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בעלי־ די חאכען שםעלוננ איזנמיגער זײער םימ

 ענםשלא־ זייגען זײ &װ כם,8נעם קלאר אונז פאר כתים
 םיר װאס יוגיאךבאדיעונגען די פארניכםען סען*ו
קאםף פון יאחרען פיל «זוי גאן חןרװארבען חאבען
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געלל■ אתזערזן סים קאםף g אז וױיגען, פיםנים אלק
תיס f ־ אתוןןרםײוליך •וז ו i גדקונספ. נאחןןטהןר דןןר

זווימצױ עגגדסלאסען איז װגיאץ קלאוקסאסץר די
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 דער װען «ז זיכער, זײנען םיר צוז«םנעבעשםעלט. און
 קלאוקםאכער די וועם קוםען, ײעט קמםף פון טאנ
 קאם־ םריהערדיגע אלע אין געװען איז זי װי זיץ, ן8ױני
 נעבען איהם און שונא דעם באגענענען צו גרײט םען,
 אבער דארפען םיר װידערשםאנד. נעחערינען דעם

 אנ- אױף אםוניציע גענוג האכען זאלען םיר אז זעהן,
ג ענדליכען צו־ם כיז קאםף דיזען גופיחרען זי
 •vs כער,8וקפ8?ל איחר, דארפט אםוניאיק דיזע
 יילץ שכעלער, לץ8 — אםונמיזן מעחר װאס שטעלען.
ג אוגזעד זיץ װעט זיכערןןר ן זי
 און שװעסטער אײך, vs חןריבער אפעלירען םיר
 םאגילמא• איחר אין ײניאן אײער חעלפם בדידשר:

 «ום *וגרײטונג חןר אין םיט חןןלפט !*יאננדארכײט
!Bp8? קומעגדען

 ep זעחט סטרײק־טעקנס דעם זאפארט •8 לס8*
ח8 שום קײן זײן גיס ל8י  חןם פון נאנג דעם אץ לט8י

פינאגסען. אץ םאעןןל וװליג »P8P קוםענדען
ם :געדענקט םי ר  דעם א■ *אחלם אײזי ס8װ ^

 שגןך 8 פרענגען איחר חעלםט שגעלםטען &8 וײ טעקם
לײןי8 זיד דערםיט חןןלםט איחר jm לען

~
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ר פאר — .ציםיסיישאן״ נ#כ*וג<בעז  מ
 םים זעצבן דאם ;ארבייםער די tip םובה

 טיס׳׳אפעאםעז אינעורענס, ו^ינײססלןץו
חנארמי־ דדיי? די »ון ^נתיס־ןאתוסײם ךי

 אחנר פאדען די וואס
 ײ־ אונמר ?sonwDip \m*w* זיי ו*ס

\m m\m iit »ך1 נןץג דאס, די םתן
*f| י

י /nppp\y>p ויי מן, אצםו ו רי מ חנ  ו
^ ז ר |1ו מ  םאגעור גערופעגע *זוי ךי fm א
jotn ן י ו ו י t גאנץ פארפיחרזנן. צאדגן ( o 

m tfim  rm im  tifcm t<©אויסניפײ ים
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 װאם •ױעדאאמם״ ״חאחױגער •למױםדיגזנר
בד״ ?ייוחנ ע ת מ ח  לעיסע די װיחען *ג

תן די אוגיס^ ™י■ זו  אוםבא fw אויו י
וואס דעםאגסםריחנן, וווםן פםרײסבארעז

4 4 4 4^4 4 4 ̂•4 J41 ו4וו14 4׳ 4 1 4 PM 4 < ^ 4  4 4 4M4PB4  M1 4 4 M4  m  דחנדע וחגגעז וואוכעץ זיי סײגוננ m «אד
•לע־ *םיחנרזנ די און םובות״ בע^י״ דחנ

w כחװו p  •  i t, ,צוים װעלמן «jr5 װיר־ 
ײנ^ינקײמן, תן וחנ^נן סמי יו  נים מםור ױ

ן ו נ אויסנדיתן^ מ

וױיטער. אויןי אינםםרוקציעס וױ
 גיט םיד םוזען דערבײ, םיר חאצסען

 רי םאכען אױםםער?זאם און ®ארבײאאזען
 םאר־ אאזען גיט זיד ואצעו זײ ס<אוקםאמוי

 זוכען וואס ״ע<עםענגתן געוױםע no סיחנ?
 וואסער. טוטנע איז מימ כאיעז צו אצינד

 דחנהען •ערזאגען מוױסזנ אז וױיסען סיר
 םריתן און סארקעם אין ארום אןױגד ויד

 זײ ;יוניאן חגר תגען העעצעס *ג*וטיחחנן
 גע- באמוצדיגוגגען פאצמע א^ערצײ מאכען

 אום־ אריינצוברעמען אבי פיחרער, די גען
 דעםארא^יזאציע — םכױ^א און צוםרוי,
 איצםימז דעם ערב םאםען, די צוױמען

ת  וױאען וואס ^nrw גידעריגע קאמי-ידי
 א פארגיככמפמג א יוגיאן אוגזער תחן

 מכמכם זײ וואס סױםע; א
itn וײ ווען הארזנען אח «ם»רק ti אונ־ אז 

 קוםען ?ײ •ראגמנם, טאכם װניאן זעד
vn און ארבײסער זײ *וױאמנן אןױנד i \א 

v ו\אס m w nm  n  rv n  m

 און האםף קוםענדען פאר׳ן אנמשלאסען גים
 וױי^ זןארםנעקיג וועחנן ױי ואאען נאר אזוי

ױניאג׳ט דער אונםמרמעמן ווע^נן זיי

 x>}*ro wav\ אגװפר אג ג»ך<ומפ, םיהדען.
 אונ- itantr װיצ עס ווער \ אײוימײ^ אױ
 — קאםוי מון צײט א איז אײנמסייט זער

*r חאם מר צי עגאא גאנץ \ אךך^«ןך9 א 
 א איז עד אדער כוגות, ״חײ^יגע״ דערבײ

•tt'or באצאצטער
 און באצייםעגס װארטגג דיזע גיבען סיר

 מצעזינ- ב. ירעזיחננט וױדערחאאעז כױר
 :סאטוע^אן דער בײ ווארטגג גער׳ם

 קילאוקםאכער די םארזיכטיג!״ זיים ״סקעבם,
 אימד אונםער אסיצו חנרמענען אייר װעיעו

!סאסקעס םרוםע רע

צייםוננען איױשע נײן
ר ע ר י ע ש ײ ^יו ״ - ר ע פ ט ע ק

 ■ועלי• פארםײ רער פון װאכענבצאט א
ת. צױן־מירי שםעז זזאם יי  םאי תםוער

 אונמער רערשײנפן w אננעחײמן ײידער
גרינבעת. חײם םון רעדאפזיע דער

״ .אידימזנר דמר ר » ס  סײן נים איז «
 םים נאס, אידישער חנר אױוי n'.snn פנים

 עוש• די פח נעיועז ער איז *וריס יאהר 25
 אםע- 1אי װאכנבלענמר ציטערארישע כ»

מ. רי

לנן סים •מד* א  װילען ארבײםם־געבער ךי ו
חנר־ פיחחנו «( דאם v בזרגבפפיפ רי «\ גאנלישס. זיי

B in p m w אז םיינען, זאלען באלעבאצױם די אז *ו, אצץ *«ינד פאבט באארו 
און באנייםם׳גרם ניט אייני^ נים זיינען םיר זיינע אלא סאביציזירט אח 01*סתבארי«אר

_ 2 a n  j p—nn nױני טען — i n 
ר טן  מעם אנריטפגט אוגזזנר װאס סאנ אדי

אמע, ויין מג ס  דזשאינם m רזפם אוי
*T p p i סיםינג מאט^רמרםאן נרױגאן ־ון
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םים נעחאס חאט מגיאן זי חאס  if u t  if■
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J1W1U
ײה םיי וױלען דאריבער  קלאוסםאפער, א
פארםרײבם :ױארענעז אןן אויפפארערען

a n ענפד אייער זיי ניט !אייך פיז שםוץ 
ר  טאל אייז זאצעז ויי m אופן אן אויא «
 איז נעים זייער אז וױםען, סאל אצפ פאר

 סלאוסםא־ די וחנלען וײ אז םארשיילמ^ א
םאר־ און אויםחעמן נארעז, םעהר ניט נער

ע 8 ײ ט נ א ל ב נ ע כ א ״. װ ש די ײ ״
 ש־• 1אננעםאכנע חאם םאי חודש אי(
 אחיס־ ״אידיש״, װאכנכלאט נייע א שיינעז

 קולםור־נעזעל־ אידישער m םיז נענעבען
 קול■ אידיעער םיז םראנעז די פאר שאםם,

 ליטע־ אידישע איז ערזויאונג אידישער מור,
ראםור.

GERECHTIGKEIT (Justice)

ר ע עי ר ם רידיס אמםעתעשסנאר דער 1»אדנאו *״ א־תמ n נ r  crvpvn«
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ט נ ע ד ד ע ר  אינ־ די פ
ץ מ ^ ש ז ד נ ע  טערנע^אנא^ ב

ר ע נ נ ד ע ל גאר־ לײדיס ש
װאיר־ םענט

 דעם םיט האט ױניאז הערס
 שלעזינ־ בענזשאםין םון טויט
 א םארלארעז בלויז ניט גער

 םי־ אונםארגעסליכעז נרויסמז,
 גע־ איז נאמען װעמעס רער,
 גאנ־ דער אין פראםינענם װען
 ארבײטער־ אםעריקאנער צער

באװעגונג.
 זײנע םיט האם מלעזמגער

 זײן םים םײאיגקײטעז, גרויםע
 אינטעאיגעגץ אײנגעבארעגער

 םע־ םרוכםבארער זײן מים און
 נא־ א ערװארכעז זיך טיגקײם

 גרעגיצעז די אױסער וױיט םעז
 עס אינטערגעמאנאל. דער םוץ
 האם װאס נאםעז, א גקוועז איז

 שטיה א ערם1םארסער זיך םים
 אםעריקאנער דער םון געשיכמע

 שלע־ הגם באותגוגג, ארבײמער
 זיך האם םעטיגקײט זינגער׳ם

 אי־ דער םים בלויז באשרענקם
באוועגוננ. ארבײםער דישער

 איײ געווען איז שלעזיגגער
 דער סון גרינדער די מון נער

 באוועגונג ארבײםער אידישער
 אין זיך האם ער אמעריקע. אין

 םאר־ יארזנן ױגגע גאגץ זײנע
 סאציא־ דער טים םאי בונדעז

 כדם סאי באוועגונ^ ציסםישער
 באוחנגרנג, ױגיאן םרײד דער
 סיי- בייחנ די םים איז ער און
 באווע• ארבײטער דער סון לען
 אוגאונמער״ געשםאנעז גוגג

 ער יאר. צענדליג פיר נראכען
 אײגער אצס אנגעםאגגען האט
 ארביי־ דער אין רייען די םון

 דורך איז ער און ארםיי טער
 אי־ זײז םײאיגקײכתז, זײנע

 און םרײהײם בערגעבענהײם,
 דער־ ארבײט אונערםידלימנר

הוײ דעם צו געװארען חױב?נז

שלעזיגגער בענתמאכדן
 רוצ«אואל1אין«ז רצר *\\ \־«וזיךצופ5 ארטפאדבצוצך9
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peepw^w םירעז• ײ ינײןז ?דקעך ווון םיר #טײען 
 קיסען םזמות נײע רגע יקדער סימ
םױרען, יעגע זימען ױלכער און *טיץ «ץ

רו- את זײ ןןזזמסער — זאגט םען

 אױגען• דײ *ױןא ®יערען — «ערל כלײכע קחונקע יױ
עןז עפענ® װען  4גײת וויז פדעגען װקםען כײ ם
ע םלמ מוםר » דןן זןזגמ־־ס׳אח םען מז מ רנ  *ומען, מ
ת-w אןמהןר דער *ו ער ?וסם קזסען נאר ע

ז מין ג ו ז ז י. נ

 ®ראכדנענםעז א טון ראגנ כען
פירער. ארבײםער

תן  ױך האס שלעזיגגער ו
 תצארהםא־ דער אץ אעשיצאסמן

 עד בלות גים איז ױניאן כער
 החצנד ארן שוראך ױנ^ נעוחנן

 נעװען איז אזוי אויך נאר לאז,
 דעםאצם איז אזוי ױניאן. וײ

 אר־ ישעדיא נאנצע די געװעץ
 ער אבער בארחנטנ^ בייסער

 זײ בצויז גים מהאס האס
 װאקסבג ױ וױ תן צו פרײד
 און שםארהער גרעסער, ווערם

 די אויך נאר איינפלוסרייכעד,
 אױך »ז צוטו״ידצגהייע^ טיױםע

איץ סײל יסעזריג א האם ער
4 4  MM M M  MmM Mifc . .,MiM M  זײו םיס ער אז עדפאל̂נ ר%א

ײמ כדם םעטינקייכ^  טײאיג״ ז
 איבעדכעבעמזײמ און קייסעז

איד *יץ תזלגהאעג אײר האם
xm m t
 געוזען אמ שלעזיעעד רחןן
מן מ  מנזמ־ צד *ױז אלם יאר זז

 דזוד ®רץ םעקדזגםאר דער רען
 “שי *ייז ידניאז תלאוקטאכער

 קלײמ א נעייעץ •יז עם האנא.
 זיח ןעכדסצ קיצײמ םים ױניאז

m אכער •iiwci שוואכע  a t 
תן  ־־urwp די po אייימ מו
o וחנלמ סיז צאך, t איז no r* 
p םסר o p n tn rw גרוי די 
 יציידיס איגבןערמדסאגאל םע

 יוניאז, וואירקערס :אדםענס
 th מלעזיגמר ומלכעד סון

j דעד ערואו־עז: u m n o כמז 
&ך א האבזנז נזןדארמם האס

■4 ■4 0 M  ■m m a a C*» 4פ 4 4 4 4^4 4 4• I 4 M  ארן אירעאליזם סך ס גלױממ,
 אײ די בדיען צו irurwr םך א

 אין בסותגוננ ארבייסער דישע
 אין נעהאס עס האס שלעזיגבער

J»p גרויםעד * זייער
 דער no יאדען צרשםע וײ

 כאוועגוע ארכײכמר אידישעד
 סול נעוזעז דינען אסעוײקע אין

װאס דאס אגםוישומען. םים



נערעכטיגקײט2 ס י י ז
oyrr'e אוים׳ן איז אזיפנעבויט םאנ אײן 
 בצויז און גזנווארען |y*xoiv סאנ צוזיימ

o א n  rut חנד און איחסיליזם נדזיםןן 
 nvP דער פון ארבײם אוגערםידלאמר

 ׳יצעזינ־ וחנלמנ פון בױ«ר, jama נןר
מן, איעעד איז ניר  אימז־ «ד*יד איז מי

 פונדאאענם ivoovo א מװאחמ געלימט
i ראו פאר vtv»i v באװעטנ^ ארבײםער 

מ ל  אזוי און גרוים אײי ivovar tv מ
*ונאגתומנוואקמן. ייד בר׳יים

 נעײארען װידעראטאא 1914 יאר אין איז
אינםערנעמא־ דער םון •חאיחגגם חנר
Jva• י  יע־ אין איז איגגמרגע׳פאנעא י
י  די no אייגע בלױז נים tvuva ציים מ

 איי־ נ*ר אםעריסע, אין ױכיאנם נרזסמע
va סאנד נרויםע די באריםםםםע. די «ון 
•tv, דורכ־ וז»ם אינ<מרנ«מאנע< די זואם 

omava די און youia ,וואס נפוױנסען 
 םימ־ אירע 1פא אויםנעהעםםט האם זי

מז נלידער, * אי־ נעםאכט כאריםט איר ח
u סיט איז ivmvfcv און n ארביי־ 

areביז נעבליבען באיתגוננ ־ o n לעצםען 
ן טאנ » pn .1 לעבען« vunvo י  ו
ו נ—«ח ת  אײ דער פון גרינדער און מ

נ ארבייטער ריטער נ ו נ ו אז מו נ  איר «יז ייי
ivovar ,ר אוחמ מ  נע־ איר איז ער א

מז  נאג־ pn ivurayaunv און םריי בלי
uw .אוחמנעגעמנז איר האם ער לעבען

 tv לעמז tv אםביציע נרויסע איינדמצ
תן pn t אז t פיחנר א i n  tv ארבײמר 

 ערפאמרייך. סאכען צו איר אוץ גאוחנגזננ
 חנד אין ער חאם אםבחױא חאמע די ןןון

״ חאם ער רוגרגױיכנג Dips חוגנססעו  מ
 אנערקעגומ און רזגספעקס גדויס וואוגען

m< אגם n בלױז ניט uvoav i n  tv 
fifjqmp גאד m  tv ארכיי־ נאנמר 

jju v iv s  ire
v o rv  ori t v  unm vhr מאל *n

o a w t r •  tram ון• anאיגםערנעטא־ ־ 
ל » tv  iv pm 4904 tv נאך tvuva 

ס n אזן יוגג גאנץ ע t 'ג*'<*נ?ל9א v ד  נ
y$i tvw .תויאט־ארבייט די אינמר — 

|» i n ארבייסער aaiayiwa
m<(OCV3 |'א

 נעזשירפס ט׳תאט נאנחג
נעדאר* ם׳תאט םאסן, ןו־

»n m אויסקלע־ן, *ן
iv אײגיגג^1&א tu n  »n w

in מ־י n  n אויםפעםמן 
m א tvav> tn v o n.

ז tm• די • v םא־ ארבײמו־ 
w ar p •  flftRPנים אםילו «ײט ־ 

מן  צױ מחמליכן א םאר own אק די
m :ייבימ• «ײ a n  m ניט אםילו 

u וזי iv ומרען די /ין DPI 
מן זיי אז  באחנכםינם זיי

 גזד איז עס און
ענערגת,

pn פױם *יז י
r  *rRr  ■rrrrr•  Dpt װאס ?וא&ס,

ד^זיגער דער «ז
Ir r MBr ̂  Mrjrjmrזגרס^לנ גרדיס סיס 

מ־ אלית ר מ אי

י און tv י u n w n n די סוז
־ oan צײם, tvjt אין נו

an  pnר און מםטיס־ ־ ן

d pi געדארמס pnגרויסי א
V i  Htt

 ®רעזיחנננד א זײז אםעריקע. גאנץ בער
עי חנוי םוז ^אנ טערנ  נעווארעז שוין איז אינ
 פאראנט־ ntnw׳ א ט־ויםן, א 1בלוי נים

.1כבי 1נרויםע א אויר 1נא װארטלינפייט,
 נע־ דעםן«לט זיך oan איננתתעמאנעל ךי

i 1אוי פונען n םון טםוםע הענםטער 
«t איר  t v  opum ײא- נלאנץ 1אי  «ו

tv  n טלעזיגנער t'x  oan נעםונעז 1אי 
tvoon o n מז פעלד װני מ  נו־וײ pn אוי

ן ע «ז קײאל מ תי מ ־ זײנע און ע ^י  םי
 אמיםנעוױ־ חאט ער »יאינסייטען. טיגו

tvt א n ru ttx o םאו־ איז םײאינפייט 
«ו זײ און באלעבאסים ױ םיט חאנדלזנן
tv 1 עם oanw <ױ כאוױיחנן rnד י ד » 

מן  אלע oan iv .1ארבײםע די פון תג
פאחס־ונ־ זײ אוחגקטספלען געיזענם םאל
ח מו ■tnrta און nvo«nx די •  unn 

m . |v• ^באלייכסוג oan *nr m פאר 
n, םאל אל׳נ n  tnw m n םיײ עפענםלאכע 

 אויםצו־ װי סאחפםאנעז oan iv נונס
ן מ  פאחפײ די און כוחות זייטיגע אלצ ט

v e e ro iw n ,וועלכע םיטלעז tvian נע־ 
tva9vnen» oan געוױנען *ו אי־בײכמר ױ 

u rn זייעו־ םארבעםערעז צו און פאסא
t לעבען. ־ v  iv«nv5r תן  םאל אלע מו

 די פארבעסעחזן *ו ײי •לעגער םים פול
ד די »ן לאמנ ט ״ נ ו * t v ו* w o rv o- 

»t י  נעזעאלעוועט ניס oan iv װגיאן. י
p v און םיח p v ארבייס s rn לענער• 

ur . t n v t m n סיז־ גיס פלץגט tvunt
trn a ro ir rv סיס uno t n r םיז i n

in ױניאן :ttx n, איבערצייגען *ו אים כזײ 
i ניצלאן־ װי tv נוס װי n 1יענע אדער 

איז. ילאן
tv עלעזינגער oan א1א«נע׳פ ניט זיך‘

ivp פאר n tn w װען אםילו סיםואציעם
 יזיסירען1 *ו אױסנעקוםען אים איז עס

w טיט x o iw n  pn ערפאלנרײכער אלם 
o ױניאן n  oan iv .urvo בא־ בעםםען 

tvivava v וױמ o n, תן  יש-1צו איו iv ו
מז קי J *י מ v  i nםvתv׳■aנvאיז ל i n 

tv צייס  ovov tv tw  t v  n  TVn מן אנ  ג
מו איני -1םא און natnvoana n חרד מ
navora פאםוניםטען. י1 סון בייס1א tvo 

m י an -o o v iv a  oan איבער־ םוט םך א 
tvovatv. פון םירער׳פאםם די u n ױניאן 

um r . tv .צייט uraa ^  oan סלעזיננ
in גיס tvpxirvaox 1פא ,ivo’tia i n 

tvaaxvmx vsxaonx > ururnr יס1צו 
r םוז און ױדאן די אויסבותן n  Dai 
tvavoax א noxp צו im p בא־ ױניאן 

t v  tv u u m די .ivRvv

i n «א נעװען חןםאלט איז 13צושט 
W ה«םט 'D 'IP. י  tvsan tDO'avaP י

v יט3 a ך לי ^  יאן,3ױ י1 צושםערט אי
iaa פאר האבעז זײ unnip i n ,צייט 
 איבער האנםראל :עהאט האבען זיי װאס
םארםענן 1אי םון תל א נעםאכט איר,
 איז ov חובות. אין tvpanovD 1אי און

tvuva צו אויפנאבע ערשםע וײ tv tv r 
va^ 1פא tx’ar i n א און raxa ײ-1נא 

oan tvo .void navo האנעז געדא־פט 
va^נצוםירען ל* n ,יוניאן va oan tvo־ 

ddiki •ארנאניזא־ אן *נצופאננען נעלז
 צו ׳op״iDO tn»o צו ,t«״oxp ציאנם
^ tv חובות צןולען עזינ ל  אין oan ש

oio o n װירקליך באװיזען u n a v n םיט 
i םיט און פלענער םארשירענע זײנע n 

aaii'D nn אוז פלעמ^־. זײנע סון oan iv
iv אל? י1  tvu ,ddkov: tvaaiaawoaa 

tv 3 שוין tvuvaאין אכען1עב i n  .laitva 
dpxd סון שוין איז 1נע3שלעזי אז ,1אי 

n n v o 3 יארעו tvuvaיט iv iaa ,oanya 
oan זייז םים ivo'iia און װילענם?ראפט 
avm- ענערניע iva'oo״a pn םיט vav 

1 mי npaxiP״oan iv tvn ,va” t o 
m 'D Pin ooixiva dkiiov װאם oan iv 

nvaאלטעt װיכסינ. 1פא
 נער׳ם3שלעזי ovu לvaaעשaע^oaיK י1

3 tvoaaיט tvovavo. זי tvp יט3 אים 
tvovaixo• ס33שלעזי  tvuva איז לעבען ^׳

t »וי n a n v t ו^כנ אוז^Dvםיס לאכטז 
o n לvבvפיז ן v  4vaarvairoa’x i n 

iv איז unv'aaaia t« tnxiiva פון םייל 
 לaם vאל װעט tvoaa נער׳ם3שלעזי .1אי

i איז לעב^ בלייבען n איaטa^vעשvaaל 
tnv לaמ אלע ovu iv און ii oaaom 

ivoovu i n  o v איז אכטוננ v p iw*
3313.

tv םיט צוזאםען i n איaטa<pva1vנvל 
oiv’iio  oan 1י1א םיוי אױי« ovi ײ1ס

 ivtd, נרױםען 1אי פון ים1ט ען3צייסי
o u rn o 3 אידישע צע3א3 די יר1אix״ivo 

aaiajnva, שלעזי װײלaגv׳^o 1אי יט1ס 
3 tvuvaא בלױז ים ivo'iia 1פא סם1ל1פא 

i n  v d  iaa ^vaaB'vaivoa'x i n 3נא•
נ.31ענ11כא 1ארב״םע ישער1אי צער

.tvpanaa pn vinv

ר די ע כ א מ כן או ל  -aביליזaט״ n מ
o ציע״ גרייט דינען v סלאויד

איז סטר״ק פאכער •C\08p ם1צ
 ־1םא װי oia י1אז

dv .oa'iav 1אפיל שייז זיינעו oo'ooan 
tnxnva אלע ovovaP vav'ia װאם 
oaiaaa o זאטעז1צ זיך סיט שנמלען n 

i״uvaiv איז אלץ .p»־״d פון v i  ov ,o 
i בלױז n  tit in  i n  tvoip יאן31י tv 

 ovn יאר? va px אינחםסריע פ1?לא י1
.tnvii אפנעשטעלס

3 ,ia i3 יט’iappip 1י1א ^  ''־uw א
ivaaio פאסוי ם1צ iaa ia i tnvii אלץ 
באלזד די םיס tnayivtaaP אלסען1אפנצ

יי
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 װעם טאםער אז האפנונג, דמר םיט באטים
 אײגגע־ דאך זיך םינוט לעצטער דער אין
 װי מיצחטה, אפענע אן אויםצוםיידעז בען

זײן. גיט זאיל חאםנוגג די הצײן

 נאך איבעריג אונז םאר איז עס
p איז עם װאס װידעתזאצען, צו tr פון 

 אז געװארען, געזאגט םא< םעחרערע אונז
 סטרײקס אין פאריציבט ניט איז ױניאן די

 םעג־ נאר אויב אױסצוטיידעז זײ זוכט און
 צװײ םיט ^טעקען א איז ססרײק א איך.

ט אײנעם םיט עסען. אג  באםעס, די ער ^
 אויך ער ^יצאגט צװײטען דעם םיס אבער

 באצי־ די אין אויב און ארבײמער. די
 איז ארבײט און סאפיטאיצ צמישען אונגען

 מצעכ־ א אז כלל, דער ריכטיג סא̂י אאע ניט
 ם^חטה, גוטע א װי בעסער איז םריד^ן םער

 עווערער איצטיגער דער אין אבער וואאט
 הרי־ ביטערען אזא םון צייט דער אין צײם,
 אויסםיידען געוואאט געװיס ױניאן די זים,

 אויםםיידעז װעצענדיג נאר טאחטח. א
 קאאוק די איז םעגיציך, גאר װען ם^חםות,

 קײן איגטערנעמאנעא די און ױגיאן םאכער
 װען םיצחםה, א פון אגטלאפען ניט םאא

 געװא־ ארויםגעצװאונגעז זײ אויף איז זי
 שוין האבען זײ געגענטיייצ. אין רען.
 העפר קענען זײ אז געװיזמן, אײנםאא ניט
 םוזען זײ װען ענד, ביטערעז צום ביז םען
נאר. עס

 םירען צו אגטע^אסען איז ױגיאן די
 םים־ די פארטיידיגען צו סאםן* כיטערע! א

 נעזאגט עס האט זי װאך־ארבײט. םון טעם
 די װי אנפאגג אין ײך5ג בא^עבאטים די

 און אנגעפאנגען זיך זזאבען קאנפערענצעז
תן געװאדען. אויפגעהויבען איז פראג* די ו

 גע־ ^פארף און סיצאר אויך האט ױגיאן די
 באגרעניצען װעגעז פאדערונג איר עטעצט

 דזמא• װעאכע צו קאנטראקטארס צאא די
 ארויס־ קענען םאגוםעקט^פורער־ם און בערס
 נענוג איז עם און ארבײט. זײער געבען
 געװארעז באװיזען איבערצײגעגד און סאאר

 נויטיג וױ און איז םאדערונג די געחננט װי
 איז װערעז דורכגעפירט זאא זי אז איז, עם

 צו אננדפאאסען איז ױניאן די און לעבע\.
פאדערונג. דאזיגער דער פאר סעםםעז
באצע־ די אויב אז קאאר, א^זא, איז, עס
 ?אאוקםאכער די צװינגען ניט װיצען באטים

 צװײ ב^ויז טאז זײ דארםען סםרײקען צו
װאוגע זײער פון איזאגען זיך זאכעז:

 דער אין מטיס־ארבייט צוריקצוברענגען
 םא־ די נאכגעבעז און אינדוסטריע קאאוק
 די באגרעגיצען צו ױניאן חנר םון דערונג

האנטראסטארס. פון צאצ
 װערען צי״צען די װען מאמענט, דעם אין

בען,  דעד אז אוים, ניט עס זעוזט נ^רי
סאאוק־ די װעחגן. אויסגעםידען קען םטרייק

 צו געגרייט זײן דעריבער דארםען םאכער ״
 ענכד און ױניאן דער םון סטרייס־רוןי חןם

אנט^אסען, און אײניג אים אויןי פערען
 אוז געטאז מטענדיג עם האבעז זײ װי

זײערער. זײן װעט זיג דער

^ י ל ו ש ז 3 ם י י ז 4)1932 ד

ם א ע ד ט ע נ ע ג נ # נ ו אוג־ איז עם א
ט ר ^ ח ד. ו ל ע אוגאגנענע־ זער ג

װי־ םאיכט םע
 קיצאוסםאכער, די דערםאגען צו אטאצ דער

 אגמםרענגונגען »יצע םאכען זאצען זײ אז
 װאס #םעקס סטרייס דעם באצאהצען צו

געװארען. באשיצאסעז איז
 ריײ צו אונאנגענעם װירסיציך איז עס

 צײט מלעכטער איצטיגער דער אין דעז
 װי וױיסעז מיר נעאד. װי ז«ך אזא װעגעז

 קצאוק־ די םון אגע5< די איז עס געדריקט
 םון צאה< די איז עס גרויס װי םאכער,

 קע־ םיר אבער זײ צװיעען ארבײטס^אזע
 דאך םוזען טיר און העצפען ניט זיך גען

 װארט אונאנגענמםע דאס דערםאנען
 װעגען רעדט םען אויב װארום ״גע^ד׳/

 װעגען רײתן >טיר טעז םוז סטרײק «
זײן, ניט זאא דאס אונאנגענעם װי

 באדינגונג װיכטיגע העכסט א איז געיצד
 קײן םען קעז נעלר אוזן סטרײס. א םאר

םיהרען. נים סטרײק
 אנ־ »ן טאכען קענען װאס די און

 סטרײק־ דעם באצאה^ען און שטרענגונג
 דא״ זײער םאר האאטען עס דארםען טעהס

 דארםען זײ טאן. צו עם םיציכט פעיצטער
 א םאראן זײגמן עס אז זינען, אין האבען

 א שוין האבען װאס קיצאוקמאכער, םך
 קענען זײ און געארבײט גיט צײט צאנגע

צאה^ען. נים װי^ען בעםטען זײער בײ
 די ?זאעכט װי אז וױיסעז, טיר און

 טויזענדע סך א דאך האבען איז, צײט
 םעזאן דעם ארבײט געהאט קיצאוקםאכער

 א אױף פארדינט איז עס װי האבען אח
 די םאכען דעריבער קענעז זײ און ילעבען,

 גאנצען אין באצאהלען צו אנשטרענגונג
זײ. םון ?ומם עס װאס

 מאיצ א גאך דעריבער דערםאנען םיר
 טוז םטרײס־טעתס דער אז םאיצ, 8 נאך און

װערען. אײנגעצאהאט

ע די נ ה ע טי ש י ױז ױנ  הויז, ױגיטי ה
ר איז א ר נ ע נ ה ע ר ש ע װאונ־ ד

ען ר א װ ע שעהגער דער ג
®אאץ זוםער

 יאהר דאס איז אינטערנעשאנאיצ, דער םון
 גע־ זײנעז עס געװארעז♦ שעהנער גאך

 און םארבעםערונגען סך 8 געװארען םאכט
 די אבער א^געםײן, איז םאחפעהנערוגגען

 פארבעסערונגען שעוזנסטע און גרעםטע
 לעיס, דער םאר געװארען געםאכט זײנען

 באצוי־ װירקציך אוים איצט זעחט ותאכע
בערענד.
 חויז ױניטי מעחגע די םען זעהט אוז

 װי^ס באקװעם^יכקײטעז איחרע אצע םיט
 פון םיטנ^ידער די אז װינעען, באויז זיר
 איהר םיט זיו זא^עז אינטערנעמאנאצ דער

באנוצען. סענען םעחר װאס
 ױניטי פון האםיטע םארװאיצטונגס די

 איצ־ די באטראכט אין גענוםען האט הויז
 פריהער״ די חאם און צײם געדריקטע טיגע
 נע־ נידעריגער נאך ירײזען נידעריגע דיגע

םיט־ די אז האםעז, װיצעז םיר און םאכט

 וואס אינכתרנעמאנא^ דער םון ג^ידער
 אויט־ וחנלען כתגאיכקיים, די גאר האבען
 פארברעגנען צו געצעגעגהייט די טצען
 מעה־ װאונדער^יך דעם p» וואקאציע זײער
 וואו ױגיאן, זיתר טון ®צאץ זוםמר נעם
 פארגעםען וױיצע 8 אויף כאםש קען כמן

 ארבײםס־ דער װזעען קריזים, דעם וחגגען
 עצעכםע אגדערע צע8 װעגעז זוזן אאזיגקײם

צייט. איצםיגער דער םון זאכען

ל ר ®אר &1הי ע  קאםוניםםימזג די ד
ם ר ע רי א אן פ קע־ ברעכער ױניאן ױני

באריהםען, זיך נען
 צוברעכען צו אײנגעגעבען זיך האט זײ ?8

 ברענגען צו איהד איז ױניאז פאריערם די
 האבען זײ יא, צאגע. קריםימער א אין
 שילעכטע איצםינע די אויםגעטיחרט. עס

 ארבייטסיצאזיגקײט די הריזים, *an צייט,
^ם חאט  האםױ די פון המגד די אין גע«י

 pn זײ זא* עס אז צומטערער, ניסטימע
 פארניכםענדע זײער דורכצוםיהרען אייכפתר
 םאי באװעגונג ארבײטער די אבער ארבײג^

 זאא ױניאן פאריערס די אז דעדצאתן, ניט
 אצע עקזיםטירען. אויםחערעז און פאצען

 די ווערעז געםאכט םוזען אנעםרעגגוגגען
 גוםער 8 און ראטעווען צו ױניאז פאריערם

נעווארען. געטאכט עוין אויך ^יז אנפאנג
 <מען8א#געה איז װאס קאנםערענץ די

 אינ־ דער םון נזגבײדע דער p* גע\וארעז
 אג־ האבעז עס װעצכער אין טערנעעאנאצ

 ®ארמײדענע פון םארםחנכתר נענוטען טיי^
 איז באותגוגג ארבײטער דער פון םייאען
 צװעס. דעם םאר אנפאגנ גוםער א נעװען

 ?8 דובינסקי, •רעזידענט םון א«י^ דער
 װע־ נעםאכט זאיצעז אנמםחננגונגען צע8

 אין ױניאן םאריערס די חע^פען צו רען
 די אז פארשפרעכען, pn און נויט איתר

 איז װאס אץ8 טאז װעט איגטערנעמאגא^
 פאריערס די העאםען צו כחות איחרע אץ

 געהוײ האט ױניאן, זײער אויפבויען צודיס
 חנר פון םיהרער די בײ םום דעם בען

 פאר^םארקט איז עס אזן ױניאן, פאריערם
 ױגיאן פאריער די אז האםנונג, די געוואחנן

 אײנ־ און מםארק װערען אטאיצ וױדער װעט
געװען. אםא^ איז זי װי פ^וםרייך,
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איז עם
is םעלח תייז גיט

אייסױמר תר «ײן יבינםקי
 iim איז קוהדידאײ ׳

 P* «םויימן ,־וױיצpram מוחנחצם «ון
 נתר אםאצ ipp op•fjmn נים מגנ«ר

lmnwrrm i, ותן nr 18־«י זיינעז 
 אימר וועו־ם ipo און nwnm# מיך
 נ׳ד נים אבער תיז דטס טטמוזצם■ זײ

 ברוחנר פון ם*<ל an אין irum יאגם
 יו־ naoru די תאמז <מן «ר רובינםפי.

 ח*ח? ׳•יינמטיטינןר pn םים פריחעחיים
 אינטפרנע׳פאנאצ. *an פח פחמידזנגם פאר
if נים אײג׳יםיםיג נעזוארען נעוועחקם אח 

 תטנדי־ איינזױטנר yn מזתן אח «ר מײ<
jam ו« ג*ר> *w ,nrarattn ifayur

ו ו וי n ת e o n פאנדידט>■ j

nr מווימ נים מ*<ם P״Davcr̂ Kxp r
«צ־ »n *mb אינטעת׳מאנאצ, דער פאר
an* ױניאז, איינמ»טמוחנםזנר Dtfn am 
ף o זי  p y?^ דער פאד נערעבענט jjttt 
y ן« n ־בייםער *ידײמד* s u m o אין 

n אםןןדיסא,  m׳ «p איחחנ tvrrn
מיז תאבען  וייז זא< וואס םעמחנז, pot ג
 םירער. איר זײן w *urn■ און פײאיג

m i .אז ווייםיח *p דער ? טו מן מונו ט  *י
מן n« פאחאן זיי m r a  ju*ra ־  מג
 •*ומאיד tiw-Bu יוניאנם puru8 impi מינן,

ם in*• ־ ט *ױ ,”« סי ײמן זײ מוי׳יי -m ז
 «ר ככוד סים װאצם׳מ װאם jrOsm ראז

* m m  asm דעם en תזייתנט פון• 
 דו־ בתחנר -, דאינםפרנמאנאצ. מר ;׳«ן

penחורימנד איז ׳ otm n נעװארען 
 אייניינער, חס־ מנותז rm ־or מײצ ינים

,out an פאר פאםעגד מותז איז וואס
:piipdkb m i iif 'iw  n a - t m v t m

tnt tm n«w ר דאר נמוחנן ער מנ  וי
 ׳ייח צומרידענרױים.מחי זיין tm ;f,HM ׳

norv:* ,חנרסים jr>n aunt ד עפ האבען*
I k b B k A  B M ^ b b b b b  ■b i b B A  B & . B P B B B 4nmi ̂ןלסען װאסו די, יוימ pti 

jnjjfDHi f געקעגמ t ר מןגדידאגמז•®
t •־* ,  •» I ff  ■' 
x | י»ײ ״ 

B  aBBB M B B a u k B k U B B  CkBBBUIBBBB ר וז^ס זמזעקוםיװע, נעמנרו»< מ  i n  *
א חסיותהלען נערוודסס 7 ipD ד^ס oyn 

ו ^ז ת מ־ נימ »ין ׳מנ
חגם מגפינעז  xt דוומ די®

i*irB9i, s ייינ־ n e m w i t ■ ^
aklB B  B  b BBB ■BMBBBkBAB B* B.B.   a a a .  - — a a — - .— - וחד אױןי •מגכער אויך^דק  ?fr ow n  
n« אייגימע tmrp זיר v f i * t * y o  

ן זײ ו איהם «  n  ,im r*  im p m» m
יז«

חאט ססנדימם  o n  .dm יסעדס פױגסורכי
U L  jCL BJH> J L b  B luiB liB . 4 , ^ ^ ^ a a  a. a .  —. a  III■■ Bl 0 ll a a- ja-a—. _ a a  ,a  ■a. — סלע זדכעז. געדסרסם גים איימנגםמך,. -  pro 

ר ס ח ח װי איז מ  t» «0001093 האבמז
|B B B BB B ^B B B ^ Jk^Bua a BMaB|aBaaa B ̂^Bb׳  bbb  ̂ BB,אויוי תסנויסױן סעץ דזכינםמי^ דייוױד
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*יים ל«גמדן' א פאר איז  *or וחנן דיפ״  
,r jp , פאהסיעעד  f t מײימ ייר  * im p

אין זונם איגםיװז׳מאנא^ חנר פון דעגט  
a s m  y n ױז5ב   am n y t איז pm p
B B  B |B  B B■ B BB BB^B M M fM k  BB̂ Bdp |Fn און JaJPrTyi■ ^און מרהרעס

 » 1« פראנע די נעווארען נ׳מסע^ם איו
 םײ אין lavjtnuyp דער אויו• •רעזידןנם
 ואנען, ipo ipp נעותן, op איז צאועצסיא

 »־up>rr די פון םייטננ איעזמזיםיג? די
jpo, דעם ם»רנ?םען רארוי תבינספי »ז 

 לם.8נ?װ ניס *בער האס דובינםקי פצאץ.
or* האט t *uropor״ipipoup pj .ר^ערט? 

 PU'D*o prompt| וי יב5צוי חאנ^ *or אין
 נצו:?םען8 אפנצזאגט זיך אנפאגנס אױך

 נ׳סוארצן נאנױנירם איז ער ipii אסג^ םpד
 -ptpp נ?נ?ראל *on םון סיסיננ דעם אױזי

.4פוטױח
op צו נויטינ ניט איז k iposc ,כצל

 נע־ דארוי ױניאו 8 םון פר?זיד?גם 8 <8
 אוגטער *בער אײנמטיםינ, װערען וועהלם

 ■ר?זי- נייער ד?ר װאס אוםיפטמגדעו. די
tu n נע־ תאס אינםערגמאנאל וער פון 

 נעורעז op איז ווערען, נעתחלט דארפם
 ל8< װאהל די אז ,װינמענסוו?רם, ה?כסם

 בלויז ניס «ז און אײנמטיםינע אן ױין
 ביי איינטםיםינ? |8 זײן װאזזל די זאל
 ל8י זי ז8 נאר jm’Oipptpp נענעואל חס־

 גרוי־ דער בײ אפסצאננ 8t8 נעפינען אזיר
 חס־ םיז םם8םיםנציחס־מ בריימס־ םער,

 גזד איז רובינםסי אח אינגמס־נײאנאצ.
 ראזי:? די האם ײאס ,t*npa ךי ווען

.IPinipi ojppp: א״נ׳פטיםינ?יימ
 ־88י׳i 8״p ipopj נים יא וױצזז םיר

 ם?הינס״םען דובינס?י'ס ברודער פון *וגנ
 אם׳טר װאצם דאם סעצװ^ זײנ? םון און

 וואצם ,דובינם? בדודער ומן טיםי^ מווען
 איצ• זיין צו געוואר?! דןרתויבען פצו*ים

 ניט אבער איז דאם םט.8 תויכען סינען
 ד?ר- ניט איז דובינספי ברודער פאצ. חס־

מן  דורך םם8 חויכען זיין *ו tpiipun הוי
פ 8 ט זיך האם *ur נאר צ,8» נ י ד ו ן ו '  

אײנ?ר איז *or .rnupoior איחם *ו
 צו דערדינם זיך חאס װאס ,jprpn די פון

8 u nפון סם t8 ?ער נדיר.8ם8אויב?ר־ 
 דער איז רי?ר?8? זייז ננ?ן8פ8ע8 חאט

 איב?רנ?בע- און ם?טיג?ר 8 אצס ױניאז
 dp און צאסאצ. pn פון םיםגציד נער
 דובינםקי ברודער פון נאםור דער אין איז
 צאזען *ו און איז, *or װאו םצםינ, pn «ו

 האט np «ז און ?קזיסםירט np אז םיחצמז.
 «ר דאס ׳פוין חאט עו זאנ?ן, »ז וואם

 געווען ױגנ נץ8נ נאך איו *or װ?ן ווימן,
 פון םיטנציד א געװאואן איז ip װען און

 pn צארז. חײם־מםאדט pn אין .בונד״
 נעפיתרט איהם חאס ,בונד״ אין ם?םינסיים

 אין ipopkcr און polio צארימער *an *ו
 נים זיך ipp דוניגספי ברוחס* און סיכיר.

 נער?כםינ?ײם צאריע? די או באהצאנען,
 םאן. גארנימם פאר נא׳פםראםט איחם האם
 1נ?פום? איז ועבינספי ברוחנר ipw און
1נג?טצאס?8 זיר חאם און Kpnpoa אין

jB  BB BBBBB B BB B kB kkB  k ftaaB  Ba BBBBBB Bb BBB B B B  B BB■ ■ , .  םעדע־ םסציסליסםיסער איריסער דער אן
 זײז םים חורםעז *וץ־ ר9 האם ראציזג

 און פעחעקייטעז זײנע סים - םעםימיינ^
 פאר־ גיך גסגץ איבארגמבאנחיעז pn םים

מו •צאץ א מםען  ער װען ארן סז* אוי
 ױניאך צו אדיבארנעגאנגעז ססעטער איז

אנםײיל *ננעםאמעז חאס אזן םזנםיגקייט

 יצ^קאא זײן םון םימינגען די אין נעמען
 אגגע־ בא^ד זיך דארטעז אויך ער האט

 ביסיצאכ־ אזוי איז פיה^עז. אאזען פאגגען
 אויסנעװאסםען רײהען די פון ער איז וױיז
 האט ער ױניאן. דער םון םיהרער א «אם
 ^ענ־ דעם םון אננעםאנגען צאסאא זײן אין

 ?*טוםע איז און אסט געוועד^טען סטען
 דעם צו דארכתז חגרגעגאננען סטופע םאר

 חנר גמװארען איז ער אםט. חעכססען
 .10 ^אקאיל פון םיהחנר דער פארװא^טער,

 נע־ סטופענוױיז אױך ער איז אזוי און
 איז ער אינטערנעשאנאא. דער אין סםיגעז

 םעק־ נאכדעם וױים־פחנזידענט, געװאחנן
ירעזידענם. צוילעצם און רעםער־םרעזסורער

 דױ ברודער םון קאריערע דאזיגע די
 באװעגונג ארבײטער דער אין בינםקי
 אז באוױיזט, עס אאײן. זיך פאר חנדט
 זײז איז טעםיגקײט זײז פעחיגסײטען, זײנע

 אפגעשאצט אוםעטום איז איבערגעבענהײם
 און געווארען. אנערקענט איז געווארעז

 רע• העכםטע דובינסקי׳ס ברודער איז דאס
 ער אםעסטאט. בעסםער אוץ קאסענדאציע

 בא־ פיד«רערמאםט םון אטעסטאם זײן האט
םאאק. םון דירעסם קוםעז

 אז ׳ניט םוד סײן קײנעם םאר איז עם
 צײט צעצםע די חאם ױניאן אונתר אין

 האט דאס און חארסאניע םואע נעםעהיצם
 דער םון ארנײט די געסםערט אפט גאגץ

 דער איצט אבער עקזיסטירט עם מניאן.
 װאזזיל דער םיט אז א^עכתן, בײ אײנדרוק

 װעט פרעזידעגט םאר דובינססי ברודער פון
 סך א ווערען געשאםעז ױניאן דעד אין

 םען קאאפעראציע. און הארםאניע םעחר
 נע־ סוין עס איז םאקטיע אז זאנען, קען

געוואחגן. סאפעז
 גרויסע די האם דובינםקי ברודער

 וואס האבען, .דארזי פיחרער א װאם כמאה,
 דער אין ^וזאמעז ארבײטעז אםיאו <ןען ער

 םאר זײ סאכעז און געגנער םיט ױניאז
 םענשעז צוציהען קען ער םוײינד. זייגע

 אר־ זאאעז וײ אז זײ, אויוי וױרקמן און
 דורכ־ סען ער איהם. םיט צוזאמען בײטען
 זיך באםיחם ער און םענמעז םיט סוםעז

 גאר איז *ם וױיט וױ זײ םיט דורכצוקוכתן
 צו אזינ אז בלױז ניט האם ער םמגאיך.

 אויך נאר פארסטעח(, צו קאפ א און זעהן
 דעריבער האט ער און פיהאען צו הארץ א

 איבער- אויך נאר פארעהרער, בלויז ניט
פריינד. געבענע

 ױניאן דער אין באשאגם איז דוכינסקי
 אבער עס. איז עד און סעסםער א פאר

 צװיסען גרעגעץ דעם 5םא אצע וױיס ער
 אויפ־־ זייז םײנחפאפט. און געעעדסאםט

 צו איבערגעבעגהײט זײן און ריכםינסײם
 געעאםעץ איהם דעריבער האם ױניאן דער

געגנער. זײנע צװימען אפיא פארעחרער
דובינ• בדודער אז זיכער, זײנעז םיר

 אםט זײז איז ערפאאגוײיד זײז וועם םקי
 סא־ צו אײננעבען זיר וועם איהם אז און
 קאאפזד און הארםאניע םעהר װאס םען

r t w ױניאן דער פון אויבײם דער אין 
 זיג פון פיחרעז איחר װעט ער אז און
ג צו זי

, ײ ל ו ש ז 5ט י י1932 ד

דער װפגען נאארד עקזעקוטץו חשענעראל פון ערקלעחנג
פרעזידפנט m חנינסקי נר. פװ ערוופהלונג

 באארד, עהזעקוסיװ דזשענעראא דער פון זיצונג ספעציעאע די
 אױפ׳ן פרמזירענט א ערװעהאעז צו צואמענגעקומען זיך איז וועאכע
 גע־ זיך האט שאעזיגגער, פרעזידענט םארשטארבענעם םון פאאץ

 דעי אז געװען, קאאר אאעמען בײ איז עס טעג. דרײ צויגען
 :אכ־ :אטיראיכער דער און אםם דעם םאר קאנדידאט פאסיגסטער

דובינסהי. סעקרעטער דזשענעראצ איז עאעזיננער םיז םאאנער

 אםם דעם אויף פערזאן א װעגען געװען באויז איז פראגע די
 אזױ םיט האט דובינססי װעאכען טרעזשורער, סעקרעטערי םון
 אענגערער א נאך־ יאהר. דדײ אעצטע די באקיצײדט ערםאאג םייצ

 בא^אםען איז עסזעסוטױוע דזשענעראל דער םון באראטונג
 נאכ׳ן ביז םעקרעטער א םון ערװעהלונג די אפצולעגען געװארען

 האם באאדד עסזעסוטױו דזשעגעראל די סטרײה. קלאוסםאכער
:ערסלערונג פאלנעגדע די ארויםגעגעבען דעם װעגעז

טי• םפעשעל דער
 דזשענע־ חגר םון טי;ג
 בארד, עתזעסוםיװ ראל

 צוזא־ ןיר איו װעלכער
 ערוועה־ צו סזגנגעקוםען

 םון ײפזידענט א אעז
 אינםערנעסאגאל, דער
 בא־ אײגמטיםיג האט

 דיױויד אז שלאםען,
 בידאיצ־ דער דוביגסקי,

 סעסרעםער־סרע־ טיגער
 דער זײן *אל זשורער,

 דעם <ײז גאכפאלגער
 פרעזײ שארעטארבענעם

rסלע־ בענדזסאםיז נם 
זינגער.

 םון ערוועהלוגג די
 אלס דוגינסקי ברודעד

 דער םון פרעזידעגט
 לאזט איגםערנעשאגאל

 םון אטט דעם לעדיג
 םעסרעםער. דזשענעראל

 באארד דזמעגעראל די
 דיכמױ גריגדליך האט
 באמפראכען אוז טירט
 האט און פונסם דעם

 אפצולעגען באשלאסעז
 א םון ערוועהלונג די

 סעקרעםער דזשענעראל
 די װי דעם נאך ביז

 דער איז לאגע שװערע
 אינ־ קלאוס יארקער נױ

 געסע־ וועם דוסטריע
װערען. טעלט

גע־• האם באארד די
דעם אין אז םיהלט,

חבינםכןי דיװױד
$וואר. אגװיזר \ab *דגדוידפוסי \־ײ־(ז\יװצגזלסי<ןר אױ*<ן\־ו<̂ז

 םוז םאםעגם איצםינען
 ענערגיע ברעתעל יעדע

 בא־ אנסםרענגונג און
 םא־ אויח ווערען טצם

 כח\ת אלע ביליזירצן
 תוםענדען דעם פאר

 דער איץ קאמי גרויםען
 אין קלאוק־׳אינדוסםריע

 צוליב איז יארת״ גױ
 גײ־זןר־ דער איז דעם

 סחנזידעבם, וועהלסמר
 מד תבינםקי. ברודאר
 אגצר־ נעװאריז בעםען

 אסס דזנם אויך תאלסען
 םעק־ חסענעראל םון

 וואס אסם אן רעםער,
 וױדדמ *זוי האס ־ער
 בא־ וואונדערבאר און

 םאדלױז* אין תליידם
 און צוױי לעצכמ די םון

 צייכג יאהר האלב א
 עק־ דזסענעראל די

 גוצס נאארד זעקוסיװ
 גז^מבעגהיים די אויס

 אונזער פארזימרען צו
 סרעזי־ ניי־זגרוועהלכתז

 ורעלעז םיר אז דעגם,
 האר־ וײ בעבאן איהם

n ציגםםע w קא־ און 
 װען איצם, אפעדאציזג

 איבערגעגוכאנז האט ער
n פון םיהרערסאפם 

 איגםעדנזךפא־ אונזער
 שםעהט וחנלכע נאל,
 פאר פנים אל פגים

 וױכםימנ ע כ ל ע ז א
קאםםען.
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 נעהא^טען וײנעז ova dpipi «^ע שון
tc v w u n jn  T n .^ if r W W* יזאנ־ 

tijram זיי־ «ם און — «ױ**חמ*יא ׳איז 
נוטע סך » מווארז נעהאלםעז יארט׳וז »ז

■ן   £ * I ״י״י..... * • • • ן •** I ן ״* ■ • •׳> ^  נעםזד אלע וױ בעסער פדר איז —־־ חנחנס
זז r ׳*צזנזינמד׳ם מײסרען י a n סחי צום 

a ■ון־ r t |Ptpn p b v ip t t p i אםיםערס 
jmvbpi אינהאצס איתר צזציב ניס און 

pv אראםאריעען איחר צוצינ נים מוױס 
 נים אצמםײז 1■ןי איז מצעזינמר מבוי.
תז pn אין ח*ם *or הנם ,tvdvtv pn< מו

 װאם םעהר, שיצ ppvo און רעדע. גער׳ם
 איז װאם םענעען, א pd געסוםען איז זי

 נע־ ה^ט און יןעטםער א נעווען ט*צ אצע
 וחנן יוערטער, ביםערע זאנעךהארכע, קענט

נעדארםם. dp זזאט ער
 האב איר װארום נים וױים איך און

 זיך רעדע טאעזיננער׳ם י?נע הערצנדינ
טויט. ווענען גארטראכם פצוציס
 ׳צווער נעוועז ניט נאר אםת, ,pv עם

 םעז ווזןן םױט, װענען םאן צו םראכס ו
חנם קאנוחגנ*אן nrf אויוי מנזצחז האט

Tטז iprarp iPDtntr אויסנצראוטען, נעצוואור חאם וואם עטוןאט נעהאם רעדצן f  I
m צו איחם jram. םיר tn מ־ חנדצ די 

tPtw |p*pb םאן. אינםיםען איהר צוציב 
tar געזועו איז ( r a n  t»  ra n צו 
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 צזם vipo איח י)4 ת»ט
 זוענ ראר^ ipo שאםם^-

rt ן מ י «ם  «רייגד 4.
 ח dp פדיינד. טונאים
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 פון װי
טז טיצ, ניט
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 נראד איך חאב װארום אכ#ו געדכג^ כע

 איך װען דעם# וועגעז נייל אזוי נעםראכט
חנדמונםער זיין צו צזנעחזגדט דך חאב

%4 A —*■ * ** F ^ * * 4 *י ^ 4 4 4 4!■■ 4 4 4 M  טי*י דעד געוחגז ד^ס איז אגדצר ץ רזגדע
W0* אין יזאט .toe םענטציכער
r » רעדט ט*ז אזא אין נעסילוננען. a n, 

און וועאט דער םיט זיך נעזענענט עו ווען

 און טעטינשײט פון גאגצצן איז זיך הען
 עם ם5װא םארטינען, אלעם אויוי עבען5

אניז, צו נענוג נעווען  זײן צוציב אז ־ ז
 בציינצז נים ווייטער ער , tpp ש־אנקחייט

 אינטערנעטאנאצ. דער םוז םיהרער רער
 נעטראכט ניט נאר אבער האם שצעזיננער

 ווענען םעטינסיים. פון זיך צוריהצוציהצן
 איהם ביי האט םארטינען אצעם אויף צעבען
 ער וױיצ זיין, נצפענט ניט ױיד הײן אפיצו
 און װאט. אויןז נעהאט ניט ■שוט האט
 דער אין אםט זײז איז טעםיו^ זיין אויב

 אוםשטענדעז די אונטער אינםערנעשאנאצ
 איז dp איהם. םאר בעםםע דאם נעווצן

 האט װאם םעטינקייט, א נעװען נאר ניט
 אויר איהם האט עם נאר באםרידינט, איהם

 אם־ ייר םענציכסייט בעםערע ׳א געגעבען
 זיין םארמסערען צו און אוצומהען טצר

י מזוגד.
 אין נעםרענט מצעזיננער׳ז חאב אין

 ווארום סאנווענשאן, דער בײ םיצאדעצפיא
 די זייז צו אן פיצ אזוי ײד שטרצננם ער

 דער םון פארזיצעגדער דער ציים נאנצע
tipranuyp. םיצאדעלםיא אין האט ער 

 םאר־ pn ו*ענען נערעדם סך א טיר םים
»נמ «מן 6ג«נ  יצענצר זײנע װענען און צ

ר אין נע־ איהם האג איו צופונםט. מ
 ער אפםיםיםטיע ווי מטראכם pa חערט תאך■ אי< םראנעז ניט חאס קײז םעהר וױצ
םון ציימ נאנצע די בםעם איז «ד אח. ).pbdpp נים םעהר וױצ און צען

המכע־ א אונטער נעוועז סאטתנשאן יינר אין נעסאצט וחס־ט dp װי נעדענפ איך
mm Bin

« םיר) אי
 W( פרידען״ און .פרינ ן
טויטציך *an טאצםטאי י1נרא »ן

» «*ג וױ אח אנח־עי אפיציר ®ארוואונדעםער אדעטס. ױ אק IP^n צוױיסימ ד
4 4 4  ! ■ 4 4 4 4  IM fthi # אױט ועחט אא-  zx

UUl • • taB^P j* 'OF*,
^ ג ם חנ ױיגג ש מס.!  ו
ווי אדוים,

o צינם r a n
שסיקצצ א

MW גצייך
אויפ־ t» נאו איהם פאננט םעז

___________ . _ . ־»•״#. ײיי%1 * מן. י * * דיי
איי’ <ם און d* י in m

ipb ipp ip ra n אם
iM ran י py> ipiph י

«jpjp ספריב pn א דאס 
« tjp, ח p וױ א פוז* 

מצ! יצו4א ^י «ו זיי אוי
f  r j t  w m *‘״Pיייי- ״

4׳ 4 4 4 4 4 4 4 4 *4^4 |4 &J4 םארדעז it איז חאמז

 ®אר <צעמז
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 מרט. *or םענשציך וזאחױנ און *־ידציד
 V9PD א װי װייזען נעװאצט חאט םאצסטאי

or tpn D in* צו אױן• הצרם tprare 
tPrmp ipjpw ?םענשציך וױ איז 1צעב 

 שצעזיננצר אבער דעםאצם. ram ער
 ער־ ווענען םראכםעז אויםגצהצרם ניט חאט

 װאם נענצנםייצ. אין צעבען. דישען
 און *van אצץ נעווארען אח *or סראנקער

צצבען. ותגעז נעםראכט צר חאט שטארקזס־
 ויאכען ?טציכע די אין האמ שצעזיננער

נ?ר?דם םך א םיר םים םוים ויין פאו
איז dp ■צע״א*. צוקיגפטינ? pm ווענ?ז זיי «ו םצן

an* נעשפי־ אפט תאט און םעספעראםור 
jpj בא• םאנערע זײנע אויויי נצונג םיס 
jpp באקאנטע די נערויםעצם זיך חאם 

 אוינען זײנע און שוױנדזיכטינע פון פארנ
 םיבער־ א געהאט שטענדינ נםצם האב?ן
 op אז נעזאנם, איהם חאנ איך נצאנץ.
 בעםער, םך א נעוועז איהם ry^9 מאצם

 איידער בעם, אין נעצענעז עיי^ואצם ײ׳מ
 קאנווענשאז. דער םון זיצוגנעז פיזןר?ן*־די

pעם אז נשענטפערם, אבער םיר חאט ר 
 די סיהרען צו םארנענינען אימם פארשאפם

 נרויםע א דערפון חאט ער tv און זיצימצן
באמרידיג̂ז

aw npJr* נצהאט ציב האם pn •םע 
ער אינםערנעשאנאצ. דצר אין םינפייט

3
y

' i  /

t*n־fp נאםעז־ דצם אין jut ציבצ pv אויןי װאשיעםאן אין גזסוצן an* האם פאר־ op םארשי נײ םיר'isivtoi pun- 
n rirn r— םיז r a n צי tvranuvb ipb pm r a n זיצוננ an ns* נ?נעראצ ^f n 

 םיר צו איז שצזנזיננער ותן jmntppt טצזזסח *mb כאגייסםצחח |pom די דארי
| ipbwp די at jpo םוז »  Iran א p n םיר האם און צונ?סוםען אותנד W 

r m n ^םצנשהייג ipjpa ורסײד־יממ• r a n אז ip םיר םים זיך וױצ bp tPim*
l יט a  *an איז אב«* איז bp .tPDvnm װאס פריי־ םנמײיד? תו^נםינתייט׳ םזמשציכצ

באראטוננ, פײן נים נ?ווזז װירקצימײם איז op אבצר װ. אז. א. pnajn חיי̂כ
tpw ipb tv r a n  v mr די tpran נאר etm זיך tprvtn po tPTnavnv.

M — ■>»£ * .*  *■ ^ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 « ^  4 m̂ L   *.*-.* ^  4 . 4  *■ * a, *— . ^ 4 * ____M vy^ 4̂ ,4 JL4ytf ■4 4 * 1 4  4 ,4  t  » ■I 1  ^  4 * ומממז ®אר מוו^לט איהם זיך האט עס אײ געחן זןנלעז די אז באומנען, מיכםאד
_ m ר _  דדיקם איחם װאם אלץ ארזיסרײדען איו עס חנס צוױימען בײם איינער באדמנײמן

 דעם םאר אויםנעקליבען םיך ח^ט ער און חאלז אויגדן םאמז זיך אייחגר^ גאדנעק
u n r .?prtp* ן וױים ותנינםםצנם» or ra t*  pn* םיר ײאט *omrJpTP Bran 

אנצוגעגמז ניט בוףאצאטעז האמ ער װארום «ו צימר חאבעז מענמעז אז עדעאהרדגג״ • arai w יקף«#ן ו ייי#• • w wmm • ,w• אי ■ •w • י • T אי י *r■9 ״ ^
*4 4*M | 4 ■4 ^ * 4 4 *** * * 4  ■*4 * 4 4 * 4 Mwm 4ן ■ ^4 4 A ^ 4  4 M te * 4 y l^ * זיינע ■דעזידעננס און אםט רעם ודיטער אגדערע רי איינע מלעכםס ױידצן

T^'yjv' * ^ ־ 9 * < 'י '1 י « * ־ ׳*•* *» י \ ׳ . '

joov •p m אזי^ אפיכו םייסטענס ipivovb, װאס p~ סיר חאם «*n ,ipaptpi 
pd$nv םיט nnpo n r  ipb jpoptt •אנתחס נ*ן אחס רי סופךמני  tp• װאם די װי נז

 נזד ניט איז bp אפיציצצ.- proptp; האט באציהוננ?ן. פתיט־ציכ? אח- װאגימס־
'pv אט uranpi* וי םיר צו וזאם» ipn בצויז v פרא׳טג nwvnp p t״js תז ו

ptvor די רםצציאס PBtmnrt נ?םראכט װאצם שצזןזיננצר שצצזיד iptptt צוריסצי־

 דאזינצ די נעזאנם. םאצ pnrvun ו!ייט׳מ
 םים פוצ נעװען איז װאס םעםינהײט,

 *pt איז אויפר?נוננ, בים און אונרותיגפיים
ipbpo |pit צו צונצפאטט אצץ וױ pn 
 bp האט ontpt pv נאטור. אונרוחינזס•

 נרוי־ די באפרידינוננ םף v tPrapt איהס
jupranv PB^ אןן כבוד דזר Bppupn 

ױניאן. דער איז נצהראנ?ן חאט *or װאס
tn  bp נים מ*יב?ר jpttpt בצויז v 
po ptno ,שצ?ר האט װאם טואנפהײט 

 אויםצױ נעדאנפ אויפ׳ן נ?בראכט !,זינמס־
pn |p ra אין םיחרערשאםם an* .ױניאן 

tptan tpm  bp איהם בײ ptrrnenvD 
tPtvovo pnruv. נאנץ זײ םון טאנבצ 

 נ?װאונ- אפיצו זיך האב איך אינטינמג
 ?ײנ־ ז״נען גדר וױיצ דעם, iptptt ד*רם
באםריינרעט. אינטים נעװען ניט םאצ

שריי־ צו בדצה נים דא האב איד אב?ר

, ײ ל ו ש ז 7 פ י י|np־׳np־־״*n-^±י•*1932 ד

 כאראק־ קײן ניט אויך אוז גצשיכמע בען
 האב איך שצ?זיננער'ן. פון טעריםטי?

 IPtt נראד אז דערצעהצען, נ?װאצם בצויז
 נא־ אם איהם צו ipttpt איז טויט רפר

 ות־ גאנץ איהם iptptt ip האט ה?נטםט?ן
 פצ?נ?ר, זײנ? אצצ װארים נ?םראכם. נינ

 s^rn\ iPtptt און נ?םאכט האם ?ר ײאם
ip נ?םא- האב?ן נ?ר*דט, םיר טיט האם 

 דודכצו־ זײ 'אהרען ביםעצ רעכם א חזרם
פיהרען.
 שװינדזיכ־ כדיםטע די אז זאנט, םען

 םוף, צום iPDjnpt ipatp זײ |pn טיגע,
 םראכםען און *■טיםיםטיש זעחר ווערען

 אויב ניט, וױיס איר טויט. iptptt נים
ip אויך איז ראם i  ipttpt שצ?־ כײ פאצ 

 אין זיך האט איוזם ביי אר?ר זינגזס־׳ן,
 ip אז נצוינ?], א אנםװיסעצם אצנעםײן

ipp און ?נערניע אײנג?בארענ?ר זײן םיט 
 האט אפשר נײסוגמן. װיצ?גם־הר»םט.אצץ

ip אט איהם בײ זיך i !?אנטװי־ גצויב 
 צוױי iPDtpprn האט ip װי נאכדעם פעצט

ip נאך איינע קראנקהייםען נעפעהרצינז i 
 און תראנ?הײט האטשפינם — רpרpאנד

 האט ipo װאם האצז, איז טונ?רקוצ»זים
 זײ םיז זיך װעם ער אז ג?נצויבט, :יט

ארויםראטצװ?!.
ױי^ איך  נצציט?ז האט ip iptt אז ו

ip םון i איז ?ראנסהיים האםשפינס ip 
 פאן- 1נא אפםינױסםיש, נים 1נא נ?ווען
dipp נידצמ?שצאג?ן. נאנץ dp נע־ איז 

 האם ip iptt םאם?נם, 1טראנישע א װצן
 -1אונט? הויז ױגיםי אין זײ?נדײנ דעםאצם

 סצאויד n צו ווי1ייפ־1סט dpi נ?שריב?ן
 נ?װײכט1ע1פאנאג זיך האט עי .1םאכ?

 tPipiD פון DpnenvD שטיס» א םים און
 יinpt 1 צו 1צצב?1צ1 אין־ װעצ :נעזאנט

 אויםנ?בוים? p’yip ױניאן ?צאוהםאכער
ip אז נ?נצויבט, װ?נינ מםאצם האט ip 

 op חאט ip אבצו■ רערצעב?ז, dp װ?ם
 ביײ אויך האם ip 1נא דז־צעבט, 1נא ניט

אנסהײמ.1ס זיין נעחוםזנן
 *Vttpt D>«nptD’tv איז ip ווען 1נא

ip i pd pn האטשפינס 1?ציכ1נ?ם?ה 
nptvip״D האם ip א באהוםעז *pt r n 

 ?וצאזים1טובע — D״nptvip ציכע1ם?ה
 נ?ציםעז פיצ inpt האם ip האצז. אין

p tip i, װאס ip האט ptvip ip i *pn* 
מז pv כםעט הייט אנ  זײן ?ן1(א1פא ג

 ?ראנקהיים י1 אויך איז ip ipp* .one׳
 איהס בײ יואס װאונמה פײז בײנ?פום?ן.

 ip אז נצויבצז, א אנםװית?צם ןיך האט
jpp נובו־ אצץ pn. און dp פאר■ איז 

 אזױ נ?פיהצם זיך תאט ip װאס ציר1שםענ
 אזוי tpttpt איז ip tptt, מוים po וױיט

איהס. צו נאהענט
r ,  *° • *

צעבעדיגע. די צו טױטע די םון און
דיי־ ברודער •רעזידענט, נייער אונזער

 םיינעם באםעםםיגט האם דובעםסי, װיד
 ױניאן טרייד אידימע די אז גלל, אאטען 1«

 ניט 5זא זי װיםי^ אםצריקע, איז באװעגונג
 אםעריסא־ איז זי אז אנ׳יטעא, תזם םאכעז
םיז םירער אירע אלץ נאד נעמט יניזירט

 איצץ נ^ך איז עס חדר. יסטישעז5סאציאי
 האחד װאס באוועגזמ סאציאציםטישע די

 יױ טרייד אידישע די םאר םירער װעט
אמעריקע. אין ניאגם

 האם דובינסהי ברודער אז װײם, איך
 צום געםיילעז װאריסע גאנץ הײנט גאך

 ערש־ די געגעבען אים האם װאס *בונד״,
װאלט איך םאציאיציסםישע טע

 דױ בדודער אז װײס, איך םער: זאגען
 זיײ װעגען• זיך נוארםראכם ער װעז בינססי,

 דאנתבאר־ א ער םי^ם יארעז, אינגעדע נע
 פי־ עס דארף ער און ״בוגד״* צום קײם
 נים וועז אז םעגיליך, גאנץ איז מס לע\.
 ניט דוביגסקי הײנט װאיצם ״בונד״ דער

 אנגע־ דער פון פרעזידענם דער געװען
 אםעריקע. אין ױניאן אידישער זעענםטער

ד/ דער געוועז איז עס בונ  האט װאם ״
 חגר אין קאריעחנ זײן צו צוגעגרײם אים

 גע־ אים האם װאס און באװענונג ארבײטער
 זאל ער וחגלכער אויו* באדען, א :עבעז
באוהגגוננ* ארבײטער דער איז שםייז קענעז

 ״בונד״ דעם נים דא םײן איך און
 איז נימ אונמערשיד סײז איז עס איצײן.

 האט איינער חדר סאציאליסטי^זען וועיצמנן
 םאציא- זייער האבען אנדערע געלעחגנם.

 רוסײ חגר אין באקוםען ערציאונג יסטישע
 פויאישער דער איז מאנכע ״איסקרא/ שער

 עםמוײי־ דער אין פארטײ, סאציאיציםטישער
 אין אדער אונגארישער דער איז כישער,

 דאס נים איז עיקר דער אםעריסאנער. דער
 םא־ דער נאד שפראך־, די אדער אאנד

ציא׳ציזם.
 רעקארד תגם נאכזוכען םראבידט און

 אינםעתעשאנעיל דער פון םירער די םון
 באלאנגען װאם אאהאיצם, אצע די םון און
 וועט איר און אינמערנמשאנעל דער צו

 אויסנאםען וױיניג םיט אז אויסגעםינעז,
 סאציא־ דעם דורכגעגאנגען אצע זײ זײנען

חדד. ציםםישעז
 אן אםאצ נעםען צו זיך קצײב איך

 וועגען דובעסקי ברודער בײ איגםערװױ
 אצטער דער אין ״בונד״ אין יארעז זײנע
 דער איז טעםיגסײם זײן וועגעז און הײם

 אין םעדעראציע םאציאציםםישעד אידישער
ט ער זוען װארט^ איך הײם. נייער דער ת  ו

 צזויי־ איך הגם ציים, םער ביסעצ א האבעז
 איצט האבען. אםאצ עס וועמ ער אויב םעל

 גים. האם ער אז זיכער, איך װײם אמגר
 ױשר, א וױ םער ניט געוחנן וואצם איצם

 אים זאצ זױיט סך » האט װאס איםיצער, אז
 אים רועצ איך אבער אביסעצ. בארגעז
 און םנחה צווישעז כאפעז אםאצ םםתםא
 אינטערװױ דעם םיר װעט ער און םעריב
 אצײז אים םון װיצ איך נעבען. םוזזגן
 האם עס פארבינדונג א םאר װאס העחןן

 איצפױנער זײן םים בונדיזם אםאציגער זײז
פרעזיחגנםססזוא.

 נעוחנזענע בײ שוין האצם עס ווען און
 פרעזײ געװארען זיעען װאס בונדיםטעז,

 אסעריתע איז ױניאנם גרויםע םיז דענםעז
 ברד דערםאנען טאקע אויך שוין איר וױצ
דער פון פרעזידענם היצםאן, סידני דער

 דורכבעגאנ־ איז ער אויך אםאצגאםייםעד.
 אצ־ דער אין חדר בוגדיסמישען דעם נען

 קאוונ^ אין מוחנן איז דאס הײם. טער
 בא־ צאת און תאװנע האבען מאצ א און

 אםאצגא־ די נאר םצוכה. אײן צו צאגנט
 גים פרם דעם אין דאך זיך קען טייםעד

 די אינמערנעשאנעצ. דער םיט םארגצײכען
בוגד״ פון האם אםאצגאפדיםעד  געקראנען .

 אינםערנצשא־ די בעת פרעזידענט, א בצויז
 א אי פרעזידעגם, א *י נעסראמז האם נעא

םרעושורעד• סעקרעכמרי

 מעמבערס אלע אוי^ פאדערם באארד עקזעסוםיװ דזשענעראל
ע בעקער די שטיצען צו א תי י

איז צאכאצם pjpomrpttv אצ? צו
 באאװם. תשאיגם

:1ע1י1ב
 אונחנר םון קאגוועגשאן מער21 דער בײ

 צו־ צאננ נים איז וואס איגםערגעשאנעצ,
םיצאדעצפחג אין געווארען געהאצםען ריק
 םאל־ נזנװארען אגגעגוםען איינשםיםיג איז

רעזאצוזױע: גענדע
 אינםםרד־ צו באשציסס קאגווענשאן ״די

 עק־ דזשענעראל ניי־ערװעהצםער דער אירזגן
 אנ״ אצזנ אויםצופאתנרען באארד, זעקוםיװ

 אצץ סאן זאילעז די אז צאקאצס געשצאסענע
 ױגיאן בעקעד די העצםען צו העגצז ױי וואס
 סעםבערס די צו אפעצידעז שמענדיג דורך

 ברױם גוצזנז צו עוצם אצגעםיעעם צום און
ד אינגמרנעשאנעל דער פון אייבעצס םים  מ

ױניאן״• קערס
 אנגזד איז װעצכע יוניאן״ בעסערם די

 גמזיעריישאז אםעדיהען דער אק שצאסען
 םרײמנבינ ־urn נעזוען איז צײבאר, אװ
 םאצ אצע האם ארן ארגאניזזנציע אונזער צו

 פארצאנג אויםוײכםיגען אן ארויסנעװיזען
 ערמס באוױזעז עס האבען ױי העצםען. צו

 םטרייק אןצמען דעם אק צזרימ, צאנג נימ
 וחגז יםאמנר דדעס יארקער גױ די פון

 האס 006 צאקאצ בעקער יארקער נױ דער
 ברויט םאסען בײנעשםיתרם םריתעבינ אזוי

קאםיםע״. דעציזטי .םוד חגר צו
 פול־ די םארדינעז ארבייםער בעקער די

 זײ ײניאךםאן. תדען םון שםיצע הארציגע
םון היצ^ חנר אין איצטער זיד נויםינען

 םױער. איז עס ווען װי סער םיםפאטיקער
ז בעםעז םיר  אויפ־ דתנגענד דעריבער אי

 אנ־ אין כתםבערס אייערע אצע צופאדערען
 רע־ אויבעדדערםאנבמד דער כדם קצאנג

 זא׳צעז ברוים הוינזצז די װעז אז זאצוצח^
 צזדבע׳צ ־un דק דעם י1אוי אז זען ױי
 ױניאז. בעקער אינםערנעשאנעצ דער פון

 אויפהאצםען העצפען איד וועם דערםים
 וײ ®וד באדיגגובמן ארבייםס םעגשציכע

 אר־ זײער פארשםאדקזגן ארבײםער, בעקער
 בדזד העצפזה די גלייכצייםמ און גאניזאצחג

 ברוים רײכע די םון װידערשםאגד דעם כען
 בא־ צו זיך אנםזאמן ותצמנ סאםפאניעם

ארבײםער. ױניאן שעפםיגען
אייערער, בדידזנרציך

פרעױדענג^ דוכעסק', דייוױד
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שלעזינגער בענחשאמין
יאנאווםקי. .r פון

פאצ, » חנרימונען גים זיד t«p איד
 ווױך, אים מחזנרם חאבעז Np איך וחנז

 אים איך חאנ מצסו־װען צאכן. תארזױנ
ן ן  בעםםע די *ין אםיצו מםייכל א םאז מז

תז *ייםמז. מן איז אלץ ו אג חז. נןג װ מ
 א םאכען אים ■רובירס אפם תאב איך

t אםת אים חנדזױילענרינ םאן. צאך t i r 
מ  «ר- איינענע םיתע פון *אםירוגניז םי

ר פאדומען, מ  זעצ־ םיר זיד האם דאס א
מן. םען ענן מ איי

j מצעבםער א םעגט, קראנמר » n n 
u p  t» * n מ אנ  נע־ באפאנםע זײנע םין ם

j» a n סראגסער א נעווןן איז עד דאם 
 urn* חאט ער אםת. איז דאס םיגנ׳■,

 חאם װאם רוםאטיזם, די און מליטן *ם8
 איז ער גערװעז. ־urn אפם מםאכם אים

ען, גיס או«ן ס»ום *מנר  tins װאם מוו
c a n « א םים םענט, א םענ׳*, מצןכםןר 

 פיצז *up פון וויים יניד חאי׳ו• מלזנבם
תז גמגאמן, תנ  נע־ אחנר נעםאז האם «ר ו

i סובח, א ם*ן w םרײם t ו״נלטן n» איז 
urn* ,אזוי, און נויט wp און ױי גים 
תנן װיםז עםוואם ז*צ אנחנרע *um גים  ו

Ja n
ח,  םענמ א נםבע נעזוןן גים אח «ר ני

 נעמען איז *ut אבער חארץ. מלןכם » םיט
ra ומנסנדפארביםערםער א m. איז עם 

מז bin מזחנן ם «ז איי  עצענד, און מי
 אין אים איז איינמנעסען דך חאם װאם

so רי tn s to rn ,תז א  נע־ איז זנר װען י
treip, אזן אטעריפע, אין איננעל, אלם ג*ד 
 נעותז איז ער pro *־תר, פיצ גאך אפטר

 ביםינחנ די אס רוסלאנד. אין אונגל »
o ארױפמציינם תאם גוים n טטעספעצ 

ױי ביםנרקייס פון מן rn א מד כאנ ױי  ו
«מן, רען  נע^אזען גים אים האם און ל

ז מ י ג o מ n םרי־ םון פארנענינען אםת׳ז 
םי uruw וו*ס נזוחיז, »ח או w r pn* 
נעבראכם. אים חאם לעגן

 ער האס יאנאװםהי, וױיםם, איר —
td כצצים, אלע צוים — געזאנט, איעםאל 
 רויבער, א גנב, א וזעח באדארפם איד ח*ב

 פון אממן עחנקלימ דאם מננםםער. א
 S3 VBO םיד תאם יארען ױננע םייגע

 כימ, אל׳דאס פון סםrw די איז םדיממ
um w און a n* אוי«ערעגמ, אזוי איך 
um מז ע׳  נצייכע רי אויזי זיד דראמן ם

 װיםנדינ נים םין־, פריםײזיחנן און וחנגם
»cam  ru rn  t פים. אח

 דעמױילם נדר ער האט ׳*טונדעךצאגנ
m  iw צעבען םרותרינעז װידפליך o»n 

 האט ער ניז אםעריקע אין מקוכמן איז ער
גיי האנט א pn «ו ארויפנעארביים ױך

t t i t - f i  %, litrfllMP H i  Hi I iA  A i t l i  M i ^ קלאמם־אמרײם^ר. א
ז האנעז, םך א אז אםו^ איז עם .. לי נ

 פײט דאזינע די תרכנעטאכם אים, םים
jt »ז ’J בעת אבער, ;ערנימרונגען און 

 איז שארנעםען, באצד עם חאבעז אגחנרע
 םארט, דעם פון נעותז נאטור pn אבלר
 םאנ־ און ניט, הײגט^ל פארגעםם װאם
 pn דאם נעםילט, איך חאנ סאצ כעם

מ אנ  םאר סאםוי אין ענערניע ׳אעםערע נ
 אור-קװאל, איר געחאם חאם ארבײטער די

 די *ו איבערנעבענתײם דער איז אויםער
 אלע םאר ראכע פון געםיל א אין ארבײםער,

 אויסנעמםאנען איז ער װעלמ לייחזז, די
ro די איז דא rw יאר •אר pn pc הו־ 

אםעריסע. ;אך םען
האםער, טטארקער א נעװען איז ער יא,

 טצעכט, נעותן איז װאם אצץ, pc האםער א
 אלע, םון תאסער 8 ;היפאקריטיט נעםיין,
 םיל פיל, נאהאנחןלט לעבען ראם וחגםעז
 פון האסער א םארדינען; זײ װי בעםער

 ארביי• דעם םים זיד 1באגו* ותלכע *<&
 •8נ און שװאכסיים חילםצאזיגהײט, מער׳ם

ru פאר ריטסייט rn ״נן; ■ערזענציכע  נו
 וי מהאםט ער האט פעהרםטען אס און

־יזן װעלכע חגםאנאנען,  זייערע םיט ט
 ־8אננעבצ זייערע םים און ציגנלאך םע8גצ

 םוחות די דען8םארם׳» צו פראזען זענע
ארבײטער. די םיז

 א נעמען איז ער מי ■ונסם אבער
 ם8ה טםארס אייר אײי האסער, מםארקער

 לעןו־ דאם כאםט האבפן, ציב נעסאנט ער
 ארוים־ זיר נעטעםט ווי אזוי ער חאט םע

*ואוױתען.
םימר אבער וחנר, כיט נעדענק איך  אי

 םענט יעדער אז געזאננ^ חאבען ז*צ
 זיך אום •נים, pn אויף םאםהע א םראנם

 םאםיזירען סערסטע די פארטטעצען. *ו
 טצעזינ־ זײנען. זײ װי בעםער אלם זיך,
 בײד םוז סאםקע א נעםראנען האט נער

תײמ.
 זאגען *ו אים בדעח גימ it האב איך
 אים וועגען מבזזים גרעםםע די מבחים.

 נאך האט ער ווען געזאנט, איך חאב
 םינדעםטע וײ מס האב איך און געלעבכ^

 איבערגע־ זויך װיצ דא רעם. אויןי חרטח
 װי אים וחנגעז אײנדרוסעז כדיגע בען
 םיאע גאר םאר געקעגם אים ח*נ איך

יארען.
 פארביםערנד און סראנקהײם זייז איז

 זיינע םיט זיך באנעגמז זײן איז קײט
 װאס אזע^מג, געותז אטט כױםארבײגתר

 םייל קײן ^אםען נעק^נט גיט אים האט
̂ועגטע  רעס־ אים האבען אאע חברים. ג

 אונגעוױינ־ זײנע םאר געשעצם ■עקםירם,
 ארבײטס־^ײ זײן פאר םייאיגמײםען, צאכע

 איבער־ איז געטריימא&ט דין ®אר
אונ־ האט ער וואם אאץ צו געבענחײם

 םון װאויאזײן און נוצעז צום טערנוםען
 נע־ אים זײנען וױינינ אב*ר ױניאן. דער

חברים. נאענטע װארעז
גענע־ דעם םון םיטינגעז די אויף סײ

 איך װעאכע פון באארד, עקזעקוםיװע יאצ
 די איז םארםע^ט, גיט אײנציגען סײ\ חאב

 רצ״ דער געוחגן בין איד װאם יאר זיבען
 אינםער־ דצר םון ציימוגגען די םון דאסטאר

 צוזאםעג־ •ריװאגת די איז סײ געמאגע^
 םחיצה א געםייצט איטער איך האנ סיגםםע,
אגחגרע. אאע און אים צװימען

 גע• און נצטיצם עס חאם מצעזינגער
 גע־ שטארס אים חאט דאס און װאוסט,
 געקאנט נים זיך חאם ער אבער צרגערם,

r tv n.\ נע־ געווען איז האנד^ען אגדערמ 
נאםור. זײן גען

 פארםראגען צו געװען מוועד איז ^ים
 באטראכט אימער זיך האט ער סריטיס.
 חאט א^נס קריטיק. יעדער םון העכער
 גצ־ ח^ט צר װי אזוי אט זײן געםוזט
 געווען ניט איז םענמ קײן און װ**ם,
 אײ סענען אים זאא װעצכער גענוג, גרויס

בערמאארען.
 קאנטערענץ א אן גדך דערםאז איו

 די און גאסעם די םון פארמטייער די םון
 דער אינטערנעמאנעא. דער פון טאחטטייער
 דער געווען איז באסעס די םאר םטאוססםען

 םון םםויער, םר. אאיער, װאויאבאקאנטער
 גע־ װי נעוחנן, איז אינטערנע*אנע* דער

 װירק^א־ דער אבער ה^קװים. וױיגיאך,
 מאעזיננער. נעוחנן איז װארטםירער כער
 היצסװיט׳ז געלאזצן גיט איינטאך האם ער

 סטויער׳ס םר. געדעגט איך איז וײידעז׳
עאעזע־ :מצעזינגער׳ן צו סאםיאימענם

 אײגציגער דער א^ע אונז צװי^חגן זויז גער
< ער װאס וױים, זועיצכער כמנמ,  און װ

אויםצוםירען. דאס װי
 זיינע טון איינע געויעז איז דאם יא,

 גע״ איסער האט ער םעאות. גרעסטע
 ער און געװאאט; האט ער װאס װאוסט

 דורכ־ װיילען זײן װי געװאוסט, אויך האט
 מטערונ- קײנע אױ*י אככתנדיג ניט צוזעצן,

 צי קוםעז, ניט זאצען זיי װאנען םון #גען
אעעזױעי^ פון צי דרױםעז, פון

דערמא־ םיד פאן איר װי װײם אזוי
 ערמטע די פיז אײנער געװען ער איז גען,

 האם װעאכער םיחנר, ארבײטער אידיעע
 םוז וױכטיגקײט ברויסע די םאספטאנען

 קאטןי דעם אין םיינונג עםענטאיכער דער
 סײנ־ אים איז יך5גאטיר ױגיאן. דער םאר
 אז געקוםען, ניט געד^נס איז גאי םאצ

 ><ײנצינער דער איז םיינונג עפענטיליכע די
 םאר־ דער םאר פאקםאר װיכםיוםםער איז

 האט ער ארבײטער-לאג^ דער םיז בעסערונג
 אז םאחפםאנען, ררער אירגענד װי בעסער,
 סא־ א מטארקע, א זײן םוו אאץ םון םרתר

 ער חאם רעם אויף און ױניאן, יצידארישע
 ער װאס כוח גאנצען זײן אנגעעםרעגגט

 זײט אנדמרער דער םיז אבער געד»אט. האט
א צו קוםט עם װעז אז געװאוסט, ער האט

 די מיט כוח אין זיך טעםטצן צו סאםף,
 םרן םײנונג עםענםיליכע די איז באםעם,

 דאם און װיכטיגקײט, באזונדערער גאנץ א
 םאד־ כוחות גרויסע זײנע ע5אי םיט ער האט

 שטאר־ און םעהר קריגען, צו װי שטאגעז
 עס האט מענש וועיצכער אירגעגד װי ?ער

געסאנט.
א 1א זיך איך חגרמאן םונדעסםװעגעז

 די אז אײנגעזען, האם ער װען שאיצ,
 אײנקיצאנג איז ניט איז םיינונג עפענט^יכע

 באשטיםט האט ער װאם צי^ דעם םיט
 גרויםעז דעם געהאט ער האט אויסצוםירעז,

 פױײ עםענטליכער דער געגען געהן צו םוט
אויסגעםירט. האט “ע־ און נונג,

 קאםף גרויסען דעם אין געװעז איז דאס
 אינ־ אן ארויסגענוםעז האט ױניאן די ווען

 םאר באסעס קיצאוס די געגעז דזשאנסשאן
 אינמער־ דער םיט אגריםענט זייצר ברעכעז

 ><ינ- דער האם צייט יענער צו נעשאנעא.
 שםארקען א נאר אננעמאכט דזשאגקשאן

 שונאים, אײבינע זײנע נאר ניט גערודער.
 אים האבען קאםוניסטעז, זאגענאנםע די

 פאר־ האט נאםפערס אפילו נאר םארדאםט,
 אויםטו. גאנצען דעם אויזי געהאם איבעצ

 גע״ האבעז אאע אז זײט, אנדער דער םון
 םאראירען, דא םוזען באםעס די דאס םיאם,
 גע־ פשום זײ זזאט ^עזיגנער, ער, וױיא

 אים אויוי מען האט האלז, םאר׳ן כאפט
 אם־ זאל ער זײטען, אלע םיז געשטוחןםט

 םון םרײגד גוטער א אונםערםייער, אאזען.
 אײן אין אים געהאלטען האם ױניאן, דער

װעט װאס פראגע: דער םיט דאקוטשען
 הא־ װאשיגנטאן פון תכלית? דער זײז
 העכ־ סאםע די םון בריױ גע?:אטעז זיך בעז

 אײנװײ ער װיל אפשר טשינאװגיקעם, סטע
 האט שאעזינגער ארביטריישאן. אויף ליגעז
 געענכד שטורעםם דאזינע די אלע אויף

באסעס די םוזען פריער נײן. :םערט
 זײנען זײ און אגריםענט. -דעם :אכקוםעז

נאכנעקומען.
 בא־ אםט זײער זיך האט שלעזינגער ׳יא
 דער םיט עםעהט, גרוים םיט און נוצט,

 סײנ־ אבער האם ער םײטגג. עםענטליכער
 םיי־ עםענטליכע די אז דערלאזען, ניט םאל
 װען *ון ױניאן, די אויסנוצעז זאל נונג
 האם פאל, אזא צו געקוםען אםאל איז עס
 צום מײנונג עפענטליכע די געשיהט ער

 און איר, געגעז געשםעלט זיך טײםעל,
אויסגעםירכג

 איז װילען, אײזערנער זײן עסשנות, זײז
 םאר װערטעז גרעםטע די םון אײגער געװען

 וױכטינקײט גרויסע זײז און ױניאן״ דער
 אנערתעגען, געםוזט אלע האבען קראםט און
 םאנכע, םאר געװען איז עס שװער װי און

 זײז םאר געבויגען זיר האט \vn אבער
װילען.

 אז זאגען, גיט דערמים װיל אי*ך נאר
 ניצליך געװעז םאל אלע איז עסשנוה זײן
ױניאן. דער םאר גוט איז

בלויז. פאל אײן דערמאנעץ דא לאםיך
האב איך װי דעם, נאד געוחגן איז דאס

 אנגע־ געװיםע א צוליב שלעזימער׳ז םיט
 אזוי צוסריגם, זיך װי כםעט לעגענהײט

 געםירט םיר האבען טענ פאר א פאר דאס
ברוגז. שםילען א

 וחד םסתםא, םריםארגען, אײן אם איז
 םיר: צו ער זאגם םאכען, שלום לעגדיג

 םײ אין דורכםארעז אםשר זיך װילם איר
 דורכ־ זיך דארם דארף איך לאדעלפיע,

 םאנופעקטשורערס סלאוס די םיט רײדען
םאנוםע?טשורערס. דרעם די און

 גע־ און אײמעוױליגט גלײך האב איך
םילאדעלםיע. איז אים םים םארען

 די םיט געווען איז םיםינג ערשםער דער
 גאך איך האב םאנופעסטשורערם. קלאוס

ד, אזוי שלעזימער׳ן געזען גים קײנמאל  ויי
 גזד םאל ראס איז ער װי צארט, אזוי יא

 ער םאנוםעהטשורערם. קלאוש די טיט װען
 האם ער װאס אלץ אויסנעטיהרם האט

 געדאככ^ זיך האט םיר װי און, געװאאם
 נעםען, נשםוז די זײ בײ געסאנמ ער װאלט

געװאלט. כאר װאלם ער װעץ
 םאגוםעק־ סלאוס די םיט םיטינג דער

 דער מימא^ פאר םארגעקומען איז טשוחנרס
 סאנוםעקםשורערס דרעס די םים םיטינג

 נאכםיםא^ אויף געװארעז םאררוםען איז
 פאר־ האבען מאנוםעקםשוחןרס דרעס די

 זײער און פאדערוגגען, זייערע געלײגט
 האבען צו נעװען איז םאדערוגג לעצטע

קאנםערענץ. א
 אםאל םים װי איז אבער שלעזינגער

 אויגן םיינע האב איך געװארען. אוםגעביטז
 איז דאם צי נעגלויבט, ניט אויעדן און

 םארםימאג? פון שלעזינגער דערזעלבעער
 םיט װײד אזוי געװעז איז עד װי פונקט

 שרעק־ אזוי מאנופעקטשורערם, קלאוק די
 םא־ דרעם די םיט געװען ער איז גראב ליך

 נאי־ אײך פיט װיל איך״ נוםעקטשורערם.
 װאס אפגעשניטן. זײ ער האט רײדן׳/ ניט
 גאנץ זײז פון אורזאכע די נעווען איז עס

 הײנ־ ביז נאך איך בין שטעלונג, אנדערער
 איך װאס קלאר. ניט זיך בײ טאג טיגעז
 םא- איז געזאגם, פערזענליך דאן אים האב

 דאם איז, װיכםיג װיכםיג. גאדגיט םענטאן
 הײב איך דאם געענטםערמ, םיר האט ער

 און לאגע גאגצע די פארשטיין צו אז ניט
עסק. םיין גארניט איז דאם אז

 םאכער דרעס דער האט באקאנט, װי
 פילאדעצ־ איז אויסגעבראכען באלד סטרייס

 און יאר, א איבער אנגעהאלטען האם םיע,
 נאכ־ ווערען אויפגעגעבען נעםוזט האם ער

 אז אפגעקאםט האט םטרײק דער װי דעם
 קוים איז ױניאן די און געלט םיט אוצר

לעבען. מיט׳ן ארויס
קראגקהײם, זײן אויף אכטזגגדיג ניט

 אונערםיד־ די םון אײנער געװען ער איז
 אטאל האב איך װעלכע ארבײטזנר, לאכסטע
 נעארבײט ער האם נויטיג זועז געקאנט.

 נע־ איך און נאכט, אזז טאג נוזםא א אהן
 נע־ האם ער װעלכע ׳צײם א ניט דענק

זײנע איז אםילי גויטיג. ניט םאר האלטען

 נאך רייזעס זיעע אין אםילו װאקיישאנס,
 געהאל־ װאלםעז אגדערע װעלכע אײראפע,

 אין געהאלםען ער האם אפרו, אן פאר טען
 נזד איסער און האותן. ארבײמען, איח
ױניאן. די זינען אין האם

 ביל- עםיציכע באזיץ םײן אין האב איך
 אראפ־ זיך האבען םיר וועלכע איז דער,

 קאנם^, דער אין זיתגזײג צוזאיתז געגוםען
 פגינ^ זײז אויזי שםייכעל א זען צו ניט איז

 אוץ ביױ, אזוי יא, ערנםם, אזוי איםער
 ג*ר גענאסען האם ער דאס איך, וױיס דאך
 לעבצן, זיין אין םינובמן גליפלימ םילע

 ארויס־ װען זעלכתן עס האם ער כאםש
געװיזען.
 און וױיסצר, נאך גיח וויל איך ניק,

מר דק דאס זאנען, אנ מן, ג  םיס פרל לזנ
 זנמ םעםימיים, פרוכםםולעד און םעםיגקיים

תד תאז איך גליקלאמר. א געווען  ודײ־• זי
 דאס געהאס האבען וחולכע םעגשען, ניג

 אד- די לעסח אק געםינעז צו גציק גרויסע
 שלזד םײעד. און ציב די איז וואס בײם,

 גליק, נרויסצן תנם אס געהאס .האם זיננער
 אר־ דעד אן אנבעשלאסען זיך האם ער זינט

 מװעז אח ער וחנז סײ באוועגונג^ בײםער
 איז צד װעז םײ איגכתרנעשאנעל, דער םיט

 אח טאל אלע .םארוחנדסם״, םים׳ז געוחגן
 אין םיתר. און איב געותגן ארבײם די אים

 זיך קעען װעלם אונזער אין םזןנשען װיםיל
דצרכדם? באריםען

 pn דורך געםאכם זיך האם ער אםת,
 וחנלמנ םאר שונאים, םילע גאר ארבײם

 גזד נים זייגען בלבולים קײגע ליגענ^ קײנע
 םארשוואר־ צו אים אום שענד^יך, צו װען
 מד אםס זיך האם ער װאם צוליב און צען,

 דערםאר אבער הארצעז, צום שטארק נוםעז
 אגערקזד אלגעםײנע די געװען איז גרויס װי

 הא־ םענשען םילע גים װידער װאס נונג,
? קריגעז צו זכיה די בען

 ער פרי. צו געשםארבען איז ער געװיס,
 אז אבער אויפםאז, פיל נעתאנס נאך חאט
 אויס־ האם ער װאס זיך, בארעכעגם םען

 צעג־ װיםיל לעבן, הורצז ׳זײן אין געטאן
 ממז*ל- האם ער םענשען טויזענדע דליגע

 םענשלימן טער א שענערען, א צו םען
 גאך, זיך באמגכעגם סען אז און לעבען,

 ססי םוזעז װעם לעבענס־ארבײם זײן דאס
 באפוײיאוגג פוצער דער צו פירען םו^ כל
 פארשקצאםס וואס אלץ, םון םענשען םון

 אז זאנן, ניט אוםן בשום מען קאן ׳אים
 האם ער געצעבם. געגוג לאנג ניט האט ער
ר וױםיל םער אויםגעמאן יאר אײן אין  א

מז זייער אויף נים םועז דערע אנ לעבען. ג
ם יעתג זיכער, איז זאך אײן  פון סעו

 זיעע אלע כדם געלעבס ער האט לעבען
 און הארצן pn םיט האפ, זײז םים חושים,

אברים. זײנע אלע םיט
 די םון אײגער געודען איז שלעזעגער

 םון ציים די ציים, #ונזער איז גליסלאכע
 אלץ דאס און פוסםקײם, און נויט עלענד,

םארדאנקען, צו נעהאם ניט קיעעם עד האט
אצײז. זיך גאר װי
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נומו ס»ל8 ברענגען קלעפ אװ
פארבער. «. *ץ ז •־*־•״

 די פון אימויפאל כזלינאגי׳מו■ רער ג
own rjjrurwpp tun ייויי קאםתיםם׳נז

epn מגזאלט •*tn tfitnn אין ומרען -p- 
 חנר חעלפען צו תאםע^ תצינםאן וחנרנאר

 די אויםנעםרייסעלם תאט ױןיאן, פאריערם
מ ארגייםער חװ־ pa ®•דיר חננו  אוז נאז

D זיי m  tio n  w ira w n m .אוינ םאן 
n די n p i בריינ־ וױמלין• זאל אאםירוננ

r r i  tn,« אי־ חגר אויא יזניאנם די אז 
unm* זא־ פאראיינינמז, זין• זאיעז נאם 

 די םים איינע אמגמרעסירען כמר זיד
rurw זיד *יז a rmתן וזעלםעז זייםיג  ו

 זועצען זיי, פון אײנער באאא^ם *וםנליק אן
 םא־ דער פון םועו־ אאר א וואם פלעפ די

tram נעלזד דער בײ נענאאם תאבען ימיאן 
 נים טלענעו־, קאםזניםםי׳מ די און נעגחיים

tn תאבען m אוםזיםנג
 נויטיג איז זאנעדיג אסת tan װײל״

m m גפאל חוצפה׳זײנעו־ םין אוא* «i 
 אויפ־ כרעכער, ױניאן pmao^topp די

murium םיי־ ארבײםער עפענםליבע די 
 tip. צו עםוואס זיי גאוועגען pm נמג

 ־pn מראנתהײנ^ כראנימער תחנר *ו וױ
 לעצםע די פיחנו־ ױניאן אונזזןחנ זיר מן
nip צו וװמװאוינם יאר u n פארבחד 

 תאםוניסנמ! די פון םעםינידים כערימער
in צו opwww נלייכגילסינ דך אח n 

rסדים־טסני tn  j באגר זיך חאט ימיאן 
tu n םים tram זיך in n איר אין ויי 

 urn* װי לאע אזוי װינסעצ. ייײתנעם
tn ניט איז ארגאניזאציע אימענע m אין 

tr געםאר, סײן a p נעסיכמרט נים זיך זײ 
 ואס ױניאנם. אנחנרע איז ip גייט or װאס
Dipt חברח די j» »  tnunurm זיי pn- 
p* מן n u n םוז נצײכגילטיגסייט די *un 

מד  באוױיז אלם באװעמנג ארכייםער אודי׳
pn איר ratnn *urn js»nonwr נזד איז 

pn inner איז עם ביז סא^ צו סאג u n־ 
immu די אז וױיס, אײי iro n נעװאגם 

tun um enm ר םי ip*um אק יי p קלינ־ 
מן עס וואו חאסעק, מאז א  געדארםט זיך ח

 פארשיןחך פון עאדםחנםער *וזאסעגקרסען
 בווראםעז xt ארנווגיזאוױעס ארכיימר גע
 יוניאן סאױארט די \n*ו אזױ m זיד

ח קאנ can חאמזעז יײ דארמזאז גים י

ivsyn tub dpi פא&תיסםען די אבער 
מן ײי תי מ מל tan אי רי ס  ®אר־ זיי און •

 תבראכט inpn זײ װאס ,pan א ייטנן
 ױניאן־פירזנר ד• «ון דילנ«ר חנר או דיל*ו

u: נזאלאזנגג «ד<יך חאם rnארויםרו^ ־ 
w אויפמנר איז באותגומ ארבייםינר דער 

י — ױניאנם n מײארןן. סןן  מ־ ײ
ו י ! '  uopn גאנ^ אידיאתר חס• #
חן,. מ ^ ײ  אײז י.אויזי1א»רי *un אז י

-pn »n און יתיאג^ אי« ױניאךמדיגט

 צו ipjpp זײ װאם טאז צו בא׳שלאסע! נען
 -pp רי װאו ױניאן פאריערס דער תעלמז

 •IVDOpnipr אם איז ברעכעריי םוניםםיטע
 װאם ?אנםערענץ רי באװיזען האט דאם
י באצד איז  אפנעהאלמעז װאך vddpp ו

 אינםער־ אונזער tin אפים אין געײארעז
tn זײנעז עם ותצמזד בײ נעמאנעל m 

 אר־ ארביינתר װיכטיגסטע די פארטראםען
 זיך חאם פאנפןחןנץ *un גאגיזאצתס.

o נים am ao תן םים נלויז n ריי p איז 
 פראפםיטער צו צונעםראמען ערעגסם נאגץ

ױנ ארבײנג  ער־ איז װאם קאםיםע די א
 אר־ חןר םים אננײן זאל נעװארען ומחלס

 וואס ענערגיע זעלגינער דער םים בײס
 אלע די פון נעװארען ארױסנזװויזןז איו

o בײ םארגי־עםער n \ nrurw pp *un עם 
 וחד סאםוגיםטעז די גיז נעםען גים לאגג

 jrurn איז איענעליינט לינען װידער לען
o tn p זיי וױ tp rn יארען די איז נעצענעז 
i כאלד ^8־1927 p אלגעםיינער דער 

d מלאכס p i די איז נעקראנען חאבען זײ 
^ זױכסינםםע אנ ױני

> ױ חוצפה־ די אז ,pro םוז נעדענימן ו
D ריגע roop י פון י t'K פא^ניסטוגו ו  ו

u דעם און ױגיאנס n p r פאר־ זײ ײאס 
מן, א ת in פון רעזולםאט א ניט איז או n 

i ססארקייג^ p מװאכ־ דער פון סמאםס 
^ par*’־ujrup די פיז פיים אנ תן ױני  ו

 סיטנליחןר די pro ססאר^ איז ױניאן א
עיז  פעס־ p האט ױניאן די tsm אייני^ יי

מ ד. די אין קאגטראל « ע מי אז ׳  *jrp י
 Dpjii מאדען, נים איר חברח די נען
 נע־ חאט ותלכער *urrurp געזונםער p וױ
ד נוג אנ ס חפ מ  םיק־ פאר םורא ניט opn ווי

 ווערט ױניאן א ײען בלויז איז עם ראבען.
m a pמ חרך װאכט  רייםערישן אינערלי
n חי*ד אײײ u n tr באדינ־ אינדוםטריעלע 
tn ru, תן װאם אי ם׳  בלויז סוײיד, אין אנ

מז מן סי«לידער ד׳י י ײ  אוםציפרידען ז
 אוים־ חברח די t»arp םארכיםערט און

בןן r איז דאם atrp די הוי o o אור־ די 
מ א in װאט פאר ז n איצם איז םעטינפײם 

 םאריערם *un אין פאנמנםרירם נמרםטענם
אן. עי  אפ- םער איז ױניאן פאדיערם די י

 וױ םאםענם איצםיגען tun אין נעשמאכם
 םרייח^ דעלp אנדערע די אין ױניאנס די

מן חגרח די און א  נע־ דארטען דעריבןר ה
באדען. נינםטינען א םונען

jn חויפטזעכליך זיינען עם m צוױי 
 דערצו נעבראכט חאבעז װאם פאקסאחנן,

 אפנעטװאכם זאל ױניאן פאריע־ם די אז
trunt ױניאנם. אנדערע די וױ םער u n 

urorur* אינדוםםריעלער. אן איז פאתסאר 
 לענ־ און םער לייחזם אינדוםםרי פאר די

a n  pn in ארבײססלאױנקייט און פריזים 
פוסערמאת אינדוםסריען. אנדערע די וױ

 םען װעלכען אהן ארטי?על לו?סום א איז
tn כאנײז. זיך קעז t נעװא- איז ציים די 
 נאטירליך עולם דער האט שלעכ̂נ רען

Ditp זא־ לוקסוס פון אפנעזאנט זיך כל 
 םאר־ ipd'ip אויםגעהערט ם׳תאט כען.

 jruror א נעפוםען איז עם מאנםלען.
 חרך האט ױניאן די ם.”ארב״מםלאזי:?

 זיי־ עחפטענם נעליטען. פאך צוױי דעם
 אויםנע־ ױניאן דער פון פינאנםען די נען

 ניס, ארנײם איינער tm װייל רונען,
ס ל  האט צוױיטענם און דױם פײז גים ער ^

 אונ־ חונגצר *un און ארבײטסלאזיגפײם די
 םעםבערם. די פון םאראל די טערנענראבען

tm איז חוננערינ איז אײנער ur* אזוי ניט 
 איז ער ױניאן^לם. אפחיםעז אין טםרעננ

 דיעלם געחײםע אויןי איינצונײן גריים נימר
 לענ־ בילינער, פאר ארבײטעז בא^ 1םיס׳
 דערװיי־ אלייז דאם איז עטונדען, נערע

ױגיאן. דער םון אים םערט
^t איז ipoppa צוױיםער דער m די 

 רייםערייען די גרופען־פאליטי?, אינערליכע
n די צװיעען ropp ,!וועלכע צלעםענםע 

 נעםריבען ױניאן פאריערם דער אין זיינען
in p tm רייםעריי• די אבםורד. צום ביז 

 אײן אז וו״ם אזוי נענאננעז דארט זײנען ען
 דערלאזען ניט צװײסער *un opt גרופע
 םורא אוים םאריער, די פאר טאן עפעם

 און פחגםםיזמ נעװינען יענע וועם טאםער
trunt םיםנליחגר. די צװיסען פאפולער 

 דאס חנרמלאנעז האבען רייסעריתז די אט
i האט onnp *un װאס איבעריגע p נים 
 איז אזוי און םארניכםען. צו אוספעיעם

נעװארען. רואינירט ױניאן פארתרס די
נע־ לאגע די איז tPDD’jmpp די פאר

תן  פאר־ די צװי׳צען נעװאונטען. װי ו
 -pn פאריערס דעםאראליזירטע ביטערטע

o נעפעען וײ בעז n זײ װאם אנהאלם 
n אנחנרע די איז 1האב« pד ל י  יױ םו
 סװא- װאס פרינען. נעפענט ניט ניאנס

 םער אלץ ױניאן די נשואחןן איז עס כער
 נו־ דארם נענוםען ?אםוניםטען די 1האבע

or .tn tjrr אז וױיט, אזױ דערגאעען איז 
 נעװארען איז ױניאן-םאן לאיאלען א פאר

 אין ייך באוױיזען צו אוםםזעליך כנתט
 טיםםערייען באליתײנועען, פאר־םארקעע

 פון אנפאלען פיזיטע אפילו אפט נאגץ און,
 םא- אקטױת אויו כולינאנעס ?אםוניםםײפע

in n איז ארבייטער tjnrom םאנ־םענלי־ א 
j״:ten? כע : t און ליידמז די םח ant 

 נעצויגען חאבען פאריעו־ די םון הוננעו־
מז  באסעס, די זײט אײן םון — בײדע נו

 -n פאתיכםעם בוכטםעבליר האבען ותלכע
 נע־ האבען יעו־1פא די װאס נעװינס דען

 *,lopp ביםעחנז פון 1יא 15 דויד ײאונע!
 ,IPDD'jtopp די זײט, צודיםער ijn םון

 באםעס די נעהאלפען נאך האבןן וועלכע
o n ?ייכעז1ג171 צו צווע D pnrirp ײח־ 

n און ױניאז, די אפמוואכעז in  Dprt’i 
 ארויסצוטוײיבעז אום סקעבעױי פטום׳עו־

«ע1פא ביסעל י1  ױניאז־לייט n»־*m בלינ
i 1םי r o r  n.

)23 זײט אויןי (מלוס
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 in אין דד ®דידגען *דנײפער טױזענדער צנהנהימ
שלעזינגפד חarm פחמיתנפ פוז לױה

 אין אעטערנ;ך»אגעל, דער ®ת אפיס אין הםפדים רירעגדע— יארען. אין געהאט האם יארק נױ װאס פאלקס־לויה גרעםםע
 לאנד. גאנצען פרן אן קרםען טרױער-פועלעגראםעז צאל גרויםע — כ*בת אםענעם בײם און אוידיםארװם ״פארווערטס״

בלומעךקראגצען. שיתען פריינד און אראניזאציעם םאסעז

 פלוצלונגער שלעזינגער׳ס פרעזידענט
 ער־ און טרויער ארויסגערוםעז האט טוים

 םרײד-ױניאז גאנצעד דער אין שיטערונג
 אםעריסע, אין באוועגוננ ראדיקאלער און

 אר־ אידישער דער אין אבער םפעציעל
באוועגונג. םאציאליםטישער איז בײטער

תס די װי מנעל אזוי  שלע־ רועגעז ני
 הא־ םארשפזײיט, זיך האם סוים זינגער׳ס

 הונדערטע ארײנמטראכתז אנגעחויבעז בעז
 פון מרויער־םעצעגראמעז הונדערטע און

 ארביי־ נרעסטע די פון צאנד. עהעז אאע
 אד־ אײנםאכסטע די צו ביז םירער טער

 נא־ ױניאנם םון שעפער, די םןז בײטער
 איז םאציאליםטישע םיז וױיכת, און ענטע

 אזוי ארגאניזאציעם, און םירער ראדיסא^נ
 •ער־ איז כלל־טוער אלגעםיעע םון װי גום

פריעד. זענליכע
שיהאגא. אין הספדים די

ספירגגם, קאיצאראדא םון װעג אוים׳ן
 גיױ גאך נעשטאדבען, איז ?זילעזעגעד װאו

 אפגע־ זיך םרויעו״צוג דער האמ יארס,
מיקאגא. אין שטעלט
 םון געווארען באגעגענט איז םרעיז די

 זײנען סטיישאן בײם עולם. גרויסעז א
 דער םעגעען. חוגדערט 15 אינער נעװען

 אפ־ איז ססיישאז אײזענבאן יעבעז פארקער
 דרעם און סלאוס די געװאחגן. נעשםעלם

 דער צײדי^ געוועז זײנען שמפער םאכעד
 סטיײ פון געײארען אפגעפירט איז קערפער

 םון טייל טאון דאון םון סעגטער אין שאן
 װעסנד אין לײסעאום לייבאר צום שטאם,

 לײסע־ צום פארענדיג שםאם. םון סאיד
y האט אום r א•־ םרויער־פראצעסיע די 

 דער פון העדקוואדערם די צעבען געשטעלם
 װאיר־ גארםעגט איידים אנעל $אינמערנע

 ביצ־ ״םארווערמס״ לעבען און ױניאן חערס
 סטריט, םע13 אוז עווענױ קעחי אויןי דינג,

 געװא־ אויפגעבוים איז וועלכע געבײדע, די
 םע- דער געווען איז שלעזינגער בעת רען

״םארװערטס״. מיסאגא׳ר םון נעדזשער
 טרויער די אייחגר צייט שטיין א נאך

 ליי־ לײבאר צום אנגעקוםעז איז פראצעסיע
 געװען חאל גרויסער דער שוין איז סעאום,

 סערפער םיט׳ן ארון דער ײעז נעפאהכג
 ארום זיך האט געװארען אריינגעבראכט איז

 װעצ־ עהרעךװאך, אן אויסגעשטעלט ארון
 םון םיטגיציחור פון באשטאנען איז כע

 פארשידעגע און באארד עקזעקוטעו דער
 די באארד. דזשאינם םון און לאקאלען

די ארון לעבען נעשמאגעז איז עהרעדװאך

 גע־ זײנען רעדעס די װאס צײם :אגצע
געװארעז. האיצטען

 וױיס־ געווען זײנען רעדגער די צזוישען
 לזד סעם בארהיז, ם. ביאליס, פרעזידענט

 לזד װיקטאר אםאצגאםײטעד, די םון װין,
 עג־ ״פארווערטס״, שיקאגא׳ד פון װינסאן,

 ציג, ױגיאן םרײד פרויען םון געםטאר, געס
 םארשמיי־ זוסםאן, פיטער יצארבער, ז. דר.
 ליי־ אװ םעדעריישאן שיסאגאר דער םון ער

אגדערע. פיילע און באר,
 שלע־ געשילדערט האבען רעדנער איצע
 זײנע קאריערע, םערקװירדיגע זיגגער׳ס

 באווע־ ארבײטער דער םאר םארדינסטען
גונ^

יאר^ נװ אין לױה די
 צאל גרויםע א האבען יארק נױ אין

 און שטאט םון םעמבערס אינטערגעשאנעל
 און ארבײם דער םון געםטאפט אוםנעגענד

 זייער כבוד לעצטען דעם אפגעבעז געקומעז
 זעקס נאך האלב םירער. פארשטארבענעם

 אלע פון שויז זיײמן פרי דער אין אױיגער
 דרעס און קלאוק אנגעסוםעז שטאט עסען

 בילדיננ. אעםערנעשאנעל צום םאכער
 יוען צייט די םרי, דער אין אזײגער 8 ארום
 געווארען נעזגםענם איז אוידיםארױם דער
 סטריט טע16 די שוין איז באזוכער, פאר

 נעוחגן עווענױם, טע6 און טע5 צוױשען
 לאינס נרויםע צװײ םענשען. םון שװארץ

 םענשען 4 צו סײדװאק זײטען בײדע אויױ
 די םארטירם. :ל״ך זיד האבעז לײז א אין

 גרעסער םיגוט צו םינוט םון זיעען לאינם
 אלץ איז כװאליע םענשען די געװארען,
 זיײ באלד געװאססען. און געװאסםען

 םע6 די און עװענױ טע5 די אויר נען
 גזד שווארץ ארום גאםזנן די און עוחננױ
 שםונ־ דוײי םאר םענשען. םיז װארעז

 זיך האם עלף, ביז אכט םון צײם, דען
 געצוײ איז נעצויגעז שטראם םענשען דער
 האבען דעם טראץ ארון. דעם פארבײ געז

 צו געלזגגענהײם די געהאם אלע ניט אבער
 םאר־ זייער אויןי בלימ לעצטען א װארםעז

םימנרר. שםארבענעם
 נאםעץ די דורך פראצעסיע טרויער די

 װאם גרעסטע די םון אײנע נעװעז איז
תז האט סייד איסט די  וױי־ נים געזען. ו

 זיך האבען סמנשען 25,000 װי ניגער
 צענדליגעד און לויה חןר איז באםייליגט

 ־T'D די אויןי געשטאנען זײנען טויזענדע
 דעם פון וחןנ גאנצען דעם אויף װאקס

םארשרוט.

ר גאנצער דעד דורך איז ארדנוגג די ח  ו
 םאראויס םוםגמרהאפכמג א געװען צעםיע
 אזן םערד אויןי פאליםלײם גערימעז האבען

 נאכ־ םריי. pn זאלען נאסען ןײ אז געתהן,
 םים אםאםאביצען 6 נעפארען זיינען דעם

אמנן, דער גאכדעם בלוםען, מדזו  נאכ׳ן םוי
 איעימנ געםארען זיינען טויכתזמואמגן
 די נאך ,nnam דער םים אםאםאבילען
 דזשזר וײ סארשירם האבען אםאםאבילעץ

 דער די באך און באארד עקזזמוםיװ נעראצ
עולם. גרויסער
 פאד־ דעם םען האס פלעצער צוױי פון

ם אינםערנעשאנעל שםארבענעם נ חז ע ר  ו
 בילדינג אעמערנעשאגעל םוץ מײען, םספיד

 זיעעץ אויך האל. ״פארותרםס׳י םוז און
 סזד אױם׳ז נעיואתנן נעהאלםען הספדים
 אוץ ארום און תבר אםענעם בײם םעטערי

 ואר א װי וױעיגער בים האבען ארום
םויבמן. דעם באקלאנם רעדנער צעהנדליג

 םון געוחנז זיעען הםפדים־םאכער די
 אר־ דער פוז פזנרזאגען פראםינענםסםע די

 איךישער דער םון און באוועגונג בײםער
 אעעוױ־ האמנן אלע געזעצשאםטליכקײס.

 פערזעגליכ־ אידעאליסםישער דער אויף זען
 פאר־ םין כאראהטער גאבעלעז און הײט

מן אלע און שםארבענעם א  באדויערם ה
םויט. זײן

נאםיר־ איז רעדעם אלע איבערגעבען
 דעריבער דרוקעז םיר אוםםעגליך. ליך

 פױט־ נעהענטםםע די פון רעדעס די בצויז
אינםערגזף»אנעל. דער אין זיינע ארבײםער

 ארון בײם װערמער חבינםכךס
שלעדנבער פרעדדענט פון
צעבענם־ דעם פיז באעכתר אעצטע די

 װערען שלעזעגער בענדזשאםין םון בוך
 אג־ דוביגםקי האם — נעשלאםען, הײנם

jn געהויבעז jn  pn — איז װייםאג םים 
 גרויםעז אונזער אויוי העחמנר אונזערע

 אים םים זיך כױר געזעגענען םארלוםס
אייביג. אויױ

 באקאגם אעכױם צוערשט זיך האב איך
 4B22 אין שלעזינגער בענדזשאםיז םיט
 ז^וױילם ביז איך־ ורעז צוריס, יאר צען םיט

 דזשענעראל דןנר פון כחגםבער אלם נעווארען
 שאעכמר יאר האלב א באארד. עסזעקוםױו

 •רזד אצס אםם pn פון רעזיגנירם ער האם
 םון אנפאגנ אין דאן, שוין איז זידענם,

 םאראגםװארםלאכער אצם טעםינקייט םייז
 באוואוג״ ptd איז ױניאץ, אונזער םון טוער

 פייאינע אויסערגעװײנלאך pn פאר דערונג
שוין אז גרויס, אזוי נעוועז פירערשאפט
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 אונשעצ־ וױ מפילט איך syn דאז גצײך
 אר־ אזנזזר פאר איז ער בויטזתגדיג באדו

 נענען נע׳פםיםט האב איך און גאניזאציע,
 וחנן שפעטער, רצזיגנאציע. pn אעעםען

 אין נעראננעלם זיך oyn ירגיאן אונזער
 עקזיסםענץ, איר פון יאותן ערנםםע די

 אויםנעזען eyn אוגז ארום אצצם ווזןן
 אצערציי װען ,rytoaueyn pm שװארץ
 פאתיכ־ מנוואס כםעם שזיז חאבצן שונאים

 וועלמ ארגאניזאציע, שימע אונזער סעם
 אידישע די פון שםאלץ דער נעױען אח

 אירע םיט האט וועלבע אח איםינראגסחנץ
 נעםאכם לייכםער ארן שענער אוימםואונג׳ח

rsri tan\ טױזענדער צענדצמער פון 
d און סאאוס p i פאםי־ זײעת איז םאכער 
 אור אז נצםיצם םיד priyn דאז — ציעס
 צו tram צוריסמבראכם «ן יזניאן זזנד
 באויז r*yev און פראכם אסאלימן איר
ר, םיס ענו מו םירער♦ דער אלס ע

 דורך אונזגעצונגען, אח ציים תמנר אין
uromr* וױיםער באװענען צו אים םי 

 אונזער פון פיחנרשאפם די אגצומנםען
 גזד אזוי געדינם ayn ער װעצמ ױניאן,

 פארטצוזעצען און יארצן, פיצע פאר םריי
pn דאן איז שצצזיגגער ארביינס נעםרייע 

 אונזער געםירם eyn און צוריקגמונמז
 נע־ eyn *צייז ער בלויז װי אתאגיזאציצ

 אונזער אין ארייגגצנעבען oyn און הצנם
a ױגיאן r u גיחנ און צזנמז jjuw yn

באײאוגדערוגנ 1םיי איז צייס יעגמד אין
 pn סיר װיצענססראםם, שםארקצ pn פאד

 א tny געװעזען יננעתיע עראםוינגנדו
aru׳»j ורייד איז *לעזיעמר וחנן און* 

 דער איז םיד חאבען אונז *ו געקוםען
^ מ מי מ ת םי  אריעד די װי «u אזוי איי

ר «ן  בא־ בכמ, באווןנונג ארגייםאר ת
 אי* ענערגיז^ אן פאר מאם םים וואונחנרם

 eyn ער אייחממאפם און מורמןבענמיים
*T פון ארבײט דקר און אריעמװארפעז 

 חנם און ױגיאז״ די •וראיםאמעז וױדאר
 נןחאם oyn «ר װאם *־•אאג נרויםנן

ר ר אח-די מ . z . ״ jy>r« «י
pw w njya תז איז טלעזעתר  *vb מו

 אונזער איבמרנענןבען און לאיאצ נאמיא
jjuvtw s אצם an* אונזער איז פירער 

 װיכםיגסנת די סנקזננט זנר oyn ימיאז
 צע־ געזזסצעאםטלימז אזגזזר אין םעמען

 אר־ אונזער יזעצפען w איעאפאנען ב«ז
jrxm 'jtu אצם an* דער פון פחנזיחננט 

 Dcromia מװען ער איז איגגתרנעמאנעצ
 אימאצ איין םיט געדאנק, pm סים בצויז

 אוגמר פון פראנרזןם און pn>»ym חנס —
םיסנצידער. אירע און אתאגיממיע

 אמד״ וחנצ̂כ ־ ,אויםנדצימר *an •אר
eyn נאר געהאם טלעזממר ,מגדדדיאםמ 

 ױך םים oyn עד • באדייםמס אנדמד אן
a פאממםעצס n אי־ די פון פםסאמפר 

ea n ro*די אח ארבײםינד ן Srup םריידם 
in n אר• אדן צעבזמם אוסנרםרענצימ די 

מ גאדימתתן צ מ  גזד ,n twyn ו
b m v זור״ יארען כדם״ מדדיפם אוןP•

 אין אינטעדערם דעם אויפנעװעקט eyn ער
 יתצם דרױםענדימר דער פון נעוױסען דעם
 קצאופ־ די םון ציידען די און *דות די אין

 pn םיט דדאםאטיזירם oyn ער םאכןר.
 און טםערץ ביםערען דעם פערזענציכקײם

tan ארבײםער אונזעחן םון זױי־גע׳פײי 
 ביםעצ א םאר ציכם, םער ביםעצ א פאר
nזי םאר און זיי פאר נציס םער r םא־ 

םיציעז.
 געזונט נעװען איז ער װען יארען די איז

מן נעקענט זיך האט און  אפנע־ איגגאנ
 נע־ ער איז ארבײט, נרויםער זײז *ו בען
 באנײםטע־ פון קװאצ טטענדינער א װען
 געותן איז ער אצענמן. אונז פאר רוגג

 וואס צאסאסאםױו דער סראפם, טרייב די
nyn םזנר און ארנײט םער «ו נעםריבען 

 צעזוטע די אין אםיצו איז אפםיװיםזגנג
תן יאר, עםציכע  הראנס, נעװען איז ער ו

 םיםבןוצ א מװארען אציין tjwyi pn איו
 אונזערע פאר שםארקײט און האפנוננ פון

 אונזער אין אײנםצום זײן און כױםגציחװ•
 ארניײ דער אין איז אינדוםםריע גאנמר

 םאר־ האר א י1אוי גיט איז באותנוגג םער
גזסוארען. םינתרט

 אין ענטזאנט זיך ה«ום ער װען און
ײ פיצאדעצפת  *anuyp צזן*טער אונזער נ

y r| ו ערװייצט װידער» tram פחן־ אצם 
 דעם אפטאצענדינ ,tin סיי זיעען זידעננ^
 מצעזינ־ נעגתטאסין פון װזס־םח נרויםען

 נרייט נעװען נאװעגוננ, אונזער פאו נער
 םאכען צו מעצם דער אין אצעם םאן צו

 גע־ pn *וריסצוקרינען אים פאר םענציך
 נרוי־ זײן t»ayn קענעז זאצען םיר זוננ^

tpnip tro אונזער פאר לייםטוננ זיין און 
 אונד נרויםען אונזער «ו ארגאניזאציזג

 געהאם עיסזאצ *an oyn אבער נליק
 אונער־ אים האם און חמבון, אנדער אן

 םא־ א אין אונו םון אזמקגצטטפן װארטעם
 אזוי tvnyn אים דארםען םיר ווען םעגם

נויטינ.
 טרייםם פיין נצפינען נים ttrp איך
 און םיטנצידזר אונזערע םאר ניט ווערםער

 זײן פאר — פאםיציע pn פאר נים זיכער
 דער איז םארצוםם ײןםעם סינרער, איז פדוי

 עם אויב גרעסםער. דער און טװערםםער
 פאר־ עםװאם קען װאס נצואגק א in איז

tram אונזער נדיננערעז r די־ בײ געםיט 
 דעם אין םיצייכט עם לינט םאכתנט, זען
 בענ־ אז פארנעסען נים triyn םיר אז

אניז ע  שיי־ א נעלעבם תאט טצזמיננער ח
 ער לעבען. פולען איז װירפזאםע! נעם,
 די םון איז װאם לעבעז א נעצעבט האט

 זיי• «ו גזסוידםעם נעװען יארען איננםטע
 נעמטארבעז איז ער און םיט־מענ׳פען, נע

 מד איםערצו חאם ער װעלכען םוים דעם
 פאפיםאן אלם — ׳פםארגען *ו וראוגשען

v פון רודער ביים r, בײ pn אלם פאםגמן 
a :n n jr»  *an אינםערנד אונזער םיז 

ױניאן. מאנעל
 אדונ• און העדצער אנגעוױיטןונטע טים

ארון בײם םיר טםייען •yp טערנעבוינענע

 בעג־ םירער, פאר׳פטארבענעם אונזער םון
שלעזיננער. דזשאםיז

 וױיס־פרעדדענט פון אױסצוגען
רעדע נינפא׳ס

 צוזאםעננעקוםע! הײנם זיר זײנען םיר
פיחור אונזער עהרע לעצםע די אפצונעבען

— tan אינטערנע־ אונזער פון פרעזידענם 
 מלעזיננער. בענת׳פאםין ברודער — עאגעל

 נעלעבט, האם ער װאט יאר 66 די פון
 ארגאניזיר־ די אפנענעבען יאר 40 ער תאט

 אוגזער םון פרעזידעגם אלם ארנײטער. םע
 אונזער נעםירם ער האם אינטערנעטאנעל

 שלאכטען, איגדוםםריעלע 40 אי] ארםיי
 פאר־ די אין סליידער־מנםער יעדען אין

 םימ און הענעדע, און טטאטען אײניגטע
 -yn םיר װען אויםנאםען, זעלטענע זייע־

 די ער האם פארלוירען, צייםזוײליג בען
נעזואונען. עלאכטען »לע

 די חאבען פירערמאםט 1זײ אונטער
 tvsyn װעלכע ארבייטעו, ?ליידער םתיען

עקלאםען װי נעלעבט צוריק יאר 20 םים
 לעבענם־ טענמליכע צו רערמלאגען זיך —

 םרויען דער פון ארגייםער די באדיננוגגען.
 ניט סײנםאל װעלען אינדוםטריע סליידזר

 טלוד וואם סרבנות גװיםע די פארגעםען
 פון ציים דער דורך נעבראכם האם זיננער

ױניאן. אונזער אין פירער׳פאפט זײן
an* װעלכען םיט אידעאליזם פעםטער 

 ארגאניזאציאנם אונזצרע אננעפירט nyn ער
 נעײא־ באלוינם סאל אלע אי« קאםפיינס,

 םון אפרוו• ענםוזיאםםימעז דעם רורך רען
 pn ארבײםער.- אונזערע פון םאםען די

 האט ער װעצכעד םיט ענערני^ ברויזענדע
 עחר• זײן ילענער, זיעע אלע חרכמפידט

 *ונע־ נעםוזט האבען עם װעצכע ליבקײט,
 געײען ניט זײנען װאם די, אםילו בעז

 נעאעצם נעםאכט אים האבען םריינד, זײנע
 זעלכהד די ןוט איבעראל. נעאכטעם און
 אונזער םון אײנענטאםטעז נײםטינע נע

 נע־ לאנג וועלען םירעד םארעטארבענעם
נעסענם. אים האבעז וואם «לע די רזנסעז

 טוים דער םריינד. און ברידער םיינע
 נרענד דער איז פירער נרויםען אונזער םיז

 האם ייניאן אונזער װאם פארלוסט םער
 טרייםט אײנציגע אונזער נעליימן. װען
 סי־ צו םארבליבען זײנעז װאם די אז איז,

 אינטער־ אוגזער םיז עיסזאל דעם רעװען
 םירער אונזער כאטע אז װ״םען, נעשאנעל

 װעט קערפער, איז אונז םיט מער נים איז
 איז אונז םיט בלייבען א״בינ אבער ער

 אר־ די פארםזעצען אונז העלםען צו נײםם
 זיין ביי איבערנלאזעז האם ער װעלכע בײם
ו םארענדינם. נים — טוים

 דיר ניבמן םיר שלעזינגער, פרעזידענט
 םיר און באנריםוננ, לעצםע אונזער איבער
 דיך עחרען און נעדענתעז אײבינ ײעאעז

 נעםאצעז איז וועלכער ברודער א אלם
ר אלם םליכם. םון יאםטען אױם׳ן  או

 זצצ־ און ראטנעבער םריינד, םארנעםציכען
ױניאן. אונזער פון םירצר םענעם
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שיצעזיג־ פרעזידענט םון טויט דעם םיט
 גע־ האבען װעאכע איצע, םיר םייצעז גער

 םיצע ארבײטען צו גאיס גרויסע דאס האט
 דער אין האגד אין האנד אים םיט יארען

 יױ אונזער םאר דינםט געםײנשאפטיציכער
^ א אז גיאן,  אוג־ םון גמםה דער pc טי

אוועס. איז ױניאן זער
 םיטג^ידער די נאר ניט םיר, נאר גיט

 אוים־ דעם צו ארגאניזאציע אונזער םון
 ביײ םייל אזוי האט ער וועצכער פון בויען

 צױ האט װעלם גאנצע די נאר געטראגען,
 אינטערגעמאנעיצ אונזער ז^מענגעבונדען

 ארע־ פון יצעבעז דעם און נאסען םיט׳ן
 עם איז מװער אזוי שלעױנגער. זידענם
 אזוי צװײ, די נואנאנדערטײיצען צו נעװען

 םירער םארמטארבענער אוגזער האט טיף
 ארויםגעדרילט און נאםען זײן אײגגעקריצמ

 ױניאן, אונזער אויח פערזעגציכסײט זײן
 און װעחגן. אפגעמעקט נים קעז עם אז

 םון געמיכטע דער אויף צוריל ביצילענדיג
 ערמטען דעם םון אינטערגעמאגע^ אונזער

 אונםמג־ כםעם איז געבורם, איר םרן טאג
 אוים־ װיכםיגען אײן אויף אנצואװײזען ^יך
 אוים׳ז געװינס באדייטענחגן אײז אויןי ״טו

 זיין ניט זאא װאם געביט, אינדוסםריע^ען
 מגנדדעאםין נאםען דעם םיט פארבונדעז
שלעױננער.

צער, םיז םאםענם איצםיגעז דעם איז
 נאנ־ די און םיטנ^ידער אונזערע אילע װען
 איז אםעריסע איז באוועגונג ארבײםער צע

 די אפגעבען אין אונז םיט םאראײניגט
 זויא שצעזינגמר, פרעזיחגנט צו ערע יצעצטע

 האט ער אז געדאנק, דעם אויסדריקען איך
 בע־ אצײן זיך װארט םון זינען םואען אין

 אפצױ אײדער סרבן א םאר נעבראכם סער
rאוכד םראגישע די ױגיאן. אונזער װאכעז 

 אגגע־ האם ער װעלכע אונםער שטעגדען
 םירער אאס ערוועהצונג װידער זײן גוםעז

 צעצמעד דער בײ אעטערנעעאנעיצ דער םון
 האט ער װאם דעם, טראץ װען קאגווענמ^ן,

 אויס־ םים, די אויף נעהאילםען סוים זיך
 סראנקהײט טויטליכער דער םון געםאטערם

 צו צוגעשטיםט םונדעסטװעגעז ער האט
 ױניאן אונזער םון םאן די הויך סראגעז

 קאאר, באװײזעז כחות, לעצטע זײנע םיט
 נעשטארבעז איז מצעזינגער בענדזשאטין אז

 פאר לאםן^ אין םארםיתגר אםת׳ער אלס
 אר־ די פאר קאמן* אין באװעגונג, אונזער

 גאגצער דער איבער ארבײםער גאגיזירטע
***װעיצט.
זיי־ האיצ ״םארװערטם״ אין רעתער די

 רעדאסטאר סאה><ז, אב. גענ. געוחןןן: נען
 פדעזײ העלר, אדאאף ״םארװערטס/ שון

 ב. אסאסיאײשאן, ״םאועוערטם״ םון דענט
 דער ״םאװערםס״, םון םענעדזשער װאאדעק,

 י• טאםאם, נארםאן םירער סאציאאיסטישער
 רעג, ארבײטער םון פרעזידענט װײנבערג,
 םון כאנין, ג. פענקין, וזשײקאב דזשאדזש
 בוצ־ ש. םארבאגד, סאציאאיםטישע אידישעז

װאו רינג, ארב. 1 ברענטלז םון גאטש,
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 און מעםבער, א געװען איז שיצעזינגער
״צוקונפט״. דער פון רעדאקםאר יציעסין, א.

 געהאיצטען האבען סבר אםעגעם בײם
 סעק• דזשענעראצ שיצאסבערג, ױסף הספדים
 קיצאדינג אםאיצגאםיימעד דער םון רעטאר

 פרעזידענט ערשטער גראסמאן, װאירסערם;
 וױיס־פרע־ די ;אינטערנעשאנע^ דער םון

 האכםאן און ױוײ5 גאג^ער, זידענטען
 םרעידס, סענםראיצ םון םעקרעטער קװין,

 װעאכער הציװיצאנד, םון קאטאװסקי, און
 שטעט. פראזוינץ איצע פאר גערעדט האם

משערפאן. דער געװען איז יאגאװםקי ש.
 דער זועז פ^רנאכט געװען שוין ס׳איז

 םון געםיה* א םיט האט עו^ם גרויסער
 זיתר םאדאאזען אײביג אויף טרויער
 שאע־ בענדזאשםין חבר, און םירער םרײגד,
זיננער.

 רע־ און טעלעגראמען טרױער
זאלוציעם.

 םון אםים אין זײנען געזאגט, שוין װי
 םאםיליע דער צו און איגטערנעשאנעל דער
 הונדערכמ אנגעקובמז םארשטארבענעם םון

 ארגא־ םיז רעזא^וצתם אזן םעלעגראםעז
 דרוסען םענשען. איעצעאנע און ניזאציעם

 איז ״נעחגכםיגקײם״ דער אין אצע זײ
 דע־ זיך װעלען םיר אונםעגאיך. אײגםאך

 בלויז דרוקען םים באנוגענען םוזען ריבער
 אנ־ בלויז און זײ פון מײל קיליעעם א

אנדערע. די םון נעםעז די נעבען
עקזעקוםױו דזשענעראל דער פון רדף

באארד.
שוועםםער! אוז ברידער

 איז שלעזיגגער בענדזשאםין פרעזידענט
טויט.

 לזד םאר׳ן קאםו* אײנגעשםארטער דער
 םי־ גרויסער באיציבטער דער וועאכען בעז,
 אנגעםירמ האט ױניאן אונזער םון רער
 די און יאר, םיר , דרײ אעצטע די פאר

 וחגל־ װידערשםאנדס־תראםט מערקװירדיגע
 פארלויף אין ארויסגעוויזען האט ער כע
 קראנת־ שרעקליכע די געגען צײם דיזער פון

 און געםאטערם אים האבעז װאם הײטען,
 גאנץ םארענדיגם. ענדליך איז געםלאגט,

 טויזענדער זײנע װען אונערװארמעם,
 הא־ םארעהרער איז טימארבײטער םרײנד,

 םון לופם היילעגדע די אז נעהאםם, בעז
 צורית־ אים וועצען בערג לאלאראדא׳ר די

 אנ־ איז געזונד, צובראכענעם זײז שענהעז
 איז ער אז נייעס, שרעקציכע די נעסוםען

 נאך םאג גוינםםען אויפ׳ן :עשטארבען
!יארס נױ .םארלאזעז זײז

!שוועםםזןר און ברידער
 אלע אינמערנעשאנעיצ, גאגצע אונזער

 םיטנלידער- אונזער און לאקאצס אונזערע
 סלאם. שרעסציכען א נעליםעז האם שאפט

 די און גרויסער א איז פארלוסט דער
 קענען זאלען םיר צױםריש נאך איז װאוגד

 םון גרױסקײם די אפשאצען װערכמר אין
 איז שלעזינגמר נאמען דער שאדען. דיזען

 גאנצען דעם םים צוזאםענגעסניםט ענג צו
ארגאניזײ אונזער םון אעבען היסטארישעז

 סאםע אירע און אויםבוי איר םים ציע,
 בתרק- אירע אלע םים אזן יארען, איגגסםע
 םערציג לעצםע די אין תאםםען װירדיגע

יאר.
 כים קען געדאגה רער םריר^ הארץ דאם

 וחד שלעזיגגער, בעגדושאםין אז ערלויבען.
 אובאויםהער־ האט קראםם דינאםישע םעס
 אויוי ארגאניזאציע אונזער געםריבען ליך
 וחד עראבערונגען, שםעגדיגע פון וועג רעם
 סים־ א אצם געדיגם תאם עס נאסען םעם
 ױניאךמארםיי־ און ױניאן־םאכם pc באצ

אתז. םים םער נים שוין איז דיגזגג,
 איםײ אידישע די פון נעשיכםע די

 מנשיכ־ די אםערמהג אין גראננמן־םאסעז
 ארבימוער־באוחד אידישער דזןר פון טע

 אאשאצען געהעדיג וחגט כדר, זױיסען גוגג,
 אק ראצע היםםארישע גרויסע שצעזינגער׳ם

can קאםף pc מן ארבייסעגחנ אוגתרע א  ם
 ציכטיגזןחנ א און אעמן בעסעחנז א םאר

 *זנםער׳ז םאבמגנ^ דיזען בײ צוקונםגג
 האם װאס קצאי שרעקצימז can םון דרוק
v מםראסזנז, אצעםען אוגז m\ םיר y r 

 םא־ דיזען בײ םתיםםמז. בים דערפױט
 קעי אונזערע םים אצע םיר שטייעז םענם

תחנ און ארונםערגעבוימז  מנכדכמר אונ
®אםידוע• שרעקציכער דער פון ערשיטערם
!שוועסםער און ברידער

 םארשםארמד אונזער װעם דאנערשםאג
 זיק צז וחנחנז געבראבם פרעזידענם נער

 אח אזימער 8̂-0 אום רוה. אײביגער
 תבראכם קעראער דעד וועם פריה דער

 אזײםאדי איננתו־נעשאגעצ can איז ווערען
 אצע וואו םמײם, םע16 וועםם 3 ׳ױם

 ז״- אינכמחנעשאמצ דער פון םיםנצידער
 זעגזד ױך קוםנן צו אויםגעםאדערם נען
 תאצב םאצ. צזגצסע דאס םאר אים םים נען

 און אנפאננען צומז דיי זיך וועם צעז גאך
 האצ, ״םאדוועדםס״ צום צחנן זיך ותם
 צגסייאאצנ דאס וואו בראדװײ, איסם 175

 נאנ־ דעד <יח םארשסײער און פוביציקום
 זזד זיך וחוצען באותמנג ארבײםער צער

אינ^ כדם נעמז
 דדמנעראצ דער םון גאםען can אין

 זיך אייך םיר רונמנז באארד עקזעקומיװ
 פאצקס נרויסער דער איז באםייציגען צו

מן איז צויה ע  דעם עהרא לעצמע די אפנ
 םאד־י איז ארגאניזאגמור בותר, נרויםען

 אתזעד םון ווארכדזאנעד שסארבעגעם
ירניאץ.

באארד, עקזעקוםװו דזשענעראל
םעק. jw דובינםקי, דוױײד

װיים־ םער1 נינםא, סאצװאםאר
פרעזידצננג

צױױי, צואים גאגצער, איזידאר
ברעם־ ױסןי ביאציס, םארים

אנ־ צואידזשי קרענדצער, צאו,
םילי■ העלער, דזש. ״מא<יני

 רייזבער^ איצייעס שוײיבער,
r n. ,הוירצ־ ניקאצאם רובין
 באסיליא םײנבעדנ, ישראל םאן,

דעםםי.



גערעכטיגקײמ14 ם י י ו
טאםאם. נארסאן גענאםע פון

ךב  tm דערוואוםם װאם נאר זיך האב אי
מנן. איז טצעזיננער מגדדפאםין ר א ם מ  ג

r a p מז אין גים אג  אוגערװארטצם, ג
bow ר מ  ׳פרעפצימד א אצס ניים רי א

jm $p אינטערגע׳צאנעצ. די נווו גיט *uu 
 נד־ האט באותגונג ארבייםצר jnuw די

dDi/ iKv m וועילכער d }̂ DPD3 \vp 
. ווערעז. נוסנעכסוגמ

פארבוגדען איז prop סױמצר׳צטצ
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ע מנ מווי ס ארביי־ ירוחנךקציידער אוי
_ ^ ^ aa a a MJgAiMOglhJg MMMWkJk Qii a M ן םפד מ ן  ער ארגאגיזידען. מנגוםעז זיך ח

קאםםען די און פירער זיחנר מוחנן אח
a a a aaa a.a.m a a m  A tlM ii iAרס ?יי האב?ש וחנלכע j צו זיג םון מפי n 

 זננחד די און שפאלםונג קןזנװויסטיצן ח
 גע־ חאבצן אינדוסטרת רער \m דוגמנן

y בחיכם v n i ױניאז. דער םאר צייםעז 
ו« ס ג  <אר א איז און חמיגנידם agn ס

מ כױם1 אוחנא» יאדוגאװען ײני ד יאר א  ו
מן ו חאם ו קו ן ד  דעם איבערנענוכמן מי

 ווינגאתוצ^מנל דאר סון אסס ורצוױאנס
 דער i in מרלאנג וזױעעגחנן חנט אייוי

ם מיחיו♦, מא  שװאך יוניאז די מפוטנז *ר
ג ^ ז מ און ^אינער^יכע ו ^י מו ױ  עוחנ־ א

qw און רימייםאן tvbui ך ip חו  (Bin״ 
 איז םטוײיק לאנג־עארצוימגעם סוניסטחאאז

םרייד• <ולאו«ן
B p n r P i  m ײ״ די חאס

n 4ניא p p גרויס נעסאכם קריזמ^ חגם 
קאנ״ דעם צזריקממראגען און &אויטאריס

»Hr דאזינער חנד אעדוסםרחג חנר אק
״.

 דעד־י נממװירדיגער נאך איז ®ארםערים ,
tsm  jm s צצטט5 וײ דורד m s חווט יווו PSS P M S pP ^^ •  p  S »  w S i^ ^ W p w S  ■j|pBP|WSBP^ ״ « י

 כראנימער jk און נעאיטען *לזנזינמנר
 אז נעוואוסמ חאם ער װע?כע קראגקחייס,

pm n .ר סו חיי  אגצײ מראנגער זיח אונ
ק םים *ײן  חער א נעװען איז ארכיים ןי

bm»  Boqarr אצזג אונז באגייםטינדם תאס 
jjd, וחנקכע mwn אים )juvpv 

is און פאםיליע, זײן w ױניאן חנר 
im אים איו זחגלמג n םייערער id| זײן 
מן, » םים־ tvDDD'o םייז איך אױק ל
> ■ ז^ « . ז , . . . . ׳ • • ־ ־י .

סאסאס. נארםאץ
AAAg Og |A  OAMmO OAOIg gM AAM oggAAAMם פון טעדעגרמםע חןנ רין טרעזי  נ

תי »ן8םי איז בין רו  דע־זוממנז־ינ ייד ט
o n  gnm מלזנזיג־ •רעזידענם פון םויט 

. ו r און אײן־ םיט tPBttrar מ m םיט־ 
 װאם פארלוםט דעם טיי איך יצ6 ב<[*סס«

 אלם נאהאט חאם באותנוגנ ארבייםער די
װך pw »יד םױס• זיח tie סנזזלםאם  ד

ז י  *ו מיםנןםיחל אויפריכםינען סיק »
פאםיקיע. םרויזנחננדע זיין

iAAA Mg Ajk gggaggg ggagft ■■ tg,>£ m wo & .7 אװ jd jk «uns גריז, װיליאם
,.. pg ק םעקרעםער  םאריםאן. טחןנ

 ארתאל־ »יד האכ *ארדדום נרוים מים
a r 'J  n .J jp טלזמממנר׳ם טחנזיחננט «ן 

ja m ר אזא ג*ך מוועז נים איז  ט
מ דזנ ס מ  I(•׳ ממױכטע דער אין bbkv ג

5 פון יוניאז דןנר r i r r w״m■ ארביי־ 
ר טער מ א ת םאר אויםנעםאן פיצ אזוי האט ו

ז דעם מ  גא־ די אין ארבײנמר די םון מ
 אײ <יט און נוט אזוי זיים םרײדם. חגל
 פא־ זיין *ו םיטנעםיל םיםססען םײן בעד

 םון םיטגליחגר און םירזגר די *ו און מיליע
יוגיאן. אינםעתעטאנעל אײע־

®par .םאדיםאן
שאחן פון  טרעזידענם לואים, ל. ח

וואירקערס. םיץ יונײםעד
 דעם דורך ערטיםערם טםארס בין איך

 איז עם םטםער. באריםםען אייער סון םוים
מן צו ירױױלעניע םיין געװען א  אים ח

 זעלםענע זײנע יארען. םיצע פאר נעסענם
v אצם אײגענטאפנמז ita, בירנער אלס 

 האבץן םיחנר ארגײנתר נרויםער אלם און
 האט װאט יעחנן בײ נעםאכם באליבט אים
 iv םי&אאבױ טיםםטע םייז נעתעננג אים
 פא־ םרויערענדער זיין פון םיטגלידער אלע

טארלוםט. זייןר י1אוי םיליע
^ ל. דזטאהן אי לו

גאראף. אב. פןן
 םארלוסם דעם םון נייעס טרעסליכע די

 אוגז חאט טלעזיגנער, נרויםען אונזער פון
 אונ־ אן איז op דערנרייכם. וואס נאר

 און יוניאן דער פאד פארלוםט ערזעזליכער
 באווענוג^ ארבייכתר אלמםיינ«ר חװ־ טאר
 םיר בענױנז תעלד אונתר «? קבי ביים
תן אײך «ויכי j א אוי tr m v גןאייגינסע 

 קריור ■אציםיטע אצע פאתעסט יוניאן.
 זיל דעם פאר םאראײניגמ טםייט רעם.
 לע־ זיין תאט פיחנר אונזער ווזןצכעז פאר
נעווען. םקריב כען

בארא)•. םר^ און םר.
לעחם«ן גאווערנער לױטענמנם פון

 פאר־ און אויםנעטרייםעצט בין איך
 פון םויט דעם ווענעז הערעז *ו םרויערם

 טצזד בעגדזטאםין םרײגד טייערען םיין
 גע־ איך האב יארען םיצע םאר זיננער.

 *ר נא$נט אים טיט פאתענינען רעם האמ
 פרא־ אינדוםטריעצע אויוי זאםענ*וארבייטעז

 די נעסראנעז אים צו האג איך בצעמען.
 פער־ א פיצ און ליבע און אכטוננ העכםםע
מן  איך טויט. זײן דורך םארצוםם זענצי

 אזיפריכטינען 1םיי אז נעמט אײך״ בעם
םיטנעםיל.

צעחםאן. ה. הערבערט
דא«ק. לעיבאר אװ םעקרעטער פון

ר אינער נים אײך בעט איך פאםי״ ת
 טצע־ םר. םון םיטארבײטער די און ציע

 אויןי םיםנעפיצ אויפריכםינען םייז זיננער
 און מאן נוםען א פח םארצוםם זיתר

 נעוויסענהאםטען און םייאינען א פאמער,
 וועצבע ברידער־ארבײטער זײגע םוז פירער
טיעור. א אהן אים איז נענצויבט האבען

צייבאר. ng .pro ,p«in j װ.
קאונםיל. םוײידס םענםראל פון

 און םרייסמ םענםראצ םון גאטען 1אי
 םים־ אונזער םיר עיסזזן ?אונםיצ צעיבאר

troo ארנניזאציאע אייער *ו םיםנעםיצ 
 טצע־ פרעזידענט פיז פארצוםט חנם י1אוי

זיננער.
w g m .» ,פרעז. רייעז

pro. שוין, ם. דזאױיםם

. פון ם ר . ם ן א ם נ י ז
 םיטנעםיצ אויפריכטינען םיין *ז נעםם

ר און פארצוםם. איתר י1אוי מ
זינםאן. םיצי

סיעאלאווםקי. אהרן דר. פון
 נענחטאםין פון טויט פצוצצוננען חןר

 טצים איד ערטיכמרם. םיך ogn טצעזיננער
 פאר- חנם אויזי טרויןר אייער tg tg זיד

 אר- ניצציכםםע די טון אײנעם פוז צוםט
םיחנר. בייטער

י.pװסgצKםיננ אהרן דר.
פון רעדאקםאר א׳ניעל, חשעיםם םון

ױ לידער״. .נ
ױ פון *troo נאגמר חגר  צידער״ .נ

 טויט דעם אוין• טרויער זײן אוים ררי?ם
pp אוגזער rog»j אוז goאיז צדאט tun 

 בזד — ארדנוננ בעםערער » פאר פאמי
 טויזענ־ הונדערםער טצעזינגער. חטאםין

 נע־ אים בעןgn וועצמ ארבײנמר. גתר
 צײ זיתר אויםדריפען חיעט וועצען ?ענט

 בענ־ םירער זייער *ו חנםפעפם און בע
טצעזיננער. רזטאםין

ט. it פון םאםםי. ח
.turougs ,וועצכע אםאםיאיימא!״ 
 ארבײגתר־פינחנר, פאר םפוצ די אוי«י האצט
 אונםערנעםוג־ ביצדונגם פיצע די פון אײנע

gאינםעתע די ותצכע טיט נען rאיג* נעצ 
אמן אוים דריימן ייך, םערעםירם  םים *וז

 «ו םיםנעםיצ זייער ארנאניזאציעם אנחנחנ
 אינ* דןר פון םיטנצידער אוז בעאםםע די

roרנעg rטוים אוים׳ז נעצ pp טדעזידענם 
 אז trogn םיר י טצעזיעער. בענחטאםין

 םאר־ םארטיחגז וועם אינםערנעטאנעצ די
jn נרעםערע אצץ *ו װזגרםם ro ru .-p a 

יפמרוננען. אצע טראץ דערנרייטננען,
 ארדgג פרעז. םאטםי, דזט. א.

ongBPjn'i «g.
ױט^ פייאגיר די פון

 אייער שיז םיטנציחנר די אינער ניט
ד די םון םיםפאטי די נעצgeרנע׳roאיג  נז

i און אםטע r ^ p m n ייאניר דער פון■. 
 טצע• פרעזידענט םון םויט דעם אויױ ױטה״

 נעחגנ־ אײביג אים וועצען םיר זיננער.
 װעצכע ױניאז א פון םירער חנם אצס קען
 םgn און נריגחגר די םון איינע נעװען איז

ארנאניזאציע. אונזער נצטםיצט שטעגדינ
ר.gטpJnדי עסז. צודװינ, ו■roצgװ

ח«זענבערנ. אכ. םון
מן אײך םיט טרויער איר א  אויא צוז

 בענ־ באציבםעז אונזער םון םארצוסט דען)
 אי־ איך |pp צייחגר טצעזיננער. אםיז4דז׳

 צויח. די בײװאוינען ניט פראגפהײם בער
 עצע־ םרם. צו םיטמםיצ םיין איבער ניט

םאנדציע. איר און זיננער
 נעװעזענער ראזןנבעונ, אב.

י. װ. J צ. א. פרעז.
שאינם קלאוק דער פון ב»ארד. ח

 םים־ אונצער אננעטען T»' בענמו םיר
 פארצוםם אײע־ י1אוי םיםפאםי אוז נעםיצ
 כא־ אייער םון םויט םריצייטינען דעם דורך

ניתם אויםםרייסצמנדצ די םאן. ציבגמן

^ י ל ו ש ז 15 ם י י ז1932 ►(ד
 אוג- פוז פאר^וסם •לוצלונגעז דעם ומגגען

 IV צער געבראכט האם פירער גרויםען זער
 םיםגלײ םויזעגדער צעגדלינער די ווייםאג

 פירער־- םייאיגע pn וחנכתן אונזערע, דער
T און גליק געבראכמ האם מאםם nc. בדר 

ד םים םרויער?נז אלע  םאר״ דעם אויזי אי
 בענדדיאםין םייערען אונזעו־ פון אסם

 וועאען םיר אגדענקען וזעםעם שאעזינגער,
םארגעםען. ניס םןוצ קײן

םענעדזשעו־/ גאג^ער, איזידאר
ױתזידענם, אגםעא, שיליפ

ם רי סעק. אשביז, דזע. ^
באארד. דזמאינס קלאוק

בא«רד. דזשאינט דרעס דער פון
 הארצען מיםעז מון באדױערען םיר

 וחד •רעזידענט, אונזצר פון טוים דעם
 דעם געװידםעט געווען איז צעבען םעס

 ער סצאס. ארבײכמר פון עוץ און דינםם
 עלאכם אוים׳ן םצלדאט א זוי געםאלען איז

 די םון נוצען דעם םאר קעםםענדיג םעיצד,
 פון רעכט Dip פארםיחײגענדיג ארבײגתר,

 אפםרעטענ־ נימ אינטערנעמאנעל, אונזער
 איז םױם pn מוגא. דעם מפאן p>p דיג

 איג־ אוגתר םאר םאר^וסט שוועחנר א
 אר־ אלגעםיינער דער םאר און כתרנעשןונעל

באוחןגונג. בײםער
םענעדזשצר, האכםאן, רזשולױם
טשער־ װאםיליעווסהי, איזידאר

םעק. תרעועלא, אנסאגיא סאן,
באארד. דזשאינט דרעס

ם*כער. קלאזק לאנדאנער זײ פיז
צאנדאן, םון םאכער קצאוס די םיר,

 יױ טעי^ארס צעידיס ״ױנײםעד דער םון
ד םים טײלען ניאן״,  שםער־ אייערע אי

 פון פארלוסם דעם אױ*י טרויער און צען
 גע־ אונזער און םיחס־ גרויסען אייער

 שלע״ פריינד. געאככמטען און שעצטעז
 אונ״ אן איז טוים פריצײטיגער זיגגער׳ס

 אײך, פאי בלויז נימ פארלוםם ערזעצליכצר
 באװע- ױניאן טרײד גאנצער דזנר םאר :אר

 אין טרייסמ א געפינען פעגט איר בוגג.
djh אר־ אייער םון פארםשריט שנעלעז 

 האט שלעזינגער וועלמנר םאר :אניזאציע
 pn זאל נעשטארבען. איז און געלעבט

 םאר באגייסטערומ אלם דינען צנדענקען
 זיג םון אײך פיחנן צו נ^וכפאלנער זיץ
זיג. צו

קאונסיל, עקזעקוטיװע םאר׳ן
סעסרעטער, םײז, ל. י,

טשצרםאן. ענדזשעל,
וױיס־טשערםאן. סילװער,

 יתײ־ סעקרעטער קענעדי, טאמאס פון
וואירקערס. םיין םעד

 ער• םיד האבען באדויערעץ טיםעז טיט
 בענדזשא־ םון םוים דעם װענעז פארען

 אינ־ אייער םיז פרעזידעגט שלעזינגער, םין
 און אײך שיקען טיר און םערנעשאנעל,

 םארשטארבעגעם דעם פון םאכדליע דער
 פאר־ גרויסען אייער אויוי טרוימר אונזער
 פײאינער, א געװען איז שלעזינגזגר לוסט.

פארטייזײנער םוטינער איז נעװיסענהאםטער

 נרזײ pn אינמערעסען• ארבײםער די פון
 ערסיישטבײגע האט ער װאס ארבײם סע

מר דזגר דררך ארבײםער די פאר אג  צ׳ייס נ
 םאנו־ א^ס דינען וועם לעבען זײן פון

 אזן אנדאנקען pn פאראײבינען צו םעגמ
 פאדםצוזעצזגן אגדערע באגײסםערען וועם
pn איגטערעסען די אין ארביים נרויסע 
כױםםענשען. זיינע םיז

קעגעדי. טאטאס
 גלעס פרעזידענט םאלאני, דזשײםם פק

װגיאן. בלאוערס
 ojn והנגען הערען צו צייד םיר םוט עס

 םײאוגען און באריםםען איתר פון טוים
 pn שצעזיגגער. בענדזשאכױן פדעזידענם

 פראכםםולער אייער םאר ארבײמ גדויסע
 אר- אלגעכדינער דזנר םאר אזן ארגאניזאציע

 פארבלייבען אײביג וחגמ באווזנגוגג בײכמר
 םוחות און הערצזנר די אין םאטכתנט א

y םון rn אי־ םארזנהרער אוץ םדײגד םיצע 
 אויסדדיײ װי* איך צאנד. גאנצעז בער׳ן

 אייער םים סיםפאטיע מיפםםע סײ\ קען
פארלוםמ. דעם אויןי ארגאניזאציע

פרעז. םעלאני, דזשייםס
בלאו־ באםעל עגד גלעס
ױניאן. ערס

וראיר- קלאדיגג אםאלגאםייפהןד די פון
קערם•

 םוים םריצייכדגען דעם ווענען נייעם די
 אוגז צו איז שלעזינגער פרעזידענם םון

ד pn סלא^ שרעסליכער אלם געהוכתז כ  מ
 באוחד ארבײםער דער איז לייסםונג פערישע

תט בםרם ױניאז אייעו־ און בכלל גוגנ  ו
 אונזער אן געםם געדענסען. אײביג םען

 םרוײ pn און אײך צו םימנעפיל הארציגן
 און אײך כױם צוזאםען פאםיליע. ערעגדע

 בוײ אםאלגאםייםעד דער םון מיםגלידער די
 טרויער. מיםען אין •pp אונזערע םיר גען

תי  •רעזידעגמ הילםאן, סי
עג שלאסבערג, ױסף מ .ppd ח

ם »מ«לג«םײטעד דער פון שאינ  ב^רד ח
pc .באסטאן

שלעזינ״• בענדזשאםין םון טויט דער
 דער םאר בלויז ניט פארלוםט א איז גער

 נע־ איז ער זועלכער פון אינטערנעשאנעל,
 גאנצע די נאר פירער, העכסטער דער װען

 םאר־ דעם טיף םילט באװעגוגנ ארבײטער
 אזוי האבען םענשעז וױינינ זייער לוסט.

 און אינמערעםעז די םאר בײנעטראנעז פיל
 באזועגונו^ ארבײמער דער םון אידעאלען

 םון מיםגעםיל אױםריכםינען דעם אז נעםם
 די םיז באארד דזשאינט באםטאנער דער

 אװ װאירלערס ?לאדינג אםאלגאםייטעד
אטערילע.

םענעדזשער. לוקא, דע םילי•
 מײקערם קעפ פרעז. זאריצתי, ם. פון

אינטערנעשאנעל.
 •לוצלומען שלעזינגער׳ס םון 8?לא דער

 אוים־ ?ענען צו וױיטאגדינ צו איז טויט
 חא- טוימ זײן דורך צער. םיין דריחעז

 םאר- ארבײםער פרויעך?לײדער די בעז
און םירער באריםטסטעז זייער לאדען

 ד׳י באשיצער, פררכםלאזעץ
 אים איז האס אםעריקע פון גתג

 שסארקםםעז, איד לארען
 1אי pnmo איז לעבען pn פער.

 וײנע פאר קאסזי הערלימד
איז אוויי— מלעבם האם ער וױ און

ת דער ד׳י םים powtinx פליכב^ פק לינ

 טון אנדענהעז דעם האלםז םיתד T* וימל
יחבד און פר׳ײגד איבעדנעבעבעגעס אונזזנר

 אײערע 1אל »דן םאכדליצ pn אימוד גים
םי אונזמר םיםגלידעד מ ס ז׳ײעד אויוי סי

M  M gbggM M  ggggAA gM  Mjsoxrm גרוימנז

ידגיאן. כנאכעד בזך פאקעם דער פץ
 ער״ םיד האבעז באדויאדען םיפען כדס

 םי״ איתר פון םױם דעם ווענען פארען
n״upB Djp*i'tp*iB {1טו3יל p i n M j n r T« 

 םיפםטען אונדןר אויסדדיקען ווילען פױר
ת pn כדםמסיל ל םי  יונהיז אײעד אזן מ

®ארלוםם, גרוממנן can אויןי
יוניאן. סאמנר בזך ואקעס אינכ^

pfi ד  אינםערנעעאנעל• םאר׳יןןרס דן
 נעװארען אויםגעםרייסעלם זײנען םיר

 פרן םוים can |93וזצ גײעם n הערען צו
 שלזד בענדרשסוםיץ םוײינד באליבםען אונזער
ם איך זיגגער.  rx< אגצתעברגז »ייך מ

 םעסי דעם האב איך כדטגעפיל. םיפססען
ױמן, םען  אזמד די אוץ נאסצן דער אז גל

opannMEMrm אונזער פון םואונגען
—A A A A A A A JAa a ,a ,aĵ a gggM M M  M M g M »-A ■A A - A- A מר םריינד מזינ ר די װעמן ש ^ אנ רנ  א

 האל־ םיתר און געדעמעז ארבײםעד םע
מעז.

ע •רעז. ׳<pp^ פיעםרא  אינ
ױניאן. םאר^ראירקערס

 װארקעדס גאדםענם ױגײםעד די פון
אםעדיקע. אוו

 can פון נעםדאפען שםאר? זײנען םיר
 שלזך בעגתשאםיז פון מויט פריצייםיגען

 פארלרסם גרויסער א איז םוים pn זינגער.
איגםערנעשאנאל. דער םאר

פרעז. חשעג. ׳רי?ערמ י. ט.
םרעזש. .ppo וױעס, ש. דזש.

 װניאן• עערײײרערס פאטא דער םון
 טיםםםע םייז איבעד גיט אײך בעט איך

 אג־ די םון םיםגעפיל דעם און סיםפאטי
 דער םון םיםגלידער און בעאםטע דערע

 ױניאן ענגרעױתרס םאטא אינטערנעשאנאל
 שלעזינ- פרעזידענם פון םשפחה דער צו

 םיטגלידער און בעאםםע די צו און געד
 פון טויט דער ארגאניזאציע, אייער םון

 אלע- אונזער איז שלעזיננער פרעזידענם
פארלוסט. םענם

פרעז. י,1װאל דזש. עדװארד
פארטײ. ציח פועלי דער פון

 בא- פארטיי צייז צױן-צעירי פועלי די
 פרעזידענם םון טוימ דעם שםאר? דויערט

 אינ־ דער פון פרעזידענט אלם שלעזיננער.
וrרppװאיר גארםענט ליידײט טערנעשאנעל
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i« און n אין i n ארביי־ אםעריקאנער 

i אויי נעמםאנעז ער איז באוועטגנ םער n 
 ספע־ אינםש־עםען, ארבייםער די פון װאך
i אין או־בייםפו־ די פון *יעל n פרויעך 

̂ייחװ־ o ביז אעתססו־יע, ת n םאנ צעןגנתן 
 צעב«ז. אײנענעם ויין געותן םסריב און
 אי־ י1 ענעו־ני זײז געוױדיםעם אויך־ חאם ע־

n m און נןזןצ׳פאפםציכע tfn w ftp פו־א־ 
אנחמפען. pn nnp בצעםען.

פאםיםענג צענטראצ
 פון עקזעקופױוחן נ«דיאג«לער דער פון

ג ארבײםער נ ױ
 אױפגעטרייסעקם דיג סודא זיינען םיד

ך  or סויגג ׳*לעזיננער׳ס פון נײעם n חו
 &אד בצויז נים פאו־צוםם ט־זיםעו־ א איז

i פאו־ נ*ר אתאניזאזױע אייעו• n אלנע־ 
 אםעריסע. אין באותגוננ ארבײטזר םיינער

מו־ גיט  איי־ צו םו־ותו־ pwrc אוגזעו־ אי
rur 1א םיםנציחמ־| i n .פאםיליע

.1 א. קןוםיםע עקז. נאצ.
פ. ס. כרענטש םאכער קלאוק פון

 ערפא־ 1םי האבץן מםערץ נדפען םים
o n  tram tn בענדזמאםיז פון טזים 

i אונזמר מצעזיעער, n ’c אין i n םא־ 
 באווע־ ױגיאן םו־ייז־ און !יאציםםי׳פער

u גונג. p jn :*  i n אי־ םעסטע זײן םון 
ט חיי מנ מ  אצם דינעז או־בייםעו־ די *ו מו־

 אר נוםע י1 פאו־םצוזעצען עדםוםיגונג
.1נעטא ר,*ם עו־ װאס ביים

pa ש כעטטל. גארדאן חשארדז
i n םיין פרעזדינעט, אייער «| םויט 

 ׳■צעזיגנער, בענדזשאנדן פתינד־ גוגמו־
 .jtnnper אםת׳ע פאראוחאכם 1סי תאם
ד i ײי n בין איד וואם *ייט o pm*j׳m 

i 1»ם n  pc גאווערנאר װאם ?אםיסיע 
 צװים־ עציכםען צו גאשםיסם האם םםיםזז

i א'| םינפיינמן n אינתם־ םום און קלאוס 
n e גאװע־נאר צױטענעגט םיט *וזאגמז 

m ?אורם סופו־ים רעתםאן, y r t i שעהנ־ 
 האב אחשערס,1 ליגחי פו־אפ. און םאג
 ■ועזיחעם םיט באימנם נאענט זיך איך

 נ** איז אים םים סונמן חדך שצעזיננעז•
 נזד איז שצעזיננש■ באו־יחרוננ. ענכתו•

pm א r m א נעוזאט האם װעלכער 
 חאם ער צעבען. אויפ׳ן בציפ פראכםפזצען

n א נעהאט a p n ערענהאפטע פון m 
ך נאך חאם און נרײכונניז  נעצאזט ד

 אײד בעם איר סזשים. נוםע pr זכתגמז
אויפוײפםימז םייז אאסילחנ pn אימז• ניט

םיטנעםיל.
ן ז װ פ מ tam ו p .בעםםצ

^ ױ ב י ם א ו & י ס
jn םייע־ע םיין a ׳ילעזיננער:
 םיח אויסצוח־יקען איץ• *ייי (יכם5<ר
tn םיפ׳נן r m a אייעד פון טייט אוים׳ן 
סין םאן, א מ ח .1׳ילזנזינ« נןנ

תג «נ ח  טצעזיננער םו־. סיט זיך ט
 באזיצט *V אז טנפילם, סאל אלע א*ך חאב

^ נאעגמגחע א אנ  נין םוים, pn מד
 1פא לוסם1פא נײיםע־ א זיכע־״איז איד

־ןו פילע מו מ תאבען ותלכע ארבייטעז־, ט
2 « t  *  P . S i ז »»w' V 6i■ %. ' ■«

m ̂ײ■—^י״ייי u m* ■>י-̂ m m m י

אים. אוי* פאר^אזען עםארס אזוי ויך
 םאר־ םיטגעםיד^ אויפריכםיגען םים

אייערע, אםתדיג איך, ב^ייב
 אינדוםטריעא •ױרשינם, םרענסים
^גיבאר. אװ דע«. םםייט קאםיע.

:דוביגסקי םר. םייערער
 איבער־ אײך דורך און אײך, וױ* איך

 גאר־ אעידיס אינטערנעמאגע^ דער געבעז
 ווען זוײםאג םיין ױניאן, װאירסערס מעם
 םון םויט דעם ותגעז ערפארען האב איך
 געגען סאםוי םוםיגער זײן טצעזינגער. םר.
 זניז קראנקהײט טוים^יכער דויערעגדער דער

 םוםיג־ זײן םון באזױיז א נאך געוחנן ב^ויז
 אידעא^גן די צו איבערגעבענהײט און הײם

 בין איך געתאיצטען. םיחגר האם ער ותצכצ
 אנדערע געםינען זיך וועאעז ojr אז זיכער
 און קאםפען די פארטזעמז וועאען װאס
 •ער־ זײז אבער װענ, סוסנתרחאפםען זײז

 םוײעד. זײנע אצע \v*?vt וו*ט זעגאיכקײט
אייערער, אויפריכטיג

םאמזאל. דזשײטם
דובינםקי: ברוחגר םיתרער

 יױ םרייד ״וױםעגס דער טון נאכתז איז
ג5 ניאז  טײ אוגזער אויםדריסען איד יױל י
 ■רעזײ םון טויט דעם אויח װײמאג םען

 אר־ די אז טיצען םיר עצעזיגגעד. דעגם
 םאריצוירען אים אין האם באוועגונג בייטער

 און םירער געוױסענוזאםםעז און מייאיגען א
 ווע־ גוטגעםאכט ניט קען םאראוםט דער
רעז•

אייערע, שוועסטעראיך
#רעזידענם. מגײדערםאן, ראוז

 דובינסקי: םר. םייערער םיין
 אימנר־ און זײז גוט אזוי איר װעט

 י• ». ג ל. J) דער טון פירער די געבעז
־ בענדזטאםין פון פאםי^יע דער און עזינ ^ 

 זײז אויזי מיטנעפיצ םיין באויז ניט דער
 אויף באװאונדערונג םיין אויך נאר םוים
 אעע־ האט צר װאס קאםף םוטיגען דעם

 םוס- זעאטענער א געװען איז עם פירט?
 זעהן צו קראפט װי^ענם און םוט םון טער
 עװא־ זײן טראץ ארבײט זיין טאז אים
 עװעריגסײםען אזוינע געגעז און געזוגם כעז
 בא־ זײגען ױניאן־פירער באויז זועאכע םיט

, קעננג
חא־ צו •ריװיאעגיע א געװען איז עס

 מלעזיג־ םר. טיט פארבונדען געווען בעז
 וואס געאעגענחײטען עטאיכע די און גער
 צו באחי^םיג •עדזעגאיר געהאם האב איך
 פאר באאױגומ גרויסע א ױניאן. דער זײז
 איז אוועסגעגעבען, האב איך װאם צייט דער

 םוסיגען דעם םים בארירונג די געותן
נעםה. מײנער און גײסט

אייערער, אויפריכםיג
באצדװין. j ראדזמער

 :דוביגםהי געג* זתנרטער
 הארצײ אויפריככױגען םײן אן נעםם

 בא־ אייער פון טוים אויפ׳ן םיםגעפיצ גען
 בענ• כדםארבײכמר און •חגזידעגט ריםסען

מצעזיגגער, דזמאסין
אדיבײםער- די און ױגיאן אײער נאד גים

 םאציאיציםמיטע די אויך גאר באװעגונג,
 פאר־ שזועדען א געיציטען האט פארטיי

 רײ םים מעגט א געװעז איז ער יצוםם.
 אצע איז און ום5אײנם< און ענערגיע זיגער
 אינטערעסען די פאר םעםיג געוועז םא^
 נעװאוסם נים האם ער ארבײטער. די םון

 זאך יעדע דורכםאל; א םיעט דאם װאם
 דורכ- ער האם אונמעתוםעז האם עי װאם

ערםאיצג. םים נעםירט
 םוט םצייםיגסײט, םון בײשפיל זײז םעג

 ביימפייצ ס5אי דיגען איבערגעבענהײט און
 קרײז אין געסוםען זײנען װאס די םאר
אײנםיצוס. זײן םון

אויפריכטי^
ה««ן, װ. דעניעל

םיצװאמי. םון םעיאר
שלעזינגער: םרס. טייערע
 ע^ײענם עדױקײ^אנאיצ םון טראםטיס די
 האר־ די םאםיליע אײער און אײר שיהעז

אוםגיציס. איתר אין סיםפאטיע ציגםטע
 גינ״ םארהע^םניםםעםיג איצםיגע די
 אין עקזיסטירען װאס באדינגונגעז סטיגע

 גאגץ א ^ין זײנען גאדעל־אינדוםטריע דער
 יצע־ די דאנק א אגטשטאנען םאם גרויסער

 מצעזיג- םר. םון טעםיגקײט אאנגע בעגם
 אונערםיד^יכער טים האט כער5װע גער,

 םארזי- צו *עגען זײן געװידםעט ענערגיע
 םאר ארבײמס־באדינגונגען בעםערע כערעז

 זיתר אויף אנגעװיזעז זײנען וועאכע די
 האמ ער לעבען. א םאנעז צו ארבײם

 אין ארםייען די געםיהרם און םאראײניגט
 םועכדשעפער עענדיציכע די געגעז קאםף

 ארגא״ די יאהרען. םארגאנגענע די םון
 איי- אײביג, זיך עז5ווע אדבײטער ניזירטע

 מ^עזינגער׳ן צו םארפ^יכטעט פיה^ען ביג
 אנמטרענגונגעז אונאױםוזערליכע זײנע םאר
 דאנקבאר־ די איז אינטערעםעז זייערע איז

 ארבײטער־ די םון אנערקענוננ איז סײט
 םון מאנומעגט אילם דינען װעט יצעגיאגען

יאחרען. יצאנגע יל«נג,ע םאר באגײסטערונג
 עדיױזיי׳פאגאצ דער םיז טראםטים די

 אויס־ njn אגנעםען אײך בעטעז עצײענס
 אג- צום אכטונג און טימגעםיהצ םון דרוס

 בא־ האבען זײ װעםען אײנעם םון דענקעז
רעספעסטירט. און װאונדערט

אייערער, אויםריכטיג
פרעזידענט.

סראמען כלוםעו
 אײנצעצ- און ארגאניזאציצס םאצגענדע

 צו בצוםען־סראנצען צונעמיקם חאבען נע
&9של פרעז. צױח: ר'ם3ױ

 אינםער• דער ®יז באארד עקזעקו*יװ גענעראל
נצ^אגאל.

^איגם ^ורד דז ן כ ו ױ דער ו  קלאדק־- ו^רקער נ
ױ<י*ן. םאכעי

 און דרעס יאדקער גױ די טון באארד דז^אעםז
ױניאנם. װײסמםאכער

ר מון באאכמע די  די פדן באירד דזעאיגפ מ
ױ ײניאנס. תלאוקםאכעי יארקער נ

 ייגמעמעאאנאל. דער ®רן א*יס־ס«זמי דער
באארד. דז*אעפ איקצגן׳ר
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 באארד. דזעאינמ סלזװלוונז־ער

 בא»רד. דז^איגמ *ילאדעלפיער
באארד. ש^נפרעא^י•

 באוורד. דז**ינ& םאראגםןן׳ר
 באארו. דז^איג® באס*אנער

 באלםיםןןר. פון 110 און 4 לאקאלס
jdo באארד. דז#אינ® לוייסער 

 ל. c m דער ■ון •רעזידענמ גריה װיליאם
 ל. אוו j ». װײס-ירעז. װאל, םע*מ

 ®ון למפעגענסדגאווערגאר לזגחםאן, ח. חערבערמ
סםיי®. יןןרק כיו

 קאחאן. אײברעחעם םרס. און םר.

 ײלצחגק. ג מרס. *ון םר.
 *לדזאחןר. װ. דזעאדדזאו

 װחימני. ק*וס«ער םרם.
 חילנץוו®. םאריס םיס. און סר.

 תילקװי*. ע. גינא
 איגגערםאל. ון. רײס^נד

 בערםצן. םןא־יס ®רס. און םר.
 דוביגסקי. דײװיד

 »סאסיאײ^ן. ״*ארװעדםוכו״
 ,״®ארװערמס״. וון יאדײאלםונגס־־ראם

 ,״*ארוועראס״. וון רער»ק«יע
 ,״יארװערםס״. •ון ביזנצס*ס»עז» דער

 ״*ארוחנרמס״. ■ון זעצער די
 ״*וקונע&״. די

,״ארמ׳׳״וזגדעראנזע.
 געװערק^יאאםהנן. אידיאזע *#ראיינזן
 אמיס. דז^יענעראל — ריגג ארבײמער

מ ענ ר  ריב^ ארבײ*ער *ון 1 נ
 Jלי ױניאן םזרײד װאוםזנגם יארקזןר גױ

 ױציאן. װאירקערם קלאדיגג אםאלגאםיזפעד
 אםאלגאםײםמנד. און באארד דז*#עם ®ימגא

ד בײ ײ א  לאקאל ױניאן, קאמערס קלאדיגג י
 אםאלגאםײכזעד. די ■ון 4

 א^אונמענמס און סםענ^גויאפערס בוקקיאער^
ױגי»ן.

קאוגםיל. דזאזאיגמ ןאריערס
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 װןירקערס׳ םילינערי און קע• חעמ, קלאננת

«וגיאן. אינסזערנע^יאנאל
מגיאן. װאירקערס׳ געקווער ױגײםתר

יארק. גױ #ון ■ארםײ סאןניאליסםי^ע
.284 לאקאל ױגיאן, בוםמזערס

*פארזוערםמ״. «יקאגא׳ר
 סאגיאלזס־ אידיעען ■ון קאםי*עם ךעגםחאלער
פארבאנד. ®י*ען
 ארבײםהנר פון קאסימע דיסםריק® ^ייקאגא׳ר
רינג-

סעגםזער. חעל*ח ױניאן
חאוז. ױגי«י

.10 לאקאל ײחײ®, pjnrn סרם. און םר.
איבמער־ דער פון דעאארמםענ® םזאון אװ אופ

kft*

 איגםזער־ דער פון דעאארםםעג® עדיוקײ^יאנאל
נןףיאנאל.

 ,1 לאקאל מגיאן« אאערײמארס סו® און קלאוק
יאר^ נױ
י. J 3 לאקאל מגיאן םײקערס סעםיעל

«יקאגא. ,6 לאקאל #«ונ«אן איערײמארס
*ראגגיםק^ סאן ,8 לאקאל ױגיאן קלאוקםאכער

 $ לאקאל ױגיאן# פעיעערס סו« ו»ון קלאוק
יאר^ גױ

 ױנ־ קא*ערס גארםענפ לײדיס אםאלגאםײמעד
ױ יאן, יארק נ

ײמרם ריוער און קאוט ®׳יילדחגז איגפענט,  ם
אן, ױ ,17 לאקאל מני יאר^ ג
 לאק. ױניןן, װאירקעױס גארסענט װאטערארוןי

יארק. נױ ,20
.m נ. צואר^ ,21 לאתאל ױגיאז, ?לאו^םאכער
י. נ. J22 לאקאל מניאן דרעסםאכער

י. נ. ,28 לאקאל מגיאן םײקעדס סקוירט
קלױולאנד. ,28 לאקאל ױגיאן איערזיטארס
קליװלאנד. ,27 לאקאל ױגיאן דרעסםאכער

קלױולאנד. 3 לאקאל מניאז, פיגיאוערס
 ׳36 לאקאל ױגיאז, פרעסערם דרעס און קלאוק

ױ יארק. נ

& לא^אל ױגיאן, ירעםערס  קלמולאנד. ז
 יארק. ג«ו ^8 לאקאל מגיאן, םיילארס ליידיס

 קלױולאגד. ,42 לאקאל יוגיאז, קאםערם
 ױגיאן, דרעסם״קערם »ון קלאוק איםאליעז
קלמולאנד. M לאקאל
אן, קלאוקםײקערס איטאליען  AS לאקאל ױני

יאר̂< גױ
 ׳30 לאקאל ױציאן, דרעסםײקערס ו»ון װײסט

פילצחנלאיזג
 «יקאגא• r5Q לאקאל ױניאן, ייגיאוערס

 צמ ,82 לאקאל מגיאן, װאירקערס װחײטגודם
4יאר<

אן, װאירקערס באטאנחאל ױ M לאקאל ױגי  ג
יארק•

 א:דז*עלעס. לאס ^6 לא^ יוניאן, קלאוקםאכער
 תענד און ®אקעו־ס יייז עסבראיחנרי באנאז

ױ ,86 לאקאל יוניאן, םטיטאזערס  יארק. נ
 טאלידא. ^7 לאקאל ױגיאן, קלאוקםאכעד
 ■ארטלאגד. ,70 לאקאל מגיאן, קלאוקסאכער
 װאוסםהןר. ,76 לאקאל מצזאן, קלאוקםאנצר

 #יקאגא. ^1 ל*קאל ױנואן, קאטערם
̂ 1 לאקאל ױניאן, דחנסםײקערס איםאליען

ױ יאר̂ג נ
 #1 לאקאל ױניאן, םייקערס דרעס פדיילדרעגם

מ יארק. נ
 עיקאגא ,100 לאקאל יוגיאן, דרעסםײקערס

 ניו װײנבער^ און קאחען ®ון ארבײטער די
יארק*
ן ארבײטער ו טי. און ו י. J דדעס, דז
 י. J ?אגםי, און גודעלנמנן פון ארב״טער

 ם*נו• סום ווון קלאוק קאונסיל איצדאסםדיעל
ױ פעקםדפורער^  יארק. ג

פ און קלאוק אםעריקען ױ אסאםיאייעאן, סו ג
יאיק•

 אסאסיאײ^אן, גארםעגט ליידיס םוירפףיענטס
ױ יארק. ג

 פלאריס®. דזעארדזט, א.
פלאריסט. ספיץ, ®רער

C׳

17 לאקאל ױניאן מאכער ריפער דער אין
מעגעדד&ער העלער, ר םון

 יעצם צעבעז םאכער ריפער אונזערע
 גע־ טיר קריזיס. ערנםטצן ועהר א דורך

 געמיכםע אונזער איז קײנםאצ נים דענקען
 יעצטיג^ די װי צאגע ערנסטע אזא

 געותן איםער־צו איז םאר אונזער
 םון געפאהר גחנםטער דעד צו אויסנעזעצט
 אונזערע םיז ■ראדוקציע די סאמורענץ.

 פון דופציקאציעס קײז נים זײנען טעפער
 םון ניט וױיסען םיר פאסאנען. ■אריזער

 אונזערע ?אצערם. םוטערנע טייערע די
 די צו ניט םארסױםען םאנוםעהם^וחגרם

 פאברײ ווערט וואס אצצם דאמען. רײכע
 םאב- ווערט עעפער אונזעחג אין צירם

 דער םון טייצ אריםסטעז חנם ריצירם
 פאר־ עס Jערונpבאםעצ אכתריקאגער

 םא- יעצטיגען דעם בײ אז ויך, טטעהט
 וועצען ניט באסעם אונזערע זאצען מענט
 וואו ביציגקײס. צו גרונם סײז םיז װיסעז
 וועצכען םיט אריינגעהן, ניט זאצם איחר

 גיט רייחנן, ניט זאצט איהר פאבריסאנט
סצאג״צידעצ: זעאבע די אײך ער

צו !םייער איז ארבײטס־געצר —

טייער! צו און טייער
 גע־ צעצטענס האבען םאכער ריםער די
 עגדע־ די — איבעיצ אגדער אז םון ליטען

 אונ־ םון םארסויױ־םעםאדע דער אין רוגג
 באװאוםם, װי םאגוםעסטעורערס. זערע

 די צוריס צוױי יאהר א טיט ביז זײנען
 געװען בגדים אונזערע םאר סונדעז גרעםטע

 יארקער נױ קײן חציצה ניט דזטאבערם.
 םא״ אםת׳ן אין זײנען װעצכע דזטאבערס,

 דזשאבערס. אםת׳ע גאר גוםע^טמורערם,
 דעם אויםקויםעז םילעגען דזטאבערם דיזע

< גרעסטעז  ארבײט, צאין אונזער םון טי
 קצײנע צו םארסויםען עס םצעגען זײ און

 קצײ־ און סצײנמ די אין סטאר־סיפערם
צאנד. םון טםעדטצאך און טםעדם ניגקע

 אױטאםא־ םיז עגםװיקצוגג דער םיט
 אויםגע- אויםגעבעסערטע, די םיט ביצס,

 פאר דזטאגער דער האם װעגען, ברוקירםע
 םיט סאנקורירט מטארק צײט נעװיםער א

 פארםער דער הײזער. ארדער םעיצ די
 םטאר־ פון דירעקט געקויםט בעםער האט

און אנסוסעז געסענם האם ער װאו קיפער,

 קויםען אײדער גארםענט, דעם אנםעסטען
 ביז קאטאצא^ אין םאמאגראםיע א םון
 אנגעהוײ האבען הײזער ארדער םעיצ די

 אין םטארס זייערע עםענעז צו אצײן בען
 גרויםע דיזע צאנד. םון וױגקעאע יעדען

 קאפיםא־ גרויסע זייערע םיט אקםאפוסען
 ארויסגעמרי־ צײט דער םימ האבעז צען
 דעם םים סטאר-קיפער קצײנעם דעם בעז

 רעזוצטאט אצס און ביזנעס, פון דזטאבער
 הימער ארדער םעיצ ■אר די זײנען דערםון

 אונזער פון דיקטאםארם די געוואחגז
 זײ, צו םארסױםם איםיצער ווען טרײד.

 זאצען גארםענםס די «ז םאכען ער םוז
 אז נים פרייז, דיקטאםארישען זייער םיכמז

גארםענט. דעם םיטען זאצ •רײז חגר
 קאמא־ זייערע אין ארײן ממעצען זײ
 םױ ותצכע הםםרה, דער פון נעםען לאגען

 באשטיםכמן םאראוים א ענטהאצמען זען
 םאנוםעקםטױ דער איז פראפים׳ פראצענט

 פריײ דיזע םאר בגדים צופאםען םוז רער
זעז•

 ארבײט די אזוי װי וועניג סיכתרט זײ
 וואו נים זיך זארגען זײ געםאכט. ווערט

 םוחנם־ — געטאכט ווערען גארכמנטם די
שעפער, סקעב טעפער, סאנטרי שעפער,

)24 זײט אױף (מצום



ם י ׳ 1׳ י נערעכטינקײט8

t עקזעקומיװ חטצגעראצ די m ip חאם 
 אפ־ B*n.זי װאם זיאוננ, סיעייזצעד * ביי

 חגם - פרוועוזצמ איינ׳אמיםיג גפהאצטפן,
, רזאמנעדאל ו ז ו א י עו סו ד מ ז מו  בדזדור מ

 דער *ז ■חנזיתנם אצס ז*נינסס', דייוױד :
 ב. סון נאכסאצג?ר אצם אינם?רגזד*אנעצ,

מלעזינגןר.
איז *רומ^וגג די רוביגספי׳ן.  דורכ־ פון,

 סאלפא־ די ױי נאכדעם נעויארען «פירם
m ער־ זואמ נאארד• די מצצכע # פון 

ײ ו זיאוננ סריפדדינזא• » װייצטב י  דעם •
 נאריכט איהר אריעמבראכט חאט

רי אז מ חנ מ ױ ס אייגמד ־ ה#ט ײניגםי
flkflkJUfc ו̂ו a . .ah.a, » ■ ■ 1 > ii Bi4 L —  לאז דעם אויוי מטיםט•# Din ערוויײ וײ 

ע  אפנ?ציינם זאצ סעסחגםער א לו
 דער pc םיטיננ געתםנמן tan צו ותרען

באארד.
ץ־  דורכמ־ איו *דוױיצוגנ די ,וױ ייניי

«וואתנז ®ירם  אי+ו-דוביממי:איינג?צא- ׳.
 ער jjm און םיםיננ, «ום נעװארעז חק

 בא• ur איז ,5«א אין tPMftao'1י1| יחאצו
ם ארעז' נעמנ  אפצאדיס־ היצבינ? םיס מוו

טןן1ם ימנגדדדיפןניע.' װאתםע ' און:נ
 ער־ זאצ דוביגםסי אז פאח*?אנ, חנם
 גד־ האט •רעזידענם, אצס װעיען ותה<ם
 װייס־ און ברעםצאן וױיס־ארעזידענט םאכט

o האט אנםאניני •רעזיחזנם n םארטצאג 
 וױיס־פרעױדענט ער׳צטער עםיצם. אוגסע
 אינסםאציישאז די דורכנעםירם האט נינםא

מ *ח װ מ מ ר מ i גממנר דעם אי t דובע־ 
׳ י  אוים־ ותרטזנר וואריםע איז ער תאם 1«

 אום אכסמג םרײ־גדציכ? ז׳־יז .נ&דריקם
 באארד אלע פון נאםעז אין פארזיכערם אנן

 אונ־ pj* אים ותלעז זיי m םי&ג<ידעי.
מן o םעחאםי n  v m אושן. פוצםםען

 רע־ * םים מנעגנמערם ד״אם דגגינספי * ’
jn מן האם ער וחואכער אין ײי מ  1אוי *ג
 װאם םאראגםווארםציבסייט גרויםער חנר
 אח ארויא, ציינם ארעזידעגגדאסם חגר
 צו־ דעס םאר באארד די באדאנסם תאם

 ארױטןעװי־ אים וואגפן זיי װאם םרזיען
jm טאם v . . :  DMraa

או נמטיג נים אט ,«ס  זאנעז « םיד ט
, ז  ערײעחלוננ םייז באםראכם איד אז »י

 אינטער־ אונזער pc •חנזידענם־אםם *ום
 באצוי־ חעבםכמ די אצט ױניאן, נע׳אאנאצ

\ מנ מן IVP וואס נ  םיםנליד א «ו מופמן י
r* כאםראכט איך אתאניזאזױזג אונזעד 

jn נדזיסע אלם «ס ro אויםדרוק אלס Tic 
tr rw rr ד דזר ®וז מ אנ ד־ מנמראא נ  מז

װ ח באאיד. «םי ר י  דער פדז — ײיד ײי
ר מ אנ אינםעד־ דער סון םיטנצידערמאפם נ

t  r  * r  « #  f « f * ׳ # * * * * - f *?.tMfWW
' זײן w,׳■*" • « ■t ה«רזױג,5א«« נאנץ 1

xtvfam« יייד  t י חנח ך*ר סיט» 
י ך ׳ א ז  וױפםימז זאחד bfi א״׳גםיח־ י
m באנריטען נים 3חא איך ווייל נים

 נ?װאלס האב איך ווײל אדער כבוד ־דעם
 םאראנםיזארםליכסייט גרויםע די אויםםייחזן

« מ ו ר חנר ' מ ױ  םיר אױוי לענם אטט ה
 האב איך װאס דעם םחםת נאר ארויןי,

 אויםגאבע חנר פוז גרויםשײם די באגריםען
 אלם ארוישנעלענט סיו אויף ווערט יואט

 איך אינםערנעמאגאל. חנר pc .פרעזידענם
 ^עזינגער — פארנעעער םיינע אז וױים

מן — זינםאן און א  לאנ- געזזאם בייחג ה
 אױפטר pc רפקארדט עהרענהאםםע נע,

מן  איידער ױכיאן חנר איז דמםם און אונ
 פרעזי־ צזם געוואחגז ערוועחלט זײנעז זיי

 בא־ נעווען ביידע זימען זיי דענם־אםמ.
ײז ריהםםן  באוחן־ ארבייםער דער איז םיגו

 נלײכזייםינ'נעוואוםם האב איך און ־ נונג
 נע־ .האבען זײ וואם לײחגן און *רות די

 דעריבער וועם איתר דורכנעחן. םוזט
 גע־ «יך האנ איך װאם םאר םארמטעהן

טד ב׳ מו אטט. רעם אננעםען ואל איך צי י
 איך אז זאנעז, ודיטער אײר איד ,לא׳ם

 אייר ■ראנראם םאעציעלע סיק ניט תאב
 «רא- אונזער אז םיהל, איך םארצוצענען.

 װאויצ־ חגם פון פראגראם די איז נראם
 פראנראם די ױגיאז, אונזער םון שםאנד

 כםדר׳דינען און אויפתאצטוננ איהר םון
 פרא־ זעצבינע די איז דאם םארםערינג

 הא־ םארגעננער םיינע וועצבער םאר נראנ^
 פון פראגראם די איז דאס נעסעםםט. 1נע

 וועצכער םים באווענונ:, ארבײםער דער
 אינ־ וועםעם און םארגונדען ןײגען םיר

 וועצ איך פארטי^גמן. םיר נמרעםען
 פראנראם דאזינע די נאבפאצנפז פרובידעז

נ ̂ ■ גתות. םיינצ אצע םים  וועם op אוי
 טאיד דער אין פנדערוננ אז םאדערעז זיך

 זײן אצע װעצען םיר אז איר האף םיפ,
 אויםצונעםען נענונ םוטינ און נענונ גרוים

 צעבעדינע, א אצם ענדערוננעז. אזעצכע
 מיםווענדי־ םוזען ארנאניזאציע קעםםענדע

 טאקטיק און פאציםים אונזערע נערוױיז
 נעענדער־ צו זיר צוצופאםעז בױנזאם זיא
 םון אנםשטעהעז ותצכז אום׳צטענדעז, םע

ציים. צו צייט
 .פרוכירעז איר ווזצ י1היצ אייער ,םיט

 אויםריכ־ םון באציחועצז די אגהאצטען
 י1חיצ נענענזײםינער און פריינדטאפם םינער
 אננעהאצםען אצעםאצ האבען םיד װאם
 באווענוננ. ארבייטער אצגעםיינער דער םיט
 רער אין ארייגציהפז פרובירזןן וופצעז םיר

 עצעםענםעז אצצ ױניאן אונזער פזז דינםם
 ראדיתאצןר און פראנרעסיותר דער פון

 נויםינ וועם op װפן באװעטננ ארבײטער
 אי• אייד םיר פרלויבט עצוס צוס :«אח

tpojninpo אנערס«- אויםריכטינםטע טיין 
«  אױםנ?צייכ?נ־ חגם פאר אבםוננ איז גו
 איחר gro>p» סיט אופן ברירצרציכ?ן טפן

 אנגצצזד דער אין נצתאסרעצט האם-הײנט
נצחאט. זיך פאר חאט איחר ײאס נעגחייט

 נ?צ?ג?נהײט וי |P3p:p[ אונז האם ראס
 דער און םיטנצירער אונז?רע ?רסצער?] צו

 איי־ o«npn op א( אצנ?םיין, אין װעצט
 םיר אז און רייה?ז אונז?רע אין ניגפייט
 הארםאניע. צוזאםע! ארבײםען אצ? וועצען

 םענציכס״ם ,די נעב?ן אונז וועט דאס
 טיר װאס אויפגאבען די דורכצוםיהר?ן

 בטחון חאב איר םארג?נוםען. זיך האב?ן
 ד?ם םאר ארבייםצ] אצצ ותצען םיר אז

 םענציר, נאר װיםיצ אפצו׳צאםצן, ציצ
 ארנאניזאציע. אונזער אין צװיסטינשײטען

 איי?ר םים אז האפענונ^ םוצ? די האב איר
 איינ־ — אצע ipjpp סיר וועצען י1היצ

 צוזאםען — באאסט? און onpnopo םאכ?
 באדיעונ• די פארב?ס?ר?ז צו ארבײםען

 פאר־ דער און ארכייםער אוגזערע םאר נען
 אר־ די — ווניאז אונז?ר םיז ׳פטארסוננ

 -pa האבען טיר וועצכער צו נאניזאציע,
 באסווןנד אונז?רע צייט, אונזער װידמעט

 נחזס־ דעס און piripap אונזער ציכקיימעז,
צעבען״. אונז?ר םון םייצ טען

***
 גע• ערװײילם איז דובינםקי נײעס די

 ב^יץ א װי םאחמםרײט זיך האט װאדעז,
 יצא- פארעידע^ע די פון אםיסעס א^ע אי[

 קאאות־ גרויען און קאםיטעם ן1א קאצעז,
 שםראסען צו ^נגעפאגגען האבען מאכער

זײטען. ע5אי םון
 אונטערבראכמן געםוזט האט זיצונג די

 א געװאחמ ארגאניזירם איז עם \m װערען,
באנקעם. ספאגטאגער

 םון איעער געווען איז באנקעט ?דור \
 איז װאם צוזאםענמונםטען תארציגםםע די

ױניאן־סרײזעז. אין געװארעז אפגעהאצמען
 וױים־ געװען איז טאאסטםאסטער דער

 ארום האבען גערערט דעסטי. ירעזידזנגט
 זיך האט באנסעט רער רערגער. םוםצינ

 ביז בײטאג 12 נאך האצב &\\ געצויגעז
נאכםימאג. אזײנער םינ^

 אין אװעק עלא זײנען דארטען םוז
 זיײ דאדם איגםערגעשאנעצ, דער םון אםיס

 באגריםונגס־ צאא גרויסע א געווען שוין נען
 שע־ םון סאםיטעס בלוםען, טעיצעגראםעז,

צײםונגםאײם. איז פער,
 דו־ געריסען םען האט זײםעז אאע םון

 און געה#לז« זיך האט מען און בינםסי׳ן
 טאן םוטיגען א םיט נערזןדט און געקומט,

סםרייק. קוםענדעז דעם זועגען
 כײם גערעדט האבען וואס די צװימעז

 איזידאר נינםא, & געוחגן זײנעז באנמעם
 צוקערםאן, יציוױי, ל. אנםאניגי, גאנצער,

 דזעייקאבס, קױרצםאן, חעאער, בחנםאאו,
 צכמן, ביאאי^ מאיאא?, ארעצק/ אנעוצ,
 קאהן, טאקם תרעכתר, וואנדער, מנגי^,

^ ע מו ר  סטאיצער, באומםיין האכםאן, ק
 אוז תיזכערג, אמייז,! םאתר, םײגבצרג,

אגדצדזג מילע נאד

עוװעחמננ דוכינססי׳ם צו ציעם8נראפול
 נײצם די געװארען באסעגט איז עס װען

 גע־ ערזועה^ט אײגמסיםיג איז דובינססי אז
 עסזעקוטױו דזשענעראצ דער פון װארען
 אינמער־ דער םון •רעזידענט א^ס באארד

 גע־ םענמעז הונדערטע געמאנע^,•זיינען
 םים דובעםסי ברודער באגריסעז תוםען

 גע־ אויך זײנען עס ערװעהיצוגג• זײן
 טעאע־ באגריסונגס צאצ גרויםע א קוםקז

ע גראםען נ ו ח י ו ן ו  איצע זײ עםעם. פ
 פארנעכמן װא^ם װערטזוריציר איבערדרוקען

 באויז דעריבער דרותעז םיד •צאץ. צופי<
 גיבען און מעיצעגראםעז די םון •אר א

 םענשען אגדערע די םון געםען די באויז
 געמיקט האבען װע^כע ארגאגיזאציעם, און

טעצעגראכתן.
ל. אדו פ. ». פרעז. גרין, וױליאם םון

 איײ צו באנריםוננ םייז אײך p»r איד
 דער םון •רעזידעגם אילס וגג5ערװעהי ער

 װאיר־ גארםעבט אײדיס »אנ^fאינטערגע
 ערוױי<ט זײם איר װאס דאס ימיאן. קערם

 חויך וױ באוױיזט אײנעםיםיג געװארען
 איז עם נדױס װי און געשעצט װערט איר
 אײך צו האבצז עם װאס צוםרויען דעד

 כמסבערס די און בעאסםע חבדים אייערע
 םיט צוזאמעז אינמעתעמאנעצ. דער םון

 טײ די איך םײל םרײנד אוגצעאיגע אייערע
 םאר״ אויפריכטיגעז און צוםרידעגהײם םע

 װאס כבוד גרויסען דעם *יבער געניגעז
 זײנען םיר צוגעטי^כס אײד האט כמן

 װירדיגער א זײן וועט איר אז איבערצייגט,
 געהאצ־ האבעץ װאס די םון נאכפאאגער

 זײט איר װעאכעז צו אםט הויכען דעם טען
 נעםט אייך, בעט איך געװארען. דערהויבען

 םיטארבײטערשאפט און מכדצע פולע אז
 םע״ אםעריהעז דער םיז און אאײז םיר םון

אייבאר. אװ דערי^אז
•רעזידענט. גרין, וױליאם

jv םון i שלעזיעער. עםייל
 אין דא דערװאוםט װאם נאר ?יך האב

אײנ־ זײם איד אז דעם װעגען װאשינגטאן
פרעזײ איצס געווארען װעדזאט.ע שטיםיג

 בעם איך איגםערנעשאנעצ. דער פון דענם
 באגרײ אויםריכםיגע מיין אן נעםמ אײך
 גציס־ בין איך װאונש. בעםנמז אוז סוגג

ו5  און גײסם גאבעלער דער אז װיסעץ, צו י
 חאט װעיצכער אים םון אידעאיצעז הויכע

 גוריצ דעם אאץ נאך פירס םאר^אזען אונז
 װינש איך אײך. דורך ױניאן ־־in םון

 צוזא־ הארםאנישע דאם און געזונט אײך
^ פון מעגארבײסצן ײ  איז םיטד»עצםער א

שצעזינגער. עםיצ ארבײט. גרויסער רער
j:פרן y פון םענעדזשער װלאדעק, ב 

*פאתוערםס״.
o האב איך באגריםונו^ הארציגםנמ n 

 פײאיגקײם. אייער אין צוטרויען פואסםצן
 םאצ אצע װעם איד גציק. אײך וױנש איך
*ײר. דינעז צו גרײם געםינען םיך

ס.nװצא ב.

ג. ם. פון ג לי ר ע פ ײ ה
 ארבײטער פשום׳ע די םון נאםען איז
 געגעראצ. אונזער אצס אײך איך באגריס

 גאכםאצגען װעצעז און אײך טרויעז מיד
םירערשאפט. אײער

הײםערצינ^ םעםױעצ
 אויך זײנעז מעצעגראםעז באגריסוננס

 אר־ און םענשען nאצגענD םון אנגעקוםען
:גאניזאציעס

ױ »װ ת»ונםיל לעיבאר און סרײדס סענמראל  נ
יארק.

גםאן. ז ®ילליע םרס.
ײקאב ^ ל. ». עקס-װײס־*רעזידצג® תאליערן, ד

j .י. װ
ױ ן. םאנער קלאוק בן>ארד דז^איגט יארק ג י י ג  מ

 געװערק«וו*מען. אידו*ע :ו^ראײגיגםע
 ױגיאן. םײקערס בוך אקעם8 אינםערנעאז^נעל

רי ײעלי ײד*עי ױן *  אםעריקע. פון ג
 אסצסיאיז^צז. עיד םװב^סועל קאםערס

 ב*ראף. אברהם
װאלדסאן. לואים
 א. וו. ^ א. םע^ דזאזענ. אזלצסבערג, ױסן״

א. םע^ דז*עב. אסיסםעגם ׳סקי8אםא8 ס. י.
א. אװ װ. ק.

ק®. פזר$סם און פעדערײאזאן
 באגק. גע**נעל העריםען

 װעל®.״ אידיעע ״די
 ארװערמס״.8״ באלםים^ר פון יאליז, ם.
״מ^ו־װערםס״. ב^םםאן ארקיז, ל.

 װײםם און דדעס ב^ארד אינם1דזא יארקער גױ
ױגיאן. םאכערס

 דזאזאיגפ מאנער וױיסם און דרעס םון בעאםםע
ױ ®ון באארז־ יארק. נ

ו םרעזאז. סעק קריזועלא, אנםאניא י יארק נ
אן. דרעסםאנער פון באארד דז׳»אינם  ױני
אן, םאכער דרעס ב#ארד עקזעקופזװע  לא״ ױני

J22 קאל
 .22 לא?אל אגעגם ביזנצס #נײדער, דז«או

קיגקאן^ ם. נ.
.1 לאקאל םעםבער םצזער, ב.

אן, «יני«ערס קלאוק באארד עקזע^וטיװע ױני
.9 לאקאל

אן, קאמערס  .10 ל$קאל יוני
 .10 לצקאל •רעזידעגפז ׳דז«ײקאבס וו. ם.

אן, מ»כער רײער »ון קאו«ס ®*ילדרענס  מגי
.17 לאקאל

לא״ יוגיאן״ ײ*ירקערס גארםעגם װ#«ער*רוןי
.20 קאל .

אן, םאכערם סקויר® באארד עקזעקוםיװ  ױגי
.23 לאקאל

ס ב^ארד עקזעקוטיװ אן, טעילארס ל״די  ױני
קאל ^8 ל̂ן

אן׳ םאכער קלוווק אי*§ליע:ער  .48 לאקזיל יוני
אן, ארכײמער גודס װחײ*  .62 לאקאל יוגי

אן, םאכערם בא«ע:ת^ל  .64 לאקאל ױני
^ר בריק, א.  .64 לאקאל םעגעדז

גאז ב*ארד עקזעקוםיװ  און עםגראידערי ב̂ן
לא־ ױגיאן# חעםספיםממנרס און ®*קערס

.66 קאל
ארד עקזצקומיװ *ז, עקזאםינערס ב̂ן  לזד מני

.82 קאל
אן, םאכער דדעס אי«ליע<ער  .80 לאקאל ױגי
 מא־ דרצס ט^ילדדענס ב*ארד צקזעקומױחנ

אן. כערס .91 ל^קאל ױגי

 באאײ• MiRvn ׳ייקאגצ
 ־ ב*»רד• דזשאת■ קלױולאגד

 בצ»רד. דזי. קלמולאנד קאמ^װסקי, װ. אברחם
 באארד. דז**ינם םןג»חנ»ל

j ^םעגעדדיער גילבערם bo. לואיס wrn•וינ 
ארד. ב̂ן

ע• אתרן בלוספיעלד, אברחס קאלי^ עדיפ  יי
 װײס״ קלוורא ראגםער, גערמרוד בינדעה

םין, בעכדזעאםין װעקסלער, סעקס  מלד
 מעםבערם עקםיזו — יעמר«»סקי, נײמען

יילידצל•*^ י100 לצקאל *ון
 אלאווי®״ ס#ריס *ארצר, לו»יס עװרי, בען

 לו««ם •אליקםאן, סאו זאסלאווסק^ חערי
 נזן אלע — לידער סעםמעל סם^למנד^

.10 לצקאל
 פףיעדםאן, אוג«ארםחיאיאמנר מזןלדבלום, אדאל^

ױ *ון אינדוסמרי דרזןס  י»ר^ נ
 קאחן. אלעקסאנויער

 ראםהןנבערג. םאררים
בלוםאיעלד. סאיר

ר ליללער, ס. װיליאם ^ןנ םי א קאגםי־ צזו ק
לי*ײעצן.

 וור״ •••לעסםיגזנד ®אר קצםיםוע געװערקעא»»ען
ער.8בײ

 ליג- ױגיאן סרויד װיסעגס יאױק ניו
 באלסים^ר. יוניאן, םאנער קלאוק
 כ*ס*אן. ױגיוון, םאכער דחןס אין קלאוק
 יילאדצלאיצ. ױניאן, םאכערס קלאוק
 •ילוודעלאיע. ױגייז״ םאכעו־ס דרעס

jo ,אײדז*עגמ ביזנעם ד^ססקי Iילאדעלייצ 
 ב^ארד. דדאאינפ קלאוק

e. .באארד. דז^אינם ם#ר#גם$ קרײזםאן 
 בצארז־. דזאזאיבם םאר^נם^ קירז^זןבר, א.

 .1 לאקאל ב*ארד עקזעקוסױו
 הלײדער. לײדיס «ון ג«לד דעזיזגערם

 םאםמײיסדן. ל. בעללע
 □®צלבעח^ :עגדז^אםין

 & לאקאל םעםבער קאחעז, פילי■
 דרעס־ און קלאוק ב#ארד דז^יאיגם ®^ר^גם^

ױגיאן. סאבערס
 ס^גיאליססי^ע .ppo עקז. םיניאר, ?לארעגם

אסעריקע. פון •ארפײ
ר ם^ספהנ, י. א. ^ ע ר rnym בדוקװאוד די p. 

דזעזי?אבסאן. םעאר.
 ױגיאן עוײס»רס8א סא^ין ־mrop’i סואװיגגג
.306 ל^?אל

 איעריײ סו« •וון קלאוק באארד ע?זעסוםױו
 4M*p*r 6 ק»ל9ל מ^רם׳

piirp פראנ־ סאן 3 ל»קאל ױגיאן, םאנערס 
»’J»PO

ער ביליק^ף, דז«ײ?צב  ®אמנר־ אובאארסײא̂י
יוור^ גיו איבדוססרי, קלײדזנר סעגער םאן,

..8דעיא חלנםאל דירעסםצר ורייס, םאקס דר.
םענבזער. חעל«ח ױני*ן

 .BBnifpOfB חעגרי דר.
וואלד. ד. ליליצן

 קאסיאאאצר, אינד^ססריצל •וירקינס, ®רעגגיס
לײבאד. אוו דעאארםםעבם סםײם

 ליבערםאן. ע.
 לאג̂ן חערי םרס. און סר.

 נ*װא£ םזןריס
סעץ. נײםזגן
 •אגר»ן. נאסחאן און סערא

 ®ציי^. *67 לאקאל ױניווז, םאכערס ?לאוק
 .10 לאקאל .גארדאן, ל םאקס

.1 לאקאל סעלגיק, אלעקס
 .a••♦ בר*נזגויל םעגעדזעער גאלדאווסקי,

 *•ים־ םי*זז דאון סעג^דזאחגר דזןסמי. באזיליא
ײ\, בערנארך י. װ. j ל. א. *רגאנייזער *



פ ײ ו

m קלאזקםאכער דער אין m אוו®
פתדו״אדס

 #שביז י. ם. פון
r a n m־\ rv»*i.

A k A A  t a u t  k A A  ta  feA A 4 t a t a,ירעזידענם איז יאר, םס צז ®ױדיסיג 
j ו מ מ ו מ  I'm מ׳»גמרכען •רוצלוננ י

M-Nruppp ,רערפאר, •לוצלוגג סוריננס 
m מזים p ־» vm נענויע מראנק נעזחנן 

4 m״ a jn ד מ i סיינער ר*ר * n  vim 
 in נןרעמנם, גיט ixronuxp צמם•־

i'M |pc 4unp ' wm pm mid m נע־ 
 ב. •חגזיחננט זעחן זװ צזנצזחנחגם װון

ja ׳•צןזינגמר n e םאל םיל אזוי ipaxti
ta t A A M f t t a t A  A  ta ta • t a ta A B  u & t a A M A t a u i l  MHfe  Djn אפגעזאנט טוין אים דאסםוירים יי

a ער ה*ט ראך |im צזנמן n הםות סל»ר 
ipd axn pw iniM נעםראכם דעריבער: 

jn םימציר m p  wn im װעט זיך d' m 
ם פוריאמגדינ  im *wax םאכען, נים מזונ

tw «גנל *מױ ו*ל «נר in  ,ipaiMor תאס 
jspirtwi נים קײנזור

I'm nr ווידזנראםאצ נויםיג נים n ix- 
a פון ®ארדיגםטעז נרויםע די װייתן n 

apapaixoxriMB אונזער םאר •רעזידענם 
 גױ חנר imb און איננחנרנמאנעצבכלל

 םיר בפרנג imhv םאמר תצאו׳ו יארימר
 *ר עטװאם jpjpp סיו אויג a'w נלזיממ

ixjpapj די «dmti D 'rur p'ncm ph ■ויי
a u u  a a a  • a  n i i l i i f t M A M B A  tatatata  געװארען מגזןנס נפתר cun וחגגמן גון

 — םיגדדיר און ■רזגגמ דער אין מרימטליך
 ויי־ אגב לויח. חנר כיי חנימנד p̂*ל 1®י

 *or dmi> ,ipqkd נרויםע זיינע phi נ<ן
upagn axn, 9 בײ t t m) געלענענהיי־ 

imb hrnm םיע״ a ,םאכער שצאוס אונז 
n « «ן m, נ*ר r x יעחנו אין M”■ 

aun .וואס לױון, ריזיג־נרזימ ויין וכרון 
o«n מן אית נצזײ ײ איל «  די — ביי׳
Imddptwxp, גמרמטארמנעם פון לזיח

in צאניןמ, םאיר jנ*  pm* בא־ בעסטער 
pe i**A די jim tphwn די am m o* 

IX PDMD *IP3MO p w $p  m  m  HP ױי  י
>DR9oma iim |p£(n .םירעד

ײ| am 'ז  um p איינ־ בצײבען אייכינ
I'M « n w מ ע מרמר אונז p ;ו rn נצאר־ 

 אונז txhm ipopb תעראאי׳מ רײםג
in ׳אמגדײנ n צ אצם  noM שין בי״אי

«m r אןן באוױאועען אוייוריכגת און 
n א  it v t d איגםערעסען עקאנאםימע 

מן, ירבײםוס־ n »ן א  פאר־ Dpcm ם
r « rמן ויק איו ®־ ד אנ נעװען. צעבמן נ

• •
מן ר א ם מ מ dp תעני^ m .נ ע  חד־ ל

מגיג!״ urm דמ«■ דװך י p לענט צאזתנ» 
i n  in m  # n w »  hp« חעכסםער 

ham ניתם *וט צאיאציםעם »ן ,u rv in 
m im j חיי >ײד װיי n tm צאנד it im 

«י ^נ ט ם איץ אויא אםיצו hp װי דין סעו

מן, אחן םי  אוים־ איר אינער װאם אי
i אין ■אסען. n צאזוננ דיוער םון ציכם 

ר באנריםען i פון האנדצוננ n ני n נענע־ 
 באצד חאט וי וואם כאארד, עהזעקוםיװ ראצ

 אאנעהאצ־ טצעזיננער, ג. «ן טויט נאכ׳ן
 בר. ערוױיצט אייגטםיםינ און םיטיננ א טען
 םעק־ נענעראצ י«סינער ניו דובינםקי, דוד

i אלם רעםעו־מ־עזמומר, n נאכפאלנער 
dit וואצ א איו עס •רעזידענם. פון אםם 

 אצנעםיי״ םיט זnנעײא באגעגענם איז װאם
i םון םײ בײפאצ, נעם n •טעם־ נו־ױםעז 

i פון םײ בערמיפ, n םיי־ 1עפענםיציכע 
אצנעםיין. אין נוננ

מן n װאצטען חמי ם־יו^י ױי  »אצ י1 ו
י 1« ו ט1«ז  1םי װאצטען אאנעצײנם, «

 פציכם־ אצם באמ־אכט דאם םאגעו*, סלאוס
 אוא אין וייט״ וייעו• 1« פארנאכצעםינוננ

a איו םאםענט ערנםםען n אונ־ םון צעבען 
 וײנען אט־יםענסם אונזערע ױניאן. זער

 נייעט א 1פא 1צוננע1חאג1םא אויםנענאעען,
תו אגריםענם  n ׳פװערלאר. וייעו־ IX ני

 אזעצכע או־וים אונו מםעצען באצעבאםים
i 1םא ם׳איו װאם נ«עדפאח»*וננען, n 

 raniiM ;אגצונעםען אוםםענציך ױניאן
 ווײ םעטנו־את־ם און באדיגנוננען ימיאן

in אאוױ*ען. און פארניכםעז ױי m בי־ 
 אוםפארםיי^ױ. אוים ועט םםרייק םערער

 קייז באלד ח»־װײלען it ניט ציים, mim אין
 צא־ װי אונקם נעםיינט וואצט *״עויחמט,

 ט־ויטען, א םון אנפאנג אין עיוי, א וען
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 לי-1נאטי1?3אי !,,P 1םי jib ניט םעט
inM  opa •גים אייד דאחי איר ניםים

מז ? ליכםוג^61א6 גייע p'p אייך ײ נ
rix '?צםיגער ביז טיין p n י*6 יוניאן אלם
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m אין זיד הערט i % w
 TPDnpPD-iprnpjpD. לױוײ, לואים פון

שו־ײבען צו צײם איצטיגער דער 1אי

, ײ ל שו ז ££< 1932 ר 2 Z~
 זועיצ, איך אז םאךזיכערונג גענוג איז רער
 םײאיגקײטען און כוחות םײגע א<ע םיט
 םיציכ־ די דורכפירען פארםאג, איך װאם
 םיר אויף יציעט אםם נייער דער װאם טען

אדויף.
 ארײנצו־ ניט איז, םיציכט םירער׳ס א

 טראבע^ אין ארגאניזאציע זײן ׳עיצעסען
 *זיסצוםיײ םעגיציך, וױיט װי טרײען, :אר
 עםאנד^ונקט דיזען םון טרץב^ל. חנן

 םרייען צו פ^יכט אונזער איז ארויסגײענדיג,
 אוג־ געװינען צו כחות, אונזערע אצע םיט

 םאר־ םרידליכע דורך םאדערונגען זערע
 םאר־ זײן אבער דארםעז םיר האנדצונגען.

 װירדיגען א אויף קעםםען קענען צו טינ
 אויב ם^דערוננען אונזערע םאר אוםן
 דאס ניטא. איז אויםװעג אנדער קײן

 םטרײסען דארםען םיר אז גיט, נאך םייגם
 סטרײהען םיר !נײן סטריי?. אשם באויז

 די םאר אויסצוקעםםעז כדי דערפאר,
 נאר איז עס װאס א^צדינג םאכער קיצאוק

 עסא־ זײערע םארבעסערען צו יך5םע:
 םאר־ א זאיצ דאך, באדינגונגען. נאםישע

 ארויםגע־ אונז אויף סטרײק אענגערטער
 אילצ־ טאן דאן םיר װעלען װערען, צװאוננעז

 אזא געבעז צו כוחות אונזערע אין דינג
 םאר װירדיג זײן זאא װאס װידער^טאנד

ױגיאן. ^זנזער
רע^עגאםען, די ער דערםאנט דערבײ

 נעםען סיטואציע די זאיצ יעדערער אז
 טײיצ זײן אפםערוױיציג טאן און ערענסט

 םאראײניגמ, ארבײט. גויטיגער דער אין
 םיר װעצען ענטוזיאזם, םיט ארבײטענדיג

 ילײ־ פאיל דעם אויך פדאביצעםען אונזערע
 םעם־ אונזערמ םון װאהילזײן דעם םאר זען

 אזוי געטאז שוין עם האבען מיר װי בערם,
 אויח םארגאנגענהײט. דער אין םאיצ םייצ

 ?א* איצגעםײנער אייער דורך אוםן, דיזען
 םא־ םעגיציך אויך איר וועם אפעראציע,

 םארם^יכ־ םיין גוטצוםאכען םארימיר כען
םירער. איתר אצס אײך צו םונג

 ד. פרעזידענט םיז רעדע הארציגע די
 מםורםי־ א ארויםגערוםעז האט דוביגסקי

אםאאז. אאנרדויערענדעז שע\,
**•

גיצוי־ אאנע, אינדוםטריעלער דער װעגען
 צו־ עטװאס אבען םיר אז ניט, םיר בען

 םעכד אונזער איז װאס רעם צו צוגעבען
 טעג־ חגר םון באװאוםט מוין ^וח כערמי^

 קאםף. א צו זיך גרײםען םיר פרעםע. ליכער
 אלע נעװארען אנאנסירם איז װאך םארינע
 נע־ באמכדםם זײנעז װאס די םון נעםעז
 סא־ ססרײס פארמידעגע די איז װארען

 צונויו* זײ עכמנלעז צוזאםעז װאם םימעס,
 אלע םאשיגערי. סםרײת גרויסע אוגזער

 און יינקטליר וועצען •אסירונגען וױיםערע
 בא־ דער םון װערען געםאלדעז צייט איז

 אויך איז װעצכע פרעם־סאםיטע, שטיטםער
 קא־ סםרײק גענעראל דער פון טייל א

םיכמג
 םיר אבער עלום, אויף האםען םיר
סאםף! צום זיך גרייטען

 מווע־ א זעהר איז םראגען לאהאלע װעגען
 םען פונקט װעלכעז צו װייל אויםגאבע, רע

 פאר־ ענג ער איז צוריהרען גיט זיך זאל
 פאםירונ* און טעטיגקײט דער םים בונדען

 דער אדער באארד דז^איגט דער םון גען
 װעלעז בײ^פיל אלם אינטערנעמאנאל.

 װאם םראגע װיכטינסטע די נעםען םיר
 דער איז אויבען־אן דעם איצט םארנעםם

 בעפארשטעהענ־ דער איז דאס און ױניאן,
 אינדוסטריע. אונזער אין האםף דער

 באזוגדער לאקאל יעחנר װאס דעם טראץ
 םון צוגרײטונג דער םיט םארנוםעז איז

 עס איז םטרײס, צום מעםבערס איהרע
 באארד דזמאינט אלגעםיינע אן מעהר דאך

 זעלבע דאס כםעם לאקאלע. א װי ארבײט
 פא־ אגדערע די וועגען װערען געזאגמ קען

 לעצ־ םארגעקוםען זײנען װאס סירוגנעז
 קאנ־ לעצטע די — ױניאן דער אין טענס

 דער אינטערגעמאנאל, דער םון ווענ^ןאן
 עקזעסוטיװ דזעענעראל דער םון םיטינג

 םיטינג טשערםאן לעצטער דער באארד,
װ. אז. א.

 טרײמן דאך טיר װעלען דעסטוועגעז םון
 וױ־ םיל אזוי אױו* פונקטען די אנריהרען

 אונזעד םיט ^ײכות א האבען זײ פיל
םעםבערס. אונזערע םיט און לאקאל

ווע־ געלעזעז װעלען וחגרםער דיזע װען
 םיר אז ׳זײן <שעז םעמבערם די פון רען

 עם װאם װיסען באשטיםט שוין װעלען
 קאנםערענצעז די םון אויםגאנג דער איז
 בא־ די םון ענםםער עגםגילטיגער דער און

 ביז םאדערונגען. אונזערע אויף לעבאטים
 קאגםע־ ימדע םארלויםינ זיך האט איצם
 האט עם װאם דעם םים געענריגם רענץ

 די זײנען זײט אייז םון אנגעםאנגען. זיך
 באשסא- באלעבאטים די פון םארטרעטער

 זײ וועלכע באדינגונגעז, זײערע אויף נען
 אוגזערע אויף ארויםצוױנגען איצם װילען

 מקצור אלםע די איז דאם און םעםבערם,
 אונםער ארבײם, שםיס םון םיםםעם םישע

 אנ־ דער םון און נאםעה םארמםעלטען א
 םארםרענמר די ״םיר האבען זײט דערער

 באמםא״ און געםאחנרט מניאן, דער םון
 וואם םאדערונגען און פונהםעז די אויױ נען
 איבער־ — ארויםגעמכמלם האבען םיר

 פזנק־ קארדינאלע םעהר די אויןי הויפם
 סאנםראקטארס״ אװ .ליםיטיחפאן וױ םען
 סאגדײ ױניאן די םאר גאראנכױע די און

 אונםער שעפער אױםםייד די םין שאנס
סיםכתם. וואך־ארבײט דער

 אויס־ אונז איז עם וואס מאל פילע די
 םים קאנםערענצען די בײ זײז צו געסוםעז

 בא־ געווען אונז םאר איז באלעבאטים די
 םעםבערס אונזערע אז םאתט, דער וואוסם
 אלגעםיי־ דעם םוץ נאר נים איצם לײדען

 dtםרי אלמ איז הערשט וואס תריזים נעם
כאאםישעז דעם צוליב אויך לײדען זײ נאר

 אונזער אין עהזיםטירט װאס צושטאגד
 אונבארעםהערציגער דער צוליב אינדוםםריע
 דעם און שאפ אײן צוױשען קאנקורענץ

 אר־ אײן צװישעז םאלגליך און צוױיםען
צוױיםען. חגם און בײםעג

 רייד קײן קען צושמאנד אזא אונםער
 םון אדער קאגםראל ױניאן ותגען pn ניט
 זאלען ארבײכתר די אז םעגליכקײם, דער

 •ונת־ אויםגעקעםםםע די אויף באשםעהן
אגריםעננס םונ׳ם טעז

 אפ װישם באגדעל נאכ׳ן יאגעגיש די
 י און םםאגדארדס אויסגעקעםםםע אלע

 די אםילו אײנציגען, יעדעז םארװאנדעלט
 צו סאנקורענם א pא לײט, ױניאן בעסטע

 האם ער וועלכע םים םיםארבײטער זײנע
 ױניאך די פאר געסעםםם זײ םיט צוזאםעז

באדינגונגעז.
 אלגעםיינעם דעם אנבאלאננט װאס
 אײנצעלנע אץ אצס אז םיר וױיסען תריזים,
 אויםםאן. גים סך p>p םיר ?ענען ױניאן
 ?אנםראל צום שײכות א האט װאס אבער

 ?אנדישאנם ױניאן אגגענוםענע די איבער
 אוכד אלע אונםער ?ריגען דאם םיר םוזען

 װי לאנג אזוי םטרײמן זאנאר שטענדען,
.pn נויםיג נאר וועם עם

 אױגען־געזאגגזמ דאס איז אײגמגםליך
 וױיל םעםבערם, די פאר ניט נייעם ?ײן

 pא פאסירונגען די גאך םאלגען װאס די
 איבער־ דעם. םון שוין וױיסען ױניאז דער

 כמכד Jnטױpא די בא?אנט זײנען הויפט
 װעל־ שעפער, n םון םשערלײםע און בערס

 די צו געווארען גערוםען לעצםענס זייען כע
 כתנע־ גענעראל דער ותלכע בײ םיםינגען

 ניי־ער־ דער און נאגלער, ברודער דזשמו־,
 דובינס?', ברודער ארעזידענכ^ וחגהלםער

 איבער גערעדם און איבמרגעגעבען האבען
םיםואציזג איצםיגער דער

תנדיג םאסעגם, איצםיגען חגם אין  זי
 אוגפחננציך pn וחנם עס אז זיכעד כםעט

 סעכמלכמננם פרידלימןןי א צו ?וםען צו
 םאשינערי nr ווערם באלעבאםים, די םים

 וחגז אז אזוי םארםערםיגם םםריי? םאר׳ן
 וחנרען גענעמנן װעם קאםוי צום דוןי דער
דעם. םאר טײים pn ױניאן די זאל

 םמײי? גענעדאל םים׳ז םארבינדזנג אין
 וחננען ווערםער ■אר א זאנען םיר װיצען

 ?אסר די ־־״otofp ,מםענדיגע אונתחג
ניםםען.

n rn דער אק םא?םי? און •אליםי 
ע ארבײכתר תגו  VW איצם םנז דארןי באו

תר םאמנן. ?לאר גים קיינעם םאר  ד
 פארניכמעז <ז און צוברעכען צו אויפגאבע

 איז וחנלכע ארגאניזאציזג ארבײםער יעדע
n אינגמנד גיס rn ,באוואוםם איז סאגםראצ 
 רעםםוחד פון נאר איינצימנן. iron צו

 םארגעשסעצכ^ נים פיינער ויך זזאט גען
 אונ־ וחנן םאםענכ^ איצםינען חנם אין אז

ד אזא דורך נעהעז םעםבערס זערע רו מ

4



Iגערעכטיננךט 4י י
מ תן און *ייט״ <י  onpor ױניאן די ו
mm ס noop אצ?בסםים3 די כיס ioo 
 באדינגוננען ױניאן tie פארזיכערונג חנר
 tpeo אזוי זיי זא<עז ארבײגמר״ די סאר
 paoaeno וײ זיך אויוי tpopa פרזנך און
pe אײנאאכע oappo די םון דינער און 

באלזנבאםים.
ר י ע tpnpomoe ם ר ע ען זיי ױו ם א ן ם  או

i r n > י * י ן, ו ע ם רי m סו־יהעו■ אז ו o 
u n n v* ט חנ אן די ו י ען ױנ ז ען םו ר צי ר א  ם

ר ח tfr אי tp aם ־ י ר ם ע ״ זיי ק סי ק ס ם ם י  ם
n r n מ ס י ב מ ן, ס ע ע לו ד ג א צ ח רי ײז ו  ק

IPP p n to n a o a io ם י ן נ ר או א ט ם י ־ נ צ  מ
t r ו צ ו ו ח ן *ןו נ םו ח ח י ר א ע ד ^י םנ  םי

ן * ל »ן * ם ט ן ל ז ס n אי r n ןוו ר כזו ה  אי
t *ז n r o n — ן o או n ז ר אי א ם ד א  װ
] די ג ח סנ י נ סו א ז ק ע ע י ן. ז ע ס י ען זיי או ל  װי

ן מ ג ױ ו ר * , מ ן ס י נ צ tk ײ א ז י ם׳ ־ ד ע ם  ט
ױז לזנן ח ח5 ם נ ח ס ם י י א עז ד צ א  ipapp ז

i n m ד ר o מ n ־ ע ר טי ר א ז ם a* או o ea■
3 |paם*צ א אך o n אלטען ,noop-inm 

מן תצ  עטליכע טיט נעהאט חאבען טיר ו
p n n  m r צייד*ז טיר װעאכען פון און 

 ױניאן די to אײנזזנחענדיג חױם. «ד ג*ר
 זיי tram נעצענעגהייט, די ניס וײ גים

 םיר ססחװףיסעצס. און 1װיצ איינפאך
עו זױלון  to םעםבערם, די פארזיכערען סנ

i אין n ותם םםרייפ סון *יים i n r 
 pa«t צױט irunt מאורסייצם אייטױנער

ם מי  וחד באזזאנדעלם ותצען סמבס און ם
 אונ־ אייס ניט ס׳םאכם — oappo װי חע
 םקעב חד־ םאגםעצ * םסר earn טער
•tarpm* זיד

• •
 די po tppampa די to ײיים׳נז, םיר

eipaopo אײן םים פסרנוםען אי*ם דינען 
 inapoip דעם םיט איז דאם און זסך,

 ריידען גיט זיר וזילם פסלנציך און סםדיי^
ru ruo  no ,נים טסכט סטעלעגזגנהיינמן 

o «ן דינען. ױי וױנםיג nt אויס o n־ 
ippan tnam ,םיר to דורכ־ גים ט׳טאר 

 tovttnuop לעסםע די תרםסנען to לסמז
iptaio |ta טסן װעז — איגנמרנס׳ססנאל 

tn»n v an יסטיװטסן. צעסםע די
o טיט to ,to un»n פיר n װאט t'o 

tpoippaioe ביי torn lorapiuop i n 
piptaio סיםגציחגר in *  ,oaopoa ך  ווו

an־ in *  o o ra סון םיםינגען די דורך 
iptaio .דעצעגססיע די צאפאצ tie •אונ 

un לסקאל -pa earn torapnaop i n  to 
ioo tPiipa tap no earn op>* toe זײ 

oop a פסרםרעטסז to טסגלין nנדוונקט 
its תי  רי פארםיידיגען אךן לסקאל אונ

orotftpn דינעז װסם piptaio its םעם־ 
 מסאר־ ס י1אוי נסײסרען, loououo בסדס

אוםן. װירדיגען און מן
o n ?די ווסס איו״ ױרדיגםטע1נתר 

 utttto אין נצױמן מסלכס .נסוזיימם״,
•tretio ס וױסיל סיל סזױ waita 1ױניס

ד ;־ o« יי r t ז י ם י  •סט, oa jornj’ti ת
m on די סיי .סריםיקידם״ treo»> n 

m די סיי »ן  ioa toowtuip ■ניט 
tortotuop i חאזססרססײײזיים n  tta.

Dontt^otn tn«־ rn  oott o n  ro ותצכע 
i ססר נסו tvao^pvtioa האבסן זײ n 

toPtotuoP 1 סי| זיינען' dudopo 
paiottioa) ,נעהסם זײ האבען נעײאחגז 

ioa tveo אונזעחז סו טענות סיל tnn 
t m 1םי ײסס onט1םיי1«| נים ״  י1 ינ

 נע־ הסבען צאהסצ אונזער )to םעםבעו־ם
הסנרצע[. jpoioi צײם ױניאן װי הסנחגצט

i n  nt onooJ איו יכם1בא t,, ססנזד 
tn נענסן o ttn איז חגצעגסטען די סון 

i n גוטנעה״סען באו־יכם inonot םי־סץ 
0« סו חבתם י1 םון onnptoo סצע  ־1

o n  iponatooo innron ^אויכ םיםינ 
סננסנוטסן ניס וועט טםאנמונתם 1זייע

tJrnm.
+ *

op ס זאנען נעװאצט אויך זיך װסצם
tpuvroo• n  tpaptt ipoiptt io« גײם

^tpoop נענעראצ םון םיםינג tt'otpptpp 
npttip i םיט וננ1בינ1סא אין 11בסא n־ 
in־ipopippo סון צונג tp tp io סח i n 

i םימ אוין־ ווי אינטזס־נעעסנאצ, n ־0ל 
 איז װ?צכע ,ptoio 17 ^סקסצ 1אי 1 ססל
 -pa ארויםגערוקם םאל ס נסר אוגז סזן

oto tnon האט און ססחס־נמנט ioa־ 
jpota ס tppo’n םיי׳צ i n  ?to סון צייט 

o n י1 םיטינג paoio וױכטי^ צו איו 
to צם1באהאנ יסל זי? tpootto tpiptt 

p טיט in to ס אין סראגעז ̂tnopo -נא 
in יכט.1  oino® ep םסר o n גא־ ס

pinait ס 1אוי צונג1ססהאנ iputtos 
o r״p>ptt dot .ipi| 1םי too בײ i n 

dp no ,D”naptp^p; ipoopo iponp 
 DipoopD piptato ioo io>p pn זאצ

 •oi זיר o^nton op oon װענען
ס 1?װיצ 1םי  to ,tPPipoao 1בצוי י

tpo^ptt ,ao^anoo i n 1םי ioo tpion־ 
aooiopa^ איז po ipo>ptt ,ipo^pto# צוים 

iptaio ^איבערצײנונ p*o ioo looDPaao 
ipoapop^p זיעען ײסם ovenpoi'oioo 

i אי| n אין ױניסן piapaJo און po די 
1 pe tPopipoa’oי oioo”ip»o -איב׳ס 

 to utapoon iptato איז op און חויסט
op i און וױיט יט1 אח *ייט די n,«» 

oon איז o n  ioo mottpa oin'opaao 
 iprnto tnno' און tnno' סון טטך

o״p5iap optt ,tP̂ OPÔ  n־ oJporpaoo 
tram אוז ipop> ipp'aooion o ותט 

o n  tpepaioo צאץ■ anp no איז -aott
vpp1 ”־ jpp’ttv01ײטא1א«? י.

ipp ooi נעסטען אס Din'opann 
IPtt ,IPiPtt דסם l i t i  tnptt toepa optt 

tpa’Jnrno o צינער1י10 און aponoo־ 
no aau'i אויף oon D'too o בא־ זסצ 

tpanon סצ?ם?:ס -aio — iPopipot'K 
ipo װ?צכ? אציע,1םיניםט10 איין opn 

n  tpoon אויסנסבע *oioo i1״ ipa'iי 
tic tpopipoa'o צע« oon ,oioo'npoo 

1 po oj'qdppoo |pt”tײ1 11א סצסוס י 
•OT’IO IPO

m 9 $קאל פון
iprnpap.ם קױחוםאן, J ס. סון

i n איז םסגסט 1צעצטע tPiipa ס 
 lie ײט31ס oao'oot'aoaio 1אי װיכםינער

iptaio .1 סצ? צססאצ oipp't'oױיםצן 
oon אין צ»ננען18ס נאצ?נסט'ס רי o n 

to ,tppan "t .oapooo tpa'oor איצט 
no די poopo צייט "t opn op to jio 

n  tpaa'iixioonio tpaa^pa סים־ ?1סטסצי
.D”3iarp’OP |io opo

ipooap iptaio ,איו to זײ o ipoos 
jaiapon po mpo 1טי ,tpoopp tP^n 

i נים n  v io  anappip ציינג 1?טצ?בט 
tpopaooa o'a tjrSpit vo ױ aannoo 

tio 10 ססינ^3סצ?3 די pnsr toזסצ בײט 
o pm*״Pipit oin'opaa.! 1םי n״tPD

t lo o m  jsrvo ooi eon״-aio tPa 
ran ציחס־3טיט o'3pa o n  v io  ti'opo 

oaaio'naix tie3־io״o n  ioo o ,סנא־ייק 
piptaio |io םיםיננען t״ipt םיט צ1ס 

ao3״n  tpapa noop o n  po aanpoo 
tpaanixo'iio וייצען ותצכ? סםים,3בסצ?
p'or o 310 אױןי n  pm* taioסים־ ײם
aapo

pivopo piptaio tio aanana i n םיט־ 
ipooap to tPtiPa no iprJa אױוי i n 

tto pitipaoD סטים.3סצ?3 די i n -טי 
סצע tie םיטנציחט־ rvopo p5o tio םיע

oap ipo'ii* i 1אי צס?סצען n  tPiipa־ 
1 i* ipoסטים,3אצ?3 י t to״ tnoa ויך 

tooipro •or i n  !aaupspi po •o 
i n  tPiipa no aamo פצס• צ?*?ר po 

dpi 1*צסנ piptaio tie ,בסצעבסטיס tio 
ir 3י1א n  oinappa o'a ioa ipaon "t 

naap o n  tpapapaoa »n tp>m ,aatfpop 
 י1י1א םיםנציחס־ מ po ns ?ם1׳«צסםע

opp'o i n צײז ioo i n  tpn״opn p
! )P1P11 IPDiipa

tpson ins ױי1* ססנצהסצטען *o'l 
 opa”o — לספסצ no tpaa'D’o טריסט

113 013 poיצ? po tPB'11* o n  tio 
3 jio — opaoia״t tpuna’o n״-pa tpa 

to tarn ססצנ,1ע ?הנציכ®־11?317אוים tnpr 
ositoa אין רייו איז ,,a jt'Dipo'i i n 

ip״t tpaananj די o n . piptaio tpa״ -ippa 
i* oppnxos oon tPooa o ipoaio ipo 

nptaio tptoioioo ציח»־,3םים tpaon tio 
t ovano1 ״ ,a n  o *pio tn'oioo-ו*צ 

t o n  ipsטצס?3סס ססכצן ״ o n  t'o 
tpapa loop ססים3סצ?3 די tP3oo po 

3 '1 to ,i'$apo?ססיס3סצ tpapp tP̂ ot 
tPaa'ii*D’iio 3 י1 י1י1אio״t p>o ipo״־ 

jpaaiaa’ioa n p
nptaio ציחס־3םים ipao trnanoc

%

, " ל ו ש ז Q 23י י1932 ד
 ־Ot י1 װעצכע opmpaoo די oia 1זײע

poaoapa 3 ״1,ש־יינ tio ■to iPii'oיי 
mP' םיטיננ iptaio tio צסהסצ tpaon 

n םיטנציii »n to ,oipooappa ^ n״tPD 
tpapn *סצ onnpaoo n r ' t סון >n to 

1»1 Dppi'1 tpa1 י tio tPDPTPOa’O03 י- 
 inpt »n i* זיך הסט ipo tio סטים,3צע

eipnpai* j'apn. ־i* nn in p 3ט?םי- 
i הייט n  ioo ײגיסו -pa loop di* tio 
tpa 3תצ1 םס-סיהחס־, די? op i ’t tPon־ 

moiipa eapapaoa tpa»n ,tpoo’aio םים 
-pa ,to dot .ipoapoo’ntfoo po tpipan 

tpn סן to ,aotao 3 1םי tt^piiםסצ?־ יט 
,t m  nptaio po iponioo pa«p tn 'i 

ins to ו -Too mP' tPooppoa ip a 
11 itpavo po ,inײסצ, ?צכ?ז? iptaio 
! tPa’ip r i* tO’an

tio 1* — יע*ס ip i ײט31א o n  ioo
mo־”! P

1 poי poDPpa ססי IPaon ורזנצען 
nptaio םיטנצידער ס?םיװע -pii iponpa 

310 i n  1* in,ײם tio 1םי iP3't tprn 
to ?סצ in^ae'D nptaio װעצען ■pt 
•*ioo tpoii ט.”נ?י״ס־םעט1םם tarn tio 

i n םטרייק tnpn tponpa opn, ומגצ?ז 
 P't צ*?סצ iptaio pc 1ע1צי1םיט סצ?

i  potnnoo ,i  po״noop tan po tpn 
tpapa יצ*ן11 ותצכ* אצקבסטים,3 די *pm 

ipaa'iixo'iio םיםםעם סםאצינ* די tio 
 י1 םסכעז Dn וזרך און o”3io־P'oe׳

1 po tpaaiaa’io31ייט*310 י ipaip.
in '13  110 1PDDP11BP !

 paao oipn- װ*צכ* ,oiaoao»oi• י1
103. nptaio pe oitnoיצט ים״,1ױי* *i 

tio ,tpmn nptaio tpsnai* םסצנציך 
1 opn’i  " i tpanי n  tio tponpoa'o 

t'o o 030, נסצעבסטים. n  a'lapopa 
ppan in P ' tie םיהצט װעצכצר םיטנציה 

to א אהן t fo’an״t tpa3״ pa־3סדי 
3 tPaaiaיט tpaon tiD ipo to tio ipsn 

ttpan o, אצ1 װעצכע ioo ipddpp tpapp 
ipo>'3io ,i י1  po tpopipoa'o י1 סין 
loop o יו1 סנעציםען ,ipope׳ n  po 

pa»aj' n  tpapa ?ױ?צכ t״poa’oioo tpa- 
1 di’dpiז י ס י נ tppnai* i•* ײ

i n  i* 13"׳ ײט,31א tio ipoDpnte 
npa’oapo o ioo noop di* ! in 

3 nPDP3 ioo noop di* ! to'av־3י1א 
!ooaipi* ipipapr o tio tpaaia

 סא־ דער ®מ עקזעסוטיװ םיטי
 דריקט פארטיי ציאליסטישער

 פרעױ־ אויןן טרױער איהר אױם
טױט שלעדנגערם דענט

 סלע־ בענדז^םין םון סויט חנם *דורך
 א םארצארען •ארםיי אונזער האם זיגגער

 ארבײטער־סצאס דער סאםעראד, געטרייעז
 אונערםיד^י־ םוםיגען, א םארלארען האט
 איחם חאבעז װאס אלע די און קעםםער כען

 איבערגעבענעם אז נאר מרויערעז נעקענם
םריינד. באליבטעז זעהר און

םאר׳יתום׳• מלעזינגער׳ם גענאסע
הארציגען אוים םיר דריסעז ̂ םאםיי טער

 זייער אז האםען םיר און םיםגעםיהל,
 דעם תרך װעחןן געםילדערמ װעט שםערץ

 אנדעגקען דעם כדם שםאאץ בארעכטיגמען
 האס און געװען איז ער װאס דעם, םון

געטאן.
 גאנצער שלעזינגער׳ם ^בענדזשאםין

 גא־ א םון באלויכטען געװען איז צעבעז
 םעהיג־ גרויסע זײנע אצע אידעאל. בעלעז
 אי־ דעם געװידםעם נעווען זיינען סײםען
 און גערעכםיגשײם םרײהײם, םון דעאל

 איבער־ האט ער װאזילזיין. םענשליכעז
 צו אויסגעזעצם זיך םאטערניש, געטראגען
 באקותםליכקײם, גמװען םקריב געפאהר,

 צו דינסם אין נעזונד זײז און זיכערסײט
 האט דורכםאל םון םעג אין קלאס. זײן
אוים־ װידער אזוי װי געטראכם בלויז ער

 האם זיג יזגדזון און קאםף דעם צוגעםען
ת אצם באסראכם בלויז ער  טאר באת ני
 העלרישע דינע אגבריף. װײםערדיגען »

 יאהרצן לעצםע די דורך אנשםרעגגוגגען
 מנקרויגם האבעז ליחתן און קראנתהײם פון
הארתרזג װאוגותרבארע זײן

 גענאסע ורעצמנן אין יקאםױ ״דער
 -מףאאמ איז און געצעבם האס שצעזיננער

 םיד וחנרען. פארדםנעזעצם נאךי םוז בען,
 -2* דק עהרען *יז גמהעריג װי קענען

 איבער- נוארשםאריןםער דורך בלויז דענסען
 געסײנשאםסליכעז אונזער צו געבענהײם

 אוגז ביחאי^ זײן און אידעאצ,
 אונ־ םארשםארקען און באגייסםערעז םען
 וזי וועלם, בעםערער א םאר שםרעבונג זער
זײז נעשםרעבם האט ער

נוצען אמאל נרענגען קלעפ אױך
סענםראל דער םארבאנד, סאציאליסםישער )10 זײט פון (שלום

 סאל םילע זיך האם ױניאן םאריערס די
 ארבײטער אלנעםייגער דער צו געװענדעם
 איז אבער יצײדער הילף. נאך באװעגונג

 גע־ געתראגעז האבען זײ װאס הילןי די
 צײטװייליגע. א און שװאכע א באויז װען
 אויך אז װײם, אזוי געסוםעז איז עס ביז
 אנגעהויבען האבען ױניאנם אנדערע די

 זיך. םארשסרײט םגפה די אז דערםילען,
 דעם פון כחות ציען צעשםערער די אז

 בא־ און ױגיאן פאריערם דער אין חורבן
 יױ אנדערע די אטאהירעז צו זײ נוצעז

 אנםאל דער געקומען איז עס ביז ניאנס.
 אלגעםיינער דער םון םארטרעטער די אויף

 סאנםערענץ דעם בײ באװעגונג ארבײםער
 דער געװען איז דאס האטזןל. הלינטאז אין

 םאס די און בעכער אין טראפעז לעצםער
 איבער־ זיך האט און געװארען םול איז

 ארביי־ די ברעגעם. די אריבער נעגאסען
 קא- דעם אנגענוםען האט באוועגונג מער

םשאלענדזש. םוניסםישען
גע־ איז אפצורוםען זיך ערשםער חגר

 אנםאל דער דובינססי. פרעזיחגנמ ווען
 געװארען נעםאכט איז האגםערענץ אוים׳ן

 עק־ דזשענעראל די װען םאג זעאבעז דעם
 אאם ערוחגהאט אים האם באארד זעסוטיװ

 אקם אפיציעלער ערשםער זײן פרעזידענם.
 אײנ־ דאס געותן אאזא איז פרעזידענם אלם

 צו ױניאנס די םון םארטרעםער די לאדען
 םון אםיס אין קאנםערענץ דעם האלטען

 די משאלענדזשעז און איגטערנעשאנעל דער
 סוםען פרובירעז זאצעז זײ אז האםוניםםען

קאגפערענץ. דעם שטערעז און
 אפגע־ זיך האבען םוטיג אזוי סונקם

 ױגיאנס אנדערע די םיז םירער די רוםעז
 קאנםע־ בײם ארגאניזאציעם. ארבײטער איז

 םירער די םארםראטעז געװעז זײנען רענץ
 און קלאוס די אינטערנעשאנעל, דער םון

 די לא?אלס, און באארדס דזשאינט דרעם
 יױ םייצינערי און ■yp די אםאלגאםייטעד,

 געותרס־ אידישע פאראײגיגטע די גיאנם,
דער ױגיאגס, סאענערע אצע םים שאםמען

 אײנינע tw קאנוסי^ לײבאר און םרײדס
 חא־ רעתער אצע ארגאניזאציעס. אגדערע

 העצפען צו באשלוס זייער ערסלערט בעז
 סיי ױניאן םאריער דער כחות אלע םים

 אג־ דער איז םאראליש, סײ און םינאנציעל
 גמזוארען געםאכם גלײך מאקע איז הויב

 ערוחנהצם איז עם קאנםערענץ. דער בײ
 קאםיטע א פלאץ אוים׳ן גלײך געװארען

 די פארםדאםען זײנען עס װעלכער אין
 קאםימע די און ארגאניזאציעם װיכטיגססע

 ארבײמ דער צו גענוכתז גאײך זיך האט
םארטשריט. גוםעז םאכט און

העצ־ םאריער די םעז סען װאס םים
 קרײ איגדוםםריעלען דעם גאםירליר ? םען
ד די אפשםעלען. נים סאםיםע די קען זיס  ח

 סען ױגיאן דער אין אבצר םאראליזאציע
 איז ערשכמנגם בייקוםען. יא קאםיםע די

 -vp זאל װאס םענש, פאםיגער א נויםיג
 אפשפתלען און םאריער די םאראײגיגען נען
 האם דאם צאנקערייען. איגערליכע די

 דײ עם און אונםערטםען קאםיםע די שוין
 זאצמן זיי אז אויסזיכםען נזםע דא נעז

 צוױײ דערפאר. •ערזאן פאסיגע די געפינען
 םיכ־ א אגצוהויבען געאם טיםיג איז םעגם
 צװישען קאםפײן ארגאניזאציאנם טינען

 גוײ די ארבײםסלאהג און ארבײםענדע די
 וחנרען. געשאםעז זיכער וועם סוכמנ טינע
 סאםרנים־ די אפשםעצען — דריםמ דאם

 אחד די און םארקעם אין כוליגאגעם טישע
 די ווען קוםען בםילא שוין וועם פער

 אר־ װירסזאםע םאן אנהויבען וועם ױניאז
שעפער. די אין בײם

 אזיך אםאל סעגען קצעפ אםיצו !יא
 wtfp די געשצאגענזג די פאר ניצליר זײן

 געסראגעז האבען םאריער אסטיזוע די װאם
 סאנםערענץ דער בײ סאםוגיםסעז די םון

 די וואם דאס, אויםגעםאז ענדליך האבען
 געקעגם גים האבען פאריער די פון אפילם

 אר־ די אויפגעותקם האבען זײ באוױמען.
 צו איר געבראכט אזן באװעגונג בײכמר

הילזי.
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 זונד־ האט רובינםהי דיױױד •חמיחננט
לא־ קאנגרעםםאז *ו םעלענראםע » יפיפם

 יחוםעסםירם מי וועצמר אין בארדיא.
vhst מז o מ n ,ד וי יואס אפצאהל ו » 
 אויוי ארױפמלענם האט חגנירוננ ראצע

 םאר״ אויןי חױפםזעכלאך און שממדװארז
 אױו• אננענעחט װערם וואם טריסינגם

 דוכינ־ יוזמידענם דחמעס. איז פיןווקס
 לאגארדיא קאננרזןםנמן אויוי םאחנדט םקי

 אםענד• אן קאננרעם אי? אריינ*וברענגעז
ץ נײעם ran w נמגם  אתנ־ מקם־ממ

o מרזװנעמע) n פאר־טרי* אױ«י אפ*אהל 
 פרויען די עעדינעז םיל ײעם וואם םינגם,

 םארנרעםע- נאד איז אינדוםםרי פצײדאר
 די צװ״פעז ארכײסםצאזינפיים די חון

מ םאמר ram און פלאוק צ ת  מויז איז ו
 די גרוים. זעהר אויך טעקם חנם *וון

 :פאלנט ווי זין־ צזמם טאלזננדאנס
.j  luow nun .לאנארריא, ח 

# ד. װאטיגגםא!,
 ארבײםמר טויזענד 60 פון נאטען אין ״■
 איז אינדוסטרין םוט אוז פאוט דער פזן

מן אנ  po םעםבערם ױינען ותלכע לאנד״ נ
inגארםענם לײדיס אמםערנע׳פאנאל ״ 

מ ױני*(, י*ידמרם1 ג  באלד אייר םיר Iמ
 מזעירפארטאאנען אזיינע ארייניוכרןננען

אנמנדירען *ו פאדערען «יר װיצעז עם גױ

יוניאן ױמןןר^מףער דער אץ
)17 זייט פון (טלזם

 ,נארנעל״־׳פניידענ־ ׳מפזנר, «פםפלואטאית
i דע w r — פאםען די אבי ru m וױ־. 

 ״םאדידאפם״ םענמאפטליכע
 צוזאסעז סללות, בינמעל ran פון אמ .

ם ליידעז קריזים״ אצמטיימם םיט׳ו מ  י
ײ ארגייםעז װעלכע נמםמרם, אונתחן  נ

 *ין.5 ביצימר חנר פון ניצמסנאר חןר
 אויף נעםאכט ווערעז עתספע־יםענטען לע8

ארבײנג צאין אונזזנר
נרוי־ א נעהאט צעצטענם חאבעז סיר

 םםרייקס צאק־אוםם, באגפראםען, «*חצ מ
חנ אן זיד מצםימ םיר און  באדיד אונזי

ענט׳פאאםענהייט. גרעםטער רער סיט נוגנען
מן סצרמצםנ אונתחנ אונ־ נים זיך ני

 run באפעסםען זיי לייככג אזוי םער
j m n אנ־ יעדען *וריק *צייחײמ זײ 

ר םוזעז םיר נדי,. מ  חנר אױןי קוקען ןו
 וױיםזןן, םיר אױנען. אפעגע םים צאנע

 אננצחייבצז oanar זיך וואט טצאכם די «ז
ד איז איז  צאםיד, מממדינגס ניט וױים ני

in אלצ n* אוייי נדיים זייז ־,צוםאכ Bin 
jm orv לאםיי T t צום גרייגמז »לצ 

 זיך לאםיר םטריי?. נזנעראל פוםינחנן
.1907 פון onb חןם טים ןמנזןכמז

 אפ־ is ארויף לענט וועלכער נעזעץ, דעם
 םארםיי־ צו אום םוטערײארנ אויוי צאהל

 נעזעץ, דער וועלכעז םים חורבן, דעם חגז
 זיכער וחןם פארם, איצטינער זיין אין

 באריחרט ער וואם דעם איבער ברענגעז
 שרויעךםאנםלען די םון פראצענם 90 ארום
 םאבריהען די אין פראדוצירט ווערען װאם
 באעעפ־ ווערען םיםנלידער אונזערע וואו

 לענם איצטער, איז נעזעץ דאם וױ םינפג
 אויןז בלויז ניט איצאהל אז איייי עם

 סליי־ אויח טעסט 8 איז גאר פוטערװארנ
 לוקםוס־ארטיסעל סיין ניט איז יואם דער׳
 די פאר לעגענם־נויטװענדינק״ט 8 נאר

 םארברויכער. אםעריקאנער םאםעז נרויםע
ארכייט דער אויוי אפצאהל 18 איז עס

 םון שװעל אוים׳ז איצט ׳פטעהע! םיר
 פון לעבען דעם איז פאםירוננען נרויםע
 אינ־ אונזער אין און ארנאניזאציע אונזער

 אין קאםף, א בײ האלט עם דוסםריע.
 ׳פיהזאל דער םארװײמלם איז עם ותלכעז

 שלאוחםאבער םויזענטער צעהנדלינע די פון
םאםיליעם. זייערע און

 האם i8B׳ipi«8P םילאדעלםיער די
 דזעע־ דער אויף אונז״ י1אוי ארוישנעלזןנם

 צו םאגראט 8 כאארד, עקזעקוםױו נעראל
 םאביליןירען צו און םענליכעם לעם8 טאן

 צו פארםאנען םיר װאם קרעםטען לע8
 שנעל־ דעם םוז ערפאלנ דעם םארזיכעתן
 דער אין םטרײס דזמענעראל אנקונתנדען

 ער׳פטעז דיזען גיי אינדוםטריע. קלאוס
 עסזעהוטיװ דזשענעראל אונזער פון םיטיננ
 וויכ־ אוז גרויםע דיזע םיר חאבען גאארד

 האבעז און אויפנענוםען אויםנאנע טיגע
 באםראבם. און דיםסוטירט גרינטליך עם
 אײר םיר װילען םאםענם דיזען בײ און

 קלאוקפאכער, ברידער דערקצערעז, װיחנר
 די וואס םארפליכטונ^ חיילינז n אז

 ארוישנעלענט, אונו אױ^ האט פאנותנטאן
 לע8 םים אנטםחנננען זיך םיר וועלען

 נרעסטער דער םיט דורכדוםיחדעז סרעםטען
 אײ אוז מוױםענהאפםינסייט ערנםםסיים,

 חורלא־ נים וחנצמז סיר בערנעבענהײט.
n זעז,  ns קלאוס• דער אין באצעבאטים 

מז זאצען אינדוםםריע םנו  איצ־ דעם אוי
מן  n אונז םון *ומסצונעםעז סרחים טי

םםאנדארדם, • ארבייםם שײער־נעװאונענע

testesisste te tess י י ז » tei- 9A ..n-̂״»׳w ■nn«.»י•- ײ *W

 אײנ־ דאס טוען. מזגםבערם אונזערע װאס
 םאר- שטארק װעט טעקס »זא םון פיהרען

 פרויעךםאנט־ םון םארקויף דעם סאענערעז
 ארבײטסאאזיגקײט און קריזיס דער און ^עז
 דעם דורך וחןט אינדוסטריע אונזער איז

ווערען. םארערגערם שטארק
איי־ צו אאס אײך צו זין װענדען םיר

 אױך די םון אינטערעסעז די װעםען געם,
 נאהענט געווען א^עםאל זײנען ארבײטער

 איהר אז װײסען מיר און הארצען, צום
 העכערונג איז עם וועיצכע באקעטםען וועט
 אונ־ םאר קיצײדער םון סריט דעם אויף
 םאםיאיעם זייעחנ און ארבײטער זערע

 םיאיאנען םון םאםיציעס די ם»ר װי פונקט
 בי־ איצטיגער דער אין ארבײטער אגדערע
צײט. טערער

 צו טאן הענען װעט איהר נאר װאס
 די םון לעבענס־םענציכסײטען די באשיצען

 אנער־ שטארס װעם ארבײטער, ארגאניזירטע
 און ארגאניזאציע אונזער םון ווערעז סענם

םיטגיצידער. אונזערע

 קעםםען װעלען םיר ;קלאוק־אינדוםםריע
 םיר װי העילדיש אזוי ^זן םוטיג אזוי

 יאהרעה אםאליגע די אין געקעמםט האבען
 ױניאז אונזער פון עסזיסטענץ רער םאר
 ארבײטם און יצעבענם םענשליכע םאר און

שעפער. די אין באדינגונגען
 קיצאוקםאכער די אויף םאדערען םיר

 אצע און יארס נױ םון באארד דזשאינט
 צוצוגוײיטעץ צאקאצעז מפיציאירםע איהרע

 םאצ אין םאשינערי םטרייק דזשענעראצ די
 אגריםענטס די פון באנײאונג םרידציכער א

אונטעגציך. זײז װעט באצעבאטים די םיט
אונזע־ אצע «1אוי אויך םאדערען םיר

 גאנ־ איבער׳ז םיםגצידער און צאסאצעז רע
 םא־ נעמען זיך גצײך זאצען זײ צאנד, צען
 צויס פארגארײטונגען, געהעריגע די כען
 קאנ־ םיצאדעצפיער חגר םון באשצום דעם

 מאראצישע םוצסטע די געבעז צו ווענשאן,
 יארסער נױ די צו מםיצע םאםעריעצע און

 דער ווען סאמענם דעם איז קצאוקסאכער
 שםיצע זײער און אויםברעכעז וועם סאםח
 אום צעבענם־נויםווענדעסײם * ווערען וועם
דורכצוםיהרען. ערפאצגרייך סטרייק דעם

 סצאוקםאכער די זאצ צעבעז צאנג
ן א י נ j !ױ

 איםער־ קעםפענדע, די זאצ צעבען צאנג
 צײדיס אינמערנעשאנאצ פראגרעסיחןנדע

יוגיאן! װאירסערס גארםענם
ב^ארד, עקזעקוטװו חשענעראל

ד •חנזידענצג תבעםקי, ת

פרעזידענט. דובינםקי, דײרויד

 ר צו tmwnpp דזשענעראל דער פה רא
סטױק קלאוק צום װ גרײםען צו מעמבערם

דער אין עטאכצירט האבען םיר װאם !שװעסטער און ברידער
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ען די ם נ װי ע ערװארםער דער ג
ם נוון ע סטרײס גענעדאצ ד

ען ט ק ױי ט ם ע ג ־ ־ ט י צאוק-ס דער איז נ
ק ײ ר ט םון אינדוסטריע די £ון ם

ר ע כ א מ ק או ל פאר- איז יארק נױ ש
 געװארעז םידעז

 גראםוצײ זיך םעגען מצאוקמאכער די אוז
 אפענעם אן אזזן האבען זײ װאס רען,

 איז װאם אגריכמנט, אן דערגרייכם סאםןי
 באזונ־ גאנץ א אוםשטענדען די אונטער

גיגםטיגער. דערס
 ניט סוד קײן קײנעם םאד דארף עם

 אז גים, געװיס קצאוסםאכער די פאר זײן,
 ניט גאר צײם איצטיגער דער אין איז עם

 דורכצופיה־ אויפגאבע צײכטע קײן נעווען
 קצאוק״ דער איז סטוײיק נענעראצ א רען

 סצאוק־ די אז אםת, איז עס אינדוסטריע.
 םטרײקעז צו גרײם געװען וײנען םאכער

 פון צייז־ען שווערע אצע טראגען צו און
 אצייז סאםםסצוםםיגסײט אבער סםרײס.

 גרויסען א דורכצופיהרען גענוג ניט נאך איז
 אויך דארף סאםםס־גייסט דעם צו םטרײק.

 גראד און קאםםס־קאםע א האבען ױגיאן די
 בעס־ דער אין געװען ניט איז אעצטע דאס
ארדנונג. מער

 גע־ קצאוקסאכער די האבעז װאם און
 אםיצו װען געװינען, צו דערװארטען קענט

 געװארען דורכגעםיהרם װאצט םטוײיס א
 ? ערפאצגרײך געװען אויך װאצם ער און

 איצטיגער דער אין געקענט ?ײ האבען
 גע־ האבען זײ װי מעהר דערװארטען צײט

 גיט־געסטרײהטען זײער דורך װאונעז
? סטרייק

שטרייט־פונק־ די געװען זײנען וואס
 קצאוק־ די צװישען דעם.סאם^ א»יץ טעז

באצעבאטים? זייערע און םאכער
 אפ־ געװאצם האבען באצעבאטים די
 װאױ םוז סיםטעם איצטיגע די שאםעז
 ״װיסענשאםט־ א אײנםיהרען איז ארבײט
 עם שםיידארבײמ. םון סיסטעם ציכע״
 סיסטעם אצםע אםאציגע די ניט הײםם

 האט מען װעצכער צו ארבײט שטיק פון
 דינגעז און פרײדסאםיטעס זהאט נויטיג

ת א נאר •רײזען, װעגען זיך  ״װיםענ־ ני
 םון ארײזעז די װאס סיסטעם שאפטציכע״

 זא־ צו אזוי באשםיםט ווערעז ארבײט דער
םעזשורםענם״ .םאיענםיפיק ויך. םון נען

 םען אויב און סיסטעם. נײע די הײסט
 װיםענשאםטציכ־ איהר איז צװײםצעז םעג
 אז צװײםעצ, קײן ניטא אבער עס איז קײט
 ער־ םך א נאך זי איז ארבײטער די םאר
 םעטצען םון סיסטעם אצטער דער םון גער

פרײזען.
 אז געםאדערם, האבעז קצאוקםאכער די

 װאדארבײט םיז סיםטעם די םוז גאר ניט
 געשאםען אויך םוז עס נאר םאדבצײבען,

 ײאר־ארביים די אז צושטאנד, א װערען
 וחד אפגעהים בעסער קענען זאצ סיםםעם

 יוניאן די האט צװעק דעם םאר רען.
 באגחד םון פאדערונג די ארױסגעשטעצם

 וועצכע צו קאנטראקטארם צאהצ די געצעז
 זאא דזשאבער א אדער מאנוםעקטשורער א

ארבײם. זײן ארויסנעבען הענען
 םון אוםגציקעז די םון אײנער איז עס

 איהר אין װאם קצאוק־אינדוסטריע, דער
 די *גמװיקעצט שטארק אזוי זיך האם

 סאב־מא־ און סאנטראסטארם םון סיםםעם
 האט סיסטעם דאזיגע די נוםעסטשורערס.

 דורכדעם, אנםװיקעצט שטארס אזוי זיך
 װעגען די פון אײנע געווען איז דאס װאם
 אפ־ םאנוםעקטשורער א םאר םיטצען און

 מאכען צו אנשםאט ױניאן. די צונארעז
 האם ער װאו שאפ, אין זיך בײ ארבײט די

 ױניאךבאדיגגונגעז, די אפהיטען געםוזט
 סאנ־ צו ארבײט די אװעקגעגעבען ער האט

 אין געקענם זיך האבען װעצכע טראקטאדם,
 ױניאן, דער םיז ^ויסבאהאצטעז נאנצען

 זייע- צװינגעז געקענט האבעז װעצכע אדער
 םיט בשותםות זאצען זײ אז ארבײטער, רע
 די װען און ױניאן. די באשזוינדצען זײ

 אז אויסגעםיהרט, אםיצו ^וין האם ױניאן
 דזשאבערס, אדער םאנוםעקטשורערם די

 םאנופעקםשױ אויך פאסםיש זײנעז װעצכע
 בצויז ארבײט זייער געבעז זאצעץ רערס,

 האבען װאס קאנטראקםארס, אזעצכע צו
 פיצ ניט אויר דערםון איז ױגיאךשעפער,

 םאנוםעסםשורערס די געװארען. געװאוגעז
 צו געקציגם זיך האבען דזשאבערס די א\ן

 צװישען קאנקוחננץ גרויסע אזא באשאםעז
 אי־ נים קענען זײ אז קאנטראקטארס, די

 זײערע אין ױניאז־באדינגונגעז חײז היטעז
 װעאען. אםיצו עם װאצטען זײ ײען

 און סך א םאראן זײנען קאנםראסםארס
אײסקציײ זיך העז םאנוםעסטשורער יעדער

 פאנ- םיצ אזוי צו ארבײט זײז געבען צו בען
 קען עד און װיצ ער װיפיצ טראתטאדם

 און וױצ, םיף-ער זוי •רײזעז די שנײדען
 םון םTשני םאנוםעקטשוחצר דער װען

 קאנטראקטאר חגר טTשני קאנםר#קםאו/
 םאר םורא די און ארבײטער זײנע םון

 סצארק־ דעם בײ איז ארבײט אהן בצײבען
 פיחצם ער אז נדוים, אזוי איצט םאכער

 *רייז, יעדען אנצונעכמז געצוואוננען זיך
 צו און איהם, גיט האנטראקםאר דער װאם

 באדינגונגען, ערנםטע די י1אוי ארבײטעז
םאר. איזזם שצאנט ער װאס

 דעריבער האם ױניאן קצאוקםאכער די
 האצז־שנײדענדע די אט אז געםאדערט,
 און ם*נו&עסטשורערס די װאס קאנקורענץ,
 איינצופיה־ געקציגם זיך האבען דזשאבערס

 בא־ זאצ ?צאוק־אינדוםטריע, דער איז רעז
 אז געםאדערם, האט זי װערעז. שרענקם

 און םאנוםעסטשורער יעדען םאר זאצ עס
 געװיםע א ווערען באשטיםט דזשאבער

 זאצען זײ װעמען האנםראקטארס, צאהצ
 םאנו־ יעדער ארבײט. זײער נעבען קענען

 װעצכע אויסקצײבען זיך קען םעקטשורער
 אזוי בצויז אבער װיצ, ער קאנטראקמארס

 זײן מאכען צו נוימיג האמ ער װיםיצ םיצ
 א װערעז ערצויבם נים קען עס ארבײםי

 אר־ זײן םיט ארוםצוגעהן םאגוםעקטשורער
 נױ םין קאנטראקטארס ע צ א צו בײט
 קאנ־ א אצע זײ צװישץן שאםען איז יארס

 בײ די זײ םון קריגמן צו כדי קורענץ,
ציגסטע.
 נעװען איז שטרײט דער קורצען, א-יז
און ארבײט װאך :®ונסטען צוױי װעגען

 און קאנטראקםארס״. אװ ״צימיטיישאן
 די זײנען םאתגרונגעז צוױי די פאר אם

סטרײקען. צו נרײט געװען קצאוקםאכער
 געתענט קצאוקמאכער די אבער האבעז

 םאדערונ־ בײדע די װעצען זײ אז האםען,
 סטרײק? א דורך געװינעז גאנצעז אין גען

 געקענט ניט זײ האבען אפםיםיםםיש אזוי
 װי און איז צײם די װי וױיסעז זײ זײן.

 נינ־ איברינם אז איז זײנמז צושטענדען די
 די נים. זײ זײנמן סטרײס א םאר סםיג

 שטארהע, נאר אז וױיםען, קצאוקמאכער
 גע־ זיך האבען ױניאנס רײכע און גרויסע

 אוםד די םיט און צייט דער מים רעכענט
נע־ געםיהצם זיך האבען און שםעגדעץ


