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1934 יאהר אין י הויז ’ יוניםי די
.vw nnv v» n«*r\nn דאל#ערן, זץש. פון

םי די  די אין היים tpdw נרוממ אומעו־ הויז, ױני
pippuo ^תאם מד up* זעכ־ איהר פאחמריגם װ*ס 
i מחננמן n  .tatpo אנ־ זיך האט םעזאן האי־י^רינעד 
tp u m n פאר׳ארע־ כעסם די אוגםער דעי 1רעקאריימא 

ru m ח אבזואוזצ און באדינגוגגען o פאר « n םווי po 
im p  tatpo דארט m p n a p irta « ,וואס סייש־ opn 

 פון איינער מיוען ojr איו געבײד^ חויסט די אארבדעגט
ip די iptpo pt»3” n}pe ip, סיו וואס m an גים מען 

■ ■ jaanps איז
m צעם ץרשאצנ אוגמנד שון בארייט מיכםינסםער 

r וואם ,can אין  B it־po r| םי רי איז םאצ  מד חױז ױני
pm איג־ אונזעד סון םיםנציז־או די סאו־ תײם זונמר א 

a ia rp n p o.} ת w חײגםימן חגם מ po ױי־ גים זיינען  ו
ױ נימד a 90 ו ipxp ioױגיםי די סזן ו ipu pi oopi םיט־ 

מ־ צי  IPiatpo פריומרע די אין צאקאצם. אונזעחנ סון נ
סן די איו  םון נים pmpi באוינאר סון סאיארינתט וווי

ia*it* p ip tita .םיםגצידער d״op jpi*n dipoo געווען 
in ױניאנם אנרערע פון םיסנצידער a אינגאנצען נאו 

•ia o p a jn o r דןר uupopip םע־ זוםער וויינטינען סון 
oan tat פאתואלטוננ די o}perpua ױ כאקאנטן די  י

>HT םוסדין״ woopnv* ר, סיייי  ■אשוצאריזירען «ו ברי ייי
םי די p* מזיז. װני ip tita  |pr*u סאר־ אין םיםגלדןר 

w m r זי צאקאצם. ױניאן opn ערםיצם אויפנאבע איהר 
m ציידע־ סוסאצס ט־זים סים a n ענוג נעהאם ניט םיר> 

 נרויםער אוגזעד סון פארצאע tan באטרידיגעז w •צאץ
ip זייכזנן סיר און «דםנצידסח»וסם ttp i ip iita ttxp i םילע 

oaaopi m an  paJptt ,tpiprntoa םאר־ *ו אפליקאציעם 
tar**pan tan 'p u n a אין anםי ־ זוויז. ױני

lt ip i opn op װעהרענד אז דעדסאנען « זיין o n 
n םיר האבען ױני r װאך onop i אפזאגען *iw  at 

om רט taptoa. א up־ po*ru ױניטי רי סון <אהצ 
מד ip דארם דיגןן גאזו o n *  oat ipttp i ,און םאל p i־ 

im p ניט י1« זײמגן ^ ^ו opan נאג« אין נאר ביזז i. 
״ די סון טײססעגם ;u p r־p ta n r חי, נױ אין צאתאצס עוי  דז

o שיז אין קסנפקטיקוט n דיםםריקם. •ונראוו־םאון גאנמן
art1994 ־ jaipo איז *ara* נים m an בצויז to 
 tut אויך סאוימס־. «אהל גרויסקג ־an *זליג ארססלג

t r ra p n o דאס איז אונםערזואלטונגם־טטאנדסוגקט p i- 
i n  it באסטפו tatpo םיד וינט Payn( |'1019 א v i r 

op-unan אונז«ד m en .טיר הײם tan  t r a p צאץ» 
a tp tanw w סים rw opa ^אײנארד־ און אײס־יבםומ 

iptau ױ t אין ו n n r  ro rnno  n כדי tm poripan ’u w 
ru tu m .*ײט גאנולן די םיטגצידע« m an ד זיי גױר  ג

tpapt די poopa די אין בצויז און באסװעסציכקײטען 
ptwpfc דױי tpaan m a n דודך םיר a n ,צואט שייע־ 

oani סאוסוי«ױט o n ,גיט «צאץ oipppt !?אונ* באדינ 
n ta  oopi ru n ױ tp. םיר ו rio n ao  op m an

*ra t װאו m an איב?ררא- נייע דורכג?םיר^ט םיר 
URnm aio ru p r סולטידסלפ און tPDPDnnepK. דיי־ די 

tan n דים *יסנ r  aanגאטראג^ ־ iru ru a  ia גאייא־ 
ipHu מ?ר.נאראק r n  Iran־tpaan *up ג?חאם סיר 

ת גווונ צו ) untiaP־tPO, צ?תט׳*ור^ סיינס a אױס־ גרויססן 
p פון ױאחצ n o u sa n און אויססיהרוגנ?ן »pr$apna 

u tn an בפפאר oan ta rn  in ו י  *un איז ,tPUMBPua י
m tu t באנייט פלאץ tn a ia n. די tpnu DpmPDup  «ד אייננפאסדסנט אןז רוםם םך a איז ,1

 די און חם יגיגגױ ױ זואסער• קאקם און חימ
p n p j ■חמארירם פרײ m aran 1אוןP17PO n 

דיגןן ■י ^ ^ eujrTftFj dktrw כאזוגדזנרס ■ dim k מד

1 .m anרײ oupo r u תסורטם p rn| ונ?גויט* v /n ti 
t n ו* tpaan oan pppt ptm pnno n טוין •onpp

r צוג?נריים tpaan טיר טירם. u הpנד־בaצ a  xonaP 
»t pon iוaהצ r u ,די כדי טיםצאך tr̂ tpt oopj ניט 

ipon ti און װארטסן ips  oan o o 'rp i אינגאנצ?! זיך 
i *־יי. n פאר סאצארחס a n p rp iאיז ־ o ipop inno ־»» 

P lan,! ־ און»ra איז פארבעסערוננ?ן אצע ip i פרייז 
a i tnpvoa no^ פאר p ip u ik נ?בציב?ן טיטגצירער 

i . ip tfp n n
 tpaan tatpo <אנ«ן אין נאוומס־ צפהצ pnoru די

i םיר n  npa oanpt אים»צי?גיע?ר pn ,ia n| 89 צאפאצ 
i איסאציפגיט? n  ippiam u oan ,tau t' ip s a s o n l ר  י

םי a תויז ני ia u  o ru  a ר און  צאנווארדיא םרם. און פע̂י
p ױניסי אין oopi די |pnpt זײנ?ן in, און o u n 'iP io 

 1?זיינ |poin'tpio*B>m צnav po<nj a םיס דוניגסקי
ipppj י ^9 צ«סאצ no oopi 'ציפצס09 י

P r m( סון םיטטורס די ta»PO אויוי o n םוזיסא־
>}p r| און o u p i m n iD } ip זיינ?ן {an i n  ip iip t 

n p  ta o ia rn,* יפחיפי סםרפברידזט, רארמא, ים,1םאטי 
ouodpp ,apai’ n ,יםריא? DיצאדpצDצװאר־ םטו־ינג יא 

a ia  ,opo ,האםסר̂י אריס1 ספעטת, זיגםוט־ םייטשיס 
avao ,ip י?ן1סיבי ױ נראנא, פאן וױידםאן, םטארצם ti't 

ip דארא זייד?צ, n a n m, צאזאר גארסי, טאנםע צאצא
anao'taJ a>a ,ip 'io םאצי און lap'o•

o 21 פין aw צוס n  ,tatpoאיז אוינוסט, םען nppt 
i n  ta ,maop> a o n an v i oan pa ir< o  i n  ipd 

i n  *wo ip ipn  ipoa>rp> tptio }pt ia>vo .צייט n 
 opnpaa. גיט inpt ipiip< איז זיך, onponao װירקונ^
o aon a צו ipojpo  760 jp inao, איז m ^ apt נצויז 

IPO |pn ,,p ,360 פאר פצאץ i ip rp ?  ipov3 o p i pa 
oan נע־יכם ויך a ana ן»צם. ױגיאן ריזיגעז

ip נים an וױצען 1םי u 't 1פא סבחים סיין p ipu ia 
»pa oop אינפז־סױיביס i r n צזצעבונדענסײם p o 'iu  pa 

n ip »ו שאראי;ם?ר?םיר«מ on  i n״o סון ip u ia איג־ 
L apoD i n  ta ip ia o ip i ipoa iP tw  v o  .}a iarpnpo 

pa די ipopn oopi אצץ ipo'msoa laopt ױניטי די p in 
upor}w פון  a'־ip i .ױ שארניכםונצ p jn ii3 p n s״o 
otx כײ איו פצאץ oopi p}a געײעז nta ,ס־ױס epos ta 

o}pnpi ou oan ip i"p שארצא̂ז o n פצאץ ,i  ra w 
t opn ipo^ps^pnpaoota״o n  ia> ip ia o ro ia  |pi 

.ir w
jpn סיר r a  ^ n u r p in p i ,i  iP 3 « ir ר די  י

i הויז ניטי n  po po’opp אינםערנעמן«נ?צ m  urb ita 
o in 'tp io  po iit v pb תגינסתי o iw opras p tr סיס 

pa ontpipp o n  p ir  m an  ipoppowia pa  ipap}o 
*ps'}opnpM3 pa npinpip r n  a tru ts e 'ta  o ia n in 

n 3 חזיססpi״r u  pa n הייזער ipm an o u. 1סי 
trupow  ipopn םסריננ ipnpt nt 1אוי r a  po o ip  o n 

po ipop inao r u  a הױז ױטםי m a n  }pt oan 
oopi o. סצאץ ip t'io  *wo

IP ױניטי די iae ras im p  ipoxp} pa powao p w* 
pR o ip ro  ,ip } ia i ip r p a  po עציאס T»PO  ^ ip3t« i 

pa  ,ipo יױיס n tp o in n p io. ,װאנדער m. בו־ססצאו, 
.p o i'i pa ,p io o iu  ,tao ipou  .o ,ipew Vipo opo 
3 opn *popart o m n p ioאצ»ננם « poupp i n 

Ip m p ip o  i n  Ipiipi t*a pipo}an . r n  . r r o p w p 
jm w  onpo tut אצס mpodw r^ איז >w in  i n  |pttp־ 

ip o סון upaatpo pa  *uontoTW i n־ jepoum w
JT*
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GERECHTIGKEIT (Justice)

Price 10 CentsV o l. X V I. No. 10. v Jersey C ity, N. J ., Novem ber, 1934

 אמעריר&ו דער פון עקזעקוטױוע דער אין דובינסקי פרעז.
לײבאר אװ פעדערײשאן . ׳|•

 אינ״ רער םאר אנערקענונג גרויסע א געװיס איז עם
 םארטרא־ זײן צו דובינססי ברודער םאר און םערנעעאנע^

 םעדעריײ אםעריקעז דער םון עחזעקוטױוע דער אין טען
 איז עם אז זאגעז, דאך װי^עז םיר אבער ^ײבאד, אװ עאן

 םעחד דער םון עסזעקוטיװע דער םאר געװינס גרויסער א
 ענער־ פעהעען, »;א רײהעז איהרע איז האבעז צו וײח»אן
דובינסקי. ברודער װי םיםגאיד, טעטיגען און גימעז

 םיטג^יד איגגםטער דער איז דובינסקי דוד •רעזידענט
 עקזעקױ איצטיגער דער םון

 םע־ אםעריקען חןר םון םױוע
 און יצײבאר אװ דעריחמאן

 טעות קײן םאכען םיר אויב
 אינםערנעשאגעיצ די איז גיט
 ױניאן גרויםע אינגסטע די

 אםײ םעדעריימאן. ד*ר איז
 אינטער־ די פארגעמט ציע<

 פילאץ דריטען דעם 5נ;ך»אנעי
 אבער פעחןריי*אז, דער אין
 און געגוי זאל םען װען

 די *יבערצעהילען פינסמ^יך ־
 איז םיטג^ידער גו^*טייענדע

 סען םאמענט איצטיגען דעם
 אינטער־ די אז זײן, כמגציך

 פארנוםעז װאלט נ^אנעל
 אבער אץ.5«י צוױיטעז ךעם
 אויך ׳ װיכטי^ גיט איז דאם
 הויך איז &<אץ דריטער דער

 ױניאן ױנגע אזא פאר גענוג
ױ איגטערגעעאנעיל. די ו

 איז אינטערגע׳פאנעל די
 ערםאמ־ און גרוים געװארען

 איר אין האט םען װיי^ רייך,
 ענערגײ םך א ארייגגע^ײגט

w בא־ זי וױי* און ארבײם 
 סעגד גוטען, א םון עטעהם
 םאטעריאא. םענ^עז פענדען

 דובינססי פרעזידענט און
 זײן םארדאגסעז צו . חאט

 ערםאלג זײן און גרויםסיים
 םעהיג• אײנגעבאיענע דעע

 ענערגחפער, m און פייםעז
 וואם ארבײט, אוגערםידליכער
אינ־ דער |אין נעמאן

פ פו ד װי פ. ™ רײיךיגג איו

 םאר־ #אריםע םון אדגאניזאציע אז םיז װאס שטאיצץ, זײן
ם^אזע מטויםענע,  אויםגעזואקסען זי איז איםיגראנםעז ה̂י

 ױניאנם םוםםערהאפסםע און גרעסטע די םון אײנע זײז צו
 ברודעד און ^ייבאר אװ םעדערייעאז אםעריסעז דער אין

 חילם^א״ אריסען, אן םון װאם זײן, ממאצץ םעג דוביגססי
 «חד חנר זײז צו אױסגעװואקסען ער איז איםיגראנט זעז

 חנר פון סיםנליד א אוז אינםערנעעאנע? דער פון זידענט
צייב*ר. אװ פעדעריחפאן אםעריקען דער םון עסזעקוטיװע

 דעד פון עקזעקוטױוע די
 אוו םעדערייעאן אםעדיקען

 גענויםיגמ זיך האם ילייבאר
פרח■ #נײ אין בלויז ניט

̂וט,  באזונדערם גאנץ נאר ב
 פראגחנםיװ ענערגימ, אין

̂וט  א אין זי האט דאם און ב
 אין געמראגען םאס גדויסער
דובינםקי. ברודער

דעריבער, זאגען מיד אין
 נדוײ א ב^ויז נים איז עם אז

ת־ אוגזער פאר כבוד םער י
 צו דוביגםקי פרעזידענם געז
̂יד א זײן מ םיז םיםנ p י f•

גרו״הךי* חנר פון זעקוםױוע
או. פעדעריחפאז אסעריקען

 א אויך איז עס נאר <ייבאר,
 חנר פאר געװיגם גרויםער

 פעדזד דער פון מקזעקומיװע
 איחמנ אין קרעען צו ריישאן
ענעד־ טעהיגען, אזא רייהצז
 און איבערנענעבעגעם גימעז,

םיטארבייטער. םעמיגעז
 ארעזײ גראטולירעז םיר

דזנר םים דובינםקי דענם
 אד װאס אנערקענוגג גדויםער

אר־ דער פון געסראגעז האם
אר־ אםעריסאנער גאניזירכתר

 םיר און באותגוננ בייםער
 אכמד דער אויך גראטוצירען

ליי־ אװ פעחנריימאז ריקזנז
 «וממתד האט זי װאם #באד
 פעחימנז װיכגדגען, אזא מז

-iwrtwr איהר אין םיטגציד תכעסקי
םיוחג טױא\. גארצזפופ

■«
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n j n לנ א • ״ !? 
*\so t םויזענד

 «ו- כתיס םים באנריםעז םיר
 און װאריםען tun פריתטןיים

 םיםנצידער די סון ענםםער מנעצזןן
i סון n אינםע־נע׳**גאצ v iv 

in  tun• ױניאן פון «jp o v r t 
n t »  v םויזענם i t f i p פאנר tp ip i io v p  i ' iv b 

o tn rv s נאזיזם• אח
op im װי וױיםען נױו־ r איז v w o ipiipi םך 

p געבען *ו סיםנציחנר אזגזערזנ סזן ir n ביימםיתרוגגעז 
ir איזוםימר m אין u m r ןױינג ipav דערםאר סאהע 

gntwr וזױך *זוי םיר o n װאס *סקצ»נ וואריםען ip i

o איז זיי םאר נייסםעדנג r נים ipiiw פרעחציכ# קײן
«ו האבעז צױח. םרויערינע v נאר חתונוז, ד  מד ויי,
•vvn בעםטע זייערע סון איינע קבורה ־un is פיהרם
o זײ האנען •1:וגנע m  tun m נאטו־אכם 1םרײ iv o 
o n נינסםינםםען o iv, װאו is ױניאך זייערע טאן 

a iv  p rnpap ia״o• װירסציד אד1 עם איז און jppiu 
D im  i n ,סייס נעװיםער * 1םא האבען ויי װאו םרײז־ 

ipavorp און ipaviap: ?חיאצנרייו נאנץ i סך א און 
o ip o r i* אנ־ אין האפנוננען סיצ אזןי נאך איצט״ און

 tpo tv זאנען, און פוםען אצייז tPQ ר»רי עטרעננוננעו,
 ניט פאל vtv אין m םען קען וױ פארלאחגן. האם

npov i נעבראכען פײן האבען n  ipii ipav ? n v n- 
n זאנם, סאניי v i |po tv• פאר* מצעכםער א זײן גיס

>t p t טיינם ip ,נים tv םעז n v i• סחדזציך םיחצען ויך 
 נים איו dp tv ,tp:vt בלויו וויצ ער בג1פארצי ipo װעז

•HV1. םעז און נעפיחצעז בייוע אתיםצואװײזען טיסינ
ו י D’jid אבעו־ ovn אם1 באהערעען. ipjpp ז vp  i n־

ivoptppo םיעער  *an ,jv ju o pi פזן tun ימיאךנחד 
ip ■018 פון djpootvbpi כעריעען v 'o o 'tio vP  m”,

o 8י אנפאננס האס ip נאוױיזען. נעקענט נים vano 
ip עסיצ, םרויערינעז צום םינע פרעהציכע v סאכען  ipav 

 א»«ד תאט ip זוען םאדראםען, אצײ] ^va זין־ האם
 און אינמעתע׳פאנאצ ױ צען1זי און עעצםעז פאגנען

poovva p irvv, וועצ־ אין אינסעדנ^אגאצ זעצבינע די 
dp ovn ip  ipa די געהייםעז ipavoopn p v ’oo’ jiovp 

p ip ii( .םיטגציח»־
u, פאטוניסט^ע די p  pan פאיצזס־״ p i»  |pavn 

t’^v ,־פיהצט^! opap tv אין ניט 1אי u im v  i n 
ip סיט iii'P  ip ” t. ױי dp iv  ,oavtptf.Dn’v tPDvn אח 
tp נ?צענ?;רויים י1 :יט און d״s די נים rn  w  ,itv. 

ipd ipii ,ואנט n v i ipo  tv• ויר IPO tv ,tpa 'r’KivD 
n v i• איו ארײ;ג?הז* i n און אינםערנמאנאצ jpo פו־ױ 
ova םארצאננע, נאך ipo tv ױ צ?ן1נ8פארה זאצ  ו
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pn * ft און ױניאן איק v סאראײנינספ oavo ױ פון poevva p u rv די םיט tpopa pooaip. םים pa»ptv 
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n בײ נ<ימנן x tr r i pa«*p |pa«t «t אין חדפםצאך oo»a»vp«״ipayavon p און in n ’o ivo. םױ t״IPj

d p p m v  opho pa^et, װאו n  tpmaonpp op -גדזע ovop ipoa 'v ivo  ip 3?םצי די אין? o n i o in a in* 
oo” a iv  p t^ p a rt־Paauanva-| ײו 1אי * tPWn ov« ,ipavo n  ov זיך pa איצם ,in n 'D iw  otvJpa 

t jpoJvnpa ipavn ov« |pa»n Dipt ,ipdvJp פון חךפםצאך t  mm dpiio n״ip iiI ’ divd n p אין i r n 
3 |pa»>apmantײ o«a iv ip m p a p ia tv ’av pops? n  ipavn ,ipw atevp  n װעצכ? און Pit o s ’v |p5ni* 

in אײם u ^ tp in  ipaavtpaav און tponfeav די. פון ipr>ao>o in פון .Jvavrpaipoa'v i n 
tPavn ipoo'aiovp n די  tv .rv  tn w  potnpoaw די Paipoa»v״vav> םאראינםערעסירט, 1אי p*v tv 
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m •װאידקצר״ ,רעיצי .פאםוניםמי׳ןהט ovpava opvp ovn ויין און p itpv .די םיםנצירער *vrpaipoa'v 
p n  n«־ o n  o Jnp ran  mpo v אם̂ו ovn >va aaiau i n  tv •1אײ בצוי a iv  n  w aannvo״ipo, װאס 

ipavoopn n  no, װאו jpJpor tpupwa |pov$ma p v  op דר ipoaiv פאחן, 1איח — pn ip>v» ,n tv 
tPapaissnv די papawipa*v jr n o  ooapn v tpnpa tnt ,itpap pmao’aiovP ױaיvז־oיao1צי n איז *n  ipaJv 

ipoipoo»m a. דאם rava p v .מאמ־ציר n חףיסצאך piswnaoavp און n פיז ר׳יסציפצין npav m. םים־ די 
ipavoopn, ײאס a ipa^apa iva  |ppn« נציחװ־ פאסר די pan” «nvD jpavn ipapp ir a p  i n  no אצי־■ 

18 ,tpoe*a3צי ipav ,tpaaia«npan« i r o  ipavn Dtpi ,opptvr dpiio n 'X > t n אין t”״־ •tovp iPtrovavPP 
י סיס אפםאך *! in סצע ipoaiv pn •n jpapo »צע ovnpa tsavn ,jpoo'aiovP י a tw ro iv אןן םסראיעיוט 

ooapn pn is  tpavnw *̂פאגייםםסד tpo'nav •n iv o  Dipt רי n  ,D” psava ,סםארפייס vnnaopi* o n 
oyn אױסגסאימס ant m  w  tpaatfva ts aaiaovn n■ סון יסוױסצין1 די און urnױניאו• ־

0 •inון vnײגיאו ־ ipaiopa ovn סײ in ’ Jaona n.־ 
op oapnva m  taut o rm  op איז ip s ivn  *urn is 

o t'rvo  ipapa nevp *on און otntva ױ און  t" ט־ייט ו
p v  p n ויך איהם is .פון צ*חס*3ױס3 די באטייצימן 

m מ עז?רו iv גאצ8אי o  01■ tun pv (pan tpapp 
•VP'IPDV PV 1PO” 31V P1PUV P7V IVO 1PUOID W

n»w יױסיצ n  t'v  oavpva p v  taw אינםצרנעמאנאצ 
p o n p  n ארפייםער ovn ,vp 'ipov pv P 'svt'avaiv 

ip s iip  vtv pv ovn> ציים Povrpa( ױ papnptpaav 
u p p io  GO no poto חוצאו־ ipapa •iokp o n  iv o 

w a rיזם «' a trrva n
 םיס סםאצץ pn וןידקציד apo >vavrpaipopv די

pv o o v n n âona *vrv 3צ8ערס איחן■ נדם iv| םיר 
p װיצצז p o ra n  oapmpio tie ra ivti i n  tv  ,ipopn 
opn ־* op’npao’ iv  opn אויף no aanana o n היסא־ 

76 no poio  n  |pa” ia in  Dim u vo  m  tv  ,o c n i 
u p p io .חוצאר opn וויחןציפס18ס •IPiPii

ן ע ב ^ םו א מ
אױנוגעגעבען

טץ ברךיט ipppa p די מי m  povt'avaiv 
v U«m v>h m»« ײיז צענעז ומ־נײטער ooapn v־ 

*' o«s psnonp׳ J  7  W  J 1אי nrvpoav tpeivi 
rapotptpp ir n  ivo •iovp inpn r oinaitva rava v. 

rmov tv inp noa •ntn iv’ap ipppa prn די 'v 
noa evn n ^pova iv’ap-naav ona •iovp v nrsro*

n \\$און אינדד€אנתמאנס ̂אקאוסס, םםרייקם, םים ס 
n ̂כע ויך נעגזנן חאם  מוגאים, מםארקע נרויסע, אזע

um זיעען וואס rכחות אײגענע איהרע םים בײצוקוםען ־ 
 ארביי־ גאנצער דער םון היאף די האבען םוז זי •?יין.

םער־באוועגונג
 געבען קענען ארבײטער די װאם היצוי, בעםסע די

 םיט׳ז ברויט קויםען ות^ען זײ ווען איז, בעקער, די
̂ייבעצ  רעםםאראגעז די אין םאדערען וועצעז און מגיאך

 םעז אז עסען, קוםעז זױ װאו קאםעטעריעס, די אין און
3־לײבע1ױגיא םים׳ז ברוים געבען זײ ך*ל

 ארגא• איז װאם האםיםעם, ױגיאן םרייד דעם אין
 בעקער־ארבײםער, אידימע די העאםען צו נעװארען גיזירם

 םון ױניאגם די פון פארםרעםער םעהרערע ויך געפינען
 אויך װי איגםערגעמאנאיצ די אינטערנעעאנאל. אזנתר

̂פאינט די ארדס דז  און ױניאז קאאױןםאכער דער םיז ̂נ
 פיגאנציע^ דערצו האבען ױגיאן דרזןסםאכער דער פון

 דערםאנטען דעם םון ארבײם דער םאר בײגעמטייערם
 סא־ םון ארבײם דעד םון ג5ערפא דער אבער קאסיםע̂ג

 די װאם רעם, דורך כיצויז װזװ־ען דערגרייכם קען םיםעס
ױניאן־^ײבעא. םים׳ן ברוים פאחגרען ווע^ען ארבײמזגר

 ענטשײ־ וױכטימן 8
 נע- געריכט ®ון חע
 האמוניסטישע נען

װניאן־ברעכערײ.

 גױ םיז אגםמי^גג די
ווע״ תאורם םוארים יארסער

 פון אויסמליםונג דער גען
 499 א*9*א סאםוגיםםימעז

 אװ בראדערהוד ־־un פון
באעטע־ די און אעיגםערם

 די־ אפעאײם דער דורך עגט׳פײדוגג דער אט פון םיגוגג
 וױכםיגע א זעהר איז אפי<ם, אװ קאורם דזןם פון וױזמאן

 קאםוניס־ דעד געגען קאםף זײער איז ױגיאנס אצע פאר
ױניאדגרעכעריי. םימער

ױ יעיגכתרם דער פון 490 5אקא5 םון אראצעס דעד ,  י
 םםרייק דדצצנערא^ ^צטען דעם פון נאך זיך ציהם ניאן
פעינםערס. די פון

סען האם •עינםערס אװ בראדערהוד די ^א  ב
 רערפאר, 499 אאק̂א םוז םמארםער דעם אוועסצוגעםען

 באמלוםען די אויסצוםאיצגען אאנעזאנט זיך האט ער וואס
o יועגען קאונסי< דיםטריקט דעם פון r i די םון םטרייה 

 גציוארעז פארכאפם איז ווע^כער ,499 לאהאי •עיגםערס.
 אין וױים אזוי אםילו גצגאגגען איז תאםוניסםען, די פון
ער ױניאן דיז  געםירם האס ער אז םצכױגקייכ^ ברזןכצר̂י
צען אגיסאציע אפעגע אז  אעינטער^ םםוײימנדע וײ צװ̂י
ײ או  דיסס־ םון םםוײי^סאםיטע נים פאלגען נים זאלען ז

קאוגם< ריקם
געוועג־ זיך האם 499 צאק̂א אויסנעעלאסענער דער

 געגען איגתמאנ^אן אן פאר תאורס סופדים צום דעט
 ריכ־ וואס אנסיד^גנ די איז אט און בראדערהוד דאר
ארױסגעגעבעז. האט קאורס םופרים פון ראזענםאן סעך

 א םון ציים א איז אז אנבאםראככ^ אין .נינתגדיג
j ווערם םמײי^ n r אוים־ אן אין אוחנקגמטעלם ײניאן 

א̂ג  איינ־ און מנעלע טיםיג איז עס וועלמנר אין גאסס̂־
 געםיגעז םיםנלידערמאםם, איהר פון האנדלונג הײםלימנ

 נע־ געגעבען איז ,499 לאסאל תלעגער, דעםם אז יםיר
 םליכ־ די גאכצוסוםען םעגליכסיים געזעצליכע תדע װאחח

 אײדער םוםער־ארגאניזאציע, דער צו חאם ער וואס םען
 גזד צוריקנערוםעז לאסאל דעם פון איז םמארםער דער

 די נעווארען גצגצבען אויך איז שלעגער דעם װאחנן.
 און םאסטיק זײן ענדערען צו ציים, געגוג און נמנגליכקײט
 םאר־ און תאנססיסוציע די אויםםאצגען און נאנעסוג^

 לאסאל םוך האנדלוננ n בראחנרהוד. דער ®יז
4 9  אײגענע זײנע םון פאדצעצונג א נאר נים געוועז אי 9

y* האם עם באר •ליננמנן, y דעם נעפאהר אין נמםעלם 
 דער פון ותרס וואס סםרייק, גאנצען דעם מון דארפאצנ

 טוײ פון אינםערעםען די געמעדינט און געפיחוי^ ױגיאן
ארבײםער. םםרייתענות מגחנד

צו  ױניאן־צײם איז פיהרער ארבײםעד פון םאדעחנן .
 זאלעז זײ אז קאם^ אפצנצם און םםרייק

«1*i  *un nיסיימ\ i\m כ־ צי ם ס מ !

ױ געזעץ־עסםפערכמנן, פון סײם  pm נעזאנט יוערט עם ו
 אמד זיך דארוי ױגיאן א״ אז באהויפםונ^ סלצגער׳ם דעם
 םים מםעצם געזעץ״, םון םארמריםםען אלע לוים רען
 ויך און וױ^עז, גוםען םון אויםדרוק הײן םאר נים זיך

 א םיז ציים אין ױניאךםיהדער םוז וועג אץ מםעלצן
 פזן פארמלעמגחמן און דריידלאך טעכנימע םים םםרייס,

 וחנרמ מנגוכתז נים גצוױם קען סאורמ־פראצעדורעם
 איבערדיױ»ם וױלען. גוכתן פון אויםדדוק אן פאר ערנסם

 קלעמנר דער אז איין ניט זעהם גצריכם דאם זוען נאר
U יואם כתגליכקייםעז אלע אויםנענוצם האבען זאל rn 
 נופא, ױניאז דער פון גרענימז די אין םאדאן איהם םאר

 חנר מנריכבג אפעגעם צום אפעלירם האם ער אײדער
 צייטוױילינעז א פאר לאקאל געגעבענעם דעם םון פארלאנג

 בדאדצדחוד דער םון בעאםםע די געגען אינדזעאנקמאן
צוריקגצוויזעז״ דערפאר וחנרם

 אמצידם ענפמױ^גג דער געגען האם 499 לאקאל
 צנגד די נעסוםעז איז איצט און אפילם אװ קאורט צום
"*m i ס ריכםער באמםעםיגם װאם  אורםי< ראזענםא̂נ

T כױם וועם אנכמױידץנג דאזינע די n t באנריםם 
 יחנם עם באוחנגונ^ ײניאן םמניד ד*ר פון ווערען

 n םים קאמי דעם אין היצ«» גויויסע א זייז זיי
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Kצײט צו צײם פון  <

פוןצביון.
 וואוד לעצטע די דורך האט 9פםאריק pn פא*ק ד*ס

iy o " n y x jg דורכםיהרען דוזזתלט פחגזמגם pn נױ: 
#W  f r o  •3P. רוזזועלט׳! געגעבען האט פאל? דאם 
 הויז יעירעזענט^םען p* םאיאריםזנם פפרנרפםאדגמ *

 טאיארי- צוױי־דריטעל <וי כתהר געגעבען *יחם ח*ם *ון
oyo אין DRjyD. רוזזועלט קעז םאיאדיטעט אזא ,סיס 

p r w n n n פאר זועג דער זויל. ער וועלכע געזעצען, *לע 
p איהם m אהן פרײ פמ׳פנמנדע j j n y o r  D ir קען ער 

 ארבײסם- מטונדיגער דרייסיג א פאר געזעץ א דזרמיזזרעז
 גע־ ליבעדאלען פאל?*מנדיג * דורכפיחרען קען ער ;מאד
מ iru וי ro דורכ־ קען עד פארויכערוגג; פרביימסלאזאן 

 און ארבײטען עפעגמליכע פון פראגראם ברייגמנ * *הרען
 די פארקלענערען צו ז»כען *נדערע סך • םאן VfP י9

 דעם פארקלענערען םסילא און <אנד אין אדג^ססל^וע^ימ
- יצאנד. אין שריזיס

 פאלק אםזזייפאנער pn םאסעז כרײםע גדויסזנ רי *ץ
P a y! רוד פרעזיחגנם טאס םארמארעכונגען, וײ אפ*נלידם 
 זײ האבען פארטיי pn םון קאנדידאםען די PR וחנלט

p *  pra iM P צייט רער pn פאד־ זײ האם סזנן זואהלען. די 
 טאכען צו םארעפר^כען זיי חאם םען — סך * *פראמן

HJDJft האט אט געענטםערם: האבען ױ' איז קריויס *ום 
in וויחר y tJiR ,םעגליכקײמ די אײך גיבען סיר מםימעז 

ru״R ווױםצופיחרען r ,אײער םום איצם פאד^ארעכונגען 
צאעזאגט. אונז האם איהר װאס םום און פליכט

n n  o p m רוזװעלם װאס זעהן און זוארםמן םען
טאן. oyn ^וגגרעם pn *ח

D פגאואס r w r m n n t גע־ איז זואזזלעז די ווין 
n  um מ רזי  האם סעסלעיר אפסאן וואס *מימנצאל, נ

מן חו מלימארניזג *ח ניי
 פריי־ ךי אין פארכאפט האט זואם םינקלזניה אפטאז
ף ס רי  דעםא־ דער םון גאווערנאר פאר גאםינאציזג סי
מר סי jקאמםא אק •ארםז ו w l ארויםגעעטעילט האם 
 זיך חאט איהט געגען •ראנדאנ^ דןודיקאלע חענסט

 קא־ פון פרעסע קאאיטאליסט^צע גאנצע די ןאראייגיגם
 רעאקציאנערע און קאאיםאליםםיעע •לע אזן ליאארגע

 װאהל־קאםף פאראײניגםער דער קאאימארני^ פון נמוות
prava םארביטערט־ אזא םיט געווארען געפיהרט איז איתם 

 איז װאס פארלויםדוגגען, און חאם פתל פזױ םים
 אטעריקא. איז קאמי פפליםימען דעם אין זעלמען •פילו
ה א  גע־ םינקלעיר אפםאן האם דעם, אױ^ anagpv גים י

 םעז ויען אח מםיםען! םויזעגם תונדזנדט 8 פראגען
 בא- איהם האם םען וואם *םיכתן, וײ צוחנבענעז זא<

D h n rW וואס איז pro גע־ איהם םון סשוט גאנץ האם 
f^aiD איז גאנוועט,  dp,* םעהר כאקוםעז האט עד אז 
 גע־ דער אז און געמער רצאקציאנערעד pn װי #פױםיז

t איז וואט גאר ער. איז ומחלםער v עס זוער דעם *ו 
tm זאך. טארפאלענע * איצם עס איז עזחנחלםער3 דעוי 

t« m  n r אלמנד »  די אז פאליטיק, אםעריסאנער אק כ
 א עוין האם •pranar די צעחלעז tn« מיד *ױכםינםםע

מני פיך טנזאגט: אםאל יארפ גװ אין םנ
ױ גים איסאדט ײ ו ipd דארמנז װעצען ו 'd t, זאל מעז אבי 

p די צצהלזגז צו praia סיר נאי r o w. טען ױי אבער 
toft אפטאן קאציפארניע אין געצעחלט חאבען גיס דארנתז

 דער איז געגאגגען זיעען אלגעםיין אין זואהלען די
 פארטיי פראגרעםיװע נײע די ראדיקאליזם. פון ריכטוגג

 כםעס געזיגט האם װיסקאגסין אין לאפאיצעטס די פון
 דעם אויף סוסענדיג נים און ליניע. גאנצער דער איבער

״לעגד־ א םיט אויסנעצײכענט זיך האבעז װאד»לען די װאם
 די דאך האם פארםײ, דעםאקראטישער דער םיז םלייד׳׳ י

 באדײטעגדען א םארצײכענען צו פארטײ סאציאליםטיעע
האבען קאםוניםטעז די אםילו ^זטיםען. איז צואװאוהס
שטיטען. פוז צואװאוקם » געװאונען

**

 אװ םעדערײ^אז אםעריקען דער םון קאנװענ^אן די
 מריט גרויסעד א געווען איז םאךםראגציססא אץ לייבאר

ארבײט. ארגאניזירטער פון זועג דעם אויף םארווערטס
 איז קאנווענעאן דער םון באעלום װיכטיגסטער דער

 םאסעך די םון ארבײטער די ארגאניזירען װעגען געװען
 יוגיאנם, אינדוסםריעלע אין איגדוסםריעס פראדוקציע

ױגיאגס״. ,״יוערטיקאלע הײנם עם רופם םען װי אדער
ױ איגדוסטריעלע אויב םראגע די ניט דא איז עם  י

 דעד איז םאך־יתיאגם. ײי פראגרעסיװער זיינעז ניאנס
 פרא־ אזוי פונקט זײן םאך־ייניאנס הענעז װירסליכסײט

ױ אינדוסםדיעלע און ױניאגס אינדוסטריעלע \וי גרעסיװ  י
 םאך־ וױ קאגסערװאטיװ אזוי פונקט זײן קענעז ניאנס

 דער אין בײשפילען געגונ דערםאר האבען םיר ױניאנם.
 הויפנד איז פראגע די באװעגונג. ארבײטער אםעריסאגער

 בעםער איצט איז ױניאניזם םון םארם װעלכע זעכאיד
 םארם װעלכע אמעריסא, איז ארבײטער די פאר צוגעפאסם

 בע־ זײ קען און שטארקער זײ טאכט ארגאגיזאציע פון
עסזיסטענץ. בעסערעז א פאר האםף זיתד אין העלםען סער

די  בארעכטיגוגג זייער געהאט האבען םאדיוניאנס ׳י
 א ספעציאליזירטע, » געװען איז ארבײם יעדע כםעם ויעז

ױ םלאכ̂ד  האט ארבײטער יעדער זאגען. עם קען םען ו
 באוײיטענ״ א װײניגסטענס אדער זאך, גאנצע א געםאכם

 ארבײט די זיך האם םען ז»ך. גאנצער א םון טייל חנז
 םלאכה אײז P» איז צייט לענגערע א לערנעז געדארסם

 בא־ די אבער צוױיטער. דער םון אפגעטיילט געווען איז
 םארשװינ• אנגעםאננע[ האם םאך־ױניאנס פון רעכטמוגג

 םון סיםטעם די אנגעםאנגען נאד זיד האם עס ווי דעז
 אפגע־ אינגאגצען רעכם האט וועלכע טאסעךפראדוקציע,

אונטער םלאכה. םון םפעציאליטעט אםאליגע די שאםם
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H !םאםעדיראחקצי d bm t »גי p t אר־
*p פון םייל קליעמם גאנץ א נאר זאך, גאנצע 

 רעם אםילו גים אויך ער ^אפט אסםייםםען זוון.
 איהם צו צו <יעם מר נאר זאך, דער םון םייל גאס

w קלית א אםיזו ארנײגג םייל קלייגעם א ויז n r*
p » ון rn o אײן פון געםאכט איגגאנצען ניט זוערט 

p נאר יבײםער. c םון יעדער װאם אויבײטעו/ עטלאכע 
 םען ארנײכג סייל זײן אאריינגעלייגם איחם אין האט

 זיך דארף סען באלםאלאכ^ p'p זיח ניט דערצו !דאחי
 ארבײט, אז איז עס ארבײם. די ציים לאנגע א לערנען גים

 זוי אזוי אח גיך. אױף אוים זיך לעדנט אײנער זואס
 םען דאר^ לערנעז, בים ארבײם די לאנג זיך דארף |םען
 סיס- דעד אוגםער האלםען. ניט לאנג איהר םאר אויך דך

 אזוי איז אויבײם די <ואו םאסעךפראדוקצימ, pn !םעם
 ארבײכתר דער אז םעכאניזירט, און צוברעקעלט צוםיילס,

 םא־ איז עס װעלכער םון געהילוי א װי םעהר גיט איז
p r לײכם גאנץ ארבײםער די קענען אפאראט, אדער 

 קען מר צוױיסער. א צו אדבײט אײן pn אריבמדגעהן
in טאג אײן y o r םא א בײp r אp הובלען העלפען איהר 

in סארגען pא ברעםלאך, yo r אנחןר < אן בײ p rR o 
 זױקלען אדער בלעך אין לעכער םאכען העלפען איהר אח

 איז פאסען-פראחקציע pn סיסטעם דער אונטמר דדאגג
 רופט םען װאם צאל קלײנע א בלויז פאראן פאגריק א אק

 ווערען ארגאניזירט קענען װעלכזו ארבײטער, געלערנטע
 אבער, איבערעע די פאױיוניאנס, P« יסוד דעם ווויןי

.wr טאיאריטעט גרויםע גאנץ די הייסש pn ארביי־ די 
 אין יתרעז אײנגעטיילט ניט קענעז םאבדיס דעד אין םער

 אזוי פאך. םיםטעןrבא p'p נים ד״אבען זײ וױיל פאכעז,
o דער אין עס איז r^ איגדוסםריע p r אלױ דער איז 

p אויך עם איז אזוי ארן אינדוסטריע, םינום s רעד 
 אינדוסםריע ראבער דער pR אינדוסטרין^ אויסאםאביל

 ארבײטען װאס אינדוםםריע^ אנדערע אלע די pR און
םאסעךפראדזקציע. םון סיסםעם דער אונטער

װיכ־ רי פון אײנע געווארען איז צ^טאנד דער אט
דער־ אוגטער אינדוםטריען די <ואס אורזאכען, מיגםטע
געװא־ ארגאניזירט זיינען םאסען־יראדוקציע פון סיסםעם

אנדערע לײבאר. אװ פעדעריחאאן אצמריקעז דער pn רען
אודזאך, איעציגע די געװען איז דאם אז כאהויפטען,

רײהע א נאך פאראן זײנען עס נואיצש. איז דאס אנעד
אתאניזירען צו ג^םעדט האבען װאם אורזאכען אגדערע

אין דאח*!זאבען גמן איגדוםטריען. גרויסע דערםאנטע די
p באלעבאטים די pn כח דער אז זיגען, r אינדוםט־ די

yn| מװאלדיג א איז oy .TypnRcr פון כח דער איז
קאפיטאל. גדוים ארגאניזיר^ן

• •

n די עם האב^ נאר n  pn ny^rn אםy'רypן yn- 
אן מגר ביז לײבאר אװ ד*רײמאז ^ טו א ? pn סאך 

D< די אז ג^ואוסט, ניט פו־אגציםפא y '^ ona ’ R yo’ n, 
̂ nn־iyDRo פון סיסמם רער אוג^ר ארבײמן װאם

yayp y 'yp n| ארגאניזירט ניס ir iy i i אויױ nyn יסוד 
pn ,װי ױגיאגם, האריזאנטא^ אדער םאך־ױגיאנם ?yo 

 9דאי oy א\ן ג^ואוסט, האב^ זײ — איצט? ov זאגט
 lyainya זיך האב^ זײ tyenw אז ,iynyn D^iya אויך

pn p v r וזײפע גאנץ צײט לײנג^ג א pn nyaaynan אינ־ 
Dn'־»y^y| .ױניאניזם jy r'?  oy אםימ >yuyן ,y^ yts 

o אר<ו אז ג^ואלט, האב^ װאס y ^ o n a 'R אין yp'nyoR 
o אויף ארגאניזידט pn זאלען y i אינדוסש־ פון יסוד 
jtfyn ,מניאנס ov זײ איזyאז םיעמנ, ר ^  אינדוסםרי

 un• צו DDsnyaiy nyoyn בלויז גיט זyזײנ ױגיאנם
 זײ נאר אינדוסטרי^ רyד pn אנטװי?לוגג איצטיג^•

y^n| אויך pאםםסםעהיגyאון ר pyאנאDיy r.ר ov ,חייסט 
 ?אס־ די וױיל אויסצוחאלמגן, זײ ר91װײני קאסט oy אז

pro פון p'R נרויסy1ױניא ר m " t וױy r rדי װי ר 
yoonp? פון yםליכv:"5p y .בער ױניאגס* ov ?גאך אי 

מ; נ ױי n צװישען װאם ו in פיהממ»אפט pn אכמ־ מר 
 אויר ryamya^TT חאב^ לייבאר אװ פעמרי^אן

^ פאר אגיםירם ןyהאכ <ואס ר אינדוםםרי  י
i n n  ijtd m w אמעריסעז די אז פארגעסען, גיט VD- 

צובויפ־ אויסגאכמנן וױעיג סיט tnt ליעאר 1או

pn c^ytavya ױניאנם פאך pft וןאנוחנמי^נם די 9איי 
מ גאנץ וײ איז רוי פרן poKay^in די fin סאיאריסצס ג

p פאך־ױניאנ^ r מן ײ די לעג»םפן9ד וײ ו
n פיהרזגרס r n  po .םײםםפ רי ױגיאנם pn גצוימנן ןײ 

ם yooyn די אז היינם, אויך נאך  אדגאנמאצת פון ^י
 ארבײםפר, די םאר DlyDoa'pni ױגיאגיז^ פאך nm איז

 PTD װאגם זײ נוון 91אײני בײ פארםר^ן. זײ זואט
t אפמר fy ii jyayp, אז p r די r ir u s אינדוסםריפם 
 מר יתיאן (איגדרסםריזנצ!) ותרםיסא^ די ypRD װאלם

t̂ ותן vov2 אבyמ פון אינדזסםרתס די ר ל  {,fow די ^
o אויף ארגאניזירם pn דאדן* n האריזאגשאלפ פון יסוד 

____ ױגיאנס.
Dy בים רסרבײ אויך רארןו nt ,unyn ryoyjnRb 

p ױגיאדםימרער אכמגדיקאנע־י סאך א בײ r ל בכדלא  אי
 רזנד איז ױניאנם ynpn פון טיםגליד^ר די pn םך א בײ

r מכם,בימל א ױניאן א fyajm באגריף ir u R בײ <זי 
oonyry: y םין א ױגיאן א איז זײ בײ םיר. 'n in n ir־־ 

 איזיר צו באלאמ^ װאס םיםגליחגר, די פון אונ^רנפםוגג
Rn yc^yii pr־iyn די םים סייל^ זיך v iv o v i דזמאב̂נ 

n די פאר טרייד. אין פאראז ?yj''T <ואט n :R ארבייםנר 
pיםyגיט. זײ רט

ov איז lyavnyn אויך vvtso 9אוי n r t !פאטתנמא 
pn גארניט פראגציס?א סאן jyuya דורכצױ לייכם אזוי 

pn.Tn ר דיyזאלוציjyayu y ^ םר ם דו  oy ױניאגם. אינ
jyny איז i א p r  y o 'ra א ypnRor ^די אבפר אפאזיצי 
y " j ,2 די צײמ"p r  lyxjngDny v ת ראס T בלוס ני iR 
nm האב ?אנוחג^אןyבובר ן *p r  ,lim y די fyp'nyoR 

 א ותג, ביתם א אויף ארויױ איז צייבאר אװ סער^ײש*\
^ן פיל ט n איז ov •imaycinnenRn סך א און ברײ r i 

ayn םוזזנן <ואס ארבײםער, ארגאניזירמ ניט םיליאנ^ צו 
iy:yp p r ארגאניזירט oy ; rynjm חגר איז ayn די צו 

u־־Rp’nyoR i'R  ly 'noo iia 'R  you, צו yo^yn מרײ די  א
iyp אן מ ^ריי  ודעיג גאך איצם ביז איז לײבאר אװ פ

oy ; lyo ip ym איז nyn » ו lyop'ia א צו DTn װאס ו
o זיגרייכ^ rp^ װאם oy ii מאכyז y o y r y i אמריקזג אין

••

 אנטוױסלוגס־ or> n'iR ^ריט nyi'DC'u צוױיםער א
iyn םון lyp'nyoR nyn אמ לײבאר אװ פ^ריי^זאן 

pniyi דyצו באשלוס ר nארגדyסyרyאיהר ן -py ^Rny:ya 
yii'o ipyr םון n̂ y אכמן. אויף טיטגלידזגר

 ןyayn borp חגר אז ,ryanr nrnR סעז רyיצDאי
pnyoru-Htn די yivoipytpy פון *T iy n  jyp'nyDR n r 

 בבודים pn yagnn א ryuya איז לײבאר אװ רי^אן
v* און r tw n v ^ צי y פון tyoan'Tynn אםבי t r ru ױ  י

o האב^ ג^ואלט האב^ גיאנס n צו כבוד iru m םים־ 
yuw רyד pn רyנליד pyrpy דאם און ry^ n גזד זיי 

o:yp ^א דורך בלויז מגרגדײכ M inyorunRn ותר פון 
rvo ip y rp y. ,נו iyp |yo אפלײ־ גים אינגאנמן גזװויס 

oy jaayoy^y ly ^ iy n y n  o n  iy:yp ר איז מ  א זי
*n y D 'n j ארבײמר אן םאד כבוד n ru rn צו pn וױיס־ א 

w זypריyאם רyד םון פחגזיחגנם ennjnyn לייבאר, אװ 
 w באהויפם״ז, צו rpgn דורכאוים pn oyn oy רyאב
oy איז ir iy a 9 אd rp בלויז tyayn כבוד p r פayny־־ 

5'v i ^ צי  א גזװתן אלץ פאר סריהש־ איז oy אםבי
hdrp ^ארייגצוגים ra m  nyn pn rvD ip y tP im n  p r־ 

ir ריישאן m בלוט p r פארנלױחנרט ^זעץ ניט איהר 
in y n.

m פון yipoipyrpy די nyn nm״pR p r  ^e סאר־
y צייט מנר pn לויױ lװארyםין א ז *arp vivotftow ih־־־ 

pn ocRenya א nyo 'uy i צאל n yn  y o s iy n y i rm y o r 
^ אנ ny אז tyo^y* גאנץ טמנםט oy ז i''R ואס> * p r 

i אײנסאל r w iy i  c^ n riy i אין rvo ip y rp y  n rr פון 
iR ^ m n yc  w גיט זאל in m  o^nyuyi צוױיםונן א 

iru זyנוםyאנג oy typ nye'j םאל. m אז כלל, א פאר 
j אויוי גזװתהלם םיינם o^nyiiyi אײגםאל n a yo r אזא 

onsenyanyp, גאך איז זי ומן un m פליינ^ א t>nyor 
ir צו בלויז נים nRnyj דזנר אין iy u פאנמרװאגמו, ^הר 
p די פארגלילתרם. אויך גאר r  \vtnvn איהר ly jn im yj 
tyo צו צו זיך o n o איק אױןי orwn oy , n y r w מד

u
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tv ipwwp ווע?כען פון װןג, אויסנעטרזיםענער dp זוילם 
 jot■ trunvo צייםעז די אםיצו ייעז ,tvruuf גיס ויד

o אין איז os אזן n פון פראגע 8 אזוי ניט «רם 
 בצום פריט נאר בצוט, •ראנדעםױועם פריע ■ױינבריינגןן

 *pp דער אין װאס אצײן דערםים עוין צנ?םיין.8 אין
 םר״*®־, זי וועגם ,tprjpo גייע אריין תוםען תקוטױוע

 איוזר 1אי איז dp *ארמידענארטיגער. און צןמדיגער
 dp םיינונגעז, tic אויםטוי׳ן ט־עםערער א ■#רנעקוטען

 פרא• םאר׳פידענארטינע םןהר װערען אויפנץגמען םותן
ipi אן op פארטידענ- טעחר ווערען אוי«?הויבען סוזען 

IPBP̂.• ארםיגע Din
 ױאס ד?ם דורך אז ם^ר, צםשצ, סיר, שם?צ איך

 םיםגציד א געוהןירזגן איז דובינםקי ד. **צזידענט אונזפר
 אויפנזד jpp ם?ד?רייטאן ד?ר שון pivoipptpp דפר פון

 פזד דער אין שאםען ווענצן סראנ? א ווצרצז חויבצ!
 באקלײדונגס־איג־ רער פאר חןפארטםענט א דעריימאן
 נא• אץ װייל אינדוםטרי?ס, רינםינער אר?ר דוסטריצ״
, tpp*t ארײן אויך jpow. פציידונגס y v, ל? און היט* 

u8־pnp ,זוארם ?גגצימ? דאם זואס ארםי^ןן .Jpnvwj״
 ארוטנעםען װ?ט דעפארטםענט אזא אוײין. זיך אין געסט

■ :pnpopn ד?ר פון ד?פארםט?נם דער װי ארבייטצר, צ*צ 
גוי־אינרוסטריפ•

 דער םון עקזעקוטױוע דער םון םארנרעםערוננ די
npure״ivr װpרערצו, פיהר?ן זיכער אױך םט us » םpהר 

 רנאניזיר?ן8 צו דוזמ־ען נ?םאנט זאצ האנשײן *גצרנײןער
 ה*ט .עקזעקוטיװע ppdp'k ביז די אוגארגאניזירםזג ךי

 p'jnp:p Dip נויטע? די tppnpxni* ניט פרט ךצם אין
אונטערנעםונגם־נײסט. און

 *לע די אױסצור?כ?נ?ן אױםען גים דא בין איר
pjptitw b פארנחד די <ו*ם ,1אר»בצ?םצ און םראנען 

pdtpd רצר פון צפזצפוםױת npipD״jpp t¥c אױפנזד 
iu נצזואלט בצויז ה*ג איך םין, v״ipt, פארנו׳זד די »ז 

» בצויז נעװען ניט איז עקז?קוםיװע רצר פון ספווגג
 IPD8D װאס רי, צו עלױת אןן כבודים נצבצן צו פראגצ

pװאצט דאס בצויז װען נצפארצרם. אדער פארדינם, ס 
pnpi| פארנרצ־ פון נעננערשאםט די וואצם םאצ, דצר

 דער טטארס?. אזא נצווצן נים עפזצפוםױוצ רי םפיצן
SiSi «»«p\ רצר פון םארגרצםצרוננ ד?ר pn'oipptpp 

 םון פאררצסע־וננ » װייצ ד?ם, צוציב םצהר מותז איז
 •pp דער אין n־\u־<ns אן אויך םייגם pipoipptpp חנר

 די װאם אטוײזען געקענט גיט תאט תײנער זצפוטױת.
 א »ז נטואוסט, האט יצד?ר אבצר זיין, מצם צנדצדונג
pc'ipdp'u'm■ a פז?שוםױוצ? dpiv זײן \

* v ינ
 רי האט שיאנציםקא םאן אין קא^וענמאז דער אויןי

טז»- « נ?טאכט ר8צײב אװ םצד?רי״*אן 1ט?ריק?8 |  וױי
O דינ?ן 't r נ?ז?צנ?בונ^ ציאסןר80 פון <ו?נ ד?ם אויזי

J זיך חןום וי ווצצכצן אויף Dארנוםpיאר. פאר צ?צט? די ז
ם?ר?ריישאן tppnpov די זיך האט צייט צאגע 8 1

 י דער אז מעארי?, םם?רם?ם8נ פאר נ?האצם?ז צייבאר
hdvp װןך ג?םיהרט דארף ארבײט און סאפיטאצ צװי׳צען 

 jpn נ?ז?צנ?בונג, •yn שון אריינםיעונג חא־ tny חמ
ארבײט?ר. די פאר נינםטיג זײן זאצ מז?צג?בוע די אפיצו
 צײבאר אזו 18ם?ד?דייט אםעריק?ן די איז גרונר רעס ווויןי
איינ• ר?ר |p:p: צורי? יאהר צוױי םים ביז ;pup[ מך

פארזיכ?רונג. ארבײטםצאז?! jppp rsm 8 פון פירונג
 1אפצוטר?טע בא׳שלאםען םעדעריײפאן די האט סוים אבצר ,

 ג?הן אננ?םאננ?ן זי האם jrniqns אםאצמפר איהר יח
 םאציאצ?ר םון וח» דעם י1אוי טרים ברי״ם? גאנץ םים

פראנ־ םאן סח tvrjpiuvp דצר י1אוי און גצזצצ:?בונג
8PO«t נעזע־ םאציאצע ורענען נדצונ:ען8רה8ם די האנפז 

jp t a, ג די אײנ^פצאסצןpזpצצאכp מםונדיג? דרייסינ 
פצאץ. נגעז?ה?נ?ם8 ז?הר 8 פארנוםעז סס־וואך,יינאר

 כד?ם8נ ז8 דערט,8נ?ס אײנ?נטציך האט צאניפ די
 םים זיך האט צייבאר אוו םצדצריײצאן jppnpo• די יוי «

םאציא־ «גן באדצז דצם אויף *װצקנע׳פםצצט פים ביידצ
 פאר ארוים?ום?ן געדאךפט אויך זי האט ^jupnptpi צער

ארגיי־ די אױג פארםיי• ארגייםצר אן וון
זאצצן װאס \,rtsniסאציאלצ אין זיך מיטימז ס*ו

־.<
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די םיט פאםןי אוםגצײכע; זײצר אין \m>sn ויי
op איז \,soff< י זיבער?! און tpnpDPD 8 פאו םים

פאציטיע? א״נענ? אן 1ה«ב? iptio זיי אז קצאר,
’ipdoppd זײ פאר זאצ װאם ik סאציאצצ נויםיג? רי

ttm רי צאניפ. די זיגט צ8אצ?ט גים אבער זעצען. jyp
18 גדיבד?ן jp:pn pצוצי8זpד די פארװאדפע ה*ט

זוי,8ץרעז8געײ 1געטא איז 08י און פארטײ• בייטער
DP ניט אפיצו איז tpapipj ג?װאר?ן p״i םpגציכpײם

ם י1ר8ר ס8י םרא^ די דיםקוטיר?] פאררעמ גיט מװי
tpnpp חגר םיז »ניןט?ן ליכטינ? די צװיש?ן W U 8 P
ג?ווי איז dp און — ipdv״ ד?ס צוציב ppsd אב?ר

ציו די ארויס זיך־ זעהען— ipovip איעצינער דער נים
ip םיג? q p p p ׳tpp ibd b ה?צ?ר. און

**

חיױנסם טכטיגער א און  םון ק^ונזועג^ן דער אוי
 סאן אין לײבץר םעדערײשאן אםעדיקען דער

 געגען] םארדאםונגם־־חנםאנסםראציע די געװען איז ציססא
גאציזם. אנ| םאשיזם
 איח« סאי ^ײבאר, אװ אן8םעדעדי״ אכתריסעז די

 ארגאגחאצח איהדע פון מעהרערע סאי פיהרעחמאפט״
 פאח נאציזם און פא^יזם געגען קאםף דעם אין האבען

 פר^גרעסיזועןן אויםגעשפר^כעגעם אן 1א אנפאנג פון םען
 באזונו א קומט גריז זויציאם •רעזידענט כאראקטער.
 די] אויטגעיצאזען גיט תיינם#א האט ער װאם אגערקענונג,
 גרוטאי די םארדאמען צו און אנצוגרייםען געילזגגענהײט

אגד. אין נאצײהערמאפט  אצעמאי האט עד און דײכמ̂ו
 פארו זײן אין אונםערצױפטרײכעז טיטינ םאר געפונען

 הי( איז אידעז אויף םארפאאגונגעז די נאציזם פון םוגג
̂גד.  מ־] האם םראגציםקא סאן אין סאגוועגשאן די ̂ערא

 און! םיטריז געםם, ׳ אײנגעצאדענע ספעציעיצ צװײ האט
 געװאדען איגעגעבען איז װאם זיצונג דער םאר װ^אחןק

 נאציזבג] און יזםrפא םון פארדאםונג די דעםאנסםרירעז צו
 םח םארםרעטער דער ס5א געילאדען • געװען איז װצאדעק

 װעלי אויף זיצוגג, די ?אםיטעט. ארבײטער אידי׳עען דעם
 חד פארדאםונגס די געזואמגן געהאיצטען זײנען עם כעד
 פון אײגע געװען איז גאציזם, און םא׳שיזם געגען דעם

 קאנוועגמאן די דעיהויבען האמ און אײנדרוקםםו^ע די
הויך. מארא^ען באזוגדערם א צו

קאנװענשאן, גרויםע א געװען עס איז ארום און ארוב
געעיכםע דער איז בלאט גײ א םארשריבען האם װאם

באוועגונג. אדבײטער אםעךיסאנער דער םן
• •

 dp ז8 ד?רפיהצם, פצוצים האב?* קאםוגיםםען די
 און ם?ריקא8 איז ױניאן כ?ר8דר?סט אײן זײז דארח

 08ײ דר?םםאכ?ר, ר?שםעצ זייער נ?הײםען ה»ב?ן זײ
 צײטזןן, די פון צנדענק?ז צוס איבצרנ?בציב?ן זיי בײ איז
 צײכטעד, jppp; איז ברעכערײ ױניאן ?אםוניסטייצ? װןן

נאצ.8אינט?רנ?ע דער אין נ?הן
IPppvv צט?8 די n p r ip׳pe !?םצ?נט גריכ jpo 

 םיט אפיצו יזיכטינ8ם זעהר זיין דארף jpd אז ׳זא;?]
t״pip ,זײ װאס םתנות d־ip:jp. דארןי ז?צביג? 08י 

ipo זאנען איצם ip jpp אא, פראנע די םוניםטצן.8ס די 
 ד?ר ווענ?ן פארזארנם אזוי פצוציס יך1 זײ האכ?ן .װאם

 פיצ «זױ האב?ן זײ װ?ן דר?םםאמר, די םון אײנינ?ײט
 בחד צו כחות pnp״t אצ? ננ?וו?נרצט8 נאכאנאנד יאוזר

אײנינפיים? זייער כעז
dp איז PP8D ,08ײ דד?סטאכ?ר, צאצ די אז אםת 

 נימטינ* 8 איז ?אםוניםמען, די בײ איב?רנ?בציב?ן זיינ?ן
י dp זיך האב?ן אן tpn םון אב?ר ?צײנ?, tpoo י 'jw vp 

jp* ם?רי?א8 אין h b b p h צים׳ד צאהצ?ן, םים רעכ?ג?ן 
 צוריא יאהר א םים דצן זײ 1האב? ? פאקםען און ר?ן

? כ?ר8דר?םם ם?הר נ?ה«ם
 ?אםר די ?8 נעצ?רענט, אונז האט ?רפאהרוננ די
 זײ וו?ן סטען,8פ סיט רוענינ נאנץ זיר ר?כ?נ?ן ניסםעז
נים. זײ זיך צוינם dp ורעז אדער נים, op װיצעז

 קאםונמ די פון טעטינ?ײם ברעכערימע ױניאן די
 בצױז ניט אוםעטום, רורכפאצ 8 נעװ?ז איז טען

vpnpov. אײנינצ אין חאבען םוניסט?ז8ס די 
 פאציסחוצ ppnvor און גדויסע אויפנצבױט

IPB8V צז פראבעם p־urn אין אבצר ציצס
W ₪ te

I. J

ױגיאנט
אוסעםום זיך
קײן נים איז

 נים ערםאצג קײן ערגעץ אין י זיי
 האבען פרט דזנם אין באםיהוגגעז

 דאם אבער רורכםאצ. א מיט דעם.
קאםו־ די ויך האבען חיעם ניט יעס•

 געזױנען צו באטיחוגגען זײערע אז דעו־װאוסם, !יסםען
 געװען זײנעז ױניאנם קאםוניםטיעע םאר ארבײטער די

̂גלאז.  פון בעסער און ^אגג פון עס װײסען זײ ןנרפא
 װיל איך אםעריסא. אין קאםוניסםען די עם \ױיסעז אצע

 די עם זײנעז דורכפאצען די אז ערק^רעז ניט ׳חוריבמר
 צו באעיצאסען האבען קאםוניםטען די װאס םאר אורזאך
 בײטעז קאםוניםטען װאס: גאך און ^יניזג די נײטעז

 פרוםע אויבען. םון באפעוזל א אהז ציניעט מײז נ*ם
 קײן אפ ניט אםייצו זיך שלאגט םעגמ א אז זאמגז, איחנן

 גע־ באמטיםט נים איז עס אויב אונםעז, פון דא פינגער
 װענעץ זאגען «עז סעז זעילביגע דאם אויבצז. םון װארען

 זײער פון טאן ניט דיהר א זיך װעצ.ען זײ סאסוניסטען.
 פון אויבען, םון באםעהצ א אהן װעג איעגעטראטעגעם

 פאר- דעם פון טייצ א איז עם אז הײסט, עס מאםקוחג
םאסלװע. םון סוםט װאם פראנט, אײגיגםעז
 דער אין םיינט םאסקװע זױםיצ אויף נים וױיס איך

 פאדאײניגמען דעם םים עדנסט איצט אויך װירקציכסײט
 (קאםוניס־ <ןאםאינםערן דער אז אםת, איז עס פאנט.
 געװענדעט דירעסט זיר האט אינםעדנאציאנאצ) םימער

 װעגען אינטערנאציאנאצ ארבײטער סאציאציסטיעעז צום
 קײן נאך איז עס אבער םראגט, םאראײגיגטען א מאםען

 זיך אויסען גיט דא בין איך נאר באשטיסט. נים זאך
 אלנע־ איז םדאנט םאראײניגטען דעם אױא אפצושטעלען

 װיפיצ אויף הויפטזעכציר דא אינטערעסירט םין םיין.
 אוים- קאםוניסטען די םוץ באשצוס דער ערנםט איז עם

דואצ־ױגיאנם. ױניאךברעכערישע זייערע צוגעבעז

מוחח איו םאסקזחנ urn ס*נתנט, א געוועץ איז עם
 פאראײגיגםען א פאר סאםאראכדסען גרויסע אויף גרײם

 מד איז עם מען צייס דער אין געווען איז דאס פראנט.
 פראנק• אין פראגם פאראײניגםען דער געװארען שצאסעז

 גזד זיך צײם יעגער אין האם רוסצאגד .םאװעט רײך.
 פאציםישזגר איגםערנאציאגאצעד דער אין אוםרוהיג םיהצם
 דים אײז פון געםאהר יאפאנישער אצטער דער צו צאנע.

 יצסוד־3 צװישען דערנעהנמערונג נײע די צוגעהוםען איז
 אגחד דער םון דייטשצאגד היטצער׳ס און פויצען ססי׳ס

 באזונ־ געװארעז איז סאװעכרדוסצאנד פאר זײט. רער
 םרײנדציכע םעהר א זיך םאר שאםעז צו זױכטיג דעדס

 אויט, אבער סיר זעהם עם םעגציך. נאד װאו שטיםונג
 לאגע פאציםישע אינםערגאציאנאלע די ווען איצט, אז

 בעםערזגן צום געענדערם רוסצאנד סאװעט םאר זיך האט
 זײנעז פראנהרײך םיט באציהונגען איהדע װי נאכדעם

ױ נאכדעם און םרײנדציכע גאנץ געווארעז  גזד איז זי ו
 קאםוניס־ די זועצען םעצקער־ציג, םון םיטנציד א זוארען

 םארהאנדצונגען זייערע איז נאכגעביג װעניגער זײן םען
 םראנ̂נ םאראײניגטען א װעגעז סאציאליםטען די םיט
 נאך װאס דערםח, דריננען טאקע אױך עס וױצ איר און

 פראנט םאראײנינטען א װעגען פארהאנדצונג צענגערער א
 איז אפםאר דער װען און פויצען אין ״בונד״ םיט׳ן
 האםוניםטעז די האבעז פארטיג, װי גוט אזוי געװעז שוין
 אפםאך אין פונקטען וױכטיגסטע די פוץ אײנעם אויף

 דער אין זײנען פארהאנדצונגען די און געהראגעז חרטה
געװארעץ. אפגעבראכעץ טינוט לעצטעד
 אײצען נים זיך דארף םען אז אײנםאך, הײםט עס

 קאםױ די װעגען באשצוסען באשטיםםע קײז מאכעז צו
 די אויוי קוקען שטענדיג זײ דארף טען אז און ניסטען
היטען. זײ און פינגעד

ערליכעראײזעל דער
גויר$\\.> מןיג

י. נחום פץ
 םיל אזױ אױף אײזעל אן געװען איז יױער כײם

פרום, אץ עטיל כאשײדען,
אומעמום. לױכען איהם פלןןכס ■ױער אוגזער «ז

 !װײםעל אויס אץ מורא אױס
 טאג שעחנעפ א אץ אז

 — םארלאזען, ניט אײזעל דער איהם זאל
גלאק. א האלז אױס׳ן אכגעהאנגען איחם ער ח*ט

כלאזען, גענופען כאלד זיד חאט אײזעל דער
 !גרױפ װי װײם, גאט איז, ער אז םײנעו אץ

בלױז~) אײזלןןן װןןגןןן נאר נים דא איז םשל (דער
 נעטראגען, זיד אױף חאט ער װאס כארע כפוד דער

 ןןרויסן קלע• םיט איהם געבאן• שיעםער איז
 זאגען, איחם װעגען אײף איף פוז שטיל דער אץ װײל

געהאט, נים קײנמאל ער האט ױשר גוםיל &ז
 גלאם, אראפגעחן אלץ איהם פלעגט גלעקןןל כיז׳ז נאר
 האכער׳ םץ פעלד א אץ פארקלײכען זיד יער פלעגט און

׳זאם *ו אנפרעםען זיף ער פלןןגט
 אכער נלעקעל םיט׳ן אװעקגעחן״ מםיל דןןר אץ און

̂רען ז#ך ךי איז שװער: געװ
— ?עי א גאי װי ריהר, א נאר װי

 v ■ קלינגעז «ו הײגדאן שטמנד חױכער זײן י
̂םדען » *ו נאר *ו?וםען ער פלעגם אץ  פעלד׳ ם

 װײטען. םון געהעדם שױן איחפ םןןן חאט
 חןןלד אונזשר מען פלעגם זיד, םארשטעחט

זײטען• די אככרעכען גוט גאנץ שײן
 האר נײער אתזער איז *זדי אט אץ

 געטריכען, און געשלאגען יזלעמען פץ געװען
 דאר׳ אזױ גשװארען ער איז חןןרכסם כיזץ און
פארכליכעז. איחם ®ון נאי זײגען כײנער און חױם «ז
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____trrt דעד םון וױגםער ®ינפטען חנם נאנענמנען טיר
 אוגימר־ נעםעז <ואט פאםיציעס צאהל די איז דאפרעםיע

מע סי  ne ארםמ• די פיליאן. פיר אויא• נזדפםיגען «
חז חעכער באטרעפם אדבײםםלאזזן  אוגזער םיציאז• מ
דײ םון נעסאלזןן איז פארמעגען נאציאנאלער  אכ- און ו

 .אין גיליאן פערצינ אוי«י 1929 יאהר איז ניציאז «
מן ראם .1988  א צוױטען קריזים. ײיז םרוכםעז די זיי

 חאם באםעלקערונג אונזע־ םון פערטעל א אוז פמפםעל
מן, פראמצירען צו םזאליכהיים רי נעחאם ני׳פם א  וואס י

r o w באמוועםליכ־ סים פארזארנט װאם איינהונפם אן 
 און *ראתקציצ די וואם דערסאד לעבען. אין אייגתז

 םי א לזןבעז פח םצב דער איז נעפאלען זײנעז אײנקונפם
מר תרי מײארזןן. ני

 חוב נאציאנאלער דער איז צייט זעלבער דער אין
צטאנצינ און זיבעז אויוי ביליאן זעכמהן פון סףאדמן

םינו« איצם באטרעםט חוב אלנעםיינער אונזער ביציאן.
יד r איז m .נע־ יאחר לעצםעז דעם האבעז םיר ביליאז 

 וועלעז םיר Dirt זזאפעגוננ דער םים נרייםען, פוז לצבם
ד  און ביזנעם די םארבעםערעז אויסנאבעז אונזינרן ײי

 אנ־ פאראז זײנעז w אױב פראטפעריטי. מריסברעננעז
 דארפןן אויספרובירען, סענען םיר װאם ילצנער, דיחנ

דאר־ םיר אז בא׳פײנפערליר איו עם איז טאז, צם םיד
t ip פארגרעמרט װאט וחננ, אלנמז חנם יארטזעצען נים 

באצאחלצ! םוזזןן דאו ווזנצעז סיר װזנלכע חונות, אונזערע

1י■
פחאצעגםעז. םים

 פארטײ- אױסגפפרואװט און באםרארם זזאממ םיר
 נן־ ניעם עס וזאט םך הייז אח חנציא־טינמאדעז חמ«

 א חאם לייבאר אװ םעדערייזזאן אםעריקעז די וזאלפען.
i i w w n i ^מז דורך פארטלא תצ  צוריק־ <לויבם n ו
t ia r a w ח די  .1929 סיז יאנם־!םענליכקייטעז1דמ1י

 וואם ארבייטם־ײאר, אן פאר אענם פארמלאנ יתזעו־
a א נענעבעז בירנער איעדען וואיט p m, װאלם «ר אוז 

ט דינ ר • tv ^ד אימקמפכ  מד וואאמפן םיר וועלכער ײי
ם  דער לעבענס־סצב. םריהערדימז דעם דעתרײכעז «ג

 סםיםוצירט װאלט םארדינםטעז 1גאר«»ל t« חהולםאם
 די ן1מוהצ *ו װאט םיז רייכםיםר טאפענרינ ביזנע^

אונםערנעםזמעז. איז אינ<ועםםעז *ו 1אי אדבייםער

 ו טיליאן. דריי י1אוי תאלנ v אוז פיר 1» מפאצעז איז םריע,
 נא׳שעםםינם נעומן זיינ־עז וואם ארבײטער יאחל די בעת
 זיכעז םון <עפ»לעז איז איגדוסטריע טימרער דעג אין

n דזנם זיגט םיליאן. םיני אויי m זײנעז 1933 םערץ 
 סאנםום־אינדוס־ דער איז אדבײטער טויזענם 700,000

 1אי ארבײט. דער «ו נעיוארמז אויפנענוםען וױדער טריע
 אדבײטםלאזינק״ט די איז אינדוםטרי! דויערבארער דער

 האבען ארבייםער 1,400,000 און נעיואחןן פארקצענערט
 א כטעט אױס דאם טאבט צוזאםען ארנייט. באקומען
 דריי און םיליאן דריי די ארנייטםלאזע. אצע םון דריטעצ

 אויןו אױס פאלען וואם ארבײמםלאזע, םויזענט הונרערם
 סון דריםעצ v אויס םאכען אינדוםטריע, טוחגרער דער
<אנד. 1אי אױבײטםלאזע אלע

 יאהר לעצםען אין ארבייטםדאזיגקײם
 ניט םעהר טיר האבען איזטאבער לעןוטען דעם וינם
 נארםאל! םאר׳פאםען דורך ■ראנרעם םאכעז » באוױזע!
 כרעע אם נרידער. ארםייטסלאזע אונזערע פאר דזטאבם

:צאהלען די אײך איך
1933

10.122,000 --------------------אפםאגער
10,651,000 -------------------נאוועמנער
10,769,000-------------------דעמםבער

1934
11,755,000------------------------יאנואר

11^,3,000 --------------------םעברואר
10349,000 -----------------------מארט׳פ

10,651,000 -------------------------««ריצ
10348,000 ---------------------------םאי

מיו 10,310,000.------------------------ס
— — — — דזטוגיי
 — אױנוםט

םעפטעסנער

10.793.000
10321.000 --------
10,951,000 --------

קאנםומירער «לם ארבײםער דעד
 אינרוםטריע חנר איז ארבייטער tv פיז םתתזיע רי

u !װייטאמג v איז n רא• א בלויז ניט איז ארכיימער• 
 «נת, V אויד איז ער נאר נענע^טאנדעז, «ז דמױרער

 ריםייל דעם 1אוי אראדותטען «רא«ענט אכזינ סויפם מאם
מן ניט זיד tip אמדוםםריע די םארימט. טי  א אויוי מ

 הארםא־ הײן נים האט זי אױנ פונדאםענם, םטפבילעז
 ראדיא־ די לםמל, פונמויע^ 1בייד פאר tv>v גיזירעגדעז

 אבער טוז וי ארבײטעד. 63300 באמםטיגט אמו־וםטדיע
זאצעז װעצכע ארבייטער, *סדערע 1םי<יא פופמוון זזאמן
 אויג ראריאס, אויםנעאחביינמ די קויפעז *ו «<ד חאכען

«i אחז *רנייגמר :פונקזױאנירעז טםזמדינ וױל «י v n  אחן ארבײטער ;פוגקזיאנירען מםענדינ
עז סויםען. ^נים ראדיאס סיח מנ

ז י ״ י ײ  מוח< די איז 1933 און 1929 יאײרעז די י
אױזי םיליאז *װײ זמכער פיז נמטיממ ארנייטסלאוע
סאר־ די איו *ייט סיפף זעלמזז דעם איז .13,889,000

ן - — — — — ־ ̂_ מ לי ע אד מ
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 פראדומױע פארויבטגפחנ נעזאנט מםער אדער _
חז אויא גפפאלעז מ מ  פרא־ דויערבארע חאלב ;פיאמנט ״
r w n — •ט. 26 אוי אמג פראדומױע, דויערגויחנ »יז •י

ױ ג  eo אויא — דעםנציימן און *טאצ אײ״מ, יםיפצ י
מז דעם מםודירענדינ פראמנם.  אינדוםםריע־ןוױ ,דאזי

פרבײםסלא־ ארויםרופענדעער פיז םערםינ!! »יז ־־
מז p «ום םיר «ג it o ו «אחל די דאט ן ס ״ נ ו ן

מ װאם פאנםום־אינ דער איז באמעפטיגם נעװעז זיינ׳
j n c p r i ר איז טימם דאם קאוד אינחס־ פארברויכבאראר מ

ז ױגי םאנאם פון  םיד האבעז 1933 אשטאבער ני
 אויא 12,204,000 םון ארבײטםלאזעשיים די פארסלענערט
 או אונטערמטרײכען, צו װינטיג איז עם .10,120,000

 אםת׳ןר 1» נעװאדען נעםאכט איז צ״ט דאזיגער דער בעת
 ארבײםם־ די שארקלענערען צו קאודם די דורך פארזוך

 דאם וױידזש־ססײל. טיניםום א מאפעז צו און טםונדען
 אנכד און איבערציינענדער t״p 1<עווע ניט אנעו איז

 דזטאבם פארגרעםערעז צו <צאן א םיט םארזוך טלאםענער
 זײנען עס באםעלקערונג. דער םון פויו־מראפט די און

 ײילצן װעלכע באלעבאטים, אזעלמ נעטנ םאראן נאן
 ארבײטער דער װעלכע םיט צינעל די פאר זארנען נים

 באלע־ די נעזעל׳צאפט. דער פון פונדאםענט רןם בויט
 חאבאז כדי\צו <עלד אויםצונעבעז טורא חאבעז באטים

 אן אלץ נאך איצט םיז־ 1הא« אזוי 1אי פראםפעריםי.
 גאגוסי די ארבײטםלאזע. םיליאז צלוי צו נאהנט םון ארםעע

ײ \\י אןױ \ ז י ײו \ איצפ ז «י  אגימזא! גאגױפ׳«יצ\זד ן
 טייל נרעםטען צום זוארים ארבײסיםדןװיגןײס■. דזר 1»א

 גאר און ארבײטטץואך, ־טטונדעעv 40 םאר זײ מרייבען
 דורכ־ די »ז אזוי םארלעבגערוננ א ערלויבט <וערם אפט

 דעם געםאכם צו־נישט האבעז דערלויבניטען טניםליכע
 אפילו וואלט עם ווען אבער טםונדען. םון םטאנדארד

 םטאנדארד האוד רער אז אויפצופאםען וױצען דער מוועז
 dp 6וואל ווערען, דורכנעםיחרם יא זאל טםונדעז פיז

 ארבײטם• די םארסלענעחןן צו תהאלםעז סך פיק גים אזיד
 לייבאר־בױרא דער פון רעפארט לעצטער דעו־ לאזעסייע

 עטוגרען דורכשגיםלימנ די אז אויו*, םםאםיםםיט וױתט
 פראדוציחגו דער איז ײאר פער נצארביים ווזגחגן װאס

 דאס טטונחןן. 33,9 בלויז אוים םאנט אינדוסםריע
v ױ ותנעע־ סך א• פון םטאנדארד םיגיטום *un ו
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בא־ י,1רעלי« פון לענען <ואס וםיליעם,
 tun גיז אז ערװארםען ם׳סען און יליאן,

י זוצם יאנואר טאנאט  םי־ םיסי גאנצע רערנוײכצן צאהל ו
 יענע װי םיהלען אזוי פונפט ױעלצז זיי פאםיליעם. ון

 םאר־ אזױ זײנרען פארינסטען יועםענם tםענטע סיליאנען
 אפואנען נעםוזט זיך האבען זיי אז געװאערן הלענערם

 םארלוירען זיינען הײםען די נויסזתנדיגםםזג דאס פזן
 אינ־ »1לײ די פארמװאונדעז, אפשפארוננען די מגאננעז,

ײ ;םארםאלצן אװרענם  אוי«י םעהר גאמיט האנען ז
 לאנע נעםערליכע א באםת איז עס ׳פםיצען. צו זיך וואס
 גע־ כמנטען םיליאן םופצינ אין דרייסינ צװיטען מען

צדפטאנד. פארצוףיפעלטען א אין זיך םינןן
 נעוױנסעז אנגעזאםעלםע

 אוםפאר־ םיט ארבײםס־װאר ׳פםונרעע .דרייםינ די
 צו ארבײם צוריהנענעז יועלעז םארדינסטען הלענערםע
 דרעהען צו אנםאננען װעלען ויי ארבייטםלאזזג טיליאנען

 בא־ אנפוםען זועלען ov אי^וסםריע. דער פו) רעדער די
 זוידער וועם האנדעל דער און טחורות אויןי אםעלוננען
 פלאז אונזער .אין עלעםענם װיכםיגער » אויםלעבען.

 םאכען װעט וואם ארבײטםלויז, םון שטיינערן דאם איז
 זיין אוז מאנםוםענם, בעסערען א ארבייטער םיליאנען פון

 פארנעםערען װעט און םארסעו־ איז ארייז נלייר װעט נע?ט
םאר־ א אנזאםלענדיג: זײן װיר«מ.<ועט די ביזנעמ

 ביז- ריטעיל די םארנרעסערען וועט סויםסראםם נרעסערםע
 םעק־ די פון ארדערם די םארנרעםערען ותט און נעם,

 םאר נעלענזננהײט א גענען װידער זועם דאם און טארים,
 ביזנעם פון שםיינערוננ דער םיט ארנײטס־כחות. ;ייע
ארבײםםלאזינסײט. די פאצען םעהר אלץ יועט

 פראשטי׳פ ארכייטם־װאר עטוגדינע דדייסינ די איז
 נע־ צו ׳פװער איז עם ? מטאנדפונסם מענעדז׳פמענט א פון

 נעארבײט נים האט װאם לאנו אין אינדוםםריע tv פיגעו
 סרײ דער בעת װאד א װײנינער אדער טטונדען דרייסיג

 םע־ גענונ פאראן לאנד אונזער אין איז עס צייט. זיס
 נע־ צו כדי פעהינפיים םעכגישע און טאלאנמ געדזטמענט

 נמ־ דעם םיט צוצופאםען זיך םעטאד און <וענ א פינען
 ארנײטם־װאר. טםונדינער דרייםינ דער צו געדדפםענם

 אפםאר סאנטראסטליכען א אין עוין איז אינדוםםריע אײן
 די איז דאם ארבייטם־וואך. טטונדינע דרייםינ די וועגען

קאנשראסטארם. עלעוױיטאר פון אינדוסםריע
 םםעגדארד לעכענם דעם אויןן איינםלום דער

םאחזלע־ ארבײטם־װאד דרייםינ־טםונדיגע די <תט
 אפהענגינ אענאנצץן איז דאם ? לעבענם־םצב דעם נערען

 און *ראדוציחזז וועם ארבייטער דער <ויםיל דעם פון
 אר- טעחר וויםיל און ארגייט עטונדע א פאר פארדינמן

 פראדוסציאנם־ אין װערעז ארייננעצויגען זועלען נײטער
 פרארוהציאנם די איז 1929 און 1919 צזויטען פראצעם.

 פרא־ םוםצינ אויןי געעטינעז ארכײטער די פון קראםט
 אויםנעארבײט האבען ארבײטער 70 אז םיינט, דאם צעגם.

 אויסנעארביים האבעז ארבײםער חונדערט <וי םיעל אזױ
פריחער.

 דער פון יאהרעז די צו ײענרען זיד לאםיר אבער
 באשעם־ די זיך חאט 1933—1929 צײײ»עז דעפרעםיע.

 אראצענם. 34 אוייי םארסלענערם םעשםארים אין טיבונג
 םארסלזנערט איז םעסטארים די אין ארבייטער צאהל די

u אכער פראצזמט. פוםצינ אויןי נעײארען n פיזיטער 
 בלויז נעמארעז םארסלענערט איז •ראדוקציע פון ווערם
 פארסלע־ זיד וזאט פראדוסציע די פראצענם. 88 אויוי
 ארביישם־ צאהל םארגרעסערטע די מי לאננזאנמר נעדט
 אנםװיסלונג, טעכנאלאניטער דער צולינ איז דאם לאזזג

 פרא־ די פריזיגג דעם בעת אננעחאלנמז אויד האט 6ווא
 איז טטונדע פער ארבייםער tv םיז פעהינקייט דוסציאנם

.1929 זינט פראצענט 27 אויוי ןpopנעױא
 נרעננען ארנייטם־וואך טטונדינע דרייסיג די <ועט

? אינדוםםריע דער פיז באנסראט א צו
 אונטער־ פראדוסציע דער םון ארבײםס־סאםטען

 םאלעז נױיםטע די אין אינדוסםריןס.
u פח טטיינערוננ n בא• זעהר ארבײטם־ארייז 

o א!סיל״גפא n פראדוקגמן. די םון מטױנערוננם־פרייז
קאפא־ חויכער v םיט •ראדוזױחנז
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 פאד־ זײער םארסאענערעז צו זעהן גאײך וועצעז ציטעם,
 םוזען ניט וועלען און עהספענם *ראדוקצי$נם אײגיגסען

 פראדוהציעם. אויםגעארבײטע די פארטייערען אוםבאדיגגט
 געםינען סוף סוױ עוין זועט פראדומציע גרויםע די

 העכערעז עםװאס דעם דעקען צו זואנען פון פראםיטען
 ותם פראדוקציאנס־שאפונג נרעםערע א אדבײטס־^וין.
 וועצען הויפםזעכאיך און פראםיטען. די םארגרעסעחנן

 ארביײ װײצ פראדוקציע, גרזנסערע » םאר םארסעםם זײן
 די קויםעז. סענען װעאעז אוז ארבײטעז זועלען טער

̂יכער »ן איז ארבײמס־װאך שטונדיגע דרייסינ  אינ־ עהר
 געעעםטס־ יעדעז צו אפעיצירען באדארױ <ואס זועסםםענט

טענמ.
 אײנ־ דער איז דעפרעםיע דער םון צײט דער אין

 פרא־ 30.6 אויח געםאאעז אינװעםטםענטס םון קונםט
 איז אײנהונםם װײדזשעס ארבײטערם דעם בעת צענט,

̂ען  קאגט־ \ואס אינװעסטארם פראצענט. 60 אויוי געםא
 הא־ זײ םארזארגט. זיך האבען םארטייצוננ די ראצירען

 איז זוע^כער ארבײםער, דעם םארזארגט ניט אבער בען
רײכטיפמגר. אצע םיז שאםונג דער 1אי צד װיכטיגסטזנר דער

 אר־ שםונדיגע דרײסיג די פארצאננען ארבײטער די
 גים אויב און תאודם. איז אגריםענטס דורך בײטס־װאך

ד*ם דורך הוכמן םוזעז עם וחגט דאן <חגנ, דעם אוין*
̂ געזעץ.

 די ^עבעז. טוזען ארבײמסצאזע םיליאז צעהן די
 פאראנ־ט• פולע די מראגען טוז ביזנעס און אינדוסטריע

 אנמרע םאר וועג דעם םרײ םאכען אדער װארט^יכפײט
̂ירעז צו ̂עבען. אינדוסטריעצעז אונזער שאנטרא

 דער פון ארבײםער, די םון פראטעקציע דער פאר
 » prum געשאםעז םוז נאציע דער םון און אינדוםטריע

פארםײ^ונ^ און פראדוקצת נא^נסירטע
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i איז n ױ זונט*נדינער נ , * 'p i דעם םון טייםם״ 
 צוויי נעװאחזז םאחגםענםליכט זיינען *קםאכער טעז28

 אײן םראנע. דערםאנםער אויבען דןר איבער ארטיסלען
 pc ■רעזידעגם דעם גייז, וױליאם סון ממריבען *רטימ<

I8P חגר 'tvd8 8 — צײבאר, אװ םעדעריימאן v:so, 
 זײן &ון *רכײטענדיג קאריזרע, זײן געםאכם ה*ט וו*ם

 ■ענםילווײניע; םון סויצען־םינען די איז ױגענם טריחםםער
 הענרי טון tv• דער פון עםאםם םיימל1« ןסווײםער חנר

 םון קאםערם *װ טעעםבער pc •רעזידענם העריםאן, י.
 אוני• |8 גענאםען אודאי ה*ט זחנלמו־ םםייםם, יוגײםעד

 ז*רגען באדארםט ניט ק״גמאל און מו־םיםעט־בילדונג,
»18 o n טאנ. םארנענדינען

ה איז *  םון ארםיסלען בײדע די לייענם םען וחח י
 םאר־ דער «וגקם זיך באקוםם דעבאטאנטען, *וויי אונזערע
 וויליאם איז עם אז אוים, זיך דוכט עם •יינדרוק. קערםער

p u j, ,א גענאםען האט ער \ו*ס חזם חוץ א \ועלמר 
 דעג־ 8 םיט םעגש א טאהע איז בילדוע, םיםע אח ברײםע
m קענדען p אױנען, םיט און הארץ פיהלענדע א טיט און 
 ד*ם און ברילזןן, פ*לירםע *הן סל*ר ov*8 tvnvt וועלכע

uvn'נממטבער דעם פון •רעזיחננם דער העריםאן,- י• ־ 
«* dtvd*p א אײנעגטליך איז םטײטס, ױנײמעד םח 

 און בילדוננ םח מ*ם ?לײנער נץ8ג 8 כױם ■םלאר־ס*•,
«כל. וױיניגער םון

םעג־ עם איז <וי נע:8םר די זיך ׳פטעלם עט אח
ױ ? ליך i וואם עם, סוםם ו n ט רנ'יטער8 ■ראםטער  \וײז
 לע8 איז העכער און אימרלעגעכער שיל אזוי ארויס זיד

i <ױ . •רטינ^ n ,הויריענילדעםער גרױםער I'P JW 
I8onvn?
ם8זױלי כער:8איינפ נאנץ 8 איז ענטפער חןר און

 ײ*ם עםײאם, םון רםײדינער8פ דער לם8 אויף םחןם נריז
 עכד םון ווערעז, קליכט1רװי8ם לאגנ נאדארפט עזין תאט
 לעבענס־ •מוט׳ער 8 םח רםײדליכעם,8אוםם נאנץ ייאס

i'P גרויסער דער אח נויסוחננדיגקיינ^ J 8 i ה*ט 18וחנרים 
ױי  רלײ•8ם צו אויפנאבע אוטטץנליכע די געטסען זיד א
s is p,\ דאס rutײ ם*ל ״  ב«ר נ*ר וויל ער פיער. איז *זו

ױי ד*ם «וײמן  יערפאר און דריימחז, איז *וויי םאל *ו
 נט,8ט8חמ לם8 אים, אויו» חזםנות ביםערער VP8 8& איז

 דרייםיג־מטונ־ דער פון איינפיהרתג דער פח געגענ<ר אלס
ר.8רבייםס־יו8 דימר

 אויף אז ערפלעתחמ, נלייר ד* איך םוז פוגחןםסוומנען
אם נדם  דרייסיג• חגר פאר ארגוםענטעז לע8 נרינ׳ם זוייי

 אײנ־ אינגאנמז ניט איו ביך ך8ארבײטם־וו ^■םונדמער
 באוױיזעז מוין זויל נריז <8 זיך, דוכם םיר ••רמםאנען.

 <ױר?ליך זייז האליע אביסעל אלײז ער מאכם אזוי »ת ײמיל
ארנוםענטאציזג קרעפטעע
i עםזנלוננ «ײן אין «רין n  r t זיך טערט8ם םראנע 

 דרייםע־מטונ־ דער פון איינםיהחמ די ?8 מאױיזעז, «װ
מר  װיכםינ?ײם גחים םון נאר גיט איז •רבייםם־וואך רי

 אט ארבייטם־נעבער. די פאר אויך גאר ארגייםער, די פאר
דדייםיג־עםונדיגע %י זוערםער: איינענע זיינ« זײנען

 וועלכער אינוועםטםענם,• עהרליכער )8 איז •רבייםס־ײאר
ניזנענדםאז״. יעחנן w *עלירען8 ראחי

* דער־ גים און טעות. 8 גריז •רעזידעגם םאכט י
 איגטערעםען די זיינןן כל< אלטעז דעם לױט »ײל ,18«

o «ח n 1בײםע18 '1 םון אינטעחזםען רי און כאט 
 םאהץ זײן ?עענז עם נייז, אנטאנאניםטימ. נ י i נ ט «

 בייטם•18 ביידע, די פח אינמעחןמן די גתלמ אין «לע,
ו ו נ ו  1P38 אנםאנאניםםיע, גאתים זיינעז ב״םער,18 און נ
o»' נראי n  t פון פאל m פון א״גפיחרוע i n ח־ייםינ־ 

a די כדי •ײייםם־ײאד, ׳יםונדיגע־ i8״iv o עט־ יאלזן 
מ, ײאט נ n ײעם מווי n i8  i*> w* כיט w v p ,ױ זיין* 
או י נ ו י ו a א n ן ו ב מ ן ח ו » 18 d p i*  

נ * ם ס ײ 1ב8ב ij װ״ניגסםענם ,1 r o n v  i n  m

*
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̂ם דעם םאר זײן םעגיליך וועט עס ביז צײם,  זיך ב
̂ו־ם * *ײגםיהרען און סליגעז םא^ינעריע, נײע ס

םעקטארי] דער pc ארבײטער די ארויסװארםעז װידער
 אפיס; דעם םון און םינע דער &ון נױל, דער םון
 גשםדדיאנז םון םיסטעם נײע א *ײגםיהרען \ועם ער ביז

 .םארדרײםאכען »םער און פארדאפ^ען זאיל \ואס ניע,
 אבעי דאז ביז ארבײטער. די םון צייסוטנגס־םעחעהײמען

 םוזען וועט באס דער אז צװײםעל, שום קײן גיטא איז
^ אין מ:יט היבשען גאגץ א םיט באנוגעג̂ע זיך  זי

סראפיטען.
 טיט מוין סראםיטירען זועם באם דעד אםת,

 •רן ויוע<כען אירגענד איבערהױסט האבען \ועט ער \ואם
 גז גאגצען אין איז םעקטארי זײן װען איצט, ,בעת םיט

 •רא&י< קײן ניט עסהאט װאם נאר ניט איז מ^אסען,
̂וםט, באדײטענדען א האט ער נאר  םרא^ג(6 װעיצכער ׳םאר
 פראיצעםארין םון רײהען די אין גיך גאר כרענגען צו אים

 פון באס םאר׳ן נוצען סארט דעם ניט םיינט גרין אבער
 M םי<נם, ,גרין ארבײטם־זואך. דרײסיג^טונדיגער דער
 םון אײבםיהרוע דער םיט זײז טאקע יועט באס דער

 אין װי א& גום אזױ ארבײטס־װאך דדײסיג^טונדיגער
 אין אט און אםאיל״ שײנעם דעם פון צײטעץ טײערע
 עס אומגערעכם. \וירקיציך גרין ארעזידענם איז ®ונקם

 וועצד ארגומענט סארט אזא םיט אז םיינט, גרין אז זײז,
 דרי* א צו אײנװיילעען זא< ער קאניטאא, ארײננארען
 זוי, דענקם ער אויב איז ארבייטס׳זײאך, ^זטונדיגער

 fp® םוםר א אראפנעמען זיך ער זאיל טעות. גרויםען א ער
גע•: םסתםא האט רוז׳וועלט אויך רװוועלט: ®רעזיחגנט

 ארײנגאחןן ״נרא״ זײן םיט ?ענעז .וועט ער אז גלויבט,
 r» גיט מענע, םעהר ^טיסעל א וועדען זאל ער קאייטאל,

 זיך] שטעלט געיחנז. אימער עס איז ער װי .ם^יזלער/
ו האט סאאיטאל אז ארױם, י ױ איז, נארעז׳ געלאזט ניט ז  ו

 אונטער־; רעזידענט8 אונזער גאר זיך םוז אוים, זעהט עס
 1אונטעי* געװארעז, איז ״נרא״ גאגצען דעם םון געבען.

 װעלנ רוזװעלט, און ׳חורבז א האאיטאל, םון’ דרוס דעם
 נעבאך איז באגסירעז, אונזערע געגען געדונערט אזוי האט

 ״געלפדבײטער׳/ן די םיט איבערצובעטען זיך גצעװאונגען
 ארונטער־ רחםנות אהן אזוי לאנג נים עם חאם ער וועמען

געריםען.
r םיט אז ביזגעס־םאן, צום אפיל זײן מים יא, m 

 HS מאכען ער וועם אדבײטם-וואך ררײסיג־מטונדעער
 טעוו^ נרויסען א גרין מאכם אינוועסטמענט, עראיכען

̂יס צו ניט, יוױדקליך ווױיס איך אוך  גרין זיר נויםיגט װ
 אזעלכע האם ער אז אתוםענט, מאקעלדעען *זא אין

אײזערנע. געזונטע,
 ניט ביזנעס־םאז דער םאקע זאל \ואדום עחפטענס,

 ירא־• ג^װאלענע זיינע אין עניט גרויםעז א גאר תריגען
 לעבם אמעריסע אין םאיאריטעט גחנסטע די בעת פיםעז,

 ציםער, יאר * זײנען אט !ארײן מױל איז האנם םון מכוש
 :ארגוםענטאציע גרינ׳ם םון טאסע ארויס געם איר וואם
 די םוז עז םאםילי אלע ®ון ®ראצענט ®ערציג און צװײ

 םון אײנקונםט יעהרליכעז א האבען מטאטען םאראײנעטע
̂ער, םיליאז צעהז ן בעת דא ײ ל א ע ט נ עח ןc צ  ו

ן י י ט א נ ע צ א ד  ביאיאן נײז pc אײגסונםט אז האט נ
 דאאער* ביליאן צעהז באלד אלזא םיליאז, הונדער אכט איז

 n םון באםעלקערונג דער טון העלפט א באלד אםאל, גאד
 םון אײנמונטט אן אויוי לעבען םוז עםאטעז טאראײניגטע

 אק ■ראצענט, אײן םון צעהגטעל אײז אוז םיייאז צעחן
 אן חאבצן נםמות, טויזענט דרייסיג און זעקס ארום גאנצען

ן צעחן נאר םיליאן, צעהן גים איעסונםם א י ל י  ״ב
 דרײםת און זעקס די אט pc •ראטים דעם פאר אם איז

 it אזװ גרין דאס איז וועלם־אײנ^ינגער םויזענט
ױ איז ײ 5ו  איו ערליכעז אן םיט ®ארז*מנחגן ז
of ־חים א דאך איז?®r u r n r עזלח! ttn
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D®n df ק  זי
ערליי אלץ םמד,

 בע־ אאץ אײנקינםמע, אמלכע אין מגיט
אוגזער irum מוז און ווערען וועט

 ארגוםענם, עטארסערען םיל א נאך האט גרין #בער
 איז עם \וערען. באעטריעםן ניט קײגעם פון קאן וועלכער

 ארויםגע- זײנען ארבײםער םיליאנען זוי יאר, פינף *ױן
 אײג־ לעבען אוץ דזעאבם זײערע pc געװארען מלײדערט

 דרייסיג װײניגםטענס לעבען הדעות, לכל סצבה. י1אוי פאך
 די און בעטעד־ברויט* אויף אםעריקע אין גםמות םיציאן

 מיטלען פארעידעגע ערגער. און ערגער איצץ װערם ^וגע
 זיך זעהם עס און געװארען אויספ־־ובירט שוץ זיעען

̂יועז איז םדיהעד פארבעסערו̂ג םיבדסטע די נים  נע
 רוז־ געסוםען איז אים גאר תחבולות, זײפע םיט הואווער
 נאך לאלהים. אםרו ־זיאנם, םעז ווי איז, עם און וועלם,

 םיליאן עלף אלץ נאך ^םעהען םאטערניש יאהר םיגף
יך, ארבײמער  עלענד, טיםסטעז אין פאדצװײםעלם, אוםגיל̂י

 א קריגעץ צו האםנוננ טיגדסםע די אהן און ארבײט אהן
 זײערע םאדעטאפט איז עם װי מען האט איצט ביז דזעאב.

 םיט קינדער און פרויען זײערע םון מיילעד די און ױילער5
 אנ־ אזוי עם סאן לאנג <ווי אבער בעטעל־ברוים, שטיה א

 גויטווענדיגקײט די אלזא זוערט םינוט יעחןד םיט ? געהן
 אלץ ארבײםער םיליאן לףrצעהז די אט פאר אכ8דז? א םיז

 נרויםע די זיך שטעלט עס און ’גרעסער, און גחגםער
די ביט אויב דאם, איז מיטעל אגדער ̂ועלכער םראגע:

 און ארבײםס־זואר, דרײסיג^טונדעער א פון אײנפיהרוע
 אויײ ניט טאחע זאלען ארבײטער־װײדזשעם די אז אזוי

 זועלכע ״די זאלען אדרבה, װערע̂ן םארקלענערט האר א
 םיט ארויססוםען םארעלאג, דאזיגען דעם קריטיקירען

 נויטינע די <עבעז גלײך זאל װאט פאױעלאג, א זײערעז
 קרי- זײער אז אנגענוםען, • ארבײטםלאזע. די צו דזמאבם

 עס האם באטרעף א פאר װאם אבמר ריכטיגע, א איז לןיק
 מיליאנען יאהרעךלאגג ̂מרין מטעהען דא אן פאקט, דעם םיט

 װען האבען, סעגען זײ <ועלכע און ארבײם, אהן ארבײטער
 דרײסיג^טוגדעע די װערען אײנגעפיהרט זאל דעם נאך

ואר. ארבײטס̂־
נען, און קלוג אזוי זײז גיט סײגער קאן געווים  אויף ̂ז

 אר־ די לייזען זועט ארבײט שטוגדען דדײסיג די לאגג \וי
 אנהאלטען, נימ עם \ועט לאגג »ז םײן, איר בײטס־םראגע.

 אלע און ארבײםער די װעלען עפעעטר אדמר פריער און
\f פארקירצונ; די אז געדאנק, צום דערטראכטען זיך אנדערע 

̂ז נים אויך װעט ארבײטם־^טוגדען םון  לאגג אזוי העלם
 בלײ־ װעט פראפיט־מאכערײ םון טיסטעם גאנצע אוגזער וױ

 גרויסער דער ביז דאן, ביז דערװייל אבער ;באעטעהן בען
 דער ארבײטס־זואך דרײסיג־עםוגדיגע די ^יז רעװאלוציע,

y םיטעל אײנציגער m\ ארבײםסלאזעהײם, שרעקליכע די 
 זאל פראגע די אט אז ױערען, נעטאז אלץ םוז עס און

<וערען. פארשיעפט װידער-גיט
 זײן םיט רוזיוועלט ניט װען וױיל, ״װידער״, זאג איך

 דרײסיג־עטו:־ א פון פראגע די עוין אםשר זואלט ״גרא״
;ויסען, דאר&ט איר געלייזט. געװען ארבײטם־זואך דיגער

 םון סענאט דער האט צוריק אנדערתאלבען יאהר א םיט אז
 םאר געזעץ א ^וין,אנגעגוםען ׳פמאטען םאראײנעטע די

 מאיאריטנט א םיט ארבײטס־װאך דרײסע^פטונדיגער דער
 אז דערנײ, געהאלטמן שױ\ האם עס און ,30 גענען 53 םיז

 איז דאן געזעץ, דעם אננעםען זאל קאנגרעס דער אויך
 װעלכע די, און ״נרא״־פעםענם, זײן םיט רוזװעלט געקומעז

 דרײםינ־מטוגדי־ א פון פאדפאסונג דער פאר געווען״ זײנען
 םארלאנג, זײער םון נאכגעלאזען האבען ארבײטס־/וואו, גער

 אויםםאן אלעס ראס ?זוין װעט ״גרא״ דער אז םײנמדניג,
 אז אלע, שויז ווײסען איצם אבער ארבײםער. די םאר
 איז דאס צי און באםקראטירם, גקנצליך האט ״נדא״ דעד

 ניט םאםעגם דעם אין איז דאס גיט, צי רו»ועלט׳ם^»ולד,
 בעסםע די נעהאט האט רוזוחנלט ►אז ין,%ז םעג * וױכםינ.

 היבמ * םיט און םײנען, אנדעחג וױ ניט און אבזיכםעז,
 ראםע• צו זינען איז נאר געהאם האט ער אז רעכם, בממל

V אמגר סאפיטאליזם, דעם וחנן i זײן פון ױצא «ועל 
fFsms לאנד אין לאגע עסאנאםחפע די דאס א*ו, דיעל גױ

א אויוי זיך האט בפרם ארבײמער n ן  פון די אוץ 7733
m איצם אט איז בעסערען. צזםגעענדערט גיט

 דריי־ דער פאר קאמי א פאו םאסענט •סיכאלאגײפער סאסע
ארכײםס־װאך. םיג־מםונדיגעד

ע םײן לויט •1אי יוען גזם, זעהר געוחנן \ואקם םײנו
 אײג- אלײן זאלען אינדוסםרת דער פון קאפיטאנען זערע
 קור־ דמר אט סאר נויםוחגגדיגקײט אוםבאדיגגטע די זעהן
 \ויילע א פאר ראםעווזגן צו זיך כדי ארבײםס־זואך צער
pc געוחנן דאך <ואלם דאס אוגטערגאגג. גענצקיכען א 
ײ וועלכצו בײ פרינציפ, זײער םיט אײגקלאע םולען אין  ז

קוםען םעג אונז ״נאך :נעהאלטען איםער זיך וזאבען
ײ װאלסען דערפאר און מבול״, דער  װירקליך געהאנדעלם ז
 וױלען, םרײען זײער םיט אלײן, <ואלטען זײ װען קלוג

 אמר ארבײטס־װ^ך• דדײסע־שטוגדעע די אײנגעפיהרם
ך זיך ב*סמס אונזערע האבען אוים, זעהט עם װי  גים ̂ג

ײ שבל, אזא צו דערטראכט  געםער־ גאגצע די גים זעהזנן ז
ײ \ואלםען #גיט ווען ;לאמג דער pc ליכקײם  נים דאך ז

 טתגער. םילמ גאנץ געגעךרוזוועלם׳ס אזוי זיך געבריהעט
ײ פון עוץוארםען נים דערום קאן םען  און מײנעם אזא ז

 ururo אויםגעגוםען םוזעז \ועם עס גײן, זעעסט. גרויםען
 איצם <ועז דאז, אפילו דעם פאר קאםף גרויסער א גאר
 געזעץ דעם דורכפיהרען קאנגרעם סטײט ױבײטעד דער זאל
ארבײםסמואך. דרײסע־מטוגדעער א פאר

 אלע אין \וי אבעד געזעץ, נים אדער געזעץ יא וווארים
 דורכםיהר*!. נים אלײן זיך געזעץ דער קאן םעלע, אזעלכע

 וועם רעגירוע ךי אז פארלאזען, גיט זיך אויך חאן םען
 דורכ־ זאל געזעץ דער אז אײנליעעז, לעבען דאס טאקע

 I ו c ם ײ ב ר א י ד באאמטע. אירע דורך \וערען געםיהרט
ן ע ר ה י ם נ י י ן א ו ן א ע ם ל א ה פ י ו י א  ד

ע ג י ד ג ו ט ש ־ ג י ם י י ר ך ד א ו ו ־ ס ט י י ב ר  א
ט ע ו ן ו ע ז ו ן ם י י י ז ט ר י י ב ר ן א ו  ם

י ר ד ע ט ײ ב ר , א א ם ו  די ®ון אלץ pc מעהר אן ג
 חנר אויך איצט איז דערםאר און ארבײטער. ארנאגיזירטע

 ארגאנײ עםארקערע און עטארקערע א אלץ םון םאםענם
 אװ םעדעריימאן אכמריקאן די וחגלכע צו ארבײט, זאציאגס

 1א אעעשלאסען זיעען *ועלכע ױניאנט, אלע און יצײבאר
קראפם. באנצער זײער םיט נעםען דך םוזען איר,

 דרײםיג־• די אויב *ז םארמטעהן, םוזען ארבײמער די
iru אײעעםיהרם הענעז זאל ארבײטס־װאך עטונדיגע m, 

 טצע אץ לאנד גאגצעז איבער׳ן זחגרען אײנגעםיהרם זי םוז
 אײנצו־ םיה די גלײכצײםי^ טרײדס און איגדוםטריען

 אינםםאלםעגם דעם אויח ארבײטס־װאך סורצע די פיהרען
 איגדוס־ אײנצינע ?ײן ארויסגעװארםען. זײז װעט פלאן
 וחנרעגד ^םונדען, קורצע ארבײטען לאנג ניט קאן טריע

 עםוגדען די ארבײטען םען וועט איבדוסםריען אגדערע אין
 פון אײגםיהרוע די איז דערםר צײטען. פריהעריגע די םזן

 אינמעךעסזנ; די אין גאר ניט ארבײםסעואך הורצער דער
 איז זי נאר קערפערשאם̂כ ארבײטער יענער אדער דער םון
באוועגונ^ ארבײםער גאגצער דער םון אינםערעםען די אין

 ווערם איגדוסםריען םאנכע אין אז אננעםען, נאםיר
 גזם נאנץ עס קאן עםונד^ פון אדער ̂»טיק פון געארבײט

 אין פאראײכיגם ארבײטער, אזעלכע אז זײן, געמאלם
ײ פאר אז דענהען, זאלען ױניאנם, זײערע  אײג־ די קאן ז

 זײן ארבײםס־וואך דרײסיג^םונדיער דער םון םיהרונג
ײ חסתן. א גאר  פרײז זעלבען דעם קריגען טאקע זועלען ז
 אמנר עטונדע, זײער פאר אדער שטיק־ארבײט זײער םאר
ײ אז זײ, עם טוע װאס  םארקירצונב דער דורך גאר װעלען ז

פארלירען? דזהא ארבײם־צײם דער םון
 י1קםא דער אז וױסען, צו נויטינ דארום איז עס גו,

 דורכאײ^ םײנם ארבײםסמואר דרײסע־מםונדיגער א םאר
ת זעלבע, די בלײבען זאלען ארבײםער־זוײדזשעס די אז  י

םיג איז עס װאו דארם  שםיה־ בײ בײשסיל, בום װי נוי
 פרײתן די זאלען שםונחדארבײט, פער אדער ארבײם

 םוזמז צװײטענ^ זיערען. פאמרעסערם פראפארציאנעל
 זאלזנץ םאםעגםאן אפילו וועז אז םארשםמהן, ארבײםער די
 נמנזתרםער דער פון טצען גרויסען דעם זעהן נים זײ

 דער אבער איז אינדוסטריז^ זייער אין ארבײט־סיסםעם
 ארבײםס• םיליאן צעהן דא אלץ נאך זײנען עס דאס פאסט,
 זי• די םאכם דזמאב, א אויוי אוים קוקעז וועלכע אאזע.

p שטאדק, דדפאבם זײערע םון כערקײט iv o v צוױי־ 
פעלהאפכג

חנד *ח פרעזידעגם חנר האם לאגנ גים דא ערטט

LS&4J
■

■ i i i r i i n



פראנט פאראײניגםער דער
דעמביצער ®אול פון

1

ױ מנעצ «ווי i'N ת»ייםא<יםםישמ די ו  ooyrpptp i 
ip מבוירעז iy u p i די האבען ip p p it חער־ *יחר שון 

bu m p םיםטעם און o y i o ppu pi איי־ די פון נעמיםען 
jp די »זױ <ױ םעגעהײט רער פון גייםטער דןלםטע 'J 

o c y ro v n .אוםצוברעננען ty סצציאליזם דער n iy i 
o סאו־נקםען iy  o n סון tun ,אזי מוסיסאלחם iy o זיי 

p זיינען זיי אוז קלאו־ ipups אלעםען ip i פאל־ נעווען 
p אײנססיםיג• אאמנדינ i r טען19 חגם סון אנסאננ אין 

קןו, גרויסע ווענינ נעווען זײנען יאסו־זזוגחס־ס  וועלנע תנ
o אין נעזעהן האבען ניט זאלען n ניימ די סאציאליזם 
n םענעהײט די יועלכער 1צ וחנלם iy i .םיל עםרעבען 

m p n r , איז os ווערען צו איינמםיםינ כדי אננעהוםען 
3Pii B איבער n םיטלעז, רי און ip im o  oyu צו ip i 

3’t t ותלם־ארדנוננ iio .אין סאציאליום o n סון טי*ך 
v n3 זיינען סאציאלחם סין עגממישלוננם־נ׳דפיכטע ־SOV- 
n נעווען די< y o״p3pi ,גרושירוננען oyu צוױ־ 1?תאנ 
p r| נדויסע מפיהרם זיך ipeevp. נעטיננמ די o n  iio 

ipocnp םיט אננעסילט געותז איז אינסע־נאציאנאל 
 באתו־ און םארקםיסטען צװיעען ipdokp •זאפציאנאלע

o מטרייטינ^םינז דיזע איז נעיםםען. n  ipsyn ער־ 
ipo t צום אונםערנאנג צום נצנראכט אינםערנאציאנאל 

 נןגרינדעם איז dp ווען 'אהרהונרערם, טען20 סון ססי
)ip i  ip iynp אינםערגצציאנאל, םאציאליםםיפער צײייםער

i םיט — סאהן, זייז אונםער נעלוגנען איז n אויסנאהם 
’upo 1«י n y 3 o iy u p־p אין נרוסען אנארכיסםימצ

o טאראייגינצן צו — לעגדער, םאנכז n ארביי־ נאנצען 
o 1אי -?לאם.1« n םעך i n  |Pii ,1889 |io צוױיםער 

y מס־ינרעט איז אינםע־נאציאנאל סאציאליםט^ער iun* 
i n, סון אױםס־וך צום גיז i n ,ער וחנן וועלם־םלןזםח 
i איז אונטעו־מגאננמן, איז n נעוחנן ארנײםש־־פלאס 

i אין ■•ראייגינט n •בא\וצנונס סאציאל־דעםןו^אםימעך 
i אין p n איז ציים o n ארבײםע־־פלאס ppyo געלוננצן 
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rt*  xt קאםוניסaw z\voוותיכסים tan איעהייםריכען 
t^ םרייד דער פון סר^נמ r .םווועגוגג״
»o * ip r ער האם iw n r w די בחדיורע זיין אין . 

 אצעס םוז ״םעז ראדיסאציזם״: םון קינויער־־מראנקהײםען
 באנומן זיך םען סענ נויםיג איז עס אויב און אגווענחנז,

 הינםער־ כיםרעקײם, פזן םעטארעז אוםדערלויבמע םים
 tan ®ארמוױעען און ®אתמען גאהא^םען (ימםיגסײם,

 דארם און ױכיאנם םרייד די אין ארייגצרדריננען כרי אםת
 ק^וםוניםםימע די םארזײען צו אום איטתגע פוז בױערען

ארביים״.
בא־ דאזיגען דעם איבערא^ האבען ^םוניססעז נײ

 גרויס און פי<קס*יכקײס גרוים םים אויםגעםיהדם םמח<
 אנגעםאנגען זיך האם אן דעסאלס זינם באגײססערוגב

 םאראיעיגםען דעם געגען םעטיגסײגמן טערדערימע א
 בא״ ױניאן םוײיד דזנר אין ארבײמער־קלאס םיז פראנם
 אינעראצ מאעםעד האבען ?אםוניססען די און וחגגונג

 אונזערע אוםצוברענגעז כדי אאאזיציעײוניאנס געגרינדעם
 אײ נעםאן דאס זײ^האבעז ארגאניזאציעס. ױגיאז םרײד
 דאזיגע די אםעריקזג איז אונז בײ אױך און בער̂א

 דייםעצאגד אין האם עאאילטונגס־םעםיגתײט סרויעדיגע
רעזוצםאם. םרויעריגםםען חנם דערגרייכם

̂בעד רער אין תז ציים, זע  האבען קאםוגיםםען די ו
 זיך זײ האבען באוועגוג^ ױניאן םדײד די געמיא^םעז
 נאציסטע{. און פאעיםםען םיט חבר׳ן צו אסנזסאננען

 די םון געציםזגז האס דייםמצאנד וחןן ,1923 יאהר אין
 םצד רותר־באזעצונג די געבדאכם האט עם װאם פאלגען

 ^סרע־ * אנםשםאנעז איז עאאיס, די םיז םייליםער דעם
 די סים צוזאםען ארבײםען צו קאםוניםםען די בײ מונג

 בערצין איז פאהגע״ ״ראטע סאםוניםםימע רי גאציס.
 באריכם א געבראכט ,1923 ױלי, חודמ can אין האט

r א םון a n, םען האט עס װאס  דייכמת באקאנםע די געה̂א
 פון םיםינג א אויף פח*ער דוט םיהרערין קאמוניםטימע

a נאצי־סטודענטען. דייםמע n• צװײ דערצעהצט באריכם 
 סואםוד־ רײסשע די פאלס, דייםמע ̂דאס :אנדעחום עען

 הען נאציע רייםהתר •an פון אײנהיים די נעםיינמאםם,
תן ותרעז חנרגוײיכט בלויז  נאצים, העררען םיינע איזזר, ו
 םים קעםמעז צוזאכתז סוזם איהר אז אנערסענען וועם

 תאםוניס־ דער אין ארגאניזירם זיינעז װאס םאםען די
חגן געגען סאםוי צום רוםט איהר •ארםיי. םחצער  איד̂י

ם פו^צםענדיג העררען. םיעע קאאיםא?, כ ^  צוטרעט !ג
 <אכד די אויף אויןז זײ העגנם קאאימא<יסטעז, אידימע די

״ פאדניכםזןם פמרנעס, ! ײ ז
 אוײ םעז18 םון פאהנע״ ״ראטע זעילבער דער אין

 פראנם פאראײניגגמז דעם וחעען םיר ילעזען ,1923 גוס̂כ
̂נענדע דאס סאציס, און קאםוניםטעז צװי^זען .  .אםיצו :פא

 <יבקנעכט קאר< ערטארדעם האבעז װעלכע םעגמען םיט
 אויב צוזאםען געהן םיר דארםען ̂וססענבורג דאזא און

^ אין ארייז סוםען זײ 1 נז  זעיצבער דער אין רייהען״ או
 וחך געמריבען ראזענבערג דד. יןאםוגיטט דער האט ציים
 און קאציס םון פראנט פאדאײנמטען זעאבעז דעם געז

וחנ̂כ פארטיי ?אםוניםםימע די״ האעון: בזה נאציט
 ציבסנעכט (סארל טויטע פון ליםם גרויסער א םיט קוםען

 אבער דארח פארגאנגעגע דאס וססעםבורג).5 ראזא און
jra פארגעסעז m די פאר הא*טעז בצויז דארןי םען און 

אוגז״. פאראײנעט װאס דאס אויגעז
גע־ ארויסגעזאגט אפט איז אױפםאסונג דאזיגע די
 -5מא ערנעסט און םאנואיצםקי סאםוניסטעז די םון װארען

 געװארען געעאפעז שפעטעי דאט איז דערפון איז םאז
 סאםױ די ברױגינג״ אײדער חיטיער ״ליבער אאזוגג די

 איז היםלער — פרײז זיתר דערנרײכט חאבען ניסטען
 זײ װאם דאס געעעחז איז עם געסוםען. מאכט חגר צו

 גשואונמען. זיר חאבעז זײ װאט און *נעװאאט חאבען
 *עצ־ דער איז נאד אז םאחגעםען, ניט טאר םעז װארים

 םאר־ צו האפען געקעגט נאך חאט מען װען טינוט, טעד
 די זיד האט זײיטמאאנד, םון חיטלער״געפאוזר די טרייבען
 1933 פעברואר םעז19 דעם סאציאיל־דעםאסראטיע דייטמע

 אנגעבאטען זיי זזאט און סאטוגיסטען די צו נעװאגדעט
tan פראנט״ פאראײגיגטען

זיך חאבען /pn פאראײניגם םוזזס

PD ד .”urxfiv היםצאד״ן פעמנן פדד וחנלען trftr u D 
 :ממיײבען ס̂סרזואארפ .בער׳צינאד אין דצםאיצם האבען

o אויסצונגצעז כוײ גרויס צו איז געםאהר ,די n 
̂םליכען  פאר ארבײםער־קצאס פון װאונמ הי

̂יסםימע די •ארםיי-איגםערעסען.  אינםאדמסױןד סאציא
̂ונג איינהײםיצימד אן צו מםרעבם נאלע  גאר פיז האגו־
̂אס צען ̂אגע ־an אויןי ארבײטער־ק  אסן־ אן פון גרונכד
״.aaranwramn עהר׳ציכער און גער

? קאםוניםםען רי געםאן דאז האבען װאס
זנ א װארסען געאאזם זיי האבען עדמםעגס  חזוך פ̂ו

n <חנן געםאן זיי האבען דאס און עגםםער, אז אוי* r 
לעבעגם. םענמליכע םויזעגחװ־ נעסאסט האט םיגוט

o 27 ארונ^ װאך א אין איז ענד*יך nפאב- םען 
י פון ענםםער אן נעקוסען ,1933 דואר  קאסוניםםזנז י
:*פראװדא״ םאסקװזנד ■ ־an דודך

 די פראנבג אייגהײםיציכען קייז ניט וױלעז ״םיר
מוגא״• זװ־גםםעד אונזער איז סאציאל״דעםאקראסיע

 זאלזנז איז םאככג ־an צו נעסוםען היםיצער איז אזוי
 זאנס םען װען באליידיגם פיהאען ניט קאםוניםטען די זיך
o דאנק א געמעהן םאס גרויסעד א אין איז דאס אז זײ, n 

 םראגט פאראײניגםען can סאכאסאדפירס האבעז זײ װאס
o םון n איז ארבײטער־קצאם o n היסנמד וױכםיגםכתז 

םאטעג̂נ ריעעז
••

̂ד אבער  װאס ד,נדייט^א אין זיג היםלער׳ם נאך בא
o צו געבראכם האט n פוץ אונכהרגאנג םואמסענדיגעז 
 םוילמסעד־ •an איז םאציאצ־דעםאהדאטיע דייםמעד דער

a םיז האפיםולאציע דיגעד n• ״רן־סאטעסא תאסוניסםימער 
 ארויבד װידעך האםוניסםעז די האבעז דײםמ^אנד, אין טײ

o און פראנ̂כ פאראיעינסען םון אאזוגג די נעלאזם n 
ױ טאל, ̂זגד כױם ?ױינם, עס ו אריפריכםינהייגג םו

 wrara םאציאיל־דעםאגראםיזנ •an פוז רייהעז די אין
י<םע א o פיז אױםריכםמהימ* •an װעגעז םיעתג צ̂ו n 

̂אנג קאסוניסםימען מצםעז o והסנעז םאר n -םאד»ײנינ 
 װעילםנ די, ארבייכהנר־קלא̂ג נאנצעז םון םראנם סעז

 m אזזי: םפגה׳ז פראגם׳ פאראייגיגטעץ א געממ זיינעז
v דאס איז $ m, יחנילמנ קאםוניסםען, רוסימע די אז 

o גיבעז n צו סאז anפאלים̂י קאסוניםםישער גאנצער ־ 
 nm םראנם פאראייניגםעז א פאר זײז איצם נראד זאלען

 f פראנם םאראייניגםעז א גענען געוועז איצם ביז זיעצז זיי
pm jrp םון אנערסעגוע די האבעז די ורעז איצ̂כ m w 

̂יסען צו געלוננען זײ איז עם  םראנפ־• םים אפםאמז ע
מז איז ריד,  ניחיאג^ אװ <ינ •an איז אריק זײנעז זײ ו

 נויי- װאס צז סא שםארס, אזוי זיינזמ זײ ווען איצם, —
o איז זיד די םיגען n םאציאליסמח, די םיז איינפלוס 

̂וארםען איהם האבען זײ װעז  pm ציים •an אין אפג
־ עיואך. נעיועז זיינען זײ

 אנצױ איז *ס און ריכםי״נ גאנץ זיין זיך םזע דאס
 םאװעםצך •an םוז פאליגױפ אויםעדציכע די אז נעטען

o מגאײנפאוסם נים האם א^ייז מעירונג n קאכדנגמח xt 
o רועגען כדינוננ זײז עגדעיעז n פראננס םאראיעיגםעז 

jn גאנץ דא דערםאר אבער זײנען עס n : a וױכ־ םיל 
n און טיגערע w o יא װאס אורזאכעזrנאכז זrנprp 
a וחגגעז n* םון אויפריכגױנסײט an• לא־ סאםוניסםחןחגר 

o איז םראנם םאראײניגםען א װעגען זונג n איצםימן 
 וױיםעדער א םאר םורא די — איז דאס אוז םאםענט.

םאמיזם. פון ענםװיס^ונג
 ^אחםכמנ די געבראכט בכיװן אנםאנינ אין האב איך
a םון באוױיזען n• געגעז מעםיגקײט קאםוניס^ער o n 

 'יםpרציכnארבריD זיתר װעגעז און םראנט פאראיעיגםען
 ׳וויך דײםמ^אנד. איז נאציםטעז איז׳ םאמיםטעז די םיט
 וױיט ױי באװײזעז צו כדי דערםאר נעטאז דאס האב

o איז געװעז זײנעז סאםוניםטעז די םאראינטערעסירט n 
o נאד אז ױבענדינ5ג פא^יזם דעם םון זיג n םאמיזם 

̂גן די פםופ. צום סומען זײ רועלען  זײנעז סאטוניםם
o אייד האבעז און האזארד־פאליטיסער געװען שטענדיג n 

 איז סארט. ^נצטער דעד אויױ אײנגעמםע^ט אאעס מאא
 אײנ• אבער האמז זײ װען םארצוי^. מאסע האבעז זײ

קאטוניסמן, די נים קוםעז חיםאער׳ז נאך אז געזעהז,
I ײ ׳י1י

ו

ipoo’jioyp די באנראבעז  oyn ודסלצד tv u p .סארזדיניממז־אייט   ,iptmps



ז י n י r  m איייז «nr t יזייז 1אפיצ זיי פון איז 
 זייער אז איענעזעהן ואן זיי חאגען נצבציב?ז, נים נצחצו־

 און נעפעהרצין און פאצט דורנאוים נמווען איז נמארחנ
יצער.1קארטען־מ פאציםיש? וױ געהאנחגצם חאבען די אז
i םים דייטעצאנד נאציסםיש? א n נאצי־ 1צ געפאהר 

 בצױז •נים איו אײראפא, פון טייצעז אנחגרע אױך זירען
 אין פאםתיזם חמוטצאך איבערינע די 1סא דראוזונג »

 עקזים־ in סאו נעסאתר גרויםע א אויך גאו אפא,1איי
i פון םננץ n נע־ איז חנריגרע און םאומםעז־חעירונג 

 שטצצונג וייער אין עגחנרוננ םיוי־נרייפענדע די פוםצן
on פראנט. פאראײגמטפן

 װאם באוױיזע, היםטאריעע איצט טוין האבען םיר
 אן םארגעקוםען םאצ יעחןן אויף איז op אז באשטעםינעז

o בנוגע רייחען תאםוניםטיעע די אין מדזנרוננ n פאר־ 
 סראכט פאראײניגםער חנר איז דאם פראננג אייגינםען

מן ױ  סראנס־ אין םאציאציסטען און האםוניםםעז די זי
o אין איז רײד n מביגג םאר dp חעכסנד דע־יבער איז 

 ותצמ םאציאציםםען, סײל נעװיסען א םון אזםנערעכט
 פו־אנט פאראײנינםעז סון צאזוננ חנר n זיך פארהאצטעז

o םים n םיסםרויעך זעצבען n דאם זוי סאטוניסםען די 
in איז m n בפפאו m פראניך אין םראנם םאראייניגםער 
 פארהאצסען אזא וואריס נעקוםען. *ױ׳פםאנד איז רײך
D םיינם זיך ir t בציכד בצייבעז צו n םאתטצ! נעמעהענע 
 םרא־ םים אוחןקםאכען גיס ipp םען ווןצכע צצבעז, אין

םאראורםייצען. סענםיםענםאצע און שנאה דיציאנעצער
ivooru on אין גראד אבער זיך האט באדױצרצן 

o אט n נרויםמר א אין םאטענט היםםאריטען \ױכטינען 
i פיז רייהעז זײ אין שסיםונג די געבימען טאס n םא־ 

o *יאצ*ד?םאסראםיע n  P ius פואנט. םאראיינעטען 
 א אננענוםען האבען קאםוניםטעז די iPn איצם, נראד

 םאציאצ־ח־צםא־ װיכםיגע נאו האבען שטצצמנ, פאזיםױוצ
 צום שטעצענ נצנאטיװצ א ipoupuo פארםייצן פראםי׳צצ

 ענדע־וננ די אז םצרסײירד̂י אוז פראנגג ■אראיעיכמצז
i צוציב אױך ipoipprojo איז n םא׳פיזם. פון אנטיויפצוננ 

i n פון אונטפמאגנ p 'o o iw p n  in ױיםש־ אין
o םאחםיצםאכם מטארס האט צסםרייך אין און 1צאנ ״ n 

o און נצױבעז n םיז וחא־ט p*o*v *d p i i n בײ n 
pn זײ פון םאציאציססען so ipoon .1פא און צענחגר 

up> p אזצצנצ אין סאציאציםםצז די rw ip o o n־tp וױ 
o אוי<י אוז שװית די נצצניצן, האצאנד, צנגצאנד, n 

ip n in jn n jp o ,װאו האצב־אינזצצ op םאי־אז זײנצן 
 קאטו־ שצייג? 1נא טיט םייען1פא סאציאציםםיטצ ױוינע

 י1 םיט אײנצוגעזז נים זיך צוינט יאײיתאאך, פעםייסנ
 םאציאצים* די םו־אנם. םאראײגינםען א אין פאםוניססצן

ipb א  די םיט םראנם פאדאיינינםזװ־ א אז ,t'rupe ט1ו
ipp tP פאםוניסםיפ? סציינ? ivu א<ד1י װענינ נ;בען זײ 
pne .דאנענעז נוצצן tPP סיט פאראײנעוננ וײ אבער 

ך זמ<עז זײ יוייצ מאד?ן, tPtri-u tpupis «יי װ o י n 
 אטיפ?1נע^ױ־ד?םא?1בי אםת׳? די אפפטייסעז זיך פון

 loop ציס ווערצן אויסנענוצט ipipp וואם צצצםענםען
o םיט n דאט םאטיזם. װ»סם?נרעז opn םאר־ ײצרען 

i םיט םארנצייכ?ז op ווצצ איך \vr\ 1ציכצ1«םצנ n 
 יסא.1אםע איז אונז ביי צנד*צ ocnpn וואם סיםואציע,

dp נזד צאנד איז אונז בײ ױניאנס עםױוצ1אנ1פ די איז 
 פצחסײ״פאן ipp'ipoo וײ םאראינמצרעםיח!! n צונגצן

o טיט •UMP איז יינצוציה?ן1א זי און צייבאר איו n 
in פארםיי, םאציאציםטיטע די נאציזם. און פאטיזם y 
ipbjpdp גזטויסע p̂ אין m גאותגומ םאציאציטםיטער 

 אויוי אײנםצום אן איצט נצשינעז צו זובען ,opnpoo סון
/jo n n n p o  tppnpoo i n ד צייבאר. אװ  קא־ m ײי

 ױניאנם. פראנרצםױוצ ױ םון גאקוטצן זיי וזאס אפעדא<ױצ
 סאםו־ די םים פו*אנט איעינםצר1םא א אז ,t'rupo זײ

ipp'ipoo i פון אפנ;ף»טױסעז די מאצט <יסטצן n םע־ 
i 1פא ױאצט ראם און צײבאו* אוו חא־ייעאז n ארביי־ 

 פאר־ זײ וױ מאדעז גרעםערער א נ?ווען באװאנוננ טצר
צאטוניסטצן. די םיט איינינתג

o איןאס n ת פיז פטאגדסונפס  םא־ זיינצז צדויס ניי
penn> m n .וױכםינ־ אס אכצו* איז אןגז פאי־ אםת׳ז

 אוױני1א נעפוםצן1םא זיעצז צוריפ צאננ נים
 א אצם דינצז װאהצען ptn ייך.1םראנ? אין צעז

o יועגען טטיין n פו־אנו 1איינינטע1פא א פון ווערם 
pon א איז tJ»ippji»jo זײנ?ן װאהצען די  inpt 

 א 1פא קוםט ד״צמוצאט־ איז ווען אטםאםפערע, נערער
 ייס1א וםט1 זואס צונרייסונ^ םיציטעריש? ה*פםע1פיב?

 םדאגצױזיעעו־ דער אין נאציאנאציזם םאר׳טטארקטען א
 אײגיגם1םא זיך האט לותטואזי? גאנצצ י1 רעיובציק.

o געכעז n אין סאציאציזם o n אנט10 פאראיינינטען 
tp צוס און o n p איז םאצ i p i םראנתרײך םח נ?שיכטע 

o האט :p rtn o  i n פון i n ? לי ב  נעםיטם זיד ^ו
 או פאלפ צוס אפיצ אן נעםאכט האט און װאהצען אין
 די ג?נ?ן אוז םאציאציםטצן י1 נענעז עםיםען זאצען זײ

o און קאםוניםטען. n  rv io םאציאציסטןן י1 חאבעז 
נ גצװאונע] םי  נאך סאםוניםטע! י1 עםיםצז, אצענט1פ װיי

mpo, ארבײטער־פאײדיעז בײד? האבען צוזאםען און 
םאנדאטען. 36 נעזואונען
i n םאציאצ־ תםיטע י1 םון 1םיהרע 1יהםטע1בא

1 ,tpooipyonװעםעז אבראםאװיטש, פאצ IPP ipq 
 ?אםונים־ י1 צו סיםפאםיעם אין באשוצדיג?ן ניט 1זיכע
 -1.םא איז אלםיקצצ אויםפיהרציכ?ן אן אין האט טעז,

o ט1ורכנעפיה1 װערםט׳ n א< באװײז, םײאישעז1אוםפא 
n n אמים־ זיך האט םו־אנקמיך איז אנט1ם 1א'ינינטע1םא 

o אהן אז און 1טנא31פד inpt אצם געװיזען n סאר. 
 נים בצויז ניט ארבייםער די װאצטען אנט1ם אייניגטען
 געציטען זיכער װאצטען זײ נאו־ םאט־אטצן |”P נ?װאונ?ן

םפצזז. גרויםע א
in ־אן : o םיהרער, 1אטיט?1םאציא^םא? 1רעכםע 

i n םוז צידער יהםטער1בא i n םאציאציסטי־ פויציטער 
ip r ,פאו־טײ n. א איז 1װעצכע ציבערסאן, הערםאן 

pii'oipprpp i פח םיטנציד n אינ• םאצ'אציםטיע?ז םון 
 פאציטיט־סארפאצנ־ אצם איצט צעבט און םערנאציאנאצ

ip̂’ נױ צום ׳אמינט יז,1פא אין טער p i םאציאציסטיט?ן 
 אין פראנט אײנינטען1פא װענעז «אצס?י״ אבאטניפ1״

ip, :טאן ען1םאצג?נ i םראנס־ אין םראנט 1איינינםע1פא 
o אונמער נעסוםען1פא איז וײיך n צעבעדיגעז P in און 

 1פא <רו*ירוננען אצע סון ארבײםער די פון נעסדצאםם
i n און איינינונג1פא i j n n ’n io c ביי-1א גאנצען םון 
o םוז אריטעם1סאצי די ׳?צאם.1םצ n ארבײםער־ גאנצען 

p זיך טיט opn צצאס i:n o| 1»י איב?ממ«ירוננ אן o n 
 װעצ?ן dp און םראנ?ריױ פון צעבמן פאציםיטען נאנצען

jpo inoo בור י1 צװישען טפאצםוננ?ן פאר׳פי^נע 
 1םא ךי זײט מכטמנצן. ציכ?1סצײנבירנע און זטואת

 אחםנזד 1בײםע1א י1 האט םארנ?הוטען איז אײניגוננ
i אין נצויג?! 1ױאריטע א נוםצן n א אין און צולונפט 

 י1אוי אויםדרו? זײן בא?ום?ן האט 1וועצכ? oto'nojp זינ
i אויוי איז op |pn םארזאםצוננ צעצטער ח»- n םריבונע 

i אתיסנצגאננ?ן n i ’C i n בצום סאציאציסטען י1 םון 
op םים i ען.15ה ?אםוניםטען י1 םון םיטםיהרער* 

 י1 צי באשרייבען. צו אונםענציך איז סצענע דאזיג? י1
 איז םווי צום ביז צאיאצ בצײב?ז וועצען ?אםוניםטען

ip׳ iw ,21 אז צונעבען םוז םעז אבער ■פאראויםצוזאנצן 
iip o in p 3 in« 3 י1 צװיעצן io״i n  im  ipo סא

p פח אייניװנג r o א האט טײען1פא n o n n jw ii 
 :אםאצ׳ מאם זײ סאכט װאס 1ב״טע1א וײ »1אױ ם1אײנםצ
inpo םארנעםען 1צ i n  ipipii 1א טנאח 1נעוועזענע| 

אגםאנאניזם״•
 אוים־ פאראנען איצט זײנ?ן op צי ניט ױים1 איר

i אז זיכמען n אן געשי:?ן זאצ םראנ?רייך פון בייטפיצ 
p אפסצא:< m w| אין ?ז”ט1א1בייטער־1א די n n 3 0 

?in j p. און נעװינם נמיסען א 1פא 1אב? האצט איד 
 םאדאײנינטען םון םראג? די »אט יט,1ם׳»1םא גרויסעז א
n יו»1א איצט ׳אטעהט אגט1פ n טאנ־ארדגוגג io| בײ*1א 

ipopJnpo זי אז יכטינסײט.1יס1א אזא אין ipp זאבציד 
tn ט1טי1יםס1 אביצסםיװ אח p n. אז האוי, איך n אר  ז

 pdoio |1א יט?1נא זײ tpppnoo אינגאנצעז ווצט ציכפייט
m םראריציאנעצ? און םאראורטיילצ! w r סאציאצים־ פון 

ip» i ipo און פאטוגיסטצן pip> ipoo 'n cyp  no| סא־
.ד \ .־׳)״ \
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ידער
רײזען. שרה <נרן

מענש.. רעקלאמע דער
 נױמ. די ןןן םיד םרןןפט — געח איך
ײם.1כ מןןרגען״ טטי מיי גיט
 דערקןןנט. גלײף דיך חןזכ איך זןןחסט, —
הענט. די ײד10 פאר ײכט1 זי און
 ׳ל«נד רײנןןן אץ דא דיר, כ׳זאג —
 סאקאגט. פיל פים אױך איך כץ

 גרױס איז װעדם די װי דיר. ג׳זאג
 אתינס אופמןטום איך שװים

 ים׳ןןן, איכער טײכען, איכןןר
 צחאטען. טענש יעדען מיט כ׳געח
 עפעטןןד זײ געפץ איך איצט, ניטט אויכ

 פעטער. ײער1ט גומער א װי
 װעלט דער פון װינקעל יעדען אץ

oyn געשטעלט. שוין זיף אין■# 
 אן, סיחר איך װעלנק סיט י,1

:סאחן זײען אויף אױפגעקריטט את
ברויט, װילען םיר

— חײם ליכטיגע א
טרױם^ אמזער איז
 חןר-נויט םיט קעמפען םיר
. . . כרױם װילען םיר —

ײ זײנען אודאי  גןןחןכט. ז
 שלןןכט. דןן איז קיגחןר םײנע
 םעשח די געחערם ח#סם

 ? גמןגער קױלען די פון
 פארשפארם, זיף עאכטען די אץ חאכען

 לױן חמגער א םים װילען זײ
 לעכען. נישם םןןחר

 םױט געםער את ןןס ז$גען זײ
ױ עי חןןכען נישם ו  קיני

ברױט
׳ גןןכןןן. עסען *ו

ײ איך־  נײיעו• זײנען ז
 לעבען כעס?ןר איז פןןרם

 הײט1לןןכעדיגע אײחןר•
 םארדא^ו~ קױלעדגתב אץ

ײ םיט איך דארף  םענח׳ן ז
 אײנשםודירען.

 לײכט אזוי כישט
 to םחכח א איז

 פיחו חונגעריגע
 .1גימ?} די אץ םיר ליגם ןןר *ןןר, זיױןר
 .1קײ:ע נישט װײס ד$ם אץ נישט גלױכט דאם

 גלאנץ חןם א• װאשען ט^רען זײערע
 אױגען. םימע פץ

 װאוכדןןרען, גישם גןןר זיך דארפפט
 אײנגעכױגען. אץ צעקנײטשם כין איד װ$ס

 לײדען. אזויפיל
 זיך כן>דט זוןןלט א

טרערען~ אײגע«ע איחחן אץ
 װיםען, ניט װיל קימער און
 חערען- נישם װיל
 רײד מ כײ און

 :חאנט די םיר זי דקרלאנגט
ײ — ץ• געזונ*. ז אײל, י

לאגי• איפעיץ פװר v םאך אץי

 םיליןןגען פץ
ורען•

J
m

הארבסט. .
 הארכסט, דעם ליכ איך
 געל. און תיט כײםער די סט1פא װאס
ip i חעל• אץ װײס אץ גרױ חיםעל 
 פרילינג קומענדיגען םון ײד1פ די טראגט און

 — זײן. מתיעריג קײנםןןל כ׳װיל
ip איף װען i npr געחן, אץ אײלט זוםער 
 פױג?ל י1 איחם גאך
 :ײח?ן1 י1 אץ ןpפליה

 ׳?ר1װי ipoi? n^pfl זײ כ׳װײ^
p װי j'u כויס, אױפ׳ן כלע̂ט 
 .1?1לי פרילמגדיג? װי
 װינט?!, און חאמםט פון װ?ג?ן תרך און

̂רװײ  — שנײ?ן םים טpפן
npr גו־ איךopr יליננ1פ 

Jtpnp: ליכטיג
• •

באגעגעניש ^
o פון ג?טראכמ לאנג חאכ איך p i םאן, אלט?ן 

 כאג?ג?גט. האכ איך װאס
ײן  ׳?קט1כא שװײם םיט ןpװpנ איז *נים ז
ט.1םא װי ^ג?נ
ip שװ?ר, לאנגזאם, ג?גאנכ?ן איז 

 טריט. כײ טריט
:rojpp iprpflp 1םי אזױ. 

 אוםג?םראג?ן ip חןןט ?ן1שיל צװײ
 אותיו^ pom: פים
 אכזאנעל/ םט1א1כא pp#n זײ
 טריטאנגױנ̂א אױף װאו i׳pjnp אז

 שיך ם?ן פארריכט
 גיך. און גוט כיליג,

ip חאט לאנגזאם i זיף מ»ג 
npw נאד npr ?ויג?ן.1ג 

 אײנג?כױג?ן. איחם חאם זי קײט,1םי זײ
ip i טראכט אץ ג?הם אלם?ר: 
 ל?כ?ן זיץ ip חןןם װןןס אץ —
i$ אץ ipona ip i אכט~101םא שטאט 

ip*pv פאר n ׳שװ?כען *אויג?ן 
 לעכען• זײן כר&כט1ם« ip האט זײ אץ
 זײ. 1םא שװאך *ו ip איז איגט און

 J npa :איחם ג?זאגט [po חאט
ip onpa ̂י א װי  װאנדע

. גאם^ י1 ן1ו1
 אום ?ן1שיל poi»n םים

pלpשטוס — 1נ — 
ip 1פא ןז1װאו1$ם א װי i ~װ?לם 

« • «ארוס
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אינטערנעשאו דער אין זיד הערט עם װאם
פון b. העלין

■1 if?

 PK מטיצזיים א געהערמם תאט םאנאם ipoppS אין
ר פרצזידעגט איגטצרנעמאנאצ. חנר םון אםים חויוט  ו
 געוױיצם האט ער יאר?. גױ אי) נעותן גים איז גינסקי

 איז און ל. א. j« א. דער פון tvr:pi»vp רער אזיף
 אינם*עס«יאנם־ אן אױן• ארויםנעםארען אויס דארם פון

p ערטצערם דאס jjdivp צו soup lie רייזע tr געטנ 
 מטיצעטאגד א געהערמם האט dp פארזואס אורזאך די

 עיד אן איב?רגצצאזם אםיצו האט jp אסים. חױפט אין
 ארגאניזאציעם די tv אבער עייגם op ארעזיחננ̂נ םיק

 און םינום א אױף א«צאזען נעוואצם ניט איהם חאב?ן
 םע־ םיט מטאם צו שטאם סון נאכנעיאנם איהם חאגען

 אזוי •ראבצעםען, ױניאן םעגציכע אצע װענען צענואםעם
o פאר איז םp אז n איבערנע־ כים פרעזידענם עמםיננ 

 נןווצחאט האט אםיס אין און ארבייט שטאו קיין בציבען
םחיה. א געוחנן איז dp tv רוהינטײט »
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 רוזווצצט ארעזידענט האם צוריט וואכצן עםציכצ סים
 אינ- גידעצ רער צו באצוג אין ארדער אן ארויםנעגעבצ!

ריקא. פארטא אין דוםםריע
 זוײטערע םאר אפ צײגם ארדער ארעזידע^עצ דער

oppt חדמים D in ׳שםייד םאד פצאן דעם םון א״גפיהרען 
D אינרוסםריזג נידעצ ריקא פארםא דער אין ארביים ip 

 במד און ארכייםם־שרויען אריםע די פאר טאצה נייע א אין
 איו וואס ?אוד דער אינזעצ. ריקא פארטא פון נער

 אונטער און צומטיםוננ רער םים געװארען איימעםיהרם
D רי םון אויסזיכס דןד 'lroroppDUBD אייגע־ זייער צו 
d pi ,נאראנטירם ער או ברייטהארצע״ אוױ איז פראםים 
r t v אר־ עטונדמע םערציג א פאר ארבייטער דאדםינצ וײ 

 םיינםטע די םאר וואך א דאצאר 5 און 8 ,2בײטס־וואך
 אונרער־ םײערסםע די םאר באנוצם װערם װאס ארביים

 איצם ביז טימטיכער. און דרעסעם טינדער גארטענמס,
 אוא דורכנעטמיזעצט בצויז נים באצעבאטים די חאנעז

 יױיחעעס, יאםערציכע אזעצכע סים סאוד «אנוהאסטצן
u p אוז פעסםאריס זייערצ איצם נאך רצארגאניוירעז זיי 

 נע־ בארנינעז רצם פון ערםער טציינע די איז זיי פיחרצז
 פאוד םיניםוס דעם צאהצען צו בצויז ארום אזוי נדי מגד

n״m װ*ך. א דאצאר צוױי פון
 רי פון פרעזידענט דער האט אויס, זעהט dp »י

 דצר וױ אהנוננ סציינ? אזא פונקם ׳שטאטעז פאראייניגםע
 באאו םר. ריסא, פאוטא פאר האארדינײםאר דאפױטי

 פארסא דער אין זיך טוט dp װאס דעם ותנ?ן האט צאמ
 נאכ־ זײ וואצםצז אנרצרט צױיצ אינדוסםרי< נידעצ ריפא

 סופאר־ ipp ארנײטצר פארטאריקא א אזוי וױ נעטואכט
ipb צוױי וױ וויידזמ טצנדציכצז אזא םים פאםיצי? א 

ײאר• א ראצאר
גאר־ צייז־יס אינם?רגד»אנאצ דער פון צאקאצס די

 האבען <וצצכצ ריסא, פארטא איז ױניאן װאירסצרס טצנט
 נײ נאנצ?ר -on פון אונט?חוכוע גרינדצאכצר א נאך
 אםת׳ע די 1אויסג?פדנצ ריקא פאוטא אין אינווסטריצ ד?צ

d פון רעוויזי? א אוםגאדיננט פארצאננ?ז צאנ^ p i איצ־ 
 נזד גיט ד?םאצט איז דונינספי פר?זיד?נט קאוד. טמצן

 פחד וױיס פעסאםא, ראוז npDDpnr יארק. נױ איז «תז
 דארם האט ווצצנ? אינם?ת?טאנאצ, דצר םון זיחננם

 אינטצרצסצן די אין צייט וזד׳ציס דריי גפוױיצט לןצטצגס
 סײן צוריסגצס?רט זיך האט אס אינטפרנמאנאצ ד?ר פי)
 מצנד־ איצטימ די בײ אז ?ר?צצרם n»npi האם יארפ, גיו
 אינ־ גידצצ די בצויז פאראריםם וױידזטצס ביצינ? ציך
 האט פצסאטא ראוו נאם?צ??רוננ. וארטיגצ די טטרי?רדז

 פון מאםצריאצ באוױיז רייכ?ן א טיטנצנראכט זיך םים
 דצר tv ערפצערט און נאדינטננצן טרויזטײנ? דארםינצ ךי

 ביד צייבאר דארטינער דצר פון פאר׳אפמהצר ?רצצציאפי
\j f .תאט םארםינצץ, ריײיצרא פרודענציא טר ■if  D ir“

 פון םטרײ? א פאו איצט ddip יארפ נױ אין
 ארום cdvi סטרייפ ד?ר ארב''ם?ר. ?צ?װייטאר

t ניד?צ h d אינו די אן ריהרם און דיסםרי?ם 
p די פון jp rrw D ד איז ארבײטצרpר Jp rt אינדוו 
 אונטער זיך געשינען װאס ארבייטער צוםייסםענם און

 או ?צאו? די ױגיאננ^ אינטערנטשאנאצ פון ױריסרי?צי?
dpti פאר־] צז נעטאן אצץ האט נאאוד דושאינם םאכ׳ט־ 

*ip t א o«־»p, מא םיטנצידצר אונז?ר? װ?צכען פון 
םאםעריעצ. אןן םאראצימ ציידען נעםוזם םען

 iV?p דצר פון ם?נעדז׳שער ראצpנpג נאגצ?ר, איזידאר
 נ U'DPP זיםערםא!, vrvo באארד, דזטאיגט םאב?ר
 האבצן ױניאן, םאכ?ר dpti דער פון םענעדזמער נעראצ
 די װ?צ?ן סםריי? א pc פאצ אין או ?ר?צצרם <<ייך

 jpjpn זײ אז און ארבײט דער צו פאהר?ן ניט ב״םער
 וו נ?פיהרט ווצט וואס ?צצוױיטאר tv באטרצםצ! גיט
 הו פינוי םארװי?צען װ?ט םםרײ? רעו .ddppd פון ר?ן

 dpii און npcipp גארם?נם אין ביצדינגס רצרט
 נ?זא. זײ האבעז -ד- אינרוםםרי^ גיד?צ נאנצ? די יען
ארוי זײ האבען ארגאניזאצי?ס פון גאםצן אין

dp’dpj האבען און אםם׳ן כאסעס די צו ברױו א 
 צע די באאײנפצוס?ן ואפארט ואצ?ן זײ או נעװארענם

 םים פארמם?נריגוננ א צו ipdip זאצ?ן זיי א> צארדס
 פארםייתן צו כדי ארבי'ם?ר ?צוגוױיטאר די jid ױניאן

 ני ארבייםצר ױניאן די װ?צ?ן כיט אויב סטרי< א
ארביים. רער צו ■אתרצן
אזײ: זיך tpip< צועריםםען די

 בי דער פון אינפארםאציעם בא^םען האנען ,םיר
 t אז ױניאן, אינםעת׳מאגאצ Dpם■צאיp סוירװיס דיננ

p די סון סםריי? א tpcn צו ב?אבזיכםיגם p *p״i 
 אין ארנייטצר ביצדינג pnpitv אצ? און אפעײיטארס

צענמער. נאוטאנט
 פראדו נאנצ? רי םארװיטטצם װאצם p”»־o אוא

 םי די אויןי ווירשוננ גרויס? א נעהאט װאצם און ציאן
 ,upppD אין ארב״םען זואס ױניאן, אונזער שין נציר?ר

צענםזןר. נארםענם פון
.dp איז inpr* ואצט איהר או װיכטינ tnpDcnvD און 

 זײנטז םיטגצידער אוגוצרע אגװאחצ או באנרייפ?ן
d אין פארװיט?צט ניט רעפט pi ,אכ׳ זײ וײנצן ?אםף 

 פון צאהצ ס־ויםע נאר א און צײט ױניאז באװאוסםזינינע
 װאו עצעװײטארס אין םאהרצן צו אפזאנעז זיך ווצט זײ

.DDPPD פון ווערצ] נצפיהרט װ?צצן
 ציי איז אייד נויטע פאר ארDרpn האצטצ) .םיר

 צו DvtpnpDD'W אייר אין דעם ipipii םעצד?ן צו
 זאי איזזר ראס ראטהזאס, זייער )pup[ וואצט op אז כ?ז

 איי פון םיםנציר?ר י די טאבצן אויפטקרפואם דארויוי
 לצ די צו וו?נדעז זיד ואצצן זײ דאס אסאסיאי״צאז,

 1אוי םאכאן אויפם?רפואם זײ און ביצדימס די פון צארדס
 או פאר צנטווי?צען זיך tptpp וואס פװצרמפייטעז די

 אי נארםצנטס פון ■ראדוסציע דער און אינדוסטרי? ז?ר
 ipppi אפמר װאצט האנדצוננ אזא פצפטאריס. אונזצרצ

 דויד זאצצו זײ אז נאצעבאטים די איבצחױינ?ז
 פארםיידצז ױגיאן עצעודיםאר דצר םיט האנדצונגען

p’ n o o. ״
 בי די פון nurpp דצר צוציב איו, p'noo דער

 ער tpn געװאתנן. פאוחיגדעוט ניט באזיצצר, דיננ
י זזאמז אויסנ^־אכ?ז, אנ?ו מ י ת ^ניזי מי ײ ני

 איטטטאגד נים איז אעװסטויצ tv אױנ tv טצ?וט
ײ tv ארבײט זיי?ר פאר ארבײם?ר די צאהצצן E ו Vt 

 « נרויט טםי??צ אנמטעגדינ tv חאנ?ן וױיגינסם?נס
jn■ זייצר tv נעסער סך א איז tv אינדוסםרת די 

אינוצצ. פון אפטראנ^ זיך

 םיט פאהר?ן צו אנטזאנט טייצ ipdop־u צום זיר נייםצר
oappo באצ?באםים די און ipuivm pj tprn נאווארצן 

 ג?ר<אט חאט ואס אין באזיצצר ביצדיעס די |pnv*n צו
”tpj דיםםרילט צpניד אין ??נדצארדס םיצע וױר?ונג. ■ t 
.DipP’noD די םים ip>opd צו tpn^npi ?צװאונג?ן1

 וואס איבערצײנם ארנייטער זיך חאבען אםאצ נאך
v א פאר in vv זאך «דא?טי׳שע און op די איז ^D״npo 

סאצידאריםעט.
• •

 עדױקיײ אונזער אין ארבײם רע^רגאניזאציאנס די
בדױ שדיט. םיט םאר ?וםט דע^ארטםענט מאנעא

 םון סו^ןגדוױיזער דזמעגעראיצ דער מײםער, אואיס דער
 **אנונג־ די םאחגגדיגט כםעט עוין ד.*ט דעיארטםעגט,

 <ועט ער און צע^טרײאועס־־טעטיגשײם, דער םון ארבײט
 דעגארט־ ריסוידנדמ djh ארגאניזירען צו צוטרעטען ב»*ד
 כיצדוגגס־ רײגע רי רעארנאגיזידען גאנצעז אין און םעגט

טעטיגסײ^
* •

רעסריאיימא• דער םון לאן1ידעם אויםצוםיהרעז אום
דדײ ארגאניזירט ברודער האט טעטיגקייט, גאא

םאר םאנץ, און םוזיק און געזאנג םאר א*טייאונגען:
דראםאטיסס. םאר און אטאעטיקס
 דעם געװאונעז ער האט טײלונג8א םוזיק דער םאר
 <אזאר דיריגעגם, כאר באגאבטען זעהר און באסאנטען

̂ס וױינער״  םוזיסא^ישער דער םון דירעסםאר הױ*ט דעם א
 אסיםטענט געװעזעגער םױרגעלא, רזעאזע^ א§טייצוגג
 עדיםח םים און אאערא, מיקאגא דער &ון ריחנקטאר

 טוערין םוזיס ערםאדענע אן איז װעאכע נערקאוױטמ,
 נעװען צאע צײט א איז און כארען ארבײטער צ\ױעעז

 צוזא־ זײ םיט זועם קאצעדז*, ברוקװאוד םיט םארבונדען
 םע־ טוזיסאצחצער און כאראצער דעד טיט אנפיהרען סען

םיגסײם.
 זײן םיט אנגעםאנגען מוין האט וױינער צאזאר םר.

̂וידענע אין טעטיגקיים ען וועצכע צאקאאס, םאר  בײ מ̂ע
 אײן אין זחנרען םאראײניגט קענען גע^נגענרױיט יעדער

 דידײ דער איז םאםערעלא צואידזמי םר. כאר. גרויסען
ארקעסטער. מאנדא^ין אינםערנעעאגאיל םון געגם

& m■&A
*Sir:

 דראטאטישע » געװארען ארגאניזירם אויך איז עס
 װעט ױעיצכע אינטערנעשאנאצ־טעאטער, אז פאר סטודיא

 דער אינטערנעמאנע^ ראד םין םיטנלידעד םון באעטעחז
̂אנאיל םון צוועק  אויםצױ זײז וועט טעאםער אינטזגרגע

 םארװירה• צו כדי ̂עבען. *רבײטעד פון •יעסען םיהרען
 דרא־ ארגאניזירט מוין איצם ווערען צװעס, דיזען ליבען

 םון לאקאצעז פאחאיחנגע רי צוױמזח גרויען ־מאטיעע
 דיזע אין מטעט םארעידענע אין אינטערנעמאנאיל רער

 א ןm אויםםיהרוננען צוצוגרײטען צײט װידםעז גרויעז
 קארדײ גרופען רי װעלען ̂®עטער םאסשטאב. לאסאלעז

 דורך ווערען באטצם קצנעך זאאען זיי בר* װערען, נירט
̂יכע  געטייגזאםמ צו פארנערײטונגס־ארבײט אײנהײט

̂ס יארקער נױ די אונטערנעסונגען. נרעםערע  זיײ אאקא
באװעגונג. דער םון רוסעךבײן דער נען

 םענעדזמער •ראדאקעאן דער װאצםואדןן, \וימםאר
 אויפנעפיהרם האט װעאכער טעאטער, ױניאן דעם םון

̂מעלט *יז ״סטאיװידאר״,  דער״גענע־ ם5א געװארען אנגע
 און טעאשער אינטעתעמאגאל דעם םאר דירעקטאר ראא
 דער פון םעטיגסײט דראםאטישער אאגעמיינער רער םאד

 באדאלא• מאריא זײז װעצעז םיםארבײטער זײנע ױגיאן.
̂יעניעער באװאוםטער סי,  פצארענם און אסטיאד, אימא

 ארגאנײזער און סקעטמעס ראדיא מון םארםאסער ̂עםער״
גרויען. ארגײםער דראמאםיעע םון

 חד ביצדונגס תר ערװארט אדום צײם סורצע א איז
̂יכע •אדםםענם  רע^רעזענטירען צו געםיינזאם נרו&ען עט

 װיכ־ זעהר עטליכע םיט מיטנצידערעאםט ױניאז דער פאר
 ערממע די צוױפען •ראדוקציעם. דראםאטיזירםע טינע

 ארבײםער דיזיגען א םון םצענע א זײז <ועם *ייססוננען
 פארקוםען וועט דאם צוגעגרײט. ווערט װאט נגם

 גארדעז, טהוחנר מדייםאן אין §עסט ארבײםאר או יא
t39tv o r זײן m באםײ וסוראײניגםע פון רעזולםאם

< i ׳

 רעפארטםענט, ניצרוגנס סון גרופען קונסט איצע פון הוגגען
און םעגץ נרופען, דראםאםיעע כארען, ארום נעםמ װאס

אםיצעטיק.
 א אין אגםוױסיצע! נאר זיך ?ען גײסם געזוגטער א

 א פאפט קוקטור גײסםיגע און פיזישע קערפער. געזוגםען
a םעג״ען• אײגהײט<יכען און גאגצען כוצ^אכען n ru־ 

 געשעגקם קוהטור םיזיעער דער דעריבעד האם מײ£ער
 אם־ א) אײנגעאדדענט האט און אויפםערקזאםקײם נדויס
 חײי באגריםען. םאדערנסטע די ^ױט דעפאדםםעגט <עטיס

 ^ערשי״ אטיצעטיק און ספאדם באװאוסטע און ערםארעגע
 אנפיוד וחגילען םארגויציעס, העגרי ביםי, ב̂י *ײד״ פרעד

 באזארגם זײנען עס דעפארםםעגט. דאזיגען דעם םיט רען
 גיםנאסט*קם פאר זזאצם אטלעטיס פארמײדעגע געווארען

 איג״ פון געברויך צום באזוגדערס פוצם, םװיםיגג און
 חד דעם אט אין ארבײט די םיטגצידער. טערנעעאגאיצ

אנגעםאנגען. עוין זיך האט פ^רטםענם
 איג־ דער םון סיםגצידער די פאד עם בלײבס *איצט

דוגגם זע^סענע די סים גאגוצען צו זיך טערנעעאגא* ב̂י
םעגקיבקײטען. דערדןאצועם און

 ױגיאן טרייד םון פרעזידענט רער סיטרין, וואיצטער
 טרײד־ בדיםיפען םון סעתרעםער און 5אינטערג^אנא<

̂יכע געזוײ^ט האש קאגגרעם, ױגיאן  אין צייט װאכען עט
 םעדעריי־ אםעריקען דער פון גאםט ס5א יצאגד אוגזער

 םון קאטחגגמאן די אדרעםירט האט און <ייבאר אװ מאן
 םײ טאםען גרויסע צאהל א אויך װי פעדעריימאן, דער

גאציזם. און פאפיזם געגען םיגגען
 pn םאר טאנ א #נאװעםבער טען7 דעם םימײאך,

 g םים געעהרם טפעםט צײבאר דער איהם האט אפםאהר,
 םאר־ געװעז זײגזגן עס וועצכען בײ געזעגנונגס־באגקעם,

 און ניױיארק אין םרײד־מניאנם צאד.* נרויסע א טראטען
 און *ײבאר אװ פעדערײפאן סטייט חגר םון פארםרעטער

 אינםערנעמא־ אונזער פאדטיי. סאציאציסטיעער רער םון
 דובינםקי פרעזיחננם דורך םארטראטען געזוען איז ב̂א

 דובינ- פרעזידענם פיהרעדשאםפג ױגיאן גאנצע די און
 אונזער םון ג5דערפא מנעיצעז דעם װעגען םעצדוגג סהי׳ם

 ו אויפ- האט װאם סאםפײן, םאעיםטעז און אנטײנאציסטען
 ארויסגזך זזאט דא^ור, טויזענט םופצינ העכער געבראכט

ןע דוםען באגײםטערוגס ^םורם̂י
 אינטערעסאנםםמע די םון איינער איז סיטרין בדורער

 פאר• אײראפא איצטיגע דאם װאס פיהרעד, ארבײםער
 האצ־ באשײדענער רעדעם, גײסטרײכע זײנע מיט םאגט.

 דעם איבערגעצאזם ער האט חן פערזענ^יכעז און םוגג
 יחיז• יעדען א\י^ און קרײזען אצע אין אײגדרוס בעסטען

באגעגעגט. זיך האט ער װעצכען םיט

ד»נס־רעזאמציע
 דרעט בעאםסי און ה*רטםאז םון ארבײטער די טיר,

 אונזער צו דאנסבארסײם אונזעד אויס דרײןעז
 איבערגע- און ערנסט זײז פאד םעדמר, ̂ואיס מעערםאז,

 פרע״ צו איהם באמאאסעז האבעז טיר ארבײם. בענער
 םיד אוז אנערסענונג אוים דיםט־װאטע א םיט זענםירען

 ארבײם גומע זײן װעם ער אז האפגוגג, די אויס דריחען
̂יכטען און פארסזעצען װײטער  אוג״ מגבעז צו זיך םאר&

ע זעד םמערמאז. אונזער צו ?אאפעראציע ם̂ו
 דאנק הערצציכען אונזער אויס םיר דריהען אויד

 דרעםםאמנר 22 5*אסא פון ביזנעס־אגענם אונזער צו
̂וי זײז םאר רויזענטא^, ̂ואיס ברוחנר ױניאן,  וואם הי

 וואס דאס וועחגן זאיל שאפ דער אד געילײסטעם האט ער
, הײנכדצױטאג. איז ער

ױניאן־עא^ הונדערכדפראצענםיגען א םון נרוס םיט
פלארגמן, איזי
לעוױן, דוד

וױז־ער, כעני
p ט י ם א j
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קאנומני 5 פ. א. דער פה בילדער אוז עטױכען
לאנגער. לואיס פון

ײגי«ז. קל«וקם»כןר ב**רר רזםיאיגם סלקרעםלר

 x א. דער פון פאנמענטא! סארענדיננמ ערעט די
היםט^רי׳שע. א און שעהנע א נרויםע, א נעווען איז ל.

 די איגער איבערבלי? אן געבען צו שװער איז עם
 סאר נעהאט האט פאגװענטאן די װעלכע ̂־אבלעםען

 די סאר צוערטט דערםאנענדינ נײסט לײזען, צו ייד
 יועגען איינררושען די ״נעמכטיגקיים״ דער םון לןזער

 סרעגצים (םעינם םאן־שדאנציםקא טטאם סראכםשולער דער
 חןר סון ם׳סערםא! דער אגמרוסזןן איהר האם אזוי —

u טםאם הויסש די פאםיטע), אראנדזטסעגטם n - no 
 דארט איך האב נאלד קײן קאלישארניא. סטײט ג*לדענעם

 םען זעהם *בער דערפאר ,in װי נוט אזוי נעזעהן, נים
 דא־ זילבערנע די דאלארען.״ זילבערנעי גרויםע דארטען
 םיט םוריסטען די בלויז נמן גים םיר, טײגט <ארןן,

 טגעלער זואם דאלארען די זאלען זײ אז כונוז חנד
די אין לעכער זײ no םען קריגט גים זוען םמנדען,
OOFPBB• .
 און קאססאסאלישי׳ש, איז סאן־שראגציסמא טםאם די

 סאםיסיטען פון יארש נױ שטאם די אננערופען <תרם וי
 טטאאטען, םאראיינינטע די אין טם#דפ א איז וי סאוסם.

 דארט נאנענענט איתר אריענם. רעם טיט ׳סםעתם זי ןובןר
 ׳שרים, און םריש אייײ עםינראנטעז־קינדער *ריעגםאלײמ

 אײן אין אײך םען האלט וױינינ, איז דאם אויב און
o ותנען טט*לץ) םים (און תרמהלען n װאס סאםוי 

נעל־הױםינע רי געגען אננעםירט האבען וױיםע אונזערע

נא־ נעוועז איםער איז םאן־פראנציסק^ שםאט די
 דורך באריםט געװעז זי איז יאהרען סילע פאר ריםגג
 ׳שאנד־ אינטערנאציאנאלע (אזא סאוםם״ ״בארבערי איהר
 האט ערד־קונעל זינדינען אונזער םון נאציע יעדע תויז).
 םען האם לעצטענם צנועה״״. .א׳שה איהו נצתאט רארם
o אױשלעבען געװאלם װיחט־ דארט n באר־ אםאלינען. 
 װייל ערלויבם, ניט עם האם םען אבער האוםם״, מרי

 זיך י1אוי טראנען נעװאלט ניט םעהר האבען בירנער די
o n טאנדםלעפ. *סענםלימגן

 באריםטע א אויך איז פראנציטהא סאז ׳צטאט די
 ארעםם די אין לינם זי <ואם דעם צוליב חאמז־מטאם,

 פאםײ דעם אין ארײן זיך גיםען וואם זואםערעז די פון
 אי« טםאדט די וועלכע םים בע̂ר טעהנע ז־י ים. פח»ען

 *אנאראםא הערציכע א זיר םיט בילדען אחםנעריננעלם,
 א איז זי און טוריםםעז, די און־ איינזואוינער אירע פאר

 םען שונא• אויסערליכען דעם נענען ׳שטאס באפעםםינםע
 יוערט האםען נעבענםטםען מעהנעם, דעם דורך אז זאנט

 די און דראנ־האנדעל, פארניכטענדער דער *ננןפירט
 באהאלםענע זייערע טטאט דיזער אין האבצן «מונלערם

' נצסטעז.
 טריידם אלע טטאדם. ױניאן א איז םראנציםקא סאז

 נענעראל לעצטער דער און ארנאניזירט דארט וימען
־r דיזע האט סטתיק ^o נזר באריהםם נמהר םיעל נאך 
 טםאם דער אויח נעשוסם האם זועלט נאנצע די טאכט.

או סאךפראנציםקא,  ארגאניױר־ אלע םון ארבײםער די זו
o r n o  jm ,ארבײט די געווארפען איינםאל, םיט חאבןן 

 םטרײקענדע די םים סםרייק סיםפאטי א אין ארדים *ון
ױ מגעל לאגמוארטע(.  פאנאנדערנע־ זיך האם בליץ א ז

 הא• סרעהליכע שעהנע די איז סטרייס״רוןז דער טראנצז
 פארא־ א אין נעשונען אסאל םים זיך האם «טאט פצן

צוטםאנד. ליזירםען
.׳ ץ

 נ׳ד א אונטער נעעםענם זיך חאט פאנווצנטאז די
 ביל• פון האנדלוננ סורצזיכםיגע די ׳אםיםונג. ז^פםנר

 געוואלם גיט האם זועלכער דמארסםעגם, רססריי דעג
um 0w די no inw q i^ n בריקליתרם קארפצגטערם, די

 בילדיע פון פאטוענטאן צום ארבײטער, עלעסטריסעל און
 דעם אוז װאלהענס גע׳שאפען האט דעפארםםענט, טרײרס
 אניטאציא נאנצע די אז רעלענאטען, רי צװיטען געשיהל

 דעלעגאם יעדער אילוזיע. אן איז ארבײטער־אײנעפײט םאר
 ווערען גע׳שאשען ,װעט פראנע: די געטטעלט זיר האט
 עש אדער םריידם, נילדיננ די םון רייהעז די אין טלום
סאנםלישם? א צו הוםען װעם

די־ הײנעם דא נמן ipp געזאגם אםת׳ן דער 1אי
 אין אז זאנען יא אבער סעז םען באטולדינען. נים רעסט
 טאקטלא־ שון פראנע א געווען איז םכםוך נאנצען דעם

 געוואן ניט זואלט שאױצוט פאליטישען א אין זינשײם
 קאד§ע:טערס, די שון בא׳טלום דעם אונםער אז טורא די

 אנצד צוריק זיך ארבייטער עלעהטריקעל אי) בריהלײערם
o אן ׳שליםען n דעפארםםענט, טרײדס בילדיננ w sov א 

געקוםען. ניט םכםוד קיין צו װאלט מגה, פאליםישע
 נעזוגט צוערשט האט עם װער פראנע די אנער איז

״ או ארנאניזאציעם, דריי די םיט טדוך רעם  זאלען ז
 דעפארטטע̂נ טריידם בילדיננ דעם »ין ארײנסוכמו צוריס

 דעם *1אוי ארוים? דארטען פון זיינען זײ <וי גאכחנם
 נע־ אחיםנעבראכם קלאר איז תאנװענשאז דער פון פלאר

 סאנסיל״ עתזעקוטיװ דער םאי — צידים אלע או יוארען
 די אויך <וי דעפארטםענט, מרײדם בילדינג דער םאי
 צוסריײמ נעװען זײנען ארגאניזאציע^ רערםאנםע דרײ
 םארטלאג רער דאך. אײן אונםער נעםינען צו צוריש זיך

 דערםאנגמ דריי די םים טדוך דעם מליםען צו צוריק
 דעפארגד טרײדם בילדינג םון נעסוםען איז ארגאניזאציעם

 ל. פ. א. פון קאונסיל עקזעשוםױו no װי נוט אזוי םענט
 בילדינג דער אז נעװארען, ארויסנעבראכט אויך איז עט

d t ĉ דערםיט צוםרידען זעהר נעײמז איז דמפארטםענם f 
 ׳ אננעסאננען צוער׳שט האט סאונםיל עקזעשוםיװ דער װאם

 זאלען ארנאניזאציעס דריי די אז דעם אין ארבייטעז צו
דעפארמםענ̂נ טרײדם כילדיננ דעם אין ארײן צוריק

נעװען זײנען אלע ,אויב :פראנע די זיך ׳צםעלם
 גאכ־ זײגעז ארנאניזאציעם דערםאנטע די און צופרידען,

 טריידם נילדיננ שון האנםטיטוציע די װאם אלץ נעקוםען
 פאר אפליקיימאנם זייערע און פאדערט, דעפארטםענט
 װארום םא נעװארען, נוטנעהייםען זיינען טעטבערטיפ

 צום דעלזמאםען זיתרע צוגעלאזען ניט טאקע םען האט
 איז דעפארםםעגט? טריידם בילדיננ םון האנותנטאן

 דעפארם־ טרײדם בילדיננ פון פיהרער די אז םיינונג םיין
 פרע־ האםטינםאן, ביל םאר רערעראסעז זיך האבען םענם

 קיח נים איז װעלכער ױניאן, קארשענכתרם פון זידענט
 אײנ־ זיין צוליב נוט ?ענען זײ זועםען און חדשות, פנים
 םיהרער איינינע נענען אויםנוצען ipp ער ותלכען פלום

 טיי־ פרעזידענט דעפארםםענם. טריידם בילריננ דעם' פון
 דעפארט־ םריידם בילדיגנם םון םעפדאנאלד דזמ. ?על

 די םארםיידינט האם ער <וען רערזג זײן אין האם םענט,
 צר ניט םאר דעפארטםענט מרײדם בילדינצ־ פון האנדלוננ

 ?אטוענמאן, טריידם בילדיננ צום דעלענאטען די לאזען
 א נעװען איז האנדלוננ זײער אז באוױזען גארניט םים

 האבען ?ארפענטערם די אז אםת, איז עם באגרינדעגדג
 מפילם םען «וי דעפארטכמנט דעם טיט נע^ילם זיך
 פון מרייבער דער ;אך געדענפט (דאט גאל, א םים זיך

 מד פילע בײ האבען זײ און ?אגװענטאנס), פריהערינע
 רעפארם־ no סיהרערעאםם דער נענעבען לענעגהײטען

 איז עם נעבט. שלאפלאזע םעדעריישאז דער סון און םעגט
 סריזיס שװערע די סון צײט רער דורך אז אםת, אויך

מר־ געמםאנען ארנאניזאציעס דריי די זײנען יאהרען  אוי
 נאר־ האבען און דעסארםםענם םריידם בילדינג דעם האלב

מן סון אויסהאלטוננ דער צו גײנמטייסרט בים  די
י אנןר סארטנמנגג נים חאגען חאנדלוננצן אלץ ו

I

 כיט דעסארטםענט םרײד גילדיננ סוז
ארגאניזא־ זייערע ווי נאכדעם ,

 חד דעם אן אננעטלאסען צוריס נעהאם זיף חאבען ציעם
 ארנוםענם דער נאכנעהוםען. אלעם זיינען און סארטםענט,

 םען אז און זאך סריױױלינע א איז ױניאז טרײד די אז
 ריכטינ. ניט איז װיל, םען װעםען םיט חבר׳ז זיך סען

 סרייװילינע א איז ױניאז םרײד די וױיל דעדשאר טאשע
 נענענ־ דער אז אס ע?זיםטעגץ איהר דארום העננט זאך״

 ארבײטער םייל א״ן no הילף םאראליטער און זייםיגער
אײנינקייט. ארבײטער םון כח דעם איז או)ן צוױיטעז, צום

**

 געװארען םארגעע^גען זײנען תאנװענעאז דער אוי̂ן
 עחמטע דאס איז עס רעזא^וציעם. הונדערט צװײ איבער

 דער םון קאגװענשאנם די םון נעשיכטע דער אין םאא
 רעזאאוציעס םיעיצ אזוי אז ארכײטעחמאםט, אםעריסאגער

 באװײזען רעזאאוציעם אויב װערען. םארגעשצאגען זא^עז
ױ  םיר םוזען באװעגונג, » םון סואם דער מיצאגט עם ו

 באװעגוננ ארבײטער אםעריחאנער די אז מצוס צום קוסעז
 רעכם נים האבען מונאים איהרע און לעצעז, טיט עצאגט

 ילײבאר אוי םעדעריי^אן אםעריקען די אז זאגען זײ װעז
rזי ניט. זין־י באװעגט זי און ארם אײן אויוי טעהט 

 דעם אויף טריט זיכערע םיט געוזם זי און זין־י באװעגם
זעהן. איהר זויצען םרײנד איד«רע אצע װאו \ועג

 אין םיצע געװען זײנען רעזאצוציעס די צזוישעז
 רע־ אזעצכע םראנען. דזשוריםדיסשאז געװיםע צו באצוג

 ׳ ביטערסײט די ביטערקײט. זיר אין ענטהאצטען זאצוציעס
 מענש־ טיםע זײנען זײ ;אורזאכען פארשידענע םון קוםט
 םאר־ קען דזשוריסדיקשאז םון םראגע די אורזאכען. ציכע

בויט אײנער בײש&יצ: םאצגענדען צו□ זוערעז גציכעז
 זײן נשםה, נאנצע זײן ארײן דעם אין צײגם ער הױז, א

״ גאנצען איו  װאס און שענער װאס הויז די טאכען צו ״
 צוגע־ נים האט װאם אײנער סוםט םאצ אײן םיט בעסער.

 צו זוכם ער און בנין דעם בויעז צום האנט <ןײן צײגט
 זײן זאצ אז-יענער ענג אזוי אײגענטיםער דעם םאכעד

 ער װעצכעז הײם אײגען זײן םאר^אזען צו געצזואונגעז
 םרא־.^ גאנצע די בצוט. און שװײם זײז טיט געבויט האט

 קאמםאיצירטע, העכסט א t'R דזשוריסדיקשאן װעגען גע
 איז םראגע די. ויערען. נעצײזט נים שגעצ אזוי װעט און

נשםה׳דיג. צו םענ^איך,
נע־ גיט האם םארטײ צײבאר א םאר רעזאצוציע די

 n יואס חגם טראץ אאסצאנג, ערװארטעטעז דעם קראגעז
 זאצ באזועגונג ארבייטער • אםעריקאנער די אז שטיםונג

 שויז סוםם םראנראם, &אציטישען אײגענעם איר האבען
 םינוי יאהר א םיט װאצט זואו ױניאנס אזעצכע םיז

יך. געורען גיט צוריס  םאר־ &אר די װאצטעז מע̂ג
 וואצם נעזער, זײערע ארײגנעשטעקם נים צינהע שטעצטע

 דער בײ געקראגעז םארטיי צײבאר א רעזאצוציע׳םאר די
 העכ־ די ארום אזוי באקומען און אויסדרוק, קאנװענשאן

 ״וחגן אז זאג איך װעז באדײטונג. פראפאגאנדע סםע
 נעזער״, זײערע ארײננעשטעקט ניט װאלטען צינקע די

 טוםצער, פארשטעצטע פאר די אז זאנעז צו ניט איך םייז
 קאנ־ דער בײ גערעדט האבען געװען. דארט זײנען װאס

 םאר־ קײן געםאכם נים אםיצו האבען זײ !נײז זוענשאן.
 דעםאקראטישע העכםט און םרייע די אױסצונוצען זוך

 זײ האבען דארםען ?אנװענשאן. דער םיז פצאמםארםע
 בעםאר געםאכט האבען זײ װאס טוםעצ דעם געשװינען.

 זאצ רעזאאוציע די אז געשטערט האט קאנװענשאן, דער
 אײץ קאנווענשאן. איצטיגער דער בײ אױםדרוק סריגען

 אן םאגגם ארבײמזגר אםעריקאנער דער זיכער: איז זאך
 פרא־ פאציםישען אײגענעם «ז װעגעז דענקעז צו שטארה
נראם.

 האם ױניאניזם אינדוסטריעצען םאר רעזאצוציע די
 רי^קאגאםישע א איז דאס װייצ אויסדרוק געקראגעז

 קאנווענשאזי גאגצע די האם רעזאצוציע צוידיזער םראגע.
 וי <ױיצ ערנםםהײמ, גרעםםער דער םיט באצויגען ויך

 זײ ארגאגיזאציזג םון םארםע נייע א זיך אין עגטהאצט
 אױם קוקם ױניאניזם אינדוסםריעצען םאר רעזאצוציע

 מגצײ מען ווען אבער אײנםאך, גאנץ אויבערםצעכציך
 ערנ־ םון קײם א ענםהאצם זי אז םעז זעהמ איהר דערט
 פראבצעסען, קאםפציצירטע העכסט און דעציקאטע טטע,

 מד איז ב»וועגונג אםעריסאנער די װאס דעם דאנס א
ר *קרעםם״ םון יסודות די אויו* געװארעז גריגדעט  י
 שווער, איז אײנעם םון גצויבעז א ענדערעז צו ניאגיזם.

 םון גצויבען דעם ענדעחנז צו איז עם שװערער װיםיצ טא
באװעגונג? א םון מייצ א אדער גאנצער א

 םון גצײך זיך האט אינטערנײשאנעצ אוגזער ײעז
 אײ — יםודות אינדוסםריעצע אויף ארגאניזירט אנםאנג

 איז ױניאניזם *הרעםט״ וחנז צײט א אין נאך בערהויפט
 קוים איך גצויב — גצויבעז שטארקםטער דער געװעז

וועצכע אפגעשאצם חכםים דאםא״םדיגע די האבען צי

 איגםער• דער •ון דעלעגאציע די
 דער פון ?אגװעג*אן דער גו געאזאנאל

לייבאר. אװ פעדערײ״אן אםעריקעז

פריד- ל. ז. :לינקם *ו רעכםס ■ון
 די דז׳סיפקאם® ביאליס, סאריס םאן,
 פײג־ איזראעל דוביגסמי, דײװיד גאלא,
r t p ל. ז. (גװישען לאגגער לואיס »ון 

 אזםעחם בימליס םארים און •רידםאן
̂דזשאס- וון רעדמקםאר חןניש, אקס8
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) W נ*טירליכער דער !גײ| םיםנליחןר. אונזערע m p i| 
 אונ־ no פארםע די נעשאםען האט אינחסםריע *תתר

 למלכן דרעס, די *דער pnpp חנר *רנאניזאייע. תר
 ״פרעםטם׳/ םארמידענע צ*ל » po סראדוצירם ימרען

t m| אבער איז ד*ס אײךסלאץ. אין יועחנן סראדו^רם 
זןם אי<דוםםריעם. אנדערע םארטידענע םים סאל דער גים

',״1׳'־י״ י■.■־ י1?״־׳ " ;
o די r t t f ip n אח ױניאניום איגרוסםריעלען יחננק 

 רעחנם ארויםנערוסען האנעז סאונםיל סארנרזגםערנמ] א
po י  אנמרי־ די װאם אראסארס םעהינםםע אוך נעםםע ו

ײ םארםאנט (זי פארםאנט באװענוננ ארנייםער האנער  ז
o םים צוםרידען ניט זיינעז םיר אז צאה<). אין םך א n 

 רעזאלוציע די װאם אויםדרוק, דעם םים אדער אױםנאגנ,
אנ־ ׳אוין איד האב נעסראנען, האט סארםיי לייבאר א פאר

 נדם צוסרידען העכםם נױר זיינעז אבער דערסאר נעװיזעז. נעװיםע גלױז ■רארוצירען וואס אינתסםריעם דא ויינען
 סראדר װערט װאס ארםיקעל בא׳אםיםטען א po טיילען
 אין באטרענתםסייט (די אינדוםםריע אנדער אן אין צירט
 אינ־ דערםאנטע די אויםרעכענעז אין םיר טמרם •לאץ

 rn*5p א האבען זאל לעזערי דער אז אזוי דזםטריןם
 דער אז ניט אבער םיינט דאס דעם. ױענען נאנריוי

אויך pram אכנעװענדעט נים jpp ױניאניזם אינדאםטריע
טדײדם. יענע

 בײחנ רעז#לוציעם. צוױי אגדערע די סון אויםנאנכ רעם
 אםעריתאנער דער אין בלעטער נייע צוױי נעשריבען האנען

נמיכטזג ארבײטער
o סארנרעםערען צו נעטיכטע בלאט דעם סון n עיד 
 ארבײטער אירײאע די ארויםמיעען ותט סאונםיל זעקוםיזו

דובינםקי •ר<נזידענם םון אויסוואל דעם דורך באותנונ^
אלם — אעםערנעשאנאל אידימער א po סרעזיחננם א ״־ - ----------------------------* _ w  -  . | W י - rי ״ • •V  I ײ • I # v ײ # Jf d I j r w--------W© / 

e ערשטע ראם איז עם פאוגםיל. עקזעקוםמו סוז טיםנליד בעםער שען ױניאניזם .סרעסט״ *ז נלױבען, דער 
o אין אז נעשיכטע דער םאל^אין נאך איו ארבײנמר^ די סון איגטעחממן די סארסיידינעז n סאונםיל עהזעסוםיװ

pvgov m o םייי גרויםער א בײ אײננעווארצעט i n  tie־ 
א נעטעז גאך וןעט עם ארבייםערטאסט. אטעריסאגער

 אר■ אםעריסאנער דער אין אינסטאנץ העכםטער דער —
םזרח־אײרא־ אידיטער א זיצען זועם — באװענוננ בייטער

וועםעט אן״אמטערנ»צ*אנאל, פיז סעאיטער^איםינראנט זיך ״וועטי ארבײטער די סון םייל דיזער ניז *ײם ססיקזןל
גלויבען. דיזןן סיז *•ותגחנז
 סאר׳ן ארױםנעזאנם כים זיר האט קאגותנטאן די גיען

 תאט און אינדוםטריעם, אלע אין ױניאניזם איגרוםםריעצען
 אדנא־ סון פארכמ נייער א פאר ארויסנצזאנם בלויז זיך־

ן פאחױ־ט עם װאו אינדוםםריעם די אין נחאזױזנ’  םאם־ זי
 א איז סראנע די וױיל דערפאר בלויז «ם איז סראדוסצי׳ג

i האט סאנווענטאז די װאם דעם סיט קאםסליצירםזג מכםם

 איםינראנטען אידיעע נעלײנט האבען עם פונדאמענט
 נייעד זייער אין אייננעארדענם ןיך האבען זײ <וי גלייך

 אויפ־ די זיך אױןי נענוםען האבען און הײם, אנגענוםענער
 גרויםער דער איז לעבעז <ה?גטא דעם םאכען צו נאבע

עענער. און אננענעמער יארק נױ ׳אםאט
 נ׳ד װאם נאר האט זועלכע אינםערגעטאנאל, אונזער

םארלויןי אין האט ױבילעאום, ־יעהריגעז35 איהר םײערם _     . >T.. IT_ .r ...T• — י »אן *•״■ ~י ׳ ־־ — ־«־ — r״■ ״ד״י «“ אײי I “■י׳>,י ,י
 נעטיכטפ בלעםער םילע נעטריבען עסזיםמענץ איהר םון עם װאו אינדוסםריעם די פאר בלויז ארויםגןזאנט זיד

דעם מיט *וױיטען. דעם םאר ׳צעתנער בלאט אײן — די אז באװיזען זי האט םאםעךפראדוסציע, זיר פאדערם
j i * .אינחםכד דער םיט ׳נעחם זי יאון זין־ באוזענם ל 

 די םון לואים, דז׳אאן לאנד. איז אנםוױפלוע ריעלןר
 דער פון רעסאםענדי״אאז דער <וענעז רןדענדיג םיינפרט,

 :אז אויסנעדריסם, ריפםינ זיד חאט האםיט^ רפזאלוציאגם
 פראסטיטע די . לערער כעסטער דער איז ?זגבען %אס
מז  עם <ואו אינדוםםריעם, די פיז ארבייטער וײ װאם ט

 זייזנר םיז זױחען ײעלעז םאםעז־פראדושציע, ייד פאחס־ט
און מםכמ די זייז ומט אתאניזאציע, פיז פארםע ניתר

 העכםטען צום פרעזידענט איהר סון אויםװאהל איצםינען
 אמ באװענוננ, ארבײטער אםעריסאנער דער שון ראםה

 נזךפיכםע דער איז םאמנט מעהנעי נייזנר א צונעסוםען
ב»\וענונג ארבייםער איד״אער דער פון

*
 אידיעע רי האבען •אסירונג היםםארימע » גאר
אםעריקאנער די װאס דעם םיט םארצייכענען צו ארבײםער י| , י _ __ r- — --------- • - ---------------— - . י » r| — — י • י «f״ # ׳ ו י * ן י ״ י י K י I J י־ f

ע אניטאציע״ לוירסזאםםטע » אר'י ײ<נ DW< ארבייג״ר ם  װצא־ ב. םריינד אייננעלאדען האט סאנווענטאן ארבײגתר ן
איבער איז עם סאנװענעאן. איהר באנריםעז צו דעס ױגיאניזם תרעםט איז אלץ גאד בזז

האם מאם םצענע די ׳אילדערעז צו םעהינסײנמז טיינע . י•
האט נרין פרעזידענם װעז האל סאנװענ׳אאן אין נעהערטט * צ

םון םארםרעטער דעם אצם נאםם דעם םארנע׳אטעלט עשזעקוטיװ חןם פארגרעםערען צו רזזאלוציע די
צייםוננ ארביימער אידי׳אע נרעםםע די — .פאתוערםם״ פול׳אםענדינען א נעהאם האט ל. & א. חנר פח פאמםיל

—  - ״‘ * -—«—----------- ------------------------ — *  האונ־ דעם םארנרעסערמז *ו באטלום חנם איז *פאצפ9
 פעדעריי־ דער םצד פארמרים נרוממר א זיך מנחם סיל
ppr. « זדינט קאונםיל דעם פארנרעסעחזז «ו חמאלוציע 
pn i י*ד t ארויםנערוםעז זי האט דאד תאײנינסיי̂נ א 

 פחד םוז סרעדים «ום זאנען, גאלד אאםיר ממער׳פאפכג
 פאראינםערעםירט מטארס איז'נזױתן ער אז נרק, זידןנם

«t די r t i J i p n דורכגעוז?. ז*ל

 ערשמען צום פאםירט אױך האם עם װעלם. דער «1אוי
 םא־ אידי׳אער פאפולערער א אז נעטיכטע דער אין םאל

 דער,אםעריסאנער םזן ווערען אײננעלאדעז זאל ציאליםט
 האנװענשאן. # איהרע באנריםעז צו באווענוננ ארבײטער

 נרוי־ א םתם אדער ארבײטם־םיניםטער, אן זײן דארןי מעז
 די אנםארםרויעז זאל םען װעםען פערזענלינפײט, םע

פארלאםענט, ארבײטער אםעריסאנער חגם פון טריבוגע ___  mrn • 1  mm ̂  w v wmm ו י י IJV W* י  m ו מ w׳> ■ n

pnamnarwg i ם1א t םון רעדם עם וחװ־ װייל סאונםיל עסזןסוםיװ _דזם anבלויז נים רעם פלאטפארםע, ־
ואם1 סאנםםיםוציע, די אםענדירען באדארםם םען חאט

ir o n פאז־ןרט »m t t» די פיז םאיאריטעם דריטעל 
nrvm\ וואס tram רי סאמתנ^אן. בײם אפנןנעבעז 

 דעםאסרא־ פון נאראנםי די אח װעלכע פאנםטיםחױע,
מר  ארבייטער חנם אויוי אפנעהים מעדט חער׳אאםמ םי׳

גיט תיינםאל מערט זי •ראמננג חמחנדם .ימתפלייװ״

i t חןר צו רעדם ער :אר דעלענאטעז, פאנווענטאז די 
 אםערי־ םון טיכטען אלע נאציע. אםעריהאנער נאנצער
 װאם אלעס צו אםעז אויערעז זײערע האלטעז פאלס סאנער
 די אויף •םארחאנדעלט ערט11 וואט און גערעדט ווערט

ל. פ. א. רער םון סאנווזןנשאנם
איי־ םיז װי נעװעז ניט איז רעדע לאדעס׳ם11 םריינד

 נעווען ניט איז זי ;םאלס נלות א םון םט1ס װאם ̂נעם צוױי־ סרינען צו צד. שםארסערען חנם פח סיםברױכט
V געפאדערט T1 זזאט םאיאריםעם לטעדדי t רעדע זײז שטאלץ. םיט םול אבער דערפאר לא̂נ זעחר יפסלזד1א

j m רעזןר דימנ אז יבם1נענל פילע חאבען אנפאמס 
r t i תם o חאביז י n רעזאלוציע די װי םזל זעלב^ז 
 נעתסר חאם ציע1רעזאל די װעז פארםיי. לייבאר א פאר
טינן1ג די נען דזנרםאר סוםם דורכצונעחן, םאיאריםעם י
twa:tey>g tn א b M iP .n  w in אויםםזרפזאססייט. רער יסאנװענשאזל פוז

itn איז t J רעלד־ די באלערענד. העכםם איז םאסטםול 
 מענ־ די געזעהעז רעדע װלאדעס׳ם איז חאבעז נאטען

 איםינראננג אידישעז םון זײט סולטורןלע די ן1א קײם
ײ i זיד חאכז ז t וזעצםםער דער םיט אונעהערט איחם

 |1א «רזאן, 7 םיט ינעווארעז
voy>i איז t o w n( ד מװאחנז m ײי t»

ן, pn אין w אפיל אן געויען איז װעלכע תו  it-• ו 
די פיז סארטירער • און קרבמת ניימע׳פאםענע די מז _   ̂ » .. r |P̂  m w -  vvw J» • * ײי | W, י w  ip |

o rt i9 tn r t: »איז אימ po tv e im חאם לזמדער, פאשיפםישע און ל9תאט די i n די אז אמעװיזען נאםט
טטאראנט p איגײמער ̂ר t די jio  —  wrm t תיי־ די טי די מגתן וי״ממ ארכייטער אידישע י »יא אי — «חי

p ם•* in אא וואדשערס m u m.,לי׳׳חנן » — ארביימד אלס אי איחמ »an |i■
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 צמקמימסטען דעם אויןי האט ווצאדעס .
 ארבײםער אידימע די ווע^כע *אזיציע די

 באוחגגונג, ארבײםער אםעריסאנער דער אין •ארגעםען
̂ום ער און  אויםגערע־ ראך8ע רייכער עעהנער א אין ה

 צו ארבײםער אידישע די םון בי^םיתרונגען די כענם
 אדביי־ n אז אםת איז עם באװעגונג אםעריסאנער דער
 םאר קרעדיט דער קוםם אסעטאםונג אײרי^ער םון טעד

 באװעגונג, ארבײטער דעד םון שוגדאםענט דעם <ײגעז
 קרע־ דער ארבײטער אידישען דעם קוטט אבער רערפאר

̂זםע די םון זײן םאר דיט  קירצערע םאר סעםםען צו ער
צטונדען i און ארבײטס̂־ m r אי גײסט דעם® 

בארגענינג״.
אדעס םרײנד די םון רעדעם די ציכד װאיצטער און ז̂ו

אײננעיצאדעז סםעצי̂ע איז ײעאכער ענגלאנד), (פון ייז
דער צוגעגעבען ה^בען קאנווענ^אן, דער צו געווארען

האבען ow\ געםט םיילע די םון סאאיר. פי*ל ^ונווענמאז
סערזענאיכ־ צװײ דיזע האבען סאנווענשאן, די באגריםט

רעדעס זייערע ^טיםוג^ בעםטע די נעשאםען חיימען
געײעז זײנען זיך) צײישעז גערעדט דעצעגאטעז די ז1(האבז

גע־ זײ האט סאגווענשאן די װאם טריעט בעםטער דער
ײ געבען. געםירט, אהײם זיך םים רעדעס דיזע האכען ז

זײ װאס אײנדריקע מיכטיגע אנדערע אצע מיש צוזאטעז
האגווענשאן. דער בײ נעסראגעז וואבעז

#**
̂ן אויר האט <ןאנװענשאן די  און פאיכט איהר געט

̂דען געפאאענע די נעווען נשמות םזכיר חאם  דער םון הע
 האט m\ אײז םאר באוועגונ^ ארבײםער אםעריסאנער

 נאםען דעם צוגעגעבעז אויך דובינסחי •רעזידענם שױן
 םון ירעזידענט עדשטער דער ניאסםאן, הערםאן פון

 םאר־ ̂עצםער דער איז װעאכער אינטערנעשאגא^ *ונזער
רייען. אײגענע אונזערע םרן שםארבענער

- 1 ••
י

ly o iP ia ,םיצער n n ײבאר דעד םון דירעקטאר* 
 דער זועגען דעםעראט זײז אין האט, בױרא, עדױסײשאן
 זײם אז אנגעװיזען םירער, נײע אויסצוביצדעז נויטיגהײם

 א., ם. א. דער פון סאגווענשאן טעהסעס, פאסא, ?ל דער
 (סע־ םוערם ױגיאן פראקטישע און םעדןיגע 320 זײנען
 אײבײ זײעד אין אװעס ארײנגערעכענם) גאםפערם םױע^

 ציפער דעם ארויסגעזאגט האט ער װעז (גראד רוה. גער
 םון רוהעז צו אנגעםאנגעז זיך בענקיצאך די האבען ,320

̂ײנער א  ידעאע־ ד זוי םאר אײך שטעאט ערד־ציטערניש. קי
 םאר־ 5צא דער צװי^עז געםילט...(. דאן האבעז גאטען

 אננעזעהענע פיילע זיך געםינען טוער ױניאן שמארבענע
 טים דערםאנם, װעדט זײ צװישען איז פערזענציכקײטעז,

שאעזינגער. בענדזשאמיז פון נאםען דער עהרםורכט,
 צום צוגעהערט ערנסם זעהר זיך האט קאנװענמאז די

 עם מען בױרא. עדױקיישאן ווארקערם דער פון דירעהטאר
 בא- אױם^ערוננס־ארבײט, םון געגענשטאנד צום סוםט

 פיאנער. דער אצס אינטערנעשאנאצ אונזער מעז טראכט
 ׳און ביכער דורך טעטינסײט איהר דעםאנסטרירט האט זי

 צװישען אױםסצערונגם־טעטיגסײט איד םאר פאםפצעכמן.
 אינטערנעשאנאיצ אונזער װערט םאסען, ארבײטער די

 דער פון זוארט־םיהדער אאע םון דעםפעקטירט העכםט
♦**פעדעריישאן.

 האב א<ך װאס •ערזענציכסײטעז אלמע נאר די פון
 זיך געםינעז םיצע וועאכע םון און געקענט, גוט אםאצ
 סאנ־ דיזער בײ איך האב דוה, אײביגער אין איצם שוין

 דער פון םיזזרער טעז5א דעם כאגעגענם באויז ווענמאז
 יאהר צעהז די םאר פױרוסעטה. ענדדױ ױניאז, סיםענ׳ם

 אװעת־ צײם די חאט געזעהעז נים איהם האב איך װאם
 שטעםפעא. אונברחנות׳דינען איהר איהם אויזי געאייגם

 דינע זײז און אויםגעצערם זצהר געווארען איז פנים זײן
 בײנער, די צעהאעז \w מען וועלםנר דויד חױט, געצע
 •ארםעט, שםיס צוסנײטשכמור אאמעד אן װי שױן אח
 םױרוסעםח. אאיגעז6א דעם ®יז שאטעז א באויז איז צם

|yD נוזאדדיע. אלסזןר נאד דער זװ נאלאנגט •יודוסצס

* ^ ^ m m י^ ײי ^י ■ י
י .

̂־י דינב^ ער נאט א פאר װאס ניט <ױיםם  ידיםם p« אב
p באוחנגוע ױניאן טרייד דער דינט ער אז יא t r זײש 

 רער לאגדאז, דזשעק באיז אז זאגם םעז '*הרען. םיאצ
 םױרוסעםה׳מ געקעגם האם נאוועיציםם, פארשטארבענער

 ̂יבשאםם אויס און וועלט־אנשויאונג זײן געװאוסט האם
 העצד דעם אצס אויסנעקציבען איהם ער האם איהם צו

װאר^ף״. סי .דהי נאזועלי באריהםםער זײן םון
ױ ענדרױ,  די םעהר נים איז איהם, רוםען אאע ו

 r» שםיםע זײן הענם. ^אעע די םים םיגור קרעפםיגע
 האם זי ;נעותן איז זי װי קרעםםיג אזוי מעהר גיט

̂ונגען. שוין ם ער א&געק  פארמנ• א םאר זיך םים שם̂ע
 אםעדימאנער דער םון געשיכםע דער םון קאפים̂ע רײכעז

 דער תוםם אאײז םױרוסעטה׳ן צו באוחגגונג. ארבײטעד
 די־י עתס״. םיםענס *אינטערנעשאנעיל דצם פאר לרעדיט

 םאםרא?, דער כדי געווארען געשאםען איז געזעץ זער
 גאםוד װיא־ע די געגען באשציען נים זיך <זען װעצכער

 באשיצען קענען זיך זא< — כװאיציעס ים די — כוחות
יבשה. ־un אויף אויסבײטער זײנע געגען

 דעם םים פױרוסעםה ענדרױ צװישען דעבאםע א
p איםער איז גאםפערם פרעזידענם םארשטארבענעם n w 

 םיודו־ »ז ריזען. גייסםיגע בײדע — אינםערעסאנם גײםםיג
 דעם אויף געוױגם זיך ער האם גערעדם האם סעטה
 הענם זיינזנ ים. שסורעםדיגען אוים׳ן שיף א װי םיצאר,
ױ םאקם צום געוויגם זיך האבען  » פון ,,פעגדואונד א ו

 םיורו־ הרעפםינען אםאיציגען דעם אנשםאם זואנט־זײגער.
 א װי געסאונגען האם שטיםע וועםעס יסעטה
 א באנעגענם קאנווענשאן דער בײ איר האבי <לאק,

 אר ׳וואט שאד א —זדן פארגעהענדער דער אונטער טען
א^מ.» שוין איז

 וחד םים פערזענאיכסײםעז, די פון אײנעם םים נאך
 .נערזגכםיר דער םון אעזער זײ באסענעז וױא איך מעז

 דער אצס באסדאכם וחגרם ער םרײ. דזשאז איז קײם*,
 םארדעכעגם ווערם ער איז םעדעריישאז, דער פון םארך

דעםסםע די םון אײנער איצם ד די וואס םענשען געב̂י » 
 גאן פרעזידענם דער אצינד איז ער םארםאגם. דעריישאז

 װאס יאהר צעהן די םאר דעפארטםענם. טרייד םעטאצ
געענדעדגג זיך ער האם געזעהן, נים איהם האב איך
גאך זיך האילם ער אבער שניײוױים, שוין איז האפ זײז

 בע5דיזע נאר איז ווע^כדאנשויאונג זײז קרעםט̂י גאגץ
באנעגענם םאיל ערשםען צום איהם האב איד װען װי
פארבענדײכע דיזעלבע נאך איז ער J918 יאהר דעם ייז‘

 איוײשע די צו דזשאן. באציבםער דער פערזעניציכסײט,
 <ואם דעם טראץ באסאנט, וױעיג זעהר ער איז םאםעז

 ס̂א אײניגע איהם <ועגען האם״מייז ״םארװערטס״ דער
 דערםאנם גאםעז זײן שוין איז ם̂א אײז נים געשריבען.

 םון אםם דעם פאר פערזאן פאסענדער דעוי אלס געװארעז
ײ ווע^מן םענ^מז אונזערע אײבאר״. אװ .םעהרעםערי  זי

 סענען ,5 ם. א. םון סאנזוענשאנם צו געפאהרען נעז
 די און מעז״, ״םעאןז-םעיד א איז ער גוט. זעהר איהם

 ערװארבעז ניט זיך ער האט םארנעםט ער װאס פאזיציע
רעסלאמזןן. דורך

 םאולי די םון קוםם איהם, רוםט יעדעד וױ דזמאן,
 •פעק־ דער איז נעשסאאפט ער האט בײםאג ױניאן. רערס
 תא־ זײן געביאדעט. זיד ער זזאט בײנאכם און םאדי,

 אצעד און באװעגונג םרייד-יוניאן די געווען איז ילעדזש
 טרייך• איבער אונױחנרסיטעםען די איז ער לעקמשורט

 סאנורענשאן דער אויף פראגעץ. עסאנאםישע און ױניאז
 ערשםע די שפיאען מאם די צװישען זיך ער לעםינט
 פא־ n םארםואידען װאס די פון אײנער איז ער םיץ־עצ.
 וואם ענדעדוננ יענער אין םעדערײשאן. דער םון ציסים

 הענמ־ םאוצדער׳ט דעם זיר זעהט םאכט, םעדעריישאן רי
 םענש באשײדענער א זעהר איז ער ערםאהרונג. און נישט

^ זעהד ער חגדם םצאר קאנוחןנשאז דעם אויף און ױינ  ו
 די םיז אײנער איז דזשאן אז אבעד װײםט אײנער יעדעד
,x םעדעריישאן. דער םון םענשען םארך

 עד גצױבען. איז»^■ באװעגונג ױניאז טרייד די
 ממעז נאך *יז ווען דינעז אנגעםאנגעז איהר האט
 מ»ד ער האס ױניאז דער אין אז זאגם ער ױנ^ זעהר

גאם. דק איז גאויבעז זײז נעז

j
j,■ ±j .
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צודימען ביזץ לאנד ברענ אײן פון
f̂י, דוד םון י. .1 ר. .h 1̂ך(זױד(זו דובינם

 תאגווענשאז טער54 דער צו חנלעגאט אלם רײזע םיין
 שראנ־ סאז אין לייבאר אוו שעדערײשאן אםעזץקאן דער «ת |

 אוג־ באזוכעז צו געלעגעגהײם די געגעבעז םיר האט *יםקא
 פאוסם ^וסיםי^עז דעם ארום ארגאניזאציצס לאקאלע זערע
 איד *ועלכע געלעגענהײט א *ועסט, וױיםער דער אין ויון

 א און יאהר א בלויז סיט ווארום געזונט, לאגג שױן חאב
 געווען אחגאניזאציעם וײזע םון םאנכע זייגען צוריס חאלב

 עקזיסטירט. ניט גאר אשילו האבען אנדערע און ומםמו <יס
 שאר־ װײם א טאג צו חײנם באזיצט ,אעםערנעשאנאל״ די

 לאנו גאגצען דעם איבצך נעץ ארגאניזאציאנס שארייטעז
 אן סאלדאםען, 200,000 העכער שון ארםײ ריזיגצר א םיט

 ניט זיין. שםאלץ באםת םעגעז םיר ןועלכער אױוי •דםײ
 אונזערע זײנעז מארסעטס שילע איז \ואס דערױוי אמענדיג
 סאםשס- ארגאניזאציאגעלע אהן עלעםזננם נײער א םיםנליד

 ױניא־ טרייד םון שראגען אין אונערםארעז און םדאדיציעס,
ײ בילדען .ניזם,  אוז שײנעם א צװײםעל א אחן אבצר ז

ױניאז. אונזער פאר טאטעריאל מאמםם אארשפרעכענדעז
 די אין אנגעטראםען האב איך *ועלכעז גײסם דער

 גרעסםע די איבערראשם; ששוט םיך האט לאהאלם גייע
 טיידלאו םון באשטעהם םיםגלידעךשאשט דער םוץ סײל

 געווארעז. עקםפלואטירט שרעסליך איצט ביז זײגען וועלכע
 זײ ביז *הילשלאז, גאנצען איץ געורעץ זײ זייגעז דערצו און

 דאם םאהט, דעם מיט אנים איצ ■נים באסאנם זיך חאבעז
or יענע באזיצט װאים ױניאז, א צױ זאך א שאראז איז 

 די ענדערען צו געלצגענהייט א נעבצן סען וואם אראשם,
 זיי — צעבען בעםעחנז א צו שעפער די אין מדיגמנגעז

 ױניאן רער אין אנגעשלאסען גלײך זיך דאן חאמח אלצ
m\ איבער־ איז לאיאליטעט אזא ארוים איחר ודיזען 

 שיא״ צו אוםםעגליד פױר שאר איז עס וואס ממנסײם,
ײ םיז פי*ע <חנרמצר. םים דעחנז  דער צו ביז האבעז ז

̂ו א. ג ג תר םון אײטיהרומ  אז געװאוסט, נים אםי
o t םרײד. גארםענם ^ײדיס דעם אין יוניאן א מזיםטירם

t i ע אין »ז טאר, אײך  אםייצו האבעז שטעדם ם̂י
 דער זועגען געװאוסט ניט סTטרי ?ײכאר סעגםראל די

 םוגדעםט־ ״אינטעמעשאנא^^ אונזער פון מזיטםענץ
ײ חאבעז מאגעז  געוועגדעט זיר מאמענט ריכטיגצן אין ז

*אינמער־ אונזער צו ריחגהם אדער ל. אוו & א. דער *ז
̂ירען צו געהא^םצז און מעאנאל״ , גרויען, עטאב

 ל*<&ל אנטװי<ןעילט מאעמצר זיד חאבען עם װע^כע *ח
יוניאגם.

כאקאגטשמפט. געגענזײםיגע אונזער
אזזן צם  געבראכם האט ױניאן די אז צוױיטעצ איז׳
 ארבײטענ־ ארבײטער. דיזע םאר פאראײכםערונגען גרזיסע

 ארבײטס־ בעםערע זײ האבען סאודם אוגזערע אונכמר דיג
 איגדוסםריעס. אגדעחג איז ארבײםער די %ױ מדינגונגצז

 אנזעהןי גרויס געגעבעז ^אינםערנעשאנאצ״ רצר האם דאס
̂ע די אט אין ײ האכ איך בעת א '4אי גאזוכט ז

ײ צו האב ײ געבצנדע גערצד̂פ ז  האפנונג און ערםוטיגוננ ז
ײ םארגעםען גים קײנמא^ איך חאב  די אז דערמאנעז, צו ז

םאם א אוםדירעקם זיעען זייערצ גצווינםעז דאזיגע  רעז̂ו
 הארמען א פון איז ארבאניזאציע עטעגדיבער אונזצר און
 אינדרסרטיע דער אין ארבײטער די זואם קאכאי מװערעז און

געםיהרם. צאנג יאהרען האבעז מםעדט אנדצרע
 און ארגאניזאציעם נײע די םיט באגענענימ םײז

קאדײטוג^ <ויכטמצ א אלעכמז אונז טאר האט םתר “
 איר און אנדערען דעם םח אײנער גע^עחנגט האמז סיר

נא־ אונזער ®ה •יאםיטירם א*ע חאבעז םיד אז
 םארמידענע פאראז זײנעז עס באסאנממאפם. חצנמער

̂בע למזזנז, «ו אראבע*אםען באתאנטמםם טאר^אנגען וחנ  ד̂י
̂ע טזן  גויט־ עם איז נצײכצײטיג איז אובמאמנחח לאקא

̂ע זײ פאר ומנדיג  חנר םיט וחנרעז צו כאקאגט םוער ̂אסא
איז״חגר איז סאוד דעם ®ון גאדיעועען אח םיסמןצחנ

 כאזוך איצטיגען םײן אויו* צענטער. הויפם אין ױגיאז
 געגענזײטיג זיך געלעגענהײט די געהאם איצע םיר האבעז

 אונ־ איצע םיט װערען צו באיעונט און אינפארםירעז צו
יראב^עםען. זעחנ

מארקעט. פראנציסקא סאן דער
 זזוגדערט קיצאוקםאכער די זיעק םראנציסהא םאז איז

 אן געהאט 5סאי איצע דואבע זײ ארגאניזירט. סראצעגט
 גוטע אדער ̂אעכטע אויוי געסוסט ניט ארגאניזאציע,

 אנגעםאננען עח»ט זיד האבען ררעסםאכער די צײטען.
 גרויסער א יאהר. *עצטעז ױניאז אוגזער אז יםעז5אגצד»

 םאראן אבער זײנען עס ארגאניזירט. שוין איז זײ ז%& 5טײי
̂טיכע  םראג־ סאן װערען. ארגאניזידט םוזעז װאס שעאער ע
 ניכר און גארמענט תאטעז באדײטענדע א אבער האט ציסקא

 וױ כםעם ארגאניזאציאנעל איז כע5ווע אינדוסםריע, גודס
 געוחנן איצט ביז זיינעז םיר וױיל געװארען, באריהרט גים

 פון באפעסטעונג אוז ארגאגיזירוגג דער םיט באשעםטיגט
ױניאן. דרעםםאכער און סלאוס דצר

 האבען םראגציטהא סאן אין אגוועזעגהײט םײז בעת
 אין ארבײט אמאניזאציאנס םאװ •אענער אנגעצייכענט מיר
 מאטיאס, דזשעני טים איגדוסטריע. גארםענט קאטעז דער

 ױגיאן, אונזער םיט ^ארבוגדען געײעז אםאל איז וועלצע
 סםעף *רגאניזאציאנס דעם צו געװארעז צוגעצויגען איז
 בייד די אנםיהרען אויך *ועט זי און דרעםמאכער די &ון

ארבײטער. די צ\וישען אקםיװיטעט דונגס
 J באטיײ טיך איך חאב שראנציססא סאן אין זייענדיג

 ארגא־ קאוסט װעסט אונזערע שון האגםערענץ א איז ליבט
 ״אינ־ די םון אינסםיםוציע נײע א איז דאט ניזאציעט.

̂ם טערנעמאנא^  איז װאס קאוסט, םאסישיעעז בײם לאקא
 קאנםערעג־ די צוריק. יאהר א םיט געווארעז ארגאניזירט

̂* &אר קוםען צעז ̂ודי  צו צוחנק דעם האבען זײ אוז אער
 געעננזײטיג זיר אוז ארבײט ארגאניזאציאנט די רעגוליחנז

 םארמידענע די איז צרפםאנד דעם איבער אינםארםירען צו
 קאנקד אוטמענשאיכע די #פצושאםעז אויד וױ מארקעםס,

 האנםערענץ די קאאאעראציע. געענגזײטיגער דזיד רענץ
 אהםאבער טעז13 און טצז12 דעם םעג, צװײ געדויערט האט
 םוז דעלעגאטעז באטי^יגט איהר איז זיך האבעז עס און

עם, אס5  און אד., פארטצאנד, פראנציסיזא, סאז אנדזמ̂ע
 טיט םארעגדיגט זיר האט תאגםערעגץ די \ואש. שיאטע^

 א געוחןן אטועזצגד זײנעז עס וועאכעז אויח דינער א
 צ-ווישען םירער, ארבײטער פר^מינענטע פוז צאהיל גרױסע

 דער םוז מאריםאז סעקרעטערי און גרין •רעזידענם * זײ
 און םרײד סענטראיצ םון ערנעסט הױגא ל אװ ם. א.

יאם פראנציססא, סאז אין יןאוגםיא לײבאר  חזצױר, :וואן װ̂י
 פיה־ און ארגאניזאציע זעלבינער דער םון פרעזידענם דער
עי  װײס־פרעזײ די אוז סטרײק, גענעראל לעצטצז םיז י

 ביאליס, און פײנבערג אינםערנעשאנא^ דער םון דעגטען
דעאעגאציע. יארסער נױ גאנצע אונזער איז

̂עם װיכטיגער א  סאן איז ױניאז אונזער םון פראב
 דרעםםאכער רוטישע די אדגאגיזיחנז דאם איז םראנציזםקא

 עם טרײד. גארםענט אין ארבײטצר כיגעזישע די און
 רוםישע טויזענט ארום םראנציססא סאז אין פאראז זײנען

ײ םון טײא סאײנער גאר א דרעםמאכער.  ארגאניזירט. איז ז
 באילשעװיזם םיז געגנער ביםערע זײנעז טײא גרעםטע די

ײ איז רוסאאנד מאדערנעם אוז  ױניאן חןר אויח סוסעז ז
ײ בײ צושטע^גז8א כדי פארדאכט. און שרעס םיט  דיזען ז

 גרויסע א אנםיהרעז םוזעז םיר יחנילען סעגםימענם, בלינידעז
 כינעזישע די אנבאטרעםט וואס אסטיוױמעט. ביצדונגם

 אנצושםע^ען באשילאסען ^אנפצרענץ די האט• ארבײטער
 דיזען צו זזאט קאנםערענץ די אוז ארגאנײזער כמעזישען א

 סים• יצדעז באשטייערן צו רעזאיוציע א אנגענוםעז צ\תס
• דא**• 1 סים קאוםם וחנסם בײם ײגיאן דער אין גאיד

 האוסט דעם אין ארבײט אדגאגיזאציאנאס םאר יאהר
נענענם.

םארקעט. אנדזשעלעס לאס
.ל אוו ם. א. דער םון האגװענשאן די װי שנעיצ אזוי

 אג־ לאם קײן אפגעשאהרען איך ביז םארעגדיגט, זיר האט
 א אין אויםגעװאקםעז איז אנדזשעלעם לאם חשעלעם.

 אינדוסטריע אונזער שטאדט. ריזעער א צו צײם קורצער
 םויזענטער דארט ארבײטען עס און םיטנעוואהסעז, איז

 ױניאן אונזער אינדוםטריע. נאדעל דער אין ארבײטער
 םיר און םארטשריט גרויס נעםאכט לעצטענם דארט האם

 א און אשאראם ױניאז םארצװיינטען א דארם האבען
טעטיגסײט. ױניאן פארצװײגםע און ברײטע

 אײעעשפאנט איך בין אגגעהומען, בין איך וױ באלד
 אנגעהאלטען דאיס האם אזוי און םיטינגען אין געזוארען

 דער םיט באגעגעגיש ערשטע טיין אפפאדזר. םיין ביו
 אג־ לאס אין איגטעמעשאגאל דער פון םיטגלידערשאפם

 לאסאלם, די םון םיםיע מאםען א אויף נעװען איז דזשעלעס
 םיםיגג צום באארד. דזשאיגט אז אנגעשלאםעז זײנען װ^ס

 גע־ האבען םיר חוץ א םיטגלידער. 800 נעסומעז זײנען
 ל. ברודער שיקאגא, םון ביאליס ם. וױיס־פרעזידענט רעדט

 דארטיגער אונזער און אנז־זשעלעס לאס פון •יגקאװסקי
 םיט נעםיטעם אויך האב איך בוזיק. װיליאם ארגאנײזער

 א נעהאט םיר האבען דאן אזן פרעםער, און קאטערס די
 אלע םון באארדס עקזעהוטיצו די םון םיטינג געםיעזאמען

 פון געיווען םיר םאר איז םיםימ לעצטער דער לאיןאלס.
 א אויסנעהערט איך האב דארט \ױיל אינטערעס, נרויס

 םענעחשער דעם רובינשטײן, ברודער פון באריכט נענויעז
 ארגא־ שפאגישען אונזער פון און נאארד, דזשאיגט םון

 גענויען א באתוםעז באריכםען זײערע פון האכ און גײזער
ױנ״אן. דארטיגער אונזער םון באגריף

 םיטגלי^ די זיך האט אפגעםאהרען בין איר בעםאר
 אויו* געזעגענט םיר םיט 400 םון צאהל דער אין דערשאםם

 וועל־ אויזי טעםפעל, םאסאניק אין באנסעט פרעהליכען א
 אטםאםםערע. ברידערלימג םײגע א נעײערשט האט עם כעז

 פאר־ אנוחגזעגד געײעז זײגעז סיטגלידער אוגזערע חוץ א
 סאוד דער םון און באוועגונג ארבײטער רער םון םרעטער

אטאריטי.
 זעלבען׳ דעם אויף ארבײטען דארט ארבײטער די
 פאר־ זײערע יארס. גױ אין ארבײטער די װאם באזיס,

 הערבםם דיזען האבעז זײ און שילעכט, ניט זײנעז דינסטען
 לאנד.׳ אין מארקעטס אלע פון סעזאן בעסטעז דעם נעהאט

 1500 באשעםטעט זײנען אינדוסטריע קלאוק דער אין
v אינדוסטריע דרעם די ארבײטער. k אין אײגגעטײלט 

 בא־ װאס איגדושטריע, דרעס סילק די ברענטשעס, צװײ
 סײסטענס זײנען וחנלכע ארבײטער, 2200 ארום שעשטיגט

 א׳נרי״ קאלעקטיװען א אונםער ארבײםעז און אתאניזירט
 דאם געװארען. געשלאםעז לעצטענם איז װעלכער םענט,

 קען אזעלכער אלס און אגרימענט פרעפערענשעיצ א איז
 נעםענדיג צופרידענשטעאען. ניט גאנצעז איז אונז צר
 שאפ אםען דער םון אומשטענדען די אנכאטראכט איז

 אונ״ װאס שוועריגסטײעז די און אנדזשעלעס לאס שטאדט
 עטאבלירען צו געהאט מאא אלע דארט האט ױגיאן וער

 אגריםענט דאזיגער דער םוז אד^ניזאציע, שטעגדיגע א
 אויר* םארוחגרםס שריט זויכטינער א אלס יווערמז באטראכט

 \וי אגרימענט ױניאז בעםערעז א דערגרײכען צו וועג דעם
םארקעמס. דרע׳ם אגדערע אלע איז

לײט. ױניאן גוטע מעקסיקאנער
 לעצטענס האט ארגאניזאציע אונזער פון ווואותס דער

 ױניאן. אוגזער אין עלעםענטעץ שארשידענע אריינגעבדאכט
 םארשידענע םון ארבײטער אונז צװישען איצט האבען םיר

רר ענגלענדער, אםעריהאנער, אידען, :גאציאנאליטעטען
 שארטא־ און גיגער איםאליענער, שפאניער, פאליאהען, םען,

ך אױםגעהוםען םיר איז עס ריסער.  םיט באהענען צו זי
 זײענדינ ױניאן. אונזער םון נאציאנאליטעםעז אלע די ,אט
 נעלע־ די געהאט איך האב לעצטענס אנדזשעיצעם לאס אין

 ױניאן םעססיקאנישע אונזעחנ םיט צובא?ענען זיך נענהײם
איג־ דרעס דער איז דארט ארבײטען וואם םיםגלידער,

לעבען וועצמ םייר^אך, איז םרויעז

put* גרױם אח אח שםושצ קולםור נידעריגצר זעהר א 
 אין עםיגראנמעז םעקסיתאנישע םייסםע די װי אריםקײם

זייער אויםגעגוצם האבען באלעבאםים די האליםארגיע.
 אויס־ שרעקיציך זײ ד»אבען און אוםוױסענקײט און אאגע

ײ גענוצט.  ױניאו דער אין אגנעשלאסען איצם זײנען ז
ױ זײנען זײ םראםעסציזג אוגזער פון געגיסען און  אצצ ו

געתאלםעז, ביסעיצע א םיטגלידער, ױניאן נײע  אא• צור̂י
ײ ווען שטילשווײגעגד. און געשראקען  זיך בירגערען ז

ײ ווערען ארגאניזאציע דער איז אײן אבער  וואוגדער־ א ז
 אידעאל אונזער אין גיצױבען און מאטעריאל ױניאן בארער

ײ און רעליגיע א אין װי  קרבנוו^ אלע צו גרײט זײנען ז
טען די  אזוי \ױ זיי \וענען דערצעהלט מען \ואס געש̂י
 דרעסםאכער לעצםען אין אוישגעםיהרם זיך האבען זײ

 צוױיםעל, אהן איז עס טאטען. העלדישע װי קיצינגען סםױיק
 גרױםער א איז איבערגעבענסײם און לאיאליטעט זײער אז

ארגאניזאצמג אגדזשעצעסער לאם אונזער םאר געװינס
 מע?סיתאנער.בין די מיט צוזאםענסובפט םײן פון

 זײי באיצעבאטים. די םים האנםערענץ א צו געגאנגען איך
 םאר־ ווענען דורכצורײדען זיך אײעעלאדען םין האבען

 אנגעלעגענהיי־ קאוד און פראבלעמעז אינדוסטריע שידענע
 קאנ־ אין געזעסעז בין איך װאם צײט גאנצע די טען.

 גע־ אוינען םײגע םאר זײנען הערעז די אט םיט פערענץ
 טעהםיקאנישא דערשלאגענע די םיז בילדער די שטאנעז

 געווארען אויסגעגוצם שענדליך אזוי זײנען װאס םײדלאף,
 פרא- םיליאנען ארײן ברעגגם װאם אינדוסםריע, אן פון

תן דען עם איז לאע זוי געטראכט, םיר האב איך םיט.  ו
 אח געתוקם אונז אויף האבען באלעבאטים דאזעע די

 היצםצאזע דאזיגע די וױ אזוי פונהט באתאנדעלם אוגז
 דער• זיד האב איך םײדצאך? ארבײטער מעקסיקאנישע

 שלזד ב. פיהרער אונזער.םארשטארםגנער ווען אז םאנט
 צוריק זיבעףיאהר םים קאליםארגיע אין נעווען איז זיגגער

 באלעבאםיט די םים קאנםערענץ א האבען געזואלט האט און
ײ האבען  פער־ םיר םיט איגגארירם. 'נאנצען אין איהם ז
 זעצבזט דאם געטראםעז צוריה יאר םיר םיט האם זענליך

 אגדזשעלעם, צאם אין זייענדיג דעםאאם, האב איך װען
ײ קאנםערענץ, א צו םאנושעקםשורעחש די אײגגעלאדעז  זי

ײ צ־ווײ. געתוםען באויז באלעבאטים אילע םון נען  האבען ז
 קאנ״ א האבען װייל איך אויב »ז געראטעז דעמאלט םיר

 אז םועל׳ז, זעהז איך זאל שטאדט, דיזער איז שערענץ
 םירםע וױכםיגססע די קאםפאני, יןלאוס איםפיריאיצ רי
 אפשר ורעאעז דאז און צושטימען דצרצו זאל שםאדט, אין
 די האבען מאל דעם װעל, רעזויצמאטען. בעסערע זײן

 איך נים אוץ <ןאנםערענץ א צו געבעטעז םיך באלעבאטים
 חגר זואס איז, דאבײ כאראסמעריסטישע דאם און זײ,

 וחגלכער קאטפאני, קלאוק אימפעריאל דער םיז פארשטעהער
 םיר כזיט אפנעזאנט זיך צוריק יאזזר עטליכע מיט האט
ז־בײ טרעםען, צו זיך  דער געוועז פאגפערעגץ דיזער אי

 צייטען די ׳יא באצעבאטים. די םאר רעתער הויפט
זץ־. בײטען

פער־ א איצט איז אנדזשעלעם לאס אין ױניאן די
̂ ארגאניזאציע. מאגענטע

ײ וווײל אונז םים איצט ?אנםערירען באיצעבאטים די  ז
 צו אנטשלאסען איז ױניאן אונזער אז זוײסען, און שיהיצעץ

 שארבײ. זײנעז צײטעז שארגאגגענע די אז עסזיסטירען.
 איז ױניאניזם טרײד וחגגען שטימונג אלגעםײנע די אז

 .די אז און צוריס יאהחגן םיט װאס זעלבע די מעהר ניט
 קײן םעהר ניט איז אנדזשעיצעס לאם שטאדט שאפ אםעז

 טרײד געגען װיל םען װאס טאז קעז םעז װאו אינזעלע
̂נדערט איז סיטואציע אינערליכע אונדגר ױניאניסטען.  גע

̂וואדען  שון געווארען פטור זײנען מיר בעסערען. צום נ
 א געוועז יאהרעז םריהעחג אין יזײנען װאים שםערונגען
 ױניאן. םעםטע און שטארקע א אויםצובילדען היגדערומ

 וועלכע .םים תרענקס נעװיסע שאראז נאך זײנען עס אפת,
ײ ארגאניזאציע. אונזער איז רייד אזוי איז קאליפארניע  ז

 אונזערע* איז םעהר ניט באדײטונג שום הײז אבער האבעז
 אושן ױגיאךםעסיגען א אויױ םארשטעהען ברידער אהטיװע

םפראװעז. צו זײ םיט זיך*
גארםעגם חאטען נרויסען א האט אנדזשעלעס לאס

I



xni tnms יואס d i'b b pv v s וו*ס איגם«ורנ»*תם ױ לױם 
*רגייגמר. םויזענם 8 און 7 סױעען באקוםען, האכ *יך
 ־V־i■ װאס שעוער צןוהצ v דארם trutfi אויך וײנעז ;ם

opon ווויז און m־tf»ro דסױרען i, און בצוזעס tpopoivp• 
 אןן םארםעםטינען צו איז אויפגאבע ער׳שטע אזנזער
 איג־ דרןם סיצק נאנצע די ארגאניזירען צו פזצעםצגדע

צאריינבאקוםען urns סיר דוסטריע.  םעקםיהאגישע pא
 נאר־ ivdkp די אנט־ייםען םיר tpppn דאן םאבער. דדעם
 זתצען םיר ביז רוהען ניט ותצען םיר און םעסםוגנ טוגט

n- m .אייבנענמן ip o p ir צו tpppn סיר tpnpi אונזער 
 סרויען דער אין םרײדם אגדערע די צו אויטםערסזאסקײט

 ארביי־ אנדזעעצעםער צאם די אינדוסםריזג ממלײדונגם
ipo אויןי רעמגען םזמען i n איג־ דער סון היצןי סוצער 

 םארגרע־ גאך םייר וועצען נויטיג אויב און «רנע׳*אנאצ
ipipo ארגאניזאציאנם אונזער njroo.

 ױניאן פיינע א איז ארגאניזאציע קצאוסםאכער ־אונזער
 פארװאצטוננ לאםאעםענטער א פון אננעםיהרם ווערם און
i רובינעםיין, נרודער נאאסטצ. איבעדגעבענע *ח n 

 אגענטען ביזנעם רי באארד, דזמאינם םון םענעדזעער
ת ואוצ אח סתאם מארי  וועצכע בוזיק, .וױציאם און מ
t r o אר־ ניצדונגם אויך ארביים ארנאניזאציאנם תת א 
o איבער ארגאניזאציעם אתזערע צװײפען בייט n נאנצען 

 פון צוטרידענסײט w צו ארנאגיואציע די טידירען מנצנם״
ױניאן. חגר איו םיטנצידעראאפם אוגמר

o a rv tn r trm אויםזיכם די תאט םיינבערג י׳פראצ 
i אויי n םעםעסײם ױניאן גאנצער tvr'G 'DW  o n  ortv 

 ואצ ער tv יצענער געװארען נצטאכט זיעען op קאזםגג
 רעגוצירען אח םארקעם יעדען באזיכצן רענעצםעםיג קצנצן
תי אויםגאנען. ױניאן און אינםערעםען קאוד די דארם ח  נ

 ױגיאז־ אינםעצינזננמר און ערפאהרענער »ן איז סייבבערג
 דער־ םיר האבע) םעטינקײטען זיינע דאנק « און *יתרער
 און אינדוםטריע דארםינער m אין ערםאצנ tv נרייכם

tn ־ v n איצם m vopnvp טרײד. אין אנריםענםם
 צר איך האב אנדדצעצעם צאס םון אאסאתר םיין םאר

° tpovt א םיט n r u רעד צו דעצעגאםעז ivrtp tuvp םין 
x  n n באווכט צ. אוו o n סאגא* אנדז׳צעצעםער צאם

 םון נעויצרען םnינ,נוJנז איז ותצמנר דוארטי, איז םארױס .
 געשטיצם <וערם און םענשען םאצקט און ארבייםער אידי׳צע

 איז עס ארגאניזאציעם. אינטערנעשאנאצ אונזערע אצע פון
i ניט n  in צו ארט tn *n םזבער־ הערצימןר דיזער .יועגען

m̂׳

ײזרלד גרמן » םי« דוביגםקי גרלזיחןבם ̂׳י !רגיײםנר̂־  ו^ז ג
ןגומךןס. wp ®ר\ סןנןס^יוס וזןם גאזוך jiffl ״: ■" [1'״

 םמותמען גים אבער ויך \n איך אעםטיםחויזג
 דער װ^ם אײנדרוק זואוגדערבארעז דעם דערםאנען צו ניט

 איז עם געסאכם. אלעמען אוגז אויף האט סאגאס^רױם
̂יכע *לע םיט אינםטיםוציע, ̂וגגהײ^ ם^דערנע צ  כמג

 װ*ס םיטיצען, חײל כמדיציגימע און באתזועםיציכקײטען
 אונ־ איז םענער, און םרויען ארבײטער הוגדערטער הײילם
ײז םעגען םיטגיצידער און ארגאניזאציעס הנרע  עטא^ ז

̂ום דערויף,  טאז צו איגסטיטוציע ו^זיגצ די העצפען ?ײ װ
x ארבײט. גוטע איהר

סיאםעל. און פארםלאנד
\t< געםאהרען איך בין אגדזעעלעס לאס םון  אארכד "

 םײ א געהאט אווענט זעצבעז דעם דארם האב און לאגד,
 אויט־ האבען םיר װאו באארד, עסזעסוטױו דער םים טיגג

 האב אוחגנם קוםעגדען דעם םראנעז. םאחצידענע גענוכמן
 ה<אוהמאבער. םון םיטימ םאסעז א אויף גערעדם איך
 אײנ• םערסוױרדיגעז א אוועסגעטראגען דארט םון האב איך

 אינ־ סלאוס חגר אין עיצעםענט דארםינער דער װײל דרוק,
ױ אנדערער אן גאנצעז איז איז דוסטריע  אונזער איז עס ו

עלע־ נײמר גאנ״< א איז עס איסם. דער איז מל-םלאכה
 ביצדונג עול א סים און אםעריקאניזירם גאנצעז אין םעגם,

אינטעליגענץ. און
 איז װאס ױניאן, לאתאל א םיר האבען אארט^אנד אין

 איז און סםרײק א נאך 1931 אין גמווארען געגרינדעם
 לאסאל דער איז צוריס יאהר א םיט צוםאיצען. זיך מאעטער

 איצם, םוגקציאנירם ער און נעווארעז אויטגעלעבט װידער
 א חאבען און געבים, ױגיאן יעדען אויף אקטױו זײעגדינ

 בא- נעווען איז םיםיננ גאנצער דער אגריםעגט. נוטען
 ױם־םוכ׳דיגער םיט אנגעםילם און געזאנג םון העדעט

 האם און אעעפאננעז זיד האט םיטיגנ דער שטיםוטג
לידער. ײניאז םון געזאנג םיט׳ן געמאאסען זיך

 דרעס־אינדוסטריע <ןאײנע א אויך םארםאגט אארמלאנד
 םעקטארי ניט־גודס גרויסע איין םאראן דארט איז עם און

 אינטערנעמאנאל די ארבײנתר. 1500 באטעםטיגט װאס
 דאר־ די םאר ארגאנייזער אן באשמימען קודצעז אין וועם
ארכײטער. נימ־גודס טעע

 אאסירט אנוחגזענהײט םײן אין האט אארםלאגד איז
 דרײ זוערען. צו דערםאנט *וערט איז װאס ערמײנוגג, אן

 דער tv& געװאדעז דיסכ^טארדזמט זײנען נאצים ארבײמער
 ווען ליםלעםס. נאצי צוםײלען טאר קאםאאני סלאוש בױוער

אונ- געזאגם איר האב דערװאוסט, דערםון זיך האב איך
 װיצעז און סענעז םיר אז מענעען, זערע

 און ביימאיל; היםלער׳ס נאכםאל־נעז ניט
םיי־ זײער םאראורטײלען םיר זזגם אז

םונ״ םיר זײנעז ונג,5האנדי און נונג
אר• דיםםמארדזמעז גענען דעםטװעגען

 וױיל איבערצײגונג, זייער םאר בײםער
^רעצדענ־ אוםנעזונטע האבעז קען דאס
 םיר איז עס צוקונםם. דער איז טען

אונ־ בלויז ניט איבערצייגעז צו גלונגעז
 בירגער די אויך נאר םיטגלידער, זערע

 דער איז געםיינדע אידיעער דער םון
 שטאנדאונקט םײז םיז גערעכטיגקײט

 ארוים- ײידער זײנעז ארבײטער די און
ארבײט. דער צו געײארען גענומען
 װענ דער םיר האט דאגעז םון
̂. <ןײז געםיהרם אינדום־ די סיאטע

סלײן. זעהר דא איז קלאוסס םון טריע
 םיטגלײ 125 םיט לאסאל א האבעז םיר
 װאם טײםערס״ ״אצד אלע — דער

 ייאנערען די צו געהערם אםאל האבען
 דא איםט. דער איז ױניאז דער םון

 וחד אלכמז דעם געםר^םעז איך האב
 האט װעילכער ראזענבער^ םאיר טעראן

 נײ אין ױניאז דער צו באלאנגט שויז
 אה און יאזזר\צוריס 45 םיט יארס

 באראנ- םים צוזאטען אסטיװ געווען
 סלימאר חנר אויוי געקוקט ניט דעם׳ז♦
אר• שעחנצ » אבער זײ חאבען צאהל

ו טאט וואס גאניזאציע י אין אטילו ז
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n און אויטגעהאלמען אליין קריזים םון צי«מנן צרגםטע 
אינטער־ דער אויוי לאםט קײן געןוזגן גיט קײנםאל ויינען

נעשאנאל.
 קלאוק״ די ביי םיטיגג דעם אויף רעדע פיין װעהרצגד

 און דרעסםאכער םון קאםיטע א אגנעקוםען איז טאכער,
 5זא אינטערנעשאנאיל די אז געװענדעם םיר צו זיך האם

 צװײ םאראן דארט זײנען עם דרעסםאכער. די ארגאגיזירען
 האבען טיר באצםאיצאכעס. 2000 און און 1500 שע\

 װערען געםאן װעט עס5אי און גרואע א געגרינדעם גלײך
איגדוסםריע. דרעס דארטיגע די ארגאגיזירען צו

 איז שטאט ארבײטער •ראגרעטיווע א איז סיאטעצ
̂ם האבעז טיר  אונטערשםי־ און סאאאעראציע םוצע די דא

 םון האוגםיל לײבאר און טרײד סענטראיצ דעם סון צונג־
ל. ם. א. חגר

װעסט. םידעל די
 םון געבראכט םיו האט רײזע יצאגגע ^אנטױיליגע א

 עד־ םיר האבען סטײשאן בײם •אול. סם. קײן סיאטעל
 זײ ױניאן. דארטיגער אונזער םון םיידצאך 15 װארט
 אז צוגעבען, םוז איך און ביצומען, געבראכט םיר. זזאבעז

 אזוי ניט אויםםערקזאםקײט אביםעילע טיך האם קײנםאל
ױ דערמרײט  אונזערע םון שםייכיצען די םאיצ. דיזען איז ו

 די אאגעוױשט האבען בילוםעז די און שװעםםשז ױניאן
 דעם־ רייזע. צוױי־טאגיגער לאגגער דער שון לאנגוױיציגקײט

 אן אויף געשונען שוין זיך איך האב אװעגט זעאבען
 אין ױגיאן דארטיגער אונזער םון םיטיגג עשזעסוטיװ

 גע״ האם עם זואו שװעסטער ױגיאן דרײסיג םון דערםיט
 שילאסבערג ױסו« אקםױויםעם. און לעבען טיט צאאעיצט

 זיך האם ער און «אול סט. אין גראר געװען דעמאצט איז
םיםינג• אונזער אין באטיילעט
שיצאסבערג, געזעםען איז טיש םון זײם אײן אויח

 טיט אםאלגאםייטעד, דער שון םעסרעטער גענעראל דער
 אגדער דער םון און םענער, אצע טוער, אסטױוע זײנע
̂י־ םרויען אוגזער טים געזעםען איך בין טיש זײט  םיטג

 ױ&צ- געניס, סאגדער געזעםען איז t* .אוינען דערשאםט.
 אינ־ דער םון ארגאגײזער בשותםות׳דיגער דער איז כער

 װי פאויל. סם. אין אמאיצגאםייםעד די און טערנעשאנאל
 דורכ־ םאל ערשטען צום שאויצ סט. אין איז זעהם, איהד

 דער צווישען םראנט םאראײגיגטער דער געװארען גע&יהרט
 קוםענ־ דעם אינטערנעשאנאל. דער און אםא^גאםייטעד

 די םיט םיטיגג םאסען א געהאם איך האב אװענם ךען
ו םרויען. אויסשציס^יך ארבײטעי, דארטיגע  קא־ די אם̂י

 אג־ קאילעקטיזוען קײז פרויען. זײנעז שרעסערס און טערם
 <וערען און נים ארבײםער דאדטיגע די האבען ריםעגם

 איז םיניםום דער אוםן. שענדלאכעז » אויף אויםגענוצט
 םסתםא מײנען באלעבאטים רארטיגע די דאיצאר. 15 דארט

 גרויסער אונזער אין אינזעל אן איז שטאט זײער אז
געםעצט. זײ \ואם טאן גענען זײ װאו םדינה,

 אינםער־ דעד םון םאדשטעהער דער &ערצשטײן, סאיר
 >ענ- םון םעטיגסײם דעד םים אז פיהרט װאס נעשאנעל,

 גע־ אויך האט סידעל־עחגםם, דער איז ארגאניזאציע זער
 געווארנט ב"דע האבעז םיר םיטיג^ דעם אט «1אוי רעדט

 די «ז אגגעהן, ניט אזוי קאן לע<גער #ז בא^עבאםים, די
 עתספלואטירען צו דערצויבעז ניט \ועט אינטערנעשאנאל

 קאגקױ אונסענש^אכער םיט אנצוגעהן און ארבײכתר די
 די אויב םארקעטס. אגדערע דעמאראציזירעגדיג רעגץ,

 קאלעקטױועז א אויף אײנגעהן ניט וועגען באלעבאטים
 הא־ זײ װעלען אנערסענומ, ױגיאן ע5םו און אגריםענט

זויסען. אזט5גע זײ םיר האבען סטרײס, נעגערא* א בען
 דארטיגע גערעדט אויך זזאבען בײדעז אונז אחוץ

פיהרעד. ארבײטער לאסאלע
שםעט, צװיציגג כײדע *ין צוגרײטונגם־ארבײט די

 זועדען אגנעפירט איצט זועט םינעאפאאים, און «אול סט.
 מעט אדגאנײזער ספעציעלער א צנערגיע. באווגדערער םימ

 גע־ װי וחנם קאםף דער און יחנרען אחינגעשיקם באלד
װערעז. צוגעגרײט הערע

 םענשען, פיאע באגעגעגט איך <זאב טור םײן אױזי
מ ל ת ארגאגיזא־ פאר׳אוגתרע װערען 6או^וגזגנוצ קעגצן ו
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tv ציאנס p m ועצ«ן סיד און ?אכ»ײנם און> nr ויד« 
 ױך איר האנ אאיצ jdo אין באזוך םיין וועהרענד טאן.

o װענעז דערװאוסם n כחות אין םאנגעצ in v ע ױי  ו
 דורכנעפירם זאצען באדיננוגגען טאור די או אויפצו#אםען

 נצ־ אויםםער?זאם דעם אויוי ה*נ איך צעבען. אין מערען
 גע־» גצייך האט זי און אםאריםי ?אוד דדעם די םאכט
o אונםערזוכען צו םעגעעז א מיקם n ,און צױצטאנד 

is װעט עם אז נצוינ איך u n o .רעזוצםאםען
לואיס םט. אין םעג צווײ

ipo בין איך ipp u v |אװצגט זונםאג צואים סט. אי 
 אונזעו־ םיט ?אנפערירען צו צגגעפאנגען גצײך האב און
 םים אראצ׳גסץן עטציגע דאדט האבץן םיר צ*יער. צןוױנ

 ניט םיהרען און ?אוד רעם פארצעצעז װעצכע באצעבאםים,
 םארעסם תר םיט נעםליך, פארמדיםטען, אנריםענם אוים
 נע־ טיר האבען צעצםענם .yp םאנוםעסם׳שוריע םיטי
i בגונ^ םאנוםעסטטורערם י1 םים צצנםערענץ « ה»ם n 

 נעציכנצן װעם עם »ז נצוינען 1םי און סראגע דאזינער
יגוננ.1םארשםענ א צו ?וסען צו

 *PtPP »צע םיט סיטיננ א נעהאם איך האג סאנטאנ
̂<■m י1 םיםנצירער. א?שיזוע און באאװס קוםיוו  םםאכע

 אזא נעהאם ניט צאנג מוין דואבען צואים םט. אין
 האבען זײ םעיצן. הערבםט צעצםען װי סיואן ׳פצעכטען

ױ נעגענאיבער ישעחונמאצ1 •ו־אצענם ײםינ11 א ארט1  נ
 נע־ נים בײם1א t"P זיי האנץן פונדעםםותנןן און פ1יא

 אצל נים זיינעז *־ייזעז ביציגע tv אוים פוםט עם ה«מ.
o עגטװיסצען צו נענונ מאצ n .םען םארקעט no, ױ  op ו

 םײצסםענמי• און םענערזעםענש גוםע הצבען אוים, זעהם
 Dpippi כיס אבער *ראדופנמן. די םארסויםען קענען צו כדי
 עפאנאםי־ צװײפעצםער1םא און צײם ׳פצעכטער דער י1אוי

 םיםנצימד אונזערע געםונען איך האב םיםואציע, ׳פער
 און האשנוגגספוצ ז״נען זײ טום. אוז גייםם בעםםען אין

ip אין פארטרויען האבען i ,ײ װייצ צופונפט  טםיצען ז
i אױף זיך n 1̂פיטנצ ױניאז אצע פון יטעם1א1םאצי 
באװאוסםזײן. אח כח אײנענעם 1זײע אויף און

 פוצ׳פםענדינ ארם1 איז אינדוםמריע דרעם סיצס י1
 הונחנרט םוםצעהן v ם1א1 האבען 1םי ^רנאגיזירט.

 אויא ארגאניזאציאנם־חוב זײעו־ ערפיצעו װאם ־1ע1טיסגצי
8אי רעם nםים באטםייערם זיך חאבען זײ אופן. צםשען 

 פאםען י1 ארגאניזירע] צו עטײער ארגאניזאציצנם אן
tn עכוגות׳דיג? די 1אי ארבייטער. גארטענט rt ’ B o p o r 

טעטיבפײם. צעבעדיגע v אן זיי

םילװאקי אין םםרײק
 ויד האט םיצװאסי, אין tPotPP«v בין איך זועז

ip נצעס־ינם גראר i אין סםרײפ צ?בה»פטינ?ר m 
 jpi'opuv דארם האט ױניאן אונזער װאס האטפאגי, ריא
ip יתם סםרײפ dpi ווענען ב»ריכם ג?גויען (» i י9\1ל 

D אנדער tv אויח נעפינעז iv.(
tPUM* 1םי האבען צוריפ וואכען זיבען םיט PM 

o י1 איז חײנט און םיצװןופי ארנאניזירען צו v o r ל־  יו
i האפען 1םי ט.1צרנאניזי ׳שםענדינ n  o v i אגריםצנם 

i םיט n םוםטער א אצס דינען װעט סאספאני ריא 
i פאר n אעתסטריע. םענט1גא פאש?ן 1גאנצצ op איו 

o םאהם א v i אונז פאר נעװען איז סאםפאני ריא די V 
p אין שטערונג ip tn v אין נדצוננ?ן8םארה junsv P in JK 

jp אין ׳פםייז v ײי געצ?נ?ן אונז איז זי tt װ?« איצט 
o v i יואים סט. און שי?אנצ אוין• פוננ1װי גוטע 8 האבען 
i אין טוער אוגזערצ און n נארטצנט ?אםען דארםינער 

tP םארצײכענען סענעז איצט וועצען אינרוסטריע ^ v w 
d 1אוי p i dv .נעבים

ip i י1 פון םיםיננ ראטיפיפאצ'¥נס io o״ip p ין» 
bo vp  v ' i  i n'  אז- 1300 פון געײארען באזוכם איז «

o יזאבען op .1בייטע in p t צשצדיז,1«? 1טאי B iro v
t 111■ זױים פורזטיצסי, צע^ און יןpםv•צ p o m in 
8 ip iםוז «ר?זיחמט און מײםעד8טאצנ H t pv d  m־•* 

it■' םואװיננ א «ארםיי. טיש?ר r o p םיז P” io o מ* איז 
o אצצסון ovn באגייסטערוננ די און נעװןורען וױזען m■

•;li
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yfl'D tp a ײאי וױםימגנסיז, ראסין, פון o r 
mypnyn a ta ?טים סםריי nycyn nyytap 'r nyn 

a מקוכמן איז ,י, it באנייסנמוים איז און טיטיגנ 
,unyiiy* tycuy זײ ווען tycyn אײי <וי רע־צײלם 

תז זיי מנ מז»ער. נים־ימי^ די •י
y ia p 'r po yancyp y>y'tyao a םיה־ דער אונםער 

tfy נרוחנר no חנדטאסט j־nynirtyiD-.pyc nyn ,t” D r 
nnayc a פון n y m  y ta p 'r, בא־ נעסוםעז אויך איז 

pyitf'D סםרייקער זינענדע די נריםען  pa.'
דעהחיים t אין &ת עיקמנא אץ

 עםציכע בצױז סארבראכם איך nan yiap>r אין
c די םים cnnyotyp דארם cyn איד אסוגדען.־ m 

myp .איך פםאריםים can ײ  נעמאבם אויסםערקזאם ז
a אויןי n צױסטאנד, סאתאכצעסינםען can עקזיםטירט 

pa םידעצ דער com און can זײ פון tyayJrB jy נעסא־ 
 טיםינע די jynyn tycuynyo גצייך ijtfyt עס ta חנו־ט״

אהײס. tnnyojuay עגרציר איך בין anyt פון אגתוועען.
pa איף גין אצבטני it  isnynyi crannyc'a בא־ 
jyjyayt דז׳סענעראצ די nnayc ivcipytpy, וועצכע cyn 

 pny.« ניז קײן עםסארטירם טיו און כבוד דעם tycyuy סיי־
a אויוי r t םםיײסאן םענםראצ ברעגד cyn אנ־ כיים איך 

 רועצכע ,ycya ynoyp םויזעגט פיצ a tyeynayua סזנמן
Ban סארסצייצט nyn נאנצען jyp"BD ארוםינע די און 

>yaa.| דאס yrtyn ביצד nan נע־ אויםערגעװײנציך םיך 
ean oy A M םיר nan נעטאז B a il טיר סאר איז עם 

tm נים w 1םײ אויםצדסטרעקען םצנציך it  a n a יעדעז 
 ױגיאן ynanc טיעע סון הענט די רריתען pa גאזונרער

 םייצער, אוז רעגק טרײע און אימרמגעגענע די בךימר,
 אינערנענעבענע אונזערע און טתו־ ױ:יאן אתטױוע די

jtdbimu באגריםען. םיך נעסוםען זײנען ומלמ
ean u־uycyn םזרא jm y t a ny* n םאר־ םיר ■אצים די

a «יטרט  pm און זײנתן־גאפ Ban p i r נע־ מעקםי א םיך 
 גציס־ אינםערנעטצנאצ. nyn םון אסיס הןיוט אין נראכם

ױיז מדו  בא• די און םיםנצימרטאםם אקטױוע די זײגעז צי
yaey איו נןמממםצז נאצד o'oa איז no yvn yB 'ty  pa

san > w a»5n j» r*  *un אויי איו tv איםפראוויזירםען 
 ם»ר באדאנתען it אצעםען נעצעגענהײם די נעמום םיטינג

 אויםנעדריטט can און אױסםערתזאםקײט האחױגער רער
 טרעסןן צו אצעםען 6נעצענענהײ a can איר 'יאם טרייד די
 איםשטאנר זײן ותצ איך זואו הייאדראם״ אין אג6זת
אױםסיהרציכער. בממצזג a ריידעז צז

 טסאצץ 1זײ צו אורזאר יעדע םיר חאמגן אצגעםיין אין
av נייע אונזערע אויןי 'tv t^ vna ביים BDiaP tW 'D 'OKi 
a נצוואונצן can איר םידעצ־וועםט. חנל אין »ח n אײנ־ 

p m אימרצייגמ^ די און ta נעגענדען יעגע דארסען םיר 
 אונטצרטטיצונג אין אויסםצר?זםא?יים טעהר סן a געמז

na יתיאז. אונזער צו גזסזזננםער בחננגען *צעמעז זײ ay 
 נגט8ס»רצ זואט ,8■ראבצע ניצדינגט a חוייםזעכציר איז

סיחרוננען, די םיט ipivpvc צו םיטנצידערטאסט
 אונזער און יתיאז אונזער <נוז געטיכנמ איז “
jjia ייטער m a c

y 6 די y>a אויוי bpipw 6ני in a tאײגדרו?ען יסצ 
 אוג* סון די.אױםטואונגעז אימר צוסרידענ?ײם 8«דוי און

tw* דעם אימר גרידצר זצרע ta ,צאסד San םונדעםט־ איך 
y םיד האט טרײז די ווען ציםעד a מפיהצט n a■

ta איר ‘יאר?• נױ חייז ם  DJn'cpr can איד 
ta ,D«na איד ftp עם װאי דאדם צוריס aaa^p 

n a n אונמר ®ח *u vn in aov.* גצםינם עם װאו 
jt אונתר םח נערח חגר ’ta t’ tatna מכטער רער 

 נרעסטער דצר זיך נעסינם עם וואו צסםיװיסעג^ אונתר
»t חנר איד יועצמר rty p n ױניאו, אונזער «ח

 געצענענהײם a נד8צ נאנצען רעםי געגצבצז חאם
אתאניאציעם. צאסאצע זייעמ אייטצובויעז זיך

nan na oy םיר a גרויםע t 'u j זײס צו חידער
parJp w י״י םיט “ t r  w און n y c a a o m

י:: % ' •«ל$ס

»r«פרעפערס אנדושעלעס
מנדמרטע דער

נאלבין בען םון
Sfl »ל9ל* •רעםערם «ױ םעהיעפער

 לױ אינטערנע׳סאנאצ, דער װענען דעדען םיי ײעז
 BPHsconKD אוז פאנאנדערנעטסרייט זיך האט זי גרויס

 גע־ אויסנעװאקםען זיינען צזױינען איהרע װי געװארען,
 דעם סון אז באריכםען םיר הערען םעגצין־ ט*נ ײארען;

ta tro גענענד יענעט אדעד ip זוענען נייעם סרייציכע 
אינםערנייעאנאצ. אונזער 1םי םעםיצ?ײט דער

 ײצרט הײז טען הערם טםעטעצ אונזער סיז אבער
 זיך ײאם עסעם טיט האבעז םיר ta זאנעז זאצ איך נים.

ניט. איך נצויב אינםערנעשאגעצ, דער בײ סארזינדיגט
 .דעזערט״ זייט יענער םון ט«סע זײנמז טיר אםת,
 םאסע און ,םביבות״ טציכעoזעצטאyנ די &ון אסנעםײצם

 ס»ם- אנדערע און .םסעבם״ t״p פארזינדיבען צו ניט
 אבער אוים, ניט ,jnn עיז קײן אונז, בײ םעצט ?ודניאקעם

 צו װאם טים ניט אויך ייר םיר האבצז פונדעםטװעגען
 אויד טעטינקײם, אונזער וועגען דיידעו םיר ײעז עעמען,

אגרזטעצעם. צאם איז דא
א tPPan םיר  אינטעצינענץ ביםעצ חיבש a אויד י

 טוען טיר אוז םאכער דרעם און pia^P אונזציצ צװײסצן
ארבײט. ארגאניזאציאנם םיינצ כאנץ דא

 ta גענרינדעם צאננ ניט an tPPan ■רעםערס די
 a באאםםע, »צע ערװײצט ,97 נוםער <apa< אײנענעם

ם a ט׳סערםאז,  םרעזטר a םעקרעםער, a טעערםאן, וױי
 a אויך tia טיםגצידער, 15 םין ע?זעסוםױוע ta רער,

 דע־ 5 אויר און םיטגצידער, 5 םון roTsaP םעםבערטיפ
vm צוט צעגאטען ac at'aenc.

 na עם םאנ. צו נaט םיז ccpan אצpaצ אונזער
i דער p» «י האםעז צו v a iv w 97 לאס. װעם צוסונםט 

דעם אויף c^apâ פרעםער גרעםטע די פון איינער זײן
coiap P'O'Daa.

a an !M טיר an עצעםענט. טעטינעז סײנעם נ»נץ 
ta־u tyjat אייגינע  ,na ״צינס״, אביםעצ זיינעז זײ nyca 

 רער אין t"t אונז בײ װעט צץ8 אוים. ניט םאכם עם
 נאך טיר זיעען אצעםען, גאך <ױיצ ארדנונ^ רyבעםמ

ם עם און נײ ר ^  ענערניע, םך a םיש ארבײט םיעצ זיך פ
״ נעװאונשען. זוי זײן װעט »צץ און אויו, צייט און

 זאאעז פרעםערם די ia איינםיהרען איצט tynyt םיר
ו י  דרעס־ די בײ םפעציעצ ארבײט, דער םיט טייצען ז

אגריםענט. צויט׳ן na דאט סאנער.
 צונעװאוינם גיט זיינען פרעםערם אונזערע םון פיצע

ײ ענדערונג. ata צו  נאז. דער םיט צו גיםעצ8 קנײנדצען ז
cy nyca ט <ועט  can עקזעקוטױוע אונזער העצםען. זיי,ני

דורכצוסיהחןן. can בןײילאסעז
can אײנצינע די  ,oy>cano איצט אונז פאר שםעהט 

tyvn דורכצופיהרצן, ja tn a  t'a פרעםערם, םרויע] די 
 סיםטעם, ::’cpanctaP דעם 1םי opna־iv a דינעז צועצכע

c נריננער t״p זײן גיט 'ועט can און a m.
t 'a  cy 5 97 ציapa* ta ,tycan זועט c״twcip 

ca די c m  tia  ,tyJc 'a םיט nyn די םון היצםצ 
ynnyc'a צpaאצס Dyn tyn'ntatna צס8 טרײד a נאנצע.ן

̂ן ש^פ געעהרט טשערמ
 אצס ctapac ,cynav אי1צ tic ארבייטער די םיר,

די . Bytan־ c m,״ tycan ,n iyny m l  550 tio •בא 
rצnyn i t  ,tyoa גyצyנyנnם t בײ Dan ״ a r  nym a 

a tynanyt m a c y j t 'a  taanyrc ,גצ־ ׳אח צ^כטער. 
תנ b ארבײם נומע די אנבאםראכם אין מנ id  ny can 
tyc סאר׳ז 't ,v a r םיר a cn 'a איז פיעזענם ty rn n 

y'D an 'a* נחם pn  tic ״־ :nyccac nyanacy i. 
cine nynmc, םיט

• cytnac די .ta t ijv ,פיציפ ?יםין w»Poa5
yp Jnya.'

י י .

אי ד ̂ױךגזולז גג-גז איזי י. וג. ג. ר. h גיר

)\V) ברױ » אויוי האבעז םאמיםטען עססרײכמזע די 
 זײער (\t אדבײטער עסטרײכישע די בארויבט או^ן ען5מא

̂ובען מרײהײט,  דיינדמע זײערע םון אםגעצערענט זיך זײ ה
 ארבײטער־בא־ די אונטערדריקען צו אזוי װי גאצײחברים

 האבען דײכדמיצאנד אין כאצײמוםטער דעם אויט זועגונג
 אוג־ האבען טדײד־ױניאגס, דארםיגע די אויםגעצײזט זיי

 זײערע •רעסע, ארבײטער רי םארכא&ט און טערדרײןט
םארמעגען. ריזיגען און געצדער
געגרינ־ דייט^אנד איז הימאער האט באסאנט, <וי

 דײפמזע די םון ארט אוים׳ן אײנהײםס־םראנט דעם דעט
 זיך ארבײטער די געצװאוננעז האט און געווערסשאםטען

 דעד םײק־ארגאניזאציע. דאזעער דעד אז אנצוש^יסען
̂ימג זײנע און דאאטוס דיקטאטאר סצײנער  תאנא־ סריםט

במ. געטאז עסםרײד אין האבן ױניאנס נעז  אנשטאט דאסז̂ע
 אײג־ אז געגרינדעט זײ האבעז סיאנם״ ״ארבײטער אן

 עסט־ די געצװאוננען האבען און הײטס־געװערתשאמט
 עסכד די אנצוש^יםעז. איהר אין זיך ארבײטער רייכישע
 טז»די גע^אזט <ים אבער זיך האבען ארבײםער רייכישע

 זיך האבעז און ארײז זאק פאשיםםישעז זײז אין נארעז
םער גרעםםע די אונטער  געגען געשטעאט אנטסענען ̂א

 אונטער־ דער בצײבענדיג געטריי בוארזוך ברוםאאעז דעם
 געווערק־ עסטרייכישע טרייע די םון ב^וועגומ ערדישער
שמםםעז.

 גע־ שװײט םיט האבען םאשיםטעז עםטוײיכישע די
ײ ארבײטער. עסטרײכישע די איבערסעחנן צו ארבײם  ז
 דראהוג- און םאחארעכעז קײן נעזשאאעװעט ניט האבען

̂עס געז.  עםםרייכישע די בחנם. געוחנז אבער איז א
 רעוואצוציאנערע גוםע צו א געחאם האבעז ארבײנמר

 האבעז דראהונגען און פארשפרעכונגען אצע און שואע
 אר־ עסםרײכישע וײ צוריסגעוױזען. םאראכטונג מיט זיי

 יבעז5געב זײנען נעווערסשאטטעז פיייע די םון בײםער
 סאשיםםײ דעד צו איבעתאנג סײז אאזומ: דעם געטרײ

w די האבעז אנםאנג איז !אײנהײטם־נעװערפשאםט 
 איבער־ צום טערמיז א ם5טעסטנעשטע קאנאנעךקריסטעז

 םער־ ^נצטער דער יריװיאעגיעט. געװיםע אונטער טריט
 דײארבײטעד .1934 ױגי, םער30 דער גזגװען איז מיז

 םאר־ צו כדי איז ארט םון נעריהרט ניט אמגר זיד האבען
̂ח זייער שנמצען  פארצענ־ טערםיז דעם זײ האבעז חײ

 די געהאאםעז. ניט חאט מריס דער אויד אבער נעדט.
 ווין םעםט געהאאטעז זיך האבעז ארבייטער דייכישע עסט
טרײד־ײניאז. םאשיםםישע די באיסאטירעז צו צאזונג דעם

 צו געזוכם זײ האבעז נעהא$פעז גיט האט דאם ויעז
 װעגעז םעאדונגען פאלשע דורך אה9מ זייער טארדעסען

 -4צ אטיציעאע די צוים אטיצו אבער אריבערגאנג. דעם
 די זיג ריזמעז א פאר וואס זעהן אויד מעז סען םערען

 םא־ רזר איבער געהאט ה#בעז ארמיטער עסטרײכישע
ז אײנהײט״. ״געװערהשאשטס שיםטישער

 צום גיז אז אונז, צערצנט םמאטיםטיס אםיציעאע רי
 132,869 זאםלעז צו באוױזען זײ האבען 1934 ױאי טעז1

 n האבעז חרווא^וציע םעברואר דער םאר טיטנאידער.
 כױםנאידער. 520.000 נעחאמ אצײז נעװערסשאםטען םרײע

 האבען געזחנרפשאפטעז טאציאאע סריסם*יד דאצטום׳עם
 דעאפציאנערע אנדער אן און מיטנאידער, 110.000 געחאט

 ױניאז, םרײד םעצפישע גערופענע אזוי די ארנאניזאציע,
םיטנאידער. 45,000 געצעזזאט האם

 איז רענירונג די אז אונז, *ױיזעז צישערעז זײזע
 םיז ידער5םיםנ אאע געוױנעז צו נעײעז בכח ניט

T פעאפישע און סריםטאיד־סאציאלע די n o .וחד ױניאנס 
תר פאדדעסעז ^מוײנ  אנ• םאשיםםעז די האבען חמח וי

מז,  םיטגאיחנר טומענם 132 וײ פוז טױזענט 70 *ז ממנ
פרייע סאציאליסםישע די vt בפלאמט פוײחער האכצז

 צױם װארים שםד-שטיס. פשוט׳ע א אבער איז דאס
 בוד גיט אפילו דאך זײ האבעז ציםערעז אנגעװיזענע רי

 155 די — םעגשען אײגענע זײערע געװינעז צו ױיזעז
 נזד םעצהישע און פריסטליכע די םון םיטגלידער טויזענט

 אפגעזאנם זיך האבען זײ פון טויזענט 23 װערקשאםטען.
 זײ־ דאם יוניאן. םאשיסטישער דער אין אדײנצוטרעטען

ױ טא הײםװער״עלעםענטען. די םסתםא נמן  אעגס אזוי ו
 געווערק• סאציאליסטישע טויזענט 70 אז שכל, אוים׳ן זיך

 אײנחייטס• זייער אז אנגעשלאםען זיך האבען שאםטלער
̂אר, איז עם געװערקשאםט. ײ »ז סי  דיוע סים װילען ז

שאנחן. ̂ייער םארדעסעז בלויז ציםערען
 אז אםת, יא אםילו איז דאס אז אגגענוםען, אבער

 געבויגען זיך האבען ארבײטער טויזענט צענדלע פאר א
״ עװענטיעאעז דעם אם יועגען טעראר. זײער םאד  צו

 די אינםערעסאגםעס עםװאס אויך אונז אערענם שטאגד
 די אין ארבײםער 132,869 םון סטאטיסםיפ. דערםאנטע

 ח. ד. ארבײםםלאז, 73^12 זײנעז אײגהײםס־געװערפשאםט
 ארבײםם־ זײנען מיטגצידער אצע םון צוױײדריטעצ סגאפע

 יא זײנען זײ אויב אוז דױם. קייז ניט צאהצען און צאז
 צוציב עס איז ױניאן פאשיםםישער דער צו צוגעםראטען

 אונ־ באקוםען סענעז זאצען זײ כדי נויט, גרויסער זײער
 ?יכעד זיי פאראכמען הארצעז אין מיןי אבער טערשטיצוגנ,

ױניאן. סאנאגעךטרייד פריסטציכע דאזיגע די
 צױ זיינעז װאס ארבײםער, די םיז צאהצ גרויסע די אז

 מד דאס זזאבעז ױניאנס, פאשיסטישע די צו געשםאנעז
 דאס םאפט דער באוױיזם אונטערשטיצוננעז, די צוציב טאן
 דדופער בור די האם םאנאמעז צוױי םון צײט זדער אי

 דעם פון שיצינג םיציאז האצבעז א צוגעציינם אצײן ױניאז
 פריתד דער בײ םארכאפט האבעז זײ װאס םארכמנען

 אונםערשטיצונגזמ די אויסצוצאהצעז כדי געװערקשאפט,
 ^וים צוגעשטאנעז. זײ צו זײנעז װאס םיםגצידער, די םון
 װיען איז האב איך װאס אינםארםאציעם םטאטיםםישע די

 נעװרקשאפם די וועט קוועצעז, פאםסעםענטע םון באסוםעז
 אין באנפראם םוצשםענדיג זײן ארבײמער גראפישע די םון

ארום. חדשים עטליכע
 101,694 בצויז האבעז םיםגצידער 132369 די פון
 סיק בכצצ האבען םיטנצידער טויזענט 31 דױם. באצאלט

 האבען זײ װאס געצד, סוםע דער צוימ געצאצט. ניט דױם
ra אז ארוים זיך שםעצם דױם, םאר ארײנגעגוםען n n 

ײ מבצאםםזס דינעז נױטגצידערשאפם דער וועגעז צאאעז  ז
 373,200 דירם פאר אײננעםאנם האבען זײ אז אז גיבען

 וחד בױםגאיד, פער גראשען 28 אויס פאכט דאט שיציגג.
 און גראשען 30 װישען געוועז דארם זײנעז דױט רענד

% שיצינג. 20
 373300 באםראםעז בצויז האם אײגגאםע די בעת

 אױ־ 747,500 באםראםעז אויםגאבען די זזאבען שיציגג,
 םאצ צווײ האבעז געומרקשאםטען םאשיםםישע די צינג.

 הא־ בעאםםע די אײנגענוםען. װי אויםגעגעבעז אזויםיצ
ױ צאנג אזוי װאויצגעהן. געצאזם זיד בעז ײ ו  האבען ז
 םרייע די םון צוגעראבירם האבען זײ װאם געצםער די נאך

̂הןן געווערתשאפטעז,  עס קרעםעל. זיתר אז נאך זיי האצ
 באצד וועם פרעכמצ דאם אז צוױמועצ א אהן אבער איז

 נים די צו זײנעז ארבייפמר די וױיצ באנפראםירען, םוזעז
 ווארים אונםערשםיצונ^ נעכמז נאר דיוס צאהצעז געגאנגען

ײ דארםעז \ואס צו נים, אז ױניאנם? פאשיסםישע ז
 דארט שלעבםער. נאר צאנע זייער איז מיראצ אין

 מג5שי 6,000 קאםער ארבײכמנר םיראצער די שויז האט
 גום םיהאליקאמן אין םאשיסםען פריםםצימג די חובות.

 ארבײםם םאשיסםישע זײ און ארנייס זיתר םאר באצאהצעז
 ייסס״ארב זייער פון געצד ארבייםער די םון ציהט פאםער

 TJQP וײ אניםאטארען. פאשיםםישע די צאהאעז צו אוין
 חומה״דיג זאנזנז םירא< אין פריםכמנז פאנאנעז רייכישא

די האמן 1918 »יז אפאץ: אח



*:k3m m פוז m r m דמפארםםענט םאון אװ
ן רי פו ע ר, ה ע ד אנ יי. .w ג. ד. »י*זיד<זוםי גגײגז ח

י%5;,

מז ,_• in* דדיי םים י*חר v יתרם apaopttva די v a r 
on* in סאםדז נרויםע די ומם v ttv  ,apavoopm די 

 אונ־ ,optima בראזירם, ,opoav* װי *רבייםער, «טתרע
otv o סון ארנייםער «ינרוחמ; n אװ opnoon  pvo, 

pa*n| נעײארען vavrpaaporv aptatv po oapaon} 
 צזך ךי סאר איממרעםאנם pn דארום optt op ײניאז.

n r ון» a n יואס וויסינן *ו ,נערעכםינקייס״ oto op 
 זיד tptrvva יוי ?אקאאם; ארנאניזיתמ נײ די אין «יך
 <ואס :ױניאן חנר *ו oapaon ניי־אריינמסוםמזנ רי

מן i די אין באדינגונמן די וײ w r; ר די םום וואם  י
*tn^vmvav i r אוט די »ז אזוי באריגנוננעז, די tty

apopr pvo זאמן o n a זיק rantpavP אר- די םים 
n נײ איז נײמר r, און oytt אז אויםזיכטען «־י זיינען 

p גײ־ארייננלקומעגע די * r oapaon| צאיאצצ בצײביז 
צײםי יתי*ז

n צאקאצם די irm»o ײי r n םיםימיז ?
ױ f די ייך fpnnrva ו  ir a n  a n  tv oapaon 

apttoap a n ,אח o5vpy* n  tv אוט pvo tty 
rar>n tnm o ̂ען און םיטמנען  ipooprpa די םארהאנד

o אויוי יאסאצ סון n ױ איפן מז5מנ w ניי רי ו i r •לא 
 די יוי tnvoap אזוי נישם זייגעזי ייי אםת, סאצם.

tP יאר̂י גיו איז םנםמרם trw a avoan זיך זיי apav 
tra* ערנםט דיזװ־ t ' a n  t, םים און a n פון חיל«י o n 

*apr'avaay Svayrpnpor, אין ותט vpy* i r t r* 
pavao n r די איז אוםן ריכםינעז אױס׳ן פארחאנדעלם 

ayn ipoyayo ayo povn געאענענחײט די געהאט איד 
« m yya tvowptpp n r  opoa ipattva און *p*vpy 

 *ו פארנעניגען eevravo טיר oyn op און סיםימעז,
npt| םיט >avo o r ערנםטקיים א pavao n r וערם> 

tut oJpaavnavo ױ  סיטיננען. די סיחחמ o<״apro רי ז
m *ייט aprttp ־in דורך דינזנז םממראייט די rw a גאנ־ 
 קור־ « אין אז זין, דאכמ םיד און *ארצאנמגםאריער, מ

ײ זועלעז *יים מר o םארנעםעז תאנען ז n אאם אץ5י 
אםזנםבצ̂י םטייט די איז ם»י«רם

ru די אםנאצאמט מ*ם m rw ro צאשאצם, רי פון
 געהאט טורא ניעט וואצט איר nm tv זאנעז, איד מיצ

i n  tv ײעט trap איך װאצם אארטײאיט, נין איר אז 
 און עעתנער פראטאסאצ v םיחחזז די tv גודיוטעםינט

n םאנמ װי מםינר n n p n תצמ  יאהרען- האנ?ז י
ערפארונג צאגנע

t אנבאצאנגט װאם n םעםבערם די פון בא*יחוננ 
tn  tv* ױ 1אי ױניאן V .ו סומען •די וואונדערבארע* nר 
t r n טיט n r n ,זיי איז שאנאציינטם i n n ניטט 
w אין טרים קײז סאב;ן r אפריחער ימצעז די ווען
 די טיט אימקלאמ איז דאם 1אי «י •wan m גײים
i r n און דולם jM vn^ tan רי >vpv> ,םיםימעז o n 

י םענד רי און נאזוכט נום איםער זײנעז רוטט ױגיאן י

 איצט אויםנענוצט. גיט איחר tvavn און טאכט די טvמח
 אוים• r איזזר װעצען טיר אח םאכם די םיר תאבען

•#JW♦
 אר־ דך tvavn װעיכע אינייטער, עםטרייני*? די

rw אונםע־ מניוױ־ט  a n דארט טון םיחרען און iv א 
 םיינו̂נ םיץ <ויט יועצען, באווענוננ יתיאן םרייד םאס׳ד

 אױםטרא «ן ם»כט די צונרזמן *וקמםט גימר an יויז
«a אדיינצונארען *צאן ײיײיאניאמר arn פאאמזםען.

n  n» pvt tnr an«aa»  n r מד טאמיםםיאמ
___ tn« d w ♦אר־ עםםרייכיעע די געלתנען. גי׳ם ד

n *ו מםיי׳י געבציבען זײנןןן בײםוו■ r n ן יי געװעריד •י
tn e v r איז m w « איצחמ־׳פאםי a n  ijw p עםגד

ס אתזעד r» עס pvvtM חמימױזנ«ייו מ ו
מ עיײ וי fn m m m n n # 1«יז V I M M

 זוערט \ואם םראגע יעדער םיט זיך אינםערעםירען בערס
אוימנעגוםין.

אן און עעפער די אן כאדינגועען די  קאנטראל יוני
 אוכדאורטאון די איז קאנדישאנס די אנצוהאלטען

• apvpr זיר טטעצעז טאנכע װי צײכט אזױ גיטט אמ avo. 
 עוצד די נישט איז דאט tv זאנצן באצד דא צאטיר און
י ?רינען םיד — םאר?ערט גראר כמםבערם. n םון  םוצע י

 םיםטעם דעם 1םי מוצד די איז עם זײ. םון האא«עריײ»אז
wrta a אי| n ,אין אונםערעײדען די םיט אינדוםםריע 

 נא• די םאר םענצאך ט3םא ײאס אר״זעי^ און סםאילם
w סעס avtw iv ראם צאםיר ארבײםער. רי inp^pap 

 אײננעםיהרט האם בא»רד דדיאינם דדעם ,a דייםציכער.
v םאר •רייז םיניםום p t n ’ tn vp גריTשאר ארבײט. ם 

a n a  v םאר זיך םאר?ויםט ײאם o n םון ארייז j t 2.25 
i n  aava ערײמען8א םאר טענט 81 באצאהצען: v דרעם 

1 aft’ tpavft o r t86 דאר\י ,$2^7 םאר יך ipoovp םענט 
a » v  a n״o n a  13.75 v  ; i n טענט 45 סאםטעז דאחי 

p זואם װ. .V א. rt ג̂ן <יז _ אצעבאטים?3 רי טוען 
i n אתין o n a  $3.75 v, םענט 45 ?אםםען דארי יואם 
avo ,$2.87 א איז דאם אז זאנצן און איערייטען ,o n a 
 טאמן ova זאצען אסערייטארם ,a אז סאו^אגנען און
86 avo א. א. םענם tt• װאצטען און a, אום ױניאנס 
a אויח נעזועו ניט טאון אוו n ניט און װאר in J v n v t 
a״ ,a אוי^ אוינ אן w, עם 'ואצט a’ גזך־ הבתים בעצ 

a״aav די א״װנארען צוננעז n. םיר זזאבען נציס, צום 
v aw v אין קאנםראצ נוטען ivop’ aoo’a p tn 'tn v o  ,a 

o tv אוו pvo, און oapo’BV n v u tv אז אויױ, סאםען 
opa^ptv גישם זאצ amrt • in ’ ovo העצםט סיעצ D 'viv 

aw ארבייט ajrt’a אין o o avo n  o pvo jvp  a n, ברו־ םיט 
a n אצם חאסװויץ aprtayw o. איז ער a n  ova •יע 

aattapattv o 3 ניגער r tײם apavrta װאם u v  avo־״a 
ova o n a ױען .1אי ana האבען v סתי־ װענען דינאום 

pt,| שםעצם as װי זיך t’ apnpt אײן ,a n ” aav ’ a a n 
אױםנעצ״כעגט. אויםנאבע |”t יצטcap ay און

oa'ovo op אםט, אייר aav tv״oaytt o צונענוםען 
o םון v r  v, 3 ױאו i nיך1 יננט yt''ao  aya 'v,| ױע אוןaט 

a *ו נעשי?ם n tv  tv •אצע אין שאס paJytv סטןר סעלע 
o םיי סעז v r  o n  »v און a 'o אנגען5םאח a tv' אaבײט 
o יאצ n  tv i n n  op’ tw tp’atv 1אי זי װאנען םון שאס 

in tP P<, םיר װאו םעצע, אין און ipo’ t ta n ר  שסעט יי
r״aav <a און v  o אויסנעםאכט, שוין ,aaa |yttv>avt 
ttv o^nvwa trap און  a’D' ,װיםיצ סיצ aav ’ a״a n 

o איו otjvJavo חאבען n ■ױאנען סון שא a' ט ^י  א
avuaya op ipto a>o .ipavttpi in tJP ttv  r v וױיצ 

aaa װיצ?ן tp^apo tv apavrta o n  ipovoo זיין םיט 
aav״tvtt oava o םן ip rap  ipp טיט av■ v םצנם 

v  apaJptan tv |tv ,apt'5'a״-a n ’ tt o n  ip a n a  o 
aav 'a no a tv o r״o r t  ape יויא?ז .ip a n  v ipavo 

onpt an װי 'v, םום a’ ױניאן otv r5v יםצוהאצ-1א 
ipovoo  |tv o tvn a tvp  ,a i n די no npatptvp אײן 

i״ttv ipapp שאס n. ת t t  oapaon| אח־אװ־טאון
a ovtt ipjppaptv» ײניאן t avo oto.«

 לאקאלם די אין אקםװױטעט
n v  iptpapao’ tv tnp tt |p5vt an» iptt •אתםיװי 

in ? ’  |to i n n צאסאצ an tttva, ײאצט inw avo  op 
ip סצאץ. צוםיצ jvt otava tp̂ pat ana אצנ?םיין, אין tv 
apar יאקאצ ttv otv האט טאח in v tv s  a n tt 'a ia ta 

pavn patvo .oapaon n  avo a’pov iv  »vnp<| ך  נ
n n t v  ,otvm 'tpowt ovn ,סיידניסם i r t v  ,a tvtt 

apaon םיט n r n ,סאםיצתם in v ttv י םים  ov-» י
oapo, י'יג«ז in tp p u n v ttv  T t אין oavaaavo ipavn 

pv גייסם, ימיאן א in n  oapaon »a ovtt
• מן ^י b מ jrv  DJTr CrO DJPPrJ r P  W  wD

jmrirtf̂ mT̂ ilirilir i da■: J •- « . .. - ,

̂׳׳ ' f ■ןסיוי

ר, ע ב ם ע װ א ג

n  oyn די םאחאםעהז *ועם צוגעתראגעז, האט ױגיאן 
צוזאטענקונטמען. אזעלכע טון זױבטינקײט
 דעיארטםעגט עדױקײעאנע^ דער האט ״דעם אחוץ

 לעקפדצורם, װי אונמערגעםוגגעז, םאחמידענע אראנדמידם
 האט דע^ארטםענם עדױקיחצ^נאא דער טוזיס. זינגען,

̂ס פיילע אין אראנזמירט אויך  און זינגער םון כ$רען ̂אקא
̂ין ̂ערגט װערען װעיצכע ארסעסטערס, סענדא  ירא• סון גע

טים^ערם. םעסיאנעצע
יצא־ יעדער אז דערםאנען, צו װיכטיג אױך איז עם

 אויף *עפייערט םאגאטען פאר ̂עצטע די אין האט תאצ
 ױביצעאום ערשטען דעם ?זםיינער םאר^ײדעגארטיגען א

 געיצע־ דער בײ און ױניאז, דער איז ארגאגיזירט זײן םון
 גוםע זײן צו יגעאיצעדזע טיטגלידער די זיך האבעז >גענהײט

װײטער. פאר <ײם ױניאז
 גימט אקטיװ םעםבערס די זײנען זעהמ, איהר זוי

^אפ. אויסער׳ן אויך נאר ^אפ, אין גאר
רעפאדטעט, האבען םיר װען צוריס, יאהר א סים

 אוט־אױמאוז ארגאניזירען צו געיצונגעז אונז איז עס אז
 אונזערע םון םאנכע האבען םעםבערם, טויזענם צוואנציג
 פעםײ טים זאך גאגצער דער אױף געגוקט רײען אײגענע

 װײט, אזוי געגאנגען זײנען אנדערע אויגען. מיסםישע
 םאון אום־אװ ̂אקאיצם גיי־ארגאניזירטע די תםען צו װי
j .האבעז זײ *אסאיצם. ױניאן אנעטאט ̂אסאלםג א. ר 

 װאס זעהן אםריהעד <אםיר נישם, זיך באריםט געזאגט:
 זאגענ״ אםת דעם און ^פעטער. יאהי א זייז װעט עם

 זײנעז םיצײכט געמראהען. הארץ אונזער זיך האט דיג,
 געארבײט ארבײטער בע5זע די דאך האבען גערעכט. זײ

 סיר איז באדינגונגען, עמסטע די אוגמער ^אנג יאהרען
 צױ איצט זײנען ארבײםער די אםת, געטראכט, יהאכמז
 זײן נח»ט זײ זאצען םאוץואם ױניאז, דער םיט פרידען

אן די ? צופרידען  די איז רעיז א געגעבען זײ חאם יװי
 איז אנטאפעז עס סען ארבײםער יעדער \ואס וױידדצעס,

 די םארסירצט האם ױניאן די §עי. יעדער נאך פאקעט
 א ׳צטונדעז 36 צו סעחר און 44 םון ארבײטם^טונדען

 םענשען םרײע םאר געםאכט זײ האט ױניאן די זואך.
 <ױײ האבען םיר און עאפ. אין אראטעקמאן זײ גיט און

 זא־ םענשען אז םעניציך עס איז :געמאן םראכט א םער
געטאן האם ױניאן די װאס פאמעסען אזוי לע\

 רי צו אוטצוסערען זיך גרײמ זײן זאילען און זײ םאר
 געקוםען אבעד זיינען םיר <וען קאגדי^אנס? אאטע

 םאר־ די אין טעםבערס די םיט בארירונג אין נעהענטער
 צװײםעא, ;עדער אוועס אונז פון איז ס,5יצא?א שידענע

 עילעםעגט איצטיגער דעד אז זיכער געװען זײנען םיר און
 זוע^ען זײ װי ̂אגג אזױ ױניאן דער םיט ^םעהן זועט
עא&. אין ארבײטען געצװאונגעז זײן

אונ־ זינט אזועק זײנען מאנאטען דרײ םיט יאהר א
 געװארען, ארגאגיזירט זײנען אוכדאורטאון ס5אקא5 זערע

 דורכ־ צײם דער דורך מויז האבען םעםבערס אונזערע
ײ גאר נישט און סיזאנס, ^עכטע און סאעקם געםאכם  זי

 זועדען זײ גאר געװארען, ^זװאכער אאקאלם אונזערע נען
̂ן םעםבערס אונזערע ^םארהער. טאנ יעדען םיט  האב

 דער צו ^איאאיטעט זײעד ארויסגעצײגט צײט חגר דורך
 םון רוף יעדען אויף אפגערוםען זיך האבעז און ױביאן

 אנטי־ אן צי טעסס, א איז עם צי אינטערנ;ךצאנאצ, דער
 סטרײסענדע א ארויםצוהעצםען איז עם צי םאנד, םאשיסט

ױניאז•
I

רעזאלוציע דאנק
a’o, די a n ” 3av םון VP Dpaa n tvoSpa apa״

uttppapjv pb אוים ippna בראחױי, 1385 ’d  aptatv 
BKP aptatv tv־pn  avo ,anpap .n an taa  ,|voaptn 

aav ,a nato> oo ra  in tp a ” v p » ’ tv״■i v r  pv apo 
’avB aauppaptv iib ptaao אצם tv ויין ap:pap;ap3 'v 
aav״a pv o* ]?סון אינמערעם aav ,a״v r  p v  a n■ 

ipavn אים טיר pp:*pva| טיט p tnpr v סחנח a n  p v 
v |to oavo ריסט פיינער .n v t t

o :n n a vP. ,!צאנרםםא ,ivootvp
appo’ J .o, בסרני •ivoatv

I, , « '.jT'lV■ י  י imMSi **י י

 ' * ' ! 'i   ’ '' * ‘  .. ' .1'1 "‘ '׳' ,׳״ י ׳ יי"־ :"־י! ;, ״ ־ ״־ י ־ ''':י *
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 ארכײםעי װהײנונודס שיסאנןךר
פןוךסשריס נמכמ

»ן ap גלמםכהמ, ם. ־ rn v ia v
tn וײס e n p  o n ,םעסםעםבער owa'tpao |ptt חד 

vaav P>v oanvfiptD יגס?י3 ’ tv ovn״ :a n  |to oapt 
poppa,a v ,א־נםערנע׳עאנאצ׳  ipavn o r t| שייפות 

w וױיהײם •a םים  P’aootaj’ v o n r r v n  p v  Data 
pppb o  v* םיטיגנ vavp’ r  p v, צוציב oaprtpao ד  װ

pa װ?צט׳ס 'a 'npr 36 'a  ipaptt a n a v  tvotpptpp אר־ 
ov>a jfaoo ביימם־װאך taa 'v  o a n a w  in v p  ,a avo 

a rtav  tPt'tva o n  opaavao o’ taa oavopa 76 >v p v^ 
a p פארװירקציכ?! צו v  p v  |pap> pv״p v  op .DO 

v נאצעבאםים די tv אםת,  in tp v a  ipavn צייכדםאר־ 
n r u t o r  'a  tv apa't p t r  apav p v  op jatapaap? 

n  papapn pv P’vp tan״ip^pti oprta ארײן oovap pv 
apaopvn ipd itip opa. האם מיקאגא אין aptatv סיגד 

tv נצידערשאםט  |po<aava אויג tpopa o'ovap^va 'a 
a n a v  o 'o a n ’ tpao opa iv םיינט n  tv D’a ava op» 

n  .|paataa»ava tv 'at' p v  |po’ va>ao iv 'a r  tv IPopa 
D’ at־tt oapapa aptatv pv a n v a a v  oata״•a tv |Po 

t (papa Ipddpp opova״*avo ,,t .ipopapoa’ v pap 
av ,a jnpap^pavo «t tv napapJ ,a op t-״n׳!» n 

3”ipaaiDtroD װייםמו םיל יציג1םרײו t tv apav״ vn* 
DD’ 'aav npvatp  tn n ’Ba>'v cttopa ipa־n v  in a tD r 

’paana• ציב v .  apa |to ipaatv'ova pa'Ja’oapatv ,a 
’poa ^גאצ״ ata .a o a n ’ tpao aptatv pv. '

ooanava in v p  >v p v  ̂ 'a באצעבאםים jnap tt 
aav ’a >aa oo” Jp papa’m vo  tv a'>;po״-tv«v a n 
t in p vB  pa'tva *a •tv’ap a n  pd  tpapa״paptatv ipa 

t p^v a 'o  p v  oavpva apo'faav״tv iPDv^mav |pa 
p v  vavP 'r p v  o v r  |pap' ipa’ t'avaav אײנפיתר?ן 

tpaataa’ava. ױניצן
ארבײםער נעגער די #רגאנידױען םיר

opa avo פאצ איצםיגצן ipavn tvtpo 3םי ovnpa 
PO’ taa ארגאגמאציאנס apapJo. צוציב -va n a p ^ r »a 

pv w ’aootaa'v oanava ipovp 'a p v  tpaaiaan 3צי1צ 
o n  p d  tPDpvttpao’ iav t 'v  ovtt c"papanatv a n 

 ארבײט aptatv DttDpa םיר ipavn ססרײס, ט??סטיצ
m ’oav אבים?צ ?anvtaav. םריט שטיצע םים ipavn 

ipavn aaa .D םיר 'a inavo ipo’ taa oavopa apav 
tavB״i n  tvtt an ap  pv opav'ar po  p p t v  'a o 
ovn ניס איצס ביו Danattva ; in tP tv  oapppa ײ11צ 

aav apapa ’ a |p r״t pa5pit ,a n״oanattva v |pa 
apapavcrpaov .באצאצטע עצעמענם po ipavn tpoapav־ 

avB pv  oa 't’ava׳tPOva " t  jp r'ttv  o” aoe־atvavB־ 
’pa םײלעז. ânp panav p v  opoo'D iv 'o r  v  la ta 

o 1?סיםצ ’ovap^va ’ a ipavn ייי o n  po ov ’apaapaBV 
 .שםיםע, aptatv ״t 03״aaapa איצט .a>po טרייר־ױני^

intapaD 'tv oaptt pa^ptt סיםסאסי םיס uta'otoap pv 
oanava ipovp apa pv״aav apapa p>’o צײי׳ט?ן  a n 

avanv >vapapa ,o” itovap papao an taa  .•apoiaa-v-» 
apt םון Jvavrpaapoa’ v , aptatv,״ avo ovn-apaJptt־ 

oavaa םיט ipavtt ap’D tatv ,צײם t tatv ovn״ap 
v םך tv tpoJvnpa. ירען1ױניאני aav 'a״po’ taa .apo 

tpovo־aav poapa'ovaB po oa»onav ,tpaa'0'o״a n־ 
aptatv oaponaavo ipavn ,vavp’ r  pv.apan 'B^םים־ 

avo tv avo |to o o p rt o'tnpaopo■ •a .oBvinpa'Ja 
v lt n p’ו a oa't'avaav tpaptt״IPO'taa v .apBP^ p 

an taa  ootp pava סאר ביאציס pn «»היצ o»a ap ovtt 
apap’ tv 76. ■ צ״ט <v p v > otv V

pv panpapJ v oJpp’ ttoav ana ipavn oapovn־ 
atovppa pv  opo'tvo, ,.איצ tvtt האצמ איך t f  p v־ 

-op rva  o r t  ,apopr a'B .apopr o n a  in v p  in r a v a 
aav 800 tpa'o״j r t r w a  oa»tnvaav p t r  jpa’ n ,a n

Maas;
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מאנטרעאל אין צײמען נײע
שײן בעדנ^דד פון
י. װ. ג• ל• א» ארגאג״וער חשענעראל

u מוחנן איז סאנםרעאצ 1אי םעז«ון pttfP ד«רצזוצםער — tfp vv פאר םיטנצידער אונזערע פוז ̂נערקענוננ פון 
 םײ דער נעװע( איז עעפער, די איז צר»ם»נד ניתם דעם נ׳ד צוגי׳פט ם*ס גרויםער v אין האם און עלעכט זעהר

 נןך זײנען םיםיננען עאפ די זוען שיניעערם. רי םון טיגנ אויםנזד די באםעסםינען *ו באםיהוננען אונזערע מאכם
 באריכ• אנרערען דעם נאך איינער ה*ט ,1נעײ*רע רוםעז םאנר די םיט סעשצםענט דער װען געיױנםען. סעםשםע

»םאכען םיר און ארבײטען .םיר :טעם םםאפעח׳ןו רער און נעװארען געםאכט איו סעמט׳שורערם  דאנה » צעבען. .
אין באדיגנוננען םענמציכע אי*ט םיר ת*בען ױניאן חנר דעם נעהאם םיד חאבען נעװארען, נערוםען איז םרײד אין

 דער בײ אדבײםער די jrart *ו מנעצזנר <ו«ס פארצאנג
 ארבייטם־ עע*ער ךי אין איינ*וםיחחנן כדי ארנײט,

 דעם סים א״נקצאנג אין זײן זאלעז וואם ב»דיננומען
 םאצ רער tv פארמטאנען יזאבען טיר ןאגםדאקגג

v און פורץ זעיזר נעודינציך איז m v  v w p

'9

פאצ דער tv םארמטאנען זיאבןן םיר סאנםדאממ. גײןם
m< זעחר געװיינציר איו סזגזאז t און j $jw  v Dtp 

 יר די סטאבי<יזירעז *ו כדי נױטווענדינ איז מאנדקוננ
 באדוחר tveoru «ום עמפער. די אין באדינגוננען גיאן
t תאבעז רןן o גאנצע 2 בלויז געהאם םטרײס נאכ׳ן זיגם 

 םעזאז ׳*לעכטםםער דער געוועז איו Dip ארבייט• יזאכעז
 זײנען םונדעםםומנען און יאוזר, *וואנצינ צמנמ די אין
 זײ נעםאצען. ניט זיך בײ תלאותםאכער םאנטחמוצער רי

ijo דעם טראץ האבען און םוםינ זיך זזאקםמן a rtr מזאן 
 טיר װאם ארגאניזאציע בעסטע רי עםאבצירעז *ו באזויזעז

o דימר איז נןחאם איז עם וועז חאבען vo r. הא• דערין 
 און איטאן אלבערם ברידעד די פארדיגסט גרויסען v גען

̂דםאן, דאוױד  בריהער די און איידדמנטם, ביזנעס נא
̂יגע כונם׳איס, און פייזער  םיטגלידער, אקטױמ פרייוױ
 אין עפעט ביז פריםארנען פון נעארבײם חאכען «תלכע

im םיטיגנעז, באזוכענרינ נאנט דער r, סעטלענדינ 
 צװ״*ען דיםערענסעו אויםנעגציכען האבען און •רייזעז,

באסץס. די אוז ארבייטער
 דער ווען :בי״אי^ען ,עטציבע געמז אייך לאםיר

 »רום נעחאט םיר יזאבען געװארעז פאחננדיגם איז סםרייק
 v באקונמן זזאט זײ פון יעחןר אוז ארבײםםלאזע 160

 <ואם דארויוי נעפופט נימ איז ױניאן דןד דויד רזעאנ
 ״אפ אין געבליבען אצע זײנען זױיני^ אזוי איז ארנײש

 פארטייצט. נצײך עםעז5א צװיעען ווערט ארבײט די און
 זייערע מיט פארזינטינ זײנען ם^אכות בע< אונזעחן
 םארדינען ארבײם, טאג « האבעז זײ אויב און דזמאבס

 האבען מטיידארבײטער די וױידזעעם. טאנ נוכמן v ויי
 אין העכערוננ פראצענם 60 און פראמנם 40 באפוםען

 ײאױ ארבײטעז וועאכע םיילארם די און מיידזמעם זייערע
 און זעכצינ נעארבײט םםרייס *ום ביז חאבען איז ארגייט
 ארנײםם־ םיזעראב^ען v פאר וואך » מטונרעז ויבעציג

 דאצאר 18 םיז העכער נעומז גיט פיינטאצ איז וואס צוין
 קצענ• זייער אוז װאר v nm 44 איצם ארניינמן ײאך, א

h o d 42760 איז פארדינסס
םיטינגען יאקאלע .אונזעחן

דעם גענעבען אונז האט ;ואם םיםיננ ערמםער חנר

 v געײארעז ױניאניזם פוז איחןע די איז דןקאםור איז
 םיט־ און באאםםע בראװע די ארבײטער. די פאר ימציגיע
 וואך דער אויוי ׳שטענדינ עטייען 120 צאתאצ םוז גצידער

 אפר־ קיין םארקוםעז נים זאצען עט tv אויף פאםען אח
»>u « t ארבײםער. די נעמן

 ניט האבען דעקאטור אין ארבייטער וױינדגודם די
 אונטער אונםזגירהאצטוגנ י ישעהנע v נעהאם צוריק צאננ
ם  מרייבער דער און ביאצים ברודער היםעצ. פריתם מ
u זױיצען jttn «ון r n נ נעוועןvוואונ• דעם םון נײםטעו•ם 

נזהערעט. דארט האם וואס גייםם און פראנרעם רערבארעז
*װיי־ אהף םיר זועצען ?יפאנ* און חנסאםור אין

צו־ נאענטער דער אין םםרייה גענעראצ v וזאבעז פעצ
מ «צע איצט טאכען סיר קוגפט. םי _________________________ פאר *וט־ייטען נוי

iru jw tp  can סעזאז. ספייננ d ip ו און םרייד איז אױינצוברעננעז איינסצאננ אין איו» 
i אונזער פון בס»לוס זתם םים v k P u v p אין ipvp»r. לאנע. ױיער פארבעםעחן] צו

 םון םיטינגען בןןגײסםערטע עהגליכע םעקט^ריס״. די
װ^כען. אלע םיר ה*בען ^קאלעז

 איע• דער אוגז פאר איז איבערראמוגג נרעםטע די
 לאנגע זינט איז וועלכער ,43 גומער לאקאל ריימארם
 די םאנטרע^. ׳ םון .םעסםיקןו״ אלם באקאנט יןוהרען

 יאהד צװײ םיט האבען לאסאל דיזען איז אוםארתונגעז
jjm צום ױגיאן. די צושטערט צוריק m y די אין םאיצ 

 םײ א צו קלאוקםאכעד אלםע קוםען יאהר צעהן לעצטע
 באלײדיגט ויעלעז זײ אז םורא קײן ניט האבעז און טינג

 אוגםאראנטװארט־ םון ן װערען אעעגריםען אדער ותחנז
מ ̂*ם זײ וועם םעז אז זיכער זײנען זײ םענעען. לי  ני

 יארק. נױ אדער םאססװע כינע, םון ®אליםיק םיט באדערען
 קאםוניםםען אײגענע אונזערע חאבעז געזאגט, אםת חנם
 אין זײנעז מלאוסםאכער די אז אײננעזעהעז אויר מויז
 םאר- צו כדי םאראינטערעםירט זזוייםזעכליך ױניאן דעד

̂ אינםערעםעז. זײערע טיידיגען
 ערלויכט גיט רעדוקציע פרית

 לעצטען םיז הוי^ט־דערגרײכונגעז רי םון אײנע
 אזוי װיידזמ-סטענדארדם. םון געוױנם דער איז םטרײס

 וױיניג זײן װעט עס אז דערמםעקם האבען םיר װי שנעל
 גע־ באװארענעז צו זיך אנגעםאגגען םיר האבען ארבײט

 וױי־ שנײדען צו באלעבאטים די םון פארזוכען די גען
זאיגט דער דזמעם.  עסזזד די םים צוזאטען סאוגםיל ד̂ז
 זיך האבען בעאםטע ױניאן אלע ארן באאדדס קוםיװ

 רע־ דערלאזען צו ניט — אונסט• אײז אויןי קאנצעגטרירם
 ארבײכג שטיס אדער ײאד אויוי מעאער רי אין דוקציעס
 םרײד םון געםיהל א םים םאל דעם אין קענען סיר

 געמיכטע דער אין מאל ערמטען צום װאם באצייכעגען
b אײנציגער קײן איז םאנמרעאל םון h v סצאוס דער אין 

 רזןדוסציע א דערגרײכעז צו בכח געװען ניט אינדוםטריע
 קײן גאר דעריבער איז עם װײדדצעם. ארן •רײזען אויוי

 גזד אכער6שצאוק םאנטרעאלער די װאס ניעט װאונדער
 הא״. זײ אז באװאוסטזײז םון ^זטאלץ א מיט ארום הען
 גזד ניט ױגיאן קײז זײ װאלטעז װארים ױניאז, א בען

 אינדוסםריע דער אין כאאס געהער^ט איצם װאלם האם,
 אהן געװען זיכער װאלטזגן םענעען הזנדערט פינף און

v דד»אבם,
 דער אין טיגור באקאנטע א גרינבערג, איזאכער םר.

 אײנגע־ איז אינדוסטריע, םוט און סלאוק מאנטרעאלער
 אז אילם סאנםערענצען די בײ זיצעז צו געוואחגז לאדעז

 די םון טשערםאן און אבזערװאטאר אוםיארטייאימער
 געלעגענ־ די געהאט נים קײגםאצ האבען גדר סעעאנס.

 גרע• םיםטער צו אנערסענונג אונזער אױסצודריסעז הײם
 קאנפערענצען. די טון םיהרונג םאסטםוצער זײן פאר בערג

 דיאלא- זײן אדאנק װאס םארדינסט גרויםער זײן איז עס
 א אויך זוי האנדלתג, קאנםטרוקטױוער און םאטימער

 אויםגעםיהרם אנריכתנט דער איז ראט, גוםען זײן דאנס
קאנםליסמעז. אהן געװארען

 גע־ אויסגעסליבעז אטיציעל גרינבערג םר. איז איצט
 אלס ױניאן דער םון איז אםאםיאיימאז דער םון װארען

 דאם׳ האםען םיר אינדוסטריזג דער פאר ארביטריימאר
 איצם ביז ארױםגעװיזען האט ער וואם םעהיגסײטען די
 א זיעצן אינדוסטריע, דער אין םכםוכים די םעט*עז צו

ארונוגג םעהר נאך נעלינגען איהם וועט זנם אז גאראגםיע
ארבײםער די חעלםעז
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$ןך^זױיג(ןר ג(ןו(ןראר גינצןלד, ד. טון
 קײן סומען צו געװען איז אויםגאבע מײן אבװאהל

 ארגא• אן טים אנצופיהרען הויפטזעכליר כדי באסטא} .
 ריינ־ דער אין ארבײטער די צװישען ניזאציאנס־סאמפײן

 אוכד אינדוםטריעלע די אבער האבען ווער־אעדוסטרי^
 <ןים אנצוגעהן געלעגענהײם קײן געגעבען ניט עטענדעז

ראס האבעז טיר װי םאסמטאב אזא אין דרייװ רעם
 געלעגענהײם א געגעבען םיר האט דאם און צוגעגרײט,

 װאס ארגאגיזאציאנס־טעטיגקײטעז םיט אפצוגעבען זיך
 איג־ דער םון ױריסדיסציע דער אונטער *רונטער םאלען

ײניאן. כמרנעמאנאל
נעװא־ באמטימט איז ארגאניזאציאנם^ןאםפײן דער

דזשאינם דרעם און סילאוק באסטאנער דער םון דען
 דער מיט ניעם געהט םארכדפריט דער הגם און באאדד,

 אאגג־ פונדעסטוועגעז םיר םאכען ^געלסײט דערווארטעטער
 ױגיאז דער צועטעלענדיג פראגרעם זינערען אבער זאםען

צוזאםען םירערמאםט די םיטגלידער. און מעפער נײע
דעד םים אז םיהרעז װאם םיטגלידער אסםיװע די טים

 םאר־ די זיך אויױ טראגעז און ־ארןאניזאציאנס״ארבײם
 ארגא־ דער םון װאױלזײן דעם םאר אנםווארטליכקײט

 אפט גאר םוזען םיטגלידערעאםם, איהר און ניזאציע
 צוליב זײנען וועלכע ארבײטער,* םון קריםיס אויםהערען

 לאנגזאםעז דעם םים אוםצופרידען אוםגעדולדמקײט זייער
 װילעז זײ קאםפײךםעםיגקײם. אונזער םון פארטמרים

 אין םאםענטען םאראז זײנעז עס אז באגרייםען, גיט
 א איז םארזיכםיגקײם וחנן ארגאניזאציע, אן םון ,צעבען

 םיהרט װעג לאגגער דער אוז דמיצדישסײט, װי בעםער 'םך
װעג. קורצער דער וױ ציל צום *נעלער

קלאוס־ און דרעכד אין םאל־סעזאן הײנטינער לער
 דער אין ארבײטער. די אגטויעט ערעקלאך האט טרייד
 און ארבייםער אויס געװעהנליך פעהלעז עם וועז צייט
 אר־ געזעהן םאל דעם םעז האם אװזןרטיים, ארבײם טען

 אפילו און ארבײט. זוכן און אדוםגעהן גאם אין בײטער
 ווע־ ארגאניזירט עחפם דארםען װאם שעפער, נאךױניאז

 אדער טאנ א װי םעהר געהאט ניט אויר האבען רעז,
 םאר־ עס ארבײטער. זײערע םאר ארבײט מעג צוױי

 די איז אוםשטגדעז אזעלכע אונטערי אז זיך, <פטעד.ט
 די געײעז םיהרעחפאםט דער םון טאקטי? פארזיכטיגע

 אנגעװענדם געקענם האט װאס םאהטײן, ריכטיגע אײנציגע
• צײט. ^ווערער אזא אין זוערעז

 םיך האם יארס, גױ איז באזיד יעצטען םיין בעת
 דעם אונמערזוכען צו באאויםטראגט דובינםקי ארעזידעגט

 איגדוס־ ניכדגודם דער איז ארבײםער די םון צועטאגד
 אונםער ארונטערגעפאלען אעצטענם איז וועצכע מריע,

 דעם םים אינםערנעשאגאל, אונזער םון ױריסדיקציע דער
 ארנאסי־ דער פאר באדען דעם דאדם צוצוגרײכמז צוחןס
 באםםאנער דעם אין ארבײםער ניכדגודם םון זירונג

םעקעאן.
באװיזען, םיר האם אויסםארמונגס־טעטיגקײט טיין

 אין פארםראםען גום איז אינדוםטריע ניט־גודס די דאס
 *-r םיל םאראן דא זײנעז עס םםייכג םאםאטעוזעםם

 םארעײדענע איבער צומפרײם זײנען װאם םילם, און אצר
 ארבײטער. טויזענמער ארבײמען עס וועלכע איז ^םעדט,

 זיך, םארמטעהם און, אונארגאניזירם זײגעז ארבײטער לי
 זועלכע באלעבאםים, כיטרע זייערע פיז מקםילואםירם

 דיזע איז ארבײטער די און אוםהאנםראלירט, •ראדוצירען
 ארגאניזאציע אז איז שםאר^ גאר זיך נויםעען געגעגדען

אינםערעםען. זייערע עיצעז זאל וואם
 פעאד גוט א איז אינדוםםריע דאזיגע די הגם און

 געװיסע םאראז אבער זיעען ארגאניזאציאנס־ארבײם, םאר
 די חוב. אונזער םון ערםילוננ דער אין מװעריגקײםען

ר ע  צעהנדליגעד איבער צועפריים זײנעז םילס און מי
 פאספײחנגע אין צואווארפעז און מטעדםלאך און

ro דער מסמנגדזנן. w,פראדוצירונגם־ דער זואם םאנד 
אויס םח»ם איגדוםטריצ גארסעגם גי/נמד חנד אין טואצצס

 םיט םינ^ערם און אפערײטארם סאטערם, פרעסערם, די
ny:'a די r, ,דערפאר וױינדערס, און רעפערס װעבער 

 זייער פראדוצירען םאנוםעהכמזורערס גרעסערע די װאס
 וײ מװערער. נאר ארביים אוגזער םאכט יארן, אײגעגעם
 ליגט וואס איגדוםםריע, דער פון טײל דעם אין ארבײטער

 מעהםטײל ױניימעד דער םון ױריםדיסציע דעד אונטער
 שקלאםחפע אונטער געארבײט האבעז ױניאן, װאירהערם

 אופן שענדליכסםען דעם אויוי זײנען און באדינגונגען
 םאמ האט צ^םאגד דיזער און געװארעז, עקםפלואטירמ

 אין װעבער די םון רעוואלט דעם צו געבראכט לעצטענס
ענגלאנד. גױ

 דער וועבער, די םון אויפשטאנד םםיכישער דער
 םון סאלידאריטעטס־געםיהל מאניפעםטירמער םער<ןװירדיג

 םםריי־ די ערםוםיגם האט װאם ארבײםער, אנדערע די
 םון טייצען םאנכע אין שםעלען צו אנטסענעז זיך ?ער

 גזך n און^געגען געװאלט ברוטאצער דער נעגען צאגד
 אנגעפיצם האם קאפיםאציםםען, די םון םערדער דוננענע

 *ון ענגצאנד נױ אין ארבײטער יעדען ענםוזיאזם םים
 הא־ צאנד, דעם איבער ארנאניזאציעם ארבײטער אצע
סטרײקערם. די געשטיצט בעז

 פרזך םיז װאונש און פארצאנג דעם אױסםיהרענדיג
 איז טעקסםײצ־סםרייקער, די העצםען צו דובעסקי זידענט

 ?w געגענדעז םארשײדענע באזוכען צו אויסגעהוםען םיר
 םאראינטערעםירם שטאר<ן גצײך ביז איר ענגצאנד. גױ

 אעע• דארם האב איר װאם םאסם, דעם אין געװארעז
 איז עס. שעפער. נינדגודס רעדי־םױווער םיצע טראםען
 אויסגעטצם גצײך האבעז םיר דא^ זאנען, צו איבעריג

 געמד האם מעקםםיצ״סםרייק דער וואס געצעגענהיים, די
 ארגאניזאציאנם־ארבײם די אגנעםאנגעז האבען און בעז,
 די ווען געגעגד. יענעם אין כױצם און שעפער די ארום

 אויםםדאג דעם אויף זיעען אינטערנעשאנאצ־אתאגײזערס
 חנר צו געווארען געשטעצם דובינסקי •רעזידענם פון

 םיך האט װאירקצרס, טעקסטייצ ױנײטעד די םון דינםט
 צאו־ איז יאועי צו צוגעזעצם קרעםער װײס־ירעזידענם

 כהגקםכדיצ דער פון דירמםאר דיסםרמןט דער וױיצ רענם,
 םארצאנגם םפעציעצ האם רױויער, האראס ברודער ױניאז,

 צאחנצ קײז אנקוםענדיג דיםםריקם. דעם אט םאר היצןי
 חנם *pw סםריית־סענםיםענמ דעם אננעםראפען איך האב

 ארבײםער-באפעצקערוע נאנצע די שמאפזגצ. העכםםען
 קצאסעז־באװארםכד כמרסוױרדיגעז א ארויסגעוויזעז האט
 זזנהר געוחנז אוםשכמנדעז אזעצכע אונמער איז עם זײן.

 םםרײק־ גצאם־םונקציאנירענדע א ארגאניזיחנז צו צײכט
 די קאנםראצירבאר אוז ערטאצגריד םיהרען און םאשין

םםרימדםעםיגסײםען.
 ווצצכע צאועצ, איז קאםיאניע ניםעד סאפא̂צ די

 ארזם םעזאן ביזי אין צייטען נארטאצע אין באשעפםיגם
 פירםעם גרעסטע די םון איעע איז אח ארבײמער םויזענם

 םםריי^ פון גזנווארעז אגגעריהרם קוים איז שםאדם, אין
 געםםרײקם. האבעז ארבײטער נים־גודס עםציכע בצויז

 דזנר פון «ראדו<ןציע די דאס םעםםגעשםעצם, האבענדיג
 גא^ גים־־גודס א אויסשציסציך איז םעתםאדי דאזיגער

 בחננמנז צו באםיהם זיך םיר האבעז •ראדוסציזג םזגנם
 ביס־ איז םידםע דער פון םיצעז די שםיצשםאגד א צו

 אתחנר אין ערםאצג געהאם אויך םיר האבען צאכװייז
ױ דעעז, םיהצען די אין ארבײםער די כתםיגסײט.  וײ ו

 אום־ םעססםיצ־־אינדוסםרי̂ז דער אין ארבײםעד םייסםע
 ערצות אצע םארשוױיגען די ;אפגעשםאנעז און װיםעגד

 ארביײ די פון, פראםעםם-אויםדרוק דעם נים באזיצן און
 נענאסעז האבען וועצכע שםעדם, גדעסערע די אין טער
 דאד אח ביצדונגם־םעםיגפיים איז אויםסצערונגם־ פון

 אוםדערכױד- אתזער דאגק א אבער ארבײסער־באוועגוג^
 אכגד א זעהן צו אז ארבײנמ»י די םאגנען ארבײם, צאמר

 w זיד 1א פאגמנז זיי אח װעצם נייער א פון שםראהצ
אד־ ניכדנודס אצע «ח צאקאלײוגיאז א איז ארגאניזירעז
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p רי* די m o *p umvenmuMD די «ון א״» איז 
poero חנר אי? אנתדיקזג איז ■ירםעם דחנם תאסען 

*ן ?io *ייס  MOO אוז 1,000 ןנויײײז ױ Dinsopno «ז
ארניימר.
nips ips*«sp* ?»2 ד*רט ?pa*n םיו־ «?  o n 

*tun ?P ,פירםע די ח*ם, סטריײו Dsnsopcws א בלויז 
 אײב־ נווחנר ps*i » .680 ארום ארבײסער, די «? סיי<

̂כער •אאסקיז, ראתאם ̂וואהי אין באזעזום זיך ח*ט וח  םי
מ5«ם  *ונדײםונ• און «nsps*9* סםרייס, טאר׳ן חד׳פים י
o רינ n ,אונז איז תאםזי fpsstfps ארוימװמםןן id? 

mot אלזנ *n spr9rrn» pdJpdtpss» די opviJp-ss'rr״
זיך ?ps*n p9* און אינםטראהטארס, און «קזאםינערס

»ro*9rps? אין i n .?*נין איד ייײ.ijm ipn ?פיי 
ד1 ה*ב און סיםי מנזעס סון סילמאפי  ג׳נזואונדעדם זי

 tPo*or סאראיעיגכמ ח #ון ס״י » םילוואתי אח *י
*opop tpt וואו <אנד נײ א dp עקזיססיחזז *p u is ך  נ

*psiss rs* אן אוז חנמז 9*ro»  n n s .ארבײסער 
 ODVP■' עםלימ ניס אםילו נמן ערלויבט םיטי סנזעס איז
pnpnm* זיד sn? א <עבעז o r• מז rn » י o o גיים 
*t איז אריענזנױארפעז חס־סאר זומו־ם מז און nm* 

 גאנס און ם*< Dftr ריא חנר איז םילװאסי איז אריין.
pups? באראנש־ם id? חונחןרם עםלי̂כ ooppm. וויי די* 

i אויזי ?pswsrps «ײג«ן מאם ■*ליסליים, n ,זיינןן ײאך 
סמרײלערס* די צו •וײינדליך זעהר גצוועץ

o *וזוץ n, גרויסע א סילווןוסי !אדמאנט pons לי־ 
p בירגער poonsrps גןראל ru t? ווןלכע props nr? 

*זיך . n*t> װ*ם םאנוםעקימװרערם psnsopros? ?*ױני 
pt9pn i נריים אלעםאל ?pm זײ לייגג t? וחנן op •תאנ 
o>n ■דורך ז*ד. מחמנתר * יתנעז זין m נאכדחוע 

 ת*ם- ריס די ה*ט בירנער ■ראגרעסױת דאזײזנ די «ון
 םארחאנדלונמן. םיהרען *ו אונז םים ?pssrdpss* פ*ני

or חאם m o* ,קאז עם או אויםנעהוסט it םעםל־ סײז 
it איז אלעט הנם .nroip נים «מט  trim ונ• אונזעד> 
rsoo אז אױםנמלסלמז גןוועז ניעם םונדעםטווענעז איז 

 an• און ױעחןן סאנעבראכמן װעלעז סארהאגדלונגעז די
 םילװאסי חגם ווערען. פארענדינם םוזען וועם סטרייק

 וײנעז jtwav ארבײםער ארגאניזירטע נוס זעהו־ » אח
e אין םםרייסם סאיאן פוגדעםםותנען ve r *un וחד װאם 

m ,אזגר אױוי װערען נעםעםעלט םהעז און םארלוירען 
tniPtM באדינגונגעז. גינסםינע O בין םיצוואסי איז 

m *יד ippo  ?»19 o n* ניז איו it  tvuRora 
n א ru ruop א«ן באלעבאםים די סים ברודער םים »ז

<r די ■לס«ין. K u y p סםונדעז 36 געדויערט האט 
 נעננזײטי־ א צו געפיחרט זזסבען ווארהאנדקונגעז די און
&אר׳*םעגדעונג נער

o סון פונקמן הויפט די n די :זײנען אט־י«נט 
 דארפען סםרייפ, איז ארויס זיינען װאס ארב״טער, 676

i t  tru rn  ?roupapmt נאראנםי דער םיט ארביים דער 
ען זײ אז  ;םיםנלידמרעאםט ױניא) זײער םארםזעצדז «נ

ד ;מניסו *un פון סנערפענמג o תי n סלעפ lOtsro 
<pr אײננעמיילס נלייך ארבײט די םח iit urani? די 

n מגיא? n ’5x>*o ען סיטנליח»• ניעם־ױניסן די בעת  «נ
 בעל אי? זיך נויםינם נאס *an ?jni ;?jruni אפנעלייגט

n זיך *ur דארף םלאנות n  it  opn*n in a m מניסן; 
 ?1א אודםײלעז ותט םמערםאן םפארםייאימער1א אן

̂־ע ן1א פייסעם דיסםסארדזס אלזן איבער חאנדלען  אנח
i פאספליינטם; n אױוי איז אגריםענם i n 1« דויער 

 העכע־ א באסוםען מאפ אין בײ«ו*1א י1 .1יאח אייז
o p r r rn  ?io « n 7 איייh אצע;ט.1פ «op i n n, •*חא 

ins \n נעז1א11נ« אױן m p«Jp n n ix .פונהמן
nor 4 א נעװארען אפנעהאלטען פארטיטאנ.איזns 

 01אםיםיאי1 האט װעצכע קאםיםע, םטרײה m פון םיננ
o n .םאכד » םארנעסומען איז םיטיננ נאכ׳ן אנייםענם 

 ־־m 600 באטיילעט זיר האבעז op jpsJpn אין גדטיננ,
o האבעז או? 1«בײ n סננענוםע?. אײנשםיםינ אנו־יםענם 

in n o 0פצ,? umnppo i «י n םענטו־אל םילױאסי סרן
 ער־ ארבייטעו־ י1 1םא חאבען איך אח מניאן, לייבאד
o פלשיט n נג1ייט1בא ז״ן ?1א םעטלמנט

o 22 *־יח, טאנטאנ n?  זיך האבען אסשאבער, «
i אוםנעפע־ט urp«Too רי n  it בײט.1א

נ1<ל איר  ?pups איז איג«תעמאנאל די ואס י
n*>o«s» i ערםאלגריז t? א » n אמאניזאאין נו  ?io 

o לאםעז jn i »סוין האם זתלכע אפי11םיל אין 1אי־כײ 
 די אז זיו, םארע«הט םיםנציחט־. 1000 העכער איצם

in אױםםואוננען יזע1 1פא אנערסעמננ יפם1ה n a  ooip 
o איז װעלכעו־ פלא«י?, איינ i* i עםליכע נעזעסען o*nn 

jn די מטאז האט ?1א jn ir אתנייט. ?1פיאנע n o r, 
o די םארלאזם האב איד 1ב«וא » r האט n םגא־ייפ 

m« הא«ל איז 1ינע1 א *נסם»ל«ם1םא פאםי« ?D i, 
i 1מא n נעפייערט איז זינ no iw s.? ,זונטאנ o n נאנ־ 
pt? ,םיט כאעעפםינם נעווען פאכד« םםריײן די איז םאנ 
i .1ײפע1םט י1 1םא בייםס־לאר«?1א יםז»«צען1א n 

אמ?.11 דוײי געתיע־ט האם סםו־ייפ

בדיבדע?. אי? זיר חאלס אי?.לאחנל בײ«ר€1
onronw ,חאמן נאך װעלז?? םיד »ז זיך it יד? 

̂נגעז צו אדז מז  דערגוײיכעז* «יל אונזער וחנמן םיר בח ז
n אױןי <יתן װעג איז uwnsr מאסים r? 1א מ־ים? 
 סיס ttstn ins װעלן? יפם־׳»װערינ?ייט1ח די *וײכג

 וועלמנ סעסכמוריס, און םילס די נורן ומםענם םענער מד
 אנער־ װעלען נים װעלזן? און איעמ׳פפמנ׳ט iron זיימן
m o * יתיאד׳זאפ ons רי בארנײניע. פאלעתםיװ 

o נאד פאצנ? דא באלעבאםים n בייספיל in? פאר־ די 
9« ,oin iropvouKO  oocnno n o n» מבו־וימז 

ppo , טריסס ם׳מליכא ppn riton? בייםער1» זײ ?psps 
i n יװיאז i n  ?to ?ps*io* T in 1א *ומיס| *p in s 

ips* ip rn ir  n s  .?pins9*oi*o ptssum אח ניט
 רי/יימאנס לייכאר “״םממר דזגר םים זיך באנוצען #יר

̂דעז כא&טיסס איז וואס « בןארי  םיז נעװ
̂ייכען דוומולם  tiDpvn וזאס דיםקריםינאציעם, אוממון

̂כג ®ח , ײניאדםעםינש
ק אוגזער חאבצז םיר חנם  מװיד• חויאםועבליך ד

H3fR |/Wp ™  ! ,,w n n  wi*nw w i סיר

psrioonsio? טינפײט אונזער נ»כצ?סינם1ם* נים»
ins .n o o n s ’* i n  ?id ?pnmt n n s*  ?jrrrnt 

ptis? אױם nspsp9ps n r1״» n  ?n ’PS*n* it  o*ביי 
»1, 1* o*nבײ בײ«ז *ps9r װיינעז* i n  ?id •אע 

p9*o d*ii jrnoon? ארוג«ר *jrtp n o n i' i n  iw s i 
i n  ?id .1 איז אינ«תעס*נאל i n*01דאינד31יינפ* 

 *ת*ניז»אי*נם־*ר־ ביםעלע * *?ops ms ?ps*n םריע
* ני*ן1נימײ די איז כיים »i» tp 9 i n  m *s ,ip *5פ•
tpo?* איז pups? נזד ח*ט און שלעכם אוםנ?װעהנליר

t  p tiip  * oip*n״ins o*ii ,? in n  ?nrw** js -*ת 
ps? ?*איז או־ײננעאױנ m ארביים®*, םך « ײניאז 

rip? *1 ים3 איאם ביז ?pnn װ*ם sם,1י1נ*ני ?n*n 
mspsnnt ins? * ?*1 איז פעםםונע ניכריתי i nר  יי

rToonsunsi*p — םאנוםעסםמוריננ יתױם10 וײ *̂p 
e*n ps9r i ביז *o r ים3 ס*ל3פיי o ir  p*p o*nps 

i n  ons. ?wsns’ sn*D .?*יתי psn*i n ה*ט «1פי 
nnspp9*p dspptps* 1א בארנייניגנ| * m*9p־ M r 

p אז זיך, מארעמעחם t נאקאגמס ארבייסנר it  s rx 
in ?*אח ימי id ?ptnsps? אק ני*דב*דינגומ??1י r*

פ ײ ז

8 w מאכערס ק«רםעט אןן כדאזיר ױ פזן טעטיגקײט
̂ד ־vDvanmDtt שגײדער, אבחזם פון .32 רן\

 האב דובינסקי, ■רעזידעגס םון פ«דל«גג דעם אויוי
 אײננע־ יאר אעצטען םיז נאװעםבער םאנאס איז איך

 ניײ דער םון םירערשאםט די איבערצזנעםען שטיםט
אז״ גענרינדעטזןר ̂ס באקאנם איצט איז וועאכע ױני  די א

 און צוױי אאקאיצ ױניאז ארבײםער ברעזיר און קארסעם
 רע־ א איז זי ױנ^ און גײ נאך איז ױנלאז די דדייסי^
טאט  טון געדויערט האם <ואם סמרײס <ענער̂» פון ז̂ו

 ̂עצטען םון אקטאבער טעז3 דעם ביז סענםעםבער מען12
 געהאיצםען סך א אונז האם דובינסקי ימגזידענט יאר.
 םארהאנדאונ• די געטיזזרט האט ער סמוײיק. רעם בײ

i צו געלונגען אים איז עם און בא^עבאטים, די םיט גען 
 גע־ האט וועיצכע םאושטענדניס, א צו זײ םיט סרכזען

 װע־ געםאכט זאל אגרימענט קאיצעסטיװער א »ז צױטעט
 שטונ־ דרײסיג איז זיבעז א אײנשאיסען זאל יוועאכע רעז

 אויף העכערונג *ראצענם צעהן ארבײטם־װאך, דיגע
 צו סאםיטעס םרײז טובים, ױם <יגאל וױידזשעם, די

באדינ־ אנדערע איז שטיק־ארבײט םאר •רײזעז סעמאען
 טרײד. םון ארבײטער די םאר גינסטיג זיינעז וואס גונגעז .

 םראנעז איצע אז געװארען סארשטאנען *ויך איז עס
 צוױשעז װערעז געשיציכטעט קענעז נישט װעאען זועאכע

 איבערגעגעבען זאיצעז אסאסיאיחןזאן דער און ױגיאז דער
 ענד־ אז םאר לדמערםאז אוםפארטײאמזעז זײץ צו װערעז

 ביג־ זײן זאיצ ענםשיידונג די און ענםשײדונג, גיצטמער
צדדים. בײדע טאר דענד

 אויסדרוק דעם םיט באנוצט אויבען זיך האב איד
 וױיל דערםאר, אײנםאד ״אגריםענט״, אנשטאט ,^םאך״

 געװען איז עס געותן. ניט דאן נאך איז אגריםענט קײן
 געד־ארםט ער^ט האט אגרימענט אן איםאך. אז באויז

 צוריק־ ארבײטער די זײנעז דערוױיל זוערען. געשריבען
 אפ״ דער װי נאכדעם שעפער. די אין געװארעז געשיסט

̂יכטעט איז םאך  םון שרײבער דעם םון געװארעז באו
 םאר־ טאסען גרויםען א בײ םםרײקער די צו צײלען דיזע

גוסגעהײםעז. אפםאך דעם האט וועלכע זאםאונג,
 ארבײט דער צו אוםגעסערט זיך וזאבעז ארבײטער די

 א געטאכט אונז האם *אם און ביכ^אר, ױניאז אהז
 געװען נישט איז עם װי אזוי און שוועדיגקײטעז., סך

 די םים םיטינגעז שאפ אפצוהאיצטען טעגציכקײט קײן
 צוױיעגדינע א געהאט איר האב שע&ער, באזונדערע
 אין ארבײטער די ארגאניזירען צו ערשםענם, אויםגאבע:

 אז זעהץ צו צוױיטענם, און, ױניאז םונקציאנירענדע א
 אנריםענט אן איז װערעז םארוואנדעיצם זאל א&םאך דער

 םון און םארשטאנענע אלע אײנשליסעז זאא זוע^כער
פונקטען. אויסגמארבײטע םריהער

 םרעזידענט האט אגריםענם, דעם אטבא^אנגם וואס
̂יכע virxvv םאר דוביגססי  םיה גרוים געהאם װאכען עט
 אד־ יציגעיל אונזער םון םיטווירסונג דער טיט צוזאמען
̂וננען איז עס ביז ציבערםאץ, עלײאס םר. וױיזער,  נע׳

 בא^כאטים. די םון אונטערשריםט דעם אתיסצוסריגען
 סםרייק דער װעהרענד אז באםערסען, צו כדאי דא איז עם
 #אקטאבער טעז3 דעם נעװארען נעםעטעלט אםיציעא איז
 טען7 דעם געװארען אונטערנעשריבעז אגדימענט דער *יז

 צװײ צוי םעהר עטװאס םיט — וזײסט דאס׳ רעצעםבער.
 שוועריגקײט חויפט די סעטאמענט, דעם נאך םאגאטען

 ביז איז טרײד דיזעז איז װאס דעם, איז באשטאנען איז
ױ זעילבסטשטענדינע קײן סטרײס גענער̂א לעצםע דעם  י
 מא־ בראזיער און סארסעט רי טאר געווען. גישט ניאז

 אינ־ געותז אגריכזענט לאצעסטױוער א איז טטזמטשורעדס
 באיצע־ די האט דאס אט און ערשײנונג, נײע א גאנצען

a יעדע שודדז, יעדע ׳װארט יעדעס אפגעשראגען. בוומים 
 םערערע גערארפט האט אנריםענם דעם אין מףק<ערונג

אונ־ ם̂ז םיט איז עד ביז ווערען געםאכס הלאר טאצ

. jt&i

 אר־ די צוזאםענצונעםען געװעז איז שותרער םייצ
 מד זײנען זײ ־וױ גאכדעם ארגאניזירען זײ און בײטער
 נאר זײנען עס באלד וױי^ שעפער, די אין זעסעז

 סםרי^ דעם נאך פון װאכען פאר ערשטע די אריבעד
^ הײן אז אזוי סעזאן, אויס געװארעז »מאא םיט איז  םו

 דא־ געהוסט נימ געווען. נישט שוין איז ארבײם װאכעז
 שא% געװארען אפגעהאיצטען אווענט יעדען זײנען רוי^

 עקזעלוםיװ און םיםינגען םשערצײדים שאפ םיטינגעז,
 צו *עאוגגעזע עגדיציר אוגז איז עם ביז םיטינגען, באארד

צושטאנד. איצטיגען איהם צו יוניאז אונזער ברײנגען
 אינ־ באזונדערע געהאט נאך םיר האבען דעם אחוץ
, צום האבעז, םיר שםערונגעז. דוסטריעאע  אין ביישפ̂י

 און אויםגעארבײם איז סאוד דיזער קאוד. א טרײד דיזען
 אסאםיאיישאן ״נעשאנאל דער ־םון געװארען דורכגעםידם

 ותלכער צו םאנוםעקטשורערם, ברעזיר און קארטעט םון
 אסעריקזג גאנץ םון םאגוםעקטשורערס איצע באאאנגעז עם

 איז װאם סאוד םערטער דער געװען איז ?אד דיזער
 און רוזװעצם, פרעזידענם &ון געװארען אונטערגעשריבען

 לעצטען םון אוינוסמ טען28 דעם קראפט איז אדײז איז
 םאלגליך און געװעז נישט ״׳דאן גאך איז ױניאן לײן יאר.
 םאר קאםןן א אנםירען ז̂א עס װער געװען נישט איז

 איבערםאן, עיציאם ^איער, אונזער סאוד. גינםטיגערעז א
 אין 5אינטערנעשאגא דער םון נאםען אין ערשינעז איז

 הרעםטען אלע םיט האט און םארהער דעם צו װאשינגםאז
 אר־ די םאר באדינגוננען בעסערע ארויסצוקריגען געזוכט

 דער וועג איז געשטאנעז אבער אים איז עס בײטער.
 םאר־ ער אז אנװײזען געקענט נישם האט ער זואט םאתט
 עת־ דער איז דערםאר ארבײטער. ארגאניזירטע טרעט

 ער־ באאעבאםים. די םאר גינסטינ האוד זיסטירענדער
 ארבײטס־־ פערציג־שטונדיגע א ענטהאצט ער וױייצ שטענס,

 װאך א דאלער פערצען םון לוין םיניםום א און זואך
 דארםען זועיצכע קאטערם, אויסער ארבײםער, איצע פאר
 װאך. א דאלאר צװאנציג און םינף קרינעז קאוד דעם ילויט
 םיניםום דער אז יווערען, באםעריסט גלײך דא שוין זאל
 םאק* דער געװאחגן שויז שעפער םערםטע די אין איז

 שום פײן נישטא קאוד דעם איז איז דעם חוץ סיטום.,
 גאײך. זײנעז איצע ארבײטער. די צװישעז קיצאסיםיצירוננ

 ערפארונג צאננ־יאהריגע קײן אפגעשאצט גיט זוערט עס
און פארםאגעז דיזען א̂י ארבײטער םאסעץ װאס

 פערצעהז וױ מעהר ם̂י צו בארעכטיגט זיכער זײגען
 םער־ צאהאט באלעבאם ךער װי נאר לאנג אזוי ראיצאר.

געטאץ האט ער אז שוין עס הײסט ײאך, א דאאאר צעהן
יכ^ זײן רעחןן זײ און םליכט, פאםריאטישע און נעזע̂צ

 איהר פרענט און אויפטו. זײער װענען ץ5שטא םיט טאקע
קען אזוי װי סטײטש, פאטריאם: שטאילצען אזא בײ
 םא־ יקרת שםייגענדזגן איצטיגען דעם בײ ארבײטער אץ

 נאך איבערהויפט זוײתשעס, אזוינע טיט ̂עבען א כען
זײנען עס און טרײד סעזאן א איז טרײד אונזער ײעז

 םארדינען ארבײטער די װעז יאהר אין װאכען םאראץ
 אײן דאדויױ האבעז באיצעבאטים די — ־וױיניג? זעהר

קארדס׳/ דהי אין נאט איז ״איט ענטםער:
 אינדוסטריע הארסעט די אז איז, אבער אםת דער

 םון שטאנדפונתט פון רעדענדיג און גרויםע, גאנץ א איז
 באטרעםט זאגט, אםעריסאנער דער װי סענטס, און דאאארם

 געטג איז עם יאר. א םיאיאנען צעהנדיציגער די איז דאס
 גאנצע דאס זוען ,1932 יאהר דעם איץ אז אנצואװײזעץ

 געציםען שרעקל״יך יאהר דריטען דעם שוין האט אאנד
רע האבעז סריזיס, דעם םון  גע־ מאנוםעחםשותנרם אוג̂ז

 צו דאאאר. םיליאז זיבעצינ און זעקם אויח ביזנעס טאן־
 צו. נישם זיכער באלעבאטים די ײגען5 געשעפטען אזוינע
 א איבער גים ו5אםי זײ ^אזען ארבײטער די םאר אבער

נרוים. שטיסעצ
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•jjnsr די איז ארגײט אונזער אין מגתרוננ א נאך
 *םאל «אך. דיזען 1אי פ*ר פוםען וו*ס ענחןרומעז דימ
 גןןנצען א כםעט נעארבייט עעאער דיזע אין םען ת*ט
 םא־ פארעידענע און סטיילם די צוליב איז, חײנט יאר.

ױ נוט »זױ ®נליאצען,  גארםענט גוםענער נייער דער ו
םארנעקו־ נעםאכט. םיזצנם פאר לעצםע די זוערם מאס
 איז טרייד דער טרײד. אין איבערסערעני׳פ ג#נצע א םען

?יי־ נאר םעזאנען, איז גצווארען םארװאנרעלם נאר בישט
u <וען זאגע( נישם םאראױם אין םעהר ו5»םי סען גער n 

ענדינען. זיך װעט ער ווען און אן זיך פאננט סעזאז
 שװע־ און קאםפליסאציעם אצע די םון 1א«נעזעהע

 נעםאכט םונדעסםװעגען ױניאן אונזער האט רינסייטעז,
 באװיזען םיר האבען אאריל לעצטען ם$רם׳פרים. סך א

 םין פארטרעטער טיט האנפערענצען םון רייע א נאך —
 אייט ױניאן אונזערע םאר קרינען צו — באלעבאמים די

 םון דאלאר, םערצען די םסיילם. םיניםום מרצםיםטז
 א נעװארען זײנען נערעדט, םריהער האבען םיר לזעלכע

 8 אדויםבאסוםע! אויך האבען מיר םיניםום. גאראגםירטער
 םי־ דורכמניטליכעז א םיט אנריםענט״ ,סופלעטענטארע {
 עטונדע א םענם האלב א און םושציג און צוױי סדן ניטום ף

 ׳פטנחנ א םענט אנצינ און אפערײטארם סלאם אײן פאר
 איצט זיינעז עא■ יעדען איז קלאם. אנדער אן פאר

 עטיס פאר פרײזען םעםלען וואם פאםיםעם פרייז םאר»ז
 אוים־ םענליכק״ם א ארגײנמו־ די ניט דאם ארבײנמר.
הא־ או־בײטער די ווײדזשעם. העכערע זיך םאר *וקעםפען

 חעכערע 1אי סיי ױגיאן, דער דורך געװאונען סך. א מן
 בא־ םזןנשליכערע םון זינעז דעם אין םיי און ודידז׳פעם
חאטרלונס

 לוערט און געײאחןן געטאן אויך איז אדבײט םך א
 סיור םיר םעלד. אונארנאניזירםען דעם אויןי נץטאן כםדר

mv די ארנאניזירען צו סעטיגקייט עםענדיגע א אן דןן v 
o אויםער נאך זיינען װעלכע «ןר, n דער םון סאנטראל 

I .אויך אונטעמעםונג דיזער אין זין־ 1האב« םיר מגיאן 
 נאך זײנען עם מווערינקײטען. פילע אויןי אננעשטויםען

 זײע־ םון אײנרעדען זיך לאזעזי װעלכע ארבײטער פאראז
in ײ אז באלעבאטים  און ױניאן, סײן גיעט דארפען ז

 tv נעםער םרעםדע, א <ואט צו ױניאן, » יא עוין אוינ
 וועלכער אין ױניאן, קאםפאניע א הײםט, דאם איינענע,

 און זאנער, דעה און םיהרער הויפם דער איז נאט רער
um װי e* אוים־ ארבײטער פארפירנמ דיזע נישט איז עם 

 נייע נעװינען צו נעלוננען דאך אונז איז *וסלערען,
ײ און ׳מפער  דער םון פאנטראל דער אונטער מטעלען ז
 ארבייט אפ. גיעט דערבײ זיך עטעלט ױניאן די ױגיאן.
t' ומרם r ip פאזיציעם. נייע אלץ געװינען צו גצטאן טאנ

םאר־ פון און סך א זעהר ארײן ?וטען האםפליינטם
ארביי־ םערםםע די וואם דעם צוליב כאראקטער, מידעגעם

 צו אוים םעגליו אונז פוםט מטיפ, פון ארנײטען «מר
 םיר מאנען אפט גאנץ עעפער. די אין פרייזעז מטלען

 אווערטיים פאר ארכייט, אפנעטאגענצ פאו בעס־יעי אײן
 אדער באלעבאם אײן װעלכע האלידעי. לינעצ א פאר אמר

נאצאהלען. צו זיך פארנעםט צוױיטער א
דיםטעאר־ װ«ען סלאנען םך א אויך סרינען טיר •

b: געהט עם דזמעם. it זאלען םיר םאנ א אװעפ c t r j 
 דיםטמארדזע םעהר אדער אײנע אויפנןםען דארםען
 םיר ipjpp םארנענינען באזונדערען א םים איז פייםעם

 אוים• וױיניג זעהר םיר <ואם פאהם דעם אויזי אנוױיזען
 ארבײטערין אפנעזאנטע יעדע נעצוננעז אונז איז נ»ט?ן

דזמאב. איהר אויוי צודיקצושםעלען
 טוען אויםסלערוננם־ארבײט םון נעגים• דעם אויןי

ז »למ זוי ,זנסם םליכם. אנזער םיר י  אײנ־ לאננ פין ״ו
 םון הילוי דער םיט םיר זוכען ױניאג^ מפומ־עײעםע

a n צו דעפארטםעגט עדױסיײפאנאל אינטערנעמאנאל 
 ארבײטער אםת׳ן חנם אין םיםנלידזנר אונתרע צדציען
 איצטיגען דעם פארעםןהן צו זיי לערנען םיר און גייםט,
 ימנעז זיי אוםן וועלכעז אויןי אן זיי ודימן און <«מן

נאויכ■ םזןנמליכערע אויםסעםפען זיך םאר אסנעסטצן

ע חעלעדם ברודער באדױערען ר ע װ ש
ט. היי ק אנ ר w ק

̂יבטער אונזער דאם אגבאםראכט אין נעגזענדיג  בא
 פון אבװעזעגד איז העיצער, דדמייקאב ברודער פיהרער,

 דער איז ס*ל ערעטען דעם פארזאםלוגג הײנםיגער חנר
 אגבא• אין נעםענדיג און צאסאצ, אוגזער זוון געמיכטע

 איז העיצער ברודער אוגזער pa אבװעזענהײט די אז טראכט
 *וחד א םון יגעװארען געטראםעז איז ער װאס דעם דורך
 צום אװעקגעיצײגט איהם ה*ט וועאכע סראנ^הײט, רער
צועםאנד: ערנסםען זעד.ר א אין בעט

 אומער םון בא^גאטען איעעטיטיג ווערט דארום
 אוג־ אויםצויריקען םיטינג, בײם אםם8םיטג<ירעס גרויםער

 דער צו העיצער, ברודער צו באדויערונג טיםסטע זער
 םאר־ א םיט דורך, םאכט ער װאס סראנקהײם מװערער
 בא• זעהר זײנען סיטגיצידער אונזערע איצע אז *יכערונג

 גע- קראנס איז ער װאס טאנ ערמטען דעם פון זארגט
 גײעס גוםע אױ̂ו אוםגעדויצד םיט זוארםעגדיג װאיען,

\v m\ םארבעסערוגג. זײן
 זײער אויס װײטער דריסען םיטג^ידער דיזע^בע איז
 ורעל־ הארץ, זײן אז העיצער, ברודער צו װינעע טיפםטע

̂יטען האט כע  םאר און בכלל םאכער ריפער די םיט גע
 זײן, הראגק ניט קײנםאיצ סעהד 5זאי #בפרם 17 אאקא*

̂גר ברודער װען טאג דעם אז און  צוריק זײז <ועט הע
 םאכער, ריםער די םאד טוב ױם א זײז ותם אונז, סים
̂ידער איצע װארטעז טאג דעם אויח און  17 פון מיטג
אוםגעדויצד. גרעסטען דעם םיט

י. װ. ג. י. א. ,17 לאקאל ױגיאן םאכער ריפער

רעזאלוציעס ד»נש
סאס&אני, און ׳קעץ םיליפ פון ארבײטער די םיר,

 א געהאם האבען יאדק, נױ סםריט, טע37 ותםם 252
 נא• םעז9 דעם אװענט, שבת צוזאםענקונםם שעהנעם

סט• רױוינגטאז 36 רעסטאראן, רוםעגיען אין װעםבער,
 באנסעט א צו זיך צוזאםעגקוםען םון צוועס דער

 אר־ די צװימען פאראײניגונג די םייערען צו געווען איז
 אל• די אויך און לײטע, ױניאז אלס ׳צא• איז בײטער
 אין העחצט עס װאס אטםאםםערע פרײגדליכע געםייגע

 בײ און באלעבאטים. די און ארבײטער די צזוימען ^אפ
 די םארםראםען געווען זײנען עם װאו געלעגענהײם, דער

 גע־ גערעדט םיעל זעהר פרויעןדאיז זײערע םיט ארבײטער
 אזא םאר געפאסט, האט עם װי צדדים, אלע םון \וארען

 טמער• ?זא■ צום אנערקענוגג םיל אויסדריסענדיג םײערונג,
 םיהרעד־ םאקטימער זײן םאר וױנטער, סעם ברודער טאן,

כדצערםאז. איצס #שאםט
 די םון נאטען אין געװארען, באעלאסען איז אויר
̂זע » צו ארבײמער, צו גוט־װיגמונג טעלעגדאםי

 זײן איז רםואה vלvש: א האבען צו קאץ, םעם סר.
מראגקהײט.

 אםוזירם םײן זעיהר זיך האבען אנזועזענדע אלע
 אזעל- האבעז צו װאונמ א םיט םארגענס, אזײגמר 4 ביז
אפטעד. אוגטערנעמונגען כע

בושעל, םאריס װײסבערג, םאריס :האםיטע
אנפאננ, טשארלי סוירעז, סעם האפלאן, רזמאו

םשערםאן. שאפ װינםער, סעפ

 םיטגלידער. אונזערע פאד דענס און קאנצערט א ױניאז
 עדיד אונזער פון ערעםענוגג אםיציעלע די זײן װעט דאס

 בילעטען, אױןי נאכפראגע דער לויט סעזאן. קיישאגאל
ערםאלג. אן דין זיכער אונטערנעםונג דיזע װעט

 אור װיככױגער יעדער אין אויר זיך באטייליגעז םיר
 ױניאן אונזער באװעגוגג. ארבײטער דער םון טערגעםונג

 זיך וועגדעז װאס אראניזאציזנס די אלע םיגאנציעל העלםט
 אונזערא םאכעז םאכתנם דיזען אין אונז. צו הילוי גאך

 פאנוי, אנמײנאצײםאשיםםי דעם פאר קאלזנקשאנס שעפער
נעלדער, ארײנגמוכמגע איצטיגע ביז וײ לױם און
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אמג דרעםמאכער ___ןי
ױניאן אונזער פמ גרױםקײט די

ף כג ג. פון א ק מיג

 זינט אריבער איז םערטעל א םיט יאהר א העכער
 איז דרעסםאכער די םון סטרײס גענעדאל גרויסער דער

 זעלטען םען קען דאך און געווארען, פארענדיגט זיגרײך
ױ דרעםםאכער דער װעגען װערטער פאר א שרײבען י

 היםטא־ גדויםע יענע דערםאנען ניט זאל סען װאו ניאז,
 אונטערנע־ יעדער אין קאנטראסט דער פאסירונג. דישע
 הײנט, ביז םאר־א־יאהרען םון אויםמואוגג יעדער אין סונג,

 עם קען םען אז אויגען, די אין שטארק אזוי זיך װארםט
 זיך דאכט אט רגע. אײן אין םארגעסען גיט אופן בשום

די נידערשלאגענסײט, רי — געװען עס איז נעכטען אז
 אט אפהענטיגקײט. גײםטיגע איז םיזישע די ארימקײט,

 םאםענטען, שוידערליכע די אויגען זײנע םאר דורך לויםען
 ױגיאן אוגזער םון דרעספאנער״װעטעראנעז איצטע װען

 בא־ ביטער און 22 לאתאל םון אםים אין קוםעז םלעגען
 איױ באלעבאטים די ערלויבט םען אלסאי זיך קלאגען

ײ; אינער זיד דעסעוועז  ארבײט די ארויס ׳שיקט מען ז
בא־ די ניט צאהלט םען לעכער, סהעב אלערלײ אין

 די פון װארפט מען אוך באלײדיגט םען פרײזעז, שטיםטע
 טאן שאקעל » םלעגט קלוירק קאמפלײנט דער שעפער.

פלעגט ביטער״, איז עס ברודער, ״יע, — קאפ םיט׳ן
 האפנונג. די פארלירען גיט טאר םען ״אבער .זאגען, ער
 דער אט און צײם״. בעסערע א ?ומען וועט עס \ועם... עם

» געגלויבט האבען עס װעלכען אין טרוים, שעהגער
 אזוי זיך האבעז זײ װעלכען פאר מענשעז, הײםעצע קלײן

 םאר־ צײט הורצער א איז איז געװעז, מהריב פרײוױליג
 שעהנע, א אויסגעװאקסען איז עם געװארען. װירפלאכט

 רעסדױ טויזענדער צעוזנדליגע די ארגאניזאציע. גרויסע
 ארםיי סעםםענדער דער צו צוגעשטאנען זײגען װעלכע טען

 האילט צאהל זײער און ױניאז דער אין םארבליבען ,וײנען
איז ערשײנונג זאנדערבארע א איז דאס װאססען. אין
אץ זיך שליםעז געװעהנליך ארבײטער־גאם. אידישער דער
םוזען מאנכע םענשעז. סך א סטרײק א םון צײט אין

 לײכ־ די צוליב עס טוען םאגכע שטראם. מיט׳ז םיטגעהן
 לא־ האט פרט דעם אין און אײגטרימס־באדינגונגען, טע

 סלוג) גלײכצײטיג (און ליבעראל זעהר געהאגדעלט 22 קאל
 ארײנגענומעז זײנען ארבײטער סעהרסטע די װאס דערטיט

 האלב • א און 2 פון אײנטריטס־געלד אז םיט געװארען
 אוג־ קלײנעם זעחר א םיז אויסנאהם דער טיט דאלאר.

 גוטשטע־ םארבליבעז אלע זײנען פראצענט באדײטענדען
 לעצסע די םאר באריכט דעם לויט םיטגלידער. הענדע

 םוי־ 20 איבער איצט 22 לאהאל פארםאגט םאנאטען, 6
 באטרעםען שולדען <ועםעס םיטגלידער גוטשטעהענדע זענט

 צו הײנט צעהלט ױניאן די טאנאטען. דרײ םון װעגיגעי
םיטגלידער. טויזענט 30 איבער טאג

 פון באריכט דעם אגטקעגען אלעס דאש זאג איך
 די אויף געזוארעז פאריגעלעזעז איז װעלכער ,22 צאסאל
 סוםע די אז זױיזט װעלכער איז םעקשאז־םיסינגען לעצםע

 גע־ אויפגעםאגט איז דאלאר מויזעגט 162 איבער םון
 7 למצטע די םון פאדלויוי אין בעלײבתים די םון װארען

 אײנ־ דער װאם דעם אנטקעגעז דאם זאג איד חדשים.
 באטרעםט חדשים 6 לעצטע די םאר 22 לאקאל פייז הונפט

 אנט־ דאס זאג איך דאלאר. טויזענט 400 צו גאהענט
 טויזענמער זײערע טיט קלאסעז צעהנדליגע די קעגען

 בילדוגגס־ דעם פון אנגעםיהרט װערעז װעלכע שילער,
 אונ־ קאלאםאלער דער און 22 לאקאל םוז דעפארטםענט

 איצט ווערט װעלכער געבימ זע?בען דעם אוי\י םערנעםוגג
 דאס זאג איך אינטערנעשאנאל. דער םצד אגגעיפהרט

 ברענטש שפאגישען דעם פון אונטערנעםוגג חןר אגמקגען
 דעם געװא^נן איגעמאלםען איז װעלכער 22 לאקאל פון
 איבער געוועז אנוועזענד זײנעז עס װאו גאוועסבער םען4

חנם אגםקעגזח דאס זאנ איך גױםגקיחנר. חונזיערט

 האט — ױגיאן דרעסםאכער די — ױגיאז אונזער זואם
 טויזענט 50 דעם צו קװאטא פולע איהר צוגעשטעלט

 איז װאס פאשיזם און נאציזם באקעםשען צו םא:ד דאלאר
געװארען. געזאםעלט איגטערנעשאנאל דער םון

 דער דאגק א געװארען מעגליך איז אלעס דאס אט
 די םון רײהען די אין איצט זזערשט װאס אײגיגקײט,

 אלץ װערט זואס האםפםלוסט זײער דאנק א דרעםםאכער,
 פיהרערשאםם עגערגישער דער דאגק א אגרעסיװ, מעהר

 געװארען באטרונהעז ניט איז װעלכע ױניאן דער םון
 דורך זוכט און ױגיאז דער םון װאוהם ריזיגען דעם פון

 געזױג־ אויםגעפאכטענע די אנצוהאלטען םיטלען אילערלײ
פאזיציעם. נײע םארכא&ען און םען

 גרויםע די אט אויםגעםאנט ױניאן די האט אזוי װי
 ניט דא זיך זאל בתים? בעלי די םון יגעלדער סוםען
 ד.שם ברוך זײנען םיר הױת אז אײנדרוק, דער שאםען

 זיך האבען ארגאניזאציע גרויםער א צו אויסגעזואססען
 װי גיך אזוי און דעחעזראהען ארבײםס־געבער אוגזערע

 םארגען אויף זײגען קאםפלײנט א געםאכט האבען םיר
 גוטע האבען בתים בעלי די טשעקס. די ארײנגעקוםען

 צױדינסט. זײ שטעהען װעלכע בוכהאלטערס גוטע לאיערס,
 ער װי הײנט ניט^לענער איז גמלד םאר עטיט6« זײער

 גימ אויר איז עקשנות זײער םאראיאהרען. געװען איז
 בעלײ קלאסעךבאװאוסטזיניגע זײנען זײ געטינדערט.

 אנשטרענגונג גרויםע א געםאדערט זיך האט עם בתים.
 סטרא־ א געפאדערט זיך האט עס םיהרערשאםט. דער סצד

 וױ דײטליכער. ביסעל א ערקצערעז עס לאםיר טעגיקע.
 אר־ די אפנארען גענוםען בעלי־בתים די האבעז באװאוסט,

 דעם דורך — לײנס ביליגערע די אין איבערהויפט בײטער,
 םינײ די צאהלענדיג ״לײנס׳/ יגעםעלשט האבען זײ װאם

 איז אםת׳ן דער אין זועהרענד לײן, $2.75 דער םון סוםס
 אנ־ עס האבען זײ װ. ז. א. לײן $3.75 א געװעז גאר עס

 םאסשטאב. גרויסען » אויף פראקטיצירען צו געפאנגען
 אלגע־ אן םיט ענטםערעז צו באשלאסען האט ױניאן די

 םאר־ סיזאז דער זיך האט לײדער סטאפעדזש. םײנעם
 האט געווען יא איז װאס ארבײט ביסעל די שפעטיגט.

 ״ברע̂ן דער געפעלט האט עס פאמעלאך. געצויגען זיך
 פריהםארגען שעהנעם » אין געקענט האבען זאל םעז װען

 די אין דא זײנען עס בעת אינדוםטריע די אפשטעלעז
 םיה־ די איז ךרעסעס. טויזענט הוגדערט פאר א םאשינען

 — נעםליך פלאז, אנדער »ן אויף געפאלען רערשאפט
 אגגע־ םעז האט סטאפעדזש אלגעםײנעם אז אנשטאט

̂לערעז םאנגעז  דזשאבערס. אײנצעלנע .געבען סטרײקם ער
 .די אונטערזוכעז צו אהאונטענטס געשיקט האט םען

 ױגיאן די האט םעץ. געפינט זוכט מען אז און ביכער.
 בעלײבתים, רעסםעסםאבלע די און בילס צוגעשטעלט

 טרײד- די איז אםט טרעפט מען נעםעז װעםעס די טאקע
 טים׳ז דיעל״ ״נױ םון פאטריאטען אמת׳ע צײטונגען,

 זײן. םשלם חרםה מיט נעבאך געםוזט םויגעל, בלויעז
 טויזעגם, 15 טויזענמ, 17 פון סומען !\וי נאך און
 היבשע א איז דאם און שטיק. א דאלאר טויזענט 13

 און אלע די אט דרעס־דזשאבער. א פאר אםילו מטבע
 אשיםעל זײז שויז וועלען בעלײבתים אנדערע סך א

צוסונם̂כ דער איז םארזיכםיג םעהר
 טויזענדער שותרע די װעםעז צװישען ארבײטער די
 נאםיר־ באםראכמען,עם געווארעז םארטיילט זײנען דאלאר

 פרא^ס זיתר געלד, זײער איז דאס םתנה. א אלם ניט ליך
 ארונמערצאכד געװאלט דאם האבען בעלי־בתים העררעז די

 האגפס בײם געכאפם זײ האם ױניאז די אבער כעגעז,
 -mn א «1אוי לשין. פראםםעז א טים גערעדם איז דאם

אגרופען. אגדערש עם םען תעז שפראך לאםאטישער
p םעגען שטאלץ n אוימ־ די םים דרעםםאכער די
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*prams ױ ווייזצ אוז ארם דער םים ױניאן, זייצר פון  ו
t ie בארינגוננען די אױ«י ננ1אכט נים p s עעיער. די 

tun d זייז זײ רארםצן אצצס פון שטאצצצר #בצר 'd 
 םיט ױניאן, דער פון נייםט שראנרצסױוצן קאםפסצוסםיגצ!

p שאציטישער יעדער געגען ארויםםרים מארשצן איהר s 
 םיט ארבײטצר, די נענען נידערטרעכםיגפיים צפאנאםישצר

m m יעדער אויו* רצאגירוננ פ<*םןנבאוואוםםזיגיגער 1ריי 
 j'< ק<אם. אונזער פון פאמי און לעבען אין ■אסירוננ

 םאראצצ בציפ, ברײטערער א זיך שארע־ט op װאו דארם
א« מעהנםטעז אס זיך שפינעצט דארם נשםה, קדאפט,

.1ױניא דרעםמאכער דער פון נרויםפײם די
 נע־ אנוחמענד צוריפ צײם הורמר א טיט בין איך

pm ו*א י  פרענס נערעדם האם dp װאו פארזאםצוננ, או
o פון םיתרער דער נארםאן, n פארענדינטע; נאר־װאס 

 איז רעדע pn פון טייצ גדויםער א םטרייק. *מפסםייצ
o צו נעװען מוױדםעט n ארוים־ םאציראריש?! טעהנעם 

 דרעם אונזער און אינטיס־נעשאנאצ אונזער פון םריט
 אר־ טעסםטײצ די װאט ציים ־an pא באארד דדפאיגם

 נענען >idsp העצדימעז זייער אננעםיהרם האבעז בייםער
p נאראנען די s נאר רעזאצוציעם םים ניט סאוטח. דער 

 גדויםע םיט און ארנאנייזערם סיט היצף, פראקטי׳פער סיט
 ח־עם־ די איז — מדןונט״ ip האם — נעצדער, טוםען

 גיט דא <ויצ איך צו־וזיצן*. זיי געפונמן ױניאז םאנצר
V3tp\ קײן *p r רבייגמר- חןר טייצ,םון סײן אויןי הרע* 

n rw m, אינ־ דער םוז ׳פטיצע די אז זיך דאבט טיר נאר 
p *ארנעשאנאצ s איינ־ דער געותו איז צאסאצען איהרע 

 נעווען זײנען םטרייפע־ די וועצכען דורך נױגמצ צינ׳ס־
 <ואפ װאכען pvitp פאר די אױטצוהאצטצן אים׳פםאנד

id זייער k p אננעהאצםען. האם
 ניינעװאוינט איך האב םאםענם עעהנעם א נאן־

 דחגם דער םון םיטיננען צע*טע די פון אײנעם אייןי
 נזד נעעפענט איז םיםיננ ־an pm באארד. דזשאינם

 םיט 18 יאהר א פון בחור ױננער א ער׳פינען איז ,ווארצן
 שצעכט ניט נעזוען איו ער האר. רוימע ssp שעהנעם »

 םטױ א שון אײנדרוס דעם נעםאכם האט און מתצײדם
 ביצדיננ־ דער םון פארעםעהער א נעוועז איז ער דענט.

 בא־ געפוטעז איז ער ױניאן. אפערײםארם ןצעוױיםארם
 עצעוױיטאר־אפעריי־ די ױגיאן. אונזער םים זיך ראםען
 םםרײס. נענעראצ א םח ותצr אוים׳ן עטעהעז םארס

 נאנןוע זײער ארויםנעהן. בײם זײ האצטען םריה מורנען
י אויף איז חאפנוננ  הײםען םאכער. קצאוק און דרעם ו

 אפנע־ םםרייס דער םוז ניט ותן ארוים. די נעהען םיר,
 ענםםער. באצדיגען א נעבעטען האט ער װערמן. צעגם

 מםעצען אונז מען סען אזוי װי פראגע: די זיך ׳פםעצט
 גיט זאצ עם אדער זאצ dp »ז זאגען, פון צ»נע *an איז

p'p pn .פאר־ «ו *ופיצ ייך, דוכט איז, דאם םםרייק 
 נאך בםרט םאראנטװארטציכסײט, גרויסע צו א צאננען.

 די םים באציהוננען פריינדציכע אין עםעהען םיר װען
 אוםפאר־ פאנםראסםען, דא זײנען עם •רגײםם־נעבער. ‘־

 פי עצ \ו. א. א. אויםאריםים סאוד גדפערצייטע, םייאימע
 זאנעז. נעםענם םאן ױננען רויטען דעם םען האט עכצ

ts י  און אויפנעםען פראנע די װעט באארד רדפאיגם ו
 האט טעות, הייז גיס םאך איך אויב ענטםער. is געצבן 3

״ארויםהעצפען״ גדפערטאד דעם נעװאצט טאסע איםיצער
 אײדעד אבער װעצען״... ,םיר ביז חס־נרײנם האט און
orצייטוױי־ דער האט םארצנדינעז, *ו פאספײעט זזאט ־ 

 — זיםערםאן םאעא — םענעדזמער חמענעראצ צעער
די אז םיטנצידער אייערע ,זאנט :הצ׳פון בזח נאזאנט

 םאוד ניט ם?עב־עצעוױיםארס pיp םיט װעצען דרעסםאכער
prt. ״ װעצען מםיגען די מריכען *רפוט  ניט. אויך ז

 םטרייק- אייער צו ענטפער אונזער אצם אן דאם מםם
 גע־ גערוםען םטרייס דצר איו םארנעז אויױ אאםיטצ״.

 םיםגצידער אונזערע םיז היצוי דער דאנס א און זוארען,
נעװארעז• נעםעטעצם טאנ זעצבעז דעם ער איז

 םאצידארײפען פון דעםאנםםראציע פראקטיטע ױ אט
 צעבעדינער דער באווענונ^ אצגעםיינער חס־ םיט -מפיהצ

 האםוי יעדעז אין נעםט ױניאן אונזער מעצכעז איגםצרעם
 ?אפיםאצ און זײט pm אויי tpnpor ארבײםער וזאו

ײ׳ז  אונתר אז נאוױיז בעסטער ־an איז צוױימען, אי
וחנגמן ארם עעחגעם דעם סוורזײגט כער ה$ט ^

mm

p פארנעטט • זי s פאר־ א און ארבײטער־כאזוענונ^ חס־ 
מרונג פראנרעםירען. װײםער װעט זי ts זי

 איינדרו^ דצם טאכען װעצען ניט איך װאצם געזוים
ts 22 צאפאצ שון םיםנצידער םויזענם 30 העכער די 

 ארנ״םם־באדינ* זײערע םים צופרידען םאצמטענדיג וייגען
 װאצט ערטםצגס םיהרע־טאפט. *urn םים ארצר נוננצן

dp ארנײםם־בארינגונגצן די ערװארנמן. צו צושיצ געווען 
 רא איז d vװאו דארט און סארנעסערט סך א זיך האב?ן

am ייע?ר1 פארעט?ת?ן רpט”ארב די און ארבײם j's־jpop 
 אפיצו אז ,op זאנט ותר אבש־ ססייצ. דעם מעז פאודיגט

 PT3SD צײםצן היעטיג? jpd ipp ם?ײצס טיניםוס די םים
:t טיזאנס די jpn נאך בשרם ? 1צעב? א pm״ ip |p און 

 װאס ראס און מטייגען. אין האצט צעבענם־טיטעצ דער
dp דער צו צונ?עריבעז בםיצא דאך ו?רם1 טצ?כם איז 

 אדםיניסטרא־ די באמם?הם צוױיט?נס, אדםיניסמראציןג
 י1אוי זוכ?ז <תצכ? םעגע?ן ג?װ?הנציכ? גאנץ שזן צי?
 ם?היר pdopd p־ar״t צויט און אופן אר?נםציכ?ן אן

P ניט האב?ן «n שציכטמן. ייערע1 ערפיצ?ז tv ?ייםען ’P 
■.odipdpפראספעריםי. אויף ״ vn  jpit• א איו סיזאן 

 ז״ער ״ב ןײ נעןקע ניםןן, איז ארבײט i״p און מצ?כ«ס־
jpdopd ה?צש?ן. <ו?נינ־וואס װיצ?ן

 ותצצן און נעהאט מאצ p>s םיר האב?ז דרים?נס,
’po האב?ז אצצםאצ װאחפײנציך iipt צ?ם?נט?ן? — dp 

 נים זיי זאצ ipd .איום״ אן פאר װאס םים נים פאכט
1 — ,jpon?ו?צכ tP3tt ,ארונטערצורײס?ז m npipDH־ 

 רופ?ן םאנכצ פיהר?ר׳פאפם. די שארצויםד?ן און ר?ן
p’onp . dp,״ :*ru n רום?ז op זײ וחס־ — .אפאזיצי?״ 

n,. אונצוםריר?ן ,pn נים זאצ?<  tpt” t
םיםנציד?רטאש̂ג אונז?ר םון iposd גרויס? די אבזס־

 נ?ארבײט האב?ן װ?צכ? םיםנצירער נייע טויז?גםער די
dppi טענ p s ניז שריהםארג?ן פון װאך jm Dpar 

 כא־ זיינ?ן װ?צכ? נ?האצט, םיז?ר«ב?צ? א שאר אװ?נם
 און ב?צי־בתים נירזןרםרעכםיג? די שון ג?ײאר?ן ששינ?ן

p און װ״םען ^ptpe׳ p־ip״t פון נעװאר?ן נ?װארפען r- 
 1PHPDB׳ ױניאז, אונז?ר פון אויפםואוננ?ן נרוים? די צ?ן

 זיינ?ן ps פיחר?חצאפם ד?ר םיט עוצםער צו שוצטער
 ־PDP31SD דער פאר נםעײנישאפםציך ארבײםען צו נרײט
 ם?נציכציים חגר פאר ארבייםס־באדינגוננ?} די שוז רוננ

d םאב?ן צו pi פון צ?ב?ן dpi ציכםינ?ר םאכ?ר דר?ם 
ש?הג?ר. אח

דאנק־רעזאלוציע
 600 ששינ?צ, און נראסטאן פון ארבײםצר די טיר,

pd7 ,עאש־םיםינג א בײ םארזאםעצט ?װעניו ps אפיס 
 |pp:sis3 צו אײנ׳פטיםינ באשציםצן ױניאן, דער םון
 אויש־ זיין פאר ־,ipsbsp dpd ברודער טשצרפאן, ער1אונ

3עא אוגזער םון ארבײטצר די פאר ארבײט ריכטינצר
 ביזנצם־איידז׳פצנט רצם םיר דאנס?ז נצײכצייםינ

 בא־ P1PDP3 ?ריגצן אונו העצשצן םאר נארדאן ברוחס־
 אטצנדצן צו מאך דער אויף עטצגדינ איז ?ר דינגוגגצן.

?אםפציינטס. טאנ־טצנציכצ אונזזס־צ צו
 ארבייט נוטצר ביידצנם ז״צרע םאר אנצר?צנונג אצס *

 און פרעזצנטען װערטםוצע םיט זיי םיר שרעזצנטירמן
 פאר־ אויך נצזונםערהיים. ניצצז צו דאס זײ װינעצן םיר

an p זיי םיטצוהעצם?ן איינעטיםינ זיך םיר פצינמן s* 
 אצנזד דצר פאר סיי און עאפ אונזצר םאר טײ ארבײם
 צײדיס אינטצרגצ׳צאנאצ אונזצר פון םצםספרעיפ םיינצר

ױניאן. Dnppvstt נארםצנט
 1 צא?אצ — אבראםאװיפד® ה.
 1 צא?אצ — דזשײקאבם ח.
 1 צ»סאצ — גליק נ.

 9 צא?אצ — קלײן
 9 י»?אצ — לעװין

£ו 36 יא?אצ — קאדיש
i'&IL«85 - עדעלס«ן

̂־׳ ג.ןי• ," - C-hr
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פרעםערם דרעם די־ פון ל»גע דײ
.s •mnimro\\ 60 קאהן, טאקס פון

 םון ים קאכיעגן אין ארײעעקוםען איז «אונזער
 אין פאר־א־יארען, ערעט אינטערנעעאגא^ גרויםער אוגזער

 ױעער א זײנען םיר סםרײ^ גענעראג דעם םון צײט דער
יב אבער אם̂ו םאסע איו דאס  אםת׳ן דעם צ̂ו

 םריעי, צײט היבמע א או ̂וערען, געואגם דא םוז אםת
 ^רגאגיזירט זיך םיר ה^בען סםרײס, דזעענער»< םאר׳ן

 םױזענםער גײע די ארײנצוהריגען גאר גיט צוגעגרײם, און
דער ײ און םים̂ג  ג#ור ױני^ן, דעד איז אוגז בײ האלמעז ז

דעם םון םירוע דער אין װיכמינע * צו אויך
 v אויפגעםיעם האמ װאס םםרײק, דזעעגעראל גרויםען

אעטערנעמ^ונא?. אונזער טון געעיטכע דעד אין בגאם נײ
 ק^םיטע ■יהעט די געווען איז אתא<5< ג^נצער אוגזער

̂יצם איז אונזער p'5>p זוי םטרײק. יענעם אין דאם
̂ידער אלע אבער זײנען געוחנן, גים  ה̂כ םך — זײנע םיסג

̂יכע  לײ\ איקעט דער אין געווען ־— צא< איז הוגדערט עט
 דזג־־ עצםען.5י ביז׳ן םטרײק פונ׳ם םאג> ערעםען דעם םון

 םון טמערםאן דער געווען איז ?נורות דיזצ םון ערײבער
 רעי־ טעערקעס, ^אר<ם ברודער סאםיטזג איקעט דער

̂וארד, דזש*ויגט דער פון ארגאנײזער  פרעםער א אויך ב
װײם־טשערמאן. דער !עווען איז טרײד, בײם

̂וםיטע •יקעט אונזער און  אזױ םים געארבײם האט ס
̂וט זי אז ברעז, און ענטוזיאזם םי<  זיך נאך םיםגעשצעפט ה

דחגסםאכער. םטרײקענדע טױזעגטער
 י. ברודער קןוםיטע, wל דער םון/ טמערםאן רער

 זײער סטרײה דעם אין אויםגעםאן האמ זואסי^עװסקי,
ארבײט. גוטע און וױכטיגע

 ניט אבער ^םארס, איז 60 <ז*ל4ל ,אז װײסען איצע
̂ע  אוי׳ס־ איז 60 ילאהאל אזוי <ױ אוז םאתואס וױיסען א

אײנםילוט. און כח צו געזואסםען
 דרעס־ אילע יוואס דערין, <יגט 60 5<אהאי םון הראםט די
 און אקםיװיטעט ױניאן דער ארזם זיך נרװפירען ירעסרם

 זאגען װאם יעניגע, די אםייצו םיהרערמאםט. דער
 גוט זײער וױיםען פירעחפאםט דער געגעז סריטיס א ארוים

 זײער אגצוהאילטען כדי גילויז עס זײ טוען םײסטעניס אז
ײ אױך אבער קרצטע^  #טוט <אקאל אונזער זואס זעהען ז

יאהר. ילעצטען םון כמזך אין אױפגעטאן האם ער װאס
ארבײט. דיזער םון הכיל םך א אונטערםירען יצאםיר
 ארויס־ םירער׳פאםט אונזער האט םטרײס גאכ׳ן ג<ײך

 םיר רעדאהשאנס. געגען ארבײטער איצע צו רוח א אזם5געי
 גע־ האבען םיר באגנוגענם. ניט דערםיט אבער זיר האבעז
 אט האבען םיר «או טיטינגען, םעמבער אמעםײנע רוםען

 האבען מיר דיםהוטירט. און ארוםגערעדט ברײט םראגע די
̂ירט אגענטען ביזנעס אונזערע דורך  שץ• די דורכגעסאנטראי
 ניט זאיצען רעדאקמאנס סייז אז אןיסנעפאסט, און •ער

 אונזצד געהאלםעז אויר אונז האט דעריז װערעז. דעריצאזט
 צו געװאגט האבען זואס ארבײטער, באארת גרעוענס

 די שטר*פירט. מען האט פארברעכען, דעם אט באגײז
 דעם צװישעז געזוארען צוםראגעז זײנען בוד»טראםונגען

 םרעםערם די און — םיטגיצידער אונזערע םון עולם נרײםען
נעװינסעז. זײערע אנגעהאלטען האבעז

 און ארבייט םאטע א אװעסגעלײט וזאם אפים אונזער
 *אהאא, איז אונז בײ דיסםשארדזשעס. סײז דערלאזט ניט
 קען םען אים. ער האם —־ דזשאב א האט פרעםער א אז

אראפווארשען. ניט דארטעז שון אים
א:־ סאםע םון אנגעשטרענגט זיך האט ױניאז אונזער

 ארבײטען צו מיטגאידער אירע דערלאזעז צו ניט אז הױב
 א געהאם אפיס דער דערםאר שטונדען. אוםגעזצליכע
̂יכסײט  אויף ארבײטער םער <ואם ארוי׳םצושטעלעז כמג

לײכט. אנגעסומעז גיט איז ארבײט דאזינע די דזשאבם.
 און דורכםירעה געםוזט דעם צוליב האט אפיס חגר

 פרעיסערס די מיט מיטיגגעז הונדערטער דורכגעםירט, םאסע
̂ע כםצט ®ון  אפ־ ווערעז םיטיננען צעגדלינער שעפער. א

ארבײט. דער נאך אװענם יעדען אוז םאנ יעדען מומו^םעז
:jrp טעגות חאבען נעבאך םוזען וואס

 זיי שרייען קרעםל. זײער איז דאס פירערשאםכג דער צו
 םיםיגגען, םעםבער אפםזגרע רוםען םוזען םיר »ז ״אםא<
 אויב פגאפ?ערייזנן• נמיז דאם זײגען געזאגם, װי אבער

 קאגסאקס אין קוםען װאס ױגיאן, א ערגעץ םאראן איז עס
 דאס איז יםיםנ<ידער אירע *יזע םים םיםגלידער, אירע מים
 װאר ירגיאן קיק יארק גױ אין נאך גיטא .60 לאקא< דעד

 אםר אח גאהעגםער אזא אין זײן זא< אדםיגםםראציע די
.60 3%ל אין איז דאס \ױ ארבײםער די םיט בארירונג טער

o באזונדעדם פרעםרסזג אובזערע אלע װײםען דאם u 
 אוגזער <חגכמן פאר פרזוסערם הונדערםער די דאס \ױיסען

 יאהר לעצםע[ דעם םון םשך אין אויפגעםאגם האט אפיט
״ ,בעק אין דאלצר טויזענםזןר און טויזעגטער מי

 1א גיב איך ixm סלאץ צוםיל פארנוםען װאלם עם
 פעי בעק קאלעקמעט האט אפים אונזער װאו שעפער אלע
 גישם םארבײגײן גים אבער קען איך פרעםערס. די פאר

זײ. םון אײנעע דערםאנענדיג
 אין םוכתן אײנעע פון צזןםעל קורצער א איז אם

פעי״: ״בעק
 $700.00 — סם. םע35 װ. 225 םוץ דרעס פ. ענד ם.

 142.00 — סם. םע35 װ. 255 באגארד, עגד רײזען
 90,00 — ברוקלין עווע., אםלאנמיס 2941 עםד., ב.

 51.30 ברוק. אםיצאנםיק 2941 דרעם, טרי ביג
125.00 — םם. םע35 װ. 213 דרעם, סםיים עםפײר
̂םײ a--------סם. םע35 װ. 248 קא., דרעם פיי a o o
350.00 --------------------------------------דרעס םשערי

 םוםען די פון טײל גרעסטע די \ואס איז, זאך די
 די אז נים, דערלאזם אםים אונזער װייל קלײבע, זײנען
 \ואו באנ^ לאגגער דער אין םארציען זיך זאל פראגע
̂. האנדעלט און ^םיש דער גלײך קוםם סיכסוך א עפעס  שנע

ײ גים און דאלער עטליכע די אויף םאנט ער  צו אוועק ו
ארבײטער. רי

ארבײטער, די סײ אז םײנען, ניט קײנער זאל אבער
 אר־ גלאט. זאך דער םוץ ארויס זיך דרײען באסעס די סײ

 צוויעען <ואם באסעס און רעדאקשאן א גיבען װאס בײטער
 אוגז בײ װערעז רעדאקשאן. א געבען צו ארבײטער די

 געםוזם געבאך האט באם אײן ניט באשטראםם. שטרענ:
יסע״ז  ארבײםער די צװיגגען פאר טשעה א אםיס אין ארײ̂נ

פרײז. דעם אונטער ארבײטען צו
 בײ סטאפעדזש לעצמעז דעם פארבײגײז נים קענן םיר

 דורכגעםירט האט ױניאן אונזער װאס קאנטראקטארס, די
 פרעעסרס. אוגזערע פאר דערפאמ םיט

אזא: געװען איז לאגע די
 דרעסעם אויף געארבײט האבען זואס פרעסערס, אלע

 םיר האבען דרעס. א סענט 4 קריגען םלעגען f$2.75 םון
ײ סריגען איצםער סענם. 4 נאך געװאונען זײ פאר  8 ז

 אויף געארבײם האבען װאס, פרעסערס דרעס. א סענט
 סענט 6 איז 5 צװישען קריגען פלענעז ,$2.87 םון ^ײז דער

 האבען זואס די סענט. 9 זײ הרעעז איצםער דרעש. א
 םענט. 9 קריגעז םילעגעז דרעם, $3.75 א אױף געארבײט

 פרײזען העכערע עס.1י א סענט l2Vfe זײ קריגען איצטער
 םון האנגורעגץ דער צוליב קריגען צו נע-ווען שװער איז

 זײן זיך האט אםיס אוגזער שעפער. ״אוט־אוױטאון״
 אט לעבען. איז דורר שטענדע פירט ער ̂ועלכע פאליסי

 אונזמר איז ארבײטער אז יוואס דערין, באשטײט פאליס די
 א אר״ן םאלם עס װעז און לעבען.. א םאכעז םוז לײן

 ארבײט, מער אדײנלײגען דארח מען װעלכער אין דרעס,
 אר־ די םאר פאדערט און אפ ניט אפים דער זיך שםעלם
נעלט. םער בײטער

 הרינען אצזאל םלעגט םען װאו $4.75 םון ^ײז דער בײ
 םעגם 17 פרעסערס די איצם סריגען דרעס, א םענט 10
\ סענט. 20 ~ סוט א פאר און

 בײ אויך םיניםום. דער בלויז אםאל ^וידער איז דאס
 — ארבײט *םער :מאםא אונזער דורך םיר פירען *ײז דער
געלם״. םער
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 איז דארט *ײן• מסעו־צר דער בײ אמר איז אנדערש
 אםשר םיגיםוםס. סיין גיטא זײנצן עט :אזױ אײנגעפירם

 אײן שעפער טויזענט קגאפע דײ אט צװיעען זיך נעפינם
 םיביטום. דעם בצוח טאכעז •רעסערם די וואו •ראצצנט,

 עפעס אזױ אדער יאהר pd 70 םאן א שױן ם׳איז װער
םיגםזם. דעם בצױז סאכט יענער — ?וואמגד א

 בײ ארבײטעז װאם פרעסזװ־ם, גצוױיגצאמג די בײ
 ,,אפיציאייםעד״ דער pc שעפער די אין ציין בעסצרער דאר

 םאר־ די גרייכען אסאםיאיישאז״ :נצשאגאצ דער םון אדעד
 םאראן װאך. א דאתר 100 אריבער ביז 50 םיז דיםגםען

 ניט זיך שעמעז פרעסערס אוגזערע זואו שעיצר, אונו בײ
װאך. א דאצער 150 אריבער טארדינען צו

D אח in םון אויםםו דער איז unםין פירערשאפס ־ 
 יאריזן האם עורות דיזע pd *רײבער דער אק*<.5י אונזער
 וױידזשעם גרויסע פארדינט pא שא■ אץ ארבייט צאגגע

 תבן. א םאכעז דאחי ארבײטער *ז אז לוייסט, *ר אח
 נאר אפצועסען, בלויז ניט דאך םיינט םאכעז לעבען א און

 גום אױםצוברײנגעז ?צײדער, שיעע דירה, שײנצ א אויך
 juprpp אין םינפערל גרײם א האבען מא?ע pא קיגדזגר די

פאגיסי, אז ביי םעגעדזשער דער זיך הא<ט דערפאר
 איז װעלכער םירער, ארבײטער אן po פאציסי א אח װאם

*pm jra.po א ארגייטער אןp די םארשטײם און וױיסם 
ארבײטער. pפ גזיטען

 אסםױוע די םון אימגמעבעגהיים די צו קוםם ׳ותרצו
 י. אונזערער, םשערםאן דער װי צאפאצ, אונזער pם םוער

עװםקי,  אמד־ שאפ, אין *סײטדוקא \ואם מענש א וואס̂י
 אויך פאציםיס. אירע אצע pא ױניאן די םארשטײם ער

 דעי םשער?עס, םשארלס םוער פעחיגער אח יומער דזגר
 דצר פיז דעפארטםענט ארגאניזײשאן דער pd ממדדמר

 pפ ארבײם די געוחנן אױך איז װיכםע באארד. .דדפאעם
r ברודער םענעדזמער, אסיסטעגט דעם n. כאנדסםאז — 

 און פארבײגיח נים קעז םען םענע. ■ראקםיעער זײער א
 סײםס, בר. םוז ארבײט איבצרגעגעבנע די דערמאנעז גים
 עײיך, יכם5םי זײז טום זואס ילאק̂א סין סעסרעטאר דצר
ד  אונזער םון םעםבערם אקטיצוע איבצרגעגעבענ די אויך ו

נע״ האבעז ורעילכע צםיסערס, צילע םיט צוזאסען
אונ־ םארפעסםעעז צו איצםער אויך העאפען אח האלפען

:Pmײגיאן. זאר

ממעהר ע טי ט ל ער » ד לי טג מי

רעד^קציע דער פון ענטפערס
בדו• םיס אײג^םיםיג גים ז״ם איחר—באסטא(. םח ב•

צי וועגעז ״ג^רעכםיגקײם״ דער »ין באריכט קרעםער׳ם חנר  י
 דרעסםאכער pat געםאן ווערם וואס ארבײ^ ׳׳ צרפאלגרײכער

 קײן גיט ג^ר איו ארבײט די »ז באחוייםעם *יחר ירײד.
י p» »ז און ארא• בארג געחם 46 לאקאל «ז עראאלנרײכע,  ו

״װ»־ ג»גץ » געװען סעזאן ס«ריע דער איז אעיער ױגי^ן
גא־ אײער *ארעפענםליכען נים איחר בעם אנער דערבײ כער.
 בא- יײערע םיר זאלען •ארוואס אײך, םיר •רעגען סען•

ביידער וון באדיבט דעם װי בעסער גלויבזןן מוייטוגגען
I npojnp

פ די וועגען םענח אײער  ןדער אגעלע געגוג ני
ן בלוי? ניט געקרײודעט ײערען וואם ארבײ«ער י  -jnr די י

ך גאי #•ןר  אויאגענוםען nru ווערפ ױגיאן״ דער אין ײי
 דרו?ען םיר װאס םיטגליד, ױגי^ן »ג*נדער «ון בריןי » <אין
גערענםיגקײסס נוסעו דעם »«ן

 בריןי אײער אין ?»גט ייחר װאם צלץ—%60 לאקאל JD י•
ײז ני̂ם םאר םען ויעז ארבײםעז, וואס ביידער, די וחנגען 1

 m איײבעז״ יײעי »ז מימנז םיר און ריכ»ינ, •ולאאןנדינ
I דעגקט אבער •ינטעלעד, אװצר«ע די אין ידיצח » חאט איחר
אויף ביידער וי געזאגט געגוג ױין תאט םען »ז גי̂פ איחר י

a ̂יידענע אלן די ווען ארבײמעז גיט זאלען ?ײ אז אופניס, ••
 םען »? גי®, דען איחד װ״סט און גי®? ןנרלויבט *נגיאן

m געלעגענ־ יעדער בי« *יצפ אויך זאגןןן יין נאך וײ עס חאלט
vm* ? ניט ניד איז וואס עיע̂ם אגערײבען איתר קענט א*יד 

 אײד םיר בעםמנז דערבײ געײארען. געזאגט םאל •יל *ווי
 ■ארגעסמ אודײבען. אײער אין תורח •יל אזוי מנואען נ»■

w קלאוקםאמי ילע ניט «P גע• חאבען ירעסםאכער
הי יצזי אין לןךנ■ איג S \ י

\ ׳ ,•*י•‘• י -• *יל

: K װצרטער ^ p « i in
p םיח םון ה?דםח םייז אין װערטער פאר א r y n r•

 וחנט דאס — ערײבער דיכטיגער p'p ניט בין איך «ז
 מרײב חגם צוליב טא?ע זעהן. אליץ באלד דאר איהר
 ט5זא איחר אז אייך געט איך pא װערטער, פאר די איך
 מרייב איך װי לוים ניט אכט אין נעםען זײז גוט אזױ
 צום דאס םאכט םיר װאם אינהאלט דעם לױט נאר דאם,

 םאר נאר עפסםרא נים דאס ערײב איך און מרײבען.
 דער איז דאס אז געוױםנחיים, ם?מ זאגען םעג איך טיר.

 ארבײםער אונזערע םון םויזענטער םיצע םון pאויםדרו
 אינטערנעעאנאל, אונזער םון לא?אלס םארמידצנע די פון
 אונזעחנ אין לײם ױנגע אצס םיר, וועלכע י., װ. j ל. א. די

 אונ• אלע םיט בויעז גמהאלםען האבצן יאהרען, פריהע
 גע־ וױיניג נים דעם בײ האבעז םיר און ?רעםטעז, זערע

 גצנזג האבען םיר -י- זאגט םען וױ געליטען אח אפםערט
 אײגענער םיין םון וױיס איך געםאזעלט. און געפאסט

 גאר האב איך װײל געליטען האב איך װיםיל ערםארונג
 םאראײניג^ זיין זאצען ארבײטער אוגזערע צז געװאלט
ױ אזוי אנדער̂ז אויך האבען םםתםא  געחאט אויך איך, ו
צרות. דיזעלבע

 געהאם נאך םיר האבעז #זאגט םען װי דאז, גאר
 די און ?וראדפ ױננען דעם םים כװת ױנגע אונזערע

 איצט, אבער אויםגעמטאנען. אלץ האבען סרעםטעז ױנגע
 םיר נים איז געװארצן, אלם פאהיבעל צום זײנען םיר אז

 פאר *טער א אױך זײנען און באם, דעם םאר םויגען
 זיך מעםען באסעם די םיטארבײטער. ױניאן או;זערע

 אלמע רי האיצטען וואס צו :אפען זאגען און ניט גאר
םערדלאך״. ױנגע איבערגענוג האבען ?עגעז םיר אז םערד,

r, אםפ^ײ פײנע םיט !ארויםגעארבײם גוט זיך? 
םענטען...

 זיך דייסעז ארבײטער ברידער ױניאן אוגזערע אבער
ױ ארבײטער עאטערע די צו בעםער אויס ניט אויך  די ו

 די םון געהערט אליק איך האב באדױערען, צום באםעס.
 צו זאגעגדיג געלעכטער און שפאט טים ארבײםער, ױנגע

ארבײםצן, צו ש\"\ אײך ,גענוג ארבײטער: עלםערע די
 אגדערע םיט אדער זאגען תהילים ס\ל איז געהט

 ארבײטעד גארישע די און אויםדרוסען. אוםפארמעםטע
 אר• דאס װיצען ארבײםער עלםערע די אז גצװים םיינען
 אלטער, דער םאז טא?ע זאל װאס װאוילטאג. םאר בײםען

 זײגע םיט ױגענט גאנצע ױי\ איבערגעלאזען האם ער אז
 אפגעמפארט ניט םעהר האט און מעפער די אין כוחות

 עװאכצ א pא אויגען מװאכע טיט האם גרויען א ו\י
 האבצן דארןי םען און גאך, זיר לעבט דא און הארץ!.^

 דאס זאל עם ווער ניטא איז עם און עסען, םיט דירה, א
אוםזיםט... נעבען

ױ זעהן לאםיר איצט און ^ די זיר באגעהט עס ו נ י י
 ױניאזחײום די ״כל ?ודם ארבײםמר. אצםע די םים
 םים גלײך צאהלען אלטע די דארפעז אסצסםעגמס די םיט

 אונזעחנ אז צייט מוין איז עס אז גיצויב, איך ױנגע. די
 םריחנד זאלען און אכט אין נעםעז דאם זאצצן ױניאנס

 ניט זא* לאםם די אז סיסטעם, אזא אױסצוארבײטען
 אליח איך עלעמענט. מװאכען דעם אויוי צופיל םאלען

ױ ארױםזאגעז נים זיר דא װיל  ווארים טאן, זאל םען ו
 ױױאן חנר פון םארװאלםונג דער אין םאראן איז עס

 על• די פאד טאז צו װאם אבער םיר, םון ?ליגערע םיעל
 דאס וועט םעז אח םי̂ע זעחר פאראן איז ארבײטער טערמ
זײן. וועט ריכטיגצר דער אויב אייך, ?ענעז

רעגי־ םעדעראלער דער פון פאדערעז ױניאנס אצע
ײ אז רעגירונג, םטייט דער פון אויך און ׳רוגג  זאלען ז

 ױגיאנם די זאאען ארבײכמר. אלטע די םאר םאן עפעם
 װי< סעז אז אציין, זיד 1םי בייששיל א ציעען םריהער

fpp םאדעחנן רעכם םיט דאן און אויסטאן, עפעם םען 
 pri^jm צו רעגירונג םטייט דער או{ פעדעראלער דער םון

ט ^י פראנ^ די צייזעז ^
#גרוס ױגיאז״ברודער םימ אכםוגגספ̂ו
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פאשיזם מיט קאמןש צום טשעםט״ ״לײבאר
 האם װאכז עםלאכע לעצטמ די םון םארלויף אין

 אויס־ ?אםיטעט ארבײטער זrאידי םונ׳ם אםים דצר
 םיט׳ן פארבינדונג אין ׳פצענער טיטיגע די געארבייט

ט׳צעסט*. ״לײבאר פוךם פאםאיין
 ?א־ ארבײטער אידימעז םון׳ם האגםערענץ דער בײ
 טאוך איז געװארעז אפנעהאלטען איז וועלכע ,םיםעם,

 אלע םארטראטען געווען זײנעז עם װעלכער בײ pא #חאל
עז  צװײ איז באװעגונג, ארבייטער אידישער דער פון םי̂י

vw\ נע־ באעלאםעז אויר באעלוםעז װיכםיגע אנדעע די 
 גאציא• גרויסער א װערעז אנגעםאנגען זאל עס אז וואתנז,
 דער .$150,000 מאםעז צו pועvצ םיט׳ן ?אםפײז, גאלער

״לײבאר :נאםען אונטער׳ן ווערען געםיהרם זאל קאםפיין
 צו םאנד א םאמיזם״, ענד נאציזם האםבעם םו טעצםט

 זעלבעז םח׳ם םאמיזם. דעם און נאציזם דעם בא?עםפעז
 גא- פון ?רבנות די װערען געמםיצם איך זאלען פאגד
 בא״ זיר זאלען ?אםיײן דעם אין םאמיזם. און ציזם

Jבאװעגונ ארבײםער דער פן טיילען אלע טייליגען
*אינמערנעמא־ די װי טרײד־ױניאנם, גרעסערע די

אז/ װאר?ערם גארםענם צײדים נצצ גי  אפ־ אירע םים י
 סלאו? באארד, דזעאינט םאכער דרעס רער םייצוננען,

 לאסאלען באזונדערע אויך װי באארד, ד^איגם םאכער
 אנגע־ מוין האבעז יאר? גױ אויםער און יאר? נױ פון

 די צװחפען טמעסט״ לײבאר״ םון ?אםפײן דעם פאננעז
 זייער אז גײם ?אםפײן דער מעפער. די אין ארבײםער

 באעלום לויטן ^50,000 םון סוםע די אן עדפאצגריץ־,
 אלם מיהאגא, אח ?אגװעגעאן אינטערנעמאנעצ דצר פון

 געשאםען זיכער וועם נדשזעסם״ *צײבאר דעם צו בײטראנ
 די איז װערט תאםפייז דעם םיט גצײכצייטיג וחנרען.*)
 א געםיהרם אויך איגטערנעמאגאצ רער pם צאפאצען

 באיסאט דעם וועגען אױם^ערונגם־ארבײט באדײםענדע
װעלכע ארסיקלען, אנדערע און םיז טיילעז םון

 םארבינדונג אין דײםמלאגד. םח איטפארטירט ותחון
 װערען עם ליםצעטם, צוםייצש ווערען ?אםפײז דעם םים

 און כאראסטער אנטײנאצי אז םיז פאוסטערם פארמפוײים
םיטינגען. אנםײנאצי אפגעהאלטעז זחנרען עם

 ױניאנם ?לענערע און גרעםערע אנדערע אלע אויך
o צו זיך גרייםען n ט^זעסט״. ״לײבאר םוג׳ם ?אםפיץ 

ל אזוי ^  םעחד אםעריקען דער םון פאנװענמאן די װי ס
 בא- א זיך נעםינען עס װעלכער בײ צײבאי, אװ רייעאן

 אידישער דער םח טוער און פױזרער צאהל .דייםענדע
 םאר־ זיך וחגש באװעגונ^ ארבײטעיר ניכדאידימער און

 אנ־ זיר ?אםפײז כדפעםט״ *לײבאר דער װעט עגדיגען,
 אץ און עםעדם אלע אין עװאוגג פולזןן םים׳ז פאננען

אמאניזאציעס. ארבײטער אצע
 אװ םעדעריישאן אםערי?עז דער םון ?אגווענמאן די
 םראד סאן איז געװארעז אפגעהאלטען איז װעצכע צייבאר,
 פונ׳ם טעערםאן דעם םח געװארעז אדרעסירס איז צים?א,

 וועלכער װלאדע?, גענאםע קאםיטעם, ארבײטער אידימען
 ?אונםיצ ע?זע?וסיװ דעם פון נעױארען אײנגעצאדען איז
 װעגען ?אנוחננשאן דער צו ריירזגז צו ל. אװ *. א. דער פון

o n עיטלען די וועגען און וועלם חןר איבער םא׳ציזם 
איהם. םיש ?אםוי איז וועחגז אנגעװענדעט דארםען ותצמנ

 סימ־ דעם אין זיך האם ?אנווענשאז זעלבצוי, דער בײ ־
 סיםרין, גענ. באםייליגם הויפטזעכליר םאמיזם װצגן •אזױם

 אינםערנאציאנאל ױניאן טרײד דעם פון •רעזידענם דזנר
 בריטיעען דעם פון םעפרעטער דער און אײראפע אין

 אײנגעלאדצז םפעציעל איז ער ?אנגיעם. םתידײוניאז
 אײ רײדען צו ?אנװעדצאן דער צו נאםט אצס מזוארעז

 ־גענאםעז די םון רעחגס די םאמיזם. םון פראגע דער מנד
 גרויםען א ארויםגערוםעז האבען םיטרין און מצאדע?

םעדעריימאז אםערי?ען דער םון סרײזען די אין אמטערעס

■רעזי- און געווארען, גזףיאיען «וין *יו סוםע ךי •) ,
חאט דובינסקיו

<י ל5 אויא ^ » ג מ רעדאקציעי «יי
o נעגעבען n ארנדעסערען צו לאזוע!

 זויר?זא־ םעהר א געטאכם םענלאך אזוי און צײבאר אװ
̂זיזם דעם םים קאםןי טען נאציזם. pא םא

 פארגע?וםעז איז אװענט, 5 אסטאבער, טען24 דעם
 םעםפעל, םעסא אין םארזאםלונג אנמי־נאצי גרויםע א

 pא טרײדס סענטראל דעם םון אויםזיכט דער אונםער
 װעציי ארגאניזאציעם אלע יאר?. ני םון קאונםעל צײבאר

 קאםײ ארבײטער אידישען דעם אין אגגעמלאסען זײנעז כע
 אין באטיילעש זיך םארםרעםער זײערע דרך האבען םעם,
םארזאםלונג. װיכטיגער pא גרויסער דער

 סיםרין גענאסע איז יארס, גױ פײז אנפומען זײז בײ
 דער פון םארםרעםער די םון געװארען אויפגענוםען

 אויפנאםע םפעציעלע א און באוועגוננ ארבײמער גאנצער
 סעיאר פון האל םיטי אין געווארען געגעבען איהם איז

לאגארדיא.
 נױ איז סײ װעלען נאװעםבער םאנאם דעם אין

 םפע־ ווערען גערוםען עמעדט אנדערע אלע איז סײ יארס,
 ארביײ די םון םארטרעםער די םון האנפערענצען ציעיצע

 אויס־ וועלען קאנםערענץ דער בײ ברענטמעם. רינג טער
 ״צײבאר דעם םאר פלענער נויטיגע די װערעז געארבײט
 אויסגע־ וועלעז קאםיטעם םפעציעלע קאםפײן. טעעסט״

 דעם ברענםשעס די איז אגצופיהרען געװארען קליבען
קאםםײן.
 זײנען װאכעז עטליכע לעצטע די םון פארלױו* אין

 רא־ און פיטסבורג באםםאן, װי עםעדם, אײניגע אין
 צוגרײטונגען <ױכסיגע אלע געװארען געםאכט טשעססער

 ארבע־ אידישעז םון׳ם אפטײלוגען םיז רינדוגג דער םאר
קאםיטעט. םער

 אר־ דייטשע פון באיקאט דעם םיט םארבינדונג אין
 םון םארצו̂י איז קאםיםעט םון׳ם אפיס דער איז טיסלען

 פארבונדען עננ געװעז םאנאטעז עטלאכע פארגאנגענע די
 אנדערע םילע םים אויך װי ױניאנם, םארשידענע םיש

 דעם, צו געבראכט האם דאס ארגאניזאציעס. ארבײטער
 און םאשינען ארםיקלען, דײםשע די םון באיקאט דער אז

 וחנרען. םארגרעםערם באדײםעגד זאל םאשינען םון טײלען
 איג־ םייקערם גלאװ דער אין איז בײשפיל, צום אזוי,

̂וצט םיעל זעהר דוסםריע  זײיםש־ פון לעדער געװארעז כא
 ?אא־ םוצשםענדיג האט ױגיאן םײקערס גלאװ רי לאנד.

 אין און פראגע, דער אין קאםיטעט אונזער םיט פערירט
 בא- ניט םעהר שוין װערט שעפער צאהל גרעסטער דער

 נעווען אויך איז זעלבע דאם לעדער. דײטשע קײן גוצט
םאלען. אנדערע םיעלע איז

 קאםיטעט דעם זיך האט פארבינדונג דער דאנק א
 סםיים אײ םעסרעטערים די צו איבערצושיחען איינגעגעבעז

 םעםאראנדוםס 900 העכער װאשיגגטאן ?ײן מרעזשורי און
 םארםרעטען וועלמנ ארגאניזאציעם, ארבײטער אידישע םח

 גע־ איז םעםאראנדום דער םיטגלידער. 600,000 העכער
 םארהאגדלוגנען, די םיט םארבינדונג אין געװארעז שיקט

 היםלער דער צװישען געװאיען געםױזרט זײנען װעצכע
 הלואה א ווענעז אםעריקע פוז םארטרעמער אח רעגירונג

 םעםא־ דער האט אויס, זעהש עם װי און דײםשלאנד, צו
 געװיםע א נעהאם ארגאגיזאציעס ארבײטער די םון ראנדם

לױרסונג.
 שיקאנא פון קאםיםעם ארבײטער אידישמר דער

 די אױפקלערען אויםגאבע די גענוםעז זיך אויוי האט
 און דייםשלאנד- היםלער דער וועגען םיינוגג עפענטציכע

 אין דא היטלעריסםען די םון װירקונג שעדליכער דער
 דער פון ?אנםערענץ דער םיט פארבינדונג אין אםעריהע,

 דארןי װעלכע ארגאגיזאציע, *דאװא״ דײםש־אםעריקאנער
שי?אגא. אץ ?אנפערענץ א אפהאלכמז אינגיכען

 אר־ זעז6אידח םונ׳ם טשערםאן דער בערגער, געגאסע
 אינםאר־ אונז האט םילאדעלפיא, אין סאםיטעט בײטער
ײ אצע םאכם םיצאדעצםיע םון סאםיםעם דער אז םירט,  נו
ר סעגםראצ דעם ארײנציהען באםיאוננען טיגע ױ  און ם

 בא־ אנםי־גאצי דער אין פיצאדעצם׳יא, םון ?אונסיצ צייבאר
אמעפיתרכג אונז פון ווערם זועצכער יתגונ^
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*3 עקזעקוטיװ דזטעגערא? דער םון נאנמז איז און אינמעתמאנאצ m פון םיטגציחװ• םױז׳מצמר «a 
i פיז פארטרעטעי n םוז ארביי־ אםעריסאנער און אידי׳מר i n באנרי ירעזידענם דעם חאט אינםעתעטאכאצ 

 םים אנםאניני לואידזעי ײיים־ירעזידענט ערטטער דער אין אסםאבער, טעז5 חגם זונםאנ, האבעז טער־באווענוננ
j םייערציכער » דובינ־ דוד ברוחנר גאגריסט טעאםעו־ היפאה־אם גרויםען n n דובינםסי׳ז האם וועלכער ™ ־ מו  אי

ס־ירעזיוזנם אצס ערװעהצוננ זיין צו םסי M *וטריפם א אנםהאצט װאם נעדענק־בוך, * געבעז דער פון וױי B 
לייבאר. אװ פעחנוײימא! *מריסען
 איו װעטער דאם ,trim « גענאננעז איז נאם אין

תן  נרויםען איז אינעוחננינ, אבעד טרויעריג, און םריב «ו
i ױם־םוב׳דיג און ציכטינ מווען איז חאצ, n ריזימר 

 פרויען אוז נמנער םים איבערםיצם מװוען איז גמאםער
tie זייזד איז אויםנעפוצט נאייאנאציטעםעז, *ארמיװזנע 
n איבער בנוײם• יוס־סוב׳דינע pp jhJrn■ גע־ האבעז 

 אינ־ די פוז פאחנען רויכת אוםמחצינע די טצאמז־ם
 אום־אורםאוז. און pup גױ אין נמתזראאגאצ־צאקאצם

 נעזעםעז זייגעז ביוזנע באפוצטער בצוםען םים m אויןי
 םא־ און ארבייםער יארקער נױ דעד פון פאדםחגםער די

 אינ־ דער פון וױים־פרעזידעננמז באװענוננ, ציאציםסײזער
i אוז טטעדט, פאמיידענע שון םערנע׳פאנאצ n נרייד 

i םעריםאן, פרעגה גדזיער n םעסרעטאר צאננ־יאחרינער 
 ספעציעצ געסוםען איז וחןצכער צ., אוו A א. m פון
i פון באאםטער עצםםטער in װאטיננםאז. טון n אכמ־ 

 באנריםעז געסוםען איז צ״באר אװ פעדעדיי׳פאן ריקען
 .איר האונםיצ. עקזעתוטיװ פון סיםנציד איננםנתז תם

 דעם אצם — נעזאנם, ער האט — תבינםסי׳ן, באנרים
 זייז וועם <ר אז חא\י און האונםיצ פון סיטנציד אינגסםען

עתואצגרייכםםע״. אןן בעסנמ די פח אײגעו־
p»w־B Jn n n B ,נאנצער i n גמנע־ דז׳פמעראצ

i סיט צאהאל יעדען n בײנעטטייערם האם ער װאם םוםע 
i פון פאנד נאציםטען און אנטי־שאטיםטען «ום n •אינ 

 n איבערנעבעז בײם חאם אנטאניני ווען םערנעמאנאצ.
o טn̂צrגעם סתנח היםםאריטע דאזינע n ^פרעזיחמג 

i אז n 1אצא1 טזיזענם םוםזויג םאר סאספײז אנםי־נאצי 
 אויס־ האצ אין האם דאצאר, 60,780 ארייננעבראכם האט

. אפלאדיםםענטען. פון טםורם א נעבראכען
i פון ם1געריה n 1םים־ 1אונזע פון אפםערװיצינסייט

Jersey C ity , N . J ., D ecem ber, 1934

 געגריג®. םונקעל און םוםנע הןזט חיטעל דןןר נאסען, איכןןר םא^1פא
iח ל^&פען, עלעקטריעע אױף רןזגס, אױף j געשפמם, נעאען זץ• שנײ 
ײ ף1שא האם אספאלםען חארםע די איכער און װינם. דער געשויכעדם ז

 םאכדיק, גרויער א סץ װענס כײ אםםאלםען, פארשנײסע אױף — דא אץ
 גוריק אץ אהץ אטען1געט 1ײקע1סט זיכעאען די זײגען א1

גלי̂ק אץ אוטגליק אץ געכוט־ען ײיהען, געכונדענע אײנגע אץ

ײ פון 1אײנןן אץ  פלאקאם, ײטען1*ח»י ײטען1כ א געטראגען האט ז
 — כלאט, געחײליגטען װײסען אױף געזפח־כען 1טע1$וח פלופךגןן םיט

פארראט. עװארגען פאר װאתונג א ׳1כריחן *ו אץ כלום «ו װאועונג »

i כײ און p 1שװע גןןקאװןןכחן אײזען אץ םירען די גײ פאכריק, 
p אהער, אמטץרטעגפ געשםעלט חיטער, 1כעפאגאערפע א עטײט 
n און תח רי חיטען «ו p געװער. פלײזען אץ כײזען םים פרידען

 פארװײם, אץ םארשנײט גאםען דורך גע^םען. זײנען ארכײטער און
ײ i פון יאך איו געםײפען פאפמקען, אץ געװײלם חאכעז ז p ,נױט 
P פו p] פון אװוײס םים i p און קאחגען 1פא גײ«1א ̂t p p פחים

i אץ פלאקאם םיםץ און p ,געםים, אין געתלז• טען1חא נױט לוםטען 
p נעפמיטען 1ײקע1םם זיפאעען די חאבקן n p ים«1ם די םים עגײ 
ip אמ׳ם^שנײ p און 'n  i p  n p און תח די n p געהים.- ען1י1פ

 n איו וואוסם תבינםפי׳ם ט1םיסבאצי«י און נעמטעצט
 • nine א נעװען איז הוכעז in ארבײםער־באומטנג

m דובינםקי׳ם m, ׳3 אי| בעשערייע) באזיצם װעצמזי


