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גרום נײ־יאהרם דובינםקים פרעזידענט
 דער פון םיטגלידער שװעםטער, אוז ברידער

:אינטערנעשאנעל
 יאהר נײע א — אוועק איז 1934 יאהר דאם

אגנעקוםען. איז
צופרי־ זײן צו אורזאכען װעלכע םיר האבען

 דער־ עם ה$ם ? יאהר פארבאעענעם דעם םים דען
 אפנע־ עם האט אדער ערװארםוננען אונזערע פילם
 אורזאכען םיר האכען האפועען? אונזערע נארט

 * 1935 אין דערגרײכועען גחןםערע עתוארטען צו
 טייגומםפארשידענחײטען שום קיין קענען עס

 אינ־ איז לאנד אין לאנע אלגעםיינע די אז זײן״ ניט
 B אין נאך פםיכמלןזגיש און עק#נ#םיש חםםדיעל,

 נאך זיך געפיגען עם צושטאגד. קריטישען זייער
 אהן ארבײטער םיליאן צעהן לאנד אונזער אין אלץ

 אונטער־ םוזען שיל אזוי םאל צװײ און ארבײם,
 װערען שםיצם

 און לעד
 פיגאנץ דער
 אזא םים

 ויךצו
 קירצערע א

די פון
קײז

פראווינציא־ נאציאנאלער, דער
 פון קעפטענם די רענירוגס

 זיך שטעלען װעלכע
פאר־ יעדען אנםקענען

 דורך םארדינםטען און ארבײם די
קויפם־ גרעםערע און װאך

 אנצו- כאװיזען נים חאכען
 שאםען צו הילף קאנםטרוקטױוע

 קוםענדינער דער ארבײםםלאזע. די פאד
 גרויםען א פון עדות אן זײן וועם איך״ ח#ן
 און ארבײטם-װאו -שטונדיגער30 דער פאר

 אר־ די פון רעכם אבסאלוםען און פולען דעם
 פ«ר און פארחאנדלתגען קאלעקםױוע צו כײםער

םארזיכעתנס םאציאלער
 םון האל אין אנפאנגען זיך װעט קאםף חןר

אריכער־ זימןד װעם און װאשיגגטאן אק ים
 דאס װי ליין. פיקעט דער אויף jjnjm ־אנען

 א זײן פאל יעדען אױף עס װעט
 רעאקציע די װעלכען אין

 כחות פינםםערע איהרע אלע
ארבײטער די פון שםרעבונגען

ארגאניזא־ אי־יגענע זער
װאיר• נארםענם לײדים

 צױ זײן צו
דער ווײל
כלייז נים

 חןר װאם געװינםען גרויםע די אנגעהאלטען
 גאר נעכראכם. אונז האט 1933 יאהר פון
 צו טאםעריעל און נײםטיג באוױזען אויך בען

 פארגחןםןך צו און ארגאניזאציע אוגזעו םעםטעען
םיםנלידערשאפם. אונזער רען

 םיר װאם צופרידען, גאזונדערם זײנען םיר
 אויפנגד איבדוםטריע גאנצער אונזער אין האבען

 װאך ארבײםם ־שםונדיגע35 די האלםען
 געהאם האבען טיר װאס דערויף געקוקט
 קורצער דער צוליב םיר האבען םעזאנם,

 ארכײטס־ חןר פון שטארק אזוי געליטען גים װאך
לאנד. אץ איגחםםריעם אנדערע װי ל*זיגקײם

 םעגען םיר צי םראנע דער אויף ענטםער דער
 יאהר אק דערנרײטנגען גרעסערע אויף האםען

אלײן. אונז םס אפ הױפטזעכליך הענבט 1935
 גע־ רייהען אונזערע האלםען װעלען םיר אויב
 איי־ אתזער אויפהאלםען װעלען טיר אויכ שלאםען,
 םליכם̂ע אלע ערםילען װעלען םיר אויב ניגקײט,

 א פמ םיםנלידערשאפט דער אויף ליגען עס װאם
 דאךאח קאלעקםיװ, אוץ אינדיזױלועל ױניאן טרײד

 toft פארמאס אורזאך שום קײן פאדאן גיט
 קראפט, זעלבע די געכען נים אונז זאל יאהר

 אן פארדינט עם װאס אײנפלום און שלאםענהײם
 םע־ ארבאנתירטע פון קערפערשאםם אײגפלוםרײכע

 אויםטואונגען גדעסערע נאך און פרזיען, און נער
נעגעבען. אוגז האם יאהר פארגאנגענע דאם װי

 םאכם די אליין. אונז פון אפ הענגם אלעס
 ג#ר דרויםען פון נים קוטט קלאס ארכײטער פון
 שווערינקײ׳־• פארשידענע םראץ אינעװיעיג. פון

 אויפנע־ יאהר פארנאננענעם אין טיר חאכען טען
 אײ־ אץ אלע איצם לאםיר םענליכסטע. דאם םאן
 אונזער פון מיםנליחןר אלםע און נייע די — נעם

 די געװען זייגען וועלכע װעטעראנען, די ױניאן,
 אנפאגג אק יתיאן דער פון בויער די און פיאגערען

 “—,־— יזננע זײ און יאחר־חוגדערם, דתען פון
 אנגעשלא לעצםענם זיך האט װעלכע שאפט,

 אם̂ו דעם אט באגרײפען רײהען, אונזעדע
 ױך יאתר נײעם פון שוועל חןם אויןש אלע
 װײםער ציל חיילינען חןם דעען צו נדר
 נלאררייכער אונזער פון בױאוננ די צען
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 האם־ נייע און יאתד גייער א
כסדר האםען םענשען נוגגען. o n ם ע ײ אהר. נ י

h טוזען זיי כעםער, אױוי #j ,ira yn אליין *פען1 טיט 
 אב^סרענ- מאכען ד»רף םען *■קוםען״ נים pro ר»רף
tru u, װערען. פארװירשליכם זאלען האםנוננע! די אז

o אויוי האםנומען סך » נעגייגם .האט םען n יאהר 
J934 לעצ־ דער זיין װעם ער אז נעתאםם, האבען םך א 

ר o פון יאוזר מ n ׳ לאגגעןprim e .זיײ עס סדיזיס 
im n  in נלױ־ אלנעםאננען תאבעז װאס אזעלכע, אםילו 

 זיינען ראם פאמױרקליכגג ווערם האפטמ די אז מן,
im סװמהניציך n ,כיי די prom האכען ■ו־אםיםען די 
״ אויף האם עס און װאקסען אעאפאעען  נײ Dtp סון ו

w א נעטאן נאס • jn> n־ i» :n•
o ווענע[ האםטנגען די ויינען *•ײ־״י י n 1« סווי 

pru נעװארען. פארװירקליכט נים קריזים i n 
i אי| ותם n פאו־ געעיכטע אםעריתאנער 

m m אזן קײן סיט נים  װעם ער קאליחגן. ו
jn .™ראריגען m מן in,’ בינמחנ prime׳ די *זױ׳ n K 

 זינט איבערנעלענט, האט פאלי* אמעריקאנער דאס וזאס
i n איצםיגעו־ in m r אויםנעבראכען. האט קריזיס

im n ,1פא אזעלכע, אויך אםת, םאהע i n  pram 
 וױי־ לייבםע־, ביסעל א נעזוען איז 1יאה סארנאנגע;ער

n זײן נינםםעגס v v .אויך זיינעז זײ צװי׳פען העלםט 
jm n . ידי און סלאולםאכעו־ די o n i .■עס אבעו־ םאכעו 
 בײםם־1א *לנעםייגע י1 אמן.1א«געב םינתז אין זיך האט

 נרוים אזוי נעבליבעז אויך איז מאס לאגו, אין מממקיים
•p םיט־ י1 אויסנעלאזען ניט אויך האט יאהו*, *אדינןן 

i םוז גליחט־ n .הא־ סאכעו־ קלאוק די אינכמתעמאנעל 
o אין מן n 01באזונחן 1934 סון יאהר האלבען לעצטען 

pm or נעליםעז pc .ארבייםסצאזינלײט
u p שון אז גלויבען, 1םי o n האבען 1934 1יאה 

ju. ארבייטע־ די jrutfw  o n הא־ זיי אז נלױנען, 1םי 
 נע־ םען1א1 עם אז פארטטעהן, אנגעםאננעז «דליך בען

tn סאכם m עפאו־1 עקאגאםישע םיםע און בתיטע נאנץ 
i אז לאט־, אין םען n באזײםיגט זאל יזים1ל in m.

u p י אז זאנען, נים <מן  אציע1םיניסט1א רוזוועלט ו
 ניעם1נא האט און 1הענ לייננמ1םא םים נעזעםען איז

D װי שוײזים, <*עם נעגען מםאן ip נעותו איז i n םאל 
i ם״ם n ,נעלאזען האט ותלכע הואװעו־־אז־םיניםםויאציע 

JM נאסס י1«וי p te אךםיניסםו־אציע תזוועלמ די 
 traevpKS צו געלד סוסצן נתיםע גאגץ

י י ^ ר. ג ו ו

n עס און װ. »ז. א. ארבייםם-צ״ם סון צוגג1־קי1פא 
 אלץ דאס אז זאנצן, צו אוםו־ענם אן געווען איינסאך

 ואס נעהאלפען. גאתי׳צט און אױסנעטאן גאמי׳צם האט
 פון וויכםימײט י1 א• לייקעגמן 1םי או געםיעם, 'װאלם

i נעותן איינםאך װאלט עם געזעצגעבונ^ סאציאל^* n 
 סצמטוג־ די או נאהוי#םען, צן לם׳פל, אוםזין, הענסטער

i אין האם װאם בייטם־װאך,1א דיגע n קלאול־איט־וס־ 
o דיה־ טריע n םאכט, געזעצלינע א געלראנע! קאוד 
מו־׳ ניט נעדוען װאלם עס און גיט. ווע־ט קײן האט ױיגי  ו

חון װאס 1םוםע ט־ויסע או ואנען, צו אוםזין  אויס־ וון
n פון געגעבען ' . n  m« צו שםיצע םא־ n נייםס־1א 

 נעפאחט־ט אך1 םיד האבען גארני׳פט. «ײ חץלפם לאזע
j פון j i i u n  i n ני זײ. 1פא ׳פםיצע«  אך1 1םי 1<־

i אז נעפאדערט, n סר ג־ױםע באװיליגען זאל קאנט־עס 
 אם1 אז זאנען, ואל םען אויב און ליןי.n 1פא 1געל םען

 לייכטער, אביסעל גיט םאכם עס אז נאתיעט, העלםם
 צו אזוינס אוט פון ערליך גיט געווען ואך עם װאלם

תן. ^ ם
ען, די אז זאנען, נעסעו־ װילען 1םי ע ^ננו מ  וואם אנ

 באקענר צו נעםאכם האם אדטיניסנא־אציע וזוועלט1 י1
o 1שע n טים־ י1 און געניגע^ קײן ניט זײנען תױוים 

 טייל גו־עסטען צוס ויינען אנגענוםען, האט זי װאס לעז,
יכםיגע.1 י1 נים

R -

הא־ א. ר. j דער םון אז אינע, הײנט װײםען םיר
 ארביײ די ווי געװאוגען םער םך א בא<עבאטים די בעז

 גיט ג^• נים ארבײממר די ה*בען פאקען סך א אין מער.
ר געװאוגען,  אין ם»ל רעד איז ד#ס פארקןודען. אויך ̂נ

 אדער ארגאניזירם גים זיעען וועלכע איגדוסטריעם, די
 א. ר. j דער דורך האבען זײ אין #רגאגיזירט. שװאך
 אר־ באצ^לטע ממכט גאנץ די בלויז געוואונען יא עפעס

 דעם צאלען מייך #גפאעעז געםוזם זײ האט םעז בײטער.
̂ובען מם אבער םיגימום, :ע&^רערטען  אויוי פארגוירען זז

 אדעד ארבײטער. באצא<כת בעסער די רעכנונג דעם
̂וגט גאגצען אין זײגען זײ  אר־ דער פון געװארען ̂פנעז

̂וזען1̂א געװען געצװאוגגען זײנען זײ אדער בײט,  צול
 זיך, דזאם א. ד. j די װײדדמעם. פריהערדיגע זײערע םון

 זיך ה*ם זײ אבער #וגנעםען, זײ- פאר געדארםם אםת,
 נ^ר ה*בען א. ר. j דער םון געװאונען ^נגעגוםען. ניט
 <יײ *רגאניזירם. גוט געװען זײגען װאם ארבי'טער, די

^ די איז דער  אםע־ אין ארבײטער #רגאניזירטע גוט צ
̂וך ריקע  רײכע און גרויסע םײםםע די <ן<ײנע. גאנץ א ג

ארגאגיזירט. נים נאך זײגען איגדוםטריען
גע־ ניט װײם איז ארבײטס־צײם די אז װײסען, םיר

̂< גרויםער דעד <וים געוואו־עז פארהירצט נוג  ארגײטס־ צ
 צר עכאנאםישע די <אגד. אין פאראן זײנען װאם

 <אע װי נאדםא< װעחגז ניט קעגען ילאנד אין שטאגדען
 אר־ אתן אדום געהען םעגמען םייליאן ע̂ל אדער צעהן
 םוז ארבײםסלאז איז צאל ריזיגע אןא װען און בײכג
ו ארבײם&לוין חגר מוין  זײן ארבײטען װאם די, פון אפ̂י

d איז באזונדערם געדדיפטער. א c i די אין פאל דער 
ארגאגיזירכ^ נים זײנען אדבײטער די װאו אינדוםטריעם,

ארבײטם^ז^ די םאר מםיצע םיר םאדערען געווים
 באזיי־ ניט קען קריזים דער אז ׳ד*ך װײסען םיר אבער
 קרײ ארבײטםלאזע די װאם מםיצזן, די דורך ווערען טיגם
̂ןזאםט וועם קדיזים דער גען.  זחנם עם װען וחןרען, ^פג
 אר־ װערעז געשאפעז ארבײםסלאזע מיליאנען די םאר

בײט.
* «

iid זײ אז באלעבאטים, די צו רייד םוםר אלע די K 
 ארבײטס־ די כדי *ראדוקציע, זיתר םארגרעםערען זאלען
 ארויםקוםען. גארגימם װעט אדבײם, קריגעז זאלען לאזע

 לאג̂ז א באלעבאטים די פאר געשאםען האט א. ר. j די
 םארקיזד א בײ פראםיטען גרויםע םאכען ?ענען זײ אז

 םארעיחננ! די םון באריכטען אלע פראדוסציע. נערטער
| דעד־ יאהר לעצכמז פאר׳ן אםעריקע אין אינדוםםריעם

ULr. - .  מר זײגעז 1נעםע1אונטע י1 פון אםיםען1• י1 אז צעהלען,
in ומן n 1 .3י1 ליך.1נאםי איז ואס גתיסזג. .J [

ow. האט m riM די v 'x m ip J ip אוננמז־נע־ די צײײמן | 
•“ צו ממגענחײט בעסטע n גענעכען ויי חאט

«3
dm

מ כען V» «ד*פיםיס| נרױ t m .  W M a ttd  n  tm  p 
 טא •ו־אדוקזױצ, קליימר א גײ אפי«ן1■ ט־ויסע םאבצן

m און פ־יזיסידזנן זיי זאמן װאם םאו־ v o n iK t זייעז־ 
*in  ?m tpnc וחנג 1איינציגע u o ’in ,איז tv די 

ארבײםםלאז̂ז די פאר ארבײם *אנתן זאא רצגירוע
 זאל דערצו נעכמן זיך װעם רעגירוע די ותן און

 םאס^טאב. גרויסעז א אויף און פלאן א םים םאן עם זי
̂יכע די אט  טייל- האט דעגירוגג די װאם ארבוימען, עטענט

 ארבײם פאדעווםען צו כדי אויםגענוםען איצט ביז זױיז
 און •<אן א אהן געוועז זײנען ארבײטםלאזע, די פאר

 אד־ די איז םאלען םייםטע די אין זײן. צו ױצא ב<ױז
 אג• גאר רעזולםאם, א אהן און םא:ק א אהן נעווען בײם

 אר־ אויםגעזוכם עפעס םען האט רעליר געבען צו שטאט
 וראס ארבײםען עפעגטליכע םאדאן אבער זײנען עס בייגס
 ברייגגען װע<*ז אנתהן, זיך וועלען וואס גױםיג, ויעען
 אדבײם מאפען וחנ<ען באפעלקערונג, דער פאר טמן
 באצאלען. אויך עגמיך זיך װעלעז און םיליאגען פאר
̂עתםריציםעם םים באזארגען געםען זיך רעגידוגג די זאא  ע
 האבען װאם בירגער, אםעריקאגער םיליאנען מנד<יגע וײ
 וואו םזנעמן, וחנגען, בריקעז, בויעז זי זאיצ נ̂כ נאך עס

 דאר־ וואס די פאר הייזעד בויען זי זאל זיי, דארף םזנן
זיי. 1«

תצ־ דער באזוגדערם יאהרען, קריױם מווערע די
 גזד אויםפראבירם דינען זאכעז סך א װעז יאהי• םער

 נים איהם האבען און םארטרײמנן צו תריזיס דעם ווארען
 אכהנריקאנער די אויםקצערען געדארםם וזאבען םארםריבען,

 םיםע און ברייםע נויםיג זיינען עם אז םאסען, וורבײםער
 ווערען דורכנעפיהרם קענען װאם <אנד איז רעפארםען

 ם<יכם זייער איז עס אז און געזעצגעבוגג דער דורך בלויז
 געזעצ־ אזא אז אײנםלוס גאנצעז זייער טים וױרקען צו

 ברייםע א םאראז איז עם װערעז. געשאםעז זאל נעבוגג
 אלטערס־פעג־ פארזיכערונג, ארבײםסלאזען — פראגראם

 גרויסע םוז פלאן א העדער־ארבײט, םיז פארבאט סי̂ו
 ארבײםס־וואך, מםונדיגע דרייסיג א ארבײםעז, !פענםליכע
̂ונגען פאצעקטיוחג  כױנ־ אנדערע םעהרערע און םארתאנד
 באעיטיגען העלםען סענעז װאס םאדערונבען דערוױכטיגע

 זײ ארבײכמר די פון לעבעז דאס םאכען און <ןריזיס דעם
בעסער. איז כערער

 דאס אז האםען, בלויז ניט ארבײםער די זאלען איז
 זאיעץ זײ נאר יאהר, גייעם פון אם פיאנ דאס זײז וחנט
דערםאל. קעםפען אויך

ע ט אנײ ען ב ע פנו א  ה
ה ־3ס א אױ די נ טו ש  ־
ם גער ט בײ ך. אר א װ

♦
ער־ האט בל̂ע סענאטאר

 סאנגרעס דער װי אז סלערט,
 נאר זיך וחגט װאעינגטאז אין

 גײ דאם פון ער װעט עפענען
 א סענאם איז ארײגברײנגעז

 שםונדיגע דרײסיג א אײנפיהרען וחןגעז געזעץ־יראיעסט
אםעריקע. <»נץ איבער ארבײםס־װאך

 יאהר. ניתם צום נייעס מטיקעל גוט א איז דאס
 <ןאנ- םאדיגען םון צײט דעד אין האט בלעק סענאסאר

 זחד געז^םראיעקמ א סענאט איז ארײנגעבראכט גרעס
 דעדזעל־ איז ארבײטס־װאך. מםוגדיגער דרײסינ א נעז

 אזא אריימעבראכט האנערי קאנכרעסםאז האם צייט בעעד
םאח ^  גע־ דער און הויז רעפיעזענטאנמעז איז זלאג5מנ

 דאפעלכמז דעם געטראגעז דעריבער האט מדרפראיעהט
 מאנ־ איע געהאם האט ער און בלעק״׳תאנעדי — נאםעז

 אנגענוםען ער איז סענאט איז געז/ח. א װעחןן צו מן
 אויך װאלם ער און םאיאריטעם גרויסער א םיט געװארעז

 רעפרעזענ־ אין םאיאריםעט נרויסע א געקראגען ויכער
 פחד געקומעז םיטען איז אבער איז עס הויז. םאנטעז
̂ועלט !ידצנט  אינדאם־ (נעשאנעל ״נירא״ זײז םיס רוז
 געזזדר בילעת־קאנערי דער איז עקם) ריקאווערי מדיעל

 און קאםיטע א אין ליגעז ערגעץ נעבליבעל איז *ראיעסט
געשטארנ^ן. דארטעץ

 גװאלדינער א נעװען דאס איז ארבײטער די פאר
 ארבײמס־ מטונדיגער דרייםיג א ײעגעז געזעץ א נן.

 םיטעל װירסזאכמחגר םער טיי א געריען װאלט
e r w i ױ  םאנכע אין א. ר. j גאנצצ די ו

ג ג ױו פ יי ממוד חײיסיג א פון י
n

ח ױ אין און בייםסלאזיגקיים ו  •י- צ
 וײ אפעאםען און םארקלעגצרם. םנגד
 tm סחארקלעגאפ באדייםענד איהר װייניגסםענם אדער
זאך. װיכםיגםכת די ארבײכמר די פאר

ס י1ו םרעפען פראבירען נים װיל איך חמ מזי ד ו  ח
 דעם צו 'פארהאלםען איצם זיך וועם זועלם
m jap איז קלאד סעגאםאר פון יעקם

 וואגס גים *ז װארים איה̂ב נעגעז געווען ער איז
ד י,גװזו״ דק םים םיםען אין ארײגגעקוםען נים  ̂נ

 דעם אפשסיטצז געלאזט צוערעם װאלם
ץ וייו dv .װאךס־־סארנײ שםוגדיגער דרייסיג דער נ  ני

T »ז מרעמנג^ האם רוזוועלם אויב ג<ײך, i 
 רןאײקאלע צו א איז געזעץ־פראיעקם קאנערי

X זײז אז געגלויב̂כ זיך האם איהם צי o p n o 
ן צו רממה r זיק װעם עקם דיקאווערי םריעל ן *י « 

nra אנדערע גים דעריבער דארף םען n^ מך ויי׳ין 
 can ממן מווען איז ער אז קלאר, איז

 דק בים זוען אוז געזזדרפראיעהם
 אכמסײקע אין געהאס היינם םיר

pru עק*נאםח*ע די און וואך ארבײםס ro mr ק* 
 H 9 נאי נעהאגג פנים בעסזנר א הײגס װאלםען

 ■Pfiwn ידעזחיענם וזעם *יצם *\?ר אז זיכער, נים וױים
JW ביעק׳ס םעגאסאר געגעץ דין N p r n wP 

 צרקלעדדנג זיק איז חאס בלעק סזןסאסאר
ו גצזזרר^ראיזמם זיק אז זימר, איז מר  ו

fD a װעם וואך ארבייםס שםוגדיגער p  t b> 
 בײ *יז עם איז סאיאריםזנם גרויסע א םענאט איז
 mm רעפחנזעגמנםק אק אױך אז ני̂כ צוױיםעל הייז
 jonrn םאר שםיכמנז פאיאוײםעם גרויסע א וועם
 m ריקאוחנדי זיק אז זאנען, נים איצם קען

 מײן גיס דעוײבעד דארף כחנז און אלץ פאר רפואה
 זיק אז איצם, שייץ וױיס ער רפואו̂ו דערע
 מ׳י וײדהזא^ אזױ נים רױים נעווען איז אלץ פ*ר
 זיך װעם קאנברעם ניתר רער ורען נעהאפ̂כ האם
 צעהז איבער לאנד איז דח אלץ נאך יועם געז

 ומד גיסכאח אונםערשםיצונגם די אויח און ארבײםסלאזזנ
 תדי אױנ און געםען. םיליאז צרואנציג ארום זײן לעז

D קאגגרעם ניח»£ צום הוםען נים וועם וחנלם m 
 אין גלויבען ארויסרוםעז זאל וואם רםואה, נייער

 זיין מנמנז צו געצװאוגבעז פיהלען זיך ער וועם װירקונג,
סעקניפראנעהדר בלעק׳ם ׳סעגאםאר אויױ הסכםה

 m אויןי האפנתנען די אז זאנעץ, דעריבער קעז םען
 איצם ײעצן וואך ארבײסס שםוגדיגער דרײםיג

 גים דאך דארן* םען אבער געװארען. שמארקער
 אזױ קאמדעם אין קען געז^פראיעתם דער אז

 נאנץ א פארלירעז זאל ער אז ווערצן, בעסעדט״
 ארגאניזירםנ אםעריקאנער די ווערם. זײז םון םייל

מןי דעד אײוי שםעהן דארםען דעריבער וועט בײטערשאםט  ו
 א וחנגעז געזעץסראיעקם דער אז היםזגן, און

ורעדצז. םארקריפעלם נים זאל ארבײםס־װאך שטונדיגער

טי די ל ה א ײ װ ת אק וואהלצן לעצםע די ףיי ד
ד ט אי מ מ אי ל תלאוק דער פון לאקאלם ח

א וױדער האבען ױניאן • ען/סוען
 fm 9 ױניאן אונזער םון םונדאםענם דער אז באװיזעז,
 םון עלעםענםען קאנםםרותםױוע די אז אוז געזונםער

האנםראל. פולשםענדיגען דעם האבעז ױניאץ
 ארוםנעםראנק זיך םאל זיאס זזאבעז יןאםוגיסטעז די

 m וױמצז• וחנלען װאהלען די אז האםנוננען, גרויסע מים
 יו9 יתיאן דצר םוץ םיםנלידער די צװישעז אײנפלוס זישר

 *ײוי באגרינדעם האפנועען זייערע האבעז זײ געװאתסעץ.
ײ םעזאז. שלעככתז יעצטען דעם  אליי דחר םיז וױיסעז ז
 צו לייככמנד איז װאסער םוטנע איז אז ערפאהרוננ, טער

 הלאמ דעם איז עס וועז אז װײסעז, זײ פיש. כאפעז
 אױםצו• לייכםצר איהם איז הארצען אוים׳ן שלעכט כעד

ני זיק 1»י םײנד א םאר מאכען איהם און רײצעץ  49יו
 צדומ זיעצ אילע איז אז זאגען, בלויז איזזם דארו* םעז
 און גלוימנן. וועם ער און ױניאן א־י שולדיג איז
ױ צדה גרעםערע א םעז I ארבייט אהז ארוםנעהן ו

 *אסד די װאם ״דעם אױוי קוקענדמ נים דאך «ח
T «אר מנלזנמנטדיס גיוססימ אזא געהאס ח«מן t
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 װאונשען נוטע אז ערפאהרו̂נ םייז ®ח וויים *ץי
up נישט נאר רעריבער זיעען זײ און גישס 

 וױנשעוועם דעריב«ר ניט. זאך־ שײז ענחנרען זײ
 צו ניט ושאאעוועם םען יאהר. נייזנט צום טיל- אזוי

t n r נייעם גלישליכעז א אלעםען און איינעם 
 א םיינם דאם װאם אלגעםייז אין וױיס וחנר און

 א םיינם עס װאם וויים איד יאהר? נייער
 וױםעז קען ווער אבער יאהר, נעזונםער א יאהר,

at אוםבאשםיםטע אן איז נליק נליקליך? סיינם

#W איז אריינצונעהן בחנה ניט דא האב איד in 
 קעגען םענשען אזוי װי און נאיס איז עם וואם יצ-

 נונת וועז אז זאנען, צו בלויז םיח איד יייז•
 ואם װאלם ווזרט א נעהאם onv וואצםעז ניעט
א נעיזאם ן ט  וואלמ וויינינםטענם «נים, בעםעחןן ו

m איצםינער iru n ir, נעווען סריזים ביםערער 
 נעסוםען. נים נאר װאלט עו־ ריכטינער, •ארימר.
m  up בעםער, זיך םיהלען םענשען אז איז, פאסט 

 םשי- זיינעז מענשען װאונש. נומעו א זיי גים םצז
 אונמערסוי־ אפט נאנ׳ל זיי קעז נמן באשעפעגי׳צעז.

 in םון באלעבאטיט די אוז ווארם. נום א עיט
 שװאמייט. םענשלימ די אט אױם םאקע נוצעז

 טא־ נוםע אנשםאט ווערטער נוטע םענשען די גימז
זאבען. םםשות׳דינע אנשםאם װאונשעז נוטע און

 נייעם םאר׳ז זאכען גוםע סן־ א צו אונז זאנט טעז
 סריזים. םוז-דעם םוזי א צו אםילו אונז זאנם םען

 אויט׳ז םחװןליו נאגץ עם ווערט ייי, העו־ט נמן ווען
p איז עם אבער ן, ir װאם םאא, ערשטע דאם ניט 

 ער־ דער םון זאמז• נוםע צונעזאנם אונז האם
 אוי\ז צו זאנט םען ווען בלױז אז ,1מי וייםען
 האםען, מען קעז ימלם װינםער אױוי און װארים

ותרעז. פארווירסליכם װעם
 נוטע אלע די אז זאנען, »r נים דערםים םײן •יר

 אויםריכ־ ניט ז״נעז *ארזימרוננעז און ^חמוגנעז
ppm a םאר אדעד n איר אאצוגארעז. איטעצעז 
 װילעז װאאויננטאז איז רעניחנר די אז םעחר, ■יל

 צום םוף א נעםעז זאל עס אז חארמז, טונצען
 סחןדיט נאנצעז דעם נןםעז דאך וזאלטען זיי

 זײ האבעז דאם אז זאנעז, דאך װאלטעז «יי זיד,
 אנטמרענ־ און באמיאוננעז זייערע םים חכםח, זײער

 די אוז אםערימ. «ז קריזים דעם ■ארטריבען
נעזאגם, וואלם םאלס אמערײואנער lift םאיאריםעט

 נןווארען ®ארמריבען וואלט רוזװעלם »זוי. איז
tan נע־ אםערימאנער דער אין ■חנזיחןנט ט־עםםעז 

 די און םעחינםטע די טאר אדטיניםםראדיע pn און
נעהיל־ ויעעי און רוזוועלט זאל װאם םאר םא

*ד באעםערבוננעז זייעו־ן אין אויטריכםינ pn נים

mן n זײ האמז ײניאן, ייתר ממן םאכןר קלאוק 
 בײ זײנען די חאטנוננען. זייןרע *ין *•מנארם «ײך_

לאקארס. אי׳ע איז דורכנעסאלעז
 באקלאנעז, ניט אםילו «יר «נעז קאטוגיסםעז די

r נע־ און דעסאשראטיע נענונ ג«עב<ן ניט זיי חאט
 יייערע טאר ממיםען w און אגיםידען «ו

i. ן. n אלײן קאםוניםטעז די אז איז, סאתט 
a #טוייזעז נישט m ,וואהלען רי אז באשםיטטעם 

 אז זיה ®אחאמרט עם נענונ. עחיליד מיחנז ניט
 די םון אונערליכטיים in ומנעז באחוי«םממן

נעםאכט. םאל דאם אויר קאםוניםםעז רי חאבעז £
 נעםען באהוי«םונגעז אלנעםיינע נעותחנלימ די

 װאדד יעדע זנרנסם. נימ אליין קאסרניססען
K. I״ i? w  p n * n M p ײרד I® irw ii

 פראמג די אטעריהע. אין אר^ומעריםי די ריקצוגרייעען
ײ װאם םיםיעז, די זײנעז עם? זײ ?ענעז אבער, איז  ז

 נעװינשםע די האבען קענעז.זײ ריכםיגע, די אז, נעםען
. m? װירהומ

 געווא- אגגעהאלטעז יארה ניויאיז איז ניײיאהר ערב
 ווע^• אויוי ®ראםעםאחגז םיז םארזאמלונג גרויםע א רען
 בא- אמעריסאנער די םןז אײניגע געוחגז זײנען עם כער

 זיך צוועק םאר׳ז געררען איז פארזאס^וגג די ריםטהײטען.
 צחצםאגד עחאנאםישעז איצסיגען דעם רועגען דורכצוריידען

 נצ״ האבען רעדנער די װאס בי*ד, דאס און אמעריקע איז
 פחגוד קײן ניט גאר געווען איז רעדעם זייערע אין םאצעז
 זײנען אויסגאם, אײז סים רעדנער, ע5א כמעט ̂יכעם.
 עםאנדיוגמ- םארשידענע םוז הגם אײסנוארשטאנען, געווען

 גאנץ םוז סיםטעם עקאנאםימע איצטיגע אוגזער אז טעז,
 איצםיגעז איהר איז וױי< ווערעז, איבערגעםאכמ גרינדלס־
 וױכ־י די אויח ענטםער סײז געבעז ניט זי <ןען צושטאנד

 מד םוזעז עם איהד. םאר שטעהעץ װאס םראנעז, טיגע
אלע גאנץ ווערעז מאכט <אנד דאס אז ענדערונגעז, ראד̂י

 מרײ שווערען איצםיגעז דעם םון ארויסקוסעז קענעז
זים.

 איז י«רס נױ אין םארזאם^ונג סראםעסאחגז די נאר
 א געװען איז עם פיצאזאםישע. א הויםטזעכציר געוועז

אזאםישען אםעריהאנער חןם םון צוזאםענסונםט  םאר- ט̂י
 קען םילאזאפעז אויזי אז זאנצן, קען איםעצער אײן.
 אבער איז םארלאזעז. ניט םראגעז כע5אזע אין זיר םעז
טען צייט דערזעאבעער איז  שײ איז געװארעז א&געה̂א

 טיז םראםעסארעז אכמריקאנער םוז פארזאט^ונג א שיהאגא
 קיק םען האט זײ טוז אייד איז ע^נאםיע פאאיטישעד

געהערט. ניט ווערטער םרעהאיכע
 אינ־ ביוסינג באסאנטעז דעם םיז פראפמםארעז די
 םפע־ א נעמאכט האבען וחנאכע װאשנעטאז, איץ סטיםוט

 M ר. j דער פון װירסונג דער וחנגעז אונםערזוכונג ע5ציע
 באשלוס, צום נעסוםען זײנעז סריזים, דעם באזײ^געז צו
 צוריק- ניט פראסיעריטי די קעז א. ר. נ. דער דורך אז

i* די םוז םעהרערע אמעריהע. אין װערעז געבארכט n 
 דיםסוםיעם די אין נענומצז אנםייל האבעז וואם םעסאדעז,

 : םיינונג, זייער אויםגעדריסט האבעז םאדזאםלונג דער אריוי
 דעם איז ליגט קריזים איצטיגצז דעם נייז הויאט־צדה די אז

 און סיםטזנם קאפיםאליםםישער איצםיגער דער םון װארצעל
 ענדערעגדינ ניט געברויכט, וחזרען װאם םיטלען .אלע די
העלםען. ניט דעריבער תענעז םיםצמם, די

 די צו מײד איז װאם אז איז, שורה אונטערשטע די
 געזונגצז ניט םרעהליכעם הײז אונז זײ האבען פראפעםאחנז

יאהר. נייעם דעם םיז אנקוםעז בײם

 אטעריקאנער די פוז טרויערינע**נינונים די איז נאר
די םון םחנהליכעט. עטוואט «אראז דאר איז יראםעםארען

 וואט איז באשטיםט און גענוי ע»עם אטױיזעז ניט הענעז
i עם איז אויםנעדױיסט, «יך האט אונערליכסײט די n בעם־ 

 זיי• װאהלעז י1 אז «ו, גיבעו אליין זײ אז באוױיז, נתר
ו אז און עיליר און דענממראםיש נעווען נעז ז י י m ז i■ 
a םון בלויז נעסוטעז איז פאצ n, םאיא־ נרויםע די װאם 

זײ. נעגען זיינען םאכער קלאוס ריטעט
 צזזיי 1םא סענעז ענדליר זיך םען יועט איצם און

מן בעאםטע אלע װאהלען. םון יארוהעז צייט 1יאה  זיי
 ױניאנס די און צייט 1יאה צװײ 1םא נעוואיעז נעוועהלט

 ינ«לד םונתז באדײםענחן םא.־ש«ארען נאר ניט וועאעז
 טאי אײן םארסוכמז איצט וחזלעז װאהלעז זײ װאט
אײד זיד ייי וחנלצז יאחר, אלע אנשטאט יאוא■ צוױי

כתחר סיט אפנעבעז בעםער נעז
י“      «■- ■    - —  — - ־ -

H D H H־m m«K<

inarm אגתרימאנער די פון איצט יזערט םען Dim נס»
ײ וואם ארטיסצעז, זײ פון און נן  באםערקט שרייבען, ז

 אינ־ אםעדישאנער חגר אין ענדערוגג גוואלטמע א
 איזד די םון צאל גרויסע גאנץ א וועלט♦

 מענשעז ראדיתאלע זײנעז פראםעסארעז אסעדיקאנער
 ראדי־ זייעחג ארויםצוזאגען םוט חנם האבען ךײ

םיעונגען•
ע גאנץ םאראן איצט זײנעז עם  אין גמלערעגטע װײנ

 קאפיטאליםטישע די פארטײדיגען זאלעז װאם
 אז באםער<ןט, פריהער האב איר איצט. איז זי װי

אםע־ דעם םון פארזאםלונג דער אויף רעדנער אלע די
 פראםע״ אײן בלויז זזאט םאראײן, פילאזאפישען !נער

סיסטעם. ?אפיטאליםטישע איצטיגע די פארטיידעט
אמע־ םייסטע די אז זאגען, צו נימ דערםיט םייז
 זײער םאציאליזם. פאר זיינעז ®ראםעםארען :ער

 װאם אלע, ניט אבער גרוים, גאגץ איצט #אםת איז,
 סאפיטאליםטישער איצטיגער דער נענען ארויס נםעז

 װילען זײ פון םעהרערע ץםאציאליםטעז. זײגען
 םון סאכט איצטיגע די אז וױילען, זײ דעפארםעז. ומ

 די אז ווערען, באשרענסט באדײטעגד זאל יטאליזם
 און איגדוםטריע דער איבער רעגירוגג דעד פון \ל

 זאל אלגעםײז איז װירמשאפט עקאנאםישער דער
 זאל רײכםום םון םארטיילונג די אז וועחגז, נרט

 קאפיטאליםטישער פון פרײהײט די אז גערעכטערע, א
 אבער װ. אז. א. ווערען באשרעגהט זאל !ואמאציע

 עם וױיט װי אונטערשיד גרויסער א פאראז איז עס ינ
 א םיז צי סראפעםאר אײן פון ראדיסאליזם דער

 געגנער זײ םון םייםטע די דאך אבעד זײנען ײפמנז,
 איצטיגער איהר איז סיסטעם קאפיטאליסטישער דער

 גרויםע םארלאנגעז זײ םון מעהרסטע די אפילו אוז
־מען.

אלגע־ אין איצט איז איגטעליגענץ אטעדיתאנער די
 איז אידייע םאציאליםטישע די געשטיםט, דאדי<זאל ײ\
 דעם םאר באןױיז בעםטער דער פאפולער. נאנץ ױי ײ

 זײנעז וועלכע זשורגא^עז, אםערמןאנער בעסערע די גצז
סאציאליזם. צום סרײנדליך אויםגאםען וױיניג נאגץ ים
 םאציאליט־ זוערט אינטעליגענץ אםעריתאנער די ײען ח

 זיך אויד שויז סאציאליזם דער ענדליד זיך וועט
ארבײטער. אםעריקאנער די צו צוסלעפען [(

*«
o אויוי n אםעריסא־ דעם םח האנגרעם יעהרליכןן 

 װאם װיםענשאםט, םון כוא־טע־יט דעם םאר אײן1פא
 איז שיקאנא, אין נעװארען נעהאלטען8א טענ וײ

נע־ טערט װאם סאך־אםאראט, א געװארען וטעלט
םי־ צװאנצינ אין זיז- דער םון שםראלע! י1 מים

i ט1ווע צייט |»םעז n אננעהיצט/פון אזוי אפאראט i n 
 םארנ־ גראד 400 כט”רנרn טעמפעראטור pn א« מון,

 ערך »ז בלויז נויטינ איז װאסער <אויפצוסאכעז נןייט
םארנהײם). נראד 200*

 וועל־ ווענען ערםינדונג, װיכטינע א זעהר איז אם1
 אז םיינט, עם פארםראכטען. זיך דארשען ארבײטער

i •נעװארען געםאכט איז n ערםאלנרײכער ערשטער 
i םון היץ י1 איעצושאאנען יט n א הײצען צו זון
.U•

a 1&א n מננ י1 האט םאטענט איצטינען או עמינ  נ
p ’p י1איי ינ1קוסענ ניט באדייטוננ. •ו־אקטישע a n 

 11א1 םען און םוײי םען נאסוםט שטו־אלען זונען די “
 זיף לויםינ1םא אד1 טען וועט צאלען, גאתישם «יי

 שוילען, םיט ?אכען טון צזועסען די 1םא באנוצען אלץ
u rw .עאשסטו־יציטעט i n װאם אט,1זונעז־סאר־א«א 

ען  1םייע צו נאך שאסט שיסאנא אין ןnנעװא מוויז
 1םא נעבחיכעז הענעז איחם זאל םען אז -םאמן,

 איז עם אז זויכםינ, איז עם 1אבע צוועסען.
^ן עוו  םון היץ י1 אײגצושיאנען צוי ווענ א ג

in באנוצט סענען ואל זי אז «ון, m באהייצוננם־ םאר 
אויםצו־ צוםיא שאםטען נאן־ עם וועט חײנט

un| (ift r םים n i n און קעםעל א אין וואםער זון
טאשיז, א באטתיבען צו

 m אין tram געטאן קצגצז
IFjpp וחנט דאם אוינ און

 יא גימנד אז חגכענען, י1דאר םען און — ווערעז געטאז
 וױיגימד סך א גראבען דארפעז םען וועט — כיט װי

̂ען  וױי• םך א נוצען דארפען וועט מען הײגט, װי מדי
 ותם םעז אז אויך, םײנט דאס און הײנם ווי אויל ניגער

 םע) הײנמ• װי ארבײטער זוײניגער סך א האבען דארסען
 באדיגען צו ארבײטער וױיגיגער האבען דארםעז אויך װעט

 חיײ סײן דארםעז ניט םען זועט װײניגסטענפ םאשינעץ, די
 ?אל םען אויב ניט. נאן זיך ענדיגט דערםיט און צער,

 אי<• פאר זונעז־שטראלען די אײנשפאנען הענען װירסליך
 אלגעםייגער אן צו םיןזרען דאס װעט צװעקען דוסטריע
 םיחרעז וועט עס און טזנכגיק דער איז ענדערוגג גרויםער

 ארבײםס־ םענשליכער םון באשרענהונג אלגעםײגער אן צו
קראפט.

 די אז געדאנס, צום טאל א װידער ברײנגט דאס
 פריוואם הײן בלײבען ניט טארען פראדוקציע פון םיטילעז

 לאמ װי װעחגן. םאציאליזירט םוזעז נאר אײגענטום,
 אײגענטום פריװאטער בלײבען פראדוסציע םון טיטלען די

 םאדזואנדלעז זיך ערפינדונג װיכטיגע גרויסע יעדע םוז
 ארוים זיי ווארפט זי ארבײטער. די פאר אוםגליק אן איץ
 ערפינדוננ דיזעלביגע ברויטלאז. זײ טאכט אוז גאם איז
 וחנם זי װעז ארבײטער, די םאר גליס א זײן אבער סעז
 לייכ־ אר-בײכמז וועלען ארבײטעד די סאציאליזירט. זײן

שטונדען. סירצערע און טער
**

םא״ סלאוס דער פון םיטגליד א הערש, ל. ברודער
בריזחגל: פאלגענדע דאס צוגעשיחט םיר האט ױניאן, כער

(צבױן). האפםאן ב. רר. צו
״גערעכטיגחײט״ פון רעדאהטאר חשוב׳ער

 דיסהוטירט האבעז טאכער קלאוק גרופע א
קװאליםיקא־ די זײז דארםעז עס װאם םראגע די

לאקאל, א םון םיטגליד עהזעסוטױו אז םון ציעם
 רי מענעדזשער. א פון און אנעכ̂נ ביזנעס א פון

 איז עס אבער לאנגע, א גע\יעז איז דיסהוסיע
 די וױיל ארויסגעסוטעז, גארנישט איהר פון

פארשידען. שטארס צו געװעז זײנעז טײנונגעץ
 צו זיך געװארעז באשלאםען דעריבער איז עם

 אן געבעז זאלם איהר אז אײך, צו װעגדעז
ענטפער.

 םאכער מלאומ בריתנר די װאס גיט, זיד װאונדער איך
 אויסדיססד גארנישט און דיסלוטירט לאנג אזוי האבעז
 עס־ :םאל אײז אויף צופיל גענוםעז האבעץ זײ טירט.

 מענעדזשער̂ג און אגענטען ביזנעט מיטנלידער, זע^וטױו
 געקױ און צונויפגערעדט זיך גיכער אםשר זואלטעץ זײ

 דיכד זייער צוטיילט װאלטען זײ װעז טאלס, א צו םעז
עז באזונדערע דרײ איז קוםיע דיםקוסיע אײז :טי̂י

 אנעג״ ביזגעס פאר צװײםע א טיטנלידער, עסזעסוטמו פאר
 <ע־ צו כדי און מענעדזשערם. םאר דריטע א אוז טעז
 וחנל איד טאז, אלײן עם איד וועל ׳ביישפיל גוטעז א בען
 כייז לויט זײץ, דארםעז עם װאס ענטםעחנז, בלויז דא

 אנענםצז, ביזנעס פון לװאליםיסאציעם די סײנוננ, םײז
ױ דערבײ געוועז צורי<ן לאנג ניט איד ביז גראד וױיא  ו
 אמגנ־ ביזנעם פאר .ישאנדידאטעז עסזאםינירט האט םעז
 גזד האב איד איז ױניאז מאכער מלאוס דער םוז טעז

ױי זואס אײנעם, םיז פאדערעז דאר̂ו םעז װאם טראכט  ו
אנענט. ביזנעס א ווערעז

 םאד <זאנוײדאמ א אז זאגעז, צו נויטיג ניט איז עס
 איבערנעגעבענמר טרייער, א זײן דארןמ אנענט ביזנעס א

 צר אז צונעבען, דערבײ וואלט איד אבער מאץ, ױניאן
 אינמע־ אן ארויסגעוױזעז האט זואם אזעלכער, זײז דארןי
 אר־ דער איז און באווענונג ױניאז טרייד דער אין רעם
אלנעםיין. איז באוועגונג בײט

ױ ױניא? גרויסצר אזא םיז אגענט ביזנעס א  אוג- ו
 דא̂ר <ואם ארבײםער, אינטעליגענםער אן זײז דארף זערע

 פראבלעםצז פראגעז, די בלויז ניט פארשטעהן און װיםעז
 nun ער נאר ױניאן, אײגענער זײז םיז צושטענדעז איז

 באוחד ארבײמער דער אין זיד טוט עם װאם וױםעז אויד
^ אלגעכלק• איז גוגג

 ױגיא?, סאמנר סלאוק דער םיז אנענט ביזנעם א
a וױמגן בלויז ניט דאדןי לםשל, m  rH t אס » » T t 
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ען. אברהם פון ױיז

 אױםנעטעחלט, ניט מען חאט חייפ דער אין י$חרען די
 .געטײלט יאחר יעדען א םיעי *ײטען אין ניט און

 םעחר, גיט — «װײ זםנים כלויז קוםם, װינםער — זוםער נ$ך
 שװער-.) אזוי גןןטויגען יאחר ד$ם זיך וזאט (דזןרפאר

 דערםזןנט, גים קײנןןר ח$ט איחם — סריחליע נאםען דןןם
 חןרקאנם. כיפ קײגןןר חאם טראט זיין «ז *ײכענם די

 טײד, אץ אײז דער ם׳שמעלפם און טענןןחם שנײ דער װען נ$ר
גלײד אן קוםם זוכמןר אז יעדערער, ח$מ געװאוםם

 כלאט, חןר פױם םץ ם׳כרוינמ װען *ייט, גאלדנןןר חןר פאר או׳ץ•
 געהאט. װארט קײן םען חאט חארגםט, פםילען פון *ײם די
 ®װןקץ גזןהם זדמןןר *jn ♦ כלדיז גןחייסןן האם ןס
jn אדן jr״ D$n שדקק און װזןה םיםזןן םים גזןזיםגס t

h l i i l  j y i i i t  4 .  a l a  an. a  i k . j L » I k A A A A  f l h ih . , M k  I k • ■  # # #  ^ 4 4  M M h A M  * —- *.■■*>■*-->. *>a  ■■k 4 A t■ tp&w, כלאזען װממען די $ן;^ מױן קומם װמםער חןר״
4 4 4^ ^4 4^4 4 4* 4 4 ^J L a 4 I ■  4 4 ^ 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4  ^ 4 4 4 4  ^ 4 i 4 M 4 4 i l^ דארף~. ער ה^לץ םיל כאשפױסמ אוי̂ם רעכענם רןדןר און

א יא—.— *— «• — 1— *— ,* § ■4 4 4^4 4 4 4 4 4 4^4 4 J4 .M 4 4 4 4  4 4 i » 4 4 i 4  1 ^ 4 4 4 ^ 4 4  4 u 4 4 4 t *װײ.~ ממקע אפשר ארן געדױס~• ד$ף *קלוןפפזקר״ מ
4 j 4 1 4 ^ 4 4  4 4  M 4 & 4 4 A 4 4  4 4 4 * 1 1 ■  4 4 4 4  4 4 4  4 4 4 * * 4  4 4 4 4 4 4  ^ 4 L ĵ* & םאלם חשזץ אץ $ן, פװין זאגט דדדז דער sw 

למד, םגת אץ עדשם און םרעסט, שםארקע — כסלו און
^ 4 4^ *4 4 4 f c 4 |4ן 4 ן | 4 4ן<4| 4 4 4 4 4 |4 4 f t  װינט אי סרזןסט, גרױםןן אי — שפט חודש אין דןןרפאר

 — ארײן אײר אץ כיז װײט כלאט, דאם מישט עם װןןר גאו
̂. מים םעג אױך טז לוח חןר זןןגט דעם זתענשײן

 אנדערן די אין »ייד באי ױניאן, םאמר פלאופ דןר אין
 אלע *ווישען וױיל אינטןרנעטאנןל, דער סזן יוגיאנס
 נאג־י א םאראן איז אינטערנעשאגעל דער םיז יוגיאנם

 עם זואם וױםען אויך »1דאר ער און שייכו^ גאהענםע
 וױי< לייבאר, אװ פעדעריש*! אםערישען דער אין זיך םום

 םעדע־ אםעריקען דער םון םייל א איז אינגמרנעעאנעל די
 שײכות נאהעננמן א זעהר ה*ט וי און לייבאר אװ ריי׳אאן

 איז זיד טוט עם וואס וױםען אויר רארא ןר איוור. «ו
 פאםוניםםי־ דער אין און באוועגונג ספןױאליםםישזגר דער

 די צו שײכות נאהענטע א זעהר האם דאם ודי< אמר״
ױניאן. *in טון אינםערעסען

 ידיעח גוטע א האמן דארוי איצט אנענם ביזגעם א
 םאשניערי, גאנצער דער ווענען און קאודם די ותמז

 דער־ אאנערערט מווארען. נעטאםען די אחם איז װאס
pa, פאח־ם םון *וזאנמנהאנג דעם ײיבמז דארוי «ר אז 
אנרימנםם. טון און

 םאר־ *ו <וי װיםען בלויז ניט דאח• אמנט ביזנעם א
 דארןי ער גאר באם̂ע םים דורנצמוםען

דורכ־ און ארבײמער די טיט ריידען «ו \ױ וױםינן
4^ ^ * *4 4 4 4 4*1 4 1*4 4 1* * a a * ^ 4 4  ^ 4 4 4  * 4 4 A M 4 d איז *וױיםע דאפ וײ♦ m וױ יומחס־
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יאהר נײע דאם און יאדזר
סקי ש. פון ^נאװ י

 םאר אגענם ביזנזגם א אז איז, םיינוגג םייז
̂בעז דארף ױגיאן  אייחנד ^ורברײטונג, גוטע א ד
̂ט, איך אסם. זײן איז ארייז טרעם  חו איז עס אז זזא
̂ע אײנצוםיהרעז נױטיג אוים  אדעד קורסעז, םםעציע
עז װאס די, םאר םען  אגענטען. ביזנעם ןrum ײ̂י

 באזוכען זױיניגסטענס דארםען ןיי אז זאגעז, װא^ם
̂אםעז כע  ווא^ס איר צײט. ויםtnn 3 <ןורםען אדער ק

 וועחנן. נאטיגירם קענעז צו באדינגונג א פאר שבזעלע\
 אין בכבוד׳יגער גאנץ א איז אגענט ביזנעס א םון אםם
 זיין ער דארף #עס 5װי אײנער ותז און ױניאז זצר

 לערגען צוגרײםען, זיך און אביסע* צוצוהאחגװען
m צו נים קײנמאל איז b v ס$ול אלע קוטם און 

 גימ יאםיד גאר אלץ_ ניט נאך איז דאם איז
 י*ד אי| אז זאגעז, באויז וױ* איך צופיא. ̂אנגען
 פרן ציים דעד אין ^נבעז, םיר װאס צייט, טיגער
טישע, טיםע ̂א̂נ ע ע  ptno'5$B ^יז םאצי̂א

 אנגעםאנגעז .האבען ױניאנם טרייד די וחנן און
̂ע װיכטיגע אזא  פון אגענט ביזנעס א דארןי רא

̂געד t*'* רי ווי װניאן וױבס rm 
וד *וגײאםפ ךין פר אז צונרייםוג^

םאר־ נאר־װאס דער איז אוים, זעהס טיר װי ותדאיג
 וועיצכע יאהרען, *לע םוז ערגער ניט געווען יאזזר ,ער

̂ע א גאך אפלזד און איהם, םאר געהאט האבען הארעי

 איז געפיהיל דער אט «ז צײקענען, נים מע* איך
̂יכער. א מעניגער אדער םעהר װארים רײן־פערזענ

די םון ערײבער דער ווען ,1964 אין געווען איז
̂ט ת  םאר אנערסענוע גרויםע א גאר געתראגצ! ה

 בפרט ארבײטזנר־באװעגוגג אוגזער םיז ̂נבעגם־ארבײט,
 בבלל. װעלסעל םארמגעשדיטענער גאנצער אונתר ®ון
̂יך איז  געװען איז אנערקענונג די אז טעגיציך, גריי

 געקוםט האם עט װיםיל םעהר גרויס, צ̂ו אבים̂ע ן
̂ץ ער זעהט דערסאר און בעל־ױג*,  אזעיצכע דורך א

̂עז םוג־ יאהד. םארשטארבעגעם דעם אין ברי
דאך ןזאם 1934 יאהר דער אז איך, דעבק ען

 דארםען ניט האחות לכל איהם זאיל מען װאםי פאר
בעג׳עען. נים אויב #ן

̂ד סיר איהר וועט אודאי  צעהן די אוי^ אגוױיזען בא
װע<כע םי<יאנען, די אויף און ארבײססילאזע אן
̂־ברויט. צו אנקוסען געםוזט מן  און אבער <ןאן בעטע

ojr דעם םון פארטיידיגונג דער צו וחודען געזאגט 
 ארבײטםלאזע םי<יאגען די אט אז ״יאד.ר עענעם

 םרי״ די פון גע׳יחאנ׳ם דאר ער האט טים־^ײחגנדע ן
 ארויםצוא־ ״םעיר״ זײז ניט מעט עם און יאהרעז, מנ
איהם. אויף םארגעעער זײנע א<ע םון מויצד די שען

̂יאנען די םון ניט, צי ט5זוי< איהר צי רעס, אתוץ  םי
̂אזע ̂ײדעגדע און :ייוםס  אזוי ניט איר«ר זועט גויכד

̂ו־ די אין געראטען עם װעט אםמר ווערען. •מור
 אר־ די םון צאהל די סארםינדערען צו יאהרען נע

 די ,םון םאד^עגערונג באדײםענדער א דורך יםםצאזע
אג־ ניט <אגג אויח אבער עם װעט טונדען,

 םון עםײגער גאנצער אונזער װעם דעם צויציב #ן
 פראפיט פון םיםםעם דער װערעז, געעגדערט םוזען ן

 און יאהר דעם גיט מען קען םאיצגליך געהן. םוזעז
 װאם עםװאס, איז באלוויצדיגען יאהרעז סוממנדיגע די

מועד. זײער נים *גםרי
̂געטיין אין  איבערהויפם איז עס אז איך, דענק א
 גע־ א יאהר, געװיסען א באשולדיגען צו ריכטיג ימט

שלעכטע, דאס איז אדער גוטע דאם איז טעג« 366
 םון םייגונג, םײן גאך םיינט, דאם •אסירט. וזאט

ד  אוץ פאראגטװארטיליכסײט גאנצע די אראפווארפען י
אנדערעם. עטוואט אויף ש\לר די רפען

 ״םעיר״. ניס װידער איז דאם
 געװען איז 1934 יאהר דאם אז #אודאי סיינם איהר

 דער־ אבער קאפיטאליסטען, זײ פאר שלעכט אזוי ,ים
 איך סוז ארכײטער. די צו רשע א געוועז ער איז

 איז עו יאר«ר. םארגאגגענע דאס םארטיידיגעז וױדער
 און ארבײמער, א^ע צו מלעכט אזוי גאתיט

̂יםטען. אילע צו נוט אזוי ם  נעםם אט קאפיםא
̂ס  י1 —- אינטערנעלזאנ̂א אונזער ביישפי* א א

 און דרעםםאכער ^אוסמאכער, םויזעגט וןוגדערם
̂כע מאכער, אינטער־ די אט צוזאםען מטעלען װע

 זיכער זיר האט זי דאס זיכער, כין איך און — ל
 אמת, יאהר. פארגאנגענעם דעם אויף באסאאגעז »

 האם םעםבערלזיי איהר םאר ד.יםע< םון טעצער̂ע
דאם נים.נאר אז וױים, איך יא, גיט׳געסראגעז. “־־

 נאר געקראגען, נימ נאך זי ט
 ערשט נאך זי דארוי זאכען טיםוועבדיןע

 יאהד פארגאנגענעם דעם אין ויך
 פח אגנעליטען זיך נעגוג פ

 כעםער ווײמ װי #דאך
פילמ פים **חנל״ך

....m:■5SS'fUst, • '

 יאהר דאס איז איצץ אין גיט אז קיצאר, דאך עס איז
 צו געטג וג5קי געווען זײנען וועיצכע ארבײטער, יג*ש(לר

 חנם אהן זײנעז ױניאנס, םעכטיגע אין זיך ארבאגיזירען
 זחנ*מ אדבײטער, די װי אפ, בעםער צווײפעיצ מינדעסםעז

 געהאגג נים שכל, ביםעיצע א זאך, אײחגילע די אם האבען
̂םאר־ איז זואם טיט אטת׳ן, דער אין אײך פרעג איך  דער

 מוי• צעהגדליגע פייל אזוי װאם עויצדיג, יאהר גאגגעגער
 אגעטאט ארבײטער, טויזעגדע זזונדעךמע אםפר און זענדע

 ווע<מנ ױביאגם, איעענע זײערע אין אדגאניזירען צו זיך
 אידיאםי* געװעז זײנען םעםטונגעז, זײערע זײן זאיצען
̂עבאםים זײערע <אזען צו גענוג  ױנ• זײ םאד בויעז בא
̂כע יאנם,  ,קאםפאגי נאמען דעם אונטעער געהען װע

̂או אדער ױגיאגס״  ״אייך פחנג איך ? דאג״־ױגיאגם *יעי
 <ױל* וחנן די^5לוו< יאתד פארגאעענער דער איז װאס טים

̂כע ארבײטער,  םארפמער«ן, בעסער באדארפט האבען זועי
 םרןך פוםמע איצערלײ פון פארםיהרען געלאזט זיך ד״אבען

נויט? און עילעגד געיציטעז איצײן זזאבען און זען
גע• גוטעס עס5םיי גאד סאן טען אז זיך, דאכט טיר

 פאר־ זײגעז יאהר דעם אין .1934 יאהד דעם אויף םינען
 ־1ג זײנען זועלכע ארבײטער־קאםםען, גרויסע גאר געקוםען

 #עבאטים5בא< אונזערע צו התראה עטאר<ןע גאר א װען
 פיהזג־פיהזג םים ארבײטער די אפ׳פםר׳ן גיט קאן טען אז

 זאגען, צו איבערטריבעז זײן גארניט װעט איצגעםײן אין
 א פארגע?וטען דא איז אםעריהא אגבאטרעםט װאס אז

 וחד פארפריבען געװיס דארף <ואם אויפיצעבוגג, עטארקע
 יאהר. פארגאנגעגעם דעם פון קרעדיט־זײט אוים׳ז רען
 פארמלא• סון יאהרמן אלע די נאך אז אויס, זעהט עם

 גע״ װידער ארבײטעד דער האם יאולז םון און םענקײם
 ער וועט קאמף ״אין נאר אז לעםאז, אלטען דעם לערענם
 א. ר. J דער רעכט׳/ טיט קוםט איהם װאס דאס קריגען

 ארביײ די אײנצומלעםערעז געװארען געםײנט אםער איז
םאדקערטע. דאם פונקט האט פאםירט אבער טער,

 פאצ דער עס איז אזוי, אוםגעםעהר אדער אזױ, און
 ׳געםם אט װעלם. דער םון טײלען אנדערע םילע גאר אין

 שםארקע א םאר קוםם דארט אויך ענגלאגד. לטשל,
 רבגך א אפגעזאגט לזוין האבען םענשען אויפלעבונ^

 חנם צוליב ענגלאגד אין ארבײטער־באװעגוגג דער קדימ
 םעקדאנאלד, םר. םיהרער־, גרעסםען איהר פון םאדראט

 וױיזס עם וױ אבער, ;פרעםיער־טיניםטער איצטיגען דעם
 ער און םאררעטער דער באגקראט גענצליך איז אויס,
 םיסט, דעם אויוי װערעז ארויסגעװארםעז באלד גאר װעם

 אז לעבעד̂י אזוי איז ארבײטער־באװעגוגג די וועהרענד
 וואהמן קוםענדע די בײ דאס סברא גרויסע א איז עס

 און רעגירוגגס־פארטײ, די װערען אםאל װידער זי װעט
 םים געווען עם איז זי זוי יסודות, םעםטערע פיל אויף

 צוױיםע*־ איהד םארדאנקט האט זי װען צוריס, יאהרען
 וױ אודאי, קאנסערװאטױחגז. די דוקא גדולה האפטע

 א דא ענגלאנד אין אויך איז אוגז< בײ םאל דער איז דאם
 זת*מנ ״םעהר נאך און ארבײםסלאזע, םיליאן פאד גוטע
 איז. דאס אםאל, װידער אבער, ;קצבד. םון לעבען םוזען

 חנר איז דאס יאהר. יענעם אדער דעם םון ש(לר די נים
 עמגן,5 איצטיגען גאנצעז אונזער םרעסם װעלכער קאנסער,

 אדזנר — בײדע די םיז אײנם פאסירען גאר האז עס אוז
 קאג־ דער אדער אויםהערען, וועם לעבען גאגצער אונזער

 װארצע<, םים׳ז ווערען אויםגעמניטעז םוזען וועט סער
 אוגזפד אז שבל, אוים׳ן ניט זיך צעגט עם וױ אזוי אבער
 דער וחגם זעלבםטםארד, באגעהן זאל געזעלעאםם גאנצע

וחנחנן. אויסגעעניםעז םוזען פראפיפדםיםטעם, וי קאנםער,
 גאר קאן דעם ווענען דערצו, נעהט עס אז און
rum*< זעחן דורכאויס \ץיל ימצכער אײגער, צוױיפצען #  f

&tvאמר וחנר , p אויגאן
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י נים מ oran n ברילען, ראמווע םים ו r tv erart 
מו  *יצם טערם •ראפיגדםיםטעם די ריזעךטריט• םיט מ

pw tm 'n פארםיידינעז איין אין תאצגמן בעבאך סו« זי 
 tv grovnr vtv *פט t»' פארטיידיטע איהר אזן זיך,

 אונזער אפילו רחםטוג פון שםייכעצ v ארוים רזפם זי
u רןדט פחטידענם p םים v רא־ ווענען םויל האלבען• 

 נעצװאוננען. געבאך איז ער וױיל אויך, דאם 1אי •ים״
 .פרא- םוז הײלינקײט די אויפאוהאצטץן נמווארע! פארט

 צוױיםען v פרעזירענם זיין זיר וױ<ם פארם אי| מרםי״,
 װעט איהר און ־,pt ארום ptp א טוט אבער 1 םירסין
 ביםע< v טיט און שכל םיט מענשען v געםיגעז מלנמן
r » סים אח יושר, s v o in n  >s p w זואס םאמיחנן״ צו 

 אונזעד םון ארוואהאטור די זיד אוי^ ג*םען ttbsn זאצ
*רדנונג באגפראםירםער

 tv געהאט, םורא פריזזער איהר האם םאםער אןן
n אגטסאט n רער םאטיזם, דער אן קוסם קאיםאציזם 

onstp, איצם, איז — באצעעװיזם, חס־ *דער yptso 
lirp jtm w  w װאם דאםos יענע 1'א «»םירט האט 

 גאנצזןן אין נים אויב נעםאהר, די לענדער, אוםגציפצימ
 בצוט־נזנדער די קנאי׳ג זעהר זעהר״ א אױסנעםיטען,

pv ,און טעלען איטאציען אין רוםצאנר, אין דייםטצאנד 
tsno ויין v u p מ  האבען װעלכע םילע, פאר לעהרע נרוי

d אי*ם גיז vbspvp םיט n n ,היט־ דעם באצעעװיזם 
 נעװען זײנען אפשר םיםטעםען. אזעצכע נאך און לעריזם

 אגנע־ ?ורצזיכםינמיים זייער איז האבןן וחסצמ םננשעז,
 דיק- דער אונםער װײצ דיקטאטור, םון תורה די טםען

 זאכען אויפםאן םען ipp נענלויבט, זײ חאבען יטאםור,
irw » םיט זיך פארט דיקםאםור וױיצ שנעלער, פיל Jw r 

 •PH די לעננער װאם אבער איז פראגרע̂נ פון םעםיס
tsvoonps tm ovv. עם״ װערם פצאחנר *לץ tv װענען 

ir u n w  s פראנרעם u p גאר r u n  p'p ײן; ניט  ז
u גיט p נאר פראגרעם, טיט דיפטאםור גיט זיר פארט 

n םים זיך פארם v ,דין ניט *םשר האט װעלכער םיראר 
 םענמען געטיכטע. סענ׳שציכער גאנצער *an אין נצייבמז

 זי םארנ זחןצכער םון דיפט#טור, tv איינזעהן, םוזעז
up ניט אצ1  ,pn טימריט־ט־ויזאם ווי *גחנרמ זיין נים; 

w אײנפאנער אזעצכעם איז דאס װאס נארגים, וױיס זי 
»p i r  , im פח ױיחגנדינ נים tv םא־ העכעחנר עםװאס 

 פארטע אזא אין נים םען up נאר ניט דאם און ראצ,
ן צומטענצעבעז פון ן  םארט־ װעצכען אירנענד פון דיו

u p  o n r ,םארקערם tv פראצעם רער פאר פוטט דארט 
פויצענײפ. םעהר און םעהר r?v פון אויםציטונ^ פון

os געצװײ־ טט פײבטאצ ה*ב איך דאם אטת, איז
 לענ־ די איז םור8דיפט םון ם׳פונה םיתה דער אין ■*צט
 אונדפטענ־ חשײחןנע8ם צוציב זיך האט 't וואוחין חס־,
 ם,8נעה םורא װעגיג־װאם האב און אריעגעכאפ̂נ תן
tv ויכער־ םיין אוט. צו אריי;כאפען חציצה זיד זאצ וי 

 בשום דך ivp איר וואם דעם, פון מ?וםען אמ פי״ם
 און נעהן ואצ סענשהײם די tv םארשםעצעז, ניט אזפן

isjsp ־עם צוריפ. נעהן ivp פאסירען v פאר ריקשרים 
v שפעםער אדער םריהער אבער ציינ^ פורצער מװיסער 

n no !פאנטר־ די םארװערטם. פארש איהר אױפנעהםע 
 דיימש־ איםאציען, pv םירט8י יזאבע! זײ וױ חדואצוציעם,

ru פאר v אח רוסצאט־ צאט־, n jv צענדער, קצענערע 
tv u זײנ«ן p דעם צוציג און איבערטונגם־׳קראנקהײ̂נ 

אונזעד ר8פ נעהאט םורא ניט איך האב נרונט מצבעז

י צוציב אט איז  נרינרע, נדערע8 נאך אוז אצע ו
 איך «אב ,tram אננעגעבען אצזנ ניט דא מנעז ײעצכע

 פון אינטערנאננ דעם פאר נים נעהאט םורא נים פימםאצ
3# אח ציװיצימציע נאנצער אתתר ' tv די w p םח 

 אבער דינ*ן os אוט. is אתינכאפעז זיך יאצ ױשסאםול
ts(vn נע־ םורא זײט אײן םח האבען װעצכע

nsttiv tv  jam יסים, כרת סייגעז ואצ דזמאקראטיע 
ir תר «ח «| a r u v וײם tst'n טעלכע םעגשען״ נעותן

------s p v d נזטחוצט tv דיקםאםור די Dipl tsoip >vt
n חאנען ״t מייצ *, r באטראכם D&V גרעםטע וײ

Mpnsov n »  pn u p  u p  ovn A.
רוסיאנד אין און דייםשצאנד אין גצום־מחס־ די

ז ־ י י • ײ'. ־״*׳r ־ *v י י '
ײ יב1א tn ניס איצט 1בי נאד tssvn ו stiJ די . _ 

m נעשםאצט, םורא׳דיגער ריכבױגמר אימר אין ss ײ»
T איצם  I • insrun

 IV טיר, שײנט צעזער, ציבע פן,1א vtv אויי
 גוטעם, םי< קרעדיט זײן צו ה^ט י$הר עורגאגגעגעד

 סײ אטעריקא, אין םײ װןוס דןום, א^ץ פון כמהר
 האס ווע<ט איבעריגער רער אין סײ און עגגיצאגד

 רעבז םון אויםמםאגד, םון •עריאדע די אנגעפאנגען
 אוגו װעם רוזורע^ט אז אי^היעם, קײגע םעחר גיטא
 וחנם ם<חםה אז אי^וזיעס, קײנע םעזזר ניטא םעז.

 פארגאנג איז טאסע געווען איז עם ווערעז. געעאפט
 טי א פאר װאס אויםגעםונען, האט מען װען ״יאר.ר
 ו# קאפיםאיציםטישע אוגזערע םאר איז ם^חםוז ביסען

j פטור ניט טען וועט קייגמאיצ דאס און ריאטען״, i 
 py װעם קאפיטאיציזם דער װי לאגג אזוי ס<חםה פון

 ?ײנע זײן גיט מעהר ^ווין אויך ?עגען מס טיחגן.
 [ איז גםמ דאזיגער דער די?םאםור; װעגען זיעס

 אין זיך געװיזען און גאס אין גא?עט געיצאפען
̂ט• ־שוידער<יכער געמטאי

 פאר יאהר פארגאנגעגע דאט דעדיבעד האיצט איך
̂ײ םח צועטערער גוטען  אײגרעדעגי נארישע איצער

 איז װאס עם5םי< גאר םון אנפאעער »ן םאר און
 ו זײנע אין געהן יאהר ?וםענדער דעך נאר זאי$
 טיר און פארגעגגער, זייגע םון וועגען די אין

 עגחנרוגג בא<דיגע עטאר?ע א גאד אויף האםעז
̂יכען .גאנצען אונזער ילעבען. העס

lyp לאםיר אלץ םון טעהר גאר iin y i, דאס אז 
 זועילכען פיט ציפער, דעם םון אפ ניט העגגם טערע
 אויםטואונגען די םון נאר באצײכענט, װערט יאהר
 די וועילכע ערנםם?ײט, איז יכ?ײט5עהדי דער

אויםטואונגען. זײערע אין ארײן יצעגען
שנזעלם יאהר: גײעם צום װאדט א נאד איז
p איז עם װאס דעם םים צוםרידען ניט ?ײנסא? ir אוי 
 פאדגאנגעגדױים״ דער םיט ניט זיך באריםט געטאן.

 זעחט, געראטעוועם. ?וים האבען םארגענגמר אונזערע
 םארוועגדט ז̂א ט צ י א דעם םון םינוט יעת
םיט< אײערע פאר און זיך םאר נוטעס עטװאס אויף

? שיזם8& אידישער 8 ד» איז
ן •

̂יכער, זעהר דער אט װעגעז םראמ װיכטיגער צײם
רעדען וועט ן8שערם נצלאל

געדאנק״ ,״פדאלעטארישען פון רעדא?םאר
 1 פון ערטpגעpצורי נאר־װאט זיך האט מעיצכער

פאצעסטינא אין רײזע

1935 יאנואר, סוטן ואנעושפאנ,
מזײגער 6

ן אין א י נ ם ױ ױ ר א ט י ד י ו א
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אמעריקע אץ פארדכעחנג
קי. מ. פמ ס ענ איװ

 איצם שטעהט פארזיכערומ סאציאילער פון פראגע די
 עם <עבען. פא^יט^ען אסעריקאנעד םון צענמער

םאג. םזן פראגען ברענענדע די פון איעע
 םון זײנען צײטעז די און צײטעז געװען זיינען עס

 גע־ דער באויז ווען םארגאנגענהײט, גאחנטער גאגץ .
 נעװארמז םארשריעז איז םאדזיכערונג טאציאאער פון גק

̂ע  נעמטעםפעלט געדאנ? אזא חאט סען זייםען. א
̂ע האט םען םאציאאיזם. איםפארטירטער פאר־ סאציא

 םון האט טעז אונאםערי?אנח». אצס באםראכט וע
 א איז םארזיכערוננ סאציאאע אז Dp'iayi זײטען

 ערגידריגען |yp װאם צד<*וז, אײנפאכע ^צבהp ,ו<״
̂ען  ארבײטער. אםערי?אנער שםאילצען דעם פון געםיה

 איבער־ אן !עםאכט אבער האם onnp פאדצויגענער
pn ̂גךגאנג1 דעם ̂י־ אםערי?אנער פון עדאני פא

̂ע : p איז םארזיכערונג סאציא ir נים p'p סריםה־
# געדא̂נ

גע־ איז םארזיכעתמ םאציאלער פוז געדאמ חנד
̂אגענע די ע.pמריDא איז אױך געװאחנז ט י  חד גזףצ

̂טעז דעמאתראמעז, זינרײכע די װי :לימאנעד,  אין הא
 גאםען דעם מראגעז זאלען מאם פאענעה ארבײטעז

 װי באױז, איז פראגע די פאדדכעדו̂נ םאציא^ער י
 פארזיכע־ װיד^יכ?ײט דער אין ?ענען פלענעד ךי יימ

 ארבײטטענדע אםערי?אנער די םון ע?זיםטענץ די
-t l, םםשות. א האבען פלענער די וױיט מי 

̂• פח געדאנ? דער  זעהר איז םארזיכערתג םאציאל
 ע?אנא- די ניכטער באטראכטען םיר זחגן אײנפאכער.

 וחגלכע איז צײטעז םרוהיגע1א זעחד די איז ̂אנע
איצם. לעבען

 םיר לעבעז ?ציע1םראד םיז שטאנדפונ?ט דעם פח
 םאנאנדער־ די אבער שפע, אויסערגצװעהנליכער אן
 ^טאנד א אין זיך געםינט ̂־*אדוסטען די פח ׳^װנ

 דערצעהלט װערט עם װי אזוי, עם^איז באאס.
ליכעז1א דעם מעגעז םיטאלאגיע גריכ^ער דעד  סנל̂י
 כל צװישעז אוםגלי?ליכער אן זיך געםינט עד גםאל.

 זאכעז, jmojnyr די יגען1א זיעע םיט זעהט ער וב*
תם  אנריהרעץ. ניט אבער זײ w ער זײ נאך רו
 אזא איז זיד געםינט געזעלשאפט הײנטיגע די אױך

םיאיאנען אײדען שפע, ים^•1נד דצר אין נד.1
 זיײ װאס גלי^יכע, די יך1א נויט. און הומער |1_

 װאם ניט, ױיסעז1 םאדזארגט, װײניגמר אדער םעהר
 ע?א־ הײנםיגעז םיץ אונזיכערהײם די זײן. \חןט גען

p טיט הערצער זייערע אן פילט לעבען שעז jn r.
 געװאדעז םארםולירט איז װאס נעדאנס, א איז *ם

צורי^ יאהר 90 םיט סאציאליסטעז יזישע1פראנצ
 צואי םאציאליסטעז, םראנצויז^ע עדשטע די םיז מנר

פא־ <ערעכטער זעהר דעד טיט יסגע?וםעז1אר איז
r תדער אז וגג im דעם םיט פארזיכערט זײן םוז 

יע־ אדבײט. פאר רעכט דעם םיט דעכט, נטארען
 יעדער איז ארבײט םון •ראת?ט א זײנען ימעל

r נוונטער im דזשאב, א האבעז 1צ בארעכטיגט איז 
 לע־ נויטיגע די פראדוצירעז איז מאכען 1צ «איך1נ

 פאד־ צו טחויב איז געזעלשאםט די יטעל.
אינטערע־ איז עס ארבײט. מיט אײנעם יעחנן

 דערזעלבער געוחןן איז עם אז באמערהעז, 1צ יאױף
אן,  זאל חןגירונג די אז נעםאדמרט האט מאס ̂נ

 װאס נעדא̂נ א ארבײט, ?הל׳שע• מיט פארגעםעז
̂װארעז איצט  פראגראם די מאט געוױםעד א אין ג

דיל/ ״נמ וזזװעלם׳ס̂ 
1 |ntדער םיט צושטאנד ע?אנאט^עז חיעםיגען עם 

 דאח* פראדוממעז, פון חיכפײט ןגליכער
pn ארבײמםלא־ געגן גאר גים פארזימנרט

tp די n r f rm איז |1א םעגלאכפײם די חאם
w בידמר m ,̂יט  פדאגק

w ? f* געמלמאפמ די

 prrn עלמנ11 די, אלע פאר זארגעז צו יב1מזז איז
p איז געױארען פאדמאונדעט iy iir לעבצן. םאר׳ן ?אםןי 

 װיבםיגםםנ די ן1פ אײנע איז םאדזיכערונג סאציאלע
 דארוי װאם רעגיתגג, ארגאניזידםער דער םח ציעסpםוג
 געזעלשאפ^ דער שין װילעז דעם פארשטעלען זיך םיט

D אבער איז םארזיכעתנג סאציאלע irn נים אוםן • 
 ^פתםם, װײטע די םאר אידעאל א װאונש, פרוםער
p איז םארזיכעמנג םאציאלע נײז, לבוא. לעתיד ir מד 
 פון רעגיתנמז די םון פראגראם עrטיpראB א װארעז

 האמן אייראפע םח לזןנדער םייסםע די לענדער, םילע
 די צז םארזימרתס סאציאילער םון סיסםעםען יז1ש

ם; אדעד מט, זײנעז סיסטעםעז כ  םיסםעמז די צי ^
 סאציאלעד ן1ם פראבעס דאך אבער גיט, אדער ארבײטעז

 ד־ םייסכמנ די ן1א ארמן11גע געמאכט זײנען םאדזיכערונג
 m לענדער, םא׳ציסםי׳צע די איז צענדער. װיליזידםע

 פארלאכמננםאריאד די אין איטאציען, און דײט׳צלאגד
̂זע  בעל־ םראגהרי^ עגנלאנד, זױ לעגו־עו/ מאפיטאליסטי

 ניסםישער1?אם דער אין ;טשמכאסלאװא?יע און גיען
ד םיז םיםםעםען נ?ציאנ'רען1ם איבעראל — רוםלאנד » 
nn איז יםנאם1א אז נג.1םארזיכעד ציאלער w אונזמר 
 jrpnyon ?1צפ םון שמאכמז פאראײניגטע די מדינה,
ריזד 1צ אנגעפאעעז אײז דער זיך האט דא אויך אבער
, יעז״

תזװעצם פרעזיחנגם האם געלעגענהײטען םילע בײ
 pn פיז םייא א איז עס אז םיימנג די אויםגעשפראכעז

 םאדדםד סאציאלע אסערי?ע pא שאפען צו פראגראם
 IHW גע?עגם םען האם אויסדריפע אײניגע םון רונג.
 םים אתם זיך כצ־אגם תזװעלט פרעזידענם אז שלום, צום
 עד םאמיםגמנג םאציאלער םון פראגראם ברײםער א גאד
 בירנעד אםעריקאנער יעדעץ פארזיכערעז צו פלענער האם

 אםי׳צו אלמקײנס אח פראנ?הײם ארבײטסלאזינ?ײט, געגען
̂מיפם פחנזידענט דעד האט לאנג ניט דא  םעםעדד■ א גע
 כמד p» איז שי?אגא איז םעיארס םיז פארזאםלונג א צו

r t iy o דארא ?אננדעם םענדיגער1? דער אז געזאגט ווערט 
 ארבײםסי םאד רעליוי םיז פראגעז םיט באשעםטיגט זײז

 פענ־ אי^ורענם, ארבײמסלאזע ארבײט, yr'^np ׳לאזע
■/ הײםען. אוז לײט אלטע םאר סיעם

 5זא םען וחנן פראגראם, בדייטע גאנץ א איז עם
 דער אז צרה די אבער איז אויספיהרען. געהעריג איהר

 דעםעײ צו ?וםם עם ותן עלדי̂גpװא װערט פרעזידענט
פלצנער. פראקטישע טיװע

װא׳פענםאז, אין ?אנםערענץ א םאדגע?וכמז איז עס
 עפאנ*- םיז נאםען ?לינגענחגז דעם נעטראגעז האט װאס

 וײ .1934 נאװעםבעד, טעץ14 דעם זיכער?ײם םישער
 סעק־ ׳פױד?ינם טים אויןי םאריגמז זיד האט ?אנםערצנץ

 •חד האט קאנםערענץ דער אויױ לײבאר. אװ רעםערי
 פן,1א אזא אױח יםגעשפראכעז1א זיד רוזוחנלט זידענט

 אםת׳ע אלע װאסער ?אלםע םיכ אפגענאםעז האט װאם
םארזיכערונג. סאציאלער םרץ םרײנד

 אלםע 1צ פענםיעס םיז פראגדאם ברײמע די וועגעז
 אזחמ־ פחנזידענם חנר האט ?ראנ?ע, םאר שטיצע לײט,

 ^מםערדיגע א איז דאס האנד. דער םיט געמאכט
 — דעפיניםיװ״ pn כמז <מז פונ?ט אײז ״אין דאגה.
 איד ״אדבײםסלאזע — געזאגט, פרעזידענם דער האם

 אמס־י םזז עס פראגראם. דער יח1א pn יא וועט שודענם
״.byDpj« םון ניט ביישטייעתננעז, םוץ םינאנסירט זײז

 מד74 נעפסםער דעד אז נים pbd p'p נאר איז עס
pםאציאלעד םון פלענער ^ט באשעםטינמן זיד װעט אננרעם 

p זײנעז עס םארזיכערונג. ir ל!־ געמיסע אנגעםער?ט• 
 ״וױםקאנםיז דער זיך רופט עם װאס פלאן, דער װי נער,

ח פאנד א פלייבען זיך װעם עם װעלכעז יט1ל פלאן/  א•־* י
 *זים באלעבאטי̂נ pn ארבייגתר םין געלד נמפארטע

 ^דגײ־ א| ממ «£»?, װיםקאנסיז גערופמנמנם י1אז חנם
̂ר pn 75 אױזי אפשפארעז מער חד פאו ךזא א

«jv



or j מט־ימז «p יײמז >m a t  r ,חןר װאו ילענער 
pin ריוזחנן ■לענער אלע רי ומנמר. איז ארבייםער פון 

 סאר־ םאציאלער םון אויבערפלעכע די בלויז אז
or ווע• פלענער די אז םכנח גרױםע א דא איז
 אי*ט זיך פאכם עם רזןזולטאםען. ניטטינע נרײננען

גע־ א דא *גער איז עם פארזיכערונג םאזױאלפר
 א גלױז נעבוירזן זאל בארנ קאכעריניר דןר אז

גריחנמ*
 סאציאצער «ון טחותגים הויפט זײ *וױינעז דעד^ ^

 אםעריקע םון ארבײטער אררגאגיזירטע די יאאיזיבערונג.
 דער אין אט הערען געאאזט ניט מטיסע זייער גאך ^געז
̂וטמע זײערע אז ריהרט װאס *ראגע,  די איגםערעסען. ב
̂ער םון אראגע  ארבײםער, אן ריהרם פארזיכערוננ סאציא
 םאר וױכטיג זעהר איז עם תצאם. אנדער יעותז װי סעהר
 באגריף זײן ערער5<ן זואם םאכען צו *רביימעד יאחנז
פארזיכערונג. םאציאמר וחנגעז

אר־ יעדען איז אידפורענם םאדזימנדוגג פריװאםע
 זײערע און סאםפאנתס אינמורענם די באסאנם. בייםצרר ״

 פא־ זעהר אידפורענס םיז באגריםעז זײ יזאמז אמגמען
 װאם ארבײטער, יעדער *ױיס גאר גיט געםאבם. •ו£א•

פארזימןרונג. עבענס5 און פארזימרונג פייצד אםסייגם
Tאינ־ עקםידענט םיינט עס וואס זױיס ארביממר מר 

w m r, געגעז פארזיכערונג םאדזיכצרוגג, אאגמףיט 
םארזיכערונג, פון סאדטעז נייע אאער*יי און אחונמדדים

 אין דא ארבײטער םאג־טעגיציך. ארוים מדםיז מ*ס
מ די סי  סא- װעגען באגרין* מוואכען א אבער האבעז* •

פארזיכערונג. סאציאלע איגמורענס, 1*י*צ
 ברייםען גאנץ א איז אינעוח^נם םון פרינציפ דער

ק  םון זיך קלייבט םאנד א וואס דעם, איז באמםעהט ו
 די םון םארזיכערונג די םאר םיצע םון גיײמםיתדונגעז

̂נז םילע איידען. עס ̂ואם %־ פאר פרעםױםס צאה
nrm די בלויז סרמעז בענעםיט דעם םארזיכערתג 

 רי סאר־ צאהאען םיצע אז אננענוכמז rא עס נמרמי̂נ
j^ מייגינ n i r r נע- םויטע, םאר צאהאען צעבעדיגע 
<ג ». א. קראנקע פאר — זוגנמ

 פוז הענט די אין זיד געפינט וואס אינ^רענם,
 א טאס גרויסער א אין אויד איז האםיאניעס •רױואםע
 אויס םיהחנז םענמעז פריװאטזן Jאונםעתעםונ םאציא^נ

̂יכע  אונטעתעמונגעז *ריזואמע פונתציעט. מוע^אאםם
jn אבער ©חנז m דער צו יבע5 צואיב נים געשעםמעז 

 אויס צאהאען אונטערנעםונגעז *רױואםע מתלמאםט.
̂ײבען, זײ מנ5זוע פאנדעז, די טון ̂אריס גרויסע ק  סא
 צו הוצאות םילע אוים צאהצעז זיי דידעקםארעז, «ז

 זײ הוצאות. זייטיגע םאר סוםעז ריזינע אויך •נאנםעז,
 אבצאהאונגעז, די גזףמעםט. צום צו נים אבער <ײמז
 אבצאהאונגען די איז אצץ. אױוי םטייעז קריגען זיי וואס
im גרויס. זעהר טאקע זיעעז םארזיכערוננ

M ער אין  גזדמאפען אויך םוזעז םארזיכערומ י סאצי̂א
חנז נ  םאמנן. צו גום פארזיכערוגנ די םאנדעז נרױסע מ

̂ער אין אױך  טען טוז סיסטעםעז םארזיכערומ סאציא
̂. וואנען פון — איז םראנצ די •רעטיוםס. אאחיעז זא

 נעהםען? םאנחזז אינמורעגס די םאר נע*דער די נמז
? פרעםױםס די צאהיעז 5זא וחנר

 אויןי ױנסט, װיכםינעז א זעהר צו דא סופתז סיר
 םאר־ םאציאלער פון פראנע וײ זיד דמהט עס מא<נעז

 אינמורם איז זתר פראנע א Tאו איז עס וימדונ^
im םריי־ אדער געצוואונגענע א איז א^ורענס זײ «י 

זױליגע.
 םאציאלער פיז םיםנתנמז םארעידענע דא זיינעז

 נעצוואוננעגזג און םריװוילינע איידאמ, איז אאחיכערוננ
מאר־ רענירוננ די וועלמ איז םיסמעםעז, דא וימען
םראנס־ איז ײי פאנימז, אינמוחןנם די ביױז :ם

 איז םיםכמםעז, אייד •P זיינעז עם מלניעז. און *
ret אינמורענם. די פון יאסט » טראנט ראנירוננ די
אינ־ די זיד תלײנמ אמר םיםמםןן םייםמ די

םסמגגע y« ייטצןארנ וז  םון ̂רארנ̂י
«ח סונחױאאצע ?אקאאע אח ראגיײמ

I
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 פון איז פראנע n רעגירונמן. סטייט
טראנט. יעדזנרער וואס יצאסמן,
 פארזי םאציא^נר פון סיסטעם אידעאאע אן

גט רעגירוגג די װאו די איז  אסט5 נדעםטע די ט̂ר
 טי אזא טעקסע^ דידעקטע םון םאנד דעם קצײבט

עז אין איז  פארזיג םאציא^ע א װארם םון זיז ם̂ו
 אח אז אי^ורענט םיז עיהר דער איז גאר גיט

 פאר נעזוגטע אינװאצידעז; םאר צאה^עז פעהיגע
 טיםצען טיט סענשען אז ־וויכטיג אויך איז עס קע.

 םים<ען סײז האבעז װאם םענשען פאר צאהיצעז
̂יכט די איז עס »יז  אוי« אזא רעגירונג דער םון ם

 סיסטעטען םייסטע די אבער הינסען אויםצוםיהרען.
 אימ סײז זיר אויױ װי^עז רעגירונגען די װאס דעם,

 גענוג דא איז םיצדוםה אויף נעםען. ניט םיציכטען
̂ט קיק איז פארזיכערונג סאציא^ע אויף גיטא., גע

̂עז צו קוםם עס ײעז  ארבײטם^אזע, צו צאדז
 דיזי ווערט אלטע צו און אינװאאידען צו קראנסע,

 טזז םעז אז איז אויסרײד רער קארג. זעהר גירונג
 מו די דעסעז טוז םען בודדןזעט. דעם ^אנםירען

 ים1 םען טאד הלואות קײן הכנםות. דידעקטע םון
 גים אויד איז טעקסעס םיט באצאסטען צו אוץ כען

 ] און טוי< פון ביסען דעם אװעק נעהםט באסוועם.
ױ אינװא^ידען, פון ארן בײטסאאזע  האט עם ז

 פי ארבייטער געװעזענער דער םאקדאנא^ד, ראםסי
 10 ארונטערגעשנימען האט ער וועז ענגאאנד, איז

 יאהר אין בענעםיטס ארבײטםאאזע די םון צענט
אגד. אין גאאד-סטאנדארר דעם ראטעווען צו  ענ̂ג

טאט  איז םטאנדארד ד5גא דער אז געװעז, איז דעז̂ו
 געװארען איז ײןרות דער געװארען. געראטעוועט

אנד איז  געסראגען האבען אדבײטסצאזע און ענ̂ג
ײ פראןחגנט, צעהן טיט בענעפיטס ניגער  זיעען ז

בײטשען* צוױי םון געװארען ^םיסען
 b דער 1934 יאחר חנם אין איז ענגאאנד איז

 אםענדירא פ̂י ארבײטס^אזע םאר בענמםיםס םון
 צוריפ געסראגעז אפייצו האבעז ארבײטער װארען.

 יאחר אין געמניטצן זײ םון האט מאקדאנאצד װאס
 אוגטערזוגמג* אן געװארען אײמעםימיט אבער איז

 לא״יגט וואט רער צי אוגטערזוכען דארף רעגירונג
טען זואו ערגעץ גיט חאט היאוי ציאאע  & באה̂א
 זײגען פארמטעהער ארבײטער אילע סענם.
 םאז אררבײטעד די אױםגעבראכט. זעהר געזעץ

 אםת׳ע א ם5א פארדכצרוננ םאציאלע באטראכטעז
 בארענ זיינען אאע װע^כער צו סיםטעם, מורענס

 •I איחם גמנז פחגגם פײער, םיז אינשורט אײנער איז
 אידפורעגס ניט. אדער גמרוי ארימער א ער איז צי

 1אינע אז רעכט םיט חזנקען אדבײטער אצעטען. םאר
זאך. צדקה קײן גיט איז

 טאצי םון םראגע די איז אםערמןע אין דא
װ םיז םראגעז די צואיב סאםפליצירט םארזיכערונג  י

 םעזיעראצע די און סטײטס אײנצעאנע םיז די<ןציע
 פון םאדערונג די זײז אבער «1ראר עם גירונג.
 גאנז איהר איז שטעצעז צו םראגע די ארבײטער זירטע

ן םארנעם. נאציאנאלעז
 סאציאאזגר םוז פראגע די איז אםעריסע איז
̂ג » זיכערוגנ  ארגאניזירטא א געװען דא \ואאט גײ
 אויםגעארבײטער גוטער א םיט פארטיי בײםער

 וױדמן געקעגט פארטײ די װאאט אראגראם, שער
 m די םז חסרונות אצע אויםםייחוז ז̂א אםעריקע

 איז װאט םארזיכערומ. סאציאאער םון סיסטעםעז
 פארםיי סאציא^יםמימע ארבײםער סײז פעו^ה? די

כימא. אסעריתע אין נאד
 א איז םארזיכצרונג סאציאצער םון םדאגע די

 ארכיי <ואם אםעריתזג ז%א טאג םון פראגע נענדע
 פאמי סאציאאע אז איז זימנז אין האבאן טוזען

ארביימאד* תחנז פון רעכט א נאר «דאח, גיט איז
ן__________________ _

סיניםום *דאט־אס יי
מי ד זי מני ײ
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׳לײבאר אװ פעדעריישאן אםעױקש
אנץ נ. פון ער ט א פ

̂י־ און ארבײטער ראדיקאהער אידימעד דער  אינטע
̂כעד םאר־ א םיט אםעדיקא קײן געקוטען איז ווע

 פאר־ ארבײטער דער װאס ארט דעם אויןי ב<יק גען
 די װאם דאמ דער או̂י און געזעגשאפם דער אין

ען דאחי •בייםער־באוועטגג  גאגץ קען #איתר אין עפ̂י
 ארבײטער־באוועגונ^ אםעריקאנער די פארעטעהן גים
 םיף װי #<אגר אין זײן גיט זא< אײגעד אזא <אמ

 נים זא< ער גאהנם װי זײן, נים ז̂א עו צייקאגיזירט
 איזזם איז ארבײםער־באוועגונג, העער דער צו \\

 װאם פאר ערעםענם, פארעםעהן, צו עווער וועגן
 סאר םורא אזױ האם ארבײטער־באװעגונג אנמריקאנעד

 װי צוױיםעגם, #און אקציע פאליםיעער :דעעד
 היגער דעד פון טיימן פארמײדעגצ די וואם קוםם,

p< אזוי זיעען :יימאר־באוחגגוגג i צװימען םארבוגדען 
זוזוי איז בכמ סא:ידאריטעםס־געפיה< וײער און

גע־ גיט מען קען פראגען די אט אויןי עגטפעד דעם
 אונזער פון וױדק<ימייט אסעדיקאנער דער אין גאן

 םון כאראקםער אנדעםױוען דעם <ויט פארקעדם,
 קאגצעג־ םעכטינער זײן און ?אפיטא<יזם ואנעד

 ארבײטער־באוחגגונג ד«יגע די װא<ם קראםט,
 פון און קאנצעגטראציע פון טוסמער א זײן
v m t v i אײנעם םאד ״אלע עטעהן צו נרײםקייט 

 םראגען די אויזי עגטפער דעם א<צע/ פאר איינער
היגםער־ היםםארימען דעם אין געםיגען גיכעד םען

 אײדער ארבײטער־באװעגוגג, אםעריקאגער דער שון ונס
װירק<יכקײט. הײגטעער דזןך פון טיטען ןײ י|

גע־ נים איז <ײבאר אװ םעדעךיחפאן אסעריקען די
̂ט <עגענדע די װי נאײאחגז, נן  דעם וועגען דערצעה

־5פו א אדויםגעעפרוגגעז איז עד אז מכםח, פון
 גאם־פאםער דעם פון *טערן דעם פון :ער

 נאטירליכען א אויח געווארען געבוידען איז זי ום.
̂יכע דורך האבען, און טראגען א דורך — ון  פײנ

איז קיגד דאס כאםמ ״און דערפאחרונ!: םון ;ען
 אויםגע־ איז און עופה׳לע אן װעלט דער אויןי וגאנן
jj אעער א פון םמך אין גרוים איצטינער זײן צו> 

 און געבוגדען דוייגטיגען ביז מיקזא̂י זײן איז יימ,
 זײן בעת ערםאזזרונגען און װייהען די דורך :יצם

װעילט. דער אויוי גן
 םאב־ די טי אלט אזוי איז ארבײטער־באוועגונג ךי

צו־ זײנען -ם<אבות5בע סעהרערע װי סנעל אזױ
 אדבײטען צו דאך אײן אונםער געװארנן וכט

̂ײך זיך זזאט *כירות, םאר מצ־הבית א אנגע־ ג
 קעטםען צו ארבײטער די צװישען באוועטנג א גאן

̂יך  <אגע. זייעד פוז םארבעטערוגג דעד פאר ײנעאפם
̂ייכ־ ̂עבעז צום געקוטעז איז ארבײטער־באןועגוגג  ג

ױ  ביצאז ערעטער דער דערהערם זיך האם עם ו
 געוועז אילץ אבער זײנען דאם פאבריק״םרובע. דאד

אר־ ארגאניזירען צו פראבעס ספאד»רמ»ע
̂יינעם א אויןי פאר־ גרויםער חנר םאסעםאב. ק

קערפער־ צענםראלע אין ארבײטער ארגאניזידען «ו
 נעסוםען איז מאםמטאב גאציאגאלען א אױןו נן

̂יזם דער וחנז דעםאילט פאד־ זיך האט גוםא קאפיםא
וועגי נדויםצוגיגעז א אױןי

̂א אין גרױס־קאפיטאליזם דאר  געסוםען איז אםערי
 םון קריג דער אט בירנער־־קריט דעם םיט ילצמנן

 קאפײ אטעריקאנער ױנגען דעם באפרייט האט
 אפעםאר־ דעם םון צאםעז און פענכתם די פון

 פריי ער האט דעםאיצם זינט און מאדאליזם,
jr*n ^̂ייך אז טאק^ זצחען סיר און מנג  ג

 צו פארזוך א נצװאחנן מםאכם איז 1864
ב ר א ^ * ^ ם » זאל װאם טער׳ק«-«ערמאםט,”»

̂פײחננצ מג־ און ױניאנם פאר
Mm תאכען™ w *  w

 1אי איז יאתר יצגעם אין דארם• און דא עקזיסטירט
 צוזאכמנג־ א געווארען אפגעה#<טעז קענםאקי, #<ואיזװי<

̂יגמ זיך האבען עס טעינכען אין ״םאהר  םרייד־ 8 באטיי
̂יס.  געגריגדעם רארט איז װאס ארנאגיזאציע די אסעטב

 איגדאסכד איגטערגעשאנאינ .די געהײסען האט נעװארען
 אנמד איז עם אוץ אםזגריקא״, גארםה אװ »סעםב<י ריע<

 אמעטייגעם »ן טיט קאגסטיםוציע א נשוארען גוםען
 פראיעקס דעם אס פזן םוגדאםעגכג איצס םםרײק־פאגד

אױסגעיצאזען. גארנים אבער זיך האט
 איז 4866 אין ־שפעטעד, יאתר צוױי םימ אבער
אן/ <ײבאר ,נעשאגאל די געווארען ארגאגיזירם תי  1א י

י אעעעלאסען זיך האבעז עס װעינכער  עק־ םעתרםטע ו
 ומנ<- און <אגד םון ארבײםעד־ארגאניזאציעם זיסםירעגדע

 די האנותגמאנ^ יעתר<יכע זעקם אפגער,א<םען האט כע
 האם ױניאן״ קײבאר נעמאגא<״ רי װאס פרינציפען,

 mo עקאגאםי^ סאי אגטר«א<םען האבען פארםוגירם,
 im — צילען און פאחגרונגען םאציאלע און פאליםחפע
 דעגולי- זײ ארבײםס־םאג, אכט־־מטוגדעער אן ואלזימצ.-

 • םסרײקם אנעםאט ארביסריחפאן לערנערס, םון רוננ
 קאנטראקםיע־סיסםעם דעד םון אפשאפוע

י אװ דעפארמםענם א םון מאפוגנ פריזאן־ארבײט, םון י ) 
 ארבײמדסכמר פו( בױרא גאציאגאלעד א םון און באד

 איםיט־אציע; אריעגםאלער פון אויטמליטונג טיסטיק,
 .בײ קראכמן, און פאבריקען ?אאפעראםױת .•ס^ױ*ר<ו

נעל& לינע*
p ir צומד א אנםוױפעלם זיך האט ציים יענער אין 
 האבאן וועלמנ טרייז-ױניאניםםמן, די צװימען טעגעטויס

̂ען רײךפראקםימע געשםעלם זיך  אײנצ הזמםצן <ױ — ״צי
 m פראפאגאגדירען םםרײקס, פון ציים אין אגדערע די

 העלםצן און ױגיאךלייבצל, טיט׳ן םחודה סױםעז ם׳זאל
 אח — ארבײמער, לםובת געזעצען םפעציעלע דודכםיהרען

 וחנלמ רעוואלוציאנערען, און רעפארטער םארמײדענע די
 װי םראגען אזעלמ םים איגםערעסירם םעתר זיך האבען

 םון םאכם װאקסענרע די קאפיםאל, po קאגצענםראציע
 םון םצב עקאגאםיזפעד דעד קארפארייעאגם, גרויסע די

 אוים־ דאס אזוי וױ דעם טים און ארבײטערמאפט, דער
 םרייד־ פראקםיעע די אפצדפאםען• אדער צובעםערען

 פאו־אױי- די םים הויתן געקענט נים האבען ױניאגיםטען
 אנגעלאפען זיך זײמנן ותלכצ רעפארטעד, סאציאלע דענע

אן/ <ײבאר .נעמאגאל חנר אין צאל גדויםעד א אין  ױני
 הויפם־םעםאדע די אלס פאליםיק באטראכט האבען זועלכע

 צו געםאכם האבען און געזעספאפם די ־אויסבעםעחגן צו
 כל ם̂ו האט דאס קאםף. עקאנאםישען דעם קלײנגעלמ

 ,״נעשאטיל m םון צוזאםעגברוך צום געםיהרט סוף
ױגיאן״. לײבאר
 אויגאניזירם איז וועלכע לייבאר/ אװ .נײםס די

 פראקלאסידם איז װעלכע :אבער 1869 יאהר אין געװארען
 amp ארבײםער־ארגאגיזאציע גאציאגאלע אלם געווארען

 אויםגעמלאסזש גאנצעז אין עוין האם ,1878 יאהר אין
 קאנצצגםרירעסוײג םעםיגקײםס־געבים איהר םח פאליםיק

 לײבאר״ אװ .נײםס די םעלד־. עסאנאםחפען אוים׳ז זיך
 דצר םוז םאדערוגמנן עקאנאםחצע אלצ איבערגעטםעז האם

 מםאר־ דערצי נאך האם און *ױניאן״ לײבאד ״נעעאגאל
 דעד פון אפמאפוע די אז געדאנפ דעם באםאנט קער

 דודןי ורערען געבראכם צױעםאנד קען ̂וכירות־סיםםעם
 אמד פארםיילונגס-קאאפעראםױוען, אח פראדוקציאנם־

נעי־ אויםגעשלאםען גאנצען אץ איז אקציע פאליםישע
_____ װארען.
m איז לײבאר״ אװ ״נײטס די m ■טאציאציםםח

 ארגאניזאציאגם־ pא אינדוםםריאליסטימ מטיטו̂נ איז
 אבאר איו וי ®אךײוניאניזנג 1םי תו־ען געגן אח פארם
נם סך א אז צעגםראליסםי*, אזױ גצוחנן  םתװ־יוג̂י
 2יי ײד האמו און יאך איחר אוגמנד נעקחגבצט חאבצן

סאם גצוױסע א פאדעחנן און מנםע\וען מהוימן

״? ־ * י



n אננעלעמנזןייטען. 9ציכ191אי זייאחנ אין i n 
no ױן זיד האט <ייב*ר״ ײ8 ״גייסם די» 
 נים תאט ױניאן אײ[ קײז חמאאמיזם; םיס

dvtom דער אהן םמרייק 8 אין ארויםצונער■! רעבט קיין 
י no טסחײסונג ip צענטראלער ־an םון נאאסםץ ו b i9P־ 

 פארמיײ זײנען װידער, זייט, #נתרער דער פ?ן
p in רען נעצװאונגען יוניאנם  צענטראלע די פון נעו̂ו

 די אין םיםסאםיע־םטר״קם אין ארויסצוגעהן ן90באאס
idptpoi'O םון ®p in 'o n ארבייטער־ נינדארגאניזירטע 

poiopJp,] רי שאדען סך א נעבואכם אסט האם זואט 
ipio ויימנן ווע<מ ־»רגײנמר1ױניא םרייד o o pi קאנ־ 1אי 

 ארנייטם־געבער. זײערע סיט פארנינדועען םראפםציכע
 אױטא־ םעהר נעפאדערט האבען טרייד־ױניאניסטען די
 הא־ זיי אננעימנעגהייטעז. אינערציכע זײער אין 9אםי1

 סון סאדם דער אי] צונעשםעצט םאדערועען זייערן מן
 H8 .נייטם דער סון פאטתגשאן א 1צ םעםאראנדום »

i צײבאר״. n װארים זעתר איז םעםאראגדום דאזיגער 
p און זתבאםירט i8 iip i ipp iip ip 'iw.| האנען דעםאלט 

 געגרינרעט |1א צוריקנעצויגען טרײד־ױגיאנם צאהצ א זיך
 0886 יאהר אין צײבאר״ אןן םעדעריישאן ,אטאריקען די
i םיט מרםאהרוגג די . n האט <"באו' אװ ,נײטס 

oo io rp i עקםטרים איין פון באוועגוננ טרייד־יוניא! ױ 
out אן םיעער די זיך אפבחננענדיג ;אגדןרען o n צו 

ipiipto9 רער םון איגדוםטריאציזם און צענםראציזם 
 אנ־ צום אװעק באװענוננ די איז צייבאר״, און ,גייסס
 אױטאנאטיצ םולשםענריגםםער רעו־ צו עססםו־ים, דעחנן

 איו דאס ויאס אינםערנע׳צאנאלם, אגנעאצאםץנע די סו)
i n י זתצכען אויוי חויפנדפוגדאםעגם  םע־ .אםעריקען ו

געבויט. איו צײבאר״ א\ו חא־ײסאן

■ ■ ■

 ארבײטער־ צענםראצע "[P ניט איז צ אװ j< א• די
in איז *תאניזאציע  o n םאר־ צו נעוואױנם ם׳איז װי 

jnpor דאזיגע די w a r n. םע־ דער פון םונקציעם די 
m"1 זי און כאגרענעצמע און באשםיםטע זײנען |09־PP 
 אננע־ די םון הםכטה *an אהן זאך סום קיי] סאן נים

 עס װעצכע תאט זי נים אינטערנעשאנאצ^
n איז n אןן םםרייקס, אגפיחרען און ארויםרוםען ניים 
 ניט נאך די• אמא^זירעז צו םעגציכקייט די חאט n ניס

 די ווען צייט אײנצינע די אינדוםטריען. אתאניזירטע
אז ש מויי  איז םםרייפ א 1אי אריינםישען ױך |99 •

 םיהרם װאס אינסעדנעשאנא? .די זוען דעסוצ̂נ בצויז
o n (אנםײל, אן נעםען צי אײן איתד <אדם ססריײ 
 חר בצויז אינטערנעשאנאצ אן עס טום געװעהנציו אח

i )9ײ סאצט n םארמירע־ א פאקטיש שןין איז סםרייפ 
 איהר דורו װעט םצדעריישאז די או האפט n און נאו

i אויי אימםצום n אפ־ העצפען טיינוננ עםענםציכער 
תן o פארקצענערען אדער ײי n אוז ;כםאצ1ת n 

 (8 אונט׳ס־נעטען |99 פעדערייעאן די ויאן ציים אייגציגע
 נינדארנא־ ױ ארגאניזירען צו *תאניזאציאנם־קאםסאניע

9o in u בצזיז איז ארבייםעו־ nאינטער־ י1 װען םאצ̂ג 
 נעצכר י1 איהד גיבען און איהו־ ד«ס ערצויבע) ממסזגאצם

רעךפאר. טיסלען
 םאחפײחמע םון םארבאגד א איז ל. אןו a א. ךי

 צװײ פארבונדען זײנען ותצכע יוניאנם, נא<אש9ײ9סמא
gm\ הויפט־ — צװעקען באשםיםטע םאר צויז, נאגץ דך 

in און סו־אפאנאנדצ פאן־ מבציך  iko פון אפהיםוננ 
n w 09 יענע בצויז האם וי יוריסדיתציזדדעכנגn, 

תן' אינםצתעשאנאצה ױ וזאס «י תצ  אזוי 19אב איהר״ ,
nt ױ גיט ז939נ ניט איהו־ ן9װיצ אינםע־נמאנאצס די 

 ן939צ ציכעז1איגמ 19זיי איז |9יע*וםיש1א זיו םאכם
tut ו געצט־םיטצעז די נים* in ’t'Jioia גיט־ארגא־ זײ 

 8 ווי 1ה9ם ניט פאפטיש זי איז ,19בײם18 גיזא־םצ
״פוכ־ געמיינשאפםציכע די טוט װאם בױרא,

 װי בכצצ, ארבײטצר־באװעגומ in פאר ״־או־בייט
אינ־ די אין שתרצטת ■אציטישצר פון או־בײם די
mארבייםעד־נעזעצנעבו פון 1909100 v W 'n p r^  j j־ 
ניט• ס38ס שוס קײן ט9בס אוו ידי
 in סיו ן91יי1 צו אצייז זיך נצנאדם סשוט איז 09

 סון ארנאניזאציע םצכםינער א צתגצן n» J< «וו *
 די «<m ,19בײס18 אדגאגיזירםפ «p»o דרײ

קאנ־ ניס אזםז בשום איז וונימאו 9דאדג
£3M*

ף_________________________ י ^  mo גיס פצדעײישאן, m אין צענטרירם
 איז vr'siptpa‘. 09 180 ניט אױך און 9אקצי
 to ױ innnaopruts פרואװצז צו פאצש ב«־
n 19אד וןןאטיװ9נס89 אצם  .to Jt ivD9*u8io. 
in 110 1908שצ9גנ8 |9זיינ םצדצריישצן olio

9 in ויך 19געפינ זײ 19צײיש לם.9נ8ש9איגםערג 
ײ091181פ  ג<8נ18 191זײ 93צ9ײ ,09צי8יז18118 9י

 יס1צײ נאצ8ש9119ם1אי י1 ווי — צ9איגדוסםרי
oi9Pi>8n 0<8» םייז 19ײט1ױ די |,8ױניT9pn און 

9 in — 01יוי18118 זײנען 9צכ9וי אזצצכ̂׳ און 
9U910V ײאי ,09י1ך*צ'8פ D9 93צי190*180 8 איז 

i און 1אײ 1אי 19בײם18 סייצ 8 <8 שײגוננ n 
i 318 בײ ן9בצייב םאבריפ nאין ײס i n 1911 צײט 

8:i n םםרייקנג טייצ i> נארניט האט 18חס־ייש9ם 
o סיט טאן n ; זי t9P 9 :יס i8 i| 8 קיין>u i9 o i 
m 8 ?8י יי אזיי pnצ9י1סם111אי ט,1רגאניזי m y 

9380.)
i 1908 איז I9O10On 9צ8 n318 1918יפ« 

 *ױן כצ OHP ן91911 ײרכגעשיחרם רארפען אװעגוגנ3
ײ אײדער אמםערנע׳צאגאצם באזוגדערע  « I919P ו

 118 ס• א• רזגר איז אויםדרוש געםייגמאשטציכען 8
 זעצבסםשםענריגאר צו באצונ אין י8ס אמת איז יאס

 אינדוסםו־יאציזם 1צ באצונ אין םאי ,9אפצי ציםישער
n 9080] 1 1< באצײ אין י80  m 't ': 8 ii8יו 

אינח 9טאצ19ם8111ם די איז אדבײמס־ 9ט1יזי1
i n יײיר o in 8 o 1צ n  (8 ,]919P1918 .א j t 

 19BO9P«0 1.190 [1א D9H810>1911 10 8 1אי צ•
i'90 90 י1 »י שםיםט i i91איה [1« .ייט11ה 

9O08ri9>i9P 919D.] םיהחס־שאפמ די i n  tio 
P1'0>U*>0 י1 [91809180 צ809צ8 080 |89יי1

18118>318 <1 [n n9*י91181םאםע|־* <1 אי[ 190יי 
19 [.9<io o n1ת8י 1ייסי11 193אי סים ין pnw 

n 8 אין נאספערם n <10] אױו i89:viU8P i n 
i 1> 1׳D 18 ,]9P119118 ל• 118 ס• א• n ’ t'OBiia 11D> 
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װ^ס *רבײסער,

 *זעילכע טויזעגם b 12»גזטו
ן ע ם ז ע ו ו ע ניט איהר *\ ג

 #<אקא<ם ,םעדערא^״ דורך גאר אינטערנ^^נא^ם דמיך
 םון דירעקט טעארםערס זייערע באקוםען האבען וחנלכע

 קיליי־ םון אבער איז דאזיגע די םעדעדייעאן. חנר
 עם װאו אבער אינדוםמריעז כע5אזעי אין באדייטמס גזנר

 םעדע־ די םוז ױניאגם איגטערגעעאגא< מוין עקזיםםירען
 טראגםםע־ גיצײך אדבײמער גיי־ארגאגיזירטע די רײעאן

זײ• צו רירען
 עטערט סיסטעם די אט אזוי װי בײש^ל גוטער א

 אויםא־ די איז טאסעךאדבייטער, די סון ^רגאגיזירוגג די
 בא- זײנען אינדוסטריע דער אט אק םאביל-אינדוםטריזג

̂בער א איבער עז»םיגט  ארגא־ ארבײטער. םי<יאן הא
 סײנ־ די און אעטערךמייקזנרס די ױז5בי זײנען ױוירמ
 יחסנים־ארבײטער צאד.< אוטבאדײטענדע גאנץ א כמדס,

i אח n אבער זײנעז ױניאנם ק<ײנע די אט אינדוסטריזג 
 םאך־ױגיאנס, אנדרע די םון עםיצע חגר םים איםמטאנד,

̂אזען צו גיט  נים ארבײטער די אט ארגאגיזירען צו דער
 ױנ־ אינדוסטריע<ע pא גים און גאגאיצם םעדעראיצע אק

̂גװעגשאן דער אויח יאנ^  אץ םעדערײמאן דער םון <ז
 רזגקאםעג־ דעפאדםםעגם טריידם טעט»< דער האט 1926
 אוי^ אויטאםאביל־ארבײטער די ארגאניזירעז ם׳זא^ דירם

 דעם אבער האבען ם»ךײוגיאנס די ציניצן. אינדוםטריע^
 א:־ זײגען עם װי גאכדעם דורכגעװארםעז. דאזיגען

̂וגגעז םאסצײדענע געגאגגען  איז דינגענימען און םארהאנד
̂ונגען 1926 פון קאנווענמאן דער אויף  די באקוםען צו גע

̂זאגאלם גאםראםענע די םון הםכמה  אויםצױ אינטערנע
 פאר־ אין הפחות לבל יוריסדיקציע־רעכם זײערע געבען

 געמנ־ איז עם ארגאגיזאציאנם־קאספײן. דעם םון <ו̂י
 קאנזוענ־ יעגער אױ*י הגחת דאזיגע די באקוכמן צו נען

 אז באריכסעם האם p־u •רעזיחגנט וױי< דערפאר, מאן
 טאםארס ,״דדמנער^ די װי םירכת ק<ענערע קיק ניט

 איײ ארגאניזירען וועגעז רײדען זיך לאזט קאו־פאוײיעאן״
 זאי$ זי בתנאי פראבע א<ם םאבדיקען איהרע פון ניגע
̂נ! דארפען גים  ױגיאנם. פאחצײדענע סך א םימ םארהאגד
 דורכ־ א געזועז קאםפײן דער אויך איז דעםםוועגען פון

 פיגאגציעמ די געםעהיצם האבען נאר גימ \ױי< פא^
 נאר ארגאגיזאציאגם־טעטיגקײט, גרויסער אזא פאר םיטלען

̂אגען אויך זיך תאט וי  פח געגנערשאםם דעד אן אגגממ
אינטערנעעאנא^ס. די

,nun איז <יגט <. אװ ם. א. דער פון איםפאטעגץ די
 װען אפי<ו םאן, צו עסעס םאכט װענע אזוי תאט זי װאם
 צו געלוגגען איהר װא<ם םאראן. איז םאן צו װי$ען דער

̂יאז פאר א נאר כאגמג ארגאניזירען  אין ארבײםער םי
•ru n ir  n ,̂ם װא<מעז איגדוסםריען  פ«ך־ױנ• די דעטא

 וואיצם זי און איהר איז באדייםונג זייעד פארלױמח יאנט
 ^יילען. דארף זי װאם ע5רא די עפייצען געקענט באםת

 םעדעריײ זײ געיצונגען. גיט אבער דאס איז איצם ביז
mm ̂בעד דעד אין זיך געפינט  ױאיזנר, יענער וױ ̂אגע זע

 פראקםיתע גרויסע קײז קריגען נעקעגט ניט האט וחנלכער
 קײן געפיהרם ניט קײנםא< גאך ד.אם ער וויי* דעדפאר

 קײז קריגעז געסעגט ניט האם און פראצעם, װיכטיגען
 קײן געהאם גיט האם ער װיי^ דערםאר ,קעים״ וױכםיגע

̂םיקע.,. גרויסע פרא
9

של\ם, צום געסוםעז ד־עריבער #זיעען ראדיקאצעז םך א
 ;פעדעוײח»$ז דער אויף בויען צו ױאס ניטא איז עם אז
̂יך באמטעהם זי 'אז  אריסםאקראםעך םון ב^ויז אײגענם

 פיאוױןע א נאך פאר זיך םים שטעלעז וועלכע ארבייטער,
 ט׳דאר^ אז און ארבײטער-קערפעד, ריזינעז דעם אױף
 םאחציײ אק אוז — פארניכטעז און אונטערגראבען איתר
 דורך טאן געפרואװט טאקע דאם זײ האבצז צייטען חנגע

אפאזיציאנס־ױניאנם. ארגאגיזידעז
דא־ די םא^» וױ באװיזעז האם א?ײז לעבעז דאס

 ברענ־ דארןי זי װאם רםואה די אז און איז ונג5מטע זמע
זוכם זי װאם םכה דער םיז ערגער סך א •׳סד א איז מז
t חײ<ען. «ו

 עקזיכד די אז פיינען, צו טעות א איז *חאםענם,
r u r v o אין ״•זננד^אך ווי מעחד גיט זיעען יתיאגס 

p ro n v  o n א ױו י— ארנײםער־ים ur>g p n nאא־ײ־ ״ 
קפ <אמ גים ךא ויך די מו מ אח דאם או

 וזי ױגיאנס אינטערנזמזאנא^ אזעצמג ורעגען אםת אפמר
 ^מד וואיךקמךם• ג<עס פ<ינט די און פעכמרן־םײקערס די

י וועגען גיט אוםן בשום  אינםערגזך*אנא<^ גרויסע ו
̂כע ̂ען זײ כאטש ווע  גאנמן דעם פאר נים זיך םים שטעי
 זאלװחק באדייטעגדע אבער זײ זײגען אקעאן גרויסען

̂וטיגע די באשיצען אח זײגע,  ךי פזן אינמערעסען. ב
 די מי ערגער נים איגדוסטריע! זייערע אח ארבײםער

̂ןעגם עם װאילט ױגיאן בעסטע םאן. גע
 pm או אײנצוריידען, זיך םא^» עם איז צוױיםענם,

 באדמטננאן מנםערע געוױנם ארבײטער־מיכם דינער א
 געזע<^»אםםלימר םפעציעידגיגםםיגער זיק צו^יב זיך םאר

 ראוי• ארבייסעד, איבערינע די פאר רעה א דאס איז <אגזג
 ססד אראפ שעפט »רבײםער־»ריםםאקראםיע די זואס םיט
ד וײ פאי גענוג גים ב<ײבם עס און ססעםענע די זיך  מ

 jmwo מעד^ימד א תהר איז דאס ארבײםער. סאווע
 דסר איינגעחנדגס זיך זזאבען ראדיקא^ען םי< גאר װאס
 דמיך הע&וען בעםער־באצאה<םע וײ »ז ״גאר איז אםת
מז־י דעדגדײכוגגען זייעדזג דודך און ביישפ̂י זייער  אוי

 ארבי דער פון <עבענס־סם»גד»רד tun הויבען
בבלל.

«\ צו נריגגער סך א איז דדיםעגם, ײו  וחומן ו
אייחאי ארבײכמר, גים־ארגאגיזירטמ די גאגיזירען

____ די אץ גדאד רפךגךײבצ\. צו טאקע
סײמ Tאויסערגע^ױעל סאפיםאיצ אין איגדוםטריזס  קאנמג

מ ארגאגמידזס צו פארזוך יעדער און םעכט̂י און ײי  ו
 jm פאקס דער גארגיכג טים אויס זיך <אזם ארבײסער

 ה m — אפאזיציאנם־ײתיאנם ראדיקא^ע די אויך »ז
T .סאמעיציםם n o א• די איצייזנגם״, יצײבאר עגד. M" 

 w נע<ונמ| נים איז — ױניאנם קאםוניםםחצזנ די און
r די אין ארבײכתר די ארגאגיזירעז a r o r ^אינדוםםריזס 

 צז אנשמאם אז דאך, איז םאקם םרועריגער דער
ײ האבען ארבייסער נים־ארגאניזירטע די ניזיךען  י

 אינדזסםדחמ יעגע אויןי דוקא ארויפגעווארפען זיך
 »ח םרחזער, פון ױניאגם שוין עמזיםמידען עם

סוף  im סתײנ *? איז אםעם זייער אויסנעהויכם סוןז־כ̂י
ח אויםאבאםת אפגעגרעגיצםע צו די םקעביזם. סשוט׳ן  י

סי צו שםערונג א אפם איז אינםערנעשאגאיצם די n ו o 
m וײ אבער ארבײסמר, סך א םוז גאגיזירונג v w n s 

ן שנט• גרעםערער קיק גיםא איז עם אז געװיזען האם י  י
ױ ארבײםער די ױ דואל־יוני^ן, די ז  1*י יוניזאנם צוױי ו

אינדוסםרחג אדער םאך זעצבען דעם און אײן
 סםיד דסר פאר שםעתס וואס אויםגאב̂ז גרויםע די

 ױ «ח ארגאנתיתסג די איז ארבײםערשאפ̂כ ריקאנער
1 ױ אבעד איגדוסםריעז. באזישע די אין ארבײטער P 

4 מםאן ניס קייגעם םוז װעט ארבײם זיגע T O I סיירמ 
n לייבאר, אזו םעדעדיישאן אםעריקעז ־un פון o 

 אנדאר קיק פאהםיש איז איהר אויסער און איהר
 שםרזנגמ וײ גימ^ יצאנד אין דא םער־באוועגוגג
 » אפס את פעדעריישאז דער םון נאםיזדסיםםעם

W אבער ארביי̂כ דער אם םון וחגג אויפ׳ן רוגג T 
po קינםם^ימ אילע םון שםארקער איז אילײן  parnpDv 
בייקוםעז. ציים דער םים זײ וועם

n קצאסם ארנתרע ציים שםורםישע די o o r 1סיי 
י  onto און ^ אװ aa jk דער סון פעגססער און טירען ו

 ױ jdpvsd םםשות׳דימ צו איהר שטופם איז איהר
 סדי אםער׳יפסנסר דער םאר אוועקגעשסעילם האם ען״אר־עי

 ימיןד רת^סנדוססאי פיז פראגע די בײםעו-באורעגוע
 psnr קאודס אלא אהםועילקייכג גאנצער איהד אין ניזם

 HR אינדזםםדשנן, טים נאר פאכזגן ̂וים נים ארגאניזירם
̂יך איז עם  ix ארבײםער די פאר אונכתג

 וײ אק אנערקעגונג און טרעםערשאםם
ק אינדוסםדיסכ ארגאניזירם pn אויך וועלז זײ םייח  י
t העז צײם דער םון אורםיייל דעם געגז t קײבסד m 

̂ן. שטע
 im J< סװ j< א• דער פח קאנוחנגשאז צעצםע די

 J5»5ci אגטאו m איז עס אםת וױ באוױיז, בעםםער דער
 סון «י׳ים די פוםם אױפםאן גים קען שכל דער װאם «ז

W זיינעז רעזא<וציעם צוױי אויף. יא םוט mmm מד 
 0 זײממ Don קאנוועגשאן, מצםער דער אויןי װארען

א װ ס אי צ ח o פון מ n מיםם « ר ן ח ן  ס
̂וציע עקזמוםמז דסר וז »Dn duiu סיו רעזא
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mלעבען מײן אין טאג שרעקליכסטער דער
שאהן םון ש א. דז ט דיי

 איז .1910 אויגוםם ם*נ»ט אי] פאסירט האס דאם
 נױ די פון םטרייק געגעראצ היסט^דישען jio ף

 נעוױסער א געמוםען םיר צו איז ק<נ*ופםאכער
טפנוסעפ־ דרעם ױניאן בפשפנםער א «אוז;ער, ד.

 נאהענט איז ער אז עוההערש, םיר האט און
 piipp די פון פרעזידענט tun ?עפפארט׳ן, םים

אויםגע־ ה$ם װעצכער אםאסיאייע^ן, ורערס
 פון שיהרער די םיט באשענען צו זיך פ*רצאננ 8 ן

ir און o n םאר־ און װ*ס זועגען »<ײן זײ םון
 אוינ און ;עװארען, ארויםנערוםען איז סטרייז רער

̂רגען םרצםען זיך נױר קענען אייגשטיםיג, ?ייגען  ט
ip אין p ip ip p u ,1רא זיך האט וועצכער ה*טעצ 

סםריט. םע42 און עװענױ זיבעםער דער אויןי
געפזאורט׳ן, וױסען נץ?אזט ■*וזנער׳ן דורך וז*נ איך
 בעאםםע די וועצען שםעםער אדער םריהער זוי אזוי
 קאגםערי־ צו נויםינ פאר נעםינען אם^םיאיײשאן דער
 די its ראטזאם, דארום איז ססרייק־פיהרער, די סים

סריער. װאם באפענעז זיך וןוצען סערז*נען
גי־ האטעצ אי] , ipoippa איך בין turn* מפםםען

 פון טרעדפורער tun געגאן, ב. רזשאהן םיט
ipp• צר ’tpo נאט־ װעצכען צייב*!־, *װ םעחגרײ^ן 

 סטרײפ tun םיהרען העצםען צו געשיקם אינז ח*ם ורס
| •n ru ijop tf ,בצ$ש g ־ קאםערם פון םזנםנער¥> 

 םרעםדע א געװען עננצשי איז צײם יעגער <צו 10
 יצירצרם). |8ױגי אונזצרע גײ

tu ro ip ̂זנער םר. זוי ̂ט פ  ם$רנעשםעצט אונז ה
 ה*ם ער וועצכען אין פאפיר, 8 ארױםנענוםצן ער

נע־ האט ער װעצכע אויןי פונפטצ[, אײגיגע ן
a סעטצען tpjpp צו׳ $ױנט n .נענעטען האנ איך סטרייפ 

 בײ עריםם tun האצטען םארצױםיג ו*צ ip ׳ן
 אוםנעםער צעם?אורט׳ן צו געווענדעם זיך האב און

:װערטער *מזצנענדע
in צו םראגע א זועגען בצױז ניט זיך האנדעצט 

באװענוננ, די •ipopjio געוויםע אייןי סטרײפ א
 אבזינט איהר םאר האט רעפרעזענםירען, םיר

pinf̂ דער אין פראבצעם ס^ציאצ; זויכםינע * צײזען p 
 -an איז באװעגוננ דיזער פון אבזיכם דער jיז

o n ̂ס שרעקצאכען אין עקזיםםירט װ*ס בא
1—Mi. aaaeg  , ■. .... i.aaaBBBaBBa

םאר־ פאר פצאץ עאשעגריג ,irum פארסחגםצרם
י פזן  רי װי *רגאניזאציעם, םאםאווצ גרויםע ו

 צײדיס איגטערנע׳פאנאצ די אח װאירפערם םיין
 עפזעפוםױו דער כןןם׳פ יוני*!. וואױמרס ־

ttrp םעדערײ׳פןןן די ווי רעכט טעהר חןןגען ניט 
pyn םיט אבער זוערט pn אפ־ אויםבױיטערוננ

 דער אין םאך־ױניאנם די פון אײנפצום דע• :ם
 די «ובער איו רעז*צוציע וױכםיגםםע די ו»ן.

n ערצויבם וועצבע n ערמטען צום פעדש־ײעאן 
 צו ט׳פארטערם ארויסצונעבען נעמיכםע איהר איז

 פצאן, אינדוסטריעצען אן צוים *רגאניזירט מניאנ^
 עםןןצ, וױ אינדוסםריעז םאמנן־^־אדופציע *תצמ

 א. א. אצוםינום צעםענמ, :יצען,
 די װןןס םאכט, נייער תו «ם םיט נאזוןופענט

_ ,R האש־ גוטע « דא איז נצנצבען, איד\ האט 
m א. ױ >J •> צ  ג׳ד רי אױסנוצען מנען ̂י

 ןורנאניזירן צו געעאפען הןןט עז־אר־עי די וואם _
 פריהער פײגםןוצ זײנען וועצכע *רבײנמר״ «יכםען

i נעציננען זאצ עט אויב ארנאניזירם. גן n םע־ 
u צו *i n ’ i ’ iw i אין m צופוגםם נ*הנםער 

םאםען־ די אין ארבייםעד די פון םייצצ]
tun מהן » דערצצבען ווירפמך םיר ווזנצען

פאסיטיג

 אםעריפאניזמן צו איז אבזינם אוגזער םרייד. אונזער
 האצט פרעסע טעגציכער דער אין איט־וסטריע. piijpp די

 םאנופעיד ,אםעריפען איר או ערפצערען, 1איי אין איהר
̂ן צו האבען ניט מיצם כדשורערם״  .םאראיי־ אונז טיט ט

 פון צענדער ריפשטעהענרע פון איםיגראנטען נעדט״,
 אינ־ די אז • איז אבזיכט אונזער ױרןןפ״• ,איםטעח
 ארם זעצבען דעם אויף הערען ^בנעפיתרט זאצ דוםםריע

 ןונגעםיהרם ותוען אינדוסטריעם אםערי?אנער אצע װי
 איז עעפער און םאבריפען אצע אק אםעריפ̂׳ גאנץ אין
 גיט עס איז — רעסט״ אװ דעי ,עי װי זאך אזא דא

 צו נעװע^ט זיך איך הןוב — V צצגאן םר. ריכטי^
n יענפי, ■רןןצענטינער הונדערט » קעגןון, jn n jn i אין 
 פון עבת, p'p םון גיט םען זוייסם איגדוסטריע אונזער

t” P ,הןןצײ צינעצ פיין םון ריידענדיג נים ־מוין זונטאג 
נאכט. און ט*ג םען ארכייט צײט ביזי אין דעים.

ארבייטם־ אן פון םען ווייסם אםעדיקע אין איגעדאצ
 אבןר אונז בײ ארכײטם־׳פםונדע!, באעטימםע םון טאג,

 םוו עס גײװ״. ג»ד דהאט האורס דהי ,אצ םען ארכייט
 .האום פון םיםטעם ׳פענרציכע די װערען ̂פנעשאפט

 נעהען מאנוםעקםעורערם״ ,»םערי?עז ותן װ^ירק״.
 גאר־ די זיך םיט צונעםען ארבײטער די םוזען אהיים,
i םיט *פטם*צ 1או זײ <ואו אהיים, םענטם n םון היצף 

נאנט. דער אין ׳פפעט ביז ארבײמען פינדער, און םרויען די
op די מערען א^ע׳שאםט אויך םוז tie evac'e אינ־

 און געיאנט ווע־ט ארבייטער דצר װאו פןונטראפטינג, םײד
 «יי צאהצען װעצכע ברידער, אײגענע זיינע פח געטריבען

 ,פעי םעטען » אהיים זײ נעםען »צײן און הוגנער־צוין א
 ביײפפיצ, צום װי איבצען, םיצע נ#«ך און ענװצצןופ״.

̂הצען דאם  דעפאזיםם געבען פאטצן, או] טיצפ ם»ר צ
 די נרויכען פצעצער םיצע אין און טײצען םאשין םאר

 טאשינען, אײנענע זײערע ש»פ אין נרײננען ארנייםער
ם  דיזען אץ נעותןרען נעהערם ניט נאך איז וואס עט̂װ

צאנד•
 שטענדינע! רעס םון ענדע אן םאכעז װיצען םיר

 אנ־ םוז גאדםענטם. םאר פרײזען ריםעםצען און םעםצען
 ב*ם דער װעצכע פרײזען םאר םען ארבײם םיזאן פאנג

 פאר• ארביים םעהר שאפ א־ן װערם עס װען נאשםיםם.
 דוערם עם ותז פרייזע). העכערע ארבײטער די צאננען

 חע־ װירער פארצאנגעז אח ארב״טער די םטאפען כיזי,
i װען פרייזען. כערע n אריבער געהם סיזאז םון גרען 

פרײזען. די שגיידען צו אן נאצעבאםים די הייבען
o םיט באפאנם נום זייענדיפ אנער n םענשצימן 

 אינדום־ אונזער אין באשעםטינט איז זועצכער עצעםענם
o און םרי n םרייד, פצאוש אין צושטאנד אצנעםיינעם 

 ־n נויטינע אצע דיזע ןnדורכצוםי אז טיר שארשםייען
 גויסוועגדיג זײגען וועצכע אינדוסםרי ידער אין םארםען

o םאר אויך נאר ארבײטער די םאר נאר ניט n םאראגט־ 
 נעשאםע( םוז ארבײטםגעבער, םארםענציכען װארטציכען,

 םאנוםעפטשור־ שטארפע א און ױניאן שם»ר?ע א װערען
 די םון פאאפעראציע די דורך גצויז אז אםאםיאיישאן, ערם

 סטאביציױרם אינדאםטרי די jpp ?ערפער׳פאפםען ביידע
 .jrum אויםגעגציכען נאדיננוננען ארבייםם די און װערען

 ״in װצז זאגאר אציין״ ױניאז די אז םארשםייען םיר
 עם וועט זיג, פראצענםיגער הוגדערט א זײז זאצ סטרײפ

 אנצותאצ־ עם איםשםאנד זיין ניט וועם און עררייכען ניט
צייט. צענגערע א טען

o נאכנעפאצנט איגטעגסױו האב איך n וואם עפעפם 
 צוהצרער. םיין אויוי נעהאט האבען ארנוםענםען כױינע
 אונערװארםענ! אזוי נײ, אזוי נעמען זיי םאר איז »צעם

i פו| געװארען איגעראשם ער איז באזונח^־ס n איחמ 
o אינדוסםרי ױ אז in u o ױגיזיז שטארפע א נאר נים u p 

“־ םאנופוגפם׳יוחט־׳ם ppivov א אויך
jw א un איו ציים nr א האט אגן גןזעסזס

[
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m j& srvn ימומן כדר it  in 
 אוםפאראגםװ#רם<יכע אוםװיסענחג בןונמע א םים סא(

צו נערן זיעעז וואס םאכערם, און אניםאם^רס
 געז*וגטי ענדליר ער האם — ביזנעם״, אונזערע רואינירען

 האט — לײבאר״, אװ םעדערימןאז אטערימקז
 מים טאן צו ניט ״האט — געעגטםערם, איהס <ענאן

וציאנערען. אדער אנארכיסטעז סײז ױגיא־ אונזער רעװא̂י
 רואינירען דעסםראסטיװ. גיט קאגםטיוקםױו, איז ניזם

 לע־ א םאכען <ײטע אונזערע ווע^כע םון ביזנעס אייערע
אוםזין.״ אן פאר װאס בען?

 רײדען צו אנגעםאנגען לזןםסאורט ד.אם ביםצעכװײז
 םאנוםעק־ םעהרערע און ער וועלכע סאנקורענץ די וועגען

 םאנוםעק־ אוםםאראנםװארטיליכע די פון ^ײדעז מעורערס
 זײערע םאחזויםעז װעלכע םײה איםט דער םון מעורערם

 מען האט רײד װײטערדיגע זײנע םון חנם. בחצי װארע
̂וטעהז, געסענם  איהם אויף ד.אט געמפרעך םייז אז םאר
אײנדרוס. געװינשטען דעם געהאט

 םעטלען איז האילט איתר אז עם, קוםט װי ״אבער
םאנופעסכדמור־ אוםםאראנטװארטיליכע קילענערע, די םיט
̂יך זײנען צו, גים ײז5אי איהד װי כע,5װע ערם,  םאר ̂ןעד
?״ איגדוםטרי חגר

 און סעטלעז, ניט אונז טיט װיילט איהר אז ״אבער
ען םיר וועז ̂ען צו ענטזאגיז זיר ז̂א  װאס די, םים םעט

 קײן צו דאך םיר וועילעז םאדערונגעז, אונזעח! נאד גיבעז
 אז םארשטעהעז םיר סוםען. ניט סטרײס טיט׳ן מנדע

םענט יעצטיגע די  אבער וחנרדע. קנאפער א פון איז סעט̂ע
יעצ־ איהר ענדערען נים װעט אםאסיאייעאן אײער אויב
 און גרעםער װערען שעפער זייערע װעיצעז שטעיצונג טיגע

קצענער״. אײערע
 זעהר איז גערעדט יעצט ביז האם איהר װאס ״איצעס

 אבער — געזאגט, לעםסאורט האט — אאגימ״ און מעהז
 מאםע אזא םים רעװאילוציאנער. װי^ד, איז זי #םאסע די

אר־ קאנםטרוקטיװע קײן אויסםיהרען, ניט גאר קײנער קען
אויםטאז״. ניט בײט

 עס װאם א<ץ אז פארזיכערען, אײך הענען ״םיר
טאט דער איז םאר יעצט קוםט  אויס־ פארזיכטיגע, םון רעזו̂י

 כא־ אויס עס זעהט אויבערםלעכליר פילענער. מןארבײטע
 געפיילדער און גװא^דען איצע די זזיגטער אבער אטיש,

̂י־ א ארגאגיזאציע, פעסטגעשטעילטע א מטעהט  דיםציפי
 סאראנכד. פון ארדערם אוים פאצגט װאם מאסע, נירטע

סיםואציע.״ די דאםיגירען װעילכע יצידערם ווארמ^יכע
דא• איהר אז איבערצײגעז אוגז קאנט איהר ״אויב

̂גט םאסע די און סיטואציע די פינירט  אר־ אײערע פא
 װירקען צו אונטער זיך איו נעם זײם םײז םון דאן ־דערם,
אנצופאנ־ זאםארט צײט יעדער צו עהזעסוטױוע םייז אוי^

 םטרייס. דעם ענדיגען צו םארהאנדלונגען אײך טיט גען
 די דאםינירם איהר אז איבערצײגעז אונז קענם איהר אויב

פריה, םארגעז ארדער אן געבען וועט איהר װען סיטואציע,
 ניט זאלעז ̂ועפער געסעםעילטע די םון ארבײטער די אז

 קענט נעשעוזן, װעט דאס אויב — ארבײט, דער צו געהן
 העדהזואר־ אונזערע איז אזײגער 1 םארגען קומעז איהר
 די װעז צײט די װיסען ילאזעז אײך װע^ען םיר און םערס

אנםאנגען.״ זיך וועילען פאפםערענצען
 שוין איך ביז פריה דער אין אזײגער 6 םארגען אוין*

 דזשע־ דער םוז האל םיטינג פואגעפאהטעז דעם איז נעוועז
 מײז איבערגעגעבען זײ האב איך קאמיטע. סטרייק געויא^

 ניט װעגעז אפםאך דעם אוץ לעםהאורט׳ן םיט געשפרעך
אזען  געהץ שעפער געסעטעילטע די פון ארבײמער די צ̂ו

 די אז םיינוננ, םײז ערסלערט האב איך ארבײט. דער צו
םענטס ביזאה^ריגע אלע  מאקראוטש פלײנע די מיט םעט̂ע

 די איז אסאסיאיישאז די אז װערטלאז, זײנען באסעס
 בײ דאם און איגדוסטרי דער איז מאכט דאםינירענדע

הא־ זײ אז צייגעז זײ טיר םוזעז םאממנט יעצטיגעז ,רעם
 םאראנט־ א םיט מאכט, ארגאניזירטע אז םיט טאז צו מז י
J; סיטױ דער אויוי דעאגירט וועלכע *ידערשיפ, ווארםאיכע

 גע- א ייארם, א געװאא•, א מווארמן איו חאל
̂נבאםים אידיאחנ .אונזעחז •'ימר.  מבים זיעען בא

םטוײיק. אוגזער צוברעכעז װילען זיי i םוײפסמעוע, און

 א איז לעפקאורם זאמן. די װאס אצעם גאויבם דײםש
̂יק.  גױ־י םים םאן צו דא האם ער אז םיינם דייםש זשו

 ווארכס א איז װארם א וועכתז בײ באלעבאםים אישע
 ורעדכמנד, זיתרע אויף באלעבאטים, אידישע אונזערע אויף
םארלאזען״. גים זיך םען טאר

 אגגעשרחס גענוג זיך האם עו<ם דער װי דעם נאך
 8 האט און ראזעגבערג אב. אפעקגעשמעלם זיך האם

 מם< ווערען ז̂א נים. שריים !*שא :געטאז געשרײ
 8נאנס א זיעען באלעבאטים אוגזערע אז װיים, איך

 א אפםאז אונז װיל יעםהאורט און זשולי<ןעם און גנבים
 םאר האבען מיר אז וױיזען, זײ קענען טיר אבער שפיצעל,

 אונר אז ̂אגנ אזוי םורא. קײן םריקס זײערע םיט זײ
 דד׳אדד. אין זײ םיר האבען אונז םים זײנעז לײמ זערע

 אנשטזננ־ זײנען םיר אז איבערצייגען זײ לאםיר אדרבה,
 שוױנד^אי. םון באגםש א זײנען זײ און טענשען דיגע

 די םיז ארבײםער די אפ סמאפט איז םיקעטס ארויס שיהט
 אז צייגזגן זײ םיר וועילען דערםיט שעפער. געסעטעלטע

באזיגעז״. נים אונז זײ קענען טריהס םיט
 •י־י גענומען. עולם דעם האט רעדע ראזענבערג׳ס

 חר די סםאפען צו געװארעז ארויםגעשיקם זײנען העטם
שעפער. סעטעלמע
 ומנד־ די אין געוועז םיר זײגען אזײגער אײנס אום

טאז דער םיז קװארטערס  םארלאנכם האבעז און אםאסיאי̂י
 חר האם ארוים, איז ילעםקאורט לעפקאורט׳ן. זעהן צו

 ■ דאנם ״אי ניט. גאר אוגז קען ער אז אנשטעל דעם םאכט
 פאר־ האם און אוםנעקערם זיך האט ער אל״. עט ױ נאו

זיך. הינטער טיר די מאכט
 כלאק אפגעשםיםענע. װי שטעהן געבליבעז זײנעז םיר

 האס דא װאם ראזענבערג׳ן אנזאגעז אװעס באלד איז
 האט שעפעד נעסעטעילטע די פון ארבײמער די פאסירט.

 אי־ האב איד װאם ארבײט. דער צו צוריס געשיסט ממז
אייין. נאם אײז וױיםם נאכםיטאג יענעם בערנעאעבט

 תארץ דאס געהאט ניט איך האב םיאסיןא אזא נאך
 איך העדקזוארדערס. סטרײפ די אין פנים םײז װײזעז צו

 דארמח אינטערנעשאנעיל. דער םון אפים איז אװעס ביז
 זיי־ געדאנקען םינםטערע געםונעץ. ניט קײנעם איך האב
 װאו כמן, טוט װאס <ןאפ. דורכ׳ן דורכנעגאנגעז םיר נעז
 איצ• אין סםדײק פון אװעקשמעהן ? אהיז זיך איך טו

 נעחז צוריק ? אויםזעהן עס וועט װי — מאםענט, טינעז
 אמד טיר פאר װידער איז העדקװארטערס םטרײה די צו

םעגליד.
 פאר־ אזוי האב איד שטונדעז װיפיל ניט געדענס איך
 «לוד אינטערנעשאנאל. דער פון אפים אין אאײז בראכט

 מאר- לידער, מארים און פאליאהאװ ס. ארײן קומען לונג
סאפעטע.

 איבער שטונדעז עטליכע שויז ארום לויםעז ״םיר
 n אין אפיס? איז אלײז דא טוסטו װאם האלס. די

האבעץ״. נײטיג דיך מעז דארױ העדקאװרתגרס
 םון ארויםנעריסען געװאלט םיט םיד האבעז בײדע

 מד פריח דער איז האט וועלכער אידער, םארים איז אםיס
 לענד אז זיכער איז ער אז שרייעז אײן איז האלטען
 קיק געהאם ניט םיר םיט אפמאך זײץ םיט האם קאורם
 יעצט האט סםרימן, דעם שעדינעז צו װי אבזיכט אנדער

 I״ אפסטאפען דער אז םין/ פארזיכעחזז אײז איז נעהאלטעז
 אויסנעצייממםער אץ געירעז איז שעפער נעסעטעלטע די

 אז באלעבאטים די צײנעז צו זײט, אונזער םיז שרים
 םריפס זייערע םאר האבעז םיר און זשוליקעם זײנעז זײ

ניט. מורא הײז
 אז דערװאוםט זיד איד האב שפעטער צײם א םיט

 באוחד צו בעסטעס זײז געטרייעט טאהע האט לעפסאורט
 מים פארהאנד^ונגעז אנצוסאננעז עסזעסוטױוע זײז נמז

 וחד פערזאנעז נעװיםצ נעײעז זײנעז דאיטעז אבער אונז,
 א פון איניציאטױוע די אז אננעשטאנען ניט איז עס טעז

 װידמר, לעםקאור̂ט זײ. םוז ניט סומעז זאל סעטעלמענט
 $$ דער איז ער אז באריהטט אונז םאר זיד האט װעאכער

n נעפאסט ניט דזאט אסאסיאיישאז, דער םוז דיהטאמאר t 
 ;■;! מד •וסטזנ געוועז זײט זײץ םוז איז דאס אז צונעבעז

-f.• . רימערײ..
 שחמייסנן דיזמז אז זיד דערכמיז איד וועז חמם עד

נרידעד די איבער פעים א אריבער םיר געממ סאנ
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אםעריקע אין אינדוםטױע פאר די
ץ האראלד ®ץ טי ש ד ל א • נ

m׳xf5r'

m * i אנגעםאנגען זיך האט ױגיאן םאריערם די וױ 
 האםען, סך א און איגטערגעשאנעל דעד צו מגען

 שידיד דעי זועט עגדליך אז זױיניגסמענם, !אריערם
 ניט זיין װעט עם אז איך, דענח *ועחנן, סנן3_

 דער םון םיטגלידער די םאכען צו באקאנם ®ייינ
 אינדוםםריזג פאר דער םיט אעתעשאנעל

n אוים־ כםעט איז צוטאג הײנט איגדוםטריע םאר 
 אעדוסםריזג פרויעךקלײדער * י&ציך
 לאנג ניט גאד און — ציים א אםאצ געוועז איז ®ם

איגדוסם־ דעד פון טייל באדײטענדער א ווען -
 םוטערגע פראדוצידען םיט אפגעבען זיך פלעגט

םאנטלעז. מענערשע פאר תאלנערם און אצאקען
 שעפער, אזעלכע צאהל היבשע א געותז דאן ;ען

צאהל גישקשה׳דיגע גאגץ א באשעםטיגעז *לעגעז
צעהן־ לעצטע די ארבײט. סארם דער אט בײ וכות_
H אע־ דער םון טײל דער אם אבעד איז יאהר

 םאכען םיט םארנעמעז זיך םלעגט וועלכער ייע,
 עם אונםערגעגאנגען. אינינאנצעז כםעט צאעינגס״

 שאפ אײךאײנצעעז אםילו געםינעז צו שװעד איצם
םענערשע פאר לאינינגס םאר םאנוםעסטשורט

<עז.
טא: הײנטיגען בײ איז אינדוםטריע פאר ךי

<ע• איהר פרױ. חגר םון חסד אוים׳ן נאר וען
 זועלט דער איז אוםנעשטערם שעניגט סאאוייז און

 העז ײעלעז, נאר זאל פרוי די אז און פוםער.
i גאנצע די םאכעז חרוב וזאנט דעד םים םאך איין 

 צו םורא װאס ניטא אבער איז עם אינדוםטריע.
סעניגרײך, םוטזױ דער איבער דיסטאםארשע די זי, —[

 העבפש־װיכטינער א ווארום טאן, ניט םסתמא עס
 םוטער־ איהרע אלץ נאך זײנען בארדעראבע איד מון

mm\ צמױציזאציע. היעטיגער דער אין 
צע• אױם׳ז ארטײןעל וױכטיגםטער איז ערשטער דער
 דער קוםט נאכהער פארמןאוט. דער נאטירליד אח

 געװײנלױ װערט ,װאם 0םאנטע (הודצעד דדשתסעט
 דאן פריהצינג. אנפאנג אין און העדבםט אין לאנען

̂״ דער דא־ די ות^כעז ״נעה־פיעם״, אדער ״םסארן
פאמעניגען) דעם םאר־גינעז זיך סענען וואם (די

 די איז ױאו אוין נו, האא. צארםעז אוים׳ז 11
 םיויען־ אײדעלע די באשיצט \חןאכע (םזםםמ), #,י

̂אך  דאם —־ קעאט? רחמנות׳אאזער דער געגעז :מנ
 ורעחןן דעם, אויסער םאר. םון געםאכט אויד דאך יט

 םריםיגגס, םאר מיט באפוצם ^אטה־סאומס •רױעז
 מויז זיך האבעז אעצמעגם װ. א. אזו סאםם

 פון געםאכט ס?וירטס אפיצו גאסעז די אויוי ״ױיזאז
אייך. ^עהז גאנץ אוים אנב זעהען זתלבע #ור

 איז פראדוקמעז, םאזי םון ^ויז רעדט םעז אז און
וחד װאם ארטיקאעץ עטאיכע נאך צוצוגעמןן נוימינ

 צאינינגם םאי די ערמטענם, םאר. םון מםאכם
טאפטע די צוױיטענם, אין, _םמתעס,חעגנד ׳טפיא־ אנ̂ג

̂גצ־ ײ םאר. םיז געםאכם װערען װעצכע חיח׳לאך .
̂כע שפאנעא־נייע, א איז איגדוםטריע ,  אויפגזד האט ווע

dw האצט און צוריין יאהד עטאיכע טיט אמאא םים 
1 vpm שויזענ־ הונדערטער פאחמװינדעז. ביים ד5בא 

̂כע ̂אך הינםעצאה וױ חיה׳אאך, אזא  קרא־ און סעצע
a זײנען (םא^דאםט) זענ־מטויב םיט אגנעשטאאט 

̂ױדמ  םח יאהד עטאיכע צעצטע די אין נעווארעז |
כמנופעסטעורערס. טאי און

 גע־ װערעז כע5ווע םאר, טינים אארעידעגםמע ךי
m אונזער פון װינהעצאד פארװארםעגםטע די 

 םיז אראתמציע דער אין באנוצם וחנרען אדד,
•סאיעס־ דעם באפרידיגען צו כדי איגדוסשריע
■ פרוי. דאר ®יז

מי ײ !1 ן 1« ו םארטיז איפ די י

m

,̂  ױאאט טרײד, םאר דעם אין באנוצם װערען װע^כע פע
 פון <וםער דואיצבען א כאכךע פארנעםען געדארפט םען

 פון רעדאקטאר דער זוי אזוי אבער ״גערעכםיגקײט״.
 םאכען צו דערוױיא גרײט ניט נאך איז ״גערעכטיגקײט״

 דא איך 5וחנ דיסעאנערי, םאר א 5זשורנא דעם פון
 זוע^כע םאר װיכמינערע n פון אײניגע דערםאנעז באויז

באנוצם. איצגעםיין וױינעער אדער מעהר װערעז
םאר־ אריםאנ׳ם דעם םיט אגהויבעז װעצען םיר

̂יז סירי\. — האוט בא־ איז געוױינאיר איז םיי
 וועצ־ האדםאךסי^ םון ״איםיטײשאן״ אן זײן צו צוועקט

 איז װײםט, ̂עזער דער װי אר.6 טײערעד א איז כער
ין. הײסט װאם חיה אזא גיטא  װערען <ואוםם םיצין ס̂י

 סראאיסעס סארם געװיםעז א פון ד5םע די םיז געםאכט
כע (רעביטס)  םראנקרייך, בעיצגױם, פון שטאמען װ̂ע

 האר די װ. אז. און אויםםרא^יע ענגאאנד, דײטשיצאנד,
 איז ^עדעי דער אבער געדיכם, גאגץ איז יז5םי א םין

 גןרא־ דעם םון סאאירעז נאטיר^יכע די שװאכער. א זעהר
 זײנען געםאכט, װערט סי*יז די װעאכעז םוץ איק־פעא,

 און געשארעז ותרם םעא די גרױ. אוז העצ־ברויז וױים,
 צו בארזגכטיגט איז עס אײדער שװארץ, אויו* געםארבט

 אנ״ סײז זיר, דוכט נישטא, איז עס סיאיז. נאכמז דעם
 װעצ־ פון אינדוםטריע, גאנצער חגר אין םאר סארט דעד
 םון ױי האוטם םיעל אזוי פראדוצירט וועחגז עם כער

^וױפ. נאטעז םיט׳ן אויך םיאינם באצײכענט םעז םיאינם.
 געםאבם זוערען עם װע^כע פיז רעביטט, דיזעאבע

 סאאײיען, אנדערע אויח געפארבט אויך װעחגז #סיאינם
אםיאו ברוי. איז ברויז גראדעץ םארשיחןנע למשא: װי
̂יכע 'װעםענס 5פע די  אגםאגג םון זײנעז קאצירעז נאטיד
 װערען איבעתעםארבט אויך םוזעז גרוי, אדער ברויז אן

̂ירעז נאטירציכע די װאט דעם צוציב  און םומנע זײנעז סא
 אײנהײםאיכען סיין ניט האבעז און צום^עקט װײז5טײ

 אנדערע אויױ געםארבם װערעז רעביטס די וועז יזאאיר.
̂ירעז,  גיט טעהר שויז זײ ווערען שװארץ, אויםער קא

ינס, נאםעז םיט׳ן באצײכענם  שוין זײ רוםט םען נאר ס̂י
 םראנ- די ווע^כעז םיט נאםעז דער איז דאס לאםען. דאז

 יענער האט װי אבעד רעביט. א רוםעז םאריער צויזישע
 אנ־ ניט זא^ט איהר נאםעז א ‘פאר װאס םיט :נעזאגט

ריח. זעאבען דעם עם האט ציבע^ע, א רוםעז
 אײר םאר עהרע די איד האב *עזער, ̂יבער איצט,

 תעראער דעם באצירם װאם חיה׳אע א נאד פארצושטעצעז
 װאויצ־באסאנטע די איז דאם ארבײטער־םיידעל.־ דער םון

̂נג?\ ייעא איד ײעז זײז מוחא םיר װעט איהר װ
 פשוטע זײנעז ראטס מאםס די אז סוד, א אױסזאנעז אײד

 און זוםפעז איז אויזי זיד האאטעז װעאכע ראצעז גרויסע
 אזע־ איז טייכעז סך א דא זײנעז עס װאו געגענטעז איז

 יענסיט, אםת׳ע זײנעז זיי םון טייא גרעםטער דער דעם.
 אםעריסאגער. סינדער קינד׳ם סינד׳ם םוץ זײנעז זײ וױיא

אםסא5א פון אוץ• סוםעז םאסלןראטס פראצענט א
 מאססדאםס אז זאנען תעז מעז אז אזוי יןענעדע. איז

 פראדוס̂ב אמעריסאנער אז אויםשאיםאיד כמעט זײנען
 טונקעצ־ברוײ א םיט בתיז, געוױינאיך זײנעז מאסקראםס

̂. דער םוז מיטען אויפ׳ז רוסענחןצ נעם  זײםען די םע
ױ סצמנער םיא זײנען מאססראט דער םון  אנדערע די ו

פעא. דער םוץ טייאעז
 נע־• םאםסראטס וחגחןן אוםנים םארשידענע אוי̂ן
 דאם פעא. גאגצע םיז קאוטם אוין« ארבײט מעז ארבײט.

 װאם איז, םעטאדע א נאד ױעג. געוױינאיכער רזר איז
 שצנ־ די זיעעז וועאכע זײטעז, די אדונטעד שניידט מעז
 בא- זײ םיז מכאט םעז איז ם̂ע דער םון טייצעז סטע

 מד ווערעז װעאכע סאוטם, טאםסראט קאוטם. זונדערע
̂אד די פון מאכט  פאוםם די מי םיחנרער קאסמעז זיים
 ־“־ אנדיחנ די פוז געםאכט fjrum זואס
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p םען םוז םאסמראט, וחנגען דײמנדיג tr וױלצנ• נים
 שװארץ־חנ׳עװדײ דער זחמען זתרטער אאר * זאגעז וײג
̂ט זועלכע וזאדםאךסי*, גאר גע־ יחםנ׳טע א פאר זיר הא
 אויס־ \וידער אײך איך םוז דא און םאםק״ראט. דער מן

 ניט איז האדםאן־םייצ, די יחסנ׳טע, די אט סוד. א זאגען
 געקרא־ האט װעילכע םאסקראם, םארשטמיצטע א װי כמנחד

 אויף אפגעפארבט האם מען װעםען און העיר־סאט א גען
װערט 5טי< האדסאן דײמאיכער: רײדען ^אםיד שווארץ.
̂יכע שטעכיגע די םאסק״דאט. פון נעסאכט  קאר לײגג

 ^טווארץ, אויח געםארבט ^תרט זי קירצער, געשארען וחנרט
 זוע־ — דורך געהט זי װאס &ראצעסען אנדערע די אחוץ

 אויף און — דײדען ש&עםער זועיצען סיר ווע^כע מז
 ס< האדסאז א איז םארװאנדע^ט זי זוערט ארט אזא

 םאםה־ א װי טײערער םך א קאטם קאוט םייצ א׳האדסאז
 ילעזעד דער שוין סען דערםון אורזאך די <*אוט. ראט
 שערען םון ארבײט די רעכענט ער \וען םארשטעהן א^ײז

מאסתראט. די פארבען און
 מען קען װי פאר, װעגעז שויז רעדט םען אז און

 :אידיש אםעריקאנער (אויף 5ס<&װאירע די בא^ײדיגעז
 איז װע^כע פעי, —־ הײם איצטער דער אין און סתװערעיל,

 און איגדוםטריע, םאר דער אין םאקפאר <ויכטיגער
 ? װארט א איהר װעמ<ז דע^םאנען נים 1
װעיצט. דער םון יצענדעד םון סומעז ססװאירעיצ י

 בלויז זויכטיג זײנען אינדוסטריע סאר דער םאר אבער
 און סאנאדע אײראפא, אימפארטירטםון װערען װע^כע די

 אין זיך אונטערשײדעז םעיצ סקזואירעיצ רוסישע אזי^
 װאנעז םיז גענענד דעם יצויט גרױסקײט, און קװא^יטעט

קוטען. זײ
יך זײנען סקװאירע^ דער פון קאלירעז די  געװעה̂נ

 בײכעיל. יוײםער א םיט און רופען אוים׳ז ^םונסע^גרוי
 טונסעל- א האבעז װעצכע אזעלכע דא אויך זײנען עם ־
̂. געיצבציכען א םיט רוסעז ברוינעם |  סקװאירעיצס בײכע

 טאבאיצסס, פון הוםען סאיציר, שטאיל-בלויעז שעהנעם א פון
רוסיצאגד. איז אקשאטסק ארן יאקוטםק

 די פון ב^ויז געםאכט זוערעץ קאוסם םסװאירעיצ
̂אך  ארונטערגע־ זוערעז בײכעיצאך־ די פעיצ. די םון רוקע<ד

 דזשע־ געםאכט װערען זײ פון און געםארבם שניטעז,
 קאיציר, אזא אויףי געפארבט זײ ווערען מעהרםטענם מזנטם.

 (הערםא^ין) אוירםאין זוםער װי אױסקוקען זאילען זײ יאז
סאיציר. קרים

̂ען איצט ראקון. הערר דעם פסוק צום רוםען מיר װעי
 סון םעהרסטענםײיצ געטראגען ווערעץ ראקיז םון קאוטס
 קײילאכדיג זײנעז װעאכע מײד^אך די איז םײדאאך. ױנגע

 מרא- צו םארגינען ניט אוםן בשום זיך קענעז פוכהע או[
 זײנעז ראסון דעם םון האר די וױיא קאוטם, ראהיז נען ,
 ראקון א ןאיז אז זיך טוט פרוי פעטיצאכע א און צאננע י
 צױ זיך האם װעילכער בער, א זוי אוים זי סוהט האוט, :

̂ע ״זו״. פארס בראנקס םין ארויסגעריסעז סע
טונקעצ־ איז ראהיז םון אויסזעהן אאגעמיינער דער

 םון רוקען אוים׳ז שטרײו* טונקעיצען זעהר א םיט <רױ,
 געםישש שװארץ, זײנען האר אײנצעלנע די םעצ. דער!

 םעא ראסון די קוקעז אײגענטיציך דערםאר און זױיס ,םימ
 און אםעריסע נארט םון סוםען דאסונס די גרױ. :אויס

̂יך טעיןםיסא. :פון  דדום׳־ אוז צםונ׳דיגע די םון זזויפטזעכ
שטאטען. פאראײנעטע די םון טי^עז «ײמנ

 קלאס דעם עיליה »ז נעבעז מיר וחגלעז איצם און
 טאכםער זײן ־איז וױיב באס׳ אייער וועלכעז םיט ׳*®אר

iran^u ש איז זידb.פאר סאדט דער איז דאם אאצירעז 
̂ויז ניט האבען דארף מעז וחנלכען צו  און געשםאק א ב

אויך. םאסעטבוך םעטעז א נאר אאעטים,
בראדטייא, סאראסואס, לעטב, פוירזשעז זײנען דאט

̂פזגו\ להבדיל, מאצ צצהן צהבדיא, איז ןםיגת  גזגזיבד ר
 קומען בראדםייא און קאראקוא יאעםב אוידזשען 1

tfw שעם־ ״שיפ״ די איז דאס םשפחה. זעאבער דער פון) 
פאטיאיזג ׳

 גע־ הײם אאטער דער איז זוערט אעםב אוירשען
ממז ̂. יי  םים׳ן װערט אםעריקע אין דא אמר קאראקו
 סארט אנאנדער אינגאנצעז באצייכענט קאראק̂ו נאמען

̂יזג זע^מד חגר פין אוסע זײ אויד־ םאםי
און

 אלעםאא ככתם איז פע? דער פון קאאיר חנר אערסיע.
 ̂חנל־ באראשיקע^ זײחגגעם געדיככמז א מיט שװארץ,

 וױים איד וועילכער און םארםעיל. א זוי אויס זעהם כער
 מך צײט צו צײט פון ? אוים זעהט םארפ̂ע װי ניט עס

 צוױשען פץל טונקעיל־ברוינע אדער גרויע א זיך םינט
טעגהײטעז. זײנען דאם אבער ילעםב, פוירזשען ז̂ע

 די בראדםי< איז םאר שעהנסטע די םון אײנע
 עמד און םילאך און קורץ זײער איז פעא דער םון האר

̂םטע די האצט  שעהנע די װען םוםםערן. םארעי פדאכטםוי
 אין פענסטער די אויף זיך םארמירען װעילכע םוםטערען

 גיצאנציג־ געותז זואיצטען םרעסט, זוינטערדיגע גרויסע
̂טען שװארץ, בראדטי< װי אויסגעזעהען דאן זײ װא

 טויטעעבאחגנער « אדער אײגענטיציה איז בראדטײל
 האכען באראשי^אך רי װעיצכען אויף לעםב, פוירזשען

 ױנג־דעד׳הרגעמע אדער אנװאקסעז, געהענם ניט נאך
 פון םעל די אז זעלבםםםארשטעגדליך, פוירזשען־לעםבס.

יצעםב. פוירזשען א װי קלענער םיל איז בראדטײל א
ױ .קאראקול, קאראקולס צו טיר קוםעז איצט און  ו
 פראכנד די םאםיליע. שעפסען דער םון סוםט געזאגם,
 זײ רוסלאנד. םיז נעבראכט װערען קאראקולס פולסטע

 טיילען צםונ׳דיגע געװיסע פון און טאשקענט םון קוםעז
 טאש• םון שמאםען װאם סאראקולם די רוסלאנד. םון

 זיײ שעהנםמע די און .גלאנץ פראכטפולען א האבען קענט
 אוים זעהם קאראקול א פון האר די האר־םוסטערז. דעגע

 זיי־ עם זײד. םון (קוירלס) לעקעלאך םלאך־געפרעסטע װי
ברוין, :קאלירעז םארשידענע אין קאראקולס פאראז נען

 געםישט ברוין אדער שװארץ, םים געםישט ברויז שװאר^
 זוערען האראהולם װײס. אינגאנצעז אםאל און װײס מיט
 זײנען זײ םאגגאליא. אין און כינא אין געםונען אויך

 האבען זײ וױיל רוםישע, די וױ שעהן אזוי ניט אבער
 אוץ לויזער פיל זײנען סוירלם די און האר גרעבערע

 ווערען שטאטעז םאראײנעטע די אין אויך שיטערער.
 מיט אבער קאראסולם, געהאדעװעט גראד געװיסען א ביז
םאדנלײכעז. ניט זיך זײ קענען רוסישע די

 שעםעץ צו זואם ניט אמעדיקע זיך האט דערפאד
 םינקם שענםטע און בעסטע די םינק. צו קוםט עס װעז

 םענען לענדעד אנדערע די אוץ לאנד אין דא זיך געםינען
 די געביט. דעם אויח הײצען פעטשערעם די אונז בײ

 ליכשיג־ אײדעלעז אן םון זײנען םינקס אםעריקענער
 קא• ברוינעם רײױטונסעל א םון אדער האליר ברוינעם

 םון לענדער, אנדערע די האר. גלאנציגע לאנגע םים ליר,
אײדאפא, :זײנען אימפארטירט, װערען םינקס װאנען
 נע־ זוערט םינק כינעזישע די קענעדע. איז כינא יאפאן,
 ״שענטאנג אדער װיזעל״, ״טשאיניז אנגערוםעז װײנליך
 *חגצ־י ״מינס יאפאנעזישע װי אוים זעהען זײ איץ װיזעל/

 םעק גוטער א ?אליד. רויטליכען טונקעלען א האבען כע
 קריזיס־פרייזעץ, רי םיט טאג, צו הײנם נאך דארף קאוט

דאלאר. הונדמרט צװאנצינ און םינח ארום האסטעז
 אײך םאד איצט געה איך !שא־שטיל זײן זאל

 דעם פאםיליע, פוטעד דער םיז קעניג דעם ארויספיהרען
 סאםש־ די איז סעיבעל ועצםו. בכבודו אלײז, נזגזיבגזל

 סעיבעל א פון פרײזען די װעלט. דער אין םאר בארםטע
 און םינןי איז צװאנציג און םינו* צװישעז זײנען קאוט

 הויפטזעכליך סוםעז סעיבעלם דאלאר. טויזענט דרײסיג
 דוםישער דער אזיע. דרום םון טײלוױיז איז רוסלאנד םיז

 אוגטערשטע וױיכע און נעדיכצזע זעהר םײנע, האט סעיבל
 רעגעלםעטיג, אוז גלײד איז האי אויבערשטע די האר.
 נעפינט איהד םארשידען. איז האליר דער זײדיג. און םײז

 רייכען א ביז קאליר געלבליכען בלײכעז א םיז סעיבעלס
 א אין ארײז פאלט װעלכער קאליר, טונסעל־ברוינעם

 פצאץ צוםיל פארליחזז \ואס צו אבעד טאן. בלייליכ^ן
 חלוט׳ען בלויז איהר קענט דערוױיל אז סעיבעל, םאר׳ז
דעם. װעגעז

סעז געקענם װאלט חיה׳לע א יוען  אײגענע איהר א̂נ
 n װאצמ האסטאמער, צום אז שוין סוםש עס ווען פעל,

 דער דען איז װאס און דערסענט. ניט אוםז בשום עס
 א איז םארװאנחנלס ̂וערט פעל די אײדער װאונדער?

 וואס פראצעסען, רייהע גאנצע א דודך עם געהט תאוט,
 אוםסעגציד נעווען וואלפ דא אצע זיי אויסצורעכענען

בצויז ד^יבאר יועצ איך אצאץ. באשחנגקםזמ דעם צוציב
Hsic
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«pnrwy p וחנמנז בווגריוי א צעזער דעם Jwn 
 ם׳פאדברױכט םעצ וועםענס חױת פאדמידעמג די

פאסט־ דורך געםאנגען pruro אינדוםםדיע, פאר דער ן
 זיײ זיי וױ נאכדעם שוין צעבען בצײבעז װאס די ימם.
 אוםן אזא אוין* און קצאראםארםירט pram מפאנגעז, 80

 װערם םעצ די װי נאכדעם אייביג. אױ* pm זיי אמאפעז
 דעריבער םייבט. עם איז חיד., דער םון *ממתרגעשונדעז

 א אױ\* בצײבט עס און אױםגעצויגעז גצייך עם ומרם
 איצש אוים. זיך םריקענט עס זואנעז ביז פורעם סװזיסעז

p *ח ir פאר־ צום װערען צו געשיסט פאדטיג םעצ די 
 גאנצער 8 דורך םעצ די וחןרם דא דאיער. און וידנסער

 צו זיך נעםט עס און געםאכט וױיך אפעראציעם ויײחע
״םצעשער״ דער איןןר

pm חיה, דעד םון ארונטערגעשונדעז ןוערם פעצ די
 םעמס און םצײש מאם געוױסע 8 צעדער אױפ׳ן ײבם3ג

fiat אפ־ איז באשטעהט ״םצעשער״ דעם םון ארבײם די 
 צעדער דעם םאכעז אין און איבערבצײבאכץ די אם דײגעען

 דאיער און דרעסער בײם קורצעז, אין בויגזאם. איז וױיד
pram גע־ ׳,,״העיר־תאט 8 תרעעז דארםעז װאט פעצ די 

*pny, עם) םארצאנגט םעצ םארט דער (אויב געםארבט 
irn דער אח frקענען זאצ םעצ די ז8 צוגעגרייט ותרט ־ 

םאנוםעסטשורער. םאר צום אימדנעהן
 זײנען םאר, מאנוםעתמשורעז םון פראצעם דעם אין

i שנײדען, זײנען דאם אפעראציעם. הויפם םיער• 
pmnt, אנ־ אויך דא זײנעז עס םינישעז. ארן נאנצען 
n r t זיך םים שטעצעז װעצכע ארבײםען מינדערוױכמינע 

 אינדוסםריע, םאנוםעקטשורינג םאר דער םון מייצ א
m זעהן. צד8ב װעצען םיר

שניי־ ניט קען םאר, די שנײדט װזגצכער סאטער, דער
^ אײז וױ םעהר  ניט סען דא אםאצ. טיט ארםי

 בײ ביישפייל צום װי םאסעךפראדוקציע, די
 8 םאכט טעד8ס דער \ואו דרעסעם, בײ אדער

 דער מאא.8 םיט גארםענטם הונדערםער *נײדש און
 בא־ םארזיכםיג איז נם8ה איז אםען8ה םוז קאםער

■ipoamhi יעדע בצויז ניט ,̂  ׳שטיקעיל יעדע אויך גאר םע
 רעד <וי נאכדעם ריין.8 גאדםענם דעם אין גייט וגאס

A טעפט6צוזאםענגזד עם װעדמ צוגזדשזניטען, איז נארםענם« 
 אפעריימאר, צום עס געהט דאן איז מפיצסעיצאך סיט

 ווערט עט ביז שטיסעצ צו שטיסעצ צוזאםען גייהם וועצכעד
 אײנגע־ גארםענם דער װערם דאן גארפתנם. גאנמר »

 אוים גום עם ציהט גצער8נ דער איז םער8וו טים גאצמ
 וועצ־ אויח פעםערז, דעם צויט ברעט, טפעציעצער 8 »יןי
 רםענטעזאצ8ג דער אום געווארען. גזףמניגמז איז עס מז
 כמזווע־ גאגצער דעד באנוצט ברעט, אויפ׳ז טאצטען זיך

 טריקעגט ברעט אוים׳ן גארםענט דעד זתן אוז פאצאה
,f t  I• ,צוריק וחנרם עם און ארונטערגענוכמז עס ווערט אױם 

 עס t8 רומגעשניטעז8 און פעטערז אוים׳ן •רויפנעצײגם
 ז8 זיר םאדערט םאצ8 פעטעדן. דער זױ פונקם pn ואצ
 עס ז8 ̂טיסעצע, 8 צוגעבעז דארטעז אחגר רא זאצ םעז
 אר־ סארט די אט פעטערן. דעך זוי קוראם 8 זיק זאצ

 טוט װאט ארבייטער דעם אוז ״םפווערעך, הייסש גײט
 םאר־ קצעגערע די איז ״ססװערער״. 8 םעז חפם עס

 איז אוז ארבײט, זײז צײז8 טער8ס דער םפווערט
 טערס,8ס סך 8 דא זײנען עם וואו ^אפ, נרעםערען ןו

 טוט װעצכער ססותרער, םפעציעצעז א אן מען ויואצם
pm דער געהט םסװערעז נאכ׳ן םקוחנרט. ער — אויבייט 

 וועצ־ אפערײטאר, ן8 איז דאס *קצאוזער״. צום נןרםענם
 אנדערע און סאצנער דעם אדבעצ, די אײז גײהט מר

 וחגצ־ םינישער, צום וועס8 עס נעהם דאן פצײגמחײםעז.
 איז קאוט דער ז8 אונםערמצאק. דעם אריין בײדום מד

 עס בעעצט װעצכער אײדאנער, צום עס געהט נמפעיעט
 אױםסוקען עס כט8מ איז עטויב דעם אױס רײגעם און

 אנ־ זאצ קאםטאמער דעם אז זוי8 אנציהענד, איז ימח?
קויםען. צו pm א געםעז

a t װעצכע טרײדם, סצענעמנ עטציכע נאך דא זײנען 
 עם און אינדוסםרי^ םאד דער םון טייצ א »ײד

דיר־נינרםיר־ דא זײ זאצ איך אז עוצח אז געוועז
אינגארירען. ט

 פאר דאר איז ססחר באדיינמנו־־ער א א} «הם פט
y קוימן *ון n פאמן וועקמ אאדפגאך
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מטיסצאך די אט פון נארסאג̂ם די בײם
 חנם דורך פצײטם, געםאכם אפערייטארם די םון רען
 פצײמם די אט םון עטיסצאך. די םען8צוז נײהען זײ

 8 דרעסעגס און סצאוסם םאד םריםינגם פראדוצירט רען
צעבען. 8 דערביי כען8ם םענשעז ביםעצ היבע

 אי כער.8ם קעגןעצ די םאראז זיינען דעם, אויסער
 וחנצ״ פיםעס/ ״געק רי אויף באםערקם װאחפײנציך האט

 פוקטאן םון קעפלאך צז,8ה אוים׳ן טראגען םרויעז די כע
 קע•־ די אט םאר חיה׳צאן. נאםעגצאזע זעצכע8 נאר און

 זעפעמ6צוגעגד וײנ*נז \ואס עסצעך די פאד אײר איז לאד
אינדוםנאיחס זונדערע8ב 8 ז8י8פ איז נעק־פיסעס, די צו

 פאע• םאר די דערמאנעז צו םארגעסען צד8ב יע,
 דעם אין זזויפטזעכציך באשטעהט ארבײט זייער טערס.
 םאר באנוצט זוערען װעצכע (הינם), דאגם די אין װאפ
 עטעצען רץ,8ם־שװ8ם זײנען װעצכע און טריםינג םאר
 זױ אויםסותעח זאצ עט אום הערעצאך, װײסינסע pn8 זײ
 אבער ?עז כטער8בעאב געניםער דער םוקס. גוםער 8

 דאס ז8 און םוקם <זײ\ ניט איז דאם ז8 דערקענען גצײך
 גום*ן 8 אויױ געביצם. אםאצ האמ װאס כצב 8 בצויז איז

 הערעצאך וױיסינסע נאר צו אויך םאצ8 מעז גיט םוקם
 ארבײם הויפט די אבער ̂טעהנער. אױסקוקען זאצ ער ז8

 םא^ענערען צו איז אינדוסטריע פאינטיננ םאר דער איז
חצבים. די

 אינדוםםריע םאר דער אין ז8 צם8יגעש װערט עס
 מציםט דאט ארבײשער. טויזענט דרײסיג רום8 דא זײנען
 אנ־ אצע און יערס8ד און דרעסערם די אײן אויך שוץ

 זיך, םאחפטעהט עס אינדוםטריע. דער םון טײצען דערע
 צאחצ אנגעגעבענער דער אט םון טײצ גרעסםער דער אז

יאדס. נױ אין זין נעפינמ
 םאר־ די באמעםטיגט זײנען אינדוםםריע דער אין

 גרײ א״דען, סמפיא, צום װי ציאנאציטעטעז,8ג ?זידענםטע
 פאציאקען, אונגאירן, נעגערס, ציענער,8איט דײטשעז, ׳עןכ

 פראצענש גרעסטעז דעם נדעחג8 םיצע און אםעריהאנער
 אידען. די ציםערען אינדוסטריע םאר דער םאר אבער
 אי- 8 עם איז דערװײצ ז8 זיכערהײט, םיט זאגעז ם׳קען
 ־8H ̂ועגען גערעדט אבער איז דאם אינדוסםרי^ דיעע
 דרזד םאר דער אין אינדוסטריע. מאגופעסכמזורינג םאר
p זײנען איהר, זעהט אינדוסטריע, יאינג8ד און סינג ir 
 אױך םריזזער עס איז זוי8 יאריטעט.8ם די ציענער8איט

געזיעז.
 אינ־ די ^וין עסזיסטירט אינדוטטריע פאר דער אין

 און אן 9113 םון ױניאן װאידסערם םאר טערנעעאנאצ
 פאר רער םון צוױעעז צע8 כמעם רײן8 זיך איז ט8נע(

 ױניאנס צאקאצע האם אינטערנעמאנאצ די אעדוםטריע.
 1יא אויד און צאנד םון צענטערם םאר וױכטיגע צע8 איז

קענעדע.
אינםערנעמא־ איצטיגער דער םון םאז דער אוגטער

 די םיז םארצויןי אין זײנען ױניאן װאירקערס םאד נאצ
 זזיכ־• רײד»ע נצע8ג 8 געװארעז אנגעפיהדט יאהרען צע8

 םון טײצען נדעדע8 איז און יארס נױ איז סטרײסס טיגע
 זײגען געװינםעז םכדשות׳דיגע פיצע סענעדע. און נר8צ

 צעבמן דעם כט8געם האבעז װעצכע געװאדען, דערגרײכט
 גיס ביז נגעגעםעד.8 און גרינגער ארבײטער םאר די םיז

 צאהצ«'8בעםט־ב די געװען םאריער די זײנעז צוריס נג8צ
j.£ צאנד. אין ארבײטער
̂חנל• ברודער־תריג, דער אגער האט דױערען,8ב צום

 n םון רייהעז די אין געזוארען אריינגעטראגען איז כער
 זײנעז קאמוניסטען רי בצויז װעצכעז םאר אדבײשער,

 אלן די םון תצ. 8 צץ8 םוז כט8געם נםווארטליד,8ר8פ
 ערװארמן האבעז 1ארבײטע די זועצכע אויםבעםערוננעז,

 וזי מעהר ניט געבציבען איז קאמ^ םון יאהדעז נאך
 אפגזד נעװארעז ציים 8 איז ױניאז די איז מאטעז

 «ױ ױניאן םאדיערס די אבער קוםט צעצטעגם #כט8עוי
 ארדגוגנ pm צוריק םיהרט און * כוחות איהדע צו ריס
 « דערבי/ דיינסעז םאריערס די אינדוםטריע. דער אין
 אינטערנעשאנאצ דער אין איז פאדיערס רי םון פצאץ דער

 םארתרס די ז8 און ױניאן װאירסערס רםעגט8ג צײדים
̂ינטרעטעז דעדיבמד. *cun ױניאז אעטידיי דער p8 אז
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m t אינחסטױע קליזער פרױען רער אץ קאוד װעגען
̂פאר #רין1 טשארלם י. \ג. ג. ל. .H ביגג־א ןיא\ר ריך

 םאר־ ארבײטער די צו אויםבעםערונגען װיכםיגע דרײ
 געהײסען גוט זײנען קאוד םוט און קאוט םון עריפטען
א. ר. נ. דער םון געװארזגן

באצאג־ באצטיטאד װעם אויסבעסערוגגען דיזע <ויט
 בא־ טא< אקע האם זי זואו עריא״ ,״איסטערן דע»־ צו גען

 פארענדע־ די ױגיאן. דער םון םייגוגג דער <וט <אעט
 צום בא<אנגען זא? מארקעט באילטיםארער דער אז דוג*

 אק־ טען19 דעם קראםט אץ אדײן איז געגענט *איסט״
 אן אננעפאגגען גטיך האט ױניאן די און ,1^ טאבער,
 אז טארקעט דיזען אץ בא^עבאטים די צװיגגען צו אקציע

י י  זא־ זײ אז פיל אזוי אויף רײטס די עגדערען זאצען ו
 פון רעגוגאציע זוײדזש העכערער דער טיט עטיטען גען
״ געגעגם. ,איטטערן״ דעם

 א איז מארגעט באצטיםארער װעגען באשצום דער
 איז זואם קאטף אנכדפגאםענעם צאגנען, א םון דעזוצטאט

 פון און .איגטערנעעאנעל״ דער םון געװארען אנגעםיזזרט
 טײ־ אגדערע אין און יארק נױ אין םאגוםעקכדפודערס די

כאגד. םון צען
לערגער. פאר תלם נייע

 געהײסעז גוט איז װעקכע אויסבעםערונג צװײטע א
 די געגענט. .װעסטערן״ דעם באזונדערם בארירט געווארען

 זעקם פון לערנער פון צײט די םארקירצט אויםבעסערוגג
 וױי־ םון העכערוגג א םאד ערײבם און חחפיט דדײ אויף

 דעם נאך צײט. לערען דער םון חוױש יעדען םים דועעם
 די באקוםען לערגער דער מוז תחפים דריי די םון ססי

 יעדער פאר םאתעשריבען זײנען װאס װײדדפעס קאוד
געארבײט. האבען לערנער וײ װעצכער אץ קרעפט

 פון צאהל די באגרעגעצט אויסבעםערוגג דריטע די
 דער אין אפערײםארפ. .*סעטי־סקיצד״ אזוײגערוםענע די

 דער אין םאנוםעקכדשויערס םאגכע האנען פארגאנגעגהײם
 אפערײ־ םרויעז אצע באזוגדעדס אצע, באטראכט װעםם
 נידע־ דעם געצאלט האבען און .סעםײסקיצד״ אצס םארס
 פאר םאר ערײבט סאוד דער װאט רעיט וױידזש דינעז

 אויםנעבעסער־ דעם צויט אפעדײטארס. ,סעםײסקיצד״
 בא־ צו באגרעניצט באצעבאטים די װערעז געזעץ םען

 יע־ םאד אפערײטאר םרויען ״סעםי־סקיצד״ אײן מעפטיגען
 בא״שעפיטגט. ער װאס אפערײטאר פרױען געצערנעטז דען
 קלא־ ״סעםי־סקילד״ די אז םארצאנגט האט ױניאן די חנם

 האט און ווערען, באזײטיגט אינגאנצען זאל סיפיקאציע
 םוגדעסט־ אויםבעסערוגג די טוז קאםף, א געםירט דערפאר

 אונ־ םון זיג װיכםיגעד א אלט וועדען באטראכט וועגען
ארגאגיזאציע. דנר

ק*וד. םוט און קאוט פזן אויפפאםונג וױדקזאםע
אויטא־ קאוד םום און קאום דער פון רעפאדט חגר

 רי װעגעז און אינספעקציע, און אױם&אםונג וועגען ריטי
 אונז גיט צעבען אין קאוד דעם דורכצופיהרען ב»ם'הונגען

 דער םון ארבײט טאג־םעגציבער דער םון ביצד <\ט א
אויטאריטי. קאוד

 אקטיװיטעטען אויםפאסונגם די דעקט רעפארט דער
 אױ םאנאט םון אגפאנגענדיג אויטאריטי, קאוד דער פון

 קאוד די האט צײט דיזער םון סשך אין J .1933 נזםם,
 34,000 אונטעדזוכונגען. 36,000 דודבגעםיהדט אויטאריטי

 דיס־ םעטראפאציטען אין נעװארען דורכגעםירט ויעמן
 יארס. נױ אויסמר געגענט דעם איז 2,000 און טדיקט

 8,000 אויפגעדעקט האבען אוגטערווכונגען דאזיגע ד*
 א םון קאוד םון פארשריםםען די קעגען טארצעצונגען
 םארלעצונגען צאהל גרעסטע די כאראקמער. פארמידענעם

iy m רעגולײשאגם. לײבעל די ?עגען געװארען באגאנגען 
r u nm געװען זײנען פארצעצוגגען A000 ,םאר־ םייגסטע 
 זיײ זײ און כאראקםער אוגװיכטיגעז אן פון זיך ,ימנחס

m געװארען. אויסגעגציןכען ̂פנעצ
 *טוג־ װעגען םארצעוצונגען, וחגמן פאצען ^סויזענם

r אויסגצפוגצן דעען m v n\ איז גערעכטיגקיים און 
tim דוו^מפיחףם פאצען o r  •im unyi אויד ויעען

 סײ בגוגע פארצעצוגגען טויזענט געװארען אויסגעפונען
ײ םארלעצוגגען דיזע םון צװײ־דריטעל וױידזשעס, ניםום  ןי

 אויסזנר דריטעל אײן און יארק גױ אין פארגעקוםען נען
 זײגעז פאדלעצוגגען אלע פון פראצענם 80 יארק. נױ

 אײ די הירינגם. פארמעלע אהן געװארען אױטגעגליכען
 אױ\י הירינגס םארלאנגם האבען פראצענט 20 בעריגע
 פיד־ די קעגען באװײזען םארגעבראכט האט םען װעלכע

 האבאן װאס ^ריט געװארען געגוסען זײנען עם און םעס
 צוריק־ דורך םאכען צו גוט באלעבאםים די געצװאונגען

 דער P8 אז םאדזיכערען צו זיך אויך װי פײ בעק צאלען
 םארלעצונגם 35 פאסירען. ניט אזעצכעס זאל צוקונפט

 םארלעצעגדמ די און ערנםט געגוג געװען זײנען םאלען
 דא־ די און אײנגע׳עקמג׳ט גענוג געװען זײנען פירםעם

 וײ םאר זוערען פארנעבראכט געםוזט האבען קײםעס זי;ע
 האבען 6 װא^יננמאן; p8 באאדד קאםפלײענם נע^אנעל

 קאט־ סטײם םארעידעגע צו װערען איבערגעװיזען געםוזט
 אײ זײגען \ואם פאצמן אצע די םין באארדם. פלײעגם

 קאפד סטײט אדער גאציאנאלע צו געװארען בערגעװיזען
 דורך געװאדעז אויםגעגציכען 15 זײנען באארדם פגײענס

 זיגרײך איז םאצ אײן װײאצײשאנס, וױידזע םאר פײ בעק
 צווײ און האורטם פעדעראל די אק געװארען םאהםאצגט

 געפיגען 23 םארפאלגען, צו געװארען רעקאםענדירט זײגען
װ^פי-גגטאן. אץ אונטערזוכונג םון פראצעס אין נאך זיך

פעי״ ,כעק דאלער 125,ססס .
 גאר א בלויז אז זועדען, געזאגט קאן אצנעטײן אין
 וױינימר באקוםען האבען ארבײטער אצע פון טײצ קצײנער

 אײ p'D איז עם סקײצ. זױידזע םיניםום קאוד דעם װי
 קאוד דער םון בעאםטע אויםפאםונגם די אז בערצײגונג
 הױ< ד.אט דאס אז צוגעבען םוזען װעצען אויטאריטי

 דער p8 ױגיאז ^םארקער דער צוליב פאסירם זעכציך
איגדוםטריע. ?לאוק

 איבעראצ אז װזגיען, צוגעגעבען אויך אבער םוז עס
 קאוד די האם פארגמקוםען זײנען םארצעצוגגען האוד װאו

 72,000 ענטעלאםען. און שאר\* געהאנדעלם אויטאריטי
 און םירםעם 427 פוז געװארען קאצעקםעט איז דאלער

 ארביײ 4,700 צו נעװאדען צוריקגעצאלט איז געצט דאם
םינימובס קאוד דעם רלעצען8ם םאר םארגיטיגונג אצס טער

 געװאראן געזאםעלט זײנען םוםע דיזער םון דאצער 62.000
 אוײ אין דאמר 21,000 דיםטריקם; םעטראפאציטען אין

 נ?וז*ר אײנגעםאנט אויך איז דעם, חוץ א ערטעד. םערע
 איצט ביז גאך איז געצם דאם פידמעס. 11 םון $7,000 רען
 אויםמד באלד אבער װעט עם געװאחןן. צוטײלט ניט

 פיר- 269 םיט סכסוכים ארבײטער. 650 צו װערען צאצט
צו דאלער 46,000 צוריסצאהצען םוזען װעצען װאס םעם

 •jn בײ פראצעם אין נאך זיך געפינעז אדבײטער 3.000
 אויטא- סאוד די האט צוזאםעז אצעס אויטאריטי. קאוד
 יחנל- םירםעס 707 םון דאלער 125,000 אײנגעםאנם ריםי

ארבײטער. 8^00 צװישען געװארען צוםייצט זײ:ען כע
משתלערם. פאד צײטען שלעכטע

 זױיסט ״םײר די באקוטען האט עס װאס ציעpצע די
 קאוד דרעם דער םון יארק נױ אין קאםפאניע״ דרעם און

 וואר־ באדײטענדע א pn זײ םאר זיכער וועט אויטאריטי,
 אעע• קאםפאניע װײםם״ םײדא די איו צעצטענם נוג^

 דיםםריפם סםײמס ױנײטעד דעם םאר געװארען סצאגט
 קאוד, דעם קעגען םארצעצונגעז באגײט זי אז קאורם

 דער צו דאלער 12,500 באצאהלען געםוזט האט םירםע די
 אר־ די םיז םארלוםם דעם דעקען צו כדי אויטאריםי קאוד

 םארלזד קאוד די דורך געלימעז האבעז זײ װאס בײטער
 א&נ כםעט םארצעצט האט םירםע דאזיגע די צתגען.

 איחר האט דיסיזשאן קאורט די םארשדיפטען. קאוד
 וחנתס גים גאר זײנען םיםצען אצע די אז באװיזעץ אבער

 Dim םירמס אגדעחנ אויך אז סוד p*p ניט איז עס
 מד קודמנם p8 וחגצען אגריםענם דעם קעגעז פארצעצען

קאורנג אין pram רוםעז
mm/ י R
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צמ בױןש חבינםקים פרעזידענט
 םסתםא וױיסען *גערעכטיגקײם״ דער פון צעזער די

o װעגען n עגטװיקעלט קעצטעגס זיך האם װאס םכםוך 
*prm{ דעם און קאםינתם״ ארבײטער .אידימען דים 

t ,קא־ ארבײטער אידימער דער וױי< קאערעם״
̂יגען צו אפגעזאגט זיך האם אידימען איג׳ם באםײ

חנ צזױטען װעקםן< בריוי דער is ניי tM m rw u p איז 
*ipbippjd i שםיי־ ?ולטורעלען און סרײנדצינטן א אױןי 

in אויף אויםגאנע Drum נים איז op pm גער n רט* 
is מםעלוננ פרינציפיעצזן א «םפן is םראנע. גאנצער דער

 םאד געםונען *בער האם ,םאג״ jib רעדא?ציע די
 דעם ?עגען קאפיטאל ̂צאנען צו עגיז דיזען םון טיסיג

 ס. ב. םריינד פאםיטטם, ארבייטער אידיעען םון •ארזיצער
 װיםטע; א אננעםאגנען איהם tpipp האם און מצאדעק,

 .ט#נ" רער ה*ט אייגוועגם 1אי ?אםפיין. ■*רזענציכען
̂»גע< די סארםשע<עם —  אונ־ ב#»ר א אויף א'נטערג

געלד־פאר־ די חעד 1אי שטעמנדינ ,tom ינען
 ארגא־ אוגזער װאס פאגר אנםי־פאעיםםען pc זע
.tpimrpj האם גחאציע

pojm i ip n is' גצײך האם ipoupj עםעלוננ pp- 
dpi ^אוםבארעכםיג *v d j ה*ט און *Pi opi 
אנ־ ?נםםער. tprDmpi א DP'rpi ,ם^נ״ פוז

■*ip>» dpi ipprnis איגהאלם po דובינם?י׳ם 
 אםםלאכע6ג?ז?ל׳ אײגסאכסט? די םארלאננט דאם מי ■

 םון ר?דאלטאר Drn in ה«ום עםיק זמורנאליסטיע?
jppy' זיך אויןי :poup) א םון ראלע אוטנעבעטענע די 
םון טייל ?ליינ?ם א אונ?דרו?ט בלויז ד.אט אח *ר1
or 11נרי.

r סיר i  jpupno ד ד?ריב?רpםון אינהלאם םולזן] ם 
:ברימ מנינספי׳ם Djprtrm־

 איסט 183 .טאנ״, ר?דאלםאר ,opnpDBs ^ דד.
סיטי. p־m’ iu גרזמדי,

:ר?דאשט*ר Drn ו?רמה?ר1
 א ipj'bhp םאנטאנ, הײגם, rm צייטונג Drm »ין

Drtp'PKUMpe ומנמן באריכם dpi װאס םאנד, אנםימאצי 
tm גסזאנתצט po (pDtiipi אנ?ל רער  לײדיס אינט?ר̂נ

ojpddu אז דארום, פארלאע א־ך ױניאן. װאיר??רם 
wmברימ יי״ס ז*צם ־ ippitios און dp ipdpj פרא־ אזא 

 פאר־ רעם נעווארען ג?נעבען tm op װי פצאץ םינ?נםען
>ipr>DTD»n 1אוי אנטיף npum .[ױניא

o d hארoאtptn po DrD 1אי נאריכט פאנטאםטישין 
DPm גים האט צייםוננ oonpi אנ׳שטענ־ עלעםעגטארע רי 

 האלט op װי אונז בײ אגםראנע א] טאכען is דיגקײם
p םיר האנ?ן צי פאנד, סים׳ן ir צי צוםײלט, נעלט רי 

ippirt אויסצוםייל?!, אלײן ג?לט די איב?רהויפט סיו 
is אונז. פאר טאן צו דאם אגרערע דעצעיחס op 

b p v ,האט נאריכטער אייער אז םיר ptn ניט אנפראגע 
 די םיט נ?װאר?ן באסאנם ויאצט dt ipii דיצ1

מ תאצט?ן ן,' v זיכ?ר ם?ז£9א ױ '5 * p נ?םאכם I” t 
.באריכט״. ה?סליכען אזא tprnnsm סצ»ן

D װ»צט rm אננ?םרענם אונז בײ זיך ר?פ«רט?ר pii- 
in n ,אצם11 אננ?צ?נ?נהײם tpa” i r  djpppi dt 

: crapaSpo
ip אז )1 i ?ג?דאנ tie איז םאנד אנםײגאצי אזא 

tm tPmnpi tpomnn 1איבערנ?:עבע נאכהער IP1S11P3 
tio tirrjp iim p Drum is .11 ב .o>̂?צאד o ip i׳npB 

tnrrn'S ארבייטער J3PQ13SP 
15 mבײ אסיצ באנײסם?רטען טצאדעפ׳ס ציב 

ty r in u y p  dt' iump'v בא׳»צ*סעז איז m iip i 
D in ’ io  rso io א אגשטאם ד#צ?ר npn’io 

is א זאםצעז .pdio n s w p

־: 'A. :

 טויזענט פוםציג װי וױיגיגער גיט
 צו #נאציזם און פאשיזם םון קרבגות

̂ע און טער  און פ<יכטגיגגע, פ#ו<יטי
 אין באװעגוגג אונטערערדיעע דישע
דער.

̂ו דער פון פרעזידעגט א<$ם איך, אז )4  איגטערנעע
̂גו דער םון בא׳פמם דעס םיט אײגקינאגג אין ה$ב  ק
 מ פון גא^טעהעגד ,25 פון ק#וםיטע א אפאינטעט ^ן,

פאקגעגדע:
סעקרעטאר. אםהעי, םרעד און נמזערםאן דוביגסקי, ד.

דעם־ גג ברעסגאו, ר\ש. אגט^גיגי, ל. — :יארק גױ
̂, כג העקער, ר\ש. געיגבער^ ה. טי, ̂כםאן דדפ. גיגפ  ה

 װאגדער הערי פערכםטטער, ם. נאנלער, א. #<יװײ קואיס
̂הען, םאקם זיטערמאן, נזש*ם.  םני א. ש$ר, םעםועה ק

.ppiMD איזיד^ר אטן טואװים ר\ש. דער,
קרײגרקער. אם.67ט — ;באעטי^ד

י קרייםער. םי<יפ — :ב$סם#ן
; ריס ׳עיקא̂; ביאהיס. ̂ם

קאט^װסקי. אב. — ק<ױועאגד:
1 רובין• ר\ש. און רײזבערג ע. — פי<אדעגפיע:

םײנבער^ י. — פראגציטק^: פאן
̂ט קאםיטע דיזע אז )5 זאםמעען. די ארגאגיזירט ה

̂ט זי ̂נד, דעם איבער אויפזיכט ה  בא-ן דארף זי און פ
 פון געמ־זגר די פאנאנדערטײקען דעם איבער שיניסען
פאגד.

 געג רעדאקציע אײער פון פ#רעטעד.ער א װ^ט
 םידן 11זוא<טז ^םים, דזעעגעראל אונזזןר אין אנפראגע אן

טייינט, איהם  אײחנר צוריס, װאכען דרײ םיט אז םיט̂ג
w״ אין עחפיגען איז באריכם עקעלהאםטער דיזער o”, ה*ם 

 אין^ זיצונג א אויף בןוארד עקזעקוטיװ דזמענעראל אוגזער
̂נםרעא< ̂סען ם םיטע די צוזאסעגצורופען באעל  אין ̂ק

 פא• זא< םןוגד םון געינם די אזוי װי באע<יסען צו קורצען
װערען. נעגדערגעטיי<ט

אגגמפרעגם, אוגז בײ רעדאקציע אײער <ו*<ם
 אוגזער פון גע<דער די אז געוואוםם, איהר
̂וגד  און 1גע\וארע איבערגעגעבען גיט קײגעם זײגען פ

 חנר םים געװארמן, געריהרט ניט ם*רטיםיג זײגען זײ אז
 איבערגזך איז װאם דא<ער, םויזעגט פי^ םון אויסגאם

 *WfD גענערא< דער םיטרין, וואלטער צו געװאדען געבען
 חגם פאר קאגגרעם, ױגיאן טרעיד בריטימ םח רעטאר

̂וגד״, ״םפטעאטי  עע<אנד אין םוגקצי#גירט ווע<כער פ
̂ור םויזענט צוױי יאהר; צעהן <עצטע די פאר  פאר דא
̂גע< דער  פאר םעחןרייע^ן װאירקערם קיצאדיגג אינטערנעמ

 פאר ד*תר טויזעגם א און ארבײם, אגטײפאעיםטישער
 מוסײ אויסלעגדיעען *ען6ם^ציא<יםטח איםפ<יעניעען דעם
 פאתםנן — קרבטת פאמיםטיעע פאר פאריז, אין טעט

 איתד באריכםעט, דאן האט פרעםע גאנצע די װעיצכע וועגעז
ארײגגערעכעגט. צײטונג

 װלאדעק׳מ] זיך אנצונעםען אבזיכט םייז גים איז עס
̂ט און קריװדע.  1גיפ דערבײ ארגאגיזאציע אוגזער װא

 ארימד] נים דעם אץ זיך איך ט5זוא< געווארען, אםפקירם
p זײז זיך קען װ<»דעש אז וױים, איך זוײ< געםימט, m m v 

̂יח אנגמ װאם בפעטעהן. א  פאדדע״ וױגאחמ׳ס אםב̂א
 קאמי דעם אויפהויבען אין איניציאטױוע זײן און סטען
 דײ זמז איו אםעריקע, אין ip םאעיזם און נאציזם געגעז

 סיי און אידיעער דער סײ באוועגונ^ ארכײטער גאגצער
 באוועגוגג דיזע און באקאנט גוט זעהר גוי׳י׳פער, דעד

 *m* םא< דעם אין הויך. זעהד ארבײט דיזע אפ עעצט
 פון] פרעזידענמ א<ס ביצויז גיט פאראינםערעסירט איך בק

p אגגעגריפען, דא װערט כע5וועי אינםערגעעאנע^ דער ip 
̂ס אויך קאםי( אדבײטעי אידחפען םון םרעזמורער א

יי•1 אדגײטעראיז
פאײוי*

לײב געפאלענער דער

גטפאנגעו, ױיםטמניש אץ לײכ ײנגען 9 ה$ט םען
 גטכראכס. *ירק אץ — װעלס דער םאר װײזןןן is — אים און

שט&עסו, גזךטםידטט אײזןןרנע אהינטער
 נאכם און םאנ װיידער, » עטײג, אץ ער אח

ארוםגעגאעטן. טריט װיגענדיגןן םים
 9 כײז, אין

םיםץ גןןװארסען
 מרלאעסו אים עםען סלןןגט װןןם גויטער, דןןר

אװטפ, שםײג זימ סון שנעלער װאם אױך פלעגם
 דורכנענוםען װײל
גרויל א יעדערן האט

 םױל~ םורא׳דיגטן זיץ אױף שטײכעל טאדגןןם פון
 — אװעקגעשװאוםטד. יןןחר פינף־זןןקס זיד זײנען אזוײא

 — לײט. זםלכס די כײ און *ירק זעלכען אץ — לײג דןןר
 כתםסן. is אמ עם װןןן נאך אן טערsאי ער חױכם איז

.תרגגטגױםטן. סחד םיט חארץ יעדןןגס װערט
רז םײנם װן)ם דןזך אי

יאסיר. םיט כמ^יגען רײף a חרך שױן שפריגג ער
 שטםטן, נישם גאר זיך װעל ן1א אױםזאגען אײד װןןל איך

קלטםטן. םיר חארץ דן>ס נעטט אפטםןזל «ז
שטײגןןן, די אין לײגןןן די דערזע איד װען

ד פחעז װאס o גױט 9 ײי p ןךלם ?ipsn .פײיגען

ע ק ט ס b 8 ן י א

a ארײנגעכאפט זיך פאםםקע א אץ ח$ט טױז; 
p נ$ר װי p ^  B p םמרקלססם, איחר נ$ו זיד חןןם 

̂ט פארששטאנען םױז, אמעליפליכט די שױן ח
ארױס^ גים ד#רטען םמ שױן װןט זי «ז

 ®־םטר איחר ®ץ נ$ד געחערט חןןט זי
ip םײז אז n p a s טים כרױט פארץ םײןר ip io. 

i p פאר פארכלײכען װעלענדיג i p װסלם 
חעלד, 9

 אונםממעבען: זיד «טח געמםען םױז ipurn חאט
t ״םען — p p  o p  ln p tn p  rp p, —

i םען p נעגארט, זײן נים זיך ײץ געװים
1P םען םח i p  is לם^ i p ליך1ע כלײבש1פ« אױך I 

B, נים bjpspj 1חינםןן םיד 8נעװי ^לם םען ip s n p 
̂יד״. אזױ נעװען ניט װןזלם איך װען געםעח
mm טז8װײ

♦ ♦ •ט8ײ1ם זעלכע די אםט חאבןןן »לע 1םי

 איז גרין װיליאם װע<כעז םון און ילעיבאר, אװ דערי״פאז
סשערםאן.

 פאראנכד יעדער װײסט דאס און זאגען, איצט 5וױ איך
 איז דאם און ארגאניזאציע, אונזער פון טוער ווארטליכער

 אונזער אז יכקײם,5עםענמ< גאגצער «דער באפאנט אויך
 ביחפטייערונגעז אלע םארעםענםיליכם אימער האט ױגיאן

̂ונגען און ̂וגגען םון אויסמײ ̂יכע צו זאט  איג־ געזעלשאםם
 האט זי װאם אדער געםאכט, האט זי װאט סםיטוציעם

̂יםי זעלבע די אוז דורכגעםיהרט, ̂־ םיר וועילען פא  אנהא
םאנד. אנטי־נאצי איצטיגעז דעם צו באצוג אין אויך סנן

rM^ אויך ויעז םאגד״ אוגזער םון ערםאמ דעם נאך 
n אn r o ̂אסען האבעז ױגי$וגם ̂עז צו באע גע<;ם זאם

 פצרזעמיכע צו*יב איחר חאס פאגד,
p צום פןעדעאפם *ח rw iפאםײ ירבײמנר ן

 dim קאםפיק, א אנגעפאנגעז םארזיצער, איהר און טעם
 נפנפ) םאבאםפזש װי ווערען באצײכענט אנדערש ניט קען

 mv רארו̂נ ׳אײך איך װ̂י ארבייט. הײיציגער דיזער
 פאר גערוך ^עכםען א װי םעהר אז םארזיכערען, שצוס
 את־ עאםמן. ניט קאםפײן דיזער וועט איניציאטארם זײגע
̂ע םון םיטגיצידעחפאםט זער  צז־ מטנ האם שאםירונגען א

 באאתיס דדפאעם וײ צו איגטערנעשאנעיל, דער צו טרוי
^ צו און ̂געםיינע זי  פא<#א& זײן צו םיהרערשאםט, א

 װפל• צו םאגד אנטײגאצי דיזער אז דוהיג, אוז זיכער
 tin װאריםקייט אזא םיט בײגעשטײערם האבען זײ כעז

 צד און פארװאילםעט קאםפעטענם וועם אױםריכטעקײט,
̂מ וועחגן. טיי

דובינםקי, דדד
v דײוײ<ז .wm פדנז. n v  m irv'fu  v m.



דער אץ דך הערם עם
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 און *idop םון יאהר א געווען איז יאהר לעצטע דאס
אינטער־ אונזער םון רייהען די אין דארגרײכונגען

 <אבד אין לאגע עקאנאטיעע אלגעטייגע רי
 םון םאס פולע די געגיסען צו דערגויבט בימ *גער

דעראבע־ און דערגרײכונגען אמאגיזאציאנעלע
 נאך זזערעט װאס או־גייםסלאזיגקײט, גרויסע די
 קויםם־ די פארגרעםערם געניגענד נים זזאט <*נד,
 דרעס און קלאוק די ,און באסעלקעתגג in ®ון
 איהרע םון איינעם געהאט לעצטזגגם האם יע

 גאנץ אםאל נאך אונז באוױיזט דאם םעזאגען.
m איגדוסטריע איין אין ארבײטער די םון בוריצ דער 
po םון אסהעגגיג טאס גרויסער א i n םון לאגע 

 אד־ די אויב אינדוסםריעם. אגדערע אין ־גײםער
po רי און ניט, ארבײטען איגדוסטריעס אנחגרע 

 גיט זײ קעגען זױינע, םארדינען יא ארבײםען
אינ־ אגדערע פון אתקטען1« אויטגעארבײטע די
 גוט יא סױן זײגען *ואפ ארבײטער די און יעס

 אסהענגיג זיינען זײ וױיל דערםון לײדען ם,
 לאנד♦ אין לאגזנ 1עקאנ#םיסע אמעגךיגעו־ ךןר

 טרײדס אלע םון ארבײטער די אז 1קלא איז חנדםון
 צױ דעם אין םאראיגטערעםירט געגעגזייטיג ויין
 די אז און באװעגוגג ארבײטער גאנצער in פון

d w h t סלא־ א 1נא נים איז ארבײכמר די סון 
n v ̂ג א 1א1 אידע̂א  די נויטותגדיגתײמ. םאטעריע

 אלע־ דאם האט אינטעתעסאנאל m מון ט
 עטארקער in זיך נעסט pom אוז ,1;«ײנגעזעהע

גע־ <ואס אתאניזאציע אונזער םון !עםיהל ;ם
 אין נואראינטערעםירונג אוגזער אין סױסרדות מם

 פאר־ דער לײבאוי. אװ פעדשײיסאן יו־־יוגיאן
wir• טיט םארבוגדען עגגעד גאך אונז האט 

 ערזױײ די דורך לאנד םון באוועגונג ■ייוי־ײומאן
̂יד אלס דובינסקי גדוחגר «ון עקזעקוטױו סון טיטג

לײב*ר. אזו םערזגריימאן אםעריקען דער םון *•
 סאסמטאב, אאקאיצען אין אםת איז װאם דאס ן

 סאסעטאב. איגטערגאציאגאיצעז אין ריכםיג אויך
 עקאנאם״מצ די און 5איגטערנאציאגאי איז םא*יזם

אײנ־ מטארמן א ד.#בען *אנד איין אין :מן
 איז <אנד. אנדער אן אין אוםמםענסגן די «ויןי

̂ער מר צו **ןױהונג  ארבײםעד אינםערנאציןןנא
 אנדערע אין ̂דנאניזאציעס ארבײטער די צו ווון

 יאהר פארגאגגעגעם אין איגטערנעעאגאיצ די חאט
 און םיציכט סאצידאריטעם •ראצעטאריעע ריזיגע א

̂נ •יאגערן » נמיי^ם ̂ידאריזידעז צו רא  די סא
םרייד־ די םים באוועגונג םמיד־ױגיאן •כמנריקאנער

̂גס גאגצער דער *ין  קאטזי םאראליעען חגם זוע
qppks װאס אקציע פינאנציעילע גרויםע די און 

 דורמעםירם ערםאיצגרייך אזוי האם ,זדפאנ̂א
̂נן ״יאחר ן  גאלי םיט װערען פארעריבעז ̂וע

 אינםער־ דעי פון געמיכנמ רער אין בוספםאבען
באװעטנג• ארבײמער

 האט אינטערגעעאגאיצ די װאס אויפגאבעז נדויסע ךי
«d גע־ גיט זײנעז יאהר פארנאנגענעם אין צײזען «ו 

 דער דורך געװארען םארנאכצעסיגם ניט איז ױנמ
ע ווון ^  פאתוענדט האם זי װאס םיםלעז םאםערי̂ע

̂ח דער םאר און פאמיזם דעם מים קאםף ךעס  םון זזי
גע־ אין ^רנאניזאציעם. ארבײםעד גוימוחנגדיגע

1> n r ,אתאגײ יעחנ און סםרייק, יזנדער אקצת 
̂יגט איז פארפעסטיגוגג  אין געווארען געהיי

o r ^ m l ̂ידאריםעם איגםערנאציאנאיצער סון  און סא
 זײנען זיי \\י< געוואדע) תתױינם בלויז זימען

̂דארימזנן א «ים נן קאספס־געפיה*. םא
מר גאך אז #באהױאמען  םיר איי

*ייחנר גאד m «יס די או*וי

̂ען, צו חובוח אונזערע באוויזען האבען םיד  האבען באצאה
 בא־ ארבײטער די געשטיצט האנט בדײטער א טיט טיר

 גצבים. יעחגן אויף אויס^אנד אין און יצאנד איז וועגונג
 װאם דאגער םויזענטער צעהנמיגער פינף ר«עכעד די אחוץ

̂ם האט אינטערנעעאגאיצ די  דעם טים סאםח צום ׳געזאסעי
̂יזם, ̂ע די און אםים הויפט אונזער האט םא ױ *אסא  י

 םון סטרײק דעם םםרײק, טעקסםייצ דעם געעטיצמ ניאגם
̂ט• םוםעז גרויםע סיט ארבײטער בוק פאקעם די  זי גצ

 אין ארבײטער בעקער די פון קאטף דעם געשטיצם האם
 א<ע כאװעגונג, יסטישע5םאציאי די קאםף, שווערען זײער

 ב^^אסע} האט <אגר, אין סאניטארױטס טובערסוגאזען
 םאניםא־ ̂נדזעעלעס יצאס אין ^ײברערי א אויםצובויען

 פון םימגיצידער םך.קראנקע א זיך געםיגען עס װאו #רױם
 מ<עזינגער ב. פון נעםען די «1אוי ארגאניזאציע, אונזער

 ארבײסעד די הייצף געגעבען האם זי זיגמאן. טאריס און
̂עסטינא אין  פױיצען אין בונר דעם געשטיצט האט איז פא
רוםעניען. אין און

 דובינסקי פרעזידענט האט יאהר יצעצםען פון םוף צום
̂יכען אן דערהאיצטען  בא- אידימע די םון ׳ברױו אויםםיר

 געםינען וע<כע1 «וייצעז, אין ױגיאגם ארבײמער ^ײדוגגם
 םארגזד בריװ דעם האט ער ̂אגזג טראגיעער א אין זיך

 עקזעשױ 5דזשענערא< דער פון םיטגיצידער די םאר יצעזען
̂כע באארד, טיװ  דער אויף ט5פארזאםעי געװען זײגען ווע

 אין פאדגעקוםען איז װאס באארד, רעד םון באראטוננ
n םוז פרעזידעגט דעם זזאט באארד די און ?ענעדע n 

 קאנםערעגץ א רוםען צו באםוילםעכטיגם 5אגא<8אי:םערנע?
 און אכמריקע אין ראדגאניזאציעס ארגײטע ניחג< אילע םון

̂םעז צו צװעק דעם םיט שענעדע ̂מע די הע r אידי r u r־« 
אונטערגאגג זיכערען א no ױניאגס

דובעסק/ סרעזידענט םון איגיציאטמו* רעד אויוי
 סארגצקר דעצעםבער, םעז14 דעם בײטאג, םרײםאג איז
 אין ױגיאנם טרײד ניחגיצ אלע סיז קאנסערענץ אזא טען

jrvu? איז און אםעריקע v צו זאפארט צװצק דעם טים 
 אײ דעם םון <עשרײ נוים און היצםם דעם אריןי ענטפערן

סויצען. אין פארבאגד באתציעץנגם ארבײטער דיעען
 אין ארבײםער נידעיצ די סון <אגע *ױדעד^יבע רי
̂ען  ױניאגם, זײערצ םון נויט אוטבאערײבצאכע די און סוי

 צו ברװו דעדםאנטען דעם to געװארעז באסאנט איז \ואם
 ארמײ נידע< סון ױניאגס היגע די און דוביגסקי סרזגזידענט

̂יכע םיז אוז טעד  און האכסאן ברודער םון באריכטז סערזענ
̂וויץ אב. םון ̂כע אםאיצגאטייטעד, דשי םון זזעח»<ן  וייי װע
̂ען, סון צוריקגעקוםען זואס נאר גען  אױםמד האם סויי

̂ט ̂ע טרײסע w בא^אםעז איז עס אנזחגזענחנ. א jן 
 רעםעז צו דאלאר םויזענם צװײ ארויסצומיקען זאםארט

 אנצוסאכגען ב$לר און תאטאססראפע א סון ױניאנס די
 די צזוחפען דאיצאר טויזענט סוםצעהן פאר קאטסיין א

 בא• ארבײטער דעם סאר ארבײטזגר םרייד נידעיצ היגע
ען. אין םאו־באנד ^ײדונגם סו̂י

 בחד האם̂ע אין םארגעקוםען איז שאנםערעגץ די
 םארעמע• באטײיצמט איהד אין זיך האבען עס און זואור
 אםעריהע אין ױגיאנס סרײד גידעצ וױכםיגע *לע םון הער
 אײל־ האם װעילכער דובינסקי, סרעזידעגט סענערע. און

 •tn פון אעיציאםיװע דער אוי«י באראטזגג די בארוםען
 אינטערנע׳פאגא*, דער סון באארד עסזעקוטיװ דזשענעראא

n געותז איז n אין קאנםעדענץ. דער סון םארזיצער pn 
̂כע ערעםענונגס־רעדע  םים תרכגעדרונגען געװען איז זוע

̂ידאריטעטס זואריםען א !י־ די צו געםיה< םא
^ און •ױצען אין ארבײםער דעא ײ n קעמםענחנ ז a n 

 בריוו צאעען דעם אויןי זיך מםיצעגדיג ער האט גיזאציעם,
o אידיעצ םיז rp u rאי ארגײםער ־t ̂חפתד דער  חד סוי

ז אטועזעניי א^נ צו געוחננד ויך סובציק,  ייי י
roey>y> o n  in ון in»»n 1  j f r די

טיס

j ־־״ - '■•״ך
i n אינהאיט po ,סאתזד האט דובעםסי <ואס ברייו 

 קעם־ מטאיצצער א po וועודגעמריי א געווען איז לעזען, ,
מא• ידער5טיםג װעםענם אדגאניזאציע/ ארבײמער סענדעו־

 אר־ סײז גוים• און צײדען אוםבאשרײבאיכע םיט כען
דעאסציאנער. איז דע־גירוגג די ̂אנד. אין גיםא איז גײם

̂עבאטים די  עקם• און ילאגע דאזעע רי אויס נוצען בא
̂ואטירען מג אוגטער קען דױם קײן ארבײטער. די ס  אז̂ע

̂וערען. געצאהאם גיס אוםעםעגדען
̂םעז איצט ביז זײגען ױניאנם די געװא־ אויםגעהא

 םיכד די םיז אידעאליזם אוםגעװעהניציכעז דעם דורך רען
 האבען בעאםטע די םיזזרעעאםט. דער סון איז גצידער

 געלד סײן געהאילט. סײן באסוםען ניט חדשים נײז עוין
 פאראן. ניט םער איז בא^ײכטוגג איז באהײצונג פאר
דיג םעז איז ד5נע דירח  ןאויב או קאס חגם איבער ע̂ו

 צאה- צו םיטלעז סײז געםינעז ניט נאיצד זיד וועלען עם
 װערען ארויםגעטריבעז ױניאגם די װעאעץ געלד דידה לען
 דאן וועלען באלעבאטים די איז העדקװארטערס די פון
געםעלעז. וועמ זײ װאם טאז

 בריף דעם אין אננענעבעז זײנעז װאס סאקטעז די
 העכםם אבער קורצע די םון געװארעז באמטעטיגט זיעעז

 דזמױ געהאלטען האבען עס \ואט רעדעם, *איינדרוקספוצע
 ערשט זײנעז װעלכע העחצשאװיץ, אב. און האכמאז צױס

 געלויבט האבעז רעדנער בײע סוילען. סון צוריקגעקוםען
 שון אידעאליזם און איגטעליגעגץ אױםערגעווצהנליכע די .

 גע• האבען זיי םױזרער. זײערע און ארבײטער ?וגיידער די
 עס װאם גויט עקאנאםי^ער חנר סון מיאעדרוגג א געמנז
 הײם בײ ארבײטעז װעלכע ארבײטער אידישע די ציידעז

 שטעה איך אוכמזטענדען. שרעסליכסטע רי אונכמגר ארבײט
 סון באװעגונג ארבײטער דצר אין יאהר י״אודצװאנציג1סינ

 איך — הערעתאװיכדש, אב. געזאגט האט — אטעריקע
 בין איך לײדען. אוז סריזיםמן געגוג סיטגעטאכט וזאג

 און באווענונג ארבײטער דער איז גצװאיצז נ^הארטצווצט
p איך i וחנן טרערען. פארגיםען צו אויף לײכט אזוי נ'ט 
̂ט י<אב אץ•  אז ברױו א גאקוםצן pm* יאהו *וױי ס

1 P Hהײז געקענט גיט איר האב גצ^טארבען, איז אט*ר 
 האב און סוילען אין גצוומן בין איך \v\\ סאדמםצן. ארער

 חאט ארבײטער אידישע די סון לצבען צוט *וגצקוקט ז'ר
 וױיטאג. און צער פאר געקלעםט און ג*וױינט הארץ «יין
 ארגאגיזאציצם ארבײםער םצרקװירדיגצ ג*ז*הן 3הא איך
 און קראקע לאדז, װארש*, אין ארגײטער שנײדער פון

חן אױן< האלט*ז װעלכע טארנאװ,  ארגאניזאציעם ויין
 אין סארדינסטען. 1זײעח םון סימלעז אריםע די םיט

 פיגף טויזענט צװײ זיך געםינען עס װאו גאליציעז, טארגע, .
ט ^ נ  זײערע פון זײ האבעז ארבײטער אדגאניזירטע זזו
 וױיל היים אײגעגע אן אויפגעבויט טיטאעז אריטע אײגצנע

 זײ און סארדינגען געװאלט ניט דירה *ײז זײ חאט נמז
 אויםגע־ איז הויז די טיטען. צו װאו געהאט גיט האבעז

 די זײ םעהלט עס וױיל ארײן גיט קענעז זײ אבער ^אמלט
 עס סעינט. אויןז און םיחגז אוז סעגםמער אויױ געלד

 אונזער איז עם און צושםאנד ערייענדער זזיטעל א איז
חעלםען. צו זײ סציכט הײליגע

 סחד םון געװארען םארגעלעזען איז װאם בריװ, דער
 האכ־ סון רעדעס אײנדרוקםםולע די אוז דובינססי זיחמם
p םאנען k װירסונג אזא געהאט זזאבעז הערמסאװיטשען 
 אײנשםימיג, געװען זײנעז אלע אז אגוחןזענדע, אלע אויוי
 אידישע די פאר װערען געםאן עטװאס «וז עס דאס

n y r w ען. איז ארגאניזאציעס  אײנמםיםײ אז ל\יס סו̂י
 נײ אלע סן אסציע אן װעחנז אנגעםירט וועט באמלום גע?
n* טוי־ םוסצעז שאםען צו לאנד איז ױניאנם ארגײטעד 

̂ולער זענד  און סוילען איז ^גײדער אידימע די סאר ד
 געװא־ ארויםגזףןןיקט גלײך זײנעז דאלער טויזענט צוױי

m  m םיט אגגעהן קענעז דערוױיל זאלעז ױניאנם די 
i n ארביעג

 סאםיטע סוב א אױםגעוועהלט זזאם קאגםעחמץ די
 סארטראטעץ זײנען עם וועלכע איז :ען

 נאגלער וױיס־סדעזידענטעז די און
 *לאסמגרנ, ױסןי אינםעתןףפאנעל,

i n  no און א&אלנאבדיטעד

מ ןוי  גוסו
ם ^ מוי  m ו

no חאססאז און
*יו״ *• ױגיאז.

n מאנופעהםמררערס סום און קאוט po גאנץ 
i םיו נעסויםם 1934 1יאה אין האבען יהע1 n קאוד ..

 םון *ממחנן י1 לײבעלם״ א. .J 1 21,419,884 מאריטי
i n יעגעז1 אטאריםי 1סאי o n ײממ קױוי1םא לײבעל 
i וחנגען 1י1באג א 1װײניגע 1טעה n קצאוק po סוס 

i איז עםאכמז אײניגםע1סא די אין סויאדוקציע n ײס* 
.ג934 1יאה סון

 םיליןון האלב און אײן־און־צװאנציג דאזיגע י1
tno בײם1אויסגעא זײנען ?אוטם אין iUH שעפעזי אין 

 י1 <ױם באדינגונגען. ױניאז און קאנטו־יאל ױניאז מער
i סון אויסםאחפוגגען n ײ קאטיסאן סוט און קלאוס  ג

 סראצצגס 91 אז זnגעװא באקאנם איז יטי1אטא 1סאו 1דע
p אומאניזידם זײנען 1לאג איז 1טאכע סלאוק אלע סיז o 

 ךי m אזױ ם,1גאניזי1אוםא זיינען סו־אצענם נײן בלויז
 ןp קלאוק 1אוי לײבעלם קויםטע1פא צאהל אנגענעבענע

^םט םוטס i סון אצענט10 91 בא n •גאנצעו p rw io- 
לאנת איז ציע

h ציםעnםוז ז i n זױיחנן יםי1אטא 1סאו הלאוק 
 P* עם מטעפג באזונדעש די לויט צאהצעז י1 אן גיט
 {rm גת»שטע 1גא די אז זײן צו 1כמזע לײכט 1אבע זיך

tno ^יםט1םא זײנעז לײבעלס iiP3 ק.1יא נױ איז po 
i איז עס ווען ץ,1םע םאגאט n ססויימ סון בחגז םאסע 
t קויפט1סא זײנען סעזאן, n o iw די :jroon צאהל 
בעלם.

 איעמד םאל עחפםען צום זײנען לײבעילס א. .1 ג. י1
חװיײ איז עס אוז ,1933 אסםאבעה איז ט1סיה
 ליי• סון נלײד1סא יעהז־ליכען א םאכען צו אוםםעגליך 1בע

o צװימען קויף1םא בעל n 934 און 1933 1יאה.m  J 
i װעחגז גליכעז1סא 1אבע קען 1סא n סאז־קױןי לײמגל 
po 1933 1יאה אין םאנאםען ײ11 לעצטע י1 םון  po 

 סח נאוועטבעזי ,1אהטאבע חדמים די אין .1934 1יאה
1933 ,ly a o n n, געװא סארקויםם זײנעןn2*673,377 ז 

 זײ־ 1934 1יאה םיז חחפים דוײי זעלבע י1 אין לײבעלם.
 לײבעספג א. ר. j 4,796,636 געײארעז סויסט1פא נעז

 כטאט נעווסחנן פאסויפט זײנעז 1934 איז אז טיינט, אס1
ton.933 1יאה אין ײי לײבעאם סיל אזוי םאל צװײ  J 

t זיך נעםט io in, באלא־ די זיך האבען עחפטענם, װאס 
 סרי ניחנ י1 1פא אסען1געש ס1שטא אנםאנג אין באטים
j 1אונטע באתנגונגעז בײמם  i n .סנ־ האבען און א ר 

lO הויסטזעכליר צוױיטענם, און ות1סחו געהויפט D in ווסט 
p̂ א אײגמדמטעלט איכעראל האט ױניאן רי o  r 3 n o t 
 אויםנעסאסט האם וועלכע י,1םאעינע אל1<ןאנט קזאמע1װי
 זאלען אינתםטתע 1דע אין ס1טשיזלע ענע1פאחןזי אז
tP סענען ניט זיך in iD 'n o סאנמז־אל ױניאז פון po 

tn צו געצװאוננען זײ האט n m o io טים בײט1א יוגיאן 
o n .000לײבעל. א. ר. נ

i אז n ־ באלמבאטים י1 ליגט אל1סאנט ױניאןp o 
מ האלז איז Pבי א װי אםעוײקע אין יע1אינתםם רער ױיו  ו
:סאסיתננ אינט^סאנטע n3*:5oo אונז

1 .did,סון סמי י1 וזוועלט n Bזיnמזװעלם, נם
o 1סא אטעז1ויסגעם1א געלעגענהײמעז עטליכע בײ איז n 

 זסןי ליכע1זעלבסטםאמ»טענ א איז דאם לײבעל. ױניאן
o םיט אײנקלאנג איז גאנצעז איז איז עס און n סחד 

ס ם׳ ^ i םים איז זי n 1אםיציעלע nסאליסי, ונגס1גי 
 «ו צוועק דעם פים א. .1 נ. זײ אײנגעםיהט דןאט וחגלכע

^ז בײטס1א צען1הי םו ױי tn*Dyn צו אין מ  כויי ד»עם1ו
i פץו dcoip סױםם די ^םערעז1םא צו n באםעלקןד 

o די ניט 1אבע אס1 געםעלט רוגג. m o o  n * :o '* p o n 
ר םאמן באםעס אב־הויטיגע1נ די און װאעיננםאן אין  ח

^ן א jn אז וו M m n o  n*: גאנצע א איז jrpPopno i 
 po אתים ילינג1 עליזאבעטה םיםעם א עפעם איז איצט

 רוזי .did באשולדײנענזײנ ?״,1װא געט עד1״ בוך 1איה
 םיםינמן ױניאן אויןי אטען1ויסנעט1א איז זי אז וועלט

i םון n סעוים1װאי טענט1גא לײתס נעעאגעל1אינםע m 
 too סז ט,1נעענמםע אתיוי1 האט וזוועלםdid. 1 ניאן.
i n ױניאן D p n n •אתיסנעגסיוד נים סיעסאל ניט זי איז 
 «ום םיטינמן po בסטײליגם כלויז זיד חאט זי ג*!,

לייבעל. ײגיסן po נמסטסן
KjS'jyaif

■
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MM: ::3 'י* . * m
ר םיר חאכעז ״נערעכסיגקייט גוכדגר לעזרסזגץ ת

 איםאציעניסע די טיז *ליח וױבםינצז can וײמעז
 m איז װעצמר םאדיציאגי, דזטוזעפא מנאםע ; ־;

 אינאציעניאע די םון און איגטערנמאנןצ *an און
 ביז איז טאדאציאני ארנאניזאציע. אונזער שון

 אי־ אין םיםיננען צענדצינער אויזי ארױסנעםראטעז
 מור א אױןי איצט זיד נעפינט אזן אסציע זייז שון
o n אונ־ אצע באזוכעז װעט ער און צאנד גאנצען 

 רו־ ברודער םיט שארם םאדיציאני׳ן םיט יזניאנם.
an• אונזער פון םיטנציד סטעו► איטציענימער 

אי־ נצזןנצענדער א איז רופאװאצדי בױרא.
נאנ־ דעם טענעדמזעז נצייכצייטינ װעם ער אח

•HD
 םא- אונז ה*ט צאנד איגער׳ז ארױסשאתר זיין •

בריװ: שאצמגדען *ונעאיקט גי
o״unrברורער און שאםעראד ־: 

 נאםטםריינד- דער טיט באנוצעז צו זיך טיר *רצוינם
 איהר דיח־ און צײםוננ ווערטשוצער אייער «ון

םיטנציחןר־ איז בעאםנמ די םיהחנראא^ די
 וואיר־ נארגמנט ציידים אעםערנמאנעצ דער שון

o אױםצודדיהען און ימיאן n שאר־ אצע שון דאנס 
 שאר איםאציען אין ארבייםער אוננמרדריקכמ אוז

 צו־ האם איהר װאם ני״יםייעדוננ אוז מרטוטיגוננ
n צו rn  tan דעטאסראטיע. און שדימזײט םאר

 אוים־ אונז אין חאט נעםיהצ סאצידאריםעסם אייער
 א צו טוט נייעם נענעבען חאם און האשנוננ די

 דעם אונטער האבעז וחנצכע ימטפער, ומראאימע
 פון םאהז די געבוינעז ניט קיינםאצ טיהזאצ וז

ימיאניזם.
 די און נאםם, אייער זייז צו אםאצץ םיד שיחצ איד

 איך װעצ אייד טיט זײז זועצ איך tmn *יים
 חצצסצן צו *ייד כדי ענערניע און טמז ייייז
 ווענעז ארבײםער אםעריקאניאען tan סאכען
ער־ איינענע אויןי מףצטיצם און שאאיזם פון
 איז עם נויטינ ווי אנוױיזעז איחם איד וועצ
שערזענצימ די שראגרעם און שארגדפרים טאר

)-■I
 זייעד זיינען באזונדערס איך איז םאדיציאני ארױ

o אוז חבעםסי שחמידענם n •הוישט שון םטעו 
 אנמאניני, צואידדפי וױמיארעזידענט צדאטען דעם

 פוז פיהרער די *ו ^9 צאקאצ אין םיםאדבײםער
 חמאינט םאמר דרעם דער *ו ,10 און 60 ,48
 אין אמאניזאציעם די צו בעאטםע, איתרע «ז און
 אויםערנעזױינ־ דעד פאר נ*טטאן און חיױוען <יו

 ארויםנע־ אוגו האבען זײ װאס גאםטפריינרעאפם,
 םיש זיך פרױױצעניע די נעהאט האמגן נױר «תז

באפצנפן.
 «ו זמרעז טיד נים סימםאצ צאםיר

 גיט קיינםאצ צאכױר צװעפ; נאבעצעז א םאר
 אנםאר־ אונז האבעז עם צואט םארםרויעז tun נן

jran אויוי געפאצעז זײנען <ועצכע זונרי̂נ tan 
עםאנצײ און םרייהײט פאר פאטו* בצוטינען אין

ארנײםער אינטערנאציאנאצזן די זאצ יעמז

אייזנר, ברידערצאך
x  j .םאדיליאני

*mi
 tie באהוסעז האבעז סיר יואם צחפריםטעז, די «ח

 איז דעפארטםענם, רצסריאייעאנאצ און ביצדועם
 נזד דעארנאניזירם אי« םעםינסיים נאנמ די «ז
r » אויןי w  n jran ip,־® >wp םיצצפאך איז 

םאדערנעם פון נעביטעז אצע אז ריהרם און
IV•

an• אויפתצערוננם־אר־ *ח ביצדונגם רײנצד

F*־ v1'

סורסען ^ר^נזוננזנז,
סוזיק

אוז

 חארםאגירט סעםעקייט סולםור נייסמינע און מסמעויםעט
̂וזיגע די דערזליאו̂נ ̂וצטוד טיזימער כױט  םעטיגקיים ד
i מאר באדייטונג צוױיפאכע און גרױסע א חאם n גאד 
 מאג־טעגצאכא די באצידט זי אסםיװיםעם. ײגיאן צער

זאאישצ  און גײסם ױבדטוב׳דיגעז םיט טעמיגקײם ®̂ו
ער  דובינטקי •חנז^גם װי איז, עם םרייד. אראאעטאר̂י

i ביי 1זי האט n םון געאעגענהײט m צוזא־ ערמטער 
in אאקאא ע1אונזע םון טענסונפם ip, ̂ומעז  אויםנע־ גע

 בא־ <ואם בגד א מיט ױניאן די ע1םאדנאײכענ #יקט1ר
 טוייצױעם; שידענע1םא רי מרך באציחנג זײן קוםם
ד עם1 גיבען טייימינגם י1 <וי אזוי פונסם  און גצאגץ «
̂* א יםינגם1מ גייסטיגע די גיבען םטיל,  ביײ1א קעטםעכד
i n םח א אתאניזאצימ  11דו מ5אינהא איחגא^נז אוז ̂ג

̂טו און געזאנג אוים^ער־וגנ, בי^ונג,  פאתױײ עאע1קו
געזאגט. 1ע וואט — *וגג,

ה דוכט עם און ז«ר אײנםאכע אן איז עם  אז זי
W פונ־• איז פארשטעוזז. און איעזעהען אס1 11דא 

^ םון םילע און אזוי, ניט אס1 איז חנםםותגעז נז  או
 האבען 1םוע בעסטע אוגזעחג םון טאנכע און 1«1טיטגאי

 און םפארט אועייטער גאנצע י1 ען1אניזי1אי צ\ ליעב
טםענט.1חנפא ביצדונגם 1אונזצ פון טעטיגקײט נעזאנגם
i דאס םארשטעהן טוזען ברירער ױניאן אלטע רי n 

i נײער n געװא צועעז1צ ניט איזn1א^אא* «ז» אין ז 
 רע- רעם כגעטאכט1ו1 ניט האבען זײ אז זײ, <וי םכיבה

 טך א איז עס אז תםלאנה איז קאםף װא^וציאנעחגז
 ױניאן זינגען זײ זוען 1סזאםע1זוי און מזעהנעו• און בעםעוי

î' 1בײםע1זא או n אין םאוץויגם 1זי זואלטען זײ 1אידע 
 <ועז 1בעםע און ̂זעהנעוי ניט חזן איז סאנגס. אמױי1ב

 ענגלחצ־ 1ױנגע 1אונזע פון מיטיננעז n 1אוי ט1הע טען
1 a r1עכענ n לײ ױניאז ע1אונזצ זימעז טיטגאי^צאםט 
i n. יין5א 1טי זײנעז t n םון *עזואחנן אנגעצונתז גיט 

i 5 אויןי האבען 1םי <תז באגײםכמויוע y iקאנ־ 1עצטצ 
זטעז צום ט1געהצ יוענ^אן w אם1 זינגען 5םא ע̂ו rn- 
 צײ אגדערע און היםנע נע^אנאיל1אינםע די ״ליד םאכער

i n. 1מי קענעז צו m איז טאז דזגר אז ̂יסענען i n 
i* אזעע1 די פוז געםצאםעז איז װאס אינהא^ם n  האט 1

 אונו אוז שטײן אײז אין צוזאטענגעגאסען אצעםעז אונז
̂עטען ^ז א  געטייג־ האט זואס טמפחה אײז אין םארבו

 בא־ אנ״מע1אי אזא װאם1םא טא סעז.nאינטע זאטע
 די <וי טעטיגסײט נוצצאכע און גוטען אזא צו ציהוננ

a אויח נוםעז1אונטע האט איגםעתעמאנאצ n םון געביט 
טו םיזימעו־ און 1גײםטיגע ציחונ^1ע 1ק̂ו
1 באויז 1אי װי^ געצעגענהײט 1יזע1 בײ nאז מאנען 

 זײגען זועצכע מאכעה קאאוק די וואס עאז/ א איז עס
i n הא- אינמערנע^ןאגאצ, 1אונזע םון טייא אגעז1ױעטע 
ו בעז י  א האבען צו אויך באטיהט יט1 איצט ביז ז

̂אוסמאכע m האבעז אס1 װי היטנע, 1ס  n1םמאכy און 
 איבעתעצען צי אײנגעםאלעז ניט סײנעם איז מם וואם1םא
איןײמ. 1אוי ידער5 ױניאז די זעצעז1איבע אאזצץ 1?1א

געזאנ^ און פוזיס םיט אזױ בצויז נים איז אס1 און
̂בע דאס i 1אוי חא 1אוי איז זע n כי^דונגס־ 1אאגעםיינע 

ביצתננם־דעפארםסענט. 1אונזע םון טעםיגסײם
̂ישצ רי  אוועסגעשטעלט וומרים בײט1ונגם-א1ביצ ענג

i איטאצימני^ע די נעם.1םא בזײיטעז א 1אוי n n i •אר! 
i 1םא גען n איז ביאתנגם־אתנײט i n •איטאציענימעו. 

n האבען זײ שפו־אך. r ' t מטונ- אזײא1 איטאליעניז»ע 
n,?̂ א נעלײנט ותרט עם <ואו וױילונגען,1םא סעז,1סו 

o אץ1ט ,1^פרא נאציאנאלעוי 1זײע אוין« געזויכם ויס1ג n 
i איז זײ בײ װאס n 1יזיגע1 א איז. עלצמענט 1ײננצ 

ײ העח»ם אידימ, צו קוםם עס ווען ב^ויז טאיאז״יטעט.  נ
אטאר־ישע »ז אונז n 1סואםו אסים̂י n 3 n ביל־י די און 

ש אויוי בײט1א דונגם  אויבײטעו• איזײמע די 1םא *ירי
i איז םאתאכצעםיגט. אינגאנצען ט1\וע n צו וױאעז 

 עלעםענשעז ע^כענדיגע ימ1אי בײ ונג1ב̂י אוז זויסעז
o גתים. 1זייע 1נא איז n n  i n א^ לאס̂א פרעםערס 

i n  ^ in n אױםסאעוימנם- א? ם1פיח װאס 1אײנצינע 
ז אויזי מיגמאיחגו• זײנצ צוױעען או־מיט 1םחמם און איד̂י

אײד וחנלאן זיי בײ נאר זיד
Djr a כילדוגג און וױסענס תארס m i

א סאד וואס
iii'.fl

̂רי !י

טױיד אץ און װניאז דער אין
לאננער. ע. לואים פון

\ױא\. !זאבעדגז ךיגמך א\\ ס?\יךפ באאךך

 ורען דעצעםבער, טען16 דעם םון װאך דער אין
 אפגעהאלטען האבען גאקאעס גרעםטע אוגזערע פון חײי

 בעאכד גיט־באצאלטע און באצאיצטע פאד זואלען !ײערע
<ואך״. די אגרוםען גזגקענם׳ צם םען האם ם*,
 און גערעדט האבען זואלען די ארום צדדים פארקאכטע די

 געשריבען זײ װא<טען גארישקײטען. טך א נע^ריבען
תו  חשבון אײגעגעם זײער אויף גארימקײטען די גערעדט א
 קען װער ;ואךים געקיםערט ביט גאר אוגז דאס װאלט
 די אבער איז באדילוקײטע̂ן m״i םון סםאפען װמסען

 אוים׳ן געװארען גערעדט זײנען נארישקײטען אלע אז צדה
ױניאן. דער פון חעכון

 צירקו<ארען צעחגד<יג פאר א אונז פאר ליגען עס
 םאר זואס קעפ<אך. שרײענדע םיט קא<ידען אלעזי^י פון
 יארק בױ שםאט דער אין דא גאר איז עם 1•אאי 1קא<י א

 פאר־ צירקוקארען. דיזע אויף געװארען ויכט1געב איו
 האט פאפיר תאלירען פאחמידעארםיגע די אז זיך, מסעהט

 װאם ?יטעראטור קאםפײן די םאכען צו געגרויכט סען
i n .דיזע םון איגהאינט דעם איבערצוגעגען אםרעקטטו 

^ן1צי >  פ^וט ניט. םיר װייצען רעקלאםען זייערע טיט קו
o עוינען װילען 1מי װײל ^יפאר1 n דער םון נאםען 

 אײן אויף אפעטעלען יא אבער זיך וױלען 1םי ױגיאן.
 ת־ א ארײגנעצױגען װערט איהם אין װײ< #קולאר1צי

 ניט־פאר״ זעהר א אויף באאו־ד, דדצאינט פון •או־טםעגם
אוםן. אנסװארטליכען

 האבען מרײבערם אלע די צײם און גימ1ענע וױםיל
 נע־ גיט םיר װײסען צירקואלרען דיזע 1אוי אעעוועגדעט

 צירקוגארען די פון גרוים די באטראכטענדיג אבער גוי;
ס  א םון גרוים דער אין װערטער אנגעפיפעװעטע די סי

v& 'W ,װיםיל פארשטעלען עוין זיך מיר קעגען קעפעל 
n הא־ זײ ענערגיע זויפיל און גממװיצט ח^בען 1ערײבע 

t o 1אוי בען n .זוען אז זיכער זײנעץ םיד געװענדט 
i n פון רעדאקםאד i n איבערגע־ װאעט נערעכםיגקײם 

 פאחעידענע די װעלכע םיט רעפלאםען קאםפיח די ילעזען
 זואלט ער װען און סאדקעט, רעם פארםלײצט האבען □־יופעז

 קאטפײן װעלכע באמםיםען צו געווארען אױסגעקליגען
ײ פרײז״ *נאבעל דעם סריגען צו באדעכטיגט איז גרואע  זי

 בא־ פאל דיזעז אין װאלט ער אז ויכער כםעט 1מי נען
 זוײל פרעסערם, די קוטם ארײז״ .נאגעל דער אז ̂•םיםם

 צירסולאר. אײן קײן אםילו ארויסגעגעבען גים האבען ויי
n nפרעסערס די איז װאויל אז זאגען, צו כדאי איז ״ 
ײהען.^1 זײערע אין ליטעדאטען קײנע זזאבצן זײ װאס

 קעגען טיר אז באטערהט, יהער1פ מוין האבען 1טי
o איבעמעבעז נים n צירקול^ן, א<ע םון איגהאלט 

i פון 1כבו עם1 עויגעז 1םי וױיל n .װילען םיר ױניאן 
 טן־אגט זואס 1קולא1צי אײן אוי* אפשטעלען אבעו־ זיך
p וײ y i^ r, קעפעל ^  nטיn ט׳פעו־• קלאוק י1 פון 

 1פא אלײן שוין ם1ע1 קעפעל דיזע קאםיטעס*. און לײס
j 1 אז זיך. nי11א r̂ןןע קלאוק י1 צו וין  צו־ לײם1ט

 םען םוז אטחג<ד*אז, אן אלס לאטיטעס אויך מנמן
in ip 1אויסע זזאבעז ם1ײבע1ש1אונטע י1 אז צום
n r n היג־ געהאם ניט ?יעעם אונטער^דיפטען אײגענע 

i n .געװען װאלט ען1אוםמטענ אזוינע אונטער זיך 
^ דאס כ לײ d עז1י1איגגא צו ג p i זועלען 1טי ;1?ולא1צי 
 יגט,1באמו< איהם אין ט1\וע עם וױיל טאן, גיט 1אבע דאם
*&m n > n n^ l 1װיכטיגע 1זעה א ״ nט1אnםון נם 

 אוגזערע םון צאל גתיסע א 1אוי װי באארה דדפאינם
n o iw a ^גאנ־ 1זײע אויף אפם^ן וועלכע ער,1םיטג 

 נד1עפא1 עםע^ן1כאט עם1 פעלםען צו צייט פוײת מ
 -1א ינע1^»טונn 35 לעבען אין עז1כםיה1דו אין סעגט
 :אז 1?ולא1צי יענעם אין געזאגט *תו־ם עס מאך. גײטס

̂נ .די  ־in אציע1טיגיםם1א in ונון חטזזינקוע סאדא
-----t* am  mm p w איו פאתוך א pw געמאכט

 im סn<איאלי די ryp פאר אפצו?ויפען 1אוי ען1געװא
 אפיד !א רוײגם עוין איז עס אז אזוי לײט,1שאפ־טעע םילע

i אוי^ שמעהען לײט1זע7ט עאפ אס1 סוד, 1נע n ייי»  ו
ip פון אל1 i בא זיי און ױניאןpוnםד טאגאםלימן א ן 

#״1אלע1 צװאנצינ און פוםצען צען, פון האיצט
m ספייטסענס 1יזצ1 איז ם1ע1גע 1טיל  D n  pK 
 פאםי־ 1ביליגא און עםאגאגי1 שטי? א 1קולא1צי םאגטען

p זײנען 1םי יאל.1םאטע פײן w צום צוגעװאױנס געװען 
n זאיצען קאםפײן א פון צײט אין אז אגק1גע n w 

rn צו אוםן ען1יע אויף זוכען םעגםען m ’ iy iP D 'i די 
^ י1 םפעציעל און אציע1טיניסט1א  -fcm בעאםם̂ז באצא

i םון לעבען״ א ״טאכען בע n .זאך אזא ױניאן pm 
in צאל 1געװיםע א בײ שוין 't o 'D ^א געווא j n n K iD 
 פײ^עוע, און pan אלטיװע n אויף אטאקע אן 1אבע

 צי«ס פו־יחנ און גי1עגע גאנצע 1זײע אן ען1\וענ װעגכע
i ינען1 אויף y i ױניאן׳ם ^  pm אוםבצאאלם, עםעז1אי

*ז־מײגו^ג אונאנגענעםע און נײע העכםט א אונז 1םא
1 iy iי1 1א האלט 11באא זשאינט n o p u און 

 •א- לאפאלצ צו ?וםט עם זוען אליטעט1נײט ענגסטע1עט
 | um גלײכגילטיג בלײבען ניט אמגו־ קעז ער ליטיהם.
 סי« אפ זיך גיבען זואס ״1ע1טיטגלי אקטיװע אונזעח*

ר י1 אויף אויםפאסען ^  ני« ײויד, זזגר אין טאג ען1יע ש
̂יגyאכט D אויף ג in y ii n o j iy  n, אויn r Dהעגnנ 

ם די פון יגונג1באלײ אםטםאל  m גזס אזױ באל^םי
^1א yDװיyג פון jy ,1בי iy n אופן \9ש*נרל'ב אזא אויף 

םאyג און ט1אטאקי  פאויי־י װאס אז^כ^ אלס םp1ב^א̂נ
»...pyp 1םא טyלאיאליט זייעוי קויםען
iy">0 ינג1ביל י1 s n און n אנw m yo n n םמד ■ 

w ?אנםז־אל בילתנג ŷאונו פון 1ע1גלי n o ^ B y i •הא׳ 
iy אויף iyay:yj זyב tn בא׳פולוײגוגג o y i עען1גצהצ latar 

^ ׳םאזyג ניט אם1 זײ ןyװאלט .1םע ל א  וואם די ״1סי װ
i'ly װי װײם^ . iy j אפצוy rצyת ן מד 1זי

i אז 1ינצ11םא זואס זועדים אויף װי זײ אויף קוקט n 
 סאנד יגצן1ול0בא צו פים. n אונכממי ŷטy1צום זײ זאל
v\ 1 זואם ש?\ ^ iםון אינםזט^ס^ י i n או( טרייי ױניאן 

i ’^iy ך, 1גא ניט איז ^י פ •ייג^יי• כסםŷ. אויך 1גא ׳
^y סום^ yטיגrני י1 y ii זיי y i'ip| י 1םאגאם<י» I » n

''?D v yB W  y iy ן, און^  פאד• pH טל א זײנען טאלצי
i םיט גלײך n אױןס םחנן זיי װאס בײט1א זואונחס־בא^י 

ע1ביל y1yאוגז אז אתם,1 זyהאם 1םי  און םשערילײם י
n יןע1 אז זינצז pא ty^yn ?אם^ס '^ y r

• m אין ען1גצזוא גצםאכם זײ אוי^ איז יגונג1בא*ול  ציי
p םוז '^ p־y 'in D '. i ײ ותם אס1 אז און  א•־ גים ו

̂ז םון זyהאלט n בײם1א םיכםיגע 1זייצ זyצyפא  pm 
i םון אעט^עסצן n ,ס האבען זײ װי ױניאן* inoyi 

צט.yי ביז

 געצײנם זיך האט וועצכע ציםעראטור, שאםפײן די
ױ שװער אזוי טוח אויפ׳ן U, אםיק װאוצגארער א ו r n,* 

 פאר־ ותצןן עם װי פונקט װערעז, םארנעםען שנעצ װעם
 זעצביש tan פון טםיק׳ ,קונםט אנדערע זוערען ;עםען

 נצבראנס האם ציטעראםור קאםפײן די ניט כאראקטער.
 באםייצינם זיך הצבצן װאם םאכער״ סצאופ טויזעגטער די

 אינ־ נייצר דער נאר טטים־סאםטעז, צום \ואצען, די אין
 . •an איו נעקראטמ צעצםענם האנען זײ װאם טערעם
 ײון םאריבער טוין זײנען װאצען די װי אזוי ױניאן.

 פאנאנדערמד טוין זיך איז רויך עצעקשאן גאנצער דער
 את םעםפעראכמגט װעםעם גרופען, אצע דארפעז נאננען,

 תאם ער או הויך אזוי נע׳פטינעז װאצען די םון צײט אין
 זמיס אין השבען אײז־בער^ נאנצע צוטםעצצען נעקענט

 ױניאן די אז און צדדים, אצע אװעק פאצען יעצט אז
. אצצ^ םאר העךצו טםעהם
איז יואצצן ער׳פם־פארענדינטצ די פון זיים בעםטע די

HP

ל•:'
e g



Wj״<n  dot בייערם די גזד פארםינ מנעל זיי סים זיעזנן צאקאלס Dim פרױען *ױפגעםאבםע די קוימן
w חנר *ון o, ויך דארוי וואס ip iw ir ביז נעגליושע א *ון קליידער, די קדם r ,מד װי חאבען, קאום 

ז איז םיטגלידער אוגזזנרע סח רעםעז וי י  -jtjdmr נים ױך יאחר אלטען פון ענדע בײם וחןהגליך, צתחנלזזט ׳
 האגדעגס און אינדוםםריעלע םון כלל חןם םון שיצאסען לא־ באםרעםעגדע די קוסט אויםטו דיזעז פאר אחנז.

 וועס 1935 יאהר דער אז פראםעצייעם האבען זײ נביאים. <א־ צו קרעדיט דיזער קוטם גאעציצל ;קרעדיט מס
 זיי איגדוםסרי. קלײדער טרויעז דער סאר גוטער א זײן אראגזשירען צו צרשטער דער מוועז איז וחגלכער ,35 ול

 צו אורזאכען א<# האם אינדוסםרי קלאוק די אז זאגען און שנעלםםען, אם ווי פארקוםען זאלען וואהלעז
 בעםערען צום ענדערען זיך ותם לאגע איהר אז זזאפעז ביישפיל. דיזצן גאכגעסאלט האבעז לאקאלס ווגדערע

m  . , if f p רא־ דיזעלבע גמזיכערטע. א איז צוקוגםט איהר אז און•
 יאתר לעצםען פאראויסגעזאנם אויך זײ האבען םעצייאונג שענסטע, די געווען זײגמן װאהלען לצצסע די כאטש

T ^ m arj זיכערקיים סים זאגען םיד קעגעז דאך און צייט, דער אין יאהרען, םארגאגגענע די פון זואלען די םיט 
 איז םאכצר קלאגנן די פון םאיאריםעם גרויסע די אז ךל װאס צוסרידען זיין יעדזגנפאלם גמנמבערם n ממן
םי  םאר־ עוין איז 1934 יאהר חגר <ואם צופרידען העכסם י-וױצ *•צוהאגםען ב*של*םען האם **גוחנגשאן |

n םון פנתם אין שריבען יזוא גיט איז עס װאהלען. יעתרלימ אגשטאם ןנדלימ n •נאטיריליך פארגאנגענהײט 
vm \\«גצ\ §ךאגע  n* װארים האבען, גיט םאראיבעל קײן זײ אויוי םען דארוי װאהלען צוױי־יצתרליכע די װאס 

 זימנר זזאבען זײ געװארען. םקוים ניט איז גביאה זיתר -טו ךעס זועגען זוי לאקאלם, אונזערע אײנשיארען ומז
J> פרא־ האבען זײ װי אױסלאזען זיך זאל עם אז געװאלט םאכט וועלכער װאהלען, די ארום זיך *»פט װאם 

̂ון i'D און קלײנליך אויסזעהן ײגי T 'j פעצייעכס עפצגם־ דער םאר
|j ^זיײ געלד גוט םאר אגנמכתן סענען״גיט פיר כאטע קןסמ רעזאלוציע דיזע פאמצלאגצן פאר סייטג

o פאר נביאות ערע לארבער א זאגאר נאר קרעדיט פיל גאר ביט 89 י»< n םון װאס דעם צוליב ,1935 יאהר
M  r g בוײ א אויסגעלאזט זיך זזאם נביאות פריהערדעע זייערע קײנע גים האבען וועלכע םיטגיצידער אלע

דעם צו צוהערען זיך דעסטוועגען פון סיר םעגעז דים, -איג יד אןן ױגיאן די ווצםען בײ און אסביציעס ייאמג

 געוועז זײנען לאקאלס סלאוקטאכער יארקער נױ די
 דעם אויסצוםיהרעז צונעטראםעז זײנעז װאם עמ*טע, די

 װעגען באארד עקזעקוטיװ דזמענעראל דער פון באמאום
 ױניאךאדםיגיםטרא־ םאר װאהלעז ערעםע די דורכפיהרען

צײט. יאהר צוױי םון לויח חגם אויןי ציעס
 געװיזען וזאט 35 לאקאל ױניאז פרעםערס הלאוק די

 האבען םינישערם אוז אסערײטארס די און ביישפיל דעם
בײשפיל. דעם גאכנעםאלגס גצײך

 גרויםע א געווען אימראל איז װאהל־באטײליגוגג די
 דע־ העכסט א אויף םארגעקוםען זײנעז װאה^עז די און

ארתונג בעסטער דער איז אוז אופז םאסראטימען
ען אנ־ אין און ױניאן דרעסםאכער דער אין װאו̂ז

 אויםגעשריבען מוין זײנעז לאסאלס אינטערנעשאנאל דצרע
םארסומען. באיצד וועלען און

 אינםטא־ פארגעשומעז זײנעז װאהאעז די גאך גלײך
 ענטוזיאם־ אן געםראגעז האבעז וועאכע ליישאךםיםינגעז,

 גרויםע &יז באזוכם נעװען זײנען און כאראסטער טישען
 ״גערעכטיגקײט״ גומער קוםענדעז איז סיטגלידער. טאםעז
 אט װעגעז באריכטעז אויםםיהרליכע ברענגען םיר וועצען

םיטינגעז. די
 ניײערװעהלטע די םון נעםען די דא ברענגען םיר

ױניאךאדםיניסטראציעס.

 םענעדזשער — לירויי לוא״ס
 משערםאז — צוקערםאן ר.

י• באגנא, ם. עםקיז,* י. אײדזשענםס: ביזנעס
גא^צםיק, ל. םריד, ה. םײנבערג, ם. בראונער, י.
H זס פילער, דזש. קאפלאן, בענדזש גאאאב, ב. »m/
װאירםט. ס.

̂ווי, .ל אײבראמסאז, א באארד: עקזעקוםירו  jb אלע
 jo םשעדנאו*, א. בראוץ, ה. בעלזער, י. בלום,

םרידמן, דזש. פארבער, ל. אײזענבערג, א. דייםש, ם.

*,GW י. םינהעאשטייז, ה. פריד, װ. פרײםאן, ה.
 ד• הײם»ן, ם. האוזער, ל. זזאראװיץ, י. נילאם, ד.

̂וװ̂ײ ל. םילער, ה. לאסהאװיץ, מש. לעווענםאז, ראזעג
 jb טאפ#ל, ס. סטענזאר, י. רעזניס, ם. רודיז, ם.

װילסאז״

ם ער ש פיני ה־ או אן, הל I 9 לאהאל װני
 םענעדזשער־סעסרעםער — םארקין אידדאר

 טשערםאן — הערםאן פיליפ
 ברעםשגיי- סאקס עםקיז, אײב איידזשענםס: ביזנעם

 פויערשםײן, םעם םישער, הערי םילער, ם. א. דער,
 ווא<אד. איזידאר גילזענבערג, םעלס םרידםאז, דזשעק
 םזמס בעסער, םאקם בענחגר, סאיל :באארד עקזעקוטיװ

 *ײב פײנבער^ סעם פינקעלשטייז, סאא דאבקין,
גאא־מםײ^ םאלאםאז אםיםלאםםסי, שעיה סאהעז,

 דמאו האסלאן, מארים גראװמ, טעתס גארדנער, הערי
 בארגיס פרידטאן, םעהס גאלד, פוירל האראװיץ,

ד םעם ליס, נײטהעז גדאום, םעסס ראזענבעדנ,  מ
רא^מין, אײב לעוױן, םעהם םיינמר, דייװיד םאז,
קושנער. םייער סמוירן, גײטהעז סאקאפססי, אײב

I fg זײן שױז וועם ערשײגען, זועט איבערבליס דיזער 
 לעצ־ האבען <ואס לאקאלס די אין אינםטאליישאנס די

 וואם בעאםטע. פאר וואחלען זייערע וומגחאלטען
זועגען םיר וועלצן גופא, איגםםאליישאגס די וסוגנט

 ״גערעגטיגקײט/ גוםער געקםטען דצם איז ורײבען
אונזערע װי פוגקם אז באםערקען, בלױז םיר וױלען

m האבמן זואהלען, די םים צוגעאײלם זיך האבעז 
 איג״ דיערע אפפאדטיגען םים צוגעאײלם אויך ויך

̂נם  חןם געבען או כדי שגעלסכמן, אם זױ גייש
̂ארד ןמם  זײן צוזאםענצושסעלען םעכליכקײט די ב

dr l ,איז ארבײם רוםיגצ די אז אזוי שגעלסמען 
 לאקאלס, די זועיעז• צוריקגעהאלפמז ניט ואל ו»ימנם

m י1אוי יעצט שםעהם ױניאן די *ז באנדייפען אױינ̂נ 
 טארעז םיר און םיזאן םפרינג קוסענדען פון ̂•זועל

 אונזער צוגרייטעז אין צייט קײן ®ארלירען ניט ם
 פאר־ צו איםשםאגד זײז זאלען םיד אז אזוי מערי

 טויזענ־ צעהגדליגער אונזערע «יז אעפמחנסען די ינען
 קלאוק צאל גרויסע די אז חאפזנן םיר םיםנלידער♦

 װינטער גיגסםיגען קיק געהאט גים חאבען װאס %
אנ• דעם באגענעגען דארויוי, אכטעגדיג גים וחגלעז,

^לער דרעםטאכער אנ טערגאצי אינ

דער פון 22 ל8מ? ױנזון דרעםםאכער
םעקשאן הארלעם י; װ. ג. ל. א.

ד אין נ ע ל ק א ם ר א ל א פ
עװ. םע8 און םט. טע156 יאנואר row דעם אווענם, שנת

אן, רעםערם6הל*«ה־ אי ױני ק א 35 י
 םענעדזשער — ברעסלאװ דזש.

טשערטאז — ביגעל ל.
j אראנםתי, םש. נאלדאווסקי, ם. אגענםען: כיזנעם i : 

קאז־אליג־ ם. יאגאדניס, ם. גאלדסםייז, ם. סלוצקי,
Bfe•■§ נאלד. דזש. ססי,

תי לאננער^ א. קופערםאז, ם. :באארד עקזעקומײוו
 j$ יעלק, ב. סילווערםאז, ם. דיםסאונם, וז. ראנס,
 י• גערסםײז, װ. שילעקםאז, ה. דודין, א. סםיין,

,1דוב* ה. אװניצסי, א. ניעער, דזש. םינסעאםמייז,
 סי גמא^ראת ד. טארסום, ט. מארנענסםייז, דזש.

 r ב: םעאצער, ם. האופםאז, ם. סאםאא, א. זאװאיפ,
̂  ניםצמ^ ס. עראיך, י. קאץ, דזש. דזשײסאבם,
1̂־ האאאנדער. 1

 יפאםםנד א. ביגעאסאז, ב. באראז, ד. :קאםימע רעליף
גום. דזש. אבראםאװיטש, ס.

ױי טע צו ם :ארקעםטערם בארי
 &ר־ אריגיטעלער זײן און הענדערסאן פלעטשער

שים־שעם-שיםיס. און װאלצעז — קעסםער
 אוז סערענייחנרם קאריביען קלארק׳ס דזעעראלד

 קא־ און רוטבאם — בראדקעסטערס דאדיא
ריאקאס.

באריםםד צגדןירל *ױ
ר ע ײ חו א ר א־םטארם און ב ראדי

ע צי ^לו עז ם־ר ענונג ק ער אנ
 ביזמם זױארסם, םעם בר. אז אנבאםראכם, אין
 די גום זעהר אמענדעם האט וועלכער rl אאס. םיז דזשענט
 יוילחב איז קאה? םירסע דער םאר ארבײםעז וואס שעפער
 I: בײ שעסער, דערםאנםע די םון ארבײםער די םיר, האבעז

מי זיח םון אראנזשירם האבעז םיר <ואם באנסעט א  כ
 »לס םתנה שעהגער א טים סרעזענםירם איהם ווענעז,

אנערסעגוננ. און דאנס פון אויסדרות
mjL בתיםעל, יעקב
®עטער, חד ראכלץ, פמז. דײםש, ווילי

פאוױי•• גראסכמה• כעגי לאנםק/ הערי * ■ 1 • >• • • t־. יpi . fc ».

 : ט י ר « ג י י א
םיר. כײם דאלעד 1 זער

דאל. 6--------סעתאן 10 טאר
?2.50--------פערזאן 6 פאר

ײג'«װ-«»יםדם »לל »ט םימםם םים ״יך



■MBMapin;״:׳ :
, •*wע נײעם םרייד און

ערג י. פון ב פײנ
י. װ. j ל. jt ײײם-ירעזידענ*

pr>m *®aaopufJpn חאבעז זיי מ*ם בוטנאממ 
■B r .פארגאנגענוזײט דער איז טארנטכמסינט ■M 

 איהר און שארסזכלעםינט, pa מזיגדיגם סד א .ייי
 נים זינד זייאחנ ®אר דאחמן *ײגייןמר *י יאד

n זייער קרימן *ו <»נג מנחר י irw. / קרי«ז זיי 
T טוצןר א אין w p. א בלױז דארפט איוור 
m ן  wm ל*ם איז *n tfrrru נעםאן זיר ח*ט 

 עם צוריק. לאננ זעתר גים אינדוםםריע אלאוק
 םען אז פאקט דעם חנרטאנען צו בצויז pn «נוג

 nna נאטיייאד, װ*ו, * טענ זיבען נןארבײט
 ר*ל#ר אכטמנהן pa םממ נרוימר ״an אאר צזיים,

 באםעם האבעז *araa חנראאר ײייניגער. וךp און
 עם וואט גאר טיצאזאטירען. w ארבייםער די

 אינגמרגעמאנאל די יאך. איתר וױיםם אאםירם
n דאן זינם און !אומומנװעיזם םאמר —

 םארעםע־ קױם זיד שענט איחר מחנדומ? אז «אר
 איז ארעזיחננט אונזזנר ימז אז אליק פאקט רןר
 מסאכט ב*םעם אונ״נחנ תאבעז צוגאסט, אונז ביי

 א םיט בלויז איחם. םים זיך םרעפעז *ו אארײד
 דא איז רוכינםקי זעלבער ־an pm »ריק ציים

 א צו באסעם די מרימז נעסענט גיט «ד חאט
n r. מדארםם דאם יאד וואלט pn וזאונ־ א 
nr תאבען אײניגסיים, ארבייטער שאר גי״איל 

 יױיזען אננעוזויבעז pnw לאגנ גיט זץ■ *ײיניז
pam r pa^םיםנוארמםענתים ״ pa .רייסערייעז

im רי אין *שנערוםען נלייד זיד יזאם r,וױי- און ־ 
 םחד געקלא*ם און אינםזט־נעעאנאל די מסינמז דאח

r שחנדים צום און pa םוער איזםיװע םעחרםםע רי 
an* ,וײ אז אײמעזעהעז די חאמז ימיאז nranp 
 פארהירעײעט זיך ייד5נ האממ אח בלאםע w# א

a n  H אאמסלומעז גיייד איז «ם אח ווענ נצײמן 
*רוםנערמ־ ייד twan םאכער שלאוח די אאאודיג

‘ a m ױניאז, חןר nr ומנר־ אננעחוימן וױיטער חאם 
tr«» y n די איז גייםם anrr.פריי־ אזא גאר ־ 
 די חאמן ,עםלער̂זאנ אם5 איז דא «ח»ײנוננ

 םוז tva אז םארטטעחן «ו אנגןחויבעז ניוי ‘
 א חאמן ײי< «ז אויב טעיזמם, און דיום

דיום. אויד םאקע מווזיעז די אוז אמאניזאזיי̂ז
 אויד רא חאמז םיר אז אודאי, יאד וױיסם איוור

m ו ao* ,סאל ער׳טטע דאם יוניאז an pa* גזד 
pa באטראבט איז זתלכע *םאם, נרױםמר דיזער 

pa םןםטונג חנר םאר נאטראכם נאד יוןרט 
 אינצמרגעמאנאל אונזןר וזאם טרעםע̂ת וניאז

 וזאםנוגנ אדיימעםראגעז און טןםםוננ דיזע ו
arram n״ pa סאריאננ א מאר ארביימד די pa 

pa jasn אנטאאעז איתר מנם ד* אייך־ 
pn װאם tw*n מװארעז. נעסאכט am  nr 

apaa *an אד «יאניאמ די אז  סזמזןר און םיי̂ז
tm פאענעז באםעם די טיז nea סוז ארוממיימז םים 

מ זאנאנאמת די pnpor nr*jm די אוינ  pa רו
 אתאניזירם. אי«ט דיניז אינדוסםרמ אתזעד «יז ״

rtm םיידלאד t\ אתטיװ־ דעם !יזאכמז ימם
 אר8 סעםםעז זיי ארנאניזאציע. אונזער םיז םייל ן

 וי■ דער pa ,*arnrr די אין חנמי rarn «אר «ן,
 or ,pn אלדיי̂נ «ױן איז «אץ אז נים דייגתם ;<ײן.
 ווזולעז םיר ביז ארבייט םך » תויר trwa יאד

 נימא די אין ארב״סיז ױאם ארבייםער »לע
ס־יי־ םיר .mat אענמרנמאנאי *an אודםער

 אז האפעז פיר און p*aeyp ארנאניזאציאנט אז
פאר אגסערעסש »סמװ m - - ---— MUfli MUiAHi 3 1jytk- -רעזולםאטעז. גרויסצ גרײעןן  in  pw  \wxmt 
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ארבייט דיד  w r«

 pa a*cnv3DPD ניטע a ארנאניזאציע, םעםםער a סיט
 םארכע־ םיל אזוי עטאנלירען w אויםזיכטען אלע סיט

 באדיגנונגען די װיםיצ םיםנצידערמאםט רעד פאר םערונג
.DpopiD ■ערזענלױ זײ װינמ איך ערצויבען. גאר וועלען

 עם םראנציססא. םאן אין טא* pip « צאםיר איצט
 טוין אבזט־ אנרזמעלעם, צאט pa םייצ 460 בצויז איז
 איז אריין פװטט איהר װען אםםאםנתחז. אנדער «ן נאר

 שון אוגטערמייד דעם נלײך איהר רערםיהלם ׳צטאדט
 שטאט. ױניאז א איז פראנציםסא סאן אנדזמעלעם. לאם

 קאבנד ױניאז, נוטע זעחר א האבען סלאומםאכער אונזערע
תז איז טרייד׳ דעם םולמםענדינ ראלידען  האבען זיי י
ײ םאכען ארבײט  עטלימ לעצטע די םאר לעבען. a ז

ײ האבען מאנאםעז ם די געחעכןום ז ע ^ וי  אאר א שיז ו
ײ אדבייטעז וױיםט, איהר װי ארבײטער. הונדערט  םון ז

םא־ צו םארזוך a נעםאכם האבען באםעם די און װ*ן־,
האבען םא?םיםום. די פאר וױידדצעם םיניטום די כען

7  שא דעד נעײעז דאם איז סיעציעל געלאזען. ניט םיר
 ױניאן רער שון מםעלוננ די ארנײטער. םרויען די םיט
p העכערונג, די געםאכם םענליו האש a איו שעיראל דער 

 זואף. א דאלאר םינוי אוטנעםער םיט נעװאחזז נעהעכערט
ײ אז םיהלען םעםבערם די  פארםיידינעו. א האבען ז
 זיי• אםאםיאײ׳צאז דער םיט ױניאז דער םון באציחוננ די

 שעהנע א האנען םאכער דחןם די נארםאלזג נאנץ נען
 צו באםעט. די םיט Bpa«־w א האבעז אתאניזאציע,

jrpnw א איז ענ«אן די װאס םאקט דעם םארדאנסעז sr 
jm גיט זײ האנען ia r  t” P באםע^ די םים םכםובים 

 טיוז־ איגטעלינענםע נאנץ א םיר זזאבעז רארטעז אויו
 מװעםטער אונזער איבעדנעבענע. א זעהר און רערעאםם

 אינטער־ דער םאר ארנאנײזעריז די איז םאטױם דדצעני
שעטינקיינג םאדצוױינמע א אן פיהרט זי און נעטאנאל

**
טארט־ איז זיו טוט עם װאם זעחן לאםיר איצם

 טון לאתאל ׳צעחנעם זעהפי׳ א סיר האבעז רארט לענד.
 זיעען זײ װאם און איצט באריננוננען די מאכער. סלאו?
 ארבײטעד. די בײ םרעגעז בלויז איהר דארשט — נעווען

 trn עם שרויןן. זיינזז ארבײטער די םון םעהרםטע די
 רער אז זאנען, <ועל איר זועז איבערטריבען pn ניט

נאכט. צו טאג שון <ױ איז אװטער׳שיד
 עלעכטער. א זעהר געווען איז טעזאן לעצטער זייער
 פון ריידען אננעםאננעז באםעם די האבען נאטידליך,

 *ar:p* צו נענענט יעגעם אין זייענדינ רעארנאניזייעאז.
 נא• און שראנע, דיזע אוישנענוםען םיר האבעז צייט,

 םא• ניט זיך יאלעז זײ אז באסעם רי ערסלערם טירליה
 ציינט, דאם נעפאלנט. טיך האבעז זײ און נארימ, כען
םןנמןן. הלונע זיינעז זיי אז

p*p ז דרעס ד  זײנען עם <ים. דארט טיר חאניז ו
 אר־ ױעלעז זײ אז זיבער, איף ביז ׳צעשער. שאר א םאראן

 צוסונפם. נאהענטער זעהר דער איז ותחזז נאניזירם
 ,די זיד רוםט זי נרויםע, א דא דארטען איז םאבריק אייז

 אינמערנאציאנאלצ אן איז דאם טיללם״. גיםיננ דדצעהםאן
 n — באוױיז א געטטיםם, אאםריאטיט זעהר פירםע,

 רער־ ארבײטער הונדערם עםליכע ארויםנצװארםען האט
 תענגג בילינמחו נמז סרינם אםעריסע סאום אין וױיל שאר,

 טיר אבער אינםםיטוציע. א שירנמ די איז שארטלאנד איז
 איר סיד האם דובינםהי פרעזידענם נים. זיך מחזקען

 אר- צו אראנדזעטענטם נוינױנע אלע םאכעז צו םםרואירט
 נא־ האב, איד פירםע. דיזער בײ ארבײטזנר די נאניזיחנז

 V אננעטנמצם אראנדדצםענטם, די נעםאבט טירליד
 *יז גממרםאז דןר איז ער טעיא. נאםעז טיט׳ז ױניאדםא?

an* ײניאז, ?צאושטאמר pa *pi* pa גאר אז זימד pa
*-־“"־'■■־*----- ־* ־“־ ----- * —^ .gn,- ו>.a.uS— ׳..... ! !nBIII11  סיי װעלען ניכעז
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 זײ אז זיכער, ביז איך און אינטעילינענטע, גאנץ א אםנד
 זײ װעאעז צײט דעד םיט און װילען זיי װ$ם ודיםען

pn אינטערנעעאנאל. אונזער אין צוױיג םעסטער זעהר א
̂נציע, לעצטער דער צו איך קום איצם און  און סט

 אינדוםםריע קלאוק ךי װא^ינגםאן. סיאטעל, איז דאס
 זיינען עס ^אותטאכער <ױםיל נאטיו^יך, קאייגע. א איז

 קאנט־ » האבמן םיר ױניאן. דער צז זײ באלאנגעז םאראן
אלראיט. איז אלץ און באםעס רי מיט דאקט

 באדײטענדע א סיאטעל איז טיר האבען דערםאד
 ארגאני־ םיר זזאמנז יאהר לעצטען אינדוסטריע. חייזנס
 בליײ צו צײט סיח האבענדינ ניט אבער אאסאל, א וידם
 אביסעל לאסאצ דער איז צײט, אײנגערע א פאר דארט בעז

 איז רובינםקי «רעזידעגט װעז געװארעז. *•געמװאכט
 די טיט צוזאמענגערעדט זיך ער האט דארטעז, מוחנן

 ארגאנײ־ אן אז געזאגט זײ חאט עד און םיםגקיסגר
 איז נאכדעם זײענדיג סיאטעל. קײן קוכמן לחגט מר

 מעם־ די טיט םיטינגען אײניגע געתאט איך האב סיאטעל,
 די מיט קאנסערענצעז אײניגע געהאט אויך און מרס

pi העםטינען « םיט דאס טיינונג, סיין איז עס און 
ftoiti{̂זטענדניש א צו בחןנגען מעז קען ״  צװי^עץ םאר

 דאד וױיסמ איהר אדבײטסנעבער. די איז ארבײטער יי
 געװארעז נעשישט איז םאסאטא מוועסמער אז

 וועט דארםעז pn איחר m זימר
רעזולטאנמן.

איד

*

הי, ש. פון ס אװ לד א ױזז. געװעזענער ק ם־ ױי י.* װ. J ל. א. ו

לאנהאן אין האכמאן
 געוױיקם דא האם האכםאז דזמולױם •רעזידעגט וױים

 םארבאנד םאוועכתז פון צוריקרײזע זײן או̂י טעג זגט׳ליכע
|p 'p יארס. נױ

 פאר־ האכםאן האם עגערגיע באתאנםער זײן םים
 סים זיך זעהן אין באזוך זײז פון םעג עםליכע די װענדם

 קאנ־ ױניאן טרײד םון גארטיי, לײבאר דער פון םיהרער ידי
 האם ער ױניאנם. גרויסע באזונדערע די םיז און נרעס

 אינםאר־ געזאםעלט איז העדסװארטערם אלע די באזוכט
 װי איגסטיםוציעם, ארבײםער װיכטיגסטע די וועגען םאציע

האנ̂י קלײבט בי\ א
 א אײנגעארדעגט האט ױניאן ע־־ס םיי םענטעל די
 נע־ איז װאם האכפ«ן, ארעזידענט וױים לכבוד נאגקעט

באנסעם. א מאל אײן ס(י\ וחנן
 אײגיגע םארזאםעלט געווען זײנען באנסעט דעם בײ

 און ארבײטער ־im םון פארשטײער אנגעזעהענםטע די פון
ענגלאנד. אין באװענונג םאציאליםטחןזער

 סעק־ נענעראל ניײערװעהלטער דעד םידלטאז, ם. דזע.
 פלאץ (אוים׳ן םארטײ לײבאר ענגלחעער דער םון רעםאר

 עחפ־ צום באנקעם דעם בײ איז הענדערסאן) ארטוזור פון
 זײן איז עפענטלימןײט דער איז אדויםגעטראטען מאל טען

אםט. וניחנם
 געװידםעם לעבען גאנץ זײ האט טידעלטאז *דמזיםי״

 א גאר האט ער און באװעגונג סאציאליסטיעער ודער
 ארבײט דער איז גרעםכמז, דעם ניט אויב ,rtn [נדויםען

 בא־ ױניאז טרײד די און פארטי * לײבא די אויםבויען ןפון
 און סאפ וױיםעז םילר א מיט םענש ליבער א יוועגונ^

 אן פנים, אין סאליר םרישעז יוגענטליר א און מאנצעס
 ״גע־ ניט ער האט קאם^עקשאן״ גוירל ״סקול אםת׳ע

 םאראויס זי געשטו&ט נאר &ארטײ לײבאד די פי׳זזדט״
איהר םוז טאנ ערשםען דעם זעט

נײ-ערװעז;ל־ דער געווען אנזועזענד אויך זײנען עס
 די אוז װאגע^ סאנסייצאר איםט.לאנדאן, םון סעיאר |«נר

 דער טילעם, בעז רענאיציע; גאנצער זייער אין 'סזניאדס
 ם. א. ;באװעגונג ארבײטעד ענגלימער דער פון װעגמראן

 לײבאר און מרײדם לאנדאנער דעם םון סעסרעמאר וואל,
 א נאך און ,עסװיטי״, דער פון פיהרער און קאנסיל
 אויסצורעכעגען. םלאץ צוםיל םאדנומעז װאלט װאס *אחל,

אי־ דער םון םאחמםיתר די אויך אז •םארעםענד^יך, '

 די און געפזגהלם גים האבען באוועגונג ארבײםער רישער
 םים ירניאן, םייקערס סעגסעל דער םיז עסזעקוםױוע גאנצע
רעםאר, זייער בראמ. םיח, ל. י קאונםילאר ס̂ע

באג• אזא בײנעוואויגם נים <אנג מויז זזאב איך
 און אינםיםע אזא געהערמם האבען זאל עם װאו קעט,

 ה*כ- דעם בײ געווען איז עם װי עםיםונג טוב׳דיגע ױם
 דנם םארדאנקען צו pn געםוזט האם דאס באנהעם. םאז

 אפ־ ערמם האס באותגוגג ארבײםער די זואם זיג, גרויסען
 האם וראם זיג, א װאה^ען, םוניציפאלע די אין געתאלטעז

 י1א גרעסםע די םון דערװארםוננען אלע 'איבערשםײגען
טיםיםטעז.

 לאנדןון, פון עגד איםם גרויסער דער אין דא, םיר
 pn סאציאליםכמנז םאיארימעם א ערוועהלט נאר נים האבען

 םײ< n איז םאציאליסםעז. כולה נאר קאנסילם, בארא די
מ אדער פאנםערװאםױוע הײז ניםא איז באראם ח מנ  לי

 א אויוי אײנעם זוכען זאלט איהר וחגז אםילו אפאזיציע
 םתנוד םון קאםוניסט א געייעז כאטש װאיצם רםואה.
ניםא... אויך דאם איז וחןגעז, ליכקײט

 א געזוען באנקעם האכמאז דעם בײ םאקע זײנעץ
 נעכםען ערמם זזאבען װאס םוער, ארבײטער ביסעיל היב^

 •לוצים זײנעז און נעםעז פשוםע זײערע םיט נעהײםען
 נעכמנן די פאר ״קאנסייצארם״ אין געװאחגז פארװאנדעלט

p ל. איניציאלען די איז  .p קאונםיל) מאונם' (ילאנדאז 
וכדוםה. נעםען, די גאך

אי| םאן ױנגער א װאגלער, ?אנסילאר םעיאר, דער
 סאציא־ חוץ א אז געזאגם, האם דרײסינער, פריהע די

 נאהענכמנ גאר א נאך ער האם םאן לײבאר און יציסט
 תגם — האכמאז, דזשולױס גאס̂ט דעם םיט שײכות

 םון זוהן א אבער ער איז ס?ולםײסםער, א איז אצײז ער
נעהענכמד? זײן ipp װאם איז שנײדער. אידישיז גוטעז א

לאק־ די םיט טמתה, ביםעלע גום דאם חוץ א הכאא,
 זײ וואם םין יר?ית עער און ?נײדלעך איז היז און שעז

 געװען זײנעז הגאה, באזונדער א געהאט האבעז ״נוים״
 אינמערנע׳פאנעל דער םון װאונדער די ותלכע איז רעדעס
געװארען. ארוםנערעדט זײנען

האכמאן. גערעדם האט לסוף
n גוטער א געוועז םאיל אילע פון איז זזאכםאז m 

 רעחנז געוזערט ניט אבער שויץ איהם האב איך נער.
 לאנדאן, איז דא םאל, דאם און יאהרעז, םון ם^ד א פאר
םייסטערוחנר^ אםת׳ע אן נעװעז רעדע זײן איז

 םון הםתים״ *תחית דעם װעגעז דערצעהלט האט ער
 םיהדער־ גילענצענדיר דער אונטער אינטערנעשאנעל, דער

 פון זיג גלאררײכעז דעם װעגעז ;דובינס?י דוד פון שאםט
 איצ־ דעם וועגעז און ,1933 אועוםט, איז מאכער הי־עס די

 דעם א., ר. J דער װעגען :ױניאן דער םון מצב טיגען
 דער װעגען בםרט איז לאנד םון צושטאנד אלגעםיינעם

 פון אויס זיך כדטוכעם װאס ארבײטעחפאםט, אםעריתאנער
 אלץ ווערט איז אילוזיע אפארטױגיטי״ ״אי?װיל דער

קלאסעךבאװאוםטער.

דינםטאג, איז אװעגט שבת א פארנע?ומעז איז דאם
 םאר־ א געהאלטען האכםאן האט דעצעםבער, טעץ4 דעם

 נדי?ערם םענטעיל פון זאיל גרויסגעפא?םען א םאר טראג
בלע״ז). מאכער, (קלאו?

 רעכםע איז לינ?ע — עוילם דעם געהאאטעז האט ער
 דערצעהלענדינ צײט, שעדן צװײ װאסירע םאר נעש&אנט —
 וחד אטערי?ע, םיז באװעגוננ ארבײטער דער װעגען זײ
װײטער. אזוי און אינטערנעשאנעל דער גען

 װארם יעדעס געשלוננעז האט עולם גרויסער דער
 אפלאזײס־ הילכינע םיז בלויז איבעררײס אן מיט זײנעם,
 חוםט אײנגעהאלטעגעם אן און צײט צו צײט םון םענטעז

ברוסם. םאר?ילטער א םון
אימנר־ האכםאז האט םארטראג pn פון טוזי צום
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n רים, ל. םון v n n a t tז ג. ר. *. 23 רןיןאר ־»

a װאם םטא#עדזע, tan בעםאר n באארד דדפאינט 
M l ,נע־ האם ױניאן םאכער ריפער אוז סקוירם קצאוק 

f םון םעםבערטיפ די איז ,1932 יאהר אין סאכט an־ 
 םעהר גיט גאגצען אין געװען יוניאן םאמרם סקוירט

m  Jd נע־ האבעז ארבייטער דיזע פוטצינ. און זזתדערם ארום 
a טרייד. םקוירט און םום tan בײ *דגייט ; n םע«ערעם 

 עם ארגאניזירם. נעוועז ניט גאנצעז אין איז סרייר סהוירם
2--, imun tnt ערמט a n ,םשוירם םעיערעם די ויאס אנםאכנ 

 םילע און םארסעם אין אריינקוםען צוריס אנגעהויבען וזאט
 און בעאםטע די םון נעװארען נעםאכם ז״נען טאמובען
w w P  J םון גמםבערם anאר־ די ארנאניזירען צו ױניאן ־ 

י םון רעסגײ ג■  ערםאלג אהן אבער םהוירטם. סע«רעם ו
a װאט tan אין באעםאנעז זייגען מותריגסייםען די 1 n 

ra הענד. עפאניאליטע אין נעלענעז םייםםענם איז «*־ייד 
3 ■arnr* n* םאםע־מאםע, ׳*ע«זגר. פאסיליע מווען זיינעז 

a ron m r בעלי די נעוחגז זיינען קינדער און גרידער און 
 לײכנמר יןיין ניט נעותן איז עם און ארבייםער. און בטים

a ארנאניזירעז. צו ארביינתר דיזע דזטאב
a נעזןנדערם. אבער זיך האט לאנע די n פארלאננ 

םא־ די אוז נרעםער נעווארען איז םקױרםם םמעראם ■ח »
 נתד עפענעז צו נעצװאוננעז געװעז זיינןן טטאשטטוחגרם ;
1 a m r  m o. לליינע דיעחן םון אדויםמםוםט האמן זיי 

a נעעםענט האבעז אוץ מאאקעלזןך סװעס m r נאר־ אין 
 האם דאם םא׳צינעז. 50 אוז 40 -םיט דיםםריסם «מט

a ממבעז '3 n א ױניאן n ro ro ארנאני־ צו םעגליכקײם 
$ u m איז אוז ארנייםער. די a n םטאאעדזט םון צייט 

י וזעז ,1932 •ח . ג ו סראםם, איז אױח עויז איז *. ו
a םים אח n םעטבזנרם אסםיווע די םח אימתעבענחייט 
 ארבייטער טויזענד ארנאניזיו־ען צו נצלוננען לאקאל «ון

1 n m גיי מארנייט וזאמז a n ro ro אי־ אויםער םסוירם̂נ 
 נרויםער א אין זיך האבען װעלכע ארבײםער, םאליזװימע

t«לאקאל איז פרעםזנרם ,48 ל*)אל איז אנמטלאסען ל 
M לאהאל איז פאמחם *ייז J  זיעעז ארבייטער דיזע 0

םאנוםעסטשור־ און דזשאבערם 46 ב»י בזממםםינט מוחנן
סאנ־ דרייםינ ארום בײ מהאט אייד חאבצז וחנלמ «רס

 וחולעז זײ דאם ^פילם האבעז באמם די ®דאפמארם. 3
 אר־ זיר זיי האבען יוניאן, *an םים *ארתאנדלןן םמעז

 לVi^tm די זיך רופם וואם אםאםיאיימאז א| איז ממיזירם
 איז אנריםזןגמ אן אםאםיאייעײז. םאנופעתםט^רם ססוירם ־

 איז נעווא^ אתכמתעעריבעז אםאםיאייאיאז דימד םיס
m מז ל » nr װאך ־טטונדיגע35 א ממארען נאראנטירט איז 
 ד םארדזעענט, j די װעלכע םיז םקיילם םיניםום מנוױסע «ייד איז אדבייס ־

 ביז ציים יענער םוז פיל. זעהר מװאונעז חאמז ארבײםער ו
 ארנאניזיי- פארמיחמע אננעפיהרט לאסאל *an האם יעזם

tn ׳ r םילע איז ארנױיט umyr* נעװא־ ארגאניזידט זיעען 
 םיטנלי־ טויזענד <אר א יעצם םארםאנם לאסאל *an חנן.
an* ם ארום אין ארבײםען וועלמ ר ^  ממער םופצינ אוז וז

M וזזנלכע an* זינם קאנםראלירם. לאהאל o^ ron האט *an 
בעפ־ איז דאלער טויזענם פיר א בײ אײננעםאנט אאיס

ארבייםער. די טאר טעי
 מד אוז זnנעװא נערוםען זיעעז םטרייקם אײגמלנע

M ט ל »  יואםיליינט •yna' ייניאן. ײגי פיז rroe:u «ו מ
נזװוארען. *טע^ט •מקםייד איז ^

 באזוכט גום טעםבערם די «ח tnsm םיטינמז די
rf ײיישלװ זײמז זיי אין Bאראינn roםראנעז אלע איז םירט 
םארהאנדעלם. וועדעז \זאם 1

nr ארנאניזיישאן פאר םעלד נרוים א וא גאך איץ 
 אנ־ בא׳פלאםעז לאהאל רn האט ד«־ימר און אדגיים

 איי־ ביזנעם צװײ םוירם נעסםמען tan פאר *דיםעלען
overn t.D tum m  m איײ נאר נעװעז איז יעצם ביז װאס 

,a n,* זאל עם כדי pa זיד איצונעבעז םענליכסייט םעהר 
ױ ארבײט ארנןןניזיימאן ן^סיט i אייד ו t בעםערעז א חאמגז

'ill /fjnDSpF 1 ף M 15 P «55Jr 15 l3n ijn  ♦ iJrlJV •®
m נלײו !יך ענדינט סקמךםס סעמחנס די ®ח נממקםעורמרפ

 םאנאם אין באארה דדמאינמ דער םיז אגרימענטם די םים
נעקס די בײ וועם םון באארד עקזעקוםױו די דזמון.

 נייעפ צום באצוג אין םראגע די אויםנעםען זיצונגעז טע
 דער םון שטיצע דער םיט דאם האםען סיר און אגריםענט

 אונזער וועט באארד, דזמאינט דעם איז אינםערנעמאנע^
 טרײד גאנצער דער און ווערען פארגרעםערם םעםבערמי•

ארגאגיזירם. זײז וועם

ס ע. אנערקענונג צי אלו עז ר
 קאם«אני, יולאיל רעימ די פון ארבײטער די םיר,

 ו אויםצודריקעז באעלאסצז האבען םםרים, ro38 װעםם
 איבעו אונזער צו אנערמנוננ און דאגקבארקײם זער

a םטערםאן, טאפ בענעם n n a ו רובינשט״ן, װילי 
a 1אוי םאל אלע יייז 1אי איבערנעבענהײט זייז n ו 
nאינ די םאר r oםיר אוז ארבײםער, די םון םען *in n 
tn װערםפוליח מעהנעם, א טיט איהם jam rm >נ 

 און דאנקבאדהייט אונזער אויס םיר דריקען צייםינ
 ט Dpro ברורער אנענט, ביזנעם אונזער צו ערסענוננ

 נעטכס איםער איז װעלמר ,35 לאסאל םון טטיין,
a אויוי n האבמז טיר װען אונז העלפעז צו װאך *T 
 a*o פארפליכטעז נל״בצייםינ נענויטינם. הילוי זײז

 אי| ױניאז aJrאונז aro״a אויןי העלפען צו אויד
עונאים. אוגזערע נענען קאםםעז

:האםיטע רעזאלחניאנם
.606־ arou ,1 לאקאל נרוימםאן, םעתם

,< - -ya:*י־rw

אײניגקײטס־פראגמ װעכעז האנדלען
ױגיאן, דרעסםאכער דער םון טיסגיצידער׳עאמם די
̂נט ״י. |ו. ^ ל. א. J22 לאקאיל  אוםגעהויעדען אן מיט ד
 אדםיגיסטראציע פר^גרעסעוע די אונטער׳צסיצט וואוט

 ןופגעהאלטען זײנען װ$ס םיטינגען, סעקציע אכט בײ
 דעם טאג,r̂נערp ^םאט, םון טי״צען איצע אין געמ^רען

דעצעםבער. נן
 גערוםענע אזוי די געװען איז אימו הויפם די

̂ם םראגע״, ן*אייגעקײט  ארײג־ םון םראגע די הײסם, ד
 ױניאן אינדוםםריעיצער דער םון םיטגלידער רי נע«צן

 םיטיגגען 8 די םון 7 בײ איגםערנעשאנאל. דער אין
ו י  ,22 לאקאל םון באארד עקז. דער פון עםעמנג די י
 םון געװארען אינד^םירט דיסקוםיע, יצענגערער א ׳גאך

 ^&גענעבן שטימען צאהל איצגעםיינע די דרעםםאכער. [די
 1174 זועלכע םון ,1931 געװעז איז סעקציעם די :ײ

 באארד, עקז. דער םון דעסיצאראציע דער םאר געװען [זיעען
 םאר םיטגלידער די צו געװ#רען ם^רגעעיצןוגען איז

וםהייםוט^
 צװיײ אהן איז אלע םון םיטינג װיכטיגסטער דער

 אין געװארען #ופגעהאלטען איז זואס דער, גזנווען
̂ור אין בראנהם, סעת־ דאזעע די האל. אםבאםאד

|r t ̂עםא̂י איז  םעםםוגג די ם5אי געװארען באטראכם א
 די האבען סיטינג דעם צו גרופע״. .יצינקער חגר םון

 םאביליזירט און כוחות זײערע ע5א ^מעמםרײנגט עקע1
 גארניט זײ האט עס אבער אונטערמםיצער, זײערע ו£נ

 סש*רלם װעלכער אין דיסקוסיע, היציגער א נאך ;עהאאםען.
 אנטײל האט לאקאל, םון מענעדדמער דער זיםערםאן,

 אדםי־ פראגרעםיזוער דער םון שםע*ונג די איז !געטםעז,
געװארען. גוטגעהײסען ענטוזיאםטיש ]גיםםראציע

 זײער געזוען איז טיטיגג דעם בײ רעדע זיםערםאנ׳ם
גרופע״ ^ינקע די גראטוילירט *איצט :ײגדרוקספ̂ו

 אינטער־ דער אין ארײגצוקוםען באע^וס םאר׳ן ־׳ן
 צװײ םיט *אבער אנגעװיזען. זימערטאן האט ואנעא/

 ״אינדאםט־ דער בײ געבעטען זיך םיר האבען צוריק יאר
 שאםען און אינטערנעשאנעל רער אין ארײגצוגײן \ל"

 םיט איגדאסטריעל די דזאט דאם אבער ױניאן. ױין
m f .םאר־ געװען באםת ״יצינקע״ די *ואיצטען ענמזאגט 

 אוגז איצט זײ װאלםען אײגיגקײט, אין ויגםערעסירם
 אום־ אזא אויף אטאקירען גיט און גראטויצירען יבאדארםט

 צאהיצ, םון םראגע קײן גיט איז עס אוםן. •ריגציפיע^ען
 קײן ניט איז עם — םארםנעזעצט, זיםערמאן האם—

 איז עם ארײנקוםען. <ועלען 2000 אדער 200 צי פראגע
יב אםראגע  זײ וועילען <ואס ארײן, זײ סוםען װאם צ̂ו

 אױםבויעז העלםען זײ װמצען — ױניאן. דער אין טאן
 צעשטע־ און אונטערםיגעװען אדער זי אויסבעסערען און
 םען קען םעשים און װערםער איעענע זייערע םון זי. חנן

 דואל־ זײערע אויםנעגעבען ניט נאך האבען זײ אז ועחן,
 געצזואונגען געװען זײנען זײ כאמש צילען, יוניאניםםישע

o r i איגדוסט־ רער םון דעפארטםענם דרעס
ױניאן. יעאער

ר'  יצאזאװסקי׳ס םארדאםען צו אנטזאגם זיך האבען ״
 די םארניכטען װיילען םיר ״אז דערקצערונג: דציע^ע

 שום קײן הען דעם װעגען — ױניאנס ורסיסטישע
 ראוז םון סטייטםענט דעם אדער ”\ זײן נים ײמעצ
םאר־ דער םון ?לעפ םעכטיגע די ״אונטער :ווארטיס

 צע־ רי װעט דרעסםאכער, די פון באװעגוגג ^איעיגטער
 טרײד דרעס איג׳ם ױניאן תאמפאני חגר סון באזע טוי<מע

 װע־ אפגע־װישט אינטערנעשאנאיצ) די אן זי רוםט (אזוי
ן!״  דא אײניגקײט װעגעז םיעל אזוי ריידען זײ בעת חו

םארצװײםעלטען א אן אבער יאןק, גױ אין
 רײען דרעסםאכער די פון םאראײניגונג דער געגען קאמי

 זיעען םאנטרעאיל, אין דארט, קעגעדזן. םאנםחגא^ אין
 איז אײניגקײם און צרה.דיג, אוםג^ויביציר ?וודימזגגען
ױ כמחר גויגױג או ו דארט איז דאך איז. עס זו

 וײ געגען אםען ארױםגעקוכתן
אמגתרנעשא־ דמר אין קאטעדס

mW

 שםוציגססען דעם אויף זײ אטאקירען איצט און :אל.
 ררעם דער פון םעגעדזשער דעם ברעסקאו, פרענק אוםן

 אנשליסונ^ דאזיגע די דורכפירען םאר ױניאן, קאטערס
 קאסוגיס־ רער פון אויםגעשקאסען אפילו איד*ם האט םען

 אלזג־ רעם פון ״םארברעכעןי״ דעם םאר פארטיי טישער
 ערפסטקײט די אורטײק!ען אלײן דדעסמאכער די קעגען םען
 און ױניאן אינרוסטריעהער דער פון אויפריכטעקײט און

אײניגקײט. װעגען גערעדערײ גאגצער איהר
 אױסגעהאצ־ םולשטעגדיג א איז פאזיציע ״אונזער

 אלעםאצ זײנען ״טיר םארענדיגט. זיםערםאן האט טענע״,
 אויך. איצם דאם זײנען טיר און אײנעקײט פאר געװען
 ארײגגענוםען טיר האכען אן סטרײק דזשענעראל םונ׳ם

 הא־ טיר און ױגיאן, איגדוםטריעלער דער פון םעםבערס
 איז קײנער ארײגקוםען. זײעד פארלײכטערם אפילו בען
 1<וערע געהאלטעז ניט װעט און געװארען געהאלטען ניט

 אטאקידט םיך האבען *יצינקע״ די לאקאל. אוגזער אויםער
̂ען אגדערע זאגען, זײ װי װײל, דערפאר,  זײ ױעלען לאהאי

 אינטערגעשאגאל די איצט האט נו, ארײעעםען. ניט
 דיסתרי״ אן ילאפאלן אלע אין זײ ארײנצונעםען באשלאסען
 יצאקאיצען איז אז באשלאסען • אויך האט און םיגאציעס

 גע־ רעדוצירונגען זאלען געלט אײנטריטם הויכע םיט
 באדינגונגען? די םיט צופרידען זײ זײנען װערען. םאכט

 אין ץ5א< גאך אונז הא^טען זײ ניט. זײנען זײ נײן,
 אבער אוםן. םיאוסען זעלבען דעם אויף אטאקירען אײן
 און אײנעקײם אין פאראינטערעסירט באםת זײנען םיר
 װעם דרעםםאכער יעדער װאנען ביז קעםפען ייועעעז םיר
רײען. אונזער־ע אין געפינען זיך

 א&יצאדידט ענטוזיאםטיש זײנען זוערטער זיטערםאנ׳ס
 סענטי־ דעם אויס דריקען זוערטער דאזיגע די געווארען.

 J22 ^אק. םון םיטגלידער מאסע גרויסער דער פון םענט
 געזאגט שוין האט סיטג^ידערשאפט די אז איצט,

 אויםרייד קײן קײנעם פאר גיטא שוין איז זוארט, איהר
 ״אײנע־ םיז אישו דער ארום טזםעל דעם פארצוזעצען

 דער טיט און סעזאן ספריגג דעם פון קוםען םיט׳ן קײט״.
 אוים׳ן שעפער די אין פרײזען סעםילען פון פדאבלעם

 דער־ נים מעהר דרעםטאכער די װעלען טאג־ארדנונג,
רעםארא<יזאציע שום קײן .,יבען

ע צי אלו עז ם־ר ענונג ק ער אנ
 םע8 645 קאאם״, םייד ״םםארט פון ארבײטער די
 דעם אװענט, שבת באנקעט א געהאט האבען עזועגױ,

i האיצ, פצאזא סענטראיצ אין דעצעםבער, טען22 n 
 די ןאון םרויע די טיט פארזא־םעיצט עװענױ. צװײטע

 דער אין ראטשטײן, םר. און הענדלער סר. באלעבאטים,
 בעיצ־ א. ברידער די פארטרעטער, ױניאן פיז אנװעזענהײט

̂דאווסקי ברודער ;17 יצאקאיצ םיץ שנײדער, דזש. און סאן  גא
 שעהן זעהר זיך האבעז צוזאםען אלע און ,35 לאקאיצ פון

 אויסדרי• אטםאסםערע, םרײנדליכער » אונטער אטוזירט
 פרעזעג־ זוערםהפולע דורך אנערקענונג די דערבײ קעגדיג

 צום גרושקין, איזידאר ברודזגר טשערםאן, שאפ צום טען
 העיצצעד, דזשײקאב ברודער ,17 יצאקאצ םון םענעדזשער

 םאד בעלםאן, אברהם ברודער אגענט ביזנעס צום און
 שא^ פון ארבײטער די פאר ארבײט אויםריכטיגער זײער

 איבער העיציצער, ברודער םון אבװעזענהײם דער אין
 הארצעע געװארען איבערגעשיקם איהם איז קראנקהײם,

 צו נײגעריגקײט זייער און ארבײטער די םון ^ואונשען
 פיזד אלם ארבײט זײן בײ געזונם, גיכעץ איז איהם זעהן
םאכער. ריםער די םון רער

 •א־ געװארען געהא^טען זײגען געיצעגענהײט דער בײ
 טאוםכדםײבד דעם אונטער צדדים, איצע םון רעדעס סענדע

סנײדער. ברודער טער,
״ק»נם^ראיױץ שװארצער, פעלדמאן,

פזא*
מ\1« גרושקץ, איזידאר »זו »ו-
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”p דאס i איז יאמר trope  PS'O *jpoippj ר ן  ו
o םך א 'jie אייניגן יאחר, גייןס IPD ionm 

jteU ניט אנרערזנ  psspio גאו־ nogsסאר ־ 
 pdpjpuooio, tpio peu eu די טארנעםען

 אויטםערקזאגד אוגוןר xppjpr נעסער אםיר
 םאכער ררעם יערער ווע«מר tptpn ■אסירו̂ג

 טרצסט אגו, •d״so עויס םים ix ויך גרייט
 האט איר רינטיג. >— ¥ װאט — ¥ איו

op דןר איז a m איגטערנא»'אנא?ער םאכעד 
an v ססרצייכעגט imאז װסגט, ־ dpi קרעדים 

oeip דער p'xppo cpSion [סז M  sopgs 
זי־ װעט sg3 TpSgJO'xorunM'o ררעםמאכצר

אונטער־ •רעכטיגסטע און Jdop־u ױ טון איינצר
tPDippjnao m איז מאט  dp tpti ביי IP3PPH* 

ipuio «io p'xppo .האר־ די כאט׳* און - יוניאן 
p'xppo רעפ אראגז#ידט un> ,Sg3־o נאגצע די אכער 

 opii sg3 דער jsooiti זיין סאר םאבי<יזירס יזביא]
 -pup peg און סטרים po3o5 ,doSoo ■uoSpgn אין זיין
tpoia dpi jam נױ, * ram .יאטאו־

]io צוויי ]pionppj Dgn קאטױטע אוזאנמםננםם די
 דער .sgs ן סאר םאלרארתעסםערם pxnpipi סיינםטע ךי

npropso npnpsiogo [ארי־ וײן און הענרערסא 
o'aoiSgp yipooppio ר?מ»ררם זױסטאר אןן 

u מאס ן,  [pj"t• גאוןאוסט Dix ראדיא ,dsip 
 1י1א טאנצען dix אייך םאבען jxm סארוזײלען ייך

שםזגתם\~ ט5<חני
PJPTpo tP 'a^ p , o'pimsp IS oT p rriH ru n־'

irun i זייערע סאר באמאוסט זיינצן 
?ענדער. כאטייניטע׳■ סון ]io, שױגא סון

 י1י1א איהר/אך opn cpngSpo אן]
̂ן ;  רער אין ססאני̂ז ווגמאר ־un א

תאריבײאישע] יען1ב<צ דעם אויןי און טארריד
 ipsponx ויר״ סארטטעהם װע̂נ ארקעסטעד רער
* po .קאם׳ .סאר̂י

םים־ דער אין פארםינ. ניט נ*ד זײגטצ איהר וזארט,
 אראםיגעגטע רײהע א יסטרעטע]1א ]pSpn npr ו

 דער אונטער ipspii וואם טםא̂ת ראדיא און י
 אײר- — גאםם־דיריגעגט י גאוואזסםיח א סון

t בראר- אןן לירער סון סראגראם » סיט א טיט
'P f # *י:yf H -־" ־1
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אן r« שלזס ®ײערען ארבײםעד א אױה םיז
שזןן םי ער. חײ מײג ש

 P017 וועםט 50 א״ ר. j טאס רןם «ח *רכייט׳נר , <
 צױ סויינדיציכען opjnpr א רזרכגמסיתרם tpayn ססרים,

dojipjpdw ^30 פר״םא DPIטאנ׳ בײ נאװעםבעד טען 
m *ין ט̂ו בלסון סיס tpopprpj דײםנן א גײ v '1או 

̂ימ] חייםיאמן »  באלעבאם דעם םים tpegnx jew סרייגד
 דער אי] נעהא׳צסע] סיצ תאט װעיצכער וײזםא], W« טד.

:jo&om
 א נעמארען איבערנעגעבע] איז גענהיים7ג?צ דער כיי

tp^iixnpn וואטס ריםם tx זייער M tr [בתדער ט׳»ערםא 
npn ,א<ם זים?רס»ן jio ixuprana םא־ ארבײטער די 

& arunrvn זײז "sm  pou• ו*ל tpxu dp געזמ־
v טעטינתייט "|t [PxpmigD און נמנרחײם w .מײטער
 דזטײהאנ ברודער סיהחט־ זייער אן ■אתצםעגרע נים

y fitn, פיז םעגצדדיזד־ *J.7 ftipg איצם איז װעלכער 
ix םיר וואבעז  ap 'rp i טים םעצענראם < איהם 

w ro m ווערע] אין מ<םה וסואה א ]7תאב 
dm .ענעלססען •

17 SgpgS no איז pmpx [סארטראםע ,,poo'5 D'MiS 
J7  SMPgS no DJPJM DP

9 .iniMKalPD'OMPג 1P7DPP ,r'lop. יי ipr

■J: l '■-;■־.— ׳ , יי• .

 w איז גנ1אונטערנעם דער סון־ ppiix דער
 םיטנלירער די סאר צחאטענשגגסט אעעטייגעס א] רען

 רpDגרו' רעו סרײגט. זייערע אןן ױגיאן ;זער1א
 יוו נזער1א אין ארײגגעבראכם טאש ,1033 אוטסט סון

 יג»;יזירט?1ם?1א די |io 01ג? סריט טטר^ם א
ip וײה?]. םאנעו i'ru p x סאכ?ר דרעם םויזענטער 

”H מעגכע גאציאבאקיטעטען, או( ראטען סאר׳סידענע t 
 P''-»o אין ר.#וכען ארגאניױרנ^ געװע] גים ?ײנםאל
ocqpp ײ זײט  ז«נם אח לײן, סישעט דער יף1א זיים ג
 אינ׳ם געטםען אנטיי< אסטיװ זײ האבען סטרײס

po ו״ער נײסםייערעגדיג ױניא], ?עבען dix p?n אגי 
 גיגאנג א איצם איז װעלכער מניאן, גזער1א ]io מי

J113
&n אביםעל זיך vegS איצט גו, ro .זײן M 

 אײ ppiim עײגט םאשין, דער ]io הענט אייערע אואס
oppp'ov ,[pom מערלאך, pu'o רײביגם גאדלע], און 

”un אײערע ?p,הענם די אנדערצן דעם אײנם דוי?ם ־ 
1 געגאננען איצט, |1א

 ג• 3י1א ¥ oopp'o אײער? עױן איהר האט אנב,
 po40 Dcpn 333 ,D'og ױניאן אין אריין זיך כאסמ

י ?״. ?ריגם או] ipd ו  domsix ddpp'd זי> n nxo 
jm 35 גאגצ?] אין tpoogp און pd פארזו לאםיד 

opn םעכטיג*־ א אין באל po p'xo*ioo:gDpn 3אי' 
oo?p ,סאלידאריטעם pgt Don [אנסילע PTpmo 
י צעסיקעג־ש יף1א א?ץ ראס 1 סרײד םיט  DPDg3, ו

onpoenoo ,װעדע. עדזוארד היםל?ר׳ן. זיך

־ 22 אין לעסציעם
 m ותרם תקציע סעריע אעטערעס»נטע גייע א

 דער פון דעווארטכמנט בי<דובגם דעם םון צוינעגרײם
 יאגואר, חודע דעם םאר ,22 ינ*קא< ױניאן, םאכער
̂וזיגע ̂עקציעס ד  יעדען פארקוסען זועילען װאס י

 %\ 232 העדקווארטערס, ױגי>ון די אין 1:16 *ווענט,
 די״ טעםע: דער אויף זײן וחניצען סםרי^ סצ40
 וועלען און רײכםיסער״ אםעריקאנצר גרויםע פון טע

 n n פון אײנער בראון, אוימוינג םון יחגרען געבען
̂•ויצערע ש\ל& ױניאן צענםראתי דער אין לעתרער •

;מקציזנס 4 את םון טעםעס די זײנען דאס ̂ט
ט אזוי ,,וױ  ̂גנעפאננען עס זיך ̂ר
אנד־ס«עקו<אציעם״.5י און רײכטום

̂ד דזעײ — אײזעגבאגען ״וועגעז t און ט \*p 
װאנדערבי<ם״.

 און דאקעםעגער ד. דזמאן ־— און »איי< '
און תארנצגי״, דרו

J דזע. — םינאנצען און ̂בעגק i .רגאן״^
̂גם pier װי  םארקוםען לעקציעם די זוצילען געז

 ״םען9 דעם יאנואר ,6:15 אווענמעז, םיטוואך די
טען.30 אןן טען23 דעם טעז,16

 פאחצטעהס זײנען, וואס דיםקוםיעם דאזיגע די
 דערמ צו באצזועקען סיםגיידער, ױגיאן םאר פרײ
̂ודערנער דער פון אוי^צםײנ דעם  זיי אםעריקע. ם

 םא אונזער אזוי <ױ אויפקלערען צו אויך צוועקען
איז• זי װאס ר*ס געװארען איז סיסטעם

po p די 'xppS poxnp ,פמ׳ס אדאגזסירם אידיס 
 tPDiPioo opn ,22 SopgS po eipoonoro ביצדוננ

ip ד?ם יאטאר דאנ?רטטאנ, . r 2) Joo'D3g3 6 ,ipoIO“ 
 ריי־ זתס ג?דאנס״ IP»ריםnעSg.•ר םוז רצדא?טאר טאן,
אידי׳צצר א סאוסן .איז :pope ר?ר ין<1א ד?ן

 או זואס נאר זיך ogn ססוסאן םר. ?״ עיזם
tic רייז סpo pi'odpSmo p'p p זײן P'xppS 
ix זײן upTpSgs mpi.ךי ־ '. P'xppS 

̂ינט t דדצ u m p רום וונ^ קאונםיק

GERECHTIGKEIT (Justice)

F ife•  ioJe rse y  C ity , N. J ., February, 1935V o l. XVn. N o . 2 .

̂על דער .פון חיםן  אינםערנעש
ױניאו װאירסערם נארםענט לײױס

ץ לי , םי און. ע ס־

שװײד. ם«רק פון אידיש

 פאן, די הױך אױף הױבם
 אןן, ןןרשט חױכט tpop אונזער

 ;שלאכט אין געחט יתיאן חןר םיט
 קרי̂ו אץ סאראײניגט

ץ װעם ^ דער אעזעד זי  זי
.63«א אתזער אח ײניאן דער אץ

:רעפרײן
 װאירקערס׳ גארםענט די סון װניאן א
 דו, כיזט אוכזערזן עטארקײם די

 טאםט ארכײטער דער
ײן אץ װאקםט ער אץ  קראסט ז

; דאכלװ דזשי. על. אי. דער םיט ױ

 כײנאנד, נאר דארט, אץ דןז
 לאגד, שון אונטןןרדריקטןן

 ןןן; זיך שליםט ײניאן דער אץ
 לופם דער אץ פאחן אונזער

 תפם, אדן פלאם־רױט פלאטערט
אן די פיחרט op װאו םןןן. יוני

:רעסרײן
 װאירקןןרם׳ גארמענט די פץ יתיאן א
^ עטארקײט די  דו, כיזט אונזע

 שאםט ארכײטער דןןר
ײן אץ װאקםט ער אמ  קראפט ז

י דאגלװ דזשי. ןןל. אי, דער «יט ו י

* ysk■.*.״׳ ׳
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