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 אגױמענם דעם אין ײנגעשױמן
באלבאםים ױ און מניאו דרעסמאכער דער צזזישעז

 ותרען אויםגעארבייט דארוי ײעצמר אגרינמנם, חגם יייז
*ד צוײ׳אן  אם»- .אםיציאײםעד דער און יוגיאן אכערסטעדד י

 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 $1.10( אנריםענט דעם םון פארשריפסען די
 דאזינער דער וו.) ז. א. פחממרם םאר L25$ אפזנרי״םארם, ׳

 הראםם אין ארייננעחז און tram אױסנזןארביים ז*צ סימדיוצ ־
 נע־ וועט אנריםענט דער ווי נאכדעם םענ 15 װי שפעםער נים .

 םון פארשריםטעז אצטע די זאצמז דעמאצם ביז ..tram םייכס
סראםט. איז םארבצייבען פרייזען םעםצזנן twm אנריכמגט

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
תן). ניט גאנמן אין םאממ־ ■עצ נ»

ארבײם. שבת ־ ';״׳•*ג■’י
)ifi #״ ־'.־«״י# * ,*,# f ׳ י■■ - ^ v  f * * #« *

Dim w דזנר )4 rm דאס ארבײט מבת ורענעז רעדם) 
 וחד אמגדירם זאצ םעזאן) אין עבתים 4 ארנײמנן «ו רמבם

מר :מאצגם ווי <עתז דך און רען א  םיז ציים אין ,
v אימיםםצ^זיגקײט n מאר• אבת ארבײמעז וזעגען פראמ 

jrm ומויען מאגךע^ס wאסאסיאײשאז. דער און יוניאן חנר ן

 איבער־ םראגע די ז̂א אײניגען, נים זיו סענעז זײ מאצ אין
*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, איםסאו

 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״
 איצט ג^ך ייר נאםייציגעז און םייציגם

 מטארהע א אויפבויען חעצפפן אין אויך
................;םפגםחנאצ אין יוניאן

̂ן, * ,1ב«רםא בר.  פרידםאן, פאנעצם
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,
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שלעדננער ®רעדדענט מון
!מװעםםער און בריחןר

 שראנען װיכםיגע םך א זיך פאר האט קאגווענשאן אונזער
 זײ פון װעלכע זאנען «ו שװער איז עם און פאחזאנדלען *ו

 — 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

 נ«ך םיט םוזען זײ און פײנם
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
םאםעריעל. םארזארנט זײן אויך ינניאן די םוז

 ;ײםט דעם סיט דורכנעדרונגען זײן קאנװענשאן די זאל
 און בריחןרליכקײם, םון נעפיהל דעם םיט אײנינקײם, פון

 :נעדאנק אײן םון באהערשט זײן דעלעגאםען אלע זאלען
 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

אונבאזיגבאר. זײן װעט נאל
םעקר.־טרעזשורער. דופמסקי, דײוױד

זרן כדט אױןש גײ
דילאן. מ. ^ פון

 נים, שטארקער ׳רענן יעגן,
 שטדיב. דעם דר׳ןןרד פון אראפ שװײגק

 — װןןלם די װןןרקם ןןס ?ןדם,“ די קלאגם עם
זדן. זיך, כאװײז רעגנגום אץ
 פלאט, אץ דורף שגײד כליץ, *ו כל^ און
 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

זץ. םיט אײף נײ פרײד, םים אײף בלמ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ס-
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i עױן זז©ם םען *\ נצױגם, די״ארנייםער

 מפ *תם־ עמי אז ,oafnpj אױזרע םון >א:כע
םnnpo£ עפזיםטירם *ו ;. . ן ן ר » מו* « כ  V מ.גי

ס\י ים « עו נז נ *ו % £ / ר  ים אז גצצצחנג© פ
י אעכם.0 צו נרונגיץ םײצאן איז׳רא לע  <* י

» ״יי בײיײי *נ• נעצד־סיםיצז י י ײ מיי " ״

 קציו אין ואן
 חנח w פיצ

 *ו זיד קוםעז
< פאנותנטאן

ערנער נאך איז op אבער ,
 מד םען ז י

דעס ז
r —־־*

ז יצימצאני פיצא־ «יז אאטווקג״אז די *

* * ׳ •

mtfTLj-*■כדאמגער״ױ
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אוםאונטער־ - ייומחא־

 ארבײנג איהר צופירצן בצויז גים דערצעהצט גאריכם דצר רצצםיצ•
tp פיצ פון aSSEW ^ f.p o 'V u ייײ* ©ח •tfni * ,זאנ© וואם ווערטצצ
®u■=םים״די פאםפעו פין ״־ K m aySna. »ברגום ז©ס ממן א mu© אױם no הויז 

ײ0 ײיי קאםםז ׳ןןינוױינינםטע *ון *י*ר נ«י, » ם איז4ס . r ia. ד׳ד נאויג«ן סיר 
 רייבעריײ איגווײניגסטע ־די pit אז ריבער, פאר״ באביבמ ערד, .jmbu ptuv דעגל

איז צאקאצס מאוכע פון קרמעדייען און ען גזד דער וחנן און נימ• ואך סייז
קדינ גרויסען א י טייג} מ י ײי ו  י

*©p * n ; poop די *ארבי׳יםסצאזוגסיי© די 
«וי© נרויםו n אח פאו־דיגסטען מאנערא

d אין pi םאר־ דארםעז םירער 1י»יא םרעיד .אטןר באייקס
 איו צייט עווערער אזא אק אז ©טעהן, • זועגען םאטעריאא־ טארסדויענסווערםען א

זיי• אצע אנצומםרעננען אױפנאבע זייער %׳ אינםער* רער יםון סאםוי און IPip* דעם
>־ייי*<—? 0י< **<- n*/,יי ׳_*י s r אייגינ־ םעהר וואם «אםעז «ו נמוות

עםארסען *ו און ױניאן דעד אין קיים 1<יי סאנווענעאז רער ־ ־־*וולמ ■לינט װ»ם■
 אאעװאכען איחר ניט איז נוהומ איהדע

אי־ י1אוי כװזות איהרע סארמװענרעז און
 וועז ציים, אזא אין רײסערייען. נעו^יכע

 איז ױניאן דער שון אאנע םינאנציעצע די
 נים זי םאר נעויריסטע א 4)^הו םסילא עויז
אאאזי• דורך װערען נקםאכם ערנער נאך

אא<יטיק. נרואען צא?א^ע און ציעם
 דאסעצטע די »וי(י קוקגדינ ניט ראך,

 וואם.די עווערעפייםען, דרייפאביגא או?
 איבערקױ געדארפט האם איגטערנעעאנפל

 סוםמ יאהר״ האצג א און *וױי די איז םעין
סיצא־ אין קאנװענמאז דער *ו דאך זי

P’ohrr סע• רייכער א פון סים^ראקארד
 וואט וי »ז ;«פיחל, » םים איז םינסײט
 נעווען םעגציך נןזר אץ װאם א<ץ, נעטאן

ען *ו כוזוות איהרע איז א\ים־ איהרע ערם̂י
 סציװלאנד םון קאנװענמאז די װאם נאבען,

 dp איז ארוישנעצײנט. איחר אויןי האט
 דעצענאטען די םו? אויסנאבע זײ ויי^ וועט

ר םיצאדעצםיא אין קאנמענ^אז דער צו * 
 ױניאן דער אין איינינקייט םפהר ׳פאםען

ױניאז, דער םאר נעצד-םיםלען םעהר און
עז תענען זאל זי אז וױי־ איהרע דערם̂י

ער־ מעהר נאר םיט אױםנאבען טערדינע
פאמ.

 דער *ו דעצענאםעז די באגריםען םיר
 נרעםטען דעם ז״ וױנשען און קאנײענמאן

 װאויצ דעס *ו ארבייט זיתר אין ערפאצנ
 םון םיםגאידערמאםט נרויםער רער םון

ױניאן. אזנזצר

 מדריקנ^ עוין האם קריזים תר
 אפ־ איז קאױוצאנד איז אז0טאנוי#נ וחוז-די

:IW »mip ,!יי^חנ^.H 0 i״wt דעםאאט איז 
 נאד איז u« *נםאננ. זימ באויז נפמעז

 אוז אוימאםאםערט טגײזח ניט אמ& פזן
«W אז נאהאפמ האט םען *  נים £אג t־

vw^ wmy - }אאס טי. w m /n  T t נע־ 
 פארנאנ• מר- פון בײ׳יפיאאז םדףםםגסים

 מרי־ די נאכגעפארמס תאם םקז נפנהייט^
J » ’t פארנאסוםען, פריהאר זיינעז מאס 

 חאבעז זײ אז אויםנאפתאן. .ם׳זזאם t״
 זיך חאט עס אמעהאצםע!. צאנג מהר ניםי

 טרי־■ איצטיגער מר א« אויםנאאאתן, אבעד
 םון גי״פאיאפז די מפאלג* ©v ׳האט זיסנ

 אי־ ©ײז אט־־איז אין פ©מאננ«ד זי*«©
*  וואם אח I© חאאם אר »י יאהר, דדײ מ

ro א r* מד ױי  דריקענ• און מותרער אי׳ל ז
נעווארצן. «ר f©* ,ח©

f i l l i i t e i E < * * ' * & ן * י י ז # # * #e  m  J W i ױא קופמדינ נים נאר ר י אונפאר־ דן
m ייא #T# # ,

 די חיד האט «ייס ©ותרער :צײכאאכןר
 די איז פארזױינעגעז «ו אינטערמממעא

 גאנץ א יאהר האצב א און צוויי צעצםע
 איגסערגומאנאצ די ס*ס©אײט. ריינא

 ױניאנם וױינעע נאנץ די פון איהע איז
 מד ©■וחננםיג גיט איז וואס אםערימ, איז

אייז  ־חד ©רןקאאמר איזטינאר דער איז וי
J r i r a פציממר פרויען דער אין אציו 

באלעבאםים די ה^מז אמדדסס^א
■ » !K * 4U I « U d l L j« •״וג■ # - ' # -- J■ * * »W' . •* ׳■ ־־ י /־ M ׳ * .

ען צום ט ש ר »י ע קײז םיט ניט מ
 האר- פרעהציכען

 ארבייטער דער םאצ דאם נאכענעגט מןי.
אינטערנאציא־ זײן וועצם רער פיז קצאם פון צאנע געזחױהטע י1

ארמטען דעם -

U?* ijk׳
מד

אינ דיערע פ»ר ־י ן*י
 אננ חאט אינטערנעמאנעצ די אבער

יע־ אפנצ׳פצאנען און קאטא אטרעכגע! א

iposgpn, . טונ ױם ארכייםער נאצען 
םאי• אנגעפירט

op א םים םרעהציך ניט נעווען איז

נעװאק־ ברזסזר נאך איז op צוריק. יאחר
 op ארגייםסצאז?, די פיז אז־סיי די סצן
 און נויט די געוואראן *טארקאר גאך איז

 צייז־אז דיי מווארצן ©ארפ?ר נ©ד זיינעז bp ׳
י' םאםעז. ארבײטער די םון ׳

ז קאאס ארבייםצר דער ן « י  אייחנר ז
^ײן  יי״^״ םים באריבמו נים אאנה אין

op באד״טצנדצ איז mr>i אױן•̂o r r 
 אר$וי© אזן קאפייטאצ צמיעעז שצאכ#ם?צד

 אונז?ר *ו דאדם?ן םיר נ?נ?נםי< אין
 אנ«טאס אז ,tpopm רדרוסאפ גרױס?ן

 פארצייכ?:?! »ו ניכער טיר האנ?ן זיגען
 ניט האנצן נאצאנאטים די נידערצאנען.

צא־ מדדיפםע די יויםצונוצצן םארםידעז
■ n איהר חאבצן זיי און ארבײמ?ר די פיז 

 און צםאכ©1 דריס?נרצר און עװ?ר?ר נאך
 ארביי־ די האבעז פאצען םייסםע די אין

 זיי אז אפהפגגי^ אזוי נעפיהצס זיך טער
 « אתן אםיצו אוגםערנעג?ב?ז !יר ר,אב?ן
.̂  איינע איז אינם?ת?טאנ?< די סאם

 זיך ipp װאס ױניאנם, וױינינ? די םון
 דעם אין אסיצו אויר האט זי אז באריםען,

 אנ־ יאהר נצדריפםצן און ipnpiir צ?צטען
 כא־ ױניאן אנציהאצטען פאסא א געםיהרם
 ארויס:?װיז?ז האט,.אום?סוס און דיננוננ?ן

 אנ־ ר?ם אפנעמצאנען און װידערעםאנר א
 אונז?ר אבער באצ?ב»םים. די םח »1גרי

 םוז איינצ נעװען בצױז איז אינטצר:ע׳זאנ?צ
 אצנצ־ דאם און אויסנאםצן וױיגינע ־׳ז־י
o:״p באװ?טנמ ארב״טער דער םון ביצד 

 האט זי וואס ,ivdokp איהר? דורך זו?רם
ג??נד?ר© וויינינ אננעםיהרם,

טטיםמ^ םוב׳דינ? ױם די אויב אב?ר
 איז ארוי© רופט םאי ערעטצר רער וואס

 opn םון נ?שטערם שםארפ יאהר דאס ;
 צע־ ארבײטער די װאם סריזינ^ שװערע!.

ip איב?ר, איצם בעז :pp דאך אג?ר זײ 
ip d אין pi׳poe| םזנ ױם םאי JP1PIP 

 אנ־ האפן©וננ אין ־ טרייםם דערםוטינוננ,
 ~rm זײ כיז מייםןר ?אםוי זישר צושיהרען

 באפרײאוגג ?נדציכצ זיי?ר רערגרייכ?ן צען
 איז ארבײם?ר די םון צאנ? די אםת,

 גײ זײ װען אבער ביםערע, א ז?הר איצם
 ארבײםצר די םון צאג? די זוי pip א ב?ן
 דער װ?ן צוריס, יאהר 42 םיט )Jrnpj איז

 1ג?װארע •רא?צ»םירט איז םאי ער׳צנמר
 ארביימער זpרנאציאנאצpאינם דעם םאר

 סימ אננעסיצם ipnpii זײ טוז?ן םו^ ױם ,
האס?נונג איז טוט

צייס. מפאן קורצער א גאר איז יאקר 42
 נאר אונז, צוױ׳»?ן אצטע די בצױז ,טינ

 די ווי ,ippopnpi םיטעצ־י?הרינ? די אויך
צעהנ־ םיר םיט בם7ג?צ חאנצן ארנײטאר

C

1 9 3 2 י א ם
 אמיאו דאך איז עס צוריק. יאחר דציג

 איצט צעבעז םיר פארגצײכען. צו שותר
 קדיזיס.״ שורערען א אםעריקע איז איבער

יאנען  און ארבײטסאאז זײנען ארבײמער ם̂י
 געדעג־ װאס די אבער נוים, נרזיס ציידען

 אםערימ איז סריזים גרויסעז דעם סען
 סריזיס (דער צוריס יאהר 40 סגא«ע םיט

1893 \\i( ,לא־ די איז דעמולם אז וױיסעז 
:v םון n אונםארגצײכ־ געװען ארבײםער 

 שום סײן דאך איז עס שרעקליכער. ליך
 דעםאילמ האבען ארבײטער די ־װי .פארג^ײך
 אין הײנט. לעבעז זײ װי און געצעבם

 םיט ארבײטער אן האט װירקליכקײם דער
 םון געטדוימם ניט אםילו צוריס יאחר 40

 ארביי־ דעם םיז לעבעז שטאגדארד רעם
 םארהעצםנים־ איז יאחר 42 הײנמ. •םער

 היסר גרויסען דעם איז צײם קורצע א םעסיג
 סיצאס ארבײםער דער װאס י<ןאםו« טארישען

 אבער באםוײיאוגג, זײז םאר אז פיהרט
 איז קיצאם ארבײםעד דער װאם װעג, ־חגר
 א איז איגעגאנגען, צייט קורצער דער איז

 װאס ■ראגרעס, דער און היישער גאנץ
גרויסער. גאגץ א איז נעםאכט, האט זנר

 ערקצערט איז םאי ערשטער רער וחנן
 אר־ אינטערנאציאנאצעז אן םאר ;עװארען

 אץ םון םאדערונגג די האם םוב, ױט בײטער
 דאן איז רואס םאנ, ארבייטס ־שטוגדעזנן8

 װי אויסנעקוסם געװארעז, ם5ארויסנעשמע
 דאן זײנעז ארבײטער די םאגםאזיזג א

n ארגאגיזירם, וױיניג געװען נאך m יױ 
 עסספאױ די *\ן שװאך געותן זײנעז גיאנס

 װערק־ די אץ אדבײטער די פון אטאציע
 שרעק־ געװעז איז פאבריסעז און שטאטען

 אונ־ דער געװעז איז באצעבאס דער יציך.
 און שאפ איז זעלבסטהערשער באגרענצטער

 אזוי געוועז זײנעז ארבײכדשטונדען די
 םאדע־ די נעװאלט. נאר האם ,ע־ וױ צאגנ
 שםונדעז 8 םון ארבײטס־טאג אן םון רתג
 םאנ־ א װי אויסגעקוקט ראן דערינער האם

טאזיע.
 איז אוםעטום נאו ניט אז אםת, איז עס
 ־שםונ-8 דער איעגעםירם מויז חײנט אםיאו
 אז וױיסעז, םיר םא^ ארבײטס דינער
 אין ורערם אםעריהע איז אזנז בײ אפיצו

 ביז געארבײס נאך אינרוסםריע שנ^ל דער
 טעקם־ דער איז איז טא^ א שטונדעז 12

 נאך סאוטה דער איז אינדוסםריע םיצ
 זוכעז נעהז ניט דארםען םיר איז כתהר.

 דער אין נאך האבעז םיר אנחנרע. בײ
 איגדוסטריע דרעס דער איז איז קצאוס
 5םי אזוי ארבײט םעז װאו רvBvש שותמ
 באםעס, די און װיצען. באסעס די יויםיצ

 אבער םעהר. װאם וױצען זיר, פאחשטעהט
 אר־ צאנגע אז צוגעבען, דאר סוז יעדעד
 סאראן, נאך זיעען זײ הגם שםונדען, :גײםס
 םאסט דער אויסנאם. אן איצם זיעען

 אויןי םינגער די םיס אן וױיזם םען אז איז,
 װאו אינדוסמריעם, און שעפער אזעצכע

 א אצס צאנגער. א איז ארבײטס־םאג דער
 דער אײנגעםיהרט מייז נאר ניט איז טצצ

 הא- טיר נאר ארבײםס־טאג, ־שטונדינער8
 א נאך אינדוסםריעס םיצ איז מייז געז

איגמעמעשא־ די ארבײטס־טאג. מירצערעז

3 מי י
 װאס ױניאץ, ערשטע די נעװען איז נעצ

 אר־ שטונדיגע 40 א אויסנעקעטםט האם
 דורכשניט אין איז דאס װאס בײסס-װאך/

מאנ. א ארבײט שטונדען 7 װי וױיניגער
 ארוים־ סאצ ערשטען צום ם׳האם װען

 ־שםונדי-8 אז םון םאדערונג די נעשטעצם
 אוים־ געדארפט מעז האט ארבײטס־טאנ נעז

 בא־ צו עם םעאדיע ספעציעצע א סלערען
 נא־ ד• אז געהײסעז, האט עס רעכםינען.

 אז ציים, די אײננעשםעצט האם אצײן םור
 רוהען #שעה 8 ארבײםען דארף םענש א
 דערםיט שעזז. 8 שצאפעז און שעיה 8

 אוים־ צעת םזגת איז שטונדען 24 די זײנען
 עס או םיר, וױיםעז אבער היינט געפיצט.

 װי םעהר ם׳דוהם װען ניט, גאר שאדט
 םעהר אפאצ שאאםט םעען װען און שעה 8
 סען צײט צי^גע די טאג א שעה 8 װי

 אויןי אױםנוצען גום גאנץ ארבײטער דער
 םאכױציע, זײז םיט םארברענגען צײענעז,

 טע־ געזעצשאםטציכע און אונטעדוזאצטונג
 ב*ז נאר םיר האבעז אצענםאצס טיגסײט.

 זאאען ארבײטער אז געהערט, ניט איצט
 צו װאס גיט האבעז זײ אז באקצאגען, זיך
 חא־ זײ װאם צײט צײדעער תגר םים טאז
ארבײט. דער נאך בען

 טעTארג«ניז די םאדערט איצם און
 אנםװמןצונג די ארבײטס־טא^ דעם ביין םארקירצוננ וױיסערע א ארבײטערשאםם

 אד־ םון םעטאדען נײע די םאמיז, דער םון
 ערםינדונ־ טעכנישע םארשידענע די בײם,

 גאס אויפ׳ן ארויםנעװארםעז האבען געז
 זײ בײ צװענוכמז איז ארבײםער םיציאנען

 ארבײט קריגעז צו האםענונג די אםיצו
 ארבײטס־ טעכגאצאגישע אזוי-גערוםענע די

 ארבײטםצאזינסײט די הײסט עס צאזינסייט,
 דער דורך געגװארעז געשאםעז איז װאס

 קײן נים איז טעכניק, דער םיז אנםוויקצונג
 אין ערשײנוע קײז ניט איז זי צאישאצע,

 אינדוםםריעצע אצע איז גאר צאנד, אײז
 אר־ איצטיגע די וועצט. דער םון צענדער

 און אינפתרנאציאנאל, איז בײטסצאזיגסײם
 אינםער־ זײז דעריבער םחען ארבײטער די

 ארבײטסצאזינ־ םאראײנינט נאציאגאצ
באסעםםעז. צו קײם

 םארסצע־ צו סיםעצ װירסזאםסםער דער
 ארםיי ארבײטסצאזע װאקסענדע די נערען

 די ארבײמס־טאג םון םארסירצונג די איז
 ארבײטער די םון םאדערונג נאהענםסטע

 םינוי־ דער ®יז אײנםיהרונג די איז הײנם
ארבײטם־ײאך. טאגיגער
 אר־ חגר װיםיצ באםראכט םען וועז או?
 די םאר אויסנעקעםםט האט קצאם בײטער
 םען ׳רועז יאהר; צעהנדציג עםציכע צעצטע

 זיײ ארבײטער וײ װי נאר, זיך דערםאנט
 םארםינם־ און פארשקצאפט געויעז בעז

 דער אין אםיצו םעז מוז דעםאצם #מערם
 םוטיגער װערעז ציים שוחגרער איצםיגער

 אין גצויבן דער איז חאםנוננספוצער און
 םוז קצאס ארבײטער םון זיג ענדציכען דעם

ווערען. שםארקער
 אינםערנא• גרויסען דעם םײערענדינ און

 די דארםעז טוב, ױם ארבײםער ציאנאצען
װאצם צאגע זייער אז םראכטען, ארבײםער

 װאצ־ זײ ויעז בעסזגר, סך * הײגט נעװעז
 די־ װאצםען זײ װען אײנינער, נעותז כמז
 פאראײניגס געהאצםעז שםעגדיג כחות ערע
 זייער םארבעםערעז צו סאםױ דעם םאר

 די הייגם זיינעז באדויערעז צום צעבעז.
 פאראיי־ נים װײמ ארבײםער די םון כחות
 געברויכען הײנט םען קען אםט און ניגט
 ווערםער די באוחגגרנג ארבײמער דער םאר
דײנע און צושמערער ״דײנע נביא: םון

 אציין.״ דיר םון ארוים סוכתן םארניכטער
 םח טוב ױם דער איז םאי ערשםער דער

 סאצײ ארבײטער םון אייניגסייט, ארבײטער
 איז םוב ױם םאי ערשמער דער דאריםעם.

 צאנד יעדען םון ארבייטער די צו רוף א
 גאנצער דער םון ארבײםער די צו און

 כדי פאראייגיגם, זײז זאצעז זײ אז װעצט,
 און געװינסען נייע אויסהעםםען זאצעז זײ

 ענדציך ירעצעז זײ ביז פראגרעסירעז װײטער
 איןר די אבצושאפעז ציצ זיתר חנרגרײמגז

 גע־ איז װאס געזעצשאפט סצאםעז טיגע
 אונםער- און עסספצואםאציע אויןי בויט

 םון געזעצשאםט א אײנםיהרען ארן דריקונג
 נצייכהיי̂ג םאציאצער־ און עסאגאמישער

 גים צוױיטען דעם װעט כמנש אײז װאו
 דעם װעם איעער וואו און עקספצואטירען

אונטערדריסען. סענעז ניט צװײטען

צען  םערענ
ק די קלאו

ע ױ ט ש ר ע די קאנ־- ע ט ש י ע
ט [נצען ערענצעז ם נ א p מי

ר v ד צוױשען
ס ער ר שו ט ק ע פ אנו וײ םים ױני#ן מ

 םון באלעבאםים
 גיתם א וועעגן אינתסםריע קצאוס דער

 הא־ צוםיצ גענעבען ניט האבעז אגריכמנט,
 צױ זיך צייכם זײן וועט עם אז פענוננעה

 וױיטער־ די וועצעז אםשר נויםצוריידעז.
 האםע־ בעסערע געבען קאנםערענצעז דיגע

 עם זיך כתז םעג וױיניגםםענס גוגגען.
 םאכער קצאוק זײ אויב װארום װינמען.

 פוז אפנעשראתעז ניט הײנםאצ זיך האבען
 געװיזען, םאצ אצע האבען זײ און קאםןי א

 פאסוי אין שםעהן אזן קעםםען קעגען זײ אז
 אבער זיי האבען נאר, דאחי סעז צאנג װי

 א אויסצוםיידעז געווכם םאצ אצע דאך
̂יך. נעותז נאר איז עם ותן קאםןי, םעג

 נביאות, סײז זאגען ניט דא זועצען םיר
 םאנוםעסמשורערם זײ אז שײננ^ אונז אבער

 זאצ קא̂ם אפענער אן אז דערצו, טרײבען
אזנםארםייד^יר. װערעז
 ערשםע די םון געװארען סצאר איז עס

 הא־ םאנוםעקםשורערס די אז סאנםערענצען,
 איז איעצוםיהרעז באשצאםען זיך בײ בען

 איצםיגע n אנשםאט ארבײט שטיש םרייד
 קצינ־ נים זאצ עס כדי און װאך־ארבײפג

 די פון אויערעז די אין שצעכט אזױ גען
 עוצם, זײטינען םיז אויד און ארבײםער

 א איז זראך־ארבײם אז וױיסען, זײ װײצ
 גערעכםע םעהר א און םענשציכע םעהר

 באשצא־ זייזגרע םאר זײ האכען סיםםעם,
 אײחד אן אויםגעםונען עגדערונגעז סענע
 ניט ושלום חם װיצזגן זיי נאםען. אעחגז

 אר־ שטיס םון סיםסעם זײ אײנפיחרעז
אױם־ פרייען פון םיםמעם רי נאר בײם,



£

-י ז טמ י ײ ק טינ כ ע ר ע ג

 פריי זײן זאל םען אז חייםם, עם װאהל.
atorun o אױסזװקלייבען דך f om בעםזנר 

 וױ ארביים. וואך אחנר ארגיים ׳*סיק —,
 איז איהר, שארמםעהט איצם, איז 09

 אינדזם־ קצאוק חנר איז ארייחיים קייז גיםא
jm o נימװואוגמן זיינעז ארבייטער די 

 ויך זאל עם ווען וואן־, פיז ארבײטעז *ז
 וחד טםית. פון ארבייםען ײעליז אייילי זיי
 םאגופעקםמורןרם ס׳צאוק די חנרימר 1לע

 אוים־ זיך שרימזיים די זיי פאד אימטיוזותן
 אײ ותט געפעלגג זיי װאם *וטלייבזנן

מז  װאר, םיז ארבײםעז *ו זייז געםעלעז םי
 איײ ווזנט ײאך, 1« ארבייגמז ער וחנט
 טןן ארבייטען צו ױין נעםעצען אבער מם

 אר־ צו פרייהײם די האבען ער וחנט טיק,
j ®ון כיע״ט r m

tap םא־ די צימראל. חעכםט תציננגם 
 א אפשאםען נים זױלעז טממכדיוחנדס

 איהר אוי<י אח.אײגםיהרמן םיסנמם גו«נ
 װי־ זײ !באהיט נאט ערנערע. אן •לאץ
האבען זאלען ארכייםער די אז בלויז לתן
can ־״»tr ווען און אויםװאחל vp\ דאם 
 ? ארבייםער רי טאר פרײחייט גזגנזנז זיק
.  ווערען ײערםער םון מאיל א םים נ*ר ,

jsu <ים זאמס ru jn וואם מייםעז אלע 
 זוער־ ײעלכע ײילען, םאנוטאאט״ורערם די

 מד ניט זאלעז זיי אױםררוקעז אוז םער
 פרייהיים די האמן וױצען זיי ברויכזן.

 <ואך- אגטסאט ארכיים מנױס אייסווטיהחח
 םאכער קלאופ די ומלען oip 1אי ארנייט

 ירעוי־ טון עגטמר חנר דעױלאזע. גיט
 און תלאר אזוי מײ׳מ איז טלןזיטעו־ חהם
 אי- געקעגם נים האם ער אז מארי, א«ױ

 «ו דעם אין *וױיטעל טום פיין מרלאזעז
 םאנוםעקטאװר־ די פוז טארלאגג חס״ װאס
iru װעם «רם i'B.

ט ענ ד ך ע ל פארלאננ יעם אייו• ־ ־ ® פאנופעיזםעוחד די «ז שלןןזינענר׳ס
r איינצוםיחחנן «רס ענטפער. w

 פרעזידענט האם *רגײט
ענבד ®נצגענדען דעם ׳ג^געבעז ^מיננער

̂סטרתא דעי של*נס קוומסיא״ *ייעד

̂ור ̂ס םיםאעז חײי פ  דער צו רפואח א
 דרעס און קצאוק דער איז אאנע עאעבםער

 פא^אאג זויכםעםכתר זייער אעדוסםריע.
 א ענםחאאטעז זאא אגריכמנט ד*ר אז איז,

 סיס־ אויםקצײבערימער אן ״ותגען •ונקט
 םיסטעם די אנעטאט •ראדוקציע םון טעם
 אײנ־ ר*ס םיעענדיג װאדארבײט״, םון

ארבײגג מטיק םון ®יהחגן
 דורך אז זאגעז, םיר װי^גז דעם ותגעז

 ח*ד םײ זינט םאגאטען, םיר צעצםע די
 םיר האבצן צומריםט, אײ*ר ערחאצטען בען
 ״אויםקצײבערישע אן םאר פארמ^אג דעס

 פזנר־ װעאמ •ראדוקציע, פון םיםטעם
 װאך-ארבײם״ םיז סיםטעם די בײםעז

 םיד און באםראכם. ערגסם און גרינד^יך
im אײך םוזעז r, בא־ םיר םעהר װאס אז 

̂ר׳מאאנ, אײער םראכטעז  םיר מע־דזר װאס ם
 ארגוםענטען, אײערע געוואוינעז האבעז

 איבער- געײארעז םיר זײגען םעהר אאץ
 א״י־ ניט װעם ארבײמ עטיס אז צייגם,

 איב^ען, די **ש*סע\ ניט זועס און זעז
מאז #יחגר וחנאכער אויוי  בא- אםאסיאי̂י

̂אגט  א•־ ניט וועם מטיק־ארבײט זיך. מ
 •רזודוקציאנס־ איז אוםנאײכחײט די מאםעז

 איג־ דער אין עקזיסםירען וועאכע סאםכתז,
 די פארתאענערען גיט וועמ און דוסםרת,

די געעגן סיצײנע די םון קאנתורעגץ
 די אגבא^אגגט עס װי וױים אזוי גרױסז^

•ראדוקציאנס־קאסםען.
 •ראדוסציזעס־באדיג־ די עטודירענדיג

 — אינדוםטריעם צוױי די אין טעעז
 אעצ־ די — דרעםעם און םוטם און שלאותט

jro איימזד איז עם וואו אינדוסםרי^ אן 
 איבער־ אונז ה*ס — ארבײט *טיק מיהרם
 טון שאטען קײן אימנרצאזענדיג גיט ציעם,

 אױם־ יעדען איבערציעען םוו צוױיפעא,
 איז עס אז םעג״עז, זתמענדען ריכנדג

 ארבײסס־ גלײכע אויםצוהאלמעז אאועחנד
 םצז װאו אעדוםטריע, אן אין באדינגומען

p טון ארבײם wאיגדוסטריע, אן אין וױ ׳ 
vm װאו  dp אז ;זואך־ארכײם אײנגעומיהרט 
 װע־ וױידז^דסקעיאס אז #אםת איז op אױב
 םארק^ענערט ױניאן דער םון בגגבח רען
 אוז עעיער סאנםראקטינג ק^ענעחנ די אין

ד  קאג־ רואינידענדע א זײ מאםצן דעם תי
ip איגםייד די נעגען קוחונץ b p v, זײ וועט 

 ^יכ־ ןpp םען װ#ז ארבײם, מטיק כער
 אר־ פאר •רייזעז די םאנייוציחנז םער

 נאך קאנקורענץ דאזעע די םאכעז בײט,
iP סיל T fn p v.

 סײ איצס עטיק־ארבײם װעגען איז ר*ס
p *של mאינדוסםריזג דער אין איב^נן די ן 
 מטיק װאאט ארבייםער, די אגבאצאגגט וואם

 םארדינם־ זייערע ארונםעתעדריתם ארבײם
ru אח םעז rn צו ^נבענס־מודינגוגגעז 
^םוםזג נידעריגסםער דער

 איײ אויןי אײך, *י עגגמר אונזער און
 אויסקליײ אייגצוטיחרען פארמ^אג ער

 פאר־ צו •ראדוקציע טוז סיסםעם בצריאמנ
 איז *רביים״ װאך פון ■יצאץ דעם נעםען

מו,  און גיט \pp ױניאז אונזער אז חנרי
אגנעכמז. ניט עס װעם,

עאעזינ- פרצזיחמט פוז צנםפער דער

 קאגטמוק• םון אסאסיאיחפאן דער צו גער
 אויך וועז קירצער, נאך געוועז איז טארס

 ארױסגעקוםעז זיעען פארםחנםער איחרע
מטיפ־ארבייט. ®ח פאדערונג דער םיט

̂יך איז עס  איהר ווארום םאחפםענד
p װיאט ^ r ,מאזד פרעזידעגט האט ארבײט 

 •pp אײנציגע אייער געזאגט, זײ צו זיעער
 װאס דעם, םון אי דאך הענגט זיסםענץ

 וױי־ די םון אביסע׳צ אראפ םTעני איהר
 פאר נעםם איז ארבײטער די םון דזמעס

 א איהר האט ארבײט שטיס םיט זיך.
 נעםט איהר חשביז. גראדען און אײכטען

 ^ון דדפאבער דעם םיז שםיק פון םיצ אזוי
 ארבײטער. די וױיגיגער םיא אזוי םיט צאצם

 אייער איז פרייז דעם איז אונםערמיד דער
 אפס קעז םאנוםעקטעורער דער פראםיט.

 סטי< א פאםאן, נייעם « פון נעיצד סאכען
 ש*ר צו אײנגעגעבעז זיך האט איהם װאס
 געצד םאכען םאא א אויך תען ער םען.

 אײננעגעבעז זיך האט איהם װאס םון׳דעם,
 אדער עסאף, אנציהענדע כמהר קויםען צו

 קאגטראק־ איתד •רײז. ביציגערז א םאר
 דא̂ם באויז האבעז תענט אבער, טארס,

 םוז אראפ דידעסט נעםם איהר וואס
 דע־ זיך פארמםייט עם איז ארבײטער דעם

 איהר אז ווענ, א זוכט איהר אז ריבער,
 װאס איהם םון מנייחןן קמנעז זאאם

 איז איהר, דענקט עמיידארבײם, םעהר.
 אבער Jװע בעםטער דער צוועק דעם פאר

 וועג בעםטער דער אז װיסע̂ז דארםם איהר
 פאר וועג ערגםטער דער איז אײך פאר

 ניט אײד \pלp̂^ םיר און ארבײטער אייערע
דעריצאזעץ.

 די םוז אײנע באגרענעצונג די
פאדע־ װיכטיגםטע זמל דער «ץ

ם. אר ט ס א טר אנ זײנען װאם רוננען, ק
גע־ ארויםגעעטעצם

 בא־ די םיט קאנםערענצען די איז װארעז
 דזעא־ די צו פאדערונג די איז צעבאטים

 דער םיז באגרעניצונג דער װעגען בערס
 קע־ זײ װעמעז צו סאגטראסטארם, צאא
ארבײט. זײעד געבעז נען

o דורך n, קעז דומאבער דער װאם 
 סאנטר>נס• םיא אזוי צו ארבײט זײן געבען
 םעגאיכ־ די ער האט װיא, ער זויפיא טאדס
 דער םיז יוײמען די איאפצודריקען קײט

 ip םעגאיך. נאר װי נידעריג, אזוי ארביים
 צװײ קאנקורענץ עDסpטארr די באעאםט

 קרעט ארבײט די קאנטראהטארם. די עען
 םאכעז צו *\ באם װאם יעניגער, דער
 װי אזוי איז «רײז ביאיגסמען דעם פאר
 םון פרנסח זײז םאכט קאנםראקםאר דער
 זײנע צאלם ער װיפייצ א\גנתר^יד דעם

 דעם םון סרינט ער װי װײניגער, ארמיטער
 די אויס םםי*א זיך אאזם ״ דזשאבער,

 תאנ־ די פיז קאנקורענץ הא^ד־מגײדצנדע
 אר־ די םיז האאז דעם צו םראקמארס

 צו געטרימגן איינפאך ווערעז זײ בייםער.
לויז• חוגגער א פאר ארבייםעז

 דעם אין קענען ארבײטער די *ח
תסיפות הויפם די העאםען. נים זיך ס*ל
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 ווען איז, שאפ אין ארבײכמר דעם פון
 אבער דדפאב, זײן םים געמיצם איז ער

n א פאר װאס r קען דזמאב זײן םאר 
 אין קאנטראסטאר דעם בײ האבעז ער

 זיי־ דערצעהילם האנםראסטאר דער ? שאפ
 ארבײט קרינען קען ער אז ארבײטער, ;ע

 װע־ זײ אויב דזמאבער, דעם םון זײ םאד
 דעם פאר ארבײטען צו אײגוױ<יגען צען

 אן, איהם באם דזמאבער דער װאם #•ױיז
̂ען געהן זײ סענעז אבער, ניט, אויב  צעה

נאס. אין מטיינער די
 דא- דעם נענעז םיטעא אײנציגער דער

 אז איז, צומטאנד אונדערםרעגאיכעז זיגען
 םון צאא די זוערעז באמטיםט זאא עס

 דזשא־ יעדער ווע^כער צו סאנטראהםארם
 דזמא־ יעדער ארבײם. זײן געבען קעז בער
 קען ער קאנטראקטארס װיםייצ וױיס בער

 פרײהײט די האט ער איז באשעםטינען
 קאנםראסטארס וחגאכע אויסצוקצײבעז זיך

 האבען ניט טאר ער אבער נעםעצע̂ז איהם
 ארבײם זײן םים ארויסצוגעהן רעכם דאס

 און שםאדם םיז האנםראקטארס pלK צו
 אז קאנסוערנץ, אזא זײ צווי׳צען באמאםען

 געצװאונ־ זײן מפעטער זאצען ארבײטער די
אוין. הונגער א פאר ארבײטען צו נעז

i פרעזידענט p w ^ v םארםו־ האט 
 אויף דזמאבערם די צו פ^דערונג די לירט
:אוםז םאלגענדעז דעם

 ארבײטער די װאס םאר אורזאך, ״די
 םעהר באעטעהעז אינסײד־מעיער די איז

 אוגטער׳ן באדימונגעז און רעכט זייעד אויוי
 ארבײטען װאם די ווי אגריםענט, ױניאז

 אר־ די 5װײ< איז, קאנםראקםארם, םאר
 האנדעיצן מעפער אינסײד די אין בײטער
 און םאנופעתטעורער דעם טיט דירעסט

 גערעכטע א האבען זײ װען אז וױיסעז, זײ
 חגר אדער אסאסיאיימאן זײ וחגט סל*&

 זײער ארדערען כמוערמאן אוםפארטייאישער
 פארברעכעז זײז גונדצױםאכען כאאעבאם

 אינ־ אין ארבײטער די אגרימענט. געגען
 דורך אז נים, םורא הײן האבען מאפ םײד
 איבער־ װעצען נים זועלען זײ װאם דעם

 בארויבט זיי וועאעז רואם ױניאן די טרעטען
 םאכען צו םעגציכסײם דער םון װערען

יצעבען. א
׳שאפ סאנטראקטיננ א פון םאיצ ״אין

̂ו. געמיכטע די מוין איז  סיצא־ א װען אנדער
 סאנםראק־ א גענען ארײנגעבראכם ווערם נע

 ױניאן די *ימנרםראטען האם ער אז םאר,
 רעזואטאם, באאדינער דער זײן קען ר(לס,

 דזמאבער דעם ארדערען זאא םען אז
 מאפ. דעם םון ארבײט די אװעקצוגעמען

 ארבײט די אוועק אבער געםט םען װעז
 םען אז עס, םיינט קאגםראסטאר, א םון

 םאכען צו םעגציכקײטען די אװעק נעמט
 בא- װערען זואם ארבײטער די פון \vבvל

 אום־ די אוגמער מא^ דעם איז מעםטיגט
 אז זעיצבםט־פארמםעגדיציך, איז שםעגדעז

 באסאאגען זיר םורא האבען ארבײטער די
 זייערע פאד^ירעז נים זאלען זײ אום

דזשאבם.״
 נעברויכען זועלען גיט וואאטעז סיר

עס אז זאנען, און אויסדרוק, שארםען אזא

 םוזען םיר אבער םיצחםה, םים מםעקט
 זיכער צאגע די זעהט םריד^יך אז זאגען,

 גרײמען, זיך דארף םען אז אויס. גים
 זיך גרײטען און ניט. צװײםעיצ הײן איז

 האיל־ דארםען קיצאוקםאכער די אז םײנם,
 םאר־ מטארקער זואס רײהען זײערע טען

 גענוג שאםען דארםען זײ אז און אײניגם
 טיר ״און געיצד הײסט דאם — אםוגיציע

 װעצען םאכער סיצאוק די אז זיכער, זײגען
 װען צוגעגרײם זײז זועילעז און םאז עס
קאטו*. אםענעם אן צו סומען װעם עם

ר 1צ ע ריגג ארבײטער דער ד
אן ש ענ װ אנ סאגװענעאז זײז צו סוםט ?

םעהר םים באסטאן אין פון
םעהר און םאראײניגטע רינג ארב.

כוחות. םאר^טארקטע
 אין רינג ארבײטער םון קאגװענשאן רי

 קאנװענשאן. םאראײניגונגס א איז באסטאז
 םאר געװארעז גערופען הויפטזעכאיך איז זי

 םאראײני־ די ראטיםיצירען צו צװעס דעם
 ארבײטער ״אינדעפענדענט םיט׳ז גוגע

רינג״.
 ארבײטער צװײ די םון פאראײניגוגג א
 באדיי־ גרוים פון באויז ניט איז רינגס
 הא• װאס ארגאניזאציעס, צוױי די םאר םונג
 גאנ־ דער םאר נאר םאראײנעט, זיך בען
̂ועגונג. ארבײטער צער בא

 קאםף ^אנגער דער האם ביצום בײז םייצ
 געמאםן ריגגס ארבײטער צוױי די צוױעען

 ארבײםער אידישער דער םיז רײהעז די אין
 אאץ םאר פארדריסיציכער און באװעגונג.

 קײן געוועז נים איז עם אז געװען, איז
 קאםף. א םאר גרונד פרינציפיעאער שום
 געשיככד ״א װי מעהר ניט געײעז איז עס

 דער אוים זיך דריקם עס װי טעות״ איכער
 אר־ םון ארגאן אפיציעיצער דער *פרײנד״,

רינג. בײטער
 קאםױ ברודער אםאאיגער דער אבער

 די וועם באײבעז ווערען, פארנעסעז װעט
פאדאײגיגוג^ נרידער^יכע

 באזונדערס האט אינטערנעשאנעצ די
 רינג ארבײטער צום געפיצען םריעדציכע

 גרע־ װאס זעהן איהם ויעצעז װאצט און
 ערםאאגרײכער. און שטארקער ,װאם סער
 גענוםען ס*ל לעא האט רינג ארבײטער דער

 קאםםעז די אין אינטערעם נאהענםען א
 *וז געםיהרט האם אינטערנעשאנעל די װאס
היאז». צו געקוםען ער איז נויטיג װען

 עס איז אינםערנעשאנעא דער פאר
 אר־ דעם באגריסן צו םרײד באזוגדער א

 קאנװענ־ איצטיגער זײן צו רינג בײםער
 אר־ אז זעהן, צו םרײד א איז עס שאן.

 זיך האבעז ,װאם ארגאניזאציעם בײטער
 א פאר זיך פאראײניגען באקעםםט, פריהער

ארבײט. גמםיינשאםםיציכער
 זױײ רינג אדבײםער דעם װינשען טיר

 אנטײיקאוגג, זײן איז ערפאאג טער}־יגען
 װיכםיגער זײן אין אוז װאוקם זײן אין
 אידישע די פאר םעםיגהײט ניצאיכער און

 בא־ ארבײטער דער םאר און ארבײטער
װעגונג.

אונ־ םון אײנער
 און ערשםע זערע

הינזיכ־ םאנכע אין
 ערשםער דער טען

 איז באװעגוגג ארבײטער אידישער דער איז
אװעק. אונז םון

איי־ געווען איז זויגטשעװססי מארים
 אי־ דער פיז בויער ערשטע די םון נער־

̂יסםישער דישער  ױניא־ מרײד און סאציא
 דער געװען איז און באװעגונג ניםםישער
̂יםםישער ערשטער  אוי^ שרייבער םאציא
 םאציאציס־ אידישע ערשטע דאס אידיש.
 און םארם זײן בא?וםען האט ווארט םישע

װיגטשעװסקי׳ם מאריס םון אויסדרוק זײן
םעדער.
̂יסטישער דער  האט אידעא^ סאציא

 ער ותן װינמשעװםקי׳ן, םאריס פארכאפט
 גמ־ איז ער און ױננ גאנץ געװען נאך איז

 סאציאציסט איבערגעגעבענער אן בליב^
 גרוײ זײן םיט האט ער אעבען. גאנצען זײן
 םיט און טא^אנם שריםטשטע^ערישען םען

 גאנצעז זײן באגאבוננען פאעטישע זײנע
 סצאס ארבײטער דעם געדינט יצעבען

איחגאצ. סאציאציםטישען דעם
 םארים האט אינטערנעשאנמא דער םים

̂ג א נעהאם װינםשעווסקי  פארבינ־ דימגסכ
 א געזועז איז ער זואם דעם, דורך דונג

 םוז פינאנץ־סעקרעכתר דער צײם צעגגערע
 וועצ־ ױניאן, םאכעד דרעס אוז וױיסם דער
 טםער דעם נעטראגען דעםאיצם האט כע

 איבערגעלאזעז האט וועאכע אוז 25 צאסאצ
 געשיכםע דער אין תאפיטעצ גצאררייכעז א

איגנמרנעשאנעצ. דער םון
 דער אין געותן אויך איז װינםשעווסקי

 דער פון רעדאקםאר דער ציים ערשטער
 וואם ״גצײכהיימ״, שריםם וועכענםציכער

 האם ױניאן דרעםםאמנר און וױיסם די
ארויסנעגעבען. דעםאצם
 װינםשעווסקי םארים פון אגדענק דער

 דזנר אין צעבעז שםענדיג בצייבען וועט
 op̂^ ער באזועגזג^ ארבייסער אידישער

 איהרע צװישען ווערען דזגרםאגם םאצ אצע
װארכדזאגער. pov^p און בויער ערשםע

ר ע ױ ר ע ט צי לו א עז ץ ר פ ױ ט א ױ  ט
ם פון קי מארי ס װ ע ש ט ױנ ו

 אוז דרעם דער־ פון באארד דזשאינם די
 ביים םארזאסעצם ױניאן, םאמגר וױיםם

 צער גדויסעז איהר אויס דדיקם םיםיגג,
 וױנ־ םאריס ברודער םיז טוים דעם אויוי

סשעװםקי.
 גאבעצעז דעם פון איבערגעבענהײם די

 ארביי־ די פון אינםערעםען די צו םענשען
 דרעס־ די באגייסםערעז אײביג װעם םער

 פאר־ נים סיינםאצ וועצען ותצכע םאכער
 םזן באאםכתר אצם יער וחנן ציים די מנםען
 איז צגםוזיאזם pn םים האם ױניאן, זיתר

 צום בײמנםראגעז םיצ אזוי םעםיגקײט
 דעם פון פארשםארקוגג און פארםשרים
•25 צאקאצ אצםען גצארוײיכען

 און װייםם באארד דזשאינם
 יוניאץ דרעםםמכער

םעתרעםער. א, צ ע ו ו י ר p א.



ד וואם ארבײגתר, אלן װיח מיי  חןם ו
 װאלםען ארבײטעז, ניט םאי עדעםען

 *אר־ א איז נאםיז די אין אדזיםנעםארמירם
 די ipofcm דזןםאנסםראןױצ, אייניגםער

 ov.נעםאן עויחס־ א אונזערז באלעבאםים
 חןםאנסםרא־ א מװתן בלויז ניט װאלם

tt n| ,נאר הונגער, און נוים עצענד 
 יאדאייביר א סון דעםאכםםרא*יע א אױך
ipo כזו. דדאהעגרעז

או־ די אויב דינתז נים זיד וױי איו
 *עחלט אםעריהע אין ארמיטסאאמ po םיי

 זא־ נדליאן. 10 אדער םיייאז 8 חיינס
 סאראימינגםס »יז אדביימר 1פד<יא 8 <׳נן

 גאם איז ארויסתוםעז רייחזנז
tn אח rw t ארבײם אזיף רעכם זייזד־ 
 א זיר זועלען dp pit ברויט אוי«י און

 אונזער p® גרתדמעססעז די ftp םדיימל
p איז דאס אבער גצזעצשאפם. w אביסעצ 

it אנםאױרמ. ®יר• ov ארלוםען דארף® 
m מ  חערצער די אין איבערקצרעגיש גרזי

 אםעריקאנער די סון םוחות רי אח או)
 כױליאנעז אין זאלעז זיי אז ארביממו/

 רעככס זייזער ®אדצתנן גאס אק אדױסמוסצן
n אזאצמנ און w v P W i צז- קוכמן® 
פאר. נים צום

t A A A M M k i f t f t  M  B A A A & M f l i  A f t  A M 4 M f t f t '  OMAftfe * or םיקיאנעז םך א וועלען ipocnp tan 
 חײ די אםעריסזג אק ארבײםעז גים םסי

מז תאממיסםעז גע  סאר־ איז ׳סוין «
m אוים « w n איז jropoip 1אוי אז 
 גאנצע אדער םיציאך impo 9 דזזי זימר

iv נים אםזןריקע אין ארכײסעד םיליאן 
 זיי אז איז םאי. ערשכמן דזנם געארבײם

f 12 ווצצצז ir v p v n גאך אדער מיציאו 
 א®־ קענעו נים קימעד אדך וחנס נתחר

 מירקקיכקיים דעד אק דאך Dtp לייקענעז.
 װיפיצ מגזי אױסמממצמ ניס - איימר

איץ פאראן איזרם זײגען עס ארכייםסלאזל
jfp^ynw
 םייז pn גים ואצ עס גתים װי גאר
װאצט םאי״ עחפטעו cun *ו ציבמאמם * 1 1 $ * "f t  IJF M l |r  ™ f •  • ■ P T t w  • f t■ י ' י י

 אזא איהם אין tratt ותלעז נים דאך איד
po װע*«ז סיר וױ ארכ״ויוז, נים or חא־ 
 ערמםען האי׳ײאחרימן אסעדיקא pie נו}

tbh ״זנרפאצגרײמד״ אזא אײדער םאי. i 
p ארבײםען, נים םװז םאי כתר ir בעםזנר 

 אר ®ה םאי עחאסאו פא^פוועכטעו א
מן. ניי
מ ״  ווען יוגדםוב, א איז ארכײסעז ^
 ארבײם די פיציינם אין ארביימ ס״מא©
 םזב ױם סייז נאר אמר איז אס אװעק,

 איז עס ודײצ גמ^ ארבייס סאן וזעז גיס,
.ארממתן. «ו «ואס ניס^ . 

nsc דאר אבאר w v ד את םאי י  דאר י
 ארביי־ פון סונ on ־ אינםעתאציאגאצער

 דער םוז ארבייםער די אז איז 4̂אאא נמר
 און dk?p איין ¥ד נאלאגנאץ וואלס גאנמד

• m on מ סעי ip דיז jpp  u n ra n m זיי

 אר־ איצטינער דער םון זעהן קצאר םאקע
̂זינס״ט.  אםעריסע אין באויז נים בײםםא

 tie םאםע גרויסע א סאראן אי»ם איז
 די לאנד. יעדען אין נאר ארבײטםאאזע,

 אינמערנאציאגאא איז ארנײטםאאזיכקיים
 אור־ דיזעאבינע םון אוםעטום קוםם זי און

 tram נעהייאט אוםעטום ipp און זאבען
 עראאזער דער םיטאען. זעאבינע די סים

 םארסירצוננ וי איז םיםעא נאעהנםםםער
 ותרט דערינער און ט̂א ארבײסס פון
 םאי ערעטען רעם וועאט גאגמר דער אין

 פא־ די ארבײםער די «ז ארויסנמםעאם
 פאר־ זןוא םאנ ארגײמם דער אז דןרוג^
 עוין באווײזם אציין ראס ומרען. קירצם

o n םון כאראסטעו־ אינםערנאציאנאאעז 
o n ארנ״םער x*t>p ערסםער רער אבער 
 אינטעתאציאנא־ אן באויז ניט איז םאי
־ א נאר סוב, ױם ארבײםער אער א י י » ס  

 אר־ איגםעתאציאנאצער ר ע r י ם ם י א
i און טוב. ױם בײטער n ה*ם סאציאאיזם 

 אר־ נעניז םיםעא באזוגדע־ם־װירסזאםעז א
i בײסםאאזיגקיינג n םאראאננם סאציאאיזם 

 «רא- םוז םיםאען די און סאסינען די אז
rtp n באלאננעז זאצען אצנעםייז איז u 

 וחד םאעינען די ותן און ארבייגמר. די
 זײ וועאעז ארבײמער, די «ו באאאננען אעז
 םא׳זמען די איב«ר נאאעבאםים די זײן
 טא־ די זײ. איבער סאסינען די נים און
 אע־ דאם םאכען אייכםער דאן וועם סין
 ניט םעהר מעט זי ארכײטעד. די סון מן
pn רייכ־ סאסעז צו איכסטרוםענט הײן 

 הונ־ jp:tn3 אוז אײנצעאנע סאר םיםער
םאסען. די םאר נער

נעוזנ• trcip וועם םאציאאיזם חמ• אוז
 שעתר יואס סארװירקאיכוננ pn «r טער

 וחד תרבגעדדונגען tr^rn עם ארבייםער
in םיט o n איי־ ארבייםער סון נעפיוזא 

o טיט א\ן נינקײט n אינםערנאציאנאאען 
 ױם *un אט און א^אל. םאציאאיםםימעז

o האם סאי ipdbhp סון טוב n  op צװעק 
m n o o jy o n  nr אינמתאזױאנאאע די 

o איז קאאס ארנימאװי «ז איינעקייט n 
 ipn3inp3>k ארבייסער די סון װאונמ

n די ^ v iv o אנ־ נאנץ אויןי געזעאמאםם 
jtn iD ’ ra n ותא־ אי| נעזעל׳טאםם, א

opp p’p tn• דס ואא op כער w tp p
אײנצס po חער׳ואפט p«p *לואםאציע,

up אימנר׳ז  ,iPo»nrr »זאאזןז אא pn 
גאייך. םאציאל און ?קאנאםיט

o אירחאאט •on איז דאם אם n  po 
סונ, 01* ארבײםזןר אינםעתאציאנאלען

9 inםאי•. ח»ג»ר ipp נאר pn א npr•
ipipt דארסצז ? 3« יזם m יי*3אר ניט 

 ױם־ אזא באױיסםערוננ םיס ipip**e טער
310 f
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לאנ• דער אויזי אז זימגר, ביז איד

 װעט אינטערגעעאנעצ דער םון װענשאן
 ברידערציכער םוצעטעגדיגער א הערשען

 פון םאי עחןזטען פון גײסט דער גײם̂כ
 ברודער־ םון עם*דס די און זײם, אײן
 זי־ װעצעז זײט, >עדערער דער פון ציבע
 געםיה״ ברידערציכע די םאחפטארסעז כער
 וועצען םיר און דעצעגאטעז די םון צען

 אםת׳ער.כרײ פון סאנװענמאן א האבעז
 ברידערציכער און הארםאגיע דערציכער

אייניגקײכג
 דער אויף זיך מעז זועט וױיניגםטעגם

 דאר־ גים םיצאדעצפיע אין סאנװענמאן
 סאנ־ די דעםאתראםיזג װעגען פריגען םען

 די באזארגם האמ סציװצאגד אין װעגעאן
 דעםאסראטיע, נעגוג םיט איגמעדנעעאנעצ

 פיל אזוי םיםגצידער די נאד זאצען הצואי
 וואס דעםאסראטיזג די אויםנוצעז ותצען

 גזד זײ האם תאגותנמאן סציזוצעגדער די
געבען♦

 א ביז איך אז םודח, זיך בין איך
 דער אין געויארעז אנםוימט ביםעצ ^כם

 סאג־ קצײוצעגדער דער גאך דעםאקראםיע
 דעםאקרא־ דער אין גים #אםת וועגשאן.

 גמארבייט. חאט זי וױ נאר נוםא, טיע
 זי אז זאנען, גים דאך קען קיינער אבער
 בצויז קעז םעז געםאככס ערגער עיעם חאט

 געםאכט. בעסער וױעינ האם זי אז #זאגעז
 מוצדיג ניט דעםאסראםיע די דאר איז און

 און אפ אפט גאנץ איחר נארט פמז װאם
איחר. באעװינדעצם כתן

 «וםיצ אז םײנונגען, םאראז זײנעז עס
 וױיצ ױניאן, א םאר נים םויג תםאתראטיע

 ארגאניזאציע, קעםםענדע א איז יוגיאן א
 און מצאכםםעצד אין םאצ אצע מםעהם זי

 אין איז םען ווען און סאמי א םירט
 דעםאקרא־ סים צוםיצ זיך סעץ קען םצחםח

 קען דעסאקראםיע די אינעבען. נים םיע
גוצען. \ױ ברענגעה מאדען סעהר

 איז תגם אין אז צוגעבען, םוז םען
 םען אבער געדאנק, געזונםער א פאראן
 ״צוםיצ םיינם דאם װאס באמםיכמן דאחי

 װי באעםיםען דארןי םען דעםאקראטיע״.
 דעםאקרא־ •ארציע די זײן דארף עם גרויס

 <מן ױניאן א םון םאגען דער װאם #טיע
 עם פארציע א פאר וואם און םארדייצן

םאמזאדען. איחר קען און גרױם צו איז
 ױניאנם אוגזערע אז גצויב, לסשל, איך,

 שטע־ נאר נים װאהצען. אםטע צו האבען
 סאםםס־טע־ די װאהצען אפטע צו די רען

 קאסםעז זײ גאר ױניאן, דער םון טיגקײט
 םיגאנ־ שווערע א זײנען און געצד צופיצ
 וואה־ אפט דען זײנען אבער צאס̂נ ציעצע

 סען אײנער דעםאקראטימ? מעהר אען
 חנםאסראטײ העכםכדפדינציייעצער א זײן

w יאהר אצע אז גצויבען, דאך און םענמ 
 עם אז און גים םויג ױניאגם די אח װאצען

 שאדען, נימט גאר דעםאקראםיע דער ותט
 אײן וואהצעז םאמז צכדפצ, וחגם, מען וועז
 חד איז עס אױב יאהר. צוױי איז סאצ

 אינ• דער םיז סאנווענעאנס אז םאסראםיע,
 גענעראצ פאר וואהצעז און םערנעמאנעצ

אין םאצ אית בצויז זײז זאצען בעאםםע

 דעםא־ זײן נים זאצ װארום םא יאוזר, צוױי
 וואוזצעז צאאאײ חאבזח *ו גענ̂ו קראטיש

 עס אויב און יאחד? אי^.צוױי םאצ אײן
 וואהצען האבען צו דעםאקראטישזגר איז

 וואחצען האבען ניט װארום טא אפםער,
 ? חודמ אצע גאר אדער יאהר, א םאצ צװײ
 האם וואהצען אםםע אז איז, אםת דער גאר
 קיי־ דעםאקראםיע. סים םאן צו ניעט :אר
 אז באהויסטעז, צו אײנםאצעז ניט װעט ;עם
 דעםאתרא־ םעהר םאראן איז אםעריסע אין
 דא װאס דערםאר, דייטמצאנד אין װי םיע

 אצע תאגגרעס םאר׳ז װאהצען םאר סוםען
 א ווערם ױיטטצאנד אין געת יאדיר, צוױי
 סאצ אײן ביצויז נעוחןהצם רײכסםאג נײער

 םיס־ די אז איז, אםת דער יאהר. 4 אין
 רײכם־ דייטשען פאר׳ן װאהצען םון םעם
 די װי דעטאתראמישער םך א זײגען טאג

 די סאנגרעס. אמעריקאנער צום װאתצען
 װאס װאהצען, •ראיארציאנעצע פון סיםםעם

 דייטשצאנד, איז געװארעז אײגגעפיהרם איז
 דעםאקרא• םון אויםדרוס בעםםער דער איז

 פאר־ םיצ אזוי קריגם פארםיי יעדע טיע.
 שםײ די םיז •ראפארציע דער צוים טרעםער

 גע- אפגעגעבען איתר פאר זײנען װאס טע^
װאהצען. די אין װארען

 אפסע ארײז גים שםעלם םען אויב און
 דעםאקרא־ םון צעםעצ דעם אין װאהצען

 pn סען צס וואס אײן נים איך זעח טיע,
o m  \m פאר דעםאקראםיע צופיצ אנדערש 

 וואס באשטיםען בצויז דארוי םען מניאן. א
 וױיצ נים, װאם און דעםאקראםיע איז עס

 גרעס־ אונזערע אםיצו םארגעםעז םייסטענס
 אםת׳ע װאס דעמאקראםיע פאר שריתר טע

םייגט. דעםאקראטיע
 פון הערשאםט די םיינם דעםאקראטיע

 זעצסען באנץ איז פאצה דאס אבער שאיצק,
 גדיטגגס־ םאצק אץ עקזיםטירען עס אײניג.

 דעםאקראםי איז דעריבמר פארשידעגהײמען,
 םון םאיאריטעם דער םון הערשאםמ די

 דע־ אצץ. נימ נאך איז דאס אבער םאצק.
 און רעכםען די אז אױך, םייגם כאקראםיע

 זאצען םיגאריטעם דער םון אינטערעםען רי
 גיט קען םיגאריםעם די װערען. געשעצם
 זי אבער דעםאסראטיע, א אין הערשען

 די ווערען. אוגטערדריקט נים אויך דארף
 םעג־ א האבען מאצ אצע דארןי םינאריטעם

 שוץ, א איז װערעז צו געתערם ציכקײט
ווערען. געסריװדעם ניט וועם זי אז

 אבער סצאר, גאנץ זיך דאכם איז דאס
 אונז בײ עס איז װירקציכקייט דער איז

 האבעז װאם די, גראד אט אנדערש. ;אנץ
 ווען דעםאגןראםיע, םאר אײננעצײגט װעצטעז

 םיגאריטעט, דער אין געווען זײנען אצײז זײ
 די געסראגעז האבען זײ ווען שפעמע*, צאזעז

 אוים־ ניט קאפ דעם כױגאריטעט די םאכט,
הײבען.
 נים גאר איצט זיך דאכם האב איך נאר
 קײן דעםאקראםיע. ווענען רײךען נעװאצם

 אױו* נים. געװיס עס איז םראגע האנזועגשאז
 םאצ דאס גאר םען וועם תאנװענשאן דער

 אין גרופען און סצובם ווענען ריידען םעהר
 אין גרויעז און קצובם וועגען ױניאנם. די
הא־ םפעציעצעד א פאראן איז ױניאנס די

 דזשעגע- דעד םון באריכט דעם פיםעצ,אין
קאנוחגנשאן. חנד «ו עקזעמוכױװ ראצ

 נביאות זאנען און ריזיקירען נים וױצ איך
 וחד באשציסען וועם קאנותנשאן די װאס
 איך אבער גרופען, און סצובם די נען
 קאםיםע קאנוחגנשאן די אז זאנעז, װייצ
 גו״ א געטאן האט אינטערנעשאנעצ דער םון
 פרייע א אראנזשירט האם זי װאם זאך, טע

 גרויען די און סצובען די ווענען דעבאםע
 בצויז גערעדט האמ עס ױניאן. דער איז

 גיט געווען איז דעבאםע די און םאצס דאם
 בא־ א אויך גאר אינםערעסאנםזג אן בצויז

 איהר םון איך האב וױיגיגסבמנס יצערעגדע.
 שווער גאנץ pn וועם עם אז געצערעגם,

 גרויען. די און לצובען די איצושאםעז
וועצען. אפיצו עס ם׳זאצ ווען

 צד וועצכער זאגעז צו שווער איז םיר
 דעבא- דער אין שםארקער געווען איז עס
 אדער תצובעז די םון געגנער די —־ טע

 םאר• זײן װיצ איך םארסײדיגער. זײערע
 בק איך וױיצ אפשאצונג, דער אין זיכםיג

 אזםפארנדי־ גאנצעז אץ נים םראמן דער אח
 גצויבען, צו געטיגם םעהר בין איך איש.

 שעדליך זײנען גרופען די און קצובען די אז
 גא־ דעריבער איז עם און ױניאן דער פאר

 גרו• די געגען ארטםעגםען די אז םיר^יך,
 שמאר־ םיר צו זאצעז הצובען די און פען
 פאר זײגען וואם די, װי אפעיצירען, סער
 אנהענ־ די אז זאגען, דארף איך אבער זײ.
 שםאגד־ זיתר האבען קצובען די םון גער

 אינ־ וױיניגער נים םים פארםיידיגט פונקט
קצובען. די פון געגנער די װי םעציגעגץ,

 שוין איך װיצ געצעגענהײמ דער בײ
 װאס באשוצדיגוג:, די אז באםערקען, אויך

 געווארםען האט רעדנער די םון אײגער
 םרעט זי אז *נערעבטיגסײט״ דער נעגען
 גע־ גאר גרופען, אצע געגען גים ארויס

 איך ריכםיג. גים איז גרופעז, געװיסע גען
 זאגעז, צו געםייגם האט ער אז םארשטעה,

 גענען בצויז איז ״נערעכםיגקײט״ די אז
 אד־ די איצם קאנםראצירען װאס גרופען, די

 און 9 ׳1 צאקאצם די םון םיגיםםראציעם
 בא־ װאס גרופען די געגעז נים אכער ,22

 נים געזאגט, וױ איז, דאס זײ. קעםםען
 געגוםען חאם ^גערעכםיגסײם״ די ריכטיג

 קצובם און גרוםעץ די געגען שםעצונג די
 אז איז. באוױיז א אונטערשיד. שום אהן
 םריהער האם 1 צאהאצ אין װען

 האם גרופ̂ן אנדער אן לאנםראצ די נעהאם
 .גערעכםיגקײם״ דער צו טעגות געהאם זי

 הצוב דער און איהר. בעבען איז זי װארום
 סא- נים זיכער אונז וועם 9 צאסאצ איז
 םײנונג דער םאר סאמפציםענםעז סײן כען

 האם ער וױ דעם, וועגען האבען םיר װאם
 דעצעגאטען םאר וואהצען די איז נעהאנדעצם

 אז םעגציך, םאכעגדינ סאנורענשאז דער צו
 ורערען. געוחנהצם זאצען סאםוניסטען םינוי
 דעם םון האגדצונג צעצםע די אז גצױב, איך

 שםארקסםער דער איז 9 צאהאצ אץ הצרב
 הצױ םון עסזיסםענץ דער געגען ארגוםענם

יוניאן. דער אין גרופען און כען
דאס האם גוםא דזגבאםע דער צו אבער

 איגםצ־ אן געוועז איז דעבאמע די גיכג
 ארגו־ איבערןױימגדע נאנץ און רעסאנםע

 ביי־ פון געווארעז אנגעגעבען זײגען םענםען
 מד אפיצו אנפאננם חאב איך זײםע?. דע

 ארגוםמ־ די דא איבערצוגצבצן בדעה האט
 נזנװארצז ארויםנעבראכם tyrn וואס םען,
 די םיז איז מגנעי די םוץ דעבאםע דער אין

 אום- אז גצוי^ איד אבצר םארםײדינער,
 ארוים־ ווצצעז ארנוםענםעז דיזעצבינע געםער

 װעם וואס דעבאכמג דער איז וחגרז געבראכט
 וועמז קאנוחננשאז דער אויף םארקוםעז

 אפשר דעםאצם וועצ איך און םראנע דער
 אוי* אפשםעצען אויםפירצימנר קענען זיך

דעם.

 וואוד אדסיגיםםראציע די גאך האב איך
 ןײ געמאכם 9 אדן 1 צאקאצס די איז צעז

 אין האבען זאצען זיגער די אז באםערקונג
 א געקדאגען בצויז האבען זײ אז זיגען,

p̂ ניט אבער פצוראציםע̂כ p םאיאוײםעם 
 א בצזיז האבען זײ וועצעז םאהםיש אז און

 אםאצ קצז וואס רענירונג םינאריטעםס
 אימרדאשונ־ אוגאגנענעםע גאנץ האבען

 קרײ זאצ n אז םרעםעז, קען עם ווײצ #גען
מז שסיםען םאיאריםעם א גען זיך. מ

 בא- דאםאצסדינע pna האבען זיגער די
 אוגפוײיגדצימנ אן םאר באמראכם םערסוגג

 אויסמקומז, ױי בײ איז עס זײ געגען
jn גים *n םארגין איך אז  i r n אמנר 

 צז מזאגם T» האב זעצבימ דאס פוגקם
 צודי איבזנד כדס 1 צאקאצ פון זיגער די

 אד־ אן צו באצאגמז ותצמ צורי^ יאהר
 חד האמן ייt אויך און ריכםונט דער

 פאריבעצ אמד נעהאכג פאריבעצ םאצם
 װאם אריװיצעגיזג כתנשצימ א איז האבען

 או נצויב, איך פאקטעז. p'P נים ענדערם
 םאר- 9 צאקאצ םון אדםיניסםראציע די

 באסעד־ םיק אז ט̂ב זעתר איצט שםעהם
 נצוי^ איך און ריכםיגע א געווען איז קוגג

 1 צאקאצ םרן אדםיניסםראציע די אויך אז
 דאד װאצס ווארום םארשםעהן. עם דאר«י
 דעם נאכםאן נעװאצם 1 צאהאצ אין קצוב

 צא־ פון קצזב ujn פון ביישפיצ שצעכםען
 וײ פון רעזוצםאםעז די וואצםען 9 האצ

 קאנ־ דער צו דעצעגאםען םאר װאהצען
 צא־ אין וױ בעםער נים געוחנן ווענשאן

 צזױי- ןסײ םיר בײ איז עם און ,9 קאצ
 צא־ ®יז אדםיניסםראציע די אז ני^ םעצ
 צעצ- וײ ®ון געצערעגם עפעס האם 22 קאצ
צאקאצ. אין וואהצען טע

 נע־ גרויען און קצובען די זאצען און
י סאםוניססען n זאך: אײז דענקען ד

 אױף אויס נוצעז ’n און םאראײנמם נען
 פצד די פון האם«י דעם אוםן בעסםעז דעם
ױניאן. דער אין גרזפען די אוז בען

 םאגםוד .צייבאר טםער םערץ דעם אץ
 קאםו־ די פון זשורנאצ םאגאםציכער צי״,

 אר• אן אק איך האב עגנצאנד, אין ניםםעז
 פאםוניסםישעז ענגצישזנן דעם םון םיהעצ

 אין סא̂ם מנם ווענען •אצים, ה. םיהרער
עפעס געפוגען ױניאנס Tno ענגצישע די
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 נאו tsohm **םוניסנמן די וזי ,iso אזא
ovrow גים םאל ײין no סאססי? די pc 

a»ai s׳oasirtsos pn t ^איי־ פאר ױניאנ 
jun ו םיס באקאנם נים איז מאם ן ר ו  י

w i sanaU M ךי »ן םעסינסיים H P
* pc םוגיםםין, i p a . m  is p .ח h p 

 נזד אזא או אייט־רו^ tan סאמן ליס
w in וױ Dastnisos is ifa sa ts ױניאנס

im p ד נאהענט נים אסילו מוםוניסמען*
m זיד. *ו לאזעז tsa s איז v i ?אםת 

ptapso srp די ד*ך איו p a w p די אין 
 פארלאזען is isnsa יאתד זסליכע לע*םע

 is און ימיאנם nantaorps אלמ די
 עפזיסםירענ־ די israna דחג ארסתיזיד׳ס

n ׳oas'ai ראך איז isnsa די «ן איינע 
 אויב און jrnxo קאםוניסםימע וױססיגסםס

 עננלימע די is איזם am ■אלים ומרי
os iso סאםוניםםען,  tso ts ניס IP  ,iso 

is דער ts םארמסעלען, לײכם זיך גמן o 
odip Dtp איטיזחס סון גאר איהם, שון נים 

urasn.־ os נמן או תלאר, איז osn ן» 
sum p כייסען מחײסנן jrnp o n עם 

 pint isispdis ױן־ ח״סם iso או חייסם,
is סון בותרען סון םאיזםיק אלטער חס־ 

 po tsana is זיי osoras איממײנ̂י
אויסוױינע.
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ברע־ pc סאקסיק האסוניסמײאע די
 יר «יאזי*יאנס |50טא ײח־ ײניאנס כיו

 דער אויןי |5חרכנעפאל מל*נליך איו ניאנם
s זאגס iso און לינמ נאנמר in nר 
 אר־ אלכהס• חס־ is pnis נאזאד. ודייבט

 איג־ פון ױניאנם די *איסרייםימ ip בייס
 ?לןממ, די און issn* די is>o« וױיטנ■

 דSJSג זיתר אין פארסיסס ייימז׳אוױ יוײס
̂, df זײסיגעז okp .געדענקען

נעד^נקען אלערלײ
»r  r. .יאנאװםתי

אמםערדרימר, דיין נענען װירערמםאנד
tsasa זיה ס3ו» איז, «וטאר,8?«לו5 דייז 

 כאסעלט אליין נאםור די װאס ^sssa א
p איי os וואו װארי̂ג דיר. in  ip, דארם 
 איז דאס און ^masasa » זיין אייד םי«

 -OSP 5»ל 1» אוחאו די נםלױ5איינ דאך
pc ,1st סטרײהם אלפ pc די פון זיים דער 

jnap«*mseaw ,שארםאלנםע באלייױגטע
s און irn  isasa j p s ’iu p ,אןום׳ס־דדימס־ 

 און רוימ»־. און ער3סןויססל באליידינש־,
o n  po ,̂יך, איז m אויך נאטיר  isoipsa 

os o n  ,pasts: םיל איז -o n  is *isos3 
iso סארליתן, אןן ■as p ir  isp os isii 

n n■ זיין, נים tsr>p זיך isnwitsoais 
 ווארים, *.iosp s tits issasa אין גאר

 וױיס tst פארלירסם, און oodosp מ אויב
oasoca»rm דײז tsp’msoawi, ת וױ 

 דיח נאך אםילו און איוזם, tsasa פיחלסם
insa is ויט ויד ts osn דורכפאל

is וױי־ רױבעריי. טעדליכער זיין אין ודים
Iran is  osn oasooa'a דיר אין isasasa s,־ 

 tsaasa s. יאך tsas ,istsasiir s אםת
loo’a זיד was־ ins tsoaw סיוד־ דעם 

o n  tns m sost• tsoo וױ־ םינרטםען 
u so rm,־ is t באםו־אבס ts וים דיך 

tnso זיין אלם tsa ,tsaasa אלס jjn sn  s 
 םיט tsestots איינפאך otsii onsn s און
tsootata i סים די n  ins א1סו istsn is

tsotn  oostersa-
tsa tsasn o »ליג און n ,5םיל םילע 
jsraso םיחלט5ו tnst ,מלעכם n  isii איײ 

ats isaast״tso און nast’io sotnain 
•tats o n  ins tsasn tse'Ots stnas 

sa taso rtn ’ii isooלsזיר זם n  isT ’ar 
osrrptt ביין. ביז׳ן

3 ism  ostים p״esn ,israso i איי־ 
tsa זיך בײ tsossr tsa ,D3stosa, 5ותלכ 

isis^ זיך in s r, 3 וױםיל osזיד לוסט tsa 
antבאל ־sבso'a s זײ ביי j«p uraso

 ■ימל סײן ,oostp otasortsm במ?על
3 inns.און עםיהל ost ז«לבע tsa tsasn 

53 saasoאןן םיסלם tיnלsו ,orn ts nw 
isn זײ n  isnsi כtליsasער־לײחד־3הונ ז 

 n אין a’tasnsor ז־,3לא tssap אימס־׳ן
tsta־<״oa אין soosta n ,פרעםם tsu- 

anaso 1י1א iso opi â’tta spanspo n 
ootsit זײ .is

os ost איז pt is rasta |”P sou tsa 
tfiisa.־

ooip os ייך* in־ pasisa אין b sp 
tssaw t n  ost לas3Sם tinasoo אין 

sp'tsos, אויי its os isa*n tts osn׳ 
i^sor, 1 איז otsױיל ts 1 איוst

n  t nזןלo518א jib oע3ל sr'^ sn און 
an |» soon sats^a־ n׳po o וײ -ts 

tsasaoo«ats s בייטעו־ t r t  isan, איז 
o ir■ אין ost ,tnsosa און 1אל3 באלה 

is is>sii tts־nsoai׳oasasJ o n  is ispa 
ttnasoc םון a n׳ts3׳s r ^ולי? B'tsu 

t n  it איז, אםת >oas ז*ד s p ir׳os 
tso'ita s tsa טייל ats t n  |io״tso־ 

a oosr׳o םיל -p  ststais tsaso .tsosa 
isosor sasrtnsB n  po otsatsii 

ts ,isasr^ so is os irn o אין runt 
p oatsor isosob3״ tsaיס ,tsaam po 

n  tsas, 83ל5װ is tsa isasn׳is  isa 
insn is irunis ps |nr, ,ױיםעו! ts 

ost איז otso אםת: isnsa israso is 
roo אױס s tso שםימל ita׳s ,o׳tsa־ 

in׳oo ותלכע וײ״ a np tsasp׳s3 oםלs.ז
t׳n isa 5תלפ1 ,1סםםאײע3תל

aau'tns sa^aso s osoa insn 1אי *ais 
s po tsoosa tstלs ,ותלטען anר-8?ל ־ 
is tn  t'tisa tsoo, 518 |1א tp  ppso53ל 

otptsup  ststais t i oastsor satsoip 
t״tsoita p s  ots isoipo'its tsasp ,isa 

to ^  po iso׳aaia'tnsa's tsor און -so 
jsa וײ ts ^aioo'insa san'nssin 1אי 

t isosor runt״a isa׳p so״,israso i 
isnsa ps isatsor opi אוים .tsaain po

o tp tr ip  n  ntoa s tsas םים t״־
3 san'nosm stsלos;ס ntoa s אויך 

t n  isoni jrunais tsasasrsa n •םא 
sc-זsלtsaain ps tas־ia׳tn  t i ots D 

ar tsannpstso.״ s opi tsas׳t םים 
n *133םילי ps ז53םיליא ps sansaam 
ia׳^ a tp׳  iso otsn onp i ,n an׳o 

t po? ״
s׳isast o n  tn : ,אך a׳ost o סאלש 

s׳ir  t^׳^ os םעחלעז D sa'O'ia n׳inn־( 
iso n־s .tsasa׳n  is ,isast o n  tn 

s״ats |sasat״p 1 tso3לט tp  p ir Isים 
8 insa3 סעלאר,5ל ועלכע inים n r t

 ,1׳t tn׳s oasto ,isntpsa 1ל8מוו
t״ost tsa אױך israso ,israso םים 

it ots israso ? s t t 'ii3׳ soאיז לוט 
?i s t n s n r t

s tis סל ^ -iso tsooasn t n  po 
 oits : אייר oosa *ns׳ po ps 331צװייםל

s isotpits iso isp t i ניםעל tsansr s 
ost t םעו״ליד i ,isas5 איו tra is 
s raso t ^5ל םיאןם׳עו־ n  ts׳tts t 

tsrâ׳ isn r tts,־ aaspit ins tts,!״

o׳otsonnn׳tn n,
 tsosap s tsa ost t׳s ,oasorts איז
t tn׳o ׳t אויכ ^יל תירוץ, n״spso isa 

a׳ps tnn'otso t i tnso D די sotta 
ats soso״a os isnst tso׳-tso ps o 

a os isnsor׳s ,o׳tsoosa in  is t  os t 
t i ,t'tisa ליד?^ tp׳s os r׳n  t p  t 

iv׳is ,oaso'tw .soso sd׳t a׳ onst 
op ׳t t p  ,s׳ a osn׳ia o n  o׳o׳isa םוט 
*sor i?׳is ויך t isasa׳sa ,tnn'o p tr־
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 זײ סיןי װי דעכם, ערמט ד^ך עס וױיזם
געזונהען^ םאראיצימ זײגען

»ו די םיר, זיך ד*כט דאר און  איז ז
P אזוי ניט נ*ו• r ir^,^ ̂ום »ז און  קאן ד
ווערען. אויסנעםײטמט rר5אנ^ גאר

 באטראכםען. גוט נאר עס *אםיר
 גאנץ א געייעז םטרײקס ארבײםער זײנען

װי אעבען, אונזער אין אפטערע
 די האבען דעם חוץ « איצט. איז דאס

 רעווא־ זײער מים אויםגעצײכענט זיך קעםםע
 אזוי זיך םעג איך אויב *וציאגערי׳מקײט,

אויםדריקען.
 יאהרעז צעהנדציג צוױי לעצטע די אין

 האם מען װי קאםף, דער םטרייס, דער איז
 נײנ־ און אכציגער די אין םארעםאנען עם

 יאהר״ נײנצעהגםען דעם םון יאהרען ציגער
 םעהר און םעהר « אלץ געזוארען הונדערט,
 ערקלערען צו דאס איז ערעײנונג. זעלסענע

 זײנען ארבײמער די װאס דערסיט, אםמר
 שװא־ אלץ געװארען געװארעז, דעגענעריט

 האבען זײ דאס אזוי אפגעלאזעגער, און כער
 און לוםט, תאם«י גאנצען זײער פארלארען

 אויםצױ עםװאס געװען םיאע זיך האבען
? באסעם וייערע םון קעםםען
 דער געװען נים גראד איז דאם גײן,

 מעהרםםע די דאם איז, םא?ט דער םאל.
 םון םארגרעםערוגנ דער אין סיי געוױגםען

 םאר־ דער איז םײ און וױידושעס זיתרע
 עטוגרען, ארבײטס זייערע שון קיצענערונג

 איז יאהרען די םיט צוזאמעמצםאלען דיגען
 זײנען םםרײקס ווען יאהרהונדערם, אונזער

זעלטענער. אלץ געװארען
 װײל דערםאר, געותז נים איז דאם און

 זײ־ אינדוסטריע אונזער םון סאפיםאנעז די
 װאויל־ אזעלכע אםאל םים געװארעז נעז

 האבעז און ליבעראלען גוטהערציגע טעםינע,
 םון געניסען ארבײטער דעם אויף נעלאזם

 װאס דעם, םון נאר רייכטום, נרויסען דעם
 םוז צײם דער דורך האבען ארבײטער די

 גאך אז נעלערענם, סעםפע גרויסע זײערע
 גאר םטריײןם די דורך זײ האבען אלעמעז
 דא־ האבעז זײ און נעװאונען, װאם װײניג

 קאםזי, םון םעטאדעז אנדערע אננענוםעז רום
 דאם םאדערונגען. זייערע נעוױנעז צו אום

 אוים־ גאנצעז איז האבעז זײ אז נים, םיינט
 צו םיטעל א אלס םםרײת דעט געגעבעז
 דוקא דאס נײז, םאדערוננעז. זײערע נעװינען

 צייטמן פריהעריגע וײ אין בעת אבער ניט.
 אלם געװארעז באמראכט סםרייק דער איז
 ער־ דורך ער איז םיכמל, אײנצינער דער

 יבלוט םיא אזוי געסאסט האם װאם םאהרונג,
 לעצטער םאמע דער אלם געװארען באםראכם

 נע־ אנגענוםען אלגעמייז איז עם און םיטעל,
 רוםעז קאםוניסטען די װאם דאס, װארען

 סאאאבאריחמאז. נאםען מרעסציכען דעם םיט
 סאםו־ די װי זיץ, דעם אין נים נאטירליך/

 םון םיהרער די אז עס, םאר^טעהעז ניםטען
 די םים האנם איז האנט נעהען ארבײםער די

 די אײדער דאם זיז, דעם אין נאי באסעס,
 פרובי־ םמרײהען, צו באשציםעז ארבײםער

 באםעם, די םים זיך דורכצורײדעז די רעז
 אוםן םרידציכעז א אויזי זײ וועלעז אםשר
וואצכהגן זײ װאס דאם, אויספיהרעז קענען

 שוחד צאנגען, א גאך אםשר, געוױגעז, קענען
קאםוי. בצוטיגען רעז,

 געבראכם האם *id*p אוםן דער אז און
 גים דא איך דארױ דאם רעזוצטאםעז גוטע

 עראבערונ־ באזײיםענדםמע די דערצייצען:
 אין איז שטונדעז איז וױידזשעס, אין גען

 די מצד ארבײטער די םון באהאנדצונג רער
 אויוי גו־אד געזואחנז נמםאכט ז״נען באסעם

אוםן. רעם
 אן בצויז געוועז םעהר ניט איז ױניאן די

 סםרײק, א םיהרען צו אום ארגאניזאציע
 ארגאניזאציע אז געװארעז גאר איז זי נאר
 סאםזי. א םון םעגציך וױיט װי םארהיטעז צו

 זיך געםיהצם ניט האם ױניאךםיהרער דער
 אדויסגערו־ האם ער װאם דערםיט, שטאצץ

 דוקא נאר קאםױ, צום ארבײטער די םען
 אום אצעס, נעמאן האם ער וואם דערםיט,

 די םאר םזןגציכסטע דאם דעדגרײכען צו
סאםו«. א אהן אדבײםער

 זיך האם פיוזרער דער םעהר װאס און
 ױניאן זײן צו םאראנטװארטציר געםיוזצט

 םעם- זײז םוז בעםטען און װאויצ צום און
 האט םעהר און םעהר אצץ דאם בערשיפ,

 םון אויםםײדוגג דער םאר געארבײט ער
םםרײקס.

 איז קאם«» םון שוצע דאזיגער דער איז
 און דא געװארען ערצױגען ארבײטער דער
ער אין  צעצטע די םאר ותצט איבעריגער ר

 אז געצעחגנט, האבען זײ יאהר. צװאנציג
 קאפ, םים׳ן װאנט די דורכברעכען װעצען

 אוכד דא זײנען עס אז ;נארישקײט א איז
 םאר זיך םוז מען וועצכע אונטער שטענדעה

 די ווען דאם און אונכמרװארםען, צײם א
 טעהר וחגרעז און זיך ענדערען אוםשטענדען

 דא זײנען דאן ארבײטער, די פאר גינציג
 םיטצען, װירקזאםעחג םיצ און צײכטערע םיצ
 ברײנגם װעצכער האםף, ברוטאצער דער װי

 םען װאס רעזוצטאטען, אצע די ניט וױיט
איהם. םון ערװארם
 בא־ םען ורען זאגעז, דארום סאן מען
 ארביי־ די װי און צאגע, איצטיגע די טראכט

 דער־ ניט אייז דאם אז זיך, םארהאצטעז טער
 פשוטע געווארען זײנען זײ וױיצ חציצה, םאר,

 יעדען םיז אפ זיך שרעהעז איז םײגצינגע,
 גע־ זײנעז זײ וױיצ דערםאר, נאר קאםף,
 נים געהעז און םױשב׳דיגער, קציגער, װארען

 רעזוצםאם אײנציגער דער ווען םײער, אין
 װערען םארברענם זאצעז זײ דאס זײז, קען

אש. אויױ
 װעגעז וחנרען געזאגם סאז זעצבע דאס

 אײניגע םון ניט דא רײדען (םיר םיהרער די
 ארבײטער די ראטעז װזגצכע אויסנאמעז),

 שצעכםער איצטיגער דער איז אײנצוגעחן
 זײ וױיצ סאםםראםיםען, געוױסע אױף צײם

 װידערשטאנה קײז קאםוי, סײז אז וױיסעז,
 געםיהצ זײער איז העצםעה ניט :אר דא וועט
 שםארק, צו איז םאראנםווארםציכסײט םון

 די םיהרעז צו םארםיג זײן זאאען זײ דאס
 םררי אוז שחיטה, אםת׳ער אן צו ארבײטער

דערםון. געוױנען נימ גאר סוױ כצ
 זײ צו זאך שרעקציכע א איז עם אםת,

 און צײן, םארשטעמעםע םיט שאפ איז צעז
 אצץ, םון בארריבט וחנרט איהר וױ וױםעז,

נים דאם איז געװאונעז, האם איהר װאם

 איז, עס אבער ארויםזאגען, אפיצו קענעז
 קאם^ א ירובירען צו ערגעד נאך אםמר,

 שאי אין צוריק קוםע? און דורכםאאעז, און
דערשצאגענ^ שרעקציך
 דער װיםען םוז און וױיס אצעם דאם
 םאר־ גרויסע די םיהצט וועצכער פיהרזגר,

 וועם ער און אםם, זײן םון אגםװארטציכקײם
 ױגיאן זיין ארויםרוםען היטען דערםאר זיד
 זיין אין וױיס ער וועצכער קאםף, א אין

 אום- די אונכמנר בריינגען ניט קאן הארצען
פארבעםערונ^ םינדעםםע די מםעדען
 עם דאס גום, גאנץ וױיס םיהרער אזא

 און נארען זײם אײן םון נעםינען זיך וועצען
 וועצמנ דעםאגאגעז, זיים אנדזנרער דער םון

 אויף מםעהן אין באשוצדינען איהם וועצען
 פון שונא אצס און באסעם, די םון זײם nrז

 א םוז םיהרעד םאנבער און יוניאן, זײן
 כאראק- שוואכערען עטוואם אן מים ױניאז

 נע־ זיין םארטויבעז וױיצע א םאר וחנט טער
 און איבערצײגונ^ בעםערע זיין װיסעז,

 די םון גיםם דעם ארויםצונעכתז ,אום װעט
 אבער םםריי^ א ארויםרוםעז דעםאגאנעז,

 אזא דאס םארשםעהז, סאן אײנער יעדער
ני*איך. וױ שעדציך םעהר איז םםרימן םיז

 געוױסע? א צו בי« אויך איז זעצבע דאס
 ארבײטם־ םיציאנען די וועגען ריכםיג גראד
 םאר־ םען אז זאגען, קענם איהר ^אזע.

 ברוים מסיקעצ א םים םייצער די זײ שםאפם
 די שוױעען זײ און זופ, םעצער א םיט אוז

 עם סענט איהר אבער נשםות. מסצאםישע
 אפשר אויםםייםשען. ביסעצע א אנדערש
 וױ צאהצ אין גרוים םיציאנען, ףי םיהצען

 םאר םריה צו נאך איז עם אז זײנען, זײ
 םיוזצעז אםשר ?אםף. איז ארויסצוגעהן זײ
 דאר- מאן, עטוואם געהען זײ אײדער אז זײ,
 םאר־ גומ און צוזאמעגרייחגז, זיך זײ םעז

 וואם םאר און קעםםען, װאס געגמז שסעהן
קעםםען. זײ

 גאד איז עם וואם גציס, א עס איז אםשד
 ארבײםסצאזע םיציאנעז די בײ געקוםען ניט
 דער ותן םארצוױיםצונג, םון שטוםע דער צו

 םארשםאגד זײן גאנצעז אין םארצירט םענש
 רר נאר איהם <ןאן װאס אזעצכעס, טום און

 דאס אויף איהם און םארניכטען, אינירען,
 זײן םארצײכםערען צו העצםען נים מינדםמע

צאגע.
 אין פעריאתנ, א דורך םיר געהעז אםשר

 םאר פריהער טרײעז צײדענדע אצע װעצכער
 װאם אאייז, זיד םאר םאכען צו קצאר אצץ
 עם איז ווער געשעהן, אײגענםציך דא איז

 םוזען זײ וועםעז געגען שונא, אםת׳ער זײער
תאםױ? איז ארויסטרעטען עס

 םרי- נצייכער, איז איהר, םיינם װי, און
 האנדצען דאן און בארעכענען צו זיר הער
 אנטשצאסענהײם, נויטעער גאנצער דער םיט

 דער אין שצאנעז האנו־אען, םריהער אדער
 שוין איז עם ווען ערשם, דאז און פינםטער,

? םראכטען צו אנהויבעז שםעט, צו אםשר
 איז זיר שםויםעז געדאנסעז אצע די אט

 בין איך םיר, גצויבם אין, 3סא אייגעםס
 דעמאנםםרא־ א םון אנםציסט אזױ ניט גאר
 ורעצכע הוננערינע, טויזענם פאר א םון ציע

דזד םארשיידענע םיז אויםגעהעצם װערען
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 אויך דאס איז ״tt דאכם םיר וױ #אבער
 םיליאז א כאטמ וואלסאן תירץ. קנאסער א

 אדוים- נויטאייחננחנ אנדעדע און ארבײטזגר
 וואלם דעםאנםםראזױע, אזא םיס נעקוםען

 בא־ גרויסער תהר א םון תװען נעװיס עס
 םיציאנען אצע די מון אז אבער דייםונג,

 םויתנם, «אר א וואו ערגעץ ארויס קוםעז
 דאס אז ®ען, זאגם די וחמעז אויד איז
 האבעז וועאמנ סאםוגיפטעז, רי געוועז נען
 אנגעבאאזעגע זיתרע םיט אויפגעחעצט זײ

 דעםאנ־ םיז אזא ,אז םיר עיינם נוראזעה
 םעכ־ און גרויסע רי סאר באוױחם םםראציע

p m םאר גים גאר זײ תאבעז דערודי^ אז 
אזא האבעז. צו םורא וועסזנז םאד און וואם

 פזן לאקאיצס די אין ויך טוכמאם ײידער
אינםעתעטאנאצ• אונזער

םעםיג־ םימרהאםטע א דא איז זוידער
 עאזנקמאגם, ױגיאנם, צאסאא די איז קײם
 קצײבם םעז גאנג, פואנז איז איז יאריד דער

 סאנווענטאן קוםענדער דער *ו ד^עגאטען
יזניאן• אונזעד פון

̂ב א און צויײ  אותק זײנעז יאהר ד״א
 אונזער םוז קאגוחננשאז לעצמע די זינט

 נעויארע?, נעשאאסעז איז אינמערנעש#נא<צ
 האםגונגם־ סים האבעז דע^עגאםעז אצע יחגן

 זייערע צו צוריקמקערט זיך חערצער פו£נ
̂ער דער צו הײגמן,  םים מעםינסײם, אאתא

 זיי אז זיך, דאכם באוואוםםזיק, פולען א
 םארענכד ערנחאםם אוץ סאקט םים האבעז
 אונ־ םאכתרען וואם פראבצעטעה אצע מערט
 םיה־ n באאוםרוהיגען און םעטבערס זערע

רערס.
 דע׳צעגאםען די זיך וחנילען װירער און

pc ̂ס, פארשידענע די  םאד־ די םיז אאקא
 בא״ צו פארזאםאען זיך שכתדט שחתנע

 פאר־ זײ דיססוםירעז צו ילענער, םראכםעז
 פיהרער- דער פיז טזנסיגקײםעז גאנגענע

 דעד אין וױ באמאומז, אננעכתז און שאפם
 דורכםיהרעז ערפאלג כמנהד םיט צוקוגפם

 די באשיצצז זאאען וועאכע •צענער, יענע
עתספאואםאציצ. םון כחנםבערשיפ

 אזעלי דא זײנען עם אז זימגר, בין איך
 דצצעגאמזןן, אםביציעזע וײ צווישען מ

 מימ האנזועגשאן דער צו פאהדען ותלכע
 טיט םיאײכם אח םײנונגעז, אפנעםאכטע

 דער גענעז נמםות, זיחנת אין ביםמדסײם
ײכם אנדערע פיהרעדשאםם;  דער כױם ם̂י
 האם פיהרעדשאםם זײ *ז אימחױיגוע,

 אינםזד די באמיצעז צז געםאז גענוג ניט
םעםמרשי^ דער םון ,־־עסען

 אק דא דינעז אזעצמ אז אםת
 ױיאם עס אבער םינאזײםזגם, ס*ײנער דער
 םינאריםעם סיציעע די אט אפילו אז זיך,

חער־ םים קאנוחזנשאן דער צו קוםעז זאילעז
- - - - ftaaCaaft ftftfta ftftft ft IftAiftiii• aftftaft ftaaftftft ftaaaaצ  זיך זאלען רחגלכע נשטות םים פרייז^ זז

 תאנ־ דער בײ באנעד, איין םים נאר צינדעז
אך־ די pc רייעץ די אױםשסידעץ דחננשאן

 גאנצע די גאר באוױיזם דעםאנסטראציע
 כוחות רעוואאציאנערע די פון שװאכסײם

אםצריקא. אין
 ותלכע געדאנהעז, איינימ איהר האט דא

 ארויסגערופען האבען אוםשםענדזגן און צייט
 אנ־ ע5סד בײ שײנט, םיר וױ און םיר, בײ

 םיינע םעגען סעגשען. דעגקענדע דערע
 םאר־ זיך ״גערעכטיגקײם״ דער םון יצעזער

 אסור זײ װעם עם זײ. װעגעז םראכטעז
 צײם שוחנרער איצםינער דער אין שאדען

 יכע5טאג־מענ זייערע אין און אמעםיין אין
 םוזעז און דורך םאכען זײ װאס סעםםע,

 ותגעז נאכצודענהען ביסע^ע א דורכםאכעז,
םוגקטען. אנגערירכת אצע די

 םעכד דער צװישען שפרײטען אח בײטער
 םוײינכד אסת׳ע םון נעםיזזצ דעם בערשיפ
סאאידאריטעם. און הארםאניע שאםם,

 דער םון באריכם דער אז זיכעד, ביז איך
 אינטערנעשאנאל אונזער םוז םיהרערשאםט

 איבער- ניט אח באפארבם ניט קאאר, וועט
 צו דעלעגאטען די באװײזעז טריבצז,

 טראץ צו האבעז, זיי אז סאנװענשאן, דעד
 קריזיס, שרעקציכען דעם צײט, ביטערע די

 אין דא נאר ניט געבראכט האט וחזצכער
 וועאס נארער דער איבער טאסע נאר יצאנד,

 װאס קריזים ביטערער דער אז חורבץ, א
 אינםםײ גרויםע געטריבעץ גאר נים האם

 זאגאד זזאם נאר באנסראם, צו םוציעס
 אונ־ צום געמריבעז כםעט פעלהער גאנצע

 באדינגונ- םינאנציעצע די םחםת טעדנאנ^
 און געווארעץ, אונםערנעגראבען זײנען נעז

 אר־ נדױסער חנר צו בעםרימנן האם דאם
 גזד זיך םים האט יתלכע בײטס^אזיגסײט,

 צו <זונגער •שום׳ן ׳גוים םיא אזוי בראכם
 ביםערעי דער א אם — םאסעז, אריםע די

 סינד דאס איז וועאמנר סריזיס שארםער
 געזע׳צשאםמ, סאפיםא^יסםישער דער םח

 רואינירם צובראכען, אונז בײ דא האם
 אפ־ מםארק האם ארגאניזאציעם, םעכםינע

 ארגאניזירםעז רעם פח כוח דעם נעשוואכם
 מאככד כםעם ידניאנס זײנע האם ארבײםעה

 *ל• דעם אט טראץ צום אח געםאכם, יצאז
 שאר- ספעציעלער דער אוםגציפ, געםיעעם

 צושםאנד, םינאנציעאאר ערשעפטער םער
 אינםערנעט*נאצ אונזער וחגצמז אונמער

 איזזר םים אנצוגעהז געצגואונגצז נצווען איז
 וועל־ צומטאנד םעאנציעיצער דער ארבײם,

 א איצם געווארעז איבעדנעב^יבען איו כער
 סאםו־ די םדן פיהרצרשאםם דער םיז ירושזז

̂עס טראץ צום ניסטען,  די דאר קען דעם א
̂ו זײז אעםעתעשאגאיצ  רעם, םים שםאי

 שדיערע אלע זײ אמ אױסרעכענענדיג וואס
 ױניאן די יאד האט שםערונגצז, שרעטציכע

םעםינסײט. טיבעחזאםםע א אעעםיזזרם
ט פיחחנרשאםם די  אפגע־ ניט זיר ^

 דוםען צו זאנאר נעװאגם זזאם שראקעז,
אר־ אננעםיחדם חאט סםרײקם, דזשענצראצ

אנװענשאדגעד»נקען)ר
ב םיז באראף *
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 אזוי באוויזצז האם קאםפײנס, כאניזאציאנס
 שםארהצז אזא ״םעד»יגסײט צעבענם פיא

 איז וועאכער יערערער אז אוסם, ̂אםםס
 ױניאז דער םון פרײנם אםת׳ער אז נאר
 צד טוזען וועט פאאיטיק, קײן גים זוכט איז

 די אין חאט םיחדערשאםם די אז נעמגן,
̂ב א און צװײ  די געםרײ נעדינם יאהר הא

 האט און טעםבערשי■ דער pc אינטערעסעז
 טעטיג• די דורכגעסיהרט ערפאאגרײך נאנץ

ארגאגיזאציע. דער אין <ןײטען
 אויםנעמעז וחגט םעז װי ניט װײס איך

פדאגע. דער אין װארט סיין
̂ם אז אםת, ̂םאט א א  םײז םון רעזו
 נעצװאוגגעז געזועז איך בין הארץ שוואכצר

 דער איז טעםינסייםעז pc צוריקציהען זיך
ײניא?.

 וױיטען פוץ בעורען ביז איך אז אםת,
 םאר־ דירעסט געװעז ניט ביז צושוימר, א

 אנ־ זײנעז עס װאם קעםסע די אין בונחזץ
 דאך ױניאן, דער pc געײארען נעםיחרט

 איך אז םעםבערשי•, דעד איך פארזיכער
 כסײ האדצען אינ׳ם ציטעד א םיט האב

 אונזעי pc טעםינסײט יעדע נאכגעםאצנם
אינםערנעשאנאל.

 טאסע אנרצית, וױ םעהר םייצײכם איך,
 אוץ זײט, א אז שטעה איך <ױיצ דערפאר

 קעז שאאכםסעאד, איג׳ם פארכאפם נים בין
 םע־ די אפשעצעז איז כאאבאכטעז בעסער

ארגאניזאציע. דער pc טיגסיימען
 דעם אויף צונעקוקט זועה םיט חאב איד
 האסיטאאיס• אונזער װאס טײער ;רויסען

 נרויסער דער אויוי האט סיסטעם שישע
געבראכט. :זענשהײם

 א װי זיך האמ ארבייםסלאזינהײט די
 פון ער6קער אינ׳ב ארײנגעגעסען קענסער

 דעם םעז הערם נאד נים יצאנד, נאנצען דעכ
 דעם אין נויטלײדענדעז דעם פון ̂רעכץ

 די װאו דא אפילו נור יאדס, ניו גרױסעז
pt ,רײך אזוי איז נאטור די װאו שײנם 
 באצויבערם אאעס װאו דא געביג, פרײ און

 אין סאי װינטער, אדער זוםער אום סאי
 םים צײם יעדער הערבסט, אדער םריהאיננ

 אויך םען הערט שײנסײט, אח ®ראנט איר
 די םעז זעהם הונגעריגען, פון געוױין דעם

 און נאסעםען דעם סון ■ײן און וועהען
ארבײמער. זנעם דערשצא
צײמ, שרעהאיכער דיזער איז אם און

 הארצעץ איז ציכמד א םים כםדר איך האב
 אינ־ אונזער װאס קאםסען די נאכנעפאאגט

 איך און דורכגעםירם, האם טערנעשאנאל
 אז םאקם, דעם קאנםטאנמירען דא טוז
 בא״ דעם םיט :איקאיר אח שטאלץ ביז איד

 סאי םירערשאםט, די סאי אז װאוסםוית,
 אוי• אײז באזױזעז האט אתאניזאציע די

 א צעבענם-זאסם, א כוח, סערנעוועהבציכען
 נאראנ־ א איז ־וועלכעס סאםפם״יאוסטינסײם,

 איבערלעבעז וחנם ױניאן אונזער אז םיע,
 םונהציאגײ וועט און צײכתז שאעכמע די

 אנשםרײנ־ פארשײדענע די טראץ צום רעז
 ױניאן, אונזער pc שונאים די םיז גומעז

̂מנ  נעאעגענ־ יעחנר םים זיד באנוצעז ווע
 שנאד., און האס סארשפו־ײםעז צו הייט

אתאניזאצת. די צוברעכען צו זוכען pא
בא־ זײנעז וועאכע דעלעגאםעה אײך צו

ט ײ ז
 פארםרעטעי די זײן צו כבוד דעם טיט ערט
 צו םעםבערס די און לאסאאס אײערע םון
:זאנען איך וױיצ קאנווענשאז, נעקסטער דער

אםת, איז עס שוועסמער: און ברידער
 יענע דורכגעסירם ניט נאך האבען םיר אז

 מעםמרס אונזעדע װאס צו פאדבעסערונגען
 גאך אז אםת, איז עס בארעכטיגט. זײנען

 םיר אײחגז אנשטרײנגונגען, אונזערע אלע
 באדיג־ אונטער ארבײטער איז נויט גאך

 pא שזוער םאצ םאנכעס זײנען װאס נונגען
 שוצד די װארסען צו אבער, אוםערטרעג^יך.

 ביצינד זייז צו םײנט םירערשאםט, דצר אױף
 פאראנם־ די אראפװארסען םײגט עס pא

זיך. םיז װארם^יכסײט
 אז איז, זין, איז זזאבעז דארף םען װאס

 זיי־ עס אוך זיה צזױשעז נישט זזאבען םיר
 וועיצם, גאנצער דער אין ניםא זיך דאכט ;ען

 םאר־ הענעץ זאצען װעצכע חכטים אזעיצכע
 פאר םראגם צוקונםט די װאס זען אויס
 טרעיד. איז םארסוםעז סען dp זואם אונז,

 םען זױ נאכדעם אז םאקע, טרעםט דארום
 איז איבעיצ אײז שטודירם םען באטראכט,

 דאכמ נעםיגם םעז און אינדוסטריע, אײז
 סראנסהײט, די אט אזוי װי לאן,2 א זיך

 אזא סאר קוםם הורירען, צו איבעצ דעם
 פראב־ אנדערע אז טרעיד, אין ענדערונ:

 סאדע־ יועלכע אדויסנערופעז ווערען לעםען
לײזוננ. א רעז

 ־וזאם אורזאך די איז נעזױינטליך דאס
 נים pK אנםױשם םאל םיאע אונז רזאט

 דא װאס <ןלאר זײענדמ ניט פארשטײענדיג,
 האם פיצאן אונזער װארום פארנעקוםעז, איז
 זוכעז פראבאעםעז, די םארענטםערט :יט
 אויף שולד די װארםעז צו :עװײנטליר טיר
פירער. דעם

באגעגע־ זאצען םיר אז צײם, איז עס
 אונזע־ אויגען. אםענע םיט פאסםעז די גען
 ארגאניזירען צו שווער איז אינחסטריען רע
 אורזא־ סארשײדעגע פראצענם, הונדערם א

 כםעם םאכעז ורעאכע םאתטארקן זײנעז כעז
 ארגאני־ פראצענם הוגדערט א אוםםעגאיך

 נים םאקע םיר קענען דאדום און זאציע,
 םיר װאם צו פראצענם הונדערם קײן האבען
בארעכםעט. זײנען

׳םאן דארסם pk טאן םוזם איר דואס
 pא ערליך םיסיע אײער דורכםירען אום

 צרשםענס, איז, םעםבצרשיפ, דער צו םרײ
 חובות וײ pם ווערעז פםור ױניאז אײער טוז

 ארגאניזא־ די פרעסעז איז דריתעז וועלכע
 PD יוערען באפרײם כוז יוניאז די ציע.
 ארײנפאיצען צו סון םורא שםענדיגעד דער
 זוערעז געשאםעז םוז עס איז באנתראם^ אין

 ארנאניזא- דער געבען זאא וועצכע םאנד, א
 םעםיג־ יענע אנצוסירען םעגאיכסײט די ציע

 5זאי ױגיאן די אז םענליך, םאכם װאם סײם
איז. געהעריג וױ סונקציאנירען

 pr םעםבערשי•, די םוז צווײםענס,
 םו־ םעםיגע און םירערשאסם די ספעציעא

 אנערקענען, םאא אאע פאר מאיצ אײז ערם,
 אט pא םאכם, איז אײגיגסײם איז גור אז
 ײען עקזיסםידעז, נור העז אײניגסײם די

 איײ בעסערע די ענסוױהלען צו זוכמ כזען
 אינ׳ם געפיצעז בעסערע די נענשאםטעז,

םצנשע?.

 נלום די און אחדות *יבע, פארשפרײם
®p סליען. װעם סאאיךאריטעם

 סאר־ וחנט ?אטוענשאן די אז האױ, איך
̂ע ענםםערען  םאםערען וועילכע םראנען, םי

םעמבערשי^ אונזער
 יע־י אריינברײגגעז וועם קאנווענשאז די

ען, סאיצידארישע און אחדות :ע ̂־ געס̂י  ווע
 םעגשען; בעסערע אונז םה פאכעז כע

 קעםםען, צו סעאיג זײנעז וועיצכע מענשען
איחנאצ. א םאר אפערען צו

C TA TB M B N T O F  O W N ER SH IP, MAN ▲OB- 
K E N T , C IR C U LA TIO N , B T C , R EQ U IR ED
R T T H R  A C T  O P  CO N GRESS O F  AUGUST

m, im ,
O f OwechtlgSelt, pibHihftd M 1 U I7  at IS 

MoatfoaMry 8treat, Jersey C ity, N. J ,  for 
A p ril L  1932.
Sttto of Now T ork; Coomty of Now York ■oo.

Bofore ■ae, a Notary Public la  a a t for tte  
State a a f eoaaty aforesaid, peraonallj ap- 
pearsS  DauM DuMaaky, whs, h a r lif  been 
dnly •w on accord Imp to law, i  epee as and 
anya tkat bo U  tko Socrotary-Treasarer 
of tho lateruadoftal LoSka* Gaxmeat Workers* 
Uaioa, pnbllsbera of GoreekUpkett and tkat 
tko following Is, to the boat of kla knowledge 
and belief, a true otatemeat of tbe •waerohlp, 
Baaageaeeftt, etc, of tbe aforesaid pabliea• 
tlon for tbo date skews la tbe abort caption, 
roqaired by tbe Act of Aagaot M , 1912, 
bodied la  •octloa 411, Postal Laws and Rega- 
latioaa, printed •a tbo rererue of th is fo ra , 
to wit

L  That tbo Borneo aad addressee of tbo
pabUober, editor, ■oaaglag •dltor, aad baal-

Publleber, International Ladle•' Garment 
Workers' Union, Tt Moatgoamry Street, Jer 
oey <3ty, N . J .;  Editor. D r. R  Hoffman. S 
West ldtb Street, New York C ity, N. Y ; Man- 
•gala Editor, None; Baelaoao Manager*,

2. That tbo owaei Is: Iateraattoaal Ladle•’ 
Oaimeut W orkers’ Uaioa, T9 Montgomery St.. 
Jersey C ity, N. J .;  Beajamta Sckleelager, 9 
West M U  Street, New York City, N. Y ,  
Preside a t; Da ▼Id Dublnoky, 9 West 16th 
Street, New York City, N. Y_ Secretary •Treat-

S. That tbe known bondholders, mort* 
gagaeeo, aad ether oecmrity holders owning 
or bold tag 1 per coat er more of total amount 
ef boade, mortgagee, or other securities are:

DAWID D U BIN SK Y,
by

Sworn te and subseribed before am this 12th 
day of April. 1932.

SIBM Olf L l HAJABURGBR,

Oty March 99. 1994)
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 סריידם נ$דעל די אין יוניאנם ערססעװס אונזערע אין לעכען חןם ®וץ
פארכער. «פון : ״

a Vm האם ױניאן םי<ינ<רי ךי &m
unvoprtap םים אנריססנם m ײ־ ממייי י

na npr און אסיסאנצנא o n m גירופנז 
• ,ofcnm aa / m w iiao )n m v n 
n ךי a״o אין w v  jfta, כדי w פרימז 

■ PMf די אתאיוידי? און סאנסראצ ײי  ״
nvoprtap מן אנדיםןגםם  כיי גיס זיי

V די סו? •רגייגמר ךי §*ו u p •םריידם 
m yaaoo Ja in y rn  v גיס אויך איז 

או. נית אײן m ז »Sr פריומר «i ם»ד■* 
 טר עם וועצכער *ו אסאסיזיי^א?, ia םים

 *ייז באצעבאםים !אהצ נחיסע a צאנגען
a n y נאכזתם rtyeraa? ן ארניים די י  די י

w r, ז מווארען ימאנמיו־ס ויעעז» 
 ם*א םך a ױניאנם םרייך נאדינצ *וגזארזנ

 םיר ־.vup מווגדיינ *וױי ranfi די דװך
i חכם, n  ia ז גאנסגן י  ״דדממראצ *י

urupiin ?runny m  * rn m u o רי םון 
 וױםעז ביצויז סען פצעגם פריחןר ױניאנם.

b םםו־ײהם. נענעו־אצ און סםריייזם סון it 
 *ייג־ onpw נים האם םען m חייסם״

 םים באדיננונגען ארבייםם די אױפ געחן
in a  in n o trm a  ?a רב״סם־ אצן םים* 

unju סון a פצעגעז אינדוםםו־יע, נעוױםער 
 םים און סםרייק אי? ארזגםער ארבייימר די

o n באצעבאםים די זװוימען ירוגירם b ip* 
r *ונ*«? u n .פארערונגען o tra נאב־ 

tan קא* ׳סציםען אנמחוימ? וואט םאז וױ 
 זיינעז םמ־ײקם או? •גריםענםם צעססיװע
tnaran ,?אמעהויבען םען וזאם פארבאמ 

m ao ,םםאסעח׳מם׳. o n געאר־ הייםם 
 םםרייק סיין *בער נים, ס»<מ גתן חאם נייס
 -w איממצמ ווץ מוחנ?. ניגז t» איז
 אריבערנעם^נעז ■ראסםיס די זיך האס מר
m סך a אױזי r1אוי *חנר מאצ,8 םים ד 
לו a r ו *  i m r .ז סרייד ו ױ י ד איז *ז נ

tnan בזיחו? n סםא־ .רזמענעראצ דער
״ * '־ •* *י

 *רבייטער סילינערי די אלזא, מ*סנ?,
tao נים w rm סים גים גיי^ קיין o n קא־ 

o סיס ניס און אנריסענם מקםיוחנ? n 
ym w ui דורכנעפיהרם. האבע? זיי מאס 

ך  אין נײאינסײםען סך b געװען זיימן ̂ו
pw אי? אונ tnaore דיזנחנ iio m װאם 

vrtPMtoo o אין אנגעוועגדם tnan זיי n, 
in «ו וחנרם “א עם ומלמ םים m a זיך 
 פאר־ «ו צוינם.ויך עם ותצכע װענעז אח

̂וס TPBijn איבערחדי#ס סראכםעז.  ךי ו
 םילי־ די מנבראכם האבע? מםאדעז נית
 jJaoiy חיכ׳מ? גאגץ » ארניינתר נערי

 «ר- ייעעז, נעוױנםעז װיכמיגםםע די
otfi pswov מריכמרס• וײ ^רנווניזירעז 

̂םי®  rmp און בלאקערס אאערייםא^ n כ
 נוס םארחזגקםגיסםעסיג געזרעז זיימן סערס

pw סדייד פױלינערי דזנם יייז ארשתיזירם
W- ־*

 ױ אין באדינטננע? ױניאן אונגמר ארניים
i םנחדםנמנ m r, םרײ םויזענםער די ױינען 

ip b, װ*ס m an אין גןארניים וײ םים 
i תצבע ךי m r. ארגאניזירם נמװען ניס 

 ע־גסטע רי אונטער נעארבײם תאבען או?
 דורכאויס זײנען םריםער ךײ באזײננומע?.

r m.? און »y>a r r ,אנמםריינטנגען 
זיי נעםאכם האס ױגיאן םיצינמרי די װאס

n n u a iia  w,? איו oy אין נעצוננע?. נים 
m 1 איו הינזיכם o inצאנע י n  m m

 םעיצארם קאססאם אונתרע בײ וױ זעצבע
תו די װאו ררעסםייקעו־ם, און י י  זיינע? «

 ארגאניזירס נוט סארזזעצםנםימעםיג מוועז
 געארבײט חאנען װאס דרעםםאכער ױ או?
 נע• האגעז ,iy«yr זעצבע י1 אין ויי םים

באדינגוננען. ■Kr*?y>a אונםער ארבײם
o *»ר זיינען אוחאמ? n םאר־ געווען 

 י1 װאם ,on איבער מייצוױיז מיידאנזג
 ױננע או? םרויען דוועאוים זײכען סריםער

אך; ^ w םי in םייד־ דערביי ארב״טען 
אי־ :נאציאנאציטעםע? אצערצײ סון צאך

jrr>i ,םעריס»נערינם, איטאציעני׳מ# aar* 
j n n חכצצ — a? זיך צאזס וואס עצמםענם 

 פארבצײבען או? ניזיח??,8ארג צייבט נים
in n םרייד. אי? צאננ ניס נאך p>n a אין 

o n זײנען םרימערינם די וואס a״, ua5 
o ניט נעבציבען inuana, נע• אויך האבעז 

oan נעקרא־ האנען וועצכע סאםוניסםע?, וײ 
a m? איז אנהאצם o n צאהאצ טריםערם 

o האבעז אז? n  tvsnaiv 24 צ8צאק װאס 
נעבויס. תאט

נע־ נים וײנען ?ysama וײ אכ?ר מאם
opao i יחנן, n נעבציבען, איו ta נ»־ײ די 

i מעהרםטע די אין םערס m r ביז זײנען 
o ra ם.1גיזי8ארג גיס געותז o n  i i n 

o או? אנו־יםענט שאצעסםױוע? איצםינע? n 
myaaoo אנער־ נעוואונען ױניאן די האם 

uupp םאר נעתראנעז און מריםערם די םאר 
באדיננועען. ױגיאן זײ

n די n ia זײנעז נעוױנסען: a םינוי־ 
 נאנץ ;יואך רבײטם8 שםונדינע 40 סאנינע
 םאר באוואחלם ;סימיצס סיניםום הויכע

 ־n 18 וחנן אסיצו טובים יםים נעזזמציכע
i אין חאנעז כייםעו־ n װאך טוב ױם P”? 
a אין ניט אז־ביים r-# 1*י o n װיכטינםםע 

 גאנ־ איז אס3180 אנריםענם m ייאס איז,
m בײם18 *־ויםצונעבען » P810J8P* 

in a  onp סון ניים18 סויסעז צו אפיצו 
 האם ױניאן םיצינע־י י1 סאנטו־אססאת^

ojn i^yi םון unnainy i n אר־ די ײאם 
 האבעז oi»nô־na3 אנח^־ע די פון ביינמו־
u די ?ױ8 וױ מהאג^ 'o a m קאנמ־אסטיננ 

t םכח ’to o n  o r im i ופרעסעצט איז* 
i ױ m r, 83 האנע? און dpצײםענס iao- 

Wa3.? ״•;. '•
באצע־ םיצינעת די װאס עם סוםם וױ

נערעכטיגהײט 4
סאחגרונג*! רי ג^כגעגעבען האבען באמים

 האט אםאםיאײמאז די און ױניאן חנר מח
 א אחן נאו אגריםענם אזא אונםעממריבען

̂י  צו ווערען צוגעעריבען םוז דאס אס ? קאם
 טון גאציחוע דער אין אגדערמקײם דער
באלעבאםים. די צו ױגיאן מיציגערי דער

̂ינצרי די  גים איצם גיז האם ױגיאן םי
 קא־ קײן האבען געוואאם גיט און געהאט

 אםאסיאיחצאז דער םיט אגריםענם צעקםיוחנז
 םיט סאצ אײן האבען זײ באיצעבאםי̂נ פון

 צזא אוגםערגעעריבען צוריס יאחר צםאיכע
 חאט אכער אסאסיאיח»אן די אגריםענם.

 געזאגט האם ױניאן די אז געהאנדמלט, אזוי
 איסאכען קאצעקטױוע סײ\ כתהר םאר׳״, *נא

 דאן וינם חאס ױגיאז די גיס. םיר װי^ען
 באזוגדער באצעבאס יעדען םים געהאגדעלם

 ױניאן אנצוחא^מען געצװאונגען איהם און
מאפ. זײן אין כאריגנוננצן

 פאזיציעס n זײנען טאקטיס דעד איבער
 גע־ אסאםיאי^יאז דצר און ױניאז דער םון
 אנ־ טרייד^ אגדערע אין וױ מארסערם וועז

 זוכען דארםעז זא* ױניאן די וואס עטאם
̂גים,  דער בײ •ועצ׳ן זאאען וועצכע ׳צתד

 איהר םים אוגטערצוערײבען אםאסיאיחצאן
 אסאםיאיחשאן רי גאר האם אגריםענם, אן

ױניאן, דער בײ •ועל׳ן צו מתדלנים געזוכט
 אגרײ 1א איהר םימ אונםעמצוײיבן זאא זי אז

 געווענדעט זיך האבען באאעבאםים די כמןנט.
̂ו און ̂עהםאז גאזוערגאר ^ױטעגאגט צו  אםי
 םע־ אכמרי^אן דצר (\t גריז •רעזידענם צו

 בא־ זאאען זײ אז ^ײבאר, או* דעריחצאז
̂וסען  אונםערצו־ ױגיאן טי^ינערי די אײנם

 דער םיט אגריםענם קאאעקטױוען א *ןןרייבעז
 באלעבאטים די וחנן נו, אסאסיאיימאן.

 זײ האבעז בעכתן, געדארםם זיך האבען
 הא־ זײ דיגגען. געקעגט ניט סך סײן ויך
 װאס באדינגונגען די אננעטען געסוזט בען
געגעבצן. זײ האם ױניאן די

̂יגערי די  םעסם אזוי נעוחגז איז ױניאז םי
 פארגינען געקענט זיך האט וי אז זיך, בײ
 דצר־ אםאסיאי^יאן, רי אנערקענעז צו ניט
 און םעםםערצ א איז ארםיי זיתר וואס פאר

 אנדערע די אין וױ דיסציפאינירטע םעהר א
ױניאנם.

̂ינערי די איז ערמםענם,  נים ױניאן םי
 צס וױ צאקאצען ם̂י אזױ אין צוברצקעאם

 םרײדס. אגדערע םח ארבײטער די זײנען
 בא־ םריםצרס און אפערייםארם קאםערם, די

 אײנציגע די J24 אאקאא צו *ל* לאנגען
 די זײנעז לאק̂א באזונדער א האבען װאם

 אויך צרות. זײ םיט טאקע איז ביצאסערם,
rסמא•ע און אגריכמגט איצטיגצן Djn אץ n 

 גע־ םיטט אעצמער דער ביז זיר זײ האבען
̂ם  די םימ םיטחא^םען זאצען צי ברעחע

 צי אדכײמער אנדערע די און אפערייטארם
 מםרעגגער א געװען נויםיג איז עס נים.

 םא- צו אינטערנעמאנאא חנר םון באםע̂ה
 םאכן סםרייק, נאכ׳ן איצט, םיטגעחן. כען
 םארזוך א *אסאא באאפעדם פון פיהרער די

 סיאינצרי און קע• דער פון אפצורייסען זיר
 די אז אנ^יסען זיו און אינסערנעמאגאא

 דורך צומיאלםצנדיג העטארס״ ״ױנייןמד
 אינםערנעשא־ די מגיאן. סיאעערי די דעט

רעארגא־ צו גצװארצז געצװאונגען איז נ̂א
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 םעג־ גאנץ איז עס און אתא<5< רעם ניזערען
 אוינד גײ דאם אױוי זאצ חנם T״n אז ציך

מן י1תאם ױריםדיפציא nn םאאקעדצז װי  צ
 תאס ,וחנצכער אינםערגעמאגאאם צוױי די

 איי־ געבראכט מאדען געגוג צדדים בײדע
 פע- אםעריפאן דער נעצועצן איז עם דעד

 דעם אויסצוג^יכען ^ײבאר אװ דערייעאז
םכםיך.
crw די בצױז עם זײגען גאיק צום nto,

rn םון פאך אײן o, זײ־ ארבײםער די וואו 
 צאפאא. באזונדער א אין ארנאניזירט נען
 באצאמעז געזאג̂כ װי פאכען, אנדערזג די

 ניםא זײנען עם ותן ט, צוזאםען. אצע
 פיין ניםא זיינען צאקאצס, באזונדערע קײן

 אא- קייז ניםא אי? קאסעם; באזוגדערע
 ;פאאיםיק לאתאאע און פאטריאסיזם קאצער

 כתהר הערמם צומפאיםערוגג, קײן גיםא איז
w איז ױניאן די איז אײגיגהייט it o t.

 ארבײםער םיאינערי די האבען צוױיםעגם,
 ארבײם זיתר אציין םאז צו אויסגעצערט זיך
 די פרעםחס^ צו אנתוםעז דארפעז נים און

 ארגאניזאציאנס אן האט ױגיאן םיאינערי
 6 םון געהערען עס וועאכער צו קאםינמג

 םעםבערס די ארבײטער. הונדערט 7 ביז
 וואם אצץ אצײז םוצן קאםיםע דער אט פון
 צו םצאכות איװתצע די סײ נויטיג, איז עס

 און װארם םיט אגיםירען ארגאניזירען,
 םון ארבײם *גרעבערע״ די סײ און מריםם,

 ווען פיקעםעז. און שעפער ארונםערגעםעז
 ״אויםצוציהען״ אפיצו גוימיג אםאיצ איז עס
 אונ־ זיך געםען ורעאכע ״שטארקע״ פאר א

 צו אדער עאפ טקעב א W't'vxi צו םער
 ױניאד די עם םוען פיקעםם, די םארםרייבכן

 םוען םעםבערם די און אצײן. אויך אײם
 צאהאם ױניאן זײ נעאם. פאר נים ארבײם די

 ססאפט זי אויב פארצוםס, ציים פאר באויז
 דער םון מםונדען פאר א אםאצ אפ זײ

 םיאינערי דער םון נעםם דאם ארבײם.
 די םוז םייא נדעסםעז דעם ארונםער ױניאן
 ארגאניזאציאנם איהר פראבאןםען. געאם

 ווערט און ביאיג זעהר איהר סאםס ארבײם
נעװיסענהאפםעד. םיא געםאז

 די װאם םארצוגמז די איבער םאסק און
 געתענם זיך זי האט האט, ױגיאן םיצינערי
 סםאפעדזש איצםיגען דעם אין םארגינען

 א אגווענדען און םדר דעם איבערצודו^וזען
 אנדערע די וואם די װי םעמאדע, םארקערטע

 אוםעכתגדען. ענציכע אין אן וועגדן ױניאנם
 די ארגאניזירען םיט׳ן װארכמז צו אנשםאם
 אצגעםיינער דער ביז שעפער ססעב ערגםטע

 םרײד אץ ײעיעז גערוםעז וועם םטאפעדזמ
 מםראם איז אריינצוציהמן וײ האםעז און

 צו גענוםען זיך זײ האבען םםרימן, דורכ׳ן
 דעם םאר װאך א םים *עפער סארטעז די

 גע־ זײנען מרײד םיצינע״י אין סטאפעדזע.
 בא־ זײנען וועצכע עעפער, 25 ארום װען

 אײנער םון ױניאז דער געגען געװארען שיצט
 אין באנדעם גענגםטער ערגסםע די םון

 סאםיםע, ארגאניזייעאן די האם עטאדט.
nm םאר׳ז oD,^ געםאן נעם א דוקא זיך 

 געםאכם איז איבערםאצ דער עעפער. די צו
 םיט און אוםגעריכם, פצוצצונג, געוואדעז

 באעיצער״ ״עטארקע די אז איםפעט, אזא
געיאגם וױ מעפער די פון זײנען.געצאםען

o םון n r^ און אפזטײיםארס ■מום׳צ די 
 פון םםעצח וײ געבראכען האבען סאטצדס

 און גענגםכתרס פראםעםיאגעצע באנוע א
 פון 19 םרייד. םיצינערי פון פארםריבצן זײ
 דער םים געםעםמצם גצייך האבען שעפצר די

 אז דערזעהן האבען זײ וױ ?*vw אזוי ױניאן
םאכםצאז. זײנען באעיצער זיתרע

 צוגוײיםונג אזא גאך אז זיך, פארמםעהט
 גצדארפם ניס צאנג סטאפעדזמ דער האט

 הא־• מעתר אסאסיאיחצאז די אגהאצםען.
 מםונ־ 24 ארבײכתז צוריפ אנגצהויבען בען
 אין ארונמר. זײגען זיי וױ גאכותם רען
ד 90 ביו 80 פון זײנען צייט וואך אײן  ײז

 צוזײק געוחנן שוין ארבײכתר די םון צעגם
 די באדײעיעען. ױגיאן אויו• שעמר זײ אין

 םוזעז אויך ווארמיינציך וועצען איבעריגצ
 םא־ די אויסער האם ױגיאן די נאכקוכתן.

 צוױאמנן געוואונען אויך געווינםעז םצריעצזנ
 אזא אין םעםבערם. נייע םויזענם 4 איז 3

אםמר איז טוײיד קצײנעם פאתזעצםניםסעסיג
גרעםםער. דער געװיגם דאזיגער דער ••*

 אק אן גצהם צם וואס בורעניגע, די
 זױים צעגגערע א צא<ןאצען אםאצגאםייטעד

 א אין אויסגצבראכען םאנאם צעצסען תאט
 דדצאיגם דעם געגען צאקאצען 3 םון קאםן»

 גיכדאויםאריזירנמז א אין און באארד
 די אין םאכער באםאנהאא די םון סםרײק
 סצײךזגר. תיגדער םאכם םען װאו שעסער,

 האם םאכער באםאגהאצ זײ םון םםוײיס דער
 די האם כתן םאט אײן בלויז אנגעהאצמעז

 דאס פארגצייכנס איז עס וױ סרױודעס
 וױדער עוין איז אצץ אז נימ, אבער םיינם
 ווארשײינאיך נאך וועצען רײםערייעז רוהיט

 אוינד גים קקנען רײסצריתן די געגוט זײן
 פאר־ א דארם איז יצאגע די ווייצ הערען,

 שסרײ־ n פון םאםױת! די פלאנםערמע.
 זיי וואם די גים זײנען םראקציעס םעגדע
 דער אין אנגעבען מגען אדער אז גיבצז

ת די און עםעגםציכקײם,  צאגע עקאנאם̂י
 זוכען די אז ׳אזא איז ארבײכתר די םון

 אויסצוגיסען וועםען אוין* איםעצען אײנפאך
 נאכ־ גערז זײנען און הארץ ביםער זייעד

 סאסף, איז די רוםם וואם יעדען צוגעהן
וואס. פאר און ותםען נענען אויס נים םאכם
 צר־ זיך האבעז װאם צאקאצען דריי די

 די־ באארד דדצאינם can נעגען בונטצוועם
 באםאנהאצ־םאכער צאפעצ-סאכער, די גען
 סעםםען ע̂כ הייסם אםיציעצ מוירנערם. און
̂זאפם די וואס דעם געגען זײ  םון םיהרער

 בא־ םאגכע ערצויבם האם באארד דזעאינם
 די םון וױח^פעם די מגײדעז צו צעבאםים
 צאפאצען. די םון וױאען דעם געגען ארבײטער

 אר־ צו אנטזאגם זיך האבעז יענע ווען און
 םעז האט וױידזשצס, קאענערע םאר בײטען

 אנצר ערצויבנימ געגעבען באצעבאםים די
 ■צזד וייער אויוי ארבײטער אנדערע שטעצעז

 אוגםער׳ז געארבײמ האבען יענע און צער
פאציציי. םון שוץ

 די םון וחגרזיע אםיציעצע די איז דאס
 אםת׳ן דער אין צאסאצען. 3 די םיז םיהרער

 אנדערע גאנץ םאראן ^רבײ אבער זײנען
 סײן נים זײנעז מאםױוען די און םאםױחגן.

גענוםעז און פאציטישע. נאר עקאנאםימע,

 אםאצגאםײ- די װאס מרפון, עס זיך האס
 צז באאיצאםנז האם כאאוד דזמאיגם םעד

 אמײ־ הײסם דאם .עקאבאםת״, איעםיהרען
הוצאות^ די דען

 מבצי- נאך איז כתנער־־מגיחתר די ביי
prm אסאציגע פון גירדיה בען r ארום 

 כמהד־ צאק»צזח\די םזזמן אגדצדסהאצמן
 דעם םיס פארבונחח זײמז זיי פון סכת

 אײ־ מיק גים האכען און באארד דדאאיגם
 זאבתיצם באארד דדצאיגם דעד תאסע^ געגע

 אלצ חמם *ח םאםבעדס וײ פון דיוס די
» בצױז פדימז די אויסגאמץ.

וײארע «יז דיוס די *ון •ר־אצעגם תציינעם
*rip

 ה*מז קאסעם אײמנע קיק כאםמ אבער
p עם איז צאמצזנז, די נים ir 9 אכעד 

jn rn rrc בארעכ־ איז די «יז תדער אז 
i צ^הצ געזױגמד א צו סיג t f wf f p עבד 

 דאר צויס יודיגימנד וואד כמנהד ווער םער,
̂זןר art pc o פאציםי r̂ w r יצאמצ 

&J סך » דא ז׳ײמז עס אז ט, m p 
 ייח *ג3כ**ס באצאהצםע סך א דא זײנען

a ran rזיי םון ־ w קרימן jm rrm 
jo 9 אבער וױ אזוי a frt vm tm  n1ײ 

 די און גיםא, איז ניעדw די אין ארביים
 נמד־ xnagem ויך האס ערצאהזײונדצ צאהצ

 החמות• די מנײתנז כמנז םוז קצענער̂כ
באצאהצ־ צ^הצ די מרקצענעזתן םען דארף

באאםסזג םע
o •לײן האם באארד דדצאינם דער n 
 09 כהנז תאס םאכען. נעקענס גיס דזשאב

 ̂צ־יעמאריד צום איבערגענזגבען
9u צז באמצאמן האבצן יענע r mc19צצ « 

Jtmrm אין צאקאצס צאהצ נעוױסע
 דדצזד pc םמזדעד די אז איז, אםת דער

p ה*בעז אסים :צראצ r צז מזרכם צאנג 
 זײ אמר אמראצחג די םאכעז

jp גיס ot האבעץ פיהחגר v frm איצם 
 rm באארד ינם9דד» דעם *יז וחנז ״אבער

 נצהאם̂פ זײ האבעז מצם, קימ ניםא רױ סײ
די צזריתוסצורבד מצינמח זיי װעם עס אז

רעםארגמג
 מיצונבזק סאקע אפשר װאצם עס און

 עגד װאס מנוחמ, בצויז איז צחז די אייך.
 אויסמחר אויבען דדײ די צאקאצעז יציכע

 נעהאם יא האבען יןאםעדס, וײ און כענםע
 צןד אנדערע די האבעז קאסע̂ג אײנענע

אז אויב גע׳םעגה׳ם, קאצען  — אסאילגאםי̂י
 צאיעלימר דײ םען זאצ ארוםער. ביז איז

 אויך באםאגהאצ־־םאכער און םוירנער נזנר,
 די און אמרייםארס די םים פארשםעצצען

שנייחגר.
 האבעז צאפאצען דדיי וײ פח םיהרער דײ
 די אפצונעבען גים pm קײז גאר אמגר

 די אגמגהויבען זיך האמנן דערפון םצוכה.
רייסערייען.
 אזוי געציםען גים ־arnur די וואצמען

 גע- צייכם גים עס וואצם עקאנאםימ, שווער
 תשאינם דעם געגען זיי אויפצורייצען וועז

 צאגנ די םױזרע^אםט. דער און באארד
 jnjnw זעהר א אבער איז מניחתר די םון
 אוכד איז זײ צוױשען ארבײםסצאזיגהײם די

 דינען זײערע םארדיגםםען די נעהויער.
אי־ םוםע.9 נידעריגםטער דער צו געזוגקען
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en ױניאן םאכעד •אסעםבוך די m r 
t v « ביגארמן uxtp■ באלעבאםים. די םיט 
 םרייד, דעם pa ovnp די m. מייגם עם

i חנד אוגסער w n n ו פון QMjnyran 
w m אוים־ זוכיז ױניאז, תננפר *ז 

 ־913 19 *יי© 9191*9 93י09*י ײ1 ?991319
r3 יי ?93 V? 90* ?9יחי0*יע יײז? B*r.

 ׳•כירות די עגײחנן זיי«ףלוימן ז*ל ױנ^ן
tv ארבייםער רי u n r •  16 tro םי־ אין 
tvc .מײעז נרייט אח ײגי*ן די טפרסין 

 •־*־ 10 »ן פארפלענערוננ • נ*כ«נעב«ן
n n מסאסיאיײ די אויב מכידזת ךי אױז

earn t« r כאנימן tan אוייי אגריםענגז
,M b M I l U f t O l  | y y y  A y y y  f t M t t f t A f l ■  a y y y y  y y ^ &  y y  a ^ y y y y*a Ta .יפחר m an  Dan באמם די זיך 

juaicua »פיי m an  *a pa תנוגמז זיך
*3̂B o n rn  ?9T 939 גיסio1*31' ױ 3נדי.
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טי־ סאניתנטאן ערב a נעווען tv עם
 דעם tv אויםנאבע חויפם די און םינג

 *ר דעם »ים«זםיחרען pnwa אח םיםינג
 ,taranuap דער vt נאריכם גענרײמז

 tv םאכעז «ו און ריםקוםירעז V איזזם
 איו dv זואו אױסכעסערוננעז, איחם

׳:׳- ״•׳ גױםיג.
נע־ <ואטיגנםאז איז םיטינג ata פאר

 «רר ipd ווען .onaov וײכםיגע די וחק
v אין האלםען סיסיננ ata ב*וס i יארק 

 לאטמנמאן *an בח איחם םעז ױאצם
 װאצ־ יארס נױ אין םאחןנדיגם. גיט אטילן

m זימי־ tv m a n חשענעראל דעם 
tvawtpp טיטיננ a מחנדלינ «*ר *ap 

 םען און םראנען סארטיחןנע םים םיטעם
ט די םאתעםעז Dtvpi ײ^ם  םים זיי

«an pa r5* וחנל̂ג ana* דעם םיט נים 
 tna’ נױ •tatramiap *an w באריכם

ta נים p«K$a אין כמיג t מ מל  םי־ »
 t״p םען זזאט pta* גױ אי] םינגען.

ט  tjrvn tv ניט געדוצד p'P tv נים ^י
 טײ a אויף רײח *an *m טעג עטלאמ

t םינג- v  ,*arca tao i'nan  pa טען n*־
 און געחצר. ivian t» טען tv מז
m רארוי םען an נעדולד םך א נאר tv 
ata וױ ארבייט tjnt't כםדד םענ מםצאכע 
pa וואדס דײ ייאום צייענעז a לאנגען 

 rat. יעתז כםעט !ײססוםירזמ pa באריכם
 דריי *ana זװױי נים דיםקוטירעז dv איז

tv  ,in w tv  ta i — יעדער oan Dan 
tv  m at tv אויםצובעםעמן. וױ *ana 

a דאגצ anחהינער טסיצער ־ tao«’ra n 
do pa װיינינ׳ס־ a דאנס o n ׳*צעכטען 

tv  *atovtt דעם oan oatt tvan אננע־ 
 זי־ n םיז o«v גאנמ די כםעם האצגמז

t v  ,tvutv םיט םען o n םארטינ באריכמ 
:.t»"V t'K tvtanv

a דיטקוסיע חייםע גאנץ can אמיס־
:an tvmtv* סייצ p t באריכם mvtt דעם 

vransra tjn צוטטאנד פינאנציעצעז  ttt־ 
a rגvצ tram oan ,tpotattn n  tv 

*an »tta ,tt ,m ttfw ria t omn pn 
an p t B>ta* אינטערנarvנעצ atצ mvp

i y  y  y  y y  i M D  D k C t V A . t l k t  M a  g g g g y y  ^ A * | y D y  ■ M A W  y  y y y i y yמסער tvr>atDJaP די oatt ,tVMtpnav
̂ןאצם. די pt התגעז דאח• ער צ

y y y  g g y ^  y  g y u  g g y  y y g y  y y ^  h k D y ^ y  y ^ ^ y y y^ tjntta ?דזבינס,, nnvtD-tvajnpvo 
oan ,*an נעםציד ta ,Dvetnnaa םאנכע 

pa m צאתאצס *t רט דעם• >ta נים 
 געברויכט «יד דאנט oan tv טינקםליך.

v t can tv pa ^>tatt trarptasr a־ 
a o ריכער .vtavsD 'v ,צוים םיסםזנם 

מז צ a ־an מ rvra to iv  t r t  pa ova־ 
w* זן«צ vo  p*t tvtvp־tvrtp vt D tm

די סו? אײזם קוםס D*n 09 ד*ס,
ra ?אצם n  tv״ acvt t v  tv  oan־ 

an p t o*ta *vt tv  ■van־ arvn vo ra• 
« pnvosran נ«צ  tvptp 9at ,גדיצ dv

t םייצ tvtVDjnt a םײכם  pt, איינ־ 
vיםסtם rצ^dv oatt tJ איין צאהצעז 

 pna tvtwp «״ pm םיםנצידז!, אצם-גית
an pa־ ’*’dv .ta זײםט> Datt m^vta 

t״tvi ־ויםנעםאצזןן* nv ta’tt’ *an pt 
a v ^^צען ניט ציג t  Din צעננעח»־ 

v״ra  ov nt ,d יבם,1«־צ t paוײנעז ״ 
tvtanv: v m םיםנצװזר tjn  p t ױניפן 

dv oatt ,Din n ניט  mnavaD •pn 
t p t d d ip,״ pn  tatבאמײלןח ־ t״tv

Dan ״pDtmt 1במדע .tצvrDDnDאײנ
ttt dvdd'd n  *pn oa ta ,tvt'tiv«a

n ,צוים צאפאצם tv^vtt ארױםנעםאצענע 
 pa pntv tVDttvtfna pnvtt 1םיםנצידע

t t^ a v  it t t  ta'tv *an״a v״DonDt־ 
t t^av«D נים tv 1מצ  ■pn״,D in  vtv 

t oattצי ינ,1׳צ1ט» נעבציממ זײנען ״Tם 
tjn  pt D’ta  *an נאנץ אינטעתעטאנעצ

taD״•tVDD^VD VttVD
Dptv ajn mvtt V’Dtpon n, הי 

Dtam p v, אח a tvttvt נאנץ n״,vo 
Dpttt tr t  tvaa םיט איז p aצײנtv ענ־ 

i.tvtatm tvDitvua uttvt
v Tta Tt tan ovנDײיvpצט -att a 

tvwtt tnotpon von ט־ר לא«יםעצ דעם 
tta tva אין ?צובם n tvia ,ta’tt’ *an 

oan צאנג ניט זיר oan tVD •ivrivtat 
”an ta ,tvnvtwt באצײםענס a* סיסינג 

 vn t״p tvovtta ניס םאי זוי סאי װעם
 tvt״ttv וױיצ ,vtatt trt װענען שצום

n !םיטנצידע tjn pt תנעראל  •ytpv !̂ז
oroo'tpp vtnotp ניס p״t אײטזײם־ 

 Dat י םראנע. trt oa tvtn םיינוננ ציכע
tvo oan נצייד tnvtvt װי V’DtpO’t n 

mtatvtta Tt oan, אח tjnnjn dv 
at vtatt n געציבזנן,  taבצײבעז צ tPta 

tta םים ז#»צ םען p ttra״t צוםיצ v״o 
םיםינג. ojn 1אוי tvovtvt נים

ttra^ptv n םיז o tvrtvtt ■טצע 
tnvo o n  tv ta ,tvtt’t נים p p't״t 

ooa-otvTtvtt Djn ta t oarttap אין 
a tnv» t*a ^vtarvrivot’a tjn נאנץ 

vovtvttaota איבערחמװמ *an v t 
rn אצ1חש«ע a  oan pa rvowvtpv־ 

ttttjm tiv vo’ttvt a opatavt אױןי o n 
oaP * J t ’OtD־ra  vo באטטיםם נצײך 

tm ntiratn T t trtanvt םיט o tvrtm t 
n dv .oafl’t t  v t r t j^ r״tsaP a oo־ 

at oan ,voצ tv m n בvאײנtצvD1ז w־ 
o tvrt טצעדננעה at v  taצ n״tvo 

ana ,trn םיט פאמצײמז ’ *an־ n 
oan votsaP נים ojvpvi ,באריכטען ta 

jno’o tma pa t$a»tv oanyt oan »t 
o trrtv tt שצעדכגער ta ,o t j^ v  oan 

tieoen ro in tn  p*t ניס איחם ®־צױגם
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inי1 ז9ה*ב ם*ג*ט ן9צט9א ם91 ?־ 
193*DP3*7P 191 ?30 19190671*c ?*יוני 

 נם91זי910 ?30 אסט59191*נטיה 19ד 19ם33א
 ־3919ס*נס 9ײה1 * ?9ט7ה«9*סג 19זינג97ש

 *ס*סיאיײ 3 י3D? 1 19ט91פ«רם םיט ?99
D3*(T די ?939393193*' !ײ ?93*0 ?3א 

191 ?30 ?9333191*E ־9139 ? 93 933 י*?33י 
 י*?33י י1 ט.39ים13» ם9ייD91 3 אי? ?93331

 א־1ט1םא ?993919D3*P? 93393 י1 ײ3 אי!
 ־3זי9שא '?D*rn393 ם391זי9•ר םון ?9ט

 .1 191319ז91ט 19ט9199ס תשענעדאצ ,193
331'PD3,' .־939מ 7א1939זש1 ,1973*3 י 
191 ?3D 19m יס7םי ,11ב*א ט3תש*י 

 ?3א רם*ן9טש *שביז, י. ם. ארן 7903*
 ־39 .1 ,11ב*א ם3תש*י ?3D ר9ט91?9ס

D19P,?* 3 טשערםאןD? 33* 11ב*א P91H- 
 ־93 יך3א ?93זײ 9*םיט9 191 איז .01*0

 *־7 *וק7? דײ פון ס19זש19טענ י1 ?933
7 ?,97*P3 י?,331 ײ,31יD719B ,?*D91'3P־ 
 13א נינס* ,3ברעסלא פרימעד, ר,9א9ה ׳ר9ט

 ס19דזש939ם ם9יםטרי1 דײ ?3א »ם7נב9־־*ז
 און םריד סליצקי, ׳יץ3*ו9עם7 ר,9ס*ז

סמי.9ד
9333191*D 913937*D? ־93192אי ?93זײ 

*ס*סיאײש*נס: י1 39 ?91*3393 ?929:

 7אײנד*סםריע״ צום פ^דעתעען די
קאונםיל״.

?3D מיםגציד * ׳עב*ס7ב* * 2אוי )1
 ס1טרא?ט*3?* טטיגט9באש ,7נסי3*9 091

 די *ט עז7ז* ,01913?טש903ס*כ־מ*נ 191*
 רס9ר3־ם*נופעקטש2ס* ?3א ס1ק*נטר*קט*

 ע־7בא 191 און איהם, פ*ר יז37ב ?9בײמ1*
 7ז* ,p 091 ?3D*033'7 1י73םיט 191 ב*ס,
 ן9ב»די:נונג י1 פאר יך7ט1ו*3פ*ר*נט זײז
 ־1פ* זײן יר3א 7ז* ?3א שעפער 93זײ אין

 און א?ט*רס1ם3?* י1 *ז יך,7*נטװ*רט
 *2131 יג19093 ?97ז* 01913KW9D33*D־2*0

 יDP33B 33 — נטס9ים13* זײערע ?910פי
______ש*£, 1̂״אינסײ ם939איע זײז אי?

 פאראנט־ 7םי *זוי און נב3נג9*גשמר ם*ס
יכקײט.7*רם3ד

 ז9333זיצ י1 םון צײט 79ביס כט91 *
091 ?3D 9? 191 997 .*ט1 33מיםיD331KD־ 

 ־0911 י1 7ײ3< סםרײק, ד9סםאכ911 ר9ם
 םאדנע־ ?9האםם 9איסד און ני*ן3י 19מאכ

בא־ 091 אי? אץ7פ ?93יכטי33 גאגץ * ?9ם
.?*̂ 39333*P 191 39 02'1

 3ני אין 9י9א3סיט 19*ולםאכ7ה י1
* 'P1 993919 י1 ?3אD3*P? י1 םיט P3*7P 

 01913באזו * ?93393 איז 1מ*»ורע9ם*נום
 192* םיטינג. 3D 0P33B? 091 193י02י33
 ?91933 ז*נט039P93 93 ה*ט 09 יו*ס ץ7*

 ׳?9ײט1וג9 ק1שט* זיד דאחי סע? *ז איז,
 םים op9or 09 אײס וזט9ז 09 י33 7ײ3ו

חסס.7ס

 גים 7ז* p 091 ?3D*033'7 1י73טיט סײן
PK103*P 70*9 9190913 * ?93'DD9tfK2־ 

0*01 *191 2*D0^01913 33' 19*:0־P9D3 
9P? *7פו ?9*רבײם ?97ז* זײ *ז ?,9ט7*נה 

 7גסי3ל* 3D? 091 1י7מיםג ?ײן איז מ*ים/
 ם9גײ * 3צ בײם1א ?92930י31א ים3 7ז*

i9 i*  i *op* io 3*p *19ר3ם*נופעקטש ־ 2ס 
 ?*נטראה־ 93י139שט 9זײנ ױ3 *גג7 י3אז

 *ם33 בײט1א 9*נצ3 י1 יט3 ?92ה* ם*רס
םאמגן. ?9ק*נ זײ

p?" 09 םון 1י7פיטנi *נים 7ז* 7נסי3ה 
 ־p־*io3*p 39 בײט1* ?9יסשיק3אר ?91ט*
i9* ס1ט* i אױב 01913הםש9ס*ב־מ*נופ 
 3D? 14 ם3םינים * ניט ם3פטי9אש2 19

 ײ3נ 91913* ע7* םים רײט*רם98* פ*שין
 זיך םים ען7שטע 927933 ,19ײם21א 93םי

93ר*זי י1 אױב נים יך3א און * פ*ר
ט*ים״. 73פ״ ניט ?90ארבײ 19בײט1א

 P 091 ?3D*033'7» 927933 191י73םיט
90? 2*0fi 191 ?92י3א 091 ?9צ971פא 

 זײ־ ?97*ה9בא םוזען ז*אען פונקט ?9ם*נם
 9*נצ3 ד*ס ארבײמער ״סײד3אי״ 9י9

 ־97פאר 9פ*:ט19ד ?9יב3א די *ס3ו ׳אט93
.19ארבײט די ?*סט9ג ה*ט צוננ

יז*־3*רנ*91 :ט9פר*צ ה?9צ 191 )2
 איצ־ 091 איז זיך םיגט93 װ*ס ׳נקט36 9צי
 ־9יסנ3א ן9*נצ3איג 7ז* נט9*גריפ ?93טי

?.9י933 באזײםיגט און ?92*1שט
 ־1* איז D9 ?927933 פוז ס9ײדזש3ז )3
 פײ 19ד וױ ד,ר9ם קדיגט 1927933 19בײט
 — נמ9ים1*ג ?93איצטי ם9ד יט37 ם3נימ
 ײדזש־33 או? ; ?91933 ם1צי3ד91 ניט 7ז*

933319291,? 927933 97933? 933 ?93*1P93־ 
 *־7ש93פ*ר דעם |3פ צײט 191 ך131 ?91

 *פט1ק אי? ?9ײב7ב ען7ז* נם9וײם3* 09393
זיך. דיגם39 ט39יפ1*ג דעו־ ביז

«־2 191933 927933 ,190"21א 97* )4
 ?3D 19יד73םיט עב*טים,7ב« יי2 ט3םטי9ש

i9 אין 7ה*ונסי i 19ניי 19ד ?933 צײט 
בא־ ?97ז* ?90*7ש93 ט1933 נט9ים13*
 י1,19«רבייט ע3י139שט ס7* ?91933 ט2א1ט

 ־933 ז9פ33933יי1א 19ט96ש ?97933 927933
 93י139שט ס7* ?91933 ם2*טר*2 ?97ז* ?91

 * *ד3 ש*£ ׳ם3פו 19ייט21א 91973391
92*ib 3 צייטD? ?װ*ך. איי

יי33צ n ?9צוױש ים23סכס 9*צ )5
ביײ3D oo3"7bd*p? *1 ?93933 צח־ים

ע-39933א ט29ד93ם3א ?93"7 ײ7 7א ׳19ט
 ?91933 ט791פארהאנ ?9ז*א ?,91*3393 שילט

 און ספסוכים 3D? *97 *91913 19יה1פ
 איז ?91933 ?929393יס31א 73D 7יי013א 191
 ו-9איב איז 7p*93 י1 וױ ם9ד2נ* זז9ש 48

 ?933 חת » יך,7יפט1ש ?91*3393 ?929393
0193397i 01933 צײם די *d איע• 191 םיט 

 7טיי13א *? אויב צדוײם. 9ײד3D? 2 333שטים
?92אױ 191 איז בעז9ג9ארויסנ ניט רם9וו

 ארבייםער ר919י ז3ם צײם, ר9רמ*נס91
 ־93 09שי939933א 7אי 1927933 ,191 ץ3ח *
*op 2י73צ ?91*33 i :*po'dwט3פ*תיםי ״ 

i נריג9שט73ם ?91933 *d ע391וי7פ*ר זיק 
 *נם״ 93טי7י3*נם זײ ו*ס3 הן9793אפ ציים,

זײ?. יט3 ד9ט96ש ז*ל 3שײדונ
 7נסי3ת* ם9ד ?3D 1י73םימ * יב3א )6

 רי־3D? 091 *3 ?9פ*רשריםט די צט971פא
 1םא ייט,21ײאך־* צי 33באצ אי? נט9ם
 1939ש י*ז33י יט3 39 ײם21א ?99יסשי31א
 ?927933 יױ3א נם9*גרים ם9ד ם291ב 191*

 19 ?933 ,19 7ז* אוםן, ?91*נדע איז עס
 ,7ם* ?9רשט9 צום ם7םײ1או1ם» רט93ו

 ט793 9030 * שםראף ?97ב*צ*ה ?9730
 *־ib 091 עז79שט1פ* יך7 פיט 7*7 9 2 7933
 191 1131 02*093 ה*ט 19 0*33 סיט,

333997i 1903*0191 ?92י3א *D, * סוץ 
 ר9 אויב שטראױ. 9ג*שטיםט * יר3א

 ,7*0 ?9ייט33צ * 3י173ש ?933פ93 01933
 ?3D ?91933 ?9װ*רפ9ארױסנ ?97סו 19 7*7
 שםיםם ירגי*? י1 7933 ץ3ח * ,7נסי3ק* 09ד

*ןי.1שם ?3פ 01ם* 19*גד *? יף3א אייז
I  די 927ות 1י3א ?933ו1משיי3* 97* (

 ?9אייניג ים11צ צ־וױי די ?3D ר9ה9שט1פ*
 24 אי? ?91933 תרכגעסיהז־ם , ?9730 יך7

 מ1פי 7נסי3ק* םון יד7סיטג * אויב שעה.
 ?9פ פעז79<י י1י3א 7טײ1אי 09י 1131 גים

 ים*ם*טיש3א 19 7*7 ט,3י3אײ93 1י7 ה*ט
 09י3י7וי3רי8 ?3א 90291 אלע ?91י7פאר

 ?9ה*ב 7*7 ױניאן י1 און נם9יס1א: נ'ם3פ
 ?3א איהם, ?9393 ?97הא:ד 3צ מ291 ד*ס

 ײער7 19ארביים די ?9293 3צ איהם ?93וינ3צ
0291.
־9וו יבט3719 ניט 7*7 ארביים הײז )8

 איז צייט. קיין איז — שבת אום ?91
 יירניאן י1 7*7 יים9י7*7ארבייטס ?3פ ציימ

 ?9ױב719 3צ ניט כם91 ד*ס האבע? 1י3א
 ?9צײט אין 1אױ בייט,1א רטײם933* היי?
 אין ױבט719 רם933 ארביים וערטיים3* ?933
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tram tm m v • .ווצלמס־ ח׳אאמר as וע- אנגעשנמלט פאנעז ארנײםער אנחנחג\ 
m ח סיסגייז־ t•« וועלמד טאתסיל, חנםי י r

מ טאר )17 טאר*«ר זײז 5זא «ונקט pan ••רלצאם מלי  זא־ סוכים ינױם מז
n מארסליר  *mb פאו• באצאחלט סרינען ארבייםעד די לען אר־ זײג« ®ח װייחשעם K 
ארבײםער די *י tmrtw*■ — םאנ •ויען חנר זואם ציים, נאנצער דצר «אר ב״נחנד,

 jsevnp אין זיין זאל אנרינמגם נייזר
אגרײ באנייםער יתר .ווי גלײד . )12 «

רייזיי נעהט םעגם  t« hp קמטם״ 1א
 (אנענ»<איסענם שאנד ארבייםסלאזזגר

 I'M tram עםאבלירם פאגד) אמשוחגנם
אר־ רי *ח מסטים פאר׳ז אינדוםםו־י חס״

 im אננעהאלםעז זאל םאנד דצר בייסער. ,
tn אנמטימרם זאל »יז tram חנר אין 

 דעם םון םסןןטוםעז .רי לױם אוז ניארמע
 פאגד אינשורענס ארבײטסלאזעז אםאליגעז

 חנם *ו בי״אםיתוזנממ די װאם חוץ » —
 פון בקױז װערעז נעצאחקם זאמן פאנד

 דדיי פון םוגמ ־an איז באלצבאםים די
וועמננד אלגענדינעם tun פוז •ראמנם

 יױידזשעם די ווענצז בימר ייתרא טיריז
 אר־ וועעז אוז אױם צאחלעז זיי ות<מ

כאשנױם־ לויס ארױם גיבעז זיי וואם ניים
o פח פאדשריפטמ םע n אוםפארםייאישען 

מר די אל« םשצרםאן. <  רעקארדם אח בי
 אונד םון tram איבערנעתוסם תא«« זאלמ

 דינע טוז אד׳נר םשעדטאן פארםייאישען
*פאונטענםם.

פאונ־ דעם פון םיםגליד » אױב )14
 צאהלעז נים אין שולדיג נעםונען וזערם םיל

 באשטיםטע נעהעריגע די ארכײםער «ײמ
 פאר ארבײט רעגולעחז אויא װײחאחנס
 יסים־ בשעוז ארבײם אחנר אווזנרםיים

 גאנ־ די צוריסצאחלצז םוזעז ער זאצ םובים
n םוםע jo in אינערנע־ זאל נעלם דאם

. w tram  in n עם ז*ל וועלמ יתיאז, דער 
 זועםען «ו ארבײנתר די «ו *וריקנעמן

נעהערם. עם
אין ארבײםעז יועלכע .ארבײטער )15..

מ טעאער תאוגםיל ^ ,םלעק״ חנר איז ז
^  » סרינען vnm ײילעז׳ ײי אוינ זיי

 דעם ט»רל*ז«ז «ו *ייםווײלינ «חןלים"
w v ח Dip .w־un« ארנײםעז מהן י nr 
 אלק און אאײםםליד tram מגםאן דאריי

 אויב איינעםיםען. רעחװ דאתײז «דדים
 נענעבען ארכיינמר *ח ווןרם .רןלים״ »זא
 אנ׳אמלען tmpn גים באלעבאס חס־ זאצ

tn אויזי ארבײטער *ווײםעז » s rv  o n 
 כאדײםענחן » מפאר ת0ט ארבײמר׳ם

 םים־ ?אונםיצ דעד אח ארימר איז «ײט
 יוניאן, רער *ו גאוחמתם זיד האם «<יד

 *ודייד ii$t ארבײםער nrotn# דעד או
שא•. אק קוםעז
 קאמסיא דעם m םיםנ^יד אייז >1•

אאדםנערמי• א «ין *ײימעזק
ז םימ  מור- מוי irm *ירםי אנחנר י

p iT io r •ווגחנר אץ םים ?זא I l f 
מ ו  איבעך מםמ ®ייםי n ד p ו

 םח ארכײםער די «ז טארטציכםומעז
i ׳ םירםע. אויפבעגעבמגער ד^ר n 

מן םרז נוידמא ס נו  די ״ייז ארבייסער די ן
איז עס רזעלמ אײדער סידסעס ¥לסע זרודיי

 דער וועז װאך דעד אח גאארבײם חאמז
נים. צי אוים, פאצט םוב ױם

ארביי־ וועלכע םאכער, סעםיעל )18
 זאלען םעמעצם, סאמן אױי נלויז נמן

 3 לאסאלם די פון םיטנליזזר זײז םוזעז
.48 אה

 קאונםיל דעם םון םיםנליד א אויב )19
 האםערם אלם ארבײםעז פארסאז זיין אחנר

 די דאלאר, 52 זײן י1שםרא ערשםע רי זאל
 םען אויב און דאלאר 104 שםראי *וױי«מ

 אױם• ער זאל םאל דריםעז א איחם כ«»ט
 יעדער סאונםיל. םונ׳ם יוערעז נעטלאםען

 אס באשעפםיגען tin קאוגםיל םון םיטנליד
מאטער. אײן זוײנינםםעגט

ם»- בײםטינג װאו טזאער איז )20

 ארבײםען װעלכע ארבײםער, די םון דעז
 tram באשםיםם מאשינעז ראזינע די כױם

 סאונםיל דעם און 1יוניא דער צײישען
 אר־ די אנהאלנמז זאל װאם באזיס, א אױוי

 ארביי• דאזיגע די פון באדיעוננעז בײטם
הויך. נעהעריגער א אוױ םער

 סאונםיל םוז ־a»jrr *לע איז )21
 װערען םאשינען ■רעםיננ ױאו םיטנלידער,

 דאזיגע די אויױ ארבײט די זאל באנוצט
 צװײ אין װערען אײננעםײלט םאטינען

 זאל ם»טיז־»־עםער א tv אזוי, .טיפםס״,
 זײנע איז ציים ומנלפט א בלויז *רבײםעז

 װײרזשעם םולע די זײן זאלצן װײדזשעם
 K םון ארבײם די ■רעםער. האנם א שח

 בלויז באנרעגיצט זײז זאל םאשין*«־עםער
■חןסיננ־םאשין. דער צו

 חשאבערם דער צו םאחןרוננען די
אםאםיאיישאן

װעל־ סאנזםעפםשורערם, םאב אלע )1
 דער טון םעםבער א םאר ארבײםעז מ

 אויםשלים־ ארבײטען זאלען אםאםיאײשאן
 םעט- יעדער און גמםבער דעם סאר ליך
 םאר־ זײז זאל אסאםיאײש^ן דער םון בער

 ארבײםם־ אויםהאלםען םאר׳ז אגםמארםליו־
o שון שא• אין באדיננוננען n ̂וב־םאנױ  ם
 םאר איז באשעםםינט ער װאם סצקטשירער

 שון •וגזטען אנדערע אלע אפהיטען זײן
*נריםענט..

 אםאםיאײשאן דער שון םימנליר קײן
 םיט האנדלעז אדער באשעפםינען ניט זאל

 װי םאנוםעקמשורערם, צאהל גרעםערע »
tpp *or אובײט “טיים .פול םים באזאתעז 

 צז ארבײט פײן ארויםגצבען נישמ זאל און
 האט ער ביז םאב־׳םאנוטעהטשורער נײעם א

 םים םאב־םאנופעקטשוחגרם אלע באזארגט
םלאבה. גענונ סיט האנחןלם ער זחנלמ

V ״ i- ■« .* י *דיי -י• י  2L׳ 1 ־ .w•

 װאם םאנ־םאטפןוסטשוחנרס • צאהל ךי
בא־ םענ אםאםיאיישן דער םה םעםמר א

 רי לויט \וערען באשטיםט זאל שעפםיגען,
 אײנגעשלא־ t>rn יואס חןסאכמנדאצשם

 גאװערנאר׳ס דעם טח באריכט איז סעז
.1926 םאי, ט«ן20 דעם דאטירט סאםיםיע,

ױניאן, דער םון שארלאנג אוים׳ן )2
 1זײ אדער טשערםאן אים#ארשעל דער זאל

 םון ביכער די אונטערזוכען *זאונטענם
 אםא־ דער םוז סעםבער איז עם וועלמז

 סוטט ער אויב אויםצונעשינעז םיאיישאז
 םאחםליכטוננעז זײנע פאלשםענדינ גאד

אנריםענם. אונטער׳ז
 די »ז םארשםאנען, װערם עס )3

 בא־ אםם׳ן״ נארמענט ליידים .םוירטשענט
 חייםם, דאם דזשאבערם, םון בלויז שטעהט
 םוט און ?לאוק איז זײנעז װעלכע םענשעז
 סליידער קייז נימ שראדוצירעז און ביזנעם

 הרינען נאר פלעצער, איינענע זײערע 1אי
 .םאגוםעקטשורערם״ דורך נעםאכם עם

 די װי “,םאב־םאנוםעסטשורערם אדער
 חןם 1אי טארטײםשט ותרעז טערםינען

אנריםענם.
 דער פון כמםבער איז עם װעלכער זאל

 דער <ואם צײט דער ױרד אםאםיאיישא!,
 אן עםענעז פראםם, אין איז אנדיםענט

 זײן צו אויטהעחנז ער זאל שא^ אינםײד
 אםאםיאײ• חשאבערם דער אין סיטנליד א

 דער םיט אגריםעגט t« שליםען און שאז
 (דורך סאלעקטױו אדער אינדיזוידועל ױניאן,

 םאנופעקטשורערם דער אן זיך אנשליסען
אסאטיאײשאן).

 אםא־ דזשאבערם דער םון סעםבער קיין
 אום־ אדער דירעתט ניט זאל םיאיישאן
 סאבריק, אײנענע «ן באםרײבעז דיחמט,

 אדער םאגושעסםשורער םאב א האבען אדער
 8שא א איהם סאר אנהאלםמז קאנםסמםאר

 אוים• אדער «לאץ, רזשאנערם דעם אין
 אין םזילםרום אדער אםים אן דאלטעז

 אחןר סאנטראסםיננ א מים םארגינתננ
שא•. םאב־םאנוםעפטשורינג

 אםאםיאײשאן דער פון םיטנליד שײן
 םאכער iPBOSD סײן באשעפםינען ניט זאל

 ער װאם עיןזאםינערם אלע סאטערם. אדער
 םים־ נומשטעהענרע זיין םוזען באשעםטינם

ױניאן. דער אין נלידער
 איצ־ דעם םוז אפטײלונג טע14 די )4
 װערען געענרערט זאל אגריםענם טיגען
 טענ 10 יא־ינען זאל ױניאז די אז אזוי,
 אםאםיאײשאן דער װיםען לאזען צו צייט
 אײנעם טים םכםוך א דא איז עם אויב
 אםא־ דער םון םעםבער א װערען \ויל װאם

םיאיישאן.
 אן װערען אייננעםיהרט זאל עם )5

 אלע םאר רעקארדם און בוך אײנטארכדנער
 עם װאו אםאםיאײשאן, דער םוז םיטגלידעד

 נעשעפמען אלע װערען םארשריבען זאל
 םאנוםעהםשו־ רי םיט חשאבער דעם םח

 דער םאב־םאנוםעיןטשורש־ם. און חס־ס
 איינ־ םענלױ װײם װי זאל ביכער םארם

 אינ־ גאנצער דער אין tram נעפימרם
 און בינער די סוז שארםע די תםםריע.
 םון װערעז אויםנצארנײט זאל רעסארדם

 אפצן זיין ואלצן און םשערסאן איםפארשעל
איםפארשעל דעם דודך אונטערזוכעז צו

t אין .אי־ראל״ ;לימז r t r באשםיםםעז
&M~. איינ• םײוויננ׳ ״לייבאר אנדערע און שינעז

באגוצם, trunt םינישינג םאר ריכטוננען םוזען זאאען באלזנבאםים אלע )18
ארבײםם־שםונ־ די אח וױיחשעם די זאלזנן

 צו אקאונטענםס זײנע ^זתר טמעממון
צײם. יעדער
 אם^סיאיײ דעד םוז םיםגאיד א )6

i|r| נ ווערעז גא&ונ*ן די  *יבערסרע• איז ^
̂וריםטען די םען  אגדיםענם, דעם םון גואר
 םאר׳ן ער, אונסם, איז עס וועצמגז אין

 סד צו ווערען באמטר^םט ס$\ל עדמטעז
 געגוג נרוים סוםע א ^אדענערזאץ צןוח^ען

 װאם *וץןםיטעז רי איוזם םיז צוועיןצוגעמצז
p געםאכם ךואט ער n• מם איבערםרעםצן 

 נעחעריגע א פיט צוזאסעז *נריטעגט,
m סוסע די טםראף. npjjrm r און 
אוי ̂רזלען דאר^ ער \ואם ^ר  בא־ זאל צ
rm< מםיםם r םים אײנקסוגג אין n סןור־ 

 אויס־ %וצגעז אגריכמנם, דצם אין *ריםטען
 און געלם nn«־r די סכסוכים. גצײמן

 צום וועדצז אוחנקגעגעכען ש^דענצרזאץ
̂ונם־מ^נד  אדצר ױדאן חגי פון אדנאגיזאצ

 וחד אויטנעחאצםעז וועם וואס םאנד א אין
 אונ״ םאכען צו אינדוסטריצ דער אין רצן

 וועם ט גערעכםעחי װי אוים טצרזוכוננעז
םאל. יעדעז איז פאדערעז
 ווערם פארברעכען זצ<בצר דצר ווען

 םעם־ דער זאצ םאצ, צוױיטען א באגאנגען
 אםא־ דער םון ווערצן אויםגמלאסעז בצד

 איין '*םיםם ײניאן די סיידען סיאי״יאה
מםראוי. אנדזןר »ן צו

 עם וועצכע אויף ענםמיידונגעז איע )7
 םון םעגעדדצערס די נעאײנעם זיך האבען
לםעז דיעדע צדדים, בײדע  וועצ־ אדער גע̂ו

 איכד פון געיוארעז ארויסגעגעבעז איז כע
 אויסגעפאלגט זאלען כדפערםאן, •ארעיעל

 װעל״ זאל צײט. מםונדען 24 איז וחגרען
 אסאסיאיײ דער םון כתםבער איז עם כער
 ענםמיײ די דורכצוםיהרען פארםעהלען טאן
 אויםאסאטיע ער זאצ צייט דער אין דוגג

 •רױױצעגיעס און דעכמען אלע פארלירען
 זאא ײניאן די און אגריכמנמ דעם אונםער

 וועם זי וואס טרים די נעםען צו םוײי זײן
 חנכ־ די יצעןrבא צו טיםיג םאד געםיגען

ארבײטער. די םון טען
 אין ארייז וחגם עם װי גאכדעם נאלד

 װידער זאצ אגריםענם גייצר דער מראםם
 אינדוםםריע דער אין ווערען אײנגעםיהרם

 פאר םאגד םארזיכערונג ארבײמםלאזעז אן
 םאנד דער אדבײטער. די םון גוצען דעם
 וחגרען אויםגעהאלםעז און געםױזרם זאצ
 די אונטער און םארםע זעלבער דער איז

 דער געארבײט האם עס װי רולם, זעצבע
 דער אין םאנד םארזיכערוגגם ארבײםםצאזער

 דער אין עקזיסםירם האט עם וואס צײט
 װאס אויםער אינדוסטריע, םום און קלאוס

 גע- זאלען פא:ד צום ביחפטייעױננען די
 באלע־ די ־ון אויסטליסליך װערען צאהלם
 און דדפאבערס, די אײגנעעלאסעז כאםים,

 גאנ־ דעם םון •ראצענט 3 באטרעשמן זאצ
m יעדען איז ■עײראצ וועכענםליכעז צען v

 פארםליכטונגעז און בימזטייערוננען די
 אר־ דעם צו פױטנצידער אסאסיאיײפאן םון

̂ילעז פאנד אינשוחןנס בײםסצאזען  זײן ז
 ווערעז אײננעעטעצט וועם עם װי לויט

 קאלעקםיוועז דעם צו צדדים »לע צװימעז
 אויב אדער אינדוסםריע, חנר אין אגריםענם

— אײנינעז סענעז נים זיך וועלען צדדים די
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 איםאארמעל דעם םיז ענפדפי^נג אן דורך

נממרםאז.

 ס#כ־ם»נוטעקפף»ד די צו פאדעתגגען
ק^גםדאקםארס און רער־ס

 איגטערעםעז די אז גלויבט, ױגיאן וײ
 יעדע אז פאדערמ אינדוסטריע אונזער םון

 אריינ• זאל באלעבאטים פון אםאםיאיחפאז
 באמטיםטען א ®יז בלויז טעםבעדם נעםען
 אדער קאגםראקםארס איגםײדערס, — סארם

 אסא־ ״אםעריקעז די אז און דזמאבצרם,
 דערמים, אײנסלאננ איז זאל, םיאיחפאן״
 קאנםראק־ בלויז םעםבערס אלס ארייגנעסעז

 אזױ םאנוםעהטעורערס. םאב און טארס
 *םא־ .אםעריקעז דער איז װי אבער לאנג

̂יד *ייד באלאגגעז םיאיימאן״  םאגו- אינם
 באגרע־ צו ױגיאן זײ םאדערט פעקכדפורעדס,

 םאב־ אדער קאנםראסםארם צאהל וײ געצען
 דער ®יז םיםגליד א וואס םאטםעקכדפורזגרס

 באמצפםײ םענ אסאסיאיחפאן״ ״אםעריקען
 פון געםאדערט ותרט דאם װי •ונקט ״געז
 םאטםעקכךפױ איגםייד און דדפאבערס די

רער̂ג
 מהן די אי׳פאפען וועגען •וגסטען די

 באמטיםסע און רעארגאניזיחפאן פדאצענט
o גענען םארברעכען םאר טטראפען n 
 אוגקםעז וײ װי זעלבע די זיינעז אנריםענט

 מאונ־ איגדאםםריעל םים׳ן אנדיםעגם אין
 םעקױוײםי וחגנאז •וגסם דעם אויםער םיל,

:םאלגם װי זיך לעזם וועלכער
 אלס אײגגעםאגט ווערם װאם געלט ^די

 אימגויםחד פאר מםרא^ און שאדעגערזאץ
 אגריםענם, דיזען םון םארמריפםען די םעז

 ױניאן גים אין *רביים ארויסגעבען דורך
 דעם אין ותרען אײעעצאהלם זאל ?נעפער

 דער אין אנגעהאלםען וועדט וואם פאנד
 אונ- םאכען צו צוועס םים׳ן אינדוםטריע

 םאר געלדער אנדערע אלע טערזוכונגען.
 איבצר־ זאלען טטראםען און טאדעןתרזאץ

 םאד־ אלם ױניאן. דער צו ותרען גענעבעז
 עאדען־ אוז טםראםעז אזוינע אז זיכערונג

 א ווען — וחגרעז באצאהלט וועם ערזאץ
 בא־ צו ווערען םאר׳םשפם וועם םעםבער
 אייז אםאסיאיימאז די שטיםם — צאהלעז

 םעםבערם איהרע םון יעדען םון נעםעז צו
 אםא־ דײ און דאלאר 250 םון דעפאזים «

 צו םאראגטווארטליך זײז זאל סיאיישאז
 טטרא- אזויגצ באצאהלען צו ױניאן דער
 איה־ םון יעדען םאר עאדען־ערזאץ און םעז
 אויבען־חגרםאנטער דער ביז םיםגלידער רע

“סוםע.
 אין זײנעז םאחנרוגגען אנדערע אלע

 אסא־ ״אםעריקען דער םים אנריםענם דעם
 אגריםענטס די איז וױ זעלבע די םיאיחואן״

 אסאסיאיחשזאנם, צוױי אנדערע די םיט
 נייע ארייננעטען ודעגעז פונהט דער אויםער

 אםאםיאיײ אםעריקען דער םון מעםבערס.
 נעםם זי איידער אז ױניאז די םאדערט עאן

 שריםםליך זי זאל םעםבער, נייעם א ארייז
 אפ־ דער יוניאן. דער םעלדען דעם וועגעז

 אלם ווערען ארײנגענוסעז נים זאל ליקאנט
 די סייחנן אסאסיאייעאז דער אין םיטגליד

טםהײטעז ליקײשאז8א דעם וועט יוניאז

 ארייננע־ זאל פירםע די צושטיטע! און
 »לם אםאםיאיי״אז חנר אין tram נוםען

םיםנליד.
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 אונזערע אין געשעהענישען
הרייזען נאהענטע

)14 י״• «ון (שלום
 ארנײ־ די שולדיג ביםעל וזיבש א דינעז םעם
 וױ קליין, פארהןלםגיםםעםינ אלײן. םער

 זײנען איז, יזגיאן םאכזנו־ בוס אאהצט די
 צעהנרלינ א אין צושפאלטען ארבייםער די

 םעהר זיינען וחנלכצ קלאנס, און נרופצן
jn ױ אײנע באתצםפצן סים פארסאן ru v 

 בא־ די םים צוזאסןן אלע tvcoyp <דט וױ
 זיי און עם וױיםצז באסעם די צעבאסים.
 די פאר אח ציים די אז דןרינזס־, דצכצנען
 לאםיר ױניאן. די פארגיכםען צו נינסםינ
 אאנע־ זיד זיי האמז &אל דאט אז תאםען,
 נא־ די פון אנגריף און חוצפה די נארט.

ore אייגצו־ םיילודח נצתאלסצן שוין האט 
»p אינצרלימן דןם שםילזנן  די צוױשען »
 *ח פאחיד חס־ tv נלויבען. םיד נרו«מ.

 ותם ײגיאן ױ נחנםנן צו כאלזנבאםים די
 אזן םאכער ■אימטבוך אלצ פאראייגינען
 ארטיי. םעכםיגע איק די טון אויםשםיחנז

 באסצם וי װעלןן משעהן, ומט דאם װען
 loom די נעטאן האמן אעריף זיתר טיט

 מימס־ פאראייניננאנ א ארכייגתר. ױ םובה
 ־un טון שםימ חנר סים ױניאז םאמר בוך

 בא־ די װצלען באוחנטע ארבייםער נאנצער
באזימן. גיט און בחנמן twttp נים םעם

םינ»»םיע־רעזאלחױע
 ברא־ לימרםאן פון םיםיגג •r א בײ
 םיכד יארק, נױ ם̂ם דיוױדמח 92 דער^
 אונ־ האם J932 ׳א«ריל כמס13 דצם װאך
 מנרקא־ בתדער איידדפענם^ ביזגעם זער

 םיר אונז, צו אפעלירם J9 לאסאל םון װיצי,
 אונזער פון פאםיליע די זזעלפען זאלען

 װעל־ אײז, םאסם טיםארבײכמר, קראנמעז
 טיםוחמזײגע זעהר אין זיך נעםינם כע

 ער־ געגעבעז אונז האם אוז אומעםזןנדעז,
 שםונדעז צרױי ארבײמען צו לױבעגיש

אותרםײם.
 אפ־ פײערליך זיך האבעז ארבײםער די

 גע־ נעזאםעלם זאפארם את עס געהפען.
 ליבערםאז פירםע די דאלאר. םופצינ װארען

 א בײבעשםייעדם אויך האם בראדערס
דאלאר. צװאנציג פון כדפע<ו
געװא״ איבערגעגעבען איז דאלער 70 די

 בדודער אײדזשעגם, ביזנעם אונזצר צו רען
 איבערצוגעבעז 9 לאקאל םח בעדקאװיצי,

םאםיליע. דער
 עם־ וועם סוםע דיזע דאס האםעז םיר

 םא־ דער םח לא:ע די פארלײככמרען זואס
 טיםינען זײ ותן צײם, וײזער איז םיליע,

הילוי. אין זיך
קאםיםע: די

 םשערםאז X לאק. סאהען, העןײ
 AO לאס. הערםאן, אײב

״35 4לא< װתעםהער, ם.
8̂ צאה• מולזאגגא, םוגזיא

9 לויק. זאהן״ י.
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אמדוססריע. * ?ראוק דער אק באדמגוגגעז
 חזוית א געװעז וױרשליך ״י “א ־ w ״

t־ית יײיזער איז חסתים r 600 «יז ז jr r- 
א די חאם A938 איז «*ר מי  נ«וב׳ן י

̂ירם ׳ םםרי״► 1829  1,600 רום4 סאנמ*«
um jrr — ן די םאקםיט גז  אינדוםם־ ס

ג y ײ irg MFP:  n* - מ  1 -^»»צ י
a n ,בייש«יצ pm ביז נעמםיגען a m 

 «צע איז ראאאסויאנעצ8 אזוי .11,000
̂קאצם. מ נתממרס צ ע מר זי  p« ײי

 און 1ה*ם«צעינע נעשוםע[ ןיאצען, ט־ויםע
jn r n ײניז שאסאצעיגסס y ז o ry n n e n- 

o* צןגד ru v e .דים*ייציז נעײ«חק pm 
 םרעיד. איז געװארען אײננעשםעצם װידער

̂שאצ̂ו די איז ס*' צאגמ, פינאגאתצע די  צ
 נעװען איז באארד, דזשאיגם אין םאי

pm כםעם אייסנע*ײכענם.  n s r  p n r 
pm n « צא־ די םייערוננ. הכית וונוכת 
 חר גנוײםיז גאנ׳ן א־ינער האבעז ס«צם
jrw םוםם o ru  pm ,כאקװעםזנ־ עענעחנ

 איז — אויסנעשטאםעם נײ אסיםעם, רע ,
 דער אין צ»גע נייער דער םים אײנקצאננ

^ ױני
תנימר pm אמר י איז  נמך דדיי ®ח ו

an* p e n, )אננעקוםע i n ,נרויםער 
 בושזד װאם שריזי^ שחןסצאמר צאגמנר,

epn ױז כסדר n וועצכען dp גאר נעםם 
dp »צנ האבען אנשאגנס סו%. p'P גים

ipdupj .צייכם .pm  dp א נאו tpnpn 
r w ■< וויי זײימעז» pppoovMD'MMP 

* די :נרו«עז .ipdp' געחס די אח.“— 
 •חד »ז בפרם, נעםרייסם. ױך )Po האם

 »רױכ?רם,8 תאס אצ^ .חואותי ײחמם
pm %י אז  »onp«om i מור־ די אמוגד

ױ סא מר״, זי צאננ ו  חס- IPDP1 OP מי
V װאם ,npav שארנער?״ *ום גרײמס

44484 1444 4414 444̂* -------- נעװא־ סצערער *רו איז װייםןר, םאכאם

 -pa. nipD ביםשרען v |pa*n םיר אז חס,
op r; אצינד םיר םאכען אםת׳ז אין אז 

u d אדודך p i־ipddp, און ̂שרעשצאבםסען 
הײנםעשר אונזשר וזאם שריזים צענסםנמן

mwײר־סנד p•« ,, . .' ,.ג ״''
 כםדר םעז no פונצטען #צע די אט
 הבצ םך v צים ipe ווען זינען אי) האבען

 יאהר האצנ » אוז צװײ צעזננמ די םון
 דזשאיגס שצארשמאכעדם רעם םון ארניים
 דער אױוי ציכט v ווארםם דאס נאאוד.
 &ון ־ם?הינקיים װידערשםאנדם ..גרויםער

״.. אונזע־.יתיאן. .'
גע־ שטריכען קורצע איינינ? אין צאםיר

 רוםינע די םון כאראשטעריםטיש v בען
באארד. דזש. שצאושםאכערס. .םון ארבײם
 סאטשצעינטם אצע די אסענדען צו כוי

 די *imd ווי נוט אזוי םעםבערם, די םון
b אצג?םײנע די םון רורכםירונג k v קאנט־ 

 *M3 באארד דזשאינט בײם ip*am ראצ̂ג
 טע־ און אנענטזגן ביזנעם 38 שעםטינט

 עסםםרא די אחח איז (דאס נצדזשערם.
 אננעשטשצם יוערען װאס אנגעשטמצםע

 אר־ די חדכצוסיתרצן אויי צייםוזייציג
d דדיױופ). גאגיזיישאן p i pm חויים־ 

 זיך געפינען כאאח־ דזשאינם סון אםים
 ארנאני־ דער און דעאאדטטענטס ביזנעם 4

 האם דעם, אחוץ רע«ארטםענם. זייטאן
dpd* ברעגטש 6 ױניאן די ’c: צוויי pv 

 ביד 4 די ברוסצין. pm 3 און םאנהעםעז
:dp זײ־ אפים הויוט םון רעפארטםענםם 

PJ| : דעפארםםצנט, .דזשאבערם* ,דער
tic צעםסאװיםץ ם. נר. ותצבען *pa t'M 

 שאוגםיצ* ,איגדאסשרישצ דער ;נעדזשער
 םאזעד ב. בר. וו?צכצן «ן חעארםםענב^

 אאםײצומעז צוױי די |iat םענעדזשער איז
.pm* בי׳ איז d שזן . pi אםערישען, jtm 

ווע־ ותצכע דע<ארטסענט, אינדע«ענדענם'
s rn p ip sp j in נרירשר די פון j i סצוצ־ 

tp דער ,־אזענבצא̂נ צ. ארן שי m p jp o 
d פון pi דעפארט־ םטרײש ארגאניזײשאן 

םרי?ד. .n גר. pm םשנם
 םאנהעטען pv אפיםעם ברענםש 2 רי

נר. םיט םאון*, .דאון אייג?ר זייניס:
j אצס דעסםי ®w r u a צװיײ דער און 

 םארײ ם. בר, װאו הארצש̂נ pv איז טער
םענעדזשער. איז.רער שאנדא
dpd'Cv דרײ די  TppJprc ז״:?ן:

 שאראםזן־ םש. גר. װאו וזיציאטםבורנ, אין
 װאו נארס, בארא ;םענעחשער t'M נוםא
 און ,iPDTipjpo דשר אמ ?אםאני j» בר.

גאצ• ם. נר• אסיס װעצכעז א־ן בראנזװי^
םעגעדממר. איז ד*װס*י

n ̂ורםכמנםס יצע זיגס האבעז, דעו

גערעבטיגקױ^
1828 w n ,צוים םטרייק d pi 04זי באריכם 

 נאנ־ «. כר. םענעדזשער דזשענעדאצ דצר
pm ד״אם צער  ipap»»v 1931 דעצעםבער, 

sdmbpjdmm שצאאר ,1360 איבער אויף 
0411 ippo pi זיך pM רי p*mpbpiom3 

ip 260 (ארום ,ריםםריסםען. a p r יײנען 
 *np מרכ׳ן DPiP3-jiD איכגאנצצז ארױס

on.( 28 סון םשך רעם דורך־ PDMjvs,{ 
1929 opn d p i ,אמענ־ זײ האנען סםרייק 

|P3*n tiM ospp^wpp 17231 IP d p i
 שאא־שאנטץץוצ̂ס 12268 דורטשסיתרט אויך

t'M tpovm 20,000< צאהצ די ru p ...
 דיזע דורך pm ארנייםער םאו שפיװת

 די נעװארען אויםנצםאנט םאנאםעז 28
 דא׳ PM 96,000 דאצאר tic 112,000 םומע
 *PP3. אין נעװארצן אויםנצםאנט איז צאו
 באצאצם ניט תאבצן בתיס ב?צי װאס ■צי׳
 אגויטענם. ואנזאר םון גאדינטגנען -די צוים

 207,000 םוםע דיזע באטרעםם צחאםען
דאצאר.

m» 96,000 די אחמ אז בארעכענם םען 
 אויסגש* איז dp װאס ,“'pb*pp3. דאצאר
 האבעז פרבײטער, די פאר נעמארען םאגם

 סוטע א באצאהצט אױך גאםעס צאהצ »
45,000 po םאר ׳ שטראםעז איז דאצאר 

 פצ^ר דאז װערם אגריםענם, דצם םארצעצען
 ערםיצם סהרצנהאשט האט ױניאז די #ז

 י1אוי tpup:כסדדו איז און סציכם איחר
 אינםעחןםצן די םארםײױנען צו וואך, דער
po:סון באדענוננצז די אוז מעםבערם ידי 

אנריכהנם. אתזער
אינדוסם־ אונוער pm אגריםענם רער

 טא־ געװיםע א אײננעשםעצם האט רי?
 סכסוכים אזעצכע שציכםען צו י1אוי שינעדי

 כאראש־ ערנסםצז נמחר » םון זיינען װאט
 אגענםען ביזנעם די וועצכע איבער pv םער
pv נים זיר ימנע! םענעדזשןרם דיםטריקט 

 אויפ־ זועיעז םכםוכים אזעצכע איינינעז.
 משערטאן, אוםפארטייאישדן pB נזמוםען
 אחח בינדענד. איז צנםשייתננ װעמעם

 ריארנאניזיישאנם, דזשוז די םוז קייםעם די
 אנרי־ 1929 נײןם, דעם צוים קענען ותצכע
 אוםסארטייאי• צום וועיזז נעבראכם מענם,

 דעם קײסעם װעצמ אין טשערםאן, שעז
 איז גאנצער׳ן, י. םענ?חשער, נ?נעראצ
 צו םעצע, צאתצ נרויםער א אין געצוננעז,

 ארבײםפר םאר רעאינםטעיםםענטם סרינ?ן
 ריארנאניזיײ דזשיז די איז זיײעז װאם

 בר. האם נעװארעז, דיםסריםינירט שאנס,
 ױניאנ׳ס דעד פארםייתנם נאנצער י.

 ?נטשיידוננ?! נ?ײאונען pv שםאנדסונקט
pm שייםעם פרינציפתצע 8 םאצגענדע די 

1POPV1V3. :ויכטינעז זייער pB זיינ?ן װאם

 אץ ארכײם פארטעע פץ קויפען דאס )1
שעפער. מניאן נים

 אז נע׳טענהם, זזאבען דזשאבערם די
 IPB'ip צו זײ ערצויבט אגריםענט חגד

ip ױניאן נים po ארבײט פארםינ? b pd 
 רעד ײארע. יענעםם סון אויםנעםאכם

jm א.־ם»ארםײאישער o ipd d אזיסהערענדינ 
 ענכד האט ױניאן דער pc ארטם?נםעז די

םיס ארנײם proivo אסיצז אז שידען

4ו z 3 9 •־, 8 מ ^

 במיז קויפען א\יך זײ םוזען װוודע יענעםס
עעפער. ױני^ן אין

קא- כאשעפטיגען װאס דזשאכערס )2
מאכער. סעםפעל און טערס

געװען, איז דזשאבערם די פון טענה די
̂ובען װי< דז׳טאכער » װען »ז  אײגע;ע ה

 םאכער סעםפעיצ האיצטען ער םעג סטײלס,
 אגריםעגט דער װי אזוי קאםערס. און

 איז דזשאבער א סײדען ״ז»ך אזא פארבאם
 שאס אינםײד םויצען א האבען nr צוםרידען

 איז אגרימענם, םון באדינגוגגען די לויט
 אוםפאר־ צום געװארען געבראכט קײס די

 הא־ נאםיר^יך, און, ט^ערםאן טײאיעען
געװאונעז. <ןײם די םיר בעז

םאשינעז־שאם. 14 דער פון פראגע די )3
אז פעםם ?&טעלם אגריםענם אוגזער

 בא־ װאם ?אפ »זא םײנט ױניאן »
 א און אפרײטארס םאמיז 14 *עפםיגם

 אגדערע די םון צ#הל פראפארציאנעיצע
 זיך האבעז בתים בעלי ).1(סאכע קרעפמס

 א אנצוהאיצטעז םאדע, א געםאכם אבער
 די ארױםשיקען און ^אפ אינסײד קלײגעם

 אויף אםטםאל אויטםײד, ארבײם נאנצע
 װאם צאוזל קיצײנע די אז םאסעטאב, אזא
 בע־ ניט אויך סריגעז ״יא באשעפםיגען זײ
 געבראכם האם נאגצער י. בר. ארבײס. גוג

 אוםפאדטײאיעען צום טעםט־קײם אזא
 ענטמיײ אן געקראגען האם און םשערםאן

 ארויס־ <שמגעץ ניט זאיצ שאפ קײן אז תנג,
 אינ־ זוערעז עס אויב ארבײט קײן מיקען
 םאשינען, 14 סײן באשעםטיגען ניט סײד

 ענט־ דיזע אגריםענט. דער לוימעט עס װי
 אין רעכם דאס ױניאן דער גים מײדונג

 ארוים ^יקם פירםע א װאו םאצ יעדען
 bkst אינסײד דער אז םאדערעז צו ארבײם,

 סאשין 14 צו ביז \וערעץ םאתרעסערט זאא
 האט פונסט דיזער חגם אפערײםאחם.

 צרפםאגד הריזיס דעם צויציב םארצױםיג
 װי געקענט נים אינדוסטריע, אונזער אין

 ױניאן, דעד פון זוערען אויםגענוצט געהעריג
 דיזע אז ניט, סםס מום קיין אבער איז

 בא״ :רויסער זײער פון איז ענכדשײדונג
דײטונג.

קאנםראקטאדם צו ארבײט שיקען )4
 אױפן ניט זיך געסינען װאס

ליסם. ױניאן
 װיכ־ גרזיםער םון אויך איז פראגע דיזע
 אסא• די זוײיצ ױגיאז, דער םאר םיגסײט

 שאפ א װען אז גע׳םענה׳ט האט סיאײמאן
 םון לאסאל א םיט אגריםענט אן נאר חאט

 טא־ א ̂ווין םעג אינםערנעשאנעל, אונזער
 דער ארבײט. טיסען ארןיז נופעקם?וורער

 ענטשײ <זאט טטערםאן אוםפארטײא^ער
 איז ארבײט מיקען נאר קען םען אז דען

 אגריםמנט אן האבען װאס שעסער יענע
באארד. דזשאינט קלאוק דעם םים

 דזשא־ װערען װאם םאנופעקםשורערם )5
אבזיכםען. עחרליכע נים םיט בערם

 םון ,3 געװען זײנעז סײסעס אזעלכע
 אױםגעגע־ ־האבען װאם םאנופעיןםמורערס

 דדצאמנרס געװארען און שעפער די בען
 פעסטגעשטעלט האם װאס אופן אזא אויוי

אג־ דער אבזיכםען. עהרליכע ניס זײערע

 אוםפאד־ פון ענטשיידונגען די און ריםענט
 לאננ פון טוין האבען טשערםאן טײאישען
 װען, און אזוי װי רולס, געװיסע באשטיםט

 דזמאבער. א װערען הען םאנופעקטטורער א
 נאכגע• נים זײגען םאנוםעהטשודערס דיזע

 אום־ דער רולס. באשטיםטע די קוםען
 דעריבער האט טעערםאן פארםײאחפער

 בא־ ױניאן דער פון םארלאנג דעם אויף
 קאמפעגםאציע געיצם געװיסע א שטיםט

 םעסמ־ אויך זזאט ער ; ארבײטער די פאר
 דאר־ םירםעס דיזע װי דוצם די געשטעלט

 געלט די װי נאכדעם אױפםידירען. זיך סען
 ױניאן די איז געװארען, אויםגעםאגם איז

 און װאך דער אויף געשטאנען װײםער אויך
 האבען זײ אז פירםעס, דיזע געכאפט האם

 רעזול־ אלם רולם. די געגען פאדבראכען
 צוריה געםוזט םירםעם דיזע האבעז םאט

 צוריס״ אוז מעפעו־ אינםײד זײערע עםענען
ארבײםער. איצםע זײערע נעםען

אינסײד די געגען דיסקריםינאציעס )6
ארבײטער.

אדויסשי־ קען פירםע א צי פראגע די
 אר־ די װען צײט דער אין ארבײט הען

 ליײ אום גײעז שא• אינסײד פון בײטער
 לאנג שוין א געװען אײגענטליך איז דיג,

 חגר םון םארםרעםער די נעסעטעצטע.
פאן  צוגעשטיםט אצעמאל האבען אסאםיאי̂י

 םאן. ניט זאך אזא םאר םירםע ?ײן אז
 אסאסיאיײפאז די אבער האבען צעצטענם

 שטע־ אנדער אן אעענוטעץ םארשטעזזער
 אר־ געװאצט גיט מעהר האבען זײ צרנג,

 אר־ גענוג בעבעז צו םירסעם זײערע דערעז
 ארויס^זײ קענען זײ אײדער אינםײד בײם
 דערי־ זזאט נאגאער י. בר. ארבייט. סען
 א אין םראגע, דיזע אויםגענוםען בער

 כדןזער־ אוםפארםײאײמז םים׳ז םעסט־קײס,
 מענות, אצע אויםהערענדיג זועצכער, םאה
ױניאן. דער גוגסםעז צו ענטשידעז האט

בײ פעריאדע טרײעל פון פראגע די )7
ו שליסען װאס פירםעס, י  אן ז

אסאסיאײשאן אין
 דעפארטמזגנט ארגאניזײעאז דער װעז

 סאב־םאנופעסבדפורערס, נײע ארגאניזירט
 װעתגן סאב־מאגופעהטשורערס דיזע מוזעז

ען דער אין מעםבערם  אסאסיאיײ ״אםער̂י
 שע־ אזעצכע אדבײםען כצצ אצם שאן/

 אפ• ױניאן דער םון װערען זײ ביז פער
 אר־ װעדעז זײ װען ̂טטיק. םון געשטעצט,
 געסעטעלט נאםירציך זײ װערען גאניזירט,

 געםא״ אסאסיאײשאז די זזאם זואך. םון
 דאם האבען זאיצ םירםע אזא אז דערט
 די אױספרובױ־עז צו אנײעס איבער רעכם

 פירטע די אויב צײט, װאך אײן ארבײםער
 קענען זי זאא צופרידען, ניט זײ םיט איז

 יר די ארונטעדטיהען. ארבײטער אזעצכע
 שרעקציכע א פאר באםראכם עם האם ניאז
 ױי נאכחגם אז אויס, <ןוםם עס ;עוצה

 סםרײקעז, זײער דורך זזאבען, ארבײטער
 דער אז זיך אנצושליםען םירםע א געםאכט

 הײסם (דאס אסאםיאיישאז״ ״אםעריסעז
 אר־ דיזעצבע זאצען שאפ) ױניאן א װערען

 צו איעאנצען נעםאהר איז זײז גאר בײטער
נאג־ י. בר. דזשאבם. זײערע םארצירעז
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 סעסט א אויפגעגומען רארום האס צער
 םשעדםאז, אוםפארטײאישען םים׳ן קײס

 גפדעכסע די אײעעזעהען האט װעצכער
 עםשיותן, האם און ױניאן דער םון טעגות

 באשעפםיגמ איז װאם ארבײמער יעדער אז
 פעריאד, םרײעצ cjn םון צײם די אריבער

 םעםבער א געװארען איז פירכת די װען
צאן, דער אין  די צױס נים, קען אםאסיאי̂י

 Drum אגריםעגם, אונזער פון פונהםען
אורזאמג געניגעגדע א אהן אװעקגעשיתם

 דעם אריבער שכירות ארונטערנעםען )8
םקייל. םיניםזם

 און וױכםיגסםע די געזתן איז דאס
 האס גאגצער י. בר. װאס פראגע שװערסםע

 אוםפארסײאישען כױם׳ן אויםנענוםען
 די־ איז האם אסאסיאיישאן די םשערםאן.

 עגםשײ־ םורפרײ^ א נעבראכם קײט זער
 אוםפארםײאחמר אן װאו ,1924 פח דונג

 פאצ נעוויסען א אין דאן ד.אם משערםאן
 םיני־ דעם אריבער שכידות אז עגםשידען,

 עס וחגרען. רעדוצירם קענען םקײצ, םום
 נעדוצד, פיעצ געפאדערם מריבער זיך האם

 שארפער און םאצאנם צאיערשער צאגיס,
 אצצ־ צוגאידערען ריכםיג <ןענען צו אנאציז,

 פראנע דיתר םים שייכות א האם װאם דיננ
 אוםפארםײאישעז דעם איבערצײגעז און

 ענםשײדונג, א ארויסצוםראגעז םשערםאן,
 אריבער נים אםיצו שכידור^ שום קײן דאם
 איצםײ דעם צוים ני̂כ םארעז סקײצ, דעם
 אהן <וערען ארונטערגענוםעז אגריםענם, גען

N ױניאן. דער םון צושםיםונג דער
סכסוכים, אױבענדערמאנטע די אחוץ

 םשערםאן אוטפארםײאײטער דער האט
 א אויפגענוםען אגריםענם, צוים׳ז #אויך

 אינדאםמריעל דעם פון םארצאנג דירעקמען
 אינםײד די פון אםאסיאײשאז (די קאוגסיצ

 פונסם ארבײם זואך דער אז באצעבאטים),
 ויע־ אפנעשאםם זאצ אגריםענט אונזער םון

 ערנסטער זעהר א געװעז איז דאם רען.
 אז םעז, דאדף געדענקען װײצ סכסוך.

 די זזאבען י*תר צװײ צעצטע די דורך
 אױו■ ארבײטסנעבער, די םון פארשטעהער
 כסדר׳די־ א אננעםירט אופנים, םארשידענע

v הא̂ם נען w\ װאס ארבײמ װאך די 
 איז עס םרײד. קצאוח אין האבען םיר

 נע־ ױניאן דער םון םארשטעהער די אמגר
 אוםפארםײאי• דעם איבערצוצײגעז צונגען

 םון אוםגערעכםינסײם די טשעדםאז, שעז
 גום אזוי פאדערונג באצעבאםישער דיזער

 חד דער און זײערע כונות אםת׳ע די װי
 גע־ האם ױניאן די אז געװען, איז זוצםאם
װאוגען.

 באקוםען נים <ןײנער דארוי נאטירציך,
 קריזיס דער אז אײנדרו?, פאצשזגז דעם
 שאדען. גרויסען קײן נעםאן נים אונז האם
א גאר שוין האמז סיר שאפויר: גראד

 כא־ דער הדיזים! דעם םון געציםעז סך
 װערט װאס םרײד, אונזער םוז רא<ןטער

 בא־ דער דורך פראתצירם פערטעצ דרײ
 סאב״םאנוםעהםשו־ ,,דזשאבער װאוסנתר

 גע־ האם וואס אזא, איז סיסםעם, רערס״
 פראפיםירעז װאם עצעםענםען יענע געבעז

קאנסורעגץ האצדד־שנײדענדער דער פון
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מן ד  נאך v םאב־םאטפעקםשורערס, די מ

r m n i ז נדונדיכיזייט> m m די iM8P 
 םאתרעסערטע די •*.mmr פיע׳צ ran׳

a פיז •או־אורזאכם ארנייםסצאזיגקיינ^ rt 
> ijd k t pv w איין פון וזאס מריזים, <ועקם 

 םיםגצידער־ אונזער סאראדעםם 5פיע זייס
o w e, ,נתם־ אונמחנ פון םאנכע «ז *זױ

 •סיכי־ דער אונםעד זיך נזמינןנדינ jrw* י
m r* פון וײדתונג tan צומםאנד, סריזים 

»m פאר םורא אוים או( מםםוםמםע 
 אומ־ םון אימררײחמ גןצאזם זיך הוננער,

 אײנצונעהז באצענאםינ^ םאראנםווארסצימ
 בנוגע האם^ראםיםען אויי ססיל דער אח

 אין עם האקםען *ו אוז באדמגוננעו יוניאז
 חנר־ זיד חצילזז ז*ל יוני*ן די «ז מחײם

ה ״ נים י מז ױ רו w מ p, ,איז יױחגר 
 אויםנע־ נעווארעז באצעבאםים runs* פון

גע׳ארײ, היםסער״אען » םאכען it נחום״
P■ “ «ײ 'Y mphT1 די סון oifn פארנחד 

 נרוים; T>wnr איז אט־יםענם נענען מז
ױ זיי  זייע־ ,רעכםפערםינעך נ*ד אזױ זס5ו
u ת ru n rm אײגםיתרוננ צוריס די פאר 
ארביים. מםיק #ון

אונמרע וואמז זײם *ווייםער דער «ון
*. a  A  A  A  B B  > m. £ L  ̂  a  M B A  a B פארקלזד די פון חנזולםאם אלם םעםבערס,

^ M M A U A  U 4 A A M k M & ^ t e k A A  B a B B  B A  A A A A A f l A  םאחײר פארקילענערמע אוץ סיזאנם נערםע
 צאדד רעגעצםעסע אזױ נעתענם נים סםעז,

rm יזמ n נאםיר■ אמאצ וױ בייםחעע 
 דער אױןי **גערוםען By זיד האם <יד

 רעזולמאם, אלם אוז אײננאהסע ימי*נם
 פון «רט חש אק נזמסערם םך א אונז

 ארנא אגגעצײכעגמע אונזערע דורכםיהרען
 אונזער האבעז םיר •׳לענער. ;יזאציאנס

 פעהר נעקענט נים ארבייט ארגאניזא*י*נס
o אויי אגפיהרען n םיט און םאםעם*ב 

im סיר וױ דער^םעםאא p נעםאז עם 
cun 1929 נאכ׳ז ײר5נ םיזאן עו־אםע 

 ז8יוני מוױםע אק ה^ט דאס םםרײ^
מן זיעעז וואט שריימן,  אוימר־ באויז מז
נזמא־■ לאנע, דער םים באקאגט םלעכליך

A  b  B B A B  ■ A B A a B B  A A A  a  a  l i a B i  m A  ! ■ A  b U M a  B B A A A in ױני^ז די אז אימדדו^ םאממז דעם 
 ד0 געוויםע אין אנדעםיװ. sun נים איז

m אק תאצם n* נזד באנתס זאנאר אונקם 
m en וואוזא־איעו. ם5א
 אריינ־ םיםעד אביםעצע גויםינ איז עם
newel איינצוזעהן םיםואציע, דאר איז 

m עס «אצא וױ n אוימנדערםאנמע די 
m Jiu m קריזיםעז m n אוםםאר־ אן

 היינםיגער דער איז ערמייגתג םיידצימ ,
̂יסםייעעך  םיר ײייםען ארתובג, האאיםא

 ן האבע חנדימד ;נעבםען םון נים אױן
 מנוואחמט איםער סמווער יוניאז אוגזערמ

בעסערע די אק זאלזח, זיי םעםמרם די
^  B A A  A ^ A A B M A k B k k A B  A B B  A M a A B A A  גרויסע אנזאסלעז ■ראםאעדיםי ®ח יאחחנז ,

prumrottMip)̂ געזזאצמעז זאלעז בע5ווע
A b B B  m m M ,  | m ^ m b  B B B  A A A M B M B  B a ^ A B B  A A H a M B Aynsn חגזעריו, אלס tjnjm is אין באנחרם 

 םיר האבען אזױ תריזים. » פיז צײם א
n e o 1919 איז *n r, האנען םיר ותן 

8 g im rn יאן5םי א םון םאנד חנזערװ
*• — ׳ ״V •־ - I A a B A A A ^ A A  a  b  a  k B A B M B  A  A B B A  B B B ^ ^ A  B A A B A B A. ,מגחםח דער נאך ערעמזןר חנר חען חומר  

האבעז 4921 אין אנגעקוכמז איז יא־יזים  
(איד א נעםאכם דעםאאם גאלעבאסיט  n

B  B B A B  A a a A A B .  fc A i l B f c A  t >  A H  a  C a a A A M A  A b B  ' B A Bאונז אויוי ארויפצווינגזנז געװאקם אח .אום 
איז חו^אר סיציאן דער מםימזארבײם•

 גע״ צוגוץ נוט זעהר אוגז סאקע דעםאיצם
קאםױ. אונזער נעװיגעז צו תוםמן

הרען אעצטע די אין ױ• אונזער האט ̂י
^ז  דער .pp געהענם ניט אײחס־י, נ

 הא־ ק^םוניסםעז די װ*םם סטריי^ 1926
 אויםגעיצײדיגט נאר ניט זזאט געפיחרט, בען

 םארמוגט, <ז*ט ױניאז n זואס אלצדיע
 םאר׳םעכונט ארויסגעקוםעז איז זי נ^ר

 י5בע אנדערע און בענס צו a*p איבער׳ן
 יענעם איז <זןןם םעז געצט וועטעס חזבות,
 אויםגעציהען... אדער אויםגעגוצט םםרייס

 די האם ,1929 י5ױ םוז סםרײס חגם ביז
 נאכ׳ן םויא. צום האנט פון געאעבט יוני^ן

 סריזיס, דער אעעקוטעז באאד איז סםרײ^
 א געהאט אםיצו האם ױניאז די אײדער

 צו און איצואטעםעז ריכםע געאעגענהײט
 קלאר, דעריבער איז עם זץ/ צי סוסעז

 ױניאן n זואם םעגאאכקײםעז די אויט אז
 יאר האאב א און צװײ *עצםע רי איז האם

 אוםן גיצענצענחגז א י1אוי זי האט נעהאם,
 איחרע י1אוי ^טעזזן קאן זי אז באוױזעז,
 אין איכדמטאנד, איז זי און שים אײגענע

 יועגעז געפינעז צו םיםואציע, םארט יעדער
דער סיט אעעהז צו םים*ען, און

ארבײפג תטינער
 האט קריזיס דעם «יז דעזוצטאט איצס

 םארמסארקט דעועאנמ, םריהער ווי זיך,
 באאעבאטים די םון צטיט1א באנײמער דער

 אונזעד אין מםיק־ארבײט צוריפצזברײגגעז
 ארבײט װאך װי נאכדעם אינתםמרי^
p ז»ויסטירם ir ̂אוק אונזער אין  טרײד ק

 אר־ די האכעז יאו־ור, 14 אעצטע די םאר
 בא־ צו כדי «ז אױסגעםונצז בײםסמעבצר

 סאנקורענץ האאדמגײדענדע די פעםםצן
 אינתםטריע, אונזער איז חערמם ױאס

 ־אר־pטיr צו צוריקחערען זיך םיד דארפעז
 בא־ אונזערע האבען פאר^אנג חנם בייט~

 םאנאטעז 6 אםיציעא, געסאכט צצבאטים
 געדארםט האם אנריםענם דער אײדער

 אז געענםםערם זײ האבען טיר אויסגעהז.
 זײ טיט דיםסוטירעז צו צײט זזאבען מיר

 די וועז פאענער, ״װאונדערבארע״ זײערצ
 פאדאגראםעץ די צױט — ?וםען מעם צײט

 וזאט ױניאז די אגריםענט. אוגזער םזז
 אויסארבײםעז גענוםען זיך נאבדעם גאײך

 באצעבאטים. די צו םאמרונגען אונזערע
 איז איבערגעגעבען ווערעז םאדערוגגעז (די
 ̂גערעכ־ נוםער דעם םון ®אאץ אנדער אז

,4םיגסײםי
ױ• די האמ םארכדט סאנאט דעם דורך

 די מימ קאנםערעגצעז דריי געהאם ניאז
 אונזעד זועאכע םים אסאםיאי^אנס, דריי

 מאנטראסם־ איז מטעהם באארד דזשאיגמ
 םאר המדברים ראע דער פארביגדועען.

 עצזד ב. ירעזידענם געותן איז ױגיאן דער
 האם אופן םעהיגעז זעהר א אויוי זיננער.

 ױגיאך די צוגצידערם און םארםו$ירם ער
 יצאגיש זעהר אויך האמ ער םאדערונגען.

 י1אוי סײ אאגעענטפערמ, טאלאנטפוצ אח
 בא־ די םון אײגרחמדוגגעז און םעטת די

 געגעד זײערע אויוי וױ טם אזוי צעבאםים
 די צוריפברײנגען זא* כתז םאדערונגעז

 עס זיך װאאם מטיפ־־ארבײם. םיז סיםםעם
האט עם ווער דעם, אס בצוח געהאנויעצם

 נעסערע, געגעבען ?אנםערענצען די בײ
 ארגוםענםעז, שטארסערע און צאגישערצ

p סיר וואצטען ir ז#גען, םאראוים געקצנם 
 דער אבער געזמט. האט יוניאן די אז

 ײערעז פאדעױעעז ארבײטער אז איז, אםת
 אר־ גוםע געבעז מיט בצויז געװאונען נים

 דער סײדען קאנ&ערענצעןן, כײ גוכמנטען
 זיײ ארבײטער די אז װײס, צד אנדערעד

 ^אםםס־װײ סאביציזירט, םאראײניגט, נען
 כוח טיט נעכמן צו עגכדןזצאסעז איז ציג

 בארעכםיגם, זײנען זײ װעצמגס צו דאס,
 צוציב עס, װיצ צד צװײטער דער אבעד

נאכגצבען. נים אייגמף**ארכמיים, זיין
 אצע אציגד ױגיאן די םאכם דעריבער

 דיזען םאר סאםף. א פאר םארבעדײמומעז
 » געװארעז ארױםגעצײגט איז צוועס

̂ם םטרײס  יעדען אויח דאלאר 15 םיז םע
 אנ״ איז וואס צאקאצ יעדען םון םעםבצר

 דײ באארד. דד»איגט קצאוק אן גזדשצאסעז
 געזוארען געבראכם צועחמם איז טעקם זער
 װעצ• מיטינג, שאפ־כדןזערםאן גרויסען א צו

 באגײסטערונג גרויס טיט עס האט כער
 אנג^צאסענע די אנגענומען. אײנשםיםיג

 אס־ םראגע דיזע נאכהעד האבען צאגןאצס
̂מטיטט  דער און רעםערעגדום א דורך גע

 דער םיט געװארעז גוםגעזזײסען איז טעקם
 אגגעשצא* אצע איז מאיאריםעט גזזגסםעד

צאקאצס. סענע
 מא־ אצינד ותרט טעהס סטרײס דער

 געםאבט אויך װערען דעם אחוץ צעקטירט.
 פצענער םאביציזאציאנס אנדערע אצע

 םארבערײטוגגם די אין נויטיג זײנען וועצכע
 אצצ־ טוען םיר םטרײס. א םאר ארבײט

 מוםעז, װעט צײט די ירוען אז כדי דינ^
 צו^טאנד, א אין געםינען זיך םיר זאצעז

 אונזע־ םארטײדיגעז הענעז צו עהרעגהאםט
 אר־ אונזער און פאדעדונגען גערעכטע רע

גאניזאציע.
 סאג־ מער21 דיזער צו דעצעגאט אצם
 ערװײצט אײ^טיםיג מיד זזאבען זועגשאז
 וױים- און םענעדזמער גענעראצ אוגזער

 דער אצס נאגצער. י. בר. סרעזידענט,
 דזמאינם אונזער םון םענעדזשער גענעראצ
 ער איז יאהר 3 צעצטע די שאר באאדד

 פרא־ אונזערע אצע טיט באקאגט טם זעהר
בצעמען.
 דע• אצע טינ^ען םיר װיצען ^צום צום
 צװיײ טער21 ?וכמגדער דער צו צעגאטען

 איג* אוגזער ן םון <ןאנװענמאן יע־הרציכער
 און פארוזאנדצונגען זײצרע אז טערנזנעאגאצ,

 םרוכמ־ און נוצציכע זײן זאצען באעציסע
 םאחצטארקען צו העצפעז זאצעז זײ בארע.
 און •רעסטיזמ אינטערנעמאנאצ׳ם אונזער

 צעבען אין דורכאיהדעז קענעז צו כוח איהר
 נדויסע אצע צוקונפט נאהענטעד דער אין
 דעצעגאטען. איהר װאם *צענער, נוטע אוז

 ציױי קוםענדע די םאר אגצײכעגעז \ועט
 אונזעדע םון פארבעםערונג די פאד י#הר,

 אוז שעסער די pא באדינטנגעז עקאנאםימע
 אינ־ אונזער םון *טאחןערוט60םא דער פאר

 אר־ אצגעטײגע די און בפרט טערנעשאנעצ
 זועצכע םון — בכצצ באוועטנג בײטער

טײצ. א זײנעז םיר

£—=$►( 1 9 3 2 ׳י ם 2 1 ט י י ז$

9 לאקאל אץ דך טוט עם װאם
גז<ט<ורופז<\ד *.w קױרצנמ^ן, J פון

 איז מאי עחעטען דעם םון םײערונג די
 דעם איז טאג װיכטיגער א געװצן איטער
 םוז אויך זוי צא<ןאצ, אונזער םון צעבען

 הצאוק־ די ס&עציעצ ױניאז, באנצער דער
 דרײ ארבײםער, אנדעדע אצע װי םאכער,

 םאי, עדשטען םיז טאג דעם אין אויס קעז
 דער םאר סעםםעז צו צאסעגהײט8עגם? די

 םון ?צאס אדבײטער דעם שיז באםרײאונג
זער1קא איצםעער דער סל*- יטאציסט̂י  ש

 א םאר האםענונג דער פאר און םערײ
 אצע װאו צוקונםם, עעהנערער בעסערער,

 םרײע, מעגשען, ױי צעבעז ותצען םענשעז
 אונטערדרי־ סײז םארששצאפונג, הײן אהן

סוע.
 םאר־ אצע םיר דעםאנםםרירעז דערםאר

 אר־ אלע סיט טאג דעם pא אײניגםערהײט
אונטערשײד אהן צענדער אצע םון בײםער

 ארויסצוגעהן ארבײטעד יעדען םון םציכט
 אר־ ארגאגיזירטע אצע טיט גאסען די אין

 האמן* דעם אין דעמאגסםרידעז איז בײטער
 צוסונםט, בעםעחגר און שעהנערער א םאר
 ארביײ די םוז כח דעם דעםאגסםרירעז און

v קא̂ם דעם אין טער m\ באצעבאםים. די

 אפגע־ אויך וועם פאי םאנאט דעם איז
 דער םון קאנותגשאן די װערען האצםען

 פוז האטתנשאנם די אינסערנעשאנאצ.
 װיכםיגע םאצ אצע זײנצז ױגיאנם אונזערע

יוניאן. דער םח צעבען דעם אין פאסירונגעז
 סיד זוען ספעציעצ קאנווענשאן, די

 אג־ דעם םח אויםגאנג דעם םאר שטעזזען
 דארםען זועם באצעבאםים די םים דיםענט
םאכען צו אראט6א נויםיגען דעם שאםען

 אױס־ װעם אנדיםענם דער דוען םעגציך,
 טיטײ דעם באצעבאםים די געבען צו נעהן,

 אר• םאר פאסם עם װי װידעדשטאנד, גען
אײנ״ דעם פױם אוז ארבײםער, גאניזירטע

 ttt די אין ק^גדיציאנען בעסערע שטעצען
 קעגעז זאצען קצאוקםאכעך די כוײ פער,

 שקצאפעז, װי נישט און םענשען װי צעבען
 די נעוו^צכג װאצםעז באצעבאםים די װי

 טי־ דעם שאםען דארפען וועם קאטועגשאן
 אק כזז פאראײגיגטען א פאר באדעז טיגען

 קאמי דעם ייק ארבײםער די פון רײהען די
בעצעכאטי̂נ דײ געגען

«א- צוױי זײ ברידזנר! און שוחגםםער
 אויסערמוועהגצימר םון זײנעז סירונגען

 םאםצג̂ג םיגזמrא דעם אק װיכםמקײם
 סיס םאראײניגם צוזאםען, אצע צאםיר און

 שעהנערער א פאר קעםםעז :געדאנק איק
 אק באזײעונגען מגסעדע פאר אוז צוקונםם

 ירגיאז םעכטיגער א םאר שעפער, די
 אינםערעםעז די פאד קעספען זאצ וועצכע

 צעבעז דעם םאמנן אח ארבײטער, די םון
מםער. און שעהנער ארבײםער די &ח

!קוגפם
 אצע םח גצײבהײם איז םרײהײם םאר
וועצם! דער פון םענשען

 שעהנע־ א פאר םײנונגעז, און ראסעז םיז
̂ונםם רער צײט. בעםערער א םאר און צו

 םער1 איצטיגער דעד איז ׳דעם חוץ א
 םיר װײצ דעם, טיט אויסנאם אן םאי

 אגרי״ פון אויםנאנג דעם פאר שטעהעז
 האםף, דער באצעבאםים. די םיט םענטס

 זיכער װעם םאר, אונז שםעהט װעצכער
 װײצ באצעבאטים, די שורערער. א זײן
 אפנעשװאכם, זײנעז םיר אז רעכעגען זײ
 ארויםשטעצעז קענען נים װעצען םיר און

 אז דעגקעז, וױדערשטאנד, נויטיגעז חגם
 דענסעז, זײ ;צײט בעםטע די איז איצט

 אזנז אױן* ארזיםצװינגען זײ װעצן איצט אז
 װי באדיגגוננעז, שקצאםישע אםאציגע די
 אח סיםטעם, שטית־ארבײט אםאציגע וײ

 באדינ־ די און ערנער צעבען אונזצר סאכעז
 שרעקציכער, ארבײםער אונזערע םון טגגען

 פראפיםען גרעסערע טאכען דעם םים איז
זיך. םאד

& סאכען ײ ן ז ע ס י ו ר . נ ת ו ע  ם
 םײטנגס־ די אויןמ קוק*;נדע נישט

 צװײ האבען םיר װאס םארשײדענהײטען
iv v ,באצזד די געגען סאםף דעם איז זיך 

 םאראײניגמ זײז אצע טיר ײעאעז באםים,
 ױ פאדערונגעז די װײצ םאן, אײן וױ

 באצע־ די צו ארויסגעשטעצם האבעז םיר
 מוזען וועצען ״כע װ אזעצכע זײנען באטים
 אצע םון םאראײניטגנ פוצע די האבען

<ואםף. דעם אין ארבײםער
 א םאי ערשטער דער םראגט דערפאר
די איז עם אוז כאדאסטער, םפצציעצעז

17 לאקאל װניאן מאכער ױפער
העלער• דזש. םיז

 אויםגעגציכעז זיך ענדציך האבען םיר
 עי־ םרעהציכע זעתר א — 1 צאקאצ םים

יצעבען. אונזער אין שײגוגג
 איז ארײגגעהן ניט איצט זויצען םיר

 םאר• נארװאס דעם \ועגען אײנצעצהײמען
 דער װעגען װיצען םיר סיכסוך. גאנגעגעם

 װײצ טראכטען, נים יעצם םארגאנגעגהײט
 װײ םיר אונאננעגעם. זעהר געוועז איז זי

 האםענונ: אונזער אויםדרמןען בצויז צען
 האבען װעצען םיר אז צוסונםט, דער פאר

 באציזזונגעז ברידערציכע און פרײנדציכע
 pH װעם 1 צא<ןאצ אח צאקאצען »צע םים
אויםנאם. קײן זײז ניט דעם

קאטוענשאן, צום מןצעגאטן אונזערע
 ציפסקי ארשאוױםץ, בעצסאז, ברידער די

 זײער אײנגעפאהמ ^זויז האבעז העצער און
 רײזע דער םאר םארםיג זײנען און באגאזש

 אהן אהין םאהרען זײ פיצאדעצםיע. גאך
 פאהרען זײ אישוס. ̂והן און חגזאצוציעם

 צו — געדאנק אײז טיט מאנורענמאז צום
 אינ־ די םאכעז פעסט איז שםארק זזעצפעז

צאקאצען. אצע און טעדנעשאנאצ
 ערגסםעז אז פאר יעצם שמעהעז םיר
 פיזזצען באםעם די יארס. נױ איז םאטענט

 עקאנאםישען דעם אויסנוצצז סענען זײ אז
 נידעריגעדע פון ריכטונג דער איז קריזים

אונזער זײז װעמ עס ארבײטס־באדיננונגעז.

 די שאםען זעהן צו תאטוענשאז בײם פציכם
 םח דערגרײכוט דער םאר םיםצעז נויםיגע

 צסאנאםישעז דעם םון םאדזיכערומעז םעהד
 צאםיר םיםנצידער. אונזערע םון עסזיםטענץ

 דעצעגא־ אונזער אז םוד, א אויםזאגען דא
 יע־ םאר שםימעז צו גרײט זײז זועט ציע
 — טיםיג זײן וועם וועצכער אפםער דען

 —־ היצױ םינאנציעצע ארײנרעכענענזײג
 אותקצושםע־ םאצ אצע םאר פאצ אײן כדי
 גע־ א אױו* אינםערנעשאגאצ אונזער אעז

 םיר םונדאסענם. נעזימרםעז און זוגכתז
 יעדעז םאר שרעקעז נים סעהר זיך װיצען

 מצגציכ־ די האבעז ײיצעז םיר װינטעצע.
 םיר שםורעם. יעדען בײצוקוםעז סײם

 אח איננתתעשאנאצ אונזער אז זױלעז
 וײי־ װײםער קענעז זאצען צאקאצען איהרע

 םים אנבדןזצאסעגהײם, םים םום, טים חגן
 נאםעז pK אויםאריםעם םים און נצויבעז

םעםבער. יעדעז םיז

T, ]דדקא סיר דענקעז רעזאצוציע *ײ 
90 אז ̂באשצאםען, :פארצושצאנעז יא

 האנווענשאז דזגר םח שציסרגג חגר נאך םעג
 םון פעריאדע א אנהויבעז גלייר זיך זאצ

 םאר הצצחת און סרגסה פראספעוײםי,
 איננתתעשא־ דער םיז םעםבערס אצע
 יא םים זאצען — דאםיד אצע נאצ*.
 דערבױם הײנער, — דאגעגעז? ;גאגען

פאםירט.

A



v גערעכטיגקײט ̂י■2 2 ם ו

phP וזנר p ססריננ aim w ro נ* זיד* 
pruaon ױ ד ו םיי ײײג  דאם יאטא־. איז ני

 מ־ איז ov אז געםיינם, גים ־araa חאם
pm ענד די אצעםען. ס*־ ארבײט נזנטג

anpr n <ימ o r u־ pnan גמרבײם 
an no* סון כאעםיים ײאס זאצ, גרעםםער 

*ra ru ,נעסוסטעװעם. ר״אבעז עעאער 
 צײדןן די אז מכױינס, זואס נאסירליד דאם
 אוםערםחמ־ מוחמ prrn ארבימתד די <ייז

היי מן נצייז־ חאם ia^r< לי מנוג * 5rm- 
מ םיסלסן״ מ מל מן ו ײ  סמג־ נעוחנז ג*ר ו
 די »ן צאנע די פאחצײכםערען w *ץ־

 מתט גים חאם יוניאז די ארכײססצאחג
m aw ra מ 9«ל  די pa *לממו־ ליידי

מן ׳*עאער •רבײםעגרע  מװא־ באזעצם זיי
»pr איינימ אין ארבייס*־. םים umjrr 

 די באימנעז *ו נ*צתמז אױף אונז איז
 ינען8ם*׳ עםצימ וממממצען ןב»םים5ב»
 אר• חנר «ו ארױיי זיינזנן ארבײטער איז

תן ביים. מי ו  ארײן זײנעז אאערײםארם ג
M » אין r, נע־ גצײכציימינ דאס האם 

מו, ia< »ז םיינמ,  פיגי׳צער, אדער י־יג
m קאמרם אחנר an אר־ נעתראנען אויר 

a״J f י מו אאןרייסאתו י ײ  • גץגאננאן ו
m זיי *ייםער, טריס an םיט נעטעקטט • 

 אוט ארבײםען, ווסצמנ 1אצ וזאר • ראצאר
«u u y p וױינינ םיצ םיט אויטהאצטען 
מ די מצ m ז an סחד די נעארבײנג נים 

 גױם־ אצע *נמאמנדם *pa* חאממ סאר
>pr רבײסקד גאך ארױס*זג*מן* I'M די 

urajnr.־ «> m an מםדייננ א מחאצכ״מ 
 גמארבײם ניט «תיץ אי) זאצ «ם אז ייוי^

pnim אין אס אחם א»י אומוםייס, קיין 
arm ארגײנמגחט *M איז *ס אװאי 

a n a  o r•  a  pm » •ap אוץיםנצ׳יגתצט
 באריכטעט pap וױ סחנמןר. א מװאחנו

pra*n איגיימר די »a* זױמיטנר אדאר 
ד אראנצאט יייאר נאצייזם  ארזגטער־ ײי
 peai»anao די •רגייס ״an 1• מנייו
 ארב״םען. נם נמנער װעםענם סמייס

י ז י g חאט •ראןוידיר י w n n אוםאנ־ םיצ 
 דער פון באאטע רי «אר סוגמםצאבאײםאן

*prat, א*אצטע.3 נים און ססואצסע סאי 
 איז 69 צאתאצ •ן אארד3 ׳מממסית די

HP־ »pnatrwo tnttem  T «  ww אוים־ 
nmmw «א»אצי*מ> no אחגגארטד די 
 גײן » £אדצאגג?ן יועצמ סרוחס״ טנמגע
סאם־ *צו די ארכייג^ דזנר «ז *רזיא

 סא• ימזמוםיװ דער no pram סציינםם
 םך » איז אוז סאוהאנואצט גלייד ארי

 צזריקנינמיקט טןםמרם די pram «*צע
 זײנןן סאמארס אונמורזג ארבײיס דסר «
t• ייו׳ מריקנמסאנען <ים yn ינ־ 

 ranM סאר ארגיים סרימז «ו אםרייגטע
 צא• תאםער no naMPHHp יי «י»ימ^1•

 unn סאר סאסימ w״raw או «*ם סאל
ס אצאם ראם אײיסי  יז3 חאב איך ו̂י
p< געטאז איז באריכמעם אמם r*w

 אנ־ די םעזאן. םון אנסאנג םיט׳ן נצײך
 ארוים־ קײן נעװעז נים זיינען מטריינטננען
 ווייצ נעהאצםע!, םיצ האם עם נזגװארםענןג

 סעך. םון װי נעווויבען זיך האם taive דער
 הײנט־ אז געווען, זיינןן ארווארםוננינן די

 אוועס איז אזוי איז ביזי, זוערט םאר«ן
 האםע־ םים בצויז טאג א נאו טאנ א

 דער־ זיך םיד ען3«זא ענדציך t»a טנגאן.
 בי־ עםיגעצ א אויןי אםײײניגסמענם יוארם

 געקוםען זאנען » אזוי איז גאםם *an זי•
 ותרט עם און צזריק וואכען *וױי א םים

 אנתאצטץז גאך ואצ עם to ערווארטעט,
 ענדע ביז זזײסט, דאם <ואכעז, 6—1 א

J®o ײם3אר די סון םײצ נרעםטער דער 
 גאר־ יציגער3 דער איז זזאבען״ םיר וועצכע

 רי־ צום סארשויסט ווערט ותצכער םענ̂כ
 ם»ר און דאצאר האצב און 10 סאר םײצער

 ארבײט בעםערע די דאצאר. 3ה»צ און 16
 ס»ר זזאבען סצאױזםאמר אונתחז וועצמ

 ועהר דא איזוס איז געםאכם, יארעז סן «
 אצע םיר האבען טאנ w היינט זױיניט

 אכבא־ װאם באשעסטינט, אסצרײסארט
 הא־ םרעיד םון צוױעען אנדערע די צאנגט

t נעז o איז עם אוסבאשעםטיגע. נאד 
 נאר גרוים, ניט איז צאצ זייער או אם̂ז
 זײ ווען גצײמר םך א נעווען וואצט עם

n וואצטען r אום־ אצס נעארגײם. אויך 
ptarruprga אטטײסטענס םיר האבען 

 וועצכע ארבייםער זײנען דאם נעיער, סאר
 נע־ נים יארעז 1« ם׳»ר » סאר 1תאמ

 אנגײען נאר ווי אדבײט אנדער סײז טאו
 םע- דיזען װי אזױ און םריםינג^ פאר די

 «אצ די איז סאר װײגיג זעהר גײט ואן
 אר־ דיזע pnemi* נרעםער אוםבא׳מפטינםע

v ותצמ די נאםירציו, ייםער.3 m\ דך 
 סאר, אויםעו־ ארבייט rurua *ו *וסאםעז

pnjm דזשאבם. אוין» נעטיתט
זיי־ םאנאטזמ עםציכע צעצטע די סאר

 אינער־ םך א רורכנעגאעע! דא םיר נען
 זיך חאפען וועצכע צזױםטינ^טען, ציכע

 באצאצ־ סון ערװײצוע די a־ur געשאפע!
 רי סאר קומעז געווײנםציך *אםטע.3 םע

 האם יאר דיזען יאנואר, סאנאט אין װאצען
 די s סארםט. גיז סארעצעסט דאם זיו

 טיי־ די סון נמפוםעז איז סארמאןטיטננ
ײ חאבען וועצכע סאח»יידענחייםעז טנגם  ז

3 preorvaחנר יי o r a m און באארד 
Djwm דער a סראגע דער אויוי סאםיםע 
 ױניאן ױ פןאסםע נאצאדוצטצ װיסיצ סון

 ־ים.3או־ רער םיט אגצוגעהן ז«ך טיטיגם
 נעווא• גמליכםעט םרא» די איז מנדציר

ara’ n r  i n  .pn־ ־no איז אװרות דיזע 
pn תרוויילם װיחור ip iw םע־ דער אצם 

 ביד םאר ;באארד דדיאיגם סון גצרמיער
 גזד רערװײצם ויעמן אײח׳מנםט נ«ס

op«s p r* n און 6 צאקאצ סון נאװאק 
ר וזסרי »  אינםטא־ די ^0 צאפאצ no יז

«>ja r ועחר געוועז איז h .ס״ערצימר «

 דורך םארטראטען געװען זייגען ׳»עאער םך
m וועצכע פאסיםעס, an םיםנעפראכם 

w 3 אויםערנעוױיגציך בצוסען. « rןם«ם>« 
 די סון נעװארע! ;ע׳שײןט זײנען בצוםען

 װיינ־ און םײצעצ מייגסער, פון ארבייטער
 טער• רי סון ארבײטער די םון און םםאס

 ראביגאװיץ, א. ברודער גארםענם. 1'א
 דער נעדינט האט װעצכער ,5 צאקאצ םון
^'’ia יאר האצב און סיר צעצטע די פ»ר 

 צעצ־ די אין איז אײדדשענם, יזנעם3 »צס
 ראבײ פרודער דורכנעםאצען. וואצען םע

 םעםינ זע-הר געדמן יארען אצע איז נאװיץ
 רער־ זעהר נעןוען איז עם ױניאן. דער אין

 צעצטען בײם אים םוז הערען צו םרייענד
 יזאם ער װאו םימיננ, באארד רז׳פאינם
 נאענט זײז װײטער ותט ער אז נעזאנם,

 אצעס םיט םיטהעצםען און ױניאז דער *ו
 אר־ װײטערדינער חנד אין prp ער Daײ

 ײארס. נמהאצטעז םאקע האם ער און כײם.
 צר םיר זיעען װאצען די נאר נצײך װייצ

 און ארביים װיכםינע נאנץ צו נעםראנמז
 םון א״נעד געװען איז ראבינאוױץ ברודער

 םיני• חןר םריער. ווי נצײך אנםירער די
W בױםינג צעצטען בײם האם 69 צאסאצ 

 רא־ ברודצר צו דאנסבריןיים אויםנעדריקם
 8 סים סרעזענםירט אים און בינאוויצ׳ן

ro ריםם װערםםוצען a n.
 זיך רזדערט larajnaaP תי <וענען

 שםעט אט־ערע איו וױ סונהם אונז בײ
 צאקא־ האם אינטערנ^אנאצ אונזעד װאו
 נע־ הויפט דער איז tarajnuap די צעז•

 דער םון ריידען אצע טאנ. פון שסרעך
 םיר האבען קאנדידאנמן און האטוענעאז,

p ir ,דאך איז םצײםם וחגנען און אויך 
m םיר אסנערעדם. an סצײםם עםצינטצ 

 אין האמפײז רער איז םאנ צו הײנם און
ד איז זאך אײן ג»ננ. םוצען נ  יוערם *

 סאנרידאמע! אונזערע אז רערצייצעז, «
 איינפאחפטא־ זיך האבען םצײםם אצע סון

 a אויוי זײן זאצ פאםסיין דעד אז נען,
 אײנעם זאצ pm, עםיינער, ברידערציכען

 חד וױפיצ .pnnoraa נים צװייםען חנם
 װעצען צאפאצען ־anpaP’r די צענאםען

prp'r הײנטינער דער צו IPP ,taranuap 
 נאר װיםען. נים oo'oraa איצם נאך איו

 צו חנצענאציע םוצע די אז איז, זיכער
 וועצען בארעכטיגט זײנען םיר װעצכער

u גים יאר דעם םיר p 'r, ׳ טאקע•Die 
 אונזער אום׳אמנדען. םינאנציעצע 3צוצי

 א דערװײצם שוין האט באארד דזמאינט
אצײן! ׳א־ײבער דער איז דאם רעצעגאם,

 גײם דרעטםאכער די בײ פעםפײן דער
 עם איז איבערהויסט צעבעריג, זײער אן

 פאםערם. רי צװ״פען צעבהאפטינ זעהר
 איז םעזאן, םסריננ דעם םון אנקוםען םים׳ז

oea«nm חט־ אונםער o ב. בחדער סון 
r״t םים annaאננעםירם םמש*, אםים ־ 

ra«n a ina iw a םאר םםרייסם ביםעצ 
 צאצ נרויםע a װייחאמם• אין חעמרוננען

v14v יאםערם n  m a n\ ,ומכערוננען a 
 אראאנןףפיפם זיינען װעצכע סאטערס םך

pnanw םון an• ,ױניאן דער איז ארבײם 
a. אויס׳ז נעצמגען,^«ו-יפצף*יקזח a m 

m״ טעםינסײטען דיזע o י *יממאוגגסז י

״ א מ -1 9 3 2י ■י *• ן ײ־
ם י י ז

י • •

 שםעיצונג. « געםען צו םעגוסעקט^ורערם
ע כעװארענט האבען זײ  מאטםעמםשו• ̂»

 וױידףןזעס ^גײדעז צו װאגען צו גים רערם
 אין זײ םרײבט ד#ם וױיא קאמעדם, די םנון

 אםצזד איז תזאגם מוין װי ױגיןןן, דער
 סימינ־ זײערע פאמערס, די בןי םסען4בעדי

 הערעט עס און באזוכם מעד.ן זײנעז גען
 װי־ א אוז אטםאםפעיע װאוגדעדבארע א

̂י אעז  געזוינסען די ױניאן. א צו!בויען אוי
 אר־ די אויף אפ זיך רוםט סאםערם די פון

 םרעיד. פון צװיעען אנדערע די פון נײטעד
 םון געעםאנע זײגעז װעלכע פרעםער די

 סען ױניאז א זואם אייז דערװײמעז.זןהזט
 נאר אז האםען, צו איז DP אוז אויפם^ן,
 די אן אנמליסען זיך זײ װע£ען קודצציך
 א פאר <ןעםפען זאםען צו און האמערם
׳צײם ̂שוין איז עס לעבעז. בעסעיעז

 אויםהערען זאלען פרעסער די אז באםת,
אוכמיסט. פאר אדגײםען
 ארנײםען װעלבע םײדלאך ךי ב>י אויך

 םעםיגהײם די זיך <זאם םרעיד דחנם איז
 םיר גוםען. צום *פגערוםען ױניאן דער פ\ן

 םיידעצ׳מ נית אםםער שין זעהען
 םיםגלײ ווערען אח קוםזנן וועצכע פנים׳צר,

 pw פאגגען ארבײםער די אלזא, דער.
 טיםײ זײ אז אײגצוזעהן, אז ביםאאכוױיו

 איז אוםגליק דער ױניאן, א אין זיך גען
 אזוי ארבייםער די געםם עם װאם גאר

 אויסדדי־ אבער צאםיר ערװאכען. צו לאנג
 דרעסםאכער, די אז האםעגונג, די סען

 וחד ערוואכנ^ ביםעא א pw זײנען װעאכע
 ממאר־ א ביז ארבײם די פארטזעצען אען
 אויםגצנוים וועם ױניאז דרעסםאכער הע

ווערען.

m קלאזק־ דער אין ממיחננמ אה 
טאראנטא פװ ױניאן םאכער

י. גג. ג. ר .H \ױמד*\־<ױיד<טפ קירזשנער, א. םיז

 װ^ס סטרײ^ גענעדאל געפ^אגטער דער
 איצםיגען דעם צו רוםען געזאלט האבעז פיר

 אדורכגעםיהרם נישם איז םעזאן, ספריגג
 נעצזואוג־ בעורעזעז זיעען סיר :עװארען.

 װײא ״רוף םטרײק דעם צוריהצורוםען גען
 צוגע־ פיגאנציעצ געװען גימם זײנען םיר

 םעםבערם אונזערע זיינעז דעם חוץ ;רײט.
 « םאר באגײסמערם צוםיל געװען כימט

 געוחנן אויך איז האםגונג אונזער סםרײס.
 אים־ זײן װעם אפים דזשעגעראל דער אז

 ^ײדער, דורכםיהרען. סםרייס דעם שטאנד
 םאר• נישט האפנונגען אונזעחג אצע ױינען

 גע־ געװעז זײנעז םיר געויאיען. װידקליכם
 םעםבער א בײ ארויםצוקוםעז צװאוננעז

 םעםבערם טויזענם איבער װאו םיטינג,
 אודי־ גרויסען דעם איבקרגעפאקט האבעז

 איז יצײסעאום לײבאר דעם פיז טארױם
 איז ױניאן די אז םעםבערס די דערסאערעז

 דעם בײ םטרײס » רוםען צו גרײט נישט
מאמענם. איצםיגצז

גע־ אנװעזענד זײנען םיםינג דעם בײ
 און קרײנדיצער פרעזידענטען וױיס די װעז

 אדױסגעטרא־ שארף זײנען ?ײ פײנבערג.
 דעם בײ םטרײ<ן דזשענעראצ א נענען טעז

 םארגעקומעז איז עם מריזים. איצטיגעז
 פראםעסיאנע־ אונזערע םיז טוסעל אביסעא

ס צום םאכער. טוםצל לע  אנגע־ איז של(
 אויםדריהענ• רעזאלוציע א נעװארעז ניבמז

 באארד דזשאינט דער צו צומרויען םראעז דמ
 םון ארבײט די אנצוםירען אםיסערס, אוז

ױניאן. דער
 םאסםיםעג דעם נאך צוםארנענם נצײך

 ספעציעלער א געװארעז אפנעהאצטעז איז
 דער מיט באארד דזמאינט דער םוז םיםענ

 און פײנבערג ם־־ידער די פון אנװעזענזזײט
געוחנזען איז םיםינג חןר קרייגד^ער.

 געהאנ־ זיך האט עם <וארימער. א זײער
 צװײ די םוז רעזיגגאציעס די וועגען תגלם

 קרײד בדידער די אםיסערם. באצאהצטע
 די צײאעז. די םון שרײבער דער און םאן

 רע״ א אלם געקוםען זײנען רעזיגנאציעם
 םאםםיםיגג. טומעלדיגען דעם םון זויצטאט

 האבעז תרײנדלער און םײגבערג ברידער די
 זעאבסנד געםײנט װאלם עס אז אננעװיזעז

 באצאהלמע די אויב ױניאן, דער םאר םארד
 דער סיז אװעקגעהז איצם זאיצען אםיסערס

 אםי־ באצאר.לםע די געארדערם און ױניאן,
 גאך דעזיגנאציעם. די צודיקצוציען סערס

 נע־ באש^אםען איז דיםקוסיע צײעערע 8
 רעזיגגאציעם, די צוריסצואװײזעז װארען

 גע־ אנגעטםען איז פאליסי פאיצגענדע און
n מיט קאנםראסט דער װי «זױ :װאתנז

̂פורערס  און אויסגעגאנגמז איז םאגוםעקט
 געװא־ באנײם גישט איז האנםראקם דער
 איצםיגע ביז די אוועק םאלט םאאגיציד חנן.

 און סםאפעתשעס װעגען אראנזשםענטס
 קאםפלעינםס. ^איכםען פאר מאשינערי די

 אינסםרואי־ צו באארד די כאשליסט דארום
 נצםען צו אפיםערם און םעםבעדס די רעז

 בא־ די וועז םאל יעדעז איז שםעצוננ א
 די רעתצירעז צו װאנעז ײעאעז אעבאםים

 באזייםײ צו םארזוך 8 םאכעז און פרייזעז
גאדינגונגען. ױניאז די גען

 םיד האבען װאכען םאר אעצטע די םאר
 בא״ צא־הל 8 םיט מראבעל פצענטי ם8געה

 האבעז ארבײםםגעבער טײל א לעבאטים,
 עס װי אזוי ארבײטער, די אײננערעדט

 סא^גליך קאנםראקם, קײז נישטא ^ייז איז
 אין ױניאן p'P נישםא מעהחןר שוין איז
 שטע־ װיילען, זײ װאס טאז שויז סאנעז זײ
פרײזען. די אלײז אעז

אוים׳ז געוועזען גלײך איז ז8ױני די

 םצחרססצ די איז אפגעשםעלם אח פלאץ
v* ודיא־צ n פאלצן m m ײ די «יח  ב

מן וחנצמנ םים\8צעב ײ  «ז ודיים am« ו
 םים יזyroKn, 8 םוםנע pK פיש כאפען

 vra%$ 1נדצת8מ עגםמצאםעגש• אופתר
 אניר״ צו באצעבאםים די געצוואומען םיר

X קוקעגדמ גישם ז8 פאקם דעם קצגען I 
p בישם ה^בען םיר װאס רויזי 'p קאגכד 

 לעבם םיג^8ב8באצ אונזערזג םים ראקנתז
 די טמייזחנן צז נרייס איז אח ײגיאז די

 עגםשצ^םימ זיעעז םיר קצאותםאמנר
 »־n בח פאליסי דחעצמ צוזצצעןפ*רם

pr̂ באצעבאםים אונמגרע גען jm תוםעז » 
 דעד פון האנען זיי אז פארשםאנד דעם

 pn ווצלזמ אוז װערעז פםור גימס ױגיאן
̂יסעז צו געצוואונמן  םיס אפםאך אן ש

יוגיאז• דער
 םאר זיך צזצזגדײםען איו ציעל אוגזער

 ?וםנגדען דעם צו םםרייק דזשעגעראל 8
^ םפרינג ע  פאנגעז איצס שוק »ח ם

o םאר כחות אובזערע זאםצעז צו אז םיו n 
 T* נרייםיס םיד םםוײי^ פ^מפםעהענחח

x צז רעזא^חױע 8 פארצוש^אנעז i קאג־ 
 8 פאר איגז^סכחמם |8 זוענען ווענשאן

 צױײםעיל אין עס םםריימ. דזשענעח^
 רעמוצוצת 8T8 װעם קאגוחמשאן די ז8

גוטהײסען.
**

 םעדקוויר־ 8 איז םצזאן איצםיגער דער
 ן8ר8ם ?nt שעפער פאר 8 איז דעער.

 צאדיל גדױסצ 8 3קא דעם איבער ארבײם
 די אט גארנים. 4כםע ארבײם . שעפער

 אוגתדצ אויוי אפ שאצכם זיך רופם לאנע
 יױ די אח צײם דערזצאבער צו אײננאמג

x 8 צס8 תובות p8 אײננעםתתם ניאן i 
̂ס םםרימןם זײ םון זואמאט  האבען םיד וו

 םרזעז חובוח די און אבנעםירם, לעצםענס
̂ם  וועם סצםבעדשיפ די »יז וועמן, באצאה

 םפעצחנצ אנשטרעגען, רק8שם דארםען ויך
 שיל־ די ה<עז8באצ און ארבײםען, <ואס די

Upav x צו דען i•*»
 אג• םיר זזאמז צײם אײגגערע 8 פאר
 זײ םירםזג 8 געמז סםוײיק 8 נעםיזזרט

 צו־ האם סםרײק רער גארםענסס. בעלל
̂ד םך 8 גענוסמ jiv *יז גע o איז עם 
 זײ־ םםרײסער 4 פרבגות. מווצחמ זאגאר

X םאר געװןןחס םאר׳םשפם נען 'T do 
 דדיי צו געתראגעז האבען 2 ?םיװיםעם,8

 זעסם צו סםרײפונד צזױי און םעז8טאנ
 םאנא־ 9 אימנר םםרײמז נאך טאגאםען.

̂ון די איז םען,  דעם מצװאונגעז מנװצז ױני
 n ?8 דױיםם דאס אויפצוממנז, סםרײש
 :כמז זאנם וױ גאר ממיגנ^ האט םירםע
 פארצארזחײ. איז אצעם און זתג 8T8 ״נאד
 םירםי די האם ?יעג נרזיסעז can נאך

 בעמזנז ארום צױנמז זײ אח באנתראטירם,
סעםלםענם. 8 פאר

 םא• אצע צו זואתוננ 8 זיח דאם זאא
 נים םעז קאן ױגיןוז די ז8 נוםעקםשוחגרס

 םייגם װניאן חזר כדם אנםאנגעז זיגען.8ב
 זײ אוז בימעם זײ סאז אין אײנשםעצען

 םאר־ צו ביזנצם די איננאנצצז געפאהר
אירען.



י פ ײ גערעכטיגסײטו

m  m m s m ן ז ר פ ע ל ד א ג ^ ש פ נ ר ע ט ג י א

און לאקאלס אננעשלאסענע W7fs «י
:באארדס דזש^ױגם

־ :נונױסס זײס
 אייז די »ז װיםען, »ייד לאמז םיי

i*rjpiuip paen און n a w אינ- חנר םון 
 ײאיממרם גארםענם ליידים םןרנמאנאל

 פילא־ איז tram א«נצזז*לם?ז am ױײ*ז
a 2 אגפאנמנדינ רעלםיי, n4932 םאי נתז 

 iron a אויפמ«אדערט tram איוזר און
M » גיײר d אתא• איתר פיז םיסימ 

 חד «רווןחצעז איז נאםינײזז *ו גיזמת
 תאנ־ in זו ״אלםצתײםם״ יייז <מסימ
ותנמאן.

 קאגותנ^ון אמנמר אתמר זינם
m וואלב » און *ודי םיס אייװלאגד איז r 

ז *ײ־י■ י  פאר־ זײנען ,ipawnm, 1929 י
 אין ■אםירוגגען װיכטימ «יאע נימונמז

vr& > Mh איגםעתע׳אאנאל־ אונזןר ®יז 
jr r th ie ra ײרד m דך חןס *ײס 

pm אונטער נזטונעז צאנד אונחס־  a n 
»t * קריזים עקאנאםי׳מז מוואלדמןן 

 ליכע1ט? » אימתעלאזעז חאם ויפלמװ־
 יעחןר אויוי ,p»vp יעחןר אױי װיויפוע

vm אויוי ^,ארגאגיזא* vo tp ir\ לע אין* 
n ווי לזנמנם־ארייזען. r ארביײ אנדערע 

 נמוואוננזןן םיר דינעז ארנאניז«תיזג םאר
ד מיײח  םאר־ קעםםזגז *ו «יים חס־ ײי

 וואנט, «ום *ומדאארם זייענדינ *ווייפפלט
a s* חס־ ®pot אונזער פון עקזיםםענץ 

 די םוז אױפחאלטוננ m פאר און ײניפז
ם־םגלי- אונזערע פון לפמנם-םטאנדארדם

nאוננעחי «ח r צעבענם־ טון «אחל 
 אנגעזא־ זיך ת*מז •ראבלןכתז װיכםינזנ

סאנ־ נעקםםע די ומלמ אונז״ ניי םפלט

 אמדוםםריעלן אייזען, םזתז ותם וחמ״אז
̂גכתן,  אתאניזאציא* םון •ראבצעםען יראב

fm אינערליכער טון פראנען און !אליםים 
 פא־ וועאץן פו־אנעז אלע די הארסאניזג

iron « םיר און לײזוננ קאנםםרוקםיות 
 בעסםע דאם iwptoot* trie ותלען

 קלאסצךבא־ אלם אונז אין דא איז יואס
 אי- אלס איז ױניאניםגמן ®־ייז־ וואוסטע

 אינםןר־ אונתר פון טיםנליחס־ בערנעבענע
 ראזינע די באנענענעז *ו יוניאז נעטאנאא

אויפריכםינ. און ערנםם אםעז, *ראבאעםען
 אויוי נאחמטינט, איז לאפאל איתר

on ו צענזום, צזמוםען פון באזים« in 
 in *ו אלםזס־גייםם אוז irotuj^n *אווי
פיל^לםיא. אין פאנזמגטאן 1932

tvw אםיזיעלעז »ן איין מליםען 1םי n
—

 פאר׳פריי־ וועם 1איח ותלכען 1אוי באלאט
 אל־ און דעלענאםען n םון נענתן וײ מן

n םעו־נייטם, r u און *דדעםעז urarutf 
m יואם טטיםעז זאהל די און נוםזסתן, r 

 w באלאט in נ^פסונען. האט זיי פון
jn נע׳חתם׳עם r t כא■ געחזרימ זײ םון 

 מ׳פאינס אחס־ לאסאל אייזר פון אםםע
 on עחזאלנתז ותלען 1םי nm באאח־.
«ז 1םי ווזלעז אייך 1םי באלאם טי  די »

j»iwjr>n| אלנתרנייםם און n r n אםי־ 
i ציעלע n  «  o Jjtrin n p .סאנותנטאז
 איבער לען1האנ *ו אייד בעםען 1םי

o n ^אפלענצנדינ גיט צוטױפכ in  ■op
 אנקוםען םוז באלאט ז1עטוי1 1אםי*יעלע

in»־npopippo תטענזס־אל *ום ir tp פון 
i n ו ניט אינםעו־נעטאנאל ז פ ז י  on וױ ז

.1932 אפריל, טען4
 א.ל.וגװ.י. ב«ארד עקזעקוםיזו נענעראל

w שלעזינגער, בענחשאםין ivw is 
װ תא«ו. ײבינםקי, ױיזו

מאי ערשטען צום אױןפ,
i פיז 1^םיםגל אלע n איננמס־נעמא־

 יתיאן DippTtm נארמענט יט1לײ נאל
o איז זץ־ באםיילינעז צו נעתםען ווערעז n 

 םון אראנז^רם ורערט װאם פאי־אד, םאי
i n באווענונג. 1בײטע1א פאראײנינםער

in באשלום tnnttD M rw םיגד די 
i n  no in ^ J אנםייל־ אינםערנעטאנאל 

 םי^וננען םאי pocnp די איז צונעםעז
 איז םיםיננ א אויא נעװארען אננענומעז איז

 ־’in■ באםײלינם זיך האבען op ומלכ?ן
o jn ,טלעזימצד iPDnppo’־«־im rip 

ipm נאנלע־, און חנינםסי p:po םון 
 חאכםאז, באאװ, דמואינט סלאױזמאכער
tpm pipn מטאינט ח־עםםאכער פון

 יוכילמום יעחרינעו מ דעם צד מנױסונג
״פןורװפרםס״ פמ ־

 פל^ופםא־ םון iponppo א׳פביז, באאח־,
 iptmp:pD ליזואי, באארד, זעאינט1 כער
 םון זע?ר1םענ? קוירצםאן, ,1 לאקאל פון

 לא• םון םענעחמער ,15לםוטז1«ע ,9 לאקאל
iio ה?ל?ר, ,10 האל  ipmpjpD ■17 לאפ, 

 בלױ ,35 לן»אל םון ip^npiim בד?םלאו,
i” Dr, אנטא־ ,22 לאסאל פיז םענ?דזשער 
 גרינבערנ, 39 לאקאל םו| ipmp:pD ניני,

w npapo 91 און 38 לאסאל פון, ii»r, 
ipm pipo תטולױם אזז 62 לאסאל פון 

ם1פא אלם בער1נוי i פוז 1?^ n טאי״ 
npipuvp■
נעװארע; נעװ?הלם איז םיםיע אוים׳ן

 םים po'oyp אראנדז׳פםענטס םפ?ציעלע א
 נרינבערנ ה. םשערםי̂י עםלאו1ב דזש.

םעסר. לױואי לואים אוז װײם־ם׳טערםאז
iP םיז םײ?תננ די  o n׳tP»e םאי 

הר ראס  סון םיטנלידער די 1פא <זאם ̂י
i n וױכ־ באזו^רס א נןדפאנאל1אי;םע

 יוניאן װאירקערם םענם1נא ליידים אעםעתעשאנאל ךער ®ון נןזםען אין
דרייםיג און פינף זײן צו .פארװערטם״ דעם חארגען טיפש פון םיד כאגריםען

'**j ^ M* : י,

 אויפבויאעג דער אץ ראלע װיכםיגםםע זײ נעשפילם חאם .®ארזזערםס״ דער
 פ«ר ח»ט טם״1.פמרווע ijn איגטעתעשאגאל. אונזער פון לעכען דעם אק איז

 און גרױםע איחחן חרכ*ופיחרען געפאכם םענליך איגםעתעעאגאל אונזער
 פאדערשטע די איז אװעקנעשטעלם איחר חאבעז וועלכע קאספען חיםטס־יאחן

 װעלם. 1גאנצע ijn אץ יױניאגס ■ראגרעםװוםטע און גחןםםע די פון רײחען
 ח«ם .פאתוערטם״ דער װאם פארנעסען ניט קימטןזל יחןלען םיטנלידער אתזעדע

פינאנציעל. אויך נאר עדיטאריעל, כלױז ניט איגטערגעשאנאל, אונזער פאר נעטאן
 1דינע1װײטע זיץ אץ ,פארווערטם״ «ום וואונשען חאחױגםםע אונזערע

 ijn צו כאװעגונג, םאדיאליםםיטער און םרייז-יוניאז דער יימ םמןםיגקףט
 םס״,1.םארװע פון 1װעםעראדרעדאקטא דעט «ו אםאםיאיישאן, .פארזוערםם״

 זייערע אלע צו און װלאדענ^ ג גענאםע םענעדדטער, דעם «ו קאחאן. א^ נענאםע
םיםארבײםער.

תבינםקי, דײוױד שלעדגגער, בענחשאמץ
םעקרעםאר. געגעראל •רעזיחן!®.

 װעצכע קל#ותםאכער, די באדײםונג. טינע
 אינטעדנע־ דער םח רוקעךבײז דער זײנעז

 די תאםוי. גרויםען א פאר שטעהען ש^נאא,
 אן םאכען צו זיך גדײטען באצעבאטים

 #אױ־ אויםגעקעסםטע לאנג די אויןי נריף
̂וקםאכער ^ער םיז ציעם  די און ױניאז קצ

 אנגריז• דעם גדײט זײן םוזען קלאוקםאכער
̂גען.  אראד6 םאי עסשזטער דער ̂וסצושל

 סיטגאידער די םאר זײז דעריבער דארןי
 דעםאנםטרא- א אינםערנעשאנאל דעד םרן
 ®ון און אײניגקײם םון כוחות, פון ציע

 אגטשל^סענקײמ םון און ^ו&ידאריטעט
האםו*. צום

אינטער־ דעד םון םיטגאיד יעדער
 קױ צו וםיציכט זײז םאר זזאלטען געשאנאיצ

 אײ־ די םאי םען1 דעם דעםאנםםריחגז םעז
 גרײט־ זײער און ארבײטער די םון נמסײם

<ןאםוי. צום סײם
!םאי ערשמעז צום אוװי,

GERECHTIGKEIT (Justice)
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םץ דוכינםקי דײװיד מלעזינגער כענדז*»
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גע־ איז עס בעםמער דער
 אינט?־ »ן ווען דער פון רעזולטאט

סאנ־ poison קאנװענשאן
ן א ש נ ע — װ

 אצע םון אורטײ^ אלגעםיינער דער איז דאם
 געוחגן האנװעגשאז דער אויןי זייגעז װאס
 וועגען באריכטעז די געאייענט האבעז אדער

םארהאגדלוגגעז. איהרע
 *אינטע־ ווארם דאס אז 4זײ סען עם

 װארם ריכטיגע דאם נים איז רעםאנט״
 דער םיז כאראסטער דעם אויםצודריקען
 געברוײ בעםער װאלמען םיר סאטועגמאן.

 שאג־ באלעהרעגד, ערנסט, װערסער די כען
נים זיך האנדעלם עם אבעו־ סםמהםיװ.

 אויםםואונגעז, ורעגען נאר ווערטער, ותגען
 וואם אױםטואונגעז איהרע םיט איז עם און
באריהםען. זיך סען סאנװענשאן די

 גרעסםע די אז זאגעז, זואלטען םיר
 װאס איז, *אנוחננשאז דער םון אויפטואונג

 םעהר אײניגסײם, םעהר געשאםעז האט זי
 די אינטערנעשאנאצ. דער אין הארםאניע

 אפגעשאםט ניט אםת, האט, קאנוחןנשאן
 האבען וואס םיינונגס־פארשײדענהײטעז, די

 םײלען םארשיידענע די צװישעז עקזיסםירם
 האט זי אבער אינטערנעשאנעל, דער פון
 פריגערימעז, רעם ארויםגעגוםעז זיי םוז

 בױינונגם־םארשיידענהיי־ גײסט. םײנדליכעז
גאםירליר זײנען ארגאניזאציע אן אין םעז

 וחד זיי • ניצציך גאנץ אויך גזײסטענס און
 אנשםאם וחנן דעםאלם, שעדליך באויז רען

 און פײנחפאפט. זײ שאםען געגנערשאפם
 בעםםעז דעם אויח האם קאגווענשאן די

 םרײנדליך, זײז קײן םען אז געװיזען אוםץ
 סוסענדיג, נים טאצעראנט און ברידעראיך

םייגונגען. נעגגערישע האם םעז װאם
געמי״ זיך וועס עם אויב צוױיםלעז, םיר

 אםיצו דעצעגאמען, די םון אײנער אםיאו נען
 וואם דעצעגאםען, קאםוניםםישע די צװישען

 סאנ־ דער אויף האם ער אז זאמגן, קען
 אוים־ םעגציכסײם די באקוםען ניט ווענשאז

 גאר איז עס ווען םיינונג, זײן צודריקען
םראגי* װיכטיגע א געווארען םארהאנדעצם


