
קאמןפ! צום גרײמ
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
o כעם^רעז n בײ לאגע ארבײטער׳ס n n די פון מאםונג 

n פאר קאוז־ס n דעם — אינדוסםריע באקלײדונגס םרויען 
מז *  איצמ װײזט אגטמיצאםענקײט און ענערגיע איםפעם, מ

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 
תד פאגגעז ױ  דעם אויף ארבײםער די עתספלואםיחח צו ו

o טען5א r״nm — און שארםען א געפינעז זײ וועלען 
n מצד וױדערשטאנד *גממלאםענעם n ארבײטעחפאםט 

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 n n 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

ט צ ע ם מ » י װאס רעזוצםאטעז נוטע די אױן• ן  א. ר. נ. ו
 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
מז »  עט װיכםיג װי ערקמרט, ער ה*ט אבער, צײכט. נ

 די װיכםינער. נאד יוניאז די איז א., ר. J די ניט איז
ר םיט ימי^ז איצט, כח, נרויםער » געוועז איז א. ר. J ת

ר . ג ת  די ט*ן דארםעז אצײן יוניאן די \ועט א״ ו
«js עם םיר וועצען ip,) אזיציעס אונזערע םון ^נער• 

טפםרעםען. גיט םיר
ט ז«ד פײז ת  פארנאכצעסינט ניט יוניאן חװ־ פון ו

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
אפצאדיםםענטעז. פון טטורעם » אונםער aaftvi תבינסקי

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
i זיך װענדענדינ נצזאגם, t אױנ קצטותםאכער, די dp װעט 
מן מ צ  אינדר סצאוק דער אין םטרײק v אויםצוםיידען מ
 » 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 trw m j*  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

 ק^אוק די צו אינסםרוקציעס געגעבעז וזאט כאג^ער
םא^גט: װי ^ויטען זואס טשערילײם, .שאפ

 גים ס׳זא* אז געבען, אכםומ ?זםרענג זאיצען זײ )1
ארבײם. וױנטער קײן ווערעז :עארבײט

 אנדערע קײז קריגען ניט ווע^עז זײ װאנעז ביז )2
 ארויס־ נים זא* גארסענם קײן אז זעהן, זיי זא<עז ארדערס,

^עיבע^. א. ר♦ j א אהן עאפ םון געויז
ד 35 די אז נעבעז, אכטונג ^וטרענג זאיצעז זײ )3 םו  א

in ניט 5זא קיעער ;ווערען אפגעהים פינמט^יך זאלעז 
׳פטוגדען. 35 זױ מעהר ארבײםעז

אפ^אדיםםענ־ ^טורעםריגע אונטער דאן האט גאג^ער
 וועט ױגיאן די אז עדק^ערט, כדפערילײט ע5אי פון טעז

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 ^ ר א  ם

 ארוג״ םים — םארברעכען צװײטען בײם דא^ער, 50 םים
^עז דריטען בײם און דדפאב םון טעתעםען רב א  — ם

ױניאן. דער םון אינגאנצען אױםמ^יםעז מיט
n זײז פון םארילויח אין n ערקעילערם, אויך ער האט

^ז זא^ ױגיאן די אז זײן, קען עס אז ד א  יתיאן א ם
גאדםענםס. א<ע אויף ןnjm אגגענעהם זאיצ זואס ילעיבעיל,
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 סטאלבער^
 זײ געווען זײגעז ציםערםאז טמ. און האכםאן דזשו^ײום

ר. הויפט ע ^נ
ת ײ  צו דעזא^וציעס אנגענוםעז האבען טיטינגעז ב

 35 די םאר^עצעז ײעילען \ואס ארבײטעד, באשםראפען
^ן. טו פ  האם םיםימ ק^וקסאבער םון וציע5זאיn די ׳

n םים טאן צו אויך n סיםואציזז אגרימענם םפעציע^ער 
n אין n באגריגדעם זי װי דעם נאך איגדוסטריצ. קלאוס 
, nאיה ען מ ת ^ ם:nדא זיר זאנט ם

in בױר אז באט^אסען, ר*ריבער עס זײ 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 חד  פונ

^; אמאגיזאציאנס nאונזע םוז מעגם בי ע און ג
nםא מיר אז באמלאסען, װיימעדי עם זײ nאויוי ז 
nyuw אויטאריסעס םו*ע באגוצען צו סיהתרוןןמם 

 בןך זאײויי^םע עnעtאוג א<ס באזיצען זײ וואס םאכם, איז
ם צו חפען צו םיחחד, און אםטע ײ א^יכס טוו ^אג  און פו

^i שטחמג n o rg n פאר- וחנ^ען וואס אתנייםעה די א^ע 
 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 ,געחן אפי^ו סײ נעלט^זמ־אזי 
 nעtאוג פון כױםגל'\ץר אזע^כע אויסמ^יסען וױ װײס אזוי

אוז ;ױניאן
 פיהו־ער אונזעד אויפצוםאותתן אויך באטאיסעז כױר

i געגען מםעלוגנ מטמננםטע די נעםען צו שאםם n n 
מן וועט װאס ארבײטסנעבער, א  םןןר־ וועלכען nאירגעג ם

ען צװאנג ךn̂ זוך, םל םי ^־  אפסאכצז געחײםע nעnא מ
עז «ו אדבײםער, די מים ת^נ םע אפטאםען אונ

 חאבען טיר וואם בטדיגגוננפן, די םון זועקמ איחנענד
אתזער איז «יינמלפט*צם

וואס
־ ,  ji i i
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mo אין סםױיק קלאוקיאכעו דעו
ראזענפעלד מארים פון

 גוריג^ 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

ת ת ח  פאפזןן. יראכט פאנםעל, א
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

A wlk M. L -  .1̂ — .... Jit-. Jit Jfc. iMK ifcdia. Hmml i»k..â . |L». IM>, ! ■ k  O L Jb 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

V •'׳ ־•' Jf ' is& ■Jfa.
.
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 דער פון -לעבען רעם אין װיכםינקײם זיין אין גצייבען
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צן___ ̂יד איז אדניי צדי גדם מװארען געקרױנס ענז־־

 פאר־ דאםא^סט מיר איך תאכ געדאגקעז םיין אין jפאל
 םא«*קוםען, געקענט נאד האט סצענע ־אזא אז געשםע^ם,

 ערב־ דער אפי^ו םצרים. םוז אדויס זײנען אידען זײ ווען
־ן דאםאלסם. וױ פוגקם ארונטער, אונז טיט אויך איז רב

גוםעד. א זעהר איז םצרים יציאת םיט םארג^יך דעד
 •*ױ האט שקלאםעריי, איז געיצעבט האט װאם םאצק, א

 גע־ איז םצרים יציאת װי פונקט און רעװאאטירם. צים
 העמעזגן1אוגא אן םון אנםאנג דער אידען די םאר ווען

 פון סטרייס דער איז אזוי אעמגז, נאציאנאאעז םרייען
 פון אנםאנג אן םאכער הצאוק די םאר געווען ױ<י ־טען7
אעבעז• םרײערען או־גאניזידטען םאדאײגיגטען «

̂ן םזן קאםםען אויך מגזתן  פריזזער; םאכער קאאו
 אויםשנמונ- באויז געווען זײנען זײ אבער ׳<ןאםםען גרויסע

 גע־ אוגםערדריקט צײם קודצער א איז זײנעז זועאכע דען,
 געבאיכען זײ גאך זײנען םאכער קיצאוק די און װארען

 פריהער. װי םאחצק^אםט און םריזזער <וי אונאדגאניזירט,
רעװא^וציעס א געװען אבער איז טאא דאם
 דע־ אויך האבען װאס פעסיםיסטען, געותז זײגען עס ^

 גרויסער נייער דער אם אויך אויב געצוױיםעילט םאאט
 דע״ םפף»ות׳דיגע זיך הינטער איבעריצאזען װעט האם^

 דאם וועט עם אז געגאויבט, גיכעד האבען זײ זואטאמען.
^ סאא  טעז קעםםען, װעם טען אםאיצ. װי *אנדעחמ זײן גי
 בצײבען, גארניעם ש&עטער װעט עם אבעד זיגען, וועם
 אבעד קעםםער גוטע ױז5ב זײנעז םאכער קצאוק די וױי<
 אויםגעצײכמנם קענען זײ <ײט. ױניאן גוםע קײן נים

 ױניאן. קײן אויםדןאאטען ניט קענען זײ אבער סטרײקען,
 געװינםעז איצע די זײנען ױניאן קײז גיטא איז עס ווען און
 אר־ חגר ניטא אין עם װיייל <ועדט, גארגימט סטרײק א םון

 די אז געװינסען, די א^היטען <1דאר װאם כח,י גאניזירטעד
ן גיט זײ זאאעז באצעבאםים  האם דאם אזועחנעםען. צור̂י

 װעגען באויז נים געזאגם איעעגטיציך צײם יענער אין םען
 אאגמ־ אין ארבײםער אידימע וועגען נאר ק^אוקאםכער, די

 ב־א־ אנגענוםענער אן ווי גוט אזוי געותז איז עס םיין.
 םע־ נימ זײנען ארכייטעד אידיעע אז םאקט, ^םעםיגטער

 יזגיאן א <אנג קעגען זײ און ^ייט ױניאן גוטע זײן צו היג
 עם און איהר. אדגאגיזירען זײ װען אםי^ו אנוזא^טען כיט

 םאר ערסלערען װאם טעאריעס, םאױמידענע געװען זײנען
 נאםיראיך, געווען דעריבער איז עם אזוי. סאיז דא װאס

 מד אויך האבען װאס אעאכע, געםינען זיך זאיצען עס אז
 ^אאו^ גײעם דעם p& רעזויצטאטען די אין צוױיםע^ט

סםרײק.׳ םאכער
 איז 1910 םיז םטרייק דער אז זאגען, מיד «ען און

 בא־ אין באויז געװען ניט דאם איז דעװאיצוציע א געוועז
 צו שייך איז װאס אויך נאר גאלעבאםים, די צו צוג
 איבערקעדע־ אן געקומען איז עס נוםא. םאכער קאאוק די

 •אד גאנץ האבען זײ באנעםוגנ. גאנצער זייעד אין נימ
 ^יט♦ ױגיאז גוטע ?ײן אויך קענען זײ אז באוױזען, צים

̂או<ן די  געװארז אויסגעבויט איז וראס ױגיאן םאכער <ן
 גאנ־ דער םון עטא^ץ דער געוואחגן איז סםרימן דורכ׳ן

 אינכמרנעמאנע^ די און באוועגונג ארבײמער אידישער צער
 דער אין ױניאנם אנמזעזזעגםטע די םון אײנע געוואדען איז

יצײבאד. אװ םעדעריימאן אםעריקען
 אויוי םראגע דער איז ארײנגעהז נים דא ןױילען מיר

 אר־ אידימע אז םעאדיע, די ריכםיג געווען איז עם 5װיםי
 גוטע קײן זײן נים הענען אדער גים, זײנעז בײטער
קיצאוק־ די אז זאגען, ב^ויז דא מיאעז םיד ױגיאן

 גזד מעאריע די עס האם םען חמבון ותםעס אויח מאכער,
 קענען ארבײטער אידישע אז באװיזען, גראד האבען #מאפען

 אויפהאצ־ נאר ניט קענען און אײט ױניאן גוםע זעהר זײן
 שווערסםמ די ברײנגען צו גריים זײנען גאר ױניאז א טעז

עסזיסםענץ. איהר םאר קדבנות
 גרויסען דעם םון יארםאג ־טעז25 ־חןם צו עס זאא או?

 ווערען געגעבעז סמרימן פאכער סאאױן װאוגחוראיכען
 גזד זיך האבען זײ אז םאכער, קצאוק די צו קרעדים
 דער אין בילױז ניט רעקארד געהויבענעם זעזזר א עאפען

 אכמרימאנער דער אין נאר באזחגגונג ארכײםער אידחצמר
זיי וזאס ױגיאן, די אצנמםיח. אין באוחנגוגג ארבײטער
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y:w םעגץ vv:o''\x\ האט זי און *ראבעס שװערע םד א 
 זועג, איהר אויף שטורעםס בײזע װיעיג ניט באגעגענט

 עםענ־ האט און שטארק און גאנץ געבצעען זי־איז אבעד
 באוועגונג ארבײםער דער אין םוסטער א םאר געדינט דיג
 האטפסםוט איהר םיט גײםט, פראנדעםױועז איהר םיט
 און ^זםאנדהאםטיגקײט. איגאניזאציאנעצער איהד םיט און

 םיםג^י־ איהרע דאנק א אילץ םאר םריזזער דאך איז דאס
 אפ־ געװאוסט האבעז זועיצכע מאכער, קילאוק די דעד,

 ארגאניזאציע זייער םון װערט גרויסען דעם צומאצעז
 און קעםםעז צו גרײם געװען ^זטענדיג זײנען וועיצכע און
 האלטען און עקזיסטענץ איהר םאר קרבנות ברײננען צו

רײן. און הויר םאהז איהר
 גע־ שטענדיג האט װעאכע איגגע^נעעאנע^ די איז
 םון רוקגבײז דעם םאר ױניאן םאכעד אוק5<ן די האצטעז

 װאס אכטמנדיג, ניט ׳הײנט, אויך קותט ארגאניזאציע, איהר
 אזוי זיך האט און אויםגעװאקסען גרויס אזוי איז זי

 װיכ־ איהר אויױ װי איהד אויף אצץ נאך םארצװײגם, ברײט
 םאר־ טיף איז און סײל סונדאםענטאילסטעז און טיגסטעז

 הוםם איהד איז וואס פאסירוננ יעדער םיט אינטעחנסירט
םאר.

 די םון קאםןי הע^דישער גרויםער דער אט זאצ און
 א שטענדיג אויף זײז צוריס יאר 25 םיט מאכער סיצאוס
 צו װײטער ערםוטיגוננ פאר און באנײסטערוננ םאד פװאא

אעבען. םרײערען און אײכמעחנן בעסערעז, א םאר געםםעז

ט א י ר נ ע ט ס י רי ט ם ע דזשאבערם ס^אוס די ג
 קציגער דאר ענדאיך זײגעז

ר ע כ א מ ק או ל ר ק מ גע־ האבעז איז געװארעז קײס
 פונקט דער אז צעהםאן, גאווערנאר םון עצה די םאלגט
בילײבעז. םוז קאנטראקטארס, םון באגרענעצונג וועגעץ

נע־ ילעהםאן גאװערנאר אויױ קענען דדמאבערס די
 סיצאוק־ די צו נעהנטער שטעהט ער אז זאגען, ניט װיס

 שטאםט ^עהםאז גאװערנאר באילעבאטים. די צו װי מאכער
 געװארעז איז ער אײדער און ארבײטעד^אאס םון ניט

 נים האט װאס ביזנעם, א איז געײעז ער איז גאווערנאר
 באיצעבאטים. םון נאר. ארבײטער, פון יװנד^אםט סײז
 פארטיי־ איז זײז חושד ניט איהם דעריבער העז מעז

 ׳האט ער וועז ארבײםער. די םון גונסטעז צו אישקײט
 באנרענעצונג וועגעז פונקט דער אז רעסאםענדירט, אאזא,

 באויז גע-וחנז דאם איז באײבען, דאח* תאנטראסטארס םון
 אז איבערצײגונג, די געהאם האט ער װײא דעם צוציב

 די אין נויטיג איז ער אז און פונקט געחנכטצר » איז עס
 םארהיטעז, צו כדי אינדוסםריע, דער טון אינטערעסעז

 הםקר׳- םדיהערדיעגר דער קוםען ניט צווײס זאא עס «ז
סאנסורענץ. אונגאשרעניןטער םון צושטאנד דיגער

 געװארען האיגער זײנעז דזעאבערס קצאוק די נאר
 די נעםאצגט האבעז זײ וואס אצײז, דערמיט בצויז ניט

 זײנעץ זײ נאר אעהםאן, גאווערנאר םון עצה נערעכטע
 האבען זײ װאס דערמיט, געװארעז סאיגער מער םיא

 איץ איז עס װײיל םא^גמז, \bs\־hi זײ אז םארשטאנעז,
 םארשטאנען, האבעז זײ םא^גען. צו אינטעדעסען זייערע

 םאר־ צו געק^יבען זיד האבעז זײ װאט קאםןי, דער אז
 וחד געװאונען ניט זײ םון העז ױניאז, דער םיט פיחנז

 זײ אײדער פאחפפי^טער א דעריבער איז ער אז איז יעז
 אם־ עגדציך האמגז זײ אנגעפאנגען. נאד איהם האבעז

 אנטשלאסענ־ די ארן ײניאן, דער םיז כת דעם געםאםטען
 זייער םיט ?אםו* דעם פירעז צו ק^אוקמאכער די םון הײט

 באזיצען, װאס.זײ םיטילעז אילע םיט אוז ענערגיע גאנצער
 בעסעד איז עם אז באשלאסען, חנדיבער האבעז זיי איז
עצה. נאוחןרנאר׳ם דעם םא^גען צו

 סײן ײעצעז זיכער, םיר זײנעז סלאופמאכער, די איז
 װאס םאר דזשאבערס, די אױו* האבעז ניט םאראיבעא

 אויסצוהעמםען געצענענהײט א געגעבעז ניט די האבען זײ
מ א  סאאוסמאכער די ^אאכמםע^ד. אפענעם אויפ׳ן ז

 סײנםאא אנטאויםעז איז סאםפםאוםטיג ,נאנץ אםת, זיינען,
 ניט דאך זיד יאגען וייי אבער שאםוי, אםמנעם *ז ניי! מט
ז ביי עורח אןנםצרממע די איחם. נאד אי י י גע־ חגי ז

עם איז סטרייק

 זיי- קצאוהםאכער די פון געעיכטע דער אין גוט. געװים
 מד זיעמן װאם געװינסען גרויםע גאנץ םארשריבען נען

 און םטרייתס. געטטרײקטע ניט דורך גע\וארעז װאונעז
 גום זיעען ארבײכמר די ווען אז אלמער אז איז עס

 ױניאן קאםםס־םעהיגע שטארקע א האבעז אין ארגאניזירט
 גים דורך געוזינען אויך םאדערונגען זייערע זײ קענען

 באלעבא־ וײ אז גענוג, איז עס סטרײסס. געסטרײקטע
 גזד צו כח דעם האבעז ארבײטעד זייערע אז וױיסעז, טים

 פראווא- ניט זײ זאצעז זײ אז םאדעדונגען, זייערע װינעז
 אויך איצם איז דאס און קאסף. אפענעם אן צו צירען

קצאוק^זעאבערט. די און קילאוהםאכער די םיט םאיל דער
 די םראמנז םוזען דזמאבערס די אז םאדערונג, די

 וואט קילאוקםאכער, די פאר םאראנטװארט^יכקײט סויצע
 פון צאא די אז און קאנטראקםארס, זייערע בײ ארבײטען

 &אד איז באשרענקטע, א זײז םוז קאנטראקטארם זייעדע
 קײן אונטער קענען זײ אז װיכטיג, אזוי ה^אוקטאכער די

 פא־ א איז עס םאילען. ^אזמן נים איהר אופױטטענדען
 ביז געקעםםם ^אנג האבעז ^אוקםאכער די װאס זיציע,

 גע\ואױ די אט וועצען זײ און געװאונמן איהר האבעז זײ
m אצע םים םארםיידיגעז פאזיציע נענע m ^  און כחו

 ענד^יך עם האבען דזשאבערם די אז בעסער, איז עס
םאחפטאנעז.

איז געוועז איז טעג די רויב־וױרטשאפט די
ד מ נא״ ק^יעער א צײםוגנען די ד

מ םארשםארבע־ א װעגען ט
ק או ל ע ק רי ט ם דו נ 5אםא האם װאס םערזאז נער אי
 <ן<או<ד אםעריקאנער nm איז ראלע נדויסע א געשפיצם

 באקאגם נום געווען איז נאםעז וועםעס און איגדוסטריע
ר אײ לעםסאורט הלאוקםאכער. די צו נאטען. ת

 ק^אוק- WDomi די םיז אײנער געװען איז אעםקאורט
 אעעק^יבען האם עד און יארק נױ אין םאנופעקםמורערם

 גע־ איז ער װעז גאר םייציאגען. סך » געשעםט זײן םון
 אוק5ק די םארצאזעז ער האם םיליאנער גרויסער א װארען

 אנ־ האט ם«ײט, װאא אויו* אוחנק איז און אינדוסטריע
 באנק־ א געעסענם האט װא^קע^ראצערס, בויעז געפאנגעז
 ״ד«ויך געם^ויגעז עטםייט, ריע< איז םפעלוצירט געמעםט,

 גע־ האם ער װאס rראצערסrעזpװאל די װי העכער נאך
 די וועז אוז געמטארבעז, פ^וצים איז ער ביז בויט,

 חצס א םאר וואס בארעכענצן גענומען זיד האט רעגירונג
 פאר־ גרויסעד דער װאס ירושה, דער םון איהר קוטט עס

 אױס־י זי האם איבערגעצאזצן, האט כױציאנער ^זטארבענער
 ער »ז איבערגעלאזען, נארניעם האט ער אז געםונען,

 דער םון אנגע^עגם האם ער \ואם םלײאנען, סך די האט
 דעדםאנםע םריחער די אין םארצארען איגדוסטריע, קצאוק

 אונ״ האם ער װאס נעשעפטען, אטױחן5ספעמוי פאחפײתנע
אעדוסםרחג קלאוק דער םון אוחגק איז ער װען טערנוטען,

ען װאס אגטקעגעז צ ה ע צ  דער םיר — עס? מיר ^
 איז אעםהאורט םאצ רm ווייא ,om צואיב עם צעהאעז

 גאר אינדוסטריע, קילאוק דער אין אײנצעמער דער נים
w םון םאלען אזעאכע סך א פארגע^וםען זײנען עס m,\ 

 דע־י אין םארםעגענס ריזיגע אגגעזאםע^םע האבעז װאס
 םאר^א^ מפעטער זײ האבעז און סאאוס־אינדוםםריע

חד אונטערנעםועעז. םםעקולאםיװע נעm̂י5nםא אין  אנ
 םארצנדיגם נאך ספעקו^אציעס זייעחן אםי^ו האבען רע

jv סינג םים o עז ניט דא דארםען םיר אנ ם  קײן ^
 און זיינען. די װעד וױיסעז קיצאוקםאכער די נעםען.

 םי־ אן זאס^עז רסmוrםpםאנוםע ?יצאו? װאס דאס אם
 שפעטצד געהעז אוז ^אחדאינדוסטריע דער אין ^יאנעץ
 סrואצpם•ע פארעידענע אין עס זmפאר^י און אװע?

 ^אוידאינדוסםריע זועילכזרדי םוז די פון אײנע איז
 וױרם־ רױב םיז א געםירט איהר אין זוערט עם ^ײדט.
 םיס אז זיד שים םעז אוז איהר צו ?ומט םען שאפט.

 צו אנדעחפ װאו ערגעץ עם אנטלױפט םעז איז געאד
.^  בארויבמצר דער אז זיך, פ^דשטעהט עס און פאר^י

?צאו?םאכער. <*m איז דא
 צייםען גוטע םאראן זײנען אונטערנעמונגען אצע אין

מע און i* זעיצםעז, נאנץ נים מרעפם עס צייטען. ^עכ
w aswי
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 נדויםע ריזינ אונםערנעםער »ן םאכם יןווור 1»ײ 1ייי
םיז0י  םפר־ * ־up צר לײדם יןוהר צװייםצן » *ון »י

 מטאל־ די סיד ז*נצן אונםעתענתון, די #בפר לוסם.
 אייזענבאהך די םפשיךםאבדיקאנטען, די פפגריקפגםצן,

 אונ־ זייערצ אוועק נים וואראעז וו. אז. « אײממםיםער
מן זיי ווען םצתצםונגצז, א  •ראפיגתן, סלײנע יאחר א ם

 זייער אויםצופרובירצן נדי פפרלוםם, א חאבען אדאו־
r םזל m |אי «t סענעז זיי נעעעפם. אנדער dp ניט 

 אדייננעטאז אונםערנעםונגען זייערע אין האבען זיי םאן.
 א אײנריכםען און אױםבױען דאם (וארםענןנם. נרויםע

 א. סטאנציע סראםט א םאשין־םאגרי?, » ׳■םאל־אאבדיק,
 זײ נעלר. םוםען נריויםע םים אאחנונדען איז וו., אז.

 אונםערנעמוננען זייערע בײ תאלנמז יןיײגער «יך םזזאז
 אראםיטעז, רי םון םייל א ז» רעמגען, םוזען זיי און

 ווערען באנוצט דארוי צײט, גוטער א איז סאמגן זיי ױאס
ן וװ אן  צײט. שלעכםער א אין םארלוםטע; םענליבע ח

ר וזארו םע« מ  פארםענען קיין-נרויםען ארײנלעגען ניט א
v צו r n t\ « תלאוק vm t תן אין  אויםצו־ זיך נאוםם איהם און מלד םך א נעםאכס B«r זיין טון ה»ם אײנער ו

מז צו םזל וײן •רזבירןן א  ערנעץ נעלד נמהר נאך ם
װאו, .IP3K1IS אױם־ קלאוס־מאא זיין לײכט איחם dp איז אגח־מ

 «רא- נרויסע מאכען םאנופעסטמורערס 1<זלאױ װען
tPO'D װאם זאד א דאם איז op וען זיי. קוםם> dp 
 זײנעז םראפיםעז ״די ווען סצזאן, א אבצר ױך סאכט

 א צולענע] נאר *םאל נאך דאדי םצז אדצר פליינע,
viw סון דאלזנר vp, אז יאםער־גמריי, זא1 זיי םאכען 

op נאך זיי דארסען קלאוקםאכער די »ז אױס, קוסט 
D*n ,tpftpns זײ tPttf איז *רבייטצז זיי p irn .שעיער

 tpp אינדוםםרי? קלאוק דער פון מ׳ציכםע דער סוז
אין האבען אז.םאנופעקםעורערם .tnpt םען

 מייסטע די און \•ראפיטע גרויםע נעםאכט שנמנדיג איחר
 זייער ^נמטעענדיג ריד, זעהד מװוןוחנז זײנעז די &ח

 די וחנז און קאאיםא^ סאײנעם נאנץ א end בחגעס
* i K JT *100113 RTp ilJlirP $3)|וןל^ D 1# m trO r #D 14 HO »K11 

 ארבײםער די זיעען *־אפיםעז, נרויסע אזצלכע םאכעז
 םאנו־ ױ םאר *ראפיטעז נרויםע די אט ipwjr pd>pוו

 ארנײטס־ אנמםענדינעז »ן צו בארעכטינט פעסטעורערס,
ארבייטם־באדיננוננעז. אנטט?נדינ? און איי?

* •
נערעכטיגקײמ

ל ,די א אנ ש ײ ס ו די  דער םדן םיטג^ידער די ע
מ יי י י ו זײנען װ^ם מערנעישאנאל, *ו

 בײמןוג ױני טען9 דעם ׳זונט#וג
ץ  #צוגעזעחן און הי&^־ראם איז 1איױנ אונזער א
 יוניאן זייער םון דע&»רטםענם עדױקײעאנאיצ דער וו$ס
 ביסע^ רעכט « געהאט זיכער האבען אויםנעטאן, האם

 n איז ?זוועסטער און ברידער זייערע דערצעהיצען צו
uw rr/ פאר־ דעם םון בארויבט ײן5א זיך האבעז וחגאכע 
 וואס םוב, ױם שעהנעם גרויסען דעם צו קוםען צו גענמען

געםאכט. זײ םאר האט םען
 אין םארזאםעיצטע די װאס באגײסטערונג, :רײסט די

 םון אויםטריט דמם נאך אויםגערריסט האבען היאאדראם
 ספארםישע דראטאטישע, םוזיקאאישע, —־ גרויע יעדער

 זײ אז באוױיז, בעםטער דער געווען אי.* — װ. אז״ א.
 אויםםואוגגען נרויסע די אמגעמאצט גערעריג וױ האבעז

ארטםענט.6חג עדימיחצאנעל דעם םון
*P א געװארען געװיזען ױז5ב איז היאאדראם .איז 

 דעם, םון טײל א םיינעז םיר — אדבײט דער פון םײ^
< דעם הינןאדראם, אין װערעז געוױזעז קען װאס  טי
 עס ספארט. און דראמא םוזיס, מיט טאן צו האט װאם
 נדו«עז אילע אז אונמעג^יך, גע-זועז טעכגיע אײנםאך איז
ם םון קילאסען די באזוכען כע5זוע ע ד עדױהיחצאנעיל \  ח

טוב. ױם דעם איז באטייליגעז זיד זאלעז אארטםע^ט,
 דער םון באגריף םוילעז א קריגעז 5וױי אײגער זוען

 כאזוכען ער דארף ױניאן דער םוז אחכײט עדױסיחצאגאיל
 עדױסיחצא״ םון אנגעםירט ווערען \ואס ק^אסען, א^ע די

 סא־ דונג,5ביי אילגעסייגער םון ק^אסען חןיארטסענם, נאצ
 געזעלטאםמ־ דדאמע, געזאגג^ םוזיק, װיסענשאםט, ציא^ע

ט אוגטערהאלטונג, יציכע ר א  וחד קאאסען רי װ. אז. א. מ
 בלױז ניט און םיט״גילידער מױןזענטער םיז באזוכט רען
 אינ־ די װאו ילאנד/ גאגצמן איבצר׳ן נאר יארס נױ איז

 דער םיז קאסטעז די ארנאניזאציע. אן האט טערנעטאנאא
 גאנץ א םאר זיך םיט שטעילעז. ארבײט עדױקיחצאגאצ

 ױניאן, אונזער םון בודזשעט דעם םון םייא וױכטיגען
 און װיכטיג זעתר םאר ארבײט די אט באטראכט זי 5וױי
 די װאס אונז, פרעהם עס און איהר. םיט שטאאץ איז

 םארזא־ געותז זײגעז וועאכע ױגיאז, חגי םון םיםגאידעד
 באגײםטערומ םיא אזוי םיט האבעז היאאדראם, איז םעצמ

אאגעשאצט. ארבייט די

וױנסעו אין רױז די
רײזען. שרה פץ

p p װיגגוןןר n(̂ ןןיץ jyB7iip if^
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 • געשטעלם♦ װןןסןןד איץ װאזק א אין
איטק̂ו גױין אין איז

 - כלדםען און תכדאח םי® ®קלדןןר םימ זוםןןד א
[♦yuipya *יסזןד סיין אץ גשסט «ד ■דחנדדגג איז

9 ״■ ̂יי*• * ל\-•׳ **י 4̂:5
̂רןןן די — קלדגג און של^סלןן ^חן ם

יוג̂ן נןןך ודקן ^tptQ אין אזוי גןןקומןןן

ו ײ ו pt#Ti חןר אץ רויז די ו
pp ישז «SiKv y37y•]̂ 
 ײד גןןװיגןןן אימןןר אין ווון

_ נארגען. ווין .,שמןלדןןו
 לוסןןן9 די ?וןרן פון nmsn די

 (♦poippMy אדיך דןן װײס^ײט סון ?ייגןן ויי
— m biw b חאסט דו װאס טרטטגלטך• יעגמ

 געאונדען.- װי אזױ סלןןםען אץ חיםעל דער
 ז סארשװאתדען אײביג אױף ידגענט די איז פןזרװןןס

 םארדארט״ װערען װעט װאסןןר חןם אין רױז די און
 װןורט. איף קײנעם םץ ענטפער קײן איך. פרעג

 פאדשװאמדען.־ זומער דער *יםער פון את עטיל און
גע*ונדען.~ חיםלען האם װאס םארנאכמ, גלױעד

כלוםען, די ?ארן דקם פון
טײד, דעי און פעלד ד»&

עכר, פון גןןקוםען
 םיש סיין אדיף כלום די^ גדײךי דאך מארשװאדגדען

גילדערגער איר אץ
 שײן אױך פארװעלקט אודאי םןןרגען װעם

 פרעג, איד װאם אלץ, און
®ליין♦ יטר וױיס איך

זײז*

 — לעכמ עס װאס ןןלץ, און
מארגײן. — פארדוזןלקזןן םוז

.

־<

י

ן ל מ י ז י 1935 ר
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ק»םף קלאוקםעכער זהר5י צוואנציג און םינף
גע־ האבעז קאאוקמאכער װי זיך דערםאן איך זוען

ך םוז צוריק יאר 25 םיט צעבט  האבען זײ אז צוגעבעז, אי
 גאנץ א אפגעגאנגמן זײנען און םאר^ריט גרויס געםאכט
 קײן נים געווען איז תאםף זייער םאיאויס. וחגג וױיטעז

 םארדרום מייז צו דאך איז זאך אײן אבער אוםזיםטעד.
 באיצאנ־ שעפער די — געװארען געקנדערט גים א^ץ גאך
סיצאוקםאכער. די צו ניט און באםעס די צו אלץ נאך גען

 קיצאוק- די װאס סטרײקם, אצע איז אז אםת, איז עט
 האבען באלעבאטים, זייערע געגען געפירט האבען פאכער

 די אז םאדערונג, די ארויסגעשטעלם נים סײנםאל ויי
 אזא האבעז זײ זײ. צו ווערעז -אפנעגעבען זאאעז שעפער

 אםייצו סםרײסם זייערע אין ארויםגעשטעיצם ניט םאדערונג
 מײדט דערםיט צײטען. רעװאיצוציאנערסטע זייערע אין
 םאציא־ דער םון באוועגונג ױניאז טרײד די אונמער זיך

t די ליםטישער. 'td אנ־ םוז םאכט באװעגונג ױניאן 
 םיט םארהאנדצעז צו קאםפראםיס גרויםען דעם אן םאנג

 באילאננען שעפער די אז גרונד, דעם אױף באלעבאםים די
 גע• אז אנםאנג םון האט אבער סאציאליזם דער זיי. צו

 דארםעז שעפער די אז גרונד־פרינציפ, זײז םאר םאכט
 םיר םארדריםט דאס אבער ארבײטער. די צו באלאננעז

 אםעריהא איז באותגוננ סאציאליסטישע די װאם טאהע,
 זאלען שעפער די אז אויםגעםירט, ניט ץ5א נאך האט

 אין אז גלױב, איר איז הלאוקםאכער. די צו באלאנגעז
 די שולדיג אױך טאקע טייל גרױסען צום זיינעז דעם

 םיכד גענוג ניט האבעז זײ װאס םאר אלײן קלאוסםאמנר
באוועגונג סאציאליסטישער דער געהאאםען
 נים איך מיין ״קלאוקמיכער״ זאג איך װען נאד

 מייז איך נאר סצאוקס םאכעז װאס די, אט בוכשטעבליך
 דעם פיט פארםאנט. אםעריקא װאס םאכער, םיגים אלע

 איך איז ארבײטער. איך םײז *סלאוקםאכער״ װארט
 אין ארבײטער אנדערע אצע ווען אז צוגעבעז, דארף

 סאציאליס־ דער צו נאהנט אזוי געוחנז װאלםען אםעריקא
 םא־ װאס ארבײטער די זײנען עס װי באוועגונג, טישער

 איז באוועגונג סאציאאיספישזז די װאלט סאאוקם, כעז
איז. זי װי וױיםער סך א גאד סך, א געוועז אםעריסא

 זײ וחגז ארבײטער די טאן גארנישט סעז םעז אבער
 סאציא־ <ןײז םאר זײ םעז קעז גװאלם פים ניט. װילען

 דעם איז מעז קעז באלעבאםים די םאכעז. ניט ליסטען
 אלץ זײט זייער נצזז טועז זײ באשויצדיגען. ניט געזױס

 סא־ צום ארבײטער זייערע שטויסלז צו םעגאיך איז װאס
 ארבײסער די װעז טא?, םעז קעז װאש אבער ציאליזם,

ניט? עם %באגרייםען
 צוױיםעל א אהץ פארדינעז קלאוקםאכער די נאר

 צװאנ־ און םינח די איז האבעז זײ אז קאםפציםענט, דעם
 לײט ױניאז גוטע זײן צו אױסגעלערענט זיך יאהר ציג
 ברײטע גאנץ א זיך םאר אויסגעסעםםט האבען זײ אז אוז

 גאך באלאגגט שאם דער אםת, שאפ. אין קאנסםיטוציע
 קײן ניט מעהר איהם אין איז ער אבער באצעבאס, צום

 מער זײנעז קלאוקםאכער די אםאל. וױ זעצכסטהערשער,
 װיצעז גוטמז דעם אוי^ אנגעװיזען נימ און ה<מר ניט
 האבען זײ באלעבאס. זייער םון קאפריז דעם אויןי און
 זימור װאט םרײהײטען און רעכמען אויסגעסעמפט זיך

רעספעסטירעז. ארן אנערקענען םוז באצעבאם
סאםף. םארביסענעױ הארטער, א נעװעז איז עס

 הא• סלאוסמאכער די װאם סאגםטיטוציע, דער םיט וױיל
 עקאנא־ םארבונדעז זײנען שאפ, איז אויםנעקעםםט בען

 הע־ א ארבײטס־שטונדען, סירצעחג פרױױלעניעס. םישע
טא^ מגסערע ארבײטס־ליין, כעחנז און באדינגונגעז, סאני

עקזיםםענץ. דער
 דעם אונםער הײגט ציהעז אופסאמר

קענען קאםוי יאהר צזזאנציג «ח פעוי

 זימרפײם םער
 זײ ווען און

 פון חכ? סך
nאםת, :זאגען m v די צו אלץ נאך באלאנמז

האמי דער געלוינט דאך זיך האם עס אבער באלעבאטים,
וחד םארםנעזעצם דארף קאםף דער אז םײנכ^ דאם ארן
קלאוקםאכעד. די צו באלאנגען וועלען שעפער די ביז רען *

ביל. וײליישאן לײבאר דואגגער דער
 אנ־ ביל״ ריצײשאנס ״אײוכאר װאגנער דער איז ענדליך

 — סאנגרעס םיז מייל צוױיטען דעם םון געװארעז גענוםען
 אונטעתע־ שויז אויך איז און מויז רעםרעזענטאנםען םון

 וױדער זיך האם ס׳האם און פרעזידעגם םון געװארעז שריבעז
 וײ צװישען האבעז םאבריקאגטען די אז ארויםגעװיזעז,

 םרימד, םריי־ע איבערגעגעבענע םעהר סך א קאנגרעסלײט
 קאפימאליסטישזנ טרייע די סענאטאחנן. די צװישען װי

 צד געזזדרפראיעפט װאננער׳ם צו האבעז סאגגרעסלייט
 דאס םאכען װאס ״אויסבעסערונגען״, פאר א געשמעאט

קאליע. ביםעיל רעכם א געזעץ
 דעם האם ביל״ ריליישאנם ״לײבאר װאננער דער

 צו זיך רעכט דאס ארבײםער די םארזיכעיען צו צוועק
 חנם איז זיי זאצען אונטערנעמער די אז און ארגאניזירען

 דאס ארבײםפר די אויך זיכערם ער שטערען. טארען ניט
 באלעבא־ זייערע סיט קאלעקםיװ פארהאנדלעז צו רעכם

 n פון םאיאריםעט א םיז םארשטעוזער די אז און טים
 פאר <חנחנן באטראכט ביט דעם אין דארםצז ארבײטער

 אונםפר־ דער איז ארבײםעד ע ל א פון םארטרעטער די
 דאס אגערסזננט אייד דערבײ אבער ווערט עם נעמונג.

 םינאריכחנם םון אדער ארבײםער אײנצעלגע פון רעכט
r םארצובריימעז אונטערנעםונג דער אין גױפעז a rn 

 האמנז זײ אויב באזונדער, תריװדעס אדער םאדערוננעז
אזעלכע.

םאלען, באשםיםםע םינוי אויס רעמזנם ביל דער
 בא• ייעלעז באלעבאםים םיז האנדלוננצז די װעאכע איז

 געזעץ: דעם גענעז םארברעכעז א אלס װערעז טראכט
T אדגאניזידעז צו ארבײםעד די שטערען צו )1 t, 
 באצאנמז נישם זאאען זײ אז זײ סטראשעז צו אדער

ארגאניזאציע. יענער אדער דער צו
 «ז אדער ארגאניזאציע ארבײםער אן גדינדעז צו )2

ד אין זיד םיעעז צו אדער <עצם םיט זי שםיצעז  די
 קאנםראליחנז צו אדער ארבײטעו/ די םיז ארנאניזירוננ

ארגאניזאציע. זײער פארװאלטען אוז
 ביים דיםתריכױנאציעם איז עס וועצכע םאכעז צו )3

 מעםיג־ צוליב ארבײםער אנטזאגעז בײם אדער אנשטעאעז
 ענם־ צו אדער אדגאניזאציע, ארבײטער אז איז <ןײט

אדגאניזאציע. אזא צו כאלאננען םון ארבײטער םוטיגעז
 car וועצמ םאכעז אדער אדבייטער אן ענםזאנען צו )4

 האם ער וואס חגרםאר איהם נענען דיסהריםינאציעם איז
 דורכנעםירם נים ווערם געזעץ חןר אז באוױיזעז נעגעבעז

אונטעדנעמער. דעם םון
 םים קאלעקםױו םארהאנד^עז צו זיך ענםזאגעז צו )5

ארבײטער. רי
 ריליישאנס לעיבאר א ווערעץ געשאםען דארף עם
 וױ םאכם געזעצאיכע דיזעאבע האבצז <ועט וראס באארד,

 איוד דורכצוםיהרען קאםישאן םרײד םעדעראל די האט עס
n וועלמר א פאל אח עגטשײדוננגז. איז באשלוסעז 
 ענטשיײ דעד םיט צוםרידען זײן נים זועט צד איז עס

 טד א צו אפעלירעז קענעז ער וועם באארד, דעם פון דונג
דיכמ.

ביל. ײאמןןר צום זיך פאדערט עם װאם
 <ױכ־ די איבערםרייבען שטארה צו ניט דארוי מען נ»ר

 זיק. נים זאל ?ר נום װי ביל, ײאננער דעם pd טינהײט
 אונאר־ די ארנ*גיזיר?ז נים וועם אלײן ביל װאננער דער

 |P>P» ארגאניזירעז זיי דארודגן וואם די, אויב גאניזירםז^
וואמפד דפר ארביינג דפר *ו wpn ppp״t צולענען ניט

י
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m n נים trarutr.

ow 5בי v מענליכקיים אייכםעחנ א נעםערע, א בצױז w 
מ די ארנאניזירעז רוי אמס־ אונארגאניזירטע, טיליאנען נ

תז  צו זײ װאונט דער און ווילען m ניםא pa nr ו
ענדעדען. נארנימט גיל וואננער m וועט #רנאניזיחנז

 אויך דאחי און גיט םוד סײז קיעעם םאר איז *ם און
i פעלט ױניאנם םך א גיי אז םיד, *יין זײן ניט n וואונט 
 בלויז ניט איז עם אונ*מאניזידטזג די ארנאניזירען צו

i צואיב n טראנע ױריסדיס*יע אלםער Dan םיים־ טטעהט 
u *ין במנס p  ,am די ^ורנאניזירען וואס דעם צוליב אויך 

 אנ־ טיט סאסטען, טיט םארבונדעז איז ארנאניזידםע נים
 װעלכע ױניאנם, םאראן זיינעז עם און םיזז און *טחנמונג

ר זײנען מע מז זײ 5וױםי םיט *וטריחנז ב א  לזד אוז ה
 אתאניזא־ נייע איז *זעז5«רײנ» זיך איידער רוחי^ בצן

 םארטאםעז זיך נעלד, אויםגעבעז ׳און סאםיײנם זיאנם
ju p סיה. און ^גטטדענגוננען

מיז אלםע די און םדי  צו טםערם װאם םראנע, ױרי
 אינדוםםריעם גרויסע די איז ארבייםער די ןורנאנחירען

 טטארק. גאנץ נאך איז און אלץ נאך לזןבט אנד,5 םון
i n ,םון גװעאדעז געמאםען איז וואם איינדדוק i n 
i םון taranuaP םראנציסקער סאן n םע־ אםעריהען 

t a n n n פון איחזע די האט יר5עגד אז אייכאר, אוז 
m איגדוסטו־תלע a םען און געזינט ױניאנם זועו־טיקאאע 

tra u u a  tw jp am אדנאניזיחנן n םוז אינדוםםריע 
r םאםעז u r if ױזן) ןיך וואט  א זײ? צו יאחיסמו
 פראק־ צו נעסוםען איז עם ווען *•םינדםםי׳*. צו גיסצל
i tw o ,צו חייםם עם ארגיים m o i n  i n» דעם םון 

ta n n u a P איז זיך האט צעבען, אין בא׳פלוס i n עסזע־ 
i סוז תוםיװע n אנ־ 1ייבא5 אװ פעדעדייעצן אםעריימז 

i יואם חןם, ווענעו מםו־ײט א נפפאננעז n םון באמלום 
tan m iaP  m אינדגגד םון 1נעננע ױ נעםיינם. ה»ט 

m ױניאנם םדיצאע an 8 םים באנײם נעננער׳צאפט זייער 
JT vtnO  TT'J

ױס m מו a n מן זיי א מ ען, זייז צו או  א איז עם מנ
p גאנץ יד%ם1 װאס טראמ^ liw r און ױניאנם זייערע אן 

i חאבצן זיי r n  T t אאםעז pip אויף i n ױניאז טתיד 
u ווערען. נעפירם דאדןי ןי <וי און באמצנתנ p טאסע 

ו מ ח  צו אורזאכען עטארקע האבען נעגנער רי וואט ת
 יערt’lwsp 8 א די בײ בלויז ניט ם׳אח און גצנצן זײן
 צו שווער אזױ עם איז ?אנםעתואםיזם טון •ו־ינציא א

ױט א טאמנן » i n  .w im uro סױ ניט אז איז, םאתם 
נ די מ י1 1אוי «נ  א. .J 1 די זואט באזײמוננצז נינםטי

p זײ *תאניזיז־ען צו נצמאפען חאט triu אונאר־ םאםען 
n* גאניזידםע  p זיי־ לאנד פון אינדוםטריעם וױכטינסםע

ן im «ײ « m fttn ניט װײט p'p .צוש־ידענמטעצענדע
I סיט n פון אויטנאםמ m פון אוז וםםריע1פוי^עז־אינ 

yup m> ,ן אינדוםטײצ  נרויםע אנדערע פיין י1אוי םען «
ױימן. גים פ»אגצן19  אויך טאימ 1דאר חװיבײ איז *נו

ט םעדין זיי־ אינדוסםריעז צוױי jnsjipsin n אז ,tram מ
מן איז <יט אױב נעז, אנ  נו־ויםער א אין ד*ו *בעו־ נ

jotgo ׳ יוניאנם. אינדוםםריעלע
i אז ׳אי« nmr אונטעד׳»נמ ךי n 1ײבא5. װאננער 

צ ו^ליימאנט״  ײען אז טעגליכפיים, נוטע א בלױז נים גי
 אר־ ניט־«ירנאניזירטע זײ *תאניזיד־עז *י *נמםחמ<ונגעז

w <a נעםאכט מצאצן tram, םעהר זיין ימגעז די זאצעז 
ײו, איגו־  ניט װעלען אגמםחמנוגנעז קימ ותז ־war מ

i נצסאכט - n  wm tram ביל װאגנצר n בע־ צום <אמ

• •
ikb פאליםיש זיץ םען םה נעזעצנעבונג םאןױמלער

ארנאנתידם
i — מדמ־יראיעפטעז צזויי«וגמגו«מ« די » n װאנ־ 

מ ביא, ריליימאנס״ ייב*ו־5״ נע־ צ ת נעזעץ, א עויז איז 1ו
i אח n זײ װעם װאס ביא, פארזיכערוננס ארבייםסצאתן 

מן נעזעץ, א tram יך5פיז־צ כער ט tn א ט u s o r עטוים 
ta e n תנ אויפ׳ן *כמו־ימ אוגזער  געזזזצ־ 1םאציאלע םון ו

אזוי איז געבוג^ איז םזי א  םיט פארגלייך אין ריימםענדינ דו
m$ םעגעיםאדםגעער ruruv י1 ar.

1אי ח«ם אםעריקא m אסו^ אמ עם
n« רי *גמױ^גט n ציײיציזי

a nנאד

נערעכפױגקײפז
 בא־ יאנעז.1יבע1» נעדארפט זײ זי האם ױמר פי עא

 לאנד יי'כטםע1 די איז זי *י אםעריקא, ראך זיך ריםט
i 1אי n 1אי גראד און וועלם o n קײן נים עס איז 5םא 

 -yp י1 אין װאם בלויז, ניט איז עם באריטערײ. פוםטע
n םיז צעמז  i nװאם נא^ד, םיא אזוי זיך נעפינט נירוננ 

t” P םיז צאני אנחנד i n נים, עם םאנט1פא װעצם u p 
 אוננעהויער איז 1צאג פון ײיכםום צגעםייגע8 ד^ס װאס

i הײז ט־וים. n : s איז 1לאנ i n אווי ניט האט וועלט 
 רייכצ יזינע1 אזעלכע און יפא1מע8 ווי טילי^נעמן פיל

 אײ םט1א1נע יבער1חג האט יסא1»םע אונטעתעםוננען.
ת אלע יאגען1בע ת נ ip םוז ^nלענ א i סא־ איז װעלם 

m נעזעצגעבוננ 1ציאלע a ונט1זיכע1םא 1םאציאלע 
 m ניט פענעז בײםער18 1ילאנע1אםע י1 1נא ־
tra א י1אוי אונטערםר»;זן זיי זאל םען אז םעז,1װא tv o 

תן געזעצנעבוננ, סאציאלע תן ניט וחןלען זײ ו  1פא אנםי
a n קאםו*. טעז1י1נאני1א ענעמיטעז אן •

n םען a i» ,יאר אײנינע םים ביז אז חןרםאנען 
 בא־ ז8ױני טתיז־ 1יקאנע1אטע םיציעלעa י1 איז יק1צו

u -אםעריקען י1 װעגונ^ r n r a נעזוען ,1לײבא א־ו 
 ina’ דריי pwpp םיט ביז געזעצנעבוגג. 1סאציאלע גענען
tPP’um י1 איז צותק s לײבאר אװ םעחןתיעאן ia j 
o נענעז נעװעז n, אז i n נע־ א אננעםען זאל תאנגרעם 

 האם זי םאמיכעתננ. א^בייםםלאזעז אײגצופירעז זעץ
 י1 אז פילאזאפיע, אלטער 1איה 1םא נעהאלמעז נאך זיך

מן קאםוי עם1 איז םי׳פען ניט זיך זאל וננ1רעני  ציו״
 trouti אליין 1בײטע1א י1 אז אוז גײט,1א אוז קאפיםאל

im i הײםט עם אתאניזאציעס, ע?אנאםיטע זייערע T «i 
n r n ,װע<- איז םאמעסעתננעז זײ אויםסעםםען ױניאנם 

זיך. נויטינען זײ כע
n אמעריקמן ta n n n ro ,לעצטע י1 אין אםוז, האט 

i צו עטעלונג 1איה ^טnנעענ נאנצען אין 1יאה פאד n 
 זיין צו אנטטאט :עזעצנעבתנ. 1םאציאלע פון אנע1פ

a נענעז, in a a 1אבע :עזעצנעבונט םאציאלע איצט זי 
 1פא םוז םען און אסציע פאלימי׳פע א איז נעזעצנעבוננ

o n זאל װאם ארנאניזאציעם, פאליטישע א האבען צוועק
ia• סעםםעז a in

פ«רטײ. מרבײטער אן ,
אפםיםים־ ניט 1נא בי] איך אז זאנען, םוז איך 1נא

ta אמעו־יקעז י1 אז נלויבען, צו טיט n n n v a ציײ אװ 
 זעלבםט׳פםענ־ א אויף םארנעמען איצט זיך װעם באר

 זיך װעם און ײענ ליטישען8פ אונאפהעננינמ) ינען,1
 לם8וי איך פאז־םיי. 1בײטע1א אן ניזירען8נ1א נעםעז

 װאונט םייז אז ניט, זעה איך 1אבע נעװאלט, 1זיכע עם
m .tnjm צו סליכם1װי1םא איצט שאנם א האט

ta אםעריסעז זײ װעז r” in ? a װאלם 1לײבא אװ 
 אז נעםראכם, נעװיס זי װאלט לאניס םיין טיט גענאננען

i איז איצט n צו םאםענט 1נינםםינע ia  ta tnJ'u* 
 —■ זדפאהתנ^ םיין םון וױיט איד 1אבע טיי,1פא בייטער

tannnpc typ'ijma i םון paa? י1 אז n 5 אװ«iaa 
 אט,1 וױסענתנ און םיי:ע. םים נים אפט גאנץ שטיםם

תוי 1בײטע1א אן םון 1אנהעננע י1 אז איך, נלױב א  פ
tpaan םאר צײם אוםנינםטינע נאנץ א אױםגע?ליבען 
ir n איז אניטאציע i n .אם ta n n n w אװ ̂”•iaa

 א איז ip אז נלויב איך און איי, pn־u«a םיין
i םיז חויפמ־םירער י1 זײנען לײנםאל אז ,1יכםינע1 n 

i אםעריסען i j r n n n אזוי נעטםאנעז ניט לייבאר אװ 
t צו אנפ1נע םון וױים n r u וױ טיי1פא 1כײטע1א אן 

 באסאנט, גוט אזוי איז אם1 אז נלויב, איך און היינגג
 Dai ײאם 1פא ערקלעחגן צו נויםינ ניט 1םי איז עם אז

אזוי. איז
i אהז אז ליר,1׳פםענ1םא און ia?P איז עס אוז n 

t אםערימען a m n w סעו לייבאל אװ p’P ארבייטער־ 
ם ניט אמעדיתא אין פאתױי ^ רי ענ tn נ jm.

I

• *
®אדעדט וואם עדקלעחע, אן

־ װןן כעםאכם האם ײאל םעטױ נו
«ז און א חמט פון נ 4גו* פחסי

אינ׳ם
*ין אװעלנצמצ!
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? צײט פרײע אונזער מיט מאץ !ירוואם
יאנאווסקי. ש. פון

זועיצ־ ציע,$8*רג»ניז ארבײטער אינטערנאצי^נאיצע די
 סעג די האט זשעגעװא, אין זיצוגנען אידע איצט ה*ם כע

 ארבײמם־זואך םערציג־׳שטוגדיגע א רינצי&6 אין אנגעגוםען
 םאר^ענערונג םינדםטע די אהן אוז װעצט, דער גאר םאר
יצעבעגם־סטאנדאדד. איצטיגעז דעם םון און וױידזעעם פון

 באדײטונג, גרויםעד גאר א םון םאקט א איז דאם
 םארקילע־ ניט אוםן ב^ום טאר םײגומ, םיין <ױט וועלכע,

 די כאטש אז #אםען גאנץ זאגען עס גאםיר ווערן. גערם
די צו עניליך כיט שטארק איז אינטערנאציאנאילזג דאזעע

 געהאט האבען וחגיצכען אינטערנאציאגאיצען, פריערדיגע
 (איך ארבײםער ב^ויז דע»רעזענטירען צו ®רעםענזיע די

 אם האבעז זוירקיליכהײט דער אין װײיצ :^רעטענזיע״, זאג
קאםוניסטי־ דער צו^עצט און דדיטע, צוױיטזנ, די

 רעפחגזענטירען צו אגגעהויבען ניט אינטערגאציאנא^ מער
 איצםיגער דער און װעילט), דער נאר איבזןר ארבײטעד די

 ארגא־ קאיצאבאריחןןאן קילאס סארט א איז איגטערגאציאנא^
 רעפרעזענ־ זײגען אים אין װיי^ װייצם, איר אויב ניזאציע,

 די םון רעגידונעגז די און נא^עבאטים ארבײטער, טירט
 גע- ריכטעער נײן, װעילט״ דער פון ^עגדער םערםטע

 אײ־ אינטערנאציאגאיצ דער אם איז דערפאר, טאקע רעדט,
 געװיס און אויםםואונגען, װיכםיגסטע סאםע די םוז גער

 װעילמ־ די װאם רעזויצםאטען, גוטע גאר רי םון אײנער
געבראכט. זיך םיט ד«אט םיצחםה
 םון ציטאטע קורצע א ביצויז איבערגעבען דא אםיר5

 אינטערגאציא־ דער םון דירעקטאר דצר וואם רעדע, א
 אן אלס געהאיצטען, האט ארגאגיזאציע ארבײטער נאלער

 דע־ םארזאםעלטע די םון רעדעס זעבציג די אוי«י עגטםער
געזאגמ: האמ ער ^עגאטען.
 מוזען צעבען, אטת־םואען »ז געניטען װיאנז םיי ״אויב

 אילוועיצטיציך. זײן האנד^ונגען אונזעדע און ^ענער1 אונזערע
 היפאקריםי^זער, קײז ניט אטת׳ער, !8 זײן םוז עם

 סוף קאאפעךאציע. איגטערנאציאנאצער גאך גג85רי8ם
 דודך אונז אויף װערען ארויםגעצװאועען עס וועט סוף כל
 םעלקער די םאכען וחגילען װעיצכע םאסמען, םון ^אגיק די

 קאן דאס אנדערע. די געגען אײנע «יע:ער מםידען צו גיט
 דער זײן נאר וועם עס זױ גיך, אזוי ווערצן םארװיד^יכט

 גע־ דעם צו סוםען דאן װעט ווע^ם די װי^גן. נויטיגער
 שלײ דער איז װאם אפהענגיגקײט, געגענזײסעער םון דאנק
 אינטער־ די װאם ,5צי דער איז דאס פראנדעם. צום סעיצ

 האבען עטעגדיג םוז ארגאניזאציע ארבײסער ציאנא^ע8נ
 דער־ צו גיט ב^ויז ניט איז צװעק ואיד אויגען. די פאר

 עק־ םון צאה^ די םארקצענערען צו עויצות, קײן צו אאזען
 א האט זי ילײדען. א^גרצײ באזײטיגען צו סידענטס,

פ\8\ו אויפגאבע: יאזימױוע םעהר ויײ9 א װעגליך נ

 גא* \1גײ\ גגצלכפ די, למ8 ל(רב(\\ ב(\גז\־(\\ h י(\רגו\
לזיגװ  צי^ איר אס״^גלגזגך. אג\ רגגזצזרי<ן1אי רער אי\ ט\(̂\

 בא־ מאטעריעאער םון םטאגדארדס די דערהויבען צו איז
 די איצעםעז םאר דערגרײכבאר םאכען צו און קוועםאיכקײט

 אינםע^צק־ און גײםםיגע קערפעריציכע, םאר געלעגענהײטען
 גע־ געװאונמן אונז םאר זיעען װעיצכע קואטורען, טועלע
 דאס קאן נאציאן קײן אבער מאשין. דער דורך װאדען

 אנממרענ־ אײגענמ אידע באויז דודך אויסםיהרעז ניט
 דןעמד א וועג סאםאדערזשאװגער <ןײן ניטא גרנגעז.

 אנמטרעג־ איצוועלטליכע אן דורך גאר צױוייציזאציע. רער
 גחגסערען צום װעג ׳דער ^עט םאדעטענדיגונג און גוגג
 די םענעהײם. גאנצער דער פאר פראספעריטי און גיציק

צוועס״ דעם םים גמװארען געגדינדעט איז ארגאגיזאציע
 מײגע זעהד זיעען דאס אז זאגן, איר װעט געװים

 גזגהערט! ^וין זײ האבען םיר 5םאי װיםי^ און װערטער,
 ארגאניזאציע דער פון טאטעז די אז זיך, דאכט םיר אבעד
 ווערםער עײנע די אז איילוםטראציע, בעסטע די זײנעז

 איז דירעקםאר דער ערנםט. זעהר געםײגט באםת װערען
 צי וױילען טיר צי אז זאגט, ער װען געדעכט, באםת דאך
 די אם םאכען צו צװיגגט םאקטען די םון ילאגיק די ניט,

װירק^יכקײם. 8 פאר װערטער עעהנע
םערציג־מםונ־ די טאר באגרינדונג די איר האט אט אוז

 גאר כױם געװארען אנגענוםען איז װאם רעזא<וציע, דעע
םאיאריטעם: גרויסעד א

 ארבײטס^אזיגקײט דאם אנבאטראכט, איז ״נעםענדיג
 פאר• \4 האצט און צושפרײט װײט אזוי געװארען איז

 איבער םי^יאנען םיצע דא איצט זײנעז עס דאס ^אנג, זוי8
 זואס פאר הונגער, און נויט יצײדען װאם װעיצט, דער גאר
 ווע^כער םון אח ד«5מוי םעדםטע די ניט האבען איצײז זײ
 נעםנ־ ;ווערעז צו געהאלםען בארעכםיגט םויל זײנען זײ
 װינשעגםווערם, זעהר איז עס דאס אנבאטראכם, אין דיג

̂ור איז עס װי װײם אזוי זאיצען ארבײטער די דאם  םעג־ נ
 בענעםיטען די אין חיצק זייער ה$בען צו מםאנד אין זײן יך5י

 כאראק־ איז װאס פראגרעם, טעכגישען שנעצען דעם פון
 די נעםט אינרוסםוײע, ם^דנער דער םאר טעריסטיש

 דגאנײ8 ארבײםער אינטערנאציאנאילער דער םון ?^נםערענץ
דער םון םעםבער יעדער רעזאיצוציע: םאיצגענחג זאציע

 הייסם וועלכע ארגאניזאציע, ארבײםער אינטערנאצי^גאאער
 פרע- דעם צו הסכםה זײן לים באשאוס, ד^זיגעז חגם גום
 אזױ און אדבײמס־ויאך, פערציג־שםונדיגער א םוץ ציפ

 ^עבענס־סםעגדארד דער ז*<צ דעם צו^יב אז ^נגעװענדט,
וועדן.״• םארק^ענערט ניט

אױם־ גרויםען א ג^ד פאר עס באטדאכם איך נו,
ר8י אײגיגע טיט ערשם אז זיך בארעכענט םעז זוען םו,

 נעםט זי װאם דערםאר, טשארטער דעם ױניאן ם^ריערס דער
קאםוניטטען. ארײז

פרעזי־ האט ערק^ערונג װיכטיגע 8אז אז ג^ויב, איך
 װײס־ דורך ניט און םאכעז געדארםט אצײן גרין דעגט

 ער־ די װען אז זײן, סען עם װאל. םעטױ פרעזידענט
 זואאט מויא גריז׳ס פרעזידענם םון דירעסט סוםט טאערונג

 אנדער אז געמאכט װא^ט און געסצוגנעז אנדערש נאר זי
אײנדרוס.

 װאצ׳ם מעטױ סון אדויסגמסומעז איז ערקאערונג די אז
 װאס דערםין, זעהז איך קען געאונגעז איבדיגס *ניט מויצ

 פרע־ אונזער דערםאנט איהר םיט םארבינדוגג אין האט ער
 האם עס אז אוםן, אזא אויף נאםען דובינססי׳ס זידענם

 אין חאס באזונדער 8 האט ער אז אײנחרױן,־ דעם געטאכט
 אי־ איז װאס ױניאן, פאריערס דער געמז ערקצערוגג דער

 דױ נאםען. גריז׳ם םרעזידענט איז געװארען בערגעגעבעז
 איז דאס אז ־נעםאכט, קיצאר גצײך טאקע האט בינסמי

 אויס־ וועגען ער^צעדונג חגר טים תאט ער אז #טעות א
ניט. םארבינדונג הײז םאריערס n ש^יסען

 אוגאנ־ אז ארויםגע^וםעז עפעס איז איצגעטייז איז
 זױיניגסטענס מרקצערונ^ דער םים פאאנטער גענעםער

 דער צו ווערען געשיקם פריהער געדארםם דאך זי האט
 צו געװארען איבערגעגעבען איז זי אײדער ױניאז, םאריערס

פחגסע. דער אין םארעםענטיציכעז
 קא־ ארײננעםען וועגען םראגע די איז איצגעםײן איז
 םעדעריישאן אםעריסעז דער פון ױניאנם די איז םוניםטעז

 זחד וױסען קען םען אײנפאכע. אזא נים װײט ^ײבאר אװ
 םען קען װי קאםוניסםעז, זײנען זײ אויב אײנצע^נע גען

 הונדעדטער? וועגעז זיך האנדעיצט עס װעז װיםעז אבער
 אזעאכעו־ באויז עס איז — קאמוגיסם, 8 םײנם װאס און

 אויך אדער פארמײ, סאםוניסטישער דער צו באילאנגט װאס
 קאםונים־ דער טיט ביצויז םיםםאטיזירט װאס אזעאכער,

 אנדערע סך 8 נאך ר»ז8ם זײנעז עם באװעגונג? טישער
 אצץ וױ מער איך בין דא אבער ענין, דעם זועגעז פראגעז

 נעמאכם איז זי זוי ערקאערונג, דער אין פאראינםערעסירט
 ער־ אן איז זיר נויטיגם וועצכע #װא* מעטױ פון געװארען
<זלער\נב
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i פון נערעדם גתן ח*ט n אן פון איינםירונג 
nr u און ארבייסס־װאן־ שטונדינצו־ אכם־אח־ממיג p 

 1אי אז זיר, באדעכענם tpa tim אזיםםיחרז, מקאנם נים
up* םיצ, א איצט נאך אדבייטם־וואו די איז צצגדצר פיצצ 
 אײ און שטונדינצ, אכגךאוךםערצינ די וזי לעגגערע, פיצ

 פארפיוצוננ די אט אז זיגען, אין האט םען אז בצרחויפם
o אויוי געשען גיט מאר ארבײסם־װאך *in 1אי n חשנוז 
ס די פח עז  אז *וגעבען םען םוז ארבײםער, tun פח װיוז
ארט. אײן אויף װצצם די גיט דאך שטייט וױ ניט װי

dp אחןר פדיהער אז זיכער, נאגץ איז ipapre װע־
>p| איגער ארכײטןר די in  up* זײן אויפומחנן װע<ט 

 נע־ os זײנען זײ װי ״,oppuraaPHtn. שדצקציכצ די אט
 האלטען אםעריקע, אונזער אגבאםחגפט װאם ייםאצ. ווצז
 אר־ דדייםינ־מםונדינער א פון וױים גארגים «ױן פיד

i *י • גײטס־וןאך. n דרייסיג־שטונדיגצר א פאר געהמ 
 רעם.איצטיגען טון |P*um אגנענוטען וועט ארנייסם־זואך

 ?נאפע. נאנץ א איז סינא גפץא ױ גיט, צי פאנגרצם,
 צייט חדנשניטציכצ די זא זױ זא איז םםאסיםםיקם צוים

 דרייםיג איבעד עטוואם אדנײנתר אםעריקאנער די «ן
 ציים, פרײע פיצ אזױ האנצן ותצען םיר אצז*, יאטונדען.

m שםייט וועצם די זיים האבען ארבייםער די dp פײנםאל 
 װאם פראגע: ערנםטע גאנץ א איז as און מהאג^ גיס

? צייט פרייער דער אט םים םאן םיר ווצלצן
 אונ־ בלויז או נעגצױבם, איך האב צאנג גיט ביז

piw װעלען װאם נעבאדערט״ עטארס ווערען באצצנאטיס 
ט ארנייכמר די םי אן ת׳פיא א צייט: פרייע דיער ם

 זײ I9P םאן, צו וױינינ אזױ האבענדיג ,torso א אויף
י אײנפא<לען נאן־  ר?\ואצױ א גאר םאכען צו םשוגצת ו
jn r ערמטעו־ אן אויוי רייחןנדינ צוריק, צאננ גיט אבןר 

 דיננ אדבײטער םון ברעגם׳פ א פאר םאי־פארזאםצוע
 םון נעמיכטע די זײ דערציילענדינ און ח׳צוירוי, נױ אין

tore art• אונזערע װי ארבײםנז־׳פםונדעז, סידצערע םאר 
so o n אייחןצסםע און ipaapp זײנען dp בא־ נרויזאם 

ao tp a r ,ױ םוים, טיט׳ן זאגאר זײ םון םילע און <עײאדען> 
 עיסאגאר די םיט jrpnpea אין tp *אםירט תאט ואס

 םראנק־ אין וױ צענדצר, אנרצרע םיצ אין אןן אנארכיםנמן
 איז ניט, זואו און רוםצאנד און פזילצן איםאציען, רייך,

 פון אײנע וואט םראגען, צו נעקונתן איז צס יוצן אט
 :םדאנע ריזעלבע אט cSvavSi םיר צוימרןרינם םיינע
מ^נן װאט ? צײט טרית אזויפיצ םים טאן םיר ו

 רי האט צוהערעריז טײן פון םויצ דער פון און
זיינען ארבײטער רי גאםירציך: גאנץ געקצוגגןן פראנצ

 צזד נאנצעז זייעד ארבײטען צו אייגגעװאויגם אזוי «ױן
um און בצן r או ברוים, עטיסעצ זיתר אױו• ארבײטצן 
 פון צייט םינםמערע ױ אז פערטפעקםיװ, א דא איז אט

 או פםוק, דער אםת ניט איז os t« ,wm* ann ארניים
cure *an איז םאטערען, צו זיך גזנוואחנן נצבוירען איז 

 וואט םאקע, :אונבאקוחגם וױ ores זיך זיי פיחצצן
? ציים אזויפיצ םים טאן זײ זאצ)

נעענםםערם: אוננעםצהד וזאב איך זואט אט און
D tp טצו אין צעמז  אזוי רייך, אזוי איז צײם או
 דער םים dip איגםעחןםאנט, העכםם אזוי און פיצזייםינ

 האבצן ותלעז ארבייםער די וואט צייט פריחןר נאגצצר
t pr^rn« ניט דאך s m\ וואם אצץ, זיך אין אריינגעםעז 

D tp אונזזנר אין ארבייטער װיפיצ אן. זיי באם צעבען 
tp זיינען צייט  as, אונ־ וועגען באמ־יזי א חאגען וחנצמ 
ד  אירע זייז צו זיך חנמננצז טיר וחנצמר פון וועצכ^ מ

 הוים ראך נעהען *רבײםער םעדירסטע די ? איינוזאוינער
 ארבײטם־ די נויגג די סייחןן אםוו^ ד׳ זייצחג פון ארזים

«j *טאט פון זײ גצ־ייבם צאזיגמייט rev  i t אויך איז 
אן זיי קצנצן װאט תן תחן, ו  עם אי) הוננעדינ איז םען י
 םעהר־ ױ ? איבערצױצלאםען װאו •צאץ פ״ן ניםא איז

ree זייער צו צונעמםידט וױ דאך־ זײנען אבער ארבייםער 
 ווענינער חאו א ניט ארבייםם־פצאץ, דיזד־ צו

i אין פויזנר *an מי n וױסיצ יאנמטטיזנע. םון ציים 
ען אדבייטער  טעאטער, א באזוכן צו פארגיגען ויד or מנ

re א זעהן צו u מן ארבײטער װיםיצ • ? דראםע אזו  עם ב
 צעתםעור? reu א trum מהען *דער םוזצאום, » אםאצ

? כצצ * *צם ארבייטער די tram אםת *up איז װאם

 פון רםnבאזונ אויםנאם׳נז, טוז <ים tp רייחנן םיר
חג ענ מז i אנו n אויגד *טארפ אינזעד אין או איז, אםת 

 אכער־ םינםטערער דער אצץ נאך העדעם נעתצערםזגר־ציים
 טענציך עם םאכט װעצכע אונוױסענ״ײם, אן און נצויבען

 אויםצו׳איצען זיך דעםאנאג און טאדצאםאן יעחנן םאר
 זואצט װ»נען םון טו ניט, װען טשיח. נאנצער 8 אצם

םעיחים? אױוי נערענמניש אזא נעװען
i n וױ ייך, בארעכענם םען ווען דאם איז, פ»קם 

 פארנצײך אין הינטערשמזגצינ זיינעז ארבייטער די וױיט
 די אט נעהאם איםער האבען וועצכע סצאםען, די םים

 םאקע האבען זײ װאם דורך און צײט פרייע נויטינע
 שםארק נאנץ זיך אנטװיקצעז צו םענציכקײט די געהאט

 הא־ נויטינ איבײטער די יועלען אינטעצעקטועצ, גײסםיג,
 חגריאגען צו אום ציים םרייע יארען םך א נאר בען

 מרויבט אוםן נדױזאםםםען חגם אויף זיי םון איז װאם
נעװארען.

 ומם עם װאס אויף עםװאם, נאך דא איז עם אבער
 איז Dtp און צייט, פרייע נרויםע די אט זײז נויטינ זעהר
v אגי\> פשוט yv s\ .ױג

 םוז װאם קצצה, אצטע די איז דאם ױצד, צעםצ אדם
i םארשװיגדען. n פרײד די נעניםען אנהויבען םוז םענש 

 ער צאכען, הארציג אויםצערנען זיך םוז ער צעבעז, םון
זיך. שייצעז פון הונםם נרויםע די אויםצערנעז זיד םוז

 I״p נארניט איז ראם אז דענהען, זיך סענט איד
םייטגס אגחגר גאגץ א םון בין איך אבער פונטט, גרויםע

ערפאהרונ־ ואר א םון דע־צעהצען רא אײך צאםיר
צעבען. םיין אין נעהאט האב איך װאס :ען,

תן  ראם <ואם לאנ־אן, איז אננעסוםען ביז איך ו
o גראד איז צוריפ, צאננ נאר שוין געװעז איז n ערשטען 

 *,םשונה חס־העדם איך האב דארם זײן 1םיי פון זונטאנ
 איך װי נײנעריג םענסםער. םיין הינטער קוצות דינע

 MP מיין ארויםנעשטעצם איך תאב געווען, איםער בין
 אוינען םיינע פשוט האב איך װאם עםװאם, רערזעהן און
 האצב גוײם, צוױי זיך םאר רערזעהז האב נעגצויבם. נים

 ;עשטאנען איז זײ ארום בצום. ביז זיך שצאנען גאקצט,
n א nגעהאצםען קוצות משונה׳דינע םים או) םענשען צ 

ד נים האב בויאנעם. צוױי די אויפרייצען אײן אין נ
 ארײעעצאםען איר בין דעם, פאר ערקצעדוננ הײז וואוסם

 ערקצזנרעז, םיר זאל ער שטיינבער^ נעט שכן, םיין צו
t זיד דאר װעצעז כמנשעז רי םיינט, דאם וואם m r e m. 

נים האט שמײכעצ: א םיט נעצנטפרט םיר האס ער
 זיך זיי וועצען באלר אזא. שפיצ א איז דאס םורא, קײן

בראנפען. פצאש א אױסטרינפצן און איבערבעטען
אן בין איך כאםש אז זאנען, םוז איך א געותז ו

איצט, osגין איך וױ פאםםאפאצים, שטארפערצר פיצ
 צוױי װאם געטראכם: אין־ ד.אנ הארצען םיין איז ואך

l«p tאי בײ !םארנינעז עס זיך tVJjrp טײם איירישע n 
 םיםען איז אז פאםירם, זײן. נעטאצט גארניט שפיצ אזא

 םםרים בערנער אין אריין אוםגעריכם איך געה םיטוואך
tn^ פצזנג איך זואו האצ, אין •una און ?צוב, tru p j, 

 וואם נענאם^ א ארום שטעהן נענאסען ביםעצ הינשע א
 טזזיצות אצוי םיט׳ן איבערנעפערט שטוצ א אויןו צינט
 די װאס אריין, איס איז האפט גענאםע צוױיטער א און

jsn ומצט re r אין שריי םשוגעים?״ איר, טום .װאס 
^ ip גאר דאך איז Dtp. :זיד צוצאכט חברזז אוי  K,.) 

טיטשפיצעז״.״ איר awp װיצם, איר
v איך נין אן יעםאצט פון אט o m i\ צו o n נע־ 

pjci, זיך שפיצען או m r t ת און ?עגען, םעז i כ n 
 בא־ ברוטאצען םשוגה׳דיגען אזא פון ניט זײז זאצ שפיצ

 זיך, פיהלעז צו אויפהערען םענשען די םוזען רא?םער,
 בא־ n אז נעדאנפ, צוס נעפוטעז בין איד ברוטם. וױ

o ניי שטארפ זעהר איז זיר שפיצעז צו חגרםעניש n 
 און dp פארשכמהעז םאכם־וזאבער אונזערע און טענשען

 םארשען. פארארען, אצעו־ציי כױט טאפע זײ נאשעםטיגען
dp האבען נאציס היטצערישע י1 אז נצויבעז, זיך צאזט 

u p אייביגע זײ פון אט הנאה וויצחנ א |u r jntpre 
tpantta, ותצבצ טיט w* סאכט זײן אק זײ האצט Hire
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אץ נאך נעוזט קאמןש דער
ג װװ\25 וצגגז ^ ־ ר ^ t י o \ריןגוןןרגו) ןןר^ון\\ן&ןב(זר גך\יגז(ן

דובעסקי דוד פון
יוגיאן. װ^רקערס גןזרמעגמ לײדים איגםערנע^אגאל •■רעזידענם

 רער םון גווארדיע אלםער דער םיט םארגאײך אין
 נאך איך ביז ױניאז קלאוהםאכער דער אין צײט סיאנערן

 <ןײן געזןאט ניט איר האב םערזענאיך ״נאװאבראניעץ/ א
 ?אמןי &יאגערן דעם אין באםײליגען צו זיך געלעגענהײט

 אין נעזועז ניט גאר אפי^ו דעםאלט בין איד .1910 פון
 באװעגוגג ארבײטער דער םיט םארגונדעז אםעריקע.

 אקטמו זיך ה^ב איך געװעז. יע ^בער ^וין איך ביז
 און לאדז םון באוועגונג ארבײםער דער אין באםייציגט

 אויםמטאנד דעם װעגען דערװאוסט ויך איך ה*ב דארט
 פאר ^אוסםאכעד. יאומןער נױ םויזענט זעכציג די םון

 רוסלאגד, דאמאלסדיגען איז ארבײטער אידימע אונז,
 און דערמלןוגענעם א אין געםונען זיך האט וחגלכע

 רע־ פארמטארסער דער דורך צושטאנד ענםםוטיגענדעז
 גע־ ה^וט װאם ׳צםײצשמאנד, רעװאלוציאנערען און אסציע

 דורכגעםא^ענער דער גאך יארען זןדמטע די איז העחצט
 יןורסער נױ די םיז בונט רער איז ,1905 איז רעװאצוציע

 װאנעז םון ערטוטיגונג, םוז א נעװעז ם»כער0סא^ו
 זזאםנוננעז נייע און באגײםמערונג געמעפט האבעז םיר
זי^ און קאםן^ זױיםערען צום

 הלאוקטאכער דער םיט באהאנט״עאפט ערשטע םיין
 באװאונדערונ^ דער דורך געקוםעז ן אצ איז, ױגיאז

̂ום סטרײק קאאוקמאכער דעד װ*ס  אין ארויםגערופעז ה
 צװישען בםרם און באוועגונג אדגיימער !אנצער דער

 זיך האם חגםא^ם אוםעםום. םון ארבײטער אידישע די
 כדך וועם גורא דער אז נע׳חלום׳ם, נים אםי^ו םיר
 ק^וקםאכער רוהםריימר דער םים פארבינדען ענג אזוי

 אזא מסילעז צו אויםקוםעז םיר וועם עס אז און ױני*ז
 איהרע םון פיהרונג דזנר אין רןו^ע םאראנמװארםליכע

אויםםואונגעז. איז סאםםעז שפעםערע
 אונזעחנ \\$ס ארבײט, וױכטיגע א נעויעז איז ר*ס

 א נאד ןובער װיכםיגע א אויםגעםאן. האבעץ פיאנערן
 בא־ געוחןן זײ זיעען דעכתולט אז זײן קעז טײצוױיזע.

 אפצררייניגעז גענוג זײן װעט עם אז גלויבעז צו רעכםיגם
 תא*ויןםאמנר די כדײ ווענ םון דזנרנער ^זעדאיכםםע די

 אידעאלען. ארן צילען זיתרע דערגרײמגז קענעז זאלען
 דאס איז ®זוי גאםיראיך. וױ םעהר נים געוועז איז ד*ס
 וױ צאנג אזוי ציעל. און אידעאצ גרויםעז יעדען םיט
 םים אז אוים זיך דוכם 5צי באעםיםם א צו מםחגבם םען
 פארענםםערט מוין וועם דערפיז דערגוײיכונג דער
ם די \m זוערען. געצייזם און תדי  געקעםטם <זאבעז •ו
 גע־ די האבען *קצאפערײ, פון באפרייעז צו זיך אום

 באםרייען. םראעםענדיג זיך זײ יועאנן דעיםים אז גאויבכ^
n געסוכ״ס הערעאםם םעאדאלער דער נאד אבער איז

E ,: !■:■■■■■■■■■■■?■bji □ s a c ן v i ■ m־;.״׳r - r- ־

 םעראריםםישע און געזעצעז זײנע אלע םים װי אפער,
אקםען.
ען מייצעז ,8י ^ מפיל, א זײן עם אבער םיר, ז

 םים חוד, וױ םארם, אנדער גאנץ א םיז זײן זאל װאס
פאםםאסעוועט. אזוי זיך איצם ביז ה^פען מיר וחנ^כען

̂יכע םיט *אנוםעאסען,  איר זזאט צוריס, םאנאםען עם
 יארס נױ עםאם די אז צייםונגעז, די אין *ייעגען געסאגם

 לאםיר — דאלאר םיליאן דוײי איבער םארסיענדם האם
 »1אוי —־ 3,187,000 :ציפער ריכםיגע די געבען אײך

 ה*ם איר אוץ זיך. עיייעז צו אדבײטסלאזע די לערנעז
 8 םאר װאם אוםרעכט, מים ניט אוז געטראכמ, אודאי דאד

 מםארבען סענ^ע) זײנען. יאציטײמענם אונזערע גנבים
 װאס םוםע, אזא וועס8 גנב׳ענען זיי און #חומעד פון

 ווע* איז םאמןן. זאט םויזענםע אאיםי^ געקאנם ווא^ט
 עהרציכקיים דער ותגען jwnp גים אמך םיט זיך איד
Jom אוגזיחג &ון rvpm תאבעז, איצע עם מיד זאצען

 n פאד זארגען און צרות נײע מיט קאפיטאציםטימע,
 געוואראן זיעעז קאםםען נייע אוז םאלקס־םאסעז, ברײמע

ם ברענגם 5צי םון דערגרייכוגג די נויטװענדיג.  זיך טי
 פראבאעםען, נייע און אנםוישונגעז טייצװײזע ^טענדיג

 םיאנערן אונוערע ארויג^ װאקסעז שוועריגקײמעז נײע
 םים אז גאויבען צו בארעפטיגט געווען זײנעז 1910 פון

M סוועט דעםאלםדיגעז דעם םון אפמאםונג דער r סיס־ 
 |u< מצאותםאכער די םון באםרײאונג דער םיט אוז מעם
n האבעז זיי לועצען מקאאםערײ, דאמאצסדיגער דער r r 

 דוחנוי- און ממענרינע 8 אויםבויעז םון ציעא דעם גרייכמ
 «אר *חגג דעם אויםםחנמעז וועם װאם ױניאז, האםטע

צײםען. אלע
 גים אבער זיך לאזט וועגוננ8ב טרייד־ױניאן די
 urn איהר אויף וועגען. אויסגעםראםענע אויף םיהרען

 אנםשםזד עס ;חןרנער גייע אוים אימער װאתסעץ
^r אזרי ^תריגקײםעז. נייע ^טענדיג הען  די <ױ :

 באזייםמנ/ אונז פון זוערעז שוחגריגהײטען אוז דערנער
U כדר איז מורעריגתייםעז נייע מױן נםמםעהען8 rn 

 אפהיםאז און װאך דער אויף מםעהן מטענדיג
 tnpor שםענדיג פאזיצשס, אויסגעקעםפםע אונזערע

 עס די. םארםיידינעז און פאסםעז דעם אויף
 האבען 1910 םון פיאנערן די דאס םםק, מום בלי איז

 •א• וױכםיוםכמנ ?ײ אויסנעתעםפם ױניאן אונזער םאר
ר דער פאר םונדאםענם דעם זיציע, מ אנ  מנבײחג יוניאז נ
מן װעדק םאנומענםאאעז יעדען איז אבער  בײ־ פאיאז זיי

 פיאנערן די סקוצפםארמז. און ארכיםעהטען םייסםער,
 וײ יתי??. אוגזעד <יה בויםייסםער די געותז זײנעז

 אנריםעמ^ סאלעהםיװעז דעם געבראכם אונז האבעץ
 םרײדײוגיאן. םאחנרנעד א פון יסוד דעם םיינם דאס

 ®יד ארכיכממם אן אין גענויםיגם זיך םיר האבעז ן8ד
ם זיך האבען םיר נעבײדע. ױניאן אונזער םינ  *ייז מנוי

 םאדאדנײ א םאהסי^ און ®אענער ױניאז םאזתרנע
 דערנרײכם ערמם איז א^ץ דאס און ,nyj>r8D ױניאן

ײד איז ערמארוע לאננער יארען דודך מנווארעז  י ד
 גײא אזץ זפאקסארע א׳לע םים זיך באקענעז גענויזגז

 איסױססױע, באקלײדוגגס פרויעז דער אין וגנעז5נמװיק8
 אמזעד װעיצכע םים פראבלעםעץ, די געוועז זיעען דאס

 <יה יארזנז וײ אק ראננאען געםוזם זיך האם ױניאז
.1921 ביז 1910

 ד׳י pm jcr* אנחנר אן געקוםעז רױדער איז דאז
 ym סיסצזח אנדעהע געפאדזגרם האבען אוםשבמנדעז

ביוימד און שםורעם דעם נאך ציים די םעםאדעז. נדערע8

 במח וױפי^ און נע׳עב׳עכ^ איצם ביז האם םען װאם
 וייך אוימנז. איך בק דאס גים נאר עב׳ענעז, נאך וועט
T איז עם אויב ז8 זאגען, צו םיין ^ rn ספאגדספאר 

 ילזנדמז אויף םי^יאץ דריי איבער םון סוםע די געװארעז
ר א אםילו אױב איז שפילעז, זיך ארבײםסלאזע די מי  מ

 אנז־ערי וײ אבער זיינען געווארען, גע׳גנב׳עם איז םיליאן
 »ײ* געװארעז םארםפענדס יא זיעען ורעלכע םיליאז, פאד

 מיפינ איז שסילעז צו זיך וױ ארבײםער זײ לערנען צו
 גארנים אופץ, אינכמנלעקםחנלען און שעהנעם 8 אויוי

 *יז איצם ביץ טיכױ^ איז עט ארויםנעװאתמן. געווען
מ פון פוײוױלעגיע די נעווען שפילען שעהנע דאם ל מ  איינ

 אז קוםם עס אבער פגי. אוגחנרע םון אויסעתועהלםע,
צ א וועצם, נייע 8 הנ  PW V* פני אהן וחנלכ^ מ

 םאריזוםח דארמח אלצ יחסנינ^ גלייכע אלע ״עםכאס״
 םים פול לזנמס א לצבזנז, פרלצן אםת׳ען פוז םעם דעם

םרי^ און נענוס



% %10 D
' * ' , *r״

i אין n ,ױניאן op |jm געםאחגרט ייך האם IK 
 בנין ױני*ן ipoipotw דעם own :יזאזױאנמלע

מן איז ׳אעםער אביסעל אױפ«ובוי?ן. ־ מונ  די ג
ט  געזעצ־ פאר אויםנערעכענטקײם םאר םמראטעגיע, פאר זיי

ר ע ד מנ  פארװירסליכען *ו מםרעבעז אין *רביים מ
 דער פ\ן ppgip די געײען איז דאם יילעז. אוגזערע
 און םארזיכםיגע די געגויםינמ זיך ה*ט עם ווען .ט־א״,

«  וואם טקולאטאר, ארנאניזאזויאגעלען דעם םון האגט *יי
«ן ואל  קאםםגדםעטאדע! ראםינירמע די באנענענען «נ

i n  pa ווןלען יארען יןוםענרע די לאנז^ ניי־ימאםעגער 
 פא־ ײעצזן אוז אווערינסייטען גייע ברעננען זיד םים

i n n םעסאדעז. אנדערע
in אי| זיד ױידע־חאלם po3»rp« די jn ערמייכוננ 

pa און לעבעז dp |  וױד«־ זאלען םיר *ז זיין «םאלם «
n r  p ru n u m *  ipipn p a w n m אננמלאסענע 

im »יז *P• 1« קאםאם־מםאיעז v םון איחסליזם 
oaxr ,םיל אזוי סים חאבען *יאגערן אוגזע־י מאס תוואל 

 איצם, נראד און אגנעותנדם. באנייסםערוננ און קדננות
 צו נויםווענדינ איז קאםםעז, ניחג «אר IPnpoe םיר וחגן

מן דןני  דאך איז אלז םון וױכםינםםע די דאס דאם, מ
i n  pmw אונזער פאר םונדאםענם א םון אויסקעםפעז 

ip חס־פאר ppko או? מניאן, :*om םיל אזוי םים םיר 
uujrpm y די םון אויפטואומען גרויםע די ipipapa 

n אח n 1910. חװוןולם קלאוסםאמר ט־ויםעז ne
ר זואלט «ס מ * umw בלויז חס־םאנעז צו עולח אן 

י o אם po םיחחװ־ אח pnp»p• י n .האבען זיי קאםוי 
 k געהאם האמנן און ראלע נרויםע k נע׳פפילם םאקע

מ װאלםי i איז באדייםומ מ n פאסירונג חיםםאריאער

י ־<•
o’ro *נע־ זואלטעז אלייז זיי p זיי זחנן אױפגצםאן 

 קלאוק־ ipdko נרויסע די גזנהאט נים זיד םיס זואלםען
 אוו איחסליזם םים אננעםילט נעורען זיינען וואם נממנר,
 פאר סאםח אין נעווען נם׳פ םוסד פ׳פום ויו ה*בעז

i n םון אויםצויאוננ s 1םא אח ױגי*ן םטאבילער k 
לעבען. jnpjnpr אוז עז1בעסע

i n נע־ איז 1910 אין סלאופםאכער די םיז האמי
תז ע־ נעװען אגער איז ip רײןתקאנאםיעעת * ו ײנ  ײ

^ן » םיט װוננען אנ צי לו א Kאי ^ו n,1וו?לכ? 1אי ליזם 
n אי) געײ»-־?ן. ערצוינ?ן 1?זײנ 1?ס?םם םייםטע op 

 און םוז םאנ צו היינט אויך אז ציינוננ1איב? 1םיי איז
ip t ’d^ kpp iptp’ *iik i א םיט באגלײם זײן סאםף 

 1םא jpi»pp 1םי אבוואהל ים1זוא איח»ליזם, הויכ?ז
« :iPDn 1ם?ה 1םא און פוטער און ויט1ב עטיק?ל 

 אונזער אב?ר מםאםט ײאוינוגנ?!, npop3 און םלייע
ען dpjp« םון םארלאננ ל ^  שםי־?בם װאס װ»רצעל, אי

o «ו «יל » צו n  in n ip ^אוםנ הײנםינn pכםpםיס־ ז 
 dp <ו?לכ?ן 1אי סיםםעם, ג?זעל׳פ»פטליכ?ז א אריױ םעם
 אלע םאר ?כםינקײם1נ? אח נלייכחײם ipnpn זאל

tm ro.\
 און 1סני םיט iPJipsin 1םי ווען הייננ^ לאםיר םא

 נרוים?! םון ipdopp־ipdko און פיאנזןזי?! די ??נוננ1אנע
 IK ipdpi־w» גיט ,1910 אין לםKװn 1פלאוסםאב?

 iptpr אןן זי^ צום נעםירט האם װאס איתאליזם, י?נעם
 1׳פם?ה?נז־?1בצפא אונ^ר 1פא באנייסטערוננ חס־פון
 און אינםערעםען ױ פון פארטזעצוננ » איז װאם קאטז»,
K n’K, i וועלכ? 1םא ^ n 'i a  ptpwk האבען }otoppp 

.1910 אין נ?זינט אוז
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 געטראגען, שטראם שפװרעםדיגען טון
 חןרשלאנסן ים אין *ײד פון חעכם » ײד ח®*

 מקלאגען, זיך־ גענונהזן דארם װ»לפח» ס»ר׳ן אץ
: «9 זיך םײר אץ סום װאט דעם *ױן*

זאגען, ד1 קלײניגקײם —
קא• םים׳ן דןןרטען גײ« *לץ אז

! M*l|$
 כאקומען, םאכט די נאר חאבען פי״לעד קלײנע די
 פארנוכוען- ײײכעחזן חןם אוםעפװם ח«>כען און

 — שטאנד, אויןש און יחוס אױף םער גים קדיןם םען
•,otgtr די און חריח די נלאםו און

קאחןם * *י יאזנוד «י*על א פון אז
u זאל p רות חןזכען אןןנדיק■ דער אקעז«י דער*!

— אױסגץ&אפט, ניפי נאד װזןלמ אלי־ץ דןזס נאר
 באאראפס גאר קלײנװארג דן>ס ײד חאם

«טײנער״_ אלטע גרױםע די «ײד T® אײעק ראםפי און
 געפ^גפז, דא טי*לאװ דער אים חן>ם — די װןןם ״איז—

 — .ttppar דןן גואט *דח די ניא ג$ד זע ,איך
זנםימ״ערן ^חן עארקערם^

9 4 9 4 4 9 ■A It 1■ Ml iMAJAiA ihAAl■ •aAM ^ -■ - ־—*-■■-■» fciifcifc ̂ך װעם  װןרןן ג^ף־ץיכןר םײף דער דו
דערװײל וױר ודןןםז

םייל״̂♦ m פאר מםקרקען מיעעלע קדזןגסםזן ד^ס
 חןרשלןןגע̂ן חעכפו דער חאפז געעגממקרמ — *,m דען װײס« ״דד —

מםיץ יןדןר ̂ןןז
אליץ! אונז מאר כמחזןלםענמנ א איז

דיר איך סדז דער*ד
געםײן! איז קלײנװארג דאם וױ ני• באגרײטםם ת אז 9949 9̂949̂99499449 94 44499 999 ■MM499םארסאלען^ שוץ איז — אמז דעדזקחען זײ ג^ר דדי װי׳יל 49949 49944 999 4994999 999444^̂^ :װאױל זײזןד זײ קקן איך

 אר^יטנז^לטן^רזןכםזײ
.-m-iמױל״• אמ אדגז

__Ktitesisii,

ױניאנס טרײר
יאזעפסאן. א. פון

 םערק• א םארגעקוםען איז זו^כען נ*ר צעצנמ די אין
 באוועגוג^ ױניאן טרײד דױגער דעד אין *אסידונג װידדיגע

 ם^ריער איגד^סטריעיצ איגדע^ענדענט קאםוגיםטיעע די
 םירער ק^םוניםטישע די און ־אױפגעיצײזט זיך ה^ט ױגיאן

 *גשיציסען םיטגיצידער די געהײסען ה^בען ױגיאן ״un םון
 דער םון ױגיאן ם#ריער איגטערנעעאגעיל דעד זיך

<צ״ב#ר. אװ פעדערימן^ן אםעריקען
 גע־ אזא ני^זם איז ר$ס אז זיך, דוכט אויבעגאויפע

 ױגיאן א וואם פאיצע, פארנעם. נרויםען א םון מעהעגיע
 און אויםגעיצײזט זיך ה*ם ידער5םיטגי טויזענמ •^ר א פון

 ? יצײבאר אװ פעדעריי^וז אםעריקען דער ^ט אגגע^^םען
 זיך האט װעלט די און #םט גאגץ פאטירען זאכען אזעיצכע
 זיײ װאס אבעד, יעגיגע די פאר געענדערט. גילזט דערפון

 ױג־ די אין טאקטיק קאםוגיםטיעער דער מיט באקאנם גען
 פאק־ זיך ה$ט פאסירונג ד^זיגער דער םים אז וױיסען, יאגס
 ‘4? דער םון געמיכםע קאפיטע^ ביצוטיג א פארעגדיגם טילו

 אםעדיקאנער חנר אין סטראטעגיע און טאקטיס םוגיסטיעער
 פי<צ זעהר געקאסט האם װאם באװעגונ^ ױניאן טרײד

קרבנות. םעגע^יכע
 קאםױ די ־אױב םארגעסען ניעט דאר^ םען מןורים

 די אויפגעגעבען צײט ^עצטער דער אין ה^בען גיסםען
 <יײ םאכער, דרעס די םון דעגארטםענטם און .ױניאנם״

 ױגיאן אנדערע און ױניאן <ואירקערט פוד טיי^^רס, דיס
ך, ת ײז  ד*ם אז אויםטײט^ען, געקענט עס מען האט ^

 ״ױניאנם״ דאזיגע די װאם דעם, פזן רעזויצטאם א איז
 ארויס־ גי^ט האםט, קײן געהאט נישט סײ וױ םײ ה^בען

 קײן געמפי^ם נ״מם או; <עבען םון סםנים קײן געוױזען
 די םיט ארבײטער די פון קאםף דעם אין ראלע ברעקעיל

 איז ױגיאן ם^ריער אינד^סטריע< די ^בער גאצעבאטים,
 קא־ די װעגצכער אין םעסטונג ױניאן ־אײגציגע די געװען

 םיט םצעגען און אײנגעקיצאםערט זיך ה^בען םוגיסטען
 קען םען אזוי װי ביילזפי^ א איצט ^נוױיזען עט^אץ םין א

 אוײ אםעריקע, אין ױניאן א אגהאיצםען און םארכאפען
לײב*ר. אװ םעדעריילואן אכמריקען דער פון רייען די סער

 אדביײ גרויסע א אז צוגעבען, דארןי מען און
 איבערגעגעבען זײן און טו^יען לוטארק זיך םאעגען טער

 פי$וצילוגג, דא, און ^עבעז און לײב םיט ױגיאן דער צו
̂ור ניעט זיך ה*ט ״נאכם איבער וױ ככמם  איגד#ס־ די נ
 סאםוניסטישע די נאר אױםגע^יזם, ױניאן םאריעד טריע^
, בען װי ױניאן, דער םון םירעד ד  און װינ^גראדםקי ^

 ד.^בען ;זײ וואם דעסילעראציע, זייער און ה^בען אגדערע,
 זיך זאלען זײ אז םיטגדידער, זייעחנ צו םארעםעגמ^ינט

 אםעריקען דעד פון ױניאן פ*ריער דער אין רעגיםטרידען
ווערטער: די םיט םארענדיגט לײבןור, אװ פעדערײלואן
 אינ־ אײנציגע אונזעד טריאוםםידען און זיגעז ^עבעז,
אן!״ ^ײב^ר םעדערייל»אן אםעריקען טערנעמאנע* ױגי

 אםע־ דער םון וועגדוגג גײע די אז באוױיזט, דאס
 אינ־ אילע אויפצויצײזען פארטײ תאםוניסםישער ריקאנער

 אין זיר ארײנגיסען און ױגיאטם דואל און דעפענדזננט
 אריבערצױ כדי *ייבאד, אװ םעדעריימאן אםעדיקזנן דער

 ווערט •ארטיי, קאםוניסטישער דער םאר םאסען די געװינען
 םוילען םים און פראצענט זזונדערט גאנצע דורכגעםירט

«•1דאם
 םון באאבאכטער עדנסםע און טחגר ױניאן םי^נ בײ

 גײע דאזיגע די װעט באװעגונג ארבײטער חיגער חןר
 פארטיי סאםוניםטישעד המער חגר פון םאקטיק ױגיאן

 — פרעגען: רעכט םיט װעיצן זײ אוז םאדנע םארקוםען
פאםירען, געתענט עס ד.אט אזוי וױ סטייםמ,
 קצאר און םראגעז דאזיגע די אוי^ עגטםערעז צו בדי

יױנאן טרייד איצטעער דער וחנגען ארבייט^י די םאמנן

 אוימ־ םוזעז םיד ווע^ען קאםוניסטען, היגע די פון טאקטיק
 און קאםוניסטיעען דעם םון נע&יכטע בלעטעל א םילפען
 מםזד זײעד און אינטערגאציאגא^ ױניאן מדייד רויטען

באוועגונג, ױניאן דער צו לונג
 אין איז איגטעהג«ציאס«ל יוניאן טרײד רויטער דער

ב הוי  . יוניאנם• אלםע די לזפ^זםען געגען געןוען אנ
 טרײד רויםען חןם פון קאגגרעם ערמטען דעם אויף

 םאם״ אין פארגעקומען איז װאס ױגיאן.איגטערגאציאנאל,
 n געווען טאג־אדדטע אוים׳ן איז ,1920 י,5ױי אין תװע

 7P די פון מםע^וע די זײן דארף װאס פראגע; הויפט
 אייבימר דער יצאזאווםקי, א. ױגיאגס? די צו םוגיםטען

 םרייד רויטען דעם פון טאן־געבער הויפט און סעתדעטעד
 דער וועגען באריכם זײן אין האט אינטערנאציאגאיל, ױגיאן

:פאילגעגדעם געזאגט םראגע דאזיגער
 גרעסנמ די ארױםגערוםען האם װאס פראגע, ״די

גע־ איו קאונסי^ ױגיאן טרײד דעם אויף דיםקוסיע
ק$םר די פון םאקםיק די זײן דארף וראס :װען

 דער אין עלעכמגםען רעװאי^וציאנערע און גיטען
אל־ די צו באציהוגג די און באוועגוגג ױגיאן טרײד

 םיר צי :געווען איז םראגע די ? ױגיאגם טע
. . ? פארכא*ען אדער לןפאלםען ױניאנס איצטע די . 

 באזוגדזד בויען אוז ױגיאנם א^םע די איבערלאזען
 יבאוױח בעסטעד דער זייז זועט ױניאנס קיצײגע רע
 א איז עס און מזואך זײגען קאםוגיםטען, מיר, אז

 <ועם דאם גאכםער, הייצם^אזיגקײ{^ no טאקטיק
 איג׳ם צוטדויצן קײן גישט ה#*בען םיד אז באװײזען,
קלאם/ ארבעטער

 ױגיאן טדייד רויטען דעם םון Druj$p ער^טער דער
ס, אדא *נטגגומס טאקע האט אינטערגאציאנא^ ^ו א  אז נ

ען ^םוניסטען די ^  *פשפאיצ־ נישם זיך פאיצ ?ײן פאר ז
 אוכמאמג־ ע5א אונםער באײבען, נאר ױניאנס, די םון טען
 זיײ אגאגדירען4«דא צו כדי ױגיאגם, אלטע די אין דען,
 געוױגען צו םעג^יכקײםען ע5א אנוועגדעז און אידײען ערע

 *־p דער פאר ױניאגם די םון םאםען די אידעאילאגי^
באוועגוג^ םוגיסםימער

 א^יין ^ענין האט ,1921 דעצזןםבער, םוםצענכמז דעם
 איננתרגא־ עןrאםוגיסטיP דעם פאר טעזים דעם געשריבען

 נחר דעם אין פר#ונם. פאראײניגםען דעם וועגען ציאגאיצ
 אין סיטואציע דער וועגען באםער?ונג א זיך געםינם זיס
 האט לעכין באוועגונ^ ױגיאן טרײד פראגצויזילןער דער

:נעז*נט
 םראנצוײ דער םון טייל רעוואאצי^נערער ״רער

 פואקאם האגדע^ט באוחגגונ^ ױגיאן טרײד זיעער
טרייד דער םיז טערם5שפאי די בא?עםםענדיג ריכטיג
באװעגונל/ ױניאן

סטען אםערי?אנער די װען  סווי אין האבען ^םוני
די אםערי?ע אין געגרינדעט ,1920 פון י^ר  ױגיאן טרײד .

 דער פון אויפגאבע הויפם די איז ^יג״ עדױ?ײ?&$נעיצ
 די איז /rײםpיגDטע בי^דונגם *א ^נצוםירען געװען ליג

 חנװאילוציא- כ^וםחפ^דיגע די בא?עםפען צו און ױניאגס
 גדיג- אדעד ױניאנס, איצטע די שפאצכמז װיצען זואם נערען

 דער סון רייען די אויסער ױגיאנם אינדעפענדעגט דען
לײב*ר. אװ םעדערייש#ן אמעייהען

מע די ג^כםער, סטי םוני עדױ?יח»א־ ױגיאן ״טרײד ^
 רעזואצױ גערוםענע אזוי די באצײכענט האט ציג״ נעל

 ױגיאנט, דואא גרינדעז געװא^ט האבען װאם ציאגערען,
 אםיציעלער דער װאם אם ?אגםר־חגװאיצוציאנעדעז. אצס

 דער ל עדױ?ײ^אנאיצ ױניאן טרײד דער םון ארגאן
ענין: דעם וועגען נעעריבעז האט זזעראצד״, ^ייבאר

וחג^כזנ איבערראמט זײן ווזגאן יענעע די *באויז



p* Of רעװאלוציאגערע א
___w 'ojkq'p’b ? m i ארביימעך

 pw«i » ליב1צ זיי ■אראיעימן יתיאנם, די .
 d«i יוניאן. רעמאצוציןונערע k dp iperu» |1א

m ױ ysvjfwrrwi«9 n• 1ר»גי»« ז  vw ml•
niMHum i n  \\» vnw.®" װ\« וי»«{\ \»

pim די vsvnm n מג  s«m-\ די *י\ ריגי *רביי
v* . v w n n| ו*צ רי* ®w i w  v n, \י* 

m ו » ו ד ר ס ז ײזנר ן iM *גג  \«  »usvua 
״,1»צ1ה, .<יינ#ר :מ י״ «.—«וזסיװ (םײן ויןנ.

' | | . ®«1902 <,n.
 םון ipcnppo נעוועזעגער חנר ,ipco®» ?. זױליאם ׳

 pc פארזיצער און צינ עדיוקיימאנעצ מניאן טדייד חנר
m גע־ אאי<ו איז •ארטיי, ק$םוניםםיאמר אגמריקאגוד 

tprni דעם סון בא^ףצוםען ױ װי וױיגמר מרים א נ»ך 
סנן i ®ח און אי»»נתא*י*גא< יוניאן םרייד מי n 
 «רא*א- ת»ט פ»םםצר ליג <pj«r”pmp יוגיאן םדייד

מן 1אי נאנדידם  -5pn צו ק^םוניםטען אכמריקאגעד די מרו
 די אין ױגיאנם אינחנמגחנגם די אדייגגריינמן «נן

i n  lie j m אמנריקען ®ipip״iiy t«r ר.3ציי«
 ד»ם e>ni קאנװגיססען *־ײןדמגבאקעגע *יצן יאר

 אמןי דעריבער״ י» ודזנילזנן םיד ציך.3י1םנצ1א זאממםצז
jmumro^ יםאטען עם׳ליכע בריינמן* pc םאםםער׳ס 

iw y o, װאם ip ן ה»ט» ױ *  שטעצוגג רןר םכוח «
ױגיאנם. pete ױ » ^סוגיססען די ®ח

- «wpi c נמריבע! ח»ם פאםםער:
 עדיר װגיאן מ־ייד חנר פאו■ pan® חױאם .די

c־we צו איז <ינ ®ײ׳י»נפצ r|מז1*נ* אוױ וױ ״  פי
 w »1גא«ית ipui* און ארניים אממר ן■*«יײ*ײ

 tpuih <ײכ»ד. u« i«t«ipipb tppnpon חנר
in י*נאבע1א n ארבײםער די מאו דארםען אז זיק״ 

w זיימן rj אתאגיזירם ipeten w די ארנאגיזירען 
 ױגיאנם ר»וי« די אז ,ippni |1א אוםאתאניזירםע

ip איו ןמ׳אלימז דך 1»<*ז a w t e  i n ארגייגמר 
i» נ^1נ»וח» n  t דע־ייע»ז אםעריקען» «ii ציי־

ג»ר.
J . ס 1װא אינתםמ־יןם, די 1.אי« trt'00'pv •אינ 

 אוגזער געבען זײ םיד דארםען װניאנם, דמעגדעגם
חגם, סאר ארנײםען אח גםערמםיצונג1א אקסיות

i» »נש<ליםע] ויך זאצןן װניאנם n או n  t אםע־
«ן י tv י r n r a t ייב»ר.5 »מ

1,םי i 1אוי זיין או״*מ1 n פאר ן1א װאך i«p
iib opjirusor o »ננעכמן נײ*ם אאל n תאל

 אז נעצערענם, אונז ה»ם ערפאדונג די ױגיאגיזנ^
סעקטעס, קציינע אגםוױקצןן צו םיינם ײניאגיזם חאצ
באוחנגונג^ ארבייםעו■ ran «| איז»לירם זײך

i װאם בײםר»נען די «ן .איעע n סאםמיס־
 איגטעתאציאנאל מניאן מ־ײדי רויםער אוז unrם

i ח»ס n  in v m באוחד ארבײטזגר אנמ־יקאנער 
 גרינ־ » םארדאםונג קאםענארימער זיתו־ איז גתג,
m ת ױניאנם״ דזאל n וײ ( n r u : (י1 .ארגאניזית 
 ,13 וײט םאסטער, ז. װיציאם «ן אתאניזירטע״ נימ

).1926 אין מחרופם
 איז ציםאםען און סאתסע; ס»נםע1אױבענדע ױ פון

1»SP, 1אי אז o n  lie i n r  *erw  n צ»םוגיםםײ*עז 
 איגםעתא־ ױניאן םריק־ תיםעז און אמם«תאצי»נאל

l בייס ga«Dna זיינען dp 1ױא צי»גאל, ie  i n n* 
mm ,pnr תן זיינען i נױם באקאנם נרינדליך מו n אצ־ 
 חד » פארם»נם און באותנונג ארכייסער װעקסצימר

n ,אלצן n פאנ״׳ן i n n, נע- גאנץ א נעהאם זײ ה»בען 
pent ננונע םאקסיק th d  i n 1א באותגוננ מניאן| 
tP3«n דערל»זם ניעם אוסן גא*ן i n  it זעצבםס־ 

pdp«d ipmpTWB יתיאננ^ תאל נריגדעז צו
ד ע די אח ■מריאד דדיסעד חן  קאםאינ־ r« װענדוננ ניי

is  p y o יתיאנכנ סלםע די ש״םלםן
 נע־ t'ir ה»ט סטאלין |pn ,1928־1927 יארן י1 אי|

םידער״ תאםוגיסטײצע א׳לזג כםעם .אזיסגערױכערם״
n זײנצן  ipnpj תו ױנ o« נ n  |i םוניסםיזתן«?

 רעגירוג^ סאװעטען
ה»בען

i ®יז מיער און אינםערנאציאנאצ n 
i איו אח n 1« צחצא#ם1®י c n
 מאריימריסםעז ם׳»ינ»ווגיק?^ באנדע א יעם1אדייננענא זיך
p ם׳צ1^» און p p 'J in נאכבאםקעז, במיז פען1דא »אם 

i מאם n גרויםער. ®’i n* אויסנע• איז ז»נט, םסאצין 
 דעם |io טיק9טא און יע1טע» אצטע י1 11א1געו נעםן

 איננמג- (®ר»םעםי»נאצען |1»פינטצ1® און 1?»םאינטעי
 ®®»נעצ א נעװארען באמאפען איז עם אח גאציאנאצ)

 » 1אי 1רייננעםר»טע8 זײנען 1טי אז יע״,1.םע» נייע
i®np®, ט,1ר»דיקאציזי זעהר זײנען 1םאםע י1 װאו n ר  א

 dip םםמ זיך ייטן1 ן1א אויפגעבחיזם זײנען בײםער
j, 1 »אם 1»נ רעמאצוציע, ס»ציאצער א 1®א קאכמי nי 

 אײן, זײ האצטען פירער 1מגיא ציאנעדעpאn פארדאםטע
 נזד ציר,1גאמי איז, |i\־®n קאםםםצוםם. זייעו־ 1צאםע

 יבען1»נה ה^םוניםםען יײ דארשע! ער׳וםענס, אז דרוגגען,
 טגיאגס אצטצ די אין פירער ױניאן י1 גןגען !”®אם® א

 ®ירער װניאן n »נדוםענדיג זידצערייעז, אצעיצײ םים
דיםקרעו־י־ 1צ י1כ נעםען, צnזי אנחט־ע |1א

 »*p n און בײםער1א די tie אוינען י1 אין זיי טיוזו
 ארייג־ םעגציכקײם די 1ה»בע ם1אר י1אז װעצען םוניםםע]
i 1אי זיו צונאפעו n װגיאנם: די ®ון פיחנרעאפם 

 ט־ינחןז נעםע גצײך 1פ»םוגיםםע n םען1א1 צוױיםענם,
 אר■ י1 1צ ט»ן ®יפס א בצויז |1א ױניאנם »פ»זיצי»נם

 םאכוענוױיז שםר»םען 1־בײםע1א י1 וועצען א»י נײטער,
 -Vi איז «טע»ריע״ אזיגע1 י1 »ט :מגיאנם גײע י1 אין
i אצם שױיזען ניםםימע1?»ם n אין באפאגם ײען n ײ ד  .י
®עײאו־״. טער

n ט1צײ וועצכע פארטײ, ?»םוניסםימער אםערי?אנער 
 איג־ n יוי1א ענטסערט |1א ?»«צ»זיג?יים פון יג1®טענ

Pr'co':iQ«p o n  |i® dp’ppitcd| אינםעז־נאציאנאצ״ 
i ױ1 אזױ פונצט n פאד »ם1ם»צ רוםי׳צער 1»ם»צינצ o n 
 נצײך ה»ם םאט׳זג^״!, .ט»פ ם:1»11 םיט׳ן 1»פיצצ

 וועגען ?^םאיגםערן tie באפעצען ױ יםםירען1א נענוםען
o אי| 1ק»םוניםטע י1 םון אויפגאבען די n םען  ■ע- װי

.1ריא
i ל1י1א n  ,mi®iP •ון סטאצין פציינעו® TPi אםע־ 

W ריפאנער ’®o»j» « p 1929 םארט׳צ, אין ה»ט טיי,1®א, 
P א געהאצם?ן in 1װא ip נ;ו»נט ה»ט:

 פיד םים װי ip® ®יצ חײגם ׳»םײעז1סא 1«םי
me n יאר  pnw־pnip® n פח 1אפיצ ר»צע n 
».u«t־pivdpאי־ייו 1םר»נ? !וצצכצ ״ o n םאציאצ־ 

Dtmi®en אין n  n׳n  tie |p ?טן1א צינק ײ .1נ
|1א ציים p'p פא,־׳צװענדעז םער נימם |5pii 1טי

...pivDpu«ie פיײן n םיט בײם?ן1א 1צ
 1צ גרייטען זיך ארנײט״ד די |pn® ט»נ 1צ חיינם

m in i ?װאס ױגיאנם ציאנ?רע1אצ1ח» באײגחוד 
»j אטעריקען די ?ן6באקעם »צען1 r” in p e ציײ »װ 

״צײ־ ijn( פא־־טימ״ סײ נ*ניזאציאנ?צ,1» םײ ,1ב»
i »תאן »פיצי?צצר ײניםי״, 1»ב n  lie 1טריי 

).1929 םארטמ, צי^ <pi«r«pi’ip ױנ״אן
n האצטצן ipcd’jid«p n |1א p rj. lie pi«or 
pcw i״ — ip’ie |«1א ט| i « n n .אין |1א העדען n in 

n ,1929 סם,1ינ1א  tP3«n רי?אנער1אםז *n .  ipcd' ji®«p 
״ מי ארנאניזיי־ט״,  1יי1ם n. לעח, זייער יוי1א op ipeii ז

ױי צינ״ פיי׳צ»נ?צ1?די ױניאן i א n גיםי1י ױניאז .םדייד 
 נײ? in3’־u 1צ ציצ אצם נ?שםעצם זיך ה»ם אם11 צינ״,

 אצטע י1 אין פ־רערשאסט י1 כא«ען1פא |1א ניאגט1י
^ אנ מגי

ע געגרינדעט חאבען קאםוניםטען י1  1נרא ױניאגם ניי
ײיינען ארבײםער די urn םריידם די אין יא ז

אניזידט. ארנ
n® 1’־upj ה»ב?ן ?»םוגיםםען ת בשעת jט י  1יי1,

 pיפגאב1א די אז »;®,tpi זײ ח»ב?ן צינ״ ײניםי ױניאן
i n  lie 1צ זײן װעם ציג ײניםי מניאן 1םױי «t u i 

c נ»ך י1 ניזיח« r y 13■«( •1ײטע31א םע1נ«ניזי1א n  pi 
1, n rט»ג״, מ הײנט צ־נ װניטי מניאן 1יי1ם י j  lie 

.S

גאגץ א ipiipi איז c«i אז זיך, תבט ונ

 אלס געמטעיצט זיך האט װעיצכע ^דגאניזאציע, װערטפויצע
 אר־ ארגאגיזירפמ ניעט די ^דגאגיזירען זװ אױפנאבע אן

 ארביײ אן פאר װאם אםת׳ז, דער אין טאכע און בעסער.
 ניעט די #רגאגיזידען געגען עטעיצען זיך קען טוער םער

 געזוען, «בער איז אםת דער ארבײטער^ ^רגאגיזירטע
 ױגיאנם גריגדען געגומען גיצייך ה*בען קןוםוגיםטען די אז

 אײנגעםוג־ איצטע דא זײנען עס װאו טרײדס די אין נך#ד
 םאווע־ םאםען א זיך הינטער ה$בען און ױגיאנס דעוועטע

 זיך ד.#בען קאםוניסטען די װערטער, אנדעדע אין מגג,
 צוצוברע־ כדי ױגיאגס, אפ^זיציאגס גריגתן צו געגוםען

 גע־ ק^םוגיסטען די ה#ובען אזוי ױגיאנט. איצטע די כען
̂ם ארבײטער נ*רעל די צװיעען ױגיאגט גרינחגן נוםען  אי

 גארםענט ^ײדים איגטערנע^אגעיצ דער צו ק^וגקורענץ
 דעם פון ארבײטער אלע כםעט װאו ױגיאן. װאידקערס

 איגטער־ דער םון פאן דער אוגטער ארגאגיזירט זײנען טרײד
 ה$בעז זײ ױגהאן, װאירקערם נארםענט ^יידים געמאנעא

 װאס ױגיאן, םײנערס גאצי?גא<ע א כילוםרמט געגריגדעט
 זואידהערם םײן ױגײטעד די באקעםפען געדארםט ד.*ט
 פא־ געגרינדעט ה^בען ק^טוגיסטען די אמעריקע. אװ

 שפײז די בײ אדבײטעך, םעקסטי< די ביי ױגיאגם פירעגע
 ארבײטער די װאו פאכען אגדערע אין און, ארבײטער

ארגאגיזירט. פראצעגט הוגדזגרט כםעט זײנען
פדוא־ עטיציכע גאםאכט האבען קאטוגיטטען די יאםת,

 עם װאו םרײדס, די אין ארבײטער די ארגאגיזיר^ צו װען
 לםשל, װי, ױגיאגס. קײן געווען גיעט איגגאנצען ?ײגען

 וױײ5פענסי< אםברידז^ אין םי^ס די פון ארבײטער די
 םא־ אגדערע און דרײװערם טעקםי יארהער גױ די ניע;
 די װאס סטרײקם, עחפטע די בײ ג^ײך טאקע איו כען.

 ארבײםער די ה^בעז *רגאגיזידט, האבען ק^וםוגיסטען
 :אר ם^דערוגגען, זײערע גאר ני^ט םאריצארען םויצקאם

 אנטקעגען ^פנײ װי צוגאגגען זײגען ױגיאנם זייערע אויך
זון. דער
 #םעריקען די אז דערקלערמ, ח^בען קן>םוניםטען די

פאשיסטיש. איז לײב^ר ^וו םעדערײשאן
״טע^ריע/ די גע^פאפן ה$ט ק^מאיגטעדן דער װען

 איז סטאליניזם אין »ט5נ̂י גלויבט װאט אײנער יעדער אז
 געװארען געמטעםפעלט איז עס און םאשיסט ם^וציאל א

 ם^סטעאיס־ סאצחאליסטעז, די :סאציאל־םאשיםטען אלס
 ריכ־ אגדערע און טר#צקיםטען, לאװסטאניםטעז, טען,

 גאנץ דארום איז באוועגוגג, ארבײטער דער אין םונגען
 בא־ יאוז אנרוםעז זאלען קאםוגיסטען די װאס גאטיר^יך,

 פול־ אלם לײבאר אװ םעדערײמאן אםעדיקען די צײכענען
 ידעם אין אז םאקע, םיר זעהען אט ״פאעיסטיע״. קאם

 קאםוניסטי־ דער םון קאנװענשאן זיבוטער דער צו טעזים
 יאר אין פארגעקוםען איז װאם אםעריקע, איז פארטײ שער

 אוג־ פון כתות א געווען איז ״עס געאזט: זתרט ,1930
 אנאלײ קלאר םריעד ניעט האבען םיר װאם זײט זער

 דער פון םאמיזם אםענעם דעם כאראהטזןריזירם און זירט
 פא־ א װי אזוי אוז לײבאר״. אװ םמדערײ^אן אםעריקען
 צױ און צױממעטעדען םען דארף ארגאגיזאציע מיסםיעע
 גע־ דעם געמאכט האםוניםטען די טאסע האבען ברעכעז,
 קאנ־ דערזעלביגער אויף דערקלעדט און אויסםיר העריגען

 ױגיאן םרײד דער םון באזים דעם אויח בלױז ״אז װענמאן,
 םעג־ די האבען ®ארטײ סאםוניסטישע די װעט ליג ױניטי

 עקאגא־ דעם םון םיד^פאםם... די איבערצונעטען ליכסײט
 םאר־ היבשער א איז (דאס אםעריקע״ איז י1תאם םישען

!).נעם
 און םאנעזורעס םאחטידענע די באטראכטעז םיר ווען

 ױני׳אנס די אין פארטײ סאמוניסטײפער דער םון טאקטיקעם
 םיט־ די אז םיר^ באםערקען יאר, דרײצען לעצםע די םאר

 זועגעז האבען פארםײ קאםוניטםימער דער םון נלידער
 םאל • דרײ ווערעז באטראכט געקאנט עניז דעםזעלביגען

 יעדער איז 1922 יאר אין האנטר־רעװאלוציאנערעז. אלס
 פאר־ ױניאן דואל א םאר געוועז איז װאס קאםוניסכ^

 איז ;קאנמר־רעװאלוציאנער א אלם געװארען דעכענט
 נימם איז װאס םיטגליד, דעדזעלביגעד איז 1930 יאר

 א אלם געװארן באםראכט ױניאן דואל א םאר גזנורען
איז װידער, 1935 יאר אין און קאנםר־רע\ואלוציאננר

 א פאר פראפאגאנדידט האט זואט םיטגליד חנרזעלבעער
קאנםר־רעװאלוציא־ א נאכאםאל געװארען ױניאן דואל
גער.*.

קאםוגיסטישע די פון דורםפעל פולק^מענער דער
ױגי^נס. תאל

 ױניטי ױניאן טרײד די זואס רערויף, קוקעגדיג גישם
 היגע די ארױסצורייסעז םיטלען אלע אנגעװעדעט האט ליג

 ,פאמיסםימע״ און *םאדקויםםע״ די םון ארבייטעד׳פאםט
ע פון אםילו זיך אפמטעלענדיג נימם םירער, ױגיאן ט׳  •מו

 ױג־ איאזיצי^גס די פון סקעבערײ םון (םאלען סקעבערײ
 די ארבײטער, מפילצײג די דערצײלען אײך װעלען יאנס
 גא.), ד. א. םאכער דרעם די םאריער, די ארבײטער, ש'ך

 װי םערקװירדי^ אבער ױגיאנס, אלטע די םארכאפען צו
 ליג ױגיטי ױגיאן טרײד די זינט #צײט גאנצער דער דורך

̂י®(! די vh עקזיסטירם,  \s <ז\1ג(זל\ו יגןיאןגז ^אצןץוילז
ײ\ אךכא*<ן\9  ®*n יגײא\« אלםו® «ײ\ ן

̂'k ah ןײפ אײ\ v\\ \אײ\ ײ\9 ג(ו\גיןע
VT'V&B.
 גױ די פון סטדײק » געםירם האבען קאםוגיסטען די
. און דרײװערס טעקסי יארקער .  א געםירט פארלארען, .
 פאדלארעז. און פעגםילזױיגיע, ־אםברידדפ, אין סטרײק

 יא איז קאםוניסטען די װאו פאלען די אין אפילו און
 באלעבא־ די םים אפםאך »ן מאכען צו געלונגען קוים
 לםשל, #אזוי אט !אפםאך אזא צו רױי און אך איז טים,

 ױנ־ איגדאםטריעל ארבײטער ^יך יארקער נױ די האנען
 קאםד די םון םירעחפאםט דעד אונטער איז װאס יאן,

 װאס פאבריתאגמען, עיך די םיט אגרימענט אז ניסטן,
 ווען .און אגדיםענם שענדליכעז א םון םוםטעד א איז

 סםרייק א געטעטעלם אזוי װאלט ױניאן קאנסערװאםיװע א
 די װאלסען ארבײםער, שיך די פון ױגיאן ליגקע די װי

 ערײענדי^ היױעריג גע\וארען תאםוגיסטען די פון העלזער
 פאר־ און פארקויםם סםרײק דעם האבעז םירער די ׳אז

ראםען.
 אױס קוקן און לעכערלאך זיך םאכן קאםוגיםמן די
 זיי אז יזיך באריםען אײן אין האלטן זײ װען סאםימ

 ױניאד היגער דעד אין פראגרעס םיל זײער געםאכט האבן
 אזױ אט ליג ױגיםי ױניאן םרײד זייער םיט באװעגונג

 װאם קאנװענעאז, תאםוגיסםי^זער לעצטער דעד אויף איז
 אין ,1934 אפריל, טן8 דעם געזוארן אפגעהאלםן איז

 בא־ װאס ױניאנם די אז געװארן, באריכטעט ללױו$אנד,
 םיכד א פארםאגט לי^ ױניםי ױניאז םרײד דעד צו לאנגען

^ און םויזנם♦) הוגדערט ארום פון גלידערמאםט ױ  צו
 אדיעגערעכגם זײ האבן םיטגצידער םויזנם הונדערט די

 געזחנזעגער דער םון םיטגלידער טויזנט דרײטיג גאנצע
 אויב יגו ♦*). נאדל־ארבעטער. די םון ױניאז אינדאםטריעל

 פאד־ האם נאדל־ארבעטער די םזן ױניאן אינדאםםריעל די
 קאםוגיםםן די קענעז םיטגליחנר, טויזנם ׳דרײסיג מאגט
 האבן זײ אז האםינטערן, צום טעלעגראכמ א מלאפן שויז

 וױיל פראלעםאריאבס.. אםעריקאנער גאנצן דעם געװאונען
תם פון סאםעדיע דער איז העלד דער זאגט װי מאנ . 

געבלאםם! זײן מוין זאל בלאםן אז עקספרעס״,
 האם ליג ױניםי ױניאן םרײד די אז איז, אםת דער

 צענד־ עםליכע קײן אםילו רייען איהרע אין געהאט :י^ט
 חגר פון םירע^אפם די און םיטגלידער טויזענט יליג

 םול־ אלם ארויסגעװיזען זיך האם ליג ױניםי ױניאן טרײד
 אויזי אויםצוםאז עפעס אוםםעהיג איז איםפאטענט ?אם
געבים. ױניאן מוײיד דעם

 נייע # גענוםען ה^בען קאםונייםטען דיי פאדוואס
באורעגתג ױניאן םדײד דעד אין ווענדונג

 ענד םארגע?וםען זײנען יאר עטליכע לעצטע די אין
 האם װאס אײראפע, אין געשעהענישעז װיכםיגע ליכע

וחנצם גאנצזנר דער םון ארבײטער די אויפגעטרײסעלט

»םעריק»- די־ «»ר יראגר»ם » אויפןוע^ ״דער זע: *}
A8 ז״ס *רבעםער׳/ נער

 לע ױני*י ױגיאן םרײד ״די ברא^ור: די זע •*)
J22 זײ® חאני^ j וון םאג״, *ו חײנם
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i n סעע־ סיז םאדויכערוגנ 1םסציסצ? פון געזעץ 
tpioim ipou הײזער ניידע אין tpjop’tpdo tie קסנ־ 

oru סין םאיןא־יםעםען. נרויםע םים ip i רעירעזעג־ 
m  tut Pin ipdjoo געזעץ ipdupuo םים נעװארען 

373 dojpd po po 33 |p m  ipd’ot 7» םים tPC'or 
Dppt pun.

m■ די n  no Dponotoo באםת איז o צייכען 
 צעבעז. םיר װעיצבער איז צייס אוםרוהינער m סון

 נעװאנ־ tob האבען צו םורא אויסנןהערם תאט *גמ־יפס
tpunpup po<. פארנע־ איז יאהר סאר צעצטע די סאר 

ipjop’ipdo i אין איבעוקערעגי׳ש p׳nbo אן •קוםען n
םייגונס ^נסעגםציכער

m n  i n זיך רוםם סאתיכערוננ םאציאצער סון 
i איז נעזע׳ו׳׳. ״װסעע־־צוסים :ipdoj סיט׳ן n 1סא* 

tpaon m סון סאטוע n ראציע נדויסע א נעמסיצט 
 נױ סון װאננער ראבערם סצנאטאר iptuopoa זוזגזער

pu p אוו iosopiuop םעריצענר. סון צואים i n זעצ־ 
m האט וואגנעד m o  pir עהנציכע צאנען9סארנצ 

im t n אין 4םס איעיגע o n קריזים, ססר׳ן סון יסחו־ 
 סאו־ צו dps’געזע׳רסדא א םיט *־וים ip איז ,1928 »ין

 יסח־ י1 אין ארבײםסצאזינתיינ^ געגען או־בייטער זימדעז
onnp .no ססרנעעצא־ םאצ איינינזנ װיחװ־ «ר האט 

jio \n r m  m םאציסצע jirm m oa סריהערדינע צו 
*tpoppur זיינען pipuio נעזעצוענעו־ tpnpj קסצט. זעהר 

 באנו־יםען. אוגזערע זיי םים און סבעד זיך בייםען צײםען
o*n איו s r v צווײק יסחר ח־ײ םים ipiipi אונ־ ,1םרי 

 זיײ איצט סםעריקסנימ. כער איצט ווערם •םצוײקאגיע,
go 1»ס סארטײמז בייחנ סון נעזעמעבער םייסמצ די 

unarm סארזיכערונ^ םאציאצער סון o n p 10■ ס סימ 
oop• נענען געווען םאדזיכערוגג םאציאצע איז צוריס 

*ס*ײק*ניזם. אםת׳ן
m צינגצר בײמ ot ספיצו to נ׳מעצנעבער אונזערע 

m»n זיי וױיצ ציבערסצ, סוױ סמאצ סים נעוואחמ ip- 
m  to |Ponm ערפצע־ סײ װי םיי וועם ססורם םוסו־ים 
rptpa o n  in .מפנציך אונססנםטיםוציסנ?צ dp to 

tw o ס o ויסס ,mpntptw p^pto י n  tpopi גאנצען 
nmn גים eonp אזן,ipoon דעריבער lo o m נע־ 

m אױנ /׳ססיסם• o סזצצנצ tPP't opp'pm ,וחר יס 
»m m  m  *n ip מן איז םאציסצע to איבערצייגעז ני

ip ססיצו .j’jp ערנסםער גאנץ ס איז פסרזיכערונג i 
ח גיט איז קאורט סוסרים אםעךיקאנער  IPOPoniXBo ננ
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 -5הע< צו נ#ר גיט איז רעגירוגג » פון פ^יכט די »ז דעם,
בירגער. נעוועהניציכע אויך נ^ר סאיציטישעגס, םען

איז, םאקט דער זײן, ניט #בער 5זא< מע^ה די װי
 זעהר געזעצגעבוגג סאציאיצער אין געווען איז אמעריקע אז

 האבען פעגסיעם אלטער םון םיםטעם די אפגעשטאנען.
 אר־ געגען םארזיכערונג ^טאטעז. 28 ^וין אנגענומען

 די געהאט שטאאטען 4 ב^ויז האבען נײטם^זיגסײט
 א געװאתנן ^נגעגוםעז איז איצט סיםטעם. יעגע אדער

 נאצי^גאילען א אויף דורכצוםיהרען זיך נעםס װאם :עזעץ,
 םארזיכערונג. סאציאיצער םון אויםגאבען ברײטע םאסעטאב

 א ^וין זײגעז אויםגאבען די װאס אסקר, איז צרה די
ברייט. צו ביםעל

 זיך ^טעיצט אויםגאבעז ברײטע און םארשידעגע
 איז עם םארזיכערונג. סאציאילער םון געזעץ דער אוועק

 װערט ער װי געזעץ״, ״אםניבוס אן געזעץ, בו״ ״בל א
 געםינען איהר ,וועט געזעץ דעם אין גערוםעץ. םאמע

 יצײט, אילטע םארזארגעז צו געזעץ א איז עס טוב. םכל
 יתומים. און אלםנות איגװאילידעז, ?ראנקע, ארבײטסיצאזע,

 ארימע אםייצו פארזארגען דארף װאם געזעץ, א איז עס
קינפעטארינס.

 בא־ געװארען אנגענומעז זײנען ילענדער אנדערע אין
 נויט. םאציא^ער םון םארמע יעדער פאר נעזעצעז זונדערע

 םון םארמע אײז םיז יאהרען כאנכםאיל אױעה זײנעז עס
 ״כל אין דא, צװײטער. דער ביז םארזיכערונג סאציאילער

 צרות םאציאיצע אלע זײנען געזעץ׳׳, ״אםניבום אין בו״,
 ״װאגנער דער און װאגען אײן אין געװארען אויפגעפאקט

 אײן םיט צרות אילע אויםגאבע די דאס האט ביל לואיס״
ארײגצואװארםעז. ים טיםען איז ?אאפ

אטע םאר  געזעץ דער שאםט יאהר 65 איבער ײם5 ̂ן
 צו זאגם רעגירונג םעדעראילע די װאס דעם, דורך הילף

 א דא^אר 15 ביז דאצער, םאר דאיצאר בײצרפטייעדעז
 די וועאען שאפען. װעט שטאאט־רעגירונג א װאס חודש,

 אצ־ אז קען געזעצעז, געהעריגע די אננעםען שםאאטעז
אר 30 קריגען וועט ער אז האםען םאז טער  חודש. א דא̂י

צוניץ שטארס איהם קען װאס היאף, א איז עס
 זײנעז װאס טע,5א םאר ^זטיצע םון פונקט דעם איז

 טיט אבער האנדעלט אפטײלונג צװײטע די דא. ^ויז
 אנגע־ איז ארבײםער םאר םארזיכערונג געצװאוגגענע

 װערען וועט םאדזיכערונג געצװאונגענע די שטעלטע.
 אין *נעמער1ארבײטכ און אדבײטס־געבער םון אויפגעםאנמ

 ארבײטער אן וועז םעיראל. םון פראצענט געוױסען א
 אר־ דער םון צוריק זיך ער ציהט יאהר, 65 אצט װערט
 פענ־ איז באלוינונג פראםארציאנעצע א סריגם איז בײט

ײן, אזוי זײז סענעז פענסיעס די סיעס.  דא־ 10 װי ^
 א דאלאד 80 װי העכער, ניט אבער םאנאט, א לאר

םאנאם.
 די זוכט ארבײטסלאזע םון םארזיכערונג די װעגען
 זאל װאס םיםטעם, א איעצופיהרעז רעגירונג םעדעדאלע
 אר־ אײנצוםיהרען באזונדער שטאאט יעדען ערםוטיגעז
 םען וועט ארבײטם־געבער םון אינשורענם. בײםסלאזע
 דערנאך םראצענט, אײז םריהער אויםםאנעז אנםאנגעז

 גאנ״ דעם םון פראצענט דריי ענדליך און פראצענט צוױי
 םאנד א איז קלײמזז זיך װעט געלד רי ראל. פעי צען
 גע־ שטאאטעז באזונדערע וחגלען םאגד דעם םון און

וחנרען. שםיצט
 וועגען פונקטען דא זײנעז געזעץ נייעם דעם איז

 קאליסעס. און בלינדע זזעלםע] געזונדס־צענטרעז, שאםען
 אויםגא־ ברײכמ זעהר זיך שטעלם װאס געזעץ, א איז עס־

 םאציאלעיר איז אנםאנג אז בלויז אבער איז עם בען.
 האבען ניט קעז #איז ער װי געזעץ, דער געזעצגעבונג

 אונ־ שטארס הינהט ספעציעל רעזולטאטען. גרויסע קײן
 עס םארזיכערונג. ארבײםסלאזע װעגען פונקט דער טער
 ארבײטס־ אז שטאאט, יעדעז םאר םליכט ?ײז ניטא אי־ז

 שרײבט אם ווערעז. אײנגעפיהרט םוז םארזיכערונג לאזע
 מיסיםיפי: איז ארויס געהט װאס צייטונג א איז אײנער

 דארםען זאלעז םיר אז םאדשמע^נז, מט זיד קענזנן ״םיר
 נים. װילעז און ארבײםעז קענען וואס נעגער, העלמז

 ױנ־ א \ױ אויפטאז, םיצ ווזוי מזןן נעגער יעוורינער 65 *
•אםניסעד און •וסמ קייז וױלזנו סיך #ג»ן גנמר. גער
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15 זיימ
 יומר דעם אויף זיך םארלאזט געהט הײנם העלםען״. גיט
שםאאטען. םון

 באםערקען פוגסטען אלע אין םען העז איבערדזויפט
 ווערען װאס סיםטעםען, םארשידענע םון טיש־םאש א

 איז געזעץ דער לענדעד. םארשידענע איז פראקטיצירט
 שטאאםס״ אוז צדהה־געםיהלען םון צונויםםישונג א אויך

פליכט.
כיסםאר^ תאנצלער אײזערנער דער געװעז איז עט

 אין דײטשלאנד אין אײנצופיהרען אנגעםאנגען האט װאס
 רעאק־ א זייענדיג געזעצגעבוגג. סאציאלע 1889 יאהר

 םליכם די אייז עס »ז םארשטאנען אבער ער האט ציאנער,
 קרבנות פאלעז װאס די, אלע העלםען צו מלוכה דער םון
 בײ צעבען. םאר קאטף עקאנאםישען שװערען דעם אין
 ״אינװא־ קאפעפ, חראנקען די זײגען ארבײטעד דײטשע די

 װײםאר די פאפולער. שטארק געװעז ?אסעס׳/ יצידען
 שםיצע אויח ארבייטער םון חגכט די האט קאנסטיטוציע

 היטילער אויד פונקטען. קאנסטיטוציאנעלע פאר געםאכט
 וײיטשע יד םון רעכטען די אט אפגעשאפט גיט האט

ארבײטער.
 די אוי^ געקוקם אנםאנג םון האט װאם ענגלאנד,

 פון םארםע א אויח װי םארזיכערונג, סאציאלע גאנצע
 געװארען דורכגעדרוגגען ביסלאכװײז אבער איז צדקה,

 דער פון םליכט די איז עם אז באװאוסטזײן, דעם םיט
 עתאגאםישער דער םון קרבנוח די העלםען צו דעגירונג
 גים םעהר מייז איז ארבײמסלאזע םאר שטיצע סיסטעם.

 וואם שםאנד&וגקם, םאציאליסטישעץ םיז צדסה. הײן
 רײכהײטעז, אלע םיז קװאל דער איז ארבײט אז אז װײזם

 אפצונעםען בארעכםיגט גמװיס ארבײטער דער דאך איז
^ועמערויבם. איהם םון האט קאפיטאל װאס דאס,

 װאס רעװאלוציאנערעז, אזעלכע געװעז זײנעז עס
 זאך, א אויח וױ שטיצע סאציאלע אויח געקוקט האבען

 ב#- ארבײםער גאולה. םענשליכע די אפ האלט װאס
 פאר קעםפען צו אויח הערעז און וועניג םים זיך נונענען

 אויזי טאר ארבײםער אז אז אבער, קוק דער בעםערעס.
 אן אבעף שוין איז האבעז, נים הנאה סײז וועלם דער

 ןײ־ ארבײםער אז זאגען סאציאליסטעז אלט־םרענקישער.
 ארויס־ דארפען זײ שםיצע. ןאציאלע צו בארעכטיגט נעז

קענען. זײ װיםיל נעםעז
 פאר־ סאציאלער םון געזעץ אםעריקאנער נייער דער
 בא־ ם».*שידענע םיז געױארעז באאײנםלוםם איז זיכערונג

 קלאר נים גאך איז געזעץ דער סיםטעםעז. איז :ריםעז
 חםרונות זיעע אלע םיט װידעחפפרוכען. םיט םול איז און
אנפאנג. וױכטינער א געזעץ תגר איז

 ניס און געזעץ דער ניט אז זיך, פארשטעהט עם
 עפאנאםישער הײנםיגער אויח געבוים געזעצען, אנדערע

 פון ארויסצו^רימן וועלט די העלםעז סענען סיסטעם,
 היינ־ םון װידערמפרומז די װאו װינקעא, עננעז דעם

 ״נעזעץ יעדער םארפיהרם. אידזר האבעז םיסטעם טיגער
 עאמד די און נוים די ביםעצ א לינדעחגן אבער העז װאם

 כתן כאםש ווערען, באגריסם אבער דאח* וועלט, דער םין
גאולה. גאנצע די דערװארמען ניט איהם םון קען

דאנק־רעזאלוציע
”ipd די םיר, 31o סינטעט־ים סון uusr pio>p פסר־ 
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 סצאופםאכער נרויםער דער וועז 4310 יןוהד 1אי
 אין ;ןורציצער םןכעצ איז אויםנעבראבעז, האם סםרייק
im p מווען g גמריקא. אין זיןוך*

רעםםאו־א[ א אין םעמצ איז *רבייטען אנגעקוםען . ;
םטריט. םערטע תארנער עווענױ םעסאנד אוי^

 דעם אין נעםאכט ניצציך זעהר זיך האם מזןכעצ
 1םי נצעזער די ײאעען אייד םצענם ״ער רעסםאיאן.

 א געהאט האט רעםםאראן דעד ווארים טנאאס. און גיר
ם׳צתה. טםארקע פארקױםט האם tvs װאי באר

נע־ האם נאדציצזןר םעמצ וױ סאנ דדיםען אױם׳ן
 פון טדייען נעהערם ער הןוט דעםםאראן, דעם אין ארביים
:צייטוננעז פארסויפם האבען וואם באיעם,

!םטרייפ שצאוסםאכער נרוינמר א !םםרייק —
ער םיינט. דאס וואם נעוואוםט ניט וואט גממצ

 נעסוםעז אלם, יאתד 18 סױם ױנגערמאז א נעײעז איז
 נענעבען אפרענ ער האם דאך אבער גאציזיע, «ן אח»ם

׳פרייען. באיעם די וואם רעםטאראן פון קןבין דער בײ
 אז םארמםעהן, צו געגעבען םעכצען האם קעכין די

 זײ װארים סםדייק, אין ארויס זיעעז עניידזר סױזצנםער
צעבען. צו אױזי נענונ נ־ט ■ארדינען \

 ווענען סעכין דעו־ םיט געתדט האם םעמצ וױ «זױ
מטים: א נעהזנרם זיד האם םםרייא,
 ארױויי *קום !םעסס םעמצ! —

װאם סיד, דער טון ארויפנעקוםען מנעצ איז טעמןצ
מז חניי  רןם־ א־םוצזזן דעדזעהן האט ער מצער. אק א

םיט סאראן
םטריי־ די םיאמן, די צוזאםענרוסען ומצי ««צ —

ר רעםםאראן םון נאט דער האם — !עםעז וױלןן מ

רעס־ םוז באס דער םימען. די נערופם האט טעמצ
J םאדםוך. וױיםען א אננעטאן םעכצען חאט טאראן
ארוים־ חאט ער טיט. צום דערצאננט חאט םעכעל ;.

Dftar w ^ומרינ^ חןםאך, ציבע׳לעם, נריגע ברױנ
מן אין • « אנ אויםנעזעצט נעוועז זיעען רעסטאראן נ

מז פון סטרייסער, עט־ פון םאן א נעזעםען איז אן אוי
מ5 האר־ א נעטראנען עד האט סא■ אױפ׳ן דרייםינ״ און י

 נאנץ נעווען עוין איז וואם .דוירבי״, א מאפעציוע, «נז
 אוינען זיינע און פאראװויצט, נעוועז אי« ■נים זײן אלגג

זיי־ וואס םטרייסער די אויוי בריצעז דורך נעקוקם חאמז
נע־ נעשמאס האבען וואם טײמן, די ארום מנן

״ גמסען.
:שרײען נעהערט רעםטאראן אין זיך האם אסאצ םים

* u 11 n
הונט, נרויםער א אריענעצאפען איז דצםטאראן אין
מר מל  ארוים- נעוחןן איז צוננ זײז נעםאאעט, טותר <זאם ו

אויע־ זײנע און נעםינתעלט האבען אוימן זיעע טךאטעתם,
D/FOV$#3D̂ י#ו lit•

 םטרייס אין ארונטער איז ער !זעהםט דו זינםאן, —
 םא־ םון איז הונם דער ארבייטער. אצע םיט צוזאםעז

 אוים׳ן אננעצייגט םםרי״מר א חאט — ,a«r דאוזסקי׳ם
 נעקוקט האט און טיר חגד בײ גמםאגען איז װאס ווונם
אוימנן. חוגנזנריגע םים

גע־ מטימע אנדער «ז האם —־ !םארים צזויים. —
אונז. םיט מיר חאמן חונם דזגם אמייו — יממן.

 אוץ גזדמםייכע^ם האט .דױרבי״ דער סים םאן דער
מעכילעץ. *וגעדומעז

 אויױ אוימיאסען םוזט דו !ױנגערםאן גאר, מאר —
״ ר מ ױי ם ^ ״ ט ־אוים׳ן פיננער םיט׳ז אנזױיגעגדיג — ח

געפרעגט: און קאפ סיסין מףיאקעאם חאט טעמ^
? םאז איד ?אל Dtin י—ײײי

יסעז. איתמ גיב —
....... י

 סאיצטע געבראכט ״?יך איז גע^אםעז איז םעכעצ
 וועילכער דזונט, דעם דערילאנגט און #םי^ץ םיט קישקע

 בא^ד און ^םעק, א געגעבען נאז^עכער זײגע םיט האט
 אײדער אוז םיילץ. די םיט קישקע די בײסען אנגעםאנגעז

 אויס־ געװעז טעאער דער איז אומגעקוהט זיך ה#ט םען
 נעברא־ ^טיק גרויס א געבראכט האט םעכעיל גע^עקט.

 פאר־ הונט דער האט אעבעד די אויך און אבעער, טענע
הרף־עין. אײז איז שאונגעז
 איהם האט אדץ צונערופען מעכלען האט סמרײקער א
:נעזאנט

 געהײסעץ האט װאם איז, יענער װער װײםט דו —
עסען?י צו געבען הונט דעם

נײז• —
 דער םון טשערםאן דער זיגםאן, מאריס איז ער —

האםיטע. פיסעם
 א םײנט עם װאס פארשטאנעז ניט האט םעכעיל

םאן,  םיט נעצויגען האט ער קאםיטע. פיקעט א םמד
אססלען. די

 מאן דער האט — ? עסען צו הונט דעם געגעבעז —
מעכלעז. געםרעגט ״דוירבי״ דער םים

יא. —
 לאננ ניט גרינער, א נאך ביזט דו אז זעה איד —

 ן צו ״דוירבי״ דער מיט מאן דז*ר האט — אםעריהא, איז
 אצרײט. זײז װעםט דו װארי, דאנט — געזאגט. םעכצעז

 וועא סעטלעז, זועט מען אז הונט. אוים׳ז אכטונג גיב
אויפפיקסען. דיר איך

 גע־ גיט ׳קאפ מיט׳ז געשאקעאט װידער האט מעכע^
 דעם סעטלעז אילרייט, וואדי, דאנט םיינט עט װאם װאוסט
 צו רעדען איצע nv אזוי נאר אויםםיהסעץ. ׳איז םטרייק

 א זײן ער םוז הסתםא םן ״דוירבי״, דער ׳כױט מאן דעם
^ םײנער גוט. זײן םוז זאגט ער וואם אלעם איז מענ

 דער מיט מאז דער װאס געטאז טאסע האט םעכעצ
 דעם הונט, nm אויח האט ער געהײסען. האט ״דוירבי״

 בעס־ די מיט געפימערט איהם אױפגעפאםט, ״סטרײקער״,
מאכ^ים. טע

 נעװארען םאוײטריבען אוםץ אזא אויױ איז חונט דער
 און געטרונקען, און יעגעסען האט ער סטרײסער. אאס

 פיסעכמז, םיט׳ן געװארעז םארטי: איז ער אז מאא יעדעס
 געקוקט איהם םעכאעז, צו ילויםעז צי געסומעז ער איז
:זיך בעט אײנעד װי אועעז, די אין

!עסעז דערלאנג ברודער, —
נעװא־ איז ער חןראאנגט. טאהע האט מעכעל איז

 נאמעז א האט ער ווע^כעז הונט, מים׳ז נוכדברודער חגז
 גע־ האם װאס פירשט, פויאישעז א נאד אאפטאץ, געגעבעז

עסעז. צו סך־ א טבע א האט
 נע- האם ער אויסגעהאאטעז. נעררעז איז הונט דער

 גזר זיד *יקעפדצייז, דער אויוי צײט איז געקומעז פיסעט,
 ניט םאראוים, נעלאשעז איז ער םסעבס. אויזי װאדםעז
 שעפער די איז ארויױ איז ער סײנעם. אויף געויוארם

 א נעכאפטי םען .האט טאמער ססעבם. ארונטעתעםעז
 דאס נעטאז הונט דער האט ׳שאפ א איז ארבײנתז ססעב

 ביז ^זטיסער געדיטעז ססעב, אוים׳ז נעשפרונגעז זייניגע,
 ■ באליבט געװארעז איז הונט דער געדונעז. האט ב$וט

 ריהר סײץ זיד מען האט איהם אהן סטרײסער. אאע בײ
געםאז. גיט

 װאו רעסטאראז, איץ ארײץ הונט חזר איז 5איינמא
 ארוכד זיך קעץ יכע5עט געזעהן איז עםעז, פאעגט ער

 זיך האם איהם חורבן. » אננעמאכט האט עד דח^וזעז.
 א איז ער איז טסעבם זײנען קעץ די אז אויםמדאכם,

 אפילו און זיי אויןי נעווארפעז זיד ער וזאט סמריממר.
n אייגאד r r תן חנר׳הרג׳עם, נימ f ניןם ו i r m װא^מנר

דזשולײ,
17 זײס *‘

אלבאני איז קאנפמרענץ דער בײ רעדע חבינסקי׳ס פרעז.
 ױניאן װאירקערם גארמענט ^ײדים אינטערנע^אנאיל די

 און סקוירט םוט, ׳<ןיצאוק דער םון באארד דזשאינט די און
 אנגענוםעז צוםרידענקײט םיט האבען ױניאן םאכער ריםער
 בע־ דעם דיסקוטירען צו אײך םיט כדי אײנלאדונג אײער

 דער אין ארבײטער 40,000 *םון סטדייק םאחפטייענדעז
 ארויסגע־ איז װאס סיטי, יארס נױ איז אינדוסטריע היצאוס
 הא־ צדדים, םארשידענע די װאם דאדורך, געװארען רוםעז

 באנײאונג דער בנוגע םארשטענדיגען נעהענם :יט זיך בען
 אינ־ סלאוק דער אין אגרימענט קאצע^טיװען דעם פון

 דזשון, ערשטעז דעם אויםגעגאנגען איז װעצכער דוסטריע,
1935.

 א םון רעזולטאט <זײן ניט איז םטריײן דראהענדער דער
 צװײ װי םעהר םאר באשילום. היציגען און פאוצצונגען

 די םיט האנפערענצעז םארגעקומעז זײנען צײט חחשים
 םאנופעהטעורערם הילאוס םון אסאסיאײעאנס פאר^ידענע

 םרידיצי־ א אויױ דערװארטונג דער מיט סיטי, יארה נױ איז
 קאילעסטײ א דערגרײכען צו אוםן ארדנונגסםעסיגעז און כעז
 אמעגד־ און מאדיםיסאציעם עטיציכע םיט אגרימענט װען

 בא־ םון רײהע א צוגעשטעלס האט ייניאן די מענדס,
 דער־ האם זי איז םאר^אאגעז יןאנסטרוקטיװע און שטיםטע
 םאדשידענע די םון םאחמצאנען געגעז רײהע א האאמען

אסאסיאיימאנס.
 א נעװארעז געמאכט איז צײם דער אט פון ילויױ איז

 פרא־ דיסהוטירםע די צעזעז צו םארט^ריט סיצײגער זייער
:v•\ קאנםערענץ נאנצע די איז װירקיליכקײט דער איז 

 דער בגונע דיססוםיעס די םיט געװארען פאלןיערס צײט
 איםי־ םיז פאדםזעצונג דער װענעז םראגע פונדאםענטאלער

 אז געפאדעדט האט ױניאן די קאנםארקטארס. אװ םיישאז
 זאל האנםראהםארס אװ אימיטײשאז וועגעז פונהט דער

 דאס וױייצ דערםאר, װערעז םארםעסטיגט אוז םארשטאריןט
 סטאבייציזירען צו מעטאד וױחשעגדער אײנציגער דער איז
 וױריד א גלײכצייםמ פארזיכערט ער און אינדוסטריע די

 באדינ־ ארבעטם עםאבאירטע די איבער 5<זאנמרא זאמען
 דאס פארלאננט דאגע־נן האבץ אםאםיאיישאנס די גומען.

 קאנטראיד אװ ציםיטיחפאן נוגע זיעען װאם פונקטז אצע
 אנרימענט. נײעם דעם איז װערעז אפגעעאפט זאיצעז טינג

 קאנםע־ די אוץ געװארען אוםםעג^יך איז םארשטעגדינונג א
געװארעז. אפגעבראכען זײנעז רענצען

i----׳ רלז»= = = ־"־־=...... ז׳■״ =
םאייש. שטיס א םיט אגגעסוםעז איז

 דער — דריטע א צװײטע, א װאך, א אװעס איז עס
 ברייטער גרעםער, געװארעז איז עד געפיסעט. האט הונט

 איהם האט מעבעיל װאס םצעגע, גוטזג די םון העכער, און
 װי אזוי נים — אויםגעצעבט מםש האט ער גענעבעז.

 האט םעז ביז ווארטען םוזען ם׳צענט ער װאו שאפ, איז
צונעװארםעז. עפעס איהם

געװארען. געסעטעילט סטרײס דער איז װאכען 10 נאך
 פאר פארזאמעילט. אאע זיך האבען רעסםאראן איז

 און העילזעד די אויף נעםא^ז זיך םען איז שמחה גרוים
 םרעה־ א ארוםנעגאננעז איז םעכע^ אויד געקושט. זיך

 איז אאע וואס ״דוירבי״, דער םים מאן דער זוארים איכער,
 ארײנ־ םעכאעז .האט זיגםאז, גערופען האבעז רעסטאראז

םינםער^. קײצעכדיגעז גאנצעז א גלדוקט
 סוס א וױנקעיל, א איז אוועקגעגאנגען איז 5טעכע

 האבעץ דאלאר םינף דערזעהענדינ און האנט, אין געטאן
טחןהרעז. באװיזען אויגען זײנע איז זיד

 עס װאס דערװאוסם 5מעכע זיך האט איצט ערעט
ווארי... דאנט און אױםםײןסעז םעטילען, םיינט:

 םואגץ א הונט דעם געבראכם םעכעא האט םרייד םאר
ייש.5ם טע^זגר

גע־ כאפ א האבעז סאכױםע סטרייק דעד םיז עטאיכע
 טח» אױם׳ז אוועתגעשםע^ט איהם און הונט דעם טאן

 געהאל־ האט זיגםאז און םלײש, כמלער דעם םים צוזאםען
 האט און סאםיטע, •יסעט די פאדאגהענדיג רצדע, א םמן

חונפ• דעם אױך שכחים •אחױע » ארײגמנםייאם

 «ון װיככױגקיים און גרויס דער אויף געקוקט ניט
 אוםנעזױסז אז זי םראנט אינדוםטרי^ סוט און קיצאוק דער

 סעזאן א איז דאס וואס דערםאר, הויפטזעכ^יך כאראקטער
 ארבײםס^ך כראנימע א הערשט עם זואם איגדוסטריע,

 םאנוםעסכמװרימ םון צא^ גרויסער דער דורך זיגקײט,
 םאנופעקםשרריע םאב און דזשאבינג דעם דורך ױניטס,

 ווצלםנ מאנקורענץ, אוםאנשטענדיגע די דורך און סיסטעם,
 אין פירםעם קאנקורירנדזנ צאהא אגרויםע םאראורזארט

אינדוסטריע. רעד
 צוריק יאר צװאנציג אדער םוםצעז אוםגעםער םיט

 געותז סוםם און קאאטם םון םאנוםעקטשורעג די איז
 ר«ft אינסײד אין טייא גרעטמן צום קאנצענטרירט

ם געויצז זיעען זועאכע געבער, אדבײםס אונטער חמ  די
o און םאנוםעקטשוריננ דער פאר םאראנטווארםאיך n 

 חנד םים דירעתם האנדצענדמ פראדוקכמז די םון םארקויף
אגריםענכג קא^עסטיװן א אונמעד ױגיאן

 אויםמד באצעבאטים געװיסע האבעז צײט דער םיט
 די ®ח ארויסצודדעהעז זיך אזוי װי מעטאד א םונעז

 תאט אגריםענט הא^עקטיווער דער װאם םארפיליכטוננען
ר דירעקכמנ די איעע^ימנגדיג ארויםגעצײנם, זײ אויף » 

 םציכם די און ארבײםער זיתרע צו אנטװארטציכקײם
 דאיי דעי ארבײטם־באדינגוננען. ג^ייכע אויםצוהאילטען

 םאנונמק־ די וואס דעריז, באשםאנעז איז םעטאד זיגער
תחז אױםגעגעבעז האבעז טשורערס nאינםי זי m r  T 

 גארםענםם זיחט־־ע פראדוצירעז צו אננעםאנגען האבעז איז
 אעתםניףיע״ דעד אין םארבדטצער פוך טיפ נייעם א בײ
 נאםנן דעם אונםער באמאנם צו הײנמ איז מנ5ווע
 בלויז איו פארצנדערומ די ״סאב־םאנוםעהכדןזורערס״. םון

 האס וואס טאנוסעסםשוריר, תנר שײנבאדע. א נעזועז
 תאם או^נדוקצת, שאפ אינםייד זײן אויםנעגעבען

 םארצנדצרונג, אםת׳ע אז אהז ביזנעס זײנע געזעצט
 בצױו אים םארקוימענדיג אוז גארםענם דעם דוצירנדיג

בז האם ער \ואס אויסנאכמ דעד םיט מ מ ר מ ד צי אי  כי
 םאב־םאגופעהםמודיד א צו גאר־םענם דעם נוםעהטשורעז

ח םאםעריא^ דעם צוגעשםעאם האט ־ער וועםען ־ י ל  מ
 ®אד גארסמנם חנם םאכריצירם אים םאר האט כער

תז, איז חגזו^םאם דער ארייזעז. ביאיגעחג  דאד יראס מי
 מד באימנם אי? ווע^כער םאנוםעתכמורעה מיפ נייער

־ גאםיז דצם אוננתר אינדוםמריע דער אין װארען ײ ז ו . 
 אראאגעװאראצן זיך פון האם ״האאסייאער״, אדער בער

 ויי םים■ האם צר אהבײמער. די מיט שײכות דירעלןטע די
ת בנונע אנריבמנם שום קײז געהאט נימ ת ם  אי^ Aצ

מ נים באדיננוגגען, ארביימס און בײמס^ויז ד מנ  םנחד הןו
 די טיז יױידדצצם זײ םאר םאראנםװארטאיכתיים שום הײז

 יוקנוצן,או m זיעע אויסנעאהביים האבעז זואם ארבײמער
 איבידמ־ זנר האם םאראנםװארםציכתיממז אאע די אט

 סאב־םאנומקםשוחנד, געגאנםען אזוי חום אוי̂ן טראגעז
 *הז אוז קאאיםא^ אהן פעתאן א םייסםענס איז זחזאכער
 חא• פאראנםווארםליכקייגג םינאנצתצע ותצכע אירגענד

 פאדצת א גצשאםצז זיך פאר ארום אזױ האם דדןזאבער
 אר״ צו באצזג איז מאנופזױןםשורער אינםייד דעם איבער

QgPQ̂ דער דאס רעזוצםאמ, דעם סים איז בײטסמןאסטעז D 
y חאט םאנופעקםויורינג דדפאבינג פון i פאד״ שנצא נאר 

ז דעם אויױ גרעסערט ו ב ד אינםייד די םין ^ מ ע  אוז מ
ארבײמער. די פון

 6םי זיײנצז צמנוםעתםשוחנר אינםײד צאהא נרזןםטע די
 ארבײםיר םאיאוײגמם די דזמאבערם. נעורארעז ציימ דער
 צז כמגאיכקיים די פאראאחגז זזאבצז אינדוםםריע דער איז

ם םאראנסוזאדםציכע פאר דירצסם ארבײמעז  m מלנבאםי
מ םיטץ האבד^צז צו נעירארצז געצוװננעז זײנעז ײ  ג

 א מווארצז איז וראם םאגדםאנופצפכמזורער
a 1»י ציײסארפ די צװימעז אינדוסםריע דעד איז n 

r גאהאס גיט חאם און דדפאבצר r pLfo-w׳



■ ra m s

mm.ימנן oyn oyi גזר נצויז ניס ארבייםער די «אר 
 באדינגונגען, ארבייטם די םון םארעצעכםערונג

oyn op iy j און ארבײטסצאזינקיים וי פארנרעסערם o n 
o אויס^והאצסעז כוי אונטערםענינקײט, סון װאוסם n 

j iw n אונםער invopj^jp o n צװישען אגריםענם 
i n אינסײד די אין יוניאז oiniroppoupo, איז i n 

 צאננ אזוי דז׳פאב זיין סיט ®או־זימרם געװען ארנײםער
 ניס jpoyn ויי ארכײטס־סציכט. זײן עדפיצם oyn ער ווי

i סון jpipn oiypay מימגם n .אהבײט i n דזשאבער 
oyn ipoy די צו םארםציכטוננען אזעצכע געהאט ניט 

 p’vpnyio. »1 זייז פראז־וצירט IPoyn oyn *־כייםער
oyn צו w שון בײט1א די טוועקנענתן נןקעגם ציים 
in און ס^ב־םאגושעקםמורער איין n  dp אן .innJM 

oyi oyn ip סיט םאן געקענט in y װעצכע אירנענד אוזן 
ip גאנצע אוםז־יחנהם אתם אזוי האם און אורזאך, e rr 

ארבײםסצאז. נעצאזם או־בייםעד
מ » אויױ חאט נרופע דזטאבערם די  אופן *תסציג׳

*omwoy םיט m סאנוםעסטשוחס־ם, 1אינםײ נו־וטע
jpoyn u* קאנםראסםארם די און rn גע־ זיר צװישען 

מ •יזא־ס צ ת no ,n די n w y p  n ’̂ p n r צו m np די 
m ױ און דזעאבער. םון «־בייט m האנ־ שרע?ליכע 
ram p איז tpnippnyc אויזי porn o n אר־ י1 סון 
lyopineiyp i בייגמו־• n r האט »t םארזײ נעוואצט 

o םאכענדינ ארבײם צאהצ npop־u א םיט מס־עז n 
^ן » פאר אנבאט צינ ip האט אצץ אם1 און «רײז.: סי

»oipp חח־ סאתינען זיד o n װאם ip אום־ האט 
 אדבײםער די םון oprrr״n די נעטגיםען ס־חםנות׳דינ

 חד א אצס ארבײםס^פטונדען. זייערע פאסצצננערם און
o אט פון זוצסאס n פאר׳כטופ׳םען iokp nsm pw,* 

i n  tm ארבייטער >nynp| סון נענענשטאנר א iprpyiy 
 גע־ אוםםארםיידציך זיעען באתנגוננען אחנייםם די און

m m נעזונפעז. אוז
p *וגם«• tn ן^ ע ט מ ם i סאר איז או n ד ױניאז» 

in y n ,די אז סצאר oiyp אינתסטוײע סוט און opn נים 
irarp אז און וחנחןן חממביציםירם i n איינחײמצימר 

i אויר װי או״בייטם־סמאנדארד, n בײםס־פ«סם1א ,opn 
i אויב ,inpn ?םאבלירם ipjpp נים n אום־ םון איבעצ 

ipp^ iy n o an• דדפאביגנ u m re m u y o םיםטעם 
opn אויסנצראמעם ניט tnpn. איז ױניאן די tpoippa 

m  vt דאס איבצרציינונג opoo'o ip rty i i n איז -pj 
ח t ײי ĵptoipow םארצאננם האם און «i n  t רא־• 

i אז און ,inpn חװולירט ־זאצ סיסםצם רזקציאנס n 
i איז ■ראצעם פראדױטױאנם n ?נצםירט זאצ אינדוסםיײ 

tn rn םאנוםע?־ פײן אז און אופן ?חדציכצז אן אױף 
m m יז« i n ניט זאצ אינתסםרי ipopp די אויסםיידען 

 אר־ י1 צו נאצונ אין םאדאנםווארטציכפי״ט <גיטים?5
ײ i צו און 1«נ n .?איגדוםםו־י

n האט ײניאן ip o n n םאר־ 1924 אין טוין
ipiy« צ»ננם  ipom m  m  t נזד זאצ .האצסיילזןר״ 

tpipn ipawm* אויוי \y ו» ptfpt n  ipopo 1םא- 
m וואס 1?בײמ1א די *ו •גטװאו־סציכפייט  o>y» op 

»iniroppouyo t « h• ו» ppw* o n צונ?נױים איז 
Snp:p: « tpum n .זייז םטתיפ popp׳*i n  ,ra ד  ת

amm ip n w y o־p m oJy  ,im. ,זיך האם םםיטה 
o n on ’n it סכסוך אין no 8 םארםייז־צן צו p’noD אין 

 באריםםע n באטםיםט האם ip און אינתסטרי? ןי*י
pbms$ ,אייצר וועצכצר פון פאםימאז ropJpopp גע־ איז 

 פוז אוננמ־זוסוננ גרינציס? y iposo צו םיטנציד, 8 װצן
m . אינתסמײזג tynoyp n האט *n n i8  ipnn 

tpow ראם פעסםנ׳דצםעלט : nopipyB
n  n ar?w r oeww םאתואנחפאםט *m m  tpnnx 

m און םאניפעהנמזוחןר סאס און n דיגצן ארבײטצר 
i איז ם1?םי1אינם?18ם םיצ אזױ ניט n װי ם,18ם 

o יייז n גים 4צנ8אמח opipn אית?נד אויןי «IPo5p 
ip o rm  m  tttMP פאנמ־אציסט ײטעז, זיר <ױל ip 
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 די אויף איך ה#ב צוריק חדמים עט<יכע סיט נ*ך
 אונזערע געװארעגט ״גערעכםיגקײט״ דער םון ^א^םען

 פון טאקטיס זיסער צוהער יעריג דער קעגען ^רגאגיזאציעם־
 איך באוועגוגג. ױגי^ן טרײד דער אין ק*םוגיסטז&ז די

 קאםוניסטען די אז געראגק, דעם אויםגעפירט דארט האב
 םאר׳םם׳ען ניט אונז קעגען זײ ד#וס אײנגעזעהן האבען

 אר־ םארגיפטונג זײער *נגעםאגגעז זײ ה^כען גיפט םים
 ק^םוניס־ דער פון אוקאז דעם אוי^ פצרםױם. םיט בײס

 זײערע אױםצוגעבען בא^^סען זײ ה*בען •ארטיי סח*ער
 ױג־ דואיצ קאםוגיסםיעע די םון קרעס<עך באגתר^טירםע

 #פי־ דער אין ארײנצוטרעטען באמ^םען ה*בען און יאנם
 ״בויערען צו ד#רם כדי באװעגוגג, ױגיאן טרײד ציעילער

אינעוױיניג״ םון
 באװײזט ױגיאנס די אין טאקטיס ק^טוגיסטישע די

 גע־ איז פאראויסזעצונג ד^וזיגע די אז פ^^פטזןנדיג, איצס
כען סיט *טזןם, זעיצמן דעם םיט דיכטיגע. א װען  װע̂י
 די אין ארײנצוגעהן בײעפייצ, צום סאריערס, די רוםען זײ

 םע־ אמעריקען דער םון ױניאן איגסערנעמאנעיצ אײנציגע
 דער םון פיהחגר די זײ אטאקירען ^יבאר, *װ דערײשאן

 באשויל־ אוםן, דעםאנאגימסטען דעם אויף םעדעריחפאן
 זײ אז םיינערס, די םון ילואים׳ן און גריג׳ען דיגעגדיג
סםרײקען. פון ארבײטער די אפ הא^םען
 זיך האט אינטערנעעאנע^ דער םון פירערעאפט די

 *־p די אז אײגגערעדט ניט םאםעגם אײגציגען ?ײן אויוי
 זיי־ װי גאכדעם טאקטי?, זײער ענדערען ווע^ען םוניסםען

 רײהען. אונזערע אין אריינטרעטען וחגיצען נאכפא^גער ערע
 און כוגות זײערע זועגען גענוי, געװאוםט האבען םיר

 אויםגעעפענם אינטערנע׳פאנעיל די האט םוגדעסטװעגען
 םארםירטע רעשטצעך די םאר טויערען די וױיט pn בדייט

 קרבנות אצס כאטראכט האבען םיר װעיצכע ארבײםעד,
 פאיציטיק. פארטיי קאםוגיסטיעער געװיסעניצאזער דער פון
װאר־ געצאזט ניט יצאנג זיך אוין^ האבען קאםוניסטען די

 דעם םיט און ארבײט םיט באזארגען קענען סכאוםר׳^ם
 םריהערדיגען דעם צוריקגעבראכם וואילט דאס דזמאב.

 איצ־ דער פון ארט חנם אויף דעםאיאיציזאציע און כאאט
איגדוסםריע. דער אין ארדנונג און סםאבי^יטעט טיגער

 אװ ?יםיםײמאז אז פאר, דעריבער מאאגט ױגיאן די
 װערען. םארםעסטיגט און םאחפטארקט ?א* קאנטראקםינג

 אסא־ די םאר פארגעילעגם ענין דיזען בגוגע ד.אט ױגיאן די
םאר^זלאגען. קאנםטרוקטױוע און באשטיםטע סיאיימאנם

 צוױי םאראן זײגען פאראאנגען ױניאנם דער צוױמען
װיכםיגקײט. זןויפט םון פונקטען

אויסגעגאנגעז, װאס נאר איז װאס אגרימענט דער
 אעבענס-קאםטעז די װען ,1933 אין נעװארען געםאכם איז

 אין םצ׳ב. גידריגסטען דצם אויח געםונען זיך האבען
 סטייט דער םון באריכטען סםאטיפטישע די םיט אײנסצאנג

 דאט געװארען באװיזען איז רעגידונג םעדעראלער און
 געװאילדיג קאסטען ילעבענם די זײנען צײט יענער זיגם

 שפײז םון ארםיהלען םאנכע פאר פרײז דער געמטיגען.
^ן זײנען טיג ^  אנחגרע פראצענט. פוםציג וױ הױך אזוי נ

 דורך פראצעגט. 30 און 20 אויף געמטיגען זײנצן ארטיקצען
 די ווערענד אינדוסםריע בוי דער איז שטילשטאנד חגם

 זייער געענדערט לענד^ארדם די האבען יאהר pppt צעצטע
 איל- אין רענם. העכערעז איצם םאדערען און עטאנדפונקם

 פרא־ 20 האבען וױיניגםטענס ארבייטער דער דארןי געםיין
 ער װי איצט הויזגעזינט יזײן אויםצוהאאטעז םעד צענם
 דע־ פאדערם ױניאז די .1933 אין האבעז געםוזט האם

 װאס ססײל, זױידזש דעם אויוי 20 םון העכערונג א ריבער
אגרימענט. צעצבמז אין עקזיסטירט האט

א ענטהאלטען אױך האט אגריםענט דאויגער דער
««« 1 •n m n n u^*ו#פיי*ייי«ו w ר <שאר א . ם ד י י א

 ׳ אוג־ עסיק מםד איצטע זייערע אנגעםאגגען האבען און טען
ע: קאםוגיסטישעז אילט־באסאנטען דעם טער חנר צאזו
םיטיצען. די הײיציגט צייצ

 ל*ר ױניאן םאכער דרעס דעד אין גרופע <$ינקע די
 $ים*עם א ארויסגעיצאזם צוריק יצאגג גיט האט 22 תא^
 פאר אםאקירם ווערם ױניאן פאכער דרעס די װע^כען אין

 ®א־ איז עט אםת װיפייצ ארבײטער. געגער םארםאמען
 אן געגוי דערצעה^ט םארװאורף, וױ^דען דעם אט אין ראן

 ך0 ױגיאן ררעססאכער דער פון ערקיצערונג אםיציעילע
 דדד םיר און זיך םאר רעדם ערק^ערוגג די .22 קאיל
כאקוםען: זי האבען םײ װי אזוי איהר <ןען

.22 לאקמל ױגיאן דרעסםעכער פון ערקלערונג
 באלע• די םון פארזוך ארגאגיזירטען דעם *םחםת

o אפשאפען באדינגוגגעז, די אראפצודדיקען באםים n 
תר אונזער םון אונז באדויבען און ױניאךקאנטראיצ  מו

 עטיצאוגקם אײנציגער אונזער םוז געװיגסען, געװאונענע
 די פון קאםף־גייסם אגן סאצידארישקײט אײניגקײט, די זײן

 דעםאראלי־ אדער צוטיילען צו םארזוך יעחגר ארבײטער.
 די פאר טובה א זײן בלויזז קען רײהען אונוערע זירען

ױגיאניזם• פון ^שוגאים די םאר איז באסעס
 א געטאכם םאיצ םילע האט אדםיניסםראציע אוגזער

 באל?־ די געגען רײהעז אוגזע,״ע םאראײגיגען צו םארזוך
 איינמ- פאר אפילם ערנסטע געםאכט האבען םיר באטים.

עלעק־ לעצםע די נאך און םארלויף אין בעםאר, קײט
 פיראר n םון עגטםער דער געוועז איז װאס אבער מאגם.

 אונזערע צו גדופע ״ליגקער״ גערוםעגער אזוי דער םון
 ומד געוואלם גים זײ םון אםילו האבען זײ אפילס?

 פארמםארפם םער נאך און םאדםגעזעצם האבען זײ רען.
n און פראפאגאגדע דעםאראיציזירענדיגע זײער  n rn׳ 

r אין רייוזעז. אוגזזגרע אין אקםױויםעם שםערערישע nד 
סים אסאל גאך איצם מיך ױ' באגוצען פארצװײ^לונג

אויםריימן פון ססיםולזרען, םון מפיצעל אלםעז זייער

 אנבעגו־ 1933 אין האבעז בױר וחנן זואך. ארבײטס דיגע
ע די םעז ג די נ םו פ  איגדוםםריע ד*ר אין וואך ארבײמס ^

»Ti דאזינע די אז געהאפט און געגלױבם םיר האבען
 אד־ דאס לעזען וועם ארבײםכדזפמוגדען די אויף דוקציע

ם עס און אינדוסםריע דער אין םר^בלעם בײטסלאזען ת  ו
 ומד פראדוקצחנ דעם םדרגה גרעסערע א צו אויסגלײבען

ר געװארען דערגרייכם איז לעצםע דאס ריאד. מ  דאם גים א
 איבײםיר טױזענדער נאך געהען טאג צו הײנט ערמםע.

 אדער גאנצען אין ארבײט אהז ארום אינדוםטריע דער אין
 ומנכ־ םוז צייט דער אין צײם קורצע אזא ארבײטעז זײ

 א טאכען אוטםעגאיך קענעז זײ אז סעזאן, םטען
 דענג אט פאר היילונג אײן בלויז םאראן איז עס בען.

 םארקיד־ װײטערע די איז דאס און צױפטאנד, קראנהען
־ םארלאנגם ױניאן די צײט« ארבײטס דער םון צונג  מ

 סלאמ דער איז צײט ארבײטס די רעדוצירען צו דיבער
װאך. א ממונדען 30 אויף איגדוסטריע סום און

ד אנדערע עםליכע םארגעלײגם האם ױגיאן די » 
 ארבײמד די געבען צו באעםיםט זײנעז װאס דערונגעז.

 םםאכי^ײ צו װירקזאםער נאך און פראםעקציע בעסערע א
 םאר עס אוםנויםיג אבער איז עס אינדוםםריע. די יירען
 איך וואס פראגען הויפט די אויב םאדצוברענגען. אײר
 אתמנד צו וחגרען געלײזם קענען וועלען בארירט דא האכ

 מאר־ געתעגם לײכם מויז זיך םעז װאלט צוםרידענהײם,
םאדערוגגעז• אנדערע די צו באצוג אין שטענדיגען

 רמד דער אין גלויבען אבסאקוטעז דעם האט ױגיאן די
 פאדערוגבצז. איהרע פון גערעכטיגהײם דער אין און טיגסײט

 אינדוסםריאל איז אנעטענדיג הוםאן, פאר זײ באטראכט זי
וײ םיר לײנען גײסם דעם אט אין און קאנסטרוקטיװ.
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 אוגזער צחאםען עטעלען װעלמ גרויען, נאציאגאלע און
 אינטערעםען סראקציאנעלע ,vuזייערע *ולינ ײניאן.

prm גרואע .ליגקער״ דער סןן פיתרעו־ רי אפגים 
םיסער. |1א םיםער אלץ זינימן is ודײם

 איז רייהען אונזערע צוטיילען צו פארזדך לןצטמר זייער
 זיי װאם ליפינעט, מענדליכען א אין נעװארען מםאכם

o אין װאך. לעצטע ארױסמגעבע! חאנען n דאזינעז 
מן ?יפמם ־if? אונזער באעולדינען צו חוצפח די זיי ח*

ל  דרעם־ גענער 2,500 אז דערלױבם, בניװן אין«ז*מן «
 כרי אוז ױניא). דער פון ארדספאלען זאמז סאמר

nr פאבריהא־ בײזװילימר זייער פאר .קייס׳ א סאכען 
jr s ״נאך אז ליפצעם, רער ■רעםענדירם o n גע־ לעצטען 

 םא־ דרעם נעגער 6,000 ארום ויך ה*בען סטרייק |«ראל
 אונזער װי אזוי און ױניאן״, אונזער אן אננעמלאסען מר

 2,600 ארוס װי םעהר גים צײנט צענוום *•יציצמר
 ליס־ דער נמנה׳ם ל^קאל, אונזער pc טיםנלידער נצנצו
#  ארױספאלען געםוזם זז^בען 2^00 איבעדינע די אז ל/

אדםיניםטראציע. דער pc גלייכגילטיגקײם חנד םחםת
n יעדזנר m אלץ ראם או פאר׳צטעהץ, וועם םאמר 

 אוםםאר־ און םיםרעפרעזענטאציע אויםגצרעכצנטע איז
vaesm אונ־ געםאכם גיט ה*נען םיר ניז פארלויםדונט 

 היי־ ה*ם אפםאבער, לעצםען דעס צענזום אפיציעלען מר
ר  דרעס־ נענער צאל ריכטינע די מיםען ג׳מעגם ניט «

נעװיזען, האט צענוום דעד און רייחעז, אונמרע און טאמגר
urn m* 24600 ארום איז צאל o n ה*ט 6,000 ציסער

 סיט׳ן םיננער םון אויםנעזזיגען *׳צוט נרוצע .לינפע״ די
 ארײנ• און חןסארד דןם פעלעען צו נדי צווע^ אייגצינע]

 '11 םעהר נאך רײ־ען. אונזערע אין uicnois ברצנמן
i ד*ם, n r איז מניאן נזער1א םילד זױ וױיםם איינער 

 םיט־ א יבענריג1דערל צאחלענע(, pc jumfi חנר אק
 ס,1די pn אין הינםעדמטעלינ מדעים ניין p»» nr גליד

 נעםאן האס לאהאל נזער1א אתיס. פאלט ער איידצר
ם ס מ לי  םיטנליד אײנציגען יעדען האלטצז צז מג

«p אז ערקלערען, ׳טטאלץ נדט קענען סיו |1א מניאן. חגר 
 נ-1א מאם סאראנםױארטליכק״ט 11א איבעדנמנענהײם די

m i ארייעערע־ דרעםםאכער נענער די — םיםנלידער 
 די איז װניאן רעד 1צ ארויםגעװיזען ד^כען — בצנט
 is נים תצט םםרייס, געגעראל tun זמט י*הר צזזיי

מניאניזם. טרייד jic געמיכטע חנר p» *ארנלייך פײז וין־
Dim הינםער מנתקם o n םםארעעםםען1א דאזינען 

 סנאהי tnuc'iM צו איז צוועל ויתר אז קלאר, איז at $ לאסאל אונזןר י1י1א ««i־u .לינסער״ דער ■ון בלבול
mm איינ־ רעם מאד׳ארייםעז ךןוך רײהען אװזערע אין 
 האלטען צו סאראינםערעםירם גים *יינןן םיר אז דדו^

 נענער־דרעם־ די מניאן. דער אין נןגער־ארנייםער די
מר א vans n ס  u rn אזעל־ גענעז «ר«וםעםםירען צו 

n תן מאס נגען,1•ור<ויםד  אין געםאכט כלוםד׳עם װו
ו im מ p ! םיטנליד יעדער tic סעז לאלאל אתזער 

nyt n rv,| נעםאכם האט אדםיניםםראציע אמתר אז 
jumPmaan נאםיהוגגען ערפצלגרײכע |1א is אריינצי־ 

tvn . צלצטצנטצז אלצ pc םפע־ םיםגלידערעאםט, אונזער 
 PM pm ײגיאדלעבען אמםװחןן bin t'M נייערע, די ציצל

an* סירערעאסם דער אין אנםיילנענמגנ tic װניאן. אמזער 
 נלייכתיים לשםענדינע1ם עקזיסםירט לאסאל אין *מז בײ

 ן1א ראםען 32 די inmnr סאלידאדיעקייט אסת׳צ “־־
ביי־ דעם סים עטאלץ דינעז םיר יסןטען.

ד*• דעם י1י1א נעצייגם חאט יוגיאן נזער1א װ»ס י___
נצביג^ וימן

פרא־ קײן מווען ניט קײנםאל איו יתיאן אתמר אין
 אבער ד״םפריםינאציעם. אדער ראםעךיאראױ-םײלןן p& מ
 ענט־ דינען אפנינ^ jwru .לינימר״ חנר פון •ימרצר יי

im ftr איינענע ויתחנ פאר 1איע אזא נאמאפען צו 
 זיך זיי באנוצען אתם א«י .tspjnis •דאקציאנעלע

 רעאהציא־ ערנםםע די װאם םאקםיס, תלבינער ד*ד סיט
»tn ראטען אויסריימז — באגוצם םאל אלע זיך האבען 

r דעתריימן 1צ כדי חאם, נאציאנאלצן אח ir n בײזװי־ י ן | ■■
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 זײ צי םאכער, הרעם *לע צו עתםם אמצירען מיר
 ®»ר- *ו יגיט «י נריםע חוז־.אינקער״ ®ון ^נחענגער זיינען

 םאה־ דעססרוקטױוע און אוםפאראגמװארטיציכע אזא דאםען
 ’**4 אין זיך ש*'לע\ צו כדי איעוס פאבריצירען פון טיק

 די פאר איז טאקטיק די שעדליך װי קוסענדיג ניט זיציע,
 אײך צו אפעיצירען םיד דרעסםאכער. די םון איגטערעסען

 די אין פ^אץ אײער פארנעםען זאילם אהר אז ארבײםער,
 די געגעז קאםוי א איז ױניאן אונזער םון רייהען םעםטע

און ?זעפער די אין באדינגונגען אויםצוהאיצטען באיצעבאטים
 גענעראיצ 1936 דערפאלגרײכען א םאר זיך צוצוגרײטען

םטרײי^
 אוםאײגיגקײט עום <ןײן ניט חגר^ױבט !דרעסמאכער

 אײגיגקײט !רייהען אונזערע אין דעטאראליזאציע אדער
!באדיגגונגען בעםערע םאר קאםף אינ׳ם ם^ידאריטעט און

 דרעםםאכער דער םון באארד עקזעקוטיװ
י. װ. נ» <צ. א. ,22 ל$<ז. ױניאן,

ט^ערםאן. האילפערן, פערצ
סעק־טרעזשודער. זיטערםאן, ס. טמארילס

 די פירױפים. קײגע באדארף ערקאערונג דאזינע די
 נאך אבער איצײן. יזיך םאר רײדען םאקטען אגגעגעבענע

 זײער םיט ^ינקע די םון װירקונג די איז טרויעריגער פייצ
 קוםט עם װאס סכסוך דעם אין *םרײוזײט״ קאםוניםטישער

 םאר־ אירזרע און ױניאן םאכער קיצאױן דער צװימעז םאר
דדפ^בערס. סיצאוס די ^מונאים, ביסענע
 ביטערען א פאר איצם עטעהען םאכער קאאוק די

 בארוײ זײ ען5װי< װעיצכע באיצעבטטים, זײערע ג/>געז סאם̂ן
כע ב^וט־אויסגעקעםםטע םים זייערע סרן בען ^י  אר* םענ

 ענט־ װעט קאםף פון אויסגאנג דער בײטם״באדינגוגגצז.
 םא* זײערע און םאכער קיצאוק די םון מיקזאיצ דעם מײדען
 םענ־ פרײע װי יצעבען און ארבײטען זאצען זײ צי םיליען

 םון אונץ יעדער ^סאאםען. אונטערדריקטע וױ אדער שעז,
 זײער צו צוטרויען און אײניגקײט םאאידאריטעט, ארבײטער

 קאםוניסםי־ די קוסט קאםף. אזא איז נויטיג איז ױניאן
w פראװאקאטארי׳פע איז םאיצשע דרוקט און *פרײהײט׳׳ 

 דעמאראאיזא־ ארײנברעגגעז צו באצװעהען װאס באריכטען,
 צו^פאיצםען זײ םאכער, קיצאוק •די םיז רײהען די אין ציע
 בא־ קענען זײ זא^ען באיצעבאטים די כדי אפשװאכעז, און

׳זיגעז.
 דער אין צײםונג טרײד די וועיר״, ״װאוטעגס די
 באריכט א געהאט האט אינדוםטריע, כאקצײדונגס םרויען
 עהזעהוטיװ ^אקאיצ קיצאוק די םון םיטינג דעם וועגען

 ער־ האט דובינסקי אז באדיכטעט, זזאט און באארדם,
 איהרע •צוריהצוציהען גרײט איז ױגיאן די ״אז סלערט,

 םון און ארבײטס־װאך ־^עה׳דיגער30 א םון. םאחןרונגען
 באסעס די אויב װײדזעעס, אין העכערונג ־פראצענט20 א

םיטײעאז״. אויףי אײנגעהן וועיצעז ^י
 ציײ איצע םון רעפארםערם געװען זײנען םיטינג בײם

 װאיצ־ געזאגט, םאסע דאט װאיצט חןבינםקי װען טונגמן.
 םעג^יך, װאאטעז, זײ געדרוסם. צײטונגען איצע עם טעז
 בײם נאכמעחר: נײעס. הוי&ם די אילס געםיטמורט דאם

 ״םרײ- דער םון רעפארטער א געווען אויך איז םיםינג
 װאיצט געזאגט, װירק^יך דאס װאיצט דובינםקי ווען הײט״.

 זי מע&עטער. טאג א אויף געװארט ניט ״פרייהײט״ די
 אויח גיצײך קוױנדפ א מיט ארויםגעקוםעז זיכער װא^ט

 ״םרײהײט״ די װאם פאקט, דער Jמיםינ נאכ׳ן םארגעז
 איז געהאם, וניט םיטינג םוז באריכט איהר איז עס האט
 ערקילע־ אזא האט דובינםקי אז באװײז, בעסטער דער
^ דא אז קיצאר, איז עם געםאכט. ניט רונג  א ביצויז א

 און רעפארטער, װעיר״ ״װאוםעגם דעם םון ״ב^אנחגד״
 בא^טעםיגםען ניט קײנעם םון דער *באאנדער׳׳, דער אט
 אין באריכט געםלויגענעם ניט און געטםויגעגעם גיט און
 אויםגעכאפט ״פריידױיט״ די האט וועיר״, ״װאוםענם דער
 אויח צו^ייגט אוםן, פראװאקאטארישעז איהר אויוי עם, און

 ױניאז, דער אויף בלב(ל א מאכען צו כדי םעצעראאך,
 און ארבײטער די דערםיט שאדען ברענגם זי >ןז װיםענדיג

 דאס דען טיי^ם רא^ע א םאר װאם נאר אינדוסםריע. דער
 מעדיגען דאר̂ן סען װען ארבײטער, די פון װאױצזייז

ל. אװ ©. א. דער םון ױניאן א
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דעמביצער פ. פון
 אנ־ יצאגג חד^ים האם באארד דז^אינט קיצאוק די
 פראגע דער װעגען אױםק^עדונגס־טעטיגקײט אן געפירט

 דעם באגריגדענדיג קאנטראקםארם, אװ יםיטיח»אן5 פון
 דעד איז ^יםיטי״פאן אז ױגיאז, דער םון שטאנדפונתט

 קאגט־ ױגיאן » דורבצופירעז װירקזאם םיטעיצ אײנציגער
 איגדוסט־ דער אין ארבײטם־באדיגגונגען די איבער רא<
 איג־ די אפצוהיטען אוםן געהעריגען א אויף און ריע

 האם װאס דעםאראיציזאציע, און כאאס א פון דוסטריע
 אײנגעפירט 1933 אין איז ^יםיטיי^אן בעםאר עקזיסטירט
געװארען.

 פון באגײאוגג דעד וועגען קאנםערענצען די בעפאר
 דזשאינם די האט אנגעפאנגען, זיך האבעז אגריםענם

 וױיס־י םון פיהרער^אפט ענערגימער דער אונטער באארד,
 טי־ ױניאן צעגד^יגער אין נאגיצער, איזידאד פרעזידצגט

 אויפ• פרעטע, דער אין ארטיהצען רײ א דורך און טינגען
 ^יםיטיי^אז אויםהאיצטעז םון וױכטיגקײט די געװיזען

 די םאר הויפטזעכיציך און אינדוסטריע גאנער דער פאר
 די כײ זיר האט עם ווען אדבײטער. די םון אינטערעסען
 האבען באיצעבאטים די אז אדויסגעזויזען, קאגפערענען

 די איז ארגוםענטעז ױניאנ׳ס דער צו אויערען טויבע
 םארהאגד־ אגריםענט די אפגעבראכען האבעז דזעאבערם

 ^יםיטיי־ םון פראגע דער יב5צו ױניאן דער םיט *ונגען
 נויטיגצ א^ע םאכען צו צוגעםראטען ױגיאן די איז ^אן,

 גענע־ א דורך ילײזעץ צו פראבילעם דעם פארבארײטונגען
 אײנבערוםען איז עס אינדוםטריע. דער אין םטרײס 5רא

 בא־ זזאם װע^כער םיטינג, טשערםאן א געװארעז
םען א  מאםונג דער פאר ס^אוקםאכעד איצע טעקסען צו ^

 םונדא־ דעד םאר קאםןי צום םאגד םאבי^יזאציאנס א פון
 בא־ ױגיאז די קאנטרא^ירען צו מעג<יכקײט םענטא^ער

 באטאום םון ערםאיצג דער ^עפער. די אין דיגגונגען
 גזד איז טעג עם^יכע אין אוםגעהויערער. אן געזרען איז

 טוי־ הונדערטעד םוז םוםע ריזיגע א גמװארען שאפעז
 האט זײט איהר פוז אינטערגעעאנאא די דאיצאר, זענטער

 די ־ םארשפראכעז האט און אינדארסירט סטרײס דעם
 דעם און םיםיצען נויטיגע איצע געבען צו קילאוקםאכער

האטױ. פון פיהרונג דעד םאר אויטאדיטעט גאנצען
 םאס- איצע באזארגט ג^ײך האט באארד דדפאינס די
 זי סיטואציע. סטרײק א םאד נויטיג זיעען װאס חןגאען

 אויםארבײטען און םאכען״סעםפעיצם צו םארבאטען האם
 סטרייק צום אפאדאט טעכנימער דער ארבײט. װינטער

 ארגאניזירט ג*ײו איז באאדד דזשאינט חנר פון אםיס איז
 דעד טיט צוזאםען דירעקטאדם, אװ באארז־ די געװארעז.

 םאנאט אין װאך לעצטע די האט סאטיטע, ?אנפערענץ
p r n ג<ײך און קאםיםע סםרײק גענערא^ א ארגאגיזירט 

 אלע םון םיטיגג א געװארען איגאניזירט איז דארויןי
 גע־ אפגעהאיצטען איז װאם באארדס, עסזעקוםױו ^אקאצ
 א דורך האט םיטינג דער האיצ. בעטהאזועז אין װארען

ם אײנשםיםיגען און באגײסטערמעז ^ו א  איגדאסירם ב
 םאדגע- די באשטעטיגט האט עד םטרייס. נענעדאצ דעם

 באשלא־ האם און קאםיםע סםרייק גענעראיצ אײגטע
ם םאד רעםערענדום םטרייס א אראנזשירען צו סעז  ת

דזמואײ. טען2
 ױניאז די איז םיטינג דעם נאך םארגענס צו אויןי
 קאונ־ אינדאסטריעצ םיט׳ז קאנםערעגץ דער צו גענאסגעז

 נאכ• אזײגער צוױי דאנעחמםאג, זײנעז םיר זוען סיצ.
 סאנםזד רי װאו יארקער, נױ 5האטע איז געסוכמז םיטאג,

 געטראםעז םיד האבען םארסוםען, געזאיצם האט רענץ
 זיך האט אונז םון יעדער רום. סאנםערענץ ^יידיגע א

נים זעהט כמן װאס ־געמעהן, איז עס זואם געוואונדערם

 פאר־ די אז ארויםגעעטעיצט סצײך אבער זיך האט עם
 * אין האטע* אין זיך געםינעז קאונסיי^ פון טרעטער
 נײגעריג זײנען איצע זיך. באראטען און רום צװײטער

 אײגענט^יך. זיך באראטעז הערען די װאס װענען געװען
 םעסעג־ א געװארען. געיצײזט גיצײך אבער איז סוד דער

 טע^עגראםא א געבראכט האם באארד דזעאינם פון דזשער
 צו אדרעסירם געװעז איז װאס *עהםאן, גאװערנאר םון

 חנר פון םענעדזשער גענעראא דעם נאג^ער, ברודעד
 אינםעתעטאגא^ דער פון אפים איז באארד. דז^איגם

 פרעזידענט צו טעאעגראםע אזא אנגעקוםען אויך איז
 םעילעגרא־ די אויםגעעםענט האם נאג^ער ווען דובינסהי.

 גאצעבאטים די זואם װענען געװאדען סיצאר שוין איז ׳םע
 ברודער צו גאװערנאר פוז םעילעגראםע די זיך. באראטען

 אילבאגי קײן קוםען צו אײנ^אדונג אן געװעז איז נאגיצער
 דעם םיט אינדוסטריע קיצאוק דער םון קאנפערענץ א צו

 צײזען צו פרידציך אזוי וױ װעג א געפינען צו צװעק
 40,000 םון םםרײק א םארםיידען צו און םכסוך דעם

םאנוםעקכמזורער. טויזענט צװײ געגען קיצאוקםאכער
 פאר- די ארײגגעקוםען זײנען ארום װײצע א איז
 באראמוננ די און קאונסיצ אינדאסטריע^ םון ־שטעהער

 וײ איז םינוטען עם^יכע נאך אנגעםאנגען. זיך האט
 ׳וײיטמ םר. געװארען. אויםגעאײזט װירער קאנפערענץ

 פאר־ האם קאונסיא, אינדאסטריע^ פון פרעזידענם דער
 האט ער זואם גאװערנאר פון טעאעגראםע די געאײגט

 גאותר־ דער װי אזוי אז ערקאערט האם און דערהאיצטען
 האם סאנםעדענץ, דער צו צדדים אאע אײן אאדעט גאר
 בעפאר באראטונגעז װײטערע םיהרען צו נים צװעק ?ײז
 פרעזידענם אציבאני. איז גאװערנאר בײם האנםערענץ דער

 םארכד וױיםערע א םאריצאנגט יא אפיאו האם דובינסקי
 בא־ שפאסיגע א םאכענדיג סאנםערענץ, דער םון זעצונג

 צו קוםען צו מעהן זײער געוועז װאצט עס אז םערקונג,
 אנדיפתנם נייעם דעם םארצואײגעז און פארשטענדעונג א

ראםיפיצירען. צו גאווערנאר דעם םאר
פאוגסיצ, םון דירעקםאר עקזעקוטיװ דער קאײז, םר.

 פאראן זײנעז אגריםענם צום אז געענטםערם, דארויף האם
̂ע אז האיצם ער אין ^ותפים פיער  אגרי־ צום ^ותםים אי

 קאנפצ־ דער אויף זיך באראטען צוזאמען ען5זא םענט
 נים דארם וועט מען אויב און גאװערנאר בײם רענץ

 סאנסי^ דער וועם םארשטענדיגונ^ א צו הוםען מענען
 אנריכמנכד באזונדערע אנצוםאגגען װען באעטיםען דארט

 אויפ־ זיך קאנםערענץ די האט דערםים באראטונגען.
געיצײזט.
 תאנ• דער אין םארבציבען איז דעי^עגאציע ױניאן די
 וואם באראטונג א אפגעהאצטעז דזאט און רום םערענץ

 איינ־ גאוועדנאר׳ם דעם צו נעםען צו שטעיצוגג א פאר
 געװאדען באשאאםעז אײנשטיםיג דאז איז עס צאדונג.

 גאווערנאר דער װאס הערעז און איצבאני, קײז םאהרעז צו
םארצושאאגען. האט

 אפגעםאהחנז דעצענאציע ױניאז די איז פריה םרײטאג
 דובינםקי, פרעזידצנם םון באשטאנען איז זי איצבאני. קײז

r נאגיצער, איזידאר n. טארקין, איזידאר אװ,5ברעס 
 סג בעלסא?, אב. ראזענבצאט, צוקערםאן, ר. קורצםאן, נ.

 קצאוק• דצר םון אאיןר שאעזינגער, עםיא זיצװערםאז,
 דער םון רעדאתטאר דעניש, מאהס און ױניאז םאכער

 דעל?־ זײ געטראפעז םיר האבען טרײז אין *דזשאסםיס״
 הא- דארם אםאסיאיישאגם. באצעבאטישע די םרץ גאציע

 אויך האבזח דזשאבצרס די »ז דערװאוסט זיך םיר בען
 אעעקוםען ציים אין זײנעז םיר דעלעגאציע. א געשיהט

 אין געגאעעז םיר זײמגן אזײגער צוױי און אאבאגי הײז
 זיך האט סאנםערענץ n פאנפערענץ. דער צו העפיטאיצ

איו גאווערגאר דער 3.15 בעםאר אנגעפאנגען ניט אבער
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ra ילע *ייד 1« צייט איז מותז ruy ױימן «מא«חנם5דע 
 די *uny זיר tnyn תמאמגרס די 4*י״נ p» נעקוםמז

 אין נעםען אנטייצ ןאלץן זיי *י באראםען «ײט נאטמנ
 נים יארפ נױ אין זײ irayn סםתםא תאגפערעגץ. דער

 האבען זיי py באשלוס, םעםטען y צו IPOtP נעמגט
 אי־ איהר צו עם און דעלענאציע « געמישם כל קודם

 זאל זי צי באמםיםען צו אצבאני 1אי ערעם מתעלאזם
»t y דדיי גאך קאנםערענץ. דער אין באסיילימז v •ויי 

 באסלום y צו tratpw ענדליך iratn די זיינעז נער
ז»ל. rtratojyp 1אי אתיגנע״םען זיעען זיי און

•'J' . איז סאגפעחזנץ יד trotppriyo עקזעקוטױו אין 
 נעטראנעז oyn 1אי אלבאנע אין ?עפיטאל םוןי םימםמר

־.atopyiya נעםיסליכען »
 y םים פאנפעחננץ די עחנפענם oyn *tyrunup רער

 נערוםען oyn ער ty ערפלערענדי^ אײנלייםוננ, קורמר
 םםרייק y פארםיידען צו צוועה דעס םיט פאנפערענץ די

a n mi* ,פארװײ װעלעז עם װעלבען אין אינרוססריע 
 yo- טויזענם צװיי און ארנײנמר tram 40,000 «<ט

 צו איהם צדדים די נעבעםען oyn ער און טפזןפכרפורערס
tswpva אורזאמז די םים tie .סבםוך
 דײטט םר. נעקוםען איז װארס צום ערטטער דער

an* ער קאונםיל. איגדאםטריעל פוז •רעזידעגם byn 
 y twyiow oyn וחנלכע ערפלערוגג, |y *ארגעלעזט
 קאנםיל דער ty באםצדפענױנ כאראמטער, סרידקימן

onrar אויוי uvoip can־opjio ראדופציע ױניאז םון• 
 יױ דער םיט פאר׳ססענדיטננ צו tratp װיל ער ty און

 םולסםע די גאװערנאר דעם פארעאראכען oyn און ניאז
 םר. גערעדם oyn tyc עחנציכעז ty אין קאא*עראציע.

im a,־ tvotpptpp *an טעילדרען חנר םון דירעקםאר 
 צוגענעבען אפילו oyn ער אםאםיאיימאן. איגסעטם און
ty פאר ליסיטייעאן אנערפענם אםאסיאיײצא) דיז y טיט־ 

iv ומגדינע t און אינדוםםריע די סםאניליוירעז צו 
ooyp o אויםזװנלייכען n םונדעסםזחד *־אדוקציזס סון 

IW עד און םאדיפיהאציעס נעװיסע פארלאננט ער האט 
 «*ס פלעקםיביליםי, טעוזר JjO’ay אננערוםען עם חאט

 נאלט־ םר. האט איהם נאר בוינזאםפײם. םעחר באדייט
 אםאםיאיי־ תטאבער *in פון לאיער נייער *an װאםער,

ty r, אין ווערטער עםליכע בלויז אגט1נע y העםציכען 
tyo, דד»א- די װאם קאםױ, פון אימום די אויםםייחננדיג 

מן מדם א  עפטנות׳דינען דיער דורך ארזיםנערוטעז ח
 די װי אײנדרוס דעם נעםאכט האט עם אין אאאנדאונקט

 דעם םאר i״t צו ױצא כדי געמוםען זיינעז דדיאגערס
גאותרגאר.

םאחגנדינמ האם נאלטװאםער «*. וועז <
 נאװערנאר׳ס דעם י1אוי רייד צוקער־זיםע עםליכע זיינצ
rn y^ האט an* צדדים די צו נעזמנדעם יך1 נאװערנאר 

 אלנע־ |y אין ריידען צו נים נעבןםען די חאט *or און
 אםת׳ע די בארירען צו גאר ,tip ■לאםאניטען סיינעם
 נע- אים חאט דובינסהי •רעוידענט קאטוי• «ז אמװס

 ריי ױניאנ׳ס *ו.דער הוםען זוןם עם מעז ty םרייסנ^
 pray מידעז ױגיאן דער פון פארםרעםער די װעלען

 דאם באהומז וזאט דובינססי ברודער װען און דבמיי^
 די איז tranyp די אוישנעדעקט נאימ ער חאט וזארם,
ז יינע1 נעםינעז װעצעז לעוער  ארט, אנדער ty אויוי ױ

ת די ײאו ױ איז רז אאנעדרוסם. ותרמרל
tn תבינםקי׳ם n האם yכלים די פון רויםגענראכם 

 אויםנענע־ tvayn «t דזעאבערם. די םון אארםרעטער די
»t r דער דובאוו, םר. און רואינקײם ױ«לאםאםיטע ויתר 

tvetnrmr דירעתםאר »an tt* אסאםיאיימאז, חטאבער׳ס 
oyn נצטאכט v אױןי אננריוי העפםעען an* .לוים ימיאן 
T זײמ n אויםגעקומז, איו tv ױניאז די veys eyn 

n* די אווןקנענוםעז חעאנערם די נײ  ty ;nor
t צו נעבאן־ לייגען מדס t ױיזס־ע ty ^w t’i די 

. t םח ניס y oyn ו לעבעז» trays די ױנמ 
oyn t r tn ליםיטי״»אז איענמםירם tty סאנטואקמינכ 

oyn םיט נאװערנאר ^ום געװענדט ייד y נעהויבענער 
ty יוניאן איינציגע יי איז ױניאז סיאמםאמנר די

 סאנטראלירזנגס־ םיל אןןי ס»יצס oyn ײעלט *an אויי
m איתר nb tra ײי *runty ניט ty 1אי דעכט r t  oyi 
 אונטערמנזזן. ײעלס די ותט נים ty וױיל צונעםען, ועכט

 tty ליםיטייטאן ty םארלאנגס ער ty זיך, פארשםעהם און
jt לויט ,no קאגםראקםיגנ t r 'o  |” t אסנעמאסט tram.

 גע־ דעם נאלוםען רערע זײ[ םאר oyn ttyan םר•
 םענעדזטער נענעראל נאנלער, nyn'nv םון פסק העריגען

no דער pלplyגאגלער ױניאז. םאכער oyn אנגעפאננען 
 tty ערם3דזעא די געגען נענען־אנגריף » טים רעדע זײן

onruttya םר. נעגען tty tati, ותלכעך oyn נע־עדט 
pv jy’in גענען ׳שגאה םיל ,tty טיס  *an ליםי־ נענען 

jropvio טיימאן typ  tty נאנלער oyn רעם נעעילדערס 
ע די און עלענד אלחאצי  oytt אינדוםטריע, *an אין דע^ו

 *D'tK oyn ער .tyeליםיטיײ nyopa נעהער׳טט oyn עם
 איג־ נאנצע די וױ ציפערען איז פא?טען םיס נעמיזען

tropviotyp y tm 1אי דוססריע yttp אינתםםריע; ty 
 נע־ ארפײםער otpnto 24,000 tvayn 1916 1אי פעת

 tto לyנטרyp דעם אונטער ׳*עפער, אינםײד אין ייט3אר
 טי׳ם אנריםענט דער nyova ,1933 1אי tsayn יוניאז, דער

 אינ• 1א' נעארגייט ,ipnyttpt נעעאםען איז ציטיסײ׳פ¥ן
 ךי או ארנייםער. טוחענם םיער בצויז עעפער סייד

 צױ דעם םאר נעװעז םאראנטױ^־סליך !ײנען ערם3דד*א
 רױ oyn oytt ,nmtptyp נסםענדינער8ם1א tto סטאנד
איגדוםטריע. די אי ײטער3אר די אי אינירס

o דעם oyn ער r^pnyo  nytnynyj שםעלען tto 
 tto ,tyo’oyp אטעל3 אריטטער3 דער tto אריכט3 דעם

 ו)א םיםנליד y נעװצן איו לעהםאן nyttyttyt טעלמר
oyn צום געװענדט זיך nytnyttyt : .םר, lyrantyt,

oytt oyn איך yn ayn ,װערםער די ניט זיינעז נעלייעגט 
tto דער oyn nyt ,ly’tv םיי־ אײגענע אײערע זיינען 

מן. ת  yt* םר. אונז, סאר ty צוגעפעז, לויו3 מיל איך נ
8 |y oyn ,nyruntנריםענס tny *ערסזז11 קיין ן8ליםיסיײ 

 *צ־יגמנט. נעסטער דער זיין לyt oyn 1אםיל װען ניט,
 ליר*yרoנyp ניט אח ןyeליםיטײ׳ tny אגריםענט tv ױיל1
t'a לען3אי «לע די או] אר,3  on'oo’tpp ipayn Dytt 

T טעלען 1933 t נים ז«ו<ל עס אויב אום?ערען, ידער1ו 
o^ עסזיםטיחגן 'o״jropyio typ  tty ty r

lyram דער oyn רעדע נאנלער׳ס yt אייננעלא־
 נעסײםער y סאר צד יעדען םוז םארטרעטער ױי1צ 1צ דען

Jttoynya נאר yn yדער 1אי ציים שטתרע לגע yt* 
nytnjn םיז ארײננע?וםען t” t סריװאס o n און oyn 

 !יינען ny' צװײ לעצםע די tie ס׳שך 1אי ty ערמלערם
im o ro tv נייע tin ^ ay io, ויך יל1י ער װעלכע םיט 

at .tp jpya* דעם עת3 עטודירען פראנע די װעם
 oytt רע?¥םענראציעם tjcyo דאן ojnt י tty טיידענד

t” t naa tPyt םסרייק. א םארכדידען 1צ iy j ער־ דער 
T ער oyn סלערוגנ t 1צ נעותנדט tty t '’p o ran נאנ־ 

 דעםע־ דעם ^פלײנען זאילען זײ ty כיסע, דער םיט לןרן
oyn 'p טענ. עםליפע אױױ p'noo װענעז רענמם e ra n 

on’y נעענססערט ty 1צ בדי tvn'ioDtyoin מילען רעם 
tto אויםצוםיידען מני¥ן דער ojm ,noyp y דעתיף ער 

ty ,'y םיס nyt npay א״נ׳פטיםען, tn o n ניס וױגט עס 
j עטליפע װי לעננער תיערען r a

נעסל¥סעז. rtjnyotyp די ויך oyn חנרםים
 דער אין ?אסםעז יסע1גר tto נעסיכסע דער אין

 ל¥0 צוױיטען צום נעװען עס 1אי ?לאוי־איגרוסםריע
 נע־ זײנען ?־אינדוססריע1¥?ל דער אין צדדים די װען

» i'y ny:nm 1ײ y: y tto ttnyiiw טעעכד עתזעתוםיװ 
 איו סןול ער׳פטע oyn אני.¥3ל אין ?עייטאל |to בער
 'ער־םםרייס3¥פם1פלא איז צוייס י¥הר oppt םים נעורעז עם
 ארייננזד Tt ה«ט רסװעלט נאותמאר װען ,1929 פין

.noyp דעם םעטלען 1צ סטרײ?־ל¥נע דער אין םי׳*ם
 אסגע־ דעלענאציע ױניאן די oyn otjnty םאנסאנ

 y פאר ?*;םעחןנץ אני¥3ל דער סון oanva y נעבעז
ן otvotpptpp לאכאל אלע• סון סיסיננ פאראײניגטעז * 

 טסנעחייםזן oyn םיסיננ דער ױניאן. ?לאופםאכער דער
tttmmoy m דעלענאציע *an tto האט־לוננ רי n t םיס

■ «  .
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אינטערנעשאנאל דער אץ זיד הערט עם וואם
העלץ .B פון

 אויסערגעװעהניציך געװען איז חוד^ ד.ײנסיגער דער
 םיט אויסגעםיעט קאםף, אין און אקטיװיטעט אין רײך

 אגרי־ דער םרײד. ױם־טוב׳דיגער און םײערונגען ױיאן
 איז אינדוסטריע קיצאוק יארקער גױ דער אין קאםף םענט

 אוײ דעם םארנומען ה$בען םאדבערײטונגען סםרײק די
 גע־ װעחןן זײ און אקםיװיטעט, ױניאנס דער םון בעךאן

 דיזען אין ארט אנדערן אן אויף אויםמיהריציכעד ?*ייצדערט
 אויסגעקױ אונז איז אסציע םטרײס םלפאכע א נוםער.

 זואו אינדוסטריע בארםענט קאטעז דער אין םיהרען צו םעז
 םון אויםילעזונג די אויסגענוצם זזאבען באיצעבאטים די

 אר־ די הצכערען צו געאענענהײט א איצס א. ר נ. דער
 איג־ הײגטיגע אונזער אנםאנגען יצאםיר מטונדען. בײטס

ערשײנונגעז. סרעהיציכע די םיט גײעס טערגעמאנעצ
פון סעזאן זוםער ז/נ־טען פון ע׳רעפענוע אפיציעלע

חױז. ױניטי דער
 און אקםיװיטעטעז פאר^ידענע די םון םיטען אין
 ערעםענונג די געםייערט ױניאן אוגזער האט יןאםםען

 די הויז, ױניטי דער םון סעזאן זוםער ־טען17 דעם פון
 פא־ די איז אינטערנעשאנעל, דער םון הײם זוםער שעדזנע

 אםיציעיצער דער צו סטײט. פענסילװײניע פון בערג האנא
 נאהענם געקוםען זײנען הויז ױניטי דער םון ערעםענונג

 יצא־ אונזערע םון געסם דעצעגירטע באזוכער, טויזענט צו
 דדפויר־ נױ און פענסי^װײגיע יארס, נױ איז ױגיאנם סאא

 אינ־ אינטערגעעאנעל םון געסט אײנגעיצאדענע סטייט. זי
ק דער םון סטיטוציעס,  דער פון באארד, דדפאינט ^או

 ארבײםער אלגעםייגער דער םון און באארד דדפאינט דרעס
 צוזאםען םארגעקוםען זײנען צערעםאניעס די באוחןגונ^

 זײגען װאס בילדינגס, גייע די םון ערעפענונג חגר םים
 װאס בנינים, די םון ארט אויפ׳ן נעװארעז אויםגעשטעלט

 םאגאט אין יאהר יצעצטען געװארען אפגעברעגם זײנען
סעזאן. זוםער לעצטען םרן ענד טאםע צום אויגוסט,
 םייצ איצט איז הויז ױניטיע דער םון אויפזזןהן דער

 שעה־ און פרעכטיגער םיל אוים איצט קוקם זי געעגחנרט.
 אלע אין הויז ױניםי שענערע און בעסערע א איז מס נער.

 הױפט־געבײדע אאטער דער םון פיצאץ אױפ׳ן היגזיכטען.
 אוועק־ איז געװאחנן, אפגעברענט יאהר לעצטען איז זואס

■ =... ....... ״ ו

 גזד געבייחג, גרויסע #שעח:ע גית א געװארען געשטעילט
 באקוחןםליכ־ םייצע םיט סםיל, םאדערניסטישען אין בויט

 אױך איז עס געסם. די םאר קאםםארט און קײטען
 גרויסע, םיילע םים הויז נײע א געװארען אויפגעבויט

 בא־ אילע האמנן װעיצכע ציםערען, לוםטינע און יציכםיגע
 אויסגעאר־ זײנעז עס האטםארמען. און קוועםליכקײטען

ת םייך, צום וועגען נייע געװארען בײט  »ח סםעזשקעס גי
 נעהג־ שםעהם רום דייניגג די הויפם־הויז, די יצאנקעס.

ײ וועראנחנ דער אויף זיצט םען וועז טײך. צום טער  שי
 וױנ־ םחיה׳דינע ?יהילע און לעיג שעהנעם אין זיך טען געלם

 קורץ, אײך. דערםרישעז און אײך אויף ביצאזען טעיצעך
 אום ±עלנז קײז געזשאלעוועם ניט האט איגטערנעשאנעיצ די
 זאל זי און בעסער, שעהנער, הויז ױניטי די םאכען צו

 כדםנליחנר די פאר באקוועםליכקײםען מעהר װאס ה*בען
̂יז. זייער םאר דארט קוםען װאס ױניאן דער םון וואקייש

 » כדם אותנם שבת םארגעקוכמז איז ערעםעגונג די
 זיך געםעמ זואס קאםינא, גרויסער דער איז קאנצערט

מ א געװאחגז דורכגעםירט איז עט לעי?. בײם ײ  םוזי־ ר
 געזואחח געהאלםען זײנען עס און פראגראם קאלישע
 די בלױו געווען נים זײנען מאל דאס רעדנער די רעדעס.
 איינגעלאדאנע אויך נאר ױניאן, דער םון בעאםטע הויפט
 •רע־ דובינםקי, פרעזידענם גערעדם האבען עס געסט.

 mi וועלכער אםאיצגאםײםעד, דער םון הילםאן זידעגט
 םדס. ערעפענונג; דער צו געװארען אײגגעיצאדען פפעציעיצ

״ פון גאווערנאר געוועזענעם םוז פרוי די פינטשאו,  מג
 ה*ם וואס ארכיםעקט דער ילעסתאז, םר. סילוױיניע;

 חנר גאנלער, איזידאר ברודער און הויז, נײע די נעבויט
 איז וחנלמד קאםיםע, הױז ױניםי דער םון םשערםאן

 צזןרעסאניע^ ערעפעגוגגס די םון טשערםאז דער געװען
 *ז פרעזידענם דער געהאילםען האם רעדע היויפט די

 שכממ- א אין דוביגסקי. ברודער אינםערנעשאגעצ, דער
ז יתיםי די אז אגגעוױזעז, ער האם רעת קער אי ױז  ה
jrm זײ פון און ענערגיע ארבײםער םון סיםבאצ דער ra n r 

פארםאגכ^ קיצאס ארבײםער דער װאם כחות,
בעס־ דער איז געזאגם, דוביגםקי האם הויז, ױגיםי די

 גרוי־ שאםען צו םעהיג זײגען ארבײםער די אז באוױיז, טער
דער איז זי םארװאלםען. ערםאלג םים עם און זאכען םע

 םאר־ האט ג^ווערנאר דער װאם רעסערענדום, םטרייס דעם
סאגםערעגץ. דער בײ ױניאךפיהרער די פון ילאנגם

דזשויצײ, טען2 דעם דינםםאג, םארגענס, צו אויף
 גאווער־ םון רעקאםענדאציעס די געװאחנז באקאנט זײנען

 א םארגעקוםעז וױדער איז אווענט אין גצייך און נאר
 דער באארדס. עקזעקוטיװ איצע םון טיםינג םאראײניגטער

 נאכדעם געפאסם. געווען איז האיל בעטהאוועז גרויסער
 איזי־ מענעדושער גענעראצ און דובינסקי פרעזידענם װי

 צעהםאנ׳ס גאװערנאר פארגעיצייענט האבען נאגאעד דאר
 קאאוס אין אגריםענט אן םון באזיס אלס רעפאםענדאציעם

 אגצױ באשאאסען אײנשטיםיג םיטיגג דער האם טרײד,
 דעם וױסעז לאזעז צו און חגגאםענדאציעס די געםען

 אג- רעסאםעגדאציעס זײנע האם ױניאן די אז גאווערגאר,
געגוםען.
 גאווערנאר םאר שלאנם ח[קאםענדאציעס זײגע אין
 הויפם דער סאנםראקםארס, אװ ליטיטיישאן אז ילעהםאן,

 דזשאבערס, די און ױגיאן דער צװישען שםרײכדפונקם
אגריםעגט. נייעם דעם אין בלײבען םוז

 איצםיגע די אז אױך, רעסאםעגדירט גאװערנאר דעד
 אגריםעגם. אין בצייבעז זאלען שסונחנן און וױידזשעפ

הע־ פאר ױני^ון דער ®יז םאחנרונג n אנבאלאנגס װאס
 אז »ז פאר, גאותרנאר ז־זגר שלאגם

 איאיג- צדדים ביחת ®ון נמתרםאן
nד *jm c o n r םאכעז זאל רחנלמנר

in jn?י? m  m sM pnam דער 
festal 'Si™*■2|Sl׳־.MAS

 נוס אונםערזוכונג דער םון רעזולםאםען די איבערגעבעז
.1936 #םאי םען15 דעם וױ שפעםער

:באשלאסען דאן האם םיטינג דער
װיסעז לאזען זאל ױגיאז קצאומסאכער די אז )1

 רעק*כמגדזד דינע אץ געםם זי אז צעהםאן, גאװערנאר
̂וק̂־ דער איז אגריםעם אן פאר באזיס אצס ציעס  תל

r__ אינדוסטריע.  תצ*ויד אצע און םשערציים די אינסםרואידעז צו )2
 גים סעזאן וױנםער םאר׳ן ארביים סײן אז שעפער,
 earn אנריכתגם אן ביז שעפער די אין ווערען געסאכט

 תעם ײני^ן די ביז און ווערען, אוגםערגעשריבען נים
ארבײםעז. צי ערצױבניש קײן געכען :ים

 וחד מרופעז ך$ול םינדגג שןאדכדשתרםאז א אז )3
וחד דערנךייכם װעם אנוײםעגם חנר וױ שגעצ אזוי רעז

____ _ אוז דעז,
«ו אגסזאמץ זיך וועלעז דזשאבערס די אויב )4

^די יגארתרג*ר_פון רעמאםענדאזױעס די אננעםען א ז
ח זװ סםוײיק־־כמשיגזמײ איהר גרײם האבען ױניאן *  ת
ד י י ______ קצאוק־סדי^ אין סםרייק א נ

 די מװ*רען, באקאנם איז םאדסיכמונ סיסוואך
 אנמנתמז אויך זח^בה קסאדסק^נסחו זײ אוץ תשאבערס

tan צדיס ייז, חגי־סיס רעק^סענזיאציע^ גאװערנאר׳ם 
m y סגפסירצןאוי ןעקײסינציכװארשי אצע p g מוסד 

װ?לס װ^ס דעד אין ראצ־סםר׳ייק
A 40^000 ארײמזהװימנז f M i Q

.<<׳׳ ׳׳׳-



פ 2♦ ײ
f.־* v.

 זיך האלםען זועלכע קאפיסאליסםעז, די צו עגבאמר בצסכמר
 םעהיגע, די זײנען זײ נאר אז באריהםען, *ק ׳ימננדמ

 איג־ דער םון קעפטענס די םענעדזשערס, די פיהרער, די
 אר־ צו םעחיג בלויז זײנען ארבײסעד די און דוסםריצ,

 און םישען ־ניט זיך דארםען און שקלאפען צו בייפמז,
 םון פארװאלטוגג דער איז זאגען גיט חנות קײן דאד&מז

 ױניטי דער םון ערפאלג דער למבען. וויגדוםטריעלען
 אט זאגט: ער די. צו ענטפער בעסטער ד*נר איז הױז

 א פאר זואם שאםעז, יא קענען ארבײםער זואם זצחט
 םאר־ ערםאלג םיט און בויעז קמנעז זײ בנינים •דעכםמע
 מענשעז, אײז םון נוצעז •ערזענליכען םאר׳ן גיט ומולסעז,

up איג־ די םאסעז. כרייטע די םון װאױלזײן דעם פאר 
הױז. ױניםי דער מים שםאלץ זיך פיחלט מנתזרמונעל
 געוועהנליך םלעגם עס ותז פריה, דער אין זונם*וג

 אז געװארען, געטעלדעט איז עטונדע, איוײשע די יארסוםעז
 ווע־ םאדװאנדעלם מטוגדצ אידישזן די וועט אן איצם פון
tn האט ױגיאן די שטונדע. אינםערנעשאנעל אן אין 

 נאציאנאליטעטען םארשידענע םון םיטגלידערשאפט א איצם
 עננ־ שפראכען. םוטער נוארמידענע אויזי דיידען װצלמ

n <יש t די וועט שפראך. פארםיםלונגס זייער אבער 
 זונמאג יעדען און ענגליש *1אוי ווערען געפיהדט ®יתר
 הא־ צו ווערען באעחרט נאציאנאליםעט אנדער אן ותם
 אינ־ שסונדע די איז ארום .אזױ jסא נאציאאלען א מנן

 חד דער וזאםמאז, ב. דר. געװארען. ומתוסױ^נאליזירט
 געווארעז געעהרם איז *גערעכטיגקײט״ דער םון דאאםאר

 םון צװעקםעסעחײט און נױמוועגדעקײט די באגרינדען «ו
 הײםער א איז ער אבװאהל און םאדענדערוגג ותר אט

 אינ- גרעסערער סך א גאך אבער ער איז איזײש פח חסיד
 רעדע הוטארםולע זיין איז זןאט ער און מנדנאציאגאליסט

 צו גדיים םאל אלע איז ער אז געדאנק דעם אױמעדזײקט
 דעם םאר נאציאנאליזם בצסםען דעם אםיא אימצרען

געדאנס. אעםארנאציאנאלעז
 שעדד דעם איז געװארעז נעגעבעז איז םימאנ זוגםאג

 רעדעס דינער. אפיציעלעד אן רום דייניגג נייעם נעם
 םאר- כלויז זײנען עס געוואו־עז. געייאאטעז גים ייײצז

 אנ־ צװימען םעלעגראםעס. עםלימנ געיואיעז מלעזען
run װלאדעק. סי. בי. פוז טעלעגראםע לענמגרע א

 דער באטייליגט זיר האבעז פראנראם םוזיקאלימען איז
 םאלקם םון זינגעריז באריםטע די ^ווארטעט, •ילהארטאני?

 זינגער באקאנטער דער און באוומאווער דארא ^יחנר
םאירא. יצאז

X לאק«ל פון פײערתג איעדרוקםפולע J
 םאר־ ארט זעלבען דעם איז איז כעםאר װאך א מים
ר נצקוכמז  מאכעד־• ריםער חגר סון פייערונג ױבילעאום מ

 געםייערט האבען םאמנר רײםזגר די .17 לאקאל יאז1וי.
i r n אײנדדופםםולען און עעהנעם א אױ«י ױבילעאום 
 זעל״ חןם נעםראגען זײ בײ האם םוב ױם דער אופן.

 כאראס־ אזוי איז װאם כאראקטער, םאמיליארעז מן
 גע־ איז עס ארגאניזאציע. גאנצעד זייער פאר rםודסטי

 רײ די װארט. םין זין םולען אין מוב ױם םמפחה א װען
 אונזער אין טוב ױם דעם געפראוועם האבצז םאכער •ער

 שעזזנעד דמר םיז עויט איז אינסטיטוציע, ױניאן אתחנעד
 םים נים טוב ױם זייער צו זיי זיעען געפארען און ג|וםוד

 םיט אםאל, זײנען זײ זוי פלייצעס, די אױ*י ואךיינעס
 בא־ נאד ארבײם, דער צו געגאגצז צוריק יאחר דדייסיג

 םפע־ דריי פענדלעך. רוינמ םיט און בלוםען טים צירם
 איגםערנע־ דער םון אפנעםארען זיעעז באסעס ציצלע
 אײנ־ מיט און םאכער רממר מים נעפאקט בילדימ, ̂יאגעל

 האבען שטיםונג פדעהליכער א אין אין איז גצסם מנלאדעגע
 די פארהילכם האבען איז לידער פארמידענע מזוגמז ײי

םרײגד. אזן געזאנג סיט גאסעז
לענ־ זיך •לאץ \ױיגיג צו האבען םיר װאם עאד א

 ױם־ אייגדרוקםםולזןן דעם אס אויוי אפצומכמלעז נער
 דעד־ אבעד וױלען םיר טאמר. ריםער אונזערע ®יז טוב

 טוי־ ארום באםייליגם דך חאםנן םוב ױם אין אז סאמנן
 ריםער דער פוז םוער אסםיווע אלע כגמנם מםם׳ זצנם

 ױניאן גאנמר אונזער פוז פארמםצחעד און ימיאן
 פון פארםרעטער א\יך וױ בדאמ, דזכמםשי

ריפער די •ריעםזג דעד און
'ft 1 ־ ״•

נערעי
 יױ א ארויםנענעבעז געלעגעגהײט דער אט צו *זאבען םאכער

 באנרי־ מיט אנגעםילט איז זועלכעד זשורנאל, בילצאום
 איבער־ היםטאדימען אינטערעםאנטעז אן םיט ארז סונגען

 די שילדערט װאס ױניאן, םאכער ריפער דער פון כליק
 איהר און ארנאניזאציע דער םון טעטיגקײט שילשאבע
 געשרי- איז ארמיקעל דער קאםף. ױריסדיקציע מווערעז־

r פרעזידענט וױיס םון געװארען כען n. ,יועלכער חעלער 
 אוז םייערונגען ױבילעאום די אין באטײליגט זיך האם
 ער װאו באנקעט, באגריסונגס א םיט געװארען באעהרט איז

בא־ אויסערגעוועהנליכער םיט געװארען איואויםגענוםען
 זײז אז זואונשעז אויפריכטיגסטע די םיט און יסמערונג ג

 די דינעז צו װײטער אויף דערלויבעז אים זאל געזונט
 גרוי- אוז פעחיגקײם אינטעליגענץ, זײז מיט מאכער ריפער

םאכער. דיפער די' צו איבערגעבענקײט םעד
 םאכער ריפער דער םיז באארד עסזעהוםיװ גאנצע די
 אנער־ אונזער שארדינט בראש, בעלםאז אב. םיט יוניאן,
 ױם- ױבילעאום דעם פון ארגאגיזירונג דער שאר הענונג

 געוועז אבער זײנעז אלעמען םון גליקליכםטע די ב.יט
 פארקערפעו״עז וועלכען סטאנקעװיכדש, און שאשירא א-׳נ
 די פוז געװיסען דאס געםרײקײם און פשטות זײער םיט

1 ריםערמאכער. 1
םײערועען. ױניאן אנדערע

 גאנצזג א פארגעלוסען םאגאט לעצטען איז זײנעז עס
 ליידער קענעז מיר זועלכע םאראנמטאלםונגען ױניאז רייצ
 כרא• בלויז זײ וױיצעז םיר און באריכות *ילדערעז ניט

’ דערםאנען. נאלאגימ
םיי־ אינסט^יחשאן פראכטפוצע די אנדערע, צװי׳צעז

 םיט ױניאן, םאכער דרעס איםאליעניעער דער םיז עײגג
 דער אונטער כ*ר, אינטערנעמאנעיל םון באטײליגוגג דער

 אינסםא־ עעהנעם דעם זױינער. לאזאר םוז דירעקציע
 ױניאי םאכער בראזיר און סארסעט דער םון םיטינג .ײשאן

 וועל־ אוי\ו אוץ היים נייער איהר איז םארנעקומעז איז װאם
 תבית חנוכת די געהאלטען האט דובינססי פרעזידענט בעד

 דורכגעפיהרם האס םײערונג ייניאז שעהנע א רעחג
 װאשינג־ סיאטעל, איז ארגאניזאציע םאכער דרעס אונזעד

 דער סון םארטרעטערין די פעםאטא, ראוז שוועםטער םאז.
 פרא״ רײכעז דעם צוגעשי^ם אונז האט אינםערנעשאנעל,

 ױם־ ערשטען דעם געםײערט האבעז זײ וועלכען םיט גר־אם,
 ארויםגעגעבעז חאבעז זײ <ועלכעז צו ױגיאן זייער םון ביט
 בא־ א זיך געפינט עס װעלכען אין זשורנאל ספעציעלען א

 אונזער םוז נאםעז אין דובינסקי פרעזידענם םון גריםינג
אינטערנעשאנעל.

 םיײ ױניאז אלע Iסו איםפאזאנטסטע און גדצסםע די
 קויל- די םון ארויסטרעטוע ערשטע די געווען איז ערונגעז

 םארגע־ איז װאס אינטערנעשאנעל דער פוז גרופעז םור
 דער אט וחןגעז נאי* טעאטער. היפאדראם איז קומעז

באריכט. באזונחגחגז א טיר האבעז אונטערגעםוננ
שעד בעאםמע. ױגיאן שיקאגא׳ר צװײ פון םױט טראגי

 ילײד אוז םרייד קאםף, פון באשטעהט לעבען דאס
 קוםט ארגאניזאציע לעבעדיגער קעםםענדער, א אין איז

 פאנכםאל אויך זזערשם עס אבער םיייד, איז קאםח םאר
 חײנ־ טרויערט ױניאן שיקאגא׳ר אונזער טרויער. און לײד

 פון צוױי םון םארלוסם םראגישען דעם אויזי חודש טיגען
 און בערנשטיין טאיר טועד. ױניאן אנגעזעהענע איהרע
 שײ דער םיז טשערםאן ערשטער, דער זוילענסקי, נאטע

 במנעס צווייטער, דער און באארד, דזשאינם קאגא׳ר
 געמויטעט זײנעז ארגאניזאציע, זעלבער דער םיז אגענט

 אינדיאנא איז עקסידענט אויםאםאביל אן איז געװארען
 דזשון, מען9 דעם םיםנאכם, שבת זיינעז זײ <חגז םםיים,

 װא־ א אויוי יארק נױ קײז שיקאגא םרן ארויסגעפאדען
טריפ. קיישאז
 בייםאג זונםאג האם באארד דזשאינם שײןאגא׳ר די

 איז עס אוז םיטינג םדויצר םפצציעלען א אפנעהאלםען
^ פאלפס א אײנצוארתען געװארען באשלאסען ר לוי  מ

 ארויסגערוםען האט טחנר ױניאן בײחנ פון טױט
וזאבעז װאס אלע צוױשען מרויער

■B* Jr.

ר  שיתאגא׳ר ת
םערנעשאגעמ

איג־ דער פון גאםעז אין באארד חשאינם

אעדוסטרי. גארמענט קאמען דעך אין םםרייקט
» האבעז א. ר. j דער פון אפשאפוגנ דער דורך

 אינדוםםריע גארםעגט קאטען דער 1אי באלעבאסים צאהל
 איג־ פרויעךקלײדער דער פון צװײגען אגדערע אין און

 אזוי געשטאלם. אטת׳ע זײער ארויסגעזויזען דוסםריע
י װי שנעל  הא־ געװארען, אויסגעלײזט איז ״א. ר. *ג י

 אגגע־ אינדוסטריע דער אט און בא^באםים םילע בען
 די פארלענגערען צו און זוײדזשעס שגײדען צו שאגגען

צײם. ארבײטם
ױנ־ װאירקערם גארםעגט לײדיס אינטערנע׳טאגעל די

 אין סטרײקם צאל א טיט געענטםערט דארויף האט יאן
 ביטערער א אגגעפיהרט װערט עם און שטעט שארשידענע

 ארבײטער די םון איגטערעסען די פארסײדיגען צו קאםף
 שע־ די אם אין עקספלואטאציע פוועם־שאש דער סעגען
פער.

איגטערנעשא־ דער םון ארגאנײזער גענעראל רער
 םעל־ אטא, סעםױעל ברודער סטייט, פענםילװײגיע פאר געל

 די אז אינטערגעשאגעל, דער פון אםים גענעראל דעם דעט
 עליזא־ אין קאםפאגי דרעם טשילדרענם עליזאבעטהװיל

 30 פון שנים װײדזש א געארדערט האט פא., ״בעטה<ױל
 דער באשעשטיגם. זי זואס ארבײטער 75 די פאר פראצענט

 דא־ דער דזשוך. םען27 דעם קראפם אין ארײן איז ארדער
 געארבײט האט און אוגארגאגיזירט געװען איז שאפ זיגער
 טשיל־ םעשאן — םירמע דזשאביע יארקער גױ דער פאר

קא. דרצם דרעגם
הא־ און געװארען אמאגיזירט זיעען ארבײטער די

̂סען זיך בע;  באלעבאס דער ױגיאן. דער אן אגגעשכ
 גע־ דאדויף האבען זײ און לאקאוט א געםאכם גלײך האט

 שון אנגעפיהרט זוערם װעלכער סטרײק א םיכ ענםשערם
םאדםין. ס. דדשאוזז

 אײעק־ צוריק לאגג ניט יזאט װעלכע בראדערס, תארן
 םעקםארי איהר אין נאשעפטיגם און ברוקלין, םון געטופט

 דעם זינם סםרײק אין זיך געפיגט ארבײטער, אגדערזחנר
 זין פוינסטען אין טװסם־שא• א איז דאס דזשולײ. ערשטען

pc .אויף עקספמאטידט דארם ;ועמגן ארבײטער די װארם 
 5 דורכשגיט אין פארדינען זײ אוםן. שעגדליכססען דעם

װאך. א דאלער
 די געעגן געװארען ערקלערם אויך איז סטרײק א

 שאםאקין, אין קאםפאני, דרעס םאדעל שאםאקין
 געדרהט האט און ארבײטער 30 באשעםםיגט םירםע די

 סמריית םעג צװײ נאך פארקלענערונג. װיידזש א םיט
 דעם צוריקצוציהען געװארען געצאװוגגען םירםע די איז

 דער צו אוםגעקעהרט זיך האבען ארבײטער די און ארדער
ארגײט.

 גאיםענט קאטען די שנײדען װעסט סידל אין אויך
 אויפגעלײזטער דער פון פרוכטען די טאגופעקטשורערס

סיטי, קענזעס אין באזונדערס און דארם, אויך א. ר.
 פארגרע־ פדאדוקציע, ניט־ױניאן פון םעסטוגג דער אין

 םון פארטרעטער דער שטוגדען. ארבײטס די זיי םערען
 ױניאן אוגזער אז אוגז, שרײבס אינטערנעשאנעל דער

 םיטיג־ טעםיגקײם. לעבעדיגע א אן איצט דארט פיוזרט
 אויםגע־ װערען ארבײטער די װאו אראגזשידט ווערעז גען

ױגיאן. א פון װיכםמקײט דער איבזןר קלערט
«לים.6םינעא אין טעטינקײט ארגאניזאציע

 ױגיאן, אוגזער םון םענעדזשער געניס, סאנדער ברודער
 אנגעװענדעט האבען ״םיר :םינעאפאליס םוץ אוגז שדײבט

 אין קאםפ. סלאוק םאנהעטען דער אויף ארבײט סך א
 206 לאקאל םון קאטיטע זןקזעקוטױו די שטאט. דיזער

 אר־ צו כדי קאםיטע ארנאגיזאציאגס אלס דארט װירקט
 םינעא־ אױפגאבע אונזעד איז עם שאפ. דעם גאניזירען

 דער מיט פראצענט. הונדערט ארגאניזירעז צו פאליס
 אוםיארטיײ א אוז םעיאר ארבײטער אן פון דערװעהלונג

 אונ־ דורכצוםיהרען םיר האפעז דצפארםםענט פאליט אישען
באלעסטיגוגג״. אחן ארבײט ארגאניזאציאנם זעד

באנייען צו צזזמגען םמכער קלאוק פראטױסקא םאן
אגריםעגם.

 לאס אין םאכזנר קלאוס די האבען צוריק לאנג גים
 פולאו םים אגריסעגם אן דערװארבען זיך אנדזשעלעס

ח אז געדוכם דעריבער זיך תאט עס Jאגערקעגוג ױניאן  י
תן צו לייכם זײן זימגר \ועט םראגציפקא סאן  דעם באגי

 האט אױםגעגאמען. צוריה לאגג נים איז זואם אגריםענם
 םון איינםלוס חגם אונםער אז ארויסגעשטעלם אבער זיך

a און אסאסיאיישאן אינדוסםריעלער דארטינער דער n 
 ®ד קלאוק דארםיגע די האבען קאםערס אװ טשעםבער

תן צו געוױיגערט זיך נושעקטשורערס  קאלעקםיוחנן א באני
אן. םאכער קלאוק דארםיגער דער םיט אגריםענם יוני

מי א צו ארגאגיזירם זיך האט ױניאן די  וױ און קא
 םאגופעקםשור־ קלאוק דארםיגע די האבען אויס קותט עם

 כױם אנצופאעצן זײ זיך לוינם עס צי איבערלײגם זיך ערס
 םעלעגדא- אונו האם עם װי זױיל אינטערנעשאנעל. דער
 דארםיגער דער זוהײם, סעטועל ברוד^־־י אינפארםירט שיש

 אונכמר־ םאנוםעקטשורערם די האבען םענעדזשער, ױגיאן
אן. דער םים אגריםענט נייעם א געשרחבען  הוי^ם די ױני

סי־ זעלבער דער :זײנען אגריםענם דעם םון שונקטען
a אוגטער עקזיסםירם דאט װאס סקעיל װײדזש ניםום n
n‘35 די לאיד, jw r^ , ך א װ ־ ס ם ײ ב ר  וױכ־ דער און א

 האבען םאגופע<*םשורערס די װאס איז פונקט טיגםטער
 ארבייםער, אזעלכע נאר באשעםםיגעז צו פארפליכטעט ויך

ױניאן. דער דורך ווערען געשיקט װעלען װאס

רעזאלוציע »גערקענוגגם
 וואס שאפ, בראם. סלעפער פון םינישערס די םיר,

 י*# X סםרים, םע38 וועםם 230—38 אויצ זיך געםינט
 אין אוגז ריענםםייםען פאר קורצםאן נ. בדודער דאנקען

 גי־ ארונםערגעווארםען זײנען םיר װעלכען םון שאפ, דעם
 אונםער־ זועלען נישט דורך באלעבאס. דעם פון װארען

 אק ארײגצוטרעטען אפליקיישאן באלעבאס׳ דעם שרײבען
 גזד געצװאונגען באלעבאס דער איז לאונסיל איגדאםםריעל

ארבעט. דער צו צוריהצונעמען װארען
 9 לאקאל — ראזענבלום דזש.

^ לאהאל — םיגעל ל.

רעזאלוציעס. טרױער
 ניצענד B«e, 72׳ סטר»טס^ורד פון םינישערס די םיר,

 פון טויט פריהצײטיגעז דעם באדויערען באסטאז, סטריט,
 וועלכע םנײדער, אנא פדוי, פרײנט׳ם באליבטען אוגזער

 אונזער םיט םיט םיהלען םיר געשטארבען. פלוצלונג איז
קינדער. זײנע און סגײדער דזש. ברודער

 39 לאקאל קושניר, אײכ
 39 לאקאל האלצםאז, םייער
•39 לאהאל בריקער, בעקי•

 פון פארלוסט דעם םון אוםגליק דעם באדויער איך
 ג?ד די םון אײנער בארעגשטײן, םאיר שארשטארבענעם

 ארבײםער אינטערנעשאנאל, דער םון םיטגלידער טרײסטע
 פער־ » און באארד, דזשאינט שיקאגא׳ר םון םיהדער אוז

פײנער, מאירםרייגד. זענליכען
.111,17 לעדזשער ,1 לאקאל םעםבעד

 סגןוירט ^23 ל^קאל םון ב^וארד עלזעהוטיװ די ׳םיר
 םימגעפיהל טיםסטעז אונזער אוים דריהען ױניאן, םייסערם

 אויפ׳ן םרײנס דזשאו ברוחור װײס־טשערמאן אונזער םיט
 דער אין טעםיגקײט זײן זאל םוטער. זײן םון םארלוסט

טרײסט. א זײן איהם ױניאז
סעמר. עסז. לעדױן, םאל
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 אינטערמד דער םון םיטגצירער טױזעגם זצקס רי
 האבעז זועצכע ױניאז, וואימערס גארםעגם ציידיס ש*נאצ

 גאכםיטאנ, זוגםאג טעאטער היפאדדאם דעם אנגעםיצם ״
 דעם םארגעסען ניט קיינמאצ וועצען דז^יז, םען9 דעם

 די פארשאפםט זײ האט עס װאס רוח, <חת גרזיסעז
 דמארטמענט ביצדונגס פון אפמײצונג רמקריאיישאנאצ

 טאגץ םוזיקאציש־דראםאםישעז שעוזנעם הערציך דעם דורך
 געװארען דורכגעפירט םייסטערוזאםט איז װאס םימקמאקזןצ,

 זואס גרופען״ קונםט און סוצטור םארשיחננע די דודך
 ביצ־ טאגץ און םוזיקאצישע דראםאםישע, זײעד באסוםען

f דעפארטםענט ביצדונגם פון אויפזיכם דער אונטער דוגג 
אײגענ־ אז געײעז איז דאס אינכמנרנעשאסוצ- דער םון

 האם װאס ױם־םוב, סרײד־ױניאן פראצעסאדישער אתױגער י
 ארבײטער טויזענט זעתס געזאנג און פרײד פיט אנגעפיצט
 רי אפצאדירם התצהבות םיט זזאבען *ועצכע מרצער,

 שװעםטער, און ברידער זייערע םון צײסםונמנן ארמיסטישע
 אין צוזאםען זײ טיט יאר גאגצען דעם ארבייטע! *ועצבזנ

 וואם אינדוסמריע, באקצײדונגס םרויען דער םון שפפער די
ם  ױריסדיקציע ארגאגיזאציאנעצער דער אונםער זיך מפינ

ארגאניזאציע. איממרנעשאנאצ אוגזער פון
 שעהגער א אויף נעשסאנעז וײנעז צײסטוגנען אצע

 אטת׳ער טיט געאטעםט האבעז אוז חויך ארטיסמישמר
 !ײסטרײכע א געווען איז עם קונםט. פראצזגמארישער

םסארט, און נעזאנג טאנץ, דראםע, םון יארשםעצוננ
 אינטערנזד דער p& םיטגצידער בצויזע םיז תרכגעפירט ־

 ארגײטער זײנעז פראגראם אין אגמייצנעםער אצע שאגאצ.
 נאך ביצדונג ארםיסטישע זייער געניסעז און *אפ אין
אחכײטס־שםוגדען. די

 אינ־ ריזיגער און ארקעםטער סאגד^צין גרויםער דער
 ארבײבמר םון צוזאמענגעשטעצט זײנעז כאר כמנתעשאגאצ

 םארשידעגע פון און ױניאנם צאקאצע פארשידענע פזן
 צאנג און קאגעקטיקום דזשוירזי, גױ יארק, גױ אין אמעט

באזונדערס. זיך ביצדעז און פראסטיצירעז זתצמנ אי^אנו/
 געזאגג םיז אײנהײםציכקײט דער גע^זערט נים האט דאס
 דורכ־ זײנעז נוםערען אצע און מפיצ סיםםאנימעז אזן

 האר־ ארטיםטח»ער זעצטעגער א םיט געזואיצז מנפירם
 םיט געוואחגז ערעםענט איז ספעקםאסעצ רער םאניע.
םאנ־ אינטערנעעאנאצ םון נזמערעז סוזיהאציעע <טציכע

 םאגדא־• דער פאפערעצא, םון דיריגירט ארקעסטער, ד*ציז %:
 ארקעסםער דער דעפארטםענט. ביצדומס םון צערער לי\

 ריטם הארםאנישען און צעבעדיגעז א םים נזדצפיצם וואמ
אפצאדיסםענטעז. רוישענדע םיט געײאחנז באצוינם איז *ון

 אין םאצ עחפטען צום געװאדען געוױזעז איז ג#כחנם
וועצ־ אז״ ״סארטשינג סואווי איגםערנעמאנאצ די יארק נײ
 ארבײטער םון סצענעס רעאציםמישע םיט ייץ־ איז מ

 די םון םיצע און איגדוסמריע, פצארפ דער אין לפנען
 םאסען דעם אויוי געזזגהן זיך האבעז געסט אטחנזענדע

 זיך יזאט עוצם דעד ארטיםטען. םיםוױרקענחנ אצם ביצד
 חאבען סצעגעס םיצע און זיך בײ דעדחײם איז װי מפובען ^

יארען. םארגאננענצ צאנג פון עראינערונגעז אתיםנערופעז
 םצענע יעדע און אויסנענופמז מםארק האם םואוױ די

אפצאדיסםענםען. ארויסגצרוםעז זזאמ
 םרויען דער םיז ענםוױ^צונג די ווייזט מואוױ די

 צייבמן פריםיטױוםםע די םון *אינדוסםריע באקצי^נגם
 שווערעז דעם זעהז צאזם n *ח םאג היי־נטיגען צום בס

 דרעסםאכער, און <ןצאוק די פון צעבענסמאנג און אאםפס־
 הרבנות גרויסע מיט און בםמ םםירות םים ת#כען זתצמנ
 ענםוױקצונג די וױיזם זי ױניאז. חגר פון בגין חנם גאבזים

 פעק״ םאדערנע זזײנטיגע די צו ביז »•r טווצמ. דעם פון
אםאציגע די צייגט זי צעגטער. נארכתגם איז םאריס
urwtfpe tm םוחנט vאון ”־ io«p o n בעםעדע םאר

,
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 און זוארט םיט אונז דערצעהצט און ארבײמס־באדינגונגען
 אינטערנ^אנאצ. חנר פיז זיגמן און קאםםעז די זועגען ביצד

 סצעגעס מאטעז דורך אונז םאר געהעז תאםםען די אם אין
 ארבײטער דער פון פערזענצימײםען באקאנטע פיצע און

 אינ־ דער פון פידזדער פראטיגענטע אצע און ב»ווע<ונג
 פארבײםאז^זירען אונז םאר זעהען םיר טערנעמאגאצ.

 צאנדאן, םאיר און היצתוױט םארים פון געשמאצטען די
 עחפטע די ױניאן. דער םון םארמײדיגער גרויסע צוױי די

 און גראםםאז אינטערנעשאנאצ, דער פון פרעזידענטען
 םון געממאצט ענערגיעע די זעהען םיר דאזענבערג.
 םון געעטאצט גוטםוטעע די שצעזינגער, פרעזידענמ

 אב. פון ערזענציכקײט5 ציבציכע די ;זיגסאן םארים
̂̂י  זײנען װאס פערזאנעז אנדערע פיצע םיצע, איז באר
 םון גע׳מיכטע רוהמרײכער דער טיט םארבונדען געווען

 עפאכע די םארגעםט ארט רײכען א אינטערנעשאנאצ. דער
 און גוט אוגז םאר זיך װײזען עם איז ״נרא״ דער םון

 באגענע־ מיר װעצכע פערזענציכהײטען, באקאנמע נאענט
 ױניאן אונזער איז טעטיגקײם טאג־טעגציכער דער בײ נעז

 אנ־ ^נזי^ננטעזrDװי' די דובינסקי, פרעזידענם צעבען:
 מאכד צעצטע די פיהרענדיג האכםאן, און נאגצזןר טאגיני,

 <ראם דרעטםאכער, די םון און תצאוקםאכער די פון פעז
 זײ געמאכט. גרויס איז ^זטאחפ אזוי ױניאן די האבען

 דער ירוען ®פצאדיםםענםעז און בײפאצ ארויס רוםען אצע
אויגען* אונזערע םאר דורך זײ םיהרט ציױוענם

 וען1גע איז פראגראם דער אויױ גוםער דריטער אצס
 באריםטען דעם פון דיריגירם כאר, אינטערנעשאנאצ דער

 ניט װײנער. צאזאר דיריגענט כאר און געזאנגס־צערער
 עטציכע אצם עחפטע איז כאר דער װאס דארויזי געהוהט
 טיט צוהערער אצע באצויגערט םםש ער האט חדשים,

 וזאט כאי דער געזאנגס־צײסטונגמז. אױסגעצייכמנטע זײנע
 אר־ און ױניאז פון פראגראם פאסענחגז א דורכגעפיןט

 םיער םאר װײנער םר. פון אהאנדפירט צידער, בײטער
 םון האדםאניע םוזיסאציעער םיט געזונגען און שטיטעז
 ארוים־ האט בײפאצ באזונדערען א כאר. ױעעז אוגזער

 (אוג־ נאמא״ ״סרעװ ציד רעזואצוציאגערע דאס גערוםען
 די םוז פיצע װאם פויציש, פון איבערזעצט בצוט), זער

 ארבײטער פאחפידענע אויף געזונגען זזאבען צוהערער
פויצען. איז רעםאנםטראציעם

 דורכ־ טאנץ, ארבייטער אן געםאצגט האם כאד דעם
 דער פון טימגצידער ױניאז םרױעז גרופע א םון געפירט

 <ןען צײסםונג זועםענס ,22 צאקאצ ױניאן דרעסמאכער
 ווערען באצײכענם ^זטאנדפונקם ארטיסטישען אז םיו

םפעקטאקצ. גאנצעז פון ערפאצג גרעסמער דער אצם
 איבער־ אצעםעז אויף האם אײנדרוס באזונדערען א
 אונ־ זיך <עפינט וועצכע גרופע, דראמאטימע רי געצאזט

זער .דער טער  באקאגטען חןם םון צײמונג ^ינםטצער̂י
 םאםעז־רעסיטא־ א דורכםירעגדיג מװײד, םארש ארטיםט

 רעסיםאציע די ״עאפ״ ראזענםעצד׳ס מאריס םון ציע
 גאנצע די זיר איז םארסער&ערט ראזענםעצד םאדיס םון

ןײט גרויזאםע  א אין אהבייטער שאפ פון דעחפצאגע̂נ
 שקצאםעוײי ^אפ םח צײטען אםאציגע די איז ^אפ םוועט

 דודבגעפירט איז לידי דאס אינדוטטריע. סצאופ דער איז
 אעדיזוײ יעדענס אין און פארם םאסען א אין געװארעז

 םון פראבמםט דער געםיהצט זיך האט שטים דועצעד
 געםיהצט זיד האט עם ארבײטער. ׳פאס קאצעסטױו גאנצעז

 אין צײדען פיזיעע די געגעז פראטעםט גײסםיגער דער
 צר זי האבען קצאנגעז אײנצעצנע אצע איז מעפער די

 ארבײטער פון סיםפאניע <פאצעתטטחגר א איז נויםגעגאסעז
שתצאפערײ. עסאגאמישער געגעז פראמעםט
 גויױסען העם דורך האבען םפעקםאקעצ &ח םיוי צום
̂אטער נדד ספאויט פארעימנע זײ אויפםארעירם זזאצ טז
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טרײד אין און יוניאן דער אין
לאנגער ע. לואיס פון

אן קלאו?מאכער בא#רד דזע. סעקרעפזער ױ גר. ®ון ױגי יאר^ נ

 איבער־ אדער אונטעח&עצט ניט קײנםאצ האבען םיר
 בא־ די א. ר. ג. דער םון טײצ װיכטיגע די גע^עצט

 אפ־ געציצט געווען איז װעיצכע ־אײ״, 1 ״סעקעא ריםטע
 ױניאנם די םאר איז װאם ױניאגם, קאמפאני צומאםעז

 דורכגע־ ניט איז געזעץ, דעם םון טײצ װיכטיגסטער דער
 עם װי סראםט םוצער דער םיט צעבען אין געװארען פידט
 אין םיטגעזזאצפען םיצ ער האט דאך נעםאדערט, זיך האט

 ארבײטער אוםארגאניזירטע מאסען ברײםע די אױםוועקעז
ארגאניזאציע. פאר גײםט א זײ אין ארויסגערופען און

 קאורט, סופרים סטײטס ױנײטעד םון ענטמײדונג די
 אריינ־ האט געזעץ, דעם אט געםאכט בטוצ האט װעצכע

 איבערהויפט צאנד, גאנצע דאס פאניק » אין נעװארםעז
 ױמר׳דיגע ־אין ערציכע די וױ גום אזוי ארבײטער, י־י

 ענטעיײ די האט אבער עטארססטען אם געשעםטכדצײט.
 די װי גוט אזוי ניט־־אמאניזירטע די געטואםען דונג

ארבײטער. אדגאניזירטע שװאך
 ארגאניזאציאנעצ םיר זײנען אונז, אנבאצאנגט װאס

 בא^זטעהן צו איכדמטאנד זיעעז םיר און באםעסטיגט, נוט
 דער אהן אדער א. ר. נ. דער םים — עטעםעצ אונזער

 דער םון אם^אםונג די אז צו םיר ניבען דאך — א. ר. נ.
j .גראד געװיסעז א ביז געטראםעז אונז אויך האט א. ר 

 צאצ א םיט געבענשם איז טרײד אונזער װאס דעם צוציב
 איז געהאצטעז האט א. ר. נ. די וועלכע ״כדפיזצזנרס״

קצעם.
 די אימער טראנעז װעצכע יענע n& ניט זײנען םיר

 קײנםאצ װיצעז װאס םינגער, שפיץ די אויף דעװאצוציע
 געםינען ^יכטעז רײכערע די צװימען אז אנעדקענען ;יט
 שטרעבונגען און איחנאצעז הויכע םיט סענשען אויך זיך

 די נעגען דאס זאגעז םיר כצצ. אצנעםײנעם דעם םאר
 םראםיטירט, פיצ זעזזר האבעז וועצכע .פאנאטיקער בצינדע

א. ר. נ. דעם פון קאצעסטױו, סײ און אינדױױדועצ סײ

 פון אויפשריםטען די מיט אינטערנעשאנאצ, דער פון פעם
 זיך האבען טריבונע דער אויח איז לאסאצס ױגיאז זײעחנ

 אעטער־ דער םון גרופען קוצםור אצע צוזאכתנגעגאסען
 העדציכען דעם דורכגעםירט האמנז זועלכע נעשאנאצ,

 גרוײ די דעםאנסטריחנגדיג םפע?טאסעצ, םראצעטארישען
 גרויםען דעם איז ביצדונג אין ציגט עס װאם םאכט סע

 פראצעטארישע און ספארט פראילעטארישער וואס ווערט
 באגײס־ צו און באאײגפצוסען צו האבען קען ביצדונג

 און םארצאננעז העכערע צו םאסען ארבײטער די טערעז
 ?וצטורעלע און גײסטיגע העכערע די אט םאר ?אםף צום

קצאס. ארבײטעד םון באדערפענישען
 דוד פרעזידענט גערעדט האבען נומערען h צוױשעז

 דער האכםאן, דזשוצױם וױיס־םרעזידענם אוז דובינםסי
 ארויט־ האם װעצכער ביצדונגם־דעפארטםענמ, פון טשערםאן

 רעסריאיײ פון דירעקטאר דעם שײםער, צואיס גערוםען
 אנערהע־ םון אויםדרוס אצס דעפארטםענט שאנעא

 ארגאניזירונג ערפאצגױיכער און ענערגישער זייז םאר נוננ
 װאס חנפארטםענט, ריתריאײשאנעצ פון פיהרוגנ און

 קוצ־ אצע פון ביצדונג ארטיסטישער דער סיט אן פיהרט
אינטערנעשאנעצ. דער םון •גרופען טור

 רעדע קורצער זײז אין האט דובינסקי פחנזיחננט
 װען אגװעזענדע, אצע םון םיינוגג די אויםגעדריסט זיכער

 םאר בצויז ניט סעםםען מיד אז אויסגערוםעז, זזאם ער
 צעבען, אחבײטער׳ם םון םארבעסערונג םאטעריעלער דעד
 און םארבעסערעז צעבען ארבײמער׳ס דעם זױצעז פיר נאר

 <ןוצטור העכערעז א און גענוס דיסטיגען דורך םאחפעגערען
 אײ אםצעםישע אין איגהאצט זײן חאט װאס אויסדדוק,

אין און קונסם איז ׳םזזיפ און נפזאנג אין בונמט,

 םאר־ א. ר. נ. די זעהן געװאצט זײ האבען דאך און געזעץ
 שפיצען זיך װײטער אוין* ען5קע זאלען זײ אום גיכטעט,

 גאנ- דעם זײ םארצידעז ניט, אויב װײצ רעװאלוציע, אין
 געטראכט, אנדערש זײ װאצטען הגואצ. משיח פון כח צעז

 בא־ געווען אנדערש גאגץ םראגע דער צו זיך זײ װאצטען
 בא־ נאכפאצגער זייערע םאכעז צו אנשטאט צויגען.

 סענען זאצען זײ אז אזוי געזעץ, דעם װעגען װאוםטזיניג
 ״נע־ דעם םון זײטען שלעכטע די װי גוטע די אורטייצעז

 זייעחנ םאדװאנדעצט זײ האבען אקט״, ריקאװערי שאנאצ
 אצײן זײ װי םאנאטיקער בצינדע אזעצכע איז נאכםאצגער

 די װאס ניט איצט נאך זוײםען נאכםאלגער די און זײנען
 אידע טיט אםיצו ארבײטער, די םאר געםיינט האט א. ר. נ.

 םעגשען די אז װאונש אונזער איז עס זײטען. שצעכטע
 פון צעבעז דעם בײ געצערענט גארניט האבעז װעלכע

 געץעץ א. ר. נ. דעם באטראכט האבעז און א. ר. j דער
 איז װאט מיטעצ אצס און ארבײטער, די םון שונא א אצס

 םיט קאפיטאצ״ םון ״אנהעננער םון געװארעז געשאםעז
 וחד פראגדעם, ארבײטערם דעם אפצושטעצען צוועס דעם
 רבנן אפגעזאגט האט םעז װי דעם נאך צערנען פיצ צעז

*א. ר. נ. דער נאך סדיש
 דעם םייערען באצד דאר̂ן ױניאן קצאוקמאכער די

 גע־ באריםטען היסטאדיש איר םון ױביצעאום ־יאריגעז25
 ״דאזײן״ היסטארישער חנר .1910 םון סטרײס נעראצ

 צאצ א םארצייכעגעז צו האט (וועצכע ױניאז דער אט םון
 חאבען װאם סםרייסס מאכענדע עפאכע און היסטארישע

 בא־ ארבײטער אםעריסאנעד גאנצע די אויםגעשטורםט
 באשטיםט ניט ׳איז םײנונג) עםענטציכע די און ווענונג

 םיר האבעז אבער דאד א. ד. נ. מגר דאנס א געװארען
 םאנאטיסער בצינדע די אז אנגעשצאסעז ניט קײנמאצ זיך

 וױכטינקײט די אפצוצײקענען געזוכט איטער האבעז װאס
נעזעץ. א. ר. נ. דעם םון

 זיך ױניאן סצאוקםאכער די האט 1925 יאר חגם ביז
 םײ איז םינאנציעצ סײ צאגע, נצענצענדער א אין געםונעז

 האט װאם פעסט א נעקוכמז איז 1925 איז מאראציש.
 ארביי- גאנצע די וחנצכע ױניאן גרויסע די םארניפטעט
 דעם פוז אויסגאנג דער דעספעסטירט. האט טעד־װעצט

 אתינגע־י האט 1926 םוז סטרייס בארימטעז טרויעריג
 חאט און חובות םינאגציעצע גרויםע אין ױניאז די װארםען

 די םון דייען אין־די ברודער־קריג א םאראורזאכט אויך
 אזױ האט דעםאראציזאציע אינערציכע די קצאוסםאכער.
 געצונמנן איז עם ײעז ,1929 יאד ‘דעם ביז אנגעהאצטען

 וואס כחות קאנםטרוחםױחנ ביסעצ דעם םיט ױניאז, דער
 רעארגאניזיחנן צו ארוםגערינגעצם, איר ארום זיך האבען

 דעד איבער יןאנטראצ דעם איבערנעםעז ־און רײעז אירע
 פון סטרײס דעם םוז אויסגאנג דעם םיט אעדוסטריע.

 פון נצויבען דעם צוריתגעװאונעז ױניאן די האט 1929
 דודכדעם האט זי און סצאוסםאכער, םאסען ברייטע די

 אינדוםטריזנ דער אויח אײנםצום דעם געסראגען װידער
 1910 םון יארען די אין אויםנעאיבט האט זי וועצכעז

.1925 ביז
 צוזאםענברוך םינאנציעצער דער געקוםען איז דאן

 ארומגזד האבעז וועצכע קריזיס ־אינדוסטריעצעד דער און
 א איז איר אריינגעװארפעז און צאנד גאנצע דאם כאפט

 דעםאראציזאציצ די צושטאנד. דעםאראציזירטעז העכסט
 חױפנד געװארען געשאגמז איז סצאוידאינדוסטריע דער אין

 די צװישען קאנקוחגנץ אוםעדציכער דער דורך זעכציך
 נאך געדענקען מיר םאנוםעקטשורערס. און דזשאבערס

 םרייה איז געהערשט דאםאצסט האם װאט צאנע די אצע
 פאר שםוגדעז צאצ א אדזן געארבײם האבען קצאוקםאכער

 םאנופעתםשוחנד ערציכער דער פרײזעץ. ביציגע שפאט
n אויסצותאצטען פאראינכתחנסירס געוחגז איז וועצכער
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 דורך נעוחויקן, נעצוואוגגעז‘ איז טרייד, אין םטאנדארדם
 םארלאזען צו ענטוועדער קאגקוחןנםען, אוטערליכע ויינע
 םעםאדעז ביזנעם זעלבע די *נצואווערען אחנר םדייד דעם
 ערעה־ » נעווען איז לאנע די פאנקורענגמן. זיעע פיז

 און א. ר. נ. די נעהוםען איז פארניבטענדע. « און לימ
 א באמטיםם האט זי טר״ד; אין *רדנוננ נעבראבט תאט

 םקײלם, וױידזע טיניםום אוז ארבייםם־וואך םאפםיםום
 זיך ה*ט א. ר. j די ארבייט. סינרעד אפנעמאםם יון

 םאנוםעס־ אוםעזזרליכע די אויז• פארלעגט איבערהויפם
̂יםעז * ביז און.זײ, םיואחןרס  אױםנעםענעעלט. גיאד, נעו

 װירקזאם אזוי םוגסציאגירם ניט חאם א. ד. j די אױב
 אנעדתענען אבער םיר םוזען נעוואלמ, האבןן םיר וױ

 םענליכסײם די נענעבען ױניאן דער האם זי tv פאסט חנם
 קלאוקטאכער דער און )טרייד איז ארדנוננ בחװמז *ו

*־אפיטידט. םיל ארתוננ, נעמאםזןנער דער דאנק א חאט,
** ♦

 צו זײם אונזער םון איבערטריבמז נעווען װאלט
 יאר צודי לעצטע די אין זיך האט ױניאן די *ז זאגען
 כ*טמ א. ר. j דער פון נח חנם אוי(י ממטיצמ נלויז
 אר־ םאקסיםום אייננעעטעלט וזאט געזעץ א• ר. J דער

 דאך האם וױידזש־סקײלם, םיניםום און גײטם־מםונדמז
 היםעז און װאך חגר אויף דיז נעםוזט אינמד ױניאז די
 פון היינע םארלעצעז נים זאלען זײ או ,םעיזלערס״ די
 טרייד אונזער אין יןאוד דער וועלכע גאדינגוננען די

 גאנ־ אין ניט זיך האם ױניאז די אז ענטהאלסען. האס
 נא׳פטעטינען בלויז לען א. ר. j חןר אוי\י םארלאזם מן
 םוםעז ריזינע אזיסנענעבען האט יוגיאן רי װאם פאקט דןר

v נעלט w אפצױ אואראט נעעאםענעם םפעציעל דעם 
 םאר־ גים זאל ארבײםס־װאך ־מםונדינע36 די אז היםעז
 בילדיננ איר נעהאט ניט ױניאז די װאלם וועדען. לןצם

 םון אפהיטוננ דער אויוי אױםצופאסעז א««ראט, פאםראל
 .טמיזלערט״ די װאלטען *רבײטם־צײם, מזזנצלימר דער

 קוםט עם נעזע׳ג א. ר. נ. נאנצען דעם י1אוי נעסייפם
 װאס ױניאן דער פון פירעדמאםם דער קרעדים דעדפאר

 אײגענעם איר שאםען צו נליק ווייטעז דעם געהאם האם
 אויף םארלאזם איננאנצען ניט זיר האט און אפאראט

 נעתאם האם זי וואם נלויבעז דעם טראץ א. ו. ג תו
 ארנאניזא־ איד נעטאז האט יוגיאז די א• ר. J חנר אין

 זי װי בוט אזוי יאר צודי לעצטע די איז ארבייט ציאגס
 עפזים־ איר םוז צייט נאנצער חגר פאר נעםאן os חאם

מלזןכטען א אדער נוטעז א אין געווען איז זי ײיח טיגץ.

J .איז דעריבעד אפנעמאםנג איז נעזעץ א. ר 
 ניט האט «י װאם דערםים צופרידען יתיאז .

 עםאבלירם האט זי און אויטנאמ איד פארנאכלעםינט
 איםער און םעהינ איז וועלמר אאאראם אימעגעס איר

 זיד נויםינט די.יוניאן יועז ױניאז דעד דינען צו נריים
 די א״ ר. j ניט אדער א., ר. j יא דינםנג זיין 1אי

 נירערינערע צו צוריקפערעז נים זיד וועלעז קלאופםאכער
 די ׳פטונדען. ארבײטם לעננעחג און אדבייסס־באדיגומןן

 די אויד וױ .םמיזלעדם״ די פ»ר«*למן יבנט ױניאז
 צו וועםעז בײ ױניאז ח|ר םוז מעםבערם אינדיװידוזגלע

מז—  פון םייל א איז םרייד אין באדמגוננען די *־
 חגס םים גןארפאלנצן איצם זיי וועם זי לעבינן.

 דער ווען צייט דער דורך וױ קראםם אין איםפעט ן
m און טוט םעד םים נאך ;עפזיםםירט תאט נעזעץ 
 אוים־ איר אלם םאמן ױניאז יי יועט אגזזיים .

 דער איז באדימומעז געוואונענע די אויפצוהאלטען
 וועלען םעםבערם אינזעחן א« םילזז, םיר וון

אױפנאנן. איר איז ױגיאז דצי

נעועצ־ ערמםער דעד איז**עװען חני דצפארי״פאן
 ערקלערט איז א. ר. ג די וױ דעם נאו מוג יוס *

 פאםראל און בילדמג אתזער תזזײליך. ניט
o איז האט :נם n דורכנזד צענםער גארםענט 

בא־ די פון און דעםאגסםראציע מאונחןדבארע א
 סר תאבעז פלאוקםאכער די *ז זעזזז םעז קאז :ן

m *,oarrg ו. ג ח וזון כפפאו, וױ <*ג j יו» 
די ...... ־־ ״־ ־
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 בײ םיידלאד עפאנימע םים עעפער םקוירט צוױי םען
 האבען ארבײטער די װי מנעל אזוי אבעד ארניים דער

 דארט צולאפען זיך זײ זײנעז האםיםע, ױניאן די דערזעהד
 די װאס דעם םיט װאהםט. פעםער מװארצער דער װאו

 טאנ דעם זין־ האבען אוז צול^םעז זיך זיינען ארבײםער
 ױניאן די זיך חאט אדבייט. דער צו צוריסנעסערט ניט
 טאר־ י1אוי נלייר האט ױניאן די נעעטעלט. צוםרידעז ניט
 האם און עזזפער, צװײ כאטרעםענדע די ^פנעםםאפט 1נע

 דעם חוץ טעג צוױי אםים אין ארבײטער די םארהאלםעז
 גרײ דער צו װער׳ח נערוםען ארבײםער די נאר וועלען
 אזוי רולם. ױניאז די םארלעצעז םאר קאםיטע ווענם
 נעקוואפעט זיך האבען װאס ארבײטער די יועלען ארום
 גאנץ א באצאלען דאלאר «אר א םון פארדינםט א אויוי

םארגענינען. דעם םאר פדייז טייערען
םא־ אזעלכע »לע איז האנדלעו אזוי ײעט ױניאן די

 ארכײטער די באהאנדלען אצינד וועם ױניאז די לעז•
וױ עטחןנגער פיל ױניאן־עםונדען די םארלעצען װאם

 אלע םאר םאל אייז זאלען ארבייטער די כדי בעפאר,
 נעזעצ־ די אויך װי שםונדען, ארבײטם די אז װיםען מאל
מ  אפנע־ אוםמטענדעו אלע אונטער םוזען טובים, ױם לי
ײעחןן. הימ

 אירצ םים מטרעננ האנדלעז ױניאן די וועם נאר גיט
 עטרענג־ די נעםען אויך וועט זי נאר טעמבערם, איינענע

 האלטען זועלען װאט באלעבאםים די נענעז ׳פרים םםע
 ארבײטם־ רענעלע די נאר םאר׳פלאםען טירעז זייערע

קאםיטעם. ױגיאנ׳ם חןד ארײנלאזען ניט איז שטתחגז • [ % **
ױניאן די ווע^כעז ארגאניזאציאנס דעם

 אײנמסזד אויך זי וועט יארק נױ איז אײנגעעטע^ם ה^ט
 צוױ־ האבען ארבײנמר ברוס^ינער די ברוס^יז. אין צעז
 הע^םען װעלץן װעלכע םענשען איבערגעבענע זיך שען
 יענער איז אייד «ז זעהז צו אויפנאבע איר איז ׳יוניאז דעד

 ^פגעהים ארבײטס־צייט געזעצ^יכע די זאצ■ טעריטאריע
 באצאנגענדיג ערםאהרונג םון שויז װעםעז זײ ווערען.

 א פון עםארקײם די אז יאהרעז, םי^ זעהר יוניאן דער צו
אר־ נעזעצאיכע די םיז איהיטעז דעם *י\ *יגט ױניאז

 א•- טגזעז וחנאען ארבײטס־מטונדעז די בײמס־שטונדעז.
 א«- איז װאס םיםינג טמערםאז שאי דער וועדען. געהיט

 אויםגעמא־ האט דז״ין, טען4 דעם געװארעז געהאאטען
 האנד־ צו רעזא^וציע, א דורך באארד דזעאינט דעם דערט

ניט ויעאעז װע$כע קאאוסטאכער די געגעז שטרענג צען
די־ כדמעריצײטע די אדבײטס-שטוגדען. די אפהיטעז

 הא־ זײ באשצוס. זײער םיט וױיט גאנץ געגאנגען נעז
 אדביי־ די אז באאדד דזשאינט דעם אויםגעםאדערט בעז
 ען5זא ארבײםס־צייט געזעצליכע די םאראעצען וועצמג טער

 םאא, עחטגמז חןם דאאאר 50 םיט וועחנז באמםראםם
 אױס־ אינגאנצען זײ םעז זאיל «אא צוױיםען דעם און

ױניאן. דער םוז מאיםען
• •

 אינ- די םארנעסוםעז איז םאי, טען22 דעם םיםײאך,
 םאר װאלען און באאדד דזמאינם דעם םון םטאלײמאן

 פין האנםטיםוציע דער םים אײנקלאנג איז אםיסערם,
 באארד דזמאינט ניתר דער אינטערנעעאנאל. אונזער

 אינםםאלירט זיינען אםיםערם עײױילטע זײנע אלע םים
 באאדד ח׳פאינט דער דובינםפי• פחנזידענט םוז נעווארען

צוקערםאז ד. אםיםערם: פאלנענדע די ערוױילם האט
̂ 5 לאקאל םילװערםאן, ם. ;פרעזידענם ,1 לאהאל פון

 לאקאל םאליםאני, עדװארד פרעזידענמ; װייט ערעםער
 ,17 לאקאל פלוטעעפ, ל. פרעזידענט; וױיס צוױיםעד ,48

 םערטער & לאקאל םיינבערנ, בנ ;פרעזידענט וױיס דריטער
ט; ווייס תנ מי ח  ערודילם איז א׳אכיז דזמ. ם. ברודער פ

 איז לאגנער s לואים און םצלחנטאר־טדעזעוחןר, נעײארען
 א, באארד. רז׳אאינט םח םעקרעםאר געווארען ערוױילם
אינער־װאר. אלט נעזוארען ערוױילם איז מאפירא

ד טיט איעפלאננ אין  אוגמר םון לאגםטיטוציע ת
 מװענ־ באארד תאאוינם דער זיך האט אינטערנצמאנאל

מד חגר פון גאארד nwpjnpir דממגעראל צום חנט ו

אנחשעלעם m אין מאכער מלאוק ך פה דג דער
רובינשטיץ. ה. פון

בא״ אונזערע אז באװאוסט, זיכער עוין איז אייך
 צורײןגעצויגעז האבען איבערגעןבעטעז, זיך האבען סעם

 האבעז און םאדערונגען גערעכטע״ און ״סצונע זייערע
 םאדערוננען, ״אונמעגאיכע״ אונזערע נאכגעגעבען

 57 אגדיםעגט. ױניאן דעם אונטערגעשריבעז האבעז
 װעאכער אכרימענט, דעם געםײגט שוין האבעז באםעם

 םון געשיכטע דער אין מאא ערשטען דעם פאר גאראנטירט
 אבסאאוט אץ אינדוסםריע, קלאוק אגד^זעלעס לאם דער

 םאר זיך םיט עטע^ען ^עפער 57 די עאפ. ױניאן היצאוזט
אינדוםטריע. קלאוה דער 1םו פראצענט 95 ארום

 בא־ םיר װעלכען עאפ, ױניאן קלאוזד דעם אויסער
 גע־ אויך םור האבען ׳דג גרעםמעז דעם אלס טראכטען

 דיס־ דער איץ םארבעםערונג באדײמענדע א װאונען
 אויב אגרימענט, יעצטיגעז דעם לויט םראגע. טשארדז^ז

 ריאינ־ נאכהער אוץ דיםכמזארדז^ד ווערט ארבײטער אן
 די פאר באס םון באצאלט קריגען ער דארן► סטײטעם,

 האט אגדיםענט םריערדיגעז איז םארלוסט. צײט םולע
 םאראוירעז האט ער אויב באצאלט נעסראנעז באריז ער

םעג. צװײ װי מער
 קאנ־ קײנע ערלויבט ניט איז אגריםענט דעם לויט
 צושטיטונג דער אהן אױטסײד, אדער אינסײד טראקטינג,

 פונקט, דעם געװאונעז אויך האבעז םיר ױניאן. דער םון
 באשעםטיגען םוז םער, אדער טאשיגעז 4 םיט שאפ א אז
 קאטערס סך א באזאדנען װעט פונקט דיזער קאטער. א

 ארבײט װאך געקראגען םיר האבען אויך דזשאבס. םיט
 א םאר באטראכם עס האבעז םיר און סרעסערם, די םאר

 םאדגע א פאסירט האט געװינס דעם םיט אבער געוױנס.
:ע^יכטע.

 האט געװאחנן, געםײנט איז אגרימענט דזןר אײדער
 םאד באגײםטערט זײנעז פרעםער אאע w אויםגעוױזעז

 האבען פרעסער ״פרינציפיעאע״ םאנכע ארבײט. װאך
 אבי פרײז, דעם םאר גים קערעז זײ אז געזאנט זאגאר

הא־ ?אנםערענץ די זיך האט נאטיר^יך, ^רבײט. װאך
 א אנגעםירט איז דערםים גערעכענט םיל זייער םיםע

 נע־ זאגאר איז עס פונקט. דעם פאד האםזי שטארסעז
 םארהאנד־ די וועז קאנפערענצעז, די בײ םאםענט א וועץ

 צו־ וועחגז אפגעבראכעז בײם געהאאטעז ה#ובעז לוגגעז
 ענדאיך האבעז םיר װעז איז םראגע. פרעסער דער ליב
 פרע־ די צו זיג דעם נעבראכט און געװאונען פונסם דעם

 גע־ אפגעסיהלט באגײסטערונג הייסע זײעד איז סער,
אז םורמ^עז אנגעהױבעז םעז האט ^טטילערהײד װאחגן.

 איז קלאוה־אינדוםטריע דער אין םםרימן גענעראל א
 װע־ באלעבאטים אונזערע םאל אין יארק, נױ מטאט דער
 אונ־ נאכגעבען װעלעז ניט און איעגעשפארט בלײבען אעז

 קא־ אונזערע םון באנייאונג דער בנוגע םאדערונגנז רע1זז
בא־ האט באאדד דזשאינט דער אגריםענטס. לעסטױוע

 ראובן םון באמטעהענד דדיי, םון לאסיטע א
עד־ באארד; דד»אינט דעם םון פיעזידענט #ן

 א שטיםט
צוקערםאז,

 קאלום, דיזען םיז שרייבעז דעם אוץ םאליסאגי, װארד
 באארד עקזעסוטיװ דזשענערא^ דעם םאר ערשיינעז צו

y חגר ענדארסםענט. אםיציע^נז דעם םאד^אנגען און rn* 
 ־אוז םריעדיציד העכםט האם באארד עסזעקוטיװ נעראצ

 אויםגע־ האט אין קאםיטע די אויפנענוםען ברידעראיך
 איז דאז, האם דובינםקי פרעזידענט םאר^אנג. איר הערם

 באארד, עקזעקוטיװ דזשענעראצ גאנצער דער פון נאםען
 אינמערנעעא־ די װאס ״אלעם :סאםיטע דער נעענטפעדט

 סײ און םאראלײמ סײ םארמאגען, (אסאילס אירע און נאא
 דער םיז דינסט צו ותרען מעמעצם *ועם םינאגציע^,

גזד וועמ זי םאל איז נױ,יארש, פון ק*אומםאמוו־
t צװיונמז o w יאר־ גױ די םים קאמי א אוינמונעםעז

 געמורםעצס אבער האט מען בעסעד. איז ארבײט ^טיק
הערען. עם זאיצען באסעם די אז ^טייצ, אזוי

 אז לאגע, א איז געםונען דעריבער זיך האבען םיר
 באצעבאםים די מיט םײטען געדארםט זיך האבעז םיר
ד־ װאד װי אזוי פרעסער. צאל גרויסער א םיט און  י

ײ אבער איז בײט  אבםםראקסמוי קײן גלאט ניט אונז נ
 סאקע אםער םעטאחג, א אײנפאך נאר פרינציפ, הײליגער

 זײעקיז םיר וױ אזוי אוז ארבײט, פגן םעטאדע גוטע א
 די םון אדער ױניאן דער םון אויפגאכע די איז עם אז ניט

 די אויוי ארבײם װאך ארויםצוצװינגען בעאםטע ױניאץ
 nrp זײ אז דײנקען זײ םרן םאיאריםעט ד• אויב פרעסער

 ארבײטענדיג לעבעז, אײכטערעז בעסערעז, א מאכען נען
מן צו באמלאסזנז דעריבער םיר האמנז ארבײט, שטיק  רו

 םרא־י די װאו פרעסעו/ קצאוס אצע םון םיטינג ספעשעל א
 דיספד נדינדליך וחןט ארבײט שטיס אדער װאך םון גע

 געגוםען וועט אפמטיםוגג געהײםע א און װערען טירט
 וואס וױםעז םאל אלע פאר אײנםאל זאל םען אום װערעז

ײילען. פרעסערס די
 לעחנד די זאנען צו איבעריג איז עס אז זיכער, בין איך

 אונםער־ נים האבען כאסעס די אז גערעכטיגקײט, דער םון
 מד פאחולונג זײנען זײ וױיל אגריםענם, אונזער געשריבעז

 מד עס האבען זײ נײן, מאפ. ױניאן םון אנהענגער װארען
h ק^אוק די אז איבערצייגמ, זיך האבעז זײ װײא טאן d 
 יוגיאן. דער םרן אנהענגער ^טארהע געװארעז זײנעז כעד
 m איבערציעם, געותז זײנען זײ װײל געטאן עם האבען זײ

 אלס און קלאוקס. קײן פראדוצירען נים זײ קענעז אנדערע
 אױב אז אױםנערעבענט זײ האבען אײט ביזנעם פראיןטישע

 זייק ^אכדר םא עאפ, ױניאז א האבען יא שויז םוז מעז
 נאכ- האבען זײ און ״גוטען״ םים נאכגעבעז אוז ספארםם
 אבעד האט קאורט םופרים דער װי שנעל אזוי געגעבעז.

 ־ פוי־ בלויען דעם געגען מויט־אורטייל דעם ארויסגעגעבען
 אנמד כאסעס םפארטישע״ ״נוטע אונ-זערע האבעז געא,

 אנמד האבעז זײ חרטה. םון סםנים ארויםװײזען הויבעז
 אגריכמגם נייעם חנם אפלײגעז וועגעז מטאםלען הויבען

 איו ױניאז די װאכעז. צוױי כאטש אדער טעג 30 אויח
 מד באצד האבען םיר און װאך דער אוין* געררעז אבעד
 איז םיםיע במתרםאן שאפ א שטעלונג. םעםטע א נומעז
 מד א פאר מאמינעריע א און געװאתנן כערוםעז באאד

 דאס געװארען. אײנגעעםעלט גלײך איז סםרײס נעראל
 איו אגריםענם דער Jונpוױר נויטיסע די געהאם האט

קראםם. איז ארייז דזעון טען10 דעם םאנטאג,
 םיםא^ םאר אזײגער 11 דמוון, טעז7 דעם םרײםאג,

 איגתםםרחנ, קלאוק גאנצע די אפנעסםאפט םיר האבעז
 גרוימנד דעד םאסםיםינג. א צו םעםבערס אלע גערוםען

 װאס א*ע די םאר קלײן צו וױים געוחגן איז אוידטארױם
 םארגעילעחח םען האט םיםינג דעם בײ געקוםען. זײנען

ד און די שעפער. געסעטעלטע די םון ליסטע די  מ
 םיםיע דיזען בײ געהערעם האט עס וואס גײססערונג

 יעחנן בײ באמרייבען. צו אונטער גים זיך איך נעם
 אויסמד האט געםעמעיצמ האט װאם ^אפ א פון אויסרוף
 נײ אין איר װאס אפאאדיסםענכתז, םיז מטורם א כראכען

ה דאכט האט, יארק  גרוײ דעם גאך הערען. געדארםם זי
 געהאלמעז עעפעד געםעםעאטע אלע םים זײנען םיטינג סעז

 ריק• געייעז זיעען װאם די םיטינגען. שאם געװארען
 פתיד םים ov האבעז טעקסעס אדער דעס איז ^טענדיג

 קארדס װאירסעג נײע די ארויםגעהראגען איז אפנעצאאט
 Tfr די אין ארבײט וחנרעז זאא עס יעצט װארטען זײ און

 מבלי- זיעען עעפער געסעםעלטע ניט עטאיכע די פער.
w די אין pnit מה? ניט וועאען און האא איז *בעז v 
 איז איבערבעםיו זיך זועאעז באםעס זייערע אויר ביז

אבדימנגס ױניאן חנם אונטערערייבען
מז װי nv nw ״אונו בײ wrr rm באמןרסם, אוי
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יזניאן דרעםמאכער דער ארום און אין
מינקאןן. מ. נ. פון

Vסיזאן. לעצםער דער 
jm| ן o פחןנט « n ױאם מאכער, דרעם דורכמניטליכען 

 סי־ םארענדיגםעז װאס נ*ר חגם ווענען טיינונג זײן איז
o רוב ד*ם םעז באקוסט 4»ז n אנטווארט: םאצנענדען 

 ער־ אן צי סיז*ן בעםערער א אתים, םיר קוסם .װ«»
 און ניט״. אלץ נ*ך עם סוםם לעבעז א םאכעז *ו נירנר,

 םרא־ רירע׳ןםער א אױןי ענטפער סיין ניט אי« ד*ס ותחננד
jn אבער עם באראסםעדיזירט o n אונזער םיז ןװמםאנר 

 אונזערע וחננעז אםת, עם איז איבערהיי^ט רי?.ססגדויא
 םון םערהיים נרעםטע די יועלכע אין קאנםראתםאר־מזאער,

 קײז איז דארם בא׳סעסםיגם. איז םיטנליתרמאסט אתזער
 *ו װאם אױױ דא איז דארט ארבײם; נענונ ניטא םאל

mv$MD .זיך
an* ר מ ל  וועםאײך םאכער ררעם דורממיסלאמר מ

ר מ * nw ,מםעלוגנ ענערנישע די ניט וחנז או *ומגעז 
 די *ו םיזאז *נםאננם ױניאדסירמרמאסט, אונזער נסוד

לי אי׳נדיווידתלע  אלמטיינעם איז עיעםער און בתים מ
m vw tne, מר טרייד אין לאנע די וואלם  םך א געווען זי

 װירק־ די אין אגיטאצי׳נ מטענדיגע די .iwur םך א און
fern רעזול־ איהרע נעבראכט האט ארביים אױפסלערמנס 

 ריזינע די האט םעלע, אויםנאםם סליימ נאר םים ט»נאגז.
o m אינםטרושציעם די אױםנעסאלנט געמריי ארטיי םאכעד 

i «ן n .נע־ איז עס וואו םאל יעדען איז סיחס־עאסם 
tn צו פארזיד א מײארעז מאכט ir n n ר ■רייזען ת  א

« t n n aiw אנ־ סון *ונקט װיכטינעז אנדער אן נענען 
 הענם. די איבער נעתראנעז בתים בעלי די ח*בען ריכמגט,

 אונזערע םון האנדלוננ דיםציילײנרטע ׳מחנע וײ אט
 םולעםענדינ נעםאכט םענליך נ*ר נים ח*ם םיםנליחװ־

 נאר ימיער, די אין באדיננוננעז ױניאך די
n בתים מלי די צו ווארנוננ א אלם דינען אויך וזזנם 

 אנרײ איצטמע די באנייען בײם האלטען וועט nr יחח
יאהר. סוםענחןן אגסאננט אױט נעהעז וועלכע «מסם JlilWW. ־י

א. ר. נ. אױם ־ -
 םאכם פאראײניגטער דער םון איעפאום ריימר חגר

 ױניאן, םעכטיגער זייןגר דורד םאכער, דדעם די מון
 די םון אננדיןי יעדען נעמאכט ^ורנימט *י נ*ר מם

*י  דעם געהויבען הויר אייך האט עס נאר בתים, מ
nntwvm\ האט דאס םיטגאידעה די כװן *ועםאנד 

 א. ר. J די װי נאכדעם באצד ארױםגעוױזעז אנמםםעז זיד
אויםנזמאעען. זיך האט ליכטעל

o םון ענםמײדונג רעאקזיאנערע דיזן וחגחמד n

 זיינעז דאך םצעק. אינדוםטריע, סלאוק נאנמר m '1א*
 נעהאם זיך האבען װאם ליים גיגדיוניאז יאל קליינע רי

 לייפען צי נעשוםען נצייר י*ע*ער, מאנכע אין סארוואלנערט
 :<ר איז עם און מעםבערטי•. טאו איליסיימאנם םאכען

מז *ו םאנטnאינט^ נאנץ וחנן  םעםבעד׳סי■ an בײ זי
.עסםסױזעס״ םא^ידענע *ו זיך *וומנײמ איז

 זואם פאר ארביינתר, דאזימ די סון «מל«רתנען און
e ביז \rnrn *יי x v ו באלאננט ניט* a n און ױניאן 

 נמםבערם. ווערעז *ו בידזלאםען אי*ם ח«ובען זיי װאס פאו
חד םיט אריינמנוםמז זיעען די ®ח menao די

 w אםאס־עז ת*ם ?w« םיר נעלד. אײנםריםם מלע
 זיי אז ה*סען ,ל*סיר םארנעבען. »יז גתיםםוטינ «יח

תייז  אז און ױניאן״ די tsnmnvM אויםלערנען ײד י
מן אין נ*ר וחנלןן זײ  דינט ױניאז די אז אויםנעסינען ני

jn m די םארטײדינעז םיר וױ אזוי ■ונתט איגטעחמזען 
»p םעםכערס. אגטע די

 האט מארזײנט, עס זזאבעץ זועלכזנ ידאל קלייגע א
קחד זייער *ו ארץ אסױיעער, אניסול באחאנדעלם

וױ געגזםעז אם חאמנן !יי 9\

 חומך א םאראורזאכט חאט אנד,5 םון געריכם העכםטעז
̂וט ארבײטעד, אםערילאנער םערםטע םון רײהעז זײ אין  ד
 אויף װירקונג באדייטענחנ סייז געםאכט ניט ̂ובער עם
 געזוגטער דער םארדא»ען צו איז דאס דרעםםאכער. די

 גאנצע א ס5א מניאן םאכער דרעס די וועאכע שטעאונג,
̂וכדעם באאד גענוםען האט ,22 צאקאל םיעציעצ און  וױ נ
 די סורצען, אין קראםט. אין ארײז איז א. ר. J די

 נואר־ צו ניט םיטגאידער די געווארעגם האם םידעמזאםט
און ארום זיר ״גרויירט נםים. <זײנע אויף זיד אאזעז

 איי- אױוי נאר זיד pםאר^אז ־ױניאן... אײער שםארקט
 אינסטײ רעגירוננס קײז אויזי נים און כחות איעענע ערע

 ווערטער. מצאג אונזערע נעוועז זײנעז דאם טוציעס״.
 א. ד. נ. חנם םון םארניכטונג די האט טאסע דעריבער

 םאר• ענמוח*ונג קײז ארויסגצרוםעז נים אונז בײ געזעץ
 בטחון אונוער םארשטארלערעז צו געדײנם האט עם קערם,

 ױג• אײגענע אונזערע איז ׳<ןראםט אײגענער אונזער איז
n סים יאגס m םי^יטאנםימע ק^אםענבאװאוסטזיגיגע 

פראגראםען.
ווערם מיטגליד-מיטינגעז אוגזערע פון פארםע

געענדערט.
זײ־ וועלכע םיםיגנען סעקמאז לעצטע אונזערע בײ

m טען4 דעם נעװאחגז אאגעהאלםען נען i,\ די האבען 
 עקזע״ דער םון רעקאמענדאציע די אנגעגוטעז םיםגלידער

 סיםםעם איצםיגע ביז די וויעלכער דורך באארד לוטיװ
געענחנרט. גאגצעז איז ווערט םיטינגעז סעהשאז םון

 װאס און געװארעז געםאכם עגדעתנג די איז װארום
 ער־׳ צו ענדערוננ דער דורך אדםיניםםראציע די האפט

 די וועאמנ סראגעז װיכטינע צוױי זײנען דאם רײכעז?
 נים חאמנן וועלכע יעניגע די איבערהויאט — םעםבערס

 מטעצען. געוױם וחנאען — מיטינגעז צעצטע חי באזוכט
 םא״ צו נויטיג םריהער איז םראמגז, די ענמםערען צו אום
 מיר וועאמנ םיטינגען זײ וועגען צדקלערונג סורצע א כעז

 פיזז- זייער וועגעז איבערהוייט געהאט, איצט ביז האבעז
אײנםלום. זײער און רונג

 עס- אונז בײ יאט יאהחגז םילע םון כדצך א םאד
 םיסינמנז כמםבער טעריטאריעלע פון םיסטעם א זיסטירט

 אלס געװארעז •אפולאריזירט צײם דער םיט זײנעז וועלכע
 םײ געזעצליכע די געווען זײנעז דאם םעלעאן־םיטינגעז.

 גזד געטאכם זײגען עס ־װאו ױניאז, אוטוער םון טינגען
באמליסע םארלזייחגנע און װאהלען נא^נייעאנם, װארעז
פון װידקונג און לעבען חנם םיט טאז צו האבעז װעלכע

- י ...................     י ........... = ................ ■ ־1 -

 ארויסנעװיזען האבען וועלכע *וױי, אויםער םפארטם.
 דזמאבם נוטע םארלאזען און כאראקטער םסעבימעז זײער
o נןזכצוקונמז גיט אבי n ויד האבעז «יי כאמלום. ױניאן 

^ז  די םון אײנעם םים !ארטנערם אלס נלוםר׳מט םארבו
i* נעםעטעלטע ניט סליינע n n. זיכער, זיינעז םיר ov m 

 בעטען פוםען ויך וועלען זיי און נעםען ניט לאע וועם
ױניאן. חר־ איז ארייננעםען זיי זאל טעז

tn םיר 'c איז סטרייקס אײניגע אן אויך יעצם i n 
o n i .די זוי טנעל אזוי אינדוםםריע J .א•־ איז א. ר 

 םטריײ יעצט די םון כאטעם די האבען נעווארען, נעטאםט
iw y r  njyp אאדאנרקעס, אלטע די איינם^ז גןנוםןן 

 דיסכממרדזאמן םיים, סלעס איז ארבײם די *וםיילען גיט —
 ניט לאננ ה*מז םיר װ. אז. א. לייט, ױניאן אהםױוע
 סיר און םםרייפ, אין מעמר די ערקלערם אוז נעווארט

 m irum דאזינע די איבערציינעז *ו ענטמלאםען זיינעז
«ונ pivot איז ױניאן רי  אפצותיטצן זיי צוױננען *ו נ

םיר ר.n נ»ך סרינעז און נעוױנםעז nvtiw אלע
 סאו «נד אביםעל jjrrv סון ערנסט נאנץ דיינמז

מאמר. ררעס

-י: ,ד1׳־
 הא־ םיטינגען טאנאטליכע אזעלכע 8 ארגאניזאציע. דעד
 עטאדם םון נעגענדען פאחפיידענע אין געהאט כדר בען
 װאוײ םיטגלידער םעהרסטע די װאו געגעגדעז יאויס: גױ
 דאם װאוינעז. זײ אז געדענקם האבען סיר וואו אדער נען

 און װאוינם וועלכער םיםגליד א געשטערם נים אבער האם
 די אין טיטיגג « באזוכען םון בר^גזוױל אין ארבײט
א באזוכען םון םיםגליד בראנקסעי א אדער בראגקם
 פאסירט. טאקע האט אזוי און הארלעם. .אין םיםינג

םה איז פדאגע: די מטעלעז דעם אויף דאך םען קען
rjn? װאו d pjw כראגזװילער א געםאהר? די דא

 םאראינטערעסירט מטארס אזוי נים דען איז דרעסםאכער
אן דער אין  קאם־ װעניגער ער איז ? בראנקסער א װי מני

פדאגען ױניאז באמטיטען און ־דיססוטירען צו פעכמגם
װאעינג־ אדער פראםפעלט אין װאויגט װעלכער דער װי

 םאר־ איז מעמה די אז ענסםער דער איז קווענױס? םאן
 עם פאליטיס. לאקאלער ביםעל היבע א םים בונדען
 דער םון געגנער גלײכצײםיג און אנהענגער דא זײנען

 גיט עס האט אדםיגיםטראציע \תלכע אדכױגיסםראציע.
p'P ?ניש־ גאנץ ב״ה זײנען םראקציעם גײדע גענגער 

 אפ־ 1» ווענען לומט עס װען איז ארגאגיוירט. למה׳דיג
 8 איבערהויפט — םראגע װיכטיגער 8 איבער שטיםונג

 אן זיך הויבט — ק,8אוגטערמל פאליטישעז א םיט םראגע
 אוי^ כחות פראלציאנעלע די סאנצענםרירען םון סדרה 8

 יע־ צו געהען מעסבערם סעקמאן. אגדערען אדער דעם
 געהן זײ הײסט גרופע זיתר װעלכעז צו סעסמאז נעם
 יענע אדער די װי מוין זײ מטיטען גאטירליכערוױיזע אוז

טאן. זאל םען װאס באמטיםם פאראויס גאך האט גרופע
 רםט8באד זיך האבען םיטיגגןח אןrpםע אונזערע

 כא־ לגעםײנעם8 18 פון פראגען סיט ;אר ניט אפנעבען
 שאפ־ םיט רנוםעז8ם אפט זעהד זיך האבען זײ ראסטער.
 םוג־ סאפע דעם אן רירען וועלכע פואגען די פראגען,
 װעגען פרײזען, װעגעז םראגען ױגיאן. דער םון דאסענט

 האבעז םיטגלידער װ. ז. א. קאמפלײגטס םון עליכטונג די
 אדער דעם םון גדלונג8ה דער נענען אויםזעצתגען געהאט
 כ־8רנ8פ האט גענט8 ביזנעס דער אנגעמטעלטען. יענעם

 דיםטריקט- יענער קאםפלײנט. 8 מליכטען צו לעסיגט
 טוט וועלכע את^אסםםענט 18 געםאכט האט םענעדזמער

 םום אײנער מעםבעד. דער זיך גאקלאגם מאדען. םך 8
 אום בזיכטליך8 מס טוה אגחגרער «ז אויפדיכטיג עם
 װי זוי8 און אדמיניםטראציע. די דיםקרעדיטירען צו

 זײנען םענעדזשער דער נים און גענט8 ביזנעם דער גיט
 ר־8ם אײגדרוק דער םוז ענטםערען, צו פיאץ אוים׳ן דא

 ר־8 איהר כלעסיגט8רנ8פ אדםיניםםראציע די אז בלײבען
 אן הויבט םען עס.׳ רבלײבם8פ דעם בײ אבער בײט.

 — ל8פימ8ת פאליטישעז — ל8פיט8ק עלאגען צו דערםון
 ווערט דיסלוםיע רוהיגע 8 אגמטאט אז אח סווי דער און
סוםאטאכע. נאגצע 8 דעם סון

 געשעםםם־ אםיציעלער 18 ווערט אוםן אזא אויוי
 יעדער װאו םארום, אפען ן8 אין םארװאגדעלם םיטיגג
 װעגען רעדט רצעז8ה אין גאט נאר האט ותלכער אײגער

 טו־ זײגעז םיטינגען די װיל. ער ווען און װיל ער װאס
 ך8לפפר די און אײדענמאםטליכע, רעדעס די םעלדינע,

 איז באנוצט געלעגענהײםען אזעלכע פיי ווערט וועלכע
 װאס אײנדרול דער אהאדעםיעע. טDעכh קײן נים אויך
 םיטגלי־ ״פלײנע״ די אױוי םאכען דיסהוסיעם טיז דער
 עםרייטענדע צו ניט באלאנגעז וועלכע די הײסט דאס דער,

 די װען *ז איז ט8רעזולט חגר מוועחנד. 8 איז גרויען,
 סומט םען און פארםאטערט אביםעל שוין ווערען רעדנער

 םיטגלידער םערסטע די מוין זײנען אפמטיםונג, ן8 צו
 האל־ םיטגלידער ״ג^װארענע״ די נלויז אהײכס וועס8

 איבער אפמטיטונג די ענדע. דער צו כיז אויס קוים טעז
 ניט באםת קען אומעטענדמן, אזעלכע אוגטער פראגע 8

םאסען. די פון אויםדרוק אז װערעז אעערופען
 האבען וועלכע אורזאכען די פון אײניגע זײגעז דאם
 אונ־ זוי8 װי אוםן דעם אין ענדערונג דעד צו געםריבען

 אבער איז עס ווערען. פאדרוםען זאילעז םיםיגגען זערע
 וױכםיג ותניגער ניט איז זי און אורזאכע, אן נאך דא
 אונזערע װאס דעם צוליב אז געםליך, אגחגרע, די פון

ע סי אידימע די אין גערופען <יך חאבצן fצאקאילע סי

31 זײיט
מפאנימען רעם פון אוימאםע .דער (םיט לען8רט8קװ
 מיטגלײ םױזענטער םילע האבען םעקשאן) עננל״מען איז
 מעגליכ־ די געוזאט ניט לײנםאל — אידישע ניט — דער
 דערגדײכט צאהל זייער ?8 םיטיג^ 8 באזוכעז צו קײט
 םעכד די םון װערעז טעטיגט6ל8ב סען טויזעגטער, די איז

 םאגאטען. עםליכע יעדע געביטען װערען וועלכע סארדס בער
 PP טום8ד דער ווערט םיםינג 8 באזוכם םיטגליד 8 װעז

 םון רטען8ל די רד.8ס אוים׳ן אפגעעטעםפעלט םיטינג
 אםיצו באזוכט ניט האבעז זײ ז8 װײזען מעםבערס דיזע

 און סמריײן, דזמענעראל לעצטעז אונזער זײט םיטינג 1
 עם וועםעז די דוהא זײנען — םיטגלידער נײע די — זײ

 בײ האבעז צו נויטיג, בסאלום8 נײן װינשענסווערט, איז
 פון טעטיגקײט דער םיט <זײ באקענען צו םיטיגגען, די

 פאצ־ זײ םון סאכען װערטער נדערע8 איז ױניאז״ דער
 ביו דױכדצאהלער. בלויז אנשטאט םיטגלידער שטענדיגע

 םיטינגעז אוגזערע באזוכעז געקעגט ניט זײ האבען איצט
 חנר־ קצײנע די אין װאוינען זײ םוז םך 8 װאפ דערפאר
 אײלאגו/ לאנג דזעוירזי, נױ םיז ^טעדםלאך בײאיגע

 פאחמפעטמען םענשען די אט וחגן װ. זי א. יאגקערס
 קוםם םען אײחנר צרות גרוים םיט אן קומט טרײז, 8
 פריהער טיטינג 8 אונזערער זיך ענדיגט װען און הײם,8

זײגער? דעם 12 אדער 11 םון
באזײ־ צו באארד עלזעהוםױו די האםט לעם8 דאם

 םיםיעעז. דיסםריקט םון סיםטעם נייער דער דורך טיגען
?וי.8 װי אט און

 האבען איצמ םיר װעלען טעריטאדיעלע אנשטאט )1
 Wm מא• דעם לוים מייגט דאס םיםינגען. דיסטרילט

 ער װאו הויז די לויט גיט און רבײמ8 םיטגליד דער
װאוינם•
 אצע עאפ פון ארמיטער די <ועלען אופן אזא אויח
 םיםיע• ױניאן זעלגעז דעם באזוכען קענען צויזאםען

 דיט־ זייער גענם,8 ביזנעס זיתר טרעםען זײ וועלען דארט
 געפאפען װעם עם מענעדזשער. לען8צאל און טריקט
 ברײםע די צװימעז קאגטאקם געװינשטער דער װערען

 םיהדזנר־ דער און פט8םיםגלידערש אונזער םון עיכטעז
 וחנצכע פראגען, ױניאץ לגעםײנע8 די אויסער ׳פאםט.
 כמהר וועם ווערען, םארהאנדעלם םיטיגגען דיזע בײ װעלען

 און באריכםען די צו װערען געװידםעם צײט םעהר און
 דער םארדינם טאםער גען.8סר שאפ איבער דיםקוסיעם

 ווערען צו געטאדעלט םענעדזשער אדער געגט8 ביזנעס
 קענען דאם וועם נדלונג,8ה נדער8 ן8 אדער 8ז8 ר8ם

 גענענד דער אין םיטיגגען. די אט אויף ותרען געטאז
 פאראגםווארטציך זײנען וועלכע מענעען די םון ר&8װ

 םון םעטעלםענםם סכסוכים, םון אויסגלײכונג דער םאר
װ. א. א. פרײזען
 בםיצא וועיצען םיטינגען זעלכע8 םון בא^זליסע די

 בא־ די װי קטער,8ר8כ ערגםםען םעהר 8 טראנעז םוזען
 ובד«ו תהו 8 הער^ם עס װאו ־ םיטינגען די םון ליסע6ל

גרעס־ חןר ווערם שרייען העכער קען וועלכער דער װאו און
העלד. טער

 םי־ 11 האבען איצם םיר וועלען 8 אג׳פםאט )2
טינגען.
 נאד באלד נגען8אנם זיך װעלעז מיטיננען די )3

 אפגעהאל־ זײגער. דעם 9 אדער 8 אנשםאט רבײם8 דער
 דיסמריפכ^ מארלעט דרעם איז ותרעז זײ וועלען טעז

 און ןױים אײגמפארען װעט דאס מעפער. די םון נאהענט
בען.8אויסג רפער8ק

 יענע באזוכען וחנצעז םיטגלידעד רבײטסלאזע8 )4
געארבײכס לעצטענס האבעז זײ \ואו םיטינגען דיםטריקט

 וחד םיטינגעז דיםטריקם 11 די םון באאםטע די )5
 באארד עלזעקוטױו דער םון םיטגלידער עקס־אםימיא דעז

 קערפערפאפם לטונגם8רװ8פ די װערט אוםן 8T8 אויף
םענשען. 6 םים רגרעםערט8ם

 אונז וחגט םיםינגען דיסטריקם םון םיםטעםע נײע די
 םיכד םאסען גרעסעחג צ\ רעדען םעגליכקײם די געבען

ד ברידערציכע םעהר און נעהנטערע שאםעז גלידער,  מ
 ארנור אונזער עטארהען אוםן 8T8 אויו* און ציהונגען

 זײמן וױרקזאםער און בעסעד קענען זאל זי כדי ציע8ניז
דרעסםאמר. די םון אינטערעסען די



potpm .אב i«n«p, םאר־ פון חןדאקטןור דער,
 אידימער דער פוז גרינחגר רי פח איעער אח

 אסע־ אין באװןגונג םאןניאליסםיע?ד און ימיאן םרייד
 יאהר. tmpw 76< *לם ח*וליי ד־טען חנם איז ריקא,

w קאתאן׳ס גענאסע 7  וויכ- up א איז ױבילעאום 5
torn ארבײםער־ אידי׳מר חנר פון לעבען דעם אין
 זיכער װאלט וי אזן גאוחמוננ, יאליםםיז*ער1םא אזן

טאניםעםמא־ פאצקם גרויםע א פאר נעײארעז
אכ־ אוז נעפיהצעז דאנפבארפייםם רי אויםזװדרײזען

a 0 סוכנ tארבײםער אידימעד דער פוז פיהחןר און חרער 
 *ב?ר ויך האט פאהאן נענאנמ לאנד. אין באװעגוגנ
 זײן ױבילעאום־כבודים. אצע פון *פנעזאנט אנםמיחנן

 אפהא^טעז גים אבער אובו ipp באטײחננפיים פנרמנצימ
it נרויםע די און פארדינםכמן גרויםע זיינע ופרטאנען 

 אח םוער איהרע אינםןרנמןמעצ, רי װאם דאנפבארקיים״
איגג it פיהצעז סיםגלידעד

 האט נעבורטםםאנ טען76 דין פון נעלענעגהיים חנר י1
אינטעתעעאנעצ, חןר פון ttroap איז חנינםפי, *חנזידעגם
up' W f נמלזגראםע פא^ענדע:

\,tftf9 nw urw nu
175 m *בדארגג״ jv y  v i .פיפי
 געבורססםאג ־סען75 אייער םון נעאצגעגזזייט דער ״צו

T* r t i םון גאםען אין און נאםעה טיין אין אויס אייך 
 גאגצער דער םון נאםען אין אויד וױ טיסארכײסער, סײנצ

 גארםענט ציידיט איגםערגןףצאנעל דער מון סיםגצידעדעאפמ
ע מ ר י גרא־ זזארציגםכמ און זואדיטסמנ אונ*ר יוניאז, אי

 םים רב!אנעז1ח םיר װאונמען. בעסמע און טולאציע
 רעקארד יצאנגען אײער דאנקבארקײם טיפעוי פון 5גצפי א

 אײ די אױםבױען העיצםעז צו אויםטואונגען גרויסע און
 אר״ דעם עטאבילירעז צו באוועגונג, ױניאן טרײד דיעעע

 װאס ״םארװעדטם״, דעם ארבײטער, אידימזג די םון גאן
 אײ דער םאר איגסטרוםענט װיכםיגער אזא געװארען איז

 האט איר װאם הילף, די אויך װי ארבײמערעאפט, דישער
 אין ארבײטער אידישע די ערםוטיגען צו געגעבען אוגז

 אויפריכ־ םיט םאל אלמ וועיצען םיר ען.5פא אוםצײ^ינע
 נאהענטעד א פאר װאס חנגקען,1מ דאנקמןרקיים םיגער
 -lyoeny דעד אין געװען זייט איהר ראטגעבצר און םרײגד

 ^רגאניזאציע, אונזער פון עסזיסמענץ חגר פון צייט פיאנערן
 א אהן ארבײטעגדיג און טרים אונזערע איבער זואכענדיג

 םאר־ נים אויך קענעז םיר ערםאיצ^ אונזרע פאד גרענעץ
 אונזער צו איבערנעבענקייט אוגערםיד^יכע אייער נצםצז
 צױ און ,צע^פ^יכמרונג םון טעג עװארצע די אין ױגיאן

 אוגז םאר זיים איהר זואס הי^ף גרויסע די און שבמרוגג
 פאזיציע אונזער צוריקגעוױנעז םון פראצעס דעם אין געווען

 פרא־ אויסגעצײכענםער דעד קראפט. און אײנםאוס פון
 טוז י^עצטעגס-געםאבט, האם באװעגונג אוגןער װאס גרעס

ה פאר זיכער  וױכ־ אזא נעשפיאט דעריז האט וחנ^כער איי
 פאר־ טיר באםרידיט^ גרויםע א זיין ראצע, םיגע

 אוג״ אײעחנ םוז םאסע גאנצער דער סיט זיך אײגיגען
 צו יאהרען יצאגגע נאך אײך װינשענדיג פרײגד, צעה^יגצ

 א̂ו געזונד בעסטען אין באוחנגוגג ארבייטער דער דינען
«והאץ. םר^ און אײך פאר גיציק םיט

.־xmnMins תבעםקי, ״דח־י

r

״פ -נ$סס$ן אץ ארנײפער נ$רעל m פװ ממעודעםאנספהמיע

קלינעד x םון
K tl3  a n| איז בייטאג *זיעער 3 ױני tPDippriftft
 נאדעל־ *לע פח םאסען־דעםאנםםראציע איטפאזאנםע

 םופרים פון באמלום cun נעסגז פדאטפסם אלס יב״םזגר
 פון בניז cun צושטערם טאסם אהן sun ותלמר *ורם,

 מותרינקייםען פיל אזוי ניס איז וחנלמר ר•
יאתר. *וױי פוז םמך אין מײארען ױט
 אפנעטטעלם איז <אס אין אדכייםער םאסען די *וליב

im r ח פאחזיי תדמד» jrn tp 
 םוםטערהאםםעז א איז ireipvuft זייכעז אזיימר 3

 פראנם אין םוזיפ ארקעםטער 1» םיט םארע ־
 םרייד פ*צג*נחג די *ו נאלאננען זיילמ

. jftwaw .נאר־ ױנייםעד יוגיאן, װאידתעדס פצאד 
 ױניאן, םילינערי יוניאן, םײקערס ■pp ײאיומר^

 — ױניאז, םיילאףם דיפױרגיםןן יוניאז, װאירימדם
n׳u ױניאנס טרייד נאדןל פוז פאונםיל דזנם דורן 
*נגלאנד. נױ
 די דורך געװאדען אױפמגוםען !יינזנן rmewup די

«t יייגיז ײעלכע אינטערנעמאנאל, חנר m w 
פלאננען די אמםעד תאבעז f»$ «יז ;
 אױפ׳פריםםזנן םארמייחננע און פלןנם םיט םוזיפ

 א םארגעפוםעז איז dp װאו תאל, *תנקלח «ז
סינ___ «4
 טאנגעל *וליב און אימרפילט מוחנן איז תאל דפר

 אויםער מבליבען אמײכהנר םוימגםער וײמנן פלאץ
מז חנם«ונםםרא*י« ד*ר איז ז»ל. ¥  באםיי■ t« ״

ארבייםער. םױזענם זזמם ארום
t פראםנד, פיליפ סר.  •wrruopD\\ דדפאינם דער 

fim דאר פון tw rvo a m האם :a n  d:pbpp 
 איז זאל דעד וואם באדוחמן מריפג<דיטאו חאם .

a יסאמט־ינ יק9ק t  o p םאל *ודיטען cum נזמוםעו
uripc א — ru,

מרמממן ap» *war* וזז־ײ  פוז rmp> an אי
it .םאמאםייטעד, דער פון םןנערמחנ־ כלו̂נ בר* «ar*

 צװײ םרײנםשאםט עםענטיציכע אן בעםאר דורכפירענדיג
 די םון םענעדזשער םיד,-דעם בר. איז בלום בר• שען

 הא־ ׳ םיהרער בײדע װאו װאירקערס, גארםענט ױגייטעד
 אפלאדיסמענטעז די אונטער העגד די געדדיסט זיך בעז
אטועזענדע. אילע פון

 םע־ סיד, בר. געגעבען ער האט װארט עחצטעז דעם
װאירקערס. גארמעגם ױנײטעד די םון נעדזמער
 ארבײמער־ מע3פראםינע גאך גערעדט האבעז עם

םטיימ פרעזידענט עסם מאריאטי, ט. י. װי: םירער,
 סטייט אגעגם עגיס<ײטיװ5 ׳װאט ר. ל.\ אװ jd א. ברענגדצ
 ארגאנימער גענעראל סא^ערגא, י. ל.\ אװ גס א. ברענםע

 פון םענעדזעער קראכמר, ם. ;אמאיצנאמייטעד דער םון
 ;אינטערנעשאנאל דעד םון באארד דדצאינם באסמאנער

 עדיױ צייבאר איטאיליען דער םון דירעקטאר ג^אוואגיטי, א.
 חנר פון ^רנאנײזער בא^גנתא, דאראםי בױרא; קיימאן

 פון םעקרעטערי עקזעקוטױו <ואים, פג אםא^גאםייטעד;
וואירקער^ םילינעדי די

 ארויסגעבראכם אנדערעס צװיעעז האבען חגתער א<ע
 םופרים םון ריכטער די כענען פראטעסט סטעןpטארr דעם

 ארבײםזס• די אז ד«אםנונג, די אויםגעדריקם אח קאורט
 אלע געגען ױגיאנם טרײד זייערע דורך קעםפען וועאען

 םאר־ און םארכעסערעז צו איבערגעבענהײט םיט עונאים
 אינ־ דער אין ארבײטער די םון ^עבען דעם שענערעז
• | דוסםריזג
 ום,5בא* א נעװאחנן אנגענומעז איעעטיםיג איז עס
 אז ■ובאיקום, םון געװאחון אריינגעםראגען איז וחנלכער

 דעם צוציב •רובירצן, וועם באס איז עם וחגאכער אויב
 חנדוצירצן געװארען, געםאכט 5בט איז א. ד• J חנר וואס

 וועצ־ אחגר ארבײטם־־׳מסונדעז די פארצענגערעז וױיתמעם,
 םוז צאנע די פארעתןירען צו םיםאעז אגדערע איז עס מ

 פאל "\p אין עט זאל אךבײטעד, טייל איז עם וועצמן
 דאדפען ותם בתן ררען אפייצו וועחנןד דערצאזעז ניט

חנם. נעג̂ע םטריימן
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 פו נױן וױליאם פרעדדענם &זן רמ»
דיטשלאנד באיהאטירען צו ו
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r ןאםאלעז כולעמנישע חיטלעוײםםישע לעגםע די ווענען האם נרין וױליאם 
:ערקלעדונג פאלגענדע די אתיסגענעבען כעילץ אין אידען די אױןש
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 םיםעל־ פון צײםען אלטע סינסטערע די אין
 װען jer*t די סומען װעם עם אלטער.

 Era וחנחנן אםאקירם םוזען רחןם דײםשלאנד
 נאר פרײנד, זײערע און ארבײםער ®ץ בלױז

 ®אר־ רי *ז באפעלקערוע גאנצער דער פון
 דער אין מעהר, נאך שםאאםען. אײניגטע

 רי פון פאסידונגען. היםטארישע דיי פון ליכם
ך איו גיי־ם די אז הלאר, אמ טענ לעצטע  מ
 אנ־ םח רעגיחע אונזער אױך װען הומען
 לאגע די װאם נדםלען, נעהעריגע די נעמען

 דעד *ו cro א נעמען מוז עם פאדערם.
 ארבײ־ די יון באהאנדלומ אוגםענשליכער

 ראםעװען צו זוכען װעלכע מאםען, טענדע
א װניאננ^ פרײע דיערע  tnc עםםוזנעמען

 דעם ®ץ באהאנדלונג אונמענשליכעד דער צו
 אץ קאםױליימן די און נואדק איתשען

רײטשלאנד.
 ®רא־ די פארװיקעלט אױך איז דעם אץ ,
ן פףײחיי־ם די און ®רעסע־פױיחײם פון גע ו  ט

 םעל־ םינאריםעם די פון שח פארזאםלוננען,
ן געװיסעו פון רעכט דאס און סער ו ר א ח

 פאר־ די פון ארבײםער ארגאנידרטע די
ו גױים דינען שטאאטען אײניגטע  געהן נ

 דיממ װאם אלע, די םים האנם אין האנט
 אמ שױם געהעריגע די אנצונעמען וױליג

 אױפרעװע דיער אוימיודריקעו
 דעספאםישער הער גענעז טעסט

חיסלערפ ״ יפאליטיק מענשליכער
לי^חינג דדםלער
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