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D איז עס ?0 םאן, im * קוקען. צו איהם אויף םחיה or* 
onrt ער און קרסגק אויס נים p k פיזי׳*. קר*גק גים אױך 

u עו rn  g oyn,: עכידות, אגעטענדיגע פארדינם עך 
n קײן ה*ט און פארהײראט גיט איז ער r u o  ovr ואר־ 
IM ט*צ y»< ־iy pm פוגדפםסזמגמ אזן נינס גען ^ ann 
pa in רעדט ער אוםנציקהיך. או; w e r דעד auuaan* 

̂גם |ik |yny< &ון כאזיגקייט a ייר םר m זצלגםם־ םיט 
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m aרעו ־ runsr a»m יױ ציגם w*u n')K k v c  it 
pm ■ל״צעגג  pay? am איהם פ*ר pa ,au'iV) a 

 אוינ 4בא&רײע *םשנעקזסטע! מי יך1 ד*רזי סען ותצכען
up aan p«רערצו ־ m סו» עיטיגען ביםעלן i*  nan* 

aw פ*ר*ן גים pm ■*ציעגט  |” P .׳ מעריצין*B fn  Dirt 
 irumo'tM >at װ*ם אויער, סי«*טיש a *י« •nan ער

« m סיר צײתן. זײ an סיביטט־ די *ננעוויזען איהס* 
׳ גנסיגם ער \ואו ו/*ט«ים*צ״ י*רין גיי פון *סםייצמג רײמ

 ר*ם <י*ך. * ט*צ פיטי iyo* דע**רםםעגט יג«ר
pm n זזצ אויך a n  V ia טענעך ר»*רטכמגט״ אויגען

םטוער תיי
JUfiDoutun kddok די w iki פוגס״ *יגםמיטוציע Pw*״rm MM m m »M ■Vff «1 f  M i l  P IW PW  • W  ■ MP

 pa any יערער .yaoyn |1שגעצז a םים ox'K נירם
j װעךט גצצעגעטזײם aaunanN ד״ייצונגס ס*ר imx־ 

pa םיםג<ירעס**םט אונזעדע pM ן םיםגצידעד &*ר« 
»r יתיאספ. םרײד

 ירט5עם*נ׳ יןצעיק, *רבײטער *ן *ו באװײז̂ג ד*ס
 געמיםעגהאפ־ tw עתרליפען *ן *יןי *רבײטער ר׳יילזס
 איצ־ רי אין אט״צו jyp ,dd*p םיביםום * &*ר אושן

urumvont [ די *נםװיסצזנן. *־**׳צגרייך ויך mat' 
r *וי*נ*יג ito anyy y m n r טגםוויקצוגג אח |ia 

n מגםער מצםזז jypnaa ayn חגר־ קען ר*ם *ו 
• בם י • 4« י

vru םך a van ׳ציתטע iut irum םיר 'p  Dnyn
oriumnaa (Rs^aana y p p  iwum • 4aay)a טיר

געגענוגארטיפ זיך
ia rv איז אי*סץ<*ן סיס u ia לםע* pn> jnuapan 

 וי איך nan ם*< עדשטען aw ivdihu םיר צו איז זי
pa Djyp-un איך 0910 אין טםרײק גרייםען pjruu איחי 

n איינע »לס אויך  pa אױא וױעמרס״ ,<עםט ערטגמ 
 run ר*רם *קםימ מםעמ־יג pm װעלכע ם<*ועו, ױניאן

n*a ivao'JieaP׳&«urt .ם» יענע אין ויך unur) n pm 
a ענערגיע, און לעבען ®ול םיידעצ, * ברען uuaan און 

jsoaip איצט pm עדליכעם עטוו*ם  איח־ טיט אוסרע̂ר
aan »יך, »י< ?טארבעו טט*רמן, ;וי< .איך :נעשעהן

 מערטער די נעומן זיעזנן ,0לעבען *ו זוייםער *זוי םיר טוינ
vt pm בטנויטט םיך aan זי װעלכע םים  n pro םיר 

isoenv a n וי געתוגמן. ס*ל pm רבײססצ*!. געווען* 
aw צזעכמר העלםה ױני*ן incipy) •t pm אױוי a n  tan 
tra ביט n \ױ< ד*קמ*ר a םריינד. איהרע סון p  ,typipia 

 אויך וי וױצ סעדיציניעען קײנע אמ*־. דער׳טרנ׳ן pm געת
 a^nyo ay נאו מטארבעז, איז װיצ זי aan *צעם גינג

w m סוט iru n

 יאחרען ערשםע די אץ אויך האפו א. ר. נ. די
 אר6 םרייב־קראטם « װי נעדינם עקזיםםענץ איהר פון

 ארבײםער אוםארנאנתירםע םותענםער זעהנדלינער
ימיאן. דער «ן אנצושליםען זיך

 «ר- זער ®ון פאזיגיע די פארשטארקם האם דאם
אײנפליע איד״ר םארגרעםערם און באװענונג בײםער

אינמזןרגזךמןנעל. דןןר pc גןןװינסןןז די

 אוגזער »ז זוערען, אונםעחפםראכען ד#רף עם
 נארסץנט לײדים אעםעתעשאנאל די ארגאניזאציע,

 אױםנענמט םאם פולםטער אין האט ױניאן, װאירקערם
 בדר אנםזזאלם. א. ר. J די װאס פונקטען נוטע די

 פאר־ םיםנלידערשאםם, אומער ©ארפירפאכם האבען
 את־ פאבעםערם אץ ארבײםם־לוץ אונזער גרעםערט

ארבײםם־כאדינגונגען. זערע

:ברידער און שװעםטעד
 אםעריקע אין ױניאנם אנדערע די םיט צוזאםען

 דריג־ זעהר א פאר פנים אל םנים איצם םיר שםעהען
לאנע.. קאטאסטראפאלער און גענדער
 גאר די װאם צו םאראויםצוזאנען שװער איז עם

 איץ אכער ברענגען; קענען פאסירועען נאהענםע
 זײגןןן כאסעס די אז איז, דאם און זיכער, איז זאך

 פריחעד. את עס װען װי געםער ארגאניזירט איצם
 נע• יאחר צװײ לעצםע די פון פארלויף אין האבען זײ

 נאציאנא* א אױן» אםאםיאיישאנם םעכטיגע גרינדעט
 אז גים, צזוײפעל שום קיץ איז עס טאםשםאב. לען
 זיי וואלםען ערלויכם, נאר באסעם די װאלם םען װען

 ארנאניזאציעס ארכײםער pa שפוד יעדען פארגיכטןןם
 םיר זואם געװיג^ יעהןן אפנעװישם pa אםעריקע אין

פארגאננענע די pa פארלױן) אץ ערװארבען חאבען

:ברידער pa שױעםםער ־
 ערגםםער זעהר א אץ איצם זיך געפינם אםערי׳קע

 דער פלוצליננ. גאר געקוםען pa געפאהר די לאנע.
 זאנעז, צו אזוי קלאפ, אײן םים חאם קאורם םופרים

 דורך pa א., ר. נ. פון געביידע גאגצע די פאתיכםעם
 גע־ די געפאהר אין נעזוארען געשטעלם זײנען דעם

 האט ארבײטערשאםם ארגאניזירםע די זואם װינסען,
 די pa פארלויף אץ א. ר. נ. דער דורך דערגרייכם

יאתר. צוױי לעצםע
 כאגריםם pa קאורם םופרים pa וגגTאנםשי די

 ארביי־ מ װאם שונא יעדען pa פוײיד םים געװארען
 רעאקציאנער יעדער םשיזלער, יעדער האבען. טער
פרײד. pa הענם די נעריכען זיך pa נעױבעלט האם

 פון אנטשײדוננ די חאם צײט זעלכער דער צו
 ארגאניזירםע די געטראפען שטערצליך קאורם םופרים

 פראנרע־ pa ליבעראלע אלע אויך זוי ארבײםערשאפט,
לאנד. איכער׳ן עלעםענטען םױוע

א. ר. ג דער pa אפשאפוננ די אז צז, גיכען םיר
 די פאר נידערלאגע א אלם זוערען סאצײכענפ מוז

 װאם אכםענדיג נים סאסען. ארכײםער אםעריקאנער
 ג דעיר נעגען אויסצוזעצען פיל געהאט חאבען םיר

 א אז װערען, אונםערנעשםראכען אבער m א., ר.
 צום pa א.) ר. (ג אקט ריקאװערי נעשאנאל דעם דאנק

 אײנ־ אםעריקע pa געשיכטע חןר pa םאל ערשטען
 םים־ א לעבען אעדוםםריעלען pa געװארען נעפיחרט

 יארכײםם־ םאקםיםום pa װײחשעם טיניטום pa םעם
 קינדער־ געװארען אפנעשאפט אויך איז עס ;שםתדען
 אוםבא־ םיליאנען נענאסען זזאבען דעם pa ארבײט.
ארסײםער. שימוע

*ג ב pjח צוליב  אויבעגחןרםאנטע פילע זימען ר.
ר שםדעבוגנען,  יארען חאבען ארכײםער די מעלכע «

נעװארען• פארווירקליכט געקעטפם, ׳סנג

pm  ay צזצזרייתז זי געלוננען אוט 
 םים irtnyaaaP אח פ*צתגט * פ*רבלייבעז ז*צ ןי »ז

am .ביס׳צאגװײז ראקטאר aan טר איחר געעגדערם זי 
typnan איהר נ*נכ ̂vpm  aan >apa־ a anaanaa 
pm 1* *לז גאו pm n ^naiua iim רזשאנ,  ^ n a n a  a 

צאםפ נעזעצשאפםציכע סײן ניט םעהר *בער שױן

9 •ftפלימלאנר אס janaanaa נע־ זײנע רפרניס־ די 
פמחד קקיוומוגד דער פזן סעקרעמאר רפן ;

ip װיגיסס ;לייב^ר מו in g p,{ רבייטער• t r ip, 
>o m ,̂ד העדיס  סיםיזעז״ ק<ױויצ*נד *ון חודסקס

tart טיםינג קאנצש־מ aan יש־ w n עוצם ױגי*ן 
*ויין, ם*ג *ין נין אנצס

m םענשמ םויזענם *מײ a n 1אי באםײצינט זיך 
 דע• <י*ס רפרויא apipy( גיט טיטימ. אואקיישאז

p m אײנש־ pa חנ רי»yea אין תםס ב*צ enaar,
 שיינם, ay כאזומר. *צצ *רײננפ»מ ajypy< ניט v ו

 איצט, ביז וױ (yooan װײטצר טזױ <*צ ױכיאן די וויב
p o  tyחנר איו ־ a an m זיק m nawan פייערצן צו 

n y בציק קצײוצטנד אין מיםינגם איגסטפצײשאן*■ 
gg D̂̂̂ 16 םימ ogMO g םויזעגם •tyv3PD 
art■ הױפם apna אינםטאציישאן די פון a rjip ru n t 

umjn ״בצוםפן דפר ■arpvtana pm  o*n ,'u n a

pa ym גײםגמרטצד ana תארםאניצ אןן אײנחײט aan 
an w tp y םיםגצימר די *ווישפן pm טימשגשטםט pm

ױניפן. קצױוצאנמר דש־
 «ן פיטנליושד yDהצyרװyײ־J רי טיט שבתח רי

 PM םאלזנר, בװרער חדכנפשיתרט aan באאח־ דזשאינט
די חדכגצפיחרם aan שותת ױ *ט 1« שריימר זשר

אינטס*צײש*ן.
 פ*חימר *צס pnany( צדותחצם איז laarum םאיר

 ,26 <אק*צ פו| ,i*S't צואים ־.naan דזשאינט oy״j םון
 *npya a>a דינסאװטקי, a>yua. ;ױיצזרפארזימר *צס
ay a אצם pm טטר jyrrn aa נמװא־ פרותהצם איז *רסט 

j fu 'i aaa tin
 װיסגר איעשםיכדג ויעזמ yaeaan בטצאחצסצ טצצ

pnaiw> a^nyiny : אייב ponaaap' צס* lym ytyD* ; 
nyaya pm nyta^a) ynyy סאצאסאז, נײםעז פריד, צואים

.praiyia oynu *צם דיניאסאם*
 באנײסנמרטצ a *גנענומז אױך aan םיטיע דער

 כ*ארד רדי*ינם po yaaaan די a רעזאצחױפ פארםחיצנם
Tuya a* נאזוגרזחו אויט דריתם מזנצמ n  )iuypnyj

pm p די פון jn די אין *ייצ«ש nyayr צם« 
pa פארטרויפן pM אגסרתסנונג ty סיהתננ רער 

m ט״י׳ציו חפרלימ 62 4»י« an םארשירט 
̂אר״ ב<ו«עו טיט <111 פאר־ צזאוו*רפ*גדע קערב

m ■נצוםעז aa •vaanr a  imw i pm  a t*



 קיא־ םוםינע. זױ חאנדלען דארום טוזען םיר יאחרען.
ארבײטער. ארנאניזירםע םען-באװאוםםע

 איעענ־ פריוואט וועםען פאר קאורם, םופרים דער 1
 םרױ א און לעבענם טענשליכע זוי םייערער איז םום י

 עשריבען4איז וואם פונקט, קאנםםיםוציאנעלער קענער
 וױכםינער פיל איז צוריק יאחר חוגדערם םים געװארען ן
j האט םאלקם־םאםען, גרײםע די פון נויםען די אײדער 

 א ר. נ. די ערקלערען צו נענונ םאכט געהאט םאקע
 קען קאורם םופרים דער אבער ;אוםגעזעצליך פאר

צו זיך ארכײםער די םץ רעכט דאם אוועקנןןמען ניט ,
נע־ די באשיצען צו און םםרײקען צו ארנאניזירען, ^
 אזוי םים נעזוארען אויםנעקעםפם זימען װאס וױנםען, ו•
 גרײט װײטער זײנעז םיר װעלבע פאר און קרבנות פיל 1

J;; םאכט. גאנצער אונזער םים קעםפען צו

פאליטיש װערען זאלען ארפײטער אז גױטיגקײט די |
ב&װאדסמזעיג

 דינעןאלם קען קאורט םופרים םון אנםשײחנג די
 ארבײםער די באװענען זאל װאם באווײז. שםארקער

 ארבײםער די זוען אוטאפהענניג. פאליםיש ווערען *ו
 אין און קאנגרעם אץ פארםרעםער געחאם װאלםעז
 בעםער ארבײטער די םון שםיםע די זואלם םעגאם,

 אויך דאן װאלםען ארבײםער די נעווארען. נעהערם
 פאר׳ן קאנדידאטעו באשםיטען בײם זאנען צו נעהאם
 נוטצוהײםען איז עם סאכם װעםענם קאורם, םופרים

ארבײטער. די לםוכת געזעצען ניחןרצושםיםעז אדער
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כאםעס די «ו װארנונג
 נעבען וױל באארד עקזעקוטיװ חשעגעראל די

אינדוםםריע, אונזער אין באםעם אלע צו װארנונג א
 פץ קאפיםאל שלאגען װעלען יוײ אז טיינען, זועלכע

 װײדזשעס שנײדען און אנטשײדונג קאורם םופרים דער |
 קלאוק־ די םון ארבײםם-שםונדען די חעכערען און

m■ טעות• נרויםען א חאבען זײ אז — םאכער
 דער- ניט װעלען םיר אז װערען, נעזאנם דא זאל •־

 און םקײלם װײחש עםאבלירטע אונזערע אז לאזען,
װע־ בארידזרם זאלעך ארבײםם־וואך שםונדינע 35 די

 קעםפען םיר וועלען נאר נים גענענטייל, אץ חןן..
 אונזערע םון םארערגערונג פץ פרואװ יעדען גענעז

 נאך א םאר קעםפען גאר וועלען םיר נאר גאדמגתגעז,
 די םארקלענערען צו כדי ארבײטם־זואך, קורצערער

ארבײםםלאזע. ®ת «אחי

יאײן ניו אין סטרײק םעגלימןר דער
 קלאוק יארקער נױ דער פון כאםעם די צו און

 כײם זיך חאלם אנריםעגם אונזער װאו איגחסםריע,
 (םםעציעל םאלגעגדעס זאגעז סיר װילען פארעגדיגען,

 איחדע םון ױניאן די באתיבען וױלען וואם יענע, צך
יעדעד :נעװיגםען) אויםגעקעטפטע פוגדאםענםאלע

Mt i ■--* י- ■--» - — —... H h f e l l i M k  iH k  f t k C h A l. Ak i l i k A i ■ ^  ih  a|  ן *י םיםםעם אלםזןן אױסצולקכןן.דןןם וטריק פארזון
p באאם it שארפסטען אויפ׳ן װעט דעםאראליזאציע 
 ארבײטעי אמאגיזירטע די ווערען. באקעטפט אופן

,f f ד־ גענוג םעכטמ זײגען אגװוםםריע קלאוק דער*

 וועט װאם אטאקע, סארט יעדע ריקצושלײדערען
ווערען. נעםאכם זײ

ברידער: און שוועםםער
 צו אײר רופם באארד עקזעקוםױו חשענעראל די

 ארויםנעגעכען האבען מיר קאםף. דעם םאר גרײט זײן
 א פאר םאשיגערי די צוגרייטען זאל װאם ארדער, אן

ן יארק. נױ אין איגדוםטריע קלאוק דער אין םטרײק
:אננעשלאסען איז זואם םרוי, אחןר יעדער.םאן

 טיר: קאםף. צום גרײט זײן טוז ױניאן, אונזער אן
̂ר שליםען. אקציע געאײניגטער דורך םוזען  די עננ

 אנםיחרען, װעלען טיר ױניאן. אונזער ארום רײהען
 קאםף אוטקאםפראםיםליכען אן פריהער, קײנםאל װי

 דער םאר ארנאניזאציע, פראצענטיגער הונדערט םאר
באדיננוננען. אויםגעקעםםטע די פון אפהיםונג

 אויך האט כאארד עקזעקוטיװ חשענעראל די
 ארגאניזא- אלע צו רוןש םםעציעלען א ארויםגעלאזען

 די אפהיטען און גרײט זײן צו לאנד, איבער׳ן ציעם
 נויםיג װעם עם אױב ארבײטער. די פון באז־יננמגען

ערקלערען• םםרײק אזא זײ זאלען םטרײק, א זײן
באשלא־ האט באארד עקזעקוטױו דזשענעראל די

 צו לאנר איבער׳ן קאםפײגם נײע אנצופאננען םען
 די פארשטארקען צו און ארבײטער די ארגאניזירען

 די נאר װאו ױניאן, דער םון םיםלען ארגאניזירונגם
 אל־ די אוםצוקערען םארזוך א םאכען װעלען באםעם

באדיננוננען. סוועט־שאפ טע
װע־ געטאן װעט אלץ אז צו, פײערליך זאגען םיר

 באדינ־ אויםנעקעםםםע אונזערע אויםצוהאלטען רען
 ױניאן אונזער םארקעםם. פארשידענע די אץ גוננען

 אינםערעסען די באשיצען צו איםשטאנד געווען איז
 םיר װעלען ׳א. ר. נ. דער םאר נאך ארבײםער די םון

 זײן אודאי םאכם צוגעקראנענער דער םים חײנט
רעכמען. אונזערע פאר קעםפען צו גרײם

באװאוםטזײן, דעם םץ װערען ערםוטיגט לאםיר
 ױניאן, פאראײנינטע און שטארקע א האבען םיר װאם
 קײן װאס םעםטוגנ, א אויםנעבוים האבען םיר װאם
פארניכטען. ניט קען שונא

 װערען אױפגעלעבט צוריק װעם א. ר. נ. די צי
 נעזאנם עם קען ניט, צי םארםע, םאדיםיצירטער א אין

 ליי׳דים אינטערנעשאנאל די אז זיבערקײט, םים .*וערען
 אז דערלאזען, ניט זועם ױניאן װאידקערם גארסענט

 באדיגגונגען, םװעט־שאפ זײערע טים צײטען אלםע די
 שטונדען, לאנגע די םים װײדזשעם, קלײנע די םים

צוריקקעיען• איז עס װען זיך זאלען
 די פזץ סאכט פאראײנינםע די זאל לעבען לאנג

!ארגײטער ארגאניזירםע
 גליק־ און בעםערען א פאר זיג צום פארװערםם

] !לעבען ליכעדען
באװעגוננ! ארבײםער די זאל לעבען לאנג
 לײדים איגםערנעשאנאל די זאל לעבען לאננ

ױניאן! װאירקערם םענט
באארד, קקזזןקוםיװ דזשזןגזןראל
K חגיממוי, ד\ד t u p p
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ג דער נ טי מיטיע יעריציכעד םערטעיל דער יןןץ םי
ענעראיצ דער םון 1  איז עקזעקוטיװע ד̂ז

W W * w J דער אונטער געװארען *פגעהאלטען
y ir D v y » P y• האט עם װאס שטיטונג, געהעריגער 

 װעגען קאורט סופרים םון ײדונג65די,אנבד ארויסגערוםען
 םאר־ איז װאס פדאגע, יעדע ניט אויב און א. ר. נ. דער

 די־ א געהאט תאט םיטינג, אוים׳ז געװארען האגדעיצם
 אטען65׳ דער דאך האט א., ר. נ. דער מיט מײכות רעקטע

 איצע איבער גע^װעבט א. ר. נ. םארשטאדבענער דער םון
םיטיגג. דעם םון פאחזאנדיצוגגען

 םאר זײנען װאס דיםקוםיעם, איצע'דעבאטעןי׳און די
 א. ר. נ. דער ארום געװארען געפיהרט יאחר צװײ יצעצטע די

 די שאדעז אדער גוצען געבראכט האט זי װיםי* אויף
 אינטערגעמאנעיצ דעד אין האבעז אםערי<ןע, אין ארבײטער

 װאס טרײדם, די םון ארבײטער די פילאץ. זוײניג געהאט
 זי־ האבען אינטערגע^אגעיצ, דער םון קאגטראלירט װערעז

 געװאונען, האבען זײ א. ר. נ. דער םון געװאוגען כער
 װאס ױניאן, אדגאניזידטע גוט ׳א געהאט האבען זײ װײ<ל
 גונס־ צו א. ר. נ. די אויסצונוצען פלאץ אויםן געװען איז
 יענע ארגאניזירען צו און טיטגלידער איהרע פון טעז

 װאס אינדוםטריע, םרויעךבאקלײדונגם דער פון טיילען
 גאנצען אין אדער טײלװײז, בלויז געווען םריהער זײנען

 רשעי דער םאר דעריבעד איז עס און ארגאניזירט. גיט
 װיכטיג־ די געווען מיטינג איהר אויף עהעסוטיװע געראל

 נויטװענדיגע איצע אנצונעמען םראגען אצע פון םראגע םטע
 די םון געװיגסען די אנצוהאלטען םיטלען םעגליכע און

 יעדען אפצועלאגען צוצוגרײטען זיך און יאהר פאר <עצטע
 רעכטען די אוי* װערעז געטאכט ועט1 עס װאם אנגריף,

ארכײטער. די םון
 צו איז באשיצעז צו <ואם םך א פאראן איז עס און

 פרעזידענט םון זעהן געקענט סען האט דאם םארטײדיגען.
 אינ־ דער םון צושטאנד דעם װעגען באריכם דובינסהי׳ם

 שטע־ װאס טרעידס, צאל גרויסער דער וועגען טערגעעאגעל,
 בײ א םאר װאס און קאנםראל איהר אונטער איצם הען

 םאנױ םון אנגעםירט איהר נענען װערט עס סאםו* נמרעד
 װעיצענדיג יצאנד, םיז טײיצעז פארמידענע איז םעסטמורערם

װירסונ̂ו און אײגםלום גרויםען איהר ־אפמװאכעז
 יאהר צוױי לעצטע די איז אי׳ז אעטערנעמאנעיל די

גע־ זײנען צײט ערשמער דער אין .\\
 אז געגלויבט, האבעז \ואם וױיפלער,

 אז און צײםוױילינער א ױו5ב איז
חנר אין ?אנג דך מעלען םיםגקידער

 אויםגמח •יזיג
סקעימיקער, נן

 צװײםצער אזעלכע זיעען אבער איצט האיצטען, ניט ױניאן
ת די אז ארויסגעװיזען, זיך האט עס ניטא. מער  םיכד ני

 איבער- און טרײ זײנען רעסרוטען, ױגיאן גײע די גלידער,
 אלם̂ז די װי װײניגער גיט ארגאניזאציע זײער צו געגעבען

 פאר־ און םארהײיציגען זײ טער. נאך זײ םון סך א און
 װאם אפ ̂זאצעז און זױיסעז זײ ױניאץ. די הערליכען

 טייער. זײ בײ איז זי און געטאן זײ םאר האט ױניאן די
 בא- םאחמידענע די אין געװארען ארױםגעבראכט איז דאם

 פון טעגעדדצערם און װײס־פרעזידענטען די םון ריכטען
לאקאלס. אײנצעלנע און באארדס דז׳טאינט
 האבען װאס באריכטען אלע די אין טאמע אט און
 גרוים־ דער םון בילד איםפאזאנטען ׳טעהנעם, אזא נענעבען

 אינטערנע־ דער םון אײנםלוסרייכקײט און שטארקײט קײט,
 עםיםוגג געדריקטע די םארטריבען עגדליך האבען שאנעל

 םון ן^טמײדוע דער םון געװארען פאראורזאכט איז ץואס
 גרוײ א סאקע איז עם א. ר. נ. דער זועגען קאורט סופרים

 גע־ ארויסגעגעבען איז אנכדפײדונג אזא װאס םארדרוס, סער
 זײ אױםגעבעז ניט װעט אינטערנעשאנעל די אבער װארען,

 ̂מטארק איז זי אויסגעקעםםט. האט זי <ואס געװיגסען,
 י,1אנגרי יעדען אפצושלאגען םיטלען גענוג און.זזאט גענוג
 זי װאס פאזיציעס, די אויף װערען געםאכט װעט עם װאם
 און מטיםונג קאםף די אט אײנגעגוםען. איצט ביז האט

 װא- זועט \ואם שונא, דעם באגעגענען צו גרײטקײט די
 אין געװארען אויםגעדריקט איז אנגריף, אן םאכען צו גען

 ארויס* האט עקזעקוטיװע גענעדאצ די װאס ערקיצערונג, דער
 װעגען אינטעדנעשאנעצ דער םון םיטגלידער די צו געגעבען

 ער<ןלערונג, אן בלויז ניט איז עס גאגע. איצטיגער דער
 םא־ צו אויפרו^ אן איז עם קאםםם־רוף. א םעד פייצ נאר

 עם און קאמח צום גרײט ׳פטעהן און כוחות אלע ביליזירען
ײ די אז זיכערקײט, און גלויבעז םון אויסדרוס אן איז  ז
ארבײטער. די זײן זועיצען קאםו* אין גער

A
.אינטערנעעאנעיצ די ענטפער ריכטעער דער

3 ^נחאטזזיעװא? ״י8 נ
אנגעפאנ־ ארגאגיזאציעס, א. ר. נ. "J/1 פון
 פאר־ גרויסע דורך סאםפעין אויםקלערונגם גרויסען א גען

 אויםנעפא־ ווערען ארבײטער די װעלכע אויף זאםלונגען,
 הא״ זײ װאס פאזיציעם, זייערע םעסט האיצטען צו דערט

 אױסנוצענדיג אײנגענוםען, יאהר פאר לעצטע די אין בעז
 םארזאםלוגגען אזעלכע איצט ביז זיינען עס א. ר. נ. די

 אויך גאר יארק, נױ אין בלויז גיט געװארען אפגעהאיצטעז
 םאדזאס־ די צו עטעדמ♦ אנדערע רײהע גאנצע א אין

 די װאם רעדנער, בעםטע די געעמןט זוערען לונגען
 \וי וױיסען װעלכע און קריגען הען און םארםאגט ױניאן

 איז װאס לאגע, דער זוענען אדבײטער די אױםצוקלערען
א. ר. J דער םון אםונג6א? דער דורך געװארען געשאםעז
 פון װיכטיגקײט די אונטערשעצען צו זוכענדיג ניט

 רעדנער די אבער גיבען ארבײטער, די םאר א. ר. נ. דער
 און הויפבדםאכט זײער אז םאחפטעהן, צו ארבײטער די

̂וץ  םעהר װאס אז און ױניאן זײער אין ליגט חויפט־
 זײ אנכדןןילאסען םער װאם און זײז װעלעז זײ םאראײניגט

 פאר און רעכטעז זײערע םאר קעטםען צו זײן װעיצעז
 זײ װעלעז זיכערער אלץ ארבײטס־באדיגגונגען, בעסערע

 אויסגע־ האבעז זײ װאם געװינסען, זײעדע םיט זײן
איצט. ביז קעםםט
 אםגעהאלםעז איצט ביז זײנען װאס פארזאםיצונגען די

 ערםא̂צ בעסטען םיט׳ן געהרױנט זיך האבען נעװארען
̂טערצײם שאפ די םון םארזאםצונגען די  ?צאוק־ די םון ט

 איבערגע־ געװעז זײגען דרעסםאכער די םון און םאכער
 אין םארזאםצונגען די געווען זײנען אזוי און פאקטע

 » מאפט םארזאםצונג יעדע אין ̂טעדט. אנדערע די
 קאם\י- דעם אויף נעטעז ארבײטער די שטיםונג. קאםף

 באגײסטערונג גרעםטער דער םיט ױניאז דער םון רוף
 דרי־ װאס רעזאצוציעם, אגגענוכמז װמרעז איבעראל און
 ותם ױגיאן די ווען קאמי, צום גרײמקײם די אויס קעז
רוםען.' נאר

mאויוי עגםמד בעםםמר און ריכםיגמר חנר איז דאם i  .
; ן , 'fit: : j';■ V;;

m ר. j חנר םון א^אפוננ דער<א1
-
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עו ל ױ א־ די ו ש י אי ה*»ז׳ װיצעו םיר • ח ער י*»י׳י י #גנ ערװ  ד
 און נאכגעטראכט האבען דדפאבערס װירסליד בערם

̂יגער זײגען 1 £ וועיצען און געװארען ק
 דעף םים אגריסענט חגם באנײען

jig■?ױניאן. ״
 האםנוגג אונזער באגריגדען םיר אז אטת, איז עם

 זאצעז דזשאבערס די אויב אז הײםט, עם מכצ. אויןי בצויז
T t זײ דאר&ן פאחמםאנד געזוגסען םון פירען <אזען 

 םוזען מיר אבער ױניאן. דער םיט סצחםה *ױסםייחגן
עססמיצױ צו באצעבאטים םון געיעג can אין אז צומבען,

 זייער אםט גאנץ זײ פארצירען ארבײםער זײערע •םירען
 באגרינדונג ת אז זאגען, דעריבער טוזען םיד און *כצ
 װאצטעז טיר *װאכע. גאנץ א איז האפטגנ אונזעד פון

pw באגרינדען האםנוגג פרידענס אוגזער בעסעד דצריבער 
 אײנ־ דעם טאכען צו זוכעז דדפאבערס די וואס דעם, אױוי
pm, םען קאם^ אין זיך רייסען זײ אז vp\ בא־ עס 

 א םאר אײדער סטראטעגיע, פאציםיעער א פאר םחוכםען־
סטראטעגיע. םצחמה

 טעות א סאכען ־םיר אז טעגציך, זײן קעז עם נאר
 זײ אוז קאםןז אין װירקציך זיך דייםעז דזמאבצרם די און

 םא־ צו זוכען זײ װי קאםםםצוסטיג, אזוי וױרקציך וײנען
 אז פארזיכערעז, זײ םיר סענען דאן אײגדד̂ו חנם מן
 קײן זײ װעט עס און זוכען זיי װאם קריגען, *תצען זיי

noup גע־ זײ װעט ױניאן םאכעד סצאוק די םעצען. גים 
 וועצען זײ װי צאנג אזוי קעםםען צו גצצעגעגהײט די נען
צוסט. האבען נאר

 דעם אױן* אויפםערקזאםקײם די ציהען דא וױצען םיד
 םעגעדדפער דדפעגעראצ גאגצער, ברותר םון •רםיקעצ

 דרוקען םיר װאם באארד, דזמאינם םאכער קצאוס דער פון
can p* אין *גערעכםעקײט״ נוטער can ארטי?עצ 

 s כאגרע־ יועגעז ?אםוי דער אזוי *וי איבערגעגעבעז ותרם
 זיו האט דזעאבערם די־ םאר קאנטראסםארם פון ניצונג

W\' די װאס פאר און צוריק יאהרען םים אגגעםאנגעז 
 םון איז עס ױניאז. *an םאר וױכטע אזוי איז םאדערונג

can אוכד קײגע אונטער ?ען ױניאן רי אז קצאר, ארםיקעצ 
 סאנםראס־ םון באגרעגיצונג די אױפגעבען ניט אאמנדעז

 צו ביז קעםםען זועם זי אז און דזמאבעדס די פאר טארפ
 סיצאוק דער אין אויםצוהאצטעז באגרעניצונג די אט צזנצט

 זײן דעדיבער קעגען דזשאבעדם קצאוס די אעדוסםריע.
 א נאר װיצען זײ אויב אז איבערציינם, •וצמטענדיג

idiip* קאםף םיצ אזוי האבען זײ וועצען ױניאן, דער סיט 
גצוםט. הארץ זייעה וױ צאנג אזוי »יז

 צו אויפגאבע אונזעד גים אײגענםציך איז עס נאר
 װאיצ־ טיר וחןן טאן. צו וואם דזמאבערס קצאוס n ואגען

 גי־ ^וין זיי טיר װאצטען עצות, געבעז געװאצט זײ םען
 אפ־ אביםעצ אצגעםיין אין זיך זאצעז זײ אז געזאגם, מר

 טיר וױיצ קאםםסצוםטיגקײט, חיציגער זייער םון קיחצזנן
 ניט ביזנעס קצאוס די אין זיעען זײ אז דאך, וויממנז
 זיכער, איז זאך אײן און פראםיט צוציב נאר קאםזי צוציב

 זײ זועיצעז ױניאן חנר םיט קאםח• א פון פראםים קיין אז
 בצײכעז וױצעז זײ אויב במנהר. גאך און חאבען. גיט

«p םא־ סצאוס האבען טוזעז זײ וועצזנז ביזנעס, קצאות די 
 איצײז, זײ \ױיצ קצאוקס, זײ םאר טאכען זאצען װאם מוי,

 איײ אםמר םאכען. ניט קצאותם ?ײן ?ענעז דדפאבערם, די
 איז געארביים אאײז אםאא האבען װאס ויי, םון גימ

jm v פארגעסען. נאנצעז איז ניט נאך טצאכה די תאבען 
 זיך חשס זואבען זײ-וועצען אויב צוױיפצצן בױר אמד

*jnppitpm? איז עס אז דאך, וױיסען זײ איהר. צו 
ד מ  ארבײטער, ערגסטע די בײ באצעבאס א זיין *ז מ

 באצעבא̂כ בעסטען בײם ׳אובייטער אן זיין *ו *an*״
m װאס מאמנד, סצאוק דארםען דדצאבערם די וױבאצד 

די אין זיי אחן ויי ותצען ױי טאר םאמנן ;ן
p וױ איז, עס אבער בציימנן. קע̂ג ניט ביזגעם ir 

מן « ז»ד יונ״נר נים ;  דזמאמנרס קצאוק די מ
מי ס /^ ז | גי » n» יתיאן די א ®•רוימחון, בצײז 

m זײ n מ־ צז וזאמז װיצ׳נז וײ װאס קאמי, א

 גאמדדיראחנקם װאננער דער
ך סכםוכים אויסגצײכעז וחגגעז  צו

*Y V 'V •° * \וואצט ארבײ̂נ איז קאפיטאיל שע
 אויס־ פון קאםיסיע א וחןן בעסער, סך א ארויסגעקוםעז

 איחם װאצפמן פירער ױניאן טרײד ערפארעגע פרובירטע
 מאנםען וױינמ נעהאט דעםאצט װאצט ער אבער םארפאםט,
 געזעץ. א pram און האנגרעם םון ווערען צו אנגענוגמז

 סענאטאר אז אנבאטראכט, איז דעריבער נעסט מען װען
 קאנ־ דער אז און םירער ארבײטער קײן גים איז װאגנער

 םען טוז פארטרעטער, ארבײטער םון גים באמטעהט גרעם
 אוכד די אונטער איז געזעץפראיעקט דער אז צוגעבען,
ארבײמער. די פאר גינםטינער גאנץ א עטענדעז
 אויס־ אן *גערעכטיגקײט״ נוםער דעם pn דרוקען טיר
 סענא־ סון טpראיעBTגעזע דעם װעגען ארםי?עצ םירציכעז

 באמרענ?צן זץיי דא דעריבער װעצען םיר וחאגנער. טאר
vm ?ורצע פאר א םיט בצויז vw m z.]

 טp•ראיעTגעזע זואגנער׳ם םון װיכטיג?ײט גרויםע די
̂טעהט  סוף א םאכען העצםען װעט ער װאס דעם, איז בא

 ױנ־ ?אםפאני הײסט װאס עװינדעיל, עענדציכען דעם צו
̂א װעם את יאנס,  אר־ צו זועג דעם םאכעז צײכםער םםי

 טרײד אטת׳ע אין ארבײטער אםעדי?אנער די גאניזירען
ױניאנם.
 וױ פאחפפרייט זיך האבען ױניאגם אםפאניp די

 איגדוסטריען גרויסע אמערי?אנער די איבער פעסט ׳ א
p אםת, זײנען, זײ יאהר. פאד לעצטע די איז ערמט ir 
 אוכד אן געװען איז צאיצ זייער אבער געװען, פריהער אויך

 װאגר אנגעםאנגעז מגעצ האט צאצ זייער באדײטענדע.
 און א. ד. נ. די געװארען אײננעפירט איז עס װען םעז,

 ױגחאנס תאםפאני די אין האבען אוגטערנעםער גרויםע די
̂עז צו װי װעג בעסטען דעם געםונעז  «ד דעם באעװיגד
 םארפציכםע׳ם װאם געזעץ, רי?א\וערי םון ־אײ7 ראגר̂א

̂ע?טיװע ארבײטער. די םיט פארהאגדצונגעז סא
 געװארען םארעםענטציכט צורי? צאנג גים דא איז עם

 דורכ- האם עס װאם אונטעדזוכונג דער װעגען באריכט א
 די װעגען םאנד״ סעגכדפורי ״טװענטיעמה דער געםיהרט
 באםער?ט םאראוים איז דארף עם און ױגיאנם קאםפאני

 רא־ פון װײם גאגץ איז פאנד דערםאגטער דער אז װערעז,
 נעװארען געגרעדעט איז װאם פאנד א איז עס דיקאציזם.

 זייער אונטעד שטעהט ער און םענעעז באצעבאטימע םון
 דעד אז זײן, חױפד ניט ipp מען אז הײםט, עס אויםזיכט.

̂ויציגע א פיהרען צו אויסעז איז באריכט  גע־ אניטאציע בײ
?אפיטאציםטען. די גען

 פאנדדער־ סענטמורי טװענטיעטה דעם פון באריכט דער
 צוױי ארום איצט האבעז ױניאנם ?אםפאני די אז צעהצט,

 צאצ גרעסטמ די אז און םיטגצידער םיליאן האצב א און
 צעצ־ דער איז גע?ראגען זײ האבען םיטגצידער זייערע פון

 ױניאנס ?אםפאני זײ האבען 1919 יאהר איז וױיצ צײט, טער
 און מיטגצידער. טויזעגד 400 ערך אז גאנצעז אין געהאט

 כארא?טצר דעם װעגען דערצעהצט באריכט דער װאם אט
ױניאנם: ?אמפאני די םון

 געװארען ארגאינזירט זײנען מניאנם ?אםפאני ״די
 ?אםפאני די פון פארטרעטער די באצעבאםים. די םון

 בא־י װערען און באצעבאםים די םון געצאצט װערעז ױגיואנם
 ־yp דעריבער אגענמען. אםיציעצע זייערע אצם טראכט

 ארביײ די פון אינטערעסעז די םארטײדיגעז ניט זײ נעז
 װי ענעצ אזוי זױיצ ריידען, זײ נאםען ותםעם איז טער,

 צו װאגען זאצ ױניאנס ?אמפאני די פון םארטרעםער א
 גצײד מר ipp ארבײכמןר, די «יז איגםערעםעז די םארטרעטען

 אין ד^אב זײן אויך אפט אוז געצאצם זײז נוארצירעז
אאגעםי̂י

נצ־ װעחנז ױניאן *אםפאני דער פון אויסגאבען ״אצע
 דערי־ איז ױניאז סאםפאני די באצעבאטים. די םון דע?ט

באצעבאםים. די &יז גנאד דער םון אפהעעע בער
 פא• ארויס אםאצ *פמצען ױניאנם אניiאםp ״װען

v באצעבאםים, די צו דערונגען w\ אנפיחנן ניט זײ p»p 
 םיגד פיגנאציעצא p'P ניט חאבעז זײ וױיצ זיי, פאר ?אםןי

 און םיטצען די גיט די חאבען זימר און טאן, צו עם אען
nעעr ארויסצומחן *וגצגרײמ גים «p וזי סםוײ̂י 

ערנםט נעםען באצעבאטים די אצזא
'•Win 'י־

■ H IH  H  I
ה י ש ז ד

 בא־ «נעז ארכייגמר די וואם םיםעצ, וױרקזאםען איינציגעז
m u, — סםר׳ײק״ דער — ivjjtp די מנרױמן. גים די 

̂נען ױניאנם סאנאאני  םרעדווורים, איינענע ניםימיין ר
 םסרײק א סאר שוםט עם ווען זעצסען ז«הר איז דערינער

ױגיאנם. קאם»אני די בײ
 ̂אנד די סון ער<ועהצט ווערען זואם פארםרעםער, .די

 הענם די אין עאילצײג וױ םעהר גים ויינען ױגיאנ̂נ «אגי
 םארםרעטער, אזעצכע ?ענען אוױ וױ נאילעגאםים, די סון

 אויף נאעםעהן כאצןבאםים, די סון גאצןולם באקונמן װאם
ארביינמר? די םון םאדערונגען און רעכם די

 הןובען ױניאנם 'JKacifP די פון פארםרעטער .,די
 וחנלכע ארגײנמר, די םים פארבינדזנג דירעמסע 1קיי נים
 נאלאנגען װאס ארניינמר ױ םארםרעםען. רארפען זײ
 צו פארראכס סיס זיך באציהען ױניאנם האםפאני רי צו

 םארביג־ קיין גים העדעם עס און םארםרמםער, זייערע
זײ. צװימען דוגנ

 געעריבענע t"p ניט האבען ױניאנס קאםפאגי ״די
̂נםראקטען  אםתיע די האנען עס װי באצעבאםים, די םים ק

 צו דייבאלעבאטים פעגען חנריגער אוז ױגיאנם, ארבײנמר
װילען״. זיי װאם ארכײםער זייעחג טאן-םיט צייט יעדער

o אין און נעזאגט געגוג זיך, דאנס איז, ראם n קען 
 םענא־ צאר נדויםע אוא װאם ערקצעוונג רי געפינע( םען

̂יעמם. <ו»ננער׳ם פאר נע׳צםיםם האנצן טארען  געזעץפר
p איז קןוםפאגי־ױניאן־׳צווינדעל דער ir און מעגדליך צו 

דולדע!. וױיםער איהם זאל םען אז :ידערטחןנםיג,
 אפנע׳צאשט םאקטיע איז א. ר. J די ווען איצם און

 בא־ געװארען געזעץ־פראיעסם װאננער רער איז געװארען,
 »ז װיל, רוװתלט פרעזידענם אויב און װיכט־ג זונדערס

 טויטער א גאנצען אין irum גים זצל דיצ׳ .גױ זיין
 »ז אײנםלום נאנצען זײן *גוועגדען ער םוז בוכעםאב

 םענא־ םון נעזע׳ךדאיעקט דער »ז און װ*»ער־ביצ רער
 ארבײמם־זואך מםונריגער דרײםיג א װענען בצעס טאר

צאגר. םון נעזעצעז די ותרען זאציז

ם ײ 5 ז

 דעטאנטםראציע
 םעדיםאן אין

גאררען. סקװער

בא־ זײן גיט אםער ו^ט עס
 װעילען טיר מען אונז, םון עײדעז
 םון םײצ גרעסטען דעם אז זאגען,

 גרויסען חןם פאר ?רעדים דעם
 דעםאגםטראציע דער םון ערפאצג

 גאדרען ם?װער טעדיםאן אץ
 הא־ װאס אינםערנעמאנע^ דער םון םיטגצידער די ?וטט

 אויםםאדע־ דער אויף אפגערוםען זיך װארעם אזוי בעז
 סא- גרויסע אין גע?וםען זײגען און ױניאן זײער םון רוגג
 אויס־ װעג אנדער p'P גיט דאך האבען םיר אבער סען,

 םאראיצען דעם םיט צופרידענהײט גרויסע אונזער צודרי?ען
 םיס־ איהרע אויף האם אינטערנממאנעצ די װאס אײנפצוס,

 זײ זײנעז זײ רוםט זי װען םאצ יעדעס אז און גיצידער
u p o r־r פצאץ. אויפ׳ן

 געהאט האבעז אינטמרנעמאנעצ דער םון סיטגיצידער די
̂זטען דעם שון ערפאצג דעם אין חלס גרױסעז א  םאי ער

 זיך האבען איגטערנעמאנעצ די פח צאקאצם n •אראד.
̂טען דעם איז  ארויס־ באזונדעמ גאגץ פאראד םאי ער

pw די בצויז ניט געווען זײנען עס געזעוזן. p̂ און םאכער 
̂ידער־ גרויסער זייער סים צא^ס סאכער דחנס די  מיטג

 זמדערע די םון צא?אצם ?צעגערע די אויך נאר עאפ̂ב
 איג־ חגר םיז פאן דער אונטער ̂זטעהען װאס םרעידס,

 פיײ רייעז געדיכמע אין ipdipw זיעען די טעדגעמאנעצ.
 דע־ און םוב ױם ארבײטעד אעםערנאציאנאלעז דמם ערען

 סאצידארײ ארבײטער איגםערנאציאנאצע די םאנםםמרען
אינ־ די יוען געקוטען, אמאצ וױמר וײ און סענג

אר־ פאר דעםאגסטרירען צו מנדופצז ויי
^ אין עטזנ־ דדײםיג א םאר אסעוי

 קאלעמכדװע פון רעכט דאס פאר
nurw i wtt ױניאנמי אאסאאנת טון

כיימןי
1yttn

 מך תאבעז אינםערנזדצאנעיצ דער פזן םיטגצידער די
 אר־י פון װיכםיגקיים גרויסע די פארשסעחן צו לערענס
 נעהאס ערפארוע זייערע האבעז ױי געזעצגעבוגג בײטער

 %n םאר איז עס אז ױייםעז, זײ און א. ר. j דער פון
 זייערע פון פארבעסערועען םאר ?עםםען צו צײככמר סך א

 פאר צייכמנד סך א איז עס אז און אדבײטם־גאדינגועען
 וײ׳י עס וחנן אגצוהאצםזןן, געוױנםען אויסגע?עטםםע די זײ
:v\ ̂י געזעצען פאראן r זיך ?צגען ויי װעלכע אוי o r*ן 

 דיאחנ םזן זעצבסטהערעאםם די ?ען1באמריי װעצכע און
באצעבאםי̂נ

 װײגיג לײר?\ איגמערנעמאנעצ דער םון םיםגצידער די
 אױס־ בצויז פאראן זײמנן עם יוגיאנ^ ?אטפאגיע םון

 וואס םרעית^ די אק ױניאנס ?אםפאניע פון פאילען גאםס
 און איגטערנעמאנמצ דער פון ?אנטראצירם װערען
 ארבײםס־יבאמ״ די אויף גיט אײגםצוס ?ײז םא?טימ האבען
 איג־ דער פון םיםגיצעדר די פוז ארבײםס־צוין און גוגגען

 םאכער דרעם די םאמר, ?צאו? די אבער טערנזףפאגעצ.
 דאר צו באצאגגען װאס טרעידס אצע םון ארבײמער די און

 די 1א רירם װאס אצץ אז םאספטעהען, איגםערנעעאגעק
 די אן אויך רירם אינדוסטרתס אנדמרע םון ארבײטער

 איז עס וױיצ אינדירעקם. עם איז ,dpjhh ניט אויב און
^p .איגםערעםען. געםייגמאםםציכע זײנעז עס און כדפפחד 

 םארמיזזנא אץ ױניאנס ?אםפאגיע ע?זיםםירעז עס װען
 אמרײ די םון םייצ גרויסער א װעצכצ pא איגדוםםריעס,

 האבען דאס םוז באמעםםיגט, זײנען ארבײםער האנער
 קיח װאו אינדוםםריען, אזצצכע י1אוי אויך זויר?ונג א

גיםא• זיעען ױניאנם ?אםפאני
םאר־ האבען אינטערנעעאנעצ דער פון םיםגצידעד די

 סאצידאריםעםם־י זייער פאר אנער?ענוגג גרעסםע די דינט
 דימױ•־ ױניאן און p<אסעךבאװאוסםזיp זייער םאר געםיצ,

ארױסגעזױזען. האבען זײ װאם ליז,

 צאק»צ ױגיאן םאכער ריםמר די "יאוײגען30 צום
גרתד־ די םון אײנמר געװען איז 17 װבילעאום

אינ־ ־an פון בוי דעם אין שםיינער £ךן
םאמר ריפער די טערגעשאגאצ. י

 אר־ ערמכמ די םון אײנע ביצויז ניט געװעז איז ױניאז
 זיך ד.אם אינםערנעשאנאצ די װעאמג םון גאניזאציעס
 ארגאגיזוד וױכםיגססע די םון איינע :אר אויםגעבויט,

 את 17 יצא?אצ םח געעיכטע דער םים איוזרע. ציעס
 פון געמיכםע דער םון םײצ גרויםער גאנץ א םארבוגדען

 אפס אםיצו זײנען עם װען און איגטערגעמאנאצ. דער
 צאקאצ צװישען רײבונגעז ארגאגיזאציאנעצע פארגעקוסען

 םאצ אצע דאך אבער איז איגטערנעשאנאצ דער און 17
̂וארען באםראכט םאכער ריםער די םון ױניאז די  פאר ג

 און איבערגעמגנםםע םארטגעעריטענסט̂ז די םון אײנע
 ארבגי־ אטערי?אנדע דער אין ארגאגיזאציעס קעםםענדע

טער־באװעגו̂ג
 pn צו אורזאכען אצע האבען םאכער ריםער די
 איבערממן. איהר זײן און ױגיאן זייער אויף עמאצץ

 געגריגדעם איז זי װאס םאג דעם פון האט ױניאן די
 אויפהש־צימנז »ז אנגעםירט טאנ צו הײגט ביז מטוארעז

 צעבען פריתרען איז צײכםעחגז בעסערעז, א פאר ?אםף
 גע־ זיך האם ?אםף איהד און מיטגציחנר איהרע םון

Jערפאצ אן םיט קרוינט
 םי« 17 יצא?אצ הארציג דעריבער באנדיםען טיר

pn איה̂נ וױנמען און ױביצעאום דרייםיג־יאהרעען m 
 רעכםעז, םעהר פאר pmopp וױיכתר עדפאצג םים זאצ ער

 ארבײסס־ב*־ בע^־ע פאר און פרייהײט גרעםערע פאר
 צו־ עגדציך זאצ ער און םיםנצידער זיעע פון דינגועען

 אגמר פון אדבײםמר־באזועגוגג גאגצעד רעד םיט זאכמנן
ארבייםנר״ פ\ץ באפרייאוע פוצזנ די אױסתעט&צ( זײקא
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צײמ צו צײמ פון
»i .נביון

א. ר. J דער געגען קאםוניםטען די פון זיג חןד
 גרוי־ א אפנעחאלטעז קאםוניסטען די האבען ןט־ליך <

אפנע־ האט לאנד םון געריכם העכסםע סדא — זינ ®נן
 נ?'יך •אםירט האט ד*ם װי אזוי און א. ך. j ךי
i n  u p יזניאן אויח חגםאנסםראציע קןוםוגיםםיעער 

זאגעז. קאםזניםםען די םענען א., ר. j דער געגע[ םקווער
D אז ip נעותן איו in n ,אז געװירקם, האם »אם קאםף 
m אפגע׳שאשט די in i. בלויז, װאונרערם סיך

 צו טוב מס קיין געםאכם ניט ה^בען קאטוניםםען די װאם
j דיער טייערען n ײ  נע־ ׳שנל «י על ןיך דאנט האנען ז
 און גאםען די אין םאםען זײערע םים ארויםקוםען דארשם

 םײערען םרוםייטען און *ויקען טיט געזאנג, און םאנץ צדט
in n (ױג• גרױםע

 םאםעז רי t» נעהאט, םורא ה*«ן זײ אוינ און
jjtfjm ו* a n איז זיי פאר ױיל1 קוםען, גיט טוב ױם 

up os* רי *פגע׳שאשם האט םען װאם עםתה, קיין ניט 
r « . i  j די באלעבאםיס, די איינלאדען געסענט די ה*בען 

sm אװ ®■ייסבןן־ so  oii»«fp,\ 1«האב זײ זועםען טיט 
א. ר. j רער גענען ־געקעטסם בעותםות
 סא־ ?לייךשעפעלױנע די »ו פאקם, » דאך os אין
 ?אפיםאלים־ גרויםבייניגע די און אםעריקע םון םוגיסםען

 םערקוױרדינע א ארױםנעמיזען האבע; אםעריקע פון טען
a 1אי אייניגקײם n א. ר. נ. די *■צױפאפען סאםןז
u p אםעיסטען די זײגען אוים, טיר זעהם עס װי? 

p אזוי גיט m o r זייער פון באנײסםערם o * i j n פאר־ 
ro® r .נעווען נראר איז םיר איך n m r שאר׳שטעהן צו 

p אזוי ה*בןן זיי וואם פאר i* o r דער געגען נעקעםםט 
j .ד m

 גרויס־בייכיגע די םארעטאנען אויםנעצייכענם האב איך
 די אפ׳שאשען געװאלם האגען זיי מאס םאר פאאיםאליסםע!

j .די קאםערם, אוז ®שייםבער םון םענער די זײ, א. ר 
 זאל איםיצער אז גים, ײי׳צען אםעריסא, םון באלןבאםים

n אין ארייגםימןן ויך r n ,אײ דער זייז םעג נעמעםםען 
מו in אםלמ םי n האבען וויצעז זײ רענירונג. אײנענע 

 ויי מי פראסיטען שיל אזוי מאכען צו פרייהײט פו<ע די
 איז נלוםם הארץ זייער װיםי׳צ עמםפלואםירען צו וצילזגן,

i« p jn r« M W  pn ,עם זײנען זײ װי זעיצבםטהער׳פער 
 גרויסע די »ט האט א. ר. j די אםת, נעותן. סאצ אצצ

וױי< םרייהיים, זייער אין געמטערט וױיניג באלעבאםים
 נים תאבען זיי װען געםאלנם, ניט איינפאך איהו חאבען זיי

 םאר־ זײ צײם צו ציים םון דאך האם זי אבער ם,5נעווא<
 בא־ זײ און אוגאעענעםיציכס״טען איז os וועצמ אאפט

 נע־ צײם נעװיםער א םאר os תאנען זיי אוט־וזזיננג
נאצאצם. טמ דאך יך5ענד זײ זיך ד.אם עם וױיא תלחמ^

 האט זי פראםינמן. ריזינע נעבראכט זײ האט א. ר. j די
̂ע וי אפנצאאפט זיי םאר  טאנ#פא- פאר בא׳צתגתוננען א
̂יכקײם רי נענענען זײ ד*ם און <מם  העמרען צו םענ

 איצם קענען זײ געוואיצנג נאר חאנצן זײ װיםי< ארי״חנן
 ריזיקע וױינינןר םך א טיט נזממםםען זייערע באטדייבען

 זיי־ דאס האבצן זיי פראםיטען. נתסעת פי<צ םים און ׳
i פון מקראמן «רימ n .םיט א. ר. נ i n םאט םולער 

tn נעװאצט גים םעחר חאבצן ויי און fc i אונבא־ די 
̂ינקײטצזפות  פרױ זי װאם און זײ פאסצאפם זי װאם ס

n זאנען ויי נירס m אין n r n .איז דאם נעשעםעםן 
 אוים־ זײ פארענמה איך און צאגי׳צ גאנץ ^ים ןייאר פח

 אונזערע םארעטאנען ניט אנער האב איך
 אזוי נעמםםט חאבצן זײ <ואס פאר וסטצן

 נמן אז באילזנבאםים, גרויםע די םים צוזאסען
א. ר. j די אפאאפצן %

ם חאט m ר. j די אסו^ אר־ די נעגעבען גים וויי
 א אין חאט זי פארעפראבען. זיי תאמ n װאס בייםער,

ra *פגןנאלט סאס m ,)עם אביר האפנומצ 
י j יאן. ״ *  w  n  «  , in i i .ו «

 פיי־ ראך קען זיכער נעםער. געװע) ארנײטער די ט5װא
 גאנץ m אס בעםער נעןוען װאלט עם אז זאגען״ ניט נער

j פאר זײנען זואם ,1או־גײנמ צא< גתיםעו־  i n .א. ר 
o אויוי n עקס־ אוםן נירערטרעכטיגםטען און עענחליכםטען 

 נע־ נײם1א זייעו־ 1פ» ה^בצן און נעװאחגן ט1פ<ו»םי
הוננ׳ס־־לוי!. א װי 1וױיניגע נאך ^נען1ק

 אר אין זיך, אכט1 ד«ך, נצויבען פאםוניםטען די
 זײער פון וױיניגסטענם מם זעזז איך געזעצנעבו̂נ בײטמ־

̂גראם i 1אי וים1א מםעצען זײ װאם *י n פון צײט 
tjn זײ וואהצען. די n^ c פאר פאננרעס פון םען1א1 י 
s וואם נעזצצען ,1ארב״טע י1 1םא נעזעצען 1עי o 
i אין װערען אײננעםיהרם נען n קאפיםאציס־ איצטיגער 

 1םי װאם דאם, איז אצנעםיין אין געזעצעאםט. טיעער
 ?אםונים־ ױ אויך װ*ם אוץ נעזעצנעבוננ םאציאצע רושען

W וואס געזעצען, װי ijtd ניט פאדערע], טעז S9 1פא- 
 דאד באצאנגט און ארבייטער. די פון <אנע די בעםערען

i םון םייצ א  j  i n. ,.באױימעגחס־ גאנץ א טאמע און א 
a צו םייצ, n, געזעצנענו̂נ םאציאצע תםען 1םי װאם 

 אפ־ os ואצ סען אז צאנגט,1פא זײ האבען װאס פא־ םא
? ׳צאפען

 געװען נענעבעז האט א. .1 נ. י1 װאם אס,1 איז נעזױס
^ 1זעה  םעןץאז נעװוגגעז, כצויז איז חט־־םון אבער זוייני

nםא םם1א1גע האט nםעהר. ן i n מיי־ ױ פון שאםוי  א
 זאצ א. .1 נ. י1 או םערען ם1אננעפי געז־או־םט האט טער

in ם1אויסנעבעסע m, ארבײטער י1 געכען זאצ זי אז 
®m j, עס 1אבע איצם. ביז געגעגען זײ זזאט זי װי 

in צו אוטזין אן געװען דאך איז n * a, י1 אז 
1 j. .אפנעעאםט גאנען אין זאצ א m in i 1א י1 אז אןן- 

 די װאס ביסעצ, ד»ם אםי<ן פארציחגן זאצען 1בײטע
אנען.1נעק איצט ביז האבען

i n װאם ונ^1זיכע1םא םאציאצער 1»ם נעזעץ i n 
־1צום ניט װײט איז גײט,1אויםנעא האט מצננרעם ^  י
 אן 1ויי אך1 װעט os אבעו־ ,1בײםע1א י1 1פא 1׳צטעצענ

tn צו אוםזין rn fo, אז i n גיט נאנצעז אין זאצ געזעץ 
 אײן זיך 1םא האבען כײטער1א n װערען. אײגגעפיהרט

ײ :אוישגאבע m 1פא קעםפען ינ1עטע: דארםען ז s און
o פון אפזאגען ניט מאצ שײז n't און 1בעםע 1פא n װאם 
ױ ,1אנע1:עת שוין ה*נען זיי  זאצ אנענע1נעש אם1 װײגינ ו

זיין. ניט
i פון וואצטען 1בײטע1א וײ װען n .נאת א. .1 נ 

 םאוזו־- צאנע 1זײע נאך זואצט זי 1נא געקראנען ניעט
 *W גיט באצעבאטיס ט־ויםע י1 זיכער זואצםען גערט,

i נעגען שעםםט  j  i n. .גאנץ 1איה וואצםע] ז» נאו־ א 
p i* o r .זײנען באצעבאטיס נרויטע י1 אוננמר׳שטיצט 

 װאצכתן או־בײםע!־ רי ותן פצאסען־באוואוס® :ום זעהו־
 גרויםע די דוי קצאםעךבאמאוסט אזוי געװען

 נעסעטשם באװאוםטזיגינ אזוי װאצטען און באצעבאםים
n 1פא r n ײ װאצטען קצאםען־אינמס־עםען  אנ• גאנץ א ז

i n םם1א1נע ניט חייגט װאצגמן זײ נצתאט. פניס d»p* 
^T י1 1םא 1םע pna, פון םי׳» פון איאפ פאצעו װאס 
בצלעבאטים. די

האבען, א1םו ט ispsiאטאצ האט איםיצער אוינ און
o אפמוואכעז ותט א. .j 1 די אז n י1 פו) ?אסםס־צוםם 
ײ וױיל ,11בײ«1א j אויוי לאזען1שא זיך װעלען ז  i n 
ײ \תס זי אז א., .1 p א1םו n איו געבעז״ אלץ ז i r צאגג 

it האם וננ1ערשא די פאחצװאו^ן. r u ,אונםער אז געװיזען 
i  j  i n. .איו א i n םיל או־בייםעו■ די בײ שאספם־טוט 

os .| rn n tn  iv p iK a r אםעריפא אק זײנען p i r צאגג 
ױ סטו־ײפ̂נ שיל א»י jpoippi־mo נים J אעםעז־ ו  i n י 
 1דיג« jra&ni אינתסמ־יעם, די אק או־בײםער די און א.
:t r iy דזוך חאבצן ̂כ1אמ»גיוי בענמר m ח םאכט• 

i r n אויסממוצט אתאגיזאציע m♦v J j n ױ םר א ס מ
.tm n m r o  n r n  •m

;; ...

5 דזשון,
נאר

 די ב» ?»רוך
j .ד m אם 

דעם נאך

i t, .;■׳ ;*  .  ' י ׳-• , I: ,r  ‘ 'M

וױחנר־ מטיתעל k ב»בתדקם זיך דאכם וב
 חגר צו כאציאונג זײער אין !אםוגיסםען

אצײן: נהם
 אאגענעבען האט געריכט העכםטע דאס וי

̂יך זײנען מאודס די אז אנםמײזצנג, זײז  און אוםגעזעצ
 סא־ די האבען א., ר. j גאנצע די ^נעשאםט דערמיט

 סאציא־ די צו געזוענדעט זיד יארס נױ טון םוניםטעז
̂אג נייעם א טיט יארק נױ פון איםטען  א וועגען םאחצ

 אז געוחגז, איז באנרינדונג די און םואנט םאראײניגטען
̂ענערעז וועילעז באאעבאםים די  םאר־ און זױידזשעס םארס

 האבען דעריבער דארןי טען און ארנייטכדצײם די גרעסעדצז
 אפ־ קענען ו̂א װאס כאםעגונג ארכײטער פאראײניגטע א

 דעם פון ארבײט. אויזי ̂אפיט̂א פון אגנריןי דעם ^אגען
̂, ׳סען דארןי  עפעם האבען ארבײטער די אז דוײנגען, אאז

 אוץ א. ר. j דער פון אפ^אםונג דער דורד םארצוירען
 םארילוירעז, עפעם אפמאפונג איהר פוז האבען זײ אויב

 האבעז, עפעס עקזיםטענץ איהר םון נעםוזט דאד זײ האבעז
 גאר־ האם מען זיען פאראירען גאת^ט סען םען װייא

 װאס דעם, מיט ניט גאנצען איז ̂זטיםט דאם אבער נימט.
 א. ר. נ. דער <וענען געזאגט פריהער האבען קאםוניםםען די

̂מם  נאר־ מיינוננ, זייזגר אויט ארבײטער, די האבען נאר גי
 געםאז זײ האם זי נאר א., ר• נ. דעד םיז געזזאט נישט

 אר־ די געצערענט זײ האבען דעריבער אוז עאחנז סד א
א. ר. נ. די באסעםםען דארפען זײ אז בייםער,

 האטוניסטעז די בײ עם איז אטת׳ז רזר איז נאר
 זײ בײ איז עם סיסטעם. א גאר ײידע^פריך, קײז ניט

 זײנעץ זײ אז צוגעבעז, זײ דאח* מעז און אזוי מטענדיג
 אנגעפאנגעז האבעז זײ אויםגעהאלטען. זעהר פרט דעם אין
̂געגעז זייער םיט  אז אנווייזענדינ, דעםאסראטיע. שצחמת
ער דער איז  דעםאקרא־ די איז געזעאמאםט קאפיםאאיםט̂י
 זײ האבען פציערען, םך א האם איז באמחגנ?טע א טיע

 דעםאסרא־ די םאר׳טיאוס׳ז צו אצגעטיי{ אין אנגעםאנגעז
 פאחפםעאעז איהר און ארבײטער די פון אױמז די אין טיע
 זועיצכע איז סוםט עס װען נאר זאך. ^עדליכער א פאר
̂יםטימע איז עם  מאםט און דיממאטאד א לאנד סאפיטא
̂ט חגטאקראטיע, די אפ  מפעם <ןאםוניסטעז די האבען דעםא

זאגען. צו װאס אנחזרש
*•*

זקנים 9 די
 אויס־ זיך ארבײט אוםזיםטע איז עס אז ױב,5ג איך

̂אורט סופרים םון זקגים 9 גרױטע די סיט צו׳טענח׳ן  ג
 דער װעגען כדפפט זײער אז באוױיזען, פרובירען זײ און
 מים זאילט איר װיםייצ גערעכםער. קײז ניט איז א. ר. נ.
 װײטען זײ אז זאגען, אילץ אײך זײ װעאען טענה׳ז גיט זײ

 בא־ אויך זײנען זײ אז צוגעבען, םוז סען און בעסער.
 דורות םאר בעסער. וױיסען זײ אז ען, זא צו רעכטעם

אין קינדער אםעריקאנער די געיצערענט םען האט דורות און
 םארזאם־ אויף אמעריקאנער דעתואקסענע די און

 דער אז קירכעז, די איז איז צײטונגעז די איז ̂ונגען,
 אז און קדעים tsnp א הײאמקײט, א איז קאורט סופרים

 יעדער אויבער־םענ^ז, זײנען סאורט סופרים םון ריכטער די
 טאכעז, ניט טעות סײן סען װאם &ױפסט, א איז זײ םון

 ניט איז מ׳פפט זייער אז ז*געז, איהר קענט וױ חײנט
 גדואים כהנים 9 אאע די וועז נאד בםרט גערעכטעד, סײז

 אטעריקא־ אז װאס חעכסטע דאס אײנשטימיג? זײנען
 דער־ געקענט זיך חאט אםילו ביתעד איבעראאער נער

 זאיל מען אז איז, חאורט סואדים דעם װענעז טראכטען
 סאנ־ דער װאס געזעצעז, ורעגען אנטשײדונגעז זײנע םאר
 םאיארי־ צוױײדריטע^ פארלאנגען אננענוטען, חאט גחןס
 אײנמטיםינ זײנעז פויפסטען 9 די ורעץ אבעד טעם.

 גע־ דער איז צוױיםיצז ניט א^ײז נאמ אםיאו דאד קעז
םמפט. זייצר םין חגכטיגקײט

געחןכט, ם̂א טויזענד זײז םעג דוזוחנלט •חגזיחננם
 צייט חנד איז ניט איצט ̂עבעז סיר אז יזאגט ער ווען
 קאגםםיטר אסעריקאנער n וחנז #«נרד-א\חואגען ®ון

מן איז rצ ח מ  או- מםארקער זיק אגער מװאחנן, ג
w אד9 דחנט נוםצנט r i ,אינ־ נאגצע די וױי< זנגדערזנן 

ם ח״׳םטםטימוציע דער צו קאודט,ןמולאגנט ««ײ

ם י י י 7 ז

 Dim איגםםיםוצת, אן און םערד־אוךזואגען. םון ציים
 פאסט וואגען און םערד םיט םאהחנן צו צוגעוועהנם איז
ם^יהמדימצס באנצן, עילעקםרישע םון צײם דער פאר ניט

װ. «ז* א. ראדיא,
̂יז ̂ט םרענה  תאט וואס קרוב א געהאם האם רוזווע

̂ם, טעדי געהײסען  א געוזען איז יענער אויך אין רוזווע
ם יעגער אט האט אםעריקע. אין פרעזידענם  ויך רוזװ̂ז

 כחנן אז נעזאנס, האט אח םוט סיט אנגענומען סא<צ אײן
 אבעד קאורכג םופרים דעם אפעאפען גאנצעז אין דארף
̂םען. נים םוט זײן ̂אנג האם  נאאי זיך האם ער אנגעהא

̂אזען שטארק האם ער און דעחפראקען  אףייו. פון אראפגע
 קאג* דער אז םאדערונג, דזגר אויף אראפגעקוטען איז ער

 סואדים םזן אנםמיידומען אפעאםען קענען ז̂א -נרעס
 אכמד די םון םאיאריטעט גרויסע גאנץ די אבער קאורט.

 נרוײ א םאר באםראכם דאס אויך האבעז בירגער ריהאגער
̂וועכונג א םאר אפיקורסות, סע  הײ׳ליגקייס דער םון םא
קאורם. סופרים םון

אד־ אין האם רווווע^ם םרענסאיז װאס ניט וױיס איך
 סופוײם גצגען קאםן* א אגצופאננעז זיך ער קאײבט בעא.

 רעװיזיצ א םאדערען א^געםיין אין אםשר אדער קאורט,
ױ וועג א זוכמ ער אדער סאנםטיםוציע, דער םיז  צו אזױ ו

 םדו־ ב^ײבעז און גוס־רצגען םון םראפען די צװ״מעז געהז
 דעד־ םוזען דאך זיך עס םען וועם צײט דער םיט ? קעז

 מד איח םאר קרעדים געבעז איהם דארח איך אבער װיםעז,
 אננמױיתמ חנר וועגעז נעםאכט האט עד װאם םערהונג,

 האם עס ווען אז געזאגם, האט ער האורט. סופרים םון
ט זיך  סםרייקעג־ געגען אינדזשאנקשאן אן װעגען געהאנד̂ע
 וײ אז ׳כתן5גצהא מאורם סופרים דער *האם םײנערס דע

עז  און אונכמרנעםונג אינמערסםיים אן איז אינדוסטריע סי̂י
ען די דעריבער האט ער  דצם באװי^יגמ םאננאםען סו̂י

אנגטען  װצז אבער סםוײיקער, די געגען אינדזשאנתשאז פא̂ר
 און וױידזמעם םיניםום םון םראנע די געקומען איז עס

 ארביימנר, םאיז די םאר ארבײםס־מםונדען םאקסיםום
̂ו^ צום געקוםעז האורט סופרים דער איז  די אז באש

 אונםערנעםתג אינםראםטיים אז איז ?ויצעךאינדוסטריע
 אנגעםצן נים דצם וועגעז קעז רעגירונג פעדעראצע די ארן
 רוז• פרעזידענט האט םראגע, א איז עם געזעצעץ. <זײ\

אי םוס װאסער םון באםערקוננ, זײן םארענדיגט וועלט  ו
 אויסמד רוזוועאם האם באםערסוננ דער אט איז איז♦ מוך

 סצאסען-אינמד םיינט עם װאס אויסגעדריהט סאאר צײכענט
 םראכטען אזױ יא שוין קען רוזוחנאט אױב אבער רעםען.
 אז דערטראככמן, אויר שוין זיך זיך ער דארף ^אגיע,

 זיק אויך םוז אינטעחגסען סצאסען םאראז זײנעז עס װאו
קצאםעז־קאםף.

 pn םים האט רוזוועצט אז קצאר, דאד איז עם
 פאורט סופרים דער אז ארויםברײנגעז, געװאיצט באמערסוננ

 די םוץ איגםערעסען די אנםעײדונגעז זײנע מיט םארטרעט
 אז געדרונגען, סצאר אויך דאך איז דערםון און באצעבאטים

 פון גערעכטיגסײט קײן דערװארטעז ניט קעגעז ארבײטער די
באצעבאטים. די םארטרעטען װאס די,

ײ אויב ארבײטער, די אז גצויב, איך  כאטמ האבען ז
צעמען. סך א חגרםון דארםעז שבל, אביסעצ

**
װיידזשעס״. ״דוזזועלט׳ס

 וחנט ארבײטער אכמריסאנער די םיז שפראד דער אין
 וױידזשצס״. ״רוזוועצט׳ס — אויסדרוק נייער א צוקוםעז

הוגגער־צױן. א װי וױיניגער נאד טיינעז וועט דאם
 חאם ארבײטערמאפם ארגאניזירטע אמעריקאנער די

 וױידזשאס פון פראגע די אז קאמוי, שטארמען א אנגעפירט
 עטצגס- געםצאנםע די בײ ווערעז געצאצט זאצ עס וױפיצ
 באשםיםם זאצ דאצער ביציאן םיר די םאר ארבײטען ליכע

 דעם אק האם זי קאנגחגם. פון געזעץ א דורך װערען
 װשד. רוזוועצם׳ם אויף םארצאזען געוראצט ניט זיר פרט

 איצט איז געוטוונעז קאםױ דעם אין האט רוזװעצם אבער
 אר• אםעוײקענוי די זיד האם אוטזיםם גיט אז אצצ, זעהען

#יוער רוזומאט׳ס פאר געשראקען בײםערשאפם
 די פאר באשטיםט האט רוזזחנצם װאם וױידזשעם די

 אר־ צפצגסצימנ די בײ ארכייםעד קאטענאריעס םארשידענצ
פארדעכטע̂נ חאט כמנן װי נידצרינער גאך זיינען בײטעז

I
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 םאר וױידןשעס ס רוזוחנלט זיינעז שםאםעז זידליכע די
 א דאצער 19 <ױ נידדיג אזוי י״־גײםנר ניט־נעצצדאנםע

Dtp .trrm איז «t סענט 85 םים דאצער 4 יח־ it .װאן־
 אײםשםװײרטע סאר װײדממם רוזוועצט׳ם ומםםטצ די

 — יארס גױ אין אםיצו מחם אינזשינערען »ין םעמיימד
 א -דאצער 94 װי העכער נ״ם — ■צאץ םייערססעז

m n, א םענם 56 םיט ראצער 21 צרך אן איז װאט 
 פאענעחנ n אין םען .װעט שטאםעז זידציכע ךי איו

 ערענ-1<יט־ני א .rrm א ראצער 89 בצויז צאצען
 ווײניג אזוי סרינעז וועט יארק נױ איז ארבײםןר טנו

m א •w»r« 65 ווי n, םענם 80 םיט דאצןר 10 עח־ אז 
 יױינימר עםװאם ארבײםער נעצערענטער » און ײאד, א

 ערםער אנדערע אין זואך. א דאצער וזאצבעז א און 18 וױ
m א דאצער 85 בצויז n — 75 םיט דאצער 7 ערך אן 
יואה א מנם

w רוזװעצט ירעזיחמט אזוי װי a n אזעא־ דורר אז
 די.קויזי־ ומחגן שארגחנסערם פען װיידזשעם מיזעראבצע מ

 פרונירעז םען םוז ארבייםעד אסעריסאנער די פון אראטט
 געװעחנצי* w יױיצ סראסם״, ״םארך pn בײ אויסמפינצז

 עם אבער באנרייטען. ניט ימזעם שכצ מנשצימר מר
 װאם ארבייטצאמ, די יוענען פראנע א בצויז נים איז

ttfvn ס  עפענםצימן n בײ באשעפטינוננ שיײיזז איצם ז
 טיט םאן צו פריהצר וואם װיםעז ניט orfcm ײאם ארבייםצ(,

 אייננעטייצם, זיי חאט רוזזחנלט װאם מסלזד־װײדמײמ, די
 אימר׳ז ארבייטם־אויז דןד וואם פחאנע, א איז נ*ר

 »רי- די וועימז. *ראפגעדריסט וחנט אצנזןםייז איז אאנד
 װיידזשעם צאצעז צערנעז זיר יועאען באצעבאםים וואטע

• ן• רוזװצלט ■ח
 דער פוז נריז, פרעזידענט באםערתם וזאט ריכםינ

 ווײ־ דוזומצט׳ם אז צילבאר, אװ פצדעריישאז אנמדימ?
םטרייקם. שםמנדימ צו בצוח םיחרעז קען דממם

 האט רוזװעצט וואט גמצח, א אפשר איז עם גאר
 דאם זױידזמעס. נידערי<ע םיזעראבלע אזעלמו בןךמסיםט

 בצויז ניט שראנמםט אצנעםיינעם אן ארויםמרושען זזאט
 און רעכםחמסענדע אצע גײ אויד נאי נײסשר,אר די בײ

םענמעז. אימראצע
 פון זױיםוננעז *־אנרעסױת איז יימראצע גמהר די

 מעגד- דעם tww מארוי גאנץ ארױםנעטרממז דינען צאנד
 נא־ האם רוזוועאט וואט ארבײםם־צויז, גיחןדיגען צין־

 ביםעצע סאייז א נעווען װאצם רוזוחןאם ווען מטיםם.
 אינע• אזוי געװען ניט •ראטעםם דעד װאצט יחטר׳דמעד

 אז האשנוננ, w איז אבער אי*ט עאחי. אזוי און
 <אכץ םאמז *ו מזװאונמז פיאעז זיד ומם »

אר• זייז איז בעםעחיז אום ענחןרוננעז נדן
H i t f c  *  -  ^  -  - — -------  ̂ טראן. עויז בייטס^

 ביז גימר. װאם טאן דארשען ov וועט ער און
 נאך זזאבעז סאידפ איחרע טים א. י. ג ױ אאנג «ױ א*»ט,

 וױידזשעם די אז זאנען, נעימנם רוזוועאט האט מױםםירט,
Bum ארבייטעז עשענםאיכע די פאד באטםיםט חאט זנר 

 אונטעתעטער •רױואםע אז ודריזעז, ן ניט ײזיעז
 סאורם די זױיא ווײתשעם, קאענעחנ *אאע? אנטאמעז זאייז
מייז  תאודס די וועז אמר, אי«ט דערצאזעז. ניט «ם י
 די אז זימר, דאר עם איז געװאחנז, אאנע׳אאםט «ײמז

 ביי־ אנציחענדער »ן pn װעאען ודידדמם״ .יואחנלט
 אוים־ וועט עם אח אונםערנעגמר. •ריװאטע די טאד א»יל

 בציי־ נאנזעז איז יתט דיא״ .נױ רוזוחזצם׳ם פוז אז קוםןן,
ארכייםער. די נואר וױידדשעס סארקלענזזדסע מז

 א בצויז ניט ײײועיט׳ז טאר איזוט איז עס איז
 װאם דאם אאליטיס. טין םראנע א נאד יו׳*ר, <יז ו

pn איז דיא״ ,נױ טממר trcipm דער ײח־ מװאחנז 
 *אריטיש איחם •<ואלם קאודט סוארים ■ון אנטמײדונג

 נאד עם <מז ער מממםײא, איז טאדעז. \vm וים גאו
 דאס אז זאגעז, tpp עד אויסנומץ. גום גאנץ ■אליםיע
poospi סא תעז ער נעסאכס. קאליע אלץ חאס מנדיכט“ 

 אמ די אױפנעמאז אנדליך װאלט א. ר. j דיז אז
אראמוז חאט עד װאם װאונחור אבער־ זײנעז אא̂ר wfwwVW $ I# Itf WMI י #י ♦t■י #1̂*“ •■י ״ •“r»T I|(

װא• איץ געריכם חעכססעץ דעם מח מנמז « ױ ן
אױס־* אן איז Din זומאמנרצג

P
t געננער זיימ m  \rtm\ לייכם נאנץ pn tnnnviK 

̂ז וועלען זיי ומז ארטמנם, װזן אנ&אנג m ױ vn די 
 די אױג שחנגעז, איהם מןאען זײ יױיתלמם״ .רוזותצט

 ח*נן נעריכטם־חויז אטעריסאנער חעכסכתז פון ז«ים 9
 די פאר װיידז׳מם חעכזרע באשטיםעז נעלאזעז גים איחם

 ארגיי־ עםענטאימ די כײ ארכײםםצאזע אויםגעהוננערםע
טען.

ov נא־ םיט םארנוםען איז םען ווען אי*ט, גראד איז 
i ריידען *ו פארנעםעז טעז זזאט .א. ר ג. די וױינעז m 

 האט רוזוועצט װאם בעטצער*וױית׳»», סיזעראמאע די
 אא־ אן איז עם ארנײםען. עםענטציכע די טאר באטטיםם

 םען םארגעםט *רות גרעסערע די *וציב אז כאא, טער
 דזנר אנפאננ;ן זיך וועט עם ווען אבער ?צזןנערע. די

 און דערםאנעז. »צץ ייד םעז וועט יאריד, װאחצ גרויםער
 זיך חאט טען נאהענם. נאנץ (Mr איז יאריד דאזינער דער
 אנ• אאע וױ נמר און איהם. צו נרייטעז אנגאפאנגעז שויז

 זײז טוז דערינער דארא ער אצײן. רוזוחזאט טאלע חנמ
 בעטצןר־ די ענדעדעז ניכער װאם װענען טובח אײנענער

■ באשםיםם. האם ער װאם וױידממם,
**

?אפיטאליזם. גענען קירך די
 םעםא• דער םון םאחאםצתג יןרציכער דער אויוי
 מד איז יארס נױ םוז סירך עפיסתאפאצער דיםםימער

 «רא* האפיטאציםטײמ איצםיגע די אז געװאחוז, מצאםעז
 סים־ א איז עם וױיל ײערען, אשנעשאסט no םיםםעם םים

w און ארבײטער די עלםאצואטירם װאם םעם,  e w r ױ 
̂׳קצאם. טוז עקזיםטענץ םיםע
 נא• עם זױיט• דער סו( זױימז נוטער א איז דאט

 סאשיםאציםטײפער דער גענעז אויםטםאנד דער אז וױיזט,
 נייע פארכאפט און ערpטארr גחזםער, ווערט ארדנונג
סרייזען.

 מ־ װעז זעצטעז זיד האט ארדנונג סאפיטאציםטימע די
 איז זי אז הייד, הריםטציכער דער אויוי באקצאנעז סענט
 גע־ ניט זיד חאט סייר יי ײי פונגט נעטריי, ניט איהר
 דינט ארתוננ סאפיטאציםטיטע די אז באסצאנען, ימנם
 פריער נעגענזײטינע א נעװעז איז עט נעטריי. ניט איהר

 נעמםי»ט חאט ארדנוננ סאשיטאציםטיטע ײ — אוסט
 קאשיםאציםטיטע די ממםיצט האט קירך זײ און לירן־ די

 אויטנא־ *ייטענוױיז נעװען אםוו, זיעען, עם ארתוננ.
 םאכט־ סאשיטאציםטישע די אז געםראשען, וזאט עם טען,

 אנער סירך, דער מיט צוסרינט אביםעצ זיך האבעז האבער
 ױך חאט סירך די ווען בצויז, נעװעז סייםטענם איז ראס

 איעגעטייצט איחר דאט נמן »י רעה טער נעםען נעװאצט
 איז אבער אצנעםייז אין םאצנען. ניט •רובירט האט און
 און קידך דער צװי׳פען צעבען נוט א געדחנז «n:jrer .עס

 געחערמט האט עם און ארתוננ קאפיטאציםםיטער חןר
 די אז אפםאד, טיצערr א זאנעז, םען קען זײ, צװ״טען

 פון איז שירך די אז אנערקענט, ארדנוננ קאפיטאציםטיטע
 קאשיםאציםטימע די אז אנערתענט, סירד די אוז נאם

 אז דערימר, זעוזט םען װעז נאט. שון איז ארתוננ
 סאאיםאציסטי• די אז ציממנע(, אננעםאננעז חאט סירך די

vv פאר מאטראממן עם םעז טוז נאט, טון איז ארדמננ 
 קזר דער פוז פונדאםעננמז די אז *יימז, בעםגתז דעם

 נאנץ אננזמואננען זיך האבעז נעזעצשאשם פיטאציםםײמר
מאסצע(. שםארס

 בא׳אצום רעם נוט זעחר פארטטעוז איך אויב נאר
 פא־ די אז יאר?, ינױ איז סירך םעםאדיםט״אער דער פיז

 דארא סיםטעם •ראםיט איהר םיט ארתונג פיטאציםטישע
 איחר טצעכם נחר0 אבער איך שארשםעח וחנרען, אפגע׳פאםט

 סא־ דער פיז «צאץ דעם או̂י אז באטצום, וױיטערדינען
 ײעחנז אייננןפירט דארא םיםםעם פראפים ■יטאציםטימער

עסאנאטיע. נעפצאנםער פון םיסכתם יןריםםצימ א
 חנר אין זאך. ריכםינע די איז עקאנאםיע <«פצאנכמ

 עסאנאםת, חפשר א חעחאט נעזעצ׳פאפט שאאיטאציםםײפער
̂וס, א ̂ודוזױרס פמז כא ̂ור •ז  ®יז PimT דזנם מאר נ

םײעגם סיסםעם אזא גן. tttfttAA MtlHVlt ttHi יסעץ.1|ו&̂  •ר
איז אדבייססילאזינקייססריזיסעז, או
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נעזעץ־פראיעקט װאגנער דער
ראגאה. הלל ®ון

 איז װעצכער ביצ״, דיםפױטם ,צייגאר ̂ואגנער דער
 1אי םאיאריטעט דיזינער א םים נעװארען אננענוםען

ip 63( סענאם c 'o r דאס »1אוי זיך באציהט ),12 געגען 
 ױגיאנם. אין ארנאניזירען צו זיך ארבײםער די פון רענט

 אזא אויו איצםער ארבײטער די האנען טעאריע אין
 רJnוr זעהר אז זיי סוםט אבער ■ראקטיפ אין רעכם;

 ער־ »אם, חנרםאר איז דאם אויםצונוצען. רענט ראם
 חאנט םרײע א איצטער באצעבאטים די האנען שטענם,

 1אי ארבײטער די טטערען צו םענצינעם אצץ טאז צו
 סענען צװייםענם, און, טעטיגפײם ארנאניזאציאנם זייער

ר באצעבאטים די  צי און אנערהענעז צז אנטזאנען זי
 װערם זי <וי נאכדעם ױניא( דער םים אונטערהאגרצען

 די באזײטעען צו זוכט ביצ װאננער דער ארנאניזירם.
 די םאכעז צו אוםן אזא אויא און מטערונגען צװײ

 ■ראה־ א ארגאניזאציע ארבײטער פון רעכט םעארעםחצע
זוירסציכסײם. טישע

 פאר, שצאגם ביצ װאננער דער װעצכע( נעזעץ, דער
פונסטען הויפם פאצגעגרז n פון באשטעהט

1. op צײבאי שםענרינע א װערען נעשאפע( זאצ 
מ באארד, תצ  איםצוהערעז אויםנאמ די האבען ז»צ ו
 רעכט זײער םיט פארבינדוגנ אין ארנײנתר פון קצאנזןם

עגםשײחננען. ארו״םצוגעבען אוז אמאניזאציצ י1אוי
 אר־ די םאכען םאחגן גיט זאצען באצעבאטים ^
 טארען נים ארנאניזירע), צו זיך שטערונגען סײנע בייטער

 א אין באצאנגעז פאר ארבײטער נענעז דיםפריםינירען
 געגען אויםטרעטעז םאר ארבייטער אפזאנען אדער ױניא(

ײ נענען שצאנמן ברייננצז אדער זײ  צײבאר חנר אין ז
באארד.
 1סײ אחגאניזירעז םאחגז ניט זאצען באצעבאטים .3

 דעם םאר געצד <(ײ| געבעז טארען ניט יזניאנם, סאםפאני
מז אנדעחן טאז אדער צװעק א  “אי די אז װירסעז צו ז

 אין אריינצוטחןטעז זוערען בעאײנפצוםם זאצען נייטער
ױניאנם. שאםפאני

 ארנאניזירם װערם ארבײטער םון ױניאן א ױעז .4
 -V ;אנערסענען איהר באצעבאם דער םוז םירםע, א אין

ר טאר  םאר־ די סיט אונטעדהאנדצצז צו ענםזאנען ניט יי
ױגיאן. אזא םון םרעטער

 בא־ פירטע דער פון ארבײטער *צע <יט אויב .5
 רא־מ באארד צייבאר רי זזאט ױניאן, דער צו צאננען
 םאיא• א אויב אבשטימוננ. אן דארטען םאכען צו רעכט

 דער םוז ױניאז, דער םאר שםיםעז ארבייםער די פון ריטעם
םארשטעהערין די אצם ױניאן די אנמרהענעז באצעבאם

] .........................
 איינצעצנע פוז פראםיטעז די םאר עפזיםטירעז ניט »1דאר
 װאם אבער כצצ. פון חשבון דעם אויןי יײיד 1\ועחנ װאם

 סריםט־ א זײן זאצ עתאנאםיע נעפצאנטזן די אז םיינט,
צימז?

 םיט םיינט גירך נמטאדיסטישע די אויב רעכם איז עם
 פא־ דאט אכער טאציאציםטיש. תריםםציך ײארט דעם

 אנ־ צום אוטהערען זיר זאצעז םיר אז אוגז, םון דערט
 הא• װאם קריםטע(, ערשטע די צו סריםטענםום, םון פאננ
 איז דאם און נעזעצשאפםעז, פאםוניםטישע אין נעצעבט בען

 דאס הײנט אבער זאנט םען װעז סהצך. זױיםער נאנץ א
 איז עם אוינ צוױיטצעז שטארל םעז םענ פריםטציף, װארט

םאציאציםטיש. ניט עם םיינט געװעחנציד םאציאציםםיש.
םעטאדים־ די װאם דערטיט, צופרידען pa איד גאר

 די אז נעדאנס, צום מקוכמן איז יארס גױ פון סירך טישע
 םארדאםם דארוי נעזעצשאפט ?אפיםאציםטישע איצםינע

 אר־ אםעריהאנער די וועז יוערען. אפנצשאפט און ײמרען
נים צאננ סען װאצט באשצום אזא צו פוםען ב״טער

1 4 4 4 ■ ■ ■111 ■ 1 ■ a  ■n M  m' ן44■ן . ,t e f e m  4 4 ^  | 4 4 t e  »  -  — J L |  a | | > -— ^ 4 —ן ן ־יאויימאליס־ דעד <יח hid חנם אויוי וואמאנ) געדאמס

̂ען גים ■ הען טיגאריטעם די ארבײטער. אלע םרן  האנד
̂ו סעז אוז באזוגדער  באזונדערע סײן שיסעז ניט איםי

̂וגגעז די בײ םארטטעהער ען םארהאנד  באיצעבאםים די צו̂ױ
 די אוננמר אונםערזוארםען זיך מוז זי ױני#ז. דער און

̂וריטעם די װאם באדיגגומען  םאי אז געםט ױגיאז מאי
ארבײטער. «<לע

rv » װערעז זועמ ביל װאגנער דער אויב m דער איז 
 אד־ די וועיצעז ̂עבעז, איז ווערעז דורכגעםירם וועט געזעץ

 הןד םאצ ערשכמן צום אינדוסטריעז גרויסע די םון יבײטער
 אר- יוגיןנן םון םראנע די נעםען צו מעגליכקײם די בען

 איד די. אונםער הענם. אײגענע זײערע אין גאניזאציע
 םאן. צז אונסעגליך זײ םאר עס איז אוטשטעגדעז טיגע

 וײ םיז םילע איז אז ניט סוד תײז הײגעם םאר איז עם
̂נאמדסמןםעם א עקאהטירט &אבריקען גרױםע  און טסי
 דער־ זוערם ארנאגיזאציע אץ שאשען צו םארזוך יעדער

 ערמסע וײ שלאגעז צו פאספײעט ער אײדעד שטיהט
 ארבײםער די זחגרזגן םאבריתען סאנכע אין װארצלען.

 וחנחנז און ױניאגס קאמפאני די איז ארײנגעצװאוגגעז
 פראפאגאנדע דורד פיזיש און גײםםיג געבונדען דארטעז

 גרײם זײנעז באלעבאםים די וועלכע אויף כאבאר, און
 וחגרט אלץ דאס געלד. סוםען בארײטענדע אויסצמעבעז

 וחד באצעגאםים די פארבאםען. ביל זואגגער דעם פון
 פזן םראגע דעד איז םישען טארען ניט מעזזר זיך לען

 ארבײםצד די זױ אזױ םרנקם ארגאניזאציע, ארבײטער
 זיתחנ צו דעה קײן זאגען נים קענען פאבריק דער איז

 ביז־ אין זיך םאראײגיגעז צו וועמען םים באלעבאטים
 קע־ נים באלעבאםים די װעלען אזױ איגטערעםען, נעס
 זיך וועםען םימ ארבײטער זײערע צו דעה קײן זאגען נען
 די אעטערעםעז. ארבײמער זײערע איז םאראײניגען צו

 דעם םון זאר די איז ארגאניזאציע ארבײםער םון פראגע
, זעלבסט. ארבײטער

 n זױ שגעל אזוי דאם ניט, צװייפעל חײז איז עט
 צו זיך םעגליכקײם פיזישע די קריגען זועלען ארבײטער

̂עז ארגאניזיחנז,  דאס אויסנוצען. פעגליכהײם די זײ ווע
 םיז ערםארוע דער !יורך געװארען פעסםגעשטעלם איז
 אין ארײן איז א. ר. נ. די זײם ׳יאר צוױי לעצטע די

 וואם ערטוםיגוגג נעזעצליכע ביםעל סלײז דאם לראםט.
 גזד האם געזעץ א. ר. נ. חנר םיז פונסט אײ״ 1״ דער

 האט אינדוסטריען, גרויםע זיי םון ארבײטער די געבען
 בא• ארגאניזאציאנס גרױסע דארטעז שאםען צו געוױרלט
 זואל• באלעבאטיט די nm אז זיכער איז ע׳ם װעגוננעז.

 פון וואםע אלטע זײער צו שנעל געכאפט ניט זיך טען
 רענירונג װאשיעטאנער די װען אדער ױניאנס לאספאני

 פונקם אײ״ 7״ דעם אפצוהיטען געצװאובגען זײ װאלט
 װאלטען גײסם, איז םאקע נאר בוכשטאב אין בלויז ניט
 וױכ־ רי איז ױניאנס םעבטיגע גרויסע געהאט הײנט מיר

 םאלש אבסאלוט איז עס לאנד. םון אינדוסמריעז טעסטע
 אח זײט אײז םיז קאנסערװאטארעז עקסטרעםע די װאס

 האלםען זײט צװײםער דער םון ראדיקאלען עלםטרעמע די
 אםערײ די םון מאסעז גרויסע רי אז שרײעז, אײן אין

 n אדער אינדױױדואלי׳סטיש צו זײנען ארבײטער קאנ̂ע
 דער אונטער פאראייגיגט זײז -וועלען צו רעװאלוציאנער

 וחגן םאל יעדעס ̂ייבאר. אװ פעדערײמאן אםעריקעז
 געזעחען זיך םאר זזאבען אי־נדוסטריע אן פון ארבײטער

 די םון רײהעז די איז ארײנצוםרעטעז וועג םרײען א
 גזד ווענ דעם \ײ זזאבען ארבײטערשאםט, ארנאניזירםע

 גצ• אםקלארםםעז עם מעז חאט בעזאנט, וױ און נונמן.
א. ר. j דער םון םאגאטען ערשטע די אין זעהן

 סאמי ביםעחנר דער אויך זיך ערסלערם דערםים און
 ב< װאמער דעם געגען $ו\ םיזזחגז באלעבאטים n וואט

 געשראקען אזױ ניט איחם פאד ייך‘ זײ װאלטען !ימנר
»ז םענזז זייער אין מנצויבם אליק tieMm זיי ומן
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מר זײ«חנ עז ארנײ ײן נים וױי w, טים שאױבמדזן ו n rי ־ מז און קאסערס אוו מ  tpp ■אםיחנן זא< ראס ז
מ מז׳ <י מ׳ t *דעד גלײמילםע tram ולp ער » עחוואדםעז *וױיטזןא איו אח ששחנריישאז. דזןר פון ס׳

ipjppw איחר נאס9גאל w ן ד*- אחן־ אליין, סאטםע איהרע םיהרעז און ■אויזיעם איהרע םים «רחאנדל?ן און 
ipnpam n. אחגר הילי חך דער אנערקענם <מרם חנרבײ אוז w w רעגירו̂נ דער שון dp אונמו־ םוז 

unrom w p ■איז וועלמד םאיאריטעט, םון ■ריסױ m זןזיאס־ טאן צו האס ביל וואנגעד דער »ז ווערען עםראכעז 
u שון ארנייםער די שאר p אתא• צו ייר ארבײםער די שון רעכט דאם םים זעכליר װיכטיגקײם. גרויםזנר

 םאראײניגטע א אלם װערען צו אנערסענט איז ניזיחנז ̂ך-פ נעוואלדינער א איז געזעץ דעם <ון םייל דןר
«-! די ארבײטער די גיט נעזעץ דןר פ?רשערשאפט. כמםײד ער און <עזעץ א. ר. J אלםעז דעם אױןי שרים  ם
 • ךי טים סאםוי דעם איז ארטײען די אואפען w ליכידים י־םדא ךי אין יינקס *ו שרים ריזימן א אויןי אץ אױך

«ו| איבעתעלא״ס יתרם נופא תאםז* דער םים.8ב*יעב פוןױאשיעםאן. פרייזעז 'ניססריישאז
מם<- נים רעגירזנג די וועט דארםען אלייז• ארםייעז די -םזןנ נעווען םני dp איז נעזעץ א. ר. j חנם לוים

איװענםק מ. מון
װע־ פראגע די שױן האלם יאהר עטליכע שעהנע וואר

שאראיינינ־ רי jib לאנר נאנצע דאם געששאגט באנום נען
 נעגױ פראנע רי האט איצס

םענםא־ די נעװארען איז זי

 היםם^רישע אלע נענראכען האס רחװעלט
 אלטע םיט גערעכענט ניט זיך ה$ט ער

טאי, םער22 דער םימװאך, םגהגים.

ײ אםילו •א«ולער, איו נאנום דער רונג.  וואט אזעלכע נ
ip j$p י רערשון. געװינען גיט גאר  *אפולארינמט י

 זוכט עולם רער װאם דערפון, ויך נעטם נאנום דעם פון
טי tm ארויםצוקרינען ײענעז  לאנד דאם װעלכען אין זו

 םודא קיין ׳מוין האט עולם נריינמר דער ייך. געשינט
is ראדיקאלע פאר ניט u n ru p• חנם «ן ■*•ולאריגמם די 

 1« אוםרווז אויםערגעותהנליכען רעם אפ שפינעלט נאנום
 ליידנד רערוױיל אבער ויך דריקט אוםרוה דער לאגו־.

u מטיםונ^ רעוואלוציןןנערעו א אין ,אוים גים p אין 
u היסטעריעער רער מיט און היםטעריקע אםת׳ער id 'o p 
דעםאגאגען. געשערלאנסםע רי זיך באנוצען
נאלוי־ עקםםרא «( אלס באנוס, B po ם^דעתננ רי

 גך האנע] װאס סאלראטען, די ארויסנעעטעלם האבען נוננ
־ נעשיר<ט איז וועלנע װעלגרםלחםה, דער אין דינט » 

 ותלט די סאכןן צו — באװאוסט, איז עם װי — װארע!,
 חאנןן טאצדאטען די up װי דעם$קראטי. נ*אר זיכער

ן האט יןני^ורסס סןולראטםקע זײערע אויםגעטאן  אג־ זי
 ג«ר וײגען זיי װען קאצעגיאםער. אםת׳ער דער געהויבען

jm זײ זײגען םוגדירען, טאלדאםספע זײערע אין ווען w| 
 גיס באסהאכט זיך האנען זײ יחטנים. עטיקלאך נ#«ך
u p רעםער אלס po ,גאר אםעריקע po גאגצער דער 

 סאל• געוועזענע די האבען דינםם, po קוםעגדינ װעלט.
 tnprun טלזזםה, װעלם דער po וועטעראגען די דאםען,

 אגגעטאנ־ האנען און וױרסליכקײט טרויעריגע די זיך םאר
אושן. שאטריאטיאץן א אויף ניט גאר םורםלען צו נען

ר זייערע צו הייםען, זייערע אין צוריק קוטענדיג » 
inp םאלדאטע) שילע האנען טיליעם״ run זייעחג או 
 os אגרעחג שין געװארען פארנוםען וײנען רױשאנס

 אין קריזים עז^נ^םישער רער אגגעפאננען זיך ה^ט
 גייע קרינען צו עותר געװען איז עם און 1920 יאהר

 די האבען םלחםה, דער שןן צ״ט דער אין דושאבם.
 שאר פײן זעהר םלעקערט, די הײם, דער אין פארבליגענע

רינט.
u< לעבענט אונזערע אײננעשםעלט האנען וואס .םיר, a 

 וײנען װעלט, נאנצער דער שאר און פ^טערלאנד אונזער
 געומ־ די נע׳סעגה׳ם האנען — ;ים״, נאר טיט געכליבען

 זײ צוױשען אננעשאננען זיך האט dp םאלדאטען. זענע
 כאלוי־ עתטטרא אן פ^דערען צו באװע-נונג שטארקע א

pjp די װאס אצימם,$1רגאגי די נוגט ip iip i טאלדאםען 
 אנ־ און לידזשען״ אנמרילעז חגר װי נענרינדעט, האבען
 א אלס ארױםנעשטעלם שארצרוננ רי ה^נען רערע,

שארטיידיגער. איהרע צו אםעריקע po חוב שאטריאטישע]
 אין נץללאשט םאלדאטען נעװעזענע די ה^בען לאננ

 באשריריג?ן. צו םאחגרוננ די אט פ^ליטישעם po טירען די
 Jtjp’1 איז װ?טאם, און jppptpj דעבאטע[, לאננע נאך

 pjpipnp: די אויםצוצאלען rvm דער נעװארען נעפאםט
 דינםנג זייער לויט באגוםעט באלויכונג עקםםרא ס^לדאטען

̂נגרעם רער האט 1924 יאהר אין  ארױם־ באשלאם?ן מ
p די צוגעגען ;p im y i װאס סערםיפיעאטען, םאלדאט?ן 
 דער אם .1945 יאהר אין װ?רעז גאצאהלט דארשעז
 װע־ אויטנעצאהלם דארשען םערטיםיקאטען די אז שונקט,

 ארויםג?רו«נז האט ששעטער, יאוןר 20 םים ערשט רצן
םאל־ pjptpnpj .די צוױש?ן אוםצוםריחגנהייט גרויםע א

«u צו נאשלאם?ן 1האג? זײ י דאט?ז.  ipbdpp באלדײ 
vi !ניט און באנוםצט זייערע פון אויםצאהלונגצ IPDum 

, ששעםער. אויף
 אויםנצ־ זאל?ז באמםעס די ipii שונהט, דער אט
 חנר אק װיכטיגםטע די שון אײנ?ר אין וחגרען, צאהלט
 אויםנצרוד?רם שטארק אזוי האט װאס סראנע, גאנצער

 שראצעגםען װאו ■ג?ז?לשאשט, חײנםיג?ר איז לאנד. דאט
uui אין ראלצ װיכטינ? אזא ששילצן חלואות k»PV- 

rtra ,^נאלד שריגט טען װאס דאל«־, א חאט באציאונג 
» irw oru א ױי װארם Dim /wan יצײגיס װשם סנן

po אםעריסע. שון שטאטצן 
PO| א PDUtD 
Jtfo שון צין

DJPTtPW
 שרעצערעגט?!.

 און םראריצי?ם
4336 ipum  opu היסט^רישער א זין נעװיטען א אין 

פאר־ שרעזידענט דער האס op יענ אין דאםום.
מ רושצן י opujifp הײזער ני  po ג^ינשאשט־ א .שאר 
 ליירענשאםט־ שטארקער, א אין תאס אן( זיצוננ לינעד
 ,פאטגאם״ דעם po וועטא זײן שאתעלעזען ר?ד? לינער
rptp נאטס i, רי־ א מיט געװארען אננ?גוטען איז װאם 

W i’« הויז רער אין סײ םאיאריטצט u p u n e p  po 
po«o| אי] האט רוזװעלט םעגאט. אין סײ אזן d p i 

םוס. אויסערגעוועהגליכען ארױסג?װיוען שאל
̂ט ואך אזא  אםע־ אין שאםירט :יט מײנט#ול נ^ך ת
ip jispn .ג?שינטע op איז p|״ p j'in p ,שרע־ אז ניס 
 רער געזעצען. פ^פולערע זעהר װעט^אירען זא<?ן !ידעגטען
ט שארםעו םארשירענע זײנע אין אלײן .באנוס״  שוין ̂ה

 שוז װ?טאאירס ווערען צו שלים־םזל אדער םזל רעס נעהאס
ipאל o jp im p i* rvn :\*  p האר־ םלחםה. וו?לם דער זינם 

 א jJUPDpn זײ?ר אויןז האב^ הואװער שולידזש, דינ^
 די שאר אװזאכען ןײערע נעזעץ. באנום רעם po ותטא

 םע־ םפעציעלע אין שרישטליך אמעבען ויי שלענען װעס^ב
 פרעזיחןגט האט פאל, איצטינען דעם אין סעדזשעט.

pnm^ נ?האנרעלט ביל, באגום דעם װעט^אירען 1אי 
ױ אזױ  צו געװאנט ניט איצט ניז ראס האט קײגער ו
•1טא

 װאס •^שולאריםעט, ביסעל ז״ן ̂|p אין שט?ל?נדיג
 אױןי opippi ניס ער האט סארבליבען, איהם נאך איז

p״p j 1זײ געװארען איז אליין רוזזו?לס ט?ן.8ר?זולט 
 ipa> אויםנ?דדי?ט. ויך האט ער וױ שלית, אײנ?נ?ר

 אז ער?לערט רp האט שטיםע, הילכענריגער 8 םיט רם,
w רא־ די נעזעץ״. באנום ,פאטגאם דעם צוריק זריזס

 *וג, ײם אוגזער ס׳איז 4מ* אוגזער ס׳את
 ערד, דעד ®ון כױער די ׳םיר װען

 גבורח, גרױםע אתזער דערפילען
װערט. אמזער וײכטיג פאנןןםעו

 ^חזז׳ ײ אװע? שנעל לױסען עם
 — פארבײט, דור *װײסען דןןם דור א

 לידער נײע פױגעל, נײע אץ
«ײט. נײע די פיט שםעגדיג כרענגפז

 שםערען, און זון די װי אײגיג נאר
 ׳קדאר און זציינןןנדיג אזױ און

 *ײפוען אלע אויןז אמז םיט פארכלײכט
תר. יעדען ®װ פרײחײםם־יןאםןז דער

 - אתפוערדריקטע פון קאםןן דער איז דאם
־ חןר •ץ גאמרייאונג דקר מןןד

j •

r אוגזער אין קאמף, אוגזןןר אין a w 
.חעלד• « יעד9»רבײ יעדער איז

< דצם *אר װען ג  סריגען צו נעווען אונםענליך ײאלם .
אין סענאט. אין םאיאוײטעם גװאלדילצ וװא איחם «או

.  »  ^  ^  4 » iM 4  ^ ^ ^ f t O O M t a O O M l O l o  t h M I O  ^ b O j L A ם םאר *יז •רעזידעגם דער אױב,  גיס עס וועם ביא מ
w  \ t a * n אװ ח»וז חנר איז תדמװםיחרעז וייזום 

jn ijn גמעםיזוס• זע
ר ■ראצענט חונרשרט מ  t פארשםעהט ,tpo ipp זי

 רער איז אויבען, אע?ודזצן שצין חאב אץ• ײי זיי|- גיט
 שון שאליםיק גאנצער דצר םיט *אדבתדעז ביל וואגנאו

jw רחווןלם דןו v x r j 'o r is דער איו איזרסער גראדע 
jî אדעדגיסםרי חנו po קודס fn ליגקס. אויױ djf איז 
ך זא? תודס דזנר אז אויסגמלאסיק גים ^מנר  איו וי

pd^dp pdopps ענדאראן• ־װ^מן dp אז סאםיחנז ס/ןן
p p  oTPiw ii די סיס ׳סאר^סעגדינוע *זא קרסעז “Mo



*M*M.
 די — דא#ו/ א פון וחנרם אימױגער חגר מממרי
 דריםעיצ א וױ קילזנמװ־, אםאיצ איז — װאירטה •חנתגט

 יאהד 20 םים זײן ווערט וועט דא*עד א וואס דעם, פון
 פראצעגטען די פון גאטירליך זיך וועגדעט עם שמםער.

 וחגרם איצטעען דעם אויסצורעכענמן חנכעגמ. םען וואס
 יאהד 20 אין קריגען ערשט זועט םען װאס דאצער, א גיח

 אויסחד אריפמעטישע שווערסטע די פון אײנע איו ארום,
טאכע־ פארםיגע פאראן אבער שוין וײנען עס מגוגגען.

פון מארם יעדען און צײם פון דויער יעדען פאר לז\
'J JrtWJJ If KTbp •

m * ̂ער רא־ א ווי װערם, וױינינער םי<צ איז *יצט דןו
 אפילו באװאוםם איז װאס ,dpkd א איז שאעםער, ילער

 געזעלמאפטןיכע גאנצע אוגזע־ ביזנעםםאן. תיצייגעם א
אריפםע־ •ראמנטעז די דורך *ם רעגולירמ ותרם וחנלט
powm ipd א אריין טר*גט אײנער אז םיק. u> א אין 
̂וזלם דאחי וואם באג̂י ̂יכע םיט ער׳שם ווערען באצ  עם

 דיס־ א ארונטער באנק די רעכענם שאעמער, טאנאטען
ju m p דער איז גרעםער אלץ צײט די ?ענגןר װ*ס 

 איז וואם אםת, עלעםענםארער אן איו op דיפקאונט.
 ידיעה ׳שטיקעג א ורp ר*ט װעלכער באוואוסט, יערען

ארישמעםיק. •ראצענםען אין
 ענ<ײ אנדער אן אדער כאנד א וועשםעיל, א וחנן

 די ווערט םערםין, לעגנערען ts ה*ט װצרט־פאפיר מר
̂יצירט. םעהר אביסעל טראנע  טוחגרער איז dp סאםפ

זאך, אזא ד* איז dp װאם דעם״ צוציב אדםצורעכעגצז
איגמערעםם״. .קןונאאונד •ראצענםעז, י1אוי ■ראצעגםע! װי

D אמר ip ̂יך. נים אויך איז  זיך גים מען נצפעהר
 א?ע זיינען יעדענ&א<לם אויס. רענענם טען עצח. אן

אליסיס,8 אינטורענם אלע פארם<יבםונגען, אינטורענס
 אונ• אויסרעכעגוננען. די י1אוי רעמלירם .ענױאיטיט״ איצע

ra n אאהעננ̂י דעס םון זײנען געטעםטען $ot דעם 
̂ען אטת «ל*«נםארען  נע־ אונזערע iPDprmo אבער וױי

 םאיאריטעט ריזיגער אזא טים ה*בען ותילכצ זיממבער,
אויםנע־ זאלזןן סערםיפימאטען ב#נום די אז נמטיטם

 דאר־ זיי װי סוםע דערזצלבער םיט נצייך װערע] צ*זזצמ ■י
tPD טםעםער. יאר צעהן םיט ווערעז אויסנעצאהיצט

 די ערק<עהרט ת^ט ער וועאכער אין רעדע זייז איז
 כאנום ^אטגאם דעם װעטןואירט ער װאס פאר אורזאכען

o נעזעץ, tvo v םיל זעהר רוזוועלט פרעזידענט זיך 
ijnjm םיר םאר יגט5< װאס נעזןץ ,דער .•ונתנג דעם 

ה^ען צו זוכם ן>  זײ װי סערםישיתאםען, די נ<ײך בא̂צ
r t r n\ 1945 יאהר אין 1זיי זוצרט. dp בא- צו םיינם 

̂ון הוגחט־ט 16 טיט צאחלע!  זײער װי ־,wipd דןולאר מילי
am־D א רעזיד?נם8 דער חצם חיינם״, איזJנpװיזp.ן

jnpww געזעצנpבp,■ב»<?ב»טיע? םיט ק<ײנבירנ?ר ו
םונדאטענ־ די צומםערען צו גיט ױ*צום חם זוכקן ומוגו̂ו

p טצן c חייגטיגצר דצר qpd 'd. ד?ר איז זײ כײ up־ 
o r ♦ינ ײ תי̂י  א איז ?*נםראקט א אז ויגצן,5ג י

pc rp: דעם האבען זיי גאכסוםצן. דארף ipd ײאם ואך, ip 
 ו)וב?ר ?ראםט. אין ב^ייבט ער צוריתנ?רום?ן. גים 1924

d האב?ן ניט ipp 1945 פון חוצפר דפר ip ii pa^ptn 
ײ פאר דארן• זאך די 1חײנ«  צויליב אב?ר קצאר, וייז ז

m o n רארם?ן װאט די ווצרצז גפפצצען זאצזןן זיי 
אריפםצטיה. זייער זיי זpop:פאר אסיגמן, זיי

באנום, װ?נ?ן רצבאטצ דער אין טאטאם, סצנ*סאר
 רוזװ^ט .«רצ>ידענט אפען: נאנץ ארויפנצזאגט זיך חאם
תנ?ן מחגדט האט  pjpdpj»»־ .tprjpD פאמצטצנע ו

u n n נעמטיםט מאבען מ5ײצ ׳די זיעעז m v i בא־ 
m אין אריין נים זאלט איחר אז מתט d p i פאאס 
D פי| ip . 'tw ip e  v ipo rrm a זײנצן #pipe .דיבורים

באנרינד?! נעפרואװם אפילו וז#ט בןורא סעגאטאר
ע זיין  הײנטינ? אין וואס דצם, םים בפנוס פאר׳ז םיינו

n מפיאט *ײםצ( r פון חי^יגפיים די ר«לן סיין םעהר 
js w t id jv די ויענ?ן איצט, זיך פיםצדם .ווער panjDPD 

פאר־ חצט רעגירומ די . . . ק*גםר»סם?ןז גיח זיים׳נז
jM פון היילינסיים די «פם w rm vP וןאס פ?ל«ר, אצזן 

nut נעא־ warn ipootma tn«n תאנ־ זיחנרע

T סעגאםאר אפעעןארציגער חנד ^ארם U P, זאגם װאס 
אםת. גאקעטען דעם ארױס אםאיצ ׳

 קייז דעם אין איז גערמכט איז כארא סענאטאר אז
enr םמראאזען עזיצם דעם סען ם#גט אטאיצ סםק

 םאכען איצט קאגפיםקאציע. זוכען סאציאיציםטעז נאר אז
 אפען. גאנץ נאר קענען װאס #די א<ע קאג&יסקאציעם

̂ױאציע דורך האם רעגירוגג איעענע אוגזער  םון דעװא
̂ער  די מיט קאנטראקט םון הײיצעקײט די צוטראטען דא

םי^
״יאט־ דער זיך רופט װאס געזעץ, באנוס חגם אין

̂יכעך א נאך דא אבער איז געזעץ״, גאם  •וגקנג געפעהר
 װערען אויסגעצאהיצט זא< באנוט דער אז איז, •ונקט דער
v* טיט in oנעלד, פאפיר געדרוקםע םיט גאוטס״, ורי 
 ארויסגעקד ניט װא<ט דעם םון אויב דעקוגס ̂פום אהן
 עםמרייך, אדער דײםטיצאנד אין װי אעםילאציע, אוא כמן

m ה*ט רוזװעילט װאס איגםילאציע, די אבער ̂װא<ט k 
 יפרזת דער געװארען• פארגרעסערם + אעעחויבען

 זוײדמחנס ארבײסער און געמטעען םזגהר גאוך ווא<ט
̂א־ אזא געגען אט ארונטעד. א<ײן רוזזמאם דריפט  אינפ

אויך. א<ײז רוזןועילט ש\'\ איז ציע
 אין פוגקטען געזונדטע פיילע דא זײגען איבעתזוי&ם

 ערקיצע־ צו געתאיצטען האט רוזיזרעיצט װאט חנחג, חגר
 א פון אז ריכטיג גאנץ אץ וױיזט ער \ועמ*ו. זײן רען

 גזך ניט קריזיס דעד װעם #םרײד ריטעייצ פארגחגסערטען
 אאע טױן האבען עקאנאםיסטען ערגםטע װעדען• בראכען

 עם וואס דעם, םון קוםט קריזים דער אז אעזגמיזען
̂יזירט איז  מווערער פון פראדוקצימ די געװארען •ארא

 אט איבער איצײז רוזוועיצם חזד׳ט איצט אינדוסטריע.
̂ט אםת. אײגפאכען חנם ̂ײן רוזיווע  איצע אז tV ציעט א

 זיײ זײ צי וועדעז, געהאיצםעז גלײך דארםען ארבײטסיצאזע
 אז איז צתז די יט.1 אדער ױניפארמם אין געוועז נען

ארבײטס־ דעם ארונטערדריקען צו איצײן זוכט רוזוח^ט
I • -1<יי

 זיך באנוצען באנוס װעגען היםטעריקע דער כדט
̂ח דער דעוםאגאגען. שטארק ̂ן ג ̂ם אן םאר האט קאג  עו

 6 פון געעער די געגען געדונערם םעגשען טויזעגד 22 םון
 םון אײנער װאגנער, םענאטאר םון גאגמנן דער באנוס.

 אויםגעפײפם איז האבעז, ארבײטער זואס םרײנד וױיניגע די
̂ין גאח דער געװארן.  אוםצופרידעגהייט די אויס נוצט סאג

 איגט דעם אין Jשטיםונ םאמיםטמזע א םאר לאנד פון
ארבײטער. אםעריתאנער פאר געפאהר גרויסע א

 םיט גערעכט סאילדאטען געזועזעגע די זיעען אפטר
 מאנ״ יא באנ̂ו דעם ג^יו קרעען צו פאדערוע זייער

 — וויכטיג, נים טוין איז דאם קאנםראקט, ניט טראקט,
 בא• חגר איז אבער װיכטיג זאגט. בארא סענאטאר װי

 און רייכע אויוי טעקסעס םון וועחנז באצאחיצם 5זאי נוס
̂ט. יאפיר םון ניט  איגפילאציע, םון געלד, פאפיר םון גע

̂ירען װעטעראנצן די וועאען  האבען זײ װאם דאם פאר
̂אחר. איז דאם באנום. דעם םון געװאונען ק

 מאכער סלאוק דער פון געבאט דרײ די
:מאמענט איצטיגען אין ױניאן

 געאדביים ניט ז»ל עס »ז ®כט̂מ ניט )1
 אייערע אין ארכײם װינםער קײן װערען

שעפער.
 »נ• קײן קרעען נים װעם איחר װאנען ביז )2

 קיין »ז זעחן, איחר םוזט ארדער^ דערע
 «חן Bgv פון ארויסנעהן נימ זאל גארםענם

לעיכעל. א. ר. j «ן
 די אז געבען, אכםוגג שםרענג טוזם איחר )3

ייג^לין זאל וואך ארכײטם שטוגדיגע 35
 אפנעחיט

 םעהר זאל
ײאר• א

ir fj׳

---------------------------י
ייײ״י 1•''•י־י ״ ־׳» ־ ,ft *י• ״י.ן־.
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13 י־יט

דער װעגען אײנדחקען חבינםיןי׳ם
אײראפא אץ לאגע איצטיגער

ש. טאקם פון עני ד

 װעלכער צו זעענעװא, אין קאנםערענץ דער מיט
 #פגעםאהרעז, אײלעניש אזא אין איז דובעסקי פרעזידענט

 אםעריקאנער אינטערעםאנטע באאט א םארבונדען איז
יאהר. 15 אעצטע די םאר אדבײטער־פאאיטיק .און וועיצט־

̂ןזאפעז איז ניחפאנס אװ ̂יג די זינט געװארען, גע
דעם וס5ש נאכ׳ן  אםעריקע איז םאר קוםט װע^כדקריג, םי̂ז

 וחד אידעען״קאםוי און פאאיטיעער אונאויפהער^יכער אן
^י־ זיך זאאמן ^םאטען סאראײניגםע די צי דעם גען  אנ
 םארצװײנטע יג'ם5 דער םיז וועצכער אירגענד אין סען

 פאר קאםף דער ניט. אדער םעטינ?ײטעז, און םונסציעס
 וועגען וועאנרגעריכט, דעם איז זיד אג^יסעז אמעריסע׳ם

 באצײכפמגנחן א איז יאהרעז, זײט ^ויז קאכט עם ױעאכעז
 עם כעז5װע איז שטרײט טיםען דעם םיז איאוסטראציע

 טענדענצעז אגטסעגענגעזעצטע ^ארוי bh זיך שפיאען
 איזיאצא־ די — געדאנק סאציא^גז אםעריקאגעם אינ׳ם

 װעצכע באראה, סענאטאר םון אננעםירט ציאניסטען,
 וױיטעז פוז האאטעז זיך דארף אםעדיקע אז בא^םעתען,

 דער םון סעםעאגרוב סאציאאעז און פאאיטישען םונ׳ם
 ^טריײ װעאכע איבערא^עז, איז פראגחגסױחנ די אוז וחגאט״

 ניט זיך סעז אי? ניט טאר אמעריסע אז דערםאר, טען
 אז אוז כמנמהײט, צױױאיזידטער דער םון א&זונדערעז

 אײ םיהצעז אאזעז מאכט און װארט איר דארף אמעריקע
יױפר. אינטערנאציאנאאעז םון זײט חגר אױו• בעראצ

 סרעםטע?, די זאטעל איז זיינעז עם״ שיעט דעױױיא,
 האבען ניט זאא אמעריסע אז דעם, פאר ארבײטעז װעאכע

 דער פיז אעבעז םיט׳ז פארפאיכטוננעז בינדענחן סיינע
 באזינעץ צו געאונגעז איז זײ איז .ויעצט, אאגעמיינער

 דירעקט זיד פארבינדעז צו קאנגרעס איז םארזוך יעחנן
 יוני ̂עצטעץ נײמאנס. אװ אינ דער מים אומדירעמט אדער
זטעז צום קאנגרעס אמעריסאנער דער האט אבער  מאא ע̂ו

 מיטנאיד ס5א זיך אנצושאיםעץ רעזאצוציע א אננענוםען
 און ארנאניזי^אז״ לײבאר ״אינטערנעמאנאא דער אין

 צוױי צוג^טיםט. דעם צו נאײד האט רוזװעצט פרעזידענט
 וזעראצד אנגעסוםעז אםעריסע איז איז שפעטער מאנאטען
 אעי־ ״אינטערנעשאנאצ דער םיז ןיחמטאר דעד באטאער,

 אםיציעאעז דעם דורכגעםירט האט איז ארגאגיזיישח״ באר
 פרטים די זועגעז דענירוננ װאשיננטאנער דער מיט אפמאד

 א&געשטא־ דאז אויד זזאט באטאער אנשאיסוננ. דער םון
 אמעריסעז דעד םון קאנװענשאז דער צו װיזיט א טעט

 ער װאו סאךפראנציססא, איז *ײבאד אװ םעדעריישאן
אויפנאמע. שעהנע א באסוםעז האט

 נייז םארבינדוננעז די אז זאגעז, נאײד דא מעז דארןי
 ארנאניזיײ ^עיבאר ״אינטערנעשאנעא דער םיט אמערמןע

 מיט םארבינדוננ א אאט ווערעז באטראכט ניט \vp שאז״
 ארנאניזײשאן״ ״אעיבאר די נעישאנס״. אװ ״אינ דער

 סאי איז פאאיםי־ענינים איז טאי סאנטראצירט ניט ווערט
 זעאבסט א איז און ״אינ״ דעד םיז טעטמסײט איהר איז

 דעם םוץ סאנסטיטוציע די סעך&ערשאםט. דענירענדע
 וכד5ש דער בײ געווארעז געפאסט איז א&יס״ .אעיבאד

 ארבײטער״סא• ספעציעאער א םון פאריז אין סאנםערענץ
̂כעד םיז מיטע,  איז נאמפערס םארשטאדבענער דער וחג
̂ןערמאז. נעוועז  ״אןיבאד דער סון צותסעז הויפט די ט

 םארבעסערען צו איז אויםצוהאצכתז איז ארנאניזיישאז״
 אינדוסט־ זײ םיז אעבענם־באדימוננעז און ארבײטגד די

̂ע אין ארבײמער  זיי באשימז צו איז אענדעד א
 א א עקםידתנםם, סראנפוזיים, ארמיטטלאזיגקייט, נענעז

 סח טארמםצהעד פיז באשמחם ״אדגאויזיחפאן״ די װ.
w אתאנמירמ n r i, םיז Jm ao re m ײ ד ן ו ו ז י
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 װינ־ יעדען כםעט אענדער, 62 פארטרעטען װאס גירוננעז,
 האבען דעגירונגס־םארמרעטער די וועלט. דער םון סעיצ
 קאנ־ די אין אפשטיםונגעז בײ מאכם םוז פראצענט 50

 איבעריגע די און ״ארגאניזיישאן/ דער םון םערענצען
 ארבײטער די צװישעז גצייך צוטייצם איז פראצעגם 50
גדו&ען. ארבײטסגעבער די און

 וועאפד א יאהר יעדעז זזאט ״ארגאניזי^אז״ די
 די אויח זײנען צענדער אנגעשאאסענע די איז קאנפערענץ

 — פארשטעהער פיר דורך םארטראטען האנםערענצעז
 םאדשםעהער אײנצעאנע צו און רעגירונג דער םאר צוױי

 סאנ־ די אויסער באזונדער. אינדוסטריע און ארבײטעד םון
 יאהר יעדען צוזאםענגערופעז ווערעז װעלכע פערענצעז,

 ^עיבאר דער םון עסזעקוטױוע די זיך קומט ױני, איז
 ווע^נד דער פאר מאגאמעז צװײ צוזאםען ארגאניזײשאן״

 רעקאםענ־ און באשלוסען געװיסע אנצונעםעז קאנםערענץ
 צו קאנםערענץ. דער פון םאג־ארדנונג דעם םאר דאציעס

 מיטינג באדי״ ״גאווערנינג אדער עהזעסוטױרג דער אם
 פארםחד אצס געםאהרעז דאם דובינסקי פרעזידענט איז

צייבאר. אװ םעחןריישאז אמעריקען דער םון טער
*♦

פרעזידענם צו װארט דאם םיר ניבעז איצט אין
:דובינטסי

מד אוים׳ן האװר אין אנגעקוטען זײנעז ״מיר  זי
 איז געלאנדעם, האבען מיר אײדער גאד און מאג, טען

 סעסרעטארעז די םיז אײנער אונז צו ארויח שיח אוים׳ז
 ױנגער דער אפיס/ ^עיבאר ״אינטערנדשאנע^ דעם םוץ

 דירעסטאד, דער באטצער, מר. וועצכען שטאאא, אד. הערר
 באהענען נאהענם אונז זאא ער אז באאויםטראגט האם
 אדנאניזײשאך. אעיבאר ״אעטערנעשאנעא עניז דעם מיט
 םאד־ א באנענענט אויך אונז האט ארונטערנעהן בײם

 טרעיד אװ פעדעריישאז אינטערנעשאנעא דער םוץ שםעיהער
 סעס* דזשענעראצ דער וועאכען סטאאץ, ברודער ױניאנס,

 דואם שעװענאאם, ברודער פעדעריישאז, דער םיץ רעטער
 וואסזאא בײם ארום, שטונדעז עטאיכע איז צוגעשיקט.

 גרו&ע גרויםע א באגענענט אונז שוין האט ׳&אריז איז
 טרעיד־יוניאניסםישע און סאציאאיסטעץ איטאאיענישע
 בראש, מאדיליאני באאיבטעז אונזער מיט םארשטעהער,

 צוױי נאנצע די םאראאזט ניט טאסע אונז האבעז זײ איז
פאריז. אין פארבראכט האבעז מיר װאס טענ

 מעטיגסיים אנטײפאשיסטישע און אנםי־נאצי ״די
 אונזערע םיז הוי&כדפונקט דער געװעז נאטיראיך, איז,

 ױי םוץ :ענאסעז. די מיט דיםהוסיעס אוז געשפדעכעז
 פארצוױעמהײט דער פיז באנרי̂ן א באהומעז איך האב
̂יס וציאנערער5רעװא אונטעחנרדישער דער פון  טעטינק
 נוימווענדינסיים גרויסער דער וועגעז און איטאציע אין
 םיטלעז. םעגאימן אאן םיט באװעגוננ די שטיצעץ צו

 אוגזער באהאנט גוט גאנץ איז זײ אז זיך, ם׳פארשטעהט
 דאלאר ־מויזענט50 דעם ־־— הינזיכם דעם איז ארבײט

 װאיר• גארםענט איידים אינטעתעשאנעאא די װאס פאנד,
 איז ^טימאצי דזגר םאר געשאפעז האם ױניאן סערם

 םאר משעסם״ ״לעיבאר דעד באוועגונג, אנטי־םאשיסטישע
 שאםען ױניאנס אסעריקאנער די װאס צוועס זעלבען דעם

 וױכםינםםיד יעדער איץ סיטאעז ארגאניזירטע דורך איצט
ײ אוץ — ^אנד איבער׳ז שםאט  דאגפ־ זיתר האבעז ז

 זעהד א אין אויםגעדוײקם ברודעד־׳זזיאןי דער פאר בארגײם
 צוזאםענ־ א ביי אוםן. אםת״איםאאיענישעז וואריםען,

t כױר וואס סונפט, r a p יז נעהאם זונםאנ יענעם» « 
יחיצם pyp נײ »ח אתז ((בײ רזנסטאראנם באקאנםיז



------------------. . .

n נן r נע־ די איך האב באנפעט), א נערוםען זימר
ארנייטער, אונזעחן tie נאפען איז פאסאראבען מז

 ממן קאםי ־nrn pv חי<«־נאוח»ונג די tp>pn םיר
Dtnrw נים tPiptenv א האםען, נמגעז וײ אז אוןt םיר 

tP5pn זייןר פאר כחות םאסעריעלע טי< *זוי אײסםען «ײ 
r װיפיל dp זיין• גמגליו נאד <תמ 

m. נאזוגדעחנן א p m rm איטאליענישע די *װימען 
ip נעםאכם םיר אויוי האט איםיגראנגמן ■אליטײמ ra 

 דערןגרויםער «ון םעקרעםער געוועזענער •an נחומוי,
ן איטאאיענײמר מן#אר־פא׳»יפטיטעד  פעדע־ טדייד־יונ̂י

tv jrw n םוער, עגערנײמר אזיםערנןוױינליד tjmjnv,
̂ט, םיר ם׳זזאט וױ  אנגעבאטעז תאט מסאליני חגרמח
 אוי\» איבערסואיען זיך וועט ער אויב כדגיסםארןךאםט, א

pn און זיי̂נ iparv ,טרייבןר בריליאנטענער א נענני 
 איינפלוםריימר דער tie •appran חנר ־,arpan אין

ארבײםער און סאציאליסםי׳מ װעכענםליכע v .אוואנםי״.

̂!”*־;£!1? 1י7 ■

3&P ווערט אבער אאריז, אץ ארוים ױאסגאהט m i 
גאםיר־ אימאליען. אין אוםצזננאצ פאר׳פשריים בדייםלאך

העכםנד 'הונדערטער אין״אאריז אי*ט «יך נעםינע) ציך
עםם־ דיימ׳פצאנר, םון ®ליכםלינגצ אאליטיעע וױבםימ

םאנ־ *וליב לענדער. דיהםאםאריזוע p־aroit און דייך
נעסענם נים זיר זײ םיט לייחנר איר חאב «ייט «ח

געוואprt איז
... םיזtan 10 אנגעסונמז איר ביז vtanprt אין

״גא־ דער פון *וזאםענפונפם tpeenp *ום גלײד ריל,

 .אינםעתעשאנאל דער tie *וזאםעמזםעל חנם
 איז קאנםםיםוזיע איר tie און טתאניזייטאן״ <ײג*ר

 רירם פעראערעאםם אזא tv טארזױאתצען, לייבט זיך
 באטטעהט זי מאם ,dpi צוליב ערטסעגס ;לאמזאם זיד
 אינ־ און ארבײםער חננירוננען, — אארטייעז דדיי «ן

 מאס טארטלאנ יעדער ײייל *וױיםןנם, און, — ײסטריע
 איבערגענעבפן באכחגם ערעם ווערט נעםאכם וחנרט דארט

 זייער זין■ נעגמז וועצכע ,tPurran באזונדערע ךי «ז
 םאד־ ־anv אנצװעכמז ענםײזדער באטראכנמז *ו «ײט

• v. םארש׳לאנען. ל' וןןןרם׳ון
 םון הכל טך דעם ט׳נאטראכט trn פונדעםםווענעז,

̂ור דער פון אויסטואוננעז די  םאר ארגאניזאציזג .לעיב
 »ז זאנען, םען סעז עסזיםםירט, זי וואס יטר מבמחן די
 די וועז נעװארען. דערנרייכט אי« םםטוח׳דיגעס םך א

 *ום נעווארען, נעטאםען *וער׳פם איז ,טרגאניזיײפאן״
 דער גזףפטאנמן דאן םאג^רדנוננ איר אויף איז בײאאיל,

 צענ־ אצע םאר ארבײםם־וואר ־מטונדינערv 48 טון •מקט
 די דאן אין לענדער םערהייט ט־עםםער דער אין חנר.

ר תדמכיםלימ  נתהר אוז 65 פון נעוועז ארבײםם-ו̂ו
truvar. פונתנתז וױנטינםטע די םון איינער איו אי«ט 

 ־v 40 ,*רנאניזיײ**?״ דער םון מוג־ןורתוננ אזיפ׳ן
 נעװט־ דערנרייכם טוין איז טיל »זױ — וי*ו טטוסײמ

 t«M' וױ לענדער ̂פנעעטאנענע אזעלכע אין *פילו רען
»irw .בראזיל w p זעל־ וממז ריכםײ אױך איז זעלבע* 

r און סינדער «יז חנגולירומ וױ םראמן מיכטינע תזזר 
 אין *ו׳פםענחיז םאניםארע איז נעזונם טרױעז־ארבײט,

יו. *ז. א. םינעז, איז און פמטטריס
̂טעז האב איך װאו באדי״ ,נטותתיננ די  םארםר

 זויכ־ די פון 8 פון פץרזאן S3 טח באעםעהם אםערימ,
 חטט םטווענדדוםלאנד לענרער. אינתםםריעלע טמטטץ

 ״פאר דריי אמ פארםרזט וואם פארםחןםער, איין נלויז
 אינדוםסריע. און ארבײםעד די רענידו̂נ ז־י — םיט״

 פאר־ עםטרייכײמר חנר tv איז, חנרנײ אימממםאנט
םאר־ גאך איי באדי״ .נאותתימ חנר אין

 נע־ איז װ*ם םא«יאל־דזזםאסחאם, דערמלבינעד בלימז
 צוריס, ה»לב v און יאהר v טיט pnv נעװאחןן אױיזם

ר  םארכאאם ה*ט atvran *אטיםםיטע איצםמן די וייוו
 אינמערנע^ו ran סון גרו«ע ארבייגמר די ס»כס. ך

o■ ?זגיבאר i, האס וואס s איינםלוס, נװאלדימן
r אז חנם, אױי tp •at> אויםדימז xm  pn- 

ו כדי װאד^ייגליך ̂ור, זחדײ מז ו m אים מ

v אין םארבלייבען at םעגליכסײט ra n m, וױיל p v 
iv עםםריױ p ד*ו ער p t r פאהחזן. ניט םינהר t f rm x 

jm דער אויוי איחגו די ’B tp jtp j איו חאב םיו, אויםער 
 • אינדיזג םארטראמען האט Dipt איינעם נעטרןופען

 ם׳פעכאםלא־ פון דעלענאט » נעװען איז װאם צוױיםען
איםאלמג םוםאליני׳ם פוז דרינמז » און װאסיע,

 מד נאטירליה איך, ה«וב רעלעגאם נייער א אלם
 אנ־ םיכםינעז v נעםעז צו פוז צורייזהאלכמז זיך װ*לט

 antnstpjtpp דער ביי םארהאנדלוננען אלע איז טייל
o צו זיד צװזערעז ליבערטם ;עגלוםט םיר זיר ם׳האט n 

ארי׳ דער םוז םיםנליחנר עלםערע די וואם ב  חטמן .
 BPitv צום iPDtppt אבער איז עם װען זאגען. צו װ*ס

 ־טםוגדען,40 די צו ארבייםס־װזד, סירצעחןר דער פון
 p» אנםייל tv נעםעז צו נויםינ םאר נעפונען איך האב
 v םים אורזאך. אײז וױ םעהר צוליב דעבאטזן דער

ufs אםעריתאנער דער דעניםאן, םר. האט פריה®*
_____ליבעראל* גאנץ א נעהאלםעז אינדוםםרת, שיז ״ער
 .זויסענמאפכזליכזןד tie םראנע דער ווזנען םיםיננ בײם

 אנװעזאנ־ פיל* אויזי האט רעדע זײז און כתנעחטםענם״
 אד־ «םערי?אנער די אז אײנדרוס, םין א נעםאכט דע

 ליבןר»ל«ד כמהר א און וױימרער א זיינצן בײםםמבער
 אט אינדוםםריאליםנמנז. אײראאעאיטע די וױ עלעםענט

 DV יױ איז א&ײיעעז, געוואלם איף האב איינדרו? דעם
 האב »יך ײעז געלוננעז, ם1נ גאנץ םיר עט איז ׳טײנם,

 אםעריקאנעם דעם ערפלזןרם רעדע אויםםירלימר אז איז
t ותנעז מםאנדאונפט םרייד־ױניאניםטיטעז r v r v p  •an' 

 tnvi מיםיל רעאלען איינצימן דעם אלם ארבײםם־װאר
W איצםינמר דער אונמער ארבײטםלאזינפײט 'ovatPP 

 •nvp אונאויםהע־ליכעז רעם װעגען אייד איז םיםנתם.
 ־90 א פאר אסערימ איז אן איצם פיהחוז םיר װאם

װאןי. שםונדינער
r םיין איז האב אין־ a n דעדצױיל אז נאטאנג^ אויך 

 בא• װאם וױינינ נאר ארבײטער אםעריפאנער די זיינען
 .אינגחא׳נוד דער tic אויפםואונגען די םיט גײםטערט

 דארםעז ותלןן זיי אז און ארנאניזייטאן״ לעיבאר טאנעל
 לעבענםױויכסינןר און בינמרער דער איז טאז עםװאם
 אויזי אז און ארבײםםלאזינפײט אלװעלםליכער פון םראגע

 n>p די איז ראם איז םיםעל, אײן בלויז דא איז רעם
 די אז פסרנע׳פלאנעז, האב איו ארבײטם־װאד. צערע

 םעשםטיל־אינ־ דער אין ארבײטםלאזינפײט פון פראנע
 ארבײטיא• םיליאן U ארום בא׳פעפטיגם װעלכע דוםטריע,

 ,1ער׳*םע צום װערעז אויפנצנונמז זאל לענרער, 20 איז
 אכד ארבײנתר די לײדען אינדוםטריע דיזער איז װײל

 tram אננענוםעז זאלען םיטלעז אלע אז און שװערםגמן
אינרוםםריזג דיזער אין לאנע טװערע די לינדערען צו

 פון ,בראדתעםם״ ראדיא םיין אנבאלאננט ײאם
 באכתר־ בלויז איד וױל א«ריל, טען12 דעם ז׳פענעװא,

tpp, נעײאימ, איבערראטט אנגענעם זעהר ביז איו אז 
tra םייז נאך דערװאוםט זיד האב אין־ װען rppn tt ,זיך 
 דער פוז אראנדאם און צװעפעז די װענעז רעדע טייז אז

 ?לאר אזוי חאט ארנאכיזיישאן״ ^יבאר .אינםערנזדפאנאל
 און ײײמעװא צווישען םייל 4,000 די דודכנע׳פניטעז

 אונזעות, •ריינד טויזענטער םיל אזוי אז און אםערישע,
ר האבעז פחאנציספא, טאן ביז יארפ נױ פון  כױר *ו יי

 npppt זזאב איך ױ«ש פעיבעלם, צאהל די צונעהערט.
ס״ נאכ׳ן םארגען אויןי אםעריפע םוז נמז ם אוןן  חאט ,נו
 א jfpnpov איז דא האבען םיר אז איבערציינם, םיך

 חאם .בראדשמסם״ דער םאםיליע. <ואריטע נדויםע,
אז אײנענער אונזער *רעםטיזט נרוים נעשאפען ײי  אוז י

 דורכ־ אננ, איז, איז באװענוננ ארבײטער נאנצער חןר
D אזזן נעװארעז נעםירמ ir ענם.9געלנרע?ם

 ■רעזידענט האט — געלענענהיים דיזער בײ וױל איד
 V ײענמ «לאן, דיזער אז זאנעז, — צונעליינט דובינספי

 מאחמ p»Ja טיר סאר איז דמנעווא, tie ראריא־רעדע
p זיך האב איך אח *ראריט א e r Densםער a n־־ 

 איז ״בדאדקעםט וחגגעז נעדאנס דער אז וואוסם,
t iw v f j װיליוים «רעז. סון װ^עיננםאן, אין געווארעז 

r« חא« אר m און טײ?,

igji

f'Kiiji
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״?ייימ™
tie גאסלער רירןקםאר an tieארגאנמיח»אן״, .לעיכאר ־ 
 װאריבמנז םיין אויםדריפעז איהם איך תיל דעם *me אח

4דאגי
וױען אץ

 די װי נלײך טנעל, י^1א איך בין מוענעווא »ן
ן זיצונגען  געטלאסען, ויר תאביז pivDtpptpp דער «

in v u n e v װיען. נאו dp ר באזונרערם םיך האט» 
 איי־ אין באװך לעצםען טיין י«»1א זוייל אהין, צויגען
pd. דאסאלטדינע די האט ,1931 אין רא«ע, ' i i״ j n t 

 םא־ אױ םים ק1אײנדר םיססםען דעם נעסאבט טיר י1אוי
 אר־ נדערנארער1א11 איר אדםיניסםראצי^ ציאליםםיטזא־

 **םיילענעז, אח ױינען1צ אלע אין באװעגזנג בייםער
 דרױמריתן בעימרייען, הײזזא־, ?אאפעראםיװע איהרע

 די װי נאכדעם איצם, לעבען. גייםטיגען רייכען איר און
 האבען םשחיתים םאטיפטיטע טםאדעםבערנ ראלסוס־

 מיחןרטםאנד העלדיטען א באך םאדניכםעט, אצפט דאס
 גאך למנם דעומהל^ םיר םען האט ארבייטעד, די םצד
 עםם־ גאנץ אינער או־ן װתן 1אי פונקציאנירם |1א אלץ
 נרייט װןלכע ^aanivD penranpDJWt םעכםיגע א ריד

i t נותוח meא ־ o r a ראלן יסע1נר א זאילם אןן ?אסף 
לאנר. tie לזנמן אין

 אין איז םענ, ■אר א פארבדאכם איך האב <זתן אין
 ל*נ איך אז נעפיהלם איך האב ציים דיזער tie פארלױף

anmיאחמ ױע« די יורך אסאל ־ px» tie ,אין לזמז
OTD I |J7/X><jOQ1K QJfl 'ל 

ארביינמד־ דוי^יימ די ,,סמודמעם״, געהייםע
p «ח איימגו די אונםעד .ביתמםיי n ra p n עייא־ »דן 

 Tז *nm םען ווען ״<ױען אין אי*ם זיך םרעמס pro נען.
 באוועגונגם־ s װזןגען קאנמערירען ̂דעד דורכותדזנן

 IPs וחגז »יז אראנען,own איז נרואקעס סצײגע אין ענין.
נים סען cnjn קאםזדםישיצאך, די בײ pjnw ויך זעזום

 וואו געשעפםבד״קארד״, םין א אין םאדשסעילם, נאר
 און באדייםוננ, באמםיםםע א ה^בען װעךםער געוױםע

ױ םעהר נימם ■צ»ץ איין אויזי פארבלײבס נתן  » ו
rw io r ווארםען ניט זיך םעז כדי ווײגימנר, אדער 

 אאזנ פאראעסםען <וע*כע ^•י^נעז, די אוינען די אין
̂יכע *ז איק ט׳פאר^אזם ווען און םיזגצער. עמענם  *י

 איז אדער צוױיםעז, א איז איבער זיך ײבמ5ק םעז און
 דער- םען און אייכציגוױיז, םזגז געהם •רעואם־הויו, א

 ײ*ס רעס, דורך אאאץ צװיממן דעם װעגעז זיך װיסם
̂ומחמט איםיצער, ̂יגער א כ םור־ פארבײנעהער, צוםע

אויער. אין ארײז אײר מם םעאט
̂ב איך ̂ציצײ די אז דערװאוסם, זיך זז ̂ט א  םאר־ הא

 טימגצידעד םעםיגע ̂גײדעד, זעקם אריז*ן איז ארט1ע
̂יגען רעם •ון  יזײ םאםערם און ̂נײדער־םארבאגד, אםא
 איך אערזאנען. און נעםען ארויסגעבען ז**ען זײ אז

̂יך וןאב  וואם יצאיער א קריגען זאלען זײ אז נאזארגט, ג
 צוגזד באסומען זאאן וײ »ז און טאדםיידיגמן זיי זאל

e סיט געספעםס טיהם r.אין װיעז אין אתםפארעיךינ ״ 
 דעם זיר םיט םען1םיםנ« אײנטאל איך האנ טעפסי, א
 tie םיוזרער עמרנישען זעהר ן1א פעוזיגןן זעהר נגען,1י

T נאר ,J3 נעגאסע ארבײטער, טניימר עסמרייכי׳פע די ii 
p זיך יאנט נעהײם־פאליצײ די םיון tr םאנאטען זײם 

 ארעסטירט איצט האבעז זײ פאננען. נימ איהס ipp ן1א
pn םאטערען זײ און געליבמע p ir ענר זײט םייתל די 

 dppd' איז אתיםנעבען. איהט זאל זי אז ,1אכ«11 ליכע
 1אי צחאםענגעפארטשעם נעזעםען ער איז סיר םים

 יס-1אר גים איננאנצען איהס האט טען או י1אז ררייעז,
 טטיל זיר האבען מיר מאס ציימ ־an תרך נעמאזצן

n ־an װענען תרמערןדט ran ir נזערצ1א פון לאנע 
 דעד םאר אױסזיכםען די ומנעז |1א trn אין ארביים®־
גםט.1צופ נאהענם׳א־

אהין אױך זײנען זמענעױא tie טיר םיט צחאםען
tvoippav יאז> an־an '̂pnסעקרעםעד ־ art tie אל־
̂ר, װ«לטלימן טעװענאלם, יך1א און שנייחגר־פארנא

an־ arare114 ־ an• פעחוריי״אז .איגםערנע׳יאנאל itv
tr« pip ipdiph pri’n »n ליב1צ 

םיר און ארבײטעסועעלצגעגחיימען

 באאטס האב איך צוזאסע}. געזתן אםט דארם זײנען
סיסאצ n גענאםען איעימנ םיט  ״חײמר עסיא^

 חרזב בסאם תאס תאטאנדע ביצוםינע דאצםזם׳עם
̂הרזנן א םאר םאכם  איצם וײגען וחגצכזנ און י

 p 1*ל prrn הימער n געזוארען. םארריכם צען
 prarup און אראכס זייער םים ־שײנעז און

 די צייממ. pan״amn« וײ אין זױ קיימע
a םיט אאנראס, םון n  np^pn איצסיגאר 

p גאגץ ®ארםרונקזמ זגאט יםrזpר m, יויך צאזט 
gr ̂יגאדאטא רדיזא זאי פיה^ן אויך e c^C T jp 
ppw a און מונג׳ n און p S w ir v הײדזדכאנדי און 
 זואס פאםי׳צי̂ז ארבייסער די ניס פאדילאזס שע\
jn א זאהר םינזס• א אױןי אפייצו דארס נעז rv m r 

די געםאכם םיד אויוי האט דרוס
p״ipj קיגע t מון a n ̂ציגפר  גארװיא אכ

a היים״, n צאנסאר גרויסמר a n  p i באהn ap
____ איז װאס צייםעז, דאיצםוס׳עגו

M וײמ און ארםילעריע ptphv כדם i s t אאדי דיי 
a פון םיחײמר n דיך האסא *ע̂הייסואבײ,אד p g םדי 

̂זסעילם םיג ה opp •vurof unp״׳אאהוו,פ די געגען נע  י
tfm האבזמ זיי וזזמ a n וײי וא 

 זיך זיי האבעז מסזן,
a א[ ?יך וױהס וזאס טתו^ n 

די ̂אסאס. פון םייל
̂י םים  »ק תודסז m זױ אױס מוקם און בדעבמ

ipmps |pd«o אזן ̂כמנמ־קאך, וױזמ׳ם טון
n> op m  גס?ױי  jo b______

r אוםעבדערתג p^*pv־Rn א •  iPDipTp& B tn

1 »
זײ פון איינע

זדיממר n »ין ייד קאכם כמנן
 פיז טראנצ ד׳י איז ,iprnp בײםפר

 געלועען איז dp וואס
 טון סצנ בצוםיגע די אין
 אזיטלאנד. p־p *ריבצר^ױמן און ציז

i ־anrre די סון םאנמ װאט רע^ צוליב  jp d $«r« 
p סיקיאגצן אין גדייכען <ואס p?pi דיזע g p  4U^pp 
aP פאר ווערעז פארםאז םוזען און P W l i y f t fw n 

ת m rזppנpד פארקער̂כ אנדצר̂ז «rpn ױ p יײי־ װאס 
̂ם :ען ja געזאםע p a n\ אין »P3PmrMu אח «הי*ס3«רא 

 בלדיז tram סארוואגסןלם !אלצן בעגעםים־אײנדיבנצננען,'
u םאטיפםיטע די .urpput אזעלכע םאר rn an זמ*ם 
p nארבייטאר די צײטתגעז איהרע ־ tvan די װאס רצ̂ג 

 • אלם באטראכנמן עלעםעננהנן ציאנ«ת1אל1רעז םעהר
 בײםיד־ איהר pnpt פאםסט־םיםעל באחןכיגםען םאלקאם

 די אק אלםמג8ש v ipdht it וונט |1א רעזטים לען
 בדיטנגס־טאר־ דיזער צוליב רייהימ פראלעםארימע װעער

 ב»*ר ־an tv ",3־an t'v אינםעחזסאנם שידעגהייט.
*יזד די נעהאצסען האם ־armpit נאנקיר, מיענער םער
a אין טניאנס די jib רער »  »a>»pnr par א------

 נאך ארבייםש־־גצלדער נױליאנען pin צופיהרעז
h נ«ך זיצם לאנד, it• תפים̂ו אין am די 
 pn פאר נפםה אלם פארטוארט איהט האנען
ra מאשמ rn  it ביטערע D’v t ir — ארביים*־. די

«וייען אץ
p tpm tie״t בערליז. רך1ד — ■וילזון

 noJvn v 1י1גל tptan תביגסקי איז נערליז איז
 1אי אמר צוױיםער. ־an ביז םרעין אײן «ן — טאנ

tru עטליכע ptn jib פארלױוי io r םים ער האם pariMt 
upcnvo pv־p םילז נאזונט יגען1א tie יױכםיססםא די 

antpfc־ an tieהאט און הויאבדטסאט דייטעער ־ *pi 
T אתטפר לעבען סון vbopd dip צונעחערט p r » tan 

היםלזריז̂נ tie ?נאפעל
pm ־an איבצר םעסםי א אין ארומואדעגדינ s r —

 ־pi איך האב — באםעריזם תבינספי ■רעזידענם האט
 גצזונסאר ן 1צמןפױ םיק גדם פאגאגדערגצרעדם עגדקיך

pcTzVip w סיס סאן םימלײוהױאר m i  hi

_  ■tC ,



' mbזיך nun עו oyn w tom מ*ר*יינציך
 ayn i« *פעגהעו־ציג. pn צו םיד םיט ערעמן ניט

 oyn iik ם¥*יאל־דעס¥מר*ס k איז ער »ז צוגענעבען,
i. *ונעגעמן: כאראקכמריםם^ n םייז חאט היםלעו־

o קריגען, ניעםאל עם וועט איו 1JW8P«» ניכט מםיצע n 
 האצטען םאםענט איצטינען גיי אבער םען סוו .עגובעל״

עלאגט״. ׳פםוט־ע ריכטיגע די ביז צוגעםאכם,
J2 ון האט — מיר עייגט ווערטער, עםצימ ריו* 1אי»

־־־*►

>׳>£11

I ״> ,
 און איטזאלט םך א לעמ — ערקלערמ רובעםקי ומיעגמ

געדאגקזא־צױאטאגד און געפיהל דעם אפ עפיגעלט עס
 םצב, גייסטיגער דער — ארבײטעד דײכמזע מילי*גען פון

 ״װאט׳מפול אםעדיקע אין אונז בײ רופם םען װ*ם
ע/ טי ™ױ

םצבר, א *טעלען צו לאדז קײן איך בין געפאהרען , |
 גע׳מטארבען איז װצלכער פאטצר, טייז פון קבר אויפ׳ן

 עכד אויף ממפחה סיין באזומגן צו און יאהרען, א פ*ר
 ניט אײראפע אין זיך איך האב לאנג וױיל טעג, ליכע

 עתזעקוטױו דעם םון טיטיכג דער פאתױילען. מקענט
 אגםאנגען געזאלם זיך האט ל. אוו ם* א. דער םון פאגסיל

 אנ־ דארט געגלוטט זיך האם םיר און אפריל מען29 דעם
 ארײ זיך איך האב אפריל טען19 דעם זײן. צו ומנוענד

 אײנ־ דער אויוי זואר׳&ע, קײן טאג א אוי* בצרנעבאפט
 םאראיעען, פראפעסיאגעלע די. און ״בונד״ פון לאדוגג

 םאר- גרויםע א ענײדעד־ױניאנס. אוגזערצ מויןפםזצכליך
באגריסט טיך האט באוועגוע דער םון אאמהזורמאפט

וי:;,'

o n  pk נעװארען נענעבען םיר איז וואם אזוצנט, גײם  . ,
 און (םעילםלײט) פריקאזט׳פיקעס tie פאראיין פון ואצ ,

̂וננם־באנקעם דיזעו בײ o 1«זאבע סארזאם m s i די 
o באסאגט גום זעהר זייגען וואם חנרי̂נ n אמעריהאנעו־ 

און םעס־עצסאן עהרליך, אלטער, :ארנײםער אידי׳פען
 האב איך פארזיצער. נעווען איז םגוזם און חיםעלפארב,

̂יך, זײ, האב און לעצםען *ום נערזןדט  אפנענעבע; נאםיר
 צױ און יוגיאן אונזער פון טיטגלידער די פון גרוס >חס

 אדכײםער ארגאניזירטע אידימע אלע םון נרום א יאיז
i אין n אן זעהר םיר שאר געווען איז עם <תצס. נייער 

 בא־ אויך איך האב ׳צע1װא אין אוחגנם. 1«גגעגעםע
 און האסאיםאל, 8 אין זיך געםיגט זועלכעו־ גח׳ן, זובם

p. פון n . 8 עו־ האט ?ראגסןן־געט W 'v v i ■ זואריםען 
 אין inranKO און 1ײג1פ צאהל גתיםע זײן צו *תס
jיקן1אםע

 י1 און בכלל, לאנע 1בײטע1א די איז *וי<ען אין
 םילייכם פריהער, וױ ׳פלענם אווי ט״1בפ צאנע אידי׳פע

̂סי׳פע די .i»>u׳ i »8 טים צוזאםען װיחעניע עקאנ n* 
 יאוע tyo’^pn׳* # םים אן פילט אומזיכערהײט *יסי׳מו־

nijm* ײפע1אי נאנצע די ” r װייסט םעז ;באםעצתעו־ונג 
i »אס גים n ̂ו־געז  ■מוין האםט םען אוז tyuno וועט ם

 צר אזא ווי םאײען. oyi 1אוי mj« ניט אימזמםליך
a 1 אטאנד m 'J inפאליטײפע י1 באװענוננ, ארגײםעו• י 

yriM יי *ח M PJ, צחפטעצען.1םא צייכט איז i n *ױנ 
iw םערטיפיהא־ םון גצויז חצום׳ט אוז םראכם עוצם.

 1קײ עםיט־ירען צו ע־צויגנים־אאפי^ חײםט״ דאם ו״
 אס1 זאגאי »ז דערצו, נעסוםען איז op }םינע.

 געםאםטע! אויד זועו־ם פאויטייצז די פון .וצנע־׳פאםט _
i אויו• n צו ם׳נעהם םיםי?אמען״.1.טע יזע1 םון צאהצ 

.,u u jr ־8■ אזעצכע םייםטע י1 טאגט1פא װאס םיי,1■א 
'■tn, םון אוז o n, םיר םען האט ^ ו מו ו ו  ציח־זנם ו

m טייל א זיינען <ועצמ .פועלי־צױן״, די ווייצ ״,1.בונ 
i n  PB םיםיקאטען1םע האכען כאוחגנוננ, פאאעםטינער

i איז n גינג ט80 בוגד
 1יזע1 זיר זעהט נאסען, די אויןי נופא, וואו״פצ א«ן

 ט־ויסע 8 ך,8ר פ< אזוי t8 ני« דדיפעני׳פ און איגתט
לעבענם־םארנעם, נאצען8נאצי נו־ויםען א םיט

 אוז בער,8 הייזער, די אין איםפעם. און טאו־נ םיט
i אויי n ,נעהם, םען און עםעהט םען װאו או־אוויגץ 

 ט18י ;ביטןד־יאה• און נוצט צחאכמנבתך ױוןו אח
trap לות1 1ריזצ און אוםבאחאצםצנמייט דיזצ זיד ־ ־
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פוילען^ אין ןגסזיסטענין,

•X 1
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םון און טז^
' י

 א ווױוי לאח קיין צודיק
אנמריקזג קײן און גאנראן 1קײ

נא( מאי טען1 דעם יארק, נױ קײן אגגעקוגמגץ
 גער, און באזוכט בלויז דוביגסקי פרעזידענם האט טאג,

 פח מאסכדטיגג גרויסען דעם ביי אװענט יעגעס אין
ע  זעלבע די און היפאדדאם אק דדעסםאכער איטאקיענ̂י

 םיםיגג צום װא׳פעגםאז קײן אפגעםאהרען ער איז גאכם
קאנסיל• עקזעקוטױו פיז

װאשינגסאן. אין צוריק
̂ויגגםאן אין איז םאנאט דיזען פאר פארגעקוםצ! װא

 אםוױיניגסטען אזוי — איבערקערעניע בארײטענרע א
 םיה״ דער םון םיטינגען די בײ םיהילען געלאזט זיך האט

̂רשאםט ̂דער ר  םאנא־ נאך םעאערימןאן. ארבײטער פיד
 דצר םיט דוזוחגקט׳ז, געגען זײנען זיה װאקסען טען

 סאציאלער םון פראגראם גאנצצר זײן םים און ״נרא״
̂טעלען ײייםערע אהן ארויסגעםראטען געזעצגעבוע,  אנ

 םון כחות אינדוסםריעלע ארגאניזירטע די םאסקעם און
 גזד די און קאםוידס אװ נדפעסבער ױנײטעד די ״קאנד

 האט רוזוועלם אסאסיאײעאן. םאנוםעקכמזורערם עאנאל
 האט און .ינינקס״ געםאן קירעות א דאן פלוצים זיך

 אויפגעטםען האלב־אוסאפיציעל #סאי טען3 רעם פרײמאג,
 םעדעריימאן דער פון קאונסיק עקזעתוטיװ גאגצען רעם
 ׳פוגאים די געגען אפגערעדט תאדצען םון זיך האם און
 גרא"# םון גענגער די און פראגראם זײן פון ̂טערצר און
 װיכ־ ד.עכסט זואגנער׳ס סענאטאר םון און אמעםיק אין

גפרט. ביל דיםפױטם״ ״תיבאר טיגען
̂ינגטאן איןי קדײזען ארבײטעד לײטענדע אין  זוא

 דער פאר קאםף דער אז דעסטװעגען, פון זיך פי׳הלט
 דער םון פזגקטען זױכטיגםטע סאםע די פון דורכפיהרונג

 אין רזגבאטירם איצט װעדט װאם געזעצגעבוע־פראגראם,
 איז באוועגונג ארבײטער די װעלכער אין און קאנגרעם

 א זעהר זײן װעט זעל, און לייב טיט םאראעטערעסירט
 זיכער, ניט וױיט נאך איו םען עװעדער. א און ביטערער

̂על די אז  װאגנעך־ דער און געזעצעז סעקױריטי״ ״סא
 װע־ באנײם וחגט ״נרא״ די אז ארן דורכגעהן וועגען ביל
 איינער יעדער װאם פראגע, די יאו־♦ צװײ גאך אויף רען

 איצט איז פדעזידענט דער טאקע, אםת :איז ״זיך ̂טעלט
 — ױניאנס, די צו םרײגדליך םעד»ר עטװאס געװארען

אגהאלטען? ?זטיםונג אזא װעם אבער, <אגג, װי

לקסצייטזע״ די באזוך. דןכינםקי׳ס װעגען ״.נ̂ו
 די ^רײבם װארשע אין באזוך דובינסקי׳ס װעגעז

:פאלקסצײטונג״ ״װארשעװער
 װאדמע קײן געקוסען זײנעז פריה דער אין פרײטאג

 דאםעז־עניײ אטעריתאגער גרויסען פוג׳ם פארזיצער דער
̂ואנאל״) פאראײז דער  וױצע־פארזיצצר און (״איגמערנע
 דר דוד ח׳ ארבעטס־םזגדעראציע, אםעריקאנער דער םון

 אפמד זײ האכען באן דער בײ פרוי. זײן און נינםקי
 ראזעגבױם, םגחם הימעצפארב, הערשל חברים: די װארם

גיליגםקי. און מענדעלםאן נאװאגרודזקי,
גח. ח׳ בײ באזוך

 דעם באזוכט דובינסקי ח׳ האט טאג םון טשח אין
 לצגגערע א סחאגקען־במט זײן בײ פארבראכט און נח ח׳

 פײ חנם אױפגענוםען האדציג זײער האם נח ח׳ צײט.
 געטרי^ און ^ײדער־־ארבײמעד אטעריסאנער די פון רער

 pn י1אוי געסותט גים באװעגו̂נ אונזער פון םריינד
 לעבעדיג־ דעם םיט נח ח׳ זיד האט צױצטאנד, ^וערען

 גע״ זויכםעםטע זײ זוצמן אויםגעפתגט אינטעחנס סםען
איחרע און באװעגונג אםעריסאנער דער אין מעענ״צעז

טוער•
m 1אוי נצםאבט ם8ה װיזים o n רוגמסתיץ ח׳

 א״גוזתמ• מוואצדינזש א
iru די ייח u M rw tw
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״םאלקס־ דער פון פאחפטעהעו » םיט שםועס צעגגערען
צייטונג/

.p j s r באנקעט, דער פארנעהומעז איז אװענט איז 
 אונזער דובינסקי ח׳ םאר אײנגעארדעגם ס׳האם װעלכעז

 אחוץ זיך, .האבעז באנקעט אים׳ם באסלײד-פאראײן.
 א באטײיצינם #טוער פראפעסיאנעלע װאר^ועװער אובזערע

̂טעהער רײ  צו־ ױגנט־בוגד םון פארטײ, דער פון פאו־י
 םעדעם־סא- ארגאניזאציע, ש(ל ״פאילקםצײטוגג״, קוגםט,

 און אטמאםםערע חבר׳י^ער װאריםער, א אין נאטאריע.
 די זזאבען מייטנגס־אויסםוי^ אינטערעסאנטען אן בײ

 חבר םיט םריהטאדגען גרויסען ביז׳ן םארנראכט חברים
פרוי. זײץ און דובינסקי
 ראזעבױם, מנחם חברים די גערעדם האבען עט
 און גילינסקי םענדעלסאן, אלםער, היסלםארב, הערמל
דובינסקי. ח׳ גערעדט האט יצעצטער דער ערליך.

 דעם געװארען גערעדט זיך, פאחמטעהט איז, עם
 לעבענס־ דעם װעגען :אלײן דובינסתי׳ן ח׳ װעגען אװענט

 ראל, דער און אדודכגעםאכט, האט ער ,װעלכער װעג
 ארבײטער אםעריהאנער דער אין הײנט ^פילט ער װעלכע

 אײגע־ םון גרונט אוים׳ן האט םענדעלסאן ח׳ באװעגונג.
 אײנ־ גרויסען דעם וועגען דערציילט באאבאכטוגג גער

 ?זנײדער־ אמעריקאנער די אויף דובינסקי ח׳ פון פלוט
 פרטים אינטערעסאנטע זײער איבערגעגעבעז און ארבייטער

 און ,אינטערנעשאגאל״ דער פון ?אגגרעס לעצםען םונ׳ם
 ח. דובינסקי. גןךעפיילט דארט ס׳ד״אט זועלכע #ראל דער

 צונויםגעבונדענקײט דער װעגען גערעדט האט היםעלפארב
 באװעגונג ארבײטער אידישער דער טיט דוביגסקי -ח׳ פון
פוילעןי פון

 האבען רעדעם די אין ארט װיכטיגםטען דעם אבער
 ארבײטער דער םון פראבלעםען אלגעםײנע די פארגוטען
אמעריקע. אין און אײראפע אין פוייצעז, אין באװעגוגג

 פאלײ דער םיט גאסט דעם באקענט האט אלסער ח׳
 ארבײ־ אידישע די פון לאגע עקאגאממזער און טימער

 םון צושטאנד דעם םיט פוילען. פון םאסעז טעגדיגע
 גרופי־ פארשידענע םון ראיצ דער טיט באװעגוגג, אונזער
פוילען. אין גאם ארבײטער דער אויו* רונגען

 האבען ערלין איז אלטער םעגדעלסאן, חברים די
 בא־ פראפעםיאנעצע אוז פארטײ :פראבלעם די בארירם
 מערב־אײרא־ אין אמעדיקע, אין אויס זעט זי װי װעגונג,

 אויסםיר־ דערבײ זיך זזאט ערליך חבר אונז. בײ און פע
 דײכדפעז םון טראגעדיע דער אויף אפגעשטעלם לאכער

 האבען עס װעלכע ראל, דער אויף און קלאס ארבײטער
̂פיצט איר אין פאראײנען. פרא̂ג די גזד

 דער םון םירער א גאד נישט איז דוקנססי ח׳ וױיל
אכמרײ דער םון םיטגליד א אויך !גאר באװעגוגג, •ראפ.
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ה פארמטעהם איז, פארםיי, סאצ. קאנער  מ־ * אויד זי
 צומםאלד דעם װעגען באנקעם בעתן געװארען גערעדט

 קריזיס, דעם און אטעו־יקע אין באוועגומ סאצ. דער םון
 1א אלע האבען דערבײ איבער. איצט לעבם זי װעלכען

 אוטגליק א םאר װאם אונטערגעעטראכען, אויסגאם
 אין פארםײ סאצ. דער פון ^פאלטונג א געװען װא^ם

 חוב דער ס׳איו אז אנגעװיזען, האבען און אםעריקע,
 םיט סאציאליסם אםעריקאנער אויפריכטיגען יעדען םון

^פאלטונגם־געםאר. דער אנטקעגענצואװירקען םיטתן אלע
 אידײ דער צװישען באציאוגג דער װעגען רעדענדיג

 .בוגד״ רעם און אםעריקע אץ באװעגונג ארבײטער ׳טער
 אויף אפנעעטעלט אויך ערליך ח׳ זיך האט פױלעז, 1אי

ם׳&יגסקו יעקב םון ארטיקעל דעם  י1אוי ״בוגד״ געגען ל/̂ד
 װערטער ^ארםע אין און ״פארװערטס״ םון ^פאלטען די

 םארזא״י די םון עםפערונג די אויסדרוק צום געבראכט
ארױםטריט. שענדליכען דאזיגען דעם געגען םעלטע

דובינםפי. ח׳ גערעדט געזאגט, װי ׳האט, לעצטער דער
 אויסגע־ פארזאמעלטע די זזאבען איגטערעס גרויס םיט

 דער װעגען דערצײלט האט דוביגסקי ח׳ װאס דאס, הערט
 אלע־ דעם •װעגען ״איכטערנע^אגאל׳/ דער םון אנטװיקמנג

 אר־ אםעריקאנער דער אין םארגעקוםען ס׳איז װאס מען,
 דורכ־ אנגעהויבען האט רוזװעלמ זײט באװעגונג, בײטער
 פערספעקםמחנן די װעגען און עקספערימענט, זײן פיהרען

 גע^ילדערם גענוי האט דוביגסקי ח׳ צוקוגםם. דער פאר
 באוועגוגג פראפ. אםעריקאנער דער פון כאראקטער דעם
 באציאוג- די אז געװען, גורם האבען װאס סיבות, די און
 ויי־ פאדטיי דער און באװעגונג פראפ. דער צװישען גען
ײן, ער זיינען. זײ װי אזעלכע, דארט גען  אײג״ אלם א̂י

 אםערימאנער דער פון ראט דעם אין סאציאליסם ציגער
 אנדעחן צו נאםיר^יך, ,שםרעבט, ארבײטס־םעדעראציע

 טאקע איז ״אינטערגעשאנאל״ דער אין און באציאונגען.
םאראײנען. איבעריגע די אין <וי אנדערע, אן יצאגע די

 קריזיס דעם װעגען גערעדט אויך האט דובינסקי ח׳
 אז דערקלערט, און פארטײ םאצ. אםעריקאנער דער אין
 אגטסעגענוױרקען כחות אצע סיט װעט זײט זײן פון ער

שפאילטוגג־געפאר. דער
 א און אויפגאםע דער פאר דאנק הארציגען א םיט

 אונזער םאר םרײגחטאםט װאריטער זײן אין םארזיכערונג
 אעיהאלטס־ זײן םארעגדיגט דובעסקי ח׳ האט באװעגונג,

צײם. שעד.“ א װי םער געדויערט האט רעדע\װאס רײכע
**♦

 אפגעפארן דובינסקי ח׳ איז םרי דער אין :עכטען
 ארויספארען דידעקם ^וין װעט ער װאנעז םון לאדז קײן
 די באגלײט איהם האבען באן דער צו אויסילאנד. קיץ

היטעלםארב. און םענדעצםאן חברים

׳

-־«

װר אונזער «ין
ױני[. װ. פון

w₪w

 ח«^ אױםגעװאקסען איז דור אונזןןר אין
 פלמנוחןן; *װישען גערטגער אין גרןןז װילדער װי

p גוקרעט שטע« אוגזערןן אץ k כ*&- םיט גאפ
 jjjb װײסע אץ אמןזל, ;כונדען געשלאםען םען חאט אסאל
 הינ®, — געםיםער װעלף, חונגעריקע — אױגןןן זײנען חײנם

אגגעשסעקט איז טױט םיט חאוץן יעדגס אץ
 כוריאן וױ געװאקסען, אוגז אץ כעס דער איז עס
̂ט ןןליץ אוגז (אז  כ«שאפן); שרעק אץ םען ה

̂ט דור אוגזקר םים לאנד. כאםיפטיקט םןןן ח
 קריג׳ ס«םע אץ שגים, אץ םען חןןט געזײט אז אץ

 דמאםיט. םים גןןװןןן זאםען די זײנען
̂ם תר אתזער געוײגט־ איײדוויגןןלןןר אץ מען ח

 J»n אױפגןןװאקסעז אח דור אונזער איץ
pm כיקס כליען פעת־לעתץ תיד njrrar pm 

np.■ ער̂יעכדײל^קטלוטי

■agfjEZ׳'־ ■ 'v*'y׳, Wf:,̂ V־;r«~׳.,i יי
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דעמבי־צער x ®ון
28 o r*דרײסיג װערט וזוד׳ש חיינטיגען פון טען 

 irufrau רטערט8געט׳» זײגען רישערםאכער די זינט י*ר
 גאר* צײךןם איגטערנע׳שןןנעצ דןר pc 17 >mpb< <ם8

 דרייםינ רי $ט םון םעך pm ױניאן. װאירשערס םז»ם
im p  i f פאר געקעםשם אינןרגעגען און נעטריי ןיי 

T>n נע8צ דער םון ■זורבעםמרונג pc ברירער זײערע 
 אין ראצע &'אנערען 8 געמפיצם ת»בען *ותםטער; און
 הא־ און piip נױ pc ױגיפן סצאוקםאכעו גרויםןר חנר
i n די pon y ̂רם די באפרײט  א״נענע pc אפעריים

jan vn o |עשזיס־ זײער פון יאר דרייםינ צאעע די אי 
אויםדויער. און עקענות טיט געשעםפט ויי חאבען םננץ

W, זיי 9R גי־ נעציטען האבען און נצחונות געפייןרט
 געעטרוי־ ניט מיינטא? אבער זײגען זײ jopi ׳

םאר־ ניט טוט דעם קייגסאצ האבען זײ נעווארען,
נעטראנע[ אוסנאסצעשט pm צץ8׳»ט חאבען און ן

טרייד־ױניאניז̂נ •־*גרעסעוען פון פ*| די ,׳
 םאכער ריםער דןר םון נמיכטע דוי״םיגײארינע רי

 די זעהז pip םען װעצבען אין מפיגעצ M pm ױני*ן
 בא־ ארבײטער אידישער דער pc אױםמואוננען נרויסע
 םון רערגרייכוננען נרויםע די אנד;5 אוגזעד אין ווןגונג

 עשאנאםײ גרויםען דעם און ױגיאן מר8ם פצאוש חנר
unr מגײ־ אידימע די װאס סארזא־ים ?וצטורעצען און 
̂בען ארבייטער תר  דער אונטער דעתוארגען זיך ה

נאצ.8אינטערנעע דער שון פיזמרמאשם
 רישערטאכער די װען צוריש, ־up דױיסיג םים

 באצםאצאכעם די זיינען נעוואחןן, נעגריגרעם איז |8י»י
 פאר׳ששצאס־ און *פהענםיגע אריםע *ן pmw טרייד אין
po אױםקצערוננ. און װיסען *ן ם»םע. ןםיגראנטען 

r'oiPBPjr צוריסנע׳שטאנען, ?וצטורעצ און ם»ר׳»ש<אםט 
 תוגגער־ שאר נײנוונט און בייטאנ נעארבײם זיי חאמן
 חאבען pm עעשער םוועם אוםםאניטארע די אין <ױמן
i n n םא׳שינעם. אײגענע זייערע האבען מםוזט נאו 
p rm םא־ ריםער דער םון עקױםטעגץ יאר דרײםינ גאך 

ד  r\pv זיבען טרייד אין ארבײטער די ארבײטען ױגיפז, «
v טענ םינף נ<ויז אןן סאג pm שארדיגען ײאך. דער 

̂יכע וױיגינעד «הר  ריינע pm ארבײטעז ׳שכירות, םעג׳ש
̂יכע א נעגיםען און ור ̂ו̂נ םעגע באהאנד
אײנענ־ אן פ*ד זיך טיט \p$pov םאכער דיפעד די
 טרייד־ באזוגדערע די דורך איו וואס עצזןםענט, *רםיגעז

 לא־ זייער פון גו̂ר היםםארימען דעם און •יממרעםעז
 געװארעז פארבונדען און םארסניפט ארנאניזאציע פאצ
 זייערער, קאםף צוױיםאכער דער פעדים. םויזענםער סים
o*n פאר און באצעבאםים די נענעז נעםיהרם האבען זיי 
 ראסען די אין ארגאניזאציע זייער פון ימ־האצםוע חס־
 נציד אײן אין צוזאםענגעגאםען זיי האט ױגיאן, דןר *ו|
 םאםיציע נעעצאםענע א ביצרען טאבער דיפער די און

 האט װאט פאםריאטיזם, צאשאצ אוםנעוױינציכעז |M םים
 אינ־ דער פון רײען די אין נעמאכט פאפוצעד »«זי זיי

 זייער װאט דערויןי נעאכםעט ניט װארים פמתע׳פאנאצ.
 אין נרויםע p'p נעווען ניט שיינםאצ pm ארנאגיזאציע

 אינטערנע־ דער פון צאשאצס גרויםע די םים פאתצײך
pm Huipr באארד, דז׳פאינט שצאוק יארקער נױ דעו פון 

ivayn אויפנמרקזאםקײט די נעצוימן זיך אויף «מר זײ 
ו ־  עטענ־ דער צוציב און אינגמרגעמאנאצ טינמר ח

 k וױ זיי אויף צינט װאם סרא̂נ ױריםדיהציע
pm  vdmq _ עקזיס־ זייער פון *ייט גאנצער חא־

. tnvn אצע כםעט סממםטיגם זיי ojyrwu^p 
.1912 יאר דעם זינט אינטעתעעאנעצ חנר
p ױניאן םאכער ריפער רי m ̂רען נעבוירען  אין נעוי
pm ג  nr נעווען pm זיי־ ױניאנט ווען ציים יענער 

im< מגריגדעט pw םון אנפאגנ »ן itnro דודך 
שארםען די װי ציזאםעגגעםאצען זיינען און םטרייש

 חאכען ריםערטאכצר די .pppo דעם נאך נצײך הייזצאך
 וױצען זיי או אפנעםאכט, זיר נײ און בא׳שצאםען אנער

 1906 אין נעצונגע!. זײ pm ד*ס pm ױניאז. םט»ביצע א
̂כען האם  פירנמ ריפער דער בײ םטריי? א אויסנעבר

 געײארעז נעװאונען pm םםרײ? דער ברארערס. וױינמםיין
̂יגען א גאך  זיך האט רעזוצטאט אצם קאםןי. צעהן־ט

 טרײד. רישער דעם pM באװענוכנ םטרײש א #ונגעשאננען
 אגרערען. דעם גאך סטרײ? אײן אױסנעבראכען הפם עם
̂ס כוזזות שיהרענדע נעגוג געװען גיט אבער זײנען עם  ײ

 ארגאני־ םםאניצער א שאר םםריי? דעם אויםנוצען זאצען
 ב. *ו נעזוענרט ריפעדםאכער די זיך דיאבען זאציע.

 נע־ דער געווען צײט יענער צו איז װעצכער שצעזיננער,
 ער its |,8ױגי ?צאוקסאכץר דער םון םעגעדזעער נעראצ

 רישערטאכער. די 1שו םיהרערעאשט די איבערגעםען זאצ
 נם8בוידערמז זײן אויםגעמטרעפט זיי ה*ט ׳שצעזיגגער

 .18ױני רישערםאכער I'M 8 ארגאניוידם זײ האט און
 גףשאר־ 8 נאשוםעז זיי האנען ,1906 ױני, מען28 דעם
 נעם׳שארםערם זײנען און אינטערגע׳שאנעצ דעד פון טער

.17 צ*שאצ אצם נעזואדען
"t נעשםעשט. ניט pop רער האט באצעבאםים די

 חסש יוגיאן דער פון וועצען זײ tb םאראויםנעזען האבן
 צע8 אננעװענדט האבעז און האבען ניט נחת p'p מאצ

 נעפאצען זײגען זײ אוםצוברעננען. |8ױני די םיטצען
 די אין גרינדע! אנגעשאנגעז האבעו און הםצאת 8 אויוי

 די רום8 זױ8 נדי אונטערעטיצוגגם־םאראײנען ׳שעפער
 איז דאם אריין. ז»ת אין רען8רנ8ם צי ארבײטער

 שאםפאניץ עאםעז צו פארזוך ע־מטער דער געװעז אפמר
 םיר־ ערעטע די ארבײםער. אידימע רי צ\ויעען נם8ױני
 די םיטעצ כיטרען ריזען דורך םארזונט האט װאם םע

 וױינמטיין םירםע די געװען איז אוםצוברעננען ױניאן
 דער געײארען איז םירםע חגר םון איינער בראדערם.
 נע־ איז דאט שארא̂ײ אונטער׳שטיצוגנם םון ט׳שערמאן

 *ײט יאר דעם אין זיך חאט |8ױגי די .1906 אין ווען
 םארםעםטיגט. און צונעגרייט ,1906 איז p«־"o גאך זינט

 האם און ערים אז« פון געפאר די שר׳שטאנען האם זי
 איז םטריי? הער סטרײ?. 8 ער?צערט שירטע דער נענען

 פון |8פצ טיױועצמעז דעם םון און רען,8געװ געװאונען
 רישער־ די געבציבען. ניט םיםן p'p איז טים8צעכ8נ די

 נצייך דער׳»מי?ט ױניאנם שאטפאניע די חאבען מאכער
געבורם. זײער בײ

 ענ־ אוםנעווײגציכען |8 רויסנערושעז8 הא זינ דער
 פון נייםטערוגג8ב די און ארבײטער די צװי׳שען טוזיאזם

p איז דאט ױניאן. די גע«טאר?ט האם ארבײטער די i• 
רעװאצוציע. רוםיעער ער׳שטער דער נאך ב»צד װען
op טא־ עםינראנםעז נײע אננעשוטען םאנ יעחןן זיינען 

 אריינגד־ pm עצעםענט רעװאצוציאנערער ניתר 8 םע?.
נעחעסיט האט נײםט גייער 8 און טרייד אין דרוננען

מצעזינ־ ארגאגיזאציע. דער אין ארבײםער די וי?»ז1צ
 ארויםגזך האט און םיטואציע די אויםנענוצט האט נער

 םאמינעם. אײגענע נענעז תאםן• צום צאזוננ דעם נעבען
 חאבעז נעטוזם אפערײטאר יעדער האט *ייםען יענע אין
ציים, יענער צו האט ציבין ז. םא׳שין. אײגעגע זײן
 .םאתוערטם״, איז ערצעחצוננעז זײנע פון אײנער אין

 ־piB>p די פון מ?צאםען־׳כיצד נרויזאמען דעם נע׳שיצחגרט
 די אויוי טאאײנעם די םיט חמאבם זוכענדיג םאכער,

■צײצעס.
 זײ פעז.8נממ& ניט אויך זײנען נאצןבאטים די
 זזא־ pm ז8ױני די פארניכגמן *ו צונעגרייט זיך האבען

 art חאט ױניאן רי .ia«p א פראוואצירט ניד נאר בען
homp אויפנענזםען pm מד האבען םאמר ריפןר די 

pm im צײבען. די װי קענסם p  Din 0907 יאר 
m םיםגצירער צזױי  pc ריפע־
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t איעער ארומג^אגגען זיעען w t  n אוים- ו^בען אח 
ד$ וועט אן אירי^ עדמםען ,םון סײנס: געתאנגען

 אר^װאצײ דיזעז אויו* עאא״. ױניאן קײז זײן גים םעהר
 געענטפערט ױניאן ריםערםאכעד די האט צאק־אוט רעגדען

 איז ױניאן םאכער ק<אוק די סטרימן. גענעראיצ א םיט
 אינטערנעשאנא^ די און מװאך זייער געווען תםא^ט נאו
 ארויסצוהעילםען. קאםןי דיזען אין זײ מאכט^או געװען איז
 אײגענע אויף מטעהן געםוזט האבען םאכער ריםער די

 ױנג. זײער געװעז נאך אבער איז זײערע ױניאן די פים.
 און געהאט, ניט זײ האבעז םיטילעז םינאנציעיצע סײן

 הוגגעריג. איז גריז נאך געװען םטריײןער די זײנעז דערצו
 און אידעאליזם פארםאגט אבער זײ האגען דערםאר

 סטרײק, דעם גערופעז האט ױניאז די װעז ענטוזיאזם.
M םאר^אזט ארבײטער די תאבען r םיט נאך

̂יעזע דער םון געזאנג דעם  דער ̂יפען. די אויף םארסע
האבען יא װעלען םיר געװען: איז סטרײס צום אאזוגג

 לאזומ דער מא^ינעס. אײגענע אהן אבער ױניאז, א
 נעכטיגע די םון און ארבײטער די ע^עסטריזירט האט

אױםגעװאתסעז. חעצדען זײנען שקצאםעז
 עס װאכען. 11 געדויערט האט קאטןי דאזיגער דער

̂יכטע דער שון ?אםף גרויזאםסטער דער געװעז איז  גע
 די אאנד. איז באװעגונ טוײיד־ױגיאז איד^ער דער פון

 םעטא־ געגנגסטער אײמעפירט דאן האבעז באאעבאטים
 האבען טאג יעדען קאם^ אינדוםטריע^ען דעם איז דען

 סטרײס די סםרײקער. די צובאוטיגט שלענער געדונגענע
 חםדד5ם אין האםפיטעאער װי אויסגעסוסט האבעז האאם
 םון גאר־װאם סוםען װאם סעםםער צובאוטיגטע סיט צײם,

 אפגע־ ניט אבער חאבעז םאכער ריםער די ^אכטםעאד.
 געװאונען איז קאםן* דער ביז ̂יצאכטםעצד םיז טראטעז

 די םואשטענדיגער. א געיועז איז זיג דער געײארען.
 סײנם די שאפ. יעדעז אין ארײנגעדרונגעז האט ױניאן
n םים אראפנעםעז גצסוזט סעץ האט j » r ױניאן און 

 מא^ינעס די געװארען. אויםנעהעמםם איז אנערתענונג
 זײנען ^טונדעז צאא די געווארען, אפגעעאםט זײנען

ת ־עװארעז, םארסירצט רו  געװארען געהעכערט זײנען ^י
̂ענערע אנדערע איז  אויסנעיןעםםט זיינען פאדערוננען ת

נעװארעז.
 א זאגט — הענט בײדע םים ניט אבער גיס גאם

 צוגע־ ניט האבעז אוכמןטעגדען די גלײכװערטעא. אידיש
 שניי־ סענען זאלעז מאכער ריפער די אז דערצו אאזעז

 אונ־ זיך האט גיך גאר ארבײט. זײער םון םרוכט די דען
 איגדוםטריע נידעא די .1907 םון סריזים דער טעמערותט

 אנגע־ זיך האבעז עס דערםון. געליטען שרע^יך האט
 װי צוזאםענגעםאלעז זײנען שעפער באנסראםעץ. הויבען

 בא־ באתומעז ניט האבעז ארבײטער קארטעךהײזצאך.
̂ט  גע־ האבען זײ םון םיעלע ארבײט. זײער פאר צאה

 ארבײטם־ דעם םאד װארטענדיג שעפער די איז שאאםעז
 װײדזשעס זײערע אינגאנצעז האבעז טויזענטער לויז׳

 באצאהילט געקראנען זזאבען םזרדינע די m םארלארעז
רעסאאך. םיט

 רואינירט האבעז ענטוישונג און ארבײטסלאזיגקײט
 אויםגעבויט שװײס און באוט םיט איז װאם ױױאז, די

 דער םין צולאםעז זיך זײנעז ארבײטער די געװארען.
 אנגעםאנגעז זיך האט ארבײט ווען און ארגאניזאציע,

 אנצוםאנגעז געהאט ניט כוחות <זײ\ ױדאן די האט
 באװיזעז װידער זיד האט 1908 פון םוח צום אויפס־נײ.
 אלטע די מאכער. ריםער די פאר זונענשײן אביסעצע

 אתטיװע צוזאטעמעשטעלט האבען ײט5ױניאך בראזוע
די אננעפאננעז װידער האבען און סאםיטעס ױניאז

דעדס װײנשטיין םון שאפ דער אויםסנײ. ארבײט  ב̂ר
 און שאפ ערשטער דעד אלס ארנאניזירט װידער ווערט

 טאכער ריםער די ביז נאך קומעז שעפער אנחגחג די
 און פאזיציע אצטע זײער געװאונען צוריס װידער האבען
 זײער םאביציזירעז צו באוױזעז ערפאצג םיט האבעז
.1910 אין <*אמ* קצאױןםאכער גרויסען דעם םאר ארםײ

קאמד געהאט האבען מאכער ריםער ד׳י הגם
̂געז באצעבאטים, די מיט ראמכמן דעם אויןי זיי, ח

אן ױן אינםערנמאנאצ דער ®ון פארצאגנ

 האמן און 1910 םוז סטוײיק םאכעד קצאוק גרויםען
n דאנפ א סאמןז. צום באגײסטערט קצאוקםאכער די rn 

 די זײ האבען אתאניזאציע, גוטער און אנטשצאסענקײט
 סעסצען צו געצװאונגעז שנעצ גאר באצעבאטים ריםער

 איז עם *.idhp דעם געװאונעז ערשטע די האבעז און
 פון ארבײטס״שטונ׳דעז די פארקירצען צו געלונגען זײ
 אויסגעסעפמוט האבען זײ װאך; א שטונדען 49 אויף 59

 א«ע- ,ny&pr נײע ארגאניזידט םארדינםטען, גרעסערע
 ױגײאן םאבער ריםער די און סעטס־סיסטעם די שאםט

קאםח. םון פארשםארקט ארויס װידער איז
 צו אויםגענוצט זיג זײער האבעץ םאכער ריפער די
 קצאוקםאכער. די םון קאמןי אלגעמײנעם דעם שטיצען
 אר־ דער צו צוריתגעגאנגען איז װאס ארבײטער יעדער
 סםריי־ קצאוק די זזעצםען צו באשטײערם זיך האט בײט,
 סא- ריםער צאצ קצײנער דער אויף געקוקט ניט און העי
 קצאוסםא- די םון סםרײק גענעראצ דעם זײ האבעז כער,
 דורך װאך א דאיצאר םויזענט עטציכע• םים נעשטיצט כער
אגגעהאצםען. האט סטרײק דער װאם צײט גאנצער דער

אז די האט 1912 אין  איגטערמד דער םון קאסװע̂נ
 ״טשיצדרעז א םון טשארטער דעם אמעגדירט שאנאצ
אז״ םײסערס ריםער און קלאוק  ״אינםענם אז אויױ ױני
אז׳/ אפערײטארם קצאוס  געםײגמ זײ םאר האט דאס ױני

 אנגעםאננען האבעז זײ איז םיטגצידער, םון םארצוםט א
 f* דורך איז װאס אנטשײדונג, דער אט געגעז ?אםף א

 דעד םון באטײציגונג דער םיט קאםיטע ארביטרײשאן
 געווארען אנטשידעז צײבאר, אװ פעדערײ^ז אמעריקען

 דעם געװאונעז זײ האבען אזוי זײ. םין גוגסטעז צו
 זײם אבער איז םראגע די קאמו*. ױריסדיקציע ערשטען

 עם און טאגעסארדנונג דער םון אראפ ניט דאמאלסם
 דעם ענערגיע איז געזונט סך א געקאםט ױניאן דער האט

צוםיהרען. קאםח ױריסדיקציע
 םיכד ױניאן קצאוקםאכער די האט צײט יענער צו
 געגען סטרײס גענעראצ דער צײטען. שװערע נעםאכם

 מד םארצארען איז 1913 איז סאב־מאנופעקטשורערס
T די אנגעםאנגען זיך האט 1914 אין גאננעז. 'm in 
 ױניאן, גאנצע די רואינירט ניט שיער האט װאם אפער,

 געהערשט דערצו נאך האט ריםערמאכער די צװישען און
 האכען רײסעדייעז אינערציכע די אומאײניגקײט. גרוים
 pn און צאקאצ דעם אריח אײנםצום סײן געהאט ניט אגב

 פראגע דער אט איז האראװ^אפער. דער צו שטעצוננ
 צום נעוועז איז דאס אײניג. געװען 17 לא?אל איז

 איז װאס פערזאז א םיז םארדינסט דער טײצ נרויסעז
 צא״ םון םיהרערשאםט דער צו געװארען באשטימט יאז

 צײ כתוז״ים אוםםארגעםציכער דער געװען איז עס קאל.
 עהרציכסײט, ארבײטםזאמקײט, זײז דורך האט װאס דער,

 םיהחןרשאפם מוסטערהאפטער און איבערצײגוננס־קראםט
 אכטונג גרוים דערװארבעז זיך צאקאצ םיז מענעדזשער אלם

 אדוים־ ארגאניזאציע די האם און םיטגצידער די צװישען
 און רײסערייצן אינערציכע פון צושטאנד םון געפיהרט

 אדגא־ קאםםס־םעהינע א נעםאכט װידער איהר פיז האט
 צוױס־ אינערציכע די אז צוגעצאזט ניט האט איז ניזאציע

 גאנג דעם אוי̂ו אײנםצום אן האבעז זאלעז טיגקײטעז
םראגען. ױניאן אצגעמיעע צו צאקאצ פון שטעצוננ און

 צאתאצ דער איז װײטזיכטינסײט, זײז דאנס א נאר
 ארבײטם־ איז קריזים דעם זײז נובר אימשטאנד נעײעז

 ,1915 בעת מארסעט איז נעהערשט זזאט װאס אאזיגשײט,
 פראטעמ^װ דער םיז פראװאסאציעם די װידערשטעהן צו

 םוצקצס״ םון אײדזשענםיס סתעב די און אסאםיאײשאז
 אױןי בצבוצ םארד זײן מיט בױדא דעטעסטױו פריװאט

 אנדעחג די און אשביז צואיס מעטץ, סאוצ זיגמאץ, םאריס
 אם םיז אוםבארירט אינגאנצעז נעבציבעז איז 17 צאהאל

 *n האט איז פראװאסאטאחח אין שצענער באנדע דער
*־ שעפער. ריפער די םון פעםט די װי פארטריבעז

ײי• םאכער ריפער די האט 1916 איז צאס־אוט ׳ח*ר
 װיחנר- און קאםםס־ אנגעטראםעז 1910 איז ײי דזגר

 ערשטע די געורען זיינען זײ שטאנדס־פעהיג.
 אויױםמד דא אױך האבעז און אוײץ מאםןי אין !וארםען

נים צאנג חאם קאכמי דיער גייסם. פיאנערעז זײער וױזען



̂בען נאקעבאםים די געדויצרם. ח
 םאכער ריסער סעגע8אנטשל די םים קאםןי 8 »ז &»רוננ

 נזד גלייך האבען זיי און טיטועל, דעם שאר פאמןי 8 איז
 ארױםמ־ װ״רער וא האבען םאכער ריפער די מםזלט.

 ,1910 איז װאם םאלידאריםעס־נעםיהל זעלבעז דעם וויזצן
 אהן ts םארטטעהען זיי אז חןרםים םאניםעסםירענדינ

 גיט אייד וועט ױניאן שלאוסםאמר לנרייכער8«ר«
 טםריי־ די האבען זײ און ױניאן, מאכער רי«נר טיין

ro w סוםע ריזינז% דער םים נע׳פםיצם שלאושםאכער 
דאלער. טױזענט 74 «ז

נעװאונען. תאםןי חןם האם ױגיאן ריטערםאכער די
 לידער םארים םאראארען. םיהרער דעם אבער חאט וי

 «ר רישער די און נזדפטארמן, לאידאום can נאך איי
נעיוארען. םאר׳יתום׳ט זייגעז מר

 א אננעפאננען יאז זיר האט ריםערםאכער וי סאו
*1קאט ײריםדישציע דער מייאדע. עםערצהאםטע זיתר

 נורל זזלבםט׳צטענדינער דער נעזוארען. טארמארפט איז
 האט תאםף חןר האר. 8 אויוי געחאננעז איז לאשאל &ון
 ער זזאם 1918 אין און 1917 איז אנגעשאנגען זיך

 סאנווענטאן דער אויןז ארם אננעזעהענעם |8 םארנוםע]
 אינ־ דער אויח באםמאן. אין אינטערנעשאנאל חנר פון

 איז 1920 אין שישאנא אין סאטוענעאן נאל8םעומד*
 לאסאל דער אז נעײארעז נעשאדערם םאל ערעםען «ום
ויערען. אױפנעלייזם נאנצעז אק זאל

 איז ■עריאד ױריםדישצין מװעחןן דעם אט איז
 פיהרען צו נורל דער אױםגעםאלען העלער .m אויזי

 האט ער לידער׳ן. םוז תלטיד 8 איז ומנלער ײניאן. די
 אין נעארניים לאננ יאהרען אדםיניסםראציע זײן אונםער
 נר דעם אי געהאם זיך םאר און סעסרצםער אלם ל*שאל

 האט העלער ערםארונג. נויטינע די אי גײ׳איל טצן
 לאשאל, דעם צעםענםירט צײט נאנצער דער מהרענד

 םיםנלידערשאםט נאנצע די פאראיינינט זיד אונטזןר זזאט
אאט־ לאשאל םערפוױרדינעז א ערצױנעז זיי איז האמ און

ריאםיזם.
wa - נע־ אויפנעלעזט 1924 יאהר 1אי איז 17 אאסאל זתז 

 הע־ הינטער נעטםאנפן לאיןאל נאנצער דער איז ווארעז,
 װיחןחצטאנד אוםנעוױינליכעז אן אדויםוױיזענדיג לצר׳ז,
tnrp לאסאל. םיז אויפלעזוננ דער
 דער אננעפאננעז אייר זיד חאט צייט זעצבער דער צו

 ׳ציער האם װאס אינםערנעטאנעל, דער איז גיתעד־קרינ
 אוז טםאלצען חןם אם םיז אונםערנאננ צום מנדאכם נים

 םרייד־ און ארבײםער אידימער דער טון בנין אאסעעס
 שי־ אבער איז עם אםעריסע. אין גאותנוננ יתיאן
 דער םים צוזאטען אז צוםאל, אינטערעסאנטער אן לײכט

 םאכער ריםער זעלבםםטטענדיגען 8 פיז יוידצרמםעהוננ“
 דער איז ברוחןר־הריג דעד אויפנעהערם האם לאקאל
 םונדאםענט חןר געײארען נעליינט איז ov אוז ימיאז

 רער םון ענטוויקלוננ סראפםםולער נײםער8ב דער »ור
 איבער אינםערנעשאנאל חןר םון און ױניאז קלאוסםאכער

לאנד. נאנצצן דעם
ov זוידער־ חןר םיט י8 ווערעז חנרםאנט אבער םוז

 די איז 17 *אשאל זעלבסםשםענדינעז דעם פון ונג ~
יוי־ איז זי איז נעײארזז נעלעזם ניט פראנע *ע

 סאטמנמאנם יי םיז טאדארדנוננ דעד אויוי «רױא חנד
אעגמתמאנאל. דזד «ז

 שייעו־ז צו ייד נריינמז םאכער ריםןר די ײעז איצ̂י
 זיך הינמער האבצט־ינ טוב, ױם דדײסמײארינעז זיתד

8 w*n רופם וואס ערפאלנ, און תאםו* שוז מראדיציע 
 ארבייטערעאפט גאגצער דער פיז באװאונדערוננ ארויס

v* ־ ־־ m m בלויזער םים אז געדןנקעז, זײ דאחמן 
 םיז םםנים זימןן ייאט םזמדױםצגמז, און

 זואם ניזאציע,8ארנ אן ׳טאר טארנאננענחיי̂נ יייכער ד8«ײ
 ריימר 8 םיט קזנדאערטאפם נרויס̂ן 8 םוז טייל 8 איז

 םראדיציע דער איז טאר זי אז פארמםעז, נים צוקוגפם,
 עםראםעז די אנערקענען ײז ותחזז *ירגלױוערם

אינםעתד־ דער שיז ים נדויםען tun אין ■ליםעז A

י ►/־׳־%

\v'\* מייחנ « r י̂ .. . --------------- םאסע גרויסער » פון
 דער *ו מקומן טם זײנען \\*ס מיחחנר, איחסוצע איז

 אנחנת אדער *נרא״ חנר םיז חי̂א חנר חרך גאולח
n דורך נאר ציים, חגר םון אוםממענדעז גיגםםינע rn 
 דורך באלעבאגױם, די םיט תאמוי םיזאטען און שיועחנן

jn r't זײ חאבען־ לײ\ ייקעם דער אויןי נעכם און םעג 
 חאבעז ױי וחנאכער םאר ^רגאניזאציע, זייער אויםנעבויט

 און חארץ זייער געהאילטעז אסעז צייםעז מווערע איז
r»o. ̂ר האבעז ות^מנ זײ שער ד  ארמיטערמאפט א̂י

 אזעלכע דורך היגינם״, ״דזשיםי אידעאצסטע די געגעבעז
 סטאנ־ בעאסאן, אברהם מאאירא, אבא וױ געמטאאטען

 יװיאן דער האבעז װעילכע אנדערע, פיאע און העוױכדמ
̂דאםען אײנפאכע איצם נעדינט  םיזד איבערגעבענע און סא

 אויו• ^טאצץ זײז צו אורזאך םאעציעצע א האבעז רער,
י דערגרייכונגען. און אױפטואונגען זײערע

 אחמעוױץ, םםאנקעװיטמ, בעצסאה העאער, אידער,
̂אנג האבעז וחןאכע אי&ססי, שאפירא, פיאכךמוס,  יאהרעז־־

 עטאיכע נאר זײנען אעבעז, און אײב םיט ױגיאן דער געדינם
 וואס כדאאחה, טאכער ריםער נרויםער דער םיז נעמעז

 אוים־ דעם םאר אפפער גרויסע אזעלכע געטראגעז האם
 ארגאנײ ארבײטער שעזזנער א פון עסזיסטענץ און בײ

 פון באנדיםט איצט װערט עס םוב ױם װעםענם זאציע,
אםעריסע. אין ארבײטעחפאםט אידחצער גאגצער דער

רעזאלוציעם אנערהענונגם
 100 איטקאװססי, און וױזעל פון ארבײטער די סיר,

̂יז, סטריט, װהיים  באיי דינער, אייז ׳בײ םארזאמעאט ברוס
 ווערט- דורר אנערסענונג, אונזער אויסצודריסעז ^איסען

 ^א־ םעם ברודער ׳פאא-טמערמאז, צום ארעזענטער, פויצע
 ביד אונזער צו אויך איז «17 אאחאא פייז מעמבער העז,
 קאר־• ברודצר צו איז גאלוב« אואיס ברודער אגענם, נעס

אםיס. ברוסאין םוז טאנוטא
נעזונטער־ פארנוצעז עס זאיצען זײ אז װינמענדיג

 ױיי־ אויוי טעםינסײט זיתר פארטזעצעז זאאעז איז הײם
 שאא אונזערע םיז בעסטעז איז וואהל דעם םאר טער

ארבעטער.

 17 צאסאל םיז מעםבער אאםער, בעני
 17 אאסאא םיז מעמבער לים^זיץ, נײטהעז

48 לאסאל םון םעםבער דדשזיימס, ם.

 דעם פאר סאנטראסטארם די בייז ארבײטער די מיר,
 פאאגענדע די אז נצםעז בראם., איז װאיאױ דדפאבער

:רעזאאוציצ
 ביזנעס• אונזער אז אנבאטראכט, איז נעםענדינ

 ארבײטער די םאר ארבײט נוטע טוט באאס, בר. אגענט,
w די םיז b v v; צו אז אנבאטראכט איז נעםענדינ איז 

 מליכ- צו אלאץ אוים׳ן נציד באאס בר. איז צייט יעדער
 ;נעוועז זײנעז אזעלכע וועז ^טרײטעז אונזערע אאע טעז
 זייז פאר אים באדאנקעז צו הערצאאך בא^סעז עם זײ

 װינשעז םיר און ארבײם, איבצרגעבענער איז גוטער
 צױ דער אין םא־־־יטזעצעז ארביים גוטע די זאא ער אים

ױ סונםט. פארגאנגענחײנג דער אין נעטאז דאם האט ער ו
 הארציגעז אונזער אויס םיר דריסעז גצייכצייטיג

 וואס ארבײט גוטער דער םיט צוםרידענחײט אוז דאנס
 אונז &אר האט וועילכער־ װאסטעא, בר. אונז םאר טוט עם

 און צנעתימער זײז תרך וױיא ארײזעז, די געסעטעאט
 חאבען פרימעז, די םעםצעז צו ארבײט איבצרנעבענער

םארדינט. גוט זייצר מיר
 ערפארענער אאם אז אנבאטראכמ איז נעםענדמ איז

 חא- םיד װי מעהר גאד געקראנעז ער האט אדזמאםטצר
 אר- נוםע זײז זאיל ער אים כױר וױבמעז םאראאננט, בעז

 גע־• דאם תאט צר װי צוקונםט, דער איז םארזצצען בייט
םארגאנגצנהייגג דער איז טאז

גדומארלןרצץ,

vי

ם זחנגען ע ס ד ק ו א ה װ ר פ ע ם ד ע ר ע ד ױ ט ס ו ד נ י א
האכמאן. סוװלישרז ®ץ

̂עטען וחנז צײט, א <*וםען וועט עס  ?זעפעז וחנלעז אא
 אנ־ םאמגר דרעס די םון •אעזיזג זייער םאר באגייסםערונג

 װארים בלוםען. עעדזנע און היטעא בצויען דעם פון עטאם
 העצ־ עאאכע אינדוסםריעילער אונזער איז חנז זיך קען ווער
 צו בײםראג אונזער םון באגײסםערט װערען צו נים &ען
נאםור? חגר םון מעהנקײט דער

געשיכטע. דער אויוי באי? שנעצען א נעבעז אאםיר
 הויד םיר יעדע םון טינ̂ו האבעז צײטעז װאמניגטאן׳ס איז

 םעכ״ איז זיז םענעד« זייערע פאר קאײדער געםאכט םרויען
 אנםאנ־ וננ,Tאיpבא םיט טאן צו האם װאם עם5א םער.

 האבען אנדערעװר טיט ענדעענדיג און קאוטס מיט נענדיג
 םיר װאס אנגעסוכמז איז צײט דער םיט געםאכם. אאײן זײ

 האבעז עפאכע דיזער אין עפאכע. סאמערציעלע די רוםען
 געלאוט סאײדער, זיך פאר גענײט ניט האבעז זואס םײיעז,

 דאם געסויםט האבעז זײ זואו דאדט קצײחנר םאכעז זיד
 דרעס די מעפער. הוידדרעס קלײנע אין אדער זײחננס

 אדער הײם אײגענער איהר איז ארבײםעז םלענם מאכעריז
 אג־ יעדע סאטטאכמרם. איהרע םוז הײםעז די איך געהן

 געדרעםטע *נעודדום״. א געהאט דזאט הײם שטעגדיגע
̂ס  פיצענעז ״בעיביס״, רופען, זײ םילעגם םעז װי אדער, דא

 ע־5ם זײ און אאגדאן אוז פאדיז םוז ווערען איםפארםירם
̂ס, אילס דינען נעז סטיי

םא־ צו באאבזיכטינם צײט יענער צו האט פרוי א װעז
 אין געהן געםוזט צועחפט זי האם דרעס, א זיך פאר כעז

 דאן טריםינגס. און סחורזז אוים<ןאײבן ססאר ריטײא א
 םאכערין. דרעס דער מיט דיננעז זיך אנגעםאנגעז זי האט

 דאן קערפער, איהר אויף געװארען צוגעשניטען איז דרעס די
 צום און פיטינגם און פאסען סדרה א אנגעפאנגעז זיך האט
 אױסגעבעסערט םאיצ עטליכע געםוזט דרעם די .האט סוןי

 זיך םעג זי אז באמיצאםעז האט באצעבאםטע די ביז ווערען
בנד. נייעם איהר איז באוױיזעז שויז

̂ע האבען םרויעז  אויסצױ מענער באםיהט זיך טאל א
̂יידער זײעוע דורך סוסען  הא־ יאהד איז 5םא עטיציכע און ס

̂ירעז םאחפידענע אויסגעסציבעז זײ בעז  זייעחנ פאר סא
יאהר. איז סעזאנס םאחפידענע די נאגריסעז צו סאײדער

 דער- געעיכטם־שרײבער, גרויסער חגר טעקםאסטער,
 ׳דעם װעגען כמדפױת איג&ערעסאנטע זייער אונז צײלם
 נײנ־ אכציג, םיט בראדװײ אויף טאן זיך םאזןגט עם װאס
צוריס. יאהר צינ

םוםציגער און םעדציגער די םון בראדוױי רופט ער
̂אזער אן •ראכמגאדע״, וגרויסער ״די יאןזרעז  ?זטראם ענד

.............. '־ פו}  און וואנענס, אאסם גןאומ׳צעם, העבם, אםניבאסעס, ...
 געשאםעז האבען פרייעץ העא־געסאײדעטע אוז וועגעאאך,

 אנ־ סײז איז זעהן געקענט נים האט מען װאס ביאד, א
ע. גרויסער דער סון מטאט דער אםע̂י

הא־ םינוט צעהן איז !זיד סאײדן םרויען די װי און
 געסענט זזאם םעץ װי סאילירען םעהר געזעהן דא םיר בעז

 און טענ םון פױפך אין שטעט אנדערע איז באגעגענעז
 סאםעט, און זײד םון רענענבויגעז א םאר װאס װאכען.

קילאוקס״. רייכע םין רחבות א םאר װאס און
ע זעסס א  גע־ זײנעז וועדטער דיזע אט דױ ש&עםער, י

 ניײםאשין. די געװארען אויסגעםונעז איז נעװארעז, שריבען
 אױיסגעשפרונגעז הויט דער םון װי באלד זיעעז שעאער

 סאיײ םון עאפ־־פדאדוסציע סאײנע א אננעםאננעז חאבען און
 5,700 םיט מעפער, 188 געוועז זײנעז 1860 איז דער.

 אינדום־ באס^יחננס פרויען גאנצער דעױ איז ארבײכתר
 די פון ווערט דער עטאכמץ. םאראייניגטע די טון טריע

דאאער. םיליאז 7 באטראפעז האט גארכממטס •דאדוצירםע
געװארעז, םארבעסעדט איז ניײםאעין זײ וועז ,1980 איז • “־־ -- p חאמט ir 

ארמיםער.
<!ויט

טויזענט 25 טיט 562 עסזיםטידם

y די וואבעז נאאזריעומעז גמיכםצאמ r•
ױ M ו p r עיד אימאז איז®

 נע־י איז דעםאלם װאם דער&אר, געוועז איז דאס טאריס.
 מר זיעען דאס סקוירם״* ״היפ דער םאדע דער איז ײזגן
 בא־ צו אינטערעםאנם איז עס רײםעז. םים דרעסעס ײעז

 מד איםפארםירט זײנען רײםען דאזיגע די דאס םערקעז,
 דייכדןזלאנד. אין םעקטאריעס enp באריםטע די םון װארען

 איז צײם יענער צוױשען אונטערשיד ריזיגער א םאר װאס
אינדוםםריע! דדעם דער אין םאג הײנםינען דעם

 זיימנן הייכם, ביז ,1935 יאנואר, ערשטעז דעם זינט
 אוי׳ם־ דיםםרי?ם םעטראפאיליטען דעם אין און p־w נױ אין

 לעצםעז דדעסעם. ?5סי םיציאז 39 געװארען נעארבײט
 גאוואיי אויסגעארבײם אאגד גאנצען דעם איבער זײנען יאהר

 עס אזוי וױ ?אאר באװײזם דאס דרעסעם. םייציאן 213 רעז
 בא־ מאג צו הײנט אינדוסטריע. דרעס די געװאהסעז איז

 אין ארבײםער טויזענט 125 אעדוסטריע דרעם די שעםטיגט
 אא־י בײ ארבײטען טויזענט 40 שטאטען. םאראײגיגטע די

טויזעננג 165 אוים דאם םאכם צוזאםען דרעםעם. טען
אינדום־ דרעם דזזר איז ארבײטער טויזענט 165 די

 דעם םיט טעהםטיל. יארד םיליאז 750 םארבדויכען טריע
 אויס־ םאא 17 גע?ענט מעז װאאם םאטעריאל דאזיגעז
 25 םון שםח א פארנעםט כע5װע װעאט, גאנצע די מעםטען
 שטא* נענוג געביציבעז נאך װאאט עס איז מיייצ טויזענט

 אונזער פון םיםנליד יעחגז םאר ^ײדער דרײ מאכען צו
̂ידער. טויזענט 80 צעהלם וועילכע באארד, דזשאינט םיטג

̂ײדער די אט טראגען װאס פרויען די  באצאחלעז ק
 געאד װיםיל דאאער. םיאיאז 800 אוםגעםער זײ םאי

 הא־ שווערער זײער םאר ארבײטער די אבער באסומעז
 נים ער?5דא םיליאז הונדערט אכם די אט םון רעװאניע

 אםילו ״יא םערטעיל. קײן נים אםיצו דערפון. העילםט קײן
 הונדערט אכט די םון צעהנטעצ א בלויז םינטעל. סײן ניט

̂וין םאר באצאהלט װערט דאאער מיאיאז ארבײטס־
 וױ ארבײםסאויז בעסערער א סך א שויז איז דאם און

 םארנאנגענהײם.־ דער איז פארדינעז םלעגעז ארבײטער די
 אר- אונזערע זײנען אעדוםםריע אונזער םון אנםאנג איז

 דער אאד. איז פארדינער סאײנסםע די נעוועז בײטער
 םסאדאליעזער און ביטערער א איז שאפ םוועט טערםיז
 םון נעװארעז באנוצט םאא ערשטעז צום איז עד באנריו*.

 דודכנעםירט האבען זײ ווען װאירסערם״ ״סאשעא גרופע א
 גע״ האבעז און אינדוסטרי אונזער איז אונטערזוכוגג אן

 נאנצער זייער םיט םרויען איז מענער ארבײכתז טראםעז
 הונגעד־ אםת׳ע םאר מעת־אעת א שםונדעז נאט׳ס משםחה

באדינגונגען. אוםמענשאיכע און אומרײנע איז אוינעז
 דער צו םאכער דרעס די באילאננעז טאג צו היינט
 די אאנד. איז אדבײטער באצאילטע בעםט םון סאטענאריע

 צװישעז זײנען זײ וױיל אײנםאך. גאנץ איז דערםיז אורזאך
 זא- בייחן לאנד. איז ארבײטער ארנאניזירטע בעסט די

 שטונדעז 35 ארבײטען םיר צוזאמען. מאא אאע געהעז כעז
 םקי< וױידזש םינימום גאראנטירטעז א האבען אוץ װאך א

 שטונדע. א סענט 90 ביז סענט 57 םיז זיד באוועגט װאס
 םיליטאנטע שטאדסע א האבען םיר וױיא ׳עס האבעז כױר

 יארק נױ םיז דיסטריקט מעםראפאיליטעז איז ײניאן.
 דער צו אינדוסטריע חגר םוץ ארבײטער אאע באאאננעז

 נעצעגעגחײט יעדער םיט זיד באנוצעז םיר ארנאניזאציע.
 יעבעגס- דעם םארנרעםערעז צו נאד איז אויםצוהאיטעז

 איז דערנרײכט האבען מיר װאם אדבײטער. די םיז מצב
.1933 איז סטרײס נענעראא דעם דורך מדפעז

 םיז יאנואר טעז31 דעם אויס געהט אנרימענט אונזער
 םאד- איצט שײז מאיט ױניאן אונזער יאהר. סוםענדעז

 דמרגרײכטצ דאס אויםצוהאאטעז באויז ניט בערייטוננעז
 אר־ פון םארבעסצרוננעז וױיטעדע אויםצוהעםםעז נאר

 אז זימוד, ביז איד באדינגוננעץ. םארדינסט כײטס־אוז
 א אריעשרייבעז און ערםאאגרייך זייז ורעאעז םיד

 מאמי ארבײטער םיז נעשיכטצ דער אין באאט ניחנם
אמדוסטריע. אונמנר איז
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 םון באנרענעצוננ דער ווענעז »kp א אםאצ «ױדער
 דזמאבערם! פיז שאראנטװארטציכשײט און קאנםראהטארם

nr ,בצײבם װאם סאםןי, אצםער אן זאנעז, טען <מז איז 
ניי. *טשגרע
 נעשיכ־ די דערםשנען *ו זיד אינטעתםאנט איז «ם

vo אנגעשאננען. זיך ח*ט ער אזוי וױ אוז סאמז• פון
 זיף האט דזמאבעו״סאנטראקםאר םון .סיםםעם רי

 אבער צוריס, יאר rumpn 20 םיט ענטװיגצען אנמשאגנעז
 איינ־ איז װאך-ארבײם ויעז ,1910 זינט — אםטםארקםםעז

 ױניאן די אינדוםםרחג יזצאוק חנד אין מנװארען נעםװזרם
 עטאב־ יחון־־ארגייט «ז «טאבצירו» חןר גאד נלייד ח«ם
jrn א צירם n sr סאנםראצי־ *ו מומז־יג וױ כז־י םןמױנערי

 ארםייטם־באדיננומעז מוואונענע די דורמוושיחןן און ײמ
 חנר װי טנעצ אזוי אבער װשד־ארבײם. סשןזױעצ איז

 שאיד וױרסואםער א ווערעז *ו נןלמגען ג*ר איז יזניאן
u p סנתנדארדם מוואונענזנ די שח ןםאבצירונג חנר איז 
 נים באצעבאטים, צאצ » האבעז אינדוםטריע, אתתר אין

 םאראנםװארסציכסיים רי אנצונעםעז pm שייז תאמגדיג
tm זייערע אין ארבייםנדבאדיננוננעז די שאר rr, מנו־ 
tve מן t *ו אזוי זױ םיםצעז זו r w r דותד ימיאן דער 

 אויס־ וזאמז זיי און םטענדארדם *נמנוםענע די *ישייעז
 געצוננען זײ איז עס יועצכער דווך םעטאדע » מאמייט

 חזם אונטער שארטליכטונמז זייערע שיז זיד ארויםמײייעז
 א נעווען איז םעטאדע די אנריעטנט. ש^למטייחח

 -w אינטייד זייערע אױשנענעבעז האמן זיי
אויפ־ וחגרען *ו ארבײט זייער אדויםנעמיתט איז
בא־ אזינד זיינעז ווזןצמ ״שארםיםצןר״, דװך נט
סאב־םאנושעתטמורןרט. נ*םען אונטער׳ז װאוסם
n צשנים נ*ר געוחנז זיה שארטטייט איז, ענדערוננ 

tram. איגםייד זייז אוישנעגענרינ u tr, םא־ דער איז 
 וױ שונסט ביזנעם תצאוס די איז מבלימז ניששקםמורער

p מדשאפעז חאט ער שריווער; y םארסוי&ט אין סטייצם 
 םייצ דעם בצוח ח*ם ער טארקעט; *ום םחורה שארטינע

 •רארויד חני *ו עייבות א האט װאם ביזנעם חנר «יז
*r םאב־םאנופעס־ א צו איבערנענעבען גארםענםם די פון 

 ער אז װארע זייז אשנמנעבעז האט ער וועטען םמורזר,
אר־ וי אויפםאמז אים םאר שרײז נעװיםעז א טאר

 ניי־נ׳מוא־ חנר tv מומז, איז ױצא «ועצ רער מ*נג
 ,דזטא־ אצם באוואוסט איצם םאנופעסטמורער, טי« «נ«ר
םרא־ w אויםנעהערם האט .חאצםעיצער״, אדער מר״

 איז ארבײםס־באריננוננעז שאר פאראנטווארםציכקײט מז
 טיט באציהוננען דירעסמע איז עם וועלכע האבעז «ו

o קײז זיי סיט האם ער ארכייטער. זימע tr סאכטראהט 
 אר־ אנחורע אדער מכירות טטונרעז, יוענען מחאם נים

 טאראנטײטרטליכקייט דערמאנטע די בייםם־באדיננוננעז.
 םאב־סאנ־ צום נעװאחןן איבערנעפעקעצט אים •ין איז

 אײנענעם סייז םארמאנט נים האם יחןצמר ר,אטראטט
םינאנציעצע עום סייז שאתוםען גיט חאט און ׳ ^

 .שריימר א נעץוארעז איז זעלבםט חפאמד רער
 א נעװאונעז טעםארע דיזער ױוך ה*ט «ר און

 םא־ אטת׳ז חזם איבןר ארבייסם־חאםטעז בנונע שאחװג
)in t n a m i, זײז איז נעםאכט ארבײט יייז חאם ײאם 

 דדיא־ שון םיםטעם די שרױזער. \ױ שונתט טאש אינסײד
 אאץ אננעשאנמז דעריבעד זיף חאט אנוממטטורןר

מםערע די פיז רזמנומ אױש׳ז שארטשרייטעז *ו

L ל ח ן  נע־ שאסםיט דעטאלט זיינעז אינדוסטריע *י
w n t\ זװױײ םים סאנופעקמעודערס טימז *מײ מװאחנז 
ךער עחיםמר, חנר jmrprHn• ®יז סיםמיסיז !דלייי

*lPi»WSP#D»3IJD T tM1ן iFD7Pm ̂וס  1^'' ח
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 וײ פאר אחוײוח זיין אגעדקענס בכלל
>dhv ̂נז ׳וײמנז rm וונמננוס rn\ ח די י

 אינסײד אזא םון ארבײטער די אגריםענמס. סאצעסםױוע
 םאר באלעבאס דער אז געװאוםט האבען םאנופעקםמורער

 זײז אױפצוםאכען באמרעגתט איז ארבײםען זײ <חנםען
 ניט w ער אז שאפ; אינםייד זײז איז ב^ױז ארבײט

 םריזזער האט ער סײחגז אױטסייד, ארבײם קײז ארויסמיקעץ
 אר־ די ארביים♦ גענוג טים מאפ איגסײד זײז באזאתט

 םארזיכערט סער געםיהיצט דעריבער זיך זזאבעז בײטער
 אוג־ מער געםיהלט זיך האבען זײ דזמאבס; זייערע םיט

 טום נויטיגען דעם געגעבעז זײ האט עם אבהעגגיג;
 באמטעהן צו איז רעכסע זייערע םאר זיר איעצױצטעאען

 אגרי־ ^אאעסטױחגז דעם םון באדינגונגעז n אז דארויזי,
װערען. אפגעהיט •ינסט^יר זאאעז טענט

דזמא־ דער — טאנוםעסטעורער טיפ צוױיטער דער
 םאב- בײ םאכען ^אזעז ארבײט זיין סאעגם וואס ״בער

 וועצ־ האבעז צו אפגעזאגט זיך האט םאנוםעקטמורערם,
 האט און ארבײטער זײנע םיט באציזזוננען איז עס כע

 םאר פאראנטווארטאיכסײט מום קײן טראגעז געווא^ט ניט
 געװארען עטאבאירט זײנעז זואס ארבײטס־באדינגוננעז די

 ארוםגעװאנחגרם טרײ זןאט ער אינדוםטריע. דער איז
 םעלד אוםבאגרעניצטעז דעם איבער באנד^גך זײנע םיט
 פרא־ איז סאנטראסטארם און םאב־טאנו&עסנמזורערס םון

 מאסעד קאסטען, קאייגע זעהר טאר םחורה זײז דוצירט
 קאנסורענץ ^ענד^יכער םון צועמאנד א נאך אזוי דיג

 צװײ און צוױיטען דעם און סאנםראקטאר אײן צװימעז
צוױיטען. דעם איז ארבײטער אײן עעז

 אדער סאב־םאנופעסטעורער א םון ארבײטער די
 װעמען םון תשאבער דער אז זױםענדיג תאנטראסםאר,

 דירעסטע <זײ\ זײ צו זזאט ארבײט, די קריגט ^אפ זיתר
̂יכקײט  דער אז ;ארבײטס־באדינגוגנעז בנוגע פאראנטווארמ

 זײ אויםצוהעחנז וױא, ער נאר ווען פריי, איז דדצאמגר
 אדער קאנטראקטאר זייער איבערבײםענדיג ארבײט, ^יסען

 גיט כדי איז, אנדערען, אן אויױ םאב־טאנופעתטעוחגר
 געצאונ- נעפילט זיך זײ האבען ארבײטםצאז, באײבען צו

 אט באדינגונגעז. אלע דזעאבעד׳ם דעם אנצונעםעז געז
 האלד^זנײדענדע די םאחצארםט כםדר האט צױצםאנד דער

̂זטעגדיגערע די איז דזמאבערם די צזויעעז <ןאנקורענץ  אנ
 ארבײטער די צװי^זען װי גוט אזוי םאנוםעפטמורערם,

 אר־. די און מעפער, אינסײד איז געארבײט האבען וועאכע
 סאנטראס־ בײ באעעםטיגט געווען זײנען וועאכע בײטער
 סרמען םצענעז װאם סאב־מאנוםעסטעורערם, אדער טארס
דז׳צאבערס. פיז ארבײט זייער

̂ערען דא אאםיר  זיך זזאט צושטאנד דער אזוי װי ערק
אין האט מאנוםעסכמזורער חןר לבושל, ,iim :גזדמאםען

 אויט ער, האט ארבייטער, הונדערט באעעפטיגט עאפ זײז
 זײן באגרעניצעז געםוזט אגריטענט, קאאעסםױוען דעם

 וחגן דאן באויז מא•; אינםייד צום •ראדוסציע גאנצע
 גזד טער ניט ארבײט גאנצע די האט ̂זאפ אינםײד דער

 ארויס־ געקענם םוירפצום דער האט אױסארבײטען, קענט
 םאנוםעת־ אינסײד אזא ווען אויטסײד. ווערען ג^יתט
 אײדער ארבײט זײן ארויסמיקעז פרובירם וואלט טמורער

 אר־ גענוג טיט באזאײנט שא& אינסײד זײז וזאט ער
 גע־ םארלעצונג אאם נעװארעז באטראכט עם \ואאט בײט,

 םארסאאגט וואאט באאעבאס אזא אנדיטענט. דעם גען
̂ואחנז  אר- אינםײד זײנע געגען דיסשרימינאציע פאר גע
 גע• טאסטיק אאס־אום א אז פידט ער אז אדער בײטער,

 טארברעכעץ, אזא איז עואדיג ווערעז צו ען3<עפו זיי. נעז
 עוחד א סריגען געםיינט םאנופעסםמודער דעם פאר האט

n .מאנוםעסטעוחנר זעצמגר דער אבצד נאר וױ מםרא*י 
 געװארען םיטאמאא ער איז דזמאבער, א געװארען איז

 *עאער צ̂א אזא אין ארבײם pn אויםצוםאכעז פוײי
עו װאם •רייזען פאר און געוואאט נאר חאט ער װי
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n יעגע pn גובבען m v זזאט קאנטראקטאר אײז אויב 
 דער װאם •רײז דעם פאר אדבײט די אנגענוםען ניט

 ארדערם זײנע םיט ער זזאט באשםיטט, ̂זאט דזעאבער
 פעאד אוםבאגרעניצםען דעם איבער ארוםפעדאען געפענם

 איםיצען געקראגען איטער האט און קאנםראסטארס םון
 בײ דדצאבער׳ם חנם אנצונעסען זויאע irwa איז װאס
 סעג־ די געגעבען דזעאבער דעם האט ד$ס פרײז. אעען

 דאס <וי גיאיגעד פאר םארקויםען צו סחודה זײן איכקײט
 וועא־ םאגופעקטמורער, אגשטענדעערער דער געסעגט חאט
 זײנע צו םאראנםווארטאיכקײט א געטראגען יא האם כער

 איג־ דער אץ באדיגגומען אנגעגוםעגע די שאר ארבײצמר
דוםטריזג

 פאאגעגדען באגוצעז דזעאבערס די פאעגען טעכניע
םאב־םאנו־ גרופע א רוםען םצעגט דזעאבער א :םיםסעם

 םאר פרײזען זײערע אנגעבען הײםען זיי און םעקטעורערס
 װי גאכדעם גארםענטס. סטײצ געװיסען א אויפםאכען

̂אבער דער  גאנץ ארונםערגעדריקם פרײז דעם האט דז
̂ואבער דער םצעגט • נידערע,  םאב-םאנוםעס־ די געבען דז

 דעד און דופציסײטם, עטציכע אוישצוטאכען כמזורערס
 צױ ארויםגעבראכט גארםענם דעם וזאט װאם קאנטראקםאר,

 געקראגען האט פרײז, ביצינםטען םאר׳ן פרידעגמטעצעגדער
̂טען קצײנעם א  אבעד פצעגט דדצאבער דעד ארדער. ער

 םאב־םאמ־ גרופע צוױיטע א ארײנרוםען נאכדעם באצד
 אנ• הײםען זײ און ?אנטראתטארס) (אדער פעקט׳צורערם

 דעם כדי נארמענטם, זעצבע די םאד פרײז זײער באטען
P 'H זיײ גרופע, צ\וײטע די ארוגטערצודריקען. «ער גאך 
 םצע־ ארדער, אן דזעאבער דעם םון תריגען צו גערן ענדע

 פצעגט פרײז, ביציגערען א אנבאטען גאטירציך זײ געז
 אר־ וױיםערדיגע די מיקען אויפהערען דאן דזעאבער דער

 גרױ ערעטע דער צו גארמענטם דערטאנטע די p& דערם
 חנד צו מיקען זי דעם אדצטאט און קאנטראקטארס פע

 פרייז. םון ארונטערגעצאזען האם װאס גרופע, צװײטער
 אויפגעהערט האבען זײ אז זעהענדע גרופע, עחשזטע די
 טער נאך װערען םרוצח דאן םצעגט ארבײט, קריגען צו

 פארצוײ די צוריקצוקריגען אבי פרײז םון ארוגטערצוצאזען
 ,״אסשען־בצאק־ דיזע װאם <ןאנקורענץ די ארדערם. חגנע

 װעדען שארגעזעצם סצעגט פאראורזאכט, תאם סיםטעם״
 סאב־ די םון צאצ גרויסע א װאנען ביז אויפדעי, אהן

 ארויסצױ גע\וארען געצװאוגגעז זײגען םאגוםעהטשורערס
 אר־ טויזענדער םצעגען דעם דורך װאס ביזנעם, פון געהז

 די דזעאבס. זייערע םון װערען ארויםגעווארםעז בײטער
 עס װיםיצ האבעז װאם םאב־םאנוםעקטעורערס אײנציגע

 אראגדצםעבט, דערטאנטער דער אונטער ראפיטירט8 יא איז
 זייער דאנק א װעצכע, גרופע, קצײנע יענע .געותז איז

אז, זייער pא פאזיציע פרױויצמידםער  פצעגען אםאםיא̂י
דדצאבערם. די םון ארדערם גרעטערע די קריגען פאעגען

<ועצ־ קאגטראקטארם און סאב־םאנוםעקמשורערס די
 רעזוצטאם אצם ביזבעם פון ארויסגעהן םוזען פצעגען כע
 *אקעעךבצאידסיסטעם״, אוםםאראנםװארטציכער דער םון

 זײ געבען: עצה אן געקאנט זיך איז עם זוי נאך האבען
 הא״י זײ אדער ביזנעם, אנדערע אין pארי ענטורעדער זײנען

 אינדוס״ קצאוק דער אין פצאץ אנדער אן געקראנען בעז
 אבער םצעגעז ארבײטער ארויםגעםאצענע זײערע טריע•

 פאר איז *אפ צעגיטיםען א אין אהבײםסצאז. בצײבען
 שריגען מענען צו געווען גיט טעגציכסײט שום שײן זײ

 םיט אנגעװיזעז געותן דאו אבער זײנען די ארבײט.
 זײ זײנען אעדוסטריע, שצאוק דער או̂י זזמגה זייער

 תאנ• אנדערע איז ארבײמ זוכעז צו געצװאוגנעז געווען
 אבי פרייז, וועצכען אירעגגד םאר עעפער, טראפטארס

 איז םארקעמ pא סאנשורענץ די גשטח. די אױפצוזזאצטעז
 אזא דערגדײכם זזאט זי *ארםע, אזא געװארעז עגדציך
 סער עס האבען באצעבאטים אינסײד די אויך אז םדרגה,

 געווארען געצװאונגעז זײנען זײ אויםהאצעטן. געסענם ניט
 געםינען ענטוועדער צוױי: די פון אײנס אויסצוקצײבען

 אין ארבײט די ביציגעד ארויםצובריינגעז אזױ וױ זועג א
n אצט גציק זייער פרובירען אדער ̂ועפער, אמסײד די jm 

 די פאר אחריות ־טראגעז צו אויפחערמן אויד און בערס
געגוםעז זיך אויוי האכצז זײ װאס ארבייגאדנאדיגגונגעז,

o פח פונקנתז וײ אוננמר n אגריגמגנג תאצעקםיוחנז
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 וואס וױסעגדיג ״מיעד אעםייד די פון ארבײםעז־ די
 האבענדיג מורא און מארקעם, פצאוק אץ זיך טוט עם
n א וחנרען צו באמציםען גאך קען באצעבאס זייער אז am 

 זעצבםם־ פון םיםעצ א אצם פאצעז, צאצ א אין האבעז במר,
 באצעבא־• זײערע סיט טאכען צו צוגעמטיםט םארטיידעומ,

 זיײ פון ארונםערגעצאזען האבען און דיעצס געהײםע םים
 פארצײ וחנ*עז זײ אויב אז ,pjnr די באדינגוגגען. ערע
r איגסייד די אין דדפאבם זיתרע רען w v ״דאן די זחנצען 
 ארבײנמן צו געצוװאנגען pn אנדערע, טויזענדער די װי
 ב*ד וועצמ אירגעגד אויף אײמעהן און קאגםראקםארס בײ

 ״ארבייםםצאו בצײבען צו נים גאנצען אין כדי דימוגגען,
 צמד ארבײםער, אינטייד דעדםאנטע די אויוי נעווירקט האט

 אוגד אנדערע אונטער װאס קאםפראםיסען, צו שטיםען
 די געקעםפכס ביטער דעם געגען זײ זואצםען עטענדען,

 חנר פון רעזוצםאט אצם םאן געםוזט אבעד עם ד«אבען
̂קאר אוםנעצויםטע די ̂ואס צאגע טרויעריגער  דדצאבער

פאראורזאכם. ד.אט טראקטאר־סיסטמם
 א 1אי זײנען סםאנדארדם די וױ נאכדעם אפיצו

 חי׳צוא דער איז ארונטערגעפאצען, עעפעד אינסײד צאצ
 ^אפ אינםײד אן םון פראדוקציאנס־קאסט דעם צזוימען

 גדוײ א געווען אצץ גאך עאפ קאנםראקטאר׳ס א ביז
 דעס נאך אויך האם מאנופעסטעורערס אינסײד דער םער.
 סארקא^ פון קאטפעטיציע די גאכקוםען נעקענט ניט
 פארקצענצרם באצעבאטים צאצ א ד.אבען רעזוצטאט אצס

 איבערצאזעגדיג םיניםום, א צו ?זעפער איגםײד זייערע
 וואס ארבײם ספעציעצע די פאר מעפער״ .םקעצעםאן בצויז

 מד Tאינסי די ווערען. געםאכט ניט אוימםײד קען
 ״םקע־ א אהן באגײן נעסאנט זיך האבעז װאם לעבאטים,

 אויפגעגע־ גאגצען אין שעפער זײערע האבען מאפ״, צעטאן
 וױ אופו דעם או̂י דז*אבערס געװאחגן זײנען און בען
 פתגם ערשיעוע די געװארען. דערמאנם פריזזער איז עם

טיזאן., יעחנן פון עגדע דער כײ כםרר םארקומען
 סאגוםעמםמוחפיס Tאינסי םון אסאסײיאשאן די

 פון םיטגצידעסצאםם א געצייצט p 1916א האט װאס
 ךי םיטגצידער. 188 טיט געבציבעז 1924 אין איז ,400
 באשעפםי̂מ האבען םירטעס דיזע װאס ארבײטער צאצ
 פון נעווארען םארקצענערם יארען זעצבע די דורך איז

 דריםצצ צוױי :ותרםער אטתרע םיט .7438 ביז 216,04
 אין געארבייט 1916 אץ האבען וואם ארגײטער די פון

 האבען, און באדינגונגעז ױניאן אונםער מעפער, אינםײד
 jrann םיט זיכער זיך געפיצם גראד, געוויסען א ביז

 יאר, 8 דערםאגםע די םון םארצויף איז זײנען דזמאבם,
 רעוול• אצס ̂עפער זײערע םוז געוואדען ארויסנעװארםען

 דדצאבערס־קאנ־ עגםוויקצגדער זיך חגםאצט דער פיז טאט
̂וארםענע די סיםטעם. םראסטארם  זײ־ ארכײםעד ארויםגע

 םוײ םים צוזאסעז ארבײם, זוכע צו געצװאונגעז געווען נען
 עעפער, סאנטראתטארם אין ארבײכמר, אנדערע זעגדער

 nn»n דזמאבס די סײ באדיגוננען, ארבײטם די םײ װאו
זימד. ניט געווען

נזדצא• האם סיסטעם תמאבער־קאנטראקטאר די אט
 חר 1924 אין האם ױניאן די אז באאס, פיצ אזוי םען

 געמנויאצ א ארויםצורוםען פארבארייםונגען אצע םאכט
 איגדוםםרחנ דער אין ארדנונג אן אםעזr צו כדי סםרייק

 א האבען זאצעז באדינגוגגען אויםגעסעםםםע די אז און
 ארױםמףפמנצם םאיצ ערעםעז צום איז דעםאצם סױם.

 אויןי נעכמנז צו דדצאבערס די צו םאדערומ די געװארען
 ארבייסס די םאר םאראגםווארםציכקײט באמםיםכת א זיך

 קאנםראקםארס זיתרע פון מעפער די אין באדימונגעז
סאב־םאנופעקכדצוחגרס. און

 במ פון גאוחנרנאר דער דעםאצם סםים, ע. אצפרעד
 א פארםיימנן צו כדי אריינבעםיעם דאן זיך האם יארס,

 םיםנצי־ 6 פון קאםיסיע א באמטיםט האט ער םטרייק.
̂־ איז רעקאםעגדאציעם אריינבדיעגען זאל <ועצכע דער,  חע
̂יד אן צו בריימען פען  אנן יתיאן דער צוױמען אויםג
י קאסיסחנ דער פון םימגצידער די באצעבאםים. די  ו

ד אצם כאםעצ, גארדאן דזמארדזמ געווען: נען מ ם
 זמנדי מיעגטא^ ^ מרנארד ריכנתר קאורם סופרים ;םאן

j בערם i ,יאד^ גױ פון גאוחנחגאר איצטיגער צעהסאז 
גאנ־־ באריםנמד א וואוצף, ארטע^ד. פארמסארמגאר חנר
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ח 1*י . uי p p n יר «ן יאדממרם <מדזי
m untie צי ipoysrui oyn p>onjyp די גיײינרשיםי.

u איגער אוגםערזוכונג אויספיהליכצ און נריגדנימ n יג־* 
»i •ראפעסאר דוסםריזג m ק^אםניע פון דיקינםאן 

u א*ינד יתיוחנרםיםי, n סון םיניםםער נצחילםם ־ yp- 
»ru, אייניגע םיט 1*וזאסע נןווארען, נצשטיםם איז 

 עקוונצטיסטעז, נעלערצנטע אןן ־םטאםיםטיקער נאריסםע
אונםערזומנכ די דודכצופיהרצן

 וואם אונםערזו^מ טיט־ליכע אוז טלזייטיגצ אן נאן־
 דעם ,p’D’oyp די האט יאר, צ<ױי ארום תדויןרט תאם

 איז װעלבצר באריכט, איר פארגע?יעט ,1926 םאי, םען20
pw »ן געוחנו טציתת אין toy נעמן u n •דזאאכןר־פאג 

 -porna utfp איז באריכם חנם אין םיםטעם. טראקניאר
 חנר פון אויסמפרייםונג נםרר׳ריגע די או מווארען, םיגם

urai«pn־nipp«uuyp ארויסגעטריבען האט םיםםע̂נ k 
»i־pou אר־ די האם כיזנעס: סון שעפער בןסצרע צצל 

 זר געהן נע*»אוננען זיי און ארבייסםלאז געם#כט כײנמר
 װאו עעפער קאגםראפםארם גיפםיגע די 1אי ארנייט סגן
 בא־ עעגמיכסםע די אונטער ארבייםצ! נעםוזט תאנעז «יי

 אונטמרגעמםראכעז אויר חאם באריכס דער דיננזנמגן.
tan ,אז פאפט u n טאבט װאם צושטצנד חפמר׳ריגער 

 םאב־םאנו־ 1אײ אויטצונוצצן דזשאבער פאר׳ן סנגליר
 םיהרם צוױיטען, נענען קאגםראקטאר אד?ר מאםשורצרם

arun נעלט־םיםלען זײערע יואס קאגטראקטאו־ם םך א אז 
jpm ,ניט תאנקורענץ הםזר׳דינע די קענען באשרענקטע 

 הונרער־ די אין געצוואוגגע! |pum זיי און אײסוזאלטען
 סאנאנדערלאזע! און שעפער זייערע אויפצונענען םער,

jn rn .האבען 1924 יאר חןם אק בלויז ארנײםער S28 
 אויפ־ קאנטראשםארם ארער סאנ־םאנופעסגמוורערם אזצלכע
iia n n אר־ 8300 ארום ארױםװארפעגרינ ניזגעט זייערמ 
נאם. אויפ׳ן גייטער
 אונםער־ איהר פון רעזולםאם צלם האט פאםיםיע די
̂טענדירט, זזמע  א װערען איינגעשטעלט ז$ל עס אז רעק

 ם^םאנופצפטשורצרם צאל די באנתניצען צו סיסכמם
 אײנ־ אין ביזנעם. ט$ן קעגען זאל דזשאבער א זועלכע טים

u סיט אלאננ n בא־ שפעטער װעלען צדדים די װאס םאס 
 צייטען, נאמםיטטע אין דזעאב^, יעחגר זא< *טיגמז,
 דארף u׳ זואם ורערס סאב־םאנוםעקםט צאל די אגסגבצן

 Uf באמטעליננען. זיינע אויםםאכען פענען צו גױ טאנצ(
 u׳ pSvwavo קויםען i»»p צו פריי זייז מדבײ
IMPP פאר םאב־טאנוםעקם׳צורערם זײנע אוםנייטען 

 קײן ארויםנעבען םארען נים זאל ut אורזאכןן,
<ועל■ די, אויב םאב-םאנופעקט׳צורערם, אנדמרע «ו

 זן«ל ער ;ביזי גיט זײנען גאטםיםט, זיך פאו האם ®־
 ארג״ט די צום״ילען םענליך, איז ד*ם 5»יפי אויי,

 םאג־םאנוםעק־ זײגע צװיטען אופן יחצר׳דעןן א אױוי
unw a^ זײן זאל םיםטעם דיזער פון דורבפירונג די 

u פון אויםםייטעונגען ױ אוסטיתוארפץן n אוםפארטייאי־ 
u rr .האט סצנױםיע די םאטינערי aun« ,אז ערסלערט 

 ב»- אויך זיך דארםען רעקאנמנדאציעם אנמגזנבענע ױ
 ?אונםיל, אינדאםםריעל פיז םיםנצי^ אלע אױף ציצן

n U m אויטםייד אין ארבײם אחים איימז p s k v
 ארייגנע־ דיגען זיי tan רעפאםענדאציעם, דימ אט
 ניט טיר זײנען ראך ,1926 יאר אין נפווארעז גדאבט
 ,ליטיטיײ פון *ונקם tun כעוױנען צו איטאטאגו סטוצן

u םיט ],jm 4883 ביז פאגםי־אפטארם״ אװ «אן n חי<ןי 
J «ן  u n .בעת װאטיגנםצן, אין אדםיניםםראציע א. ר 

ו u אין פאנקיחעץ״ ,אגעטענדינ^ פאר פאוד ח n פלאוק 
 ענד־ אונז איז געווארעז, אױםגעארבײם איז איסרוסטריע

 ותרען זאא פונפט דיזער אז אויםצופירעז «<ונגען ליך
י־uא אונזעחג פון 5םיי א אויך \ױ nwp פון א

 אננענוםען זאל פוגתט urtn אז טאמנן צו מנאיך כדי
 מעט דעמדט w זיכער, נעוחס זיינען םיר ודיל ־

tram » אין צױצטאנד כאאטימען צוט סוף 
זי־ אצנעםיינע בחנעען וועם op אז אינדוםטריע,

ip וןןא ir m אלנע־ די און סטאנדארדם די 
u ױ טון כארענוגמח n u u  u m p n a טון n 
, ayn ימיאן די n w im^ אר די אז

 אויוי וואר פח tpum אוםנ*נים?ן זא< נייםט׳סיטטיט
 די צו סו«י א טאבצן ג«וא<ט חאמס םיר טםיידארביינג

pin .Tua גצוױסצ סצד םצנות ipmu ,ארנײטםנאבצר m 
 מםאראגיזא• ערעקליכע יי איז wpup«p pj*wa די

o װאט ציצ w n אין u n ,לע- אונטעד זוצט איגדוסםריע> 
 יתט op אז : |pun< אפנעטטעלט אטיידארביים גאליזירםע

̂יך  1אי ipdmi ipjpp צו באלעבמטים די םאר םאבען םע
 קאסטעז דארף נארםענם געװיםער א וױםייצ פאראויט

ט  אל- אק ניזנעם |p»>pn <מם ראס אז און םלאכוד̂ן
ג?םיי|.

ipuw איז װאס «<ימיטיח»אן״ םון אונ?ט דער w א 
 אין איז אנתטץנטט, putwin םון און פאוד פון םי̂י

:פאלגט װי תםצית
1( 'unp דזטאבער *uni«wppu9a u n וחד 

u צו באנר?ניצט 1רע n לאנםראקטארס צאל unu םאנ־ 
DunitwppvMtn, װיפיל ur צו כדי האבץן באםת דארזי 

jpppn**ip ז״| 1טאב? םארטיג קענען
2( ’unp ^דופאב uni«upppu9a unu, נאכ־ 

tan סאנ־טאט־ צאל גויטיגע זיין באטטיטם תאט ער <ױ 
uny ounirappp פאר־ דירצקם זײן זא< פאנטראקםא̂ר 

 רי פאר און ארנייטם־נאדיעוגמן די פאר אנטװארט<אך
 איס צו די אין lpnpn נעצצלט \ועלען ײאם 1«ר״ז?

שע«ער. באטטיםטע
־PDPJ זאל?ן ארנייט רער םאר פרייזען די אז )3
 מאגופעקטטורער urm חטאב^ יעדען םיט |pun< םעלם

̂ן רער פון םארטרעטער דורך דירצפם,  פון און יילי
v n ^ n rm ia  un• ,אנותזמגהייט דער אין אםצםיאייטאן 

 רעם פון ארבײטער די םון סעיק$ם פרייז חעאיגט א פון
.urapr כאעםיטמע דזטאבער׳ם
 בא- פונתטען, די אז ,ipupj איז טטנאדפונפט אונזער

 דורכ־ זיי זאלצן װאס םאטינערי, עםאדקער א טים זארגם
ד די םון אויםגלייבונג אן צו נרײנג?ן npn פירען, פי  ז
 npn אין ארבײנד׳םטאנדארדם אנדערע אלע און פרייזען
 טאד הויכעז א צו דערםירען ווצם און איגדוםטרי? גאנצער

 נױ אין סאנםםערעגצען פיצע גאך םט»ב'ליזאצימ, םון
 די צו כאל?ב»טים די האנען מאטיעםאן, אין אח יארפ

 אטיםצנטם .די װי גאכדןם באלד צונצעטיטנג פונתטצן
 נלײך אאראט אז» איז געװאדצן, IPריבrpגunאונג זייגען

 איר טאן צננעםאננעז האט און נעװצרען איינגעטטעלם
ארבײט. באטטיםםע
 ׳צםאטאונקט אולזער איו יאר צװיי לעצםע די דורך

ipjpm פונקטןן, ־ג?בראכטע1אויב? די םון װיכםיגקייט די 
 tpayn םיר אםת, געװארען. באטםזןםיגם ם*לגטטע:דינ

u אין רעזולטאט פײן דצמרייבט גים נאך n װי טאס פולער 
 גא־ נצסאכם אבער הןובען םיר ערטארטעט. |P3yn טיר

d• דיימנדען pu ip ריכםונט דערםצגםער רער אין
הציינינ?ײםען, צאל א םאראן נאר זײנ?ן נאטירליך

 -pppiD’19 דארםען װאם דורבםירוגנאאאראט, אונזער אין
u אז אזוי זוערען, םunגpנע urm ס^ט n אפאראט 

 אויך ותט דאם גלאטיט און לײכט u« ארבייםען זאל
 פארנעםען, ניט דערבײ wrap םיר ביםלאכוױיז. קוםען

 די און ארכייט פון םיםטעם רער אין uiurup די אז
 דורכצופיחרצ! געװצרען איינגןדצםעלם איז װאם םאטינעױ

u איבער פאגטראל טינדליכצ א n ,דאס אט אינדוםםריע 
 אונז?ר אין װעז צייט א איז ipunipi נ?סאז איז אלעם,

 חרכ־ םיר ippyn דערצו כאאם, נ?ט?ח»ט תאט אעדוסםרת
 ן״זיינ םיר װפלכצז םוז o'tnp jpumo ־mpt א נ?םאכם

 ipoutnun צו ארויםנעלרצכןן. ניט נאנ״מ jnt נאך
UfP’un, אייגגעםירם איז װאם ענדערוננ וויכםינ? אזא אז 
 גלייך וועט צושטענרע, אוטנצרטאלע אזעלכע אין נטוארען

 מאט אלמ לאניש. ניט נזסיוצז װאלט ,appmp* ארבייםער
»y Dyn g א איז דערײארנמן צו רעכם jy urou- 

u אין טאנג n די םאבצן םון ריכטוגנ r u איינפיחדונגצן 
nn»PDP אויו• ארב״טם־פ?היג און am םיר דעעז פיל 

T ^ I P U t IPUPJ נצנינענדער א אין .Dip
 ippjpi זיי וױל?ן. דזשאבערס די oyn סלאר איז op ־
» די גפר .pd סצןציי,* tpa די iPTMna myppa jpayn 

 איבאראל ארביים זייער ארויסשיקצנדינ הונצשטיק, זייערצ
בימגםםעז dpi ס*ר יױ&געס)וכס קחמן רןס *ון

1גי-

̂טיװע נענעראל דער פון מיטינג עקזער
פילאדעלפיע אץ

 &אר־ איז ער םיטיע^ נע<לעגםער6א אן געװען עס
 אמנע״ געדארםט האט ער װען צײם דער אין גיט געקוםען
 איז װאס דעם אין ניט אויך *ון וזערען, האיצםען

 געדאדשם האט ער געװארען. טיםט87בא פריהער *יהם םאר
̂יכע םים םארקוסען  פי<א־ אין ניט און פריהער װאכען עטי

 האט ה<ײו<אכד אין ױגיאן די הילױױ!»נד. אין גאר
 םאײ צו עס בארעכטיגט געװען *יז און םאריאנגט עס

 גע• »<ײן עקזעקוטיװע געגערא< די האם דערצו <אעען.
 אין םיםיע דעם אפצוהאיצםען םאטיװ װיכםיגען » האם

 ?לױר אין געװען עוין זואלט מען זוען און סיצױויצאגד.
 פ»ר אײעעםײ<ם זיצוגגען פאר « »פ^ר םען װא<ם ״<אנד

 אינטער־ די װאס שםעדם, גײע די םון אײנע םי^ואקי,
איל א̂נ  אויםגעבויט דארטען האם און אײעעגוםען האט :̂ע

 אנגעםאגגען שוין האט עס און פאזיציע. פעסטע גאגץ א
̂יכע םערטע< די »ז םגהג, א ױערען  םון טיטינגען יעהר

 םאי װערען אײנגעםײ^ט זא?ען עקזעקוטיװע גע;ערא< דער
 טיט געװארען געםאכט איז אגםאע דער ?$טעדט. צװײ

 געקוםען איז גאכדעם סיטי, העגזעס און לואים םעינט
 דער װאיצט דאס װען און טאראנטא, און םאנטרעא^

 םיל־ און הליװלאנד צװישען געװארען אײגגעטײלט מיטיגג
 דך עס האט חזקה. א *עװארעז עוין עם אצם ו ױאקי,
 געדארפט האט דובינססי פרעזידעגט אז געטראםען, אבער

 דער יםון באראטונג דער צו זשענעװא אין אוחגהםאהרען
 םםילא םען האט םעלקער־לינ, דער םון בױדא ארבײםער

 עקזעקד גענעראל דער סון טיטינג דעם אפלעגען נעםוזט
 אויך זיך האט עס און צוריקקומען. װעט ביז.ער טיװע

 קיציװלא-נד. םון קאטאװסקי ■ווייס־פרעזידעגט אז געטראםעז,
 אין ױגיאן דער םון מענעדזשער דער אויך איז װעלכעד

 זעהר נעװען װאלט עס און געװארען קראנס איז קליזולאנד,
 אפ־ זאל םיטיגג דעד אז איהם, פאר פארדדוס גרויסער א

קעגעץ ניט זאל ער מטאדט.און זײז אין װערען געהאלטען

 m #אױסגעקוכמן אזוי שוין איז םםילא איהם. אויף זײז
םיםינס דעם םיט ױערען באעהרט זאל פילאדעלםיע

אדנד קען »<ץ גים אז באװײז, 8 נאך איז דאס
פאראויס. איז באשםיםען און רעכענען

פעגם זיך האם פיטיע דער o פרי̂ד םאנם^נ ג̂ע n 
 דוכינםקי, ®רעזידעגם םזן באריכם דעם םיט םאי, טען27

ro גאגצע די םארגוטען האט װאס sn r 7םײ 8 און זיצונג 
 «יס באריכם זיק אנגעפאעען האם ער צװײנמר• <*jn םון
מדי קורצען אין האם ער און זשענעװא איז םיסיע זײן  אי

 געהאס־ דארםען האם ער װאס ערםאהרועען זײגע געגעבען
 } מד עד האם זשעגעווא םון געקוכתז איז ער זוי גלײך גאר

 דשר םת םיםינג דעם צו װאשיגגטאן אין םאהרעז פוזט
 1 לײב^י, אוו םעמגרײשאן אםערימאז דער םון עקזעקוםױמנ

w n ן איעע ערפאהרוגג: אנדער גאגץ 8 געהאט האט ער
 רעד פון םיםינג דעם אויף פראגען װיכמיבסטע די פון

 עס אזױ ווי געורען, איז םעדערײשאן דער םון עהזעקוטײוע
 ביי א וחנגען רעזאלוציע די ווערען אויסגעטײטשט דארף

 אנגעטכממ איז •װאס ױגיאנס, ווערטיקאלע אדער דוםטריעלע
 עס םראנצים^ס סאן אין האנװענשאן דער אױח געװארען

 מנג־י די צװישעז תאםח אלטער דער אפגעפרישט זיך האט
 גדם גאך איז ױניאגם אינדוסטריעלע םון פרײנד און נער

 זועמן געהאנדעלם גיט זיך האט עס װײל פרישקײט, םעהר
 םשאר־ ארויסגעבען פון פראקטיק דער װעגען גאר טעאריע,

 םוחנן וועם םראנע די ױגיאנס. אינדרםטריעלע צו טערס
 סזן קאגווענשאן נעתסטער דער פאר אםאל גאך פארקומען

 »ID8P דער און לײבאר אװ פעדערײשאץ אםעדיקאן דער
 rm תביגםקי פרעזידענם אבער הײםער. א זעהר זײן װעט
 םון אויםגאנג דעם װענען אפטיסיםטיש איבערינ :ים

 איז פעדעריישאז די װי לויט אז איז, אײנדרוה זײן האמף.
איסדוסםריעלא פרן געגגער די װעלען צונויפגעשטעלט, איצט

 ארבײטעז אלע פאר דואיגע א געבראכט דאט ותיצכעס
 די צװישען עלעםענטעז די איגדוסםריע. אונזער םיז

 ״סענ־ דאזיגען דעם אונטערשעצען וואם קאנטראלטארס
 גרופע, פריװיליגירטער יענער צו םםתםא געהען טימענט״

 אסא־ סאנםוי־אקטאר׳ם דער אין פאזיציע זייער צוליכ װאס
 אםא־ דער פון געליטעז װײניגער זײ תאמגז סיאיישאן

מארקעם. קצאול אין ?אנקורענץ האלז־שנײדענדער ליגער
 צוריקגאנג אזא אבער װאלט וױרסוגג א פאר ןואס

? גאנצע אלס איגדוםםריע דער אויף געהאט אלטען צום
 ארבײט זײן םיט װידער װאלט דושאבער דער )1

 כדי צוױיטעז, צום סאנטראהטאר אײן םון ארומגעפעדעלט
 און פרײז, ביליגסטען םאר׳ן אויםגעםאכט עם קריגען צו

 גאנ־ אין זיך ער זואלם סטאגדארדס עטאבלידטע די םיט
גערעכענט. ניט צען

 אר־ די פאר םאראגטװארטיציך םער זײעגדיג גים )2
 װאלט שעפער, קאנםראקטארס זײגע םון בײט־סםאגדארדם

 גע־ װידער פרײזעז, די װארםען דורך דזשאבער, יעדער
 אינסײד דעם אויסצוקאגקורירען טעגליכקײט די תדאגצן

 סםאג־ ױגיאן די אפהיטען םוז זועלכער טאנוםעקטשורער,
אגריםענט. אין םארשריבעז זײנען װאס דארדס
 צו קענעז וױדער וועם דזשאבער א װאס דערםיט 3
 סאב־ אײן םון ארדערס זײנע צוריקציהען צײט יעדער

 װעט צוױיטעז, א אװעהגעבען זײ און םאנופעתטשורעד
 די װעז אסאל, םון צושטאנד דער זוערען צוריקגעבראכט

 געצװאוג־ געווען זײנעז האנמראסטארם די פון רבײטער8
םאב־ זייערע םיט דילס״ :געהײמע אויף אײנצוגעחן מן

 פון ארונטערלאזעז, םוזען זועלען זײ
ײ אנהאלםען סענצן צו כדי גאדעגזגגען זי

 אזעל אוגמעד װאלם סאב־םאנוםעהטשורער יעדער )4
 וואס ״םיטעלםאן״ דער בלויז געװען אוםשטענדען כע

 נאכ־־ הויילען. הײםע די שאיעז דזשאבער פאר׳ז דארף
 ארבײםער זײגע אײגצורײדען געלוגגעז איז אים װי דעם

 אק ער <ועם באדינגונגעז, ױניאן די םון ארונטערצולאזעז
 גרע־ א אנדצרש, אימיצער אז אויםגעפינען טאג שײנעם א

 ביזגעס, זײנע געקראגען האט אים, םון בריה סערער
 דעם םון םעד נאך ארוגמערגעלאזן האט יענער װײל

 דק וועם ער אז צודריקען, אזוי אים װעט דאס פרײז;
ביזנעס. די םון אדויסצוגעהן געצװאונגען

ױ־ זאצ טען איצם אגיםירען וועלכע גרופעז די )5 ו
 האמנן זײ װאס סיםטעם א װאך־ארביים, אײנפירעז דער
 pm ציים דער אין אפצושאםען געקעםםם שטארס אזוי
 געוואחנן, אויםגעארבײט איז אגריםענם איצטיגער דער

 אלםנ די םון צוריקברײנגונג די אםת׳ז אין דאך םיינען
 יאחח יעגע אין האבעז זײ װאס שטיקארבײט ״בוטלעג״

װאױארבייכס P& מאסקע דער אוגטער אנגמהאלטעז
 08 גום. זעהר ױגיאן די םארשטײט זאכעז אלע די

n א וחנן דאן גאר אז איבערצײגונג, אוגזער איז o r ̂
 עםאב־ וועם ארבײםס־באדיגונגעז די איבער קאנטראל גער

 םעג^יך איז איגדוסטריע, :אנצער דער אין ודערשז לירט
 ױניאן n םטאביליזאציע. שאםעז און אויפצוהאלטעז איר

o כזײ כוחות איהרע אלע םיט לעםםען דערפאר װעט n 
 ודי־ אויוי אנצוהאלטען אייד שאנטראא איצטיגען ביז

 פונקכמז זײ אז אז איבערצײגט איז ױגיאז די וױיל טער,
 זײ פח םאראגטװארםלאכתיים און ״ליםיטיישאז״ םון

n איבער קאנמראל װירקזאטער קײן איז דזשאבערם, n 
. * םעגציך• גיט איגדוםםריע

*t .ז

,
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 נויט־באדעחוגױמ די פאר םאנד רעציןי א ױביציי ד*ם
̂ידער  די אנםהא^םו! וועט װןום בוך א ארויס ניט און םיטנ

.1 אאק̂א םון נעמיכםע
̂ם גדיגבערג זוײס־ורעזידענט  בור זיח אין דערצעה

)91 ױניאן זײן אין טיטג<יחנחואםם די אז ריכט,
̂ט זיך האט  פארנרעםעחנן געםוזט האט ער און םארדאפע
 ױגיאן ד/נר pc צרמטגאד םינאגציעאער דער אפים. זײן
̂ידער די גוטער. א איז  דעוי ןװ צונעבונדען זיינעז םיטנ

 מק־ זײ רװי. איהר צו צרייט ^טענדיג זײנען איז ױניאז
 מיטגאידאר. 1600—1500 םון באזוכט וועחגן םיטינגעז ^אז

n די םון טשעריצײדים די m r ירא• דרײ די אוועס ניבען 
 דער טון םאנד רעאיח דעם צו דיןס קאאעקטעז םון צענט

 חר פארגרעםערמ איז ארבײט עדױסײמאג̂א די ױגיאן.
 וחנרט וואם ̂ײבדערי, גר<יסע א זזאט ױגיאז די װארען.
 צר ױניאן דער צו צעצטעגט זײנען עם באנוצ^ שטארס

 זחנצמ ארבײטער, ראוב באטה הונדעדט דדײ נעשטאנעז
̂אעם פריהער האבעז  ױניאן. סאםוניסםימער דער צו בא

 א זעהר איז טחגיד ראוב באםה דעם םון צושםאנד דער
 יוגיאן רי אוז אתאגיזירט ניט זײנעז םײסטע די שלעכטער,

קאםסײז. ארגאניזאציאנס אז צי זיך נרײט
 צונצ־ זײן איז אז זאגט םײנבערג װייס־פרעזידענט

 <ייז אנריםענם דער אז בעודה, גומע די באדיכט ^יהטען
 ןגעווארע באגײט איז אנדזעעצעם לאם איז קצאוסםאכער די

 נאן• געוועז װא^ט עס נאר ̂זאפ. יװיאן קילאוזד א םיט
w אזא געוועז ניט װאלט סעזאז דער ־ווען בעסער נאך r• 
 מויןך <זײ\ נעוחזז ניט סעזאן דעד איז װאו אבער כער.

 פםעט באדויערט זוערט סעזאן םון מװאכקײט די כער?
̂ע איז  *ין סעזאו חגר אבער איז דערפאד באריכטעז. א
 אויך איז עם בעםעך. ביס̂ע א געווען יםראנציסהא עאז

ידמה נעװען  מד םײנבעת ארעגאאן. פאדט^אנד, אין נ̂י
 די אז נויטיג, זעהר איז עס אז באריכט, זײן אין םערסט
דעפארטםענט. ריסוירטש א אײנפיהרעץ זאיל ױניאן

 דחנסכמד םוז םענעדזשעב האכמאז, װײס־פרעזידענט
 אוי«י באריכט זײן איז זיר קאאגט באאךז־־, דזשאינט כער
 הנם אינדוסטריע, דדעס דער אין סעזאץ שאנכטעז דעם
 געםאכט יאהר דאס זײנעז האט ער װאס ציםערען די יצויט

 נעכד זײנעז עם םאראיאזזחנן. װי דרעסער מעהר נעװארען
̂ב א און 39 יאהר דאס גצ-ווארעז פארהױםט ̂יד ̂יאן הא  םי

 זײנצן םאראיאהחנז בעת דרעםער, םאר ילעיבעל׳ם א. ר. נ.
 די אז אן, געמט ער סיאיאץ. 38 געװאחנז פארקויפט

 ארכײט װײניגער געהאט יאהר דאס האבעז דרעססאכער
 ארײנגעקיפמנז איז אינדוסטריע דער אין װאס תגם צואיב

ארבײטער. נייע צאהא גחיסע א
 פראב־ שוחנרע רײהע גאנצע א אויף אן זוײזט האכפאן

 שוחנדיד־ באזונדערע אינ־דוסטריע. דרעס דער אין לעמעץ
̂גץ טיט םען האט קײטעז  אײנציגער דער איז םרײזעז םעט

 רעסאםענ• ױניאז רי וואס סיסטעם, ױניט די איז אױסווענ
 יאנואר נעקסטעז דעם וחגט עש אז גלויבט, ער דירט.
 דים- די דעדבײ ̂ויבם ער סטרײס. א צו סוםעז פוזעז

̂יז  אז און ידער5מיטג די םון איבערנעבענהײט די איז ציפ
 .1נעוחנ װי שטארקער נאד איצט איז ױניאן דחנסמאכער די
 זײנען נאר .ניט םאטערי̂ע איז גײסטיג שטארמ איז זי
̂ם די  אױף נאר צושטאנד, םינאגציעאעז גוטעז א איז ̂אסא

 א ארום זיד געםינט באארד דזשאינט םוז סאםע דער איז
̂יאץ םערטעצ  נאנצען איז ױניאז דרעסמאכער די עד.5דא מי

דאצעד. מויזענט זזונדערט 8 איבער פון יארמזמעז א האט
 ^אומכמר םיז מענעדזשער עלי,5נאק יווײס־פרעזידענט

̂ט באארד, דזשאינט מןר  כאזונ• באדיכם זײז איז זיד שטע
 םאנר סצאוס די טיט ונגען5םארהאנד די אויח אפ דערס

̂אוק און פעסםשורער  וחנ&נן יארס נױ אין דשזאבערס ק
 חױאם דער אז ׳אז װײזט ער אנריטענט. דעם באנייעז

 אװ ^יםיטײמאז םון פראגע דער װעגעז זיד םיהרט קאםן*
 ער און יאנע גאנצע די יזירם5אנא ער קאנטראסטארס״

 אוםפארמימ*־ איז םטרײס א מיעוננ, זײן אױס דריתט
 ארוישסוםצז וחנט ױניאז די אז זיכער, איז ער און איד

 אר- צײט צעצטער דער אין זײנצן צס האםן*. פון זינדײד
n פתהרערע נעזוארעז נאניזירם p iw, גוריזמד זײנען זואם 

 ניט צר טיגאן. דמי אין אריינצוקריג*ז שוחנר נעומן
כ^ורד דזשאינט דער װאס פאנד טםרײק זמם וחגנעז איבער
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 צו נאומנס איצט ה*ס יוני^ן די *ז אוז ממאמצט
םיטנצידער. םדיזענם

o צום tfr םראנע די אויזי ער הױבם באריכם זײן «ז 
dpi«9p  pranv דרעם איז געםאכם יחגחגן װאם y tn v און 

o u a frm ׳פציכטען צו עהזעקוטיזת נענעראצ דער םון 
פראנע. ף1

 אצנעטיינע אייני«ע מאכם זיםערמאן ײײם־פרעזיחגנם
 נעװא־ נעעאםעז איז װאם צאגע, דער וחןנעז מבמרקוננעז

ך דימ  דענסם ער ס*ורם. םופרים םון אכםעיידונג דער ײו
ttt מםיםינד צו * איז טאכט, םען װאס אײנדרוה, דור 

 זײערע ײיז ציגט ארבײטער די םןו מאכט די םיאחגר.
 אז איז, פאסם דער א. ר. נ. דער איז נים איז ײגי*נם

 נעםאמ חאבצז ױאם ארבײנמר, אתאניזירםע «ט די סלױז
vtnm v ,םעז א. ר. נ. די אויםנענוצט האבען יתיאנם 

 צו עמרניע םעהר םיט נענמז זיד איצם דצרימר
נים־ארנא־ די ^דנאניזירעז און ױניןונם די ודימז

•רבײםזןר.
ע־ אויך אז באםערסם, «נם*ניני ודיס־אחןזידענם

אױפהאצ־ װעצעז יוניאנם ארגאניזירםע גום די »ז
jn מן m דער אהן אויד נעװינסצז j .םעז אבער א. ר 
נעזעצגעבונג. ארבייםער פאר קעפטמן דאן־ םוז

םוירסוצאר, א זיינעם דערםאנט דובינםפי •חמיחמט
 אײנ״ איז א. ר. נ. די יועז ארױםנענעבעז, ח*ט «ד וז*ס

ױ אננעוױזעז דארםעז האט ער מווארען. גצפיזזרט  נויטינ ז
 זײ וױיצ אמאניזירעז, צו זיר ארבײטער רי פאר »יז עם

 ארנאניזאציעש זייערע אויוי בצויז פארצאמז זיך
וועם זי ווען בפרט עסזיסטירט, א. ר. נ. די ותן

ו♦ JTiJ״ י •
 זוײם־ די אויך דיסקוסיע דער איז אנטײל געםעז עס

חננטעז מזי  ארויס זיד זאנעז זײ ביאציס. און בדעסצאװ ו
 םאר־ צו ̂רז ױניאן דער םיז מאמיײז אגרעםײיעז «?

im עם געזעצגעבונג, ארבײטער םאר באוועגונג די 
*p זיך רעזאאוציע א אננענוםען צוזאםענהאנג דעם 

 ירזד םיט פארבינדונג איז םראגע דער וועגעז זמתצעז אי
ם מג לײבאר. אװ &עדעריי*אז אמעריסאז דער םון גריז זי

 דעם וועגעז ־באריכטעט הרעכמנר זױים־ירעזידענם ״
 קאאוק דער םיט נעװאחזז געםאכט איז וואם גם

 דעם ווענעז באםטאז, איז אסאסיאײעאז ווחנרס
 איז סטריײן דעם ווענעז איז מאמר םסוירם די ®ון
 איז װיכםינםטע די איז כע5יוע אינחסםריע^ דרעס

םא־ נעםליר זיײען עס באסםאז. םוז םרעיד
 שסױרטםאמניר 250 קלאוסםאכער, 550 באסםאז אק
 זוענען אויד באוײככמט ער דדעםםאכער. חונדערם 15

 ארוםינע די אין אינםעתעמאנאל דער םוץ גיזאציעסאתא
 יואוםםער איז ױניאז ק^אוקםאכער די באסטאז. מון ^יינמדט

ו י  ױניאז גוםע א םאראז איז עס צחאםאנד. כוםעז א *ין ^
)||v g ip  f\ ריװער. םאא איז ארבײםער נארכהנם

באריכ־ צו צוםרידעז איז רײזבערג ױײס־ארעזידענם
ן ד ׳« ז אדעיםיע איז ארבײטער בלאוז ו  גע־ חאבעז ם̂י
 געיװעז זײנעז םויחננם צוױי ארום םעזאז. נוםעז א חאט

 איז עס םארדינט. שאעכם גיט האבעז איז ממ
ד1  עש װאו דחוםעס, קאםעז בײ סעזאז נוםעד א אימזג ײי

 גע־ אבער איז עם חונדערמ. 25 ארום מדמ&םיגם וײנאז
ffH טרעיד. דחןם סיאס דעם איז סיזאז מאעכטער א

̂ם ביאאיס מ^ס־טראזיחננם ײז איז חנרצעח  באריכט ז
m סײן ניט אלץ נאד האבען $וכאשיס איז א^אוקםאמר די

אבער םאנופעסטשוחגר, די םים ןאנריטעגם ___
 נאר דעם. זחננען אסאי זױדער איצט טטו־חאנדעלם

 אנריכמנט קאאעסטױוער דער אױםנ&מאכט ניט מלם עט
 בײ &זוהר, ניט םעזאז. בעסערעד א געװעז װאלם סי יעזו

*rm ארגאנײ די איז יאד עתער. נאד געוחמ מ 
 קאטעז דער איז םמרײק דער צױאטאנד. גזטעז א אק
 כמז מוועדער. נאנץ א געיוועז איז אינדוסמריע נט

 זײז, אזױ וועם עס אז םאראויס, געוואוסט אימצגטליך ןויאט
 פארכד םוז ער איז וועחנז געדופען געםוזט חאט עד

 מםטכם םארלוישיג זיינעז אטײפמנטס װאחנז.
יואס התלאצנאחאט מירטא טיױםזגר דער םיט
,w איעמצ םים איז ארבײכמר חתדערם
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̂ייענם זײמנז עס  באריכ־י צונעשיקטע מוואחנן פארנע
̂אםײ! ארנאנײזערס דזאמגנער̂א די םון מאז  סעינם <ײז אער

 אױסגעחערם זײנען עס איז םאנםחגאל םיז ^חז איז ̂יאיט
 לאנגער, לואיס זײ *װיעעז סאםימעם, םארמידענע געוואחנן

 באארד דזשאינט׳ קילאוס יארקער נױ דער פון סעפרעטאר
 אינדאת ז̂א עסזעקוםיזחנ דז*ענערא< די אז דעם, ורעגען
 אגדײ רער פ̂א איז קצאוקםאכער די פון םטרײק א סירען
 ער- זוערט פארצאנג זײז ווערען. באנײם ניט זועם םענט

 היצוי םוצע די םארמפרעכט דובינסקי פרעזידענט און לטים
אינםערנעשןונאצ. דעי םרן

 אינטערנעשאנאצ די אז םאדצאנגט, צי אצדזמערנאן
 ארויסצײ פאנד םעםאדיאצ חיצקוויט א שאפען העלפעז זאיל

 בא־ ארבײטער דער םאר ציטעראטור אויםפצערונגס נעבעז
 םויזענט 10 בײצושטײעדען געװארעז באשצאםעז װעגונג
 סא־ מעםאריאצ היצקוױם דעד צו איבערנעבען אוז דאלער
 װאס באשםימעז אויר דאחי זועצכע יױנאז, חני םון פימע
ײו. זאל םעמאריאצ דער ’ ז

**י
 גענע- דער םרץ םיטינג דער זיך האט אצגעםייז איז

 באקצאגען, נעקענט ניט םיצאדעצםיע אין עסזעקוטױוע ראל
 װייניג־ אויםםערקזאמקײט. ווייניג איהם שענקט םעז אז

 גרויסעד דער םיז זאנעז געסענט נים עס מעז האם םטענם
נעקוםען. זײנעז װאס קאםיטעס צאצ

 םוז ארבײטער ניט־גודס 155 צאסאצ םון קאםיטע א
 מענעדזשער דעם םון םירערשאםט דער אונטער יארק, נױ
 םאר היצז* םארלאננט האט נעצםאז, ברוחןר ייאקאצ, םיז
 זעהר םאר האצט ער װאס האםיײז, ארגאניזאציאנם אן

 אויד איז נעצסאנען םיט טרציד. ניט־גודס דעם איז װיכטיג
 ארבײטער ניט־גודס 190 צאסאצ םיז חאמיטע א געסוםעז

 מעז דארף פיצאדעילםיע איז אייד ורי^ םיצאדעצםיע, איז
טרעיד. ניט־גודם איז סאםיײז ארגאניאזציאנס אן

קאר־ 32 צאקאצ פון מענעדדןזער שנײדער, בדודער
 אז םארצאננט, ׳יארס נױ םיז ארבײםער בראזיר איז םעט

 ארגאניזא־ אן אנםאנגען העצםעז זאא אינטערנעשאנאצ די
 אין שע&ער ניט־ױניאז די ארגאניזירען צו ציאנם־סאמפײן

 אויסער שטעדם אנדערע די איז באזונדעדס און טרײד
יארלן. נױ

 ,31 לאתאיל פייז מענעדזשעד שװארצשטײן, ברודער
 זאצ םעז אז םארצאנגט, יארס, נױ םון םאכער פעטעח

 לאהאצ סיט שםרייטיגקײטעז ױריםדיהציע די אויסנצײכעז
 םעטערז וועגען זיד האנחןצט עס סאטערם. די םוץ 10

סאטערס. אצס אויד ארבײנמז װאט םאכער
 װחייט ,62 צאקאצ םיז מענעדדעזער שאר, ברוחזר

 אינטער־ די אז םארצאגנט, יאדס, נױ םוז ארבײטער גודס
 אתאניזאציאנם־קאםפײז אז אונטערנעמעז זאצ נעשאנעצ

 נױ אויסעד שטעדט איז_די טרעיד װהייט־גודס דעם אין
 איז אינדוסטריע גודס װהײט די אז אז, וױיזט מר יארס.

 אויםעי אבער אינמערנעשאנעצ, דער אין נרעסטע דריט די
ארגאגיזירט. וױיניג זי איז יארס נױ

 אז גצויבט, ער באמערסט, דובינםסי פרעזידענט
א אינטערנעשאנעצ דער איז צי נויטיג איז עס

 םון מרעידם סצענערע םארשידענע די פאר דעפאדממענט
 האבען זאא װאם באסציידונגס-אינדוסטריע, פרויען דער

ײ אויםגאבע די צאגד. גאנצעז איבער׳ז ארנאניזירעז צו ז
 װאם פראגע, די ארױם רופט דיםסוסיע צענגעחן א

 געגעבען נאמעז א ײענעז סורצסײט צוציב האמ מעז
 םיז דעםזזןצבינעז «יז אדבײט הײסט עם ״אווערצעפיננ״

 צא־ םארשידצנע כייז שעפער די איז נעםאכמ ווערט װאם
 וחנגעז געהאנדעצט זיד עס האט הױפטזעכציד נאר סאצס.

 איז און שעפער דדעס אין נעמאכט וועחנז װאס סאאוסם
 זיי־ דיםסוסיע דער פון םאדצויוי איז נאד שעפער. ריםער

 גע־ יחגחגז וואס דיעםעס נעוואחנז דערםאנט אױד נעז
̂סאצ שעפער סינדער־סצימר אין םאכט  אין איז )91 (א

).25 (אאסאצ שעפער בצאוז די
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אינטערנעשאנאל דער און דך הערט עם
העלץ פ. פון

 אדסגעזויעליך געזוען זײגען אינםטיטוציעם און ארגאגיזאציעם צװײג איהרע «לע און אינטערנעשאנאל די
 צוגרײטוגגס טעטיגקײט, בוי קאנפעדענצען, באראטוגגען, פײעדונגען, חודש. לעצטען דעם בעת אקטױו

םײערועען. ױגיאן און םאי — ארדנוגג. ןג5ט דער אויף טאג יעדען געװען זײגען םימינגען, מקציעס,
 םיט טעטיגקײט םאנאטיציכע די זיך האט אגגעפאטנען

 האט עס װעלכער אין פײערוגג, סאי ערשטער ריזגער דער
 אר־ פראנרעסיװע ארגאגיזידטע גאגצע די באטײציגט זיך

 אינטערגעשאנאצ, חגר פון דעװיזיעם די באװעגוגג. בײטער
 פאראד, םאי פון שפיץ דער אן םארשירם האנען װעלכע
 די פארבעגרײכםטע. און צאהצרײכםטע די געוהנן זײנען

 דרעסמאכער מאסע ריזעע די קצאותסאכעד, צאהל גרויסע
 זײגען ױגיאנס לאמאל איגטערגעשאגאל אגדערע די און

 םאניםעס* ארבײטער גרויסער דער םון שטאלץ דער :עװען
 גע־ האט עס הערציך. געװען איז װעטער דער טאציע.
 די אויםגעסוהט האבען זוניג און זון פריהלינגם א שײנט

 בא־ מיט קלײדער ױם־םוב׳דיגע אין דעםאנשטראגטען.
 אונםער זײ האבען האנם דער אין פעגדצאך רויםע און ;ערם
 פעלאדיעס רעװאלוציאגערע און ארבײטער םון געהלאגג דעם

 םאס־ גרויסעז צום יארק גױ פון גאסען די איבער םארשירט
פארק. צענטראל אין פיטיגג

 םאי ריזיגע און הערציכע שעהנע, א געװען איז עס
 ;א:צע די ױגיאגס, טרײד אידישע אלע דעפאנטפאציע.

 די באזועגוטנ, סאציאליסטישע אםעריקאנישע און אידישע
 באװע־ ױגענט סאציאליסטישע די און ארדענס ארבײטער

 די אונטער פאראד אין םאדשירט געשלאסען האבען גונג
ען פון לאזונגען  טרײד און סאציאליזם איגטערגאציאנא̂י

 געװען זײנען פאראד פון םארשאלס גרענד די ױניאגיזם.
 אי־ װײס־פרעזיחמם אנטאניני, װײס־פרעזירעגם ערשםער

 זײ ברעיצאװ. דזשאזע̂ן און.װײס־פרעזידעגט נאגצער זידאר
 אינטעי״ דער פון םאהן און באנער דעם אוגמער האבען

 דעםאכסטראציע םאי פארבענרײכע די געםיהרט געשאנאצ
ארבײטערשאפט. ראדיקאצער יארקער גױ גאגצער דער םון

 פארס צענטראל אין םיטינג מאי ריזיגען דעם אין
 טויזעגט הונדערט װײגיגםטעגס צום באטײצעט זיך האבען

 לאזוגגען פאי ערשטע די זײגען דארט דעםאנסטראנטען.
פערזענציכסײטעז םיהרענדע די דודך אויסדדוס צום ;עסומעז
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 װאס פרײזען דיזעיצביגע װערען אנגעהאצטען דארםעז
 םאכער קצאוק א פון פאצ אין קצאוק־שעפער. די אין

 שע־ סטרײק. אין ארויס שעפער אזעלכע םוזען סטרייק
 איבערגעהן םוזען קצאוקס בצויז םאכט םען װאו פער

 םון ארבײטם־פרייזעז די יוניאץ. קצאותמאכער דער צו
 םוזעז שעפער, דרעס אין געםאכט זוערען װאס קצאוקס,

 אונטער קאםיטעם קצאוקםאכער םון װערעז געסעטעצט
 א פון םאא אין באארד. רזשאינט פון אויפזיכט דער

 דער פון פרעזידענט דער אנטשײדען זאצ שטרײט־שיאגע
 אפעצידט קען אנטשײדונג זײן געגען אינטערנעשאנעצ.

 פון קאםיטע א עהזעסוטיװע. גענעראצ דער צו װערען
 דרעסםא־ און קצאוסםאכער — באארדס דזשאינט בײדע

 עס װעצכע וועגעז שעפער די אונטערזוכען זאלען כער
 בא־ זײנען האםיטע דער אין שםרײט. דער אן געהט

ציװאי. און זימערםאן געווארעז שטיםם
 צאקאצ צװישען שטרײט־םדאגע דער צו נאצוג איז

 םאר־ די געװארעז װידערהאצט איז 17 ״איזאצ און 1
 בא־ אצע אז עהזעסוטיװע, געגעדאצ דער פון זיכערונג
 בא־ דעם דורכצוםיהרען ווערען געמאטכ װעצען טיאונגען

 א צו ברײנגען •צו קאנװענשאז שיהאנאער פון שצום
 פארצויםיג גאר צאסאצס. צוױי די צװישעז פאראײניגוגג

 דזשאעט קצאוס פון סאםיטע א זוערען באשםימט זאצ
 טאצק א םאכעז צו אױםגאבע די חאבעז זאצ <ואם באאדד,

שזופער קצאות די *ויוי תאנםויאצ .דאפעצטען דעם *ין
 7יי אעענומעז זתצעז טיםצען אצזנ און

°אי“י יד יי“ בײטם־ןארײז״י

 ויינך דעד פון באװעגוגג. ארבײטער יארקער גױ דער פון
 זועלמר אגטאניגי, בדודער גערעדט האבען טערנעשאגאל

ד די און דובינסקי, פרעזידעגט פארטראטען האט ח מ ײ  זו
האכםאן. דזשולױס און גאגלער איזידאר זידענטען
געװארען• דורכגעםיהרט איז דעםאנםםראציע גאגצע די

 אגערשעטע באזוגדערע א אופן. איםפאזאגטען אן אויף
 און קלאוקפאכער די פון באארדס דזשאינט די פארדינע;

 ערפאצג־ און םיה גרויסער דער פאר דרעפטאכער די פון
פאראד. םאי פון טעטעקײט צוגרײטונגס רײכער
 יאתר דעם האבען ארגאגיזאציעס אינטערגעשאנאל די

 p צאנד. גאנצען דעם איבער טוב ױם םאי דעם געפײערט
 {: טוגצע די מאל ערשטען צום איז אנדזשעלעס לאס אין

̂וק  צזחגק דעם םים געװארען אפגעשםעלם איגדוסטריע קק
גאלען דעם פײערען צו  םו^ ױם ארבײטער אינטערגאצ̂י

 *פ* זײגזגן שםעדם קלענערע און גרעסערע צעהגדליגע אין
 םאר־ םארשידעגע אין םײערונגען מאי געװארען געהאלטען

 װײס־פרעזידעגם װאס איז אינטעחוסאגט באזוגדערפ םען.
 ״דזשאםםיס״ נוםער לעצטען אין שרײבט װ&גדער הערי

 איסטערן םון שטעדט די אין פײערונגען טאי די װעגען
 די װעגען דערצעהלט ער דעפארטםעגם. טאון אװ אוט
̂ורט, הײװען, גױ פאסעיק, אין פײערועען םאי  ברידזשפ

 ארבײמעד שטעדםלאך. אנדערע םילע און םיםי ױניאן
 שום קײן געהאט נים איצט ביז האבען װעלכע טײדלאך,
 אר־ אלגעםײגעד דער װענען באװאוסטזײן און באציהוגג

 צו צוגעהערם אינטערעס םיט זיך האבען כאוועגוגג, בײטער
 אינטערגאציאגאצען דעם באהאגדעצט האבען זואס רעדעם,

 םרײד פראגרעסױוען םון םראגען די פראבלעם, ארבײטער
 גזך טעטינסײט םרידענס פראלעטארישער פון און ױנאגיזם

 ק*«י- איספעריאציסםימעז פון פאליטיק םלחםה די גען
מן םײערוגגען םאי דאזיגע די אלע אויף טאליזם. ײ  ז

 פר*ר םוזיקאליש־דראטאטישע פײנע געװארען דורכגעפיהרט
אינטעד־ דער םון םיטגצידער םון אויםגעפיהרט נךאטען

 קצאול די אין װאם דיזעצביגע זײן זאצען שעפער 17
.1 צאקאיצ םון שעפער

 גאנצען איבער׳ן םארטצוזעצען באשצאסען װערט עס
 דרעס קאטען דער אין ארגאניזאציאנס־קאםף דעם יצאנד

 צוועק דעם פאר באװיציגט װערט“לם איז אינדוסטריע
 it אײנצושירען באשלאסען דאיצאר. מיציאן פערטעצ א

 H איהם פאר אנשטעצען און דעפארטםענט םיםיציעאם
S ארנאגײזער. גענעראצ

 ארבייםמרי םאר האםיטע א שאפען צו באשצאסען
געזעצגעבונג.

 ארגאגיזאציאגס־ אן אינדארסירען צו באשצאסען
יארק• נױ אין ארבײםער ניט־גודם 155 יצאקאצ םון קאםפײן

 פראנזנ די אויף הויבט האכםאז זוײם־פרעזידענם
 גײ עם װאס זשורנאצען, די איז אדותרטייזםענט װעגען

 גרד אחגר אינטעדגעשאגעצ דער פון צאסאצס ארוים בען
 אדוחגרםייז־ די אז אן, וױיזט ער צאהאצס. די םון פעז

ד איז םאנופעקםשורערס די פון גענוםען ותרען םענםס  י
ווערען. דערצאזעז ניט דארף דאס אז גיצויבט,

ברײ־ פראגע די אװעס שטעצט דוביגססי פרעזידענט
 אדווערג\יד די וועגען רײדען םען דאדף נאר ניט םער.

 *יר־• בײשטייערוגגעז, נעםען וועגעז אויך נאר מעגטס,
די פון באצעבאםים די צו .n א. א. טיקעטס סויםען

:? שעפער.
 פיז צושריםמען םעהרערע םארגעצעזען װערען עם

 כדםמג חנר און *ערזאנען אייגצעצנע און ארגאניזאציעס
געשצאסען. נאכטיטאג םרייםאג וחנרמ
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נערעכ&דגשײמ

 אוים־ דער אוננמר ביצדוננ זייער ipdipdo װאס נע׳יאגאצ,
דעפארט־ בילדועם און דעפריאי״אאנאצ אוגזער פין זיכם

 און ערעאענט זײנען פײערוננעז מאי יאוזרינצ חײ די
 איםפאזאגמ? אוםנעותהנליך צװיי םים גןוואחנן נן

 ארנאניואצי?ס, אינםצתצעאנאצ וװױי פון אונםאתעםומען
 דרעםםאכעי־ חןם םון ארבאניזאצי?ם, דדעםםאכער בייזת

.89 צאסאצ אינטאליענימען opi פון און 22 צאמאצ
 ipoenp דעם ערב אווענט, דינסםאג האט 22 לאפאל

 געפייערם אופ] מעהנעם און זוירדינען העכםט א אױןי טאי,
 רי באאםםע. נײ־ערוועחלםע רי פון איגםםאציימאנס די

 הױז, אפערע םאגהעםען אין |pmppn*D איו אינטםאצירונג
 איז האל רער פ^זאן. םויזענם םיר אריין נצםם זתלמר

ז  פארבעגרייך » <ואס נעװארע[. אויסנעםינם 7pjr מי
 ויך טיס האבען םענער און פרויזנ) טויזעגםקו רי ני<ר

 ריהרעװדיג- באוועגגיכמײם, א סאר <ואס «ם.
«•n« פון yens נעםיעטע די *אפמלדיגקיים און

Iran אויף ארויסנעוויזען האט יםעםען7נא*יאנא אח 
 און 1» אינטערגע׳פאגא? א( םיםינס קאנמדם jptn אט

בא־ נעזיכטער נארדיעע און ארי׳פצ בגויע העצ זיך.
:ip א פון ארוים עראהלצ! װאם בליפען די םים ויר 

•m m עפאניער jpvw. אידיאהג אםעריקאגיזירטע 
 ׳*ומסטעי אוױעע7ט וייערע םים טראטערגיזידען םימ־לאך

o אס איז *ח n אינטערגאציאנאליםעם אםתער םון םיליע 
 ױם 1ױניא איהר םײחגל ארבײטער ניגעראיע דאם םיחגרם

גלייכע. םים גלײנע א «י סונ
n םיר p n (װארט, אין נאד גיט אינטערנעעאנאל א

גײשם אי; אינטעדנצ׳פאגאצ או איגהאצט. אין אויר <*ר
O י i?• flR•

 םיצי־ רי האבען םײערוגנען טאי די אנמנפאנגען
 םאי די נזדפצאםצן 22צאקאצ םון דרעםםאכער םאגםי׳צע

 צאקאצ דרעטפאכער. איםאליענימע די האבען פייזס־ועעז
 רעםאנ־ בלויזע םיט זיין צו ױצא ניט זיך באנמצגם 09

o םײעדע] «ו םםדאציעם n ױם פרירענם פראלעטאריעען 
at אלצטען םים טוב ױם דעם געװײנציך פראװען זײ 

tratnx זײ גײ ׳אױן איז דאם אצײן. זיך פאר אויך און 
 1זאצ? אווענט אין סאי עחפםען דעם אז םראדיציע אזא
opn in וײ r w בצבור. םוב ױם םאי

 און פאםענדען א אויף cut זײ האבען גזנפייערם און
 װעלכער טמאטער, היפאדראם אין |.01א איגהאלםםרײמן

 זיך פאר זײ האבען צוהעחנר, םויזענט תתם אריין
s .אנררעא אפעחנ חיםטארישע די אויפםיהרען גצלאזא v 

 זיך סים מטעלם ׳פעניער אגדרעא ח׳יאח־אגא. פון גתר״
 רעוואלר םראנצויזײפער גוויסער רעד פון עפיזאד אן פאר

»Jr האט אנםאניני און op םיםנאליזירען צו אויסנעזוכם 
o n א םון נעםײערט טוב ױם ארבייטער פון כאראקטער 

 רי איו op װײל ,89 ־טםער דעם םראנט וואס לאאאל,
 רי פארנעשםען איז op ipi< יאריר יענעם סון באצײכנגוגנ

רצוואלוצי?. פראנצויזימע *דזיסצ
 איהר אויף האם ױגיאן רpםאכoדדע איטאליצנימע די

 איטאליע־ אי( אינסצרנאציאנאלען א) נעהערט שייארונג סאי
jpru גשוארצן געגראכם איז ײאם גרום, ארבײםער oft 

 האט דובינזסקי פרעזידענט אײרא«;ג פון דיראפם סיסיסג
 םי־ אעסטאלײמאז בײם רצת?ר וזויפט ראר זײז גצזאלט

 האט און ־ער22 די נײ הויז אפערע םאנהעטצן איז טיננ
 1אי םיטינג מאי גרויםען opi »וי«י רצדצן «זאלט אױך

 יארס בױ פײז ipsippuv אכקד איז ער פאר׳ן. מגםדאל
םאי. tvocap 1פי אווענם אין ער׳פט פוױפפצסינוג^ סיט
v דצר י•»ז r כדי םיטינ^ צום *תעפאחרצן נלייר צר איז 

יאה־ חיי איז דאס ,זײן. «װח םקײם ipjpp נאו זאל «ר;
 נעתאלםען און רעדע. םאי אייגציגא חכמסאי׳ס

 נייסם אינםצרנאציאנאיען אםת׳ן אן אין רעדע n מר
ip«טיסמ  J אײ־ םון צוריי»עתוטען וואס נאר איז
 פון םיהרער ױ נױט באגפנאגט ייר ר.אט v וואו

ו אלירא־ פס סדכטת די םיט און טאתגונג *רנייםצר ■
tp קאם׳ד איטאליעני׳*? רי פאר תאם 

Din זײ האט אט אײראפן איצםיגצ 
̂יםםען *יםא?יעניעער דעד י*ח אגטײנוןן

f i f e

 pn עסינדוחדע דער אױוי לעבס װאם פארממעהערמאפמ,
<עבען. סאטירער » םיהרעגדיג ןאריז,

 דע^נםמראציע דער און םיטיגג סאסען דעם כדט
 די האבען גארדען, פקווער גמדיסןון דעם אדום און אץ

 אידימע ראדיקאת דרײ די — ױני^נס מרײד גיד̂ע
 בעאײנםיצוםם סאציאליסטימ זײגען D^n טרײד־ױני^נם,

 אויף װירקען עדםאלגרײך קען םען אזוי וױ באו<יזען —
 םון ריכטונג רער אין באוועגזנב ארבײטעד אםעריסאנער דצר

זעלבםטעטעגדעקײ^ !^וליטימער
 רי דורך האט באוועטע ארבײםזגר אםעריקאנער די

 בא־ מגטוויקיצובג געמיכטליכער איד.ר פון אײגזגגארטיגקײט
 און כאראקמער פראקטיעען אויםגע^פר^כענעם אן קוםען
̂ט  נמ^־־עטיעע און טע^ריעם פאר געהצר ײןp ביט ה

 דעם פאר דײגע ,!־־#ס אויסגיסען גיט װיל זי חקירות.
 אץ *ר^ען דעם אויםםויעען ניט וױל זי אוםרײנעם״,

 איהר <וםםען• מןר אין רענדעל דעם פאר האנט דער
 װעגדט זי װ#ס טאתטיק, באמטר^םונגס און *אלויגוגגם

 גיט זי װיל פארטייצן עקזיםםידענדע צוױי די אויף
 העגגט װ*ס באותגונ^ א^ליטי^ער א פאר אויסטויעען

̂וך האט און 1<וםטע חגר 1אי דערוױילע גאך  דערוױיגצ ג
 ,נדא״ די ערד. דער אויף באדײםונג פראקםחצע קיץ נים
 אטע- די ה*ט ״ברא״ דער ארום םאעינערי ק^וד די און

̂ד אװ םעדערי^אן ריקען  ־ifpy » אין ארײנגעצוינעז יצײב
irw פ^ליטיעען א אויף קאםף קלאסען :^םיעען p, װאו 

 ט^ג־טעגליכע די םים דירעקם באגעגעגט זיך ה#ט זי
 ניט וז^בען «*ט קלאסען באזיצענדע די pc אינטערעסען

ר ̂ן צו ̂:  ותלבע געזעצען, ארבײמער וױיטזיכטיגע םיט ט
 אינםע• אםען5ק< די מיט ^וײכות אינדידעקטען אן ד״אבען
̂ר קצאסען, באזיצענדע די pc רעסען  קלאסען די װאו ג

 שריט. און טריט י1אוי םוס דעם זײ דריקען געגענזאצען
 אײגמד דא האט לײב^ד אװ םעחגריימאן אםעריסען די

 זיך געםינט װאם עונא א מיט טאן צו חאם זי אז זעהן
 אדבײטער די םאר קאםוי דער אז ;̂אגערען בײדע אין

 פאליטימע םיט ותרען געםידט גיט טער קען אינטערעסען
 קאםף מנר לש\\. דיפלאמאטישען בלויזען און םיט^ען יצאבי
 א געװארען איז ארבײטער די pc איגטערעםעז די םאר

 םימיצען אנדחנע אנװענדען איצם ט׳םוז און םאיצקס־זאך
 םע״ אטעריקען די אױב און מפראך. אנדער גאנץ א איז

 געביםעז נים דערוױייצ גאך האט <ײבאר אװ דערײשאן
 ריי־ צו אננעפאנגעז אבער ^ווין זי האט טיםלען איהרע

 טרײד־יױ אידיעע די pא שפראך. אנרער גאנץ » יען
 האבען זײ אויםגענוצט. טאקט םיט ראס תאבען ניאגס

 ארײגגעצוײ םאראנטװארמיציכסײט און איבעדליעוגג םים
 דער אץ באוועגומ מרײד־ױניאן אטעריקאנער די גען

 ארבײטער #ראגרעסיזוער א םאד אסציע מאסען גרויסער
 ארבײםס־װאך, דרײפיג־מטוגדיגער « םאר געזעצגעבוג^

 pc םארלענגעדונג דער סאר pא ביל װאגנער דעם פאר
 דעמאנסטראציע די אז צוױיפעצ אהן איז עם *נרא׳/ דער
 אץ געזזער pא אאתלאנג איר.ר געשונען האט יארק נױ אין

 ױירקוננ נדיויםע א נעתאט האט זי אז און װאעיגגמאז
 •ראגדעסײ בגוגע קאנגרעם דעם pא ארעזידעגט דעם אויף

 גיט אויך איז װידקוגנ דאזיגע די נעזעצען. ארבײטער ווע
 דער א*מאםומ,םוז דער נאך אפילו גצגאנגעז םאריצארען

 פאראײניגמע די pc קאודט •וארים דעם דורך ״נרא״
̂שע שטאטען.  האנםטיםוציאנעלע און אויסזעצונגען םעכני

 פון ממראם דעם צורימהאלםען כיט סענעז שטערונגען
p ^טארקער סך א איז <עבען דאם אעבען. c געזעצען 

 חונדערם װי טער פדט געװארען געשאםצז זײנען װאם
 געזעצען נייע װזמרן געמאםעז װעלען עס צוריק. יאר
n װידקוגג די ארבײטער, די pc װידקונג די און rn  p c 

ען מאסען pא באװאוסטזײן ארצן ניט װעאען װ̂י  םא̂ר
גצהז•

 * געוימ איז דעםאנסטראציע דאנערמטאגיגע די
 tut םאםעדװיצען אזא אט pc אויסדרוס מערסווירדיגער
w« רווי באױתן wn או̂י באװאוסטזיק.  t טיחחאי־ 

די גזגװארםען ארגײטער סיקיאן פעדטעל א חאבצן ׳עאםם

ה ו ש ױ

 צום נזמוםען וײנצן םויזענם חוגדערט ווי טצהר ארגייכג
 דעםאגסםראציצ די דצטאנסטראציע. דער צו אח םיטיגג

 אנצד כייטןונ. אזייגער צוױי אויןי נערופען געווען איו
 םתווער מעדיסאן דער זיף האם זיינ?ר א איינם בעםאר
 זײנען po«np די אננעפאננצן,אויםצופיל?!. שויז נארדצן

ײ יזלאוקמאכער. בראות די נצסוםצן  די אלעםאל זײנעז ז
po*np ̂פלאץ. דעם אויא  א זיך וזאם זײ נאך קאםםס

 די דאז אםאלנאםייטער, דער פון םאםצ די נעטאז *אט
 ארביי־ אוז ארבייטער םינארעז פײנםצרם, םאכער, דרעם
 פון גאסען די ארום איגדוסטריעס. םאר׳טירענע פון טער

 וואלם עס ווי אויסנעקופט האט נארדצן סהװער םעדיםאן
 די האט םינום יערע װאנדערוננ. םצלתער א גצווען

 יערער םעדצען. טאסע נײע א ארויסגעווארםעז סאבזױי
 דעםאנ• נייע נעבראכט האם סאר סטריט יעדע און באם

 לײדער האצ. צום נעמטראםט האבצן אצע . פטראנטען
 ריזינע די אויפצונעםצז סלייז צו נעווען האלם די זײנצז
 נע־ האבען טויזענטער צענדלינער טויזענטער, און םאסע
 איז נארדען ססותר םעריםאז דרויסעז. איז ׳טטעהן םוזם

 אויס• האבעז אצע און באלאנערוננס־צוממאנד אין געוועז
o p rw p j האם וחזלכער צםפליפיתר, צום אויערצז די 

i די ארויסנעבראכט p d w אינוױיניג רעדנער די פון 
 אויםנע־ איז און דונער א וױ נעװירסט האט זאץ יצדער
אפלאדיסםענטעז. םון כוואליע א טים נעווארעז נוםעז

p זזאבעז םיר ir םעהר װילצז מיר נעװארם, גענונ 
r נעדונערם האם — !ווארטען נימט n. זײן טיט לואיס 

 נעדול־ צו נעוועז זיינעז ארבײטער רי — לייבעז־׳טטימע.
 םיתי פאמאס םים אויםנערוםעז האט איצם! ביז דינ

הילםאן.
זעלבסטמםענ* אײנענע אן האבען םוזען ארנײםער די

 אויססעםפעז זיד װילעז זיי אויב פארטיי ארבייםעױ דינע
 פעסםנעמםעלם רעכם םיט האט — לעבען, בעסער א

 מילינעדי און סעפ די פוז פרעזידענם דער זאייצסא, םאסם
 אוכד נים םעד זיד טאר ארדנונג אלםע די ארבײםער.

 דר פרעזיחמם פון נעבאט ־an נעוועז איז — םערען
 דער «יז נייז װיאיאם פרעזידענט וועז אח בינםהי.

 די נעװארענם האם צײבאר אװ םעדעריימאן אםערייזעז
 נים ײמלעז זיי אויב א< װאמיננםאז, םון םאכנדהאבער

 אר־ די אייז׳זז צו ארבײטס־צייט סירצערע תיין איינפיחרען
 זחד נעצװאונמז ארכײטער די וועלעז סראנמ, בײטסלאזע

 נע• א דורך פראבצעם ארבײטער די צײזעז צו אצייז רעז
 א םוז נעציטערם חאצ דער האם — !ססרייס נעראצ
 א נעפונען זזאבעז וועצכע אפצאדיסםענטעז, פון מםורם

 דרויסצן איז װידערסצאנג באנייסטערטעז אוז צעבמדינען
 מאט םאםע די ווען נארדעז. tan ארום נאםען די אויןי

 וועםט דעם אויוי איז נארדען םון טויערען די פארצאזען
 פייער עטיתער רויםע אמטערנענאננעז. זוז די ריוחא־
o איבער נעווארען פארע&רייט זײנעז n הימעצ. בצויעז 
 האחזפאמנײ יארסצר נױ די זיד האבען נאםעז די אױן»
 האבעז איז סטארס, םון ארבײט, דער פון נעזואסעז יזעם
 חד די פון בציסעז ױנדטוב׳דמע די סיט באנענענם זיד

מאנסםראנסעז.
••

קאנװענ׳אאז רינג ארבײםער
 נארדען םיזווער םעדיםאן אין איז םאי םינפטצז דזם
 םיז סאנווענעאז ױביצעאום נמ35 די נעיוארעז ערמפענם

 צו *עסוםעז זײנצז טיטנציחןר טױזעגט 23 ריננ. ארבײטער
 חאם אײנררוס באזונרערעז א ערעפענונט טײערייכער רער

 עוצ ריננ ארב״יטער דער םון ערמיינןן דאם אי־ויסנערופעז
 יוגמנט רינ< ארגײםער יוננער נאנץ «אד דער פון איז ױנענט

 צװײםעצ. אהז איז עם םױרקצ״ יאננ ,די אתאניזאציצ
 אנײזרע אונטער אנדצר ױעז באײפעז איז יונעגם די אט אז

 *npr ס־ויסצן חזם אט פיחחןן צו צויזונפ® רער איז פארסעז
 חאצ איז סיטיננ בײם ארדען. ארבײטעי־ |ז

 ®טצצעז װאם ז,PTא <ענ?ראציעס דריי
 קוצטור באזונדערא נאר צװיי פאר זיך םים

 6ני םאר׳ציידענארםמ נאנצצז אק ויינ«ן
Pv® D"njlP l'tn iflD• אק J iD 

* Dfw ממיחלס זץ• o n fi tpFWDf  p

«י . . • . -

ם י י s ז i

ן צוזאכמן. זײ בינדט י  com די םןוזײ̂נ חיכמד דער ,
 חמס איז גארחנז חנם באצירט רייך אזוי האט װאס סאדב,

 םןר דער ערצידיונג, סאציל״םםישע די איז עס מאמעגם.
n חוזיגע די םראײניגם װאס אידעא? ציליסטימער n rp 

n עס זײדעם. זייעחג און עלםערען זײערע םיט r1
 אמוד דער דורך םראדיציע, און אידעאל אז דורך קאנםאקם

p איז װןוס םראדיציע, רינג ארבײמער נער a m n artn 
 אינםערנאציזמל^ן אמת׳ן פון אידע̂א נ*בעאנז דעם מיט

̂יזם. סאציא
 תאם און ציים רואך א געדותרם האם תאנומננמאן די

̂ע םיט פארנוםען זיך  ית אחגאניזאציאנם װיכםיגע טי
 70 אי*ם מח<ם רימ ארבײםעד דער פראנען. םור

̂יאן הנתס העמר פארםאגם און מיםגצידעד  םי
̂ע n צו פארזימנרכס גום זײנען סאנדען זײנע א n 

̂זאן m גע?וכתן זײגען וועג ap דעלזנגאכמז םויזענם pc 
 געוחנן זיינען דעצעגאםעז 125 אםעריתע. צתצז אלע
̂. אונזער צו באצאנגען װאס כע ד םיד אינםערנעמאנא  ת

̂ץ, םים דאס מאגען p וזאס באוױיזם עס זוייל שםא  nee 
jfim* איז םיםנלידערשאםם אונזער עצעםענם אהטױועד  p 

אינסםיםוציעם. ארבײסער אנדערע
 «ױמד צננע םאר װאס זימנר װײםען לעזער אונתרע

 די m רמנ ארבײכמר tan צװיממן עהזיסםירם צם שאםם
 npn אינםערגמאט די באזונדערס און ױניאנם סרײד
 nee םאנ האלבעז א אװעתנענענעז האנווענשאן רי טאהע
 pc preprun באנריסם איז זי באנדיםזנגעז. ױניאן טרײד

 pc cep דער םוז געווערמשאםכמן, אידישע פאראײניגמע די
 PB«3 pc *ם*£נ*םייםעד. חגר pc n» ױניאז םיצינערי

«נאגד ירעזיחננם אתזער האם אינםערנעשאנ̂א דער םרז  י
םאצמבחנ: דאם געזאגם אוםגעמר און סאנוועגשאן די

 pc התדירם צװײ םח נאםעז pc אייד באגריע ״איד
m נים ארבײםער• ארגאניזירםע םיזענם םופציג ssp ip 

 אינםעחמד דזנר pc םייל גרעםםער דשר װאם זידעם אוי
M יוניאן, יואירקערס גארםענם לײדים שאנ̂א Wacn pc 
̂ש דא רעד איד נאםעז w אין איז סרעזידענם, א ro cun* 

 םיק »לם דאךי איך סחזל אידיש̂ע סײן נים איצט טײל טזזן
ir רי pc וואונש דעם ברעעעז צו אײך םאיכם » un n 

אינבמרנעשאט< דער pc ארבײםער אידחמ טויזצגכמנ
n נרױסע א איצם איז אינטעתעשאנ̂א %י ce v  pc 

t צודיק יאננ נים אבער אדגאגיזאציע, רײכע איז סע im 
 חיתם. װי געדעגס איד »ח ארים און שוואך געוועז מיר
 pc סאנװענשאן אייעד אױוי אײד צו נע?וםעז בין איד ויעז

f גאך אײד צג אמ^ירם חאב און װאשיננטאז re er * 
̂עוחןן  תאס איחר pc אונםערגאנג tie ױניאן אונזער רא

 בדידצדלימ אייער גענעמז אונז האנם בדײטער אזא םים
̂ןי  ײם1 שוחנרסמר דער איז געראםעוועם אונז האם אוץ זזי

.twtrt אונזער פיז
 זיימן איגםערנעשאנא< די p# ריננ ארבײטער ״דער

 זײמז םיר ורען איצם, ארגאניזאציעם. שוחגסםער צװײ
cn םיי< א אן םיר סיהחגן שארס, איז דײך נצװארעז  pc• 
 סאז מנםוזם »*"ז איצם ביז האם איהר וועצכע ארבײמ,

̂נרונג, pc ביא־ונג pc געבים דעם אױף n אויםס  pc 
 J3ftm יוניאכם, נאד םיט צוזאכתז אתאניזאציעט בײדע
n סײנמר זחגלעז אויםגעוחומםעז, צעצטענם זײנען 9P\ 

 *ייי די pc *רבײם אויס^ערומם װיכםמא די אנםיהחגז
םאסעז״. דישע

 נעםיעזאםצ זײ וועגעז איבמר דאן ניט דובינס?י בר.
 3אינםערנעשא« דעד pc pc ריגג ארבײטער pc אידעאלעז

n ױניאגס ידישעc די וואם «אאץ דעם וומגען רעדט ער c c 
 ;*ײבאי אװ פעדעדײשאן אםערי^ דער אין איצט נעמען

 »ר־ cun וחננען משעסם״ ״לײבאד דעם ווענען רעדט עי
n געהם אוז סאםימעם בײםער jn 'c נכתתאציאי־ דער צו^ 
̂ער  אעצטענס t'c וועאגע קאנסצרענץ, ארבײכמד נא

 ניד נעשיתם pc *ד וואו זשענעװא, אין נורעארעז האלטעז
 llpc^nnfc אםמריתאז דער •ח םאדםרעטאד איס װאחנן

יײבאר. אזו
 אוחכײםיר אינםערמחױאנא^נר דער וחנגען רעדעגדיג

H וחניםנ jmccאחטממ דעד װעגעז pc סאנטעתנץ e rflCyCCdMl 1CCCkMNlWkfAllMI CCllyC AI&MAAA iMhiCC Miiaiatiiשטיצע nee קרבנות די pc אשיזם! p c ^•וױקס אײדא
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ס ױ כ ו ro ו ip  unworn סרמות, די פון םייל א
jw די '|K נעםענגענײטען, די איז שםאכםען jvp*

in יאגערען, :ס v גלות, אין םארטרימז זײנען
 הונדערט צװײ םון םוםע די שאםען צו נלײך גױםינ <יז

in ip 1»ם o n קוים וועט אם1 און ,1935 יאהר 
_ _u םאשיזם םון קרבנות די פ»ר טאנ 8סענט צוואנצינ 
םצםיליעם. זייעחן און טוציזם אדן

 זיך געםינען סראנתרײד אין t« ערסלע־מ, תבידםקי
 טרײד אןן םאציאליםטען אנטלצשענע םויזענם ארום »יצס

 םױזענם זעקם דײט׳שצאנד. ׳ס1היםלע סון יתי*ניםםען
i סון אנםצאסעז לצצםעגם זײנעז n װעלכע נענענם, 1*םא 

 זײנען אידען טויזענט צעהן אוז ם»רכא«ט, האט זזיטלצו־•
היט־ סון םראנסרײך אין אנםלױםען צו נעווען ן

 צװײ אריבער זיך נעםינעז בעלניען אין ניהיגום.
:;onruw םמעכאסלאװאסיע איז הרבנות. ■*ליםישע — 

o אכמ inain, חזנטאדק, איז זיר נעםינען הוגחנרסער אח
לײן8 שפאניען אין ׳»וײ«אריע. און ״װעדען ____

iw*%n ̂זאלוציאנע־ ארעסטירטע םױזענם םערזױנ »ן1פא  ח
 פאםיליעס די וחגרעז געה^םען דארםןע זײ חת ■ ^רנן.

o אין דער׳הרנ׳ןטע חונדערם דרײםינ און פינוי די n 
ארעם־ םויזענט דדײ אסטאבעד. לעצםען םח ד

 גע־ »יד יאחי עם און עםםרײד, איז זיד מפינען סירמ
 הונדערט דריי די םון םאטילימם די פאר tram זארלמ

o אין מד׳חרכ׳זנםע n פון אויםשטאנד חןװאלתויאנערען 
 םון סרבנות םון םאםיליעס הונדערטע .1984

 דאס און הוננער םון פשוט עטארבען פאשיזם י
»t םאשיזם םון סרבנות די וועגען מערעז מזאנט 

לענ־ אנדערע לע8 כםעט איז און ליכמ און סלנאדיע
אייראיע. םוז

 םיט טויזענט זעכצינ און זעסם םיט הונדערט תתם
 דזד די אין געווארעז געשאפען איז דאלזןר חונדערט

סרבגות. דאזימ די פאר אייראשע איז לעבחנר
 ביז אכער איז אםעריסע שון סםאגמן אאראײניגםע די

 צוואנצינ און נײן װי געוואחגז נעמאפעז מהר גים
 לײבאר אוו פעחנרייעאן אבחגוײתאן די דאלער. ס

 .לײבאר םאר׳ז ארבײט דער *ו נעםעז אי*ם זיד
 די און סוםעז, נרויםע אין מםימ סאסען «ו *

 ארבײטער דער «יז ױניאנם אידישע די ארכייטעד,
 דאזיגען דעם אין םליכט זײער ט*ז םוזען און מרסען

תאםוי. מז
האר־ א טיט תחן זייז פאחננדעט חאט דוביגםקי
ל: •יי

ד ם, ביז «יי מחוײנ  און דא, דעלענאטען, איהר, tv אי
 -jm ערטער, די אויו• םיסנלידער און ס־ןנםסעם

 קאטפײז נרויםעז א אנהױבען אי*ט אונז סיס *וזאםעז
 וועיעז טיר אז און אייראפע אין םארםירער אוגזערע
■ די סים  אםערײ דער םון ארבײטער אםעריסאנ̂ז

אז « תרײ׳  די וועלכע םוםע, די סאשעז לייבאר אװ «
 םותז איז דארפעז אםעריהע םון סםאגחגן

 בריחגי אונזעחן םיז אשעםעהן ניס ומלןן סיר
אײראיע, פון לעגדער דזםאהראםײפע די איז טריעם
נעםאן. םיל אזוי םארטירעד אוכזש־ע םאר סויז וזאמז
 וועלעז 1«וז»נמ *לע םיר אז איבעחױיגונ^ מר »סים

 אין דעלענאטעז, אײך, איד באנרים פליכם, אונמר
אײנזנעם םייז איז איז אינכמתמאנאל תר «ח

 שרעזי־ האם מאי, םען9 דעם דאנערשםאנ, פאר
 זיי• וואם דעלענאםעז, אלע אײננעלאדען דובמםסי
 םרײנד־ א «ו אינטערנ׳ד»אנ»ל, דעד םוז םיסנליחגר

 טאתעסיםעז איז *וזאםענסונםם דער *וזאםענקונפגג
 מדעקטע נײ חאם םען וזאו רעסםאראנם, נאסליב׳ם

םיי• k איז מםןנחזז אננענעםע עםלימ ■ארנראכט
 זײנען עם װאם דאם אםטאםסערע. לוםםינער און

n*oM ניט זיבער האם חזדעם «וױי בלויז מװארעז 
נעהערמט. דארט חאם זואם מטיסונג גוםע די |רס1

 ניי־עחמחל־ חנר כאנין, נ. געוזען ןײמז חממר יײ
ra n iM fl דוכמסקי. ברודער און רינג ®רבייםער םון

■no iKuWO ,̂ PinV/w דדעס דזנר 
טאםםכמםמער. חנר pmn ויז

r״ . -־■

סון *נמעײרוע א. ר. נ. דער םים *יז
 די םאי, םעז5 דעם םימװאך, זיך האט קאורם טוסרים

 אויסגעילעזם. אינדוסטריע סאאוק דער אין אמאריטי סאוד
 א םון םארם דער אין םארגעסוםען איז אויםאעזונג די

 גע- איצםיגער ביז דער םוז ארט אויס׳ז רעאמאגיזאציע.
̂יכער  ״נע־ א געװאחגז נעמאםעז איז אמאריטי קאוד זעצ

 אויםגאבע די באארד״ רעסאװערי סוט און קאוט שאג̂א
 אין אנצוהאיצטען pn וועט קערםערמאפט נייעד דער םון

 םרעיד ״םעיר זועגען כ^ים אנגענוםענע די איפדוסםריע דער
 סערסער־ נײע די ^טונדען. און װײדזעעס פראקםיס״,

 און זיצונג עחסטע איהר אסגעהאלטען גאײר האט עאםט
 אז ״דעם אויױ באשםעהז צו געװאחגז בא^צאסען איז עם

 זײנעז װאם נאיטענטס, אלע אויף באײבעז זאא אײבעצ דער
 סטא־ דער באדיגגונגעז. רעק^ווערי אוגטער סראחצידט
 • חאט אםאדיטי קאוד די װאס דעפארטםענט טיסטימעד

װערען. םארטגעזעצט וועם אײנגעםיהרט
 דעד אאדדפיר, זו. דזארדזמ םון ערקצעהרונג אן איט
 נײע די װעט אטאריטי, ?אוד דער םון ערמאז6ט? נעװעזענר

 ארגאניזירט אזױ באארד׳/ רעקאוחןרי ״די הערפער^אםט,
 ע5א םארטראטען זײן סענעז איהר אין זאאען עם אז ווערעז,
 ע5א איז און יארה נױ אין אינדוסטריע דעד איז צדדים

אץ אויר איז עס םארסעטס. אנדערע  באארד דער אין ̂פ
עד דער םון סארמרעטער פאר  םאר און רענירוגג םעחגד̂א
̂יכער דער טײגוננ. עפענמ

זא־ צו אזוי זײז, דאיס זאא באארד רעקאווערי נײע די
 אעדוסטריזג הילאוס דער איז א. ר. ג. םרײװי^יגע א נען,

 םרײ- דער םון דעדװארטעז צו האבען ארבײטעד די װאס
 זעהן דערװײיצע מעז קעז באצעבאטים די םיז װייציגסײט

̂אוק די װאס ברײטהארציגקײט דער פון  באיצעבאטים ס
אגריםענט. םון באניױאנג דער צו ארויס װײזען

קאוסט פאסיפישען בײם
 םין רעפרעזענטאנט דער פײנבעת, װײם־פרעזידענט

 שרײבט סאוסט, םאםיםישען בײם אינטערנעשאנא^ דער .
 הצאוקםאכער דער םון םארבאוײיטונגען די װעגעז אונז

 באאעבאטים די באגעגענען צו אנדזשע^עס אאס איז ױניאז
̂ונגען. די בײ  האבען ארבײטעד די אגריפגענםס־פארהאנד

 געסוםען איז ער סעזאן, קורצעץ זעהר א געהאט דארט
 אטעם. דעם אויסגעאאזט באיצד האט ער אבמד האסציג,

 דעם מיט םעהר ארבײטער די זיך אינטערעסירען איצט
סעזאן. םארגאנגענמם דעם םיט וױ אגריטענט
 כמעט איצט זי איז ױניאז דער אנבאטרעםט זואם
 םארטאגען םיטנילידער די ארגאגיזידט. פראצענם הוגדערם

 גײסמ דעם היטעז און םאראנטװארמ^יכקײט גרוישע א איצט
אינדוסטריע. דעד איז ארבײטער די צוױשען אײגיגקײט פון

 אאם פון באקומעז האבען םיר װאס ניתס אעצטע די
 קלאוס־ דארטיגע די אז אונז, אינםארםירען אגדזשעצעם

 קאאוזד א םיז םאדערונג די געװאונען האט ױניאן םאכער
אגריםענט. דעם באנײם האט און שאפ

גע־ סך א סעזאן ^עצטעז האם אינדוסםריע דרעט די
̂טען אםנאםיר^יד דעם דורך איטעז  קאאײ םאד וחנטעד הא

 םארטשריט גרויסעז םיד טאכצן פונדעסטוועגעז םאתיע.
 אינםארםידט — חרעםמאכער םעקסיקאנער די צװישעז

 םרר בדודער ארגאנײזער שפאנישעד דער םײנבערנ. אונז
ײ צװישעז םום א5גי  איצם *רבײט. אויטגעצײכענטע ז

 םעקםיסאנישעז א מיט אראגדזשםענמם נעטאכט כדר האבעז
̂םט דאס און םםײשאן בראדקעםםיגג  אחיס סך א אונז הע

 םעסםײ די צװ^זעז ארבײמ אמאניזאציאנם אונזער איז
םרויען. סאנער

 פאר־ פײנבעדג, װײםער שרײבט םראנציסקא, טאז איז
 בא־ א זועגעז ױניאז דדעסםאמר דארםיגע די ט5האנדע
 איצט ביז •באלעבאטים. די טיט אגריםענט םון נײאוגנ
 רעזו*םאםמ?. קײנע געבראכט נים םרהאנד^תגעז די האבען

 אטא־ איגדאסטריע^ מאנופעקםשודערס דארםינע די אויב
מז וחנט סיאײשאן ̂וסעז צז מוױי ר דרעט n באאײנם » 

אמאגײ םיט כמהר סארחאנריען .*ו ניט נופעסטשודערס
קוםעז םוזעזארכײטער, זירטע

אינדוסםרחני

מ ז4דזשי 33 ײ
n די r u  j r n r אין ערםאלנרייר זײן זאל ײגיאדשחנסערם 

טעטעפײם. עװאדצזר איחר
 לאקאל םײנעם 8 םיר חאמן ארעגאז, •ארטלאנד, אין

 ניט זיר סעגען דארט באלעבאטים די כער.8וסמ8סל םון
 אלע םיט פרואוועז זײ און *חפטאנר אזא צו צונעװאױנען

 םײנ־ יוניאז. דער םון ארבייטער די *פצוציהען םיםלען
 די םארזוכט האם באם 8 אייגער אז אונז, ערײױבט בערנ

 ׳פותםיש פאר םאכעז זיי יױל עד אז איינצוריירען, ארבײטער
 נעבעז זײ ער <ועט יוגיאן דער םון ארויס װעלען זײ אױב און

 • נע&ונען ער זזאם בארויערען *ום ניזגעם. די פון שערם
 נע־ ניט מיער זיד האבעז וואט ארבײםער נאאמומ עםליכע

 נעלאזם האם לאסאל דער ארײן. זאס אין םארנארעז לאזט
 אפנעםאה־ נלייר איז ער און פײגבערנ׳ען ד«ם ווענעז װיםעז

in נעלוננען איהם איז םעג עםליבע נאך פארטצאגד. סיין 
n םון אוז אוינעז די עםעכען *ו ארכײטער עטליכע די n 
זײםעךבלאז. 8 געכלימן איז באלעבאטים די פון 18פל

 װייס־פרעזידענט םיהרם וואמינגטאן, םיאטעל, אין
 נעגעז פאםוי ענעתיסען דעם tv מײםער פעםאמא ראח

 נרופע םיטיזענם א פירםעס. דרעם םארביסעגע עטליכע
 תים-8פ *ו נעלם טוםען ספלאסאלע אוים גים ״500. פון
 דעד און םמרײסזןרם די גענען בירגער די פון סוחות די טען

אדזוערטייזםענטם. באצאהלטע דורך ױניאז
כעםערען געװינען םטרייקער דרעם באםטאנער

מנריםענם
n םון זוײס־פרעזיחננם סרעםער, פילי■ n -אינטע 

̂נאל  ח׳פאיגט באסטאנער םון םענעדזעער נענעראל און נעס
̂ס דרייװ, דער או אונז״ אינשארםירם באארד,  זיך האם װ

o 6 צננעםאננען nנאלענפםים די צװיננעז צו אפריל םען 
 אויף אנריםענם דעם באנייען צו סעפער םקוירם די םון
 ער־ 18 «ו נעסוםען םאי טען14 דעם איז כמרםינען, 18ױני

 נײעם 8 אונטערנעצײכענט האבען 14 װעז עגד םאלנרײכען
qo«p i יוניפן. דער םים נריםענט8 n האר־ 8 נעוהזן איז 

 םםרײ־ לע8 וואכען. זעתם םולע נעדויערט חאט און טער
 די בענעםים. םםרייק באקוםמן ציים נפנצצ די ה*בען הער

 םעקם פראמנם *ײ״ 8 םון ארײגגעקוםען זײמן נעלח»י
iPJVODtp i םון םימגלידער אלע םון n 8יוני.|

 נעוואוגען צװ־ימ *וניאן די האט סטויײס דיזען דוח־
ip םינוי iffr םון ױס1א זײנעז ם8ײ i n ,אםאםיאײסאן 

 ױניאן םון אמיםח^מן «יד לם8נעיי האדווץ־ חאכצן ײעלכע
 םאמרעסערם םםרייש am ר8נ איז ױניאן י1 אל.1נט8ס

in irw J םיטנלידזנר. חונח»־ם «וױי םים
חי נױ דרייוו׳אין שוי ח

 האםען י1 ע;1ניזי8ױני *ו םפײן8ת 1ענעתי׳מ אן
m jr r  o n i פננעםיהו־ם איצם ט1זוע יתשויחי נױ אין 

o םיז n 11 און אװט אוט i n  .owoeutanנעטם ײװ 
i און עליזאבעט און נוארס תם8 n צו איז ח־ײזו םין ציל 

d'tvopjd o 32 חפ־םינע n אתאניז^ן n i  ipovp■
הויז יתיםי באנײםע «

מן וועם .נערעכםינק״ם׳ י1 ווען ײ תו  לעזער י1 ת
v 1אונז? וועט jt iv י1 אין חויז, ױניטי זײ חײם, 1זוטע 

 ער־ אוםאפיציעל סםיים פענטיליוייניע פון נע־ג בלויע
 םסתםא וועם ערעפענוגג פםיציזגלע י1 וחנוזן. עפענט

isonpivc יולי. חווש 8סו
o אויף n 8 יי 1« ארט»i«sjnuf זיינען געני^ם 

 באהײעםע און םאדש־נע חץכסט נײ ײארען נן אויפגעשםעלס
 לעצםע י1 לוים ?יר נייע v אויםנענויס איז עס בנינים.

 םױוענם םאד יס1 וײינימ יזינע1 א כללים. היניעגישע
 זעהם םען װאגען םון אט־צ1װא בצהותםע א םיט פעחאן

o n ■ 1 א לע̂י ױניטי ׳מחנעם w n jrיזינע p n n tp 
 vmraps חאבען װאם תסם בצתװענמ םיס געגיידצ
ju n » r װאוגחס־ »ח ימי א גצגייח^ אםים אן 

nmrv .לאבים i n האל םאשעל צום און םײך צום וועג 
 לייכםרם18פ און ם1אויםנמעחנע ם,1אױםנעבעםע איז

אויסגעשםעלם זײגעז װאסער לעמן טנחן. צום גצװארזנן
געװיכט &רױס ן <ואוימן. צום

r די אז w

ץ ז̂א עצער ססארט אצע געשפאס. און געזוגט זי ע* ̂•  Iוי
 אוסאפײ n געוואדעז. םארשעהנערט איז פארגרצסערט

 TTO געפייעדם וועם הויז ױגיםי דער םון ערעופענונג ציעיצע
 צאם־ אונזערע םון אײנעם םון מוב ױם גרויסעז א םיט רעז

 ריסער־ יארקער נױ די ,17 5אקא5 ױניאגס. ̂אק̂א סטע
 יאהריגען 30 איהר ױני טען15 דעם םײעדם ױניאז, םאכער

̂ס הוז ױניט די אויםגעזוכט זיד האט זי און ױביילעאום  א
ױם־טוב. שעהנעם איהר םייערען צו װאו ארט דעם

 נעזתם װידער זיך פיהלט וועילכער העצער, וױיס־פרעז.
 צו זיד װעם ריפערםאכער, זײנע םים צוריס איז און

 טח פריעם אלע אוז לאתאל גאנצעז פוז םרייו־ נרויםער
 ®ון םוב ױם גרויסען דעם איז באטײ^יגען ױניא[ אונזער

 נאנמן זיק כםעם האם ער ווע^כער ארגאניזאציע, דער
געזײגם. איבערגעבען לעבעז

רעזאלוציעם אנעדקענונגס
 סח כמםבערס שאפ, עדיסאז םון ארבײטער די םיר

ג ג. א. א. דער  שארססנמז אונזער ארויס טראנעז י. ו
 ארםיקאעז םאראויםרעדישע אאננ׳ס הערי געגען פראטעםט

jסרעםז הוירסם די אין םארבאנד סאוחגטן אויםן
 טא־י ‘ אומיז אטאהעם אאננ׳ם הערי באטראכטעז םיר

 סידס וועאכע פרעסע, הוירסם דער אין םארבאנד וועטען
 םאר- סאיועםעז דעם געגען זזעצע םיאוסע א אז איצט
 ותנאם דער איז רעפובליס אדבײםער אײנצינע די באנד,
 אמאמ אן רױ םאשיזם, און הריג נענעז קעמםם װאס
אםעריסע. איז ארבײטער די אױף

 װאגנער אםתר
 םהאאניק זינא

 בערםאן טיאי
 וועקסאער יענטע
אױביז ס.

 בראד- 1385 סאסמיום״ ,סאיא םון ארבײםער די םיר,
 ראחננסעאי, איזי אגענם, ביזנעס אונזער גראטילייז װײ,

וױדער־ערזױיאונג. זײז צו
 אומ איר \ועם זױיטער אויד אז זיכער, זײנעז םיר

 סאנדישאנס. בעםערע םאר היאםןי אין העא&ז
גזס(ורװא\ שוס, סעם

סאכדםצ סרװםאז, ם. און בראנדוױיז ם.

 ענד סטעסער ס. ב. םיז ארבײםער די םיד,
 םוים םריצייטינצז דעם באתיעח עורעגױ, טע7 — 512
m ער רואס שטעמר, הײםאן ברודער שאפ אונזער םיז i 

 םמז5א די כױם םים םיהאען םיר געשמארבז. פאוצגיננ
הינדער. איז

1 סופער, בענדזשאםיז
1 װאסערםאן, םעם

̂זעא אזי שאנץ, םי  1 רן̂ן
1 גרינבערג, בעני

 אי־ דק איז ארביים גומע זיק סיז אגבאםראכט איז
 סאסםאניפס פיז ארבײמער די צו בערנעגעבענסײם

 די כױר, דדיהן סםרים, םע25 וועסט 127
̂י צו אנערמענונה און דאנס אונזער אויס  נעימחד אונח
 rm באומ, 'נים רױיא סייםאן. הערי שאס־טשערםאן נעם
 «ו כזײ אום נאר שאס, איז מוער כױכםינער א נעוחןן ער
 ד׳י םים TאאגריoרJז איז בארעכםינם און זימר זײז

 די םאדסעאם גים היעםאא ער האםי מעםיגהייםעז,
 וױייי אזױ איז ױניאדםיםינגעז די איז םיטיננעז טשערםאן

 זײ- אנדעחנ זוזנז נ?כם, אוץ םענ אוועסגעבצנדינ ״םער
 צרגיץ םאדבראכם אדער הי̂מ דער אץ נעזעסעץ זיך נען

אנדערש.
ו i צרר מ m a$i mm , _____
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םירײד אין און ײניאז דער אץ
*r לאנגער ע. לואיס

•*̂ר נױ גי. «ון ױני*ן קל*וקםינער ב**רד וז«• סעקרעםער

נע• נים תאבזן באארד דדצאינט םון nmyatn^ די
םאראױםגע־ וז*נען זײ וואס חנרםיט םעות *ײן

 1זײ וועט דעםאגסטראציע םאי ער׳»נת די או זאנם,
̂יםע די jftp*w נרויסער א  הא־ םאכער קלאוק סאסען נר

 ייניאז, זייער פוז רזןי צום »ג«הערט זיך מן
 צענ־ די םח רייהען די t¥ אנממלאמן «יך חאבען און

 *ל־ חגר םוז םיםנילחןר םארמירעגדע םויזענדע צימר
באװענוגג. ארבײמער מםײנער
 די םון אייגע נעוחגז איז דיװיזת סלפוהםאבער די
 «ד אלגעםייגעם on אין פארבארייםעסםע און גחנסטע

 צוואנמנצונעםעז םיח םיל געפאדערם זיך תאט עם ראד.
ן ו w און נרויםע אזא אויםצױאײנלען י ror ,ריזױזיע 

 צו ארביים p'p ממפארם נים חאט ױגי*ן די #מד
in n s און אײנררופםםול םער וו*ט דיוױזת אונזער 

 צױ די םאר אי םארמירענדע, די םאר אי ימדםוג׳דיג
o n r.די װ*ם דערםיט צוסרידען נאםת זיינען םיר ־ 

דיםציפליניר־ » וױ אפמרוםעז זיד ח*מז ד
 םון אינםטרופציע די אױםנעםפלנט חפבען און ארםיי, גמ

• *ײני*ן. ייזני
א דער  די אנגעפאמעז• סייז זיך^מהר האט אד1י

 אנגע־ די אויו* צײם איז געקוסעז דינעז ^אקםאכער
 אין אויםנעשטעלט זיך הןובע זײ ttm *צעמר, וײזןנצ

 ביז אײנדדוקםםול נעווען איז פ*ר»ד רער רייען. די
 ארויוי דארט פון םוירסל• פאלפםבום חנתרייכם וזאט ?ר

trapt א פון אײגדרוק דעם נעסאכם םאסצירענדע די 
 םלחםה, א םיז צוריק סוםט וועלמ ארםיי מיילאמנער

 א אױוי יױ איר אױוי הוהןן •אםריאטען הייםע די און
 האצטען נים ס״נעם םען סען חגם םאר ײצצח״ צא

i‘ —.מאר׳צירען געײאלם זיך ה*ט אונז דפנטװציטאיד 
 םער57 חןר דורך פארפ, סענטראצ אין םפלצ ניי׳ז

 איז נעגענד דער אז וױםענדינ עזוענױ, ־נמ5 ואן סטריט
 ווערעז נעשםערט ניט וועצעז טיר און עעהנער « חויס

 באװילינט נים אונז נמז האט םרעםיס. מײערעז פי}
o ענײרער, טאתצ סוטעז <ױ זױיצ — סארערוט דעם ir* 
 נאם רייכםטער דער אין טארעירעז צו פצינםעד און םנר
 רייכע די װאם דעם אויוי *כטענדינ נים 1יפרק נױ איז
 װײל איצט, פוסםעװען עװענױ פינםטער פון צצןלאפט

 םיט אננעזעםינט ׳פייז זיד חפביז *ייינצנטיםער וײצרצ
 םארנענינעז דעם םארנונען נים דאך אונז סצן חאם ?»,
w געווען סיר וואלטעז נאם• דער דורך םוזר׳פירען 

 די באוױלינט יא אונז םעז וואצט ׳פםארס, פפציםי״פ
 אזעל־ םארנדצערם אונזערע ניט חנן זיינצן ניע;

n פעט־ םעינם פון םארםמערם די וױ ביתער צאיאלע 
 םארעירעז צו ערלויבם יפ זיי איז װארום דעי?

ד  עננד חנר נים? אונז אוז פווענױ םינפטער *an ייי
 סאנםראלײ םארםשערם דעי פעםריק׳ם םענם איז: פינר
 אױוי זײ פײםען דארום און נממױן פאליםיעע די חנז

 אכ־ ניט אבער פוסם־אוךפאשטניסןם. עווענױ פינםטע די
מן םיר װאס האײיוי נמנדינ  צו נעצוואונמז נעווען זיי

 זימען םיר װאו ווצסמ, פארס םענטראל תרך ם«מױחנז
 איז םרעפיה, פאר םםריט דער םון מוופרעז מ׳פםערם

 מענסטע די מווען יאד דעםפנםטראציע ספי וד
פון טייל •ראנרעםױוער רער וואט פארבענרייכסםע און

נעהאם. איז עם װען האט נאותנוננ ארנייםקר חנר
*•

 אין ערייבען נעװאלט םאל םילע טוין זזןונען סיר
 אנאניםצ די וחמצן .מחנכטינפיים״ דער «ח פאלוסם די

 וועלכע איז םעטבערם, םיז אפט קרינעז מיר װאס
 ביזנעס א מאאממחגרםא^ א אױא זיך

j | H !נעוויט! איז באדיננומע

 no ארבײטער די םון ערקלערונג די איבערלעזענדיג
̂ודערס, יצאגדסמאן  ״םאר־ אין עחעינעז איז װאט בר

 ^ײדערען זײ ווזגיצכער איז אאר̂י טעז7 דעם ווערטס״
̂דיגונגען די םאראכטונג סיט צוריק  זײנמן װאט באמו

 אן אין אײדזמענט ביזנעס זײער גענעז געװארעז געםאכט
̂זלאסען םיר האבעז בריף, אנאניםעז  געאע־ דער בײ בא

 וועגעז םעםבערם אונזערע םיט דורכצורעדען זיך גענהייט
עגין. דעם

 ניט :עחןזטענס ״איז בריף אנאניםע די מיט צרה די
 ענטהאאטעז זײ וױיל ערנסט, נעםעז זײ כמז קען אאנםאא

אזא אםיאו ווען צװײטענס: און ׳אםת םונס סײז נים
עס וועלכע איז לײנםס,6סאט ערגסטע ענטהאלט בריח

 טאן ניט גאד םיר סענען אםת, םאס געזויסע א דא איז
סון קצעגער דעם זיך םאר האבענדיג ניט דעם, וועגעז
 איכד זײז צו אום אײנצעלהײטען, די קריגעז צו וועםען

 אונז בצײבט דארום שריט. נויטיגע די נעמעז צו מטאנד
 אזוינע אריינצואװארםען װי ברירה אנדער מייז גיט

 ®א־ סעז טאסע דערפאר באםסעט״. :וועיסם איז בריוי
עתםטער א דא איז עס װאו פאל א איז אז סירעז

̂ואלט אוז גע?ענט ט5װא ױניאז די װאו סאםאלײז,  נע
קײן וועחגז גענוםעז .ניט זאל דעם, וועגען טאז עסעט
 אויבענדער- דער צוציב אויסצובעםערען, אאגע די מריט

̂יו און אורזאכע, םאנטער  זײנען דעם םאר םאראנטװאדם
 ׳«1ברי אנאניםע עיקען װאם םײגיצינגע די װי אנדעחנ לײנע

 א צו אערזענליך םאקטען די איבערצוגעבעז אנמטאט
̂זטעהער פארםרויענסווערםעז ױניאן. דער םון םאו

 איז האנדלען, טײנ אזױ זאא מאז ױניאז א װארום
 א אז אםילו אננעטענדינ אוםםארמטענדליך. אונז םאר

 םורא אורזאכעז, געזױסע צואיב האט, מעמבער געװיםער
 ער מען אםיס« איז אײז8סאם אטיציעלעז אז םאכעז צו

 צום אײדזמענם, ביזנעס זײז צו ניט אויב קוםען, דאד
 דזמענע־ צום םעסרעטער, צום םענעדמזער, דעטארטמענט

 און םענעדדמער, אסאל‘’ דיז צו אדער םענעדמוער ראא
 טוז טענמ א םארטרויען. נעהײם, איז אים, טאר זיד

 אונזערע װאלטען און צוטרויען! עםיצעז צו האבען דאד
 חנר װאאט געהאנדעאט, אזוי סאדעם&אנדענטעז אנאניםע

 גע• שויז בעאםטער טארטרויענסוחןדטער באטרעטענדער,
 אזא אויף ווערעז באזארגט זאא סאםסאײנט דער אז זעחן
 חאר. א אויוי מאדעז נים קאעגעד דעם זאל עס »ז אופן
 סרײ זײ און אזוי, טאקע האנדלען םיטגאידער רוב דאס
̂זטע די נען  םייגאיגגע די וועזןףענד רעזואטאכמז, געוױנ

 נימ גאר דעדםיט טוען בר̂י אנאניםע די *ײזעז װאם
 צו עטעם ױניאן דער םאר אוםמעגציך מאכעז און אויף
 נוי־ די םעאעז עס 5װײ דערטאר םמוט דעם, וועגען טאן
̂זגער דעד כצויז וועלםנ אײנצעלהײטעז, טיגע  אציין ס
 •ער־ דודך אים םיט זיך רעדט מעז «רועז צומטעצעז סעז

̂יך.  םיטגאידער סך סײז ניט םיר האבעז גאײן צום זענ
 םיר וױאען הייםעאע יענעם צו אםיאו אבער טיא, דעם םיז

איז ניט וחגלכע װידסליך האט איהר ״אױב זאגען:
 זרעגען דורך זיך רעדט און םוחא זײט <ןא.אגען, עתסטע

 איר םאא איז בעאםטעז. טארטרויענםוחגרטעז א םיט דעם
 אין שוםעז צו אודזאכעז געוױסע צואיב מורא דאד האט

 אמנר מריםטאיך, סאםטיצײז אייער צי מיסט דאז אטים,
 באטרעםענ־ חגד כדי אדרעם, אוז נאכמז איתר אז ניט
 אין אײד טיט ̂זטעאען מענען זיך נויטיג, מעז זאא, דער

 זחנן או זימנר זײן םעגט איר שארבעדוע. דיחנקטער
 »אץ טאן זיכעד ױניאן די וועט חאנדלעז, *זױ וחנט איר

 קאםיציק אייער עראײדיגעז צו נמגאיד נאר איז וואס
̂יך, איר, אז אופן «וא אויוי ניט דערבײ זאאט •ערזעג

J * A-̂ •* **• -111  ̂־* — - - * * ■,'P5,■*"י״ ״׳‘  אבער איר וחנט לייחנן. דאדטזנן
n ^ .vmty ׳ וױיטזנדM&&W

r^ און שרייב־אאאיר אויף אויס צים איר tT ’DO, וױיא 
 דער — ■לאץ אײן גאר דא איז בריף אגאניטע טאר

♦ *באסמעם״... ״װעיםט
 לא־ באארד דזעאינט די טון אײנער ,17 אאקאל

 צו זיך קלײבט און יאר, דרײסיג אלט װערט קאיצען,׳
 עעהגעם א ױבילעאום. דרײסיג־יאריגען זײן םײערען

 דרײםיג־יאה־ זײן אין אטגעגאגגען לאקאל דער איז מהלך
 עלםער דעם שארגלײכט טען \וען זמזיםטענץ.״ ריגען

 ארנאגיזא־ אגדעמ םיט ױניאן טאכער ריסע״ דער פון
̂ואפען זײנען <ףן<כזן ציעס,  צותק דעם סים גזןװארען גע

 םאג־טעגליכען זייעד אין ארבײטער די טארטײדיגען צו
pלאקאל דער איז ארבײטם־געבער, זייערע געמן אםף 

 צו אורזאכען אלע םיר האבען דאך ױנג; גאנץ :אך
לאקאל. דעם םון טוב ױם דעם םים זיך םרעהען

& פון לעבען דעם אין םך א איז יאר דרײסיג
ארבײטער its םון לעבען רעם אין נים אבער םענמען,

באווע־ ארבײםער אםעריקאגער דער אין ארגאניזאציע.
םייערן שוין דארםען װעלכע ױניאגם זיך געםינען גונג

דאך ױביאעאום. דיםעגםענעם אדער גאלדענעם זײער
דער וױיא ,17 לאמאא םון עלטער דעם םיר באגריםען

א הײניגער אדער םעהר אוגז גיט לאקאל □in םון עקטער
אגגעםאנגען האט ױניאגיזם דער צוריק גאנג זוי באגרין*

און םאנאנדערגעבליהט זיך האט און װארצלען, מלאגען צו
̂עען □אפעםטיגם קלאוקטאכער. די צװי

**♦
̂יסטע די  אין איז, ױגיאן םאכער ריפער דער פון גע

 רײכער, נים אויב אריםער, נים עקזיםםענץ גואר קאםף איר
 פון איבערהויטט ;ארגאגיזאציעם ארבײטער אנדערע פון
 זעהען םיר איגטערגעשאנאל. אונזער םון אאקאלען די

 אלע נים אבער לאקאל, מעגעם א טאג צו הײגט זיך םאר
 פון טיאנערן די װען געװען אנװעזעגד זײנען אוגז פון

 דעם לײגען צו צוזאםענגעקומען זיך זײגען אאקאל דעם
בנין. דעם מון װיגקעל^טײן

עט־ די םון ביאד דעם םארשטעאען זיך קענען םיר
 געשטאנען זײנען <ועלכע םענשען אוםערםארענע ליכע

 םערסםע די ווען ארגאגיזאציע, דער םון װיגע^ע דער בײ
 צװעק דעם באגריפען גענוי נים זאגאר דזאבען זײ פון

 זע־ םיר צוזאסענגעקוסען. זיך זײנען זײ װעלכען צוליב
 םיאנערן, די םון שםיםונג ױם־טוב׳דיגע די זיך פאר הען

 םורא און נער\מגזיטעם םון געםיהל א סיט דורכגעםיעט
 1א זײן נוקם זיך באלעבאםים זײערע װןןלען םאםער אז
 גריג־ צואמעעעקוםען זיך זײנען זײ זואט דערםאר זײ

im פאר קאםף זײער אין ב^יצען זײ אל װאם ױניאן א 
 דער אבער באהאנדלוננ. און באדינגונגען םעגשליכע
 םאכט, זײער ליגם אײנינקײט אין אז גלויבען מטארקער

 זייער עררײכען זײ קעגען אײגעקײם דודך נאר אז און
געפיהלען. אנדעחג אלע געװען גוגר זזאט ציעל,

 ריםער אלע ניט אז ועלבםםםארשטענדליך איז עס
 זייערע פון גלויבען דעם געהאט דאן האבען םאכער

 זײ אויב םאכער, ריפער מאסען גרויסע די פיאנערן.
 הײפעצע דער םון געמאכט חוזק אעטאנצען ניט האבען

 פון אויפגאבע מזתרע די אוגטערגענוסען האט װאם
ײ אבער זיך זײ האבעז טרײד, ריםער דעם ארגאניזירען  ז

 דער פון ^זםרעבונגען די צו צוגעהערט באצד ניט כער
 אויערעז זײ אין נאך סצינגען עס גרופע. אידעאציסטישער

 גצײכגיצטײ טאסעז די םון באמערסונגען סארהאסטישע די
 דארף װער !זײ זיך װיצט ױניאן ̂א םאכער: ריפער גע
אן? א  שע&ער. די אין שצעכט ניט זיך יצעבט אונז ױני
 הא־ םיר באגדעצט; געגוג אונז גיבען גאצעכאטים - די

 אט אויםצוםאכען״. זײ שטונדען ^ענונ ניט בצויז בען
 וועטעדאנען די דאבען באטערקונגען ענציכע און אזוינע

ך,‘ נאכאנאנד. געהערט א הא־ דארויף, אכטעגדיג ניט י
 און ססירה יעדע געװען באהבח םקבצ ן
 אויםצושמעהן געהאם .זזאבען זײ \ואם ע

י גום אזױ ו  און גאצעבאםים, די םון ו
 דעם םים ציגעצ * אויןי ציגצצ א

צו מנציגמנז דאך ויי וועם «ס

 •יאנ׳ די בען
n r פארו 

 ארב די ®יז
 האגען וײ

*<וי

o בחנכען n װע׳צמג םאכער, ריםער די פון עקמגות
o אין גלויבעז אנשםאם n הא־־ ארגאגיזאצי^ פון כוח

rarn פון צוזאנען גוםע די אויף םארצאזם זיך בען
צידה, תבצי אצע די אם דורכמאכענדיג ארבײםס־געבער.

ir 1אװעקצח»םעלע געצוגגען עגדציך •יאגערן די איז n
,17 לאקאצ םאכער ריםער יעצטיגען דעם — בגין

mmm
 1ײגיא םאכער ריםער די ווען שםונדע דער אין

 דרײ׳םיגײעוײגאד איר פון ך.כצ םך on אוגטער ציהם
 «ײמנ איו וי אז זינען אין האבען זי דארף כמטיגקײט,

 » — חגגירוגג םעחטיאםיוחט־ א אין שםאטען די פון
 — יוניאן װאירקערס גארםענם צײדיס אינםזגרגעשאגאל

 of אציק• זיך פאר למבען גים זי קזגן אזעצכע אצס און
 הארםאגיעא אין צעבען צו אינכתרעסן אירע אין איז

 צאקאצע;, rurw» די — שפגים אירע םיט באציאונגען
a דורך םארבונדען ארגאניש איז זי ותלכע םים n 

 קייגםאצ ןואצס ױניאן טאכער דיםער די באארד. דזשאיגם
 וועצמר צו מדרגח רי און עצטזןר, איר דערנדײכט ניט

 צאיאצי־ דזװי אויםער װאצ^ זי ותן געשטיגען, איז זי
 די געקראמן גים םצםבערס, אײגענע אירע םון טעט

 די יועםעז םים צאקאצען, שװעסטער אירע םון קאאפעראציע
nםרײד־אינמ !עםייגשאםטציכע האט f.סען

איר צו ױניאן מאבער ריםער די באגריסען מיר
יא־ םיצע איר וױגשען מיר און ױביצעאום, ־יארעען30
in טעטיגקײכ^ םרוכםבארע און צעבען

mmm
\m\ וערמײמן, וחןם איבערבציק םאגאםציכער דיזער 
^ װעצען נז  אםאםי־ fin'BHKD די טיט אגדיטענמס או

 קלאוקםאמר די אויסגעגאנגען• זזאבען שוין איישאגס
 די פוץ אויסנאנג רעם םאר םארבארײטעט זיך האבען

 אזנזאד פוז געשיכםע דער אין קײנםאצ אגרימענםס.
 אזױ אגערומן נים זיך םעםבערם אונזמרע האבעז ױגיאן

 א שאפען צו א&יצ ױניאנ׳ס דער אויף נרײסהארציג
o אין געםאן עם האבען זײ װי םאנד, פאדטײדיגוגגם n 

 בא• הצאױןםאמר די אז באוױיזם דאם פאצ. איצטיגען
T וױצען זײ און לאגע, *un פון עדנסםקײט די גרייפען I 

 און כח םאראצישעז זייער אוי^ בצויז םארצאזען נים
n םון שטיצע געגענזײטי<ער דער r 't עוועסטער 

 בא־ ארבײםער דער םון םײצען אנדערע די און קאצען
װעגונג

ותצ־ אירנעגד \m\ אז באװאוסם, אצגעטיין איז עם
 האם םראבעצ, אין געזתן איז עם וחגן איז ױניאן כע

 האנם• ברייםעז־ רער סיט געשםיצם איר ױניאן אונזער
 זיך געוואצם גים ױניאן קצאוקםאכער די האט דאך

 םארשםאגען האבען קצאומםאכער די דארויף. שטיצען
 אםוגחױא, אײגעגע זיתד שאפען זײ דארםען כצ קודם אז

 ניך דא| זיי ותצעז געגוג זײז ניט וועם דאם אויב אוז
 אױםד באומנוגג ארבײנתר אצגעטיינער דער צו װענמן

סוב. זײער צוםאנען
if אונז װעם צוקונםט נאהענטע די זואס iir u וײ־

 אמד זאגען. צו איםשטאגד נים אציגד גאך םיד נען
 •חמ^ צום געהען מיר ווען איצם, שטעהט צאגע די װי

 זיעעז שנעצ זעהר םטרייק• א צו דזשאבערס די טרײבען
 םאראנם־ ביסעצ in פון געװארען םיעד דזשאבערס די

 די אױ«י האם אגריםענם איצטיגער in װאם װארטציסקײט
באםרישן. pom זיו װיצען זײ און אתיפגעצײגם,

 אגריכמנטם ע1אונזע \ועצען ױני שטען1ע □n נאר
in'OD'tpy i גיט .tto קיעע האבען גיט <תצעז 1טי און 

 אםאסיאיײ זײ םון iy״:p טיט ונגען1בע1פא א&יציעצע
nםא 1םי שאנס. nאויף ום1א1 ז ^  גיט oiםעםבע אונז

n םים פו־אגעז שאפ שום קײז פאתזאנדצען צו r n כוד 
o «עגען זיך װעצען זײ 1אײחג צעבאטים n סים באו־אכתז 

אייתשענ^ כיזנעס םעגעדזשער, op'ioon זייער־
̂םאכע י1 u זיר םוזען 1?צאו n r if ir i  in w iאי־ ־  ״
 קרימן ומצען זײ און עצה, אן נאף אםיס אין אגע1ם

אינסטדוקציעם. יגע1גמהע די
i• :זײן שצאג־זוארט אונתו• זאצ n איו אנריםעגט 

f/ ױניאן! די צעמן עס - םויס e ;־
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טעט־ k *רעםער, א אונזערער אריין םיר צו קוםם ;ם
פחנג: א םיך גיט און ,36 לא?אל jig מר

:םראנע א פרעגען אײך וױל איר נרפסלאו, ,ברודער
 דעם אין צייט, יעזםינער אין איז ®אד׳צטית], אלע םיר װי

»pnpa> סים d p ': d p i די אי׳שױ הױפט די אנריםענם״ 
 פאראגםווארט־ ״די און פאנםראסםארס״ אװ *יסיסיימאן

jp אוז פאנדי׳צאנס די פאר דזעאבפרס די פון *יננהיים rn a 
 צו האם װאם םילא, גו, טע«ער״. קאגטראקטינג די איז ^

p׳ םיר ®ארמטייען דז׳)»גערס די כױם טאן ie אייער סון 
דורכנע־ האב?ן םיר װאם ojtfa םון אוז ארםיקע^ מצםפן

 םיר װייםען זיך, פאר ארבײטעגדיג טענליך. טאנ לזנבט
גע־ נעוועז זײנען זיי װי םױנמז, פרייע pn וױלען ױי אז

Ufa אגריםענט, יא אויכ און .1933 1פי אכריטענם דעם
זא־ זיי אז ■<אץ נענוג לאז?ן זיי זאלען םיר אז זיי 1וױ<צ

>v ia  jp r u n ir  jia  jp^pro jpipp  jp אז אוםן, אזא 
n r די זאל ipdd$p זאלזןן םיר אח בילינ עפאט ארבײט די 
p קוױקען ד*רטים זיך k נא־ צו אפילו נענונ האכען נים

iupn קיין n ־
 קען איך װאם אב;ר, זאבען, אנחגחג pc *■נעזעהן

J םיין גים מ "?אגטרא?טארם די װי׳לצן װאס איז, מ ,
אוגזערען: ברורער dpi זאנ א איך גיג

p איר -<ױלם .זואט c װאם איך <ױים װאס םיר 
n ארי־ גײט אוז נום אזוי זײם וױצע] פאגטראפםארם

 זיך ט5װי< איר אויג און סרעג״ א וײ ניט אוז זײ צו מר -
 קאנ־ א כײ ארבײם איר װי אזוי איז ,pn סםריח גיס

באס״. אײנעבעם אייער םרעננם אלי̂י סראהםאר
:נלייך זאנט jia סך, קײז ניט ער םראכס |

ריי־ אייך. צו jpdipp: איך בין ppao .חנרםאר
אי־ ?אגםרא?םאר םיין כױם דיםקוסירענריג אזן חןגדיג ן
ר י ■ ער האט ליםיטיימאן פון ■ראגע דער מ ;dp אנגע־ 

*otpmd איליין ער אז ׳ציינם םיר אז פיל, אזוי
איר אז װיםענדינ, און זיך. םוט דא װאם נים, וױיס
a m ר םרע־ אייר צו געקוטען איך בין ב*ה»װענם, «
אויך. ענםפערעז םיר וועט איר אז זיבער״ ביז איך און מז,
דאם, םארקערט. ■ונסם גע׳שיכנת רי אױס קוסם םיר גײ

 זײ אז אײננערעדם זיך האב;( מ»גםראקטארם די וז*ם
 א וױיל לעכערליך, און נארימ דאך איז באט;ס, וײגען
 אויך האט און אינװעסטעם opap האט װאס חגר, איז באט

ipb tPn IP3P1 «  Dim אוז פארלאננם ipb ipiv .רארןי
̂רם די  סאדםאנ;ן און האב?ן זײ נים אב?ר, מונםראקם

זיי :עבען. opap ip:pp זײ נים און נ;ב;ן *ו װאט
tP3«n I באםעם. זײנ?ן זײ אז אײנג?ר?דם ח׳*»ב?רם די 

 אויס- ט5נ?װאי חאב?ז חמ*ב?רם די jpn ,pmt jpnip סים
 זײ מאב?ן אינםײד, ױניאז ד;ר םון ?אנטראל tan םייחמ

ir ן n ■אוז ׳*א ipwipua אנטרא?־?
ארדערס, םים םםײלם, םים װאר;, זיי ג;ג?ב;ן און סאדס

אר־ ױ זיי פאד נעטאכט 1תאב; ?אגםראהמארס די אזן
dp האט iPD״np; בילי̂ו oaar פאר גאםיר׳ליך ביי̂ג
אנ־ די איז באם?^ די דינ?ן ;■נםראתםאר^ די ויי, אז

| iprn  ra n ניט :עבאך npo זיי װי אח»*, רזמאב?רס וױ 
par^a( זיד iparua, ^םים האנ?ז די און םוירםשצגט 

̂יך טאן. *ו װאם נארנים ארבײם דצר די, האב;ן נאםיר
 -paioiap די פון ט?ר”ארב די אי ■*נםראקםארס, אי.די
ip זײ אז ,ipp^j גאנצ? oi«rp:is םא̂ר p̂ii וט?■ 

 אזוי אז imp: איז ר?זולטאם npn .jpnpװ »ױ«נ»ײבס
 ײעא- א tpnpn *ו אײגגנעעב?ז ױך חאם איינצם <ױ ׳ימ<
נ׳*םח. די ארוים?װעטש?ן אלענמן ביי ;ר ®ל׳ננט גאד,
 פארלאננ?ן צו אוטנ;)8 נאר זיך ו/אט ;אנטדא;סאר א אױג

 «־ נים •vm ארביים p׳p נציז אים jpo תאט •דיח,
 קאנ־ Djn סיי אויםגעתונמרט אוםברחנמות׳דינ

tut םיי on ארבײטער u trm וחעבוז דיז ■ a0 1 § ן י • * • •• I  W a rn er  1 1 1  |  9 |  ■1 M J I  $  ■ M l a0  I
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תאט צומםאגד הפ?ר ד;ר .ipc>pn a:yvs; גארניט האם
 אונ־ דעמאראליזאצייג שרע?ליכער א צו ג?פיהרט גאטירליך

 ארוים־ ם?ן האם םורא, און הוגנ?ר םון בײם׳» ר?ר ט?ר
:jp d u p םאר ארב?ט ot$w ~װי אזוי בילינ jpo דארוי 

tp אזן ל׳נב?ז rn a  p»p האט ipb נים panp d :pp; i,| תאט 
r ארײנרעכענעדיג ׳שםונרען, לאננ? נ?ארב?ם נמן a r און 

jp די ג?װאר;ן זײג?ז dp לעע?ך װאם -u iB r,
ip זײ:?ן npjp>p »לץ iip i די קל?נער װאם װיידז׳ש?ס. די 

D p m ” ii, די בילינ;ר אלץ ip rn a. נעקנעכט האט נמן 
 דזמא־ Djn םאר נעםה די זיך געיאנט און ג?האחנוועט און

 ד?ר ■רײז. פאר׳כי׳שוש׳טער א זוי ג?װען איז dp בער.
 pa כאס ד?ר iPD״npj טזגאחגטיע חאט ?טאר8?אנםר
Dp*na״e, אויב opn פארגצוסט, נאר זיך האט ת׳;אב?ר 
’IPP ט5נעסטא ?ר האט אורזאכע, pd>ph אירג?נד איב?ר r 
 א jpaao נעדארפט וױיםער עוין האט ipc און ארבעם
 ep'Denpn וו?רען זײ אז ג?פיהלט האב?ז אל? װאנט...

n סון תאגט םעכטינע די אז נעםיהלם האב;ן אלע  d pi׳c־« 
d װארנט ב?ר p ’d b h p i pa .ג?פידזלט האבען אל; זײ 

ױ («זוי הױצר ביד כחוםר זײנצן זײ »ז  ה?נט די אין לײם ו
d p i pd .(װאס טז»?ר np ,װיל Dtp זײ. םיט ;ר טוט 

dp ׳צטוםע א ד?רגרייכם האס tic ^פארצװייםלו jpd 
pa ipn’D צו 1צנג?פאנג? האט ipon װאס חגבצםיתןן tPD 
ipp װי איז 1םא ipp tPB ױ ה?לםען. זיך  ;ריכם אזוי ו
ipd אױיס d p i pc ?■דא אוז זום tpoippi r a די 

 PDnp:D'ia| : רײ6אויסג?׳ םעכטינ?ן e םיט pa ױניאז
tP זאל .נעםםאפם ipn ל?כ?רליכ? נ*ריע?, די pnpo*p״ ! 

 אסת׳ר ד?ר ta ,inprpu״a ב?עײג«?רליך האב?ן אלזג טיר
ip ד?ר איז באלעבאס :« r tn פארטיידיג?ן צו אוס אז און 

pa ב^שיצזןן opn און ם;ר”ארב npan opn. ipcaripatf 
 jpd טוז טרייד אין ארד?נוננ אײנםיר?ן איז צועטאנד

d םאר טאן dpbp אוין־ p i ותמען םים ?אנטראקטאר 
;a ארבײנמרס די jp׳ rn  jpDPipo, די צולינ p^p'ppao 

jp-upDroia, תהר pn»»r .און פארבונתן dp איז P3־ 
jpnanp: jpb k p אז נ?דאנפ ד?ר jpd לי־ אײנםירען דארף, 

 םאראנטווארטליכ?ײט םיט ;צגטרא?טארס״ אװ סיטייעאן
d p i ijd די אין ארכייטס־נאדיגגוגג?! די סאר דז׳צאג?ר 

pjanpj np׳ ?אגטרא?םיגג i ppape אינסםינקטיװ איז
pn«DP אנ־ די סון סײ אלעםזןן, םון :עװארען אפלאדירט? 

pa D itfopaitj פײ jig לטינ?פ האבען אלע ארבייטזגר. רי 
d דא אז p i  oan jn p i tPDae'Pi dpbp d p i ׳o p r 'a  |pnp 

u 1?אײנםיר און פארטיידינען p n a« טרייד 1אי jpdpi jia 
djpipd .  a jpop^aא סאכ?ן צו ״ >np i .|pdp און יל8א 

uann ד?רצו wipr i p w  pa,זעהר ־ np i .pnaor צא־ 
חז פון זוגנ  P•;■ אוו ,ליטיטי^אן :jpnanp: pa ס

n p ia rtn  d p i jig D” pp>oiippManaD jia  DntpspanD״. 
jp iip זיר האב;ו IPGoap p ipnp  jia  podp t̂  ,d p h p i 

jpna פארלויר;ן ײנ?ן1 iw ביז איפו דעי אינ?ר pa  dp 
pd אונט?ר .1933 יאר npn נעפונמן  p m  d p i ד;ר 
a .n .j. נ?\ואונ?ן איז :jpnanp ליטיםיײ פון פארצרונג די 

d פוז פאראנסווארטליבפײס און ;אנםרא?טארם' אװ ׳פאן p i 
 א צו צוריפ ן1גע?ומ׳ ?נדאיך pa טרײד npn דז׳צאב?ר.

jpd ia טאנד8צו׳ n האם j'noa  d p i Djppnpja .אונ* נאס 
npo האט ליפיטיי׳פאן, די npn ,ױ פונקט דזע»ב;ר  באס, a ו
nna ja דאס ניט  ipp’ enpppta d d pi״npo און np סאר 
 צוטייקט דארןי ארבײם פאנטראפסאר. j״p א&זאנען נים

jpnpi נלײך jp m w קאנ־ א אויב ?אנםראקסארס. 9*ל 
p צוליב האם םרא;טאר p s p p o זיך נצוואלס ניט נעפילעז 

קאגד ארכייסצר די חאב;ן דז׳צאב?ר, רעם טיס איינרייסצן
ײ און ױניאן דער אין פציינס u ז rn  jpappp i jpayn* חלק 

 די פאר פאו׳אנטװארט^יך זיתגדיג *,uraaan דצר ארבייפג
.IHi !*?&'̂ 3iR iPWPipi

אין קאגסראחםאר. צום אװערזזצד דצט
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PT נױ איז נאארד דזשאינט קלאןק פה אינסטאלזונג
 םיז #דיט^רױם אין איז מאי, מען22 דעם םיםװאיך,

אז די גוארגעקוםזח אגאיצrערנעDאינ דער  םיז אינםטאילי̂י
̂אוה־ דער םון באארד דזטאינט נײ־דעמויײצטער דער  ק

 זזאײ איז איגסטאאײעאן די יאר?. גױ איז ױגיאז סאכער
 &א־ האט דאס םא^עטיגונג. א טיט םארגעתוסעז יאר

 עיסאנאער דער פון בא^צום דעם דורך וױיא דערפאר םירט
 אד־ ױניאן אאתאצ די אן איצט םון זוערען תאנזוענמאז

 יאר צװײ םון טערםיז א פאד געװעה^ט מיניסטראציעס
 צייט חנרזעאבער אין פארסומעז דאיםען |yS־u<n די און
 דער צו דעאעגאטען פאר זואתצען פאר סוםען עס ווען

 דערי־ ד,אט עס אינטערנ^אגאא. דער פון האנװעג^אז
 ױגיאגם אאסאיצ אצע ביז צײט געװיסע * גענוםעז בער

 אדםי־ ױניאן נײע םאר װאזזצעז טדי דורכגעפיר האבעז
 דע־ זיך האט באארד דזשאינט נײע די און ניסטראציעם

קאנםטיטואירט. איצט ערשבז ריבער
 באארד דזשאיגט דער םון אינסטאאירונג דער נאך

 קאנ• אצע און באאםטע פאר זואהצעז םארגעקוסען זײנען
 װי אזוי געװארען. ערװעה^ט אײנשםיסיג זײנען דידאטעז

 םיט שוין איז ױניאן דער םון מענעדזמער גענעראצ דער
 דעם אט צו געזוארען מתועהצט צוריק װאכעז עטציכע

 די םארגעקוטעז םיטינג דיז^* בײ זײנעז אםט, װיכטעען
 געװעהילט װערען װאם בעאםטע, אגדערע די םאר װאהצעז
באארד. דזעאינט םון דיחנקט

:געווארעז ערװעהילט זײגען פאצגענדע
̂טערםאן. ,1 צאקאצ צוקערםאן, ר. ט
םעקדעטער. םינאנץ ,1 אאקאצ א^זביז, ב.

סעקרעטזגר. רעהארדינג ,35 יצאקאצ צאנגער, צואים
זוײס־ט^ערםאן. ער׳פטער ,35 יצאסאצ סיװערטאצ, מ.

װײס־כדפערםאן. צמייטער ,48 צאסאצ םאציסאני, עד.
מײס־ט^ערםאן. דדיטער ,9 צאסאצ פײגבערג, ם.

װײס־םמערמאז. םערטער ,17 צאס, םציםשוס,
ארםם. עט םארדז^ענט ,17 צאקאצ ^אפירא, אבא

 אוײ םוז צײכעז אין םארגעקומען זײנען װאהצען די
 גאגצעד איזידאר ברודער אײניגקײט. םערגעוױינציכער

 באזונדערם דאס זואהאען, די גאך רעדע, זײן אין האט
עכר סיט אז גאמערסט, רעכט מיט ךאט אוז נט,באטא

̂יכעז ױניאן די תאט נאר ניט טער,  רוסענס די אױסגעג
 זי נאר עעפער, קאנטראקטינג די םון ארבײטער די םון

 קאנםראקםארס םון רוסענס די אויסגעגציכען אויך ?זאט
 טרײד; אין ארדענונג אביסעצ אײנגעםירט און זעצבסט
 די צו אינדעפעגדענס םער און םאדזיכערונג םער געגעבן

 קאנ־ די צו אוץ טעפער קאנטראקטינג די םון ארבײטער
אױך. טראקטארס

t\) געדארםט אויסנאננ צאגיטער חנר װאצט דעם 
 קאנטראק־ דעם םארזיכערט האט ציםיטי^אן אויב אז זײן,
 אװעס־ איהם האט און דזשאבער און דדמאב זײן טיט טאר

 קאנ־ די װאצםען פאזיציע, כעסערער א אוין* געטטעצט
 צי־ םאר קעםםעז צו עחשזטע די זײן געדארםם טראסםארס
 באנ־ גרויסעז א םאכעז געדארםט װאצטען זײ םיטיחפאן.

 אײנםיחנז םאר איר באדאנקעז און ױניאן דער םאר סעם
 נאר ניט, דאס זײ טועז נאר ניט דא, און ציםיטי^זאז.

 םרעך און אפען ארויסגעקוכמן פצוצצונג גאר זײנעז זײ
 טאקע, דאדום, קאנםראקטארס. אװ ציטיטיי״מאן געגען
 םער דער איז װאס םענ?דזמער, ברודער אײך, V* פחגג
ײ? םיט דא זיד טוט װאם קאנטראקטארס? די טיט  ז
 סענט איר אויב און סאנטראסטארס? די וױצען װאם
 אםוױיניגםטענס איך װיצ װיאען, ךײ װאס *נסםערען נים
דעם רועגעז םאז צו ױניאן די דענקם װאם ענםםער אז

r? איםיטייטאז
עגט־ צו דזטאב מזמרעד א אונז פאר

אין אז Dm חאסנן םיר

 1בציי b$i עס
ז י י ס ו
o in

 זאך. אוםגצויבאיכע «ז געװען דאס איז צוריק יאר אאכע
 ־ברײ רעם װעגען פרײד זײז אויסגעדריקט האט נאגצער

 איצם הערשט װאם גײםט, אײנהײטציכעז און דעריציכען
 װאס פאדטרויען, געגענזײטיגער דער ױגיאן. דער אין

̂טעז איצם העחטט  און אײניגקײם די ארן ̂אקאילס די צװי
 בא״ ער האט — טוער ױניאן אצע צװישעז סאצידאריטעט

 בעפאר־ דעם איז װאםען װיכטיגער א זײן װעט — טאנט
באצעבאטים. די םיט קאםף שטעהענדעז

•־*
*

 איג• האט אינטערנע׳פאנאצ דער םון פרעזידעגט דער
ט נײ־ערװעהצטע סטאצירט,די ^ינ  האם איז באארד דז

 זייער און לעננערע א געהאצטען געיצעגענהײט דער בײ
p זײן םון אנםאנג אין האט דובינםהי רעדע. װיכטיגע v n 

 ארבײטער. אײראפעאי^ע די םון צאגע די נעשילרערט
 בעפאר־ דעם אויף באריכות אפגע^טעצט זיך האמ ער

 און איגדוסטריע סצאוק דער איז קאמר שטעהענדען
 #כמך דער פון ^טעיצוגג די ארומגערעדט צויצעצט האט

 דער םוז באזוגדערס און באװעגונג טרײד־ױגיאן ריסאנער
״נרא״. דער צו איגטערנע^אנאל

ױ אויםגעטאן מעהר גארגיט װאצט ״נרא״ די װעז  ו
 פארסירצט אופן געזעצציכעז א אויף האט זי װאס דאס

 װאצם ^כירות, די געהעכערט און ארבײטס^טונדען די
 און װיכטיגסײט גרויסעד פון געײעז פארדיגסט איד שוין

 אנער־ םוז סאציאציסט איץ ארבײטער ראדיסאלער יעדער
̂פט דערםון. װיכטיגקײט די קעגען  דער װעז איצט, ער

 די און אינדוסטריע אונזער אין אויס געהט אגרימענט,
 יע־ w געםעצט, זײ זואס טאן צו דראיהעז באצעבאטים

 חגם באנרײפען איגדוםטריע דער אין ארבײטער דער
 גים װאס אױטאריטי, קאוד דעד םון זוערטה גרויסען

 האנטרא- צו אגרימענט אן אהן םעגציכקײט א ױניאז דער
 אד- צו שטונדעז, צו באצוג אין באצעבאטים די יצירעז

 אויף קאנטראקטינג אװ ציםיטיישאן צו און בײטס־יצױנען
m די צװינגעז ױניאן די װעט קאוד פון גרונד דעם m 

 TP און םארפציכטונגמן זיתרע אז האצטעז צו זיך בערס
אבערס די געװארעגט האט  אויפ׳ן װאנעז צו ניט ד̂ז

 חגם מים באגוצען צו זיך אגריםענט־אױםגאנג םון גרונד
געםעצדעם האבען זײ װעז םיסטעם, הפסר׳דיגען איצטען

 5םי אזוי אז און אײנםארשטאנעז, אים מיט םיר זײנען עצם
 איבערציעם םיר זײנען קאנטראקטארס, די קענען םיר װי
 אויך אים םיט זײנען זײ םון מאיאריטעט גרויסע די אז

 אז צוגעז*גט, אמגר אים האבען מיר אײנםאר^טאנען.
 וחד תאנטראקםארם די םיט ?אנםערמנצען קוםענדע די בײ
 םאקע אוגז איז עס און םראגע, זײז שטעצען זײ םיר צען

 גצוםם צי עגםםער. זייער װיסעז צו איגטערעסאנט זעהר
 m^pr דער צו אוםצוהערעז זיך צוריק אםאצ נאך זײ זיך

m די םון םיס די צו םאצען און קנעכם זײן און םערײ m 
 זיתרע םאר קעםםען און ארגאניזירט בצײבעז אדער בערם,

 האבען ױניאן, דער אנבאצאנגם װאם אבער רעכםע?
 דער אז ענטםער, אן גצײד געגעבעז ברודע אונזער םיר
 איז פאצעקמעם האבען םיר װאס טעקם דאצערדיגער צעז

 און דזעאבערס די צו ענטםער עחפטער אונזער געײעז
 n ;ױניאן דער םיט םײטען זיך װיצ װאס אצעמעז צו

 זm גרעסםע די געווען איז װעצכע דמויזיע, קצאוסמאכער
 דער געוימז איז פאראד, מאי עחפטעז גראנדיעזעז דעם
 זיך װיצען װאס עצעםענטעז אצע צו ענטםער צװײטער דער

 פרא־ חגר םון אפשטעצעז דאם ;ױניאן דער טיט םײטעז
ציע  דער םיס סעטעצםענט א אן ארבײט, װינטער םון ד̂ו
 וױא עס ווער אויסצוגעפינעז טשאצעגדזע׳ א איז ױניאן,

 א זײן װעם צעצטע דאס אוז ױניאז, דער םיט פײטען זיך
 און גענוג נאריע זײן וועצעז דדפאבערם די אויב סטרימן,

צײם• אין כאפען נים זיך
 אוועקמד איז און באדאנתט אונז האט ברודעד דער

אפיס. אונזער פון צופרידענער א גאעען

t i l
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 צייטוע םרייד חנר פוץ םםייטכתנט א אין סאן צו עס
î וױםיננם jM I ♦
p»M ד»ן איז דובינםקי ברזדער i8  *nsr־»tPos 

post האנדצען װאם ױניאן, דער איז עצעםענגמן מוױםע 
pa* דער אין r שון i n םון באמיצונמ די גענע) ,נרא״ 

tpripm sP i n םוז i n .״ט־א״ די אינטערנעמ^נאצ 
w אח p d םון אננעצעגעגהײט ®־מואטע קײן נים i n 

i n f יענעו־ jsitpo, 1« ציסי8« י1 1נא i n אינטע־נזד 
* *3*2 osn ̂וננעטםען איו ip is iw 1אוי i n האנ־ 

יטעם.1ם»יא ריזינעו־ » טים אױקאנא אין ון
 אויוי אתים ijpip סצאם או־גייטו־ םון «ונאים די

8 i nפון פ׳פאםוגג i n ;די .ניא״ n p is ’VPKPn כחות 
i און n םטייטם 1ױנייםע די םון תאםערס װ8 טמעםבעו־ 

 י1 םוען זע<בע חזם .נו־א״• די אונמובױיננען אצץ םחמ
as .ipaptosJ n און אאסוניםמעז r n אצטער »ן איז

a כלל n עהסםרעםען ipoip צוזאםעז 5א<עםא זיך — 
 י1 זײנעו תיםעצאנו־ אין — באטאנם. דובינספי חאט

 און פאעיםטען י1 טיט ipowphposiw זיך :יסנמן
p און באװענוננ, ארב״םער י1 םארניכטען געהאצםען 

 נרעםםצ י1 םיט זיך זײ נאנענענען 1צאנ אין אונז גיי
 םון געזעץ, א אוטברענגען וזעלםען און יפנעו־ען

 אי1או ט.1םיטי8«־ םך 8 1ב?8ה ipo״aiK די נן
 זיך וױנשען און װיצזןן 1םי זואם אם1 נים ,נדא״ די אח

op is ױגיפז ז״ן. צ8י ipopstdjsp ניט אויך זיינען

 IPipnoopuio וואונמ, און וויצען אזנועו־ צוים אצעטאצ
ip איעפאלען גיט ?ײנעם וועם i’i n  is ניט םעז דאחי 

 אױם־ ױניאן י1 תושאו אח«1 מען אז און ױניאן י1
is אוםברעננען נעזעץ 8 צIJ 81« אויב געבען. o m 

t װי םוצהאםען אזוי נים איו op וױיצ o עם »ז װינעען
 1פא זײז צו נים זין סום |”P אך1 ה*ט דאן זיין,

 אין 1קאם <!יטיעען8« 8 1םא געזעצנעבוננ, 1ארבייםע |8
 םם1818ב נים אויך צם8ײ IP« און וין, םאציאליםםישען

t” P ען5ווע נעועצען א־נײםעו־ זױי< •או־טיי, לעיבאר 
̂ען ייי אז ייערעז בא׳צאםעז אזוי ניט ?ײנמאצ  אויף יפ
 אונז. נעםעצם אם1 ווי (יעחגן אויםנעסעםםם זוי8 אײנםא׳צ

 וײן 1פא IVDDPP םען jpp ע?זיסטירט, געזעץ 8 ווען
i טים עם םוען 1םי זוי זױ8 בעםערו̂נ1פא n א״.1.נ 

̂נען  אינגאנצען ניט זײנען זיי \ו״$ געזעצען, אוםבח
 י1 םון <אנע י1 גיט ט1בעםע1פא ײי^זן, םיר װי זוי8
 געילענענהיים י1 אװעק אונז תיבם עם 1נ* ב"טעו־,1א
 נע־ 8 אויוי «ז1בעםע1פא צו 1בײטע1א י1 םון צאנע י1

̂יכען אוםן. זעצ
 אויםנענױ חגצעגאטען אצע םון איז עחן1 דובינם?י׳ם

 תבינם?י נײםטש־ונג8ב 1יוינע1 8 םים ען18געוי םען
 ד18בא ינט81ײ1 טע5ניי־עתועת די ט1אינסטאצי אן1 דזאם
̂ויבט האט און  פאו־ בעאםם^ אצע םיז טעטיגפיים די נע
i םי| אציע1*ע8ה#< םולע י1 געבען צו זײ ינ1,'עכענ8ש n 

פש־אציע. איינענע וײן און אינט^נע׳שאגאל מ̂א

אנדזשעלעם לאם אין מאכער)קלאור די'1
חבינשטײן. ה. פון

o*n םאו■ װאם אין ױניאן? 1אונזע אין זיך הערט
 ביים איצט, ׳ארגאניזאציע אונזער זיך נעםינט <אנע

o פון n ,ר יבז1אונטעתעע איז וואם אט״יםענט» 
 8 און 18י 8 1יבע18 .1933 1*פט*נ? אין נן

 װאונ־ א זיי] אפמר op ותם םארםאנכע — ג5תא
 iso הויפם1א'בע אוםג<ויב<ין־, ^יננען און

 אנדד״ד צ»ם אין מוועז אםפצ זײנען osn מניסע די
 אויס־ 8י האט םען אז ערפארוגג פון וױיםען און

s נעוואױ םנצ־״פ, 8 עז־פצערט ױניפז, *׳פטיפעצ 
o n .אוז ױיםען אננעהויבעז נאכהער סםו־ייפ ip,־ 

 ט8ה 1׳»פעםע צייט טםי?עצ 8 אין זיך. צוזײפען
 און ױניפז, t״p ניםא איו עם is אױסגעפונעז,

,* op is נימא איז p״i ,םון איז ױניאז o n 
יצס, — .1P1811PI נאתיט אױך גצוױנם ינען

op ip די p̂ii ipphm ppo נים p5pii| .גצויב?ן dp 
s  1P38 8 פאפ̂נ ipmpnpS ,םאפם is ,בײם איצם 

o 1933 8 םון וננ n,83 נריס?בט. ,ip3$pnי m,
t !,,p tpiip גים איו ,tp־um יפופגט 8י צ8י i״ip 

ip; הפבעז 1םי אונו. 1פא tpoupus אנ־ יענעם 
ip װייצ ױטפגט ijis ?אן1 ו8« איו ארגאגיזאצי jp iip i 

-8 אינגאנצעז ניט אינחםםוײ? די מוואך, אןן «זגג  ו
s די o s n p r J is is איז צוםיילט p i'in sD?;

j די ip;p; איינפ םא־ביםערם און נן n n is און 
ip 8 צו אונםענציך ipiipj אן1 ח»־יב?ר איו n p 

ju נן p o m s איו ר8י op אםת n  is ן8ױני 
 איר — tnpopa פיל s אין ויד נפםינט ג8ם *ו

tpipt, און op 8 איז — יב?ן1ט1איב? גיט איו 
i !ז is s r w• די ip 3so pis>p די זיינצו 

i טיט tp:snrp; צייט n נמםאכם ן,8ױני i n 
p is o r אוױ םצכטע; און is  ,P is o r ־8ה 1מי
o n  ns יםצנט1נ8 נינסטינ?! נים inpi ־81* םיצ
s* נאך זדיצ n tf\ װיכטינ אוױ נים ו8י איז 

op איו וױכםיג אנו״יטפנט. אין יב?ז1נפ« איו 
oy איז צד מטארקערער דער ודמ אוטאוקעד. איו

tun אויסחןגיגער

 וױיסען באסעם סיצאויק די אויך און סצאוסםאכער די און
 איצט, אגריסענט. דעם אויסגעםײטשט האם ױניאן די אז

 98 אינדוסטריע די איז #זיך ענדינט אגריםענם דער װען
̂צענם 100 כםעט ארגאניזידט. פראצענט  די םון פר
 אינדוסטריע, דער אןי באעעםטיגט זײ<ען זו#ס ארבײטער

ן. דעי n<* סעםבעדם זײנען  קרײ קײן פעהר גיט# ױנ̂י
̂רייעז. ̂יך, ג  פאחמײדענע אויך הײנט םיר האבעז נאטיר

 רמס־ צו אױסגעלעתט זיך האבען םיר נאר םייגונגעז,
 קײז ארויםצװינגעז װעיצען נים םיינונג, יענעם׳ס ®עקטירמז
 איבער־ און יעגעם. אויף אידעאלען אדער םיינומעז

 אםת, אמת׳ען צום זיך חגרטראכם םיר האבעז הויאט
̂ען מיד אויב אז  װעילכע !ארטייען, *אציטײמע מאםען װי

̂ען  מריהער מיר םוזען סלאס, ארבײטער דעם דיגען זא
 ע?אנאםישען אוים׳ן זיך צװישען איעינ וײז איצץ םון

 ױניאן דער אין אײגיגקײט און ױניאנם. די ,אין םעאד,
 ױניאנם, צ\ױי םון םראנט םאראײניגטעד סײן גיט םיינט

 מיר ײאס איז דאם און ױניאן, ̂טארקע אײן נאד
̂יכע די און נו, איצט. האבען  נאך זיר האבעז .וואט עט

 האבעז יענע װעיצ, אםת? דעם צו דערטראכט ניט אאץ
סיצאוקמאכער. די אויף םער אײנםאס עום ̂ײן ניט

 םאחמטעהט ארגאניזאציע, םײנע אזא האבענדיג גו,
 אגריסענט. דעם אויםבעסערען איצט עז5װי םיר אז זיך

 װאס איז אגוימענט אלטעז םון עװאכסײטעז די &ון אײנע
טענדיגען סײן אגריכמנט, דעם לויט ניט, האבעז םיר  ם̂ו

̂י א איצט םיר םארצאנגען מאא. ױניאן  ױניאן םטריסט
 איג־ דער פון םעםבערם גוטשטעהענדע בצויז זואו שא®,

 אצ־ דעם ילוים בא׳מעםטיגט♦ זײן זאאען טערנעמאנ̂ע
 געצװאונגען נעװען עאפ יעדער ניט איז אגדיםענט טען

 ײן5א באםעס זײ האבען קאטער. א באמעםטיגען צו
̂ם און ארבײט די געטאז ̂טאט א  געחאט םיר .האבען רמזו

 קאטערם. ארבײםסלאזע צ̂א גרויסע א הײנט האבען און
 אחנר סאמינעם דריי םים b*p א אז איצט טיר םאדערעז

 סאחד םיד סאטער• ױניאן א בומתפטיגעז םוז םעחר
in טיט ייאך־ארכײם m rm  rm ro .םיר סקילס
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 דיס־ םון םראגע דער אין ענחגרוגגען געװיםע םא^ען
 םא־ אויב — באסעס אונזערע זאגען נו, כמזארדזש.

 הא־ אזוי און םאדערונגען. אויר םיר האנען דערונגעז
in ניט װיאעז זײ םאדערונגען. ארויסגעשםעצט זײ 

 אדער רעארגאניזירען צו רעכט דאס ראבען זוי םעהר
̂ענער  יעדעד צו שעפער״ גרויםע ,״זעהר זייערע םאכעז ס

̂ייז זײ װעםען אױס^ײבעז און צײם  װי־ זײ יױלען. א
 אר־ צײסוױייציגע באעעםםיגען צו חנכט דאם אויך צען

 זא־ ארבײטער דאזיגע די און סיזאן ביזי אין בײטער
 רעכט דאט ניט האבען זײ אז מײ«ער א םײנמן צען

̂יקעץ קענען זײ זאיל באם דער און דזשאב, אוים׳ן  אזועק
 גענונ, נים נאך דאס איז טאטער און צײט. יעדער צו

 דיכד צו רעכט דאם — אײניגקײם״1< ״א נאך זײ װיאען
 יעדען ארבײטער זייערע םון םראצענט 10 טמארדזשעץ

̂עם, גיט נאך איז דאס סיזאן. ענדע  נאך האבען זײ א
 אבער איז דאם אז גאויב איר םאדערונגען. נאך און

 וױיטזיכטע און סלוג װי אצעםען איבעחױיגען צו גענוג
 גענוג נעװען עם איז יעדענםאאם זײנען. באםעם אוגזערע

 אויבען־ די .אויםהערענדיג סיטגיצידער. אונזערע םאר
 ניט םער זײ האבען פונסטעז, עטציכע אויסגערעכענטע

 אין אויםגעבראכעז האבען און זיך אײנוזאצטען געסענט
 ניט עס האט עולם אונזער געאעכטער. ^טורםישעז א

 ערנסט נעמען םען סען װי םאסע, און ערנםמ. גענומעז
 װאם ױניאז א צו םאדערוגגען אזעלכע פונקסען, אזעיצכע

̂ירט  זײנען װאס ארבײטער די םון פראצענט 98 האנטרא
 םאדערונ־ די אננעמעז אינדוםטריע. דער אין באשענוםינט

 םון שתלאםערײ דעד צו זיך אוכמערען אײנםאך מיינט נען
̂אםען םעסט זײנען ^אוסםאכער די און אם̂א  צו ענםש

צוריק! טריט אײן ?ײז םארווערמט, םארשירען
 די סםרייס. סײז ניט זוכען און ניט װיצען טיר

 נויטיג, ,אויב װיציג אוז םארטיג אבער זײנען סצאוקמאכער
 װי ̂אננ אזוי סעםםען און קעםםעז צו סטוײיסען, צו
 באסעס אונזעדע איבערצײגען צו נויטיג זײז װעט עס
 םאדערונגעז, זייערע אננעמען ניט םיר װעיצען נאר ניט אז

 אונזערע תריגעז וועאען טיר ביז סעמםען װעאעז םיר נאר
םאדערוננעז. נערעכטע

 ע&עס געדארםט זיך דאכט האבען באסעס אונזערע
 אויף װען םײערונג, סאי ערשטען אונזער םון ̂עתען

 גים טאג דעם זאיל מעז באארד דזשאינט םון רוף דעם
 &רא־ זזונדערט — נעװען ענטםער דער איז ארבײטען

 גע־ גים םאג דיזען זזאט <ןילאוקשאם אײז <זײן צענט.
 דרעס צאהל גרויסע א אויך און סלאוסמאכער די ארבײט.
 ױם ארבײטער אינטערנאציאנאצען דעם האבעז םאכער

̂יף געםײערט טוב  זיך זײנען זײ אוםן. םאסענדען א א
 אוים־ און העדקװאחנרס ױניאז די איז צוזאםענגעקומען

 אוכד איצע די נעגען פראטעםט שטאדסען זײער געדריקט
 אדדנוננ, יסטישער5<ןא&יט» רער פון נערעכטיגסײטען

̂ידאריטעט זיתר אויסגעדריסט אויך אוז  דעם טיט סא
 ערשטעד דער בײ ודעאט. גאנצער דער םון קאאס ארבײטער

̂ונג םאי  ערקיצערם עםענטיציך אויך זײ האכען פארזאמ
̂יגקײט זײער  און עםפען1< צו ענםשאאםענהײט און װי

 נעזעל״ בעסערע א םרא נאר ניט נױטיג, אויב םץטען,
 םאר־ באיצדיגע םאר אויך נאר צוקונםט, דער איז שאפט

 די איז ארבײטס־באדינגונגען זייערע איז בעסערונגעז
 אעבען אײכטערען און בעסערעז דא מא און שעפער
שוין. איצם,

 נעווען איז באסעס די טיט סאנםערענץ ערשטע אונזער
 פארטראטען געוועז איז ױגיאן די םאי. םען4 דעם שבת,
 וצסי,5 בררדער םון באשטעהענד ,7 םוז סאמיטע א דורך

 דזשאינט דער םון טשערםאן םײז, צ. ברודער ;םענעדזשער
 שאספיץ, םרס. אפערײםארם, 65 צאסאצ םון דעז, ח. באארד

̂ײםאן ל. תאטערס; די םון סאהאן, ח. םינישערם; די םון
צײיצען. דיזע םון שרייבער דעד און

 אינםערנעשאנעא אצם םײנבערג, ברודער
 דער פאר .טיאופסםען״ דעוי מותן י!

קאנפעתנ־ 4 נעוחה שױן זיינען
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 םאב־פאםיכמס םיט און קאטיטע גאנצער דער מים צען
 געוויא- דערגרייכם גים נאך דינעז דעזואםאטען סײן און

̂יעע אונז געבען צו וױליג זיעען זײ רען.  קאנמסישם ק
 םםרימם קיין האבען נים אבער װיאזגן זײ דארטעז, און דא

 זיימז געזאגם, םריהער וױ או] אגריםענכג שאפ ױניאן
 n אבזוא̂ה אז אזוי ?ריגען• צו דאם ענםשצאסען םיר

 סיד אוץ נעוואדען אפגעבראכען ניט זײנען סאנםערענצען
 סעםלצז צו האםעגוגג די אויםגענעבן ניט גאר האמנן

 גיסים אויוי אבער זיך םיר וועצען אוםן, םרידאיכען א אויף
 פאר םאשינעוײ די גוײים םאכען מיר און םאדלאזען, ניט

 באבמדמם, וױ זײן. טימינ וועם עם 5םא אין אסטרײס
 «ד און אהםױוען אלס םײנבערג ברודער דא טיר האבעז
̂יד שםיתן סיר אנםײאנעםער. הינען ר גאםיר  איז *יי

̂יכער נאהענמער  דו־ פרעזידעגם בױם םארבינדונג שריםט
 םח קאאפעראציע הארציגע די האבענדיג און בינסקי.

 נרוממנד דער םון צוםרו^ן םוצען דעם און אפיס גענעראצ
ערפא̂צ אונזער טים זיכער כױר זײנען מעמבערשיפ,

V
ונג דרעסםאכער דעד אין אויך  ױניאז אונזצר םון אפטי̂י

 םעבד גייע צו קריגם 96 לאתאצ פראגרע̂ו םיר םאכען
̂יך בערס  אומד זיך האבען םעםבערם מע5א די און מעג

 פאר שעאער די איז ױניאן די אויסצונוצען געאערענט
 צו קאמיח א אז איצם הויבען םיר בעגעםיט. זײער

 טאמנד. דרעם ארגאניזירטע גים נאך די ארגאניזירען
 אויוי קאנצענםרירט זײז קאםפײן דער וועט הויפםזעכיליך

 אז איבערציעט, זײנען םיר פרעםערס. און האטערס די
 אילי דער םיז צוױיגען צוױי די ארגאניזירם האבענדיג
 אימך די קריגען צו שווער זײן נים שויז וועט דוסםריע,

 צאהא< פרעסערם און האםערס א האבענדיג און ריגע.
 ארגאניזאציןעס־ טאן צו װיציג און נערן זײנעז װעצכע
 די סים און באארד דזשאינט דער טיט צוזאכמז ארבײט

 אצס םײנבעת בד. םיט או ארגאנײזערס אינטערנעשאנעצ
 גוםע ערװארםען צו אורזאכעז אצע טיר האבעז םיהדער,

האמפײן. נעפצאנטען דעם פון רעזוצטאטען
V

o אינסםאצירט אויר צעצטענס דא האבעז סיר n 
 אונזער פון 105 צאסאצ דעזײנערם דרעם און קצאוק

 אוז זץי, זזאבען יועצכע דעזײנערם די אינטערנעשאנאצ.
 נים דעריבער און סינסטצער אצם באטראכט רעכמ, םים

 מנמױ אויך שוין זײנעז ױניאן, קײז םון זויסצץ געװאצט
 ׳םאכט דא איז אײניגידיט איז נאר אז שכצ, צום מעץ
 זיי זיעצז באםעם, םאר ארבײטען זײ װי צאננ אזוי און

 צױ מאמע איז ארנאניזירט, זײז דארפעז און ארבײטער
 אינדוםטריזג דער םון ארבײטער אנתגרע אצע םיט זאםען

̂יך,  כזך אצע געניםעז צו ערזואדטעז ניט זײ קענעז גאטיר
 זיך האבעז זײ מי שנעצ אזוי ױניאז א פון נעםיטען

 דעזיי־ אזעצכע דא זײנען באדױערצז, צום ארגאניזירט.
 וזאפצז םיר רעזוצםאטעז. זעהן שוין וױצען וועצכצ נערם
^ז א אז םארשמייעז זײ פון מעהרםטע די אז אבער  ױנ

 יבױען טען דארף ױניאן א סצאכדםא^זיז. קײז ניט איז
 רעזוצםאםעז. סוםען שוין זועצעז דאז אוז ענטװיסצעז

 און ױניאן, אייער איז אז זיד שציסט דעזײנערס, אצזא,
!זיג צום צוזאםען אצע געהז צאםיר

 זײיי שורות דאזינע די זינט רעדאקזױע: דער טון
 ארז נעענדערם צאנע די זיד האט נעווארעז געשריבעז נען
 דער צװישצז םארשטענדיגוננ 8 צו נעסוםען איז עם

 »נ- צאס אין סצאוס־טאנוםעסטשורערס די און ױניאז
 אנרײ נײער א געװארעז נעשאפען איז עס דזשעצעס.

 פרינציפ דעם םאצ ערשטעז דעם אנערהענט װאם םענט,
 דעתרײ־ גרויםע א איז דאס שא«. נעשצאםענעם א םון

 צאט• םוץ וױסעז נעצאזט אבער אונז האט ימז כונג.
 ״נרא״ דער םוז אויםצײזונג דער צוציב אז אנדזשעצעס,

o אנערסענצז ניט םאנופעסטשוחןרס צטצימג װיאעז n 
 צס וױ הענעז, דזשענטעצציים די אט אגריםענט. ־ נייעם
 חאפצז, צאםיר בײםש. א אחז צעבען נים אויס, וױיזם

4טא םובח די זײ וחנט מניאז דארטיגע די »ז
| ’ ’ !• ,r|r'׳P
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מ ײ ר ם ג ו ! צ פ ן מ א ק
o n האט איגטערגעמאנ** די װאס איםפעט, זעלבען 

n םאר א. ר. כ. די אױסצונוצען אע*זוענדם n םון מאםונג 
ענע־־ זעלבע די ױגיאן, םעהיגער קאשםם אח nnnuor א

 פאר־ צו אנגעותגדט האם זי װאס אנם^אסעגסײם און גיע
̂רעז o כעם n בײ לאגע ארבײטער׳ס n n די פון מאםונג 

n פאר קאוז־ס n דעם — אינדוסםריע באקלײדונגס םרויען 
 איצמ װײזט אגטמיצאםענקײט און ענערגיע איםפעם, מ*מז

H נע־ די אפצוהיטען תאםח אין ארויס אינםעתעמאנאל די 
j םון וױגסעז  n n .א. ד. ג• א אהן א. ר

o אימנר n נעווארען גערופען זייכען <אנד גאנצען 
n געגען פראםעסםירעז צו פיטיסגען n םון אנכדפײדוגג 

 איז ^אר באלעבאםים די זאגען צו און קאורט םוירים
 פרא״ צו םארזוכען וועאעז זײ װאו דארם איבערא* אז אפען,

n דזדך .פיםירען n אנ־ װעילעז אוז לאגע גײמעטאפענער 
 דעם אויף ארבײםער די עתספלואםיחח צו וױתד פאגגעז

o טען5א r״nm — און שארםען א געפינעז זײ וועלען 
 ארבײטעחפאםט nn מצד וױדערשטאנד *גממלאםענעם

n *יז n אינדוסטריע. נאנצער
 םון טאג יעדען םארגעקוםען זײנען מיםינגען *זזןלמ

 םאר־ זײנען טיטינגעז צװײ גרעסטע די װאך. ?עצמער דער
 םוץ טיםינגעז געוועז זײגען דאס יאדק. נױ איז מסוםען

i* r איז ם׳מעריצײם n n איז און קלאוק nn אינ־ דרעם 
דוסםרי׳ג

 נעווען באציהוננ יעדער אין זיינען םיםיננעז בײדע
 די ערנםט. םיםען s םים דורכנעדרוננען און איםפאזאנם
 האם װאם נרײםקײט, dbdbp און ענםוזיאזם אײנינקײט,
 אויף אוםבא׳פרייבליך. איז סיםיננעז די אויף מוזןרמט

 םוז ט«ן זעצבער דער נעהערשם האם םיםיננען בײדע
 די םון נעײינסעז די םארטיידיגען צו אנטשצאםענסײט

ארביינמר.
פרע־ :נעחןדם האבעז םיטינג ^אוהםאמר אויפ׳ן

 די און נאנצער םעגמ־זשער נענקראצ חנינסקי,
ציװײ• און ברעםצאמ ײיים־פחמידעגםען

באצע־ זעהר א נעהאצםען האט דובינםקי אחנזידענם
 צאנע גאנצער דער ווענען רעדע אױסםיהרציכע אזן חנגוע

 אננד דער ווענען געחןדם אויך האט ער םרײד. PHfjp א*ן
 די און א.. ר. נ. דער וועגען קאורט םוארים םון אױידונג

 אמאניזירםע־ דער בחזננען סען דאם װאס קןונמסווענצעז
 באזונדערס ייר האם ער צאנד. אין באװעגתנ ארבייםער

 א. ר. נ. וי װאס רעזוצםאטעז נוטע די אױן• ן«מםעצט
 ה*ט ער און דרעםםאכער און סצאוס די «ו מנבראכט
tit א איז האורם םוארים םון *נםטיידוננ די 

 ניט as ם«ר םען און ארבייםער די פאר סצא■ ׳■רעיןצימר
 עט װיכםיג װי ערקמרט, ער ה*ט אבער, צײכט. נ«מז

 די װיכםינער. נאד יוניאז די איז א., ר. J די ניט איז
איצט, כח, נרויםער » געוועז איז א. ר. J תר םיט ימי^ז

 די ט*ן דארםעז אצײן יוניאן די \ועט א״ ו. ג תר
«js עם םיר וועצען ip,) אזיציעס אונזערע םון ̂נער• 

טפםרעםען. גיט םיר
 פארנאכצעסינט ניט יוניאן חװ־ פון ותט ז«ד פײז

irum זא־ סצאויזםאמר די אז ומרען מם*ז וחנט »צץ און
 זײן זאצען םיר *ז און באדיננומעז זײערע אנהאצםען צעז

 האם באווענונג, איבײטער דער פח פראכט און גצ»נץ חנר
aa תבינסקי ftv i אפצאדיםםענטעז. פון טטורעם » אונםער

y ומנען r i אינ־ קצ#מ דעד אין צאנצ פפעציעצער
 «וםזד אח עתםםעז tv איז נערןדם חבינםקי ח»ט דזסםריע

 ער ח*ט סצאר, און אםען (אנעז אײך ותצ ״איר סאן. נ«ם
 װעט dp אױנ קצטותםאכער, די it זיך װענדענדינ נצזאגם,
 אינדר סצאוק דער אין םטרײק v אויםצוםיידען מצממן
 » װייצ &*(, דאם כוחות םײגע אצע םים איך וועצ סםריזג
 אבער יואפזג טטארקםטע אוז צעצטע אונזזר איז סםדײס

 פןזזי־ נעװאונענע די פוז pj״p אױפמבען גים jp>pn םיד
*o r םיר און פצאדזםטכער די פון trwmj* nram מ י

K̂ssas

 ,1 םארבעסעהעע נויטיגע אלע סריגען צו כוחות אונזערע
 אזא זיק עס וועם סטרײק, א זײן טיםיג וועט עס אויב און

 באכמס קיצאוח די אז קאםף, אנטמײדענער און *שםארקער
דודות״ ילדור געדענקען עם װעילען

̂ער ̂אוק די צו אינסםרוקציעס געגעבעז וזאט כאג  ק
̂גט: װי ̂ויטען זואס טשערילײם, .שאפ םא

 גים ס׳זא* אז געבען, אכםומ ?זםרענג זאיצען זײ )1
ארבײם. וױנטער קײן ווערעז :עארבײט

̂עז זײ װאנעז ביז )2  אנדערע קײז קריגען ניט ווע
 ארויס־ נים זא* גארסענם קײן אז זעהן, זיי זא<עז ארדערס,

̂. א. ר♦ j א אהן עאפ םון געויז ̂עיבע
 אםוד 35 די אז נעבעז, אכטונג ̂וטרענג זאיצעז זײ )3

in ̂יך זאלעז  ניט 5זא קיעער ;ווערען אפגעהים פינמט
׳פטוגדען. 35 זױ מעהר ארבײםעז

̂ער אדיםםענ־ ^טורעםריגע אונטער דאן האט גאג א̂פ
̂ערט, כדפערילײט ע5אי פון טעז  וועט ױגיאן די אז עדק

םים אײנזעהן טום סײן אד־יז און זעהר האנדילען
^ן 35 די געגען םאדברעכעז וועאען װאס ארבײטער די םו  ט

 די אווערםאים. ארבײםענדיג ווערעז געכאפם וחגילעז און
^מן עחפםען נײם כא^מיאםען אזוינע וועם ױניאן  םאר

̂ער, 50 םים  ארוג״ םים — םארברעכען צװײטען בײם דא
 — םארב^עז דריטען בײם און דדפאב םון טעתעםען

̂יםעז מיט ױניאן. דער םון אינגאנצען אױםמ
n זײז פון םארילויח אין n ערקעילערם, אויך ער האט

 יתיאן א םאד^ז ז̂א ױגיאן די אז זײן, קען עס אז
n אגגענעהם זאיצ זואס ילעיבעיל, jmגאדםענםס. א<ע אויף ן
nאויף כמזערםאן ר o n איז םימינג ^אותםאבער 

 אויןי באארד. דזשאיגם םון ם׳פערםאן צוקערמאן, ר. געותז
 לואיס םיטינג דעם געםיהרט האט םיםיגג דדעסטאכער ועם

 pK ,10 צאסאל םוז םענעדדמער אשיסטענט סטאלבע̂ר
ײום  זײ געווען זײגעז ציםערםאז טמ. און האכםאן דזש̂ו

^נער. הויפט
̂וציעס אנגענוםעז האבען טיטינגעז בײת  צו דעזא

̂עצעז ײעילען \ואס ארבײטעד, באשםראפען  35 די םאר
̂וקסאבער םון וציע5זאיn די ׳פטו^ן.  האם םיםימ ק

n םים טאן צו אויך n ̂ער  סיםואציזז אגרימענם םפעציע
n אין n באגריגדעם זי װי דעם נאך איגדוסטריצ. קלאוס 
ם:nדא זיר זאנט ם^תמען, nאיה

̂אסען, ר*ריבער עס זײ in בױר אז באט n ^ n אוי 
n> די םון n w r, װעםעס njmjnonmj כױר

 באדינגונגען אצע אפוזיטען •ינקט^יר זאצען זײ אז זײנעז,
o איז געװארעז אײנגעפיד^ט זײנען װאס n אױס- איצט 

 און שםובדען 35 די ספעציעיצ אזז אגו־יםעגט געגאנגענעם
n»: רי n זיעען װאס געװינטען װיכםיגע n n פונחד 

^; אמאגיזאציאנס nאונזע םוז מעגם און געבי
nםא מיר אז באמלאסען, װיימעדי עם זײ nאויוי ז 
nyuw אויטאריסעס םו*ע באגוצען צו סיהתרוןןמם 

םע עnעtאוג א<ס באזיצען זײ וואס םאכם, איז  בןך זאײוי̂י
 און פו^אגטווא^יכסײם צו חפען צו םיחחד, און אםטע

^i שטחמג n o rg n ̂ע ̂ען וואס אתנייםעה די א  פאר- וחנ
 באדינ־ און •ונקםעז אויבענ^־םאגנמ די נעגעז כעזnב

 אתיפ״ דויד סײ א^יטענטס, אויסגעגאנגענע די םיז גונגען
n א זײ אויןי אעגען n i r ,̂ו סײ נעלט^זמ־אזי  געחן אפי
̂יסען וױ װײס אזוי ̂כע אויסמ  nעtאוג פון כױםגל'\ץר אזע

אוז ;ױניאן
 פיהו־ער אונזעד אויפצוםאותתן אויך באטאיסעז כױר

in געגען מםעלוגנ מטמננםטע די נעםען צו שאםם n 
 םןןר־ וועלכען nאירגעג םאמן וועט װאס ארבײטסנעבער,

 אפסאכצז געחײםע nעnא מ^־םיםלען צװאנג ךn̂ זוך,
אפטאםען אונםעת^נעז «ו אדבײםער, די מים

 חאבען טיר וואם בטדיגגוננפן, די םון זועקמ איחנענד
אתזער איז «יינמלפט*צם

וואס
ji ,־ i i
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GERECHTIGKEIT (Justice)

ice 10 CentsJersey City, N. J., July, 1935V o l. X V II. N o. 7 .

ו ע ו ד ע כ א י ק ו א ל ק ק י ױ ם mo אין ס
ראזענפעלד מארים פון

 גורי̂ג י»חר 25 טים ״פארװערםס״ אין (געדרוקש
סמריוק) אין *רוים ז״גען קלאוקםאכער די ווען

 מאכער מאנטעל באטאליאנען די
 שםרײט, און מוט מיט זין כאםאנםלען

 *ײט לאנגע א גןןר חזןכןןן זײ
פוןרלאכןןר. זײערע באםאנטעלט

 שעהנער, H געמאכט אין כאםאנטעלט
 שטאלץ; אץ זעלבסט זיך זײ גאםןןנםלןןן איצט

 האלץ, װי אונז היןקןןן :יט ווןןט איחר —
pK שפענער װי אונז *דאװארפען גיט!

 געשלעיט, יאך דעם אוםזיסט לאנג
 אױסכץשמעפט האכען םיר דאך

 פאהן, אחדות שעהנע אונזער
[.tfקוסען םיר י װעג א םאכט

**♦
 שנײדער םאנטןןל כאםאליןונען די

 *וטײלט אץ צושניטען לאננ גאגץ
 געװעחלט, אײניגקײם הןןכןןן זײ

*רות־לײדןןר. גלײבע אלס געװעחלט

 װיליג, חערצער אץ חענט זין גיט םען
 ראנג, שאםןןר׳ם חןם ערהויכענדיג

 :פארלאכג העלדישקײטם םיט כאקראנצט
כילי^ אותןקצוגןכען נים זיד

 געדחןהם, ראד די אומזיסט לאגג
 אױפגענעחם חאכען מיר דןןך

 פאפזןן. יראכט פאנםעל, אחתת
אן. קוטען םיר װעגי » סאכט

 שטעפער, כלײכע כאטאליאנען די
 ;טוף po אױס טרוימען צאפלען װאפ
 שוך, א קלײד, א קױם האכען װאס
שעפער. דומפןן די אץ שװיצןןן װאם

 חלום, דןןם אױסגעשטעים האכען זײ
 װןוחר, אױפן חלום גרויםןןן דעם
 גאר pא ח$ג גןןכען ניט חײסם װאם

טײװאלים. די *ו העל שקלאפןןן pא

 גאנג םןזדןןס דער אוםזיסט לאנג
 פאנג pא שוחןר געצאצקעט רק

 רעכם :םןןחן לעצטןן די קוםט
קנעכם. אר׳מע כארױכטע, פאר

✓

op כאטאליןןנען ארכײםם װילען
-------פאן קלײדער דקם po חעלדען די

 שסאך, עלענד׳ס אץ ppri«o פעהר גיט
מןןהכען. חוכות זײערע קוםען זײ

 פענסםער טױזענד דורד גלאנצם pא שײגט עס
*וטרעכט, pא םאטערט װאם פרוכם, די

Aw lk M. L -  .1̂ — .... Jit-. Jit Jfc. iM K  ifcdia. Hmml i»k..â . |L». IM>, !■ k  O LJb lM Il  געשלעכט אײדלען דעם קלײדם װאס
קלענםםער. את װ$ם לוץ, א צןןחלט pא

 װעלט, .וי נעווצט אוםזיסט לאנג
 געלט, po םאן דעם געגרױםם לאגכ
 געקלײדם, יײד אחדות די קוםט
גאגלײם• זיג po קאסןז pא קוםט
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