ סטריט, באצםיםאר ותסם 221 םער^

tpp הארצינםםעז אונזער אויס p in אין 
ipd v i םיז p?v אוגערע npvfco ’o ברר צו 

npm ■*צין, צ. כג רער ptpo פון <*va 
 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
דו װאס םםרייפ, דעם םעםצען  *tv האבעז נ

a היי־גחןיד opn אין נ?םיהרם w ברודצר 
 סvח otpt יעניגצר, דער tpttpt איו פאצין

np אונזער נץהאצפצן rnp tpo, ברודצר 
tt^vvp, צו הינזיכם יערען איז IPttpna 

 ovn פאצין ברורער םעםעצםעגם. v צו
”t ניט P onvvrpt תן און םיח און צייט  ו

 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- 
p* אין lPDGjnp פאראײנינטע םים נײט p tv 

 tpotttpt v אויו• צאפאצ אונזער שטעצען
פוגחוםענם.

tvonpro װיזער, חעײקאב
Ikk iftA M teA M k i f t llA M M tk  kkkM kkaft̂אאף, דדמאז סעקרעסעד בי

םענערןמער קאמלאן, םעם
?*כרנחג רעזאאוציאגם

GERECHTIGKEIT (Justice)
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Price 10 Cent*

ער ר ד ע כ ײ ר 8 געװען איז עס זיג
ק טרײ שרינז ר ע ט ג א ו ו ע נ די םון ס

8 איצם ארױסצורוםען דרעםמאכער
 דרעס דער אין ססרײק

̂בען אינדוסםריע.  געמרעגם, םייצ טאסע ה
 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

 םיילעץ זײ דערמלאגען וױ און איבער איצם
 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 צו

Jersey City, N. J., March, 1932

 װיםעז צו שװער אםיא איז עס אז געװארען.
 םאראן. זײנען שטאדט איז שעסער װיפ̂י

 שאס־ םוועט נאר מעסער, נים זײנעץ עם
 צעכער פארשידעגע אין םארשטעהט קעם,

 גרויםער דער אבער היגםער־ציםערעז. אזן
 אינדוםםריע דער פיז ם̂ײ 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

 זײ פארנעסען. ניס קײנםאיל םאכער דרעם
 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
ra געבראכם און m r ךײ םאר קרבנות 

 אזוי נעהאם האבזנן אנריכמנגםם די אבער
 םאכעד רדעס די לאגג ודי װערם, א לאנג

 אאצד־ זײ יוניאן שסארקע א נעהאם האבזנז
 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

^  אויפבויען םון ארביים זייער אז םױ
 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



ם ײ גערעכםינכזימ2 ן
jiu »ח a n e r ia ארבייט די און IPP 

tan v v t עיפאמרײכסםעז *ח בעםםען 
»n  .pnvn mi ■ ■ ■ ■ il™■ 

• nrHm j*w  uri

o*n ױגיאן ו*י װאס

gh סםדייס nan אבעד נעעגדינס, זיך 
ר די נאפעםםיטמ is *רבי־ם נרזיםזנ די  י

תו, איחר •ירסגדימן גיאן,  ׳אאר־ אוחר «
urp,אײסאסרײמר |1א כרצםצר ־ w םא־ 
 יעדער דערימר ז#< •la ײד פאגנם מן

«5# זיין םאז יתיאז חנד po םיסנליד  j־
u זאצ n r״ tritfm אר־ גרויםער חנר 1אי 

o מווינםען די און בײס n  iio איצםינען 
 וחד *סמהים גלױז נים דאז וחנלצז םסרייק

פאר־ און סארדן״מלט װעיעז זײ נאר חנן,

א ״ ק או ל ס  םאכער קלאיס די רי
ער אכ אן מ גי  אנ־ זיך חאט יוגיאן יו

ט דיי ך.1 נ i נרייגתן נעםאגנצן י t 
* o ־«' n פרירען, גאנייכמז

 קצאוק־ די און איחר *ווימעז דארזי וואס .
o m a r o m w סױ ווערעז נמלסמן 

iro n  (ru n s. קאנאע־ א ווענעז בריזי
ra n אםאסיאיי־ םאנזמקםטורערם די םים 

o ja r וייסנן p ir נינײאחנן, ארױסטמיקס
 אין געזעלשאשט, באלעבאםישע די אי)

 נצ׳צאםצן האט *יצמ, לצבען םיר ותלמס־
tan ,ז כלל» im דארוי *־ידעז םסןזױל 
םלזוםוז. זװ גרייםען זיך פמן

i איגערינ אמז םאר איז עם t זאגען״
י אח יוגיאז סלאוקםאמר די אז  אינםער־ ו

c זמגםם זײז 4«תלס נע׳אאנ׳נל ttm in n o it 
u זיי tfm כא־ זומער סוכמגרינע( ?ענען

י סיט אאםאך can נייע־  םאמפעס־ .סל*» י
m אופן, פרידלימן. א אױ* םמיחס־ס a.־

מן םיד צוןיי־ דער אז זיסנר, גים וױיט יײ
י *ד, םער  לאזונן וחנלןנן באלמבאטים, י

o אױססלייבע! n שרידלימן am, מד אין 
 בא- די אז אױם, אונז זעהם זם טמםייל,

IN *י Iran לזןבאםיס W װאם לאמ, איא 
i ױניאן די צװיננצז ימם t .ךארןי סלחםה 
גדיינמן. ױגיאן די חנדימר זיר

 *ופרײ גרוים םים דס ווילען םיד און
 םיםנלירעד .די אז פארזױימגמן, חמחייט

 אפגעעאןום ריכיםיג ד״אמן יוגיא* *an פון
snp זיי זואס באגריישעז זיי און לאנע די cr 

 ױאס איי, באוױח בןסנמר אונמר * פאר.
« > pubr ■ I לאהאלס םאכעו־ m a n גום 

 דער זואס apse םםרייק דעם נעחייםען
 םאכער סלאוה ־an «י| באארד זץ«אעס

 גים איז ןם איז נא׳*ל*ם׳»- האם 'ױביאן
u p וזי אליק טם־הייסוגנ די anבייסם ־ 
 נעהיי־ נוט איז נאטלום ־an װעלכען *ין

an .tra n in  inםםתיק ־ opjm גום איז 
באנייםםערונט םים מװוארןן מחייסען
 די איז ןr>pp*J אלע איו נים אםזז,

» די גממ»?דטי״ו1 אן unanj נדיסוגג־ נ
̂וקאלס ןלװי קאםוניםמען נמורסעגען וואס ל

jn r n  t r r ,טיטנלידעו־ m a n מ־ גיט 
m סאגם a n די באטלו^ איינטםיםינען אן 

iraan OKn^.tnxxjtoaP ױגיאן ריו איז 
m איין נלויז r e r  is  jn m און a s n־ 

m a n  jrn ’n5m, ד זיך־, טארטטעהט  נ
m טסיםם n. גים וועלען שאםוניסםעז די 

n ייד â«ױניאז די אז רעד£תן, s  m rp 
̂ולגדײכען אן זײ גרייםעז  7<ױי קאםןי• ערס

̂אג דער  זיחנר vm מגיאן דעד ערם
Dim p אבער םסלה. m סאםגגיםםעז די 
מן  םםוײיק דעם געמנץ ארויסגעםראסען זי
 nan דורכםאל סלענליכער זייזר אח גמסם

mאיינ־ די אונטעתעמםיאמן מםאריזער ־ 
 םיטנלידער לאיאלע אלע םיז טםימינסייט

 Dis נרייטקײם זייער און ױניאן ־an פון
.̂ האם
 באטלום דער אז יינעו״ זיינמו סיי 1אי

an ticױניאן ־ o n  tram םםרייק OPJR3 
 אין ir־am דורבמפירט אויך נאלד ומט

”W םיר לעמן. o,| טיטנלידער די אז 
 na אן םאכעו ותלען ױגיאן ־an פון

opjm o טטחנגנונג n  iru n o is ia צו as־ 
 נעגלײ גיט איז ציים םיל סײן וױיל לען״
m. נא- פריהער װי האט, ױניאן די 

p םערק̂ג ir די צו בריוי ארויםנ«טיסם 
 א װעגען אםאםיאייטאן םאנזסעקםטוחװ־ם

ר די לאזט י1ברי די איז סאטתרענץ.  י
o ױ ניאן ja n w 'o am ,אז ײיםען n a n 't 

is םאנכע  |» jn n a c די בײ טםעלען 
Iran פארו־.אנדלועעז i אנרי־ דעם באגײען 

jsare נאהענם נאנץ אלזא, זייגען, םיר 
o n  is םאר שטעהם מאם קאםף, יסען1גי 

 דעריבער דארף םעו אח םאכער ס1סלא די
 אמװיציע, די נרייםען1צ אנפאטעז 1שיי
נעלד־םיטלעז. טיםינע די םיינען סיר

װאם סאם*ית רער די *186 ארבײט
^an ornrn nn ארבײטסלאזע
קלאותםאמגר דער |io קלאוקמאכער.

 הילןי רn םיט ימיאן
m לאפאל די 1םי a n  Dti’oiprtpr נ-1א 

is  ,iroiarauw ארכײםםלןד די נאזארנעז 
m ס1סלא זע a nארנייט, טיט ־ trum אד־ 

 כא־ נאנץ א ערפאלנר״ך. «אגץ נעםירם
ona >a» n iro » n״na>oo םא־ ק1קלא 

m כער a n אנס א? o n באסו־ תאםסיין 
 דער אין ארבײטען. is 1»א מעיער, םען

n איצםינער n m r. זעהר ראס איז זףיט 
in .1יסט1א זױכםיגער |1א גרױםער א n 

 -aopiaJp ארבייססלאזע םעהר נאך כדי
 טי־ איז ארנײט סרינען סענען זאלען כער
 ארבייםען נענען p’aoap ־an או טי^

 םארשטארקט םעהר ־up י¥ל ^תרםאים
am1־< .ir'ערפאלגרייכער אס ojni or 

an pn־ toap|« ארבײםען נענען ania־־ 
 םענליכ־ די זית טעלען נרעםזנר אלץ טיים

 ארבײטס־ מעחר װאם באזאתען is תיינמז
a ארבײם. םים םאכער ?לאוה לאזע n r־ 

annoאין העלשען דארזי טאן ױניאן ־ 
or .("•oap o n אין איז o n םאטענט 

 די אם11 ארב״נ^ װניאן וױכטינםנמ די
pinJp םאכער tan trarp•

אז »דאנש, ־an פארקירצונג די
־8יחוזאםם«11 ר r ד ®מ

פארטריײ is ט־טצל ארבײטםצײמ
י ' on  m אריויס m

 אר תד #ון סאר׳סירצתנ די איז <אנד
 אלץ װערם ארבייטער די םון נייםס־ציים

 om ?ריזים ־an סאוטסרייגס םעחר
 9»^וינסי9ארב« די און ינוצן1סאח»

am מן דאן, בלױז פארמװינרצן  אר־ ־an ו
 בא־ om ארבייטם־טאך די אח בײמםטאנ

on is .m ׳®אחוירצט דיימנד m נד 
 די 1אפיל iroipw «דליר Iran דאנ?
ian־o־an»o־ mo^aii no־־o. זײ ן man

 סובםידיעס נדס אז איעזעהן, אגגץפאננעז
 pc סריזים on םען om באנמן די םאר

 לאננ אזױ |1א םארטרײמן גיט אנמריסא
 אבס »י נמהר װעלען אםעריסא אין װי

 nm לייייט mwmia ארבייטער ןaםילי
 twrp ניט phis ■ראטסעריטי די נמן

tmi ,irajnn ביי אש־לו זאא הואטער on 
otnaap ,אז ■ועל׳ן iro גאך נעבעז זאל 

 את אן באנקע!. די פאר ןrנaבילי פמהר
 on |io נוםער לזגצנתן on אין לppםי

ארוים or ו כוײגנט םענעזין סטריט ױאל
 אר־ nn פון nro»Hn nn .la^P גאמ

 מירשזאםםטער *an אז ,o־ntfp־a׳ לrpטי
 םח איינסיתננ די איז duhp נעגען םיםעל

 זי־ א pa ארבײםס־מאך שיגו־םאגי^ר א
̂ן ארבייטם־טאנ. בען־שטונדי

מז עס  אםערײ איז םאראן איצנתר זיי
bp, ’זאנט an1שינױ־א אתס ארטי^ל, ־-| 

m װאם םענשען, סילי^ צוואנצינ an 
n r n  m a^BD כױטלען o is .לצמן iio 

n r װאם ארנײטער, םיר im w  ir r n 
 איצס געהט ,1929 יאהר אין באשעםטינט

j־m איינע־ ’T ’S Di םילי^ די 1צ אח 
 tna אינגאנצעז ארום נצהען װאס נען,

ir סען דארןי ארבײם, m n is סף א נאר 
 טייל א בלויז ארבייטצן װאס םיליאגען,
n rn  Iio מאם |1א ציים n r ’ i סארדינם־ 

tn. שאר?לענצרט םך א זײנען םען B iir i 
n n אין םם1שארל i’ ip־*po ooBnp אםע־ די 

 בא־ ער גרױם, ריזינ איז םאםצן רי?אנצר
oono די רצלארם. ביליצ^ן rom p 

i באדיגמנט r r i n,אר־ ױאם די, אז איז, ־ 
 |1א ארבײם. iwhp זאל̂ז נים, בײנמז

or םיינונג די איז i n  no סזד אמרישאן 
la n n n אז ליינ^־, אװ or irn זaל 

in אײנ^םירם n אר־ אן אנמריקא אין 
r״po ia ir w שינ^־או^רייםינ in a o r, 

ארבייםם־ p־p זײן נים לםaםn ײצלטעז
jn a<

ir»u אמלכע אז "o זאלען ]opivip 
m m שארטרעט װאם ז׳שורנאל, א אין 

iio ironro די i'B װירס־ איז סטרים, װאל 
מן א ליך n ציי  poװאל אין צייט. ר 

 םראכ־ 1צ 1י1בל םט1»װא נמז האם סטריט
po in in ’im  iwm iro ,טראסנמן m• 

in in־n 1א סיגאנםען| Irani די h i־־ 
opboo po in. 1א| oan iro  im דאר־ 

m נערעדם onpKBi■ m m,־ oan 
סרא• נרױמ די יז1בל im אין oanw נתן

י ^ז► 1932 םארטש,

®ארבײגעהענדיג
n i ן ײ ג »

 אין םאראן זיינען םאכער דרעס וױםיל
 םא־ זײנען עס אז וױיס, איך יארס? :ױ

 םױיםאנ, געזעחן זײ האב איך םך. א ךאן
 םםרײסער דער אויןי פעברואר, טעז19 דעם

 גע־ םריהער זײ ה$ב איך דעםאנסםראציע,
 איך אוז טעםפעא םעקא ארום און אין זעהן
 זייער אז פאר^וטעצונג, די דעריבער האב
 איך װעז אבער גרויסע, א זעחר איז צאצ

 איך וױים ציפער א אנגעבען וועצען ז̂א
;יט.

 א האם צוריק יאהר פאר א םיט
 םפעציאצי־ זיך האט װאס םםאטיםםיקדר,

 סטא־ אינדוםטריע און ארבײטער איז זירט
 םים באקאנט גוט איז װעאכער און םיסטיס

 געםאכם םיר איגדוםטריע, דרעם דער
 פאראן זײנעז יארק גױ איז אז ח^בון, א

 םאכער. דרעס םויזענד 60 און 50 צװישען
 צו װי 60 צו נעהנטער חשבון זײז יצויט און
 ביצויז ניט געבוים חשבון זײן האס ער .50

 גאר שעפער, דרעם די םון צאהצ דער אויף
 פרא־ דער פון גרונט דעם אויף םעהר שיא

 דרעס דער םון ארבײטער יעדעז םון דוהציע
 אויס קוםם חשבון זײז ^ויט איגדוםםריע.

 םאכער׳ם דרעם יעדען םון דורכמגיט א אין
 טוי־ 8 ערך אן םאר יארס גױ אין האנד
 אזוי און יאהר. א דרעסעם דאאאר זענם

 בא־ אינדוםטריע דרעס יארקער נױ די װי
יאן האיצבען א ארום טרעםם  דאיצאר, ב̂י
 ארום זייז חשבון דעם יצויט דארף ממיאא

םאכער. דרעס טויזענר 60
ריכ* זײז צו אויס קוקט חשבון דער

 װע־ זאגען נישט גאר קען איך אבער טיג,
 טאסע גיט םאכער דרעס א אויב דעם, ;עז

 דאיצאר 8,000 םאר הענד זײנע םון ארויס
ױײ אדער מעהר, אדער יאהר, א דרעסעס  ו

 ז*ך טוז איך װאס זאך א איז דאס :יגער.
 אויסרעכע־ די אויח םארצאזעז גאנצעז אין

 סםאטיסטיקער. דעם םרײנד םיין םון ;ונגעז
גאנצען אין נים חשבון זײז איז םאםער און

 אבער איצטער סאםפאניעס. די פון פיטען
 אנגע־ אםיאו םטריט װאא איז מעז האם

 מען שפראך. אנדער אן רײדעז צו פאנגעז
 פון םארשטעהן, אגגעפאננען דארכמז האט

 פון רײכטום דאס זיך נעםם עס װאגען
 האט םען איהם. שאםט עס װער און לאנד

 אר־ די װען אז םארשטעהן, צו אגגעםאנגען
 םיינט ארבײט אהן ארום נמהעז בײטער

 ארבײטער, די םאר הונגער בלויז נים עס
 פרא־ םון םאריצוסם # אויך םיינם עס :אר

 דער און האםפאניעס. די פאר פיםען
 זשורנאל סםריט װאיצ דעם אין ארםיסעל

 די אז װערטער, די םיט טאקע זיך ענדיגט
 ארבײטס־ ־שטונדיגער35 א פון אײנפירונג

 אוגטערגעםוגגען ^ון םאבריהען די אין װאך
באאע־ די םון ײערעז באטראכם ניט דארן*

 איחם צו טעגות האבעז םען זאא ריכטיג,
םיר. צו נים און

 אויב אוגטערשיד דער איז װאם נאר
 ? וױיגיגער אדער םעהר טויזענד עטאיכע

 דאר־ םאכער דרעס אצע אז איז, עיסר דער
 דער צו באצאנגעז און ארגאניזירט זײן פעז

 גע־ דעם דורך אז האזי, איך און ױניאן.
 ארגאנײ אצע זײ װעצען םטרײס װאונענעם

 באצאנגען אצע װעצען און ווערען זירט
 ר־זיגע א םאד װאם דאן און יוניאץ, דער צו

 !האבעז עט וועצען םאכער דרעם די ױגיאן
 םא־ דרעס די !האבען עס װעצעז זיי און
 און גרוים איצט שויז איז ױניאן כער

 און גרעסער נאך װעט זי און שטארס,
װערען. שטארקער

• •
 װא• איז סאגגרעס דער אז האםנונג, די

 ארביימסצאזע די העצםעז וחגט שינגטאן
 סאםטיגעז־צאפאצעם דער םארשװאונדען. איז

 בא־ זאצ קאנגרעס דער אז געזעץ־פראיעסט,
 די שםיצעז צו דאצאר םיציאן 375 װיצינען

 דער אין דורכגעםאצען. איז ארבײטםצאזע
 כײדע םאראײניגם זיך האבען אפשםיםונג

 דע־ די איז רעפובציסאנער די — םארטײעז
 באוױזען, זײ האבעז דערםים איז מאקראטעז

 העצ־ םון םראגע דער צו קומם עם װעז אז
 אונםער־ p'P ניםא איז ארבײטער די םעז

 זיײ בײדע םארטייעז, צוױי די צוױשען שײד
 גע־ געשטיטם האבען בײדע איז געגעז נעז
 געז^םרא־ סאםטיגעז־צאפאצעם דעם געז

 גציײ א אוםגעםעהר האבען ביידע און יעקט
דורכםאצ. זײץ אין חצק כען

 סאסטיגעך דעם ווענען אפשםיםונג די
 םארגעסױ איז נעזעץ־פדאיעסם צאפאצצם

 גרין, פרעזידענט װי דעם, נאך קורץ םעז
 צײבאר, אװ םעדערײשאז אמעריקען דער םון

 םון פרעזידענטעז די םון שאםיטע א םים
 האבען אםעריסא איז ױניאנס נרעםטע די

 כײדע און הואווער פרעזידענם באזוכם
דער אז םארצאנגט, און קאנגרעס םון הײזער

 ארבײטער, די פאר גדבה א זוי באטים,
 אײעגענ זײערע פאר טובזז א איז עם נאר

אינטערעסען.
 וועצען גיך אזוי גיט אז װײסען, םיר

 צו עס כדי ווערען, קצוג באצעבאטים די
 ווע־ זײ םוז םאנכע װען און םארשטעהן

 עס זײ װעצען םארשםעהן, גיכער עס צען
ו בײ םועצ׳ן סענען גיט גיך אזוי י  צו עם ז

 אנ־ אן אז װארטען, װעצעז זײ פרובירען.
 עס אבער טאן. אגםאגגמן עם זאצ דערער

 װאצ אין w באדײםונג, א דאך האם
 פאר־ צו אנגעםאמעז עס םען האם סטריט

 וױרקזאםער א איז קריזים דער שטעהן.
 װאם באדויעחנן, צו נאר איז עם יצעד״רער,

 אזוי צערנעז ארבײטער אםעריקאנער די
איהם. םון וױינינ

 זאצ געזזדרפראיעתם סאסםינעז־צאפאצעם
וחגרמז. אגגעגוםען

 הואוחנר פרעזיחננם אז אםת, איז עט
 «ד אמזײהעז דער פון פארםרעטער די תאט

 פארעירא־ גארגים אייבאר אװ דעריישאז
 ממננכד םארצאגב זיתר אויז* האם ער כען.

 פאר־ אדבײכתר זײ און שוױימן. םים פערם
 מודײ דאס וואס געװאוםס האבען םרעםער

 •רעזײ אז מוואוםס, האגען ױי םיינכג גען
a מננען איז הואוחגר דענט n, חגר אז 

 אר״ זײ פאר נעצם באװיצינען זאצ סאנגרעם
 זײ וואם דערפאר, םאקע אבער בײםסצאזע.

 זײנעז מגען, איז ער אז געוואוס̂כ האבען
 איזזם צו זיינען זיי מגאננען. איהם צו זײ

 שםארקע סך א םים נאװאפענס געסוםעז
 ער אז איבערציײען, צו איהם אדגוםעגכמנן

 האם עם גאר םייגוגג, זייז ענדערעז דאר\י
געהאצסעז. נים

זײז וועם וואם איז: פראגע די
? וױיםער

* * *

 םיז צושטאנד דעם ותגען ביצד דאס
 פארנזףפמצם ווערט עם וואס ארבײטער די

 קאנםע־ די וועצמנ דעקאאראציע, דער אין
 אװ פעחגריחצאן אםעריקען דער םון רענץ

 םרוײ זעהר איז ארויסגעגעבען, האם צײבאר
 דעסצארא־ דער אין ווערם וואם אם עריג.

דערצעהצם: ציע
 טויזענם 300 און םיציאן 8 ״איבער

 אר־ נעצװאונגענער םון נעציטעז האבען
 צא״ יאנואר. חודש איז בײםםצאזיגסײם

 צו בכח ניט זיינען היצםם-אנענםורען קאצע
 די העצםען צו טיםצען נויטינע די שאםעז

 הונ־ קינדער און םרויעז םענער, צײדענדע.
 זײ םון אוים גצהעז און םריהרעז גערעז,
 באהיי־ שםימ, געבעז זײ םוז םען כוחות.

 שרעפ־ דאס קאפ. איבער׳ן דאך א איז צוגנ
 שוידערציכער דאזיגער דער אין ציכםטע

 םיציאנעז וואס איז, צאנע אונמענשציכער
 טוײ און תעצם איז הונגער צײדעז קינדער
 קענען זײ םון םױזענכחןר איבער זענטער

 םאננעצ צוציב שואעז די באזוכען ניט אםיצו
שין־־.* און סצײדער שפײז, אין

 םון אז זאגעז, צו נויטיג ניט איז עס
בע־ נים צאגע די איז איצט כיז יאנואר
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נערעכטיגקײטיי

wo* .ערנער איז זי נענענטיי^ אק געװארינן 
irw n n. ארםיי די jib ארבײטסצאזע די 
v איזגטר o ru־ jrm nw קװאלעז די און 

 אין ערטער מייםטע די 1אי זייגען תיצ«י פון
או• נאנצצז

P'־־
 פעדעריײ אםעריפצן דצר פון סאנםצרעגץ

 או ארױםנעגןבען, האס ♦ייבאר *וו ׳»אז
 טויזענט pt* 260 נויטינעז יארק ניז איז

 דער אין וזילו*, באלדיגזנר אין *אםילתס
 ׳פםי־ הדינען סויזענט >[00 בלויז וואס ציים
jnr רי פון צאל די איז פיצאדעצוויע אין 

 נע׳פטי־ עםיצע םיז אאהקננינ זײנזמ װאם
 אויוי ,1980 דעצעמבצר אין 3,000 *ץ מז
 פי־ אין .1931 דצצעםבער איז סויזענם 43

p ומרט לאדצלפיצ tw m גויםיגען ויי אז 
 אויסןר ח»<אר, ס״ייןון opr נ*ד וױן זיד
 און נעײארזנן, נע׳צאפעז איז װ*ם נעלם די
p נים ח*מן זײ v די סרינען *ו אויםזיכם 

im זיינע• װאם פאנדען, די נעלם. a m 
 וחנלען קותלען, ■רױואנמ פח גצװארען

,• טא ער׳פםען ארום ownenj זייז . . 
 הלעסען סוים הילפם־םפנדען די וחןלצן נא

 8 פאםיליעס 260 פעברואר. םען15 ביז׳ן
im p  »r»m apa די פוז ארויםנעווארפען 

J im לאתאלצ די זיינעז פלױולאנר אין 
ױיז חילפם־םאנדזנן  אויםנעליידינט פאקםיט ׳

 חילזי איז נױםיגידים די װאם צײס *on »יז
פאדערגערם. מיל זיך חאם

 שםעדמ נרויסע די װאם ציי׳מ דעד אין
 •**באעם חנר םים אימרזועלםמט זייממ

D צו ip m w נויםינ איז מאס ודמינסםע 
vbd חאבצן אזן תילןי פאר 'iw iu  im m n 

 םיליאנען לעבען צוחנק, חנם פאר סיםיז
 און שםעםלאך פארווארםענע אק שענשען

 וחנל־ מםעדם, נרויםע די פון ררייכו , wii iy ו
83 tmpn רגאניזירטע <זייז נים אינגאנצען* 

trwoa m rpBfrn■ נױליאז 40 ארוט בצויז 
 אונזער פון פראמנם 32 ־an* םימ׳מ?,

j nwjia — a זיי וואו פלעצער איז װאוײצז 
 אר־ חילפם די םח tram זתרנרייכם

 . doopvd .קאםײניטי די מי נאניזיסױע^
w•־* 68 n עטצדםלאך הלייגע איז צ׳נמן 
p ױאו ײיובים און t וויצפם־ ארנאניזירנת 

irow»r>jnw די אויםער גי̂נ עמויםםירען 
ד באאדדם׳י וו i?• יי י •

 איז װאוינעז גאמזעי ײלי*ן 80 ארוס
n מנייז ”t ײאי מ P חיצםם־ *רגאניזירנמ 

ira M u rv rv p זייגןן •:apcr גרויםע די 
ניז זײ «? נממחיײ■  ■י<« ארבײםוןר. זיי

 פארװארפענע די אין צעבען וחנצמ די »ן
 דיםטריקםם, םיגצן די אין ויימנן נזגנעט־עז

 םון דזרםער די אין אויל־מצחס*, די ארום
 חס־םצאך, אנחנרע און םילען מעשסנזיל די

tun באנימן די irupn ,יזציינע נאגמר^םירט 
און צוזאנתננזנבדאכעז האמז פאכדיסלאך
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 אםעריסען *an 1פי פארטרעטער די איז

 גערעכט, פולמםענדיג זײנעז ®זנמריימאז
̂ז וחנן  אז דעתצאאדזוחג זייעד אין זאג

m nm m m m m  an םוז נ**י*ז דער מון 
o און כאטצמ n m vm i באגע־ צו וחנדען 

a n Itan ̂ול̂י שםאלדחנגירונ־ די אד

 םעדערא• די און עטאםס־רעגירוגגען די גען,
 חלס דחנר בייטראגעז םוזזח רעגירונג לע

̂ער אין אארופעך זיך און  די אויזי טאס םו
 םעדעראאע די *אמג דער םון םאדערונגען

 אגכד «ו נימ גרונד עום סײן האם רעגירונג
 לינדער און םרויען במנער, םאר י1היא זאגען

 וחגז ארבײטסלאזיגקײם, פון אײדעז וחנצכע
 אנענםורעז אאלאצע די אז סיאר, איז עם

 פאדערונ־ די םיט ספראותן ניט זיך סענען
 הונגע־ זײנען ותאכע די אאבזג דער טו? גען
 פא״ נים זיך סענעז מיייז, בעםעז אוז ריג

 צװי• Tיrאונמעו דעם איז גאנחנרקצײבען
w\ די גים עם וואם שטיצע r,דער טאמ 

 זײ רעגיױנ^ גאציאנאלע די אדער שטאם
 פון טייא א איז מהילח יעדע אז וױיסעז,
פאלק. נאנצעז

̂ק םון םאסען די  אז םיהיצעז, זועילען םא
 םארםעהלם גאנצען אין האם סאנגרעס דער

 פאראנםווארט־ און םאיכםען זײנע טאן צו
 פון ציים איז איצם זאא עד ווען איכסײטעז

 באװײ נימ אוםגאיס נאציאנאאעז גרויסען א
 באזארגען צו געאם םוםען נויטיגע די ציגען
 םײ זײ װאוינונג און סלײרזר שפײז. םים

 די סענשען. חונגעריגצ ^ידענדצ, ̂יאנען
 האט סאנגחןם דער וואס דאאארס ביאיאנען

 סארפארא־ באנסעז, שטיצעז צו באוױצינט
 וועם געשעםםס־אונטערנעםוגגעז איז ציעס

 באדויערענס־ שארםער אצס ארויסזעחן זיד
 קאגגרעם דער אויב קאנטראםם, ותרטער

 הונ־ די העאפען צו באלד םארםעחצעז זאצ
 םוםען ריזיגע די נויםאייחגנדע. און גערינע

 שטײ צו באוױ^גט חאט קאנגרעס דער וואס
 חונ־ די שיייזען ניט וועט סאפיםאצ, צעז

 זײ נאסעטע. וײ באמצײדען נים און געריגע
 זיך םארגינען ניט סאנגרעם דער העז כער

 אז באשוצדיגונג, דער אונםערזוארםעז צו
 םאר םיליאנען באוױליגם שנעא חאם ער

 הוג־ די םאר נים םעגם קײן איז תאפיטאי
געריגע.

 געזאגט, ריכםיג און גום אלץ איז דאס
 קאננרעם דער נים און הואווער ניט אבער

 אפעיצירענדע די צו צוגעחערם זיך האבען
 קאנגרעס דער קאכױםע. דער םון ותרטער

 םיאיאנען די םאר געבען ניט מנ*ט קײז וױי
 פרעגם ארבײטער, צײחגנדע און הונגעריגע

 דארוי וואס ? וױיםער וואס :דעריבעד זיד
 םאן צייבאד אװ פעחנריישאז אםעריתען די

 דער און חואווער וחנזיחנט ווען איצט,
 הערען צו אפגעזאגם זיד חאבעז סאנגחנם

? םיאיאנעז הונגעריגע די םון געמנט דאס
* ♦ *

 םע־ אמעריקען דער פיז קאנםערענץ די
 חד איהר אין האט צייבאר אװ דעריישאן

 אונטערגעשטראכען שאו־זי גאגץ קילאראציע
 ארבײט. אויף ארבײטער די םון חןכם דאם

 חד דער איז ותרם ארבײםער, דענקענדע
 נישט םעהר אנערקענען געזאגט, קאאדאציע

 געבען צו אינדוסםריע דער םיז רעכם דאם
 ארויפצװינגען אחגר וױ$ עס ומז ארבײם

 םענשען. םיציאנען אויזי ארבײטםצאזיגסײט
 איז ארבײט אױוי רעכט דאם אז נצויבצן, זײ
̂יגע פונדאםענטאא א  זיײ די און רעכט היי

אצגעט־ינער דעד פאר קעםםען צו גרייט נען

 •רינ־ םענשיציכען Din אט םון אנערסענונג
 אוכד ארבײטער די צוױעען אנשטאט צי^

 עקאנאםישען םון צײמנז אין ^ידיג צוגעהן
 עס אז ארבײטער, די פאדערעז שטילשטאנה

 ענדערונגען אזוינע װערען געםאכט זאאען
 און װאך א ארבײטם־טעג צאהיצ דער אין
 א ס׳ארבײט װאס שטונדען צאא דער אין

 א סריגען קענעז זאצען אלע או אזױ, טאג,
 איז װאס ארבײט דער פון טייצ גערעבטען

 םאד־ םוז ארבײם האבען צו זיכעדקײט דא.
 ארגײםס־ און םורא פון פיצאץ דעם נעםעז

 אינ״ די םון פארוואלטונג די צאזיגשײט.
 דודכגע־ סאעגאיך אזוי איז װאם דוםטריען

 םון פעריאדע םארצויגענער דער אין פאצען
 העכער איצט זיך םוז ארבײטסאאזיגסײט,

 ריכםונג. נײע א אנגעהםעז און דערהױבען
 האט אינדוםטריע די אז באגרײםעז, םון םען

 אזוינע פונסט ארבײםער די צו םליכטען
 דער צו װי גרעסערע גאך אדער גרויםע

אלײן. אינדוםטריע
 אינטעאיגענט םיםטעם, באאאנםירטע א

 בא־ םיט באזארגעז וועם װעצכע נעפצאנם
 םארנעהםעז םוז ארבײטער, אצע שעפםיגונג

 װיסעגשאםטציכער, גימ דער םון פצאץ חנם
 מסזים־ וועצכע סיםטזנם, עסאנאטישער נים

 פארװאצ־ אינדוסםריעצע די אין איצט םירט
טונגען.

 אײגענכד ריכםיג. םוצשטענדיג איז דאס
 שווערפונסט גאגצער דער דעם איז ציגט ציר
 װיסענשאםכד נצפאאנםע א פראגע. דער םון
 דארף אינדוםםריע אויסגערעכענטע ציך

 איצםיגער דער םיז •צאץ דעם םארנעכמז
 אינ־ אױםגערעמגנטער ניט און פצאנצאזזנר

דוםםריע.
 וחגרען פארזיכערט םוזען ארבײטער די

 ארבײםען, וױצ װאס יעדער אדבײמ םים
 הריגעז םוז עסזיסטירעז, <ןענען צו כדי

 ער װעצבער םון רעכם זײן איז עם ארבײט.
 םיהרט וױ אבער וחנרען. בארויבם גיט טאר
? דורך עם םען

 םארגע• ותרט דעקצאראציע דער אין
:פצאן םאאגעגדער דער שצאגען

 דער םון אײנםיהרוננ באצתגע די )1
 און פרמואמע אין ארבײטס־װאד ־טאגיגעד5

אונטערגעםוגגעז• קהצ׳שע
 וױידזשעס שנײדען דאס אפשטעצען )2
 אנגעםירט אום׳ברחםגות׳דיג אזוי איז װאס

 וואם און r1931 יאהר דעם אין נעװאדעז
 די םון קויױ־סראטם די םארגיכטעט האם

 אוםצױ און םורא א באשאםען און םאסען
 ארביײ םיציאנען פון םחות די איז טרויעז
 עס ריכמיג וױ םרויען. איז םעגער טעגדע

 אײנ־ לייכט םען קען םאדערונג די אט איז
 אז םאקט, דעם באטראכם ווען.סען זעהן
 צויך די םון וױידזשעס אין פארצוסט דער

 םארקצעגערוגג די םאצגציך און ארבײםער,
 יאהר אין האם קראםם, קויןי זייער םיז

 ביציאן עצוי םון סוםע די אנגעםראםען 1931
.1929 יאהר דעם םים םארגצײך איז דאצאר
 די וחנרען םארגרעםערט זאצ עם )3
 יע- װאם חנם דורך פצעצער ארבײטס צאהצ
 וױיניג״ אנשטעצען זאצ אונטערנעמער דער

אוים־ דורך און ארבײםצר אײן נאך םטענס
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 אונטערנעםוגגען, געשעםטם זײנע ברײטעז

 פראפארציע אין ארבײטער נאר אנשטעצעז
 איצטער. באשעםטיגם ער װאס צאוזצ ■tin צו

 םאםיציעך און םענ^ פראפעסיאנעצער יעדער
 טײצ־ אדער באשעםסיגונג געבען זאצ הויפט
 םענשעז םיצ אזוי צו באשעםטיגוגג וױיזע

 אוגטערנעםעז זאצ קהיצה יעדע םעגציו. װי
ארבײט. םעהר װאס דורכםיהרען און

 זאצען אגשטרענגונגען מעגציכע אצע )4
 און אינגצאך האצטעז צו װערען געמאכט
 בא־ זאצ שטאדט יעדע ססוצ. אין םיידצאד

a פארטצוזעצעז נעצעגענהײט די זארגעז n 
 גע־ האבען וואס סינדער די םאר שטודױס

שוצ;ג די ענדיגט
 פאדערונגעז, װיכטינע זעהר זײגען דאס

 זײ אזוי וױ געזאגט, קצאר ניט איז עס אבער
 אמע־ די אויב ותרען. דורכגעפיהרט דארםעז

 םארצאנגט, צײבאר אװ סזןדערײשאן ריקען
 איינ־ זאצ ארבײטס־װאד םינןז־טעגיגע די אז

 <ןאנ- םיז געזעץ א דורך ווערען גמפיחרט
 ניט אויב אבער גוט, געוױש עפ איז נרעס,

 װי םעהר ניט עס איו דעמאצט געזעץ, סײן
װאונש. פרוםער א

 אפשטעצען דעס סים אױך עס איז אזוי
 מיינם, עס אויב װײדזשעס. שנײדען םון
 נעזעץ א ווערען דורכגעםיהרם זאצ עס אז

 דאם איז ארבײטםיצויז םיניםוס א װענען
 געזי־ זײן ײעלעז ארבײטער די גוט. זעהר
 געװיטעז א םיט אינדוםטריען אצע אין כערט

 ווע־ געםינדערט ניט קען װאס ארבײטסצוין,
 ׳געזעץ קײן ניט םײנם עפ אויב ־ אבע רען.
 פרוםער א װי םעהר ניט װידער עס איז

 הײז נימא איז עס אויב װארוס װאוגש.
 באצעבאטיס די פארװערען זאצ װאס געזעץ,

 נים גאר dy װעם װײדזשעש שנײדען צר
 און םוסר. זאגעז זײ וועט מען װאס העצםען

 גוט גאגץ שוין דאך אונז האם ערםארונג די
 באצע־ די ניט. העצפם ד_ס אז געצערענט,

 געהערט, מאצ אײן ניט שויז האבען באמיס
 שנײדען װײדזשעס פון שג"דען דעט םים אז
̂־סראםם די זײ  אבער ארבײטער, די םון קױ
דאך. שנײדען זײ

 א וױ םעהר נ*ט עס איז נעוױס און
 אײגענטיםער יעדער אז װאונש, פרומער

 יע־ וױיצ ארבײטער, אן נאך אגשטעצען זאצ
 האצם ער אז זאגען, קען אונםעו־געמער דער
 װי םעהר ארבײטער אײן םיט איצט שויז

דארף. ער
4 4 4

 אםע-יהאן דער פון דעקצאראציע די
 ריכטיג זעהר האם צײבאר אװ םעדערײשאן

 די װעצכע פון װאונדען די אויו* אגגעװיזען
 אנגעװיזען האט זי צײדם. םיסםעס איצםיגע

 אינדוכט־ דער םון סצאגצאזיגקײט דער אויןז
 אוםםאראנמװארטציכ־ דער אריו* און ריע

 ארבײמער. די צו אינדוסםריע im םון קײט
 ריכ־ זעהר אויך װײזט דעהצאראציע די און
 געהײצט קענען װאוגדעז די אז אן, םיג

 פצאג־ איצםיגער דער אין ווקן בצויז, ווערען
 ארײנגעביאכט וועמ איגדוסםריע צאזער
 וועט זי ווען און אצאנםעסיגקײם װערען

 בא־ צו םאראנמװארטציך ווערען געםאכט
עס וױיצ ארב*ימ, םיט ארבײטער די זארגען

 רעכם הײצינע דאם ווערען אנערקענט םוז
 די אבער ארבײט. אויף ארבײטער די םון

 עס ווען אפהענמיג, װי בצײבט דעהצאראציע
 דורכצופיהרען עם וױ םיטצען די צו סוםט

צעבען. איז
 געפיהרט אינדוםטריע די קען אזוי װי
 ענט־ אײנציגער דער ? פצאן א םיט װערען

 אונ־ װערען געשטעצט םוז זי אז איז, םער
 ווא־ רעגירונג. דער פון קאנטראצ דער טער
 זײן װעם אונטערנעםער יעדער צאגג װי רוס
 ער ווען װיצ, ער װאס פראדוצירען צו םרײ
 פצאגםע־ הײן קען װיצ, ער װיםיצ און װיצ

זײן. ניט אינדוסטריע דער איז םיגסײט
 גע־ אינדוסטריע די קען אזוי װי און
 אר־ די פאר פאראגטװארטציך װערען םאכט

? ארבײט םיט זײ באזארגען צו בײטער
 אינ־ די עגםפער: זעצבער דער װידער

 דעס אוגטער ותרען געשטעצט םוז דוסטריע
 רעגוצירם און רעגירונג דער םון קאגםראצ

 זײן זאצען ארבײטער די אז אזוי, װערען
ארבײט. מיט באזארגט שטעגדיג

 רעכט דאס ווערען אפגעהיט קען װי און
 קען עס ? ארבײם אויף ארבײםער די פון

 װאס ענדערונגען, די אין אז מרעםען, דאך
 איגדוסכד פארשיידענע די אין םאר סומען
 רעגירונגס־ א אוגטער אםיצו זאצ ריען,

 ארבײטער םאגכע אז פאסירען, לאנטראצ
 צענגערער אדער <ןירצערער א םאר זאצען
 אבער ארבײכג אהן ארוםגעהז םוזען צײם
 םען אז נים, םיינם ארבײט אויוי רעכט דאס
 עס ווען ארבײם, געבען ארבײטער דעס םוז
 דארף םען אז םיינם, עס ניםא. אםיצו איז

 ווען עקזיסםירען, צו װאס םיט נעבען איהס
 און ארבײם. הײן איהס םאר ניםא איז עם

 ווע־ דורכגעםיהרם דארױ עם אז םייגט, דאפ
 די פארזיכערען זאצ וואס נעזעץ, א רען

 איז עס ורען עקזיסטענץ, םים ארבײמער
 ריכםיגע די איז דאס אט ארבײט. הײז ניטא

 ארבײםער די םון רעכם דעס פון באדײםונג
ארבײט. אויח

 א דורכפיהרען םעז םוז זעהם, איהר וױ
 ד״ וואס דאס, אז געזעצעז, רײהע גאנצע

 םאזתרם צײבאר אװ םעדעריישאן אםעריקעז
 פאר־ קעגען זאצ דעהצאראציע איהר אין

ווערען. װירקציכט
4 4 4

 אכתריהכי די האם װירקציכהײם דער אין
 יאה־ צעצטע די אין צײבאר אװ םעדערײשאן

 טיינוגג איהר געבימען באדײטענד גאנץ רעז
 איז אסאצ ארבײטער־געזעצגעבונג, װעגען

 דאס אז דעס, געגען געותן אינגאנצען זי
 קאפןי דעס אין ארײגםישען זיך זאצ געזעץ

 רער אין ארבײכג און קאםיםאצ צװישען
 אגגעפאנגען זי האם ״אבער צײם, צעצםער
 דאס װןן בעסער, דאך איז עם אז םיהצען,

 גו-סכמן צו ijruni אויסגעגוצם קען געזעץ
 צו זײנען אציח זײ ותן ארבײםעד, די פון

̂ככג זיתר באשיצעז צו שװאך  אי? םאקע ר
 אמרי־ די פאדערם גופא דעקצאראציע דער
 חא־ םאגבע צײבאר אװ םעדעריישאז הען

 די אז געזעץ, א פאדערם זי געזעצען. ציאצע
 קויצעךאינדרםבד דעםאראציזירםע איצטיגע

קאנ־ Dm אונטער ווערען געשםעצט זאצ ריע

n דער םון םראצ 'im« ; א אז געזעץ, א 
 אײננעפירט זאצ ארבײטס־װאך ־טאגינע5

 גע־ א רעגירונגס־אנגעשטעצטע, םאר װערען
 שטאטען די פאר געצנדשםיצע ותנען זעץ

 עס עצטערם־םענסיע. אײן םיהרען װאס
 ארו פעדערײשאן אםעריהען די אז הייסט,
ם צײבאר ^  סא• געװיסע אצײן איצם םא
 א געהן ניט װארוס טא געזעצען, ציאצע
 װא־ םעהר? פא^ען און וױיםער ביסעצ

o n אר־ הורצען געזעצציכעז א פאדערען 
 אגגזד רעגירונגס די פאר בצויז בײטס־טאג

 םון ארבײטער אצע פאר נים און שטעצכמ
 רע־ א פא^ען בצויז װארוס און ? צאגד

 אינ־ קויצען רער איבער קאגםראצ גירוננגס
 אינ־ אג^־ע די איבער ניט און דוסםריע
? דוסםריען

4 4 4

mאD גאר mנאך איז אצײן ז j 'lin i עס 
 בײ אז םארשםעהז, צו צײכם גאנץ איז
 ■ארסייען ■אציםישע קאפיםאציםםישע די

 אויםםיהדען, גארנים םען קען קאגגרעס אין
 האם אט םאמרען. זיי םו? וחנם םען װצן
^ם, ויי םון דאך כתן א  ואצען זיי אז געי

 ארן ארבײםסצאת די םאר געצם באוױציגען
 די אױב און געםאן. גים עם האבען זײ

 האם צײבאר אוו םעדערײשאן אםעריקען
 דער tram םראכםעז אנגעפאגגען יא שוין

 םוז דאז #גזנזעמן סאציאצע םון גזיםינקיים
 ווענעז םראכטען אנפאגנען אויך שוין וי

rom דיער האבען םוזען ארבײמער די אז 
 םוזען זיי או אין פארםיי פאציםישע אײגענע
 פאציכדשעז זעצבםםשכחנטײמן א פיהרען
.̂ קאם

4
44

a האם עגדציך n צאגמר nrwp פון 
 גע־ באוועגוגג ארבײםער אמעריתאנער חר
a גען n געהאם דאך םכה אינדזשאנקשאן 

 געחדרפארשצאנ ,yn ערםאצ^ שםיקעצ א
װ גאריס סעגאםאר פון  די באשרענהעז ז

 אי:־ אדויסצוגעבעז ריכםער די פון םאכם
 יתיאגם, אדביי׳םצר מגען דזשאנלשאנם

 אין מװארצז אננענוםען איצס איז וואס
 םאיאריםעם, גרריסער אזא םים סעגאס
 באדייעמ^־ א פאר װערען באסדאכם דארף

tm איז פארװערםס שרים nm פון קאבהי 
a n סאר באוזעגוע ארבייבמר אםעריהאנעד 

צעמק, ®ײיעדזה א *ה מסערעז א
 אעדזשאניד די »ז גים, כדינם דאס נאר

 אפנע־ נאנמז אין שרין וחגרם םבה שאן
 נאנץ א צו גאך בצייבם זי יגײז שאםם.

 נאך װעצען ארבייסעד די און םײצ נרויסען
 Jצדדד ביסעצ רעכם » איתר פון האמן
 םאבס ד׳י פזײזזער. װי פיצ אזוי גים אבער

 אינחשאניד ארריסצזממן ריכםער זײ פון
 בםרם באשדעגמ^ ממײיכמגד װערם שאנס

&a םארטצוכמ נײ צז באצונ אין rm' דאג״ 
 העםפזןן אצדא, דארף, כתז תאנםראקםען.

 אםײי נאנמן אין װעם םזנז במ וױיםער
a פון ורערען n פאד צדה אינדזשאנתשאן 

יוניאננ^ ארבייםער די



חןו איז פיהרער דראליעפחױ
ארדנמרנאװעמנג

ייאנאװסקי »r פון

.ו
הא־ צו זסץ• באקװעכמ זעחד » איז עס

a»tHftgtfk AtIIMMMkflHMkflh *aa ifc HiijkA JELa. g . f c ■ h k iM A M  âaa  tpd וועםעז אויד מזאזל, שאיר א מן
im n t 'r w  tpp יייינעםס 1פ* מולד די 

V* *ויסגיםען און ,irms *ון זינד I 
pipro *יזזם ’ i t  m ust d p i. חז~ איז
מז פאד, •־בייגמר־סוומגזנג דער *יז י

—»-*AtfMki ( M ik id i i  MiWdfeJkA M■ iipidt 11 u <aaa — --,»- ——. a1׳, ••*flŷ  CL IkJIMfetrilh (■h ױ מפורח, אזױ אלעס נים מנחם  וזאלם עס ו
n r B 9 p v i y t זאל pn, פיחרזןר דער איז 

jjn עם jpdph אין ,ipoenp חנד rn ניד 
p e w די p>np| תהר *ח *׳יטימ״ «ז 

out נ*ך op iop סרי־ ווי ערנעחןם פיצ 
איז בלאמע הויםענס נסגצע םםש םימ^

*י "״*# ״J f 8̂ «?■ • # ::“־ ’" ■־'' ■״ ^ * u דדמרײ. * י־
dp ^ איםײ האבעז *ז באקותס אח

M l IM IM kAAttk AiUfc י ■wCfeiflkMA i7• די װארמעז צו ומסעץ אויזי מן, ip
n* 1 י ■ י * י ״ ׳י ,י

, • ■ ״
v t r r די־ אױזי *y w cn in r u i• ים איז>

4A44 M• < — -~ - — /יי *444iftlfetlttkAAM kek41 •> ft&a a. a --a  יתר אונבארמכםיע״ג וח דורך און דורך
 כשורח, מנחם אלץ ווען גאלד וױ וײס,
 סרייבעז נזס; ארבײסעדפארדימז די וחנן
dp םיזזדזנד ךי i t קרעדים, גאנצעז דחנר צו 
ײ און jro אי זיך אי איק דייחח ז m e אז 

o p i זײער חכםח, זיתד איז jrrym r וחד 
 ®ארדאנקעז או חאבען ארבייטמר די סאז
סעםע זײערע :וואױלמםאנד דיער פאר

 דער פון כאחאנדלוגנ גזטע זייאר ודידוממס,
ר כאסעס, ד און זיים ײו  אארחעלטגים־• ז

מ םעסיג פ דאז« — ,ארבייםס־מםונדעז (יי
WMMhlHI ik iki a at. W M 4W M  u jta a ם לאמ די תו עמער און עדגער אדץ ו  t i  

נים םיחרעד םמן אדמםאד״ די אאר  
dp ווז ,Dipt |po ^װון ח^מז מראיבע  

ר ײו דער םים מגווס אלץ וסן מולו ו  t o
וםמוי*' 0001»

קרעדים נאבאען  con i n p w וואלמן   
® אין אמ איאס װאז *יי^ חנד איז ײד סי  

אויפ־ אזן תייסמנגיגאוע סיז  *uommr א 
̂עז ניס אזן ̂ט וזס וחד נעטאדע  lO tn v  

פון סםסדװם דאם אח  n r מן דאן  אלץ ו
jntpw נרויסעד א פון גירארנאגג» n ,איז 

 פאר־ סיל «ז ביסאל א סײגומ» םיק ױמ5
m , צסגוס.  D pi oops םעהר גים אויך 

u ;םאמליך ווי m  tt נעלויבם וואדען 
D ססר pi •נוסא o p נים און סוס, איחר 

ipjpp א תן5יו  סריםיס סיגועסטע די ײ
tin אק פארגדיחט איחר vopnop וחנן 

opnpo o איחר p פאר־ אז *ליססװל דאם 
 הסבעז וועלכע סרסייטנגןן, מוױסע זסוק

םיז; נאסחס נדוױיחמעגראווסטי  וחנן קו
̂ס איחר  ןױים איץ זיך באטאאן זװ ססוסאח

מקומסדיסוז. געודיסע סיס
 לןםיר חסדםת» סלײימנד דאד נסד סוס>

m טןגות וױנסיססו רי נאסראכנאןן m

 דער איז דאם באהויאםע̂ג וחנרם עם
 םוז פיחרער די זיעען דעיחזםיע אימױנער

 מול־ ווענינער נים ארבייםעד־באוחןנוננ דער
מ n וױ ד̂י מ  קאפיםאלים־ אי«םינע ט

 ניט םיחרער די װ*לטעז םיםטעם. םי׳מ
m m סאננמר־ *זוי רעםאעקםאבעל, *זוי 

 מהן לזסוכמ די אין נןוכניבמ *זױ וואםימ,
 נים דעירעסיע אימדנע די יו*לם י*הר,
מחגהלימג *זא נןװען

 דאז םאפט, א וױרקליך איז Dip אויב
 ארבייםער־בא־ דער אין פיהרער די זיינען

 אזוי ארבייטער, די פון ׳פונאים די וועגוע
 די וואלםען דאז און באםע^ די וױ נוס

 אזא פונפט אגםיהרען באדארםט *רבײםער
m םלחםה m זײ װי םיחרער, זיי׳ס־ע 
m עם פיהרען m זיינעז דאז באםעם. די 

 די ני̂נ <ודעד באזואוםטזינינ פיתרער, »צע
ר ע ר ה י פ ר א  אוז ארביממר. פוןדי פ

 אויםער *רער 1אי םענמ, עהרליכער יעדער
 בא־ זיי ות»אם *רבײםער־באוועגונ^ דער

 ערגסטע די *לם נראנדםארקען דארםם
 וואלנמז דאז ארבייטער. די פון עונאים

t צו נעהאם םיר ip פאר־ בפנדע א םים 
מ ברעמר, תל  םאם־ חנר אונטער זיינען, ו

jrp (אײנענםליכע די *רבײםער־פיהרער, פו 
 העלםעז זײ וועםען באסץס, די פון עותםים

 אר־ די עינדען *ו כחות זייערע *צע םים
o ביימער p i .םעהר

 UP f עכל אויפ׳ן אבער dp ויך <ענט
pn Dip, זפלעז *רבײםער־פיתרעד די אז 

pn נים ״ייז נארי״. *זוי בליגד. *זױ 
tm p זיד זאלען די »ז אונעחיליך, ««ױ 
t ? אזוי »ליח n p r

באםראכםעז. dp לאנדר
 ארביי־ תר פון npnn»D poompo די

 אנעםעגדינ nnpt tpnpn םער־באותטננ
i פאר באמוחלם r n פון םיל? *רביינג 

p זיי ie  tprpri « באמוחלכג טם *ו ביםעל 
 םאיאייפד ד?ר אין באאםמער א אםמל,

 נאג־ DPDPii ױניפז, אפערײטארס פיפםעור
nnpDope pt■ ארוס איז tn prn n וזונ־ 
c e p i ja m איבער פון נעהאלם tpan־ 

in n p in i* םזי״מד i*> ip « יאחר — 
n« לואי ׳*־ײבער npn כאתויפטעט *זױ p 
 ,הארפער׳ם איז »רםיק?ל pn אין םיק

»tnpwםוז ״ e p ip  opn .דער יאנואר
»w n n r יז® an• די «ן פפחױײי^ון

nppnio, די פון חעצםם גאסױז » וחנמעם
■P l i l l f e  IA  M k k te la  jk a, ■a kak a « a a

d v d b p d א קריגם ארבײםסקה, איז •t o p 
tip 20 «ז ג?ה»צם ציר?ן riD• .דאצאר 
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 ערגםמ־באצאהילםע, די זײן בארארםס טער
 גיט האבען כע5ווע גינד^רגאניזידמ̂ז די און

 בא־ ה*בעז םארםיחרער, סײנע זיר איבער
 אר־• באצאהצמע בעסער םיצ די זײן דארפט
? בײםער

זאגען, צו צײכט איז עם ועהט, איהר
 ארבײמער־בא־ דער אין נויתרער די דאס

nw ;נמםות םארקױםסע זײנען זועגונג ti, 
̂כע  די םים האנד אין האגד געהען וחג
 וחד עס און ארבײנמר. די געכען באסעס

 וועיצכע םענשען, v$'t געםינען זיר צען
 םםכים און #4«ק םיט׳ז צוסאקצען וחגאען

 איץ וױייצ באעואדיגונגען, אזעצכע צו זײן
 װירקציך זײנען ארבײטער־באוועגונג דער
i r זיײ וועילכע םוביעהםען, אזעצכע אײניגע 
 האבען וועצכע איז העכםכדאונעהרציר געז

 וײעד םאר ארבײטער־כאותגונג די געםאכט
קוה. םעאקעדיגע

 יעדען םאר סיצאר זײן םוז עם אבער
 דענקען, עםװאם סען װאם סעגשען,

 אצנעםיינער דער זײז נימ קען דאס אז
 Jגגונnארכײמער*באו דער אין צושטאנד

 א כאטמ דא, איז זי דאס םאקט, דער
 און *עבם זי אבער עװאמג א קראנסזג

 אונ־ םעגציך איז עס וױםיל אויוי װירסט
 בעסםער דער איז אוכדטטענדען, די טער
 אלעם ניט אז באוױיז, שמארססםער און
 אר־ דער איז פארםויילט און קארויס איז

בײטער־באווענונג
 דער אין אז ̂יקענען, ניט קעז קיעער

 די צוױשען דא זײנען ארבײטער־באװעגונג
 זײנען וועיצכע אײניגע, םיהרער איצטיגע

 םארנעמען צו פאסיג גים זעחר און זעהר
 אבער ארבײטער־םיהרער. םון שטעיצע די

 באוחג־ גאנצע די אז נימ, דאד םײנט דאס
פעדעריי־ אםעריקען נאגצע די אדער נונג
 סא־ דורך איז דורר איז לײבאר אװ מאן

נואדפױצסג איז רוסט
 האט םעדעריישאן די אז זיך־, דערםאנט

 םון סײנע אויח םאכט צוױנגענדע קיק נים
 אנגע־ איהר אז זיינעו וואס ױניאנס, די

 גע־ אםאל גאטאערס האט וױ שיצאסען.
 םעדעריישאן אמעריקען נאגצע די זאגט״

̂ימן איז לייבאר אװ  םון שםרי<ן * צו געג
 זי און וױנםעא א םון בלאז אײן זאםד.

 אט זיך וזאלט םונדעסטוחגגען צוםאלט.
 םעסט גאנץ מוין זאסד םון שטריק דער

 געוױס דאך איז יאחר. מוםציג איבער
 ױניאנס די צוזאםען חאאט וואס ״דא עיעס

 ר1זיכ- װאלט דאם איז קורםעי, אײן אין
 סארופ־ די ווען אונםעגליר, נאנץ נעווען

 אר־ דער םא׳ ווצרםם מען וחנלכע ציע,
 איל־ אזא געייען וואלם בײטער־באװענונג,

נעםיינזג
̂ויז דערםאגען ^אמיר  םאק- ■אר א אץ כ

 סאאוסםאכער אונזערע ויעען וחןצכע טען,
 אװעס נים :עהט עס גאקאנט. טט געוױס

י  אין ווען טאג דער אםשר און װאד, י
o יענעם אדער דעם r■ םאר־ ניט זיך זאא 

 אונ־ ווערען, צו ■םור באס דעם גאוסםעז
 דעם םון אויסריידען, םארשײדענזג םער

ארבײטער. יענעם אדער
אונ־ םון םיהרער די ̂כד»א, וואאםעז,

 די םים D'Dnir באםת געווען ױניאן זער
 םכסרמם קיין סיינסא* דאד וואצםען באםעם,

 געסעקםנד יעחגר און םארגעקוםעז, נים
̂יגגעז געטוזט װאצט ארבײמער «̂  ארונםעד

 נעםעקם. וחגרען םון ■יא ביטערען דעם
 םיהרער די ? אםת דער אבער איז װאס

 כחות ע5א םיס קעםםען ױגיאז דער םון
 בא̂ג דעם םין הםקר־װילען דעם מגען

t די איז f v t א גאר דא איז עם װאו 
trn,* ̂ט ד.אם באם דער אז  נע־ געהאנדע
 אוננע־ ארבײטער זיעע םון אײנעם גען

 ע5א םים םיהרער די סרבײמען רעכם,
 מד ז̂א ארבײמער דעם אז כחות, זייערע
 אפט קוםעז זײ און גערעכםיגסײט, מעהן

 םוזען באםעס די און זיגער, די ארויס
o אננעםעז n דעם פון אודםי̂י ביטערעז 

 םוזען און במזערםאן אונפארטייאישען
̂ען  ארביי־ נעםעקםעז דעם צוריס אנמטע

טער.
 די אז זאגען, צו שײך איז װי טו

 הסנד־איך געהען באםעס די און םיהרער
 ארא^ינ־ אין ותםיםr זײנעז און האנד

ארבײטער? די םון הוים די דעז
̂גע־ איז וואס םאיצ, א נאר נעםם א

 טויזענדע און טויזענדע באסאנם. םײז
̂ארס  בא• די םיז אויםגעםאנט ווערען דא

 וועא־ ׳יאד.ד יעדען אדבײטער די םאר םעס
̂יבעז זיכער װאיצטען כע  קע־ די אין געב

 ױגיאן די נים וחגן באם, דעם םון מענעס
 וואצ־ זיך: םרעגם םיהרער. איהרע דורך
 וועז געהאגדזןלט אזױ ױניאנס די טען
 די םון שותםים די געװען װאאטען זײ

? באסעס
 זאגע־ א םיט רעדט דעסםווענען, םון
 הע־ ורעט איהר און סאםוניסט, נאנטעז

 אויסגעגאםען תוככה גאנצע די באצד רען
̂אבא־ ״קאעס אויױ ױניאז, דער אויח  קא

 ױניאן די אז םיינם, דאס װאם רײמאז״
 גע־ האגד אין האנד נעהען באסמם די און
 איז דאם ווי ■ונסט און ארבײמער. די געז

 עס איז אזוי ױניאן, אונזער בגוגע אםת
 ארבײטער־ גאנצער דער כנוגע אםת געוױס

 אויםנע־ ניט איז עס כאטש באוועגונג,
אויסנאכמן. אײניגע םון םאיל דער שיצאסען

 איצמיגצר דער איז אז באהױיטונג, די
 ארבײםער־םיהדער די זײנען דע*רעםיע

 איז, באסעס, די װי מואדיג אזוי ■ונסט
יך,  וױ װעגיגער גים און םעד.ר ניט נאטי̂י

 וועאכע םענשעז, םון ■צאפצערײ נארישע
 טיםערע םיל די םון װעניג נאנץ וױיסען

 סריזיס. איצטיגעז דעם םון אורזאכען
 זיײ װארם םון זיז בדייטען אין געוױס,

 איצטיגען דעם איז שולדינ אלע םיר נעז
 בײ א האבען םיר וועז #ווארים קריזיס.

 װסרםען און טאכם, און שכא טעהר סעצע
 סיםטעם קאפיטאאיםטישע די ארונטער

̂מען צוריק, יאהר צעהן סים  זיכער םיר װא
דעירעסיע. סײן םון נעציטעז ניט איצט

 קײנער ותם דעסםוחגגעז םון אבער
̂ייכען א םיט  באשול־ נימ םארשםאנד ג

 הוגגער־ םיאיאנען די םון קײנעם דיגען
 געבדאכם האבען אלײן זײ אז לײדער,

םאר־ יעדער װארים צרות, די זיך אריױ

 זיי וױ אזוי ארבײםער, זײ אז שטעהט»
ױ אווי זײנאן, ^, און דענמן די ו ד  מי
 דעזוא^חױע זײ םאמנן געקעגם נים האבען

 אפשר םאסע און צווײק, יאהר צעוזז םים
 נרויסע זײ חטזעגדיג געװ,צם, נים אויך

 די אין האמן ארבײםער די װאס גיציקען,
 מד םארגעקובמן זיינעז עם וואו צענדעד,

רזטוא^וציען^ װיםע
 בא־ רי האם טעם און זין אזא סונקם
 זיעען ארבײםער-יייהרשר די סז הויפםונ^

 דערפאר, דעפרעםיע דער אין שואדיג עס
 זיי דימגז יאהר מהן צעצםע די אין וױי<

 גאכגעביג, צו רעםםעקםאבע^ צו געווען
צום ארבײםער די געפיהרם נים האבען
.HDOP

 די אז זאגען, צו דאך םיינם דאם
 זיי אז אצםעכםיג, פשום זײנצן פיהרעד

ען  די בײ אויםפיהרען זײ קענען גאר װ̂י
 ארבײמד די זײ הײסען ארבײכמר.

 באלד אט איז יסאםו» אין ארויםצוגעהז
 און הסק אדער גאדעא און שער זײ :עםעז
 ױי הייםמז ססמי; אין צויפען און םיסע

 שעפער די אין בצייבען צו ארבײםער די
̂ענערע די *יבע םים אננעםען און  וױי־ ס

ײ באטעז באםעם די וואט דזשעם,  ׳אז ז
ױ זײ םאצגעז קאםינקעם. ו

 םשונוד גאגץ א דאד איז דאם אבער
 םון םסכם דער םון םארשםעצונג דיגע
 די איז איז, אםת דער װי םיד.דער. דעם

 בא־ שםארק א םידורער דעם םון םאכט
 גאר םיהרער דעם פאאגם םען גרעגיצמזג

 םסרצסנג דעם אויס דריהם ער ווען יאן,
 איז אבער קוים ױניאן־םעםבערם. די םון
̂ירם דאן פא*, דער נים עס  זמר םאר

 ער ווען סםיאו םאכם, גסנצע זײן םיהרער
 תסא איז און גערעכט, 5םא טויזענד איז

 זיין דורכצוםיהרען םריים און ענערגיש
 ווערם ענזנרגיע גאנצע זײן אה װאונש.

 ניט־ םון שםיין זתם אז צוקאספט אפט
 וחנאמנר םון טעמבערשיפ, pn םון װעצזגן

 דעם איז װעה אוז םיהרער. דער איז ער
 איק, ניט בסאד זעהט װעאכער םיהרער,

 נים קאפ pn ער קען געװאא־ םיט אז
 םעםבערשיפ, גרויםע זײ אויף ארױםזעצעז

 דעם \vm וױצען pn דורכזעצעז נים תען
םאסע. גרויסער דער םיז אונוױאעז
̂יכע טיט  בױ איז האמ צוריס יאהר עט

 די נוון םםזײיפ א אויסגעבראכען יארק
 קאר־קאםפאגיס די ארבײכתר. סטריכדקאר

 צו ענטשלאסען דורכאויס געװען זײנען
 קאר םםרים די םון ױניאן די צוביעכען
ארבײםער.

 גױ אין ױגיאנס די פון םיהרער די
 און אײגגעזעהן, באצד דאס האבען יארק
 נאכצוגזד קאספאניס די צוױעען צו כדי
 פוז פאדערוננעז םעםינע זעהר די בען
 צו נאשיאסעץ זײ האבען םטרײקער, די

 או- די פון דזשענעראצ-םםרייק א רוםעז
 ארביײ די אמגר יאד^ נױ אין בײטער

 ריוד צו אגגעהויבען נים זיך האבען טער
 נאה סעהר פצעצער. זייערע םון רען
 אין ארביים דער צו געםאהחגן זײנען זײ

£!} זײ* אוין■ (עלוס
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דרעםםאכער יארקער נױ .ױ םיזפ
 גזגו<ןן?<וגז) *\\ ובמידיאג

פמדבער ש. םון

םלחםה. ערכ ׳ י^:
 און שםיצע א צונעפאצען איז נאכם די

 קעיצם קצעפינע םײכטע, א יאדנעבעלכמג
 שאפ־געביידעם די בײנער. די אין סריכם
 שמיײ םסוצ, רענד ארום גאס, םער16 אױ*

 ביים בצױז פארצאזעז. און פינםםאר *ן
שװא־ א דורך דרעגם האצ פזז אוײינגאנג

 אייגנעחיצ־ פעורעז, ;;איינצימ צימג מ
 ציים צו ציים פוז דורך זיך גייםשעז מ,
 וחד און םראםואר איבער׳ז שןאתגם וד

an אריינגאנג טונקעלעז *יז פארשצונמז 
חאצ. צום

 םאכער דחנס גחפעז שםייעז לאבי אין
 די אויזי שםיצ. שםועםעז אח דעדלאר *יח

 גיכםמרע א אױסגצגאסען איז יגים׳ער
 םענ־ ביי װי געשפאנםקייט, א ערנםםקיים,

 לעממס־וויכ־ א !רווארטעז וואצמ שעז
 אוײ אק אינעװייגיג, אנטשײדתג. סימ

 עקזעקױ־ n םארזאכמנלס זיינצז דיםאוײום,
̂יחנר באארד םיוז  סיז מאסטמ אח ‘נױםנ
w דער m צױ דעעז זיי יתיאן. םאמד 

 די אויסצוזזעחנז געװאדען זאסעגגעדופזח
 םארחאנדצזנגען די פון גאריכםמז צעצטע

 נענעראצ־שםאב מר באצעבאטים. די םים
 אױםצואד־ געווארעז צוזאסענגערוםען איז

 צו ®אדמןוײיםזננעז צעצט* די בייטען
_ * םצתםת...

 באצזןבא- די םים פארחאגדצונגען די
 יאהר דאס געצויגענ. אנג5 ױך האמז םים
מ געותו עס איז מ  עס דיפצאםאםי. א
גיט, סוד קי< טאמר דרעם זױ ®אר איז
 ווזד גערוםעז זײ ווזגצעז נאאד־מנצד אז

p n ארוים און ארבײם די ווארפעז צו 
mt* פי- די אין שםעצזנז זיך גאםען. די 

 אױזי רעבם זײער אויסקאםםען קעם-ציעס
 רייצענדער דער איצםמר טעהצם 4צעבע
ם׳- די סאצ אלע באשםראוןלט וו#ס סיד,  יני

u פת ער m m עלעגעגהײם. אזא גײ?
 אוים־ יגים׳ער די אױ* איז דעם

 אוכד *ן אוז «סעגהײט1.אן..עגפמ^1נעגאסע
 שאד- א גלאגצם אזיגעז זײ אק געדומי•

תז ? רחנז ^יימן. םראנע ®ער  גייט ו
f. םעז p jr סטרייק ^יז ארינםןר ̂

*V ’ 0חן p w. ר נעשידעמ*! 1פי  ת
 ^םיין פון וױ פארפע, זאי פון זיך טראגט

 — ױגיאךפיהרעך, w ,^עיטער געחאקנמ
ײ נאסעס די םים קאגמערעגצען .אוגמרע  זי

 אוגזערע װיצען די 4עבראמ3א
 זיינען זיי ^בגעבען. נים פאדעךוגגען
 םיר וואם אצץ 1פארגיכםע צו אגכמי*#מז

 םיר ,אויטגעקעספנג איצם ביז ויך חאמן
 אין םאתען סםרייס־רוף א גדם צגםםעדען

i n םריח״
חןם םון האנד אין •צאםפארם, אויפ׳ז

 צירקולאר זױיסער א באיץ א גיט רעתער,
 םאכער *דרעם בוכשםאבען: רויטע םים

 פאר־ די צװיפעז סםוײיק״. גענעראל
 הארציגע א דורך זיר טראגט זאםעלםע

 לייכ־ אויגעז כװאליע. א װי װאדעמײם
 אנגעצויגענקײט, שטארקע די אויוי. םעז
 צעמםאלצעז. ווערט אוםגעדולד דער

!פריוז דער איז םארגעז
חץש. סםרײק דער

 נאך איז גאס די טאג. פאר דינםטאג
 קעלט בײסענדע טרוסזגנע א םינםטער.

 *ניידענדער א גלידער. די דודך נעםם
גאד־ םיט װי לײב דאס עטעכט *םח־וױנט

לעז•
 קאײנע איז און אײנצעלנע םענמעז

 האל. ברייענם צום זיך ציהעז גרופקעם,
 צו־ זיך קוםעז םאכער דחנם אסםױוע די

 לעצטע די קריגעז זײ דארםען דא זאםען.
 די געםעז זײ ויעלעז דא אינסטרוקציעס.

 פארנאנדער- זיד אוז צירסואאחנז םטרייק
 פאר־ וחגלעז זײ גאסען. די אין לאזען

 די צװיעען סטרימדרוןי דעם שירייםעז
 עע־ די אין גײהעז יעגע ווען ארבײכמר

•ער.
 א װי אויס קוסט גרויסער דער

 מענער םלחמה. ערב רעקרוםינגס־צענטער
 און יעהריגע מימעל עלםעחנ, פרויען, און

 ארײן. האל איז מםראםעז ױנגע גאר נאד
 פנים׳עד װעטעראנעז, זײנען זײ פון םך א

 מיין אין אײנגעסריצם נאך זיעען וועלכע
 םון םייצע סאםםען. םריהערדיגע םון זכריז

 איך װעלכע םענמעז • נייע. אבער זיעען זײ
 ניט םלחטות םריהערדיגע די אין האב

 װארשײג־ שויז זײנען אײניגע באגעגענט.
 אבער זיך האבען םוײיד, אין לאגג ליד

 דער איז באטייליגט ניט אסםיװ םריהער
 אינ־ די איבערהויפט אנדערע, ױניאן.

 זיײ װאס די זײנען דאס נײע, זײנעז גערע,
 גע־ ארײנגעצויגען יאהר פאד אעצטע זײ נעז

 שע- דרעס די איז שםראם םים׳ז װארען
 נעװאקסען. איז טרײד דרעם דער פער.

 צעבחנקלונג די געװאקסען. אוננאטירליך
 םװעט די פון נעבורם דער מעפער, די פון

 װי םאחפפרײט זיך האבעז וועלכע שעיער,
 אךיינגעצויגעז טרײד אין האט םגםה, א

 ױנגע םעהרםטענס לעהרער. םחגות גאנצע
 םייד־ שװאדצע אוז שפאגישע אםעריסאגער,

 לעבעז דאס האם זײ פוז צאהא א צאך.
 זײ־ זײ םאדערגרונד. אין ארויםגעשטופט

 יױ אקטיװע שאפ־טשערלײט, געװארעז נען
 נעקו־ זײ זײנעז איצם און לייט, גיאן
 שםורעם־ חגר אז אנשליסעז זיך . םעז

 אין קעםםער ערשטע די אז כריגאדזג
ד.5פע שצאכם

 די אט זכרון םייז איז איך פארגלײך
 די םיט פאדגעמער, זייעחן םיט טענשעז
 צוואנ־ אוז 10 פוז ױניאז־ליים אסטױת

 אוי־ די איז זיד װארםם צוריס, יאהר ציג‘
 אוג־ אן אונטערשיד, געװאלדיגער א גען

 סײ א\ז אויסזעהן זײער אין סײ טערשיד
 זעיל־ די זיך דוכט האלטוגג זײעד אין

 זיי־ דאך םיידלאך, אךן בחורים ױנגע vב
 נישטא אויםגעװאססען. װי עפעם זײ גען
 איז װאם באגײסטערונג םלאםיגע די דא

 נישםא מירקאיכקײט. דער צו בליגד געװען
 װעלכער םאגאטיזם ערגסטער דער אויר
 גיט און םאראױם גיט סוקען גישט לאזט

 •ינ־ אײז אויח נאר קוקט װעלכער צוריק,
 איצטײ דעם אין געפיד»לען די אויף טעל,

 די םעהר ניט זײנען דאס טאםענט. גען
 גע־ נפש םםירת טים זײנען װאס הינדער,
 .1909 אין צײנם פיקעם די אויף גאנגען

 לעבענס־ערםאה* דערװאססענע, זײנעז דאם
 שזוע״ די וױיסעז װעלכע םעגשעז רענע

 די םיט באהאנט נעגוי זײגעז ריגקײטען,
 אנטשלאסען דאך אבער זײנען געפאהרען,

 אוםדער־ איז צעבען דער װײצ קעםםען, צום
 איז אויסװעג אנדער קײן װײל טרעגאיך,

נישםא.
 אויגען טוטעע אגטשלאםענע, די אין

̂םער בליצט קעטםער, די אט פון  פצאם הא
 דער שטאיצ. יאלירםעז םון גאאגץ דער װי

 א:־ אנטשלאסענהײט, און סום פון בליץ
 ױגנד םון פייערל אמאליגעז דעם שטאט

 זיײ קעםפער די געפיהלען. הײסע און
אויםגעזואקםען. נעז

םאדעל.: די
 גע־ םענשעז די זיך האבעז נאר נים
 זײ װעלכע אין שעפער די אויך ביםען,

 נישטא נעביטען. זיך האבעז ארבײטעז
 סטדיט, גרין איז שעפער די םעהר שוין

 ספרינג און װאסער םטריט, װאוםטער
 עטא־ צוױי־דרײ די םעזזר נישם םםרים.
 ארוים־ פאעגט םען װאו חורבות, זשיגע

 היל- סרעכצענדע געדרייםע, םיט קלעםערעז
 שטויב דיקער דער זואו טרעפען. צערגע

 טריט די םון קלאננ דעם םארשטיקם האט
̂ד םון סאםיטע א און  לײכט האם ױניאן ד

 שאפ צום שטילערהײד צוקוםעז געהעגט
 דרעס די ארבײטער. די ארונטערנעםען איז

 טא־ די אין הײנס זיך ־געפינעז שעפער
 צװאג־ !־אוים׳ן היםעל־סראצערס. דערנע

 דרייסיג־ פינזי״און־צװאנציגסטעז, ציגםטען,
 ארויםפאהרען םוז םען װאו עטאזש, סטעז
עאעוױיטאר. אן םים

 םייצ ניט זיך האבען שעפער םוועט די
 צע־ איז לאםט גרויסער דער געענדערט.

 יעדעס צימערלאך, סצײנינקע איז םייצט
 אין פאבריקעל. באזונדער א — תעםעריל

ד איז זײ םון פיאע  זעל־ די געביציבען ̂נ
 םינםטערניש, זעלבע די עננשאםט, ביגע
 שװע־ אבער איז עס שםוץ, זעצבער דער
 אריינצוקוםען. אהין קאםיטעם םאר רער

 אנגעשטעלטע די כדט עם, זײנעז טורםעס
װעכטער. די אצס עלעװײםאד־לײםע און

נייע א אנותנדעז סמרײסער די מוזעז

f■«(= 1932 מאוטש, , V , V ^ ^ ^ V TV , V . V , V . V , V , V ם ײ ו •
 די איז w םען װאו דארט םםראםעגיע.

 ארײג־ די םען באװאכם ארײז, ניט שעפער
 די אפ שטעיצט םען בילדינג, צום גאנגעז

 פרױ מעז און ארײנגאנג גײם ארבײםער
 אן אגצושליסען זיך באװעגען זײ בירם

סטרימן.
הא־ ױניאן דער םון קאםיטעס די װען

 האבען םםראםעגיע, זייער געביסען בען
 סטרײס־ברעכער, םארביסענע ביסעל די אויך

 געביטען אונטערצוססעבען, זוגעז וועלכע
 פארלײקע־ צו זוכעז זײ טאתטיס. זייער

 װאו פאאץ דעם און כאשעפםיגונג !ייער נעז
 םאנ־ ארוים סוכתז דערםון ארבײטעז. זײ
 די גיבעז װעיצכע פאסירונגעז קאםישע כע

צאכען. צו געלעגענהײם א פיקעטם
a איז פאסירם האט געשיכטעאע אזא n 
 אויף געבײדע גרויסע א יעבעז סטרײס

: בראדוױי.
 איז געבײדע שםאקיגע 30 דאזיגע די
 דרעס־ םיט םארנוםען גאנצעז אין כםעט

 בא־ חנריבער האבעז פיהעםס די שעפער.
 בײ זײםעז, אצע םון געבײדע די לאגערט

 דעם באצאנערט םען װי אריימאמעז, אאע
 אר־ קײן האבען און םעסטונג, א שוגא׳ס
 הא• זײ ביז אריינגעאאזם ניט אהיז בײםער

 דאם װער געװען ודרוש חוסר גענוי בעז
גײט. ער װאו און איז

 גאס ראג צום איז םריהםארגען אײן
 עלמערע אן צוגעקוםען געבייחג דער לעבען

 דערזעהענדיג און ,50 יאהד א פון פדוי
 האט ארײנגאנג, בײם פיקעטם טאסע די
 װינתע^ אין ארוםדרײעז גענוםען זיך זי

 םיר אוים׳ן סוק א םאל יעדעס כאפעגדיג
נענטער. קוםען צו װאגענדיג ניט און

 גילײר םעז האם אויסזעוזן, איהר לוים
 םון אײנע איז דאס אז דערסענען, געסענט

 װע־ םרויען, איםיגראגטען עלמערע יענע
 פאר יצעצטע די םאר האט נויט די םען

 םאםי־ און הײם םון אװעסגעריסען יאהר
 םאר־ זײ און װאש־טאג און קיך פון ליע,

 צעקנײטשטער איהר שא^ אין װארפען
 און אזעז5אג:עבי ,5גע געװעז .איז פנים

 איצטםאדי־ אן אונטער םון גוידערדיג.
 הא־ היטעיצע, קײצעכדיגער שװארצער, שער
 צעפאטעיל־ פאסםעס ארויסגעשטעקט בען
 קורץ, קערפער דער האר. אש״גרויע ״טע

 אן אין אײגגעוױקעיצט צוגאםעז, און םעט
 פו־ אויסגעקדאכענעם ערטערװײז -איצטען,
 נעװיגט שװער זיך האט םאנטעיצ, טערנעם

 ׳פיס אנגעשװאילענע גראבע, פאר א אויף
 סױ צװײ װי אויסגעזעהן האבעז װעצכע

 האט ארים אונטער׳ן קאעצלאך. קעװאטע
 אין אײננעװיסעלט פעסעא א געםראנען זי

 — פנים א פאפיר. צעסנײטשטעז ברױנעם
 םון םיםגענומעז האט זי װאס םימאג, איהר
היי?ם. דער

 ארוטנע־ וױייצע א זיך האם םרוי די
 האם און פיקעטס, קרײז דעם ארום דרײט
 אום־ אץ איז עס באשלאסעז, םנים א שוין

 שאפ איז שויז <ועם זי טרחה. זיםטע
ארײן. שענעז כיט היינט

ױנגע א גאם םון אז קוםט אט אבער

 שיצאנק, הויך, םלעפערקע. אםעריקאגער
 דאס םאדע. יצעצםער דער נאך אנגעטאן

 זי םילך. און בצוט אנגעםאצעץ, פנים׳צ
־ די צװישען דורך שםאיצץ זיך רײסט י  ו
אריתגא^ צום גײן נעפם און קעםם

 כאפם — שװעםםער? גײסםו, װאו —
 אר־ בײם פיהעםס די םון אײנע אן איהר
 בײ סטרייק גענעראל א איז עס״ — בעיצ,

םארשםעהן. צו איהר םען גיט דרעסעס*,
 עגםםערט — םאדעיל% א ביז איך —

םיצעםערקע. רי
און זײם א אן אפ טרעטען פיהעטם די
דורך. איהר אאזען
מיי־ די װי זעהענדיג םרוי, עלםערע די

 שוועריגקײםעז, אז דורכגעגאנגעז איז רעל
Jארײנגאנ צום נײן אויך זיך צאזם

 םאר־ — באבע? איהר, גײם װאו —
דעם פיסעט א איהר שטעיצט
 םודםעלם — םאדעל, א בין איך —

 דאס וואם װיםענדיג, נים אלטיםשקע, די
 ברעכם פיקעםס די צװישען אזוינם. איז

געלעכטער. א אויס
 אוועת־ נעםם און זיך פארשעםם םרוי די
 טראגם צװײטעז צום גאם עק אײן םון גײן.
 םםוײיקערס. רי םיז רוף צאכעדיגער א זיך

 די עם לוס גויריצם! םאדעל, די עט ״לוס
םאדעיצ!״

םוף. א אחן און אנהױב אן אהן
 די האט םריה דער אין פרײטאג םאר

סטרײסער אלע אויםגעפאדערם ױניאן
 דעםאנ• און גאסעז די אין ארויסצוסוםען

באצעבאםים די םאכט. זײער סטרירען
 די — ארױםהעאםער געטרייע זײערע

 דורכגעפאלעז זײנען זועיצכע קאםוניםטען,
 סטרײק, געגען םאנעװרעס זײערע איצע אין

 געהאיצטעז טעג פאר ערשטע די האבען
 דער אז עואם דעם דערצעהיצעז אײז איז

 אז דורכםאיצ. א איז םםרײס םאכער דרעס
 זיי־ םאבער דרעס צאהא קלײנע א בלויז

 אי:־ דער םון *in אוים׳ז ארונםער נען
 בעשיצאסען ױניאן די האם טעתעשאנעיצ.

 םאכט אםת׳ע איהר װזגלט דער וױיזעץ צו
 קעםפער־ דער םון איבערנעבענהײט די און

ארטײ.
 קאצטער א געווען איז םריהמארגעז דער
 באגא־ האט זון די ליכטיגער. א אבער

 םים צענטער סלײתןר םון נאסען די סען
̂צענעם  זײנען גאסעז די גאלד. נעשמאי

 לעדיגיצאך. האילב איז געװעז שטיל נאך
 הא־ םאבװײס די פון מייאער אפענע די

 זיך פון ארויסנעשטויסען לאנגזאם בען
 גרופקעס קאײנע און אײנצעאגע מענשען,

 אין פארנאנדערגעג^געז זיך זײנען כע5װע
 דער װי יצופט םריהםארגעז קאילטער דער

חיה. ריזינער א םון אטעם
אויםגעלעבט. גאסעז די האבעז פצוצאוננ

 גע־ האבען גאסען זײםיגע םארשידענע םון
 מענשלאכער םון טײכאאך שטראםען נוםען

 םענער ארבײםער, רײעז און רײעז אאװא.
 װײסע םיט א׳צטע, און ױננע םרויעז, און

 די אוין* אויםשריםםעז רויטע און בענדער
נעצוינעז זיך האבעז הים. אוז םאנטלעז

 עווע־ םער7 דער אין גאםעז זײםינע די םון
 צד־ זיך האמז שםראםעז אלע די גױ.

 רוישעג־ פליסעגדען, אײן אין נויםגעגאסען
 םאר״ האם וועצמגר םענשן־שםראם דען

 אויג דאס וױים <וי גאםען. אצע פצײצם
 םון צעגנ דער איבער ״זזןהן געהעגם האם
 האט גאסען זײםיגע די און עוועגױ דער
 דער אם נעשצענגעצם און באוועגם זיך

שסראם. םעגשען אוםאויםה^רציכער
 םיםגעםראגעז איך בין אגפאנג אין

 בין אבער באצד שםרא̂נ םים׳ן געװארען
 נזד האב איך רײה. דער םון ארויס איך

 צאהצ די פאראד, םון גרויס די זעהן וואצם
םארשירען. װאם במנשען,

אוםםענ* געותן איז םראסואר אױם׳ן
 בײם ארונכתר בין איך געהן. צו ציך
 האב שפאנען. האסםיג געגוםען איז זײם

 און םארשירער די אריבעריאגען געדעגקם
קאצאנזג דער םון אגהויב דעם דערנרײכעז

 איבעחױעם שגעל אבער זיך האב איך
 דורכםירען. נים איך קען פצאן דעם אז
 איך האב געצאפען, גיט בין איך שנעצ װי

 גזד גים םארשמ־ער וײ פון אגהויב דעם
 איך האב םארםאטעדםער א כאפען. קענם

 פרובירם און ראג א בײ אפגעשםעצם זיך
 וחד פאראד פון איבעריגע די ביז װארםען

דורכםארשירען. צען
 בין נעוואר̂כ און געווארט האב איך

 םעגשען דער געװארען. דורבגעפרוירען גוט
 גע־ און געצויגען אצץ זיך האם שםראם
 וועצמר באקאנםער, א א אהן צויגען

אפגעשםעצם: זיך האם םארשירם, פארבײ
ער פרעגם — דא? שםייסםו װאם —

ױ און — אויגעז, גצאנצינע םיט  גצייכ־ ו
? דזןםאנםםראזױע אונזער סטו

— איך. זאנ — װאונדעדבאר! ־—
 וױ אבער, !דעםאנסםראציע זעצמעגע א

t דער איז וואו זיך? זי ציהם וױים w 
— ער. צאכם — !געח שויז יגעה —

םון*. הייז נים האט עס
 דער־ נישם םוןי אויפ׳ן ויך האב איך
 אריין איך בין פארםדוירענער א װארם.

ביינער. די דערװאריכמז תאפע, א אין

בעסםיעס.
 דרעכד די םון דעםאנססראציע די וועז
 גאסען, די איבער געצוינען זיך האם מאכער

 נים אוינ אוים׳ן קאםוניםטען די מען האט
 די אין זײ זיינען םייז די וױ אגגעזעהן.

 ערםאצג ריזינער דער אגטצאפען. נארעם
 דעםאנםםרא־ םאכער דרעס דער םון אבער

 דורכ־ קצעגציכעד אײגענער זייער איז ציע
פארנאצט. פארביםערם, זײ האט םאצ

 דעם זײ האבען כעם םאכםצאזעז זײער
 סענד־ די צו אויםנעצאזעז סאנ זעצבינען
 שפייד *דער םון איינער װאס וױםשעס,
 םאר געםראגעז האם סטרײס םון האמיטע

 טער4 אויף האצ א אין סטרײסערס די
 בא־ איהם זייגען *צינקע״ כאםםע א גאס.

 עםציכע איהם בײ ארױםגעריסען םאצעז,
 צעװארםען סענדװיםשעם די און פעסאאך
נ״פ. איבער׳ז
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נ«ארד חשאינט קלאזתסאכער דער איז
p נז פון t
r* י. as פון a v, 

w *m r\ im u n m .באארר

איגער־ אעעגאגגען איז Dim םכםוך דער
Dun װאם כאאדד. מטדזשא אונזער תאצב

:Bisu r s .גאגצער י. בר tsosonua pnw 
 ווע^כען isiptt )tsttistsd געגןרא^ אצס
 נוםעד) פארינען אין באריכםעם isoan םיר

k ז FD92 k̂d  p x  oipjttajftsjfi i w«| 
tun אז נענלויבם, האט יעדער is איז

a* aa ו> m —ו «  i  ̂̂  ■ a ו« —ו C m ו .  געםיחלם זיך פארט אמר חאט גערעבט, ,
d איז m ? n n אומד עדענחאםם 1װי?זנ דער 

אזן סײנונמדפארשידענהייםעז די צונלײכען
I hj f?1 I *k'JNNft £! •*! ׳ , , : ־

 iPDjn דעם צו סוף א שנעלער Dim םאמנן
 אנג׳ד חאס דואס צושםאנד ראליזירעגדעז

 אונזער וראס װאכעץ ס די דורך האלםזנז
פידער. א $חן געוחנז איז באארד רזעאינם

a m C  ai a fc <a bbMM.a4MM.aMaft4aJk •athdl flâ bdaוואלם אוםשםענחגז אנחנר׳נ אונםער
4a*^ b teM a  Mh ̂  ̂  k  a^4a "Mlגעסוםען. נים דעחװ אינגאנצעז פילייכם

 באצײסענס וואלם ,איגסעדגעשאנע?* די <
 אבער, זײנעז סוןי. א געםאכם חנם «ו

י זמדב ת־ מצםעז אוץ •אםירתמז ו מ ת
מר נאווזנז גים פיקזנ רדם, *  אינ די ד ױ

 די נעםעז ויאלאז אזומד dfti למרנעשאנעל
ר די סןנלאך םאמנז און אעיןױאםיאע  ו

 גאר־ א *ו יתיאן אתמר פח דיקבואנטמ /
*ומםאנר. סאלען
אןמד די  גע־ אבער חאס איממתו
 שלע אזוי עס וױיגמנר לאזאן אז ויחלמ,

um, סיזאן ®ריאינג דעד גיס! «ה מור 
ל װעם  וױים זײ אויב און אימד?וימזנז מו
mm לסםעז %ױ נים  וחר אױסנענוצם אםמ̂נ
r n ו .ייחנז, אתזאחנ םאביציזירא? «ו» 

d w h w d פארבעריײ און יוגיאץ אונחנד
a a a a a». k M a b a te a ^ ^ k  aba •a au^av aaa^a___  סוםענ־ מון •אסירוננעז די םאר זיך סאן ׳

מז באלד עס m זוסור, דון מ ט.w 9 ו וו
מר, וױמנגדמ, מז די אז דניי  פון אוי

p םוימגחנד מגדלימ u p p אין םאכער
aaaaftA a^a bMbaî a gkâ a ja^ a  a a a מן יארק גמ i» e אזױנד ד ru n v a איחר״ 

tm אןן unw יאצ זי tt אןן מארט איחר 
a  n o n ס̂ו is תםאראציזאזיע דער 

י װאס סאג יזןחנן ןרנןר וחנדם װאס ר ו  י
 אינ־ רי ה»ס פיחנר, a »חן בצייבם גיאן

t t jy n r m 6 דזנריבער tunימברר טען 
tun a אר, p v m x  u w  4fl82 פאצגענ־ 

ana in:

 פוז םיסגצידער יארפער גױ די צו ׳פריםע
ב*ארד.
 דער פון םימנצימר יאר׳מר נױ %י

m. מיםינג א בײ באארד עקזעקוםיוו 
 די אז עצוו^ *ום ״מוםען זײנעז חיע̂ג

n w x אייער איז צאנע ײמורגאנחירמ 
o ערב באארד, דזעאינם n פון אויסגאננ 

סצאוידאינדום־ רער pa אנריגמנםם די
>tvp jm t אר־ דער שאדעז גרוים אנטאן 

 אג־ אזוי זױיגמר זאצ עם אויג נאניזאציע
m סיר חאצםען. yn, באמצצסען דארו̂נ 

 נאגצער, איזידאר ברוז־ער אױםצופאדערען
 אצם אםם pn pa אריינמחן נצייך זןוצ ער

r פון םענערזשער דדפענןראצ n. ,באארד
 װידער־ איינמנדנדנ איז ער וועצמן *ו

 דדפאינם פונ׳ם נעײארעז ערותהצם
 אצע םוז געײארען טסנעהײםע) pa באארר

 ארנא־ אנפאננ?! ז«צ ער אח צאפאצען,
n y j’ra o  n  in n ’ J פון o r a m באארד 

ן או  סע־ מיכםימ אנחנרע אצע אײנ׳אמצזגז ׳
 n םים פארבונרזז זייגען מאם םינפייטען,
י םים פאדהאנדצוננעז ̂נפוטענדע  סצאוס ו

o און אסאסיאײשאנס n ערװארםעםעז 
 אינ־ סצאוס דער pa סםרייק דזמענעראצ

דוםסרחג
די  ,190בא«צא זױיםער האט באארד ,
n  m פיז סראנע tn v e v ia םארװאצ־ די 

 חופארםםענםס םארמידענע n פון םער
 נעזוען איז װאס באארד, דדפאינם פונ׳ם

untm די em enn גאגצער׳ס ברודע־ פון 
pa iro n o rn a ,אפנעצענט זאצ אםם 

n מאגעז ביז ײערען n םםרייק דזמענעראצ 
פאחמדינגג איז

i n  pa. ,אז האפנונג o n םא־ וועם
 pa עצעםעגרמז אצע אז םענליך, כ«ן

פאספזד הארטאנײפ ז«צזנז כאארד רזמאינט
n  pa in n ארביים, וױכםימ חעכסס 

 םאכער קצאופ *tn פאר אי*ט ׳פטעחם ײאם
 טארבציעען יארק, גױ pa ארגאניזאציע

אייער, בײחט־ציך םיר,
.tn• ׳סלעוינגער, בענחש^טין

םרעז׳*.״ םעס. דד>. חבינםסר, דוד
רי־ און סשוירט קצאוא,  * n a p  a r a v n .

a^aaa^ a a a  bMMMUbA anMaa ,.• אוז גיו יוגיאן, סאכעד מזןר  סיםי. י
 םײ תחרלימןן מעמת? לזנזיטעז סיס״
ii'Dipptpp ?m סמג n p vn  m  \m 

it די ?hi #אארד3 o t m אין סיסואזױזג 
e אייאר y w r i ם גריים ב^ארד ר מי ^  ד

o גאיד איז אח גאוואחגן jn אימרמנעבעז 
און סארחאנדלוגג וױיםערזנ ®אר מנוואדע?

 אינ־ דעד מצד האנד?ונג סוםיגע דיזע
ססי א געמאכם גלייך חאט טערנעש$ונעל

a n m  a ■I —a a-aaa a aa.a a— aaa a aj». a JaJk.a aaaםיה סיםוא?ויע. אגנעוועתסאנגוער דער ?װ
M aa a M aib^ M abhbftAM O bM teab^ M  aaa a aa a aaa. a.aâ a,ױ עםוירחמענסײלאנע י  n  ta n i p  
* ju tnn  o n  pa tn a rao נעאױצחס־ם איז 

זיתר אבסאצום באדעכטינם  ,uno tvo
a a I  •ad&a bMbaabba b a h M a b a a teםון געגויחמן םיס אלע  ?F3tpn ,חאנדלוגג
a. aa m. a aa.a a bbaaM  M ^ a a te ia b M  a a aa aמ און ערלייכעםרוננ אוג־ ייד וווריחממיי

o טץרװארפען n אינ־ דער פון נא׳פצוס 
טעתעמאנעצ.

••
6 o n  ,norחןוט פעבמאר, טען i n 

 ספעשעצ a אפנצתאצםען בןוארד דדפאינם
 אינ־ איז באנצער י. בר. װעצכען ביי םינױנ̂ו

 נעחאצ־ זיינען tunn נעװארען. סמאצירם
n נ. •ותזידעגם םון געײארעז םעז r־ 

 נינ־ ^ און תנינםקי ד. םעק. j:« זי»«ר,
so, ערמנמר B :n ’tnro»nt פח i>a •tn- 

 ארויס־ םייצוױיז חאם װאס םעתעמאנעצ,
i איו געתאצפען n חרך ארבײמ רוםינצר 

in גע־ גיט איז גאנצער י. בר. װאם «ייט 
i טים װעז n .ױניאן

o ט1<דאסוצי האט 1מצעזינגע .1ב n 
̂ארד זעאינם1  איז עגדציו זואם םיט,1דזן ב

itrta«» װעצן 1סי און אװנוננ, אין יה1*י 
in קענען 1א*ינ o o m אויםנמאו־ אצע 

 אונזער tPPiaonaD צו •צענעו־ נײנמ
 צופונםם 1איה inpo’tiao צו אח ױניאן

n i ’a pa ̂מען  ס־1װי פענען צו טצנצאכ
 אינ־ n סײדינען1פא עהוענהאםם און זאם

 i« ^1כמםכע אונזעוז פון םעחןסען
 און ׳ן1נאנצע בר. ם1אםוצי1ג אויך האם

אצנ.01ע נעװאונ׳טען איהם
pa י. .1כ האט אננעםוגמײעחן זייז 
o אונםער׳פםו־אכען piaor נאנצער n 
 pa pna אציגס ניט ootp is אז םאסט,

iaoap'1 אםט .  a ,n,״ in  po op’r s i 
i הויפגזעכציר iip אינםערנעעאנעצ, n- 

 איינ־ איהם ה*כ?ן צא?אצם אצע וױיצ 1םא
in מםיםינ 'n «הצט.5ע־ is אויס- האט 

pn op'iisi 5•אזיטיײ piso’t״o, י1 אז 
*o'tps isoifn oan so’njsonaoonp 

 און סאזייטעם 5אצ tsnn תצט סיז ט1םי
o n װ 1םיsצts און אן חיעם םון iso’m 

 istna |5כצוםיתו־1דו |s״«oia איינינט1םא
 is איז אתיוי1 ציצ. וױסםמצן ט־ויסצז

rrtsjs m״o זױצינ to  pn isis,w tv, 
װאס בוחות און פעחינס״טעז srn אצצ
is .פאיםצנם

r  o in ’tn• po o n n  nצsזיננ^s 
isrnsuto j s : pa 1נאגצצ tsnn אױם־ 

m ans: tsousi םים •*a saisoo'nao 
^os .|se:seom אויך איז tsonrao 

tsiansi צו js .10 iSPiaiao סאד גינסא 
n ײיוױצינצ® soo:n װאס iao oan is 

i n ם1צײסםז5ג ױגיאן i n  T»n םון צייט 
io. ׳ס15נאנצ nistsnoa״.o

 אצם isotpp’its נאנ^׳ם •io םים
isrn אצ15נצנ s:so פון naao o i'a rn,

isousi in 1אצינ ױניאן די האט m נאו־
m סאצ isria  .inuantpno אייגנזד איז 

inaitsi istntsjja ra  runs’ & v o v 
pa isooa• pn אצצוײננ otsu 1אצינ 

*isoin  tyesi r ’oaosoo'D pa *noo 
in n ’s אצstsousua s 15ג5«צ, n  *pn 

.tsotpt iat'0 nisotp
pa בױם צוזאנתנחאננ n סאסיציזא־ 
la m איו ,15נ5■צ ציאנס ans: tsonsi 

o םיםינג o'laoisrtraar ר5אצנעם״: n

ו ו ט י י ז ■45 1 םארםש, 932)»■-s y j V
la־17 n o so  iso נאך נצייך i n סײם1א 

o:s” io  pa .י1 ה»צ i a r־so ’ ^ is ro זיי־ 
o: 5אצ נען n  opa«s«a pa tsotps כתײ 
iso האצ s: ottos: oan iso  ta p ita־ 

n  tso ,צװייסע soopbj .אצצ האצ n,־ 
:iso sts i is םיט :o n s o i’ a is o ia o rs 

pa ויך o isn s:tv סאנייסנחע־וננ םיט 
D י1 צו n s i װאם isn n סיםיננ ביים :s־ 

istts: is:וזאצםעו n 't i s : i n  n  • is ia tts 
o : n 't n■ ע5מצ pponon .pso j: ,15זי s 

i n ' t 'a 15ס»צ, :o : 't f r n  is r n : s o  .:s 
o , n a n. ,0 נינםא'nt i s o n s»־t n־ ' 

is צױױי, צ. pa דעגם r n s : s o צא־ םון 
.1 ?אצ

t i אצע s n n:  ציײ5אויםנ istts: is״
i כצ:ט n s '  ,isoipn p a אויוי pn •ממיי 

:is, םאצען5נ a 1ביצ ia o םמערצייט, די 
o םון n 1םי װאס tpo iatnp  is:sp םון 

n s t: ta םאצ אין סתים בעצי :in װעצען 
^ז :יט זיך באציימענם  isos: צו םאסיציו

. sib 15נעיע־־ג א ױי i: a o n n 't t* 
o :n 't ׳t5צtsיננŝ אין הצט t״s i s i  t
p ia o r ,באטאנט ta באמציסצ אננעכען

t'a  o s 'v tf$ ts i pa 1: :ים :.u sי -i s r o 
a םון ביינמר1א — צייטע r■ װאם t:  is״

i םיט באהאנט :וס n אין 5:צא i ” io 
iso און 'n t י1 װי אויך oאצsב»םיi a r  o- 
isb 1 אויןי t:taצײן, י istto ,םון :צײך 

is t 'i: s : ia o :טא tvopa ts::ao:a ,ia 
 ־s•צ אציא:ם1סן«ביצי sאצ ta 1צסע5םיטה

:i n  po i s ױ:יאז pa »םי־ וײ צ5צי5ס 
is 1 5צ5:א:צי u to 'n s o v D5אצ| s :o in־ 

in ט1פי s t t 1 שאצנרייר,1ע ta 'ttaאצ1 אס 
a p 't ::תו  ta חצום׳ען ײאס 5אצ צו װא

is זײ t : ta  |s :sp וחנן ױ:יאן .is r ta o
•o :n 't s i ׳ס15י::1מצע n n, אזוי 

o די זוי :וט s in י1 םון so 'ta n n : a־: 
n־>is m  , in 'B  so :tp אצisot:s:o»ta s 

:m an s םיט is r n a n ::סאױיםנממ pa 
.15אפצאדיסםע:ט sצא::

i n »שא io  p a o is ro. ײםאן,1ם po 
p is o rn t p a  tnap האט ta i מצא-511םא 

a is: 5רעזאצוצי, pa 150צ5ײ t” הײ־ 
iso 15:5םאביציו*צי*:ם־«צ »צע :ום Tie 
i n |צ-5ה צו יך1 15םציכט1ם* און ױ:יא 
isc כחות *־י־ע םיט in rv o  i i t i די 

i s :s ‘,b s : 'ta i די טאן םים סיי m a־ 
isD 1 םים טײ און ײם01:יו«ציא:ס־» arי 

:i»D iso :« :'o  s i'O 't׳P” io o  i.
epm: «יז רעזצלוציע (די y נ־ »ן י1אוי* 

i p ניםער). דעם »ין «צ*ץ
i n אויר האם םיםיגנ iso t:s::a םאצ־ 

:n : s י1 צו גא:ריםו:נ o m־:iBP''TOD
p a  r i: s o s,: א:נאטו־אכם o n אונ־ 

s 's a t ':a : ia  is o o p t r  is t, די o : 'a r n 
iso a o  o n i  i n  po n a a o םון ױ:יאן 

ױ : 'p ia, 15 אתים איז:« a  paאצ »it״p 
ia |8צעב בעסערען א 1םא o  p a איינמםע־ 
s ױ:יאן צצן r  o s n  ' i  pa  is :: t:: 'ia o■ 

is b, צייט,18פצאױדנמו די ,1םי סאשציםען 
o םיטװאר, םיטי:^ a סיי פאתאםצצט n 

7!o n  ia o  ,la tio so  iso םא־ צו צװעס

ססױיה דרעם פשילדרען איכער׳ו אינערנליס «ן
גרינבערג. חערי פון

91 ר^ן^ר ן(ןו(זת«\«ץך1

 ױניאן, םאכערס דרעס גמזיאדדעז די
 װאר־ וױיםם איהר װי האם, ,91 ?אקאל

 א דורכגעםאכם צוריק ?אנג ניט עײנאיך,
 סטרײק דער סרײד. גאנצען איז םםרײס

 און םעג עט?יכע בצויז געדויערט האם
רעזויצםאטעז. גוםע םאנכע געבראכם האם

 םון םמרײק דעם גערוםען האבען םיר
 דעם דינםטאנ, דרעס־םאכער ממיאדרענס די
 די װאס םאג זעצבעז חגם םעברואר, טעז16

 גענעראיל־ איז ארויס זײנען םאכער דרעם
 שעאער, אונזערע איז סאמערס די סטרײס.
 ,10 אאלאל םון טיםנצידער דינען וחנאמנ
 אאדTםי די םיט צוזאםען ארונטער זײנעז

 אפ־ געהאאםעז פיא האבעז און אפערײטארס
שענער. די צושטעאען

 צו נעותן איז םטרייק םון צוחגק דער
 מוין האבעז װאם באלעבאטים די צװיגנעז
ױ דער םיט אגריםענםס געהאט םריהער  י

 אר־ און אגריטענט דעם באױיעז צו ניאץ,
 װי ^זעיער גיט־ױניאן םי? אזוי גאניזייעז

םעגאיך.
 םראץ אז באריכםעז, קענען טיר נו,

 םינאנציע? געוועז זיינעז טיד װאס דעם,
 אר־ אוזער האט י?אגע געדריקםער א אין

 צוםרײ גאגץ געבראכם אאנעםיין, אין בײט,
 רעזוצ־ איצם רעזוצםאטען. דענעםעאענדע

 בא־ סיר האבעז סמרייק, דעם םון טאם
 באאעבאםים די םים אנריםענם דעם נײט
 ױניאניזירט האבעז ױגיאז^מנאער, די םון
 און שעסער ניכדיוניאן צאהל היבשע א

 םון באדעגונגזס די דארם גוארבעסערט
ארבײםער. די

 כםעט סםרייק דעם דורך האט 91 ?אקא?
 םיםג?ײ איחרע םון צאחיצ די םארטא**?ט

ר אצע איז האבעז םיר דער, ע ^ אן־  ױני
עםונדינע 42 -טאגינע,5 די איענעשסעצם

 גע־ םא? אנדערהאצבען ארבײםכדזואך,
 ױם געתצ?יכע 3 אווערםיים, פאר צאה?ט
 א און געצאהצס, םו? םים יאהר א םובים

 אר־ םי?ע םיז שכירות די אױ*» העכערונג
 10 צזוישעז באטראםעז האט װאס בײםער

 באדיגטנ־ דאזיגע די ®ראצעג̂כ 20 און
 םען װען וױכםיג איבזןרהויאם זיעען נען

 די אין באזײנגונגען n םים עם םארג?ײכט
i ױגיאן ניס m r, דרעס םשיצדרען די װאו 

 שםוגדען 54 ביז 50 פון ארבײסעז מאכער
 װען צופרידעז זיעען ארבײםער שםיס און
 דא־ 14 ביז 7.50 םון פארדינען קענעז זײ

װאך. א ?אר
 גים־ עמ?יכע געב?יבען נאך זײנעז עס
 םםריײ די און סםוײיק אין שעפער ױניאן
 םון שםיצע םו?ע די סריגען װעיצען תער•

 געסעםעצ־ די אין ברידער־ארבײכמר זייערע
 מעמבערס די אז האפעז םיר שעיער. םע
ױ באגרייםען ות?ען ?אסא?ס אונזערע םון  ו

 ארגאנײ די םארםצוזעצען איז עס װיכםיג
 אונז הע?םעז װע?עז איז ארבײם זאציאגם

 וחגצען זיי װאס אצץ סים אצייז זיך און
קענען.

 נאכמן אין אױםדזײקעז דא װי? איך
 דאנק־ אויפריכבזעע אונזער 91 צאקא? פון

ױניאן .וױםענם דער צו בארקיים
מ ?יג״,  אין מהא?םעז םי? אונז האם װע?

 בא־ ?ינ זײ האם באר גים ערפאאט אוגזעך
 העצםעז צו סײדי שוועםכמר שםיםם

 אויך אונז האם נאר ארבײכ^ דער אין אונז
 איב- דא איז עם םינאגצחג^ געשטיצם םי?
 אינ־ די וואס דאם אז דערםאנען, צו ריג

 אוגזער אינדארסירט האם טערנעשאנע?
 םאראצע שםארקע א געהאט האם סםרייק

 הענד אתזערע נעשםארקם האס איז װירקוגנ
̂. דעם איז קאט

 םאר סתנפטעז אײגענע אונזערע ביאיזירעז
 מאםוי, אונםארםײד?ימגז סוםעגדעז דעם

 צו גדוס ברידער?יכען אונזער שיסעז צו
 אויזי פאדערען םיד און סםרימןער דרעס די

 אונזערע און שאפ־םשערצײס אונזערע א?ע
 םעגציכע אאע זײ געבעז צו בכ?א טעטבערם

 אנדערע דודך און פיתעטעז דורך היאןי,
 םענציך טאמן צו כדי היאןי, םון װעגעז

 דרעסםאכער די םאר זינ ענמשידענער אן אז
שגעאער.״ װאס סוםען זאצ

**
 האאט ?אקאאס די בײ רעםערענדום דער

 חאבען װאס ?אקא?ס די ענןײגען. בײם זיך
 סטרייק״סעקס חגם איבער נעשטיםט שויז
 דיערע אז אונז, באריכפמז דא?אר, 15 פיז

 באנייסםע־ גרויס סים האבען םעםבערס
 רעם גוםגעחייסעז איעשטיםיג א?ע רונג

 זיך וועם רעםעחננדום דער םעקם. םטרײק
עס שאיםען. טענ פאר סוםענדע די איז

 אז םםק, םינדםםער דער נים אצינד איז
 וחד גוםגעהייםעז װעם םעתס סםרייק דער
 הא־ םעםבערם די ?אקא?ס. א?ע איז רעז
 זייער מנזןונט גע?עגעגהיים יעדער בײ בעז

 דאר- ?ייט ױניאן טםע װי — ריכטיג ווארט
 אױסנעארבײם ותרען אציגד זאגען. פען
 פא• אויר האס ױניאז די פאדערומעז, די

 אגרײ נעססםעז צום שטע?עז צו דערונגעז
םענט.

איבערצייגונג, זיכערע אונזער איז עס
 אין וועאעז ױניאן דער םון •?עגער א?ע אז
 ערפאצג• מאגאסען און װאכען סוםעגדע די

ײ םיי אז און ווערען דורכגעםירט רייך  נ
 האםף, א םון םא? איז סיי לאנםעחננצען,

ױ פונתם סיר וחגאען  אםא?יגע די אין ו
 צו גענונ שםארק זײן קאםםען, היסםארישע

 םארםיידי־ כוחות פאראיעיגמע םיט סענען
̂י פאזיציעס אונזערע נעז  װירדיגען א אוי

אופן.
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פילאדעלפיער m פארטשרים נוטער
שעפער דרעס

. רייזבערנ. עלײעם וױים־&רעזידענם פון .

re v s ארנאניזירעז *ו קאםפיי! דער 
 פילא־ אין אינדוסםרי חייסם אוז דרזנם די

 בלויז נעװארעז אננעהויבען איז רעלפיע
*וין םיר חאבען םאנאם אייז םים

 װי םעהר דזנדנרייכונמן פארזױימגעז צו
m מיד a n ■םראץ צרווארטעט *jmv rr 

r מננון e  Dim װי באנענענט, האמן — 
 אונ־ וזאס *עפער, ךי אין ארבײס וזײנינ

a מר n מפראנעז ײד ארנאגיזיחמ *ום 
םרייד. נאנמז אין אפדוןי נינםםינען א

a rt T in לעצטען D«:tp מז * סיר, ו
 דער ליפלעםם אח *אלנױסיננען יירך

t ממם «ון ארבייםעו־ די גרייכם n r נרוײ 
D און מייסט םען im »איז *א *oye. די 

 אונזער פוז אנ*םחמנוננעז אונעדסידצימ
 ram* זײער fm קאםיםע ארנאניזי״צאן

תז ארבייפ בי  חד ברענמן ױניאן, די אױ«ו
 אריינ־ נעלונמז אונז איז עם זולםאנתן.

 א בלויז ניט ױניאן דער אין צונעםען
 נאר ,*־דלינסים איעמלג« . «*< חיב׳מ

*r ן גרויעז נאנמ» *t t o• אר• די 
 אין דרעם־*א* גרעםםען דעם םוז בייםער

 *װײ ביז בא*עפסינס װעלמר פילאחנלפיע.
m לייכת, חונדעדס * i אננע• אצצ זיד 
 דאדנער דער ױניאן. חןר אז *י*סעז

 אר־ די פאר ביײצפיל אלם איצם דינם *אפ
 נאכ־ *עפער, אנדעחנ אלע 'פיז כייסער
*ונ*ז.
ira *ותת די ותן ra םאכען נע׳שריבען 

 םיםיננ םאם tun פאר פארבערייטוננען םיר
 ־םען25 פאר׳ן מרופעז ווערם ױעאכער

 אצע פו; אינםםיםום, צייבאר *ין סעברואר -
 אזוי־ םיי און לייט ױניאז סיי םאמר, חתס •

 ױגיאן. חס־ *ו גים נאף נאצאננמז וואס נע
יאר־ גױ די 4« אסרזו• גרייסארסינער רער

ר . » w m םון סםרייידרו* אוים׳ן סאמר 
 פאר*סארפם האס אינ«ת«*#ג«ל דש־ ׳

o n מנםו- רעם פאגנרעסערט און סיס 
 פאטיםע. ארגאניזיײפאן אוגזער פון זיאזס

a t די וחנן ג*ג א פארנײ ניט מוזם p-* 
 .זאלעז נרופעז אין מטיילט לייע םיטע

 חן־ *ום מעפער נא*םים«ע באזוכען ניט
 אנ־ זיף ארנייטער ד«׳ אגיםיחוו איז חס

dbd ru ױגיאן. ־urr in 1««ו*ליס o זיײ 
 צו נמצוואוננען קא«ױסע־ל״ט אונזעחו 4נ«
*ta n םוגדען־ אפעך׳פעפער ױ ארוס* 

 קוםען ארגײםמר די ביז ויארכמן און לאע
 זײ םיס \divp צו אום סאבריק סין ארוים
 די ארביינמן *עאר די איו מייל 1רי<חנ

 *טונדעז, לאגנמ אונגעהייער בןל־עלאכות
 אין אזיינער 9 ביז — •יעמר סאגמ אין

אווענד.

 זעהר א אויך האט טעטינקייט דאזינע די
 רי איז ארנײםער די אויןי װירסוננ גוסע

 םים גאציהוננעז זייערע 1אי *עפער ױניאן
 און *רייזען, סעטלען גײם באלעבאםים, די

 *אפ־ אנחנרע ירענען סארהאנדלען בײם
םראנען.

 ארנא־ אן אננעסםעלם האט ױניאן די
 טאקס ברודער קאםערם, די םאר נײזזנר

 סענען דרעם־קאטערם די וועםען םעלמר,
 ארבייט ארגאניזאציאנם די נונג זיתר

 םיט אן אי«ט נעהט האטעוט די צװישען
 la זיך *ליםען קאטערם און איםפעט םולען

an idלעצטע די אין טענליך. ױניאן ־ 
 אין םיםנלידזנר צאחל די איז וואכען צוױי

נעווארען. פארםאפעלם ברענם* קאםערם
אזא: לאנע די איצט איז סורמז איז

 פאל*םעג־ *וין זיעעז פרעםערם דרעם די
 -KP די ;71 לאסאל איז ארנאניזירם דינ

 םעםבערם אלע כםעם *וין זיינען נתרם
 כםדר־ דעם סיט ;ױניאן • דער םון

 םון ױניאז דער אין ארײג*טדאםעז דינען
ת פוז ארבייםער די ת  דרעם־ איז פאכען אנ

T n o, זואתםט *in און כח דער אויפהער 
 ב*ארד. דדפאינם אונזער םיז איינםלום

 אינ־ במארד דזעאינט קלאוק נײע די
םטאלירם.

 זיך האט t־'io סלאוס 1אי םעיאן דער
 זײנען *עפער אונזערע איז אגנעהויבען

ביזי. ציםליך

פיהרער ױ פװ לה5ר ױ
̂•לום ״״ >6 «ײ• •ון (

 די םאדבײלאזעז און א§שטעלען זיך דארש
םארשירענדע.

 ארץ עיצעוױיטעדם די אין און קארם וײ
 זאל און סמעבם, פון געםיהרט םאבװייס,

ארען. צו אנהײבען עס זיי
̂יכער «ז  .םיט *אסירם האט םאל עהנ

םיא. איז םריהער יאהר זמליכע םייצאד̂ע
 םיה־ די אז מם? באוױיזט ז^ע װאס )

 םיליטאנט, אגרעסױו, זייז ניט סעגען דער
 זײנען םאסעז נרױםע די * ױען סעםםעריש,

 אין אז אםת, איז עס אױב און ניט. עס
 ארביי־ די האבען יאהר צעהן לעצטע %'

 גרויםע קײן געםיהרט נים נמר־זפיהרער
 אז דעראאזען, זאגאי חאבען און קעםםצ,

 ענײדען באסעס די זא^עז םעצזן םילע אין
 דאם איז ארבײמער, די םון וױידז^עס די

 זײנעז זײ וױײצ דערםאר, גע\וען ניט אבער
 נאר באםעס, די סים שותםים געווארען

 םאר^טאנען, נום ומהר חאבעז ?ײ וױיצ
דער וואצט אנדערש, האנדלעז זײ וחנן אז

̂אדעלםיער די  דדצאעם קיצאוס םי
 א&געהאצ- צוריק אאנג ניט האם באארד

 ־20 דעם שבת, ̂עצטען און װאהצען טעז
̂םע נײע די זײנעז םעבדואר, מען  ערװעה

̂עז די םון באארדס עסזעקוטיװ  און *אקא
 אינ- באארד דזעאינט דער צו דעאעגאטעז

̂י־ א בײ געװארעז סטאצירט  נעםייגמאםט
 םון זאצ גרויסעז איז םארזאםצונג כער

 דאםסקי, ברודער אינסםיטום״ ״צײבאר
 דער םוז םיהרער עצטסכמ די םון אײגער
 כבוד דער געװארעז צוגעטײצט איז ױגיאן,

 ברידער די און םארזאםצוננ די םיהחגן צו
 זיי־ רוביז סעםױעצ ixk קארפ בענדזשאםיז

 טשער־ אצס געװארען ערװעהצט װידער געז
 דזשאינם דער םון סעקרעטאר און םאן

באארד.
 ער־ זײגעז בעאםםע די װי באכדעם

 שרייבער דזגם סזגז האט געװארעז װעהצם
 אינס־ צום איבערגעגעבען שורות די םון

 דזשארדזש ברודער עתועהצטע. די טאצירעז
 עטציכע אוז בעאםטער, אגדער אן רוביה

 דזשאיגט םריהערדיגער דער םון מעםבערם
 געװארען אויםגעםאדערט זײנעז באאיה

 צר־ אצע זיד האבעז זײ און רײדעז צו
 ארביים די םארטצוזעצעז גוײיט סצעהרט

 דער ױניאן. דער םיז נוצעז דעם םאר
 דער צו געטדיישאםט םוצער םון גײסמ

 בא־ םאצ אצע האט װאם איגטערנעשאנעצ
 םײ אונזערע שון םארזאםצונג די הערשט

 בא־ אויך האט םאכער, קצאוק צאדעצפיער
 רעד־ אצע כםעט םיםינג דעם הע^זט

 דרעס יארקער נױ דעם דערטאנט האבעז נער
 די געצויבט האבען און טטרייס םאכער

 אינטערנעשאנעצ דעד סיז םיהדערשאםם
 דעם געגעז שטעצונג םוםינע איהר םאר

 ױגיאן די י1אוי באצעבאטים די פון אנגריף
 מא־ דרעס יארק נױ די םון סטאנדארדם

 וױי־ שנײדען צו םארזוך זייער איז כער
דזשעם.

 וױ טרויעריגערער םיצ א געװען רעזוצטאט
 געהאנדעלט האבעז זײ װען געווען איז ער

•יפצאםאטיש.
 די זינען איז האבעז נאר דארױ םען

 סאמפאני־ םארשײדענע די םון אנשיקעניש
 אר־ םילע ׳פיצע גאר װעלכע נייז ױניאגם,
 מען םאנגען. געלאזט זיך האבען בײטער

 שטאר״ דעם אן אױך םארגעםען נים טאר
 דער נאך באסעס די םרץ האמפײז קען

 איז װאס אפעדשאפ, דעם םאר םצחמה
 םאר־ די געגעז און געװאחגז, אנגעפיהרט

 די װאס וױיחשעם, הויכע העצטניסמעסיג
 די אין םארדינט האבען ארבײםער

 נעםען דארף מען און טצחמה־יאהרען,
 רענס־עגד־םײל דער דאם אנבאםראבט, אין

 אזוי זיך געםיהצט גארגימ האט אצײן
 און םויא־ עםציכע די װי קאםםם־צוסטיג,

 עס און געװאלט, עם װאלטען פען־המצדעז
 שטע־ די באגרײםעז צו לײבם זײז װעם
 גאםפערס׳ן. נאך ל. אװ ם. א. דער םון צונג

 אוםשטענ־ די וױ שםעלוגג אזא האט זי
 צעהן צעצטע די םון צײם די אוז דעז

ערלויבט. עס האבעז יאהי

י זי <1932It D 4 ►טארטש, (

̂ן כאםטאנער פװ ק̂מפס־פל
האלפערן. י. וױיס־פרעםידענט פון

 די אײך שרײבען צו צוםרידעז בין איך
 םון לעזער די אז װיםענדיג שורות עטליכע

 םאר־ זיכער זײנען ״גערעכטינקײט״ דער
 סטרײס דעם װעגען װיסען צו אינטערעסירט

אן. דא םיהרען טיר װאם
 אונ־ װעגעז װערטער פאר א צוערשט

 םא־ עטציכע םיט םארבארײטונגען. זערע
 זײער געװעז לאגע די דא איז צוריס גאטען

 םיט- אקםיװע אוגזערע אםילו יגום גיט
 גידערגעשצא־ געםיהלט זיך האבעז נלידער

 רי האם וױיסט, איהר ׳ווי באםטאן, גען.
 םון געליטען םעהר יאהר עטציכע לעצטע

 עס וועצכע װי טגפה, האםוגיסםישער דער
 אן אין ארגאגיזאצימס אוגזערע פון איז

 םיצ ניט כאטש #חברה די שטאם. אגדער
 זײ װאס אלץ געטאן האבען צאהל, אין

 ארבײ־ די צעטוםלען צו געהעגט, האבעז
ױגיאן. די פארםיאום׳ען און טער

 גענױ זיך םיר זזאבען זאך ערשטע די
 אייג־ שענדליכען זײער באקעםםע! םען

 האבען םיר ארבײםער. די אויח םלום
 ליםלעמס, םארשפרײט כדטינגען, געהאצטען

 דערהויבען צו געלוגגען אונז איז עס און
 אויס־ די און ארבײטער די פון םאראצ די

 ער־ אן דורכםיהרעז סענען צו זיכטען
סםרײק. םאצגרייכען

 האבען םארבערײטונגען אצע די גאך
 גרוי־ א בײ טאכער דרעס און סלאופ די

 ־23 דעם אװענד, דינסםאג םיטינג סען
 צו באשלאםען אײנשטיםיג םעברואר, טעז

 אײנער געװען איז עס סטרײפ. א רוםעז
 פרויען די װאס םיטימען, שעהנםטע די פון

 איז עס װעז האבעז ארבײמער קלײדער
שטאט. אין tn אפגעהאלםען
 םון ארגאנײזער םעסגרײדי, ם. עדװארד

 םאדיאטרי, ט. דזשײםם ל״ אװ ם. א. דער
 םע־ םאסאטשוזעטס דער םון פרעזידענט
 ראנטאול, לואיס צײבאר, אװ דעריישאן

 א איז ציג״ו ױניאן טרײד ״װיםעגם דער שון
 אד־ האבען פיהרער ױניאן אנדערע צאהצ

 זײער םארזיכערט אוץ םיםינג דעם יעסירם
שםיצע.

 טעז24 דעם םיטיואך, םארגען, אויף
 גע־ גערוםען סטוײיס דער איז פעבדואר,

 ארביײ רי םון אפרוף דער און װארעז
 עס װאונדערבארער. א געװען איז טער

 הונ־ 25 ארום סטרייק אין ארוגטער זײגעז
 איז דאם שעפער. 60 פון ארבײטער דערט

 באס־ די םון בענעראל־סטרייק ערשטער דער
 די אין ארבײטער םרויערסצײדער טאנער
יאתר. 15 לעצטע

 איז געשריבען װערען שורות די װען
 אנטװיסעלט און אלט װאך א סטרײה דער
 םיצע םוץ ארבײםער ראש. זײער זיך

נע־ ניט מאל קײן האבען װעצכע שעםער,

 אזוי־ ױניאן, דער םים אגריסענט קײן האט
 ״טײטעלם״ ״סעםחױס־פאדעםטסי״, װי גע

 אגגעשלאםעז זיך זזאבען אזוינע נאך אח
 צװײ םטרײקער. די םון רײהעז די אז

 אויםגעציײ אן הערשט םטרײהער די שעז
 אנט־ זײגען ארבײםער די שםיםונג. כענטע

 וועצכע באסעס היגע די געגען ריםטעט
 םים םארהאגדצען צו אנםזאגט זיך האבעז

 אגריםענם דעם באנייען אדער ױניאן דער
 םען17 דעם אויםגעגאנגען איז וועצכער

םעברואר.
 באווענונג ארבײטער היגע גאגצע די

 כתגציכסיײ אצע םיט סטרייק דעם שםיצם
 צרות. םיר האבעז פאציצײ דער םיז טען.

 גראב. דיער םםרײקערס די באהאנדצען זײ
 םטרײק םון טעג 5 ערשטע די אין מוין

 ארעס־ פיסעטס אונזערע פון 36 זײנען
 אוגזערע װאם דעם טראץ געװארען, םירם

 און םרידציר זיך פארהאלםען סטרײקערס
געזעץ. םון ראהםען די איז

 בא־ דעם װעגען שוין זיך האבען םיר
 אבער האםישיאנער, פאליס םאר׳ן סלאגט

 דערוױיצ גאך איז םאריצײכעטרוגג סײז
נישטא.

 זײנען באסעס די אנבאלאגגט וואס
 װי אײנגעשפארם אלץ דערװײל גאך זײ

 איגנארירם האבעז זײ װעז סםרײק, םאר׳ז
 גאלא־ עקםינג־םעיאר םון אײנצאדוגג די

סאג־ א צו זיך צוזאםענסוםזןן צום גהער

.1932 ,17 םעב. יארק, גױ
 סלאות־ די םון טשערלײםע די ״טיר,

 פארזאםעלט יארס, נױ גרעיטער פון שעפער
 טען17 דעם םיטװאך, האל, ברייענט אין

 די אױסנעהערט האבען ,1932 םעברואר,
 אינ־ אונזער םון םיהרער די םון באריכטעז

 באארד דזשאינם דעם און טערנעשאנעצ
 מאביציזא־ די איבער ױניאן, םאכער קלאוס
 אונטערנומעז! ווערעז װאכז פלענער ציאנס

 אונזער און ױניאן אוגזער כדי־צוצוגרייםעז
 אונםארםייד־ סוםענדעז םאר׳ן מעםבערשיפ

 דעם םאד שטעהט אונז װאם סאםף, ציכען
 װאם ק*מו* א איז עס זוםער. קוסענדעז

 װי־ םיר וױיצ דערםאר, אונםארםיידאיך איז
 צושטאנד צום סוןי א סאכעז ענדליך צעז
 אונזער איז דעםאראציזאציע און כאאס םון

 אז דערצו, געבראכם האם װאס אינדוסטריע
 םא־ ארום נעהעז םאכער סלאוק םויזענטער

אר־ װאם די און ;ארבייטםצאז לאנג נאטען

 זיתרע אויםגצייכען פרובירען און םערענץ
 האיצםען זיי ױגיאן. דער םיט םכסוכים

 זײ אז סצאגאז, זײער בײ אצץ נאך זיך
םארהאנדצען. צו װאם נים האבעז
 באצעבאםים די םון האצטונג דאזינע די

 סםרייפערם די םון םוםה דעם אבער האם
 כדנדעםסזג דאס אויזי אפגעשוואכט גים
 ווזד כדר א? נעװאוסם, םריהער האבען םיר
 בא־ די םים אויםקעםםען םוזען עם צען

 אר־ די איז לײ\ פיקעם אוים׳ן צעבאםים
 נים םאכם דעם, םאר גרייט זיינען בײםעד

גזנחיערעז. גים זאצ דאס צאנג װי אויס
 די אז דערםאנען, צו איבעוײנ איז עם

 אצץ םועז יוניאךב^ער קאםוניסטישע
 באםעם אוגזערע העצפען צו סזגנען זײ װאס
 זײ האבען עוצם, דעם פארםוםצעז צום

o .םםרייק״ א גערוםען אויך n זעצבען 
 ארוג־ זײגעז ארבײםער אונזערע ותן טאג

 גע־ נים גאר אבער זײ האם דאם טער.
 צע־ א םון םאחזיםעז צו כדי האיצפען.

 אונזערע אננעזאנם םיר האבעז םי^ניש
 םים׳ן ארעם־בעגדער צומראגען םיקעמס

 אװ םעדעוײישאז ״אםעריסאן אויםשריםם
צײבאר״.
 נייעם אריעגעבראכם האם םםרייק דער

 אײ צאקאצעז, באסםאנער די אין צעבעז
 איםאציזד דער ,80 צאקאצ אין בערהויפם

 גאנצען אק איז וועצמגר צאסאצ, נישער
 אינערציכען אן פון דעםאראציזירם געווען
 םאר־ איצם זיעעז רײען זייערע קאםו*.

 און םאראביםא ברידער די איז אייגיגם
 אסםיווע אגדערע די םים צוזאכמז ססאצא

 םאר ארבײם חצק זייער טוען םיםגאידער
 דער־ צו גויםיג נים איז עס ױניאן. דער

 הוײי־ םיציפ וױיס־פרעזידעגם אז םאנען
סטוײיק. פאר׳ן םעגציך װאם אצץ םום םער

 ארביײ צו געצװאונגעז זײנען יא, בײםען
 באדימונגען, םיזעראבעצע אוגטזגר םעז

 אויןז כסדר טוײיקן באצעבאטים די ותצכע
ארױםצוױנגעז. זײ

 םון באריכם דעם אויך ״אויסהעדענדינ
 פינםטערע די באצוג איז םירער אונזערע
 וועצכע באצעבאטי̂נ אוגזערע םון םצענער

 שקלא־ אםאצימ די אײנפיחנן צוריק װיצעז
 אונ־ איז ארבײם שםיק םון סיםםעם פישע

 םאבעז די צוועק וחנצכעז םאר םרייד, זער
̂וג יעדען  פרעסע דער איז סטײטםעגםם ט

 שעדציכע א אז אצגעםיין איז פיהרעז און
 איז ױניאז. אונזער געגען פיאפאנאנוע

 אראםצװואר־ זײ זוכען פראפאגאנדע זייער
 איצםיגע די םאר זיך םון שוצד די פען

 און םרייד אונזער אין צושטענדע טרויערעע
 ױגיאן. דער אויױ ארויםצײנעז עס וױצעז
 גאנצער זייער םון ציל אםת׳ער דער אבער

̂י־אפאגאנדע דעםא׳ ארײנצוברענגעז איז, פ

ױ פון םיםענ סשערםען כײם אננמוםען רעמלוציע שעפער סל«וס
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 PM רא*יזאציע
פצאוק די פון

 םוזוות די אין
נז ־,up אזוי און  קלאןק דער אץ אמיחנמן אוו נײעס*ו

w פון ימיאן מ&כעו ibd
י. ץץ. ג. ר. .H \\ײגז*פר<ןגיד<זו* קירזשנער, א. פיז

 פארשםע־י זשם *ין באױמן צייכםער קעגעז
w חעגחמ p.

i ראדימד r v n v ,נממרליים די םיר 
m די »ן  pmfe,ײ ־  וזיינ־ אזנתר נ

 וחד באלעבאסים די אז פארזאסצוע, םימר
?if פארםירעריזזער דחנד סימ jiu itB inB 

n איז אונז פאר אאנארןן. נים אמז 
n פ׳צאר,  m דיזען פאר מוא־ינע איינצימ 

u a n m* אין אוסםאראגםװארטאיכקייט פון 
«ז םױיד, אוגמר  זיי בא^נכאםי^ די ייג
מן ײ jr ־ז r ijn  n  m צמפאיסעערן זואס 
ײ ר אינסײי ײ י י ו  ארוים װארםען ײיז ״
ra rn תא־ חנד אין ;גאם איז ארב״מר 

im מר m t  a r t םוועם נית םאג־םעגציך זיי 
 זיי וועאכע ײיד ״אאמם״ מדדום אח

 סםאנדארדס ייניאן די כםרר אתםיתדאמנן
 נעמז רערגדם אימיוסםרת, אוגזער פון
 פענ־ -די ארביינמר אונתחנ און צו זיי

 1« אעבעז א םאמן ימנען צו איכקיים
i r n ,בא־ זיי ;אראמ גיםעחנר מוחנרער 

מז  באדינגוגנען, יוניאן די פיז אונז רוי
 דער־ האבען םאכער ק$אוס םיר וחנלמ

 1אי tPt»Kp ביטערע צאנגן, תרך װארמן
יאהרען. אזויפיא פון פארצויפ

.mגוםצוהייסען דעדיבער, באפלימן ־ 
v•* םאביאיזאזױאנם אאא a r ר אמזער פון  י

 אונז פאר אװזמט חײנם וײמנן ײאס גיאן,
 פארםאיכםען כדר נעוואחןן. פארגעאייגט

ױ אלא ייך.  אונזער זחנאאזנן w אייגער, ו
 אויס־ אלע אראאצגרייך דורכפיחחנן יוניאן

ר אונזער אסונת פלמןר נעארבייםע  י
 ענערניטען אן אאר פ*ענ«ר די סי« :ניאן

 חײנטי• דעם תרך פאסאײן אתאיןאציאנם
 פצענער די װי נום אזוי םיזאן, סאריגג מן

Iran װאם i םינאנציע־ םאר אונםערנוםעז 
»ר6נע5א און אער  םים׳ן םאביאיזאית יי

it  wmv '(שטארה ױניאן אונזער םאמ 
ױ און  tjrjjrp iv פארמרייםמט נעחעדיג ו

 װירקזאמען א באאעבאםים אונזערע נזנמז
קאםזי. קונמנדען דקם אין וױדער׳אטאנד

װיאען, ענמױימנער אונזער איז ״עם
 דער צו צוםרעטעז זאםארם זאאען סיר אז

 הייג־ אאע צעבען אין דזרמיאיזורןן ארביי׳̂נ
 *נ־ :נעם׳ציך אלענער, פארמאייגם׳נ סי<«

 אדנאניזאציאנם־ וױרסזאםען א צופיהרען
 אאר־ א אלם 4םיי* םאריע דימן דריימ,

 אויס־ םםרייי); קונמנדען פאר׳ן בארײםומ
 נא־ די צו פאחנרונמן אוגתרע ארכײגתז
 זיר IVDU w אױך און (*נאםי^

m w r ותל־ פאגד, סםרייק נויםינען חש 
 רורכ־ אויןי אםוניציע אונזער pn ותם מר

 פאחנרוגנען גערעכטע אמזערע צופירען
a אין n סוסענדען lo w. דיזען פאר 

r צוחנק e  tn m n םעכד אונזעחז אויוי 
iru איז זאצזו זיי מרס, v e ip  o n רעפע־ 

 תיוזד וחגלען לאסאינם זײ װאס רעגווג^
 פאר איעשםיפיג שסיסען דורכםימרעז, ליך
jdmo דאצאר 45 ®ון גוםדזייסונג דאד

rm rm  \tm ויים סרר: זאגען •יחנד 
̂ע אין זנגעתיש איז סוםמ ארויםםחד א

וױכ״ איבער װידער איצט אעבען םיר
̂כע •אסידוגגען, טיגמ  א שיי^גן װעצעז װע

 וױיטערדיגער דער אין ראלע וױכםיגע
 אנדײ חגר ױגיאן. אוגזער םון עסזיםטענץ

 אונ- םיט נעמ^סען האבען םיר װאס םענם
̂עבאטים, זערע  צוריק, יאהר צוױי םים בא
 *עצםעז דעם אויסנענאגעז ^מיציע^ איז

^יציע^/ םיר יאגואר.  אום־ וױי^ ז^נעןי׳
 גע־ געבראכען אגריםענמ דער איז אמיציע*

 <עצטען באילעבאםים אונזעדע םון װארעז
ןייער אויםגע^ײזט חאבען זיי ווען םאי,

 באצעבא־ אאע וױ אזוי איז א^םיאיי^זאז,
 דער איז אגגעשאאםעז געווען זײנען םים

 געםײנט, םאקםיש עס האט אסאסיאיישאן
 אםאסיאיײ דער םון אויםאײזונג דער םיט אז

 צו אויפגעחערט אגריםענם דער האם שאז
 זא• צו אזוי חאבעז, םיר גאר פונקציאניחנן,

̂ט גען,  םעהר און אינדױױדוע*, םארחאנדע
 שוועריגקײטעז, םיט אםאא וױינציגער, אדער

 דעם םוץ םארשדימםען n צױט זיך געפיחרט
אגריםענם.

 אגריםענט דער איז יאנואר צעצמעז
̂ון די אויסנעגאגגען.  םעהד האט אם^סיאײש

 םא־ אינדיװידועלע רי און עקזיסטירם. נים
 צו געאײאט גישמ זיך האבעז נוםעקטשורערס

̂בעד חור צו אגריםעננג דעם באגיחוז  זע
 געבונחח מוו*ז האנט אונזעמ ויינצן צייט
 געקומען זײנען ײאס םםרייקם *nw ס*ט
 צוױי די אם ̂אקאוטס. פון חנזרצנמם א *לס

 פון כח סך א אויסנעצאפט האבען סםרייקס
 די זיך האבעז אויםגעצאזען און ױניאז דער

 גע־ האבען םיר װי אזוי נישם סטרײקס
וואונשקן.

 מיר אוגטערנקםוננען. אאע ^יז אזז טומעז
 ווע־ טיר און אײך םים אין.יגאנצען זיעען

̂םען, צו אײך אאםדינג םאן אען  ווען אז הע
 קאםף א ׳אגען5ש וועס קאטוי םון שעה די

 ארדנונג פאר ותרען געםירם וועם װאס
 פאראגםװארכד די םאר טרייד, אונזער אין

 זײערע צו באצעבאטים די מצד יליכתײט
 םון םארזימנרונג דער פאר און ארבײםעד

 שעיער, אונזערע אין ױניאןיבאדימונגען
 רי געםיגען באצעבאטים אונזעדע זאאאן
 שםארס איעיג, םאביאיזירם, םאכער סצאוק

 באגעגענען צו םארבארײטעם געהעריג איז
 האבען סיר m אוםז אן אױוי שונא אוגזער

 היסטא־ אםאיצינע אונזערע אין נעםאז עם
סאםםעז. רישע

•רא־ םארםיחרערישער דער םים ״נידער

 די ווארום סיבות 5םי געוחגן זײנען עם
 צו געענדיגם נישם זיך האבען םםרײקס
 זיך ווע^ען סיר גאר ױניאז, דער גונםםען

 די אנא^יזירען צו ארײנאאזעז נישט איצט
 אײן באריהחגן בלויז וױצעז םיר אורזאכען.

 נע• געוחנז זײגעז םיר אורזאך; הוייט
 אויבענדערמאנטע די אנצוםיהרעז צװאונגען
 צײם. ״סילעק״ ביטערער דער איז סםרײקס
 ,״ביזי״ די געקוםען איז עס ביז םאאגאיך,

 סטוײיקס די םאכעז געקאנט האבעז םיר וחגז
 ריכםיגע די געבעז און װירסזאם םעהר
 אזוי געוועזען שוין אבער םיר זײנעז קאעי,

 םעהר שויז האבען םיר אז םארםאטערט
קאםף. דעם פארצוזעצען כח סײן געהאט נים

 הא- סםרײקס די טיז אבער וועיצען םיר
 אויס־ עס*ז,5 ריכפױגען דעם געאערעגט בעז

̂יך וױים וױ צוםיידען  דער אין סםרי^ס םעג
 נע- זײגען םיר ייעז זאגאר צײט, ״סיעק״

 ביםערע א ארונמערצוש^יננעז צװאונגעז
 די וועז קאםוי א אויםצונעםעז נאר פיא,
פאסענד. םעהר אונז םאר איז צײם

 םטרײתס צוױי די םון אויםגאגג דער
 שםײ געדריקטע א זייער אימגרגעילאזען האט
 םאנופעק־ די םיטגאידער. אונזערע ביי םונג

 שטיםונג געדריקטע די האבען טשוחנרם
 ■רייזען די םון געשניםען און אויסנענוצם

 אבער זיר האט ױניאז די בײז... צום ביז
 ורעלען םיר אויב אז ארוםגעזעהן, גאײד

 וױיםער אזוי לאזען איז זיד, צי קוםען ניט
 ױניאן אאע אז נעםאהוי א םאראן איז געהז

װזגרעז. אפגעװישם זאאעז באדינגונגען
 אוג־ צוזאמענגענוםען ג*יץ• האבען םיד

 םאר־ איצע םאכען גענוםען און כוחות זערע
 כדי סטרײק, גענעראיל א םאר בארייםונגען

די אז באלעבאטים אונזערע וױיזעז צו

 ממיס־ םאר באצעבאםים די םון פאגאנדע
אדביים!

 אונ• פון צועםאנד דעם םיט *נידער
 אינדום־ איז;אונזעד םאראנםווארםאיכסײט

!םריע
 הונגער־באדינגוננעז, די םיט ״נידער

 ארויא־ אזנז אויף םרייעז באסעם די װאס
!צװימעז
 םאביליזאציאנם-קאכד דער אעבע ״עס

 א םאר קאםו* סומענדער דער און פעין
!טדייד אוגזער איז אעבעז םענשאיכען

 עס אינכתרנעשאנעצ, אונזער אעבע *עס
 זיי־ וואם ױגיאן, םאכערם קאאוק די אעבע

 גא־ נויטיגען, דיזעז םון פיחרער די נען
קאםוי!* רעכטעז
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 חויפפד און, םונקציאנירם, און אעבם ױגיא(
 סײנען צו באאיבאםים די צוױגגעז זעכאיה

 צוױנגען ;מגיאן יחנר םים תאנםראפםען
 אויד און פאנדישאנם, ױגיאן n אפצוהי״מ
רעראקשאנס. פון םגפח די אוסטאפעז

 סײז נישט איצם אי? צייט די אם̂ת
 שיק איז עם נאר םםוײיסעז, צו גיגםטיגע

 וחג־ םיר אויב געווען. גיט ק אויסו אנדער
 םעזאז, םפריגג דעם אױסנוצעז גישם צעז

 אוגז בײ סיזאז הויפם דער איז וועצכער
 זײז שוין אפשר םיר וועאען טאראנמא, אין
 םאר־ צו סיזאז וױנטער דעם םאר שפעט צו

 וואא־ באצעבאטים די ױניאן. די שטארקען
 שטיצשוױעען אונזער אויםנענוצט זיכער נמן
 גאנ־ אין װאלט מעםבערשי• אונזער און
̂יזירם צען געװארען. דעםארא

̂ייך האבעז םיר  א צוזאםענגעדופעז נ
 דזשאיגם דער םון — םיטינג דזשאיגט

̂ע םון בארדם עסזעקומיװ בארד,  *אקא־ א
 איצע םון טשעראײם די םים צוזאכמז

 םראנע: די איז םיםינג דעם בײ שעפער.
 מרים״ נעססםער אונזער זײן זאצ עם ״וואם
 סיטינג דער געװארען. דיססוםירם ברײט

 ארויס־ באשצאסען אײנשטיםיג כםעם האט
 איצטײ דעם צו םםרײס געגעראצ א צורוםען

:v\ סעזאן. ספרינג
 באקאנם איז נייעם די וױ שנעל אזוי

 געבײ שטיםונג די גאײך זיך האס ;עווארען,
 םעכד אונזערע בײ ביצויז נא־־ נישט טען.

 באצעבאםים. אונזערע נײ זאגאר נאר בערם,
 הא• זײ װאס תריגם״שםיםוגג דער אנשטאם

 אנגע־ גצײך זײ האבען נעהאם, פריהער בען
 װאם און שאום. םון דיידעז צו פאנגען

 האבעז זײ םעםבערם, אוגזערע אנכאצאננט
 גע־ םעהר אביסעצ םיהלעז אנגעםאנגען זיר

 אז אײנזעהן, אנגעפאנגען האבעז חויבען,
 האם ױניאן די װאס דערויפ סױןעגדיג נים

̂אפ, שםארקען א געקראגעז  די ̂עבם ס
 בא־ זײ זאיל עם ווער האבען זיי און ױניאז

שיצעז.
 א געװארעז אראנזשירט נאײך איז עס

 גע־ און קאםיטעט ארנאניזאציאגם נרויסער
 אילע םאכען צו ארבײם, דער צו זיך :וםען

 סםרייק. גענעראצ דעם םאר פארבארײםונמן
 די צו בריף ארױסגעשיקם אויך האבען כדר

 אז װיםעז, זײ אאזענדיג םאגוםעקםשורערס,
 סםרייק. א רוםען צו גוײיט איז ױניאז די
 צו זײ אײגצאדענדינ צײם בער5זע דער צו

 אינדױױדועיצ, םארשםענדעגיש, א צו קוםען
 האם באאעבאםים צ̂א א קאצעהסױג אדער
 צו גדײם זײנען זײ אז נעעגםםערם נ*ײך

 און אינדױױדועא, ױניאן חר םים סעטאען
 אויך האבען םיר םםרײק. א פארםיידען
 קאנםערענץ א צו איינלאדונג אן נעשיאגען

 נא־ אסאסיאיישאן. נײ־געגרינדעםער א פיז
 אנגענו״ איעלאדונג זײ םיר האבצן סיראיך,

 אײג־ די האבען םיר וױ 5v:r אזוי כתן.
 זיך םיר חאבען דערהאאםעז אאתע

 פרעזידענם םים פארבי^נג אין געשםעצט
 סעקרעםער םיט און שלעזיננער בענדזשאםיז

 וחנר ז̂א עם אז םאראאנגענדיג דובינספי,
 דער םים פארהאנדצען העיצפעז אוץ תוכמנז

םון ארדער דעם אויןי איז אסאסיאײ^א!,

מאנםרעאל אץ קלאוקםאכער ױ נײ
פיעבעחג י. פץ

 די איבעדגעבז סורצעז אין װיל איך
 םאנ־ אין אוגז בײ פאסירונגעז צעצםע
טרעאצ.

 סאגפערירם האבען םיר װי גאכדעם
 לעגגערע א ארבײמסגעבער אונזערע םים

 איינגע־ זיינען זײ אז זעהענדיג און ציים,
 א נערופעז ױניאן אונזער האט שפארט,
 וואו סעםבערס, אצע םון םיכױנג גרויסעז

ײ פאר םארגעאײגם האבען םיר  בא״ דעם ז
 בא־ דער קאגפערענמז. די םון ריכט
 געווא־ דיסקוםירם אויםםיר^יך איז ריכם

j r| זא־ צו צוםרידען זעהר ביז איך און 
 אין געווארעז דיםהוםירם איז ער אז מןץ,

 הויפם זײ םארכמג אינטעציגענמער זעהר א
 און דיסםשארדזש נעותן: זייגען םראנעז

 הא־ םעםבערס די ליין. איז רעדוצירונג א
 איז אז פירעו/ די באםוצםעכםיגם בעז
 צודיסציוזען נים ררעאען באסעס די םאצ

r t r n ,גערד סמרייק א זאצ פאדערונגען 
װערעז. םעז

 װידער כױר האבעז םיםינג דיזען נאך
 באסעס די כױם פארהאגדצעז אנגעפאנגעז

 די האבעז ארגוםענכתז צאנגע נאך און
 וחד םארצאנג זייער צוריקגעצוינעז באסעס

 בצײ־ זאצ עס און ארבײטער ענטזאגעז געז
 דאס איצכס ביז געווען איז עס װי בעז,

 ענםזאגם ארבײםסגעבער אן אויב הײסט,
 נים שםיםם ױניאן די אוז ארבײטער אן

 אן צו איבערנעהן םראגע די זאצ ׳אײן
 ענםשיי־ צז םשערםאן אוםפארטייאישען

דעז.

 איגמערנעשא־ דער םון הויפט־באאםמע די
 נעקו- הרײנדצער װײס־פרעזידענם איז גאצ,
מאראגמא. קײן םען

 שוין כדר האבעז שורות די שרײבענדיג
 ניתר דער םים קאנםערענצעז צוױי געהאם

 נאר םען איז פארצויםיג אסאסיאיישאז.
 עס נאר אויסגאײך. קײן צו נעהוםעז גישט

 וױיםערע די בײ אז האםגונג, א םאראן איז
 אן צי סוכתז םיר זאצען מאנםערענצעז

 בײ נישם אויך וױיסען כדר אויםנצייך.
 גייע די גרויס וױ םאםענם איצםינען דעם

 אסאסיאיישאז די וױיצ איז, אסאסיאיישאץ
 וואם גאר םענ, פאר א אצם גאנצעז איז איז

 נײז צו קוםען םאג יצדען און געבוירעז,
םיםנצידער.

 אצע םיר םאכעז ציים דערתצבער צו
 םםרײק, מנעראצ דעם םאר םארבארייםוגנעז

 וחנרםער וײ וחנן אז חאםען, וױצ איך און
 םיכד ארנזערע םון וחנרען געציתנם ײעאעז
 םאר־ זיק שוין סםריי׳ס אונזער וועם גצידער
 אונזערע און םארשסארקם, ױניאז די איבער,

 אצע איז ארבייםען שויז וועצעז םיםנצידער
ר ע פ ע ר ש ע ם נ ו ־ א ן א י נ  ױ
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 װײ־ רעדוצירען פון פראנע דער ותגעז
מז, צײכםעד מנוחנן איז דזשעס  דורמװקו

 פון םיז ארבײם םאנסרעאצ אין ווײצ
 אז אגבאםראכב^ אין נעסזנגדיג און שםיק,

n מז שצאבם, אח זױים י  געקוכמז םיד ז
 וועם יוגיאן אוגזער אויב אז שצום, צום

m א האבעז «ו געצוננען a n o r פאגםראצ 
 אז ותרבײ םיעענדיג סרײד, ותם איבער
 איז תצ^ יתיאן נאכקוסען זאצ שאפ יעדער

n איבעחױעונג, אונזזנר  w םזז פראנע 
 קאג־ «ו נריגג זעחר דין װעם װיידזשעס
םראצירען.

 זאנען איך וזיצ נעצעמגהײם דיזער בײ
 אנבאצאננס חאם אז ארבייסאר, אונזערע צו

 וזעגדעם קאגםרא^ מםחנגגעז א דורכפירען
 אײפ־ זאצעז אציק. די אן דאס זיך

 בא־ דתדע אױיי האבעז רחםנות הערען
 פיז ארויס דארפען גים זאצען די אז םע^

 אז נעזונםער, םיצ דין מעס עס ביזגע^
 בא״ װײגינער אביסעצ זיק וועצען עם

 אר־ 4 איז J2 3 באשעםסימן װאס סעס,
 און םאג אציק ארבייםען און בײםער

ס,ארנ
 אריינ־ כדי אז באשצאסעז, האבען םיר

 אין קאגםראצ שםרעגמנרעז א צוברענגען
 די דארסעז שעפער, קצענערע די

 ציים אביסעצ אויןי שעפער
ײ נעצאזם דעוײמר האבען םיר וחגרען.  װ

 דאגעדשםאג, דאס סעםבערס, אונזערע סען
 סצאוק די װעאנז פזנברואר, כתז18 דעם

t «ום איז וחנו־זנז. אפגעשסעצם שזגםער h p 
 מזאגם דא זאצ םאכער תצאוק זײ םון ךים

 דעם נעעגםםערס האבען זיי דאס ווערען,
 האמז םיד און יזניאן דער פון רוף

 אנרי־י דער װאו םיכדנג, גרויסעז א גזנהאס
 בײ יתפם געוואזתז םאדנעצעזזח איז םענם
 אמ דיסקוסת צאנבער א גאך אוז פוגהם

 םים נעװארעז גוםמסזײסען תאגםראפם דער
מז שבדכמנז הרגדערס אכם געטיע  צוױי מ

a נאך םיטמן. סים הוגדערס n, ײ  דעד ו
 הןד ;עמארען, נוסמנחײסעז איז קאגםראקט

 צו אראנדדפםפנםס נעםאכם גצ׳ײך כדד בעז
 צז צור*ל שעפער נעםעסעצסע אצע שיימז

ארבײכג דער
 דיזאו אייך מרײב איך וחמ
̂  שציינע א בצויז םיר האנצז

א זײ אויסער םער  גיס ודיצזק רועצכע צ,י
ײ אז םארזימדמג קיק נזנסח  נאכ־ װפצאן ו
ױ באדיעתמן. יתיאן וײ פיםעז  שדק ו

« מר׳ א מז ב ̂ם זײ םיז■ דחאר ד
זיד וז*צם םאן װעצמ אז
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 אגױמענם דעם אין ײנגעשױמן
באלבאםים ױ און מניאו דרעסמאכער דער צזזישעז

 ותרען אויםגעארבייט דארוי ײעצמר אגרינמנם, חגם יייז
אן  אם»- .אםיציאײםעד דער און יוגיאן אכערסטעדד י*ד צוײ׳

 פריוד חנם םוז פונסטען אצע ארייגמנחן דארנמנז םיאיממח״
ענחמ־וננען. פאצמנחנ די גדם אט־יםענט, עח־ינעז J'״י *י r * * ז *** ״ אןtT ? *׳ f* t *־ .v ״ *

שטיק־ארבײם. פאר •רימען םעםלען וועגען
 מםענמצט זאצעז מםיידארבײם פאר ■דײתז אצ« )1
nram אויםגזד זאצ וועצכער ספעדיוצ א «ן טיוים אױפץ 

דארוי םתעדיוצ דאזימר דער זודדים. ניידצ פון tram אחנ״ם
: nםון טייצען פיצ אזוי םאר ■רייזען באשטיםםע סטשםינצען 

 אויף נאנרינחנט זײז זאצמז וועצמ םענליו, מי דדעס חנד
ר m״n םיניםום חנם < p פאר שטונדע « w ,צויט ארבייטער 

 ם»ר שטונדע א $1.10( אנריםענט דעם םון פארשריפסען די
L אפזנרי״םארם, ׳  דאזינער דער וו.) ז. א. פחממרם םאר 25$

 הראםם אין ארייננעחז און tram אױסנזןארביים ז*צ סימדיוצ ־
 נע־ וועט אנריםענט דער ווי נאכדעם םענ 15 װי שפעםער נים .

.tram םייכס  םון פארשריםטעז אצטע די זאצמז דעמאצם ביז .
tw אנריכמגט m סראםט. איז םארבצייבען פרייזען םעםצזנן

םעג. 2 וחןגען יונקם דער
 װאס אגריםענט, אצנמן אין ■ונקם רעם אנשםאם )2

ארבייםען םארםזעצעז דארפען ארבײטער די אז פאר ׳*רייבם
 ויך ק«ען ארבײםער די וועצכע אױןי נארםענםם, אױף םענ 5 ;

 איימעשטעצט זאצ פרייז, וועמן באצןבאם םיס׳ן אײנימן ביט
tram גע־ םוזען פרייזען וועצמ אין טענ 2 םון •׳נייאחג א 

 םענ, ware 3( די םוז אױםנאםע *an םים .tram םעםעצם
שעפער, די איז צותתמהחנז ויך וחנצעז או־ניימד די וואם

מן . -  אר- נעםען זיי אײדער tram סנגמםעצם סיזען 1«*ריי י
a אויוי ביייתו n .םםייצ

מייקערם. םןןםפןןל
0 i n זײן זאצ םאכער םעםפעצ םאר םקעיצ םיניםום 

 םעם־ פאו םסעיצ קײן איז אנריםענם אצנמן (אין װאך. א $36
נ»תן). ניט גאנמן אין םאממ־ ■עצ

■’י ג ארבײם. שבת ־ ';״׳•*
)ifi #״ ־'.־«״י#* ,*,# f ׳ י■■ - ̂ v f ** #« *

 (דאס ארבײט מבת ורענעז רעדם Dim wrm דזנר )4
 וחד אמגדירם זאצ םעזאן) אין עבתים 4 ארנײמנן «ו רמבם

 םיז ציים אין ,אמר :מאצגם ווי <עתז דך און רען
v אימיםםצ^זיגקײט n מאר• אבת ארבײמעז וזעגען פראמ 

̂ס jrm ומויען מאגךע wאסאסיאײשאז. דער און יוניאן חנר ן

ײ מאצ אין ו סענעז ז י  איבער־ םראגע די ז̂א אײניגען, נים ז
*נסמײדען.״ צו כמוערסאן איםיארמיעא צום װערעז געגעבעז

געבען כײם שעפער אינםײד אין ארבײטער צו פ#רצוג
ארבײט.

 »םי*״ דער פון מעסבערס אז *וגעשטיסט, זוצרט עם )5
 זייער םיז ארבײםער די צו םארצוג געבעז דארמעז ^יאײטעד״

ארבײט. נעבען בײם שא• אינםײד

רעארגאניזילשאן. װעגען
 רעארגאני״ װעגעז אגריםעגט אאטצן איז •ונסט דער )6
 מד זאא שאס), דעם םארקלענערעז וױא באס א (װען זיישאן

 םון װענדונג חנר אויױ ״אז םאצגט: װי ותרמן, ענדערט
 רעארגאניזיישאז די ״װאז ױניאן, דצר צו אסאסיאיישאן דער

 עס ארכײםער זועיצכע וועגעז םראגע די זאא ערלױבם, ותרם
 װארםען דורך ײערען באשטיטט שאי, איז םארבאײבעז זאצעז
נורא״.

באשלוסען. אויסםאלגען ױט װעגען
 עטוגדעז 24 אין אויס ניט םאלגט פירםע א פאל אי? )7

 אסאסיאיישאן, דער םיט ױניאן דער םון באשלום א צײט
זעל םון ענםשי^ע »ז אדער  אזא זאל טמזערםאן, איםסא̂ו

 םאר־ און אםס׳ן דער םון זייז םוםפענזײדט אוטאםאטיש םירםע
 קאאעסטױחגז דעם םיז •ריװילעניעס און רעכטעז אלע ליחגז

 אזוינע אנצואווענדעז םרײ זײז זאל ױניאן די און אגריםענם,
 דער צװינגען צו נויטיג ם#ר געםינען וועט זי װי םימלען,

אגריםעגט. דצם גאכצוהוכתז פירםע

שטראםען.
 אי- זאל באשטרא&ונגעז םון אזײין סוםם װאס נעלט )8

 נזד זאל און טשערםאן איםפארשעל צום ווערען בצרגעגעבען
 אויס־ ענליכע און אונטערזוכוננעז םאכעז אױוי ווערעז נוצם

נאבעז.
ארביייטער. אנטזאגען וועגעז

 ארביײ אנםזאנםעז אן צוריקנעמען םוז באס א וועז )9
 סוםע די באשטיםען טשערםאן איםפארשיעיצ דער זאל םער,
 װאס צײט דער פאר פארגיטיגוגג אלס קדיגעז דארף ער װאם

פארלארען. האט ער
 באדיג־ די פאר םאראנםװארםליכקײט םון םראגע די )10

שעפער. קאנםראקםינג די אין גונגען
 אלע םון ״באארד״ א װערעז אײנגעשםעלם זאל עם )1
אינדוסםריע. דער אין אגרימענמ קאלעקטױתן צום צדזײם

 אדיינ- םענליר װאס אצץ טאן געדאדםט זײ
די פזן ארבייכמי םסויײמנחנ די צזנעטצן

r  .*A , 0■ *; 0 rf r. I  f■ .i ♦ * J■► $ #'* - . ־. . • . . * . , # ־

t שאאקעס מלײמנ i אין זיד .w v  n 
 איז ױניאז *an מהאצפען פיצ װאצט ראס
יפםרעננערע) א אייגזופיחגז דיזארפ איר

מעצעך:ים own man twraawtt ׳אמננ אויר ומצןן םיר יײז יס^י״טס־ביאי פון פ*נםראצ מטרענגןן א יייגפיחנו םיר װעצען װאכען פאר נעקםםע די אין

ױגיאן. די םאצנען
 געצענענ־ דיזער גײ .אויך װיצ איך

 ראנפ פערזענציכעו םיין אויםדריקןן היים
 םינד םאצנעגדע די w אנערמגוגנ און

 בא• אפטױו זיך ה*נען ותצנע• נציחנר״
ך ייר נאםייציגעז און םייציגם  איצט ̂ג

 מטארהע א אויפבויען חעצפפן אין אויך
..................;םפגםחנאצ אין יוניאן

 פרידםאן, פאנעצם^ן, * ,1ב«רםא בר.
הייזער, פוינם, סעם בארדזעאז, באדריע,

 הער־ מרם. זײםערט, םשה פעצט, זינער,
 ראזענבער^ זייטץ, בעזנער, בריחגר ציך,

 דייוו אבראםםאן, צײבאוויםש, װיינבערנ,
 דאשעם״ עפיםצער, םיצטאז, נאצד, נודםאן,

 דאראעא, םאנו^, ראדי םון איביעצ, םסי,
 םארטעצ, שײםער, םעם דארא׳*א, םאדאם

 פויגט, ארפין, נאצדעםייז, דז׳**רדזע
 כױם ראבאםא, ?ײזער, איטאן, דז׳פײקאבם,
 הייםאנם םממרםאן ם׳פה, דזמײסאבם,

דאבראפםסי. צואי גאדםאן, צינע,

f
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שלעדננער ®רעדדענט מון

!מװעםםער און בריחןר
 שראנען װיכםיגע םך א זיך פאר האט קאגווענשאן אונזער

ײ פון װעלכע זאנען «ו שװער איז עם און פאחזאנדלען *ו  ז
 — ציל אײן האבען םראגען אלע אבער װיכםיגסםע. די אח

 a םאכען צו שםארקער און גרעםער
 פארבעםע־ צו און יוגיאן אונזער

 םיפד אונזערע פןו לעבען דאם רען
נלידער.

 שאר האם אינמערנעשאנאל די
 אויםנא־ עװערע אץ נרויםע זיך

 און םויזענטער דא זײנען עם כען.
 אין אוםארגאניזירםע םויזענםער

 דארםען װאם אינדוםםריע אונזער
 ער־ םילע אין װערעז; ארגאניזירט

 אינטערנןךטאנאל די ה«ם טער
 קאם־ ארגאניזאציאנם אנגעםאננען

ײ און פײנם  נ«ך םיט םוזען ז
פארםגעזעצם ענערניע םעחר

 זיי- םיר װאו דארםען אץ װערען,
 אונזערע און ארגאניזירט נען

 פאדערען שטארק, זײנען ױניאנם
 «פצױ אנשםרענגוננען גרויסע זיך

 שװערע םיל אזדי םיט האבען םיר וואם פאזיציעם די שלאנען
אויםגעקעםפט. כרבנות

 װעם אינםעתעשאנאל די שםארקער און גרעסער װאם
 קענען ארבעט גרויםע איהר זי װעט ערפאלגרײכער אלין זײן,

 םיםלען אננעםען םוזען װעט קאנװענשאן די דורכםירען.
 םינאנציעל. שטרקער אינטערנעשאנאל די טאכען זאלען װאם

 אחדות צו אכער ױניאן, א פון חױפט־יםוד דער איז אחחת
ײן אויך ינניאן די םוז םאםעריעל. םארזארנט ז

ײן קאנװענשאן די זאל  ;ײםט דעם סיט דורכנעדרונגען ז
 און בריחןרליכקײם, םון נעפיהל דעם םיט אײנינקײם, פון

ײן דעלעגאםען אלע זאלען  :נעדאנק אײן םון באהערשט ז
 אינ־ אונזער סאכען צו זיכערער און שטארקער נרעםער,

םערנעשאנאל.
פרעזידענם. שלעזיכגער, כענדזשאםץ

חבינמןי םערן־טרעזש. פון
!שװעםםער אח כריחןר

ױי לעצםע די  דעד פאר געזוען זיינען יאתר חאלכ א און צו
 זימען םיר פראבע. שווערער פון ציים א אינםעתעשאגאל

 נײער א םים קאגווענשאן קליװלעגדער חןר צו נעקוםען
די אױן» איבערגעבוים םירחאבעןאיר יתיאן. איבערגעבויםער

חא־ קאםוניםםען די װאס חורבוו^
 די איבערנעלאזען. איחר ®ון ממ

 האט קאנװענשאן קלװולענדער
באפעם־ העלפען געדארפם אונז

 צוריק חאבען םיר װאס םינען,
אױפנעכויפג

 איינגענעממ זיך האם אוגז
 םאראל יוניאץ די צוריקצוקערען

 צוריק את םיםנלידער אונזערע צו
 אין באדינגונגען װניאן צובחןננען

 גזך חאכען םיר אכער שעפער, די
 נדויםע רחמ א נרויםע, איין חאם

 און איבערצוקוםען שווערעקײם
 קריםישער חןר נעווען איז דאם

 דער פון צושםאנד פינאנציעלער
ױניאן.
 קלװולאנד אין קאנווענשאן די
פאר־ צו םיטגעהאלפען םיל האם

 פינאנציעלע אונזער לייכטערען
שםייער, דאל. 10 דעם תרך לאגע
 אבער באשלאסען, האם זי ײאם
 האם לאנד איכער׳ן קרחיס דער
םי־ אנגעםאנגען דעםאלם שוין זיך
 שװערקײם נתיםער זיין םים לען

לעכען. פון װיגקעלעך אלע אץ און אעדוםםריען אלע אין
 איגםער־ דער פאר םעג פראכע שווערע געווען זײנען עם

ײ איז זי אבער נעשאנאל,  םיםען אין האם זי בײגעשטאנען. ז
 זי און קאטשען גרויסע אנגעפיהרם צײם ביטערסטער דער

 םים שטאלץ איז אינטעתעשאנאל די נרעםערע. צו זיך גרייט
 פיל אזױ אחיםגעוויזען האכען װעלכע נדטגלידער, איהרע

 םיל אזױ נעבראכם האבען און איחר צו איבערגעבענהײט
איהר. םאר קרבנות
 פילאדעלםיע אץ קאנװענשאן אונזער אן פאנגען םיר

 אמ־ גרױםער דער םאי, ערשםען נאכ׳ן םארנען אויןש גלײך
 אר• פון םוב ױם חןר םוב, ױם ארבײטער טערנאציאנאלער

 דער זאל םאלידאריםעם. ארכײםער און אײנינקײט בײטער
 סאנװענשאן אונזער אויף רוהען םאי ערשטען דעם פון גײםט

 םאלידאריםעם םעהר װאם אייניגקײם, םעחר װאס זאל און
 אינטערנעשא־ די און רײהען, אונזערע אין װערען נעשאםען

ײן װעט נאל אונבאזיגבאר. ז
םעקר.־טרעזשורער. דופמסקי, דײוױד

זרן כדט אױןש גײ
אן. מ. ^ פון ל די

 נים, שטארקער ׳רענן יעגן,
 שטדיב. דעם דר׳ןןרד פון אראפ שװײגק

 — װןןלם די װןןרקם ןןס ?ןדם,“ די קלאגם עם
זדן. זיך, כאװײז רעגנגום אץ

^ און  פלאט, אץ דורף שגײד כליץ, *ו כל
 סלאם• אין װעלם די אן ציכד אדן
 — װעלט מ װעלקט עס װעלט, די קלאגם ןןם
זון. זיד, *עשטראל גליץ נאכ׳ו און

 זינג, און אױןז שטײ טעגש, צו םעכש, און
 זון. םים אויף גײ פרײד, םים אױןז כליץ

 — װעלם די װעלקט עם ׳װעלט די קלאגט עט
ץ. םיט אײף נײ פרײד, םים אײף בלמ ז

ס----------------------------------------------------------


