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p זממאג, e l*  a n זיד איו־ האפ 4935 אױגוש̂ג 
 סתמער g פארגעםם ogn גנין, םאסױוען g ור

 שצאס. *גאדאצען g tv םטיל ps מבוים איז
 עומגױ מקליד 61 אויזי זיך נעפינס paa דאזמזנו־

*רינץ־ דער םוז וודבייםער די •ראדחױחןן
 םום̂ג tut פ*וםם מירםע

o 1אוי געקוסעז איך נין *יװלאנד n ר־®
םיין ps pphs דער און דובינםקי פדעזידעגט

 &אר ױניאז צאקאצ א ארנאניזירען זו מװען
 נגou ogn 0 װעצמ םירנת, חנד eg ps ר

אינ־ אונזזר םים אגריםענט |g אתםערגעשרימן
ואגאצ.

tan eפאר אזױ שםעהזנדיג g בגין pagn כ־ײן םון 
 די מענען זכרונות פאדשיידמנן ארויםנערימן —

 pagn םיר ogn פארזזמן, פיצע הרכנ̂מ ן
 דיזען *רנאגיזירען i» oason פארנאעענחיים ס־

פעסםונג. גים־ױניאן דימ איינצונעםעז
o n 1911 םםרייק IV ױניאן אונזער האם 

1 p a in ts  oason ארגאגיזירען *ו M ir tun 
pm n p m 1* גדיים tnngs קרבנות׳פוצעז א 

u חנד ד m u g u v פון •no j w  a n  tut 
p דעסםװענען m סאנער, אזוי נעווען רזזולטאטען רי 

p אונז פון •יצזן ־־־ r im s  pagn איינ־ האפנוננ די 
Pirw ידערזגז njni ̂כעס די  םירמע דער םון בארסעל

 םוטער־אדגאניזאןניזג גרױסער אונזער ps םשפחח חנר
קאספס־ אנחט־ע אוז ps 1911 זױיםען jntmr די

“ tv  tT חרכ־ זיינען יוניאז קצימצמדער אונזער
i*n jn סיה חדך a t איד tw so m  pa אח 

o״ r ו ןס »ן װענם שםײמרמ די  אינ־ ת
jaiaess איז עם זױ אזױ p u n ,זװםאנ

 ארוס און ארום און ,pog5»n piun מין ,ר
אננד־ זיך agn איך קייס.יצםשסױט־ • נחןר׳פם

tru אנםמלאםעגקיים, און סום סים m p  tun 
איינמד חנר אס אין םיםיע p’D תופילןן *ו

̂ד. ריכטינ א באקוםען  אויםנעקוהט םיר תאט עם בי
 ותז קרייז• אעטיםען אן אין נעפוגען זיך ױאלט איך וױ

 האג ארבײטער, די *ו ריידען *ו אננעסאננץן חאב איך
̂ם זיך איך היים. דעד אין וױ נעםיה

 און קאםער, עצטערען אן םיט עטועם א ssa איך
p ארכײם ער ז» םיר״ דערמהצם ער ir דער אם בײ 

 פינגער דעם םיט םיר װײזם ער און יאהר, 37 םירםע
.איהר םיר: זאנם און מ»טער א ױננענםאן א אויא
 האב עדמיינוננ זעלבע די זוהן״. םיין איז Dtp זעו̂א
הרעפם־דעיארםםענטם. אנרערע אצע אין 1*ננעםר*גמ איך

p n איך pa ס נעקוםען פױה נאנץ טאנמאג» 
j אין prun • זמרציבער און ציבסימד .p ru p n n s 

p װארימ m nar-uou םיר האבען a n  tvnua
m אדייננאע ייט3 באגצײם סיר ד.«בעז אח  t'M 

־ואוט איד נין װאריםסײםi יעלמר חנר םים  
דארם תאב איך  o*rt , t n r  ps iru p v :

o p חנתוארםונגעז, םיעע פון ממנזאץ ash
אםםא־ םענעציכע תעסצימ

Jw גאר םיר חאב איך באנריזי. ײנסנ«ן8 »ין r
p די pn *ז ־־“ o rt סמ־ איינםאצ תאם װאם* _ « — -X C ■-־' ~

m םערקװירדינער » איז עס s v ̂ספע̂ד ױ  אםם
 3ה« איך אננענעםע. אן און װאריםע א איז איטחמינ

 דער אין ssv קײן װאם אײנדיכטוננ, אן 1נע»נ« דארם
 ביצדינג סון ײסםענם3 אין ניט. פאד&אנט אינדוםטריע

 tv נאשעםטינטע »צע ם»ר פאםאטעריע א זיך נעםינט
 כאקוםם םענם 26 סאר סירםע. ירערםאן3«רינץ־ דער

 נעזונטעז, א ארבייטער אן אחןר אננעענמלםער אן רארט
 u'S'tr צום ביז באצעבאם םון צאנטט. נום־באצאנםירםען

p קצוירק m אצע — םױווםים נצײכע »צע דארם p ip 
jnjnjr געקםם. זייער אויף װארטען און רייזמ דער אין 

 ארכײטער די וואו ■צאץ, ריינער נעזונטער, א איז ואט
 בעת *ושטרײאוננ און רות םאר געצענענהײט א נעפינען

 איננעחנ צאחצ א נעזעהן תאב איך צייט. םדייער זייער
 באזונדעחןן א אין usaru'S און באצ מילעז ארבײטער

m אײננעארדענט איז װאס אר̂נ s אם צותס. ריזען Dip 
.a«r ps אויכתתן םיזיעער דער איז

 דער איז ׳׳טענשען־םאטעריאל, דעם עייך איז וואס
s r• קזד רי םרויען. פזן סייגםםענס צמאםעננעעטעצם 

 די םענער. פון נעםאז זוערט פרעםיננ םייצ א און טיננ
p םיגיעערם m חד אפר״טינג רעם איז פרויען. אצע 

 ־M 80 באשעםטינם זײנען איגםײד־עא• ps פאדטםענט
 אייד נעזעהן איך תאכ אפרייטארם אצע *וױעע) רייםא^

o רער סאן. א״נציגען r n בא׳פטעהם p'i*io po אןן 
 םיצאװימע אונגא־ישע, איירישע, אכמריקאנמר, — םי^אך

a אחוץ האט 'רערסאן3ײגץ*1פ טשעכאםצאמאתישע. |1א n 
 באשזנם־ װאט שעפער, אוםםייד 11 אינםיר־אפ נרויםען

270 p r o .1» איכנדצײג̂נ זיך האב איך ארב״םער 
p איםאציענער אן איז קאנטראפטאר חד־ wii ואוט m 

 פאנ־ חןר 1מא דארט |1א איםאליענער, נאצטצלאכץס די
ssv ארבײםער אצע דעען ױנער1צים א איז טראקםאר  tio 

 אר־ צאהצ נרעםטע די נאציאנאציטענג זעצבער דער «ן
 נאציאנאציטעם, דער i« באצאננען שאפ יעדעז אין בייסער

i װעצמר צו n נאצאננט. קאנטראפטאד

p םייטגנ די זיןי בײ a n  p רעי סיס ם1בשצ 
s ך6ם אױפ׳ן  p s האם אגריםענ̂נ קאצעקםױתן

אהייא. צארעץ, ps ׳»#« א אײר וזאם סירםינ די

nuia so o n אפטאך. איהר בײ האצטען » זיד 
 poipita « איר חאב שאס חנם eaitsa a«n איך
p דיענדינ ארבייגמד. די ps אױפגאחםו — m

a אייך איד האכ , n  oaima קאםיננ־חגפארכד 
asn קאםערם די םים אקענם3 דך p s אזוי a m 

̂טעגדיגע! s גן ov װ#ס דעם ווענען איינדרוק פול
I ™ ׳ '׳§׳ *

r e איז is  pomraens פארשײדעגע »ין ארבייטען
ps T is ,»מצב« p'r-pan isn, םט1צ ps 

ttnun p רײנקײס ־ m אױסמציימנ־ »ן אין

 טים פעקסארי םפעציעצן s אויסנץבויט דארט האט זי
 דארט זיינען ארבײטער 70 אייגריכגאננען. םאדערנע אצע

 אט ps ארב״םער די סיט האב איך pm באשעםםינם.
asv a n טיםיננ ערשםען דעם אפנעהאצטען ps 3הא 

id pasio וי puni איטיארםירט זײ 'is; ױניאז, אוגזעד 
pasn ױזען1יםנע1אר זיי is אינםעצינענטע ps uin'ssa 

jjjn n u 's װעצען זיי »ז איינדתפ, דעם האב איך pn 
m u ניאגיסםען1טרײד־י s  ps פאר מװינם זימגרער

p געזאנט ימן׳ זעצבע י ד*ם אמאגיזאציזג גזער1א rm 
im ''am  n s  pjjni אינםיידשזנפער. די איז

p האב איך מאם ד*ס *מר , s  t t fp i
s יחנדםאן s r o n  tv י3ארמץ־ ■

p s נצײ־ קײן ניט תאם
m* עס ̂דוסםריע.  pn

v אונגאגציך n r f r w  1* nr. 00 י11א ts זיך זאצ

n: דינען אינסםאציישאז־םיטיננ צום s  n s  )mips 
 צאחצ־ ps פיינע s דאדט ין1ש pasn םיד ps ביינתר,

nveps n רײכע m .סתר
ajr איז »ro^soas ps ,נייזן,* דער אז איבערציינעג 
 סצמר דער פרעסםיזש סך s tsanis opn 200 צאקפצ
urun* ,ײגיאן ps איך pa ,זימר is ח םיטu ציים 

an o 1גנע1דור««דר ײערען צאקאצ גיתר ־an יחנם v 
tis r נלארריימר s n s m אוגזער
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 דער פון םיטגלידער »לע דערםאגען צו אםאל נאך נעצװאונגען זײנען םיר
באצאהלען• צו חיכ עהרען «ן האבען זײ «ז איגטערנעשאנאל,

 אײנײע םאר נעלט םוםע געװיםע » ש»פען צו פארשפראכען האט ױניאן די
 הילף צונעזאגט האם זי האלטען. פארשפרעכען איהר םוז זי און צזועקען װיכטיגע

ז חילף די און פוילען אין באקלײדונגם־ארבײטער די םון ױניאן דער צו  גע־ םו
ײערעז• געבעז

 די צװישען הערשט עם נויט גרויםע אונגעהויער אן פאר װאם װײס, יעדער
 באקלײדונגם־ארבײטער. די צװישען באזונדערם און פוילען אין ארבײטער־טאםען

 לאנע זייער אבער װערטער. אין אויםדריקען ניט זיך .לאזט מאס נויט, א איז עם
ײ װען ערנער, װערען נאך װעם  זײער ױניאן, זײער אויפהאלטען קענען ניט װעלען ז

 אונבאשרײבליכע פיל אזוי נעבראכט האבען זײ װעלכער פאר ום־ארגאניזאציע,
 זײער צו נעװענדעט פארצװײפלוננ זײער אין זיך האבעז זײ קרבנות ,

 זאל זי אז אינטערנעשאנאל, דער צו ים, זײט דער אױף _..,,£םעײארגאניז«ציע
 ענטפער, טרײסטענדען א נענעבען זײ האט זי און נויט נרויםער זײער אין חעלפען זײ
װערען. געחאלםען ו ו ט צוזאג דער אט און הילף, שאםען צו צוגעזאגט זײ האט זי

 נױם־באדערםטינע אײנינע צד הילף פארשפראכען האט אינםעתעשאנאל די
 דער אין פאראינטערעםירם, זײנען םיטגלידער אונזערע װעלכע אין אינםמיםוציעם,

 סיט־ אונזערע זועלכע צו שװינדזיכטינע, םאר םאנאםארױםם אײגיגע רײח ערשטער
 אונזער באהאנדעלט. פרײנדליך װערען זײ װאו און אנקוםען אםט דארפען נלידער
 די אט שטיצע צוצוזאגען פליכם באזונדערער א םאר געהאלטען עם האט ױניאן

חאלםען. צוזאנ איהר ז ו ם זי און מאםען אריםע די דינען װאם אינםסיטוציעם
dj איצם ביז נעװארען געשאםען ניט נאך איז םאנד חןר װאס פארדרום, א איז 

 םאר ער אכער װארטען, לאנג אזוי דארפען הילף דער אין זיך נויטיגען װאם די און
 אוגזערע פון פארלאנגם װערט װאם בײטראנ, דער װערען. אפנעלעגם זוײטער ניט

 אונטעראײלען זיך נאר זאלען אלע װען און נרויםער קײן נים איז םיטנלידער,
נע־ צײם קורצער א אין םאנד דער װעם באצאהלען, צו בײטראנ זײער אביםעל
װערען. זאםעלם
 זאלען זײ אז ױניאן, אונזער םון םיטנלידער אלע צו דעריבער אפעלירען סיר

 זײ פון םארלאנגם װערט עם װאם אנשטרעגגונג, קלײנע די אם ניכער זואם םאכען
ז ו n װאם חוב, עהרען אן איז עם פאנד. דעם צו בײטראנ זײער גאצאהלען און

װערען. באצאחלט
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DIX שען ע די אויב ניט זױיסען םיר אידי איד̂י
 אצע און דרעםםאכער םאכער, ?לאוק ״ וײ(יי(

J )׳u • דער םון םיטנצידעד אידיעע אנדערע
 אי־ חגם צױם ציים־רעכנונג זייער פירעז אינםערנעטאנעצ

 רעכע־ זיי אויב און ניי־יאר אידימען דעם און צוח דיאמן
jn m  1M השגה ראש איין םון םארדינםםען יערציכע 

 יאר גוטעז א םאר װאונש א אויב אבער צוױיטען, ניז׳ז
 אידי׳מען צום ציים איז אזוי dpji« ער איז ווערט א ח*ט

יאר. נייעם נירנעדציכען *צנעםייז דעם צו וױ יאר נייעם
 נעװען נאך איז עם ווען יארעז, פריהערדינע די אין

 םצענט ארביים זײן זאצ םעזאן *רנײםם איז *ז םנחנ״ חנר
 די םאר אריינפאםעז נוט ניט זיד ניײיאר אידײצער דער

 םיטען אין «ונהט אויםהוםען םצענט ער סצאותםאכער.
 גוטען א םאכעז קנען םצענם םעז ווען ארבײםם־םעזאז,

 םאדנעשטעצם זיי־ םיט האט השנח ראש און ארביים טאנ
 »זא ווענען איז אבער איצם םארצוםט. םאגמריעצער »

 סאי װי םאי איז עם זארנען. *ו וואם ניםא טארצוםם
 פרם דעם איז איז השנה ראש ערב און ניטא ארבײם קייז
rurm מי ױם־טוב אזא w o.

 צװיננען זײ איינםירוננ. נוטע א זיינען םובים יםים
 זײער םון צײט צו צײט םון אפצורוהען זיד גמנטען די

 אננעצענם. אזוי םובים יםים זײנען חןריבעד און •רביים.
 אייננע־ זײ האם עם זוער ניט אונםערשייד קײז איז עס

 זײנען זײ אז איז, עיסר דער םענמעז, אדער גאט — #ירם
 האבען צו הנאוז טענשען די םאר nruriw אייננעפירם

זיי. «ח
 קוצ־ און צױױציזירטער אנםוױסעצםער, וואם און
 רוה־םענ םעד אצ׳ו נעװארעז, איז םענש דער םורעצער

 אז נעהאצטען, ניט האט ער באטאפעז. זיר ער חאם
Bpn זאצםטו זיבעטען אין און ארנײטיגזי זאצסםו טעג 

 נעהאט נאר האם ער <תז נעבאנג חייצינעד א איז רוחען
 נע־ אוז :עענחןרט נעבאט דעם ער האט םענציכ?ײם די

 זונטאנ און שבת אןו ארביינמז זאצםטו םענ םינוי :ואנט
̂לסטו רוהעץ• ו

 אין װעז רוהעז, צו גום זײנען רוזדמעג די אמר
 אםע־ םון ארבײמער די םען. ארבײם אדבייםס־םעג זײ

מז איז רימא  דרעסמא־ ׳אוסםאכער5ק אונזערע זיי *ײי
 רוודמעג אין דסעדנע גים אי*ט דעען אנדעדע יון מנר
 דסעדנע זײנעז זײ צופ< m כמר גראד זײ חאבען דאס
ורנײמי יין

אינ־ דער פון םיםגצידער די חסײגער ווינעעז םיד
Sik.A

m.m

 חנר צו געזונם און אדבײט ®ון יאר א מערנעעאנאל
 גוטער דער זײז י^ר גייער אידמזער דער זאג בײגס
םאנג

 סיי װאונשעז. מנםערע סך « ״אםת האבען, םיר
 n אז נאר ארבײט, זיין זאיל עס אז ב^ויז, גיט װילען
 אר־ שיז כאראקטער דער און ארבייט םון ארדנונג גאנצע
 דאד• דעם װעגעז אבער ווערען. געענדערם ז̂א בײט
 אז ארבײטער, די טיט דורכריי׳דען םריהער זיך מען

 סרעעו צו עס באםיהעז זךי און וועילע! שטארק עס זאילען
2צייס איז בעסער זײן װאונש אונזער װעט דעםאצט און

O די T U קוד א איז איז װגיאן אוגזער ףײף אןן 
און אויסגעװאקםעז ריזיג צײט צער ףטר םןן ןןאןסס

ל א ^נןן ^ רנןן ^ ט האם װאוקם איר אז זאגעז, םיר נ
 אז נאר ̂ופגעשטעילט, גיט נאך זיד

̂ם זי  די װערעז. גרעםער און װאקסעז איז נאד הא
<ןילאר. עם װײזט ױניאן דער פון סטאטיסטיס

̂ויבט, האם םען  האס אינטערנעשאנ̂ע די אז געג
 העכ־ דעם דערגרײכט שיהאגא אין קאגווענשאן איר צו

 קאד דער צו באריכט דער װאוקס. איר םון סונקט סטעז
 איד דער םון צאל םיטגילידער די אנגעגעבען האט וועגשאז

 נײד אוז אכם און הונדערם װי םעד עטװאס טערנעשאנעיל
 גלאנד דער אין נעװעז איז דאם ).198,131( טויזנד ציג

 געממד דעםאילם זיך־ האט מען א. ר. נ. דער םון סעריאדע
 אק זײנען װאס םיטגילידער, נײע צאיל גרויסע די אויב קען,
 אח ילאנג זיר װעילעז ארײנגעקוםען, אםאיל םיט ױגיאן דער
 געזאגפ האבעז װאס שװארץ־זעהער, געװען האלטעץ. איר
 זײ ײעילעז גיד אזוי געקומען זײנען זײ װי גיר אזוי אז

 דער זײ. <£יז מייל גרויסער א וױיניגסטענם אװעסנײז,
 זײנען נאר ניט אוטזיםטער. אן געװעז אבער איז שרעס

̂יבעז, זײ  אינ• די און נײע צוגעקומעץ זײגען עם נאר געב
געװאחןן. גרעםער גאך איז טערנעשאנעל

 מד איז עס שרעס. צוױיטע די גמקוםעז איז שסעטער
 ל5אם< \וידער זײנען שװארץ־זעוזער איז א• ר. נ« די םאילעז

 זועם איגםערנעשאנעיל די אז געזאגט, האבען און געסוםעז
 װאס מיטגילידערשאםט, גרויםע איהר אנהאילטען <ןעגען גיט

 ױאס םך, א געוועז זײנען עס אוז געװאונען. האט זי
 דאס זאיל נביאות שלעכטע די אז געשראסעז, זיר האבעז

 אויך איז אבער םרייד אונזער צו װערען. םקוים ניט םאל
 םטאטיסטיק די אוםזיסטער. אז געררעז שרעק דער ם̂א דאס
 וױיז̂ם ױני ערשטעז צום ביז אינטערנעשאנעיל דער םון
ידער די אז  דער נאד געפאילעץ ניט נאר ניט אוז 5צא םיט̂ג

 מד! נאך איז זי אז נאר א״ ר. נ. דער םון אפשאםונג
 דער פון םיטגאידערצאל די איז ױני ערשטעז צום וואקסען.

 .אוץ הונדערט צוױי צו נאהענט געררעז אינטערנעשאנעל
 דובינםסי פרעז. וױ אויס אוץ ),209.707( טויזענד צעהז

 םח םיט:ילידערשאשט די איצט פאקטיש איז םארזיכערם,
 צװאד און הונדערט צװײ צי נארענט אינטערנעשאנעיל דער
טויזענד. ציג

 דירך נעהימעז ניט איז דאס אז שארשטעהן, קען יעדער
̂זאנעיל די מזל. איץ גליס גוט  אריינגעםאז האט אינטערנע

 1 איי םארגרעסערען צו ענערגיע איז ארבײט שווערע ים א
 אד־ ריזיגע א געװארען געטאז איז עם םיטגיצידערשאםט.

 וױד א גיטא לאנד. גאנצעז איבעד׳ן ארבײם גאניזאציאנס
 אמ עס \ואו אםעריקע, ברײטער גרויסער דער איז סעא

 אינטעוי• די װאו אינדוםםריע, םרויעךקצײדער א םאראן
 ארגאנײזעוע אירע געשיתט. האבעז ניט ז̂א נעשאנאא

 נית נעװאונענע די אאץ. ניט נאך איז דאס אבער
 Tt האבעז גרויס, אזוי איז צאיל זײער װאם םיטגאידער,

 אינטערנעשא־ דער צו באלאנגמן אז איבערצײגעז, נעםוזם
 דער צו צושטעהן אז געוױנם, א פרױױלעגיע, א איז נעא

 ארי קירצעחנ פארדינסםעז, חעכערע םיינם אינטערנעשאנ̂ע
ארבײטם־באדינגונגזנן. בעםעדע און בײטס־שטונדעז

 אינטערנעשאנעי? דער װאוקס״םון דעם םיז םוד דער
 אונאויסחערליבאר ענערגישער איר איז אלײז׳ איר איז ציגם

 קאסאי שטענדיגזמ איר אין אוץ ארגאניזאציאנס־ארבײם
םיסגי אידע «יז צאגע n פארבעםערען

...

ױינסײם ױ
 אוגזער פון

ארגאגיזאציע

̂ט םען ווען גאר  גוטע די דערצעה
 דעד אין סאםירוגגען אנגעגעםע און

 ניט אויך טען זאג אינטערגעשאגע^
 ^קעכטע דערצעהגען צו םארםײדען

 קוםען װאס זאנען, אוגאגגעגעםע און
 ארגאני־ פארצװײגטער גרוים;גר, או^זער אין פאר אםאל

 נויטיג, איז עס אז גקוינען, םיר געגעגטייג, אין זאציע.
 נויטיג איז עם דעם. װעגען דערצײקעז זײ זאינ םען אז

 אוגזער םון גײסט דער און קערפער דער אז װארמג^ ע אקם
 און :עז,יגט און רײן װערען געהאלטען םוז ארגאגיזאציע

 זא< עם אז היט, װאם אויג װאכענרע » דא איז עם »ז
 א םאראן איז עם »ז און װיגד־םעימו קײן אנװאקסען גים

 דאס גרײט איז זואם האגט, אונדערשראקענע פעסטע,
אויםצוענײדען. װי<ד*פיצ̂ײ

 אםט זײן פון געװארען באזײטיגט ^עצטעגם איז עם
 געװיסער » םיט און ,60 <אקא< פון טשערקעם, ט^אר^עם

 לא־ םון ארטש, געװארען באזײטיגט זײנען פריהער צײט
 דעפארטםעגט, טאון אװ אוט דעם פון דוראנטי 5קאי
יצאקאיצ. װאוירגען טאונט םון םארדזעיא, און

 מען אזט5< איגטערנעשאגעיצ דער םון אפים דעם פון
 אונטערזוכונגען געםי־רם זוערען עס אז זויםען, אויך אוגז

 עס און ױגיאגס אונזערע פון באאםטע צװײ אגדערע װעגען
 א װעגעז אוגטערזוכוגג אן געװארען געארדערט אויך איז

 דע־ זײער םעסטצושטעלען כדי באאםטע, געװעזענע סאר
 5אםאי װידער װעלען זײ װען באגוצען, קעגען עם און קארד

ױניאן. דער אין טעטיג זוערען װעיצען
 אן אדער אםעריקע אין יוניאן קײן ניטא איז עם

 אז באריםען, קענען זיך זא< װאם אדגאניזאציע, אגדער
 םענשעז, םיט געװארען גע׳טטרויכעלט ניט קײגםא< איז זי

 אינטערנע׳טאנע< די יאםט זײער םיםברויכט האבען װאס
 זיך גע^עיכטע איר אין האט זי אז זאגען, דאך קען אבער

 אזעױכע פון צא< ק<ײנע א אויף ביצױז אעעשטויםען
 פאר־ איז םאל אזא װען םא< יעדעם אז און עטרויכמנגען

 גע־ און האנד פעסטער א טיט געהאגדעגט זי האם געקומען
 די דעריבער האט אוםזיסט גיט רײן. רײען אירע ר.א<טען

 ארבײטער דער אין רעפוםאצ־־ע הויכע אז» אינטערנעשאנע^
באװעגוגג

ער גדויםער, דער געװען אבער איז עם  װאוקס שנע̂י
 װאם יאר, פאר <עצטע די אין איגטערגע^אנע^ דער פון

 אוםרײנעם אן און הענד אוםרײגע סיט םעגעען בײ האם
 פלוצלום דעם אין אז נעדאמ, דעם ארויםגערופען געזױסען

 <$ײכ- זײ װעט װאיצד געדיכטען גרויםען אויםגעװאקסעגעם
 םען און םע^וים אומדײגע זײערע טען5באהאי צו זײן טער
אפגענארט. זיך האבען זײ נאר באטערקען. גים זײ װעם

 איז אויםבאהאילטעז. געקענם ניט ^אנג זיך האבען זײ
 אג־ םאר װארנוגג גוטע א זײן װעט דאם אז ג^ויבען, םיר

 אז װאקיוען, אנגעםאנגען זיך האט םארא^ זײער װאס דערע
ען.5םאי און וען7יט5אויםג< נים זיך זא^ען זײ

אונ־ אז װייצען, װאם טיטג^ידער אונזערע זאיצען און
 די אנהאילטען זאיצ און רײן זײן זאי$ ארגאניזאציע זער

 הא־ געװאונעז, האם זי װאם רעפוםאציע, םאראיצע הויכע
 אז אויםצופאסען, םיליכט זײער איז עס אז זינען, אין בעז

 זא־ געװיסענם אוםרײגע איז הענד אוםרײנע םיט מענשעז
 זייערע אין פלאץ פירעגדען קײן םארנעמעז קגעז גים ̂עז

 און ניט קען דאם אז זאגעז, דארםעז םיר אבער ױניאגם.
 דורך־ און גאם אין רײד דורך ווערן געטאז גיט אויך טאר

 דאס װערעז♦ באגרינדעט ניט <זעז װאס חשד, א װארפען
 דע־ ארײן ברײנגם און ארגאניזאציע דער שאדען ברײגגט

 דארח פארדאכט יעדער וײיהען. אירע אין מאראציזאציע
 האט אײנער ווען און באגרינדוגג םכדפות׳דיגע א האבען

 םאראנם־ געהעריגעז דעם איז ברענגען עס ער דארןי עס
 אוגטערזוכונג אן אז ױניאן, חגר םון פצאץ װארט^יכען

 וועט ער אז זיכער, זײז קען ער און זוערען געםאכט 5זא
 אוים־ אז און ארײגצוקומעז טיר אםענע אן געפינען שטנדיג

 ײו5נ ־גאגץ אויסהערען, אים זא^ זואם אויער םערקזאםען
 נויטיק װעז אדער באארד דזשאינט ןוין צי *אקא?, אין צי

M אינטערנעשאגע^. דער פוןן אפיט אין אױך

 די פון קאמןש דער
 פון קלוירקס שיפיגג

 קלײ־ פרױען דער
איגדוםטריע דער

MftO- ו5מי»י ד־י  tin nyrm

ארגאניזאציע אונזער פון פירערשאםט דעד פון און חגר
און רײן ױניאכס אונזערע האגטען צו םעגיליך זײן עס װעם
הויך. םאראעישער געװינשטער דעך אויף

A
 און קיצוירתס שיפינג די

דער אין באים׳/ די
 אינדוםטריע קלײדער פרויען

געװיזען, האבען יארק נױ םון
קעס־ גוטזג זעהר זײגען זײ אז

גרא־ זיך םעגען זײ און םער
געװאונען. האבען זײ װאס זיג, זײער םיט טוינירען
גאגצער. קײן ניט איז זיג זײער אז #אםת איז עם

 ארבײטס־<וין זײער אין העכערוגג א געקראגען האבען זײ
 ארבײטס־צײט זײער אין פארקירצוגג באדײטעגדע א און

 םען אכער ױגיאן. זײער םון אגערקענוגג קײן גיט אבער
 ערשטער דער איז דאם אז באטראכט, אין נעטען דארף
 קלײדער־ פרויען דער אין קינוירקס שיפינג די pc קאםף

 אץ נעםען אויך דארף םען און יארק נױ pc אינדוסטריע
 שיסיגג די װעלכען פון עיצעםענט דער אז באטראכט,

 איז ט5צוגויפגעשטע< זײגען באים״ *פוש די און קקוירקם
 א אין האעטען צו pא ארגאניזידען צו ילײכט אזוי ניט

ױגיאז״
 קיצוירקם שיפינג די װאם צופאיצ, קײן ניט איז עס

 P'p געהאט גיט צײם גאנצע די האבעז באים פוע די און
 זיך זײ האבעז צײם ילעצטער דער אין ערשט און ױניאן

 געקרא־ פריהער דען זײ האבען ארגאגיזירען. א::עפא:;ען
 געארבײט דען פריהער זײ האבען באצאלט? בעסער גען

 באהאגחצוגג, ב׳עסערע א געקראגען און ישטונדען קירצערע
ען גים דעריבער זײ איז עס אז  ארגא־ צו זיך אײנגעפא̂י

 סארבעסערוג־ פאר קעםסען צו pא ױגיאן א אין ניזירען
 ק<וירקם שיפיגג די זאגען. גיט קײנער װעט דאס i גען
 שענד<יכען א אויף םא< ע5«< זײגען באיס״ ״סומ די און

ואטירט אופן  אבער געװארען. באהאנדע^ם און עקםפ̂י
 באטראכט האבען עקספינואטירטע די אם pc םײסטע די

 גיחיגום, א פאר צײטוױייצעער, א סאר באשעסטיגונג זײער
 ענר דערנדײכען זועט םען ביז דורכגעהן דארף םען װאס
 פארםירען צו גיט עם לױנט דעריבער איז בעסערעס זואס

 אר־ םארםיצוכטער דער אט סון דאך װעט םען קאםף. א
 װעט אײנער זועחנן. פטור באיצד סאי װי סאי בײט

 סעייצםםאז א זוערען װעט צװײטער א שטודירען, עגדיגען
̂יק א טרעסען אזוי סתם װעט ה־־יטער » און  א אין ג

̂עצטענם אגדערש. עטװאס אין אדער ביזנעס  זיך זזאם י
̂וירקס שיםינג םײםטע די •נעביטען. יצאגע די אבער  קי

 אין װײלע א אויף םער גיט זײגען באיס״ ״פו^ אוץ
 ד«אס דאס צײם. יצענגערער א סאר גאר דדשאבס, זײערע

 די געשאםען ארבײטסלאזיגקײט גרויסע די קריזיס, דער
 שיפיע די װעיצכע אויף דזשאבם, בעסערע די לאגע.

̂ט די און קיצױרקס  אויסגעקותט פריהער האבען באיס״ ״פו
 צו גיט הײנט זײנען געקראגעז אויך מײסטענס זײ און

 שםעהן <ןען םען אז איצט, זיך סרעהט מען דערגדײכען.
שטעהט. מען װאו דארטעז
אויסגעאר־ האט יצאגע געשאסענע נייע די אט pא

 *naw אס סלוירקם ̂שיפיגג סארשקילאסטע די בײ בײט
 אג״ אז זײ, םיז ט̂ײ גרויסען א בײ וועניגסטענם באיס״,

 ניט איז גיהינום זייער אז פילען, זײ פםיכאילאגיע. דער
̂עז זײ אז גאר, וױילע, א אויף  םאר־ אים איז םוזעז װעי

 קעםםען דעריבער םוזעז זײ און צײט לעננערע א ב^ײבען
פארבעסערונגען. פאר

אונ־ געוחנז דעריבער איז ארויטםריט עמכםער זייער
 האבען זײ ערפאיצגרײכער. גאנץ א אוםשטענדען די טער
 ער־ זיתר דורך איז אגע5< זײער אוםזיסם. געהעםסט גיט

 גע־ פארבעסזןדט באדײטענד סאטף ארגאניזירטעז שטעז
 אינ־ די ׳וואס םדײד, א אונז פאר איז עס און װארען.

 דובינ- פרעזידענם חיצס. א דעם אין האט טערנעשאנאל
יך װאס אלץ געטאז האט סקי  שיפיע די העילסען צו םע̂ג

 וחנן און סאםו*. זייער איז באיס פוש די און סאוירקס
 איחר ארגאניזאציע, זייער אנהאלםעז נאר יועילעז זײ

 געוױנען אויך זײ ווע^ען םארגרעסרעז, און פאדשטארהען
 אז כלל, לסערא דער ױגיאן. זייער םון אנזןדקענונג די

 היינם איז רעכםען, געוױנעז םען קען קא̂ם אין ב^ויז
אםא^ געוחנן איז ער וױ טיג5גי אזוי
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 די טיז מםאנסםראציע די
 םסװער םעדיםאן אין דרעםםאמגד

 ם»ר־ נעקענט גים ה$ט נארדען
fjfrpe אײנדרוק, דעם םאכען צו 

tit עטעיצם ױניאן דרעםםאכער די 
 זואונדעריציכע א םאר זיך םים

ארםיי. דיסציפצינירטצ און *תןןגיזירםע
dp בצוח דעםאנםםראציע, פרידציכ? א נעותן איז 

K נעםאכט נים דאן־ איז דאס אבעד ■אראד, םוסמירונגם 
 איםפ^זאנטע »ן װייזען צו צותס tun פאר מװארען

ס איז dp ■*רשטצצונג.  די זעהן צו זוערט געווען מוױ
 גאר־ םקוחןר מעריםאן אין דעםאנםטראציע דדעםםאמר

 זעצטען איםטאזאגטה״ט. און מעהנהײם איהר צוציב דען
bus ip םקװער טץדיסאן אין זזגהם טצן װזגן t h u 1שעה 

 ניט שױן האט װ*ם ױני*ן, דרעםםאכעד די *בצד בילד״
 «ראכםםו<צע ארנאניזירען |pp זי tit באװימן, ם*צ זזיין

 אױםען םער נעזוען ם*צ דאם t'K םןוםען־פארואם^ונגעז,
 אײדער ארנאניזאציע, איר םון כווות די דןםאנסםרידען «

שיינקײם. *יר
 אנםאגגען שירצציך דוזדןי ױגיאן םאמר דדןם די

 דעם באנייעז ותגען באלעבאטים די םים ועען5טארהאנד
 נע־ דעריבער האט זי און ויי םים האט ןי זואט אאטאך,

ײ װא׳צם  װאם ווענען ערשםענם םאכען באהאנט פריהער ו
ipd עז זײ צוױיטענם און פארהאנדצצן דארפען ותט  יוײו

os *um םארהאנחלונגעז. די היגטער שטעהן װעט
 םארע־ רייה גאנצע « האם ױגיאן דדעםםאכער די
 זיינען ״t צוױשען װיכטיגסטע די און שט?צזגז, צו רועען

 דזשא־ א װאם ?אנטדאקטארם םון צ*צ די באנרענמצען צו
 םאר־ t״t זאצען דדאאבערם רי t» און הטגען jpp מנר

סאגםראסטארם. וייערע שאר אנםוו*רטציך
dp םאדערוגנ די װאם ערהלערען צו גויטינ ניט אין 

 נרינדציך נאגץ שױן op זזאבעז ?צןוושםאכער די סיינט•
 פון באגרענצוננ נויטינ אח dp אױב און ערקצזגרט.

 דזשאבערם סון פאראנםװארם^יכתײט און קאנםראקםאדם
 1אי גויטעער נאך דאם איו היצאות־אינדוםטריע דער אין
 דך האנעז דזשאבערם די <ואו דרעם־איגדוטםריע, דער
פאנאנדערגעיצענם. בריים אזױ

 דעמאנ־ נאררען םתווער טעדיסאן נרויםער דער טון
 דדעסםאכער די t« געװארען, ?יצאר אויך איו סםראציע

 ותנעז םארהאנד^וננעז די בײ אנםש^אםזנן 1אי יוניאן
 באשטעהן צו עבאטים5בא< די םיט אטםאך דעם באנייען

 נעבראכם םא< אילע םאר טא׳צ אײן os אז דעם, אויף
םיז נרונט דעם אויף ארייתן םעטילען אין ארדנונג וחנרען

ם דער ױני  נעװארען אויסנעארבײט אח זואם םיםנמם״, .
י ניט מאס און ױניאן, דער «ון  אפצושאםען םענליכהײם ו
 שאפ אײן צװישעז עז1ארבײםם־«ריי םון קאנסורענץ די

 םין :pit דעם שאדשםעצם װאם און צוױיםען tun אין
^ן צו באטעט אוםעד^ינ? ױנ שו א ארגייטצר. וייצר? ב

̂ן, ײיצצז םיר  «װיש?ן פאירהאנרצוננעז די או האט
 דחגם די םון באילצבאםים די און ױניאז דר?םסאכצר דקר

TP«nr ד באנײ?ן צוpאטטאך ם ipjptt װ?־ דורכגעםירט 
 צו סומעז ניט וועט dp און אופן פריד<ליב?ז א אוין• רצן
d תיין pjpbu .ױ< *וניאן די קאםף> dp א ניט. נעװים 

 די ויע^כ?ן צו לsova tso^ ד?ר $\לas*ל איז םםרײק
p איז פאד?רוננ?ן, אירצ tptnp זיד נצםם ימיאן b̂ 

 ױניאן די אב?ר אויסנ?שע»ם. ותחןן סיםצצז ריד<יכצ•
מיר אנצן:1 צו צושםאנד א אין ױין מאצ 9̂s דאחי
 גיט םורא תײז זזאב?ן םיר אב?ר פרי^ טיין גים ײילעז

̂ן םיר ווײל קרי^ טאר  באנ?־ צו מדיג א נחות די חאב
 דרעםםאכ?ר- די tnptpt האט צואט ימו־צר, און גצנצן.

 נ?טווט האט נארחגן *ipitpo טצױסאן אין חנםאנסםראצת
a ממױנצז n ,ױניאז דרעםטאכ?ר די או אײנדרופ IPP 

d p .ואגאן
̂־:. tL.:'יי ■J. . A3 ■4 < ־ ׳

אן די ש ענ װ אנ  ק
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Dnpt dp ,און פינןי די או אוים 
 חןד פון פאנוחןנשאן י?ריגע פופצינ

 צײבאר, אוו ם?ד?רײשאן אטןריס?ן
 jpd־7 דעם טאנטאג, זיך האט װאם

 אטצאנטיפ איז נעעםענט אהטאבער
מא־ שםור?טרינ? בים?ל הישש א  ה^בען װעט םיטי,

םעגטען.
 אריבערגעהן געװעהניליך, װי װעט, װאך עחמטע די

r א. באגריםונגען מ*ם רעדעם, ױם־טוב׳דיגע םיט n  «m 
 וועט קאנווענ^^ז די װעז װאך, צװײטער דער אין אבער

 ן דער־ םען |yp ארבײט, װידקיליבער דער צו נעמען זיך
צוזאםענ׳מטויסען. העםטיגע גאנץ װארטן

 איג־ און ױגיאנס קרעםט םון םראגע דער ארום
 האם םען װי *װערטיסאיצע״, אדער ױניאנס, דוםטריע^ע

 אין סאנװעדטאן דער אויף װעט געגעבען, נאםעז א זײ
 אנטװיק^נן זיך װײזען, צײכען אלע װי סיטי, אטלאנטיס

 קאנװעג^אן. דער אויף װי קאמף, העםטיגערער םיל א
םראגציסקא. םאז איז

 האם פראנציסקא םאן םון קאנװענ^אז דער אויף
 םארענטםערט, ניט םראגע די וױדקיליכקײט דער איז םעז
 דורך באםרײען צו זיך נעזוכט איר פון האט םעז גאר

 צדדים שטרײטנדע די םון יעדער װאם ?אטפראםיס, א
 האם ער זוי איז עם אז אויסטײטשען, נעהענט אים האט

 ארבײט, דער צו געקומעז איז עם ווען נאר געזאגט.
 אין אנ־ווענדען געדארםט האמפראמים דעם האט טען װען
 םון קאנװענשאז די אז געזעוזץ, מען האט פראקטיק, דער
געענדערט. זועניג גאנץ םאקםיש האט םראנציסקא םאן

 א װעגען נביאות זאגען צו עריצויבט איז עס אויב און
 אויןי אויך אז טרעםמן, פרובירען טיר װא^טען סאנװענשאן

 װעילען סיטי אט<אנטיק איז קאגװענשאז איצטיגער חגר
 געםאכט ניט םראגע דער איז ענדערונגעז װיכטיגע סײז

 ױניאניזם קרעםט אילםען דעם םון אנהעגגער די װערען.
 אכמד דער איז מאיאריטעם געזיכערטע א אילץ נאך האבען
 גא־ גאנץ איז דאם און ?ײבאר. אװ םעדריישאן דיסעז

עך.  זיײ װאם ילאנד, אין אינדוסטריעם גרויםע די טי̂ר
 קענען װעיצכע און פראדוקציע םאסען אויו* געבויט נען

 װערטיסאילע פון באזיס דעם אויף זוערען ארגאניזירט
 אםעריקען ■דער איז טײיל גרעסטעז צום זײגעז ױניאנס,

 צױ אײנםאר םארטראטען, ניט ^ײבאר אװ םעדערײשאן
ארגאגיזידט♦ ניט זײנען זײ םיז מײסטע די װאם דעם, ^יכ

 וױ זײן ײעאעז שטימעז םון מערהײט די אויב גאר
 װיצען קרע&ס־ױגיאגיםטעז, די םיז זײט דער אויף פריהער

 זוי שטארקער נאך זײן םאצ דאס ארגוםענטען די אבער
 ױניאניםטען. אינדוסטריעילע די פון זײט דער אויף םריהעד

 אז באווײזעז, איבערצײגענדע גײע צוגעקוםען זיעען עס
 געבויט זײנעז װאס אינדוםטריען, גרויסע די <ןעז םעז

 <ױ אתאגיזירעז ניט אגדערש םאסעךפראדוקציע, אויףי
 פעחד אםעריחען די אז און ױניאנם אינדוסטריעילע איז

 גוײ דעם געםאכט ניט חנריבעד האט לײבאר אװ רי*»אן
 סוהענדיג ניט ״יאר פאר צעצטע די איז פראגחגם טיגען
 פאד גינםטיג געװעז זײנעז באדינגונגעז די װאם #חגם אויח
 יעניגע די בלויז געסאכט האבען פדאגרעם גרויסעז א דעם.

 װאס ילײבאז/ אװ םעדערײשאז אםעריקעז דער םון ױניאנם
מעז  ױניאניזם, קרעםט דעם אין איינגעביםעז ניט זיר ה̂א

 די אינטערנעשאנעא, די ױגיאן, םאינערם די איז דאס װי
ג. ד. א. אםאילגאםייםעד

 ארי דער װעגעז דעבאמעז הײסע זײז וועלעז עס און
 'פון ארםיי ריזיגע די דאך איז אילגעםייז. אין אאגע בײטער

 קאנווענשאז די און געװארעז קילענער ניט אדבײמס^אזע די
 סער&ערשאםט ארבײטער אםעריסאנער גרעםטמר דער םוז
 רוד פדעזידענט און זאגען. דעם וחזגען עפעס דאך םוז
 שםיי־ ברײטעז » סיט געטאן קער א װידעד זיר האט ם5װע
בא^עבאטים. די צו 5כע

 אויןי װאם טדעםען פרובירען צו איבריג איז עם גאר
 פאר א מיט וחגצעז מיר פארסומעז. וועט חאנווענשאז דער

טצר װאכעז  זיך וועצען מיר זויםען. טיד רמגילעז ווערעז ̂ע
 סאנ־ די אז װאוגש, אונזער םיט באשרענסען דא דעדיבער
 n אז און ארבייט איר איז ערםאצגיייד זײן זאא ווענ^אז

 אר־ די פון קאםוי דעם אין פארווערםם שריט א זײן זאצ
 און ^ײנמצחנן ,בעםעחנ א פאר אםערמןע אין בײטער

4mi<צבי כעיעדען
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םער אן םיר םרעפם  םיט קיצאוקםאכזגר באקאנטעד ̂א
̂כען  צײסען פראטאמא< אקטע די פון נאך זיך קען איך וחג

pn 1 וחנם \ואפ :איז פראגע ערשטע pn און
 גארגישט א זיר דאכם און פראגע קורצע א איו עם

 זאגם ערשםעגס סך. » זי זאגם באטת אבער זאגענחג,
 האט סלאותםאכער באסאגטער אלטער םײז אז ״םיד זי

 קיצאוקם בײ ביזי איז עם װען <וײ< ארבייט, קײן איצם
 ער .pn װעט עם װאס קיצאוקםאכער p'P גיט םחגגט

 פרעגט ער אבער פראנעס, אנרערע גאגץ ם5דעםאי האט
 באנמאך, די װעגען טראכם ער נאר יניט pאלגעםי אין

 ?ארגע p'p pn גים זאלען זײ אז אים, פאר <י;ען װאם
זאל נאט אז און םער ראלאר א פאךדינען לאזען און

 זאל עס און באנדלען זיך זאלען באנדלאך די אז געבען,
pn נעהט אבער ?לאו?םאכער א זוען סעזאן. לאנגער א 

גיט און פראגען. םיט פול ער איז ארבייט אהן ארום
פול אויך איז ער גאד פראגען םיט םו< ער איז בלויז
פראגען. זײגע אויף עגםםערס פארםיגע םים

 םיינם עם יוניאן, די שולדיג איז אלץ םאר פריהעד
 באםת װאלטען זײ <וען ױניאז. דער פון באאםטמ די

 <ואלט ?יצאו?םאכער די םון אינטערעסען די פאז־ געוארגט
 ניט װאלםעז ?לאו?םאכער די אנדערש. גאגץ געװען עס

 אױטאםא־ די געצעהלם און גאסען די אין אדוםגעגאנגען
געםאכם און געארבײט און געזעסען װאלטען גאר ביצם

לעבען. א
 און װארט א ארײגשםעלען םארזיכטיג איך פראביר

 בא־ די אײגעגםליך דארפען טייטגג p'D ?וים אז יזאג
 פאראינטערע־ שטארק זעהר [ײ\ ױניאן דעד פון אםטע
 װײל ארבײם, האבען זאקען קהאוקםאכער די אז סירם,

 פאראן איז עס װען נעסער, אלײן זײ פאר דאך איז עם
i די אין ארבייט v b w. לאו?־ די װען אז זױיס, איך? 
 םון באאםטע די זיינען פארדינען און ארבײטען סאכער

 1א נעםט םען טעגשען, װאוילע גאנץ ?ײ בײ ױגיאן דער
p;k זײ פאר i באגריסם םען שעפער, די אין רעזאלוציעס 

 זײ באגעגענם םען <וען ,העלאו׳/ פרײגדליכען א מים זײ
 אר־ ?ײן גיטא אבעד איז עם *וען גוט. זײ איז עס און

 זיך פילען לײדיג, ארום געהען באלםעלאכעם די און בײם
 ?לאו?־ די אז װײסען, זײ שלעכט. זעהר באאםטע די

 pא שולדיג זײ םאכען און □np זײ אויוי }ypip םאכער
^yny'n y ^װאם איך, פד^ ״אגב צרו iyjyp די 

 ד«אם ארבײם^ pn יא זא< Dy אז טאן, yבאאםט ױגיאן
 אז םאכ^, lyjyp זײ אזוי וױ זאג^ •ראנירט זײ איר
ov זאל pn גים? װיל^ זײ און ארבײם

 רםyנםםy — זאגם!yג זײ םיר חאבעז ג^ויס —
 jyo — ?גאו?םאכ^ בא?אנםז*ר רyאלט בױי\ רוגזא םים

 און typip זײ און אוכדאוױטאון ?לאו?ס די ארויס םירם
שוױיגען.
^ny םאראן זײנ^ איר, דצנ?ט וױםיל, — D p^ p 

 פו̂ן ?לאוקם yאל oy פארשליגג^ װאס אוכדאװ־טאון,
יארק? נױ

 עד ענסםעיט — גצצ^ט, גיט זײ האב איך —
y זײ אז װײם, איך ny^ — סורץ, א• םיר rn| פאראן 

 לײדיג ארום דא \vnv: םיר אז דאך, תטyז איהר •לצנםי.
מלאו?ם. די םאכ^ זײ און

W זײ אויך אז איהר, זױיםט װאנצן םון — W נים 
ױ אזוי ■ונ?ם יג1ל" ארום איהד? ו

iy רyװ סא — i די םאכם dp^ p ?
 דארף כחנן ני̂כ גאר םא?צ זײ כמגן םאכט אםשר —

 די ?ויםען זאל qv ווער ,imy^pny איך ■ראביר ״זyהאב
 '?ויםצן זײ זאיל oy nyii ניטא איז ov אױב און או?ם5?י

^ דארםם איהר גים. זײ מן םאכט ם y:'n אז װי  oy| 
װאס טיליאז, j.nyv איבצר אמרי?א אין םאראן אלץ נאר

 װאם דצליוי־גצלד, די םיס און בײט
p'P >גים #צאוסס פי t r ip• און

 אױןי מאסצד װי םעד פיל נים פארדיגען וואס סך א
 א דוקא איצם םאכצן כאלעבאםים די ׳רyםyרגyאונט די
לו סך  כאצא^ען צו אפילו ער<ויבעז זיך |y:yp זײ און מ

 אײן אכער פאים, פראיז א jnyt נעהן צו דאלאר 125
 הוגדצרס p'p אגםאן גים זיך אױף דאך jyp פרוי רײבץ

 פלאופ* די צו שײך איז װאס און אםאל. םים םאנםלצן
nyjKD איר מגט אום־אורםאון ppko ױ װיםען נים  ו

ipd^ און צא< ny^r איז oy נרויס ip װ^רס םים׳ן 
םאראן. זײגען \ײ וױפי< יא זױיס רyאב איך

 זײ געגוםען גדאד לצצטעגס זיך האם איגטזגרנעשאגאל די
n או אויסגענוונען, האם זי און אויסצוצצהלען זײ םיה rn 
 פיל אזױ אט םויזצגד, האלב א און דרײ ארום איז צאל

 נױ אין װינ?עלזנ ?לײן א אין געםיגצן jyp מן װי
w איר און c־D iiyoy ,םויזעגד האלב א און דרײ אז דאך 

pלאוopאכyר iyjyp פוז \סס4ל9 אלע פארשליגנען ביט 
יאר^ גױ

 צו וואס םיט גענוג ניט האם עולם דזנר iyn און
yo'ip,| זוכם ny ^םציאוו yo| אבער ׳ביליגער ואס י זוכם 

P נים םען דא̂ר ארבײם ביליגצ גאנץ די פאר 'P אופ־^ 
 און האנט pn נאדזגל א האלטעז |yp <ואס 'ערער, ר.y&אכ

y '^ p םאכyםאשין, א ז yp{ ^ארבײנ^ אזעלבע אויםסטשאב 
o די גאר זyהאב אט ארן n y^ o, לעבען, אויך װילען וואס 

 םאמן iyp {yo tP^yn םי! ,ySvb םיז אזא ןyםונyג
y ױי און חינס זזצי lyoo^p װאם םאגטלצן, yרשyזױיב yn| 

:*j r ^ iy א p yo 'ruאגpורyנr םאר ^ או  ״אלץ דאס אט ?ל
y ?לאו?םאכ^ בא?אנ^ז םײז צו איך זאג rn| אור־ די 
^ בײ ארגײם p>p ניםא איז oy םארװאס זyזאכ או ?ל

ר lyo װאם איז oy אז איר, םיינם ̂ג ipy iO 'nK סון 
ya'nD אלiy«ny5pny y ? נײן״ oy ארויס־ גארנישט איז 

 pnD ביסעל א םארדארב^ כלויז האב איך ג^כמן.
^ בין איך חגפוםאציזג כ  אלםצר םײ\ אז זי

ד ^ ^ א ס: האס רyםאכp<אוp ב אנ ^ א איז װאם נ  ו
p אים? םים ריימגז צו פאראן ^  ny אויך דאך האלם 

 כא־ אלכמן םײ\ אויף האב איך און באאםם^ רי סיט
p רyםאכpלאוp ?אג^ן ’p וױיס, איך ניבג &*ר*יבעל 

^ר איז אים אז ^ן. אויפ׳ן בי  oy װאם זױים איך הא.
iny:o^ םיינט i אליק אסאל האב איך ארבײכ^ אהן 

1n פארזוכט  oyo o jn.אז וױיס, איך רםון n n תל־ 
p nyi’ nלאוpםאכyוחנם ר y r n* םראכמן און אנחגרש 
iy וחגם ny וחנן אנחןרש, ^ n און ארבײם l y j n w 

lŷ א אויף iy.
 בא־ צו זיך אנג^מנר םך א oy איז p*oy^ אין

yjy:yj| ̂־־ םים פלאו?םאכ^ םים  סיס און דרזןסםאכ
מן םאכ^ אנחגחג yאל ^jy זײ ו n פאר־ און ארבײם 

oy כױט אנחגרש גאר זיך רזגדם n.*
o n w ^חגר צו םזננות מםאלם אויך זײ האב 

דער־ ייע^עו ,n און באאסמזנ די צו און ױניאן
jy^nyv זאכ סך אy.אין ז o n דארף פרם P 'P 'n  jyo 

oy nyn< j ניט צונג די םאל y p 'i אין חסד. כדם איז 
 פאר־י און ארבײם האבצז רyםאכpלאוp די וחגן אםת, רער

i צו ליב nyoyo יn,זyהאב דינ^ r n n אגדערע ומנגצן 
n סון באאםםצ וײ און ?לאופם |y:jm וױ זyזאכ n .!ימיא 
i רyגיכ שױן וחןלזגן זײ m מעאםצזי ליםצראםיד, <חנגצז 
 גאר אאליסיפ ױגיאן וועגען נלויז ניס און *אליטי^ און

 איז אבער אגדערש גאנץ ותלם־אאליםיפ. ודעגען אםילו
oy ריען oy ן און ארבײם מיין ניםא איז  ניכג סארדיגם מ
nאיז םאלם oy ר נים ^nyoKop מ p nya '^ ytnn, ער 

jD גאנצזנן איז זיך האט i^ yy3
? איז דאס װאס םאר אײי וױיסס און  וױיל אזוי

 ביםצר און זויצר אים איז oy אזוי. כמונשלץ־ איז דאס
iy זוכם ny און הארצ^ אױם׳ז r* to r o n וחנכחנן אזיף 

pn lyo^ w o'w מר  נמן העלםם oy און הארץ. .בי
n או אים, זאנם ריא וחנן n ידאר ניא אח ^ולדיגאד

r אאלד די m מוי• f•
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געם. זיין אױ«יסען |jrp ער ותקכען »י«י און
tm אזן ip איר וגאס איז, *?ז <ױ ch ip איינעם 
a r n p ,קוטם ער װען ז*»ן ix נ» ו"| םיט אייך 

ii is u jUP«־o*n. m ״ זײן װעם  גים אםיקו קעגם איו ז
ip אז־ ,ipj*i און טרייסםען ji*o װעט ipiini os .בעסער 

is נים אים oipp איד  ,|pj*t האבען ער װעם ם$רגען 
 wii t"P אטױיזעו גיט איס אפימ איר ארכײגג

̂הגםער חנר אין ipp <»« זײן «וױ וזי  בע־ צוקוגפם נ
ip מנר in. םך » *נען1 איס קען איך ipjpii רער 

co װיינמרער jip ix איך ipp אױסם*לען *פילו אים * 
o » פאר וגאם 1גיל n  os o7jm pou זיין אם*ל iso רי 

 ארבייט *הן אתם נעהם א״נער |jni אבער ארבייםער.
 פאראינםע־ *לץ '11 פריהער ip איז פאר״יערט איו און

is* |1א ט־וים ipym רעםירם o i ניט און הײנם פאר 
Pam| ינע] נענראנמנע די® lie .אינערם#ורנען

 סץן tic ז*נען גא־ני׳עט אײגעס 1PP םען |jm אזן
is  o*n ira m און זאגס p״i גיט םארינעק m a n אױף 

i אים s  tim נאריטקייטען. 1*פיל רעדם
A

 d#ii ד^אר״ בילי$ן םיד די אז ים,1א גיט זעהט עס
•o a rv tn ̂גען האט רחמעקם ix o 110 געקר ru i*p 

Pwnr| שפײזער םיליןון האלב » און דרײ סאר ארגיים 
 הז־ o*n ויאוגרער, רי אױסטאן װעלען פאםיליע^ «ן

. פארש#ר$נעז. גז1א האם זוןלם
i n  i n 1ד*<צא נייצי*! פיר די |1פ פל»ן, *i n 

 דאקאו־, םיקיאן הוגדערט אכט םיט ביליאן פיד ריכםיגער
o אין געווארען ארייעעבראגט אין ru jifp, טען ה*ט 

Jni 1« ,O iiftpiix u w| װערען באװיליגט װעט געלד ראם 
ojm יג?ייט1ארבײםס?^ דער פון טקעךביין רער «ךקיך 

Iran מנראכען i. ארויםנעטען װעט םען po אר־ רער 
 שפייזער םיליאן האלב א |1א דדיי ארםעע בײססלאוער

 ראס און ארביים״ געבען זײ װעט םען אח פאםיליעם »ן
 1זיי װעקען ארבייםםקאזע רי pc חעלפט » אז סיינ^

V נעםער ivc ראוף באזארנב^
i אין אסת, n 11 ציי̂נ» i n אר״עע־ איז פל»ן 

iru גראכם n w אין onu«p האלב א |1א דריי זײנען 
m דריטעל » בלױז נ«מן סיליאן  pc רבײטםלאזער* 

 םען *בער מעניגער, ניםעל e נאך אפטר אחט־ »דםע«
o האט n טאל :qpips 1א אועעו אפטיטיסטיטפ םים| 
̂ל וי אז געגמיבט, חאט טפן  אין האלט ארבײטםלאזע צ

m קלעגעו• in i ביו און i n װערעז ̂ננעטםען װעט ■?»ן 
ן. זיבען ווי םעו־ גיט pn os ימט םיל̂י

i n 1אי 1אי אפטיםיזם i n גענאננען מירפליכסײט 
 די םון סך א »ז נערעכענט, האט םען ודיםזט־. םך •

 יםען1א ותלען בײםםל«זע1א סיליאן האלב א אין דרײ
i בצייכען, n n געהאלפען אױך o n  pc iram .ל»ן» 

tar םיליאן האלב » |1א דױי די ך1רו אז געהייםען, האט 
i יואט ארמיםם^אזע״ n n נעהאלםען דידעקט iram 

n «1 םך א וחולען דאלאו־. גיליאו פיר די פון n iB* 
i נץהאלפען נייטםלאזע n n .אינד^?ט i n איז טכל 

i :אייגפאנעו־ אן n װעלען טיליאן האלנ א |1א דריי 
 האבעז אך1 זײ ױעלען םאװינען |1א או־בײטע! אבפאלנען

i טטילא װעם פזיפען, ix װאם םיט n n גרעםערע א
su rm a p אויןי WB־p in ” r נעבnיכם־nJטיn  ,ln p־ 

in װאם #רבײטסלאזע, די בײם1א ינען1פ טנדצא ~sp 
oy in ױ in p 'cm .״ |1א םאכען נ ̂ט תו  םעז ה

i אז נאאל«וסען, אױן־ «ױן n « !םילי«ון װיטתאלבע 
 בייטם-1» בלייבען inat םיליאן ודיי נאנמ אטילו

ao חי נזט אזוי דאם איז iip,̂ אין 1»םייצ ים1װא 
̂םפעריםי געםטע די  אתם תן1נ« אױך זײנעו צייםען •ר

i איז אזױ *־בייסםלא̂ז כדליאן צװיי  p ir» אינדום־ 
 גע־ » חאבען טח זי »ז אײנגעעםעלט, לאנד פון טריע
צײטען. בעםטע די אין אםילו או־םיי בייסםלאזע1א מיסע

t יפ'ן1א h i האט op אבער געעטיטם, מט אלץ 
e» ביסעל כטn א op זיך חאם יסנ?לאז?ן1א n m.

o ip o n p חאט po| י אז נעטראם?!, ניט  צאל ו
tram אז?סצייסנאר  ip in p  o n. ?1?צינג בײז ,ipiar 
is נאך אי< ד »? e r a . מן װן p איז םםילא מ u r דדיי 

u ח?לפט, p'p wn אי*יאן אאיג » »ן p • .ודיאיי
ikr.

.

 ®ליין רווותלם •רעזיחגגם אםיקו איצט גקויבט צווײטענס
n נים,  m וועלען דאיצאר בײיאן םיר PD«r| ©ארבײ 
̂ון האלב א און דדיי טאר  האס ער ארבײטסלאזע. פיגי
 גים ד»ר«י טען אז אויםגעדריקט, זיך צוריק <אנג ניט

̂ג װערען דורכגעפירט זאל utfa א אז דצרװארטעז  םו
̂צעגט, הונדערם  •רא־ 90 אז צוםדידען, זײן קען םען פר

 איצײן רוזוועלם אז הײסט, עם דורכגעפירט. װערען צעגם
̂פ ^ייז ^זט  אז םייגט, דאס װ$ם פר#צענם, צעהן אר
 אראפנעמען םייציאן האילב א און דרײ די פון דארןי םען
 צוריק׳פיקען זײ און טויזענד םוםציג און הונדערט דרײ
 איז, ערגער גאך אכער אדםעע. ארבײטסיצאזער דער איז

 גרעסערען א סך » אראפנעםען דארםען װעט םען װאם
 די פון ווען זײז צוםרידעז דארםען װעט םען פראצענט.
̂יאז האלב א און דרײ צוגעזאגטע ̂יאן צוױי װעילען םיי  םיי

ניט. אויך דאם זיך זעהט םאריצױםיג ארבײט. קריגען
 םעכועןג פקאן גאנצער דער עפעס איז אקגעםײן אין

̂ר פק»ן. פקאנקאזער א זײן צו אןיס קוקט עס  איז אפ
 םײגונג• באשםימםע « זאגען צו םריה צו גאך עם

מױיק א טײק גרעסםען צום ארבײם די האט אנער ̂ד
 די אויפקינײבען פון רעקיף־ארבײט באקאגטע די װי פנים

ךעהיןז- אײן פארקם. די אין בקעטער אראפגעםא<ענע
 ארט, אײן אין בקעטער די צוגױםגעקגיבען האט ארבײטער

 זײ האט און חגקיף־ארבײםער צװײטער א געקוסען איז
איז נאכדעם און ארט צװײטען א אויף איבערגעטראגען

די םאגאגדערגעבקאזעז האט און װינם דער געקוםען
 זיך האט צוגויםצוקעײבען זײ ארבײט די און בילעטער

גײ. דאס םון אגגעפאגגען
u צום און w ארבײט דער םאר געצאלט די איז 

די פון קויםקראםם די פארגרעםערען װ^ען אז קקײגע, אז»
םען iir̂ סרבײם די ןןאבען ״גקיקקיכע׳/

•1רײד* װעגיג
̂סעםטען0 די סםרײק, דער און ארבײטער די פון ר

im זײ װאס w װײו רי
iS/j*n «4אס us ר־ רער ״&ר ןי©
אבעו־ חערען, aipjMupi ג-ארײטענד זאע ש^ בײסס

̂ען געקד םער הײ״ן ̂ר די װע  קרי-ען. נים ךאך ארבײס
 זיי, צאקט םען װאס ^כירות, די פאר במיז װעקען זײ

 ררײםיג אגע^ם ען. שטוג« װעניגער ארבײםען 1דארםע
tn j\uv\ ̂ך א u ח ĵm ̂ם זײ ד

 װערם עם זאך. גוטע א זעהר tna אײן אין געװיס איז
̂ט \uo װי פרעצעדעגט, א גע׳עאפען דערטיט  1מ<גע עם, זא

 ארבײטער, די און ארבײטט־װאך. ׳פטוגדעער צװא;»צע א
 ׳פטוג־ צװאגצינ א םון טעט ךעם פארזונען װעקען װאס

 איבערציײ אןן גוטע זײן װעקען ״»רבײטס־האך דיגער
 צהאגציג װי םער טען רארף אײגעגטקיך »ז עדות, געגרע

 דערבײ װעקען זײ און ארבײטען ניט װאך א עטונדען
 םען װאם צײט, די רעכגט םען װען »ז דערצעהקען,

 צייט די און ארבײט דער םון און ארביים דער צו פארט
 גאכ־ םאררויכערען אויף און עסען אויף דארף םען װאס
 צייט. עײריאע םיק אזוי גיט גאר בקײבט <ױקקע די דעם

̂יג זײן, גים זא? דאם גוט װי אבער  גיט, דאך אבער עס ט
 װעגע אזוי ׳פטוגרען צװאגציג די פאר קריגם םעז װען

̂ערעגטע בעסטע די ׳פוין באצאקט♦  װעקען ארבײטער גע
ץואך• א דאלאד צװאגצינ און אײן קגאפע ביצויז קריגען

̂טע די אויסגע־ דארף טען »ז איז, ̂ורה אוגטער
 5זא< פ<»ן רוזװעגט׳ם פרעזידעגט אזוי וױ פלאן א פינען

װירקו̂נ םעד האבען און ארבײטען בעסער
A

 אין איז «<לץ אז דענקט, רוזוועיצט ארעזידענט גאר
 געעעםסם־ די טוין קען םען אז און ארדנונג בעםםער דער

 אםעםי דעם אפכאפע! לאזען אונטערנעםער די טעגשען,
 און באזארגם טוין זײגען ארבײטער די אז חײםם עס

 דעם פון <ײצעם די ביסע< א אפגאזען דעריבער קען םען
̂יכסײט א געבען און דיל״ ״נױ  #אונםערגעםער די םעג

̂עבאםים די ־ טא<עד. פאר א םאכען צו בא
 גמדארפם עבאטים5באי די גאר םען האם אײגענטיציך

 אירוחאן זיך זײ ?אזזנן און אטעם דעם אפכא&ען יצאזען
̂ד♦ צופ̂י םאמן םון ̂עבאטים n גזנ  #1וי חאבצן נא

ת^מו די וױ גוטע אזא נאזואס ניט
vjseSfAv.־. ׳ •׳,־. .V
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 פון אראפימזנן די
dp וואקסט 

 אײגענע זײערע
דעם אין גרויס

̂ענאסים חיױוען. אויוי וױ וואקםעז כא
 אין נרוים זיינען •ראםיטעז זײערע

 אויך זײנען זײ און ונםערנעםונמנז,
p, אין סטאקם דורך האבען זײ װאס 

 5װאי אויף סטאקס אנדערע. םון אונטערנעםונגצן די
 םען און יארען גוטע אםאליגע די איז װי עטײגעז םטריט
לא&עטעס. םיט געילד ױידער דארטעז עארט

 ער־ די געםאכט <«נג ^ויז האפעז באיצעבאטיים די
 און זאך אײז זיד איז ארבײםםלאזיגהײט אז םיגדונג,

 םאראן זײגעז עם ז«ך. צװײטע א זיד איז פראפיטעז
 ̂זפאדען צו װי םעםאדעז כיטרע און םא^זינעז קאוגע

גרויסע םאכעז זײער םיט סען םען און ארבײם
 ארבײטער די םון 5טײ< א ביצויז ו5אפייז ווען פראםיטען,
ילעדיג. ארום געהען אנדערע די און ארבײטען

ט  די אין אז צײטוגנען, די אין איצט םען דערצע̂ה
 סך א וומז סריזים, איצםינען דעם םיז טעג שווערםטע
 און פארםאכט גאנצען אין נעמטאנעז זײנעז םאבריסעז

 גע־ ?וים האבעז ילאנד םיז איגדוםטריעז גרויסע די ײעז
 די אינדוסטריע אייז איז איז אעבעז, םון סיםז א וױזעז
 האט מען װאו פראספעריטי, גדויסע א געווען צײט נאנצע

 װאס אינדוסטריע די איז דאם — געארבײט שטענדינ
 דער איז געצײג. און מאשינעז ארבײט־שפארענדע שאםט

 נע־ אינדוסטריע די אט האם סריזיס םון צײט גאנצער
 מענליך, מאכעז װאס נעצײג, נײע מאשינען, נייע שאםעז

 ארבײטע,- וועניגער םיט *אויסקומעז קענעז ז̂א ממז אז
 ^אנד םיז אונטערנעםונגעז םארשײדענע די איז הענד

 אײננעשאפט. נעציע און םאשינען נײע די אט זיד תאבעז
 אויף קוקענדיג ניט װאס םװ*, דער ליגס דעם איז אוז

 דמר איז זיד באמערסט ילאנד איז אומעטום ױאם דעם
 אוץ םאם נעוױםער א ביז אויפילעבוננ אז אינדוסטריע

 סילענער ניט ארבײטסלאזע די םון ארמעע די איז דאד
געװארען.
 ניטא נאר ש\י\ ׳אילזא ׳איז באילעבאטים די פאר

 באזארנט, שויז אלײז זיד האבעז זײ זאמעז. צו װאם
 װעט מעז איז װאהלעז די זיד דערנענטערעז עם אמוד

 א זיך דעריבער דארף מעז אוז שמימעז צעהלעז דארםעז
inpp שםי ברײטען א מיט טאזTדי צו פנים עלדינעז 

באצעבאטים.
 האט רוזװעלט, גלויבט ארבײטער, די םוץ שטימען די

 די וועלען דעז זרעמעז םאר עשענע.p איז װי שויז עד־
 םאר אפשר אים? םאר ניט אויב שטימעז, ארבײטער
 סאאטמ איז פיננעי א אםילו זײ םאר האט װאס הואװער׳ן,

 צונעבען, דארו» מען איז ארײננעשטעסט? ניט װאםער
 ריכ• א איז ארבײטער די ׳רוענעז חשביז רוזוועלט׳ם אז

 װאל־ ארבײםער די ײעז אז זיך, םארשסעהט עס טינער.
 ארביײ אײנענע אז נעהאם זײ װאלבזעז שכל, נעהאט טעז

 האנדידאט אימענעם אז געהאט װאלטעז איז טזןר־פארטיי
 נעםאלגט םיר װאלטעז זײ וועז איז שטיםעז. צו וועםען םאר

 סײן ניט אםיױ האבעז זײ װעז איצט, אויד זײ װאלטעז
 די שטיםעז. צו װעמעז םאר נעהאט פארטיי, ארבײטער

 אר־ די םוז גארמיי די דאד איז פארטיי םאציאליסםישע
 בלויז דאד סמטםם פארםײ סאציאליסטישע די בײטער.

 נאנצע איר אוץ ארבײטער די םיז אינטעיעסען די פאר
 די םאר ?אמו* דעם אויױ באנרינדעט דאר איז עסזיסטענץ
 וױ דעם \ועגעז ניט זיך האנדמלט דא אבער ארבײטער.

 אונאננענעם וױ אוז איז. עס וױ נאר זײז, דארזי עם
 דאך איד םוז זײן, ניט םרט דעם איז םיר זאל אםת דער

 ארבײטמר־ די וועגעז חשבוז רוזוועלט׳ס אז צונצבעז,
 רע&ובליסאנער די ײמז אויסער ריכטיגע, א איז שטימען
 ארױםשטעלמז איז שםיצמל א אפטאן אים יועט פארםיי

 האבצז װאס ארבײטדד, ךי סאנדידאט. פראגחוםײועז א
 וחואעז ערציהוננ. פאליטישמ זצליסטשבזענדמע סײז ניט

 איז םאיוט דער ציטומסלט. שטארס נאגמ ווערעז חזמאלם
 תור סאר סאי װי םאי שטיממז ארכייטער סד א אז דאד.

 ארויס אפילי שטמלט זי ווזזז פאריזיי. רעוייראימאוסר
 רעאס״ דער סאידידאטצז. ראחציאוסדע אויםיצשײראכצדס

 סזוואמאר אדער סאננרעםמאז חוױבלײזאחזר ציאנערסטצר
ipp אים םאר חאבצן װאס די, צווישצז אז נאדיםצז, זיד 

די וױ כאר *רגימזצר. סן• א irmt» IJrrn נמנדסמ,

n איצם, איז לאגצ  tpn פארםיי רעפובליקאגצר osartDr 
p אלצ אז t k נאוױיז?) צו כחות o n אסאויקאנער 

̂יך וױ און איז רוזותלם ראדיק̂א א םאר װאס נעפזט
 רצ*וב־ n אז שחגהען, נים זיך D^piitn דארף איז, ער

v ארויסשסצלצן זאלצז ליקאנער m\ ראנוצסיוחח א אים• 
 jpn^T npם איצם רpריבpד דא̂ר רוזװצלט קאנדידאם.

 IPD ipdpi< בײ באלצבאסים, די םון שטימען די װעגעז
 שױן איז np אז נאבזעז, ןpכטpשל א נעםאכט אים האט

קאםוניזם. ביז דערגאנגען באלד
 אײ- נעסצון צײם לצצםצר דצר איז האם רוזוועלם

 TP3ropo«oo א איז צר אז באוױיזצן, צו זאכען ניגע
 האמ דp קאםוניסכג קײז נים ארן םענש באלעבאסישער

 איז זונםאג |np3 צו נויטיג םאר געהאלטעז בלויז ניט
 האיד און זוםצריהײם זיין איז געײעו איז ער װעז קירך,
x איז צר װאם דעם, אויף סוקענדיג ניט פארס, m  ipiw 

 צײס םאבםpג אויך זיר האט ער גאר םארנומעז, שטארק
 די כדם םיםיצג » אםצוהאלמען טיה די גענומען און

 קאםוניםנג קײן ניט סוט אזוינס היוץ־. דער םון נבאים
 נים וואלם סאםוניסט א אז דערםיז, אפנערעדט שוין און

 jjTT3PTDPn#D דער צו פראטעםמ־נאטע קײן געשיקט
 pדp»נד נאר טאז וועם ער אז םורא, דעריבער האב איך

 אים ipapp זײ אז באלעבאםים, די באװײזעז צו זאנען
אים. אויף םארלאזען זיך און טדויען

 cנ<pזידpפר גריז, וױליאם אז נעלײענט, האב איך
 א אין האם לײבאר, אװ םעדערײשאז אמעריהעץ דער םון

 וחד אנצוהע.חנניש אינדירע?טע אן נעגעבעז באנקעט־רעד
םאר זיין *pn וועם צײם די װען פארטײ, לײבאר א געז

. דעם.
בוי?ן. ניט פיל םען *run באנסעט־רעדעס אויף

 אנ־ גוםצ, אלנעםיין אין מעז זאגמ באנהעכדרעדעס אין
 dpi אין איז גריז פרעזידענם אבעד זאכען. גענעמע

 םא.- באזונדערס נעווען ארבײטער־פארטײ אז םיז פרט
 T^dpj האם צר באנהעכדרמדע. זײן אין אפילו זיכטיג

 אוג• דעם״. םאר זײז רײז* װעט צײט די ״װען געזאנט
 lPDpnBm»D גע?ענט אםילו ער האם באדינגונג אזא טער

ארדנו̂נ נעזעלשאםטליכצ סאציאליסטישע א
 אדבײםעד־פארסיי אן װעגען הײנט רעדט םעז װען

 pנrםו pםישpארpם א דעבאטירען צו אויסעז נים םען איז
 באדינגונ^ די אויב און פארמײ אזא דארן* מען אויב

 pnr® די נאר גרינדצן, צו םארטיי אזא רײו* שויז זײנען
Dא שױן אם שאםעז װיל םעז :פראסטישע רײן א איז r 
 ־־pt ippnp»© די אז װיל מצז און ארבײטער־פארטיי אז

 IPP איר אהן וױיל צושטעהן, זאל לײבאר אװ דערײשאז
 און חאבעז, ניט ארבײטער־פארםיי װיר?ליכע הײז מעז

 ־opp^ דיז אין געזאגם גריז װיליאם האם דעם אויח
D האם np םער, נישט ניט. װיל ער אז רעדע, t̂P3 dp 
 און ?ירץ זאגען צו אנשםאט אוםץ. אײדעלעז אז אויו*

 םpװ צײם n ״וו?? אז געזאנם, ער האט ״נײז״, שאױ*
 n נאך איז איצט װי אזוי און דעם״. םאר רײז* זײן

 דק opni זי ipii ניט, װײםם ?ײנער איז רײוי ניט צײט
i%n אםאל איבערהויפט װמט זי אויב איז רײח  pn*# איז 

תידען. צו װאס ניטא איצט דעם װענען
 אע5 צו pn ווצט עס אז דערימגר, םיר שײנט עם

thpd» דצר םון ע?זע?ומױוע די ביז װארטעז צו  |ppnpD 
 טײנדצן הצלפצן צו באשליםען וועט לײבאר אװ רײשאז

 גיכצר ם̂א opn אין \רעט םעז ארבײטזגר-פארטיי. אז
 אונכמח, פון זpאנגDאנ וחןט מען ײעז ציל צום הומעז

 צא- די ,ptfpvrnt די געװינען וועט מען וועז הײסם עס
 יײמור אװ פעדצתישאז אםעריהעז דער םין ױניאנס האלע
ארבײטער־פארסיי. אז םיז אידעע דער םאר

 prn סון אײנצר איז האט רוזװעלם פרעזידענט
 איצם איר פילם צוהערעד: זײנע געםרענם ראדיא־רעדעס

 יאר א כױם וױ זיכער עסאנאםיש מער אדער װענינער
? צוריק

dp צז צו ̂ייכט נעװצן איז^  «זם פראגצ אזא ש
ram© d^p npn האם װי רpאב דאדיא, די דורך צולם



j « O s § F _  •8 ■׳ ̂‘

ם א ט װ ר א מ פ ע ן װ ײ ר ז ע ? ד ת י ל כ ת
לייגאר אװ פעדעוײישאו אםעריקען דער פון קאנװענשאן דער צו

י#נ#װסקי ש. •ת

Vk ־S׳nf.'■ X-־ : ■ ' i «־ ■WTf

■t as'*,'־I, , 4 Jfl-־

'

■F n

 אלע סון ודפבוגות, *לצ םון עורת אוגםערעםע די
 וואט דאם איז, דיםקוםיעם אלע פון און אונגתרזוכוננען

מר, די *ננאטדןםם  םיל נים דעפחממן די איז ארניי
 נארװאם איז רוזוועלם ווען נעוועז, איז זי װי פליגור,
ירעױדענם. מנווארען
 מיר װאם ארבײגמר, יאן5םי צוױי־און־דרייםינ די פון
ױ םעהר איז חאבען,  נאגדען אין אלץ נאך דרימעל א ו

 חאבען וועלכע די, םון םייל היבמער א און דזזזאבס, אחן
p w צײט, טםיסעל א נאר ארביימען רדפאב, א ופעס 
קא׳מ. אויױ וואםער סוים פארדינען אוז

 זײן נזזאלס עם האם וועלמר דיל״, ״נױ דוזוחנלם׳ם
ז׳ די ז ו ו י  נע• האט נמנען״ .פאדגעסעמם חנם פאר ״

מ רי, גראד תאלפעז ל ת  »ז געלאזזןן, נים קיינםאל האבעז ו
 ביד אונזער דא טייז איד זיי. אן פאו־נעםעז זאל םצז

 אונזער םוז הילןי חגר םים דופא האט ותלמנ נעם״מעלם,
 הריזים, דעם פיז ארױםצוהרימן אױםגעםירם פחױידענם,

מלמר  זי אז טורא, אזא איר אויוי אמעיאנם חאם ו
 אריינ־ ציים סורצע א פאר ריזווולם׳ז אםילו געלאזען תאם

 שוםען אים םון וועם אפ׳*־• עםסים, איחן איז איר זאמז
״•חנח. די

ױ אוז.  ניט םאל דאם אויר זי זי וזאם וזייםט, עם ו
o פיז טיאון, םר. אפמנארט: n טאטאר דזמענעראל

 איז דעפחדפאז די אז ערקלערם, םוג די האם סראםם,
 זיר דרעהעז אינרוםםריע דער םיז רעדזר די און וגד צו

 גאנ־ די םיהלם אזוי אוז איםפעט. גאנצעז סיט׳ז מיחנר
n מ רי מ ותלנג ביזנעם אי

 נעװים, אדבייטער. די פױט איז צרח אימציגע די
t ie חאט חוננער. םוז נאנצז איז *םארבז נים זיי יאזם 
 אונזער צו באוױלינם סאננחזם דער צותס דעם פאר ד*ד

דעם צוליב אוז דאלער. ביליאן פיר גאנמ פרוזיחננם
 פאםגד א טריימז נעדארפם זזאם יודער ונטםורעז?*די׳1

מי פאדםול.  איינצעלנע, בלויז נעוועחנליד טיעז דאם *
 סײםעז נעהז צו זיך םוילם עו<ם נדייטער נרייסער דור

מז איז פאםט־סארטוא »  עלעכט וױ אדער נוט וױ ״ייי
 די זיד אויו• מנוםוז דעריבער זזאט אים. 'מחם ום

 אנהעטע אז טאמז «ו םומזיז״ .טארנמװ? דער םירחח
ר װאם trim »יז  וואם אט און זאנון, *ו האט עוים יו
:אױםנעפונוז וזאם «ר
 םיל אי*ט זיינען ריימן גאנז די פיז פדאמגט «וז *

מר ױ דײ יאר. פארינעז איז ו
 מיטעא־ריימ די פיז פראמום פזרזױנ אוז «ױײ

 םאר־א־יארעזז ווי מיםלר ?סאגאיײמ אי«ם זיד פילוז
םינ איז «זזײ  איז ענדערוננ. סײז פייעז פראןמיום דייי
 ווענעער אי«ט זיד םילדז פראמנט זײאנזױנ אוז דדיי

ױ זיכער » *וריק. יאר א םיט ו
 האבעז נכמ אם5ס אריםוז אוז ארבייםעד די »ז ־

 ל»נע זייער אז אננןנעבעז, *־אמנט יײאדייי אח פיגי
sen קײז םייעז פראמנט דרייסינ ;פארמםלרם זיד 

מייי םו מ  איז יחמוענם פערוינ און פינזי גײ איז א
s t r םיס דױ ערנער לןןנע די s דרריק. יאר

נע־ דמעז רײמז די *ז איז, מורח אונמװימםע ד׳י
*w w נעװאדעז זימעז ארימע םייסםע די איז ^יײמד 

w i f,. האט ױ װי זיד םירט ותלט יײ חײסמ, עט 
געםירט. ויך

;2«|

«ױר

 ארבייגמן, פאראידענע «ו גענומען זיך םעז זזאם *וועק
 וס וועלכע דאר גןבן צו אבי ניט, *י זײ דארוי מען צי

 זאלען ארבייםעד. םיליאן פאר א צו באטעםטינוננ איז
 װאס לײדינ, נאנצען אין ארוטגיין נים וױינינסםענם זײ

 אבער נעראנקעז. עלעכטע זייער צו םירען אםאל קאן דאס
ים. אין טראפעז א ױי םעהר נים דאו איז דאס

 עולדיג אז םי*נען, װעצכע איינינע, דא ז״נען נעוױס
 זוען סאורט. םרפריס דעם םון pdb דער איז דעם אין

 עוין װאלט נ.ר.א., דעם לעבען לאזט סאורם םופרים חגר
ארתוננ. בעםטער דער אין נעײען אלץ איצט

 פראםינונטע גאנץ אײנינע זאגאר אויך םיינען אזוי
 טעות. גרויםער א איז דאס אבער ארבייטער־פארמטעהער.

 אוים־ זײנען וועלכע ■ראצענם, סלײנער נעװיסער א אםת,
 אביםעל נמסראנען האבען גלוט, גיז נעװארען נעהוועטעט

 חלילה ניט ;ן׳צעהן אבעד דאס איז װײדז׳צ, העכערען »
 דעם אויף נאר ארבײטם־געבער, די פיז ביזr̂ חןם י1אוי

 ,נױ דעם םאר זיינען וועלכע ארבייגתר, די פיז חעביז
בעסער. אביםעל געװארען נאצאלט דיעל״

 פארמטוחן אםור איד סאז אםת, דעם אײר זאנען
 ענ־ אזוי זײנען װאם ארבײטער־פיהדער, נעװיםע אונזערע

 ארויםנע• עם האבען זײ װי רוזוועלט׳ן, פאד ט״יאסםיע
 אװ םעדעריי׳צאז רצר פון לאנותנ׳צאן דעד אויןי װיזעז

 נעװים עס וועלען ויי ווי און סטייט, יארס נױ פון לייבאר
 פע־ אםעריפוז דער םון סאנווענ׳צאז דער אויוי טאן אויך

 אפנעהאלטעז טענ די ווערם װאם לײבאר, אײ דערייעאו
םיטי. אטלאנטיק איז

 וועלכן ױניאנם, נעװיםע די ווען דאם איז, אםת דער
 אר■ עדגםם־באצאהלטע זימורע םאר אױסנעםיהרט האנעז
 נארגים זיי עם איז וױידזש, בעםערע א אביםעל בײםער

םארסr נאר נעםוזט האבעז זײ נריננ. אזוי אננעהונמז

חוב א מיר באצאהלט
העללער תש. חשײקאב טון

 !ירימ טיד גים
̂לי־גלו םײץ  ;וינג ̂ם
 *ורי$ םיר גים
קלגגג. ̂םןןליגלן כוײ\
V® גים
 וןילל; ןוםןןלײגד מײ\
 —־ n םיר גים
להלפוןב «גן — בןימ *ײך
 !יריק םיר גים
ל«ד; *כוןילײלו םײו
םיר גים

םייר«ד. *םןוליגל םײו

u$ v ̂ןדבלן דלם  דןים, ם
̂ם ; םןןרכליבןץ *ימזןיר אױ וג

רלס, $מז סיןןםןין רןים
ם ̂ם ̂װ מיםידיבדז• יײלןץ די ה
 דלם ן» לרבן דןים «ם
 ;nttpa ביײדד מיו
 — זיריר *ױ»ו גיט

מעװז. זיט בלײו
 , ררזו לײו גים ויר *יו
לח. דןים בלײו! כו$ןו *יד

 — גים ןזבםלוימט — !דחגונות
: *וײםהלתױ ם״ר םיום וויר

 !יר^ל םיר גים
 ;^גדבלג *יייר הןןב איך יו*ם
 !ידיל םיר גים
לןבדז• םײו ײמימי, םײו

 בלוױ !יריל םיר גים
;בלמיבדז *ײיר וז*ב איר ירןמז
̂ר *וריק םיר גים —־ נ
לדחװ. אײמימים םײו

 m נעוואי̂כ חעלער ברודער חאט פאדשטעח, איך זױ
 מד אים איד וזאנ ׳נו אאדרומעז. לידעי דאם זאל איד

 ; װימז נעיאזם ניט םיר האט ער וױ אזוי אבער טאיגם.
 אנשםױ־ אאײז זיד דעריבער איד םוז ציל, וועלכעז צואיב
 ברוחנר װאס ׳דעם צוציב איז דאס אז דענס, איד םעז.

 $ר אז םארבעסערט, םיל אזוי זיד האם נעזונט העצער׳ם
 אר־ םאנ־םענליכער זײז «ו צוריססעחנז נעקענט זיד האט
אויסחײקנן געװאלט האט עד און ױניאז, דער אין בייט

i דאגא t ,1 גאט 
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 אזוי וױ װאונדעד, א וױר^יד ייז אם דארמאוי♦ קעםטעז
 מארגע־ גיך אזוי תעגען ארבײסער־םארמטעהער אונזערע

 סרע־ דעם םון שטעלונג צוױידײטיגער גאנץ דער אז םעז
 גאר דאס אזוי םאראגראן*, םעװעךאײ דעם צו זידענט

 האבען און ראפיטירם,6 איהם פון האבעז באסעם די
 זײז אן איז ?אםיאנײױגיאנס, גרויסע זײערע אויפגעבויט

 באסעס, די םון זײט דער אויף מםעלונג אפעגער גאגץ
סעקסטיל־סטדײס. דצם אין באזוגדערם
געםאכט גוט האט רוזוועלט אז ׳עס הײסט איצם

אג־ איז װעלכער װאננער־געזעץ, דעם דורך םעהלער זײן
געזעץ דעם װעגען הסכםה. זײז םיט געװאדען גענומען

גאר איז דאס אז אויסגעדרמןט, גרין וױליאם זיך האט
 איך דערמאז לײדער כארטא״. ״מאגנא ארבײטער׳ס רעם
 ארבײטעד־ די װע<כע ארבײטער־נעזעצע, םילע גאר אן זיך

 םאננא־ ארבײטער׳ם דעם פאר ערקלערט האבעז םיהרער
 נארניט. מיט עס זיך האם אױסנעלאזען און כארםא,

 דאסזעלבע אויסלאזעז ניט זיך וועם עם אויב וױים, װער
? מאגנא־כארטא ארבײטער״ װאגנער׳ם איצטיגער דער םון

 אט אויב םראגע, נרויסע א נאך עס איז דעם אחוץ
 איז אגב איז האנסםיטוציע, פי על כשר איז געזעץ דער
 זײנען װעלכע ארבײםער, די םאר נאר גילםיג געזעץ דער

 דירעק־ א פיהרעז וועלכע אינדוסטריעז, אין באשעפטיגט
םסחר. צװיעעךשטאטליכעז טען

 םיז סאנװענעאז דער אוין» אז םאר. םי־ד עטעל איך
פונקט מעז װעט לײבאר אװ םעדערײשאן אמעריסעז דער
ײעט מעז װי רוזױעלט׳ן, פאר ״הורא״ שרישז הויך אזױ

,M

 סרפרים־ דעם םױסטעז םארסוועטשםע םים םםראשענעז
̂עס דאס אבער האירט,  צװעס. הייז וױרסליד דאך האט אי

 גע־ ניט ארבײטסלאזע מיליאן צעהךצוועלף די וועט דאס
ארבײם. שטאך קײן בען

 אױןי אוסנעדוילד מיט װארטען פילע אז וױיס, איך
 םיז סראנע דער איז טאז װעם סאגװענשאן די װאם דעם,

 אזוי נעװארעז אםאל םיט זײנעז יעאכע1 סאמוניסםעז, די
 האבעז די וועלכער סאר םזגדערײשאז, תןר איז םארסאכם

 ״םײסע־ וױ נאמעז, אנדער סײז נעהאט נים נמכםעז ערשם
 װענעז טאז סאנווענשאז די וחוט װאס אױך ;ריישאז״

 ײעט נעוױס איז ײניאניזם, אינדאסטײעל םיז שראנע דער
 לײבאר־פאי־טײ, א ומןנעז םיאנע די אויםהויכעז איסיצער

 פסה׳ענעז זײ ײדי״עז באשליסע, אננצנומענע די לױם איז
̂־״יעז איז םעדעריישאז די צי  פראנרע־ מעהר אריסעל נעײ

 איז זי ײי האנסערװאטיװ, אזוי אלץ נאך איז זי צי סױו,
נעווען.

 םיז דינעז םראנעז אלע די אז האלט, איך אויך נו,
 טאז, באננ נעװיס ײעט מיר איז וױכטינסײט. נעוױסער א

 סאםיניס־ אז באשליסעז, יועט סאנװענשאז די למשל, יאױב
 ארביײ קײן איז זײז נים םארעז ארבײמער טישמעשםיםטע

 די םאר טאז באננ אזוי נים םיר וועם עם םער־ײניא?.
 םון פרינציפ נרויסעז דעם םאר טאסע וױ סאםוניםטען,

 טא־ איז םעדעריישאז. דמר אין םייביננעז םיז םרייהײט
 אז באשליסעז, אסאל װידער סאנווענשאז די וועם מער
 און סאנעז ײניאנס אינדאסטריעל די םיט זײם בײ זײם

 דיהא עס אײ־ ות̂ז פאײײניאנס, n בלײבעז אױד זאי״עז
 באשי׳יס. שכל׳דינעז איז נערעבטעז נא:ץ א שאר האלטעז

 םוײדאיי־םייל א ארײסלענעז אײנמאל מיס נים סאז כחזז
 לעבעדינ גאנץ נאד זײנעז וועייכע ״ארנאניזאציעס איבער

 האםו* םיז פארנאנגענהײם נרויסע א האבעז װעלכע איז
 צו ווערעז איבערגעלאזען םוז טויט זיתר זיך. הינטער

ציים. חוד
לײיאר־פארםיי, א יוענעז םראנע די אנבאטרעםט װאס

 עס זײנעז סרייזעז אונזעיע איז םילע נאר וחזלכער •אר
 יעײענ־ םייז אייסדייסעז דא איד מיז באנייסמערמ, אזױ
מ  די אפילו אײב אײז. ואינים דזה איד אז בימינג, לי

 וועט דאס אז באשלוס, אזא אללדײזזז זא•* סאליחזנשאז
ארכײטער-־יאנע. דער העלפעז

 דער םרן באשליסע די זײז ניט זאלעז עס ורעלכע יא.
 םוז פיאנזזז אנדסרע איז א^ז n אם איבער קאנװצנש«ז

t מד מחר  אבער וועם דאס וײכםמסייס. ותזנינער וו
r H שרייענ־י דעם פוז װאחמל סאסצ תם אנריחנן ױט

מז ײ ר זײ ז ארכייםער טס^דיקא̂ג
־

די וחגז ציימ א אין איז לאנד א אין צרות אזעלכע אויןי
גוסס? אל־דאם םון האבען געקאנט ה*בען

װיכםעםםע סאםע די אם אז םורא, שטארק האב איך
 אײב און װערען, אויסנעלאזעז גאנצען אין װעט םראנע
 ריכ״ די װערען א:;ע:ומען נים אבער װעלען ניט, אפילו
פראנע. דער פון םארענטפערוגג דער פאר םיטלען טינע

װעלכע: איז פראגע די און
 אק זיעען םריהער, געװארען געזאגט איז עס װי

 אר־ אינדוםטריעלע םיליאז דרײסיג איז צװײ אסעריהא
 אוז צוױי די אט םון זױפיל אבער, איהד וױיסט בײטער.
f ארבײםער־ױניאנס אין ארגאניזירם זיינען םיליאן דרײסיג

 איז װאם רעפארם, דעם געזעהן ניט נאד האב איך
 אכחך דער םון גןאנווענשאז דער צו נעװארעז ארויסנענעבען

 וועלכע צאי.ל, דער װעגעז לײבאר אװ םעדערײשאז ריקען
 די אויב גים, גלויב איך איהר. אז אנגעשלאםעז זײנעז
 אז זיך דערמאז איך סיליאז. פיר איבערשםײגט צאהל

 נים װענינער, םיל נעװען צאהל די איז יאהר לעצטען
 #דיעל ״נױ רוזוועלם׳ס צוליב װאס ׳דעם אויף אכטענדיג

 אינ• די ורעלכע צו ביסעל, היבש א צונעהראנעז זי האם
 םוםצמ איז הונדערם א בייגעטראגען האט מערנעשאנאל

 םעדערייי- די אז זאנען, לאםיר מעמבערס. נײע טויזענד
 מעםבערשיא א םיט האנװענשאז דער צו הומעז װעט שאז
 עס האם באםרעף א פאר ײאס איז מיליאז, פינף פיז

 נאך זײגען וועלכע םיליאז, צװאנציג איז זיבעז די נענעז
ארנאניזירט? ניט אלץ

 נרײסצ איחר טאז זאל ױ אױב קאנװענשאז, די איז
 םראנע: גרײסע די שטעלעז זיך אונכאדיננט םוז פליכט,

 באיחד טרײד־ױניאז די ׳זי האט וראס פאי ? װאס פאר
 עסזיסםירם, זי װאס יאהרעז, צענדליגע אלע די סאר ׳נו:נ
 וױ םעחר ניט אינאניזירעז צו אויספיחרעז נעהאנם ניט

 דער םון פראצענט םיפצעהז העבסםענס אדער צעהז א
ארבײטערשאםם? אמעריקאנער :אנצער

 אײןו גים ארבײטעד אפיעריקאנער די זיינען זיבער
 נאנצער דער םון ארב״םער די װי :איישער, האר א

 וױ םי־אנע. די זיד שטעלם עס און וחזלט, א״בערינער
 נעװא־ דײםשלאנד איז ארבײטער אי״ע בטעט זײנעז אזוי
ט איז ײגיאנס איז ארנאניזי־רם רעז  א זיך םים נעביל̂ז

 הילוי דער םים הים^ןריזם דער אײדער טאלט. נרויסע
 װארים איז צושטעים? איהר חאט סאכײניסטעז, די םיז

 אננעשלאסען אי*ע ככיעם עננלאנד איז ארבײטעי די זיײעז
 טרייד־יוניא• דער וועהרענד ארבײםזזר־באיוענינג, דער אז

הינטערשםעליג? אזױ איז אמעריהא איז רא ניזם
 זימען ערשמענס אז דעם, אויןי ענטפערעז סאז טעז

 אפ, בעסער נעוועז איכיער אסעריסא איז ארבײטער די
 נעווען נים עס איז דזןרפאר ײראפ, א'ז ארבײטער די וױ

 אדבײםמר. אכמןריהאנער די אמאניזידען צר נריננ אזױ
 םעהיסטענם ארבײמער אטעריסאנער די זײנעז צוױימענם,

 לענ״ פארשײתונע פוז אנגעפאהרענע אימינראנטעז, נעיחגז
 צו שײער נאנץ נעוועז עס אײ נאטירליד, ׳איז דעי,

 האט ווע־ימן טאסע, פארשייתןנאיטינע אזא א־רנאנײײיצז
̂אר סאר א דארעז צי נדװארט נאר  אוכמערעז איז דא־
ענדער. זײיערע איז צרריס זיך נעבורםס̂־

 נעהאנט נאר האם ער אבער חי־־יץ. א איז עס יא,
 פאתם דער יאבער צייםוז. פרײזערינע די פאר נילטעז

 לעצםצ די איז ארבײםער אטעריחאנער דער דאס איז,
 איז אדבײםער די םין אפ בעסער נארנים איז יאײרעז

 ערמר אפשר נאד הינזיכםעז, נעוײסע אין אײסלאגד.
 םצן וױים ״אננעפאהרענע״ די אנבאם-־־עפם װאס אפ.

 אפנעשםעלם װי כםעם זיד האט איםינראציע די אז דאד
 איםי- םריהערינע די איז *יאהר, עטליכע לעצטע די פאר

 פאן װארום טו *גרינע״, אוים י*א:נ שויז זײנעז נראנםזןז
? ארגאײײדעז ױט זײ טמז

 פאר־ צי דא איז עס נריננ וױ םערחיײידינ, איז זזס
 רזופאים, וחזלבסר אירנסלד איז מיליאל^ז אעטזזרעסיירעז

 שפיצזול. דעטאכאנישזזר א װי כי^-י ניט ײיז עס טענ
̂ח א דא איז אט o וײ איז. סאנליז. י r ,אד האם הייסט 

יאנעז  פאר ״ײניאז זאנענאנםעי זײז איז כמזטלפיס ס̂י
 ארימן כלוםרשמ וױל ער וואם דזשאסטיס״, סאשעל

יײד זאנם װעלמי טאוגסענד, א פוםט פאלק. פאר׳ז
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 אוםעטום באריםט זײנען ארבײטער אםעריהאנער זײ
װעלט. גאנצער דעד םיז ארבייטער מסם־באצאלטע די אלם
 םטארעז אײז איז האלטעז ןסאנאסיםםעז בורזטואזע אסך

a ויך w ,אר־ אםעריסאנער די אז םםאכױםטיס, םים גאוױימז 
 זײנען דעריבער און ניט׳ידפה׳דינ גאנץ זיר לעבט בײםער

 ווי נעשטיםט, רעװאלוציאנער אזוי נים אדבײםער חימ די
הםינים, םכל ■אליםי׳פענם די אײדאמ. איז ארבייםער די
 — פןוליטישענם, ױניאן פילע אויד איינטליסענדינ —

 בעםעחןארבײטם־ די אז זיד, בארײמז אייז אין חאצםעז
 נעקראנען ארבײםער אסעריסאנער די וואנען בטדינבונמן

 ניעם םירען ארבײםער הינע די װאם דעם, דאנק א בלויז
ברי־ זייערע וױ ■אליטיק, ארבייטער זעלבםםעטענדיכע סײן
̂לי• די האלםעז חןריבער עם. טועז אײראיע אי| מי  פ

 זײ »ז ארבייטער, העע צו עצות נעבען אײז איז םיטענם
 פאליםיס איצםמער דער בײ האלטען וױיטער זיד ז*לעז

זעלבםם׳פטענ־ קיין נרינחזן ני׳פם אייד איצט «*לעז אוז
 םאיד דער בײ האלטען זיד נאר יארםיי, ארבײםער דינע
םײנט״. די בא׳פטרןוםעז אוז םריינט די ,באלוינען םון םיא

 א םאר אז לייסענעז, ניעט קעז היינער מוױם, נו,
 װעלט־קרינ לעצםען דעם אין םפזציעל צייט, מנוױםער

 בורז׳פו־ אםעריקאנער די ווען טלחםה־יארען, די נ*ך און
p n נאילד נעשארם םמש האבען אינדוםםריאליםנמז און 
 נעםוזט ארבײטער הינע די אויד םעז ה*ם <א«עטעט, סיט

קאםםעז כיטערע נאך עדשט דאם, און — צואווארפען
 די םון לעבען פון םםאנדארד דער בײן. פזונמן א —

 ניש־ נאנץ דעםאלט דערינער איז ארבײנמר אגמריסאנער
אמע־ וועז ,1929 זינט אבער אויסנעוואסםזןן. *•ח׳דיג

 סרי־ נרוישעז דעם איז נעװארעז אייננעסלאםערט איו ריקע
on די האלםען םוןי, סײז נימם זיר זעם עם װעלכען םוז 

 איז ארבײטער אםעריסאנער די םון באדיננוננעז אדבייםם
 דא םיר ריידען אויםנאםעז (םון זינסעז און םאלען איק

 דער־ טוין האט לױױננ״ אװ .םםאגדארד דער און גי׳»ם)
w »ז» גרייבם o r, האבען ארבײטער *םעריקאנער די אז

 וחןן טאנאט, א אר5דא הונדערם *וױי װי וחננימר נים *ו
 ארבײטזן,- די הייםט, עם װי און, ותרעז, »<ט ותם איזזר

 נעוחזן איז אט םיציאנען. די אין איהם צו ■טםראטעז 5
 און — שאוהערצעז, נרי» איהם זיד זאא — אאננ, יואי
יחזזי־ ווערעז צו יכסיים5םענ נרויםע די נצחאט האט «ר

צוזאנ, דעם םים בלויז שטאםען םאראײנינטע די סון חמט
 םייאען זיר םארי׳ז און ראקעסעלןר׳ן *ווינמז וועם ןר אז

 חוםאנאנען די יא, ביליאנעז. זייערע םים אייד םיט
 א דא איז אם אבער נ,5דדפא נרויםעז גאר » דא מאמן

סרעם־ וױנצינע איהחז םיט ומאמ םרײד־יוניאז־באותנוננ,
 אםע־ חזם פאר װאונדער וױרסליר אױפמטאז חאט םצז

m באותנוננ די ניט זיו ריהרט דאר און ארבייטער, דיאאמר 
 םאאם באצד אבער אניםזזל, זיד זי הויבט אט ארט. פון 3

n צװי־ װמעז אייז איז זיד האלם «י ארונכמד. וויחנר
י «יז *  עם־ אנדערע »אע די איז סיליאז. םיר איז יריי י

 נאײכ־ נאנצעז איז אחןר זימעז םיאיאז צװאנצינ און לימ
 אינ- איז דירעסם האט װעלכע באװענונג, דער צו גילטינ

 אביםעל פארבעםערעז צו אפט אזוי נעחאאטעז זיי דירצתט
urn* ,̂יד זאנאר ייעעז זיי אדער <»נע ̂, צו םײנד איד
 אז בריחןר. זייעתו איז אנצױפאיםעז דד אנטטאט *ח
 האנט איז האנט נאר זיי מדמז רײזזעז, אדביינתר די

r םיט im ,באםעם. די טונאים
 םאד מטעהט װאם פראנע, נרויםע די איז דאם אט »

 אנחזרע אצע עאםדז איז טגמאט זי מאנומנשאז. דצד י
•nm r, יאנג אזײ נאחזז, ניט זיד דארוי םעז ווארים 
 איז טװאד אזוי זייז זוזזט ארכייטצר־כאותגיגג ךי. ווי

ג מחר n פאו צאחל, ארבײםזזר. די פאר אויפםאז װזני
 ױניאף T־«e אונזער לידם אטטד xn ווײס אק•
חןם, «יז הייסט דאם ^אי*ואגאימט״־אא «ח באומטנג

r/m

 םיט זיד באריםעז צו װאם םיט נמ»ט #זיך דאכט שוין,
ײך אין לעבענם־ניװא, הויכען זייער  אוד די מיט םאר̂ג

^ענדער. אנדערע םון בײטער

 אייצטיגע די װעגען באוױתט סטאטיםטיק די װאם
פראפיםען ןדי או ארבײטער די פון װײדזשעם

באסעם. םון
 סא־ םאר^ען און שטודירעז צו ליב האבעז װאס די

 ציםעחנן איז זיר גריביצעז איז פראגעז ציא^סאגאםי^ע
 וױידזשעס די בשעת םאקט. מערסװירדינעץ א באםערהעז

 םינןי ילעצטע די םאר זײנעז ארבײטער אמעריסאנער די םוז
̂ען יאר  גאנצע די הייסט, דאס העיצםט, א װי מער געםא

 יאר יעצטען דעם אין האט אמעריסע איז ארבײטערשאםט
 האבען זײ װי וױידדפעם, המיצםט א װי װײניגער געסראגען
 פראפימז די אבער זײנעז צוריס, יאר זעסס םיט געסאגעז

 וײיחגנזײנ — םאנוםעסטשורערס, די םיז דױױדענדעז און
 וועז ,1929 יאר אין וױ דיזעלבעע געװעז — אטמו,5רע
 פרא״ איז עס ארן פראםפעריטי גרעסטע די געײעז איז עס

 דער איז פראדוסטמז סומע גרעסטע די נעװארעז דוצירט
אםעריקע. םון געשיכטע

 איג־ אםעריהאנער די »ז :ישנ\, דאס סיינט נאטירציך
̂ור אעצטעז דעם אין האבען דוסטריאאיםטעז  געסראנען י

בינע געמאכט און געלד סוםע דיזעאביגמ  פראםיטעז, דיזע̂י
 םיט םראספעריטי, דער אין צוריק. יאר זעסס םים װי

 טראדוצירט מאנוםעסטמוחגרם די ה^בעז צוריס, יאר זעסס
 אבעד פראםיטעז, מער געםאכם זײ האבעץ פראדוטעז, םער
 פראדוצירט האבען זײ װאס םראדוסטעז, סומע דער םוז

 יל1 אזוי ארויסגעקװעםמט זײ האבעז יאר, צעצטע דאס
צוריק. יאר זעסם םיט װי פראםיטעז,
 סאםי־ די .אז באוױיזט, דאס עס? באוױיזט װאם

 האבעז וועלכע אינדוםמריע, אםעריסאנער דער םון םאנעז
 דער אז א., ר. נ. דער גענעז שטורעמעז אײז איז געהאצטעז
קא״ די אװעס זײ קוילעט .אקט״, ריקאווערי ״ניחפאנע^

.

 אזוי מעהר ניט הענען ױניאנם די םיז פיהרער די װאס
̂ײסינ  איז יאהחזן, ױננע זײערע איז װי ארבייטעז, ם
 םאר־ זייערע םיז חשבון חןם אוױז נעדייהעז און צעבעז

 ױניאז־ טרײד די האט אםשר אויםםואוננען. נאננענע
 נאתיט פיז חאלנמז װעלכע טוער, אזעלכע באוחןנוננ

 םםייען, נאר עם וועט צייט זייער םאר אז םיינענדינ טאן,
 זיינען עם אויב — םבול דער סומעז םענ זײ נאן־ איז

 װצלעז זײ ניכער װאם איז םיהחור, אזעאכע דא װירסליו־
 בארייט זײנעז וחזלכע מענשעז, םאר פאאץ םאמז 1םוזע
 ארביים דער איז ^עבזז און לײב םים אריינצואװארסעז ייר
 םרייד־ױניא־ חןם םאר אניטירעז און ארנאניזירעז םיז

 באוחןנװנ. חןר םאר זײז עם ווזןם נעזינטער אלץ ניזם,
 פון חולאת דעד םוז ליידם טרייד־ױניאניזם אונזער אויב

 דז׳פאב־האל־ אונעהרליכע אלערלײ םיז איז רעהעטיריננ
 שםעלוננ, ערנםטע אז נעםען תאנותנשאן די טוז דערם,

 נוטע כײ באויז בלײבען ניט זאל עם אז טאסע, זעהן אוז
 אין םאתע ײיל זי אויב האנוחזנשאז, די חוזאלוציעם.

 דארוי אויםטאן, גרויםעם עטװאס צײט איצטינער חןר
 זעלבםט־ םון םוטינסייט איהר מיט אויםצייכענעז זיד זי

װאונךעז. איינענע איהרע אויןי אנװײזעז *יז סריטיס,
 בעםער1 וועט סאנווענשאז דער פוז האנרלוננ אזא

 די צוםאכעז םיטלעז, אנדערע אלע װי ידינדליכער, אח
טונאים. איהחו אלע םוז םיילער

 גע־ אלנמטייז איז טרײד־ױניאז די האט איצט ביז
 נע־ ניט איז 1או דאד. א איז וועווערמע א װי זיד דחזהט
 נעװארעז. נצכארען איז זי װעז וױ וויירמר, םיל נאננעז

 איצטמע די אניזאלטעז. ניט עם טאר איז עם סאן אזוי
 :*ראנצ ד• שטזןלען זיד זאל pm Pa סאנײענמאז

f תמית דצר דק וחנם פארט
mMfM.

■a *
> . * - * * y . *

 גע־ אײדע^ חאבעז, #אוםג^י^יך זײ מאכט און פאטע
̂זט אז געבלאםט, ביםעיל חיבע א רעדט,  דע־ קוקעגדיג גי
 ארבײטם־שטונ־ די געקירצט האט א. ר. J די װאם רויף,

 םון לעבענס־םטאגדארד דעם אביםעל געהעכערם און דען
 ארוים־ םאגוםעקט^וורערס די האבען דאך ארבײטער, די

 זוי פראפיטען, דיזעגביגע ארבײטער די פון געתוועטמט
 ארויםגעװארםעז פאקט̂י אוז צײט, פראספעריטי דער אין

 די םון פיצײצעם די אויף קריזיס םון ינאסט גאנצען דעם
ארבײטער.
גרינט־ א געטאכט האט אינםטיטוט״ ^ברוסיננס דער

 םון דױוידעגדען און פראפיטען די װעגען עטודױם <יכען
 װײ־ די און איגדוסטריעס ע5םוגדאםעגטאי אםעריסאגער די

 פאר אינדוםטריע דאזיגע די אין ארכײטער די םון דדפעם
 אפ־ נישט דא זיך קעגען םיר .1834—1933 יארען די

 דעם םון 5טײ< גרויםען דעם אויף אפיינו געגוי שטעגען
 *ברוקיגגס־איג- דעם םון באריכט אינטערעסאנסען זעהר

 בוך. דיקען גאנץ א םארנומען װאלט װאם סטיטוט׳/
 דעם םון םאקטען אביסע< ברענגען ב<ויז דא װעיצען מיר

 װע־ באנריף שטיקעינ א געבען אונז װעט װאס באריכט,
 םונ־ די םון בעאםטע די םון סא<ארים פראגרעסיװע די גען

 שכירות די און 1934 יאר אין אינדוסטריען דאסעגטאגע
אינדוםטריען. דאזיגע די אין ארבײטער די םון

ם:5דערצײי באריכט דער זואם אט

 געהאלט א געגעבען האבען קאמפאניעם פאלגענדע די
.1934—1933 יארן די אין כעאםטע העכםטע זײערע

pfloptm געחפלמ ’ m 
 ארבײטער די בזןפםםע די פ»ר

1934
60,000 — אלקאחאל פמעריקען
 48,000 — — ר#דיאייםאר אםעריקען

 50,000 — (גיםערײעו) ססעלטיגג אנס
25,000 — גיסערײען בלײן אכג

 130,000 — — קאםיאניע און בזןסם
 65,000 — ?אםפאגיע ■ודער חערקולעס

 J66,000 — קא̂ר םאעין ביזגעס איגם״
̂רײשאן סםיל ן>טיס  35,000 — קארפ
 42,000 — — קאםיאגיע יע:י דזא̂ז

60,000 — קאריארײ״פן דראג פיילס
62,000 -------------קארפארײ*$ן ראד̂י

 60,000 — קאםיאגיע טאנעקא רײגאלד
 85,000 — — קאםפאגיע ראבעק פירם

 60,000 — קארפארײאזאן פםודעבײקער
 36,000 אםעריקע אזו ק̂ן ביסקום ױג

78,000 — ק̂ן עלעקםריק ײעסםיגגתאוז

 דאזיגע די םון פראםיטעץ די אויסגעװאקםען זײנען עס
 זײ אז ,1934 ביז 1933 םון יאר, אײן אין קאםפאניעם

 םון (געהאלטען) סאלארים די ה/ןבערען נעסענט האבען
 װײם־פרעזידענטען און פרעזידעגטען וױ בעאםטע, זייערע

 דאלערם, טויזענטער צענדליגער אויף קאםפאניס, די םון
 ?&כירות די םארדאםלען אםילו פאלען אײניגע אין און
 ארבײטער םון-די שכירות די בשעת בעאםטע, זײערע םון
נאך האבעז, קאמפאניעס פערצען אויבעגדערםאנטע די םון
 אםילו דערגרײכט גישט א. ר. j דער םון גליהען אלע די
 בוכ־ איז עם װאס יאר, א דאלער טויזענט םון סוםע די

 אדבײטער אםעריקאנער אן פאר הונגער־לוין א שטעבציך
םאםיליע.
אינסטיטוט״ ״ברוקינגס זעלביגער דער םער, <אך

 ,1929 יאר אין אפילו אז באריכט, דעם אין איבער גיט
 אםעריקע, איז פראספעריטי גרעסטע די געװען איז עס ײעז

 אםעריקע אין פאםיליעס טיליאן זעהם םון נאעגט האבען
הײסם דאס םערזאן, םיר םון גערעכעגט זוערט פאםיליע

 באםעלסערונ̂ו היגער דער םון זצענט
m םייגט, דא• יאר, א דאלער מויזעגט

W* » דאלזנר

1933 1934 1933
15 17 21/000
14 19 24,000
17 20 40,000
17 20 20,000
18 19 60,000
19 22 31,000
25 26 60,000
17 17 23,000
18 19 10,000
18 19 40,000
17 19
13 • 14 18,000
18 19 61,000
16 25
21 21 10,000
18 22 75,181

ריזיג װי זעדיז, ען

ם ײ 11 ז
ױי w* אחנר פאטיליעם, םיליאן צוועל\י ארום  *ו

האבעז באםעלקערו̂ג דער פון פראצעגט פערצי: און
ײ אײגקוגםט אן געהאם ,1929 יאר דעםזעלביגען איז ע  ווי
ױי־ םיינט, דאס יאר, א דאלער הוגדערט םופצען םון גער  ו

װאך. א דאלער דרײםע םון גינער
אויםגעחגכענם, ר«אבען אםעריקע אין יסטעןDאגאpע די

 אײג־ אן האבען םוז פערזאן פיר םון פאטיקיע א אז
 דעם לוים לעבען, אגשטענדיג אן םירען צו כדי קוגםט,

ײ צוױי װי וױיניגער נישט אםעריקע, םון סםאגדארד  םו
 םײגם, דאס ווערטער, אנדערע אין יאר. א דאלער זעגט

 די פארקלונגען האם םען װען ,1929 יאר איז אםימ אז
 אםעריקא- די פון מיקען געװאלדאװגע די װעגען װעלט

 םון פראצענם זעכציג און דרײ האבען ארבײטער, נער
 גידערעערען פיל א אויף געלעבט באםעלקערונג היגער דער

 אלס געװארע! אנגעםערקט איז עס װי לעבעגם־סטאנדארד,
 פא־ אםעריקאנער אן פאר נויטװענדיגקײם אבסאקוטע אן

םיליע.
 עם נידריג זוי פארשטעלען שוין זיך מען ?ען הײנט

 ארביי־ אטעריקאנער די םון סטאגדארד לעבענס דער איז
 אטערײ גאנצער דער פון שכירות די בשעת איצט, טער

 העלםט. א װי העכער געפאלען איז ארבײטערשאםט ?אנער
 שכירות אין געװארען אויםגעצאלט 1929 יאר אין איו אזוי

 11,620,973,264 פון סוםע די ראבײטער אמעריקאגער די
 אםע־ דער פון שכירות די האבן 1933 יאר אין און דאיצער

 םון סוםע די באטראםען ארבײטערשאםט ריהאגער
ד^לער. 5^61,576,029

אײן אין האלםען קאםפאגיעם די פזן פראפיטען די
 די פון לעבעגם־םטאנדארד דער און װאקםען

פאלען. אײן אין האלם ארבײטער
 אםעריקאגער םירענדיגע םוםציג םון באריכטען די

 םון העגםם ערשטער דער אין אז באװײזען, קאםפאגיעם
 י1אוי געשטיגען פראםיטען זײערע זײנען ,1935 יאר דעם
 דער־ םיט פארג<ײך אין פראצענט, צװאגציג און צוױי

.1934 י$ר אץ צײט זעלביגער
 םארגרעסערט ד.$ם קאםפאניע ■ הוירשי״ ״הודעלי די

 פאר־ שוין האם און פראצענם 144 אויף פר^םיטען אירע
.1929 אין װי םיל אזוי דיגט

 ק#רפ*רײ־ זו^רנער סםוארם דער פון פר^פיטען די
 פראםיט די פראצעגט; 89 אויף געשטיגען זײנען ש#ן״,

 םארגרעסערט ה^ט ק^טפאניע״ סטייצ ״םידלענד דער פון
פר^צענט. 359 אויף פר^םיםעז אירע

 אינ״ אםעריקאגער די םון פראםיסען די בשעת $בער
 די און שםײגען אײן אין זזאלטען םאגגאםען דוסטריעלע
 איח איז האלטעז ארבײטער אםעריקאנער די םון װײדזשעם

 ערש״ דעם םאר ילעבענס־םיט<ען נויטיגע די זײנען םאלען,
 דאס און געשםיגען פיל זעהר 1935 םח יאר האיצבען טען

 ארבייםער אםעריקאנער דעם פאר שװערער נאך םאכט
לעבען. צו

 דעם אין איז פדייזען האלםײל םון אינדעקס דער
ר האלבעץ ערטען  פדא־ אכט אויח געשטיגען 1935 םון ̂י
ך\ ;צענט יגצ! גײו<ט ו<ז\69פ̂ר א\\ אײ\ אגי\* גגזם̂ז

v •י ך\־ײג\יג a  v \h \אג m \ s־
גויג

 נעשםיגעז זײנען לעבען םיז קאסטען אלגעםײנע די
פראצעגנג םיגוי אויף יאר םון חדשים זעקס ערשטע די אין

סישע די װערט אזוי אט  אםערײ די םיז לאגע עסא̂ג
 וועלכע *גליסליכעי׳, די פון רײדען (םיר אדבײטער קאנער

 i אר־ היגע די זםן כל און ערגער און ערגער אלץ ארבײטען)
 םוזען זײ אז באװאוסםזײן, צום קוםען נישם װעלען בײטער
 אר־ די װי גוט אזוי און לאנד םון באלעבאטים די װערען

 עסאנאםימע זייערע פארטיידיגען צו ױגיאן א האבען בײטער
 •אלײ אײגמנע אן האבען אויך זײ םוזען אינטערעסען,

 אר־ גוםע דודכפירען זאל װאס פארםײ, ארבײטער טישע
 די אז אויסױכם, שום קײן נישטא איז געזעצען, בײטער
 זאל *לאס ארבײטער אמעדיקאנער דעם פון לאגע ביטערע

יועח. געענדערט גרינטלאך

If . ̂יד • f< י *י
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m₪₪m



r* s לידער-רעג א«
רײזען אברהם פון

ת ו ר ו ד
 — ארײן זיד םלעכם גיגון אין ניגון

o נים ס׳קען p זיץ״ אליץ כײ ;ײע
 — דןןך אײן אונםער קמחןר און פאםערס

שירזזד. עלםערנס ?ינדער די שטאםלען
 הױז, אץ נאך לעכט זײדע א *ײן• *יז

אױם~ ײד טןןן הים ם«רשעםען צו איחם
 װאד, זײןןר אץ ײם־םוב א זײנער

נאף. אים גיבען און קינדער די *םײכלען
 ים, איבער׳ן סץ גינדן א זיד סרןןגם
שטאם.~ צום נ$עגט *װײנען זיך פיחלןןן

 לאכג, פון דורות, פרן גינון א ײד יחם1
o אץ אריץ זיך װעפט p געז«נג~ גײןןם

היים די
 װײט אץ גלי? דײז שי?סם דד

o׳o און p זיף; געםרעהט הארץ דײן 
 לײט ליכע די זןןחסט דו
זיך. געשײדט כים ?ײנם$ל װי

 געקןןנט, װאם חײזער, די
 כײזןר, די ח$סטו זײ פון
o אץ און p װענם םון ם$ך — 
o םרײד, די םיח פון p טרױע̂ר

o p ראד, דער םיט כרתעם 
ן זןםער זינגןןנדיגע די
p און p o p■ — סאד, דעם 

o — #רױף p קרעםער. די ם»̂ר

 הויז, פאטןןר׳ס דייץ זעחםם דו
 ♦ זײםקן נװײ אין פעגםםער די
 ארוים זײ דורך קוקסם ח
ix װײםען- <ו און פןןלדןןר

צייטען צוױי•
״•*

 סדיכ םוןכזןן !יייסקן וגוויי
o — אײד ליכטיג און p .לעגען 
 ליכ אמ *ײעי זימעז זײ

rp אין p סארגעכעז• אין און

̂ןס אימז}, די  מארגעהפז ו
t װיל און p םארשװינדען גיט; 
o *װײטע, די p פרײד אין 
*ינרןןן• הקרצןןר די קוטט זי

 עיץ גײךק זימןןן זײ
 ;שםרײםעז אץ קריגערײ, אין

געחן *ו ליכ און עוחןר ס׳איז
•wjy b”* "רjiD 3 םים מין

דערװארטוע אץ
 אײםשטורמען, אונז דארןז עפעס

 מהן קת םיי האגען
 «ײן, אטעם דעם םיר האלטען
צו.» זיך םיר הערען

 זיך :ןןכלען שפרײטען עפעם
 ארײן; וײים אין כיז

 טונקעלקײט אין םיר װארםען
זונעךשײן. דעם אויף

p עפעס p ׳1נ* פאםירען 
 װעןן ניט םיר װײסען

 — םיר זוכען און מיר םזןרשען
זעהן• *ו שטערט נןןכד

 רעםעניש א ה*ט עפעס
 ;נעשטעדט עסיצער

 — יעדערער בעשײדען װיל
װעלם.~ זיך טוםעלם

ב ר ע
ועןגזגו^גז^

 האםעת א רודעת, א
 ;העק םיט אץ אײזעכס מיט

 קלאםןןרן, אץ ױי זיך םיהלסם דו
שרע̂נ פאר ציטערםם־אויף דו

 זאך קײן איז עם םרײגט, זיף, ש^ק :ים
 :שןןרט ;יט און טאדעל ניט
o® רײסט םען p  o p דאר אלטןןן 
װעלט. גדויער אונזער פץ

מעשה־בראשית
 װעלם גײע » כױם םען אז

̂ר אינגעלװײז איף םלעג  חערעז« נ
 • — זיײעה׳ שימ זײגעו יאהרען

^ז פארטיג שוץ װעלט װעם װןןן ק װ

 — װןןלם גײןן די כױם םען נאר
ip פריהסטע די םץ p - ip rp; 
o םןןן גיז p געשםעלט טיר די 

-1PPIJW װענם די אלם זײגען

ם כןןםם מען ביז ן ו ס י ן י  יייה ז
p p] זײלעז, די תרכגןןפױלם • 

o פמדאםענם רp אץ n p װןן » — 
אײלען. זיד »ן װידער םען הױגט

o אױף כויען םען רופם p גײ — 
 טוזאםען! טרײ, ארכײם רp צו

 — דערכײ pro א ימג א װארסם
פל*םען~ אץ לטp די ןןן זיך ציגדט

־ :״>־

ר ע ל א ג נ נ גו ע ן אן ב ־ ר ע ט ײ ב ר א
דעמביצער. פ. פון

זייע־ און ילענדער אילע איז ®ארטייען ארבײמע די
 ס$ציאליםטישער דער קערפערמאםטען, צענטראילע רע

 אינטערגאצי^נאצ דער און אינטערנאציאנאל ארבײטער
 םאםענט איצטיגען אין שענקען טרײד־ױניאנם די םון

 םיצחםה דראהענדער דער אויםמערקזאםקײט הויפם זייער
 ארבײטער םון םראנט םאראײגיגטען דעם און געםאר
קיצאם.

 סצאס ארבײטער םיז אויםםערסזאםהײט באזונדעדע די
 דראהענדער דער געגען אקציע איגאניזירטע זײן און

 םוםאליני׳ס דורך געװארען ארויסגערושען אזי םיצחםה
 נאי קענעז וועלכע אביסיניע, געגען שילעגער קר^ערישע

 םראגע די און םײער, װעלט נײעם א צו םיהרען לײכט
 אינטערנאציאנאלע; אן איז םראנט םאראײניגםען םון

 שרינ־ דער דורך געװארעז ארויסגערוםען איז מאם^טאב
 די איז םארנעקוםען איז עס װאם ענדערונג, ציפיעלער

 לעצטען םון באשלוסען די דורך רײהען קאםוגיסטישע
מאםסװע. אין ?אםאיגטערן םון ?אנגרעם
אנדע־ דער םים םארבונדען ענג איז םראגע אײז

 די איז געםאהר, מלחםה דראהעגדער דער דורך רער.
 דרינגענדעי־ געװארען םראנט םאראײניגטען װעגעז םראגע

 ארבײטער םון אקציע םאראייניגטע א װאס דערמיט,
 װירקזא־ סך א געווען זיכער װאלט םלדזםות געגעז קלאס
 שװעסםער־ א פאליטיס םלחםה די איז דעם אחוץ מער.
ער דער םון קינד ̂ןאשט, שא^יסט̂י  הען װעלכע הער

 םאראײניג־ א דורך װערען באהעםשם ערםאצגרײך ביצויז
ארבײטער. אלע םון אקציע מער

**«
סאציאאיםםי־ םיז עסזעסוטיװ שון זיצונג דער אויף

 קור״ א םיט איז װאס אינטערנאציאנאל, ארבײםער שען
 בריסעל, איז געװארעז אפגעהאלטען צוריס צײט צער
 דעם נעשײערט האט קיצאס ארבײטער בעילגישער דער בעת

 ארביײ בעלגישער דער םון ױביילעאום יאהריגעז שושציג
 גע־ שארהאגדעיצט שראגען בײדע זײנען פארטײ, טער

 שליגעא רעכטען עקסם םון םירער דער גרוםבאך, װארען..
 אין האם םראנסרײך, אין פארטײ סאציאיןיסמישער רער שון

 געםאדערט, דעלעגאציע פראנצויזישער דער םון נאםען
 אויף זאל אינטערנאציאנאל סאציאליסטישער דער אז

 מאסס״ אין האמאיגטערן םון באשלוםען די שון גרונד דעם
 םאראײניגטען א וועגען שארהאנדלונגען אנםאנגען װע

 אינטערנאציאנאילעז אן אויח האםאינטערז דעם םים םראנט
 םון געװארען אונםערשטיצט איז גרוםבאך מאסשטאב.

 סאציאיצ־דעםאקראטיע, עסםרײכישער דער םון םארטרעמער
 דער אבראםאװיטש, רםאל םון און פויצעז םון בונד םון

 שאר־ די םאציאיל־דעםאקראםיע. רוםישער דער םון םיהרער
 זיך האבען דעגםארק און משענאסלאװאהיע םון טרעםער

 סעקרעטער דער אדילער, םרידריך דאנעגען. ארויםגעזאגם
 האט אינםערנאציאנאיצ, ארבײטער סאציאליסטישען םון

 גרוכד געגען אנצואווענדען געהאם גארנים פרינציייע^
 דער אז געםאדערם ביצויז האם ער שארשלאנ. באך׳ס

 אין קאנגרעס קאםוגיםסישען םון םאטעריאל באשלוס
 און ווערעז שםודירט גרינדליר צוערשם זאל מאםסווע

 םא־ די ווערען. באהאגדעלם םראגע די ערשס זא* דאן
 שםאנדי אדלער׳ם אויף געשסעלם זיך האם יאריטעם

 קוםענ־ דער אז געװארען באשלאסען איז עם און ■ונקם
 די םון גרוגד דעם אויף זא^ עקזעקוםיװ םון סיסיגג דער

 םאו- א וועגען פראגע גאנצע זײ םאקםען, אויסגעםארשםע
®ארהאנדילעז. •רינציפיעל שראנט אײניגםען

 אזױ נים איז באשלוס דעם אט «ון ײיכטיגהײם די
 אינםערגא״ סאציאיציםטישער דער צי רעם צוציב וױיס

 םראנם םאראייניגםען א געגעז אדער םאר איז ציאנאל
 דער צו צוגאנב דעם *וליב וױ קאםוניסטען, וײ םים

 אין קלאס ארבײםער םאציאליסםישער דןר װאם
r די איז אםעריקע אין אוגז בײ o r־ w WT ״י -'׳׳'

w למנ

 • םאר איז װאס יעדער און אנשויאונגען פאליטישע
 בןך ווערם קאםוניםםען, די םים םראנט םאראײניגטען

 םאר װײגיגסםען צום אדער האמוניסט א שאר טראכט
 כאראהםעריםמיא^ דעריבער איז עם םייליטאנם. לינקען א

 מד םארגעשלאנען איז םראנם שאראײניגטער דער װאס
 םראג־ דער םון םיהרער רעכטען עקסטרעם אן שון װארען

 אונםער־ איז ער און פארטײ םאציאליסטישער צויזישער
 םאציאל־ רוסישע די םון שיהרער א שון געװארען שטיצט

 דעי םון םײסמענם צום לײדען װאס דעמאקראטען,
רוםלאנד. איז דיקמאטור קאםוגיסטישער

v
 םיהרער רעכםער דער גרוםבאך, װאס םאקט, דער

 וײ דער אויף איז סאציאליסממז, שראנצויזישע די פון
 אינמערסד סאציאיציםםישען פון עקזעהוטיװ םון צונג

 םאראײניגםען א םון איניציאטאר דער געװען ציאנאל
 קיק נים איז םאסשםאב, אינטערנאציאנאילען איז פראנט
 א איז םאציאליםם, רעכטער אלס גרומבאך, צוםאיל.

 פאר־ א םון אנהענגערשאפם זײן און פאליטיקער רעאיל
 סברות, םעארעטישע םון ניט שטאםט פראנט אײניגטען

 ערםאלנען פראקטיש־פאיליםישע אויף באזירס איז נאר
 פראק״ דעם וועגען פראנקרײך. איז סלאס ארבײטער פון

 כדי־ א אן געהם םראנט פאראײניגטען םרן ערפאלג טישען
 סאציאצים־ די םון רײהען די אין פארשײדענהײט נונגס

 םאראײ־ דער אז טענה׳ן רעכםע די אםעריקע. אין טען
 םון םראםיםירם אז און דורכפאיל א איז םראנם נינטער

 ווידער םיליטאגםען די קאםוניסטען. די נאר האבעז אים
 םר#נם. םאראײניגטעז פון ערפאלג דעם אויף אן װײזען

ונא־ דער אם איז םישעז ניט דא זיך ײילעז מיר  םראסצ̂י
 וויכ־ דער אט אין ליבערשט ײילען םיר אנשױאוגג. לער

 אינ״ םאציאליסטישען דעם רײדען ילאזען פראגע טיגער
 וו^ס באריכםען, אםיציעלע זײנע אין גופא. טערנאציאנאל

 אײ אז פאראן איז מאנאט, א םאל עטאיכע ערשײנען
 אוינוסכ^ םען28 דעם דאםירט זײטעז, 41 פון בערזיכט

 םעכױגקייס פאליםישע גאנצע רי ארום נעםט װאס ,1935
 די פון םשך אין פארטייען סאציאליסםישע אלע םון

 חנם ווזננעז זאנם עס װאס אם םאנאםען. אכם לעצטע
T דער אםיציעל פראגקרייך אין םראנט פאראײניגטעז P 
אינםערנאציאנאל: ציאליסםישער
 נײדן םיז םראנם םאראייניגםען םון אקציע די״

 Jun»pB שםענדינען םאכם פארםייעז ארבײםער
 די בײ ארויסנעוײזען באזונדערס זיך האט דאס

 םארגעקוםימ זיעען וואס שטאםראטען, די צו װאהצען
 p׳n א לאנד דאס האבען ארן מאי חודש לעצםען
מן איינדדוקס»ל באזונדערס לינק^ אויף געםאן  ד
 די urn דעפארססענם, סיינע אין װאהלען די געווען
 n בײ כמײאזײסעם די אםגענוםען האבען לינקע

 אתם נעממד גאנצזנר דער און פארמייען, רעכטע
 *רזימד » םים געײארען ארוםגעניםעז איז פאריז
סײט״׳.

ידעד ®ח האונםיל נאציאנאלער ״דזןר ז ו  נ
 pm portro «זוײ אפנעהאלםען האס םארםיי זישער

»ורןג םיס סגיטשעסאג הויפםזעכליך זיך האם ^0 
 pm אוםימנד׳לתג דק איז פראנם םאראיעיגםעז םון

r םאראיעיבונג ארגאנישער שםענוײגער א r a 
v סאבזעגם איצכױנען אין פארםייען. x «

 .באשעםםיגם פארםיי דער םון
•אחיײניגתג״• ארגאנישער דער םאי פראגראם

ת עפזעקוסײי ®ח םיכױגג תלבעז דעם אויו•  «ןר י
ך ײיז אינםערנאצ׳יאסיל ארבײכתר ציאליסטישען  מד ייי

 דזדך ייח םלזזםה, װעמח פראנע זײ געײארען האנדעלם
 סאציאליםםישער דער איז פראגע דער אם

f ®ון פראגע דער איז םערגאציאנאל fo r r u r M 
®אר וױיסער• שרים u געגאנגען
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renfenoM ,נ*וי*ר*ן איינבערופען איז װאם קאננרצם 

 סאםר איטאליענימע די i« פראנם פאראייניגםען א סון
̂ם םאציאליסטעז, אח גי׳םםיז o םארקוםע) וועם װ n 

 האנ־ דיזען אויוי בריסעל. איז אסםאבער פמז6 אוז מנן6
o ra סאםוגיסםי׳*־ חנר באםייליגעז אפיציעל זיד וחנם 

 אינ־ ארנײטןר סאציאליסטיאמר חנר אמבמרנאציאנאל.
 *ו דארם אםיציעל זיך בא׳פלאםען ה*ט טצתאציאנאל

 םאר־ זײן אויך וועם האננרעם דיזען אױזי מטי״צימן.
 אונזער וועלמז אז אינםערנאציאנאל, ױניאן חנר םראטיז

 אנ־ איםאליענישען צום אנגע׳זלאסען. איז אינםערנע׳צאנאל
 די םון דעלעגאט 8 אויד ם*רם קאנגרעם םי־םלחטה

 אנםאנינ•, לואידז׳פי אםעריסע, אין ארבייםער איטאלתנימע
anאינטערנעמאנאל דער םון װייס־יחנזיחמט ער׳פםער ־ 

 די םון םעגעדמזער און ױניאן װארקערם גארםענט ליידים
 זײן באקוםען האם וועלכער דרעםםאכער, איטאליעניעע

ארביי־ איםאליעניעע אלע פון תאנםערענץ א םון מאנדאט
אםעריקע. אין ארנאניזאציעם טער

היםםא־ נרויםע א האבעז וועט פאנגרעס דאזינער דער
 ער׳פטען צום וועלען אים אױא וואט באדייטוגג, ריזצע
םארםרע־ כאנענענעז אםיציעל זיך נע׳ציכםע דער אין םאל
אינטערנאציאנאלען. בייחנ םון םזנר

v ״ ד
 םאציאליםםיעער דער האם םעפטעםבער טען7 דעם

 די איבער סאםוניפאט » ארויםנענעבען אינםערנאציאנאל
םא׳פיס־ די אין •ריזאנערם •אליטימע די םון גאדיננוננען

 םאםעריאלען די זיינען נרויזאם נאזונדערם צענדער. םײ*ע
 דיינמד היטלער׳ם איז הער׳פאםט באנדיטען דער ווענען
 דער איז נעײארען םארעפענטליכם זיינעז ױאס לאנד,

 פינורירם באדויערען גרויםעז צום םאגוואכט״. ,בצרנער
ליכם. םאדנעם זייער » אין רוסלאנד סאוועטעז אייד דארם

 בא־ דאר װאלם רעפובליה ארבייטער םאציאליסםי׳צע די
 די םון קרבנות די חעצםען *ו ער׳פטע די pn דארטט

w w w i .םום זי אוז ניט. עם זי טוט ליידער לענדער 
D in העלםען צו זיך האנדעלם עם וחנז דעםאצם אםילו ניט 

 פאםו־ דער װאם צייט, דער איז תרבנווג אאםמיםטיממ
 האםאײן נרויםען א אז םיהרם אינטערנאציאנאל ניסמי׳מר

 וועלכעז אין ראהאםי, םאטיאם םון באםרייאמנ דער אאר
מםי־ וועלט גאנצער דער פון ■ארםיתז םאציאליםטי׳פע די

 נאכריכםעז םאציאליםםי׳מ די זאגעז — דצרין אים מז
 אין םאר סוםם עם וואם כאראפטעריםט״פ, זיתר איז —

 דער םיז פרבן קאםוניםטימען אגדערען אן םים אמנאח
 קאםוניםט דער איז דארט אונגארן. אין יוםטיץ גלוסימר
 און סאלעי םים *וזאםעז נעווארען אחנסטירם אאריקאם

 םוים. צום נעװארען ■אראזרטיילם ויינינן וחנלכע איוסט,
 דאנס א און באזונדער, פארגעקוםען איז פראצעם קאריפא׳ם

o n פאר־ םאציאליםםישע אלע פון אראטעםם מעכםינען 
מוים-אורטייל. א םון ארויםגעדדעהט זיר ער האם םיתז,

 נעװאחןן באמםיםם איז אוז נעווארען פאראורםיילם איז «ר
 זיײ םארלוירען חאט ער װייל ווערזן, צו איסאאתױרט

 רוס! » נעװארעז איז אח נאציאנאליםעט אוגגארימע
 צענאלער דער ווערען. באםריים באלד דארי אארײזאם

 אין פארטיי םאציאליםםישער דער פי) אםים *דאנחױזציאנם
 באלעעװים־ צום נעװענדם אים םאר זיר האם בודאפעםם

 הנם און װיז̂ז א פאד בודאאעסט אין אסגאסאדאו סיייתז
 מר האט צייט, ײאמז מפם פארלאטעז pw זײלעז *ס

 איצם ׳פטעט סאריסאם באהוםעז. גיט װיזע pn *לץ ג«ד
 לאנע זײן און tjrum *ו אינטמרגירט נעפאר ־an סאר
יריזאן. מוייעצימז אין וױ מלעכגמר םיעל גאך pn ותם

W .ראםע- אוניוחנרםיטעם אראפנעזעצםער א) חעבעלם, דד■ 
 •ראםעקציאנם־ סאציאליסטיאמז איז ארבײם װצצכער םאר,

 ליםװי־ צו נרױו *פענעם j» םים נעותנדט זיד האם אםים,
 אוננא־ חגם אין מוואחנן אאגעדדוקם איז װאם נ*װ׳ן,
 םארלאננם און .מפמאװא״ ארנאן םאציאליסטי׳מז דיאאנן

entfm p « פאי וומע o n סרבן. פאםוניםט״מז 
j גייעם די פאחמדימז גאכריכםיז עליססי<פאסן»י די ׳ 

 סוסם עם ווי אז זאנט, וואס באםערקו̂ג ניטערער א סיס
 םוזעז םאםפווע אין אן איצם פון ױך נאז זתם אוים

i n n! נאר םאציאציסטעז, םארםאלגמע פאד נאר נים «יח
קאםוניםםמן. מארםאלנםע wmtu i m w m m  1 ״111*
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m צזמיםען האם !יילען איז .בינד״ דער n ̂ינתץ  נע
̂וםמען גרױםע *וױי  <מד יומי םזן טוים דעם דיח־ םאר

 יער- pjrrnnuD צוױי קרעמער. *רק«די און צינםהי
 pn אין ה*ם די םון יעדער וועלכע םון זענציכקײמען

 אוםגעהויערע אן געמאילם צײמען םארמײסננע צו און דור
 באזונדזנרש און באוועגוגג ארבײטער אידיעער דער אין ר*ל
 צא־ אמאיציגען אין ״בונד״ םון וױרקען איז ילעבעו אק

 קרע־ ארמאדי ■זיילען. איצטיגעז אין און רוםלאנד רישען
 זיינע בעת און גונד םון גרינדער הויאם דער איז םער

 םארבונדעז דינען ״בונ̂ד דעם םאר םארדינסםען גויויםע
 חנװאלוציא־ באריםטער דער םון םארגאנגענהײם דער םיט

 אין ארבײטער אידיעע די םיז יארטײ ארבײטער נערער
 רע־ ילעמצינםסי׳ם יוםף איז ®וילען, איז רוםילאנד יליטע,

 און םארקנייט םירערמאםט און אקטיװיטעם װאאציאנערע
 דער םון געגענײארם רעװאילוציאנערער דער מיט םארבונרען

̂וכה. ^ילישער חנר אין ארגאניזאציע ארבײטער זעילבער  ם
 צודיס יאר 70 םים נעװארעז געבוירעז איז קרעםער ארקאדי

̂יינעם א איז  גובערניע. װיילנער איז שטעט̂ע ציטװימען ה
 מטױ מפעטער האט און ש\ל? רעאיל די באזוכט האט ער

 װאו אינםםיםוט, טעכנאילאגישעז םעטערבורגער איז דירט
̂זטעקט זיד האט ער  רע־ דער םון אידעען די םיט אנגע

 האט 1893 איז רוסילאנד♦ אין באװעגונג ײאאוציאנערער
 אין אגיטאציע״, ״וועגעז בראשורע א םארעםענטליכט ער

 נויטווענ־ דער םאר ארויםגעזאגט זיך האט ער װעלכער
 צו ערםאאג םיט כדי םאםען־באװעגונג א םון דיגסײט
 ארבײטער די םיז באםרײאונגס־האםח דעם םאר סעםםען

 ארױסגעגעבעז קרעםער האט 1896 איז רוסצאנד. אין
̂זטע די ̂ריםט רעוואלוציאנמרע אידישע ער  רוס־ אין צײט

 געווען ער איז 1897 איז איז רוםיצאנד״, םון ״נייעם לאנד,
 ארבײטער אידישע םיז האנםערענץ א םוז איניציאטאר דער

 גע״ געגרינדעט איז עס װעיצכער י1אוי װילנע, אין גרופען
 דער פארטיי, ארבײטער היםטאריש״באריהםטע די װארען

̂ען איטע, אין בונד ארבײטער אידישער איצגעםיינער  פוי
רוםצאנד. איז

םיה־ דער געװעז יארעז אאנגע איז סרעמער ארסאדי
 םיהרערמאםט זײז דערװארבעז זיך האט ער בונד. םון רער

̂יכע געםעלט דערצו אים האבעז עס װאם םראצדעם  אויסער
 רעדנער־טאילאנם סײ\ געהאם ניט האט ער אײגענשאםטען.

 אבער האט ער ערײבער. t"P געײעז ניט אויך איז איז
 צוױי כאראקמער, שטארסעז א און װיםעז םך א געהאט

 א םון ווענוױיזער א םאר אײגענעאםטעז גלענצענדע
 טע־ איר געםירט האט װאם פארטײ, רעװאלוציאנערער

̂ע אונםער טיגסייט ̂עגא באדינגונגען. אוט
*בונד״ םון טעםיגקײט נאך־מ׳לחםה׳דיגער דער םיט

 די איז באציאועעז. םיהרענדע קײנע געהאט ניט ער האט
 פאוײז, אין םטודױם זײן באנײט ער האם יארען עלטערע

̂ען, <ױיז צוריקגעקומען 1921 אין איז ער ווען איז  םוי
 מאטע־ םון ̂ערער אלם וױלנע איז באזעצט זיך ער האם

 אילם עיעטער און לערער־סעםינאר, אידישען אין םאטיס
 ביז אבער האט ער ״ארם״.־ םון מעכניסום אין לעסםאר

 םון איז און ״בונד״ צום באלאנגט םאםענט לעצטען צום
 געװארען םארעהרם איז באטראכט ארבײטער אידישע די

 נעמטארבעז איז ער םאנען״םרעגער. דינע םון איעער אלם
יאר. 70 םון עלםער איז

 לזדצ״ ױסח םון טויט דער איז ממעדצהאםטער םיל
 פלא־ אוז לאנגער א םיז געשטארבעז איז וחגלכער צינםקי,
 אלטער בליהענדען אין הראנסהײט טובערסולאזען גענדער

 םארבונדען גמוחגן איז ױגענט לעשצינםקי׳ם יאר. 51 םון
 ־pראD פראלעטארישמ די םון שפראצונגעז ערשטע די םיט

 V־ םון אײנער נעווען איז אליץ ער און צױניזם אין ציעם
 חגר םון םאראײניגונג דער דורך ם״ ם. דער םון גריגדעד

 אין ״בונד״ חנם מיט פארטײ צױגיםטיש־סאציאליםםישער
 געװא־ ער איז ראטעךםארבאגד, םוץ ע«אכע ערשטער דער
 יארטיי םאראײניגטער דער איז טוער אגנעועהענער אז רען
 קולטור־לינע דער אין מרזענליכקײט םיהרענדע א און
 געקוםען ער איז צוריק יאר םוםצעהן םים אוקראינע. אין
 -n• אין םעםיגסײט pn אנגעםאנמנן האט און יוילעז איז

 דער אק מיטארבײמער א געוואחנן איז ער בונד. לישען
סונג״ ד או .•*אם־ציי

j קולםורעלזג גמשיחנארט ןnt בונד r o rm םי־ גאך 
 גיון םארזיצזגר דער געװארען ער איז םוים נאלעװיםשעם

 איז ער •וי<ען• »ין ארגאניזאציע שול אידישער דער
 בוגד אין ם<יגע< לינקען פון םיהרער הויפס דער געווען

פארםיי. דער םון םיהרער אגגעזעעגדםטע די פון איינער און
 איג־ אידישע מיפ אלםען גוון געווען איו לעשציגםקי

 אלם צוערשם ער האם זע^בםכדבימױע דורך םעליגעגטען.
 האם ער און װיםען סך א חורװארבען זיך עקסכמר!
 זײן דורך בארײכערט םארםעגען גײסטיגען pn שפעםער
 א םראץ םארבאן. אונױוערזיםעם &»ריזער דער אק שםודױם

 םרא־ םאציא^יםםישע אלגעםייגע אין אריענםאציע לינקער
 אידיש־גאציאגאלע םיט דורכגעדרוגגען געװען ער איז גען,

 צו באציאוגנ פאזיטױוע א געהאט האט ער און שטיםועען
 געװען ער איז בונד פוי<ישען אין פראבלעםען. אידישע
 און אינטעליגענםען םאלקסטיםקיכע <עצטע די םון אײנער

 און ערודיציע רײכער זײן דורך &$»רטײ דער האם ער
 גא־ און ראםאגטיק רעװאלוציאגערער םון זויד^דשפרוכען

םיינזייטיגקײם. און קאליר געגעבען ראדיקא^יזם ציאגאלען
 ער װאס צײם, קורצער פארהעלטניםםעםיג דער אין

 א ערװארבען זיך ער האט ״בונד״, אין טעטיג געװען איז
 נוראקציאנם־ זײגע צװישען םארעהרונג און ליבע גרויםע
 םראקציאגעלע זײנע םצד רעספעקט גרויסען א און חברים

 םיהרער אגערקענטער אלם געשטארבען איז ער געעער.
 דער םיט צוזאםען האט װעלכע פארטײ, גאנצער דער םון

זיין אויף געטרויערם ארבײטערשאםט אידישער גאנצער
m וײומז m

V
 דײטשלאנד היטלער׳ם געגען באװעגוגג באיקאם די

 גזירות, נײע די דורך געװארען םארשטארקט לעצטענם איז
 ארויםגע־ האט נירעםבערג אין קאגגרעס נאצי דער װאם
 בא־ דער אט אין דײטשלאנד. אין אידען די אויף לײגט

 א קלאם ארבײטער דעם אין אידען די האבען װעגונג
 אר־ די סײ אידען, די סײ ביידע, ^ותף. װיכםיגען זעהר

 באיקאם דער און םאשיזם דײטשען םון לײדען בײטער,
 אזוי זײנען אידען די װעלכען אין דײטש<אגד, געגען

 אױםריכטע און שטארס װערט פאראינטערעסירט, שטארס
 אין װעלט. דער איבער ארבײטער די םיז אונטערשטיצט

 אוםשטענ־ עקאגאםישע אלנעםײנע די זײגען לענדער םילע
 באיהאט בשותםות׳דיגער אונזער םאר גינסםיג זייער דען

 םלוכישע אויף אן ניט זיך שטויםען םיר און באװעגוגג,
 בעלגיס און אםעריקע שװעריגקײטעז. אינדוסטריעלע אדער
 אלע אחוץ זײנמן, ארבײטער די װאו לעגחנר, צװײ זײנען

 שטאנד־ נאציאנאלען א םון אויך אורזאבען, אידעאלע
 היט־ געגען באיקאט דעם אין םאראינטערעסירט פונקט
 לענדער די אט אין ארבײטער די און דײטשלאנד, לער׳ם

 םיט םחורות דײטשע געגען באיסאט דעם אונטערשםיצען
 אינטע־ עקאנאםישען און אעטענסיװיטעט באזונדערער »

 אידישס די פון פראםיט־אינטערעםען עסאנאטישע די רעם.
 םיט אבער זיך קרײצעץ לענחגר מאגכע איז קאפיטאליסטען

 אזא םאלק. אידישען צום םליכט גאציאנאלער זייער
 דײםאנד גרויסע די זיך געםינט עס װאו בעלגיע, איז לאנד

 דײםאנד בעלנישער דער םון אינטערעםען די אינדוסטריע.
 די םאס, גרעסערער סך א נאך אק און אינדוםטריע,
 דער אויף ליגען ארבײטער, בעלגישע די םון אינטערעסען

 אי־ די דײטשלאנד. היטלער׳ס געגען באיקאט םון לינימ
 האבען אנטװערםען אין פאבריקאנטען דײםאנד דישע
 דעם דורך כדי באװעגונג באיקאט די אויסגענוצט אבער

זעז םון פראםיט א םאכען צו באיסאט  אוםגליק. איד̂י
 אר־ בעלגישע די געגען םארראט שענדליכער א איז דאס

 אזא םאלס. אידישען אײגעגעם דעם געגען און בײטער
 ״םאלסס־ סאציאליסטישע די װי צײטומ אידעךםריינדליכע

 םא־ דער אונטער שטעהט װאס אנטװערפען, אין גאזעט״
 םאציא־ םון םעקרעטער געװעזענעם םון אױפזיכט ליטישער

 סאציא־ איצטינען דעם און אינטערנאציאנאל ליסטישען
 אידעז־ באקאנטען דעם אנטווערפען, םון מעיאר ליםטישמן

 אן םיט ארויםגעםראםען איז הויזמאנס, קאםיל םריינד
 אלם כאשולדיגט ווערען איחנן וײ ועלכעןו אין סארי^,עוײ
עלעםעגם* אזספארלזנסליכעד אן

m סאזױזיליסםי׳ייפר דשר *ח שמנלתנ שאדפע די a n
p «אר נארזנבסינם אנסאלוס איז אנםורערמן אין n r

 m גידשרטרשכסיספײיס דער םים באקאנס איו װאס איינעם
 םיחד׳יס דײםאבד אידישמ וײ פון האגדגוגג םאר^םערישער

ם חײיםאסנד• א איז םארראם דער בעקגיען. אין  • »ח ז
ח ארב״סיר בעמישזן די געגען אידען, געגען םארראם  י

י אםסגמרדאם איגדוסםדיפ, בעלגישער דער געגען  ipn 1י
טױמ רי qrj*n בעלגיזנ אין אגםווערפע} און לאגד ףי איי  מ
 יסאגדירי די מװוארען אויםגעארביים איו op װאו שטע̂כ

□'' די פראדוקציזג ^npo אין ^p t שמיד* האבען לעגדער 
pp וײ און טרײד־ױגיאגם ^pp םד ויך תאם איגדוםםדיע 

ipjijd אוגםpד רpקאנםראיג ױגיאנ׳ם ר n עדאדבייש *P 
 בעםיד םך א םאדינם האב^ pאיגדוםםרי רײםאנד דעד
p פון רpארבייט די װי t p ijk מײ וײ \*י עסאיגדוססדי* 

urup^/תן ־ jp די ו ro 'n ^אײנמד םלחםה־צײם אין האנ 
 P* םיםלזמ p^ םים odnp;i ,n האב^ ,P'j^P3 נוםען

 po אויסארבײםוע וײ ענטװיקק^ צו גוםא דײטשקאנד
 UQPP האנזי, שטאט npn אין האב^ זײ ריאםאנטען.
 םעתטארים ?םליב? <םpשםpאויםג #םאץ אם םראגקםורם

 םאכ״ צו אגגעפאגגען האב^ םאבריקאנ^ אידישע און
| שםייגד^אך, pr'pp Dרpבאזונד דיאםאג^, ריציר^ י  י
 םlpרp>pאויםג ם׳האט ^עלבע םײדלאך דײטשע װײל האגוי,

 יי׳י .ipr«־״ ביל^ערע פאר ג^־בייט האבען ארבײט, די
 אינ־ רpלגישpב npn דיגטpשpג דערםים האבען אידעז

p ד< פון עןDpרpאינט די און דוסטריע r^ p n .ארבײם?ר 
 סריוים opn גדpרpװ םארס דײטשען פון ביליגקייט די

 פארגרזד שטארק גוגגpבאוו די אט האט דײטשינאנד, אין
 פראספ^םי רשםpהpג האט op װי לאגג אזוי גאר סערט.

 קליעצ בלויו אויםגעארבײם דײטשלאנד אין האם םען און
 זיך רpארבײם לגישעpב די האב^ שםײנדלאך, ביליגע און
 םון נץpורpאנp די אט װעגען גע?ימערט שטארת ניט

w האבען פאברי?אנם^ אידישע װאס דײטשראנד, jp^ 
 pריםם<יכp די אויך זײנען צװע?ען קאנ?ורעגץ צויניב העלט.

 pאידיש די נאכצוטאן געװארען געצװאונגען פאבריקאנטעז
ipd איז קריזים רער װען און ippj אין fl92y די ד»א̂ב 

 pדאזיג די םיה?^ צו אנגעםאגגען ארבײטער בע<גישע
קאנקורענץ.

 זיך האם dp און םאכט אק ארײן איז היםלער װען
P די ןpד.אב באװ^נג, באי?אט א אנגעםאנגען tf^ pn 

 אר־ די צװיש^ שטיםונגען די אויסגענוצט טרײד־ױניאנס
 איו op און פאביר?אנט^ pאידיש די צװישען און בײטער

 באי?אם. רpסטpם און שטאר?ער א געװארעז ארגאניזירט
 jpc^pn נםpppג ניט זיך האב^ פאברי?אנטעז אידישע די

 די און םייגוגג רpםענטליכp דער םון דרו? דעם גענען
 ןpהאגדל ג^ואלם נים האב^ םאברי?אגטען קריםטליכע

 און םלוכה בעלגישער דער םוץ אינטערעס דעם געגען
 די םון טײגונג רpעפעגטליכ דער םאר האבענדיג םורא

 א| אנגעשלאם^ זיך זײ האבען ארבײטער בעלגישע
^ א ipiipj איז באי?אם ד«ר באיהאט. ^יג ט ש ל םו

d נאך גלײך רםpנדpגע רpאב זיך האט באציהונג די p i 
 צוריק. יאר צװײ םים ?ארלסבאד, אין ?אנגרעס צױניסטישען

^Pסמונpם צױגיםטישע א איז בעלגיע t jpp ipd  J#| 1א 
p דײםאנד אלע כםעם rn  np^njpn| צױניםטp־ ן^np 

p צױניםטישען דעם אונטער שטעהען m, מ די וױילpרםטp 
H זײ ipii צױניםט^. pאנטpבא זײנען םאבריקאנטען * n 

^ נעװאר ?אנגרעס דעם אויף א ^ו  ר־pגםפpטר opn םון ג
d רטpברײטpאויסג זיך םאד זײ האבען אפםאך, p i ,הכשר 
 זאל פארװאס טא ,pםטיגpפאל אין מעג מען אויב װארים

 האב^ אנפאננ אק ז.pרםpאנטװ אין םעגען ניט עס םען
 הא״ צײט רpד םיט יחידים. pלנpאײנצ בלויז געםאכט דאס
^. pאל כםעט געטאן אבער עם בען  זײ־ ןpטoריp די אי
 פרא• pnp'n םון טייל א pn צו ם?ריב גרײט געװען נעז

 ארבייט, האב^ זאל^ רpארבײט בעלגישע די כדי םיטען
 נאציאנא^ די םארראטען געװאלט ניט האבען זײ און

־n זײ ורען אינדוםטרי^ בעלגישער דער םון אינטערעסען ' 
w ג^וארען געצװאונג^ אבער נען #dp די צוליב טאן 

 דודך דואמpנ האב^ אידעז די װאם ןpםארטײל ?אנלורענץ
 דייםשלאגד, אין ארבייס pnpa'^'D םיט פארראט רpזײ

p^n? די w pw  |p u ^ pp3 fPDonp־p| די גאכצוםאן



«tm ויי אזן tn t tn*n עדסמרם p* atrip  m  to
u t «r.־ n אידישע tpwopnoiio פארראם דעם חאבען

 אינטזגרעסען, קאנקורענץ געצװאונגענע צוליב גים נאגאגגעז
 זײער םיט אינטערעסען. ■ו־אםיט עםוציגע צוליב נאר

 די אליש1םא פאראטען בגויו ניט זײ האבעז חסגדלוגג
m דייסאת *o און o n נאו־ שטאלץ, אידימ־נאציאגאהען 

 די װאו־ים באלניע. אין םאםען ארגײטער אידיעע די ײײר
 אנטײעםי־ »ן ארויסרוםען זיכער וועט תאגדלוגג דאזעע

 שםיםוגג, א אידען, םרעםרע די געגען *טיםוע נראנםען
 גאציאנא- בעלנישע די צװיעען pioor עױן אגב איז וז*ם

 די to םארצועטעלען זיך שווער איז op און ליסםען
in* אזעלכע אוגטער לען1זא ארבײטער בצלנישצ jp o ro u 

tn די סארסיידימן 'o, אלס האבען וועלכע in o p io עיוע־ 
 םא־ אין איגדוסמריע בעמי׳צע ס אריבעו־געטראגען כמנט

 אר־ בעמיעע די םרן ווערם װאס דייטשלאג!, אמאדשען
סאציאליסטען. און בעלגיער אלס גצהססט בייםער

V
i^ גסגץ ס * [ n אין ארבײטער די הןובען בסציהונג 

o בגוגע אײראסע n טרײד־ דער אין םראנט פאראײגיגמען 
o אײף כאוועגוננ• מניאן n האט געביט טרײד־ױניאן 

p*P םראגם םאראייניגטען ס שליסען צו גיט צוחנס עוס 
 שטענ־ ס נויטווענדיג איז א1 אקציעס. םאסענטאנע צוליב
 םרײד־ױניאנס די וױיל טרײדײוניאן, פאראײניגםע דיגע

 סענעז װאם םראגען, םאג״םעגליכע םיט טאן צו וואבצן
m בסזןס^לט און ט1מ*רדיני m לאנ־ ס אויף בלויז 

אוםן. ארגאגיזאטארימען מגםרירטעז
 בוייטישע די און ®ארםײ ארבײםער ענגלישע די

 בא־ סיםפאטילוע העכסמ ס האבען וחנלכע םמיד־ױגיסנס,
 איבערצײנע^ םעסטע ס אבער האבען רוסלאנו/ צו ציאוגג

 צע־ קאםוגיםטילוער ״in צו עטעלונג nאראורםײ<עגo און
i אין *נחנרוגגס־ארבײט n באװעגו̂נ ארבײטער ענגלימער 

p« אויף בולט און 1ללא ארויסגעמטעלם וױחסי זיד חאט

:
o n ח יסעחנם לעצםצן ^וו יי י  *ין םרײד־ייגיסגם וננ

 מא- סארינען נעװאדע! אפגעהאלטען איז װאס םארגעט,
 וײ סיס סראנט םאראײגיגטען א װעגעז סראגע די נאט.

 אױןי ארויםגעמװאוטען איז טרײד־ױני#וגס ק^םוניסטילוע
 טעלצגרא־ פרײנדקיכע זעהר א צוליב טאג־ארדנונ^ דער
iP האם האנגרעם רער װאם ״םע o ?« m n םאסקעװער םון 

i פראםאינםערן. n אויוי האט קאנטיעס i n טעהעגראסע 
o 1אבע ״אוםן םו־ײנמיכען 1זײע א אויף געענטםער־ט n 

o םיט פו־אנם אײגיגטען1פא n האט ן1ק#וםאינטע i n 
 אנטמימנחא• און 1ייסע1ג א םים יקגעװיזען1צו עס1קאנג

i םערהײט. n ײאינםעיי סאציאליסט, 1טע1יענטי1לינק*א 
 און ־ױני*;ס1ײ1ט יטימע1ב י1 פון 1עטע1סעק סיםו־ין,

 גא•1אינטע ־ױניאן1ײ1ם 1אםע11»מסטע פון ענט1עזי1פ
o עט1ינ1באג האט ציאנאל, n ־1םא א געגען פונקט1שט»נ 

o םו־אגט אײניגטען 'o in, ־1ע אז אנגעוױזען האם עוי װאס 
i איז שטענס n נאציאנאלע1אינםע קײן נים ן1פ!#םאינטע 

 ט!ײד־ !וסיעע א ב<ויו 1נא #!גאניזאציע, ־ױניאן1ײ1ט
 זײנען ,oiy^piy ער ה$ט צװײטענם, און כאװעגונג, ױניןון

 ־1א יגע1זעכבסטמטענ סײן נים ױניאנם קאםוניסטיעע י1
o םון ען1אגעגטו 1נא גאניזאציעס, n .אויב קאםאיגטעח 

 בא־ טו־ײד־יוניאן אײנהײטליכע אן װילען קאטוניסטען י1
ױ אםיציעלע י1 אין עטען1ײנט1א זײ זאלען טא װענונג,  י
i סין םײנוגג י1 איז אס1 ניאגס. n יםעם1סאיא 1ויםע1ג 

 םיינונג זעלבע י1 גענוי ־ױניאניםטען.1ײ1ט ענגלימע י1 םון
 אינטעתעמאגא^ אונזע! האם עם װןוס פונקט,1לוטאנ און
i אט אין n .פו־אגע i n םאוי־ אין קאנגריעס ־ױניאן1ײ1ם 
 די געגען וױיטער יט1ש א נאך געגאנגען 1אבע איז געט

i איז עלעםענטען קאםוגיםטי^ע n !ױני^ן1ײ1ם עעלימע* 
i y i ̂ום קאנגר־עס  ײ1םאי^ 1יזיגע1 » םיט ה

 באמלאסען מטיםען 63y#0CX( געגעז 1,944#ס00 םון טעט
 קאנט^ס זײן צו םיטגל^! קאםוניסטי^ע צוצולאזען ניט
nבאאםטע♦ ױניאן און לעגאםען

ר אין ע ן פון שס$ם ו נ י לי ז ו8םי
רײױ\ גנזרה פון

־♦

 װאונדערליד, את ^רק נײ זאנאס
 שײן. און װאוגדערריך

 דעם •עדלעױדיז דעם געזען ח$םכװ
גײן? דן) אריםען

 *יטקח, עם וױ חענם, די געזען
 טרןןנט ער וױ קעסםל, ד$ם

ץ געזען ת^טטו p זי « s ^בלי
ץ װי »ון I קלןןגם עם חארץ זי

%

 דא, pew די געזען ח^טט ת
 — סארשטרײם איז װ»ט נוט^ ו^ט

 ׳טרױ כדייכןן די גןןזזןן חזןסטד
כרויטז איר פעלם ג^ר *טט װאס

 כאוערי אױף געזען חאסטו
 סארשװאכם טאן איםען דעם
 טיןן, פןזרגװײטעלט פארקלערם, שטײט װאם
? נאכם די e«t םען של>)םם װאו

 שיכור׳ן, דעם געזען האםטו
 הײם, קיץ ניט דא האם װןןס

 אלמהאל אץ טער זײן פארכרענט
נחײםז אץ אים טראגט און

 אונטערשײד, דעם געזען האכ איד —
 כעם אײנר ניקל א

̂ט דער אץ  רײכקײטן, פץ שטן
זעט. פון און שפןן פון

י ־ :,י■ •»־*’•« ״׳•<1
I >Vי: ' . -•׳‘■-

ר ױ ע ם ע נ ר א ־ ס ג נ דו ד ק א ח נ ען & ל עז. צו פוי ר קי פ ם נ ר &• ח

«) a־v \װ*ריז.) «ו

h ̂ונרענץ נרעםערע o װענעו ק^רעספ n
mm אװו דאוממ

in און j 'p.  איחנד אויר װאונשען בעםטע
i א שמיבט םעגליך, ס׳איז i b̂ 1וחגרטע m 

 גזיוסען בעסטע .1וסלאנ1 אין וױזים םתי׳ס
 אימנתע□ אײך איו בעט גו־וס םיין חב!ים.

םאן.1צוקע אובן1 און האכםאז
 םתיגד־ און ׳שאםם1חב ישער1אלעט»1פ םים אייער,

שאפט,
 כאקזײד <וון פאראײן •ראסעסיאנעלער

מ אין ארכײמער ״•ױי

i f פסר
אין ־

םייגנ
אוינ
אייצד
̂נ ס

dfÊS• .־ ח׳ ;ם

i n r ' o ובינס?י.1 1חב
̂וב איך װי ש1חו א 1נאל שוין ס׳איז גע־ אײך ה

פון לויף אין עגטםעו/ 1אײע אויף ט1װא און שמבען
i n אײך םון ^:;עלוםען איז צײט iy i 100 םים ם־יף

o םון גיליגס?י חבר צום 1דסלע n p o ^1אי יע.1סאגאם
i בעת 1ײ1ם 1אונזע שטעלען1םא נישם זיך ?ענט n יוי1כ 

 אײך 1טע1װע פשוט 1םי ס׳םעלן נ^כםע!, אנגע?ומען. איו
i 1פא דאגל טיםסטען טײן י?ן11אויסצו n איײ כאםת
i n n טאכג

o באלוםעז נאכ׳ן גלײך n צוזא־ שוין 1םי האבן ב!יח 
 םון 1ע1ליג צען שטע1ע י1 םון שיםה1 א םענגעשםעלט

 זיך גויטילען װעלכע ״ײן1םא 1אונזע םון ארבײטער גאףעל
ly זײגען אס1 ען.1װע צו ויםגעשי?ט1א גלײך u 'p םון 

^ גז  ״1ע1ײגס־םיםגלי1םא געבע:ע1איבע און געםו־ייע או
 עלענד/ און !חלות אין צויגן1ע1 ען1װע און לעבען װעלכע

 -1או ש1חי א םון געניסען צו האםנונג י1 װעלכע 1פא און
 זײ װעלכען װעגען ״י?5ג< אזא איז סאנאסאדױם אין <ויב

 גאכ׳ן אז האםען 1םי חלום׳ען. צו גישט אםילו װאגען
 יציגישע)1םע און ישע1י1(ױ מאליטעטען1פא י1 ען1נםי1דו

 ויםםא-1א לענען שוין סעפטעםבע! ערשטען פון זײ ווע<ען
i n. ױ ײך5ג  אג־ אײך איך װעיל געשען, װעם אם1 ו

i ״ג^עכטיגלײט״. אין צושילען אײך װעל און שרײבען y i־ 
 ציגסטען1הא און הײסעםטען דעם 1איבע אײך שי? וױיל
 האם — אלטיװ, 1אונזע םון נאםען אין כח1ג און דאג?

 םאך־לא־ אונזעךע אלע און םאתואלטוגג אונזע! איז
 םון נאאײס לאלאל און !זשויגם י1 איז אס1( םיסיעס.

 1אײע אנק1 הײםן 1אונזע 1איבע גים פאריין)♦ 1אוגזע
 1םי אז זיכע!, זײט און 1באאר עלזעלוטיװ אל1זשעגע1

ױ וױיסען  י1 1םא םתגה נאבעלע !אזילע וײ אפצושאצען ו
ly שװאכע און אנ?ע1ק ij 'P טיטגלי!!. ע1אוגזע פון

עגינים. אלםע ע1אונזע וועגען דובינססי, 1חב יעצט,
p א ^ i שוין 1םי װעלען הילן* 1אײע ך1ו1 און אײך 

 1םי ציען הייגם ה.1די נײער 1אונזע אין זײן געז1םא
םי .1איבע זיך d אין ײן1א ווײל1ע1 גײען 1' pi יסן1לײ 

o װענם. 1פי הוילע י1 אין הײםט אם1 \זלל, n עםאנם! 
 םים נישט האבען 1םי וױיל אנהויבמז, נישם 1םי ?ענען
 װע־ 1םי װעז ים.1םא הײן נישםא אײנצוםעמםען. װאס
 נישט. רער^ײל 1םי װײסען אגהויבען, ?ענען אים לען

i םאכען טײל א אין זיך האם אונז בײ זױיל n סיזאן 
 װאו םאכעז י1 אין און אנגעהױבען, נישט נאך אינגאנצען

 װעם עד װי זאגען צו 1שװע 1זײע איז ^ן, זיך הײבם ערי
 סאכד םאכט ־(םען םען ם1עלי1םא רוױילn אױםזעהן.

 און נישם, זיך זעהען אױסזיכטען יגע1םויגעל ?ײן יעיצס).
o האםענונגען nאוגזע וועלען צי i 'P ^ n אונ־ אז וועח 

n p r זײן איםשםאנ! און ינען11םא זאלען 1ע1םיםגיצי 
p אײנצוצאלען i□ םון !עםאנט ׳ן1םא 1שםייע ספעציעלמן 

 עגםאלס1יע היםעל. אין 1פאטע אײן װײס לא?אל, נישם
i אין זיך װעל איך ביצא. רער^ײל איז y i םא־ ה1י1 1נײע 

i איז וױ םעו/ נאר 1אםש איז וױיניגע!, נישט טעח n 
m אזוי װעם אס1 לאנג וױ .1אלטע v M i ? — ,נאטירליך 

m 1בעםע און ען.1װע בעסער ם׳וועט ביז in i, איו, האח 
 אפהעגגיג םאם 1ױסע1ג א אין איז דאם 1אבע וועט.

 װעגען ײכען1ש צו אײך 1ע1װי זיך ער^ויב איך אײך. פון
o n, באילעסםעט אזוי זענם 1אי אז זײן, סעז עס כאטש 
 ציים ?ײן סשום האם 1אי אז ענינים, אײנעגע ע1אײע םיט
h גישט 1געתא און o d םיינע אױסצוה^ן ^  ללאג־לי

 1םאי 1דו ח׳ םון יף1ב א געזעהן איך האב םעג רי וױיל
 םים האם ip »ז שרײבבז ip לכעזpװ אין ?םנואל, ח׳ צום
o אייך in P  ײאס פאר אוםצוםײדצן זײנט 1איד, אז ^ון 3
 שוין אײך האב איך אז אםת, נישט. אייך שיײב איד

:d p i iPDn^p:3t DKiip צײט א םיט ב!יף iPD t ,ip n c 
ו איר DM^in דאך י iPויי אײד ז D 'n rip iP  l n נאך 

i p t 'O כאסום אײך פון האב איךpאן ז ipco:p, ^וױי
אוםגמ^ 1פ» ipopj נישט דאס וועס הר

it אױןו זיך h i ח סריעסיאסם*

מ־ גישט װיל איך באוועגו^ אונזעוי 1םא איגטע־עם  ׳י
.1םי צו באציהוננ פעתעגליכער 1אײע אויף ?וליךען

.po-ron ח׳ 1ע1טײע  אוכד אזא םים ט1װא איך '
 ם־יף, יגען1םא םיין אויף 1ענטםע אײעו־ אויןי געדץל!

 אויב אז בעםען, צו גאכאםאל אײך זיך לויב1ע1 איך »ז
 גלײך אם1 געשריבען גישט יעצם ביז גאך 1םי האט 1«1אי
l גאכאםאל םאן. צו nײ1צושם1או:טע זיך איך לויב  י

 »ר1אי אז צײגט,1איבע נין און װײם איך כאטש אז כען,
 אז אזן טאן, צו אונז 1פא 1םעת םך א איםשטאנ! זיעט
 אס1 װי יטאן 1װײטע אויך דאס װעם און עס טום 1איר,
 א■־1א זאל איך װען געװען, איםשטאג! װאלט איך װאס

 פארם, 1םי זיך וכט1 דאך װיזיט. א אויף אײך צו לוםען
 »זא געליגגען 1םי ס׳זאל און געשען, זאל אס1 אויב »ז
 1ליכע1ע1ברי 1אײע םיט איך װאקט םאבען, צו ײזע1

 to אזוי — ײכען1ג1ע1 צו dpbp באװיזען אך1 הילף
 און ״גט1באזא זײן צייט נאשטיםטע! א 1פא זאלען 1םי

o !ולען ליך1אוטאויפהע פען1א1 גישם אײך 5זא< איך n 
m 1בעסע און קאפ, ’U tBop iop 1טעה וועגען אײך טים 

עגעים. איגטעריעססנטע און טשיהאזוע
 1איח אײך. 1פא ען1ײ1אפ1א אביסעל זיך מח איך

 איך גוט װי ובינם?י,1 1חב 1ע1טײע #אך1 שטעט1םא
i אין זיך פיהל n אויס־ 1א םים 11כם שטעהן םון לאגע 

 ױגענט םיין פון ,1איה װי ״בין איך האנט. געשטרעלםער
 גע־ צויגצן1ע1 בין איך סאציאליסט. ס יסט,1בוג א א}

i אין ען1װא y i גײסט; זעלבען אין סטםאסםע!, אײגעגער 
 וױיסם 1איה איתת װאס שולע זעלבע י1 כגעםאכט1ו1

n אוגזע! אין to גוט, גאגץ דאך n אוגז אס1 םען האם 
 אײך 1םצ גישם םיהל איך כאטש און עגם.1געלע נישט

p״i 1שױ שום ippip po א^1אויבעךס פון אוגז אױף 
— d ippio d, באציהונג 1אײע אין םיה? איך io אםת׳ע 
 צו 1סגגעגעםע סך ס עס איז אך1 — ״ליכ?ײם1ידע1ב

i אין זײן n לסגע pd 1גו גע-ען 1אבע םען.1דס גישם> 
 1אי 1מוי בין איך אױב און געהן. צו 1שװע אך1 איז
ip i לסגע, 1שאלטעגע1םא to אױם״ הסגט די אהי1 איך 
דאס to װעגיגסםענס אם געװאלם איך װאלט לען,1שט

p't נישם 1לי1םס איך .1ןעלטענע װאם dpi גלוײ 
 אויפ־ pt י1 אונו בײ אויך op)t סוף כל סוף סז בען,

 גאל^ע די זpבp̂לn 1אםש נאך װעלען 1םי און שייגען
 ©יסי אײגעגע י1 אויף שםעהן ipjpp Iלעpװ סיר װען צײט
דוביגס?י. ח׳ ״1שװע וי1ס 1אי רער^ײל 1אבע

pכ׳האב װאס םױ/ גטשול^יגט \Mto y יױים i n־ 
 אײך 1פס op כ׳האב — oto םאםענם ס ס׳א^ לויבט.

 כאסת 1ס׳אי םוחל. 1םי דים באהסלםן. געקענם ניט
to ט?ײט1ע8אוםגעלום po אײך ״1םי tpopjioo ציים 

 כ׳האב — פסלצן1םס ם׳אח 1נא הנםש, השתפכות םיט
 שוײיבם #אײך איך בעט םאל ס גאך טה.1ח ?ײן נישט

 פסר opbp סא( שוין ojpp 1איה אויב און גלײך, 1םי
 אונו. 1פס גלי? podp־j אס1 געודען אס1 װאלט אונ^
p הײסעסםען םיין םאל ס נאך :o i םסו־ אײך o n צגין 

ױ גלייך to ״ם1ווא םיין אײך גיב איך םסגסטאזײום.  ו
pomp h טיי1פס opii i n j ’p איך ווצל ען1ויםפא1א 
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פון געשיכטע
ראזענבערג x פון

d פובליסיםי צופיל איבעד פ»רל$רען סםרײק
ײ בלל אגגזגבוכמנער 1* איז *ם  געזעלשאפט דזגר נ

m םטרײה יעדער »ז ױבי#גם, *רבײטער די בײ אויך 
*Dpi אויס־ םןגהר ר-אט פובקיקום פון םיםסאטיע די האם 

 יזד זיך סטארעט דערפאר זוערען. צו געוואונען 1זיכםע
ד  גע־ זײט• זײן אױף פובליקום דאס קריגען צו צד מ

 דעד דורך באאײגםיגוסט פובקיקום דאם *וזןרם ממנקיך
 װאס קריגען צו צד יעדער זיך ב*םיהט דעופאר פרז»ע•

 םיר זויקען אבער דא פרעםע. דער p* פובקיסיטי מריר
p 8 דעדצעהקען *ייך ip n םארקאו־ען איז װ*ם סטרײק 

*ובקיסיטי• צופיק דורך 1«*ו*ר*
n יא-הר אין קלױויצאגד 1אי פ*סירם האם משיכבמ 

 אין ארוים זייגען םאנער דרעם 1או ק«;*וק רי •1911
o פון דזשוקיי 1אי ססרייק in ע8 םון יאתר. ןעקבען? 
 הוג־ ארונטער ארבייטער ידי זײנען צװײ אויסןר שעפעד

 אײן םיר האבען צוױי איבעדיגע די פון פראצ^ם. מרס
N f ,אונ־ אקע םטרײק אין ארוגםערנעםעגדע צוקריפעקם 

 א ארום אויסגעםאבט האבען \ואם קג^וקםאכער <ארישע
o פון וזזגקפם n .שאפ o jn םיר האבען שאפ צוױיטען 

 אן געווען סטרײק דער איז וזאך דיהרען. געקעגט ים1
 גע־ רעדער <נע8 זײגעז לאגנ םאגאטען פאר *רפאקגי
 געװע[ איז שט*רט פון באםעעקערוע די שסי<• *סאגען

 אוים־ גוטע זעהד געהאמ 1ה*בע םיר און אוגז, םים
גזגוױנען• צו ססרייק tun ויכטען

 םטרייק די אין האט סז*פט*םבעך םאגאט םיםען אין
o v o p t באריהם־ 8 פאר סײקםםאן ס גאזוכט אוגו 

 װיל כאם זײן «ז ערקקערעגריג םירבמ ק?יװי;*גדער
 פיכײבם #סםרײק םון פיהרער די סיט דורכריידזס ויך

ijto ojm גא־ ה^בען םיר פארמםנדניש. א צו קונמן 
מיר  אין זיך טרעםען צו אײנקארוגג די ^גגעטםען סי
הויז. אין םאטםעקכדצורער גײם •ותגט

r ברודער o , r i צײ^ען דיזע םון ^ורײבער דער און 
i פ 1אי r u i o r באנוםעק־ דעם איבערגעגעבען 

u n w pװאם אויך סםרײהען, םיר װארום אורזאכען די ־ 
ru ru m דער װעלכע אויף זייבע!, ®^דערומען קאנקרעטע 
ד בײם װעדען• געםענמקם קען םטרייק  פאר־ איז ^מיי

רען, ^םאנען  געשפדעך גאגצען אונזער װעם ער אז געו̂ו
 דעם און םארהאנדקען צום 1*ס*סיאיי** \"\ איגפרגעבען

o i? n o ווענינסטענס ער װיםען. לאזען אוגז ער ותם 
 ײע- געסעטזגקם סטרייק דער געוואונעען זייעד «אגט

op • in אוגזער אז געװןודען, ®ארמםאגען אויך איז 
אויכד דער פאר סעקרעם א בלײבמן *לו צוואםעגסונפם

I37IN•
ym זיך חאבען סיו jm r■ םר. >8 דערװאוםם, אויך 

i n אס^׳ םאנופעקם^ורעי־ם דער סןן *חנזידענט
 אוגטער• *יםער צװײמען 8 אין געזוען איז ;ן,
i אןנועד זמרענדיג n m■

v ײאן 8 י|8 t ij r a r איז i n צו םייצםםען זע^בער 
tvo inn סארהאגד^ונגעז צע8 אז ערקצערם אונז און 

.8ג«בי88 t בע8אורז די מז w in, אונו ער האס 
prant, ,וואיםם־ 1קײ ניט זײנען כױר וױיל איז 

urp|» 18«8 18 מציםען צו טרויען ניס אונו זייo 
 םיר ז8 נצויגען, צו געטינם זייגען זיי סריײן.

P ותצזגו V אזוי און נוד־םעיט, אין האצםען נים איםאך 
 נע־ זיינען םאנופעפםעורערם קצױוצענד®־ םערסטע די <ױ

pm ניס זײ האנצן יאחודים, אונגארי׳פע p[צוםרוי ״ 
סםרייק־פיהרער. אויליעע און תםיסע די *ו

up* נעמיכםע די 9 ירס08* האס 08זי p e r n איז 
■ער־ 8 גע׳ציקט פציװצאנד פון האנ איך

»סײזי אונ* סון איינזגר ז,8קצימם בריתר .
r ן י a י n איחם איך ח*< גדי«י
^ V;.' i

 עוין זיך זער״ט םטרײס אונזער אין אז געשריבען, אויך
 צו ;ז^ען פילײכט םיך װעקען קידציניך אז און עאגד

ב איך זיג• א באדיכטען  צו איהם פארגעסען ^בער ̂ה
 ווי שגעינ אזוי פובליםיטי. פאר גיט אזי ד$ס אז ׳גען1#ז

 איבער* עס ער האט ערהאקטען, ריף1 םײן ה#ט קקײנםאן
בען װעקכע צײטועען, די צו 1געגעבע  געמאכט דערםון ̂ה

וועזען. גאגצען א
דער־ צײטוגגען די ה$בען טאגוםעקט^ורערס די זוען

 טרויען ניט אוגז קען טען אז בא^ק^םען, זײ ה^בען זעהן
 זײ עס טעג סעטקען, גיט םטרײק דעם װעקען זײ און

̂םטען !םארםעגען גאגצער זײער ק
 ^:־ סטרײקעיס די צװישען זיך ה#ט דעם גיצײך
 דער פרענקעק, פיקים סוטאט^כע; גאנצע 8 געםאגגען

 איז אם^סיאײ׳ע^ן, םאנזפעקטשורערס דער םון סע?ר/וסער
 ט^ג יעדען זײגען אדעםטען צעהגדקיגע ביזי• געװןורען
 צוױ־ קינײגיגקײטן. םינדעסטע די םאר געװ$רען געםגאט

w\ געדאגק, א גפװ^רען םאחעפרײט איז םטרײקער די 
 איז־ ברודער ק^םיטע, פיקעט דער םון מעערםאן דער אז

 פלאץ 1זײ אויף און געגוג, אגרעסיװ גיט איז פייט, ראעינ
 שװאכ־ קײן גיט איז װ^ס אײנעם עתועהקען םןע דארף
 םטרײק־קאטיםע דער פון םיםינג געקסטען דעס בײ קיגג•
רען ערװעההט איז  פיקעט דער פון מ׳עערםאן »קס געו̂ו

קובי^ געוױסער 8 ק^םיטע
 ^ג־ װירקי$יך זיך ד«*ם דםיניסםראציע8 זײן אונטער

 ק<ױױ םון ם^רמט^רט 8 אץ טעטיגקײכ^ 8 געםאנ-ען
 קםען8פגעה8 רעװ^קװערען נ^^ךעגע םיט םען ה^ט ?אגד

 כקעבם, טיט טראגספ^י־ט 8 איבערגענןםען און טרײן 8
רק. גױ םון געםיהרט ה$ט םען װ^ם  צױײטען 8 אין ̂י
^סען םען ה^ט עט^דט פון טײק  און עערד אײגיגע צ̂ו

 ק#ונ־ אומסײד רי װ^ס קקאוקס, ב^גדקאך די םארניבםעם
 שעפער. אעסייד די םון געפיזזדם האבען טראקט^רם

 אויטםײך־ אײגי;ע אין געװ^רען געםאכט זײגען פיתרען
 םקעבען װעס8 זײנען םעגער די װאו םעקע אץ ^עפער.

 פרויען די ה^בען און אהײם קוםען געקעגט גיט און
 און װאקײמ*ן אויף אװעקגעמיתט קיגדער זײערע םיט

 אין זיך ?*םיטע פיקעם די ה^ם צוגעש^סען, הײזעך די
 זו^ס לעס8 צומטערט און אײגגעבראכען דױיזער אזויגע

מגםונען. זיך ר^ם הויז אן
 די געצעקט דערםון גאטיריציך האבען סטרייסער די
 ־'8ר* — !םטדײק 8 םיהרען םען רף8י זוי8 םינגער.

̂ר גע׳טעגה׳נ^ זײ בען  הא־ סטרײק־פיהרער, די םיר, ג
 ביי .וױיל ק^פ־װעהט^^ רקען8שט 8 ט8געד» דערםון בען

 סען8ם און קדבגות <ען8געם זײנען זעעכען8 <8פ יעדען
 ^גגעקוםען ®^גיצײ רי איז לען8ם םאגכע אין רעסטען•8

 ה*בען םיד פיקעטם• אונזערע װי פריהער ץ8פ< צום
 זיך געפינען ?*םיטע ייקעט דער אין אז םאדעטאנען,

 װעםען אבער <יצײ,8® דער *םיפם״ גיבען װ^ס ^פי^נען,
 ה^בען םיד 5װײ< געקעגם, גיט םיר ה*בען בא^ווצדיגען צו

p'P ̂ובען טיר געהאט* ניט באוױיזען פ^וזיטיזוע  עם ה
 םטרײק דער װי גאכדעם שפעטעד, צײט א אויסגעםונען

p איז w .פאראיבער
i’ ך8נ n j ריםטימען8טער ops די בען8ה אזעצכען 

 לען8< צײטוננען די <8 רנט,8באו טוין םאנוםעסםעורערם
D נאנצעז 8 םאכעז רערםון 8 i8 ieo, ױ8 אין  ט8ר< ארום ז

ם  אונ• און אונז נעגען ווערען ^נגעםאגנען «ובלי?ום ̂ד
 שטארבען.88 ביםלאכוױיז נ:עםאננען8 ם8ר> םטרייק זער
 אוים־ נעםח רי איהט איז םצנאטץן זעסם םון םיוי צום

o אוז גענאנגען n איבער םערסטענםיילם נעמעהז איו 
i n ניי די אין אובליסיםי w u r .צייסוגנען
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? שפיאז דער־ געווען איז ווער
 איז סטרײק גענער̂א קליװצענדער דער װי נאכחגם
 אג־ זיך האבען ארבײטער די און געװארען אויםגעגעבען

 די ערשס האבען ארבײט, דער צו אומקערען געםאנגען
 אצע זײ. איבער איזדיעקעותז אנגעםאנגען זיך באסעם

 גאנ־ אין זײנען צאהל, אין הונדערסע םטרײקער, אסםיװע
 םאהרען געמוזט האבען און געײארען אויםגע^ןתען צען

 הא־ אבער דערםיט שטעדט. אנדערע אין ,ארבײט זוכעז
 צוםרי־ ניט מאנוסעקט^ורערם זיגרײכע די נאך זיך בעז

 פאראאזען געװאאט ניט זיך האבעץ זיי דענגעשטעיצט.
 געקענט ניט האבעז װאם פאליצײ, שמאדטיעע די אויף

 נע־ די םיט םטרײהער אונזערע םיז קײנעם םארבינדעץ
 פרײ א געדונגען האבעז זײ סטרײק. פון װאיצד־טאםען

 זא־ זײ אינסטרוקציעס מיט אײדזשענסי דעטעקטיװ װאטע
נאנץ דורכזיפעז זאלעז זײ נעילד, סײן שפארען גיט עז5

^וצדיגע. די געםינען צו נאר אום נויטיגװעז אסעריקע
סטריי־ א אונזערער איז םטרײק פון צײט דער דורך

 פיסעט דער אוין* פאליסםאן א םון געװארעז געעאםעז הער
 פאלים־ דעם מעז האט שפעטער אװענטען פאר א צײן•
 קצאוק־דיסטריסט. דעם pK דערשאסענעם א געםונעז מאז

 סטרייסער אײניגע װען פאסירט, האט פאצ צ^וײטער א
 אויסגע־ זיך האט אײנער און פארזאמעצט געװעז זײגעז
 םאריצארענער א איז םטרײס דער אז דענקט ער »ז דעידט,

אבס די םארכא&עז כעהן דארף מעז אז און  אײדער ד̂ז
 א מןװארעז איז ארגומענט דעם םון יפפעט. צו ווערט עס

 און אוםנעפאלעז אײנער איז געשאענ חנם איז געשאעג.
 פא־ נאנצע די אויםצוהויבען. םארנעסעז ^ויז זיד האט
 די זוכעז צו נעווארען ביזי באלד איז שטאדט פון איצײ

 סטרײקער, פאר א ארעםטירט אםיאו האבען זײ שואדיגע.
 איז טעג פאר א געהאלטען זײ ם׳האט װי נאכדעם נאר

 בא־ סײז וױיצ באפרײעז, נעםוזט זײ מעז האם דזשײצ
 קריגעץ. י נעקענט נים פאציצײ די האם זײ גענען װײזען

 געװארען. םאמעסען אינצידענט גאנצער דער איז דערםים
 םאראיבער, געװעץ שויז איז סמרײס דער ווען יאבער איצם

 געאד װי אזוי אז נעדענסט מאגוםעקטשורערם די האמגן
 דעםעה־ די שויז װעם םפענדען צו גענוג דאר זײ האבען

 ברמנ־ זײ און שוצדיגע די אױםנמםינען אײדזשענסי טיזו
 געװען אויסען זײ זײגען דערםיט גערעכסיגקײט. צו נעז
סײן שויז זאיל זי טויט־סיצאפ א ױניאז דער געבען צו

האמח דזנםעתםיװס די אויפשכמהן. נים תחית־הםתים
t םעהרםמעגמײלם לאנד איבער׳ן זוכען גענוםען n rw i 

אקםיוחנ די םוז דאך זײנען זײ וױיל אװעקגעםאהרענע, די
סטרײקער•
 םארנארם אײנעם זײ האבען זוכעגיש םאנאטען נאך

 טםען א איהם צוזגאענדיג האנאדע, טאראנטא, * םיז
 םארנארם זײ האבמן צוױיטען א םינסינאטי. איז דזשאב

 םקי̂נ זעלבעז דעם דורך סינסינעטי נאך יארק נױ םון
 א נעווארען. ארעסטירם בײדע זײנען סינסינעטי אין

 קציור נאך געבראכט זײ מעז האט שפעטער טעג פאר
 לובין, געוועז אויך איז ארעסםירטע די צװישעז לאנד.

 די פיהמכדהאםיכמ• םון״דער טשערםאז געװעזענער דער
 ארעסםען די םיט אז געםיינט, האבען מאנופעקטשורערס

געםאכט. טויט ױניאן אונזער שוין זײ האבען
געשלאםעז. גים אויך אבער זײנען לאיערס אונזערע

 געװארעז ארויסגענוכמז דערװײל זײגען פריזאנערם די
< אויף  גע־ אויך זײ האבעז צײמ זעלבער דער אין בי

םארטײדיגונ^ דער םאר םאטעריאל זאםעיצט
^ דער ײעז שפעטער, םאנאטען ■ פאר א אין םרי

 איהרע נערופען סםיים די האם אנגעפאנגעץ, זיך האט
 איז עדות איהרע צװישעז באשוצדיגונג. דער םאר עדות
 חנר םון טשערםאז געוחנזענער דער אויםגעטראטעז אויך

 איהם דורך האם באשולדיגוע די !אובין קאםיטע פיקעט
 פיקעט־ק*־ דער פוז סודות איצע ארויסברענגעז געװאלט

 האבען װאס געוועז, זײנעז פערזאנעז די װער אויך מיטע,
ארבײט. די געטאז

 »ז ארויסגעבראכם, אבער האבען לאיערס אונזערע
 םאנוםעקםשורערס דער םון אנגעשטעאם געװען איז אובין

 םאג, א דאלאר צעחן פון סאצארי א מיט אסאסיאײשאז
 םא־ דער םון סעקמגטער דער םרעגקעא, םיאיפ םר. װאס

 צוגעמנן. געםוזם עם האם אםאםיאיישאז, נוםעקטשורערס
 לובק אז ארויםגעבראכם, לאיערס אונזערע האבען אויך
 די אראגזשירם האם װאם יעניגער דער געווען איז

 אלץ ער האם ציים זעיצבער דער איז איז איבערםאצעז,
 מר האם דאם אסאסיאיישאן. דער געגעבעז װיםען צו

 פוורי־ ער אז םאנוםעקםשוחגרס די װײזען צו כדי געמאז,
Jםא א דאלאר צעהץ זיינע כשר דינט

םאילמננ־ דער געווען איז םרײעל דעם םון סרח דער
געיחוריז, באםרײם זײנען אײטע אונזערע אאע דער:

 א צו געוואחגן םאראודםיילם איז אובין שפיאז דער נאר
פריזאן! יאהר

, ר נו ר פי מי
באםץ. ם. פון

 סיר, ׳נו שוץ, םיף סיר ׳נו
 איר, *ו אהץ קעלער־הוױ, שא»ענדי?ען *ופ
 קעץ אמ המט װערעםדיקע ם׳ליגען װאו

 — טיר. דער כײ צעװארםען
 שלאגעז׳ פנים אץ נאכאםאל מיר כלוס דאם זאל און

:נױם *ארענדיקער םץ כײגוש דער םים
 ברױט, אץ לוםם ייז דארםען זי*ם װאס איר, טאד
 נױט, םון 1קמדערלא כלאסע קלײנןן, די סאר און

 חינם׳ און קעץ די םיט זיף װןןלגעח װאפ
*ושירײט• שװעל כײם

זײןןרןןר, הונגער כײזער דער זאל אץ
g turn te 188■ •*■ ׳“ -*■ .■*.-« —- 8 | |  i— 8j l  כאפרײען, זיף קעלער ענגעז פון

 פװרעסס, װאקםענדיקע ךי פון שפיצען די ביז
צדשדײען: יײןיי

 נרױסע, די םייפז קמדער בלאסע די םאר
אױגן, המגעריקע

 זײערער, םאמען דער איר, פאר און
י םדן  געכױגען, זארג און מ

jn אירע םאר in ,םרויערער, די חענם 
 פיס, כימערדיקע אירע פאר

!הײליקע די כלאפױקע, די
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 סעסרעטאר לאננער, .J? לואים םון
ײײןז\. באאדר דזסןןױפ יאדפ וי\

 ארויםגע- האט סעזאן זזײנםיגען חנם םון טומ דעד
 אז זאגט םייל אײן םאכליים. םון םײגונגען צוױי רוסען

 געהאפם האם םעז וואס דאם נים איז םעזאז מנד ותן
m באדיגגוננען די שולדיג דערין זיינען וײן, װעט ער 

 נאך זײנעז לאנד דעם אין אז אז, ןױעעו זײ ל*גד. *ח
 און לעדמ ארום געהעז וועלכע םענמעז םיליאנען רא

 דא- םיליאנען די תליעע. * קױ*-סר*פם די איז ד*ײם
 בילריז זײנען רעגירונג דער םון פריגעז די יועלכע לארס

n ווויפצודזאלסעז m .גמםות
 זאנען זײ אנדערש. נאנץ דעגתעז פאכליים אגחנחנ

 אדײנגע־ זיך האם םאר-קאום בילינער נעוױסעד * »ז
 וױנםער־ דעם נע׳הרג׳עם האם ער און םארפעט »י? ריסען
 די דרעס־מןאום. בילינען דעם חױפטזעכליד p» סעזאן

 אין שולדיג איז סאוט םאר בילינער א אז זאגעז, ותלכע
ת אלע o אין אז אז ציינעז דו n ווזגז אוינוסם, םאנאט 

 (דאס םיילם ספעציעלע האבעז סטארס חאארםמנם *1
 צו אום יאר עםליכע לזנצטע n אין עדי׳ןךינונג ניחנ א •»

 גע־ פארסויפם םאנאט .דעם איז זיעען ביזנעס), צזױמעז
 ביליגע די םון וױ סאוטס פאר בילמע די פח כתדי ווארעז
גארםעגםם. קלאוק דחנסי

A  m_ __
 בילינער לעוױםער א אז ריכםמ איז עם וױפיל אױ^

או  דרעםי דעם םון םעזאז דעם גע׳הת׳עם חאם אאום י
 זאגען. נים באשטיסםקײט םים פיינער מז קאום׳ פלאטה

Df סזןזאז דעם איז אמדוסםריע פאר די אז אםת, איו 
 די אנבאםראכם אין אבער נעסם נתז וועז ביזי. מחר

 צאל די אוז אינדוסםדיע, ספעציעלער דער ®ח נדויססייס
םננעיז  נים זיר לייגם כאמעטםיגט, איר איז װערען װאס -

o איי* n דאזעע די האבעז וחנלכע פאכלײט, די אז מכל 
jj3 םײנוג^ jn  trn p i
 סאוטם. «חודו«ירט איםער האט אינדוםםרי ט#ר די
 די איז וױ םער ■ראדוזירם םעזאז דעם זי חאם •ייײכם

 טאנבע וױ םי< *זוי ניט זימד אבזװ־ יאחנן, ■ײירימ
חתתיז•
 איזםינעז ביז דעם םאר tv םייגונ^ אונזער איז <ם

o םען סען סאום דרעםי «ז סעזאז n בילמען 
 זיינען עם טאראנםווארטייד. האלנמז נים אאיט

n דא *ימנר r u v אורזאמז אינדוסםריעלע באאזםיסמ 
ערקיעתן. לייכם אזױ ניט ויך צאזזזז װעלכע

A
 םארנוםען םעזאן דעם האם שאיט םאר דעד גים

 םיארם דער איז עם סאוט. דיזםי דעם ®ון ילאץ דאם
מז נאד אאום. מי  נרויסע א נעוועז סעזאן דעם איז עס י

 נעדזננ־ םיר זיים ממױכםע חנר איז אײגםאי **־־.טראמג
 ?אוטט ס»ארם ביי ביזי אזוי מותן נים נאד איז

ort tm איז «ס n נאכםראנע רי סעזאן. חימםימז 
 די אוז נרויס אויסעתעװיינליר איז קאוםם םאארם

 ןייער נעביםען כאלד חאמן װעלמ
ארביים. האמז קאוטט סאארם אויי דדעםי *ן

 םיט פארזארנם גיט אבער זיד האם זיי פין פיימד
 איינפאך דערםאר זיעזנז זײ אוז סאומם די פאר

n m אום םאםעריאלען די תרינעז *ו זומנדינ מיואחזז 
t mח אויםפילעז ן ז  ארדןרע אננענוגמנע י
 קאוםם, סאאוט םים פאל חנר דאם אח נאר נים
or םוםם, םוםם. רדאםי םים פאל חנר יײיך איי 

אר־ גאנגבאדער מהר » מימן זײנען ודיםיז,
אבער איז עם םןזאנין. םאריננ די אין

 לעצםע די איז נאכאראמ אליימ נאנץ ן ממון וײ
 סעזאז וױנםןר דזם איז n וױ *זױ *«ז«נ«ז.
 זעחר » אױן איז אזוי אאוםם ס»«רם גאד
סאום. דרעסי דאס נאד נאטאראגע

 קײן געהאט נים האם סאום «אר כילינער דנר !
o אײוי וױזיאמנ n דײסי חם •ון נאגנ

i ̂י »'■H ‘ T
3mm׳'

 אא־ נאנצעז איז סעזאז דעם לאום דרעםי דער איז
 חא־ וחןלכע םאנוםעסטשורערם די וועלעז איז נזדפםארבען

 נאד גארםענטס ספארט םאר םארבארײיטעט ניט זיך כעז
 נביאים קײז װילעז םיר ארבײט? םעזאז דעם האבעז

 פרוי דער םון קאפריז דער װי דארטעז וױילײ זײז, נים
 ניט נביאות סײז סײנער סאז הויפט־ראלע, די שפילם

 אוז אסטאבער םאנאם דער אז םיר, דענסען דאך אגעץ.ז
 העגגעז וועלכע סלאוס־מעפער די וועצעז נאוועםבער אױך
ארבײםען. גארםענם דרעסי דעם אײן» אא בלויז

 מיר װאס נײעס די דורך םיר סומעז מלוס דעם «ו
 אויך איז וחנר״ *װאומענ׳ס דער איז געלעדעז האבעז

 םאננען וועלכע אסאסיאיימאנס די םון בולעםינם די אין
 סארתעט דער אז םאנוםעסכדצוחןרס די װארענעז צו אז

 װערט עס און םאילעז צו אן םאנגם סאוטס ספארם םאר
 איז עם נארמענם. סלאוס דרעסי דעם פאר סארלאננ א

 ניכער זײנעז אסאסיאיײןזאנם די אז פארעטענדליך זעלבםם
 עם װאס וױםעז צו מעםמןרס, זייערע דורך לאנע, א איז

 איז סוםעז מעםבערס זייערע וױיל םרייד איז םאר סוםם
 דעפארםםענכדסטארס. די םיץ בייערם די םים בארירוננ

 בולע־ די װאס דאס אז נלויבעז צו געניינם זיינעז םיר
 םיר און ריכםיג, איז זאנעז אםאסיאיימאנם די םיז טינס
 נענאסען נים האבעז װעלכע שעפער די אז האםעז ײילען

 פוז וועלעז ילאיז, ספארט דעם אויןי פראספעריםי דער םיז
 נארמענט. דרעסי דעם אױוי ארבײם נענונ האבעז אז איצם

ײ מעפער די איז ארכייטעז וועלכע םעםמודם אונזעחן  נו
ארבײכס װאכעז פאי א אין געװים זיף םיגעז

A
 םעטבערס אונזערע צו באײאוםט מױן איז עם ־וױ

 פער־ דעם םון ענדערתנ אז םאתעסימעז לעצטענס איז
 אםיס. טשערםאנ׳ס אוםפארםייאי^זעז דעם םיז זאנאי

 אידזמזגר, םר. טשעדםאן, אוםפארםייאישער םארינער דער
 געװארעץ ערוױילם איז ארם זײז אויוי איז רעזיגגירם האט
 דער םוץ דירעסטאר געײצזענער ראזענבלאם, םאל םר.

נ.ר.א. דער אונטער באארד״ קאםפליתנס *נזףפאנאל
במזער־ אוםפארטייאי^יעז אז ערוױילעז p® םראנע זײ

 מרייד נאנצעז דעם םאר און אונז םאר געוועז איז כמז
 אומפארםייאחפער דער וױיל פראבלעם, עתםטע זעחר א

 פוסד די אויסצומייט^ןזעז אײנציגער דער איז טמערםאז
 א םוץ פאל איז אנריםענם פאלעסטײועז דעם פח טעז

 סאנופעסםעורערס. די םיט ױניאן דער צוױמעז םכםיד
 פון װאוילזייז חוד זיד ווענדעט אויסטייטמוננ זײז אז

אינדוםטרי. נאנצער דער םון אײד איז סלאוסםאכער דעם
 די נעוחגן איז עם אז זעלבסםפאר^טענדליר איז צם

 זעהן, צו ױניאז דער םון פארםרעםער די םױ אױפנאבע
 זײן נאר ניט זאל אלדדפער םר. םון גאכםאלנער דעי אז
ױ ויאוננעןrאנ ליבצראלע טים םענמ א  אלטער דער ו

 אויד זאל נאר נעװעז, איז םשערסאז אוםפארםייאימער
 אינ• דער פון פראבלעמעז סאםפליצירבת די פארמםעחן

ױ דוסםריע,  םא^ױמ־צנע די פיז אינטערעסעז די אױך ו
 קלאוסס דער םון רעדער די באוועגען וועלכע פאהטארעז

אינדוסםרי•
 איץ אינםערעם אז האבעז וחןלכצ צדדים די זזאבעז

 םון ערוױילונג דער םים םעות א נעםאכם אמדוסטדי דער
 ער װאס ןױיט סור־צער דער איז ראזצנבלאם? םאל סר.
 אינז ער מאכם פארבונדעו, אינדוססריע אונזער כױט איז

 נעםאכם. נים םעות סייז חאבעז צדדים די אז נלױבעז
pn םים פראבלעפמז אינדוםםריעלע די וועגען אױפפאסומ 

ר חאס ?ר װצלמ  חעכםס א איז איצם ביז פארנוםעז וי
פמעהט ער אז צ׳ימם איז אמםעלמענטצ  גרײסע די •א̂ו

מ אײפנאבע חוי  חאבעז סרייד איז פד.״«ערמאפטעז די ו
ארײפנעלענכג אים אוי^ צרמבױםיננ. דיז םים פאלעסנדװ,

 אזוי ימיאז, די אז םאמויפלאיפ די באסענצז צו
ױ נום  יועלכע םאנופעסםעררצדס ױ ו
m וא זײ זיד אפסחירי

tvאינ
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 געםאכם, ניט טעות קיין אויסװאל זײן םיט האט מטאגד,
 א זײנער םים באקעגען מעםבערס אונזערע םיר וױלען
 באװײזט ענט^ײדונג די ענט^ײדונג. וױכםיגער זעהר
צדדים. צװישען אגרימעגט אן צו זיך באציהט ער וױ קלאר

tv ,אנגעלענענהײטעז גסעפט אין םײ אגריסעגט 
 ארבײטער־אר־ אן צוױמען סײ ?וותםים, צא: » צוױעען

 נע־ א װי םער ניט איז ארביימס־געבער, און גאניזאציע
 אוגטער־ די םארםיציכטעט װעלכער אפםאך עריבעגער

 איז פונקט יעדען אפצוהיטען ערליך צדדים געמריבענע
 א אין ש., ב. צ. טרעםט, עם װען איז אגריםענט. חגם

 סאן ערליכער אן איז ̂פותף אײן אז םירםע פרױואטער
 א דעם אויף דא איז ניס, דאס איז אנדערער דער און

 װעלכער ענט^ײדען דארף וועלכער ריכטער א םים געריכם
 דער אז אפט טרעםם פאלען אזעלכע אין גערעכם. איז

 יעדען אין זעלבער דער ניט איז ריכטער םונ׳ם אורטײל
 קײס די אורטײלם ריכטער יעדער װײל םאל, עהנליכען

 ניט דארום טרעםט עס אנעויאונג. אײנענער זײן לוים
 עננדפײדונג אז ארויסגעבעז זאל ריכםער א אז זעצטעז,
 ױעור םון פרינציפ אנגענוםענעם יעדען געגען איז װעלכע

̂עפטס־ פריװאטע אין ״פאל אזא אין ערליכסײם. און  געי
 אפעלירען געתריװדעםער דער נאך קאן אגגעלעגנהײטען,

 העכערען א צו ריכטער דעם םון עגפדשײדונג דער געגען
געריכט.

 אגריםענט קאלעקטיװען א צו אבער <ןוםט עם וועז
 באלעבאטים, גרופע א און ארבײטער גרופע א צװײפען

 קריװדעס אלע םוזען דא אנדערע. גאנץ א לאגע די איז
 װערען פארגעלײגט צװײטען דעם פון ארער צד אײן פון

 דער איז װעלכער ט׳&ערםאן אומפארטײאישעז דעם םאר
 עגטשײדונג זײז װעז און ריכטער לעצםער און אײנציגער

 צדדים. די צװישען קריג דאס םײנט אנגענומען ניט ווערם
 פרעצע־ א דאם װערט אנגענוםען, יא װערם זי ױען און

םאל. ענליכען יעדען פאױ געזעץ) ניט־געשריבעגער (א דעגט
 םוז ענטשײדונג זועלכע אירגענד ארױםגעבען בײם

 די האבען זינען אין טשערםאז אוםפארטייאישער דער
 װאס ספעציעל און אנטשײדונג, זײן םון סאנסעסװענצעז

 אויף האבען װעט אנטשײדונג זײן וױרלוגג א םאר
 אונטער צדדים די םיז צוזאםעגלעבען אלגעמייגעם דעם
 אז נויטיג, איז דערפאר אגריםענם. סאלעסטיװעז דעם
 װאויל־ דער אנםארםרויט װערט עם וועםען פעו־זאן אזא
 א האבען זאל אינדוםטריע אז םיז און םענשען םון זײן

 בא־ זײן אלעס פאר םער םוז ער און בליק ברײטען
 איגדוסכג־יע דעד אין פראבלעמען די אין האווענט

 דארױ םשערםאז דער לײזען. העלםען דאר̂ז ער וועלכע
 יעדעז פון אורזאכען די אין אוײינטראכםען איסער זיך

 די םון האגדלוגג יעדער איז אריינדרינגעגדיג סכםוך.
 אזא געבעז צו סעגליך אים םאר דאס םאכט צדדים,

 צוקוגםם דער םאר װארנונג א איז װעלכע אנטשײדונג
האנדלונג ענלינער אן געגען

 עס װאס אין וױםען זאלעז םעםבערס אונזערע אז
 אנטשיי־ אן טיט באקענעז זײ םיר װילען זיך, האנדעלם

 דעם נאך טשערםאץ. אוםפארטײאישען דעם םון דונג
 םיר־ רי ארבײט דער םון געסםאפם זואם ױניאז די װי

 די האבען לא. סאוט לעםער און ראטשםייךקעי םעם
 די װעלכע צו אםאםיאיימאנם, די םון פארטרעםער

 אוםפארטיײ דעם צו פראטעסטירט באלאנגעז, םירםעם
 ױניאץ. דער םון האנדלונג חוד נעגען טשערטאן אי׳מען

 אויס־ זײן לויט האם טשערםאז אוםפארםייאישער דער
 ױגיאן די אז ערקלערם אגריםענם דעם םון טייטשונג

 אגריםענט דעם םון גײסט דעם איז געהאנדעלם האם
האנדלונג. ױניאנ׳ס דער רעכםםעטיגם חאם ער איז

 מיט אגרימענםס סאלעסטױוע אלע אונזערע אין
 ניט קאז ױניאז די אז םינסם, א דא איז באלעבאטים די

 םאנו־ די און סםאפעדזש אדער םטרײ? קײן ארדערעז
 בעפאר לאס־אום חײז םאכעז נים הענעץ פעתטשודערס

 איםפאר־ דעם פאר פארגעבראכט ויערעז סריװדעס אלע
 בינדענד, איז באשלוס pn און טשערמאז םײאימעז

 די ער יארלירס אױם, ניט אים פאלגם ער ײעז און
אגריםענם. דעם םמ פראטעסציע

 צוגענעבעז אבער איז אגרימענם םיגעז
בא־ דער אז לויטעם וחגלכער פונפם,

 נקסשורצסם-
ואל ציים•

און ארבײםעו/ וײ םצד ױניאן ד*ר םון דזשער
 סאגופע די םצד ן אססט דער םיז מעגעדזשער

שםוגדען 4» אין װערען דורכגעפירט םוז
 דזנר אין װערען אויםנעפאלגט ניט באשמס דער

םון פראטעקציע די צד רער פארלירט צייט, שטיםטער
אגריםענט. דעם

אגדײ דעם םוז פונקם גייעם דעם פון רעכט דאס
צוױי די געגען אויסגענוצט ױניאן די האט טעגט

 ד«א- םאלען בײדע די אין םירמעם. אויבען־דערםאגםע
 פירםעס די אז אײגגעשטיםט, סענעדזשערס די בען

 אוםפארםיי־ דעם םון אקאוגםענטס די לאזען םוזען
״זעהן צו ביכער זײערע אונטערזוכען טשערםאן אישען

 נים־רעדזשיםטרירםע םיט ביזגעס קײן ניט םוען זײ צי
 נים האבעז םירםעס צװײ די װי אזוי קאנטראקטארס.

 דעם לוים ױניאן, די האם באשלוס, דעם אויסגעפאלגט
 םים »ז ערקלערט, אגרימענט, דעם אין פו:הט נײעם
פראטעקציע די םארלוירען זײ האבען האנדלונג זײער

 פראדוקציע. זײער :עסטאפט און אגריםענט, דעם סון
 דערויף אכםענדיג ניט אסס׳ן, דער םון םארטרעטער• די

 האבען לויטעם, אגריםענט דער װאם װײסען זײ װאס
אוכד דעם צו פראטעסםירט האנדלונג דער :עגען זײ

 ױניאן דער םארקלאגם און טשערםאן פארטײאישען
 אוםפארטײאישער דער אגרימענט. דעם פארלעצעז איז

 חגר פון האנדלונג די :וטגעהײסען האם טשערמאן
ױניאז•

 אױןי אכטענדיג נים אז, באוױיזם, האנדלונג זײן
 אינדום־ אוגזערע ער באגרײםם ערפארוגג, הורצער זײן

 םעהיגקײם די אויך האט ער און פדאבלעםען םריעלע
 םים באלעבאםים די םיז כאראהםער דעם אפצושעצען

 םארבינדונגען. קאנםראקםליכע אין שטעיזען םיר װעםעז
 שםעלם ער אז באװיזען ער האט ענטשײדוגג זײן םיט
 געזעץ, דעם םון בוכשטאב דעם אויף אפ בלויז ניט זיך
 האבעץ צדדים בײדע אז זײנען אין אויך האם ער נאר

 פח פונהםען די אפצוהיטען םארפליכטונג מאראלע א
 n באגריסם שםאנדפונקם דעם םון אגריטענט. דעם

 םשער־ אוםפארםייאישען דעם םון האנדלונג די ױניאן
םאן.

צרוואד־ זי און אגריםענם דעם אפ הים ױניאן די
 דעם אפהיםען זאלען באלעבאטים די אויך אז טעט,

 וחך וועלכע םאגוםעקטשורערם, די געגען אגריםענט.
געהעריגע די געםען ױגיאז די וועם טאז, נים דאס לעץ

שטעלוננ.
A

ברוק־ דער איז קאםיטע םאםראל און קאנםראל די
 ארן םונהציאנירעז צו אננעםאננען האם מעריםאריע לינער

 וײ ױניאן. דער םון צוםרידענהײם רזר צו ארבײט זי
 כתכד אקםױרע צאל א םון צוזאםעגגעשטעלם איז האםיטע

 אינזזנר אויר וױ לאסאלעז, אידישע אונזערע פון בערם
־ײדצן העבסם זײנען םיר .48 לאקאל איטאליענישען  צו̂נ

 אונ־ אין נענארם נים זיד האבען• םיר אז באמערקען, צו
 איבער־ און אקםױוע צאל א האבען םיר אז גלויבעז, זער

 גום אזױ ישעפער ברוסלינער די איץ סעמבערם געבענע
 p» םאראינםערעםירם זײנען וועלכע יארס, נױ איז װי

 \ײ אז זעהן ארן שעפער דארםינע די אױן» אויפפאסעז
 ארבײםס־־שםונדעז• נעזעצלימ די םאלעצעז ניט זאלען

 םעםיג־ פאםראל די אז םאסם, דעם אנערקענעז מוזעז םיר
 יארק, נױ אין וױ סאםפליצירם םער איז ברוקליז אין קײם

 צואװארפצז דארם זײנעץ שעפער די װאס דעם צוליב
 זיי זייגען יארס נױ אין ויעיענד שםח, ברייםעז א איבער

 בל̂א יעדען אויוי בילדינג, יעדער כמעם איז האנצנםרירם
 אױןי אכםענדיג נים דאך, דיסםריסם. נאיםענם דעם איז
 •ip פאםראל ברוסלינעד די טום שיוערינסײםעז, אלע די

 םעריםארחנ דער איז אםיסערס די םיט צוזאמעז םיטע
 «נײד זאלצז ארגייסער די אז מענליכהיים זײער אין אלעס

םטאנדארדם. אנדערע אפחימעז
ז *ז דארמ, אוז דא אבער טרעפט עס  שסויסם מ

 נים דמען װעלכע מעםבערס אײנצעלנע אויו• אז זיד
 P* באדיננוננעז ױניאז די אפהיםעז אױו• םספיד שטארס

 נים אום סאדאנםװאדםליכסימ^ צו ברײננעז זײ םוז םעז
האט ב»ג^ לאנגער דער איז הײסעס אזוינע פארציהעז צו
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r > n די טעריטאריצ. ברופלינזנר פאר פאםיטע נריותנם 
 וױ־ אין זיצונגען וועמנטליכע אפהאלנמ! װעם פאםיטצ

 נרױוענם־ די אויםנעםען וועט זי וואו אפים, ?מיסםכות
 װעם דאם אםיםעם. ברותלינער דוײ אלע םוןJ פייסמס

 שלעפעז םון םיה די ארבייםער ברוקלינער די פאדשפאחזז
in תאטיםע. נריזוענם דער םאר ערשייגען צו יארק גױ טיין

 אױפםערק־ נעלענענהייםעז םריזזערעע בײ האבען םיר
out טוײד ללאוק חזר אז טעםבערם, אונזערע מםאכם 

 — לייבעל נייזןם » אננענוםען האט לאנד נאנצען אימר׳ן
anםון «לאץ דעם אױוי לייבעל״ ריהאװערי ״נמאנאל ־ 

u  tan.־x. ״ )i n
םירםעם״ די צו נענעבען בילויז ווערם לייבעל דעד

ױניאן, חןר םיט םארבונדען קאנםראסטלין־ זיינען «מ<מ
 בא־ םאניםארע און ױניאן םאר נאראנטיע א איז ער און

 אינ־ די איז איז עם װי אזױ שא■. tan אין דמגועען
 זא־ זײ אז אויםצופאםעז, סלאוסטאבער די םוז םערעםעז

 ניט זאלעז זײ אז און טרייזען נעםעםעלטע די פרינען
 ער זױ גרייד העכערען א אין נארםענט tan *ויטמאמז

 אינטעחגםעז זייערע איז אויר איז אזוי נעםענמלם, איז
 נים זאל נארםעגט אויםנעםאכטעד יעדער אז זעהן «ו

w דעם טארלאזעז r לייבעל״. ריקאװערי ״נעשאנאל דעם אן
נע־ סאנםראסםאר אדער םאנוםעהטשוחנר איתר זוען

 אםים אין נלייו דאם םעלחןם לייבל, חנם ניט ברויכם
 הא־ אייער םים ער, םענעדזשער. דיםטריפם איתר ■ח

 דעם מברױכעז צו םידםע אייער טאמז װעט אטעראציע,
אינטערעםען, פערזענליכע אייערע אי! איז עם לייבןל.

םרייד, *לנםיינעם דעם טון אינםערעםעז די איז אויר װי
אננע־ האבעז זיך אויוי זאל נארטענט סלאוס יעדער אז

לייבעל. דעם נצזזם
a

 «יר געםינען םיר זועז אימרבליק דעם מרייבען םיר
 יאר לעצםער חנר יאר. נייעם » פון שװעל דעם אויוי
 נע־ און נעהאםט האבען םיר װאם דאם נעותז ניט איז

 װאם ניט אונז םארדריםט חןדםאר זייז, זאל ער מטעז
 םאר־ נעוױס פארנאננענהײם. דער צו עויז באלאננם צר

נעװארען, עצםזןר יאר א זײנעז םיר װאם אונז דדיםם
 באעזןפםינם, זייז נים 5זא ער וואם בײ אדביינמר, אז וױי<

m װאם אים. באפאלט עלמער די וועז נוט ניט זזנהר איז 
 נעזעיל־ הײנםינער דער איז ער האט םענליכסייט א פאר

■רינצי• דעם אויוי זיך האלם וואם ארדנוננ ׳אאפםליכער
ווצרט, ער עלםער <ואם ? עסםפלואםאציע און רױב פוז

מװע־ דעם םראנען תענען צו ער האם כח װענימר »לז
םאםיליע. זײן און זיר ערנעחנן םון לאסם רוז

 •1ח«יםי ארדנוננ די אבער זיד ותמ אייבינ נים
 איצטינער חנר בעפאר נצותן זײנען ארדנוננען טלצכטע

 נעזעל־ גייע « נעװארעז. אפגעטאםט «לע זיינען אח
 די אױוי בויען אין זיך האלט בריתרליכקייט פון טאםט

 פלאופםאכער, די פאר נאר נים איצטיגער, דער םון חורנות
ראםע. און נלויבען פון אפנעזעהן ארבייםר, »לע פאד נאר

 זאל יאר נייע דאם אז פלאוסםאכער די ײינטעז טיר
םארגאננצנע. דאם וױ נעםעחגר » זײן

A
 םיר ייעז קלאוקםאבער די םאן הנאה װעם עם

 העלער, דז׳פײסאכ ברודער »ז װיםעז לאזען זיי וועלען
 טענע־ אוז אינםערנעטאנעל דער םוז װ״ס־פרעזידענם »

 םענ׳פען םעהינםטע די םון איינער ,17 לאהאל םון דדפער
 לאננער א נאך איז, ענטװיסעלט, האט ױניאן אונזער זואם

 גע־ צוריק קראנסהיים, ערנםםער אן צוליב *בוועזענהײם
 אינטערעםען די דינען צו װײטער פאםםעז, זײן צו פוםען

סלאוסםאכער. די פוז
 זײן םון יאהרען םילע די דורך האט, העצער ברודער

 ערװארבען זיך פירער, אונזערע םון אײנער אלם טעטינקיים
 באאוכד עםארס נעווזן זײנען װעלכע םריינד, טויזעננת.־

 יעדער ביי זיך דאבעז זײ קראנקה״ט. זיין װענען רואינם
 האבעז און צוטםאנד זײן םיט אינםערעםירם נעלעגענהײם

 נע־ זײן םאר האםןי זײז איז ערפאלנ נעװאונשען אים
״ זאל ער אז זונם,  און נעטריי אזוי דינעז וױיםזןר סענמן ז

פארנאננענהײט. חנר אין נעטאן עם האט ער װי ערנםט
מעםבערם, אונזערע אנצוזאנען דארום אונז םרעהט עם

 זיין גאזיגעז צו העלער גרוחןר נעלונגען איז עם אז
 רייהעז, אונזערע אי] צוריק זיך נעםינט ער און הראנההײט,

פאםטעז. באטטיםםען זיין אויוי
גע־ צו נים אונז ערלויבם פלאץ בא׳פרענקםער דער

 איײ אלם איהם, װענעז אפטאצוננ נעהערינע אונזער בעז
 צו דאס האםען מיר םיהחןר. אנגעזעהענע אונזערזג פון נער
 אצינד זיך וחןלען טיר נעלענענהײם. אנדער אז ביי םאן

העלער ברודער :באםערקוגנ חנר םים באנונענען בלויז
 עפעם איםער האבען װאם םענשען די םון אײנער איז
 װענעז זיר האנדלם עם װעז םפעציעל איז זאנעז, צו

 שטויםען טיר ײעלכע אז פראבלעםעז, טרײד אונזערע
ציים. צו ציים םון א) זיך

 םיטיננ לעצטען דעם אדרעםירט האט העלער ברודער
ת זייז באארד. דזשאיכם אונזער םון  א נעווען איז ת

 אין אפסלאננ װאריםעז א נעםונען האט און נייםםרייכע,
ציהעחןר. זײנע םון הערצער די

 אים װינשען םיר אוז העלער, ברודער װילסאנמז םיר ־
טעטינסײם. םרוכטבארער םון יארען פילע און נעזונם

Wit
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 \ז$ל בעטה$װן אין איז סעםםעםבער טען18 -דעם
 םון ®אסידובג היםטארישע גרויםע א געװ^רען געםײערם

 באשײדעגעם זעהר א אויף יארק נױ אין קל^וקםאכער די
 קלאוק־ דעד םון םוער אקטיזוע און פידירער די אוםן.

̂בען ױגיאן םאכער  געםײערם ^וועגם איבטיםען אן אויף ד.
.1S10 סװן םטרײ<ן היסםאיימען דעם

xy םון סטרײק דער iu װיכםיגע א בלויז גיט איז 
̂םף זיגרײכען 1אי דאטע  אויך קק$וקםאכער, די פון ק

וקטאבער דעד םון ױביקעאום־ס^ג »  װײק #ױגי?*ן קי̂נ
 געזוארע} געינעגם איז סטרײק געװאוגעגעם רעם $ט דורך
̂ר ער׳עײ־ ױני^ן. סם»כי?ער א עאר םןבראסעגט ד
̂ר אויף װערען געפײערט בארארםם ה^ם גוגג  גע־ א ג

 די םאסען־נאר»קטער. גרןיםען א פוי אזםן הױ־בע^ס
•־ איהד באהגרערס און ױגי#ן דער פון פיהרעךעאםם  ע̂ג

w u ,טאקע ה*ט ^גגער, קואים ברודער סעקרעסאר 
 דעם םײערען צו איגיציאםיװע די געגוםען זיך אויף

̂טען  דורך קקן*וקםאכער־רעװןוקט דעם פון ױביקעאום ם
ט ער םאס־םיטי^ ריזיגען א  $ט צו אםיקו שוין ̂ה

 םון ק^םערעגץ א צוזאטענגערוםען געהאט צװעק דעם
̂רגעקעגט ה^ם ער װאו קק#וקםאב;ער־ק#קאקס, אקע  דעם ם

 אײג־ »ן געםאנם ^בער ה#*ט pspv 1? עגין. גאנצען
 ױגי^ן אפרײט^רם די װײ<נ פ?אן, דעם ̂ט געגען װעגדוגג

̂ט  דעם םײערען צו באעל^סען געהאט פריהער עוין ד«
 םורא און #רבאניז&ציע, איהר םון ױניעעאום ספ־יאתריגען

̂ווק םון םײעדונג די »ז ה^בעגדע ^יגם קק ̂ןארר דז  ב
 זיך זײ ה^בען אוגםערנעםוגג זײער ק^וםפקיצירען װעט

̂וכ ב#ארד דזע#ויגט די אז נעבעטען ̂וגען זיך ז  םון ̂פז
ia פון זע דעם םײערען און אונטערגעםונג איהר iu אויף 
הרי-ען0 דעם  ױגיאן. אפרײם^רם דער םון ױביקעא,ם ס־̂י
 ה^נען בעק־עםחה, עקטערער אן איז pip?« 1 זוי #זוי

dpkpi ?ל#וו?םאכער די םון פארםרעטעד די p̂ רעספע?־ 
 םון #*פגעז#*גם זיך ה#בען זײ און םארעאגג זײער םירט

ױם״טו^ מאםען א
 אויף געװ#רען געםײערם דערםאר איז ױם־סוב דער

 בעםה^װען אין אוםן אעטיםען און באמײדעגעם א
 דער םון טוער א?טיװע די םון אגװזןזענהייט רער אין

 ג^ר,גרויסע א זיך געםינען עס װע<כע צװימען יוני*ן,
גען צאהע  אין באטײ<יגט אקטיװ זיך ה$בען װ^ס פער̂ז
 אן געװען איז עם JL910 םון קא^ ען67ד.עך#ואי דעם

̂ובען װ^ס עראינערוגגען, פון ^װעגם איגטערעםאגטער  ה
̂םמן  ה^בען ותלכע רעדנער, סך א םון זכרון פון געםק
א ?אםף. <טיגען1דעם* אין װיכטיגע א געעפיכט

עריע נאנצע  װעלכע פערזענ?יב?ײטען, היםט^רישע פון ג̂א
̂וט טוים דער  םון ארויסגעריסען צװישען״צײם דער 1אי ה

 אונז םאר אויםגע^וײנט וױדער ה#ובען רײהען אוגזערע
 װיכםיג?ײם. און פראכם היסט#ריעער גאנצער זיחןד אין

 פ$ןליא?אף ם#יצ זיגםאן, םארים און עיעזיגבער בגיםין
און םאיר און הי<קװים ם#?רים באר^^, אב. און
 אידעא<יזם, זייער םיט ה^בען װע<כע אגדערע, ע5פי<

 ארוים־ הער^ואיע?ײם און יג?ײם5םערװי<6* גײסט, רייכען
̂עגט  ױגיאן, סיצאוקמאכער דער אױף מטעםפעיצ דעם גע

 ה#בען איצע מיר און געװ^רען, דערםאנט <כבוד זיעען
 דער םון צײט העד$איעע די דורכגעיצעבט אם̂א װידער

»םערי?א. אין ארבײטער־באװעגוגג אידיעער
לעבע־ די ארויסגערופען האבען רעםפעהם גרויסען א

 פערזענ־ זײערע און קאםוי גרויםען יענעם םון עדות דיגע
 אן םים געװארען אוי<אענומעז זײנען עראינערונגען ^יכע

 איצם באך זיינען זײ םון םייצע נײגעריגקײם. אטעם^אזער
 פיה־ םארנעםעז און ארבײט דעד אין טעםיג און אססיװ
 אנדערע, און ארגאניזאציע דער אין פאזיציעס רעגדע

 װײם־ געםט. אילס געװארעז איינגע^אדען זײגעז װידער,
 טענעדזעער ךער םעץ, סאל װאניער, הערי פרעזידענם

און לאנגער ברידעד די ;ױניאן םראק־דרײװערס דער ®יז
;־כאארד דזעאינם םון םרעזמורער און

סעיר. אסיססעכט דזאוײקאבםאן, ב̂ד
; trruM, אל־ ;88 לאיאל ױן!

 סעסדע אעבח,
■ אלטער דאד

w p m n a

אופן באשײדענעם 8 אןין»
 קלאוק־ דער םון םעגעדזעער אסיםםעגם דער דאזום?י,
 םים־ »?םױחגר עקטסםער דעד םריך, ;1ױניא פרעסערס

 ױגיאן; אפרײטארם דער םון ־רעזגי?, ;1 לא?אכ םיז גליד
 און אידחצזג אוגזערע פון רעד»?טאדען צוױי די און

 טאקס און (צבױן) האפםאן ג• דר. אויסגאבען, עגגלישע
 גע־ םאן ױגגער אלם 1ע10 אין איז װעלכער דעגיש, ד.

 ברויםזגן פון םיגאגץ-?אםיטע דער פון ם^ערםאן דער װען
 אוגזעג םון םיהדער אלטע די אט — את זײ סטרײ?.
 םארקין, װי דור, איגגערען םון םיהרער די און ױני#ן,

צו?ערםאן, ר. ; 10 םון סטאלבערג, ; 9 גא?»ל םון
 איםא־ די םון דעםטי, ;באארד דזשאיגם םון םשערמאן
 זײגען — 1/ כא?אל םון בעקסאן, ;?עאו?םאכער ליעגישע

 לואיס ברודער םון רײדען צו געװארען ארויסגערוםען
 איז וועככער ,1 לא?אל םון םענעדזעעד דער ליװײ,
אװענט. דעם פון טאוסםםאסטער דער נעװען

 חגדע ny^iEDpm^^ אן אין האם ליװײ ברודער
 ד«ג?ענדיג ,1910 םון בילר העראאיעע דאס נע^ילדערם

 אוינד זייערע פאר ארגאניזאציע דער םון םיהדער אעטע די
 גאנצער דער און דור איגגערעז דעם לטובת םואוגגען

 קעםםער אלטע די און לידערם ױגגע די אינדוםטריע.
 און עראינערוגגען זײערע םיט געםיילם דאן זיך האבען

 א געווען איז ױניאן די װען צײט, א םון ערםארונגען
 געווען זײנעז באדינגונגעז די װען און האפנוגג ־בגויזע

 םען אז דערשלאגען, אזוי ארבײטער די איז גדויזאם אזוי
 דער־ א אויף האםנונג יעדע םארלארען געהאם ^וין האם

לײזונ^
 גױ די פון ראלע די געשילדערט האט דוביגם?י

 א אין איגםערגעעאגאל דער פאר ?קאו?טאכער יאר?עד
 קקאוק־ א אקײן רעד̂ז »גער?עגענדער און זואריםער

 פיאגערעךארגאניזאציז^ דער אויף שםאקץ ער איז טאכער,
i9 אין זיג דעם דורך האט װאם iu גרא־ רעס געקע-ם^ 

 גרויסען פון ענםװי?קוע נארםאעער דער םאר םענם
 ארבײםער אידיעע די םון בא?לײדוגגס־םארבאנד פרויען

ri9 םון זיג דעם אהן אםערי?א. אין l0 — פרעז• האט 
 גיס קײנסאל ױניאן אונזער װאלם — געזאגם, דובינס?י

 אײגפלזסא און גיוים איצטעע אונזער דערגרײכען גע?ענט
 גדזנס־■ דער םעד ניט איצט זײגען ?לאו?מאכער די ״הגם
 וויימר אבער זײ זײנען כדפפחה, אונזער םון צװײג טער

 זיעען זײ אויםטואוטגען. אונזערע א<ע םון װעג־וױיזער די
 קלאוק- די קאםםס־ליניזס רער אויף ערמטזנ די םאל אלע

 1קיי און פיאנערען םון חגפוטאציע א פארםאגען׳ םאכער
 אוימ־ גים isrp ינאגד דיזען אין ארבײטער־ארגאניזאציע

 די סאן קעגען דאם װי אויםםואוגגען אזעלכע װײזען
?<או?םאכער.
 םעגעדזמאר געגעדאל דער גאגלער, איזידאר ברודער

 וועלכער שלאולםאכעו־, יארסער נױ די םון םיהרער און
 גע־ אויםגעגוםען איז דונינסקי, פרעז. םאר געדעדט האט

 וײ מילדערענדיג אפלאדיםםענטעז. װאריםע םיט װארען
 אױםמר עד האט ללאוקםאכער, די םון פארגאנגענהײט

 םים בלויז לעבען נים typ ארגאניזאציע אן אז רוםען,
 פארגאעעג״ עעהנםטע די אז און פארגאגגעגהײט דער
 געגעג־ קעםםעגדער א דורך װערמםול ערשט װערט הײט

צוסוגםם. אידעאלעד א צו שםרעבען א און װארט
אזתנם, אינטערעםאגםעד הערליכעד א געװעז איז עס

 פון פארגאגגענהײם די פארבונדען הארםאנ^ האט װאס
 צױ און געגענװארט דער םיט ױניאן קלאולםאכער דער

 צװימען םאדװאגדעאםט די צעםענטירם האט און לונםם,
 איז עם םוער. און םיהרער דור ױננעז און אלטען דעם

 ױגיאן־םועד אלטער דער ווען בילד דראםאטימ א געוועז
 חנח^ זײז םון ס̂ו צום האם 23 לא?אל םיז גארדאן

 זכרוגות, אינםערעםאנםע םיט אמעםילט נעװען איז װאס
 האם און גאגצער׳ן און דובינםסי׳ן פרעזידענט ארוםגענוםמן
גזד תאט ױניאן אונזער װי לאנג ״אזוי :אויסגערוםען

 ױנסד אזעלכע םיט פיהרער דוד נייעם א שאםען לענט
 ילאופםאמד די פון Viu זתר איז זײם, איהר \וי <ײט
aam n ייז יתיאז אווזזנד ױז איו■ רזר און m״ !
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̂כ ודדפעגער ד t צום דך גרײטעז ער הלאוקם o
»p קורצער דוד

p גידערלאגע דער גאך . c םיט סטרײק געגעראל דעם 
M געפידט צוריס, יאר pc ױגיאן, אינדוםטריעלער דער 

פאר־ און אגטוישם שרעסליך געבליבען ארבעטער n זײגען
p צאל גרױסע א ביטעדם• ,. c װאם עלעםעגטען, בעסטע די

גאס, אין געבליבען זייגען באטייליגם, אסםױו זיך וואבען
*in ארײגצו־ צוריק באזױזען האבען װאס יענע בדויגס 

י איז זיך כאפען  לויך א אננעםען געםוזט האנען שעפער, ו
ײ *ני |d9>
 pc אפרוף דעם געהאט האט װעלכער סםרײק, דער .

 איז םאך, אינ׳ם ארבייטער די pc פראצענם הוגדערט »
 צױ די (חוץ געלד־םיםלען אהן געװארען ארױטגצרוסען ■

 א אהן געװארען געםירט איז קליג), ם. pc ?אנזגגען
 דע־ פאליטישע סיט טענלאך באשעסטיגט זיך האט •לאן,

שע־ די ארום זיך קאגצעגטרירען אנשטאם םאגסטראציעס.
עלעםענ־ גאהעגט־שטײענדע די אנטאגאניזירט האם ״ומר
 זײער פארלוירען גאםירליך און פארשםויסען זײ און מען

 זיך האם װעלכער סםרײק, געגעראל דעד אז אזוי ^
 אױף איז אזויפיל, צוגעזאגם און הערליך אזױ אנגעםאגגען

א אוגטער שנײ *ױ געװארען צורוגען זואך םצרטער דאר ׳ ו
זון• ווייסער

 דעם ברעכען געקאגט האבען באלעבאטים די נישט
 םון כוח דעם םון פאראלחירט געװען זייגען זײ סטר״ק.

 װי זיך ארוםזעהענדיג גופא, ארבײטער די םאסע. דער
 זײגען,' זײ סארלוירען װי יאיז סירערשאסט די חילפלאז

m ארײגגע־ זײנען רודער, א אהן שי* א וױ זיך ם׳םירט 
אײ־ לויסען אנגעתויבעז האבעז און פאגיק א אין פאלען

בא־ די דזשאבם. די ראםצװען צו אנדערצן איבער׳ן <ער
געשגי־ אוז לאגע די אויסגעגזצם גאםירליך האגצ] סעם
שםיסער. לעבעדיגע םען

אר־ די װאם װאוגדער, קײן גישם דעריבער איז
 האם עס און געװארען דעםאראליזירם אזוי זיינצן בייטער

טעספקיים. אזא אפהעגיםגקײם, אזא געמאםעז זיך
p פאדלויף אין c די ה^בען יאהר םאלגעגדען דעם 

 גע־ זײענדיג גישם הענט. די צופירם זיך עב»סים5ב»
 כםעם געםאכט קלאוקס די קריגענדיג קייגעם, pc אאמרט

שע־ זײערע םון גרויס די פארד^עלם זײ האבען אןםזיסט,
 pc העלסערם עלעםענט נײעם נאנץ א אזײיגגצגוםען #«נר

 םיט ארוםגערינגעלם זיך נאציאגאיציםעטען, ®אדמירענע
פ א אײנגיפירט *■יאמנן,  דער־ װאם סיסםעם, םפיד̂־

 א אנגעסירט און צוריק, יאהר pc 25 צייטען די סאנם
גע־ נישט ה^בעז םלאכות בעל אז מעיער n אץ מעראר
b א װאגם p̂ ארויסצױ װ^רט א אדער אױסצוהייבען 

 א נאכקוטען געםוזם האט ארבײטער יעדער ריידען.
 אג־ האם סארםאן דעד װאס •ראדאהמ^ן״, אװ *סתייל

 גאך ה$בען געגוג, ניעם איז דאם אויב און מזױזען.
 ענװעל^פ, אײז אין געהאלם דיער גיסראגען םי^אך צודי
out א דאלער 9 סון יױידזשעס םיגיםום די אויסצוםיידען 
 געהאם זיך אױף האם באס פראנצייזימער (אײן 1וואך
 פלעגט ארבײטעז מאורם). אין קלאנעס 16 םא< אייז »י?
וואך. א ״צםונדעז 80 ביז 65 םון כמז

 שויחורלײ דער דאנס א איז װאם דעםאראציזאציע די
אויסצו־ אוםמעגליר איז ג^וארען געמאםען לאגע מד

־___ ^ מוצעז•
ארײנ־ האם אינםערנעשאנעל די ווען אצעם, דעם םראץ

םארקעט, דעם ^רגאניזירעז צו הערבסט ברודצר ממיקם
 די pc םורא און אפאםיע ̂זרעסלאכע די חױז א צר איז

 םיט לינהע די פוז נעװארעז באגענענם נאך ״ואםאכער0פ
 אײנגערעדם, אלץ נאר זיד האבען זיי קאםןי. אסענעם *\

 הא־ און ױניאן א האבען זײ אז געזאנ̂ט ®י׳יםײגם
m און לינענס םון סאםפאניע א אים הענען אננעםירם 

וועל־ אױוי טוםעל און כרעז גאנצען זישר כױם בילבוליט
jw ויינצז י1 מן m נאטיר־ זיך ד«אבען באלעבאםים די
גחת״ §אר מיחננעצט ייך

̂■ צוױי ואך מדו אח *וחנדצ חדמ ארנא■ ני
m

,;.j

 אגריסענם אן אונטערצוערײבען געלונגען הערבםט׳ן איז
 װעל־ מםאט, pc באלעבטים גרעםטע די pc איינעם מיט
 קרײ עא^ ױניאן קײן געהאט ניעט יאהר 20 האט כער

 סלאוזד א pא וױידושעם, אח העכערונגען דערבײ נענדיג
 :נװאלד א םיט ארוים סירער איגדוםטריעל די זײגען שאפ,

 םעקרעטאר גאציאנאלער דער ״גער^םאן״, און סארראט!
 גע־ פענדום העגדום איז ליג, ױגיםי װאירקערם דער סון

לאגע• די ראטעווען צו עג6וױגי קײן לאפען
 זויני־ די װאם אזעלכעס, עפעס געעען איז דא אבער

 אלץ נאך קאגען #ליגקע די ס&עציעל םאכ^־, קקאוק פעגער
סאר׳עטײן. ני^ט

 האט װיניפעג, אין גערעםאג׳ען פון אגקוםען בײס
 צו םאס־םיטינג א צו ארבײטער די גערוםען גלײך ער

 אנ־ איז רעזאקוציע א האגרקוג^ הערבסט׳ם םארדאטען
 הײ א צו קקאוקאכער רי רוםענדיג געװארען גע-וםען

 פאד־ צו און אינטערנע׳ן&אגאינ דער געגעז קריג לי-ען
שםאד̂כ סון פאדטרעטער דעם טרײבען

פײערדע־ דער צו געשטערם האט בלויז זאך אײן
 געקוםען בקוין זײנען טיטינג צום — םאסעגט פון קײט

6<f .געכהיכען זײגען 600 איבערעע די קלאוקםאנער 
הײם• דער אין

:אוםפאחפטענדליכע דאם דא״קוםט •
 געװארען גערוסען איז עיעטער טעג געצעהקטע טיט

 געפאקם, געװען גראד איז װעקכער םיטיגג, צװײטער א
 םײ גערערם האבען פקאטסארםע זעקבער דער pc און

 pא זואםיל סײ פאררעםער, דער הערבםט סײ געך׳עםאן,
 סטרײק, פארלארענעם דעם פון פיהרער ליגקע די םיגסטער,

 בױרא־ ̂קעפםאכער) איגטערנעשאגאל »ן בערק^טיק, סײ
 אז רערקלערם, םײערליך האבען אײגער װי אקע קראט.

 םיטגלידער די און אויף זיך גים ױניאן איגרוסטריעלע די
אינטערגע׳מאגאל. דער pא ארײן אײנציגוױיז טרעטען

גע־ זיך האבען טײל א געױבעלט. האם עולם דער
 אװעק זײגען אנהעגגער ליגקע די אויגען. די ריבען

פארראט צוטוםעלט.
pc פיבער־ א אעעפאגנען זיך האט אװעגר יעגעם 
 ארגאניזא־ אן פרעסזס דער אין אויסקלערונג האםטע
 גייע צו קוםען טאג יעדען מעפער, די ארום דרײװ ציאנס

 טיםיעען. צו נערוסען ווערען ̂עפער גאגצע םיטגלידער,
 די נאר קלאוקםאכער, די דערװאכם האבען נאר נישם

 געקױ אויס׳ם־גײ זײנען באותגוגגען נאהענכדעטעהענדע
לעבען. צום םען

 גענעראל דער לאגגער, ברודער pc אגקוםעז םיט׳ן
 א אנגעגוםען ארכײט די האט ״קא:»דע פאר ארגאגײזער
 דצד געװארען גמגעבען איהר ס׳איז מװאו̂ג ברײטערען
ציל. און טאן געהעריגער

 ארגאניזא״ pא עשזעסוטיװ סאראײניגטער א בײ
 באריכט א אפגעגעבען הערבסט בר. האט ציאנס־טיםינג

pc רעם אדרעסירענדיג האט לאנגער בר. ?אטפיין. רעם 
 באגײםטערטער א pא עולם דעם ארייגנעסיוזרט םיטיגג

 ארויםנע־ צױסאדגען אוי׳ף האם םיםיגג דער ^טיםו̂נ
 דעם סארענדיגען צו קלאוקםאכעד די צו רוף » לאזען
 די אץ סםוײיק געגעראל א צו זיך גרײםען pא דריױו

• ן ט̂ע נאהעגטע
 ניײ די אײנזעהענדיג באלעבאטים, װיגיפעגןר די

 םיינט אינטערנעשאנאל די אז װיסעגדיג לאנע, געמאםענע
 פארצוױי־ לעצטען צום נעכאפם זיך האבעז ״ביזנעס/

 צװײ אץ ױניאן״ *סאםפאגי א שאםען םיםעל: פעלםעז
 סטערליגג דער בײ מםאדט, איז שעפער ג,״עסטע די סון
 געלוננען. זײ עם איז װיילע א אויף ענד.סאן. סטאל איז

 די וואו וױגיפעג, איז דדקא װאס איז, כאראסטעריסםיע
 חנװא־ חנר װאו און געשאלטעוועט יאהד 7 האבען לי:סע

 אר׳ייעצדדתננן ם̂י אזױ איז אײגפלוס <וציאניחןר
n ,די גצװצז איז מאסיז

r
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אנתשעלעם לאם אין קלאוקמאכער
רוביגשטײן ji פןן

p איז לײבאר־דעי c ארגא־ אגדזעצלעסער לאם די 
 גראגריעןען א אויף געזוארען געסײערט ארבײםער גיזירטע

 פיקגיק א דורך יאדען, פריערדיגע די אין װי נים אופן•
 האבען טענעען ט־ופע קלײנע א װאו יפ»רק א אין ערגעץ
̂ור  פיק־ א צו פארען אבער אםוזיךט, פײן זיך טאקע אפ

 ארבײטער־ »ן סײערען ניט נאך םײגט פארק א אין גיק
 װערען געסײערט דארף ױם־םוב ארבײטער j» ױם־טוב.

 ארבײטער־סײגד־ דער סאר ארויסװײזען דורך הויפטזעכליך
 און םאכט אײניגקײם, רי װע?ט קאפיטאליטטישער ליכער,

 רערגרײכט קען דאס ̂און ארבײטער, די טזן שטארקייט
 זיך קלײגען ארבייטער צאל גרויסע א זוען גאר װערען

 געסער, גאך ארער, םיטיגג־האל, גרויםען א אץ צ^אםען
 אןגז בײ *אםען. די pא רעטאגסטראציעם גרויסע דורך

 איז עאפ״-שטאדט, ״אםען דער אין אגרזשעלעס, לאס אין
 זואוגדערבאר־אר* » דורך געװארען גןסײערט לײבאר־דעי
^םאגסטראציע. גאגיןירטער

 פרויען, און סענער ארבײטער, טויזענד אריבער
 סעגטראל היגען pc רוף דעם אויף ^יגערוסען זיך האבען
 די אויף סארזאםעקט זיך האבען זײ קאונסיל. לײכאר

 אונטער רײען געשלאםעגע אין און פוגקטען באשטיםט^
 םאר׳עירט זײ האבען םוזיק בעגרס פילע pc קלאגגען די

̂זטארט• סון הוי&ס־;אסען רי איבער
גרוי־ דעם צונעזעהן האבען װעלכע ̂וגאיס, אוגזערע

 זיך האבען ארבייטער־סארש, אײנררוקספולען און םען
 pc םאגם װאלסעגדער דע,־ װעגען סארטראנט זיכער

 זיך דערשראלען אביםעל טאקע אםשר און ארבײטער־קלאם
 און שטאקץ געזוען זײנען פרײגט אוגזערע און אייך.

 ארבײטער ארגאגיזירטע צאל גרויסע אזא זעהן צו גליקליך
אגרזשעלעס. לאס אין &»ר»ד א אין

 צוסרידען אינגאנצען געװען נים איז ױניאן אוגזער
 םים בײשפיל, צום ווי, פאראר, pc אראנזשםעגטס די םיט
 אויפ־ םים פלאקאטען קיינע האבען צו נים באשלוס דעם

 דער פ»ר ארויסשטעלענדיג *סלאגאגם״ םיט שריםטען
 אוגזער אויםצודריקען אדער סאדערונגען, אוגזערע װעלט

 דער pc אוםגערעבטינקײםען פילע די נעגען פראטעםט
= =’ p: rr ■ ■ .................................. - ־! —.... ״'■■'«
 אבער געקוםען. צו־שםאגד איז קאםפאגײױגיאן א װאו

געלעגענהײט. אנדער אן כײ — דעם װעגעז
 אג־ לאנג ניט אבער האם באםעם די pc שםחה די

 גע- צושםעטערט גיך איז קאםפאגײױניאן די געהאלטען.
 קלאוק־ די סון זוילען סעלזעךסעסטען דעם אוי^ װארען
שקלאסעזײי. זײער פון זיך באפרײען צו םאכעז

 א אויח אפגעפאהרען דיגסםאג איז לאנגער בדודער
 צו דובינםקי פרעזידעגט םיט זעהן צו זיך צײט װאך

 גענעראל־םטרײק א סאל אין הילף נויטיגע ד׳י סאו־זיכערען
אונםארםײדליך. pn װעט

 א שרײבען קלאוקםאכער װיגיפעגער די — בקיצור,
געשינטע. בלעטעל נײ

 סאלגענדע באקוםען םיר האבן ״דרוס צום געהענדיג
זויניפעג: פון טעלעגראםע

 אינטערנעשאגאל דער סון ױניאן קלאולםאכער די
 םאל ערשםען צום האט ױגיאן װאירלערס גארםענם לײדיס

 װיגי־ אין קלאוק־אינדוסטריע דער סון געשיכטע דער אק
 קלאוס־ די םיט אגריםעגם סאלעסטיװען א דערגרײכם פעג

 ױניאךשאפ א סארזיכערם אגרימענט דער באלעבאטים.
 העכערונג פראצענט 15 סיסטעם, הארד װאירקינג א טיט
 אװער־ סאר סערטעל א און אייגס וױידזשם, איצטיגע אויױ
 ױניאן, דער pc װיסעז דעם אהן דיטטשארדזש סײן טײם,
 ארבײטס־צוטײלונג. גלײכע און דיסקריםינאציעס סײנע
 דעם םיט יאהר צװײ סאר גילםיג איז אגריםענמ דער

 רעװידירען צו דזשולײ קוםענדען ױניאן דע־ סאר מכט
”t אוז שםינדעו n״o m*

חערבםם. םעם און י^עער מײםאז

 צטדאסצנ סון טייל א זײעגדיג דאך, Jארדגוג איצםיגער
 נאסײ־י צז זיך באשלאסען םיר האבען קאונםיל, לײבאר

 אפצוכױילצ! גיט #איז פאליסי אונזער פאראד. pn ליגען
 םאר־ גאר״ ארבײםער־באווזנגו̂נ »םעריקא;ער דער pc זיך

 העלסען אונטזגרגעםזנגען, »לע pא זיך באטײליגען קערט,
 חנס אויסאיבען ארום אזױ pא ערסאלגרײך זײ םאכען

̂ין. אוגזער סון אײגסלום פראגרעםיװען  ארי- אונזער ױגי
 םיט צוואםען װען װירקוגג א האבען דאן נאר קען טיק
 אקםױחנ אונזער אויך געהם קריטיק פרײנדליכער דער

םיטארבײמערשאסם.
 פלאץ פראםינענםען א סאדנוםען האבען םיר און

 א אין געקוםען זײנען םעםבערם אוגזערע פאראר. אין
 העדקװאדערם אונזערע װי אזוי pא צאל. היבשער נא;ץ

 בראדוױ/ אויף ביזנעס־גאם, הויפם דער אויף זיך געסינען
 דעקארידנג פראכםסול געװען געבײדע <אנצע די איז

 גאר נים ױגיאז אונזער זיך האט אויסגעצײכענם אבער
 הױפנד טאקע pא אויך נאד םעםבערס צאל דער םים

 סלאום אײגדרוקספולען און פראכטפולען דעם םיט זעכליך
 סאדגזך האם סלאום דער צוגעגרײט. האבען םיר װאס

 ;יט־ױניאן א און ױניאךשאפ א —־ שעפער צ\ױי שטעלם
 גצ־ אויסגעשטעלט זײגען טראק גרויסען א אויף ש»פ.

 פרעם נײ־םאשינען, םים קלאוק־שאפס רעגעלע צוױי װארען
 ארביײ םים pא סינישינג־טײבעלס און לאטיגג םאשיגען,

p אײנער, — שעפער ריכטיגע צװײ קורצען, אק טער. n 
 ארבײטער; געקלײדםע אגשטענדיג םיט לופטיג, ליכטיג,

 אר־ םים שםוציג אפגעלאזען, סיגסטער, — צװײטער א
 סיט אפרײםאר איק רערשלאגענע, סארסינסטערטע, בײםער

 םרעגעגדע טיר אץ קלאפט פלײצע דעד אויף םאשק א
דזשאב. א אויף

 סים אפכױילונג אונזער און גאנצעי אלס פאראד דער
 געםאכט האבען ספעציעל סלאום געלוגנענעם זעהר דעם

 צױ צאל גרויסער *un אויף אײנדרוק אוםגעהײרען אן
 אוגחנר צו פרעםטיזש סך א נעגעבען האם pא שויער

 אר־ ארגאניזירםע די צװישען נאר נים אינםערנעשאגאל
 אל־ אין געזעלשאפם פראגרעסױוער דעד אין גאר בײטער
געםיץ.

I,
HP1■

fe«V«W

 ױגיאן־לעבצן אונזער אין איז גענוםעז. אלגעםיק אץ
 מאג־םעג- אונזער םיט אן געהען םיר ניםא. גייעם סײן

 זאגצן, צו אזױ במםם/ אוגזער .םרייען pא אר־בייט ליכער
 אוג• ם\ן פארלאננעז גערעכםע די שטעלען צו צוסרידען

 בײ אויך איז איבעראל, װי אזוי אבער םעםבערם. זערע
 םאגכע שםזןלען. צו צופרידעז אלעםען םעגליך גים אונז

 אק געגוג נים סארדיגען זײ װײל אוםצופרידען, זײנעז
 םאר־ שאפ זעלבען pא ארבײםער אנדערע װאס צײם דער

 קרי<ם אײגער אז םרעסען, םאקע קעז איז םעהר. דינען
 D9 םעתר. דעריבעד פארדינט און באנדעל כעםערען א

 אוםצופרידענער דער װאו ״סעלע סך א אבער םאסירען
 בעם• די מרינם ער ייעז 1אי ארבײםער לאגגזאםער א איז
 t אליח זיך באשולדינען עם ותט װער אבער שנעלער. דער

 אין אסילו אבער יענעם. אויף שולד די מען װארפם
 דירןי פרובירעז םיד עפעס. אויך םיר טוען סעלע אזעלכע
 םך א אין ארבײם די טײלען וועלכע טשערלײט, אונזערע
 ניכד דער זאל געטײלם װערט ארבײט װען אז שעפעד,
ארבײט. לײכמערע די טריגעז אפרײטאר שנעלער

 סיק ניט האבען זײ װאם אוםצופרידען, זײנען םאנכע
»jn9 זײנען זײ סארשטעהץ. גזען fyp זיי דזשאבס. in 

 וױי׳ל נים, אויך זײ םען קען סארגעבעז גאנצען איז אבער
 אז װיםען, דאך זײ דארםעז טענשען דערװאקסענע אלם

 דא איז עם װעז דזשאבס געבעז דאן גאר לען ױניאן די
 נימא איז סארלאנג אזא אז און ארבײטער, סאר סארלאנג »

 ותן אז קענטיג, אבער םאז. ניט סך קײן ױניאז די קעז
 איו םען pא דענקען נים םען קען פוסם איז םאגעז דער

̂ז א pn אוםצוסרידעז,  ״י•- #סאראז נאם, דאנקעז איז, מני
ױגיאן. דעזי צו חארץ ביטערע n אוים נתן *א?ט
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מן םיי onto v ה*  u p .אוםצוםריחגנע Dtp זיי־ 
p a כע״5«מי tv  , t w in  a p i נים זיך םירם ױגיןון די 

j u m  s o  b is  pn» j « n דענקען, םענשען די *ט 
iru p a s  M די םון קאםפלייגטט ט*ג־*ה»ליכע די צו tv״־ 

ר, מ s גיי  j« n p >גי,ןן v  ,tp נארגיט• איז רארטען דייס 
tit ,sM< «ײ fiuu pwM P גאנצע די פ»־זאר»ן ו^לץן םיר 

P 1אי רעוואמציע א איז ■נג׳אהייס. 'dppd* — זיינען 
ר j •י n f t r ווענען זיך טזםעלם v ,װעלם־םלחםה — 

in ru n םיר tנ*ר װאו דערלאזע]. גים ס v ,קאגםערענץ 
S ,סח <ויכטינ נימ — •:*םצםם־םיםינג os ivovn איו 

 וױלען — זײ, 1אי זיך באטיי<יגם op ווער און
tv 9 םיר דינען יײן. אויר דארטען זאמן םיר  ר24

90<ft*  p v מ  וױטען »י?ען םיר איבערללײבעריש. «
 מיסען װילען םיר טיש. צום iםיר זוצםען סים
תר  9790 אזעלנע אין און טותפיס, אונזמרע וייגען at י

ipo t h U אינטערגעש$נ.א?־ אונזער םים ארעו־ זיך םיר 
 םױנ ק»ו;סיל. נ״נאר םענםראל דעם םיט *unv **יס

09 u tvn־ le u צופרידען. גים סעגשען די אט זיינען 
o n  o n  .1s t אוםצוםרירעגע ק?#ס 1<עצטע 

u rv a rn סיו o u n p ?זױיל שטעגען, צו צופרירען םי 
י tv איבערצייגט זייגען םיר  1«װעל םעגשען ראזיגע ו
p v r »נים קײגס»< אזגז םי pn .צוםרירען

T׳־

י זואס «רצב<עםען, טאגבע  ױנ־ ט־ױם־שםצםישע ו
m v n  Dap גים ביז םיר ה*בצן ?ייזען צו ?x v צוריק 

 יעצם סאקע זזערען םיר tv קעגם̂י אבער jsvnw גים
גצײך• ציינמז םים

 נע־ ניט יצעיצטענם ביז םיר האנען ביײאיצ, צום
s e w n יעצם אבער «־<ונ?עט, םאון״ *וו .אוט דער פון 

is איז ױגיאן די :irupw םירטעם הויבען שםארק״ IV 
 נײ זיך האם אזױ און יוניצו, דצר פון אנסלױפצן »

m m םירםעם םאנכע *רצבלעם. רצזיגע די אגגעהױגען 
 קלעגערע וי אין opjnrrus פון אנכמאפען זיינען

̂אך  דערװיילע םיר ה*ג*ן גארויערען, צום און״ *טצס
 פארשטעהט שעפער. דאוינע די צו םאן גצתענם «*רניט

 םען רארןי כאסעס אגטלאפענ; וי pn tups צו«י< ױן,
jra טאלע און םוטשען ביםעל היכמע ויך רארםען זיי 

 פארנארען קענצן זײ ביז נעלט 5ביםע< ווינט » ן
vp^np * אין ארבייטען געהן צו באלםע<«זכע 

r t m ,09! נעםען גרינג «בער סמבמעםםען ijtq nut 
 םאר־ יעצם איז ױניצן רער פון פיתגרשאפט די |M גיט

)pan די ארגאניויחגן צי םים<ען אין ווענען זוכען םיט 
i אנטש<ןופע:ע צסליכע m r צזױ או n m װיר^ױ 
tn p t « רער 1אי ױני«ן| פראצענטינע חונדערט ptv>P*

 מיטגדדער **®רייטארם, מ צו אױפרוןש
ו לאק»ל םון ״

 -p» 5צאה< 8 האבעז צוריס םאנאטען אײניגע סיט
י. װ• j ל א. ,1 אונזער םון םעםבערם םױוע

 ארבײטער םון ברענטמ א געגרינדעט און ארגאניזירט זיך
̂אוק גאםען אונטער׳ן ריגג, .401 ברעגטע אפרײמארם ת

 צו זײן וועט און איז אבער אויפגאבע הויסט אונזער
 אםםאם־ ברידעריציכע אםת «ן רייען אוגזערע אין עאםען

 גרויםען אונזער םון בחננטמ א םאר סאסט עס װי םערע
ען און אויםגאבען הויפם װעםענם ריגג, ארבײטער  עם צ̂י

 צו איז אײנצע<נע אלס ארבײטער אונז הע<םען צו זײגען
̂יע גאנצע, א<צם ארגאניזאציעם ארבײטער  םי־ און םאראי

 קוםט װאס קעםםע, אנדערע און סטרײקס װי ״נאנציע<
עקזיםטענץ. אונזער םאר טאג־טעגליך םיהרען צו אוים אוגז

 רוםעז םיר און אײך, צו זיך םיר װעגדען דערום
אוג־ םיז טייל א ווערט און יצט אן זיך מ<יםט אײך:

םשפחח. זער
 םיטגיצידער װאם צו בענעםיםען רעגעיצע די אויםער

 דער זיך האם רינג, ארבײטער םון בארעכטיגם זײנען
 םיט־ יעדען העלםעז צו אױםגאבע די געעטעלט ברעגטמ

 קראגק• אדער װעיצכען אירגעגד אין ברגטמ םון ג<יר
םאםייציע. זײן און מעםבער דעם םאר הײם

 זיינען וועאכע די צו דערום זיך ווענדעז מיר
̂ייך זיך םיטגיצידער, קײן ניט נאך  אוגזער אין אנעיציסען ג

̂םען געגעגוײמיג זיך װעיצען םיר און ברענטמ  יע־ אין הע
̂בער דער אין און נויט םון מאיצ דען  א עאםען צײט זעי

 ק<אוק םיז גרענםע רינג ארבײטער םעכםיגען און גרויסען
 ברי־ און םרײנד^יכע ארבײםער רײן א װאו אפרײטארם,

̂יכע ײך עס טוט הערמעז. װעט אטםאםםערע חגר !̂ג
 אין םיטג^ידער א<ם אנש<יםען זיך װעכען װאם די
 קריגען ען5װע< אקטאבער, םען1 דעם םון ברענםמ אוגזער

, פרײ. דױם קװארםע< »
 םעש־ צום זיך װענדמט אײנצע^הײטען, םעהר םאר

 קאטעיצ, ברודער און פרײנד ברענטע, אונזער םון רעמאר
 צוקער־ ברודער ילאקאיצ, אונזער םון טעערםאן צום אדער

 וועםט 60 ׳אםים יצאקאל אין זיך געםינען װע^כע ״ם#ז
ארבײמ. דער נאך אװענם, יעדען םםריט, טע35

גרום, פרײנד<$יכן םיט
ר. א. 401 בר. ,1 ̂אקאצ אפרײטארם ק<אוה

 טמערםאן עהרן <ױױי,
j ,סעסרעטאר םינאגץ קאטעיל 
זורער צוקערםאן, ר.  םרע̂ו
 סעקרעטאר רעקארדינג נאגאמינער, א.
האםפיטאיצער. טאפא^ ס.

א

 שעהנעם זעהר םאכם יתיאן דרעםםאכער אונזזנד
rs« p  ^ ru t f is אין ערפאלט־ײך נעווען גיט זײנען טיו 

 נעשרןו־ זיך הצבען םאנכע און םמריילם טינגצל ייײניגע
 אפשװאכען װעלען םםריילם גיט־נעוואונענע רי

 די »ז זאנען, צו םרייד * תריבער איז 09
 גוםעז רעם אפנעשאצט הצבעז םעםבערם צאל

 צונעגונרען םער גאך זײנען און װניאן רער פון
 •91 טעטיג טער זײנען ארגאניזאציע, דעד צו

a t  |M ארנאניזאציןונס־ארבײם. םך * נעט^ן וחנרם
 ערשט זיך ענדינט דדעס־אגריטענם יעצםיגער חסר

J3» »ײט 36  p חנרצו. אבער טוין זיך נרייםען םיר 
יצר״ נעהםםעו אגדיםענם נייעם צום זיך גרייטענדיג

מ םיר \ ױי רו בא־ די םיט טארהאנד^וננען דזרך ת
ײ »  דעם אין םארבעםערוננען פלײנע אײגי<ע נצפר^גצן

 אן אױך םירען םיר אט־יםעגט. אזיסםיחןנרען מצט
 עדױסיישאנאל־קאםפיין, און *רנאניזצציצנם־ נרויםזנן

מן «יר »יי<  די םאר צייט נאנצע אונזער ppiM ני
מ ן םראנען <י  םיר זײגען שאצ־ארבייםער. די «

, ו ו » tv װייטער נים דער אין ותט *רביים דאזינן די 
i צזפוגסט v u r a סי| םןורםע דער אין חמו<ט*םען v 

i r t ’ S tn g w  «aw Wp» ,Jtr*» דרעם־איגדום־ נאגצע די 
*jsp^jrrrug Dtp p s  m

רעזאלוציע ד»נק
̂כער םיטינג, &אפ לעצטען אונזער בײ  אפ־ איז װע

 איז דדמויצײ, טען30 דעם דינםטאג, געװארען געהאלטען
 םון ארבײטער די םיר, האבן באארר, דזעאיגמ םון אםים

 םטריט, טע38 װעםט 246 שאפ, ^אוס ברידער קאנאוױטץ
 ברודער אגענט ביזנעס אונזער צו דאנק אונזער אויסגעדריסם

 םאר ארבײט איבערגעגעבעגער זײן םאר גאלד^טײן םאקם
 געװען איז ער װאם יאהר צוױי ילעצטע די םאר מ»פ דיזען

 םים איהם פרעזענטירען םיר ^אם. דיזען םיט םארבונדעז
 גאיצד־ ברודער אז האםען, םיר פרעזענמ. ווערטםויצען »

 ארבײט גוטע די טאז דיםטריסט נייעם זײן אין װעט שטײן
 אװעקגעחן זײן זעהר באדויערעז םיר און יעצט ביז װי
 אויס מיר דריקעז גלײכצייטיג דיםטריסט. אונזער םון

 ברודער םענעדזשער דיםםריקט אונזער צו דאנק אונזער
̂אם ארבײט. איבערגעגעבענער זײן םאר קוירצםאן ניקאי
האםיטע: די אכטונג םיט

;1 יצאקאיצ ,6869 נוםער לערושער ^ױױי, אײב
; 9 5יצא?א ,12152 נוםער עדזשער5 סטאן, הערי
; 9 ל. 3152 נומער יצעדזעער יצאזאראװיטץ, םאויצ

; 48 ל. ,4377 נוםער לערושער גוארנערי, םראנק
 ; 1 צאק. עאץ, םאקם ; 35 <צאק. ^ערגער, וױיציאם

jo ,עאי 3 *אקאצ םאיענצי
.........''*■:■.m & X & l
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מאכט דיער דעמאנםטױרען דרעםמאכער יארקער נין
העלץ. פ. פון ן

הער־ גוםםאװ םון דיכטער־װארט באריהמטע דאם
דיין ערהען איז אויםערװאד ארביים דער ״מאן ווע:

 דײן ווען שטייצ שטעהען רעדער אצע מאכט. שטארסע
 םען18 דעם נאכםיטאג, םיטװאך האט װייצ״ ארעם מטארסער

 האבעז יארס נױ איז דחנםםאכער די ווען םזןפטעםבער,
 בא־ װידער אינדוסטריע, דרעס גאנצע די אפגעמטעילט

אינהאיצט. לעבעדעען הוםען
 און םרויען האבעז צאה̂י אין מטארק טױזענט אכציג

 געענטםערם ראסען און נאציאנעז םארשײדעגע םון םענער
 האבען און םאז אײז װי ױניאז דער םון רוןי דעם אויױ

 אױסגעםיהרט דיסציפיצין און ארדנונג גרעסטער דער איז
 םונסט ױניאז. דרעסםאכער דער םון אינסטרוסציעם אילע
 אר־ די אפגעשטעילט זײ האבען אזײגער צוױי נאך ב5האי

̂ילאסעגע אין זײנען און בײט  עאפ בײ אפ6? רײהען גע
 םע־ צום מאר^רט האבען און םעקטארי דער םיז אראפ
 גרויםער דער םון זאמעילפונקט דעם גארד־ען, םסווער דיםאז

 געמאא־ די םאכט, די םאניםעםטירעז צו דעםאגסטראציע
ען אסענעם5אנטעי דעם איז דיסציפציז די סעגסײט,  צום װ̂י

 קאנ־ א און באדינגונגעץ ארבײטם בעסערע םאר האםןי
איגדוםטריע. דער אין אגרימענט טרא^ירבארען

 זײנען אינדוסטריע דער םון םאר?עט אין גאטען די
 װאם דרעסםאכער. מארמירענדע מיט געװארען ײצט5םארם
 סקװער םעדיסאן צום דערנעהענטערט זיך האבען זײ םעהר

 גע־ געװארען איצץ םאסען דרעםםאכער די זײנען גארדען
 מענשען םיט געהאגעלט האט עם געדיכטער. און דיכטער

 םעיצהער־ א װי אויםגעהוקט האט עם און זײטען אאע םיז
 בא־ גרויסען צום באװעגונג. שטענדיגער איז װאנדערונג

 װאם האיצ, םיטיגג אין םלאץ ריזיגער דער איז דויערען
 םענשען, טויזענט צװאנציג און עטיציכע ויז5ב ארײז נעםם
 זײנען דרעסםאכער םילע םילע, איז ס^ײז צו 5םי געוועז

 זײ װײיצ געװארען, אנטוישט םיטינג צום ארײנגאנג בײם
 געםוזט האבען און האיל אין ארײן געקענט ניט האבען
 די םיז עטיםען די אויםנעםען און דרויסען אין ^םעהן
 םארזאםעצ־ םון באגײסטערונג די ארטיסטען, און רעדנער

 זײנען װאם עםפיליםייערס, די דורך אינװעניג עו*ם םען
 דעם ארום נעםעז װאס םטריטס, די אין געװארען צוגעגרײט
גארדען. סקװער מעדיסאן

 בײ געזעהן שוין האט גארדען סקװער םעדיכאן דער
 באגײםטער־ און געפאקטעז א גע^עגעגהײטען םארשײדענע

 זײנע אין םארגעקומען איז עס װאס דאס אבער עולם, טען
 איז סעפטעםבער, טעז18 דעם בײטאג, םיטװאך גרענעצען

 קיין נים האט װאם ערמיינוננ, מערקוױרדיגע א געווען
ײכען ̂קס גרעסטע די םיז געמימכע דער איז ̂ג  םיטינגעז םא

 ניט און זונטאג קײז ניט ^טאדט. גרױסער אונזער איז
 םעס־ די װעז אװענט איז ניט אויך און טאג, ױם־טוב סײז

 טאן סענען ארבײטער די און געמלאסען זײנען טארים
 אין iנא גלוסט, הארץ זייער װאם צײט םרײער זייער םיט

 אר־ ווען נאכםיטאג, םיטװאך װאכענדיגען פראסטען א
 העפ די געבויגען שעפער די איז געװײניצאד זיצען בײטער
 מערװירדיגער דיזער םארנעסוםען איז םאשינעם, די איגער

 געדרעננ, אזא םונדעסטװעגען און םימינג. דחןסםאכער
 עס זײטעז. אלע םון םענשען אוז מעגמעז םיט טב̂ו אזא
 גע־ האט םיהרערשאםע ױניאז די װאס דאס געוחןן איז

 אכציג איהר םון םאבי^יזאציע א — זײן 5זאי עס »ז װאלט,
 םון םושטירונג א ריהוירסעל, א ארםעע, שטארקער טויזעגט

 אין אפשפיאען זיד דארח װאם קלאםמן־חאם*, גרױסעז חנם
אין אגרימענם איצםיגער דער װען ארום, זודעים צטצאמג

d k j * m m ״ , ן

 באלעבאםים די און אויםגעהן וועט אינדוסםריע דרעס דער
ו .ײעצעז י  גים און אי^וזיעם םאאשע אין שפיצען װעעלן ז

 ארויס־ וועט ױניאז די װאס םאדערונגעז די נאכגעבעז
אגריםענט. איצטיגען םון באנײאונג דער צו שטעלען

 עלע־ טשיזצערישע םאראן זײנעז עם אז װייסען, םיר
 א װי שמעהם אגריםענם איצטיגער דער װעמען מענטעז,

 איג־ דער איז טשיזילערס דאזיגע די אז און האלז אין בײן
 םארשיײ אױו* אי^וזיעם םארשײדענע זיך םאכען דוסטריע

 קאנטראא ױניאנס דער םון ווערעז צו פטור אופנים דענע
 אזע^מנ האבעז זײ אױב אגרימענט. םון אויםגאנג בײם

 דעםאנםטראציאגם דיזער אז זיכער, װי םעהר איז אילוזיעס
 גאסען די אויוי און גארדעז םסווער מעדיםאז אין םיטינג

 אי*ד םאאשע די אם האט גארדען סקווער מעדיסאן ארום
 טײימ־ אנטאניני׳ם װארנונג, האכמאנ.ם צוריבען. זיעס

 און פערלםוטער׳ס אגטשצאםענקײמ, צימערמאנ׳ם שאםט,
 דובינ־ פרעזידענט און ערסאערונג סאלידאריטעט קאהנ.ס

 װארםען וועם אינטערנעשאנא^ די אז’ םארזיכערונג, סהי׳ס
 אויםאריטעם םארמעגען, גאנצען איהר װאנשא^ דער אויף
 קאמי זייער אין דרעםםאכער די העיצםען צו אײנםלום און

 פון געװארען אויםנענוםען איז ײאם באלעבאםים, די געגען
 און באנײסטזנרונג אוםגעװײנ^אכער אז םיט עולם ריזינען

 דעם ארום און אין דרעםםאכער די םוז געשרייען הורא
אנג «ז נעםונעז זיכער האט האיל, גארדען T די בײ אפ̂ק P 
מד זיד וועצען זײ איז םעתטארים דרעס די םון זיצער  זי

 אס םים זײ םאר ^וינם עם צי איבערצעגען מאל טויזענט
םארםעםטען. צו זיך קראםם דער

 דאפעאכמנז א םאר נעװאתגן גערוםען איז םיטינג דער
 דדמם־ םון זינ גרויםעז דעם םייעחןן צו ערשטענס, צװעס.
 n צוױינמנ^ איז צוריס יאהר צוױי םיט םטרײס מאכער

 1ב»ל די אויב םאל דעם םאר דרעסםאכער די מאביליזירען
 םון םאדערוננעז די נאכנעבען װעאעז ניט װעעלז באטים

 i,אגריסענם איצםיגעז םון אויסנאנג בײם ױניאז דער
 אט דורך .1936 םעברואר ערשטען צום גילטיג איז

 די םון גייםם קאםםם דעם איז איז צװעק דאפעלםעץ דעם
 שםי- ױם־טוב׳דיגע א געװארען ארײנגענאסעז דרעסםאכמר

 א םים אננעםאנגעז זיך האם קאמזי אגרימענם דער םונג.
 נצאנץ באקוםעז האט װאם שטיםונג, זיגעם ױם־םוב׳דיגע

 אר- סיםםאנישען אויםגעצייכענםען דעט דורך פראכט איז
 צייגותנ דער אונמער כאר אינטערנעשאנאיצ און סעםטער

 מ5ווע ארםיסםעז, םארשײדענע די איז וױנער לאזאר םון
 ירא־ םוזיסא^ישען רייכעז דעם איז באםייליגט זיר *אבעז
דאנק. אםת׳ן אן םארדינען אראנזשירער די ײאס םאר גראם

 רעדנער די געורעז זיינעז סאליסטעז ערםאלגרייכסטע די
 האבעז וועלכע םיםיגג, סאטםס ױם־טוב׳דיגען דעם אויח

 אינכמתעשאנא^ם דער םיז ליד קרעםטיגע דאם נעזונגעז
 אנםשצא- און מאכם דרעסםאכער׳ם דער םיז און רוהם

סענקײט.
 םים און בלוכמז מיט 5פו נעררעז איז טריבונע די

 זיחנחנ איבער באוועגונג ארבײטער דער םון םארשטעהער
 הײכמנן םיר םיט םוך רויטער א געםלאטערמ האט העפ

 סיםבא- האם װאם ריננ, םאראײניגםעז א איז געםלאכטעז
סי פאראײניגכמר דער םון לאסאלם םיר די ליזירם  חז
 ײאס און םיד מװינען קעםםעז םיר ווען ױניאז. מאכער

 גענאנמן, איז א.״ ר. ״נ. די םיר. האלטען געװינעז םיר
x ױניאן דרעסםאכער די אבער m l און •V צחנצימ 
 פריחײנע די און הא< דעם באצירט האבען זוננעז

אײמכע איםפראװיזידם חאם מאסע לוםםינע
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רעדנער די פון חנדער װי גאכדעם
J W ____

n מװ׳נז |prn רעמם די ip, ,ונסנס *ום זאכליו• 
 נעויעז איז 22 לאסאל סון םענעזמער *יםערמאן, טעארלס

 םעםועל נעחןרם האבען dp סיםינג םון nptni*B מר
 יתיאן קאםערם דער םון םענעדזמער וער •®־לםוםער,

 •רעםערם דדעם דער סין םענעדזמער סאהן, dpvs און
 דױ •רעזידענט נעוחןן זײנען רעתער חױ«ט די יתיאן.
 םענעדזמער גענערא< דער האכםאן, דמװלמס און במססי

באארד. זטאינט דרעם דער «ז
i s רזדז. הןזבגזאדגז

 די האאטען it םאראינםערעסירט *זוי <יט איו טיעער
.dp זײנען םיר װי «ועם»ד נעזונטעז א אין אמדוססריע

 עסזיםםענץ לעבענם וועםענם ארבייטער טױזענם 102 די
m סאראינםערעםירט צעבהאםט ז״נעז דערםון אאהזןננינ 
fm די אז םיר, נאםאנען פונרעםםװעגןז מאױלדין. דתר 

מא־ גרויםעז א םראגם איגרוםםריע די כע5ווע< פון *ייתן
 איז סטא«עדז׳»עם םיאע די «ולד. אונתר נים איו ײז

 םעך איז געליםעז האם אינדזסםריע די װאס יײםערונגען
 נערן זעהר װ*לםען םיר ווע<כע יאהר, *וױי pdtp> n «ן

‘םאננע דעם םוז רעזולםאם א נעווען דינען אויםנעםידעז,
 צו אסאסיאיי׳פאז דרעם נמאגאל רי םמ־ וױלען גוםען אין

 סאא־ אונז םים זײ װאלמען אגריםענם. רעם אינסארםירזנן
i •ערירט t נעויעז נימ װאלט אנריםקנם, רעם אינםארםירען 

i אורזאך אײן t פראצעם ■ראדוהציאנס דעם אונטערברעכען 
 האבען באדויערזן נרויםען oit אינריםםר•?. דער *ין

 cp אסאסיאייעאז נעמאנאל דער פיז פיהרער די *בער
i םליכם poenp זיתר סאר גאטראכט t םארטיידינמן V• 

j n ,פארםעהלם בלויז ניט האם ײעלכער אװלז־ינען i t דער־
ד אייר האט נאר <וליכט, pn איל?ן ײ  ננ1ה«נרל זייז י

אלנעםיין. אין נעמעםטעז לעניטיםע די אתםערנענראבעז
 םארלעצונג יעדע םארםיידינם האם אםאסיאיימאז די

d* אנריםענם <ון pji ױ  זיינען װעלכע לאיערם, מאנכע ו
i נעלט פאר נרײט t םאר־ סריםינעלעז יעדען םארםימײנען 

 זיך האם זי אױםמאח־וי. נעזע^»אםםליכעז |1א גרעכער
 צי כדי םריסס םעכנימע |1א םיםעל יערען םיט באנטוט

n v > m\ 1א| i t רורכםיהרוננ ױ טםערען no אנריםענט 
 נעױאוםם האם זי אבװאהל נעםאז dp האמ זי |.pdp< איז
 צונענעבען, אפען האבעז םיטנלידער איהרע פח םיל? אז
m יר1 האב?ז איז ביכער יאא?לטזן נאםיהרם חאנ?ן די 

i םיםל?ז |1א tpipn pnpn« םים כאנחום t ינדל?ז1גאעו 
ורב״סעד. די

dpvtipm אלע dd ײאס pm| נעײאיעז דורכנעפיהרט 
it איינעם רעם נ?האס חאב̂ע  ppiit אינםארסירעז dpi 

 אוםפאר־ »ן אנםמי^ננ?ן די לױט jprn ז1א נריםקנם*
tPvnrm נ?זעצליר. נ?ווען םאל אלזן םמ?רםאן

 ראדורך האבען םיר ײאם ותי, בעה דאלער 304,000
L סליינער א בלויז זיינעז דטזאכערם, וי פןו ארויסבאסוםעז 

 pi* האב?ז דרעםמאכער די וואס סארלוםם דעם «ן טייל
 רער אין טישזלעים פילע םצד ינר?ל1טו דעם דודך ליםצז

x nao ram סםראצי?1איל סלימ? א בלײז. איו דאס tie 
 ׳פטענ־ רעם מאפט װאם דז׳»אב?רם די «וד •ראסטיס דיר

jpjn אינײסטרת. ד?ר איז 1םרײ1א »ח כאאס
ר » opn באצי־ א םײ־ סארלאננען אגריםענם ניתס

ip זווגנ rm t באלעבאטיפ אמת׳? דיערע און ארבייםער די 
 אין אראםיטעז נרעםטע די סאבען ,װעלנע חז*אב?רם די

npn ל?1ם די יפלענ?ז1אר יי1 יןי1א זאל װאס אינײסםרחג 
הא־ טיר װאם »1'1דער dpippi נים טןןראגמויאדסליכפייס.

 יוי1א רעכם דאס 1אמ נאראנםירם אס11 אנריםעגט, אז נפז
opt ,םיר לײד?ז דז׳»אב pin• די םיז *אלן»ױ?ס1םאכ די 

 ■ראצענם 35 יאחר יעחזן א• זאנןן ?לכ?11 דדאאבזר̂ל
pnrn םאר־ ארבייטער 30,000 איז פאגםראהםאדם

p דארײז־ ip( אר־ ויצרעז אח דמזאב די?ר יאתר
 גד1א דארורך פארלירען און חרעים פיל? םאי נ״ססלאז

mpwn אין ראל?ר םיליאן א Dprrrm.
מןרז ponipi גז1א ניט אבריםענס חסי  איז םסיילס זי

u ח׳זאבצר וער m v א אײף אכער tpinm p

1i'•: 'י ' l l®י
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p» •ונקםען די װי ■וײיזען ביאיגערע ם«ר ארבייםען צו
םאר• שרײבען מגריםענט
«ר־ גיצײכע אונז גאראנםירט אגריםענט איצטיגער דער

 דער םעזאן. py^o םון צײט דער איז צוטײילונג בײטס
 צודרײ6»רא םעזאן סלעק דעם אוים אבער נוצט דדשאבער

 געהט םעהינקייט קאנסורענץ דער דורך און ®רײזען די קען
 און ארט. איח איז ארבײט צאהיצ גרעסטע די געװײנילאך

 צױ ארבײטם ײכע5נ< קײנע האבעז טיר אז איז, סוח דער
 געדריתטע םאר געמאכט װערט ארבײט די אח טײלונג

פרײזעז.
 רײהע » האבען ױגיאן די װעט אגריםענט נייעם צום

 ;שטונדען ווענעז םראגע רי םאראז איז עס םאדערונגען.
 נײע םון סראבילעם דער ;סרעםטס״ ״טינאריםי רי װעגען

 אין אײגגעםיהרט םאמענט יעדען ווערען װאם םאשינען,
̂ירען ארבײטער םילע און אינדוסטריע דער  דאדורך םאר

 םארילוירענעם דעם םאר אנטשעדיגונג אהן ארבײם, די
 *ונסטען. אנדערע נאך םאראז זײנען מס און דזשאב.

אינםארםירען. צײט אין אײך ירעלען םיר וועלכע וועגען
 ®ראב־ יענע םיט םארנעםען בלויז זיך איר 5װי< הײנט

 םונדאמענטאילע די אלס באטראכטען םיר װעלכע ילעםעה
 ^יםיטיימאז :זײנעז דאס און יוניאז דער םון םאדערונגען

 ביזנעם דזמאבער׳ס אין כעטאנגען פרײז האנטראסםינג, אװ
o װעגעז און ארט jn סיסטעם. ױנים

םײ5 םיז װיכטיגסײט די ערסלערם דאז האם האכםאן  י
 םאר דזשאבערם די םון םאיאנטײארטליכקײט איז טײשאז

 קאנ־ זייערע אין ארבייטער רי םון באדינגוננען ארבײםס די
 דער אויף אפגעשטעלט זיך האמ ער שעפער. טראהטינג

 םון םלאץ ביזנעס אין םרײזען די סעטילען םון װיכםיגסײט
אבערס די  וועגען םאדערוגג די צוגילידערם האט און ד̂ז

סיסטעם. ױניט דעם
םארטנע־ האכמאץ האט — םאדערונגעז דאזינע די

 דער םון םונדאםענם דעם בייצדען — רערע זײן זעצט
 אגריםענם. איצטינען םיז באנײאונג דער בײ םלאז ױניאנ׳ם

 דרעס־ די םאר םארזיכערונג p'P םאראן ניט איז זײ אוזן
 אונטערװארםען זיך ײעלעז באלעבאטים די צי םאכער.
 וועלען זײ אדער ױניאן, דער םון םאדערונגעז די אונטער

 אינ־ דער%איז קאמי אוםםארמיידליכעז אז פראײאצירען
 אײז איז מאדען, גרויסמז » כרענגעז װעם װאס דוסטריע,

 זייער דורכםיהרען םוזען דרעםמאכער די אז זיכער, זאר
 דאך *id«p רעם וחןילען באלעבאטים די אױב אין םארלאננ

 זעהר ?אסטעז סון« כל םווי זײ דאס װעט פראװאצירען,
.* ט̂י

 אגריםענט דעם אםצוהיטען אויח אײר םאדער איך
 איך און אינדוסטריע דער םון ױניםם איז צוױיגען אלע איז

 אםצױ רוםעז אונז װעם איוזר ווען אז אײך, םארזיכער
 אונז איהר װעט אגרימענם, םיז םארלעצונגעז שטעלען
 מיט אינטערעםען אייערע םארטײדעען צו גרייט געםינעז

האנט. דער אין װאםען ריכםיגען דעם
 םארענדמט שטיםע געהױבענער « טיט האט האכמאן

הא־ םיר װערטער: םאלגענרע םים רערע םייערדיגע זײן
 םיר ארגאניזירט. אינדוםרטיע דער אין ארבײטער די בעז

 האבען מיר ארםעע. דיסציםלינירםע גרויסע א האבעז
 זײנעז םיר געלט. סוםק גרויםע א אנגע?ליבען לעצטענס

 דזשאבערם די םון ארויםםאדערונג די אנצונעםען גרײט
םסרײ?. גענעראל א םאר גרײט זײנען םיר

̂ײלז דצדצ. ךץבױס
פרײ־ די דרעסמאכער די צו געבראכט האט דובינס?י

 לעצ־ רער זינט וזאם אינטערנעשאנאל די אז בשורה, דיגע
 און מיטגלידער געװארנען שיקאנא אין ?אנווענעאן טער

 דער נאך צײם דער םון שטאםם געװינס גרעסטער דער אז
 געזאגט: האט ער אוז א.״ ר. נ.״ דער םיז אויםלעזונג

 שטונ־ אננענעםע עטליכע םארבראכט װאם נאר האב ״איך
 ארגאניזא• ווענען באריכםען סטאטיסטישע לעזענדיג דען

 םים־ אונזער םון צושטאנד םינאנציעלען און ציאנעלעז
 לעצ• די אין אינםערנעשאגאל אונזער םון און נלידערשאםט

 איז רעפארד דער אז זאגמן, אײך לאםיר און חדשים. מע
 גרוימנן א נעםאכט האבען םיר אויסגעצײכענם.

rrwrvm פיז חן»וו«ימן רי זװ pn שדיסי,

ר ע כ א ם ס ע ר י ד נ ו פ ן8י נ נ א פ
 דרעסםאכער דער םון דעפארטםענט בילדונגס דער

 צוגעגרײט איצט האלט י. װ. ג. ל. א. ,22 לא?א< ױניאן,
 ביגדונגם םארצװײגטע זעהר א טערםין הערבסם דעם פאר

 אונםער• ניט ?ײנםאיצ נאך איז פראגראם אזא פראגראם.
 די לאנדי דעם אץ ױניאן טרײד א םון געװארען נוםען

ױ פלענער,  אנדערע און ?אטאלאג דעם אין אנאגסירם ו
jn םארעםענטליכט םאטעריאלען  pc□ ,אנט־ דעפארםמענט 

אכט און שולע צענטראלער ןא אי ?לאסען :האלטען
 ?ולטורעלע םוזי?אלישע, צאה< גרויסע א שולעס, סע?ציע

 אהטי־ אטלעםישע און םפארט גרופען, פארוױיגונגם און
 אין אוםנים, אגדערע םארשידענארםינע און װימעטען,

 זייער םראגרעסערען ?עגען װעילען דרעסםאכער די װעגכע
 אונ־ צײט, פרײע זײער פארברענגען םײן אױך און װיםען

ארגאניזאציע. זײער פון אויםזיכט דער טער
 איך געםיגען זיך װעט װאס שולע, צענטראלע די

 די געבעץ װעט העד?װארטערס, ױניאן די לעבען אדער
ע?אנאסיע, פראבלעםען, ארבײםער :?ורסען םאלנענריגע
 ליטעראטור, ױניאניזם, געשיכטע, אםערי?אנער םאר?סי?ם,

 און רערען, םון ?ונסם ענגליש, פסיכאלאגיע, םאציאהע
 םון װערען געעגבען װעלען ?ורסען דאזיגע די אגדערע.

 אם־ די געביט, זייער אויף מענשען פראמינענטסטע די
 און ארבײטער םון קענער ראריקאלע באקאנטע בעסטען

בתוכם. פראבלעםען ע?אנאםישע
 אין זײן אויך װעעלן שולע, צעגטראלער דער חוץ א

 סע?ציע םעהר אדער אכט שטאדט םןו טיילען םארשײדעגע
 סאציאלע װערען געינערעגט װעט עם ותנלכע אין שולעס,

 פאב־א און ענגליש ליטעראטור, פסיכאלאגיע, װיםענשאםט,
 און ארום אז אויסגערעכענט, װערם׳ עס ספי?יגג״. <י?

 22 לא?אל םון תגפארטםענם בילדונגם רער װעם ארום
 םאר־ ?לאסען. װעכעגטליכע 50 ערך »ן םים אנפיהרען

 םעריא־ װערען געגעבען אויך וועלען עס אז זיך, שםעהם
 האבען װאס פאםירוגגעז, װיכםיגע וועגען <ע?ציעם דישע

ארבײטער. די םאר אינטערעס אן
 איק נאר איז ציםער ?לאס אין ארבײט די אבער

 דרעם־ יעדער פדאגראם. בילדונגס ױניאלס דער םון פאזע
 ?ולםורע״ רײכען דעם םיט באנוצען אױך זיך |yp םאכער

 םאנראלין דער פראגראם. פון טײל םארװײלרישען אוץ י#ן
 ױניאן די צו באװאוסם גוט שוין איז ווזנלכער אר?עסםער,
 סים װערען םארגאגצט און פארגרעסערט װעט םיםגלידער,

 כארען, 2 די גרופען. גיטארע און םאגראלח אנדערע דריי
 גע״ אםלאדירט שטאר? אזוי זײנען אויםסריטן װעםענס
 זיך װעלען און זיגגען אנפאנגמז װירער װעלען װארען,
 וועלען נוימי^ אויב רעגיםטראציעס. נייע םאר עםענען

 ״ױניאן דער גרופען. כאר אנדערע ווערען ארגאניזירם
 רעאר• וועלען גרוםע דראםאםישע די און בענד״ ברעס

װאס דרעסםאכער, רי װערען. פארשטאר?ט און גאניזירט

 פגאפע געװאונען םוים איז א.״ ר• די זינט םיר האבען
 םיר און םאראויס געעהן םיר םימגילדער. מויזענם 25

געהען. םיר װאוהין וױיסען
 םיש םארםולפאםמ םיםינג הערליכער ראזיגער ״דער

 אויםדרוז פראםט דיםציםלינירטען און אײנדרופ טיםען זיין
 עם פראגרעם. םינאנציעלען און ארגאגיואציאנעלען אונזער

 םיוד אנדערע די און פרעזידענם דער װאם געניג ניט איז
 װאופס דעם װעגען וױיסען םוער ױגיאן א?טיװע און רער
 אז װיכטיג, םאל םאגכעם איז עס ױניאן. דער םון כח און

 םון באלעבאטים די באזונדערם און וועלט גרויסע די אויך
 םעכםיג און שםאר? װי װיסעז, זאלען אינדוסטריע דער
 נעװיזען זײ עם האם דרעססאכער, איהר, און זײנען. סיר

 ערפאלג־ אייער און אום!. טעזoולDסpאײנררו דעם אויף
 םון אױך אלעם חוץ א איז םיטיגנ םאביליזאציאנס רײכער

 גרויסען פון פאסירונג װיכטיגע א ונ?ם9שאנד דעם אט
װערט.

 א םיטינג הײנםינער אייער איז זײן געוױסען א ״אין
 זײ כדי באלעבאםים, די םאר װארנונג געזונטע א װארנוג^

pn rn  |«rHpt איגדוסטריע, דעו איז פאסיחגן וועט עס נואס

ן ע « ײ ם נ א ר ג ח פ ־ ם נ נ ח ל י נ
 Dpyt געםינצז וועלען מאנצען, םיט זיך אינםערעסירען

 םאגץ םאדערגע צוױי אויםצו?לײבען. װעלכע פון גרופען
 yan (נאל געזעלשאפמליכע אדער םאציאלע צוױי גרופען,

 |M הארצעם דער אין גרופען טאנץ און ?לאסען, טאנץ
 מײ די אין וױזיטען שבת׳דיגע די סע?ציע. שפאנישער

 יייכ״ פולםורעצ אנדערע די אין און אויסשטעלונגען זײן,
 צזמד tun פאפולער געורען אזוי זײנען װאס עו־טער, טיגע
 אנמד ויך ר״אבען װיזיטען, די זײ, ווען םריהלינג, טען

 א אויי נאך ורערען ארגאניזירם איצם װעלען פאנגען,
 וחר אראמשירם אויך וועלען עס מאסשטאב. גרעסערעז

 םיםגלידפו• ױניאן די םאר םארשטעלונגען טעאםער רען
 פלורז םווים און דזשיםנײזיאוםס צונעפאסטע גוט די

 22 יצאהאל םזן איז גיישאנס״ אל אװ ״טשוירטש אינ׳ם
 אד־ ורn םון אוועגם יעדען םאר געײארען אםגערוגגען

 גענוצם װעלען און שב^ ביז םאנמאג םון װאך, בײטס
 דאנער^ד און מאנמאגם די דרעססאכער. די םון װערען
 דיגםםאג̂ג די און םענער, םאר באשטיםט זײנען טאגס

 באל, באםהעם םרייען• םאר — םרײטאגם אוז טיטװאכס
 קאליםםעניקם, בײסבאל, אינדאר ןטעניס, או באל האנט
- שװיםען* זיך, םארשטעריט און, גײםס  איז אלץ דאס ־

 turn פראט־יאם, אםאעםישער און םפארם רער םון טײל א
 צװןאױ אזן פיג* א זייז וועלען עם ררערען• געגעבען װעט
 pn גרופען. פארוױילוגגם און ?ולטורעלע אזעלכע ציג

 דיד םון דעםאדםםענט בילדוגגם דעם םיט קאאפראציע
 אז פלעגער, אויםגעארבײם איצם ווערען אינטערנעשאנאל

 pr5»׳o םארמיידצגע אין װאוינען וועלכע דרעםםאכער די
 *ז זיך םעגליכקיים א האבען אויך זאלען שטאדם, םון

אהםײױםעטען. דאזיגע די אץ באםײליגעז
 15• פראנדאס רערםאנםען דעם םים גלײכצייםיג

 raw רײ גאנמ א דעפארטםעגם בילדונגם דער נעוועם
 םארשיידפמ וײ אין אונםערנעםועען געזעלשאפטליכע און

 אונםידי r5moanr איעיגע אויך װי שטאדם, םיז מײלעו
 םויחמבמד וײ סאסשםאג גרױםען א אויןז נעםונגעז

 לעצםען פין מוזיס נאך געדענהען ורעלכע דרעםםכאער,
 װיצי»ססי און עם5ה«ר שפאניש^ אויםגעצײכענטע די יאהר
 אונבמנרנעםממנן דאדגע די בײ אז וױיסען. מענץ בורג

גוכס זעהר םען םארברעגגם
 םיסגלידשרי דער םצד אפיוף ענטוזיאסםישער רער

 די װאם נעלענעגהי^, בילדונגם די אויןז שאםט
jw םאר׳ן דערםעגליכם איהר םאר האם ir5| 1 יאהר pn 

 מרן דעפארםכהננם בילדרגגם דעם רערםוטיגם האט האלב,
 פדאי אםביציעזע דאזיגע די אוגסזגרנעסען צו 22 לא?אל

r דער חדשי̂נ קוםעגדיגע די םאר גראם n  u 9 o o w i 
 באטײמאמ װעלמ דרעםםאמר, טויזענםער די אז זיכער,

ja םון װערםה דעם סעהר אלץ אםאל װאס n די װאס 
 וחד פארוױילדנג, »\ן ביצדתג םון פרם אין זײ גים ױניאן

jcsm• אעעםערהםע וײ אונםערשסיצען הארצינ לען an

jm ארויםצוײעעז אייוי ייעלעז זײ אויב m » tun 
p צוקונםם נאהענםער דער pn וועלען זײ אויב rm naH t 

 •נדייי םון באנײאונג דער צו םאדערונגען גערעכמע אייערע
 מ־י ערםאהרוע לאנגער אוגזער םון האבען סיר םענם.

 געצעדפגם, םיר ה^בען אלעם םאר זאכען. עםליכע לעערנט
 0*5* װי םעהר רעספעקםירען באלעבאםים אוגזערע אז

י פעתינפײט רי pn םאכט מן םאכט דאזיגע ו סצונו  אוי
ר, pa איך ״גו אוםן. ריכםיגעז א אויח מ  03ס* די אז וי
 וועם הײנם, דעםאנםטרירם איהר װאם פראםם, און

 «ו צװיגגען אונז רועלען באסעס די אויב װערען םילםאכט
J דרעס דער אין סםרייק גענעראל א פרא?לאסירען 1• 

דוסטריע״.
אנםא־ ואיס^ױ5 גערעדם האם רעדנער לעצםער אלם

i דער פח וױים־םרעזידענם ערשםער דער ניני, r u w j i 
 איטאליעני*פ די צו איםאליעניש גערעדם האט ער שאנאל.

 pn וואם אפפלאננ באגײסםערםעז דעם לוים איז טיטגלידער,
 אונזעיצ אז זעהן, געע?נם מען האט באסוםען, האט רעדע

v ויעען שוועםטער און ברידער איטאליענישע u t ס* on 
* פארםראםעז• געיחנז סיטיע װאוגדעדבארען
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 געצװאוגגען געװען איז ױגיאן דרעםםאנער אוגמר
«ira r t סםרייקם jpjpj רזשא־ דרעם גרוסען ■אראוײרענע 

pjppii רװך אויפנאבע אן פ»ר געםאכט זיך ה#ב?ן 
 ארנײטער די באמװיגדהע) צו גמיזקערייען דענע

טויזענט 20 אוטנעםעהר ארוםגעגוםען האט סטרייפ
. W
 םטרייק נדויםען איהר סון װאך עס»טער ךעך אין מייך

 םון גרופע » גענען נצחון » jpomnpj*■ זי ה$ט ק
*I ,̂בען וועקכע רזעאבערס כי־ pd?pb$d נעםיהרט ר

̂בען און  םון םימז ארב״טער. די בא׳נזן׳ט דאדורך ה
 רער אין נעװןורען נצצװאונגצן ויינען דעזאנערם 14 די

 און ױניאן דער םים סעםלען צו ײאך םטרייק
t די פעי״. ״בעל ראלער טויזענם 26 נאצ^ומט 
pxjiu ארבײטער, די צו װערען צוריקגעצאה?ם װצם סונמ 
 אוםפאר־ ריזען דורך פארקוסט א גע?יטען |pmn וז«?מ

tso w r ׳■מיגרעיג
o גר. r> im ,םעקרעםער נענעראיל דער האנםאן no 

 האם םטרייל, סון סיהרער אןן כאארד דױצאינט דחנם
 דז׳פא־ 9 אינעריגע רי אז ערק^ערו̂ג אן 1«רױסגענענע

p׳ זיך ה^בען עטליכע וועהמ סון מרס, ie געװענדעם 
 נעהאלטען װעלען םעטעלםעגט, » ײצנען ױניאן דער צז

 נןוכנעבען װעלען זײ ביו לאנג *זוי םםרייק אין וחנרען
ם ױני*ן. דער סון סאחגרוגגען סולע די  גע׳ננב׳עםע ̂ד

י םון נצלם  ערקלע־ וײן אין האבםאן זאנט — ארכייטער ו
ר די ומרען. צורישנעצאהקט נאגצען אין םוז — רזע  י
q צום האנט רער בײ כאלעבאטים די נצכאפט האם גי*ן io 
w לצצטען «ן p d 4 איהר סיט נעװארט ה*ם און?ro J8* 

tpjpd נייעם םון אגפאנג צום ביז *קציע m pd|» י כרי  ו
ddcwp װירקונט שםארקערע » ר^בען ז*ל האנדגוננ
 — האכםאן וױיטער זאגט — םיםואציע pj»np די
 םיט אוסן, עטישעז dpi אויף ?יכט נעטנענדען e ווארסט
מ מ ח  אזוי װי און ביזנעם זייערע פיהרען דדצאבערס די ו

o •#רלעצען ויי n ,ה#ובען זיי וועלכען אויף אנריםעגם 
our9n אונם?ר׳צריםט. זייער op און קראסט רי בלויז איז 

 רז׳פא־ די רו«לם?ן ipp וו??נ? ױגי^ן, ד?ר סון דיםציפלין
 ג?װאויג־ וייצר פארהינדער?ן און «ייט דער אזי<י מרס
ip *ו חײט jp 'au 'u ע«ײ זייער? םים און »רב״ם?ר רי 

מ1  ארבײםצר. די םון טא׳טצ( די אין jpo»np סיעצר י
uunip i n* או נאוױיזם, — הלאנטאן זאנם — פאקט 

 ארוים־ װעעען םיר װאס סארערוננען, רי אגיוי opwn נים
1P7POV צו i n םוזען אגריםענט איצטינען פון באגײאוננ 

ip ױ sao o m ̂ס םיטעל, א האנ?ן  אוטםעגליך זאל װ
ippyt o ip M in  n  t« ,ipokd װייטער אויף ipjpp בא־ 
jpjpj djpopt31«b p irn  |P»u יםיטיי־ ארבײטצר. די? 

 ױ iio פלאץ אין ipuitopo *רייז ?אנטראלטי̂נ «װ **ן
oiyoiavti ױגיט » און mo opoo'o רייטס סרייז popo•̂ 

i 1?סיחר jpppii סנגסס n n, ז#י?עז ר׳פזאבערם די אז 
p גיט ip n  jpijpiu* ipjpp ׳צטיק. כימרצ

 עליאם, לאסצאן עזאב?רס,1 םינף *1 סון איינצר
 דאלער טויזעגט 16 ב»צ»תמן ג?םוזם חאט וועלכצר

בא־ צורי? יאהר א םים האט װאך, חײגטיג? ■צי״
17 ojpt'ie מטראף dpi kso סאר־ זעלבען

IPd נעגען רעזאבערם, די סזן איינ?ר ן. pii א 
 םע־ לעצטען dpi בצת האט ג?סיהרט, נאך ווצרט

m שםראף. דאלצר טויזצנט 4 באצאחלט
n די  oyn D ipm tn זיי םים ח*ט יוגיאן *pdpj 

apisip םאדערוננען די נאבנצנ?ב?ן ה»ב?ן ויי וױ 
tpoyn tw נאצןוהלט .P• ppjסאלנם װי זײנ?ן '״:

115,000 -------------?ליאס פאסצאן
ppm• 1,500 — לעבעםםסי און
 opn----------------, 1,500 ריםצי

DPDPTI DPP5P------------2,000 
rs'iiip•  *tptippn---------4,000

tPH |ji---------------------$26,000 

 יכע5עט< מיט ה#וט באארד דזמ^ינט דרעסםאכער די
סענער »ז דורך ׳שפעטער, םעג  און האגדילונג אגכמזי̂צ

 װײס־ םענעדזשער, גענעראיצ איהר םון עטעיצונג עגערג^ער
 דער םון ארויםבאקופמנן ה^כםאן, דזמו^ױס פרעזידענט
 וױידדמעם, אױף העכערונג « אםאםיאי^אן דזשאבערם

 ררעס־ הונדערט 38 ראםיםירען0 װע<ען עם װ#ס םון
דרעסעם. נעט״ $3.75* די בײ ארבײטען װעילכע םאכער,
 װ^ם ארבײטער, םאד וױידזעעם די םיז העכערונג די

 דערגרײכם איז דרעסעס נעם״ $3.75* די בײ ארבײטען
 דזעא־ בײ ^רײזען פון זטעלוננ7איבער אן דורך געװארען

 מיני־ דעם םארדינט ניט ה^בען ארבײמער די װאו בערם,
 ^גגע־ ̂עצטעגס ה^ט םיהרונג, ה^כםאנ׳ם ברודער טער
̂נם םיהרונג, ה$נטאג'ם דזשוינױם טער  *נגע־ לצעטענם ר

 באלעבאטים »<ע געגען שטעינוגג אגטש<#וםענע »ן נומעז
 ה#בען ארבײטער די װאו דרעם־איגדוםטריע, דער אין
 עס װ$ס װײדזמ־סיניםוםם, זײערע םארדינען געקענט גיט

̂ינעסטיװען םון םארעריפט דעם <וים זײ קוםם  אגרי־ ק
̂וארד דז^^ינט די מעגט.  םא,- די #*פגעעטעלם ה*ט ב

 טאנוםעקכמוורערם די װאו טרײד, אין ^ײנם שײרענע
 **לשץ פיהרען דורך ארבײטער די באשווינדעלט האבען
̂ו־ ארבײםער די װאו און רע^ורדס באהאילטען ביכער,  ה

 איז עס װ^ס םיגיםום, דעם םארדינען געקעגם ניט בען
̂וט סטרייה־אהציע די געקוםען. זײ  דרעסםאכער־ דער ד

 טוײ צעהנדיציגער און ערםאלגעז גרויסע געבראכם ױגיאן
 געװ$רען. אײננעכת*גם איז *בעק־פעי״ דאיצאר זענטער

 טיגי־ די םארדינט גיט ה$בעז ארבײטער די װאו דארט
געװ#יעז. געהעכערם פרײזען די זײנען םוםס,

̂וך לעצטע  דדאהונג דער אונטער האכמאן ד*ט װ
 אוים־ םארהאנמונגען ענערגיעע דורך און סטרײק א םון

 דעם פראדוצירען װאס דזשאבערם, גרופע א בײ געקעםםט
 םאר פרײז אין העכערוגג א דרעסעם יציין נעם״ $3.75*

 ארום פר^פיםירען װעילען עס װ^ם םון עםיק־ארבײט,
 גט:5ם*י װי זײנען פרײזען נייע די ארבײטער. 3,800

- דרעסעם םאר ^פערײטיגנ  — סוטם םאר און סענם, 50 ־
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 פרײז ריסעטע^טעז דעם אט דורך סענם. 17 סוםם םאר
איצט. ביז װי םעהר םארדינען ארבײטער די װעילען

 קראםט אין אדײנגעםראטען זײנען אראנזשםענטם די
סעפטעםבער. טען30 רעם

 דזשױ ברודער האט םארעטענדיגונג דער נאר גיצײך
 דרעם־ אילע צו ערקיצערונג »ז ארויםגעגעבעז האכטאן ^ױס

 װעצען זײ אויב אז ארבײט, לײן דעם אט אין םאכער
 םארדיגען ניט א^ץ נאך באדינגונגען נײע די אונםער

̂ײך עס זײ זאיצעז רעיט, םצעם םיניםום דעם  םעיצדען גי
 ^־יט, באיצדיגע נעםען װעם ױגיאן די און ױניאן דער
 םיגיםום דעם באקוםן װעניגםטענס צום זא^ען זײ אז

 קא^עסםװוען דעם ^ויט זײ קוםם װאם װײדזש־ססײל,
אגריםענם.

 געבי־ מוזען 22 ל. םון נדטגלידער־קארטען
15 אהטאבער וױ שפעטער ניט װערען טען

 װערען באארד עקזעקוטױו דער םון באמיצוס דע ^ויט
 זייערע געביטעז ניט נאך האבען װעילכע יםג^ידער, אילעם
 נייע די ארויסצונעםען אויםגעםאדערט קארטען, גרויע

 איז עם אקםאבער. טען15 דעם װי עפעטער ניט ?ארטעז
 אפרוםען זיר װעיצען םיטגאידער אונזערע אז האםען, צו

 סםמציעצער א צײט. איז טאקע און באמאום דעם אויוי
 אצע צו געװארען געמיקט עגין דעם װעגען איז בריף

םיטגיצידער.
 א א( באארד דזמאינט די םאגגט װאך קוםענדע

 געבעטען ווערען מיםג^ידער די שעפער. די אין מאנטראצ
 וועצמנ אפאיסאנטען זיך• בײ תארטעז זייערע האבען צו

 וחנרנן רעסי̂ם און צעטעלאך אצער׳צײ אויוי ארבײםען
n •רוימומםנן באצד אויפגעפאדערט r n יוגיאן--------
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מיטינגען דיסטריקם אעדוםטריעלע ד פח יײטונג
דמערמאן ם. טשארלם פץ

ײ. גג. .1 ד. .h ^2 יגוי^\ דדמנגגזאבגזד גזגזוגזרגפזגזך

 אונזער װאם םיטינגען, דיםטריסט אינדוסטריעאע די
 זײנעז אםגעהא^טעז, צוריס װאכען פאר א סיט האט ילאסאיצ

 אויך זײנעז זײ ;מיטיננען געװײניציכע סײז געווען ניט
 די זײ, םין. נײעם א םוץ םיטינגעז סתם קײז געוועז ניט

 םצד םארזוך א םארגע^טעלט זיך םיט האבען םיטינגען,
 פראב־ עווערםטע די םוז אײנע ילײזען צו לאהאל אונזער
 םון פראבלעם א אדמיניםםראציעס, ױניאן םאר לעםען

 גרויםע אנדערע בײ אויך וױיא אינטערעס, אאגעםיינעם
םראגע. אנגעװעהטאגטע אז זי איז ארגאניזאציעס

 22 אאהאא ייעז סטרײס, גענעראא 1933 נאב׳ז גאײך -
 צעהלענדיג אויםגעװאסםעז, שטארק ניט, עיז״הרע סײן איז,
 זיך האט ארבײטער, םויזענט 30 איבער רײוזען זײנע איז

װאם :פראבאעם םאלגענדיגע די אײעיןגעשטעלט אונז םאר
 ארײנצו־ כדי אז מעץ נעםם םיםלען און װעגעז א םאר

 דער םון צעבען אינ׳ם מיטגלידער םאםע גרויםע די ציהען
 עלע־ נײערע די אז מען, םאכם אזוי װי און ױניאן?
 דער אין פלאץ געהעריגען זײער םארנעמען זאיען םענטען

ארגאניזאציע? דער םון אדםיניסטראציע
 םון הויפטזעכליך בא^טעהט מיטגלידערשאםם אוגזער

 נאציאנא־ 32 צו געהערען װעלכע םײדלאך, אין םרייעז
 ליגע״. *נאציאנען אםת׳ע אן — ראסען און ליטעטען

 מיטגלידער־ דער םיז צוזאמענשטעל דאזיגער דער אבער
 םיהרערשאםט דער איז אםגעשפינעלט ניט זיך האט שאםט

 פרט אין ױניאן. דער םאר םאראנטװארםליכקײט און
 די זײנען דיסציפלין, און לאיאליטעט קעםםערישסײט, םון

די :הינטערשטעליג געװען ניט זיכער םיטגלידעי־י נייע
 די םאר איז ױניאז אונזער וועלכע דורך קאםםען םילע

 גענוגענריגער א זײנען דורכגעגאנגעז, יאהר צװײ לעצטע
 זײנען װעלכע םארםעז, אלםע די אבער דערויף. באוױיז

 שווערער האבעז ארגאגיזאציע, הלײנער א םאר צוגעםאסט
 צו זיך ארבײמער טױזענטער די געשםערט און געםאכט

 די פיהרען םון םאראנטװארטליכסײט דצר אין באטײליגען
פאליסים. איהרע באשליסעז און ױניאן

װעג. אוים׳ז געװען זײנען שוועריגסײטעז אומגעהיײערע
 אנגעםאגגען םיר האבען םטרײס גענעראל דעם נאך באאד
 האבען םיר פראבצעם. דאזיגע די לײזען צו מיטאעז זוכען

 םיל״ און ברייטע א אויסארבײטען םיט אנםאנג אז געםאכם
 גראד האם װאס ארבײם, בילדונגם םון פראנראם זײטיגע

 ארביי־ צאהל באדײטענדיגע א ארײנצוציהען באװיזען יא
 באארד עקזעסוטיװ די ױניאן. דער םון לעבען אינ׳ם טער
 דערםים, נעװארען געענדערם עטװאס אויך איז לאהאל םון

 איהר אין זײנען עלעםענטזגן נייערע די םון אײניגע װאס
 םראבצעם דער איז עצם אין אבער נעװארעז. ארײנגענוםען

געלײזט. ניט געבליבען
 זײנעז װאם לאהאל, םונ׳ם םיטיננען םעסציע אלטע די

אר־ די םיז ארט װאוין דעם לוים געװארען אראנזשירם
 װי םעהר עטװאס םון געװאחנן באזוכט

 די און מיטגלידערשאםט. ױניאן דער םון
 בײ םארקוםען םלעגען װאס צאנקערײען,

 אוםםענלאך געםאכט נאר נים האבען םיםינגען, דאזיגע די
 נאר םראבלעמעז, מניאן וױכטיגע אויםצונעםען ערנסט
 וועםענס די, גראד םארטריבעז און אנטוישם אויך האבען

 װינשענם־ םפעציעל איז םיטינגען ױניאז בײ אנוועזענהײט
 און אםת׳ע אז אײנגעזעהן, שנעל האבען םיר ווערט.

 דאן נאר סענעז כמז וועט דעםאהראםיע ױניאז װירסזאםע
 ארגא־ די ענדערען ראדיסאל וחנט מעז װען דורכםיהרען,
 עקזעהוםיװ די םיטיגגען. לאסאיל די םון פארם ניזאציאנעלע

 סיסםעם, נייער א םאר פלאן א אויסגעארבײט האט באארד
 גוטגע־ איהם האט םיםגלידערשאםט די װי נאכדעם און

 דער איז לעבען אין געװארעז דורכגעםיהרט ערן איז
זיי־ וועלכע םיטינגען, דיםםריתט וסטריעלע

געװארען. אפגעהאלטען <אצמזןנס

 זײנע בײטער,
 פראצענט 10

םראסציאנעלע

m m. • i t ,

 םעקןײי *רעזידענמעל״ 8 םריהערדיגע די אנשטאט
 ומד אוחגנ̂ב אין שפעט םארסוםען פלעגען װאם םיטינגען,

 םימעממ דיםםריסט אינדוסטריעלע 11 גערוםען טיר בעז
 געפינע? וועלכע *האלם, איז איז ארבײם דער נאך גלײך

 ארבײ־ םױזענם 9 איבער שעפער. די םיז װײט ניט זיך
 אוױ םאל דריי ערך אן םיטינגען, די באזוכם האבעז מער
 אלמנ די צו קוםען איז dp ווען םלעגען עס װיםיל פיל

 געוואחנן דערגרייכם איז אלץ דאם און םיטינגעץ. סעקציע
 נעד דער םראץ אוז סיםםעם דער םון נײהײט דער טראץ

 קױ שוועריגהײםען. טעכנישע געװיסע און דערםארענהײט
 כדםממן 6 די בײ עולם דרעסםאכער דעם אויו* קענדיג
 *אמד די אין םיםיננעז 5 די און מארקעט, דרעס אינ׳ם

 אי«ם אז זעהן, געסענם צײכט מעז האם געגענ^ לײאיננ״
 דערגריימן צו אגפאננ אן געװארעז געםאכט ענדליך איז
 &ון באריכם דער םיטגלידער. ױניאן מאסעז גרויסע די

 אר־ אינדוםםריעלע, אנהאיצטענדיג באארד, קעזעהוטױו דער
 וױכםחד נרויס םון םראגעז בילדונגם און גאניזאציאנעלע

 אײנשםיםיג אין געװארעז דיסקוטירט ערנסט איז קײט,
 םיםיגנען די האבען אלגעםיין איז געײארמז. גוטגעהײסען

T םיםיעען, ױניאן עכמע םון כאראםסער א געטיאגעז P 
גייסכס האנםםרוקטױוען און געזונטעז א פון מינירט

 lift אויםבוײיםערוגג די איז װיכםיגער נאך אפשר נאר
 מד דערנרײכם איז װאם לאהאל, פונ׳ם םיהרערשאםט דער

 II — באאםמע 22 םיםיגגעז. דאזיגע די דורך װארען
מן — דיםםריקם יעדען םאר סעהרעטאר און טשערמאן  זיי
 נאן• זיעען זיי םון מעהרסםע די און געװארעץ, ערװעהלט
ײ 4אםכ אפיציעלעז שום הײז איז געײצז ניט קײגםאל  ו

 ד«ד םון םיםגלידער ווערען אוימאמאםיש איצט װעילעז
 םאר־ די םראגען נאר נים וועלען און באארד עקזעהומיװ

ײ גאר פאליסי^ ױניאן באשםיםעז םון אנםװארםליכקײם  ו
ױ צערנעז זיר אויר וועלען  עגעים זײ םארוואלםען צו אזוי ו

 דאזימ די םון צאהל גרעםםע די ארגאגיזאציע. דער םון
 װןום עצעםענםען, נייערע די םון זײנען באאםטע דיםמריקט

i אין פארםראםען גענוג געורען נים איצם ביז זײנען n 
 1 &ון םעהרםםע זײ לאקאל. דעם םון פיהרערשאםט

 דm ױם5 םיידלאך. ױננע ,הויפםזעכליך םרויען זײנען
 אםת׳ע אז זײ זיינען נאציאגאליםעם און ראסע

 אן איז איינע םיטגלידערשאפם. דער םון לוגג
 אז איז דריםע א גריכיש^ א איז צװײטע א םײדעל,

 *י• • — םינטםמ א נעגערםע, א — םערמע א לענדישע,
 • — זיבעםע א אוקראינערין, אז — זעקסםע א דישע,

 1ניי דתדזנ םים וױיםצר. אזױ און לאטיךאםעריקאנישע
i אי| םיי און דיםםדיקםעז זייערע איז סײ םליכטען, n 

 9באאטס דיםםריסם דאזינע די וועלען באארד, עקזעקוםױו
 ממ׳ס םיהרמרמווםם דער צו בײםראנ ווערםםולער א זײז

 דערגוײימן אן םיר םאנגען ארום אזױ לאקאל.
 און אנםוויקלצן צו — צילען גרויסע אונזערע םון

 Hft Dftnerannm דער פאר עילעםזןגםען נייערע די בילדעז
ױניאן. דער

 ftftnuon די דערײמר דעען שםאנדםונקםען אלע םון
̂מצן באםת וועלען זיי JאלDדער א םיםינגעז  לײממ הע

p וױרקזאםצז א אױוי דורכםיהרען םון םראבלעם די m 
 m ארנאניממױע נרויםער אזא איז דעםאסראםיע ױניאן

m תהר םרנדעםםווענעז, באנרײפעץ, םיר אונזערע.  p u 
ja לשסעגדמופ זיין צו םון וױים איז פראבלעם די r* m 
j שרועדע זעהר אייגעע איבער נאד בלײבעז עם n r m 

 tm ענםמער »ן געבצן דארםעז וועם םען וועלכע אויף
 יין/ ®ארשסעחם איז, ■ראבלעם גרעםםע די צוסונםט. דער

ײ m שםיינער, אזא אױו• םיםיננען די ארגאניזירצן צו  ו
I די בײ אינםערעם אז ארויסרופען זאלעז BOftpftnftft 

p א זײ בײ דערוועקען און םיםגלידער m אוינוצזגעםינן 
g אן אױ^ •ראבילעםעז ױגיאן דיסקוםירען און o v r jfta i ft 
Iftarvn וימנד ם׳וחנם אומן. דיסצי*לינירםמן און
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מאכט איהר װײזט יזניאן מאכעו דרעס הױז אוו םשילדועו
*p באקליײ םרויעז דער פון םארקעט יארקער גמ 

 אגריםענכד אן צוםלאקערם זיך האם !ימדאיגדוסטריע
 םים ערעםענם פאמי דעם חאבען דדעסםאכער די האמי. ,

 טאנ א שטארק. טויזענם אכצע םיז *רםיי •ריזיגער
 ױניאז דרעסמאכעד הויז און משילדרעז n איז אומכמר,

 דער אונםער אינטערמףפאנאל אונזער ®ח 91 יאקאצ
 גרינ״ הערי וױיס־פרעזידענט םיז םיהרערשאםם מתיאמר

 כדינ־ ארבײטער, 12,000 םון ארכדי זיין םיט ארױס מרנ
 נאציאנעץ םארשײדענע פוז כדידלאך און םרױעז סט׳ענס

 און לשוגווז םארשײדענע אויזי ריידעז וואם ראסעז, *ח
pt אנטשלא־ די — *•ראך איק אױזי דאד דעסםווצגעז 

 םון אינםםרוםענם אז סלאסעדסאםוי, םון מפראד נממ
 עס וחןלכעז םיט ארבייםעד־סלאס, יױנטערנאציאגאלעז דאם

 אינטער־ דער םון קאדרזגס די חעלזײש אזוי ױך גאגוצעז
ױניאן. וואירקערס גאדםענם ליידײס מףיאגאל

— דאנערעטא און דרעס-םאכער, די — נדםװאך
; I* לעצםע די אינדוםםריע. דרעס חױז דער םון רגײמערא 

 אזא פונקט באזיצעז אבער צאחל, אין פלענער וײמנן
 צוועלזי באװאוסםדין. און דיסציילין אגםיילאםענחײם,

 זייער סיז רוױ דעם אױו• זיי האבען .שטארס מײזענם
 און ארבײם די נעװארםעז טאג מיםעז אין פ*ל־ײניאז0

 האט ױניאז די װאס כױטעעז, צוױי די צו מנאנגע? וײמנן
i t t דעם און הױז אפערא םאנהעטען צונענרייט: זיי

האל. מניאז w מיסםאדישעז
 היס־ דעם ארום נאכםיטאג. אזייגקר צוױי איז עם

 אוכד אז םוז עםראם א זיד ציהם ױניאן קזיער *ארימז
 םארבענריימו, א וױ אױס פוםם עס םאםע. *נדליכער

, םרױען. ױננע פון םאסע גוױחננליכע
 איז נעדראנג דער צוױי. נאד האלב איז זײנער חנר
 םון זיד ציהם שםראם װאססענדער שםענדינ א נדאסקר.

n אלע ױניא?. סושער םו? וײכםומ דער איז אמנמד 
 גרויסער דער ארײ?. אוידיםארײם נרויסצז איז ױך

 סײן איז מוין און םענשעז, םיט סrליnאD װערם ״
םאראז. גיס ארט ידײער

נרינבעמ, העדי שטצהט רעתער־עםםראדע דער אױ*
 םאדע־ די פארםולירם און ױניאן, דער פון ©יהרער חור

 אונהם יעדער באלעבאטים. די צו ױניאן דער םוז \ממ?
 עס ױײאז־םיםגלידערמאפם. דער פון אפלאדירט ומדם

 פרעזידנעמ חור זיד באוױיזם עס דדײ. נאך חאלב וױז
tit אפ־ םיז מטורם״אויםבריד א אינטערנעמאנאל. דער 

 דעם באנריסם באנייסםערונג ז1א ענםזזיאזם ,לאריםכזענםען
 ברעכט מויז אוז אינטערנעעאנאל. דער מוז טיחחנר
y rv n זיצער־זייער־ און םרײד פיז מםורם דיער א אױס 
 מעידעט םיפױננ, םיז •ארזיצזור דער נדינבערג וזעז אײמ,

m טויזענטער סים באי״אנערם איז חױז אפערא םאנחעטען 
 װאיטעז וחולרצ ארבײטער דדעס חויז איז מ

 איערא מאנהעטעז םון טייצז די ביז אימענתלד
ווערעז. אױפגעעפזזנם ותיעז

 איערא טאנהעםען אין טירעז די ווערען אזײגער פיר
 םארכאים װערען פלעצער ארקעסטער די ערעםענם. הויז
 איבער־ איז באלקאני ע^טע די ב<ציץ־?זנעלהײט. « םיט

 באוועגצן. צו אױג דאס באוױיזט איהר אײדער נאך םילט
 די זיך דײסעז דא באלאגערט. װערט עלעװײטאר דער

 גאלערי, דער אויוי ארט םרייען א םארכאפען צו ארבײטעד
 םיט איבערםילט ^זויז איז בנין ריזינער דער ותן איז

 ױניאךםים־ גײעריגע טויזענםער נאך בלײבען באזוכער
 אם דרויסען. אין םארצוױיםעלט איז אנםוישם גלידער

 אויף געענטםערט נײנציגער״ און ״אײז די האבעז אזוי
!ױגיאן זײער םון רוף דעם

999
 װי אנכדמלאםעז און באגײסםערט אזוי פונקט און

 םיהחןר, די םון רעדעם די געווען זײנעז םאםע, גרויסע די
 האסעגוננען, די נויטען, די אויסעדריסם האבען וועלכע

 םאסע. דער פון נ^םה די קורצען אין אספיראציעם, די
 בלױז האבמז און נעפיהלט האבעז טויזענטער װאם דאם

 הא־ באײםםערוגג, סאלעקםױוער דורך אױםדריסען געקענט
רעדעם. מייסטערהאפטע דורך אויסגעדריסם רעדנער די בען

 פרעזידענט דער װאס געוועז, עס איז פאסינ וױ אוז
 טיםינגען בײדע אײח איז אינטערנעמאנאל אונזער םון

 דאם װאם דערםאר, פאסינ הויפט־רעדנער. דער געווען
 םיניאטור, אין םיסיננ אינטערנאציאנאלער אז געררעז איז
JארזאםלונD אינטערנאציאנאלע אםת׳ע אז

 האט םיטינען די אט םיז מילדערוננ טרעפליכע א
 כא־ ראדיא-רעדע » זײנער איז גרינבערג הערי גענעבעז

םיטיננ איז :מימענעז סאלירםולע דיזע ראהטעריזירענדיג
 אלבאם־ העלע םיט מיידלאך נעײעז אנװעזענד זײנעז האל

 טונ־ רוים, םיז טעכטער אױל-הױםינע חוים, טע.-וױיסע
 דער םון סינדער מװארצזן די איז מפאניער קעל־הויטינע

 סלײ וועלכדכױילען, אלע םוז םענשען ;זון אסריסאנישער
ראסעז״. איז נאציעס נלויבענם, מאטעז,

 דורכגעדרונגען נעײעז איז רעדע דובינסקי׳ם פיעז.
דעכם״. גים ״םאכט אז לאזוננ, דעם מיט

 איז רעכם אז נענלויבם, םאל אלע האבעז ״םיר
 אבער זיך זײנעז סיר ווצז — נעזאנם. ער האט — מאבט,

 אייעחנ םיט צוזאמעננעסיםעז צוריס 'אהר צװײ םים
̂זורערס,  האבען — םארםגעזעצט, ער האט — םאגוםעסט

 גע״ ארנזער אױוי נעסוסס ניט אז איבערציינם, זיד סיר
 ענם־ איגנארירענדער צינישער דער אונז האט רעכטיגיןײט

 ערםאלג. אן אהן נעלאזם באלעבאטים אייערע םיז פער
 נאכגעבען ניט וועלעז םיר אויב טאז איהר װעט װאס

 איז געםרענט, אונז זײ האבעז — םאדערוננעז? אייערע
 דע־ האבען מיר צוױיםעלהאםט. נעריעז דאז זײנעז םיר

 ענטסער דער זײז װעט עס. ײאס נעװאוסט ניט אלײז מאלט
 איינ׳- די מים נעםוזט האבעז מיר ארבײטער. די םוז

 דעמאלם האבעז מיר מאנעװײיעז. איז אפעלירעז מסיה׳ז.
אבער רעכט. בעסטע דאס איז םאכם אז נעלערענט,

 אראנומײ מעכנישער םיז פרט אין אויסבעטערוננעז §ילק
j jt i הונדערמער האבען םיטנמע? די םון איינינע מי 

 מחםת האל איז אריעגעחז נעסענט גיט פאפםימ
 אוכד אז געמאםעז האם דאס און •לאץ. וייז סאנגעל

u אוםאנגענעםליכסײט. אז איז טוםעל
 א נעווצן וואלם עם אז ווערען, נעזאנם דא̂ר לסו<

 9 װאס דעם, מים צופריזדעז בצייבען *ו םעוח מיוימנר
 באזיכט חאבען מיםנלידסר םײזציט ו» די פו? םױתנמ

 געמאכם װצט פארזיד צתםםער ?9 אײב הײםיננצן. ײ
ויקמו?, אנגענוםעז יועלען כדטלעז נעהעריגע און ח

 •ראפארציע דאזיגע די ווארום אורזאך עום מיח גיטא איז
פארגיאסערעז. םםעות״דמ גים ײד יאל

 ניט זאל צוסונםט דער פאד יראכלפם י* װאס נאוי
ח ויח״ אינדוסםריעל״ז םון םיםםעם וײ :סלאר m ופד יי

fn כמגליה סאבט םימממן יססייפסי o *  wדזד ן
23 JHWp P* irWTV.

 אן זץ־ פאנגען מיטינגען דיםטריקט צוױימע
אקטאבער טען24 דעם דאנערשטאג,

 א«נזד וועאעז מיטיננעז דיםטריקט צוױיטע אונזערע
:פא<נם ווערעז.װי טעז5ה«

 די םינמז וועאען ̂סטאבער, טען24 דעם ראדזרעםאנ,
S< איז 1 דיםטריסגמז

 די םיטען וועצען אסםאבער, םעז27 דעם םאנםאנ,
.3 און 2 דיםטריסט׳זז

 די םיטעז וועצען ןוסטאבער, טען28 דמם דינסמאנ,
.6 איז 4 דיםטריקםזז

 י• סיכמן וועלען אסםאבער, ימז29 דעם בױםײאד,
J1 און fi 10 3 .7 דיםםריסםזגז
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 וױיסען כדטיננען, אייערזג אויוי ijtpip ר1ם װען חײגם,
 ;זיך בעםעז באדארםעז ניט םיר ורעלען םאל דעם אז מיר
 רעכם. גוטעס אונזער פאדערעץ צו םאכם די ר»אבעז םיר

רעכם!״ דאס מאםען צו םאכם די באזיצט איהר
 איינינסײט העסטענדער דער םאר כאראקםעריסםימ

 םארב גאציעם, פיז אײנינקײם אז — םיטיגג חןם אויוי
 רעדנער פון אויםװאהל די געורעז איז —־ קרעםםם און
 ארבײטרע־ אינטערגאציאגאלער םון םעסעד^ זייער און

סאלידאריטעט.
 וױיס־םרעזידענט עחפטער דער אנטאניני, לואידזשי

 אין םיםיננ דעם באנריסט האם אינטערנעשאנאל, דער םון
 לאנדסלײט זײנע אױפגעםאדערם האט איז איטאליענימ

 רעדע סײערדינע זײן םםרײפ. דעם פאר נרייט דיז צו
 פלאםינע איז סטרײס צום רוף דעם איכערזעצט האט

 נשםות די און הערצער די אננעצונדעז חאם און ווערםער
זע זײנע פו; חברים. איטאליענ̂י

 םזזכ־ דער םיז םענעדזשער דער פערלםוםער, סעםועל
 סאלידארײפעז דעם נעבראכם האט ױניאז, האטערם טינער

 וועלען האטעיס די אז קאםערס, די םון םאר^פרעכען
פיקעכדלײן. דער צו שעפער די םון סאחפ דעם פידדדען

 נעגער־ארנאגײזער דער סראסװעים, םחןנס דאז און
 םיםער זײז םיט האט עד אינטערנזףפאנאל. חגר םון
rאוים־ רעדנער־טאלאנם פאעםימ־םראםעטימעז און טיםע 

 םיז ^טאלץ דעם באזינגענדינ םיםיננ, דעם געשםורעםם
 רעבט דאם און ארבײטער־קלאם םון װירדע די ארבײט,

פרײהײט. אםת׳ער םאר ג>אםף םון
ע די נעהאל־ האט םיםינגען די אויף רעדע פראקט̂י

 םענעדזשער דער נדינבערג, העדי וױיס־פרעזידענט טעז
 טויזענ־ די װאם אויםםערהזאמהײט, די .91 לאהאל פון

 עד בעת נע^אנהעז איהם האבען םײדלאך ױגגע טער
 ױניאדםאדערונגען, די םון פונסט יעדען ערקלערט האם
 זײערע דורך געװאנדערט האבען װאם נעדאנהען די אוז

 וועלען צוגעהערם, איהם צו זיך האבען זײ װען םוחות
 נע־ דאס םיר װאלטען און דערעהן. ניט קײנםאל םיר

 שילדערען. צו אוםםעגליך ־ געווען עס װאלם טאן, סענט
 פדײעז א םון טרויםען זוםער־טעג, מעהנע װעגען חלוםות
 דער אין ספארם־איבונגען םון בילדער װאקייעאן, רוהיגען
 צװי־ ותלדער, און םעלדער אױו* לופם םרישער םרײער

 גע־ האם גרינבערג וחגז בוימער. איז טא׳עז בעיג עעז
 װאסיײ םרײער װאך א םון םאחורוננ דעד *וענען רעדט
 שטיםוננען םרידליכע פון חלום א געוועבט זײ האבען שאן
 און זוםע,י־לוםם סיהלער דער איז גראז גרמעם דעם אויױ

 םיה־ זײער אםלאדירם האבעז זײ און וױנםלאן־• דארםישע
 א םאכעז צו חלום דעם אם םון שםרעבם וועלכער רער,

װירקליכסײט.
װײדזשעם. אין םאדלוםם א אהן שטונדען העכערע

 ױניאן־פאדע־ אלע םיז דורכםיהרונג פינהטליכע א
 טויזענטער איז הונרערטער צו פױינט דאם װאס רונגען,

 טשיז־ בײ ארבײטען װאס םיידלאך און ארבײטער־םרויעז
 נעםט װאם דער נאר םארשטעהט באלעבאטים, לערישע

 91 לאהאל האט צײט יאהד אײז איז אז אנבאטראכט, אין
 בא־ איגרוסםריע קלײנער םארהעלםניסםעםיג ־אזא אין

 ״בעס דאלאר טויזענט צעהץ העכער אײנצוטאגען װיזען
 געלדער, די םון טײל א בלויז זײנען דאס און םעי״.
 באשװינדעלטע די םאר ארויםגעריסעז האט ױניאן די װאס

 די מעהר טויזענטער װיםיל באגרײםט איצט ארכייםעו/
 אײנגעשפארט זיך אדער צוריפבאפומען •וואלמען ארבײטער

 דורכגע־ פיגקטליך װאלטען ױניאךפאחנרונגעז די וועז
געװאיעז. פיהרם

 דורכנע־ זײנען םיטיננעז די און םטאפעדזש דער
 שטיםונג די ערפאלג. מעגליכעז נרעסט דעם םיט נאנגעז

 לאזוננ זײער גלענצענדע. א איז ארבײטער די צװישען
:איז

דע־ !םארװערטס שטענדינ !צוריס אויןי שרים סײן
 װעלען דערפאר נח, אונזער אױסנוצען מיר וועלען רױוי
וייזןםםר׳ײא! מחז •יר
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מיםגלידער. פח בדיח
,גערעכטיגסיים״. םון רעדאקםאר ווערטער

 פאר א פאר פלאץ שטיקעל א געבעז צו טיי ביטע
t פרן באפרײאונג רער פאר קאםף דעם װענעז װערטעי ip 

 אםעריקאגאר וײ אז אםת, איז עס בילינגס. װארען און םו;י
 צום כױםיגגען. !,•אכתםם םיל גערוםעז האבען ארבייטער

 מד נים םיםינגען פראטעסם די זײנען אבער באדויערען
 די אין קריג ברודער דעם צוליב םאראײניגטע, קײן װעז

 אד־י נאדעל אלע באלאנגעז יעצם אבער װי אזוי ױניאגס.
 אינ• די אז וױנשענסרוערם איז ױניאז, אײז צו בײטער

 אר־ זאל ױגיאן װןוירקערס נ#רםע:ם לײדיס מער:עשא:אל
 דזנר םון ױניאנס אנדערע אלע םים צוזאביעז נאניזירען
T םעכטיגען א ליינאר, א אװ פעדערײשאן אםעריהעז p t 

 צוױי די סון באפרײאוגג די פאדעדען איז טיםיננ טעסט
םארטי.יער. דערמאנטע

גרום, ברורער םיט
.60 לאקאל םוככמן, ם«קם

^גערעכםיקיים״. םון רעדאקםאר װערטער
ד כג פאלין שילדער ׳ניתם צענםער העלם די איץ  ני

 אױפ־ האם צענםער העלם דער וראס זאנען נוטע אלע מאז
 איך מעםבע.־ס, אונזערע םאר אויפםאז קען אין געטאז
 םול־ pn נים תעז צעגמער העלט אונזער אז אבער, גלויב
 י»יך גלויב דעריבער דעפארםםענם. דענטאל א אהן קאם

 יצענםער העלם פון טשערםאז אלס ברזגסלאװ, ברודער אז
 ווארזם ארגאנעז, אונזערע דרדך ערקלערעז געדארפט װאלט

 דעםארםכמגם, דעגםאל דער נעװארען פארםאכם איז עס
םעםבערס. ואנזעתג פאר וױכטיג אזוי איז װעלכער
 נעררעזענעד פרייז, םאהם דר. טיט נעשפרעך א אין

 באחױפםעם ער האם דעפארםםענם, דענםאל פוז דירעהםאר
 און כאצאלס נום זיך האם דעמארםביענם דענטאל דער אז
 רזחמ־ צו נעצװאונגען ער איז פאליםיס ױניאז צוליב אז

 געםוזם זיך האם דעפארםםענם דענטאל דער איז נירעז
אויםלײזע?.

עד־ אז געבעז דארז* ברעסלאװ ברודער אז נלייב איך
םעסבערס. אונזערע צו דעם וועגעץ קלערונג

נרוס, ױניאן טדײד םיט
.60 לאס. וואלטהער, פ. $רמור

 איזזד וועם צייםומ אונהגר איז רעדאסמאר, ווערמער
נחד א םון אנערעקנונג דער םאר פלאץ געבען זיכער דאך

םעגשעז. ליכען
 בײ מפארזאסעל םינהעלשםיין, נעם פדץ ארבײםער די

 רעזיגנאציע די אז באדױערעז םים נעמען מיטיננ, שאפ א
 ער־ טשערנאווסקי, אב. טשערםאן באליבטען זײער פון

 פרעםפ דער דורך דאנהעז צו איהם האמיטע א װעהלען
 ארבײסער זײ םאר איבערגעבענהײם און טרײהײם זײז פאר

 איז לאגישער זײן םיט אז אנערקענעז, םיר אינטערעסען.
 םח שאפ דזגם אויםנעהים ער האם האנדלונג טאקטישער

 צו האנדלוננ אוםפארםײאישע זײן צװיסטיגקייטעז, סך א
 דעם נעשםארקם האט נאציאנאליטעטען םארשײדענע די

 חנר ארבײטער. די צװישען נעםיהל ברידערליכען אמת
 איהם פרעזענםירען דורך ארבײט זײן אנערהענט שאפ
 מד טראנען צו דאם איהם וױנשען אלע װאטש. א םיט

 םעםע־ ארבײםס זײן םארםזעצען זאל ער און זונטערהײט
 אױך אנערקענעז םיר קען. ער װי ױניאן דער םאר קײט

 ביזנעם זײ םון סעםלעז פרײזעץ די בײ ארבײט נוטע די
 ברוחנר און 1 לאקאל םין נאלד ברומןר אײדזשענטס,
.9 לאקאל פון פינקעלשטײץ

:?אםיטע שאפ די
; 9 לאס. בראדםסי, ס. ; 1 לאס. נאגעשינער, סעם

 גלאזסאז, ם. דזש. ; 9 לאקאל פאלקאנע, מאריא
j פאסיםע פרצם — ניסעלסבערג »j •האסאד

משערסאן. נגאן,
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טיװ ,60 לאקאל גאארד, *^זמו
p ניי בראדוױי, 196• i r.

:נרידער םייעחג , צ
 8 באסוסעז איך האב צוריס װאכען עםליכע םים

 ציע,8ניז8ארג איידר פון טיםנליחןר םיז ?לאנען «אחל
אויסנעשלא־ איז וועלכער תאלינםקי, םיליפ *יינמליםענדמ

 אוםן דעם בנונע ױניאז, לאסאל אייער םיז געװארעז םעז .
 לם8 אויפנעפיהרט זיך האם טשערקעם ברודער אזוי וױ

 באשטיםט דערויוי האב אן־י ױניאז. דער םוז באאםטער
 אשביז, י. םאריס םיז באשטעהענד דדיי, פון תאםיטע •

באארד, רזשאינם סלאוס דער םון סמרעטאר-טרעזשורער
 סלאוסםאכער םון טשערםאן צותערםאן, ר. ;נממרםאז פלם

m םון םענעדזשער טנײדער, אברהם און באארד, חשאינם 
 סא־ ברוחןר םוז נע8פל די אונטערזוכען צו ,32 אאי»ל
 נעװארעז באהאנדעלם יושר׳דינ ניט איז ער אז לינםקי,

 נע־ זײנען װאם באשולדינוננען די און ,60 ל8?8ל «ז י
אויםםיהרוננ, טשערסעם׳ם ברודער ווענען נעװאחזז םאבט

 רעזול־ די באריכטען צו םיר אינםטרואירט זײ האב און
tpeva זייעחן םארלענען און אונטערזוכוננ זייער םוז 

חנקאםענדאציעם.
םארהעדען, עטלימן אפנעהאלםען האט האםיטע די

 םארשײחזנע נעײאחון אויםנעחערם זיינעז עם וועלכע גײ
באריכט: םאלנענדען צונעשטעלם םיר האט און *דות,

םאר־ אוננתר נעלד, נעבארנט האם סאלינםקי )1
 םיט־ אסםױחן צאהל גרויםער 8 םון אױםריידעז, •ײדענע

 ארויםנעסראנעז אייד האט און ,60 לאהאל םוז נלידער
 אויםנעםוישם האט ער וואם טשעקם, ווערםלאזע דדוד

 דאלאר, 75 םיז םומע דעד אױוי ױניאז לאקאל 1זיי גײ
 5,000 אננענעבעז האט ער ווי ניט צוזאםען, באםחןפענדינ

 האט ער דאלאר; 8.000 איז 7,000 צוױ׳מז נאר דאלאר,
 יועלכען םיז סליב, פרעםערם דרעם םון נעלד •אדברויכט

 8 םיםברויכט האם ער מתדפורער; א נעוועז איז «ר
ריננ אױבייטער 760 בחונט׳פ פיז נעלד םוםע מוויםע

s האם םעז וועלכע םאםייעםי״, .פאסיליעז 8 פיז אויד װי 
 דאם האם ער און דעפאזיטעז צו איבערגעמבעז אים

צװעסעז. אײגענע פאז־ ■ארברויבם *ן
 במאלום, צום געסוםען דעריבער איז סאםיםע די )2

m דער םון םיטנליד א זייז ניט וױיטער קען קאלינםקי 
איר־ םארנעםעז אחןר 60 לאי)»ל םיז באארד מזעסוטיװ

רעפאםענדירט, זי איז אםם יוניאז אסטױועז אנדערעז מנד
 חני אין אםם מום סײז באסלייחנז סענעז נים זאל ער אז

 בא־ נים דארוי ער דאם אבער, האלט סאסיטע די יתיאז.
 רעהאםענ־ זי און םיטגלידערעאםם זיין םיז ווערעז רױבם
 םיםנליד 8 םאר וועחןן נעםאכט צוריס זאל ער ז8 דימ^

.60 לאסאל <ח
 םארבינדונכ אי? נעשטעלט זיד האט סאםיטע די )3

 פיז ־ םענעדז׳מר דיםטריסם נוזםאז, םאהם ברודפר םים
 ריאינםטייטעז צו צוועס דעם םיט באארד, דזמאינם דחנם

ײ דזעאב. זײן אויוי פאלינססי׳ז  אינפאר־ אבער זיעען ז
 האט האלינםסי דאם נוזםאז, ברודער פון נעײאחזן םידט

 אז און װילען אײנענעם זייז מיט דז׳פאנ דעם פארלאזט
 ניט אנריםענט, םו« םארעריפםעז די לויט דאיורד. איז ®י

 דאן האט סאטיטע די רעאינםםײטנמנם. *ו באתבםינם
ײ אז ,60 לאסאל םון באאםטע די חמאםענדירם  זאלעז ו

ױ8 אז און דז׳צאב א נאסוכמז סאלינםסי׳ן זואלפאן  ׳פנעל ז
ױ  וחד נעםאכם זאלעז ארבייטעז, צו אנפאנמז װעט ער ו

 זאל קאלינםקי וועלמ דווך ראנרד»מענםס,8 לענאלע חנז
 םוםע א דעפאזיטעז װאך יעחן פארדינםםען ויינע «יז

 חובות די אפצוצאהלען װעחןן םארווענדם זאל װאם מלם,
 אתאניזאציעם אנחורע צו דאן לאשאל, *ום אר׳פם «ו

 נמלט דאם נעבארנט איהם וזאבעז זיי וױיל יזזידים, און
עסזע־ פיז םיםנליד אלם פארםרויעז איהם איז חאמגדינ

.60 לאקאל םון ם׳מרםאז קאםיםע לס8 אוז כאארד
 tram פלאנעם די אזנגמדזוכם אױך האם האטינמ די

̂וס םיקעםעס, ראסקל יף און געדרוקם זיינעץ וו
!',y,v ari[s

 ם׳פערקעס םח דירעקציע דער אונטער נעװארעז םארקויםט
אײראפע. סײן אפנעםאהרען איז ער בעםאר

ריכטעט,8כ סאםיטע די האט דערםים םארכינדוננ אין
 אונםער־ 18 םאר ם׳*ערק«ם ברודער גערוםען האם זי ז8

 נענעבען האם טעערקעם װאם ערסלערוננען די זוכונג.
 אפנע־ האבען וועלכע עדות, די םון צײנענעאפט די און

 נעםאכט הלאר ניט האבען ערהלערוננען, זיינע ׳פלאנען
 ־8נ האם טעערקעס באםרידינוננ. אונזער צו ענין דעם

 םריינם זײנע םיז עםליכע נערוסען האם ער אז הויםטעם,
 ואלען זײ כדי ,60 לאהאל םון טיטנלידער לאנדםלײט, און

 אינםטיטו־ םאר׳פיידענע םאר נעלט זאםלען העלםען איהם
 םרײנט, די אם םים צוזאםען שםאדם. היים זיין אין ציעם
 צו נעװארען בא׳פלאםען איז באהויפטעט, װייטער ער האט

 באנוצען צו און ראדיא א םאר םיסעםם ראפעל דרוקעז
 (8 םאר םיקעםם ראםעל םארסויםםע די םון פראםיט חגם

 האט אונטערזוכוננען די םון פראצעס איז םאםיליע. אריםע
 ניט סיינמאל איז ראדיא אזא אז ארויםנעמטעלט, אבער זיר

 נע־ פעםטנעעטעלט וױיטער איז עס נעװארען. נעראםעלט
 דעם םאר באשמעטינוננען צוםריחזנמטעלענחן אז ײארעז,

 נעװיועז נעסענט נים אויך האבען ראדיא אזא םון קויןי
 פינסם־ סייז ן8פאר נים אויך איז דעם חוץ 8 װערען.

 נע־ ײאלט װאם טיקעטם, ראםעל די םון אפרעכענוננ ליכע
 צי און ארייננעקוםען איז עם נעלט װיםיל וױיזעז8ב קענט

 אינ־ אלע צײישען נעװאחןן צוטיילט איז םוםע נאנצע רי
םטיטוציעם.

נעזאםעל־ די דאם באהויפטוננ, זײן גאםעםטינען צו
 די צװיעען נעװארען צוטיילט ריכטינ זיינען נעלדער טע

 םשער־ האט הײם־׳פםאדם, זיין איז אינםטיטוציעם דאזינע
 הײם 1זײ אין צייטונגצן םון קליפיננם םארנעלענט קעם

 שטארט, דער םון לעטער א אוז רוםעניען, כאטשיז, שטאדט
 250 נעװארען נענקכעז זיינען עם דאם בא׳טטעטינענד,

 פעסם־ אנער האט קאםיטע די אינםםיםוציעם. םאר דאלער
 דאם באסאנט, מאכען קליפיננם דאזיגע די אז נעשטעלט,

 פער־ א אלם נעװארזז נעגעבען זיינען נעלחןר דאזינע די
 אויך חאם כריף חןר ט׳פערסעם׳ען. םון נדבה זענליכע

 אים־ איז סאםיטע די וועלמז ליניעם, םארפלעפטע ט8נעה
 נענען לעטער חןם האלטענדינ דורכצולעזעז מײעז שטאנד

 דאם םעםטנעשטעלט, האבען ליניעם דאזינע די ליבם.
 30,000 נאר ראלארען, הײן נענעבען ניט האט םשערסעם
 180 םון ווערם 8 נעהאט האבען װאס לעי, רוםענישע

 םא־ כאטשינער די אויםנעםאדערט האבען ז־י אוץ דאלער,
אננעלענענהיים. די אויםצוםארשז יארס נױ אין םייטי

 םוז פלאנע א אונטערזוכם אײר האט סאםיטע די )4
 טשער־ ז8 ,60 ל8לאש םון טיםנליד א טענענבוים, םיכאל

 איהם נעבען םאר דאלער 50 נענוםען איהם םון האם קעם
 א נעווען נאך זײנען פרעםערם דרעם די (וועז רזשאב א

 8 םארנעלײנט האם טענענבוים ).35 לאסאל פון םייל
 בא־ צו כדי סאטיטע, דער םאר אםידיױוימ נעשװארענעם

 םאר צונענעבען האם טשערסעם נע.8אנהל זײן םעםםינען
 60 נענוםען טענענבוים׳ען םון האט ער אז האםיםע, דער

 דעם נענעעבן איהם האם ער ײעז צייט דער אין דאלער
 איהם םיז האט ער ז8 ערסלערט, אבער האט ער דזשאב.

 שפעםער איהם עם האט ער אז איז נענארנט נעלם דאם
 נעלענענהיים א באסומען האט טשערקעם צוריהנענעבען.

 דער טענענבוים׳ען. כיט פנים אל פנים באנענענען צו זיך
 זײניגע דאם בײ לטען8נעה םעםם אבער זין־ האט לעצםער

 טע־ אז איבערצײנוגנ, די נאסוםען האט סאםיטע די און
נערעכםע. א איז באשולדינוננ נענבוים׳ם

 איז םאםסעז, אלע די אט אנבאטראכט איז נעעםכדינ
 האט טשערסעם אז באשלום, א צו נעסוםען סאםיטע די

 שלעכט א װארםט ײאם אוםםאראנטװארטלױ, נעהאנדזןלם
 ױניאן, דער איז רנעםט8ם ער װאם אםם רעם אויןי ליכט

 בא־ צו אוםפאםינ אוז אונװירדינ איהם כט8ם עם איז
ארנאניזאציע. חנר אין םם8 אז קלײדען

m חגי פון באײכם דעם באפוםמז האב איך זינט b* 
אין• אאנ םעיםעםבער, מען23 דעם םון סאםיםע ציעלער
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®רבײמער אנדערװער ױ פה אגױמענט נאנײטער תר
 װהײט די ה^ם סעפטעםבער, טעז17 דעם דינסט^ג,

אינטערנזנ״ אונזער םון ױגיאן, ארבײטער גודס
 ארויסגע־ ד.אט און איגדוםטריע זײ אטנעםטאפט עאגאל,
 אנזא־ םיטיגג, םאם ריזיגען א אויף מאסע איהר םיהרט
 צו גרײט איז ױניאן די אז םאנוםעקטעורערם, די געגדיג

 םטיגיצידער^אםט איהר םון םצב לעבענס דעם םארטײדיגען
 די אטאקירען צו באיצעבאםים די םון םארזוך דעם געגען

̂ע־ די צװיגגען צו און בםאדינגונגען ארבײט איצטיגע  בא
 ם^חגרונגען די נאכצוגעבען אינדוסטריע דער אין באםים

 ארבײטס די םון םארבעסערונג דער בנוגע ױניאן דער םון
 גודם װהײטם דער םון םעהטארים די אין באדינגונגען
אינדוסטריע.

 א אויף געװ^רען געגעבען איז װארנונג ד#זיגע די #
 װאו ״הױז ערע8א םאנהעטען אין םיטינג םאסען ריזיגען

 אר־ אנדערגארםעגטם 10#UX( פ»רז»םע<ט זיך ה#*בען עס
 און ה$ל ריזיגען דעם אגגעםילט האבען װעלכע #בײםער

 ארבײטער, גודס װהײט די ה$<. דעם ארום גאסען די
 און נאציאנאגיטעטען םארשײדענע םון פרױען םיינסםענם

 טמי<צ־ און דרעסםאכער די םיט קאנקורירט ד«אבען ראסען
 אנט?*<אסענקײם. און דיסציפילין אין ארכײטער דרעס דרען
אינטערגעשאנאיל דער םון גרעםטער דריטער אלס

 סעפ־ טען17 דעם דעםאנסטראציע זײער םיט זײ האבען
 שטאר?־ די םון אײנער זייגען זײ אז באװיזען, טעםבער

 ם^פחה אינטערנע^אנא̂י גרויםער דער אין צװײגען סטע
 זײער םיט הארםאגירט גרוים אויסעריציכע זײער אז און

 אנטשלא־ ?אםםס און ?ראםט םא־־אלימער אינערליכער
האבען ױניאן זייער םון רוח דעם אויף םענ?ײט.

 שע־ די םארלאזען ארבײט, די געװארםען םאן אײן װי זײ
 דיסצי&יליגירטע א זוי רײען עאסענע5גע? אין זײנעז און פער

םיטינג. םאסען צום געגאנגען ארםעע
דוביגס?י, פרעזידענט טען5געהאי ה^גען רעדעם

 מניײ ראוז און ?ראםוױיט פראנ? מאר, מענעדזשער
 םיט געװארען אויםגענוםען זײנען רעדנער אלע דערםאן.

 דובינם?י פרעזידעגט װען באגײסטערו^ גרעסטער רער
 שםיצע םוילע די םארשפראכען רעדע פורצער זײן אין האט
 ארבײטער, גודס װהײט די פאר איגטערנעשאגאג דער םון

 באגײסטערונג, פון שטורם א אויםגעבראכען האל אין האם
 די ״אויב םינוטען. עטיציכע אנגעהאלטען האט װאם

 איר־ האבען אײך באעעםטיגען װאם מאגוםע?ט^ורערס,
 אינ־ דער םון שטעלונג דער לנוגע צװײםעל װע^כען גענד

 צװיעען סיכסוך דעם םיט פארביגדונג אין טערנע^אנא<
 םאר עס צװע? דעם םיט דא איך בין יוניאן, אייער און זײ
 םע^יך, װי ^אר אזוי באטאן איך מאנען. צו ־npp זײ
 יע־ געבען צו אײך גרײט שטעהט אינטערנעשאנאיצ די אז
םאכער גודס װהײט די װאס מרים, יעדען אין ?זטיצע חג

 אנגע־ זיך האם טשער?עם ברודער דאס דערװאוסט, ויך
 דעם באארד ע?זע?וטױו אײער םאר רעזיגנאציע אין געבען

 רעזע־ די האט באארד אײער אז און םעפמעםבער םען24
 םון ה̂כ סך דעם דערםיט איך אנגענומען. נאציע

 אונטערזוכונג די ארומנעםענדינ באריכט ?אמיטע׳ס דער
 די םארצולעמגן אײך כדי טשערסעס און ?א<ינס?י װעגען

 שיציס איך װעילכע אן חג?אמענדאציעם און רעזו<טאטען
•1א זיד

 דע־ און באשיצוס ?אםיטעס׳ס דער םון גרוגד דעם אויןי
 םאר באטראכט טמער?עס ברודער ווערט ?אםענדאציעם

 םון אםט אן בא^ײדען צו ווערטה ניט און פאםיג ניט
 אנגעװיזען גים אבער האם ?אםיטע די ױני^ן. אונזער

 דעריבער זײם איהר צײט. םון גרענעץ באעטיסטע א אויח
 ״בא^ײדען ניט ?ען טשער?עם ברודער אז איגםארםירם,

 װען אויסנאהמען דער םים ױניאן דער אין אםט שום ?ײן
 דז^ע־ דער םון גוטהײםונג די בא?ומעז דערצר װעם ער

באארד. עקזעקונױװ נער«ל
אייער, גרידערכיך

•רעזידענט. דוגעטפי, דאי•
i l l U M

 צו געצװאונגען זײן םאםענט איצטיגען אין װעט ױניאן
 איו מעג<יך, איז <עזונג פרידיציכע א או̂י אונטערנעםען.

 עטע״ צו םארזוכען באםעם די אבער זאיצען גוט. אװדאי
 אז װיסען, זײ זאילען טא סעטע<םענט, םרידיציכען א רען
̂אגאיצ די  םארנען ׳פױן אםייצו צוגעגרײט איז אינטערנע
םווי״. ערםאיצגרײכען אן צו ביז ?אםף דעם םינאגסירען צו

̂טען קראםוױיט פרענ? האט דובינס?י׳ן נאך  געהא
 ראוז האט איר»ם נאך און רעדעס בעסטע זײנע םון אײנע

 םון גרינדערינס און פיאנערינם די םון אײגע ענײדערםאן,
 װהײם די םארזיכערם ױניאן, םאכער גודס װהײט דער

 צו זײן געצװאונגען װעלען זײ 5םאי אין אז םאכער, גודס
̂־ דער אויף תגכעגען זײ ?ענען ארבײט, די װארםען  םו

ליג. ױניאן טרײד װימענם םון ?אאפעראציע סםער
 געווען איז םיטיננ דעם אויח רעדנער הויפם דער

ל םון םענעדזעער דער סעם-שאר, ברורער ^  ווע<־ ,62 ל
 ?אנפערענצען אגרימענט די םון אגםיהרער דער איז כער
 אפגעעטעילם באריכות זיך האט ׳מאר ױניאן. רער מצד
 ךי אויף איז באיצעבאטים די םון םאדערונגען די אויף

 n געשענ?ט האם ער ױניאן. דער םון געגעךםאדערונגען
 צושםאנד איגדוםטריעיצען דעם אויםםער?זםא?ײם הויפט

 רעגויציחנן צו נויטיג זײנען װאם רעםארםם נויטגיע די און
 הויפמ דער <יגם םיינונג, מאר׳ם ̂ויט אינדוסטריע. די

 ?אנםראס־ איצטיגען דעם אין אינדוםטריע דער אין איבע<
 אגרײ נייעם אין פונ?ט א װיילען ״םיר סיסטעם. טינג

 םאר םאיצ אײן זאל װאם — ערקלערט ער האט — מענט
 אין ?אנםרא?םאר םון םונ?ציע די םעסשטעיצען ם̂א אלע
 עק־ דעם אויםראטען ענדליך זאצ װאם אינדוסטריע, דער

 באזוג־ און ?אנמרא?טאר דער כדי איבעיצ, זיסטירענדען
̂ז דער דערם  צו אױםהערען זא< ?אנםרא?טאר, נים״ױני

 װאוי^־ דעם אונטער גראבם װאם איגםטרומענט, אן זײן
ארבײטער. די זײךםון

 קאנ־ אלע אז בםירוש, זאגט אגריםענם ״אונזער
 UJ ;ױניאז דער םים רעגיםטרירט זײן םוזען טרא?טארס

 קאנ־ די אין װערען נעשיקט נים טאר ארבײט uw ?ײן
 ארבײםזגר אינסײד די װי ^אנג אזוי שעפער טרא?טינג

 אז דערויף, טעהעז6באל םיר ארבײט. גענוג ניט האבען
 אוגםערזוכען צו רעכם דאם װערען געגעבען אונז זאל עס
 אסאסײ דער םיט צוזאםען באיצעבאטים די םון ביכער די

 פונקם װיכטיגער דיזער אם אז זײן, צו יכער כדי איײטאן,
 באלעבאםים די אויב אעבען. אין דורכגעםיהרט װערט

 די םארצענגערען צו אםת׳ן דער אין טא?ע ערװארטען
 ראם דאן װײדזשעס, די םאר?צענערען צו און שטונדען

 די אראפװארםען זיך םון זאיצען זײ אז באצײטענם, זײ איך
בושים  װארים ארבײט, דער צו נעםען א^ײן זיך און ם̂י

 זייעחן באםרעטען נים דאן װעט ארבײטער שום הײן
שעפער׳/
̂ונג אנםשלאסענע די  דער און יוגיאז דער פון האנד

 וױר?ונ^ געהערעע די נעהאם האבען םיטינג אימפאזאנטער
 דדוק דעם אונםער געװארעז װײכער זײגען באילעבאטים די

 גזד איז עס און םיטגיצידער־םאסע ארגאניזירטער דער םון
סטרײ?. א אד«ן אגריםענם םון באנײאונג א צו ?וםען

נעװאונען, האם ױניאז די װאם הויפט־פונ?טען, די
 פראצענם 5 םון װײדזש־העכערונג דורכשניטיציכע א איז

 שטיק־ און װאך אויף #ס?ײיצ םיניםום איצטיגען• דעם אויף
 ?אגםרא* םוצשטעגדיגען געװאונען אוין האם זי ארבײט.

 1אי אז איצט םון ורעיצעז װעלכע ?אנםרא?סארם, די איבער
̂בע די אדבײטער זײערע געבען םוזעז וױיטער  ױניאד זע

 םעדזר, נאך און שעפער. איגסאיד די אין װי ?אנדישאנס
̂ען םא:וםע?טשורערס אינסאיד די ̂יך זײן װע  פאראנטװארם

 קאכ- זײערע םיז שעפער די אין ױניאךבאדיננונגעז די פאר
 קאנ־ צו רעכט דאס געװאומגן האם ױניאן די טראלטארס.

 n און טאנוםע?טשורערס די םיז פעיראיצס די םראיצירען
̂טען אויך האם ױניאן  דרי״םינ און זיבען די אײנגעהא

 און אדבײטס־װאר שטוגדיגע האיצב א און
אגרי«צו*. \v*H דע■ «ון ױניאן־פאנדישאנ•
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אינטערנעשאנאל דער אץ דך הערט עם װאם
ד. .B פון

ו  *רב״םש־ און לעבענם *ארבעסעדםז «*ר *א̂ם ת
 םאגאט רעם האט םיטגלידערשאםט אונזער םון באדײבגונגען

 ארגאניזא־ אנריםענכדסאםםען, אויבעדאז. דעם פארנוםען
 םײערונגעז און םאסעךארױסטרעטונגען !יאמדקאםפייגס,

 פאסי־ גרעסערע רי םאג. יעדען כמעם פארגעקוםען זיינען
 דער םון ארט אגדער אן אויף געשילדערט ורערען רוגגען

 אפ- ניט זיך םיר קענען באדױערען צום •גארעכטיגקייט״.
 פאםירונגען װיכטיגע אנדערע םילע אויף באריכות עסעלען

 זיך טוזען םיר און םשפחה, ױניאן גרויסער אוגזער פון
םארצײכענונגען. כראגאלאגישע בלויזע מיט גאגגוגענען ו

| w n p ױניאן עטבראידערי באנאז פון זיג און 
f; ' 66 לאקאל

 טויזענט opyi אינער די װ^ם םטרייק, גענעראל רער
 ,18ױני עטבראירערערם און גאג&ז רער סון םיסגליחגר |

 *ומעםיהרט ה*בען אינםערנע׳שאנאינ, דער םון t<* ל8ל8ל
 ׳שעהגעם 8 םים ;עעגדינט זיך האט צייט, ײאך 8 ומבער

 ם»קט, דער באװיזען ה?ט ראט םטר״קער. וי סאר ויג
 א״נ׳שטיםינ ה»ט נאגצע 8 לם8 םיטנילדערעאפט די װ*ס

סעםעלםענט. דעם נוםגעהייםען
a לױט n ,קאמיטע ?א;םערע;ץ וי װ*ט סעטעלםעגט 

 אונערםיד־ סך 8 נאך אויםגעקעטםם ה*ט ױניצן דער פון
 אונטער׳פיר *הן־ ארבייטער, לע8 ותלען ארבייט, ליכער
 םיר ביז לער8ד אײן םון .רעיזעם״ קרינען טוען״ זײ װ*ם

ציע.8םיםיק8?ל זייער לױם ח»מר,
 א אויןי נעװארען :וםגעהייםען איז סעםלםענט דער

 גרויםער דער הויו. *«ערע טאנהעטען אין םיטיגג ריזינען
 איבערנע־ נעװען זײנען ג»?ערים און ניס8ל?8נ די ז»ל,

optt. אײן םים וױ ה*ט סטרײקער םון ארםיי ריזיגע די 
 עגעבײדע, ט־וים נאנצע וי םארהילכם האט װאס מול,

 היי־ א בלױז סעםעלםענם. דעם אײגעסיםיג נזטמהײםען
מ  נאך, אוז ו8נ געםארערם גען,8«־ נעעטעלם האבען «
 18םרידם ל. ז. ברודער ל,8ל8ל פון נףצערםפן דער וױ *בע־

i 08 |1א nריזעל גײםען נרודער םענערזעער יטט?נט 
 אוגטער־ גריםענטס8 נ*ו װעלען געענםםערט, זיי וז*נען

ווע־ רבייטער8 די און צולונפט דער אין ווערען מעריבען
>V\ ]8 אזיסקעססע ,w אויםבעםערונגען. סך

**
 ר*80 רי אנגעםיהרט האט ם8ײ האםיטע, דער אי]

 צייט, נצע8נ די נוםעלטעורערם8ם ױ םים מנדלונגעז
םריד־ ל. ג ל,־8?8ל םיו ■רעוידענט דער :נעותן זיינען
 [־8ױני רער און ב,8ט8די |87ל םענעדז׳מר, דער סאן;

p די אין בייט1ו8 די ליבערםאן. עליתם יזנר8ל 'noo 
o 08 סון געװארען אנגעםיהרם איז ומדקװארטערם nיסי 

ריזעל. נייטען ז,8ױני רער םון םענערזממר סץנס
רבייטער,8 ״םלאר״ לץ8 ר80 לער8י * 1« רעיז 8

לר;8י 15 ײינען8ם װאט
 1רדינ«8ם ם8װ רבײטער8 די ר8פ רעיו 8 ראלער 2

לער:8ר 18
;כער8ט ם״8מ8«ב די ר8ם רעיז 8 דאלער 4
 רדינען8ם ט8וו םטיט׳צערם, ר8ם רעיז 8 דאלער 2

;װאר 8 חולער 25
;.•ליטערם״ פ»ר רעיז 8 דאלער 3
און עםבראירערערם ז,8נ8נ ו80 רעיז 8 ראלער 2

װאך. א לער8י 42 רדינ«ז8פ ם8ײ יממערם,
 איחר לםען8נה8 וױיטער 18ױני די וועם אויר )2

 dpjw דעם (נענען בױרא׳ ,לײבאר דער איבער ^טראל
tvayn נעקעםםם). צייט נצע8נ די באםעם די

 די אונטערזוכען צו רעכם 8 ה*ס ן8ױני
נוםעהםעורערם.8ם לע8 םון נימר >

4( 8 l” P,ביזי איז םיירען װערטיים  גער8 סעזןיז״, .
a n יוגי^ן ד» ממט l y r t n .טםהײםען

n w— > M  8 (K» »גי מי ,ך8י>דני««ד jmtm
M m

אוץ באטאז דער פון ערםאלג אגרימענם
ױניאן נאוועלטי

 אין ארגאניזירם ארבײטער, גאײע<טי און ׳באטאן די
 םאר־ םארביסענע אוז <אנגע נאך האבען ,132 לאקאיל

 ױניײ דער םים אגריםענט נייעם א דערגרײכט ר.«גר<ונגען
אסאםיאיחפאן. מאגוםעקטעעורערס באטאן טעד

ארבײםס־ זעינבע די אנטהאלט אגרימענם נײער דער
 מטונדען. 37Vi — אגריםענט םריהערדיגער דער װאס צײט

 אנגעוועגדט אילעס האבען באילעבאטים די װאס דעם טיאץ
צײט. ארבײטס די םארלענגערען צו

̂ם װײדוע די  ארײן געהען אגריםענט אלטען פון סקעי
 םון •ונקט םיעציעגען א <ויט און אגריםענט, נײעם אין

 םארהאג־ סקעייצם וױידזמ נייע רארםען אגריםענם נײעם
.1936 םעברואר םען1 דעם װערען דעלט

 בעת צוטײיצוגג ארכײטס ײכע5ג< װעגען פוגקט נייער א
 דער אגריםענט. נייעם אין ארײן איז סעזאן סלעס רעם

 ארײן ג<ײך איו ער און צײט יאהר אײן םאר איז אגרימעגט
קראםט. אין

 אגריםענט דעם האבען 132 צאק̂א םון םיטג<ידער די
̂ידער א אױוי גוטגעהײסען  אפגע־ איז װאם םיטיע, םיטג

 סע36 װעםט טמױרטמ, קראיםם אין געװארען האלטען
 צד זײנען םאנוםעקםמורערם ניט״ױניאן עט<יכע ססרים.

 אנערקעגם האבען און אםאסיאיחפאן דער צו געטראטען
אגריםענט. קאתקטױוען דעם

 םעילדםאן, םארטין ברודער םון ערקילערונג אן ̂ויט
̂מאו דער םון םעגעדדעער  דער איז ױניאן, טי5גאווע און ב

םםרײק. א אהן געװארען רערגרײכם אגרימעגם

 א̂ױ העגערונג געוױנט ךך\ לאקאל
ארבײטם־לױן

 םון ױניאן ארבײטער אלטעריחפאן גארםענט יצײדים די
 םא- םאריגעז האם ,177 אקאיל5< אינטערנעשאנאל, אונזער

 אםא״ םוירממעגםם דער םיט אגרימעגט דעם באגײט נאט
םיאיחמאן.

 וויי־ די אויף העמגרונג א געװאונען האט ױניאן די
 םײ די איבער םארדיגםמען און םיניםוםס די םון ,דזשעס

 אלטעריימאן אן םאר םיניםום דמר איז איצם ביז ניםוםם.
 דאילער 41 געווען םרייד גארםענם <יידיס אין ארבײטער

 מעהר, דאלער 4 מים םיניםוםם די זײנען אז איצם םון און
 וועצ־ םרייד, איז ארבײםער די דאילער. 45 םיינט דאם און
̂עז דאילער, 45 איצם כיז םארדינט חאבען כע  פון װע

וואד. א דאילער 49 באקוםעז אן איצמ
 אויםגעסעםפם אויך ארבײםער די םאר האס ױניאז די

 1א איצם םון און אװערםײם, םאר םערטעל א און אײנם
 ועסם װי םעהר אװערטײם ארבײטען טארעז גיט םען װעט

 אגרײ דעם <ויט םען האס איצם ביז * װאך. א ׳פטוגדען
װאך. יעדמ אװערםײם מסוגדען 8 ארבײסען געםעגט םעגט

,177 יצאקאיצ םון םענעדזשער דער װינער, סעםועל
̂ערםאן דער ׳מװארץ, םעםועיצ און ̂ואן דער םון ט  איוטערײ

 אר־ די םארטראטע[ קאנםערעגצען רי בײ האבען ױניאז,
 אסאםיאיײ דער םיט אגריםענם דער װי נאכדעם בײטער.

 םיהרער די האבען געװארעז, אונטערגעעריבען איז ש$\
 װערט װאם ססרײק, דער אז ערסצערט, ױגיאז דער םון

 איצם םון וועט באלעבאטים, אינדעפענדענם םיט געםיהרם
̂לאםענקײט םעהר םיט ווערען םארטגעזעצם אן  ביז אנט
 פאדערונגען די נאכצוגעבען ווערען נעצװאונגען װעלעז זײ
ױניאן. דער םון

38 לאסאל מון סאטםײן ארגאױזאציאנם
 אר־ אלםעריחפאז איז םײלארם לײדיס םון 38 לאהאל

 ארגא• צו האםף אינטענסױוען אז אז איצט םיהרט בײטער
 אזויגע־ די באזונדערם און מעפער ניט־ײניאן די ניזירען
ךי נ%• ארבײםעד די װאו *עעיר, !זוענױ פינםםע נאנטע

 םך א מיט אנגעםיהרט װערט קאםפײן ארגאניזאציאנם
 באקומען האט ױניאן די װאם םוט, םריע&ען און ענערגיע

 דעם באנײען צו געלונגען איהר איז עס וואם דעם צוליב
 לויט טרײד. דיזען אין אסאסיאײ^אן דער םיס אגרימענט

 35 ארבײטען ארבײטער די װעלען אגריםענט נײעם דעם
 סקעילס וױידזע זעלבע די האבען װעלען וואך, א שטונדען

 םיר פאר באצאהלט באקומזגן װעלען און איצט ביז װי
 אר־ װעלען זײ צי דערויף געהוקט ניט האלידײס, לעגאלע
ניט. צי האלידײ םון װאך דער אין בײטען

 באלעבאטים אינדעפענדענט די םיט אגרימענט דער
 בא־ םילע און םעפטעםבער טען15 דעם אויסגעגאגגען איז

 װע־ ױניאן דער צו געװעגדעט ̂טוין זיך האכען לעבאטים
 םארהאנדלונגען םאר איצט קומען עם און סעטעלםענטס גען

 םענע־ ױניאן םון ערקלערונג אן לויט זײ. םון םילע םיט
 גיט ױניאן די װעט דזשײקאבם, איזידאר ברוחןר דזשער,
 םארשענדי־ א צו קומען צו מװעריגקײמען קײנע האבען

 איצט װעט זי און באלעבאטים איגדעפעגדענט םיט גונג
 אוםאר־ די עעגקען אויםמערקזאםקײט און עגערגיע איהר

 באזונ־ און אינדוסטריע דער אין ארבײטער גאניזירטע
 װעלכע שעפער, עװעגױ םינםטע די םון ארמיטער די דערס

 א שטונדען 54 װי לאנג אזוי םאלען םילע אין ארבײטען
װײדזשעם. דאלער 25 םאר װאך

 דער םון הילף דער םיט אנטשלאםען איז ױניאן די
 סיס־ שאפ סװעט די אט אויםצוראטען אינטערנעשאנאל

 די פראדוצירט װעלכער טרײד, א אין רעי־שט װאס טעם,
 באקלײדונגס םרויען גאנצער דער אין סלײדער טייערםטע

אינדוסטריע.

 לײדיס די פון קאמח־פארברײטונגען
םאכער נעקװער

םארשײ־ אונזערע םון קאםף אגו־יםענט גרויסען אין
 לײדים די אויך לעצטענם האט יארה, נױ אין לאהאלס דענע

שםיםע. איהר הערען געלאזט ױניאן םאכער נעהווער
ױ םאכער נעקווער לײדים דער םון אגרימענם דער  י

 די םים איגםערנעשאגאל, אונזער םון 142 לאקאל ניאן,
 די און נאוועםבער, ענדע אוים געהט םאנוםעקטשורע-ס

 םים םארנוםען שטארק זײנען ױניאן דער םוז באאםטע
אגריםענם. נייעם םאר׳ז םאדערונגען די אויםארבײםעז

 שאפ די םון םיםינג א םארגעהוםען איז חודש סוח
 םמרים. םע33 וועסם 131 איז ױניאז, דער פון טשערלײדיס

 רייע א געװארען דיסקוםירם זײנען םיטינג דעם אויף
 זיך גרײם ױגיאן די װאס אגריםעגם דעם םון םונהטען

 םאר־ די םאר םארצולזנגען צוקונםם נאהצנטער דער אין
אסאסיאיישאן. מאנוםעקטשורערם דער םוז מרעטער

ױניאן. דער םון םאדערונגען װיכטיגםטע די םון אײגע
 קאנםע־ בײם אויסזעצען זיך װעלען באאםםע איהרע װעז

 זײ אז זײן, װעם םאנוםעהטשורערם, די םיט רענץ־טיש
הויז־ארבײם. אפשאםען זאלען

 ^ערשט־קלאםיגמ באסעם, געװיסע װאס דעם צוליב
 צו ארבײט םיט פעק ארויס גיבען עסםםלואטטטארס״,

 םאר־ ווערט הײמען, זייערע איז םענער צו און םרויען
 םיכד ױניאן די צװישען ארבײמסלאזיגקײט די שטארקם
 אויס־ אנטשלאסען ױניאן די איז איבעל דעם אט גליחגר.

 א דורך סײ און אגרימענט נייעם דעם דורך םײ צוראםעז
 צו ארבײטען באאםטע ױגיאן די װאס געזעץ, םטייט

דורכםיהרען.
 ארבײט ביסעל היבש א איצט ױניאן די האט אויך

 םאנוםעקטשױ באסעס, ״ראנעוועי״ צאהל א בנוגע טאן צו
 נױ םון שעפער זייעע ארױםגעםוםט האבען װאס רערס
 אויסצוםײדען אום סםייטס, אנדערע םארשידענע איץ יארק
ױניאן. דער םון קאנמראל דעם

םאר־ א ױניאן די מאכט שעפער די םון אײנעם געגען
 צװינגען צו אום אינדזשאנקשאן, אן ארויסצוקריגען זוך

יארס. נױ קײז צוריסצוקומען םירמע דער
 און שבת יעדען שעםער די פאטרולירען קאםיטעס

 געגען אפצוהיטען װאך דער אינםיטען םאל עטליכע
 אגריםענט דעם םון םארלעצונגען געגען אןן

i.p* אין w tf
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װנייאןי־ םאר פריזאן אץ פערלשטיץ מאיר
טעטיגקײט

 גזד אויך ווערען ױניאן אונזער םון קאםםען שארםע
 טעססא̂ג דאיצאם, אין לאגר. גאנצען דעם איבער פיהרט

 םאנד שאם סװעם די האבען םיזורי, סיטי, קענזעס און
 צז םים^ען םעגליכע אלע םאר גענומען זיך פעקטשורערם

 דורך םארטרויענם^יט. און באאםטע אוגזערע פארםאלגען
ױ ריכטער, ?אפיטאליםםישע און געריכטען די  דורך אויך ו

 בייצוקר־ אונז זיך זײ םארםעסטען גענגםטער, געדוגנענע
 םארםאלנוגמנן און פריזאן דורך אז דענסען, זײ מעז.

 אוים־ אונזערע און םטרײקער די אפשרעקען זײ װעלען
טוער. ױניאן געפרואװטע

 םאיר אז אונז, םעז םעלחגט טעקסעם, דאלאס, םון
 אינ־י אונזער םון ארגאגײזער גענעראל דער פערלשטײן,

 ידי־ צו געװארען םאראורםיילם דארט איז טערנעשאנאל,
 געפמם געשריבען, ווערען שורות דאזיגע די בעת און זאז,
פםיק שמראגי. זײן אפסוםענדיג דזשײל אין זיך ער  פע̂ר
 םון העצע וױםמער א דורך געװארען םאראורטיילט איז
 דאלאס אין אסאםיאײשאן םאנוםעקטשורערם דרעס דער
 wmo באקאנםער א לארד, ב. לעסםער משערםאן זייער און

i געויען איז וחנלכער םאנוםעקטשורער, דרעס שאפ n 
עםיעען און ױגיאז דער געגען םעדות הויפ  אױןי סע̂ר
טרייעיל. רעם

 םארביסזננעם א אן פיתרם דאלאס אין ױניאן אוגזער
 דדאם דארםימ די געגעז קאםף העלדישען און םטרײק

 ארבייסאד וײ עקספלואכררען וועלכע םאגוםעקסשורערס,
 אםעריקאגאר הונדערםער אוםן. שענדליכםמען דעם אויף

 ויך לאזען און שעפער די םאג יעדען פיהעמען םיידלאך
 װאס םארפאילמנמן, פארשיידעגע די םון אפשרעהען ניט
 סםרײק*/ בראוחנ די געגען אז וועגדען באלעבאםים די
r דער אן <ארד םר. םים םאנופעקטשורערם, די wימד ׳ 

l דער געמנן פארצװײםלוע זייער אין בען p r n ^yn •מל 
 פארלױםדתמד א אײננעלייםעם םםרייקער די םון םונג

 •ארלײ םאיר םיהדער איהר און ױגיאן דער געגען פראצעם
 םםףי• די געוואילם־םאםען צו געהעצם האם ער אז שםײן,

 די צדזײמנז ̂יק ייקעם דער אױו* האבען וועלכע קער,
םיזעב̂נ געדועעגע די םון קלײדער

 ביו במן14 םון םעג, זעקס געדויערם האם סרײעל דער
pm איז רוס קאורם די םעפמעםבזנר. םען20 דעם w מך 

 רןארבי^א איז םאנופעקםשורזנרס סםרייקער, םים פאקם
 אאדסיי■ םייער כױם האבען םםרײיקער אילע דאלאם. םון

תי און םיהרער זיתר דיגם *ז. ד ̂ל נרױםצ די יוגי  צאז
aS ומוכען די אז מרקילער̂כ האבען עדות ױניאן r uETO 
 ןיך האבען די וױי׳ל איניציאםיוח^ אײגענער זייער אויף

 אי־ ד׳י האמגן וועילמ סקעבם, די געגען שיצען געםוזם
 טיירלאך צוױי בלומ אר׳יק. פנים אין געשפיגען קעםס

 אק בא^נבאםים די פון םארגארען געלאזם זיך האבען
 פערלמסיימנז. ממנן עדות ם5א געװארען באנוצט זײנען

 ®•ד־ דעד מװען איו יוניאן דער נעגען עדות הויפם דער
 wwvm 5צאה א און לארד םר. םרעסער ױניאן ביםענער

cאנמװענ אלעס האבען באסעם די םאנוםעקםשורערס. n 
אז די אז קאורם, איז באוױמען צו  וײ• •ער׳למםיק און יוני

 אלס האבען זיי רעװאלרציאגערען. רויםע געםערליכע גען
n נעםצלמםע און אםת׳ע םארגעלייענם עװידענס rxx& vo 

 סעלצנראןי. פאסםעל און ױניאן וועסטערן דער םון מעס
 אינםמרמד םון פאםםלעםם םיט באנוצם זיר האבעז זײ

 ^ס^לידאדיםי תם און דעפארםםענם בילרונגם שאנאל
 םיד אז באוױיהנן, געװא^ם דערםים האבען און סאנג״
קאם^ קלאסען דעם פרעדיגען און זינגען

 האצמץ גאנמן א געהאםלען םען האם פערלשטײגען
 וױרךא םים האם ער און טשער״ ,,וויםנעם דעם אויף טאג
 בורפו^דיגוננאן אלע צוריקנעװיזען אנטשלאסענקײם און
 ערלויבם איהם האם געריכם דער םארלויםדונגען. און

צאז, גאוחגרנארס דער םון באשלום דעם םארצולעגען  קאם̂י
 דים םאד באילעבאםים די םאראנםװארם׳ציר מאכט װעלכער

 דאר־ tan םון םארםרעכתר סםרייק. םון דויער װײטערען
חד אבמריקאן דער םון ױניאן לײבאר צענטראל טיגען  אי

מן נעזאגס עדות האבען לײבאר אװ רײשאז  די מ
מך חאס ^איערס די &ון םארםימײגונג רי לויםדונגען.



r ט*נ• tjntJtu v דויזןרם n s r n ארויס־ ד»| האם יאנג
̂ט און אורםייל דעם מסראנען םאיאור־ פערלשטייגען ה

̂לער הונדערט און «־יז$ן ט*נ רריי צו סייגם ■ ׳טםר«ווי. ד
ערקקערם, דזשאדז׳ע רער האם אורםייל זײן ינדענדיג__

 1אינדז׳!)אנקמא דעם דורך נים פארװערם געריבם דאם »ז
נעגעםיט. םטרייה םון צאהלען ראס אןן •יקעטיע סרידגיכע

 נע־ םייגונג ריכטער׳ם דעם גױט האט ®וראורטײקונג די
one איז עם װײ< «ער<שטײנען, אוין* ווערען ארױפגעתגט 

םארסומען. װעם סירונג 1 «ך רי 18 נעװאוםט, האבען גיט ז*< ער ז» *זםםענליך,
הא־ ראיצאם אין אינטערנעשאנאצ דער סון צאיערס די

פאר־ 8 געטאכט אויך האבען און »«ע?ירם קעים די נען
om הענום 8 ארויםצוקריגען זוך gp טעקםעס סון *רדער 

 םען קען ארדער אזא ארדער. tun נענען קאורט *־ים1ם
̂יז. אין איז מען םײדען גאקוסען ניט ״־*מד  יעי 1אי •ריז

רזשייצ. אין pjni* !ערצעםיין pptto איו רום
 צ8אינטערנעש#»נ אן ווען ם«< ער׳טטער דער איז ד*ם

̂הר צעהן לעצםע די אין איז ארנאנייזער  1אי נעגאננען י
קאורם״. *װ .סאנטעםפם סאר •ריזאן

 אן י?ט8ארויםנע׳ גלײך האט אינטערנעעאגאצ די
 <ע8 צו און *רצעםיין םאיר צו אףםוםיגוגגם־םעלעגראםע

ru rae וועצכע סעקםעם״ דאצאם, אין םםרייקער בראװע 
»jrvn| ̂רםינע די נענען ?א̂מ הצעדײצען א דארט  ר

באסעס. bkv סוועם
דובינ־ ®דעזידענט זואם ערםוםעוגגס־סעלעגראםע, די

 איגטער- דער םון נאמען אין צוגעשיקט איחם האם םקי
םאיצגט: װי זיך *ייעגם מלאאגאל,
 םיטגלידערשאםט גאנצער אוגזער pa נאםען *אין

pm םון אויםדרוק אוגזער אײך איך שיס באאםטע אלע 
 אײער אין אינטערעס נרויסען אח סיספאםיע םימער
it>m* פ*ר o n זיג pc איז פארהאנדלונגען ?אלעקטיװע 

 דער םון פאהן דער אונםעד ױגיאניזם םוײיד ארײעם
ס .*שאנאל רי ײ  pא ױניאן װאירקערם גארםעגט ל

 געגען םארםאלגונגען אז אייך, פארזיכער איך דא<אם.
 וועם סטרײקער טאפפערע די געגען pא •ערזענאיך אייך
̂טען נים  אט אין קעםםט װע<כע ױניאן, אונזער אפהא
ל מם *  ארבײטער־בא־ אםעדיקאנער גאנצער דער םאר ס

 און סאאפעראציע פולםטע אונזערע םארםצוזעצען ותטנג
̂יםנ  םטרײקער די םאר pא אײך םאר חי£י םעג

pa ̂עםענםארע די  אר־ צו זיך ארבײטער די פון חןכם ע
 ילע־ און ארבײטס־ בעם ערקעםםצן צו און נאנחיחגן

̂ירט ניט וועם ארבײטער די פאר מנס־באדיעוגגען עטאב
M r m

 אינטערנעשאנאל דער געגען טעראר
סיטי גןענזעם אץ

ברע־ גיט קענען זײ װאס םארצוױים<וגג, וייער אק
̂אםענקײט די p» םוט דעם מן  םטרייקערם, די םון אנטמ

 מעגזעס pא םאנוםעקכדעורעדס גארםענם ̂יידים די חאבען
 די געגעז קאםף טעראר ברוםאלען א אמעחױבעז סיםי

 די געגען pא אינםערנעעאנאיצ דער pa םתר מגיאן
םםרימןערם.

 טוער ױניאז די םערארײרען געגנםנתרם געדוננעגע
 סון B8 נים אםיצו זיך מםעצען זיי און סטריי?ער ךי אוו

ם קידנעאינגם,  ױניאז .ראיד״ 8 אויף נענמן און תאצד̂־
ר. ת ם

 נע»ארם88 באנדיםען בצן8ה *ודין טעג עסאימ םים
mo.) ״ ביונעם גאיצדבע̂ר*o iw n אינםערנע־ דער םון 

H tM r םםרײ?ם נעםיהרם ווערען עם װאו םיםי, קענעם אין 
הא־ און םאנוםעסנדצודערם, ם׳ציזלערײצע אײנינע נצנעז

 18 איו ארייננעװארםען טאנ וזעצען םיםען אין איחם מן
 טע9 און םעין י1אוי נעמםאנען איז װעצמר אױסאסאביצ,

 העלם צו יד״8״ר 8 םאר נענוםעז איהם האבצן און ים
jro2 .נע־ םערדערלױ איהם זיי בעז8וו דארם סםריט

*I 8ם8אױט םון ארויםנעװארםען אח> נ
 די םון ער האם זיך, *ו tnsippj אי« גאלדבערנ ותן

 האט טעז און ארט סון ריהרען ןיך געתענם נים
a װאו אםבוצאנם, 18 איז אחיים א«םיהרעז געסיזס 

אנפאל• ברטואצען tun גו\ן לראנתער א איצם צמם
80 8 Mmג m n v םון פרוי־םיטגציד 8 איז tun

v  ^

c m

H יצאסא̂י אינטערנע^אנאיל ען סיטי קענזעס אין 8  באפ̂א
 אנגעעטעלט האט ווע^כער גענגםטער, » םון געװארען

 צװינגען נעװאלט וי האט און רעװאינװער א איהר אויף
 זיך האט םרוי םוטיגע די אױטאסאבי<♦ אין ארײגצוגעהן

אזט ניט אבער  געװא<ד. א געםאכט האט און קידגעפען ג̂ע
 אנט־ ש:![ל איז און דערמראקען זיך האט גענגסטער דער

 ?&פע־ טעג עם<יכע םים אויםאםאבייצ. דעם מיט ילאםען
̂יכער אן איז טער  א אויף געװארען געמאכט אנםאיל עהגי

 עם .47 נוםער ױגיאן דרײװערם טראק דער pa םיטגיציד
 גע־ זײנען גענגםםערם דאזיגע די אז צוױיםע^ אהן איז

 די םון מע^ים יכע5עענדי די אט טאן צו געװארען דונגען
םאנוםעקט^ורערם. דארטיגע
 טען6 םון סיטי קעגזעס אץ ״הערא<ד ^ײבאר דער

 עדי־ עארםען א םיט ארױםגעטראטען איז סעפטעםבער,
 םאדערט און איבערםאיצען גענגםטער די אט געגען םאריעיצ

 אפצו^טע־ זאםארם דעפארטםענט פאיציצײ דארטיגען םון
 םרידיציכע pא רוחיגע י1אוי םגםד• האילד־אפס די <ען

פיקעטם.
 םון אדםעיםטראציע ױניאן נײ־ערװעהלטע
איגםטאלירט מאכער גיט־גודס

 פארנעקוםעז זײנען םאנאט םאריגען pa אגפאננ אין
 ױגיאן. םאכער ניטגודם םאראײגינטער דער םון װאהילען

 ערװעהילט װידער איז אדםיניסטראציע ױניאן א<טע די
 צאהיצ גרעםטע די מעהרוזײט. גרויםער » םיט געװארען
 םענעדדפער דער נע^םאז, ברודער געצוינען האט שטיםען

ױניאן. טאכער ניטגודס דער םון
 דע־ העכםט א אויף םארגעקוםען זײנען װאהילען די

 האםוניםטען, די םון אײנער קײן pא אוםן םאקראטיעען
 האם ױניאן, אפאזיציע זײער אויםגעיצעבט האבען װעילכע

 באסיציידען צו מםיםען 5צאד.< געגוגעגדע קיץ געצויגען ניט
^אהא^ אין אםט אן

 א אויף איז סעפטעםבמר, טען26 דעם דאנערשטאג,
 אינםטא־ די געװארען דורכגעםיהרט אוםן עעהנעם זעהר

 צערעםאניע די ב»אםטע. ניײערװער^טע די םיז 1<ײ^א
 םעםפע^ אטאיצגאםייטעד אק געװארען דורכגעםיהרט איז

 או־ביײ ניטגודס םיילע םון אגײעזענהײט דער אין ברוקיצין,
געםט. און טער

 געהאלטען אויך האבען כע5װע געםט, די צװי^ען
 םאשא ;דוביגסקי דוד פרעזידענט :געװען זײנען רעדעס,

 יצא״ ױגיאן דרעסםאכער דער םון םענעדזעער זימערםאן,
 דרעסמאכער םיז םרעזשורער קאפ, פייציפ ; 22 5קאי

 װײס־פרעזידענט װהײט, ר. דזמאזעף און באארד, דזשאינט
ױניאן. װאירקערם טעססטייצ ױנײטעד דער םון

 באגריסט רעדע זײן אין האט דובינםהי פרעזידענט
 ארגאניזאציע, מטארקער איהר םיט ױניאן ניטגודס די

 איז אויםגעבוים האבען באאסטע און םיטג^ידער די װאם
 אויןי אנגעװיזען האט זימערמאן pא צײט, קורצער אזא

 דער אין נאך האט ױניאן די װאם אויםגאבען, גרויםע די
צוקונםט.
 נעצסאז ^ואים מעגעדזמער װידער־ערוועהאטער דער

 באריכטעט האט ער און אװאציע, גרויםע א געקראגען האט
 אוים־ האט pא איצט ביז טעטיגקײט ױניאנס דער װעגען

 םאראײניגט מםעהן צו ארבײטער ניטגודם די געםאדערם
ױניאן. זייער ארום

בוקע־ םיאע םיט באצירם גמווען איז פיצאטםארםע די
 אנגע־ זײנען טעיצעגראםעם באגריםונגם און בלומען, טעז

 םון ױניאנם אנדערע און שעפער ניטגודם םיאע pa הומען
באוועגונג ױנינן ?ײבאר אװ פעדעריחמאן אםעריסאן דער

 אײראפא אין אינסטיטוציעם ארבײטער
הילח פאר אינטערנעשאנאל דאנקען

a v i i\\ וי\םי8818«ז גוזוצגז ̂י
 צו אונםערנענוסען זיך האם אינטערנעעאנאצ אונזער
 אין ארבײםער בא^ײדוננם פון ?ינרער פינף אויםהאצטען

 ■J'p זע8םובער?וצ םאר סאנאטארױם םעדעם אין ®ויצען
צייט. אוםבאשטיםםער |8 םאר םיערעין אין דער

 tun אויוי נעװארען אננענומעז איז באעצום דיזער
 נאארד עפתפוםיװ דױזענעראצ דער םון םיטיננ לעצםען

rw מר אויו• אינםערנעעאנאצ in פת tJJogw n ““
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 באזוכם פערזענאיך האט ווע^כער דובינםסי, פרעזידענט
 אץ פארבראכם ילעצםענס האט ער װען אינסםיטוציע די

 דעם דארט פון ארויםגעטראגען האט דובינסהי אײראפע.
 דארטיגע די פארשפראכעז האט ער ארן אײנדרוק בעסטען

אינטערנע^א־ די דאם באמיהען זיך װעט ער »ז געגאסען,
סובםידיע. עטענדיגע א געבען זײ זאיל
 צװישען פאר^פרײט קאיצאסאיל איז טובערקוילאזים די

 גרוײ אין ילעבען װעילכע •ייילעז, איז הינדער ארבײטער די
 גרויס איז באזונדערם באדינגונגען. עקאנ^םישע זאםע

 טרײד, נידעיצ דעם אין ארבײטער פון קינרער צאהיל די
 האט אײראפע, פןו צוריהגעקוםען איז דוכינסקי װען און
 באארד עקזעקוטיװ דזשענעראיל דער אויף געװירקט ער

 פינ^ ^טענדיג םאנאטארױם מעדעם אין אױסצוהאילטען
 צו פארצוג דער װערען געגעבעז זאיל עס «ז און סיגדער,
טרײד. נידעיל דעם אין ארבײטער פון קיגדער

 שוין האט אינטערנעשאנאל דער פון אםים הויפט דער
 קאסם עס װאס בײטראג דעם ארויסגעשיקט מאיל צ\וײ

 האם ער און חודש יעדען סינדער םינף אויסצוהאיצטען
 סאנא־ דעם םון בריח א באקומען צוריס מעג עטליכע מיט

:םא<גט װי זיך לעזט װאס פארװאלטונג, טארױם
:דובינססי חבר ״טײערער

 װעגען עסזעקוטיװע גענעראל אײער םון באשלוס דער״
 סאנאטא־ םעדעם אין חודש א קינרער םינף אויסהאלטעז

 צוםרי־ גרויס ארויסגערופען אלעמעז אונז בײ האט רױם
 בא־ אײער םיט זייגען עםאלץ באזוגדערס דענסײט.

 װעםענס איז םאראײץ, באקלײדוננס םון חברים די שלום
ערטער. 5 אלע איבערגעגעבען האבען מיר ר^ות

*pa ארבײטער, נאדעל פון סינדער טויזענטער די
 ביז םלעגעז הײלונג, סאנאטאריע איז זיד נויטגעז װאס
 נאדעצ םאר ערטער פינױ אײנצעלנע. ביצױז געניסען איצט

הילף. גרויסע א גאר איז חוד^ א ארבײטער
האר־ און גרוס חבר׳שען אוגזער איבער שיקען ״םיר

 פערזענ־ אײך און עסזעסוטיװע גענעראל אייער דאנס ציגעז
 דער איז װאס הילו*, םרן פארם נייער דער אט פאר ליך

 און חבר׳שער פון אויםדרוס שעהנסטער און בעםטער
באציהונג. ברידערליכער

 די אין װערם װאס בא^לום, אייער אז הא^ען, ״םיר
 םרעםע, היגער דער אין פארעפענטליכט טעג נאהענסטע

 קאנעז װעלען מיר און נאכפאלגער געפינען זיכער װעט
 דעם אויח איגיציאטױו אײער םיט זײן מטאלץ אויך

געביט.
 על־ זײערע און סינדער די װנעז ידיעות *געגויע

 םאראײן. באקלײדונגם םיז דערהאלםען איהר װעט טערעז
 ער־ די װי נאכדעם עןרײבעז באזונדערם אייך װעלעז םיר

אנשטאלט. דעם פארילאזען װעלען קינדער שטע
̂זע בעםטע די םיט גרוסעז, חבר׳

םעקרעטאר״. גילינסהי, ש.

 ארבײטער־ אידישן אלגעמײנעם פון בריןש
רוטעניע א'ן בונד

!דובינסקי חבר טײערער
im .טור זײז םיז צוריסגעהומעץ איז היסמאז דר 

 געװארען דעלעגירט איז ער ײעלכעז אויױ אמעריפזג, אין
אינסטיטוציעם. אונזערע םון

םעםטשטעלעץ, מיר קאנען צופרידענסײט נרױס סיט
 געװארען. דערגרײכט איז םיסיע זײן םיז צװעס דער אז

 דער םאר געשטאנעז זײנען װעלכע איגסטיטוציעס, אונזערע
 םיט איז געראטעװעט זײנען װערעז, צו םארםאכט געפאהר
ארבײט. נייער צו צוטרעטעז םיר קאנעז םוט םרישען

 חײנט לעבען מיר װעלכע צײט, שװערער דער אין
 געלונגענער דאזיגער דער פון באדייםונג די קאן איבער,
װערען. אפגעשאצם הױך גענוג גיט םמש אקציע

pa אונזער אפנעגעבעז ס׳האט װאס באריכט, דעם 
̂ז דר. חבר  צענטראלער פארזאמעלטער דער פאר סיםמ

 זיך מיר האבעץ אינםטיטוציעס, אונזערע פון םארװאלטונג
 דאנקבארהײט, און צופרידענקײט גרויס םיט דערװאוסט,

 מטאלצע מעכטיגע די ױניאז, אייער איז מאל דאם אויך אז
 גע־ אםעריסע, איז קלאםעךחברים אונזערע םיז פעסטונג

̂טע די ייעז  מאטעריעלען pit םאראלימען איהר מיט ער
אר־ אידימע אונזערע פאר אקציע הילפס חא־ אין אנטייל

 חא- םפעציעל און רומעניזג אק אינםטיטוציעם בײמער
 pa חלק גרויסען א פאר װאס דערװאוםט, זיך מיר בען

 מד פערזענ^יך. אײך פארדאנקען צו האבען מיר דערםאלג
דובינסקי. חבר ערטער

אינםםיםו־ אונזערע pa פארװאלםונג צענטראלע די
 אונזער אוסיצודריקען באעלאסען דעריבער האט ציעס

 גאנ־ אלם ױניאן אייער דאגק פראלעטארישען הארציגסטען
פערזענליך. םיטארבײטער אײערע און אײך און צע

 םאראלחצצ אייער נעעגבעז האט איהר אז װיסען, זײט
 הים־ א אין זאד גרויםער א םאר הילף מאטעריעלע און

באװעגונג. אונזער פון פעריאד װיכטיגען טאר״ט
 PM װאונשען בעסטע אלעםענם אונזער צו נעמט

 פראלעםארימע ברידערליכע אונזערע םון אויסדרוק דעם
געםיהלעץ.

קאםםאן. שרה איפן, װילהעלם םרידמאן, דר.

 מענעדזשלוך םעקשאן פאר אנערקעגונג פארדינטע א
̂ס םיטשי גראפאלא. דזשאן טשעדםאן און • *1* גר

 דעם געפייערט האט שאפ קלאוהם לא• דושסײנד די
 pa אויגוסט, טעז24 דעם ׳שבת באנקעט, יערליכען טען2

 אײגענארמיקז אן אויױ אװענד, איז שפעט ביז םריה 10
אײלאנד. סטעטען אין רעסטאראגם א איז אוםז שיינעם

 פארדינטע פון אױסדרוק אן געװען איז באנקעט דער
 פאד גראםאלא, דזשאץ טשערםאן, שאפ צום אנערקענונג

 סעק־ אונזער צו אויך װי ארבײט, גוטע יאר צװײ זיעע
 פוז געםאכם זזאם װלכען נראסי, מיטשי םענעדזשער, שאן

 שאפ ױניאז שטעגדיגעז א שאפ, אפעז שטענדינען אונזער
 איטא־ די צװישעז שםיםונג גוטע א שאפעז נעהאלםען און

ארבײטער. אידישע און ליענישע
?^םינועם. באנקעפז דער

rrAVMKEWT O F T H E  OW NERSHIP. M»n«.fement. Circulation.
riquirgd by th• Act of Cornre«B of March 3. 1953, of 

*^}•r^chtiKhait.״ pnbliihed m onthly at Jeraay City, N. J., for 
October 1. 1935.
State of New York.

00Before0*meV** * N otary Public. In and for the State and 
eonnty aforteaid, personally appeared David Du bin sky. who. 
S avins been duly •worn accordlnf to law. deposes ana says 
that he 1• the President-8eeretary-Treasurer of the InUrna-
tional Ladles' Garment Workers' Union, Publisher of Gerech- 
tlekelt,” and that the fo llow inf is, to the best of his knowl- 
edce and belief, a true statement of the ownership, manage־ 
ment. eto.. of the aforesaid publication for the date 
the above caption, required by the Act of Aucust 24. 1912. 
embodied in  section 411. Postal Laws and Regulations, printed
an the reverse of this form, to wit: ... _

1. That the names and addresses of the publisher, editor, 
m anaging editor, and business managers are:
Publishert International Ladies' Garment Workers I nion, 

3 West 16th 8t.. New York. N. Y . _  _
Editor: D r B. Hoffman. 76 Montgomery St.. Jersey City. N. J. 
M anaging Ed itor: None.
Business Manager: None. .

t . That the owner is: International Ladies *3*ןײ״תדו
W orkers’ Union, 3 West 16th Street. New York. N. Y .: D srid  
Dnbiesky. President and General Secretary-Treasurer. 3 West 
l t t h  Street., New York. N. Y.

3. That the known bondholders, mortgagees, and other 
saosnrlty holders owning or holding 1 per cent or more of 
total amount of bonds, montgages. or other securities are:

That the two paragraphs next above, giving the names 
off the awners, stockholders, and security holders, if  any. con* 
ta la  met en ly  the list of stockholdsrs and security holders as 
they appear upon the books of the company hut also, in eases 
ahars the stockholder or security holder appears upon the 
beaks of the eem paay as trustee or In any other fiduciary 
relation, the name of the person or corporation for whom 
CM ll trustee 1• acting, ft given; also that the said paragraphs 
ten ta in  statements embracing affiant's fu ll knowledge and be- 
Hef ns ta the eircumstances and conditions under which stock- 

r* and security holders who do not appear upon the 
e# the eompany as trustees, hold stock and securities in  

ether than that of bona fide owner; and this affiant 
to believe that any other person, association, 
has any interest direct or indirect in the 

or other securities than as so stated by him.
DAVTI> DUBTNS1CY,

President and Gen. Bec'y-Treas.
Swern to and subscribed he fere me this 2md day of Octe- 

it. 1936.
SIEMON L . H A M B U R G ER .

N otary Public. X ings County*
(My commission expires M arch SO, 1936)

W iiS m d
•a,*•,״

jvyb: A. ;
fe/ i.’. e £ ^

nsutekzkKiSki



e

יו

V.

*r
־ ן־

■*

S w ^ m w y m *  m  mmm  »  v  i y  f *

:׳פװעםטער און ברידער■ םײזס־ע
 צו־ « נעמיקט אײן־ סיר האבען םערץ םאנאם *ין

 *נ־ איז װ*ט רעז*צוציע, א טים פאו־בעדוננ אין שריפם
t'K צעצםער אונזער אויוי געװארעז מנונמן  i*m y iu*p 
מ שיסאגא, עי  א םון אױםבױאוננ די רע^םענדירט זו
 םא־ אנרז׳פעצעםזגר צאם םון באדען דעם אויזי <ײנתרי

 םאר׳פםארבענע אונזערע םון אנו־עגפ צום ניםפריום,
 טיד זינםאן. טארים און שלעזיננער j אחמידעמתן,

 דז׳פע־ די אז וױםען, מלאזט ציים יעמר צו אייך חאמז
 םאראײני־ צו באמצאםמז חאם באארד עתזעסוטמו נצראצ

 לײברערי די בויען צו פאנד דעם פאר קאםאיין דעם «ן
 טרייר ארג״םער גידעל די העלפען צו פאנר חגס םיט

 זיד נעשינעז וועצכע פוילעז, אין אתאניזאציעם ייניאן
ױ נויט, מרעקאיכער א אין  צו םאגד 8 םאר אויך ז

מ שסימן ת חיי א  לאנד, אונזער איז אינםםיםוציזןם ם
 םיט־ אונזערע הילןי ווערטםולע מלייםטעט חאבען װעלכע

 דענוחגר םאניטארױם, *נדדמלעס לאם חנר װי גליחנר,
 םפריננ םאראטאנא םאניםארױם, דזגבארא יםארױם,

אינ־ װיכםינע אנדעחג און ״ארט״ דעם לוננם־חיים״

 אוננמר׳פטיצונגם־װערטע דאזינע די חעלפעז צו
 אונזער פאר פאסם עם וױ אופן, »ז» אױזי אינםטיטוציצם

 םון אויםנאבען די דצמן צו אויך ווי נצל,
 געוואחגז באשצאםעז איז לײברזדי, שלצזימער־זיגםאז

דאצאר. 60,000 פון םוגמ א «םלען
p איז לייברצרי די ir אבער נעווארעז, אױפנעבויט 

ear געווארעז• באצאחלם ניט גאן־ איז
 םילע זײנען דריױו, דעם תאמזאנגעפאננעז םיר «מט

 םארװיסעצט באארדם דז׳צאינם און לאסאלם אוגזערע «ח
 כצ׳ערצײ אין און *גריטענטם ווענען תאםפען איז ?
 איז ער און דוײיױ דעם נעמטערם חאמן וועלבז םסרײפם,

 די צ״ט. פאםינערע םעהר » אויוי מװאחנן אפמאיינט
 איצט איז סאםפייז םון םארטזעצוננ דער םאר צייט
 באארד, יארקער נױ דער םון טיםיננ » אויוי אח

 םון סאםפײז דעם באנייעז צו געווארעז בא׳צצאסען
 אוז סראםט נאנצער דער סים tV *סטאבעד שעז

מגחיינג
in גױו וחנן yn אויםנעארבײט o n דעם פאר פצאן 
p, זיינעז •זײ »ז עריןצערט, צאסאצט פיצע ח*מן 

 איז קוואםאם. זייערע וױ םעזור זאםצצז צו איםיאמנד
 אין אננעװיתז אייר ,סיר זזאמז דערםים *ארבינדוננ

:םאצנענדע דאם צועריםטעז פריחערדימ אוגזערע
 אצעם םאר דאדוי קאםפײן דןוזינער חנר חנס

 עם איז טיםנציידער, אונזערע צווײפען prom מפיחרט
 טענשען אנרערע אויםצו׳פציםען אטיכם אונזער גים

אינםםיטוציעם. די אט אונםונחפטיצען וױצעז װאט
«p װי אזוי אז גאר, םיר ערווארטעז ײירתציכיזיים דער 

an* זואהצטעטינסײטס־ א איז תאטפײז דאזינער 
 אונז םים זײנעז װאם אינםטיםוציעס, פאו קאספיח
 געםיגען אויד «יר זאצען פארבמחנז״ ניט דיחמט
 אזא םאר ביי׳פטייעדעז וחנצעז eyn טעמהד, זייםמצ

ppi l l  * jwVCORn •
 זוצרען אויפנענוםעז םוז קאםפײן פון

v פיר v fiv\ םאר,vs זאצט איהר 
 אק־ אוז באאטםע אייערע פון םיטיגנען אײנרופעז
 אסםיװי־ pאם«יp די *דנאניזידמן צו גרטיטנציח

 צעטײלט םארנעם. נרויםען א אויז» לןןקאל אייער אין
 םאנאט איז צונע׳*י?ם אײך האם םעז װאט ואוסמצרט,

i זיי ^יאט — t גונדבאכמר?ב*רען א אויןי '14 iAI (Mi flk & Ml A a uAylk; ~"‘t■ אױפכתרקזאמ־ מחעדיגע די ןױחען
נים *up Dim איחר אױב

טען  םאוסטערס, די *דער ראלס״ ״האנאר די דערה̂א
ייך אײך עם װעיצעז םיר אח װיסעז אוגז יצאזט טא  ̂ג

צױמיסען.
̂ואנם די אחוץ •  אז אײך, םיז םיר ערװארטען קאאעק

 ביחןוטערן אויך האנט ברײטער א סיט װעט 5א?א5 אײער
טרעז^ורי. *אקאל דער םון

̂ס אונזערע אז װײסען מיד  דעם האבעז ען5װי ̂אקא
 דער צו םײיצ זײער בײג^טײערט זזאבען זײ אז געםיה^

 כע5זוע ^ײברערי, אינטערנע^ואנאצ דער םון אזיםבויאונג
 אונזעחן םון אנדענס צום םאנומענט שעהנער א איז

 םון באדען דעם אויף איצט ^טעהט און םיהרער, גרויסע
 דעם האבעז םיר םאניטארױם♦ אנדזשעצעס אאס דעם

וי דער םיט אז םארטרויען,  בעאםטע אונזערע םון ה̂י
 באװײזען םיר ttfjm םיטגיצידער, אקטיװע אונזערע און

 נעבען קענען און ערםאאג אן םאר סאכען צו ײץ6קאמ דעם
ד םיט װארטען װאם אינסטיטוציעס, די צו היאױ  אוםגעד̂ו
^וטיצע. אונזעד אויף

נרעס־ דער םיט װערעז #נגעםירט םוז תאםםײז דער
̂אסענהײט טער ניט טארעז םיר <ןראםט. איז ע־נכףמ

̂ע די זאם^עז םוזעז סיר דורכנוא^. הײז ^ײדעז םוםע. פו
 םיט־ אקטיװע בעאסטע, אונזערע םיז קיינער ז̂א
ידער, ̂ם ̂ג  ב^ײבען ניט באארדס דדפאינט און ̂אקא

ריס^טענדיג.
אײער, ברידער^יך
םעקרעטער. פרעזידענט־גענ. דדכינסקי, דוד

ס ר ע ו א ם פ ע ל ד א ג ן ש ע  נ

י ר פ װ א ס ל ױ ע כ י י !ל

 גע^עגענהײטען פריהעריגע בײ האבען םיר
 אז מעםבערס, אונזערע געםאכט אויםםערסזאם

̂גד גאנצעז איבער׳ן טרײד קיצאוק דער  אנ־ האט יצ
 ריסא־ ״נזךטאגאיל חגם — ל"ב?ל נייעם א מנוםעז

 א. ר. J דעם םון א^אץ דעם אויף לײבעל״ װערי
̂ייבעא.

םיר־ די צו געגעבען ב^ויז ווערט 5ײבע5 דער
 םיט םארבונדעז קאנטראקטאיך זיינעז װע^כע םעם,
 ױניאן םאר גאראנמיע א איז ער און ױניאז, דער
 אזוי ̂זאם. דעם איז באדינגונגעז סאניטארע און
 סיצאוסםא־ די פון אינכמרעסעז די אין איז עס וױ

 נע- די קריגעז זאיצעז זײ אז אויםצופאםען, כער
 אוים־ גיט זאלען זײ »ז און פרײזעז סעטעיצטע

 ער זוי גדײד העכרעז א אין גארמענט דעם םאכמז
̂ט, .איז  אינטע־ זײערע איז אויר אזי אזוי געסעטע

 גארמענט אויםגעמאכטער יעדער אז זעהן צו רעסען
 ״נעשאנאיצ דעם אן ̂זאפ דעם םארצאזען ניט זאצ

צײבעצ״• ריקאװערי
<ואנטראס־ אדעד םאנוםעפטשורער אײער \ועז

 דאס םעצרעט צײבעצ, דעם נים <עברויכט טאר
 םענעתעער. דיםםריסט אייער םוז ^פים אין גצייד

 אײער םאכעז זחןט *זאאפעו־אציע, אייער מיט ער,
 אין איז עס צײבעיל. דעם געברויכען צו םירםע
ױ אןנטערעסמז, פערזזןנציכע אייעחג  אין אויך ו

T אצגעםײנעם דעם םון אינטערעסען די n o, אז 
̂י זאצ גארםענמ קצאוס יעדער  #נ־ האבעז ?יך אוי

6L*•־׳*«; "itצײבעצ. דעם געגעהם
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 םײןןר, עטײנערגעם « אץ עװענײ, זיבעטער א אױף
 אינדערפרי, — פרי פון גארעז, דרײצענםעז אױםץ
 םרײער םון פוןזפען אץ װארטען און םײדלאד נײען

מיח. דער נאד רוח דער אױף פץ םוף אױפץ

 עפמען, וױ שפױנדן די חרף פױל קריכם טאנ חןר נאר
 װענם. שטײגערנע די אץ לעבען דן>ס זײגען װאם

 נ״־םאשמען, די אץ װײנען נאדלען די אץ
חענ®. םײדעלעע די אץ שארכט שארכט, זײד דער אץ

 בלויער, אדן גרמער רויםער, זייד, עװארטער זייד, װײםער
 *וריגם. רינם, װעלקט, — םארכ םײחןלפוע אץ
 םרויער םץ שןןטען אינ׳ם אקםלען םײדעלשע און

וױנט. אין ?ארןןן װי װינען, זיך וױגען וױגען,

 ?ןיחזז• חןי וױנם אין װי• אקסלען, זיד װינעז װיגען,
 ; שארכט, זײד חןר אץ פויל, קריכם טןןג ח$ר אװ
 גארען, דרײצןןנטןןן אויםץ חארץ, םײדןןלשןן דאט אץ

חארכט~ און װארט עס אדן דעם חםם רוח, די רוםם

̂ס ̂ס װן — םרײער פץ שןןטען אץ הןןרכמ חןןרץ םײדןלשן ד
M§ 4444 MMM MM MbMM־ MMM■ MM MMfe  חעגם םײדעלשע סון זײד םזאינ אױס עם װײנמ

n אױף p םױער פון ממייץ דעם אץ עװעניו/ זייכעמער
r
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