
*י; גאגצמ אין נייטער ; * פיו «י«־. ■an אין, '
o j m j צו איינמלאדמ ip^rwru ן םאפטאר א פאר ײניאן אוגתר ;עסצכם» m

דיר פח t פאנותגסא >N* . סצד22
יואם ױגיאז, וואידקערס נארסצגט ליידיס ן*אגאל

ive28 o םאנםאג, טיסאנא איז ,•פצגען n ,םאי 
פריח. ־an אין »ױ**ו תן4 :;,) *y< ״ * 7* :

 דיזמ האט סאגסטישזציע אתזעד םים *וױ*נק?טגג
d?̂ ?fj m ם$ג ערמטען דעם זמרען *צח^ממז

v ?V * '■ w f  ( % w: ־ . . / י 1"'■' -' % ■ ׳י . ■ ■ ״ .. '־. , < " י *
-,ttw  M l  «Bb * J k ^ < k —>  | k k M k  a f t i M k *  fe  * * H iife J te M h  A d k  t e k  4k J k j ^ f L . Jk.jL, . .  a . ■k, ■k*~±*k. i פ גן $בער האמז םיר י$חר. דיזען פון סמ' סן

ki k ■׳ & l i  * j ta M M M M te • * *  ■ t M h te k  k | k  |  k i  a  O •  ■■ •  >  41 ^  i  ■ t e k A k . k * k ^ t e ^  אױי תאנווצמאן וי אפצולעמז ראסזאם אאד ן
p m.] געוואלם ני« חאנען סיר \דיל **tvrpy 

w o ttv te te te צעג־ אונזערע אלע און באארד 
i i •לאפאל wMmrwarp ײיכטינע זעחר פון 

*ן ט ^י « & * #ס  רמזאן. םון כדםען איז |י
ר * wn חנם אוגטער זואבען םיר װאם ר«נם

» אינטערנמאנאל  פר«מם אלע פארענטםערן צו ױגי
און,אױפריגטע. עחרלין־ ערנסם,

 .ריםויח״סד אפיציעלען »? ארייס אײד שיקען םיר
 םארצייכצנען דארםצן־ .מצט איזזר זועלכען י1אוי לאט״

 םון.אייס־ ׳■נאאסטע די םון אונטעחפריפט דעד אוגטעד
t «ז נ׳ממו די נאארז־ דז׳פאיגט אדער לאקאל e  n* 
 לידײמד• און אדרעמזי זײפרע אלםערנייטס, און נאטען

ז 1אי נוםערעו י | יעד*ר װאם ׳פטיםצ] צאחל די א . | »f 
 איין אלעם-שו) דאם זתלעז םיר isn נאקוסען. האם

 1דעל«אטע דיזע *ו ארױםטיסען םיר װןלעז ערהאלנמן,
׳דןי *ו סרעדעגמעלס <יפיצי«לע זייןרע אלטערצייטס און

ט א«וי זײט -fcu* ווערט as וױ *לייך טוט און ס
an* ריטיירן־ אםיציעלער,,

 :לויטקט *ואם סאנםטיםוציע . א»ז«ר «יז
 סאנאטצן זעקם גדט ווענינסטענם ואל ג. W. »4 ד♦

a n י בא׳סטיםמ תאנווענמצו « םון תאלטען י
נעתאלנתן דארןי ס^נװענשצו די װצלכצר אין *

 אויםנצהלי־ באארד עשזעקיטױו רדמנעראל די ו#ט
i&tP't יזאנ־ נעתםטער דער פאר עטאדט די »לט 

v99imaann''4j י כאטאגצן צו כדי  .גזד כרויםע ו
« מ מצכאל אמחנר י מת׳  ניך האם ױניאן איגנ

 קאנאליטענט אלס אויך און םידעל־וועםם, ־an אין
ך. יענע אין את»ניזאציעם אמאסת עני״  טיר מנ
 סענעז זיד זאלען דעלעגאטען אז געוואלם, אויר

a ים» n מ רג צי  אײזזננבאהז־ די טון *־יתען מדו
M *  a■ »*•*וױדןר־ דער צוליב איז <דאס 0׳

 קצנ־ די כדי װעלנדאויםמםעלומ), דצר ») *
ft נ ־.ואל »o u  if אלע םוז ײערען פאיטרסםעו

אויפדווי ךיזען אין ־ויזען
 צחזזידענגרדמממראל שון העגם די איו זײן םוז באלאם״

a׳ ניט אינםצמעעצנאל דער 1סו םעקרעטערי » m־ a r t nv 
. .. .. . , .1934 םאי, טען2

• <רום, ברידעדליכען םים
ל א ר ע נ ע ש װ דז טי קו ע צןז ו ע ר א א ? ב ^ ל .  י

ד ױ ױ , די י ן נ ם נ בי ■•ל׳־ז ח
ם׳מרשסצד*, •רעזיחמט־דדצענעהאל

ts פאלם סצנװענשאן o m v t יעה־35 דעם םיט* 
 אלם ױניאז אינטערנעעאנאל אונזער *־ז ד־םאנ

 אװ טעחנריײצאז אםצדיפע דעי־ סוז םיסגליד <ר
 ־*an Dan נןגארד עתזעתזטימ דזמנעראל ױ

 ױכיליי־ » אלם סאנווענמאן סוםענדע דמצ פיםם
A ײאם טםרעסע נדויםע די צייגען זאל ויאט

. --T----------------- < . . 2____________________________ . . . __________________

i איחנסם אי| 10:15 םרײםאנ יעדען  it•  tom 
 tram תדמטס wbvd סטאגציע ראדיא רער

 סון אראנזאױרט •ראגראם אינטערעםאנטע אן
anאון י־עדגער; כאריםטע אינםערגעשאנאל. ־ 

 אויס־ יומלען זיגנער און םוזיקער באריםםע
 יועט שר״מאג יעדען ■ראנראם. דאם םילעז

נצזועחיםע א און רעדע באלעחרצנרע א זײן
<״«’«« : «ראגר»^ ••

 אוגזצר טון חיםםאריע ־an איז געאנגצן
וועט פאנווענשאן•ון ®יחס־וננ די

ױביליי. »
ױם־טוב׳רינע » ״זײן דאדא •אנװצנמאן •032

יאזזר עטליכע די אין אורזאכע ־
י ' “־*"־״־׳■ ׳ ־ י ־   ”  ... - * ^ «

ןמדערע אין ן «אמר   pn
מ סי ^ חיי

״0 ® E jram <זיר יאמר•   i» n  
■te te u q m  n פיז סנטה ־  a n גו 
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הומען m איינער
ן םוץ מ ל ר. ק ע ל ײז ה

 ׳ער אמ םםתםא, — קומען װעס אײנער
ר; לעכען װןןנען דעמייילען װעט ע  ^ו

 קי׳יםען, די *עכרןןכען און םאלגען װעלען אלע אץ
 צײםען. ליכםיקןן םון אנחױב דער זײן ס׳ױעם
 שלאכם, גןןװאונענער סון אגהױכ דער זײן ם׳דעם
פאכס.» ארכעםער פון אנהױכ דער זײן ס׳װעם

 שלאכם, אײכיקער םון םוןא דער זײן ם׳װע®
!<ר*כס און עײנקײם פון אנהדיכ חןר ײין ס׳װעם



; גאגצמ אין נייטער ; *י * פיו «י«־. ■an אין, '
o j m j מלאדמ m «ן םאפטאר א פאר ײניאן אוגתר ;עסצכם ip^rwru צו איינ

ר פח t פאנותגסא >N* . סצד22 די
יואם ױגיאז, וואידקערס נארסצגט ליידיס ן*אגאל

ive28 o םאנםאג, טיסאנא איז ,•פצגען n ,םאי 
פריח. ־an אין »ױ**ו תן4 :;,) *y< ״ * 7* :

 דיזמ האט סאגסטישזציע אתזעד םים *וױ*נק?טגג
d?^?fj m ם$ג ערמטען דעם זמרען *צח^ממז

v ?V * '■ w f  ( % w: ־ . . / י 1"'■' -' % ■ ׳י . ■ ■ ״ .. '־. , < " י *
-,ttw  M l  «Bb * J k ^ < k —>  | k k M k  a f t i M k *  fe  * * H iife J te M h  A d k  t e k  4k J k j ^ f L . Jk.jL, . .  a . ■k, ■k*~±*k. i פ ן ג מ' סן מז םיר י$חר. דיזען פון ס א $בער ה

ki k ■׳ & l i  * j ta M M M M te • * *  ■ t M h te k  k | k  |  k i  a  O •  ■■ •  >  41 ^  i  ■ t e k A k . k * k ^ t e ^ י אפצולעמז ראסזאם אאד ן ױי תאנווצמאן ו  א
p m.] געוואלם ני« חאנען סיר \דיל **tvrpy 

w o t tv te te te צעג־ אונזערע אלע און באארד 
i i •לאפאל w M m rw arp ײיכטינע זעחר פון 

*ן ט ^י « & * ס #  רמזאן. םון כדםען איז |י
ר * w n חנם אוגטער זואבען םיר װאם ר«נם

» אינטערנמאנאל  פר«מם אלע פארענטםערן צו ױגי
און,אױפריגטע. עחרלין־ ערנסם,

 .ריםויח״סד אפיציעלען »? ארייס אײד שיקען םיר
 םארצייכצנען דארםצן־ .מצט איזזר זועלכען י1אוי לאט״

 םון.אייס־ ׳■נאאסטע די םון אונטעחפריפט דעד אוגטעד
t «ז נ׳ממו די נאארז־ דז׳פאיגט אדער לאקאל e  n* 
 לידײמד• און אדרעמזי זײפרע אלםערנייטס, און נאטען

ז 1אי נוםערעו י | יעד*ר װאם ׳פטיםצ] צאחל די א . | »f 
 איין אלעם-שו) דאם זתלעז םיר isn נאקוסען. האם

 1דעל«אטע דיזע *ו ארױםטיסען םיר װןלעז ערהאלנמן,
׳דןי *ו סרעדעגמעלס <יפיצי«לע זייןרע אלטערצייטס און

ט א«וי זײט -fcu* ווערט as וױ *לייך טוט און ס
an* ריטיירן־ אםיציעלער,,

 :לויטקט *ואם סאנםטיםוציע . א»ז«ר «יז
 סאנאטצן זעקם גדט ווענינסטענם ואל ג. W. »4 ד♦

a n י בא׳סטיםמ תאנווענמצו « םון תאלטען י
נעתאלנתן דארןי ס^נװענשצו די װצלכצר אין *

 אויםנצהלי־ באארד עשזעקיטױו רדמנעראל די ו#ט
i&tP't יזאנ־ נעתםטער דער פאר עטאדט די »לט 

v99imaann''4j י כאטאגצן צו כדי  .גזד כרויםע ו
« מ מצכאל אמחנר י מת׳  ניך האם ױניאן איגנ

 קאנאליטענט אלס אויך און םידעל־וועםם, ־an אין
ך. יענע אין את»ניזאציעם אמאסת עני״  טיר מנ
 סענעז זיד זאלען דעלעגאטען אז געוואלם, אויר

a ים» n מ רג צי  אײזזננבאהז־ די טון *־יתען מדו
M *  a■ »*•*וױדןר־ דער צוליב איז <דאס 0׳

 קצנ־ די כדי װעלנדאויםמםעלומ), דצר ») *
ft נ ־.ואל »o u  if אלע םוז ײערען פאיטרסםעו

אויפדווי ךיזען אין ־ויזען
 צחזזידענגרדמממראל שון העגם די איו זײן םוז באלאם״

a׳ ניט אינםצמעעצנאל דער 1סו םעקרעטערי » m־ a r t nv 
. .. .. . , .1934 םאי, טען2

• <רום, ברידעדליכען םים
ל א ר ע נ ע ש װ דז טי קו ע צןז ו ע ר א א ? ב ^ ל .  י

ד ױ ױ , די י ן נ ם נ בי ■•ל׳־ז ח
ם׳מרשסצד*, •רעזיחמט־דדצענעהאל

ts פאלם סצנװענשאן o m v t יעה־35 דעם םיט* 
 אלם ױניאז אינטערנעעאנאל אונזער *־ז ד־םאנ

 אװ טעחנריײצאז אםצדיפע דעי־ סוז םיסגליד <ר
 ־*an Dan נןגארד עתזעתזטימ דזמנעראל ױ

 ױכיליי־ » אלם סאנווענמאן סוםענדע דמצ פיםם
A ײאם טםרעסע נדויםע די צייגען זאל ויאט

. --T----------------- < . . 2____________________________ . . . __________________
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 סון אראנזאױרט •ראגראם אינטערעםאנטע אן
anאון י־עדגער; כאריםטע אינםערגעשאנאל. ־ 

 אויס־ יומלען זיגנער און םוזיקער באריםםע
 יועט שר״מאג יעדען ■ראנראם. דאם םילעז

נצזועחיםע א און רעדע באלעחרצנרע א זײן
<״«’«« : «ראגר»^ ••

 אוגזצר טון חיםםאריע ־an איז געאנגצן
וועט פאנווענשאן•ון ®יחס־וננ די
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ןמדערע אין ן «אמר   pn
מ סי ^ חיי
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הומען m איינער
ן םוץ מ ל ר. ק ע ל ײז ה

 ׳ער אמ םםתםא, — קומען װעס אײנער
ר; לעכען װןןנען דעמייילען װעט ע  ^ו

 קי׳יםען, די *עכרןןכען און םאלגען װעלען אלע אץ
 צײםען. ליכםיקןן םון אנחױב דער זײן ס׳ױעם
 שלאכם, גןןװאונענער סון אגהױכ דער זײן ם׳דעם
פאכס.» ארכעםער פון אנהױכ דער זײן ס׳װעם

 שלאכם, אײכיקער םון םוןא דער זײן ם׳װע®
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 איהר צו סוסם אינמערנעמאנאל די
 ױכילעאום ימהריגער דרייסיג און מיגזי

גע־ בארעכםיגםען א םים קאנװענמאן
אן ש ג ע װ אנ אז זאגען, w זי מטאלץ. סון םיהל ה

 איהר אויזי האבען עם װאם האםגוגגעה די
 צוריס, יאהר דרײיםג און גויגוי םים *רבײטעד די נעלענס

 גאנץ א צו ביז זײנען נעזוארעז, געגריגדעם איז זי וחמ
מן  ױניאנם וועניג געװארען. םארװירסאיכט גראד הוי

 ®רא־ גרויסעז אזא סיט באריםעז זיך קענען פגמוײקא אן
 און טרײדם זײערע איז ארבײטער אתאגיזירםע צענם
 באריםעז זיו קעגעז אמעריקע איז ימיאגם ותניגער גאד
 אינסערנעלזאנאיל די זוי ארבײטס־באדינגונגען אזעלכע סים
םיטגאידער. איהרע םאר אויסגעקעםםם האם

 אײגענע איהרע װאס אועאניזאציע קאײנער א .&ון
מן נרינדער א  די איז עסזיסטענץ איהר אין נעצוױיםעים ה

אל אנ תמ םע  גרעםטע די םון אײנע אין אױסגעװאהסעז אינ
 הײנט איז אינטערגעשאנא^ די אםעריסא. איז ױניאגם

 םעדעריײ אםעריהעז דער אין גרעסמעאלױניאז דריםזנ די
 םוסטער- א אלס באטראכט ווערט זי *ח אײבאר אוו מאז

באװעגוננ. ארבײטער אםעריסאנמר דער איז ארגאנחאציע
 דעם איז צײם ילאנגע א איז יאהר דרײסיג און םינף

 געבויט האבען װאם די, םון םך א מעגשיז. א פח לעבעז
 די צװישען נימא םעהר שױן זיינען אינםערנעשאנאצ, די

 ארגאניזאציע, אז םיז לעבעז דעם אין אבער לעבעדיגע.
 גיט װײט יאהר דרײסיג און םינזי איז באווענוגג א םון
 צװײ זיר רעכענט אינםערנעשאנאיל די ״צייט. אאננע *יין
 ארבײטער־ אםעריסאנער דער איז ױניאנם ױעע די מעז

 דעם אוין* ריקבאיס א זוארסט םעז ותז דאד באוחננוג.
 די איץ אפנעגאננעז איז אינטערנעשאנאא די װאם װעג,
p פינ^י s יאהר דדײסמ &p װען און עקזיסטענץ איהר 
 װעז איז טעטיגסײט איד«ר םון נעשיכטע די איתנם םעז
 דער פון םיטנילידער די שון אעבעז דאס םאדגצייכט מעז

 אז אפ, זיר דוכט הײנט, איז אםאא pc אינםעדנעטאנאא
 איז אינטערנעשאגאא די װי צײם אאננע א זעחד איז עס

 דױיםיג און םינף װי םעהר םן א נעװארען, געגריגדעט
I . *יאחר.

 םין פרעזידענט נעװעזענער ראזענבערג, אב. ברודעו
 םיט צוזאםעז «ז אונז, דערםאנם איגמערנעשאנאצ, דער
 גריג־ דער םון ױנילעאום יעהרינען דרייסינ און שינן• דעם
 פייערען אויר םען דאחי אינסערנע׳אאנאל דער פון דונג
 פוז ױניאז ע^טער דער פון יובילעאום ספיןאזרינע? דעם

 ערשםער דער םוז ריכטינער, אדמר מאכער, סלאוק די
 ימיאן. א איז סצאוהםאכער די ארנאניזירעז צו ■ראבע
 ביז יאוזר, צװאנצינ און פינױ נעדויערט האט עם. אבער
 באםת זיינעז סלאוקםאכער די ײעז ,1910 פיז םםרייפ דעס

 נעסוםעז איז לזןבען זייער איז איז ארנאגיזירם נעװאחגן
 די אבער זײגען בעםערעז. צום ענדעױננ באדייםענדע א

 הלאוסםאכער די װאם יאהר, צװאנצינ אח י1םמ נאנצע
 צושטרען, זײ אח ױניאנם בויען איז נעהאלםען הא^ען

 די אז אםת, איז עם ? פארלארעז נאגצמז איז נענאננצן
 יאהר צװאנציג און םינ^ יענע נאד זײנען סלןופםאכער

tie שאפ אין שסלאפעז געבליבמז צישמןרעז און בויען 
 א םאר שטונדעז צאננע נעארבײם האיען און םריהער װי

 האבעז יאהר צוואנצינ אוז םינ^ יענע אבער צױן, הונגער
 סלאופםאכער די זאלען 1910 איז א> נױטנעחאלפען, דאר

 שטענדינע א שאםען און ײערען ארנאכיזירם דאך ענדליך
 זאנעז, צו גערעכם ײי םעהר זײן נים װעם עם און ױניאן.

 אינםערנעשאנאל, רער םון ןזזיסםענץ וױרקליכע די אז
 נרינדוננ. איהר פוז דאםום היםםארישעז דעם אויםלאזעגדינ

 פלאוסםאבער זינרײכען נדויםעז דעם םיט אז זיך פאננט
.1910 שון סםרייס

 גענוםען האבמו וועלכע וױיםנדםאבער, אםאלינע די
 םטרייס זױיםטםאכער װאונרערליכצן דעם אין אנמײל אן

 סוםם עם אז זאנצן, צו בארןכםעט זײז װעלען ,19p9 םון
ו «י » מ ד אי ט ח מדי אינ־ די זואם װייסטסאבער, די ק

פאר־ און םאםערניש יאהר צעהן
אנגעזעהע־ אזא פאתוטצן ענדליר

באווענונ^ ײנאנר
<ד

i m ׳ 

r
 WS9P\ ,1900 םיז סםרײס װײםם־םאכער דער געווען איז עס
os® w ?לאומםאכעד די מגעבעז האם װאם זאנעז, זיי n 

p .1910 *יז סםרייק דיער םאר איםסעם דעם און s 
ז רארוי ױבילעאוםשג װעגלז שוין רעדט םעז אויב  *יך םי

 ױבילעומס יעתרימנן םיגױ־׳און״צוואנצמ דעם אז דערםאגעז
מן האם וואס םטרייי^ ורײםטסאכער דעם םון די מ ג ײנ ר  א

 סנגעאױג דער אין קאייםעל שעוזנעם װאונדער^יך אזא
ארבײםער־באוחנגוגג אםעריקאגער דער םון

 ךױיסגו די און ריכםיג געוױס דאם איז געשיכםציך
 &ד גים חאמנן זײ אז באס^אגעז, נים זיך קעגעז םאיער
S םייל זייער םאר הרעדים םארדינמעז דעם הראגעז i r  p s 
 מדעדי© דעם צו אבער אינמערנעשאנא^ דער פון אויפבוי

ru קלאוקםאכער די פון n* געזאנם p s  did t s  ,tra m 
p ים1 סיינםאל זיי האט סםרײהען צו איםפעם s  & i m 

 ו די או ״\ואר«ען געדארםם ניט האבעז זײ
 חנד םיו געמיכמע די געבען. עס זײ זאאעז
nלרv̂ז אח םוטיגע םים םול איז ױניאן r סםרייקכס n 

 ®ױיי םאר רעפוםאציע א געװאונען האבעז הלאוקםאכער
מ טראבעל דער נאר סםרײקער, געצײכענטע P 1010 ב s 

 סו& םך א געהאם בלויז האבען זײ זואס נעװען, זײ םיט
 PS געדולד וועגיג זעהר אבער סטרײקען, צו איספעט און

ם נאך ערמם ױניאן. א אויפצוהאילטעז אויםדויער  מ
 •mns זױ אויםנעלערעגם זיך זײ האבעז 1910 םוז סםרײס

*jױגיאן. א צוהאאטען
a* פון געשיכמס־שרײבער צוהינפםיגען דעם פאר n 

 או\י •ונקנו גממאיך וועם ארבײטער־באוועגונג אםעריהאנער
J וחגםען םראנע די װערען אויפגעהויבען p  :SOIC GSf 

p אויפצמבוגג נייער איצטיגער דער פאר קרעדים הוי&ט s 
 •JHrans5 pn געזויס װעלעז עס אינטערנשאנאל. דער

p זזאבען וועלכע פילאדעלפיא, פו^ דרעסמאכער די s פא־ 
 זיי jk םטרײ^ זיגרײבעז אזא דורכגעםיהרם יאהר ריגעז

ה נייער, דער םאר איםפעט דעם נעגעבעז עס האבעז מ ױ ר  ג
 אעך םרויעדקציידער דער אין קאםפס־באװעגונג ברײטער

 0פיל»דעלפי אין סטרייס זיגרײכער דער און דוםםריע.
 זץ פאר איז א• רי J דער פאר גאך פארגעהומען דאך איז

 האם וואם ױניאז, דרעםםאכער די דאך איז ארן סאודס.
סנ די ױניאז, זוײסטםאכער אםאלינע די ^עיארשעגט מו ח  ג

אינטערנעשאגאל. דער איז ארנאגיזאציע
 IS םאבעז צו אויסעז ניט דא זײנען םיר אבער

 אינך קלײחט־ פרויען דער םון טײל װעלכעזי אונטערזוכונג
 וױןד ״an פון אויפבוי דעם איז בכורה די קוםם דוססריע

a אױפגעבוימ איז זי אז איז, זויכםיג םערנעשאנאל. p sa 
 אויבעך פצאץ הויכען אזא הײנט םארנעםט זי אז איז רעז
 וזעז אח באותגוננ* ארבײכמר אםעריסאנער דער אין אז

 אינ־׳ דער pc געשיכטק דער אין ארײז הײנט הוהעז םיר
 cm זעחן צו צוחזק דעם םאר בלויז עם איז םערנעשאנאל

 דדײ זײ איז געםאכט האט זי װאם םארטשריט ריזיגעז
 וױ אוז עסזיםכמגץ איזזר יאהר-פון צענדליג האלב א און

 געדײנמ האם זואס אינדוםטריע, אץ םארװאנדעלט האט זי
ם שא• סוומם די זואס מאלען צו ביישייצ א פאר מ ס  סי

S p װאם אינדוסםריע, אז איז ׳פאר זיר םיט שטעלם s 
S ^גטראצ. ײניאז טרײד ®ראגרעסױוען םון םוםטער. i 

 איגדתאוײ#ן װעניג גאגץ א1אםערי< אין פאראז זײנעז
מ• אזצלמנ אוז ארבײטס־טאג <ןורצעז אזא האבען װאס  נ

p איצס עקזיסםירען זואס ארבײטס-באדעגונגעז, םטיגע s 
אינדוסטריע. פרויעז־הלײדער דער

m דעם םארלײסעגעז גים זיכער װילעז סיר  ,dc*c 
 י4אי«םימר דער אין םיטגעהאלםעז סך א זזאט ר..א. נ. די

01# זו#לנ» עס אינטערנעשאנאל. דער םון אויםלעבונג  װ
 ממימױ םאציאלער םון װערט דעם םון םארלײקענונג א

tP חאם א. ר. נ. די אז זאנעז, װעלעז םיר װען געבוננ, s 
־ שטמנדיג איז איגטערנעשאנאל די גענ^בען. גארנישט  מ
ד דארטנן נעזמצען אז שטאנד&ונהט, דעם אויח שטאנעז  מ
 אין ארבײטעד די העאמעז זאלעז װאס װעחנז שאפעז

n לײככמחח איז בעסערעז א םאר סאםח זײער f i.| 
i ג^פאדערם חאם אינטערנעשאנאל די װען אוץ s i  p c• 

i געוואוסגג זי האט געזעצגעבונג סאציאלע גרעס s די 
vw ארבײטער p\ \איצםיגעד דער *י
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 םון ט*יל א בלױז הרינען פאל בעסטען אין נ*ועלשאפט

״ ״  נע־ טײל דעם האט מען זוען אבער *ואדעדומען. “*
v n v 4 ט דארף זײן, גיט זאל ער "\$ פאר־ םעז.גי

 אנוױײ דארח מעז געגענמייל. איז װערט. ןײז ען
l אז ען,-  םען דארף דעריבער און ווערט א יא האט עם ו
מן - מן $  באטראכט דארףי אזױ אט און מעהר. און כמהר §

 אםעריקאנער די םון טײל גרויסער א א. ר. ס די ^נרען
 געװאונען. יא עפעס א. ר. J דעם פוז האבעז *ךהיזםעד *1

מ •״* אנ ס  גרזד געװעז .נעװינסעז די זײגען אינדוםטרי^ י
ן,י י  צו צופרידען זיינעז םיר <ןלענער.\און םאגכע $

 צו באלאנגט איגדוסטריע קלײדער פרויען ׳דײ ^ י
 געװען זײגעז געוױנסען די װאו אינדוסטריעז, ,עע

אינ־ קלײדער םרויעז די עס איז זוארום #בער ׳ ,
תן &ו הא־ װאס אויסערװעהלטע, די פון איעע <

מעהר?
קאודם בעסםע די נעקראגען האט ־/די^אינטערנעשאנאל ,

 אין נים ?ײנטאל וױ פראםינענץ פיל אזוי אין רעפוטאציע
געשיכטע. איהר

*
* *

 ד. ברודער אז זאג/ןן, צו פלאץ איז איז עס און
 םעג אינטערנעשאנאל, דער םון פרעזידענט דער דובינסקי,

 אי׳ז פיהרערשאםט זײן אונטער װאס דערםים, שטאלץ זײן
 אזוי אוז שטארק אזױ גרויס, אזוי געװארען *וגיאן די

 אינטערנעשאנאל דער םון םיטגלידער די אײגפלוסרײך.
 פרעזידעגם זייער םון ארבײט די אפצושאצען װי וױיסען

 האם ער װאם אנערקענונ;, םולע די איהם גיבען זיי און
םארדיגט.

ל די א נ א ש ע נ ר ע מ נ  די רערםאנעז וױלען כױר אי
ץ ר א ע אינםער־ דער םון םיםנלידער T ׳ ד

ר שעהנע Di$rf זי וואס דערפאר, געקראגען עס זי #ב^ד־חאט ע ט ײ ב ר נ א נ  רי
׳ ---------- --------------- -........— *ועע•  :עבען געןואלט איהר האט איםיצער רוייל אדער *ױגען

* n>npP א. ר. נ. דער אונםער ױבילעאום? איהר צו 
בעסערזג און קאודס ערגערע געווארען *רױסגעגעבעז ויעען

א #פ-<עוועז  םון חלק דעם אויף \ואס צוםאל, בלױז'
 בעסטע די אויםנעםאלען זײגען אמטזנרנעשאנאל

ם ע . ?  דער םון באריםערײ קײן זײן ניט װעם י
גע־ זײנעץ עס «ז זאגען, װעט זי װען ^עש^נאל,

מימ־ איהרע האלטען איהר אנשטרעמונגעה וויהחנ
 געםיהרם האט װאס האםןז, צום גרײט שפמגדיג ^

 איז עס און קאודס. בעםערע קריגעז זאל זי *ז
 געשטאנען איז איגטערנעשאנאל די װאס דזןרטזןך,

פא־ גינסטיגען דעם אויסגעגוצט האט און װאך דער
געשאםען.• האט א. ר. נ. די וואס ,

 גע־ איז אינטערנעשאנאל די אז םאקט, דער /**ם
 אלע אנגעשטרענגם האס און װאך דעױי י1אוי שטאגען

 אוים־ זאםלען, געהענט נאר האט זי \ואם כחות, איזזחנ ׳
מז  האם א. ר\ נ. די זואם •טאםענם, גינםטיגען דעם צונו

פאלי־ מעהרער איז געװארען אעעװיזען איז **מאםעז,
אםעריקאנער םארשײדעגע אין ארטיתלען »

 גװארען אנגעװיזעז איז עם זשורנאלען. און
ױ גיג־ דעם אויסגעגוצט האט איגטערנעשאנאל די •ז

 םאס גרויסער אזא אין ארגאניזירען צו ־םאםענט גען
 און לאנד גאגצען איבער׳ן אינדוסטריע טרויערקליימגר די
*mאון ארבײטס־באדינגוננען די םארבעסערען שםאדה ״ 

 די אין אםילו ארבײמס־לוין דעם הויבעז באדײסענד ײ־״ױ
אינדוסםריע. דער םון טיילען "^יגעעטאנענע

$*$ י י:|
םאר־ ניט קעז םען און םארגעסען ניט דארוי אח־כמז

צװאנ־ די אין אלץ נאך זיך געפינט לאנד דאס אז געםעז,
 <ואס םענשעז, מיליאז על* הריזים. שווערען טון ■•*ץ

r ,גאסען. די אין לזגדיג ארום אלץ נאר !עהען ארבײט 
w iאין דעם םון גורל ־  שטארק איז שאפ ארבײטער׳

גאס. אין ארבײטער דעם םון נורל דעם גדם ־זנדען
 ליגט צװײטער דער װעז הייך, שםעהן׳צו נימ קען י

מן נידעריג גאנ־ אין האבען מענשען םיליאן עלױ ז
ז  װאס איבעריגע, די סענעז ארבײםען, ״צו זואו גיס• מ

j•“־* r הענד םולע קײז האבעז גיט ארבײטעז, צו מו*ן;װאו 
עם, סיינט נים אןש^טען םיליאז עלףי ווען ארבייגס

 םיט צוזאכמז און תויםער םיליאן עלוי ^עלען ־מם
 םערציג ארום צאהל זײער באטרזאזט מאםיל^ס*־ וײארע

 אמערײ גאנצער דער Hp דריטעל א «\ נאחנט 'יײליאן,
באטראכם אין נעםעז םיר um און גער

 לעמנז, םיר וועלכער ,אין צייפ^ שווערערע איאםינע ̂די
 דער בולט׳ער איז נרעסער -נאך אוינען אונזערע אין
 עדאבע־ איהרע און אמםערנעשאנאל דער פון ױס

m m m םיםנלידער. איהרע פאר
 א בלויז ניט דעריבער איז קאנווענש^ן איצטמע די

 םײערט אינטערנעשאנאל די װאס דעךםיט, סוב׳דמע
 זי נאר *עבורםסטאג, יצהריגען פיג^אוךדרײסינ ןןויהר

ט, מם־׳טוב׳דינע » «עחר  איהר צו \ואם מרסי
ל ז׳י א אנ צ ^ ^נ מ געװינ־ גרויםע םיל אזוי טיט א

ויכענער
1 ־ ר1

 רעזאלוציצ א זועגען נעשאנאל
געװא־ אגנעגוםעז איז זואס

 אויוי צוריס יאהר צוױי סיט
 ריגנ. ארבײטער װעגעז קאגװעגשאן פילאדעלםיער דער
 די צו סאטוענשאז די רעקאסענדירט רעזאלוציע דער אין

 זיך זאלען זײ אז אינםערנעשאנאל, דער םון סיטגלידער
 אין איז דאם וױיל ריננ, ארבײטער דעם אן אנשליסען

 פרובירען ניט דארפען סיר אעטערעסען. אײגענע זײערע
 אנ־ װעט שיקאגא אין <ןאנװענשאז די אויך אז טרעםען,

 זײנען דעזאלוציעם אבער רעזאלוציע. עהנליכע אז נעםען
 דער־ דעריבער און אויסגעפיהרט. װערעז זײ װען וױכםיג,

 מיטנלידצר די אז װעלען, װאלטען סיר עס. מיר מאנען
 קאנװעגשאן דער םון רעקאםענדאציעס די םאלנען זאלען

 װײל ריגג, ארבײטער םון רײהען די איז ארײגםרעםען און
 אינטע־ אײגענע זײערע אין דורכאויס וױרקליך איז דאס

רעסען.
 דער װאס אױפרוף, אן איבערגעבעז דא װילען מיר
 אר־ אידישע די צו ארויסגעלאזען האט רינג ארבײטער

:בייטער
 אײנציגער דער בלויז ניט איז רינג ארבײטער ״דער

 קלײנע פאר בענעפיטס םיל ניט װאס ארבײ^ד־ארדען,
 אײג־ דער אויך פרט דעם אין איז ער נאר צאדזלונגעז,

 ^קאגאםישער זײז דורך ,אםעריקא. אין ארדען צינער
 זײן דורך הוןיםטזעכליך און םארװאלטונג םון סיסטעם
 איז אײנעם״ פאר אלע און אלע םאר ^אײנער פרינציפ

 םארשײדענארםיגע םיל אזוי אײנצוםיהרעז געלוגגען איהם
 םאר זיך, נויטיגען ארבײטער די װעלכע אין בענעפיטם,

פרײז. קלײגעם אזא
 פאר־ א בלויז גיט אבער איז רינג ארבײטער דער

 צאה־ צו גאר איז אויפגאבע זײן װאס זיכערונגס־ארדען,
בענעפיםס די אויסער זיך האט ער — בענעםיםס, לען
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 אױפ־ סאציאלע און סולטורעלע גרויםע געשםעלט אויר
נאבען.
 זיך האבען ריגנ ארבײטער פון פיהרער און טוער די

 בע־ םאמעריעלע דירעקםע די װעעגן נאר ניט פארםראכט
 ארבײטער. אידישע די םון נויטען די װעגעז נאר נעםיטעז,

 אונטער־ זיך האבען ארבײטער־םאסען אידישע די װען און
 זײער אויםצוהויבען לאגע, זײער פארכעםערעז צו געגוםען

 ריגג ארבײטער דער גלײכצײטיג איז םצב, עקאגאםישען
 ארבײםער דער טעםיגסײט. דער אט פון טייל א געװארען

 איז איםפעט גרוים םיט אריעגעװארםען זיך האט רינג
 אױף געװארמן אגנעפאנגען איז װאס יקאמו* גרויסען דעם
 ארבײטער אידישע די ארגאגיזירען צו גאם אידישער דער
 די בויען העלפען ;געווערסשאםטען אין ױניאנס, אין

 די בײ סלאגאן הײליגסטער דער געװארעז איז מגיאנם
וער.6 ריגנ ארבײטער
 אלע איז רינג ארבײטער דעם םיר גצפינען אזױ און

 גריג־ צו ציל דעם געהאט האבמן װעלכע אוגטערגעםונגען,
 און ארבײטער־קלאס דעם פארשטארהען צו ױניאנס, דעז

 געדארפט האט ער װאם הגחות, די .מןװינען איהם העלפען
 די פון ארויםרײסען עגערגיע און בלוט םיל אזױ םיט

באלעבאטים.
 םיט נורל זײן פארבונדעז האט ריגנ ארכײסער דער

 דער אדבײטער־באװענוננ. אידישער דער םון שיקזאל דעם
 םיט צוזאמעגגעבונדעז איז רינג ארבײטער םון נאםען
נעפיהרט האבעז ארבײטער אידישע די װאם <ןאםו* יעדען

אםעריקא. איז דא
 םאר םעהר האבעז װעלכע ארבײםער, אידישע די
 םיז נויט, םון דחהות, פון טעם דעם געליטען אלעםעז

 װעלכע ארבײטער, אידישע די אט — םארפאלנונגען,
 זעלבער דער צו דארםען ױגיאנס, די אין איצט שטו־אמען

 באלאננען צו אויך איז פליכט זײער אז טראגטען, צײט
 ארבײםער דעם םיט ױניאנס די וױיל רענ, ארבייטער איז

 םאר• צוזאםענגעשםאלצענע, די אט בילדעז סענעז רינג
 א;־ די זיײן װעט װעלכע ארבײטער־באװענונג, אײגיגטע

 די פון לעבען דעם אין קראפט נײםטיגע און םיהרעגדע
ארבײטזנר. אידישע
 װעלכע ארנאניזאציע, די קראפט, די איז ױגיאן די

 איז לעבעז עקאאנםישעז זײער איז באװארענעז זײ דארןי
 אר־ זײער םאר באדיגגונגען בעסערע סרימן זײ העלםען

 םא־ רײז באדערפענישען, אנדערע *בער פאראן בײט.
 דירעהט זיך <זען ױניאן די װעלכע םיט נוימען, טעריעלע

 פונק־ ספעציעלע זײערע האבען ױניאנס ־צי אסנעבען. ניט
 סולטו־ די אויסער האט, ריג; ארבײסער דער און ציעס,

 םונס־ ספעציםישע זײגע שטרעבונגען, גײסטמע און צ5רע
 סאטעריעלע װיכטיגע און הילף געגעגזײטיגע — ציעס

 םיני- םאר קריגען קען ארבײטער דער װאס בעגעםיטען,
 קרינען םעז המז בענעםיט די אט און צאהלונגעןנ סאלע

רינג. ארבײטער אין נאר
ט איז םענש הײן אוםנליס, סײז םון באװארעגט ;י

 גענעז גאראנטירט ניט זיכער איז ארכײמער הײן און
 א אין זיר געפינט םען װען דאן, נראד קראנסהײטען.

 דעם וועגען טראככמז צו צײט די איז לאגע, בעםערער
 בא־ און םאםיליע. די און זיך נאזארגען וועגען םארגעז,

 םען העז נויט פון םאל איז םאםיליע די און זיך זארגען
ארבײטער יעדער מוז דעריבער רינ:. ארבײטעי־ איז נאר M.------------ ----------------------------------------- י רינג״. ארבײטער דעם אז אגשליםצז זיך

צוצו־ װאס גארגישט אויםרוף דעם צו האבען) םיר f j g n  !",D| | t■> וו- im מו u< ו ו* |  • • — »• m •>f — - .
אויפרוח דעם פאצנט :זאנעז ביצויז סענען םיר נעבען.

אײר• םיז פאראאננט ער טוט.וו*ם *ון

-

ר רי ט ױ ב ״ ר ע ט ם י י  אינטערנעשא־ די בויען אין מ
א ב»טײ<ינט ויך ה*בעז נעא * ׳

 די, װי ■ערזאנען, מעהר םך ״ I י1*«
ל ע נ ^ ש ע נ ר ע ט ^ י תנען א נע־ ווערם עם װע^כע ו

 ,נע- גוסער דעם איז עריבעז
 די כויען אין נענוםען אנטייל האנען

פארעי־ פון טגער ןווױאליםטיעע
םחניד אידממ די

\\

 1 א געװעז נים צײם יענער איז א*ז ״כאװעגונג ױניאן
 יןאי׳®• און באװעגונג סאציאליסטישער דער פון געטיילט

 וייין םאר געהאלטעז נאר גיט האט טוער סאציאליםטישער
ד אין ארגאניזירען זיך ארבײטער די העלפען צו םליכט  י
 װיכטינ־ זיתר םאר באטראכט עם האבען זײ גאר ניאנס,
 :עשיכםצ די דעריבער לייענט םען ווען און ארבײט. סטער

 מך אין געגריגדעם איז זי װי אינטערנעשאנעל, דער פוז
 וײ פון נעםען אלע נאר גים םיר געפינען געווארען, שאפען

הרער י אגארכיםםישע אוז םאציאליםטישע  , יעגער פון פ̂י
מן האםםען אלע די אז אויך, געםינען םיר נאר צײט, ױ  צז

 פארשידע^! די צוױשען און אנארכיסטן און םאציאליםטען
 אויד זײנעז באװעגוג^ סאציאליםטישער דער אין ריכטונגען

 םיר ױגיאנם. אידישע די אין געװארעז אריבערגעטראגען
מ דערםאנען געדארפם געװים דעריבער האבען על  נןך אז

 pmr װינםשעװססי, םילער, זאםעטקין, פײגענבוים, װי מעז
 וױע• ב. װי געםען אזעלכע געוױם און הורװיטש אײזיק
 הא־י װעלכמ אנדערע, און ביזנא אברהם פײן, םאהס שטײן,

 בא־• ױגיאן םרעיד דער םיט אפנעגעבען ספעציעל זיך בען
 גרינדוגג דער אין םיטנעהאלפען פיל האבען און װעגונג

 זיי־ םיר אבער איגטערנעשאנעל. דער פון בויאגננ און
 םון געשיבמע די שרײבען צו געװען אויסען גיט דא גען

 געשריבען שוין איז :עשיכטע אזא אינטערגעשאנעל. דער
 ׳ זיך האבען װאם פערזאנען, די פון נעםעז אלע און גװארען

 פארצייכצנם. דארטען זײנען שאפונג איהר אין באטײליגט
 דעם איז האבעז מיר װאם פלאץ, באשרענקטען דעם אין

 געסענט םיר האבז ״גערעכמיגסײם״ נוםער ױבילעאום
 י מייםטער- די בלויז רוםען עס קען םעז װי אויסקלײבען,

 אויס־ באזונדערס גאנץ זיך האבעז װאס די, פון און בויער,
 אינטערנעשא״ דער םאר לײםטונגען זײערע מיט נעצײכענט

 זי װאס דאס פיאכען געהאלפען איהר האבעז און נעל
הייגט. איז
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 װעלט!״ װאונחןרליכע שײנע, א םאר ״װאס —
םעלד אין כליםעלע א האם געשמײכעלט

 ;שטראלען פריםארגענדיגע די צו
 ארום, איז ליכטיג װי שעהן, ״װי
אומעטזפ!״ זיכנען אזױפיל פויגעלאך און
פרײד אזא קװײטןןל, נאדיש דיף, האט ״װאם —

״ כאםאלען ן
 פרי׳י, און םראנק װמטןןל דאס שטיל האם כאםערקט

 םארכײ, שװעכענדיג אדםעט ־ שטילען אץ
 יימח םארװיאנעט נאף װןןםט דו אײדער אז זײן, קאן״

• מדט״״ גוטען אין אײנשלינגןןן כדמה א דיך װעט

Mb

כליםעלע דאם האט געענטםערט — זײן,״ ״קאן —
ש, דויד עי ; טי

 קלערען, שםןןטער םון איף קןזן װי ״כאר
ט״״ אזױ איצטער איז םיר אז גו
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®p a  ,*f די װעז אמעריסא, אין נעװען ניט׳ גאך 
 נאך האב איך געװארען. גענרינדעם איז «ל
 עס װעז זועל איך אז גע׳חלום׳ם, נים *אילו

 געהאט ״צײט יעגער אין האב איך אםעריקא.
אונ־ געדאדםט מען האט א:ב חלוםות.

 דאס אין רוסלאנד איז רעוואלוציע די םאכעז
 פאר באזוגדערס ארבייט. אינכמרעםאגםע אן ן

באלאגגם. :אך דעמאלט האב איך וועלכער צו ; fn,*- * . \

prp T i j גע־ האב איך אז באריהםעז נים זיך
 אפילו זיך קען איך אינטערנעשאנאל. די בויען

קלאוק• די בויען געהאלםעז האב איך אז סעז,1
 הגם ,1910 םון סטרײס נרויסען דעם אין ימיאן ,

 שויז האב און אםעריסא אין נעװען דעםאלט *ױן
 באות־ ארבײםער די איבערםאכעז פדזבידען ג*ן

 װאם זאך, א געשםאס. םייז נאך אםעריקא
 נאר איינגעגעבעז. ניט טאג וןיינטינעז ביז םיד זיך

איך קען תלאושםאכער־סםרײק דעם צו שייך. איז  ׳
 געחאט יא ערםאלג זײז איז האב איך אז זא־גען,

 צוױשען נעפונען גיט זיך האבעז עייך חלס. קעל
 װעלמ בוגדיסטעז, עםליכע סלאוקםאכער ־יײקענחג

 תלמידים איגדירעסםע אדער וײרעסםע םײנע געוחןן
 דאכט איך האב אזעלכע פאר א .הײם? אלםער “

 איז ״בונד׳׳ דער דאך האט און מוגענענם. דא
 זואם ערציהונג, סאציאליסטישע *ון אגזויע ׳

 אלטעי דער איז גענעבעז ארבײסער אידישע די האט
 םון עדםאלג דעם אין חלס נרויסעז גאגץ א נעחאט ־

 איז עס װעלכעז םון סטרײק <ן<אוקםאכער
הלאוק• ^טארקע און :דויסע אזא ארױסגעװאקסען !ם

ױניאן. ׳
 בויעץ איז חיה הייז געהאט גיט האב איך *ויב ןאר

 װאס צײט, דעד םאר דאך איך האב אעמערנעשאנאל,
 נעםלאנטערם ביםעל רעבם א זיך אסעדיקא, איז בין
 האב איך װאם צײט, א געװען און םיס, איהרע ־זר

 איז דאס םראבעל. ביסעל רעבט א פארשאפם אױך
 דער פון רעדאקטאר דער געװען בין ׳איך 1

קלאוק• דער םון צייטונ: וועכענטליכע ת ‘״
ױגיאן.

"k 'זי'”י *"׳׳_ _ ^
 אויסנעקליבען םיך האם כמן װארום גימ ודיט איך
 וױיס איך ■אםם״. ,נײער דער פון רקדאקםאר דעם

g העיעז א אין איז 1912 פיז זוםזןד םיםעז איז אז 
גע־ איך — אװענמ רעגענדעז א אין אדער ען

 וױשגיאק דזשארדזש ;עקוםען םיר צו — געמי ניס
 װעי־ען צו pern האב איך אויג םיךמזסדזמם, האט

קלאוקםאנער. די ביו
 \וען געווארעז, באתאנם איך בין ומאגיאק׳ן

 לאגג־םאר• שוין דער טון םענעדזמקר דער גזנװעז
m װאם ארבײםער״ צײמוגג װעמגסליכעד 

 םאציאליםטישזגי דער ®ון נעוואחנו ארױסנעגעבעך
ר מ  רעדאקציע דער אונםער )ji ל. יארםיי מ
n ^ײסוי *יז •יגםמי “ y ad ip r. איהם טיעג איך 

 םסדימ פאגעל פון במגעדזון די אין אפט גאגץ
r פראנע־" מםענדיגען חנם אונכתר בראדוױי

? נוםער נעקסםען דעם ארויס םען גים װאם פדם
 צו אײנגעבעז אױך איהם זיך •לעגט «יים »ו

 צוזאגענדיג צײטונ^ דעד פאר ארסיקעל אן סיר ®ח
 רבי׳ן זײן פו.| בדכה א אדאר זזבא, עולם *מיס
אק אז ן, ־  «ו מײכות א אויך האם װ^גי
ב____ א ערעם געװאוסע :ים דעםאלט *איך ה

; pnt איך iru p w  p w  p i רעדאקםאר דער
׳ ' ^.............

 אז דערװאוסט, זיך האב פאסט״, ״נײער דער פון
 איז ער אײדער סקױרכדםאכער א ;עװעז איז וױיטניאס
 אוג־ ״ערפאיגדײכער״ אזא פון םענעדזעער דעד :עװארען

 סטרײק דעם דורך אז און ארבײטער״ ״דער װי טערנעםוננ•
 פון םיהרער די פון אײנעד געװארען ער איז 1910 םח

'וניאן. ?לאוסםאכעד דער

נא• דער אין און תיאוקמאכערײ אין לוםדות מײנע
 קלײנע; גאגץ נעװען זײנען אלגעםײן אין איגדוסטריע רעל
 ^נײער דער £ון רעדאהטאר דער *,עװארען בין איך װעז

 באריהםען, געסענט העבםטעגס האב״זיך איך פאסט״.
 איז דאס א;ער קנעפעל, א אײנצונעהען זוי װײס איך אז

 סלאוסםאכער, .םון רעדאקטאד א פאר וועגיג יצו געװען
 גע־ איז קראוהםאכערײ װען צײט יענער אין נאך בפי־ט

&רא• םיט םול און תורה טיפע ברייטע, גרויסע, א װען
 באקאנטען פון ברען םיטען אע ;עװען איז עם ברעםען. •

ביזנא. אברהם פון און פראטאקאל
 שװעריגקײטען סײן מיר האם נופא פראטאקאל דער

 האט םעז װאס פאפיר א נעװען איז עס נעמאכט. :יט
 אכער שװער׳איז געדעגקען. און דורכלײענען געהענט

 ביזנא אברהם׳ װאם תורה די און פראטאסאר אױם געיוען
פראסאקאל. פיז געלערנט רזאט

 םערקװיד־ די םון אײנער נעװען איז בזזנא אברהם
 באזוענוננ־ ארבײםער זע7אירי די ױאס םענשעז, דעסטע

 נע־ געבא^יען איז ער אםערי?א. אין ארויסגענעבען האט
 אבער אונױועיזיטעם, אן איז פראפעסאר א זײן צו װארען

 א ווערען זאל ער אז :עװאיט, האט זײגער םזל דער
. סלאוקםאבער.

 עלסערען בײ ;עװארען געבארען •װאלט, ביזגא ־ ױעז
 וועגי״ אדער םעהרי א נעבען :עסענט איהם װאלטעז װאס
 אויסגע־ זיכער איהם םון װאלט ערציהונג, נארםאלע :עד

 אדער עסאנאטיע פאריטיעער פון פדאפעסאר א אקםען
 און י*דעגתעגדעז1טי א געהאט האט עד םאציאלאניע. פון

 מנעלער סײן גיט געװען איז ער מח. פ'יז״אגאליטישען
 ^ווער גאר אפס פלענט ער ;רינדליכעד. אבעויא דענקער,

 מ̂ע ׳םרענט םאל םאנכעס געדאנק. א אױף רוארעװעז
 שטערע* זײז אויף געזיכט״ זייז אויו* זעהז סעגען אײנפאך

 ער ד.אם אנער נעדאנג^ א אויף ארבײט ער אזוי װי
 אי־ נרינרליך, געװען עי איז געדאנה א דורנגעטראכט

 גע־ עס איז ארויסזאנען איהם פלעגם ער וזען איז זײטינ
 אױך האם ער איז פראפעסאד. א פון לעהציע א װעז

 צוםראבע:־ פראפעםארישע באקאגטע די זיך־ איז ;עהאט
 יצועסרײםקײם און פארגעסענתייט אפנעלאזענקײט, תײט,
 םאלט םען װען וױץ־בלעטער די אין געפיגט מען װאס

I. 4 ־ ; • פו־אפעטאר. א דארטען
 חןר :עװען דעםאלט איז װעלכער ביז:א, אברהם שיז ׳

 א איך האב #ױ:יאן תלאוסםאכעד דער םין הלױרס םשיף
 זיך םלעגען םיר סלאזקםאכעדײ. וועגעז סף..געלערענט

vo איז מרעפען אפט v\w\ זאכען פאדשיידזגע װז^עז 
 אײגעטיםעז. ניט םיינאןעגס םלעגעז םיר װעלכע אין
 פארנעםעז פלעגעז שמועסעז אלע פון טײל גרויםעד א :אר

 עם ויעז אדבײם. פראטאסאל דער אזוי װי און קלאוקם
 ביזנא פגיגט פראטאסאל צזם אח קלאוקס צו קוםעז פלענט

 פארט־ א װי טיטען, פיז אגפאנגעז געװעהנליך שםועם זײז
 ביז- האם עס איז שטועם. םריהערדיגען א םוז זעצונ:

 מםועס פריהערדיגעז דעם וואם אויסגעמאכט, גיט נא׳ן
 ז%ן מיט אדעי .אנדערען אן םים געהאט גאד ער האט
וואגחגלם tv וואם װענען גארגיט ז\ײםט איהד און אלײן
 ער m געוועז, אזו:עיתר^ דער זיך/
zJihM■עגדגיך אויסגנסאנס* נים האט עס
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 אום־ םוזעז זיך פראטאסאל און ס^אומם װענעז מםועס
 טרא־ אלע םון אורזאך דער צו אגפאנג, צום צוריס סעחנן

באשזויני• און אפנענארט זועדעז ארבײסער די א?
 באלע־ די פון װערט פראטאסאצ דער אז שאפ, אין דעלט

 דך קייסלעז כאנדעלס די אז און אאגאהיט ניס באסים
 און שעפער. אוטםײד די אין מעפער איגסייד די פון
 הײהלען דעם וועגען רײדען אנפאגגען פלעגט ביזגא װען
 לעבעדיגען א געםאילעז אײך עד האט באגדעלס די םס זיך

 באגד־ די װי בחױפ :עזעהן אײגפאך האט איהר אח בילד
 דורך עדגעץ ארוים זיך ^יסלעז ^אוסס געשגיםענע לאך

 זיך קײהלען אוז ^אפ אעסייד אז שוז היגטער־טיר 'א
 ברוק־ אין עאפ אוטסײד אן איז ערנעץ וױים תעם אװעס

ץ‘  און דזשוירזי, נױ אין שטעדםעל א איז גאר אדער ל
 הא־ װאס ?ואפ אינסײד דעם ,פוז ארבײטער די ״אזוי וױ

 גע־• זײנעז באגדלאך> די פון פרײזעז די געסעמעלט מנן
 געקראגעז האבעז, די — אנסויעטע אפגענארטע, בליגען

פאד^װאונדען. זײגען באגדלאך זײ אבער #®רײו.מן די
 א און סאציאליסט םעסינער א געװען איז ביזנא

 געלוטעז איז ער װען םאז, ױגיאן םרייד סאגסערװאטױוער
 דעד אבער ױניאן, הלאוסמאכער דער צר יארק נױ אין

 געםאכט. רעוואלוציאנער א םאר איהם האט פדאטאקאל
 פראםעםאר סיט געור^ן אזוי פוגקופ עם איז אײגענסליך

 פארגוםען שםעםעױ האט װאס הורװיטש, אייזיק יצחס
 קא:־ און סאציאליםסעז םעםיגע אויב ■לאץ. ביזגא׳ס

 װײ־ דער אונטער זײגען ױניאניםטעז טרײד סערװאטייוע
 נעװארען נעארבײט, האמ ער װי פ-אטאקאל, םון קונג

 װערען געקעגם נים זיכער איך ו?אב רעוואלוציאגער,
 פרא״ פון װירקונג דער אוגםער קאנסזןרװאטױו און םעסיג

 פון לאג; נים ״געװען דעםאלט גאך בי) איך םאסאל.
 אײרא־ און בונדיזם נאגאזש פרישעז 6 נאך־ םים אײדאפא
 איז דערצו ױניאגיזם. טרײד םאציאליסטישען יעאישקז

 אויף שבתים עטליכע אפצוזצען אײגעם פאר גזןוועז גענוג
 קלאוקםאכער דער פון באארד דזשאינט םוץ טיטינגען די

 אזײנעי־ 4 ארום אנפאננעז זיך פלעגען וועלכע ױגיאז,
 אזײגער 12 ארום ענדיגעז דך פלעגען און נאככדטאג

 א װערעז זאל ער אז שפעטער, אױך אפ© און ביינאזנס
רעוואלוציאגעד.

 שטענדינ זײנעז באאדד רזשאינט &ון מיטיגנעז די
באארד דזשאיגט פון םיטינג יעדער שםורסדיגן. געותן

ך  טענות, האבען פלזוגט 1 לאסאל װאם צי^ז דצר ־אח »
 װאס און געהערינ װי ניט ארבײט פיאטאקאל דער• װ^ס

 לאקאל םלענט אװע?, װאו עויגעץ זיך באנדלאדיסײסלען דיי
 גע׳גען געװען איז ערשטע די םענה. דאפעלטע א האבען 9

 געותן איז צוױיםזנ די און פדאםאקאל פ« סאשינערי דעד
:w v\ איז 1 לאקאל און 9 לאקאל צװישען .1 לא^אל 
:qn\y האם ערשטעגס, לעבען. מלעגט א זזוהר רעםאצם 

 נעםעז פרײזעז םעםלען בײם או סענה, געהאט 9 לאקאל
 םאר און סםעטענע די זיך םאר איאפ *ימוײיטאךז־ו די
 איז צוױיטענס, זויער״מילך. די איבער י1 לאזץ פי;״אער די

 אר־ ״אױסגענעהטע םיט םעשה א געווען דצםאלט עפ
 אנ־ האבעז אפערײטארס די אז ׳געהײםעז, האט ov בײם״.

 םאשיז דער םיט אוגסערשלאק * דעס אײגגעומז געמאגגזס
 סיט איינצונעהען פידשער די םאר לאזען צו עס אנשסאם

 די אבער געםיהרט. םאל1אלז זיך האט 6ע װי דואנם,' דער
 דינען אפזןוײיטארם די -גענען ®ינישער די ®ח מצנות
 דזשאינט םון םיםינגעז די םאכען צו צונאב א נע^תז בלויז

 רער שטעגד^ װי שםורםדמער גאר צייפמגווײז באארד
 געבושעכד האם שםורם שטענדיגער דעד און ^פורם “ע

 שע־ :אגצע שעפעה םיז סאמיטעס סדאטאסאל. .ארמם וועס
 קלאגען צװייצמן, נאצען שאפ איין םא ^ןלאזגען א*נדן

 באנדלאך, ארויסגעקײמלםע וחמעז ®תיזען, סעםאצז ותטגז
 סאנימארע שלעכטע וועגעז אדבײטער, אפגעזאנם® ווזגאן

 םון םיטינג יעדער גיכ^ װאס װעגען .אוז ,מט
קלאםמדקאםף שטיק הײסע א געװען *ז

ת די אז שוין, דאך ; ס/ ״ני ס א זואס י ״י ־■*1..־ "< * ״*־■
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 מוט עס װאס באלײכטען און אפשפיגלען געדארםט האט
 ביםעל רעכט א נעהאט זיד אין האט ױגיאן, דער אין דך

רעװאלוציע. הײסע נא:ץ אפט רעװאלוציע,

 א pא ווערעז ארויסגעגעבעז פלעגט פאסט״ ^נײע די
 םלעגם זי און זײםען 8 איז צײטוגגם־פארםאם ;רויסען

 אוייך נאר םאכער, קלאוק פוץ בלויז ניס װערען געלײענט
 pא געוחגן איז זי םרײדם. אנדערע פון ארבײטער פון

 צייםונ^ טרעיד־ױגיאז אידישע גרעסטע די צײט יענער
 וחנגען בלויז גיט ארטיקלען איץ נײעם נעהאט האט ד

ױ טרײד־ױגיאן אויסלענדישער איז אמעריקאנער דער  מ
 אלגזד pK באוועגונג ארבײטעי דער וועגען נאר װעגונג,

 אז האם געלייענם ױערט װאס צײטונג א איז םײז.
 אח עס םעלוז. א דאס איז אלעםאל ניט אבער אײנפלוס.

 אמ עס גוםען. צום איז אײנפלוס דער װען פעלה א
 צום איז אײנםלוס דער װעז ;יט םעלה סײן נאר אבער

 איז עם אז םײנוגגען, געותן זײנען עס און שלעכםען.
 געשטיצם שטארק זעהר איז םיינונג די שלעככמן. צום

 םאג- אינטערגעשאנאל. ־ דער פון אפים דעם פוז געװארען
 און שארױ גא:ץ געװארען ארויסגעזאגם זי איז פאל כעס

|p ־ :ארםענם ^לײדיס זשורנאל מאנאטליכעז דעם איז ק^אר
 ארויס־ דעםאלם האט אינטערגעשאנאל די װאס װאירהער׳/

 און פאםט״ ״גייע די איז שארף באזוגדערס ;עינעבען.
 אפיפ דעם םון געװארען אננעגרײפען רעדאהטאר איהר

תר דער אין איז עס ווען אינמערנעשאנאל, רער פון  ״;י
 גאםען ojn אונטער לײכדארםיתעל א ערשינעז פאסט״

 פרא• פון שםורם א ארויםגעדופען האט װאס תננב״, ״לא
 נעפירם אפילו האמ און םאנופעהטשורערס די בײ טעםטען
 סעסרעםאר־ דזשענעראל דער דײטש, דזשאהץ אז דערצו,

 בריא א שיהעז זאל אינמעינעשאנאל דעד פון טתנזשורעד
 מאנופעקםשו• די םזן אםאסיאײשאן פראטעקטיװ דער צו

 םאר אנםשולדיגונג בעכמגדיג האם, ער וועלמנן איז רער,
 ״גייא די ארײנגעפארעז שטארס גאגץ לייט־ארטיהעל, דעם

 וױדער האם בריף דייטשעם רעדאקםאר. איר מים פאסט״
 דזשאינט בײם פראםעסםען םון שטורס א ארױסנערופעז

באארד.
דעם, םאר גרונם א געהאט איר האב זעהם איהר וױ

וחנן צײט, א נעוועז איז עס אז געזאנם, האב איך װאס
 ביסעל רעכט א פארשאפט אי:טער:עשא:אל די האב איך

טראבעל.
 נאך זיך האבעז אלײן תמב״ לא״ דעם םים אבער

:עענדיגט. :יט טראבעלס דײ
 גאנץ א געװען תגנב״ ״לא דער איז אײגעגםליך

 אין צייםוגג. םרײר״ױניאז א אין לײט־ארטיקעל לעיניטימער
 מאגוםעקטשורער די אזוי װי גערעדט זיך האט איהם

 ארביײ די גיט גיבען און פראטא?אל דעם בא׳גנב׳ענען
 <עווען דארםעז זײנען עס ׳אםת הוםט. זײ װאם טער

 1טױ ■האט לאנדאן םאיר אבער װערכמר, הארבע עטלאכע
 הנאה שטארק האם ער אז סוד, א אױסנעזאנט ,ש&עםער

 וױי< לײט־ארטיהעל, דעם געלײענט האט ער װען געוזאט
 פאר־ סירוננען זײערע םים האבען מאנופעקטשורערפ די

 אזױ אבער זײגען, זײ װאס זאנען די זאל מען אז די:ט.
 דיפלאצזאטישןנ אײנגעשטעלט דאד האט פראטאסאל דער וױ

 םאגוםעקםשױ דער איז ױניאז דער צװישעז באציאונגעז
י װ., א. א. אםבאסאדארם טיט אסאסיאײשאן רערם רן  מ

 אפגעםאן איז עט אז נאי, דיפלאםאטיש. פיהרען זיך בען
רפואזז. צו זײץ זאל געװארען

 וואן שפעםער, :עקוםםען איז םראבעל םעחר סך א
 ביזגא״פ פארנוםען האם הורװיטש אײזיס יצחק פראפעסאר

פלאץ.
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 םאר נעװארען אנגעשטעלם איז הורװיטש פראפעםאר ־
 אויןי ױניאן הלאוקםאכער דער םון ?לוירק טשיף דעם
 חשבון דער אינמערנעשאנאל. דער םון רעהאמענדאציע רער
 םאציאליםם, געםזלסעטער א איז הורוױיטש אז נעװען, איז
חייסם עס יאיער, א דערצי אוץ רעװאלוציאנער, <זײ\ :יט

X* אײנגעװאוינם פראפעסײע זײן לו'ט איז, װאס םענש, א
#.■?־•־•׳״ «-׳ • * *j■׳ ׳י*
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nrnra האלנעז » סיט בעםער *ופרידעז זייז און 
לעבעל נאנצ?ן א אנשטאם ה»נס, דער אק נרױט

®_s" * •• * <׳
M איז עם »ז ארויסנעװיזען. גיך *בער זיך וזאם 

 7אי איז אייזיס ־צחק אז און אפשאצונ; םאלש? א ז1
אן מי  װי וציאנער,5רעװא גרעםערער א נאך מװארען י

J נראד איז לאיער, * נעווצז איז ער וואם דאם און 
םעלה. װי זוםרוז טעהר מוחנן פאל

 פר*םזד און ביזגא אנרהם צוױטןן אונסערזױיד _
 אראםאקאל צום באציאוננען זיתרע איז סומדיםש

 צונע• איז עחצםער דער וואם חנם, אין *םאנצן ־י
■IPM צוױיםער דער און סלאוהםאכער א װי איהם צו 
 א און באגדלאן־ די נעזוכם האט בימא לאיפר. א וזי

ע גוס ט אל ^ 1אי סלאוהםאכער די םאר. ארבײם װאך ג
«\ די נעזוכט תאט חורוויםש געת « צ  די םון ו

m אין ר v י אז נעשריען, האט ביזנא פא־ ו
ך וודעדם מ ע קלאוק־ די פון באנדלאך די אןףנפ ג

 האט הורוױםש און פראםאשאל־שעפער די אין
 יולאוקםאכער די בארויבעז נאמבאםײם די »ז ן,

t״n i ,ײ יואם דעכםעז א זיי. גים אראטאקאל י  ניזנ
 פלאוק־ די און ױניאן דער דורך געזוינען צו מווכט ־

ר די אק ע מ  א«צױ באלעבאטים די צװיננעז צו ע
 זיך באנדלאך די לאזען ניט און •ראסאסאל

ן מ צ וןון - י ײ ר ייי ן ו  האט מען וױ נאכחנם. «
ip« !ט rn• ,צנ־ צו נעזוכט האט אבער, זזורוױםש 

wn .נ־ם פראטאקאל דןם אק ו)אט ער אראםאקאל 
נ איח  די םון רעכטעז די פאר זיכערקיים מנו

m אין r. נאנ־ דער אז נעםאדערם, האמ ער
אר־ די צו מדענםיגקײט פארםיילןן םיז אפאראס

ול .....־־ * ׳ י װאס ;  נ׳ד דארוי נעשאםעז, חאם פרצםאסצל ת
 ער סעםםער. א נעווען איז חורוױטיפ און ײערען. ט
)IW עם אז פשרת, חןר אויוי איינגעהן ממענט 

 א איינער האנם 1אי ברוים לעמל האלבעד »
 האלנען דעם האם ער אבער ,דאן־, אױפ׳ן לצבעל

 טאסע נעוואלם אײננענאנגעז, איז ער ווצלכען אױץי
 פא^ריבען ערנעץ בלויז ניט א^ האנד דער אין

יאפיר. <
« . ״_ י■:ןן

*T אײנשטיםיג געווען ניט פראגען םאנכע איז ביז 
ױרידיש, צו לאימריש, צו געווען איז ער זזידײעממן. ימ
פרא־ די צו צו־גאננ מגם איז ז*געז# אזוי קזנן םזנן ויב

 האט פראטאסאא דער וואס קלאותםאכער, די פון ׳
i־־ t r. םון קאםבינאציע א נויטיג געוועז איז עס 

 בײדענס פון קאסבינאציע א סייז איך חורװיםע.
 אויב נים, גלויב איך אבער חסרונות. בײחננם ן

 דעם אוגטער ציים יענער אין נעחאצפען יזאצם
 די םים םראגע. אגדער אן איז דאם אבער
פראםא־ <עגען נעהאם האט הורזױטמ יואס

איעפאר• געײעז איך ביז געארבײם, האם ער וד
•אסט״. דער איז געמטיצם *n האב און
ס  דאר איך דארוי םראבעל, סך » געוועז איז י

 דצם ניט וױיס הלאוסםאכער וועלכער דערצעהאעז. ניס
פלאוקםא״ דער פיז געמיכםע דער אין הורוױם* ׳

איבערגעילעבם, אאײז עס האם ער אדער ? י»יאן
דערצעהצען. געהערט עס חאט עד

ז ־זעחם״ *יחר !•י1  װע<עז דערצעהצעז בצויז איך מ
 האם איגטערנעמאנאצ די װאם םראבצאס, די p* מצא

ז י  אז מנוחנ!.. זוכה דערפאר סאקע חאב איד י
*o r סאנ• איהר צו איגםערנעעאנאצ דער םון ^וריכט
•If םייז וועגעז םאראז איז 1914 אין קציװצאנד איז 

 םעדד םארנעםם וואס קאייטעצ, סיעציעלער א יײנמאיים
r m .דיכמז
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- jfcf'jjj י *
?iiמז ׳ אינץ- נים וואלמ טרייד מלאול אין ײייך־ארנײט י

 כ*«דפ זיר איך וואלם צוריפ. לא« נים מותא־ען
חלק .עטיקזנל » כאטמ חאכ איר »ז .1 באריחסן

'■JhA■
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 אניטא• אן דעם פאר םיהרען אנגצפאננצן ה«ב :איך ײפם
f'.̂׳ ן «צםט״. «נייער דער איז ציע

np אין jr ,צייט op נעווען 'דאס איז ,1912 אין הייסט 
 אפערייםארם די זיינען נאר ניט ווייל !צװאנט, פיל זעהר

 פינימצרס. די אויך נאר װצך־ארביים, גענען נצווען רעםאלם
 קוםצן םאנכעםםאל םלעגט וועלכער מלזןזיננער, ב. אויר

 זיך פלצגט op װזן באארד, דזעאינם פון םיטינ:?ן די צו
 .פארװ?רםם״, פון אפיס ביזנ?ם אין זיצ?נדינ איהם,

 א tpiip: איז לופנ^ פלאוקםאכ?ר אבים?ל נ«ך פארב?גק?ז
 **• איינםאל איז ?ר װצהארגײנג 1« :?;נ?ר שטארהער

m rm; באארר, דזשאינם םון םיטיננ א נאך םיר, םיס 
 אל? נענעבען םיר האט ער און אריין טאג נרוים?ז ביז׳ן

 וו«ױ *ז 'איבערציינ?ז, צו סיך אמום?נם?ן ט?;לאכ?
 בלויז איז op און הלצוסםאכ?ר די פאר נים םױ* ארבײם
 גים קלאושםאכער קײן פײנטאל ניז איף וו*ס רערפאר

 tPo אז נעדאנה, אזא איינפאלען o:pppj סיר האם נעװען
 אוי^ שםיידארנײם פון סיסמעם די איב?רבײםזןן דארןי

װאך־ארבײם.
ipp dp זײן, י pp«o m סיין סײנםאל בין איך ודיל 
 של?זיננ?ר׳ם דעםאלט םיר חאבען \.rnvi ניט זלאוזםאכ?ר
ו ,און איב?רצײגם ניט אמוםענטען  בײ נעבליב?ן בין אי

 םים *ב?ר בעםער. איז וואך־ארביים אז םיינינ?, דאם
 ניט. םאי װי םא איצם איך האב באריהם?ז זיר װאם

 םיי- זייז :עביםעז שפ?ס?ר pp«s Ofn של?זיגג?ר אטת,
 אינ־ דעי פיז פרעזיד?נם ;עװארען איו ?ר װ?ן און נונ^

 פאר ײצר־ארביים נעװאי?ז אײננעםירם איז טערנ?שאלאל״
 דער צו איצט שוין באלאננט דאס «כ?ר קלאו?םאכער, די

 און שטיס־ארביים, צוריש םיר חאנען חייגט נעשיכט?.
 «ר אױף צורי? יאהר pb»:p 22 סים איך בייז אוםזיםט

jpiv דיסלוםייעז צו שלעזינ;?ר׳ן םיט נאכט נאנצע א כפעט 
ײצרארב״ט. םיז פראנע די

 םײן םיט פארנלײר איז אז זאנען, דארף איך נאר
 איטאליע־ רpד פון רעראשטאר dpi ,pap>i»p א־טאליענישען

 ?לאו?* דער םון באאיד דזשאינט דער װאס צײטוננ, ניש?ר
 נע- איך בין ארויםנענעבען, דעםאלט האט 1ױניא פאכער

רעוואלוציאנ?ר. נארניט ־וען
 די .לאסא געחייט?( האם צייסוננ איפ»לי?ניש? די

 און א'טאל'?נימ, אויןי תלאםען־מאםזי םיינם וואם קלאםע״,
 ר?װאלױ חייםער א ?אראטי, נ?ווען איז רעדא?טאר רער

 א נ?װאר?ן שפעםער איז װעלכ?ר םאציאליסים, צ־אנערער
 פל! איינער און פארלאםענט פון'איטאליענישען םיטנליד

 אין םרא?ציע םאציאל־םטישער נ?עריל ר?ר פון פיהר?ר די
פארםײ. םאציאליםםישער אטאל'?;יש?ר דעד

 .ניי« די איז ?לאםע׳ די .לאםא םים פארגלייך 1אי
 ציי• םרייד־ױניאניםםיש? קאנםערײאטײו? א נ?וועז פאםם״

־ די נעהאט 6הא ?לאםע״ די ״לאטא די אב?ר טונ:. וי  ו
 אינםעינעשאנאל ד?ד סח אפים ד?ר ניט װאם .־ױל?ני?,

 rpoup ו\אם ג?וואוםם, תאס באארד דזשאינם רער נים און
 נזױואוםנ^ ניט i האט סעז װי אזוי און בען.ינ?שר װערם
. נ?שאדט. ניט סיינעם dp האט

 אױוי נ?בים?ז םך א ויך האם אז ציים יענ?ר פון
 |PO'3P< םך א אויך זיך תאס op און וו?לם נאגצער ־ער
 און בייכמנ־שעז אלזן בײ נאר אינםערנעשאנאל. דער אין

 נזד ניט אוז מב־םעז ניט זאך איין זיך האט ענדערוננ?ן
 נום זײז דארפעז ארבייםער די אז איז, דאס און ענדזןרט

 *םאל |p:pp זיי ױניאנם. שםאר?ע האב?ן און ארנאניז־רט
 *םאל באלעכאטים, זיי?רע םיט אפסאד JPnpopD א ־אבעז

 פון אדער וואר פון ארבײםען jpjpp זיי ;ipnprp א;
 האנ?ן און אדנאניוירם גום נאר זיינען זיי אויב שםי?,

 אפםאך ?רנערעז אן פון זײ װ?ל?ן ױניאן, שםארס? א
 בעג א pc ײי םעחר םך א ארויסש־ינען

תן ארגאניזירס של?כט ipm זייי ו
אפמיר
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ר------ ע אנ ד עליםען, זיד ?ועפער ךי און פארנײט, ם
שקןס װי ןןלע שימןןן גאר  מרױסן זיך מורא

ם לוןפמעומקס די בוןגריסען, אונז ןןוחןגס םי
חױז. n סירען אונז נעםען באגען די און

* !

ת, ת םחנז  סקװערזזז׳ און ןןװענײם איבער םחנו
ץ ר די א ע מ קע אזא הןן די ט: יונדםוכ׳ ס ע  א

ט גןןך ם׳איז  װערען, דארןז עס װאס דאם, גזןװארען ני
איז ט כאך ם׳ ו װאם כעקוםען ני פארלאגנטט. ו

ץ ץ ?לאג« strop א ט דיר א  חיד^ א פון קלי^ג םי
ס אץ ג ג זי ס' ע ץ עי  כאט, א פון געזאנג א דיד א
ה א *ו װי ט אינאײנקם חתונ — לױה א םי

ן

ײטע־ די גײען ט. אװענגױ?ער דער איבןןר ארכ א ט »

ת מדיקרין פליען ס  מוןרריסען, הימעד »דם כ
 ;ר^ד פײשרדיקער א םים ארוםגעשםרארם

מ ם נ ט — גזןלד יארק׳ ױ ני  געװיםען, יןזרק׳ס נ
ט אײד און ײט איר ס*ן ני ק מ סוד. דער שי

7T i

״י *

 סאנען “א זיך סדן מוןד^רןןן “א
 ;סארמעגען טאטמןן םײן pc איכערשאץ אן

P זיד קרמען אד וןריץ קעלער אץ fD n p i 
קינדןרימק םימק פדן רימקײיס דקר אן

 רוערפוער, םון הײליקי׳יט און צאפל דעם אן
 געכעם, און םון גגורזז דער אן
שערטער, א זיץ װעלן צו װאגונג דער אן  מ
פאעם. װעגן םרױם אינגלשדיקן מיץ אן

 לןןכער, זןריםםםע די אין אראפ זיך לאז איך
p נױס פון ריוזות די 'l א םיר אױןז ^ ר ס  ש

 ppapa » סון געםראנק םים װי אן, זיף םײנק איד
שווא^ א װי זײ םיט סול װער איד בײ

t

op הענם דזאלדזען םיך נעםען #tr*tsfs 
oy יבערדיקע א בױר אדיף אמ^סט© ?iSJi 
ארםעx םײגע װןןרסער אץ

ער גאד װןרען ם jsx* *וד^סער א אױף מר

w
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סןן אדץ סדד ס יארק גיר דזןרזקן וװ װי  גק
ט םען דארף  — rvyp די היםןןל *רם חײכען ני

פ ד$רןז מןןן סןן ני  #פוןרמליסןןן און מולןןםןר ק^ץ שלי
םערלאזן גאר תנ ר ם ר p ל p p אין זיך מ מן טד?•. אי

A  & B ^ A B B  A A B a A a ^ ^ L B B  ■■aA I A  Ba A A | a  A a A  SUlS| ^ ך יחוןלדזן זיך לאז אץ• ד שטעד אי  tfQXV* גי® זי
 ארז*ן גײם אלץ איכער ליכם אזא
y םױס א^ » v^ ם י ד  רעגען, ורדייגן^ א ר

p p ך o טו אי p סאדהינגערם?ן jp j------------—

rlP60 ?אײנױ npa0 , םוד איז ם ר 0 ד
A B B a A A  t e A ^  | a  A ^ ^ B B a  a a  a appnU מ םיך ע® י * E)iv9 װי און

A a B B a B A B a  A A A U A A B a  A | |  ^ | ^ A  | ^ a  &  J A  j A j a I ^ ^ A  J m .  A | B |  A A ^ Aחןןפען קרםען גד ארײ̂ן קעלערס די ודן 
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י ש. פון ק ם װ א נ א י

k k די אײדער צייט, יעגער צו אז זיך, דזןרםאן איך <וען דערמאנען, ניט זיך איך קעז געואגט, אסת דעם 
 םילע האבען לעבעדיג, אםת געװארען איז אינטערגעשאגאל זא;ט םען געװארען. געבארען איז אינםערנעשאגאל די

 אידי־ דער םון גלאנץ־פעריאזחנ די אז געםראכט, אונז פרן גלױב .1900 יאהר איז געװארעז עבארען4 איז זי אז םיך,
 אבער אונז, חיגטער גאר איז ארבײטער־באזוענוגג שער דאס איז, פאקם דער גימ. איך ביז זימןר גאנץ *יך,״אפער

 דערםאנעז אפט * םלעכעז םיר אונז. פאר נים אופן בשום דער פון רעדאקטאר דער געװען יעםאלם שוין בין *ױך
קלאוסםאכער א װאס םטרײקס, העלדישע גרױסע די אן גע- איך האב אוםזיסם איז שטיםע״, ארבייםער .פרײזנ

• -געהמט האס יוגיאז —-_______________________ איז דעם זיעגעז טײיי * ״0מי 0311 ע ס ע ״ באראנדעס, ױסױ פון םיהרערשאפט
אנ־ ש;ײדער־םסרײקם, *רויסע די שון

קעמ־ אזעלכע אגדערע פון געפיהרט
 האט עס און באראנדעס, װי פער, .

 יענע אט אז מײנוג:, א געהערשט
 צו געהערען ארבײטער״סעסםע גרויסע

פארגאנגענהײט, גלאררײכער דער
 גיט זיך קײנמאל שױן װעט וזיעלכע

 *ין,״דאם םאקמ דער צוריקקערזש.
 האב*ן ויעלכע ױניאנס, ארבײטער די
 האבעז עקזיםטירט, צײם יענער צו

 איז נאר ניט געזשיפעמ. קױם\ קױם,
 דעם פאר שכירות קײ̂ן געװען גיט

 געװען גיט איז אפט נאר באאםטעז,
אפיס-דעגט. קײן פאר

 בשום זיך איך קען דערפאר און
איגטער־ די אז דערםאנען, ניט אופן

 ענד םיט זיך האבעז .געשאנאל.זאל
נאס. אונזער אין נעהערט װאס

אינטער־ דער פון לעבעז דאס
 אםודהיסטארישער איהר געשאנאל,

ד הויבט לעמנז,  דעם מ*ט אז ד
 םיײ וױיסט לײדיס די םון םטיײק
 אונםערנעגוםען איז װעלכער קערס,

 גרויםער םון דגפיהל א איז נעװארען
 נעהאלטען האט עס י פארצוױיפלוג:.

 צו וואם געווען נימ טאהע שוין איז עס אז שלעכט, אזוי
 ארױסצורוםען געװארען באשלאםען איז עס און פארלירעז,

 זײנען וועלכזנ םאכער, וױיםט לײדים די פון םטדײק א
 באשלאםעז איז עס געװען.. ניט ױניאן דער אין נאר דאן

 שסלאםזןן און שיןלאפינם טויזעגדע די רוםעז צו געװארעץ
פרוםח קײן איז ױניאךקאסע דער אין כאטש קאםף, א צו

I!

טא־ די םשםעות, ש.״ א. ״פ. דער
ײמן וועלמ סאםעט, אוץ מעס  עם ז

 דאס םאר פאראנסווארדםליך נעווען
 גיט עס האבען קינד, גיי־געבארענע

 געשע־ װיכםיגע אזא פאר נעהאלםען
 װעלט דער וױסען לאתז צו העניש

דעם. *עגען1
 םון געשיכטע גאנצע די יא,

איגםערגעשא־ דער פון :עבורט דעם
 דוגקעל־ אין אײננעװיקעלמ איז גאל

װאו, זיכער גים אמילו *יז «פ חייט.
 דאזיגע די שםאדם, וועלכער ווין

 םארנעשוםעז. איז •אסירוגג נו־ויסע
 געהעדט כבוד דער אז זאגצז, איעיגע

 אז אנדערע, זאגען ;פילאדעלפיא צו
 גױ אין פארנעקוכמז גאר איז דאס

ר אח ;יארק םורא, שטארק האב אי
 שפעט צו אגיםעל שויז איז איצט אז
 פונדעסט־ אםח. דעם דעדנעהן *ו

 איז אינםערמשאנאל די אז ווזנםנן״
 דאם ,1900 אין געװארען געבארעז

 דאס און זיכער. זיך, דאכט ״»יז
דעם, םון נים זיך, םיר דארוױסעז

 םארשריבען ערגעץJאי איז דאס וךיל
 PK װאם דעם, פון׳ גאר גאזיארען,

 עײ יא שויז שםעזיןט — ,1903 ^חר
m ,ארשרימס* —m די יארה גױ איז מאתעקוסען 

י ׳ ר ע ד  סען אינטערנעשאגאל. דער nc קאנווענשאן ם
 סארגע־ דינעז איהר פאד אז אגשםויסען, ויד שויז נמנן

אגדערז^ צוױי קופמנז
,rm r ,אלט איז אינטערנעשאנאל די אז דעם 

 יאהר 35 װערזגן יאהר געקסםעז וועט ריכםיגער, אדער,
ij;־ «r זאגעז, םוזען םיר אבער צ\ױיםעל. סיין גיטא 

ig א אלט געװארען נימ איז איגגמרנאשאנאל זײ גיו 
ד #ס ,16—9 ^וו געוואוסט. איהר פון איםיצער תוים ז

 הײן איז װאיןסעז, ^טילער םארס ,**א געייעז איז עט
. געםאכט. גים זי האם רושם זגרױסעז

 אײגצעלנע אויך דאן מיועז וימעז עס נאםירליד, -
 ודיםט ?יידים ךי ױגיאן, קצאו^םאכער די װי יוגיאגס,

nogg* יארה נױ איז 'ונ'אנש אנדער^נ •אר א און ױניאן 
utncnrug i\g, אננע־ אפיציעל געוועז זײנעז װעלבע 

ז0מ  איגטערנעשא־ די אבער אינםערנעשאנאל, דעד אז מ
לעבט. זי אז ארויסגעוױזען, גארגיט םים האם.

דעם. אז דערםאנעז נים דך ?עז איך ותניגסטעגם,
וחניכע פיעגשאז, שי.לא גאר געהאנט האב , ־

 אדע- ךער איז טעמיג געוועז .ןייגעז .אח ^עןןעדס
 ראזענבערנ, אב. לםשל, נעסענם, האב »יד יוגי¥זג חמעד .

 איגמער• דער םון יתגזידעגמזנן ארשמנ די pft אייגער
 אנדעמג איז שינדלעד בארא^, פאלאסאוו, ;נעשאנאל

T וייד t m שױן האבען זײ אז דעדםאגען, גימ
פיזד pg םוער די

גאר וחנלכע

געווען. ט

H 'יי'

 םאםענט א אין םעגשען אסאל גיט דען טוען װאס
 םארצזױיפ־ םוז געפיהל דער אט און ? פארציױיפלונג םו-ז

 איז ױניאז־פיהרער, ־עסליכע די בײ געווען איד װאס לונ:,
 װאס םויזענדע, און טויזענדע די בײ געװעז געװיס אויך

 פאר^יידזמע די אק נעװארען אױסנעסוחגמעט זײ:ען
 א דערהערט אופן. גרױזאםסטעז דעם אויף םי^עט־שעפער

ף  זײ האבעז זואס גענאגגען. זײ זי״ינעז טםדײק, א צו יו
 גרויםע די זײנען פונהט דעם אין ? פארלירען צו געהאט

 געווען ױניאךפיהרער עטליכע די איז אדבײטער־םאסעז
 לעבען דאס .אן ױ הויבפ קאםוי דעם םימ אמ איז אייגס,

 פוז אויפלעבונג די אויך און אינטערגע^אנאל, דער םון
 יאדק יו1 איז .ארבײטער־באוואגונג אידישער גאנצער דער
ד .װעלהע שמעדט, אנדעךע פילע די אין און מחן ען,. ײג  ז
 n װעלכע סוחממנרי', א םוז נעםטעז שרעהליכע די רען

. זיד ןעםנן ארבײטע־י. איצטיכע
די שטריייק דער אם יא, ך  םױז םו
 כםע< יא, אלטע, אוז מגגע םרויעז,
jram האגעז p  * " n m i,

 דינען וױיטער אזױ און ראזענבעדגם זײיטשעם, סאוום,
 די אויו* סאמף און לעבעז צום געװארען ארױסנעבראכט

 פאכער װײסט לײדיס שטורםדיגען יענעם פון מואליעם
 אינ־ די געװארען געבראכט אויר איז אזוי און קאטח,

 זי װי אזוי עפעס לעבען. ניתם נאר א צו טערנעשאנאל
 ׳אלט יא־זר צעהן שויז איז זי אז דערםאנט, זץ־ װאלט

ארבײם. דער צו געמען צו זיך צײט איז עם און
 :עװאדעז געטאכט איז װאס פראבע זעלבע די און

 אזוי זיך האט װאס און םייקערס, װײסט לײדיס די םיט
 הלױקמאכער. די מיט אונטערנופען זוערט אײגגעגעבען,

 די דאך זײנען אײנגעבען. דא אויך עם ז*יך \ועט אפשר
 וױיסט לײדיס די וןי צדות אויו* אזוי פונקט קלאוסםאכער

 פאר קלאוקמאכעד די דאך־ האבען דערצו און םייקעױס,
 קאםף אין ארויסנעחז קאן סען אז ביישפיל, גוטען אזא דך
זיגרייך. ארויםסוכיגז און

 די בײ ;אר :ימ הארץ, דאס ש.^ע?ט דעסטלוענעז פון
 “הלאוקמאכע די װעלען :אלעםען אונז בײ גאר םיהרער,

 א פון רוף דעם אױף טויזענדע דיערע אין ארויםקומעז
 דער הוםט עס לעבט? זי װאס קױם אלײן װעלכע ױניאן,

 ק'ין ניטא — שטונדע, די קוםןן עס ׳טאג באשטיםטער
 פארצװײפעלט. װי אלע װע־ען מיר און !קלאוקטאכער

 אן הויבען באלד טינוט. א נאר געדויערט דאס אבער
 טוי־ זײערע אין פעתטאריס די פון סלאוקםאכער די נעהן

 .ױאו פעקטארי, אײן ניטא איז עס און באלד, זענדע.
 די און דרעה, א זיך טוט מאשין אײז םיז רעדעל א אםילו

 א פאר פלאץ איהר אפ טרעט פארצװײפלו:: םאםענטאנע
 געקומעץ פארט איז עס ׳יא םרײד. אטת׳ער םון געפיהל

 אונזע• פאר אױפלעבוג; נרויסער א פון םאםעגט דער
ארבײטעד־באװעגונג. אידישער
קלאוסמאכער די סון סטרײק דער :םיך דערטאז איך

ױ אין רושם גרויסען א ארוים ךופם  א איז עס יארה. :
 זין בעםטען אין קלאוקמאכער די םון םארײק דזשענעראל

 באסעס די פון סונצען אםאלינע די און װארט. םון
 שעפעױ זיייערע איז צוריק ארבײטער די ארײנצוגארען

 קלאוק־ די זיך האלםעז פעסט םעה־־. ניט אויך גילטעז
 איז עס רפואה. א פאד קריגען צו •גיט ^קעבם מאכער.
 ארײן זיך םישען טאן. צו עפעס זעוזן סוז םעז שלעכט,

 לוטען *קאמף לאננען א :אך און לײט. ע4פרו און נוטע
 נייעש, עטװאס םיט אבער זיגרײך, הלאוקםאבער די ארויס
 בא־ דער אין באקאנט געװען גארניט .דאן ביז איז וואם

 וועלכער אינסטרוםענט, אז געשאפעז װערט עס ץחמוגג
 זאל װעלכער ארן פראטאקאל, נאםעז דעם אונטער געהט

 לאק־ און סטרײקס אז כישוף, גרויםען .דעם האבעז עס
 פארגאגגעגהײט. דער םון זאך א װערען זאלעז אוטס
 םיט שאקלען צײט, יענער פון רעװאלוציאנערען די סיר,

 זי־ האבען עס װאס גארניט, עס :עפעלט אונז ?עפ. די
 גע־ עס האיבעז און לײט, גרויסע די אט ארײנגעםישט

 קאפי־ און ארפײט צװישען שלום אײביגען אן צו בראכט
 אין װיכטיגע סאמע דאס אז דאך, טיר האלטען טאל.
 דעי קאמף, אײביגער דער איז ארבײטער״באװעגונג דער

 באלעבאטים די גאר װערען דא און סטרײק, שטענדינער
 הלאסען־ דער איז ■װאו פדיינדליר. אזוי ארבײטער די איז

 איך אז דערמא^מיך, איך ׳יא מיר. שרײען — ? האםױ
 יענע־• צו פארראט א פאר באטראכט עס האב װעניגםטענם

אדבײטער. די נענעז ־םיהרער די פון צײט
מיטיננ, געװיםעז א אויף דאס ױך, זיצרטאן איך יא,

 די י נעװען זײנען לאנדאז מײער און איך זועלכעז אויף
 סטרײה־ א אױו* געוועז זיך, דאכט איז, ־<דאס רעתעד
 בא־ עפענטליך איך האב טײלארס) לײדיס די פון םיטינג

 גאר געהט ער װען םארראט, איז לאגדאז םייער שולדעט
 עט־ געװען װירקליך איז עס באסעס... די ארגאניזירען

 און באװענונג. ארבײםער דער אין דאן דיעס גאנײ װאס
א 'סיר אז איצט,  םען מוז צורירן, אויף ביסעל בליקעןי

 ״פארעטעדי־ דעד אט גראד געװען איז עס אז צוגעבען,■
אידישע די אויסנעלערענט האט זועלכער ־פיאטאקאל, שער

איבער זוי מעהר, םאר *וגיאן א -----------------?
פיר :סיר ד«ר«ון *יך יא, .

n w ױני*נם. ק״״םילוסטינע

 זײנען די ביז ? אננעהאלטען זײ האבען לא:נ װי אבער
 fe ךײ האבען באםעס %ד און שאפ, אין צוריק נעקוטען
 k גאג־אי א םים ניט אויב ביר, פײנטס עטליכע טיט נעטריט

*̂  I1־ די האט פראטאקאל דעם דאנק א ערשט בארעל. ־צע
געדײהעז... אננעחויבען ױניאז

 האם אלעס :יט אז זיך, איך דערםאז נאטירליך,
 י םארגעשטעלכס זיך האט פען װי נלאט אזוי :עארבײט

 געענדערם :יט איז און :יט קען באסעם די פון :אטור די
 םון ארויםצוקװעםשען טעהר װאס חשק דער געװארען.

 געװארעז. קלענער האר א אויף ניט איז ארבײטער די
 ■ צוגעזואױגם גיך אזוי גארניטי קלאוקםאכער דעד איז אויך

 v פארטד זײנעז עס פראםאקאל. פון יאך צום :עװארען
 איז סטרײקי נדויסער, א אבעד רײבונגען, אלערלײ קוטען

ט יאהר אײנינע פון טשך א פאר  די און פארגעקוםען, ני
 אלץ געװארען צײט דעױ פון פשך דעם אין איז ױניאן

 •| צוגע- זיך האבען ארבײטער די — פשוט שטארקעד.
דױם... צאהלען צו ױאויגט

i■: אק .זיך, אײגרײדען אנגעהויבען באסעס די האבען f 
 פון באלעבאטים די ;אר זײנען זײ אז נארישקײט, זײער
 ... זײ װי געװעלטיגעז, איהר איבער קע:ען און ױנײאן דעי

 an.: זייערע אין :עװאלט עס װאלטען זײ װי אדער עס קענען
׳ שעפער. אײנענע

 געוױםע זײנען זיך, איך דערםאז אומנליק, צום און
 אײגםאר־ זײ פיט געווע-ן צײט יענער אין ױניאךפיהרער

 םון טויט דעם פיט אז געציטערט, האבען זײ שםאנען.
f: װגיאן. ידער פון טויט דער פאלנען אריך פוז פראטאהאל

ט, נא-ט זנרון םײז אויב ך-ני  % זײ.־נעמאכם האבען פי
 נאג״ דער געװען איז דאס אט באםעם. די פיט יד־אחת

| הורװיטש־אפעיר, ױאױל־באשאגטער דער םון צעי־טומעל , 
* תלאויד די נאר גיט אײפגעטרייםעלט אזוי האט ותלכע * 

באװעגוננ. גאנצע אונזער :אר םאבער,
 פרא־ דעי דעזולטאט? דער נעװעז איז זואס איז

 װאוהין אװעה, איז און אפנעדינט צײט זײן האט טאקאל
 אין :יט גוצעז קײן פון פעהר איז װאם אלעש, געהם עש

 געהן װעט ױגיאז די אז םורא, דער םון אבער לעבען,
 חלום, וױסטער א אױסגעלאזען זיך האט פדאםאקאל םיט׳ז

 , נאסעס די ענטױשט ביטער געפיהלט זיך האבען עש און
 I . \ועלכע ארבײטער־פיהרעד, עטליכע די פעהר נאך און

 P אר• דעם איז :לויבעז קנאפען אזא אדוישנעזויזען האבען
 באסעס. די טיט :אד געהאלטעז האבען און שכל, בײטער׳ם

ךאפ־ ױניאז די פאילא^ז געםוזט נעבאך, האבעז, זײ  או
 :עהאם װעלכע.ד»אבעז פיהרער, פאך פלאץ זײער מרעטען

די :לױבען פולען זײער ן'  י1היל די אתז ארבײםער־כחות אי
באסעס. די פון

, נאכ- יאהר םיר ,1914 ארום פארגעקופען איז דאש
r ארבײ־ דער װען אויפלעבוגנ, די געהופען איז •עס װי דעם i 
 |v אלץ נאף. אבער פיס, ךי אויף נעשטעלט זיך־ האט טעי
 באלד אבער האט ער אגשפאראאץ. אז איז גענוימיגם זיך

 אײגעמן זײנע אויף שטעדזן גאױ ניט קען ער דאס באוױזען,
 םעכ־י די בויגען שטארק זיך פאכען קען ער נאר םיס.
 f; • אײגגערעדם זי׳ך האבען זועלכע שטאלצע, די אוז טיגע

 i;' אדביי־ דער נאר קען זײ אדזן אז נאדישקײט, זײער אין
I טאן. קער א ניט זיך טער f r

 ־ האם ױניאו די װען׳<צײט די אננעקופען איז עס יא,
tik -געםוזם האבעז באםעס די און דיקטירען אגנעוזויבען i 

 *Sארבײםער די זוען צײם, די אנגעקופען איז cjr ;פאלגען
 פאדערוננ דער פאר נאר ניט מוט דעם געחאט האבעז

 ארבײםס־שטונחנן, קירצערע איז װײדזשעס גרעשעדע פון
 םײער־ זײן צו אױפהארען זאלעז שזזזפפר די אז :א־י :יט

 גאגץ א דײזטירם אויך נאר פעסכדלעבער, און פאשטקעש
 אגדזנרע איז שעפער. די אין־ ארבײט םיז אופן אגדער

 יאהר אײניגע פיט האנען װעלכע באסעש, די װערטער:
^ר איז עקזיסמירט. יוגיאז די אז אײננערעדט, זיך צוריק  זי
 ...>| געוואלםיגע פאר געחאלטעץ זיך האבען און זכות,

 דעם * אונטעדװארפען זיך געםוזט האבעז פילאנטראפען,
ארבײטעד. די פיז פארלאנג

.סים׳ן *זוי te «?ײן. םםתשא ד*ך פארעטעהם איהר
i "־־ , • : l ■ ■־ :׳׳ י.' - י O ■■־:׳** v׳■ *י י L<
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אץ־, ײי איזזר׳ נעזוארען. אױםגעתעםםט זיעאן \
,1916 איז סאםף געװאלדמען דעם אן דערםאנען זיך

 עס וױיטער. ארן ױייטער אזוי און 1922 אין ,1919
 סלאױדםאנוםעמטשורערם די אז «אסירם, זאגאד ס\י\ חאם

 איז בונט א געםאכט האבעז לאנד גאנצעז איבער׳ן ?1©
 פאדטיליגט םוז ױניאן סלאוסםאכער די אז באעצאםעז,

 דאם אויסנעלאזעז, עם זיך האט איםער־צו און ויערעז, ׳3
אל״ז ארױםנעסוםעז ױניאן די איז 1 ־יעדעז §ח

 ביי נעזואויגהײם א נעװארען עם אזוי^איז און
 אינטער־ דער בײ און בפרם ױניאן מלאו^םאכער אונזער

 אלס קאםו* יעדעז פון ארױסצוסוםעז בכלל ממאנאל
 ױבלאז א אין אײנםאל סאםירט האט טאםער און ינצדין.

a* אוים־ צײט א פאר געםוזם האט דארט אדער דא סםרײק א 
.שםוינען םימ געםרעגט זועלט די האט ׳ווערען, ננגעבען : 
 זאל איגםערנעשאנאל די אז עס, זיך שיקם יוי חיתכן,

אםאל? לירען1«א
 דערמאז װאם״איד אן אלץ, ניט נאך איז דאס אבער

v i* א האט עם נאר װאו און זוען אז זיך, דערםאז איך 
אז  דעד־ באלד עם זיך האט \ױגםעל, גייעד א מםאן מ

 גע״ זײנעז באלד און איגטערנעשאנאל, דער אין •ימלם
 האבעז װעלכע צדדים, אינטערנעשאנאל דער איז מ*דען

/ ! |  זיך װאלטען זײ ווי אזױ אנדערע די אײנע אקאםפם5|
ם; נאמען שונאי  זײגען עם םלחםווז וחנלכע אך, און חד

!יאהרעז לעצטע די אין געזוארען אױםגעפאכטעז דאס
;געװארעז פארשװענדם זײנעז עס כחות אוםזיסםע וזימיל

 וױ און געווארען! פארגאסעז עס איז בלוט *ױנױל יא, §
 איגטער־ אונזער אז װירסליך, געהאלטען, עס האם אפט

!װערעז צושעדיגט שמארק זאל נעשאגאל
 קעמםע אינערליכע דאזמע די װאס צו זױיס, *וער או? :׳

 איןטער־ די װאלט זײט אײז םון ווען נעפיהדם, ית^סקן
שלעזינ־ די סעפ: סלארע די אם געהאט נים נעשאנאל

 עפעס װי װעלכע, און דובינם<ןיס, די זיגםאגס, n מרט,
מיד זײ איז זיו גויטיגט מעז ײעז אימער הוםען נם, א י

^ מטארס; אזוי  זואלטען זײט, אנדערער דער םון וחגז, או
 א האבען זײ אז גלויבעז, װעלכע באסעס, די געוזען נים

 אינטערנעשאנאל דער טויט־סלאפ א געבען הכדמר שעת
 גושא דאס װאס און רײםערײען, אינערליכע די דורך אט

 איגטערגעשאנאל די און אײניג, וױדעד צדדים די םאכט
 ויי קרע&טיגער שטארקער, אינגער, ארויס װידעד קוםט

איז. עס װעז
אינער־ צרות, אלע די אן םיך דערםאן איך לויט יא,

 איז אינטערגעמאנאל די װאס אויסערליכע, איז ליכע
 אזוי זיר איז האם זי אז םיר זיך דאכם אויסנזךשטאנען,'

 נ*ט איהר מען הען םיטלען לײגע מיט אז לעבענס, םיל
 באיױיזט סאנװענשאן ױבילעאום הײנטיגע די טויטעז.

o אז געריכט, עס זיך האט װער בעסטעז. אם עם n 
 קאנווענ״ איהר צו סומען איגטערנעשאנאל די װעם יאהר
 זי װי סעסבערשיפ, אזא םיט דעלעגאציע, אזא מיט שאן
 א איז עס דאך און :עהאם?. נים קײנמאל נאך עס האט

 וױ םעכםיג, אזוי איצט איז אינמערנעשאגאל די פאקט,
 איז רײר צאל, איז רײד גײסט, איז רײד ניט. גןײנמאל

 דעם אויף געביטען. אלע אויף אוגטערנעםונגס״גײסט איר
 אינ־ איהר זי האט נעזוגד ארבײטעד׳ס דעם םיז געביט

 געבים דעם אױף םענטער העלטה ױניטי דעם סטיטוציע,
 גרע־ אלץ און גרויסען איהר אויסבילדונגי גײסטיגער פוז

 דעם אויף דעפארטםעגט, עדױקײשאנאל !יוערענדעז םער
 איגטערנעשאנאל, גא:צע די ארגו^יזאציאז פון געביט
לא:ד. גאנצעז איבער׳ז צושפרײט אזוי זיך האט װעלכע

 אינ־ דער פון װירסען דאם לעבען, דאס בנאםגות,
 פון װאונדער נרױסע די פון אײנער איז טערנעשאגאל

 איך זועז שטאלץ, באםת םיך םיהל איך און צײט, אונזער
 א איך אויך האב זוײניכדזױ װאס דעם, װעגען דעג<ז

 װאס אינטערנעשאנאל, גרויסער דער אט אין חלק שטיקעל
 טויזענדע פיל אזוי םאר ברכות מים פול וױרסליך איז
 גאר װעלכע אוז ריקא,1אםז אין דא, לעב/מס םויזענדע און

 די םאר אויך ברכות איהרע מיט פיהלען זיך לאזט אפט
ים. זײט יענעד פון ארבײםער

שמויבי4* *
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— ז#גען זיכערקײם םיט דען ק«ן װער
V

 םילי־םיליאםען די פון שטויבעלע א װען
 נאםע;, שפאםישע די אין זיך באװענען װאם

— םארטראכעז װאו וױנט « פון זיערם

 — זאנען און זיבער זײן דען n>p ווער «■
ל. חזי «ו פעחלם שםויבעלע דאס אט אז מ

 אםאל םים גאר זןןלען חברים־שםויכ די און
? כאקלאגען חבר א פון פארלדסט דעם

 — םילי־םיליאנען די פון שטויב א איך בין אט
 ;גאםען יארקער נױ די אין שטויב םענשליכער א

 כלאםען, א םויםען, א נעםינען טיך זאל םען װען
?... דערםאנען דען םארלוםט דעם םען *ועם

 חויך חןר אין פליהען שטױב־װאלקען א זעח איך װען
אױך. שםױב אײנען םײן — דאדט קלאר איך זעה
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באזועגונכ ארנײטער אמעױקאנער דער פזן צוקונפט ױ
גדץ וױליאם פון

ל.,) א\\ גז. א• וטר נ>\\ י01ו<»ועױר«

ארבײטער־באװע* אםעריקאנער דער םון צוקונפט די
 פארגאנ־ איהר לויט װערען :עאורטײלט בלויז קען גוננ

 אויפ־ און שװעריגקײטעז פארגאננענע די אין גענהײט.
 דער ליגט פראבלעמען און פאליסיס איחדע אין טואוגגען,

 פארגאנגענהײט איהר אין באאורטײלו;;, איהר צו שליסעל
 ערשטע די צוקונפט. דער פאר פראגראם איהר מען זעהט

 ארבײ־ אםעריקאנעד דער פון אױפגאבע ײיכטיגסטע און
 טיר ארגאניזאציאנס־װעזעז. דאס איז טער־באוחנגונג

 פא־ זײנעז עס אומאר:א:יזירטע. די ארגאניזירען םוזען
 װעלכע מעגער, און פרויען מיליאנעץ לאנד איבער׳ן ראז

 איץ זיר נויטיגען װאס ארגאניזאציע, איז זיר נויטינעז
 העלםען צו כח דעם איז ארן איעפלוס נוטען א אין הילױ,

 ארבײטען װאס יעניגע, די פון אינטערעסען די באשטיםען
 און פעקטאריס די אין מילען, די אין ארן מײנס די אין
 אינסטרו־ אײנציגער דער איז ארגאניזאציע װאלד. אין

א ארבײטער די פאר אויסהעםפען װעט ײעלכער םע;ט,
 ;ע־ דעד אין און אינדוסטדיע דער אין פלאץ געהעריגען
 אן פאד מיטלען די נעבען איהם װעלעז זועלכע זעלשאפט,

 זיך כוז דעם געבען זײ װעט זי לענען. אנשטענדיגעז
 געגען אומנערעבטיגקײםעז, גענען םארטײדיגען צו אלײן

 איז ארנאניזאציע דיסקרימינאציעס. און שכירות קלײנע
 זעלבסט־רעספעקט אונזער שיצט װאס אינסטרומענט, דער
זוירדע. אונזער און

 צוליב נאר ניט ארגאניזירט זײן םרזעז ארבײטער די
אינ־ דעם צולינ אויך :אר אינטערעסען אײגענע זײערע
 אמעריהאנער דעם פון און געזעלשאפט דער פון טערעס
 עק־ ניט קען ״אמעריקא אז ווערטער, לינקאלנ׳ס פאלס.

 הײנט איז פרײ״ האייב אוז פאדשקלאפט האלב זיסטירען
 אמעריקאנעד דער צייט. זײז איז װי אםת אזוי פונהט

 האלב און ארגאניזידט האלב בלײבען ניט קען אדבײטער
י אוםארגאניזירט. אדנאני־ װעלעז מיר און מוזען פי

 דערפון אונז \ועט קײנער און — ארבײטער, אלע זירעז
מיר און אונז, פאר רעדט צײט די אפהאלטען. :יט

 באגעגענעז צו צוזאםעננעםען זיך ארבײטער װעלען״אלס
 כייר פראבלעפעץ. נעבײינזאםע אונזערע לײזען צו און

 אנדעד קײן אויף ניט קענען זײ װײל טאן, דאם םוזען
 קײן פארא] ניט איז עם װייל — װערען געלײזט אופן

 פארשטאנען מאל אלע פאר אײנםאל זאל װענ. אנדער
 בא־ פריזאנס, אינדזשאגהשאנס, שום קײן דאס װערען,
 פו אונטערדריקונג די פאראכטוננם־יואכיף, און נוסעס

 .װעלען גרופ־אינשורענס און רעדע פרײער
 די ארגאניזירען. זיר פון אפהאלטעז ניט

 אר־ די ניטא. איז צוקונפט אנדער קײן װײל אוגזערע,
 פרא־ נעמײנזאמע האבען אינדוסטדיע דער אין בײטער
 אינטערעסען געמײנזאסע נויטען, געםײנזאמע און בלעמען

 דעריבער װעלען און מוזעז !ײ ציל. נעמײנזאמען א איז
פראבלעם. זײער לײזעז געםיינזאם
 אנדער קײן אז װידערהאלעז, מאל א נאך װיל איך
 ארבײטער די פון גורל דער ניט. מיר האבעז אויםװענ

 זייער דורך װערען באשטיםט און אויסנעארבײט זועט
 ארגיםנעםעז לאזען ניט זיך ײעלעץ זיי איז ארנאניזאציע,

 םאכען צו זײ בכח איז זואס כלי־זײץ, דעם הע:ט די םזין
 די האט װעלכע אינדוסטריע, אז איז בירגער םרײע םאר

 צו־ אײנענער זײער װענעז באראטען צו זײ טיט פליכט־זיך
# ׳ סונפט.

 אנגע־ ערשט האבען מיר או^ נעדענקען, םוזען מיר
 נאך איז לײבאר אװ פעדערײשאז אםעדיפען די םאמצז.

מ  םיט נעװארען ארגאניזירט איז זי ארגאגיזאציע. ©לס מ
ר ©ומצע ה בלויז דאס ־־־■ צודײק ^ ט'  אין טאג אײז טיינ

 הא״ #מדצםסװעגעז םענשחײם. דער פון
o w\* ט*ג״.י קויצען דעם אט אין

k ^ m ₪ ₪ m

I
 ארבײטער די

איז צוקונפט

j

 נאציאנאלצ, עמיגדאציע, גרויסער דער אויף נעקוקט ניט
 געקעמפס האבען װאס טראםטס, ריזינע די שװעריגקײטען,

 אגב»־ איז נעםענדינ און שריט, יעדען אונזער געגעז
 קאורט־אנטשײדוננעז און מיסרעפרעזענטאציע די טראכט

 הא־ אינדזשאנתשאנס, מיט באהאגעלט או:ז האבען װאס
 ארגאני* אז אויסגעבויט דאך פונדעסטװענען טי״ בען

 אויסגזך םענשען הונדערט עטליכע פון איז װאס זאציע,
ארבײטעד. טיליאן דרײ װאסערע צו ,יואלהעז
 אויסנעװאהסעו סיר זיינען באדײטוננסלאזיכתײט פיז

 רע־ טאג צו הײנט כח. אײנפלוסרײכען :ױיסען א צו
 רעכעגט עס װארט. אונזער םיט װעלט די זיך :ענט

 אםערײ די אינדוסטריע, אמעריקאנער די אונז טיט זיך
 און אמעריקא, אין לעבען סאציאלע דאס פאלטיס, חאנעד

 געזעצגעבומ. אםעריקאנער די אונז םיט זיך רעבענט עס
 פופצינ ערשטע די אין געװארען דעדגרײכט איז אלעס דאס

 באשיײ אזעלכע מיט א:;עפא:געז האבען מיר װען יאדזר,
 םיד װעז יאהר, פופצי: קוםענדע די אין טיטלען. דע:ע

 א םים ארגאניזאציע, אײננעפונדעװעטע אז שוין האבען
 פיהרעד״ ערפאהרענעד אץ מיט םײנונג, עפענטליכער נוטעד
 אויפטואונגען פון קומט׳' װאס אײנדדוה דעם און שאפט

 ביל־ ארבײטער ענטװיקעלטע אז אויד װי עיפאלנעז, איז
 א און אדבײטער־פרעסע רײכער א מיט באװעגוננ דונג

 דערצו און אלעם, דעם אט מיט — שפדאך :עמײנזאטער
 אדביײ די פון :לויבען דעם איץ האפנונג דער טיט :אך
 קעגען ניט קײנער אונז װעם צוקוגפם, זײער אין טעד

 אםעדײ דער אין ציל אונזער דערגרײכען צו אפשטעלען
 קעכד ארבײםער די פוז שונאים די געזעלשאפט. האנעד

 פאר באװעגוננ א בילדען טיר — האבזיכטיגקײט פאו־ פעז
 פון פארבעסמרוגנ שטײגענדעד דער פאי אײביגקײט, דעד
 איז — ארגאגיזאציע פאלק. אטעריהאנער פון לאגע דע־
 ןגג־ דער פ«ר_ פראנדאם אונזער פון טײל ערשטער דער

:'׳*?< ’ .״ ־ . . סונפט.
 איז ארגאניזאציע בילדוננ. איז טײל צװײטער דער

 ׳&**•<*» בילדועס־מיטזןל׳ נומער א שויז אלײן זיך פא־י
 צו און׳ טדאכטעז צו םיטלען די זײ ניט עם אד־בײטער.
 .לערגט״וױ און גורל, און פראנלעםען זײערע באשליסען

 -דערצו-םמ*ן נרופע. א אלם װירהעז צו װי םעטאדעז די
 גרינ־ מוזעז פיר ארבײטער־בילדוננ. צוגעבעז אבער כײר
 טאז צו האבען זואם ביבער ארבײטער, פאר קלאסען דען
 ארביימער־ װענען דיסקוסיעס ארבײטער־פראבלעםעז, טים

 װערען צו װי בלויז ניט לעדגען בבלל זײ און פראנעז,
 כדי בידגער :וצליכע אויך נאר איבײטער באװאוסטזיניגע

 נעזעל־ דער אין פלעצער פאראנםװארטליכע פארנעםען צו
 אױך װילען מיר ארגאניזירען, נלויז ניט װילען מיר שאפט.
 אויך נאר ארבייט פאר בלויז גיט — איבײטער די בילדען

 אוז ארגאניזאציע דורך װילען םיד בירגערשאפט. פאר
 האגםםרוקםױוען א פאר אדבײטער דעם מאכען בילדונ:

ט1וױלע סיר אינדוסטריע. אטעריקאנער דער אין כח  י;ני
 באקוועםליכהיײ פאר לענענס־מצב זײן ענטוױהלעז ^לויז
ל- און ארגאניזאציע דורך אויך װילען מיר :אר טען,  ±י
 קאנ״ און עהאנאםישען אן ענמװיקלען איהם א־ין דונ:

אינדוסטריזג אסעריסאנער דעד צו בײטראנ סטרוקטװען
מרא־ בעפאדשטעהצנדע אונזער קורצעז אין איז ראס

 ־־- לאננ און לאננזאם זײן איצט םענ װענ דער גראם.
ר אבער איז ?אםף דער שװער. אויפ;אבע רי  דער דוי

 לאזם געװאוגען. האלב שוין אנטשלאסענהײט בלויזער
 האמנן םיר זואס דעם, פון אװעק גארנים גיט !נאך ניט

 םיר זועלען האבעז, טיד װאס דאס, געװאונען. שוין
 וואס דעם צו און אומשםענחגז. אלע אונטער האלטען

 צוגעבןגן טא: יעדען םיר מוזען האבעז םיר
* ; י צײטען. »לע ם»ר כלײכצן זאל
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אץ װבילעאומם צוױי
ראזענבערג אברהם פון

* װ*ר«רס גארםענש ליידים אינש. עקס־*רעזידענט .1׳וני
 דזשענעראצ רי אז דערװאוםט, זיך וזאב איך <וען

W די םארװאנרלען צו באשל^סעז האם ב*»דד 
ה^נװענשאז, ױביצעאום יעריגעז 36 א איז יאז

 נים דאו ױננע די האבען נעםריים. זייער םיך עס
 דער אין נעטןזן. אםאצ האבען אצנמ די וואם

 יארקער נײו די »ז עראיגערט, סיך איך האב *ייס
מר א  ־יאהריגען50 דעם םייערען יאויך דארשעז מ

W ר פון יארק. נױ איז ױניאן םאכער סצאוס דן
ן י • ־  - נױ די זיינען 1884 .

?W ר מ א א *וי  ער- *ום *
9 t0] אין אדוייםנעגאננען םאצ 

ס *י  *רנאניזירט האגען ־אוז «ו
מצ  די ווארים יוניאז• *כי׳

סיזמר  םאבעד קצאוס י
טונ, ,ױם חנם גיעם

די וואם דערםאר איז
 נים, דערםוז ווייםען *יגנערע

 איך נצויב אצגמ, ױ 1« 1«
am נעבלי־ נאך איז עם אויב

 אין ןוזנדציג. '«*ר י 1«י ־
 אײנצינען. ׳תײז פון p*J *ייס

jo m ₪ m יתיאנם די זײגען 
v t o m װי נעװאסםען *ייםען 

אד ך.ג א צ ס מ יע■ רעמן. • #
 ן9ס ת*ם סזמאן aaum ־'

מיזידס  ױניאן » אין *תו
םםרהעז. ־ארויםמגאננען

®arnםארצארזןן, ־
189 MR יוניאז רי w o ניט

u tu n p i, נאנצער דער ווייצ 
*WB רעםאצם ױניאז » «ון 

»H מן  ססרײה. ־un נאר מו
ם ד5וױנ» םםרייס, קיין ני

 « םעז •run וו*ס
wm VI האט צאגריוי 
 ווממן געהאם ויאםאצס

 ױניאנם די ווייצ *ון
ײגין  געוחנן גיס י

ג גן די מנ מג  זיך צױגם מ
קײן ס»כען » זיי

f׳ ׳ • ■׳**־  W

י

 האבען 1889 יזיור י|1.*י
*ו־ מידער ייד

 k גךנדעז *ו נן
האנען דעםאצט

ם ה ר כ ג א ר ע ב נ ע ז א ר
 דער פון *ייט דער אין אויסגעזעחן האם ער װי

אינגזערגעשאגאל. דער סון גריגדונג

• י

■

מ רי « ח ד הא־ זײ און געוועריזמאםטען אי
 אן באראנדעם׳מז סיט קאםיטע 8 יגנזמיתם ,

 איז םארװאצטוננ. דער אין אונז חעצפען צו
ט ױניאז 9 ובױען8#אוי *  אכט אוםנעםןר סי
 דורכנעסאכט וטp ױניאן דאױנע די יו־מי. ״
| t* v  Jmpr אצנעכיינעם אז אויר — םםרייקם 

.װעצכען און • זואכעז זיבען נעדויערט
 נע־ דעם טראץ נאר נעװאונעז. םענדינ

a n נעווען שווער אונז איז םםרייק גרויםען 
 זיי• םיר נרוײםןײם. איר איז ױגיאז ייי

bm אר » אין מװארען* w r ,םםרײהם
חנ *יז מזי  אונזער םיס זוזאםען סיטנצידןר, א

W '׳ f ,געווארען *חנסםירט זיעעז גןזד^רדיײ 
םאנושעסטשורער. די זיינמנס קצאגעז

ד. ,1 ײי םי  אינ־ ס«ס3 ײגיאז אײז׳ס־ «
w עז בצױי ®יינמ ציג מ ע ת מ «»ר » יי
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 קריזיס באריהסטער דער גע^וסען איז 1892 אין
 אונזער םון א געװ^דען איז עס און ^אנד איבער׳ן
 ױניאן אונזער איז זיר האט צײט דערזעיצבער אין ױניאן.

 1אידערעי באראנדעס׳עס געגען אפאױציע אן ענמװיקעצט
 צװײעז. אין געװארעז געשפאיצכמז איז ױניאן די און
 ןא•1 באראנדעסיסמעז איבערגעבאיבענע צעהנדציג פאר די

 א אז זיד אגשלימען וועגעז טראכטעז אנגעפאנגען בען
בא^זיצען. הענעז אונז זאיל װאס הערפערשאפט

 גארםענט ױנייטעד די
 יעגער צו האבען װאירקערס

הא־ פונקציאנירט, שויז צײט
 1א אנגעש^אסען זיך מיר בעז
.64 אאהאל אלם זײ

 אידײ די האט 1893 *יז
צוזא־ ױניאז ־שריפטזעצקר שע

 און צדדים כײדע מעננעבראכט
 אונז צװישעז שצום געםאכט

בא־ און אפאזיציע, לער םיט
געװא־ באזײמיגט איז ראנדעס

ױניאן. דער םון רען
 אבער םיד םארדריםט עס

 נױ די װארום שםארס זעהר
 זױיםעז קאאוהמאכער יארהער

 ווערט כפור ױם ערב אז נים
 יארהער נױ די זינמ יאהר 40

 אין ארויס זײנעז קיאוהםאכער
 דעד םאר םטרײה דזשענעראיל
װאך־ארבײט. םון איעםיהרונג

 געדויעדט האט סםרײס דיזעז
 איז עס םאנאםעז. 6 ארום
 איז סםרײק יענער אז אמת,

 ב^ויז גרײך.5ער£אי געװען גיט
םאנופעקםשד צאח^ א

 דאך געםעסזנ^ט. האבען רערס
אויפ־ םטיײק דער האט אבער

 עפענט^ײ גאגצע די גערודערט
םיינונג. כע

דעם םון געשיכטע די
פאיצגט: וױ איז םטרײח

,1894 פיז אנםאגג אין
ילאגד אין ניזנעס ̂ די װען
םארבזד^ אנגעפאנגעז, זיך האם

 1»וניא אונזער האט סערען,
אױפב^יחע?. אננעפאנגעז אויך
שוצײםון םאנאט ארום  דעם דז

 ארום געצעהצם שויז ױניאן אונזער ^אט יאהר זעצבען
ט1 הוגדערט א כמעט טיטגאיחגר, טויזענט 20 מנ א n ר r• 

 n פארבעםעדען גענוכמנן גלײך זיך האבצן םיר גאניזירט.
M נאך שאפ ארבײכמגר. די פון צושטזןנדעז םאטעריעצע r 

 קעגען וא^ םען געווארעז, געהעכערט פרײזען די זײנען
פיק. איז װאויא נעװעז איז אלץ און מאכעז, אעבעז א

 צו אנמפאננעז אבער האבען םאנופעסטשוחנרס ׳די
 נוםערי, <עווען <םשצ, איז, װאם גאדפ^נגט א ^װיגדיצעז.

 דא*אר צוױי געפאסם האט און סעטע^םענט בײם הונדערט
«נז די חאבעז געצט, איבײטס מגי  חנם םאגוםעפסשוחנרס.

ט אין וואס הונדערט, עאןי אויף םיפעט ם ^ ד ױי  מאד• tnt פ
 דאו פוםןױג. דאאאר א אדער דא^אי 1 געוחגן שרימצז

 א אין אריינגעבראכס ארבײטער די האט נאםיר^ך,
אי םיר זזאבען יעדצו בצם. איבען  ר־־*־־ זיך י*ייד ג

סיר װאס טסרייקס, שא• װיכסיגע אאר א אין MUIkMfc m b ם■ ג מ ם י תז. נ ו׳יז ארריספמגנתו
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סאס־ גרויסען א בײ איז כפור ױם ערב םאר נאכט א
 דײ נאך אוז סםרײ?עז, צו געװארעז כאשי^אסמז םימיגג
 די אפצוסםאפען ארוים קאםיםעס זײנען נאכם -זעלבע

שעפער.
 ערב בעםאר נאכט א אז מאדע, א געותן איז 5אםא

 גאנצע א ארבײםען שע&ער די איז םען םצעגט כפ\ר ם1י
 אפנע־ נאכט דער דורך מען האט ארום אזוי איז נאנטג

טרײד. ?לאוס גאנצעז דעם כםעט םטאפט
אינמעדנעשאנאי. דער פון ארגו^ידדונג די ־

 םאריצארען איז םסרײק דזשענעראל דער וױ גאכדעם
 םיט־ איבערגעביליבענע הונדערט פאר די האבען גענאנגע^

 צו װײטער בצייבם װאס — טראכטען גענוםען גאידעד
 <ןײן אונז םאר איז !מארתערס גארמענט די בײ ? טאן

 װי געפילט דארסעז זיך האבען םיר נעװען. ניט *פצאץ
צוריקציען. זײ םון זיך גאשלאסעז םיר האבען םרעסדע.

? צו װײטער בצײבס \ואם טאז
ניט. פלאן יזייז נעװים איז שטײן צו אינדעפעגדענט

 סםרײס דזשענעראיצ ילעצםען אונזער פון צײט רער אין
 שויז עקזיסטירען *עם אז דערװאוסט זיך מיר האבען
 שי־ באי^טימאר, םייצאדע׳לפיא, איז ױגיאנס םאכער ק^אוק
 םיר געבליבעז אונז בײ איז סליװלאגד, איז אויר סאגא,
ט דודכשדײבען זיר זאיצען  אויב ױניאנס םארשידעגע די טי

 פאד־ א גרינדען זאלען םיר געװען ראטזאם ניט װאצט עס
 זיך זאלען מיר כדי ױניאנס, עקזיםסירענדע די םון באנד
 צײטען אין אונטערשטיצען צװײטעז רעם איעער סענען

^ (וגן ײ ר ם  גע־ האבעץ ױניאנם אינדעפענדענט אילע די ס
 װע^ען פאראײניגטערהײט ;עקזיםטענץ טרויעריגע א םיהרט

אדויסהעלםעז. הענען צזוײטעז דעם אײ*ער .םיצײכט מיר
םארגע־ פיצאז דעם םיר האבעז 1899 יאהר דעם דורך

 דעם אױ^ ױניאנס. עקזיסטירענדע א^ע די פאר איעט
 באיצטימאר םילאדעצפיא, םון ענטפערס נעהראנעז םיר האבזע

ר חגם םיט אײז שסיםען ;ײ אז שיתאגא, און םי ־ אז. ^ 
 זאא׳אפגעהאל־ פאגםערענץ אזא אז באשםימם דאן האכעז

דעצעםבער. מאנאם אין יארס נױ אין זזעיעז טעז
עז  םוץ דעלענאצי-עם געקוסעז זײנעז קאנםערענץ צו:ייז
 װאו דזש., נױ נוארס, יאדס, גױ באלמיםאר, פיאאדעצםיא,

דעלענאציע א אויר ױני^ז. שטיקעל א 6געהא !זאגען םיר
W  i  נאכ׳ז ױניאן .א געבליבעז איז עס ^או גו^ונזװיא, ־מון

.t eכאשלאסעז האמ קאגםערענץ דער ם^דײס. ורצארענעםוו־ 
 און ױניאז אינטעתעשאנאא אז איז ארגאניזי^עז ײך.&װ

y x אײבאר. אװ פעדערײשאן אמעריהען דער אן אנשאיםען 
 םארבאנד א האבען צו געדײנסט סיר זזאבען אנםאע םה

 סיר װעז שםעטעה נאר לאהאאעז, קצאוסםאכער *ח 1בלוי
 אויס־ טיד האבען פונהציאנירעז, צו אנגעפאנגעז האבען

v םיר אז גןםונען m\ װײסט־ די פון אפטייל־עז נים זיך 
 רער םון מאכערס אנדערע און סאכער ררעס מאמןר,
 אינטעער־ אונזער איז אזוי אינדוסמריע. גארםענט לימייס

געװארען. נעבוירען נעשאנאל
 אפליקיישאן אז איז האנםערענץ יארקער נױ ייזצן בײ .

 ליײ אװ םעדערײשאז אסעריסאץ דער צו נעומארזמ געםאכט
אד  ערוױילט דאץ איז גראסםאן הערמאן םשארטער. א פאר ג

 נױ א בראז*, בערנארד און &רעזידעגס, ;#װארען
סעקדעטאר. אלס פרעםעד, יארסער

 נע־ באװילינט אונז איז טשארטער דער *ױ נאכדעם
 אונזער אפגעהאלטען 1900 דזשויז איז מי־ד האמח װארק,
זײנעז םארמראםען םילאדעלםיא. אין ערשטע

 פון לאהאל איין םילאדעלםיא, פון לאקאלעז נןזווןח״צוױי
 לאקאל אײז יארס, נױ פון אאיןאצעז צ\\ײ באאטיטאד,

דזש. נױ נוארס, םוז לאקאל איק און גראנזװיצ פון
 צו פער־סאפיטא אז באשצאסען האט גןאנװענשאן

 אזוי װאך. א םענט 1 זײז זאצ איגטערנ־עשאנאצ ד^ר
^ זוי ע נז  נעצאלט, סײן גענומען גיט האבעז בעאממע או

געצד. שפארען געסענמ טרעןשורי ..אונזער
 אפגעהאלטעז איז וואס מאמוענשאז,

 באדיכטעט םרעזשוחןד דיער האט
f$13.40 פיז םוםע א זיך
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 געװאחנן. פארגרעסערט סשפחה אונזער איז יןאנװענשאז,
 פאצגם: װי געווארען ארויםגעגעבעז זײנען םשארטערס

 אצס םינישערס די םיט צוזאמעז אפעדײטארם הלאוק די
 פיצא־ ;2 צאסאצ םאכער קצאוק םיצאדעצםיא ;1 לאקאל

 קלאוקםאכער באלטימארע ;3 צאקאצ פרעסערס דעלםיא
 יאדס נױ ;5 צאקאצ קצאוהמאכער שיקאגא ;4 לאסאל

 ;7 צאקאצ םאכער ם^ןוידט פיצאדעצםיא ;6 לאקאצ האםערם
 קלױוצאנד ;8 לאקאל םאכער קלאוק פראנציסקא סאן

 אונ- םון יאהר פאר ערשטע די .9 לאקאל טאכער הלאוס
ט אםת פארשריט, געםאכט םיר האבען עהזיסטעגץ זער  גי

 זיך זחאבעז עס פארשרים. דאך אבער גרויסען, זײער
 ריםער די םאכער, װײםט יאועןער נױ די אנגעשלאסען

 םייקעדס דאפער די םאכער, װײםט יאר^ גױ פון םײקערס
 אלם םאכער זױיםט םילאדעצפיא די אויך #יארק נױ פון

 אוגזער םיט געפרעהם אזוי זיך האבעז סיר .15 לא^אל
 געװארען פאדװי<ןעלט ץײנען םיד יוועז ,1904 ביז ערפאלג

 םאצ ערשטען צום האבען איז שא&־סטרײקם סך א איז
 הא־ סיר װען אינדזשאגקשאן. אן םון טעם דעם פארזזכט

 אינדזשאנקשאן, דעם געתראגען מאל ערשטעז דעם בען
 געןוארעךא זײנעז םיר אז פארשטאנעז שוין טיר האנען
 קײן צו נאר אונז, מיס זיך רפכענט מעז און םאכט
 האבעז נאך דערצו געסוסעץ. ניט אלץ עס איז פרנסה

 װאר־ אינדאסטריעצ די ענטװיקלען גענומען דאטאלסט זיך
 אונ־ אין צרות װײניג ניט געםאכט האבעז װעלכע #העדס
רײהען. זערע

קאנווענ־ אונזער אפגעהאלטען םיר האבען 1903 איז
 גזד אויפגעגוםען דארטעז זײנעז םיר קליװלאנד. איז שאן

 ריןער בײ איז עם אינטערנעשאנאל. אםת׳ע אן ווי װארען
 םון סטרייק א סעטלען צו געלונגען אונז קאנװענשאן

 דעם בײ ״פריגץ-בידערםאד. פירםע דער בײ קאטעדס
 פאר־ אונז פאר האבען ױניאנס דארטיגע די װאס באגקעט

 האם און געװען אנװעזענד פרינץ םר. איז אנשטאלטעט,
 זײם אינטערגעשאגאל. אונזער לויבענדיג םפיטש א געםאכט

 םון םיםעז אין ביז ריהװערטס געגאנגעז םיר זײנען דאז
 האבען םאכעד ריפער טויזענט א ארום װען ,1905 יאהר

 אויך איז עס אינטערגעשאנאל. דער אן אננעשאאםען זיך
 איז דאס נאר קלאוהםאכער. די בײ געװארען אעבעדינער

 די אין אעבען גענונ ארײנצובאאזען געװען גענוג ניט אאץ
 האט עם סאאוהםאכער. א\נזערע םון בײנעד פארטריקענטע

 רײ די םון סםרײק נעװאונענער דער געחאאפעז גיט אםיאו
 געותז, פארפראדען אאץ איז עם .1907 איז סאכערס םער
 פאר א געאיטעז מיר האבען צײט זעאבער דער אין וױיא

 סטרײפ דזשענעראא א םאראארען האבען צןיר נידעראאגעס.
 האבען אויך קאיװאאנר. איז סטרײק א אויך באסטאן. אין

 רעזיגנירט, אאקאאען אגגעשאאסענע אוגזערע םון םאנכע
 גזאראאע קײנע זײ םאר אײסםען געסעגט ניט האבעז םיר וױיא
 מד נוײםיג עס האבען זײ װעז היאף םינאנציעאע און

ך האט אזוי דארפט.  עסזיססזןגץ םיזעראבאע אונזער ̂ז
 םםרײק מאכער דרעס דער װען ,1909 ענדע ביז געשאעפט

אױסנעבראכעז. האט
 איז 1903 איז יןאיװאאנד איז 'קאנווענשאז רער בײ
 געגען געװארעז געוועהאט שיקאנא פון שאעזינגער בחדער

 האט ער און פרז»ידענם אינטערנעשאנאא אאם גראסםאנעז
 באסםאז אין קאנװענשאן דער ביז אםט דעם אננעהאאטעז

 ױניאן, קאםערס די םון םאסאא, דזשײמס װאו ,1904 יןא
 בײ שאעזינגעח. נעגעז פרעזידענט געװארען נעװעהאם איז

 דזשאן געװארען ערװײאט אויך איז קאנװענשאז דיזער
סעתדעטאר. ׳אאס דײטש

 גימ <זאנווענשאן דער בײ דײטש איז אײגענטאיך
 אז געװארען געװעהאט איז עס נאר געװארעז, ערזוײאט

 זיך האבעןן םיר װי אזוי נאר באסטאגעד, א אנדערער,
 ע&עם האם סעקרעטער 'ערװײאטער דער אז דערװאוסט,

 אין סענםער אנארכיםטישען אז םיט געאד־םראבעא געהאט
 צו־ זיך דעאענאציע יארהער נױ גאנצע י1 האט באסטאן,

 קײן צאהאעז צו ניט באשאאםעז האט אוז ריקגעצויגעז
ט ער וױ אאנג אזוי טעסם פערגאפיטא ת  םעפרעמעד. זײז ו

ד  אינטערגצש^גאצ גאנצע רי האם נאטיראיך, דעם, ײי
 נזד גאכאמדם פרעזידעגס איז נוצרזוז, צובראכען געפעגט

ר ד«אס קאגםעחנגץ א נאך און גװ קיין קוצמן י
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*טט דעם סען סעתדעטער ערוױילטער דער *ז *נגמױדען

אױסגע־ דייטש איז פל*ץ זײז אויר• אוז באסלײדעז ני«
ען: ג .1914 ביז געהאלטען אםם זײז ה*ם און געװאדעז *י

 ביטערסםער דעד געווען איז 1908 ביז 1907 י*ר דער ; ־
 די־ דורך דורכגעםאכט. האט אינםערנעשאנאל אתזער װאס *

 עשלאסעז4אוים ?אםערם יארקער גױ די זיינען יאהר ייז
 ױניאן םארלעצעז ם*ר אינטערנעשאנאל דער םיז ממ*חנז

 א גע<ןען דעםאלט .איז פרמזידענט דער וױ *זוי אםיקס.
 םון געווארען אוײסנעשלאםען נאטירליך ער איז פ»ם*ר,'

 םארנוםעז האם םשער דעם און אםט פרצזידענטען יח1
 דער געוחגן איז זועלכעד דשיי?אבסאן, טשארלס מיודער

װײס־פרעזידענט. *חפסער
 א&געהאלטען איז וואס ,1908 םון קאנוועדפאן דער צי

דעלעגאטען, 17 געקוםען זײנעז םילאדעלםיא, אין !*װארעז
 אויף וױיל צופום, געגאנגען זײנען זײ םון ם*נכע אח *י•

 האט ?אנװענשאן דיזע געהאט. נים זײ האבען *ױיךגעלד
I קאנװעדשאן. א איידער לװיה א װי םעהר •ויסגעזעהן 

 םון באשסאנעז איז לאנד איבער׳ן סזגםבערשים *»ז*ד
ער־ צו געקוםען איז עס <וען טױזענט. צוױי וױ זדיגעער

 האט קײנער ענםזאנם. אלע זיך זזאבעז בעאסםע ^ײאען
 צ< םאראנסוואדסליכקײט די זיך אויף נעםען געוואלם גים
pn ײ  דעם האט םעז אינטערנעשאנאל. דזנר םון לױה דער נ
*-r עם חאב איך און טיר, אויוי *רוײפגעצװאונגעז םםמ
T__,געשװארען האבען חנלעגאטעז אלע *ױ נאכדעם :נוסען

 <ןאנ- דיזער בײ ארבײט. דער אין אריעצואװארנתז
קאג־ ה*לטען צו מװארען ב*מלאסעז אויך איז »אן

יאד, «לע *נשטאט יאר צוױי אין םאל אײז װענשאנס
אועאגיזאציאנס־ םאן צו ציים םעחר האבזנן ז*ל סען נו-י

^  ■  a  ■  ■  m  ^  * -JO TljR
ארבײם. דער צו גענוםען גלײך מיך האב איך אאזא,

באם־ נאך געװען איז ארגאניזאציאנם־דײזע votnv *י׳ח
 םארלארען צוריק יאהר צוױי םיט האם ױניאן די װאו סאן,

 צױ׳ געװארען. צומאסען זײנעז ױניאנם די און סםרייה •
 םעדעריחשאן די דאםאאסט דארםעז האט .®^ימרוױיזע

 דאםאלסם םיך האב אײך םיטינג. סאנםיל א ,חאלםעז—
mדערצעהלט איהם און גאםסערס •רעזידענם צו ם 

 אוגז דאן האט םעדעדיימאן די אאגע. פיגאנציעצע *ו*זער
 םיט געהאם ^זוין האב איך איז דאלאר הונדערט נןנאבעז

 סי־ •אר א אפנעזזאלמען האבעז םייר אנצופאגנען. יוואס
 באם־ די אױםצולעבען געלוגבעז אונז איז עס *ואו פמגאז,
 קיצאוס באסםאגער די אויך .12 לאקא^ •חנסערס -״צואגצר

ד1י»‘• *  םיך איך האב שפעטער װאכען פאר א .56 אאקאל מ
 ערםאלנ. צד*םען דעם םיט יארק ני< גאך צמייקגעקעדם

 נעלעגענהײט א געםאכט מיר זיך חאם *בישעא #מםער
t t א, באך פאדזחגז הא־ קלאוקםאכער ^ויקאגאער די ^קאג

'tltt זיך האבען זײ םענעדזמער. א אין געגויט^גם זיך

V * ז ;.

י אםט. דעם אגנעםען וױל איך אויב אנגעפסגגם םיד נ'
אן, נעם איך אז געעגםמגרט, גאטידליך #זײ האב
 דא־ זײנען םאכער קאאוק *יקאגאער די ױאס ^ויןצחןם

אינטערנעמא־ אונזער מיט םארבונדען נעווען גיט סאאסט
אנווע־ טייז דורך אז געדעכענמ אבער איך ןזאב /
 דער אן אג^איסעז מידעד זיך זײ וועאזגן דארםען יט“־

 רייזע- געמיקס נאטיראיך םיד האבען זיי ~מע*אגעא.
 דארטען זײעגדיג מיקאגא. קײן pm* ביז איך און :ז
 אגצױ באװעגען זײ קצגענדיג גים און םאנאסען י
y :ן r ענדאיך איר חאב אינמערנעמאנאא, דער אז 

 אין זײן טיין פון צײם דעד דורך שיקאגא. וזען
םא־ קאאוק םיט פארבינתנטפן געםאכט איד האב #ימאגא,

ד  האב געאם אביםעצ םינםינע^. און סאױוצאנד פון מ
v* חאב *יקאגא אין וױיא געהאט, ״ייז #1* w  y נע־

 *ן אויוי *רויסגעאאזעז זיך איך חאב וױידזעעס, <ר#מנז י
ן *יך מור״ :יזאציאנס  און קאױואאנד גאד pm* ני

 דרײ אדגאניזירט דארםעז איך ר*אב וואכען אײניגע
םאכער. םקוירט 1אי ירעסערס םאמר, קאאוק די :ןאמן

 דארטען אױך סינםינמםי. גאך pm* איר ביז ר*רסעז
 ם\ן ?צאו?םאכאר. םון אא?אא * ארגאגיזײים *יד י

—r יד ביו* *pm דארסען גאר צואיס, סעעם ג*ד 
 פון סענםיפמננם חןר געה*נ^ גיט מדפאאג פיח

מם*רק גאגץ דארסען איז ״ורקײמ --------
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חאב אויגוטאה געסענט גארניט האב איך און 1געװע  און:
- -• יארס. נױ נאך צורי?געסערט םיר

 יחנדימ אנגעםאנגען שױן האם אפיס דזעענעראל אין
 ־גײע די םון *רײגגעהעזמז איז געאד *ביסעא אעבעדיגער.

 געווארען טדמאאםען אלז אויך אאקאאען. ארגאניזידמע
 סיר האבעז ד*ז ?אםערס. יארקער נױ די םים של(ס

 *א*ז דער טאן. צו װײטער װאס טראכמעז אננעפאנגען
ר *גיטאציע *ן אגפאננען געװען איז אוגזערער  * מ

 פונמנא םיט װײל טרײד, ?לאוק אין סטרײק דדטענער*ל
 םוןקאג־ דורכגעםאלען. איםער םיר זײנען סטרײקם שאפ

^ די בײ בלויז אנגעגאנגען *ניטאציע די איז גגיפ* א  ל
 איבעמעבמגע אונזערע םון צענדליג פאר * װאו םיטיגגען,
 דער איז װײטער זואס נאר באזוכמן. פלעגען םיטלידער

 <*־ םאר^זפרײם םער סמרײק דדטענעראל * פון נעד*נק
ארבײטער. הלאוק די צוױשען װארעז

 ױניאז ם*כער װײסם די האט 1909 דעצעםבער אין
 צוואצניג *רום •און סטרײק דדפענעראל דעם ערקלערם
 ׳סםרײ^ דעם געענטםערט האבען םאכער װײסט טויזענט

 אויב געװארען, געענדיגם איז סטרײ? דער זוצן רוף.
 * געבאיבמן איז זיג, גװאילדאװנעם סײן מיט ניט *םילו
םימגלידער. םויזענט פאר ?ןײנע * םים ױניאן

 אױך זייגעז סטרײס יארקער נױ דעם םון צײט דער אין
 געווארעז *רױסגערוםעז םאכער וױיסט םילאדעלםיער די

 אינ־ איז אדטיהעל דיזען סון שרײבער דער ססרײק. איז
 םםריי? םילאדעלפיער״ דער זײן צו געװארען םטרואירט

 א׳ינ־ *ן האבענדיג און םטרײקען װאכען פילע נאר םיהרער.
 דעם געילונגעז דאך אונז עם איז זיך, געגעז דדפאנקמאן

 נעבליבען איז דאדטען אויך טײאוױיז. סעטלען צו םטרײק
ױניאן. שטארסע *

,Dp'noo ם*כער װײםם די םון זינען טײאוױיזע די גאך
 *רוםגעזעחען קאאוקמאכער יארסער נױ די זיך האבען

 פיעיל זעהר םעז תעז פאראײנינט מאסען גרויםע םיט *ז
j האט ב^װענוננ סטרײק די און אויםטאן, i r^ p p i * 
 וואם האגװענשאן דצר צו םארװערטס. מטוים שטארקען

 באס־ אין געװארען אפנעהאאטען 1910 ספריגג אין איז
 אינ־ געקוםעז דעאעגאטען יארקער נױ די ^וין זײנען טאז

 די סטרײ?. דדשענעראא * םאר שטימען צו םטרואירט
 אננענוםען.־ אײנשטיסיג כמעט עס האט האגררעגמאז

דיימע, סעקרעטער םון באשטײענד דרײ, םון האסיטע *
 פרעזיחננט און פרעזידענט, זוײס ער^זטער פאל*סאןי, סאל

r: *פאינטעם זײנעז ראזענבערג, א. rm v\ באמםיםען צו 
וועחנן. *רויסנערוםען זאל סטרײק דעד װעז טאג דעם

 דדפוליי טען7 דעם געװארען גערופעז איז סםרײק דער
 אױסנעליידמם שעפער *לע זײנען פארגאכט קיז און ,1910

 נע־ האבען קלאומםאכער נאר ניט ארבײטער. פין נעװארעז
ײ *לטערײשאז טײאארס, אײדים אויך נאר סטרײקם, י ^ 

 דייג־ די אויר סטארס, דעפארטמענמ גרעסטע די םון דער
 םים־ און אמאניזירם דאטאלס זיך האבען ט*כער קאום

 *ן געה*ט האבען סיר הכאיל, אונז. םים געסםרײקם
סםרײקער. טויזענט זיבעציג פון ארםיי

 דעם געװארען געסעטעאט ענדאיך איז סםרײק דער
אן םרעםערענמצל םון פלאן א אויױ םעיטעםבער טעז2  מד

 ארבײטער האבעז ד*רף באס * װען הײסס, דאס שאפ,
 ארבייםעד, ױניאץ נים און ױגיאן זיך כמנלדען עס און

ס דדפאבם. די קריגען לײם ױניאן די דארםען א  ועאג^ג ד
m *וחנקגעשיקט דארםעז ארבײטער ווען m — זאלעז 

 אוינער־ ווערען. *װעקגעמיסט לײט ױניאן נים די םריהער
 אז #גןט איבעריגס גימ אויםגעזעהען• עס האט םצעכאיד

 9י0 ארבײטען צוזאםען קענען זאאעז ,לײט נאךױגיאז
 * ענטוױ?צלס דערפוז אבער זיר האט עס אײט. ױניאז

^זאם. ױניאן םאלעטענדיגער־סלאוזד
עט  *מ- אוגזער אין ארבײםער די האבען זיג דעם ז
 .*גטד חאבען און לאנד איבער׳ן אויםגעװאלט דוםטריע

ארנאניזירען. זיך ם*נגעז
ם1םיטגלידעחפ אינטערנעשאנאל די איז 1912 איז  ט

ס צװאנצינ און הונדערט פון ב*מט*נעז ^ ז י  סו
 #דייםמ װעז ״1«14 אין אין צאהלענדע,

n פון מרײנער n i r  n חאכצן 
םיר ה«<נעז ־,awwr נעע*נאי '.V.’
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 טויזענט םערציג םון סוסע * איבערגעי״אזען םרעזיפורי
דאלאר.

 זאלען פאסירוגגען װײטערע די איך. ענדיג דערמיט
 םיטגעסאכט. עס האבען װעלכע אינגערע, די מרײבען

עז עס ד.אב איך ב רי ^  *ז װיסען זאלעז אינגערע די כדי ג
 *רונטערגעפא־ ניטט היםעל פוז זײנעז ױניאנם םארםיגע

 שטארה געםוזם םען האט שריט יעדען פאר *ז :אר לען,
ץ, םע  געװען צײטען אםאלינע זײנען מגיאנס אז אוין ^ן

 זײן :עװאלט באםת האט אײנער װען פאםולער. ניט זײער
 דארםען װעט ער אז געװאוסט ער האט מאן, ױניאן *

 נע־ באס * האט װען זעלטען נױט. און הונגער לײדען
 די :אר ניט דזשאב. * םאן ױגיאן * געבען װאלט

 ניט האבען ארבײטע• ברידער די אױך ;אר באםעם,
ײ האבעז געװאלט  זאל ער ם*ן, ױגיאן * ?ןאפ אין זיך נ

 דאך סטרײקס. דורך פאר^אפען נים טראבעל סײן זײ
 ם?ריב זיך האבען װאס הונדערטע געםונעז זיך האבען
 אונזער ביז ױניאנט, אויםהאלטען איז בויעז צו געװעז

ערפאלג. םיט געװארען געקרוינט עגדליך איז שםרעבעז * יײ *
 מיך האט ״נערעכטינהײט״ דער םון רעד*?טאר דער
 מײז קורצעז אין אנשרײבען איהם זאל איך :עבעטען

ד ‘ערפײ ביאנראפיע,  :עם איז אט און װאונש, זײץ א'
פוילעז, לאסזשע, אין נעװארען איך ב׳יז געבארעז

 כאט^ס עלטערן, בױינע װארשא. פון װײט םײל צװאנציג א
 בעל־הבית׳יש געפיהרט־א אבעד האבען רייכע, הײז גים

 האב אין סוחר. תבואה א נעװען איז םאטער םיין הויז.
 װי ערציאונ:, אידישע פולשטענדײגע * גע?ראגען אויך

לאםזשע. וױ שטאט אזא אין געפאסט זיך האט עם
 *ווע?־ םץ־ פאטער םיין האט יאהר 13 ?נ*פע צו
דארםען דיענדיג ישיבה. סלאנימער דער אין לערנען געשי?ט

 :עװארען. געםעלען ניט םלאנים םיר איז צײט, שטי?על *
 די םון דיסציפלין שט*?ע די נענליכען ניט האב איך

 נאװארידאק, נאך אװע? איך בין דארטען םון משגיחים.
 נאך ^נגעסוטען ענדליך איך בין נאווארידאק פון און

אױם :עלערענט איך האב ישיבה מירעי דער איז מיר.
 און גע?ופען אהײם צורי? איך בין דאן צײט, יאהר *

בית־הםדרש. אין זיך פאר געלערגט
 היג־ די פא&ירט האט צײט דאמאלסדיגער דער אין
 האבען עס און צװײטען דעם *י'ז?סאנדער פון ריכטונג

ײו לאנד, איבער׳ן פאגראמען אנגעםאננעז זיר  איז א
 אין אונז בײ אױך *ז נעשםועסט האם מען און װארשא,

 פאגראם. * מאכען צו נוײם די זיך ?לײםןן שטאט
 און לערנעז דאס אויפגענעבען האבען ױנגװארנ, די םיר,
פאגראם. * פון שםאט די פארהיטען צו ארגאניזירט זיך

 אננעםאגנעז האבעז פוילעז איז תסלאגד םרן װען
 אין־ האב *םעריסע, נאך אויסװאנדערעז גרופעס גאנצע

ם*ר״׳ בין איך און װאנדערלוטט דעם גע?ראגעז אויך
 האםיטע * אונז האט בערליז אין בערלין. ביז ?ראכעז

 אויס־ אלץ אונז האם מעץ װי נאכדעם אוז איבערנענוטען
 טpיrגעp*װע םיך טען האט עקזאממנירט, און געםרעגט

 סיגא־ * איז ארבײםעז צו דײטשלאנד, םאגדענבורנ, גאד
 יאהר * אםנעארבײט איך האב ״־איםען םע?םארי. רעם
זײעגדיג אבער נעםאהרען. *הײם צורי? ד*ן און צײם

 סעהר שוין איך האב שטאט, ציװיליזירטע * איז צייט *
 אויסנעװאג־ האב איך בלײבעז. נע?ענט ניט פוילעז איז

*םערי?ע. נאר דערט
 צײט שטי?על * .1883 אין *הער איך ביז ;ע?וםען

 האב איך נרינע. אלע וױ געםלאנט ?יך דא איך האב
* דאלאר צזוײ םאר פע?טארי סיגאר * איז געארבײם

 געאר־ בארבער, * זײן צו געלערנט םיך האב איך װאך.
 נים *לץ עס האב איך נאר םע?םארי, םצה * איז בײט

 ?לאוסס, בײ ביגלער * נעװארעז איך ביז ענדליף נעגליכעז.
.1890 ביז םארבליבען איך ביז דערבײ און

ױניאנס און סטרײקס סיט כאק^גמש«םט מײן
 זײער געהאט ?לאו?םאכער די האבעז 1884 אין

זײ, םון איינער געװען אויך כין איר און
םםרײ?ם. אלע כםעט םיםנעםאבט איךי

p האט גאראנדעס i r געכמגנעדדפד *

 סע?רע־ ברענטש * געווען שוין א-ך ביז ױניאן, גרױסע
קאטיטע. פי:א:ס דער פין טעטבעך א און טעי

 סאםיםע א כײט איך בין 1890 פון לאק־אוט דעם איז
 גע־ פארװאונדעם בין און שעפער אפסטאפען גענאנגען

 באסעס. ס?עב פיט שיסערײ רעװאלװעד א אין װאיען
 * איז טאנאטעז פאר א אפגעלעגען נאבדעם בין איך

 די אויפגעבען געםוזט איך האב דאץ זײט האספיטאל.
אפערײטאר. *ז ;עװאדען בין ארן פרעסערײ
 פינאגס אלם געװאדען ערװעהלם איך בין 1892 אין

 האב אםט דעם ױניאז. הלאוקטאכער דער םין סעהרעטעד
 דעם :אך ,1895 אין .1893 ע:דע ביז אנגעהאלטען איך

 גע־ ערװעהלט איך בין סםרײ?, דזשענעראל פארלארענעם
 גע׳ווען ניט איז עס וױ אזוי ,;אי ארגאנייזער, א״־ס װארען

 אויפ־ אטט דער אין נעלט, יןיק ניט םיטגהידער, קײן :יט
:עװארען. ;ענעבען
דעארגאגיזירט, זיך האט ױניאז די װען ,1897 אין

 אײדזשענם. ביזנעס אלס געװארען ערװײרט װידער איך בין
 .1899 פון אנפאנג ביז אנגעהאלטען האב-איך אטט דיזען

 אינטערנעשאנאל. די געגריגדעם זיך .דזאט יאהר טוף צום
 םון דעלעגאט א זײן צו פארפעלט :יט איך האב דאן זײט
 נױ אין 1906 איז אײ:ע צװיי, אויפער קאנװענשאן קײז

 האב איך .1920 איז שיהאגא איז צוױיטע די און יאיק
דעם פים טוציעיהא:סט די אויסארבײטען :עהאי־פען

 סטרייק עחפמעז
חאב *וזי

 אױנםערצוגעםעז קאטערס די צװינגען זאר װאס פינהט
 * רופט באארד דזשאינט די jyiv פיטנלידער זײערע
 די *ז געפיהרט, זיך האט פריהער ש*אפ. א אין סטײיק
 גע־ ?*טערס די זײנען געסטרײקט, האבען כיאכער קלאוק

 פרובירט םיר האבען יאהר עטיאכע אױבײטעז. בליבעז
 *ז* ארײנשמעלען און האנסטיטוציע די אױסבעדעסען

 זײ דערלאזען. :יט עס פלענען קאטערס די נאר פו:?ט,
 פיצע און ענגליש גערעדט קאנװענשאנס די בײ האנעז

 םאר־ גיט ענגליש ?ײן האבען דעלענאטעז אונזערע פון
 םילע האבען שטיםען, צום קופען פלעגט עס אז שטאנען,

 םיר זײנען זײ. פיט כעשטיםט דעלענאטעז אידישע די פון
 , םלאר * ערװעהלען זאלען םיר פלאז, א אויף נעפאלען

 בין איך שטימט. כיעז װי נעבעז אבטונ: זאל ער לידעױ
 האב איך לידער. פלאר דער א^ס געװאדען אויסנעהליבען
 *כםונג זאלען זײ דעלעגאטעז אידישע איע אינםטרואירט

 אויח שטיםעז. אויך זײ זאלען אזוי שטים, איך װי :עבען
האגסםיםוציע. די דודכגעםיהרם פיד האבען װענ אזא

 1908 אין פילאדעלפיא איז האנװענשאז דעד אױן»
 איגטער־ דער פו; פרעזירענט געװאדעז נעװעהלם איד ביז

.1914 ביז אםט דעם אננעהאלמען האב און נעשאנאל
איבערגע־ םיר פון האט שלעזיננער ײען ׳1914 איז

 *ריבערגעשי?ט פיך עד האט פרעזידעגטשאפט, רי :וכיעז
 םענעדזשער אלס אפט דעם פארנעפען צו באסטאז :אך
 זײ םים בין איך באארד. דזשאינם באסטאנעי רער פון

.1916 ענדע ביז :עשטאנען
 האם רוביז משדז באריהםםער דער װעז ,1917 אין
 אינםערגעשאנאל, דער םוץ אײ:ס לאקאל אפרײסען :עװאלט

 זז*ם און םיר נאך געשיקט שלעזיננער פדעדדענט האט
 צו דזשאב דעם איבעדגענעבעז האםלער׳ז פיץ פיט םיך

 צײם מאנאמעז פאר א איז ־יאהאל. דעם דעארגאניזירען
פראצענם. הוגדעדט א דזשאב דעם געםאכט פיר האבעז

 םיך באארד דזשאינט יארקעד :ױ די האט 1920 איז
 ציים * אפיס. הארלעם דעם פענעדזשען צו אנגעשטעלט

 די מענעדזשען צו םדעגספערירט טיך ביעז האט שפעםער
ביז געשטאנען איך בין דארטען לאהאלס. דזשױרזי

. .1928 ענדע
 דער דאםאלסם דובינסקי, פרעזידענט װעז ,1930 אין

 זײ םון גרעפטער א *רױס׳פטר׳ן נעװאלט האט סעסדעטער,
 און טיר גאך נעשיהט ער האט לאהאלס, אוט־אװ־טאון

 מע־ די איבערצונעמען דזשאב דעם איבערנענעבען פיר
 דעם האב איך לאקאלען. װעסטשעסטער די פון נעדזשמענט

 נרעםמער. דעם םון געװארעז פטור אין אננענומען אסט
 ?אנױענש*! דער צו ביז אנגעהאלמען אפט דעם האב איך
 געהאם האב איך װען קאגװענשאן, דיזער זינט .1932 פון

 איך האב געווען, קראנה לאנג צײט א און עקסידענט דעם
בארמנונג דער אין טעטיג^ים םײן אויםגעבען געםוזט
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 אינ־ דער םון גזדמיכטע די דערצעה^עז ניט חעז םעז

 גענאסע םון נאםען דעם ־דערטאנמנדיג ניט סערנעמאנאל
 <ע־ די דערצעהלען ניט סעז םעז װי פונסס סאהאז, אב.

 איצ־ אין באוחגגונג ארבײטער אידי^ער דזנר p& עיכםע
אב. נאםעז דעם דערםאנענדיג גיט אטעריקא p* נעםייז

\

* נױ אין רעדנער אירישע סון מוחל די 'pi און 
או דערצו מ נוטע שוז נ די׳  נן- דצמאלט איז רעדנער אי

 אױםמח^ען געתענט די חאם םען שליינע. 8 זעחר װען
 סאתאז. אב. נעװען איז זײ םיז אייבער סיננער. די אויי

או איז ער ײעז דעםאלט נ ט מ  אנמרייזא״ אין לאנג מ
 זייו טים םצהינסייםען, זיינע םיט זיד חאם ער אבעד

מן נאםעז. א נעםאכט גיד דיידען און שריי
 איז jpdippi איז ip <ױ גלײך• האם האהאן אב.
םי״ אין dpi pi האלטצן אננעם»«?ז אםעריהא  אגן דו

 די סון איינעד געווען איז ip םאציאליזם. װענען אידיש
 nwm רערעם האלםען אננןסאננען חאבזנן d*ii ערשטצ,

 mpvn צו געזוכט האט ער און אידיש אויוי םאציאליזם
 אױזם זאל?ז זיי אז חבו־ים, זיעע םון *נדערע די אויױ

i פצענם ער נאנםאן. t  ip t 'i בם אויוי ארבײט®־ די» 
 אייז םאציאליזם ײאס ערסלערם זיי האם ip לשון. םאסע

 אין אמאניזיחו} צו זיר זײ i*o איז op זױכטינ <ױ און
 זעחר 8 רינדעם זיינע םיט געהאט האט ip און ױניאגס.
 tpiipj דעםאלמ זײנען רעחזס זיינע צועאלג. נרויסען

 ארויםרוסען פלעמז װצלכע שראסט, םים פייעד, סיט סול
 און *םוזיאזם 1#נרוים םאםעז אידיעע אםאילינע די כײ
 ליזם,8סאצי רעם סאו־ jpipii באגייםטזןרט סצעגעז זײ

סענאהיים. ילײדענרע די באסרײען ײעם װעאכער

• I# ״■ » ־י . . ו

נ ן8 ה 8 ק א
.1886 איז אויםגעזעחן חאם ער װי

 גע- איז װאס די, p& אײנער געװען איז ער מאחאן.
אמן העז םעז און וויגעי, איהר בײ י-ינען“ אויף אז ״ז

 איז זי ביז געםאזעילט און נעיאק^ זי
געשםעילט. םיס איהדע אויוי זיד האט און
 םים םאדנוכמז נימ זיך האם קאהאז «ב.

 אינטערגעמא־ די אמאניזירעז םוז ארבײם <זעבג״«ער דער
 בױער איחרע םון אײנער געװעז דאו איז ער ־אגער #סיל

 און אגיטאציע אוגערמידליכער זײן םיט .
 האם יוניאניזם טדײד אוז סאציאליזם פאר נדע
 די אז באיעה דעם געשאםעז אלנעםייז איז נאר

_  אר־ אידישע םון יוגיאגס אנדערע און גע^אגאל _
 געווען אמ עס נאר ווערען, געשאסען קענעז זאלעז נייסער

 די אױא רעדעס באגײסםז^רענדע זײגע אגיטאציע,
 םון םיטיעעז סטרייק און מאציאגם־פארזאםלוננעז“‘

 א ארגאניזירען געהאלםען האבעז זואס !אומםאכער
אדויס־ ^•עסער איז עס ווע^כער <»יז ױניאז

איגטערנזמזאנאל. די מפעז “
 ק^אוס די צװח»ען אגימאציאגס־ארבײט קאהאנ׳ס אב.

 עס װמז ,1884 יאהר pn אגנעםאנמן זץ־ חאם
y t םאראײז״, ארבײםעד *אידימער דער גונגרינדעט

 «אח»»רײסאז צו אויפנאגע רי נעממעלט זיר האט
אר- אידי^ע זײ צװישע _ _______________

W -------------- - ^  _

 אידי׳טער ד«ד װעלכען סאס־םיםיננ א נעדןנס
 סאר ?ערוסען תאט. יארס ניו סון סאראײן ארבײטער

 Iio חאל, נרױסעז אםאלימז דעם איז הלאוסס־ארבייםער
 »או בראדוױי, איסט 177 אין רוםם״ אנמםבלי .העריס

מז עם tu איז ד*ס ז״דיל#«קר. 600 א געײיז זיי iw 
סמ םאנאם איז o האט גראו .1885 אזנו n סאי עריסטען 
 מכעראל• אנפאננעז נעדארםט ייד יאר סוכממדיסעז םון

מן איגער׳ן םםרײתם אנ  אן סאר »1סאד»־ דער םיט לאגד ג
אדבייטם־םא;. נדינען1־׳»ט8

אן עם האט םאפער קלאוק די סאר  מתלמנמז אםילו י
 תא־ סלאיסם בײ ביזי נעעען איז dp fpii ײל11 םאדנז^

עז מז־ארסם זיי בעז  אײנענע זייסרע םימ 1ם*אי די ײיי
tpnp: n םעת־לעת. אין npr 20 ביו 18 סיז סים  UN 

 «*ר סאיסרען אםעריהע אין ארבײטער אדנאניזירםפ די
סאנ. א אעוז 8 ײי ני״טעאןחר

«יט«כ: סאכיר <לאוס יענעס בײ רעדנער הויסם דער
 «אם- יעגעם בײ האל דער האתאן. אב. pstpvi (piipi איז

 די או םאכער סלאיק םיט «סאקס אזוי tPiW< איז פיטיננ
 סצאגד דער צו *דסלאגסן נעסאגט זיך סוים וזאבען רעדנסו־
u איז גדםיגנ היםטאריאזעד יסנער סאדםע.  Diponp 
 ; npjptpiwi א נרעט*, (נױטא) מנדז׳שאםיז סח ײארען

 אדעם אין איניזוערזיסמט כא־ואראסייססי םיז סטידענט
 ־ אר־ ,אידיאסז סח םיטע־סאן81< א ־גסװעז ער איז דא ן1א

 קלאוק סון ױניאז א ארנאניזירעז 1* סאראײן״ בייטסר
םאכסר.
 <עהאלט«ן דאן האט תאהאן נסגאםע װאט רעדע די

־ זײגע םאבער. הלאוק די נאנייםטסרם אםארס האם # 
i אססלידט מטארש תאבען ארטםענטען ני׳שע t צוהערער. די

 יעמב נערעדט יד1א םיםיננ יענעם ניי האבען עם
איס1ל <לאם, ס. עעהן,

טאכמר.
גרעט׳ט, נייסא

 דער אלט
 נלידאר.
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נעלד. טוטע גרױםע א געװען אי« נייםער
 פאבער יןלאוס נײער יענער סון פירער די »י אזוי

 נענע־ 8 ארױםצורופען נלײו נעסליבען זיך האבען ױגיאן
 קוםענדען דעם אז אנאנםירט גלײך סען האט סטרייק, ראל

 1םאםענסאחאםלונ» יםע1גר םארקומען \ועל?ן רינםםאנ
 רי־ 135 אין האל, רול נאלדעז דעם פון לם8יי 6 לו8 איז׳

 דעי זועגען םאבען באקאנם dpivd מאו םטרים, וױננטאן
 נערופעז זײנען סאםםיטיננען יענע םםרייס. א סון סראגס

 גרויט ארוינ^ערושען האט דאם בייטאנ. אויוי נעייארען
ײ סרייד  ארויסכיין זואם, װאם, ײל11 טאכער, סלאומ די ג

 וועל־ שלאוקםאבער, נריגע יענע האבען p*״um א »ין
 זעהר צושטעגדע, שרעסליכע אונםער נעשסלאפט האבען מ

מז. I נענלי
 מאו האל, רול נאלדעז אין םאסםיטיננען יסנס גיי

op קלאוש טױזענט *<ױי איבער נעװען אנװעזענד זיינען 
 opnpn oppr, — נעהאלםען קאחאן נענאסע האט סאכ?ר־,

 נע• דאן איז םםע,יונג”באנ די האל. יעדעז אין רערע א
jpn ם ז?חר  זיך האבצן אנװעזענדע אלע בםעם און גתי

i אײננ?צאלם האבעז און מניאן חןר אין פארשריב?ן t 
שװאדצר^ און דאל?ר חאלג«

צייט. מאכעז צוױי בלויז נעדויערם חאט םםרייפ רער
 נעהאל־ פלזןנעז סיקעטען, כאכ׳ן םטרייה, סח טאנ יצדען

jpnpii tPD ,האט קאהאן נענאסע װעלכע םאסםיטיננען 
■ אדרעםירט.

upipnאוינוםם, םאגאט איז םםרײס, פון «ײט רער ־
 פאנריסאגמען די זײנען םיזאן. סון Jpבר רער jpupi איז
jik אין געסוםען שעסער םװעט די סון סאנםראסםאים לי 
 סרײד נײ? די אונטערנעשריכען תאב;ן און ױגיאן דאר

ארבײט. רער פאר צאלוננען נעהעכערטע סאר ליםמען
 יאהרען ערשםע יענע אין אז אסת, דעם זאנען ט׳םענ

 אויך עקזיסטירצן. ל»נג ניט ױניאנם אידישע «לס פלעגעז
’pip ג׳ר אחם יאהר א אין איז מגיאן םאכער ק1קלא 

 .אידי• דער זזאט ,1886 אסריל, אן און שזואך, .עאראן
npr די רעאו־נאניזירט נײ דאם פון פאראײן״ ארבייטער 

 האט ױניאז םאכער סלאוס חזארגאניזירט? די |1א יוניאן,
 פאדע־ די םים םטרייה נענעראל נײעם א 1ארויסכ?ריפ?

מן אז פותכדסיםטעם רעם ipoKnt08 תנ חי  נמיםע די א
piijtjp סװעט אלע ארײנגעםעז זאל?ן םאנופעשםשורערם 

 יע־ איז ליידער אינםייד־שעסער. די רנײם?ר־*ױ|8 שאס
נעװארען. געוואונען נים םסרייק נער

 נע־ אידישע פאראײנינםע די tpii ,1890 יאתד אין
 — יאר, ײ11צ pbkjp עסזיםטירם יז1ש האנען -וערסשאםנמז

 אידישע אלע סון הערסערשאפם צענטראלע pm זיך חאט
i ידער11 ארבײט דער אין 1אריינ:ע.ױארפע יאנט1יו ' t גרינ־ 

 איז דאם םרייד. נאנצען סון ױניאן סאכער ס1סלא א דעז
 נ?שיסנג האבען נעווערסשאםםע! די ווען דצםאלם, נעזועז
 אמאלינע די סון אײנעם אנצופיהחז] באראנחןם י1יאזע

 פאר* !8ד האם ױניאן די םםרײקס. קלאושםאכעד נרױסע
יזענד.1ט זיבען סון םעםבערשיפ א טאנט

 גע־ נעהאלטסן זײנען װעלכע סאסענפאחאםלוננען, די
prwn בײ i p i r םאכע־ קלאות און אסערייםארס ניתר 
 איז מערםטען אם סארהוםעז סלעגעז ,1 םער1נ יוניאן
 נענאסע נעווען זייכען רעתער חויסט וײ 1װא מניאן, שופער

 באראנדעם, «1יאזע און יאנאס אלעססאנדער סאהאן, אנ.'
א א פעדעריישאן. לייבאר םענםראל דער םון רעדנער ח

 שוי; האבעז םאכער קלאוס די בײ מאםםיטיננעז יענ?
 סון םאכער תלאוס די כאראהםער. אנדןר אן נעטראנען

 IPipii :?װאוסט םעהר אביםעל שוין האבצן׳ «ױיט י«מר
 ציים יאהר 7־nob 8 נעהאט עויז הצנעז זײ י ימניאז. 8

 סון כ?לערענם אכיסעל
ימיאן. שגמנדעס

 פאלנסנדע: דאם סאסידט דאטאלס אבןר האם <ס '־י
jnoiip איז יאגד?ס8ב יאזאזנ j op 'rpj סאראיי־ די סון

ר טאכער שלאוס ןר0י?  י
npn |io םt8יאליםםיp rר 

מן ױניאן דעי פון «יוור?ר  די
ארת־ בסראנדעט איז סנארהיםטען, 0:

 דטן סלסגם np ן1אייגסלום'א זייסר
פאסיז ־.'arjiin אנארגיםסישס

א האמא צו נויםװסנדיגהײט חןר

 ■ דאםאלס אנאר ו
opt נ נצשימט איז 

i נעזוערסשאסמען ן t 
np»pt» * isitpj ו 

די״־סיחרן יײײ׳ןאויז

iro ם׳זאל אז נעסארערם אבער האבען םאכער סלאוס n 
ן PP0PD81 מ. ססהסן, אכ. »י רעדנער, םאציאליםטישע « • 

 אױר 1דא האט באראנדצט יא«עו> יאנאם. אלעקםאנדער
 םםרייס י?:עם אי) םיטסרבײטער זײן אלס איינגעלאדען

 אכאר־ א| נסרסײד, ה. טאםסם סראפעסאר נעװיםען א
____״ כיסט.

,1890 «ז שריליכצ אין םטרײק, םאכער סלאוס יענער
 םעכטינ• געווארען איז ױניאן די נעווארע;. ;ע־ואונען איז

 אײנמ־ האב?ן םאנוםעסטשורערם הלאוש ר״כע די אבער
 סאד־ נססאו א זײן dpii װניאן סאכעד הלאוק ריזע אז זעהן
 סםאםיאײ־ באםסם א אין ארנאניזירט זיך זײ האבעז זײ.

־ יאחר ד?מלבסז סון סאי םאנסט איז האבן און שאן  מ
 טױ־ זיבען םאכער. קלאוק אלע אויף לאהאוט 8 םאכט
 אין אתיםנעװארס?! דאן זײ האב?} םאכער קלאוק זענד
נאם.

םטריי• די װאב?|• צ־ועלף נעדויעדט האט קאמף יענער
 הסב?} באםעם די אבער חוננעױ <^טצ! האבען סערם

ױניאז. די אנערסענ?ן געװאלט ניט
 *18P א jpoipproD איז ,1890 ױלי, םען12 דעם

 ױניאן םאכער קלאוס דעד סון פארשמעהער םון פערענץ
 lie םעטעלםענם א װעגען פאברישאנםען סלאושם די םיט

ר ד?ר סח ״םעטל?ר״ און פארשטעהער דער לאושאוט.  י
 נע־ האם ?לכער11 גארםײד, סראס?םאר jpiipj איז ניאן

 ײסל־ באלעבאסינ^ די סים £רידז[נם־?אנםרא?ט א שלאםען
i איינגעמילינט האבען כע t {?1א װניאן די אנערשענ{ 

i האבען t זאלצז פים10םס אנדערע אלע אז נעשטיםט 
 ®־ייזסז די זpרpעבf> |p>pn אבער },pnpii ארביטרירט

 גיט D־npi קײן איז סםריית־ברעכןןר די jpp’rppiui און
ס*נטראסט• יענעם אין נעװען

 rupp״noo p;p’ jio סאסםיטינג גמיםען א בײ
 םט., P84 איםם 31 האל, עמערעט איז סאכער, קלאו?

V דאן איז מאם זזאל נרעםטע די n  •pik {Pm איסט 
ד ז־ריי א ארײכנענוםעז האט װאם סייד, מנ צי  םענשען, ג

דעדנסי. oo»m דער נעװען »ידער ?אהאז אב. נענאםע איז
 1פאר:על?זע שאהאן נענאםע האט טיםיננ יענעם בײ

 אונטער־ האט נארםייד װאם עננליש, 1אי ?אצםראשם דעם
 איהם תאם |1א םאברישאנםען הלאוש יךי םים נעשריבצן

 jnipp«noo םאםע גדויט? די אידיש. אויף איבערזעצט
, סארראטסן. זיי האט נארסײר אז איימעתהן האבען

 איז op <תז אח םוםעל גרויסער א געווארעז איז עם
 באשלא־ אײנשםיפינ כםעט איז איינצושטילען זײ נעלוננען

 ר8באלעב די ביז םםדיי? דעם סארצוזעצען נעװארען סען
 ?לאמ־ די סח םאדצתננס} לע8 :אכנעבעז װעלען טים

 סאר־ דאן זײנסן זואם סצענעט רראמאםישע די םאכער.
סאתעםען. ניט ?ײנםאל איך ,ױעל נע?וםען

ט811 דאס גענוםען מידער דאן האם ?א־אן גענםע  י
מייטקר טעז זאל װאם עולם, גרויםען ב״ם נעפרענט און

?U P
 סיר ניז םטריישען :אױםנעשריעז האבען םאםע} די
קוםט. אונז װאם :עװינן} װעלען

 UWii דערצעהלע} צו נים*נויטינ םיר פאר איז עם
 סאר ?אהאן אב. נענאםע םון טעטי;קיים וױיטערדינער דער
 איננמרנעשאנעל. npn סאר און ױניאן םאכער ?לאו? דער
י }pd אס11 געשיכםז^ אלמע םעהר ניט שויז איז דאם ו ו  מ

D'tvnop m סון געשיכםע וױיטערדינע די דערםאנען. fspi 
 «אני m סאר }1א אינםערנעשאנסל דע'ר פאר טעםינ?ײם

 אויוי פארשריגע} איז באוועגונ: ארנײםער אידישער צער
ד }10 םיםנליד®־ די ,סארװערםס״. tic בלעםער די  ח

ת נעותז ניט איז dp אז וױיםען, אינטערנעשאנעל  מיכ־ אי
 אינםערגע׳שאגעל, דער פו} לעבען דעם איז םאםענם טינער

M עלכ?ן11 אין לייחגן, איז צי סרײדען אי} צי  PD8JW 
ד דים«|81< }1א נאהענםעז א נענוםען נים האםי סאהסן * 

 ,ססרווערטט״ סון ד8?ם8רעד דער לם8 בלויז נים און טײל,
■?רזענליך. אויך נאר

ם״ז jj^nptnpn i נים רא איז ppv.t אבער. t א^ן 
 איגטע־נעשא־ דער פאר נעםאן האט ?אהאן נעגאםע װאס
p דערצעזזלעז נעצואלם בלױז דא חאנ איר »ל. r'ip ip n 
 וןן’ |1א אינםערנעשאנ?ל די שאפען ה?לםען אין חלס
בױ?ר. איהרא ן1ס איינ®־ tpiipi איו ער
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 די געוועז איז אינטערנעשאנעיצ דער םון *גטאגג דעד ״
PU0 P פון אנפאנג דעם םען דערםאנט און ױניאן, סאכער 

 אטעם דעםזעלביגעז אין םען םוז ױניאן א<אוקםאכער דעד
 א איז עס באראגדעס. יאזעף םון נאטזגן דעם *ד*ראגען ־י

; ..dkikthmM נריגדוגכ דער םים צוזאסענגעוואקסען איז 
* ^ f it ־ ד*ויpw^p טײל גרויםעז א םיט און ױניאן םאכער 

ח טאסע באראנדעט יאזע^ האט אגב גצשיככת. איזור *

ף ס ו ס י ע ד נ א ר א < כ

v די געעפעגט j¥*rcpiu*p vtivnv איגטעדנעשאנעל דער םון 
 עפעגונגס־ ריהרענדע און םייערליבע א געחאלםעז חאם *ח

ס ח ע ר

ר דער אין זיד באװײזט באראנדעס יאזעוי גאטעז מ

 איז־געװען עס געפירט. אנדערש גאנץ צײט יעגער איז
 ט^ײד וױ אגיטאציע םאציאליםטישע רעוואלוציאגערע םעוזר
 דעי• װעגעז גערעדט זיך האט עס פראפאגאגדע. ױגיאן

 א שאשען װעגעז און סלאס ארבײטער םון באםרײאונג
 באלע״ אהן עקםפלואטאציע, אהן װעלט, שעהגע גײע,

 דע״ איז אניטאציע די און שקלאפערײ. ן1א* און באםים
 םייער גאגצען דעם סיט און הײס םריש, געזוען נאך סאלם

 גלוײ ױגענדליכען שון און באגײסטערונ: ױגעגדליכער םון
 געװאדען דעריבער איז באראנדעס אידעאלען. און בעז

 םאכער, קלאוס די פון פיהדער א בלויז :יט גיך גאגץ
 איהם איז עם איז םיהרער פארגעטערטער א אויך נאר

 פוז ױגיאן א אויםצובויען צײט קורצער א איז געלונגען
םאבער. קלאוק טויזענד 8 אדום

 יענעם אין םאי ערשטען דעם פון פאראד דעם אע
 טויזענד 7 איבעד נענוםעז אנטײל האבעז ),1890( יאהר

 די איז עס זואס דעם, אויף קוקעגדיג ניט םאכער, קלאוק
רעגעץ. :וס א געװעז פאראד םון צײט :אנצע

 סיהרער ערשטער דער געװען אויך איז באדאנדעס
 טעטעקײם זײז צוליב איז װאס מאבער, קלאגק די םון
 געװארעז :יאר׳משפט ױניאן מאכער קלאוק דער אין
 געװארען ארעסטירט איז עד ;עפענגניש. ,אין זיצע; צו

ךז צוליג♦  וחד געװעז איז אײנע איהם. viiv: ?*אגען ע
 דער פון קאםיטע סטרײק א װאס איבערפאל, ,״א[ גען ,

 שאפ סקעב א ־אויף געםאכם האט ױניאן מאכעי ק^אוק
 איז איהם געגען קלא<ע צוױיטע די ארץ דזשאטייקא, איז

 א געצװאונגען סטרײק א דורך האט ^ער אז *עװעז,
 דא־ הונדערט :עבען צו איהם םאנופעקטשורער סלאוק

לער.
 די װענעז ראזענבערג א. פון ערינערונגען די אין

 אז דערצעהלט, װערט ױניאנם זײעדע און םאכער קלאוה
 פאפסין ׳פירמע קלאוק א בײ סטרייק א געװען איז עס
 ;עװארען :עענדיגט איז סטרײק דער זוען און םארקס, און

 זאל זי אז פידמע, דער מיט געאײניגט זיך ױניאז די האט
 וױײ די פאר פארגיטיגונכ אלס דאלער הונדערט צאלען

 םאר־ סטרײק דורכ׳ן האבען סטרײקער די זואס דזשעכ^
 • טעןעק א אויםשטעלעז געװאלט האט פירמע די לוירען.

 דער זײענדיג באיאגדילס, :אר :אפד׳ג:, ױ:יא:ס דער אויף
 םירםע, דעד געזאגט האם ױניאן, דער פיז םעגעדזשעי

 נא־ זײז אויח װערען אױסנעשטעלט זאל טשעק דער אז
 איז איהם אז דערבײ, באםע־קט ראזענבערג א. םען.
ער צי געטאן. עס האט באראנדעס װארום קלאר ניט

םעגעדזשער אלס האט עד װאס דערפאד, :עטאז עס ?זאט יאהר איז ^ייז ױניאז םאכער קלאױז דעי ̂יז ג^יכטע
 דעםאלם זיר האט מאכער קלאות םון ?אםיםע א
מגדאם  געװערקשאפטען,״ אידישע ״פאראייניגכמ די צו מו

מ > מ  אז געזוארען, געגרינדעם מריזזעד יאהר א םיט ו
םאכער, הלאוס םון ױניאן א אדגאגיזירעז חי<מעז זא^ען די ,
מ / מס, א  געזואדען געסאכט פרידןער זײנען וואס •ר^

איגק די ארנאניזיראן צו  אײנ־ ניט זיך חאבען םאכער ̂ס
. ן מ מ הא״ געווערקשאסםעז אידישע מאראיעיממ די מ

 גע־ ײד5ג חאבעז און געלאזעז,בעטען ני« איל זיד ^
o^?wn בער־ םון באשטאגען איז וועלכע ?אסיםע, א 

באראגדעס. יאזעף און ודינשםייז גאדד
םון סעקרעטאר דער געווען דעמא^ט איז ידיגשםײז : , י

געװען דעמאלם איז באראנדעס און קשאפמעז?אמעד די
m ■ווn iאון (ניאעגםס). הױזקעס קיגדערשע בײ ימורס 

 די צװישעז טעטעסײט באדאנדעסעס אז זיך דעדםיס־אאמם
 א געזועז םײל גרעםטעז צום איז זועצכע ;

r m • י מ ס ע ר ו ם ו ^
 םיט חודנער נוםער א געייעז איז באדאנדעס יאמזי

H די םאר רעדעס אניטאציאגס חײסא זיינע *י־§ר
ר מ א א איז ״ אתאגיזירען זיך זא^נז די m ׳ס

fm כוחות־ פאראיעיגםע םיס n o wא םאר ן 
װירקוננ. «וא<דינע א געחאס ה*בעז

ר זיך חאט ײגיוונם איז זיד ^מאגיזידצן «י
/

^ ^

 אצע אויף אויפצושרײבען כבוד רעם האבעז :עװאלט
 האט ױניאן די זואס דעדפאר, אדער נאמען, זײן טשעקס

 אק אקאוגט טשעק אײגענעם קײן :עהאט :יט דעםאלט
 טשעק ־דעם געװען שווער דעריבעד װאי:ט עס און באנק,

 םיס פירכמ די זיר האט אבער, שפעטעד, אויסצובײטען.
 אוים־ פאר באראנדעס׳ן פארקלאנט האם און כאנוצט דעם

 באשטאנעז איז װעלבע דזשורי, א און געלד סרעסען
 געפונען איהם האבעז ביזנעסלײט, פוז טײל גרעםטען צום

 א צו םאר׳משפט אים האט ריבטער דער און שולדיג
געפענגינס. חדשים 9 מיט יאהר

 נאכדעם ^כטזיניגקײט, די באגאנגען דערבײ איז ער
 י איז איז געריכט העכערען א צו האט.אפעלירט ער װי

 אין אוועק ער איז בעיל, אויף געװארען ארויםגעלאזען
 געקױ און איבערנעלעגט זיך האט ער װען און קענעדע

 צוריסנע־ איז בעיל די אז געפונען ער האט צוריק םען
 נעװא״ ארעסטירט גלײך איז ער און נעװארען צוינעז

 נאכ• נאר מוםס. די אין געװארען אוועקגעזעצט און רעז
 בא• ער איז צײט, קורצע א אפגעזעסען איז ער וױ דעם,

 סאםיטע א וועםעז צו גאװערנאר, פון געװארעז גנאדיגט
 •עםײ א איבערגעגעבען איהם האט און געגאנגען איז
 וחנליי אונםערשריפטע!; םיליאז האלבען א ארום כדם ציע
. ר J90 אײגעע אין געווארעז געזאםע^ם זיינעץ מ

/

 קלאוק דער םיט םארבונדען געבליבען איז עס באראנז
 אין האם ער .1894 םון םוף צום כיז ױניאן םאכער

 האבען װאס געננער, סך א :עהאט צײט יעצטער דער
 אז געפיהלט, האט ער און באקעספט, שארף זעהר איהם

 םרײנד א געבליבען אבער איז ער אזועסנעהז. דארף ער
 שוין איז ער װען נאכדעם, אםילו סאכער קלאוק די פון
 איז און באװעגוגג ארבײטער דער פון אדועס גאנצען אין

טוער. כלל אידישער א געװארען
*

* *
 הארץ װארים א םיט מענש א געװען איז באראנדעס

 איהם אבער טובה, בעל א םע:ש א רופט םען װאס און
 שטאנדהאפטיג־ און כאראסםער־פעסטקײם געפעהלס האט
 א םארשאפט איהם האט דאס און םײנוגנען איז סײט

 אר* דער איז םיהרער א געװארען איז ער װעז צרות, סך
 שאר־ א א:גע:א:נעז דעטאלט איז עס באװענו:;. בײטער

 איז אגארכיסטען און סאציאליסטען די צװישען קאםו* ^ער
 װעל־ צו באשםימען צו שװער געװען איז באראנרעסעז שאר
 די צו נעקוםען איז ער װען באלאנגם. ער לאגער כען

 ע• אבער סאציאליסט, א :עװען ער איז סאכער קלאוק
 איז אנארכיסטעז די צו :אהענט נעוואדען שפעטער איז
 סא־ די צו נעקומען צוריס וױדער ער איז שפעטער גאך

 דער־ װערעז אנטשולדיגט טײלוױיז קעז דאס ציאליסטען.
איז ױגג. :א:ץ נערוען דעטאלט נאך איז ער װאם ׳םיט

ס איז ער אלט. יאהר 23 אדער 22 גאנצען ח בוי  מ
אק געקוםען עד איז אםעריקע אין און 1867 איז ;עווארען

ד א 1 י 8 8 8. ,
אגאר״ םים און סאציאליזם םימ באקאגטשאםט זײז

 אח אםעריהע. אין ערשט באהוהען באראגדעס האט כיזם
 אידי־ סים םעהר פארנוםען זיך ער האם הײם אלטער דער
 פריער נעװעז אמעכדין אין ער איז דערצו ליםודים. שע
 אין ער האם ערסאהרונג און םענש ;עפיהלס א אלץ װי

 ארויסנע• גאר האם איהם וױיני:. געהאט צײט יענער
 רעדנער זײז און זאך דער צו איבערנעבענהײם זיין טיאגען

 גװא<* א. געהאס דעםאלט האט ער װעלכען פיט טאלאנט
ך האם עד צוהערער. זײנע אויף װירקונג דיגע  גזד א̂ו
 אפם איז ;זאלטוגג זײן חסרוגות. אנדערע םאנכע האט

 נזד האם ער און טעאטראליש. רופם םעז װאס נעװען
 איז ער כבוד. האבעז צו ליב שװאכקײט די דערצו האט
ר געווען האלטוננ און ערציאוננ :אנצער זײן לויט ה  מ

 זײן צו װי םועריי, כלל אידישער אלנעםײנער צו צונעפאסט
 אלע איהם האס עס אבער ארבײמער. פון פיהרער א

 5? אפילו. איז באזועגוג^ ארבײםער דער צו :עצוינען םאא
 אין פיהרער א :עװארען שוין איז ער װען צײט דער אץ

 פרא־ אלגענדינער אן און באװעגוגג ציוניסטישער דער
 בענ• איהם זין פלענט םוער קהל׳שער אידישער םינענםער

באװעגונג. ארבײכתר דער נאך קען

פ־עדדענמ■ ערשטער דער גראםמאן, הערמאז
■A י אינטעדנעשאנאל דער פון I

פאליאקאח. םאל פון
אנפאנ: איז צוריס. יאהר 37 םיט נעװעז איז דאס

 לאנדאז, םון הומען םייז נאך צײט קודצע א .1897 פון
אמע-יקע. גאך ענגלאנד,
 ראט־ בײ :עווען איז הלאוהס בײ דזשאב ערשטער םײן

 דיםט־ סלאוק דער דאן סטדיט, בא;ד 2 בראדערס, שײלד
יארק. נױ אין ריקט

 װאס גראסםאג׳עז, םיט באהאנטשאפט ערשטע כיײן װען
לעבען. זײז פון טא; לעצטען דעם ביז אנגעהאלטען ר,אט

 פיז גרינדונג דער פאר יארעז, םריעריגע די איז :אך
 ארבײ• צו אויסנעקומעז טיר איז אינטעחנעשאנעל, דער
 f; ברױ םים ײגיאן דער אין געביטען פארשיד^ע אויף טען
מ אין נעוחנן סיר זײגען צוזאםען גראםמאן. דער  ח

 צוואיי סיר האבען אויך האםיםעט, עקזעקוטײו דזשאינט
^ פארשידענע די אין ױניאן דער געדזאלפען םען טריי  ם

דאן'אגנעפירט. האם זי װאם
י ליבליכער א בעדועז איז נראסםאז ^א מע̂נ  נזך אי

 םריי געומז ער איז אלץ װי םער אבער פרײגד. םרײער
תן איז ער כאטש ױניאץ. דער צו איבערגעבען און  מו

 םא־ זײן סױנז איהם איז דאך באלעםלאכע נוםער א זײער
 צוליב וױיל הונגערען, צו אויסנעסוםען אפט זײער םיליע

 <?־ זע^מאן זײער עד האם יוניאן דער אין םעטיגהײט זײן
דזשאב. א באקומעז ?א:ט

 אר• צו באזוענוגנ די אננעפאגגען זיך האט עס װען
 איבער׳ן סאכער קלאוה אלע פון פארבאגד א גאניוירעז

 וחנלפ^ <ייצ א נעעפענם גראסםאג׳ען םאר זיך האט לא:ד,
̂  וױו ער ביזי.• :עװארען ער איז אלעמען, אוגז םון פער

 דצד ;םיז ברעגטשעס פארשידענע די צו ארוםנעלאםעז
 גויטוחננ- די דים^וטירט און אגיטירט גערעדם, ױניאן,

 םא־ קלאוק אלע פון פארבאנד א ארגאנידרען צו דיגהײם
 צי וועלמען אײגגעלײגמ פשוט האט ער לאנד. אין בער

 גראסםאן־ ברודער איז אזוי אידײע. די פאדװירסליכעץ
 הא• \ואם איגיציאטארם, הויפט די פון אײנער געװארע׳ן

! אעטער• דער םון ארגאנידרוגנ די געמאכט םענליך בען  ׳
& י ** • נעשאנעל.
אא־ די םים צוזאםען עהזעקוטעוע דזשאיגט די װען

 אײגצובארײ באשלאםעז ענדליך האבען ביענטשעס, פאלע
 םאכעד סלאוס די אויר אײגלאדעז און פאגווענשאז א פען

 אין זיד באםײליגעז צו צענטערס אגדערע פוז ױגיאנם
 איז איטערנעשאנעל, אײז םוז האגװעשאז גריגדונגם דער

 ער חןצעגאממ. די שון אײנער נעװעז גראסםאן ברודער
 אאןד orr םון ס^נזוענשאז דער צו עװארעז געשיקט איז

י פין א געזתז איו זועלכעד בחננסש, רײטארם י ד

א שכן םײן םירגיטאדבײט, דער בײ טאג, אײז
 אויער: אוים׳ן שטיל מיר זאנט און ארבעל בײם ציה

דעלעגאט װאקינג דער זיך, באהאלט און ש;על ^לויםט
״ דא״. איז

 אויסצוגעפינען געהאם צײט :אך חאב איך אײדער
 טײן בײ דערזעהן איך האב זיך, האגדעלט עם װאס װענען
 זאגט ער און געקלײדט, :עט םאן, שײךגעבויטען א םאשין

ביכעל״ אײער םיר צײגט ״מ^סטער, םיר: צו
 צױ איך װער געשמהעגיש פלוצלונגדיגער דער שון
י װארט דאס םדעםדער, א איך ביז אלײן טוםעלט.  »נ

 דערזועקט עס און םארשטעהן, צו אן גיט איך הױב כעל״
 אפ־ םיר דא װילען חברה אז פארדאכט, א םיר אין זיך
ניט לא:ג אבער םיך לאזט סאן דער ש«יצעל. א םאן

 שטריינג־ םיט און פראגע זײץ װידערהאלט און טראכטען
 ציי־ זאפארט איהם זאל איר פיר םון ער םאדעדט סײט

אז קלאר, באלד אבער םיר װערט עס ביכעל. דעם גען
דעי םון אנענט ביזנעס א םלט טאן צו יא האב איך

 װי קארד, ױניאן א םיר םארלאנג^פון ער און ױגיאן
 איהם האב איך ענגלאגד. אין גערושעז מס האבען םיר

 טרענספער םיין און רעקאםענדאציעס םײנע געצײגט גלײך
 פון ױניאן, םאכער מאנטעא אאנדאנער דער םון פארד

םעםבער. א געװען ביז איך װעאכעד
 איך בין ארויםגעזויזען, שפעטער זיך האט עס זוי

 קלאוה אםעריפאנער אן אין פוםען צו ערשטער דער געװען
 דעם לא:ד. אנדער אן פון טרענספער ײגיאז א םיט שאפ

 אנעגט ביזנעס זעלבעער דער םיך האט אװעגד זעלבען
 דער פיז מיטינג צום געגוםעז םיך שאפ, בײם אפגעווארט

 געהיײ דאן האט (אזױ האמיטע עסזעקוטױו דזשאינט
 םיך האט ער ױגיאן), דער םון באדי סענטראל די סעז
 ארויס־ םיר צו האט אין פאמעשטעלט אלענתן מאר

גע־ איז דאס םריעדשאםם. ברידערליכע אסת׳א גאציימו
• I* '־*; :י
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IP* . .
 אימאגצעז זי^נען םאגכע *»געדי«נן, זיך האבען קאאען

n 1907 מאנוחמשאן דער ביי איז אונטערגענאננעז r, נאפי 
צווײ םאר אפיס דעט אנגעחאאטעז האט גדאסמאן וױ דעם איז ,1900 דזשוז, חודש אין םאגטאג ערשטעז• דנם

םאא דאם און דורכמפאלען. אםאל וױדער עד איז יאר, ױסף פון געװארען דערעפענט סאנווענשאן נס
אסע־• דער וױ גוד״, ,פאר איז ס1ז אז פארשםאנעז, ער האט האט אידיי^ דער פח באגייסטזגרט אלײן

אװעק גים ײניאן דער ®ון אבער איז ער זאגם. ריסאנער וועל־ דעלענאםעז, די באנריםם רזנדע הארצעער א
חאם סטדייס םאכער קלאוק גרױסען פון צייט רער איז און מיט עולם דעם פון הערצעד די *גנעצוגדען ססש

צנםוזיאזים. אח
 אויםגע־ אי? האגוועגשאן דער םיז נמורזיצצר ?ו»לט

W טעם: פאלגענדעז דעם צוליב .גראסםאן, מתאחגז 
 פעדער*ישאן אםעריקען די און באװענונג ײטער

די באגריסעז צו נעװארעז אײנגעלאדען זיינצז

 אױך שיעטער איז ער און, ארבייט םיייל זייז געטאז ער
 דיסםריסט די םון אײגער געזוען צײט לענגערער א םאר

 תאאוס ד*ר פון באארד דזשאיגט דער םון םענעדזשערט
״ ~ ױגיאז. םאכער

מז זיין םון יאזזרען לעצטע די איז גראםםאן איז לע
צו געפאלען ניט סײנעם איז ער׳ אבער הראנס, נעװעז באדארםט םען האמ נעסט די םארצושטעלען ן.

wtiS* *tt ־־/ ויא^י . .............. _ e _ ....... * .  דער און ענגליש, רײדען הענען זאצ װאס אײגעם
 םאדזיצעד. דער זיין זאל גראםםאז אז געפאלען איז
 אז געפירט האבעז פארדינםטען םריערעע ויינצ און

דער אלס וחורען דערזױילם נאכהער זאל גראסםאן

געהאלפען. איהם חאט אינטערנעשאנעל די לאםם.
***

פרעזידענט ערשטעז װעגען שױן שרייב איך ווען איז
n דים^ אינטערנעשאגעצ דער םון פרעזידעגט iu דער־ עיעס אײד שייז איד װעל אינטערנעשאגאל דער םון

 םון סעקרעטער דזשענעראא ערשכמז דעם װעגען צןהלעז
וחנלי־ בראוי, ב. ברודער איז דאם אינטערנעשאנאא. דער
 חנאת א האט און איצט יאהר 74 ארום איצם איז כער

 געהאלםעז האם ער װאס אינטערנעשאנאצ, זײז װי קױ+ע:דיג
שטארק. אזוי און גרויס אזוי אױסגעװאקסען איז נרינחנן,
 א אין 1860 אין געװארעז געבאדעז איז בראף ב.

j גע־ ער איז אםעריהא אין ־ גאיציציע. איז שטעדטעל סאײז געקופתן שויז זײנען סאטוענשאן יענער בײ 
 צר אויםגעאערעגט דא זיך האט און 1885 יאהר אח קוםעז •V אגנעשלאסענע גײע צאיל גרױסער א סיז מער

ק זױכטיגםטע די &ח או  םון איעער געורוז אמ ^אזסס-״יןןר בײ פרעסער א זײן דיזע ילאנד. םון םענםערס ^
פראבע יעדער איז גענומעז אגםיי* שםענדיג האט װאס רי זײער םון געײאיעז אױפגעםאז איז ארבייט יזאציאנס

 «1אוי םענש גציס^יכסטער •דער געמען איז ונראסםאן ױניאן \ואירסערס
 תאגװעגשאן, םערםע די דערלעבט האט ער זוען %תלט

9X זעהן, צו סלעוצאנד איז געװארען אפגעדזאלמען איז 
1  װיגדעצאך די םון ארױס שוין איז יגכמתעשאנעצ 1

איז גרויס װערעז פון װעג דעם אויןי שױן 1אי וי

איז םעדסגמז ארנאגײזערס. באצאצטע  זיך האם ער און ױניאן פצ#וקםאכער א ארנאניזירען fi« די םײצס;
 טע־ באזונדערם םםרײקם. םך א איז באםייציגט דעריבער דעם און פרעזידעגם דעם םון געױארען געטאן ־

 קצאוסמאכער היםטארישען דעם אין געװען ער איז טיג .סעתרעטער), דער געווען דאן איז זײיםש <דזשאן ד
די םוז איינער אױך געװען איז $ר .1892 פון םטרייק ״**•‘-׳ ׳ - ‘

ארגא־ צו איניציאטמוע די נעגוםען זיך אויף האבען װאס
קא:־ ערשטער איהר אויח אוז איגטערנעשאנאצ די :יזירעז נראם־ פאר צאצ. אין טויזקנד צעז גענויע יכט

 בקאמםע; ױניאן צאקאצע םון היצן• דער םיט אויך
דאםאצס האם אינםערנעשאגעצ דער פון ;ערשיפ

 pn טריאוםןי־קאנווענשאן. א מװחנז דאס איז
איגםעדנעשא״ דער דורך אויםםואזננעז גדויםע םון ו

ר קאכמײן איננמגסיוועז מ  צאנד. גאנצען דעם אי
p ir צײט די אז נעםראבם, עדנסט נאגץ אפייו 

םוז פרעזידענם באצאאטעז א האבעז צו מנפוםעז

סעקדעטער-טרעזשורער. געװאחמ געװעהצם ער איז ווענשאן
אמ• די <ױיצ אםכ^ באצאצטער תײז ניט געזוען איז עס

סעק״ א גזןהאט בצױז m 1יענע אין האט טערנעשאגאצ ojn נייז פצעגער זרערען. םאדזוירקציכט בי*ם מ
צו נאר םרעזשודי. קייז נים אבער רעטער־םחגזשורער םאר נעווארעז אזיםמארבײם זיעען באאדד

 ןדn םון באסוםעז ער האט קאנווענשאן צװײטער דער
אױסגע־ האט דאס דאצאר. 25 םתנה א אינטערנעשאנאיל

 דעריבעד ער האם געצד, צופיצ אוינעז זײנע איז קוקט
̂אר דאצאר 10 דערםון'אפכענעבען פאלסם־נצײכ־ דאס זאגם וױ אבער עשאגעצ, ארגאניזאציאנם־ דעם ם

סאנ־ יענער םון אבער אינטערנעשאגאצ. פון-דזגר פאנד :ראםמאן צאכט״. גאט און מראבם פמגש דער
בא• באצאחצטער א געװארען שויז בראוי ב. איז װעגשאז ברודער איז דורכגעפאצעז סאגװעגשא^ יעגער בײ

עד אז באשצאסען, *עגזציר האט סאװענשאז די אטםער. פרעזידענט אצם געווארען ערוױיצם דאז איו .
דערםאר און אםט• פאר׳ן צייט :אנצע זײן אפנעבעז זאל דער געײעז דורבפאצ חןד איז גראסםאלען

איז װאך. א דאצאר 20 קריגעז פאר צעבען. זײן איז שרעקציכסטער״מצאפ איז ײ זייץ אין נעבליבעז ע
ווען ,1904 איז פאםטאז איץ קאגװענשאן דער ביז אםט צייט די זיך. צו פיגמז געתענמ ניט ער האם ג

 צר «צאץ. זײז אויןי געװאראז געוועחצט איז אנדערער אז
 אבצר ארבײמען, שאפ אח צורסיגצקערט דעסאצם זיך האט

געווכט האט ער פאיב^בען. צאננ נים דאו־שעז איז ער

 םיצע םארנעסען מאכם אח גאנג איהר זיך געוזט
jri דאס האם אזוי און צעכען דעם אין געשעהעגישעז 

זיך עד האט ביםצצנוױיז ׳ גראסםאנע״ן. םים ““
i ' - i a l  _ jMl . . .  _  i ___ ׳ * - ... V f _ ® באשעפסמתנ. אנדער אן פרע־ א אז נעדאנפ, זתם צו *וגעײאײגעז ז

געקוםען װידער ער י •׳׳איז צוריה צצהז יאד«ר א םיטדזרכםא״ אסאצ אויך W אינטעדנעשאנעל אן
צםציכצ אפגעארבײט יאט1 און שאפ אין צוריס ארבײכמנן םיט ^נעצעבט ער הארצעז^חאם זייז אין כױח

איהט םאר אמנעיע *#ז ען,6א4באש האט ער ב׳יז יאחר  np דאך וועט טאג דער אח צייט די אז ונג,
 דער זײז צו ווערען אגפארטרױם וױדער װעם »ער

 זײן איז ענדציך און אעטערנעשאנעצ. דער <יח
 יאהר צוױי מים געווארען. * פאדוױדמיליכם סאקע

 נעווארצז ערװײצם אםאצ וױדעד גראסםאז איז
אינמערנעמזאגעצ. דעד פון ירעזיחנגמ

 מיכד• א געבציבען אבער איו ער ארבײם. די טאז זאצען
הײנס. ביז 35 צאהאצ פין גציד

**•
דער האם אגדערע pc ביאגראפיעס די שרײבענדיג

n אז נעבעטען, םיך ״נערעכטיגקײם״ דער םון רעדאקםאר ״ךג דאםאלםט איז לאנד דעם איז לאנע אלגעםײנע
 לא* דער אױף נעוױרקמ אויך האט דאם * ׳אלעכםע.

T no. לא־ אלע זײנען\כםעם נאך דערצו
 פאמוײ געוחנן אעםערגעשאנעל דער םים ז

m ״אינדאםמריעל די װאס קאם^ שרקלימגז דעם 
 נזד אגגזופירם דאםאצם הא« וואירלד״ דזזי אזו

ספעציעל און באווענונג ארבײםעד אלגצנדינער
איז »וױ מן א פאד טאכען געוואלט ער האט אינ״ די חאט. ציים קירצזנד א אז' אנ ג

ען........ מ א « • םלםיינ^ בעםםע דג צו לערגעז גענעבקן אוג־ באדען דעם פארליויען צו אגגז »
tm צו ויך געצזמען בצםנר צא• אירי פון סך א שװאכעד, גזאואחנז

I

 איך בין אצײז זיר װצגען עיעם שרײבעז אײר זאל איך
 דער־ ׳קעז איך װאס איז אט און טאן, צו דאס צופיידען

ך: װעגעז צעהלען וי
,1875 יאהר דעם איז :עװארעז געבױרעז ביז איך

 אוקדאמצ, גובערניע, סיעווער םאלגע, שםעדםעל דעם^ איז
םיו־ נאד שנײדעד, א נןװען איז פאםער םייז רוסלאגד.
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 שנײדערשער דער אין טאטען פײן בײ געארבײט
 מיט אגגעשטעסט זיו איך האב ױי םון !דססאיא.
 מיין איז האב איר אז אזוי געדאגסען, וצוציאנערע

הײם. דער םון אנטיױפען געםוזט ױגענט פריהער
 םאר- איז פאספארט א אוזז ארוםנעשלעפט זיר חאב
 :ענעכטיגט, נישט דארט נעטאגם װאו שםעדט, ננע

j l מיין אין שגײדערײ. לערנעז גענומעז זיך האב איך 
*Iנאך אנטלאפען רוםלאגד פרן איך בין יאהר !אגצעםטען

י »״.

r  i
1-1' •A r. י <•

m

. ל א ן ם ן א ק ^ י ל א ' פ
 איג- די ײעז אויסגעזעחן חאם ער װי

געײארעז• געגרינדעם איז םערנעשאגאל

 םענטעצ־ם#כער 8 נעװארעו איך־ בין לאנדאן 1*י
 דער 1אי אקטיװ נעװארען קלאוקםאכער), * הייסט .ו

 נעװען זיינעז פיהרער די פון .מאנכע ױניאן. דארטינעי
 ;עװארעז באשאנט איך ביז ארום אזוי איז ״כיסגמז, '־

 פעטער לאמראזו, װאו קרוזשאק, אנארניםםיעען חגם
ppor אניטירען און לעקםשורען שלעגעז אנדערע און 

 הארץ ױננ םיין האבען אידעען זייערע *נאיכיזם.
tWJ• ניט לאנדאן 1אי דארם איך בין אבער ל*ננ 

אםע־ איז פאהרעז פארװאים זיך האט םיר ליבען.
 יארק נױ אין נעהוםעז איך ביז ארום אזוי און .

 טראנםםער א םיםגעבראכם האב איך .1897 פוז ;ג
 נעװארען נלייר ביז און לאנדאן 1אי ייגיאז חנר «ון

j דאםאלם־ דער םון מנייחד־ברענםע דעם אין םיסנציד 
WTאװ ױניאו סאאוהםייקערם אוו בראדערהוד ״ױנייםעד ־ 

יארק׳׳. נױ יטער
nip לנעםיינער דער אין טעטינ איך ווער ניכען אין* 

 באארד wetpjnw דזעאעם צום דעלענאם » ijm ימ»ן
tw און סטרייהם פילע אין זין״ *ייד באםייצינ מאעםער 

 אלגא- דןר פאר *ניטיחןן ויאם די םון איינער *ײד
 נין אוז ,אינםערנעשאנאל״ א״צםינער חנר פון ־ננ

iirnl דער םח האנוחגנשאן ערשטער דער צו דעלענאט א 
 פארפעהלט ניט איר האב איצט ביז חא זרנזדפאאל

 אדער חןצענאט אלם ענםוועחןר האנווענשאז, איין
נאסם.

 לאנע די ווערט 1905 אוז 1904 םון יאהרען די *ין
 םוז סך א און דעםאראליזירט שרעקייך טרייד *װנזער
 די פון װערען ױניאז אונזער פיז םיםנלידער •תםײוע

 סיי; קרינען ניט קענעז זײ איז נעבלעקכדילם *טים ״
j א שאפען צו אוגטער דאן זיד נעם איך Kp- 

M .***־אםייוען r, סענען זאלען םיטנלידער אזעלבע װאו 
 װערט ציים קורצער א אין ארבײט. םים מרזארנם ־זײן

 האב פערזענליך נעשאםען. געלט םוטע באדייםענדע «
 פאר פארסאנט, האב איך װאם אלץ, ,•װציאזמעבען
M דער r אכט־ »ן םים דערעפענם ווערם m

W* .וןוגער \ו., א

 צוגע־ איז און אויסהאלטען נעסענט ניט ער האט לאנג
 סעדזענליכע ם״יז װערט דעם גאד סורץ געװארעז. מאבט
 געםוזט האב איך אז פאדערגערם, אזוי טרײד אין יאגע

ארבײט זוכען און האגט אין װאגדער־שטאק דעם :עמעז
איז מיקא־גא, אין געװעז בי] איך עטעדט. אנדערע אין

צוריס־ — און «ר#נציםקא, סאז אין אגדזעעלעס, לאם
, יארה. נױ קײן :עסוםען

►

 ערשמען צום איד בין 1907 פון סאנװענעאז דער בײ
 דזשענעדאל פיז םעםבער א אלם ;עװארען דערווער«לט פאל

די אינטערגעמאנאל. דער םון באארד עסזעקוטיזו  לאנע -
 שלעכטע. א זעהר נעווען דעםאלט איז ױגיאן דער פון
 מיטיג• די םון אײנמם בײ אז וױיט, אזוי געסומען איז עס

:v\ געװען דעלעגאמען די דיגען באארד דזשאינט דעם םון 
אזוי זיך האט ױניאן די אויםצוגעבען. ױניאז די פארטי;

גרויסען דעם ביז טויט און ילעבען צװי^עץ געמאטערט
 איז עס וועלכעז םון ,1900 פון סטרײקס קלאוקפאכער

 א און ױניאן קלאוקםאכער נרויסע א ארויסגעוואקסען
איגםערנעעאנאל. גרויסע

 איך בין סטרײס קלאוהמאכער גרויםעז דעם נאר
 דדאאינט םון טשיױ״קלוירק nxn אלם געװארעז ערװעהלם

 דזשענע־ אננערוםעז, הײ:ט װערמ עס װי (אדער, באארד
 ביז אנגעהאלכמז איך האב אמט דיזען םענמדדמעד). ראל
 דער גוי איך •ביז יאהר זעלבען דעם אין .1912 םיז סוױ

 מ^ארען ערװעוזלט אעםערגעשאגאל דער םון קאנװענשאן
b זנחפטער אלס i r v n in r o ^ t אינםערגעשאנאל. דער &\ן 
 פאריויסעלט מניאז אונז^יי איז יאהר יעגעם פון *no בײם

 אברהם םיסםארשםעגדנישע. אינערליכע איז געװאדעז
 צו שיסאגא םוז געװארעז געבראכמ דאמאלם איז ביזנא

 איץ ױניאז הלאוקםאכער דער םון הלוירס םשיױ דער זײז
יארק. נױ

 פרעזידעגט דאםאלםדיגער דער ראזענבערג, ברודער
 שיסאגא הײז :עשיסט םיך האט אינטערנעשאנאל, דער םון

 די קלאותמאכעד. די דארטעז אמאניזירען אנצופאגגע;
 איך אײדער אבער שװאך. זעהר אידדארט־געװען ױניאן

 אױף קאמפײז א ארנאניזירעז צו נעהאט צײט גאך האב
 געװארען צוריסגערוםען איך בין מאסשטאב, גרויסען א

 דער אנגעפאנגען זיך האט דאםאלס םחםת יארק, נױ אין
 יארה, נױ אין דרעסמאכער און װײםם די פאר האםפײז

 טויזענט דרײסיג נענויע זײנעז צײט קורצער א איז ײאי
 נאציאנא־ םארשײדענע פון םרויען און םענער ארבײטער,
 סטרייק באוואוסםען דעם אין פארװיקעלט נעווען ליטעטען,

 דזשע־ דער םון נעןוארעז באשטיםט ביז איד .1913 םון
 דער םון פיהרער דער זײן צו באארד עקזעקוטיוו נעראל
 דעם ביז אנגעהאלםעז איך האב אמט דיזען אוז ױניאז
.1918 יאהר

 גוט־ איז װאם הוךוױםש־אםעיר, דער צוליב ,1914 איז
 דאםאלסדיגער דער בײ האבען קלאוקמאבער, די באװאוסט

 עקזע־ דזשעגעראל דער ^ון צאהל גרעםסע די קאגװעגשאז
 ראזענבער;, פרעזידענט ארײגגעיעכענט באארד, סוסמו

 סײן אנינענומעז• ניט מעחר איך, ארן דײטש סעסרעטערי
איגטערנעשאנאל״באאסטע. אלס אםט

 פרעזײ ם̂ו געװארעז דעלעגירט איך בין 1920 אין
 האב• איר װאו באלטיםאר, נאך פאהרעז צו זינםאן דענט
 דארטיגער דער םון םיהרערשאםט די נעהאט צײם א םאו־

 נע• דעלעגירם װידעראםאל איך ביז דארט םון יוניאן.
 אנגע• האב איד װאו קאנאדע, גאר פאהרעז צו װארעז
 םיהרער דער געװעז נאכהער ביז אוז סטרײס א םיהרט

יאהר. אײנײנע פאר ױניאן דארםיגער דער םון
 נאך געװארען ארויםנערוםען איר ביז דארטעז פון
 איבער״ וועגעז נעהאנדעלם אןור זיד האט דארט באסטאן.

 צײט דער איז ױניאז דער םון םיהרערשאםט די נעמען
 ױגיאז באסטאנער דער םיט בין איז סטרײס, א בעםאר

צייט. לענגערע א םארבונדעז נעבליבעז
 דמר #177 *וו פיהחנד דערגאיד 1בי איצט
W חני םיו נײנ«»״י i AfiiM nW ^K איו
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ן גער בענדזשאמי נ י שלעז
י^נאװססי ש. פח

 אר״ דער צו נאהענט גאנץ שטעהען װעלכע די פאר
 איז דאם כאטש ניט, סוד הײז עם איז בײטער-כאױעגונג,

 אז עפענטליכסײם, דער אין ארויסגעקוכמז נים קײגםאל
 רײךפערזענ־ א געװען עס איז גראד שםארהעז א צו ביז

 שלעזיננער׳ז, און םיר צװישעז םיסםארשטענדניס ליכע
 פרע־ אלס רעזיגנירען צו שלעזיגנער׳ז ׳געםאכט האט װאם

.1923 םיז אגפאמ אין איגטערנעשאגאל דער םון זידענט
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או דענס איך און  גע״ האב איך װי פוגהם ״ידיי איצס נ

םערטעל־יעהר־ דעם אויןי שעה, הײסער דער איז דענקט
X באארד עסזעסוטיװ דזשענעראל דער םון םיטינג ליכעז 

 זוי םיר, צו געזוען איז שלעזינגעד אז — םאגםרעאל אין
 אםט עס איז ער וױ אוםגערעכט, זעהר אנדערע, אלע צו

 לעצטער דער אין נערװען צושרױפטע זײנע צוליב געװען
דעזיגגירט. זזאט ער אײדער צײט,

ך מיל דעם, אויף אכטענדיג ניט צוריס־ נים אבער א'
 האב איך װאס שבחים, די פון \וארט אײנציג קיין ציחעז

 םיר זואם צייט, גאנצע די שלעזינגער׳ז \ועכעז נעשריבעז
 אירגעגד װי םעהר איך, װען אךן צוזאסען, \vvln זײנעז
 צו סענען גרינדליך געלענענהײט די נעחאם חאב װזןר,

או און, םענש, אלס שלעזממר׳ן, לעדנען  שלעזינ־ םעהר, נ
טיש־. אלס נער׳ז

זעלטעךמגער־ די םיז אײנער בע\וען איז ש^זינכער
 צו אויםעגסוםען םיר איז עס װעלכע םענשען, גישע

 עכד באשלאםעז האט ער זוען לעבען. םײן «ין טרעםעז
אן קײן איז *ױסצוםיזזרען, \ואס  געװעז גיט איהם פאר ז

שװער. צו
 אבער אטביציע, סים טענש א גע^ועז ער איז גזוװים

 אן םארנעם, נרויסןןן א םון אםביציע אז געזרען איז דאס
 0הא װאס עטװאס שװאוננ, גרויסעז א םיס אסביציע
םארשטעלומס־חראםט. |ײער1 צו אפעצירם
 װי באדאסטער, שלעזימער׳ס םון גדונדישטריר דער

געװעז, איז לעבענס־טעמעקײט, גאנצער
 און געשםרזנבט און געטראכט איםער־צו
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זײן און אויך

 אק כדיסםער־בויער א געװ̂ע איז ער קױם. א האבען
 ב^רועגונג. אוגזער אין װארט פון זין בעסטען דעם

זוי םענשען אזעלכע אפשר, שוין, זײנען איצט
אדעד םעהר איזנויטיג.זינגער
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 צו לייבם איז עם און אויםגעטראטענער, אז װעגיגער
 יחנג דעס האבען וועלכע די, םון פום־טריט די איז פאלגעז

 P* איייז איז שלעזינגער ײעז אבער, ׳ אויסנעטראטעז.
 גערוען באוועגוגג אוגזער םון זועג דער איז לעבעז, אונזער
מ געװ&| נויטיג איז עם געעםעגס. גיט נאך כםעט ײ  גר

 נעוחמ שלעזינער איז דעם פאר און פיאגערעךארבײט,
נעבארען. װי

 געי װאלם עם װאם ספעהולירען, צו שװער איז עס
 פאר געעען װאלט עם װאם און באװעגוננ, א פאר װען

 גים ̂איר אין זואלם שלעזיגגער ווען אינטעדנעשאנאל, אן
 ענערגיןג נרענעצלאזע זײן און גײםמ זײן אדײנגעבראכט

 פערזענליכסיים שלעזינגער׳ס דאס זיכער, איז עם אבער
 םאנ הייגסיגעז גאך דאס נרויס, אזוי נעױעז איז

 אי? איז בכלל ב^וועגוגג גאגצער אונזער איז זיך זי פיהלט
בםרס. אינטערנעשאגאל דער

חסרונות, ג\ואצדיגע געהאט שלעדנגער האט געװיס
 אםם אינםערנמאנאל די האט חםרונוח די פון אט און

 אוים־ םעג דאס װי פאראדאתםאל, אבער לײח. געפוזט
 פעלע םילע :אר איז האבעז חסרונות זעלבע די זעהן,

 איהר און נוצען גרױסע גאר אינטערנעשאגאל די געבראכט
 איז. זי װעלכע אדגאניזאציע, גרויסע די אם פאד געמאכט

 xt געבראכם האט װעלכע שלעזנעער״עהשנות, זעלבע די
 פילןך אין םאכער זױיסט לײדיס די םון םטרײק גרויסעז א

 ■ װי װערען, םארםידען נעהאגם האם װעלכע — דעלפיא,
 זועכמנן םיט שלעזינג$ר׳ז, נעזאנט גלײך דאן עס האב איך
 פילא• איז אײנלאדוגג, זײן אויױ צוזאפען, ;עגוען בין איך

 איגםערנעעאיי דער אפגעקאסם האט װעלכער און דעלםיא,
 םיציאן פערמעל א <באלד געלד םיט אוצר אז נאר גיט :אל

 סאויי ױגיאן דער פון אפשװאכונג די אוין נאר יאלאר),
 האם עקשגות זעלבע די — יאהרעז, פילע פון םשך א־

 גלעג־ די םון איינעם צ׳ו געפיהדם זײט אנדערער דער פון
 ױניןמ קלאוקםאכער דער פון זיגעז און האפםען צענדסטע

 פין סלאױדםאנוםעקסשודערס 'n זרען יארה, נױ איז
 «י םארשזחנרונ! א נעםאכם האבעז לאנד גאגצען איבער׳ז

 ימך ?לאוקםאכער די אלעםאל פאר אײנםאל םארגיכטעז
 0םי שלעזיגנער, נאר אז ערקלערען, דא םוז איך יאן.
 באריהםםאר דער אין ארבײט .זײן םיס פעסטקײם, זײן

 לאזעז גים זײז פימ אינדזשאנסשאךאנגעלעגענהײמ,
 םעיס־• םאםע די םון נים אםילו קײנעם, פון באאייגפלוסען

 אינםעד• די אװעקגעשםעלט האמ װאשיגנטאן, אק טאיעז
 איי| ױניאן p'P װעלכער אויח הויך, דער אויױ נעשאנעלי
געשמאנען. נים קײגםאל נאך איז אםעריסא
ד גרויםעס, וױרהציך עטװאס געװעז איז עס יא, »  םי

 צום סיי און גוטען צום סײ שלעזינגער״ן, אין נישעס
ס ביױען. צום זוי נוםען צום םעדזר אבער בײזעז,  חו

 #1זוערא םארגעםעז םוז און איז בײזע דאס סלײנליכע.
 םארקעד־ איז דאס בלײבם, דאם — גרויסע דאכ אבער
אעטערנעשאנאצ. דער םון לעבען דעם אין פערט

אוי^ זוערמער סאד א אין זוערען אגגעװיזען דא זאל
 אויפנעטאז האם שלעזיננער װאס װיכטינםטע, סאםע דאס
 פחנזי• געותז איז ער וואס יאהר, צעהן ערשטע די איז

.1923 ביז 1914 םון דענט,
 אין בלויז אינטערנעשאנאל אן געזוען איז איהם ביז

 ד*ד םח סיילעז פארשײדעגע געװען זײגען עם גאםען.
מ אלס אינטערנעשאנאל אן אבער אינטערנעשאנאל, אג  נ

 0גי האבעז טײלען פארשײדענע די עסזיסםירם. גיט זזאם
 גאר גאנצעם, אײז םיז טײלען װי געםיהלט ניט זיך נאר

 סאמעי זייגען אזוי באקעםםט. שםארק זיך אפט האבען
 m■׳. באאחי דזשאיגם דעם צוױשען תריגערייען אפטע קוםען

אינסעתעשאגא^ דער און קצאוקםאכעריצאקאצס די םון
a -- ׳■»״ . ■ A **'



 זײנע םי^ שטודירט װאס פראפעםאר, א פון אײנדרזס דעם
 פראבלעפען. ארבײטער און עהאנאטיע פאליטישע צוהעותר

 גע:־ אונזערע אוםגעהױער. געווען איז אױטאריטעט זייז
 נלײכצײטיג אבער געשראהען, איהם פאר זיך האבעז נער

 דעספעקט. גרעסטען דעם נעהאט איהם םאר זײ האבען
 אלײן שוין האט פארהאגדלונגען די בײ אנװעזמנהײט זײן

 געננער אונזערע באדײטונג. גרויסע א נעהאט אונז םאר
 צו געיליגגען ניט זײ װעט עס אז געזואוסט דאן האבען

 זײ דרײדלאך. כיטרע און טריהם ,לאיערשע נעברױבען
 פארהאנדלונגעז די םיהרען צו געװארען געצװאונגען זיינען
 זײנע פון ?ראפט םאראלישע די אוםן. •וױרדיגען א אויף

 גע־ םאס גרויסער א איז איז אימרןױמוננס־פעהינקײטען
 האט בעל-שכל, שארפער דער ער, יגראד װאס דעיין, לעגען

 לאניה טרוקענער דער אויױ נעשטיצס גאנצעז אין ניט זיך
 הויכען א מיט באגאײט באוױיזען לאגישע זײנע האט און

 שטארה אזוי האט װאם טענשליכסײט, םיז נעפיהל עטישעז
 געזעלשאםטליבער און םאציאליםטישער זײן פון געפליםט

װעלכדאנשויאונג.
 ראט װערטפולער זײן און אימענשאפטען זןיצתןױט׳ס

 הא־ םיר װעלכען אוצר, טייערעד א געװעז אונז פאר איז
 אפצוהיטען. און אפצושעצען געהערי; װי םארשסאנען בען
 פיסבױויבט ניט קיינטאל אויטאריטעט זײז האבעז כדר
 סיר קצײגיגקײםען. םיט געבאדערט ניט איהם האבעז און

 זײער־וױכטיגע אין בלױז געװענדט איהם צו זיך האבען
 פריגציפיעלע װיכםיגע צו געקומען איז עם *זוען םאצען.

 בא־ םאל אלע איהם םיט זיך מיר האבען דאן םראגען,
 פלאן דעם ריכט־ללגיען, די געגעבען אוגז האט 'ער ראטען.

 זײנען בױפױיםטער די גוטהײסוגג. ענדגילטיגע די און
 ארן ארכיטעקט אונזער געװעז איז ער בעװען. אצייז םיר

פצאדםאבער♦
 גע־ הילקוױט האט ראצ& פארטרויליכע באזונדערס א
ךדי שםיצט  אידזר און ױגיאן דער םון ענינים איגערליכע אי

 סבסוכים און םיספארשטענדנישען אלע בײ פיהרערשאפט.
 האבען א:דע-ע װען אוסגלײכער.) אוגזער געורען ער איז

 באאײנ• און אילעיצײגען אױסנלײכעז, גזןהעגט גיט אונו
 הילהװיט׳ץ. צו נעװעגדט דאן ערשט זיך םיר האבעז פצוםען

מן איז עד  :ע־ האט און אינםטאנץ, לעצטער אונזער געו
 אױ<ך שטענדינ אבעד האט ער װארט. לעצטע דאס האט

 אופ־ און לאיאלען שטרעגג א אויו* טיםיע זײן :עםיהרט
 צדדים אלע פון צופרידענהײט דער צו אופן םארםייאישען

 \וען ױניאן. דער םון איגטערעסען די אין נאר און
 האט און נעהוטען, ער איז גערוםעז, איהם האבען סיר גאר
 און ראט פיט געהאלפען אוםשטע:דען אלע אונטער אוגז

 גע״ זיין רואיגירט פאל אזא אין ער האמ אפט גאד טאט.
 איז עס בחות. שװאכע זײגע אפעגשװאבט האס אוז זונד

 רײזע קרבנות׳פולע לעצםע זײן דערםאנעז צו בלויז געגוג
 די פאדמײדיגען געםלוינעז איז ער װען װאשיננמאז, קײן

 םוז פארהערען %ד בײ קלאוקטאכער די פון אינסערעסען
 אװעק־ ער האט אינטערגעשאגאל דער האוד. סלאוק דעם

 װאס בעם, קראנקען פון כחות. לעצטע זײנע :עגעבען
 :עפלויגען עד איז בעם, טויםעז זײן :עװארען שפעטער איז

 האט אטעם געזעלשאפטליבעז ־לעצטען זײן תעלפעז. איהר
 װאשיננטאז אין קלאוקםאכער. די םאר אױםנעהױכט ער

 אפקלא:: לעצטען דעם געהערט םויל זײן <ון סיר האבען
 יאהײ צװאנציג קנאפע םים האם װאס שטיסע, דער םון

ם׳ן ברוםט זײז םיז ארויםנעקלונגעז םעכםיג אזױ וװדיה  ^וי
 זיג- פאריס געכען טארד־יראצעס געזוארעגעם באריחםט

קלאוקםאכער. זיבען אגדערע און םאן
 האוד־ די צו ביז הלאוקסאכער־פראצעס דעס זינם

 דורכגעםאכט טיר האבעז װאשינגטאן אין פארהאגדלוגגען
 ערפאלנען געבראבם אונז האבען װאס קאבטעז, ביטעחנ

געטײלט או:ז םיט האם הילקװיט און אנםוישדכגעז, און
 םסתםא האט עס ױניאז. דער םרן ®ריידען אח יייד*?

 ערב נאך באפרידיגונג גרויסע א זײן <זןםוזם ״איחם ®אר
ס ויין  טאנכע װי זעהז צו אויגען אײגעגע זײגע םיס טוי
lili אן םאגגעז םראגען אינדוסמריעלע אין א^־עאלע! זײגע 

איז םאוכה״לעבען. קאייסאליסטישען אין ווריעצודרינמ)
דערלעבם גאך קראנקער פד

̂  אבעד סטרײק־פארפאלגונגען, און אינדזשאנקשאנס הפקרות,
 אויפגעהעדם האט ארבײטער דער װען םאמענט, אין גראד

 | הילקװיט׳ה װען ׳:עזעץ פאד׳ז הפקד גאנצען אין זײן צו
 גע־ פאדוױרקליכם פיי אזױ אויף כאטש איז אגשויאונג

 איז ארבײטער די פון הלאסען־קאטף דער דאס װארען,
 ־יקערפער נעזעצגעבענדע די פון שװעל דער אויף ארויף

 אין :עשטארבען איז ער :עשטארבען. ער איז שאפטען,
 א אויפנעעפענם אי־ם פאר זיך האט עס װעז כיאפיענט א

 אינכמר־ די וועז און טעטיגקײטפ־פעלד, ריזיגער נײער
 : צום איהם אין זיך האבעז פערזענליך איך און נעשאנאל
 אז געװאלט, ;ראד האט גורל דער גענויטעט. טײסטענס

 םאס גרויםע א װעדען ארויפנעלעגט זאל פערזאז םײז אױו*
 אינטערנעשאגאל דעי פון פיחרעישאפט פאראנטװארמליכע

 פאר איז טאם און ראט הילקוױט׳ס װען טאטענט א איז
t פאר באזונדעיס און אונז s 1 באזוגדערער געװען^פון 

וױבםײהײם. ;דויסער
 שנעיל :אר אבער האט טויט אומ׳ברחטנות׳דײער דעד '

 כױר װאס ״ע*װארטו:געז איז האפגונגען די אװעקנעױיבט
 i,:; :עתאס קױם :אך דזאב איך :עי*ע:ט. א\קם אויןז האבען

 װאם בריוו, א אין :עפיהלען דאזינע די אויסצודריקען צײט
 i| אינכמר־ דער פון נאטען אין געשריבען אי־זט האב איך

 קאנפע״ענצזח. קאוד װאשינגטאנער יר ;אך ;לײך ;עשאנאל
 rדnאפיצ לעצטער דער גערואדען לײדער איז ברױו דיזעד

 הילקװים׳ן צו איגטערנעשאגאל דער פון דאהומענט הער
ftפאלגט: װי דך לעזט און

.1033 טעז,11 דעם אוינוסט
 הילקװיט, מאריס טר.

דזשוידזי. :ױ בעלםאר,
:הילקװים קאםעראד טײערער

 I כדם פארהא;דלו:;ען די פין םוןל Din דערגרײכזןנדיג
 | פון אינדוסםריע סוט און ק^אוק דער פרץ באילעבאטים די
 I אכרײ הארעקטױרע םיז באנײאו:: דער װענען יארק :ױ

 I פערזענליכען םײן אין פליבט, טײן פאר איך פיהל פיענטס,
 I דער פון און פיהדערשאפט דעױ פון גאטען אין וױ ;אטען

 יאדטןך יאי־קער גיױ או:זעד פון טיטנלירער טאסע ;דױסער
 פעםס אזוי און אױפייבמי; אזוי זאנעז צו אײך :יזאציע,

 T*' זײגעז םד טיף ווי איםשמאנד, נאד עס בין איך װי
 r װעלסנן םיט אופן, םײםטערהאפטען אײער פאד “ראנקבא

 ‘ ,קלאו?־ די פון אינטערעסען די פארטראטעז חאט איהר
 אייך רייהען טיר פעריאדע. שװערעד דיזער אי; םאנער

 4וױתז און ארט דעי־ פא־• באװאונדערו:: אוגזער אױס
 | :<שאנאל״ ךער פאר צד זײעד פארטראטען האט איהר װי

K פאדהעי-ען קאוד די בעת אדטיגיסטרײשאן״ דיקאװערי

( ד. םון ן . נ י ב דו
\ג .1 ר א. י01«\־«\יר«
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J און ױניאן קלאוקמאכער דער פון געשיטע דער אין 
u »ין n האבען אינטערנעשאנאל דער םון אױפבויאונג 

 אוםגעהײערע געשפילט.אן לאיערס סאציאליסטישע «זױי
 היל־ מאריס און לאנדאז מאיר געװען זײגעז דאס ראלע.
די פון ליכם און פייער דאס געװען זיינען זײ קוױם.

 אין ראטנעבער א נעווען, אונז איז ער ױניאן. אונזער פון
מז װאם אונז,1 םון אלע און מאמעגטען קריטישסטע די א  ה

 ױניאן, דער אין אםם םאראנטװארטליכען א םארנוםען
 חבר איבעמעבענעם ליבעז א געפיהלם איהט איז ה^בעז

־ ניט װאדים קאפ. קלמעז איז קלאיעז ועלטען און  מ
 אוץ ^יטאריטעט גײסטימ בילדונג, חויכע זײן אויזי סוקט

 א^י־ PK >1פ#מוטע האט ער װאם שטעלוננ, פראםינעגטע
 אםעריג»געוי׳ג^על«יזא<וט;־אח דער איז איז באווענונג זער
r ער אונזעריגער! אן געווען נאגצען ןאין ער « r ־געװעז 

 םלײש. אומזס־• *\\ םאיש איז באוט אונזער םיז בלוט
 רום־ פון אינטעליגענט ױנגער אלם אטעריקא קײז הוםענדיג

 ארײן שא• אין <עיח צי געצװאוגנען געווען ער איז לא:ד
שעט זיר םאכער שוירם אלס האט און ארבײטען ^ט  גי

 נואדנראכט ער האט ^ײס פרייע זײן לעבען. א םאכען צו
 נע־ דןװיט האם און ארבײטער צװי^עץ םיטינגען אויף

rm\ יזײז און םרײדעז, איז ליידעז אונזערע טײלט r איז 
 *רבייטענדע די צו׳ ליבע טיםער םיט געזוארען אנגעפילט

 די פון אײנזמ־ געווע^ םאיזמיש איז הילסװיט םאסעז.
 ־סןיועגונג ױניאן מויייזי אידישעד חגר םון הויםפדגרינדער

 פון נרינז־^ר די פון אײנער ג^ותז איז ער אםעריקא. אין
 18881יןומך איז געװערקשאםטען אידישע םאראײניגטע די

 שיהרער דער צייט עי־שטער דער איז געװעז איז ער און
 זײן טיט ,הארםאניזנ םולער איז ארגאניזאציע. דער םון

 בלום דאט נעפליטט אדעח זײנע אין האט שכל שאדםעז
 אנגעפילט געוחנז איז װאס הארץ, מענשליך נרויס א פון

 הויפט’ pn םענשחײט. לײדענדער דעױ צו ליבע םיט
 הויפכד אבער איז געגנעד זײנע םיט סאםף איז װאפען
 איבערציײ ריומע און שכל שארפעױ זײן \V)W זעכ^יד

 אונזערע געסענט אויסגעזױיכענם האט ער נוגנס^זראפט.
 אויןי װירקעז צו אזוי וױ געװאוסם האט און באלעבאטים

 זײן םיט זיין צו גובוי געזוכט שטעגדיג זײ האט ער זײ.
 װײ ?יין םיט איבעיצײנונגס-קראפט. און לאגיס שארפער

 סייג־ עד חאמ באװײז־םאםעריאל 1רײמג און בילדונג םען,
מממן צו באיעבאטים די געצװאתגען סטענס  גע־ די אגעו
 סעטא• דיזע סיט ארבײםער. די סון פאדערונגעז רעבטע

 געגען םארד־פראצעס גדויטען דעם נעװאונען ער האט דען
 פוז ססרײס גפנעראל גרױםמן גאכ׳ז הל׳אוסםאכעוי אכס רי

 פאפי־ די אין ססוכים ארבײטער אנדערע פילע און 1910
׳> סאורטס. םאליםטי׳שע

פעהיג• זזנלמעגער א םיט ער האט םיםלען דאזינזו זײ
 די פון אינממרזנטען די פארטיידיגעז צו אננעװענדט סײט

 דעד צו^ישעז- תאנםעחונצען אינדוסםריעלע בײ ארבײםער
 מייםטער דעד געוחנן איז ער באלעבאטים. די און ױניאן

ט זיצען צו אגריבמנטס. אונזערע פון  אגרי־ בײ איהט טי
 וזייסטיגפר אסת׳ער אז געװען איז פאדהאגדלונגען כמגנט

אנטי^נעםער-געטאכט אלע אויןי האט ער םארמנניגען.

ס י ר א ם מ י ד ו ק ל י ה
 אינטערגע־ דער פון קאפ איז הארץ די איז ^צאוקםאכער

ל. מ א  און הארץ םיײערדינע דאס געװען .איז לאנדאז #
ארגאגױאציע. אונזער פון קאפ ליכטיגער דעד וןילקוױם

״ •ulktlM U HU ד״י י 1 wפעסט־ א געװאיען איז ױניאן הלאוקםאכער זײ ט1ײ 
 איהר געוועז הילקװיט איז ארנאניזאציע, ויײגמפונדעװעטע

 ינעורעץ אויד ער איז אםיציעל עצה־געבער. אוז צאיער
 אין איגטערנעשאנאל דער פון לאיער אנערהעגמער דעד

 איז דער^װירהליכקײט אין יאחר. ־20 לעצטע די פון ם*ך
 אדװײזעד״. ״ליגעל איהר װי טעחר םך א געותן אבער עד
 דער פאליסיס, אונזערע פון שאפער דער געװעז איז $ר

ער ױיז שירער גײםםיגער דער און ?אםפעז אוגזערע פון מגו

אמ לײסטונגען אײערע באװאונדערו:: אונזער
ם באקאנט זײ:ען םיר וױיל :רױס, באזונדערס  זײ סי

 געםאכם שווער אזוי אײך האבען זואס שטעױננען, פיזישע
 ארבײופ, שװעדער דע~ פאר כחות ־ביפערע א אפצושפארען

 ארייד גרריסער אײער פיט פארבונרען :עװען איז װאם
 נעלענעטזייס די :עהאט האבעז װאס ׳או:ז £ון רי נאבע.

 tan טראץ פארהערעז, װאשיננטאנער די בײ זע־זן צו אײך
 איבזןד־י נעקענט זיך האבען דאקטאר, אײער פון פארבאם

 די צו צוכעבוגדענקײם שמארהעד אײער װענען צײגען
 העכפר פון טשך אין האט איהר װעםען מלאוהסאכעד

 פייינסײם^. בעסםע א'יע~ע אװעקנענעבען יאחר צװאנצי:
 אנערהעברגמד טיפערען פיז אויסדרוק דאזיגעז דעם םים

 פאראײניגם אױך איז הילקװים, קאטעראד םײע-ער ;עפיהל,
 ־•Bn באלדינער א פאר װאונש טיפער און :עבעט טײן

 איהר אז הא,ה איך און הראנקהײם, אײער פון האלו::
r רע״ אין שטעהז דוידעד :יכען אין בא^׳ד װעט s r פון 

טעט װעלנע באװענוג;, אונזער  אין שטארק אזוי זיך :וי
פױזרערישאפם. און ראט אײער

תר און אײך פאי גרוסען בעסטע םײנע צו נעםט  אי
פאטיהיע.

אײ^־יער, אױפריכמיג זעהר
; ו דדבינסקי, דרד

״י. ןג> 3 ל. א. פדזגזירענם

דאס5  לא־ אזעלכע אנדערע םיט פאל דער געװעז איז ז^רבע '
 הער־ א מעהר :עװען איז אינטערגעשאנאל מפלס.

tocatn*• Z שלע־ װירקליכקײט. דער איז זױ פאפיד אױפ׳ן 
 א פאר אינטערנעשאנאל די נזןטאבם ערשט האט וייגגער

f ב p זיך אין האט װעלכע איגסטיטוציע, ע : י ד 
 נױ איץ םײ איהױע טיילען פארשײדענע די דייגגעניצמז1א

ײ און ׳לאנד נאנצעז איבער׳ז סײ און יארק -  זײ איז אז
 האבען זײ װי לעבען, שטארהערען א ארײנג^געבעז גומא

דאץ. בױ נזןהאט
ך“?ו1̂ א  דורך אױפגעטאן. ער האט זאך גרויסע אײץי ־נ

םיטײ אלם סעחינקײט גדױסער זײן דורך איהם״  ^בלי
 זאט1 זי :אר־ דערװאוסט, זיך גאר גים װעלט די וזאם יגמנן

 גרויםע אזא דא איז אכתרי^א אין אז דעדפיהלם, ,ימױך
pוpאינמ ז* זױ rפראה־ איז עס שאנאל^אוז 

ip*b ען ניס חני םעהר אםעריקא, »^ן םענש קײן מוו א

 װאל־ לעבעז, עפענטליכען דעם אזן םראמינענט זוענינער
 »-ועװאדפן1ני 9אי< אנדער אן אדער אזא אויף איז כער

פון דעם אין אח לעבעז דעם אין אדייננצצומען
 dpi איז* י װערטאר, אנדערע איז אינטערנעשאנאל, דער

 קלאותסאכמר, טויזעגט םופציג איז הוכדעדט די פוז לעבעז
 איג־ אוגזערע »ןי מאבער אנדערזג אלע און וױיסט־>^כער

׳ • דוסטריען.
 נרויסע א געװאיען איגטערנעשאגאל די ^זי אזוי איז

 סײז |PViPi איז דאס- זױ אינססיטוציע, נאציאנאלע
אן אנדער * י• שטאאמ^. פאראײניגטע ׳ די איז מני

 פרע• פון אויפמטוונגען גרויםע צודי די זײנעז דאם
ט ^tPP npi^p זרמלכע שלעזימער, דדע: « D״  jP0P3PPv׳

 איז ’סי♦ פאראײביג® גאכמנן \ײ\ הא® ער <ואם מיט און
 דאר פון ®יי ®יננמרנמאמ•** י דער ״פון לעבען דעם

- V גאגןמר
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m'י
 בא־ הילקזויט׳ן פון איך האב שפעטער טעג מסליכע

ענםםער. סאלגעגדען
:דוביגסשי מייערעד

באזוני־ געריהרט. טיף זעהר מיך האט בריװ *יתר
 געשריבען ניט איז ער אז געםיהלס האב איך וױיל רס

 פארםעלער און םליכם קאנװענציאנעלער צוליב ומרען
ט, מיי מ  און עכטעז אז שוז אױסדרוה דעם םים נאר *

טישע־ די סון אײך איך דאנס דערפאר געפיוזל. םען
םיט זײן ניט סען איך װאס דאם, הארץ. סיין ®ון |

 םון צײט וױכםיגער דיזער אין
 םון אײנער איז ■אסירוגגעז,

 םייז װאם פארדרוסען, נרױםע
 פאראורזאכט. טיר האט גקודיט

 טרייםט, הױפמ טיין אבער 1אי
פארהאנד־ די איז האם אי־הר

 אויםגאבע די קאםפען <און *געז
 אוםן. גלענצענדען א אויןי *ם

חו  אלע האב איך אז וױיסם אי
 װאריטסםע די אײך צו גזנח*ט
 און בעםאר געםיד״לעז, לינע
 פרע־ דער צו ךעךהױבוגג א*ימר

 איגטערנעשא־ דער םון טמאפט
 געזזאם םאל אלע האב א*ך

 אייערע אין און אײך אין בעז
 די אויפצובױען וױדער מקייםעז
 האב איצט ארגאניזאציע. *מצמ
r » r צוםרידען זײז צו אורזאך 
אײגםלוס, חלק קליינעם דצם
 צו געהאם אײך אויוי מאב »«ך

מן  דער פון פיוזרונג די ע
 סרימישער אזא איז שאנעל

 סארט געזױסען א פיהל איך אןן
 אומ־ דעם איז שטאלץ *יכעז

אז פאקט, .יםבאדען  אידזר .
מנדמםאכס״: ,

 נאר גלײו שטאדם אין צורית זײן צו ערװארט איך
ו אז האו*, איך און דעי לײבאר  א האבעז דאן װעל אי

זעד.ן. צו אםטער אייך געלעגענדױיט
 װאונשען בעסטע גראטולאציעס, אויםריכסיגע םיט

אײער, גרוסען, העשליכצז און
הילקוױם. םאריס

 חןר געווען דאם איז באסאנט איז םיר וױפיל אויו*
 אײגעגער דיז םים האט הילקװים װאס בריף לעצטער

גאך יפוםעז צו האשנונג הילסוױט׳ס געשריבען. האנד
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 פאר־ איז שטאדט׳ אין דעי ילײבאר
 איז עס אבער געװארען, װירסליכט

 נעװארען פארװירקליכם ניט לײדער
 האבען וועט ער אז האםגונג, זײן

 אםט זעה[ <ו זיך נעלעגעגהײס א
 אנגעלעגע\הײטען די וועגען םיר םיט
 גע־ זיך האבען םיד ױגיאן. דער םון

 האבען םיר און מאל אײז בלויז זעהן
 *װעגען געשפרעך לאגנען א :עהאט

 4יומ* דער סוץ אנגעלעגענהײטען די
אונד חנר איחם האם גאכדעם באלד

 געהארטען יאהר צעהףםופצעהן א האט לאנדאן םאיר
 די פון באארד דזשאינט דער אין אמטען אםיציעלע

 גאר־ לײדיס אינטערנעשאנאל דער אין און סלאוקםאכער
 טיטעל דעם נעהאט האט ער יוניאן. װאירקערס םעגט

 באשטיטטען א געהראנען האט ער אדװײזער״. ^ליגעל
 אבער צאהלען), צו געהאט האט ױניאן די (װען געהאלט

קײ:־ האט ױניאן דער פון םיטגליד תדכשגיסליכער דער

ן א ד נ א ל ר י א ם
 אן װי אדער באאמטען א װי באטראכם גיט איהס מאל

 —װא האבען מעמבערס םעהרסםע די אגגעשטעלטען.
 איז, אמט אפיציעלער זיק װאס נעװאוסט נארגיט שײגליך

 אין פלאץ זײז זײנען. אױפגאבען אםיציעלע זײנע װאם
 לא:־מ ספעציפיש א אײנענארטיג, געװעז איז ױניאן דער

 צו םיטנלידער די םון באציהוננ די און דאניסםישער״
םארט. ספעציעלען א פון נעװען איז איהם

 עד אוי&געװאקסען. ױניאן דער סיט איז לאגד^ז
 דעם םון יאהדען ערשטע די אין געסוטעז איהד צו איז

 גארניט נאך האט זי װעױ יאחרהונדערט, צװאנציגסטען
 ״טרוימער״, תײםעלע א און :אםען א אויםער געתאט

 װעגעץ גע׳חלוס׳ט האבעז װעלכע ױנגעלײט באגײםםערמע
 עקזיסטענץ די װען צייט א געװען איז דאם ױניאז. א

 צי דעם אן אפחעננ^ג געװען איז ארגאגיזאציע דער פון
 בא־ צו דאלאר עטליכע צןונוישקלײבען קענען װעט םען,

 עטליכע שון םיטי:: א שאר האל־היפער דעם צאהיצעז
 :אך װען צײט א געװען איז דאס מענ׳טען. צעהגדלע־

 זיך באאםטע די פלעגען שאפ־סטרײק פארלארענעם יעדען
אן שבעה זיצעז צו שארזאטלען  דאםאלסט ױניאן. דער :

 הויפט־ זײן שיהרער. די שון אײגער געװען לאגדאן איז
 אוישצו־ טרײםטען, צו געװען איז דאמאלםם אױפגאבע

 פארצװײשלעז. מענשען די לאזען גיט םוט, .דעם האלטעז
גלויביגע, םעהד די טוליען דאן זיך םלעגען איהם אדום

א גזןװע^ זײ פאד איז ער
םון

 זיח םיס םרײקײם, זײן םיט איבערגעבענקײמ, זײן םיט
חבר׳שאשט.

 האס יאהרען שוועדע יענע איז זײ:ע ארבײט די אם
 תאם ער קלאושםאכעד״. א אין ‘״שארװאנדעלט איהם

 קלאוק דעם פון פראבלעם יעדען שאדשטעהז צו געלערעגט
 קלעג־ די םון טרײד־שראגע יעדע ׳שאפ דעם אין םאכער

 פארשםעהן צו געלערעגם האט ער גרעםסע. די ביז םטע
 פוץ אין ?לאוקםאכער דעם שון •נשםה די ארן הארץ דאם
 זיך םום עם װאם געװאוםם האם ער סלאוה־באס, דעם
 זגר װי און לעבם ער װי הויז, אין ארבײםזןר דעם בײ

םעהלם. איהם וואס און האם ער װאם לײדט,
 קלאוק־ די םים צוגעבתדענקיים לאנג־יאהריגע די
 וואס ראלע ריזיגער דער צו צוגערײס איהם האט םאכעד

 נעשפילם האם ער װאם און שפילען :עדאו־־שט האט עד
 סםדײק דער ,1910 פון םםרײק היסטארישען דעם אין

 איצ־ דער םוז שונדאםענם דעם געלעגט האט וועלכער
 אידישער גאנצער דער פון און אינטערנעשאנאל טיכער

 געווען סםרייק דעם איז איז ער ארבײטער־באווענוננ.
ס םאלדאט. .א אי געגעראל, א אי א ה ר׳  ססוײיפ דעם ע

מ ניס זײנע, פעהיגהײמען די בלויז .*ניט נעװידםעט  בלו
 אלע זיעע נאר זײנע, ערפאהרוגג די און וױםען דעם

 אלזןס עגערניז^ גאגצע זײן געפיהלעז, אלע דינע נערװעז,
נײםטיג און פיזיש פארכ^אגט האט ׳ער װאס

 זוערם סטרײה דעם שון צײטונגס־רעפארטס די אין
 געארבײם, טעג יעגע איז האט יאגדאן אזוי װי דערצעהלט

 פון ױגיאן, דער פון לאיער דער געװען ער איז אפיציעל
 צו געזחגז אויפגאבע זײן איז אפיציעל סטרײקערס. די

 צו אוז באלעבאמים די םיט אונטערהאנדלונגען די פיהרען
 םים׳ן פארבינדונג אין פראגען ;עזעצליכע צו אטעגדען
 פון םייל קלײנער גאר א :עװען איז דאס אבעױ סםרײק.

 עד װירקליכקײם. דער אין געטאז האט ער װאס דעם
 סים איז איז האלם די אין :עװען ארבײטער די מים איז
 אר־ די צו האט עד לאינס, פיהעט די אויף :ענאננען זײ

 גצ־ גיט זײ געװעתט, זײ ערםוטינם, זײ גערעדט, בײטער
 הונגער־ פון װאכען םינסטערע די אין פאדצװײפלען לאזען
 אר• די םאר שטיצע און היל̂ן ;עוזכט האם ער :ויט.

 גע־ םעגאיך ^ךנ איז עם װאו װינהעל יעדען אין בײטער
 ארבײטען אלע די אין איז ער און קדיגען. צו דאס װען

 גום *זױ האט ער װאס דע־פאד טאהע ערפאלגרײן געװען
 זױיל קלאוקםאכער, די פון פסיכאלאגיע די פארשםאנען

 םיהלען זײ װי און טראכטען זײ װאם נעװאוםט האט ער
 םילען דעם געױאוגען האט עד וױיל דערפאר אויך און

 די אין םאסען די םיז אבטונג און ליבע די צוטרויען,
ר געוחנן זײ •םאר איז לאגדאז דײהען. סכ^-ײהענדע ה  מ

 ברודעד, עלםערער זײער געװען איז ער שיהרער. א װי
 7 חבר, ערפאהרענער םעוזר פארשטענדליכער, םעחר זײער
 בײ זײ, װי קאםױ זעלבען דעם אין פארװיקעלט איז װאם

ם און לײחזז זעלבע די םיט שלאגט הארץ דאם װעםען  פי
זײ. בײ װי האפנוננעז און שטרעבונגען זעלבע די

 n*D די איבערצודערצעהלען פלאץ דער :יט איז דא
 , דעם שון סעטעלםענם דעם פון געשיכטע פלאנטערטע

 די אין איז זואם סעטעלםענט דער ,1910 םון סטרײה
 דעם אוגםער געװאדען באריהםט יאהר עטליבע נעקסטע

 פלאץ דער ניט אויך איז דא פראטאקאל״. דער״ :אםען
 • סאגמי דעם איכער דיססוסיע א איז זיך ארײנצולאזען

 דער אין •געפלאקערט נאכאנאנד יאהר עטליכע האט װאס
 פראבלעםעז די איבער און סעטעלטעגט דעם איבער ױניאז

 4געזוארא געשאםעז פראמאקאל דעם אונטעד זײנען װאס
 האב# װאס די שון אײגער געװען איז לאנדאן םאיר
 חנד פארסראמען האט ער געשא^ןן. סעטעלםענט דעם

 אױ©־ אויסגעאדבײמ אוז האגפערענצעז די בײ ױגיאן
דעם אין פוגסמעז זויכטיגסטע די געסעמפט
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o iior, יוןום ia : in  oao אין i n אױסנעבד^כען ױני^ן 
ן m זײז איבזנר « an p*p נעהר»כמ poenpiir n 

tr\w n פילײכט געשיכטע, איז לץ8 דאם בליצען. איז 
i n דער אין ?אפיםעל זויבטינםטער אח דראגאטיטםםער 

i סוז ממינםזן n געװים באומגונ^ ארבײטער גאגמר 
tpjjrn סײנונןס־פאו־עײתנתייטען באײבען מםענדיג אויזי 
נעגענ־ דער אין װעט געווים גמעיזענײזען. p5a די

צוטײל־ s זיין אנרטייא דער צױןוגםם דעד אין און
i איז מיו׳ח איז «־ װי »זוי n ,פאדנאנגענחײם 

tpw 1אי *זריס׳ס נעוחנז איז ג*ס אידײמ די 
yiaccyp .,r לאנדאז, פוז פראגע דער איבער עןװ־נזאא,, 

rPMHffi 1א| ^*.ITPIfOfV
ד גיג a אוגז « i 1צייבענ?1םא צו בלויז זזיכםיג איז 

מן, אייגימ מג i פאר נויטיג זיעען װעצכע •ו n ׳*אצוגנ•^ 
»f אינםערנעמןואא. דער 1פא לייסםונגען ^נדאנ׳ם

נע־ יענע םון אײנער jpvp: ניט איז לאנדאן םאיר
Dim orMMto מז  םואנט, דעם הינטער זױים עדנעץ זי

tan t.וױיס it און םציהען סיילען די װאו 1שלאכםפעל 
 אין געװעז *ליין ציים נאנצע איז *V פאצען. םויטע די

מן ט o נעװאוסם Dan ip םייער.׳ ון n צייחןן פון *רייז 
Dfn נעצןןהצט. ה^בעז ארב״טער די ip נעװאוסט ה*ט 

 »אר־ האט און געתאסם האם םאנ יעדער תרבנות וױפיל
ipjpor ווען קענטער. די פוז כחות וי ןמממסאמז וױ 

a p t ip ונקטען די אויםגןארבייט* no און םעםעצםענם 
x s & tv h ער האם *נצוגעמן זײ *רבייםעד ךי op ;עםא> 

ttfe עדםאהרוננען ױ «ח חמוצסאט oan ער oan נע־ 
Bln איז o n .םםרייס ip נויםע וױ געוואוםם האט op 
מז »יז o מי n פציכם די נרוים םעםצען״־תי *ו שסרייפ 

מ םצחםח סרעיזציכזנ .די  אפצו- וױילע א אױןי כןו
«ו צענגער איהר איז מפאחר די נרוים ווי און

 דער »ז — נעודאוםט, צ*נד*ז הןמי ז»ך » נסד ייןן
 פעהצערען און מודאכתיימ] זײכע אלע םים

 באסםאנען איז יואם טעצח, גרויסע איק
. . מז האט ער oifn ייז, דאם און . ע  די מנ
 »ן אויפצונויען טאצ «צע פאר איינסאצ יס

 טרײד פון ארבײטעד »צע ארייגצוציהען ייגיסז,
 «ד חאם צאנדאז פדנותמאציע. דע־ פון ו־ײזוצן ל

t i t  a r r t ,o n  m איממר, וױים ױניאךטוער 
 א איז פאנםראסטעז און םמםלצמנםם

 אצע װי וױרהזאםער »ז •רבייכמדסאפג^
i »ון H באצןבא־ די פון אוגםעד׳פריפםען

ארבײנמר־םאכם. פ*דאײנינטע *
i גענעבעז האם פראםאפאצ ד** n סעד די ױני¥ז 

T האט זי זמצבער »זיןי fit נעװארט יאחרען 
 פצאוסמאכער די tram *ו םענצימייט די

jp’IBm אדגאניזאצי^ם־ארבײטער. דמסױיצינידסע 
a n אונטעד און םטרייק קצאופטאכער o n 
dipt םינצ־ צםע8 די ענדןרעז מנוגמן זיך• 
a n םיכאצאניע די ארבייםער, אידיאוען■ Dim 

o י *יז אויטגנח־יפט ויר n װערטעצ באוײחסטען: 
 םםריײ א^יםנמייכענטער אן איז וודגיים®־ אידײמר

, $a yti ױניאז־םאן״. עצעבםעד 
in p* טןפסל דןם i איז יןן n אתא־ קלזות־טדײד 

o, אצענט•1י חונדערם ores סאיזם״פ n 
Ofn'to מ. םייםטענם אם זיך מ ת ע  נעםציו גי

w פעדענהמײ r די אריויסםוײיבעז װעט 
m די פון *ס m, געװאותן. טקוים <ים איז

ט מ o פאדיזזנדם. פו n  m o וואס m 
ם דאם מ  צװישען אוימוקצייבעז ח

 נזד מע§ער ןןלע ץימעז *וױיעמנן 4 *ח
פיאטא־ tan אוננמו־ ־ױניאדסעפוס*.

סאפ״. .פצאוזד « גיתראנען קלאזקםאמו־
m זמאכע a n איז אננעזאמצט «יד n 

ניז •־אםאיזאצ, חןם ־ די מ
נענוכתן

יי •*יײ״יײ׳י״י״ײ י
וײ־

 אט1 נעםונען. סיטצען אזויגע האבעז זײ און צװאונגען,
m אן איתענד 1אונטע ם1סי8« ײ«צט זעלבע ia •טעטעל 
 אין ט1םי8* ה«ם זעלבע ראם »ז איז, ס»סט חגר םענם.

 דײ םעטעצנמנםם אנדערע .ױען י^הרען, מפענמרדינע די
i ען.1$געװ נעםאכט נען n כאראקםער־־״םון o n 1«ײי 
 lP«־8i«n88 צו אונםענליר זוי כםעם איז עם אז אזא, איז

 ארייגכאומן זיך יןענעז םייז װעלכע ך1דו לעכער, אצע י1
Dip .tn ^נםאכעז און ao איז »t ײ^ולעם, אייבינער 
n סייז ם^רלויפינ נאך האם טען װעלכען 1םא jy t לײזוננ 
נעפונען. ניט

 «ן 1י«מז דריי מוחןדסטע די יאהר, דריי ע־שטע זײ
o n פון ױני$ז, דעו־ םיז לעבעז dpi פון סעםעאםענם 

i: לאנד^ן איו ,n 1913«: ביז םטרייק n  ipiip פאר־ 
i פיז שטעהאר n ח!1אי ב«אװ דזסאינם» m אינםער־ 

 ןעװען אח יאחרזז זײ אין בײם18הוי«ם־ דין נעשאנאל.
 ̂יינעז Dtp׳' אגאופעס, י1 נענען יוניאן י1 םאו־טיידינען צו

 *עצכע נאצעגאםים־ n םון מװאחגן נעמאכט איוזד אויױ
 18 נעד»מ *וס נעווארען צונעוואוינט נים נאך זײנעז

»j האמן ארנייטער 9 n חיט9א«ג סםחמג םוזען וואס 
tram. וױ 1בעםע געוואוםם האט צאכדאז :«r » i זואם 

 גע- d^n *v נעסאן. דאםאלסם זיך האט שעפער די אין
מז זיינעז עס םארברןכענם װיםיל װאוסם a נז n סוטעצ־ 

 שװער וױ־ נעװאוםם האס ער נעװארען. באנאנגען םענט
 מרעכ- קו־ימן w 1בײטע18 די פאר אננעפוכמן איז עס

 םע־ m װאם נעריכםען, אוניאו־טייאישן די אין טיגהייס
 <וי ג«וזאוסס אויך האם ®־ נעשאםען. האם טעלםענם

 n אויוי ײידתען פארלוסנמז און ענםוישוננזן די אזוי
im זײ וועלכע צו tpmaWJ י1 איז או־בײם** p רער־ 

ip i8D t n i ’D .ױניאן
i8 און » in איז ip מסםןדישער, 8 פאר געווען 

anvopue• סשעצוננ n  jp:pt .אנ־ י1 וועז . באלעבאםים 
;po^pnstp ױ פון |9פארל?צוננ *  חדסיהרט ttfnan 090נ
ײטס־ י1 n* לאצטעז89אויםנ פון «ונפט 8 *ו אמ a איז 

 אין ?רםוםינט און נעשטיצט זײ לאנדאז תאט םט,9פראט
ip  .dpi ניט זיך חאט otpoptpj םיט o n דינ מ >  ־9,

:op םים פראםאהאל, פון ווארם״ o n טאנ. פייטצן סו  כו
ip אז געשאדצרם, האט i n און אפגאהיט זאל •ראטאקאל 

tn פיהרט9דורכג p n אין o n נייסם «t י  tpoan זיאס י
ip - «ױtponrpjipo:i8. 8 אןן פארפאסט איהם  Dan 

:o in p צו n ביי באטים9באל t:  םיט tPv:pipo:ap p״
 זײנע אין ר9בײט1א י1 צו dptpj ip האט אזוי אוז זײ,

זײ. םיט באראטוננ?!
ipoa אזוי זיד האב«ז נדצז9אוםסט .זײ D5ppito:p,

tn למג9שט זײן נעםוזם ת«ס ip אז ’P’D’iao. ?איז או 
i n אױפוייכ• זײן אדויסנעװיז?! לאנדאן האט לונ<1נ8ה 
 p*« איז op :?װיסצנהאטיגמײט. זײן םוט, זייז ײם,9טינ

1PD80 לאנ?, א ײאדעז9ג oan קיין נים איז pjpoPpi 
 ,חאבען tPD:pon? ponoopp ױניאכס. אידישצ די אין

 זײ און tpoao n פון na» opi ן9אויםנוצ נ?װאלם
 אין ofvovvi װאלטען װאס ,tPco8P איז פאדםיה^

 און בויט9אוי« דאן ביז איז זואם ל?ס8 געפאהר גתיס
tPiaup: doopppjo'w• ?די פוז ־םאנכ IPDtTDPiDDPP 

ip אױפדיכםינ? tpnp: זיינ«ז p » ,ipo:po ?ײאס אזוינ 
 4«”ב1ױניאד* •־אקסיסע איז ?רםאהרונכ p’p ניס האבעז

 -pi האבעז װאם ן9ריצריסט8ה jp«p< זיינצז סאגבע און
i האפם n  t in 8 זיך פאר 9לאנ tponorcrm ווענ 

ן אויבןז־אז. צום
 זיינצ 9ל8 םים פצן1װא9ײננ1א ויך האם לאנדאן

I08P o איז כחות n* די םיידעז1פא צו pb»ido808P 
i 1«פ n .מגיאן ip א אר6 ארויםמםו־אטוז איז irtpe 

T װי האנדלוגנ םצםינס־ w n . tpoipi tpooisnoopp n 
ip .o n לייכם זיך האט :djppp פיז תאלטען m 

1D8P o פין װײםצנם n. סט8 1«אםיצ'על ־זײז 
i *צס ױניאן n לייצל. w n rip־״ J i  •an ״
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 ם^דער^טע די אין געשטעאט זיך האט ער נ#ר װ^צמנם,
הויפכדםיהױלר דער נעװ^דען איז ער קאפף. םיז ל^יחעז־

 די באסעמםט האס װאס ױניאז, דער אין <דופע דער
עמסטרעםיססען.

 ^בער זיגער. דער ארויס נד*ן#5י איז קאםף דעם אי^
 םארביטעדטע םייל א־זוי איבערגע^זען ה^ט קאםף דער

f r f n 'm, ט םיל אזוי כ ע #<עםיהיצט האט ער אז ביצוט, ^
 זועץ ^ודגאניזאציע דער םאר געזמטער זײן װעט עס ךאס .
 אתאניזאציע. דער >ןין אםם זײן םוז צוריציהעז זיר עי ״

 םארלאזען אםט זײן ה#ט עד געטאז. עם ה^ום ער און
.1913 םוץ מאנאטען לעצטע די אין

 קלאוקמאכער טאסען גרויסע די םון הערצעד די אין
 אװעס־ זײן שטעגדיג. אויױ םארבציבען לאנדאז אבער איז

 זײן געענדערט ניט ׳,האם אמט אפיציעלעז דעם םון נעהן
 ארנאני־ דער םון און אתאניזאציע דער צר באציהונג

 אינטערגע^א־ די \ואס ^אנװענ?זאז, די איהם» n זאציע
 שםעטעד סאנאטען אײנינע םיט אסנעהאלטעז חאם סיל
 עהרען־ אלס אײנגעלאדען איהם האט י״עזמנאציע, זײן גאר

 געהאלםען דארטען האט ער װאס רעדע די אוז גאספ,
 באגריסונ־ װאדיםסטע די םיט געװארען אויםגענוםען אי>
 אייננע־ ניט האבעז וועלכע דעלענאטען, דײ אפילו .1ג*

 דעם איז האנדלוננ און שםעלוננ לאגדאנ׳ס םיט שמיםט
 געװען זײנען םאטױחנז זײנע אז געװאוסט האבעז קאש»,

 גע־ באװאויגעז איז ער אז שעהגסטע, די און דײנסםע די
 איבערגע־ זײן םון ארבײםעד, די צו ליבע זײז םזן װ^־ען

אדגאניזאציע. דער צו טרײשא&ם און גע^הײט
 ^אנװענשאן דער נאך מאנאטען עטליכע מיט און ,
 פאיל ענד רענק די ױניאז, קלאוקםאכעד גאנצע די האט

 לאג־ איבערצײגען צו געלעגענדןזיט די געהאט םימגליחגר,
עז אײגגעבאסעז םיף זוי איהם, װעגען ®יהלען זײ ווי חןנ׳

 איז ער װען געװעז איז דאס זײ. איז ער הארצען אין
 סאציאליכד דעם אויף קאגגרעס־סאנדידאט פאר געלאםען

 .1914 פון האםפײז היסטארישעז 'דעם אין טיקעט טישען
 זיך האם אינטערגעשאגאל גאגצע די און קלאוקםאכער די

 לײב םיט ארײנגעװארפען קאםפײן היםטארי^זען דעם איז
 ערװעה־ לאנדאנ׳ס האבען הלאוקםאכער די לעבען. און

 זײ אויפגאבע. זײעד פאר ׳ז«ך זייער פאר געםאכט לוגנ
 צוגעשטעלט און געלד סופעז גרויסע געשאפען האבען
 דעד אלם בלויז ניט געלאפען איז לאנדאז טוער. םאסעז

 אויך :אר פאדטײ סאציאליםסישער דער פון קאנדידאט
 און באװעגונג, ױניאן טרײד דער םון קאנדידאט דער אלם
 נע־ געותן איז טרײדױניאגיסט אלס קאנדידאטור זײן

 עד װאם ארבײט ריזינע די אויף הויפטזעכליך שטיצט
אינטעמעשאגאל. דער און קלאוקםאנער די געלײסטעט האט

 אויסגעצײכעגם זיך האט ױניאן ?לאותםאכער די
 אידעאליזם. איהר םיט גײסט, םארטגעשריטענעם איהד םיס
 דער געהלאפט שטענדיג האט אינטערנעשאנאל דער אין

 שטדעבונגעז. גײסטיגע הענערע םרץ םאציאליזם, םון פולס
 פיה־ די םארדאנהען צו עס זי האט גראד גרויסען א ביז

 םון יאהרען די.ערשטע אין לאנדאז םאיד פון רערשאפט
 קלאוק- דער אין האט לאנדאז מאיר עיןזיםטענץ. איהר

 אייהר אין האם ער נשםה, א ארײננענעבעז ױניאן םאכער
 אידעאל. םאציאליסטישען פון גײסט א אריינגעבצאז&ז

 גײסם דעם איז נעפיהרס, .ד1אי ער האט וועג דעם אויף
ערצױגען. איהר ער האט

 און ױניאז קצאוקםאכער דער פאר האט צאנדאז םאיר
 פון פונדאמענט א געלעגט איגטערנעשאגאל דער פאר

 איז פונדאםענט דעם אויף אוז איידעאציזם פראקטישען
 איגטער־ איצםיגעד דער םון געבײדע שעוזנע גרויסע די

אויסנעװאקסעז. נעשאגאצ
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 PD01P י1 ן9וישיצ, ipiip: נים איו זינטאז סארים
i פון <רי<ח»־ n שאנאל.9אי:טערנ ip לט8ם9ד נאך איז 

o 1אי ip .;nip: ניט 8pnpoa איז tn v ::אין קוםעז9א 
i נאך 1יאה דריי װי םעהר ,1908 יאהר אין אםצרישא n 
 איז ip אויב ipia נאל.8»1כ׳19אינט m פוז גו־ינדוננ

u ponp n’8 םון ip«p: נים i־’:m איו ip אב?ר 
jp\W איהרע י פון ponp 19בוי. ip אין האם i n בוי־ 

 ב?ן9ל זײן םון העלפם 8 נאל8נצש19איגט m פון אונג
jMPPpanw

 זינםאז האם tpnp? זײז פון 1יאה ח־יי־און־צוואנצינ
i n  dpotupj איהר? און נאל8נ?ש1אינטע D1P0DPD. 

 כט8ט9בנ111 |9ה«נ זיי oan ,ipdopp ניטערםט־; ױ אין
iponp ip איז tPiw ip איי i תיהוג ip זיי האם pj־ 
 םיט׳ן 1נא ,ipoipn םיט בלױו ניט םוטינט,1« און 01פי

אויפפיהתנ^ און האלםוננ ip:pj״8 זיין םון בייסייל
i: ניט איז וינסאן n  tpnp סאדט IPDpn ,inn'D 

ipp'in i n צאםם אטט a• 01• י1 פוןP3QPO p'oio 
 19איט איז ip זײ tPT'nt סחיצה 8 »װעס שטאלמ »ון

:tpasoop םיט םארביט־וננ 1אי:טיםצ איז pons i n. 
oan ip האם ,19לים9נ און ל?בם9נ צוזאםען ויי םים

 19נ׳8זײ.ם אין .tprno און tn״pip”t 5 טיסנצמאכס
18 n  tpaan1בײטע:tnpip 8 בלויו ניט ipo’8 ,tpj'npe- 

:opjpop ,*1םו־ײנ ז9נליכ9רז9« ליב?ן 8 אויר נאו־ פיהײט,
 אט1 נאר PDupnp: זיך tpaan זיי

aJ»n ו אין» ד m זײ oan סוחסײגמייס י| an באנע־
Pianpj.] אנסויסס גיס פיינםאל
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 האבען עם געקענט. זיגמאנ׳עז האבען ארבײטער די
 נע״ האבען װאס פיאגערען, ערשמע די געקענט זיגםאג׳ען

 יאתרען די אין ױניאן אונזער פון פונדאםענם דעם בויט
תן דאמאיצסט, — ,1910—1908  ױניאךםאן א זײן צו ו
 טרײד, אין בעלײבתים די םון סײ לײדען צו געםיינט האט

 שקלאפען זײערע זתלען טאםער געציםערם האבען װעצכע
 שי־יעק־־ דער צו סוף א סאכען און בונםעװען נעםען זיך

ק געהזגרשם דאםאלסם האם װאם שװיץמ£יםמעם, ליכער  א
 #רביי- אוםװיםענדע די פון םײ און ?לאוק־שעפער, די

 ומוגען און ױניאן א םאר געציםערט האבען ומגצכע םער,
מ גים יוניאךגעדאנק דעם םרן פרעדיגער די געהאסט  גײ9ו

 ®ון בויער ערשםע .דאזיגע די באילעבאם״ס. די <וי גער
 יד־ערסאוס דעם אילס זיגםאכ׳ען געדענקען ױניאן אונזער

 וחנצמנד ארגאניזאםאר, און אגיםאםאר פרעדיגער, ליכעז
 מד איה» איז װאס םיגום פרײע יעדע אפגעבען פצעגם
 פרעם־איימן, בײם ארבײם שווערער טאג א נאך בציבעז

 :אסעז, די אין ארבײםעד די צו ױניאניזם פרעדינעז צו
 פאדזאםלוגגם״צ^מד םינםםערזנ פארשמיהטע און פארקס

גהעםא. דער אין צעז

»
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 ע־שצת די פון ותמעראנען די איהם געדענקעז עס

 p» קלאוין יארקער גױ די וראס געגעראצ־סםרײהס, ריזיגע
 -1909 יאהרען די אין דורכגעמאבם האמנז םאכער דרעס
 ביז־דאסאצסם די האבעז װעצכע םםרײקס, די .1910

 ירנ־י רראירקערס גארםענם ציידיס אינכתרנעשאנאצ שזואכע
די איימר אין צייס תוחחןר א »ת פארװאגחןלם יאן
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 דאנצלױ .אי דעד םים אפגעבדאכען האט ער װען ,1908 אטערי- דער אין אינםערנעשאנאלם םעכטיגסטע. נחנםםע,
 אאאזיציאנס־־ בױצן גענוסען זיך האיבעז יענע <וען דאבלױ״, טלחםות דאזיגע ז*י איז לייבאר. אװ םעדעריישאן ימנן
עקזים־ רי צוברזןבען צו םארזובעז געטאבט און יוניאנס ’פיהרער. עגערגישסטע די פון אײנער געװען זיגמאן איז

 1910 םון סםרײק קלאוקסאכער דעם איז אימנרהױפט
 פיהעכדקאםיטע. דער םון טשערםאן דער געװען זמםאז איז

 געפערליכ־ און שותרסםער סאםע דער געװען איז דאס
טשערםאז, א געװעז גיט איז זי:םאן און אםט״ םםער

גענאג־ אלייז איז ער פײער. אין אנדערע שיסט *תלכער
 סקעבס, ארונטערגענוםען פיקעטס, די םיט צוזאכמז גען י

 די, םיט צוזאםעז גמפאהר יעדער צו אױסגעזעצט אלײן ןיך
מיםגעארביימ. איהם םים *זאבעז וואס

י & י ר א מ ן א ם ג ז

 םייער איז •סריכעז אלייז םלענט זיגמאז װאס דערםאר
 גע- םורא אין געהאסט טאפעלט איהם באםעם די וואבעז

םאר  דערםאר, ארבײטער. די אויף אײנםלוס זײז חאט,
 דעם דורך ,1913 יאהר דעם איז האבען באסעס די יחמ

פאר־ א געםאכט סולקעס, שפיאז יעריג־באריהםטצז
 דורך ױניאן סלאוקםאכעד די םארניכטעז צו וגנ

 אן םוז טאםקע דער אונטער סתעב-אגעגמור א ויען
גע־ סארד־בלבול א געמאכט האבען איז יציע־ױגיאז

ן  אין זײ באשולדיגענדיג ױניאז, דער םון פיהרער די מ
אויסגעסלײ האבעז סטרימדברעכער, א םון טויט ,דעם  זײ׳
ן זעקס קרבן. װיכטיגסםעז זייער םאר זיגםאנ׳עז מ

 פון םיהרער אנדערע םיט םיט צוזאםעז זיגםאז, איז מדשים
 געזעסען דעםאלט באארד, דזשאינם קלאוסמאכער דעד
 אונ־ גראד, ערשטעז םארד איז אנגעקלאגט םורםע, אין

 װאם געםאהר, די און ליידען די טויט. םון שאטען צאאי׳ז
 געברא־ ניט םוט זײן אבער האבעז דורכגעלעבם, חאט *ר
 ארײנ־ זעמאן זיך האט םורםע פון ארויסנעהעגדיג ן.1ה

 עגערגיע םעהר םיט נאך ױניאךארבײם דער אין נעאארפען
אנםשלאסענדזייט. נדעםערער ארן

י י ״r < .־־״■ י
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לא־ םיז פרעטערם די נעסענט׳ זיגםאנ׳עז

איז מעסבער אלס אנגעשאאסען

 האם זיגגמן טרײדס. אידישע די אין ױגיאנם טירעגדע
 ארנײכתר די האבען צו פעםער איז עס אז ערתלערט,

 ן»ילו איז זי װען ױניאן, םעכםיגער אײן אין פאראײניגט
 די אײדעד װעלעז, זואלטען םיר װי ראדיקאל, אזוי גיט

 קלײד באזוגדערע אין צושפליטערמ זײן זאלען ארבײםער
 סקעבען ארן זיך צװישען ארום זיך רײםען וחגלכע לאך,

אנדערע. די גענען אײנע
 פוז אידעעז די סיגדיקאליסט. א :עװען איז ־זיגםאן
 ער אויפגעגעבען. גיט קײנסאל ער ר»אט סיגדיקאליזם

 די ברצנגען םון םעטאד דער אז אײננעזעהן, בלויז האט
 אפאזײ ארגאניזירען דורך סיגדימאליזם צום ארבײםער

 א איז סלײזלאך אין זיך אפזונדערען אוז ציאנס־ױניאנם
 אגשטאם ארבײםער, די בלויז שעדיגט און שלעכטער

 ארימדגע־ ענערגיע זײן דעריבער האט ער זײ. העלפען
 אלגע• דער םון פעצד ברײטערען םיל דעם אװוי טראגען
באװעגוגג. טרײד־ױגיאן םײגער

זיג״ דרעםםאנער. די געסעגם זיגםאג׳ען האבען עם
מ חא• פון באשאםעד דער געװען איז מאן ח םאכער ו

גאר טענעדזשער. ערשםער איהר און באארד דזשאיגט
 דורכםאכען. געםוזם דאםאלםט ער האט האםף ביטערען א

פא־ דער גענען געװעז דאםאלסם זיינען אונז םון פילע
 לאסאל דרעסםאכער און װײסט דעם פון נאנדערטײלונ:

 םיט םאך-לאסאלען באהנדערע פון עטאגלירונג די אוז 25
 זיג־ האבען נעעער די אםילו אבער באארד. דזשאיגט »

 שמאלע־ זײז םיט געאבטעט. און רעספע^טידט םאלעז
און דורכגעםיהרט אויפגאבע זײן ער האם װילעז :עם

באארד. דזשאינם םאכער דרעם די אמאניזיחט
 אר־ םרױמךסלײדער די געסענם זיגטאג׳ען האבען עס
 אלם יארס. נױ אויסער שטעדם אנדער^ די םון בייטער

 אלם ענדליד, אוז סעקרעםאר, דזשעגעדאל װײס־פרעזידענט,
 אינטערנעשאנאל, אונזער םון באאםטער העכסטער דער
 בא• זיך ער האם צײט, יאהר 6 םאר פרעזידענט דער אלס

 ארבײםער די םון האםםען די אננעםיהרט און טיילעט
געםאכט. װערעז פרויעךקלײדער װאו שטעדם, אלע איז

«**
 טרייד־ טרוסענער א בלױז נים געווען איז זיגםאן

 םיחרעז בלויז םים זיר באגרעניצם װעלכעד ױניאגיסם,
 טאג״םעגלימ באלדיגע, די םאר קאםף אין ארבײםער די

 אז געווען אויך איז ער נאר פארבעסעדונגען, סלײגע
 ויג״ װארם. םון זינען שעהנםטען דעם איז אידעאליטם

 געשטרעבט האט װעלכער םאציאליסט, א געוועז איז םאן
 געזעל• מענשליכער םעהר שעהנערער, א פאר געסעספט איז

 און עסספלואטאציע ש<ןלאםערײ, װאו ארתוננ, שאםטליכער
 חאט חאםנוגנ זײן עסזיסטירען. ניט \ועט אוגטערדדיסונג

 ארבײטער דעם ארבײטער־חלאם. דעם אויף נעלעגם ער
 נייער דער »ון טרעגער דעם אלס באטראכט ער האט

 קעם״ דער ®יז צעלע די אלס — ױניאן די און ארדגונג,
געזעלשאםט. םרײער טיגער

קאנטראס־ םים םול געײעז איז כאראתטער זיגםאג׳ם
 די םון געסענט האט װילעז ריזינער זײן ^בלויז און טעז

 אײנ־ נאנצע שטאלענע, די אויסהאטערעז האגטראםטעז
 םארגע־ זיד םיט האט ער װאס פערזעגליכסײט, הײטליכע
שטעלט.

 זייז באראקטער, פעסטען זײז דורך האט זיגמאן
 אח אפענהארצינקײט גראדסײט, זײז װילעז, שטארסען

 שונאים, סך א געשאםעז זיך זאכען דודכצופיהרען־ עסשגות
ר/, או| םרײנד צאהל גרויסע א אױך דערפאר אבער ע נ  אי

ע M j קײגמאל ותלעז װאס פרײנד, טמי m p  pn
W₪₪t₪₪mf, '■ פאתעסען. ניט e

 באליבםקײם און פאפולאריטעם נאראף׳ס אברהם
 דער םון שםאםט םאכער דרעם איז הלאוס די צװישען
 װאונ• דעם אין נעשפילט האט ער װאם ראלע, גרויםער

 ,זינם .1909 איז סםרײק םאכער וױיםט לײדיט רערלימז
 אינטערנעשא• דעם פון זײל א געאװרען ער איז דעםאלט

 פאר־ און שװערע 14 םון משך אין רזאט אגן נאל־בגין,
 עהרליך סעקרעטאר״םרעזשורער אלס יאהרעז אנםװארםליכע

םון םארםענען דעם םים םארװאלסעם געוױסענהאפט און

ף א ר » ב ב. א

 גומםוםינער א גאטור דער פון. אינםעדגעשאגאל. דער
 גוםע און טאקם םײנעם םיל םיט וױיכהארציגעד, און

 און ליבשאפמ די צוגעצויגען זיך צו עי ה#ט םאניערען,
 גאגצער דער םון און ױניאדהרײזען אלע &ח אכסוננ

ארבײםער־באזועגונג
 דעם רוסלאגד אין געװארען געבוירען איז באראח

 יאהר 19 געװארען אלט איז ער װען .1870 םאי, םעז20
 צמע־ גלײך איז אוז אםעריקא קײן אגגעסומען ער איז

 סאציאלייסטישער דעד צו און ױניאז טרײד דער צו שטאנען
נאװעגוננ.

 געזועץ ניט אנפאנג אין איז אםעריקא אין לעבעז 1זײ
 אלע םון גורל דעם טײלען געמוזם האט ער לייכטער. קײז

 געצװאונגען דא זײגען װעלכע עלעטענטען, אינטעלינענמע
 און סוועט־שמפער די אין ארבײטעז נעהן צו געװארען

 געאר־ האט ער ערנידערונגען. דעמאלסדינע אלע לײדען
 בײ ;אכדעם איז קלאוהס בײ דאן שוירטס, בײ בײט

 זיײ נשםה עטפיגדליכע איז הארץ צארט זײן וױיסטם.
 גענען צארן םיט געװארען אגגעצונדען איהם איז נען

 םאדזוכט האט ער און שעפער די אין עסספלואטאציע דער
 נאר באלטעלאכצס. די אויפסלערען און ארגאניזירען צו

 זײן םוז באםרידעונג גרויס געםוגען עד האמ גיכען אין
פראפא־ און אגיטאציע זײן טמטיוקײט. עדאאלגוײיכער

די זײנען 1909 אין פרוכט. :ט
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ס ^  פױזדשדזממם באראןז״ס אוגםער סאכער וױיסם לי
, םסד׳ײק דזנם תאבען און סםרייק איז ארדים מן ר מ מו

חגן בארא^ן פאר איז סע־ײיק דיזזנז פון זינ דער  מו
 ̂נעחנווױאױאלרע און באגײםםמידגג גרולס פון קװאל א

 אריסנעגאסען זנר האס נעפױזלען דאזינע די ענטוזיאזפ.
ײ ארן ארםיתיען דיױזע כאנצער א אין ב  ־הארצעדיכתד^

תן איז ער לוגנען. ta זײ פון שרײבזגד רער :עו m- און 
ראםאנבדמד. זיתר :ערוען איז ער װײםנדסאכער;

 נאר זיעעץ ססרייק ד^סבואכער דערי און בא־־אף
 קלאומםאכער. די צװישען געזוארען פאפולער אויך ש:עא

ר וױיסם ליידיס דער אז זאנען, אפילו קען סען מ א  ם
 קצארקי־ דעם פון םאסע די בעדרען איז 1909 פון סטדײק
 1909 מון ססדײק דער אז ,1910 אין סםרייק טאבעי
 די באנייסכמרם האם פיהרערשאפם באראףיס אונטער

מן רעװאלם צום קלאוקםאמר פארשה^אפנמ ע  דעד נ
 און עתזיסםימג דעםאלס האם װאס שוױץ-סיםםעם,

 חןןאיזזג דיגזמ «אסירו:נען רױכםיגע בײדע די אם טאהע
 װעלבע אעבהנרגעשאנאל, דער פןו הריפמ־זיילען צוױי רי

װאקלען. אײז איז נעהאלםעז דעטאלס זיך האס
ר רױיםם לײדים דער ע ב ען איז םםד׳ײק מ  א מוו

 איז אר לעבען• באראף׳ס אין פאסירוגג װיכטיגע העכםט
 ױגיאן, גרויסזנר א pc פיהרער פאפולעדער א נעײאדען

 גאנ־ דמד אין אויםאריםעם :ענעבען איהם האם וועלכע
 א אויםכעפלאםכמדס איהם פאר האט און באווענוגנ צער
 אין■ פיהרמדאממס דעד פון פונהםען העכםםע די צו װע:
 רױיס• נזןװארשן ער איז 1914 אין אינםערנעשאנאל. דער

ען שויז מד איז שפעםער יאהר א און פרעזידענם,  מוז
^אינסער דער פיז סעהדעםאר־םרזןזשורער דער פ  נאל.ג

מ לאנ^ יאהר 14 אננעתאלםען ער האס אםם דיזעז  ב
 גזמװוארגגען איהם *אם געזוגכדצושטאנד שלעכםער זײן
אהםיגױםעבג געזעלשאפםליכער םון צוריקצוציהען זיך

שא־ דער אין םעםיגמייטס־ייאתרען באראף׳ס איגמדנע
 אח מאפמי שםורג^ גלאנץ, פון יאהרען :ערוען ^זײנען נאל

 צו־ דעם צר נעפיהרם גים שיער האט װאם ברודער־הדיג,
 דורך איז הארץ צארם זײן ױניאן. דער םון זאםעגברוך

 ארן .געװארעז, אפגעשרואכם ציימ שטורםדיגער דער אט
געשםארבעז. 1932 סעפמעםבער טעז27 דעם איז ער

 וואם'שלע־י יאהר דעםזעלבען אין נעשםארבען איז ער
 צד לא:ג יארעז האט עד װעםען םים זינטאץ, און זינגעד
 דורך אינטער;עשא:על דער פון שיף די געפיהרם זאםען

 לעבען גאגצעז זייער האבעז דריי אלע װינם. און שטורם
 םאכער. דרעס און הלאוק די פון אינמערעסעז די געװידםעט

 דאס כדי געשטריםען און נעקעםפט זײ האבען לאגג יאהרעז
 די *ין און שעפער די אין באלםעלאכעס די פון• לעבען
:אגצעז זײער פארשענערען. און פארבעסערעז צו הײםען
 פאר־ שםארהע א שאפען• צו נעהעסםט זײ האבען לעבען

 צו גרויזאם גערועז איז שיהזאל דער ױניאן. אײגיגטע
 םאכער דרעס שטארקער א װעגעז חלום באראף׳ס זײ

געװארען. םקוים שפעט צו ביסעלע א איז ױניאן
 זיגםאן מאריים האםפס-ברידער, צװיי זײגע װי פונקט

 באשערם געװעז ניט 'באראױ׳ז איז שלעזינגער, בגיםין ארן
 א אויפצובױען לעבעז זײער פון טרוים דער זוי זעהן צו

 אמ ארבײםער די ױניאניזירען צו און ױגיאן שטארסע
1 נעװארען. םקוים

וזי

״־ין■ .
r
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דייטש דזשאהן
] י . פ ז■ ר

^ן ױ  אויב איגטערנעשאנאיל, דעד פון בויער די צו
מ  װערען דערםאנט אויך דארף גרינדער, איזזרע פון ני
ך ן ח דייםש. דזשאהן נאסעז |

 א אין אמעריקא אין געתוםען איז דייטע דזשאהן
 געגרינדעט איז אינטערגעשאגאיצ די װי שפעטער י§מר

 איהר אין טעטיג גילײך געװארען איז ער אבער מװארען,
\ jm װערטםול, זעהר געווען איז איהר פאר *רבייט «ײן 

 טרײד א מיט אמעריהא אין געהומען שוין איז ער וויײ*
 גוטער א םיטי ענ^אגדי, פון ערפאהרונג מואניםמישער1

 איצנע־ אן סיט און4שפראך עגניצישער דער פון םגיש
ר מ ״ ביידוגג. ם

t-'M■ ; ׳׳, ;

 אמעריסא איז געסומען דײטש דזשאהן איז 1901 איז
 געפראגעז האט ער יארס. נױ איז באזעצם זיך האט און

 אססיװ געװארען איז און שאפ סקוירט א איז ארבײט
 1904 אין .23 יצאחא* ױניאז םאכער ססוירט דער איז
 דער פון קאנװענשאן דער צו עג«ט5דעי א געװען ער איז

 געװארעז געװעהיצט איז און באסטאז אין אינטערנעשאנאיצ
 אױף םריהער איז אײגענםיציך טרעזשורער. סעקרעטער

ד אן נעװאיעז געװעהילט קאנװענשאז זעילביגער דער ח  אנ
 אמזם נענעז זײנען עס אבער בראונשטײן, א אײנער רער,

 װאוזיצ זײן און קילאגען ערנםטע געװארען אױםגעהויבען
 אוױ* געאײניגט זיך האט םען און געװארען אנוילירט איז
 באזוג־ איו וועיצכער דײטש, דזשאהן פון׳ קאגדידאטור די

גאם&ערס. סעטיוע^ פון געװארען רעקאסענדירט דערס
 דער אין אנגעהא^טען אמט זײן האט דײטש דזשאהן

 די איז צייט זײן איז און 1914 ביז אינטערנעשאנא^
 ארגאנײ קאײנער א םון אויםנעװאשםען אינםערענשאנא^

 און יצאנד אין ױכיאנם נרעםטע די פון אײנע אין זאציע
א־ אמעזעהענע זעהר א םארנוםען האט דײטש דזשאהן  י

 באוועגונג. ױניאן טרײד אםעריסאגער דער אין זיציע
 אינטע־ זײ םון אײנעם םאר גערעכענט איהם האט םעז

פע- אםערייןעז דער איז םײזרער ױניאן םרײד יליגענטסטע
חשוב גרױסער א ^עװעז איז ער און ^ײבאר אװ דעריישאז

 געװען ניט איז זײיטש דזשאהן אבער גאםפערסץ. בײ
 אר־ די בײ און קילאוקםאכער די בײ •אפוצער איבעריגס

אלגעםיין. אין בײטער

ן ה א ש ז ש ם י י ד ד

 קאװנע, איז געוזארעז געבאחגן איז דייטש דדאאהן
 באקאנטער א אין צוריק יאהר זעכציג איבעוי סי©

 זײן דײכעס). נאםען דעם (אונטער פאםיאיע
 דעם לױט ערציהען צו איזזט באםיחם זיך חא&

fm אבער םאסי^יע, דעד נוון םראדיציע דער ov 
 האט דײטש דזשאהז ? אייגגענעבעז. נימ זויהם !יך

 r ביכצאך״ םארבאטעגע ?ײעגען אנגעפאגמן גאהײפ -
 אן געװארעז איז און רוםיש ^ערנען אגגעפאגגעז

pit ער אז חנרצו, געפיהרם ענד^יך האט דאס 
p איז ער חױז. ע^טעחננס זיינע פון שייחנז m 

0 ך חאס און נד139  אנגע• זיך ^ידז, איז באועצט ד
 אז געװארעז איז אין שגײדערײ ^צדנען דאוימנן
 <צידז איז אבער איז ער ײדער.5ק םעגער בי*

אנ־ אוז יצאנדאז איז נעסוסעז איז ער נעב^יבן. לאגנ

פאר־ םיט אמעריסא אין געסומען איז דייטש דזשאהן
 ענג־ פון טעאדיעם ױניאניםטישע טרייד םארגאיװערטע טיגע
 אז באםראכט. איז נעםעז געווא^ט ניט חאט ער און ילאנד

 דורכגע־ האבעז יארק נױ אין אוקמאכער5קי אידישע די
 רי וױ שוצ, ױגיאניסמישע מרײד אנדער גאנץ ׳א מאכט

 די ענג^אנד. איז ארבײםער אײזען אדער קויילעךגרעבער,
 נעיצעדעגט האבען יארק נױ אין סאאוסםאכער אידישע

 סאציאיציס- אױף סאציאיציסםען םון מגיאגיזם טרייד זײער
 אין ארבייטער ענגלישע זײ בעת םארזאםאונגען, טישע
 םון ױניאניזג* טרײד זײער געיצערענט האבען צײט יעגער

 אײנ־ אאטע די אין סריידײוניאךפיהרער קאגסערװאטיװע
 דערצו האט איהם ױניאנס. טרײד ענג^ישע געםונדעװעטע

 מאכען צו זיך װיצען דער אדער םעוזיגסײט די געםע^ט
 האט מען זיי. צו נאהענט און ארבײטער די מים הײפױש

 ױניאז דער צו איבערגעמננהייט זײן איז נעצוױיםע^ט ניט
 ארבייטער, די םח איגםערעםעז די צו טרײהײט זײן איז

 תער־ די נעװינען צו װי פארשטאנען נים האט ער אבער
 קאנםטײ געוועז איו איהם בײ ארבײטער. די םון צער

 דערצו עיקרמז. איצע םון עיתר דעד דיםציפאין און טוציע
 סאציא^יסםען, די אויןי אום׳חן אז געװארפעז ער האם

דעסאנ״ צו <עזוכם עם חאט ער איז אידישע, די באזובתנדס
ײ ססריותן א<ץי איהם האם דאם גע^עגענהײט. יעדער ג

 װען ארבײטער, די בײ צוגעגעבען ניט פאפויצאריטעט קײז
 אונםער געשטאגעז םײצ גרעסטען צום דעםאלט זײנען כע

 גצםיחרט האס אילץ דאם איעם^וס. םאציאאיססישען דעם
 אפעיר״ וזורװיטש אײזיש ״יצחס דער נאך א? דעדצו,

 חאם נעשיכטע, קלאו?םאכער דער אין עם רוםט םען וױ
^ דײטש דזשאהן ה פי ר ע  זײן ניט מעהר קען ער אז ד
אינטערנעשאנאל. דער םאר נוציציך

סקוירטס. בײ אפערײטאר אן א^ם ארגײמעז נצפאגגעז■;?״־«

. ׳ ■

 לערנע*. צו זיך אויםנענוצט ער האס אזתגדען פוײיע
 און םאציאלע םיט אינטערעםירט בומונדערם ויד

 ^אגג נים אבער איז ער ־ װיסעגשאוםםמן.
 פאר געװארען געוועהלט איז ער שאפ אין

ד פון ר ת ע אג ד מ• ם#כמר 5םענםע< ^נ מגי

 פרױ צײם צו ציים פון אבער האט דײטש דזשאהן
 און ױניאניזם טרײד זײן קיצאוקםאכער די יצעדנעז בירט

 פון אװעס איז ער װי נאכדעם, אויד עצות געבעז צו זײ
 חנר אין נים םאיצ םאנכעם און אינטערגעשאנאיל, דער

 פארװיפעלט געװען לםשל זײנען, זײ װען צײט, פאסענדער
י םיט סאםף א אין ט איז דאם און באילעבאטים ו אסדאג נ

ו

aii

ר אח r'DPtto ניט םאר ארבײםער וי פון נעײ*רען » 
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דובינםהידוד
אינטערנעשאנעל דער פון םעקרעטארי־םרעזשורער דזשענעראי און פרעזידענט

םון ם־רער׳טאפט די איבערנענימעז האם דובמםסי דוד
m> ן ■—ן ■ I ו I I ־ - r - י - — — — -

ראזמאן. ב. פון
ד צ דן ע נ ו ^ן רנ מ נ דאס םאםענם. קדיטישםטען איהר אין אי

u o k  • « M ך» • - * •  * ־ -־ — —י «
י«״י « ׳י•!— _ — _  דער פון פרעזידענט נעװארעז איז ער ווען נעװןן <יט איז

 פ־ע־ עסטיננ נעװארען איז ער װען נאר איגטןדנעמאנעל,
o iim. איז עם ?ראנס. נעװען צײט יענער איז איז א<ץ 
תן ױניאז, רי סראנפ מו

 קראנס געװען «ו*ז *ם
 עט און •חנזידענם איר
 איזזר הראנס מ»ען »יז

 טרןז׳פורער. 1«<ןרעםא
 דער אין נעװעז איז «ס

 יוניא!,־ די װען ,«ײם,
 און לאננען איהר ב^ך

 אי־ םים קאטוי שומרען
 צו ?*(םוניםטי׳נוע רע

 און אינוױינינ םון עגמרער
 אויםװײנינ סון עו<אים

טאכעז ןוננעפאננעז תןוט

 די אין נלויבן םך א און אפםיםיזם סן־ א מוט, םך א
ױניאן. דער פון כוחות באהאלטענע

 m אפג^ lira הערם ױניאן דער םון ריגהען די א־ן
 פלאופ־ ר«ר פון לאנע די מזל׳דעער. א איז דוניגסהי דוד

נאנצען אין א־נטערנע׳שאגעל דער tit און ױניאן מאכער
 זייער אויםנעקײזט האט
עד ױעז פרעהל*ךן ניט

 צו־ זיך ןונמםמננוגנען
pn םון אוי«וויגויעז

 אב«גר חזרבחת, איהרע
os ע־ ׳פווער איהר איז; 

 אויזי *ומםעלעז זיך ומן
 -KP איהר פים. איהחנ

po נעװען בלױז ניט איז 
 נאר איז זי נ*ר לײדיג,
תן  איז פארטרונ?עו מו
 מרויערינע א — ווזבות
n rw, די װאם pxnip 

 הערעאםט ?אםוניםטי׳ןע
 ?לאוקטאבער דער - אין

 אי* איהר האט ימיאן
 .שלע־ כ. בעתעלאמן.

 ;ע־ האט װאם זיגנער,
 דעם איבערנענוםען תאט

 אין י אםם •ו־עזידעגם
איגטערנעעאנעל,

 האט זינמאן װי נ$כדעם
 נעםאכט האש רעזמגירט,

 אנשטרעננוננעז גרױסע
 ױניאן די אזיםצורינכתז

 ערפןולנ, םים אזיו ' *ח
 םיט׳ן איז איז ער *בער

 ?ריטימ ארניים זיק
 ב. נעװאר<ן. סדאנמ
 דדשענעראל דער )מרןו«י

אד ט מ ײ  טחגזשויער, ם
ר מ ל מ  עוין נעווזנז איז ו

א «ייט לענגערער v פזן
, מיאגימד ע נ ו ה*ם מ י  שעאנצ־ע־ סריטישעז דעם 1אי ז

ד, » ם ש  זיך האם אינטערנעשאנאל די ותלכעז אין »
93W i,\ דער הילפלאז. נעפילם *יגנמנצען #ci־d דער שון 

 פום־ א װי אויםנעסו?ט דעםאלט הןוס אינטעתעשאנעל
* ■ * * ט *יי• *י■1 “* אל ם ,אוים־ ,,דובינם? דוד איז ת

ז---------- * י נעזונםער חןר א
סראנ־ דער 1«

 אין ארײנגונפומן איז
מ איז אבער אםים, לי ט  ן

 זיד אט5 ארוט חדשים
 שטארק .אזוי לאנ« די

געםערען, «t נעענדערם
 ניי־לד א װאלט עם װי

ן  »ד אריינגמנןוםען מ
ארנא־ חןר איז װארעז

•wo זײנעז עם ניזאציע.
נרוי־ נעװארען נעהאלםען

םאס־ ערםאלט־ײכע םע,
?לאוק• די םון 1םיטיננע
ױ■גס־סא אײן מאכער.

 ןונמר אפילו האט טיננ
ארםארי; ס־ויםן א םילם

 באפצל א אויף איז עם
 ערםאלר ־ ױניאן דער סון

^ רייך פ מ כ ר נעװא־ דו
םםא־ אלגעםיעער א! רען

פלאמ־ די איז פעדזש
 און מרין נייו םון שעפער

 <ד נעשלאםען איז עם
 אפמאך נייער א װארען

 סלאוקס-עאנױ די טימ
 איז וואם שעפמשורערם,

 פאר כינסםיג נאנץ :עװען
 אין םאכער. ?לאוק די

אינ• דער 1אי ?ורצען,
 װידער איז טערנעשאנעל

נעווארעז. לעבעדינ
םזל? נים דאם איז
 נעהוםעז איבעד איז

 שװערער גדויסעד דער
 און אםעריקע איז קריזיס

 ץ5א פון נעםאכם האם
 רואײ זײנעז עס תל. א

n די געװארעז נירט t•
* אסעריסא אין דוסמדיען

אד־ די אױך זײ םים און
 אין ױניאנס בײמער

אטעריקע.
ר פדויען די ^ לי  ק

 קײן זײן געקזהט נים פרם דעב אין האט אינדוסםריע
אויסגאם <דיז זײז געקעגם :יס אויך ס׳דזאם און אויסנאם

בײ שװזגרעד, דער איז :ראר און אינטעדנעשאנעל. די
ד איז איגטערנעשאנעא דער םון ילאנע טערער  חביג־ ת

 •רזד דער ־־־ םעהר םי^ פרעזידעגמ. דער געװארען סהי
 איז ?אגןנ די ןw סעקרעטאד־מרעזשורער. דער און זידענט

 צד א דערגויײסם זזאס עם ערגער, ערגעז/אוז געװאחגן
ד פארצוױיפלוטג צו גאהענם געווען איז וואס #שטאגך מ א
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 האט און מזל דובינססי׳ס באװיזען װידער זיך ה*ם ו
 דער צוםליהען געיזוסען איז עס ארױסגעהאלפעז. יוזם

נא~ געװארען, נוס גאד ניס איז אלץ און אדצער ױער
איז. עס װען װי בעסער געווארעז איז עס

 װירהליך גלויבען װאס מעגשען, םאראן דינען עס
גארנישט. װײטער און םזל האבעז בלויז דארח פתן

 װאס היםעל, דעם טיט םעשה אלטע די איז עם נאר
 האבען דאדף םעז און בײגאכם רבח הושענה זיך #•אצט

 זיך שפאלס ער וחןן םאםענט דעם כאפעז צו םזצ דעם
fi די םארלאננט. כמז װאם אלץ, דעםאלט הריגם־ םען 

fliH מא־ דעם שטעגדיג םארשלאפט םען װאס אבער, איז 
 דעם באפען צו כדי גיט. איהם כאפט םעז און :ט

 א נאױ םזל, ניט האבען מען* דאדו* מאטעגט,
װי־ אויך דארח םען און אויג שארפע א און :זאםע
o איז n םארלאנגעז צו װאם מאמענט געקומעגעם 

 טוינ עס אז םרעפען, קען עס צו,פארלאנגען. װי *\ן
 י ו ו ניט וױיסט םען װעז פיצ, פארצאננם סזנז וועןי

is .איײ װעז ג&טראםעז האט עס פאדצאנגען 
מא־ דעם כאפעגזץג פארצאנגט, ד*ט נער

מן םענם, *  אלץ צו אז געעםענט, זיך האט היטעצ דער ו
 װען נאר גאיצד, ווערען זאצ אנוײרען זיך וועם עוי װאס
p t געשטאד־ ער איז נעווארעז ערפיצט איז םאדצאגג 
ן ױיציחמגער פון מ  םיט אננערירט האט ער װאם אצץ .ו

 גאיצד מװארעז איז םױצ pn םיט אדזנר חןןגם וייגע
עסען. נימ םעז <ןען נאצד *ון
 לאמעריע, אין שפילען ביצויז םעז סעז phc םזצ סיט ־ |$■

 הײן גיט העלםט אבער, בײסבאל, איז רוצעטיןע. אדער
שפיצ. דאס קענען דארוי םען ם?צ.

 ױניאן דער איז ערםאצגעז זײנע האט דובינםקי דוד
 םיט שכל, זײן םיט םעהמסױםעז, זייגע םיט ײכט

מעג־ םיט ארוםצוגעהן װי וױסען וײז םיט עגערגיע,
 אויםצוכאפען װי און םענשען םארשםעהן צו איז 0

 דער םאר אויםגוצעז איהם און םאםענם גינסטיגען *
 ארײג־ איז עד וױ גאײך באװיזען האט דובינסקי יוגיאן. ן

 פאר- ער אז אינםערנעשאגעל, דער םון אפיס איז נעקוכמז
בא־ די םיט םארהאנד^ען צו זוי אױסגעצײכענם ןט

 צײט קריטישעד יענער אין זיי פון קריגעגדיג :אםים,
 ער אבער םאכער, קצאוק די םאר אפסאך געססיגען

 אויך םארשטעהט ער אז באװיזעז, אויד דערבײ חאט
 איײ זײנע מיט םארהאגדאען צו װי גום ונעצייכענם

 באזונדערם א אפט איז דאס און אדבײמעד בריתװי
 צו אײננענעבען זיד האט דובינםסי׳ן אױםגאכע.

r r n m\ אין i n ,םאכער קצאוק דער אין אינטעוינעשאנעא 
 האר־ מעהר ױניאן •אכער דרעם דער ,אין אח ײגיאן

 נעגענ־ אוז צוזאכמנארכײטעז געכדימממםלאכעז סאגת^
 אונטער- האט עי איז. עם װעז װי ®ארשטענדיגינג,

 ער אבי אגטיפאטיעס און סיםפאטיעס •עדזענצאכע מײמט
 ױניאן דער איז אײניגקײט םעהר געװינעז געקעגט גאר האם

 םאר־ צו אײנגעגעבען איהם זיך האם אוםן דעם אױוי ן1
ם^ארבײםער. ע5איא5 אין איאזיציעם :ד^נן n■פאר׳*טעהט ער אז באװיזעז, אייד האט דובינססי 

 באצעבאםיש־ םינאנציעלע די םיהרען *ו ויסגעזױיכ׳מט
כאװיזען, נלענצענד עם עריהאט ױניאן. חני 1םי
םינאנ־ א אין נעםונען זיך האט אינטערנעשאנעצ די

צושטאנד. הריטישען ;ן
| הא־ נעדארשט טען האט אדלער בלויען צום אייד «

ן  נעפלוינען איז אדצער בלייער .חןר םזצ װי םעהר מ
 האט ׳יעדער אוז רעכער אצע איבער אח טענםטער אצע ין ־

 אדער פלינעצ, זיינע שיז פעדערען פאר א כא«עז נט
 םאר- האבעז םייסםע די אבער עק, זיין פון :ינםטגם

 װי םארשטאנען ניט האבען אדער םאםענט, דעם !|
אנ־ זיר שפעטער האבעז זײ וועז אויז אױםצונוצען.

 װײצ שפעט, צו נעװען שוין איז איהם נאך יאנען (ן
 באװיזען שוין צײט דער אונםער 1האב« סולעבאםים די

מו װעצ־ םוז שטיינ א איז אדלעי בלויען דעם י
שציםעצ. דעם תאלטעז זיי

■ *______
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 ארבײטער״ אן אלס געמאכט האט ער װאס ערפאאג, דעם
פיהרער.

 ברעסט״לי־ (אין נעסער א םאטער א בײ געב׳וירען
 און שטיף־םאסען א בײ ערצויגען זיך ),1892 טאװסק,

 דער איז שויץ ארבײט דער אין געװארען אײנגעשפאנט
 פא־ די םון אײנער געװען דובינםהי איז מגעגד, פריהער

 דער אין װערען צו ארײגעצויגען קאנדידאטען סענדסטע
 אין ארײן איז ער רוסילאד. פון באװעגוג רעװאאוציאערער.

 האט ער און ױננ גאנץ געװען נאך איז ער װען ״בוגד״
 (געאערענט בעקער דער דאװידקע םיילען. געלאזט :יצײך זיך
 גאגץ א גיך אויױ געװארען איז םאטער) בײם סילאכה די

 בוגדיםטען ױנגע די צװישען פערזענציכקײט פא&ולערע
 איז יאר םופצען געװען אילט איז ער װען און יצאדז אין
 םון םעהרעטאר דעם םיז געהיל^ א געװארען שוין ער

 אנ־ געהאלםען האט און םאראײן בעסער פראפעםיאנע^עז
 ארעסטידט איז און ארבײטער בעקער םון סטרײק א םייעץ

 םורנמ דער אין חדשים דרײ אפגעזעסען און געװארעז
 טורפמנ םון אגער איז ער םארברעכער. פאיליטישע פאר׳
 די װי ״אויםגעבעםערטער׳/ •אן ארויםגעקומען :ימ

 ער^ דערװארס. איהם םון עס האט פאיליצײ סישע
 אין טעטיג געװארעז צוריס באםרײאונג זײז ׳נאד גצײך

 םאראיין. בעקער פראפעסיאגעצען דעם אין און ״בונד״
&ף װידער איהם פאציצײ פאציטישע די דעריבער האט  *ר

(טירט  י4* ג*# צײבט שוין ער איז םאצ דאס און )1908.
 טורםע אין זיצען חדשים אײניגע גאך איז ער געקומען.
 אנדערט־ געװעז איז ער װאו סיביר, איז געװארען פארשיקט

 אנט־ צו אײננעגעבען זיך האט איהם ביז יאהר האצבעז
אמעריקע. אין קוםעז און צויפען

 פאר־ צו נעםען פראבירט זיך צײט ערשטע די האט ער
 האט ער װעצבע אויף בעסערײ אויסער םצאבות, שידענע

 צו דערשצאגען זיך האם ער ביז אום׳חן, אן :עװארפען
 טע־ ױניאן קצאוקם. בײ (יןאטער) צושנײדער א װערעז

 אינטע״ ניט גאגצען אין דא אנפאנגס איהם האט טיגהײט
 דער מיט אינטערעסירט מעהר פיצ זיך האט ער רעסירט,

 סורצער א אין איז ער און באװעגוגנ םאציאציםטישער
 אײנםצוס־ און טעטיגקםטע די םון אײגער געװארען צײם

 סאציאציסםישער אידישער דער םיז םיטגאידער רײכסטע
 סאטערס אין טעכ^גסײט שפעםערדיגע זײז פעדעראציע.

 זײן םון רעזוצטאט א געװעז אײנענטליך איז ,10 צאקאצ
 זיך האט 10 אאהאצ איז טעטיגהײט. סאציאציםטישער

 און רעםארםען פאר באורענונג א אגנעםאנגען דעםאצט
 ארגאני־ דער םון םירערשאםט דער איז עגדערונגען פאר

ת די םון אױסגעװאקסען איז באװעגונג די זאציע.  ני
היי״ און סאציאציסטען ״גרינע׳/ די אנגעקומעגע,

 דוביגםקי אז זיך, םארשטעהט עם און בונדיםטען םישע
 איז עס און אידזר. אין חצה גרויסעז א נעהאט האט

 די געהאט האט ער װאו ,10 צאקאצ געװען אויך טאהע
 זײנע אםעריסע אין• דא ארויםצואװײזען געצענענהײט
 פאר״ די קריגעז צו ארץ םיהרער ױניאן אצם םײאיגקײטען

 גע־ געװעהצט 1922 אין איז ער • אנערקעגוננ. דינטע
.10 צאקאצ םון טענעדזשער םאר װאיעז

ט געװארען געבענשט איז דובינםיןי  גראחגז, א טי
 חוש אנטװיקעצטען גוט א םיט אוז שכיל פראקטישעז

 טרעםט עם נאר וױר?צאכחײטען, און רעאציטעםעז פאר
 טרעיד א אז פארגעסס, ער אז אפט, גאנץ איהם נײ

 האצם ער און פראקטיש דורכאויס זײן מוז פיהרער ױגיאן
 פעהצעז עם װעצכער אין רעדע סאציאציםטישע װאריםע א

 געוױם איז דעם אין װערטער. רעװאצוציאנערע קיין :יט
 געקראנעז האט ער װאם ערציאונ:, בונדיםטישע זײז שוצדיג

 מעםיגחײט סאציאציסטישע זײן אוז הײם• אצטער דער אין
 םיטגע־ םך א איהם האט דאם אבער אםעריסע, איז דא

 סא״ דער פיהרער. ארבײטער אצס ערפאצג דין איז האלםען
 סע־ ארבײטער װעאבען םון הויפט־סװאצ דער איז ציאציזם

 איז סאציאציזפ ךער און באגײסטערונג זײער שעפעז נעז
 ארבײנמר די םון סאםןי דעם אין װעג־וױיזער דער שמענדיג

̂י נאוױמ בעםטען דעם און .צעבען.בעסערען א פאר  יי״
 ו< אינמערגעשאגעצ. חגר פון .טאתע טען

אי
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נאגלער איױדאר

נינפא םאלװאטארע

נינפא סאלװאטארע
̂סיגץג־ האבםאן דזשוי^ום»רגץ\גיד(\וצז1ץױעו־ ט\יל

 אי־ דיצידיע, איז ,1883 םאי, טען13 דעם געבארען•
 א געװען פאטער שוי. פארקס אין נעילערענט טאליען.
 רעװאצוציא־ דעם אין גענוםען אגטייצ האט און שנײדער

 שול פאלהס עגדיגען :אך ;אריבאלדי. פון קאםף נערען
 איזיאםע־ געהוםען 1899 אין און שגײדערײ געלערעגט זיך

 אין ױניאן הלאוהטאכער דער אין אהשיװ געװארעז ריהע.
 ;ע־ .9 לאקאל םינישער פון םיטגליד א װערעגדיג ,1903

 און ראהאל פון עהזעקוםױוע דער אין געװארען װעהלט
 צו דעלענאט אלס געװארע; ;עשיקט יאהי זעלבינען אין

 צײט סורצער א איז ײניאן. םעדעדײטעד םעגטראל דער
 םעדערײ־ אמעדיקעז דער פון געװארען אגגעשטעלט ארום
 הא:־ סאבוױי די פון ארגאנײזער פאר צײבאר אװ שאן

 אר־ די םון םטרײק דעם געפירט ארבײטער. סטראסשאן
 א:״ 11(07 אין סאבוױי. עװעגױ טע4 די בויען בײ בײטער

 אין אינטערנעשאנעל. דער פון ארגאנײזער שאר געשטעלט
 .9 לאהאל פון אײרזשעגט ביזנעס םאר געװעהלט 1910

 1918 אין .48 לאהאל פון מעגעדזשער געװארען 1917 איז
 אינ־ דער פון פרעזידעגם װײס פאר געװאדעז געװעוזלט

 ערשטער געװארען געװעהלט 1922 אין טערגעשאגעל.
 קא:־ מעהרערע צו דעלעגאט א געװען פרעזידענט. װײס

 לײבאר. אװ פעדערײשאן אמעריקען דער םון װעגשאנס
 אםעריקען דער שוץ קאנגרעסםאן םאר קאנדידאט נעװעז

פארטײ. צײבאר

נאנלער איזידאד
 גאליציע. אין ,1895 פעברואר, טען25 דעם געבארען

 נע- איד. ארטאדאהסישער אן און סוחר אריםער אן םאטער
 אין געקומעז פאלהס״שול. די נאזוכט און חדר אין צערענט

 יאר פאר א גענאננען און 1909 אין יארק) (גױ אסעריקע
 קא־ א פאר געלערעגט זיך 1912 אין םסול. פאבציס אין

 אין םיטגליד געװארען 1914 אין און הלאוסס בײ צמר
 םעק־ רעהארדיננ נעװארעז געװעהלט 1918 איז .10 צאסאצ
 םאר געזואדען געװעהלט 1920 ןאין צאסאצ; פוז נטאר
 םון געװאוי־ען אנגעשטעלט 1926 אין אײדזשענט; גיזגעם

 םון םעגעדזשער דעם םאר באארד דזשאינס
געותהצם 1928 אין דעיארטםענם; ׳

באארד דזשאיגט ®ון

 איגםערנעשאגעל. דער שון װײס־פרעזידענט פאר װעהלט
 דער פון קא;װע:שא:ם די צו דעלעגאט א טאל םיד :עװען

לײבאר. אװ םעדערײשאן אמעריהע

האכמאן דזשולױם
 טע- שטעםעל איז ,1892 יאנואר, טן12 דעם :עבארן

 יאהד. 12 ביז חדר אין :עגאננען בעסאדאביע. "ענעשט,
 אנגעפא:־ יאהר 12 צו באקוםען. :יט שור־בילדונ; קײן
 םאם״ פאטערס איז שנײדער דאטסקע אלס ארבײטען גען

 דער אין געװארען ארײננעצויכען גלײך איז טערסהאיא
 15 צו באװענונ:. סאציאליסטישער דעװאלוציאנערער

 א געװארען גלײך און אםעריקע קײן אננעקוםען יאהר
 און עגנליש :עלערענט זיך בײ:אכט און םייקעד שױרם

 דעם בעת ססול. האי אױונינג. אין גענאנגען שפעטער
 לאק. פון םיטגליר א :עװארען 1910 פון סטדײה גענעראל

^ פאריזיען םון שאפ־טשערםאן 1914 אין ,23  תא. םאגו
 געװארען באשםיםט ,1916 פון םטרײס נענעראל דעם :אך
 אין ױגיאן. םאכער דרעס דער פון אײדזשענט ביזנעס איזם

 קײ; געפארען שלעזינגער, ב. םון פארלאנג אוים׳ן ,1419
 ארגאגײ ־ קאםפײן, א :עפירט ארגאנײזער. אלס שיהאנא

אגריםענט אונטערגעשריבען און םאכער דרעס די זירט  אן׳
 צורי^נערוםען שפעםער יאר א אסאסיאיישאנס. צוױי םיט

 םע־ דעפאדטםענט געװארען און יאדק :ױ קײן :עװארען
 גע־ 1922 אין ױניאן. סאכער דרעס דער פון :עדזשער

 ױגיאן םאוער דרעס פון מעגעדזשער דזשענעראל װאיעז
 40 םון סטרײק :ענעראל א דאן נעפירט יארק. :ױ איז

 ־שטו!דיגע40 די נעװאונען און סאכער, דרעם טויזענט
 יאר א באזוכם און רעזיגנירם 1923 אין ײאך. אדבײטם

 קענעדע אין ארגאנײזער :עװעז קאלעדזש. בךוקװאוד צײט
 םענע־ דזשענעיאל :עװארעז 1928 אין באםטאן. א*ן איז

 באארר דזשאינט םאכער דרעס אוץ קלאוק דער פון דזשער
 ט^געדזשער דזשענעראל װידער 1929 זײט יאדק. נױ אין
\ באאדד. דזשאינט םאבעד ד״עס דער פון

 ערש״ צום 1925 איז האנװענשאן פילאדעלפיער דעד אויר»
 אינטערנע־ דער פון װײס־פרעזידענט געװארען מאל טען

שא:על.
 םון םיטגליד א געװען אפערײןע איז יארען א^ע

 א סאצ עטליכע געװעז פארטײ. םאציאליםטישער דער
 אין פאטעד טיקעמ. םאציאליםטישען אויפ׳ן קאנדידאט

םילאדעצפיער חןר אין פדטנליד א טאג צו הײנם נאך
1#^וני מ^ותםאכמר - גע־

ו934 מאי־תשוז,
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שיקרײנדיער םשארלם ח אי אניני רו ט ריחבערם עלייעםאנ
כרעסלאדו דזשאזעףפײנבערג ישראל

ברעסלאוו דזשאזעח
דום־ אדעס, איז ,1887 אפריל, טען18 דעם נעברעז

 געלערענט עלטעין. באיצעבאטישע םארםענליכע בײ לאגד,
 געװארען יאוזר. 16 כיז שוצ פאלהם א איז און חדד אין
 םון םיטגליד טעםיגער א און םאבריק א אין אדבייסער אן

ן *מגד״. מ ו מ  גע־ .1907 אויגוסט, אין אסעריקע איז נ
 דער בײ איז הייזער פעקינג די אין *ועסט דער אין אדבײם

 קלאוקם בײ פרעסער א געװארעז 1909 אין אייזעגבאן.
#p 1910 אין .35 לאתאל אין ארײנגעסומען און יארס נױ 

tw m n אין לאקאל. פוז עקזעהוטױוע דער פון סימג^יד א 
* םי מעז5מ  םון םשערטאן געװארען געװעהלכו אויך י*חר ג

 איװיזשעגט; ביזנעט געװארען געװעהצט 1914 אין *אקאל.
 און 35 לאקאל םוז םענעדזשער םאר געװעהצט 1916 אין

*1929 p דער פון וױיס־םרעזידעגט געװארען מוחנהצם 
איממתעשאנע*.

 ד צו דעלעגאט אלס נעװעתאם אויר גלײך און לא^איצ
 *p אלע דורכגעמאכט באארד. דזשאינט םאכער מ^אוס

 דזשא► םוז טשערכזאן געװען .1 לאקאיל םיז אוז איז פעז
 ► םענעדזשער 1921 אין נעװארען געװעהלט באארד,

 וױ געװארעז נעװעהלט 1922 אין און באארד ד/שאי:ט
 י$ יצעצטע די אין אינטערנעשאנעל. דער פון פדעזידעגט

 נ םאציאליםטישער דזר אין טעםינ געװען אויך רען
װעגונג.

 חסידיש קילײז א איז ,1888 ױלי, טען15 דעם געבארען י
 געלערענם עלטערען. אריםע בײ גאאיציע, איז שטעדטעל

 מגלע־ זיד ערציאונג. חםידישע א געסראגען און חדר אין
 םון םיטגליד א געװארען יאהר 17 צו און שנײדעריי רענט
 אגטײיל אסטיװען אן געגוםען םארטײ, םאציאליסטישער דער
 עסטרייך איז װאלרעכט אלגעמײנער פאר ^אםף דעם אין
 שטע־ אין חסידים די פון צרות םך א אויםנעשטאנען איז
רעגירוגנס־בעאםטע. די םון און טעל

 אר- געהראגען און 1910 אין אםעריקע איןן געקוםען
 קאטער א נעװארעז 1912 אין שאפ. ניפענטס א איז בי׳יט

 םון םיטגליד א :עװארען און הלױואאנד אין קלאוהם בײ
 עתזע־ דער איז געוועהלם 1912 אין .42 לאקאל קאטער
 אין ;באארד דזשאינט פון םיטגליד און צאקאל םון קוטױוע

 סענעדזשעך און םינאנס־סעקרעטאר $אר געװעהלט 1916
 דער םון זוײס־פרעזידעגם אלס געװעהלט 1925 אין און

אינטערנעשאנעיל.

ריחבערנ עלײעס
שסע־ ק*ײן א אין רוםלאנד, אין 1892 אין נעבארעז

 ווויך געלעדענם ישיבה, א\ן חדר אין :עלערעגט עלטערען.
 יאהר 16 צו םוזיק. אויך וױ ליםודים, אנדערע ארץ רוסיש

 צעזז׳י פרױואכמ דורך זיך פאר פארדיגען אנגעםאנגעז
גערדיסען. האס דאס וױ ״אוראקעך, נעבען אדער רעריי,
״בונד״. אין טעטיג געװעז

 אנגעפאנגען זיך און 1906 איז אמעריקע איז געקומעז
םע• געװארען דרעסעם. און װײםםם בײ שנײדערײ לערנעז

 גרוײ םון ציים דער איז 1909 איז ױניאן איןידער טיג
גע־ געוועהלם 1910 איז סםרײק. םאכער װייםט סען אין דרעסעם. בײ פרעסער א געװרען
1912 איז ; 25 צאקאיל פיז עקזעקוםיװע דער אין װארען איז איײנגעהומעז 1913 םון םטרײה

P* עקזעקוטײחנ; דער פון משערםאן געװארען געװעהלט סיוי •25 לאקאל םון םיטגליד א אדען
1919 אין ;אײדזשענם ביזנעם געװארעז געװעהלט 1913 _לא םןן עקזעקוטיוןע רדע פון שיטגליר

 און און 25 לא^ןאל םון טענעדושעד געװארע; געװעלהט דער םון םיט־רעדאקטאר געווארען נ
 אינ- דזאי ®ון וױים״פרעזידעגס :עװארען געװעהלט 1922 װאס ^ל׳אםעדאיא״, צײטונג יענישער

. םערנעשאנעל. אגגעשטעלט 1916 אי[ ױסגעגעבען.

פיעבערג ישראל
 דער אין רוםלאנד, איז 1886 יאהר איז מבאחנז ז

 שניײ דאםסקער א געותן פאםער נמדדיםשעװ.
בה און חדר איז לערנען גענעבען יזןר. שי  בין אין.י

 אגגעפאנ־ זיך לאנדאז, אין געקוםעז 1904 איז י»הרי 18
 ארום צייט סורצער א איז נאװאחזז שדידעדײ, ^יינעז מן

p r ועל־ באוחגגונג, ױניאז םרייד‘ אידישער דעד\ 
 םון איעםלום דעם אונטער געשםאנען מ־^איז.דעםאלט

 דער אין טעטיג געװארען אויך איז און *!*חניסס?},
 געהאלפען שפעטער יאהר א באוועגרננ. יר»נ^אױש«ר14
«p םאנםעל־ םוז ױניאז א ארגאניזירען םאנמשעסםער 

r ס^יכעד. r r w זײ נזדזאצסעז בעסער, פון סטרייק א 
tlW א jn v o riW fP ,אונ־ גצייך איז װע*כע מקערײ 

 ױגיאן םיציגערי א ארגאניזיױען •רובירט ;ןםערגעגאנגע
 נעקוםען און• ענגלאנד םארלאזעז ,1912 וומער, *ק ייון
 ווערט יאדס. נױ איז זיך ב»זעצם און אנמנדיקע *ח

*ד  םא־ ק^אוה דער מון 1 ילאקאיצ םיז סיהנל? ir גן
ד ױניאן. חגר »ין םעםיג נלייך «ױך זוערם *יז מ

אנטאניױ לואידזשי
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ביאלים מאױם
פוי־ טיקטין, אין ,1897 יאנואר, טען14 רעם •נעבארן י

 הײם אלטעד דער (אין מאכער הלאױן ־א םאטער לען. ״
 בית אץ חדר, אין ־:עלעחענט זיך שנײדער. דאמסקער א

רע׳ |  :עהוםען 1910 איז שוי). (פאלקס שקאלע איז איז םו
f אין פאטער םיט׳ז נעגאננעז אמערייןע. אין פאמער צום 

Djn לײן פיקעט דער אױף סטרײק מאכער קלאוה גרױסעז 
 טרעיד װעגען לעהציע פראהטישע עדשטע די געסדאגעז און

 םיט׳ן אװעקגעםארעז ארום װאכען עטליכע *איז ײגיאגיזם. -1
 אין יאהר א דארטעז :ענאנגען שיקאגא. אין מאםער
 אלס אנגעסוםעז ,1911 אין :אנדעם, אוז סקול •#בלי*

 געװארען 1919 איז הלאוקס־אפערײטאד. א ביי לערנער ,
 װאו לאקאל, דעםזעלביגען אין J6 לאהאצ פון פױסגליד א

 דעי םיס פארבונדעז נעװען םיטגליד. X איז פאטער דצר
 דער אין געוועהלט 1920 איז באזױןגונ־ג. םאציאליסםישער

 גע- יאהר דעםזעלביגען אין לאקאל. פון עקזעסוסעוע
 געװעהלט 1922 אין לאקאל. םון סעקרעטאר פאר וחןזזלט

 םע־ פאד געװעהלט 1923 איז איידזשענט. ביזגעם פאר
 סאנווענשאן דער אויױ 1928 איז און לאהאל םון ג^יזשער

*p דער פון װײס־פרעזידענט נעװארען געװעהלט באסטאז 
*ינטעתעשאנעל.

 גע־ ארום יאהר פאר א אין עהזעקוטיװע, פרן מיטנליד
 סענע״ אלם שפעטער און איידזשענט ביזנעס אלם װעוזלט
 אוין• 1928 אין באסטאן. אין באארד דזשאינט פון *דזשער

 סאר געװארען געװעהלט באסטאן, אין סאנווענשאן דער
אינטערנעשאנעל. דער םון זױיס־פרעזידענט

• *Im

m
v״S5׳'■

קרעמעד פיליפ
־

רום־ זװיל, איז ,1897 יאנואר, טען28 דעם נעבאיז
 איז איז־אםעריסע געהוםען גומןרניע. זואחלינער לאנד,

 א םיט איז און שגײדער א געװען פאטער .1905 ווטער,
 באזעצט זיך אםעריסע. איז נעהוסעז םדיהער יאוזר פאר

«p .אין און פאלסס־שול אין דארטען געגאנגען באסטאן 
מ תי  לערגען. אנגעםאננען זיך 1918 איז האי־ססול. *יז

געװארעז׳1920 איז קאטער. קלאוקס א פאר *ילערעגם ויך
nrmnitt געזמהלם .49 לאקאל קאטמרט טון ,x-M.sr •“

ליװײ לואים
שםע• סלײן א איז רוסלאגד, אןי 1892 אין געבארעז

 דרײ םון געהאדעװעט זיך גובערניע. קיעװער פון טעל
 10 ביז חדר אין געגאננעז שטיוײמוטעו/ א בײ אן יאהד
 יאהר דרײ אױף נעװארען אםנענעבען דערנאך און יאהר

שנײדערײ. לעדגען צו זיך שגײדער א צו
 אין באלעבאס פון ^נטלאםען לעהרע יאוזר צוױי :אך

 אגיערע םיט באהענט דארטען זיך שטאט. גרעעסרער א
 גע־ ארײנגעצויגעז 1904 אין זײ דורן־ און שנײדער ױג;ע

 אבײ ״בונד״. ױגגען םון (הרײזעל) הרוזשא<ן א איז ײארעז
 רעװא״ סאציאליסטען די צו אריבערגעגאנגעז פעטשער םעל

 אן יאין ארײיגגעטראטען 1906 יאהר אין און לוציאנערען
גרופע. אנארכיסטישע

 םילאדעלםין^ דורך אםעריהע אין נעסומעז 1907 אין
 געווארען לײברערי. ראדיהאל דער איז סעטיג געװארעז

 ארגאניזאציאנס• ג^טאן און ױניאן דער אין מיטנל^ד א
 נױ איז געסוםעז 1912 אין ױניאן. דער פאר ארבייט

 1916 אין .1 לאקאל םון םיטגליד א :עװארען יארק.
 אין לאסאל. םון עסזעסוטיװע דעד אין געװארען געוױילט

 גע־ .1 לאסאל םון טשערםאז געװארעז געװעהלט 1922
 גע־ 1923 איז צײט♦ לענגערע א שאפ״טשערמאן װען

 דורכגעםאכס .1 לאקאל םוז מעגעדזשער געװארעז װעהלט
 יאהר אין .1 לאהאל םון און אין האםםען אלע

 פון מעגעדזשער געװארען געװעהלט אםאל װידער
אין האנזוענשאן דער אוױי 1932 אןי און

ס ה װײס־«חמימעג װן r \ ־•״ ̂.V % f *

גערעכבדגהײט «י ■w ״F̂ ״*י «<י י>י >*iw ■י^ —י m m״ת

 םשערםאן דער נעװארען ,48 לאקאל איטאליענישער דער
 ביזנעס פאר :עװארען נעװעהלט 1919 אין לאהאל. פון

 דזשאיגם םון בעװארען געװעהלמ 1926 אין ;אײדזשענט
 אין דיסםריקט; טאון דאון פון מענעדזשער פאד באארד

 געװעהלם סילאדעלםיע אין קא:װע:שאן דער אױף 1932
אינטערנעשאגעל. דער םון פרעזידענט וױיס פאר

 נעלערענט שניידער. א געװען פאטער .
 אנגעפאנגען זיך :אכדעם און שול פאלקס ן
 בײ שנײדער. דאמסהער א געװארען און ײ
 רעװאלוציא־ הומען אפט פלענען הויז ין

 םאר־ דיםקוטירען שטעגדיג פלעגם םען און
װען כאראהםער. רעוואלוציאנערען םןן

W‘! ' . ־ P W P P• ׳ ! 1
J i a.• “־*. ♦ ־׳ • , ■ ’ * « ■ *«־ז ׳3 * ’ ־'יx 1 ; ׳■'.■־• I • j * Mf -׳ (

, ן ו ש ז ז ר 411 & י ^ ...............5 «י■ — —■ #סיגו מ !

K

9W* "*  ^
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רובץ גדליה
 םאהילעװ, איז ,1889 מארטש,' טעז18 דעם געבארען

 סטא־ א נעװען איז פאטער עיטערען. אריםע בײ רולאנד,
 פוץ עלטער דעם ביז תורה תלםוד אין געלערענט ליאר.

 סטאלערײ לערגען אנגעפאגגעז זיך :אכדעם און יאהר 12
 טנלידיס א נעװאיען יאהר. פינף דערביי געארבייט און
 פא^ ארעםטירט נעװארען 1905 איז איז ^בונד״ םון

טעטיגקײט. םאליטישער
 צײט ערשטע די .1906 אין אםעדיקע אין :עקנםעז

 פרעסער א געװארען 1909 אין סטאלערײ. בײ געארבעט
 פין םיטנליד א געװארען און פילאדעלפיע א'ז קלאוהם בײ

ױגיאן. דער
 עקזעקוטיװע דער אין געװארעז געוועהלט 1910 אין

 בא־ אנארכיסטישער דער אין טעטיג געװען לאהאל. פון
 פי־ פון טשערמאן געװארעזיגעװעהלט 1916 אין \וענוננ.

 געװא־ געװעהלט 1925 אין באארד. דזשאינט לאדעלפיער
 סענעדזשער, פאר 1926 אין אײדזשענט, ביזנעס םאר רען
 גע־ םילאדעלםיע, אין האנװענשאן דער אויןפ 1932 אין איז

 אינטערנע־ דער פון וױיס־פרעזידענט געװארען װעהלט
שאגעל.

קוירצטאן ניקאלאס
%

 בײ רוסלאנד, אדעס, אין 1896 יאהר אין געכוירען
 עלטערען. אריםע

 אין יאהר 13 ביו
 שגײדערײ לערנעז

אין עלטעדעז די

 די נון טעםינייט דער טיט געװארען באקאנט *ירגג גאנץ :אך
 גרױ אגארכיםטישער אן צו צוגעשטאנען און אנ^יכיסטעז

 אנגעשלאסען זיך ,1913 אין געקוטען אמעריקע איז
 ארביײ אנארביםטישער רוסישער דער פון פא״אײן דעם אן

 דער פון בױטנליד א געװארען שפעטעד ארנאניזאציע. טעי
ך ד טי ס ד אי  מע־ געװארען אטעריקע. אין פעדע־אציע אנ

פאױשידענע פארנומען און 1919 זיא 9 ^אpלא אין טי;
איײ ביזנעם פאױ נעװאדען ;עװעהלט 1921 אין אטטען.

טענעדזשפד פאר :עװארען ;עװעהרט ״טפעטער דזשענט.
 איז קאנװעםשאז דעם אויף 1932 א*ז איז 9 לאקאל פיז

 פון יױיפ־פרעזידענט פא־ געװא״יען געװעקלט פיראדעלפיע,
אינטערנעשאנעל. דעי

דעםטי באםיליא
 אין ,1879 יאנואר, טען4 דעם נעװארען געבארען

 אינז״שעניר אן געװען איז פאטער איטאליע. יטעסי:י
 אין נעלערענם פאדם. גיויסער א םון אײגעגטיםער אן איז

 פאטער בײם אויפזעהער אן נעװען נאנדעם און גיפנאזיע
ארם.6 אויפ׳ן

 אויס־ זיך .1906 זוםער, אין אפעריקע אין נעקופען
י' פרעסער א פאי געלערעגט  א נעװארען און קלאוקס נ

נעווארעץ גענרינדעט איז עש װען .35 לאקאל פרן סיטגליד

>
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 ס,8רשם8ליאר־וו8סם א סים גןהאם חיים » ד׳מאם
 םריםאתעזחון, םיט מלער־׳אווב * יייז

tn r t ם8בל . נדויסע ר*ם װען אם*ל, מדועז 
נעםאן. <מר « לו«לונג8 זיך תאט יועלט רןר *יז

n׳n p שט*נר, זײן לױט אונסט מחאט, ױײב א 
 יאר, דריסהאלבעז םון טאבםער א ח*ם *יח

«י * * ױי «יר י r א o r אנד א געסויפט נ
חאר. נאלחןנע *ו בלױעם־סאםעם *יז

.

 ממױכנמדבלאט נייע דאם *ז אוז
pt npn• בען מרי  םענשעדבלום, סיט נ

n r נעהאט חלה ויין אויך דאדם «ר: 
נוגג איינ*יק דין — חאנם רעכםע »

r ^ y . ״ ע־ ״4 ׳ י י • • ׳ , ־ . . 4

n p נעסענט, נילזם ?יינםאל ער
נישט, אודאי תאנט ליג«ר ז־ער

 חענט, שרעםרע םים נעשריבעז ער ברײו » חאט
n r נעסושט. ק־;ד דאם און נעגדיםט צוייב

 ,1עפיטאי אין צוריק איזיגעהוםען ברױו דער אכער
ן » wnwn ורי?. קיאװ סיין* 

 אטאל נאר זיר האם ומלם דער פון בל#ם א ײ״ל
w m mw ג נרױםעז *יז סיי

n יײז r װעלם 1נרױםע דער שון ראד נרויםע 
n r נעדרײם. ניכער טאל «לע «יך 

 נענעלט, זיי רא־ט שאליסע א וואלט — ער: סראכם
— נרײם איך ביז — איינם *ל׳ו סיר *יז

 ברױו םיליאגעז נעגאננען ש«עטער זייגען
ח שוין, יוארשע סייז rapp י

ײגמד  בדימ םון זיך האט סטאליאר י
אאנעוואוינם. גונטולאך שרייגז

 יאר, דרייםיגםען גײנצעז־הונדערם איז אימםאל, nfn «ר ג*ו
n r שרוי׳ם דער בילד פארנעלםע —

האר, גרויע שוי! וזאם ער «ז ■זין־, גטאסינח
נרוים. און שײן זײן שוין דארם םוז םאכםער ויח »ח
 נאם, איז ער ארוים לוישם נײט ער או) שטיים «ר וױ

נליה, נרויםע ראם געםראפעז אים ם׳װאלם
 «ם,8 זייז האנם, זיין ער חאם אױםנעשםרעקט אוז
jnm קײן גןנאעען אזן m .צוריק

 שטעם, נדויםע און שםעסלאך און זתרשער ײרך
 ײינט, סאלטען קעכעז האנט לינסער •ah «יט

ם, ש םני מ פנ מ ר  נײם עם ניט, םרינסם און ניט עסט •
הינד. זייז םאכםער, וײז *ו ססאליאר ד«ר
ד »י *וז ו
ו מיל גליי ן

t»w ׳אן קײן בײנאכס
T היים, זײז איז pn אראס, קעצער זײז

 ״צאז א ־אז צאז א אים װארפם עס ? דאס »יז װאס —
m 1קא דער פױל א <ױ זיך יויוײים «ס.

ג ■-i 1*1.,«־ .. 11י4ײ ז v • _־. \ ■ ■׳ ׳

ל # n r ר לי n זאל «ייז, «ג r זײן? אםת 
Bap >ײי r« הויך? דער־ אין עטאה דייי םויער, די 
M געײײז א איז ®זדגאנגעז ױך איז ®ר — 
— הױך רןר אין e«p חנם סיט ויאלי # ייי

ד •ון o ו r  *ar״o ארויף, הא• דעם כדם *זױ 
 פיל, א זוי זײל אום זיד דויי״ט אר איז
a r סארכסטיגע »י ra te r צױף, אײבלהען אין 
י און שסיל. גליםשעז ייך לגגזו י

ײמז ארבײ6 םענשע פילאיס pray[ י
■ i !  , _ . t  ,

 צװײ, די סורעם־זײגערס, פון וױיזערס די
— שערן פארםאכסע וױ גלײך ^טײען

 געטאן, שפרוננ א שאטעז א טויער פון האם
: שאל םארביקער א מיט אים צו םיידעל א

דערםון, איר האט װאס ײנגעדםאז, נישט אײך שעםט —
---------פאיל אזא אמאל זיך םאכם עס
 דערצו, נישט קאפ דעם כ׳האב ׳א& מיך לאזט ׳אײ —

האנד, א אן סאאיקע, א כ׳בין
 אדא, אט געהאט ?י:ד ארן װײב כ׳האב
לאנד. וױיטען א זײער םרז כ׳קום

 אדא, אט געהאט םאמעץ א האב איך און —
דר׳ערד, איז בײגעיל איצט זי באסם

 שעה װיסטער א אין אװעה איז מאםע דער און
נעהערט. נישט אים פון מער ם׳חאט און

 דר׳ערד? אין םאםע דײז לי:ט שוין לאגג װי —-
אױעס? טאטע דער איז לאנג וױ און
רערסלמרט. סריג דעם פאניעז האט דײטש דער ײעז —
*---------שרעס דיז נאר זעה ױנגערםאן, שוין, קוםט :ו

V <

 ? דעז טאטע דײז נעװעזע; איז װאס איז —
? נעדענקסם גאך, :עדענקסטו םאםע די און
 ? געזען נישט הײנםאל טאטען דײן האסט דו און
געבענהט? ;ישט קײנפאא טאםען דעם צו
נעמאכם, האסטענעס האט טאטע דץר —

 אלײן, סאסטעז א אין מסתםא עי ליגט איצט
 געלאכט, איך האב גענראבען םאםען די ם׳האט אז

, פארשםײז?, ךריײיעריגם א סען װאס
ז אז וײסט,% דו אז ארן — י  געװען, םטאליאד א איז טאטע י'

געזען, גישט קײנפאל אים האסט דו :אר
 !הויך—העכער—נאטען םאמעס דייז ניכער ־מיר ^אג־זשע

!אויך גאמען אייגעגעם דײן און
 !אפ לאזם האנט די און נישם, צאפלט ײננערסאן,' —

י  !:עזוגט זיך זײט און ? :ישט אדער :ײם, א'
 הונם, א װי האפ דעם םים דא ער שםײט צועישט

— !האפ דעם םיר ער דרייט איצם און
— ^ ב !יאר ײגנע דײנע אויז» י^ד װער15כ׳ !
 כ׳האב, װאם ס׳אײגציהע, זילבער־תערבעל, א כא נא,
 ינאר נאמען אײגענעם דײן םיר זאנ אוז
!אפ נישם םיר זא: — פױינס קיגד םיר, זאנ
 מזגדאליאז, פײן א ? הערבעל זילבערגער א —

 — אנםאן שבת אים מיר חאלז אױם׳ן ב׳װעל
קינד אלס :עהײםען איך האב שײנדצלע

אצי:ד. איך הײס זשעניע און
 !גרוים טײן קינד, מיין טאבטעד, שײגרעלע, —
!אוי םיר, איז וױי םיר, איז ווײ
 אװעס, נאס די לעננאויס איז עד ארן
 נעשסדעקט, היםעל צוט האנט איעציתע די

 ױינט, הארבםטיקער דער געלאפען איז אים פאר און
הינט, םטאדע א װי

 װאי א םיט האס :שםה ססאליארס דעם «יז
 אים, פון ארויסגעריסען זיך
 שװארצע די צװישען געטליסעט זיך האט ארן

 סיו׳מז, און םויער און פענסטער און װענט
 ויער אויף אדאאגזנפאלען איז זי ביז
שסוינ איז געװארען באגראבען און
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פראגען קאנװענשאן
י. מ. פון
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:יט
אלע

 ;יט גאר דך האט פאנטאזיע :דעסטע די װאס דאס
 װען װירקלינסײט א יעצט איז םארשטערען געקענט

 צוריק, יאהד אנרערהאלבען םיט זאגען געװען זאל !איםיצער
 טער22 דע^ צו הוטען װעט איגטערגעשאגאל אוגזער אז

 ארום פון םיטנלידערשאפט א םיט 1B34 אין סאנװעגשאז
 דורכ־ האבען װעלען מיר אז ;טױזקנט הוגדערט צוױי

 אז ;טע: 5 פוץ ארבײםס־װאך ־שטו:די:ע35 א ;עפיהרט
 ארוערמײם אפשאפען ^ליטיטײשאז״, אײנפירען װעלעז םיר
 איהם איך װאיט — :עוױנסען, וױבטינע רײע א :אך און

 טענשליכער דער ׳יא משונע. פאר באטראבט ,דאפאלסט
 קען צײט די װאם זײן. משער ניט גאר זץ־י סען שכל

ברעגנען.־
 װיכ־ די אז װידערהאלען, צו נויטינ הױם איז עם
 איז ערפאלג, האלאסאלען אונזער פון אודזאכע 'טינםםע

 װירק־ א האבעז צו :עבענשט זיינען םיר װאס פאקט, דער
 פארצושטעלעז שװער איז עס פי-יערשאפט. פעחינע ליך
 ענערגישע־ ערנסטע, םזגהר א מעכליך נאר איז עס אז זיך,
 ארגאנײ אן צו פיהרער פון באציהוגנ איבערגעבענע רע,

 אזױ האם דובינסקי ד. פתןזידענט אוגזער װי זאציע,
 אױיסגעצײגם. וױדער אין וױדער בולט, און שטארק

 זי; גרױסעז אונזער צו בײ:עשט'^רט האבען װעניג
באאםטע. קלענע^ע אין גרעסערע אנדערע

 ספה אחץ װעט װעלכע שםחדז, :דױסער דער אחוץ
 ױבײ הוםענדער דער בײ װעיעז דעםאנסםרייט נעהעךינ

 זי: אוםפארגלײכבארער דיזער רזאט סאנורענשאז, לאום
 אונז אוין^ ױניאךבאװעגונג, דער פון היסטאריע דער אין

 םיט־ 200,000 אחיױת. :רויסע זעהי א ארויםגעלענט
 םייגט פאםיליעס, לויט רעכענען די זאל סען אויב גלידער,

 פארבונ־ איז עס שיהזאל װעםעם נפשות, םיליאן א ארום
 אויפ־ גרויס םיט װעלען אינטצרנעשאגאל, אוגזזןר םיט תן

 קאג־ הומעגדע די װאם אלצדיגג נאכםאלצעז םערהזאםקײם
 האט געשיכםע די באשליסעץ. און טאן װעט ווענשאז
 םאכט גרויסער א איז אויסװאקםעז זאלען םיר אז נעװאלט,

 םאכם, דיזע אױפנאבע אלעטענס אונוער אצינד איז עס און
 רעזול• אים באסוטען האבען םיר װאס געװינסען אלע און

 יעדער געבען פאדפעסטינעז און אױםהאיטען דערפון, םאט
 פ״אנע־ שו;א אלנעטײגער אוגזעי װאס אטאקע םעגליכער

 אפייו טא* .או:ז פון קײנער צוקוגסט. דער פאר װעם
 אונזער אז םארגעםעז, נים ס^םענט אײגציגען קײן אױף

 ירנב ;אך זיא גרויס, איצטיגען איהר אין *תאגיזאציע,
 אױסקומעז :אך קען או:ז אז ;אײגגעװארצעלט נים און
 וױיל — שטורם אײז׳ גיט דורכצוםאבען צוקונפמ דער אין
 אהן בסדר שײנען זאל זון די אז אוםטענליך דאך איז עס

אוי^קער.
 פון יעךע,יער םוז םאבען, צו םענליך אלעס דאם כדי

 די אין דענקעז אויפהערען ענדליך אויסנאםע, אהן ׳או:ז
 הא־ םוזען מיר מערםינען. לאקאלע עגגהערציכע, עםאלע,

 םים־ אלעס פון פייחער זײגען םיר אז זינען, איז בצז
 כדי אז ;אי:טער;עשא:אל כדויסער אונזער םון גלדיער
 צוערשט מוז פעבטינ, און גרויס זײו זאל לאקאל יעדער

םעכםינ. און :רוים זײן אזעלבע, אלס איגמערגעשאנאל, די
 קאג״ דער בײ פונהט יענער אדער דער דעריבער םע;

 װיכטיגקײט הלעגערער אדער גרעסערער םון זײן װעגשאן
 דעלענאטען, אלע אבעי םוזען לאקאל, נעוױסען א ואר
ץ  זײ אײדער זינען אין האבעז כסדר צײט, זעלבער דער י

 פארשלא: יעדער אז פלאז, אדער געדאנק א פאר *סיםען
 גאנ־ אלס ױגיאז דעי פאר גוצליך ־זײז גלײכצײטיג דארן*

 לאהאל זײז שטעלען ?ײנםאליניט טאר יחיד קײז
כלל. פיז ןעכער

 געװען זײגען עס
 םיר »ז ארים, װי

 תפקרות. סאס יםמ
A טיר ךי m

-

 ;עװעז דינען ם'ר װען צײםען,
 8 דערלױבעז :עקענם זיד ה$בעז

 ־8ל שלאשען זיך לענט ^ריםאן «ז
amבײ דלות זײן םע; ורל, עס ־

 א האבען שוין םוז ביזנעסםאן א צו׳גנב׳ענען... איהם
 םוז באנס א ;טאג ^ון לײזונג די פארשליסען צו האסע,
 צו שוםרים, שטענדיגע האבען אױך קאםע, א אחוץ שוין,

 די םים פארגלײך אין פארמענען. גרויסען איהר דױטעץ
 אין :עװאוגען האבען םיר װאש #ארבײטס־באדי;;ונ:ען

 גגו^רדע ױגיאן אוגזער אצינד איז פראטאקאל, 1910 דעם
 און אפעז זײן ניט דעריבער קענען טירעז אונזע־יע ,ךײך

 גרויסע ױגיאנ׳ס אונזער היטען מוזען טיר הפהר׳דע.
 םיר װעלכע פון פיטנלידער, די צו באלאנגט װאס עשרות,

 די שוטרים. די זייז צו געװאדעז אגפארטרויט זײנעז
 וחך אײגגעשםעלם זאל עס זעדזז, דעריבער סוז האגװענשאן

 םאר און אחדות פאלשטענדיגע און דיסציפיליז כתהר *עז
 xt הוםען װאס די, צו צו.געדולדיג זײז נים אופז בשום
שםערען. און ברעמגן פון כונות אוםרײנע םיט או:ז

 און באשליסע אנגעםען אריך דארןז האנװענשאן די
 אויםאריכמןט די פארשטארהען צו פיענעד אויסארבײטעז

ר הערפערשאפטען. צענטראלע די פון ת  איגםערנעשןד אונ
לי, דעם געפונען האם װאס ערשםע, די :עווען איז :אל לינ , 
 — לאהאל דעם צוזאנתננעבונדען האט װאס רי::עלע, דעם
 םרם- — קראפכדײניאניזם רעם פאר זיך םיט שטערט װאם
מד ®־יאקםישער דער איז װאס באארד/ דזשאינם דעם  אי
 לאקאלס די ױניאניזם. אינדוסטריעלעז דעם פון דרוס

 אלע אין אבער בזותן זײ אויטאנאםיע, :עוױסע האבען
 'פאראיי־י צוזאסען, ארויסס^םען הא:דלו:געז איז קעטפע

באארד. דזשאינם זייער דורך :י:ט,
ם די גע-נעבען נים אבער האט קאנטטיטושאן די שאינ  ת

 פאר גױכדג איז עם וױפיל אױטאריטעם, :ענונ באארדס
פאראגםװאדםליכער *,ipD'iTi פון פ'חרו^ג דורכ רעי

 דריגמנגד. אזױ געווען נים עס איז יעצט ביז אױפגאבע.
 אלצ־ געםאן און אױפנעפאסט האס אי:טער:עשא:אל רי

 םא־ יעגעם אדער דעם אין :ויטי: געותן איז װאס דינג
 ריזימנר יעצםינער אינטערנעשאנאל׳ס אונזער צואיב ײענם.
 געגעהאל די אז פארלאגען, צו פיל צו נעװעז װאלט גרויס,

 דאר־ זיך זאל פרעדדענם, דער אדער באארד, עקזעקוטױו
 במ רוי אײנצעלוזײטען, פארשײדענע םים אפנעבען פז^

ק אצינד פאדערעז אויפנאבען וױכםיגערע יעצט.  א<ן ד
 געטאן דעריבער םוז עטװאם אויפםערהזאטפײט. זײער

 ארי- :ריםיגע אלע באארדס דזשאינט די ;עבעז צו װערען
 לא• זיתרע פון פראנעז אק האנדלעז תענען צו טאריטעט,

 דררכצופיהדען גוימיג, װאו אדעד שטרײםיגקײטען, האיע
 גזד זאל אינמערנעשאנאל די אוז ;דיסציפליז נויטינע די

 און היל«» איהר װען אויסנאטס־פעלע, אין װערעז רופען
דריננענד. העכסט איז ארײנבוישונג

אנפאב־ זאלזגן כױר ווען געשאדט גים אויך װאלט עם
חד ארנאנען אונזערע עםאבלירען פון צוריה טיאבטעז נען  ו

 נים וױיס וױים, זײנען צייטו::עז םאנאםליכע בענטייך.
תד דערפילען צו :עניגענד  !יך פאדערם עס וױ אױפגאבע זי

 און פההר םרזען םיר ארגאניזאציע. קאלאסאלער אזא אין
 הױפטזעכליך םיםנילידער, אונזעדע צו רײעדן אפטער סך א
כד^ן זײ :יי־ארײנגעקופעגע, צאחל :רויםע די  ארן אני

 אינ־ ארנזער אזוי װי און ױגיאניזם :דינם עס װאס לערנען
תד נעדאנה. דיזען צו אויסדרוס ניט טערנעשאנאל  אונ

 םענליכקײם, :רעסעדע א האבעז דארױ טיטגלידערשאפט
 איזזר ארגאניזאציע, זייער פיט זיך באקענען צו :רינדייכער
 אוגזער די װעלען דאז צילען. ארן קעפפע היטסאריע,

 ןm וועלען זײ ארן ליבען הארצינער און שטא-קער ױניאן
ץ. צו גפש םיםר זייד איחר פאר בארײם זײז פאל אלע  ד

 כדכד די אויב בעסכמ, די זײז זײ םעג ארגאניזאציע, אן
 איזזר וועגען װעניג וױיסען און :ים, איהר הענען נלידער

 ליב נים ארנאנזאןױע דער זײ קענעז באדייטו::, :רױסער
האבעז.
ן לוים אבער, פרא:ע װיבםיגסטע די *x ^י
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 גארמענט לײדיס אינטערגעשאנעל דער גר&טוליר איך
 ױבײ יאהריגען דרײסיג און פינו* איר צו ױגיאן װאירסערס

 פון יאהר א איז אויס םאלט ױבילעאום אײעד לעאום.
 עדות נעװען זייגען יאהד 35 די פארשפדעכוגנען. גרויסע

 אנ־ גישטיגען א םוז איז ארגאגיזאציע גרויסע אײער וױ
 זיך האבען װאם מענשעז גדופע בלויזער א פון —־ םא;;

 צעסאלען זיך זײנען און םטרײס פוז צײמ אין םאראײניגם
 אינדוס־ דער אין םרידען געװארען איז עס װי שנעל אזױ

 פאר־ פײז און גוכדארגאניזירטער גרוסער, א צו — םריע
 אוכד און אינטעליגענמעד אן םיט ארגאגיזאציע װאלטעםער

 איהר פירערשאשט. איגדוסטריעלער םעהיגער נעהייער
 װאס די,ענדעױגגען אומםארסיידלאך. כםעמ איז װאוקס
 בין איך ךגט צייט, הורצער דער אין פארנעקוםען זײנען

 זייעד אלײן שױן זײנען איגדוסםריע דער פױם םארבונחגז
באצייכעגס־װערטס.

 נעװעז איז פראגראם דערהאלוגנס נאציאגאלעד תגי
 גאציאנאלער דער פאר װערם און וױבטיגקײס גרוים םיז

 עהרליכע פאר װי גוט אזוי ארבײטער םאר איגדוסםרי,
 בכח זײז װעאעץ שיר דאם האםעז לאםיר •באאעבאטים.

 םיט אײנזיכט אנשטענדינער און אסציע קלונער א דורך
 דעם לײגען צו בלױז :יט אומשםענדען איגדוסטריעלע די

 אויך נאר אינדוםטריע, דער אין פרידעץ פאר פונדאםענם
צדדים. אלע פאר אינדוםטריע דער איז רײכקײט פאר

 זײגען זײ װי באדיננוגנען די אין אונטערשיד דער
 צױ יאהר עםליכע מיט נעײעז זייגען זײ וױ אין איצט
 װאם אינצידענט אן דורך אילוסטרירט ז'ײ;עז װאס ריק,
 אזוי איצט :אך לי:ט צוריה, יאהר צװײ םים פאםירט האט
 דעדםאנען. צו אים װערט איז עס אז זברון כױין אין שלאר
 באדינגונגען קאגהורענץ די זײנעז צוריה יאהר צוױי םים
ך איז ױ ה ר ע  פשוט געװעז אינדוסםרי האנהורירענדער אונז

 באקלאגט שטענדי: זיך האבען ארבײטער די גרױזאנ^
 קוםט עס װאם ארבײטסלויז, דעם גיט באקוםען זײ אז
 באלעבאטים די אגרימענט. איגדוםטריעלען דעם ל(יס זײ

מן א  רי אין .קא:קורע:ץ די אז נעעגטםערט, דערויןי ה
 צו אוםטענליך איז עס אז נרויס אזוי איז עעפער סװעם

 פילע סחורות. אויסנעארבײטע אנמםענדיג םארסױפעז
 פון קויםען פלענען תטײלערס און סטארס טשײז גרױסע

אוםפארטיײ אלס איך אוז פדאדוקציע, שאפ סוועט די אט

 םארלאגנען מיט פארװארפען :עװען בין פארזיצער אי׳עער
דערצו. עטװאס טאז צו

פארװאל״ יהויפט די מיר צו רופען ;/ךטיקט האב איך
 מעגע״ אײז נאר און סטארם טיטײן גרויסע דרײ פון טער

 קאגסוירן. ריטײל שוט און קאוט גרױסען א פוץ דזעער
 םאר־ דעם נעבען זאלען זײ אז אפעלירט זײ צו האב איך
 פראדוצירען װאס פעהטאריס, צו סחורות הױפעז בײ• צו:

 וױײ אנשטענדיגע צאלען און אויפ׳ן אנישטענדיגען אן אױף
 פרײנדליך׳ און אנשטענדינ זײער זץ־ האבעז זײ דזשעס.

 זײ אז עדקלערט אײנשטימיג האבען ארע אבער פארהאיטעז
 זועלט״• א איז יעבעז זײ אויך װארים טאן. ניט עס קענעז

 הא־ איז קאנסורירט זיך מיט האבען זײ קאנקוערנץ. פון
 פון •גאכפראכע די באפרידיגען צו אגנעװעגדם אלעס בען

 האבען זײ נארמענטס. ביליגע פאר קאסטאמערס דיערע
 םורא האבען זײ װײל אפיל סײן צו צושטיטע; געהאנט :יט

 נע־ געקאגט ;ארניט האט עס ביזגעס. פארלירעז צו ;עהאט
 אוגטער נעשפאנט וױיטער מיר האבעז אזוי ארן װערען טאז

 דעפדעםיןן. גרויסער דער צו אומשטענדעז פארצייפעלטע די
 פארטװערענד נעזען װײטער איך האב אויגען מײנע פאר

 אומדערטרעגליכע די איבער באהלאנען זיך קוםען ארבײטער
יערע אויף שעפער. די איץ באדיננוננעז  איז פנים׳עד ̂ז

 אויגעגשײנליכער און פארצװײפלו;; אויסנעגאסען געװען
 פאר־ און אומדעיטרעגליכע.• אן געװען איז עס הוגנער.

 יע;עם.םוט האבעז באדארפט האט ביען לא:ע.א צוױיפעלטע
 כדי פארכיאגט האט ױ:יאן ך/גד פיז פירערשאפט װאס
 דא״ דעם אהן ױניאן. דער• טיט אנצוכעחן וױיטער אזוי

 ;רעסערע א :אך באגע;ע:ט :יאןv די װאלט טוט זיגען
 די אין ;עםוזט װאלטען ארבייטער די און האטאסטראפע

לײדען. ־םער סך א יאדען שװערע דאזעע
■ װאס דעם צו אנטקענעז לא;ע דאזינע די שטעל איך

 דער ,זינט אינדוםםדיע. אונזער אין איצט עהדםטירט עס
 , האום םון לײבעל דער האט א. ר. דעד פון אײנפירונג

 דעם פארקלעגערט מאס :רויסער א אין האוד סוט און
 פולע די איצט האבען מיד שעפער. סװעט די פון פאדצונ

 אויוי באשטעחעז װעלכע ריטײלערס, די פון קאאפעראציע
־ גאר־ יעדען פאר פאר שרײבט קאוד דער װאס לײבעל, דעם

יI Iטע;ט. י אװעק אפיס קאוד דער ־ט:טי
אונטער• מיר טשיזלערס. די סאנטראלירען צו צײט סך א

י
Kit  ־שטונ־30 דער םאר םאביליזיאציע און אגיטאציע עגאורקעי ״

 באװע־ אזא פאר רײוי איז צײם די ארביימס־װאך. דמען
 אזא, אויך איז איגדוםסריע אוגזער אין לאגע די און גוגג

 ־30 דעד פיז אײנםיחרונג די גויטיג שטארק םאכם זואס
ארבײםס״װאך. ^םונדיגער
 ארײנגעהן נעקענט װען האם קאנווענשאז א אױב

 זײן עס קעז עפאכע־מאכענד, אלס היסטאריע דער איז
• שיקאגא. איז קאנווענשאז פמ22 אונזער

 און דעלעגאםעז אלע באגריסעז איך וױל צולעצם .
 באהאנד־ זײערע אז װאוגש, מײז גצייכצײטיג אײסדריהען

 עס װי פארנעם אזא פון זײן װעאעז באשליסע איז לונגעז
 אינםער־ אונזער וױ ארגאניזאציע, אזא &אר פאםענד איז

 קוםענדע די אז זיכער, ביז איך יעצם. איז געשאגאא
 באגײםטערוננ םון סװאל נײער א ױי\ וועם אאטוענשאז

 םליכםעז אונזערע װירדיג דערםילען צו אלעםעז אזנו פאר
װאויל־ וױיםערעז דעם טווראגםװארטציכ^יטעז און
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מר פון ויין מיםנלידערשאפט. ריזיגזנו אונ

אנערהענונגס־רעזאלוציע . ■ </
 דזשאבעד םאר׳ן ארבײטעז ײאם פרעםערם, די םיר,

 םש. ברודער באדא:?עז צו באשליסען העפט, װ. מ.
 דעפארט־ אםעריהעז שון מענעדזשער אסיסטענט אראגסקי,

 אנערהענוגג אלס איהם, לכבוד באגקעט א דורך ״בי״ מע:ט
 אונ״ אויו* געבען אבטוכג גוטער און געטדײער זײן פאר
 דער בײ פרעסעדם די םיט שײכות איז אינטערעסען זערע

פירמע. דערמאנטער
גיבזנ̂ן * פרעסערם די לטובת ארבײם גוטער זײן םאר

 איה װינשען םיר און פרעזענט װערטםולען א איהם םיר
ינעזוגטערהײד. נוצעך צו דאס

 צו אנערקענונג אונזער אויס אויך דריהען םיר
לאסאל. םון איז דעפארטםענט פון אפיסערפ אנדערע

קאמיםע: רע^לוצײ^גם און אראנזשמענטס
 רא ם. ;טשערםאן ראז^גבערג, ע.

 עהר^יה י. דזשײסאנם, ב. ,4פעלו
— ^ױם^אק טש. בערנשטײן,
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 װעםעס פירמעם פון רעקארדס די און ביכער די איצט זוכן
ס ^ ד ר א א  געװא־ אונטערזוכט גיט קײנםאי םריהער זײנען ^

 :ע־ זײ זײנען לעבען זײער אין סאל ערשטען צום און רען,
ארבייטער, צו װײדזשעס אנשטענדינע ען1צאי)צױ צװאונגען

אראפנעגי־ ארבײט ביליגע די דורך םריהער האבעז װעלכע
 אנ־ אז םון פוז װעלכער סטענדארד, לעבזןנס דעם דערם

 זעלבסט־ צוליב װערעז אפנעהיט אינדוסטרי שטענדיגער
ארבײטער. די פון רעכט דעם צוליב און רעספעגןט
 פירפעס צו לײבעל דעם געבען צו םארזױ^ערען םיר

 טױ־ אײן פאנען םיר געזעץ. בײם ניט זקי האלטען װאס
 א איז ראם וױידזשעם. פאד פעי״ *בעק דאלער זעגטער
 װאלש איך ארבײט. װיכטיגע א איז עס ארבײט. שװערע

 די דערםאנט ניט װאלט איך װעז עולה אז באגאגגגען
װאלױ, :ײמען .c מד. פון אנשטרעננוגג גרויםע

 איז איז װעלכער אוטאריטי, האוד דער פוץ סעסרעטאר דעם
א־יגאניזירונ; דער םאר שאראגטװארטליך םאס גרויסער א

 פונס־ איהר םון ערםאלג פארין און ארנײם דער אט םיז
 פון קאאפעראציע פרילע די איצט האבען מיר ציאנירוגג.

 :רויסע די םון ארן ארגאניזאציעס סטאר טשײז גדויסע די
 ארײנצונעסעז אפ זיך זאגען װאס דיטײלערס, הלײנע און
 דעד פון לייבעל דעם אהן סחורות סטארס זײערע אין

 אויױ צעןיאו:טערשט מיר אינדוסטדיע. סוט און האוט
 פיאן, ביזנעס ערליכעז און יעחח,אנשטעגדיגען אוםנים אלע

 קא:־ האלדז־שנײדעגדער דער אט םיז געליטעז װאם^האט
יאהרען. יעצטע די אין סורענץ

 פון קאוד .קענען האםפלײנטס גענוג באהופעץ םיר
 קאנטראל דאזיגער דער ניט געשעלט וועסעךמס פערזאגעז

 פײן איז עם צײטעץ. אלטע די גאך בענקעז װעלכע און
 אוםקערז :יט מער סײנםאל זיך װעלען םיר דאס האםנונג,

 אײער שפילט קאפף שװערען דעם אם אין צײסען. יענע צו
 שום קײן א:זעבארע.ראלע. און װירקזאמע נרויסע, א ױניאן

 צו איר װי גרוגד פער האט אמעריסע אין ױגיאן אגדערע
 אויפריכטינ, זײנען זײ בעאמטע. איהרע אויף שטאלץ זײן

 אוץ איגדוסטרי דער אין םאראינטערעסירט איגטעליגעגט,
 זײנען זײ פראבלעםען. איהרע פארשטעהן צו אימשםאנד

 די אנצוהאלטען אנטשלאסעז און פארשטעגדיג אגרעסיזו,
גע־ םיר םאר איז עס ארבײטער. די םון רעכט ערװארבענע

םארבונדע; זײ םיט זײן צו םארגעניגעז גרויסער א װען
 אינדוסטריע, גרויסעד דער אט םון ענטוױהלונג ימר אין

סאג־ דעם םיז אפהענגיג איז צוהונפט ערפאלגרײבע װעסעס
 עסספלואטירען צו זוכען װאס כחות, יעגע איבער םראל

אוםמעגש־ אוז אוםאנשטענדיגע שאםען צו ארבייטער, די
 פון בלוס דאס װילען װאם האנסוערנץ־באדינגונ-גען, ליכע

 דעם צו בײסםענטס ביליגע אין םארקויםעז ארבײטער די
 אלע צו אויר װי ארבײטער די םון אוםרעכט אומעגדליכען

 פא־ איגדוסטדי;ג דער איז צדדים אנשטענדיגע אגדערע
 געװיסע א האט סטענדארד לעבענס עהרליכער אן װעסעז

 מיױ * נעגוג. פאראן :אך איז טאן צו אבער באדיײטונג.
 פונדעסטװענען זארנען. שיער א »הן טאל אלע האבען
 געםאכט פארנאנגענהײט דער םיט שארגלײך איז טיר האבען

 גענוג איבער :אך בלײבט עס אבער פארטשריט. נרױסען
 גענוג אויד איצט :אך זיך געפינען עם װא-ים טאן. צו

 םיר װען אז האפנוננ, מ'יז אבער איז עס טשיזלערם.
 הע:ט אונזערע איז טשיזלערס דאזיגע די האבען װעלען

 זעלבסט־ א אלס זײן איכישטאנד אינדוסטריע אונזער ט14װ
 פאר שריט װירקזאמע נעםעז צו אױגאניזאציע רעגירענדע

 םעזאנס איצטיגע די סעזאנס. די פון אויסברײטוגג דער
 באקוםעז מוזעז ריטײלעדס די סורץ. צו אלץ נאך זץינעז

 צו װעו־ז דערלויבט ניט װעט עס אז װיסען ־צו 4לעסא א
 לעצטען סעזאן. ביזי דעם װערעגד אװערטײם ארבײטען

 פארבאטען אײנשטימינ אויטאריטי האוד די האט םעזאן
ײ ריטײלערם די אווערטײם. ארבײטען לאזעז־ צו  םוזען,זי

 ער־ ניט קענעז זײ באצײטענס. סאכעז ארדערס ערע
 װעיעז :עמאנט זאלעז באשטעלוננען זײערע אז װארטעז

ארבײט. נאכט דורך
אינ־ צו דאלער טויזענטעד נעספעגט האט ױגיאן די
סאוד־אוטאריטי די גאכבדאדכײט. געגען געזעץ דעם םארםען

געהערשם ס׳חאט אויםגאבע. דיזער אין געח*ואפען איר חאט ^
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 אויםגזד זאל דאל פעי דער אזוי װי םאש םיש :רויסער א
 שטיס ־פיז פעםאד• דעם דורך באזונדערס וועדץ, מאכט

 זאלען פעלערעז אז דערויף אבער ארבײט פען ארבײמ.
 מים װעם רעקארד ראל פעי דער און װערעז אפגעשאפט

 די װענעז אינפארפאציע װיכטיגע געבען אונז צײט דער
שעפער. אלע איז :אר אײנצעלנע איז :אר :יט באדענוננעז

 די פיהסעז דאס או; שטיק־ארבײט פון סיסטעם רעי
 איבערי: םך א :אך בלײבט עס זאך. גײע א איז פרײזען

 די פיקסען פון מעטאד דעם פארבעסערען צו כדי טאן צו
 פיאבלעםען, וױכטינסטע די פון איעע איז עס פרײזען.

 א איז עס אינדוסטריע. דער בעפאר איצט שטעהט װ^ס
ז שװערער  קאנ- םיז פארם הויכע א םאדלאננט אוז ע̂נ

 באלןך די און ארבײטער די םצד פעהיגקײט סטרוקטיװער
 נעגרינ־ היײיאהר איז װאס ארבײטס־בױרא, דאס באטים.

 א אבער אנפאגנ אן :עפאבט בלױז האט נעװאדען, דעט
 דאזינען דעם לײזען צו דיכטו:: דער אין װערטפולען זעהר

פראבלעם.
 וואם זאכען, אנדערע פילע איבערי: :אך בלײבען עס

 איצטיגען דעם אונטער װערען. ערלעדינט םוזען װערען
 א אינדוםסריע ערפאלגרײכע די האט ;עזעץ :אציאנאלעז
 ארנאניזאציע זעלבסט־דעגייענרע א װערען צו געלע;ע:הײט

 װעם װאס לעבענס־פצב, דורבפיהרעןיא הענען װעט און
װערען. א:עדקע:ט אינדוסטריע דער פון

 האנ איך אז דערפאנען, בלויז :אך איך וױל םוף צום
 די 6װע קאוד דעם אונטער דאס פארטרויען, פורען רעם

 יאהרעןדלאנגער איהי דורך א־נדוסטריע סוט און קלאוק
 דערצו, ברעננען איגדוסטדיע ארגאנױירטע אלס ערפאדוגנ

 — צדדים אלע פאר ברכח א װערען װעט גןאוד דער אז
 קאג־ איז האלסײלערס מאנופעקטשורערס, ארבײמער, “פא

 םון םײל א איז אינדוסטריע די װעפעץ פא* טראקטארס,
 די אױפצוהאלםען װיל;ג זײנעז װאס און לעבעז זײער

 קאנקורע^האםח. דעם כעבען באדיגנוננען אנשטענדינע
 דאזיגע די װאס און פא* עס שדײבט קאוד דער זוי אזוי

נויטיג. זעהר האט אינדוסטריע

אנערקענונגס״רעזאלוצײע
 253 רוביז, און ראזעגבערג פון ארבײטער די םיד,

 איבערצוגעבען :ויטיג םאר נעפינען סטױיט, טע26 װעסט
:פאסירונג פאל:ע:דע
אוג״ באזוכט האט האלעגרער ביזנעם־אײדזשענט דעד

 םיט׳ן םײדעל שװארצע א דאס געםונען, האט און שאפ זער
 און עקזאמינער אלס נעארבײס האט סירא דזשון :אפען

 ברודער זוען וױידזש. םינימום דעם געקראגען :יט האט
 שװאר־ דער פאר באלעבאס בײם געפאדערט האט האלעגדעד

 באלע־ דער זיך האט מיניםום־סקײל, דעם שװעסטער צער
 די אײנגעזעהז האט האלענדער ברודער ענטזאגט. באס

 געגען דיסקרימינאציעס פאדמײדעץ צו :ויטװענדינהײט
 אויבעז־דערטאנטער דעד בײ האט און ארבײטער שװארצע

 סטרײקען טאג אײן נאך סטאפעדזש. א :עארךעדט פירפע
 טאק־ דער דודך געצװאוננען :עװעץ באלעבאס דעױ איז

 די נאכצונעבען האלענדעד ברודער פון האנדלו:: םישעד
 א מיינט װאס — דאלאל, 21 — װײדזש־סקײל רענעלע

װאך. א דאלאר 5 פון העבערוננ
 די זײנעז עס פאלש ווי מאל א :אך באוױיזט דאס

 עקזיםטירט עס אי עלעמענטען, געװיסע פוז סטײטמענטס
ראסעךדיססרימינאציע. ױניאן אונזער אייז

פראגרעסי• דער פיט סאלידאי־יש זיך ערסלערען פיר
 פעהיגע אזעלבע אװסװעדזלען פאר אדםיניסםראציע װער

 פאיםליכ־ סיר איז האלעגדער, ברודער יױ ביזנעס־אגענטעז
 דער צו האאפעױאציע םולע אונזער :עבעז צו זיך טען

אדמיניסטראציע. פראגרעסיװער יעצםינער
 שאפ־טשערםאן — בלאנה ליליען

 םליסלער ב.
 פא^סיז הערפאז

 סיערא דזשין
•׳׳ רײזלעד.1ו חײם .
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 אוג־ איז ײען נעשריבען ווןרען נ^םיצען דאזימ די
 שטיטוננ, ױם־םוב סאטסם־און וזןרשט פרייזצז ױניא)

ם צ מ שזוי  *פים אינטערנעשןונעצ אין גריבןצם אוץ "
טעטעשײט. םיצ־זייטינער און נריינמאמויײגטער א
אר־ רער צו צוריפנעסערט זיך זז*נ«ן ®ימר ejm ׳י׳י

באלעבאטים. די סעגען *■ווער עדםאלנרײכען אן נאך
 דעצעגאציע םאכער פצאופ דער טים דובינםפי
 רורך האבען זײ ײאו װאשיננטאן, םון צורימנעסוםען

 אפעטיטע! די געםאכט צינישם וױדערשםאנד דמן
ם םי מ מ א  רי אוז סאוד, דעם םאדיפיצירען *ו ב

 די אײנגענוטען ה*ט ױניאז םאכער דדעם ויער
 םיטנצידערשאפט ױניאז די םעסטונג. <*נדיתיאן

 ערשטער־מאי צעצטער דער םוז םרייד םים
צוגע־ האט אינטערנעשאנעצ די װצצכער ;יצו

 םיהצם צולעצט און ארבײטער. ארנדי נרןסטע די
שטי־ האנײענשאז ױם־םוב׳דינע א איבןראצ ׳יייז

■ י ־ 1
בא־ א ם*צ ראם איז שטיטוע ױם־טונ׳דינע די *ח

 דאם קען שורות די אט פון שרייבער דער
 1אי האכען װעצכע יזמינע די וױ נוצט׳ער םך

o םיטנעםאכם שריטוױיז יאהר צמםען פון n האצ*־ 
 פיר צעצטע די איגנחנרנעשאנעצ. *un פןן וואופם
T » W םוז אװעסצושטעוזז גע^וואוננעז געװען m 

 א<ד מעצכער אירנענד םון וױיט זייער זייענדיג
םאר־ צודיפ יאתר פיר סים האב איך וז*ן .

 אצע װי איגםערנעשאנאצ, די זיך האם ױניאז ד
צושט»;ד. שצעכטען זעהר א איז נפפוגען יוני^נם,

x די  M נרויםען נאר » פארלוירען נעוזאט האט צ. אוו 
t i n פאר־ םאציאציםטישע די און אײנפצום איהר פון 
 נרויםע איהרע םון דערהוילען געפןכט נים זיך וזאם ט»

 װעצט־םצחםה. דעױ נאר נמציםען חאם זי װאם עז,וטסאארל
 האב צוריהנעסוםען, צײט יאהר פיר נאר איצם בין איד וחנן

דערהענט. ניט כםעם באװענוננ ארבײםער גאגצע די
 יעדעז אין אוז איבעראצ פאםפם־צוםטיגפיים און

,< ■nsivw nm יר צאפאצ נײע צאקאצען, ײניאן 
 נעזעצ־ םים און פנים׳ער. נייע און נייסם נייזנם א ניאסם,

יחידים. םיט %וי אזוי נראר איו נאוחמומט
in»' pram ן  e art tvs ,באםערסט טאנ ipd ניט 
 ענדע־ אן ורען םאלט,1ח אפיצו פגים, *אחגגדןרסען זיין

 די ױניאן. אונזער כױט איז זעלבע דאם פאר. פוםם «■»
 ה*ובען װעלכע ײאקסען, ױניאן די געמהן ח^ונצן
 װאוהם און נצןזון איהר פאר פאםף אין גאטיילינם

צוריפנע־ האט יועצער איר, \ױ אזוי ניט דאס
 און צרות ארן זארנעז םים פוצ ײגיאן, שןואכע א

ױניאן־ שםארהע א אננעםראפען אײנםאצ םים איצט
 צענדצינער םיט אפטיזויטעם, ריזינער א ט*ט :נ

M םיט נריבעצט אין שוויבעצם עם וועצכע איז 
<J r
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b\\ דאך איז דא א«גערעדט. דאך איז יארק גױ 
 אבער האב איך רעװא^וציע. גאנצע א יגעקוגמן

 םון םאהרעגדיג יצאנד איבער׳ין ױגיאן אונזער
* אײנ־ שטארהעז באזונדעדס א איסכג דער «ז \

 עס זואט ®ראגרעם, דער ממאבמ פיר ווויוי
 איז ױניאן םאכער דרעם און װייסט אוגזער

 אויןז אוםפארהאפט ארײננעפאילען בין »יך ,
 האט װאס ^טאדט, א איז םיםימ. סעערפאן

דרעס־ א אמאגיזירעז צו נעםאנמרט Tt :נ
 סײן צו ברענגען געסאגט ניט קײנםאצ האט ימיאן,

 איך האב באלםעיצאכעס, חונדערם דדיי אדאר
טשער־ מאא הוגדערט עכ^יכע םון סיםינג א \
דער. און. שעפער. הונדערסער גאיחנזאגםיו^ן װאט

 טמעריצײט שאפ די ננחקר^ט! דאדט
טאי ערעםען דעם «*ערען *ו אוױ <וי

wwm.m

נאטיצען מאנאטליכע
דעמביצער פ. םון

 א סיט איז װאס סטרײס, םון נצחון דעם און ױם־טוב
 &או~ א געװען איז עם געװארען. געװאונען צוריק יאהר

 איגט^יגענץ אן פאר װאס טיט צוצוהערען זיד געניגען
געװאר*!. געפייערט איז םיטיג: דער טאאעראנץ און

A
 ערמטקן דעס ערב אנגעתוםען איך בין יארק נױ אין .
 גצייך איר ביז אינטערנעמאנאא דער םון אשיס אין סאי.

מ ױם״טוב׳דיגער א םיט געװארען אגגעםיצט טו  און מטי
 רײחע? די אין ױם־טוב םאי ערשטען דעם געפײערט האב
םאכער. דרעס און קאאוס די פון

 האמ פייעױננ טאי ריזינער דער צו פראאאג דעם
 89 אאתאצ טאכער דרעס איטאיציענישער דער געגעבעז

אופן. איםפאזאנטעז אז אויף
 ױגיאדצאקאצ נרעםטער דער איצט איז װאס ,89 אאק.

 ינע־ פאי עו^זטעז דעם ערב האט עריהא,6א גאנץ אין
 אינסטאאיימאך אן סיט ױניאז זײער פון זיג דעם פײערט
 אן יואו טעאטער, זזיםאדראם ריזיגען דעם אין םיטינג

צס אינסטאאידונג דער גאך האט אפערא־סאםפאניע ^ןיי  נ
 ראססיתאנא? ״סאװאילעריא און ״פאאיאט^וי״ אפעראס די

 אוסשאר״ ttf אזחמה םעײהװירדינעד א געעװן איז דאם
 otf ארבײםער־םאלידאייטעכג פון ױם־םוב גלײליכער

 א חאס ױגיאן א פון געמיכטע דעד איז מאל עחןןטעז
 און אפערא״האל אן אין םיטינג » אפגעהאאטען צאקאל

אפעדא-אויפםיהדוננ. »ן םיט נעװארעז קאםבעירט איז
 גזד זיר האט שטיםוננ סאי טוב׳דיגע יגם ערב רי
 םי© האל םוא־נעפאקטען םון וױנקעא יעדען איז םיהאט

 ארבײטער־ דער פון געםט און טאכער דדעס טויזענט זעקס
 תאם אויפגעהויבזנן זיר האט פארהאנג דער װען באװעגונג.

 ארבײםער די םון בלוםען םיט ים א מערזעהן עולם דער
 מון באגער דעם באצירט האבען זועלכע עעפער, די איז

ד .89 לאסאל• יוגיאן סאכער דרעס איטאליענײפער דער  או
 אויוי האבען ארסעסטער ריזיגען דעם םון הלאגג דעם טער
 פיהראז װאם באאםטע, די ארויםנעטאר^ירט ביהגע דזןר

 גא• איטאליעניעער דער םון םאכער דרעם טויזענט 40 די
ד און ױבפל קלא־נג טוזיק און נעזאננ ציאנאליטענס  מ

 האב?ן עס ײעז געװאיעז פארשוױגעץ זײנען נײסטעדוגנ
 אעסטאלירונגם* און באגדיםוגגס־ די אנגעםאננעז זיר

 דרעס־ חמי &ון האכםאן געדעדט האבען עם רעדעס.
 קלאוקםאמד, די פון נאגלער באארד, דז^אינט סאכער

 ;89 <אפא< פון סענעדזמער זיגױיכער דער אגטאניגי,
 יעחנד נאד דובינסהי. פדעזידענט און לאנװארדיא םעיאר
 און אדבײםער־ליד פאסינ א געשפילם םוזיס האט רעדע

 א כױמ געפאכעט האבען מאבער דרעס טויזענטער די
 ער■ דער צו נעדעט אױך זײ האט װאט באנער, רויטען
ך האס דוביגססי װען דעםאנםטראציע. םאי שטער  ד

 אײנשוחנרמגס• זײז האלטען צו ארט םוז אױפגעהױבעז
 אויפנ;ףאטעלט עולם יןעםיגער טויזענט דער זיד האט רעדע

 אזואד באגײסםעדטע א נעםאכט איהם און ערםער די פון
אד םולעד איז געװעז איז דובינס<זי פ-עזידעגט ציע.  מ

t רעװאליציאנערע א געחאלטעז האט און שטיםוגג v n, 
ם געװארעז אויפגענוםען איז \ועלכע  ־W םיז דונער א טי

 און פרײד מ^ט אנגעפילם געזוען איז ער לאדיסםענם^ז.
חארץ. זײז פוז אמיסגזדמריעז האט םרייד די און שמאלץ

ז אפעראם די און אינסמאלײשאז־סיטינג דער מ י  ז
 ױגיאד םויזענםער צעהנדליגע און געװאדעז געבראדסעסט

 tan צו צװעחערט זיר האבעז ארבײטער און םיטגלידער
 באי• זײ האם װאם םיטינג, 'געשיכטליכעז מערגןװירדעעז,

ז, םאימױיערונו^ ערש&ער מארגעדינער דער צו גײסטערם

 <אםינן י#רקער נױ די איבער האט צרםאמענם
 אין אויפנעשיינט זון די םריוו נאנץ

 ארבײמער טויזענטער צענדצינער פראכט.
o ארום נאםען די n »נא<1אינטעתעש

• ■* *L&׳ ׳״ij■׳׳ . a > aa<r.*t.

 געקלײדס. ױם־טוב׳דיג געװעז זײגען אלע פווענױ. ^יגםטער
ם י  די געםצאטערט. האבען לאזוננען און פאהנעז םיט א׳

 גרויסע ריזיג איז געסוסעז זײגען מאכער דרעס און קלאוק
 ארגאגיזיד־ דער םוז פאײדעםאגסטראציע דער צו מאסען

 אר־ זײערע פון רוף דעם אויוי באװעגונג ארבײםער טער
 דער איבער געװארעז םארשפרײט איז זועלכער גאנחאציצס,

 פון םאײפראחלאםאציעס םפעציעלע דורך שםאדם גאנצער
חו ײ ט ב אע מו באארדס. ד

 אײנ־ און גרעםטע די נעויעז איז דעםאנםטראציע די
 איג־ די יאר<ן. גױ םון נעשיכטע דער אין דדופםםולסטמ
 דער אונטער איז בא:ער איהר אונטער האט םעלגעשאנאל

 פרעזידעגט זוײס דובעססי, •רעזידעגט נירן אשיחרוגג
 דעםאגסטראציאנס־ דעם געעפענט ברעסלאװ אוז נאגלער

 עק־ דזשענעראל גאגצע די גענאנגעז איז וויהר גאד צו^
 קלאוקםאכער די םארשירט האבען דאז באארד. זזמחטיװ

 םאסע םאבער‘ דדעס די געגאנגען איז זײ גאר לאקאלען.
 האבעז זײ נאך לאקאלען. אינכמוי־נעשאנאל אגדערפ און

 די און רינג ארבײמער דער יוניאנס, צענדליגער םארשירט
 געצױגען זיך האט םארש דער פארטיי. םאציא^םטישע

 דעם אויף איז און יאר^ גױ פון חויפנדגאסען די אי&נר
צו עג.  םון געװארען באגריסט גארדען םקװער סעדיסאו זו

 דורכ- האבעז דעםאנםטראנטען אלע םענשען. פויליאן א
 אויפגעשטעלט געװען איז עם םסװער^װאו דעם םארשירמ

ע א מ  ארבײטער־באװע־ דער םון רעתער םאר טרינונע ױז
 אגגעהוםעז זײנען דעטאנםטראגטן לעצטע די urn,, נו<<
ויז איו אונטערנעגאנגעז. שויז די׳

 סיםבאליש האט הימעל אויפ׳ן םייער רויםער דער
 שװארץ טײלוױיז איז װאס ערד, די אויך »ז געזאגט, עדות

flnifW וידער װעט רעאסציע, ®אשיסטישער דעד פון\ 
 װעלען סאציאליזם דער און פרייחײט די און ױערען רױט
, װעלט. די נאהערשען דאך סוןי כל םווי

*•
 נױ איז איז ױם־םוב םאי ערשטען דעמ גאך גלײר

 עסזע״ דזשענעראל דער םון טיטיבג א פאתעקומען יארפ
ד. קוטיוו ר א  צוױײ םיז געדויערט האבעז זיצונגען די ^

 געװען איז םיםינג פון צװעק דער םאי. םערטען ביז׳ן םען
 דזשענע־ דער םוץ באריכט דעם גוטצוהײסעז איז הערעז צו

 קאנװענשאן, שיקאגאער דער צו באארד עקזעקוטיװ ראל
 און אראנדזשםעגטס קאגװענשאן לעצטע די מאכען צו
 האט םיטעג •דער קאםיטע. קתןדענשעל א באשטיטען צו

עײיידינט. אגנעלעגעגהייטען אלע
פער־ זיבען םון באשטעהט קאםיםע קדעדענשעל די

;49 לאסאל דעסטי, ;1 לאאקאיל צוקערמאן, רוביז :זאז
 טאתולימס, נייטען און 89 לאתאל ראםאלדי, לודזשיא

 לאקאיל בערנשטײז, םאיר יארה: נױ פון אצע ,22 אקאל6'
 און פילאדעילםיע; ,2 לאקאל דאםסקי, םאריס שיתאגא; ,18

 קא־ דער םון טשעדמאן אלס יארק, נױ נאגלעד, אחידאר
םיטע.

טער
איז
זיד

םיט
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 דרעס דער אין <ןא;טראקטארס די םיז לאסאומ דער

 סכסוכים די םון רעזולטאט א געװען איז זואם אמדוסטריע
 איז, דזשאבערס, און מאנטראקטארס דרעס די צײי^עז

 שנעל ױגיאן דער פון שטעלוגג ענערגישער דער דאנק א
 גע־ ש:על האבען קאנטראקטארס די געװארען. ליקװידירט

ן ארבײטער די און שעפער די אויפעםענען זוידער םוזט ע ײ י ז  

די צוריקגעגאגגען אדדנונג נרעסטעד אין  בלויז שעפער. אין,
 אר- די און טראבעל םארגעסוסען איז שעפער םאנכע איז

 אר־ דער צו צודיקקערען געוואלט ג*ט זיר האבעז בײטער
 סאר־ ױניאן די סון זײנען קאםפ^עעטס זײערע ביז ביים

 די װאו דארט אויך געװארען. נעסעםעלס ניט שטעזזער
 קאנ- די צװישען געװארען געסעטעלט גיט זײנען פרייזען

 גע־ ניט אדבײטער די האבען דזשאבערם די און טראסטארס
 קאנ־ די צװישען סכסוכים די ארבײטען. אנםאנגען װאצט

 םון ווערעז אויסנעגליכען זועלעז דזשאנערס און םדאקטאדס
^ייט^רס,  האט *װאשענטאז איז א. ר. ג. די זועלכע ארבי

מושגדטט.
קאנ־ די אז איז, לאפאוט, «יז הכ^ טד איעצישר

םײ א יזאבעןפארלוירעז ־בײםער
1ײ

f j&ji&l(#v >׳

 n זואלםען טײנונג, האכמאנ׳ם אוץ דובינםהי׳ס לויט
געוואונען םעהר סך א סטאפעדזש א אהן קאגטראקטארט

סטאפעדזש. דעם םיט װי
*
♦ *4

 אין 50 לאקאל מניאן םאבער דרעס און וױיםט די
 םיגנאל ערשטעז דעם געגעבעז האט װעלכע פילאדעלפיע,

 א., ר. ג. דער גון אײגפיהרוגג דער פאר יןודץ האםו* צום
 יאחר־ ערשטען דעם געםײערם אװענד שבת לעצטען האט
 גאנ- שײנעם א םיט קאטף געװאו:ע:עם דעם פון טאג
 עליאס וױים-פרעזידענט טא:ץ־או;טערהאלט. און קעט

 שײנע א אונטערגעטראגען מאבער דרעס די האט רײזבערג
 כדט אגריטענם אן — םײערומ דאזיגער דער צו מת;ה
 ,BMV ױגיאז ניט לעצטען דעם פון א:ערקע:ו:: ױ:יאן פולע
 איסבמרן םילע איז סקעב־פעסטוגג א געװען איז װאס

סטײטס.
 רײזבעדב עליאס ברודער האט סאי, טען5 דעם שבת,

 בױוער־ םירםע דער מיט אנריםענט אן אונטעדגעשריבען
 לאמ יאהרען האט װעלכע םילאדעלפיע, אין בראדערס םאן

אנערסעגומ. ױניאן העגען ?אםו* םארביסענעם א געפירט
אר־ 500 באשעםטיגט בראס. בױוערםאז פירפע די
 און־ז פילאדעלםיא אין שעפער עטליכע ה^ט און בײטער

 די פארטא׳ריהא.• אין םעקטארי א אויך און אוט:ע:ע:ד
 בױוערסאז דעם אין סטרײק א ארויסגערופען האט ױניאן

 צוױימען א נאך אין אוץ דזש., סעילעם, איז שאפ
 • ר*ס פדאדוקציע. גאנצע זײער אפנעשנימען האט אוץ עאפ
 דער^ אז אײנצוזעהץ, םידםע די געבראנט ענדליך האט

׳ »ון טײװעל שפיל<םאר׳ז א איז ױניאן דער נ:ען ?אטף
אגרימעגט. דעם אונטערגעשריבען האט זי

*רביי• די םירםע די באצאלם סעטעלפענט דעם לויט
 אינםערעםאנט פעי״. ״בעק אין דאלער טויזענד 4

 האם צוריק צײט קורצער א מיט בלויז אז דערבײ,
 וחנם זי אז װאשינגטאז, אין באריסט פידפע די

 האס איז שלום קײז מאכען ניט מײנםאל ױניאן דער
 ױנייוץ די ^װען בעאםטען, הויבעז א פאר אויסנעדריקט זיך
 םארמױ וועט אינדוסםריע דעד אין װערען ארײננעלאזעץ זאל
רעװאלוציע״. א םען

־> ־>
* ״

דא״ די דערהאלטעז האט אפיס איגטערגעשאנעל דער
ײ וועז םאםענט זעלבען אין ;ײעס פרעדזליבע זי:ע מ ח • 

 םיט װאשינגטאז פון צוריקגעקוםען איז דובינסקי דע;ט
 ד«אכען זײ װאו דעלעגאציע, םאנער קלאוק :א:צער דער
 װײ שארפען א :ענעבמז שטײגער ענטשלאסענעם אן אויף

 אפצושװאכען באלעבאטים די פון פארלאנג דעם דערשטאגד
קאנטראקםארס. אװ ליםיטײשאן

 סענליכע די אין נעםעלדעט ;עװען שוין איז עס װי
 דעם בעםאר פארהער בײם באלעבאטים די זײנען צײטוננען,

 גדם ארויסגעקוסען האװארד דר. אדסיניםטראטאר קאוד
 ^וו ליכיםיישאז פון פונקט דעם אפצושװאבען םאדרו:; א

 ד*ר גאגלער, איזידאר האט דעם אויף קאנטראקטארס.
 קלאוקסאמנר יאר^ :ױ דער פון מענעדזשעד דושענעראל

 װאר״ שםארקער » םיט ;עענטפעיט באארד, רזשאינם
 »מ• גאנצע די ארײנגעבראכם װאלט פארזוך אזא אז :ו:;,

 וועם יוניאן די אז און באאס שרעקליכען א אין דוסטריע
 נאנצער איהר םיט באקעםםען פארזוך דאזיגען דעם

קראפט.
גע• פר^טעסםירם העפטיג האט דובינסקי םרעזידענט

 דער אז באטאנם, האט און פארשלא: דאזינען דעם גען
 ה^בעז קלאוהםאכער די װעלכען אויף באדיננ אײנציגער

 צוליב געוועז איז ארבײט שטיק אנצונעםעז אײננעשםימט
 אװ ליםיםײשאן פא^שטענדיגע פון אײנםיהרונג דער

 פאר־ װעלכען אירנענד םאכעץ װעט פען אויב סראקטארס,
 זועם קאנםראקםארם, אװ ליםיטײשאן אפצושװאכען זוך
 װידעי װעם און ארבײט שטיק צוריהציהען ױניאן די

 אינדום־ גאנצער דער אין ארבײט װאך אויף באשטעהן
טריע.

ערפלערם, הארװארד דר. האם פראטעסט דיזען נאך
 רעם אױ^ שריט הײנע װעדעז גענוםען ניט זיעלען עם אז

 װעם פראנע גאנצע די אז און דזשאבערס די םון פארלאנג
צדדים פיר די &ח באראסונג א צו װערען *•:עתעגעבעז
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 אויך איז עס אגריםענט. פאלעקטיװע! און פאוד 1«

 רעד נרינבערנ, ס*רים אז באשלום, א נעווארען *גגענזסען
וינ־2א זאל טרעיד, נארםענט pc אדטיניסםראטאר ג*ער

 די אונטערזוכעז צו םענשעז דרײ פון קאפ״שאן א םעז
 און לאנד דעם איבעד םארקעטם אױטט־יד די םון צאנע |

ift> אונ־ דער זיין זאל עם נרוים װי םארתאנדלען, דאן 
 אוז יארק נױ צװישען סאםםע• פראדוקצ־אנם איז טערשיד

 דער שון םיטנלידער דריי די פון איינער שטעט. אנדעחג די
 א ארבייטער. די םון פארםרעטער א יײז סוז יוןומישאז ־

 אױ- סאוד די אז נעװארען, באשלאםעז אויך איז דזןם חוץ
 פאר םענ׳פעז צוױי םים װערען םארנרעםערט זאל סןוריםי

a ר  דױ פרעזיחןנם םטיימ. דזשוירזי נױ און איםט דן
 דער אין אז באדיננ, א ארײננעשסעלט דערביי האט בינםסי• '

 דעד פון םארטרעםער א ארייז זאל צאהל סאתרעםערטער .
םארסעטט וועםםערן די םון ױניאן

םאר־ װאשיננטאן איז זיינמז אינטערעםען ױניצז' די
ר א םון געווארען ®־*םען $ ױ ר  פאר־ ױניאן צאיזל נ

 םארםראטעז נעויען איז יארס נױ בעאםטע. אוז שםעהער
 ברעם־ לײויי, העלער, דעםנױ, נאנלער, וויים־פרעזידענט דורך

 קלאוה דער םון טשערטאן צוסערםאז, ר. דורך איז ײ8ל
 tic םענעדזשער םארקין, און ב«ארד, דזשאינם םאכ;ר
פלאט־ נעוועז: זײנעז טאון אװ אוט םון .9 לצקאל

PP שיקאנא, ביאלים, פרעזידענט װײם םיטי, הענזעם םיז 
רייזבער: עליאם באצטיםאר, פרײנדצער, ,מײם־פרעזידענם

 םון סאטאװםסי אײב און 'םילאדעלפיע םון רובין ג. און
׳פיײולאנד.

 דורך פארםראטען נעווען אויך איז אינםעױנעשאנעל די
 עקזעהוטױו אוטעהי, פ. פרעדריס ליבערםאן, עליאם צאיער

אר ם חן מ  ה. םש. דורך און אינםערנעשאנעל, דער פון מ
בױרא. אבזױרװענם סאוד םון דירעקטאר ניין,

א. ר. נ. דער פון םארשטעהער די און נאלעבאטים די
 אײ :עסענט באראטוננעז דאזינע די tie זיכער זיך ׳וןאבען

 די אפצושװאכען פארזוכען װעלען זיי װען אז נארציינעז
 אינטערנע־ די זײ װעם ארבײםעד די םון עראבעדוננע!

סנאסען. צו נום הארטעז א נעבען מאנעל

>.׳ *irנערעכטינסײט

***
w m̂וט הירינגם דיזע בײ אויסגע־ אויך דובינסקי ®רקז. ה

 סלוירסס ינג6שי די םאר *ױסבעסערוגנעז װיכםיגע װירקס
, אינדוםמריע. ^אוק דער אוזי

 לואטירטע8עקס די צו געהעחגז ^אויסם ^יפינג זײ
 צו גיט באאאננעז זײ אינדוםטריע. דער אין ארבײםער

 איצס באצײכענט וועדען װאם אדבײםער, קאמעגאדיע דעד
 ארבײטען דארםען זײ און עמסלאאים״ ״םאנומעקםעורער

 רעגעילע די כעת װאך. א םאג זעקם און מםונדען 40
piitfp א טעג םינוי און שטונדעז 35 ארבײטעז טאכער 

 שי§יננ די ארבײטעז צײם, באשטימטער א איז ווןןך
 דעם דורך איז עם שםונדען. אוטסושטיטטע איז מלוירמ

ע און ארבײטס־צײם זייער סאנםראצי^ז צו *וסםזנג^יך  פ̂י
װאך. א שטונדען 70 איז 60 געארבײט חאבען ױי ®ון

אינםעדנעשאגע^ דער צו גיט באאאנגעז זײ אבוו^הא
 בײ געאעגנהײט די אויםנענוצט דובינססי •רעזידעגט הןוט

 זיײ םארגעבראכט האט און זזירינגס װאשינג^נעד רי
 איהם האמ האזארד, דר. םארזיצענדער, דער עװ^ות. עחנ

̂ייך םאקע  נוראגע דער סים אוגממרבראכען אנםאנג בײם ג
ײ וױ  גע־ איהם האט דובינםהי ױניאן. דער צו באילאנגען ז

 נזד אויסאריטיס קאוד די וױ אזוי גאר נײן, אז *נספערט
 םאר זיך םליכט זײז עס איז אז, גיט זײ םאר זץי כמז 4

 דױ אינטערעסען. זײעדע שיצעז צו און אײנצושטע^עז זיי
 דער אז באטאנט, געאעגענהייט דיזער בײ זזאט במםמי \

 עס נויטװענריג װי דײטאיך באוױיזט םאתט םאדגעבראבפתר
מאוד. דעם םון אפהיטונג דער םאר ױױאן א איז

 קילוירקס שיפינג די פאר זיך אײנשטע^ען זײן גױט
 איצט םוז װעלען זײ אז אױסגעוױרסט זיי םאר ער האס ׳

 נים און טאנ פיז צײט באשטיטטער א אין ארכײטען אן
אװענט. אין אזײגער זעסם ביז װי לעננער *

 ארבייטער<צו די צװינגען װעלען באלעבאטים זײ אויב
פאר־ א וזי גערעז באטראכט דאס װעט לענגער,

 אויסגע־ אויך ער האט דעם חוץ א סאוד. pc לעצונג
 זאל סלוירסס שיםינג סלאוס די פיז לאגע די אז װירסט,

קאנםערענצען. קוםענדע די בײ װערען כאטראכט

פאר־ ניט  איך זויל נאטיצען דאזיגע די שליסענדיג
קאלישארניע. אין פרײגד מײגע אז ;עסען

 באזונדערס און פראגציסהא םאן אין אומשטענדען די
 סך א זײגען אנדזשעלעס, לאם שטאט שאם אפען דער איז

 און איםט דער אין באדינגונגען קאמםם די װי שװערער
 סיט דארם, זײ איז םונדעםםװעגן םיטל־זועםט. דער אין

 אהינגעי האט זואס אינטערנעשאנעל, דער םון הילף דער
 ערפארענעם דעם און פעסאטא ראוז ענערנישע די שיקט

 דעם ארגאגיזירען צו נעלוננען פײנבערג, ישראל פיהרער
 םון ד«ערצער די אין פײער א אנצוצינדען און טרײד קלאוק

סאכער. דרעס די
אפנעהאל־ פראנציססא סאן אין זײ האבען לעצטענם

 די באםעםםינעז צו אזוי װי באראטונגעז רײהע א טען
 בא־ דעם צוגרײטען און ארגאגיזאציעס עקזיסטירעגדע שוין
 דדעס דער םוז ארגאגיזירונג פולשטעגדיגער דער פאר דעז

 םראד סאן אין און אנדזשעלעס לאס אין אעדוסטריע
ציססא.
 :ע־ געשענהט אין אויםםערהזאמקײט באזונדערע א
 עטלימג די צװישען ארבײט ארגאניזאציאנס דער װארעז

 וועל• םראנציססא, סאן אין ארבײטער כינעזישע טױזענט
 דער pc אױפסערקזאםקײט די געצויגען• זיך אױ^ האט כע

 דארטען וזאט און קאליפארניע איז םײנונג עפמנטאיכער
ד לײבאר צענטראל דער רושם. גרויסען א געםאכם ױי  ט

 דער פון אײנררוק דעם אונטער האט םראנציםקא סאן פון
 איג־ די װאס כינעזעו/ די צװישען ארבײט ארגאניזאציאגם

 גאר- לײדיס דער אין אנגעפאמען דארט האט טערנעשאנעל
 איצטינע ביז זיין געעגדעיט אינדוסטריע, דרעם און םענט

 זיך האט עם און אדבײטער אזיאטישע די צו שטעלונג
ײ צו קאםפײן א אנצופאנגען םענדענץ א ;עשאםען אנ מ  א

 צו־ דער ?אליפארגיע. איז ארבײטער אזיאטישע אלע רען
 אינדום־ נידעל דער אין ׳אדבײטער כינעזישע די םון שטאגד

 אוםבאשרײבלױ. פשוט איז פראנציסמא םאן םון טריע
 שרעס־ די אונטער ארבײטעז פרויעז אוז מענער טויזענטער

 פאר פרײזען. ביליגע םאר באדינגונגען סװענדשאפ ליכסטע
 אכמדיסע, נאגץ פון סוסעז װאם טוריסטען טויזענטער די

 בא־ א םראנציםקא סאץ אין דיסטריסט .טשײני דער איז
 באװאונ־ װערט זועלכער באזוך־ארט, װאונדערומסװערטער

 גע־ כיגעזישעז פון אויסזעהן עקזאטישען דעם צוליב דעדט
 אז אבער, װײס טוריסטעז טויזעגטער די פוז װער גענט.

 טויזענדער שםאכטען הײזלאך םארבעגרײכע די אט איז
 גרויזאםסמע די אונםער םרויען און םענער כינעזישע

באדיגגונגען שסלאםישע
 די נענוםעז זיך אױף איצט האט אינטערנעשאנעל די

 םון סאססע פארבענרײכע די אראפצורײםען אױפגאבע
 ארבײטער כינעזישע די באםרײען צו און נעטא כינעזישעז

שהלאפערײ. אומבאמערקטער איז לאננער זײער םון

 דער טיט צוריה דעטביצער פ.
״נערעכטינהײט״

קראנק• צוליב האט װעלכער דעמביצער, פ. ברודער
 געצװאוגנעז געפיהלם זיך צוריה יאהר םיר סיט הײט

 ״גערעכ- דער י אין םיטארבײטערשאםט זײן אויםצוגעבען
 איז קאליפארגיע, איז אװעסגעפאהרען איז אוז טיגסײט

 זײן אין םארבעסערט םיל יארס נױ אין .צוריסגעהוםען
 מיט םארבונדען זײז װײטער װעם ער און געזוגנדצושםאנד

צינ באגריסען םיר ,,גערעכסיגקײט״. דער  דין האי
< קעהר•
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באארד דזשאינט קלאוקמאכער יארהער נױ ױ
• לאנגער ע. לואיס םון

ײ סגן ײני«ג ?ל«גקםצכןר ב«*רר דופיפינם םןקרןסןר ה נ יזי

 צו םראדיציע א געהפט האט באארד דזשאינם דער
 אייז צװישצן נמםינקיים זיין איכער איגערנציק אן נעבען

שאן  דזשןוינט דער האם דערםים צוױיםער. א און קאעתג
 דצלענאטען ק*:װ«נש*ן די באסענען צו באצװעקט ג*ארד

 • טעטיניפייט און צצגען דעם םים שמעט *ט־ערע »ני 1«
ױ דער פין  װיר־ איהר און ױניאן קלאוקםאכער יארקער נ

o אויוי פוגנ n ל«נ«ן. נןזעלעאפםליכען
 איבערבליס אן עגטהאלטןן האבעז באריכטען דיזע .
 אן טרײד־פראבלעםען, פארשיידענע די איבער נאר נים

 און »ן אפט זיך שטויפמ באארד דזשאינט דןר ותלכע
 אויר נאר לייזונג, פאסענדצ א זיי נעםינעז.יפאך_ רארזי

םראנען, אצ'אנס1ארגאני אינערלאכע פארשירענע אינער
 םײ־ באדייטענרע ארויםרופצן .אפםםאל פלענען זחנלכע :

 זעהר גאדארפט דארום האבעז און נוננםפארשיידענהײהען
ווערען. מהאנדעלם פארזיכטינ

 צוליב טראדיציע, דיזע איז יאהרען לעצטע די אין
 זײם א אן גצײצרען אוועסנערוסט אורזאנען, פארשידענע

 זיין נעבען צו האםיאויפנצהערם נאארד דזשאינט דער״ און ■
 נרינדלא־ א אצינד נעבצן צו איכערבליס. צוױײתהרליכעז

tV3 םעםינ־ באארד׳ם רזשאינם דעס איבער אינערבליס 
 אום װייל אוםםענליך, איז יאד פאר לעצם« די םון ־פייט
 טעטינסײםען. דיזע דורכצעמז אלײז םעז םוז ט*ן צו דאם
 טעטינ־ דיזע האט *םט, אין ניי זייזןנדינ שרײנער, דער

 נים ער איז פןולנליך און װרכנעלעבם, ניט אליין פייטעז
 חשאינט דעם ארויםצופירעז אונטערנעםען זיך איםשםאנד

 אין שםעט, אנדערע די פון רןלענאםע! די פאי ב*ארד
זין. טראדיציאנעלען אלםמן רעם

 סאנ• ױביאעאום *יאריג«ד35 אונזער םון שםזזה די
 איבער־ אן *ן פאללצט נעװעז גים אנ«ר װאלט ווענשצו

 פא־ און אימרלענונגען אינהאלםםרײכע די איכער בליש
 באארד, דזשאינט קלאופ יארסער נױ דעם אין םירוננעז

 צוליב סענען, סיר וױ אזוי יאהר. צוױי לעצטע די •דורך
 איבערבליס אזא אפנעגצן ניט אורזאכען רערםאנטע די

 אי־ בלויז םיט באנונ««ז זיר םיר װעלען אויספירליו,
o י1אוי אױפפאסונג אונזער כערנעבען n פאלאםאלען 

 און פונסציאנירם «ד אזוי װי אפאראם, באארר דזשאינם. •
 ברו־ םון םעגןרזשםענם דעם אונםער פארװאלםעט ווערט

 נאנצען דעם פון םיםײירקוננ רזר םים ינאגלער, ידער
שאינט  קאוד *מענוכזמנעם דצם אונטער םטעו». באארר ח

ײז אנריםענט. תאלעפטױועז און.באניינ
 פאלעפםיװצז דעם און ויים אײז םוז קאור דעם םיט
 נרײםע א פ*מ«קוםען איז צוױיםער, דער פון *נריםענט
 אינםםרונמנםצז »ױי די הטבען נ*ר ניט ענדערוננ.
 די םיט וואנדלען י4אונ« פון פראצעדור די געענדערם

 נאר באלעבאטים, די פון אםאסיאיישטגם פארשײדענע
 נעענ־ דעזולםאט, נאםירליכעד » אלס אייר״ 1ה*ב* זײ

 פאר־ אונזער פון *נוחןנרמנ די און נעבוי דעם דערט
 אין ענדעיונ: די אפאראט■ *רנאניזאציטנם צוױינםען

 נע- ארויםנערופעז איז אפאראט *רנאניזאציאנם אונזער
:■וגתםען פטלגענדע צוליב הויפםזעכליך \וארען
; dedo'O פרטדוקציטגפ אצם־נײע ידי .1
און הטנטײאטןורס, פון באנרעניצוננ די .2
ארבײטם־װטו. ־ ־שטזנדען35 די 3

 א איז קטםפליצירםער 8 איז פונפט ערשםער דער
 אר־ חנם — «יפר חנם 18 ריהרם ער תיכםעער. סעחר

 צז־ הויפם זיין איז וועלכעם — פארדינםטען בייםעד׳ס
 פרא• דער אין ענחנרונג דיזע רורכצזםיהרען מנס־םראנע.

י פין 1וואויצוײ דצר ז8 ײי8 סיםטעם, דלפציטנפ לצטיק־ י
נים אח •ראקםיק ״an אין יצם.

פאלפאםצ 8
פוייורריגטר
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po קאנסרא•
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 אונ• םארדיגסטען. ארבײטער׳ס דעם באשיצען און אירען
 פאר שכירות די זײנען װאך־ארבײט םיז סיסטעם דעם טער

 םאראומו, אין באשטיםם געװארען ארבײטער פאן יעדען
 אוי•־ אױפגאמנ ױניאנ׳ם דער געװען בלויז איז עס און

ול םיטגליד יעדער אז צופאסען  געחפרינעז דעם קריגען ̂ז
 די געהראגען ניס האם ארבײטער אן װאו דארם ליין.

 כאראקםפר, שװאכעז זײן צוליב צי שכירות, געהעריינע
 Dfn נעלד־גײציגקײס, ארבײמסגעבערם דעם צוליב אדער

 גזנהזד די באםרעםענדען דזגם םאר אויםגעםאנם ױגיאן די
 איז דערםיס און אסןוסיאיישאן, דער דורך שכירות ריגע

געװארען. ערלײדיגם קײס די
 יתיאן די ה*ט שםיה־ארבײמ פון אײגפירען דעם מיט

 בא־ *ו אפ^ראס, ספעציעלען א אײנשמעאען געםוזט גלײך
 •רימפז םפםלען םון פראבלעםען קאםםליצירםע געגעגעז

 זאלזנן ארבײםפר די אז אזוי ארבײם שםיק יעדען םאר
 עס װי ארביים, זײער םון פרוכם די געניסען קענען

אנריכמנכג קאלעקטיווער דער און קאוד דער יויטעט
 ביים :עקרױודעם ווערען נים זאלען ארבײםער די כדי

 אײגהײםליםנ א אײגצוםיהרען אויך װי פרײזען, סעטלעז
 *רבײס מאר פרייזעז די איבער קאנםראל און האגדלוגג

 גים זאלפז קאנםראתסאר אײן פון ארבײםער די אז אזוי
 ק$גנד אנדעמנ פון ארבײםער. די םיט קאנקורירען קעגעז

p אלע אז ״>ונריםענם אונזער לויטעם ראתטארס, rrm 
 ידד»»מר יעדען םים דירעקם װערען געסעטעלט םוזען
 מד םיחנן פוײיזפן דיזעלבע און םאנוםעהםשורער, אדער

 ®ור ארבײכתן װאס שעפער אלע איז װערעז צאהלם
רןן נעסעםפלם םוזען פרײזעז אלע פירםע. דערזעלבער  װו

 די און ױגייאן די םארםרעטעגדיג פרײז״עהםפערםען, פזן
 חנר סים און אנוועזעגהײם דער אין ארבײטס־געבער,

 -mc װאם האםיםעם, פרײז ״דזשאינםי׳ פון םיטװירקוננ
 בוד יעדען pc שעפער אלע סון ארבײטער די מרעטען

םאגופעקםשורער. אדער דזשאבער זוגרערעז
 ויימז ססאפעדדי גענעראל לעצםעז דעם גאך באלד

 בומזנ אין שוועריגקייםען ספעציעלע קײז םארגמקוטעז נים
 מד זיתגדיג באלעבאםים, די פרײזען. פון סעטלען דעם

 »כד װי ארדערס ערשםע זײערע אויםצוםאכען צװאוגגען
 והױ פרײתז סעםלזנן בײם געהאנדעלם האבען שנעלסמען,

 םיילוױיזע אויוי בלויז אננעשטויסען זיך האבען םיר אז
 מינוסממ־• און דזשאבערם סלאס דיזען בײ ש<ועריגהײנמן.

ד קלאוקםאכזנד אויסגעהונגערטע די האבען משורערס » 
ר אםענ^ דעם אםצוכאפען אביסעל םעגליכקײט די האט מ ^ 
 װאכעז. •אר א בלויז אנגעהאלטעז האם ״פראספעריםי״ דיזע
 אויפגפםאכם זײנען ,ארדערס ערשטע די װי ש:על אזוי

 »rui פרימען םעםלעז צו נעסוםען איז עס און געװארען,
 נ!־ באלעמאדם די זײנען סםיילס, צוגעקוםענע גייע, די

 האס ®־ײזען םון סעמלען דאס און הארםנעקיג, װארעז
די »ון אויסרעגונג סון סארכת אםאליגע די אגגענוםען •• 

 ארביעמר די אז געררען איז טעגה זײער ביםעלהײם.
 די בײ פרימען די ארויםגמםריבעז הויך צו בען

 אוגפמנלײך זײ פאר איז עס אז אזוי, סעםלםעגטם
» אגדערע סון קאגסורעגץ די צומוםען ע ק ר א f ם t n 

 געווען נים איז רעכם, םים זאגען םען םעג
 אנגעררענדעםפ די אד גע׳טענה׳ם אויך האבען זײ
שאמן נים האם פרײזען סעםלען םון  אײנחייםליכ־ קייז גע

 זיך oipn us װי וױיל. ״האםם פראדוקציאנם דעם אין סייט
 י9גפס הימפד םאגכע אין םרייזעז די זײנען ארױסגעװיזען,

 וזאס הײמנר אנדערע אין װי בילינער נעווארען טעלם
 m ביו איז. סענדי דיזע ארבײם. לײן דיזעלבע םאכען

 #מנד את עם בארעכםײגכס יא געורען גראד, געוױסען
 ה^ס לאנינ קאםפליצירכמ דיזע אז זעלבםםסארשמעגדליר

n <ואס pcnn געשאםען זיך r גרופע &
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 גאר- געוױםען א מאכעז סון וחנרט דעם אפגעעאצט האם
ם, סעגם  אײנ־ אין ניס און זעלבסט־אויםםאםונג, יתר1?וי
טרײד. דעם פון םאדערונמז די '«ימ סצאמ

 צו פארבאט ־יוניאנם דער אויך װי צאגע, דיזע
 פאראור־ האבען ארבײט, ניט־נעסעטעלטע אויף אדבייטען

 פיעל באלעבאטים,- די װי גוט אזוי ארבײטער, די ואכט
 אויפ־ די געצויגען האבעז באלעבאםים די ינך&ןךצוסט.

דער צו טשערפאז אוםפארםײאישעץ יםון קזאכמײם
v m i r n .לאגע

 די אז איינזעהענדיג טשערמאז, -״ו*ער,.אוספארטײאישער׳■ ?:׳״;
 גראד געװיסען א ביז זײנעז באלעבאטים די ptT ת

 מיט״ האנפערענצען רײהע א נאך־ ער, האט רעכטיגט,
 לײבאר א אײנגעפירט צדדים, ןאראינטצרעסידטע

 אײנקלאנג איז אויפזיכט, פערזענליכעז זיין *ו׳גמער ,
ט ^ ' olft אנרימענט. ס^צעקטױוען

 נײ־געשא־ דער האבען צדדים פאדאיגטעחנסירטע ידי _
 װעלכען אויף וועג דעם אנ־געװיזען *ינסטיטוציע *מנצר

נעםליך: ארבײט, איר םיט אנצמעהן
JL קלאסען אלע גרופירען און הלאסיפיצידמן ואל זי 

 ארבײט לאינס די לויט טאנויםעהטשורערס און *ומ#בערס
oitft פיאדוציחגן. זיי
נאר־ טיפ יעדען גרינדליך אויטשםודידען ‘יא־ זי 2^

 א אויםארבײטעז ארן אדבײט, מיז ייעדען פזן
 אויםרע־ גרײדם״, ״באדי םארשידענע די םון סמאנדארד |

םא־ װאס ארבײט ■גראד־ יעדען און ,טייל יעדעז ,ענדיג
 םאך־ארבײטער, יעדעז פזן גאדםעגם יעדען .אױ* *גך

 לויט אדבײט, טײל יעדען פאר פרײז דעם באאאדפחגן
 אלע *פאר פרײז דער ארבײמס־צייט. געברויכצמר

איבערגע־ זאל באדי, סםאנדארד דער אנויסער
עקספערטען. פרײז די םון אפשאצונג דער צו ווצרען

ל זי ג  עטאב־ די איבער סכסוכים אלע צנט^זיידעז #
tf rn tt, עהםטראם, •געוניסע םון פרייז דעם #דצר

 געװיסען א א>ן זיך ?עגען עקםפצוטען פרייז די
אײנע*ז. יצז

עז אנפאנג מ צ  םאו^ייג בױרא לײבאר די איז םיז^ן. ^
t3N6 שטע ארבײט. איר םון טײלעז צוױי די.עד

 4 און האוטס׳ םאר גרײדס באדי 6 'צטאבלירט
 יעדען פאר פרייזען באשטיםטע מיט ,Dbitf ^אר

אומפאר־ דער גרײדס.' א^טאבלירטע די אדבײט,
קלאסיפיקאציע, די :יטנעהײסעז האט טיוצרמ^ז ״

נאכ־ זײנעז דיזעלבע און •רײזעז, צצזאבלידטע די
בא־ די און ױגיאן דער םון ׳נצװארען ־צירצן

סאסיאײשאנם.
 פרײזעז די אין אײנהײטליכקײט כמהר ^אםיצן צו צדי

דזשא־ באזונדערעץ יעדעז םיט געסעטזנלסט
אן וםעקמשורער, ױגי די. ט. א  א אײנגעםירט ה

 סעטלעץ צו דעפאדםמענט, אדזשאםטסעגט
 דעפארטםענט דיזער איגדוטטדי^ ־נאנצעד חןר
ײ^ט  צאהל א אין אדזשאסטמערם פרײז די ^עוצט

 דעם ^ויט ארבײטער, םאך יעדען •ארצורץבמנדיג .
ספע־ אםמערסטען זײנען זײ ווצלכער ווייגײט.

 די םעטלען געזאלט האט גרופע' אז#
 אננעװיזענער דער לוים ארבײט, לאיז דעי•

אײנצו־ געהאפט םיר ארום־וזאבען ,אזוי
פרײזען. םון סעטלען דעם • אין ײטליכקײט

p״ ^ it . ׳שעהן זעהר געקלוננען עס האט טאאדיע חנר 
W האט פראהטיקע, רעד %( נעהופמז איז 

ײם *ננעאוטױסצן *  נײע אן פרײזען סעמלען ג
םאר־ האט םאנוםעהטשורער יעדער כםעט •,

1 *w nאין ווערעז געםעטעלט זאלען ארמענטט 
,t i r n j זײער םאםפעלס, <עמאכטע די װי 

 װערען געםאכט ־וועלען ארחנרס די אז ג*ווען
 זײנען סאמפעלט די וױ ניט און גרײדס גיציגערצ

 װאם קאמפליסאציעם, נײע געםירט.צו האט ד#ם
פרא־ דער אי*ן אפהאלט אן אראורז»בט6 וױדער

עס געלינמז. ,האבעז צדדים נײדע װאלמז
ען תי  ניט זאל װאס אױסיװעג אז ו

 ^ור־ n *וז ,פראדוקציע, ו־צר, *\}
i זיוער׳נ קים ריזיקירען נים דערביי m

 אסא־ די און טניאז דער םון פארשמעהמר די דינסטען.
 םאלגענדען אויף ינצאײניגט דאן זיך האבען סיאײשאנם

פהאבע: א אלס אראנדזשמענט צײםװײליגען
סעטל־ די םיט אנגעהן זאלעז אדזשאסטעדס ״די

 אין גרײדם, עטאבלירטע די פרן באזיס דעם אויף מענטס
 פעסט־ װעגען אײניגען זיך קענעז ניט װעלען זײ פאל

 אר־ די זאל גארםענםס, יגעװיסע םון :רײדס די שטעלען
 גאר־ באטרעםענדע די סאכעז צו װערען ערלויבט בײטער
 צו זוכעז חןרזױיל זאלעז אדזשאסטערס די און םע;טס,

 קעגען. ניט װעלען זײ םאל איז סעטלמעגט. א צו קוםען
 מאג דצם פון יװאד א ניין םארלויף אין אײניגען .זיר

 םארלאנג אםיציעלען דעם ערהאלםען .האט ױגיאז די װאס
 איבערגעוױזען םכםוך דער זאל אדזשאסטמענט, אן פרן

 ארויסנעבען מוז װעלכע בױרא, לייבאר דער צו װערעז
 א םון פארלוי^ אין װי שפעטער ניט ענטשײדוגג איר
 ארוים־ ניט װערט ענטשײדונג אז» םאל אין צײט. װאך

 ארבײטער די טארען צײם, באשטימטער דער אין געגעבעז
ם״, דיזעד םיט װײטער אנגעהן גיט «ן ארגיי

 די ארבײטער די געגעבען האט פארשטענתיש דיזע
 ריזיתיחמדיג ניט ארבײג^ דער םיט אגצוגעהן מענליכקײט

 אין אבער זיך האט עס פארדינםטען. זײערע טיט דערביי
 היבשער א איז אז ארויסגעװיזען צײט קורצער גאנץ א

 םאר- ״שעפער 1אנטראסטינ1< איבערהויפט שעפער, צאהל
 ערוואר־ האט םעז װאס שכירות די נ״ט ארב^יטער די דינען
 די אונטערזוכענדיג פרייזען. געםעטעלטע די ־לויט טעט

 ױניאן דער פרן פארשמעהער די האבע׳ן דערםיז, אורזאכע
 ארבײםער די אפ נאדעז באלעבאטים די אז אויםגעפונען

 אר־ זײערע אויםצומאכען אנשםאם ארבײם. גראד דעם םיט
 ביים אנגעגעבעז האבעז זײ װאס גתידם די לויט חנרם

 םון געםאדערט באלעבאטים די האבעז פרײזעז, םעטלעץ
 איז וױ ארבײט, גראד העבערען דעם ארבײטער זײערע

סעם£עלס. די
 האנטראלידען װאס ױניאן דער םון פארטרעטער די

 סצמל־ דעם אין באםיילעט זיר האבענד־ינ גיט שעפער, די
 ענכד צו אימשטאגד ניט.געװען זײנען פרײזען^ פון מעגט

 נארםעגמס די אזוי װי פאתטען אםת׳ע די אמפלאץ שײד־ען
 געםא־ זיך האט דארום און געװאדעה געסעטעלט זײנען
 אונמערזײ גרינדליכע א פאל אזעלכען יעדען אין רערט
 פלאן דעד אז ארוטכעזעהן דאן זיד האם ױניאז די בו:ג.

 דעפארמםענט אדזשאסטסענט באטנדערען א האבעז צו
 ארגײםער, די גונםטעז צו אויסגעאדבײט ניט זיר האט
 גאר עם האט ׳לאגע די םארלײכערען צל אגשטאם װײצ

 n »יו ארבײטער• די םאר שװעריגתײטען נייע געיעאפעז
 װײמערע םארםיידען צו אום אז שלוס, צום געסוםען ױניאז

ײ װערען געםעטעלט די.פרייזזט םחעז גאםפליתאציעס,  ד
 און האנטראלידען װאס דעפארטםעגמס די דגרך רעגןט

 .דאם ^זעפער. 1ד איבער אויפזיבט אלגעםיינעם דעם האבעץ
אן די געמנז <ועט  קענען צו םעגליכקײט די פארשטעהער 'וני

 בא־ װעלכע אויף ערהוגדיגעז גענ\י -זיך צײט יעדער צו
פרײזען. די געםעמעלט האבען אדזשאסטערס די דינגוגבען

 .גצײד ייניאז די האט שלוס, דיזעז צו הומעגדיג
 דעפארטםענט אדזשאםטםענט צענטראלען דעם אויפגעגעבען

 דעפארסםענט יעדען צו פונקציע דיזע איבערגעגעבעז אוז
ײ סאנטראל אוז אויםזיכט אלנעםײנעם דעם. ו?אט װאס  א
ט ארום אזוי שעפער. פארשידענע די גער  אײגגעםידט א

 פרײזען, סעטלען םזן םעטאדע דער איז טאלק א געװארעז
 זוערען ארגײםער די פון פארדינסםען די װעלכע לויט

געשיצט.
תג צ ױ ע ר אנ קאנפזראק&ארס פון ב

 יזאגטראתטארם באגדעניצעז םון פונסט דעם װענען
 , אײדער קאמןי, שטארסצן א אגגעפירט יוגיאן אונזער האט

 נאגלצר ברודעד געװאו־עז. אמענומען איז קאלד אונזער
 צננ אזוי ,איז פונ<ןס דיזער אז ארגומענטירט דאן האט

 אז פרײזצן, סעטלען װעגעז פוגהט דעם טימ פארבונדען
 .אנגעזמוןנן האט ער פאגאנדערטיייצען. גיט זױ קעז .םען

 ״ טאס סאנטראסטאדס צאחצ דעד. פיז באגרעגיצוגנ א W אז
 *יז מאגופעפסשורצר אדעך .דזשאבצר א

ד 1צו,יג  פט טאס מ
j n י ־̂־ ־^־־" ־־־ ________________־
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 ערשט זיך האט פדײזעז סעטלעז בײם םםענדארדס״.
 נאגלער׳ס ברודעד געװעז איז עס ריכטיג װי ארױסגצוזיזען

 געסגיפט ענג אזוי זײנען םונקטען בײחג די »ז באהױאטונג
 זײנען זײ אז רעכט םים זאגען קען םען »ז געבונדעז און

צוױצינג. *
 אױסנעקוםעז איז םאגוםעקטשורערס טייל א םאר

 ארבײםער די אז געדאנק צום זיך צונעװאוינען שװער
 לעבען, אנשטענדיגען אן מאכעז צו בארעכטיגס זײנען

 ארוגטערצודריקען אזוי װי סיטלעץ נזןזוכם האבען זײ און
 װי אזוי אבער ״װײדזש־םטענדארד,״ אנ-גענוםענעם דעם

 מים עקםפערטען דורך פרײזען די סעםלען םיז מעםאדע די
 אײגענע זײערע אנשטאט קאטיטמ׳ס, *ײז3 געמיינשאפטליכע

 דעם פארשטעלט םאנוםעקטשורערם דיזע האט /ארביזטער,
 די אפצונארעז םענליכקײם די אװעקכענומען אוז װעג,

 םיטלען, אנדערע אנװעגדען געגוםען זײ זזאבעז ארבײטער,
י נמםליד:  אין םלעק קיגםטליכען א געשאפען האבען ד

 אר־ די צוריקהאלטען דורך שעפער, סאגטראקטיגג זײערצ
 ארבײטער די אויסהונגערען דורך אז האפענדיג בײט״
 גע־ די םון ארוגטערצולאזעז ניצװאונגען זײז זײ װעלען

 האט םיטעל• דיזער אויך װען אבער פרײזען. סעמעלטע
 זײער ארױסצושיקעז אננעהויבען זײ האבעז נעהאלםעז, ניט

 קאגטראהםארס, רזנגיסטרירטע גיט► צו בשתיקה ארבײט
אײז צװישען האנקורענץ א שאפעז צו ארום אזוי אום

 ארבײםער די װעלכער פון צוױיםען, דעם און קאגטראתםאר
 אבער זיך האם קרבנות. די נעװעז סוף כל סוף װאלםען

די םארקלאגט האט און דערםון דערװאוסט ױניאן די
 גרונד דעם אויןש אויטאריטי האוד דער םאר באלעבאטים

 לויטעם װאס גןאוד, דעם םון פונקט דעם פארלעצעז םון
 םאנופעמםשורער אדער דזשאבער ״סײז אז אויםדרי^יך,

 זײנע אויסער קײנעם צר ארבײט זײן נעצעז5ארוי גיט מאר
 אויך, לויטעט פונקט דער •קאנמראקטארם״. רעגיסטרירטע

 אײנטײלעז םוז םאנוםעקשורער אדער דזשאבער ״דער אז
רעניסטרירםע זײנע אלע צװישען ױשר׳דיג ארבײט זײן

 די גענוסעז האט אויטאריטי קאוד די יןאנםראקטארם״
שטרעגג האט און עגין דיזעז אין שטעלונג געהעריגע

 שול־ געװארען געםונען איז זואס םירםע יעדע באשטראפם
פונקט. דיזען םארלעצען איז דיג

 אז טײװעל, פאר׳ן איז שפיל דער אז איינזעהענדמ
 האבען ניט, העלםעז ״סקיםס״ אויספרובירטע םוןדי קייכע

 זיך באשלאסען םאנופעתסשורערם און דזשאבערס צאהל א
אנ׳ס דער םון באפרייעז צו איגגאנצען  אויײ סאוד און ױני

 אין ײי פריײמאיארעז, װערען און שאנםראל טאריטים׳ס
 רעזיגגירם רארום ׳האבען זיי צײטען׳/ *נוםמ אםאליגע די

 םיר־ זײערע אינקארפארירט און אסאס״אײשאנס זיתרע םון
 פאר פארםאלגוגג געריכםליכע אויסצוםיידען אום םעס,

 געעפענם זײ האבעז דערצו אגריםענם. וייער בחנכצן
 ארויס־ האבען און יארק, נױ אויםער שטעםלאך אין שצפער

 םארװערעגדיג איגדזשאנה^אז צייטװײליגען נעסראגען.א
 און ״עךאר־עי״ די אויטאריםי, סאוד דער ױגיאז, דער
 אנריםענט, קאלעתטיװעץ דעם אונטער צדדים אנןצרע אלע

 אונזער םון באדיננונגען די זײ אויף ארופצוצווינגען
r אגרימעגט. קאלעהטצוען או/ סאוד

 זײ אז איבערצײגט גיכען אין אבער זיך ^זאבעז
 נעםליך: חשבון, דיזען אין אויך טעות א געםאכט חאבעז

 ״ען־אר־עי״ דעם עגםזאגם די האט אויםאריסי קאוד די
 גיט װערען גארםענםס זײערע או גרונד דעם אוטי לײבעל

 װי אזוי קאוד. דעם םון באדײגגונגען די אונטער גצםאכט
 לײבעל דיזעז אן קלאוקס קײן פאגריצירען ניט טארען זײ

 עגטזאגט זיך האבען סטארס דעפארםםענט גרויסע און
 גע־ באלעבאםים גרוםע דיזע זײנען סחודה, זייער קױפצ? צו

 זײ וױיל װענדונג, אגדער אז אגצונעםעז עצװאונגעז1 װען
 קענען אינדזשאנקשאן דעם מיט אז אײמצזעהען חאבעז׳

קלאוהם. סײז פארלןויםען איז פאבריציר^ז ניט זײ
 צייטװײלײ א ארויםגעסראגעז מניאן די חאט חנרצו

 אנגעזעהענסטע די םון אײגער געגען אינד^פאגמשאן גצן
ם ממ אפצוזאגען איהר םארװערענדיג גרופע, דתער ו|1 פי

 וױיל קאנטראהטארס, יאדקער נױ
i\ אםאסיאיישאז, יעדע אין אגריכמנט
ר3ווײנצצ<1 אכא־■ יעדער פון םיטגציד | >1•־׳

ם םון פונהם יעדען פאר םאראנםװארטליך סיאיישאן,  חנ
אנריםענם דער ביז האוד דעם און אגריםענט קאלעקםױוען

אויסגעהן. װעט
 באקעםםען צו :עזוכט םירכמ דיזע האט א:פא:: איז

 אז אבער אײגזעהענדיג ;איגדזשאנקשאן םיױגיאנס דער
 און ״סװעכדשאפעדס״ די פאראכטעט אלײן :עריכט דער

מן םוז ױשר אז און באדיגגונגען, שאפ סװעט די  האם ״זי
 אײנדז^אגק־ דעם אוגמער אונטערווארםען זיך םירםע דיזע
 האם און כמרםין, ׳זײן םון אויסגאנג דעם ביז שאז,
 באדינמגגען די ־ אײנצושםעלען צוריק אײגנעװיליגם נלײך

 אלע אין אנרימעגם קאלעקםיװען אונזער און קאוד דעם םון
שעפער. אירע

 היגעז דעם אויף װירתונג זײן :עהאט האט דג דיזער
 פארםצוזעמן ױניאן די ערםוטינם האט און םארקעט קלאוק

 באלאגנען װאס פידםעס איבעריגע די גענען אקציע דיזעיבע
גרופע. זעלבער דער צו

ארבײםם־װאך -שםוגדען35 די
 זױכ־ דרימער דער איז ארבײטס־װאך ־שםתדען35 די

ר קאלעקםירוען און קאוד אוגזער איז פונקט טיגבםעד  א
 ױ• די אז זעלבסטםאדשםעגדליך דארום איז עס רימענט.

 דיזען ״ענפארסען״ םיט אפגעבען :עםוזס זיך האט נײאן
 צורי ערשטע די אין װיי ענערגיע זעלבער דער מיט פונהם

 אז בלצ עקאגאםישער אגכענומענער א איז עס פונקטען.
 אויוי הויבם ארבײםס־װאך הורץ־שםוגדיגע ארגאניזירטע אז

 איבער• אינדוםםריע, יעדער אין לעבעגם־סםאנדארד דעם
 דזשאיגם דער איגדוסםריע. ארגאגיזירםער גוט א אין הױפט

 דורבצי$יהדזמ גלייכצייםיג גענוםען זיך דארום האם באארד
 גרויסצן אזא האם װאס פונקט, דיזען אויך לעבען אין

װאוילזײן. ארבײטער׳ם דעם םיט שײכות
 ױגיאן די און קריזיס דזגד געהערשמ האט עס װען

 ד״אבען אפגעשוואכס, באדײםעגד נעװארען דעם דורך איז
 פארילצמז צו ערלויבם אםט באלעבאמים קלאוק םילע זיך
 האט קלאוקםאכער געוױםע בײ און ארבײטס־שטוגדען, די

 איבערי־גע א ארײנצוכא&ען געװאוינהיים א עגמװיקעלט זיך
תן דעם םים װאך. דעד דורך שטוגדען פאר עכ  םון ^נ
 אויסצוזד אונטערנוכןען זיך ױניאן די האט האוד, דעם

 אום־ אצע אונםער :עװאוינהײט, שעדליכע דיזע װארצלען
 ז*צ ארבײםס־וואך ־שםונדיגע35 די אז אזוי שםענדען,

פאפיר. אויפ׳ן בלויז ניט און םאהט א װערען
 איינ־ באארד דזשאינם דער האם צוועק דיזעץ צוליב

 באשםעהצנד חגפארםםענט, ?אנםראל ספעציעלעז א געפירט
 דינצ אלע םון םיטגלידזגד אקםױוע צאל גרויםער א םון

 תלאוק זײ אויף אויפצופאסעז כדי לאהאלס, אנגעש^אסענע
, ר ע פ ע  אוכזגעזעצצימ קײן ארבײטען זאלען״נים זײ אז ש

שמוגדען.
 אזיף צר געהם לעפארםםענט דיזען אין ארבײם די

:אוםן םאלגעגדען
 םן- דעפארםכוענם קאגםראל םון םופערוױיזאר דער

 יצדצן םאר םשערםאן א םים קאםיטע, פאטראל א שטיםט
 ביצדעג די שעפער. הלאוה זיך געפיגען עס װאו בילדיגג.

 בצאק באזוגדצרען יעדעז םון #בילדינגס אלע םון קאמיטעס
 tan םון קאםיםע בלאה די צוזאםען זיך פיס שםעיעז

 זיתרצ םים טשערלײט בילדיג: בלאק.־די באטרעפענדען
 און ריננעלאך, הלײנע זיך, פאי און אן זײנעז, האפיטעס

 דעם אין קייס שםארקע אײז בילדעז צוזאםען אלע זײ
 אפצוהי־ געשאפען האם ױניאן די װאס אפאראט גרויסעז

 שםתנגג זאלעז ארבײםס־שםרנדעז געזעצ^יכע די אז מען
ר אלע באזוכען ראפיבזןס דיזע װערען. אפגעהיט מ ע  ש

 וײ וואו און אויפזיכם, דעם האבען זײ װעלכע איבער
 שםונדען, אוםגעזעצליכע נרי: אךךײג ארבײמער םרעפען
ארבײנ/ די אפ זײ שטעלען

 וױרקונג :רויסע א האם סיםי״דם פאמראל .דיזער
 אפשאצרגג ריכטינע א איג־־וסםריע. אלגעםיינער דער אויף

 קוקם םעז וועז שאםעז זיך פען הען װירהונג דיזער םון
 גרירחננם באארד דזשאינט דער. פון רעסארדס די דורך

 אין שםארק זיך װארפם װאס זאך ערשטע די קאםיטע.
 אזױנע צאהל קלײגע םארהעלטניםפעםינ די איז אויגען די

פאדגצייך אין באגאגנען, אציבד יחנרצן װאם םארלעצונגען

t"



wfet״ li!
באגאנ־ ױינען װאס םארלעצוננעין ענליכע צאד״א דער םים
 דער סטא&עדזש. :ענעראל לעצםעז דעם פאר געװארען נעז

 אױפמערק־ גרויס ציהט װאס פאקט, װיכטינער *מייטער
צאהל׳נאנ־ גרויסער דער װאס'אנשטאט דאס איז זאמקײט,

 םארלעצונגען, אזעלכע באנעהן פלענען װאס שעפער צע
 און דא ארבײטער, אײנצעלנע בלויז אצינד מיר געפינען
 כאראקטער שװאכען זײער צוליב קענען װעלכע דארם,

האנ־ עס װעז פארמאן, אדער באס, דעם אפזאגען גיס
ך ס,זי  אדער פערסעל עקסטרא אן ארבײטען װעגען דעל

ספעשעלס. פאר א םארענריגען צו אום שטונדע, האלבע
•j ארבײ־ שאפ גאנצען א אציגד טרעפט םעז װען זעלטען 

 באוױיזט דאס ארבײטס־שטונדעז. אוםגעזעצליכע סעז
 אױס אצינד איבם ױניאז די זואס אײנפלום גרױסעז דעם
 טע־ ענערגישער דער דאגק א םיטנלידער, איהרע אױױ

דעפארטמעגט. ק״אנטראל אונזער םון םיגקײם
װיכםינ־ דעם פון בילד א ז.יך פאר איהר האט דא

 אונזער פון װירקונ: און טעטיגקײט דער םון טײל םטען
 װעל־ אפאראט, קאמפליצירטען העכסט און פארצוױינטעז |
 אנצוהאל- אום אנװענדען םוז באארד ׳דזשאינט דער כען . .1
מז ■  אונטער ערװארבעז האבען מיר װאס באדינגוננען די נ

אגריםענט. קאלעקטיװען און קאוד דעם
װעל־ אפאראם, ריזיגען דיזען םיט םארװאאםען צו אום ׳•

 צוזאםענגע־ אורזאכעץ, ארגאגיזאציאנס צוליב םוז, כער
 אײמנעם אז האבען װאם םענ^עז םון װערען שסעלט

 פאליסיס און פדאגען ױניאן םארשידענע די איבער בליק
p i t פאדערט אויטאסאטעז, װי האנדלען ניט דארום תעגען 

 א םעחיגקייטען, אויסער^עוױיגליכע מים פערזאן א זיך ;
 קען עס עגערגיע. אונערשע&ליכע און כאראהטער פעסטען

 פערזאן דיזע ענערגיש איז שמארס וױ אז םרעםעז אםאל
 איז ניט װעלכער צוליב אפאראט, דער זאל זײן, ניט זאל «

 אויס־ דערנאך זאל עס אז אזו* ווערען געשעדיגט סיבה,
 איז האבעז םוז מען לײדען. צו מעםבערס אוגזערע יןומען
 ארבײט אגריםענט האלעקטױוען דעם אויסער אז זעען

 א איז וועלכער האיד, דעם אונמער אציגד ױניאז אומער
 םעדעראלער דער םון געשאםעז אינסטרוםענם, געזעצליכער

 אינסטרומענטען, צוױי דיזע אז אױםצופאפען רעגירומ.
 פראבלעמעז םאחטידענע די פארענטםע^ען דארפען װעלכע

 צו צײט pp אז זיד שטויסט איגדוסםריע די זועלכע אן
 פארשידענע די בײקומען און הארמאנירען, זאלעז צײט,

 הא־ דעם מיט האוד דעם אין װידערשפרוכע^ םעכני^ע
 טיםעד מיט פערזאז א זיך םאדערם אגלימעגט, לעקםױועז

 דענקען. צום האפ הלארעז א און ^ןובערלימוננ _
קאלא־ דיזען אנצואווענדעז םון אויםגאבע ־גרויסע די . 1

 םיט־ נרויסע אונזער אז אופן אזא אויח אפאראט סאלען
אונ־ פון בענעםים פולעז דעם געניסען זאל גלידערשאפט

יעצטינע, דעם און דע^האוד אונםער עראבערונגען זעדע
 נענעראל דעם םיז םונהציע די איז אגרימענט. קאלעקםױחגן :

 פון פידער יעצטיגער דער גאגלער, ברודער םענעדזשער,
 יארסעד נױ דער פון באארד דזשאינם םעכםיגעז דע־ם .

ױניאן. םאכער ?לאוק
אויפ־ שװערסםע די אז צוזעצעז בלויז װילען סיר

 דיזען אײנאדדנען און אײנשטעלעז דאס געװען איז גאבע
 א אױ\ײ איזום אװעתשטעלעז אוןי אפאראט קאלאסאאען

 דורכ־ גאנלער ברודער האט דאס שטײנער. ארבײטזאםעז
 וועלבען יפא פינקטליכקײט, גרעסםער דער םים געפיהרט

הרעדיט. םולער דער איהם סוםט עס
_________ v iUs

\אנערהענונגם־רעזאלוציע

I ,ם. ג. פ. דער פון ארבײםער םארזאמעלטע די םיר 
 פוז םעםבערם בתהליז, בראדוױי, 261 הא., גארםעגם

 אונזער פרעזענטייעז צו באשלאםעז האבען ,1 *אקא*
 ריםט־ א םיט אראנאװיטש, םעם ברודער אמוא־טשערטאן, *

 םאר דאנקבארהײם אונזער אויס. דריסעז םיר און װאםש,
פיהרונג. אויפריכםמער ױין

;קאמיטע די
 10,546 לעדזשער ,1 לאקאל — ל.

.4570 לעדזשער ,1 לאתאל — שסאלניס דוד
.6398 לעדזשער ,35 לאקאל — םטיין גדפה

''"'d

אנערקענונגס־כעזאלוציע .
גאלדסםיטוז, ענד בלוט לױוי, םון ארבײטער די מיר,

 שאפ־טיטינג א בײ פארזאםעלט סטריט, טע38 װעסט 252
פרעזעג״ צו באשלאםען האבען ,1034 אפריל, טען17 דעם

 גאל־ א םיט זעיגער, ברודער שאפ־טשערםאן, אוגזער טירען ,
 איבעועעבענער און גוטער דער פאר ריסט־װאטש דענעם

שאפ. אונזער פאר געטאן האט ער װאם ארבײט
 םדײדעז איז איז גליס און געזונט איהם װיגשעז םיר
 װעט װײטער אויף אז האפען, םיר זואטש. די פארנוצעז

 זואויל דעם םאר האנדלעז םארנאגגענהײט, דער אין װי ער,
 אוגזעד און שאפ איז םיטארבײטער זײנע פון בעסטען און

׳ ױניאן.
:קאםיםע

.2170 לעדזשער ;35 לאיןאל רימער, דזשאו
 11352 לעדדשער ,1 לאקאל םטײנבערג, אשר

 3127 לעדזשער ,9 לאהאל םטײן, נײםעז
.652 לעדזשער ,21 לאהאל םעראנץ, דזשאו

אנערקענונגס־רעזאלוצײע
 נאגעל, םאריס דזשאבער דעם פון פרעסערס די מיר,

 האבעץ םיר װאס באנהעט, א פון געלעגענהײט דער האנען
 צום אנערהעגונג אונזער אויסצודריקען נאשי״אסעז געהאט,

 אונזער צו און םלוצקי, ברודער םענעדזשער, דיסטריקט
 אונ־ זײער פאר קאראלינסתי, מאקס אײדזשענט, ביזנעס

 יגעלײם- האבעז זײ װאס, ארבײט, נוטער און ערמידליכער
 בײ ארבײטען װאס פרעסערס, די פאר יעצט ביז טעס

פירםע. דיזער
 אגגעחן װײטער אויף זאלען זײ אז זײ, וױגשען םיר

 דער פאר און ארבײטער די פאר ארבײט נוטער זײער םים
נאנצע. אלס ױניאן

ע: רעזאלוצײאנס ט םי א גאט־ פיליפ ק
ם. קאלינסקיו ם. עבעלין, א. ליב,

לעװין, ה. סאנדלער, א. שװארץ,
לעװין. ס. .
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אנערהענונגס־רעזאלוציע
 עװ., טע8 520 קאהן, לואים פון ארבײטעד די םיר,

 דזשאינט םון אפים אין שאפ־םיטעג א בײ פארזאטעלם
 אג־ אונזער אויםצודריקעז אײנשטימיג באשליסען באארד,

 שאפ־ און ברודער אוגזער צו דאיגקבארקײט און ערקענוגג
 און איבעמעבענהײט זײז פאר פרײםאן, הערי טשערםאז,

 ; אינ־ די פאר װאך דער אויף אלעכיאל שטעדק זײז פאר
 פרע־ גל״יכצײטיג שאפ. פון ארבײטער די פון טערעםען
 וױנ־ און מתנה װערטפולער א םיט איהם מיר זענטירעז

 פארס־ וױיםער אויף אויך זאל פרײמאז ברודער אז שען,
ארבײטער. די לטובת ארבײט גוטע זײן זעצעז

:קאסיטע רעזאלוציאגם
 1 לאהאל — מעטץ מ.

 1 לאקאל — קעב דזש.
• 35 לאהאל־ — בארא דוד

.9 לאקאל — ארסין ה.

אנעדהענונגם־רעזאלוציע
 סוט און קלאוה מעיד םילער פון ארבײטער די פױר,

 שאפ־םיטינג א בײ האבען סטריט, טע38 װעסט 248 הא.,
 הארציגע און טיםםטע אונזער אויסצודריהען -באשלאםען

 װײנ־ סעם ברודער שאפ־טשערםאן, אוגזער צו אנערהעגוגנ
 פון אעםערעםען די םאר ארבײט גוטער -זײן םאר פלר,

שאפ. אין בעל־םלאכות יר
 שאפ דער האט אנבאטראכט, איז ד^ם :עמעגדיג

 ברודער צו אגעוײןענונג אוגזער אױםצודדיסעז אײ:שמיםיג
 ריםנדװאטש. א םיט איהם פרעזענטירען דורך װײנפעלד

געזונטערהײמ. טראגעז עם זאל ער איהם, װינשען פיר
| עבי. לואי־םלאשבערג, ן^;mקאםי די

* לינא גערטאלניפ, םעם פעםין,
נ*ד רומןנץ, פילי■ הוירשסאװיץ,
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יזניאן אמדאזדטאװ דער פזן באזיס םאלידער איצטעער
װאנדעד הערי פון

ײ-ם^דן פון םענןדוב־ןיד רעפארמם^נט) ?ים̂-

 עקזעקוטיװ דזשענעראל דער פון בארינט דעם אין
 טעטיגהײט די װעט קאנװענשאן שיקאגא דער צו באארד

 װערען דערםאנט מסתמא דעפארטםעגט אוכדאוױםאון םון
 דע־ דאזיגער רער װארים קאפיטלען. םארשײדעגע איז

 ב־ענטשעס, װיכטיגסטע די םון אײכער איז פארטםענט
 נררי־ דער צוליב ארום :עמט אינטעמעשאנאל די װאס
 ;דויםעז דעם צוליב אויך װי צאן־ול, םיטגלידער סער

 מ*ט;לי־ ד' םארװאלטעט. דעפארטמענט דער װאס שטח,
 זײן זיבעד װעט אינטערנעשאנאל דער פון דערשאםט

 פון אויפטואוננען די פון לערנען צו םאראיגטערעסירט
 יאהר אײן ־ פון משך אין דעפאיםםענט טאון אוכדא^ו

 דער האט זומער לעצטען פון קאםפײן דעם בעפאר צײט.
 סיטנלידער, הונדערט אכט ארום פארמאגגט דעפארטםענט

 דרעפ־ הלאוקטאכער. פראצענט הלײנעם זײער א דערפון
 צאל נרדיסעד זייער א אין זיך געםינען װעלכע שעפער,

 א-נא־ צו שװעױ זײער נעװען זיזיגען :עגעגד דיזען אין
 יא 4טויי האבען םיר װען אנצוהאלטען. און ניזירען
 שעפער, דרעפ עטליכע ארגאניזירעז צו באװיזעז אםאל
 דעי טיט נענריבען :יט סעזאן אײן יװי לענגער זײ זײנען

 די באזובט סעזאן :ײעם צום האבעז מיר װען ױניאן.
 *<גנ;ע־ פאלעז םײסטע די אין מיר האבעז שעפער דאזינע

 ױננע פון באשטעהענד ארבײטער, סעט גייעם א טראםען
 רײדען צו ;עהאט םודא אונז םיט האבען װעלכע סײדלאך

פאי װעלען זיי אז זיר שרעקעגדיג  זײערע פאךלירען דעי
 אדבײטס־צײם די •איז שעפער דרעס די איז דזשאבס.
 זײ האבען ;עארבײט אוסבאנרעגיצט. נעװעז פאהטיש

 :ידערינען זײער א די האבען באקוםען און שטיק םון
ד אדבײטען נעסוזט האבעז זײ גארמענט. פאר׳ז פרײז א  י

 אין סלײגיגקײט. א כאטיט םארדינען צו כדי שטוגדען גע
געדועז באדי:;ונ;עז ארבײטפ די ז*ינען סטײט גןאנעקטיקוט

און osn ױניאן צו םאסע םיטגלידער נ\יע די װינען
באדינגונגעז.

 צײט קורצער :אר אי^א איז אפאיאט :ויםיגער .דער
 געװא־ אײנגעשטעלט אוםשטענדען שװערסטע די אוגטער

 די װי זעהן צו איפארגע:י:ען באםת איז עס אין רען,
;עשעפטען, זײערע פיהדען םיטגלידער נײע דאזינע

םיטגלידערשאפט י
 צוש&רײט און צעזײט איז פיטנלידערשאפם אונזער

 גױ ארום כעםט װאס • שטח, :רױםעז זײער א איבעי
 װעסטסשעס־ יאיק, נױ אפ־סטײט, קאנעקטיקוט, דזשוירזי,

 װי כדי איײ־אנד. סטעטעז און אײיזאנד י^:נ האונטי, טער
 אײנ־ מיר האבען שעפער די קאנטראלירען צו ;•;הערי:

:ױניאן־אפיסעס 18 געארדעגט

.4 — —---------קאנעקטיקוט 9
.1-------------------אײלאנד לא:;

.2------------------וױלסטשעסמעד
 דזשאעם טאכער דרעס יארקער :ױ די האט דעם אחיץ

 דעפארט־ קאנטאקט אוט־אוױטאון אן עטאבלירט באארי
 י^ראל בדודער פ*יז פארנזאלטעט װערט־ װעלכער םע:ט,

 אר^ים־ .זיך האט דעפאיטמענט דאזיגער דער האראוױץ.
 די צואײלען צו באצונ אין נוצבאר זײער פאר :עװיזען

 אוגזער אק ארײן הוםעז ואס1 האםפלײגטם, פרץ ערלײדיגוננ
דזשאבערס. יא״קער :ױ געגען דעפארטמענט

אינטענ־ דײנע א אננעפאננען נלייכצײטמ יאבעז ס*ר
 פאדזאכד םיז באשט;נהט װאס בילרונגס־טעטינקײט, םיװע

 אוגטעד־ צעשטרײאוגגס סאציאלע און רעקטשורם
 ערפאמדײך װערען פאדאנשםאלטונגען דיזע ;עטוננען.

כײין איז עם םיטגלידער. אלע פון ;עלױבט און באזובט
ט האבען פאלען פילע ן אי שלעכט. באזונדערס  פארנד דאד,מ מעטינקײט דיזע אז איבעדזױיכונ: אבסאלוטע דאי

אונ־ :רי םאסשטאב בדײטערען א איז װערעז ;עזעצט א*־ װאד פזיע א פאר דאלאד 3 פארדיגט ארבײטער די
 וזאבען צײסיננעז די ־װי :יט דען געדעגקט װער בײט.
 :ײעס, די ;עב־־אכט צוריס יאהר אײן בלויז םיט נאך
 ארבײטס־ שטונדיגער• פופצינ א פאר‘ האבען ארבײטער דאס
 .יואס יעגיגע, די ;אר ארבײטס־לוין. $1.70 באקוםעז װאך

 דארט האבען װאס באדי:;ו::עז די םיט באקאנט זײנעז
 װאס באגרײםען 1933 פון סטרייק םאר׳ך געהערשט

 װאס איז פארנעקוםען דארט איז עס רעװאלוציע א םאר
 האבעץ םיר ביז געהאט האבען מיר שוועריגקײטען םאר
 איצ־ רי אײנגעפידט דארט און ױגיאניזירט שעםער דיזע
ארבײטס־באדינגונגעז. טיגע

 סעגם א אהן קאםפײן דעם םיר האבען אנגעםאננען
 אנגע־ האבען מיד װאס ארגאנײזערס די נשסה. דער בײ

 דערהאלטען צו פארשפרעכען א באקרםען האבעז שםעלם,
 סומע קלײנע דיזע אויך אבער װאך. א דאלאך^ 30—20

 פרע־ דא:ק א באקוטען. אוגרענעלםעסיג זײער זײ האבעז
 באסומעז מיר האבען ענטשלאסענסײט דובינסקי׳ם זידעגט

 רער קאםפײן. דעם םארטזעצען און אנצוםאנגען םוט דעם
 דער װעז וואכען. 7 געדויערס האט אנפאנגס־קאםפײז

 נעריםען 1933 אויגוסט טען16 דעם איז סטרײה גענעראל
 גע• האבעז םיר און אינדוסטרי דרעס דער אין געװארען

 אין ארויס םאסענהאפם זײנען ארבײכזעד די װי זעהן
 האבען מיר װאס האלס די אנגעפילט האבעז און סטרײס

 דער אז איבערצײנם זיך םיר חאבעז ,צונענרײט, זײ םאר
 נעסעםעלם איז סטרײס דער ווען נעזיכערטעד. א איז דנ

 אזוי ווי םראגע די געשטאנען אונז םאר איז געװארעז,
 װאס ארבײטער טויזענט 25 די ארנאגיזירען צו זאםארט

 איז שטח :רויסען א איבער צעשפיײט און צעזײט זײנעז
 אר־ נויטינעז דעם אויסצובעסערען און ױניאגם, צ^סאל

 זײן בכח זאל װאס אפאראט, לאנטראל און גאגיזאציאנס
גע־ *\ו אוז לאסאלם יײזז די מארװיו^ימז iy וייע^מאמיג

 און נײםט אוגזעד אין ערציהעז צו טיטגלידערשאפט עי
 טרי׳יד״ױדאגיזם פון פדינציפען די מיט םאבעז באקאנט זײ

בבלל. באװעגוננ אדבײטער דער פוץ און
 י־עם אננאלא::ט װאס ראס איז, הנל סך דער

 שעפער דרעס דײע זײנען דעפאדטמענט אוט־אוױטאון
 ארבײמער די אז אוץ ארגאניזידט פראצענט הונדערט

 פאר האט ױגיאן די װאס דאנקבארקײט טיט אגעיקענען
 פאר־ צו קרבן־ יערען אויױ נדײט זײגען זײ אויפנעטאן. זײ

 אדבײםס־ אויסנעהעםפטע זײערע שיצען צו און טיידיגעז
 פא־ :אך זײ:ען אינדוסטריע קלאוק דער אין באדיננונגען.

 ערםער. פארשײדענע אין שעפעד ױניאן ;יט עטליבע ראן
 לײדער זײנען אינדוסםריע גארםענט דער אין ארבײטער די

 אן צו זיך :רײטען םיר און אדגאביזירט פול ניט :אך
 בא־ די װען אינדוסםריע דע* זיא קאמפײז אלנעםײנעם

דערצו. פאסי: זײן װעלען דיבנרבנעז
 הןמװענשאז דער צו רוף רובינסהי׳ס פרעזידענט װען

 עקזעסוטיװ לאקאל דער בעפאר :עװארען פארגעלעזען איז
 גע־ דאדם האם לאקא^ס, אוט־אוױםאוז די אין באארד
 םיטנלידעײ אונזערע־ גײסט, ױם־טופ אםת׳ער אן הערשם
 אן זײנען זײ אז דערםיהלט טאל ערשטען צום האבעז.

 םיר איגטערגעשאגאל. אוגזער פון טײל אנערהענטער
 דעלענא״ 73 טים האנװענשאן שיקאגאער רער צו קוטען
 אומ־ פון ױניאנם 6לאקאי 25 רעפרעזענטירעז ױאס טען,
 די אז פאדטרויען, ;רעסטעז דעם האב איך טאון. אװ

 לאסאלס זײעדע פארטרעטען װעלען דעיענאטען עךװעהלטע
 דאס זיכער, אויך בין איך פעהינקײטען. זי־יערע אלע מיט

 םיט אויפנעמען דעלענאציע נייע די וועט סאנװעגשאן די
 ערםוטיגען־ זײ װעם און געםיהלען ברידערליכע װאריםע

 פארי דער לטוכת ארבײט אנגעשטרעננטער פעהר א צו
v ױניאגם. לאקאל זײערע פוז מטארהוגנ
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 דוביגסהי פדעיידענט האט צוריק װאכען עטליכע םים י
J דער אין שטעט עםליכע ‘באזוכען צו באאויפםרא;ם םיך 

ט'ן םי ט,׳  אר;א:יזאציאנעלע די אונטערזומגן צו צוחןק םאו
געגעגט. דארמיגען איז באדינגוגגעז אינדוסטריעלע און

 און דאלאס ארלינס, ניו אםלאגטא, באזוכט האב איך
 אין געםאכט איך חאב סטאפ ערשטען דעם סאךאגםאגיא.

 אינדוסטריע דרעס א ינעפונעז איך האב דארט אםלאנטא.
 טוײ די באלמאלאכעם. טויזעגט ארבײפמן עם וועלכער איז

 אי:־ די שעפער. 15 איז צוטײלט זיעען ארבײטער זענט
 פדא- 40 :אופן פאלגענדען אוים׳ז אײננעמײלט איז דוסטריע

 דער אין ארבײטען .ארבײטער 400 אוםגעפער אדער צענם
 פראצעגם 00 שעפער 9 איז איז איגדוסטריע דרעם םילמ
 די םון שעפער. דרעס זעקס אין ארבײטער 600 אדער

אין ארנאניזירט הונדעדט זעקס זײנען ארבײםער םױזענט
 םיטגלי- 360 אינםערנעשאגאל. אונז^ר פון׳ 122 לאקאל

 אין אדבײט דעסט דער אוז םאכער דרעם סילק זייגען חןר
 זײנען שעפער דרעס סילק 9 רי פון שעפער. דרעס סאםען

 םיט אגריםענט .קאלעקטױוען א האבעז איז ארגאניזירט 8
 אונ־ ױניאן די איצם פיוזרפ שאפ דזגם םיט יוגיאן. דעי •

 גאענטער גאר דער איז אז גלויב איך און םערהאנדלוננעז
 די פון ארגאגיזירט. זײן שא* דיזער אויך *ועט י^וקוגפט

 פיט ארגאניזירט. דרײ זײגען שעפער דרעס קאטען ־זעקס
 אן האט איז ױניאז די םארהאנדעלט דרײ איבערמע די

אגו־ײ קאלעקטיװען א דערגרײכען צו זײ מיט אויסזיבם
<יינמ• ^

j , אײגענאלמיגע אן געםונען איד האב אטלאנםא איז 
 פרעםערס. םרויען 90 פאראן זיינזנן דארט סיםואציע ״

 דרעס ױגיאן די איז ארבײטעז װאס שווארצע, זײנעז אלע
 װאס פאראורםייל, דעם צוליב *טלאנטא. יפון שזןפער
 באפעל- װײםער דער *װישען סאוסה דער אין -מרשט

 ניט 122 לאקאל םון םיסגלידער וױיסע די האבקן מדוגצ, *
װע־ אנגענוםען זאצזגן גיגעדס די אז דערצױבעז ^מעזואצט

 איך װי נאכדעם .122 צאהאצ אין סימטג^דער ם1אצ רעז
 פון באארד עלזעקוטיװ דער מיט םיכדנג א מנהאם חאב ׳־

מ א אדרעסירט האב *\\ צאסאצ טי  500 םון מאסעדםי
 באאײנ־ צו זײ געלומען ענדליך םיר איז םאכער, דרעם;

 סעפעראטען א גדינדען צו צושטימעז זאצען זײ »ז פצוספן
אי  האבען ארבײטער ײײסע די ארבײטער. גיגער פ

 בארא- די בײ זײ מיט זיצזןן צו אפ;עזאנט §שומ זיד
עזוענס, םר. באארד. עתזעקוטיזו צאקאצ דעד פון מתגען

ר *יז חנ רינ  דיינעהסטע אין יועמ לאי^א דארממען םון מד־ג
ױי באזונדערען « םון אפציקאזריע אן טאכעז ־וואכזנז יו

 ניגער די אחוץ אז באכמרקעז, צו װיכמיג איז אס
אמעריקאנער. טרײד איז ארבײטער אצע זיינען

שעידרעס *ודי  דער אין ,זיך געםינען םאכער אידי
 דיזע װאס םאל ערשטען צום איז דאס 1^־ ־
l זײער א זײגען זײ און ױניאז א צו &!צ*גגען

צװי־ איז שעפער דרעס די אין ארבײטנדצוין דער
 זײנען פעצע םך » אין ײאך. א דאצאר 23 און 12 «עז

 הוגדערט דרײ־ װי הױך אזוי נע^םינעז זשעסוױ^ד די
njn .onT םון אינפארסד ^צנעםיין אײז׳ ווערט קאוד 
אטצאנטא. איז באארד צײבאר «דיסמריסם

תר .| רח  ראס ה. און צאסאל םוז םישערםאן דער זדחננס, ג
 און צאהאל םיז איגיציאסארען די געווען זיעמז דזשאום

w ־י• n י י  םעדעריײ אמצאנםא דער םון ממאמראציע ד
 א גריגדען צו דארט גצצונגזמ אוגז אזי טריידס, אװ שא|

א. םאנער דחןס מי נעםען 122 לאקאצ, פון םימגצידער די י

 װען ערנסט דעם אט דא;ק א און עדנסט זייעד ױניאן די
 א םון טרײר דרעס :אנצען דעם זײן םעגליך מסתמא
 ?אנװענש שיהאנאער דער בײ ארגאניזירעץ. צו !אנטא

דעלענאטע צוױי דורך םארטראטען זײן 122 לאקאל װעט
#ןרלינם. נױ

tic נ ןיא אדײנגעןאהרען איך ב־ן אםילאנםא 
 ו ארבײטער 350 #ננעטר^םעז איר האב ד$ו'דט ארילינם.

 *או םאלגעגדען אויוי הענען זײ שע&ער. איז ארבײטען
:װערען הלאסיםיצ״רט

 קאםע טשילדרעגם אוץ קאטען 150 מיט שעפער 3
 אנ לײדים סילס 150 סים שאפ אײן ארבײטער; דרעס

 באלםאלאכען פופציג איבערייגע די און ארבײטער דערווער
 מ שאפ. דרעס קאסטאם קלאס האי א אין ארבײטעץ
 פשו זײנען ארבײטער די אט פון באדינגוננען ארבײטס

 מעה זיינעז ארבײטס־שטונדעז דתרע אונערםרענלאך.
ארבײ זײער קאוד. דעם םיט אײנקלאנג אין וױיניגער •

 זעקס װי קלײן אזוי פאלען סאנכע איז אבער איז לוין
 םון ארױם זיך דרעהען באלעבאטים די װאך. א רא^אר

 סא• אוז טריקס םארשידענע דויך באדיגנוןגען קאוד די
. / ניפולאציעס.

 פראגצױ״ אלטער אן זײנעז ארבײמער םײסטע די
 זײ זײגעז ארלינס נױ אין עלעםענט, דש־תאנאדישער

 * זײגען זײ ״ארהאדיער^. די אלס באקאנט/ םײסםענם
 עלז צוריקגעשטאנענער און אוטבאװאוסטזינענער זעחר
 ׳םו ארגאנידדען. צו לײכט זײער ניט םאלנליך און מענט

 טענלא נעזיעז װאלם עס אז איך, גלויב דעסטווענען,
^1 ׳ זײ םיז אײנער װען טאז, צו זײ פאד עטװאס א  ו

 אקטיװײ ױניאז אונזזןר איז געװאחנז םאראעטעדעסירט
 עו נים םיר צײט די עס האט באדויערעז * צום טעט.

 אז אױסצו<עפי:ען און באטיהען צו זיך געניגענד לויבט
* םענשעץ.
 ״נ םון רעדאקטאר דער דאנעלס, ל. װיליאם םר.

 םאדשפראמ אבער םיר האט פעחגרײשאגיםט״, ארלינס
 דאר^ םענליד ניט איז עס צי פאראינטעתנםירעז צו זיך
 אינטערנעשאנאל. דער פיז ױניאז לאיןאל א גרינדעז צו

 פריהעדן איז דואנעלם ברודער אז דערמאנען בלויז וױל אץ־
 אוןן ױניאן •עינטערט קאר דער כדט .םארבונד^ן געווען

 ארלינם. נױ אײן ארבײםער די צוױשען באליבט זײער איז
 ניר איז אויםצוטאן עםוואם םענליך :אר איז עס אויב

 נוי•’ די׳ נעבען צו איםשםאנד זיכער ער איז ארלינס,
מ ־ ■ קאאפעראציע. םי
 אמאניזירען צו דארט זיך באםיהען קאסוניסטען די .

,ערםאלנ. גײשטיגען א םיט אבער םאמןר, דרעם די
'ױםטאן

 1םארברעױ צו צײט וױיניג נעהאט לײדער, האב, איך
 אויס־*;] געדארפם האב איר װאם אבער, ױסטאז, איז גמז

 פאראן דארם דיגען עס חןרװאוםט. זיר האבעז געפינעז
 400 ארבײטען עס װעלמן איז שעפער, דמןם סאמעז 2

 םאכען צו אוםםעגלאו געװעז םיר איז עם ארבײםער.
 איף.*חאב שעפער. די אין ארבײםער די םיט ?ןאנמאהט א

 *אקאלמוי: חןר * םיז אסיס ארטעעז דעם גאזוכט אבער
 אבעו האבען םארװאלםער די ^ײגאר. אװ *םעלעריישאז

 שײנ< עס אײנדרופ. םארלעטליכען• it געםאכט ניט to אויוי
 פי אזױ אויױ זײי אינםערעסירט םרײד־יוניאניזם דער אז

 ענםן6 אין אדײנכרײננען מעז אמאניזאציע נײע א װיפיל
 קײן גים ייסטאן 1s* ־תדעז אויזי ד*ל*ר*ז. און

w אין פונקם וױמןימר זײער m  -an - 
סאוט. חנר
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 הוגדעדט זעסס פאראן זײנעז שסאט דער 6א איז

 סילק גאגצער דער אין באשעפטיגט זיינען װאס ארכײטער,
 איז ארבײטעז זײ און אינדוסםרימ דרעם קאטען און

o די פון שעפער. 9 p r באלאנגען ארבײטער הוגדערט 
 טײא גרעםטער דער ױניאן. דער צו ארבײטער 60 בלויז

 די אפשטאםוגג. מעתסיקאנישער םון זײנ^ז ארבײטער
 געבוירענע אםעריסאגער נענעראציע צוױיטע איז ערשםע

 א אדרעסירט האב איך װען ענגליש. שוואך זײער 1ױידע
טעג  לא־ אונזער פון :ערופען דרעטטאכער, דיזע מון עי

1.ני$}1י פאל 8  150 געקוםעז זײנען עט װעלכען צו ,0
שען\האק צע; געםוזט זיף איד מע(  איבער־ אן מיט ב^ו

 ־דואט װאס 0שטא אײנצינע די איז אנטאניא ועצזןן^-סאן,
 א&ערײטארס 6 אדער .5 הױם־ארבײס. פוז סיםטעם א ;נ#ך

ײ ארבײט, הײם. א נעםעז און צוזאםען זיך געכמן.  װאו.ז
 םאשינהעם. ^לעסטרישע אײגעגע זײערע אױױ אדבײםעז

 םאר־ די שעפער. די אין צונעשניטעז ווערט ארבײם די
 פון פאדשריפטען די באדויערענסװערטע, זײנען דינסטזגן

אינגארירם. איננאנצזן װערען קאוד
 א איז לײבאר אװ םעדעריישאן אנטאגיא סא[ די

 איגטערע־ די םארטײדיגט האט זי אוז ארגאניזאציע, פןעע
 װיײ זײערע םון פארבעסערוננ דורך ארבײטער די מיז .1םא

 ױניא־ צו עלעםענט גוםער א ויינעז ארבייטער .די חשצם.
 אז םיז װערען באגעגענט וועלען זײ ־אויכ אח ,גוזירמן

 װעט צ^טרוײען, האבען תענען זײ װעלכעז צו אײגעגעם,
ארגאניזירען. הענעז זיבער זײ םען
אן, עמילי םיס פארטרעטער, לאסאל אומער , שאיי  דז

 אינטע־ די פארטײדיגט און צוםרויזח פולעז דעם שנניסט
 מעהסיקאנער די פון גאזוגדערם ארבייגער, די פון חעסעז

 װאלט עס אויב אוםן. בעסםעז דעס אויף וודגײטער
דזשארדאן םיס אז אראנזשידען צו אזוי געװען םעגלאך

 דעם ארבײםס־צײט איהר םון העלפטי די װידםמן הענעז
ײ געמענם װאלפ זי אז זיכזןר איך בין לאקאל^ ח אנ  איג

.n n בײ אז זיך פארשטעהט טרײד. איז ארבײטזןר .יאדען 
 סאנט־ קײ:ע ױניאז אוגזער האט אומשטענדעז אזעלכע

 האב איך שעפער. די איבער דאלידונמדםכמגלאכקײצזעז
 האב און הײמעז פריװאטע אין שעפער סאנכע באזוכט.

עז זזארט מונ  לויט ארבײטס־באדיננוננען. מרויעריגע זײער ג
 דער איז שטעט די םון אײנע qin איז מיעוגנ, ז%םי

ארנאניזירען. לײכט זײער געסענט וראלט םעז וואס טאוט
טעקםאס דאלאס, .

 באשעפטינטע טויזענט צוױי װי םעוזױ האס ראל^ס
 איגדוסטריזן, דרעס פאטעז און סולס דער ארבייטער־אין

ר דיזע פון צוױי hv%vv 19 אזן ארבײסעז \^לכ^ מ מ  ש
 אײננעטיילט זײנען וועלבע ארגײטער, 400 באשעטטיגען

m איז m n ite ח**ארטםענטס. דחנם סאטען און טיל<ן
 דעם נעמאכט ניט •האט פעאגריישאן לאסאלצ די

 האב איך ארבײטער. די ארגאגיזירען צו פארזוך *ןל^סטעז
 ארבייסער די האבעז זײ אז פארדאכם עז1שסאר< א «'לו8

ט טינ םי מ  האט סעשרעטער דער ארגאניזירעז. צו דך ע
 םענש א איז ער אז אײנדרוק □jh גצמאכט םיר אויױ

 פארטרויען. וױיניג זײער האבעז הען טען וועלכען א*ז
 דער זיך געםינט דאלאס אין אז דערכיאנעז אױך װיל אץ■

 אםא- אפען־שאפ ;אציאנאלער דער פון שםאב נעגעראל
 פלאן ״אםעריסעז די אלס באהאנם איז װעלבע »#ז,”צױאי

*סאסיאי^זאז״.
 אר־ די זײנעז אנטאניא, םאן איז װי דאלאס, איז
 מיי־ איגדוסטריע דרעס דער אין ,ארבײטעז וואם בי-טןןר,

 איך וועל^ע םיט םאכער, דרעס 35 ק אמריסאגער.
נג א <?נהאט האנ סי  די דאם פארזיכערט, םיר האבעז סי

און ארג^יזירען, צו זיך וױליג דיעז• זיינעז 'ןרג^טזנר
אהינ־ זאל םען אז איז .ווערען*

װא־ עטליכע אויף ארנאנײזער
:dy זיך האב איך ותלכע םים 
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 יועצען זײ אויב דזשאב דע^ פארלירען ײעלעז זײ אז כסדר
 האב איך װען ױניאץ. דעך מיט מאן צו האבעז עטװאם.

 צו געגאנגען זײ זײנעז תום, איך אז טעלענראפירט זײ
 איז הײםען זײערע אין און ׳עעפער די אין אדבײטער די

מ, פאר׳ז אניטירט זײ האבען  אפגזד האב איך װאס מיטי
 איך ױי דאלאס. <זײז קוםעז מײן :אך :לײך האלטען

 באםיהונג, מײן טדאץ איך, האב דערמאנט, שוין האב
 םעדע• לאהאלער דער פון הילף שום קײן באהומעז ניט

 איך האב אינפארמאציע ביסעלע, דאס לײבאר. אװ רײשאז
 בא״ אויך האב איך ארבײסער. די פאר דירעקט כאקומען

 ז^ך .האבען באלעבאטים די װעז שעפער. עטליכע זוכט
 בין איך צוועש וועלכעז צו און בין איך װער דעדװאוםט

 דעם באהוכמז זיך פארהאלטעז זײער םון איך האב :עהוםען,
 רעםפעיןט, יגעװיסעז א סיר פאר האבעז זײ אז אײנדרוק,

 בא־ צוויי ײוניאן. אונזער םאר זיך שרעקען זײ אז אוןו
^ מאנוםעהטשורערס קארס דער פון לעבאטים אג פ ס א  ה

 *ו ^יך האבעז קאמפאניע, לאגי און בערלי דער פון און
װערטער: פאלגענדע די מיט נעװענדט םיר

 צו זינען אין האט איהר אויב אײך, בעט ״איך
 באאײג״י טא ױגיאן, א ארגאניזירעז צו דאלאם קײן הוטען
 צוםיל, בעטען זאלען זײ אז ארבײטער די ניט פלוסט
ס זײ דערלויבען באדיננוננען קלימאטישע די װארים  גי

 ארבײמעד אז פראדוצירם עס װי פיל אזוי פראדוצירעז צו
״ארק. גױ אין

 נים םיר האט צייט די װאס שטארק, באדוײער איך
 אונטער־ גרינדליכע א מאכעז צו טעםפים אין ערלויבט

 וזאב איך צײט. שעה דרײ <עהאט בלויז האב איך זוכונג.
ט בארירונג אין קומעז צו פארזוך א גיעטאכט  םר. סי
 רײד0 ״צענטראל דארטיגער ת*ר םוץ פרעזידענט דעם קאהען,

ך ליט איהם האב איך אבער קאונסיל״, לעיבאר איון  י̂ג
 דער^וזצם םיר מעז האט דאלאס איז דערנרײכעז. קע:ט

 און הונדערט אכט צוױשען זיך נעפינעז םעמפיס זיא אז
מאכער. דרעס טויזענט

כי סך ה
 באשטעם^עז תעז איו װאס צופרידען זעהר ביז איך

ט טיר , האט שטעם דאזיגע די פון קײ:ע אין דאס  ./י
 מי'ז •צוליב פײנטשאפם שום קײן אױיסכעװיזען

 גאציאנאליטעט מיין האב איך צוגעחעריגקײט. ;איער
 ,זיד האב איך װאו איבעראל אונטערשטראכעז ספעציזנל

 .{?ים און ?עדערײשאן דער םון כאאםטע םים באנענ^נט
< .פארװאלטננג, שטאטישער דער פון פארשטעהער  איך װי

 אריוי וחנט דאס אײנדרוק אז פאד װאס זעהן ;עװאלט הא^
 די ־ ארויםגעוױזען איער םיר האנזגן אלע סאכען. זײ

. . גא־סטםרײגדליכסײכ^ םאוטהעח אײגעגארטיגע
 ךמר מימ. צו..זױז באהאגם ־נעגוי. שײנען אלע זײ

 איגאגיזאד אונזער װאס אײנםלום, און קראפט עקזיםטעגץ,
 זײ וױ וואירקעדס״, נאדםענט ^לײדיס די פארםאנם. ציע

 כױליםאגסע םײנע א זײנעז זײ זא;/נן — או;ז רופע;
 רעוואצו• nfc אויסדרו^ דעד םיר זײנען ;ײ פאד ױגיאן.

 \ױ איבעראשענד,. אײז עס און טרײד־יױגיאניזס צי^ערען
 ;פ^םוי און \וירסונג אונוער םים באהאגמ זײנעז זײ װײט

 וואלט איד סארהעטם. אנדערע איז און .יארק נױ איז
 ם*וט דער אין ארבײטער די אז םעסמשסעאען, :עװאלט

ם, באזוכט, האב איך זועלכע שטעט די פון ״ג' עע.  זוי4זו
 ¥.hp אדער איסס דער איז ארבײטער די וױ פראדותטױו

 מלײ דער שפיצט נאטידליך גענו^ םאראז זיעען אורזאכעז
 פאלען סייטטע די אין ראלע., װיכטיגע א אױך סאט

 נאים, .דער איז ארבײסעדי טײפ pjn פון ניט זײ זײגען
 -Hlfc אײגענעם זייימגר םון אפהע;ניג אינגאנצעז זיעעז װאם

 זיינען שםעט די אם פון ארבײטער כײיםטע די דינסט.
 אין .םענער די ארויס העלפען וואס פרויע;, פארהײדאטע

 אז איבערןױיגם םיך האבען אינםארםאציעם םײנע פרנסה.
 םארפוײםט.|זין ייערעז םחורות אויסגעארבײטע סייסםע די

 קליינער א גלויז אז איז םאונדװעםם און סאוט דער
 שום rT 1אי איסמ• אדער נארם דער איז גײט
 שמינר-דיגען סײםםן די אלט. איגדוסטריע דרעס די איז.

ר 10 לצצטא די איז ענמשטאנעז ח | T . W W T 
*רגייטעך די אידמן. זײנען באלעבאםים צאהל גרזגססזן
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װ. ג. יל א. דער צו דעלעגאטען, ,
שי־קאגא אין קאנװענשאן יוניאן

ביאלים. מאריס װײם־םרעדדענט «ן
* own חןרפיזזלט מער אלץ ם#נ א אוועק גיייט עס 

 וועט אינםערנעשאנעל אונזער םח פאגוועגשאן די או ויך 1
שיקאגא. איז אוגז בײ דא זייז םאפע

 די איז סאםיייז חנם טון ושלום dr ניט יייד איו • 1
םיה־ לאקאלען אלע פון םעםבערם אונזערע װאם •אליםיק

j r i ,אן עפעם ראם איז װי נעזאנם, םישםיינם מייל אן 
1?VVP9

דער אז נעוואלט האט אײנער זאל. א װענען אנזאנ אז
דער■ אז געװאלם האט צװייטער דער שײן, זײן זאל זאל
 םף א נ׳»ואלט האט דרימער דער גרױם, זײז זאל ז»ל

עס אז נעוואלם נראד האט פערטער א און םעגםטער
הא־ אלע םיר איז בולזואר, שײנעם א אויןי זײן זאל
שײן, אי נרויס, אי זיין זאל זאל דער א< נעװאלט בען

Wli I םיר און בולוואר. א אױף ט«?ע ארן פענםטער. םיט און *ןסעע5ע< יאן איבערהױפט און יזאםיײן, א 
אויםגעפירט. האבעז י

א אין װי נלאט דא רוישט אלעם דעם אויםער
קאנװענ־ רי װאלם און סאנװנשאז. א *ו .רעלעגאטעז *אר
 געוועז נאו ראו וואלט שטאט, אגדער אן איז נעװען שאז

 קאנווענעאז. דער םיט אלץ און בינשםאה, גיט אױך זיא )ױא כאגמן שאםיײדטוםעל, טיעםערער א 1
tB א װענען נערדט •פען האט םריער פארזינרינען. »ו . 9■

םעז װאו שױן םען רערס איצטער טאג. עפענוננם עי י-אס דעם דא איד אורטייל זעהט איהר זוי אלזא ״
I n nט ניס ם2גײ ק ״נ ד אנ ט ש ם ע ד ״ פון׳ םרענט !םוזיס ה״נט נאם. װעלכער אויף םארםשעז. זאל 4״ פ 4 v tT Z m םוזיק. װענעז אננעהערם זיך האבען םיר װאם ניט, יפויז װז^ נ״םט ױנדטוב׳דעען דעם םון אזוי גלאט

ײ רא הערמט־ w אונזע אז םארנעשטע.ט -יט םא הי־ן זיז א- א'ז ביי <או האמיטע אראנדמוםענטם אוגזער ג
״ , טו; g» ײ

^ פאטאנראםיעט• נמםעז סיט nrw » *עעחױמז זיד ־ י ^ י  ע
wyo םא־ געלאזם דזעאיגם־באארד מימאנא׳ר ױ חאס

»ir אוים־ םאסע האבען טיר און אלייז, זיו
א ביז ארקעסטער אן פון אים• ביי אונםערעיד דער אז

׳ ״ י י ״ י ־ * י ״ י ׳ י ^ י * יט יא ז י ״ י ה ײ א ס ״ם ײ י ־א ^ ״ ע י ^ ״ א י ^ ? י ״ ט נ נם ז ר א ב או ׳•1 או ° איםאעקטיטיניטיםי?8'נ׳יאי איז 'דיבינםה ■רעזידענם »אס נעל««גהײט, רי מ»אט

״4

געםאכט אויך אים האבען סיר און ^סאט איז נאווען
סאםערא. דער םאר טױכדטחמ פינוט «אר א ליידאן ו1

״ ו ף ״־״ t געיצאזט זיד סאםיטע אראגדזיטטענטס די ה»ט גאבחעד •* ״׳. ־«» *- ״וי י ײ <*•«-• ״יי S S L J L ״ י י״ם י ערב רוישיגען א םון אהײמגעקוםעז בין איר וועז םאלט, ״

רעזא״ א ארײגשיתען איר סענט
, קאגװעגשאן. דער צו ילוציע

אגר טוב. ױם ערב איז אונז בײ װארט, אײז םיט
 געקוםען נעדאנס אויפ׳ז פאוצאונג מיר בײ איז טוב ױםעסזעקוטיװע די װען אווענד אױפ׳ן און ®אםאגראםףרען,

םרײד די נרויס אזױ אלעמעז נאך־ דא איז װאס פראגע, די סיטינג רעגעילען איהר געהא^טען האט 100 *אקא< §וז
׳ ומ, י ¥\ ו ״ ״ פאעש די םיט שאס ערשטעז צום און באארד עמזעקוםעו יאירגע־ בײסיר איז ’ ד7א7 אוז- f« ׳Vin םיט״' עדי םיז פאסאגראםיע א געבוםעז מאטאגראפער דער חאט *« י י* ^׳

ס ס י י  .איז מען און פױזעם אלע אויסנעבלאזען ער חאטו *
 זאך די זיד האט דעם םיט פינםטער. דער איז <]3נ«ל*

 םא־ זיר האם עהזעהוטױוע אן נאך נעענדיגט. גים (אך
 עקזע־ אנדערע די זיר וועלעז םסתםא און סאגואפידע

 זאנט לעצט, צום נאר און פאםאגראפירעז אויך פוסיזחנם
tvo ערעפענוננ דער בײ ■יסט׳פור םזאװיננ א *ו »ונז 
 איז פאטאנראפיעם וי אויםער קאטוענמאן. חט־ ■ון
nנעפי םיט פארנוםעז נעווען װאכען עסליכע פאר ן

 האט ארט זײן און אװעס .סאנװענ׳שאן״ װארט דער דאנפ
 זואם 1ױניא די איז עם יע ױניאן. װארט דער שארנוםען

 װאם ױניאן די איז עם יע, טייער. אזוי אלעםעז איז עם
 װאס שע«ער, םװעט די םון ארויסגעעלעפם אונז האט
 םיר איז נעדאנק - אויפ׳ן און נעםאכט. פרײ אױז האט

 אננעהערט זיך חאב איר ײאם נעמיכטעם נעהוםען װידער
 די נזמולעים האבען זײ װי םאכער קלאות אלטע גאר םון

 אפערײטארס װי נעשיכטעם ;■לײצעס די אוי^ םאעינען
הא־ זײ אז שםונחןן, אוםםענמליכע געארבײם האבען

,T אוים׳ן פים די אײנהאלטען נעקענם נים שיןימעחר בעז יטא ״22״
םים פים די. צונעבונדען זיך זיי האבעז םאמיךטרעטער, נױט ״ימב1ם׳ אנחןר *י «״’״ *ו גפונמז איז סאנ א

m \ ■ g = g B H a ^ ■ ^ ■ i .......— זיך האם םען ניז גענײט און טרעטעד צום סים־בײנדינג
0» .trrn ״ “הא ז5י1 אם״ײהא״י פין אנטאניא. טאן פון אױסנאם ״י' י M . . .  nwrr עעה פאר א כא«עז שויז דארף מען אז צײס־אטױיזער אלם -אייג די עםענט»,־ ר^י, -גאנ

[ן. אינרוסטריפ דארטינער דער אײו סענער ציגע J * -עש.אשען t י י אס ס על׳ז פי ־ -טעם נעש .ך» ך. Z י ״״...3״1 Jי , f, א כא«ען םלענפן ראצען און שךאסעם, אױוי שא■ אין י ״
™ 4?J 5 iJ ײ פחנסערם מע.ער _ םרויען. וױיסע עם טועז פאיען מ םעז אז פינישערם, פון נעשיכםעם ;זײ אינער ש«אציר 2 יזעי- םייז n«c יאמראימ ײ« אײואיעמז יאי זײ ןר»מ י

1

wארבײטער פראצעגט 98 כמעט אז אזױ #בנסצא ניס ן 
םרױעז. דעען Tnp וןין

i n עהזיםמירען עם אז איגפאדםירט אויך םיך חאט 
«  ארום מםעטילאך קאײגע ^ אין שמער װ

 *וױי צו ארבײםעז עם וו»ו ארלינם, גױ און
 הײן אײד וואס שאד א ארביימטי. חונדעדם דריי או]

ארימצוסוסען. דארם נצהאס ניס «ײם

מעג״ קײן םאר באטראכט גיט איגגאגצען גאר זײ ..אט

 איײ םיין נעהוכתז געדאגס אויפין םיר איז נאכדעם
 בין איך צוריס. 24 יאר א םים ערםארונג ביסעא גע:ע
או  ארויסהעאשער זוער איך איננעא, ױנגער 1ז ;אר נ
 7.30 םון יטאג א שםוגדען 10 ארבמם םער האאוסם. בײ
 אזיי־ 6 ביז 12.30 םון און אזײגער 12 ביז םרי דער אין
דער און שטונדען, רעגעילע געווען איז ראם אװעגנ^ גער

,'fi

או ניד האב איך »ז םעםםשםעלעז איך וױל םוי ץום  אווערםיים, צום רא, אזײנער. 9 ביז אווערסיים ג
»ז ױ  פון איר ,־אב םעהר פארע. ריכםינע די אן זיך הייבם רער םים שט׳ים, אלע אין דאם איינדרו^• חנם ײ

ן אי־לינפ גױ «ון אױסגאס ען  צוילםם שנעלער, װי. נעהערם ניט אפערייטאר. דעם רני׳ז. «ו װיליג ארבײםער די ד
 ויי־ םיר אי און שנעל. פאד טו א«ערייטאר, אן זיין איז עם וואם אלץ או און ױגיאז י חס־ «ו נאלאפעז

 דגי םיין טיר האט אהײםנעטארען ארביים דער נאר t« »ו װערעז נעשיהט *הין זאל עם אז איו סאן, *ו »יםיג
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 אפ6ע אין אינגילאך עט^יכע נאך איז איד האב אזוי
 ׳צטונדען לאנגע 13 שנעל געדים םאײסיג. געלערענט

 דא־ עטיציכע קלעגליכע פאר ? װאם פאר און טאג. א
 רבי׳ן םיין האט שאפ םון באיעבאס דער װאך. א לער

 םיר טיט זעילבע דאם האט רבי םײן און עקםפילואטירט
געטאן.

 איך װעז רדטאב, ער^טען מײן אן זיך דערםאן איך
 זעלבסכדשטענדיגער א איס העםט אײגענע אויף ארוי^ בין

 איך האב טאון דאון שאפ גרויסען א אין אפערײיטאר.
ט  באדי- צופיל :עדארפט האט טען אנקוםען. געהעגט ד
 איגגעיל־ מײן אין אפילו איז דאס און םארםאן דעם געז
 איך װאס דזשאב ד^ם ‘געיענען. :יט אויך נאטור שע

 װאו גענעגט דער אין געװען איז געסראגעז, יא האב
 אויפ׳ן םטרים, טער13 דער אויף געװאױנט, האבען מיר

 װי דעם גאך הײזקע. היגסערשטע א אין פלאר, םען2
 און גארםענט ערשםען דעם געמאכט פארטיג האב איך
 איז עס אז פיכדפאם, דעם געלײגט האט באלעבאס דער
 אין סאפאטעם זעקס גאנצע געגעבען םיר ער האם גוט,
 דאס גוט. גאנץ קאוט דעם :אך געדענק איך שניט. אײן
 לאנגער, א קא., ע:ד ראבעק און סירם פאר געװען איז

 סלייצע, דער אין גארם נטליכע םיט האוט םײכדפיםעמ
 װעלכע שכגים,. םײגע געשטעפט. געײעז איז םים יעדער
 זעלבע די גענײט אויך האבען םיר, לעבעז געזעםען זיעעז
> טי  גע־ עפעם זײ םון אײנעם בײ האב איך אז און ס
 אוים׳ן *קוק געטאן לורכדטע א כעם טיט האם.ער פרענט,

סעםיעל״.
מא־ צו םארטינ גענוםען זיך איך האב ערשטע דאס

 בא־ דאם האב איך וױיל סאוטס, די םיז פלײצעס די כען
 .גארםענטס. די םרן טײל שװערסטען דעם אלם טראכם
 אװעק־ זײ איך האב פלייצעס זעקס אלע געםאכט םארטי:
 אויסנעשפרײט :עװעז איז עס װאו םלאר, אויפ׳ן געלײגט

 געגע־ ניט םיר מעז האט באקס אםערײטאר קײז פאפיר. א
 שטונ־ עטליכע שװערע נאר האב איך װעז דערגאד, בען.
 און טײלען אנדערע אלע די געמאכט פארטיג ארבײט דען
 און קאוטם די צוזאםענשטעלען צוט נעםען געװאלם ויך

 אז זעה איר ערשט םלײצעס, םארטיגע די ־זוכען נענומען
 אויף צואװארסעז ליגעז פלײצעס צוזאםענגענײמע אנשםאם

 ערעזט גאך דארף מען \ועלכע טײלען, רויע פלאר דעם
 וױסענדיג נים זיצען געבליבען בין איך םאכען. אגפאגגעז

 םראכמען יאגג אנער םיר. םיט זיך םוט דא װאם
 אוים־ האבען אפערײטארס די געדאר&ט. גיט איך האב

 אײנ״ גלײך האב איך און געי^ענטער וױלדעז א געעאסעז
 געהײסעץ בױר האט װאס שבן, בײזער כדיז אז געזעהן
 זעל־ די גענײם האט וועלכער און סעםפעל, אויפן׳ סוקצן

< און סאליר םייז, בע טי  אוגםערגעװארםעז םיר האט ם
 פארטע^ םייגע צוגענוםעז זיר און ארבײם רזיע וייגע

 אײ זיך און געריבען און געזעסען זיך ער איז אילײז אוז
 אפערײטארם, אנדערע די צו װערםער םיט בערגעװארםען

םען אז ? װאס דארטען, ער זוכט װאס :םיך כיינעגדיג
!אפען איז גים נײט

זעקס די געםאכם םארטיג אנגסט םיט האב איך
 אײן פאה איך אז באלעבאס דעם כעזאגט און קאפאסעס

pit געװעז איז װאך,״ נעהסטע איז ״פעידע באצאלם. זױל 
 גאנצע באקוםעז איך האב ײאך נמקסםע ענמפער. דער
 םיט תאומס זעיןס םון ארבײם כדין םאר דאלער דריי

 אױך איצםער גאר איז באלעבאס דער פלײצעס. צוועלפ
 #גום זיתר םזךשח די געדעגהם ע־י טאון. דאון ביזנעם איז

 םער. נעזען גים םאל קיין איך האב אפערײםאר דעם אמנר
 חלה זײן שוין האם ער אפנים, שגעל צו געגייט תאס צר

אױםגענײם. פאדים
 :אך און ענליכע םויזעגדער און געשיכםעם *זעלכע

^  :ים איז ױגיאן ?ײן ווען םארנעהובתז דעען ערגערע פ
 ארבײמער. די צו באלעבאס דער געווען איז שאעכם נע^עז.

 אר־ די געווען זײנען זיך צזױשען צוריםעז אוםפדיינדלץ־
 געורען זײנען זײ צוריסעז םעהר םער װאס אין בײםעי
 זײ ביז געורען לאנע זייער איז ערגער אלץ זיך צװישען
 זײ איז אנגײז גים דאם אזױ״קען אז איעגעזעז האבאן
איר אז הייגם, ױניאן. א אי^ פווראיעיגם ?יך והאבצז

 קוים זיך גלױבם חײגם, ביו
קצאוק די אםת, פאסירנג י̂  ן : • : , % *i' .: ■ jj' .%־* ̂ י ' ׳־

 אונ- פיז םימגלידער אנדערע אלע און מאכער דרעס און
ט םיליאנערען קײן זײנען ױניאנס זערע  אבער געװארעז, ד

 שאפ **! שלאםען אין אקסלעז די אױף מאשינען שלעםען
 םאמאנגענ־ װײטער דער זאר א איז ראצען די סיט

 דעם גערא(ק איז ארײז גוט געמם סעז ווען איז הײט.
 שטונדען 55 װי ׳ קאנדיציאנען, איצטינע די אז פאקם

 די און פארדינסםען אנשטענדינע איז עס װי און װאך א
 ארבײםער אלס איצסער האבעז םיר ײאם זעלבסט־װירדע

 געםאכט איז עם װאס געזעץ א דורך :עקוםען :יט איז
 ארבײט, שװערע דורך :אר װאשיננטאן. אין נעװאיעז

 םון נעווארעז געבראכט זײנעז עס װעלכע קרבנות פיל דורך
 שווע־ א יעס איגטערנעשאנעל. דער פון םיאנערען אונזערע

 נים (אך איז און יאהר 35 שויז דויערט װאס ארבײט רע
r און ױגגע איצםינע די צי װײס װער פארענדינט. ' l 
 םון דועלכע אירנענד איז ארייז קוםעז װעלכע םיטגלידער,

 סענען םארטיג אלץ געפיגען און אינדוסטריעס אונזערע
 אבער אינטערגעשאגעל. דער פון אויםטו דעם אפשאפען

 ביינער, די אין נאך ליגם שאפ ס^ועט דער װעלכע ׳די פאר
 װיםיל וועג, דער געװעז איז עס ש\וער װי װײםען זײ יאה

 די צוברעכען דורך גענומען האט עס ענערניע איז םיה
 זאל עס ארם שעפער שקלאװען פינסטערע די םון װענט

 גאר איז דעריבער זון־שײן. אביסעל ארײנדרינגען דארטען
 ארײגגזד האט סאנווענשאן רי זואס :ימ װאונדער קײז

, גײםט. טוב ױם אזא בראכט
 לאנג !אינטערנעשאנעל אונזער זאל לעבען לא::

 דער גאר פון באװעגונג ארבײםער :א:צע די ^גבען זאל
 זעלבםטשנמננדמצ פרײע שסלאםען פון מאכט װעלכע װעלם,

 די פון הײםען די איז ארײן ברײנגען וועלכע מעגשעז,
 האפזגנונג םעהר זיכערקײם, םעהר ליכם, םער ארבײםער

צוקוגפם. שענערע און בעסערע א םאר
 אונזעדע און באארד דזשאינט אונזער פון נאםעז אין

 פא״ אראנדזשםעגםם׳ דער םיז נאםען אין איז םיטגלידער
וױלוןאםען. זײ זאג און דע^ןגאטען די איך :ריס טיטע

 הונדערכמר־סוײ אײך אויף יײגען האפענוננ גדויס
 אױוי ליגם םאראגטװארטליכקײם נרויס םענשען. זענדער

 פאראנםווארםלאכ־ אייער בכח אבער זײגט איהר אײך.
 און זיגען םוז אײניגסײם און אםת וױיל םראגען צו קײם
וועלם. בעסערע און שענערע א צו פירען םוז

גליפ״ אײך כױר וױנשען הערצער טיפע אונזערע םון

אנערקעגוננס־רעזאלוציע
 בײ קוזעל, און םאגידאף ל. פון ארבײטער די ׳מיר

 באארד, דזשאינם פון אפיס אין געהאלטעז שאפ״םיםינג א
 האדשעםגמ און םיםסםע אונזער אויםצודריהעז באשליסען

 פאהן, סעם בדודער שאפ־םשערםאן* אוגזער צר אגערקזןנונ;
 פח עסעזםעראינ די פאר ארבײם אוגערםידליכער זײן פאר

, שאם. אין בעלי״םלאכות די
 כױס נעיענעגהײםעז פאישיידענע בײ האט קאהן בר.

מד זײ איבערגעמבען אױ ער אז איבערצײנם, טאטען  איג
 םיד פרעזעגםירעז דעריבער ארבײםער. די פון רעםזנן
תד אלס ריסנדװאםש שעהנער א כדם איהם  אנעדקזך אונ
איהם. צו נונג

תד דריהם צײט זעלבער דער אין  א אײס שאפ אוג
ק : א  לו*י בדודאד אײדזשענם ביזנעם פארינען אונזער צז י

 בר. טגזשעאײױביזנצס־ איצסיגען דעם צו און גאלדשטייז
 איבעדנעבפגער און הילף זייער דאנק א פיינבערג. ם.

שא• אסתער אן׳ שאפ אונזער איז *רבײם,  *ױן ײניאך
װארם. פון זין םולען

^ואלער ד :קאכדםע סו
^ 1 לאקאל — האהן ל.

 1 לאמאל — גאלדאםסיןי םעם
 9 לאהאל — םאגהײם
9 לאתאל — פאקלער

9 ^לאמל---------זאלקיז י.
 35 לאקאל — םרײנק ה.

X לאקאל — אבראםאװיטש
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« pnpfe געגרײרזם איז מ*ד*ג&א *ין ױנ\*ן םאכער 
unanan', םים simp די א•; צוריפ. יאהר צװאנצע 
 אונזער םים פארבונותן גין איך װאס יאזזר וולאאאה)

 שימ םיטצוםאכעז אויםנעהוםען סיר איז אדגאניממיע,
 pc מצאנאגהיים דער צו אי*ט אייואחנן. אינגמרעסאנטע

 םאםענש אאסיגןר א אי.ז קאנומממין, מבייאאום וער
 ־הא־ װאס אאסירוננע[ נעאױבטליכע םאגבע דארסאנ<ס
p  nאון נענענזוארט פארגאננעהיים, דןר םיס ׳ 
p i אויוי צעביז זכרון םיין איז יוניאן. חנד 

p r r,א ווי ז־מםח » רו  נאך האבעז םזער נ
 אין 18ױני די אויאנאאעבם ווידןד 1906 פון

מרייד. דעם ארנאניזיײס *ו אנגעעםרענגם זין
ט  צינהם צװישען תאמו» חןר !פפצאימרם האס זיי

 זיך וזאט ארבײם ארנאגיזאציאנם אונזעו׳ אךן
n » אויןו ,ן rw r ע ת מ מ  צינימ די םצו־ א

 םים אננענאנמן סיר זײנעז פינדעםמװענע! _
מז נדר טעםיגהײם, א  נענעיאצ • דעם «רופעז וז

nrttn דרינמצ צוויי *רטוניױח^ צו באוױזעז 
 :וטע נעהאט האבען p» אינתסםריע דע־ *ן

מז דעם ארנאניזירען ,*ו אויםזיכטען אנ בןי םרייד. נ  א
אוגזער.טרייד־ םון סראגאדיע די אנגאאאגטגן ויך האם

 רעכסם און צינקס צווימזס קאםא דאד jjupnna ױני#ן
 צו זיך אנעטאט און צעפצאסןרט םערער *ל* מו האם

•ipopra םים־ די זיו האם טראגען, איגױסמריזןצע נדם 
צס נצידעדעאפט  צאנערצז •*ציםיש־םיינדצינע אין מטיי

 ארויסצעריםען. ק*פ ®ח האר די נענענזיײג זיך חאבען און
ם ציינם חאט חנזזצטאמ דיר  ותיעז• פאראויםנעזעהז גממנ

מז איז *« ױגי*ן די  באדיגגונגע! די אונטארנוצאננען. גי
m די אין w חןן םיס זייגעז  ערגער, געװארען טא; ת

 געװאסםען איז ארבײטס־צייט די מפאצען, jw»n ׳פכירות
 אסהעגניג זייגען םאכןר *זק5ק די און um»p jp* װי

u י «$ר ד ן ז באצעבאטים. פ
a וםװעגמן p t פאר־ צייםען »צע .1» סאדאכטא

« i סאנט דז  טרייד־ױגיאנינד *•יב^מענענע אח צציאצ* ג
״ « «ז  אצעםאצ טײם טצע<ן און ביז.י איז ♦ייג^ «5ז

 סצאוס פון פאן די אאצוהיממן װאך דןר אויןי■ נןעםאמון
am n* דאזינא די נאדינכוננען. עצאכטע די אונםאר » רו  נ

 זיי .1932 ביז. 1926 שון ױניןן די אויטמחאצםןןן האט
 נאר איז וואם אצץ גאםאן tans אח װארט כױט האבאן

גצוי־ או.ן האפעגזננ די אויפצןהאצט?(! כדי
 אוםםענצאך םיר פאר r*p op *ייםן}. געםעח! י1או.י
ײזי אטי 1» עמציכע *ן רי דארםאצעז 5

r" ip ׳ fn דאטזזצםדינעד דער מידןיענער, ברודער 
 םעערםאז נעוועזענער ד8ח ױצי$ז; חן־ פךן

e ,ברידער שאץ; זז. באארד '̂ גאצינ־ צ. םיים, ר
ה. וױיננארםען, א. פייצרענדין, ה. ,באצפאר, צג

WP, 6 ־*<״,|¥ טי  אגרערע, םיצע און ודפידסאבם j< י
tP נרויםע געטראנעז יאהרעז םך * וצעהרענד

יאתרעז די אט און ײניאן. 8 ____
ip^yn ארזםםעז צאק־אוטם, םםריימ^ (דטנעגסוכט טיי 

» האבאן סיר אב?ר צרוו^ אנדערע און ■  אויפג«נ?ב?ן ני
w אןגזזןך rp דורכנע־ 1929 1אי האם ױניאן אונזער בין

 איז דאס ארפארוננ?ן. אינםעחגםאגטע פון «ױם «
נעװארע; 1929 אין איו שצעזיגמר ברודאר מאן

ס ____ םיופרעטער־טראזטורער דובינםפי ברודער ין8 ^
 הא־ טאראנםא יז8 פאסירוגנען אי;םארג?מ»גאצ. דשי פנ}
tPi םים באותנעז אננאםאננצז זיד s דראםאםיאער S3V 

 קצאוס םאראכםער די אז גאיזכט זיד o«n אס צינסיים.
 פאר־ רער נעו^רען. ^זמטריזירם ^יוצצוננ jjp«t םאכאר

אױנעניפיינציו. געװארען r*p ftMr־ אםת׳ער
בעת נעטראפןן האט װאס ׳*אםידונג, א דך

 אין צ., אוו ם. א. דעל פון
אינטערנעשאנאצ די ווען ־,'

קאםאפםקי ני*כצער, לובינםקי,
. *י-

י ״»•׳

:1

 ( דער
»סיעז
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 תאנעז םיר סאראנטא. אין נעווען זיינען האהן פאני און
 אר־ א־נטענםיװען אן אנצוםאננען בא׳פצאסען נעהאט דאן

IP צו דאן און טרײד קצאוק אין דריױו נאניזאציאגם tn 
 םאי^ ערשםען דעם געװען איז עם םטר״ת. גאנצראצ א

 פערזענציך זוך האבען קצאוקםאכער טאראגטער די י װען
 וואם אײנדרות דער אח דצבינםפי ברודער םים באקעגם

 אי! צורימנעצאזם האבען 1םיטיעצעגאםע דינע און ער
 ארגאנײ דעם םטיםוצירס האם עם אז נרוים *זוי נעװען

 האט טאראנטא װי ערפאצנ, ריזיגען אזא *ו זאציאנם־דרייװ
 האט דערנאך באצד ;עזעהן. ניט כעפאר קיינםאצ אים •

 דעם פיתרען צו שיין ברודער נאשטיטט רובינםקי ברודצר
 גע־ איז קאמפײן דער ױניאן. טאראנטער די פוז קאםפיין

 םאכער סצאוס אצע נצחון. ריזינעז א ס־ט ;עװארען פירם
 דאן איז עם אריין. ױ:יאן דער אין נעעטראםט האבעז

 גאנצע די אין סטרײה נענעראצ א געװארען ;ערופען
 די געװארעז. פאראציזירט פאצ׳פטצנדינ איז אינדוסטריצ
 איבעררא׳פם דינען םרייד גאנצער דער און באצצבאטים

 אונטאר• -»נען און םטרייה צײיי־ײאכינעז פון ׳»וארע;1
 וואצ־ ױניאן, דער םים אנריםענם סאצצקםױועז 8 ׳פריבען

 פארציימד בארײםעגרע נעבראכם ארבייםער די האם כער
 IPU8CPU8 װידער נצייד אבער זיד האבצן op רונגען.
 פר 9 זיינעז סצאוסםאכער אונזערע אז שיינם עם צרות.

 זײ און םאםעריאצ צײדענם און תאמפס־ בעסערצר א
 איײ ױניאן 8 םאר קעםפען צו בעםעד סך 8 פאר׳פטאהען

 רוד.ינ?ר אין םיהרען צו »ח אויפצוהאצםעז איהר דעו
צײם. םרידעגס

,1930 איז ױניאז דער פוז עטאבצירוננ י־ער נאך נצייך
 יזצײג־■ און רײםצרײען אינערציכע אגנאפאננצן זיך האבצ]

 18ױנ' די האכןן װעצכע ■אציטיתס, פערזעלציכא ציכע
 אונזער פון אטביציצ די אפנע׳פװאכם. שםארס װידער
 םאכער. ררעס .די ארגאגיזירען צו געווען איז ױניאן

 די םון םטרייס גענעראצ 8 נעדופען םיר האבען 1931 איז
 םים װאכעז. 10 נעדויפרט האם ססרייס דער םאכ«ר. דרצם
 םארפאצניננעז. נרויםע און םארביםצרונג נרוים
 די פארנעסונמ]. זיינען ארעסטצן הוגדערט צוד•

 שטארת.■ נעווצן סאמ* אין איז ױניאן םאכער
 םאר־ װיעט םםרייפ רער אויב <8 פאר׳טטאנעז תאבען םיר

 אויא איינפצום שצעבםען א האבען ער וועט נצהן • צארעז
c דער כער.8ם קצאוק די פון באדיעוננצן די m םםרייק 

 א םארנצקזם׳מ גאצד איז op םוהסעם. j״p נעװען נים איז
 באצע־ די און סצאוהםאכער די צײישען דעמאדאציזאציע

 טוים־קצאפ 8 נעבעז צו אויםנעטצם עם האבצן באםים
'יי ׳ יוניאו• דעי

«ונ* האנאן םיטואציעם אזעצכע אין נצוױינציך וױ
 צעפצאפציאן נעהאצפעז צושםערער האםםוגיסםישע זערע י

 איז פייער דער װען .און בתדעד־סאםח םון םײער דעם
 פי׳פ 1PB83 ;עגוםען זיף זײ האבען נצװארען :עצאשען

י )8 נעװעז איז רמזוצטאט דצר װאטצר. םומגצם אין  י
«  פון םעזאו ספריגג חנר שטיקער. איז צעפאצען איז ױגי
 אתזצר םון שארבעז א ־אננעטראפעז בצױז האם 1983

 ן8זיינ םאראנטא פון םאכער סצאוק די אה ארנאניזאציצ,
 די ױנײאז. דעד פון ננאד אוים׳ן אנג׳דויזעז jjnp: װידצד
 ארביי־ אצטע :עשטינען. איז באצעבאטים די פון חוצפזז

 דער שעפער. די םון נעװארען געװארפעןי זײנען טער
 ארבײסם־שטונ־ די און נעפאצען וױדער איז ארבײטםיצוין

 חאבצז עפעד8׳ די אין באדיננוננען די נעשטיכען. דען
טדרנה. נידעריגםםע ר׳י דערכריינס

 נװארדיצ אצטע די איז םאםענט הריטישםטען איז
 די^ו פון שרײנער ז־ער װאך. רער אןיןי ?רשינען װידער
איז איז צײצען איייז' « די םים צוזאםזוז איז אפים ״ צ  א

 זיך מיר האבען כווות ױננע נייע עםצאכע און
י אויפצובוימן װידער טדיסוױיז :וסען  מ. פיר יוניאן. י
ר מ  *י’. pnjfiir די בצױז גיט באצענעגט טאצ יעם' א

8 אויו ־ פיןנצצסצן, דוםטרי׳ןצצ
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 צו םו^שטענדיג ^נגעװענדט ץ5אי ה^ם װעיצכע :אוועגמג,
 נעזוגטער דער ױניאן. ־ פאכער סלאוס די ^מיכטען
 זיך האמ םאכער סצאוק םאיאױיטעט חגר םון 1ועםטינ<ע

 ארגאגיזא־ קאםוגיםטי^ע די פון םארםירמן גע׳לאזט יט
 זײער צו <לא'איל געביליבען זײנעז אח צעברעכער יאנס
 נע־ איז 1932 פון קאמפײן ארגאניזאציאנם דער וגיאן.
 זיך לאזען װעלכע באדינגונגען אונםער געװארעז !יהרט

 איז קרײנדלער פרעזידענט וױים ^ילדערעז. ניט וטי
 ער װעז קאטפײז. מיט׳ן אנצופיהךען געװארען :אשםיםט

 אנגע־ אפיס אין עד האט טאראנבא קײן אגגעסוסען יאיז
ען צו געלט סענס קײז חורבן. אמת׳ן אז ןמראםעז  באצא־̂ז

 די געװעץ. ניט איז סםיײטאנערי און טעלעפאז ר׳ז
 האבען און באהוםען ניט שכירזת קײן האבן וםיסערס

 בדי־ מאהלצײט. א באצאהאעז צו :עלט קײן געהאט ים1[
 שרעקליכען א איז געטראפען אונז האט קרײנדלער דער

 אוםנעבראכעץ. נעװעז אבער איז נײסט אונזער װשטאנד.
 ער אז בא׳טטעטינען װעט ער אז זיבער ביז איד ובער

 אי־ אוץ לאיאלע אזא אנגעטראפעץ גיט ערנעץ איז וזאט1
נעהאמ. אונז איז האט ער װי גרופע, :ערגעגעבענע

 איםשטאגד געװען ניט ד;ןםאלט איז אינטערנעשאגאל 'יי
 האבען מיר סאסשטאב. ברײטען א אין העלפעז צו ווגז

 סטרײק געגעראל א גערוםען איז האמפײז nyi געם^הרט
 אויף בלויז איז סטרײק דער כחות. איעעגע אונזערע דט

 געלונגעז אונז איז עס װירהזאם. געװען פראצענם
 באדיננונגען פארבעסערטע טײלווייז אויף סעטלען צו וים
 מיט־ הונדערט אבט מיט ױגיאן א ארגאניזירען צו |און

גלידער.
 פון זוםער דער .J933 יאהר דער :עקומען איז דאן

 פון זכרון איז בלײבעז אײביג אויױ װעם יאהר דעם ןאט
 אקטײ און אנרעסיװע אזא מאכעד. קלאוס טאראנטער

 ברודעד געזעחץ. ניט בעפאר קײנמאל מיר האבען צײט
 ער־ און איטע גדופע א מ״ט האבען איך איז וגגעי
 סטאפע־ ױניאן. דער םיט אנגעפיהרט לײט אזיױג !ארענע
 ערשײנונג. טעגליכע א געװעז זײנען סםרײקס און יזשעם

 אנגעפאנגעך האבעז מאנופעקשורערס קלײגע איז ױײסע
 געװען איז עס איז ױניאז דער פון װירקונג די םיהלעז װ

 ביז טעג םיז פראנע א גלויז איז עס אז [באשײנםערלאך
ארגאנזירט. זײן וועם טרײד גאנצער נר

נײעם א אגנעםאנגעז מיר האבעז 1933 פוז אסיעז איז

אנערקענונגש־רעזאלוציע
 טע7 -530 פוט, און זוסםאז פון ארבײטער די יר,

 רעם מיטױאה שאפ־םיםיננ א בײ פאדזאמעלט װעדו,
 בא־ באארד, דזשאינט פון אםיס אין ,1934 מאי, נן

 הארצינסטע איז םיפסטע אונזער אויסצודריקען ^יסעז
 דזשאהן ברודעד שאפ־טשערמאן, אונזער צו נערקענוננ

 אי:־ די פאר ארבײט אונערםידליכער זײז פאר וראוױץ,
 הארא־ ברודער שאפ. אין מלאכווז בעלי די םיז ןרעסען

 אויםען בלויז איז ער אז באװיזען, סאל אײז ניט האט יץ
 געלענענ־ יערער בײ אוץ ארבײסער די פון װאוילזײץ נם
טאטען. מיט איבערצײנם עם ער האט ןױיט

 דער האט אנבאטראכט, איז אלעס דאס נעםענדינ
bi דאנק־ אונזעי אױסצודריהעז באשלאםעז איעשטיםיג 

 רישט־ גאלדענעם א מיט איהם פרעזענטירעז דורך ןרקײט
מתנה. אלס וטש

צופרידענ־ די אויםדריקען שאפ דער װיל נלײכצייטינ
 נארדאץ/ ברודער ביזגעס־אײדזשעגט ,אונזער מיט ײט
 טשערםאן צום הילף איבערנעבענהײס.און װעםעם ורך

 זין םולעז איז שאפ ױניאן אמח׳ער אן איז שאפ וגזער
װארט. \\

קאכדםע: רעזאלוזייאנם
 9 לאקאל — א.־בירגכאום

 9 לאקאל — םינסעלשטײז ס.

 1 לאקאל פײערשטײז ה.
 1 לאהאל — ליװײ
לאקאל — פרימענטערי דזש.

 .35 לאקאל ־־־־ זאלצ^אן
\\ — 35.
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 חנר אין טאל ערשטעז צום קאם&ײז׳ ארנאניזאציאנס
 םים געםאז עס םיר האנען ױניאן דער פון :עשיכםע
 יאנואר כמז16 דעם ערםאלגרײך. זײער און כחוד[ יאצאלע

איגדוסםריע נאנצע די םטרײס. א .גערופעז םיר האבען
הא״ סטרײס װאכען דרי' גאך געװארען. אפנעשטעלט

 אגריםעגם. גינסטיגעז זעהר א אויסגעקעספט טיר בעז
 א אלס געװארעז. אפנעשאפט אינגאנצען איז אװערטײם
 םרײד אין ארבײטזןר יעדער האם דערפון רעזולמאכ!

 ארבײטער, הוגדער דרײ •אוטועפער דזשאב. א באהופען
 ידי'נידעל אײננעפערעםם ניט יאהי־ען זי:ט האבעז װעלכע
,אדבײט. באהוטעז האבען

 האם ױניאן סאכער קלאוה דער פון געשיכטע דעי איז
 פארביםענע •א :עשפילט האביפאני קיאוס סופיריאר די

 ארבײטער אלע אױיסגעװאדםעז זי דזאט 1931 איז דאיע.
 לאנד איז נרעסםע די פון אײנע איז פירטע דיזע :אס. ן%א

 דאס איז ױניאז, די באזינט האט זי װען ארעטאי און
 ױגיאן. דער פאר צײטען שלעכמע פון אנפאנ; אז נעייעז

 האבען און געסםרײהט איהד גענען כדר האבען 1933 איז
 זיײ םיר װידערהאלם. 1934 פון סעזאז אין סטרײק רעם
 האם זי ביז יאהרעז די דערגאננען לאנג אזוי איהר ;ען

אונםערגע;עבעז. זיך האט און קאפיטולירם

 ־88 ארד8כ דזשאינם םאכעד דרעס
ז דערם ן ױ  העלפען צו םיםכלידער א
פאניפאריום אנדזשקלקס לאם דעס
 םאכער ײייםט און דרעם דער פון באארד דזשאינט די

 אג־ זײנען עס וועלכער אז יארה, נױ גרײמעך פרן ײגיאן
 אינ* דער פון 89 און 60 22 ,10 לאקאלס די :עשלאםען

 קאמפײז א אנצוהויבען באשלאסעז האט טערנעשאנאל,
 זאםלוננען טאכען צו מיטגלידער איהרע אי״ע צװישען

 עקס־פײשיענםס און סאניטארױם אנדזשעלעסער לאס פאר׳ן
האום.

 האט באארד דזשאינט די װאס אפיל, דעם אין
 אננעוױזען, װערט שעפער, איהרע ארע צו ארויםגעשיקט

 םלאץ,• דער איז סאגיטארױם אנדזשעלעס לאס דער אז
 װערען זײ װען אי:טער:עשא:אל, דער פון םיטנלידער װאו

 טובעד־ קראנההײט פראלעטארישער דער פון אנגעגריפען
 גע• דער פון הײלעז צו זיך פלאץ א געפינען הולאזיס,

קראגקחײט. פעחדליכען
 די זײנען אפיל, דער זאגט יא-;ר, דרײ יעצטע די אין

 םאני־ דעם העלפען צו אימשטאנד געװען :יט דרעסםאכער
 גע־ פוגדעסטװעגען האט סאניטארױם דער אבער טארױם,
 זיי אוז םיטגלידער איהרע פא־ אפען טייען זײנע דזאלטען

 סיל אזויי םיט פוגקט געװארעז באהאנדעלט דארט זײגען
 יאה־ די אין װי איבערנעבענהײט און אויפםערקזאמהײט

 סאניטארױם דעם האט ױניאז דרעסםאכער די װען רען
האנט. ברײטער א םיט געשטיצט
 איז סאי טען19 דע□ ביז אפריל טען16 דעם פון

 אלע ,האמפײן. דעם כייט אנצוגעהז ;עװארען באשטיםט
 צו אויםנעםאדערם ווערען שעפער דרעם די אין ארבײטער

 סאנײ אגדזשעלעס לאם םאר׳ז בײשטײעדומעז טאנען
 םטעםפם די םטעםפס. סענטיגע 10 קויפען דורך מארױם

 • טשערלײט די און טשערלײם שאפ די בײ קרינען מעז קעז
 זאםלוגגעז די םאבען צו געװארען אונטאריזירט זײגען

 געזאםעלטע .די ארײנברענגען גלײך ארץ שעפער די איז
 װעסט 232 באארד, דזשאינט דער פון אפיס איז םוםען

.412 רום סטריט, טע40
 װערטער: םאלנענדע די מיט זיך ענדיגט אפיל ךער

ברידער! און ״שװעםטער
»&יל, דאזי:ען)דעם םיט אײך צו זיך ווענדעז ״טיר

 אייעדע איז אלעס טאן װעט איהד אז זיכערהײט, דער מיט
ערפאלג. פאר״אן סאםפײז דעם םאבען צו קדעפטען

האכמען, דזשולװפ
שער/ גענעראל טעגעדז
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 דרעס יארקער נױ דעם םון טיטיגג איגםמאליישאן דער
 ;אד־ לײדיס אינטערנעשאנאל דער םון 22 לאקאל מאכער

 דעם אװענם^ דינסטא: איז וואם ױגיאן, װאירקערס םעגט
 די פון אײנער געװען איז פארגעהוכמז, אסריל כמן17

 איז ניט יװען איז װאס םיםינגען ױ:יאן באגײםטערטםםע
 םעקא ריזיגער דער יארקו גױ איז געוואדעז אאגעהאלטעז

 דעד און א&לאדיםםעגטמן פון געהילכט האם םעמיעל
 דער פון אויסדרוק בעסטער דעד נעגוען איז עגמוזיאזם

 םון רעסארד דעם םיט םיטגלידער די פון ,איינמםיכדגקײט
 םיט און םאדגאגגעגהײט דער pfc אדםיניסטראציע דער

צוסוגםט. דער םאר פלעגער איהרע
טענער־ דעם םיט אגגעםאגגען זיך האט םיםיננ דער

 סאלידארי־ דער און אינמערנאציאגאל דעם פון קלאנג
 אר־ ױניאן םון געװאדען געשפילם איז װאס םעמס-ליד,

געגרינדעט צוריק לא:: נים גאר איז :יועלכער קעםםער,
.22 לאהאל פון דעפארטםעגם בילדוגגם םון נעװארעז

*

 האם אױפגעהױבען, זיך האט פארהאגג דער ווען
בילר. שעהן זעלטען א ביהנע דער אויף אגםפלעקם זיך
 ציםערמאן, סאשא םים אפיסעדס און באארד עקזעהוטיװ די

 זיך האבעז- כױם, דעד אין. לאקאל, פון םענעדזשער דעם
 צוגעשיקט זײ:עז װאס בלומען, פון װאלד א אין געפונען

שעפער. םארשײדענע אין ארבייטער די םון געווארען
 פאגײםטערטער א םיט :עװארען באנעגעגמ איז םצענע די

•i אװאציע.
איםפא־ דעם :עעפ/גגט האט געלסאן לואים ברודער

 די ערקלערט האט ער טיטיגג. איגסטאליישאן זאגטען
 פאר־ שאו־ץ* האט און צוזאםעגהינפם דעם פון װי^םיגקײט

דואל־ױגיאגיזם. םון פראפאנאנדא גארגיםטעטע די דאםם
 אינטער־ דער פון פרעזידענט דער דובינסהי, ברודער

 איגסטא־ רעדע הרעפטיגער א םיט דאן האט .געשאנאל,
 האט רעדע זײן אין באאםטע. גײ־ערוועהלטע די לירם

 לעצטען איז ױניאז דער םון פראגרמס דעם ־געשילדעדט ער
 אגנעוועהםאגכת אלע באריהרט גריגדליך האט און יאהד

אד צוקינפמיגע דער םון פראבלעםעז שווערע איז  ױגי
ך״דאן האט רובינס?י %אויפגאבע.  אפנעשטעלי גענוי זי

 אד־ די געגען קאגםראקטארם .די םון לאקאוט דעם אויןי
n האט און ׳בײכתד r n פרא־ א אלס באצײכענט שדיט 

 די געגעץ אטאקע אז און ױגיאז דער געגען װאקאציע
 אט אין געױעדט האבען רעדנער אגדערע אלע ארבײםער. .
זין. ^עלבעז דעם י

 איז אינסטאלײשאךױעדע דובינסקי׳ס פרעזידענט נאר
 באטײ־ דער םיט קאגצערט פראכטפולער א פאדועקוטעז .

 װעלכער ארקעםטער, םאנדאלין ױניאנ׳ס דער פזן׳ ליגומ
 בילדוגגס-דעפארטמעגט פון נעװא-ען געגרינדעם אויך איז
 :עװארען אויפגענוםעז איז האנצערט דער לאקאל. םון

 האבטאן, דזשולױס װי דעם גאך בײםאל. גרױסזיז בדם
 דזשאינט דרעםםאכער דער םון םענעדזשער .דזשענעראל

 דרעס איטאליענישען םון אנםאניגי, לואידזשי באאדד;
 סון םענעדזשער פערלםוטער, סעם און לאסאל, םאכעד

 באגריסונגם־רעדעס, הורצע געהאלמעז האבען ,1,0 לאסאל :
 ,22 לאהאל פון םענעדזשער דער ציםערםאן. סאשא האמ

 אן גענעבען האט ער רזןדע. הרעםטיגע א געהאלםעז
 װאס פראגרעם, ריזיגעז דעם פון בילד אינםעדעםאנטעז

 אוים׳ן נעםאכט לעצטענס האט ױגיאז דרעסםאכער די
 גע־ האט און געביט םעאנציעלעז און ארגאניזאציאגעלעז

 ,אינטערעםעז די םעהיגקײםען א פאר ױאס טיט שילדערם
ער געװארען. םאדטײדײגט דרעסמאכער די ®ח

 צװי״ אײגיגקײם פאר קאםח אוים׳ז אנגעװיזען דאן האם
 דער צו נעםיהרם האם װעלכער דרעסםאכער, די שען

 אונ־ ױניאז1 דרעסםאכער םעכםינער א םון אױפבױאומ
 םוף צום אינטערגעשאגאל. םוז״דער באגער דעם םער
אדכדניסטרא־ דער פון ריכמ־ליניען די באריהרמ ער האם
אדמיגיסםרא־ קוםעגדעען פון םעםיגקײם חנר םאר ציצ

ט׳ן  עולם דער האט אינטערנאציאנאל םון געזאגג טי
םיטיגנ. םײערליכען און אוםפארגעםליכעז דעם פארלאזט

 פארגעסומען זײגען װאם װאהלען, לאהאל די אין ״
 םיכד 13,000 באטײליגם זיך האבעז םארםש, םען27 רעם

 ער־ ריזיגען א :עבראכט האבען עלעסשאגס די נלידער.
אך פדאגרעסיװער דער פון אגהעגגער די פאר פאלג  ױני

 פראגרעםיװער דער ציםערםאן, ברודער אדםיניסטראציע.
 םראצענט 73 באלןוסעז האט סענעדזשער, פאר האגדידאט

 האט עס װאם שטיםען, פאצענט 27 די געכעץ שטיםעז
 פראגרע־ אלע ליגקע. די םון סאנדידאט דער באתוםען

ד פאר באארד, עהזעסועיוו דער םאר האנדידאטען סױוע  בי
 קאנװענשאן דער צו דעלענאטען םאר אוןי אײדזשענטס :עס

געװארען. דערװעהלט זײגען

אנערקענונגם־רעזאלוציע
—630 נאלדשםײז, אהרן םון ארבײטער די מיר,

ױ, טע7 תנ  מאנטאג, שאפ־פױטי;ג א בײ םארזאםעלט עו
 אונטער ,1 יאקאל םון אפים אין םארטש, טען19 דעם
 אויס״ באשליסעז טאלטשינססי, ברודער םון פארזיץ דעם

 און דאגתבאריױיט הערצליכע אלעםענס אונזער צודריקען
 און גאלדין, נײטען שאפ־טשערם^ז אונזעו• צו אנעחןעגוגג

 גאלדעגער א םיט איהם פדעזענטירען צו באשליסעז פיר
אראנזשירען. ;עהען םיר װאם באנקעט א בײ ריסט־װאטש

 נע־ גוצען פרעזענט דעם זאל ער איהם װיגשען םיר
 וױיםער זאל ער אוז צוםרידענהײט פיל םיט זונטעהײד

 םאר׳ן ארבײט איבערנעבענער גוטער, זײן׳ םיט אנגעהן
ױניאן. און שאפ אוגזער םון װאוילזײז
 הערזר א אויסצודריקעז באשלאסעז אויך װערט עס

 םאר גארדאז בר אײדזשענט ביזגעם אוצזער צו דאנה ליכען
 איבער־ זײן פאר און שאפ אונזקן צו אטענדען גוטען זײן

 װעם ער אז האפען, אלע טיר אלגעםייז. איז געבענהײט
 דער איז ארבײט גוטע די פארטזעצען און װערען םיד גימ

צוקוגםט.
 מענע• ליװי, ל. ברודער םיר באדאנהען ספעציעל

ר1 לאקאל םון דזשער א פ  אינטערעס, סםעציעלען זײז ,.
 האד־ ער שאפ. אוגזער צו. ארויסגעצײגט האט עד זואס

 גד דעם דעמרײכען צו םיה און צײט פיל אװעהגענעבען
 םיד צעתדאגען. שאפ אונזער איז האבעז םיר װאס זויגם

 העלםז איהם און װאך דער אויף׳ שטעהן צו באשליסען
אוגו.. םאר װי פונחט אנדערע םאר ארבײט גוטער זײן אין

* c :קאםיטע די
 9 לאהאל — טאלטשינסקי אײב

 9 לאקאל — ליבערםאן אברהם
 9 לאקאל — דעניס איזראעל

 1 לאקאל — בראדסהי פרענק
 1 לאקאל — רידםאז איזי

.35 לאסאל — בוירינ הײםאן

אנערתעגונגס־רעזאלוציע
̂ 74 ״סא. קלאוק אםטראױ םון ארבײטער די מיר,

 םוך ארבײט װיכטיגע די אגערקענען סטריט, טע23 װעסט
 דיס־] אונזער און בלאס י. בר. אײדזשענט ביזנעם אונזער
 געמאז האבעזי װעלכע סלוצסי, ה. בר. םענעדזשער טריקט

 אונזער״ אונז םאר סריגען צו כחות זײערע אין אלצדינג
 םארשװאוגד איז באלעבאם אונזער װי נאכדעם שכירות

״פעי״. אונזער םיט
 טשערמאן װאחשאווסקי, איזידאר

אן ױםןן ס מ א ד  10 יאתאל — ג
36 *אסאל — קראק^וו הערי [
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ט י־ יי ז }ס־•1931♦ ״חשון,

פ־יאדעיפיא ®ןן קהאוהטאבער די נײ
 ״;ע-עבטיגקײט עדד־ייי■

בײ הערשט

םפױואק םאריס פון

 דער דורך אז פארצײכענען, צו װערט איז כל קודם
 דער טיט צוזאםען ױניאן או;זער פון פיהרערשאפט

 םילאדעלםיא אין שאפען צו :עהונגען איז באארד דזשאיגט
 קלא׳והמאבער. די צװישען באציהו:; םרײגדליכע זיעהד א .

 טוט שאפ־האטימע א אפילו אדער שאפ־טשערםאן א װען
 םיטגלידער די פון דאם װערט שאפ^ אין ארבײם גוטע

 םיט בארוינט זאנאר און באדאנקט אםגעשאצט, שאפ אין -
טשעהס. און פרעזענטען פארשײדעגע

הײדעל־ פון קאםיטע־לײדי א צוריק*איז לא:: ניט
 גע־ פרעזענטירס קאפער לינא נאםען מיט׳ן שאפ סאנ׳ס
 װערמה־ א זעהר מיט ארבײט :וטער איהר פאר װארען
 שאפ זעלבען פון שאפ־טשערמאן דער אויך זאך. םולער

 דורכ־ פאר דאיאר 75 מיט געװאדעז פדעזענטירט איז
 די װי פראצענט, הונדערט שאפ אין אויפזיכט די םיהרען

םארלאנגט. האבען ארבײםער
 װאס דערםיט, שטאלץ ױניאן די איז אלגעמײן איז

 אויד דורכגעפיהרט װערען באשלוסען און ארדערס איהרע
דערמאנען, צו װערט אויך ס׳איז אופז־. שעהנעם זעהר א

 זײנען און נוט־באזוכט זעהר זיעען טיטיננען אונזעדע אז
 יעדער באגײםטערוגג. פון שטימונ: א מיט באהעדשט

 םון שטימונג די װי זעהן צו שטאלץ זיך םיהלט לאקאל
 צוריק װאכען אײניגע םיט גוטע. א איז מעםבערס די

 װעלכער סעקרעטער, זײער פרעזענסירט 2 לאקאל האט
 סאריס באארד, דזשאינט פון סעקרעטער דער יעצט איז

 די טאז פאר פרעזענט שעהנעם א זעהר םיט־ ספױואק,
עקזעקוטיװ. 2 לאהאל דער םון ארבײט

פילאדעל־ דער אז באםערקען, דא םיר װילען אויך
 װילי: און נרײט מאל, אלע װי ׳איז באארד דזשאיגט פיער

 גע־ װערט װאס באשלוס, וועלכען אירגענד דורךצוםיהרען
 אויך נאנצע. א איס אעטערמשאנאל דער םון םאכט
 אפ־ זארען לאודם די אז אבטוננ, גוט זעהר םיר גיבען

 םיד שטייסען נאטירליך שעפער. די אין װעיען 'געהימ
 ארויס־ דאדפען מיר װאו פעלע, :עװיסע אויף אז אפט זיך

 דעם אפ :יט אבעד שװאכט דאס באון״.־ ״בעק צײגען
 אוג־ אז זעהן און פארװערטס געהן םון באארד דזשאינט

 שטאלץ םיט לעבען. א םאבען זאלען מעםבערס זערע
 רײדין, םרײנט און רובין פרײנט אז זאגען, מיר <ןענע[

 גע־ קײן דורך :יט לאזען ױניאז, דער פון םיהרער אלס
 פוץ אדבײטס־צושטעגדען די םארבעםערען צו לעגענהײט

 :יט זיך זאלען ארבײטער די אז זעהען און םיטגלידער די
 ארומ־ גרינדליך װ&רט פראגע יעדער געקריװדעט. פיד»לען

 דירעק־ אװ באארד םון און באארד דזשאינט פון גערעדט
 םאדטײ־ װערען אינםערעםען ארבײטער׳ס די און טארס
 זײ מרײד םון ברענטש װנלכען פון אײ:ם אלץ דיגט,
זײן. ניט זאיען

ביזלקען, םרײנט װעגען באטערקען אויך װיל איך
 איז ער אז באארד, דזשאינט אונזער פון טשערםאן דעם

 װאם פג־אנע, יעדער אין איבערגעבען או' ערנסט זעהר
 יעדער און באארד, דזשאינט פון אויפגענוםען װערט

 װירש־ איז ארויםגעגעבען איהם םון װערם װאס דעסיזשאז
ױשר׳דינ. און פראסטיש זעהר ליך

 םיר אז םילאדעלפיא, אין איצט זיר םיהלט 5בכל
 פאר־ איז װאם פיהרערשאפט, א םיט ױניאן א האבען

 אונ־ אז איז, דאם און — זאך אײן איז איגטערעםירט
לעבען. א םאכען זאלען ארבײטער זערע

 א נאך איז םילאדעלפיא איז םעהלט ^וגז װאם אלץ
 צו זײן מעגליך זאל עם כדי סאגוםעהטשורערם, םאר

 ױניאן די מעםבערס. אונזערע םאר פלעצעד געפינען
 דער צו ארויפצושיקעז םעגליך גאר איז עם װאם מום

 טראץ מעגליך. :אר װיםיל םענשעז םיל אזוי #(יבײט
דא, מאגופעסטשורערם נענוג ניט׳ האכען םיר װאס ^דעם

 האבעץ םיר און םארלארעז
קלאוקםאכער שעהנע .א

פון לעזער די פאר איבערנעבען נעװאלט װאלט איך
;ע־ האט װאם שטיטונ:, ״יעהנע•

 :עהאט דא האבען טיר װאס באנקעט, דעם
 ס. 514 קאפעע, קאלאניאל דעי אין צוריק װאך א טיט

סטריט. טע5
 דזשאינם די' פארטראםען :עװען זײנעז דארטען

 אונזער און ׳עקזעקונ**װעם איע מיט צוזאמען באארר
 יקאר« ב. ברודער באארד, דזשאינט פון עהס־משערמאן

 זײנען לעװין, םאריס ברודער עהם־סעהרעטער, דער און
 דער פאר פרעזענטען שעהנע םיט :עװארען פױעזענטידט

 ױניאן־פיהרער באייבטע צוױי דאזיגע ךי װאס אדבײט,
 פייא־ אין ױניאן היאוהמאיער רע־ פאר :עטאן האבען

דעלפיא.
געפיהלט,'■ שטארה באנקעט דיזען אױױ זיך האט עס

 יע־ בײ איז ױניאן קלאוקטאבער פילאדערפיער די ליב װי
 אין שטעלען צו נרײט ערקלערט זיך האבען אלע אין דערען,

 פאר־ און באארד דזשאינט קראוקטאבער פוז רײהען די
 זײ װי פונקט ױניאן, דער פון אינטערעםען די טײדיגען

:עמאן. טאל איזע ראפ האבען
 פון פא*שלאג א געפארען אויך איז באנקעט ביים

 ברודער באארד, דזשאי:ט פון םעקרעטער געװעזענער דעם
 אזעלכע האבעז זאל באארר דזשאינט די אז לעװין, טאריס

 איז .פארשלאנ דיזער און טאגאטען, זעקס אלע אװענטען
געװארען. א:;ע:וםען אײנשטיטיג

 קענען צו איך האח צוקוגפט :אהענטער דער אין
 פון ארבײט דער פון אײגצעלהײטען טעהר באריכטעז

^ באארד. דזשאינט קלאוקטאבער אונזער

ע צי לו א עז ד ס־ גג עגו ק ך ע אג
 דער פון קאנטראקטארס די פון ארבײטער די פיר,

 פארזאםערם עװענױ, טע7- 512 קא., :איטענט פיאנארך
 דעם ניאנטאג, אפיס, באארד דפשאינט קראוקמאבער אין

:רעזאלוציע פאלגמנדע אן נעמען ,1934 אפדיל טען9
יא:* ברודער א:ע:ט ביזנעם אונזער באדאנקען טיר

 בעסטעס זײן געטרייעמ איםער האט װעלכעד סילער, קעל
 פאר־ צו גדײט נעװען צײט יעדער צו איז און אי:ז פאד

 זײן זעהר אנערלענען םיר איגטערעםען. אונזערע טײדיגען
 סילווע־ םעט א מיט איהם פרעזענטידען טיר און ארבײט

 זײץ און איהם װינשען טיר און פאונטײן־פען, א און
:עזוגטעדהײד. נוצען דאם זארען זײ פאסיליע

טע די :קאטי
1 יאקאל — קאפיאן פאריס

9 ראקאל---------האפנעד סעם
 1 יאקאל — ;ארדבערג

.35 ראהאל — האדעס בעני

ע צי לו א עז ר ס־ ג עגונ ה ד ע אנ
פיאה, פײנהױדםט :ידםע דעד פון ארבײטער די מיר,

 שאפ־טיםי::, א בײ פארזאמעלט עװע:ױ, זיבעטע 462
 שאפ־םשערםאן, אונזע* ־צר דא:ה אוגזזןד אויס דר;קען

אונז פאר ארכײם אונערפידליכעד זײן פאר בעקע,־־, בע:י
פירםע, יער

ך זןןבען זי ר. ני קײנםאל מי
Uftro

>3.

 טיט פיספאשטענדניסע א^ע אויםצונלײבען
לעבען. א םאבען קענען זארען םיר אופ

 פעגעדזשער, אסיסטענט דעם צר דאנק ספעציעלען א
 האװאנא אײדזשענם ביזנעס דעם און גאלדםטײן, דזשעק

 איז נעלײסטעט אונז האבען זײ װאם הילױ, דער פאד
שאפ. אונזער

 22 לאקאל — רובינפעלד הענרי
* 60 לאקאל — װאלפערט קאדיש

 22 ראקאל — ראזענבערג יעטא
 98 לאקאל — סיגנאװעלי דזשאזעםין

י10 לאקאל — הורװיץ איזי
קאםערס. די פון טשערמאן שאפ

.
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צײט פרײע
סאהען מ. םאניא םון

ז<ןו*ז.1דצ*אד<ז ביררץוג \\9 סמןןרמגואד

 דעם ברעכען ניט זיך דארםען מיסגלידער אונזערע
 .פרייער דער מיט טאן זאג<לעז ויי װאס דעם, ותגעז מא•

 םאד־ דעם דורך געװאונען לעצםענס האבען זײ וואס *ייס,
 דעפארטםענט בילדונגם אונזער סאג. ארבייםס קיחוען

Din Dio דעפארט־ בילדונגם אונזער זײערטוחנגען. פאר 
 ארבײםס־ םארקירצטע פון ושזולסאם א איז אליין םענט

און םיה טיט געווארען אויסגעקעםפט זײגען װאס שםתדעז,

 װעםעם און שסונדען לאננע ארבייםען װאס סענשען
הארעװא־ שװערער פיז םיד זיינען :ײסט און

בילדונג. װענען םראכםען ניט *ענען גיע
 באטראכט ארבײםס״צײט/איז בלױזע זועז צײם תגע
םארשװאו:־ לאנג שױן איז צײם, גוצליכע םאר געווארען

 בא־ אמ צעשטרײאומ װען ציים די פארבײ איז עס ךען.
 איז הײנכדצױטאג לײדיגנעהעריי. פאר מנװארעז סראבם

p i r צערשםריײ םרײע די אין ׳גראד אז אנערקעגם אלגעםייז 
זאבעז. נוצליכםטע די ארבײטער די טועז שטונדען אונגם

 פאר- זיי םיהרען װאם ארגאגיזאציעס, זייערע בילדען ױ'
לענ־ איז ותלמ. שײנערער איז בעסערער א אגםקעגען ווויס

 הא־ זײ װאו אונםעח־יריקט, וועדען ארבײםער די װאו דמר, 1
 אינ־ זייערע םארםיידינען צו ארגאניזאציעס קײנע גים בעז

 לאנגע ארבײטעז צו געצװאוננען• וועחנז און םנרעסעז
 ראלע שום סײז זײ שפילעז לייז, הונגער א פאר איםוגדען

 אזא ניט עסזיסםירט זײ פאר לעבען. נאציאנאלעז אין
 אם־ אזוי װי צעשטרײאונג, םים םאן צו װאס •ראבלעם:

 םיטנלידער אונזערע צײט. םרײע םארווענדען צו בעסםען
 מאם גרויסע א געװאונעז ױניאן דער דורך לעצםענס האבען
p m ,װי םראגע די אונז םאר איצט שטעהט עם אין ציים 
 אינטע־ אן אױן* אויםצונוצען צײט פוײחנ ךאזעע די אזױ

אופן. צײעקםעסיגעז און לימגמעז
 פלאץ אױםגעארבײטען אן האט דעפארטםענט ווונזער

 נעמען םיר װאס ערשטע דאם צײט. פרייער דער אט ®»ד
 װי םער םך א םייגט ,רוה רוה. איז אגבאםהאבט, איז

 אק־ םולעםענדיגע א נים איז רוה ארבײכתן. נים בצױז 4
 .רוה אויך איז אקטיװיטעם סרײוױליגע ם^ווצאויגסײס

 דעפארמםענם בילדוננם אונזער חינזיכם. גפוויסען א אין
 אויף אננעװיזעז יאהרעז זינט םיםגלידער אונזערע חאס .

 צועםריײ און אסםיװיטעט פררײװיליגע פון גויםינקײם ׳ייער
^ ת n א n r צומםרײיאונגס־ זײנע האם יאדזר איז סעזאז 

פונפט מגליכסײםען.  •ויאגראם א האבען םיר וױ אזוי .
דע־ בילדונגם אונזער אויך האט צושםדײאוגג, פיזישע פאר :ן"

 טע־ גײסטינע פאר פלאן אויסמאדבײטען אן •ארםםענמ
 עסא־ ליטעראטור, איבער לעסכדפורס םיםינגען, סינסײם.

 אםע־ דער איבער וױםעגמאפטען, סאציאלע און נאסיע
כאוועגוננ. ארבײטער אינםערנאציאנאלער איז ריתאנער

 םאחפטע־ מעאםער אונםערהאלטונגען, אראנזמירען םיר
׳׳ סאגצערםעז. או? *וגגען

 םרײד דער םיר שענקעז אױפםערקזאםקײט באוונרערע
 אוגזער פון ארבײםער די באקענעז כױר באומנונג. מניאז £
 סאלידארײ. ארבײםער םון נױמוועגדיגתײס דער םים ײגיאז ׳

jont האכד קעגען קעמםען צו נױטוחנגדיגקײט דער פון 
ימיאנס. פאני

 עקזעסוטיװ אינםעליגענטע םון אויסבילדונג דער םאר
 האמגן בעאםםע, און םשערלײט מא• סיםנלידער, באאדד

 אזױ װי לערנעז וראס אינםםרוסטארם, סאםאעםעגטע כױרי
 בילדוגגס זײזע דורך אסטױױטיעמעז. ױניאן אלע ?rim צו

 סיכד אונזערע פוז אינטערעם דעם םיר ײעהען םעםעקײמעז
גע־ יוערעז זײ ארן •ראבילעםען ארבײטער אלע *ו נלידעד

 דער איז םארנעםעז זײ ארם וויכמיגען א פאר וואם װאר,
 שטײ ווערען כױסינגען איז פורסעז אונזערע נעמנלמאפט.

םאלסס און אדבײטער זינגעז דורך אראגמױרם
*i’ll

 זיך םארנעםט דעפארסטענט עדױהימזאנעל אוגזער
 טזך דראםאטישער םוזיקאלי׳פ־און ברײטער א םיט אויך

 דראםא־ האבעז םיר םיכ^לידער. אוגזערע םאר טיגקײט
 ־ װעלבע אינסםרוקטארעז, םפעציאליזירטע םיט קורסען טישע

 דעם צו געשריבעז ספעציעל פארמטעלונגעז אויף םיהרען
 און ארצןעסטערס סאנדאלין געגרינדעט האבען סיר צװעס.

 איצם שפילט געזאגג האלעסטיװער דער כארען. געזאננס
אקםיװיכמם. אונזער איז ראלע גרויסע א

רא־ דער אז אײנגעזען, האט איגטערנזךפאנעל אונזער
 אלס ראלע גרויסע א שפילען פיקטשזרס מואװי איז דיא

 דערי״ זיך באנוצען םיר און אינסטרוטענטעץ בילדוגגס
 ראדיא װעכענםליכע די דורך םיטילען. דיזע םיט בער

 אריין םיר ברעננעז אװענד פרײטאג יעדען פראגראםען
 ארביײ אונזעדע פון הײםען די אין בילדונ; און םרײד
 א שאפען אין איצט האלט איגטערנעשאנעל די טער.

 געשיכטע די םארשטעלען װעט װאס פיקטשור, םואזוינג
 פרא־ אײננארטיגע אן זײז װעט דאס ױגיאז. אונזער פון

 שוישפי־ די זײן וועלען םיטנלידער אוגזערע זוײל דוקציע,
 אונ־ פארשטעלעז װעלעז סצענעס און בילדער די און לער

 אונזעחן און קאםף אונזער שעפער, און הײםען זערע
זיגעז.

 םראפאנאנדע גרויסען א אויך מיר האבען דעם חוץ א
 אין װארט. געדרוסטעז דעם דורך אפאראט בילדוגגס ארן

 אויס־ סאנאטליכע אונזערע איז ארטיהלעז און עדיטאוײעלם
 גאקאנט זײ מאכען און ארבײטער די מיר בילדען גאבען

 פראבלע־ די םיט און פראבלעמען אײגענע אונזעדע םיט
 אוג־ איז באװעגונג. ארבײטער ■גאנצער דער םון מען
 א אויד שפילען אזיבײם אויםסלערוננם געשריבעגער זער

 אד־ באזונדערע איז אויםרופעז פאםפלעטס, ראלע :רויםע
 געשיכטע דער םוז עפאכעז פארשידענע די וחןגעז טיקלעז

 איג־ םיר סטיםולירען צולמצט ־אינטעדנעשאנעל. דער פון
ען. און .ביכער גוםע לעזעז צו לעזער זערע תאי שו ז

םעטיג־ בילדוננם פילזײטיגע און :וצליכע דיזע דורך
 גרויםעד אונזער פון צײם םרײע די אוים םיר פילען קײט

 םאםיליעס זייערע איז זײ באלערט װאם םיטגלידערשאפט,
 םארברענמן צו און לעבען צו ־געלעגענהײט א זײ נים און
אוםץ. איגטעליגענטז אן אויף צײט פרײע די

אנערקענונגם־רעזאלוציע
 איסם 181 שאפ, לעוויב׳ם ה. פון ארבײטער די מיר,

 אפיס אין שאפםיטינג א בײ פארזאמעלט סטריט, טע119
 אונטער םםריט, טע33 װעסט 131 באארד, דזשאיגט פוג׳ם

 פיע- םאריס ברודער אײדזשענט ביזגעם םון םארזיץ דעם
:באשליסען בעת,

 שא&׳סשערםאן, אוגזער אז אנבאטראכט, אין נעםענדיג
 אוים־ שםארין זעהר זיך האט גאלדבערג, מאריםי ברודער

 די פון בענעםיט םאר׳ז אסםװויטעט זײז םיט געצייבענט•
און אתזער איץ ארבײטער ך פ א  זײן אז אנבאטראכט, איז ש

 יבאזיס דעם אויןא שאפ אוגזער אװעתגעשטעלט האט ארבײט
 סיר ױאו ױניאךשאפ, אויטנעהאלטענעם אםת׳ז אן פון

 וו־עי צי סיר באשליסעז ;ױניאךבאדינגונגעז אלע געגיםעז
 אלם דינג דייםאנד א םיט <אלדבערג ברודער זעגטירעז
 אוז ױניאךטעטעקײט זײן םאר א׳נערסענונג פון אויסדי־וס

■ סעםעסײנ^ זױיטערדיגער פאר ערםוטעונג אן אלס אױך
!געזונםערזזײט גאלדבערג, ברודער איהם, טראג
:קאםיםע די

 1 לאסאל גויאסםאז, אײבי
 1 לאסאל בראון, חײמי
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.באנריםונגען
 פון קאמיטעט צענטדאל פון באגריםונג
 ױניאנס אידישע די פון און ״בובד״

פױלען אץ
 אין ״בוגד״ פון צעגטראל־קאםיטעמ פון נאםעז אין

 פאר־ פראפ. די םון צענטראל־ראט &ח נאםעז אין פוילען,
 נאדל־ םון צענטראלע דער פון נאםען איז און אײנען

באגריםונג. הארציגסטע סיין איבער אײך איך שיק פאראײן
 א אין שיהאגא איז צונױפקומען זיר װעט איהר

 באדעקט איז ארבײטער־קלאם הערפער דער װען צײמ,
 דערנידערינט דערשטיהט, װאונדען. בלוטיגע טיפע, סיט
 הײ־ םיט פראלעטאריאט, דײימשער םעכטיגער דער ליגם
 אר־ עסטרײכישעד דער באצאהלט האט םסירודנפש קיגען

 קלאננען זיך ס׳דערטראגען טפלה, זײן םאר בײטער־קלאם
 האם דארט אויך אז םלוכות, קלענערע פארשײדענע םון

געזיגט. םאשיזם בלוטדורשטיגער ד?ר
 א פארצײכענען צו אבער האט ארגאניזאציע אײער

 צענדליגער יאהר. לעצטען םון סשך אין װאוקס ריזיגען
 אנגעהויבען האבען ארבײטער עקםפלואטירטע טויזעגטער
 םון סיםן א איז דאם מגיאנס. אײערע אין שטראםען

 פרא־ אםעריהאנעד בײם קלאסעךבאװאוסטזײז דערװאכטען
 זײן אז דערפיהלט, און פאדשטאנען האט ער לעטאדיאט.

צונויםנעבונדענקײט. איז ארגאניזאצי״ע, איז ליגט כזו
 אײערע װענען ריידען תענען איד,ר שמאלץ.ןועט םיט
 אויפשװאונג םון צײט דער אין אבער_גראד נצחונות.

 איז קאםף פראפעסיאנעלער אז ם^רגעסען, נישטי םען טאר
 םאר באפרײאונגס־סאםף גרויסעז דעם פון טײל א בלויז

 נע־ דער םאציאליזם. פוץ וועלם הלאסעגלאזער נײער א
 זײן םארבעסערען זאל ארבײטער דער אז דערםאר, ראגגעל

מ לאגע  אנטשײדענעם גרויסען דעם צו שטאפזןל א בלויז א
 אר־ םון םאכט די חןראבערען פאר סארנען םון שלאכט

װעלט. דער איבער מיםער־סלאם
 דעי , ארבייטער־הלאם, אידישען פון פארטײ די
 עקא־ טאג־טעגליכען דעם םארבונדעז אלןןםאל האם *בוגד׳/

 אידעאל גיאריגזיפ\ג\\ גרויסעז דעם םיט קאםןי נאםישען
 אידי־ טויזענםער צענדליגע די גיס דאס סאציאליז^. םון
 •דעם אין אויםדויער כח, סוט, פויילען, אין־ ‘ארבייטזןר שע

 פאשיםטישע די װזס פאשיזם. געגען קאםף שװערעז
 שויז אײנםאל גישט האט פוילען, 1אי אוגז בײ םאכט

 ױגיאגם, אונזערע אויף אגגריםעז ברוםאלע דורכנעםיהרט
 הארופציע טעראר, רדיפות, דורך צוברעכען זײ גזןפרואװט

 דעם ארױסנעװיזען ארבײטער אידישער דער האט —
 נישט האט כח שזם קיין זוידערשטאנד. שטארקסטען

 םארראטען צו ארבײטער אידישען דעם צװיגגען ג;|קענם
פאהן. רויטע זײן פארלאזעז צו ארגאניזאציע, זײז

 זײ אין האט־ העלדישיןײט און זןזןקשנות דאזיג די
״בונד״. דער אײנגעםלאנצט

 וױ זיך פיהאעז פוילען אין ^רבײטעי אידישע די
 צװי־ טויזענטער ױם־טוב. אײער אןיף םחותגים הײםי^ע

 געלערענט זיך װעלט דער אין גא:; דעם האבען אײף שען
 פיה־ אויםגעלערענט זיך קחיזלאך זײנע אין ^בונד״, כײם
קלאסעךקאםף. הײםט װאם םלחסה, װאוגדער&ולע די חןן

 האבען פיהרער און טוער בעסטע אײערע םון סך א
 דעם פארדאנלעז צו דערװאכונג פראלעטארישע זייער

!אונזערע אויך שםחה אייער איז חנריב^ר ״בוגד׳/
 העלישען םיט באלויכסעז זײן קאנװענשאן אײער זאל

!ו|ידעאליזס סאציאליםטישען פון ןפײער
מעגדעלס^ן, יש]

פוילען. אין ״בוגד״ פון .p צ. פון פארשטעהער
I >.
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שולעך אידיש־װעלטליבע די פון באגױםונג
פױלען אץ

:דובינסקי ד. פרײנט ליבער
 צו גרום עפענטליכען אן איבער אײך דורך שיק איך

 כתכםי־ איז פרעכטיגער אײער םון ױבל־קאנװענשאן דעי
 דער םון גאםעז אין אײך גרום א ארגאגיזאציע. געד

 םזן פוילען, איין שול־ארגאגיזאציע אידישער צענטראלער
תיגדער. םויזענמער און לעהרער הונדערטער איהחן

 אין לערנעז װאם קינדער, טויזענם 15 העכער די
 אידײ דער פון הינדער זײנען דאם פאלה־שולעץ, אונזערע

 מראכ־ ארן סטאטשא פון קינדעד —־ ארבײמערשאםם שער
 ־rp לאדזש, אין באלוט פון קינדער װארשא, אין םא^נע

ביאליסטאק. אין פאנאיקעס פון דער
קינ־ זײנע פאר האבעז יל1ו אדבײמער אידישער ךער

 קיגד. פון טוטזזרשפראך דער אין שול נאױפארן א דער
 דעחװי- זאל קיגד זײן אז װיל, ארבײטער אידישער דעױ
 אונ־ סאציאליזם. םרייהײט, װעלטליכקײט, אין װערען נען
קינד. דעם אלעס דאס :יט שול זער

 jjBjm הינד, פרן געזונם װענעז זארגט שול אונזער
דערציאונ:. פיזישער און דעדגערונג זײן

 און םום םים — דור ױנגען א :רײט שול אוגזער
 רױכמ די נעםען צו :רײטקײט םיט קאםפסלוםטיגקײט,

הע:ט. זײ:ע אין פאהן
אײ אונזער און ארנאניזאציע פראלעםארישע אײער

 בוינ^ שעהנעם אײן םון צוױיגען זײנעז שול דיש־װעלמליכע
 צו זיך רייסם װאס צוקונפם, דער איץ ארײן וואקסט װאס
$ % ברידערליכקײם. און גערעכטיגקײט פון זין דער

 שול- אוגזזןר םיתר און ליב אזוי איהר זײנט דערפאר
 היעם איבמד אײך םיר שיקען דערפאר ארנאניזאציע.

 באקאנם גום איז אונז באנריםונגען. הארציגע אונזערע
תר שול, אוגזער צו באציהונ: װאו־יםע אײער אויך  אי

שול־כתטיגתיים. אוגזער צו סימפאמיע אויפריכטיגע
זײן און נאדעל*ארבײנמר אידישער דעד לעבען זאל

ארגאניזאציע.
שול־אקציע, איד. צעגטר. פון פאדםדעטעד

ק#זד#ן. ש. ח.

אנעדקענוננס־רעזאלוציע
 225 בראם., אבראםאװיץ פון ארבײטער די פיר,

 ער־ אן ,בײ פארזאםעלט זיייענדיג סמריט, טע39 װעסם
 האבען רעסטאראנט, ;אטליב׳ס אין פאדטי מאי שטער

 דאנקבארקײם הערצליכע אונזער אויסצודריהען באשראסען
הע־ דזשײהאב ברודער םענעדזשער, נעטרײעז אוגזער צו

רוחגלכע יער, ז רי י ט ׳אטו \יײ י פארשײדענע אויף קוקעגדיג :י
 עפעגען צו באלעבאס אונזער אויף געװירקט שװעריגקײמען,

 אר־ םיר, װאו ׳״שאפ1ױ:יא א:שטענדי:ען און גוטען א
 האר־ אין לעבען אנשטענדינען םײבעם, א מאכעז בײטעד,

 וײן און איזזם װינשען םיר צופרידעגהײט. און כא:יע
לעבען. יאנג און געזוגט פאפיליע

 אזן דא:ק אונזער אויםצודריקען םיר װינשען אויך
 ביזנעס־ געטרײען און נוטעז אונזער צו צוטרוי פולעז

 גוטער זײן םאר בעלסאז, אײברעזזעם ברודער אײדזשענט,
 םיהרערשאפם גאנצער דער צו און ארבײט, געטרײער און
 גאהעגמער דער אין אז װיגשעז םיר און ,17 לאקאיל פון

»ן 17 לאקאל אונזער זאל צו^ונפט  פון שפיגעל דער ז
אינטערנעשאנאל. אונזער

גרוס, בריךערליכען םיט
טשערסאן םעם
גינז^ורג, סעם
קאד״עז׳ ם'לךא

קאטיטע. ־י
• %

ן
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פמנטליכפיים. פון ליסטישזנ
w » איז דאם p, אגנמםיהרם םוז ויאם PM im m 

ר, די מן  8אוי יײו .םטייט pM איגדוםטריע דער ,***•ן ע
 בעסזרע פ»ר סאסןי א איז דאם וחולט. נאנצער דער

 און נערעכטימײט םאר םרידען, פאר לעבענם־באדיננוננאז,
פרייחײם. שאר
אינםערנעט*גיל דאס׳אײער נלויבמן, חןם מאב• איך -

נײ־נעװעחלטען דעם נעגעבען האט סאנװענשאן די װאם ארביייט, אינטערנעשאנאל דער «ץ ®רעדדעגט אינדוס־ ויין •רבײטעד די  tvrlb עחם»  tww tv 
: * חוד פאר סאםױ *ום אנהעלאסען אזן רנאניזירם  

אונגמר־י *הן אוםאמטניזירכ״ג אלזנ  . pc :יזיךוננ 
«בריק*»רבײ אחגר *גממטעלטע זיינען ײאס זױ ■

מן איחר;אונט*ר װעט אי ט  באנעריםיהחנן מ
 צאחלזמ נרעסערע אלץ אין נס*»>׳םמ9פריד

• זינ. ענדנילטימן•

י סארקוםען װעם די,ערעפענונג שיקאנא. אין ווערען אפנעהאלםען װעם •
״י # י ־ײו • ♦ i -*! • • ־ י־׳ •־ מר סמו28 ממנאנ, אוידמױזפ, כולעומרד אץאשמנד

 דעם שבת, יארק נױ פארלאזען װעיען זנעקם אץ זעאטעגדעל די םים ®ריינם םימױעלע *וױי
עז ם ר. *  חאבעז םיז• *ײם). יארק (נױ #*כםיםמנ 6:20 אום םםיישאן םזןגמראל נרענד פץ מ

געסם• און דעלענאמען ךי פ«ר חדלרארד־קאמאני דער פון ■רייהןן רעדמידםע באקוםעז
 און דעלענאםען די פאר ־קארם .^אוםע״ ספעזױעלע זײן אויך װעלען םליפינג־קאדס די אחו׳ן

p $18.20פרײ דעם דעס,פאר םים יכאנתען זיך װילען װאם נעםם c צוריק. און חץ 1
 דודר םריינם) די «ן זועלכע אירנענד (טאר װערען געמאכם זאפארם דאדטען באיאזעלונגען

• אפים. איגםערנןףטמנאל אין אמחעי, *רעד םעקרעטאר עקזעקוטױו
raerntm, ,דער פון חעדקאדערם זײ ןװ ווערען *וגע*מןפ זאלען טעלענראםען באגריםתגען 

מן קאנװענעאן דעד פון זימבנעז די װאו קאנװענאאמ. תו .־ :שטאמפינדען אױך ו
M ED fN A H  M ICHIGAN 'AVENUE C LU B, CHICAG O, ILLIN O IS

קאנװעגשאז שירןאגא׳ד דער פאר קאמיטע דירןרעדענשעל
 עקז׳מוטיװ ת*עגעראל *an pc םיטינג לע*טער חנר

pc 7 סאבױגמ הרעדענמזדו - א באמסיםם האם באארד
-
I _____ _ - _ . m

 איזי־ יאוםיםע: ךי *חאםען מט׳נצעז יערזאנען טאלמנדע
 זוסערםאן, ראובז 4(גמתרםאן); trip נױ נאנלער. דאר

m נױ ,49 לאיאיל דעםמי, • .יארק נױ J. לאקאל r ; *לר|י• 
ו ^89 לאי»ל ראםטידי,  לאקאל םארגולי^ נײםען ; יארין נ'

מ £2 ח, םאיר ; trup נ םי מ רנ  ;מיסאנא ,18 צאיאל מ
• מימדעלפיא. לאהאל ׳דאםסהי, סאויס

םיםע שעלעגדתיע רי ̂ם ̂ק  איחרע אנגעפ»נגעז ה
 «^o«iP אין יס»י «עז17 דעם Ji»rnr3fn זי*ונגעזנ

 ̂®18 ײזגסם 8 בילדיגג, וויגאעײ^נאל ■ון׳חך זיום
ױ םמרים, אינדערפרי^ אוחו־ 10 »זם י*רק, נ

• rt־*1־• ׳*•<1 ״ { • ' r - • < • ׳ -
מו יי״ ^ פ פ  גען1או«םוע«ו ײעלכע אירגענד יו

 .דאם דאר*ען דעלעגאסען, ערויועמלאע געגעז
̂• קןןםיטע, דער <ןc םאחןרמאן גום ארײנאיקען  איז

־׳ אינםערנןףיפגאל. דער ®וז $*'ס אין ״ג»גלןניי דאר
ג«רםענ» לייסים אמפמןרגעשאגאי

4װאירקמרם.ימיא .

מאך. « שעה ao ווי םעהר ארבײטען טוזען װעם ער


