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trop איז יאמר p”i דאס e  PS'O *jpoippj ר ן  ו
 IPDionm אייניגן יאחר, גייןס o'jie םך א

 סאר ־nogs גאו־ jteU psspio ניט אנרערזנ
pdpjpuooio, tpio peu e די טארנעםען u 

 אויטםערקזאגד אוגוןר xppjpr נעסער אםיר
 םאכער ררעם יערער ווע«מר tptpn ■אסירוג^

ס םים ix ויך גרייט  טרצסט אגו, •d״so עוי
 האט איר רינטיג. >— ¥ װאט — ¥ איו

op ר איז a דן m איגטערנא»'אנא?ער םאכעד 
 קרעדים dpi אז װסגט, ־an vim ססרצייכעגט

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 ja נױ, m *  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 

 dsip, ראדיא Dix גאוןאוסט •u [pj"t מאס ן,
 1י1א טאנצען dix אייך םאבען jxm סארוזײלען ייך

שםזגתם\~ ט5<חני
PJPTpo tP 'a ^ p , o' pimsp ISoTprriH run־'

irun i זייערע סאר באמאוסט זיינצן 
?ענדער. כאטייניטע׳■ סון ]io, שױגא סון

 י1י1א איהר/אך opn cpngSpo אן]
̂ן ;  רער אין ססאניז^ ווגמאר ־un א

תאריבײאישע] יען1ב<צ דעם אויןי און טארריד
 ipsponx ויר״ סארטטעהם װענ^ ארקעסטעד רער
* po .סארי^קאם׳.

םים־ דער אין פארםינ. ניט נ*ד זײגטצ איהר וזארט,
 אראםיגעגטע רײהע א יסטרעטע]1א ]pSpn npr ו

 דער אונטער ipspii וואם טםאת^ ראדיא און י
 אײר- — גאםם־דיריגעגט י גאוואזסםיח א סון

t בראר- אןן לירער סון סראגראם » סיט א טיט
'P f # -־" ־1  yf H:י*
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א אױה םיזאן r« שלזס ®ײערען ארבײםעד
שמײגער. חײםישזןן

 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 
ס tpopprpj דײםנן א גײ m *ין טו^ בלסון סי v '1או 

tpegnx je סרייגד^ימ] חייםיאמן » w באלעבאם דעם םים 
 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 Mtr [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 
 טים םעצענראם < איהם ix ap'rpi םיר וואבעז

w r o m ווערע] אין מ<םה וסואה א ]7תאב 
dm .ענעלססען •

17 SgpgS no איז pmpx [סארטראםע ,,poo'5 D'MiS 
J 7  SMPgS no DJPJM DP

9 .iniMKalPD'OMPג י 1P7DPP ,r'lop. י ipr

—
J '■-;■־. :  l■ • י ׳ , י .

 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 01?ג סריט טטר^ם א
ip וײה?]. םאנעו i'rupx 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
 M זײן. n&ro אביםעל זיך vegS איצט גו,

 אײ ppiim עײגט םאשין, דער ]io הענט אייערע אואס
 רײביגם גאדלע], און oppp'ov ,[pompu'o מערלאך,

 הענם די אנדערצן דעם אײנם דוי?ם ־,un”?p אײערע
1 געגאננען איצט, |1א

 ג• 3י1א ¥ oopp'o אײער? עױן איהר האט אנב,
 po40 Dcpn 333 ,D'og ױניאן אין אריין זיך כאסמ

 n nxo <זי ipd domsix ddpp'd וי ?״. ?ריגם או]
 פארזו לאםיד jmpd 35 גאגצ?] אין tpoogp און

opn םעכטיג*־ א אין באל po p'xo*ioo:gDpn 3אי' 
oo?p ,סאלידאריטעם pgt Don [אנסילע PTpmo 

 DPDg3, וי צעסיקעג־ש יף1א א?ץ ראס 1 סרײד םיט
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
עקציעס ד^וזיגע  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
ש\ל& ױניאן צענםראתי דער אין לעתרער •^•ויצערע

ת םון טעםעס די זײנען דאס ^ט ;מקציזנס 4 א
 ^גנעפאננען עס זיך ר^ט אזוי ,,וױ
אנד־ס«עקו<אציעם״.5י און רײכטום

t און ט^ד דזעײ — אײזעגבאגען ״וועגעז \*p 
װאנדערבי<ם״.

 און דאקעםעגער ד. דזמאן ־— און »איי< '
און תארנצגי״, דרו

^רגאן״. Ji דזע. — םינאנצען און ^בעגק
 םארקוםען לעקציעם די זוצילען געז^גם pier װי

 ״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
 זיי אםעריקע. ם^ודערנער דער פון אוי^צםײנ דעם

 םא אונזער אזוי <ױ אויפקלערען צו אויך צוועקען
איז• זי װאס ר*ס געװארען איז סיסטעם

ס אדאגזסירם אידיס, po p'xppS poxnp די  פמ׳
 tPDiPioo opn ,22 SopgS po eipoonoro ביצדוננ

 “ipr 2) Joo'D3g3 6 ,ipoIO ד?ם יאטאר דאנ?רטטאנ, .
ר םוז רצדא?טאר טאן, • .Sgעnרים«IP ס ג?דאנס״ ת  ריי־ ז

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 

רום וונ^ קאונםיק tump דדצ^ינט

GERECHTIGKEIT (Justice)

F if e •  i oJersey  C ity, N. J ., February, 1935V ol. XVn. N o. 2 .

על דער .פון חיםן ^ ש ע ערנ ם  אינ

ױס ײ ט ל ארםענ ױניאו װאירסערם נ

ס־און. עםילי ,ץ
שװײד. ם«רק פון אידיש

 פאן, די הױך אױף הױבם
 אןן, ןןרשט חױכט tpop אונזער

 ;שלאכט אין געחט יתיאן חןר םיט
 קרי̂ו אץ סאראײניגט

 זי^ דער אעזעד זיץ װעם
.63«א אתזער אח ײניאן דער אץ

:רעפרײן
 װאירקערס׳ גארםענט די סון װניאן א
 דו, כיזט אוכזערזן עטארקײם די

 טאםט ארכײטער דער
 קראסט זײן אץ װאקםט ער אץ

ױ; דאכלװ דזשי. על. אי. דער םיט

 כײנאנד, נאר דארט, אץ דןז
 לאגד, שון אונטןןרדריקטןן

 ןןן; זיך שליםט ײניאן דער אץ
 לופם דער אץ פאחן אונזער

 תפם, אדן פלאם־רױט פלאטערט
םןןן. יוניאן די פיחרט op װאו

:רעסרײן
 װאירקןןרם׳ גארמענט די פץ יתיאן א
 דו, כיזט אונזע^ עטארקײט די

 שאםט ארכײטער דןןר
 קראפט זײן אץ װאקםט ער אמ

יוי דאגלװ דזשי. ןןל. אי, דער «יט

* ysk■.*.״׳ ׳
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 ניין

 װגיאן
10

 אונז טאר נויסיג גים איז עס
 די קאםפ<ימעגטען םאכען צו

ױג־ שעהנער דער פאר קאטערם
אויסגעבוים, תאבען זײ זואם יאן

 די פון געװען זײנען זיי װאס
איגדום־ pitfp דער אין ערשטע

 צײט גאגצע די זיינצן זײ וואם ארנאניזירען, צו
v א. $יים מגיאן גזמנ tv. .האבמן קאסערס די װ 

t*if זיײ עם גע^ייעגם. און געהערט םאיצ איי) גיס 
 אזוי געהערט• האבען װאס ױגיאנם, וױינמ פאראן

 איז עם J.0 ?*ל4ל װי זיך ווענזגן קאםפקיםענמען
 וועגען בוך גרוים א irmnw *גגעשריבען

 ד*י ביי נר#ד ווא*טען םיר און ױגיאן. קאםונרס
 איגגערע די *ון גייערע די ךעקאםעגדירען י«

¥  <ייע־ בוך דאם זאלען זײ אז ,10 <*<*** פון •י
tut זאיצ רצתאםעגדאציע אגדער אז זײן מען עם 
םיםג^ירעד. עצםערע די םון סאנכע םאר טם ןיין

 ע^סעדע די םון אויך אז סרעפען, נעקעגס דאך
 דאם אודןאך יעגער אדער חנד צוליב תאבעז

 באמחננהט װאס בוך א איז עס און גע<ײעגם. ויס
ױגיאן, קאםערס דער pi( מנשיכםע דעד סים בצויז גיט

ן » m איג- און וױכטיגע סך א מפינ*ן איוום אין 
מן אינםארםאציע נםאנמע ת  ױג־ ק^אוקפאמר חנר ו

tm גאנ־ דער וועגען אויך סײל צום און *אנעםיח 
 דא איז op באװעגוגג. ױגיאן םרעיד ווםעךי^אנער

 5<אקאי פח יחוס דעם חנרצעה^ען צו גויםיג גים ימר
*מד גוכמר ד*ם אין אויך םאקע םיד האמנן אגב

 קאםערם רער וועגען ארםיהעיצ באזוגדדערען א *פיגקײם״
 סים צחאםעגתאגג אין דא דעריבער <ױ*ען םיר יאו.

ד ^יכםצ מ  א באריזזרען ױניאן, קאםערס דער פון ג
לעזער די פאד באדײסונג *לגעסײנע אן ה*ס װאס

.גערעכםיגקײט״. דער
op בא־ געווארםען צײט אעצםער דער אין וועחנן 

 ױגיאנס די םיז פיהרער אידימע די געגען עוגנעו1
n ״ n >מגען נארגימם םוען ױי אז איגדוםטרי< נאמ 

»jmt אאץ וױיטזןך װאס וחנרען אדבײכמר אידי^יע װאס 
דצם אנמםאס און די פון ארויםגע^טויסען

d די ויינען טריהצר t t̂o אידי״ע גזמתן
 סײ א ב^ויז זײ אין ארבײמער אידימע n איצט

מ אין און אג םינא־ ק^עעד גאגץ א זײ פון ם

i ױ » m ומרם «רגײ«־ rm ג«ר»®

6'i  jpp .פראגע די #«יי<מנען pm וחנר ^ובער t'K dp 
 *רויסנעמטויםען. ypso זײ ווערען חנם. pm מוצדיג

*un־ jpnw אצײן זײ ppiim? א'ו אונםערעיד דער u 
 מען וואצט ארויםנעעטויםע!, ןוערען זײ אויב נרויםער.

tru n * t o:sw i פיהרער אידימע די סון pc די djm'jp 
pm נאדעצ דעד u'm־di'־»im ji ס»ן ע*עם 1ז*צע זיי 

 n« »בער זוען ארויםטםויסונג שטעגדינער *un 04 געגען
ppiim |” >m ipnpi, רער אין גצײב«ן נים װילען וײ ווען 

p' idoiu ' m, דעם^צט IPs | im tip  ip DMii ip 'j  pm 
dpp'p •rmn ניט .iPi'^irM a

oivpiu ipo jpii טים ויך anנע׳פיכםע ־ im| סים 
m סון אגםװיקעוגנ dipdkp m ,געסינט ױניאן IPD 

i ענטםער |m אינדידעקם n  h'IM דערםאנטוצ־ jiMno 
in״ uwmp־d סרײד pdm pm n  iJMBJM I’M pm* 

pm pp'n אױיעער. ק״ן געווען ניט נ»נצען *uroup pm 
 IPii i>'bm m'M ווײניג גאנץ נעווען ג*ן־ וײנען םרייד׳

'ddiu דער pc טייצע] אגדערע די m pik>p'־«ippn P 
ipiipj כםעם ip'n'M ippjmj pm. אבער P " t  *an pm 
c טייצען pinJM די pm וואם m  iim pim p̂ i n  pc 

p ' iddhj' m צא< די האט pe אנגע- ארבײםער אירישע 
unjm ipumo קצענער pm pm די טרייד ?אםערם רעם 

 PMiipj* םעהר r>M וױיטער dmii ארבייםער prn'M צאצ
iim jpd איצם p pm pm|טייצ ״ pc דער im pim>p| 

i n  P'Iddvu'm o n i פון «רא«?נט p» 'vm ארבייםע־ 
ipm טרייד. d*u«3mp pm ווי נרוים mim נים iv די 

pm Ditniip pim p̂ נים־^־ען צאצ די m גאנץ j/y ^ p■ 
pfoipp'M ipp dpmc i אט n- דינען m o n  *imd־ ' 

ױיו, ןpדםטJpג”וnpב «  *ײ די ipjmii pc דארטצן, im נ
M s tr iרבײםpניט װיצע] ר inpn  ,inpippiiM ניט וײ 

PD'»rpiD'nM,| גראד pmppiMO וײ IPPImcchkc 
JP'Y״i נאך 'HP p*ip

'ipdpjwd נים ךא זײנעך טיר im ipd' im די piMic 
כער pm ipcmdpim^p יעעtm אונזערע אויב םזו ם ^ 
 pc ppiim נעהען אצײן זיי dmii ?צענט ארער גוט טוען

 קינ־ וייערע נברעננען”רM נים װיצען וײ dmii iim םרעיד
 aw'DcprMc וײנען וײ ןןעצכעז pm םרעיד, דעם pm רער
"ji3mcj גים וױיט pm pimic די im ,iPD'ni םיד m mim 
 הא־ npD״m pnn'M*3 פאר. *m'M ויך ipJpd׳* pmmd מי

 קינ־ וייערצ טאכ?ן צו prn p'p נים אצגעםיין אין בען
 *M גים piMno די |pp d>mmp>m .3pd”3tm ,־mo דעד

 םיר האבצן דא ווערםער. ?םציכע םיט ipipii נעםערםיגם
 dp dmii בוועוצדינוננ די im אטױיוצן, גצװאצט גצויו
”dpj אויןי ]pcnMiipj ווצרם m צוױיטען א ארצר i n  ipipii 

 גא־ דער pc npD״anM אירימצ די pc יסמםזיסזע™
nצ pm p 'I doiu ' m ניט p״i באןןיי־ ראם בארצכטינםןג 
ipi גאנץ ijp : ''vw3'm די pm dipdmp סוסציני דער 

'ippmp* ױביצעאום pc ןייצד 'i n  pm |m>ji בצסטער 
iw n n  nnp.־

 ענט־ וױכטעע א
 דער פאר שײדוגג

 קלאוקמאכער
װניאן.

איצ־ םר. פון אנםמײדוגג די
 אונפארטײאימער דער דזעער,

אינ־ ק<אוק דער םון טמערםאן
 גים אז יארק, גױ אין דוםםריע

Kלp םאטפעק־ א קען םאיצ
 אפםאך אן האט װאס כדמורער,

 בא־ וױכטיגע » האט דדצאבער, א זוערען ױניאן, רער םיט
ױניאן. אוהםאכער5<ן דער םאר דייטוע
ווע• געקוםעז איז א^דזעער סר. פון אנטעײדונג די

 אםאסיאי״צאן דז^אבערם קיצאױן די וואס סצאג^ א געז
 פאר ױניאן קיצאוקםאכער דער געגען אוײיגגעבראכט תאט
 וואס םיטגציד, נייצם א אנערקעגען צו זיך איז^נען איהף

ארײנגענוטען. ה^ט אםאםיאיימאן די
p טיטג^יד נײער דצר i אסא&יאײ־ דזמאבערם דער

 געװאצט נים האט ױניאן די םיטג^יחגחצאםט \חנםעם ש*\.
 םיטג<יד א געװצן יאהרען ^אנגע פאר איז אגערקעגען,

 ?"םי ראיטען האט ער <ןאוגםי?. ״איגדאםטריעצ פון
^awMrurp {1984 םווי ביז אנגעתאצטע ,nyaomrn« ײ 
«ח רצזיוגידמ אר תאט צ»<ט נ«ד9י

w אויוי <יט ער או ארבײטער, דינען גצזאגס *ח n -אינ 
א• םייד דזמאבעד. א ותרט או? ע

 דדצא- <ןאאומ די װיםעז נעאאזט גצײך ראט יוניאן די
 סען םאנוםעקטמורער דער אט אז אםאסיאײ^אן, בעדם

 גיט סעז ער 5װיי וחןרעז, נים טיטגליד סײז איהר בײ
 אויןי האט ער װאם םארםליכטונגעז די םון איזאגען ויד
 שאונסיא, ׳ אינדאםטריעא פון יד5םימגי אילם גענומעז זיד

 ניט טען ער ױניאן. דער טיט אפםאך אן האט װעלכער
 סיס־ זײן איבערצובײטעז כדי אהבײמער, זײנע איזאגען

 א םאגוםעסכמוורער א םון זוערען און פראדוסציע פון טעם
 םיט םאך8א דעם ער ברעכט דערםיט וױיל דזעאבער,

ױניאן. דער
 םון שטעילוננ די אז אלדזמער, םר. םון אנכמוײדוננ די

 סוף א םאכען ענד^יר װעט ריכטיגע א איז ױניאן דער
 םאנױ םאנכע םיז פראהטיס עװיגדיצערישער דעד אם צו

 םארם^יכטונ־ זײערע םון ארויסצודרעהען זיך םעקטשורערס
 מניאן. דער צו געגוםען זיד אויח האבען זײ װאס געז,
 ױניאן די וועלכען געגען עװינדעא, אאטער גאנץ א איז מם

 םון םענעדדצער גאגאער, ברודער געסעםםט. כסדר האט
 װאס ױניאן, קיצאוקםאכער דזג־ פון באארד דזשאינט דעם
 אויף ױגיאן דער סיז שםעלונג די םארטײדיגט האט װאם
 םענ ט^זערםאן, אוםפארטײאימען דעם p© םארהער דעם
זי^ זײז םים באגריסען זיך

 די םון דג דער
 קלאוקמאכער

טאראנטא אין

99*
 איך םאנוםעקכמזורערס סלאומ די

 זעהט עס װי זיר, קענען טאנראנםא
נעדאנס, צום צוגעװעהנמז ניט אוים,

בא־ ױניאן אפהיטען דאיםעז זײ אז
y איז דינגונגען ir 't םאר־ דארםעז זײ אז און עעפער 
 א האבען פריהער טוזען זײ ױניאן. דער טיט האנדלעז

פארלירען. איהם און קאמן►
 קלאוס־ די װי םאיל עו^זטע דאס ניט מויז איז עס

 םזל זייער פראבירען טאראנטא אין םאנוםעקכמוורערס
 די איז דעריבער און ױניאן דער שון באםרײען צו זיד

 אזוי טאראנטא אין אינדוסםריע קילאוק דער םון מדןויכטע
םטרײקס. םים רייך

קאםף, גרויסעז דעם נאך אז געג^ויבט, זיך האט אונז
 דער איז יאהר םאריגען נעװארעז דורכגעםיהרט איז װאס

 םא־ קילאוס די װעלעז מאראנטא, םרן אינדוסטריע קלאוס
 איבערציײ דער צו קוםעז ענד^יר דארטען נוםעקכמוורערט

 אנכףןזלא־ זײנעז םאכער ה^אוק טאר^נטאר די אז גונג,
 סלאוס טאראנטאר די איז אז און 'וניאן א האבמז צו סעז

 באדינגונגען. ױניאן אונטער אדבײטען מעז וועט מעפער
 מא־ די וױיניג צו <זענען מיר אז אויס, אבער זעהם עם

 םארביםענ־ זײער און םאנוםעסט^זורערס סלאוס ראנטאר
 נים אײנפאך זײ <אזט עם ארבײם. ײניאז נענעז קײט
 דער םים אסםאך אן אונםערשרײבעז זײערע הארץ דאם

 זײ וחנן מרײבעז זיי סאםן*. פריהעריגעז א אהן ױניאץ
 געצװאונ־ זײנען זײ ײעז העילםעז, ניט אנדערש זיך סענען

 האבען זײ זוי אבער אונטערצומרײבעז, זיך <ןאםף אין געז
 טראכ־ אן מויז זײ פאגגעז אטעם יעם אפנעכאפט נאר
 וועם טאםער ױניאן, דער סים קאםף גײעס א וועגעז םען
 ױניאן סיז באםרײעז צו זיך אםנ^יסעז דאר יד5ענד זײ

ארבײט.
 םארגעסעז םאנוםעקכמוורערס אוס5ק טאראנטאר די

 עטעהט םאכער <ולאוק טאראנטאד די הינטער אז אבער,
 צו זײ • גרײט שטענדיג איז כע5\וע ׳א'נטערנעשאנעל די

 טא־ די אויב און קאםף. גערעכטען זײער איז העאםעז
 זײ אז םראככזעז, <ןענען מאנוםעקטשורערס סילאוס ראנטאר
 אםאיל דאך זײ זיך װעם טאםער ג^יס פראביחגז דארםעז

 ױניאן, םאכער קלאוס םאראנטאר די בײצוסוםעז אײנגעבעז
 זײ זיר וועט עס אז םראכטעז, נים זינער אבער זײ קענעז

 איז וועילכע אינטערנעשאנעיל, די בײצוקומעז אײנגעבען
 ױניאנס טעכטיגסטע און גרעסטע די םון אײנצ חיינט

 באשלאםעץ, האט אינטערנשעאנעיל די או| אמעריקע. איז
 שמעדם אנדערע אאע אין װי פוגסט טאראנטא, אין אז
 קלאוקס םוזעז <זענעדע, און שטאטען פאראײניגטע די פון

 ימיאז אונטעד אוז ארבײמער ױניאן םון ווערען געםאכם
 טאנוםעס־ אוק5ס די זײן. עם וועם אווי און באדינגוננעז

אין ארײגמסעז op זיך דארםען טאדאגטא ייז סשיחןדס

זײ, פאר בעסער זײן זועט דאם געדענקעז. און זינען
 וואס םארלוםםען, גרויטע די םארשפאדעז וועאען זײ וױיא

זײ. ברײנגט קאםםען םאר^ארענע זײערע םון יעדער
 ערםאתרוגנ אז נאך געםעהלט זײ האם עס אויב און

 סל*(ס די געקראגעז. אמאל װידער איצט עט זײ האבען
 דעםאגסטרירס אםאל װידער האבען טאראנ^א אין םאכער

 ם*ר קאםף צום גרײטקײט זײער און אײניגקײט זײער
ק טאראגטאר די און ױניאן זײער  םאנוםעתםשורעדס ^או

 נאכצוגעבען געצװאונגעז געםיה^ט זיך אםאיצ װידער האבעז
ױניאן. דער פון פאדערומען די

. .
ל א ס א PPopb די פון װאונש דער ן־ 31 ל

. . » « » i םיז טײצ א ורערען צו 1כע • n ר « 
< ' * ׳ ־ ׳  פיצם1? ענדציר איז מערנעשאנעצ, ״

ר > כ א  ־25 דעם דאנערשטאג, און געװארען אן ונ ט
 גרוײ ערשטען זײער אפגעהאילטען זײ האבעז יאנואר טעז
אינטערנעשאנע{. דעי םון 131 ^אקא^ אילס םיטינג סען

 געהערשט האט עס װאם שטיםונג, ױם־טוב׳דיגע די
 או געװיזען, האם ױניאן נייער דער םון םיטיננ דעם אויף

 דעם םון באדײטונג די באגרייפען םאכער פעםערן די
 גע־ אינטערנעשאנע^ דער םון האבעז זײ װאס םשארטער,
 ניט געװארען זײ זײגעז טשארטער דעם דורך געקראגען.

 צװײ־הונדערם־מויזענדײ גרויסער, דער פון טײיל א ביצויז
 זיעען זײ נאד אינטערנעשאנעיל, דער םון םשפחה גער

 אר־ םייליאנעךקעפינער דער םון טײיל א נעװארען אויך
אםעריקע. םון ארבײטערשאםם גאניזירטער
 זיך האבען מאכער פעטערן די װען צײט א געװען

 אםעריסא־ דער םון טײיל א םאר באטראכםעץ געװאילט ניט
 נים אױך םםי^א האבעז זײ און םשפחה ארבײטער נער

 האבען זײ ױניאן. א איז ארגאניזירעז צו זיך געטראכט
 כײ א געםאכט האבען זײ אז אױםגעםונעז, ענדאיך אבער

 אױםגעםױ האבען זײ טעות. קאסטבארען א און טערעז
 ןיעצן עקספילואטאציע קאפיטאיליסטישער דער בײ אז נעץ,

 איו וועלכע, גילײר נאנץ אי־בײט, אוז םױחסים הײז ניטא
 •רא־ מאכעז צו סחורה א װי םעהר נים קאפיטאל םאר

 די ^ורצעז, איז פראםיט. גרעםערען א װאס און טים
 אך־ זײנעץ זײ אז אויסגעםונען, האבעז מאכער פעטערן
̂ ipK און עקםפלואםירם, אזוי פונקט װערען און בײםער

 זײ ווען איז ארכײטער. אנדערע אילע ײי מעהר, גאך
 וואס פארשםאנעז זײ האבען אויםגעםונעז דאם האבען

 װאס געםאכם, האבעז זײ םעהלער קאסטבארעץ גרויםעז א
ארגאנידרט. געװען ניט זײגען זײ

םא־ פעמעיז די םארבײ. איז געוועזעגע דאם נאר
 ר0 זייער איז ?*אפיטעיל נײעם א איצם םאנגעז כער
 זײ און יוניאן א איז ארגאניזירם זיך האבען זײ בעץ.

 אינםערגזף*ןד גרויסער דער םון סײל א געײארעז זײנעז
:vזײ אז זיכער, זײנעז םיר םשםחה. ל ^̂pלp\ וױםצן 

 כױר און ױניאן זייער םארםעסטינעז צו און אפצוהימעז װי
 ארגאניזאציע זייער דורך װעלען זײ אז זיכער, אויך זײנעז

 מ0װע און באדינגונגעז בעסערע זיך פאר אויסקעםםעז
לאנע. זײער םארבעסערעץ

*•
ם ר א ט ס א ר ט אנ ח$ױ סאנטראקםארס האאו<ז די ס

ן ע ד א ד ה ך ד א מ די נאך פארבענקט זיך בען -ם ^ א
ר האם דזשאבער א װען יאדעז,  ח

u p j y j וױ־ צו אדבײם זײז געבען סענט ר/<ר מך האם ער קאנםראקםארם םייל ליציטאציע
ם ע ט ם אױו• וױ געוועז איז עם און װאילט סי

האגםראק- אײז — ^יציםאציע א * *
 n װארפעז איז צװײטען דעס איבערגעשטיגעז האם םאר

 וײ האם בייליגסםער דער געוחנן איז עס װער אוץ פרײזעז,
 םארםױיםנר דער איז אז משמעות, נעקראגען. ארבײם
 ודי־ אזױ געפירט זיך סאנםראקםארס די האבעז סיסטעם

 די איהד. צו צוריסתערעז װידער זיך ײילעז זײ אז ׳םיש
 ^אנ־ 5צא די באנרעניצען םון ׳איםיט'״»אז״״ םון םיםטעם

 ארבייג^ געבען סעז דזשאבער א וועלכע צו םראקטארס
 *רד־ צוםי^ זיך אין האט דעםפעסטאבע^ צו עפעס איז
 n םאט געװיםער א איז דעריבער באשרענקם און נונג

כימנן דעם צוױיפמנן בײם אײנעד איייסצורײסען פוײיחײט



י י * מ «ו י»ו י די ר * ח ײתז די א  ביו׳ן ארגייס פון יד
א«דוגד. מצסען

סאנםראק־ קלאוק אלע אז זיכעד, גימ \ױים זיינעז סיד
 םוז םיסםעם פאדפוייצמער םער5א דזנר גאו בעגמן ®ארס

 םון טיי< א בלױז אז זײן, קעז עס יאריד. איציטאציע א
y n גזד און ^יגקער מוחגז זיינען וואם יעגמע, די סא 

אל־ דער אונטער ארבײם םעהר פארכאפעז צו װימנגאזזװ־
 איז עם אבער איהר. נאד בעמעז םיסכמם *פרוםער״ םער
 אוז קאנטראקםארס די פאר וײמ־ען צו זאד אוגזער נים

 אונזער שלעכם. אדער גוט איז זײ פאר װאס ואגעז *ו .
 םאר אז זאגען, און ארבייטער וײ פאר ריידעז «ו איז ואך
גע־ נים סיסםעם *יצימאציע אוגבאמרענקטע די חאם זײ

 זיד זאל זי אז דערלאזעז, נים זועט ױניאן די און מױנם י
*rjrpm צוריק. ן

 דער פאר געסעםםם שווער איז לאנג חאט ױױאן די
וועל־ צו פאנטראקםארם, צאל די באגרענעמז צו סיסטזןם

 הײנם, זעהט זי און ארבײט זײן נעבען \vp דזשאבער א מ
ר מ  פון באגרענצוגג די נױםיגער. א געוחנן איז קאם^ אוי

 גע־ א איז ארדגונג טעהר געבראכט חאם אאגסראקסארס
 כאטש איו עם אינדוםטריע. דער אין צושםאנד זונםמרען

nr רואינידעגדע די געװאדען אפגעשאצם םאס גאוױסער א 
 םארשידענע די און ארבײםברפרײזעז <ייז פאנקוחגנציע

אר־ םעהר ארבײטער די םון אדײסצוקרײצז וױ שוױנדלמז
 די אפצונארען און פרײז בי^יגערען א פאי איז בײמ ^

 אין האבעז קאגםראקטארס די דעריבער זאלעז ײגיאן.
urn, זיך זאל דאס אז <אזעז, נים וחנם ײגיאן די אז 

צוריקקעהרען. אםאל וױדער

SH

 דאסנעזעץאון
 דיסאטעןגאר־

אינדוםטריע.

••
םא־ גארםענט קאטען די

 שויץ וױיסעז נוםעקםשורערס
רוזװעלט פרעזיחגגט אז איצט,

קאגסטיטוציא־ א נעהאט האם ... ------ __
 א שטוגדען 36 װי םער אז באםצלעז, צו זיי חנכם מניע

 און ארבײטען ניט שעפער די איז זײ בײ םען מאך.םאר
 וױידדפעס די םון אראפנעמען ניט דעדפאר םארעז זײ «
 86 די םאר צאצען זיי דארםעז נאד אדבײטער זייערע פון

 40 די םאר ט5געצא זיי האבעז זיי וױ ם̂י אזױ ^טונדען
 סאנ־ איז דאס אז *ייז וױיסעז זיי זחנז איז מםונח״

 װע־ זײ אז האםצן, םיר וױלעז געזעצ^יך, אוז סטיטזציאנעל
ז  םענמעז געזזדריליבענדע װי איהיםען ממרעננ נאגץ עס מ

טאן. עם דארפעז
 זײנען םאגוםעסטעורערס נארםענט סאנמז די אז

 ניט צוױיםע̂י סײן קײנעם בײ קעז םענמען געזע״ד^ימנחנ
 םאנוםעס־ וױיניגזו די םון איינע געוועז זײנעז זיי ̂יק*

פאראינמערזד זיך חאבען וואס אםעריס^ אין ממוראדם

״ רוזוחנלם •רעזיחננם אױב אױםצוגעםינען, םידמ . 
 אםעריקאגער דער נצגעז גים פארברעכט און געזעצציך

 בעסערען א חאבען נאד סען דאר* סטיטוציזג
געזעצ^יכקײס! צו צי^אפט זייער פאר

 דאס וחנן איצם, אז חנריבער, זאגעז םיר און
 םאנו< גאדםענט קאטזנן די םארזיכערם האט ריכט
 געתאנדעלם חאם רוזווע^ם פרעזידענם אז ערס,
 ארני« די פארקידצעז געהײםען זײ האט ער וועז איד,
 ,36 אױוי מטונחגז 40 פון עעפער זײערע אין צייט

אפהיטען• עםרעגג גאנץ עם זײ
 fnt עס אז באמערסעז, דערבײ דארםעז םיר נאר

 װיכםיגער, א זעהר און צד, װיכםיגער א נאך םאראן
 געז רוזוחנ^ט׳ם פרעזידענט אז םאראינממרעםירט, איז

 קאטעןעאדבמננםי די אין װערען אפגעהים זאא 5באםע ^יכער
 יױ אזױ און אינטערנעמאנעי. די איז דאם און עעפער

p זי וועט גרוי^ גאנץ איז דעם איז אינטערעס איהר n 
 אין זא< געזעץ דאס אז אויםצופאסעז, םיה די נעםעז
 » אפגעהיט עטערנג גאנץ ^זעפער גארטענט סאטעז

 זײן פאדמסען װעט םאנוםע^ט^פוחגר א אויב און
 דין צו און מםונדעז 36 די צו עײך איז װאס געזעץ צום

 איחם] םיט זיר וועט אינטערנעמאנעג די און וױידדפעס
טאן. זיכער עס זי וחגם דעם^ װענעז צותריגען דארםען

ל וױ א מ א  ױניאן ירעסערס די*קילאױן 35 ל
 גוטע א געטאז האט 35 תאל ^

ט פ ל ע ^ ה \V וועחגז נאכנעםאן דאדף װאס
ע. אז ל ס ט י י בי ר  ^אקאי ױניאגם. אנדערע אצע א

 די הע^םמן צו אזוי װי אן5פ א אױסגעארבײט האם
 ב^ויז נים ױניאן, דער םון םיטגליחגר בײמםלאזע

 ארבייכג זײ פאר קריגעז םים אויך נאר געאד־׳פםיצע,
 םיטג^י די אז איז, פיצאן דעם םון פונסם װיכטיגסטער

 װאך פו^ע א בא^עםטיגם זײנעז װאס ױניאן, דער םון
 או האם ױניאן ד«י װאס אדתונג, געװיםער א איז זאאעז

 ארבײטסיאז** אן פאר ארבײט טאג א געבען נעארבײט,
 <אוען איחם נאר אדבײם, מאג א פאר געצד ניט פחןסער.

^פאפ. אין ארבײט טאנ א םאכען
 מיםג ארבײטס^אזעז אן פאר װירדיגער איז עם

 איז וױידזמעם טאנ א םארדינעז צו ױניאז דער םוז
 גע^ד^פטיצזג א סריגצן צו אײדעד ארבײם, זײן םים
 1אי ױניאז דעד םאד געזונטער און בעםער אויך איז

. אאגעםיין. אין טרײד
צאקא^ פון פ^אן אויםםיר^יכעז דעם דרוקען מיד

 או ״נערעכטינ^ייטי׳ נוםער דעם אין פאאץ אנדער אן אין
 א א<זנ פון םיטג^ידעד די אז רעסאטענדירעז, םיר

 »ח <יתנעז איחם זא^ען אינטערנעמאנ** דער םון אאסאלס
איהם. װענעז פארםראכםעז זיך

װד. נחום פון

 עלענד, םעגשזזןנס סון תהום אץ ,bkbv הארגל^זיגןןר אץ
ר װאו גאסעז «1אוי ײדא, װאנדערא דלות חן םמהל  או

 שדדזןלען, yrit אױף פארקױסם װןרבז כעןןםם“ ps$n® װאד
פרייד. אזױפיל און שײגקײפ אזויסיל דזן את

 :כײזןן אױסגעאראכפע װערפער כדט ניט םיך שרע<ם און
 :יין1 םדן אדן nytsn פץ אוסקומןןן װקם ודזןלם די•

 דערלײזעז, גים זי דארן* םען װעלם פױינע אונזער ס׳איז
"i װאוגדקדדיגןןן איר ניס זןהןןן בדיגדזן כלויז f.
ט זי איז אױך  — װעגען, די אויף װיאנעט װאם כלופ די גי

פ פארפוװענדט סן די אץ רחםים אײןןר ני ת - פ רןןי  פ
ת וויזזס עןו  אגםקעגמן אן קוסס סרייד גןןר — פאראן דןן ר

M ח^םןלייחויגןןן ארן m גאגקר« םןןנ^לייכןןן ®ון

: ■ .

צײט צו צײם פון
צביון. פון

 םאכער דרעס און מאכער ?ילאױן ארבײטסאאזע די
 דער װאס דערםון, װעיעז געהא^םעז ניט דידעקט וחג^נן

 דעסאםענדאציע רוזװע^ם׳ם רעזידענט אויוי וועם סאבגרעס
 ארבײטם־ םיליאן האלב א און דרײ פאר אדבעט עאםען
 גאנץ װאס אזע^כע, זײנען ארבײטען געפאאנטע רי אאזזג
 זײ אין װעילען םאכער דרעס איז םאכער ס^אוק וױיגיג
 בויעז צו געפילאנט ווערט עם װערען. בא׳פעםטיגם קענמן

 ׳\ואסער־דאםבעם זועגען, נײע מונעאעז, נײע בדיקען, נײע
 פאר ארבײט איז דאס וג אז. א. סטאנציעס עאעפטרישע

 אײזעז־ארבײטער, םטאליארם,׳ םלאםטזןרער, םויערער,
 פאר ניט אבער ערד־גרעבער. צעםענטערס, מטייךהאקער,

 אז םרעםז, זיך ?עז עס טאכער. דרעם איז מאכער ק^אוק
 אדער םאכער אוס5<ן א געםינען זיך זאל דארם איז דא
 םון געװארעז אויסגעטאטערם איז װאם מאכער, דדעס א

 די םארכײםעז פראבירען זאל ארבײםס^אזיגסײט, ^אנגער
 בראדאײזען, א אויױ נאדע^ די און לאפעםע א אויוי עער

 אמעםייז איז אויסנאםעז. זײז בצויז קענען דאס אבער
 ארבײט זוכען מאכעד דרעס און םאכער הצאוס .וועצען

 די טונעילעז איז בריהען װיםיא דרעסעס און פצאוקם בײ
 די װעעילז דירעקט אויב אבער בייען. ניט זאל רעגירונג

 אר־ קײן מאכער דרעם און מאכער <ןצאוק ארבײטס^אזע
 אז. א. װענעז טונעילען, בדיפען, די םון פרינען ניט בײט

 איג־ זײ קענען בריעז, צו פ^אנעוועט רעגירונג די װאם װ.
ווערען. םעז5<עהא אביסעא דאך דירעסט

 זאלען ארבײטםילאזע םיליאז האאב א אוז דריי וועז
 װאם ארבײמעז, עםענטילאכע די בײ באמעםםיגוע סריגען

 און דרײ צוסומעז דערםיט װעלען פלאנעװעם, רעגירומ די
 םעהר קויפעז פענען זועילעץ זואס םענמען, םיציאן האלב א

 אביסעיל אנפוםעז אויך עם וועט דעם ®ון און פריהער וױ
 מא־ דרעם און מאכער או<ן5ס די םון חאס דעם אויןי
 און פ^אוקס די טעהד אביסעל קויםען וועס םעז \ױיצ כער,

 הא־ זײ וועיעז סםילא און מאכען |יי װאם דרעםעס, די
ארבײבג םעהר אביםעל בעז

 םאכער קילאופ די הגם אז זאגען, איך װיל דערםים
 אר־ סײן פריגעז ניט דירעסם וועצען םאכעד דרעם די און

 פרע־ װאס אונטערנעםונגען ע^וענםאיכע גרויםע די פון בײט
 זײ אין דאך אבער זײ זײנעז פילאנעוחגט, רוזוועצם זידענט

 זײ פענעז איגדירעפט וױיל םאראינמערעסירם, ^זטארפ נאנץ
 דע- טאקע זײנעז זײ און געװינען. ביסעא רעכם א זיי פון

 האילב א און דריי די אז םאראינטערעסירט, אויך ריבער
 די בײ ארבײט סריגען ויעלעז װאם ארבײטסלאזע, םיציאז

 רוזוועלם פדעזידענם וואם אונטזגרנעםונגעז, עםענםאיכע
 סיאות־ די באצאלט. אנמטענדיג סריגען זאאען פצאנעוועט,

 דרייםאד דעם אין זײנעז םאכער דרעם די איז םאכער
 אלגעםיײ אן זײ בײ עס איז עמזםענם, םאראינםערעסירם.

 אנשםעג־ סריגעז זאיעז ארבײטער אז סלאסזנךפרינציפ, נער
 אין זײ זײנעז צוױיטענם, ארבײט. ײיעד פאר באצאאט דיג

 טרעיד. אײגענעם זײער צוליב פאראינמערעסירט דעם
 פרע־ װאס ארבײםעד, םיליאז האלב א און דוײי די אויב

 סרינען וועילען באשזןםםמונג, געמנן וױל רוזוועלט זידענם
 זײ און פלײן זײן סויםקדאפם זייער װעם באצאאט, מאעכט
 דרעסעס סײז אוז סלאותס סײן סויפען פענען נים וועאען

ד די וועז דריטענם, טעכטער. איז םרייצז זײערע פאר  ח
 ארבײממד, םי^יאז האלב א אדן דוײי די צא^עז וועם ױדונג

 אדבײםס־ילויז, נידערינען א עםםינעז^rבא וועם זי וואס
 אר־ גאנצעז אױם׳ן עלעכם אפרוםען םוזעז דאם זיך װעם

 א נעמעז וועלען אונטערנעמער פריװאטע בײטם־םארפ.
 אנפאנגמז אויך זועילעז איז רעגירוגנ דער פוז ביחפפיל

. פילענערען א צאלען ז ױ י ־ ם ט ײ ב ר  דער אז הײסם, עם א
װערען. אראפנעדריסט וועט וױידזמעס פון םטאנדארד

 פרעזידענם םים פרט דעם אין אבער עס ט5זזא װי
? פאאז רו^ועצמ׳ם

גו< ניט
באזאר־ בעסער זא< םען אז אידית,

 געבען זײ אײדער ארבײט, םימ ארבײםסיצאזע די געז
 n װאם אדבײטעז, עפענםיליכע די װען נאך בםרם צע.

 -m אן לאנד, םאר׳ז גיצאיכע זײנען פצאנעװעט, רעגידונג
 איין אויםבעסערונמן סך א בריינגען זועאען וואס בײטעז,

T דערצו נאד וועלען און ^אנד םיז טיייצען פא^זידענע t 
 נאו- זיי צו <מם רעגירוגג די און באצאיצעז אויך ענד^יך

 דער םיס גאך תעז זי — געגענםייל איז צוצײנען. נישט
 איז דאס הכנסה. םיינע גאנץ א זײ םון האבעז ציים
 קלײבם רעגירונג די װאם נים, גאר טויג עס אבער גוט, אלץ
 אנשםעלען, וועם זי װאס ארבײטער, די צא^ען צו זיך

 פרעזיחננם איז דאם ארבייטכדלוין. גידעריגען נאנץ א
 ויי דארזי כמן אז זאגט, ער רעקאםענדאציע. רוזװעילם׳ס

 תרימנן זיי \ױ ארבײט, דער םאר מער ביסעאע א צאצעז
 פרינאן דארפען זײ אבער זזי^פס־׳םאנדען, די פון איצט

 פאר אונםערנעסער פרױואםע צאלעץ עס װי וױיגיגער
 םאכם וױידזשעס וועגעז פונקט דער אם אדבײם. אזא

פילאן. גאנצען דעם סא^יע
 וואס םאר בארעכטיגונג שום פײן ניטא איז עס איז

 װאס וױידזשעם, די װי װײניגער צאצעז זאיל רעגירונג די
 דא אםשר איז עס צאילם. אונםערנעםער םרױואטער א
ד די װאס וױידזשעס, קלײנע די םאר בארעכםיגונג א  ח

 מד זײנעץ וואס ארבײםעז, אזעאכע םאר צאלט גידונג
p דעם םאר בלריז געװארען שאםעז m, מר אז  זאל איםי
 צונויפצונעכמנן ארבײם די זױ אט טאן. צו עפעס האבען

 בויםנר, די םיז בלעםעד אראפגעפאצענע די פארס א איז
 אריבערםראמז זײ אוז שםיינער װאו ערגעץ אויםקצײבעז

מ אזעילכע און צוױיטען, א אויח פיצאץ אײז םיז  אר־ ענלי
 אבמר זײ. אהן באגעהן אםשר זיר פען םעז װאס בײמעז,

 *ױז רעקאםעגדירם רוזוועלם פרעזידענם װאס ארבײם, די
ד אנדער גאגץ א פון איז פאנגרעם, צום םעסעדזש זײז  ס

 קאפיםאצנ! א איז אדבײם טיטיגע א איז עם ראסטער.
 — ווערםצז שאםם זואם אדביים אן איז עם ארבײם.
 »ז• א. םטאנציעם עלעקםרישע וועגעז, םונעצען, בריקעז,

 וױי- ריכםיגע צאלען םען דארזי ארבײט אזא פאר װ.
 חנד םאר בארעכםיגונג שום סײן נימא איז עס און דזשעם

 פריזואםאר א וױ וױיגיגער צאצען זא^ זי אז רעגירונג,
דעד־ רעגיררע דער םון געגענםײל: איז אונםערנעמער.

 איז ביישפיל א וױיזען זא^ זי אז םאא, אאע םעז װארט
םעהר. צאצעז

 זימנר- םאציאלער םאר פלאן רוזווע^ט׳ם פרעזידענם
y אין אריין נעםט װאס פײם, r ד- געמן פארזארגתג« 

 ארױסי האם לײ& אלמע פאר פענםיע און בײטםצאזיגקײם
 מד האם םעז וױ באגײסטערונג וױיניגער סך א גערוםעז

 *םת, הא̂< פלאן דעם םון אידייע די ערװארכמז. הענט
 nm וױ אוםז דער אבעד אלעכתן, בײ כםעט אויסגענוםען

 האם לעבעז, איז יוערעז דודכנעםיהרם דאר^ פאאן דער
 באי קיק ארויסנערופעז נים ארבײםער די בײ נאד נים

 פראנדעסמחנ א^געםימע די בײ נים אויך נאר גײסםערונג
לאנד. םון םענשעז ^יבעראצע און

 m זימנדקייס סאציאלער םון rפרעצ דעם יחגנעז
 עם װעדםעד. םיל סיק פאר^ידעז צו נוימיג ניט דא םיר
 חנחמ םאר איז ארבײםער באװאוסםזיניגע רי םאד איז

 איינ־ כמסג עס אז סלאר, געוחגז סעגשעץ רעכטדענתענדעז
 «ון ארבייםסלאזיגפייס געגען פארזיכערונג ווערען נעםיהרט

 דאס אלםערס־פענםיע. ווערעז אײגגעםיהרם סוז עס אז
ד די איז נעװארען אײננעםיהרם צוריק אאנג שוין איז  מ

 n« זײ אםילו און לענדער אײףאפײאישע םארטגעשריםענע
r געשלעפם האבען זואם דיקםאמארכ^ שיםםישע tr n נד־^ 

 נעתענם נים זיך בײ האבען םיטעצ־אלםער, צום צוריפ דער
 םאר־ סאציאלער םון געזעצעז די אפצושאםעז יסען5ב*ש

 צודיס יאהרען םים האבען ארגײכתר די װאם זיבעדונג,
 הא־ לעגחנד אײדאפײאישע די וועז און אויסנעפעטפט.

נעזעצען, פאדזימרונגס םאציאלע לאע פון שוין בען
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 וױמ־י גיט די *סעריקע יגרליך עס זאצ מאם טאר טא
ד גים רוזוחנצט •חחיחמם םיייע זזאם *ון י *ףחנז ח  י

 װאס נייצס, א עיעס אייגמירעז נר m מגזײרם׳
 ער גענענםי< איז נאחערם. נים איצט ביז חאט סיינער

 דעם איז דארוי אכתריקע אז jorערפצאו אויםדדיקמד חאם
 די םון <ערנען ײןי פארזיכערונג םאןױאצעד םח 1•רם

 אםעריקע אז *ון 9איידאפ פון יענדער §#רטגמריכמננא
 פאר־ זיד חאט וי וואס רעם, פון גאציטאן םך א תאם

איו־ דאסי בונג.9צנ9ז9ג •jrHronpo איחר םים #•עםיגס
 די .trrn גיט גופא פרינצי• דאם וואמנן רינאררא דא

 פרינ- דער אופז אן םאר װאס אױ^ כצױו איז ®ויאנע
רורבנעםירם. וחגרם *י•

בא־ נים קײנעם pc וחנרם וחנלכער כאדא, םענאםאר___
 האט עד וועז באםערהם, חאם ראדיפאל, א טאר םואנם

 איז os אז פל«ז, רוזוועלם׳ם פרןזיחמם אויסגעחערם
 אוים־ זאל tro אז יוער, דיז םים איינקלאננ איז נים

ז מ  בודזמעם םיליםערימעז חגם אוי^ דאלצר 1ביליא א מ
 פענ- אלםמר׳ם פאר םאנאם א דאלצד דדייסיג באויז איז

 םיי־ זײן לויט איו ,09 חייסמ רוזװצלם, •חמיחמם סיצ•
 םארזיכערמנ. םאציאלער צו הוםט צם וחנז ?ארג, צו נמנ״
 אנדערע פאחצידענן פון םימתג די אײמנטליד איז דאם

אח תאלג־לימןראלע אפילו איז לצליגארא אם  קאנ* און מנ
rp-pr '•*רעסל״ם.

 חױפםזעכליו אז ,tram באםערסם אנער דאד* עם
 דער צו נאצונ איז קארנקיים די מוואחנן מײםיסירם איז

jl-■: איטצרם jnorro ר מ  אין פאתקיים די וױיניגער םך א א
 זוי איז, דאם פארזיכערונג ארבײטםלאזעז דער צו גאצונ

nr פענ- אלטערם װאם חןרסאר, פארטטעוזז, צו לייכם איז 
 דער ארום איז רערצו ארבייםער. פאר בלויז ניט איז םיא

 נאנצזן א נעװארעז נמאפעז פענםיע אלנמרם פוז פראנזז
תג תנ  אוים- נעםיױ וזאט םאונםענד דד. א אייגער באו

 זאל בירנער אםןדיסאנער תדער אז •יאז, א מארביים .
 הונדערם *וױי פוז אינמנרס־פעכםיע אז פרינעז *גפאגמז

m א דאלןר n עד אלם. יאחר זעמױג װזנרם ער װןן 
מ די אז באדיננומז, אייז נ*ר דערבײ •גתלם אנ  *וױי נ

 אפעפארען ווערען, אויסנענעבעז םוזען דאאעד זזמדערם
מ דאם אז הייסם, עס נינ^ םעז םאר זיי פון אנ  געלד נ

 זיד םוז אלםערס־פענםיע אויזי אויסממבז %וערט מאם
iraw n w אויוי סוסענדינ <ים איז «ידפולא«י׳ג איז 

can, אויס קוסם אוםמכתנדעז אי*םימ די אונםןר לואם 
 דארוי ער ווייי פאנםאסט״פ, ביסעל רעכם א •לאז דיר

troop ער האם יאר, א דאלעד ביליאן *װאכזינ ארום 
 פאננרעםליים די אנומננמר. יאל ריזינן א מפתען דאך־
פאר־ איינפאך tram וואמיננםאז איז םענאטארען די איז

 וועחלער, זייערע םון טעלענראמם אוז גריןי פוז פלײןוט '׳
 פאדװיריד *ו פלאז םאונםענד דעם זעוזן יאאיז זײ יײ

מז.  רוזוועלט׳ם פרעזידענם וואם עם, פוםט דעדפח לי
 איז אלנתרם־פענםיע tmn א דאלאר דדייסיג פאו •אאז

ז וױ סאלט. אזוי מװארזז אױםנעניםעז  םאר- םען «
הונדערט? *וױי *ו חודט א דאלאר דדייסיג נאיינעז

ר מ ארבײטם־ פאר פלאן רער איז אםת •an איז א
 אל־ םאר פלאן דער וױ פארמר גאך םאדזימרונג לאתז
jra םערם iw

 *רבייטער אן וואם פארזימרוג^ ארבײםסלאזעז די
 דארוי ארבייט, זיין טארלירעז זועם ער ווען פדינען, ותם
 פאר־ האט ער װאס דעם, םון הזנלםם א m םער ניט «יין

 15 װי םעחי נים אלענפאלם און ארביים דער בײ דינט
 םיידעז וואכעז, 15 פו< *יים חנר ם»ר װאך א דאצאר

תן  אייז אייי *ייט לעננערע » מארבייט חאם אייגער ו
 ויאו אײז טיט באסוטעז עד ותם פאצ אזא איז *ץ.5ט

חנ פאר םנחר  אױם׳ז האט ער ײאם > חדמינ^ זעסם ת
 *וטנמנ־ אםעריקאנער פאר איז דאט נעארביים. פצאץ

trr מהר >n*t_ ,מלנן די אםת ע  ײעלעז אממאםעז אי
t m\ זײ אויב בענעפינ^ ארבײטםצאזעז די פאתרעסערןן 

מייז ir אױןנ טאן עס ו n זם אבער חטבון, אימענעם 
tm ם אוי«י חאפעז• » וואם וועניג מ

 זיר דריפט פלאן דעם פון חויפנדקארגפייט די נאר
p איז אויס r i די װאט troop נעטראנעז םוזןן וחנלען 

tram אבעד ארבייטםממר, און ארבייטעד די פין נלױז

ן •־י
w •ו ארבײפמן. םאנגעז ump זאא •צאז דער כדי י*הר, •אר עח»מ די אין w

םיי< באדייםענדעד א אז גערעכענם, האט םעז
 םפעציעלע םון וועיען געגוכמן וועט קאםםעז די

 גרו די אויוי װעחגז ארױםגע^נגם וועאען וואס יעז,
 ■רעזיך האם דאם אבער רייכע, נאנץ די םון הכנםות

 הכנסות גרויסע די האם ער געוואאט. ניט רוזװעלם
םאכען. הלענער געװאלם ניט רייכע די

 וױדעד רוזווע^ם פרעזידענם <זאט אזוי אט און
 םים געםאכט קאליע ביםעצ רעכם א פלאז טטען א

 ijn איהם מאר האט ער וואס מיט*עז, די פון קארגסײם
טענדירנג

 אסעריקעז דער ®יז אדעזידענט גדיז, וויליאם
 7ארויסנעםראטע טאחי נאנץ איז אײבאר, אװ ריי*אז

 בײטראגען דארםען זאלען ארבײמער די אז דעם, געז
 םאנד. םארזיכערוגגם ארבײטסלאזעז געפלאגמעז דעם
 j ארבײםער די וחנז אז אנגעװיזעז, ריכטמ גאנץ האמ
 םײנז עס וחזם םאנד דעם צו בײםראגעז דארםעז לען
 איז עס ילם.96דא איהם םאר צאחאען ייעלעז זײ אז

 n באלעבאטים די אז באםערסט, ער האט קאאר,
 נ« םאנד, םאי׳ו צאהאען וועצען זײ װאס ס,5ח ר9זיי

 נאר קעשענע, אײגעגער זיתר פיז ארויסנעםען
 •ראדוי םון סאסטעז רי איז ארײנרעכענען איהם
 •ראדױ זײערע קויםען וועיעז װאם די אז םיינט, דאס

 וױ אזױ און באצאה^ען. דערםאר דארםען וועצען
 זיי אז עס, הײסמ ר9<ןײפ אויך |9זײנ ר9»רכײט

 םארזיממעו ארבײטס^אזעז צום צאהאעז סאי וױ סאי
או ם9זי ז9ם אויב און םאגד.  צאהמץ ן90היי זײ נ

 ן,9סײנ 09 ט9וי םאנד 09ד צו בײטראג ן9ר9באזינד
םאיל. צוױי ז9צאהא ז9א9רי זיי

 איד איז באםצרקונג 9ריכטינ א הר9ז איז דאם
 זאו צו הר9ם סך א 19םינ9ג ם9וי גריז 039TT9n• אז
 <99 ט9וי איז י^אז רוגגם9םארזיכ אט׳ס9רוזוו ן9ג9זי

ז.9ר99אויסצובם איהם

 םימזז, און אפנאחזן ניט סיינער זיר זאא נאר
 ויכערקי• םאציאלער פאר ילא) רוזװעלט׳ם פרעזידענם

 די 1פי ל»נע די 17ם»רלייכטע,־ צו העלםעז ov*v יוען
מר חןר םאם^נם. איצטינעז דעם אין בייםער אנ  פלן נ

 ארבײמער די םון לאנע די ם»כען *ו זיכערער איז
מן • tro רארןי היינט פאר׳ן נתר.  פלץנץר, אנדערע זו
 נים און םאנד פארזיכערוננם ארנייטסלאזעז דער נים

 םונהציאנירען אנםאננען נאך tstp פענםיע אלטערם
 םראנא! אידײפע אלמע די שוםט דא אוז .1935 יאהר

העלםןןי םיר וועם נאט ביז נאט םיר העלםט װי
 אנמריי די זאםעלם עם װאם ציםערעז די םון

 וױנ< דעם אז זעהן, צו איז לײבאר אװ םעדערייטאן
 יאו םאר וױ נרעםעד ארבײםםלאזע צאהל די איז

 איז װאם האפיטאל, פרױואטער אז באוױיזט, דאט
 דורך פראםיטען נרויםע נאנץ טיט מװארען כערם

j .1אי חאבען אינדוםטריען אםעריסאנער (די א. ר 
 ני וױל פראםיט), פראצענם 70 נעםאכט יאהר ריגעז

 אג«( דודך פראדוקציע די םארגרעםערען צו ריזיפירזנן
 אונםענעםער »ן \וען ,און ארבײטער. םעהר לעז

 ער IPP םאבריפ זײן אין פדאדוקציע די םארגרעסערען
 האט טען ארבײטער. םעהר אנטםעלענדיג ניט טאן
 טעכו די אגער פארנעםען, טעכנאקראמען די אן הע

 tro אפנעמטעלט. ניט זיר האט אנםװיסלוננ גי׳צע
 trotp עם םאטינען, אויםנעבעםערםע נייע אלץ נאר
 עפי די אח ערפינדוננען טעכניעע גייע צו אלץ

 אוי אלץ נאך נעםינען באלעבאםים די םון אינזטינערען
 פראדזפד די םאדטנעלען װאם ארבײטם־םעטאדען, נייע
ארבײםם-צייט. טפארעז וואם און

 באמעםםינען צו פלאן רוזוחןלם׳ם פרעזידענם
 עפענםלי נייע בײ ארבײטםילאזע םיליא) האלב א און

 װי איו, tram אונטערנוםעז וועמן וואם ארגײטען,
א די ttm נוםער, א זעחד באםערפג^ פריהער

v a n  orn r o a r o u w n  n זייאר טןןואג׳אמגדינ יזריגען נאר זאלןז אויםקר צילעתן, נאתים
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פאחיכעחננ םאציאלער פה פלאז רחװעלט׳ם
לעװיטץ j ®ון

 אין קאנגרעם, צום םעסערזמ רוזזחגגט׳ס ■רעזידעגט
 אין דא אײנצופיהךען רעק^םעגרירט תאם ר9 19<כ9וו

 אר־ םאד פארזיכערוגג סאציאלער םון סיםטעם א לאנד
 וועקכע סענשען גויכדלײדעגדע פ>»־ אויך און 9בײםם<אז

 ארויםגע־ האט יאהר, b6 פון ע<טע־ דעם דערנדייכען
 ארבײטער* אין בלויז ניט אינטערעס גוואלדעען א רופצן
 קרײזען. געזעידמאםטעיכע אגדערע אין אויך גאר 19רייה

 אויף פרעם^ דער אין דיסקוטירם איצט וועדט פראגע די
 געםאבט װעדען עס ^רזאםלוגגען. י1אוי און ר*דיא ד9י

 פרעזײ דער זואם פלאן דעס אויסצובעסערען פארעלאגען
 קאגנרעס םון קאטיטע א פארגע^לאגען. האט דזגנט

 ביל, װאגגער־לואיט דעם װעגען פארהעד א אן פיהרם
 itt?B ®רעזידעגט׳ס דעם רעאליזירען צו צילט זועלכעד

 םאציאלע םון פראגע די װארט, אײן םים געזעץ. א דורך
 פרא;ע בדענעגדע א געװאדען •גוצלוגג איז פארזיכערוגג

אםעדיק^ אין רא טאג פון
 סאציאלע װעגען מעםעדזש רוזװעגט׳ם פרעזיד^או

 1אי דושם גװאקדיגען א געםאנט א?זא .האט פארזיכערוגג
 ®רעזײ רער װאס דעם צוליב גיט אבער איז דאס <אגד.
 םאד־ צו פל»ן זײן םיט אםעריקע״ ^עגטדעקט האט רענס

 אדבײטסלאזיג־ פון סלכה דער געגען אדבײטער זיכעדען
 װעקכע םעג^ען, פעגסיע א םיט ^טיצען צו אדער קײם,
 םון געדאגק דער ארבײםען. צו אקט צו געזוארען זיעען

 פאדע־ די אלטעד. &ן ש\י\ איז פארזיכערוע סאציאלע
־־־ פאר פארזיכ/גרוגג א פון װנג  אדבײטס־ גע-ען ארגײ̂ם

 אויפ־ איז קײט »קטע פאר פעגסיע א פאר און לאזיגקײט
 אײראפע אין טאציאקיסטען די pc געװארען געהויבען

 איז דאן זינט צוריק. יאהר הונרערט קגאפע םיט גאך
 םעהד־ די אין געווארען פאדװירקליכט עוין נעדאנק ג9ד

 אין פארזיכערוגגען סאציאקע אײדאפזג אין געגדער 9סט
 עגג־ אין טאג צו הײגם עקזיםטירען פארםען פארעידענע

 רײהע א אין און עװעדען רוטק»גד, פראנקרײך, <אנד^
 םון קעגרעד פא׳פיםטיעע די אין אםי?ו קעגדער• אגדערע
 סיםםעםען פארצוױעטע עקזיסטירען םוסאכיגי און חיטקער

 םיס־ רי איז אוםעטום גיט פארויכעווננען. סאציאקע פון
צופרירעגשטעלעגדע; א ם^רזיכערוגג סאציאקע םון סעס

 און ״איו גצהצריג וױ זי ארבײט לעגדער 9»ל אין גים
 וואס צי< 09ד וי דערגרײכט ערםער װעניג זעתר אין

 רי או איז פאקם ־־un באצזועקנג דאנק9ג גאגצער דער
jp קײן גים איו פראגע פאנצע 'J סא־ פון גצדאגק דעד 
 קאפיםא־ די וױ אלט אזוי כםעט איז פארזיכערוגג ציאלע

 דעם נעטאכט אונזיכער תאם װעלכע סיסטעם, ליסטי^ע
 איו 09 און •1םאסזג בדײםע די פון <עבען עקאגאםימען

 בא- צו גויםוועט־יפקײם 9גד9דדיע א געווארען געטאפען
 סו[ פא< אין בדויט טטיקעל א םים ארבײטער רי זארגען

אמוקײפ^ אחגר ארבײטס<אזיגקײם
 פאר־ סאציאמ פון פעדאגק רער איז גאר ניט און
 אין דא אויך גאר אײראפע, אין גײעד קײן גים זיכעדוגג
 איגטורעגם געפאדערם םאציאליסטען די האבען אםעריקע

 <ײס א<םע פאר 9פענסי א און ארבײםסלאזיגתײם געגען
 האם 1ע12 אין צורי^ יאר«ר צעהגד^יג עטליכע םים גאך
 פאר־ בעדגעד זויקםאר תאגנרעםסאן םאציאליסטישער דער

 א אײנצופיהרצן פראיעקט א קאגנרעס אין געשלאגען
 עפעםעך יאתר פאר א סיט לײנג אלםע פאר פענסיע

 תאנ־ 1אי אךײנגעבראכם לאגדאן םאיר קאנגרעםםאן זזאט
 אר־ פון םיסםעם א פאר פגאן אויםפיהריציכען 1א גרעם

 סםיים פארמידעגע די אין אויך אינ^ורעגם. בײסםלאזע
 םארםרעםער 9סאציאליםטימ זזאבען יצעדז^זיסלײטעורם

 און גס9אינטור אנעםפלאיםעגט פאר בילם פארגעעגאגען
פעגעאנם. אײדזמ אלד

 אלזא איז פאדזיכערוגנ סאציאלע פון געדאנק דער
 פרזטײ דעם װא<ם אליין יעם יב5צו< און נײער קיין גיט

 טואל־ אזא |9ארויסרום געדארפמ נים םעסערזט דענט׳ס
מד דעם תאט אויך <»גד. גאנצען איבער׳ן דומם דיגען  פ

 אייגדרוק מטארקען קײן געםאכם נים פ<אן זידענם׳ם
 ר9גיאלםט9ג און בעסםער דער איז עם װאם דעם צוליב
 פאר־ זיך קען םען װאס םארזיכערוגג סאציאת פאד פלאן

 םפ<אײ9אנ וחגגצן הטגה רוזוועגם׳ס םארקערם, עטזגלען.
 צופרידענמםעלעג- ײן9 גים זעתר איז אינשורענס םעגט
 ר־פיוד9ארבײם םון גאר נים ?ריטיקירט װערם ער דער.
 אין ירם09ר9פ»ראינם הויפטזעכליך זײגען װעלכע רער,
נקעד.9ר סאציאלע און עסאגאםיסםען םון אויך גאר דעם,

 ארבײטס־ םיליאן זיבען די םים סען טום װאס אבע נייג^
? 19איגערבלײב לען9װ װאם לאז^

די םארקירצען זײן: קען עגטםער אײנציגער דער
 םא־ דעם אין איז ענטםער אנדער קײן ארבײםם־צײכ^

 ױג־ רי געקוטען אויך זײנען של(ס דעם צו ניםא. סענט
 ארבײמער אײזעגצאהן די םון *בראדערהודס״ אדער יאגס

 אנדערע םאר^ײדענע זײערע צװיעען האבען זײ און
 דרײסיג א םון םאדערוגג די ארויסגעשסעלט ן9פאדערונג

ארבײםם־מאך. *םוגו־יגער

 אנ־ זיך האם לײבאד אװ םעדערײמאן אםעריקען די
ען פאנגען9ג  א. ר. נ. דער טיט אנטוי^ט שטארק ם̂י

 זײן אין ארויםגעזאגט עס האט גרין וויליאם נט9זיד9פר
 געזעץ־ בלעק׳ס סענאטאר װעגען םאדהער אוים׳ן 9י9ר

 האט ער װאך. ארבײםס דרײםיג^טטונדיגער א םון ם99פראי
 ניט *ג ר. j דער םון האבען ארבײטער די אז רם,9רת*9
 אנטויעט. שטארס זײנען זײ איז הוטט זײ װאס ן9תראג9ג

 פרעזי־ לואיס, דז^אהן גערעדט יאט ?זטארקער גאך גאר
 םון פרעזידענט װײס און ױגיאן טײגערס דער םון דענט

 באנײטען רעם װעגען גערעדט האט ער רײמאן.9ד9ם ר9ד
 אטע־ די װאס אינדוסטריע, אױםאסאביל דער אין קאוד
 בא־ שטארק אזוי האט לײבאר אוו רײעאן9ד9פ ריקפן

 רימש- דאנאלד גערוםען רעדע זײן אין האט צואיס ספט.99
םאר־ א^ ר. j דזגד אין צםצך״ ,^ןגי פחטידענס׳ס בערג,

חאם ר9 קצאס. ארבייטערדעם צו

 אוי^ אויסגעוואססצן איז ער אז ריכדפבערג׳ן, דערםאנם
 פאר־ א זייערער זייעגדיג ארבײטער, די פון פלייצעם די

 אין פארראטצן טענדציך איצט זײ האט ער און טרעטער,
א. ר. j דער

 אינ־ אויםאםאביצ ר9ד אין קאוד םון נאנײאונג די
 האם ארבײטער, די םון פראםעסםען 9אצ געגען דוםםריע

 םזד ן99אםערי דער אין צארן גרויס ארויםרוםען געםוזט
 ר9י אין קאוד באנײטער דער לייבאר. אװ דערײמאן

 9־טסוגוײג48 אז ערקויבט װאס אינדוסםריע, אויםאםאביל
 אםיצו עוין זאל םען ווען םקאנדאל, א איז ארבײטס־װאך,

 ן9ברויכ9ג קען <ואים אבער שפראך. םייצדע א געברויכען
 איתר האם ער און נויטיג, איז עס װען ^פראך שארםע א

געברויככ^
 האט א. ר. j רער אין אנטויעט זיך םיצענדע און

 איחר נםרירם9אנצ9 םירערעאפם םעדעריימאן אםעריקען די
 דדייסיג״ א םאד האםןן דעם אויוי הױפט־אויםםערקזאםקײם

 דובינסקי פרעזידעגם אוגזער אדבײטס־װאך. עטונדיגער
 סעגאםאר פון םארהער דעם אויף רעדע זײן אין האט

 בראכם9ארויםג קצאר באזונדערס געזעץ־פראיעקט בצעק׳ס
 ארבײסם־ 9דרײסיג*עםוגדיג די איצט איז עם גויטיג װי

װאך.
 אװ םעדערייטאן אםעריקען די וואס גוט, איז עס און

 ד9ד פאר קאם^ ענערגיעעז אזא אויםגענוםעז האט צײבאר
 װיכטיגםםפ די איז 09 אדבײטס־װאך. דדײסיג^פםוגדיגער

 װיכםינ־ דער איו 09 װיי< ארבײטער, די םאר םאחגרונג
ארבײםסצאזיגקײטא 19געג פאםוי אין ל9םים סטער

i .
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 pn באפוצט האם נצוועחנ^יך, ווי רתװעקט,
םרא־ שעהנע םיט פארזימרונג סאציאלע מזנמן

געדאגסצ!. סאציאיליסטישע גים טיאר ראדיקאצע, איז
ט מו איז י  דעם פון איז •<לאן צצם צום גמוםען א
lire כדיזעק̂ן ?<יין א םארבליבען בארנ

ם  פארזיכערוננ םאציאלע םאר ttfft •רעוידענמ׳ס מ
:פוגקטען םיר pc םעהם

איגשורענם, *רבייטסיצאזע )1
U * ייט, *<כמנ פאר פצגטימ>
IS גים האבזגץ וועלכע מינדער פאר שטיצע vjmעס ־ 
אויפפאס^ן, ויי י1*וי

סים־ גאציאנאלער א טאר באדצן * prut* צו )4
געזוגדדױיסס־איגשורעגס• פון
דע־ קײן פאריצויפע תאבען •וגקנמן צוױי נצטע0 די
 די וועגען רעקאםעגדאציע די ארױסמנדופען. גיט ען

 װעגען קען םען און אוגבאשטיםם גאגץ איו אונקטען ײ
פרע־ חגר וואם גע<ם סוטע די •prun גים דאר*ױי< יי

 א זעתר אויך איז זאכען ביידע פאר פאר<אעם נט
jn דעם װעגען און דא<*ר, םי<יא| 35 נאנצען אין 

ריגגען. גיט ויכעד קאגנרעם דעד ויך
 ערשטע די םיט m< די אבצר איו אנדעדט נאגץ

pw צוויי jui, פאר פענםיע און איגשורעגס ארבייטםיצאזע 
“i f געגויער א פארמש^אגען 1שוי <תרם דא <ײגג 

 וײגען פראיעקםען צוויי רי *ייגצזניצהײםען. נדט >},
 דערפאר און געיצם םוםען ײזעע םיט פארבוגדצן

 םי<ע אויפגעהויכען פוגקטען צוױי די ארום זיך *
 <אגד. גאגצען איבעד׳ן דיסקוםיצם און נן _

פוגקטען• צוױי די באטראכטען צאםיד

:w־fflPI *׳'

איגשזרעגם ארכײםסלמזע
פצגיבעשצצנע! איז וועלכער גיצ, װאננער־לואים רער
 װעלכער tut תאגנרעם םח הייזעד נייו־ע אין ־־־

o גג8צ18פ tun אזים n  no ,שצאגם ארעזירענם 
:אלאן פא^געגדען דצם

 טעקס 8 ארויפלענע) זאל רענירוע פעדןראמ די )1
זואם (גןגהאלםען,) דאלס פעי אצע אױן• ounttn* דריי

o אויסגעצאהלנג n בא־ די 1«5צאה <אלען סעקם
 *עעעםעל־ מעתר אדעד פיד באעזנפטיגען otpi ים

i n םון ותרען אגנעזאםץלט וועם װאם פאגד o n 
דער po װערען פארװאלטעם זאצ פראצצגםינען יי

jjv ru n
איבער־ װעדם פלאן tun פון דורבפיהרונג רי )2

תרע די » אזונ  דאחי םסייט יערער .urowtor נ
אינשורענם. ארבייםםלאזע פון turoo'o א נן

ט___ י י ס םמאנדארדם, אײנענע זייגע באעטיםען םעג ס
:פאנד רעגידובגם tun פון ׳*טיצן קריגזס «ז אזס פונקטץן, פאלגעגדע רי ענטהאלסען אכער סווען װפצמג

urn ער דארן• דזעאב זײן פארלירם ארבייטער אן 
 זײן פח euntfw 60 פאגו ארכײסםל^זמ tun פון ײ«ן

 pn ניט םאד םוםע וי אבעד נעהאצנ^ !יכער
 פןן פראצענט 60 די אויב ײאך. * דאלע־ 16 זױ

 י1ראו־ װ«ר. * דאלאר 16 פין זועגינער איז גפחאצס
װענינעד. פיצ אזוי vwt 1פריב«

 tun גאך זואכען 4 אן זיך tvuw בענעפיטם רי )3
anדארםעז זײ און דזשאב, זײן פארצידט אדגייטער ־

אר־ אן .1וואכע 16 פזן פארלוין• 1אי װערעז ולט
 איידער ציים ?אעע א נעארבײט האט זו*ס וזער

tun o*n ן צו כארעכםינט איז םארלארען ודפאב« 
 האט ער װאם חדמים 6 יעדע פאר בענעםים וואך

אנ־ נים אבער טאר נענעםים עקסםרא רער ײגג
חן וױ כמהר װאכען. מ

4( i n אנ־ זיך דאחי ראצם פעי רי אויןי טעסם
 װןם יאתד צוױי ערמטע וי J396 יאגואר פון נן

 צױפטאנר דעם צוים פראצעננ^ 3 ביז 1 פון pn «נפט
3 בסדר pn םז»ם דער ווןם 1038 1פי גיזנעם.

ט די פפי  1פי אנפאננע! זיך װעלען צאחלומען מנ
tvocmr ,יאתר *וױי 1אי חייםט ואס ,1937 יאטאר

אתם.
ארבייטסצאזעך אן *אחצט װאס באלצבאס » )5

ט םטייט, pn אין טעקם ת i »דײ»ריטט ז n  no פע׳רע־ 
 pn ן»וס םוםע רער פון פראצענט 90 ונג1רזנגי יאהער

 10 איבעריגע י1 גאטרעםט. םעסט פראצענטיגער װיי
 פאר־ םוו הוצאות די אויף ײערען באנוצם װעם ■יצצעגם
פאט־. tun װ»?טעז
 י1 אפר^פריאירע! דאחי רעכירונג פעדע־אצע י1 )6

o דאלזא־ םיליאו 6 פון םוםע n ערעטען .*'v נאכהעו־ און 
 טטייטס י1 הע?םען צו י1אוי יעהרליך חזיצאר םיליאן 60
 ןיי וואם אינעורענם ארבײטםצאזע י1 פאוץואלטען צו

 בא־ די װעצען טעקס פערעדאצ tun אײנפיוןו־ען. װעצען
 וייער צו אונטערמיד, אהן צאד.צען רארםען צעגאטים

 אינ׳צורענט אנעםפל^יםענט tv אײנגעםיהו־ט האם םם״ם
ת ניגס 1«

i הורצען pא איז אם1 n או־בײטםלאזע םאד פלאן 
 קאנ־ pא געווארען עארגעעצאגען איו װאט אינמורענם,

i װי אזױ װאגנער. סץנאטאר פזן נרעם n יארקער נױ 
^ט, רעם צו נאהענם זעהד שםעהם םענאםאר עזי  װעדט פו־

 פים פארנע׳צצאנען גיל רעם האט ער או אננעטםע] עס
i n תזוועלגג נצ־. פון גוטתייםוננ

לייט ®לםע פאר פענםיע
 איז װאם לײט אלטע פאר אינשורענם פון םיםםעם רי

 םער״■ 8 איז (ואננעל םץנ&טאד םון נ«\וארען פארגעטלאגען
 8 ענטהאלט זי װאם p’»< דערםאר pie׳ לאטפליצירטע״

םענטען. קאטענאריעם טאר׳פידענע פצר פלאן דרייפאכען
18« U \» « »  ר«פ רוזגגויינפ \n® ה^ג«\ \\$זגז פ

1S18' 66 \\9 1BB1B 1א\ .IBIDil
 טוײ 6 םזן װענינער פאלםאנם האם אײנעד יעחט־

 יזגם1 נויםלײרענר איז עו־ און עסםייט יעל1 דאלעו־ זעגט
m א דאצאר 30 גאקוסץן in. טענען םםײטם אײנצעלנע 

o n  inpatm יאהר. 70 גיו עלםער יענםיע IBP o n 
i װעט אן אן1 פון 0940 ניז בלויז גיצטען אבעו־ n 

יאמ־. 66 אוטעטום pn טזוען עלטעו־ פענםיע
o 1פא געלט די n בײנע׳צטייעז־ט װעט 1םאג פענםיע 

8 m ini פון העלפט tun פון העלפט א און םםײם m 
j 1םעחס־אלע j n ' i n צו פען1א1 *ליין פעגםיאגע־ען רי 

tun פזן גײ׳פםיי׳ט־ונגען די בי^וטייערען. נים גאו־ םאנד 
in פעדש־אהער u iv u n וועם pn א po צו הלואת 
o n חשבון אוים׳ן פעגםיאנעו־ po אויב פארטעגען, זיין 

ifjit'DjfB o פי| טויט גאב׳ן טענען.1פא א האט ער n 
ע ז»־אלע1םע די װעט רו »י  בײ־ זזלק אימ־ אויםםאנע) ו

i פון שםייע־וגנ n פח ®ראפעלטי איבערנעל^זענעו־ o n 
שארשם^דנענעם.

a ^אלעnםע די n o n 18םילי 60 באעטיםען װעם 
 אלאן-1 םיציאן 126 ,נאכזזעו און 1936 יאהוי ׳ן1םא דאצאו־
.1פאג פענםיע דעם 1פא הר8' 'ינדען

1<8" 1BB"118 18» U " \1י » 66 18ג י \ IBH'H 
l\n,®'118« א\\ 1\<8'  8 1*181 260 \\» ibvibw \B1

 mum 66 אלט װעלען װאם ארב״טער באשעםטינםע
o נאר יאתר n וי' i n אין ײן1א געהם נעזעץ oc8*iP, 

 פו־א־ 40 ביז 16 פון פענסיע 8 צו נארעכטינט pn וועצע]
 זועלע! זײ וױידזמע^ כשניטציכע1דו ע1זײע פון צענם

o צו בײ׳צטײעו־ען דארשען n ט־וים די םאש־. פענםיע 
i פון n א| זיו װענרעט פענסיע m o n פענ־ דער צאע 

o פאד נעצאתלט האנען װעם םיאנער n .װאם ױ פאגד 
 זיי 1ע1אײ צײם 1יאה 5 בלויז געצאהלם האבען װעלעז

 נאלוםען װעלען ,1יאה 66 פון 1עלטע tun ײכעז1נ1דע
 װײרז׳שעם דורכ׳צניםליכע ע1זייע םון *־אצענט 16 נלויז
 40 נעצאחלס האבען װעצען װעלכע n פענםיע. אלס

 40 פון P'DJPi 8 צו בארעכםיגט זיין װעצען צײט, יאהר
ס  פענ־ תרכ׳צגיםליכע י1 װיית׳צעם. זײעו־ע םון פדאמנ

o 180 םיעס n װעט םענשען קצאם i i s  |8 pn 22 פון 
.enin 8 1לא8י 60 ביו

i n 1פאג o n  i8 t נעזאםעלט װעט פעגסיע סארט 
 1בײםע18 ײאס ראצס פעי די אויף טעתם 8 םון װעחןן

 אויןי נלײך צאהלען סען181 זועלען סים8נאצעכ און
i כצײך. n און 1987 אין נג«ן8אגס זיך װעט טעקס 
 פאו אצם1 «עי םאגאםציכע וי םון פו־אצענט pn 1 װזןם

V' 6 צװייטע ױ 18B פו־אצץנט 2 יאחו־, jrotns 6 י1 8, 
n *־אצצסט אייז םיס וױיטע־, »וױ און r  m o %פמ

Sj|M■■v*Ct5־a*׳.״. •'■ ■ /- i t ;

■

עז וועט םעסם דער ווען ,1967 ביז יאחר, פ ^ א  פרא־ 5 ב
ךדי צענט  רעגולירס םעקס דער* וועם ד»ן יאאס. •עי םו

פאנד. דעם םוז צושםאנד דעם ויט5 ווערעז
 דעם דערג,״ייכט ער אײדער שטארבט אײנער םאל איז
עז יאהר, 65 םון ע^טער יענסיע  טרינעז ױרעים זײנע וח̂ג

 םיט פענסיאנער דעם םון פײשטייערונג די אױסגעצאהצט
 עקםפערמעז װאס ח^בון געװיסען א ויט5 פראצענטען,

אויסארבײטען. װעצצז
 םאר־ ער סעז דזשאב, זײן םאר^ירט ארבײטער אן ווען

 צאה־ דאדח ער אבער סיטטעם, פענסיע דער איז ב^ייבעז
 חילה דעם אויך גאר ביײפטייערונ^ \זלס זײז נאר ניט יעז

 האט ער וחנז איהם םאר געצאהלט האט באם דער װאס
געארבײט.

 אז איז יצײט אלטע םאד פענםיע םיז סיםטעם די
 יעתןר און באילעבאם יעדער הײםם, דאם אבאעאטארימע,

 פון וועניגער פארדינט װאס ארגײטער באשעםטיגטער
עץ םוז חודש א דא^אר 250  דעם םאר טעקס דעם צא̂ה

פענסיע־םאנד.
̂וגז װ(זופז«ז\ גזיגזמעגז ^ךײגגיריגגז 0  וימ ג(זגז(ז\ וג

^װ(זג$ורי(וגז. גוגזײ יזרפזװגז רי אי\ אדייץ
 דער םיז ווערעז אנגעםיהרט ווצם סיסטעם דאזעע די

 אינשו־ די װי אוםן זעלבען אוםי׳ן רענירומ םעדעראצער
 עס נאר נעשעםטען, זייערע אז םיהרעז סאםפאנים רענס
 ארויס־ וחנם רעגירוגג די ביציגער. םך א פאסטעז ותם

 א פאר אינשורען זיך ײעיצז װאס די צו סאאיסים נעבעץ
 יאהר. 65 אילט ווערען זײ װעז אײנסונפט םאנאט^יכעז

 פריםיאומס, הויכע צאהילעז צו אםארדעז קענעז װאם די
 גרויס אזוי אײנקונםט «ז ם»י אינשורעז קענעז זיר וועאען

יאהר. א אר5דא טויזענד 9 װי
 םוץ סיסטעם דרײםאכע די <ןורצעז איז איז דאם

 איז םארנעש^אנעז װערט װאס ײט5 אאטע פענםיע׳פאר
ביא. וואגנער דעם

 ארבײטסילאזע םאר פלאז דער פראיעתטען, צוױי די
 פלאן פענסיע אבאיגאטארישער דער אויך און אינשורענם

 די םצד ספעציעל סריטיס שארםע א ארויסנערופעז האבעז
 צוױײ אהז איז סריטיה די לאנד. םון םיהרער אדבײטער

 םאר־ סאציאילע םיז געדאנס דער בארעכטיגטע. א םעא
 קײז ניט איז עם פילאנטראפישער. פײן ניט איז זיכערונג

 איז ארבײטסילאזע צו בײנדעיל א צואװארםצז םון פראנע
 םארזיכערונכ סאציאלע לײט. אאטע נויםבאדערםטינע צו

 נעזעל־ דעד םיז פיליכט די איז עס אז אנערסענונג אן איז
 אילע םרז װאחלזײז דעם אויןפ נעבעז אכטונג צו שאםט

 פרא־ װאס די אז אנערקענוננ אז אויד איז עס בירנער.
 <ןײז אײדעז דארםעז ניט זאאען זאכעז גוטע אאע דוצירעץ

 קענען זײ ײעז אדער סראנס אאט, ?turn זײ וועז נוים
 איז םארזיכערוננ ארבײטס^אזע סרינען. נים ארבײט פײן

 האילט דאס וױ̂י נויםוחןנדיגסײט, עפאנאמישע אן אויך
סריזיס. א םיז צײט אין םאסעז די םון סראםט טויח די אױח

 פאר־ פרעזידענט דער װאס פאיזיכערונג סאציא^נ די
 א נים איז אונטערנעםונג טשאריטי א אבער איז לאנגט

 אנ־ די בארעכטינט. זיינעז ארבייטער די וועאכע צו זאד
 ארביי־ װאם די פאר בלויז איז אינשורענס עמפאאיםענט

 אזעלכע םאר אפיילו דזשאבס. זײעחז םאראיתזז אוץ טעז
 25 ביז 15 םאר װי םעהר ניט אויד בענעםיטט די זײנעז

 דעי אין אויוי בענעםיטס די המרעז נאכהער װאכעז.
 זײנעז װאס די הוננער. םוץ שטארבעז מענ ארבײםסאאזער

 צו בארעכמיגט ניט נאנצעז איז זײנעז ארבײטס^אז איצט
 דאר־ וױיטעד אויד ימואעז זײ אינשורענס. ארבײטםאאזע

רעיויױ. צו אנפוםען פען
 אבאיגאטארישער דער םיט אויד איז זעאבע דאס

 איז ארבײטעז װאס די באויז אײט. אאטע םאר פענםיע
 א צו בארעכטינט זײנעז פאנד, פענסיע דעם אין צאהאעז
 ארבײטסאאזע יאהר. 65 אאמ װערען זײ װעז פענסיע

מןניסעץ. ניט סיסגמם דער םוז סצנען
 וועלעז זײ אדער יאהר 65 אאט שוין זײנעז װאם די

 װאננער־ביא דער איידער עאטער דאײנעז דעם דערגרייכעז
פענסיע I צו בארעכטיגט זײז זחגיעז נעזעץ, א ומרען וחנם
®יז

ח#נעז זײ
 נויט איז זײנען זײ ווען דאן גאויז רעגי׳רוננ

פעגסיע די ברױט. שכױמעא א אויןי

r
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 * אאס ניט איז טשארימי אאם װערעז געגעבעז זײ וועט
 פענ־ עידזש אאד אן װי געזעאשאםם, דער םרץ זײ צו חוב
זײן. דארף שאן

 אוועק־ םאךזיכערוגג סאציאאע םוץ פלאן דער איז דאן
 איע- אן אנשטאם אז אוםז אזא אויף געװארעז געשטעאט
 האבען םיר וועאען אאנד, גאנצעז םאר׳ן סיסטעם הײטאיכע

 זועאען, מיד סיסטעם. באזונדער א טטײט יעדען איז
 איג־ ארבײטסאאזע םיז סיסטעמעז 48 האבעז עס, הײםט

 i סםענ־ באזונדערע םים פענשאנס, עידזש אאד אוז שורענס
צאהאוגגען. פארשײדענע• און דארדס

 סאציאאע פרעזידענט׳ס דעם םון באדען :אגצער דער
 םינאנ־ צו אנשטאמ אאגישער. קײן גיט איז םארזיכערוגג

 עם סענען װאס די אוױ*• טעהס א דורך פאנד דעם סירעז
 די ארייח פרעזידענט דער װארםט אםאדדען, בעסטען אם

 ווען אז קאאר דאך איז עם ארבײטער. די אויף אאםט
 אינשױ סאציאאע פאר טעקם א באצאהאט באאעבאם דער

 די אױף םעקס דעם אדויםווארםען ג^ייך ער װעם ׳רענס
 פארמע דער אין ארבײמער, די הײסט, דאס נעברויכער,

פראדוצידם. ער װאם סחורות די אויף פרײזעז העכערע פון
 אויס־ אנדערצ נאד און אויבעךדערטאנטע די צואיב

 אין זיך האט פאאז, פרעזידענט׳ם דעם געגעז זעצונגען
 פאאן דאזיגען דעם באװעגונג א ענטוױקעאט קאננרעס

 זאא ער אז איהם, איבעראאיזירעז צו איז אויסצובעסערעז
 ער און צײט איצטינער דער םאר צוגעפאםט םעהר זײץ
טשאריטי. &רן שטעםפעא דעם ארא&װארפעז זאא

גע• דער אויב :םראנע די אבער דאך זיך שטעאט
 און נייער, <ןײז ניט איז םארזיכערוגג סאציאאע םון דאנק
 צוםרידענשכמד <ןײז נים וױיט איז פילאן רוזוועאט׳ס אויב

 מעסעדזש פרעזידצנט׳ס דעם האט װארום טא אעגדער,
דושם? אזא געםאכט םארזיכערונג סאציאאע ;ועגעז

גופא, םעםעדזש דעם איז ניט איגט ענטםער דער
 דעסא״ פחגזידענט׳ס דעם םון באדײטונג דער איז נאר

 םאר־ סאציאאע םאר ארויסקוםען רוזװעאם׳ס םענדאציעם.
 סאציאאער גאנצער דער איז איבערברוך »ז איז זיכערונג
אםעריקע. םין פאאיטיק

 גע׳״ אאננ יאהרעז האבעז סאציאאיסמעז די ווען
 סאציאאע םיז סיםטעם א שאםעז םוז מען אז טענה׳ט,

 װאס די אאנד, םון טאכט־האבער די האבעץ פארזיכערונג,
 דערפון. הערעז געװאאם ניט גרענדע, די געפיהרט האבען

 m װעט אםעריסע אז װארנונגען די געהאאםעז ניט האבען עס
 הינטערשטעאיג םארבאײבט זי װארום םארדריסען שטארק

 אייחד די םימ םארגאײך אין געזעצגעבונג סאציאאע אין
 םארבאײבעז געװאאם האט אמעריקע לענדער. פעאישע
 צואא״ געװאאט ניט האמ זי אינדױױדואציםטיש. שטרענג

 רזד דער מצד פאראנטװארטאיכקײם םון םארמע קײן זען
 דער םון קרבנות די םון װאויאזײן דעם םאר נירונג

 האם עואם דער סיסטעם. עקאנאמישער עקזיסטירענדער
 דער װעט אםעריהע איז אז איאוזיע דער אונטער געאעבט

 וחגם אײנעד יעדער איז ארימקײט אפשאפעז קאפיטאציזם
\רטש ״א האבעז  אין אויטאאביא «ן און םאפ זײן איז ^

 הערבערם פרעזידענם געװעזענער דער װי גאראזש״, זײז
 זײנען םענשעז םיציאגען םארשפראכען. האט הואװער

 וועצען אמעריקע איז דא »ז אײנדדוס דעם אונטער געװעז
פראםפעךיטי. אײביגע האבעז םיר

 נים אוינעז די םארב^ענדעט האט איילוזיע דאזיגע די
 אםײ די םון אויך נאר םאסעץ, אונװיסענדע די םון נאר

 די ארבײטער־באװעגונג. היגער דעד םיז םיהרער ציעילע
 זײנען ^ײבאר אװ םעדערײשאז אםעריקעז דער םון םיהרער
 םאוײ־, םאציאאע פוץ געגנער שטארתסטע די צזוי^עץ געווען

 בערגער קאנגרעסילײט סאציאאיסטישע די װאס זיכערונג
 אםזד די סאנגרעם. אין םארגעשיצאגעז האבעז ^אנדאז אוז

 צו זײנען נע׳טענה׳ם, זײ האבען ארבײטער, ריקאנער
 זיעען זײ ווען ״דאו^׳׳, א אדער צדפה :עםען צו שטאילץ

 אוםםעהיג זײ מאכמ ע^טער דער װעז אדער ארבײטסאאז
ארבײטען. צו װייטער

 האט און קריזים איצטיגער דער געקומעז אבער איז
o אין רעװאילוציע גאנצע א געםאכט n געדאנסען־נאנג 

 אײבימר םון אי^וזיע די עו<ם. אםעריסאנעם דעם םיז
אכמר^אנעד דער געװארען. צורונען איז פראספעריטי

I *■
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דזש»ב 8 מיט פארזארגט

איװענםהי. מ. ®ח
 רוז*וועילם׳ס אין •ונפטעז זױכםיגסכמ די ®וז אײנער

 אונ־ ארבײט. פהצ׳שער פון געדאנפ 1דע איז דיעצ״ .גױ
ד  ארבײט קהצ׳שע םון פראיעסטעז און פצענער *אע «
 איז רענירונג די אז געדאנפ גערעכטער זעהד חנד מגם

ארבײט. םיט בימער איהחנ םאדזארגעז צו םחויב
רוז־ איז אדבײט סהצ׳שער םון געדאנס דעם םים

 אד־ זײז םיז אנםאנג דעם בײ גצייך ארויםגעסוכמז וחנצם
 םוז פראיעסטעז איז ארבײט ״קהצ׳שע םיגיםסראציע.

 *נירא״ דעד םון טייצ צוױיםמר דער איז פאנסםדוסציע״
 אנגע־ איז װאם עסט), ריהאווערי אינדאםמריעצ (נעשאנאצ

.1923 ױני טעז13 דעם מנװאחנן גוםיז
 םון פצענער פױט זיך םאדנעםט װאם טייצ, דער
 אנדערע אילע װי •צאץ םעהר םארנעםם ארבייט, פחל׳אמנר
 געװאדען באשאםעז איז װאם נעזעץ, דעם פון מפציעס

 עסאגאםישע פראנסע די פאר שלטה מוואח א מפינען *י
 פונק־ אנדערע אצע וועז אז אבער איז אאסט חנר צאנע.

 אונענדצימנ ארויסגערוםעז האמגז ״נירא״ חנר ®ון םנז
 זעהר דעם םארשװײעז גאנצעז אין כמז חאט דימוסיעס,

 רעװא־ א ענטהאצט װאם געזעץ, דעם םון םייצ ודכםינעז
מדאנס. *וציאנעדעז

ויאט־ זײנע ניט און רוזוועצט גים אז אםת, איז אם
ר מ י  איז געדאנס דעם אין אז דענ<ז*ז אדער פיחצעז נ
 אדרבא, ארתונוג עסזיםםירענדזג די פאר געמעחרציך עפעס

n ד ®יז כװנות  צו איז אדםיניסטראציע איצטמער מ
 די םים. •די אױוי שכמלעז זיד אינדוסםריצ די ימי&מז

 וועצ- אירעגנד איז ניט דענסט אדםיניםמראציע *יצםינע
ז  •ראגראם די סיםטעם. פראםים די שזנדעעז צי אופ? מ
 גענענטײי איז איז געזעץ דעם םון איניציאםאחגז n «יז
 ארבייטסצאזע םאר באשעפםמונג *ײטװייציגע שאפעז «ו

 אוםקעהרעז. זיד וחנט •ראסיעריםי אםאצינע די װאנעז בח
 דיעל״ ״נױ םון באמאםעד די פון כותות די אבעד װאס

 זיתר געזעצעז עקאנאםמוע אבער חאבעז ױי\, ניט וא*יז
 אלזן םון שטארקער איז װאס יאגיס, אימעתע ווײמננע
טמות.

m ,זײז איז ױזוועלם •רעזיחננמ איז בױואוסם 
 צוױי מיט ארויםנעקוםען סאנגחנס טעז74 צום נמםעדוע

פאר־ סאציאלער פון מאדערונג אײז טאחנרונגעז. מויים

 טוז באוױילעונג םיז םאדערונג צוױיטע א איז זיכערונג
 םאר דאילאר, םי^יאנען טויזענד םיר ביאיאנען, םיר
 םאר־ הויסםזעכיציר איצט איז קאנגרעם דער ארבײט. שע

 םאר־ *ראקטי&ע א םאר וואם פראיעקטען, די םיט נומעז
 בעזע^- ביידע די םיז םארסערפערונג א םאר ײאם מע,

ר די אבער איז זיכער אננעםען, ניט זאלעז יראיעקטעז  ח
 גע־ זײז ייעלעז פראיעסטעז נעזעץ בײדע םון זואםאטען
 ע<ןאנאטי*עז םיז גאנג װײםערדעען דעם םאר װאאדינע

אםעריקע. אין ^עבעז
 םאר- םון ווערען באט^אכם קענען רעזולטאטעז די
 פון ורערעז באםראכט קענען זײ שמאנדפונסטען. שדענע

 דארםען װאס אראיעקטעז, שטאנדאונקט. פינאנציעיצען
 גע- ניט װעחגן איז דא^אר םי^יאנעז טויזענדע אפסאםטעז

 םינאנציעלען א צו םיוזרעז סענעז הכנםות, םיט רעסט
 םעחר ם̂י זיך אין ענטהאאטען זײ לאנד. כייז איבערבוי

 נע^כדרעםאד־ דירעהטע א^ע װי אינםאאציע, פון געםאהר
 אנחזדמ ע5אי דורמעםיהרט. האט רוזוועצט װאם םעז,

 םאר• ניט קענעז ״זײז ניט זאלעז זײ װיכטיג װי פונסטען,
 אראיעקטעז די װאס רעזואטאםען, די םיט װערען נציכעז
 אד• אםעריסאנער םון צוסונפט די םאר האבען וועלען

בײטער.
 באגריםען מאכעז צו <ןאאר אז הײבעז •ראיעקטעז די

 אן דא הײבט םען נעדאנס. םאציאיציםטיעעז דעם םון
 ווען געםיינט, האכעז םאציא^יםםעז װאס װערעז צו קאאר

מ ווענעז גערעדט האבען זײ  נעגענזאץ איז יחןרטעז״ ״נ
̂פ צו ע ווערטען״. ״טוי  אד־ <ןה^מע פיז פראיעקטען ם̂י

 נוץ- אלס װערט אונגעהויעחןן אז האבעז קענען בײט
 מםאםטען הענעז אבער וועאמן ווערטעז די צו װערטעז.

 טעא- נאר נים איז װאס םראנע א איז געאט איז ווערעז
ע רעםימ.  אט זײנעז פראנען פראקטישע וױימערדינע ם̂י

אפהענגע. פונסם דעם פון
 םיז פראיעסטען םון דורכםיהרוננ דער םים

 געהאם אדםיניםטראציע איצטיגע די מוין האט ארבײט
 דמם פון רעזולטאט א אלם טאסע ערםאהרונגען. םיצע

 בא׳פאםען רוזזועאט האט ״נירא״ דעד םיז טײא צוױיטען
̂פי די זײנען וואס א.) וג (*. אײ״ דא־בצױ ״אי  תיבות רא
,,סע^רעטערי דער אדםיניסטריחפא?. װאירסס •אבציס םוז

tfiw וױרקייכסײט םרויעריגע די דערזעהז זיך מאר חאם 
m חונגער םון בומ»טעב*יד מםארבען םענעען מי^יאנעז 
mר ן  אויגען די םאר וועלם. דעד אין לאנד רייכםטער מ

mt אז פאראדאהם מרעסליכער דער אױ&ממװאוםעז 
 עס װאם חגרפאר נים הומעד םון אאמרבעז ממאמנז
 צוםיל חאבען םיר וואס חנדםאר גאר ברױט, מחלט
מעז גרױם;  וואט דערםאר ניט בארוועם, ארום געחעז מנ

 צו האבעז מיר וױיל נאד *יד, גענוג ניטא איז *»נד ווין
 כמגהד וואם אז ארוםגעזעהן זיד חאט םעז אייך. •יל

ז ייימז  ברייטער דער חעז ווענעעד אלץ •ראדוצירם מ
 און טאפ איז טעיפעז חנר ווענעז מנברױמ?. עוצם

 מוין םעז חאם גאראזמ אין אויםאםאביל דעם ומגעז
 איז םענ*עז מיליאנען מחנדלמא בײ פארגעסע?. לאגנ
 ממײ א כאםע פמז נעמם װאו :יראבלעם די איצם נאר

חגר םון חונגער דעם מםילעז צו בדוים אאלטרױזענעם

 און אנגצהאיטעז האט מריזים דער לעמעד װאס *ח
 זײ פוז אײחנז די געוואחנז זיינעז אם ^יחמליכאר »§ס

 באדעץ דער געװאחנז צוםרייסעלם איז םעחר »<ץ ין
UPfu לענענדזן די נעבוים חאט חזאוועריזם דער 

מו גי ח און •ראםמריםי י זימדי זמאנאםיאמנד •

 הוננער pe נמאהר די םאמען, םאר׳ז םורא די סײם.
 נאר אדבײנמר, די נאר ניט ערעסען אננעהויבעז האט
 אונ• דערםיחים זיך האט ם5עו דער ביזנעםליים. די אויד

זיכער.
 ארבײםם■ פון לאגע א נעװאחזז געעאםעז איז עם

 דעם םאר נעפעחרליר נעווארען איז וועלכע צאזינקײט,
תונג סאפיטאאיםםישער דער םיז םונדאנמנם עצם  אר
ז חאט מרייזעז םארעיידזנע אין  םאדטראכם קרנםם זיד «

 נעסוגמן איז םארזיכערוננ םאציאלע די טאן. צו װאם
 נוםהערצינפײע ירזזירענט׳ם חנם םון רעזולםאם »אם נים
 קאפיםאלים־ די ראםעווען צו נױםווענדמסייט אוים נאר

 איז בדירזז אנדער קייז *וזאםענברוד. פוז ארדנוננ ם״פע
נעווען. ניט

 איז פלאז ירעזידענם׳ם דעם מאם אבער איז *רח די
 וױבםימס עםוואם קעועז 5זא ער אז וױיםגריימנד, ניט

 םא־ אםוז׳ער אן איז זיד :ויםינט צאנד דאם אויםםאן.
 אנמנמנ• אן נאראנםידען זאצ וואם םארזימרונג, ציאצער

 זײ ווען סיי בירנער אםעריקאנער אצע *ו צזנבעז דימז
 סרימן. נים ארבײט תייז פפנען זיי װעז םיי איז ארבײסען

 אכמריקא־ די נאר װ«ט םארזימדונג םאציאלע אזא םאר
מי Jt אויסיזוםעז ארכייםער נער חי
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 אעעלע־ אינערליכע און סיגיסםער njn אינגתריאר/
 ״פגוגא.״ פון פארװאלטער ח^־ איז איקעם, ןײםען,
 סוםען ריזיגע געװאדען אויםגעגעבען ^ווין וײגען

 זיײ עס פלעגער. פארמידענע םון דורבפיהרוע רי יןי
עטאאטען. פאחפידענע אין וועגען געװארעז געבויט \\

 די פאר געבײדעס גרויםע געװארען געבוים וײגען
 רעגירונגס פארמידעגע געװארעז איבעדגעבויט און ־סיי

 און צעהנדליגע געװארעז אויםגעגעבען זײנען עס ימער.
 געלדער די מיט קלײגעקײסען אויץי םיליאנעז וגדזגרסע

 אגצוגעהן מעגיציכקײטען געװארען <ע^אםען זײנען ובעג
פראיעקסען. גראגדיעזע

 גע־ אויסגעגעבעז איז דאיצאר םיליאן הוגדערט ארום
 פון געגעגדעז די אין ײצוגגען5סארפ< פארהיםען צו וואדען1

 אויםגעגעבען איז דאיצאר םיליאן 50 ארום םיםיםיפי, סייך
 דזשוירזי נױ צװישען טונעל דעם פארעגדיגען צו געווארען

 גע־ אויסגעגעבען זײנען געלדער םאסעז יארק. גױ און
 װאס דאם׳/ *בולדער דעם פארענדיגען צו אויןי װארען

 נעל־ טי<יאגען גאםען. חואװער׳ס געטראגען אםא< האט
 פרעזײ דעם אויף געװארען אויסגעגעבען עוין זײגען דער

טאל״• .טענעםי פון ליבליגג־פלאן ועגט׳ם
 גראגדיעזען דעם װעגען געעיכטע לאגגע א איז עס

 .דאם״ א געבליבען איז צײט ם<חםד« דער םון פראיעקם.
 דער געװען איז עס עאו<ם״. ,םאםל געהײםען האט װאם

 אגדערע און נארים םעגאםאר פון קאם^ צאע־יעהריגער
 ^אםען אין דאם םון קדאםט די אויםצוגוצען ליבעראיצען

 ארוםיגע די םון אײגװאוינער די פאר עתקטריק נילעע
 םעל־ די באפרוכטען צו .ניטרײט״ עאפען און מגעגחגן

 ארײג־ ענערגיע גאנצער זײן םיט זיך האט רוזװע<ם דער.
 האםם ער װעלכען פון «לאן דעם דורכצופיהרען נעזוארפען

רעזולטאטען. געװאלדיגע ארויסקוםען װעגען צס
 די געװארען געגריגרעט איז פיצאן דעם ךורכצופיד״רען

j*m .װערטער די פון תיבות רא׳טי די זײנען װאם א.״) װ 
 געבעגמט דא זײנען םיר — אטאריטי״ װאלי ״םענעםי

רום־ סאװעט אין װי תיבות, ראמי פי< אזוי םים נאמ־
תיבות ראשי די אוים אבער לעגען אגדערע---------צאגד.

 טײגען תיגות ראמי די אז זאגען זײ אגדערע. א. װ. <*
 דעם םון געגנער רוזװעלט׳ם אװאנטױרע״. װאלי םעגעסי״

 זאגען, ליג״, *ליבערטי די צוזאםען עטעלען װאם סארט,
 דאלאר ביליאן א ארום אפקאסטען װעם ■לאן דער אז

 און דאלארען אין באצאהלען ניט קײנםאל זיך װעט און
סעגכמן.

 זאלען עם רעזולטאטען םיגאנציעלע א פאד װאם
 זאל עם וואס ארויסקוםען, גיט פראיעקס דעם פון אבער

 אוגטערנעםוננ^ דיזיגער דער פון טויש־װערס דער וײן ״גיט
 םאר פלאן דעם םון *גוץ־זוערט״ דער אז אבער איו ויכעד

 אין גרוים. זמהר איז דורות צוקינפםיגע און מייגסיגע
ו ת  העחפם עם װאו סיםטעם, עקאגאםישער הײנטיגער י

 אויף אן זיך םען שטויסט !ראםיט־םאסיװ, דער
 װידערשפרוכען װידערשפרוכען, אויף שריט און 'ים

 1אי זאך א םון װערט דער װערט״, *םויש״ װישען
 װאס װערם דער .נ^וח^״ם״, און סענטען, pM וצען

ברעגגם. זי װאס גוצען, די אין האט ואך
 ער וועלכען אין קאגגרעם, צום םעםעדזש pn אק

 ביליאן םיר נאװיליגען זאל קאנגרעס דער אז גאנגם
 פדעזידענם דער שטעלם ארבײט, ?הל׳שע פאר וצאר
 ארבײט די וועלכע אונםער באדינגונגען פארשידענע ױיס

 די דירעפם אן ריהרען באדיגגונגען אײניגע אגנעהן. וז
ארבײםער. אםעריקאנער פון וינםערעםען

 די אין שכירות די אז םארלאנגם •רעזיחגגם דער
 פריװאטע אין װי קלעגער, pn זאלען ארבײטען ןאהל׳שע

 זײן זאל ארבײם די אז אויך וױל ער ינעםוגגען.
 באצאדילען. זיך זײ זאלען ציים זעלבער דער צו און ןין

 סהל׳שע די אז באדינגונג אלם ארוים אויך שטעלט
אונםער־ פריװאטע םיט קאנ^ורירען גיט זאצ :ײט

n ,האם ײעזידעגם דער װאס באדיעונמן
וױדערשפרומן. \m זיך ער

ווז פארלאע דעם *ױ\ וך
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;אבער

 אויך זאלען זײ באצאהצען, זיר זאצען •לעגעד די אי
 צײם זעלבער דער pm און ,״סעלף־לי^װידײםיע/ זײן

 אונטערגעםונגען. פריװאטע םיט קאנקורירען ניט זײ זאלען
 אונטערנעםוגגען יע גדאדע זוכם קאפיטאל v פרינואטער

 וועלען פראיעקטען די אבער אויב זיך. באצאהלען װאס
 און נוצען פערםאנענטע קהל׳שע זינען איז האבעז בלויז

 באצאהלען. ניט זיך זײ סענען פראפיטען, געלד קײן גיט
 קײנע מים קען םעז װאס םםה־נםעך, א פאראן איז דא

האנד. םיט׳ן אװעקמאכען ניט פלפולים
 שוין איז װאס אדבײט, קהל׳שע איצטיגע ביז די אין
 *רבייט. אוטנוציגע גאנץ געװען זײנעז געװארמן, געשאםען
 פאר־ אויםגעקלערט םען האט רעליף דירעקטען אנשטאט
 ברעגגען. ניט נוצען שײז קענען זואס דזשאבס, שידענע

 געבײדעס קהל׳שע װעלכע אין פאלען, געװען זײנען עס
 י1אוי דא םאל, אײגיגע געװארען איבערגעםארבט זײנען
 בלוי. אוי\י עגדליך איז רויט אויח דעדנאך און װײס

 צײט ארױסגעװאדםעגע געװען זײנען דזשאבם אזעלכע
 פאר באלײדיגוגג א און ענערגיע ארויםגעװארםעגע און

 pn לויט אדבײט ארבײט. פון פרינציפ הויכען דעם
גינג אר1 פאר צײט די נים פארשװעגדעם און שאםט צװעק

 און גוצציך גיט זײנעז דזשאבם אויםגעטראבטע די
 אויך אב^״ זײגען עם באצאזזלען. נים געװיס זיך קענען

 אוגטעדנעםונגען, נוצליכע פראםיגענטע געװארעז געשאפען
 רײכער איז געזעצשאפט די גיט. זיך באצאהלען װאם

 זיײ װעגען אוצרוו^ <ןולטורעלע װיכטיגע אין געװארען
 גזד זײנען פארװײצוגגס־פאחןעז געװארען. געבויט נען

 עס געװאדען. געםלאנצט זײנען װעלדער געװארען. םאכט
 אקװארױם^ און לײברערים םוזעאוםס, צוגעסוכמן זײנען

 באצאה־ אבער נוצ^יך, געװים זײנען אונטעמעםוגגען די
נים. זיך ןײ קענען לען

םלאםס, רײגיגען צו פלאן א האט פרעזידענט דער
 •לענםם. עלעפטריק שאפצן #הײזער שעהנע ביליגע בויען

 זײ אבעד באצאהלעז, יע זיך קענען פצענער אזעלכע גראדע
 קאם־ ,ױטיציטי צענדצארדם, םים *אגקורידען זיכער וועלען

קאפיםאליסטעז. פרױואםע אנחצרע און פאגיס״
 .גוץ און זוערט״ ״טויש צזוישען װידעדשפרוך דער

 ױך, באצאהלען װאם אונםערנעםונגען, צװישען ווערט״
 םטאר־ גוצמן, בלויז ברענגען װאס אוגמערגעםוננען, און

 אר־ פהצ׳שע וועגען ילענער רוזװעלט׳ם םון ארויס משעט
 די pn אבער איז װידערשפדוך גרעסערער א בײט.

 ארביי־ םאר פאר שצאגט רןזוועצם װאם שכידות, קלײנע
 שכירות קלײגע די םון אונםערנעםונגעז. קהל׳שע םון םע

 אז האפט רוזוחגלט םארפלאנטערט. זעהר צאגע די װערט
 פארט־־עסעדט וועס אונםערנעםונג*! קהצ׳שע רי צוליב
 קלײגע םים אבער אדבײכמר, םון הויפס־סראםם די ווערען

תויםען. גים פראדוקםען םיצע p'p םען קען שכירות
 קהצ׳את פון פלענער וײ װאם חסרונות, אלע םים

 • פון קוםען חסרוגות די און זיך אין ענםהאלםע ארבײם
 . אבעד סיסםעם. עקאנאםישער הײגםיגער םון עצם דעם

 ארבייט קהל׳שצ פון פלענער זיינען דעםעקםען אצע טראץ
 צו ביסלאכווייז אן הייבם וועצם די צײ̂נ םון צײכעז א

 געזעלשאפם די אז געדאגק םים׳ן דורכגעדרונגען וועךען
דזשאבנ^ םים ארבײסםצאזע םארזארגען םוז

pK ווערם איגדזגפעגדזננט״ אװ ״חגקלעריישאז דער 
 •ער־ זוכען צו אייגעם יעדעז פון רעכם דאם םארזיבערט

 אר־י אן זזאבען אבעד קען גציפ װיםיל גליק. זענציכען
 איעצעצמנ pn אויםבײםען נים \v? װאס בײטסלאזער,
קראפם? ארבײםם pn האם, ער װאס םארםעגענם,

 את״ איצם גאך ^גען םענשען םיציאן צעהן ארום
 םארזיכערם וואם אםעריפע, םוײתר דער אין באשעםםיגם

 . עם איראגת װיםיצ גציק. פערזענציכען אײנעם יעדען
 איג־ אװ .דעסלעזײישאז דער םון זוערכמד זײ אין שםעסם

!דעפענדעגס״
 ב«ד pn םוז ארבײמן, װיצ װאם םענש, יעדער

 פא־י קית גים אי! פאדערונג אזא ארבײם. םים זארגם
 וײ דאבם• פון פאחגרונג א איו עס יםובד. א פון דערונג
ײ א |prn אונםערגעםונגעז קהצ׳שע םון פצעגער מ ם דכ  ו
ריכםונס דעד איז אגפאגנ

׳ ־:
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.וגארפומן גױר . .
 איחם^ אױף װוירםזןן םיר

f & pגז»ג^r m pטp J rר } 
 גרים אץ און וט,

עי• #ן ןןלץ אן קוםם חןי מנ
 — װןלס די יןןהרזןן שוין

זיד, גרײט איחם כאגעג׳כען
׳ - •■«■—*■ 4 i f t A M H f e .  • M A 4  4 4 I B  4 4 J |  | U k  IW Ik M  ^  9 M i|  B?y&«rutfi אן ס׳קוםמ ווון

if װײסער* » #פדעםדער!

 נעיתורמ ונון געהאפמ
 ,WD#d אין ונדן מערק אױןז
 ®Uppd װיחןר און
םן די רי םןןסזןן• ןן

B88V38 ליד אונזזןר — 
 םחוםח, גן>ר געכראכם

 פריד און ברוים ט8גשט8
םלחםד.• «ו רוםם ער
 I *יחט ח>ם זיך לאנג װי
op ן םרױער םים דורך דרמגט 
m ,חי® װער קיגדער 

ײן ז פויער כײם ^גקוס ז
ײן אויף קוקט ני&  קלײד, ז
ם  ?אלירען, די אױף ני
ײנע חער« נאר  — רײז־ ז
פארפיחרען. זיד לאזט גים

געגרײ■ דא איז אלץ
 Jtfs ]pttVip Djn םרץ

 &np^pd הןןם Dp װען
?psp] אױף B7pn npi♦

pD ד$ס זון* îid ^&דג 
ױס; קײנמאל כר?גם װאס  א

 ftty*rp3 פול/ — שטערען
“npi jp ג םאגnp® •אױס

 ס״&נן און װאס?ח
 םיף D“pD|j“ אין סױ®
jpm ים אין אדן p if — 

שױןמ• n אוחם אויף ?וװיסמ
מ npn חיין• אלק  ,finpd װ

ױנו, אײלט np און  *ע*ן
pdpnקוסנ ןt, גדײם זײם —

£Mfc IblklMk ®*All feAJfc iMfcihJtiHI Mkft&MIijn »w ■ssyr •װינמ
n7̂״p — טריפםנ און סליסט 

p אדיף i□ ז און כדןןסfdjjg 
 חיםןךלטריפט^ א זוי
י מױךימףאטג פון װי

לי־ד^ר
רײזען. אברהם ®ון

u\ גזײרמל. ^רבײבומר
םאטיװען) יארקער נױ די (פון

לינע, וױ לאנ^ י$חרען שוץ
׳«װ»ר*ען דן> םוז np»ptr »ץ

p איחר אלץ איז ליכ דאך ro 
חאר*?ן. איחר אץ ױם־מוכ און

י bb$ געכיטען ,םאכען״, ו
קריגען; ארכײט נאר אבי
 n זאכ?ן אל? די כײ און

ט זי ע פרײחײטס־גיגון. npn זי
— ipoippi לאנד אץ נ$ר װי

ט ײ כ ^־ — כסדר אלץ ג
ט?^ מיט — כלוט?ן װי חבר׳
קלײד?ר״ כײ אץ םאגםל^ כײ

— יןזחרעו פון לױ^ אץ ג?פםרײקם
װאכען׳ לאנג? ׳שװ?ר? פיל

— פארלױמך און ג?װאת?ן
נטחון. אץ אלץ ג?גלױגט

׳[po«ns די מיט פעםט און
ען; ארכײט פאר לוץ װ^ס סןןנ

ײ פלאטען, רויט? װי רײד, ג
מ. פלאטערדיג? כײ סןזנ
ט קײנםן^ל און שט ני  ׳זיך אנטוי

a p װײם — גװײם?ל :ipsnBp;
a אין און p זיך כארױשט קאמןן 
•ipa^ap: יונג און inpw און

גננגרײבו.- אין אלץ
גרץ, ipxpaw גראז?ן
רױט.~ לי?ן3 כלוטקן
ץ ט8װארפ — אחץ כליק זי

אױסגןךפפרײט. ם?לדער
 אלערלײ םרוכםען

פרײ, כױםקר די אויף
n ם8רײ p וpנד^p pזײ, ר

םארכײ. חטpג np װ?ן
n און p אלײן טעגש —

םארשטאנד; זײן םיט קוטט
p קוםט np װאו p r a 

ײן «ו np לײגם חאנם. ז
n p a p a — נעטעלט, א

;8לײ פדן שטוכ א «י
 װ?לט פון םיט רp אין

.«8חײ א זיד עי כױ®
ם ס$ן װאױכם ר — «$ר *ו ^

מ ײן; קוםט לי אר
ר א ארױט קוםם — ת
ײכמ ל8י םענש -זײן א .!

j י ״•• י. ; ;׳:... ׳״- J ג־-־
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שכל אײער באנוצם
י. ױ. גי ל. א. דע^ בילד. דירעקםאר ״םטאר םארק פון

 שילער די איצט צװינגען דייסמיאנד אין נאציס די
 אין קאםף״. ״םיין גזמזיכטע, װילדע חיםלער׳ס לזנזעז צו

 ױגים^רםס זייעדע אין געהז לעהרעד די םוזען איםאליצ
 די צוצוגעזואוינעז אום קינדער די םים לארגעז זיי וחנן

 ארגא• די םאכען קאגאדע אין םיליטאדיום. צום קיגדער
̂וך •רעסביםעריאנער ניוירםע  פון םוגדאםענטאליסטען די נ
 נים זא? מול־כיכער יי אין אז ם^דעיען און םענעםי

עװאלוציע. םון םעאריע דער וועגען םאקם קיין זגדטיעע!
ביל־ דער אין טענדענצען פאיאן זיעען עס אכצר

 םוזען וועלכע און דערקזגנען צו מװעי איז עס וחנלכזנ דוג^
 ארבײםזןר־בא־ ארגאגיזירטער דער םון זתרען באקעםפס

וחנגזע•
גיט. פראגעס קײן פרעג

א׳־בײ■ םײל א דינגען צו גולד יי ש ד םון •לאן דער
 געעג־ אביסעל איצט איז טײל אגדער us עיםען צו טער

 דעם םון טײל א Dyoip די דעגען איצט ;געווארען דערם
 אז מאםעז די לעדגען צו לעתרער אלט ארבײטער־קלאס

 אר־ די םיסטעם. ג^וט־געבענעטע א איז קאפימאליזם דער
 קאנטערװאטיװע די און לעזען, זיו לערנען בײםע^ילעד

 זיך לערנען זײ איבעריגע. דאס עוין טוען צײםוגנען
 לער־ זײ באל־גײטם. די פאדשטע־הן צו אום םאטעםאםיקע

 פאר־ צו ניט <ן#גםטיטוציע, די םארגעטערען צו זיך גען
nyop\ אז ניט זײ דערצעהלט סען באדײטוע. איהר 
 האבען געװארען געשריבען אױ סאנסטיטוציע די וױ באלד

 קעם־ צו אום ױגיאגיזירעז זיך נעטוזט באלד ארגײטעד די
 גליק״. אין פרײדעז אין *לעבעז צו רעכט דעם פאר םען
 לינ־ אײברעהעם םון רעדעם איעיגע לעדנעז אדבײטער די

 ארוים- רעכט דאם םארםעםטעען װעלכע די ניט נאד פאלן
םםרײק. אין צוגעחן

 בלינדקײט אםטע ארבײטער׳ם דעם פאד נדונד אײן
 א םון אפ^טעהן זײן און איגטערעסעז א״געגע וײנע צו

 די געלעחגנט גים האם ער װאס פאקט דער איז ױגיאן
 װאס ראלע דער װעגען און לאנד זײן פון געמיכםע אםת׳ע

 דער םון ענדערונג דער אין געמפילט האבען ױגיאנס די
ארבײסער. דעם םון m< עקא^םישע.־

קאנאגעךםוטער. פ«ר פאכריקען
 גע־ לאגד יעדען אין םוםאליניס און חיטלעדט די •

 דער ם»ר האגט דער צו ג״יים םאטעריאיזןן אלע פיגעז
 טױ די נאציאגאליזם. םארם ווילדען א םון ענםוױקלונג

 און תריג־םאכער די םאר ?ועםעלאך די אן גרײימען לעם
 פאטריאטיזם דעם עקספלואטירעז וועלכע קרייזען די פאר
 ״פירס ל. בעםי דר. צוחגקען. פערזענליכע ויחגרע פאר
 רעפארט א אין האט שיק^נא, אװ ױנױוערםיטי •yn פון
 םעהרדוײט די אז עחןלעהרם ,1934 ^4 סעפטעםבער פון
 און •אדטייאימ זײנען מול־ביכער די פון

 זײער פאד אויסגעפרובירט זײנען צעהרעד און *ביכער
 האלטעז זײ אויב אויסגעעלאטען ווערעז און אםעריקאניזם

 ארוים וױיזען גרופען פאטריאטישע •ראבע״. די אױס גים
 ביכער די פארדאסם פידס דר. םאכם. גרעסערע א אקץ
 אויםלענדער, דעם *דערנידעריגען <ועלכע קורסען די און

 עטילערהײט אדער עםענטליך פײנט, װי גוט אזוי פריעט
אםעריקאנער״. דער איז עם פײנע• װיםיל באוױיזען צו אום

 םון קור*זיכטיגקײט די ערקלערען וױלען םיר אויב
 עדציהונג. זייער אויף טאן <ןוס א םיד םוזען דור אונועזי

 קאנאנעז־םוטער. »אר טאבריה א מוצע די איו אפט צו
 זײ װאלטען ארוםגעקוקט זיך זואלטעז אדבײםעד די ותן
 איטא־ גוײם, אידעז, אויוי צוםייצעז צו ױך מרצאזט נים

 אז םאחמטאגעז, זואלטען זיי וױיטער. אזוי און וי1לתג
מ ןיעען וײ  זעלבע די םיט אלע בדידער־ארבײטער, א

מן חנ מ מ אד־ העכעדע »טונדעז,6rארבײםס קירצערע פון אי
 מריט די לעבען. זיכעךען

n בא״ ארבײםער אםעריקאמנד

 קידצערע «ון ?9איגס^חנס
און גייםס־מימז

card
?*ins*

 אין זיך פאדאייגיגען צו י. װ. ^ ל• א. די און װעגונג
 וחנלנן םיר ריכםיגזג זײנען פאעיזם, געעז קאםף דעם

ם עם ווען דאן גאר קריג אפשאםען קעגען ת  עסזיסםירען ו
ארבײםער די צװיטען םארביגדוגג אינטערגאציאגאלע אן

װעצכג דער פוז
 םרײ םיינם םען האט שולעם העכזג־ע די אין אפילו

 דד. פון אפזאנען מגם אין םיר האבעז באװײז א דען.
 פיםםבוד^ אװ ױנטוערםיטי דעד םון טוירנער י. ראלף

 אפגעזאגס האט םען װאס לעהדעד, זעקםטער דער איז ער
 םעלאך די םון געבאט דעם לויט יאהר פינף לעצטע די אין

 געזוען, איז ״פארבדעכען״ טוירנער׳ם דר. אינטערעסען.
א דער פוץ םיהמןר דע,־־ געװען איז ער װאם ױעי  מנסילו

 אויסםארעען צו געשטרעבט האם װעלכע לי̂נ םע?ױדיטי
 דעם צו באצוג אין פאליםישענם די םון שפיצלאך די

 פאליציי, אײזען און קוילען קיגדער־אדבײט, םוץ אפשאםען
 ארבײםסלאזיגקיים־ םאר קאם^ דעם אין און סװעט־שעפער
r^ .אלד און װײדזשעס םיניםום סארזיכערונג, tT עג־• 

שאגס׳/
קולטור. ארבײטער אן פון בוי דער

 בילדוגג קאפיטאליסטישער דער םון פאלגען די
 באגױ אגהויבען םוזעז םיר םליכט. אונזער אונז װײזען

 ביל־ םון װעלם דער אין אקטיװ װערען און שכל דעם צען
 פאלש־ די קארעגירען און ערקלערען טוזען םיר דונג.

 וױיזען, איהם און בילדוגג ארבײטער׳ם דעם אין תײטען
 צו אזוי װי נאר ״םעהר פראדוצירען צו אזוי װי :יט

 אר־ דעם זוײזען װעם ארבײםער־לעהדע םעהר. קרינען
 װאס און געווארען םארשקלאפם איז ער אזוי װי בייטער

 עס װעט ערשמען צום זיך. באפרײען צו טאן טוז ער
 אויס־ צו םיםינגען, בעסערע םיהדען צו לערנען אוגז

 פארבס דײטליכער םעהד א אין געדאגקען אונזערע דרײןען
 אײגעגע אונזעךע פון געשיכטע לעדנען אונז װעט עס

 ארגאגיזאציאנס־פרא־ אונזערע דיסקוטידען צו און ױניאגם
 ױגיאן־ קעפ אוגזערע אין טראגען װעלען םיר בלעםען.

 די םיט צוזא-םענפאסען זיך װעלען װעלכע געדאגקען
קעשענעס. די אין ױניאךקארטלאך

 אוגז ארבײטער־בילדונג װעט זיגען ברײטערען •» אין
 די קולםור. ארבײטער אמת׳ע אן אויפבויען צו העלפען

 אתטיװײ אלערלײ םון צענטער דער װערען װעט ױניאן
 קראפט די און זוילען דעם אנטװיקלען װעלען טיד טעטען.

 פראםיט־סיםטעם די באזיגען צו אדבײטער־קלאס דעם םון
װעלט. םאציאלע נײע א בויען און

 און אױפשטעוזן, םאסען די״ װעלען ארום אזוי און
 אויםגעפאשעם^ די פון װערטער־נעצען די פון באםרײט

םענשהייט״. דעד פון ארםעען *די װערען זײ װעגען
”1■־...................... ..... ........ ״ ................. -............................. ................................... .............................

 פון אדמיגיסטראציע יוניאן נײ־ערװעהלטע
60 לאקאל װניאן פרעםערס דרעם דער

םשער־ װאסילעװםסי, י. ;םענעדזשער סאהעז, מאקס
גאלד־ דזש. טשערקעס, טש. :אגענטען בוזיגעס םאן;

 לאנדסםאן. רזש. סודרינעםססי, ע. נוזםאן, ם. שטײן,
 םאר־ ס. ליפציז, י. הארן, ל. באסאצ, ס. :האםיטע רעליעף

dip, .מײעראװיטש. י
 m. ״פה.קאלינסקי ציפעס, ס. באארד; עקזעקוםיװ

 לאעװ, ט. האכםאן, מ. ראטשטײז, י. הערסאן, ר. דוסאח,
 םפעקטאי, ם. גוטבעטער, ט. קאהעז, ב. בילעינקא, װ.
 גריגבעד^ ס. םישבעין, דזש. פוהן, ס. לאנדסםאז, ס.
 ידליך, פה. סילזועדטאן, כג ?אפלאן, ס ראזענבאום, ס.
םפיטאלניס. דזש. גאאדבערג, ד.

מעגערזשער־סצקרענמנר• ק^חען, םאקס



אינטערנעשאנאל דער אין דך הערם עם
העלין §. *־ן

#ן עארלירען באםעם גארםענגז קע $נ ש ח  איג
22 o nאםקינם, רינטער ה*ט יאנואר מען pc סופריט 

pc צוריקגעװיזען האלוםגיא, *װ ריסטריקם art 
 פאר םאנוםעקםשורערס גאדםעגט קאםאן 91 פון ע

ipipi tgrM grnM l נארםענט תאםאן דער iigp טא־*
 איינצוםיהרען אררער פרעזירענט׳ם דעם געגען און

 אראצענטיגען 10 # אוז האך אדכײטם שםוט־יגע ,36
זוייסשעם• די אזי^

נאכ־ *רויסנענעבען ריכםער דער האם *גםשיידוע די
 טאנוםעקטעױ גארםענט קאםאן id) 91 גרופע די מי

 און אדםיניסםראציע א. ד. j די אז פארצאנג, וזאט
m רורכ־ ײערען פארב*םען ז*צ איירזשענםים רמגירוגגם 

 העכערוננ די און ארנײטםעואך ־עטונדיגע36 די
ס אויי מ װו ד  אינ־ נארםענם קאטאן דער אויך או און י

 עמונדען 40 פריה®־. זוי װערען, גןארבײם ז*צ ־וסםריע
 מיידזשעם דיזעצבע ?רינען !*צען ארבײטער די און «ו*ך »

פריוזער.
םאר זיג א איז אטקינם רינטער םון אגטשײדונג די

ט עג ד מזי u רוזזועצם, ו tt ו די םאד און א. ו. ג ת
*ojtpj, ארגאגיזירט הצבען וועצכע o n גארםענם סאטאן «

 אטאצגאםיישעד, די מי נוט אזױ איגםעונע^אנאצ, די
a פון נרוגד אויפ׳ן n איגחשאגקשאן דער װאט 

 רוף דעם צוריקגעצוינען נעװארען, *רויסגעגעבע! גים
אינ־ נארםענט קאטאן דער אין םטרייס נענעראצ א

ט איגםערנעש^גאצ ױ ת  *פשטעצען ניט זיך ז
 -pysutsa יענע בײ םטרייקם אײגצעצגע ארויםרוסעז

ױניאנס. די אגערקענם נים נאך האבען \ועככע
י <ױ שנעצ «זױ  געװארע!, נאקאגט איז רעםיזשאן ו

 צו טעצענראמע » ארױםגעשיהט תבינםסי •רןזידעגם
 גארםענט קאטען אצע אין ױגיאגם צאקאצע אונזערע

װי זיך צעזם טעצעראםע די צאגד. אינעד׳ן

ארוים־ װ$ס נאד ה*ט אםקינם דזשארזש ,םעדעראצ
אינ־ Din m דערזױיצע שאסט װ*ם חגםיזשאן, א ען

טאנוםעק־ גארםענט קאטצן נרופע א װאס קשאן,
 ■רעזידענם *פנער&צטען האבען און געהאט האם

 ארבײםם־שטמרען די םארקירצעו־ען צו אררער ׳ס
36 njrr « אויף וױירזשעם רי העכערען צו און װאך 

 צםע9< רי א& שאםם דעםיזשאן דאזינע ױ •ראצזגגם.
 איהר *רדער. *רעזידענט׳ם דעם דורכצוםיהרען ?ייט

מםונ־ 36 די או באשטעהן צו איגםטרואירט דצריבער
 צעהן pc העבערוע זויידזש א און מאך ייסם
 נאנצער רער אין ווערען אײנגעםיהרם נאצד ז*צ

 איג^ורםירם םיך האצם איגדוסםרי׳ג נארםענט
 דער װענען אנםוויהצוננען און •אםירונגען אצן
מםאם׳. אייער אין

 קענעז־ע און וועסם םיםעל דער »ץ קעטייע
 זיר האם םעז<ון םפריננ םזן אנפאע אםעס tun גדט

 רעם םון פונקטען פיצע אין טעםינסיים א ען
שענעחצ• אין און זועםט

ivn אין זיינעז געשריבעז, זתרען שורות ושזינע די 
 בזד פאר םםרייק אין ארוים מאכער *וק5* רי

jnvi צוים און ארבייסם־נאדיעונגען tun זואם גײםם 
■ eanm אונ־ אז ה^פצן צו איז םםרייסער, די צװישען 

 זיימר םון זינרייך ארוים וחנצען ברידער טאראנםאער
ן ו קאסף. ן
סא־ *אב. זױיס־יחסידענם אונז שרייבם קציווצאנד «ן
 ראם ױ<י*ן, דארטיגער דער פון םענערזשער דצר ,

 צזױי אין |9 פיהרם באארד ײשןועט
tvoMp דרעס w v סעגםאז. אין און פציזוצאגד אין

ם ותצכער סטרייק, א  nt איז ןרפאצנ טים )9 «ה
a r m אין ןיך g ען ד מג ע צ צושסאגר. ג

'■M;£

o 16 אעעפאגגען זיך םםרײק דעך nיאגואר, טען
ם t? און גר^ם j <. דער געגען  עע*ער, צוױי האט <̂ו

 ארגײסער, 360 באעענוטיגט זי זואו #ק<צי\ויצאגד אין אײנעם
 ב&שעםסיגס זוערען עס זואו קעגט, אין צוױיםען א און

 גע־8« גווידמטזגגדע וײנען שע*ער גײדע ארבײטער. 160
נע*יקעע ^טאדק װערען זײ און שסעלס

 יעדען אויפגעצייכעגט, איז קער%סמרײ די פון «וט דער
 רי אדום «י?;דדעם¥נסטראציעס טען5^פגעהאי װערען ט^נ

 איז «;וס דעם^גסםראציע, פיקעט גרעסטע די און שע&ער
 ארום זעהן םען קען שסעם, צ«ײ דיזע אין פ^דגעתוטען ווען

.9P גרןןום a .5< דער םון ^עפער קאטאן־דרעס די
 די פ^רגעקוסען יאנואר םען20 דעם איז קעגם אין
 ווען ה^ט שט$ט רי D9« דעם^נסטראציע פיקעט :רעסטע
 גענוםען אגםיי^ הןובען עםאט דער פון יוגיאגם א<ע געזעהן.

פאראד. רעם אין
 בײדע אין געוו^רען געעפעגם זײנען קימעענס סטרײק

 די צאהיצעז ^נגעהויבען '\W םען האט «אך די שםעננ
סטרײס־בעגעפיט, סטרײקערם

 פאדעחגן פירסע גראס דער פון טאכער תאטאךדרזגם די
 5זאי פירםע די ^אפ, יוניאן קיצאוזד א זוײדזמעס, העכערע

 איהר ווען ארבײטער ענטזאגען צו רעכט דאס זזאבען ניט
באדיעוגגען. יוניאן אנדעךע און פאהג^וסטען, זיך װעט

 קעכד צו ענט^אסען און םוטע ויעען םמרייקער די
 די אז זוײםען, זײ םאדזנרוגגען. זייערע געמיגען און פען

 זײ «עט און זײ טיט מטעהט אינטערגעמאנאיצ גאגצע
 גע־ זײערע געפיגען צו מעגיציכקײטען אילע םיט העלםען
פאדערוגגען. רעכטע

 גרײמ געווען אויך איז באארד דדצאיגמ דאדטעע די
 אגטײיוניאן עצםער5י דער געגען סטרײק א ארויסצורוםען

 דער <עגען — איגדוםטריע ק<אוק דער אין פעסטונג
 האם פירטע דאזיגע די בידערטאן. און פריגם פירסע

 דער םיט באציהוגגען קײגע געהאם גיט יאהר 21 זיגט
 קציורצאגד, אין ברידער אונזערע איז ^עצטעגם יוגיאן.
 פרע־ װײס פון פיתרער^אפם גצענצעגדער רער אונטעד
 שאפ דעם אײגצותרײזען געיצוגגען קאטאווםקי, זידענם

 «יכטיגע און <}אטערם די פון ארגאניזידונג דעד דורך
 פראגרעס דער דעפארטםעגטנ^ אגדערע אין עיצעטענטען

 קאטף אפענעם אן «אגען צו כדי גרויס גענו־ג געותן איז
 דערוואוםם זיך האט םירםצ די «ען פירםזס דער געגען

 דארטיגער דער פ\ן אבזיכט םטרייק ערנסטער רער וועגען
 אז דובעססי, פרעזידענט צו געזוענד זיך זי האט יוגיאן,

 ווערם סטרײק דער בעםאר קאנםערירען איהם טיט ווי< זי
 געענטםערט, דארויף האט דובינםקי פרעזדענם גערופען.

 םון טיטינג צום וואשינגטאן קײן אפפאתרען םוז ער אז
 די אויב און ,5 אוו פ. א. דער פון קאונסי^ עסזעקוטיוו

סאשעדירען. דארם איזזם םים זי קען ,5װי פירםע
״«אשיננטאז סײן געווען םטריח זיך האט פירמע די

 ?וםען גע^וריבען, ווערען ^ורות דאזעע די *urvum און
 פירםע דער צװי^עז פאדהאגד^ועען פאר זואמינגםאז אין
 םיט דוביגםסי, פרעזידענט און בידערםאן און פרינם פון

 םוץ <איער דער <יבערםאן, ע^יאס פון באםײ^יגוגג דער
אינטערנעשאנא^ דער

בילדועם־דירעקטאר נייער *וגזער
אינטערנע^א־ דער פון בי^דונגס־דעפארםםענם דער

 וחגילכער ביצדונגס־דירעקמאר, נײעם א באקוםען האט 5נאי
 פאר־ אונזער םון שפיץ דער אן מטעהן אן איצם םון וועט

 ביצ־ און אױםסיצערונגס־ פיצ־פארצווײגמער און נדעסערמער
דוגגס־טעטיגקייט.

 באמטיםם םאנאם ^עצמען האט דובינסקי פרעזידענט
 טיםדידעפ״ און ביאדומם־טוער ארבײטעד בא^אנםעז1 דעם
 דיחנתטאר א<ם םםאר םארמ סאלעדזמ ברושװאוד פון מאר
ר פון ביקדומם־דעפארםפמנם פיז J<איגפמרנעעאטו מ

aiiifc:lri^m

 אריינגעטראמעז ג^ץי איז ביצדונגגדדידעקטאר גײער מנר
אטם. אין

 יאהר 40 םיט געווארעז געבוירעז איז םטאר ברודעד
 גע־ ער איז יאהד 13 צו עגגיצאגד. «עיאם, איז ־צוריק

 סוילעךםיינם אין ארבײכמנדיג חוילעדטיעער. « װאחגז
ציפ א באקוםעז ער האט זיד־װעיצס איז  דער םיז ססאילע̂ו

 אין *טודירען צו פעדערי^אז טײנערס םאוטה־װעסטערן
 דע־ זינט ילאגדאן. אין קאילעדזע אײגענער ױניאנ׳ס דער

 אר־ דער אין טעטיג געײעז יאהר 21 פאר ער איז םאצט
 אמערילןא און ענגיצאגד םיז בי^דוגגם־באוועגומ בײםער

שרײבער. און ארגאגײזער לעסנזש^ער, אאם
בא־ סטאר האט 1928 און 1921 יא־זרעז די צ«ישען

 די שטודירט האט און ילענדער עאישע0אײרא פייצע־ זוכט
 ביילדונגס ארבײטער פארשײדענע אוז ארבײטער־באװעגונג

 בעלגיען םראגסדײר, דײםשלאנד, רוםילאנד, איז םיסםעמעז
 םטודענט םלײסינער א איז ער טשעכא־םיצאװאהיע. און
 אינטערנא־ דער אט מיט זיך האם און עספעראנטא םון

 לעג־ אײראםעאישע אילע אין באנוצט שפראך ציאנאלער
דער.

 יאהר אין אמערי<ןא איז אננעקוםען איז סטאר םארק
 און לעהרער און אויסטויש־סטודענט ענגילישעי אצם 1928
 נע־ יאהר ערשטען אין קאילעדזש ברוסװאוד איז האט

 ארבײםער־באוועגונג. בריטישער דער איבער לעקמשורם
 םוץ םיםגליד־ שטענדיגער א געװארעז ער איז שפעטער

 געװארען איז און םאקולטעט האילעדזש ברוסװאוד דעם
 סטארק עקסטענשאךטעטינקײט. דער םון די^סטאר דער
 אר־ זשורנאילעז םיילע איז םארעםענטאיכט איצט ביז האט

 ביל־ ארבײטער איץ פראבלעםעז ארבײמער װעגעז טיסאעז
 פארשיײ םון פארםאסער דער איז און דוגגס־טעטיגסײט

 בא־ זײנע בילדוננ. אדבײטער םאר־ טעקסט־ביכער דענע
<ןוקט ארבײטער דער ״«י :זײנעז ארבײטען ?אנמסטע

 עקאגא־ אויף בליה ארבײטער׳ס ״דעם נעשיכטזג״, אויף
 צו־ איץ פארגאגגענהײט זײן יוניאניזם, ״טרײד םיקם״,

קונפם״.
 א מיט אםט װיכטינען זײז צו מוכיט סטאר םארק

 ער און צוגרײמונג פילזײםינער און ערםאהדונג רײכער
 ער וואו טעטינקײטס־נעביט, ברײטעז א זיך םאר האט
 א&טײלונגעז אלע סון סאאפעראציע פולע די נעםינעז װעט

אינטערנעשאנאל. דער םון
 פון באשםיםונג דער ווענען ערקלעהדונג זײז איז

 דובינססי פרעזידענט האט בילדונגס־דירעסטאר נייעם דעם
 וויכ־ דיזעז צו םטאר מאר<ן םיז באדוסונג די אז געזאגט,

 באראטוננעז עטליכע נאד םארגעסוםעז איז אםט טמעז
 האכ־ דזשוליוס וױיכדפרעזידענט סיט קאנםערענצען און
 בילדוגנם־הא־ דער םוץ טשערמאז דער איז וועלכער ״םאן

 האם דובינססי ברודער אינמע־־נעשאנאל. חגר פון םיטע
 אויס־ איצט פילאנט אינטערנעשאנאל די אז ערסאערט, אויך

 ניו איז נאר ניט ביילדונגכדטעטינקײט די צוברײטערעז
 יוניאױארנא־ פאראן זײנען עס «או איבעראל נאר יארק

 ווערען געשפארט ניט װעלעז באסיהונגעז סײנע ניזאציעם.
 ארבײטער־ביל־ און טרײד־ױניאניזם פון אאזונג דער כדי

 באקלײדונגם־ארבײטער פרייעז דעם דערגרײכעז זאל דוגג
 טיט- יעדעז און אינדוסטריע דער מיז םארקעט יעדעז אין

לאנד. פון טײלען אלע איץ אינםערנעשאנאל דער םון גאיד
»גרימענט סיל^דעלפיער דער

 פון עלטסטער דער איז אנריםענט פילאדעלםיער דער
 נעשלא־ האם אינטערנעשאנאל די וואס אגרימענטס, אלע
 צום איז ער און נ.ר.א., דער פון עםאכע דער איז םעז

 ערשמע די האט םילאדעלםיא אויםגעגאנגען. פריהסטען
 «ידערגעבורט דער םאר סאםוי צום סיגנאל דעם גענעבעז

 םילא־ די האבען נ.ר.א. דער ערב כאך יוניאז. דער םון
 זיך סאםן* אנםשלאםענעם אז דורד דחןםםאכער דעלפיער

 ארבײטס־בא־ בעםערע אוז יוניאז-קאנטראל אויםנעסעםפם
 דעם געוױזעז לאנד גאנצעז דעם האבען און דיגגונגעז

 cxn אויסנעגאננעז איז אגריםענם דאזיגער דער וועג.
 צו נעוחגז נויםינ איז צם און ,1934 דעצעםבער םעז31

אגרימענכג נייעם א סאכעז
 האט אגריםענם, דעם אס פון פארשדיפטמז די מים

טענ 60 םים כאאעבאםים די נצסאכט כאקאגט ױגיאז די

 im פארהאנדלען צו גויםווענדיגקײם דער וועגען פריהער
 זיך האבע{ באלעבאטים די אגריםענם. נייעם א געז

 געוועץ איז דעדצו סיבה די געאײלט. זעהר ניט צוערשט
 אז געגלויבם, האבען זײ און סרײד איז סלעס־םעזאן דער
 איעינסײם די אפצואווארטען. זײ םאר בעםער איז עם
 וואס סאםפס־לוםמיגקיים די און ארבײמערשאםם דער פון
 געגעראל- לעצמעז דעם וועהרענד ארויסגעוויזען האבעז זײ

 פאד איז עם אז באלעבאטים, די איבערצײגט דיאט םטרײק
 גױם םארשםענדיגוננ א צו סוםען צו געזינטער סך א זײ

 צו איידער אופן אינטעליגענטעץ אן אויף ייניאז דער
 צו האם יוניאז די ?אםף. אוםזיסטעז אן פראװאצירען

מ א ארויסגעשטעלט אגריםענכדפארהאנדלונגען די אנ  ג
 געדזנ• זיך האם מען וועלכע איבער אויםבעסערונגעז רײה
 האבעז סוף צום און האנםערענצען דרײ וועהרעגד געז
 פרעזײ אײגצולאדעז דערויף געאײגיגט צדדים בײדע זיך־

 סאנ־ לעצםער דער צו םילאדעלםיא קײן דובינססי דענם
 א צו געםיהרם האט אנוועזענהײט דובינסקי׳ם םערענץ.

אפםאך. אן צו איז םארשסענדיגונג
 די איז האנם דער איז םארשטענדיגוגנ דער םיט

 םאר אפאראט איהר אײנצושטעלען צוגעטראטעז יוגיאז
 פילןך די באשםעהט באקאנט, <וי אדבײט. רוטינער דער

 בײ ארבײםעז «אס דרעס־ארבײטער םון יוניאז דעלםיער
 םשילז- און «ײםט בלאוזעם, קאטעךדרעסעם, און סילק־

 ארגאניױרם געװען אלע זײגעז איצט ביז דרעםעם. רען
 ,50 לאהאל יוניאז םאכער װײסם און דרעס דער אין

 ברענםשע^ סיר אין אײגנעטײלם געװען איז װעלכער
 וועלכען אין פרעםערם־לאקאל, א עהזיסטירם דעם אחוץ

 ארגאגיזירם געווען זײנעז פרעסערס דרעס און װײסט די
 כאלאננם האבען און קלאוק־םרעםערם די טים צוזאםען
 דזשאיגם סלאוסםאכער דער םרן יוריסדיסציע דער אונטער
 דזשענעראל רער םון םיםינג לעצטען דעם אויו* באארד.

 רעסאכמננ־ דער אויוי געװארעז באשלאסען איז עקזעקוטיװ
 דזשענעראל דער םיז קאםיטע ספעציעלער דער םיז דאציע

 פון געווארען באשטיםט איז יואם באאיד, עהזעסוטיוו
 רױיםם און דרעם די אײנצוםײלעז דובינםקי, פרעזידענט

 ײעלזנ? אז איצט םון איז לאקאלם פיד איז יוניאז םאכער
 אײגזװעם זייער דזאבעז פרעסערם יױיסם און דרעם די אויך

 צוזאםענשםעלעז װעלעז צוזאםען לאלןאצס אלע אאסאל.
 און דרעם פילאדעלםיער דער פון באארד דזשאינט נײע די

ארגאניזירט. איצם וחגרם «אם ױניאז, טאכער וױיםט
 דעד פיז מע&ינסײם דער איז ארמ אנגעזעהענעם אז

 רצקרײ איז בילדוננם־ די פארנעטט יוניאז םילאדעאפיער
 ײניאן ווענעז סורסען פארשײדענע טעטיגסײט. אײשאנאל

 איעגע־ זײנעז נעשיכטע אוז סאציאלאגיע פראכאעםען,
 או- ברייטע א אנגעםיהרם ווערם עס נעװארען. םיהרט
 םילאדעל־- די פלאנען איצט און םפארט־טעטיגקײט בײטעױ

געזאננס־קורםעז. און טוזיק־ ארנאניזירען צו םיער
 פארנעכמנן שפילער בעסהעכרבאל םילאדעלפיער די

ojn םיז םםארט־באוועגונג דעי אין ארט ערשטעז ian 
 די וואס םארםעסםונגעז, צוױי די איז אינטערנעשאנאל.

 יאד־ נױ דער םיז טים דעם םיט געהאט לעצטנס האבעז
 סאל בייחג ױי זײנעז ,10 לאקאיל יוגיאן האטערס הער

זינער. די ארוים
םעריטאריע ^וט^וױםאון דער אץ

 זיק באהערשם דעפארטםענם אוכדאורטאון אונזער
 וױרסזאם־ און בעסםען דעם אויןז יוניאךגעבים גרויסען

 און יוניאך אינםענםיורע »ז אז פיהרם ער אוםן. םםעז
 גרויסצז זײז םון שסעדם אלע איז בילדונגם־םעטיגקײט

 האנעםיפזם, דזשוירזי, ניו פון פונקטען אילע אין געביט.
 ®אך ױניאדםיכױנגעז רוםינע אחוץ הוםעץ אײלאנד לאנג

 געזעלשאפם־ א פון פאראנשםאי״םונגעז אוץ םארוױילונגעז
 מד אוז סורםעז בילדונגס־כ^ראקםער. נוצליכעז איז ליכעז

 געדעלשאפםלימנ און םפארם ארבײםער זאננס־אווענדען,
 נאגצען םון טיםנלידזןרשאפם די םארבינדען םארוױילונגען

 דעפארספמנם ארם־אור-םאון םיז םייצען אצע איז געבים
jrinwrD פאראייגיגםע א פאר זיך םיט שסעצעז

םיםי ױניאן
 U& לאפאל פ\» מםגמדישעד »•n אצמםאן, ברודער

ו«tarדאו דער m xcm שרייגפי סיסי, ײניאז *יז
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 סאונםי, בערגען איםטערן און האדםאן אין גיימירמעז
 דער־ און ממםיגקײם איהר אויוי שםאצץ םים *וריק אואם

 באקאנס געװעז איז נעגענד דאזיגער דער גדייכוגגעז.
 בא- די עסספלואםאציע. םוועט־שאפ פון געגענד א א<ם

 שרייבט — געווען דארם זיינען שעיער די אין ויינגונמז
 םיר שםעהען םאנ צו הײנם אבער אומנשצימנ, — אד

 שטאר־ א ױניאן, א האבעז כױר סעפ. געהוימננע םים
m און באדיגגונגען ױניאז סיט צאק»< •*רםאנצגםעז 
 באזעעילם איז באאײנםלוםם םיזי םיטגצידזנרשאםם א סיס
םרייד־ױניאניזם. פון אידעאצעז סים

י דזמױרזי סאוםח 1|
 נייעם פון םעגעדזשער דער סאר•, בארנעם ברודער

p mדי אז אונז שרייבם דזשוירזי, נױ אין באארד ויגם 
 נעסען וועצכע מגענד, יענעט אין ײני*דארגאניזאציעם

 <ױינ־ האםאנםאן, קעםדעז, פון אחבײטערשאפם די ארום
 « ארגאניזירם איצם • חאמגן ברידזשםאן, און <אנד

 יענעם איז צאקאצם באסרעםענדע די םיז באארד דזשאינם
 איינםאצ זיד םארזאםעצם באארד דזשאינט די מנגענד.

 גאנ־ םיז מניאךטעטיגקייט די קאארדיגירם איז םאגאם א
 בא־ גצײך האט באארד דזשאינט נײע די מנענד. *יז

 פון ארגאניזאציעם זײ פאר ביצדונגס־דירעקטאר א שםיסמ
 אוועיד וועם בי<דונגס־טעםעקײט די װאו דזשוירזי, סאזטה

 אונטער פארנעם ברייםעז זעהר א איז ווערעז משםעצט
 אינ־ דער פון ביצדונגם־ךעיאדטםענט טון אױפזיכט דעד

# סנרגעשאנאצ.
 זײן געםײערם 126 צאקאצ האט צוריק צאנג נים ׳

 די היי־ססוצ. קאטויצישער דער איז ױביצעאום ארשממן
 אוים־ האט איגםערנעשאנאצ דעד פס גרואע דדאםאםישע

 און אײנעם םאר ״אלע אײךאסטער ױניאז tan מפיחרט
אצע״. פאר *ימאר

חיװוען נװ
 םון צאקאצס אסטיװסטע און בעםמע די פיז אייגער

 היי־ נױ איז לאקאצ דער איז דעיארטםענט •אום־אוױםאון
jm.| שוב, בעדנארד ברודער אונז שרייבט דארט פון 
unאב־ אז ױניאן, הײוחננער גױ דער םון םעגעדזמער ־ 

 צעצטען אין זײנען באדינגונגען אינדוסםריעצע די אאחא
 םיםגלידער־ אונזער םאר גינסטיג אזוי געוועז נים יאחר

 באזונ־ חדמים זעקס ^עצטע די איז האט כע5ווע מאםם,
̂יטען מרס  םון כײסם דעד איז אייבײטס^אזמקײט, םון גע

 האבעז זײ און אונערעיםערט געב^יבעז םיםגאידער רי
 אוכמזםענדען אוםגינסםיגע דאזיגע די אונםער באוױזען

 טיר עעאער. די איז ױניאז־באדינגונגען איעצווןאאטעז
 אוים־ — ער, מרײבט — םעגאיכעם, עם5א געטאן חאבעז
 האבעז סיר 'םיטג^ידער. די םון םאזיא^ די מען5*וחא

 ביל״ אוז ארגאניזאציאנעלע םאחצי^גע דודך געטאז אט
 צודיק• ־געאוגגעז דאדורך איז עס און אקטיװיטעטען, דומס

 אויםצונוצעז בא^באטים די פון םארזוך njn צואזױיזעז
 אינטערעסעז זייערע םאר םרייד איז אאגע ^עכםע די

 האבעז ארבײטער די ארבײםער. די םון חמבון אויפ׳ז
 םעהר האבען וועאען זײ אז אײנרעחנן, נעאאזט ניט ויך

יגערע םאד ארבײםעז וועלעז זײ ווען ארבייט  פױיזעז. ב̂י
 אפגעשמעילם בא^ד זײ האבען געמעהן איז דאס װאו דארט

 דער אויוי בעק־פעי אײננעםאנט האבעז און ארביים די
דאלאר. טויזענט צוױי p& סוסע

 געאכטעט נים װאם עחפײנונג, סערה^יכע א איז עם
 פיטנ^ידער 3600 ̂זייז האבעז סלעק־סעזאן דעם אויוי

 בא־ םיטגלידעחןזאםט דער םון פראצענט ניינצינ אדער
 אנטײנאצײ דעם און סאגווענמאז־טעקס דעם *אחאם

אר.
 םאדםמריט. גרויםעז םאכט בילדונגם״ארבײט אתזער

 געהאמ םיר האבען הײוחנז נמ און בוײדדפיארם
 רעדנער כע5אזע םיט צעסםמורס און ,״מס-םיטינגעז _

 נינםא, םא^ואמארע סראםוחגיײ פיעגש יעגער, מגרי וד
 דע־ עדױקיחצאנא^ םיז סאי׳ן פאניא סיס װאנדעד, זמנרי

 אר־ סעברואר םען9 דעם טאר אנחנחג און •ארםנמנם
 ארטארי דער אין אמגמרנעמוננ ריזימנ א כדר ואניזירעז

חײוײנן• <ײ אן

אנמוויקע^ם טעטאא באן5ת חנם אי?
 פארוױמו וײ און םאארכדטעםיגקיים םער

 _ באזוןי צו געחאט די האבען סאנאט צעצםעז
 רעסריאיימאנאל- טון סומרוױיזער דעם מײםער, ^ואיס

 סאעציעלאן א אאגעהא^םען האט וועילכער דעפארםםענם,
 םאראיגםיחד אונזערזנ כױם ענין דיזעז וחנגעז םיםינג
טיטגלידעד. םידכת

חפאכעדס די אייבעד זיג גאגלער׳ם װײם־טרעזידע^
 מד״ דער און יאזע די יחגלעז ארט אנדער אן איי^

 איינמםיםיגאד דער וועגען דערװיםעז זיך רעכםיגסײט״
 גאג^י• איזידאר וױים־ירעזידזננם םון װידער־תרוועהאומ

 ױניאן קיאוקסאכער דער םיז טענעתמער גענערא^ ס5א
 וױדער־זנרוחנוד זײז האם נאגלער ברודער יארס. נױ איז

 יאר- נױ די טאר ערםאמ שעהנעם א םים געסרוינט אונג
 א װעגען נעהאנדעלם זיך האט עם סלאוהםאכער. תער

v םכםוך trm\ אםס׳ן, דזמאבערם דער און ױניאז דער 
m א וחנרזנז םאנוםעתנדצורער Tאיטנםי אן קעז צי rn 

אגריםעט. םיז םימען איז בער
גמתר־ אוםיארטײאיאמנז צום געסוכמז איז עניז דער

 סלאופ־ דער םון כמחןרםאן אוםפארטייאחצעד דער און םאז
 געמיכטע חנר אין 5םא ערמםעז צום האם אינדוםםריע

 אז ענכמױ^נג, אז ארויסגעגעבעז איגדוסטריע דער םיז
 אזוי דזמאבער סײז יוערעז ניט סעז םאנוםעסטשורער א

 אונטעדנעערימנן האט ער װאם אגריםענט, דער וױ אאנג
 נאך איז םאנוםעקםמורעד אינסײד א^ם ױניאז דער םיט
סראםגס איז

 דעס געווארעז ארויסנעגעבעז איז ענכמזײדונג דיזע
 אוםפאר־ פון אםיס איז הירינג א אויוי יאנואד טעז15

 איז אױדאיגדוםטריע,5<ן דער איז טשערםאז טייאישען
r בעגדזמאםיז םר. באטייאיגם זיך האבען עס װעאכעד i r- 

 אםאסיאיײ דזשאבערם חןר םוז םארמטעהער דער ראד,
 םון םענעדזמער גענעראל דער נאג^ער, איזידאר שאז;

 אלדזמער. װ. דזמארדז^* סר. און ױניאץ, סאאותםאכער חןר
 ^אוס־אינדוס• דער םיז ט׳צעדםאז אוטפארמייאימער דער

טריע.
 קאכד א אריעגעבראכט האט אסם׳ז דזעאבערס די
 סלאוק־י דער געגען ט׳צעדםאז אוכ»ארםייאישען צום יאײנט
 אפגעזאנט זיך אוםבארעכםיגט האם זי אז ױניאז, מאכער

 דדצאבערס דער םיז מיטגאיד נייעם » אנערקענעז צו
אסם׳ז.

 חידינג א צו נעפיהרם האט <ןאטאצײנט דאזיגער דער
o םאר n מד זיד זזאט עס ממערםאן. אוםסארםייאימעז 

 דער םון פיםגליד ניתר רער װאס דעם װעגעז האנדעאט
 ױניאן די ידזנרעאםם5כױטג וועםעס אסס׳ז, דזשאבערס

 יאחראז *אננע טאר איז אנערתענעז, געוואאט ניט האם
 אםא- די קאונסי^ אינדאסםדיע* םון סיטנ^יד א געירדען

 ער קלאוק־םאנופעסםשורער^ אינסײד די םון םיאיישאז
 דעצעגד סוױ ביז אננעהאלםעז םיטג^ידערשאםם זייז האם
 דעם <ייז ראזיגנידם ער האט צײט יענער צו .1934 בער

 ארבייטאר זיינע אינםארטירט איז סאונסיא אינדאםטריעא
 במ חאט ער װאס אינסייד דעם אויןי גים עד אז

אױםטןהאצטעז. דעםאאט
 דאזינען ושם אנטקענענגעשטעלט זיד האט ױניאז די

 ניט זיד \vp פירטע א אז באהױאטעט, דזאט איז םאראאנג
 חר זיד אוי* דאם זי וואט אגלינאציעם, די פיז איזאגעז

 וועלמר מאונס< אינדאסטריע^ ®יז מיטנאיד אאם נוטעז
 וואס ױגיאז, דער טים אנרימענם אץ אונטעתעשריבעז האט

 די אײםםיחרעז סוז פירםע יעדע אז &אר בםרוש שמיבט
 אגרי־ דער וױ *אננ אזוי אריםענם םיז םאדםציכטונגעז

 דעוײו חאם יוגיאז די אויסענאנגאן. נים איז םענט
^ א אז נע׳טענה׳ט, טנ  אאז מאונםי* אינדאסםריאל םוז םי

 אוי איז דזשאב פון ארבײטער זיינע אנטזאגעז ניט
 אינםייז-םאנומק־ אז םון •ראדוסציאנם־סיםםענ^ זײז שעז

דזשאבער. א אויזי טשורער
 אנערמנט חאם טשערםאז אוםיארטײאי^זער דער
 םארשטעומא־ דעם גאנצער, איזיח^־י טון םענות גערעכםע

 ארױסנאנעמנז חאט אוץ ^אאוסםאמר־יוניאז, דער פון
יוניאז״ דער ®ח גוגסםאז צו אנטשיידונג

m פרדען אמערקאנער חןר אין 
אעחסםריע נאקדדונגס

דעםביצער. פאול ®ץ
 צום איז צעהן 5<לא<ןא ײניאז קאמערם יארקאר גײ די

 יאהר. םוםציג געװארען אלם יאקר אעצםען פון םוןי
 ילע־ און םריש און ױנג נאך דאך או; אצם יאהר םופציג
 א און נשםה ױנגער א םים לאסאיל א^םער אז בעדיג
 םאםעז. ױנגע און ערםאהרוננען אלטצ גייםם. ױנמנ?

 האגד־ אין אנםשלאסען איז באשליסעז אין נעמםיגם
אוגגען.

 םיינונגס־םארשײדענ• אינדוםטריעלע אונאויםהערליכע
 אײנ- םאיל אלע אבער דעות. חלוסי שטענדעע איז הײנמז

 העםםע און באילעבאםים. די גענעז סאםוי איז חײםליך
̂אא דער חאם  און סםרײהם — שיעור א אהן געז־זאם ̂א

 און ענםוישונגען פראספעריטי, און קריזיםען לאפאוםט,
 גע־ געשטרויכעלם ניט קײנםאל אבער איז צר — זיגען,

 קאםםעז דאזינע די םון איז ער אדדבא, דערםון. ווארעז
 איז איז דיסצי&ליגירם און נעילײטערם ארויס םאל אצע

 אין צװײגעז שעהנסםע די םיז אײנער טאג צו היינם
 לײדים אינטערנעשאנאל דער טין םעסטונמז שמארססםזנ

ױניאץ. װאיחדגרס גארםענם
יאהר. 33 אלט 10 לאהאל קאמערס דער איז םארמעא

 אלט ױניאז קאמערס די אבער איז זוירסאיכסײמ דער אין
 דער םון <ןינד א איז 10 לאהאיל יאהר. םוםציג געווארעז
 נע־ איז וועלכע אסאםיאיישאן/ סאטערס נאיןא .גאטהעם
 איז אוז 1834 יאהר םון סוױ צום גצװארעז גרינדעט

 די בײ ארנאניזאציע סאטערם א םון ארויםגעװאקםעז
געװעז צײט יענער צו איז װעלכע אװ ״נײטם

ל. אװ פ. א. די טאג צו הײגט איז עס װאם זעצבע דאם
 פוץ געשיכטע זײז איז דערצעהצם אניעצ דזשײםס

 1884 םוץ אנםאנג איץ ^ויז »ז ױניאן, קאטערס דער
 דאס סםרײה. א אין באטייציגט סאכערס די זיך האבעז

 ערםונדעז נאך איז עס אײדער יאהד 12 םיט געווען איז
 האט אינדוסטריע באסצײדוננס א ניײמאשין. די געווארעז
 איבעראר האט עס עסזיםטירם. ניט נאך בכצצ דעםאצט

 פיז געדזן פצעגען נײטארינס אוז הײם־ארבײט, עסזיסםירט
 נאנצע־ דער םאר סצײדער םאכמן אוז הײם צו הײם

 עסזיםםירט יא אםיצו שוין האבעז וחןרתשטאסעז םשפחה.
 איז סצײדער־סטארס םון אבער שמעדט, גדעםערע די איז

 ערםינ- די ערשט געװען. ניט םימז <ןײן דעמאצט נאך
 נאנצע די רעװאצוציאגיזירט האט ניי־מאשין דער םון דונג

ביס־ זיך הא׳בעז םענשעז איז באקצײדונגס־אינדוסם׳־יע,
 איז קצײדער פארטיגע קויפעז צו צוגעװאוינס צאכוױיז
סםארס.
 נא־ םיז און רוסצאנד םיז עטיגראנכמח אידישע די
 צװיי־ דער איז אינדוסטריע דאזיגער דער האבעז ציציעז

 םאםעך א געגעבעז יאהרהונדערט פאדיגעז שיז העצסט טער
 בא־ גרעסטער חגר םאר נעטאכט איהר אוץ כאדאקטער

װעצט. דער םון סצײדונגם־אינדוסטריע
 בא־ םיינסטענס <ןאטערס די זײנעז צײהעז יענע איז
 גרויס װי׳ עםיגראנטען. אײרישע און דײטשע םון שסאנען

דײטשעז די םיז אײנםצוס דער נעווען דעםאצט איז עס
עס װאס דערםוז, זעהן צו איז ױניאן, תאטערס דער איז

 צויט געזעץ, ספעציעילער א עסזיםטירט דעמאצט חאט
נע־ האט קאטער שפרעכענדער דײטש א בצויז וועצבעז

ױניאךאםיסער. א םאר ײעיעץ אויסגעוועהצם מענם
 אימי־ אידישער גרויםער דער םון צייט חןר אק
 באשעם־ געזוכט איםיגראגטעץ טויזענטער האבעז גראציע
 אויסגענרינטע די ?צײדער־אינדוסטריע. זתר איז טיגונג

 באטראכם אבער זײ האבעז סאטערס אײרישע און ^םשע
בײ געסומען זײנעז וואם שונאים און קאנקוחנגטעז װי

 ארגאנײ די רואינירעז און דזשאב
1900 יאהר איז האט עס ווען

 לאקאל תיאוהםאכעד דעם םון סםדײס א אויסנעבראכען
 אדדמזי אוץ םאציזזאריזירם זײ כדם Tt קאםערם די האבען

 סך א אויןז זיי האבען סםרײה אין טרעםענדינ
 קאמסדס זײ דײנען 1902 איז גערוינען. צו םםרײק דעם

 כדס זיך האס וואס אינםערנעשאנאצ דער צו צונעשסאנעז
 אדדם אזוי זיינעז און נעגרינדעם בעםאר ציים הורצער א

 בר׳ידשד נעװאדען איכױנדאנםען גרינע די טים צוזאמען
T דער צו יוניאז האסערם זײ ארנאניזאציזס אײז םיז I 

 כאראק־י צאצזשעז א נעםדאנען כזעוזן האם צײם םאצדינער
 םרייד־ײג^ן• העפמענדער א סון כאראקםער א װי םער

ר םין ארבײםער די וױ פארדינען בעסער םצענעז זײ  א
 אזן קצײדזסי שעהנזנר זיך םלענעז צוױיגעז, םרייד דערזן
 אין ארן ספארםס יענעילע די װי ארבײם דער צו הוםען

 זיך זײ םלענעץ ארבײםזנר אנדערע די צו פארהעצםניש
 צוױיםינד דער גאר אדער אריסםאקראמעז גאנצע םיהצזןץ

 נעםונעז יתיאן די האם פאציםיש שאפ. איז באם
 דזנאוב־ און דעםא^ראםען די םון אײגםילום דעם אונטער

ציהאנער.
 ממחד שפעםערדינע די סון אײנםצוס דעם אונםער

 אידזנן זײ געענדערם. נרינדציך אילעס זיד האט הענישען
 דעד איז ראיע גרויסע א שפילעז צו אננעהויבעז האבעז

 אנםשםא־ זיעעץ עס אינדוסםריזג רטר םיז אנטװיהצוננ
 און ציים ביזנעס אידײשע םאנופעהטשורעים, אידישע נעז

 זײי עם שעפער. די פארםצײצם האבעז ארבעטער אידישע
 און צאסאצם גרויםע ענםװיהעצט זיד איז אנטשטאנעז נעז

 האל• געסאנם םעהר נים אויך האט צאקאצ מאםערס דער
 איםײ די םאר ױניאן דער פוז טירעז די פארשםארם םעז

 ױניאן. מאםערס דער אין ארײז זײנעז זײ אוז גראנטעז.
 יוניאן קאטערס דער םרץ מיםנצידער די זײנעז געזאנם, יץי

 און זען,6דייכד אוז אײרישע םוז הוי&םזעכליך באשטאנעץ
 צױ דער זעהם הײנם אםערי<זאגער. פראצענט סצײנעם א

 אױס אנדערש גאנץ םיםגצידערשאפם דער םיז זאםענשטעצ
 שאײ איםיגראנמעז םון <ןינדער איז איםינראנמעז די איז
 דזשייםם צוים צאקאצ. איז ראצע דאמינירעגדזן א ילעץ

 נעוואמנן םארעםענטציכט זײנעז וועצכע אננאבעז, אניעצ׳ם
 םרן טיטנלידערשאםם די באשטעהם צוריק, 7 יאחר א םיט

 םײנםםע די איםיגראנטען, פראצענם 80 פיז 10 צאקאצ
 גאציצישע איז פויצישע םוז טײצ גרױסער א אוז רוסישע

 פראי• 18 אוים מאכעז אכיעריהאנער די איםיגראטנעז.
 אײנםיהרתנ דער נאד םיטגצידערשאםט. דער םיץ צענט

 א צונעסראגעז האט צאסאל דער ײעז נ.ר.א., דער םיז
 םיםזד די אין דרעס־האטערס םיז םימגצידער צאהל גרויסע

 עלעכמנם. ױננער א םאראז איז עס װאו מרײדס אײניאוס
 םםתמא םיטגציחוד אמעריהאניזירמע פראצענט דער איז

 איזײשע אנדערע די םים פארגצײך אין גרעסער. סד א
 דריטעצ אײץ פראצענט. אנזעהציכער אז דאס איז ױניאנס

 בעת צאנד, איז יאהי 20 שויז זײנעז אימיגראנטען די םון
 אנגא• דיזע אמערי<ןא. איז יאהר 15 זײנעז צוױײדריטעל

 םעסכדאיעגע־ א זײנעז מיםגציחזר די דאס באװײזעז, בעז
 צאנג שוין ארבײטעז װאם צאנה איז עצעמענט זעםענער

 דאם אנבאםראכט, איז נאד נעמעז מיר װעץ םרײד. איץ
 דרייסמ צװישעץ איז מיטנציתןרשאםט דער פון עצטער די

 צװישען קאםו* דער אז מיר זעהעז יאהד, פוםציג און
 אין נעהערשם צאנג יאהרעז האט װאס ׳אצטע אוז ױנגע

 און הת־קעפ יוננע צוױשעז םארנעסומעז נישט איז צאהאצ,
 א געורען איז דאס אז נאר םיטנצידער, ערפאהיענע אצטע
 א איז םאראורטיילעז םארנצױוערטע אאטע צװישעז קאמף

 און מעטאדעז די איבער אויפםאסוננ מאדערנער ױננער
ארבײםער־באוועגונג. םאדערנער דער םון װענען

•V* האם ױנגע און אצטע די צװישעז סאםו» דער
דיארויםכאפעז

J W



מל• איז איז באדאפםאד iFTwnoenj** ״ו • « —
מז איז עם טיישאליטיק.פאר יצדאר פיז ײייט יײמ » תו

o פאר פאםי a n םצד ארביים אױןי tan איםי־ איננערעז 
 נלייכע ם»ר קאםיי א נעותז איז op נריונםעדעאעםענט.

 צו םליבםזןן גלײכע םראנעז װאס יענינע די פאר חנבט
anנעווןנרען נעשיהרט איז הויפם־קאםן• דער און ױניאז ־ 

אדביים, פון צוטיילוננ נליימס־ םוז צאזונג חנר אמטער
 נאנמר דער םון ױניאז־פרינצי■ * שויז חיינם איז װאם

vpw ipdvבאוועגונ^ ױניאז םרייד ־
 אײרישצ די ,10 לאיןאל םון טיטנלידער אלםע די

 כחות אלע םיט רעמאלט האבען ארבײגמר, דייגרמ און
ארביים־צוםיילוננ, נלײכער פון *רינציש חגם טזסעםםם

דאםאלם־ דער גענמז ארױסנעשםעלם האבעז ױנגע די וו*ם
 אין .אריםםאשראמעז״ אלטע די אדםיניםםראציע. דימר
 אויף חזסה די האבען זײ נאר *ז נענלויבם האבען םדייד

 op שאפ. איז עלססםע די זיינעז זײ וױיל דדפאבם, יי
 זיך האבען האםערם הויפט די אז פאסירם, אשט חאם

איםינראנ־ ױננע די בעת דזשאבם, םגמדי נױם #ארזארנט
 און ארבײם אהן ארוםנעגאגנעז זיינען סיםנלידעד םיז

 « נעװארען דעריבער איז איעו דיזע הוננער. מאיםען
 אנ־ איז dp ווצלכער איבער לאסאל איז םראנע ברמענדע
נע־ האם װאס און סאםוי העפםינעז » נעװארען געפיהרט

 וועלפער אוז .נוד dpi םון ארנאניזידוננ דער צו ■יוזרט
 אלע סאנצענםרירט זיד האבען dp וועלכעז אין פלונ״,

 פין םיהרוגג דער אונמער טיטנלידער איםינראנםעז יוגנן
 רער םון פדעזידענם איאטינען דעם אוז ראזןנבערנ «לםער

 אלטע די איז ענדליר דובינםפי. דוד אעטערזףפאנאל,
 איםי־ נייע די איז נעװארעז באזײטינט *דםיניםטרא«יע

 אד־ די איבערנענוםעז האבעז װאם עלעםענםען, «ראנםען
 יואמערם דער םון האבען ,10 לאסאל פוז םיגיםםראזניע
 אםעדיסאנער מארערנע אםת׳ע אן נעםאכט *רנאניזאציע

 איז דזמאב אוים׳ן רעכט דעם םאר אי׳שו די מניאן.
 איז סאםוי לאננען א פח נענענטםאנד א געוועז ווויך

לאקאל.
 נאנצע געװעז זץ־ זיינען סאטערם אםעריסאנער די
 ױניאן די »ז .נעפאםם״ ני׳פט זיי האט dp אוז יחםנים

 האבען זײ דזשאבם. זייערע פאר אײנשםעלעז זיך זאל
 ױניאז די דעכט וועלכעז םיט באנרייםען״, .נעסאנט נייפט

 ארבײטער אז האלםען «ו באלעבאםים די *וױננען וױל ■־■
 אםת׳ן דער איז האבען. םעהר נישם איהם וױלען זיי ייען ׳

 נעװען נארנישם םיטנלידער אינדנראנטען ױננ? די דיגעז
 אוםן בשום זיר האבעז זײ און םענשען װירדעלאזע אמלכע

 אדער דעם האלםעז צו באםעם די בײ איינגעבעםעז נישט
dpjt בלויז האבעז ױננע די דזשאב. אויפ׳ן *רבײטער 

 זײן אפהעננע נישם טארען אדבײטער די אז מ׳םענח׳ם,
 וועלכע םארםאן, פון אדער באלעבאם םוז מאפריז פון

ען זיי. נעפעלט עם ווען אוועסשיהעז ארגײטער דעם «נ
פרא־ םאכען וועלכע באםעם די אז געזאנם, חאבעז די

 דעם סוזעז םיים״ ,ביזי דער אין ער4ארבײנ די פוז ויטען
 אויםער טיים״. .םלעס דער בעת האלםען אויר ארבײםער

 עשא־ נלײכע און אויםבעםערוננען אינדוםםריעלע דיין די
 די האבעז םיטנלידער אלע פאר באדינגונגען נאסישע

 א און נײםם נייעם א ארייננעבראכט אױך איםיגראנטעז
ת  אײ אויפםאםוננ ױניאז טרייד ברייםער א םיט נשםח ני
art .לאסאל

 סא־ די זײ האבעז סאמוי עסאנאםישעז דעם לעבעז
d*ipb )?םון װיכטינסײט די װעגעז פדשטעהן *ו גענענ 

 שםרעבם וועלכער שלאם, ארבײםער fie תאםוי ליטיש?זא<
 סאפיםאלים־ דער םון באפרייעז *ו ארבײםער דעם חנרצו
 גאנצע די נעניםען זאלעז זיי כדי געזעלשאםט םײאער
 אדפיניםטרא־ נייע די אדבייט. שווערער זייער פח פרוכט

j r t וועל־ דובינםסי, פרעזירענם פון פיהרונג דער אונטער
ר  דער פיז םענעדזשער דער נעווען צייט שנער *ו איז מ

 ניט אוינענבליס סײז י1אוי אבער האם ױניאז, אאםפדם
 ױניאן טרײד א פוז אױפנא^נ הויפט די tv אארמםעז,

 םעם־ דער םון אינםערצםעז עפאנאםישע די שיזעז «ו אין
 םיז מרייד, פון אינםערעםעז די וױ אזױ פונתמ «ר«יפ,
tps>yn עסאנא• די און אפהעננמ, זײנעז םיםנלידער די

nס r אד־ איצטיגער חנר ®ון און זײן פון אויפטואוננעז 
ז------ מ י וזאבעז זײ אז נאוױיחנ בעםטע די ד

.'fife

 אוכדיםענחמ די *ונטער מלימזעז זיתחנ
חנז די עג מס  וױ זעיבע די״ זיעיף קאםערס די ביי או
 אבער זײנען םרייד, דעם אין ארבײטער איבערעע די

 זיי איז בעםער סך א קאםערם די םון פארהעצטניםען
 .4HJH אנדערע די םון וױ גרעסער באדייסענד וױידזמעם

 n העכזגרע באקוסעז םעםב$רס כםעט םענטם.
 ן אויסנאםען וועניגע אוז איז« סקיי^ דער וױ דזמעם
 פון •רייזעז די זײנען אםא^ םסײא. דעם פאר בײםען

 ו םון עסrזTוױ די וױ סאענער םך א געוועז ?אטערס
 •א<ינ א אנגענוםען דאן האט ?אסאצ דער אפערייטארם.

 ,חע קאםערס די םאד געװאונעז און םטרײקס עטיצע םון
 די| האבען ססײיל װײדדמ הויכען דעם וױידזעעם. כערע

 דעם וחנהרענד ו5אםי אנגעהאלמע^ מאצ אלע־ סאטערם
 האבען סאםוניססעז די װאם ,1926 &יז םטרײס גענעראל

אינדוסטריע, דרעסםאכער אוז דער איז םאראויחנז
 לױך: א באסוםען אויסגאהםסוױיז קאטערם די האבען

 נאך האט 10 לאסאיל ײאך. » דאלאר דרײ םיז העכערונג
 קאר־ װאירקינג בעסםעז דעם םאדםאגם נ.ר.א. דער םאר
די און אינםערג^אנא< די םון סיסעטם טעז

 דזשאבם זייערע םריהער עויז באסומען האבעז קאטערס
 זיך סען ^אסאיל םיז קארםע^ א אהז אין ױניאז דער םון
 בא־ דאם ארבײט. דער צו ?זםע^עז ניט ארבײטער קײז

 ױגיאז קאטערם די דיםציפילין גוטע א םאר װאם װײזט
 איבער טרײד אין סאגטרא? םויצעז דעם באזיצט זי און האט,

 נינ^ זואונדער קײז גאר דעריבער איז עם םיםגאידער. די
̂• דער איז םגםזז סאםוניםטישער דער בעת װאם  סילאו

 אייג״ די געווען לאקא^ קאטערם דער איז ױניאז םאכער
 גזד ניעם האבעז קאםוניםטען די װעלכע םעםםונג, צינע

 װידעראויםבוײ דער בײ האם ער איז עראבערעז, חאנט
 װיכטיגע אזא געמסילט אינטערנעעאנאל דער םון אונג

 קעםפענחנ טון באפרײט 10 לאקאל איז איצט ראצע.
 אײנהײטליכע ארבײמס־םעהיגע אז ביצדעט אוץ גרופען

םעםבעחפי•. םאראײניגטער א םיט אדםיגיםטראציע
 פון רעזוצםאט א איז 10 צאקאצ אין אײניגמײט די

 אדםי- ױניאז םרייד ?אנםםרוסםױוער אוםפארמייאימער אן
םיהרעחפאםט. םארנינםטיגער און ניםםראציע

או האבעז ױנגע די  אצמער דמר איבער זיג זייער נ
 אין צאשאצ דעם םיהרען צו םאו^טאנעז אדםיניםטראציע

 א•־ זײ האבעז דערםיט םעםבערס. אצע םון אינטערעס
 צוױ- איז אלט און ױנג צװימעז אונטערעײד דעם ^םfגעװי
 אד• ?™נטערדינע די איםיגדאנט. און אכתריסאנעד שען

 האנדלונגע?, זײערע םיט באוױזען האבען םיניסטראציעם
 געקעםםם האבען ױנ<ע די וועצמן פאר אידעאצעז די אז

 און לאזונגען נאר גרופעךאידעאצעז, קײץ געווען ניט זײנען
 פרינ• דער םעםבעדעי•. גאנצער דער םאר םאדערונגעז

 אויפ׳ז רעכט דאס און ארבײטס־צוטיילונג גצײכעד םוז צי•
 װעצבע ברידער אצטע די םאר ברכה א איצט איז דזמאב
 אצם עויז זײנעז זײ דאגעגען. געוועד«דם אזוי זיך האבעז

 •ריג־ די םיט ױניאז די נימם וועז איז אפגעמװאכם אוז
 גע־ איצט זיי װאצטען ױנגע, די פון אאזונגען און ציפעז

 קא־ םיז ריקזיכטצאזמסײט די געגעגאיבער היצםצאז ווען
םאםאז. פיטאציםםימען

 ױגיאן מאטערס די ויעז צוריק, יאהר זיבען־אכט טיט
 גע־ איז זי זינט ױבילעאום, םעז26 איהר געםי^רם האם

 אינטערנע־ דער םון צאקאצ א אצט געװאחןן טשאדטערט
 דוד םיז כמנעדזעכמננם חגר אוגטער זי האט שאגאצ,

 הויפט־ צוױי די םון אײנער געווען איז וחןצכער דובינםסי,
 אך אײנגעםיהרט אצטע, די נעגעז ױנגע די םיז םיהרער
 קאטערם עצטערע די פאר פאגד םארזיכערונגם עצטער

 אינ• חגר איז ארבײטעז צו םעהיג גיעט םעהר זײנעז װאס
 אויםםו גרויםער לעצטער חגר געוועז איז דאס דוסטריע.

 פון אינטערעסעז די פאר ױנגע די םון םיהרער דעם םון
.10 צאתאי ױניאן <ןאםערס דער םון אצטע די

*•
 10 לאסאל פארלאזט דובינםסי האט דפרנאר באלד

 םעסרעטער־טחד פון אםם װיכםינען דעם איבעדגעםען צו
t-• אינטערנעשאנאל. דער אין זשורער
ip איז ױגיאן סאםערם די איבערגעלאזם אבער האט,

איז נאבפאלנאר יייז ווענגס pip^t.און נוטצ

_י
-- -

kli-vv,:;

טרײד אין און מניאן דער
ל#נגער ע. לואים פון

3י$ד ויג גךײממר \\9 יגוי$ו\ אנ<זר באארד לזמגפװפד

 אוגזער אין האבעז באאםטע םון איגסטאציחפאגס
 עםײ ױם־טוב׳דיגע פייערליכע, » געעאפעז איםער גי^ן
;  אײנ־ האבעז לאתאלם די ווען לעצטענס, םפעציעצ ע

 עםענט־ אעםטא<ליחפאגם. (פאבלי?) עםעגטציכע ־יהרם
 וזאבען םיטגלידער אונזערע ^לכע אינסםאציחפאנם

 זײ אבער געהאם; איטער םיר האבען בײזואוינען ;קעגט
 די װי טאסמטאב גרויסען אזא אוי«י גע׳װען ניט זײנען

 1 לאקאל איז מעות, קײן ניט וזאכען סיר אויב *יצטיגזס
 איג־ די ארויסגענוםען <זאם \ואס ערעטער ד^• געװען

 און רום עקזעקוטיװ באשרעגסכמן דעם פון ם^ציחפאגס
 הונ־ זואו וזאל, גרויסען דעם אין ארײגגעפיזזרט זײ חאט

 אויםהערען און םארזאםלען זיך קענען םעםבערס תרמע
 *jf: אזא בײ זאגען צו זײ זזאבען פיהרער זייערע װאס

מגאגחײגג
 הא- איגםטא^יחפאנס ,פאבליק״ דאזיגע די װי אזוי

 דער צווישען מםיםונג באגייסטערמצ א געעאםען בעז
 אלע כםעט דארוי האבעז ,1 לאקאל פון םיטגצידערמאפם

 גוטעז דיזען גאכםאלגען אנגעוזויבען לאקאלס אנרערע
 אפהאלטען םון פאליסי וי אנגעגוםען האבען און ביחפפיל
 טאג יזײנטיגען בײ איגםטאצייעאגם. עםעגטליכע נרויסע,

 טײל א געזוארען אינםם^יימאגם סארט דיזער זיעען
 םעהר לאסאלם די זאלען טעטיגסײם. ױגיאנ׳ם דער פון
 גרויםען אזא אויח איגסטאצייעאגם קײן אפהאצטען _יט

 ד.אט םען אז םיהלען מעםבערס רי וועיצען םאסשםאב,
רױיליגםום. ױגיאן א זײערעז פארמװעכם

 געװארען זײנעז אינםטאלײמאגס גרויםע די אט אז
 םיכד אונזערע םון סאסען ברײטע די צוױ*ען •אפוצעד
 צאהל גרויםער דער םון פאקט דער דינען קען נציחנר,

 צוגעשיקט װערען װאם בלוםען םאסען און םעצעגראםען
 די צו *עפער גאנצע און םעמגערס איגדיװידועלע

עסטאליחפאנס.

 םון ער1ױניאן־ט אסםױוער אן פערצםוטעו/ םעם ברוותר
 םאר־ סאציאליסטימער לאגגער א טימ קרײז דובינסקי׳ס
 ארבײטער־ דער צו באציהונג אידעאלצר און גאעענהײט
 ױניאז מאםערם די געםיהרט האט •ערצטוטער נאוחנגו^

 םיט קריזים עקאנאםי^זען עװערען םון יאהרען די איז
 און לאגע גיײגעמאםעגע די ביז אויסדויער און מדוצד

א. דער פון אײנםיהרונג די  גןךפא־ איהם םאר האבען נ\.
 P'p ניעם איז ױניאן ?אטערס די טעג זוניגעחנ מען

 ע?א־ גרעםטעז םון צייט דער איז האט זי ױגיאז. גד.א.
 האט זי םיטגלידער. 4600 געצעהלמ קריזים גאםחפען

 האם ^אופ־טרײד, גאגצען פון אטערסp די באהעחפם
 םימ ױגיאן-אפאראט סאלידען און םײנעם א פארםאגט

̂וײדעגע  צײט איז ארבײטער דעם מיצען װאס םאנדען וואר
̂יטpראנp פון  גע־ בלויז איז ג.ר.א. די אלט?ײנס און ד

 די פאדםעסטיגעז צו און םאמדעסערען צו םיטעצ א ווען
 געצזד דאזיגע די האם ױגיאז ?אטעדם די אדגאניזאציע.

 ארגא־ האט זי םאם. פוצער א אין אױסגענוצט גענהײט
 אצע םון און םרײד דרעם דעם פון Dאטערp די גיזידט

 בא^ײדונגס ©רויען דער אין אינדוםטרחדצוױיגעז עכגימע
 ?אטערם די אימנר ױדיםדי?ציע די האט זי יינדוםטרי^

 םיט בא?לײדועס״איגדוםטריע פרויען גאנצער דעד אין
 ארבײםס־בא־ די אוף אויןי פאםען װאס תפארטםעגטען

מ איז ?אטעדם די פון תגוגגען  םרויען דער םון njmpr א
 דורכ איז טיטגלידערמאםמ די אינדוםטריע.

 די געװארען. םארדאפעצט כםעט לאגע ניעזףפאםענער
 מים־ 8600 אוסנעפעחר איצט צעחצט ױניאן דס1-

 מיינםטעגס באעטעחט ױגיאן־עצעםעגם ניתר חנד חטי.
t מ  גאציאגאליםעטען. פאחפײדעגע פון און םענמען מג

םימגעםאבט אםאל חאט מעצכע פיתרעחפאפט יתיאן

 םאנאם םון העלפם ערעטער דער םון םארלויף אין
 אאיי לאקאלם גרעסערע אונזערע פון דרײ האבען יאנואר

 אינסטא־ דדיי אלע אינסטאליישאנט. ,זײערע געהאלטען
 בעםהאווען אין געװארען אפגעהאלטען זײנען ציחפאנס

 דעם אויוי געװארעז דורכגעפיהרט זײנען זײ און האל
 אײנדרו?םםולז^ אז געעאםעז האבען זײ אופן. עענםםעז

ט בלײבען װעט ׳וואס ביצד, אוםםארגעסיציבע צ ^ ע מ ײ  א
 הער־ דיזע בײגעװאוינם האבען װאס אלע םון זכרון אין

 דורכ־ זיעען אינםטאליחפאנס דרײ אלע םײערונגען. ציכע
 פרעזײ אינטערנעמאנאל אוגזעד םון געװארעז געםיהרם

דובינססי. ברודער דענט,
 אפנעהאלמען איז 1 לאקאצ םון אינסטאצײ^אן די

 בעםהאווען גרויסער דער נאכםיםאג. שב\ז א אין געװארעז
 באזוכער םיט איבערנעפאקט געװען איז וועיצכער האצ,

 ים א אוך םלעגם פאחמײדעגע םילע םיט באצירט און
 רער בילד. םארבעגרײכע א םאמעשטעלט האם בצוםען,

 םון אר?עםטער טאגדאלין דעם םיט כאד, רינג ארבײטער
 א אין פארזאםלונג די םארזואכדעלם האבען ,22 לאקאל

 זעלבסם, קלאוקםאכער די געזאגג. און טוזיק םון טוב ױם
 צר האבען בגדים, ױם־טוב׳דיגע זײערע אין אויםגעפוצט

 אינםםאצייעאן. ױם־טוב׳דינער דער צו קאציר געגעבען
 אוים־ םארזאםלונג דיזע האט צױפויער זײטיגען דעם םאד

 םארזאםעלם זיך װאלםען מענשען הוגדערםע װי געזעהן
 גרויםען א אדער ערשיעוגג היסטארישע א םײערען צו

ך די םיט צוזאםען בילד, פראכטםואע דיזע ױביצעאום.  ח
 ירעזידענט םון פראבלעםען, אעדוסםריעלע די װעגען דעס

 האבען ױניאז, דער םון םיהרער אנדערע און דובינבמי
םארזאםעלםע. די צװישען שטיםונג גײסטיגע א געשאםעז

 א דורכגעםיזזרט 35 לאקאל אויך האט אזוי פונקט
 די װעלכע אינסטאלײשאן, אײגדרוהסםולע ארן גרויסע

בײגעוואועפ^ אינםטאציישאן די האבען װאס טעםבערם

 אלטע די באזארגענדיג און אידעאצען און צײדעז איהרע
 וױיזם ipddpp צו אויסגעקוםען איהר איז עם װעצכע געגען

 םארשטענד־ און ליבע םאטערציכע א ארויס גלײכצײטיג זי
 דער אין ארײנגעקוםעז איז װאס עצעמענט ױנגען צום ניש

 אינטערעםען עקאגאםישע זײערע םארטײדיגענדיג ױגיאן
 ארגאניזאציאנעלער זײער םון אײנפצוס גרויםען דעם דורך

 דערטיט צושטאנד גייסםיגען זײז פאר זארגם און םאכט
 אםםא• םאםיליארע װאדיםע, א איהם פאד שאםט זי װאס

 אר־ ביצדונגם־טעטיג?ײט, ברײכדםארצזוײגטע דודך סםערע
פארוױילוננען. געזעלשאפטליכע און בײטער־ספארט

 איג־ דער גצליםערט אויך וזאט ױניאן קאטערס די
 חןר דובינם?/ ברודער םיהרער. גצענצענדע טערגעשאנאצ

 אינ• אונזער םיז םעקרעטער־םרעזשורער און פרעזידענט
 א גאגלער, איזידאר .10 לאקאל םון וםטp טערנעשאנאצ,

 םענזד דזשענעראל דער איז ,10 לאהאצ םון זײצ װיכטיגער
 אן און ױניאז ?צאוקםאכער יאר?ער נױ דער םון דזשער

 איגטערנעשאגאל. דער םון זוײס־פרעזידענם אנגעזעהענער
 האט שי?אגא אין ױבילעאום־קאנװענשאז לעצטע אונזער

 ױניאן, ?אםערם דער םון םענעדזשער איצםיגען דעם טים
 לא?אל־ דריטען א דערװעוזצט פערצםוטער, סעם ברודער
 אינמער־ דער םון קערפערשאםט העכסםער דער צו צענער

 וױיס־פרזד דער צו דערװעהלונג פערצםוטער׳ם נעשאנאצ.
 אן געוחנז איז אינטערנעשאנאצ דער פון זידענטשאםם

^dij דער םאד א:ער?ענונג p האם און 10 לא?אל ױניאן 
 יאר?ער נױ די צוױשען םרײד באזונדער א ארויםגעדוםען

 אױף אויםדרו? איהר באקוםען האט װעצכע סאטערס,
 אםא־p איז ױגיאן קאםערס דער פזן םאטעךבאג?עם דעם

 אגוועזזננד זײנעז עס װאו •ערצםוטער׳ן, צכבוד דאד־האטעצ
חנד פון םארטרעטעד איז ?אטערס 2000 איבער געווען
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מ ניט׳פארנעמן. קיעמא איתר *מצעז  זאמנן, קיז ס
n  m גזד *יז ױניאז ױ־עסערם דעד פון אעםםאייחפאן 

מן  פרעסערס מאםעז *רויםא די urn אדיגעעלסמע. די ו
train, ארײגמםראכמז <ענוםען ארבײמ, דער גאך בא<ד 

pm א םון געװארען אויםגענוכמן דארם זײ זײנען חאל 
 םעגד־ טערװירם זײ האט וועיצכע *חנםעפמאד־קאמ^

 נאך הערצער זייערע איבערצוכאפען ביער, אח \ױמ*עס
 געגע־ האבען פארזאםעממ די ארבײם. טאנ *ומדען וו

^0 ̂וםט. האט הארץ זיתר 5וױפי געטרונמז און 9  געגי
jrm דײכדמע אםיצאיגע די אן חגרמאנם האט *ינםםא^יחאאן 

 רע־ יעצטיגען דעם אוגטער (ניט *מיימורפארזאםלוגגען
 אפגע־ ניט איז םארזאםלוגג ארבײטער קײן ttm ו#ים),

ם.5פרעצעי און ביער אחן געװארעז חא*טעז
גע־ צוגעשיקט זײנען אינסםא^יחפאן דיזעז צו *ױך

!!trap םון וםען5ב בוקעטען אוז טעצעגראכמז צעהנד^יגע 
 צאהל גרויסער א po אויך װי טיטג^יחןר אייגצעצנע פייצ*

 אויםגע- דעזײנס, ביצוםען םאר׳פײדענארטיגע די אמפער.
 םיט האבעז פיצאטםארםע, דער ארום און אויןי מטעיצט

גארמען. ביצוםען פרעכטינען א ®אדגעממעילם ויך
 ניט איז 9 5לאקאי פיגישערם׳ םון אינםםאיציי׳מאן די

u אנדעדע די םון גײסם אין היגטעחפטע^יג וזאר א מוחנן 
 םיט אונטעחפײדט ב^ויז זיך האט זי *אקאלען. ®ודי
 און ־געפאקט געװען איז 5הא דער באמײחגגהײמ. וייהד

 געמײנט טממ האבען פארזאםעילטע די פח פגים׳עד די
m\ אנ- געװען איז הא< דער באגײסמערוגג. און םדייד 

 די םון באיקאם דער און םעטבערס, *איאילע םיט ט5מפי
 צו ניט אסען5באשי האבעז וועיצכע — צינהע״ םיר «*ייד

 געהאט ניט דזאם — ױם־טוב דיזען אין זיד ג*וםײ<יגען
טיםג^יחגר־ <איאילער דער אויף װידקוגג סעדעסטע ויי

 בא־ נאכאםא? האם *באיקאט״ זאגענאנטער דער **פט. ,
מז ד  זוען געהאנדעלט האבען םינימערם די ריכםיג װי ו

1? n* נביאים. םאילמע די םון אפמגטרײסעילם זיך האבען 
 םיני־ די האבען ע^עםענט דיזען םון באזײטעונג דער םימ

crunr םון בױיל ^איא^עד א איצם דערםיה^ם װידער זיד 
ד  זײ האבען דאם כמ^חו^ ק^אוסםאכער נרויסער מ

אינםםאיליימאן. <עצמען זייער בײ ״ידם
ר  האט םעגעדמזער דער וואם באריכם םינאנץ מ

V איז 9 <אקא< םיז םיטינג אעםטא^יחצאן בײם 
 דיזעז איז אינםערעםאנט. אויםערנעוועהנ^יך ,}

טע־ גרויםע די יגעלט0א&געש זיך האט גץ־־באריכט
 אויך זיך האם עס ױניאז• פינימערס׳ דער פון מינקייט

 יעצ* די צו םינישערם די פון באציד«וגג זײ !■ימצם
̂״ םון פארװאצמער  ניט דארח םען ױניאן. זיח

A האט אדםיניסטראציע יעצםיגע די וחנן אז 
 דער םון 9 ל*<ז*ל םון םארװא^טונג די וסעז
געגןראגע^ זי האט אדםיניםםראציע צינהער גער

 אוכד געװאיצדיגע א און rpR אץ דא^אד 160 מון ױיומה
 דעם דורך .9 ילאסיל םון מעםבערס די םצד זננהײט

 יעצטינע די האם םארװאלטונג איהר &ון יאהר :ן
rm אאגעצאה^ט נאר בים ניסםראציע w םויזענדע 

 א אפגעשפארט אויד האט זי נאר חובות, אין דאלארס
 איהר איז עם האםע. ױניאנ׳ס דער איז געצד בימנא

 פרעסטיזמ און םאראל דעם דערהויבען צו מנצועען *ױד
 דאם װי םדרגה, זזוימנר גאר א ביז םינחצערם די •יז

בלוםעז־ און טע^נגראםען צעהנו^ינע די באוױזעז וזאבעז
 אינםטא־ צום געװארען צוגעמיקט זיינען \ואם בוקצםען 1

צאהיל א און םעםבערם אײנצעילנע םיצע םון
♦TW f
 אינםםא- אן צו ב^ומען און מעצעגראםען מיקען «ז
אן  וחןן און זאך, םריױױ^יגע א אילעכמן, נאך ׳איז ^י

 ם־נײער5אי זייער צו געמאן דאם חאבעז •מיאחנדס די
 ערשיײ ערםרעהענדע העכםט א עס איז *דםיגיסםראציזג

טע וייערע צו תרעדיט א *יז  באאסכמג גיײער\ועד̂,
הנאה. באםת אונז טוט דאס

ל*ס*לס, דערטאנטע דריי די םון אינםםאאיחצאנם די
̂ום האט װאם גייסם חוד ייח  אינסםא־ דיזע בײ געהער

 איבעתע־ אוז <איא?יטעט די ק^אר באוױיזען <ײ״יאמ^
 םיהילען tt^nmp ויזע םון סעםבערס n מאס נמגחיים

m ̂ען באסרעמעגדע א<ם ײגיאן דעד צו און ילאקא

אינענעבען

.:■Oa

ײ5טי מיטג<ידעד וײ אז ״ייךא באוױיזם דאס גאנצע. א
ם יתיאן די *ז לען. מײ< ויי״ *ו םליכם איהר «רםי*ם ה,
 איתחן צו סליכט איהר מרשילס נים וואלט ױניאן די ווען

 ם״ערליכפ םוב׳דיגז^ ױם אזוינע װאלטען םיםנלידער,
אונםענליך. נעװען אינםטאליימאנם

ו
**

 א איו rajm ^3 <אקא< ױניאן םאכער טקוירמ די
 אפגע־ אויך מויז האט באאדד, דזמאעם אונזער םון טײיל

 חא• א<יין זואה^עץ די גים באאםזג פאר װאף^עז הא<ען
 <אקאצ• דיזען וועגען עדײבען צו באװאויגעז טיך כען
 בעק־״ דײכער דער מרײבען צו באװאויגען האט םיך

 דער אויר זױ ״<אסא< טאכער םקוירט דעם םון גראונד״
אנג  *א־ אגדערע די P® םעםבערס די באסענען צו פאר̂י

J23 <אקאל םון םעםבעס»יא יעצטיגעד דער םיט יזאלען
 א פארנוםען איםער האם ױניאן םאכער סקוירם די

 און אינטעתעמאנא* אוגזער אין ®אאץ בכבוד׳יגען
 האט און <איא< געװען איםער איז ער באארר. דז^איגט

 <אקא~ ט־עסערע אונזערע םון אײגער איצם גערעכענט זיך
 האם 1910 םון סםרײס דזמענערא^ דעם נאך בא<ד יצען•

 םיטג^ידעד. טויזענד צעהן העכער געצעה^ם יצאק̂א דיזעח
 אידחאע םון באשטאגען ױאסאיל דער איז צייט יענער צו

 איםינראגטען־ דאםא<סדיגער דער וועםען אימיגראנטען,
 און גא^יציע רום^אנד, םון אריבערגעבראכם האט מטראם

 אין רייך נעווען איז <אסא^ דיזעד װי ׳•ונקט רוםעניע.
 קרעפ״ ^ײטעגדע אין רײד געװען אייר ער איז מיטג^ידער,

 געטיטיגם: מםארק זיך האט ױניאן די ווע^כע אין םעז,
 <ע־ איז ױניאן א פון <ויכמיגקײט די ווען איבערזזויאט

 םאיארײ גרויםער דער צו אוםבאװאוםט און פרעםד װעז
 געגעבען האט 5ילאקא< דיזעד איםיגראנטען. די םון טעט

 אינטע^יגענטסםע די םוז אײנעם איגטערגעמאנא^ אונזער
 סעק- דזמענערא^ איצס דײבדמ, דזמאהן ױניאגיסטען, טרײד

 ענערגח*־ און איגגםטע אונזערע פון אײנעם און רעטער,
 ערמםען אילם 4¥ובם*הײדזע כמזאר^ס #םיטגאידער סטע

 סטלייק דדפענעראיל 1910 דעם נאך װײס־פרעזידענט.
 באאדד דזמאינם אונזער געגעבען יצאקאיל דיזער האט
 — ק^וירק* ״ממיף םעהיגען זעהר א איצס װיעניאק׳ן דדפ.
 אין געהאט דאן האבען םיר װאם אםט, װיכטיגסטער דער

 אװ ״פראטא^איל אםאלעען דעם אונטער ױניאז, אונזער
 אונ־ געגעבען דאטא^ם אויך האט יצאקאיל דער פיעס״.

 רעסארדינג- א און טרעזשורעד א באארד דזשאינט זער
 א^ע פער^פטיין. םאיר םון פערזאז דער אין סעקרעטער

טעגמען. פעהיגצ העכםט געװעז זײגעז אויםגערעכענטע
 טדייד איז םארגעסוטען איז זואס ענדעױנג דער םיט

 אין ארייז איז דרעס די װען צוריק, יאהר אײניגע םיט
 •ראסטימער און אנציהעגדער םעהר דער ם5א םאדע דער

 םים סקוירט די און געמילעכט, עעהנעם דעם םאר מלב(ש
 דחנם די האט טױחם, אוים געװארען איז וױיסט דעד
 םון מעחר װאם םארקעם, אין םאחפפרײםען גענוםען זיך

 איז וױיסט דער םים סקוירם די וועהרענד טא<, צו טאג
 סקוירט־ גרױסע די נעװארען. םאר^זװאונדען םאקטימ

 UmjH איז (װע^כער םא^אםאן מאקם א װי םאגנאםען,
 אינדוםםריע), סקוירט דער םון סעניג דער אאס םארעכענם

מ און מוםס גײטען ברוידי, ה. ?א., סקוירט םטאר די  פי
 סקוירם טױזענדע באמעםטיגט האבען װעיצכע אנדערע,
 אין קאפיםא^ אנגעזאםעלטען זייער םים האבען, מאכער,

 אונ־ אנדערע צו גענוםען זיך אינדוסםריע, ססוירט דער
 צו םעג^יכקײט א געזעהן האבעז זײ װאו טערגעםונגען,

 פון <עװארען דאז איז װאם פראםימען. גרעסערע םאכעז
 זייעחנ וױ םעהר םארםאגענדיג ניט םאכער? סהוירט די

 אנ- צו צופאםעז .גענוםען זיך זײ האבען םינגער, צעהז
 װאס םענער, די פון 5צאה גרעסטע די טרײדס. דערע
 גע״ זײנען טרייד, םסוירט בײם באשעםטיגם געװעז זײגען

 םקוירט ריזיגער מעהנער, דעד ®יז דרעםםאכער. װארעז
 א וױ מעהר נים םארב^יבען ד»ז איז ױגיאן םאכער

ym ססעלענג
 פון האבעז סיר אין יאהרעז םיצע אוועס זיעעז עם

 וזאבען םיר געהערפס גים גאר כםעט םרײד סקוירט דעם
 איםם חאי• אויוי םטרים^ \ifiv אין עדגעץ אז געהערט

in גצפינט קע^עת^ פיגםמערזנ טיםע די אין םײר,

ר, מ ר ב י1936 [ י ז

^ סקוירט פון יםן רי  גים אדױן אבער האבען םיר ט
 ניט האבען טיר וױי< דערפאר פמוט צוקוםען נקעגם
 הפ^גודארבײכמר דור די םיט צוזאטענרעדען זיך מסעגם

 אםאיציגע די באשעםטיגט. געותן דארט זײנען װאם
 מוםס ברוידי, םאהאםאן, םאקם א םון ביזגעם דיזיגע

 םזרח־אײראפא םון געקומען איצײן זיעען װע^כע יװ. א. *.
 םקוםות, זע^בע די םון ארבײטער באמעםטיגט האבען און

 באקא־םייערם, די םון הענד די אין איבערגעגאנגען זיינען
 טער־ שפאגימע, פארםוגעזיעע, —4־ •עראהײאם בער־םייאס,

 האבען ווע<כע — אידען ט־יכיעע און ארםעניעע קח»ע,
 זיתרע םון ארבײםער םרײד סקױרם אין אײמעבראכען

 ארבײםער, טי• דיזער אז װיסענדיג םקוטות, אײגעגע
 ארגאגיזא־ גיט און היגטער^טע<יג 5קו<טורעי זײענדיג

עסםפלואטירען. צו ײכטער5י זײ איז ציאנס־םעהיג,
 זיך געקענט גיט האבען םיר װאס צײט דער פאר

 םארגע־ איז ארבײטער טיפ נייעם דיזען םים דורכרעדען
 םאר־ כםעט די טרײד. סקוירט אין עגדערונג אן ?וםען

 אויםגע־ ריזיג װידער איז אינדוסטריע ססוידט געםענע
ערען פינםטערע די םון און װאקסען  סםריט ע<ען םון קע̂י

 אריבערגעק^י־ זיך םאגופעקט^ורערם םקוירם די האבען
 דיזע צענטער. <ארםענט פון טורעםס הויכע די אין נען

 דער אין אויפהעבוגג געבראכט האט טרײד אין ענדערובג
.1ױניא םאכער סקוירט

הער־ גיט אײביג קען באװאוםם, װי עסםפ^ואטאציע,
 זײגען אדבײטער די װאו דאדט נאר עקזיטטירט .זי ;עען
 סקוירט זעלבע די ארגאגיזירט. גים און אויםגעקיצערט גיט

 דער־ געקענט ניט האט עטיםע אוגזער װעםעז ארבײטער,
 סטריט עלען םון ?עיוערען םינסטערע די אין גרײכען
 זײער צו<יב אויך װי צוריקגעעסאנענקײט, זײער צויציב

 פאחמטעהען םיר װעלכע — ר»ך6^ פארשײדענארטיגער
 תאבען — אובזערע גיט פאחמטעהען זײ װי פונתט ניט,

 אום־ נײער זײער אין איןםטעקטױו, דערפיהיצט, יאוצצוגג
 איז עפעס אז עעפער, צעגטער גארםענט די אין געבונג

 ארוטגעזעהן זיך האבען זײ זײן. צו באדארןי עם װי נים
 ק<עג<$יכע םארדינט האבען זיי װאם יאזזרען די דורך אז

 ט5אנגעזאטעי םאנופעקכדפורערס זײעדע האבען וױידזשעם
 םאר־ בא^עבאטים זײערע זיך קענען דערפאר ;פאדטעגעגס

או רײכע אזעיצכע געען  <ומסוםען. אנדערע און רוםם״ ^
 זײעדע און זיך צוױשען הכל סך דעם אוגטערציהעגדיג

 גרויםען א דעדזעהז ארבײטער די?ע האבען בא^עבאטים,
 םיט אנגעפאנגען האבען ע5אי זײ זיך דוכט אוגטעו^פייד.

 האבען דאך און םטריט, עלען אין קע^ערען פינםטערע די
 םאדערגע אויף ארויפגעארבײט זיך באיצעבאםים זײערע
 די זײ, װעהדענד רוםם״, ״עאו נלענצענרע םיט מעפער

 אום־ פינסטערער א אין א<$ץ נאך זיך נעפיגען ארבייטער,
 געמױ א אויח אילץ נאך זיך םאםערען זײ און געבוגג

<עבען. סשעמען
 דיזע באזעי^ט ד.אט אוטצופרידענהײט עטייגענדע די

 ארײגצומטראםעה אגגעםאגגען האבען 'זײ איז ארבײטער
ױניאן. דער איז םאםענוױיז,

 אײ־ געװארען װירער איז ױניאז םאכעד סקוירט די י
 טײ<ל װיכטיגער א און ילאקאיצם בכבוד׳יגע אוגזערע פון גער
 ױז5ב איז אונטעחפײד דער ב^אדד. דזשאיגט אוגזער פון

 בא־ 5אםאי איז אאקא̂י דיזער װאם דעם #נשטאט װאם,
 בא־ אדבײטער, אידי^ע אוים^ים^יך כמעט פון עטאנען
 אויף רעדט װאס םעםבערשיפ א םיז אצינד ער עטעהט

 אכטענדיג גים אבער שפראכען. פאדמײדענע 8 אדער 7
 זיך םארמטעהעז שפראך, םאר^ײדענארטיגער זייער אויף

 עם ווען אויסגעצײכענט 23 אסאצ5 םון מעםבערס די
 אםעךאע־5ת< זײעדע אז ריהרט װאס םראגע א צו קוםט

 מילעםעגט דער פוטעד. און בדוים זײער און טערעםען
 אז װײסען זײ אםביציעז. זעהר איז און ױנגער א איז
 םאד־ זײ קאנען ױניאן םעכםיגער עטארקער א דודך נאר

 צו םעג^יכעם איצעס טוען זײ און אאגע, .זײער בעסערעז
 בעסטער דעד םעכטיג. און שב&רס צאסא̂י זייער מאכען

 דער װאס װאה^ען,^ יעצטע די זײנען דאדויף כײמפיא
 ״םיטג<יחנר 2,000 די םון אפגעהא^מעז. האם צאקא^

 1,100 גענויע האבעז אצינד, פאדטאגט ^אקאצ חנר מאס
גע־ װירק<יך איו עס װאהצען. דיזע ואין באטייליגם

 םינד דית װי כאאבאכטא( צו עדםרעומננד תעבסט ווען
 #םי־ jnrn אפצומגגען אין געמםאגאן וײגאן בערם

 אויי אויפפאסען דארםען ווע^כע באאסםע די פאר טען
 וועיצכע מפראך, אייגענאר זיתר אויןי אינכמרעםאן. זייעךע

 צווי^מן וײ האבזגן פארמםאנען, גים *יידעד האבען םיד
 אביר איו אם מםיםען. צו וועגמן פאד אגיםירם זיך

 באגייס־ די באאבאכםען צו אינםעךעםאגם הענסם נעווען
 ארױסמוױתן. מםיםען בײם האב^ן זײ <וע<כא טערונ^

 באגדיכמס םיר ארםחגהעגד. זעהר גאוחגן איז דאט און
 און רייהען אוגזערע אין םיםג<ידער קלאס ־גייעם דיזען

 גיי־ערותה^םער דער ארפא<ג הענםםען דעם װינמען םיר
אדםיגיםםראציזג

999
 זײגען דעצעםבער און גאוועםבעד טאגאמען די אין

 ות<כע אין באזאמגן, צאה< א געװארען אפגעהא^טען
 אנ־ אקטױוען אן געגוטען האט באאדד דזמאיגם אוגזער

>  דער םון געװארען אפגעתא^םען זײגען באזארען די טי
 פאר־ םאציא^יםםיעען אידימען פארטיי, יםטיעעד5םאציאי
 םאראײגיגםע די און עמיםע״ ארבײםער *פריוע באנד,

 דיזע םון דיװיזמאן ק<אוק די געװערקעאםטען. אידישע
 פזן אויםזיכט דער אוננמר געװען איז װע^כע באזארען,

w אונזער םון מעםבער א אראגסקי, כספאדיצס ברודער o, 
 דיזע און ״דא<אר 8001̂ קגאפע ארײב־געבדאכם האם

צדדײם. א<ע די צװימען נעווארען פארטײ^ם איז םוםע
 שווערעסײםען די אגבאטראכם אין נעםם םעז \וען

 באזארען דרײ איבערהויפט און — באזאר א װע<כע םיט
 קערפעד־ די דארםען םארבונדען, איז — םאיצ אײן אויף

 אונטערנעםועען דיזע אראנדפירט האבעז װאס ^אפטען
 אײג־ דער םיט אוטשטעגדען, די אונטער צופרידען, זײן

 ײירק־ ויך האט עס ק^אוק־דױױדפאן. דער פון נאהםע
 twpp צו אנעטרעגגוגג און םיה פיצ געפאדערט יציך

סילאותם. םון ויז5בי געילד םומע גרויסע אזא מאפען
טעםיגקײט? אזא טיט אפגעבען ױגיאן א זיך דארח

 אג״ אן בײ דורכחגדען זיך םיר וועלען פראגע דער װעגען
 באדאגקעז ב^ויז טיר װי^ען אצינד געיצעגעבהײם* דער

 טעטיג געווען זײנען װאס סםעף אונזער םון םיטג^ידער די
 די מאכען צו געהא^םען ד״אבעז און קאספיין דיזען אין

 איז עס ערפא^ אן באזארען דיזע פון .ק^צאוק־אפטײלוע
 חגם געבען צו באװעגונג יעדער פון נאסור דער אין שוין

 העכערע די צו אונטערנעםונ־ג יעדער פאר סרעדיט הויפט
 גזד װערם ארבײם עצם דעד װאס דעם טראץ נאאםםע,

 םאקע דערפאר .טמיגאװגיקעם/ קצענערע די פון טאן
 1אי ,ללכ דיזען צו אױםגאזזםע אן םאכעז םיר װיצען
 קרעדים דער װעםעז די צו ?רעדים דזןם אצינד געבען
קוםם•

 אינ• זײן *• איםער גאארד*האלם דזטאינט דער
 טאגאט דעם אין באאטמע פאר װאהל און םטןוליײפאו

 דדיאינט םון לאנסטיטוציע די ש^ודערם אזוי וױיל יאנואר,
 אוים־ 1א נעװאדפן נעםאכט איז יאהר דיזען כ#וארד.

 וואם עלעקשאנט סשעמעל די װאט דעם צוליב נ»הם.
 װערעז נעאידערט, ה^ט באארד עשזעשוטיזו נענעדאצ דער
 איז צייט דערזעלבער אוז אײן אין אפגעהאלםען ניט

 רעם ביז װערען םארצויגען װעלען זײ נאר לאסאצען,
 לוים האגדלעז צו אוםםענליך םיזי׳צ אין אפריל, םאנאם

קאנםטיטוצי׳ג אונזער םוז •ונקם אויכען־דערםאנטען דעם
 ער או) אינםט^ולירם ותרם באארד דז׳צאעם דער
 «יר שדעזידענט, א װי באאטטע, הוישט זײנע ערוועהלט

 םעשרעטער. » און טרעזטורער א וױים־שרעזידענםען,
 תאל־ ל^שאלען ««ננעטצאםענע אצע \וען נאברעם ער׳צט

ra ערװעהצען און וואהצען צאלאצע זייערע m טען rn 
 ניי־ די אז איז, נעזעץ דער דעצענאטען. באארר דז׳צאינט

 ערוחגה־ דאדשעז דעצעגאטען באארד דזשאיגט ערװעהצטע
חנז דעם םאר באאםטע באארר דזעאינט די צען מג  סו

 בא־ באארד דזעןוינט יעצםיגער דער ווי אזוי טערםיו.
 דצצצגאגתן אצטע צאהצ א און נײע צאהצ א פון מםעהט
 ^•נעהאצטען האבען צאקאצען »צע נים װאם דעם (צוציב
 אציגד ב^ארד דז׳צ^יגם דער ?ען װאהצען) צאהאצע זײערע

קןן זעצכםטפארטטענדציד אח ווערען אינטט^צירם ניט
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. ראזענניאם. י. «ז
tnr :לסנ to םיר p’P prayn ם רינ  אין :עחאם נים מ

 הא־ םיר <וײל דערםאר, נעווען איו דאם .מועכטינסײם״.
 איצם אכער בארינםען. is :עהסם נים גיים »סיל

 װאש נאריכט אונזער םים שעםען :יט זיך םיר |
 :טען זאגט װי קורצען. אין דא איבערנעבעז jsSsn םיר

sou טענ זאכען iso פרייחןן. אין דעדצייצעז
 דזעאינם דער וואם אגריםענם לעצטער דער איידער
 ם*ט :עשלאםע( האט ױגיאן uooopupp דער םון

 בלויז נעהאם םיר וזאבען ,1932 יאהר אין באלעבאטים
o אוז אםאםיאייסאן אםעריקאן דער םון סגארקעגוגנ די n 

:dp■ דער אבער קאנםול, איס־אםטריאל i אין sin איי־ 
 רארםען סארלײםע די »ז זא:ט, װאם אגריםענט יעל

 געװיםע טאן אויך סענען אח ל״ט ױניאן קײן דין
ײ isisn נעטאן דארף װאם •רבײם  דאם ^לייט, ױניאן נ

 ארביים קריגען is טך א ioe ססעגליך1א געסאבם האט
כאקאל. |io טעםבערם די

 V אנריםענטם, לעצנמ רי |io נאגײאונג m םים
 נעלמגען זײ איז מניאן, דער «ן סיחנר אוגזצרע תמק
 דאס קרינען is אנממרענטנג sdmt: 11א סיה sisivs דזרך

אנער־ s>io די לאקאל, נזער1א po לעבען אין טאל
 נז1א האט דאם *נריםענט. דזעאבערם דעם אין

 צאהל חיבשע א ארנאגיוירען is געלענעטזייט א ן
*Disroots נים זיינען װעלכע :p jsinr| ליים. ױניאן ״

s די נאן־ גצייך o n s האבען ארבײמ װאכעז ■אר 
 אלע ױ |1א נאארד lvoipstps די צױאםעעערוםען

siv די האבען םיר ד«ס דערקהערנ^ ן1א טעםבערט 
ארביים, ארנאניזאציאנט נוטע טאן is נעלענענוזײט

iso ,1?ײ :ים זאלען םיר עקאנאםיס וױ io i דאך םיר 
j; ארבײם, די ס»ננען1אנצ װאם סיט נראסען עטליכע

 isiis: s:oio « די איז נים. םיר סארטעגען ראם און
n ,ץ s n r : ס»רנ*כלעםי;עז ? טאן םיר זאלעז װאס

ײט  סראנטענדע אזױ |1א נינג סיו טארען מל«ענה
n: וײגען o o  )sows״s n: .זײנען אײנינע סארסלאנען 

 אתטןרנעםוע םעאטער א isos: is p:ois: םים׳ן
isaoo זײנען אנחנרע נראשען, ■אר א tsiisi םים׳ן 

in :sn  is p זיו is איבעריגע די >is>opoאדער ׳ 
 א 1יםלײע1א זאלען זיי אז אינטערגעשאנאל, דער w *ר
ru יע:ע «ון אייר דארםעז םיר דאלזנר. או m p יאתרען 

 לאנע » סאר װאט אין דאך מייסט איתר ךארצײלען,
u p אינטערנעסאנאל די יך1א |1א לאלאלען טץיםע 

 גען10נ« זיך האבען םיר נען.1געם ר»ן זיך האבען
וױ םראכםעגרינ |1א סארצוױיסלמנ. גרעסטער חנר

• f-
n באאםםע. זיינע װעלעז ניט אזױנר r.n נא־ איז 

(10 אינםםאליימא( וי לענען1אסצ געווארען
 ביז נאאסטע זײנע no װ»הל די |1א באארד ט

 זייערע אסהאלטעז װעלען לאשאלעז אעמלאםענע
וואהלען.

םענע־ נענעראל (1■ װאהל חנר אנבאלאננם <זאס
 געמעהצם צי^1סאנםטים דער ים1ל ער, דארוי ;
 דאם םיםנלירעד. אלע tie רעסערענתם א דורך ן

:»p ואן נאר םענליך אבער ni|* לאשאלם אונזערן »לע 
 זעלבער דער און אײז איז װאהצען זייערע אס ן

 נזערע1א וױ אזױ נעײעהנליך. זיך סיהרט os וזי
 זייערע אסנעהאלטען צייט יאהר דיזען האבעז וקאצס
 עטליכע יז1כל ן1א — אסריל, סאנאט ד*ם ביז ןהצעז

װאהלען, זייערע אסנעהאלמעז יעצם ביז האבעז
י אונסער איז  אצינד נםענלױ1א ljmsi כף*םענדעז1א ו

trvno דזמענעראל סאר »הצ11ם־1ראםערענד דעם 
in « אײנצינער חנר n ’o is n n  ani 

0 tsiisi הל11 די א« לענם םען יוען«
_____ ism sa so ביז o n ססויל. םאנאט

 כאארד דזסאינט דעם נזדאמרם אבער מאלט סרים
באגייאוננ דעד סאר סארברייגװנגען י«ױ<«1כ די

 זייג׳ע ל»נ« ביםערער אזא סון «יך אמיםצח־רײען אזױ
 א האבען is?<n םיר יב1א to ,dips׳ dis געקוםען םיר

 ויך ס>ד istio דאן האבען, טיר םוזען דאם |1א מניאן,
io su רי פלענט מי (1א האלסצן. אליין p| םעםבעךט די 

 *sips רי אז באשלאםען, םיר האבען דאך נעװען, ראן איז
 ט,״*ר אקטימע רי סןו טייל א אױך װי באאדד, ?וטױו
 זיין יםיעל1\ אײגער יערעד לאתאל ois אנטלײען זאלען

 טיר אם11 אויו ivrsi איז דאן און איו. מעגעינק״ט
i נעהאםט. האבען n טטער. א געװען איז רעװלטאם 

 הא־ םיר |1א נעװארען נעשאסען איז סוםע בארייטעצדע א
 םיט נאך ארבייט די אנצוסא^ען מאם םיט נעהאט נען
®mj .םיט אעײעט־יג אח טום i n ניז ארנײט o n 

 1'1א זיך is ipoip אגנעסאנגע( 1םי האבען ,1934 יאתו־
כאז־ען. זינעוען םער״ר א

o אגסאננענדינ n אננעשטעלט 1םי האבען 1934 יאהר 
 כײם1» גאניזאציא;ם1א קאן is אסיס אין םענשען א נאך

 או זאגען, 1ײ1ס םיט 1טי קעגען הײנם |1א לאקאל, םאר׳ן
ip א אין געםונען זיך האט װאם לאקאל אונזער 'oou 
p יט11א איז לאגע, 't no 1א ננ1ייסל1»1סא) is ispjsip־ 

 הא* נעהאט האבען 1םי װאס main אלטע די אח שטאמ־,
 אױך צאלען 1טי |1א אסנעצא?ט, ביסינאכװײז 1םי כ«ן

i בילס אןנזערע ■יגקטליך n  is 1א אינטערנעשאגאל| ois 
אכארר. רזשאינט

pj*i » םענע1צונע? נייע |1א אלםע די DisaoSD 
”is o’■ 1זײע טיט (1א לאיאליםעם 1זײע םים p3'>opj 

o 1זײע צאלען n, נענעבע[ נו1א האט n ־3111 יים03גלי5«׳ 
 l״p עז3ם» is גיט |1א סינאנםען איגזערע סיט צוקוםען
םעםבערם. או;זערע אויף טעקם לא?»?ען עקםטרא
i ײ3 אייר ויילע) טיר n ו טע(,3י1א3 נעלענענהײט« 

10 o nאסגעהאלםען 1טי האמגן יאגואר טען t^rpp7V 
'i אפיםערם םאר iko 1סא אױך אח לא?»ל r'oipvtps 
 םעם־ צאל יםע11ג א |1א טערםין, סוםענדיגען 'ן1#ם ד1בא«

 אננענאנ־ איז mvpעלע דער ב»םײלי;נג זיך ען3הא בערם
 siuapyo י1 |1א סן,1א אגשםענדיגען שיינעס א אויץי נען

נעװאחגן: חמ־װײלט זיינעז
 *PSD סאו־ ,iso”־u ט• — לא?א< |io טשערםאן םאר

nPso JJ’i ל»ט,3אזעג1 ל. — ועטאו-םעגעתשע! is p n־ 
r — ארגאנייזער יאשער, ל. — טאר n. .בארענשט״ן

ivoipstpp i«o ט־ינװאל!, ם• ט־אןי, ה. :באאו־ד & 
 סרעםםאן, jr אש,1 ם. !אזצן, י. םאט־על, x< דזשעלעל,

isa״r ם. סאלא, x< סאםסאן, נ. j^ .י. צלם,11 ב ^  טוני
rsp xi.

po ים1א נעהען ע3ועל1 אגריםעגטם, יעצםיגע אתזערע
s o n s  o n) ני.1י

 אט־ײ י1 באנייצן isisii iss:sisoj»p די װי א»י
S01«1 OOJSO| ן83גי אין זיך *isuBDj, איז tsiis> ds 

ס נד5יננ1ד  ראל־5תשענ i«o מאהל די (sisMso* ני
is m s is o ם1א jsas7 is י1 איזזם pa'fcso״is o מא־ 

isa 5נױםינ די iai»o״isjjio• האם ראתם i n חשאינם 
 ISDsiso}^ n אין |1א ,r'op8io האנד&לם5ג 1אאר3

io) װאם חט־םים םיםנליח^־, 515נז1א is ציים־ אאס 
S'SIO'DDJ^P i ײליג11 n  )10 OPJIO o n  OTIJSBOID 

ism װאהל די אנסאלאננם װאס saSD J s is is rn  tie, 
is םיט ערוועהלם. אלײ( איהם האט זי (1א p i האנד־ 

i האט לעג n 1: נאאח* דזשאינם (so arsײט53גלי5ם י 
is אל15נ5דזש 1׳ם»ד m s is o ליױ זיך: is isos: is 
i n איז װאס ײט31א n :ia ia o) םיט iso 'n :is זיך is 

lss:nso די :sp 1 אגײ«ן3 װ«נען *לזב»טיס3 די טיס' 
אנריםצנםם. 5צםי:5י

onsio ds 1א» is (ן5צא sist:w  tso'ii סיס־ 
ו או :ציח»י, ת ו ו ispd’ יז3 15:ז1א ,15נא:ל נ ss ך י  ח

:is m s :s o  Sots, 115 איז i mתחלם :io■ isisiis 
nruseip o n .)םצדםי

3

;•it*"JiMtimLi'/i..

W *

isscmm
ם ײ > 23

הײם אלטער דער אץ צוריק
פערלשטײן מאיר םון

 בין איך זינט יאזזר ה»*ב » איבער עוין איז עס
 םא־ עט^יכע די און אינטערנזדמ^גע^ דער םיט צוריס
 געזעהן און מיי^ען םעהר אויסגעםאחגן איו בין נאםעז
 אין וױ םענ^עז אוז געגענטעז פאדמײדענאדטעע םעחר

 מיט םארבונדען געווען כין איך װאס יאחד 15 גאנצע די
 איך בין יאהרען ימנע איז און אינטערנעשאנאל. דער

ארוםפאהרער. גרויסער א געווען
 צױ ארײגגעװארםעז פילוצלונג םיך האט שיקזאא דער

 בין םאנאטען סאר ערמטע די באוועגונג. דער אין ריפ
 אזוי ארוםגעגאנגען בין אוז כארוימם װי אזוי געוחגז איך
 א זױ אויסגעדוכט זיך זזאט אאץ און חאום א אין װי

חאום.
 איר ,וועילמג פעדים, די כאפען צו געטרײט האב איך

 וחגלכע סעדים, רי מייז איד ,1925 איז איבערגעאאזעז חאב
 םעדים די דאם זײנען עם טיתר. פארב^יבען םיד זיינען

 םאר־ און םארבלײבעז וחנצכע זײ, צו פנייעל דער אח
 ער ותילכעד םיט באװעגונג א צו םענמעז דעם סניפען

געװארעז. צוזאכמננגעבונדעז איז
אוועס, געומז בין איך װאס יאהד 9 גאנצע די איז

 אנאג־ םיט זיך פאראינטערעםיחגז צו געטרײט איך האב
 עס <עבען. געזעאשאםטליכעז אנדער אז םיס באוועגונג, דער

 םיר האם ער איבערדריסיג. ווערעז גאיד אבער םיר עגט5ם
 נימ אצייז איד האב — װאו ערגעץ, געריסען געצויגען,
 אז גע׳חילוט׳ם ניט אסילו טיר זיר האט עס געװאוםם.

 געװא^ט ניט דעם וועגעז האב איך צורי^. זײן װע^ איך
 די געצעה^טע, םי^ייכט אויסער םענמעז, די דענסען. גאר
 םיך האבען געטראםען, האב איר װעיצכע םענעעז, נייע
 געװעז זײנען זײ װאם םאהט דער אינטעחזםירט. ניט

 מעהנער געק^ײדם זיך און געלעבט האבעז און רייכער
 זיד םילעג איד װעלכע םיט מענשעז, די װי בעםער, אוז

 די געפאכט םיר אויו* האט צוזאמענגעסומעז, פריהער
 טרעסען עג5ם איך <ועז מארסערט, וױרפונג. סלענסטע

 םײ פנים, םארטרויערטעז א םיט איעוײיטאר »ז אםא^
 ׳די םוץ אײנעם םרעםענדיג ־— דזשאב א זוכענדיג אײכט
 אץ נעםראפעז האב איך אז אויסדוכטעז םיר זיך פאגגט
 צװי־ זייענדינ וױ אזוי געםיהלט האב איך סרוב. א*טעז

 םאר־ א ערנעץ איז םענמעז אוםבאקאגטע םחנםדע, מעז
 סרוב, א געטראםען פלוצ^ונג איך האב געגענם, ווארפענעם

 איז עס איז יאהרעז. םאר געזעהן ניט האב אץ־ וחנאכעז
 איז ראיאיל <ןאפע איז װאם װאונדער, הײז ניט םעהר םיר
 אסםיאחןן װאו יילעצער, און <ןאפעען אנדערע א^ע איז

 אלטינסע, גאנץ טרעםעז כמז סעז צוזאםעז, זיד הוםעז
 נאד ח^ום׳ען פיס, די אויןי הא^טען קוים זין־י *ענעז װאס
 זייער וחגגען ען,5מפי וחזנען ביהנע, דער וועגעז אאץ

 סײן ניט אבער איז עס זײ, םיז לאכעז םיר פובציסום.
 םאר־ וועט עם און ב*וט זײער אין איז עם עכםער'5גע

 בלוט. האבעז װעלען זײ װי אנג5 אזוי דארם ב^יבעז
 ניט דאם סעז דורכגעםאכט, ניט דאם האט װאס דער

 א נעװען אימער איז אינטערנעמאנא* די םארמטעחן.
 אינטע־ די םון אײנע פילײכט ארגאניזאציע, קא^ירשוצע

 װעילט. דער אין ארגאניזאציעם ארבײטער רעםאנטסטע
 סטרײקם, אונזערע באלעבאטים, די םיט מ^חםות אונזעחנ

 צאנקע־ און רייםערייעז םאיםס, אינערליכע אונזערע אפיצו
^ םעהר געררען זײנעז רייעז רטי  װי סאלירםויל, םעהר מטו

 םון םענשעז, אונזערע ארנאניזאציע. אנדער אירנענד אין
 זײנעז לעצכדארײנגעשוםענע, די ביז בויער ערמטע די

 איכד םעהר זײנען זײ םענמען. אנדעדע גאר זיך דוכט
 איגמערע־ םעוזר נאטירליד און עטורםימ םעהר ױצםיװ,

סאגמ.
אז םערסוױרדינע דאם און ,^  עילעםענםען, נײע די אי

 איז האלכמז אוז אײינועסוםעז לעצטעגם זימעז װע*בע
ד װערעז ארגאניזאציפ. דער אין אוײמפוםןנן  זייעד בײ גיי
מז חויבעז *יז ארימגמװיגעז אוז אדוםגענומעז אריעקו

 די . גייסט זעלבען דעם איז האנדאעז און דײנ<ןעז אן
 םרױ וױיסע מטאילצע די װעסט, דער איז םײדעל סריסטאיכע

 םון גרענעץ דעם ?עבעץ םעקסי<ןאנעריז די סאום, דער םון
 די יארק, נױ םון סיצאוסםאכער אידישער דער מעסםיקא,

 יארק נױ םון דרעסםאכעריז איטאאיענימע איז אידי^ע
 און געםיהיל דעטזעלבען האבעז אאע — שיקאגא אדער

 םיי^ םויזענםער זײנעז זײ גײםט. זעיצבעז איז האנדלעז
 אויפ־ זײנעז איז <ןוםעז זײ אנדערע, די םיז אײנע אװעס

 םאחפידענע אין ילעגדער, םארשידענע אין געװאססעז
 םון זײנען זײ ראסען, םאחפידענע םוץ סומעז זײ םאטען,

 דעם איז אילע אבער האנד^עז זײ <ןאלירעז, םאי^ידענע
 סײ פײםם, זײערע אין סײ נײסם איםפואסױועז זעיצבעז

םאמענטען. םײער^אכע זײערע איז
 ארגא־ דער םיט איםער איז װעלכער יעניגער דער
 וועל• אבער אײנער ניט; םיילײכט דאס באמערסט ניזאציע,

 דאס זיך װארפט אװעפ, וױיילע א םאר נעװען איז כער
 בא־ ארץ דאם באםערקם ער אוינעז. די איז נילײד איהם

 לעצטער דער בײ געווען נים בין איך דאם. װאונדערם
 געוזאט האב איך אינטערגעשאנע^. דער םון סאנוחןנשאז
 אבעד קאגוועגשאז, דער װעגעז כדינוננעז םארשידענע

 צוזא״ האט קאנווענשאן די אז באםערקט, איך האב אײנס
 עילעםענ־ םארשידענע די צוזאםעננעסניפט איז םענגעצוינעז

 אין קאילירעז םארשידענע די ראםעז, םארשידענע די טעץ,
 שםעילץ־ א געװעז איז עם מעכטינעם. איז גרויסעס אײז

 װאכען צוױי םון צײט סודצער א איז האט וועאכער טאפ,
 אײן איז נשםות םארשידעגע די צוזאםעננעשמא^צען

 דאס — פאהר איר װאו געה, איך װאו נשםה. נרויסע
 װערם וועילכע ^יד זעאבע די איז םרעױ איך װאס ערשםע

 םעיא־ זעילבער דער םיט גײסט, זעאבעז חןם םיט נעזוננעז
 ?אנווענשאן. דער אויױ נעװארעז נעזונגעץ איז וועאכע דיע,

 קעילםעז די איז סאום, דער םון זון הײסער דער אונםער
 םין סאיטאטעז לאסטשענדע םיאדע די איז נארט, דער םיז

 דעם םיט איד, דיזעאבע זײ זיננען אלע — נארט־װעסט דער
 האנ־ די פאליטי<ן. דיזעאבע זײ םיהרעז אאע ניניז, זעלבעז

 דעם אריױ פא^יטיפ ז1פיהח צו גע^ןרנט זײ האט ווענשאן
 דער םיט ליחגר דיזעילבע זינגען איז שטײנער זעלבעז
באגײסטערונג. זעלבער

 םארשידענע די איז סיאוקםאכער אידישער דער
 דער־ אומעםום איז געמאכם, ווערעז סאאוסם װאו שטעט,
 חנם פילאץ, זע^בעז דעם אוםעמום םארנעםט אוז זעאבער

 ביזנעם זײנע צו אטענדעז צו וױ פיאניר. דעם םיז פלאץ
 וועלכעד תניגער דער איז ער נעניט. צאננ שוין ער איז
 װיל און וױיס ער פראסםישע. דאס ארגאניזאציע דער ניט

 םאטער דער איז ער אז םארנעסען נים זאא מעז אז טאסע
 אזא םים לויסעז כע5ווע ױנגווארנ, נאנצער דיזער םון

 אופם*-5ס דער שרייעז. און וחןאםען סעחןן און איםפעט
 םילא־ א םים ױנגװארג דיזער אויןז קוקם און זיצם כער

ותלכתז,! קערם שפרינגם, חברה, ^ויםם, :ב^יס זאםישעז
 זײ איז זעלבע. דאם נעםאז איך האב צוריס יאהד 25 א םיט

 אינםערנעשאגאל די און שטוחזםט, איז אויםט ױגנװארנ
 אר־ וואס אלע אז איהר אן זיד שאיםעז עם און װאססט
לײדעז. איז בײטעז

 זײ אויבענאז דעם םארנעםעז שטוחןם דעם איז
 םאכם עם דרעםעם. נעםאכם ווערעץ אומעטום דרעסמאכער.

 די וועסט, דער איז םיידע^ םארםער געוועזענע די זיי
 הא^ב־אינדיאנערין, די אוז סאום דער םון פרוי סאליחן
 סאוכד חנר אין מעססיסאנער. איצמ זיד רופט וועאכע
 היײ איז איז םעסמאדים אין געמאכם זײ ווערעץ וועםם

 סאםעז; םון און דיחזנס םון :עםאכם װערעז זײ מעז.
 ארגאגיזאזױע די אוץ אוכמטום, נעמאכט אבער ווערעז זײ

 אינםעחד םעהר ווערם און זיך צושפריים און װאססם
 סאם«ל^רםמד. םעהר ווערעז פראבצעםעז די און םאנט,

םאל. *ווייםעז א חזם וחונעז גאר
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דרעםמאכער די פון דג־ליד
לי *יז מי ײן. ב. ע פ

מ־ױיד. ס«רק «ון אידיש

 שמרןפען וגו גןןװפגם קױם
 לעכען כעסער * פאר

w n p פן ס ד  ;וגוריק קו
 !יזמםען ק$סח אין ג$ר

י— - - akAk MtMMMk MUMאױפגעעפ#נעה םיר ?*יגןןן פ פאר ק£סף ײ ח ״  גליק. פ#ר אדן פ

:רעפריין
!פארװערמס !פארװקרמס

 ’ םיד װןןרזןן ניזזם טזןר םזןן
!פןןרװןןרטם !ט$רומןרטם

ד; םײקעדטדרעס די לי
 ׳ח*מעןtsspc 1 זז®ןןגדיכ

םלממען, דדרך קעספעגדיג
זיג! m םייר כמרשירעז ם*רש!

2
 כדוםען, אין ים דער דױ
 קומען סװעםשאפס די פדן

*$ל. גרױסןר אין דרעססײקערס
A—  A—  A  M k  A ^A . M  A A M  * A  I t t l l i i M k i A l l,©פערײטזןרס, קמםוקר# 

 םקספןןלמ^יקןןרפ, פרןןסןןרפ^
i םיטאםאל סםרײקען וןלזן

:רעפרײז
!פ$רװערםם !פארװערמס

Iמיד װערען נישם םאר םען
!פ$רדדערםס !פ$רװערםם

 I ליד דרעםםייקקרם די
 וװז#םען, םקסט שטןןגדיג

פלפטען, דדרך קןןםפןןגדיג
!זיג *ום םיר ם&ראױרעז !ם*רש

3
 װאדנדען, פלסזן די אױס
 שםתדען, קודפע אדן רעיז
 פריזןר װי אישם בזןסער איז פלץ

איז  גקװאתען, קפפנף דע« פ׳
 ײניאה די זאל לעכען

מיר. פןןר דו און דיר פ*ר *יד

:רעפריין
®v0̂* ״© iJT *»  * DtDiyר

 ;מיד װערען נישפ ס^ר םזןן
 !פאריוערמם !פארדוערטס

רררןןסם מ  ; ! לחי ם^
 ןבוזוןםןןן^ פץפפ שפןנדייג

xnsgwoffp םלפםזןן, דורך 
רןן s םפרש שי ר a םיר ספ n!זיג

iMSi/״«׳

 n פון שאפ־טשערלייפ אלע צו
ע דרעס ױ ספ דו יארס ניו אין אינ
 םענן 5דדפעגער*< דער האכמפן, דזשולױס ברודער

 בו דזשאינם םאכער װײםט און דרעס דער םון דזשער
 שעו דרעם 3500 םון טשעדאײט שאפ ע5& אויוי םאדעדט

 רו דער &יז קאנטר^ל דעם אונטער זיר געםינען \ואס
 זאלען זײ אז באארד, דזשאינט םאכער װײסט איז

 זא< און שעםער די איז כאדינגונגעז ױניאז די היטעז
 זוכ_ װעילכע באילעבאטים, םוז םארזוך יעדעז װײזען צוריק

 זײמ װאס ארבײט, שטיס םאר פרײזען םעסטצושטעילען
 קאמ ניט װעילען און סםאגדארד ױניאז פון גידעוײגער

 א װאס ילויה ארבײמס אז ארבײטער די נאראנטירעז
מין. םיניםום דעם פארזיכערען צו בכח

 ארױ< האט האככמון װאס בריו*, ספעציע^ען א אין
 אינז דרעס דער םון ײם5ערי6םל שאם א^ע צו געשיקט
 איצטינז םון אגפאנג דעם מיט צוזאםענהאנג אין סטריע
 אנז אלע אויוי אנגעװיזען אויד ער האט סעזאן, ספרימ

 דזשאינ< װײסטםאכער איז דרעם די װאם פארבארײטונגעז,
 םי( ױניט דעם אײנצוםיהרען כדי אנגענוםעז האט באארד

< די אז אויםצוםאסען :םעטיצונגען פרײז פאר טעם
 תו װערעז דורכנעפיהרט זא^ וואד אדבײםס שטונדיגע

 םארטײ ספעציעלער ױניאנם דער &וז םונסציאניױע דער
 ױני דער p& מיטנלידער אלע אז און סאםיטע, דיגונגם

 ̂וי אין ביכילאך ױניאז נײע םיט באזארגען זיך זא^עז
חודש. ריזעז םון

 איז דרעסמאכער די צו ווענדונגעז האכמאנ׳ס
 ארויםגעשײ האט ער װא׳ס בריו«, א דורד געװאחגז סאנט

 דעג אינדוסםריע דרעס דער איז טשעריצײט שאם אילצ צו
:אזוי זיך ילעזט ער איז 1935 יאנואר טעז9

:םשערמאז שאם םײעתגר
 נרעג די און אנגעפאגנען זיך האט סעזאן טפריננ דער

 יעדען^ םיז אנפאנג איז האט ױניאז די װאס זאמעז טע
 &* סעםעלםענםס פרײז \ועגעז פראגע די איז סעזאז
 בי געװײנ<יד <וי וועלען בא^עבאםים די ארבײט. שטיס
 פארקלענזר צו פארזוך דעם מאכעז סעזאז אנםאנגם יעדעז

 אײן באמיהען זיך זחגאעז איז םאדדינסטעז אײערע רען
 וחך און באועעגינגם אוז דינגעני^עז דורך םארמוטשען צו

 איחו*. אז צװינגעז צו אײך םיטאען אלע אנװענדען ^עז
 אונטער זײנעז װאס סעטלוננעז, פרײז אננעםען זאלט
 כױני גאראנטירטעז םון נידעריגער אוץ סטאגדארד ױניאז

אגרימענט. איז לויז םום
 איז אז אויםטערסזאם, דעוײבער אײך מאכעז םיר

 אנטסעגענצושטעי זיך אײר פאר צײט ריכםיגע די איז
 אוי באשםײז צו או? באסעם די םוץ םארזוך יעדעז געגען

 זוײז אזעילכע פארזיכערעז אײך זאלען װאס פרײזעז,
 םו אגרימענם דעם ילויט בארעכטיגם זײט איהר כע5זוע צו

באילעבאמים. די *ט5 ױניאז דער
 גלײן לאזט באלעבאטים םים סכסוכים םון םאל איז

 איירזשעג( ביזנעס חןר איז ױניאז דער פיז אםיט דעם וױסעז
םראגז אײער אויםנעםען באלד וחנט דריסטריקט אײעד םיז

 .75 די בײ ארבײטעז זועלכע ארבײטער, די פאר
 םן אלע ױניאז די מאכט לײנס נידעריגעחג איז דרעסער

 אײנצוםיהרען מעג^יד װי שנעל אזוי בארײטונגעז
 םלע( מינימום דער בלײבט רערװײ^ סיםטעם. ױנים םײם
 דרע< אזוינע םאראז זײנען עס אויב קראפם. איז רײם
 מעג^יכקײט די גיט אײך גיבעץ װאס שאפ, אײער אין

 <וים באחגכםיגט זײם איהר <וי םי^ אזוי פארדינעז
 דעם וױסעז גלײך עם לאזט טא רײט, םלעם םינימום

ר םיז  אױוי יועיעז אינטעחןסעז אײעחנ איז יוגיאז מ
באלעבאס חנד אויב־ |.jrw\ פאדםייזײגט אופן כעסםען
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קלײנפעלד. הערשל פון
באלע־ אוגזערע זיך האט צוריק יאר א םיט פוגקט

 ארבײםער אוגז םענות און םעגות אהן פארנלוסט גאטים
 געזעצליכען הימיגעז דעם אונםער שאפ פון !ארויםרופען

 טעגות אעעגעבענע זײערזג .ריארגאגיזײשאן׳/ פאראגראף 1
 געגוג גיטא ם׳איז .,,עגג״. זײ איז עס דאס געװען דיגען
 עגג־ ד^ר אט צו<יב און אינסײד, טאשינען די פאר פיצאץ

ביזנעם. זײערע םיט אנצוגעהן יך5םעג< נים זײ איז פאפט
 גע־ ד«אבען םיד װי ?אגג אזוי דאם באמערקען, צו ן(כדי

I ױטים און שבתים זיעער, דעם 7 ביז טאנ יעדען ארבײט 
 פארדינם זיך, םארשטעהט און ארײגגערעכעגט, םובים ן

 ביז ארבײט ־an בײ זיצעגדיג אײנםאיצ ביט און קדחות,
 איז דאםאקס אוגטערגעהוגגערט״ #נאכם דער אין שפעט
 צו־ םאשיגען גאך פאר אפילו נעגוג, װי פינאץ טעהר געװען

 אויגען זײערע אין איז אוגז םון יעדער און צושטע<ען.
אנ־ געװעז זײגען םיר געזאגם, בעםעד געפעצען. װאויל

 האבען באעעבאםים די ארגײסעך. רוהיגע שטענדיגע, |
 אונ־ איבער .רחםגות״ זײער ארויםגעװיזען םא< אײן ̂גיט
עד  דע־ עסען. צו װאם געהאט גיט נעבאך גוריצ. |ז

̂ו<ט  אבער אוגז. פאר גרויס געגוג געווען שאפ ךער איז ס
 די ארבײטען צו אנגעהויבען ה^ובען םיר װען שגע< *זוי1

 וױי< הײליגע, 1א דאס רוף איך יא, ״שעה 36 הײיציגע
 דער אין געזאגט בעסער שעה, דער און טאג דעם אין3
ט1  אוגטערגע־ האבען גויר«רער ױניאן אוגזערע זוען סינו

 ארבײטער םיר האבען שעה, 36 פאר פוגסט דעם שריבען
 סא־שעה־דײ א פון בא^־ײט אוגז האט םען דאם דערפי?ט

 » באקוטען אויך שוין םםיקא און װאך־שיקלאםערײ, נער
 אוגזערע אבער ד«אבען דאם ברױט. שטיקעל גרעםערען

 שעהנעם א אין און פארדײהען. ניט-געקעגט נאקעבאםים 1
 און פארםאן דער צוגעקוטען אונז צו איז פריה פרײטאג

 .נ^־עהיניכע״ די נצחון פון 1טא א אין אגגעזאגט אונז ?י•
 פ^םטעינ־ דורך און טו<ס די נעמט *באיעס, — בשורה
 איהר זואו און זוען זײן טודיע אײך טען װעט ןקארדם

ארבײטען.״׳ קוטען ז*<ט 1
ד.א<םאי םעגות, אוגזערע געהא<םען ניט האבען עם י

 בא־ עס אז פארדעכםיגט, איתד װאס אדבײט, אזא אײך
 טא באהויפטעט, ער זואס אדבײט, <ײן דער צו גיט <אנגט

ױגיאן. רמר צו ג<ײך עס םעיגדעט
 אויף איצם בויט ךעפארטםעגט ארגאגיזאציאגס דער

 35 דעד פון דורכפיהרוע די פארטײדעען צו אפאראט »ן
 דעםעגם ױגיאן ספעציעלע א ;ואך• ארבײטם שטוגדיגער

 אזים־ צװעק אײנציגען דעם האבען װעט *ואם קאםיטע,
 שטרעג: זא< זואך ארבײטס שטובדעע n 35 אז צופאסען
 זעהר איז עם בעווארען. געגרינדעם איז װערען, אפגעהיט
 קאאפערידען זא< םיסג^יד אקטיזוער יעדער אז װיכטיג,

 ״ב<וםשטײן םאקם 3האםיט; ־־an םים םיםװידקען און
 װעט םעטעקײם, דער אט םיט א; איצט םיהרט <וע<כער

 די צו קוםען זא<ט איהר אז זועגדען, אײך צו גלײך זיך
 איך און סאםיטע פארטײדימנגס ױגיא רער פון סיטיגגען
 דער אין באטײטגען זיך ט5זא< איהר אז אײך, צו אפעליר
ארבײט* דאזיגער
 װערען געארבײט שעפער ע5אי אין װע^ען ^ איצט פון

 בא־ האט גאארד דזשאיגט די שטוגדען. אײגהײט^יכע
 אזיעער 9 אגפאעען זיך 5זאי אדבײמ די אז שיצאסען,

 5 אויסנאם א( אהן ענדיגען זיך זאי$ און םריה דער אין
גאכםיטא^

פארט־ זא^ען םיטג^ידער אונזערע אז ערזוארטען, סיר
 יזגיאן יעדער םיטג<ידער. גוטשטעהענדע ב^ײבען צו זעצעז

 ער אויב בוך, ױגיאז זײן אויסטוישען ג<ײך פוז *פימגליד
 בפלד \ועלען שעפער די געטאן. ניט איצט ביז עם מאט

 גזט־ זײגען ארבײטער די צי זעחן צז ווערען אאנמראלירם
נוםשטע־ ווערט און אונז חעלפט טיטגלירעוי. יזננדע

יליד. <וי ל93ש פזוי ד

 אמלידען, אונוער אויך 1אי 1ארוים\וארםע אוגז װיל םען
 ס׳איז פארזיגדיגכ^ זיך האנצן םיר זואס םיט פרעגעגדע

 סיך נאםער»< שםרייעער א גזןקוםען באלעבאםים די פון
 דאס באםערקזע דער םים שא̂פ דעם פארלאזען זאלען

 סד תאנען גױד (־ווען געגגםםער^ באגדע א זייגען םיר
 אנ־ גע\ןען &יר זײגצן סאנ א דאלער 3 סאר ארבײם

םעגשען). שטעגדיגע
p םים דאס געחגהן האבען םיד ווען a u םיר וופ^נן 

 די װיםען גע<אוס טיר האבען דעדגעהן, גים ברעג א צו
 און באלעבאם, א נאך פאראנען איז עם ראט באלעבאטים

ױניאן. אונזער איז דאם
 ברודעך — אגעגט ביזנעם אוגזער געתוטען איז באיצד

 די שםעלוגג• פאזיסעוע א געגוםען און ראזעגםאל, לואים
 איהם ותלען זיי דאם באפאלען איהם זײנען באלעבאטים

 ארײנםישזגן ויך זאל איםיצער אז דערלאזצז ניט קײגםא<
 פאר־ גימ םא< קײן קאנען טיר געשעםטען. זייערע אין

 געזונם אזוי םיגום דער אין זיך ר״אט דאזענםאל װי געםען
 דעםײ האם ער אריענםירכס פוג<ןם צום און זאכליך און

ת א האם עם זואם אז *רק<עהרט, נעטיװ ט ײ  אר־ צו ע
 געשעםםען זייעךע אין אדײנםישען יא זיך ער װעם בײם,

 םאשיגען די צװיעען זײ ױגיאן דער םון כח םיט׳ן און
 צו זיך ר»פקר׳דיג אזוי דעדיצאזען גיט און צוריקצושטעיצען

 ארויס־ גאס אין זײ און ארבײםער איבער איזדעקעוחגן
װארםען.
 Iםו «<א} דעם פאדשםאנען גוט זעתד האבען טיד

 \וערען. פםור אוגז םון װיל ער אזוי זוי באצעבאם, דעם
 םיר אז מרס^ערט און ױניאן דער אין א\ועק זײנען םיר

 װאכעז פאד א אין וױי< ארבײםען, .אנעקס״ אין נים געהען
 געה און םיר דער אויו״ שלאם א הײנגען דארם װעט ארום
 געבען אוגז װעם טען אדער באלעבאס. רעם אן ס<צאג

 אלײן געצוואועעז זײן זועלען םיר דאט ״קעםם״ אזעיצכע
 האט אנעקם דעם אין וױיל ״אנעקס/ פון צוצולויפען זיך
ד קאטיגג דעם און #ט»שיגען אװעקגעשםעלם בלויז ער  ת

געווען. װי איבערגעצאזם ער האם פארםםעגם
 טעגת, גערעכטע אוגזער אײגגעזעהן האט ױניאן די
 אונזער און םאםעדיאל, םענשען אונזערע זײ סאנען דערצו

 אוגזערע ווען סםריי^ געגעראל פון צײט אין אגרעסיװקײט
 קאםיםעס עקםםרא םון הייצןי דער אהן האבען םענשעז

 בילדוגג, אוגזער אין שעפער סך א אפגעשםעלמ אלײן
בראדזױי. 1385

 נאך אבער זיגען. נעװאלם האט זיםערםאן סאשא
 האם דאם וױיל פאדלירען. געזואלט גיט ער האט םעהד

 גאר <ים ױניאן רעד םון כוח דעם זױיזען צו געםײגם
 ביל־ דעד פון באלזגבאטים אלע גאר באלעבאטים אונזערע

 ran פון אױםטןנג אוים׳ן געװארט האבען װעלכע דיגג
 אייג־ האם האכםאן ברוחגר םעגעדזשער גענעראל עגין.

 נעםען אײנםייל דעם אויך ווי עקשגות אונזער ;עזעהן
o אין זיםערםאן בדודער םוז n געראעעל/ ,בלוםיגעז 
 האכ־ בדודער ד״אם קאנפערענצזןן און םיטיגגעז נאך אוז

 פון כוח טיט׳ן און אםת סון ווענ םיט׳ן נעזאגט, םאן
 און באזיגען. שונאים אונזערע םיר װעלען ױגיאן דער
 אונז און *שטרײנג/ באפעל א געגעבען ארבײטער אונז

 אן טום .קינדער באגייסטערוג^ און םום ארײנגעגעבען
סײנס״י די

 צו בשורח דער םימ זיך האבען ארבײטער, םיר,
ע דעם םים װי דערפרעהם םעהר סטרײסען  וועלכען גופא, ז

 געהפם חאבען סיינס די סםרייא. נאכ׳ן געהאם האבען םיר
 זיפפר־ חאכספן, זיינען עגדליר און װיראונג ריכטיגע די

 םשערפאן אומפאדטייאישזנץ צום אוועא קאנטאר און םאן
 י®יר פארשפילם• שאך־צוג זײ האם בא^עבאס דער און
 ארוים איו ױניאן די אױסגעפיתרם, האבען ארבײטזנר, די

שטע^ םוז באלזגבאס דער זיגרײך,  טאשינצן די צודיק
מ דעם געשטפנען. אפריחעד זײנעז זײ װאו מז ז א סיד ה
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ansrsi י װעמממו תו פזו
דײדעקם^ר בייז־ועפ הערבערג, װיל פון

 *םלעםײ און םפארם לעקציעס, קלאס*!, מחנדליגער
 אקמטױטעטצן קולםורעלע און םוזיסאלישע נרופען, שצ
 פילזיי־ און ברייגמ די איז דאם אט — םעים *לע פון

 פון דעפארטםענט בילדוגגם חנר װאס פראגו־אם סינע
ר  גריים י״ װ. יג ל. א. ,22 לאתאל ױניאן, דרעםםאכעד מ

ט סעזאן, דריםען פאר׳ן צו איצם ת סו א  אנפאננען זיך זו
 ארבײם, בילדמגם ױבי*גס דער פעט־ואר. םיםען ווין
 u'dpk ויך ה^בען דרעסםאמר םזיזזנגםער זועלכעד 1*יי

 םארלוי® אין דערפאלג גרױסער * געווען איז באםייליגג^
 דערםוטיגט תאט רערפאלג דעד אט יאהר. לעצטען

ם  צױ דזנר פאר פלאגעזוען צו דעפארםםעגט בי<דועס מ
ס »  קײן זיך צו איצט ביז חאם װאם פראנדאם, * «

ביט. נלייכזנן
 געםיגמ ותלכע ױגיאן, דער פון שול צענםראלע רי

 אין םארזעצען *ועט העדקוואדערס, ױגיאן די אין ניר
 פריזזער. װאס אווענםען םיטוואך און םאגטאג וןןלבע די

 שול, דער אין pram געגעגען «עלען קלאסען פופצצהן
 פראבלעםען און ,געשיכטע אין קלאסען וורימדעבענעגדע

 ״סאציאלצ באוועגונג*, ארבײםער אםעדיקאגער דער פון
 .ױגיאביזם׳/ ליכמראמור׳/ אםעדיקאגעד דער פון געשיכמע

 ,פסײ באוחנגוע׳/ ארבײטער אידישער דער פון .נזמױכטע
 טארקםיזם״ ,עהאנאםיע״, זזיסעגשאפט׳/ פאלאגיע״,

jru* און ru אידײ ךעד פון *געשיכטע פאר קורס דער 
 אין ווערען גצגעבפן וועמ באוועגוגג״ ארבײםער שער

j r m יױ צעגםראלער דער אין ואך גײע א איז דאם 
^ול» 1¥ני

 זועלצן שול, צענטראלער דער טיט גלייכצייממ
 פאר־ די אין שולעם ױגיאן אבט די זזערען צעעפגמ .

 שפאגײ הארלעם, בראנקם, שטאם: פון סיילען שידענע
w יארת, גױ איםט בד^נזזויל, וױליאםסבורג, חארלזגם״ 

c u p מוצעם ראזיגע די אין קוגיאיילאגד. און פארק 
 .סאציא־ .ױגיאניזם״ אץ קורסען זוערען געגזנבען מלזנן

 .עעלימ״ און געמיכטע״ ,אםעריקעגער מיסעגמאםם״, 9<
 לערנעז זועלען זו^ס קלאסען, 80 איבצד ארום און *רום

 פון טסעןי א אותנגמן. םיםײאר און ם^ונםאג די ויין
 גוט זײגען וועלכע לערען, קאטפעסענםע און וייריארעגצ

 אגגזד זײנען באווענוננ, ארבײטער דער אין יבאוזאוסט
̂ומגן מנמלם און צעגםראלצ די אין קלאםען די פאר געװ
F'VPjtD

 ה«- טיר m« איז איינינקייט אונזער דאנק א מנהאם
m אםת׳ן אן אויו״ םארדינסטע! די םים מםייצם ױך 

 און הײםערייען אויםצוםיידען כדי אוםן אםיו^ן
םעכ־ א ה«ובען געוון»<ם האבעז םיר ־יחננהײם.

 נע־ םיר האבען נעביט דעם אוי«י ױניאן. עםארקע סימנ
 ה*כםאן, כחוו^ אונזערע 9*ל סיט נעה^פעז און ארביים

 ם־ויכט. *urn tuopi האבעז בעאםםע אלע אח וינמרםאן
n» |דער *ו איבערנעבענקיים אונזער ^■נעעאצם ח*בע 

 אר־ סיד אוז נים״ געװינען םיר ווען אסיצו ײניאן,
מז נײםער א m די א■ ט u אדםיניס־ רי זואם ארנײט 

״ ווי «ונתם אונז, םאי נצט^ן ה*ט טדאציע  װאלםען ז
 אינדוםטריע חגר איז •kv אנדערען יעדען םאר נעםאז

o«u גריים זיין וועם און םואארם זײ םון פאדערען װעט 
ױניאן. צו.רער מי^ומראציע «צע pn מבצן צו •צייז

 «צע פ»ר בייט«יצ « »צם דינען דאם דארא דעריבער
 בלויז אז אינדוםםריע דער אין דרעםםאמר טדבייטער

ד ײ M איז זיך צוױמען איעינקײם י r, חנר םיט אויך וױ 
 םיר קפנען בעאםטע ױניאן אונזערע פון פפ«ופעראציע

םיהרען אויך און פאזיציעם געװאונענע אינזעדע טנחאלםצן
---------n אונו פאר גאדיננוגנצן נזמערע םאר קאםםען
אמז־וסטריזג חנד p• ״

 פון טוץאדאט רצד איז אויםנעברייםערם םעוזר ג»ך
 פארוױיצערי־ און םפ^רט קולטורעלער, געזעצטאםטציכע־,

v»rםיט־ איתר׳׳נ צו ניט יוניפן רי מאם אקםױויטעטע!, ־ 
 זײנען נרופעם 25 «ופצ«ה< פון פרײ אעגאנצען גליד®־,

 jtrn»tUDU 12 — זיי צ\וימען נאנ^ פולען אין איצט
 *ר־ 1םעגרפצי 4 נרופעס, אטיצעםיטע *נדצרע או) שװים

 « קלאםען, ט»נץ jjrup, 3 3 קלאםעז, און קצסטצוס
 די אנרעדיג און נרופע דראםאטיטע פ *רקעםטעו, נלאו

 אזעלכן סון לײסזנג דעד אונט׳וג ויינען נרופעם ראזיגע
 פאפא־ לואירזמי זזיינעו, צאואר »י פער«*נען באװאוסטע

jru אח טוױיד םארמ רעצ*, ruu די אין אינטערעם רער 
 אזוי איז הרעסמאער די צזויעען אתטיזויטענמן ד^וזיגע
 ױיוו tmips«p גים ׳צוץ טען דצפארםצנט רער »ו נרוים,
DPKn׳jrui| םארצאנס

u פראנע) ארבײםעו אינער לע?ציעס םון פרפנראם 
 ױע־ 1»געבע װעצען o«n און געפלאנעןזעם, אויך זוערט

 לצקציעט סעריע ערס^לגרײכער זעהי דער נאך גלייך רזגן
תוינג םח די איבש־ בראון אוי  גרויםע פןן גדפינטע .

 די ה*ט טאל ערעטען צום רייכטיםעו״ אםעריתאנעד
 אין אויך לעקצימס אדאגוטיוט דעפארסםענט בילדוגנם

 <ערערם טערסאן a האט < יאנואר טעןcan 10 אידיאס
^ ב איריטעו אי תם יאגואר 1ט«can 24 פאמיזם״ .  י

 פיה־ ארבײםעו פאלעםטינער באמאוםטער צזפצוטאן, 2
 אידיטע־טראבײ די און הםתררזת .רי איבער ריידען רעו,
y r .לעהציעם די באציאועען״ itoip ר דעם אין פ^ו  י

 J30 טע40 «עסט 232 ,408 ציםער אוידיטפרױנ^ ני*ן
 םיט־ 14ני1י פאר פרײ זיך״ פארטטעתם איז, אייגםריא

גצידער.
 אין זאך נייע פ גשו^רען אייגנעפיהרם איז לזגצטענם

 און טורס טבת־פריר• םרײע פר^טיא^ בינדומם דער
 אויםטםצ־ םחייען, צו םיטגלידצד ױגיאן םון עמםקורםיעם

o איגטערעסאנטע אגדערע און לוננע] ipp .די פלעצער 
 ראםי. jp דייזױר פון ריועפציע דער אונטןר זײנען טורם

 רורכגעפירם אונטעונעםוע »זא װערם טאבאט א אײנםאצ
מיסמירצר. ױניאן פון ־uru'P די פאר

u< פון טאנץ אױםגעצ״כענםען דעם ג*ך r מפאגי־
 1אי' אין צזויפ, ציים מטי?על » םיט םעפציע «ער

 איז \,s\tsi אנװעזענר ויינען םיטנצידער 1500 װעלמ)
 אינ־ ררעםםאכער ערםאלנרײכער םעתר גאך דער נעקזטץן

 אונ• עגלאכע יאגואר. םעןcun 19 ב*צ טעחנאציפנאלער
 םע?ציעם, אנדערע אין אראנזמירם װערען טערנעםועען

י ו  צו םיםנלידעספאםם רער סענצאנפײט א געבען צי נ
x ױניפן אטחען אין פארברײנגען o 'u

 פאםפיי! wענערגי »ן צונענרייט איצט װערם עם
 פאר־ רי אין דרעםטאכ®־ םויזענםער פילע די ארײגצוציען

אקםיװיםעע כילדוגגם ױניאנ׳ם רער פון פאכזס ׳צידענע
 אור־ נענמ גיבען םעזאן לעצטען םון ערפארוננען רי

 איז ארכייםער די פון אפרחי דעד אז גלויכען, צו זאכען
u נאך 1זײ זועט זזדמים פוטענדע די » r־iyp* װען זוי os 

 ח«ט 22 צ*פאצ םון ארגײם נילרוננם די פריהער. איז
 געטאן איו עם װען איז װאס אצץ, איבערעםיינען מױן

 אויזי גאװענוע ארבייטער אםעוי?אנער דער אין געווארעז
 בצי ותכ^ םעזפו ?וםעגדער ־an נעבים. דאזינען דעם
pud, דעופ»צ«ן. נרעםערע נאר פארצײכענען

װימטען און פצאםען אצע פאר רעניםםראציעם  אפטי
 װעחנן איגפפרםאציע פאר פננ«םאגנ«ן. טוין זיך האנען

 פארביג־ אין זיך \9ל9ססצו jגעכענמ דרעסםאכעד אלע
ע  די אין העובער^ זויצ ביצדועם־דידעפםפר, םיט׳ן דו

ד סטריג^ «40 װעסט 232 חעדקװפדעד^ ױגי*ן מ  צי
XI8 rrummopy £1005 <*גנאיימר, «צצפאן: £06
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עז דרעםמאכקר ײם װענ װ בילדוננס־סעסינה «ל8ל פ 22 ס
 דעפארטםענפ בילדוגגס ®ונ׳ם םערםין װינמער דער

r ל. א. & לאקאל ױגיאז דרעםמאכער דער «\ן  j. .י 
 ארבײםער־סטומגנטעז די און געעגדיגם, כפלד עוין איז
 ארײן איצט מיקען גרופען און קלאסען פאחצײדענע די פון

 ארבײם גוטע איתר םאר ױניאן דער צו דאנידרעזאלוציעט
 אז פאדערען, און בעמען סטודעגםען די געביט. דעם א\י«*

 אויס־־ און ®*ורטזעצען יאהר קוםעגדיגען דעם ױניאן די
 פון אײנעע זײנעז אט ארכײם. בילדועס די ברײטערצן

חנז«מציעס: רי
 .סאליםימער םן קלאם םוג׳ם סםודענמען די ״םיר,

v יניאן צענםראלער דזןר אין עק^נ^וםיצ״ ^ v, אויס־ װילעז 
 ב^ארד עקעזעתומיװ דעד צו דאגסבאדהײט אונזער דריקען

 דער םאר דע^ארםםענט בילדוגגם צום א\ן 22 לאהאל פון
 בילדונג. םח געביט דעם אוי^ םום ױניאן די װאם ארביים,

 און ברײט איז ױגיאן אונזצר פון יראנראם בילדוגגס די
 עקא־ אונז לערנעז צו צײטיג עס איז םפעציעל צײטע.
 אונזצר .װײל#ױניאניזם און װיסעגמאםט סאציו^לע נאםיע״

 פון אפהענגיב ם*ם גרויסער פ איז איז עקזיסטענץ גאנצע
nנענענמטאנדעז. דאזעע די םוז װיסען גם

 דעם׳קלאס פון אײנער יעדער אז דעדקלעחנז, *םיד
 בילדונגם פונ׳ם ארבײם גוטע די בדימגען העלםען װעט

 די אין עוועםטער איז ברידער אונזעחג צו דזנ&ארטםענט
 אוםצױ אז פארםירען מיר וועלען ארום אזוי און *עסער,

 פאד־ זואס ארבײטער, אינטעלינעגםע םון קײט ברעכבארע
 ארבײ־ דער םון םעטאדעז און אידעאלעז צילעז, די '*טײען

 א אויםבויעז העלםען וועילען זואם און באוועגונג םער
ױניאן. בעםערע און ^טרקערצ
 אונזער פון אדסיניסםראציע דעד צו איעלירען *םיר

 די םארטצוזמצען ^פארטםענם בילדונגס צום און לאקאל
 צוקונפם, דער איז םאסעטאב גרעסערעז א אויןי נאך ארבײם

םאכט. איז ארז קראםם אין זואקסעז סענעז זאלען םיר כדי
עא#ירא״ לואים סלאש, פאר׳ן

 און ^סטרוקטור די לערעגט זואס דער ״מיר,
 v5w צענמראלער דער אין ױניאז״ דער םון פונקציאנירוגג

 און שעצונג אונזער באקאנט םאכען װילעז ,22 לאסאצ םון
 ׳דער כדם אונז כאזארנעז פאר לאקאל צום דאנתבארקײט

 גע־ חאבעז םיד וואו קורפ אזא באזוכען צו םעגליכקײם
 זוערען צו אזױ װי ױניאז־אוז דער װענען פיל אזוי לערענם
 װילען «יר םיםגלידער. ױניאז װירקזאםערע און בעסערע

 און כמנעדזשעד, אונזער זיםערםאן, ברודער צו אפעלירען
 בילדונגכד די פארםצוזעצעז דעפארטםענט בילדונגס צוס

 וועלעז םיר און אוםן, ברײטזגרען א אויןי נאך ®ראגראם
קאאסעראציע. הארצעעד אונזער םיט פארזיכערען זײ

האראזויץ״ הערי סלאס, פוז נאםעז אין
 ״®אבליס םוג׳ם סטודענטעז די םיר, m ״משלאםען,

 לאסאל דרעסמאכער דמם דורך ארגאניזירט סל*ס, יקינג^1ס
 צום דאנסבארסײם אונזער אוים דריסעז װ. ג. ל. א. ,22

 ארגא־ םאר דעפארםםענם בילדונגס וײן צו און 22 לאמול
 גרויס פון איז \ואס קלאס, אזא אנהאלםען אוץ ניזירעז

 ברידעד אונזערע געבענדיג ױניאז, אונזער פאר זויכםינסײט
 זיד אםבעסכמז אזוי װי איבוננ און *ױסען חןם ארבײטער

 עס און ;סאם\י טאדטעגליכעז אוגזעד אין סאדטיידמען צו
— אויך װערט

ען, ס ^ א ב ראנפבאר־ אונזער אוים דריסען מיר *ז ״
זײץ פאר גליםאז, מונםי בדו^ר לערצר, אונזער צו סײט

 בילדרנגןז בדײםזגר איהר פאר 22 לאקאל פיז ניסםראציע
 אמד קרינען צו געלעגענהײם א אונז גים װאס פראגראם,

 פערזעגלץי. אונז צו יוערם גרויס םון זויסען און םארםאציע
 cipn אז םבםיח, םיד זײנען סימליתגר ױניאן אקםױוצ «לס
 םיר רועלען קלאסען וײ אין געקראגען האבען םיר װאס

 םעהיגקײם גרעסערער אונזער דורך ױגיאן דעד צו אוםקערען
מ די אונכתרשםימן צו אקםעויטעם אינטענסױוער און  יוני
 כאדיעת־ בעסערע פאר כאסעס די געגען קאסף איהר אין
אדבײםער. די פאר גען

שםערלזנר״• םאריס קלאס, פאר׳ן
 אין י״ װ. j ל• א. ^22 לאלאל םון םיטגלידער די״

 דצ־י בילדונבס צום אױסדדיקען .יוילען שולע, הארלעם דער
 אויםנע• דער פאר דאנק הארציגסםען זײער ®ארםםעגם
 דורבגעממע ווערם זואס פראגראם, בילדונגם צײכענםער

 דיסקוסיעס די «ז זאגען, אויך זוילען םיר הארלעם. איז
 פארםליכםצן םיר און אויפגעקלערט באדײםעגד אונז האבמן

 1ױגי* דער סון סיםנקידןד אונזערע דערמוטיגעז צו זיך
 בעגעםיםעז• זעלבע די קריגען און קלאםעז די באזוכען צו

ראילי״• עלדיקא שולע, האדלעם דער םון גאמען איז
געענדיגם, באלד שוין איז מערםין דער זוען ״איצט,

 שולע ױניאן בראנקס דמר םיז םטודעגםען די םיר, װילען
 בי<־ ר3n םאר יוניאן אונזער באדאנקען ^2 לאקאל פון

 אוץ עננליש לערנענדינ געסראגען, האבען םיר װאס דונג
 פארצײכעגצן, ײייעז םיר ױניאניזם. םון פריגציפען די
 אונ־ םון ארבײם גוםע די אפ געהעריג <וי שעצען םיר אז

 דעפארנד בילדונגם דעם אויף םאדערען םיר לערער. זערע
 זײ אין קלאסעז העכערע םעהר אדאנזשירען צו םע:ט

 ביל־ אוגזער פארטזעצעז קאנען זאלען םיר כדי בראנקס,
שולע. בראנקסער תגר אין דוגג

סאלעז״. פעגי שולע, בראנקסער דער םון נאםען אין
 םםודעגממ די םיר, זוילעז שורות דאזעע די ״םיט

 דאנסבארקײם אונזער אויסדריסעז שולע, שפאנישער דער פזן
 דער אין הלאסען זײ ארגאניזירען םאר ױניאן דעד צו

ױגיאן. אוגזער םון שפאנישערסעסציע
 איו ױניאניזם״ םון פרינציפען די״ אין קלאס ״דער

 צד זײנען םיר אוז אינטערעם, גרוים םוז געװען אונז פאר
 געלעדעגם סד א האבעז םיר אז זאגען, צו אײך םרידען
 גע־ ם׳האם װאו סלאס, אינ׳ם ױניאניזם. טרייד װעגעז

 יוגיאז״ דער םון פונקציאנירונג און סטרוקםוד די״ לערענם
 את ױגיאז אונזער םים נאהענםער באקעגם זיך טיר האבען

ארבײם. זי אזוי וױ
 גאנײ םאראר דאנהבאר טיר זײנען אלעס םאר ^כמהר

 נוימיג זעהר זײנען זואם קלאסעץ ענגליש, פאר הלאסען זירעז
 אק לאגד פונ׳ם שפראך די זיך אויסצולערגען אוגז פאר

לעבעז מיר װעלכעז
 אונחנד און באארד עסזעסוםיזו דאנקעז*דער ,םיר

 אינםערעם םיםעז פאר׳ן זיםערסאז, ברודער מענעדזשער,
 אר־ םארװײלונגם אזן בילדונגס דער איז נעםעז זײ זואס

 עאצזנן אלץ דאס אז םארזיכערעז, אײך הענען טיר בײט.
 זאים איהר אז םיר, װילעז אויר אפ. נעחעריג װי םיר

 איבעו- זײער םאר לערער אונזערע דאנסעז םיר דאט װיסען,
 ס״• קלאםען. אונזערע איז אינטערעס און געבענהײם

 פארשותנדט ױניאז רי \ואס ענערגיע די אז זיכער, זײנען
 סרײ <ױיל אוםזיםם, זײן ניט װעט אדביים, בילדוננס אויף

 לאמנ א איז זייז מיר יחגלעז בילדונג געהעריגע א נענדינ
 וױ בעסצר טך א צוסונםט דער איז יוניאז דער דינעז צו

םארגאנגעגהײט. דער אין
שולצ״. שפאנישער דער םח קאםיםעם

 דעםאסראטישעז אוז לערנעז פון פתטאד אויםגעצײמנםעז
טיר און ;קלאס טיט׳ז אנםירעז פוז אופז

 רמזאלוציע דער םון יאפיעם אז אויף, ״באשליסען
m געשיסט זאלצן m ביל־ צום ״גערעכטיגסייט״, דער צו 
 פרעםז^ רער צו און 22 לאקאל <ױ\ דעפארטםענ חנגם

מז 4«אי א אלאם, פון נ
םעדמן, urn אלממאן, ד. דאביס״ אי. ארפנעד, פ. זי

יאסיטע״
 העכערען דעם םון מיםנלידער אוז ה־־־עםםאכער *אלס

 לאקאל םון שולע צענטראלער דעד איז צנגליש אין פלאם
דינן ,22 אדפי־ דעד צו ד*ג<ן אונזער אױםדדיסען םיר ו

שול^ בראנזװילער דער פוז סודעגטעז ארבײםער ״םיר,
 בילדוננס צום דאנק ברידערליכען אונזער אויסדריהעז אייעז

 כמגליכ- די אונז געבעז פאר 22 לאהאל םון דעפארםםצנט
 אז» םאכען םאר און ענגליש אונזער פארבעסערעז צו סײט

װניאניזם. םון זױכטינהײט די םארשטײן צו
ד צו כדי קענעז, םיר זואס אלץ םאז וועלעז ״םיר  מ

 ®ח ארבײם דער םים שעפער די אין ארבײכמר די סענעז
זײ אױף אז איבערצײנעז, זײ זועלצז סיד אח שײע דזנר
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ארבײםער אנדערגארמענט די צוױשען
pa על מו ע .62 לאגןאל םענעחשער שאר, ם

*Jsl

מן ■ראבלעםען עי געלײזס חאבען םיר וו
מ־ אין ױניןיז ײונמר טיז םםריײז דממנעראל חנר  ם
m מנבראכם איז 1933 טעםבער vnto זינרייכער 8 זו 

in *an *ana jr a t ר- ערנםםע ארויסמבראכם ח*ט* 
 םיר תןומן ייימרנאכט כםעם •ראבלןמן. נאניזאזויאנם

מר פוז סיטנליחס־מסטם 8 באסוםען הן אי םויזענם. מ
 פארמיידענע איבער זױאג־יים איז אינדוסםריע די
n <ױ ט־יימר ײון ®ײי׳מ r. מז סיר *  םאר- נעסוזם ו

מו מי ם ײמן מ אויטזיכנג אתמר מ  נזד נים אוגז בײ ז
תז מן מנונ י מ מן םיר עתואחרונ:. םים ם א  נענוןיס זז

 ארבײט םאדט אזא אאד נדייט מוחנן זײנען װעלכמ די
מז זיך נעםוזט תאמז און אנו  װעלמ כמממז םיט ב

ײנןן  סרייזען אונמרע tie נדםנלידער קייז מוחנן ניט ז
.y/ngotnut ײניאן אלם

®־אבלעם. ערנםםע *ן
 דער פון לאמאלס די וחנז *ייט די מזועז איז דאם

j נרויס זזחר אםא׳ל נױט זיימן אינגמרגמאנא^ n r w. 
a נאד וואמז «*׳־ י n זיך האבעז ארבײטער די וױ 

ער די איז אוםממרט »  סלעס־ 8 מווארען •לוזלוננ איז מ
 נעוחןן אונז בײ זיימז עס אינדוסםריו. ״un אין זיים

ת םױז׳ננםער מ םיטנלידער ני ל ת  ארבײם הייז תאמז ו
ת דיזינ מחאנג נ«ס  סײן נאםיףליך זיינעז םיםנלידןר ני

 איז געדאנס ערטמער זיחנר אוז מסחנז נים אאאנאםיסנמז
tran איז איז «ם אז a n םאנױ די יוגיאז. יי אװלדיי 

 נע־ נעװעוזנליד װי מאמז ליים זייעד פוז אמםמודערס
 זייערע םאר אום׳אמנדעז m מםילואםיז־ןנז *ן זובם

 םאחנרנע־ nr ®ארזוכט תאבעז זײ אינכמחזמז. איינןנע
 םיי־ אוז .רענס די באדיננומען. *רבי״םער׳ס די חנז

 8 פארדרעהען זו אונז .נעחאלםעז״ אויד חאמז לעחם׳
r n n דעם םיט *דות געהאם םיר תאמז נאר 

אעדוסםריןג אונזער פאר קאוד
קאוד. דעם פאר קאםןז דער

 האבעז מםאדט אויטער׳ז פון םאנוטעקטיאורערם די
 נעמאנאל דער &יז סאחן דער אונםער פארבוניעז זיד

 א נעסאכט האבעז און אםאםיאײעאז םאנו«הטי»ורעףם
 און דאל»רדינ«ן 13 א איעזװפיחרעז םארזיד אאמדינעז

 נע־ זיי חאבעז אײנמ׳אאארנמנרהײט אאוד., יאמח׳דינעז40
 טעז ווען איז פאוד. דעם פארהאלםעז *ו טיטלעז זובם
 אר- ׳מה׳דינער 37% * טים אאוד א בא׳אטיםט אאט

 איז אמרייםארס םאר טיניםום $16JS0 א גייםם־װאד,
n ניי r אפעריי־ פאד םיניםום דאלארדימן 14 א און 

 נייע א ענםװיקעלם תאט jontfov *an אויםער םארם
ע מ מנ ל ת  באדיננוננעז אונזערע עםערעז מסאגם האם ו
w ײי rervr:rn’ די םים n r* .די םאנוםעסםשורזסם

מז זיד דארםעז אנו i םיט ב n םוז •ראנו׳אם כילדועם 
»״. אונתר יוני

ײ י חאבעז סיטינג אמםעז זייער .נ  «ון םטוד«כמז י
m םאנראלידגיםארע רער u וז® an* יפאנימער^ rypvo 

r די אמענוםעז r i ^ r n  ru n * p:
a אנבאםראכט איז .נעםענרינ n דער־ וואונרערבאחזז

ir קל»ס, אונזער טון אאצנ tu געלענענהײם זײ אויט מיר 
ן «י מ  טיז רעאארםטענם בילז־וננם זמם דאנק אמזער «

 אונז פאר פרנאניזירם תאבען שאר 22 לאסאל אתזזר
a n ברעננם װאס םוזיי^ אינםםרוםענםאלער איז סורם 

n אונזןדע אץ אדײזי גיםעל » «ריח m r, םענ. װאמדינע
ױמ די אנזנרימנזח .םיר  דער «ת ארונייט «סע רא

’*n r מז םיר אח אנ  אונזעי «ח •דםיניסטראיאנ *an ד
 םאר םזנ<דז׳*ער, אמחנר זיםזס־טאז, ברודזנר אח לאיזאי

a n מרעם מז זיי יואט אינ א  איז גענוםען םאל אלע ח
 אויך ווילעז סיר ®רבײם. בילדונגם tftjwi ®נטוויהמז

HpwPHuW K DJn ר«0 ׳ ®Djn *I
D fw un עד וו^ס ?}job ו מײ v tn ו iD
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 פױינסםענס באשטעהם װעלכע ׳<ליג" ״אגדערנארםענם
 געמ ערקלערס זיר האט ורערס,8טאנוםע<ןכמ ױניאניזירטע

 וועהי צו רעכט דאס אדבײטער־םארמרעטעד 4די געבעז
 טותריגקימ םילע נאך אויטאריטי. ־nip דער אויוי

 מ אונז םען האם װאשינגטאן <זײ\ רייזעם אםטע און
געזינט. האבען םיר אוז רעכט דאס געבען

 שטודיז צו <ןאםיםיע א געשאםען אםילו האבעז םיר
pאנpורyנTאוD^שטענJכדי אינדוםטריע, דעד איז ז 

v זא^ען w\ אך^ אדםיניסכ^-אציע דער צו רע?אסענדירעז 
 m נוימ די אונםערזוכען צו איז יםי?אציעס5בײסכד?װ»

אינדוסטריע. דער איז אערנער באשע&טיגעז
f דער אויף ארבײטער פון פארםרעטער די r o ^ p 

 אמאילגאםייטעד| די םון פרעזידענט הי^םאז, סידני זײנעז
מ אדזזי  שנײדעדםאז, ראוז אכמרי?א; אזו װאיר?ערם ^

 םעםועל <לע; ױניאז םדייד װאוםענס דער םון פרעזיחגנם
 איך, און ,10 לאסא^ קאטערס םוץ במנעדזשער פעראמוטער,

 און אונטערזוכוגג איהר איצט פארענדיגם ?אםיסיע דיזע
רעפארם. א םאכען גיכען איז װעט

טי; דיי טארי סטרײק. דעד אוי
 אוגזעז פאדםעסטמט םיר האבעז 1934 ענדע צו

 ארגאגיזו שטאמעז א געםידט האגען םיד ?רעםמען.
 n שעפער די רעארגאניזירט האבעז איז ציאנס־?אםסײז

 םוץ שטורם דעם איז םארנאכצעסיגט האבען םיר כע
יאהד. םריהערינען םיז סטרייפ גענעראצ

 נו אזוי האט זועלכער אםהעי, פ. פרעדרי? כדודער
 <)אוו דער אויוי ארבײטער־םארשטעהעד ס5א געארבײט

 אװמרצױי סײז דעדלאזט ניט האבעז איד אוז אויםאריטי,
 אײ געװאאט האבעז מאנוםע?טשורערס די װאם ארבײנ^
םיהרען.
 אי עילעםענט שטערענדמר און ערנסמער אגדער «ז

 פא< דעם בעת םטרי^ דייזג״ס פעטערסאנער חנר נעװעז
 זי האבעז םאנוםע?טשורערם אנדערגארטענם ןײ סעזאן.

 זײנצן אפעדײטארס און אטערסp מאטעריאא. ^הן געםונעז
 :גערוען איז עם סעזאץ. םון בדעז איז געווארעץ עגט5אפגע

 אונזער אבער ױניאן. אונזער םאר צייט אוםרוהיגצ אז
 זײ איז לאגע די םאדשטאנעז האט מימגלידעדשאםט

 ויטעטvטpgביאדוננס־ אוז שאפ־םיטיגגט די םציכם.
 פאד האבעז טימג^ידעד די און װיר?ונג א געהאט בעז

 און אאגע דעד איז שולדינ ניט איז ױניאן די אז שטאנען
 פעטער- די העלםען צו םעגליך איז עס װאם טוט זי אז

סטדײ?. דעם םעטצעז ארבײטער םאנער
 אוז האפנונג םיט יאהר נייעם רעם באנעגענען טיר

 צו און אינטערנעשאנאל אונזער צו צוטרוי םיט און םוט
באװעגוגג. ארבײמעד אכמגרי?אנער דער

 צרסונ דער אין אז האםעז, םיד ?לאס. דעם פון דערםאלג
אר?עםםער. אן װערעז <ז&ס דער וועט

אדטי^ דזשאזע\* ?לאס, דעם גואר
:זימערמאז ברודער ״טײעדעד

 ברוי 156 ט. צ. םון שײכות איז איז בריף דער״
 דדײ נאד האבעז םיר ראיט. םר. יעחנר אזנזער און

 אז געדענ?ט, איך האב איז באזוכעז, צו ם&נס
 כ׳חן אז זויטען, לאזען צו אײד פלאץ איז איצם נעװען

 דאזיגע די כאזוכעגדע פארגענמעז גרוים געתאט
 בי דיס?וסיעם jnrnp און לע?ציעס נעהאט האבעז םיר

ת א אז זיכער, ביז איך און סעסיע, יעדער  עו לערנעז ח
דטאים״. ״גוד א געהאם אײנער יעדער אױך תאט

1םילזחגרכמון.' דײזױד אײערער, איבערנעבעז
 אויסגעדרמ דרעסמאכער, די פון םענטיםענם דער

 דער אז גאראנטיע, א איז חנז^לוציעס, דאזעע די אין
 די אנפאנגעז זיד װעט װאס שולע־טצרםיז, םענדער

 גרעםעדער א נאד זײז וחנט םעברואר, איז יואד
טריעחרינעד. דער וױ

« .. ־&י** ־■ ■
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לןאנפערענצען לײבעל און
ד. פ. ■ון

 דאס געםעלדעט, צײטונגען די האבעז צורי? לאנג ניט
 םארקויפט 1934 יאהר איז האם אטאריטי ?לאו? די

 איבער מאנופע?טשורערס צו לײבעלס םיליאז 21 העעכר
 ד• באזונחגדס איז אטאריטיס ?אוד די לאנד. גאנצעז דעם

 םאר־ שםארק איז אםעריקע אין ױניאז בא?לײדונגס םרויעז
 פאר־ און פארשפרײט זאל לײכעל דער ראס אינטערעםירט,

 אינ־ בא?לײדונגס דער םיז צוװייג יעדען אין זתרען ?ױפם
 װיכטיג^י א איז לײבעל ר. ג. דער <וארים דוסםרמג

 באדי:- ארבײםס מענשגיכע פאד פא?טאר פראטע?ציאנס
 םיטע־ל שוץ א און שעפער די אין ארבײטער די םון גונמן

 האקז־ די געגען םאנופעסםשורערס לעגיטיםע די םאר
ץ שנײדעגדע ענ ר ?ו  פראדוצירען װאס באיעבאטים, פון ^

באנדיגונגען. שאפ םװעט אין םחורות זײערע
 אינדױ באקלײדונגס פרויעז דער איז ריםײלערט די
 פארשםריײ דער אין ראלע גרויסע א שפילען iv:pp סםריע

 דער װעלען. נאר זאלעז זײ אויב לײבעל א. ד. j םון טוננ
 באקלײדונגס דער איז ערפינדוננ נײע p'p גיט איז לײבעל

 אין עקזיסטירט אםאל שויז האט לײבעל אזא אינדוסטריע.
 ריטײ- די װאם דערפאר, בלויז זױר?זאם געוחנז גיט א*ז ער

 אנדערע און ױניאן ךער םים האאפערירם נים האבען לערס
אינדוסטריע. דער אין טא?טארען לעגיםיםע
 װאס ארגאניזאציע אז סאנשול, קײבאר אפארעל דער

 אטא־ האוד גרעםטע צעהן די םון צואםענגעשטעלט איז
 דע־ האט אינדוסטריע, באהלײדונג פרױעז דער אין ריטיס
 נאציאנאילער דער םון נעלענענהײט רי אויםגענוצט ריבער

 ײאס אסאםיאײשאז, גודס דרײ ריטײל דער פון תאנװענ^אז
 יארק נױ איז גצװארעז אפגעהאלםעז םאנאט פארי־געז איז
 קאנװענשאן דאזיגער דער םון דעלעגאטען די לכבוד האט און

פענסייצזוײניא. האטעל איז לאנכד»אז א גענעבעז
 גע־ אײנגעלאדעז זײגען לאנטשעאן דאזיגעז דעם צו
 באקלײ־ דער איז צדדים םאראינמעחוסירמע אלע װארען
 פארשפדײטונג דער זועגען פראגע די אוז איגדוסםריע רונגס

 געזוארעץ םארנעבראכט באדיכות איז לײבעל . ר.א j פון
 רי זועאכעיאאט אינטערנעשאנאל, די ריטיילערס. י פארד

 איז ארבײמער, באקלײדוגגס םרויען אלע אויף ױריםדי?ציע
 דובינסקי, דוד םרעזידענט דורך םאדטראטעז געיועז דארט

 אר־ די פון שטאנדפונהט דעם םאדגעבראכט האט װעלכער
s זאכציכערר א אין בײט^ר iv

רעדע. דובינסקי׳ס
 דער פון לידערס די פיז צוזאסענקונםט דאזיגע די

 פארשטעהער פון און אסאסי־אײשאז ריטײל גאציאגאלער
 אינ־ גארמענם גרויסער דער פיז גרופעז םאדשײדענע םון

 אפא־ דעם פון געװארעז אײנבארוםען איז װאס דוסטריע,
 םײנונ:, םײן לויט באװײזט סאנסול, לײבעל האוד רעל
 לעצטע; אין םארטשריט גרוים געםאכט האבעז טיר דאם

 ארדנוננ אוץ סםאביליטעט שאםעז צו האלב א און יאהר
 מענער און פרויעז םון האגדעל און פר^דוהציע דער איז

v קלײדער.
 ^יכטיגער יעדער איצט שױן זעהט םײנוננ םײן לױם
 חנר דאס אײז, אינרוסטריע נארםענט דעד איז עלעמעגט

 םארטײ־ װיכטיגע א אלס בלויז ניט דיבט לײבעל א. ר. נ.
 פארטײדיגט ער נאר ארבײטער, די פון װאפע דיגוגגס

 איכד ניט זײנעז װעלכע באלעבאטים, לעגיטימע אלע אויך
 ארבײטס אנשטענדיגעז אז אויפצוהאלטעז געװעז שטאטד

 באדינ־ שאפ סװעם די צוליב שעםער זײערע אין סטאגדארד
 שו; טײילעז אנדערע איז נעהערשט האבעז \ואס גיעען,

איגדוסטריע. דער
 דער איז קאנקורענץ אנשםענדינער םון ?אודס די
 געבער ארבײטס אלע פארםליכטען אינדוסטריע אפארעל

 אײ ?אסטעז, ארבײטס צו באצוג אין טאס נלײכער א אין
 האנדעלם און פראדוקציאנס אגרערע אח שטונדעז בײמ•

 צו אויםנאבע ד* האבען ?אודס דאזעע די פארשריפםען.
 זײנעז װעלכע אנסוםערס,p די פון ?ראםם קויסס ויי אױבען

מז װיי^ז nit ארבײטקר njrp'ru א אין ^נ ב

 אינרד די סםאביליזירען צו כדי קאנםראל און ארדנוננ
 גואס קאג?ורענץ אבשײליכע די אפצושאםען און ־סםריע
פראקטיצירט. װערט

 גאראנםיע א איז גארפענם א אויף לײבעל א. ר. נ. דער
 רע־ אונםער געװארעז פראדוצירט איז נארמענם דער דאס

 םרותן און םענער די באדינגונגען. ארבײטס נולירטע
 חוב א שױלדיג זײנען אטעריקע אין מלבושים קויפען װאס

 וײ אױס ארבײמען זועלכע ארבײמער, .גארמענט די צו
 װאס דערםים, העלםעז זײ דארפען זײ און טלבושים דאזיגע

 ויך אויוי טראגען װעלכע בגדים, אזעלכע קוייפען װעלען זײ
 אונםער געװארעז אויכ^עארבײם זײנען זײ אז סיכיז, דעם

 םוב־ קאגסוםירענדע דאס באדינגונגעז. ארבײטס מענשליכע
 זיך צו דינסם גרויסען א טראגען צו לאגע א איז איז ליקום
 םארװײנערעז װעם עס ווען לאנד, גאנצען דעם צו און אלײן

 m ר. כ דעם זיך אויןפ ניט םראנעז װא׳ם הליידער, קויפען צו
 גדיז אין פלאץ <זײ\ נעשינעז ניט זיך טאר עס לײבעל.
 T71 אויסגעארבײם זײנען זואס סחורות פאר סטאר ריטײל
 עהספלואםאציזג ארבײםער פון באדינגוננען אונטער װארען
 דער פון רואין א צו. פירען סוױ כל סוף מוזעז װעלכע

אינדוסםריע. גאנצער
ב*סלײ• םדויעז דער אין ארבײטער די פאר רײדענדיג

 וחנז נים איבערםרײב איך אז איך גלויב איגדוסטריע, דוננס
 חגם םאכעז צו בעסמע דאס טועז מיר דאס זאג, איך

 םרויעז אנדערצ און דמגסעם קאוטס, אויח לײבעל א. ר.
 דערנרײכוע דער אין כח לעבעגדעעז א פאד באקלײדונג

 אױ< זײנען קאודס אונזערע װאס אויפגאבע דעד פון
 1ליי םון -םעהיגקײם װירקונגס די פארװירקליכעז. צו

 אנגענוםענעם דעם אפצוהיטען וואפע הראפטפולע א אלס
 באתם באציהועעז אנשטעגדעע םון סטאנדארד ארבײטס

 אח עהרליד טײינ גרויסען צום אינדוסםריע אונזער אין
לײבעל. א. ר. נ. דעם אפצוהיטעז געװיסענהאפם

 אק לײבעל דעם אפצוהיטען נענוג ניט אבער איז עס
 פארנאכ־ צו איהם און אינדוסםריע דער פוץ ברענםש אײן

 אב־ איז עם צװײגען. אינדוסטריע אנדערע איז לעסעען
 פרא־ הונדערט זאל לײבעל דער דאם נויטװענדיג, כאלוט
 בא?ליײ דער פוז צװײנ יעדען איז װערעז אפגעהיט צענט
 סולען םוז איך רעהאםענדיר דערפאד אינדוסטריע. דוננס

 אונטמרשטיצוע• פולע אונזער געבען זאלען םיר אז הארצעז,
 אײנ״ האט װעלכער קאונסיל, לײבעל טרײד אפארעל דם

 םענעי־ די לכבוד צוזאםענסונםם הײנמיגע די נעארדענט
 פיהחגרשאםם די גענומעז זיך אויוי האבעץ װאם פרויעז, און

 איג־ באגלײדונמ נאנצער דער איץ האטפײן א אנצופיהרעז
 אפנעהים לאנד נאנצען אין זאל לײבעל דער אז דוס^־יע,
זוערעז״.
 סאנפערענץ א פארגעקוםעז איז חודש לעצטעז סוף

 ורעלמ א., ר. נ. דער פון בױרא קאטפלײענס סטײט םיז
 אונדער־ דער איז האמפײז א אנצוםאנגעז באשלאסעז האם
 צזױעען צו כדי םרײד, ראבער אין און אינדופטריע װעיר

 איג־ דאזיגע די איז קאוד דעם פיז אויספיהרוננ מאסעז א
 םרם. צװי^פעז פארנעקומעז איז קאנפערענץ די דוםטריעם.

 50 און דירעסמאר, קאםפלײענס סטײט ראזענבערג, א:א
איגדוסריע. נידעל דער םיז םיהרער ארבײטער

 םחם. םון געװארען אײגגערופעז איז קאנפערענץ די
 ־Tאאפp גרעםערעע א שאפעז צו צוועק דעם טיט ראזענבערנ

 אי־־ די איז בױרא קאײפלײענם סםײם דעם צוױשעץ ראציע
 די םון אויפפאםוננ די װירקזאמער טאבעז צו אום בײטער

 קאנפערענץ דער אויף אויך איז עס פארשײיפטעז. קאוד
 ארויסםופען דאס אפצוהאלטעז אזוי װי געײארעז באטראבט

 ווײ אויןי פלעצער אנדערע איז יארה נױ פיז פעהטאריס פזן
 פארפלע״ צו כדי צוועק דעם מיט נעטאז װערט דאס פיל

?אוד. דעם פארגװאלםיגעז צו אוץ .װײדזשעס די נערעז
 jb *. דער םון אמאנײזער דער קאלינט, װיליאם.ם.

 פארסחד ארבײטער נרעטעחן א פארלנ#נט האם ׳ל. אװ
ץדמ&ןריץ• במז אויב אטאריסיס די אין טונג
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נעלסאן לואיס פון
ימי*ז םאכער ניאס־גודם ד«ר «ון ם«ג«דז«ער
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 געםערהם זיך האט וואכעז עםצאכע צעצםצ די סאר
 די פון בארינגונגען די םון פארבעםערוננ באדייםענדע א

 ארבײט ענערנישער דער סון דעזוצםאט אצם ארבעטער,
 דער שיז ?אונםוס דזשאינם םון אדםיניסםראציע דער סון

 סוטען «תצכע באריכטעז, ױניאן. ארבײםער נים־נודס
 פאםײ 3 צו אויםםערהזאםסייט די ציעז ױניאן, דצר פון

 םאכם זואפםנדע אוז פעםםערישקייט די ציינן װא& רוגגעז,
1| no ױניאן. חזד

 ,םעלראוז יי פאראן איז דזשױרזי, נױ צינדען, אין
 דער אין נעסוםען איז װאס םירםע « םיצם״, ניטינג

 האנט- דעם םון אדויםצודריתן זיך כדי שםעם דאזימר
 האט ,1984 ,10 דעצעטבער מנםאר ױניאן. דער פון ראצ

 <ואם באדיננוננעז אונטער אפערירט פירםע דאזינע די
 ״ניטעד דעם םון םארצצצוננ ■שרעקצאכע א געווען ויעעז

 םםענ־ ױניאז זחנגען ריידען צו נים עויז קאוד״ אוטוחנר
jtmm סען נעװעז, זײנען באדימוננען די שצעכם וױ 

 אין זײנען עכירות די וואט םאקט, רעם פון וען נמז
 ־שםונ-40 א םאר דאצאר 10 אונםער נעותן דזרכשנים

ארביי־ פון אםידיעויטס צונעשםעצנמ צױט װאך. דימר
 אנטזאנן זיר םצענט םירםע די אז ארוים, זיד ציינם כתר,

 זײנען װעצמ ארבייטער, די צו וױידזשעם צאחצעז צו
 דאפעצםע א נעהאם האם זי אז נאשעםםינם; רןנוצער
 אר־ פאר פרייז אײן :וױידזשעם צאחצעז םיז םיםגמם
 צוױיםעז א און יארס, נױ אין גואוינעז װעצבע גײםער,

 איז זואוינעז ײעצכע ארבײטער םאר סצענערעז, א פרײז,
 דוי־ד צאחצמז ניט םון יך ארויםדחנהעןז חשױרזי. ניו
פעי־ אוים׳ז נאנמז ארבײטער׳ם דעם פארשריימז ניט

ססעיצם; םיניםום סאוד די צאהצען צו אנםזאנעז ױך
נעצאהאט, אהן פעריאד פראבע א נאך ארבײטער אפזאגען

 דעם עויז סען האט זאכעז דאזינע די וױיטער. *זױ און
 ,קאוד די פאר נעבראכם םאצ אייניגע אהםאבער סאנאס

 האט ענדליר חנזוצםאנמן. פציינע םיט אנער אוםאריטי״,
ז10 דעם ױניאן די  א נערופען דארםעז חסועםבער «

 באצע־ די האבען קאםןי, 'צוױי־טאגינען» נאך םםרייק.
צאה־ *ו סםרייסערס די *ונעזאנם םירםע דער פון באםים

 די מיניםום, קאוד דעם אונגמר פריגעז ײאם די זו צצז
 האט צס׳פצ, פאצ, אייז אין <ואך. א דאצאר 14 פוז םונמ 1

זואך, דער אויוי דאצאר 8 פוז העכע־וננ א נעםיינם דאט
 זוי טעחר ניט פארדינט םריהער תאם ארבייםער דער יוייצ

ארום, אזוי ארבײםס־וואד. ־׳»םונדמע40 א םאר דאצאר 6׳
 אסציע, ארגאניזירסער עטארסער ז־ורד יתיאז, די האט

באדימונגעז. די איז פארבעםערונג באדיימעט־ע א מבראכט
האותרםטראו, איז םיצ״ ניטיננ .הידםעם דעם »יז

 זייער אונצמר םטרייס א אנמפירם אמט זוערם יארש, נ*ו
r w w .אויר זיך האם םירסע דאזינע רי באדימונגען

...

 םאר״ סאוד די פון ארבײט אױפפאםוגנם די דורבפיחרען
׳*־יפמעז•

 און רעדע jnrop א נעהאצטעז האט דובינםת׳י גרוחנר
 כמטיגהײם אויםפאםוננם אי:טענםי\ת אן אז מזאנם, חאט

פרא• דעם אפצו׳פטעצעז בכח איז אטאריטי סאוד רער פון
ם אנ־ איז יארק נױ פיז פעקטאריט ארימדםראנעז no מ

*לאמר. דןחן
בא• זיך האבעז זואם פיהרער ארבײטןר די צװי׳מן

איזידאד :נעםונען זיך האבעז סאנפערענץ, חנר איז מייציג
 צואים ;ױניאז סצאוהםאמר רער no מ׳מעדממר גאנצער,
באארד; דזעאינם סצאוה דער no סעהחנטאר צאמער,

 אםאצנאםײג״נד חןר םון םענאדממר חאיןגחנר, צואים
 נמר מאר, םעמועצ באאוד; דזמאינם ווארימרם סצאדינג

 פעטער ;ױניאז װארפערס נורם װיים דער no נינדזעזןר
w טאנאם, o r n ,מנײדער אנרהם טובים no סאםעם רער 

*n ימיאז, םאמר בואזיר *n ריחזיז־ חנר נרין, ם׳פארצם
י. זו. נ. צ. א. דער no ביורא אנזערוזאזיאנם סאיד פון סאו
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 אבער קאנםראצ, ױגיאן פון ארויסרײחנ! געװאצט
 דערהצערם האם און פצאץ, אוים׳ן געותן איז ױניאן

 י בײ אויך נאר jmvo דער ביי נאר ניט םםרייס
 אין פארטנער א איז וועצכער יארק, גױ »יז נוםמאז,
 1< <וי נוט גאנץ באנוײפס ױניאן די םירסע. הירםעם

 אדויםצודרייען זיד םירםעם צאזען *ו כיט איז עס םי<
 n אצץ, ױניאז די טוט דעריבער איז סאנםראצ, ױניאז

נעווינען. *ו סאםו• דאזינען רעם םענציר, נאר
 או םען סען ױניאן דער םון םארטערים דעם

a םון זעהן n ,עםציכע צעצםע די םאר װאם םאתם 
 .םיםראים׳ :מעפער 3 םיט נעסעםעצם ױניאן ךי האט

 vatnv די ברופצין. אין .םיצארד״ און .װיצםאן״
 נעוועז איז צעצטער דער עעפער. אפצן נעװעז זײנעז

ארבימ די זועצכען איז ױניאז אינדוםםריעצ
 באעצאםען האבען איניציאטיװע אײגענער זייער אויןי

 דער איז יודאן. צ. אװ ם. א. דער אן אנעציםען
 נעזאנם, ווערט ארנייטער דאזינע די םון סצערוננ

 ױני גיםעודם דער אין אן זיך זײ ׳אציםמן כאר נים
 דער םוז ארבייםער אנדערע די אויד רום?ז זײ נאר

 אויםםאדעדעו זעצבזג דאם טאן צו ױניאן דוסטריעצ
 אינו די איז אויפצוצײזען זיך דואצ־ארנאניזאציע די

 םון אינםערעםעז די איז 1אי אײנינסיים, םון סעז
 ברידערציכע א ױניאן. סעםםענדיגער שטארסער,

 אצע דאזמע די *ו אױםנע׳אסחןקם ױניאז די האם
 אדגאניזאציע דער אין נעםינען זויצען וואם בײטער,

סעסגתר. און םארטי^נער אנרעםיזועז
 האם סעזאז, נייעם סון סוםען מיט׳ו איצט,

 אתאניזייעאן אן אוועסנעמטעצט קאונםוצ דזמאינם
 איז דעפארשםענם דעם םון הויסט חןר *ארםםענט.

 וועצכע חאבען וואם ארבײםער אצע מײםער, ציאם
 נעבעטען זיינען עזאער, |9אי םיט סארבינדוננ איז

 אײנעם איז איהם םיט םארנינדוננ אין זיר ׳א&עצעז
 עווענױ, גרןהעם 28 ױניאן, דער םון אפיםעם די

םיטי. יארפ נױ םםריט, נמ33 ותםט 126 אדער ציז,

אנערהענונגם־רעזאלוציע
| םייאדעלפיע

 האו מאפ, הענחנצםאנ׳ם פון םעטבערם וי םיר,
 נעװארען אפנעהאצטען איז מאס םיםיננ, עאפ א נײ

 ארויםנעציי סטרינ^ ארט׳א 1026 ױניאז, דער אין אונז
 ,dpkd םארים םשערםאן, מאפ צום אנערסענוננ נרוים
מר צו אויר אנ  וואם ארבײם זייער םאר סאםיםע, תרנ

 ארבײנמר. די טנםטעז צו דורכנעםירם האבעז
 םים ט׳אערטאן זעצבען פון וױדעחגרװעהצוננ דער

 «רעז«< ט׳אערסאן אואפ דער איז סאםיט^ זעצבער
 <ו< זיין םאר דאצאר׳ 76 פוז םעעס א טיט נעווארען

 מטיו באנייםטערטער א אין און היצן* און ארבײט
 םא< םאריט םעערסאז, דעם מװארעז נעװאונשען איז

 קאטיטעט דער ארבײם. װ״טערדינער זיין אין נציס
 מװארען, סרעזענטידט איז <ואם ברענטש, ימיעז
 צאצא בעצםסי, טארים בחןנטש אפערייטאר םון שטייט

 סיצװ עני און תאםצער םצך בצוטענםטאס, בעני צער,
 סרעזענטירט סאפער צינע איז בחזנטש םינישער םון

 דער פרעזענט; שעהנעם זייער א טים װארען
 םאן, סאםיםע זייער *רעזענםירט האט ברענטש

 1הא קאםערם די סרעזענגק שעהגעם א םים אויר דאבין,
 סיט שעםצער, דזשייס פאםיטעםאן, זיתר פרעזענטירם

 «זאט ברענטש סחןםער דער סרעזענם; שעהנעם א
 םון באשטייט זועצכע .קאםיסע, זייער זענטירם
 אצע אריין געםמ דאם קאניפ. ב. איז נרינבערנ

 נוסןר זיחןר פאר ממארעז סרעזענםירט זײנעז זואס
4<ארכיי ציכער
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אנערקענונגס־רעזאלוציעם און דאנק
 ראטענגערנ און װײנבעדג פוז ארבייםער די טיר,

 באש?אםען האבען עזו., זיבעטע 601 םון שאפ, ודעס
 צו אנערקענוע און דאנקבארקייט אונזער אויםצודרימען

בדאדסקי, נר. מערםאן, שאפ איבערנעבענעם אוגומר
 דער י1אוי אצעםאצ זײן און איבערנעבעטדינ^ זײן פאר
1או ארגייטער, די פון איגטערעםען די פאר «ואך

רא־ פיצקא שעהגע א• סיט איהם פרעזענטירען םיר
צןן עם זאצ ער אים יויגשען םיר _און  געזונטערהיים. נו

 םעטיגקײט זײן פארזעבען וועט ער דאם האפץן םיר“
ארבײטער. די פון אינםערעםען רי סאר ײייםער ױי

;22 צאקאצ זוישנ/ג :קאםיטע רעזאצוציאנם
;22 צאק ®־עלםאן, צ. ;22 <אק. בינדער,

»j ,60 צאק. זויינשמײז, ב. ;22 צאמ. רובינשםיין.
■ .... ■ »ך״

ראזענטאצ, און ברארערם סעטץ פון ארבייער די
 טעז13 דעם זונםא^ האבען םטריג^ טן38 װעסט 263

 א אין כאנשעט שעהנעם א דורכגעפירם ,196 יאטאר,
 שא• נעזועוענעם אוגזער עהרען צו רעםטאראן, רוםעניען

 זוירערערזױיצוע זיין צו גאצד, רזשאו נרורער םממרםאן,
 ױניאז פרעםערם 36 צאקאצ םו; איידישענט ביזגעם «?ס

אונ־ םלוצהי, ברורער האט געצענענהײט רער כײ
 איבערגענעבען טשערםא!, שאפ ערוױיצטער איצטינער «ר
 פון גא«« 1אי פרעזענט מעהנעם א גאצר ברודער וז

איבערגעכענהײט און געםריישאם זיין סאר שאפ גצען
צו שאפ. 1אי ארבייטער רי םון אינטערעסען די

is צייט זעצבער י r 'i מעהנע. נעווארען געהאצטען 
 צו אכטוננ און ציבע אױםדריקענדיג רערעם, ־צינע
 איהם װיגשען און פאםיציע, זיין צו און גאצד ורער

 די פאר אדבײט םרוכמבארע און געזונם םיז צעגען
ייגיאן. גאנצער אונזער סון גטערעםען

:?אפיפיז
םשערםאן. שאפ ,1 צא^ םלוצקי. ד.
באנקעט. פין טשערםאן ,1 צ. פעםקאװ, א.
 9 צאק. בעקענטיין, ».
x 36 צאק. אוניצסי.

 ראםענבערנ׳ם און וױינבערנ םון ארבייטער די טיר,
 באשלאםען וזאבען עװענױ, טע7—601 םון שאפ, ודעם

 צו אגערמעגוננ און דאנקבארקיים אונזער *ויסצודריקעז
 םאר בראדםסי, ברודער טעעדסאן, איבערנעבעגעם אונזער

 דער אויוי םאצ אלע שטעהן זײז איז איבערגעבענהײם דין
ארב״םער. די םון אינטערעםעז די םאר «ואך

 פיצסא־ שעהנער א םים איהם פרעזענטירען םיר
 געזונטערהײט, נוצען דאם זאצ מר װינשען םיד און ואדיא

 םעטיגקײט זײן םארטזעצען װעם ער דאט האםען םיר «ן
ארבייםער. די םון אינטערעםען די פאר וױיםער »יך

;22 צאסאצ בינדער, ;22 האשאצ װישנע)
חבינםםײן, <£ ;22 צאהאצ עדעיםאן, ל.

— 60 צאמאל װײנשטײן, ב ;22 צאקאצ
קאםיטע. ועזאצוציאנם

r •
®ילמדעלפיע

 זײעגדיג ,bssp הײדעיצסאנ׳ס םון ארבײטעד די םיר,
 געװ^דען געגעבען איז װ*ם באנקעט, א צו •ארזאגזעצט

 זיך ה*בעז קאמיטע, דער םיט עאי־נמוערמןןן דעם פאר
 ארויסגע־ איז אנערקענונג גרוים און אםוזירט םײן מהר
 און dpkd ם^ריס שאפ־טמערסאן צום געװאדען צייגט
 » אויף ארבײם זײער טא{ פאר קאמיטעס אצע צו אױך
הר  אוג־ פון פיהדער צום אויך װי צומרידעג^טעלעגד, ̂ז

ראביען. דז^ארדזמ ברודעד ױניאז, זער
 אונזער פון קאטערס די האבען געלעגענהײמ דער בײ

*W ווערטםאלען א טיט ראביענעז ברודער •רעזענטירם 
 אנ־ מעערםאן דעם און איהם געװאוגשען און •חנזידענט

דעד םיט וױיטעד צונעחן

ױיז ®יז ארבײםעד די םיר, מ. 347 קא״ דרעס וצדצ
 אוג־ פון םיםיבג א בײ באשלאסען האבען סטרים, טע36
 יםאזער בעגי טשערםאן, אונזער פרעזעגטירען צו שאפ זער
 זיק פאר אנערקעגונג אלס האנכדזייגערעל, גאלדען * םיט

 אינטערעםען די צו איבערגעבעטזײט און ארבײט געםרײער
שאפ. אונזער אין ארבײטער די סון

;22 ליגא ; 22 לאקאל קלוגער, םאו
רילםעגם^, סש. ;22 לאק. באולער, אגםאנעט

— 89 לאהאל םעקעגםאן, א. ; 89 לאקאל
י^םיכמג רעזאלוצי^נם

היר*זױץ, ד. פירכת דרעס דער םון ארבײטער די ״םיר
 שזאדםיםינג, רעגעילעז א אויף נוארזאםעלם בראדוױי, 1359

 צז ד»נק הארצלימ! אונזער אױסצודריקען באשיליסען
 םדייי־ זיק פ»ר לאזאראף, מאקס בדודער משערםאן, אונזער

איגםערעסען. אונזערע צו איבערגעבעגהײט און הײט
 אונערםידלימר זײן םאר אנערקענוגג װײםערע אילם

 ריסכד גאלדענעם א םים איה& םיר פרעזעגטירען ארבײט
געזונםערהייד. טראגען עס זאל ער אז װינשען און װאטמ

לאםארםא, םערי באום, איװא קימיי, פעני
שאס־קאםיטזג — קאסטעלא אגא

איי־ און אראנאװ שיפםאן, םון ארבײטער די םיר,
סען עאם־טיטינג » בײ האבען ״בעל  אויםצודדיקען ב^לןו

 םע־ דזשעגעראל אוגזער צו אנערקענונג און דאנה אוגזעד
 ער וו^ס איגנתרעם דעם פאר גאגלער, ברורער נעדזשער,

?ײס. אונזער אין גענוםען האט
 דדצענעראל אלס גאגלער, ברודער אז זױיסען, םיר

 םעכד צוױמען אוגטערשײד קײן ניט םאכט םענעדזשער,
 גים ז*ל ער קייס » פאר װאם און םעםבער, און בער

 ער איז טשערםאן אוםפארםײאישען דעם בעםאר ה^בען
 שטאנדאונקגג ױניאנ׳ם דער םארטײדינען צו ד^ורט איםער

 איג״ סמציעלזנן דעט ם»ד גאגלער בדודער דאנקען םיר
 װןןס קייס, אוגזער אין ארױסגעװיזען האם ער װ^ס םערעס

 אדויסצױ געלונגעז גיט םירםע אוגזער איז דעם דא:ס »
םאראנטװ^רמליבקײם• םון זיך דרעהען

 באדאנקזןן אויך םיר װילען געלעגעגהײם דיזער בײ
 .m ;1 לןוקאל םון םעגעדזשער ליװײ, ל. בדידער רי

 לעפק*וױץ, x ;35 ל$&ל םון םענעדדמער ברעסיצאו,
ם ביזנעס ענקין,8 ל. און םענעדזשער, עג ע ^  םון אי

דעפארטםעגם. דזשאבערם
 אויס םיר דריקען דאנק הארצינען און ספעציעינען א

 עאו־ דזגר םים לעװין, סעם מאס־ממעדסאן, אונזער צו
 אוג- אז װירסוגנ, און ארבײט גוטער זײער ם»ר האםיטע

ױניןון־מאפ. גוטער א זײן ז$יל שאפ זער
 ;1 &ל4ל הרים, בעני ;1 ל^קאל קאהן, א.

sot. ,9 ל$קאל ריםקין; j ,10 ל^קאל םייער;
רעזאלוציאנס־קןוג^ —־ 48 לאסאל םוט^זים, טאם

[

איצט. ביז וױ אזוי ארבײט
»ק. םאדמ£ ײו סי

 במן22 דעם אוועגם, שבת באנקעט, מעהגעם א בײ
 עגד .עיטמ םון ארבײטער די םיר, װאס דעצעםבער,

 האבען ברוקלין, ״םם. טע36—350 םון קא., קלאוק דזשעי״
געװארען: באשלאסען איז אפגעהאלטעץ,

אר־ געםרית און גוםע די אנבאםראכט איז נעםענדיג
 און װײנםראפ, ישראל ערם«ז,6שאפ־כד! אונזער װאס בײט,

 אום געטאז, האבעז אײדזשענט, ביזנעם דעסעל, ברודער
 . קענען זאלעז םיר װאו פלאץ « זײן זאל שאפ אונזער
 אנערקזנגונג אוגזער אויס זײ םיר דריקען לעבען, א מאכען

 פרעזענטירען םיר. גליק. און געזוגד זײ װינשעז םיר און
 דער איז אױך אז #האםען און פרזנזענטען שעהנע םים זײ

ארבײם. גוטע זעלבע די טאן זײ װעלען צוקונפט
;17 לאסאל גאלדםארב, ;35 לאקאל לעדערמאן,

; 17 לאסאל — בױרגער, ; 17 לאקאל םאבעס,
 :17 לאקאל דעגסער, ;17 לאקאל בראנדעס,

17 לאס. וױעמרא^ ;10 לאתאל םאסקאװיכדפ.
קאםינמס רעזאלוציאגס
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wpp»־w נעםעז k אונײי
 ארגאגײ ארגײטער א; טטארלער און גרעםעך זואס

 כײ ארויט זי רוםט האפגוגגען גרעסעוע קאץ איז, ואציע
 אײנםלוסריײ און גרעםצר װאס םיסגקירער׳עאםם. איהר
 ערזואר־ און פאדערועען גרעםערע אלץ איז, ױגיאן א נער

 ױניאן די טיטגלידער. איהרע ארוים איהר שסןן?ע\ םונגען
 םון םארס*גגט ער און טרייסט, טיםגליד׳ס דעס *מרם

אגמגוױיטאגטע זייגע «?ע אויף לזנזונג א ױניאן

 צװײ ארבײטסלאזיג?ייט די איז צוריס יאהרען םים
prr געווען זיכער פרעסערם קל*וק יארלער גױ די « 
 הונרערטער די אין זייגען פרעסערס איצט. זוי גרעםער פך

 דעםאקט איז סוגדעוסםװע-ען פארצװײפעלם, מגאעען
 די אין גורל דעם נעםען צו אײעעפאלען גיט ינעס

 ארבײטסלאזען דעם לייזען פארזוכען און העגמ אייגעגזג
 און הילף דער םיט לאפאל, איעצג*ם can דודך •ואבלעס

 קײגעם .טיטגלידער׳עאפט. איעענער רער םון א*«עראציע0
 דעם האבען װעט ױגיאן די אז אײגגצפאלען גים איז

 ארגאניזא־ דיסציפליגירטען און כח םאראליעען נזיםיגען
 דעם אויף אדבײטער די באאײגפלוסען צו באפעל ציאנס

מן זיי אז דזפאכ, א  דעם םיט געוױסערטאםען טײלען זיך ז
 אלײן ארבײטסלאזע די ברידצר. ארבײססלאזע םיט גיסען
 באלםאלאבע דער זוארים עתוארט. נינ^ אםילו עס חאבען

 װא־ פאדדיגט האט דדמאב, * געתאט יע pier האם וזאס
w אוי* סיר ap, און urnאובד אזעלכע אוגטער רען חאט ־ 

 עס זאל ער אז דערװאדטען איהם פון נעקענט אמנגדען
םאן. יא

 ארבייםסלא- רי .enjrua גאנץ לאגע די איז איצם
jrt ארבײטעגדיגען דעם זיין צו םקגא פארװאם האבען 
*p לאגע. פארצװייפעלמער זייער םיט פארגלייך pm טען 

 קורצע םיט וױידזפעם טאנ * «ען םארדיגם :ײמ
אר־ די פון ט^וראל די שטארק, איז מגי^ן די *

 ס^לידאריטעם און דיםצי^לח רי jrou א איז בײםער
̂מען  אײ דער געהויבענזס א װידער’ איז ארבייטער די צזוי

 יר דער םון טרײסם ̂וון ה^פגוע ערזווארט בײםסלאזער
 ה^ם זי אז כח, א איז ױגיאן n אז וױיסט ער און ניאן

 העל־ איזזם קען זי אז םיטג^ידער, די אױ* אײגפלוס א}
לאגזב פארצוױיפעלםער pn p« טען

 םעגעדזשער, דעם םים ^קאל פון פיחרערעאםם די
re דער אן ברעםלאוו, דזע. װייםזטחנזירענט tr, זיך ד.#ט 

 ברײ יצײדענדע די םון גזימען די צו צוגעהערט מםעגדיג
 עטװ^ם גךײט געװען אלעמ^ל זײנען זײ ל^קאל. pn דער

p צו p אום־ די אז ארויס, קומט וו^ט ^בער זײ, פאר 
ט האט םען אז אזעלכע געװען וײגען ענתגדען דני  גע־ ^

 ווען ^בער, איצט פארבעסערען. צו לאנצ זייער tv« קעגס
 ט#*ן צו עטוו#ם געלעגעגהײט א געמאםעץ זיך ת^ט עט

 ױגיאן פרעסערם קל*וק דער םון »דסיגיםםראציע וײ ה*ט
 אויסגע* האט און געלעגעגהײט דעד פאר אעצבאפט זיך

 ספעציעלען א פאד דעקאםעגדאציעם םים פלאן א ארבײם
 יא־ מאנאט סוף םארגעסומען איז וואס םימינג, לאמאל
 אױפנאבע רי געהאט תאט און האצ, בעםהאװען אק גואר,

 טײצ־ כאם^ לײזען צו רצקאכמגדאציעס די גאםראכמען צו
n  nm הוגדערט עטליכע די פון ארבײמםלאזעקײט 
 האבען װאס ׳טזיזע<ט עטליכע רי צוױעצן פרעסערם

p באדיגגונגען. ױגיאן אונטער ארבײטצר און אדבײם
 ער־ און םארגעיצײגט זײנען רעקאםענדאציעס רי

 זיײ זײ ברעסיצאװ. זױיס׳־פחגזידעגט פון געזואחמ נרט0*
 און געװארען דיסקוםירם גרינלאך םיםגצירעד די פון צן1

i* rn ווערען צו דורכגעפירם כדי געװארצן אעעגוגמז 
*p .ען ב  פארגעליעט זײנען זײ רעקאםעגדאציעס די מ

מן און :אזױ זיך לעזען גצוואחזז אעעטג
 הוג־ אײגעע <אהאיל איז׳ם זיך געםיגצן עם \וי ןןזוי

 צװײטער « אדער אײז צוליב ׳<ועלכע •רמםערם,
i קיץ גמפינצן נים גענעז jw r,- זײן עס דארף 

 טיט־ גאנצעד דער פון און מגיאו דער ®ון אויג^אבע די
ח טאז און ^אפעדירען צו 36 צאקאל י

 ארבימ די אט פאר ארבײם שאםען צו םעגליכעס, אקעם
מעגעיך. גאר איז עם וױיט זוי אויף קאזע

 פאר ארבײש עאפען צו זוכען זאל םען װי #אוסן רער
ט; וױ זיה ראדף ארבײםסקאזע, די מ א פ

U ארױן•* געכמן ®רעסעדם אז #זיך פיהרט איצט 
 נעםט סען אז זיך, סאכט אפט אוץ שאפ, אין פרעטערם

 ױגיאךליינס p'P גארגים זיעען װעלכע טענשען, »רויף5
 סזן^ איעעע אפ סענמען די אט ארבײטען זואס־װען, ביז
 םיט־ 36 לא?אג םון ארבײט אװעל ארום אזוי געםען און

 #באארד עקזע?זטעו רי רע?אםעגדיךט דערפאר גקידער.
 אין װערען ארויפגעגוגמן ניט ?ײנער טאר אבםאלוט אז
3?® פון עארד װאירקינג א האט ער סײדען שאפ, א 6 .P

 ארבײט דא איז עס כאט* שעפער, צאהל א אין )2
 ביט םעגליכעס א?עס אגצד םען טוט פרעםער, גאך פאר

 «חר א אדוין» געסט פדעסער. 3 גאך ארויפצוגעמען
 איחם DP®' םען נמג, צוױײררײ א א& אדבײיט עד םער,

 נעסט נאכהער אח #גיט) טוינ ער אז (כקוםרשט אװעק
 איחס טען טpיl7 םעג אײנעע גאך און צװײטען, א םען

װערען. אפגע^טעלט גקײך םוז דאס אט אװעק. װיימצר
 #פרעסערס צאתל א אז פאתט, א אױך איז עם )3
 פולצ א ע^ועפער זײער אין אויס גיט *םאכען״ װעלכע

 זואך. די םארפולען צו װאו ׳פעפער, אגדערע זוכען װאך,
 אויןי אהבײמען פרעסערס אזעלכע אנדמרע^זוערםער, אין

 P'P װערען. אפגעשטעלם גלײך םוז דאס דז-שאבם, 2
 גים טאד ?**, « P® טעג דרײ אדבײם זועלכער פרעסער,

^זא< אגדער ליץ אץ ארבײםען
 יעדזגן אח לויטעט: דעלאסעגדאציע םערטע די )4

ת אויס ארבײט םען װאו ש*&,  סען סוז זואכען, צװײ פו
 איחם און פרעסער א ארײגנעםען \ואך דריטער דער אויף

 וועלזט עם אז געשאצם, ווערם עס ארבײם. טאנ 1 געבען
 אזא אץ pn זועלען זועלכמ שעפעד, טויזעגט ארום זײן

 r *WiiPr םויזצגט ארום אק אז הײסט, ראס סיטואציע,
 ̂ אריע• WMP #אוםגעפער װאך, דריטע יעדע םעז זועט

 עס ארבײכ^ טאנ א געבען איהם און פרעסער » נעטען
 ארום מאםען ארום אזוי ipjyp װעם םען אז זיין, קאן

 ארגײט אחגר ארבײםס־םעג, טויזענט זע?ם *רער םי־נח
פרעםער^ הוגדערט צוױײדרײ פאד

 האט רעלאכמ^גדאציעס, די םון אנגאסע דצר גאך
 אז סיטגלי׳חגר, די צו געװעגדט זיך בדעםלאװ ברודער

 זיך און דאציעpEאאp פולע די ױגיאן דער געבען זאילעז זײ
 זוארים #בריחוד ארבײטםלאזמ די םיט סאליראריזירען

 אפפעזעויליגמר טיםיגעד רער און ?אאפעראציע דער אן
 רצ־ די װצלען ברידער ארבײטענדע די פון סאלידאריטעט
 לעבצ|• p® ^וערען דורכגעפידט ?ענען ניט האםעגדאציעם

 אויפנ^טטען תאבען פרעםערס די װעלכען םיט גײסם, דער
 את אפי^ בדעםלאוו׳ם ברודער אח רעתאטענךאציעם די
^p ארבײטעגרצ די אז גאדאנטיע זיכערע » p רעסצרט® 

זײ דעם אט םון װיכטיג?ײט די פאסמטעהען
 םיילוױמעד דצד פון אפשאפוננ דער דורך אז װײסען

 P® ארבײםעגדע די פון לאגע די זוערט ארבײסלאזינלײט
זיכערצר. און בעסער שעפער די

 pn #גער?עגונג ארויםגערופען האט באשלום דער
ען, ױניאן אלע i דעמן אלזש םון םעתר אבער ^יז n n 

^pi ארבײםסאאזע די פאראינםערעסירט p ^די ®רעםער 
 ®צטן. דעם אויסצופיחרען צוגעםראטען גלײך איז ױניאן

 אפא* ®אסיגער א געווארצן אײגגעארדענט גלײך איז עס
 אן איצם פון וועט אפיס ױניאן דער צזוע?. דיזעז צו ראט
 די כרי אזיעער, 730 פוז פריהםארגעז יעדען אםעז זײן

r באצייםעגס iwyp זאלען ®חגסערס ארבײטםלאזע w i® 
 טינמ® די דמרצו בא?וםעז און דזמאב א אויןי װערען

ארבײטס־?ארר.
 פאחײו <ת<מנר םארזוך, אידעאצער א ,nypnyr א

 דיגמ צו און עדפאלג, טיט וועחנן צו דוינטpגע
ױגיאג^ אנדמרע פאר ביחאיל

i״־?,5 p
.

GERECHTIGKEIT (Justice)

Jersey  City, N. J ., M arch, 1935

 אוםבצקוםצ^ די p® '•אהר-צײם צום
ןיסםרײך. *ױ פרײהײם םאד מיםםןיר

רײזען. שרה פון

 טדנקעל אח גימער אין
 כדענם. עס ®ײער קיץ
 מאמעג אן קוםען עס

חןרקעגט. זײ ה^ב ײין•
מעס אץ פענסטער די חו  נ

pc געצאםם• אײזען 
 ליבע די הארצען אץ
פלאםט. זי פרײחײט צו

 ברידער אץ *װעסמער וױ
 טייער. םיר יןןדער אח
שט זץ• וױןל איך  שרעקעז ני
שם *ינד און  ׳ליכע איחר שץטעגט ןן,םײער. קײן ני

 נןןנױער. םער דערטעחלט
 לעכען װןןט אײכיק גלױבט,

םרױעד אוגזןןר אײך נאד לעבעז

 אנטלאפען אנטל^םען,
 שלאכט, די װאו טוריר^

 םױער דעם שטענדיק נאר
כןןװאכט. שונא דער

 ליכע, איחר ש^טעגט $
 דערװיםען, זיך וױל ייץ•
ײט ווי  געקומען, איזזר ז
 כעםען אײןןרע אוןןנוריםזןן. קײטזןן די

 פארשדײכען, װעלןןן םיר
 םײער און חײליג און

פארכלײכען, אונז װעט איחר

 געװןףען איז נאכט די
 שםערען, אחן שװארטע, א

 זעחן, גיט װעט פײגט דער
הערען נישט װןןט פײנט דןןר

 געקומען, איחר זײם װי
 ז גןןשיקם אײד ימז» װער

 שמיםע, א *יךי חןרײער
 בעטען עם איך הןןר דאןענטטיקט אןן גלעט װאם

י  געשטאלטען, אפפער י
*ואח, אונזער

חאלטען. חױך פרײחײט, די

 דערחערט, האט פײנם דןןר
 חןרהערט חאט פײגט דער

 פעדים די *עשניטען
דר׳ערד. לעכען פץ

 פעםטונג אין געזעסען —
 געשםידט. קײטען אץ
 קאמער, די איז קליץ אץ

 ירדטה, אמזערטריט. , אױף טרים א
 םןזן. די פרײחײט פץ
פארשװינדען, שאםעגס די
או• איד *יני ליכם די

 געקוםען איז טױם חןר
 באפרײער. אלפ אונז גד

 לעכען, דאס פאך מעחר נןןד
טײעד. איז פדײחײט די

 םארשװינדען, ש^מעגפ די
 שוחןכען. זײ חיםעל אץ
^ נ$ר ײזן  נןןםען, ז
ץ לעכען, זײ לקכעןנ זי


