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:׳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 i*myiu*p צעצםער אונזער אויוי געװארעז מנונמן
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
 צו םאגד 8 םאר אויך זױ נויט, מרעקאיכער א אין

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

ח  םארװיסעצט באארדם דז׳צאינם און לאסאלם אוגזערע «
 כצ׳ערצײ אין און *גריטענטם ווענען תאםפען איז ?
מן וועלבז םסרײפם, א  איז ער און דוײיױ דעם נעמטערם ח

 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
o אויםנעארבײט inyn גױו וחנן n דעם פאר פצאן 
p, מן  זיינעז •זײ »ז עריןצערט, צאסאצט פיצע ח*

 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

ppill * 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
'1 4 i A I  ( M i flk &  M l  A  a  uA y lk ; ~"‘t■ אױפכתרקזאמ־ מחעדיגע די ןױחען

נים *up Dim איחר אױב

 םאוסטערס, די *דער ראלס״ ״האנאר די דערהא^טען
 ג^ייך אײך עם װעיצעז םיר אח װיסעז אוגז יצאזט טא

צױמיסען.
 אז אײך, םיז םיר ערװארטען קאאעק^ואנם די אחוץ •

 ביחןוטערן אויך האנט ברײטער א סיט װעט 5א?א5 אײער
טרעז^ורי. *אקאל דער םון

 דעם האבעז ען5װי ^אקא^ס אונזערע אז װײסען מיד
 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

 בעאםטע אונזערע םון הי^וי דער םיט אז םארטרויען,
 באװײזען םיר ttfjm םיטגיצידער, אקטיװע אונזערע און

 נעבען קענען און ערםאאג אן םאר סאכען צו ײץ6קאמ דעם
 אוםגעדו^ד םיט װארטען װאם אינסטיטוציעס, די צו היאױ
^וטיצע. אונזעד אויף

נרעס־ דער םיט װערעז #נגעםירט םוז תאםםײז דער
ניט טארעז םיר <ןראםט. איז ע־נכףמ^אסענהײט טער

םוםע. פו^ע די זאם^עז םוזעז סיר דורכנוא^. הײז ^ײדעז
 םיט־ אקטיװע בעאסטע, אונזערע םיז קיינער זא^

 ב^ײבען ניט באארדס דדפאינט און ^אקא^ם ג^ידער,
ריס^טענדיג.

אײער, ברידער^יך
םעקרעטער. פרעזידענט־גענ. דדכינסקי, דוד

ס ער או אל דעם פ שןג ע  נ
װפרי !לייכעל ױסא

 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

̂ייבעא. א. ר. J דעם םון א^אץ דעם אויף לײבעל״ װערי
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
 אינטע־ זײערע איז אויר אזי אזוי געסעטע^ט, .איז

 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

 אין אויך וױ אןנטערעסמז, פערזזןנציכע אייעחג
 אז ,Tno אצגעםײנעם דעם םון אינטערעסען די

̂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 — םרײער פץ שןןטען אץ הןןרכמ חןןרץ םײדןלשן ד^ס װן
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n אױף p םױער פון ממייץ דעם אץ עװעניו/ זייכעמער
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גערעי
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 געמוגמנן זײנען און צאר א זוכען מנגאעען זײנעז זיי וחגז
<אגד אונזער געזאגט: אים האבעז זײ וײוריס׳ען. צו

 ניטא, איר איז איז ארדגונג קײן אבער רײך און גרויס איז
dip באלע״ די אז הײסט עם אונז. איבער הערש און 

 דרעס דער איז ארדנונג םעלט עס אז װייסען, באטים
 די ברענגען ניט זײ וועט צאר קײן אבער אינדוםטריע,

 די װאם דאס טאן ניט װעילען זײ ווען ארדנוגג, נויטיגע
םאר. זײ ש*אגט ױניאז

 צוױשען םארהאנד^ונגעז די אז האםעז, װילען םיר
 דרעס די םון באילעבאםים די און ױגיאן דרעסםאכער דער

 וחד דורכגעםירם װעלען אפםאך דעם באנייעז צו שעפער
 צו קוםעז ניט װעט עס און אוםן פרידיליכעז א אויף רען
 א ניט. געװים עם 5וױ ױניאן די סאםן*. אםענעם סײז

 די וחגילכען צו סיטעיל יצעצטער דער איצעםאיל איז םטרייק
 אילע איז םאדערונגעז, אירע סריגעז זיך נעםט ױגיאז

 ױניאן די אבער אויסנעשעםם. װערען מיטצעז פריד^יכע
 םיר :זאגען צו צושטאגד א אין זײן םא^ איצע דארןי

 ניט םורא קײן האבעז םיר אבעד סריג, pp ניט ען5װי
 בא־ צו ?רינ א כחות די האבעז םיר וױייל תריג, םאר

געגענעז.
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 קאנפע־ די ערב
 דער אץ רענצען

אינדוסטריע דרעס
אנ־ באילד זיר דארםען עס
צוױ־ ?אנםערענצעז די םאנגען

 ױניאן םאכער דרעס דער שען
אםא־ םאנוםע?טשורער די און

 דעם באנייען וחנמנן סיאיישאן
 אונםערגע־ בריו*, א ?ירציליך. זיך עגדיגט װאם אפםאד
 דשוילױס םון און דובינס?י ד. פרעזידענט פון אאייבצז

 איז ױגיאן, דדעםםאמגד דער םון םענעדזשער יוו*כםאן
p ir I דרײ די צו צווע? דעם םאר געװאחנז ארױםגעשי?ט 

 און דז^אבערם םאנוםע?םשוחנרס, — •סאםיאיישאנם
 םיטנעטייילט אויך ווערט בריוי דעם איז ?אגטרא?םארס.

 שטעלען צו בדעה האט ױניאז די אז אסאסיאייעאנס, זײ
 אגריםענט, םון באגײאוגג דער בײ םאחנרוגגען מוױסע

ארום. חדעים דרײ קגא«ע 1אי זיך *נדמט װאס
 זיך מטעילען מיר װי מאנוםעיאמוורערם, דרעס זײ

 םאדע• די םיט בא?אנט וועניגער אדער םער וייגען •אר,
גע־ שטעילעץ. צו זײ זיך מצייבם ױניאז די װאם רונמז,

 דער זועגעז צײטונגעז די אין געלייענט ךײ ח^במן מים
 מעדיםאן אין דרעסםאכער די םון דעםאנסםראציע נרויסער
 די ווענעז איז צוריס וואכעז עם^ימ םיט גארדעז םתותר
 דזמױ געװאחןן. געהאיצטןע דארםען זײנען וואס ראדעם,

 אויוי אפגעשטעלט זיד רעדע זייז איז חאם וזאכםאן <מם
?אנםדא?• מיז באגרענצונג זײ — הויאגסיונ^נז דדיי

ר------ א םאדאנטװארטליכ?ײט פוילע די דדפאבערם, די פ
 אײנ־ די און םארסpאנםראp זיתרע פאר דזמאבערם די ןפיז

פדײזען. םאכען בײם סיסטעם״ ״ױגיט דער ®ון .^רונג
 די װאם גוט אזוי געװים וױיסעז בא^עבאםים די

 עם. זױיםעז אחכײםעד זײ װי אזױ םיינצז, ^גנען
 פון ?אנקורענץ די אפצףצאםען איז חױפכדצווע?

̂זצז ןמײםם־«רײזעז  צוױיטען דעם און a*r איייז צװי
דרעם־ גרויסער דער אין ארדנוננ םער ברעמעז it און

i 4 k m e e m a i a  a a i i•אעדוסםריע
 אינ־ דרעם חןד פון בא^עבאםים די דאד זיינעז »ח
m o o n, םאנוםעקםעורעמ!, זײנעז זיי «י נ<ייד גאנץ 

 עס »ז פאראינסערעסירט, סאנטראסטארם אדער דדיפמדס
 »ז און אינדוםםריע דער איז ארדנוננ «אזיםםירעז זןוא
 חעבון דעם אוי^ סאנסורענץ עװינדלערימע אימדליכע, די

 םיר חערען ווערןן. אפמףפאפט זא< ארבייםער n פון
ד,  זוכען ודעם־אינדוםטריע דער םוז באלעבאםים די tv יי

 זיי זיעען מרייבעז *ייטוננעז די וױ צױם און .«*ר״, »
התיז. די אנבאטען אים רזמאנםאז נענעראל *ו תנאננע(

u זיר tstfpoe םיד און p, ניר אים *ו חאגען ויי אז 
רוםןפו״ אםאלעע זײ װאם וחנרםער, זעלבע די סים חודט

&***1*̂ < ' Lm&&
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I

 בילדונגם־ דער
 דעפארטמעגט

דער םון
אינטערנעשאנעל

דע־ עדױקײ^אנעיל ' דער
אינטער־ דער םון פארטמענט

אנגעםאנ־ מוין האט נעשאנעי^
 דעם םאר טעטיגקײט זײן גען
 םון זעהן העז מעז און יאר
 םארנעם זײז אז אנפאנג, דעם

װי םיאזייטײערער א איז ברײםערער א נאר יאר דאם איז
אײנםירוגג די איז װיכטיג באזונדערס און פאראיארען.

 טיילען םארשידענע אין ביאדונגס-צענטערס באזונדערע םון
 אונ-. םון םיטנצידער די םאר זאיל עם כדי מטאדט, םיז

 זײנען עס באזוכען. צו זײ ב»?וועםער זײן ױניאנם זעחג
אין — צענטערס אזעילכע זעסט געװארעץ אײנגעמטעיצם

 בענסאנ־ יאמסבורג5װיי סאיד, איסם הארילעם, בראנ?ס,
בראנזװי^. און הוירסם

 טע־ דער םון טייא א געווען םאיל אלע איז ביאדונג
 באילד װערט עס איץ אינטערנןףצאנעיל דער פיז טיגקײט

 םפע־ א געזוארען אײנגעפירט איז עס װי יאר צװאנציג
 אינטערנע־ דער אין חןפארטםענט 5עדיו?יח&אנע ציעצער
 טעטיג־ איץ ע?זיסטעגץ יאר צװאנציג אויב ארן מאנצל.

 וחד ױביצעאום, א םיז םייערונג דער צו בארעכטיגט ?ײם
 צװאג־ דעם םייערעז דארםעז זומער נע?סטעז חנם םיר ילען
 דעפארם־ 5עדױ?ײשאגעי דעם םון ױבי^ןאום יאריגעז ציג

 גע־ אםיציעיצ איז ער אינטערנעשאנעא. דער םון מעגט
 אינטעד־ דער םון קאנװענעאן דער אויף געווארען שאםען

 םון בודזמעט באמײדענעם דעם םיט 1916 םון נעשאנאל
 עדױהיי־ דעם םון בודז^עט דער דאיצאר. טויזענד םינױ

 גרע־ יביםעיל״״ א איצט אבער איז דעפארטמענט ^אנאא
 מען האם 1916 םון דאלאר טויזענד םינוי די צו םער.
 בודדפעט זײז און םויזענד זעכציג נאד רעראעגט איצם

 איז דאס און דאילאר. ־ טויזענד 65 יאר דעם איז איז
 עדױקײ^אנאיצ אז םירעז ^א?איצם אײנצעאנע די אילץ. ניט

 22 אאקאא חשבוץ. אײגענעם זייער אויױ אייך ארבײט
 באזונ־ גאנצ זיך צײכענט מניאן דרצסםאכער דער פון

 צונויםרע־ זאצ מעז װען און פרט. דעם אין אױס חנרס
 עדױ?יי- אויױ אויס גיבעז ^א?אילס די װאם ץ,5א כענעז

t עדױסיישאנאא דעם םיט צוזאמען ארבײט שאנא^ i 
 גילויבען מעז, וועם אינטערנעשאנאל דער םיז פארטםענט

םאפלעז. הענעז דאלאר טויזעגד 65 םון סוםע די מיר,
 חןר צו זיד באציהט אינטערנעמאנאיל די אזוי זױ .

 צורי? לאנג ניט ?לאר גאנץ איז ארבײט עדױ^מאנא*
דוביגטסי. ד. פרעזידענט םיז געװארעז אויםגעדרי?ט

— אינטערנעשאנאיל, דער םון הויפט־אויםנאבע די
 וױײ העכערע פאר ?עםםעז צו איז — געזאגם, ער האט

 אירע םאר ארבײםם״מטונדעז ירצעו^p פאר און דדצעם
 זײערע םארבעסערצז אוז באשיצעז צו איז םיםניידער

 צורי? ^אננ ׳צויז האבעז םיר אבער אחבײטם״באדינגונגעז.
 האחם על לא ״כי פסו? דעם םון אםת דעם געאעחגנם

̂יין ברויט אױוי ניט — האדם* יחיח ^בדו  דער אעבט א
א באיז גיט איז סאײד א אז וױיסצז, םיר םענמ.

״י19״ ײ גמז ״יי״נמ י ״ ״ י ״ ׳ י ייז׳”״
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נאװעטבער,
 אגצוטאן זאך מועהנע א זײן זאי$ עם אז באמוצען און
 הע<םען טיר •װאס אויסער טראגעז. צו אגגענעם און

 גרעסערע « לעבען אין סריגען צו םיטגגידער אונזערע
 טאן םיר װיקען באנןוועם^יכקײט, םאטעריעגע םאם
 אינטערעםאנטער, לעבען זײער םאכען צו מעג<יך װאם

 רעכט א האבען םיר און קולטורע^ער. און יכער5םרעד.י
 אוגזער אז — װײטער, ער באםערקט — באהױ&טען, צו

 עהא־ איהרע דורך בלויז ניט שטארק געװארען איז ױניאן
 אידעא־ איר דורך װעניגער ניט נאר געװיגסען, נאםישע

 איר אין האבען מיר װאם סא<ידאריטעט, איר און יציזם
 קוד און בילדונגס־ארבײט אוגזער דורך ארויסגערוםען

טעטיגקײט. טורעלער
 די באטראכט אינטערנעשאנא^ די אז הייםט, עס

 ארגאני^ען װיכטיגען א םאר אירע ארכײט קוהטורעלע
ארגאגיזאציע. איר םון נזײל

עדיוקײשא־ דער אז זאגען, צו אוגז םרעהט עם און
 פאפױ די םון אײנער געװארען איז דעפארטםענט גאיצ׳

 פראגראם די ױניאן. אונזער אין אינסטיטוציעם לערסטע
 פאחטיײ אזא און ברײםע אזא איז טעמיגקײט זײן םון

 קענעץ ױגיאן דער םון ידער5םיטגי אילע אז דענארטיגע,
 סאר־ זײן קען אײגער אינטערעס. אן איר אין געםינען

 עקאנאםיע פאליטייטער םאר ?לאסען די אין אינטערעסירט
 טרײד װעגעז לעהציעם אין צװײטער א היםטאריע, אדער

יש אין דריטער א ױגיאגיזם,  א ליטעראטור, און ענג̂י
 זעקםטער א ספארט, אין םינפטער א םוזי?, אין םירטער

װ. אזי א. דראםא איז
 עדיױ אונזער אז באםערקען, דערבײ װיילען םיר נאר
 זײן אײנטײלען געדארפט האט דעפארטמעגם קײשאנאיצ

 זאל יעס רושעז םיר װי ״האנטרי״, די אז אזוי, אדבײט
איצט. עם קריגט זי װי ,rtn גרעסערען א קריגען

 םים־ אירע םון צאל גרעסטע די אז אמת, איז עס
 אבער יארק, נױ אין אינטערגעשאגא< די האט גילידער

 דער איץ םער זיך נויטיגען קאגטרי די אין םיטגיצידער די
 װי דעפארטםענט, עדױקימואגאל אונזער םון טעטיגקײט

 פרט דעם איז או;ז בײ זײן ניט דארף עס יארקער. גױ די
 איז ער וױםיל צו און סוםט אײגעם װיפיל םראגע די

 אין זיך. נויטיגט ער 5וױםיי אויף נאר בארעכטיגם,
 נויטיגען ^םע׳דט, הילענערע די אין באזונדערס האנטרי,

 םון טעטיגקײט דער אין םער סיטגילידער אונזערע זיך
 דארפען דעריבער און דעפארטםעגט עדױ?ײ^אנאיל דעם

 זײער לוים אפיילו ווען אויםמערקזאםקײט, מער ?ריגען זײ
חילק. גרויםען גאנץ א איצט אויך זײ תריגען צא^

r גײ־ארגאניזירטע 
 קלאוקמאכער

װיניפעג אץ ױניאן

A
 איז קענעדע, װיניפעג, איז

אונטער־ אקטאבער ־טען2 דעם
יתאילע?־ א געװארעז געשריבעז

 דעם צװישען אפםאך טיװער
 םון 216 ילאקאל קיצאוקםאכער

 םאנוםעקטשורערס, קילאוה די םיט אינטערנעשאנעצ דער
 קא־ ערשטער דער איז דאס אז אונז, פארזיכערט םען ארן

װיניםעג. םון געשיכטע דער איז אפסאך ילעקטױוער
 עפעם נאך םארגעקוםען איז זויניפעג אין אבער
 געשיכטע דער אין םאי$ ערשטע דאס איז װאס װיכטיגעס,

די איז דאם און שטאט, הענעדער װײםער דער אם םון
ױניאן. היצאוסםאכער א םיז שאםונג

 צו געװארען געםאכט זײנען פראבעז םארשידענע
 ױניאן, א איז װיניפעג םון מאכער ?<צאו? דץ ארנאניזידען

 װיילען טיר און אײנגעגע׳בעז. ניט זיך האבעז זײ אבער
 זואס םאר אורזאכעז די זוכען ניט סאסענט דעם אין

 אורזאכען נעװען זײנעז געװים געווען. אזוי איז דאס
 םאר־ םיר אבער שוילדיג, געוחנן איםיצער איז געזויס און

 ־PW5P םון נעשיכטע די שרייבען צו נים דא זיך נעמען
 אז זאגען, בילויז װיילען םיר װיניפעג. אין טרעיד מאכער

 װיניפעג, אין םאכער או?5ה די פאר שילעכט געוועץ איז עם
 איז עם און ױניאן, ?ײן געהאט ניט האבען זײ װאם

? די םאר ש^עכם געװען או  און םאגטרעאל אין םאכער ^
 נים זײנען טאכער ק<או? וױניפענער די װאס םאראנטא

ארגאניזירם.
 בא- ?ײן ניט אי׳ז ?ענעדע אין *יגדוםטריע ^אומ די

 םאראן זײנעז שטאט אײן אין זחנן און גרויסע זונחנרס
אר־ גיט זיינען ווע<מ סאכער, ק<אוק חונדעךס עכ^יכע

 וױי־ פאר און שםוגדען לעמערע ארבײטען און גאניזירט
 באנצער דער אויף װירקונג א דאס האט געצאינט, ניגער

 םאכעד ?לאו? ארגאניוירטע די לאנד. איז איגדוסטריע
 געזוכם האבען װאס טאראנטא, אין און מאגטרעאל אין

 האבען טרעיד זייער אין באדינגונגען ױגיאן אגצוהאלטען
 װײ אין מאכער זקילאו? אוםארגאניזירםע די צויליב דעריבער,

?אםף. שװערען א געהאט ניפעג,
 וואם באדײטונג, וױכטיגע די יצינט דעם אין אט און

 ארגאניזירען צו אײנגעגעבען ענדיציך זיך האט װיניפעג אין
 דער םון פאהן דער אונטער ױניאן » אין הילאוקםאכער די

 איגדוס־ ?לאו? גאנצע די איז איצט .5אינטערגעשאנע<
 איצם זײן װעט עס און ארגאניזירט קענעדע אין טריע

ת פאר <ײכםער  זייער םיהרען צו דארטען ^אוקםאכער »
<עבען. לײכטערעץ און יבעסערען א םאר קאםף

A
גאנץ די פון אײנער איז 200 יצאקאיצ £ןי א

 אבער אינטערנעשאנעיצ, דער אין קיציינע
w* האט געװארען ארגאניזירט אי>ז ער װען 

 א איז עם זיך. צו אויפםער?זאםקײט גרוים געצויגען ער
 דער איז אויסנאם אן םאר זיך םיט שטעלם זואס לאסאיצ,

 ױניאן גאנצער דער םון אפװײכונג אן אינטערנעשאגעל,
 ארגאנײ איר םון און אינטערנעשאנע< דער םון טראדיציע

 די פון קאקא< דעם דא םײנען טיר פראקטיק. זאציאגס
 םירםע פרי^בידערםאן בא?»נטער דער םון קלאוקםאכער

?ליװ^אנד. אין
זיך? ער םירם װי און <אקאיצ דער אט עקזיםטירט װי

 אין אריין נעםט װאם גאקא̂י דער אט אז איז, גרום דער
 jroםיר םריגץ־בידערםאן דער םון ארבײטער די בילויז זיך
 דער פון באשעםטיגט זוערען װאם ארבײטער די הײםט עם

 ויך פירט ?אגםראקטארם, אירע פון און דירעקם פירמע
 י אינםערגצשאנע<, דער םון א?א<ס5< אגדערע אלע װי אויף

 אר־ דער און פריגציפען ױגיאן די טרײ זײנען װעלכע
באװעגו^ בײטער

יצא־ וואס צײט, קורצער דער םאר אז איז, גרוס דער
n גאנץ א אײגגעשםעילם זיך האם עקזיסטירם, 200 5קא< p 

 וועראן םרעיד םון םראגען די װאו ארגאגיזאציע, עידע
 םארגעקומצז צײם דער םאר זײגען עס פאדהאגדע<ט.

 פון ארבײםער די ותגען פירמע דער םיט םארהאנדיצונגען
 מד זײנען וועלכע שעפער, מאנטרא?םאר אירע םון אײנעם
 זיך האם שאפ דער װאם דעם, צו<יב ארבײטסיצאז ביציבען

 IPQ1PSK פר^בירם פירםע די האט אנפאגגם געשצאםען.
 םאר פאראנםװארםיצאר ניט איז זי אז ענםפער, דעם םיט

 א איחנן בײ אנגעשםעילט געװען זײנען װאס או־בײטער, די
 םירםצ די אז געזאגם, האט ױגיאז די אבער קאנטראקטאר,

 געװא־ גערוםעז דערבײ איז עס םאראנםװארםיציך. יא איז
 קאנטרא?םאר איצע םון טיטינג א ױגיאן דער םון רען

 וועלמן אויף םירםע, פרי^בידערםאץ דער םון שעפער
 איבערגעגעמנן ווערם עס אז געװארען, באשילאסען איז עס
 אנ־ םאכם םוילע די ױניאן םון״דער פארטרעטער דעם צו

 ער וױ 5פא< דעם אין האנד^גן צו און םיטילעז צונעםען
 געוחנן, איז רעזוילםאם דער נויטי^ םאר געםינעז װעט

 יוג״ דער םון םאדערונג די נאכגעגעבען האט םירטע די אז
 אויפגעגעבצגעם דעם םון ארבײטער די םארטײלען צו יאן

שעפער. אגדערע אירע אין שאפ האנטראקטאר
I פרי^בידערםאן םון ארבײטער די אז הײסם, עם P 

 1אי ילײ̂נ ױגיאן װי זיך םירעז זײ און ױניאן א בען
 געסעמע^ם ותרעז פרײזעז אז דערצעד^ט, ווערט גרוס דעם
 אריק גיט םירטע די װאם ארבײם, שטי? יעדער םון
 נים אונםעחצוד, דעם םיילען אףבײטער די און שאפ איז

 גים, וױיט גאך ?ריגם םען װאם דעם, אויף קוקענדינ
?רינען. דארןז םען װאס

אנפאננ. גוטער א איצגעםײן איז
 צעגםזןר העלםה ױגיאן דער

 האס אינםערנעשאגאיצ דער פון
ניחנ, א אין אריבערגע?יליבעז זיך

היים, באהוועםערע און גרעםערע
עזרעגױ. זי־בעטע 275 איז

 זיינען איר םים און ױניאן אוגזער :עװאקםען איז עס
 מד האם זי װאס אינםטיםוציעם, די געװאסםען אויך

»• הע^מז מניאן פון הײם פריהערדעע די שאפען. מגנ

 ױניאן אונזער
 צענטער העלטה

הײם נײער y אין

a »*
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 עם ײן.5ס< צו געותירען דעריבער איז םםרים «מ17 אויי

«ונ »ח  העצסה ױני*ן דער וזאט י#ר איז t* ז*מן, ײ נ
 באזוכער טויזענד 19 ווי טער עםוואם גזנתאט צזמגתר

 39 ביז אױםנעוואקםען צ*ל די איז 1934 יאר איז און
 אאנזד גיט ציםער דער בײ ויך האם זי און םזיזענד!
 דער־ צאל די וועט י#ר דעם אן אוים, זעחם עם טםעלם.
 •<אץ פריהערדיגער דער םויזעגר. 60 איבער ביז נרייכעז

 נעםוזם האט םען און ק׳צײ) צו נ׳נוואחנ! חס־ינער אח
מן  ׳שוין םען האט זובען נײם און נרעםערען. א זו
 זײז זאל פלאץ נייער דעו אז זינען, אין נעהאם אויך

או נדעםער בלויז גיט  בעסער אוז באקװעםעד אויך נ
םיטנליחט־. אונזערע סאר צינצפאסם
 איז צענטער הןלטה ױניאן םוז אריבערםירען דאם

 בא־ םים פארבונדעז געגוען נאםירליך איז חיים נייער »
 שםענדינ און נרויםער חנר פון אבער האסטען, דיינתנדע

 זעהן םען ימן זזאט, ער װאם באזומר, צאל וואקםענדער
 \ןי אןן םיטגלידער אוגזערע בײ איז ער פאפולער וזי

 זײנעו םיר און אים צו צוטרױען זייןר איז «ס ניױם >
 דער זייז דאנפבאר טטארק וועלעז ויי אז זימר, חנרימר

 צו םיל אזוי סאםטע! געלאזט זיר וזאט זי וואם יתיאן,
a ,פארנחממרען trvujm m װיכ־ די פארבעםערעז און

אינסםימוציזג םימ

 רער נ*סט, אונזער
 ■רעזידענטפוןדער

קלײ־ און שגײדער
עננלאנד. ®ח מאכער דער ן

נא־ חנר םון ארגײטער די
 אםערי־ 1אי אינדוםטריע דעל
w נעהאט יאד דאם חאנןן 

 ױנ־ טרייד דער אז כביד, חנם
 ענגלאנד tic סאנט־ןם יאן

 פרעזידענם דעם געטייזם האט
יןלײ־• און טנייחגר חנר םוז

ענדרױ ױניאן. טאמר חנר _ ,,
קאטוענטא! דער צו דעלענאם פראטוירנאל אלם קאנלי,

ח • m ייבאר. אײ םעדערייעאז אגמריקען>
 ענג- אין אינדוםםריע גאדעל חנר פון ארבייטער די

 מםאדקע און גרויםע אועלכע נים וריט וזאבעז צאנד
 וױיט םארנעםעז זיי און אםעריקע איז דא םיי וױ יוגיאנם

 ױניאז טרייד עננליעער דער אין «לאץ וױכטימז אזא ניט
;bi עננלאנד אין אםערישע. אין דא םיר װי באומנוע, p 

 אזוי די פון כחות אירע םער גאוועטננ ױניאן טדייד די
rum מחפ«נע r ,םער פיל זײנעז וועלכע אינדוםםרימז 

 ארגאניזירטע צאל רי אכמריפע. אין ווי ארנאניזירם
ם איז ארגייגמר  איז האנגרעם ױניאז טרייד ענגליאמז ת

 *םעריסען דער אין «י גרעםזגר פיל פראפארציע אין
דעריכער, זיד פארמטעהט עם און לײבאר אוו •נתרייטאז ,

 נאחןל־אינדוס־ דער אין ארבײטער די םון ױניאז די »ז
 אינדום- קלענערע די צװיטען זיך רעכענט <ועלכע םרי^
 הוימן אזא םארנעםען נים קענען עננלאנד, אין טריען
 בא־ 1ױגיא טרייד עננליטער דער אין אויבען־אן פלאץ

אמעריקע. אין דא םיר װי ווענונ^
 םון אוז קלײדער םיייעז 1פי מנײדער »לע ווען

 אײן צו באלאננם אםעריקע 1אי זואלטעז סליידער מענער
 atf װאלט עננלאנר, אין פאל דער איז דאם װי ױניאז,

 פצאץ צװײםעז דעם םארנוםען ױניאז פאראײנינםע די
 עט און לייבאר, »וו םעדערי'ש«<ז אטערילעז דער אין
 ער־ אוים׳ן פרעטענדירען געקענט װ*ולם זי »ז זײן, קען

פלאץ. ׳פטען
 און ׳ענײדער דער םון פחגזידענט דעד אויב אבער

 נע־ נים אונז האם ענגלאנד םון ױניאן םאכער סלײדער
 װאם ױניאן, איינענער 1זײ םוז זאכעז דערצעהלען קענם

 דא זיינען טיר װײל איבערראשען, נעקענט אונז האבען
 גע־ אוגז אבער ער ה^ט אײנםלוםרײכער, אוז גרעםער

 באװענוננ ארבייטער ענגלישער דער פון דערצעהלען העגם
 סך א טייל, 8 איז ױגי$ז זײן װעלכער םון אלנעםיין, איז

 בא־ נרויט אונז 1אי ארױםגערוםען ה^בען װאם זאכען,
װאונדערוגג

 און גאנצקײם דער וועגען דערצעהלט אונז האם ער
 באװע־ רכײטער8 עגנלישער דער םון אײנהײטליכקײט דער

 לי־8® יי 1אי גאװעגוננ ױניאז טרייד די אזוי וױ נוננ;
 םאר־ זײנען ארבייםער עגגלי׳שע די םוז באװענוננ טיטע

 עננלישע די נאנצע. אײן אין םארסניפט און בונדען
 דעם אנצוםירעז אויםעז בלויז ניט 1זײנ« ױניאנם טוײיד

 דעם אויך נאר ארגײטער, די םון פאםןז עסאנאםיטען
 כיי זײנען םאציאליזם און ױניאניזם טרייד פאליםיעען.

 ם8י דערנאנצט אײנם םאראײנינט, ארנייםער ענגלי׳פע די
צוױיבמ.

עננ־ איז צוריפ פוםען וועט פאנלי ענדרױ װען נאר
 צו באםרידיגוננ נרויםע די האבעז אויך ער וועם לאנר

 ם8ה ער ז8 ױניאז, זייז 1םי םינמלידער די דערצעהלעז
 םיל זױ8 ארויםנערוםעז נים ערנעץ 1אי אנמריסע איו

 נעבראכט חאט ער װאם גרום, זײן טיט באגייסםערוננ
 נא־ די ביי װי באווענונ^ רבײםער8 עננלישער דער םוז

 איגטערנעשאנאל. דער אין באזוגדערם און אדבײטער דעל
 װאלט אםערייזע אין נם8ױני נדערע8 די אין זוען און
 וואלם אינטערנעש^נאל, דעד אין וױ אזוי נעםראכם םען

 רטיי8רבײםער־פ8 18 עקזיםםירט pie׳ אםעריקע איז איױ
 דער זואלט טעריקע8 אי| אויך אוז עננלאנד אין װי

 פאליטײ דער און ארבייםער די םון סאםוי עסאנאםיעער
iy r נאנצען. אײן אין םארבונדען געװען

M

■♦י

 פרײנם, » זיץ דארף גוך »
fnyw םידןןר אץ קוסס וחןס  חןם ppjpv און 
ניםןן* םדייסם קיין nirD דד/ןן

• וײר^
ך שםרזןע קײנם^ל — אדיב

̂ןןן ווון  ®רייד אויסגןפח
און אוםקםיק װאו

ץ ®מ  כױ^ אץ גרןןז, ארן ני
 םעל̂ד גרינעם דעם פװ אמ
 ;רױם חויכען כלױען פץ
װעלט, נײיןןר • פון און

$י חןממןחלען  יי׳ ®יז נ
ן וו^ס ן ײנ חן ז ^ ט, ווון ט  נו

̂יקר פון  םי̂ח און rpttp ז
םדמ• ׳גלױכןן זײקר מון

צו צײט
צבװן •זן

 אםע- דער פון געשיכטע דער אין מ$ל ער^טע ד^ם
 איג־ םון םראגע די איז לײב$ר #*װ םעדערײש^ז ריקען

 ^ײדענפאםט־ אזוי און ברײס אזוי יומ^גס דוסטריעקע
 אויב און קאנװענש^ן, א אויח געװארען דיסקוטירט ציך
 די ער׳עטע ד^ס אויך איז טעווז, קײן ניט םאך איך

 איז עס $פ?&טיטונג. אויף געװארען געשטעלט םראגע
 דעבאטע בא<ערענדע א און אינטערעסאנטע אן געװען

#פפטיםונג• םייצזאגעגדע א געװען איז עם און
 נאנץ האבען ױניאגס איגדוםםריע^ע פון אגהנעגער די

ען זײ אז ם#ראוים, אין געװאוםט גוט  אפ^טי־ אן אין װע̂י
 דעם םון #נםירער די םיג^ריטעט. דער אין זײז םונג

 נרינע קײן ניט זײגען ױניאנם איגדוסטריעי^ע פאר קאםף
 נאאעו און <ײב^ר ^וו פעדערײש^ן אםעריקען דער אין

 גע־ אויםגעצײכענט דערי׳בער האבען זײ גים. געוויס
 קריגען גיט ק^נװענ^^ן דער אויף קעגען זײ אז װאוסם,

 זײ־ איבערצײגעגד װי און ^םארק װי םאי$ריטעט היין
ען ארגוםענטען ערע ^  ד^ך ^בער ה^בען זײ זײן. ניט ז

 עם װער װיסען צו במיז ניט *^פטיםוגג אן געװ^ט
 זײער גרוים זוי װײזען צו םער פייל נאר װעםען, ניט איז

װאקםט. זי ש^ל װי און איז צ#ל
 נע־ איבעחציעענד גאנץ ה^ט ?ופפטיםונג די און

 קעםםער די צו באלאגגט צוקונםט נאענטע די אז װיזען,
 פע־ אםעריקען דער אין ױניאניזם איגדוםטריעהען םאר

?זטײ טויזענד 11 םון 5צאי די <ײבאר. אװ דערײפאן
 האט ױגיאנם ע5אינדוםםריעג םאר רעז^לוציע די װ*ם םען,

 עט^יכע םיט גרויםע. איבערראשענד אן איז געקר^גען
געקראנען. ניט העילםט קײן אםילו זי װ$<ט צורית יאר

***
 יועלען איך ט5װאי װײטער, געה איך אײדער נאר

 םע־ אםעריהען דער אין אײנער יעדער ניט אז ז*גען,
 אינדוסטריעילע םאר שטיםט װאם <ײב$ר, דעריײשאן
 םאר ^טיםט װאס יעדער אוז פר^גרעסיםט א איז ױניאנס,

 אז גיט, גלויב איך רעאסציאנער. א איז םאך־ױניאנם
 דעם םון אגםירער דער געװען איז װאס <ואיס, דזשאהן

 ק#נװעסט$ן, דער אויף ױניאגס אינדוסטריעיצע פאר קאםף
 אג־ םײסטע די װי פר$גרעסיװ םער ין%געס5אי איז איז

 אװ םעדעריחפאן אםעריקען דער אין םירער ױניאן דערע
 אויף פראגרעסיװיזם םון פר^בע־־^טײן דער ^ײב^ר.

 ארבײטער אן םון םראגע די געװען איז פאנוועגשאן דער
 ארויםגעװיזען ניט ^ואים זיך האט דעם אין און פארטײ

 גע־ האט ער װעםען םיט האטפינסאן, װי פראגרעםױוער
 אינ־ םון םראגע דער אין ארגוםענט ״^טארקען״ אזא האט

ױניאגם. דוסטריעיצע
אילגע־ אין קען פערזעניליך ^ואיס דזשאהן אויב נאר

 קאנסערװא־ די צװיפען װערעז גערעכעגט גיכער םײז
 םעדע־ אמעריקען דער איז םירער ױניאן טרעיד טיװע

 סאנ- דער אויף דאך אבער ער האט ^יי׳נאי, אװ ריח»אן
 פראגרעסױוער דער םאר קאםח דעם אנגעםירט װענשאן
 צו־ פראגרעסיװ ױניאגיזם. אינדוסטריעילעז םון אידײע

 איז איז ױניאניזם אינדוסטריעילער דער װיי^ דעם, יב5
 גרוי־ די ארגאניזירען צו צוגעפאםט געסער םאמענם דעם
אםעריקע. אין ארבײטער *וםארגאניזירטע םאסעז סע

 זײנען ױניאנס אינדוסטריעילע אז זא־גען, ניט 5װי איך
 איז ערפארונג די םאך־ױניאנם. װי פראגרעםיװער שטעגדיג
 ױניאנם אינדוסטריעלע אז גע^ערענט, אונז האט אםעריקע

 גאנץ ױניאנס םאך און קאנסערװאטיװ גאנץ זײן הענען
ו פראגרעסױו,  אינ־ אונזער אז האילט, איך ראדיקא^. אםי̂י

 איגדוסטריעלע ב5האי א ביצויז איז װאס טערנעשאגעיל,
 ױניאן פראגרעםױוערע א סך א תוך איר אין איז ױניאן,

 אינ־ אן גאנצען אין איז וועיצכע ױניאן, םאינערם די װי
דוםםריע^ע.

 איך םיין ״הא^ב־איגדוםםריע^״ אויסדדוק דעם סיט
אינטער־ דער םון פאדם ארגאניזאציאנס ת אז צו

 איעיגע םים זי, איז פאדםעל געםימטע. א איו
ױניאנס. פאך פון באזיס דעם אױןי ^רגןוגיזירט *ויסגאכמן,

 וועלי אין ױניאנם, יצאקאיצ פאר^ידעגע םון באעטײט זי
 דער םון פאכען ביאזונדערע ארגאגיזירט זײנען עס כע

 ארגא־ טעכגיעע א ב<ויז איז דאס אבער אינדוסטריע.
 די איז ארכײט דער ׳בײ שאפ אין פארמע. גיזאציאנס

 אײן ב<ויז םאראן איז עס איגדוסטריעיצע. אן ױניאן
 פאראגםװאדטלאכע אײן און אפמאך אײן אויטאריטעט,
^פםאך. םאר׳ן קערפעחטאפט

 עכד םון באשטעהט לסשל, ױניאן, קיצאו^םאכער די
ס, באזוגדערע יציכע  די זועלכע אין םאכען די <ויט ^אקא̂י

̂אוק  האם ^אפ אין אבער אײנגעטײלט, איז איגדוםטריע קי
 קען 5אקא<5< א באארד. דזשאינט דער בי$ויז זאגען צו

 אפמאך קײן יםען5^י ניט קען סםרײ^ קײן דוםען ניט
 ארבײטס־ קײן עגדערען ניט <זען און בא^עבאם א םיט

 בא־ אירע אין הײסם, עס שאפ, דעם אין באדינגונגען.
 איז אינדוםטריע, דער פון באיצעבאםים די םיט ציהונגען

איגדוםםריעלע* םו^טעגדיג א ױניאן אוקםאכער5קי די
 אויסען געװען איך בין אײגעגםיליך דאס בים אבער

 אז זאגען, געװאילט ב<ויז האב איך ארויסצו׳ברײנגען.
 פרא־ די — באגריםען צװײ די צוגויפםי^ען ניט דארף םעז

 ױגיא־ אינדוסםריע^ען םון אידײע דער םון גרעסיװקײט
 גופא. ױניאנס די םון פראגרעסױױןײם דער םיט ניזם

 א םון באזים דעם אויף ארגאגיזירט זײן טעג ױניאן די
 *אנסערװאםיזו זײן ײן5אי דאך און אידײע־ פרא־גרעסױחנר

פארקערם• אזוי פוגקט און
A  אידייע די אז םריהער, באםערקט ^ויז האב איך

 צוציב פראגרעםױוע א אוי ױניאניזם אינדוסטריעיצעז םון
 די איצט איז ארגאגיזאציע םון םארם די אט 5\וײ דעם,

 ניכד טאסע גרויסע די ארגאניזירען צו צוגעפאסטע בעםט
 אײנציגע די ס5אילענפאי איז זי ארבײםער. ארגאגיזירםע

 םאםען־פראדוקציע די אין ארגאניזאציע םון םארם םעגיציכע
אינדוסטריעס.

 האבען ױניאגיזם איגדוםטריעיצען פאר קעםםער די
 זועלמר אויף פראגע, אײן געעטעי^ם קאנוועגשאן דער אויף
 ענכד פראבירט ניט האט געגנער זײערע םיז אײנער קײן

 װידערהאלט 5םא< םערערע ד.אט א^ײן <ואים דז^אן םערן.
א םיט 39 אםעריהע אין פאראן זײגען עם םראגע: די

 אםזד די לוין. םאר ארבײטען זואם מעג^ען, םייציאן האיצב
 זײ םון ארגאגיזירט האט <ײבאר א\ו םעדעריי^זאן ריקען
 זײן אלזא, װעט, װאס םיליאן, ב5ד,א< א און דרײ ביצויז
 ארגאניזירם װאס םאר i םי^יאן 36 איבריגע די םיט
 ארגאניזירען צו זײ מעג^יך עס איז און ניט¥ זײ םעז
V ױגיאגם אינדוםטריעיצע אין ניט

 םון אײגער ענטםער. אן אהן גע-ביציבעז אי? םראגע די
 זיך, דאכט טאביז, ױניאנם, אינדוםטריעילע םון געגנער די

 בלוין אבער פרא־גע, די אנגערירט יא רעדע זײן אין האט
 אױב צוױיםעל א אויםגעדריסט זזאט ער זואם דעם, םיט

 דיכטיטס א איז טויזענד 500 םיט מייציאז 39 צאיל די
 םען וועט צײלעז געגוי 5זאי םען װען אז זײן, <ןען עם

 ^ויךארביײ 5םיי אזוי ניטא גאר זײנען עם אז אויסגעםעעז,
 א נאר עס איז יא, אםי^ו אויב און אםעריקע. אין טער

 װאס זוערעז, אדגאניזירט <ןענען זײ םון ארגו אויב םראגע
 אײגםירען. גיט זאיצ םען ארגאגיזאציע םון פארם א פאר

 פארענטםערם. ניט םראגע געשטעילטע די האט דאס אבער
 יאן,5טיי ב5הא א און 39 קיין ניםא איז עס אז זײן, זאיצ
 םיליאן, האיצב א םיט 29 ביצויז םאדאן זײנען עס אז :אר
 אנשםאט אז אגגענוםעז, איז רעכט? איצץ דאן שוין איז
 םיליאן, 26 פאדאן זײנען אועאניזירטע, ניט םי^יאן 36

 װאס םאר םראגע די םארענטםערט דערטיט אבער ווערט
 אזא איצם ביז האם <ײבאר $וו םעדערימןאן אםעריקען די

 אונארגא״ םיליאן 26 חגז איז ארגאגיזירט 5צאי <^ײגע
צאלןן גרויםע געניגענד קײן גיט גיזירטע
 די אז געוחגז, איז אלםע די פוז טענה אײנציגע די

 באדען דעם אויזי עדפאלג איר געםאכם האם .ל אװ j& א.
^ א| מיוחגז איז עס וױבאלד איז מביאנס פאך פון פ ר י



H® •ran נים םיסםעם די arup־p.| ױגיאן־ פאך די 
 איז עם און אויםאראכירט עם, זזייםם םען, חאם סיסםעם

 סיס־ נײער א טים ריזיהירען זואם צו סיינס גוט, מזותן
f i to ױניאנם אינדוםטריעלע טיט <

סים־ נײע קיין ניט גאר עם איז אטת׳ן *an 1אי און
JUD םיסםעם רי אױספראכירט אויך שוין האם טען 

 געטוינם. ניט האט עם און יזניאנס אינדוסטריעלע <(|
ס איר נצדעניןם ט אי נ  בלױז רארםט איר לײב^ר״ןי אוו די.

 זיך װעט איר און צוריק 56 '*ר » טיט ט*ן pip א
 *ר• געװען ויינע! ־׳׳up?״ אװ ״נאיטם די »ז חנתויםעז,

 ניט אז געטויגט, נים האט ער און אינדוסםריעל *•ניזירט
u p  oftpi םעדערײ־ אמערילע די נעװארען לעשטםען גים 

i«r ״ 1*י?*.up
A  פאר ״אלטע״ יו*רט דאם געברױבם דא ה*ב איד

 נים איז דאם ױניאגם. אינדוסםריעלע פזן מגגגער ךי
 זיך געםינע[ געגנער די צװישען אםת״ צופעליג. נעווען
 1רופ« צו זײ םריה צו נאך איז עם <ואם אזעמע, *ייד
o סיס n עם אז י#*ך, נלויב איך $בער ״אלטע״, נאםען 
jpp םאך םון ריכטוננ די אז זוערען, באטטריםען גים 

 דער פון םירער אלטע וי פון פארטראטען זוצרט ױניאניזם
לייכןזר. אװ םעדערייש*) אגמדיפען

 דאם אלטע. די טענשען װאוילע גאנץ זיינע] ויי
y זיינעז n v o,\ ״םלוזשבע״ לאנגע « גערינט האגען \ו*ם 

 ער־ םך א האבעז «ײ באװענוגנ. 1ױניא טרעיד דער אין
 זאבען םך א דערציילען צו אײך צױיםען זײ אוז סארוננ

i פזן n איז צרה די באװעגונג. ארבײטער אםערימאנער 
 <ואם םך, א צוײםען וײ װאם אלטע, די םון סך « םיט אבער

to[ ן .IVP םען װאם <ױינינ, זעהר אבער נים, «
ran*״D אייך an* טעםאל רעם פון פואי אלטער 
 םערערײשאן אםעריקען *an אין דמארםגמנם ארבייםער

 אםערילאנער דער ,םון געשיבטע גאגצע רי לייב*ר *וו
 נעדענהם ער אױםוױיניג• אייוי כאומטנג ױניאן סחניד

H$ ,ער נעםען. אםילו און דאטען אלע סאםירוננען 
 אן, לײבאר״ אװ ,נאיטם די פו: דערצײלעז *ן אײך ססגנם

 ציים, אלטער *an םון פארגעםען גיט ואר קײז eyn «ר
ר מ  םון געלערענט נארניט נאדויערען, צום האט, ער *

anנייצר ״
 די pc בײמפיל דער איז מירקליספיים *an אין

 »8 .גאיטם וי שלעכטער. גאנץ א ליי׳נאר״ אוו ,נאיסס
 ערפאלג־ זייער יאר עםליכע געווען גדאד זיינען ליינ^ר״

o םארגלייכם םען ווען און רייד• n איבדוםטריעלען 
 דעם םים היינם, פארלאעם <חנרם עם צואם ייגיאגיזם,

 לייב^ר״, <ו8 ,נאיטם די פון ױניאניזם איגדוסםרתלען
ערליר. נים אײנפאד <ס איז

 ארבײטעו »י« .זײנען לײבאר״ *ה ,נאיםם די גיי
 ארגאני- געווען טעריטאריע א פון אדער שטאט א סון

d*m ארגײטער רי בלויז נים יוניאן. אײן אין pc אײן 
 איז אינדוםםריען 1»ל pc ארבײםער ױ *up איגדוסםריע

arm oyer *an* אין ארנאניזירם געװען זײנען םעריםאריע 
תר יוניאן. ײיח  סםא־ םים שוםטער סוליארעפ, מים שגיי

 זיי־ א<ע — םוזיקאגטען םיט אײמגארבייםער ליארע^
m אינ־ טשונה׳דינען םין אוא מגיאן. איין אין מנותן 
 ניט. קייגער איצם אבער פארלאננם ױניאניזם לצןתוססררן
a t אײן פון ארבײםער די א« םארלאנגט, נלויז וחנרם 

 אדער אינדוםםריע, אױםא&אניל חט־ פון וױ אינדוסםריע,
iran ארסאניזירם זאצען ססאל־אינדוםםריע t איק איז 

 ארגאגיזײ גיט איצם זיי םען ivp אנדערש זױיל יוניאן״
t n• םאםען־פראדוקציע אצע םים םאל רער איז דאם 

o 1אי אין אינחסטריענ^ n אױך ליגם an* ענטפער 
 נאך זיינען איגדוםםריעם םאםעדסראדוקציע ױ װאס פאר
ח  אטעריימז *an סון נעװארען אמאניזירט ניס זזײנם נ

 ארנאני־ נים איינפאך סעגען זיי ליינאר. אװ מחגריישאן
irum  o n פאך־ױניאגיזס. פון טיסםעם די דורך

A
dp ipnpt *up מאט אלםע רי ניט נאר dp זיד טוט 

 װאם ניט נאנצען אין זיי פארשטעהעז f וועלם *an אױו■
 פון םאחנרען כאדיננועע) גייע די און «ײס יי
1«יי

די. פאר באציידינוננ נרויםע » א נאמען וואצט דאס
דארז• איו טעגשען. קצונע גאגץ זײ *ײסגן אלננסיק אין

■■I

 אינטערעס גרויס סים אויםגעהערט ה^ב איך אז
 ױג־ םיטםעטרס דער םון מ#ובין ^רעזידענט םון רעדע די

 טיט כין איך הגם #רעדע ק<וגע א געװען איז עם יאן.
אײנפארמטאגען. געװען ניט אים

רע״ פראי׳ס אויסצוהערען ׳מווער געװען זײנען טיר
 היםטא* געװען זײנען ארגוםענטען זײנע אינע ׳דעס
 צוריס. אויח קיקען געהײםען ^טעגדיג ה^ט ער ריע.

 צורימ אויף קוקען אין ^טענדיג ד«אלט םען װען ^בער
 גיכער דארף טען מאכען, גיט םארװערטם מריט א טען קען

 םון גערעדט טער אבער האט טאבין רמ»וערטם. געהן
 װאס םזל, זײן איז עס נעכטען. דעם םון זוי #ד.ײנט דעם
 דעריבער נעםט ער און פראי װי לסר\ אזא גים איו ער

 םון ניט און שבל איעעגעם זײן םון ארגוםענטען זײנע
*יכטזג7גע אם^יגער דער

paip גגעגריםען ^ױיגיגער רעדע זײן אין האט># 
 פאר־ זזןוט ער װי ױניאנס, אינדוםטריע^ע םון םיסטעם די

 פארטײדעונג א גע\וען איז עם ױניאגם. םא̂ך יי טײדיגט
 גיט אים פון עס ז*< טעץ כדי #ה#*ט ער <ואס ״דעם םרן

אוועקנעםען.
ה^- ױניאנס איגדוםםריע^ע םון פ#*דערער די אםת,

א<טע די אז א ג*ך און ם$ל אײן ערקיצערט, בען
 נאגצע די אז און זײנען זײ זוי ג<ײבען דארפען ױניאגס
 געמאםען דארםען זואס ױניאגס בײע די װעגען איו םראגע
 אבער אינדוםטריעז, טאםען־פר^ודוקציע די אין זוערען

 מג־ איגדוסטריע<ע װען לאגיה. איר זיך ה^ט זאך יעדע
 זײ <ועלען סער, זוערען און םארעפרײטען זיך זא<ען יאגס
 אםעריקען דער אין טאכט הערעעגדע די \וערען גיך גאנץ

 טיםסטער זײן טיט ט^בין און <ײבאר אװ םעדערײע^ן
 איז װאס ז»עם זוי אויםקוקען ב<ויז ניט ijtfyn ױניאן

פראגע א איז עם נ^ר צײטען, א<טע םון איבערגעביציבען
כרויערײ די זײ. םון ב^ייבען עפעם גאר זועט עס אויב

 זיײ <ואס טיםסטערם די אז הײנט, םאדערען ארבײטער
 צו באילאנגען זא<ען ברויערײ דער אין ׳בא׳צעםטיגט נען

 עס װעלען מפעם/ר און ביר־ברויער די םון מניאן דער
 איגדוםםריען. אנדערע די םון ארבײטער די םאדערען

 זויך• גיט זועם ױגיאניזם אינדוםטריע^ען פון- ^וגיס די
 ד«ויך די צו קוםעז מעט עס ומגן ^טארק אזוי קען

̂יפיצירטע  פון \ױים איז םיטסםערײ אבעד ארבײם, קװאי
אזעיצכזג זײז צו

 אין אײנציגע די ניט איז ױניאן טיםסטערס די און
 קרעםם־ אגדערע םערערע םאראן זײנען עם פרם. דעם

 זועיצ־ #<ײבאר *װ םעדעריחצאן אטעריקען דער אין ױגיאנם
̂וגגען ערעטע די פון זײן ווע״צעז כע  יחגן זוערען צו םאחצי
 דעם םארגעםען נאי \וע<ען ױביאגס ע5איגדוםטירעי די

 אװ פעדעױחמאן אםעריקען דער אין פ<אץ געהעריגען
 ױניאנם, הרזןםט אזע<כע םאראן הײנט זײנען עס <ײבאר.

 ױניאן סרעפט <ןאנםערזואטױוען דעם םון ו5אםי< זואם
בארענטיגען. צו זײ עװער איז שטאנמוגקם

A
 דער פון גאנג אונפארםיידציכער דער איז עם גאר

 ױגיא־ איגדוםטריע<ער ־un אז חגרצו, םירם *ואס צײם
םעחגרײמאן אםעריקען חגר אין זעען זא< ניזם

 זיגער די זײן טוזען הײנם םון ירער5םארי די
 סראפכד אםעגע ערמסע די האט ד^ם םאמען. םון

 די געװארזגן געגוםען איז עם ווען באװיזען, פראבע
 דער וועגען װערטער-קאםף יצאגגען דעם נאך #ופמםיםוגג

 עמד דאס איז ד#ס ױגיאנס, איגדוםםריעלע םון פראגע
 פעדעריי־ אטעריהען דעד פון געעיכםע דער אין ס*ל טע

 ווע־ גענוטעז ך*ל אפעטיםונג אזא אז ^ײבאר, אוו שאן
n דעם בײ עוין און קאנוחג^אן. א אידע אוי* רען yר 
 דריםעל א \ױ םער האם כוחות אין ויך פארםעםטען םען
 ױניאנם איגדוםםריע^ע םאר גןףפטיטם קאגווענעאן דער פון

 עס זמר גאך קוסם איר ווען און ).18 גע־געז םויזעגד 11(
 יס<אר איר ןעהט געגזגן, זוער און םאר געעטיםט האם

 זײגען װאם די, צו בא<אננט צוקונפט גאהעגטע די אז
 דער אז #זעם איר םיגאריטעם. דער אין געווען הײגמ
 דעם און דור נײעם דעם צװחצען נאר נים איז קאםף
 איב־ גרויס* די םון פארםרעסער די צזוימען גאר ״א<םען

w גרויםע די םון דוםםריען, v פאכריפען, נדויסע און 
 אדיר חיך. איק אוגםער טויזעגנמר ארבײםען עם װאו
אין ארבײטען Dim די, pnmur און תאםיאניע אײן נײ

m
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ױניאגט, די םון יליםט די תרכגעהוקט *וזאב איר ווען
 םיר איך האב םראגע, דער װעגעז נע^טיםם האבען \ואס

 וואם ױניאנם, די פון כאראקטער דעם אין םאראינטערעסירם
 אויס־י האב און אפשטיטונג דער איז באטײאיגט זיך האבעז

 אין אויםנאכמז, געװיסע םיט איז, טײלונג די אז געפװעז,
 אינדום־ םאר יליניע. געװיםער א לויט נעגאנגען א^עםיין

 װאם דעילעגאטעז די גןףפטיטט האבעז ױניאנם םריעלע
 <ואם ארבײטער, די זואו אינדוםטריען, אמגלכע םארטרעטען

 םאסעז גרעםערע אין ארבײטעז ״בא?חנםםיגט איר אין זײגעז
 םין זײנעז נענען נע^זטימט האבעז װאם די כעת צוזאכמז,

 אפגעזוג־ מייםטענס ארבײמען ארבײטער די \ואו אזעאכע
 פראבירען *סשר נאך ט5זוא איר אינדיװידועל. דערט,
 אונ־ ארבײטעז װאס אדבײטער, צװישעז טײאונג די םידען
 אונ־ ארבײטעז װאס אזעילכע, צװימזען און ׳דאך אײז טעד
 צױ ארבײטעז װאס ארבײםער, הײסם עם ,י5היםע אײז טעג

 אזעלמו און שאכט א אין אדער םאברײן א אין זאםען
 אפגעזונחןרט טײילװײז אדער אפגעזונדמרט ארבײםען װאם
 שטאצ־ קויצעז־גרעבער, זײט אײז םיז דדויסעז. גאט׳ם איז

 באסילײדונגס־ארבײטער, םאכער, אויטאטאביל ארבײכמר,
 (טיכד םורםאנעס זײט אנדער דער םון און <ג אז. א.

 יבוײארכײטער, אנדערע םטאיציארעם, םויערער, םטערס),
 אויס־ םאראן אםת, זײנען, עם װ. אז. א. דיאפעז־ארבײטער

 אילגעםייז אין טײ<ונג די אמגר זײטען, בײדע אױף נאםעז
ריכטיגע. א דאר איז

 ארבײטער טי^יאנעז סך די וועגעז רעדט מען \חנן און
 אינדוםטריעם גרויסע די איז ארבײטען «ואס״די עס זײנען

 די סוז זײ כײ און צוזאםען. טאםען גרויסע אין און
 אינדוםטריע^ער אן איז זייז גיכער ױניאניזם (\t אידייע
פארם.

 יוערעז העפ עװארצזנ די װי געזעהן האב איף און
 האנוחןנ^אגם די אויוי םער ץ5א צײט ילעצםער דער םאר
 גרויע די איז לייבאר• אװ פעדעריימאן ״אמעריסעז דער םיז

 איז סאנווענמאן צעצטע די וױיניגער. םארגצײך אין סעם
 עס איילוםטרירט. מטארס זייער עם האט םיטי אם^אנםיס

 האבעז ױננע די און בצוט. ױנג סד א ארײגנעקוכמן איז
צו בעםער ב'  צוריק. אוין» אײדער םאראויס איז קוקען ^י

ג אזוי נים נאד זיעען ױנגע די  גי<€ נאד װײסעז און ^ו
 םראי װאם ניט וױיסעז זײ ניט. העז םען װאם אצץ

 גע־ םאל אלע איז ױניאניזם אינדוסטריע^גר אז וױיס,
 זײ און פראבירעז דעריבער זיי*וױ*עז דורכםאל. א ווען

 אנדעדש אזוי װי ניט זעהעז זײ וױייל פרוביחגז, םוזעז
 אונארנאניזירטע סאםעז גרויםע די ארנאניזירעז קען םען

אינדוםטריעס. אםעריקאנער נרויסע זײ איז ארבײטער
A

 קעםסער די אז זיכער, פולעטענדינ ביז איד אויב נאר
 נא״ <אנץ דער איז יחנלזנז ױניאניזם אינדוםטריעלעז פאר

 םעדעריימאן אםעריהעז דער איז נעוױנעז צוסונפט הענטער
 קעסםער די אויב מטארק זעהר איך צװײפעיל יײבאר, אװ

נױ דעםזעלביגעז האבעז וועלען פארםיי ארבײסער אז פאר
סאנוחונשאן דער םוץ איד האב דאם אויד און טזל. טעז

 דער צו זיד האט םעז ױי געזעהז האב Tא געצעחננם.
 צו זיד געםוילט אםי^ו זיר האט כמז באצוינען. םראגע
 -םאר די געגעז <ןאםן» א פאדםיחזז אין איר וועגען היצעז

 פראגע גאנצע די פארטיי. ארבײטער אז םיז םיידעעד
 גאנץ די םוץ אײנע װי הורץ געװארעז אפגעםארםיגם איז

 גרויםע די סאנווענשאז. דער םון םראגעז םינדערװערטיגע
 גלענצענחן אירע מים ױניאן םאינערם דער פון דזןצעגאציע

 אינ- פאר האםןי דעם אנגעםירם האבעז וועלבע רעתער,
 פאר־ ארבײםער אן געגען זיינען ױניאנס, דוסמריעאע

געםונעז נים אםייו האבעז זיי אז געגעז, אזוי אוז םיי•
r צו נויטיג םאר r n? זײ םאר איז עם םראנע. דער איז

 ער־ נאך חזז מען דאו* זײיחוץ. צו <ואס גיטא איעםאך
 אם םארמיי? ארבײטער תייז נים דארפ םען אז האערעז,

 װאס סאנווענשאן, דער אױפ זיי םיז ׳אימער דאד זיצט
 דעםאסראטישזןר דער םיז גע׳רוארעז ערוועהלם אהאחצט איז

יענםילוױיניע, םון גאוחנתאר יױםענענם םאר פארםיי
 דזשאהז נים איז אוץ . ? פארםיי ארבײמער

? פארםיי רעפובאיסאנער דער בײ חמוב
ד צו גתן ח אי־ איריםצז צייס ת

 אפי^ו אדער װאעינגםאן איז י רעגידונג דער פון םיצען
 און נויטע? עםעט האט ער ־ותז א^ײז, הויז זױיסע דאס
 נאציאנאלע די — פיחןר םייםטע די םיט עס איז אזוי
 *יי- אװ םמדעריישאז אמעריסעז דער םון ־־־ לאהאצע אוז

 צזױי די איז אסטיװ גאנץ זײנען זײ םיז מערערע באר.
 די פון ״זא5א< מעז, הען װי פארטײעז. פאליטישע גרויסע

פארםיי? ארבײטער אן םאר זײן זאילעז זײ אז דערװארטעז,
 םירער אינגעדע נייע די םון ערציהונג פאליטי^ע די און

 םיכד זײ םיז סעחגרע ׳אםת שװאכע. א זײער גאד איז
 יפארםײ ארבײטער אן םון אידײע דער טיט פאטיזירען

 אריימוארגמנן זיך זאילען זײ אז םייל, אזוי ניט דאד אבער
 געמענם קלאר םען האט דאס איר. םאר האמױ א איז

קאנװעספאז. דער אויף זעהן
מא־ דצר זואם דעם, צויליב געותן דאם איז אםשר

 זיך האט רוזוועיצם גינסםעער. הײז ניט געוועז איז מענט
 און םרײ־נד, ארבײטער אז ®יז רעפוטאציע א נעםאכט

 זיק אין צוױים^ען אגנעםאנגעז האבעז װאס די, אםייצו
 חנר זײן זאל ער וועצען בעםער דאך ײאאטקן םריינדשאםט

 נאר הואוחנר. אײחןר אמעריהע םיז פרעזידענט נעקםטער
 װען םראגע, א עס איז דעםאצם ריכטיג, איז דאם אויב

 <חזם 5םא אלע םאםענט. גינםטיגער א זײז יא זועט עם
 פאר־ גרויםע צוױי די םיז ?אנדידאמעז די םון אײנער

 יױעיגס־ צוױיטער, דער װי בעםער, יביםעיל א זײץ טײעז
 אזױ םאכען צו אײנמבען זײ םון אײנעם זיד וועט טענס

 מד איז םםיםה $ל ווען געוחגן, עם איז אזוי ג^ויבען.
 רוז־ זועז געוועז אזױ איז נאכדעם און סאנדידאט א וועז
 וױחנר עם איז *זײנט און האנדידאט דער געווען איז ט5װע

 יואנדידאנ^ א טאיל זוידער איז רוזווע^ם װעז אזוי, אםאיל
 דעד אויזי דיז ניט םאל קײן עם וועם אוםן אזא אויו* און

 א ײבאר5 אוו םעדעריישאן אכמגריקען דער םון האנװענשאז
 אויב און פארםיי. ארבײםער אן םאר םאםענט גינםטיגער

ר עם ,איז פעםיטיסםימ צו איז *קײנםאא״ װארט דאם מ  א
צוסמטפס נאהעגםער חגר איז ניט אז ׳זיכער װי גוט אזוי

 יואס םארםיי, ארבײסער די אז דעריבער, דענה איך
 םון זוערען געבױט נים וועם אכמריקע, איז סוםעז םוז

 װעם n אונםען. םון ארויםװאקסעז ןועט נאר אויבעז,
 דער אהן ױניאנם איינצעלנע די םון ווערען געשאםען

 פידנר־י אויבער^פםער דער םון ברכה דער אהז און הסכםה
לײבאר. אוו םעחזוײישאז אםעריהען דער םיז שאםט

A
 אינםעחד 4לממגזײמ א געוועז עם איז אצגעםיין איז
 איז עם אױב איז האמרענמאז דאלערענדע און םאנטע

 m ארױםזאמז, איד ית^ם נביאות זאנען צו ערלויבט
 rm פעדזנר׳יישאז אםזנריהעז דער םון סאנווענמאז די אם

 ומד באציימנם אםא< יועם םיםי אמ^אנםיס איז לייבאר
 אכמד דעד איז װענהפונתם א אאם נעשיכטע דער איז יעז

באותגת^ ארבײכתר ארנאניזירכתר ריהאנער

 אויס אצנעםית איז זעהם ״םאג/ םון גאלדבערג צ. ב.
ער נאנץ א זײן צו  נעקרכמח איז עם ריזנז נאר םענש, ס̂י
 זיך ער האם הייםסםאוז, איז מאלאניע אידחןזער דער צו

 שול- איז דעם איז צי נים וױים איד צוהיצט. גװאלדיג
 נױ איז יועםערעז הײסע אונצײםיגע די דיג
 א אױןי ארויםגעש^אנעז האם װאס ערד־ציםערניש, די

גצייכנעוױכבג זיתר םוז םענשצז ם̂י אזוי םענט
 האם צוהיצט זיך האם גארדבערנ צ. ב. ײעז און

 הייםם־ װעמח האם ער איז םאנםאזיע זיק צוציצם אויך זיד
 דד׳ײ אין שונד־ץ־אכמז םאנםאסםחןתז א אנגעשריבעז םאיז

ח שנײחנר ״דער איז םי̂י ערשםער דעד טייאזז. די  ג
 םאנםאס־ םים ם5געםא זוערם עם וואו ׳דזשוירזי״ נױ איז

אין האלם עם אנבען א םאר װאם פארבעז םישע
 קילאזה־ עשיריא התדערם עםיליכע םאר ווערעץ געשאםעז

 ר׳יכ־ דאס ניס איז ,,גליק^יך״ הײםסםאון. אין םאכער
 םאד״ עם דיכגדמגד. זייז װעם איבעמליסליד װארמ. טיגע

 א פאר וראס ילייענם איר ותז אםעם, דעם אײנםאך כאפם
 אירישע די םאר בייעז איז זיד האלם עם גן־־עדז םיז

קלאוהמאכער.
 זיך סח שונדיראכמגעז, איז איז סנהנ דער וױ ״או?
 דאדי ניס ר̂ױ װאס םייװע^ א רשע, א עפעם געפינעז

̂יס הײז אאזעז  צזז׳ײ־ א דערימנר קוםם וועלכג דער אױפ ג
ח ײנחיז קיאוקםאמד זײ וחנ׳למז איז םייל, םער די י

&
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 חנם jntn חנם פון ר*ל«נ די עיילען אינטערג׳דצןינאל
 לאזט ױניאן די נךעדן. דעם *ושכמרם \ואם .וױלזױן״,

 jikt פלאמ t”P הײטםטאיז אין עםענען נים מסליד
םוו*, נליסליכען א האבען םוז ראםאז סינד א גאר

n אלץ o דריטער א דעריבער קוםם נוגג ענדינען זיד 
םי• די טיפט און פאלס דאם אויוי םרעם עם וואו םײל,
פנצו־ בילינע (א .פאוקער״ «ום ױניאן דער pc חנר

 ניט זאך אנדער קײן םוען םירער ימיאז די חפחננ״».אז *.׳,■
n חןר און פאוסער) סאילןן װי r p קלאוק• די סאר

 אדער דריי און אויפגעבויט מערם הײטםםאון pc םאמר
 יע־ נליפליר לממן פלאופםאבער הונדערם םינ^ אדפר פיר _

pn 1» m חנם אוגםער חנר v א אויןי זיננער־םאסיז 
a נארטען. דין םוז קאדטאפעיו זאק

 סאר אפילו מונדיםםיע צו סוין איז םייל איין נאר
שריי־ מונד א אםילו זוכם נעוױינליך מונד־ראםאן. א

ר _ e אז אזוי, «ד»ח די דערמהלעז *ו מ m זיך זאל
אבער נאלדבערנ *. ב. װי לױס שכל. אויפ׳ז ליימן wr ׳1

 דער־ ניס װילען םיחנר ױניאן די װאם םאר חמ־מחלם
m או אוים, עם קוםט הײטםםאון אין סא■^קלא הייז לאזעו 

 pc סארםרעטעד די װאם חנרפאר, חויפטזעכליד איז דאס
 אנםאננם זיר האבעןי װאם ארנאניזאציעם, ארביימר די |

הײםם־ דער pc פלאן דעם אױםארבייטעז איז באםייליגם
 ?אנטראל חןם פארלױרעז טפעטער האגען קפלאניע, םאון

ר אינעז־ ן ז האלאניזג ז
 זיך פאסט עם װי נעםיין, נאנץ נעװען וואלט דאם גו,

פיעםע, טונד אדער ראםאז שונד א pc .וױלעיז״ א פאר
םי־ אירע pc סײנער און ױניאז פלאופםאמר די אבער

הײםם־ דעם איז םארםראםעז נעווען ניט טאל סייז איז חןר
די, םון אײנער נעווען איר ביז נראד פראיזמט. םאון

 םאראינטערעםירט האט פראיעהט הײטםטאון דער ײעםעז
הייםט, עם ארבײם. דער אין גאטיילינט זיו האב אוז
 סען איף אוז דיםיזוטירען, און ריידעז נעהאלפעז האב איד

 נים איז ױניאז טאכער קלאוק די אז זאנען, עדות דעריבער
פראיעסם. פון אנסאננ םאםע אין אםילו מװען

*pm p .צוהיצט אזוי ניט זיד װאלם נאלדבערג צ. ב 
 זיך זעצם ער אײדער אז איינמםאלען, אנמזר אים װאלם

 ?זםועפ » פרובירעז ער זאל מונד־ראםאן זײן סרייבעז
p םירער די םיט טאן * t זיי װאם העחןן און ױניאן דער

m איזידאר אפרוםמז נזמענט האט ער זאנען. צו וזאבןז
םא־ קלאוה דער פון םענערזעער נענעראל דעם נאנלזןר,

ר ■  אפ־ אוז עטארסער, נאר םאכען op אדער ױניאן, מ
 אינטער- דער םון ירעזיחונט דעם דוביגםסי, דייוױד רופזנז

ןאלדבערנ, צ. ב. *ז גים, טיר זיו נלויבט עם מסאנאל.
 נאנצען איז זאל װעלט, חןר אין אלץ איבער סרייבם וואם
 אינםער־ דער פון כאראסטער דעם םים באקאנט pn ניט

בא־ זייער און ױניאז םאכער קלאוס דער pc pא מדזאנעל

גמזעאעאמם- אידישער צו יוץ םראממ אידישע *ו ןױאוגנ
 געקענס עס ער האם םאל ערגםסען איז טעטיגמײט. *יכער

 ארביײ דער םון שרייבער די םיז איםיצעז ײב אויסנעםינעז
 גזד זיר האם ער א\יב און ״טאג״. איז אאטיי^ונג םער

 װײנעםםעגם ער ה*ם נ^כצוםרעגען און נאכצוזוכעז םױ^ט
 םאראנםװארט^יכע אזעילכע אז ט#ז, טראכט א געדארפם

 אינ־ די איז יוניאן םאכער סילאױן די װי סעראערשאםטען
 דער איז אװעסגעשטעלט ניט זיד װאלמעז טערנעשאנעל

 צױ די זײן םון ^אגע אונאנגענעמער און אוגבאקוועםער
 געהאס ניט װאילמען זײ וועז ״,iirt3w א םוז שםערער

 אינ־ די טיף אזוי אז רירעז װאם טאטױוען, זויכטיגע סײן
 קילאוקמאכער. די מײנט עס ױגיאן, דער םון טעמגםעז

 םון םירעד די אז םארשסעלען, נעםעגם זיך אויר האט עד
 סראםעםאר םאר דעםיעקט גרוים זעהד האבען ױניאן דער

 אא־ אים סײניליך זעהר געזוען זײ איז עס און אײנשטיין
 בא- געדארםט זיך גאילדבערג צ. ב. האט אגב צוזאגען.

 םראכט אײנשטײן ראםעםאר8 װאם אױסגעפינען םיהען
 אים האם דובעסקי פרעזיחגנט װאס ענטםער דעם וועגען

געגעבעז.
 י גאג־ דער אין ארײנילאזען ניט זיד דא װיל איד נו,

כער וחןגעז םראגע, צער  צו םייל זעהר םאראז איז עם וח̂נ
 אז גאילדבעמ׳ן, צ. ב זאגען בלריז דא 5װי איך זאנען.

 ילאםיר זאך: םיז אזא װעגעז פארםראככמז זיד 5זא ער
 םון ארויסגעבער דער שאפירא, ד. אז םארשטעאנץ, זיר

 דעם אין םאראינטעחנםירט שטארס זיר האם *טאל/
 האם ראטעווען. אים ױייל עד איז פראיעסט הײטסטאון

 די אריבערצוםירען באשילאסעז האט און נאמעםראכט ער
 ״טאג״ םון דרו<ןערײ די און םארװא^טוננ די רעדאקציע,

 שריײ אדבײטסלאזע םאראןו זיעעז עס הײטסטאון. אין
 װאיל־ ורעילכע ױניאן, שרייבער דער צו באאאנגעז װאם בעד,
 נע־ װאאטען און הײטסטאון אין באזעצט זיר נעח טען
 םים טאג א שעה עטאיכע ארבײטעז צו צוםרידעז זועז
 װאל• •עם ^אפעסע. דעד םיט שעה פאר א און פעז דער
 ארבײטםאאזע גענונ איד, ־נאויב געםונען אויר זיד טעז

 אײננעשםיםם װאילטעז װאם וג אז* א. םאשיניסטעז זעצער,
 שא- ד. װי אזוי און הײםסמאוז. איז באזעצעז צו זיך

 צװעק, םי^אנטראפישמז א םאר געטאז עם װאלט פירא
 אנדערע די און זעצער די שרײבער, די ט5נעצא ער ןוואלט

 אין איצט צאילם ער װאס שכירות, דיזעלביגע אנגעשטע^טע
 שריםם־ די יוניאן, שרײמןר די אויך װאילט אגב, יארס. נױ

 זאצ ער אז אויםנעפאסט, אנדערע די און ױניאן זעצער
 H גא^דבעת• צ. ב. װאאט װאם ^ױידזשעס. ײניאן צאצעז

 *ע־ װאיטעז ווע^כע ״מאג״ םיז שרייבער אנדערע די אוז
 ״גז־עדן״ דעם אט ריע-נעז געזאגט יארס, נױ איז ב^יבעז

 אין שרײבער די פאר געשאפען װאלט שאפירא ד. װאס
? הײטםטאוז

\.jr -

פארבײנקטען א צו
רייזעו אברהם ™

ײ» י««״•י

 שטעט די נאד לעגדער, די »יד כענקםטו װאם
 פ*רלאזעןז זײ נאפדעס און געװען כיזפי דו אװאו

 גןןגלןןזען, זײ אייפעד מאט וײנס איץ
גןןנלעם״ אוםעסום דייך חןריחױך פון חאט זץ אײז

 !קוס :גןןרוסען חאט װןןם פרײגם, םון כלי? זעלבער דער
 פארשטױםן; בײז דיד זזאס װאט פײנט, פון גלי? זעלכער חןר

— Tאױסען דזןן װאגד^רען דיץ םיט גיזםד דישס
am KMtli It CM Mill icMM CCkllאוסעטום• איז זדן איץ אי׳ץ
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פלענער געלד אוםזיםטע
אי\ ג\אגור«ן\ רי וגג<זג<ז\

איװענםקי. מ. פון
 ם^ר־ זײנען <ואם \ואהאען, די םון רעזולטאטען די
 שכנה אונזער בײ ,1935 אקםאבער, ^םעז14 דעם געסוםעז

 םון אינםערעםאנם הינזיכםעז םיצע איז זיעען סענעדע, אין
 בא ארבײםער פראגרעסױחנר דער םיז שטאנדפוגקם דעם

 םאראײניגטע די אין מדינה, אײגענער אומער אין *װעגונג
אמעריהע. םון שטאםען
װאה־ פאריצאםענט די טון דעזואטאם זויכטיגםסער דער

>9\V ׳אפ זיך שטע^ם פרעסע אםעריקאנער די יחנ^כען אויוי 
 גאנצעץ איז האבעז ליבערא^ען די װאס פאסם, דער איז

 ב. ר. םיניסםער, פריים דער סאנםערװאטײחגן. די נאזעס
 אין ױדער בײם געשםאנען איצם ביז איז *ועאמוי בענעט,

 בױט׳ן סוים איז .דאםיניאן״ גאנצער דער פון פאר^אםענט
זײנען םיניםםארעז םייסםע זײנע :דורכגעקראכען לעבעז

 באוױזען קוים האבעז קאנםערװאםמועז די דורכנעפאצזנן.
 וועם בענעט׳ז, אנשטאם דעפומאכמן. 41 ערוועהאען צו

m װ. םיניםםער פריים דער <ועחגן איצם w k d j ,דער קינג 
 163 ערוועהלמ האבען וועאכע ליבעראאען, די םון פירער

•ארצאםענט. ״דאסיניאז״ צום םיטנאידער
פאר־ ציבעראצער דער םון זיג דעם םון ז\יכםיגקײס די

 ^יבע־ די װאם דעם, אין באשטעהם אכמריסע םאר טיי
 עם אםעריקע. םיט אפמאכעז געגענזײטיגע ארײדיגעז ראצען

 װאס אנשטאט ביזנעם. אםעריסאנער פאר בעסער זײן וועם
 ענג־ צו ^אנד, טוטער זייער צו ציהעז סאגסערװאטטועז די
 םאר־ די שכנה, זייער צו *י׳בעראלעז די ציהען אנד,5

שטאטען. אײנײסטע
 אי־ צװישען אלנעםיין, איז אונטערשיד נרויסער <ןײן
 דער ניטא. איז קענעדע איז קאנםערװאםיװעז אוז בעראצעז

 און דעםאסראטען צװישען װי סצענמד נאד איז אונטערשײד
 *יבערא^ען די אויך אםעריקע. אין דא חנױב^יקאנער

 האבעץ אמעריקע, אין דעםאהראטעז די וױ קענעדע, איז
 די אוז רעםארכמז ברײטע םון פראגראם א ארויםנעשםעצם

 די אבער זײנעז שטיטען. ע5םיי צוגעצועען האם פראגראם
 די שאטירונגען אאע םון חאנסערװאטױוען און ציבעראצען

 אר- דער םאר אייערנעכטעץ. אוז נעכטעז םיז פארטייען
 םון פארטייען די \ױכםינ אבער זײנעז באוחזגונ־נ בײטער
איב^רמארנען. אין םארגען
 די זײן וועט װאה^ען די םון ?ןנטוישונג גרויסע א

 םעדזד <ןאםאנוועילטה ״סאאפערײטיװ דער םון נידערלאגע
די# אריין זיד איז נעםם וואס וײישאן״  אר־ פעדעראלע ,
 אלבער־ םיז םארמער םאראײניגכמנ ״זײ פארטיי״, בײטער

 ער־ זײ האבעז גאנצען איז ״סאציאיליסטעז״. און םא״
 צוױיטע א .17 םריהערדמע די םון דעפוטאטעז 8 וועהאט

 <ןרע• סאציאאעז םון פארטיי די װאם אויד איז ענטוישוגג
 םא־ פאר א םיט האט װאם <עאד, אוטזיסטען םיז חזט,

 זײ װאס דעם םים זועצט, די אויםגערודערט צורי? נאטעז
 •ראוױנץ יןענעדער דער אין םאכט די פארכאפט האבעז

 פאס־ א פארטיי די וחנרט אוים, ^ױיזט עס וױ אצבערטא.
 די קענעדע. גאנץ םון אעבען &אאיטישען דעם אין טאר

 רײסט פארטיי די װאם איז, יצאגע דער םון זײם טרויעריגע
 וואס םעדעראציע, סאאפעראטױוער חןר םון שטיםעז אפ

טענדענצען. םאציאאיסטישע האט
 איז םעדעראציע קאאפעראטױוע די אז אםת, איז עס

 סאר־ םאציאליםטישע יןעטםענדע אויםנ?זשפראכענע סײז ניט
 פא־ ״םאביאנער״ זיינען פארטיי דער םון םיהרער די טיי.

 סאציאליזם איינצוגעבעז זוכען <ואם םאציא׳ליסטעז, מע^אד
 שטארסײט, גראד א םאר װאס םון טעה-אעםעאאך איז
ט אבער זאא עס  םעדע־ דער םיז יזם5םאציא דער זײן מ

 פראגרע־ די פאדטרעטעז זײ אז אבער, איז זימגר ראציע,
 פוז פארטיי די פענעדע. איז באוועגונג ארבײטער סױחן

 םאצ ־בעםטעז איז אבער באשטעהט קרעדימ סאציאצען
 יױ־ װאם םאנטאזיארען, יעבירגעראימ5<ן גרופע א םיז
n איז אוײינםציהעז שפרונג אייז בדט אעז r ? i .התחתון 
 אז אבער זײ םחנן שירונגעז אוטגעלוםפערטע זייער םיט
סממז״ זישימ n שאחנז פיא

 דער געוחגן איז קרעדים״ סאציאלעז םון אידעע די
 םאנ־ פון נאך איז זי און צײם א םאר םאג םון געשפרעך
 האם צוריק םאנאםען פאר א םיט ארוגםער. ניט ארהגונג

 יין8 וואהלען די פון רעזולםאםען די םיט נעסאכם זיך םען
 םים וױרק^ך האבען ױאהילען די איצבערםא. פראוױנץ דער
 קא- סענםאציעם אצע װי םעגםאצמג. א םארגעשםעיצט זיך
 זואדד די םים איבערגעקאכם זיך האם אזוי איבער, זיך כעז
 א \ױ כמהר אבער זיעען זואהצען די אצמנרםא. פון ילעז

 זײנען די םיםפםאםאמיש. זעהר זיעען זײ סענםאציע.
 מרען <ואס קראנקהײםען, םיםע די םאר סיםפםאםאםיש

אםעריקזג אין דא אויך ארגאניזם עקאנאםישען אונזער
 םשיקאוחס געווען דעען אצבערםא איז זואהילעז די

 אין הענזנדע, םערב םון פראוױנץ גרויםע א אלבערמא,
 נאנץ פאםיעסםשעם באקוועם זיך װאלכמז עם וועצכער

 ®יןוװעוי א האם פראנהיייך, שטיס א און דײיטשצאנד
 דעפו־ 57 םוז באשםעהם פאר^אםענם דער פארצאםענט.

 די- דעפוםאסזנז נײםיגע 5צאה דער אם םון טאםען.
 *נהענ־ C7 פאר^אכהנם צום געװארען אויםגעק^יבעז נעז

 א םון ילעהתנר אוםבאהאנםען בידאיצם דעם םון גערר
 ה*ם רוע^מר אבעחזארד, װי^יאם גאצגארא, שטעדםעא,

 אויםבדילעז םון פראגראם א וועהלער די םאר םארגעלײנם
גארנישט. םאר מגאד

̂יאם  •וואהי^קאםפיק דיץ נעפירם האט אבערהארד ■ווי
 םרוםער א אויך איז אבערהארד אוםן. םאדנעם א אין

 װאו אינםםיםום, אן רשות זײז אונםער האט און קריםם
 זיק מעםםאםענם. נייעם דעם און אצםעז דעם צערענמ םעז

 םים איז אוינעננ^צעניש םים נעםירט ער ה$ט קאםפײן
 ער װאס פראנראם, די תהיצים. ?אפיםילעד פון נעזאננעז

 גאגץ א נאר היםעצשע, א נים אבעד איז געפרײדיגם האט
 דער־ יעדען סיילעז צר םארשפראמזן האט ער ערדישע.

 אדער םאז א םײ — אלבערםא, פון מענשעז װאהסענעם
 םרייע הרינען אויך ורעלעז אימערע דאלער. 25 — םרױ,

וױעיגער. אביםע^ נאר סרעדיט-געילד,
 האם אבערהארד וױ^יאם װאם פראגראם, פא^יטישע די

 עיפר דער םונהםעז. פי^ע םון באשטאנעז איז געפרײדיגט,
 וואס דעם אין באשטאנעז אבער איז פראנראם דער םון
 םארגרעםזד צו קחגדיכדגעאד דורד צוגעזאנט האם עד
 פרא־ דער םון אײנװאוינער די םון קויםס־קראםט די רעז

 שא־ םיז פראםיטירוננ םארניכטעז צו אויך א^בערטא, װינץ
 אויך אבערהארד האם גאנג אײז פאר פרײזעץ. םעםטע םען

 הייסם, דאס *םארקצאוזשורס״, אבצושטעאעז םארשפדאכעז
 נאכהױ נים הענעז ווע^כע םארמם, די םיז םארסױו* דעם
 םא־ איבערהויםם מארטנײדזשעם. םון צאאונגעז די םעז

 אויז» פראצענםעז פארסצענערען צו פראגראם די דערט
 צו פראנדאם די זוכט רעםארטען ע5א די םיט הצואות.

 פארניככמן םאםעז, די םון סויםם־הראפם די םאומרעסערעז
פראםפעריטי. אײביהע ברײננעז און פראצענטעז שווערע
 כזײ און געםאכט, אבערדזארד האט הבטחות אצע די

 ער האט םאנטאסטיש, נים איז אן5פ דער אז אנצואװײזעז
 יעדער פלאן. ״פראהטישעז״ פאאגענדען אויםגעארבײט

 יועם אלבערטא פראוױנץ דער םון פרוי יעדע איז םאז
 ווערעז סחגדיטירם וועט בוך פעס דער בוך. פעם א סריגעז

 יעדע איז מאז ערװאפםענעם יעדמן פאר דאלער 25 מיט
 ומרעז קרעדיטירט וועצעז אינגערע םרוי. ערװאקסענע

 נים. גאר טיט <ןינדער קינדער סלײנע און זױינינער םיט
 םער- גןרינצז איעער יעדער װעט ביםנא פעס דעם אויםער

 ארױם־ וחןלען. משעסם די םיט טשעסם. אדער טיםיפאטעז,
 אײ נים טארעז טשעסס די סרעדיטם. די ױערען נעצײגט

 אויםנענע־ דאחםעז זײ אנדערע. צו ווערעז בעדגעגעבעז
 <ןױםעז צו אויח אדער 5אעבענםמימע אױןי ווערעז בעז

רעגירונג. דער םיז באנדם
 םאר־ םיל אזוי אויח פאנטאסטישער. א איז פאאן דער

ק דארזי נעםען, צו אום אז אבערהארד, אויך שטעהט ד
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ר. א מ  סיילס גמן מאם -,fin דאם געמן וועם urn מ
 k פון <תרען נעדדוקם •fin דאם יועם סריי? אוים

»» ױג מנוננ א אהן און צאל א אח) מ  ״,1,נײ ? רז
 -Vi וועלע) הוצאות נרויסע די אבערהארד. זאגם —

jjrum awn סון jovono אבער־ מאם פלאן, דעם לוים 
 געטעקםם װײץ בושעל א װעט אױםמארבייט, האם תארד
rum( פאר האט םארגמר דער \ױ םיל, אזױ םאל צװײ 

o n .געקראנען
 1זײ םאר זיג נרויםעז א געהאם האם אמרהארד

 בא־ װאם אלבערטא, פראוױנץ גרויםער דער איז פלאן
 םערב אנדעחג די אין םארםם. אין רענטשעס םון אםעהם

 די האט םאסהעםעעווא) און םאניםאבא <ױ פראוױנמז,
 רי פארכאפם אויך געלד פחנדים אוסזיסטע סו) איחת

 אבער־ באנייםנמרםער חנר אבער איז זיג נאכ׳) פארםער.
 די דערשרא?ען זיד האבעז עם סיחצער. געווארעז ווארד

 זייער איבערפעקיצען אננעהויבצ) האבעז און מלד־םענשען
aim( פראװינצען. אנחנרע אין נעלז־

 מלד־נמממז די בארוהינען צו אבער זוכם אמרהארד
 זײן םון םארװירקלינוננ די גאגצען אין אפנעליינם תאם און

מ אויא סלא) אנ  זיך ער האט דערודיל םאנאטען. 18 נ
 וועלכער דאנלאם, .p אינדמניר םהאםישעז צום ממענדעם

 אבער־ םון רבי דער און »)5« חנם םון פאםער רזנר איז
 זאגם, ער דערוױיל. נאך זיך «ױינקעלם סקאט זזארד׳ן.

םארשםאנען. גוט ניט איהם האם חלנרד pn אז
or איו u p פיק pud ,אוםנעלוםפערם זעוור אז ניט 

 רבי׳). זיק םון תוחז די אויפגענוםען אמרחארד וזאט
 און םארםולעם םאטעםאםישע פון vivo א איז רבי דער
 דעד אױנעננלאצעניש. אויןז בריח א איז חלםיד חנר
 םארםר םאםעםאםישע די אוננמר אז אבער, איז אםת
 אײנפאכע אן אויו ליגם דאגלאן .p טייחשאר פון <עם

פאגטאזיע.
 זיך האם װאם םקאט, אינזשינער שאטלענדישער חנד
 וועלנד דער אין ״םײדזשאר״ א פוז טעיז צום חנרדינם
 זײן כױם עננלאנד איז רושם א נעםאכט האט םלחטה,

 דא איז עננלאנד איז לחגדים״ .םאציאצען םון מאעריע
ױ זעורנאל א  נעװיד- םפעציעל איז מאם איידזמ״ .נ

oyo ע. האט םהאט םיידזמאר פלאן. חנם פרייזײנען «ו> 
ר אידימן מ  זיעע און פרעדים אוז דעםאסראםיע יתנען כי
ר מ נעררו?ט. אפט trim גי

נע־ ראנלאט אנפאננ פון האם איינפלןט נעװיםען א
 םארנע־ האמ ער פרייתז. ארבײגתר אין אויד וזאם
 ?וילען דער אין באנס ארבייטער אז פון *לא) א <ײנם

 םיינערם. םון פעחןראציע עננלימער דער *ו אינדוסםריע
 םון עסזע?וטױוע דער איבערנענעבען האם פעדעראציע די

 אוגםערזוכעז. צו זאך די ■ארטיי ארבייגמר עמלימער דש־
 עסאנא־ םון סאםיםעט א באעםיםם האם *קזעפומיות די

 איז אונםערזומן. *ו פראנע די באנפיחנן איז םיםכמ)
a n םיתי וױ פערזאנעז אזעלמ אריין זיינעז האםיגמם

»pjjn דער םון רעזולםאם חגר נאך. און האדממם 
מן דעם ער^לערט <ואם באריכם, א איז אונםערזוכוננ אנ  נ

םאנםאםט״*. אלם פלאן דאנלאם
 נאנץ שרייבט ער אבער אינזמינעד, ») איז דאנלאם

מר זײנע לײכגג  ווען אבער געמריבעז, מעהן זיינען בי
ar םא־ *ו אריבער ער נעהם עי?ר, רעכטען *ום סוםם 

 אינמזע• א) אז אויםרייד אונטער׳ן םארםולעם כמםאטי׳מ
 פרא־ נעוױםעז א םיז נויםמ?ײם די אנציימז בלויז )VP נער

jdpt דארפעז פרינטס״ ״בלו די םים איתמלזזייםען די 
אליין. אינדזעענירעז אױםארבייםע)

 « פאר זיך םיט ׳פטעלם טייל מדאטער דער צעגםען.
j«3in אפנעצאלטע צודיטער, חנר פראפנג

 _נ אין .איי״ םארםולאם די םאתעסען םיר װעלען
 t יועג אויםערן זאנען. צו ?פ1וײ ער וואם זעהן און

 אינזעעניר, גוטער א איז ער ראגלאם. נים איז נאנצען
 עלעסענ די אנאליזירם װאם ?#וסנד»?»ונטענט, נוםער

 באשםעחט! זאכען פראדוצירען פון סאםם דער ?אםט. םון
 ijnjm אויםנעגעבען גלייך דארןי װאם נעלד, פון ןרמםענם

די פאר באנפ אין בלײבט װאס געלד, םו) צווייטענם, און  ז
f דאנלאס׳ן םאר נאד האט <מאר?ם הלואות. טערדיגע i 

צום נים איז דאם נאר ?לאםיםיתאציע, בעםערע א םאכט
£ עניו)•

 אויס• יתרם זואם געלד, אלע נים אז איז, אםת דער
 םאר־• אוז אויםנענענען ווערם זױידזשעם, אי) נעצאהלט

 ווײ•; םו) טייל א ?ױםם־?ראפם. די דורכדעם םערט
 םאלזד יוענען און םיױױננם, אי) נעלײגט יתרט דזעעם

 וויי• אפנעחנדם• שוי) יאר איז פארדינםטע) און רים
 םאטעריאל םאר ביל א באצאהלם םאברישאנט א אז םער,

 נאצאהלם בײשפיל, צום םאנוםע?םשורצר, ?לאו?ם א או)
 נעהם עם וועלכער איז זאך אזא טוך איז טין־, םאר ביל א

םוך. די אויםארבײטען םאר װײדזעעם אויך אריי)
ראג־ אונז װיל װאם זיק, נים זאל זאך די ווי נאר

^ ער אנאליזע? נאנצע זייז םיט זאנען לאם ג י י  אן ד
 פויםס־ נענונ םעהלט פרארו?טען אויםגעארבייםע די פאר

 פאדקויפ■ ניט ipwp וואם םחורות, בליינע) עם ?ראםם.
 אויא ?אנטראל חןם האכע) זועלכע באנקירען, די מערען.
 ;עולם בוײיטען דעם דערםענליכע) צו ניט זוכעז ?רעדיט

 דאם אינװעםטען צו זוכען זײ הייםע;. צו םער װאם
 ראר עלאנם נו, אונטעתעםוננען. ריזי?אלי׳פע אין געלד
 באנ?ען איבערנעםן זאלען ארנאניזאציעם אז םאר, לאס
^ )y»p זאל עולם דער כדי נעלד ?רעדים עאםען און  אוי

 P’P םאר?וםען גיט זאל עם פראדו?טען. אלע ?ויםען
 םארצערען צו זעהן דארױ עולם דער איבערפראדוקציע.

 אזעלבן זיין ניט םארען עם פראדוצירט. ער זואם אלץ
 הוננערינע און תבואות םיט עפײכלערם םולע ווי זאכען,

 אוזי נ»?עטע און םחורות םים םטארם םולע ;מענשען
באדװיםע.
 עננלײצער רער םון באריכט אויבענדערםאנטער דער
 וואס םאר דאנלאם׳ען שטאר? ?ריטי?ירט פארטיי ארבייטער

 ?ויפם־סראפס ?ליינער דער םוז עי?ר דעם נים זעהט ער
 ?חןדינג אי) ניט און עפםפלואטאציע אין םאםזח די םוז
 חיינ־ פוז צרה עיקר דער אז דײנהען, אבער דאנלעםעם די

 םא• דעם או) געלד, םוז טאנאפאל דער איז וועלט טינער
 צײ־ א זיי) בלויז י1דאר געלד צוברעכען. מען טוז נאפאל

אר צום אײנעם פיז םחורות םרענםםערירען צו כעז
דמרע).

 םאר• אונטער סוםען נעלד אוםזיםטע םון טעאריעם די
 םאטענמד םיט צונעדעסט זיינען זיי צו םארמען. שידענע

 טעא. טים צי חוםש, םון פםו?ים אדער םארטולעם םישע
 זײנען זײ — טעאריעם, אנדעחג אדער ראטע, םון ריעם

 דעם אי) זיד ?לײבט עולם ברײםער דער םארםירעריש.
 ברייד טעאריעט די אט װאם שאדען די םאנאנדער. ניט
אוננעהױער. זײכען גען

 ײעלם דער י1אוי ארויםנעםארען זײנען נאצים די אויר
 גוסטאוז נעלד. םון שערליכ?ײט פון טעאריע דער םיט

 געחזדס םיל האם נאצים, די םון םעארעםיקער דער םעדער,
 ?אפיטאל״. ,ראםענדער און ?אפיטאל״ ״שאםענדער ווענען

tjp נעלד חגר נום, איז ?אפיטאל אינדוסטריעלער חנר
דינען נאצים די םון זיג חגם נאך שעדליך. איז פיטאל (דאנ• ױניאן ארבײםער אן ביז ציים נאך איז םילא,

צנתם לאם  אר־ ארבייטער צו פלענער זיינע טים וו
 א פון פלא) א באאויםםדאנען איהם am נאניזאציצם)

 די פארשטזןהן לאםיר דעחױיל אויםצוארבײטי)). נאנפ
 אוים־ לאםיר פלא). דאגלאס׳עם םון פוגפמצן חויפם

 פאר• םאטעםאםישע פון שאלעכםם הארטע די םון יאצחלצ)
iF סוקןץ«די O fsp i .יאדרעס

 בא־ פראדוהציע פון פאםט דער אז זאנם, דאנלאם
 גא׳צטעהם םייל ערממער חװ־ טײלען. צװײ פון איפמהט

טן, פון  אין פערזאנען צו אוים צאחלם פאבריפ א מאם *י
 דער <דיװידענדם). םארדינםםעז pn סאלאריס וױידראעס,

םאבריס די וואם #<עלד םון באעטעחם סײל זחזייםמד
iky■jb m ,,.

אויפפלזנרונג no סרא־ און םאםעריאל סאר אתאכיזאציעס צו אוים צאלם r.Ti.. .

 opn און םארמ?לאםם, שרע?ליד נעװארען ארבײמער אבער
אינדוםטריאליםמע^ גרויםע די םון

 ניך םיםסטאםאטימ. איז אלבערטא םון לעהרע די
 עולם. ברייםען דעם םוז געײארען אויםנעכאפם תורה די איז

 ?אנליג׳ס די אםערי?ע איז אונז בײ דא דאך כױד האבעז
 ימן געלד אז נלויבען צו מאמז װילעז װאם אנדערע, אוז
היםלען. די םון ימיעז םעז

 םאציאליםםזן זין־ םאר האבען אויםנאבע jnrnr א
 ארויםצו־ םאםעז םון שטיםוננ היםםערישער חןר אונטער

 אבעד am היםםערימ ךי אדנוםענטען. לאנישע םים ?וכזען
«ן ווצט «ם חערשען. נים םאל אלע זײס די אויד קו
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? לײבאר אז פעדעריישאן אמעריקען רער פה warn® טע55 ױ אויסגעצייכענם זיך האם װאס
י#ג#ווסקי ש. פון

 קעק־ א םון ;.עעטאקט דער אין צופא;, גוטער רער
 רי-ג ארבײטער ךעט pe םיר עאר אראגן^ירט נדמור,

 -־עםע-ט ם^קיך on ה^ט סיטי, »טל&;טיק 1אי גוענטש
 אויך אס «»ן,4/יחאקי ^טיק^ק א ה^בען צו אי םיר גואר

 ןןא^ײע^ן־צײט םײן פון אגיסעק זײן םקריב קענען צו
פעדערײ^^ן. ךער פון רער פאר

 צוריקציהען. גקײך איך מוז ,סקריב־ןײן״ װ^רט ד^ם
 -אגץ ע םיר פאר געװען ד^ם איז א^ת׳ן רער װ^ריס׳אין

 ערײגד, א?טע סיט זיך טרעפען צו פארגעגיגע! באזוגדערער
ט^ר^^־ דער nc דער טיט סײ איג

יןגי^ן בע?ער רער טון סיקיגערי ד^ר פון סײ גאה,
 אםא^א־ רער פון רע?ע&ציע נײער אוגזעו פון סײ און

 ט, v רעם^גטט. ה^ט אקײן ^גװעזעגהײט ווזגםעס טייטעד,
 אז ^רט, אוי^ ניט פ^רט עטעהט צײט רי »ז

און ;וײטער ם^רט זיך זי רוקט פאטע?אך #;אך
וױיטער.

d#u נ^ר און :ופא ק^נװענ^אן די ^נבאטרעםט אבער 
 פט55געװיסע^ גיט איך איחדע, פארך.אנד?וגגען פי<ע

זײ. פאר באגײסטערט שטארק בין איך אז ז*גען,
אינטערע- ^אגץ געװען די איז געװים

 אגדער^ ^ןר קען עס װי און איםער, עם איז זי װי #םאגט
 פ$ק׳עט*נ\ הערשט עם װאו ״ק^:װעגש#*ן א אויף זײן גיט

 םרײער אונבאגרעגיצטער װירק?יך א און ט^קעראנץ דיגע
געדאגקעךאויסטוי׳מ.

 בין איך ב$ל, ערשטע ד^ם געװען עם זו#קט
^ן א בײ װענ ןקט און $װ ם. א. דער פון ק^ג  איך ;̂ו
 איר, געגען פ^ראורטײקע א?ע די טיט געקוםען איד צו

 װי און צוריק, י$ר צװאגציג םיט געהאט ה^ב איך מ$ס
 הויבען זועקכע כעג׳עען, פיקע איצט נאך ה#»בען ו*ם
 זיך םיט ^טעקט ?. $װ ם. א. די D^n *ױסען צו גים

 גאגץ םארק#זען איר געװים איך זו^קט פ#ר, װירקקיך
 זעכצעהן םים געווען עס בין איך װי באנײסטערמ, מטארק

 אויף ם^? ער^טען צום געװען בין איך װען צוריק, י#ר
 די אין ̂עוין בין איך װי אזוי #בער ק^גװענ^ןון. איר

 און ק#גװענע*נם עטליכע אויף געװען י^ךען פריהעריגע
 ער־ דא איך םוז ״י#ר קעצטע די אין אויםגעבקיבען

 ןוי ענטוישט. ביםעל היפע א ג^ד נין איך אז קתרען,
 ניט ל. #װ ם. א. די ג^ר גיט ה#ם אויס, םיד זעהט עם

 גײסטע, גיט און םאטעריאל ניט נו*רם׳&ריט, מײן געפאכט
צוריק. אביםע< געגאגגען זיך דאכט איז ג#ר

>  5םוח< פעדערײש^ן דער םון פרעזידעגם דער םיד ̂ז
 װינציגער נ$ך און פארמטעהן גים סען איך #בער זײן,
 ה^ט ער זוען אײגפארשטאנען, אים םיס זײן איך קען
 אויסערװעת?ט װידער איז ער װי נ^כדעם רער^ זײן אין

 ערקינערט םערםין, א נאך אויף ^י־ןסידענט אלם נעוו^רען
ד.יםט^רי^»ע״.א א געװען איז 1ק#וגװענ^« די »ז

#*בער י היסטןורי^ע״ :ן^גען צו קלײניגקײט א
 צװ״עען קולאקעךפײט דעם טיט אפשר i װ^ס מיט

 עס װ^ם דערםיט, אפ^ור #ודער V זזאםעזןם^ן און יצואים
 און געװ^רען, אויפגעט#*ן גײעם נ^רנים אבם^לוט איז

 אויב צײט, דער אין פאראי^רען װי געביציבען איז אלץ
זעהן? באלד עם װעלן םיר װי ערגער, אביסעלע נ#*ך ניט

 מעגען ק^גװענ׳ע^נס, דורך לויםען זכרון מיין אין
 זײנען זײ אז ז^נען, געטעגט זױרקיציך ד.ןוט םען וועצכע
 ^ן67ק#*גװעג נאנצע די װען לםשל, #װי דויםםןורישע, געווען

 די אװעקגעםען םאר פלאם־פלאן, דעם אנגעגומען ד«אט
 איבער־ זײ און אײגעגטיטזנר זײערע םון אײזעגבאהגען

גאר װען אדער ;ארבייטער די פון רעות דעם אין געבען
 נע^טורעםט ד.#וט קןוגווענמ^ן דער ן

 םון זין בעםטען דעם אין ,תצגעבונג
 זײן אין ד«#ט, לאפאלעט אלסער דער

און קאורט סוירים חנם געגען

 סײל גרויסער א ן
 םאציאצע פאר

 ^חנר ;זוארם
jr ניױסער v n

 םיט אױםגענוםען רעדע יעגע ה#ןט ק$גװעג?&$ן גאנצע די
 פאר׳עקשג־טע די װען ^רער באגײסטערוגג; גרעסטער דער

 ג$טפערס פאר׳מקענ׳טען ם^ר נ^ך רעם טיט ?. #וװ ם. א.
 באװעפגג ט^ציאקיםטישער דער םיט געםאכט עקום ה^ט
 געװ#*רען איז היקקװיט, ט$ריס ״ק^פ גרעסטער איר און

 אםעריקען די װען #*דער ראט־געבער; אירע םון אײגער
 אק־ איר פון #*פגעזאגט זיך ך.^ט לײבןןר $װ פעדערײשאן

 באלוינען און ׳עוגאים די ״כא׳עטר^םען םון טאקטיק טער
 $נגע- זיך כחות אירע אלע םיט ר«#ט און םרײנט״ די

 וױרקקיך זײנען ד^ם קאפאקעט־קאםפײן. דעם $ן
 לעבען דעם אין ס^טענטען היםטארישע גרויסע נעװען

 ק#*גװעג־ די ה$ט װאס םיט ^בער #םעדערימ&$ן דער פ,ן
ו .היםט^ריעע״ נ^םען דעם פארדינם iu5o םון ש%\

 דעבאטע די אפ^ר איז ״ניט זױיסען װ#»ס #די םאר
̂וקען ױני$נס אונזערע ם#ןדמע א םאר װ^ם דעם, װעגען  ז

 ןןבער, איגטערעסאגט. העכסט און נײ װירקקיך האבען,
 פראגע. אקטע אן גאר ^וין ד$ך עס איז ״איז אםת דער װי
 עקטער. ג^ך און טרײד־ױני^ניזם, דער ;וי אלט אזוי איז זי
 געזוען איז אםעריקא אין ױניאן־^רגאגיזאציע ערשטע די
 לייב#*ר״. $װ ,נײטס די טײן איך אינדוסטריעקע. אן
 א ^נגעפירט ה$ט קײבאר םעדערײש^ן אםעריקען די

 ארויםגעקוםען איז און איר געגען קאטף ^טטארקען ג^ר
 די םארװ$רפען ה^ט זי וױיל דערפאר, טאקע זיגערין די

 םונדאםענ־ דעם $נגענוטען ה^ט און ם^רם אינדוסטריעקע
 איבערהױפט ^פעםער, פאך־ױגי^ניזם. םון פריגציפ טאקען

 םון ק#וגװעג^^ון א אװעק ניט איז #1ס^1 י^ר דעם זינט
 דיסקוטירט גיט ז#ןל עס װעלכער אויף פעדערײע^ן, דער

קרעםט־ױגי^גיזם״. און *איגדוסטריאיניזם פראגע די װערען
 א?ע וױיל אויםקוטען, געםוזט ד.*ט םראגע די

 באקעםםט האבען װעקכע םענשען, אויםגעקומען זײנען
 פראקטיע. אויך ג*ר טעארעטיש נ^ר ניט ל. פ. א. די

 *ס^עליםם זײן םיט דעעיאן דעניעל א געקוםען איז אט
 דעבס א געקוםען איז $ט ;/גלײעגס״ לײב^ר עגד טרייד

 איז ^ט און ;אײזענבאךױני^ן אינדוםטריעתר זײן םיט
 ״אינד^סטריעל דער םיט אגדערע און העױואוד א געקוםען

 ^נגעהויבען זיך האט ^ט און װ$יר?ד", די װאירקערם
 פאר־ קענעדע. אין ױניאן גרויסער אײן םאר באװעגונג א

 רעאגירען געםוזט האט םעדעריימאן די אז #זיך ־שטעהט
 נים קאםפען, ^טארקע גאגץ םיט ^פט און דעם אויף
װערטער. םיט בלויז

םאר־ צװײ די #ט צװ^ען םחלוקה די איז דערפאר
 נײע ד$ס נ^װיגע. קײן ג$רניט ^רגאניזאציע םון םען
 געשםלעט זיך ה^בען ם^ל דאם װאם ד^ם, אפשר איז

 װעלכע םענעען, אינדוסטריאיציזם םון זײט רער אויף
 אלם ארבײטער-באוועגונג דער אין באקאגט דוקא זײנען

 םון לואיס לסשל, איז, ד^ם װי ק^גסערװאטיװ, ׳טטארק
 עם־ איז אויך אנדערע. םילע און ױני^ן מיינערס דער

 קאונסיל, עקזעקוטטו סאטע דעם אין װ*ס #ד^ס נײ װאם
 אײנשטיםעקײט ד״עכסטע די געהעחעט אימער ה^ט עס װאו
 זיך זאיצען זײ אז ם^רגעסוםען, עם איז זעלטען זעהר און

 דאם איז םינאריטעט, און םאי$ריטעט א אין שפאלטען
פרעזי־ דער דו־ביגסקי, \ואס פאקט, דעם דאנק א

 דעם םון טעםבער א איז אינטערנע^אגאל, דער םון דענט
 צו^^לטען. ביםעל א סאונסיל דער #קאונסיל עקזעהוטיוו

 רעז^לוציע• דער םון םינ^ריטעט־רעפ^רט דעם אונטער
 ^טארק גאגץ געזעהן זיך ה$ט פראגע דער איבער ה^םיטע

דוביגםקי. נ^טען דער
 ט^ר און נים דארף װאס עטװאס, געװים ד#ם איז

 די דעם צוליב איז דאך ^בער װערען, אונטערשעצט ניט
 ה*ט אגב און היםטאריע, געװארען ניט נאך סאנוועגעאז

אין.זיגען. געהאם דןום ניט זיכער גרין װיליאם
כײ זײן חן גו*א עםארק געקענט נים האט אויך

m ■*.

—



i» ד*ס ערשײנונג, ם*דנע גאנץ די נרין וױלי*ם n  p 
מר  נעםערקם, זיך האם Hpunuyp חנו םוז ציים נאנ

t» די po nm p prPtpsK עקזעסוםיורקאונםי׳צ, חגם ieo 
i פאר זוי געכוקט זיך האם קאנותג^אן די וועלכען n 

 םעהר פאר׳שװאונדען. װי איז אויםאריםעם״ העכםםער
 צו םיםטרוי עטארקער » נעםערקם זיך האט op גאך,

o אט n .םון עקזעקוטױרקאונםיל dpi ־אגרעםעוען® 
 לע8 ניט כאם׳פ װיכםינ, אוראי ואס איז מםאנדאונקם

 די צו צוטרזי m װען נעזונט אח נום op איז ם*ל
n m®* #038■ ווערם כחותiirpi, וױליאם *נעו־ p u 

 oiptop ם»ר באטראכט נעקענם ראס ניט זיכער האם
.היםםאריממם״.

i 1אי ענםעײדונג די ,pu ניט ז*ל דאם <וי n פראגע 
 1הא 8 גיט אויםגעפאלען איו אינדוםםו־יאליזם ווענען

 1טי װי ,1אי יאחנ!• pnpn’ie אלע י1 אין װי בעםעו־
o טתיסםען נים זיך םען ipp ויך־, דאכם u in, אם1 װאם 

i האם םאל n אביםעל נעװאונען איט־וסמ־יאליזס ipo 
iso'or, םיט אז ׳פלום, 8 ציהם םעז װאס םון i n צײט 

i וועט n איך, טו־יאוםםי^. דאך אינתסמ־יאליזם po 
 ■עםי־ ס1עםא up בין איך אז ,pu םודה םוז זיים, םיין

o נע׳צםיםם האבען o*n י,1 צװיעען םיססײפ. n  18D 
 פון םאחצטעה®־ םילע up דא זייגען אינדוססו־יאליזם,

 ^םם־ױניןוגס, ט*נ הייגםיגען ביז זייגען וועלכע ױניאנס,
inim װאלטען זײ נאם׳ש  otpppi אינתם־ לײכם גאנץ 

ipou i 1זיי 1נא ז*ל op ווען ױניאנם, סריעלע n ווילען 
i פיו סיי חט־צו n •פון םײ און םעםבעז־עי in .i ’0 i n- 
 :םראגע פשוט׳ע גאנץ י1 ראתס זיך עםעלם op פאםס.
o נים זײ וױיזען ױאמם 1 ניט op זיי םוצן װ«־ום n 
tpmt ,נים זיי זאל םען אז אזוי ביי׳איל ipjpp 1םא 

1 ,iPDuntםיל שםיטען זײ אם •iptvoputfi זײ װי 
 וואל־ ױניאנם pdPptb אם tit זױים?ז, אלע ? האנדלע;

i עםזס־וננ םינדסטזנ די באנעגענט ניט םען n  po זיים 
i סון n .װאלם זי םעח»ײימאן op ניט ojpppi, אפילו 
jpn זואלם זי op אט איז נצװאלנג worn* 1זייע װײל 

 האט ׳פטיםען, זייער םיט װידעו־׳פפרוך איז איז חאנדלען
o םאכען ooppp: ניט אפשםיםונג די n אײנ־ נויטינען 

pm, אוז op זײ א< ,1זיכ? זיין צו 1שווע 1ח»־םא איז 
ijtfpn בײ ייב?ז5נ t״ip י1 •1אוי אױך וואום n^poip 

?אטוענעאגם.
 אויח ipipii נעטאבט פזאם1אויםםע דא זאל ראן

i אין םאקם. װיכטינען inpt א גאך n האט »כע1פ 
wpi«»p i י1אוי זיד n|» ניט1גא oPnJ«npj וו?נ?ן 
i* ת n װאס אט אינדוםםריאליזם. גיט dp יא איז 

poipprup.) אױף i n אנציםקא1ם סאן אין
i פאט n נצחון. א נעהאט 1נו־א אינרוםםו־יאליזם op 
 אפשאםוננ די נעװארעז באמלאםען ניט ליך,1גאםי איז,

nf־ip 1 םיז םויטוננ די? o n,אם1 װאם ?םט־ױניאניזם 
ipodpu i וואלם n  tPiun ,אוםזין up־־ op כא־ איז 

tn^iiPi iPoy?r, די אז nnpo״i8e אינ־ י1 אין זאל 
jpnoon זיינ?!, אס1 וױ — אדו?ציע,1םאםצן-א םון 

 א. בײטער1עטאל־» די אויםאםאביל־אז־ביינהװ־, די לנמזל,
 יכ-1» אםאלינ?ז 1אי אויף ipo tnponw נים — ו̂ו א«.
 אר־ יin't'J8Ji8 inpt 1 נאו־ ?רמנדיוניאגיזם, פוז צי•

w’oipptpp i* האט י?ל.1אינתסם נייט? n  tpo אוג־? 
inpt o אט האט ip^pn םיל, n בא־ באױיםוננםםולען 

in םם1באדא מלום ’irnn, אביםעל אים n n JB אוים־ 
i אח מםיים׳צנ^ n דאם איז, רזזולטאם dp כםעט איז 

 האט כױינערס י1 פון לואים נעװאחןן. אויםנ?טאן נארגים
DJWp-nnMpptpp o'5 באמולדינם n איז ip'oidb •פאר 

o אױםנעםירט נים האט ip יױיל אם,1 n באשלום po 
m .איז פאנוו?נעאז o n ג?װען לואים איז «ונ?ם inpt 
 םערצאל po’iu די האט m און ^jdpipj inpt און

i n  jto אז נ?פםיםם, פאנוו?נמאן twwotpptpp i n- 
 lip ipp אם1 <ואם יכםי^1 נאנץ נ?הא^לם האט סיר

m אויםנ?טיים׳»ט נים אט־צרע m א לם8 וױ inp'itp• 
o n  tta אינחסמ־יאליזאצי?, 1םייל\ױיזצ 1פא באפלום 

i אויוי inipipt ipdupp* איו װאס n 1אי ?אנווצנמאז 
tpp iK סאן-פייאנציםפא. inn הא־ איב?ל18פ נים םען 

tpn ,ipo װ?ט איםיצצו־ onpt ip o n  ,rpipppip גיט 
p t פיז סיסז w״o p u r»  rpipo איז i n איצגמצו־

].ifrjpiutfpLsailb■ ־- . ׳

או אח  ..« ipjpn jpjyt צג נומעם פיל *i איז ו
יאידי piptJt8 תאבצ! ,ojpodip ?אטוענפאן. איצטינע־  ־

0P’P8tpPn pd גאד א אנען1נ?פ sv y n ביpo1 לPJ8P 
 pjnpj איך .DP’P8JpPn בוי׳אײצ? די צװיש?ן רענטען

n(8 װעז צייט, י1  ptppלlpאםpן i n  pc נעפא־'1אינםע 
i גאל, n  po ױניאן, ?אפענטאכעו־ ipppo ip i po ,ױניאן 

 p8 לען,8י?181 וםענע1זוי־גע8 אײגציגע י1 נעװ?ן זיינען
 זיר פאדפאסען צו פאחצםאגען איםעו־ ה^בען זײ כאט׳ש

o n נעהער i n  po ,!אנווענשא? p8 םאל םאנכעם m ^ .i 
o זאגאר זײ n  )Ptgippt אבצו אולאז, גענארטען פיל 
o ביי n איז op .[זײנען זײ געבלינצ ipiipi ק1עטא| 

 pn<f' ptpo”» די אין .DJtfpjpiugp די אךין« אײנזאם
ipu'tp>r ipii ,'i> ,(pi^npj n ביםעל op 8 איו n J 8 
 יטימ1ב צום דעלענאט לסin*ttpt 8 אויסנעוױילט איז
io״i פאנס־עם, ױגיאן i n תן 8 hnifiuu איז הילקוזיט ו

:otp«o ij 1?אב ב?ל־ױ?ץ. dp 8׳8 p  p jn .  i n םייל״
__    - / ■*   - ־  איו װ^ס פון וױיט גאנץ נעסציבען לז» ג*ך איז

 זיײ אבער ק^גוועג^אז איצםעער דער אויף ראדיקאיצ.
 ווע^מ \,nrssiimn did'h'u םייצע גאר צוגעת\מען נען

ר#<עב<יך־ראדיק«יל אזוי ג^ר גיט זײגען  % צו ביו ו
 ארוים איך נעם דאם רעװ^וצי^גער* — גראד געוויסען

 אויך ג*ר באאבאכטוגג, פערזעניציכער א פון גאר ניט
 וועיצמנ רעװ^וציעם, ראדיסאיצע עטארק גאגץ םיילע די םון

 חד פארעײדענע די םון געווארען ארײנגעבראכט זײנען
יצעגאציעם.

̂ובען קריזיס .םון י*רען די אט אז <ןיצ*ו/ איז עם  ה
 םאכם םעגמען. ע5םי< ג^ר אויוי װירקונג זיתר געהאט

 ד^ס ק#וםוגיםטען• די י1אוי #ח5ח<יי בלב(ל, הײז גיט גאר
 געהערם גים טען ה^ם זײ פון אויםםו. זייער גימ איז
 י¥ איז אםמר קאטוענמאן. חגר אויף געזעהן גים און

 געטאן װירק^יך האט ער #ובער #<״ו׳גיק א אײנער געװען
מ  ק^וםוניז̂נ זײן פארבאהאיצטען צו כחות זײנע אין א
 װירקונג דער דורך זיינען, גוײם אײנפאכע גאנץ גײן,
 פי< און קיציגער 5םיי יצײם ברעגגענחגר איצעם דער פון

 האם דעם צויליב םאקע און געװארען. קאספס-<צוסטינער
עםװא^ נאך םיט אויםגעצײכענט קאגווענ^ן די זיך

 טיט טען האט קאגוועג^אנס פריהעריגע »<ע וועגען
ען  ם̂י איז פיהרערעאםם די אז זאגען, געטעגט רעכט ם̂ו

 םיײצ״. ענד *רענק גאנצער רער װי םארטגעמריטענער,
 גאםפעדם װאס ווארם, א אן מט זעהר זיך דערטאן איך

 זײן ניט 5<וי< ער »ז פרטואט, געזאגט אםאיצ םיר האם
 אזױ זיך םאר^ויםען וועיצכע געגערא^נז, יעגע םון אײנער

 ארםיי. א{ אהן גענעראיצען ביצײבען זײ דאס שםארס,
 זײ אז ״זא<ען געקענט גיט םיהרער די האבען םאיצ דאם

 אנ־ םיהמגן. זײ וועכמן די, םיט מריט הא^טען םוזען
 ריכ• טיט pu דארח דאם <ױ פאראוים, געהן צו עםאט

 םיר און הינטען. פון גאר זײ עטעהען פיהחגר, םיגע
 נוט זעהר געווען אודאי װאיצט עם כאםמ אז, #זיך דאכם

 צװחצען אפמטאגד גרויםער צו p'p זײן ניט 5זא עם אז
 בעסעד, םארם אבער איז געפיהרםע, די און םיהרער די
 םען ווען אײדער םאראויס, זיך רייםעז געפיהרםע די אז

 גאר װעילען כחות פיזזרעגדע די ווען \.vBrtv זײ דארף
 זײערע םיט םארגעסומעז איז נייעס ע&עס אז באםערקען,

ענדערען. זיך גיך גאר איצײן זײ וועיצעז ארםייען,
 אוםן במום װאילט איך מיצום: צום װארט א גאך

 .גערעכםיגקײם״ דער פון <עזער די אז גע<וא<ט, גיט
 האט קאנװעספאן די אט אז געדאנס, בײם ב^ייבען זאיצען

pDtfrtf םארדינען ז̂א זי װאס םאר אויפגעטאן, גארניט 
יוערען. צו געיצויבט

יארען. שרע^יכע די אנבאם^וכם pא נעםט םען ווען
 דאם אזוי דורכגעםאכם, האם ארבײטער־באוחגגוגג די װאס
מ  גאגצע די דאם געהאט םורא האבען אירע םריינט פי

 םארעיײ די םוז ווערעז צוריבעז •מוט וועמ םעדעריחפאן
 פון און דיט אײז םון רעאקציאגערען די פון כחות, דעגע

 דים, אנדערער חנר םון כדיונה׳דיג־רעווא^וציאנערע די
 צואוואוקס נאדייםעגחנן א םארצייכענען זי \vp דאד און
 אס 1א מים באריכמן אויך זיך קען און םיטגאידער, פון

כע, געזעמ, צאל pn וחנלזנן דעכעגען, די <ױ וח̂נ מ ױ ר ין ױ w נ י יר״8ײ
̂ויבם פארדינם זי אז צו גע

*־.! *־ « *
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 קאלאדע הײטםטאון דער פון ראיעקט
ױניאן קלאוקמאכער ױ אמ

װערען נעבויט זאל פעקטארי אזא אז ערלױבען ניט קען ױניאן די פארװאם
דובעםהײ דוד פון

 ערקלערונג אן םאכען צו נויטיג סאר נעםינען מיר
 האיטס־ אין ?אילאניע אידישער גע^אנטער דער װעגען
 ארײנגעצויגען איז עם װעיצכער אין דזמוידזי, נױ טאון,

 און ױ־ניאז ^אוסםאכער דער םון אםעז דער געװארעז
אינטערמדטאנא^. דער םון םירעתמאםט ״די אויך

 קיצאוק־ די אז אײנדרוק, דער געמאםעז װערט עם
 אינטעמעשאגאצ דער םוז םירער די און ױניאן םאכער
 פלאז, גאנצען דעם םון װעג אין געשטעיצט זיך האבעז

 םאר־ איז געהאילטעז האט ער װען מאםענט דעם אין און
 צו־ צו אים פארנוםען זיך זײ האבען ווערען װיר^איכט
 די װערט מטארגער, מאכעז צו עס כדי איז מטערען.

 קאפ־ א װי מער ניט איז עם אז אזוי, םארגע^טעילט זאך
 םיץ א נאר אדער םידער, אירע איז ױניאז חןר םון ריז

 אר־ דער םון םארטרעטער די װאס דערםאר נסםה־אקט
 אין דעה םוילע די געסראנעז ניט האבעז בײמער־באוועגונג

פדאיעסט. דעם
 װירדע דער אונטער םאר באטראכט װאאםען םיר

 באשואדײ אזעילכע אויף ענטםערעץ צו ױניאז דער םון
 דעםא־ אוםזיניגע יעדע אז זעהען, מיר אמנר גונגען.
 און אויח. אים כאפען װאס אויערעז, געםינט נאניע
םארגעשטעלט ווערט פראיעקט האיטסטאיז דער זוי אזוי
זע םאדבונדעז זײנעז עס וחןאכעז םיט אזעאכעז פאר  איד̂י

 דעםאנא־ םאחמײדענע און אידעאלעז, אוז סענטיםענטען
 שע־ צו אויסצונוצען אנגעפאנגעז מוין עם האבעז נען

 געםונעז סיר האבעז ױניאז, אונזער םון נאמעז דעם דעעז
̂טעז גרויסעז דעם םאר עחזצערען צו נויטיג םאר  אידי

זיך. האנדעאט עם װאס וועגען עואם
 טרוקענע די איבעדגעבעז צוע^ט װעיעז םיר

:םאסטעץ
 טאץ צו געהאם האט פראיעתט״ *האיטםטאון דער

 צוזאמעז •לאץ יענעם אין םעסםארי א עטאבצירעז םיט
 רע־ װא^זיננטאנעד די ̂ועז םארם״ סאאפעראטיװער א םיט

 אדםינים־ ״ריםעטע^םענט די ארגאניזירט הא« גירוגג
 אויױ ארבײטער שטאדטחצע באזעצעז צו טראציע״

 םו־ גרויסע אסיגניחגז אננעםאננען האט און לאנד,
̂ד כמז  בא־ אויך זי האט פראיעסטען, אזעאכע םאר גע

̂יגט  אײ די װארום פראיעסט. הײטםטאון פאר׳ן נעאד װי
 גראדע זײנען װע^כע פראיעקט, דיזען םון ניציאטארם

 יײם, ױניאז p'P ניט אוז םאכער ס^אוס p'p געווען נים
 מיטעז איז איז וועלכע הײטםטאון אויםנעס^בעז האבעז

 אונז איז םילאדלעםיע, אוז יאר נױ צװישעז 5םיי 60 וחגג,
 איניציאטארט די דאס זיד זזאט זוארעײנאיך אונבאקאנט.

 איצט זיך םיר וועלעז דעם איז אבער נעפאסם, דאסאצסט
אוײע^אזען. ניט

הײטם־ דעם אויױ אײננענאנגעז איז רעגירוננ די ווען
 דירעיד אװ כאארד םריהערזײנע די און פראיעסט טאוז

 םארשטע־ באטיילינט זיך זזאבעז עם זועצכע אק טארעז,
 זײנעז ױניאז, אונזער םון ניט באוועגונג, דער םון הער

 צוריקגעצוי־ זיו האבען אדער געװאחון כאזײםיגט אדער
 םאראינטערעםירט געוואחןן זײנעז טענשען נייע און געז
 גייער דער םון םארעטעהער די זיד האבעז ענין, דעם אין

 דײ םון אפדיל איז סיר צו געוחננדעט זיד ארגאניזאציע
באארד די םון םיטנ^יד א וחנרען זא< איד אז י*ר, זעז

, nnvn\ צו זיך האבען ומ?כע די 
קאיעלאזי, םאקסוחנל נעווען אויד אח
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 דזשאבערם סלאוס דער םיז מענעדזשער םריהערדיגער דער
 װי אזוי אז געענטםערט, זײ האב איך אסאסיאיײעאן.

 דעם צו ארגאניזאציע םײן צוגעבונדען \ואאט הםכמה םייז
 פון גוטהײםוננ דער אהץ אננעמעז ניט איך העז פראיעקט,

 מענשען, די און באארד. עקזעקוטיװ דז^ענעראיל דער
 םיט צוגזךןזטיםט האבעז גערעדט, םיר טיט האבעז װעיצכע

^טעילונג. םיין
גרעסער, נאד נעויעז דארום איז איבערראשונ׳ג מײז

 באקומעץ אינדערפריה מאתעז אויף גילײך האב איך װעז
 יא־ דאםאילסדינער דער ־בלוםבערג, םר. םיז טעילעםאז א

 ער אז אםאםיאײשאן, דזשאבערס׳ קלאוק דער םין יער
 אן אויןי גוטהייסונג םײז קריגען און םאר^יענעז םיר װיא

 דזעא־ נעװיםער א אז צוגענרייט האט ער װאס אנרימענט
 ארבײטםגעבער דער װערעז זאיל בראדערם, סי׳נעיל בער,
 זאא ער אז דערקצערט, איהם זזאב איד הײטסטאון. אין
אג דעם ^ריםט^יך צושיהען מיר  ברא־ םינעיל םון םארש̂י

 באארד די םיט אויפנעבמז העגעז דאס זאל איד כדי דערס,
 האב איד ױניאן. קילאוהמאכער דער םון דירעהטארעז אװ
 דא־ בראדערם, סיגעיל םון קאםוניקאציע א ערהאי^טעז דאז

 םיועזע די זועלכען אין ,1935 מארטש, ־טעז20 דעם טירט
 דער צו ?זיהען צו בארײט זײנעז זײ אז באהוי&טעם, האט

 וועל־• אירגענד צו םארצוג איז ארבײט םעהטארי הײטםטאון
 אייבערלאזען ײעילעז זײ אז און סאנטראהטאר אנדער כעז
 װאס 15 די םיז קאנטראהטארס 5 באויז יארס נױ איז
 זאיל םעתםארי הײטסטאון די כדי איצט, •באשעםטיגעז זײ

אט^עננסטעץ. באשעסטיגט זײז יןענען
 די צו געװארעז איבערנעגעבעז איז צושריםט דער

 ױניאץ םאכער סלאוס דער םיז דיחנסטארען אװ באארד
 צומםײ איז עס זוע^כען •געגען באעאאטען האבעץ זײ איז

ענין. דעם צו מונג
 נאטירלאך שטעילוננ דיזע איז םאכער סצאוס די פאר

 םאר־ דער 5װײ זע^בסטםארעטענדליר, און אאגיש געווען
 םאר־ אונז האט בראדערם םיגעיל פירםע די װאס שלאנ,

 זייערע םוז ארבײכתר 200 אז געםײנט װאלט נעאיעט,
 דזשאבס זײערע פארילארען טען5װא שעפער, מאנםראקטינג

 װא^טעז הײטםטאון, איז ארבײםער, אנדערע אז און
זײ♦ אנשטאט ארבײט די געםאכט
 גזד ניט אבער זײנען פראיעהט דעם םון טוער די
 נע־ האבעז זײ איז ענטםער אוגזער םיט צוםרידען בליבעז
 בײטעז צו ױניאן די באװעגען קענעז װעלען זײ אז דענקט

 אײנ־ פראםעסאר םון אריינציהען דעם מיט שטעאונג די
 אונז צו געקוכמז איז אײנשטײז פראםעםאר װעז שטיין.

 חר נים זיינען םיר אז ערסלערט אים םיר האבען ״אםים איז
 טזזען םיר אז נאר אזעאכעז, אילם פראיעהט דעם געז

 נױ איז סילאוסםאכער אונזערע םון אינטערעסעז די שיצעז
 םון ווערעז ארויםגעװארפעז ניט זאצעז זײ אז יארס,

 אז ערסלערט, וױיטער דאן האבען םיר דזשאבם. זײערע
 םײ אזוי געװארען איז בראדערס םיגע^ םירמע די אויב

 םון ענין דעם איז םאראינטערעסירט איז איז אאנטראפיש
 פערזעניליכע צו^יב ניט ^אנד אוים׳ן ס^אוקםאכער באזעצן

 זיי־ םיז װערען צו פםור כדי הײסט דאם — אינטערעםן,
 גאר־ זײערע הרינען צו און ארבײטער יאר^ער נױ 1עת

 נעהאט נים ױגיאן די ם5<וא — בי^יגער, געםאכם םענטס
n םון ארבײכתר 200 געםם םירםע די ווען דאגעגען r u
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U W, מ צ ת  p* פצאז, כױם׳ז איינמםיםינ זיינעז ײאם *
 םיר «יי ז*מגן1 דאן הייטםטאוז. *ו זיי םדאנםםערירם

 װעצכע םענעעז די װעז אבער װי פראנע, די מדאמצם
 די ניט האבעז הייםםםאיז קיק סממן נעױאלט װ*צטען

 עםס, דעם איז אינװעםנמז דארןז םען װעצכע ד*וצער 600
 אויו« טיר האבעז חננירוננ? דער םוז •צאז דעם צוים
 טאסע איז בראדערם סינעצ אויב אז נמנםפערם, דעם

m וױרקציד »sr זאלעז «צאן, דעם איז םאראינטערעםירם 
מן זיי תנ ארבײטער. זייערע צו נעצדער נויםיימ די אדו

נע־ בראדערם םינעצ םים nrw די זיד האם דערכױט
 םיצאנ־ איז אז ארויםנעװיזען, זיך האט עט וױיצ ענרמם,

*>r w םאראיננמחןםירט. םיצ צו נים זיי זיינען
אננעםאנ־ פראיעהם םון םארװאצנמר די דזאבעז דאז

 םאר־ םירםע, גוגדבאװאוםטער דער םיט םארהאנדצעז מז •
 םע־ םיז דירעסםאר אםיםטענט דער און העםט, ». רים

 אדםינים־ ״ריםעגמצםענט דער םון דױויזיע נעדדפםענם
 איבערנענעבעז אונז האם םםראום, ראבערם םר. טראצין,

 הע&ם די באדיננוננעז װעצמנ אונםער םעםאראנדום א
 זייענ־ פראיעסם. חײםםטאון דעם אױפנעטעז וועם פירםע

 חזם גענעז ױניאן דער םוז ׳אמצוננ דער סים כאסאגט דמ
 םיט נעסוכמן העםט איז בראדערם, טינעצ פון **רשצאכ

 אונטער־ זיך האט ער װעצמןן איז •ראאאזײפאן נייעם א
מז ו  תנאי דעם םיט הײםםטאוז איז ארבייט אױ«ז *ו מנ

 םאר- נים װעלמז ארבײטער איצטיגע זיינע םון טיימ אז
 זײנען װאם ארבײטער די םון סיינער איז ארבייט סייז ליחנז

דדפאבם. זייערע םארצירעז נים ותזצעז באמעפםינט דאדטעז
 אײנצינער, יעחןר איז ױניאז דער פיז םארמםעחער די

ר מ  אבער, <ױים, טרזןיר שצאוס םיט׳ן באסאנט איז וויי
 אריינ־ העםם םירםזן, הײז העז נוט זייז זאל ביזמם וױ אז

ט, מנ חנ  סוםענ־ דעם װעט זי אז וױםעז ניט פאראויס מ
מז םיזאז חנז או פאר ארבייט ח*  הצאוסםאכער. 200 נ

 סאםפצעינטם נענונ מהאט ױניאן די חאם דעם, אויםזןר
 זײ אז ׳פעפזןר, העפט די איז ארנײטער איאטימ די ®ון

 ניט װערט ארבײט די אז איז ארבײט מנונ ניט פריגן
 סײן נעװען נים נאטיײיד, אונז, גײ איז ג*ייד. *וסייצם ,

 העםט׳ס צו אויםצאזעז דאס זיר װעט םווי כצ םו^ אז טפה,
די האט אוםשטענדען די אונטער און ארבייטזר. אצן

•קאץ. העפם דעם םאר אויר ענטוזיאזם פיזועצ סייז חאבעז מתענט נים ימיאז
 אפ־ אזוי װי *צאן נייער א נעיאײזןם ייד חאט י»ז
 און םייער, אירע איז ױניאז אמיידעחמ די *ובלאפעז

M האאפעראםױוען א םאר נעומן איז דאם r, וחןל־ אין 
 באהאצםענער דער זיק נעדארםט האם גראדערם סימצ מז

nmr א זײן דאם האט נעדארפם ארבייטםממר. אדער 
 םון אבער זיר האבען םיר ;ױניאן דער םאר ם׳דא־עם

ם צייט. איז דערװאוםט יצאן .קאאיעראטיײעז״ נייעם מ
אונ־ ערסצערען נים קצאוסםאכער םאר דארםעז םיר

M ,האאפעראטױועז״ א ווענעז אא»נד«ונסט מר r םוז 
 הצאוס־ די אינדוםטריע. סצאוה דער אין ארבייכמר 300

 -w קאריארע^אז די נוט נאנץ נאד מחװסעז סאמנר
ר מז וועצמ « א  ױנ־ די װעז ,1924 בעםאר עסזיםטירם ה
 באזײטי־ צו זײ סאם(י איז ארויםנעהן מדארפם חאט י*ז
ו סציעינסע נעגען נעװעז בצויז דאט איז ךאז מן. ו  «ו
dip אצט אפערירם האבעז ומצכע *חבײםער. 4 אוז 3 פיז 

 געהאצטען דאז האט עט איז .^אאפעראםיײעז״ זאמגאנםע
ת אז דורבײ d די p p m t נאנצעז דעם םארניבםעז זאיעז 
מז זיי װייצ םחױד א  טונ•r אונכאנחןניצנמ נעארביים ח

 אר־ די פרינעז צו אבי •רייז ױעצמז איו׳נענד פאר חמ
 האבעז זײ װאם נרא׳מז פאר די םייפעז צו *בי נײם

,ביזנעם״. איז ארײנצומוזן כדי צוזאםעננעהציבעז,
M .פאאמראטױמר״ חייםםםאוז דןר r, וחזצ־ איז

ן י מ ר ך ע ם י י ב ר ז א ע פ ר א ז ד מ נ ם ע ו ו ג י ו א ר, 600 צ ע צ א  ד
ם ז ת י פ ׳ ד ע ם ת ד א י ז ז י ד א נ ו ר ט נ י ז נ ו י ם ע ד נ י צ א מ י־ א  ם

ע צ ב א ר ז מ א צ ח י ר א פ ר א D פ trpM r ז ע ג ע מ כ צ נ ח י ז ן ד א י נ  ױ
ט א י ח ו ז ר א ע ט י ם ב פ ר א ד ע ן. נ ע פ ם ע ם ס ז ע י ע א ב צ ע ז י  ד

w a r צ ע ם י ב ׳* א ר נ ח נ ם. א ר ע י י צ פ ׳ ע ם, נ נ ט פ ח ז ע ע נ י י א ז  ד
ר ײ* נ ז י נ י י ו ס ל ו א צ ר ס מ א מ ם צ ע ז װ ע ב א עM ה Bנ rם ר  א
ר 600 ע צ א ן ד ו ד, פ י נ ח ן ם ו י א מ ד צ ת ן ו ע צ ע ע־ װ נ נ ײ ר  א

ט » צ צ ן * ע ר מ ן ו י ז, א א פ ײ ן ח א י ס א ז ס ע צ ע ו ױ ז י נ י י ח* א ו ך < י  ז
ן צ ז ו ז ט צ ת א ב נ ײ א ם נ י ב ו ר ן ס ו ם. א ע ס י נ ם נ ע צ א ר י־ ■ ױ ו  צ
s a n, א צ י » tw י ז ד ע ט נ א ס י צ י מ א צ ע ז װ ע כ י י ם ז צ י ע א ט ו נ

 W אמצצ אזױ פםיכאצאנ״פ, אבער װעצעז צײם, ױניאז
 warn םארװאנדעצם לארפאריײפאניסעם, װערען װעצען זײ
 טיפ סאנקורירען םוזען וחזצען זיי און באצעבאםים אין

 אײנצינעו דער נאםירציך, און, ארבײט םאר אמ«נר ױניאז
 נידערינערן םאר ארבײנתז צו איז קאנסורירען צו וױ װענ

 צא■ אונערטרענציכע אזא .prurar צעננערע און פרייזעז
 »קאא«ד דיזער אפיצו ווען נעװארען נ^אםען װאצם גאע

M ראםױוער״ r דאמ טרעיר, םאר׳ן געארבײט װאצט 
 צוס זוארע זייער םארסויםען צו םאמוכט װאצם הייםט,
 וואצס עם װאחפײנציר װי אבמר, װעז, םארהעט. ריטעיצ
 ענט■ נעארבייט װאצטען זײ אז םאצ, דער געװען זיכער

 װאצפ ד^אכער, א םאר :׳אתיזח ארער עםענטציר ײעדער
 un ארויםנענוטעז װאצטעז זײ אז נעהײםעז אײנםאך דאם

 זיינןן וועצכע ארבייטער די םוז מויצ םיז ברוים ביםען
ײ אדזןר בראחנרם םינעצ כײ ענםװעדער בא׳פעםטיגט  דןו נ

פירםע. העםט
םאמד, קצאוס יארסער נױ די אז זיך, םאחפטייט

 וועצצן הײםםטאון םון םארם■"”-קאא«ער דיזע װעצבע םיט
 האנפר אזא װעצעז ׳אוױינעז, ניט וועלען פאנסורירעז,

 זיי• װעצכע םירטעם, ױניאן די און דוצדעז, ניט רענציע
1PJ ד װעצעז ?מאער ױניאן אנצוהאצםען םארםציכטעם  נ
 לאראאריײאאן הײטםטאון דער פון סאנסורענץ אזא נעז

 נים זײז װעצען טענות זייערע און iprpir ניט אייד
אוטנערעכםע.

 און אצנעטייז איז מאכער סצאוס די סענען דעם םח
 וועצכן בראחןרם, םעעצ און העפט םון ארבײטער די

 םאראינטעחר דירעקם מער פראיעהט דמען איז זיינען
 ער■ נענעז אין ױניאן אונזער װארום םאר׳פטעהען סירם,
 אק םעתטארי אזא עםענעז צו ד^אבערם זייערע צויבעז

 פאד• אזא נענעז זײנעז טיר װארום אויר און הײםםםאיז
םעסםארי. ״סאאפעראםױוע״ שםעצטע
 ױניאן די אז ערסצערען, םיר װיצען אצנעםייז אין
 םיםאאםחג אהן אראיעסטען אזעצכע צו ניט זיך באציזזם

 • דא איז עס אויב אז נעװאצט נעװים װאצםען םיר
 אנםוױיד זיך זאצעז פראיעקטען אזעצכע אז םענציכקײט,

 אופן דעם אוױי װערען געטאז ניט העז דאם אבעד צעז,
 האיטםטאון. אין נעװאחןן נעפצאנעװעם איז דאם ווי

 סצאוסםאכעד די װאם נציסען די ניט נאר וױיםעז םיר
מו פראיעשט דעם םון האיטםטאיז. איז זזאבען װעצעז  א
 װעצןן יארה נױ איז סצאוסטאכעד םך א אז םיר, וױיםעז
 נים םיר קענען דאם און צײחןן. דערםון זיכער װעצען

|® ערצויבעז.

 ריםעטעלמענט דעם פון ערהלערונב
אדמיניםטױישאן. *

 ״סען2 דעם האט אדםיניםטרײשאן ריסעטעאםענט די
 צר אין ערקילערונג אפיציע^ע אן אדױסגעגעבעז נאװעםבעד
 דדפוירזי נױ אין סא^אניע הײמםטאון דער םיט זאםענהאנג

םאילנם: װי זיך אעזט ערהאערוננ די סטייט.
בא־ היינט וזאט אדםיניםטדאציע ריסעטעצמעגט די

 םע•־ ־טעז1 דעם פעםטגעשטעצט האט זי אז געםאכט, קאנט
 םארםיג וועט עס װעז טאג דעם ם5א ,1936 טעםבער,

תמוירזי. נױ הײטםטאון, איז פראיעקט איהר ווערען
i א איז זיד געפינט סעטעאמענט דעד r ' t פר#דו<ןםיױ 

 אריינעכתז וועט און נעגענד אגריסולטורעילעז טױוען
 הכנםות זייערע םוץ טיי^ א הכגסות. ײנע5ק םיט םשפחות

 .. עם אײנריכםונגען. אגריסו^טורעצע םון ציהען זײ ורעיצעז
 םאגוםעפ־ םוז פ^ענער םיצע נעװארעז מרהאלטעז זײנעז

 אץ אינדוםטריע אן אײנצוםיזזרעז באצוג אין טשורערם
 א און ^טודירם איצט ווערעז פאעגער די ^אאניע. דער

 געמאכם בא<ןאנט און געפאסס סורצעז איז וועט בןךמצום
ותרעז•

םעםטגעעטע^ ̂זויז האיבען באםראכטונגען אנדערע
 פלענער, די אנצונעםען אוםפראסטיע געוועז װא^ט עס אז

ר איז צו געװאתן םארגע^אגען -זײנעז װאם ת
ג פמסםארי, גאדםענט א קא^אניע הײםסטון די עג ם ^י  r אי

 גאר־ קאאפעראםױחנן א םון שאםונג דער םאד דעם
 | םארבינדוגג אין פלענער אנדערע עטיליכע ^אפ. םןגנט

 I םונדעסטוועגען זיך געפינעז אינדוסטריע גארםענם דער םיט
K._ כאטראכטונג, איז איצטער

im&k

אמעױקע אין אינדוםטױע דרעם קאטען ױ
גאלדץ ד. י. פח !

 םאברי־ די הייסט דאס אינדוסםריע, דרעם קאטאן די
 די איז גאםעךגעברויך, םאר סיצײדלאך ציצענע םון קאציע

 ארום ב<ויז אינגאנצען אםעריקע, אין איגדוסםריע אינגםםע
 אבער האט יאהרען צענדיליג דעם אט אין אלט. יאר צעהן

 אנםװי^ען צו זיך באװיזען אינדוםטריע דרעס ^אטאן די
 טײ<ען גרויםע גאר אין און םאסעםאב, רי׳זעען א אויף

 טויטי<יכער א געװארען סלײרעל ציצענע די איז יצאנד, םון
דרעם. ק5םיי יגער5בי< רער צו קאגקורענט

 און געוועזען, צוריק יאר צעז םים ביז איז אטעריקע
̂וך איז  <אגד דאס הײנט, םאסשטאב גרויסען א נאר אין ב
 איז װעלט דער אין »נד5< קײן אין װאל. און זײדענס םוז

 פי< אזוי אין אײנגעהיילט גים קערפער םענע^יכער דער
 אריםסםע די םדיגה. אײגענער אונזער אין דא, װי זײדענס

 זײדענע אין אגגעטאן איז אםעריקע אין םיידע^ ארבײטער
ry אוגטער n, טײ<ען גרויסע גאר אין און זאקען, זײדענע 

 אםי^ו, טיידע^ אריםסטע די אויך הײגט גאך װעם <אנד םון
 אנ־ איז זי סײדען גאס, דער אויף ארויסצוגעהן װאגען גיט

 ניט אז אםת, איז עם קיצײדעל. זײדענער א אין געםאן
 װערטםולען א םון י^ײדעיצ זײדענע יגע5ביי די איז 5טאי איצע

 בייציגע די איז אםם זעהר :םארסערם גדאד םאטעריא^
 םון טראגט, םיידעל ארבײטער אן װאס ײדע<5קי זײדענע

 זא<ל עס בייליג װי םאטעריאל. צוױיפעיצהאפטען א זעהר
 און זײד, םון אויסזעהן דעם דאך עם חאט זײז, ניט אבער

 געזעיל־ אין איר מיט זױיזען צו זיך אויח נעגוג גוט איז
׳שאםם.

 געװאוינט געװען םיר זײגען הײם אלטער דער אין
 דער םון דאםען די אויח ביצויז קיצײדער זײדענע זען צו

 בילויז טיכםען, אריםערע די אין און געזע^פאםט, העכערער
 ביי־ צום װי געילעגענהײטעז, יכע5פייער< ספעציע^ע בײ

 גיצײכען. דאס און חתונות צו ש\\ךל, אין טוב ױם &יל
 די און םייד^אך, פױערים די אז איצע, אויך וױיםעז םיר

 םילעגעץ הײם, אילטער דער אין פאילקס-מייד^אך אריטערע
 אויםפוצען זיך טובים ױםים םײעריציכסםע זייערע צו אםיצו

 גע־ ציצענע םא^ידעגערלײ םון מגםאכט קיצײד^אך איז
 א םיט ביז איד האט אםעריקע איז אנער דא װאנטען.

 צוריקנע־ דער בײ 'ן5פועי געקענם גיט צורײת, צען יאר
 וױי־ זיך זאיצ זי אז אפייצו, טײחג^ םארםער מטאנעגער

 אײנ־ א אין געזע^פאםם, אין אדער גאס, דער אויף זעז
?לײרעל. ציצענער פאכער

 איג־ דרעם <ןאטאן די האט םעיצד רעם אויף אט
 אגגע־ יאר צעהן ילעצםע די אין אסעריקע אין דוםטריע

 אויםגעבריײ האט זי רעװאילוציע. םולשםעגדיגע א םאכם
t םון דרעם, קאטאן דער םון געבתיך דעם טערט p ביז 

 *האוד ציצענע די פארװאנדע^ם האם און גאם, דער צו
 און באם געמםאקםוילער און שעהנער א אין דרעס״

 ניט הײנט זיך םען ^זעםט גאר ניט דרעם. *פארטיע״
 םאדערגיזיר־ א איז גאם דער אויף ארויםצוגײן םערער

 ביחפפייל, צום םאוט, דער אין נאר ^ײדעיצ, ^אטאן טער
 אויבען דעם ק^ײדעיצ קאטאן םטי^יזירטע די מױן םארנעםם

 כםעם האם און קילײדונ^ םרויען םון םאדע דער אין אן
 בייציגער דער םארקעט, דעם פון םאדטריבעז נענצ^יך וױ

דרענ^ זײדעגער
 נייע די אז זוערעז, געזאגט רעכט טיט * ו םעג עס

 הויפטזעכ־ <יגט װעאכע איגדוםטריע, דדעם קאטאן ריזיגע
 פון יך5יםי5אויסש רעזוילטאט דער איז םאוט, דער אין ̂יך

 צוריק יאר םופצען םים גײםט. אונטעתעםונגם אידישען
 געװאוםם. ניט אינדוסטריע אזא םון אםעריקע נאך האם

 םארשי־ געװארעץ געטאכט אויך דאן, ביז זײגעז עס אםת,
 דאם אבער אײפראנס, סאטאן און דרעסעס, גינגהעם דענע

 הײםם דאם געברויך, אינעװײניגםטען סאר *עוחגז איצץ איז
 םאר געדינם האט און ^יך, דער פאד און #הוח ארום פאר
 דעם םאר אוחגראיצס זואס צזועס דעםזצאבען םרױ דער
.\*  טום אהן דאן, יזײ זײנען גזצוארען געםאכט און ס

זועקבע פעקםארים, גרויסע עטקיכע pH פארטו^ און ססייק

 ארבײם, פריזאז םים באגוצם מייםטענםיײלס זיך האבען
 אוגיפארםירםע הװאנטיטים, ריזיגע פאבריצירען צו אויף
 גמן האט גערוםען אײפראנ^ קיכדמען און דרעסעס הויז
מףד גאםען פאף^ירצטעז דעם םים דאםאילםם דאם  .ו

דרעםעס״.
 אין זיך הייבם צוריק פוםצעז יאר א םיט עחפט

 םאדע^ען סםיייציעע ^פעהנע באוױיזען צו אן םאום דער
 וואיא^ פערקזג<, ניגטזעב^ קאםאן פון געםאכם דרעםעס,

 די פון אײגער אוי^ טאםעריאיצעז. ?אםאן אנדערע און
 איז א<אבאסא, בוירםיגגהעם, אין גאסען ביזנעם הויפט

 וחד דרעסעם פאטאן װאו סםאר, א םאראנען איצטער נאך
 א סעגם 96 םימ דאלער א פאר ארדער צו געםאכט רעז

 איז םםאר, דערדאזיגער אם םון אײגעגטיסערין די דדעס.
 דעזיינערין א געווען אםאיצ איז זואס םרוי אידישע א

 פאר־ ווײם איז לעגעגדע די און יארס, נױ אין דרעסעס בײ
 דער געווען עם איז םםאר די אט אז םאום, דער אין שפריים
 איגדוס־ דרעם קאםאז ריזיגער איצמיגער דער םון אנםאנג

 בזןווען עס איז םרוי די אט אז הײםען, זאיצ עם טריע.
 קען דדעם״ .וואמ די אז דערטראכםען צו זיך ערשטע די

 וי און ״ייד5ק גאםען שײנער א איז זוערען םארװאנדעיצם
ישע םאכען צו אגגעהױבען האט  דדעסעם, קאםאן םםי̂י
 קאסם^כמר. פרױואמע פאר דעזײגם, אײגענע איחנ ^ויט

 אוימי גייעם איר םיט האם זי אז הײםעז, װײםער זאיצ עס
 י»יר אויוי קוקעגדיג אז ערפא^ג, גרויםען אזא געםאכם טו

 ארויםגזװואחוזמ םאגוםזמםמורערס אידחפע זיך ה^בען
 איבדוםםריע ריזיגע א אויםגעבוים און איתיע, איר אויף

סאוט. דער איז
 דײ אט אםת איז עם 5װיםי אויף געגוי נים <ױיס איך
 דער אין אויב אז אבער, איז זיכער ^עעגדע. דאזיגע

 קא־ םויזעגדער הוגדערםזנ פראדוצירט הײנם יוערען סאום
 עצאנקע עעהנע די באצירעז זײ און טעג^יך, דרעםעם טאן

 סיי דאםען, ױעע און םיידיצאך םאוטערען די םח קערפערם
 דער עם איז געזעיצמאםם, אין םײ און גאס, דער אוי^

 ה*מן ווע^מג םאנוםעקםעורער^ אידישע םון אויםטו
 וואוגחנר^יםנן אזא געגעבעז דרעס״ *הויז אריםער דער

תיקון^
 זיך זזאם אינדוסםריע דרעם סאםאן ריזיגע נײע די

 םאר׳- װעצמנ םאוט, 'דעד איז הויפםזעכיציך אנםװיקעילם
 קא־ דער םון פראצעגם אכציג םוצזג איצטער נאך ברויכט

 אייגימנ פאראנען דיגען דערצו פראדוקציזג דרעם טאן
 באדינ־ פ^יםאםימזג די ערשכזענם, :אורזאכען נאםיר^יכע

 ,MP אין חדשים נײן וארים איז סאוט דער אין ;גונגען
 ךי jovovri ם̂י זעהר <עםראגען דארםען זועחגן עס און

 פצאץ אפזאץ גרעםםער דער געוחנן םאיצ איצע איז סאום
 p» מנוחנן איו קאאוקס וחנז אםיילו דרעסע^ בי<יגע םאר
 p» סען האם אםערימ, אין עפאכע ב^יהוגגם םאםע דער
ר איז דאס קילאוקם. וױעיג זעהר פאףקויםם סאום דער  ת
מ סאוט דער איז זועכתר װאריםער דער זואם םאר אנ  ג

 דארטימ די גים עד<ויבם יאר םון צײט דריײםערםעיצ
 קיציידער מוחנרזנחנ פײן טראגען צו םרויען און םייחצאך

 n איז דרעס די װאו דארםען דרעסעם• <ײכםע װי
ײדונג הויפם  אפט זעהר דדעם די םוז םרױ, דער םון ק̂י

 איז יױימז צו זיך םיעם האם םרױ א ווערען. געביטעז
 נא־ דערפאר עם איז םאיצ. עטאיכע דרעם ביגער5דערזע<
^גג הויפם די װאו סאום, די אז טיר^יך ^  *wn םון ק

 זיק ררעס, די איז יאר אין חחפים נײן גאנצע םרוי
דדעםעם, בי^יגמעפרייזםע פאר טארקעם גרויםער א

 אין םאסען םא^קס די םון אריםקײם די צװײטענם,
 סםאגדארד ^בעגם דער איז סאום דער אין םאוט. דער
 איז װי אריטערער אז םך א םאסעז םא^קס ברייםע די םון

עז אגדערע  די־ דארםען םארדיגםםען די ^אגד. םון טי̂י
 דאד־ םארדינםם דורכשגימילימר דער קיצײנע. זעהר נען
 *ח צזחנ^ צוױמען איז ארבײטער פאבריק א פון טען

ר5דודמ»ניס דער װאך. א דאצעד םוםצען מ םאחײנסם י
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 Iui ומצפם א כםזנם צוזאנמן עטזגצצן yo>jm גענערם, פון
m אין נאםעצימרוע מםאםיעער i n וױמעז איז םאוט* 

 ארבעסען פו־ױען אח םיידצעך וואך. א ד*צער 9 און 6
i 1אי n א דא<ער ררײ ווי זױיניג אזוי םאר םאום 

 פאײינסטען, קציינע רי י1אוי אבער קוקעגדיג גים זואן.
po pot i דאך אי.ז n פרוי און םיידעצ םאונמרנער דער 
 קא־ געםאכטע עעהן א עםארק. זעהר .געדרעםם״ זיין »

 נים DD8P ״םמיקי״, זעהר אוים קוקם »אם Pyr'Pp םאז
 צױ זוײזען איר טים זיך קען 1םע און ,L95$ זוי סער

o trv צו איר 1טראנע רערגןזו און נעזע׳צמאפם אין i n 
i איז און ארגײם n אנט־ האט װאם ארםיסעצ, ריכטיגער 

i םון פארצאנגען די םײ ׳אדאכען n םייחן^, םאוטערנער 
 םםײ י1 פאתואס אם םעגציבקיינ^ *pip 1אי סיי און

o סאםאן ליויממ n i, אין האט i n אזא געםאכם םאוט 
i עויפאצג• 1יוימ1 n n האם i n אוגנמתע־ 1יעע1אי 

 נויט א פאו־וזאגו־לזןן צו באװיזען רארטען גייסם םוגגם
 *רא- הויפט י1 1« אײנעי־ איז פאםאן, טונענה א אין

tropn פון i n •די אוז )אם1 װאקםם אתמן1 םאזט 
o אויף צעבט סאוט גאנצע n. אײך איז קאטאן i n 

porפון ולץ i n .אין סאום i n ק^נצעג־ זײנען סאום 
 זואס יסען,1םאב טעקםםיצ 1קאטא תזינםםע די םרירט

iym פוא־וואט־צען i o n ,אויסנע• אצעוציי 1אי קאטאן 
 םאנוםעקםמור־ אידישע י1 וועז און iJBipr יו־בייגה

oiy 1 זיר 1םא וזאמן iny tinםעגציבקייטעז ט־ויםע י 
u »i’p n n ip  i n  poקאטאן ־ p m, שוין זײ האבען 

 tic עלעטענםען אלע אויסצוטצען אזוי זױ נעװאוםם אויך
 א-1« זייערע לטובת פאטוײאטיזם, אוז ׳פםאלץ צאקאצען
i םיט אז אזוי דוקנתז. n גים איז דדעם יןאטאז 1גייע 

up צונמטצלם prwmw צונענגליכעו■ און מצליכעו־ א 
 נאציאנאלע א מײאו־מן װי כםעט איז עם up ארםיימצ,

i אין פליכם n פליי- קאטאן א אין אויםצואוצען זיך סאוט 
in״..

o קאטאז פענםי די האט טאג צו זןיינם n i וױיט 
מן n אר״מו־נזמטינען חנני i נ n  no .םאוט די םאום 

ד גו־עםםע י1 ־mo Dyom 1פאםא הײנם ט1יצי1■*ב  ז
 טיילען אנחס־ע 1אי 'אריז גױ 1אי םטארם ■או־טםעגט

 עויו 1אי סענט טאנ 1זוםע שעהענם א איז .1<אנ פון
 טוייזענטעו־ ק1יא נױ lie נאסען י1 1אוי טו־עםעז איצם

 קא־ ,םעיקי״ י1 אין אויםנזאוצט ס־ויען און סימ־צאך
w טאן a rn |י& i n .דינעז קען םאלנעגרע אם1 םאוט 
o פאו־ בייזסיצ טםעו־ א װי n זואומם i n  pc קאטאן 

i איה האנ 1930 אין אינו־וסםרין. װעם n ױינןו  מ
o געםאכט מומו^ ױ «ם 1« n צו זוך1םא ׳ס־עטען 

oyon 1תאטא םאז־קויםעז i םאנוםעיד אגםצאנטעו־ אן 1פא 
in w e 1םי איז עם םטאו/ ^או־טםענם טייםי׳ם צו 

o םאכעז צו צײכט נים #גגעמוםען n ערשטען > i ס' n 
 ױנענט יארקער ניו י1 אז גענצױבט גיט האט ,בייער״

 א•1 צװיי א אין *אם m אויי 1<ױימ יועצעז ויר וועם
 1זעה עםציכע נעהאם 1»נצ האב איך קציתזל. ציװדיגער
ת נ מ ״  ismri 50 קו'&ט1סא אים האב איך און םםייצם, ו

o 8 טיט םםייצם, ודיי יון nוועט עו־ אז עכעז,1אח*י 
 י1 אט םון ים»צעי״1 או1,װינ סיעציעלען א םאמגן

i זיין האט עו־ דחנסעם. n r w i n ,און נעהאלםען 
anתאט זוםעו• יענעם אז נעוועז איז ^וצטאם ־ i n אט־ 

 הגצארט־ סעיםי׳ם פארתויםע םאטםעקטעוח»־ צאנםעד־
 אט סי| Dpom אזען1 הונחט־ט 1םי איבעו* 1םטא םענט

o אין םטייצס דדיי די n 1צענטע גאו־םעםט 1«1יא נױ 
 אסיםעם וזוגח^־ט װיי 1איבע אנען1פא איצנמו• זיימן

מ קאטאן ■ון ם װ ^ ע ט מ םז אנו i איו ס n ,וועצ־ סאוט 
 חגאארטםענם צו בצויז oyorn קאטאן פאו־קויםעז מ

bimbd 1<צאנ גאנצען איכעו־׳ז.
 תאטאן ױ זואס 1םא אותאכען הוי«ם ױ 1« איינע

i איז צינם איט־וםנצ־יע ודנם n ,איז םאוט n ביצעע 
a o trm םאנוםע װעצכע הו־אםםpםrוnאר-1 קענען ^ם 

 םאב־ ט־ויםע 400 או־ום אן1םא זיינען זזיינם «ײמן. םי!
 םון עםעם םאצנעמ ױ אין װעםעם קאםאן «ן ריקעז

m :םיםי, קענזעם סאום tvom yrti, צד םעינם און 
*ין ,1נרי נאוצימ און צואיםוױצ םיזודי. אין אמ^

. . f i ‘ • ■rlfilMf
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 איו םייתאי און סאװאנא אנוםטא, אםצאנטא, קענטאקי.
jr r m # r n 1אי 1«רידע uppyrti, סיסיסי«י' אין 

 אצאבאםא. אין ,1בעםצםע און םןזניצ םינגהצם,1בוי
ם,  עח»ר '.ov:m 1אי נעעוויל, 1אי ם׳צאטאנוגא מםפי

jyopyo אין אם,5אי1 אח יוםםא! ?ואיזיאנא. ט,1«*
 אויפ־ אויר זיך האבצן 1יא עסליכע reyyp י1 איז

vo w i& א״ניגע yj't'i [ז׳צע-1אג עאם אין (!אנדיקע
oyP, פאציפ^א־ג̂י iyoit ya7yn סארכאפצ} צו o n סאר

fitoנםyכy1yאויסנ אוינ^ י1 חוז jsypiuD טעדן v  y 
 on^pyo Dm 1פאטא פאראנ^ זײנען oy ומצכצ 1אי
I’l (וארנעם, נדויםען א זעתר פון i n ’U’wf םיט jin- 

t ,lyj'euD ir e in״iya אנצ)1םא נאך yjp lyo in itn• 
i ׳צםעםצאו iy>»nin אין oy’iifDpyc נעו־ע n  iip

 צינט y^וםטריJאי צוױינכמ1פא יזיג1 י1 אט און סאוט.
.Djyn י׳צ1¥אי אין אויםמציםציך כטעט
װעלכע אוגטער כטדיעועען ארבעםם די זײנען װ«ס

? געםאכט וחנרען דרעסעס קאטאן די
ט םיט iyp oy אויב ̂ונט ^ i אז lyum נץז n •אי

 ײy 1״a א מךצאם^ ה*ם גייםט אונםערנעםונגם מישער
y'looiu’K yrt 1אי i n ,םים אויך 11א1 םאומ 

 ארבעטס וײ או ,inyn באטאנט פל*רקײט פיצ אזױ פוגקם
»»jyMui’i ט אין^ i n אינ^וםט^י 1פארצװיעטצy •זיי 
o קאטאן yiyoru ת אין j׳7pn'3« געז m פאט־ײ 
jyp 1ױסט» און דאצאם בוירםינגה¥ם, אטצאנםא, איז, 

 n* אין ״.iyt«<7pic׳ פוצעםצגריגע הױם iy גאך הער׳עם
Dy'iijBpyD y i'tn ארבייטען yui’ lyuypra סיידצאך 

o 7 םון ly'iic yiyn>y און n ניז אינחןמו־י, זייגער Dpyt 
i o n״uyאותגט״ איז ־ *y5 זונ• חוץ ײאך, ימי 1פי נמנ 

טא^
oy תמ־ אז אםת, איז yB ly iiip  i n̂יאn םון i n 

 iyopya־״ut זח־ציכט מטו־אצ א אויך זיך ה*ט א. .1 נ.
D'uppyD o קאטאן י1 אט םון פענםםער י1 אין n i 1אי 

i n ,ניםא טעו־ 1װידע שוין איז איצםער אבער םאוט 
l”P שםור p o m, צאל קציינער א 1גא אין אויםער •pyo 
 גא•1א צו ןyבאװיז האט צyגlftאינםעונע׳^ י1 װאם ים1טא

 •pppyo םייסטע י1 אין ם.1ױניאניזי האצםען און ניזירען
 נא־ ooyo^ yooiyue׳ זײ וויצסע■ נאך lynyn ים1
^tyo אויבצם םצז ינגונגצן,1 i װיי \ױ וױיניג אזוי 1פא 

i 111 ײאך, א דאצער nי1 1אי װיידדצ כעניטציכער iyo־ 
Dnippyo o קאטאן םטע n i 1א ניט מטייגט^ ב o י n 

ײאך. א יאצער 6 םון םאהםיםום
י1 איז ,iy:iy נ#»ר טייצוױיז אוז ,lyoyn האר 8 ניט

1 po yutSי Da'npyrm im yt'io אין n אטאן? o m
D'i8opyo י1 פון yiyjy^p .י•1 א ציגט א1 שטעםלאך 

ynDDi-u^ yi»t נאננ־ ,און נויטינ^ א פראחצירט װאס 
פון י1 אין טזיף צאפעצ און ,pyp»D־w בארען

jf’y8D«iPiopy iyo'5nn’ir |יתצ• 1אי '1¥וםט1אינ א 
 מכטיג׳ט־ pא iyo״i ײעו־ען Diniropyeiwo י1 כצר
po םאנ, צו םאג nyo 1»ארבײנ י1 םון Dijm פאפטימ 

 גונ• א 1םא אחט^ז י1 םון בצוט 08י או־ויסגמױמ!
4לוי הוננער *נמבציכען

ױנ• Diypi’Bii םצנט1גא ציינ־יס אינםזןתע׳פאנצצ י1
 אויפ־ yיגDװיכ און יעזע1אנ1נ א זיך 1פא 8י האט יאן,

i פאםאן י1 גאב^ n  po D m אי« סאום p ir איצט 
i n ביםצרסםצר DiniPJBP צו ip i ביצינ iyDt'n»yi 

o סיצק m פון m ,איסט yo ĵm ט1ווצ D ^ y i אין 
 *8P י1 האם 1נא נים או־בעגמר. ױגיאז po יאדפ נױ
o 1טא m ך כמצט י ^ o םיז פאמצ־יבעז נ n סאר 

oypi8D |iyo 3.75 ױניאן די ooBoyi| סיצפ up ,o m 
m’ טים םאויך iy» זי y ספכםי- א סיזאן זױיטצחגן 

o נער in w 8P צו i n •סייל? בילעצו o n i יארפ נױ אין 
w טוז Dy נופא. o m י1 ומרען yoBio'tB פון m 

o פאטאן די ױגיאניזמן צו אינטצרנעעאנצצ m אמ־ 
n o o n אין i n ^די גאאױמן צו אוס סאו 

jyon פון i n סיצק ױניאניזיתמר 
m איסנג

K

w m m
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שנײדער־פאמיליע נטערנאציאנאלע
ג\'לזי. vh ו^רער־סךעיך רי \\b ^ ^ג\ אײוררגן\ע\ נוװליכגז

לאנג. ה• פון
 ^טור־ גרויםע די םון אװענט אין געװען איז ד#ם

 דער םון ק^גװע־נע^ן היסט^ריעער דער םון טעג םישע
 סיםי. אםלאנטיה אין לעיב^ר םעדערי^^ן אמעריקען

 צונוים־ זיך זײגעז געםט און דעינעגאטען צעגדיציג א
 םון דעלעגאציע דער םון אײנלאדונג דער אויף געקוםען

 ױגיאן זואירקערס גארםעגט ילעידיס איגטערגעש^נעיצ דער
 עס ענגלאנד. םון דע<עגאטען פראםוירנאל די באגעגענען צו

ט ה^ט ^ עז  אונטערהאל־ <ײכםע א געװײניציכע, א זײן ג
 אײנע אלם עם זיך האם אויסגעי#זעז םעהר. גיט טונ^

 ארביײ די \ואם צוזאםענקוגםטען אינטערעסאגטםטע די םון
 גע־ םון גײסט, םון #ווענם אן ה^בען. קען באװעגונ־ג סער
 שטי- םיפע םון אטם^סםערע, זאנדערבארער א םון םי^

מוגגען.
 זיך ה$ט אונטערהאלטוגג דער םון צײכטקייט די און
 געווען איז ברודערשאםט גוט םארל^רען. ניט דערםון

סוף. ביז׳ן אגהויב פון
םאמיליע. א םון גוט^ברודערעאםט די
 געװען איז ^גײדער־םאםיליע אינטערגאציאגא<ע ־אן

פארזאםעיצט.
 איהר םיט ברײטקײט, גאגצער איהר םיט טאהע און
פארגעם. גאגצען

 און ;טרעיד־׳פװעסטער זײנען םעקסטי< און ^נײדער
 האי־י^רעער דער צו אז גור<, דער אויםגעםאלען איז אזוי

געיב$ר אװ אן6םעדערימ ^סעריקען דער פון ק$גװענש*ן
 אעס שיקען קאגגרעם ױניאן טרעיד בריטישער דער

 אינדוס־ דערזעלבער םון צוױי דעלעגאטען פראטוירנעיל
גאר־ גריטישע די םון עגדרו — םאמייציע טריע^ער

 זוע־ עגגלאנד׳ס םון נאיםםיט עגדרו און םענט־ארבײטער
 ענער־ די ינעםליז, לעידי געוועז איז זײ סיט און בער;
 םרויעךארביײ םון #רגאנײזערין םעםפעראםענסםו<ע גי^ע

 איז ענגלאגד; אין ױניאנס גארמענם אינע פאר טערינם
וס  גאנץ און עכט געװען צוזאםענקונםט דער םון בי<ד ̂ד
 סעקםטיל־אינמערנעשאנעל דער םון אגוועזעגהײט דער םיט

ארגאניזאציעם. נאדעל־טרעיד די צװיעען
 ־1נ#דע< אײן נאר זואם םארדרוס א געװען ס׳איז

 גאר״ ױנײטעד די — אויםגעםעלם ה^ט טרעיד־^רגאגיןאציע
 זי מ׳ה$ט גיט. איך װײס םארזו$ס װ^ירקערס. מענט

 גע־ איז גיט־קומען איהר איבער פארדרוס דער געילאדען.
 ריקערט ט^טאס םון רעדע א אויפריכטיגער. אן ײעז

 םון רעדעס ־up ד<ם אין ארײנגעפאסט גוט זיך װאיצט
 םעק־ ש&סבעד:, ױסף ד.י<םאן, סידני דובינסקי, דעױויד
 םון <ריז םאיקעיצ און מעקסטיצ־ארבײטער די םון םעהאז

 עגג־ םון געסט די םון רײדען צו ניט עוין המטערם, די
 די צו אריבערגעהז סעז פארדרום דער נ$ר »יצײן. ^אנד

 װאס האבעז ניכדאגװעזעגדע, די זײ, גימ־אנוועזענת
 געװארעז כארײכערט זײנען יב»טײ<עטע די םאר^ױרען.

 ענטהאלטען זואס געםי^צועםאנד, א און אײגדרוקען םיט
 חבר׳^אםט — באוועגוג: ארבײטער חנר םון עיקר דעם
אידעאכ גיציהענדער און םארם עענסטער חגר אין

 אונ־ דער םון #־נםירער ם5אי דוכינםקי פרעזידענט
 כדפפחה די געעאםען ט^ן, דעם געגעבען ה*ט כמרהא^טוגג^
צוזאםענקונםט. דער פאר אםם#םםערע

שנײדער״ זײן ל*סיר ^נײדער, אילע זײגעז סיר
 באםער־ זײנע פון ם5איגהאי לוסםיגער דער געווען איז —

 אר־ דער אין ר*<ע זײער האבען ^גײדער *און קוגגען.
 הינםער געמיכטע גרויסע א טאקע און באוועגוע, בײטער

 זײער אין גײםט םך א מים און רא<ע םירענדע א ;זיך
 אםע־ אין אוגז בײ ב<ױז ניט איז ד^ס און גע^יכטע;

זײ־ \וע<ט; גרויסער דער אין אוםעםום אױך
#םיציאליםעטעז, אהן ממועםען צו :כםיגם

דעי־ םון זוערםער די ויעען — יך״
 מטיאעריי ?ייכםער פון איבעתעגאעען

*ייבגמײט• צו וױחנר און

ה^םאג׳צן: סידני םיט םארמאםטען זיך האט ער
 אר־ גרעסערע א און װינםיגע םעתר א םארטרעט װער

גאניזאציע.
 װאס #«יהם באג^ײט <ואם דובינסהײגעיצעכםער, דער

 באדײםוגגםפו< אפט איז װאס איד.ם, כאראקטעריזירט
 du איהם פון איז זעצבסט־קריםיק, אםט ם5ענטהאי און

אותנכס באגצען דעם אװעס
 א פארםרעם ער אז !,Jn#p סע< רוילםאן ״םידני
 צונעבען, םוזען װעם ער אבער ארגאגיזאציע, גױבלזיגגודמ

 דד איז — ארגאגיזאציע״ miwiru א םארטרעט איך אז
שטיםערײ. םעהר ץ5אי אין ארײן ביגסקי

 איו דובינסקי און טים<ען, אוועקגעפאי^ען ^וין זײנען
 איהם ם׳האם נאר דובינסקי״, ״פרעזידענט אוים נעװארען

דעיזו. — נאםעז עחפםען םים׳ן גערוםען ̂טוין
 םשפחזד אזוי פוגקם און גערעדם, האם הי^םאן סידני

 םיע, זעלבען ־בײם עגגיצאנד םון םארטרעטער םים די^
 פון זײם פאליטחפער דער זועגען א<צײן זיך םון זיך רעדם

מד דעם וועגען האם היצםאן ארבײטער דער
 — איגהא^ם דעם םארםיםעגדיג זוארט־׳פפיי^גן, אין רעדט

 — פארם די ב<אכדםאכעגדע און — פאליטיק״ ^עיבאר
 \1 קאלעגע דער עלאםבערג, ױםח פארםײ״ ^עיבאר

 ק<א־ אםא<גאםײםעד דער םון געבורם דאס זיגם היילמאנ׳ען
ע  ־— פארם די אונטערנעמטראכען pהא װאידקערם, די

 — איגהא<ם דעם <ױ אזוי פוגקט — פארםיי״ ^עיבאר
 דעמױד זױ אזוי פונקם בײדע, און פאיציטי?״. ״יצעיבאר
 םעקסםיל־ארביי־ די םוז םעקםעהאן און םריהער דובינםקי

 האבען שפעםער, העטערס די םון גרין םאיקעיצ און טער
 גזד פאגאנחגרגעװיקע<ם דערבײ טעזים, א אװז»נע?»טזג<ט

 גאנצער דער איגער ענײדער־באוועגונג די אז דאנהען,
 א םאיו אלע םארוחגרםס־געהעגדע, א איםער איז זועיצט

 בא־ ארבײםער גאנצער דער םאר וועגען נײע םון זוכעגדע
 כםדר םאקעיל־םרעגער, א שםענדיג ראדיקאל, תמיד װעגוע,

םייער*זי< א
םור־ םון באוועגוגגען עחפטע א^ע איז  <יכגד און קו̂י
 מניײ געותן זײנעז װעלם, גערעכטע םעהר א פאר םעגשען

 םרוינ^ געם<יגע<טער יעדער אידעאיצ, שײנער יעדער דער.
 פונ׳ם דערלײווגג דער םאד םייצאזאפיע םארכאפעגדע יעדע

 שניײ דעם אין אפקיצאגג געפונען האט אחבײטם־םענשעז,
הארץ. דער׳ם

וועבער. דער און שגײדער דער
 םאי \ועילט־<יםעראםוו/ דער אין בײדע זײנען זײ אוז

 פאראיי־ װאם דו־אםע, דער אין פאי פאעזיע, דער אין
פרייהײם. צו םענשעז דעם םון בענקשאפםען די ביגט

 חנר צו בײטראגעז געותן זײנעז רעדעם איצעמעגם
 n הויפכדגעסכ^ די םון בײםראגען די און דיסקוסיע,

 געםינקע^ם באזוגדערם האבען אנד,5ענגי םון פארשטעהער
 עם ערקמתעען. אגוױיזונגען, באםערקונגען, ב^יציגע םיט
 פאנ־ דריײ די צו ענגיצאנד םון נאסט םערטער א געװען אי.ז
 מד איז םערםער חנר ילעם^ין. ילעידי און גאיסםים לי

 איז וחגלכער םיחגר, ארבײםער אן םװעי^ם, •ב. א. װען
 םיז קאנווענשאן א צו חגילעגאם פראםוירנא׳צ א :עװען

 יאר ע<וי םים ילעיבאר אװ םעדערײשאן אםעריקען דער
 אקסי־ םון זיך צוריקציהען א ערב ער איז איצם און צוריק,

 מד אמ רעדע זײן איז יאחגן. זײנע דאגק א װיטעטעז
 דעם האט װאס אפמיד, נעםען םון טאן איגםיםער דער װען

 אוג־ שארפעד צוזיאםענקוגםם דער םון פאםי^יעךכאראקטער
• געשטראכען. טער

 םארזאם^ונגם־ געוױינ^יכע די געוחגן ניט איז עם
 נאר געהערכ^ םען האט רעדנער ניט אויםםערקזאםקײט.

 םאכ־ א ברודער, א זווזז, א םאםיליע; א םוז םיטגיצידער
 אם פארםראכם, אט ערפארונגען, דערצעהלם האם טער,
זזוםאר. םיט

ײ אױסמ־ טישען די ;געזעםען סען איז םישען דריי נ
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 איןאײנעם, נעשקפט g און געלד און הויז g פ&רםעגענדיג
g ign אץ שותםים ה$כען געטםען  g שײנןןם 

^פס $פטם$ל װי און, ;אײגןןנם דקם זיך *עטײלען  ט
 קריגען~ טו $ן זיך כמןן הױגט זיך, טײלען כײם
 — גןךפװיגןןן, נים שדתםים די חןבען p אױך

_ !ברענמ ןןם !חױז די ם׳כרעגט :טונמןל םיטאם$ל ערטם
 קענט, איר װ$ם דןןרטען פון ראטעװןןם ,שגןןל, —

o p ״1 ימיירען די םחורות, ד ׳געדד
 זײ טזזישען אײנןןר ח$ט

— נןןטרײ, א אױפגעחױכען דןזרם
דערםירען״.» אױך טפעטער טען װעם חשבון ,חןם

 $רט:״ פון «g ניט איך טרעט נים אױכ !חונדערטער ״םיץ —
ד$רט. םוםלען גענומען אײנער נ$ך ה$ם

הונחןרט, *װײ םיר ״און —
ג$ר װעט

קלןזי!״ װערען חשבון גאטנער דער
גןןדוגןןרט. אנחןרער אן דן>רם ה$ט

o ק$ן וױ J פ#רװ$ס I חײםט װ$ם״ — p זײן I
 אײן!״~ ניט Dp אױף שםים דא

p שרײער זיי זיך ח$כען 
פײןןר, אויפ׳ן פארנןןםען ג$ר אמנאנטען

 געקריגט, זיך, געאםפןןרמ לאגנ אזוי ה$בען און
 -.Dpnsrip רױך רp מלעםען זײ ם׳ת$ט װ#נןןן כת

םלאםעז אץ זײ זײגען אוםגעקוםען און
!דזאםעז• גוטפ און ה$ב זײער םיט

 אר,Dרp םיר פארליח^ $פם װי
 באזיגען זען און זיץ אײניג דארפען םיר װען װײל

m אלגעםײנע די i גןןפןןר, און 
קרינען. געזועפטלאן־ אײגןןנע פאר $ן זיך פמןן חױכם

 אווענם אין װייםער otfii און .הארםמו״; א אין שטעלם
 םען איז אויסנעבוגחנן, זיך מען האט םעהד אלץ 4אי׳ײ

 אטועזענרען יעדען אויױ בליפ א |1א געזוארען, נאחעכמר
 נים און הייגט סין נים ivp'd פנים״ןואט א געוויזען חאט
ן  איז DKii םעפחה, א — זיצט םאטיליע א נעכםעז. »

 אלם Din און לאנד, אײן ווי םעהר איכער •ארצוױיגט
 אםע־ עננלענרער, :םאלס איין <ױ םעהר פון סיםגליחגר

^ מפאניער, אידען, ריפאנער, רי  — איםאליענימע איי
« ניט דפן *־•־

ס «ח  םון און דעם פוז רעדעם די נאו — םוןי «
או ן און באםערקועען בלי*ינע די נ ױז מ ד א  ׳

 פאםאם, םיט נעםיל, םיט רייד די נאך «»׳ןלעניעען,
T לייכםע טפילעװדיג n, זחנרם־ אין נעדאנקעדריױ, אי 
 110 פאנאנדערגלידערוננ א נאך הוםאר, אין גאןןארפפ)

 סטזות פארגןסען <ואס םיםואציע^ פראנלפטפן, ***
ן------------- ו ר פזן א וחנלם אינדוסםרתמר ת

■ • .:JtiffisSl kJl

 אונםערריאלט גײםטינ־נעעםאקעז גאנצען דעם גאך גכלל,
 קאםאנ- א דובינםלי פרעזידענט האט םוןי, צום נאר —

 א<וע און .טאוםט״, א צו רוםם ער אז נעטאן, דעזוע
 *גײדער־ אינטערנאציאנאלער פארזאםעלנמר דער םון

 ערטער, זייערע פון טטעל־געםאז א ויך האבען םשפחוז
 אייננעמלאסעז, ארעם, איבער ארעם האנט, אין האנט און

 ארבײטער־ אינטערנאציאנאלע ראט נעזוננען פארקלאםערם,
אינטערנאציאנאל. דעם ליד,

 נאיוענוננ ארבײטער דער םון טענליכסײםען די אין
 אבער װאך, זוערם טוב ױם ווען םאסענטען, פאראן זיינען
ג ױם ווערם וואך ווען םאםענטען אויר  ויײ op 1אי טו

 אינער לאזען וואט םןוטענטען, עבת־ױם־םוב׳דינע די נען
 מנײחנר־ פארזאטעלטע די נמםה. אייער אוייי ׳פפוחנן

 פייגפר — םארנעםען נים פײנםאל פײנער זועם פאםיליע
 נ«ו»ן זיינןן וועלכע \,svjvb צענדליג פאר דש־ פון ניט

איתר. פון סייל א
.

.y* ־

ד w לזיצזי, גולז vh לזװײפז^\ רגורי^ ד<ור אגיף ג(ז^ילז(ו\ רװרןן ) גג. ג. י. .h *ד<װיר<זוצז דובינסקי, ת י

 דער םון סאגװעגשאז םע55 די ב«טה»כט ״איך
 םון אנםאנג דעם ס5א סיטי אטיצאנטיק אין צ. אװ ם. א.
 װעילען װאס קאנמעגשאנס, גרויםע םון ע«אכע נײער א

 ארגאניזירטער דער םאר באדײטונג ג^שיכטציכע א האבען
 <ןאנװענ^אז דער אט אויו* אמעריקע. איז אסט8ארבײטעחן

 עהאנאםישען, אן םון כחות טרײבענדע טיםע םאראז דינען
 װאם כאראקטער, ען6&איציםמ אםיאו איז אינדוםטריעצעז

אײגדרוק. טײן מיינונג, טיין ^ויט בארעכטינעז,
***

 םאךםראנציסקא איז האנװענשאז אעצטער דער ״זינם
 װיכטיגקײט גרויסער םון אסירוננען3 םארגזגסוםעז דיגעז

 שםויטענד א אויף מאסעז >ורבײטענדע די םיז יצעבעז איז
 פון םיילע זײנעז צוריס יאר א מיט באויז אוםן. ראשעז

 באטיהוננעז די אז גאויבען, צו געװען <עװאוינט אונז
אעגיםאאטױוע צו רענירונג נאציאנאאער דער םון
 צוריקהאילטעז צײט א םאר זועם זזייצױ סאנסטרוסטױוע און
 באװע־ ארבײטעד חער װעט און רעא<ןציאנעחןז כיםרע די

 װעט זי זועאכע דורך צײט םון אטעם םרײען א געבעז גונג
 עהא־ םעםטערע און כח ^זםארסערעז א געוױנמן יןענעז

םאזיציע. נאט״טע
 ניט טאג צו הײנט זײנען האםענונגען דאזינע ״די

 דערהאיצטונגס עסאנאםישער דער איאוזיעט. וױ מעהר
 אר־ די אנבעטרעפט װאס רעגירונג דער םיז םראגראם

 רעאס־ די םיז געװארעז צושטערט איננאנצעז איז בײטער,
 אונ־ איז ער אז אויסרײד דעם אונמער כחות ציאנערע

 אויס* אנחערע טארשײדענע טחמת אוז מאנםטיםוציאנע^
 איז װאם היאו*, עסאנאםישער אויוי אויטזיכט די רײחנן.

 גערוארעז אנגענוםעז שויז נעזעצעז צעגיסלאםױוע דורך
 דאס האפנוננסצאז, אזוי איצט איז קאנגרעם, דעם דורך

 זײנען ארבײטערשאםט דער םיז כוחות ^ראגרעסיװע די
 ניט פא^יסי ברײטערע א םאד קעםםעז צו גרײט איצט
 זיינעז זײ נאד געביט, אינדוסטרי^אןן nvn אויף בצריז
 יציעtאa עקאנאפױשע זײער םארטיידינעז צו נרײם אםיאו
פארזיכערונגס־םעטאדעז. &אאיטישע נייע דורך

צװי־ ערשטוינונג ־בארעכטינטע אוץ אומרוהיג<ןײט ״די
 איז באמערקבאר אר5ק זישר איז סאםען ארמיטעד די שעז

 װאס גייסט, נײעם « רע&רעזענטירט עס האא. סאנװענשאז
 זױ5ע ױננעז א םיז שטיםעז די דורך אויסנעדרײןמ ווערט
 הײנטיגער דער אױן* געהער א זיך םארשאםט \ואם םענט,

 וועיל־ אויף װי סאארער און םעכטינער םך א י^אגווענשאז,
 םע־ אמעריקעז דער םון קאנווענשאז אנדער איז עס כער

םארגאננענהײט. דער איז לײבאר אװ דעריישאז
A

 דער אויף באװעגוננ שטארסע א םאראז איז *עם
 םעדע־ דער איז ענדערוניג אז םאר איז װאם סאנורענשאז,

 דאם קאננרעם דעם נעבען זאיל װאם <*אנסטיטוציע, ראצער
 סא־ איז ארבייטער אײנצוםיתוז סראםט איז רעכט םואע

 סו&רים דער אז ׳מורא איז עס וועאכער אז געזעצעז ציאלע
מאכען. מבטא סעגען עם זאא האורט

ל. אװ ם. א. די דאם םאראינטערעסירט, זײנעז מיר
 וױיכרםארשפרײטע נאציאנאלע, א םירעז איז שאםעז זאצ

 צו רעכט דאם האנגחזם דעם געבען זאל װאם באווענוננ,
 ניט נעזעצנעיוננ, סאציאאע און אדבײטס• אז שאםעז

 נערױ אזוי די םון א&געשטעילט איז נעשטערט וועדענדיג
 א םאר װאם איז םארווערער. סאנסטיטוציאנע^ע םענע
 ווע־ אננענומעז סווי כל םו̂ו וועט אםענדמענט חןר םארם
 אײנענט־ זײן װי װיכטיג אזוי ניט אונז פאר איז רעז,

צוועס״. און זין ציכער
A

 דער אוין^ באװעגונג קראםטםולע א םאראן איז *עם
 אנט־ מער איז ברײטערער א פאר איז װאס קאנווענשאן,

 אינדוסטריע^גז םון םראנע דער איז באציחונג ש^וםעגער
יוגיאנמם•

 נוצ^יכמײם די אפפרמגעז ניט װייצ פערזענציד ״איר
 םים צוזאםעז קרעםכדױניאניזם. עקזיםטירענדען דעם םון

 שטאגד־ םיין אונטערשםיצען און םארטײדיגען װאם יענע,
 תרעפטײונ- םיז אויםהא^טונג דער םאר איר ביז &וגקט,

 אתאניזאציאנעלען דעם שטארהעז זײ װאו דארט״ יאנס
 ארבײםם־ העכערעז א אנצוהאצמען איז דערגרײכעז צו כח
 וואו דארט, אבער ארבײמער. די פאר אעבענס־מצב איז

 n אמאניזירען צו שטערונג א איז ױניאניזם תרעםט
 אין באזונדערס ארבײטער־םאסען, נײע אוםארגאניזירטע

 גואר םיר זײנעז סאסעךפראדוקציע, םיז איגדוסטריעז די
 די זעה? ײי^גז םיר ױניאדארגאניזאציעס. אינדוסטריעלע

 אונםער- אן אז ארגאניזירט, ארבײטער אוםארגאניזירטע
 אינדום- דורך אדער קרעפם דורך געשעם דאס צי שײד

 קרעםכדױניאניזם םיז אנהענגער די ױניאנם. טריעאע
 «ז גרענמ, װײמען אזא צו סיםטעם זײער םארטײדיגעז

 גע^גגעגהײם דער םיט ריזיקירעז צו ־נרײט אםיצו זײנעז זײ
 עס איז אונז םאר ניט־ארגאניזירטע. די ארגאניזירעז צו

 &רינצי*; א^אדעםישעז אן םיז אנגעאעגענהײט סײז ניט
 מי םראנע א — םראגע פראהטישע א עם איז אונז םאר
 הײם דער צו םאםע אומארגאניזירטע די צוצוםירען אזוי
 ױז5ב ארן לײבאר, אװ םעדערײשאן אמעריהעז דער םון

 אינדוםטריעאעז םון פאיציםי דער ^אר םיר זײנען דערםאר
ױניאניזם.
 איגדום־ םון אנהענגערשאםט דער םיז -װאותט ״ךער

 בא־ האנווענשאז דער אט אויוי איז ױניאניזם טריעאעז
 טיטגצידער, 15 די םיז 7 װאם םאקט, דעם דורד םערסבאר

 םון רעזאלוציאננדהאםיםע די צוזאמעז שטעלעז װעילכע
 ארייננעבר*כם נאכםיט^נ הײנט האבעז סאנווענשאז, דער

 שטאנד• דעם אוי̂ו שטעהט זואס םינאריטעט־באריכט, א
ד דאזיגער דער ױניאניזם. אינדוסטריעלעז םוז פונקט  ח
 M טשארלז םיז געװארעז אונטעמעשריבען איז פארט

 ^ואים 5 דזשאהן ;ױניאן טיפאגראםיקא^ דער פוז האוארד
 בעסעים; די םון םייראפ, א. א. תוילעךםיינערס; די םון

 לע־ ם. דזשאן ;טעילעגראםערם די pb פאוערס, ב. םרעגק
 מון <ײבאר; אװ םעדעריישאז סטײט אײאװא םיז ׳וױט
 זאנם ער און ״י. װ. נ. ל. א. דער םיז נאמען איז מםא מיר

:םײאװײז
 עסזיםטירענדע די אנצונעםעז א& זיד זאגעז ״טיר

 ארגאניזאציאנם- די דאם גאוױיז, » אאם באדיניגונגעז
 לײבאר אװ םעדעריישאן אמערי<ןעז דער םוז פאציסיס

 יאר 55 נאךי אז םאסט, דער ערםאאגרײד. געװען זײנען
 צו באוױזעז טיר האבעז באמיהוננען און אסטױױטעט םיז

 םעדעריי- אטעריהעז דער pb פאז דער אונטער ברעננעז
 ארנאניזיר־ םיליאן הא^ב איז דיײ בילויז ילײבאר אװ שאז

א^ייז. זיד פאר שויז רעדט ארבײטער בארע
 ווען צייט די געמומעז איז עם דאס ערס^ערען, ״םיר

 זײ דאם םאר^אנגט, מענשעךפארשטאנד פשוט׳ער דער
 אזױ םוז ל. אװ ם. א. דער םון ארגאניזאציאנס־םאליסים

 םאחד די אנטשפרעכעז זאל זי אז װערעז, אויסנעקנאםעז
 םאםעך םון אינדוםטריעז די איז צײט. דער םרז רוננעז

 די ווע^כע אין אינדוםטריעז, אזע^כע איז איז פראדוקציע
 כאמד זײנעז און ״מעהעניקם״ םון באשטעהעז ארבײטער
 סװא^יםיצײ װאם ארבײמ, טײ^גז געוױסע איז ציאאיזירט

 אן איז מיטנאידערשאםט, תחזםט־ױניאז םאר ניט זײ רע\
^ײזוננ״ אײנציגע די ױניאז־פארם אינדוסטריע^ע

 אמ• אין ױניאנס אינדוםטו־ײעלע םאר רעזאאוציע די
 איןד דער אויוי וועט מאסעז־&ראדוסציע םים דוםטריעז

 שען שטימעז• צא^ נרויםע א ציעז ?ןאנווענשאז טיגער
 אבער ווערעה אננענומעז זאצ זי כדי יענװ, ניט אז זײז,

 געהעוײמן א געבעז צו כדי גענונ — גאויבען םיר װי
 שםארקען צו און םראגע װיכטיגע דער אט םון אויסדרוה
 זױן גאר ורןט ל. פ. א. די אז האםנונגען, אונזערע

ד דעם איז פא^יםי איר ענדעחזז םונדאמענטא* גיכעז  ח
 »גנד ^אגישע « טיעונג, מייץ ^ויט איז, עם ענין. זיגעז

אינדוםםרחד א^געטיינער דער אנטשפרעכט װאם וױקאוננ,
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העלין .B םון
^ ט  םענטראל אין איז ^הםאבער, םעז27 חגם וונ

 צוױיטער רער פארנעסוטעז יארק, נױ אין ה*ל, *צאזא
 דער קאםיםעם. ארבײנמר אידימען םון זװזאכתנפאר

 91B באטיילינט זיד האבען צוזאםענםאר איז מאם פצתם,
 און צענםראלע די םארטראטען ה*בצן וואם דעלענאטעז,

 טרייד־ױניאנס אידיעע »לע םון קעמערמאפםעז ל*י»לצ
 דעם און רינג ארבייםער נדויםזןן דעם לאנד, דעם איבער

 םאראײנינטע די אוז פארבאנד, אליםםימען*tap אמ־׳ימעז
 םי־ און עיהאנא יארס, ניו פון נעזוערסעאםכמז אידיעע

 צו נעלוננען נרינחןר די איז dp אז באוויחט צאדעלםיע,
 ארבײםער־ אידישע ארנאניזירטע גאנצע די ^ורדינירען

 ארבייםער־ אידישען א םון םאן דער אונםער באװענונג
 םאראז זיינען dp »ז איז אכמריסע, אין ••דלאםענם
 ■tft< צו נעציננען dp וועט צייט דער םיט אז ומומנומען

מ די *רדינירען אנ  דער םון םעטגיקייט מזעל׳פאםםליכע ג
w m צענטראלי־ * אויוי לאנד אין *רבייטער׳פאםט 

 דער םון םארװירסליכוננ די און אידמ די אום?. זידםעז
 ארבייטער אידי׳מ אצזן שון ארנאניזאציע »ן פון פוננ8ש ן

 די םון ארויםנעװאפםעז איז ארנאניזאציעם, זייערע ייח
 לעבען, םיר זועלכע אין אונמוטענדען די םון אוז גויםינן

 װאם אויטאריטעם, אן עאפען .צו באעםיםט איז זי אוז
 נע־ אלע אויןי רעאנירען אוםן ארנאניזירטען אן אויוי זאל

 זיינען װאם פראבלעמען, און ערשיעוננען מלשאםםליכע
 אר־ אידי«ען און נעזעל׳פאםטליכען אונזער םים פארבונדעז

פאלסס־לעבעז. און בײטער•
איז, לאנד אונזער אין ארבײטערעאםם אידימע די

 םאר- איז צוםיילט ארבייםער־שלאם, אנרערער מדער וױ
 זייער םראנעז םילע איז האב?ז וועלכצ לאנצרצז, *ײחמע

 זײנען dp לעבמן. ■אליטיעען דעם אױי סופ אײמנצם
 צום לענען װאם פראבלעמען, רייע נאנצע » פאראן פבער

 א י1אוי ווערען נעלײזט עפארזאםםטען *ום אוז מםטען
ארבייט סיה, צייט, אײנמפארעז און אופן ירםעז

urt אוים- יועט עם לאנד. אונזער םוז אנטוױפלועם־לינין 
v\ נייע עפענעז m,\ ־־ עפענד־ זיך וחנט עם וועלכע דורד 

א וועלען װאט כחות, לעבעדינע פון פוואל ניחנד
 *רנאניזיר• דער פיז םמפוזח נרויםער דער איז :ן

 בא- איר וועלען איז אנתריסע, איז ארבײםערמאפט
לזןכהאםםינהיים״. און ענערניע לעבעז, םרימזז םים *ײ*ן

 באוחד א םאראן אויד איז פאנותנ״אן רער ,אוי^
 הײז אויוי נאו איז זי <ױ ארבײםער־פארםיי, אן פאר נוננ

 די געזוארעז. דעםאנםטרירט ניט פאגווענ״אז ■דיןנרדיגער
 אן םאמעלענט האט י. וו« J .5 א• דער פיז תלצנאציע
 דעם אוי«י םאדערם ותום פארםיי־רעזטלוזיע, •דגייםער

 שםודיחןן צו ל. אװ פ. א. חגר םון האונםיל זמממוםיײ
 םים אסציע פאליטימע זעלבםםמטענדינע ווענעז פראנע די

מז *ו אויסזיבם חנר ע  םאר איניציאטױחן די זיר אויוי נ
לײבאר־יארםיי. א ®וז פארםירונג חגר

 נעװארען םארבראכט זײנעז פראנץ תלבער חנר ,איז
מ5«פ  אויםנעמפרא־ כמחר א םון רעזאלוציעם אנחנחנ י

a rm .װעם װאר׳פײנליכס״טעז, אלע לוים כאראסםער 
 םער ציען נים ארבײטער׳פארםיי tv פאר פארלאננ דןר

ם 30 מי מנ א  אבער לאנותנשאן. רעי פון מטיםעז •י
לו  םיר אז באװײזט, רעזולטאט ׳פװאכער דער *ט אי

מן  װא־ ווענ, מיהזאםעז און לאננען א דורכנעםאכם ח*
 רעזא־ עהנליכע אזא וחזן צוריס, יאר א םיט ערעט דים

 אפ־ אוגז מען האט נעײארען, פאתעעלאנען איז לוצ׳ין
 אפשםי־ אן פאר םארצונעםעז עם נעלענענהייט די נצזאנט

אוםיאטריאטיש איז דאם tv Tר'Dאוי דעם םים םונ^

 װיכטינע אנחזרע פארנץשלאנען אױך חאבעז .םיר
 אנצו־ זיד רעזאלוציע v אגדערע צווחמו חגזאלזצחמ^

■•p*un tv BNP4 איגםער־ יוניאן טרייד םון
»י

 קויצ־ עסאנאםישע, פראגעז םאראז זײנעז עם נעלר. און
 װאס דערםיז, יצײדען װאס געזע^אםטיציכע, »יז טוחנאע

 די און גרוםעז, אײנצעלנע םיז רשות איז זיך געםינען זײ
 זיך האבען האםיטעט ארבײטער אידימען םוז גרינדער

 ארויםצױ םראגען אילע די אם אוינוגאבע די גע^וטע^ט
 שטעלען זײ און עךקאנטראיצ6גרו א אונטער םיז רײםעז

 קאארדײ נעםיינזאמער א םין אויטאריטעט דעם אוגמער
 אידישער דער ארבײטער־ארגאניזאציע. אידימער נירטער

 װערען צו שטרעבט אםעריקע איז קאםיטעט ארבײטע
 ארבײטער־יצעבען געזעאמאםטאיכען אידישעז דעם םאר

 בריטישע די באציהוננ פא^יטישער אין איז עס װאס דאס,
עגג^אנד. איז ארבײטער־יןיצאס דעם םאר • אײבאר־פארטײ

 עילע־ אילע ברענגעז צו װיאעז דער איז אויםגאבע די
 אונםער ארבײטער־באװעגונג אידישער דער איז מענטעז

 אבער האט ארבײטער״קאםיטעט אידישען םון םאז דער
 בײ נלײך װערען. דערגרײכט םאאשטענדיג געסעגט ניט
 גאציאנאיליםטיש-געעטיםטע די זיר האט גרינדונג דער

 םון אפגעריסען ארבײטערשאםט אידישער דער םון גרו^ע
 םיט םארביגדונג איר צואיב ארבײטער־סאםיטעט אידישעז

 װיר־ צו זיך באמיט זי הגם אוז ^אנגרעם, אידישעז דעם
 אידי־ די איז ארבײטערשאםט אידישער דער צװישען סעז
 םונדעסט־ זי האט פאילעםטינע םאר טרײד־ױניאנם שע

 זײערע מיט צוזאםען פארבאײבעז צו םארגעצויגען װעגעז
 רעפרע־ דער אן אנצושיציסען זיר אנשטאט קיצאסעךגעגנער

 אנדערער דער שרן ק^אסעז־ברידער. אירע םון זענטאנץ
 אורזאכען, באקאנטע צויציב געװעז, אונםעג^יך איז זײט,
 עקסטרים־יצינקע די צוצולאזען גרינדונג דער בײ נלײך

 םון אײנפיצום דעם אונטער זיך געםינען װאם עיצעכמנמעז,
קאםוגיסטעז. די

 ארבײטער־ אידישעז םון צוזאםענםאר צוױיטער דער
 שמרע־ און װי^ען א ארויםגעװיזען אבער האט כאםיטעט

םאז זײז אונטער םאראײגיגען צו צוקונםט דער איז בען
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 נע־ םײל צום זיך האט רעזאלוציע דאזינע די נאציאנאל.
 װאס קאונסיל, עקזעקוטיװ פון יבאריכט א אויו* שטיצם

 םעדעראציע ױניאן טרײד אינטערנאציאנאלע די אז זאנט
 םרייר־ױניאן םרייער דער פון רולענבײן דער געװארען איז

 נרויםע א נעשפילט האט זי אז אײראפע, אין באװענוננ
 אניטאציע דער אין אנטװאםנוננם־אסציע, דער אין ראלע
 דער אין און םאשיזם נעגעז י1שאם דעם אין און קרינ נענעז

 אויך װערט dp ארבייטער־סלאס. םון בילדוגגם־םעםינסיים
 אםערי־ די װאם אינטערעם, רעם אױןי דארט אננעװיזען

 די צו ארויםגעוױזען האט לייבאר אװ פעדעריישאן קען
 װעלם דער םון פראכלעםען אינרוםטריעלע און עסאנאםישע

 אינטערנאציאנאלען dpi איז זיר באםײלינ?ן איר דורך
זש?נצװא• אין לייבאר־אםיס

 tp^pti ר?זאלוציעס וױכטינ? די אם פון אל? .נים
 רי סאנװלנשאן. איצםיגער ד?ר אױןי װצרען אננ?נומ?ן

d־״p'Dtpon pd, ארויסנ?רום?ן זיי דורד איז װאס :p- 
i אויח װאר?ן n ,אוים־ נרויסלר ד?ר און סאנוו?נשאן 

 דעל?גאטען סך א אויוי האכ?ז זײ װאס קלעדוננס־ווערם
 ניט tptpp ארבײט?ר־באוו?נוננ נאנצ?ר דצר אויו• און

 אנ־ »ל?ס םוז װיכטינער וו?רען. אינעש?צט הויך נענונ
 Dtnpn וואס נײסט, נייצר דער אז םאקם, דצר איז דער?

 ®אר קוםם dp אז באוױיז א איז ?אנווצנשאז, רצר י1אוי
 און ה?רצער די איז םארענרערוננ נעשיכםליכ? נרויסצ א

 און אדבײטערשאפם, אםעריסאנ?ר דער פון םוחות די אין
 1דרויס?נדיג? א םיז נים סוםט רוננpנדpארD די אט אז

 םי־ די פון םאם?ן, אײנ?נ? אונז?ר? פון נאר אײנפלוס,
 װיל?ז <ואס און ארנאניזירט זײנ?ן װאס ארבײם?ר, ליאנ?ן

 זײ ײ?לבצז ל?ב?נס־םצב, ה?כ?רעז dpi אויםהאלטצן
 ארנא־ דורך ם»רזיכ?רם און אויסנ?ה?םפט זיד האב?ן

 ווצלמ ארנײטצר, טיליאנצז די םון אויך ווי ניזאצי?,
ארגאניזירם״. ניט נאך איצם ביז זייגצן

־.י *־.
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Iארכײטערשאפט. אידישער דער םון אפשפציםערוגגען אצע 

 א געװאחגז אנגענוםען איז םצמעצ רעכםען דעם בנוגע
 ע?זע־ ניײערוועהצטע די באאויםטראנם וראם רעזאצוציע,

 זועצכע עצעםענטעז, יענע םים פארהאנדצען צו סוםױוע
 אידישען םון קאנםערענץ ערשטע די םארצאזט האבעז

 זאצ עם אז דערצו, שטרעבעז און גןאמיטעט ארבײכמר
 ארײנצוטרעטען װידער גרופע דאזיגע די װערען םעגציר

 םאר־ די ארבײטער־קאםיטעט. אידישען םון רייען די אין
ד א איז װאס קאםוניםטעז, די םון טקאםיק ענחנרטע  ח

 קאנגרעם טען7 םון ציתװידאציע־ב^ןזצוסעז די םון זוצטאט
 אפנעשװאכט םאס גרויסער א אין האט קאםאינםערן, םון
 קא־ אידישע די געגען םײנטשאםט הערשענדע םריהער די

 איצ־ דעם אויף ציכט צום נעקומעז איז דאס םוניסטען.
 װענ־ דער װעגעץ דעבאטע דער איז צוזאםענםאר םיגען
 איקאר און ארבײטער־אדדעז אינםערנאציאנאצען םון דונג
 רעזאצוצאינס־קאםיטע די טעטיגקײט. נעמיינצאםער » םאר
 צו ניט םראנע די פצענום דעם םאר םארנעצענם האט

 רעזאצוציאנס־קא־ דער םון םארזיצער דער באהאנדצען.
 בא־ דיסקוסיע דער אין האט װײנבערג, י. םרײנד טיטע,

 םאראנט־ די אז זאנענדיג, האנדצונג דאזיגע די גרינדעט
 ארבײטער־ דער םיז צוריםענקײט דער םאר װארטציכקײט

 צוציב קאםוג״סטען די אויף נאנצען איז ציגם באוועגונג
 זײנען איצט טאקטיס. איז מעשים ברעכערישע זײערע

 ארויםשטמצעז זיד וועט עם אויב און תשובות בעצי זײ
 <ןאמוניסטעז די םוץ םאנעװער א בצויז ניט איז דאם אז

 זײז מענציד װעט דאז םארצאנג, אויםריכטיגער אז נאר
 זײ דארםעז דערוױיצע זײ. צו שטעצונג די ענדערעז צו

באוױיזעז. דאם
 װענ דעם אויף פראגרעם גרויםער א שויז איז דאם

 אידישער דער איז עצעםענטעז אצע אז דערטעגציכעז צו
 אונטמר געםינעז <זענעז זיד זאאעז באװעגונג ארבײטער

 ארבײטער־האםיטעט. אידישען םין דאד געםיינזאמעץ דעם
 צום צוצונעװאוינעז זיךי וױנשענסווערט העכםט איז עם

 אז שאםעז װיצעז םיר אויב אז םאקט, דעם צו און געדאנס
 נאנצער תןר םיז רעפרעזענםאנץ װירסציכע איז אםת׳ע

 אידישען דעם אויןז סיר טארעז ארבײטערשאפט, אידישער
 םראקציא־ עננען »ז םיז סוקעז ניט ארבײטער־קאמיטעט

 זוכען שטענדינ דארםען אוץ פארטיײשםאגד&ונהט נעצען
צוטײצען. ניט איז םאראײניגעז אונז קעז װאם ררעג חנם

 ארביי־ אידישער דער אז באכמרסט, שוין האב איד
 אומשטענדען די םון ארויסנעװאסםעז איז טער־סאםיכמט

 שענסען צו איז הויפכראויםגאבע זײז און צאגד אונזער אין
 אידישע די םיז נויטעז די אויםםערסזאםסײט גאנצע זײן

 צײדער האט סאםיטעט דער אםעריסע. אין ארבײכמר
 נרינדונג זײז נאד גצײד וױיצ דערצו, צײט הית נעחאט ניט

 םאר געװאיעז נעשטעצט ארבײטער אידישע די זײנעז
 נענעז סאםױ אינטענסײועז אץ אנצוםירען אויפגמבע דער

 סאמו* דער אט אוץ אײראפע איז נאציזם איז םאשיזם
 אויםםערקזאםמײט. אין צײט גאנצע זײץ נעפאדערט האט
 נעבינער, םרײנד דירעסטאר, עהזעקוטיװ פון באריכט דער
 טעטמהײט רײכער א םיט געוחזז אננעפיסעוחזט טאסע איז

 אינטערעםאנ־ גײםטרײכער, װצאדעס׳ם נעפיט. דיזעץ אויוי
 ארומנענומען האט װאם באריבט, אויסמירציכער איז טער
 אנטיםעמיםיזם, איז םאשיזם נעגעז פאםןי םון סאזעז אצע
 חנר םאר פראגראםייחגדע א געווען גצײבצײטינ אבער איז

 ארבײטער־האמיטעט. אידימען םיז טעטיגקײט צוסינםםמער
 װעצכע ױנסםעז, וױכטיגע רייע א אנמהאצטען האט װאם

 װצאדעס ארבייט. קאנםטרוסטױמנר םים טאן צו האכען
 נויטווענדיגהײט חזר אריוי אנגעוױזעז רעדע זײן איז האם

 א .זזאבעז צו כדי היצםם־טעטגיסײט, די סאארדינירעז צו
 םארווענדט. איז צוטייצט ווערעז נעאדער אזוי וױ האנטראצ

 שאםעז צו נויטווענדינקײט דער ווענען נערעדט האט ער
 עקאנאםישע די שטודירעץ זאצ װאם דאט, עקאנאםישען אן

 דעם אויזי און צענדער, אצע איז איתגז די םוז צאנע
 היצפם־טעטינסײט, אזא פיחזז םארשונגעז די מון גרונד
 עסאנא־ געזונמעז סאנםםרוסםיוחנז א טראגעז זאצ װאם

 *ראדוסטיװ בארימזיכטיגען זאצ און כאראגגמר םישעז
 דע־ אזז מיטעצשטאנד אידישקן גרויסען דעפ םאבען *ו

סצאסידטע

ם ^ 21 ז

 וחנמן רעזאצוציע א אגנענומעז האט קאנווענשאן די
 אויך האם און ראט עקאנאסןושען אז םיז שאפוננ דער

 קאנ־ רינג ארבײםער דער םון דעסצאראציע די אנגענומעז
 אײראפע, איז אידמז די םון צאגע דער בנוגע װענ^אז
 קא״ וועגעז פונקט ספעציעצען א אויך אנטהאצט װעצכע

 אר־ אידישער דער םון היצםם־טעטיגקײט די ארדינירעז
בײטערשאפט.

צוזאםענ־ דער האט באיהאט וועגעז םראגע דער איז
 וױימערע א םאדערם װאס רעזאצוציע, א אנגענומען םאר

 דייפמד היטצער׳ם געגען באיסאכדטעטיגפײם םארשטראקטע
 שענדציכען דעם געגען פראטעםט־רעזאאוציע א איז צאנד

 עם היטצער׳ן. םיט פאצעםטינע םון טרענםםער־אפםאך
 גענען װידקען צו רעזאצוציע א געװאחנז אנגענוםעז איז

 באצעבאםים ניט־אידישע און אידישע םוז דיםסריםינאציע
 געווארעז באשצאםען איז עם ארבײטער. אדישע בנוגע

 צוחמ דעם טיט קצובעז, םתיעז איז ױגעגט גרינדען צו
 וועגען באיקאט־טעםיגפײם. די אנצופירען ערםאצגרײך

 ארבײםער־קא״ אידישעז םון צושטאנד םינאנציעצען דעם
 אםעריקאגער דער םון ״טשעםם* דעם ווז}גען און מיטעם

 באריכ־ האם פאשיזם געגעז קאםף צום ארבײטערשאםם
 קאםיםעג^ ארבײםער איד^זען םון טרעזשורער דער טעט

 מרעזשורער דער אױך איז וועצכער דובינסקי, ברודער
 שםאט דער פון נאםען אן ״טשעסט״. אצגעםײנעם םון
 כהגיאר םון נעװארעז באנריסם קאנםערעגץ די איז יארק נױ

־צאגװארדיא.
 אינ־ און צעבעדינ זעהר נעווען איז קאנםערענץ די

 נים האם םעז װאם שאד, א בצויז איז עם טערעסאנט.
 פיצע די דיםהוטירען צו נרינדציכער צײט גענוג געהאט

 אנ־ די געװאחגז. בארירט זײנען װאם פראגעז, װיכטיגע
 עקזע• ניי־דערוױיצםער דער גיבען רעזאצוציעם גענוםענע

 װיככדגער א םאר ריכט־ליניעז װיכםינע גענוג קוטױחג
 םעםינקײם דער אט םרץ טעםינהײט. קאנםטרופטױחגר און

 ארבײ־ אידישער דער װאס ראצע, מיכםיגע די אפ הענגט
 אידישע די םוז צעבעז איז שפיצעז קעז טער־קאםיטעט

אײראםע. איז אויד און אםעריהע איז מאםעז

ק נ א ד א
:״גערעכטיגקײם״ םון רעדאסטאר װערטער

 *ו דאנס טיםםםעז םיין אויםצודריפען םיר ערצויבט
 ־p» און עהזעסוטיזוע דער םיז מעםבערס באאםטע, די

 צאסאל ױניאן מאכערם רי׳םער דער םון מיטגצידער טױוע
 דורכמד האבען זײ וואס סורפריידםארטי, דער םאר 17

 געאענענהייט דער צו אסטאבער, טעז5 דעם שבת, םירט
 איבעתעבענ־ שטראום, םיצםאז םיט םארצאבונג מייז םון
 זיך םרעהענדיג איז סעש־פרעזענם וחןרמפוצעז א מיר דיג

נציס. םײן םיט צוזאטען אצע
,17 צאס״ םיז םרײינט אצע םײנע אײה םארזיכער איד

 געדענהען. איכמר אױוי םרײנדשאםט אײער וחגצ איד אז
 ברודעד ארז שוועסטער םוטער, און פאטער מייז אויד

 Dim םאתענימגז, דעם פאר דאנת א אוים אײד דריסעז
ד וױנשעז אוץ םארשאםט, זײ האט איר  מױתם אצעםעז אי
 םון שםזזות אצע איז אנםייצ אז נעםעז צו אוז גצײז אוז

םאםיציעס. אײערע
וױיםבעדנ, <ךריס

 דער םרז סטענאנראפיםמעז אוז בוהסיפזזריז
.17 אאהאצ ייניאז םאכער ריפער

אױסדדוס טרױער
 סצאוסםאמר 14 צאסאצ פוז םימנצידסר די מיר.

 מיםמד מיםםימוז אינזער אױם דריהסז טאראגמא. ױניאז.
 צים פוײײטאז. סצם ברודער מסנעדזשער, אינזער צו םיצ

 װעצם בעםערער א םאר סאםןו איז םאימר. זײז םוז טויט
נעםױזזז. טרײסט א איר זאצט

 14 ל$ק. יתיאז סיאירזמאכןוד עקזעקוםױמו
סעיןחנטאר. נעסמוז, נ. וױצע-פאדזיצער האהז, נ. פארזימד כממערםאי. א.
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m״ארט״ פון דערגדײכונגען און אױפגאבען וײ

אײםודאװיטש ב. פון
 םאר אסציע גרויםע א םירט 5אעטערנעש#נא די
 םון און אנד5 אין אעסטיטוציעס םאר׳פיידענע העלםעז

 דער .איז אינםטיטוציעס די םח אײנע ים. דים יעגצר
,*רם׳/

 אזוי נים װארט דאם אםמר איז אםעריקע, איז דא״
 מהר ארגאניזאציע די איז איירא&ע איז אבער באקאנט.
 אידחצען אין װיכםיגםטע די םוז אײנע איז און «איו*ער

*נמז• ך
געמםעילט זיך האט װאס געזע^פאםט, די איז ארם״ 4*aמאםעז, אידישע די פראדופטיװיזירעז צו צי* א

״#1■ ו
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 8 אין לעבעז עקאנאםישען זייער רעארנאניזיחזן מלפען
 ארױםהעל־ און ווענ, פראדופםױוען אוז גוצליכען םאציאל

in זייערע םארלארעז האבמן ותלכע דעסלאםירםע, די 
 דורד לעבען עהאנאמישעז זייער איבערצובױען פרנסות,

ערד־ארבײם. און םלאבה צו האנדעל םון זיי •רימרפירען
יאר. םעז1880 אין מווארען נענרינדעם איז ״ארם״

 ראשי־תיבות די םאר זיך םיט שםעלם ״ארם״ \וארם דאם
 ראםפראםטרא־ ״אבשטשעםטװא װערםער רוםישע דדיי פון

 םלאכה םארשפתיטעז צו נעזעלשאםם (די םרודא״ ניעניס
אידען). צווישען *־ד־ארביים אח

 םירען אנגעהױבען ״ארם״ האם םלחםה דער נאו
pn לענד ליםע, רוםעניעז, פוילען, רוםלאנד, אין ארביים 

םראניד און דייטשלאנד אין אויך ציים לעצטע די און לאנד
I .יײד

 וױכםיגען א איצם םארנעםם ״ארט״ םון ארבייט די
 םאםען אידישע די איבערשיכטען פון פראצעם אין •לאץ

 חןר םון נרופען אלע םון אונטערשטיצט זוערט זי .און
הראנ־ די אז םארשטעהען, זועלכע באםעלתערוננ, אידישמר

VP ברעננם םאל<ן אידישען חןם פון םטרוקםור ימאנאםי׳מ 
 דעם םון םיבות די םון איינע איז אוז צרות םיל אזױ אים
אנםיםעםיםיזם. ײאקסענדען «לץ

 עהאנאםישע דאם נעענדערט האט וועלגדםלחםח די
 םאוועט־ אין םען האם אט םאםען. אידישע די םון 1לעבצ

 סער־ די און פריװאט־האנדעיל דעם אפנ^אפט רזסצאנר
 חד נעװארען איז באםע<<זערוגג אידימער דער פון חיים

 איז טאוועם־רוםלאנד אין וואט רעם, ראנס א פאאסירם.
p ניסא v האבען אידען די און אנםיםזןםיטיזם פון םיםן 

 עהאנאםי׳טע אױף נאר פאליטי׳מ, נאר ניט גאקונמז
 אינ־ איז אײננעארדענט זיר םיל האבען ולײכבאתכטיגוננ,

jm apn אננעשטעלטע אצם אוז לאנדוױרט׳פאפם — 
ע צוליב אבער ואד ^נ ײי א  נאר ייר נעםינעז םיבות *

איחןן. דעסלאםירםע םויזענט חונחנרט עטליכע דארם איצט
 סוםט אייראפע םון לענדער איבערינצ די אין און

 עהאנאסױצעז אין אויםבײר ■נװאלמינער א פאר איצט
מן.  אר־ צו בעםער װי םיטלען נמן זוכט אוטעםום יזנ

 אז סלאר, איז אלעםעז פאר װירמעאםם. די «*ניזידןן
 גרוים. צו איז אפאראט פארםיטלומם פאו־םיילוננם, חנר
 אידישער דער םוז עסזיםםענץ עקאנאםישע די ווײל און

 מערםטענטייל נעװארען ,אויםנעשטעלם איז באפצלימרוננ
 םוז טער אידעז די ליידעז פארטיטלוננס־פתםות, די אױא

לעבען. עסאנאםישען אין ענדערוננ דער פון •לןנמן
 םון אנטוױיזלוננ די סאאפעראמיווען, P* וואוסם דער

 ראציא• צו שםחזבוננ די םראנםפארם, און פאםוני^אציע
 א !®נעבען האם אלץ דאס — זזאנדצל דעם מזליזיחנן

פליינוזענדלער. אחײשען דעם םוינדסלא•
 נערױ «זוי דער צונעפומען איז צרות אלע די צו
 םלוכות די םון שטרעבוננ די ח. ד. .עטאטיזם׳׳, פצמר

 האט לטשל, פוילען, אין אײנענטיםער. אליין ומחנן »
 טעלע־ פאםט, די נאר ניט הענט אירע אין חמירוע יי

 טאבאס, .פון פראדויוציע די אײד נאי נאנען, און ניאפ
 פאבריחען אזאט נאםגדראםינעריעם, זאלץמרובען, סיירט,

 דעם םירט און פראדוצירם p»^ םלוכדז די מ.
 ארויםנעשטויםען םער אלץ ורורען איז־צן יר ואנדאל.

ן וון ו ן י פאזיציעס. ו
<מחנן םלוכות ניי־אויםגעסוגתנע די p» חס־צו, אזן

A m
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 נאםארבם עהם&עריםענטען םלוכה־האפיטאליםםישע נייע די
 עפאנאםישען אוז נאציאנאליזם שאװיניםטישען דעם םיט

 או םאט גרויסער א איו איז װעלכער אגטיםעטיטיזם,
קאנקורענץ. עהאגאםישער םיז אויםדרוס

 רער ארבײטער, דער — עלעםענטעז, פראדוקםױוע די
 מםארס. אזוי ניט עט םילעז בעל־םלאכה דער לאנדווירט,

 אבער קריזים, אמעכיינעם דעם םון אויך לײדען זײ אםת,
 האנט אין םאר א םיט צוהונםט. א זיר םאר האבען זײ

 איצםינער דער אין אםילו אויםטאן םיל נאר םען סעז
 הײנט, ניט אויכ אביםעל. איז םן־, יזײן ניט אויב צײט.

 *נדערען. אז איז איז לאנד, דעם איז ניט םארנען. איז
 נע־ אין פלאץ א םאתעםט ארכײםסלאזער דער אםילו און

 די אים. םים זיר רעכענם םען לעבען. זעלשאםםליכען
 אחןר פארזיכעמננען םאציאלע ׳שאםען םוזען חנגירוננען

אונטערשטיצוננען.
— םיטעל־סלאם דער נאר איז םארלארען און הליםלאז

 באםעלקע־ אידישער דער םון בנין רוב און םניז רוב חןר
 מעסלער און הענדלער קרעטער, טוחר, קלײנער דער רוננ.

 זיי לעבען. עסאנאםישען אין אויםנעשפילט שוין זײנען
 צו אום. ניט שײנער זיך קוקם זײ אויוי אונםער, נייען
צו. ניט פײנער זיד הערם כעשרײ זייער

 ״פראםע־ די םון לאנע די נעװארען איז בעםער ניט
 אינטעליגענץ די פראםעםיעם). (ליבעראלע שיאנאלם״

 קאנסותןנץ די סריזיס. נװאלרינען א אויר איבער לעבט
 צו םיטעל א ווערם אנםיסעםיטיזם דער און נרוים, איז

סאנפוחזנםען. צאל נרויםער א פוז זיר באפרייען
 בײ אז דערצו, נעבראכט האבען םבות אלע די אט

 טיליאן 2 עוך אן איייאפע 1אי ייר נעםינעו טאג היינםינען
איחןן. דעסלאםירטע

 אבער איז אנטלויפען. ערנעץ וועלען ײאלטעז זײ
 טויערן אלע באשרענפט. זעחר עםינראציע־םעגליכפײם די

 לענ־ אלע אין עםינראציע סלײנע די םארשפארט. זיינעז
 פאלעםםינע פיין עםינראציע םארנרעםערטע די און דער
 םון צואװאוהם נאםירליכען דעם אםילו צונעםען נים קעז
 צי ם׳װיל, צי אײראפע. איז באםעלסערוננ אידישער דער

 י1אוי בלייגען צו נעצװאוננען םערהײט די איז ניט, ם׳װיל
 זײ װאו לענחגר, די איז זיר שםיסעז זײ ערטער. די

 אויגען, אויםנעלאשענע םים ארום נעהען זײ לעבען.
האםנוננםלאזע. און הילםלאזע
 האבען זועלכע םענשעז, נעוחןזענע אזעלכע צו אם

 םים ,ארם״ חןר תוםם פרנםות, אלטע זייערע םאדלארען
 פראדױ)־ םענשען זיי םון םאכען װיל ,ארט״ דער הילוי.
 הװאליםיציר- בעל־םלאכות, ווערען זײ אויסלערנען טױוע,

 םון לאזוגנ חןר ערר־ארב״טער. םאבריפ־ארבײטער, טע
 לערענם ״ארם״ דער ארבײם״ דווך .הילוי איז .ארט״

 העל* זיי זויל און הענט די אין נעצײנ זײ גיט םאר, « זיי
אליין. העלםען יןענען זיד זאלעז זײ אז אזוי, םען

לאנדװירטשאםט־ םאדשולעז, ארנאניזירט ״ארט״ דער
 טויזענטער צענדלינער סאאפעראטיװען. פאלאניעם, ליבע

 םאר■ זײ און .ארט״ םון םאױשולען די געענדיגט האבען
 צו אנמוםען דארםענדינ ניט ברויט, שטיקעל ויתר דינעז

פיינעם.
 װאו לעניער, אלע אין כםעט ארבײם .ארם״ דער

 רוםלאגד אין םאםען. אידישע בױיטע די זיו נעםינען עם
 םאוועם• דער םים אפםאן־ םפעציעלען א ,ארט״ דער האט

 אר־ םארצוױינטע א דארם פירט .ארט״ דער רעגירונכ
 אידען דעהלאםירםע די אריינציען פון נעביט אוים׳ן• בייט
 םון טשך אין לאנדווירטשאפט. אין און אינדוםםריע אין

 םאוועט־רוםלאנד אין ״ארט״ םון ארבײט די האט 1934
 109 ארומנעכאפט שרים) און אוקראינע איז (איבערויפם

 בא־ האט ,ארם״ דער װארשטאטען. און האאפעראטױוען
 צען הנאפע טיט פאלכאזעז לאנדװירטשאפםלימ 39 דינט

 אננעהויבעז אויף האט .ארט״ דער נפשות. טױזענט
 אוו בירא־בידזשאן אין פאלאניזאצת די העלםעז

איבער פאנדײוצן. פארשיימנא 7 דאדט זירט
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mm איבײנמר אינםערנאציאנלער דער אץ
דעטביצער. .b פון

 איז באווע־גומ ארבײטער אינטערגאציאגאילע גאגצע די
im יצעצטען אין n ט<חםה דער טיט קאםח .אין געעטאגען 
 עריט יםטיעע5איםטעריא< טוסא<יגי'ם יזם•rםא דעם און
 ארביײ די פאראײגיגם אים קעגעז האט אביסיגיע אין

 םון םאציא<יםטן די ווע<ם. <אגצער דער פון טערמאםט
 <עג־ א<ע םון קאםוניסטן די אפייצו און ריכטועען איצע
 אגטי־ <עמיינזאםער א אויף פאראײגעט ןיך האבען דער

 םרײג־פראםט, די געװארען וײגען און טאקטיק ם<חטה
 דעםאקרא־ אלע םון דעגירובגען רי גע^םויםען ד.אם װאס

ען זײ אז לעגרער טימע  םאנק־ די אין אםײ<יגעןa זיך זא̂י
 איטא־ םוסא<יני׳ם קעגען גײעאגם אװ <ינ דער םון ציעם
 צע־ לײדער באװאוםם, װי האט, םי$חםה זועיצם די <יע.

 איצ־ די באוחגגונ^ ארבײםער די צע^אלםען און טיי<ם
 ארביײ דעם האט ם<;זטה אביםעיעע איטאליעגיעע טיגע
 םעם- ג^יק^יכערוױיזע ותיצט גאנצער דער םון קיצאס טעד
צעםענטירט• און פאראײגעט טער

 איג־ סאציא^יסםימען פון *טעיצוגג איינתיים^יכע די
 זײ־ װאם יצאנדעם־פארםײען אלע םון און טערנאציאגא<

 ntfyn דער טון פראגע דער אין אנגעעיצאסן, םאי אן גען
 דורך אויםדרוס צום געקוסען איז םיצחםד., און יא^יטיק

 געװא־ אנגעטםען איו װאם באע^ום, אײגמטיםיגען אן
 אינ־ אדבײםער בײדצ פון םיטיגג ספעציעילען א םון רען

 טרײד און סאציא^יסםישען דעם םון — טערגאציאגאלען
 אפגעהאיצ־ איז װאם אינטעדגאציאנאל, ױגיאניםטיעצן

 האיצ טאסעאםי אין אקטאבער, ־טזנן12 דעם געװארען טעז
בריסע^ אין הײם ארבײטער דער םון

A  עטאנדפונקט אײנהײט^יכען דעם פיז ׳באדײטונג די
 אויםגעדריקם האט פארטייען סאציאיציםט^ע איצע םון

 סאציא־ םון פרעזידענט איצטיגער דעד ברמער, דע <ואים
 פאר־ יאהריגער <צאגג און איבסעדנאציאגאיצ ^יםטימען

 אװ יג5י דער בײ רעגירוגג <י*ער5בע< דער פון טרעטער
 דעם אויף רעדע, אינטערעסאנטער העכםט א אין נײעאגס,

 לײ־ בריטיש דער פון תאגגרעם א&געהאלטעגעם װאם גאר
:פארםי נאר

 סעםף איך או םאר״ םיד װארםען געגנער ,אוגזערע
 אוםנערעכט. זיינען זיי וױיםע. רי סענען שזוארצע די םאר
 װייםע. די פאר װי גום אזוי שװארצע די םאר קעםןי איך
 איטאליעגער. די םאר <ױ נוט אזוי אביסיניער די פאר

 םים םאלידאריש זיך םיל איך «אם דערםאר, גראד אבער
 קעגען כחות םיינע אלע םיט איך יןעםן* איםאליעגער די

םוםלאני׳).
איז סאשיזם איטאליעגישן דעם פענען שנאה .אונזער

 םון ריכטליניע אזםםארענדערליכע די <עװען םאל אלע
 אינטץרבאציאגאלא וי אינםערנאציאגאל. סאציאליסטישען

 ערשטען צום װעט קלאם ארבייםער רעם פון פאליטיפ
 פראקםיזמ א ותרען באריננונגצן גינםטינע אונםער םאל

 און שװערעק״כמן די אבעו דארםען םיר וױרקליכק״ט.
 םאר־ ניט אופן בשוס םיטואציעם שאםפליצירטע אגדערע

 איספאואג* רעד אט פון אבער דארפען טיר שוױינען.
 םאליואוײ־ אינטערנאציאנאלער םון םאניםעםםאציע טער
 צר דער םאר םוט שעפען מאםםם־גרײטשאםם און טעם

 בילדעם װאם םינאריםזנט, קגײנע די אויך און תונםם.
 צר םוזען ותם קאגנרעם, אייער אויף אפאזיציע די תײנט

 האט פארםיי אייער װאם פא?ט, דעם צוליב דאס נעבען,
 ׳פםיצם װאם םלחםה, דער בנוגע שםעלוננ אזא אנגענוםען

 סאציאליסטישאן פון באשלום חנם אויף אויםרריקליך זיך
 פארם־ גרויםען א פאר זיך םים שטעלם אינםערנאציאנאל,

שרינג
 א וחא־ן םלחםה א איז גים urn אנער דארף ,צי

 איננתרנאציאנאל דער ביט װײנט אנגעלעגנהײם? פאדםײ
 אין דך באםייליגם ער ווען פרינציפען זײגע םון אפ

 די אין האט אודאי ? כאראקםער מרינערישען א פון שרים
 א געזזעדשם םלחםה נרויםער רער גאך יאהחגן ערשטע

 פאו ראס או םאםען, גרויםע רי צװישען איבערצײנונג
 גױדאר־ נים זיך מן און נים י1דאר םלחםה א םון ברעכען
אפ האכען <תלכע אונז, צויוי׳מן די אבער האלצן.  נןק

 ײי לאנג אזוי אז געוואוםם תאבען זעהן, װייםער אכיםעלע
 סלחםה א אין םלונות, קאפיםאליםטישע עקזיםםירען עם

 םא־ די האט דעריבער און אויםנעשלאםען. גים קיינםאל
 אין גרינדוע איתר בײ אינטערנאציאנאלע ציאליםטישע

o פאר געםאכט עם ,1923 יאהר n איר אין נרונדזאץ 
פרינציפ: םאאלגמנדען ארײנצושרייכען קאגםטיפיוציע

 איז אינטערנאציאגאלע ארבייטער םאציאליםםישע «די
 פרי־ אין אויפנאבען די פאר אינםטרוםענם אן בלויז נים
 צייס אין אינסטרוםענם אבםאלוטער אן אויר נאר דען
םלזזםה׳/ םון

 םאציא־־ חנר ווערם נאציעם צװישען קאנפליקםען .אין
 אנערימגם פארטייען אלע פון אינםערנאציאנאל ליםםישער

אינםטאנץ. העכםטע אלם
 ןד־ אוא טים דא איז זואם פראנלעם, גרויםע .דאס
 װידןר ״פײגםאל איז: אויםדרוק צום נעפוםען שיטערוננ
 פוו אנומננער די םלחםדו״, דער .םלחםה און םלחםה״,

 םאל אלזנ זײנען לענדער אלע אין לעהרען טאלםםאי׳ם
t הרינ :האםםםרון* tun פענען געותן o  Unp o n
איינינ איז אינטערנאציאנאל דער און אייניג אלע זײנען

 םאוועט־רום־ איז אויםגענעבען .ארט״ דער האט רובעל
.1934 אין לאנד

.ארט״ דער האט לעטלאנד און ליטע רוםעגיע, אין
 קא־ לאנדזוירטשאפטליכע םאך־שולען, םון נעץ גאנצעז א

לאגיע̂ג
 אין םארםאלגוננען די אננעהויבען זיך ם׳האבען זוען

 7 בערלין אין ארנאניזירט .ארט״ דער האט דייםשלאנד
 אר־ ,ארם״ דער האט שפעטער פורםען. אין םאך־שולען

 2 פליכםליננע דײטשע די םאר םראנהרייך אין נאניזירט
 פא־ לאנדװירטשאםםליכע א און פאריז 1אי םאױשולען

דרום״פראנסרײך. אין לאניע
 געםירט װערט ״ארם״ םון ארבײם וויכטינםטע די

 אם איז םאםען אידישע די םון לאגע די וואו פוילען, אין
 אײנ־ חגם ארגאניזירט דארט האם ,אוט״ ערנםטען.

 םטודענ־ 300 םיט טעכניסום אידישען אייראפע אין צינען
 אײננעארדענט. זיך האגען נעענדינטע אלע כםעט און טעז,
 םאך-שולען. 47 םוילען אין אוים האלט ,ארט״ דער

 נעענדיגט יאו*ען לעצםע די םאר האנען 20,000 אינער
םיז לענען זײ םון םערםטע די און פול׳םען און שולען די

זייער
לאגד־ 18 פוילען אין אמאניוירט חאם

 באדינןן וועלכע פאאפעראטױועז, װירטשאםםליכע
ם׳ חגר ;פאלאניםםען אידישע 6000 אר  פיחגן העלפם .

 pm פאברימן. אין אידען ארייננעםעז םאר «1פאם רעם
מ. חנר נצװארען ארײננעםירם איז פוילען אין עז דג מ ע  צ
 » רעכם א רעםאלם נאר האט בעל־טלאכה א אז ה. ד.

 םלוכה־עקמד ספעציעלןן א אוים האלם ער װען ארבײט,
 צונרײ־ פון נעץ א ארגאניזירם .ארם״ דער האט םען,

 ויחסי בעל־םלאכות םויזענםער נענעבען און טונגם־שולען
4»רבײנ אויו^ רעכם

געווא־ געהאלפען שוין זיינעז טויזענטער צענדליגער
 םאנ־ נרעםערע םיל דא זייגען עם .ארם״. דעם דורך רען

דערצו. םיםלען די נאר םעלען עם ליכקייטען.
 װיכםיגסנמ די או איצם, שוין פארשםעהען אלע

 *Wir םון ברידער אונזערע געבעז ם׳קען װאם הילף,
 די ותרעז דערפאר הילוי. עסאנאםישע די איז ים, זײם

פאפולערער.• אלץ ,ארט״ םוז אידעען
 אינםערנע־ די ײעט .ארם״ םאר׳ן הילןי דער םיט

 ארזיםװײמן נאר גיט ארבײטער־ארנאניזאציע אלם שאנאל,
 וחנם גאר םאםעז, אירישע לײדענדע די צו םיטנעפיהל איר

 באפעלקערוננ אידישע די פראדופםיװ םאכען העלםען אויך
ארבייםער־מאםנן. רי פון רייען די פאתחנםזנחןן אוז

I

1

In

Lsns!•
U b ,■



BOMB

יט י ט24 ז ײ ק ג י ט כ ע ר ע ג

, ן ײי  םאר־ צו אויפנאבע העכסםע אונחנר איז עם אז י
םיר !םצתסה װידער סיינםאצ :*י< אונזער וױדקליכע!

*lysrpuw בא- א איז עם און אידעען די פון סאנט די 
 זוערט איחןע די אויך :סאדתם i*p>5 סון וואו־ם דיסט

מן םאכט •  חגר ארב־יטער־םאםען. די ארום נאפט זי ו
am אוט*«פיסטיש. צו #1בע אונז ערעיינם טאצםטאי פון
r א זױדער קײנםאיצ ציצ, ראס םוזען םיד ip, ,דערגרייכען

- *i n  m קעגען טצחםת סיינם איז ציצ רעם *ם צו וועג 
 נעװאצטינ רי זיך באקערט םיינונג דער אם צי םצחםה.
מנדער. א*ע 1« סאציאציסטען םערהײם *דױמ
a״ r t ,װעצט חגר סאר היינט שםעהט זואס *־אבצעם 

i איז: n אדער םוסאצעי׳ן פון םוןי i n סעצ• םח סוף 
tip .אויםװאהצ דעם אט אין בונד pp אר־ חגם פאר 

 אפילו אבעך צוױיפעצ. j״p עכויםםידען נים קצאם בײםער
o אט אין n םונרא־ דעם זיר םיר דערמאנען מאטענט 

 םאציא־ פון עצזעקוםיװ דעם פון מטאנדפונקם נמנטאצען
 געװארן פארםוצירט איז װאס אינטערנאציאנאצ, ציסנױשעז

:ם*צגט וױ אוגוסט, -טען18 פון תזאלוציע «יין אין
M זיך קען אינטעתאציאנאצ סאציאציסטישעו• ״דער

m אצם גיט אםיצו םצחםה דער פימ כאנוצען נימ אופן 
םא־ פוז פאלפ איםאציענישע דאם באםרייען צו סיטןצ א

״.or־־־
 עםענםציכע רי ם*בי<יזירען צו געםאן אצעם ה*בען םיר
 באנוצען צו אפנעזאגט זיך האבעז םיר '<-V קענען םײגתג

o םים n סאםןז נאםרײאוננס איז םיטעצ א אצם קרינ 
inyp .ארײננע־ אנער זיך ה*ט םוםאליני ווען םאשיזם 

p r a m א אין a r ip חג םו מנ ענ־ בצויז זיך jyp זואם •ו
 י1אוי םאצם צוזאםעז, העחפאםט בלוםיגער זיין םיט דימנן
iru פון פאראנםווארטליכקיים ז־י אונז m r זואם קאמי 
m דעם^לט אח װעצט חנר אויןי ארויי צוױננט םאשיזס 

מן o *ן ערעערען ויד םיך סו n ם^ציאלים־ םון באשצוס 
געװארען אננענוםען איז וואם אינםותאציאגאל, סײיעז

t o r l s  a n אונוסם:
i פונדוסטװענען ״זאצ n 1דא אויסכרעכען, דאד קויג 

i דדיפם n אינםערנאציאנאל, ארבײטער םאציאליםטיטער
im »ין p אוים לענדער, אצע פון פו־אצעמאריעו־ די פוז 
a או האפענוגג, ךי t ז*ל o n 1בײםע1א איםאציענישען 

 ijn װאם חט־טםיערוננ די אױםצונוצען געצינגעז פצאם
•־ינ ' ojm ,טצאנען צו כוײ או־ויםו־וםען o n 1םײנ אםת׳ן 

 אין ניט זיך געםינם יועלכער םאלק״ איםא<יעגח*עז פין
u אבאבא, אריס p אין jj»n״

 לע־ זואם ,1אויםלאנ אין 1ב״םע1א איםאליצנישע די .
ן  שוױמ פארטונאל, פראג״ײד, איז סאםען ט־ויסע אין מ
ת אין *ח ת  םזונצאכסײט די האבען און לענחט־. א

 ט1צונעהע זיך האבעז םיעונ^ זייעו־ או־ױסצוזאנען ■דײ
i אז אינטעמאציאנא׳ל, סאציאליסםי^הזן פון יף1 צזם n 

תא  אכיםיניע איז נים זיצט ק5ם* איםאלתני״עז סון «
דוים. אין יץך

12 o nבריםעל אין איז אקטאבער ־טען13 און ־םען 
 1כײטע1א איםאליעני׳אע י1 פון פאכט־עם א פאתעשוםען

i אױפ n די פון םראנט םאראיינינטען א םון ט־וט־לאגע 
פאטוניםטען. און סאציאליסטעז איטאציצני׳צע

o *ויי r u w  a n אויר תאט ounya ערש־ אונזער
ם, םיר חןג חנזי ױ^י  דעלענאט אצם אנטאניני, ט־ידע• צ
ח מ די י ת אניזי ת  אםעת־ אין אחכײםער איםאציעניטע *

iy m 1יקאנע1אםע די םון חיצא די פארע*ראכעז האם 
i ro n m ia טצחםה. איז פאמיזם קעגען ?אםז• אין iy 

ayn אין o j« p in  n r  pn טעםינקייש ן91פיאנע די 
i •ון n חצצםצן צו איגםעתעמאנעצ n אנםי־םאטיםםעז 
i אין r n קאםו*. בנות־םוצען1פ

o n  m בא־ םים אטען1ױסנעם1א זיעעז קאננרעם 
i ,1ט־אסע n צואים נדיסוננען n םא־ םנז פחחיחזנט

מען  דא/יסםי
פארסרע< דזנר

I 1אנזחנזענ נעװען אויד זיינצז פאנט־עם אױפ׳ן n in a 
•ריינר i און ̂י n םון פיח»״ g «on  n> ,םענעעוױקעם 
 םאציאציםםי־ פון םאז־טחגטער אצם אט״אםאוויםע, רפאצ
p y .ינטעתאציאנאצ*

זױכםינע פאמצקוטען זיינען ס^גאט 1< אין

tr< אייראפייאימע עםציכע 1אי װאהצעז tit.״ a t זיינעו 
 פארצא- טעגאם, םראנצויזישען צום זואהצען געצוםען1םא

i אין און מ1דענעםא אין זואהצעו מענם n .איבע• מוױת 
 אין נצחונות. צײכענם1םא םאציאציטטען די הןןבען ראצ

i איז און פו־אגסױיך n םאתע־ ;ואהצען די זיינען שוױת 
 י1 אנט.1ם םאראײניגטען א םון םאהן m 1אונטע קוםען

 1פ» אתיםנעװיזע! זיך האם 1נייםע1א י1 1פי אײנינקײם
 האצ־ םאציאציםםען י1 מאו ק,1דענעםא אין םאצג1ע 1»

i אין חגגיתנג י1 טען n 1יאה 7 צעצטע די זינט האנט, 
מן «  םון פראצענט 45 זיג גו־ויסען א אפנעהאצעטן זיי ו

 םאציא־ י1 1םא irwriya ^פנעגעבען זײנען ׳פטיטען »צע
 י1 שטיםען. 1טויזענ 750 באצוטען האגען זײ ציםםען.

 און עםיםען טויזענט 27 באצוםען האנען האםוניםטען
 טיט םאו־גצײד אין עטיםעז םויזענם צעהן נעװאונען האנען

n װאהצען. םארצעצםע

כונ םון ארגאן \וארשע, םון .םאצהםצײטונג״ י1 ״1,
p 1 ראו־ט אז םעצחןט פויצען, איז o tpצאםוניסםען י 

 ײן1א וײגען און ױניאנס *פאזיציאנעצע זרערע ט1ציקװידי
n 1 אייענן.1םא סצאםען םאציאציםטישע י1 אין nיזעז 

i איו יואפיטעצ יגער1ויע1ט א #פגעשצ^םע( מערם שוײט n 
i און פויצע( אין יוניאנס 1טױי י1 םון געשיכטע n פוי־ 

 א אנםאננען קענען איצט וועט 1םאו־באנ שניידער צישער
טעםיגקײט, צאנםמ־וקםיזוע

 גאלדשיער פון ארבײטער די פון רעזאלוציע
 דער בײ סט., טע38 װ. 341 קא., דרעם

זע דיער םון םײערונג
 דעריצויבען ניט זיך םיר סענען זיג, דעם םייערענדיג

̂ובען װעילכע אורזאכעז, גרונד די םארזעהן צו  געםמכם ה
 צאדיג־ אונזערע אנצוהא^טען נאר ניט אונז םאר םעגיליך
 וױ םארבעסערונגען, םייצע דערגרײכעז אויך נאר גונגעז,

 און ארבײם םון םארזיכערונג םארדינסטעז, אין העכערונג
 שײ װי ברענטמעם, אילע םון ױניאניזירונג םוילשטענדיגע

 גאיצד־ די אין פעטערנמאכער אויך און דעפארטםענט פינג
סא. דרעם שיער

 דער אין אגריםעגט דעם םון אויסגאנג דעם מיט
 שארםםטע די םון אײנע םיר דערװארטען אינדוסטריע, דחגם

 דער בא^עבאטים. די םיט טרײד אונזער אין סאנםיציקטען
 בלאט אנדער »ז םארצײכענעז וועט קאםף םון אויסגאנג

 באדיג־ אונזערע ױניאן. אונזער םון געשיכטע דער איז
סאםף. דעם םון אויםגאנג דעם אן אםהענגיג זײנען גונגעז

 אונזער אנשטרענגען םוזען םיר דאם אנערקענען, םיר
 בייצדען העלםעז צו און אקטיװ װערען צו ענערגיע גאנצע
 םאדערונגעז די םו^טעגדיג מטיצען םיר ױניאן. אונזער
 באיצעבאטים די צו געװארען ארויםגעשטע^ט זײנען װעלכע
 ארבײטער. די םון איגטערעסען די דינען וועאען װעיצכע

דזשא־ די בײ גארמענט די םעטיצעז )1 :איז דאם און
קאנמראקסארם. םון ^יטיםײעאן )2 בערם,

 פאאיטישע אצגעמיינע די אנבאטראכט אין נכמן םיר
 װעיצט, גאגצער דער אימנר םאר קומען װאם אנטוױקילונגען

 די באזײטיגט םולשטענדיג האבען ^ענדער אײניגע װאו
 און מניאנם די צושםערט רעכט, פאיציםישע עיצעםענטארע

 גרוײ די אײננעפיהרט און ארגאניזאציעס םאסעז אנדערע
 קאפײ נאנצע די הערשאפט. םאשיסטישער םון זאטקײטען

 םארבארײטונגען אין באשעםטיגט איז וועאט טאיציםטישע
חםה א םאר  עהם־ קען ארםענאיצ םארבארײםער דער און ם̂י

 וועצען ארבײטער םייציאנען װאו טאג, יעדען אדיחגן5פי
מיצחםה. ילעצטער דער אין װי ווערען אויסגעשילאכטעט

 צו איז ױניאז אונזער צו זיר םיר ווענדען דערםאר
̂ע  ^ײבאר א ביאדען צו ארגאניזאציעם ארבײטער אנדערע א

 ריכטונגע!, ^אציםישע אלע םון צוזאםענגעשטעילט פארטײ
 געהעריגקייטען, רעיליגיעזע און ראסע חאיציר, םון אפגעזעחן

 קאפיםא״ סגן י1אנגרי דעם געגען םארטיידיגונג דער םאר
יציםםישען

^ דרעס ג*לדשיעד ®ון ארבײסמןד די
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ד הערט עם װאם אינטערנעשאנאל דער אין י
ד. J9 פון

 ארײנ־ האט ארגאגיזאציע אוגזער םון הויפט־אםיס דער
 טויזענד םוםציג דעם םאר געילדער ערשטע די געקראגעז

 פאר איצט םירט אינטערגעשאנאיצ די וואם דאלאר־קאספײן,
 םאר און <אנד אין אינםטיטוציעם וױכםיגע פארשײדענע

 אפייצ ערשטען דעם אויף פוייצען. אין נאדעיצ־ארבײטער די
 יצעצ־ אין פארעםעגטיציכט געװען איז װאם פרעזידעגט, םון
 םאר־ אפגערוםען זיך האבען *גערעכםינקײט״, גוםער טען

 ארגא־ דיזע םון ע5םי< <צאנד. איבער׳ן לאסאיצם שײחגנע
 זײ םון האט מען װי מער אריינגעשמןט האבען ניזאציעם

 דעדװײיצע צוגעשיקם האבען וױדער אנדערע פאריצאגגט.
 ארויםגע־ זײ אויף איז װאם םומע, דער פון טײצ א ב<ויז
 ארײנ־ רוף ערשטער דער האט צוזאמען געװארען. צעגט

 שעהנע א איז עס דאילאר. םויזענט צעהן העכער גענראכט
 םיגםםעיל א נ^ויז עס איז םוגדעסטוועגען גע?ד. םוסע

םוםע. גאנצער דער פון
זויכטיגער. העכסם א איז <ןאםפײן םון צװעק דער

 נויט, אין זיך געםינען װאס אינםטיםוציעס, זױכטיגע םיצע
 רעזוילטאט, ענדיליכען דעם אויף אוםגעדו^ד םיט װארטען

 יענע איצע אז װיכטיגקײט, גרוים םון דעריבער איז עס און
 ׳חוב זײער ט5ערפיי גיט גאך האבעז װאם ״ע:ם ארגאניזאצ

טאן. גלײך עם זאאען
 דזשוירזי אין און םילאדעילםיע אין ױניאגם אוגזערע

 זײער װי םעד דערםיילען צו ערשטע די געווען זײנען םיםי
 זײ און לױב אוגזער םארדיגען זײ געװע[. איז םציכט

יצאקאיל־ױניאנם. אגדערע םאר ביישפייל א זײ דארםען

 פון גרום ברעםלאוו׳ם וױים־פרעזידענט
םאוועט־רוםלאנד

 םיז מענעדזשער ברעסלאװ, דזשאזעף פדעזידעגט זױים
 לעצטענס האט יאדק, גױ אין ױניאן פרעםערם או?5ס דער

 נאך גלײך פארבאנד. ראטען איז װאכעז עטאיכע פארבראכט
 פרעסערס ?לאוק די האבען רוס^אגד םון קוםען צורי<ן זײן
 גרויםעז אין פנים קבילות באגײסטערטען א געגעבעז אים

 הע־ םיט געפאקט געווען איז זזא«צ דער האצ. בעטהאוועז
 םון פארטרעטער און פרעסערם קיצאוק הוגדערט 12 כער
 5אינטערנעש^עי אילע כםעט םון און אינמעתעשאנעיצ דער

 איבער־ ברעסילאװ האט פנים ות5<ןב דעם אויף ^אקאילם.
 אויף באקוטען האם ער װאס אײגדרוקען, זײגע געגעבען

 בא־ אילע אויף האט ער און באזוך וראכענדיג#ן זעקם זײז
ר מ  אין אײנדרוק. איבערראשענדען טיםען, א געמאכט זו
 איגטערע־ דועכסט א אויף ער האט שטונדען צודי פון םשך

 םאזען אלע געשיילדערט או׳םן אוםםארטײאישעז און םאנםען
 ױע־ גערעדט ׳האט ער םארבאנד. סאוועטעז אין אעבען פון
ט שאפ דער װאם דאלע דער גען  די םון <עבען איז שפי̂י

 דעם און ױגענד דער זועגעז רוסיצאנד.. אין ארבעטער
 ארדנונגט און ארגאניזאציאנס רעם וועגען םיטעל־שטאנד.

 די םון רעכט די וחמען דארט. הערשט װאס םיסטעם,
 קעגען קאםו* דעם װעגען און סינדערהײטען נאציאנא^ע

רעאיגיע.
װעל־ באריכט, גאגצען זײז איז האט ברעםלאװ יבד.

 סייז םאוועכדרוםילאנד, םאר גינסטיג העכםט געותן איז כער
 װעגעץ םײנונג פערזעניליכע זײן אויםנעדריקט ניט אײנםא^

 אוים־ ניט זיך האט ער שטאטם־םארם. יתאםוגיסטישעד דעד
 ילוים האם ער ש<עכם. אדער גום איז עס צי געשפראכען

דערצעה־ צו באםיהט בלויז זיך אויםדרוס איעענעם זײן
איצ־ איז רוסילאגד איז געזעז האט ער װאס דאם,

 זײנע צו איבערגעלאזט עם האט ער און םאםעגט טיגען
 הע־ װעילען זײ װאס דעם, םון סמך דעם אױזי צוהערער

 אי־ םײנונג א אויםצוארבײםען זיך םאר אציין זיר רען
 גיט אוםן בשום איז עס םארבאנד. סאוחנטען דעם בער

 ניט װעג <ןײן אין און באריכט *ראפאגאגדע קיין געווען
 רעאילים־ א געווען איז עם באריכט. אנטאגאניםטישער אן

 גזד האבע! אויגען זײנע װאס דעם, פון שילדערונג טישע
דואבען באאבאכטוגגעם־פײאעקײטען זײנע Dim »ח ועחן

iKSaaE■■!

 ארויםגעדוםען האם באריכט זײן זוען און אויפגענוםען.
 פראנדעם, דעם םאר באגײםםערוגג און םארזואונדערונג

 איו דערגרייכם, <עצםזגנם האט רעגירוגג סאװעטען די װאס
 פאר־ זײגען דערפאר פארדינםם. אדער שו<ד זײן ניט עס

 דארם האם ער װאס באדינגוגנעז גוטע די אנטװארטיציך
אנגעטראפעז.

 םטרײק דרעם קאטען פארביטערטער
געםעטעלט נוארק אין

 פארבימערםםםע און שארםסםע די םון אײנער
 איםם דער אין דרעם־איגדוםםריע אטעןp דער אין קאםפען

מן, נײז םון םטרײק א נאך געװארען געסעטעילט איז א  וו
 באלזגבאטים די און ױגיאז אוגזעד םון פארטרעטער װען
 אוג־י עיצעגשםיין מעיאר םון אםיס אין האבען נוארק אין

אגריםענם. אן טערנעשריבען
 געזואחנן פראוואצירט איז גוארק אין סטרײק דער

 אויס־ געזוכט האבעז וועיצכע באילעבאםים, דארטיגע די םון
 זיך האבען און ,גרא״ דער םון אפשאםונג די צוגוצען

 די םעקםארים זײערע אין אײגצוםירען װידער פארםאסטען
̂ע  געםירם איז םטרײק דער באדינגוגגען. םװעכדשאפ אי

 הוג״ םון אנםשינאסענקײם העראאישער א םיט געװארען
 כהגר־ די הגם גאציע^ פארשײדענע פון םייד<אך דערטער

 טרײד־ױגיאגיסםען״ ױגגע גאר נאך זײגען זײ פון םטע
 וױ אויםגעםירם סםרײק גאנצען דעם בעת זיך זײ האבען
װעטעראנען. אםת׳ע

 דער זיך האם סםרײק םון אויםברוך דעם גאך גיצײך
 חנם םים סכסוך אין ארײנגעםישם נוארק םון םעיאד
 באילעבאםים די פארשםענדיגוגג• א צו םירען צו צװעק

 אנגד דער דורך ערשט דערצו. געשטערט אבער האבען
 װאגחנר, הערי וױים־פרעזידענם םון האגדילונג שילאסענער

 וועלמנר דעפארמםענט, טאון אװ אוט פון םענעדזשער
 ד6בא די האט װאס םטרײק, דעם םיט אגגעםירט האט

 ווערען געפירם װעם קאםױ דער אז םיילען געילאזט באטים
 ניס סטרייס דעם װע^ען זײ אויב םוף, םאםע צום ביז

 הא־ זײ און געםאכם ווייכער זײ האט — סעטילען, װעילען
ױניאן. דער םיט פארהאגמען צו אנגעפאנגען בען

 אגרײ נייעם דעם דורך געװאונעז האבען ארבײטער די
 יוניאךבאדינגונמז. םיט שאפ״ ױניאן ״קיצאוזד א םעגט

 וױידזשעו^ םיניםום אין ארבײטס־װאר שטונדיגע 40 א
 פארגיצײכענדיג .p^P זעהר זײנען םיגיםומם די אםת,
 קאםען אין הערשען װאם יענע, םיט באדינגונגען די אבער
 אגפאננ גוטער א דאס איז דזשױרזי, נױ םון שעפער דרעם
םארבעסערונגען. וױימערע שנעילע אויף האםעגונג גיט װאס

 1500 ארום נעםם אגריםענם אונטערגעשריבעגער דער
 שעפער אנדערע זיבעז איז שעפער. 21 םון ארבײטער

 וױמד פזן ערקילערונג אן ^וים און ׳נאך <ןאםף דעד דויערט
חנן אילעם ױניאן די וועם װאנדער הערי פרעזידענט  אטתנ

 ארבײ־ יענע םאד ױניאן־באדינגוגגען אויםצוקעםםען אויך
 דרעס־ קאםעז די סטרייק. אין נאך שטעהען װאם טער,

 א-5 באזונדערען א באקוםען וועצען נוארק אין ארבײטער
 םון אויםזיכם דער אוגםער געפינען זיך װעם װאם קאיצ,

מ א^ע געוױדםעט האט וועאכע רײך, םײדי שװעסטער  אי
 ליבליג* דער געווארעז איז און <זאםו* ילאנגען דעם כחות

אינדוםסרחג דרעם קאםען דער אין פרויען דארטיגע די םון

באלטיםאר אין םטרײק םאכער רײנקאוט
 איז דובינםקי, פרעזידענם םון באשטיםוגג דער אויף

 רײנקאוס- דער םון טוער באקאנמער א קעםאער, בדודער
 אין געםארען יארק, נױ אין 20 ^אקאיצ ױניאן, מאכער

 הונחגרם די םון סטרײס א אז געהט עם װאו בא^טיםאר,
 דער םון שאפ אין באשעפטיגם זײנעז װאס ארבײטער,
קאםפאגיע. רײנ<ןאוט אםעריקען
הוד־ א פח םשך אין םםרײפ צוױיטער דער איז דאס

אױסי־ דארם האט *וריק חדשים עםאיכע םים צײט. צער
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 אוים־ נעוואצט האט פירםע די װען םםרייק, א נע^ראכען
 פאויצעננערען צו אויף .נרא״ רער פון ^פשאפונג די נחמן

 פון װײדזעעם די פאךקתנערען צו און ארבײםס־צייט די
מ י  ם»ר ןוננענוםען זיך ה$ם 1ױני* די ארנייםער. א

 און ^רגאניזירט, נעווען tyj זײנען זיי תגם ארבײםער, ךי
o*n איז םםרייק דער םטרייק. אין אתיסגעווםען ויי 

 געװ^רען איז ׳שאפ רער אןן נעוו$רען געװאונע) חגפ^צט
 דארםיגצר רער פון אויםזיכם רער אונםער ײניאך׳**■ 8

ב*ארד. דזשאעם
 ־18ױני ם»ר םטר־יק 8 גערופען ױגי$ן רי האט איצט

 װיים־פרעזידענט pc םארקאננ רעם אויף און באדיגגועען,
 קעם־ נרוחגר דעלענירט דוביגםזי נרודער האט ;.*דײגדצער

םםריית. po םירונג דער 1אי אים ומצםןן צו צע־

 אנטוױ־ דעפארטטענט טרײד דרעם <$*טען
D’prDyD לעבהאפטע קעלט ןי
I םון דירעפטאר דער רײזבערג״ עציאס «ױים־«רעזידעגט

 אונז ה$ט דעפארטםעגט, םיםעלײנאם און דרעס ' [)
 -p<f חור׳ש דעם פאר טעםיגקײט פון באריבט b ױקט

 ארנײט, נוצלינער דער אויף ערות זאנט וועלכער ט#בער,
 אינטערגעשא־ ױגנער רער *ט פון געםאז װערם עם וואם
Xu .איגםםיטוציע

 דער ביי סטרייק 8 שוין דויערם פא., העריסבורנ, «ין
 םטרײק אין ײייך. פינםנת די דרןם םיםי

 םטרײקער צע8 און ארבייםער הונדערט פארװיקעלט
 אנםשלאםענקיים. און נאגײםטערונג נרוים ארוים נן

 דורך באאײנםלוםט םצײםיג װערם מייטנג צםעגםציכע
 אוג־ זיך געםיגט סטריײן דער <יטער*טור. און :ען

i n אנפירערעאםט pc דזשײטם םארטין, ברודער 
ט נ גוצי. םארגארעט און מ

פא. אלענטאן, '.1|
 אנדעו- און טעפםםיל פאר צענטער א איז פצענםאן

 1» באשעפטינם. ר^רט זיינען ארבײטער 1500 װ*ר.
 אוגםער אונטערװעגם דארם איז :יואציאגט־^אט•״(

ן אוגזער no *נפירערשאםם ו ר, ע ז י י אנ ג ר  גערעזין. א
 זײגען עם און ערם^מ, םיט נעפירם ווערם קאטאײן
 די װעט םריציננ קוםענדען אז אויםזיכםען, נוםע

 *ר־ 18 גיזירט.8רג8 זייז אנדערזוער־איגדוםטריע
י$רק. גױ אין נעפירט אויך ותרם ױאנם־קאס■״!

פילאדעלפיע
 זיי־ אינדוםטריע «ונחנרווער חנלםיער8םיל דער אין

 טיר רבײטער.8 הונחגרט פופצען ארום באפעםםיגם
;ם־טעםינ־8צי8ניז8«ורנ צעבהאםטע 8 זיי צװײמז

 פ׳פאםונג8 דער וינם באריכט. אין זיך זאנט —
 פיל צרבײםם-באדיננוננעז די דארם זײנען ס־.א. חנר

באלע־ די נערוםען האט ױגיאן די נעײארע!. גערט
 צו 1קוםע צו צווע? חגם םים פארהאנדלוננען צו ס

 רבײטם־באדינ-8 םארבעםערםע ווענען ■ארמםענדיגונג
unitt. הא־ באלעבצטים די 'םםרײק. 8 אויםצוםייחןן כדי 

ן  םארשטעהער די םים באנעגענען געװאצט גיט זיך מ
ר י»ח  ןונדעײוער דער אין נענעראל־םטרײס 8 און ױגיאן ת

טענ. פון םראגע 8 כלויז דארט איז •מדוסםריע

םאםאטשתעטם אץ |
־Dtp באזוכם צוריק לאגנ ניט האט רייזבערנ ברודער

 גרורער ?רעםער, וױים־פרעזיחנגם םים םען8צוז און ,
 *רגאנײזערם םאםפםאן, םים און אלאן םיס ד,
 אוים־ זיי האבען דרעםמאבער, תאםעז דארטינע די ן

 נס־?אם־8י8ניזצ8רנ8 נרױסען 8 פאר פ׳צאן 8 גמרכײם
 איז באסטאן אין סטײכג םאםאט׳פוזעטס נאנץ אין פיין
 םפעציעלער 8 נעװארען כעגריגחןט צװעק דעם אט צו

י נען8ײ םון םים8־18ױני זזחגט פאסצן  רבײט8 נאנצע ו
ם •trum ^גנעםירם «

־8ניז8רנ8 |8 פאר איצט פוין ?וםט ריזוער פאל אק
ר ק מ נ ראס ^רגאנײזער pc אנפיתנג *in או

P 5"3י״י•
. . i ms

גערעכמיגסײם.
 ־8ניז8רג8 |8 נעפירט איצט ווערט םפרינגפילד אין

 נענעראל־ אונזער פון אויםזיבם דער אונםער צי^נ^ריטו
ניע^לד. ד. ברוחנר יייטינײזער,

באפאלא
כא־ לעצטענם אויך ה^ט רײזבערנ װיים־פרעזידענט

 זיך געםינען דארם 1םטײנ pn8’ נױ 1אי נאפאלא זוכם
 בא?ליירונגם־ פרויען דער אין ארב״םער טויזענט צװיי

 דרעםעם. בײ הויפטזעכליך 1רבייטע8 זו$ט אינדוםטריע,
 בא• ער ה^ם רונינם?', פרעוידענט םיט באראטונג b נאו

Ijmip גס־8צ'8ניז8דנ8 ^נצופאגנען רארט צױפטיםונג די 
 ווייס־ דעלענירט 1הי8 האט פרעזירענט רער און טעםינ?יים
ארביים. דער סיט אנצוםירען 8פעםאם ראוז פרעזידעגט

צושטרײאוננם־טעטיגקײט און בילדונגם־
נאנג פולען אין

 םארצוױיגםער און ברײטער דער םיט האגט אין האגט
 א 19 אויך געהט *רגאגיזאצי^נס-טעטיגקייט, און סטרײק
 םיר האבעז מאגאט םאריגען בי<דונגס*טעטיגקײט. ברײטע

 פון בי^דוגגס־טעטעקײט רײכער דער װעגען געםעינדעט
 אין *גגעפירם וחןרט טעטיגקײם עג<יכע u$ ^2 קא<9<

 אגד5< גאגצען איבער׳ן און יארק גױ פון 5יצ*קאי יעדען
בי<דוגגם־דעפארטםעג^ אוגזער פון אויפזיכט דער אוגטער

 ױגיאן־ אונזעחנ אין בי^דועם־טעטיגקײט דער אחוץ
 געגעבען י*ד חגם 5אינטערנעשאנאי אוגזער האט יצאשאלם

 ױג־ אסטיזוע טעעrורrDבי<צדונג י1םיג צו יכקײט5םעגי די
 <ײבאר־ דעם צײם יאר « םאר באזוכען צו ךםיםגי$ידער9י

 איגװעסטםעגם, גוטער א איז עס ברופװאוד. אין קאיצעדזמ
̂ום  סםױ די אי מניאן דער אי — בײדען דיגען וועט װ

דעגםען.
 אויך זיך אגטװיקע<ם בי<דוגגם־טעטיגקײם דער געבען

 דעם אויוי טעטיגסײט עאםם<יכע5געזע< אוגזער iiw זעהר
 כאר אוגזער קויצםור. פיזיעער און גײםםעער םון געביט

 <ער־ גרופען דראםאטי^ע די ט^ג• צו ט^ג פון װאמםט
 אגטװיקיצען ארקעסטערס פארשײדענע די און ם^ייםיג נען
 פאד־ און זיך אנםוויקעלם ספארט ארבײםער די זיך.

 פרײד א איז עם ױגיאךקרײזען♦ אונזערע אין זיך שפרײט
 ארײעעצועען װערען םיטגיציחגר אונזערע װי צוצוקוקען

 געוועם־ זיך צװי^ען םאכען און םפארם־באוועגוגג דער אין
םויפדערג־ אזעי$כע ו5אםיי '\w זײגען <עצטעגם

 אײנס 5אקא<5< םון 4םיטגיצידעז אונזערע װי םענעען םטע
 ײ1 ספ^רט־םעםיגקײט. דער איז געװאדען ארײעעצויגען

 םאקער־ א אין ארויםצוםרעטען באװיזען מוין האבען
 דער פון סאקער־גרופע טט־־געטרײנםער אוגזער םיט טעט^

 אפ־ די האנעךםיט קאטערס די אםת, ױגיאן. קאטערם
 דערפאר געמען איז דאס אבער בלס, געילערעגט רײטארם

 מפיצען וײער אגפאנגער. עספט זײגען אפרײטארם די װאס
̂אזם  קענען זיך זײ ען5װע< צײט דער םים אז האםען, אבער י

ברידער-קאםערם• די םיט אפרעכענען
I

 הילפם־ רעוואלוציאנערער דער פון בריף
שפאניע אין קאםיטע

דובינסקי: ברודער טייערער
 דער פון נאםען אין און נאםען אײגענעם מיין אין
 האר־ דעם אויף איד טיר דאנקען ק^םיםע ד^יםם גאנצער
האט ױגיאן אייער װ*ם שטיצע דער םאר אוםן ציגםטען

 ײ5ביי ארבײטער. שפאגישע די הע^םען צו געעיקם אונז
 גזדפיפ־ די אויוי באעטעטיגוע א געפינען איהר וחגט גענד

 א אין *ננעקומען איז געלם ד^ס רא^ער. טויזענט טע
 גענויטיגם. עםארק דערין זיך האבען מיר װען םאמענט

 םון באוױיז םון געריהרט טיןי און דאגהבאר זײנען םיר
 אםא^ גאך אײך כ׳בעט סאיצידאריםעט. אינטערנאציאנאיצער

 גאנצעד אייער און אײך םאר דאנק אונזער צוצוגםען
אדםיניםםראציע.

אייער, ברידעריליך
א ״ , ת א . סיעו־א״ םערמעעין ם ו ו ו ג י מז ן נ
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 ענגלישער דער מיט אװענט ׳ספארגעםליכער
ל. פ. א. דער פח קאנװענשאו דער צז דעלעגאציע

I. גאלדמינץ פאול פון
 און אוםםארגעםליכע יענע םון אײנער נעוועז איז עם

 לאהאל אלע םון םיטנליחןר די װען מאמענטעז היםטארי׳פע
 נױ אין אינםערנעשאנעל דער םון באארדם זןקזעסוםװ

 בא־ םרויען די סון װעטעראנען און טיער אססױחן יארס,
 זיך נעצענענהײט די געהאט האבען אינדוםטריע, סלײדוננם

 דעלענאציע ארביימער בריטישער דער םים באנעדןנעז צו
 אװ םערעדיימאז אמעייסעז דער םין סאננרעם ־טעז55 צום

 לאם־ אן איז קוגי׳ע' אנדרעי םיטי, אםלאנםיק אין לײבאר
 אס־ ־טעז23 חןם אווענט, מיםװאך נעויען איז דאם לין.

 אינטער־ דער םון םיטיננ באנריםוננם א אויו* טאכער,
 םאר- איז װאם נעםמ עננאישע אונזערע צכבוד אנעצ,8נע׳

 םטריט, ;טער43 דער אויוי דעצאנא, האטעצ אין נעסוםען
יארס. איז-נױ
 װי מער םף א נעווען אבער איז צוזאםענסונםט די

 ארבײטער עננצישע די םאר םיטיננ באנריםוננם בצויזער א
 איז צוזאםענסונםט די אינטערנעעאנעצ. אונזער םון נעםט

 םיםפאזױם אינטערעםאנטען אן אין געװארעז םארװאנדעצם
 צ., אװ ם. א. חןר םוז סאנװענשאז צעצטער רער איבער
 וױים־ די און דובינםסי פרעזידענם גענאבעז האם װעצכע

 נעצע־ א נאגצער איזידאר איז האכםאן דזש. ■רעזידענםען
 סאנ־ דער ײענמז אײנדריקע זייערע שיצדערעז צו נעגהײט
 םאר־ און נײנערינעז א פאר םיטי אםצאנטיס איז ווענשאז

 נעווען מיר זײנען דעם חוץ א עוצם. אינטערעםירטען
 מאםענם םײערציכען און ױם־טוב׳דינעז זייער א םון עדות

 ברר ותז םצענע די בײנעװאוינט האבעז םיר װאם דאדווך
 בריטישען דעם םיז םעסחןטאר נענעראצ דער שונצעי, דער

 דעם פון םיטנציד עהזעקוםיװ און פארבאנד כאסצײדוננם
 נא־ איז האט םארבאנד באסצײדוננם אינטעתאציאנאצעז

 ארנאני־ אינטעתאציאנאצער דערמאנמער דער פון טעז
 אצם םתנה א דובינםסי׳ז ברותר איבערנענעבעז זאציזו

 םאר אתאניזאציע אונזער םאר אנערסענוננ םון אויםדרוס
 אינטערנאציאנאצער םין ערפיצוננ םציכם נעטרייע איהר

סאצידאריטזןט. ארבײסער
באריכט. האכטאן׳ם און נאגלער׳ם

 פרע־ םיז נעװארען ערעםענט איז צוזאםענסונםט די
 ברו־ פארנעשטעצט נצײד האט ותצכער דונינםיןי, זיחזנט

 דער נעווען איז נאנצער װײם־םרעזיחןנט נאנאקר. חןר
 נעשיצ־ רעדע קורצער א איז האט ער און יע־נער ערשטער

 אויםטואוננעז װיכטינםטע די םון איינדריהע זײנען דעט
 די אצעם םאר באםאנענרינ סאנווענשאז, י־זצטער דער םון

 האט ער װעצכע פארטיי, ארבײטער אז מענעז רעזאצוציע
סאנווענעאז. דער אויוי רעדע א איז םארטיידינט

 אצנעםיינע אן נענעבעז האט האכםאן װײם־פרעזידענם
 דער אויוי פאםירוננען װיכטינםטע די ווענעז איבערזיכט

 נזד האכםאז האט םיינוננ״ םיין ,צויט סאנוחזנשאן.
 חזר אויוי <עותז ערשײנוננ וױכטמםטע די ״איז זאנט,

 דארט זזאבעז םיר װאם םאתט, דער סאנווענשאז צעצטזןר
 דעצע־ םינאריטעם פארטרויענםװעתרימםפענדע א נעזעהן
 אנשוײ פראנחזםױוע חזפחזזענטירט האבעז וואם נאטעז,
 טי־ דאזינע די באווענוננ. ױניאז םרייד דער איז אוננעז

 םאר־ זיר האט איז םיהצבאר צעםאכט דך חאט נאריטעם
 איד איז מאיאריטעט סאנוומנשאז חןר בײ נעדער שאםט
 ער ביז ײאסםען װעט עצעםענט דאזימר דער אז נצויב,

 סאנווענ־ קוכוענחז די אויןי סאיאדימעט די װעחזז װעט
שאנם״.

ם רעדע. תבינםקי׳
 םאר־ האט און צײט שזןה א נעחןדט האט דובינססי
 אינטערעםאנטע זײנע סיט אסוועזענדע אצע איגטערעםירט

 שאנזוענ• דער אויןי •אטירונגעז די ומגען באאויבאכםוננעז
i פוז סוציםען די וזינטער אוז שןיז n ,װאם סאנומנשן

ieiliit* nAiiir׳■ 'Tlir* w

a פראםינענכת די דורך באהאנמ גום אים זיינען m 
 עקמד םון מיםג^יד אילס פעדעריח&אן דער אין ^פיילט ער

 םיינונממ די איבער אײנדרוקען זײנע קאונסייל. קוטיװ
 די אק באזונדערם קאנווענשאן, דער םרז פאציםים איז

 ומד קאננרעס, ארבײםער גרויסען דעם םון שטונדען לעצטע
 די םראנעז! םיילע געםאכם הלאר צוהערער די פאר כעז

 פרעזידעגם האט ױניאגיזם אינדוסטריעאען ורעגען םראנע
 נים איז געזעדזן, זי האב איך ״וױ באםאנט, דובינסקי

 נאד פראמנ, םעארעמישע און דאגםאםישע א װײט אזוי
 םאסצן דער אין ארבייםזזר די ארגאניזירען צו םעטאד א

. פארשבמנעז אזוי בלויז דארןז זי און פראדוקציע מן ח  ו
 קאנ־ אחנר ראדיקאציזם םון םראנע הײז ניט אםיאו איז עם

 װירקזאםקייט םיז םראגע א ב^ויז נאר סערװאטיזם,
מ- חןר םאר זיעעז ותאמו בדר, צוועסםעםיגסײם־.  אעזי

a די זעזזז גיט וױיצען ארגאניזאציע םון פארם טריעלער p* 
ד אםעוײמז דער םון פארם ארגאניזאציאנס סטרוקטמוע » 

ט. ^ײבאר אװ דערײשאז ר ע ם  מאד- בלױז זייגען םיר ^
 ארביימנד כױליאנען וײ ארגאניזירם זעהן צו אינםערעסירט

מן נים קענעז ווע^כע פראדותציע, מאסעז דער איז א  קיק ה
 את- םיז פארם דער אהן וחןרן צו ארגאניזירט האפנונג

 דובינסהי האם — ייוױלז םיר ױניאניזם״ דוסטריע^עז
מ־ נרויסע די פון ארבײטער אז — נעזאנט, װײטער  ם
 אהן אדבײט דער צו וחזחזז ארײנגענומען זאלעז טארים

באאאנגען. זײ קרעםםם םאר װאס צו אונטערשיד
 אנמרויזז גע^זכענהײם דיזער בײ האט דובינססי

 חנר צו מוװארען יבאריכטעט זײנעז װאם פאםירונגעז,
 גרױםע אין ארבײם ארגאניזאציאנם װאו וחזנשאן

 מנ־י קרעםט װאם דערפאר צוזאםענגעבראכעז איז רים
ד ארבײםער די וועז אריינגעםיעם זיך האבעז יאנס  וי

ארנאניזירם. בעװעז שויז נעז
 אםעגד־• דעם ורעגען גערעדט באריכות האם דובינםקי

 פאמ- עתזעסוכדװ דער װאם קאנםטיטוציע, דער צו םענט
 n אינסםרואירס געווען איז םעחזריישאז דער פון סיא

 אכמגד- אן איז דאס קאנגרעם. דעם פאר רעפרעזענטירען
 דעד אז געםאהר די מאכען אומםעגציך זאצ ^ואם םענט,

 נעזאזד סאציאלצ נו^יםיציחןן הענעז 5זא קאורט סופרים
 בא- דער םאר װאהלטאטעז און ארגײטער פאר נעבוננען

 םאד־ דובינסקי פתגזידענם האם אילגעמײן, אין םעאקערונג.
 ם״• םיח אויםצודרימען איר ״װינש ׳רעדע זײן ענדינט

 קאנ־ גרעסטע די םון אײנע נעװען איז דאס אז נוננ,
 נעװאחנז אפגעהאלטז איז נים וחזז איז װאס ווענשאנס,

ם אזױ אוז ל. אװ ם. א. דער םון געשיכםע דער איז ת  • ו
ווערעז.״ אפנעשאצט געשיכטע דער םוץ זי

.גיציעעלעד ארבײטער בריםישער דער פון רעדעס
 כױס דעלענאציע, דער םוז רעדנערין ערשטע די װען
ד פחזזיחװם םוז געװאחוז םארגעשםע^ט איז לאפציז,  ד
 מון אוואציע באנײםטערטע א באהוםען זי האט בינססי,

 גאנץ איז באסאנם איז ין5אם5 מים אנוועזענדע. אילע
 אוםדער- אן און רעתערין סאאםינע ערשט אץ א^ם ענגאאנד

 אד־ גארכמנם די םיז ױניאן דער אין טועריז מידאאכע
 אונםער־ רעדע, קורצע א געהאלטען האט זי בײטער.

 םדײד די פארשפרייםען צו װיכמינסײט די שטרײמזנדיג
 וזצי־ עלעםענמעז, ױננערע די צװישעז אידייע ױניאן

 אל־ פון ראילע די איבערנעםען צײט דער םים דארםען כע
 אױנד האט זי באווענונג. ארבײטער דער איז דור מעז

 טרייד די אז באגרײםעז צו אנוועזענדע די נעםאדערט
 אדיי דעם נעבעז צו באויז ניט ציאט באװעגונג ױניאץ

 3ft* ארום נעםט זי נאר פוטער, איז ברויט טער בײטער
 ארבײכמר די םון שטרעבוננעז אצע און אסטיװיטעטען

 נזד האאפעראטיןחגן און פאאיטישעז עסאנאםישעז, אייח
 ענםוױקעלם, שםארס גאר ענג^אנד אין איז װאם ביט,

ערסלערט. האט זי װי
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TO*
n אננעםאננען האם סומעי אנדחױ כרודזנר n  pn 

mo » נאר־ דעם פון אנדענה דעס עהרען צו פארלאננ 
Dim פראלעטאריאט עננלי׳אען פון םירער םאר׳פטארבענעם 

 אוים• זיד האבעז פארזאנמלטע אלע הענדערסאז. ארסור
 נע־ םיט נעמםאנען זיינען און •יעצער די פון מחױבעז
מנע  אנ־ האם קונלעי םרויער. םון־ ציימן אלם «pp גוי

pn tvumm ע  זיך האט ער אז נאםערסונג דער םיט תד
pn םאםענט אײנצינעז סײן *םאםעז םאראײנינטע די 
 גע׳שטאנען ביז איד לאנד. םרעםד א p» מפיחלט ניס
 און נעזאנט, ער האט מאםעז, אייערע סיט פארבעדונג אין
ך 3זזא  זײם יענער אויןי פיהרער אײמרע םיט געםראםז ד
 םיר, שיינט עם און באזוכער און <עםט אונזערע *יס ים
m איר זוי איז •ראבלעםען אייערע מענעז דייײנז צו 

פראבלעםעז. אײנענע אוגזערע מענען ןערעדם מ*לט
נזײ־ פאזיציע, אייער םאר םקנא אייך pa ״איד

 ליי- אינםערנעשאנעל דער םיז עװעםטער און ברידער מ
 אז זיה םאר׳צטעהט ױניאז. ײאירסערם גארםענט דים
 סוס איו איםז. ברידערלימזז א אויוי םסנא אייד ניז איד
 סראפם, און אוים׳שטיינ אייער אויוי כאװאונדערוננ םיט
Dan םיר p'Jn מז א  גאר־ םיז טש«חה ױניאן א אייד ח

ט מ  איד צאהל• אין ׳ןזםארק טויזענט 112 ארבייגמר, ם
 האט איהר װאם םיםםעם בילדועם אייער סװאונדער

 באםיהען סיר אז אײד, םארזימר איד אח אײגמםיהרט
 אוגזער צו עםרעבעז םיר אז און נאכצוטאן *יץ• ייד
מ די אױוי *יל ל מז מ ת איהר״ וואס ז

in איך  pa צוריסהאלטעז םיד וחןל איד איז נאםם א 
 באוחןנוננ, ארבײםןר אייער ײעמז פיל צו רייחזז *ו

 אז טאכעז, צו אויפםערסזאם אייד אױסנאםע דער סים
 באווענוננ ױניאן טרײד בריםיעע די וױ אוױ «וגסט

 םוז פאליםי א אנצונעםעז נעװארען מצװואמען איז-
 אויד ■װעט אזוי אסציע, •אליםימער ■•*לססטמטענדימר 1

 װעד נעצװאוננעז דערצו םווי בל סוןי אמעריימ אין איד
 םאל־ סוז םראנט פאליםיעען אױפ׳ן פראנרעם דער חמ.
ם מז __ פראנרעם. עסאנאםיעען ת

תו עננלאנד אין םיר  פונ־ אבער אײן, ניט נאר זיד ױי
 אר־ דער פאר דןתרייכט םיל םיר זזאמז גזײעצסטד

 אונזערע האבעז *וריס י*ר דרייםמ םיט -ביינתרעאפם.
 פינו• פארדינט אינדוםטריע טדייד נידעל דעד pn אדויעז

dim נעארבײט האבעז און עטונדע א G6 א ׳פטונדען 
 אוםםאתלייכ־ כאדיגגונמן אונזערע זיינעז היינט װאן־.

 די־ ײטער3אר די פון פאדיננונמז די און מסער יד5
 םיז הרבנות די איז אנריםענט, אז ײיד !אראנטירט 0«
מר א אנ בחינום. ניט געײעז ניט זיינעז גענעראציע נ

 חנר־ אייערע אויו* ײט,3אר איתר אױוי מםאלץ «ײט
 פירערשאפט. איתר אויו• און ױניאן אייער אויןי *רײכתנזן,

 ארנאניזא־ אייזןר איז איז סט3מל זיד איז גיוימז חאט
 אפצו־ pn איםממאנד סראפט סײז וחןט דאן איז «יע

פראנרעם״. איתר האאטען
ח די ע ם םו ווערם, אומשזמיבארען אן אונז פאר הא

ט אנ דובמםקי. ז
r פון סווי *וט r n  pn נענױ סונלעי רודער3 האט 

 און טעלער םעםאלענעם א ארייז האנם דער pא ,סען
 די טיט דובינםסי פחןזידענם *ו מוחמםד in האט «ר

 דער םון נאמעז איז דייװ, טיתרער :ימרםער חנ
אר־ אסלײדמנם3 די םיז םעדזראציע אציאנאלער

 די אט איבערצונעבעז דיר בוד3 דעם איד חאב ד,
 אנערימנוע העפםנתר םוז אויםדרוס אלט םתנח

 בריחזרליכער אייער םחםת אינמעתעמאנעל, אײער פאר
 םתנח די םאלידאריטעט. אינטעתאציאנאלער פון נ

 דיינדמ די טיז םיהחןר א פון מװאיעז גןםאפט אי«
 אלם האלאנד איז איצט אזזבם װעלמר ארבייטער, כמםאל

 היםלערים־ חןם םיז םארםריבעז פליכםליננ פאליםײפער
3 pnrnsא אריזם3ארp .ווא ניט וױיט איר דייט׳פלאנד 

 האם. םתנה דאזינע די װערם ודרקלימן א פאר
 אױםדדו מפמזלס פון װערט גרויםעז א אבער האט
מ די סיםבאליזירם <ט מײי מנוננ און לי אמרי

תל אצע די מן ס79 ארנאניזאציע״. אייער םאר «ז3חא וועלם דער איבער ױניאנם טרייד ני א ח
 פחו• האט אנערסענוע, װערםשולער דער םון גערירט

 2m אינםערנמ׳אאנפל .די :נעענםםערם דובינםלי זידעגם
 םוז אויםדרוס אוגױצעצבאחנן חןם אם אפהיםען םאל אלע

םארבינדונג״ ברירערליכער איז נענאםענ׳אאםטליכער
אפלא־ באנײםטערונגי םים האגעז אנוועזענחן אלע____

אינטערנאציאנאלער פוז םאםענם 1'®'*,״",00’”םאר^ר^ףן
זעל־ חןם אויף נעײארעז גע׳פלאםעז איז סיטיע חגר

_ אננעםאננעז זיר האם ער \ױ אוםן םייערליכעז בען
 לידער ארגײםער איז ייניאז אונזעיע םיז נעזאננ םים

 :אונ כאר אינטערנע׳אאנעל איינענעם אונזפר םיז געזוננעז
ר טער  א נעוועז איז עס וױינער. לאזאר םוז לייטוננ מ

 זעהן צו אנטיילנעמער אלע םאר ׳אטאלץ א איז םיייד
עסזיסטענץ. םוץ צײם הוחצער אזא בלויז נאר לײםםעז קענעז ארבייטער ײאם

 א געםאכט האט צאיל, איז שטארס 150 כאר, דזןר
 זײז םיט אוץ ערמײנונג זײן מיט אײנדרוס םערסוױרדעעז

 עװארץ איז מעגער די איז וױים איז םרייעז די זינגען.
 ראסעז איץ נאציעס םארשידענע צו באילאנגענדינ געקילײדט,

 אינםערנאציאנאיל איםת׳ז אן םארגעמטע^ט זיד םיט האבעז
 אינמערנא־ װירסליכען דעם סיםבא^יזירם זזאבעז איז

 אינטער״ אונזער םון כאראסטער «ראגחוםױועז ציאנאילען
 םארם, איז נאםעז דעם ב^ויז ניט טראנט \חנאכע נעשאנעא,

 גע־ זײנען דעלענאטען צוױי די אינהא^ט. איז אויד נאר
 זײ און כאר םיז אײסטועען די םאר באגײםטערט ײעז

 אוץ כאר דעם דערטאנט רעדעס זייערע איז בײחנ האבעז
 זיך האט ילאםיליז ליידי וױ געװען, םסנא אונז האבעז

 א צו צו ארבײטער די םיהחגז מיר װאס אױםגעדריקט,
 טיט אייד נאר סאטוי טיט ב^ויז ניט ט5\וע בעסעחגר

 איז -נערירט און מזטאלץ באזונדערס געזאננ. אוז םרײד
 גע- עפענםליך האט זועאכער דובינםקי, ברודער געוחנז
 ̂א־ םרײנט דיריגענט, איהר און כאר גאנצעז דעם ^ויבט

וױינער. זאר

רעזאלוציעס אנערקענונגם
פאםפאני״ ללאול די און ,אי םון ארבייטער די

 האבען שאפ, סאנטראסםאר םטריט, טע27 וועםט 104
 אווענם, טיםוואר באנסעט, רייכען א זײער דורכנעםיהרט

 58 רעםמאראן, בערסאװיץ אין דעצעמבער, םען19 דעם
םטריט. הלינטאן
פי־ םר. באלעבאטים, די פוז אנװעזענהײם דער אין

 ײנעםראנען3 םיל האבען זועלכע םטוייז, טר. און ׳טער
צחאםענקונפש. םריינדליכען ׳שעהנעם דעם דורכצוםיהחגן

 ברידער רי םארםראטעז געװען זיינען 17 לאהאל םון
 םניידער, דזמיילאב פעלםאז, אברהם םםאנהעװיץ, רזשו

 •nr פון ארבײטער די ליפסקי. לואים און נאלוב לואים
 ױערםםולע רורך אנערהענונג זייער אויםנעדריקט האבען

 לעט; הײטאן רודער3 ט׳פערמאן, שאפ צום פרעזענםעז,
 כעלםאן; א. ,17 לאלאל פון טענעדזשער אסיםטענט צום
 לואים אוז םנײדער דזש. אײדזטענטם, פיזנעם די צװ

 נומער דער םאר אנעדסענוננ םון אויםדרוס אלס ליפםהי,
 צו פארנעםענדיג גיט •,nr פון ארבײטער די צו ייט3אר

 פון פיהחנר זייער צו אגריםוננ3 טעלענראםײצע א ׳שיקען
 איהם ווינטענדע העללער, דזשײסאב ברודער ,17 לאתאל

לראנלהײט. pn םון ערהאלונג שנעלע א
זיי• םנײדער ברודער םייםשער סאוםם דעם אונטער

 <ועלמ צדדים, אלע צו טאוםטם געװארעז נענעבעז נען
 גע־ אויך זײנען עם אמפלאץ. און זאכליכע נעװען זייכען

 רער בו׳ןן. טר. און יpDליאנr ל. טר. םארטראטען זוען
 א איז פרײנדליכער א זעהר געווען איז צוזאםענסונפט
ברידערליכער.

ש. ק, אכרחם םיגקעישטײן, ח «י םו
?אגױפצ. ®אי .גןןלדטאן, א םופניק, דזש.

פפז<זרפ*\. לעש״ הײםאן ;
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צענםער וזעלטה m בעםערער 8 אןן פאגרעםערטער 8
קראקאווסקי £ פון

 און ױגיאן גרויסער אוגזער פון װאוקס דעם םיט
 אוג־ אויסגעװאקסען אויך זײגען םיטג^ידעחפאפט ריזיגער

^שעהגע אוגזער ױגיאךאיגםטיטוציעס. פאר^ידענע זערע
 הויז ױגיטי

איז ווע^כע
םטײם. װײגיא5פענסײ םון בערג ב<ויע די אין
 טיםמידער^אםט אוגזער פון זוטער־הײם די

 און. פארגרעסערט זוםער ^עצטען איז איסט, דער אין
 בילדונגם גײע םארעײדעגע םיט געװארען םארמענערט

 בי<דונגם־דעפארט־ אוגזער אײגריכטוגגען. טאדערגע און
 פארבעסערט און פארגרעםערם רעארגאגיזירם, איז כמנט

װי, אפטײלונגען, גײע צוגעקוםען זײגען עס געװארען.
 גרופען, דראםאטי^ע #איגטערגע^ואגא<־באר אוגזער לםשל,

 בילדונגם־אר־ װײט־פארצװײגטע און איבועען אם<עטי^ע
 פראפי־ עם װעלכע םון תורםען, פאר^ײדענע םיט בײם
אנד.5< גאנצען דעם איבער םיטגיצידערשאםט אונזער טירט

 ױניאן אוגזער פאר צײט די געקוםען אויך איז עגדיציך
̂טד«  אין ױבי^עאום־קאנװענשאן קעצטע די סענםער. הע

 םיט־ אוגזער טעקסען צו באמיצוס איר םיט ר.אט ^יקאגא
 העלטה ױגיאן דעם און ױגיםײהויז דער פאר גיצידע^זאםם

 ױגיאן דער אז דערצו, םעג<יכקײם די געגעבען סענטער
 םארבעסערט און םארגרעסערט קעגען זאיצ םעגטער הע<טה
 עגער־ דער אונטער קאטיטע העגטה ױגיאן די װעחגן.
 ברודער און ברעסלאװ װײס־פרעזידענט פון פיתגג גיעער
 קאג־ ^יקאנא׳ר דער פון באמ<ום דעם האט קאפ םי<יפ

 ױגיאן דער און יצעבען אין םארזוירק<יכט שגעל װענעאן
 זיך האט ער װען אן, איצט םון װעט םעגטער ד.ע<מה

 ״עװ. טע7—275 אויף דירה גײער א אין איבערגעק<יגען
 #ם?אר טען25 ריזיגען גאנצען דעם םארגעםט ער װאו

 יעדער אין װעחנן פארבעםערט און פארגרעםערט קענען
_ __ באציפונס

 דער געװארען העילםח״יסעגטער״איז ױגיאן דער אז
 צום באוױיזען םיטג<ידער^אםט אוגזער םון הײ^ועם-ארט

 םער־ האבען 1934 אין ציםערען. פעוט׳ע די קצארסםען
 פרוכטען װערטםו<ע די גענאסען באזומגר טויזענט ציג
 די אין הײר־אינםטיטוציע. זויכטעער גאר אונזער פון

 באזוכער צא< די איז 1935 יאר םון חחמים נײן ערעטע
 דער םון ילעזער דער זאיל םויזענד. 52 אויף געװאקסען

 דאס װאס אורטײיצען, זיך םאר א^יין ״גערעכטיגקײט״
 םײגם דאם חד^ים. גײן אין באזוכער טויזענט 52 םייגט

ארם טויזעגטער צעגדיצעער  די אין אײנגע^פארטע דא̂י
 זיך האבען זײ װאם טיטגיצידער, אוגזערע פון סעעענעס

 באהאנד^וגג םעדיציגי^ןע בי^עע דורך אײגגעשפארט
 געװיםענ־ די באדײט ם5געי ביצויזע דאם װי סער אבער

 ערשט־הלאםיגע דורך באהאנדיצונג םעדיציגיעע האםטע
 װײיל צײט, םון געװיגם ער5האיצאס»י א אוז םפעציאציםםען

 און אײגגעארדענט אזוי איז סענטער העיצטה ױגיאן חגר
 צײט, אײן שפארם װאם אוםן, אזא אוי̂ן געםידט װערט

 םון באדיגגוגגען און שטוגדען די םיט זיך רעכענעגדע
םיטגיצידעחפאםט. אוגזער

םיטג^ידערשאפט, אוגזער םון װאוהם שנע^ער רער
 איז באזוכער די םון װאותס ריזיגער דער דארןדך און

 צײט םער און רוים מער געפאדערט ד*אט סענטער, הע^טה
 ארט ענגער דער און באהאנדיצוגג, םעדיציני^זע די םאר
 די אגטשפראכען ניט מער האט דירה איצטער דער םון

 וױכ־ אונזער םון באקװעם<יכקײם דער און באדערםעגי^ען
 םארגרעסע־ דירה די אינסםיטוציע. טעדיצינימער טיגער

 באהאנד־ םעדיצינישער דער םון םארבעםערוגג די אוז רונג
 גרעםערע און נײע א םאריצאנגט אבםא^וט האבען ^וע

 געװארען. ײזם5געי איצט איז פראגע ראזיגע די דירדו.
 אינטעדנע־ דער םון <ןאםיטע םענטער חעלטה ױניאז די

 גײער, א םים באזארגט אינםטיטוציע אונזער חאט מאגאל
 םון און דירה, באתותמער און חעריצי^עהגער נרעםערעד,

tn זיך גזגפינט אן איצט r זײן איז םענטער טה5העי דער 
7—275 vעותגױ. טע

פיצאר גמן25 דעם אױוי זיך נ^פינט דידח
^ ■ si״:

םזיהנגם 12,000 םארנעםם זי ריזיגער א פון
 ליכםיג, אלע אוגטערזוכוגגס-צםיערען, 31 םיט םוס ס^ווער

 אוגטערזוכוגגם־ציבמחמ די ?!וםט̂י און געזונט באקװעם,
 םאדערג־ די םיט אויםגעשטאט און אײננעארדענט זײנען
 פילאריםקא^ם, רעי, עקם אײניפיניסעגדיג אפאראטען סטע

 m הארץ, דאם אונטערזוכען צו עלעקטראקארדיאגראף
עקטרא  טעםאבא־ ,בעסעי^ א יצאבאראםאריע, בעיקינג ע̂י

אפאר»טעז. םעדיצינישע מאדערנע אנדערע םילע און ליזם״
 פון: באמםעהען אוגטערזוכונגס־ציםעדען די

 עקזאםיגײשא!, דזשענעראל
גינעקאלאגיע,

אוריגארי, געניטא
אויערען, איז קעהל נאז,

אויגען,
הוים,

ארטריטיס,
אסטטא,
 אפעראציעם, כירורגישע קלענערע

 נױראלאגיע,
 פראקטאלאגיע,

 הארץ־קראנקהײטען,
ארטאפעדי^

 סעגםער העלםה ױגיאן גײעם אין װעט דעם אחוץ
 בעגעםים־םיםגליחנד קראנקען םאר דעפארטםענם א זײן
 אםל״מר און אונטערזוכוגגען םאר דעפארטםעגם א און

 פארװא<- און אגגעפירט װעלען דעפארטםעגםס די ציעס.
 ויך האבען װאס םענער, און פרויען םון װערען טעט

פאך, זײער אין םפעציאליזירט
 געםינם דירה גײער זײן אין סעגטער העלטה דער

 םיסגלידערמ**ם אונזער װאו צעגטער, גארםעגט אין זיך
 («ר אפען זײז איצט םון װעם צעגטער דער ארבײט.
 ד^ק- און אווענם ביז פדיםארגען םון טאג יעדעז הײלונג
 אזוי צייכ^ גאנצע די געםיגען דארט זיך װעלען טוירים

 קענצן םאג םון צײט יעדער צו וועם אײנער יעדער אז
הײל־אינסםיםוציע. דער םיט באנוצען זיך

 וײ איז ארבײםער םאר הײלוגג םון פראצעם אין
 ארבײסעד, אוגזערע װיכטיג זעהר האםפיטאל־םראגע

 זעלבססשםעגדיגפײם צו געװארען עדצויגען זײנען װעלכע
 זעעספד געװאונען ארנאגיזאציע אןנזער אין האבען און

 םי© באגוצען צו זיך חש? קײן ניט האבעז רעםפעקם,
 גים זײ קענעז זײט, אנדערער דער םון און, טשאריטי

 האם*ים»< פריװאםער א װאם פרײזען, הויכע די צאלען
a דירעקטאד, םאשעל אונזער באצאלען. זיך הײסט n \ r־ 

 םאד• נרויסע אזעלכע האט װעלכע נױםאן, פאולין טער
 סידתג דעםאקראםישער און אנטװיקלוגג דער םאר דיגםםען

 משעגקם לעצכמגם האם םעגטער, העלטה אונזער פון
 n און פראגע דער אם םי און אויםםערקזאםקײם סך »

מד םארשײדענע םים םארביגדונגען געםאבט האט אסיי  ה
 א פאר תאםפיםאל־היילוע םאכען צו מעגליך כדי לער

 ב$ומ איז עס ארבײםער. םאר צוגענגליך איז װאם פרײז,
מן צו זיך םיםגלידער אונזערע םון םליכט די איצט  באגו
 דעפארםכמסם םוירזויס סאשעל ojn םון הילף דער םיט
 פאר קען םראגע שותרע די אט און סענטער, העלטה בײם

שםיעער. לײכטען א אוי^ װערען נעלײזט זײ
 סעגםער העלםה ױניאן דעם אויך װעט אן איצט פון
מ קלײנע ארם אוים׳ן דורכצופירען זײן מעגליך תי רו  כי

 אױזי האספיטאל־פראגע די װעט דאדורך און אפעראציעס,
ווערען. דורכגעםירם איז דערלײכטערט סך »

 אייגצגזנ א; אויך האט סגעטער העלטה ױניאז דער
 םעוײצימנן, די ג<ײך־אויף םאכט װאס דראג־אפטײלוגג,

 אליק זיך האט שורות די אט םון שרײבער דער װי און
 ייע<»ם וו וױ םעהר םים מעדיצינען די זײנען איבערצײגט,

ד וױכםימנר אבער דראנ־סטאר. א אין וױ בילעעד bit ז

m
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רעכמיגסײמ

וױניפעג אץ אינטערנעשאנאל רמר פון דג גרױםער ר
הערבםט ם. פון

.216 ר$?»ל בונװערג®(!!

*פנע־ נעװען איז װ*ם *רםיקעל,*  ערשטען םיין אין
 םער איך, הן«ב אויגוםם, 1אי ״נערעכםינקייט״ 1אי דדמט
 לאגע די לעזער די םאר געםאכט קלן»ר וחגנינער, אדער

ן  צוױײ מיין אין איצט, קלאוהםאכער. װיניפענער די «
 םער 8 *■צונעבען באטיען זיך איך וועל וורטיסעל,

 וואכען דרייצען די tie םארלויף אי! װײל נאריכט, ־ן
p איך r o נענוי זיך איך האב װיניפענ, אין זיך 

 אריינ־ םיםואציע, קלצוסםאכער גאנצער דער םיט נאקאנם
דינמגדיג  ם״ געשיכטע דער no וױנאע׳לע trim אין |

i n קלאוק״אינדוסםריע. װיניפעגער
 איז זױניפעג אין »ז םעלדען, איך וױל ערשנמנם,

 ױניאן, אינטערנעש*נאל אן נעװארען עטאכלירט ן
 דורכ־ ארביים קאלאםאלע » נעווע) איז עם .216 לאקאל

שוועריג־ םך g .1$ױני דער םוז גרינדונג די *ופירעז
;I גרוים םיט ה^בען װ*ס ווענ, אין געשטאנען זײנען 

• זועחןן. באזײםינם נעםוזם נױ
 אין הונדערט זיבען וױניפענ, אין ^אוסםאכער די

איז דאם רעם^ראטזירט. שרעסליך נעווען זיינען ;
 דעו־ נ$ך נידערלאגע אײן ליידענדיג װאם דעם, יכ

 באװאוםט־ און זזוש דעם םארצאחגן זײ ה*בעז זתר״
tie .װיניפענ, 1אי הלאוקטאכער די טרייד־ױניאניזם 

אונטער׳[ געווען זײנען זײ, םון טייל g ,מסטעגם
 נע- אזוי זײער, און באװענוננ לינהער חנר סיז לום
 םוף זיך האט וועלבע ״,18ױני .אינד^סםריעל *ר,

 .ױני^ן״ זייער װ$ם «<לץ זױיל אויםלײזען, מנםוזם םוזי
הארצ־ ש*חנן, איז פלאוקםאכער די צו מבראכט

 נידעריגע באלעבאםים, די םון םעראר ,pjne׳
!םטרייקם םארל^רעגע און עטונדען לאננע

 אינטערנעש^נעל דער םון אריינדרינגען דעם םים
 איר אוז װיניפענ אין ױניאן װאירקערם גארטענט ־

ר,8קל$וקם היגע די צװישען ונגס־ארבייט :  ה$ט מ
 פון פאליםיפ שלעכםע די נעעגדערט. שנעל לאנע די

 האט דואל־ױני$ן א אנצוהאלטעז באוועגוננ לינתער חנר
אויפ־ איז ,ױניאז״ זייער זייםעךבלאז. g װי *צט5

 םאםען אין זײנען סלאוסםאכער די און געווארעז יום
אינטערנעשאנאל. דער אין טיטנלידער אלם ־

*ננעםאננע! באלד זיך האט ארנאניויר־ארבײט די
 װיני־ די באלעבאםים, די און םארנעם, ברייםען א אױןו

 םאכט די דערםילם האבען פלאױדםנופע?טשורערם, ר
 -gn טיר איגטערנעשאנאל. דער םון איינפלום דעם

 צוױײ נאכ׳ן םאם־םיטיננ גדויםען אײן אאנץהאלטעז
 זייער דעםאנםטרירם האבען קלאוקםאמד די זואו ,1

אינטערנעשאנאל, חגר םיט םצלידאריםעט און ;ימיים
אײנ־ ip:j^’D־ogD די םוז איינעם ביי וזאבעז «יי
עקזעלו־ דער צו צוםרוי זייער איבערגעגעבען ג

 זײער אין זאל זי ױניאן, אינטערנעשאנאל חןר פוז
באלעבאטים. רי םים םארהאנדלען ;ן

 װאם צײט־נעװינם, דער און באלוחןמליכקייט די איז
 עקזיםטענץ. זײן םיט םאראותאכט דראג־דעפארטמענט דער

 װאם םאקט, דער איז אלעם סון וױכטינםםע דאם
 געװיםענ־ שטענדינע, 40 האם םענטער העלטה יתיאן

 דער םוז נעביט םפעציעלען יעחגן tic ראסםױרים
ער ־ תרנ  מינד יעדער וועםען צו הײלונ^ םעדיציגישער םז

 נרעם־ דעם האבען דארף און קען ױניאז אונזער און נציד
xm .ניט םער ד»חי טעגטער העלםה ױניאן דער צוטרוי 
 באוויײ דאם פובליםיטי. קיין און אדװערםייזםענםס איח
 ;רויםען דעם און װאוקט זייז tic ציםערעז םרוקענע די תן

 ארוים־ אים ה$ט םטgםים:לירערש אונזער וואם צוםרוי,
סיט באנוצט זיך האט זי מאס םאהט, דעם װרך מזױזעז

jjm c *ײ| u n ווענען םונדעםטווענען שרײבען םיר 
par o r t חןם צוליב אזוי נים עם איז באריכות״ אזוי 

אונזער פון נוצען נרויםען דעם צוליב וױ *uttaro זמלםח
םענםער• העלםה םון האבען קען זי ויאט

 קיל^וק־מאנוםעקכףשורערם עגער6װיני די ה$בען ד#*
 אינטער־ דער געגען זיך שטע<ען צו םארזוך א געםאכם

 אםי<ו זיך ה^ט באיצעבאםיס די פזן אײנער נעש#וגא<ל.
 זײן אין ן2V'2*bdw'4 א גרינדען צו פארם^סםען

 םון ד.י<ף דער םיט צוזאםען אויג, זואכזאם אונזער אבער
 פ<ע־ שעד^יכע זײנע צושםעטערט ה^ט ק^וקםאכער, די

!געלונגעז גיט אים איז עם נער♦
 גאילעבאטים די װען פאסירונג, דאזיגער דער נאר

 זיך ה$בען זײ און םאר׳עקשנ׳ט, פארבליבען ד*ך זײנען
 קלאוק־ אלע זײגען אונז, םים םארהאגדצען צו אפגעזאגט

םאסעךפארזאכד א צו מקוםען דעםאנסםראםעו םאבער
ס  װידער האבען זײ און םאררוםען, האבען םיר <̂ו

 םאכט גאנצע די איבערצוגעבען בא^אסען איינמםיםיג
 ױגיאן, אינטערנע׳עאנאל דער םון עקזעקוטעוע דער צו
ויט םראנע דער אין האגד^ען צו  און אײגזעעניע, איר ̂י

 די םטרײק. א^געםײנעם אן ארויםרוםען גויטיג װען
 זײער אויסגעדריקט אײגעםיםיג האבען קיצאוקםאכער

 א אנםאנגען און סטרײק איז ארונטערצוגעהן נרײטקײם
 איגםער־ דער םון םןודערונגען גערעכמע די םאר קאםף

ױניאן. נעעאגאיל
 צײט ילאנגער א םאר זועט מאם־םיטיגג ד#וזיגער דער

 היסטא־ א געװעז איז דאס זכתן• מייז אין םארכ^יבן
 װיני־ די םון שאםען און יצעבען איג׳ם *אסירונג רישע

 אײגיגקײמ, אזא ענטוזיאזם, אזא אכער.0<ן<ל$וק פעגער
 אויסםירען און רוף, אויפ׳ן װארטען צו גרייםקיים אזא

 יעדען םארדינט עקזעקוטיזוע אן םון אינסטרוקציעם די
 אינםער־ דער פארדאנקען צו איז דאס און ילויב־געזאג^

 ה^ט װעלכע ױניאז, װאירקערס גארמעגט *יידיס נעש^נא^
 ק<אוק־ זויניפעגער די איז החײם רוח » ארײגגעגזגבען

 ד«יג<ג די באהויכט ה#*ט ונא<ל#6אינטערנע? די םאכער•
 םיט <עבען, גײעם םים אטעם, פרײעען םיט קיצאוקמאכער

 די רוקען-בײן. שטארקען א םיט און םוט נויטיגען דעם
 וױני&עגער די צװי^ען נע^אםען האט אינטערנעשאגאיצ

 װאם ז»ך, א — ױניאן־באוואוםםזיניגקײט קיצאוקםאכער
יארען. םך א םאר זײ אין אפגעשטארבען געווען איז עם

 א אז אױםגעזען, עס האט םיטיגג דאזינען דעם נאך
 ־yi זײנען באקןעבאטים די אומםארםײדיציך. איז םטרייק

 צו װאגען ניט װע^ען םיר אז אײנדרוק, אונטער׳ן זועז
 הא־ ,״סקיםם״ פאחפײדענע דזשענעראיצ־םםרײק. א רוםען

 ארגאגיזיר־ אונזער טעראריזירען אנגעװענדעט זײ בען
 זיך האבען זײ אז געװען, אבער איז סוף דער ארבײט.
 איגטערנעשאנאיל דער פון װיילען דעם צו בויגען נעםוזט
 םאדע״ גערעכטע די נאכגעמןז געםוזט האבען זײ ױגיאן.
 באםאנט האבען םיר אםת, ייני^ן. אונזער םון רונגען

 א איז אינטערגע^זאנאינ די אז םיטינג דאזיגעז דעם בײ
 אנריםענט אן םאכעז צו זוכען טיר אז ױניאן, םריד^יכע

סםרײק אז אוםן, יכען5םריד< א אויף באי^עבאטים די םיט

 דעם םיט אילע ניט זיך באנוצעז אטת׳ן דער אין װארים
 םימג^ידער אונזערע םון םיילע םעגטער. טה5העי ױניאן
 און אינסטיטוציעס קה^׳שע צו צוטרוי קײן גיט האבען
 ער5םאציאי געגען עםארק זעהר נאך איז םאראורטײ^ זײער

 מיטגילידער־ אונזער נאר ניט און הײ^וגג. םעדיציניעער
 איז ױניאז־םירערשאםם אונזער אזוי. האנחגילט שאפם

^ דער אט אין בעסער ניט הו  נרויםע א איז דאס באצי
 פידער־ די גראד םאראורטי< אוםגערעכטער אן און עויצה

 בײשפייל דעם װײזען באציהונג דער אט אין דארף ^זאפט
 הײיל־איג־ אויםגעצײכענטער אונזער צו םארטרויען םון

̂עם םאד װעט זי סםיםוציע.  ײן5אי זיך טאן דערםים אי
 םארטרויען אײנפ^אנצען אויך דאדורך װעט און םובה א

 אינ־ איעענער אונזער צו מיטגיצידעחמאםט אונזער אין
סטיםוציע.

 — סעגגתר הע^םה ױגיאן חןם םיט אײך באגוצט
חיײצ־איגםנױטוצחגאינטערנעעאגאיצ איעענע אן אוגזערם
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 געװארענט האבעז מיר איז םימעיל, *עצםער אונזער איז
 םטרייס, א רוםען וועלען םיר אויב אז בא^עבאטים, די

 װעלעז באילעבאטים, די זײ װאם דערםאר זײז עם וחגט
ארויםצװינגעז. אוגז אויח עם

 ענדיליד האבעז ^טאפס דרײצען םון באאעבאםים די
 קילאוס־ די םיז אײניגהײט די אוז מאכט אונזער דערפי^ט
 די אוץ וויילעז ערנסטען דעם דערםילם האבען זײ םאכער.

 זײערע םאר ?עםםער צו ארבײטער די םון נרייטיןײט
 עגדיליך האבעז עבאטים5באי די םאדערונגען. נערעכטע
 גארםענט ילײדיס אינטערנע^אנאיל די אויב אז דערםי^ט,

 איז ס^אוק-םאכער די ארויםרוםעז וועט ײניאז ױאירקערם
 די םאר זיג א ביז סאםו* א םיינעז עס װעט םםרײק,

!דעחן»ראהעז זיד זזאבען זײ און ה^אוסםאכער,
 מיט קאנםערענצען און םארהאנדיצונגעז אגגגערע נאד

 דער־ ױניאז אינטערנעשאנאל די האט באצעבאטים, די
איגריטענט: סאאעסטױועז פאאגענחגז דעם נרײכט

שאפ. וניאז *קיצאוזד״ פראצענט הונדערט
 אר־ די םאר שכירות איז העכערונג באדייטענדינע א

בײטער•
״אװערטײם״. םאר שכירות םערטעל א און אײנם

 פונסטעז װיכטיגע אנדערע און דיםטשארדזש, קײן
 הונדערט א :הורצען איץ ^אוקמאכער. די גונסטעז צו

קילאוקמאכער. די םאר זיג פראצענםיגער
 גע- אונטערגעשרביעז איז אגריםענט דאזיגער דער

 אסא־ סלאוס־םאנוםעקטשורערס װיניפעגער חןר פון זוארען
 װאיר־ גארמענט לײדיס אינטערנעשאנאל דער איז םיאיישאז

 זײז װעט ער און ,1935 אסםאבער, טעז3 דעם ױניאן קערם
.1937 ױני, כמז15 דעם ביך ניאטיג

 האט אהטאבער) טעז3( טאג דערטאנטען דעם איז
 ״םטאפעדזש״ א דערה^ערט ױניאז אינטעמעשאנאיל די

 א צו געסומעז זײנעז קאאוסםאכער אצע טאג. אײז םאר
 אינתןרםרי. געװארען א&געהאילטעז איז װאם מאס־םיטינג

 דער בײ םטריט. דזשײמס אויח טעמפעל, צייבאר אינ׳ם
 האט מאסעךםארזאמ׳לונג אײנדרוסםםו^ער זעהר דאזיגער
 ה^אוק־ די םאר אגריםענט דעם גע^ײענט צאנגער ברודער
 גע־ זײנעז עם װי נאכדעם און &ונ<ןט, בײ םונהט מאמר,
 זײ און ^אוסםאכער די םוץ םראגעז געיו»יעז שטעאט
 דער איז ענטפערם, צוםרידענשמעילענדמע געקראגעז האבעז

 ער אוז אפשםםונג, «ז צו געװאחזז גענומעז אגריםענט
 אײנשטי־ פראצענט הונדערט געװארעז אויםנענומעז איז

 אגרימענט דער איז מיטינג, דאזיגען דעם נאד םע.
 צדדים: בײדע םון געווארעז אונטעתעשריבען 5אפיציע

ױניאן. דער םוז און באלעבאטים די םון
זע^טען־ אז באשטעםיגעז, זיכערקײט םיט קאן איך

 פון אויםנאמע ענטוזיאסטישע אזא געזען איד האב ווען
 וױניפעגער די םאר געזעז עס האב איך ײי אגריטעגט, «ז

 זײץ צו נעפיל גליק^יכער און םרייק זייער קצאומטאכער.
 די זײנעז מאםען איז אומבאשרייבאיד. איז ארגאניזירם,

 רײע, דער איז ױניאן״אםיס, איז געשטאגעז קאאוסמאכער
ױניאךביכ^אך. זייערע ארויסצונעמען

 און םארא^ישע די אז וח^רען, באטאנט דא 5זא
 ספע־ איז אינטערנעשאנא׳ל, דער םיץ שטיצע םינאנציעאע

 דער איז אנטײל אתטױוער דובינםסי׳ס פחגזידענט ציע^
 די געשאםעז האט סיםואציע, קצאוקםאכער וױני&מנער

 איז לאקאל ױניאז אינטערנעשאנא^ אן םאר םעגאיכמײט
זױניםעג.
ילאנ־ ברודער אז זוערען, געזאגט אויד דא זאל און

 מיטגעהאלםעז,צו סך א האט װיניפעג סײז סומעז נער׳ס
 קלאוה־ װיניםעגער די םיט סעטעלםענט דעם םארשנעאערען

םאנוםעהטשורערס.
 ק^אוהמאכער א זײז זחנט װיניפעג איז אז ,5פי אך

 באםת זײן וועט אינטעתעשאנאיל די װע^כער פױט ױניאז,
שטאאץ.
סילאוהמאכער, װיניפעגער די פוץ װאונש דער איז עם

 איז וױניפעג קײז סומען זאל דובינססי פתזזיחןנט אז
סאסען־םארזאםיוננ. סצאוקםאכמר א אדרעםירעז

 דזשײהאב דער אז מאכען, ק^אר אויד דא וױצ איד
 מאנוםעס־ ס^אוס נרעסטער דער אגריםענט, ^ראאי און

 ערשטען דעם נעמאכט האב איןי ■וועכמז מיט טשורער,
 צו ילאגע בעסערע א שאםען געהא^םען האט אגריסענם,

מ שיעטער ארגאטויחנן) ווערט איצם שעפער. אנדערע א
Vt.v. -yl' י..̂'

 און אויפגעצײזפ^ אגריםענט קראא און דזשײסאב דער
אגריםענגס האילעסמיוועז דעם איז ארייז געהט שאפ זײן

ד חןר פון ילעזער די םון אינםארםאציע דער םאר מ , 
 צענ- דער איז װיניפעג אז װיסען, איד ^אז רעכטיגקײט״,

 ניח אינדוםםריע קילאוהםאנוםעקטשורינג דער םון טער
מ דריי די פון באפעילקערונג די קענעדע. וועסטערז  ריזי

אילבערםא, און סאסקאמשעװאן םאניםאבא, :פראװינצעז
 װן» קילאוקס םים באקילײדט טיי^ גמגסכמז צום ווערט,
 אינדוםםריזנ דאזיגע די און װיניפעג, איז געםאכט ומנרעז

יאר. צו יאר םון דא שטייגט
 אינםערנעשאגא^ דעם םון עטאבלירונג דעד״ מיט

 אד- נאדעיל־םאך אלע האמןן װיני&ע:, איז ױניאן-אאקאצ
 אן ארבײםער נאדעי^םאך די אויפגעצעבט. דא בײםער

» דער םענשען. אלס דערםיילט זיד האבעז װיניפעג ח  ש
 די פארשװאןנדען. איז באסעם די םון טעראר דעם םאר

 אינםעד• אן דא ס׳איז אז דערםי^ט, האבעז ארבײטער די
 »ז םאר׳לאהנז, זיד ם׳קעז ורע^כעם אויח ױניאז, נעשאנאא

 זיימנן ארבײםעי זײ הריוודע. זייער אננעםעז זיד וועם זי
 םאדשםעדמנן זיי און אינטעתעשאנאי^ דער טיט שטאאץ

ווערט. איר אפצושעצעז װי
 הונחןרם דריי ארום װיניפעג אין םאראן זײנעז עם

 והמ םאםענם אוים׳ן ארוים קוהען זײ איז דרעסםאכער,
 ארגוד צו ״דריױו״ א אנפאננעץ װעם אינטערנעשאנעל די

דא. ױניאז לאקאצ א איז זיי ניזירעז
 א זעהר איצט איז דא אפים קצאוסםאכער אונזער

 לעבזווון םך א םיט דא זיד באווענט עם פאאץ. ״ביזי״
י^ײ) י־י5*״״ ' ענטוזיאזם.

ױני«ד די ארױםגעשםעלט האט אינמערנעשאנאצ די  ו
 ארגא־ םיז מאפע דער אױן< ארבײמער נאדעא־&אך גער

 געםאכם איז אנםאמ גןכמר א ארבײכמרשאםט. ניזירטער
!ארביים גומע אונזער פארזעצעז לאמיר געװארמ?.

רעזאלוציע אנערהענונגס
 פארק 31 ׳שאפ האד־ראז םיץ ארבײטער די םיר,'

 שאפ־י א בײ םארזאמעלמ דזשױרזי, נױ ארענדזש, סטרי,
 באשלןו־ האבעז אהטאבער, טעץ11 דעם םרײטאנ, מיטינג

 אנערמנונג אוז דאנהבארהײט אונזער אויםצודריקעז סעז
 זיק םאר דאדעה, סעם ברודער שאפ־טשערםאז, אונזער צו

 ארבייגמר די צו איבערנעבענקײם זײז און ארבײט גוטער
 סיארזנז אח פעהינהײמעז זײנע דורך שאפ אונזער םיז

 םארםד פי^ שאפ אונזער םון ^אגע די איז םארשטאנד
געװארען. םערם

 ריםגד ורערםםולעז א םיט אים פרעזענטירען םיר
 םאתוצעז דאם זאצ ער דאם װינשען, םיר איז װאטש

מהן וױיםער וועט ער דאס האסעז, םיר געזונטערהײט.  אנ
 די םיז בעםםען איז װאוצ דעם םאר ארבײט דער מיט

 חנד אין געםאז דאם האט עד וױ שאפ, םיז ארבײםער
םארגאננענהײט.

גרויםמון, א. שערער, יאם5װי קאםיימע: די
ג דוד ראזאל, יצחס צערגער, בעני ^ א ק

 305 םון םדעדריהם, הענרי םון ארבײטער די םיר,
 אין שאפ־כדםינג א בײ ט5םארזאכמ סטריט, טע39 וועםט

 גאלדי סאהם ברודער םים בי^דינג, באארד דזשאינט דער
 פארזימד״ אלס אמונם, ביזנעם ,35 אאקאא םון שטייז

 אנעריזעגוע אויםצודוײימנז באשאאסען איעשםיםיג האבען
 לואיס ברודער שאפ״טשערמאן, געוועזענעם אונזער צו

םאדבער.
 נ^ן ארביים נוםע די אנבאטראכט אין נעםענדגי

 אדבייכמר די באש^יסען שאפ, דעם פאר םארבער ברודער
 פרעחננם ווערםםו^נז א םיט אים פרעזענטירען צו

 מד עם זאל ער דאם אים, וױנשעז מיר אוז אנדענהונג
 האפען כױר פאכדליע. זײן מים געזונמערהײם ברויכען

 אמד אונזעתנ דינעז אויד עד זאל צוהונםט דער איז דאם
 פאד- דער אין װי שא& אין קאםימע־מאן אאם טערעסעז

טשערמאן. אלס נאנגענהײט
קאםיפמו: די

; 1 ילאקאל װײרדסםיין, ; 1 לאקא^ נאאדבערנ, י.
נג ;9 ^אסאיל נייער, ;1 לאקאל סטיינהויער,

םיתר״ J ;10 ל. ענכמל, דזש. ;9 ל. ביבער,
,48 ל. םעלפא, .p ;85 ל.
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 מ&כט געזעצליכע נאקוסט קלאזסםאכער־אפמאד חןר
קפנעדע איו 1

שעהן בערנארד ®מ
י \ג. ג. ר. .H גצופסזל

 אין איז צודיס צב8ה א און יאר א אוםנעפער סיט
 דורכגע- <!װיבעז־«ראװיגץ דער םון {עחשיםצײטשור חנר

 ױניאז־האנטראס־ יזירעז5(ענא » נעזעץ 8 מװארעז פירס
 אינ־ די באלעבאםים. םים משיטםען ײערעז מאם םיז«

 םיט נעהוהט אז אנםאננ םיז האבעז ױניאנם ספתעשפנאצ
 װאם דערםין, זיר נעםט דאם מזעץ. דעם אױוי טירדאכם •

נ נ רו מי ח  *W זעהר א אלם באהאנם איז סוױבזמ םון די
ע. װאםיוו  םיר וןאבען נעזזזץ דעם שטודירענדינ אבער ימד

I ,אזא אז ■ױםנןםונעז m n אײנ־ ווערעז אױטנענוצט העז 
 סלאוה־ אונזער איז טרייד, א איז םמאביאיזאציע צישמיעז

םםא־ אין שטארפ זעהד באוואוםט, וױ זיד, ינטניימ טױ«ר
j m f M

 עסם״ עהםטענשאז אנרינמנט אייבאר ,קאלעפטיװ חנר 4
ץ דער וױ ארהאנד־לאא, דער (•חנר מ  אנ־ דא ווערט מ

 דזןד־ נירא, םארשטארמנע די וױ אנדןרש איז מדופעז)
o רענירוננ די װאם םיט n  m ארוימצוױננעז ניט נעזעץ 

 קאנמראהם א שציםט ױניאן א אויב נאר םרייד, א זױיף
 זײ םארלאננעז צוזאםען איז באיעבאטים נרופע א סיט
 הייםט רעגירוננ די אוז גוםהייםוננ א רענירוננ דער ך*ח
 דעם םאר נעזזןץ דער דאם ווערט סאנטראהט, דעם גום

tro u t זיך באציט נעזזןץ דער פראװינץ. דער איז םרייד 
 וױידזשעם, םיניםום און ארבײםם־שטונדעז אויא ב<ױז

שע«נר n איז  ױניאן־שעפער די װי נוט אזוי נינדיוניאז
מז אויםםאלנען. אים םו

 דורכנעםירט אויד איז שםעטער םאנארמז פטלימ גױם
1 »tmm ראווינץ דער איז נעזעץ זעאבער חנר אוםנעםער* 

טאראנטא. שטאם די ארייז נעםם וואם אגטעריא. פיז
 איז אנריםענט אונזער יחזז דזשואיי, טען12 דעם

 נע־ אריימעשעםצט איז םאנםרעאל, איז מוואימז סונייט
 חזתשיםטרירט זאצ אנרימענט דער א« פומט, » יואחױ
tram אזא איז סײיבעס, שםאט דעם םאר נעזזדו אצם 

 אבער זיד האט דא מווארעז. מסאכט איז .,*ײימיישאז
 איא־ שטארסע א באנענענעז םײעז םיר אז אתי׳םמזױינם,

jn rt אויד נאר באאעבאטים ניט־יוניאז די םצד נאר גים 
ד  אן אז מהאפט האמז וואם יוניאז־באםלם, צאי א «
ארבײטם■ די אויןי הענמז.םטיזלעז״ זיי ומאעז rvm חנם

 אוכד די אונטער טםונחזז. אוז וױידמתם «»דיננוננעז,!
 חןו־ ארסאנד, םר. ארבייםם־םיניםםער, דער חאט *םמדעז,

 טא־ אויב סאנטראסט דעם נוטהייםען װעם ער אז «רט,1«
ם ראגטא ת אנריםענט. זעיבעז דעם אענאאיזידעז ז

צװי־ דיננענײט א אננעפאננעז ייד חאט דאז «ײט
מז  טאראנטא איז ױניאז די טאראנטא. איז םאנםחזאי ׳
 פאר אפליהיי»אז אז םאמז *ו א באטטיםט ניײד מ*ט
ten .נראדע זיד האמז דאדטעז באלפבאטים די מזעץ 

 טאראנםא איז סאנםדאסט חןר איז דעחוו *ײנמעפארט.
 דער איידער נאד יאנואר, גמז1 חנם מווארןן סאײט
r r m ױניאז די איז חזרםאר עסזיםרױרט. דארם האט 

מז ניט תורטזז  באםעם די צזױננעז *ו אאנע דער איז מו
 *יילזון דיזע םוז ערייבער חןם איינטםיםעז. זאיעז זײ
 טאראנטא איז םאי עטליכע םאחזז «ו אויםנעסוכמז איז

מז  םעז1 דעם נעאומעז אמ ענדייד אוז םראנצ דער «פ
מז צו ת  ליידאר איז באםעם טאראנטא׳ר די בח
מרעםאניעם נרוינמ מיט האמז די וואו נם,

 נוט- נלייד איז ער און אנריםענם, דעם מ׳פרימז
תז א װ דעפארט־ לייבאר םוז םייז, לואים םיז מ

פונס־ אייניסע בײנתז צו באויז פארבאימן דאז ם׳איז
ז  די אויםצונלײכמז אום סאנטראסם טאנםרעאלער »יז סו

מן מנונ ד מז די איז מז  םאנוםעסכדאורעז וואם מםעם, בי
ם 85 אוטגאפצר  סאנאדא. איז פיאוקם די םון פראמנ

28 a r tדי נעװארען אפנעהאאםען איז איזטאמןר םעז
. . m i__^
Hi

 םון םארטרעטער םיט םאנטרעאל איז סאנםערעגץ לעצטע
 טיט צוזאםען מטעם כײדע םיז דעפארטםענטם אײבאר די
 נומנעהײםען איז נעזעץ דער וואו ױניאז־םארמחגםער, די

אנטעריא. און הװיבעה פראװינצעז, בײדע די םאר נעװארען
אגריטענט דעם םון געוױנםען

 אר־ ־מםונדינע40 די איז נעוױנם גרעםטעד דער
 יאנואר, אנםאננ קראםם אין ארײז נעהט װאם בײטם״ײאד,

 סענט 80 פון נעװארעז בא׳טטיםט זײנען םיניטומם .1936
 75 םיניעערם, אוז סאטערם אפרײטארם, םאר טטונחן א

 םאר שטונדע א סענט 65 אונםערפרעםערם, םאר םענם
ג א. א. שנײדער  בלויז אױו» באנרעניצט זיינען לערנערם ו

 םיני- און שאפ איז ארנײטער צאל דער םוז פראצענט 5
 אווערטײם זײ• םאר באשטיםט פאראוים זײנען םוםם
 איז שבת אוז װאר א שטונדעז 8 אויוי באשחןנסט ווערט

 א הרינט באלעבאם א אויב ארבײטעז. צו ערצויבט ניט
 םיר קרינעז אווערטיים, עסםםרא םאר עדאויבניש םפעציעאע

 םיר קרינען נאםייליר, שכירות. םאל אגדערהאלבען צאלען
 וױײ נרעםערע סדינען צו װײםער אויר ערװארטעז איז

ױניאז־שעפער. די אין דזשעם
 םייד- די אז אנבאםראכט, איז אבער נעםען םיר זחזז

 ניט־ די איז םעהשאנם איז נעארבײט האבעז װאם לאה
 איצט וועלען ײאר, א דאצאר 8 און 7 םאר שעפער ױניאז
 ארנײטןן זײ װײל שטונרע, א םענט 80 הרינמז םוזעז

 גלויז נעװינם. נװאלדינער א דאם איז םעחשאנם, אין
 מזעצ־ דעם אונטער ערצו״בט איז ארויםהעצםער אײן

 טיניםום דער איז אפרייטאר, יעיעז *י אנריטענט ציכען
 אבער אויב שעח. א םענט 66 איז ארויםהעצשער חןם פאר
 םוז העצפער, אײן װי םער באשעםטינט אפרײטאר חןר
שעה. א סענט 80 סרינעז העצםער דעד שויז

ה ערװארטזז םיר קא־ איז נ.ר.א. נייער דער אז אוי
 איז שעפער םוז ,עםינראציע״ די אפשטעצעז זועט נאדע

 און לעתער די םיז באשרענסוננ דעד צוליב סאנטרי, די
 װי וױידזשעם זעצבע די צאיען וױיל חןם צוצ־ב אויך

 םארצאזען צו באם א םאר לוינען ניט זיר וועט שטאט איז
שטאט. די

דאנק « קוםט עס וועםען דאגק «
 דאנער־ טיטיננ, טעםמר נענערא? םפעציעצען א בײ

 אננע־ איז םאנטחןאל, איז נאוועםבער, םען1 דעם שטאנ,
 באדאנקען צו חןזאצוציע םפעציעצע א נעװאחוז נוםעז

 שר דושאזעוי ברודער אצחורםאן, םאציאציםטישעז חגם
 אונז העצםעז איז ארבייט אונערםידצימר זיין םאר רערט,
 לייכאר־ םון אנריםענם דעם םון גוטהײםוננ די קרינעז

 נעננער די טיט סאנםערענצעז םיצע די איז דעפארטםענט.
 איז דעפארטםענט, צײבאר אוז.דעם האנטראסט דעם םיז

 און היצוי, אויםערנעוױינציכער פון נעווען שובעדם ברודער
 םאנםרעאאער די םוז דאנס חזם םארדינם בשר האם ער

סצאויןמאכער.
םעזאן קוכמןנחןר

 באצע־ די םעזאן. םריען א איצט ערװארטעז םיר
 אױםערנעוױינציד איז װאם םעםפעצם, שוין םאכמז באטים

 ״םשיד אז אבער, וױײמן באםעם די סאנאדע. םאר םרי
 סענען. ניט םער איצט םען וחןט שטונחזז אויוי צען״
 אז םיר, האםען באנרעניצם, איז אווערםיים װי אזוי און
 אוים־ אזוי װי װיםען זועצען סאנאחן איז הצאוסםאכער די

 פי• ױניאן זייער םארשטאדפעז צו געאענענהײט די נוצעז
 ױניאד די אין נאר ניט אתאניזאציאנעל איז נאנציצ^
 די אתאניזירען העצםעז אויך אונז ותצעז נאר שעפער

שעפער. ניט־ױניאז
 «5» ארנאניזיחזז צו סאםפײז א צו נדייטען םיר

האנאחג. איז קלאופםאמר

ױפער־מאכער צו ױפער־מאכער »פון
העללער דזש. פון

קאל ױניןןן ריפער-ם»כער מפנזגדזשער .17 ל̂ן

 גע־ « •געהאם ה^ב איך זינט צײט, לאנגע א שוין
 ריםער־מאכער. ■צוזאםענצודײדעז, אײך םיט זיך לעגענהײט

 יאר. חײלעכטיגען א םאד צױמײדט אונז האט ^יפזאל דער
 איז ארײנצוקוקעז געצעגנהײט ^ײז געװען גיט איז עם

 ראבלע־6 אײערע אין ארײנטראכטען זיך ;גשםות אײערע
 אייערע ותןעז איבערדיינהעז און איםעדטראכטען ;מען

 םרײליכע אייערפ םיט זיך טײלען און םראנען טעגליכע
 ״גע־ דער םון לעזעד די &אר געדאנפעץ. אוםעטיגע און

 אוים־ םארגעסענע א םסתםא ^זויז איך בין חנכטיגקײט״
 ריםער־ אײך םאד און געשריבען. ניט צײט אזא גאבע.

 םאהע!... דער םון ארוים איז וועיצכער בגד א — מאכער?
? װײס װער !געזעהז גיט צײט אזא זיך ^וין

 אפגעבן אײך זאך ערשםע די םאר דא מיר ערלויבט
 אײך און עליכם״, ״שלום ברידערליכעז א הארצמעז, א

 אײד נריםט װעלכער חברה־םאז דער אז װיםען, לאזען
 דער איז אויטגאבע, דיזער אין אט אײך צו רעדט און

 ער אםת, אםאל. םיז העללער זעלבעד דער ׳יאט זעלבער
 רשיםה א םיט ^װאכער, אביסעלע גרױער, אביסעלע איז
 און םארבאטעז מיט דאסטוירים, םון אינסטרוסציעם םון

 װאם אנזאגאכצען און עצות םעדיציני^ע םים םארװערעז,
 און אפצוהיטען זיד װי ׳טאן צו ניט װאס און טאז צו
 מיינע גאמים. אלץ איז דאס אבעד — אויםפאסען װי

 קליײ אירדישע — קערפערליכע בלויז זײנען םעהאערמז
גיניסײטעז.
 הארץ דאם און אםאל װי נאך זיך צא^לט נ^מח מייז

 םאר ליבע םײערדיגער א מיט אננעזא&ט אאץ נאד איז
אײך. םון אײנעם יעדעז

 םארטזעצעז װעלען םיר אז מאכער, ריםער ׳האף איד
 אז און אמאל, םון אײנמסײט אונזער איז ליבע אונזעד

 אע־ די ^עהנע, די לאנגע, וײ געדענסעז װע^עז א^ע םיר
 האבן םיר װעלכע יאדעז, ױננט רײצענדע די בעדיגע,

אידעאל. דעםזעלבעז און אײז פאר צוזאמעז א«עגעבעז
 א*נעבעז גיט אײך קען איך װאם לײד סיר טוט עם

 זעהר װאלמ איך רײז^ לאננער םיין טיז באריכט קײז
 לעבעדינער א טיט הערצעד אישרע דערװאריכמז געװאלט

 עטליכע םיז טערקײ, אין טערסען ®אר א םון בא^רײבוננ
 קארטעד^פילער פאר א םון און פא^עסטינע, אין אראבער

 איד װאם באנס, האדציג מיך טוט עם םאנטע־סארלא. םיז
 זוענען אײד דערצפהאעז צו אםילו איכדשוטאנד גיט ביז

 םיז פיהרער ארבײטער נרויסע די םיט געשפרעכעז מיינע
 אונגארץ ׳טויאן משעכא־סלאװאסיפ■, לאנדאז, םאריז, װיעז,

 <ןײז שטפטלאך אלע די אט לײדעד, האב, איד כיגע. איז
 — לאכעז דאד װעט איר באזוכעז. צו געהאט ניט צײט

 זאנאר האב איד — םאסט, א לײדעד, איז, דאם אבער
 א אױח זיך ארײנצוכא&עז אויסםערקידעז געקענט ניט

 בעאבאכטעז איז םעסטארי סלאו<ן םאססעװער א איז וױיאע
 יאר• נױ א — כאזאגאװ אזוי װי וואונדפר, גרויסען חזם
 אויםפאסער דער געוואח איז — טײלאר״ ״לײדיס קער

 דע־ ריגוער דעם איז ^יהסעס ר(סישז טויזענטזןר אויח
 װאלט איך םאבריפ. גדויסער יענער םון פארטםענט

 ארבײמפר נרויסע די אזױ װי זעהן געװאלט װירסליד
 אויב ארבײט. ^יהסע און סע^טאז טאאערירט רעגירונג
 אוז ״דזמוירזי״ םיז געקאפירט סיסטעם די האט רוסלאנד

 םון ״באנדלאך״ די םיז מסלט עדי די ״סאנעסטיפוט״,
 ברונז ^טטארס װידסאיד איד וועל מעפעד, יארסער נױ
 װאלט איד פאראנדקעם. זײנע םיט כאזאנאװ׳ז אויןי זײז

 אהץ ארבײט, ״סע<ד»אז״ אהן סאציאליזם זעהז געװאלט
 האבעז םיר געיעג־סיסטפם. חןם אוזז און עיפסע-ארבײט

 סארשאלםענער דער *ין דעם פון -צרות פיל *זױ דאד
^גדוסםריע• קיאוק סאפיםא^יסס^ער

עניגמ^ אויסלענדחמ דאך זײנען אלץ דאם אבער
 איבער־ עם לאכדר חגרפאר. צײמ איצם דאם האט װער

געילעגענהײס. אנדער אן םאר לאזען
 JCP2B קבצת דעם וועגען עגםוישם איך ביז דערװײל

 א^וחמענהײעס ילאנגער א גאך געקראגען האב איר װעלכעז
ר האב איך וױ םרוםייטערס, און פ^יהעז אנ^טאם  מ
 ןױםב^נן און ^ױקען םון יארען םייל אזוי נאך םארדינם

ד *up «נז האם םענשהײם, דער םוז נעסיהלעז די אויף » 
װײמנד שםרודע׳ל. ״חעוריסדיקשאן״ א צוגעגוײים םיד

 JL924 םיז ניגזבים םרויערעע די אויער םייז איז קלינגען
 םײן דזדך <עכערען און םײלען שארםע םאלעז װידער
 דעם אוי^ עקספעריכמננםירען אמאל נאך װיל םען הארץ.

 וױימנד ^יין וױ^ םעז מאכעד. ריםער די םון ?ערפער
 נים ציים קייז גאך האב איך .17 לאקאל פארגיכטעז

 לופם, הײםיזדפרײנאד^יכע אביסזגל אײגאטעמען נעהאט
 אזױ זיך געפין איך !מויז און בײנער, מידע די אפרתנז

 ^םראם קאכעעז *ויםיגעז, רוי^זיגען, א איז פלוצלוגג
םארניכםונג... און צאח םון ׳האס םוץ

ווארענת״ ״אםאלגאםיחמאן די אז בריחגר, ׳דוכט םיר
 םוץ רע^עטיציע חגד םאר אט םעלט עס טוינען. ניט װעט
 n און געזעצליכע די מאראלע, די טראנעדיע, 1924 דער

 און םארוואם אײן ניט זעה איך אורזאכעץ. עהאנאםישע
 זעח איך .5אאקא אוגזער אויםגעבען זאל מען װאם צוליב

 צזוינמן קען כמז גרונט א סאר װאס אויח אײן ניט
 גים וויים איך זעלבסםמארד. באנעהן צו 17 לא<האל

 םאר־ םון צעבען א דורכגעהן נעםוזט האבעז םיר םארװאם
 אונ- פון פארפאלכונגען — ױניאךאײט אלם םאלגונגען

 די האט לאתאאען שװעםטער איז ברידער איעענע• זערע
 דער םון פדאבלעפמן אלע געלײזט ^ויז װידקליך ױניאז

 םון וחמ אין ^םיים 17 לאקאל בלויז און איגדוםטריע,
***גליס? הלאוהםאכער דעם

 אונזעד םאר טרויםען זיסע לעבעז א נעטרוימט
 און גערוחפם געהאוועם, נענאריבמ, געהאםט, צוקונפט.

 גזדאריחם אויסדויער איבערםעגשליכען םיט געשטרעבט.
 «ו אײנעקיים! צו — וועג אנגעצײכענטעז דעם אויו»

 חרבמד טדבר אזא !פרײנדשאפם צו !ברידערליכסײט
 אנמד דך שטרויכעצ־־שםיינער םיצ אזוי אויןז גאננעז;
 *וז אױפגעהױבעז זיד געבאוםיגם, געםאלעז, ;שלאנעז
 האסגונמנז די איז גלויבעז דעם סײנםאצ גענאנגעץ. װײכמר

סארביםען. נים אידעאצעז אונזערע קײנמאא םארלארעז. ניט
 ®ור מםיעער כױם באלױנעז \ױר<^יך אונז כמן װעט

 ארבייםער דער צו ארבײט איבערגעבענער &ון לעבעז א
!נײז :זאג איד ? באװענוננ

 רייחח סענען צו זעהר םרעהט עס אז אײה זאגז צו
 — עםיאמוױינעז םון יאד לאנגעז א נאד זוידער, אײך צו

 גענויצן. אםת׳ע םיעע םון אויסדרוק בצאסער א זעהר איז
תחנ אלע םאר אלעםען אײך דאנק איך ,אז זאגען צו  אי

 אינםזד ברידעראיכעז און זאדגםעלמינהײט װינ^ע, נוטע
 א באױז איז — <ןראנסהײט מיין טיז םארצויןי איז ו־־עם

 די איבעדצמעבעז זוערטעיאיד םארזיד דורכגעםאלענער
 אײן• צי פיהא איך װעצכע דאנתבאוײןײט אוםבאמדײבציכע

אצעמע?.
 — קרעםטעז פיזישע נויטיגע רי פאד נאר במט איך

 איד אםאצ׳ םוץ ״זשיװאסאסט״ אביסעצע םאד שיזיש:
 ^דעוי טענ איבערגעבציבענע מײנע צײסטען סענעז זאצ

 װעצמנ ארבײם אזא םאר װעצמעצ דיזער אויף יאהרען
מן ציכטעער איז צעבענס אײעדע מאכעז גריננער זאצ א  ס

הײמעז. אײערע
; !עציכם מצום ריםער־סאםער,
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פונדאטענט. חןם ליעט לײן 4.75
ױנ־ אונזער װעלכע םאחגרוננען, הויפט די צוױשזז

 וועל־ איינע, דא איז הבתים, בעל די צו ארויס שםעלם יאן
 אויפ׳ז פרייזען פון םעטעלםענט אלם באוואוםם איז מ

■רעםיסעם. דזשאגער׳ם
םטא־ םוײהליננ׳ס לעצטען אונזער פון חןזולטאט אלם___

»m j, יאהר, הײנטינען פון אוינוםם םאנאם אין איז 
 םעםלען צו בױרא צזןנטראלע א נעווארעז ןםאבעלירט

 דער ײאם דעם, םראץ און ;לייז 4.75 רער איז •רײזען
ת  נע־ דורכנעםירט, ווערט עתםפערינמנט דער וואו •יו
 דער דאך איז טעריטאריע, ,נײםראלער״ א איז ייד •ינם

 ,םעטעל־ אלם נאםען אונטערן באװאוםם •ראיזמם נאנצער
*רעםיםעם״. דזשאבער׳ם אויפ׳ן ם«ט

 דורך .זיינען מאנאםען, 2 ערשטע די םוז םארלויוי אין
 םארשירענע 3813 נעװאחזן נעםעםעלט בױרא דיזער

 שעפעד, 354 צוױשען םארטיילם זיינעז וועלכע סםיילם,
 אר־ טויזענם 8 ביז 7 םון באשעםםינם זיינעז עם װאו

 איז עסםפעריטענט רעד דזשאבערם. 87 דורל בײםער
 םים־ חןר וועםען אײנצינזן די ערםאלנ. פאלשנמנדינער א

״טשיזלערם״. די נאםירליך, זיינען, ניט נעפעלם םעם
 היישער א איז םען, זאנם פראסטיס, ביז גמנאריע םון
 ווע־ םיר וועז שאדעז, נים דארום וועם עם און ׳ארוננ

 אוים• ענין נאנצער דער האט אנפנאנט אז דערםאנעז
 פראטעם־ האבען דזשאבערם די שװאך. זעהר מזעהן

 אר- די ציים. םך א אוועה זײ בײ נעםם םען אלמאי טירם
 שעדליכער דער אן םארנעםעז נאנצזןן אין האבען בייםער

 אפנע־ די נעגליבען םאל אלע זיינען זײ וואו פאנפורענץ
 םעז אלםאי באסלאנעז נעטםען זיו האבעו און גאדמע,

 בא• האבעז וועלכע די איבעתזױפט אוים. זיי םאםערם
 שטעט־ ארוםינזן די פון יארק נױ איז אריינסוםען דארםט

 אנענ־ ביזנעם די סאנעםיסום. און נױדזשױרזי פון אך5
 דיס־ זייערע םיז ארונםערנענוםעז האט םען *חנםען טינז,

 העדסװאר־ םעטעלמענט די איז םארשםופט און םדיסנתז
 םיט ארומקרינעז נעדארםט כםדר זיד האט נמן וואו כמרם,

 נע־ נעװים דאר האבעז קאנטראקטארם, אוז דזשאמרם ז־י
סײם. נוםע א זמט

 שווערינ־ אלע די אז באװיזען, אבער חאם •ראפטיק די
 נאר די םיט םארגל״ר אין מנזשות, קײן חאבען פייטען

 דורך האט ארנאניזאציע די װעלמ עררייבוננעז, גרויםע ■
 טער <ןען דזשאבער דער דערנרייכט. ןקםפעריטענם דיזעז

 םא־ איז פאנםראיזםארם, זיינע צוױשעז ארונמדלעז ניט
 זיײ םיר א.ז (םארשטענדליר, בילינער אלץ אדבײם די מן
 האנטראפםארם די אין פאראינםערעםירט נים in מז
 גען ער באשעםםינען). זיי וחנלכע ארבייטער, די איז כאד
*T נאר־ אין ארבײט םער און םער אלץ *וליינעז ניט 

 נארם׳זנם אפנעםעטעלםער ־ יעדער װאם דערפאר םענט,
 נענײ װערט עם ײאו דאיןוטענט, א ייד סים סראנם

 איז ארייז געהם װאם ארבײם, שטאך יערער פארציימנם
o n נאדםענם. באםרעםעניעז

דערםאנט, באריכט פרירעדינען א איז דאביז םיר
 באלע- די םילענען סיםטעם, פרייז פלעם דער אונטער אז

 שיל אזוי אריינליינעז חגזײנערם זייערע םיט נאםים
 דרעם 10.75 אסאלמע די אז לייז nrn 4.75 איז .סנייל״

 סעז דאם פארנלײר. איז שםאםע א וױ אױםמזעז תאט
פאםירעז. גים םער איצט
טאוז״ אװ .אוט נעווען 84 זײנען שעפער 354 די פון ,
 דזשויר־ נױ חיל, ױניאן איז ארבייטער די אז טיינם דאס

 םאר נעארבײם האבען יארס, נױ טםריט, םע35 איז «י,
מ די ל  אוים־ נרויסער נוואלדמ א איז דאם פדייזען. ת
 אונ• םון םירערמאםט דער כח ישר א קוםט nr און םו

מ ימיאז מר תל  אוז «לאז דעם פארנעשלאגעז האט ו
.׳trrnraejrp און זעלנס?דדימױאלינירטער נרױםער ך»ר
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 tK געםאכם מעגיליר האבען װע^כע דרעםםאכער םאסע
^עבען. אין װערען דורכגעםירט זאל ד$ס

 וועילען באילעביטים די םיט האנםערענצען די אויױ
 וחד םונקט דעם אויםנעמען בײם םאחןזטעהער אונזערע

 סיט ^רעםיסעם, דזשאבער׳ם אוים׳ז &דײזעז סעטיצעז געז
 דער \וע^כע נוצען, פראקטי^ע די אויױ אנװײזעז עטא^ץ

 אוז געבראכם, האט ^ײז 4.75 דעם אין עקספעדיםענט
 םיטעל דער ווערען זאיל דאם אז באשטײז, דוו^וים װעילען

 םון ילײנס איבעריגע אילע אין פרײזען די םעטיצען צו
םרײד. דדעם

כדםיעען. דיםטריקט אוגזערע
אנגע־ זיר האט אסטאבער, טען2 דעם דאנער^טאג,

 זיײ .זײ טיטינגען. דיםטריקם סעריע ־טע2 אונזער םאנגען
 םיטװאף, און דינסטאג םאנטאג, געװארעז פארנעזעצט נעז

 טי־ דיזע א^טאבעד. -טען30 ארן ־טעז29 ־טען,28 דעם
 אפגעהאצ״ זײגעז װעילכע ער^טע, די װי פונקט טיננעז,

 אויס־ זיד האבען סעפטעמבער, מאנאט אין געװארען טעז
 האר־ םאאשטענדיגער ארן רוהיגקײט זײער טיט געצײכענט

 זײנען יבאארד עקזעקוטיזו דער םון באריכםען די םאני.
 סעק־י דיסטריקט גיײערוועהלטע די פון נעװארען געיצעזען

 ^ןפא״ גרעםטער דער מיט האבעז מיטגלידער די רעטעדע.
 םארטיג איז מעז ײעז װארטי יעדעז נאכגעםאלגט נונג

 םארהאנדילעז גענוםען םען האט ילײענעז, מיט׳ז געװארען
 דאם גענומען האבעז םיטגילידער באזונדער. פונקט יעדען ,

 אינטעיליגענטען אן אויױ דיםקוטירט האט מען װארט.
 נעםאכם האט םען םראגען, געשטעילט האט םען אוםן,

 אנדערען אדעד אזא אויסבעסערען װעגען םאו^ז^עגע
 געטראגע{ טיטיננען די האבען ארום און ארום םונקט.

 םאםמ עם װי כאראקטער, טרײד־ױגיאניסטישען אםת אן
אונזערע. װי ױניאן גרויסעד אזא םאר זיך

 אד־ די סײ אז זאגעז, זיכעדהײט םיט ^ענען טיר
 שיכ״ ברײטע די סײ איז «22 יצאקאיצ םון מיניסטראציע

 שטאילצידען םעגען םיטגיצידערשאםט, אונזער םיז טעז
 גע• געםאכט איז װעילכע ענדערונג, ראדיקאלער דער םיט

 נאד ניט םיטיננען. אונזערע םיז םארםע דער אין װארען
 םעהר טויזעגטער און טויזענטער צו אצינד םיר רײדעזי

 געטאן װערט דאם װי וױיזע און ארט די נאר ידער,5םיטג
 םיטג^י־ די אויח מאבעז טוז דאס װאס אײנםילום חנר איז
אפצושאצען. ניט גאר איז דער

 ענטוי׳ןזם, אביסע^ע אבער םיר זײנען זאך אײן טיט
 םיטינ־ ערשטע די אויף וחגדענד דאס דעם, טיט נעמ^יך,

 אויס אהײם צוריק נעהן נעםוזט מעג^זעז םילע האבען נען
p זיך האבעז םיצאץ, איז םאנגעיל ir צזוײטע די אויח 

 אביםעילע טאקע איז טשערס אײדיגע געמערקט םיטינגעז
 מענ־ סך א סילעס. די איז דעם איז שו^דיג און צוםייצ.

 םף א טארסעט״. ״נאכ׳ן באלד אהײם צוריס פארען שעז
 גארניט האבעז און טאון, דאון ניט גאנצען אין ״סומעז

טיטינגען. צו נעהז דארח מעז אז נעװאוםט
או און גע״ גערוםען זיינעז םיטיננמז די זאך. א נ

 ארויס, זיד װײזט ט׳מעריצײט. די צו בריןי רורך װארען
 איבער״ ״םארגעםען״ האבעז באלעבאטים םך א גאר אז

 דוכט אוגז ײט.5ט?»ער םKr די צו בריו* די צוגעבעז
 ניט נאך איז פראבלעם םיטינג דער אז דארום, זיך

 טוזעז םיטיננען דיםטרי<ןט אונזעחן וחןט םעז ^ײזם.
 טאכעז זײ זאל װאם אזעילכעם, עפעס סיט בארייכערען

 ניט 5זא ױנגװארג די אז אינטעדעםאנט; םעהר אביסע^
 אנדערער. אז דויד ארויס און טיר אײן דורך ארײנגעהן

 באארד עקזעקוטױו די אויםער אז דעם מיט םיינען םיר
 צייט געםינען טעז סוז פראבלעםען, ?זאפ אוז באריכטעז

 פאר־ א pn עם זאל — אונטערנעםונג סורמר א פאר
 m זא^ כע5ווע — <זאנצערט אדער יצעסציע מטעאוגג,

כמכד אונזעחג אױםסלעתח גלײכצייםיג אי אוגטערהאלטען,
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 אײגענע אוגזערע דודך םפעציעל וועחגן געטאן קען דאם
 דראםא־ אײגעגע כארען, אײגענע האבען מיר תרעםטען.

 אונז םע<ט געװיס און ארקעסטערס אײגעגע גרופען, טישע
 דעם װעגען זיך ?אםיר קעקטארס. אײגעגע קיק אוים גים

םארטראלםען.
די צו ג&ריכט באערד עקזקוםױו דעם פון אינת»לט

םיטיעען. דיסטוײקט
^אך(ןך^גמ\. )1

 דים־ לעצטע די םוז בא^לום דעם םיט אײנקלאנג אין
 בא־ די צו םאדערונגען אוגזערע זײנען םיטינגען, םריקט

 אוים׳ן פראגע ער^זטע די אלס געזוארען גע^טע<ט לעבאםים
ארדגוג^ םאגעס

 געװארען, םארטולידט זײגען פאדערוגגען די אײדער־
 קא־ אמאגיזאציאגס און עקזעקוטיװ לאקאלע די האבען
 זואו זיצוגנען, ספעציעלע עטליכע אפגעהאלטען םיטעם
 ארוםגע־ אלזײטיג און ברײט איז באזונדער פונקט יעדעד
 געגוםען אויך האט אדטיניםטראציע די געװארען. רעדט

pK םיטגלי־ איגדיװידועלע םון רעקאםענדאציעס די אכט 
 אוי־ פאםט. דודך געװארען צוגעשיקט זײגען װעלכע תר
 באראטונגם־ א געװארען אפגעהאלטען אויך איז דעם, סער

 עס םטעף. לאקאלען םון טיטגלידער אלע םון קאנםערעגץ
 עס װעםען אנענטען בי-זנעס די אז םארשטענו־ליך, אין

 די אין םונקטען צאל ׳גרויםע די טײטשען צו אויס קוםט
 ^װא־ די םיט באקאנט זײן זאלען טאג, יעדען אגריטעגטס

 קען טיטגליד געװײגליכער דער װעלכע ^וטעלען, כערע
 דעם יא װײסען אגענטען ניזנעם די אבער, באמערקען ניט

ױגיאן. אונזער םאראורזאכען זײ װאם ^אדען גרויסען
 ברײט און לאנג םאדערונגען די זײנען ארום אזוי

 םארגעבראכט זײ זזאם מען װען און געװארען דיםקוטירט
 אויף זײ זײנען םיטגלידערשאםט, אלגעטײנער דער פאר

 אײגשטי־ םיטיגגען דיסטריקט 11 די פון אײגעם יעדען
 געװארען. אנגעגוטען ־באגײסטערונג נדוים םיט און םיג
 צװײ אין געװארען אײנגעטײלט זײגעז םאדערונגען די

לא<ואלע. און אמעםײנע — טײלעז
 אװ ליםיטישײן א) זיך געםינען עחפטע די צװמןען

 דז^ןא־ אוים׳ן פרמזען םון םעטעלסענט ג) סאנטראסטארס,
 ־^טוגדיגע30 )3 סיסטעם, ױניטי ג) פרעםיםעס, בער׳ס

 אר־ ו) סקײלם^ םיניםום םון העכערוגג ח) ארבעטס־װ^ך,
װ. אז. א. םאנד םארזיכערונג בײטסלאזען

 כאדאקטער לאתאלען רײן א םון זײנען צװײטע די
 םינאדיטעט אונזערע םיט טאן צו הויפטזעכליך האבען און

 אונזערע איז בא^פרעכען געגוי זײ זועלען םיר םאבען.
באריכטען. מפעםערדיגע

ײ&ר. )2 איױי̂ג
זימער־ ברודער װאס אן, טאג ערשטען דעם םון

 אונזער פון םירעדשאםט די איבע־־גענוםען ר«אט םאן
 אויפנאבע הויפט זײן אלם געשטעלט זיך ער האט ױגיאן

 נויטיג ניט דא איז עם דרעסםאכער. די פאראײניגען *ו
 ^רעק־ דעם דערםאנען און װאונדען אלטע אויםצואוועקען

 דאס יאהרען. יענע אין ױניאן אונזער םון צרפםאגד ליכען
 און ענעדגיעע זײן םארגאגגענהײט. דער צו באלאנגט

 רײהע א םון געשטיצט טיילװײז אגיטאציע, אונערםידליכע
 םאקטא־ איגטערנאציאנאלע) אויםגעשלאסען (גיט אגדערע

 םעכטיגע און גרויסע אײן צו געפירט ענדליך האבעז רען,
טרײד. pא ױנייאן דרעסטאכער

 םאראיײ א םאל אלע גיט אבער םײנט ױגיא^ אײז
 טרײדס אנדעדע םך א אין װי פוג<ןט און ױניאן ניגטע

 אײדגרויםער־ אונזער אין אויך זיך האנען ױניאנס און
 װעל־ גרופען און אפאזיציעם געםונען ױגיאן טעכטיגער

 אן אנגעםירט טעםים םאחפטענדליכע צוליב האבען כע
 ניט גאנצעד א א<ם ױניאן דער האט וועלכע אגיטאציע
כבוד. קיץ ניט און נעזונט הײן צוגעגעבען

באילעבא־ די םיט ?אםף א ערב אבער מיר ^טעהען
 אינטענ־ זײן צו םאר^פרעכט װעלכער קאםף א טים;
 אין נויטיגען זיך װעט וחנלכער סאםח א ביטמר; און סיװ
 עלעםענט, יעדען םון םיטװירקונג אקסיװער םולער דעד
 גרויסער אוגזער םון טיטגליד אינדױױדועלען יעדען סון

איײ זײן אויף זימערםאן, ברודער דעריבער האט ױגיאן.
 ער וועלכען צו טיםיגג א פאררוםען

 םאר *אט עד גרופען. אפאזיציאנס די
v-:׳ז׳ י י "™ "™Mir

 איגיצי געגער
חאט

 ערװארםעםען חגם םון באדײטוגג פולע די ערקלערט זײ
 פארםייםמם און םארגעלעזען זײ םאר זזאט ער קאםף.

 האט און ארוים שםעלט ױניאן די װעלכע םאדערונ־גען די
 העכער זיך עםעלען צו אויםגעםאדערט םארזאםעלטע די

 אל־ pK זיך ארײגװארםען און גרופעךפ^ליטיק זײערע םון
 נ^כ׳ן איינם און באלעבאטים. די געגען קאםף געםײגעם
 פארמײדענע די פון םיםגלידער די זיך ה^בען אנדערען

 זײ אז װארם זייער געגעבעץ און אויפגעשטעינט גרופען
זיםערסאן. ברודער פון ם^רשלאג דעם אן געםען
 םיטגלידער, די און ב$ארד עקזעקוטיװ yלxpל$ די

 אוים• האבען טיםיגגען דיסטריקט די בײ פארזאמעגט
 גרוים םיט םיםינג דער^גטען דעם פון גײס די געגוםען

באגײסםערונג
צז^ביריגאציגז. )3

םאנ־ אונזער אויף פונקם דריטער דער איז ד$ס
 דדעם- ארםיי גרויסע די ט$בי<יזירען צו אזוי װי

 ערוחך קאםםסלוסטיגקײם, זײער אויםצוםונטערען םאכער,
 ה$בען באלעבאמים די אז רעאליזאציע דער צו זײ העז

 דער פאר פלעגער לײגען צו אנגעםאגגען באצײטענם שוין
 וחנל־ עאפ־העחמאםם/ ״סװעם זײער םון וױדעדאויפלעבונג

 דאם םםרײק, :עגעראל לעצטען פאר׳ן עקזיסטירט האט בע
 לײרער זיך האם עס אויםגאבע. הויפט אונזער אצינד איז

 *בײ אז געדאגק דער םאכער דרעס םאגכע •בײ געעאםעז
 און שםארק רײך״ גרויס, איז ױניאן אונזער !טע&עװ#

 באלד םוז װאס גיםט, א איז דאס <ןעי". א. איז אלעס
ווערען. אויםגעראטעט

באריכ״ פריהערדיגע אונזערע pא ^טוין .דזאבען םיד
 צאל :רויםער דער אין גיט אז אעעװיזען, םאל םילע טען
 ליגם טרעזמורי, רייכער און מיטנלידערשאםט אוגזער םון

 און קאםפסלוסטיגקײם איהד אין נ^ר שטארקײט, אונזער
קלאסעךבאװאוסםזיגיגקײט. איהר אין

״רעבעלען״ םראדיצי^נעלע די זײנען דרעסםאכער די
 אויסגעפרובירםע אלטע, אינטערגעשאנעל. אוגזער םון

 האלב א און צװײ לעצטע די אין זײגען זײ צו סעםפער.
 אינםעליגענ־ און סוטיגע נײע, טויזעגדער צוגעקוםען יאהר

 אל־ דעם נעגעז ?אםף דער זיך םוז אצינד םיטקעםםער. טע
 ױגג םייער. םולען זײן אין צופלאקערען שונא געםײנעם

 םון אפגעזען איד, איז קריסט #פרוי און מאן אלט, און
 שםידעז סיר םוזען צוזאםען אלע ריכטונג, אדער פארטײ

 םיר ווען און םעסטונ^ אוגזער ארום ?ײט שט^לענע א
 אונזערע םון מצד אטענטאט יעדער װעט ט$ן, ד^ס װעלען

 ג^ך ווערען צושמעםערט ױניאן אונזער געגען באלעבאטים
ארוטזען. ^עםען זיך װעלעז זײ אײדער

אוים״ פלאץ אין פאנגעל אויס םיר םוזען לײדער
 װיכםיגע םילע באריכט עקזעקוטױוע׳ם דער םון לאזעז

 און קײם, הערנדאן אגדזשעלא דעד װעגען װי באשלוםען,
 קאלעקטען צו עלעםענטען םאשיסטישע די םון םארזוך דעם

 דעם צו זיך וועלען םיר שעפער. אונזערע אין געלרער
באריכט. צוקונפטיגען אוגזער אין אוםקעדען

#רבײט! דער צו
 א בלויז בלײבען ניט געזאגטע אויבען דאם זאל און
 וױ טאטען. אין איבערזעצעז • גלײך עס לאםיר כונה.
:װי אט ? אזוי

צוגעאײל־ דעם אויס שוין נוצעז באלעבאטים די
 םעתטא־ די פארסאכען םיט סטראשעט םען םלעל. טען
 םען ביזנעס. םון אדויסגעהן םיט םטראשעט מעז ריס.

 אנ־ זוכם מעז האונטרי. איז ארויסםוםעז םיט סטראשעט
 אלטע זײגעז דאס עולם. אוים׳ן שרעה א צואװארםעז

 pn דארף סםראשוגקעס די אויף ענטםער אונזער מיטלען.
 איז עם װאו דארט קאנטראיצ, ױניאז םארשטארקטער א

 ־שטונדינע35 די אפצוהיטען שטרענג ארבײט. דא נאך
 דע- םי.״ די ױ.״ אן זיך אנשליסען גלײך װאך. ארבײט

 נים איז עפעם אז איהר דערםילם טאסער פארטמענט.
 וועם ױניאן די אםיס. איז גיײד מעלדעט ׳שאפ אין גלאט

 מיט אגריםעגם פון םארלעצונג יעדעד אויף ענטםערען
 ערקלערען װעט םען שדיטע. עםעקטיװע און באלדיגע
 םאתרען. זיך װעם דאם װאו פאל יעדען אין סטרײהס

 חנם געחננקט אינטש. אײז אפטרעטעז ניט װעט םען
םיר *ווען באארד, דזשאינט אוגזער םון סלאגאן

/tj* *׳■. ..■ -♦  tS*.■<t*



 האל■ געוױנען, םיר װאם wp און םיר, געווינען מן״
*.td םען

 סיר װעלען געװינם, יעדער אונזש־ *נחאלםענדיג
 פאד־ זױינמרדינע סאר קעםםען צײם *ודערזעלבעד אױך

 װע־ םיר איצם. ביז נעםאן עם האבען םיר בעסערונגען.
u \1ל p וױיטןר. י1אוי

קענען• זײ אױב — עגמסערען זײ *®לען
u באלד p םקווער םעדיםאן היםםארי׳מז אונזער 

ן ז ױו  א פארגעהוםען אםט#ר הןוםעל אין איז גדםינג, נ
nrumJVP דזעאינם אונזער םון סארמטעהעך די *וױשען 

r a ipנע־ דער תאכםאן, ברודער דזמאבערם. די און ־ 
 גע־ האם ruup דזשאינט רער פזן מנעדזעער ג«־אל

 דער אויף ענםםער קל^רען א דזשאבערם די 1« טאדארט
uru»>ipםארטיײ צו סארםמצע! איהר .זועט :פראנע ־ 

 אלע םאר ם*ל אײז איר וועט אדער .םשיזלערם״ רי דימן
 פאדדאםען ?אםעגארײפ און לשון םיט ארויםקוםען םאל

 אונ־ םאכען ותלכע נױטגלירער אייערע no האנדלוע די
 ■ראםעם־ האט האכםאן «ארגישט>״ *ו אגדיםעגם מר

 אםאםיאײ־ דזשאבערט דער סון פירער די *לםא' סידמ
tip |זײ־ אוי\ז אויפמערקזאםקיים ?יין נשעגקט נים ה$בע 

עןן *־*םןםנמן «  בא־ וועלכע ■ני, זייערע פון פילע נ
 לײנס 3.76 זייערע ijomjv דורך *רנייטער די עווינדלען

u זייער לאגזיט, םר• 42-87 אלם n jw iv o, ןיך ה*ט 
 זיי־ no סילע װאם רעם, םים סארענסםעדען צו ««וכט

jnjr אינדום־ דער אין ניי וײנען (באלעבאםים) סיםגלידער 
 סאנטראל. ױניאן צום צוסאםע( גיט זיך שעגען און םריע

 אנרעםי־ דער אויוי באסלאנם שטארק אױך זיר חאט <ר
 באצייטענם זוכם .װעלבע ױניאן, חןד סון «)ו<יםי װער

 םארערונגען, סאנםיםקיחןנדע פאר באדען א שאסען *ז
 אגרי־ נעקםםען אין איגקאר»$רירם ווערען זאלען ותלכע
 אסאטיאײ׳סצן רי אז נעםםראעעט, חגרגיי האט און פעגט׳

מן איז ־up וועם שטים. איר הערען לאמז גי
 צו־ האכםאן בר. האט ׳אעטעו־ *יים *unrnp א סיס
 אנ־ דצקוסענטאדע א אםאםיאייש^ן דער *ו גמטעלם

 צי־ און םאקטען םיט בא׳פטזםיגם ער וועלמר אין סצאגע
חנן  אויןז געטאכם האט <ר וועלכע באהויסםונגען די «

 סונס־ איינינע זיינען »ט פאנסערענץ. חנרםאנםען דןם
tvo אנקלאכע חנ סון:

ליינם, זייערע םיםרעסחגזענםירעז באלעבאםיט רי )1
 אם*<ל געםאכט. ביליגער דדעםעם זייערע קרינען *ו כדי

 סוז ביכער די דורך םיםרעארעזענםאציע דיזע מען מסעט
 באלע־ די םירעז »סט צו אבער פירנמ^ גאםחנפענדע די

מר *וױחס־ליי באםים חמצרדט. און בי
 גיט צו ארג״ט ארוים ^יקען דז׳צאבערם ױניאן )2

 זיי וועלכע אועיער״ םוועט סאנסראסטארט, ױניאן סייז
םו־יקם. הםינים כל םיט •ראגמקםען

 בי־ זייערע אז דזעאבערם די גמנה׳ן אסט גאגץ )3
i n (סארלאחןן זיינע )םאר־ םאכט דאס און געגאננע 

באמולדיגונג די פעםטצױאםעלעז מותר ׳•םענדליך
לים־ א צונעשנחןלם האכםאז ברודער האם oi^r *ום

 הצם ױניאז די װעםען נעגען דזמאכערם 60 סון מ
סלאנעז. ןנליכע און אזצלמנ
u, חןרוױיל קענען. זיי אויב ענםםעחנז, זיי ז«ילען 
im p 1נעטא נים נאך עס זיי.

שםעהענע ««גזער כױםגלידערש«םט. טם
 דער ה$וט .דזמצםטים״ «ורגאן עננלײצען אונזער אין “׳

 םארעסענט־ אינםעתעמאנעל אוגזער םון אםים דממכעראל
 צר גלענצענדען דעם *נוױיזענדינ םםייםםעגט, א ליכם

 איז ׳שםחה אוגזער םיטנלידער׳צאםט. אונזער סון «םאנד
 שטארק נאטירליך םיר זײגען ער׳סםעגס, *ווייסאמג א

o סיט באגייםטערם n הן זיך האם טשסחת אונזער ײאם$ 
 אז םיינם, דאם פארגדעםערם. באדייםעגד אזױ החנ «י|
 ןורגא־ םאלמטענדינ איז אינדוסטריע פליידעד סרויען די

 אנ־ אז םים קאנפורירען ניט קען טארקעם אײן ניזירגג
tiran אנצוהאצםען םענלאכסײםען די ווערען םאלגליר און 

בעםער. אלץ יארק נױ אין דא יאדיננוגגען אונתחן
 דױם־צא־ אונזערע «ז גאריכם דער וױחם צוױיםעגם,

ruj ארן טויזענם, 30 סון העכער איז םיםגלידעד׳פאםט 
76 m נוטמכמהענד. זיינען סראמנם tie אונז םל«ט

 רע־ אנגאלאננם זואם אז אויםווארםען אסט גאנץ אםצל
 אבער אלרייט, םאקע םיר ז״נען טארקםיזס און ײצלוציע

 םיט־ ױניא! נעטרייע םיר זיינען דעם אויף ? צןוהלען דױם
 אינ• דער םון םטייםטענט דער תארצעז״. .םיט׳ן נלידער

 זייערע צןוהלען דדעםםאכער די אז אבער״ טעדנעעאנעל
 איז װאם און, ױגיאן חנר אין בײטראנע! וועכענטריכע

 םים־ אנדערע םך א פזן נעםער נ*ך צ#וה<לען זײ טעהר״
נליחנר.

 צוריק װאכען 4 םיט טיר 1ה#בע בײ׳פסיל צום $ט
 ביײ ווענען םיסנלידער אונזערע צו נ$טיץ א ארויסנע׳פיקט

 קור- דעם אויף קוקענדיג נים אין ביכלאך, בלויע די טען
 1&725 )1 (גןווועםבער איצט ביז ׳פױן הןזבען םיזא(, 1צע

 18,726 אז טיינם, דאם ניכלעך, ז״ערע נעביטעז םיטנלידער
דױע 1םאנ»טע 4 פון װיינינער שולדינ זײנען טיםגליסגר

 םיטגלידער אונזערע ערציחען צו אלע זוכען סיר
 צו איבערגעבענהײט און לאיאליטעט םון גײםם דעם אין

ײ: צו זאגען םיר ױגיא). דער  אײערע pc .םאדערט ז
 באלעגאםים, די נעגען פראםעקציע פאקטיםום די בעאםטע

 שםעהן תםיד יצל יוניאן אייער אז דעם, אויף בא׳פנמהם
 םליכ־ אייערע ערםילם גלײכצײםיג צבער װאך״ יער אויוי
 רע־ צ^הלען צו איז, םליכטען יענע םון אייגע און טעז״

בייזפםײערונג. װעכענטליכע די געלטעםיג
קאטסײן. אינטעתעשאנאל דעם שםיצט

נעווענ־ לעצטענס זיך האט אינטערגעשאנעל אוגזער
 בײצו׳פטיײ אויפפאדערונג אן םים טיטגלידער די צו דעם
 געזעלשאםם־ סאר פאנד יצלער םויזענד 50 דעם צו ערען
 םיר געזאםעלם. איצט ווערט װעלכער אינםםיםוציעם, ליכע

 אז ,22 לאלאל פון םיטגלידער די צו ססעציעל אפעלירען
 םיםארבייטער זייערע 1זאל« אײנםלום זייער דורך און זײ
 די צװישעז םאנר. דיזען צו ביישםײערען שעפער די אין

 איו ם^ר, דעם no 1נענים« וועלען װעלכזן אינםטיטוציעם,
 דער 1אי שװינדזיכטינע״. סאר םינאםרױם .רעבארא די

 םיטנלירער. 3 אצינד טיר האבען אינםםיטוציע חנרםאנטער
 םען .ivc* בר״ט ױגיאן אונזער סאר זײגען םירען אירע

״ נאדארף,  זײער םארענדינען צו העלםען זײ םוז םען ,1נ
 נע־ סארשטצרכענער סריצייטינ אונזער װעלכע בילדינ^

 און בויען צו אוגטערגענוםע! זיר ה^ט שיסליאקאף נ$םע
 ער 1ווע נעוואחגן סארסערטיגם לאננ שוין װאלט װעלכע
 אװעלנע־ נים נרויזאם אזוי כאווענוננ אונזער םון װאלט
 דעם שװעםטער״ און ברידער שטיצט, נעװאוען. רויבט

 אבער םענט, 10 אדער םענם 6 זייז עם זאל קאםפ״ז.
II •>”B ?אם־ דעם שםיצם וןא סיםסאםיזירם איהר אז וױיזם

ר. ». 122 ברענםש דרעםםאכער אונזער
 ױניאן, אונזער סון טיסנלידעו אלע צו אסעלירען םיר

 דא־ נרױםעז דעם IV אננעשלאםען ניט נאך זייגןן װעלכע
 אונ־ אין םיםגלידער װערען צו ארדען, ארגײטער דיהאלען

 נאך אפים אין זיך װענדעם .122 ברענט׳ט א״נענעם זער
 םרייגדליכע אלע םיר בעםען גלײכצייםיג איגםארםאציע.
 אונטערנעםונג קײן אראגזשירען צו נים ארגאניזאציעם

 אװעגט יענעם 1אי •1936 יאנואר, טען12 דעם שבת, פאר
 יאחרעםםעםט. ערשםען זײן סייערען 122 ברענםש װעם
םאל. קומענדען םער

רעזאלוציע אנערקענוגגס
 VP,. 270 לײטנער בענדזעאםין no ארבעטער די טיר,

 נעלעגענ־ די נעטען יוילען יארפ, נױ םםריט, טע38 װעםט
 דאגלבאר־ הארציגע און טיםע אונזער 1אויםצודרי?ע הײט
 נאלד״ י. גרודער װעלכע לאאפעראציע דער סאר קייט
 נענעבען. אונז האט ױניאן, אונזער no סארטרעטער דער
 גע־ ׳צא■ אין אדבעטער אלע האגען דערםון רעזולםאם אלם

 אר־ םון םארלוםם אהן שכירות אין העכערונג א קראגען
צײט. בייטם

.1 לאקאל ק»רס, פ.
.1 לאקאל שװווארץ, ם.
s לא?אל לעהםאן, מ. ל.
טשערטאן. שא■ ,9 לאקאל םםאון, .7
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דעו - קאמייטענױװענם
העסין. יהושע פון

בית־דין זניאן
 זײגען ״גערעכטיגקײט״ דער םון ^פא^טען די *ויף

 ’B% פאחמײדענע םון נײעסען ער^ינעז «ײט צו צײט םון
 ג#ר און ^טײי^וגג, אײן ^בער #ױני$ן דער םון טײיצונ׳גען

 קײן םארנאכ^עסיגט. גאנצען אין מען האט װיכטיגע, א
 געםינען. ניט איך קען *װארום״ דעם ^ט פאר *דארום״

 ^ט װאם ^םארק, גאגץ עם םארדריסט יך5ערזעני6 םיר
 א שײנט, עם װי גיט, מען םארגיגט ארטםענט6דע דעם

 קדיװדע די אז טאקע זיך איך נעם פוביציסיטי. ביםעצע
 א זאגען און דע&»רטסענט איגנארירטען דעם םון

גרױוענם־סאםיטע. דער — םאר װערטער פאר
 דער םיט איצט זיך איך אינטערעםיר הויפטזעכ^יך
 באארד. דזשאינט דדעם דעם דער םון נריװענס־קאםיםע

 אזעלבע סך א םאראן זײנען עס אז וױים, איך כאטש
 װי אבער אינטערנעשאנא^, דער בײ גרױוענס־קאםיםעם

 מיסשא יעםט קאשולא ״טאיא װערטעי^: יש5פויי » זא׳גט
 נאענט־ אם טיר איז דןעםד אײגען טײן — ,טשאלא׳ םעגא

םארשטעהט^ איר םטען\
 א װי אזוי לסשל, איז, גריװענם־קאטיטע א אילזא,

 קוםט י^ך, איר םארשטעהט נחת, םאר קאורט. א םוד,
 אודאי ^ויז שםעקט עס בית־דין. דעם אט פאר ניט םען
 קײן ױגיאךגעזעץ. א פון ״װײאיציישאז״ שטיקעצע א םיט
 אונז בײ זײגען *װײאיצײשאניקעס״ םון גר־ויסע גאר

 אזע^כע םון םרײ גאנצען אין אבער םאדאן, נים םאקע
 דער אין שוין <יגם עס ניט. אויך מיר וײנען חברה
 זאגם מען וועז אז טיפ, םין אז^ ארויסצוגעבען נאטור

דוקא ער זאגט ניט״ ״ם׳טאר אים
 געשװארענע 12 זיצען ױגיאן־מאורט אונזער אין
 קאטערס, פרעסערס, :ארבײטער הארעפאשנע — ריכטער

 די צו צו זיך הערעז װאם פינישערס, און אפרײטארם
 א םון זײנען ק^אגעם די כאטש קײסעס. םארשײדעגע

 ארבײטער אײן לסשל, ״וױ כאראקטער, םארשײדעגארטיגען
 ״קנאק־ אנגערוםען אים האט אגדערען, אן ײדיגט5באי האט

 באםע̂י דעם אוים נים םירט ארבײטער אן אדער ניםעיצ״,
 ארביי־ »ן אז םאכט עם װען אדער טשערםאן, דעם םון

 םיז שנײדען זיך ^אזם אוז בארעםהערציג גאר װערט טער
 װ. אז. א. !)5סיניםום״קײ< דער אים דאגה (א וױידזשעס די

 אװערטײם־װײ^יישאז םאר קומען אבער מייגסטעגס אם
קײםעם.
 טראכםען װעילכע <צים, פאראז זײנען געזאגם, װי

ארט װאם !ױניאז דער אויח םײםעז ״םיר :זיך בײ
 « אויםגעקעםםט האט ױגיאן אונזער װאם אונז, דאם

 ארײנכאפען םיר׳ן שםונדען, 35 ארבײטס־יי^ך, טענש^יכע
 םײםט םײםען <אננ אבער אווערטײם״. קאפעטשקע א

 ״םוף ותרטעל: קילוג א אינזערס עם זאגט װי ניט. םעז
 קא־ פאםראיל דעםענדערם ױניאן אונזער *תיציה״. גנב

ײ דערםאםט מיטע  לע:*לע די נאך ארבײטענדיג שוין ז
 און פרעס־אזען, בײם אדער םאשין דער בײ שטונדען,
ניט! שוין מעז םײםט — םיר גאיבט דעםאילט
 ױניאךלײט, ערםארענע זײגעז װעיצכע ריכטער, די
 צוױי! און אײנס חברה. די אט םיט ניט זיך צאצהען

 אם־ אונםערבלאםען, !ניט — אדער אװערטיים געארבײט
 שוםתים אונזערע װײיל ^ייכט, אזוי גיט איז *ײקענען

 אך איז דעםאלסט און — אםת דעם גצייך דערשמעתען
 אן אז זיך, םאכם עס םארשטעהט? איר י וועה און

 :םארשעםט גאנץ זאגם און געריכם סאר׳ן קומט ארבײטער
 הויפכדריכ־ אונזער שוילדיג! בין איך ־»־ ״וױנאװאט״

 אים םעגם גרױועגס־סאםיטע, דער םון טשערםאז דער מער,
איר אז געארבײם איר האם ,װארום־זשע גוטםוטיג:

 דער שםאםע^ט טאםער איז נים?״ טאר םעז אז וױיסם
 געבעםען אים האם באם דער אז ארױם, באשולדיגטער

 פאר א אויסםינישען אים און טובה א טאז אים 5זא ער
םארלוײ א םאהע שוין ער איז דעםאיצםט — סעספעצם,

 1פײ און חננער
דער פון «ארן

 דעם םון ראטעווען ניט אים סעז זאד שום
גריזחמס-קאמיכמג

םי• ױניאן דער םאר קוטען צו חוצפה! םין אזא
o טאן געםוזם האט ער אז פארטײדיגונג, םין אזא אט ri 

 ד*ם — אװערטײם, ארבײםזנן און טובה א בעל־הנית
1 םארדײען גיט ריכטער אונזערע קענען

 באר זײנען גריװענס־קאםיטע דער םון םיטינגען די
םאםעגטען. קאםיטע םאד קוםען טײלם$ל אבער ערנסטע.

 און בית״דין אוגזער פאר פרעםער » איד א שטעהט
 גע־ גיט האם ער אז ״ין5תםיי און טיצית בײ זיך שװערט
 שאפ אין דען¥ װאס־זשע גאר אווערטײם. קײן ארבײט

 * זא< עס געװארם האט ער גאר געװען, יא טאקע ער איז

 דאװנען קענען זא< ער אום םינסטער<אך ביסעיצ א װערען
 גרױחןנם־ אוגזערע זײגען צדי^ים גרויסע קײן םעריב.

 א שטעהט עם װען אבעד ניט, טאקע שוםטים קאטיטע
 םערי^ דאװנען געװאלט האט ער אז ״זיך שװערט און איד

 איד דער און וױיך הערצער פארשטײנערםע די װערען
 םאר: עפעס קוםט רא אבער שטיאף. א אן אפ קוםט

 ? ווען װאם, :װיסען װילען דעלעגאטען איטאיציענישע די
 געה הײגם צוד«יצם? אזוי זיך האט איד דער װארום

םעריב! אזוינם איז עס זואס זײ רערצעהל
 גרײ אונזער אז אונטערצושטרײכען, װערם איז עס

 ״די פאר ױגיאגיזם איבער דרשות ר«אלט װענס־האטיטע
 צו םאגעבראכם איר םאר שליםםזל דעם האבען װאס

 טעארי^ דער בײ זיך הא<ם גריװעגס־קאםיטע די װערען.
 םעלע געוויסע איז כאטש ״שו<דיגען א באשטראםען »ז

 arum געגאטױוען א בילויז האם טאן, דאס טען םוז
 ריכ־ די אים אגגם5דער< און שוילדיגען א אפ׳םוסר׳ן אבער
 דעם איבער און טרײד־ױגיאניזם איבער לעקציע טיגע

 װאם םעםבער, <אי»<ער א זײן צו איז עס לויכטיג װי
 פאר סוםען װאם די םון םוחות די אין ארײגדריגגען זאיצ
 ווערם• קאנסטרוקטיװען א האט דאם אז — קאםיטע, דער

פאר םאר קוםען װאס ״די זיכער: איז זאך אײז
 אז צענטען, א םארזאגען שויז וועילען געריכט, אונזער

 םוו םו«י כל סוף וױי< ׳גיט זיך וינט5י אװערטײם ארבייטען
באקום״. ,״אויסגעהן דערםון

. רעזאלוציע #נערקענוננם
 דרעס רײדיענם דזנר פון ארבײטער די #םיר

 פון ארבײם די אפשאצעגדיג יארק, נױ עװ,, טע7—525
 וײ יצםובת הערםאן, אײב ברודעד טשערםאן, אונזער

 » םים איהם פרעזעגטירען שאפ, אונזער םון אינטערעסען
 עעוד אזא םיס איהס: צו זאגען םיר און רינג דײםאגד

 חנדאד כמג נעשאםען, זיך האסט דו װאם רעקארד, נעם
 אוי^ געשםאנען ביזם דו זײן. שםאלץ שאם־משערםאז

 «ו געם jdv אנערקעגען םיר און הויך געהעריגער דער
 pc םיםבא* אילס דינען רינג דער זאצ און םתגד., אונזער

 םאראייניגת^ פראצעםארישעד םון צוזאםענגעשצאםענפײם,
 •־־mt אצעםאצ• ארבײםער םאר גויםיג אזוי איז װאס
 בדידעד׳צימ םים אויך געהט פרעזעגם דעם םיטי םען

מד זײנען םיר הארציגקײט.  אין כױםהיצ* pn אין זי
 אוגל פאר און בפרם שאפ אונזער םאר אסםױויםעם יעדער

איצכג ביז וױ צוקוגפס דער אין בכצצ, ױניאן זער
 עס האםט ת םארנעגימן. מים ריע דעם מדאג

םארדינם. כשר
שא*, דעם פאר גרום, ױגיאן םים

?אצזילזמז: רגך
 קאפולעד סעם

שע  פזדםמן קח
מײזאםם

 איתעגבןןת
 >כדיעס

 גקפרע ש.
 אוױצקיס בעגי

ם װאלעב^ אידי
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m נואװ אזן קארסעם צודייאזו  mm
ם פון ה ר ב ר, א ע ד ײ נ 32 יצאקאיצ םיז םענעדזשער ם

שטארקע םיט פראטעקציע, פאליטישע װי םיטלען, איצע פרעזידענט זינט יאר צוויי ווערט םאנאט .הײנטיגען
םיט ,אויך םאל לעצםעז אין איגדזשאגקשאגס. םיט די^יאון םון סטרײס גענעראל דעם געסעםעלט האם דזבינםקי
 האבען דעטאלט זינט און ארבײטער, בר*זיר און ק#רסעם

 באארד עקזעסוטױו אונזער טרייד. דיזען איז ױניאז די םיד
 טוב ױם א םאראגשטאלטן צו באשלאסען דארום חאם

 געלע־ דיזער צו און געבורטאסםאג, ױניאן׳ס דער בבוד<
 דער־ די איבער איבערבליס אן געבען םיר וױ£נן גאגזזײם

 אונזער םאר פילעגער צוקונפט און •ראבלעסען נדיי־נמגען,
ארבאגיזאציע.

 לעבען דעם אין צײט קורצע א זעהר איז יאר צזױי
®n 1אי ױניאן אונזער האם םונדעםסוועגעז ױגיאז. א 

דןא־ םיר דורכגעלעבט. סך א שױן צייט הורצער דיזער
 שטױ אײן זוי םער דורכגע׳צעבט צײם דער אט דורך בען
o n םיט עם האט םאל אײגיגע קריזים. אײן וױ כמר און 
 נאר און שםאל. זעמר נעהאלטען ױניאן גאנצער דער

 געדולד אנשטרענגונג, אויםערגעװײנליכמר דער דאנק א
 ױניאן א אין נויטװעגדעקײט דער אין גלױבען רער און
 אוגזער דערגרײככען צו געלונגען אוגז איז פאך, דיזען *יז

 ױנ־ דער אז זיכער, םיד זײנען איצט פאזיציע. איצטיגע
 געזײ םאלשטענדיג און פערםאנענט איז עקזיסםעגץ יאג׳ם
יע־ בעגעגענען צו לאגע א אין איצם זײנען םיר מרט.

 בא־ די םון ארויסםאדערונג און קריזים סזנגליכעז דען
מבאםינ^
רע־ זיך מען םוז ױניאן אונזער פון זױל*ן דעם םיט

 יארק נױ אין טרײד קארסעט דעם אין נאר נישט מננען
יארק. נױ אויסער אויך גאר

 סטרײק גענעראל אונזער װען ,1933 אקםאבער, אין
 א גאר געװען ױגיאן אונזער איז געעגדיגט, ?יך חאם

 נישט אםילו האם םיטגלידערשאםט אוגזער עוואכינ<ןע.
m םיל װאס געקוהט, ניט טויזענד, םון צאל די דעדגוײיכט 

פאר־ םטרײק יענעם םון טעג פאר זגרשטע די ה*בן םער
םטרײ?. אן אנגעשלאסען ויך און עעפער זייערע צאזם

 םארלאזט שעפער גאנצע האבען װאך צוױיסער חגר אין
 נאכ־ ארבײט, דער צו צוריקנעקערט זיך און םטרייס דעם .

 םארשפרעי געגעבען זײ האבען באיצעבאטים די \ױ דעם
 זוע<- שעפער, םייצע באדינגוגגען• בעסערע אוי^ בוגנען

 רע־ נימט זיך האבען סטרייק, אין ארוים זיינען מ
 נאר םטרײקערס די אן אנגעש^אסעז אוךנים דדפיםטרירט

סטרײק. איעעגעם זייער אנגעםירם האבען
 געװארעז געװאויר גיך ארבײטער די זיינעז נאםיר^יר

 אבער ?וין האבען זײ טעות, א געמאבט האבען זיי אז
 אוז םארריכטעז צו טעות דעם געזזאט נים סעג^יבקײם קיק

̂יין זיך געגעז זינד זייעחג םאר ̂יידען געםוזט האבען  א
I מניאן• זייער און
האבען יאר צוױי םארגאנגענע די םון סיזאן יעדעז י3

̂זט די סײ ארגאניזירען צו קאםפײן א אנגעםירם כדר  גי
ijw ױניאז r די אויך גראד געװיסען א צו ביז און 
 געװען זײנען וחגלכע באצעבאםים, די מעאער. יוגיאן

 פאר־ געװען זײנען און אםאםיאײשאן חנר פון כדםגאידער
m m אגרײ עקטיװען5קאי דעם דורך ױניאן דער כדט 
ט,  י1אוי םײ און אגריםענט דעם אויוי סײ האבען «נ

 ניעט זיך האבען ךײ ביטויצ. פיט געקוקט מניאז דער
 זיײ אין האט זוע^מג מניאז די אז פארעכמיצעז געפעגט

rur אין איז זי וױ ^ואכער נאד אױסגעזעזזן אױגען 
i n צװײ גאנצע דורכצעבמן סענען וועט געוחנן, אםת׳ן 
 ױניאן די געגעז אנפירעז געםוזט האבען כױר און יאר,

 זואם די געגען \וי קאםף עטאחןערעז פ̂י א גא^נגאםים
מעפער. ססעב געםירם חאבען

דערגרײכט. ם̂י געביטען בײדע <1אוי האבען םיר
ע ארגאניזירם חאבעז םיר קאר־ גרעםעחג און קילענערע פ̂י
 זוערעז שעפער די םון אײניגע מעאער, בראזיר אוז סעט

 עם אינדוסטריע. דער םון בעחנן ןײ א<ם באםראכם
̂פם אין גןריגעז צו שעפער דיזע אנגעקומען לייבם גי

תאנטרא^

־ »3«

 דאך זיך זזאבען זײ אבער יארס. נױ אויסער שעפער
 אוגזער אז איז, רעזו<םאם דער אונםערגעבען. געםוזט
 אזויםיל מאל דרײ טאג הײנטיגען בײ צײיצט ױניאן

צוריה. יאר צוױי םיט װי םיטג^ידער
 א דערגרײכט מיר האבעז שעפער ױניאן די םיט

 יע־ אונז םיט םארזזאנד<ען באילעבאטים די װאו שטוםע,
 | אונזער אן. זיך שטויסען םיר וועילכער אן פראגע דע

 § צױ זא< ארבײט אז זעהעז מיר פרײזען. סעטע^ט אפים
 סלעק אין ארבײטער אילע צװישען גיצײך װערעז םײ^ם

 דזשאבס זײערע אוי^ ארויח צוריה שטעלען םיר סיזאנם.
 מעגליך, נאר *ואס אלץ טועז םיר ארבײטער. ענטזאנטע

 געצאלט ריכטיג זאלען סקײלס וױידזש םיניםום די אז
 אנדער־ װערעז <עצאלט זאל אװערטאים פאר אז װערעז,
 באצא־ צו זיך םארגעסט באס א ןועז און םאל, האצבעז

 םאר עס םיר קאלעקטירען האלידעיס, ליגעל די םאר יצען
 צוריק אונז צאלען לײם ױניאן אונזערע לײט. ױניאן די

 ױניאן. דער אין גלויבען םולעז האבען זײ װאס דעם, מיט
 שטענ־ זײנעז ױניאז אונזער םון םיטגלידער צאל גרויסע די

 הילף. םעגליכע יעדע םיט ױניאן דער דינען צו גרײט דיג
 אנגעפירט יעצט ביז האבען םיר זואם קאםפײנם די אין

 <וי גוט אזוי קריסטליכע שעפער, םון םײדלאך זײנען
 ן גע־ האבען און שעפער די צו םארםאג געהוםזנז אידישע
 דער אין זיך זאלען זײ אז ארבײטער די אױף וױרקט
 אונ־ טײדלאך די אט ד.אט זאך קײן אנשליםען. ױניאן
 י■ קלאב, פאליםטאן׳ם דעם נישט אפגעשטעלט. נישט זערע
 הא״ ארעסטען די נישט און םויםט, גארילא׳ס דעם נישט

 באםרידיגט זיך יהאבען זײ ביז צוריסנעהאלטעז זײ בעז
 י1אוי און רעזולטאטעז. געבראכט האט ארבייט זײער אז

שטאלץ. באזונדערס םיר זײנען םאקט דיזען
 אבער זײנען דערגרײכונגעז אויבעגדערםאנטע די

 םך א איבער נאך בלײבט אונז פאר אלץ. נישט נאך
 שע־ םאראנעז נאך זײגען יארק נױ אין טאן. צו ארבײט

אן שטעהעז װאס פער,  קאנטראל. ױניאנ׳ס דער אויסער נ
 » אבער קלײנע א אםילו איז שעפער דיזע םון צאל די

 | אר־ צאל דער םון שטאנדפונקם פון סײ זויכטעע, זעהר
 םון אויך און באשעםטיגם דארט זײגען װאם בײטער

 טרײד. גאגצען דעם אויף אײנפלום זײער םון שטאגדפונסט
 פרימ הויכער דער פראדוצירט װערט שעפער דיזע אין

 םפעציעלע א לײזען צו דא האט ױניאז די גארםעגט.
האמפאנײױניאן. די אזי דאם און םראנע,
 זײנען שעפער דיזע אין ארבעטס־באדינגונגעז די

 באלעבאטים די איז עם צופרידענשטעלענדע. קײן נישט
 ארבײטער זײערע םון םוחות די םאר׳םט׳ען צו געלונגען

 א אז טיר םירען שעפער דיזע ארום ױניאן. דער געגען
 די אויםקלערענדיג ליטעראטור דורך קאמפײן שטענדינען
 זיכער, זײנען םיר לאגע. אםת׳ער דער װעגען ארבײטער

 שעפער דיזע אויך און לאנג צו נעםען נישט װעט עם אז
 איבערהויפם ױניאךשעפעה זײן צײט דער םיט װעלען

 אר- די װעלען םטרײק א םון פאל אין אז םיר, גלויבען
 דער אן אנשליםען זיך p» ארכײט די װארםען בױטער
ױניאן.
אונ־ וועגעז װערעז געזאגט אויך דא דארף װארט א

 םיר אויםסלערוגג םון געביט דעם אויןי ארבײט זער
 טיט טשערלײדיס, םון םיטינגען גערוםען אפט האבען

 זואס םראגעז םארשידענע איבער לעמטשורערס באװאוםםע
 די חוץ ארבײטער־םײדלאך. אינטערעםירען נאר קענען

 זי; ױניאךלײט אונזערע םון םך א דןאבען לעקטשורס
 עדױקיישאג* דער װאם קלאםען די איז באםייליגט אויך

 האט אינטערנעשאנאל אונזער פוז דעפארטםעגט
 ה־ אויםסלערונגם״ארבײם דיזער דאנ? א און זשירט,

בעסער גענומען ױניאן אונזער םיםגלידער די
שטעוזען אײצט

םיט אגריםענם מיט כאנוצט זיך האבען וייחנר נעגעז
hBIhmm

ז

̂רױם דעכןרא אין כאזוך 8 סאנאס
קלע• און גרעםעדע שסיבלאך, הילצערנע צעהנדלע א
 זאכד רײנינקע םים זײ, צװישען געדטענדלאך מיט גערע,
 םים זיך, צװישעז זײ פארבינדען װאם סטעזשקזןם דיגע

 שוױמען עם וועלכען אין װאםעסבאםעין, קלײגינקען א
 גױ א םון םיט סאםע איז םישעלאך, גאיצדעגע ארום

 און םיילען אוי^ זיך צים װאס ױגגוואלד, דזשוירזי׳ער
סאנאםארױם. דעבארא דער איז דאם — םיילעז,

 זויבערע הויםעז אכדדעם םון אפגעםראטען אביסעל
 םינף־ םאסױוע, גרויםע, א הימעל צום זיך צים שטיבלאך
 שוי־ אן פענםטער םיט קאנקריט, םון נעבײדע שטאקיגע

 בדעטלאך, ניכדגעהובעלטע דינע םון טירעל א םיט בען,
 םירמעל־ דעם איז שלעסעלע. לײ\p א אויח צוגעשלאטעז

 צוױי אײנגעקריצם זײנען סירעל דעם איבער װאס שםײז
נעבײדע אכדדי סאנאטארױם״. ״דעבארא וחנרטער:

יאר. םיגף באלד ניט־םאדענדיגםע, א »זוי, שויז שטעהט
 איך װעז הארצעז, בײם געםאן רים א םיר האט עם

אז נעדוכם, זיך האט מיר דערזען: געבײדע די האב
 םאגען... און וױיכען פענסםער ־בלינדע די װענט, די

תיקון... א םאנט און װײנט הויז גאנצע דאס
גע־ דער אויף קוקענדיג גאר, איך האב אםשר און

 אריבער די םון געבעם װײנענדיגע דאס נעהערט כײדע,
 װאס אדבײטער, אידישע קראנקע — אפליקאנטען הונדערט

 האםען, איז װארטעז ארן אטעםען, ניט שטאט איז ?ענעז
 װעם םעז אוץ נעקםט זיתר קומען װעט באיצד־באלד אז
 זיך וועילעז זײ װאו סאנאםארױם, אין ארײמעמען זײ

פים.. די אויױ שטעלעז סענען צוריגן
 עטליכע םארבראכט סאנאםארױם איז האכ איך
 און נעזען •אפטײלונגעז, אלע אדורכגעגאנגען שטונדען,

 ליבענס־ מיט׳ז פאציענטען, מערםטע די םיט נעשםועסט
 א בילויז ניט איז װעלכער באדענבלאט, דאקסאר װירדינעז
 לערער א און חבר א םרײגט, אמת׳ער אז נאר דאקטאר,

פאציענם. יעדען צו
 ױנגע זײנעז קראנקע די םון טײל גרעסטער דער

 ארגאניזירטע די באדינם סאנאםאדױם דער ארבײטער.
םען טרעםט דארט און דא כאטש ארבײמער. אידישע

 האב איך ארבײטער. קײז ניט איז װאם פאציענכ^ א אז
פאציענט. קריםטיציכעז אײן געמראשען אויד דארט

 װעלכע ׳די םון שטיםונג די םארגלײכט מעץ זועז
 מיט סאנאטארױם, םון ארויסגעהז בײם שוין האלטען

 ארײן, ערשט קומעז װעלכע טעגשעז, פון שטיםונג דער
םיינט. אינסטיטוציע אזא װ*ס מען, זעהט

 דארף וועלכער בחור׳א, ױננען א בעזעהז האב איך
 סאנאטארױם דעם םון ארויםגעהץ ארום םעג עטליכע איז
 שויץ האט םען װאס אכצעהן, יאהר א םוז םײדעל א און
 געלעגען איז עם םרײד זויםייל אויסגעשריבען. דארט םון

 גע־ אויס טאסע זעהעז זײ אוז !שגים׳ער זײעדע אויף
רירעװדיג. און זונט

אונז אסאסיאײשאז די דעצעםבער. מעז1  דערװײל האט׳
 דעם איז ענדערונגעז םארלאנגעז זײ אז נאטיס, גע<מבעז

 באשטעהן זאלען ענדערונגען די װאס אין אגרימענט.
 םיר וועילעז דאט געזאגט. נישט נאד אוכז זײ האבעז
 צוזאמעגסונפט, ערשטער אונזער בײ אױסגעםינעז ערשט

 דיזעז םוז ענדע פארקומעז װארשײנליך װעט װעלכער
 חזר און דובינםסי פרעזידענם אונזער סײ װײל םאנאט,

 אפ םאהרעץ ױניאן סארםעט־מאכער דער םון מענעדזשער
 אװ םעדעריישאז אםעריסעז דער םיז סאנװענשאז דער צו

 אויך ױניאז די װעט סאנםערענץ קוםענדעז בײם לײבאר.
 איץ נישם זײנעז םיר אויך <ױיל זאגען, צו װאס האבעז
 סיר אגרימענט. איצטיגען דעם מים צופרידען נאנצעז
 נישם זועלען אסאסיאײשאז דער םון סירער די אז האםען
 ױניאן די זיך גרײט יעדענםאלס טראבעיצ. קײן זוכעז

 זיך װעם עס אויב איז טשאלענדזש, יעדען באגעגענען צו
 דעם אויף אויך בארײט כדר זײנען סטרייס א םאדערען

 ארבײטער די םון איגטערעסען די םארםײדיגען צו אום
שעאעה די אין גאדינגוננען אויםמיעםפמע די M יי , - • .

■

 װע^םנ פאציענםען, עםיליכע נעזהעז אויך האב איך
םבאה^י װי גאם! jpo פאר א בצויז דארם זײנען  או

!זיינעז םענשען די םעז
ד איבער די געדאכק אוים׳ן ארויף איז םיר און  הו

 אזױ הימ^ חזד אין ליגזןן וועלכע אפליקאנםען, דערם
 ד׳י דעררױי׳צ [v:vr< און הילו* נאד רוםען ארבײמער פייל

ת די וױיל קריגען, גים היל*  גיס גאך איז נעביידזנ גי
 םרמ^ קיליעע די האם באםרעף א פאר װאס פארםיג!

 די בײ נעבייד^ די פארענדינען אויף דארף מען װאס
 ן<ר* אידישע פראגרעםירוע די בײ און ױניאגם יארקער נױ

!גאניזאציעס
מ יארקער נױ די אז וױיס, איך וױיס, איך ח ד  אי

 װײס איך םאנאםארױם. דעבארא דעם שטיצען ױניאנם
 סיכד זיך באציהען סאםיקםיס פראגרעסױוע די אז אויך,

ד איך. וױים דאס אינסטיטוציע. דיזער צו םאםיש מ  א
^ ניכדםארענדיגםע די געזעהן האב איך ווען בי ע  און ג

 אױןי ווארםען אפליקאנמעז הונדערם אריבער אז געהערם,
 פיז שגױצע די אז געםאז, הילער א איד האב משענס, א
געגוג! נים איז ױניאנם די

רעזאלוציע טרױער
 םיםעז אונזער אויס םיר דריקען קעפ געבויגענע סיט

 אונ־ םיז טוים םדיצײטיגען פלוצילונגען דעם אויף טרויער
 סעקרעםער יארעז םיילע םאר און םיטגיליד באליבטעז זער
םפיװאס. מאריס ,2 לאקאל און באארד דזשאינט םון

 םרוי זייז צו סיםפאםיע אונזער אוים דריקען םיר
 און מאן געטרייען א םיז םאריצוסט njn אויױ לינדער איז

 צו זיי םאר םרייסט שטיקעל א זײן עס זאיצ םאטער.
 ליבע םים ותרעז געעהרם װעט אנדענקונג זײז אז װיסען,

 לא<»א םין מיטגליהערשאםט נאגצער דער םיז אכטונג און
אינםערנעשאנאל. דער םיז 2

עסזעהוטױחן, חזר םון גאמען איז
דאםסקע, ם.

נ*ל8נעש דעס פאדערט
!ריהאווערײייכעל

 נעלזןנענהײמען םריהערינע בײ האבען םיר
 ז8 םעםבערם, אונזערע נעםאכם אויםםערסזאם

 אנ־ ה*ס צאגד גאנצעז איבער׳ן םרייד סילאוס רער
 רימא- .נעשאנא^ דעם — לײיעצ נײעם א גענומעז

 א. ר. J חנם םון אץ5& דעם אויף ”1לײבעל װערי
?ייבעל.

 םיר- די «ו נענעבען ױז5ב ווערט ילייבעא דער
 םיט םארבונדען סאנםראקטליך זײנען ײעצכע מעם,
 ױניאן טאר נאראנטיע א איז ער איז יוניא), דער
 אזוי ^א«. דעם איז באדיננוננמז םאניטארע און
 הלאוסםא־ די םון אינטעחגםען רי אין איז עס װי

ען זײ »ז אויםצוםאםען, כער ^  נע־ די ?רינען ז
 אוים־ גים זאלען זיי אז און פרייזען םעטעלטע

 ער װי נרייד העכרעז 8 אין רםענט8ג דעם טאמןן
 אינטזד זייערע אין אויר אזי זוי8 נעםעמעלט, איז

 גארכמנט אויםנעםאכםער יעחגר ז8 זעהן צו רעסעז
 .נע׳צאנא* דעם ז8 8׳®א דעם םארלאזעז נים ל8י

לײבעל״. װערי8רי?
 ?*נםראיד יער8 םאנוםע?טעורער אייער װען

 דאם םעאתט <לײבעל, דעם ניט געברויכם טאר
 םענעדזמער. דיםטרי?ט אייער םון אםים אין נלײר

 אייער םאכעז וועם ?אא^עראציע, אײער םיט ער,
 איז איז עם לייבעל. דעם נעברױכען צו םירמע
 אין אייד מי אינטערעסעז, #ערזענליכע אייערע

 אז טרייד, אלנעםיינעם דעם םון אינטערעםען די
 אנ־ האבען זיך «1אוי זאל נארםענם pi«^p יעדער

לײבעל. דעם נעגעוזם

'V ?
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וױשיאני, און כמגידאוי ואים5 םון ארבײנמר די םיר,
 דזשאינם אין םיטיננ 8 נײ סטריט, טע38 וועםם 290

:רעזאצוציע פאצנענדע אן נענמן אפים, כאארד •1
בר. אנענט, ביזנעם אונזער אז אנבאטראכט, אין

 די םוז אינטעחגסען די נעדינט האם פיינמרג״ סארים
 שטיינער; נעהערינען א אױןי שא■ אונזער פון ארנײםער

 שאפ זאונזער אי איבערנעבענהייט זײן דאנס א דאס
 נוײ ווען ;שעפער אנדערע אצע פאר םוםטער א אאינד

אונ־ פון ארבייםער די פאר פוייזען די ער נמםעצט סי<
 לאםפעטענט וױ נאװאונדערען nt איז ;גם און Mir מר
 פצענט ער פרייזען, סעםצען טון נעבים דעם אויר איז פר

o קרינען אלעםאצ n טױ וואס נארםענטם די פאר פרייז 
 אינטעצינענםען עעהנעם, א אויוי און געװאצם ח*נעז
;ױניאן דער פאר און אונז פאר בבוד א איז װאם אושן,

 אצם אײנשטיםינ,׳ שאפ דער דעריבעד טדפליסם
 ער װאם נוטעם אצעם פאר דאנסבארהיים םון אויםדרוק

 א םיט איהם פרעזענטירען צו נעטאן, אונז פאו חאם
פרעזענם. ווערםםוצען

 דאנס אונזער אוים טיר דריתעז נעצענענהייט דער ביי
nt נענר אנםײצ האנען ותצכע אדזשאםנמרם, פאצנןנדע 

 18 אױוי שאפ אונזער אין פרייזען די םעטצען אין מען
v זאצפז סיר ?8 אוםז m\ צעבעז. 8 אויף םארדינעז 
 איזי גאצד, י. היין, גאצדשטיין, גרידער די זיינען דאם
 שװארץ ברידער די ;1 צאקאצ פח שאר, ם. אןן ק*וזן

 פון םיצװערםאן ם. בר. און 9 צאשאצ פוז פרידםאן און
55 צאקאצ
 צום אױםח־יסעז םיר װיצעז דאנפ ספעציעצען 8

פון מעגעדזשער
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 צואים בר. וױים־פחנזידענט ,1 ?אצ
 נעסוםעז ציװײ צ. ברודער איז צייטען אצן איז (יזויי.

 נעװענדמ. אים צו ויך האבען םיר גאר tm וזיצוי, » אוגז
 טהאט. מיט אויך און ראט טיט נעהאצםען אונז זזאט ער
V* םיר נאר װען דיסאפאינטעט. נים אונז קיינםאצ זזאם 

 אצעםאצ אונז ער ה«ם נעװענדעט, אים *ו זיד יואבעז
םארםאנט. ער װאס בעסםע דאם מגעבען

 אײנשםיםינ אפערײטארם, די םיר״ חאמן דארום
 אונזער צו אנערשענוננ אונזער אויםצודריהען באשלאסצז

מו . ח׳  ותרםםולען 8 םיט אים פרעמנטירען דורך םןנן
 און נעזונט זײן זאצ ער אים װיממז םיו־ פרצתנט.

עז  וױי־ אייךי אויד ארבײט נוטע דיזעלנע פארמממן «נ
 קלאושםא־ די םאר און בפרט אפעריימארם י1 פאר ־,8«

ר בכצצ• «
ײ , מ »  ג^ד «ז<מז טשערטאן,• שא• \,n*5 פ

 וױיןזר ב. ײױיור, װאןני י{יײ\, י• גןזמהזי.
 פון ^אלוזצד, גזאוהײפ, ;1 צאקאל פון —

ה, nwi ;9 צאשאצ ״  פון \ויפ®,8»גי»גו מ
שאפ. םון סאםיטע — 85 צאלאצ

-

*spiaiia

ד צום דאנס הארצינען אונזער אוים דריתען טיר » 
 ברורער םענעדזשער אסיםטענם און לױויי ברודר נעדזשער

 טענעדזשער דיםםריקט אונזער און ,1 לאסאצ םון נאצאפ,
 1אי נטײצ8 טעטינע! 8 נעםען םאר קוירצםאן, ברודער

נויטינע די געבען ר8ם און שאפ־אינטערעסען אונזערע
 װענדען םיר װען צייט יעדער צו ס^אפעראציע אוז הילוי

צו וױיםער אויוי זיך םארעליכטע! םיר זײ• צו זיך
 ,םציכטען די םאר גרייט זײז איםער און לאיאל בלײבע[

אלעםען בײ ל8י עם װיגשען םיד ױני^ן. אוגזער פון
 נוםע די םארטזעצען צו םום דער װערען נעשטארקם

 שצאוק־ דער ר8פ און ארנייטער שאפ אונזער םאר ארבייט
בכלל. 18ױני כער8ט

 ;5954 לעדזשער שאצםאן, ם. — :קאםיםע די
צע־ נירעלםאן, ;8534 צעדזשער רוביגשטיין,

שיי־ ; 2775 לעדזעער םעלניס, ; 1670 דזשער
;915 לעדזש. צעװין, ;4998 לעדזשער פער,

 55 לאק. ראזענבלאם, ; 1635 לעדזש. םישלין,
,48 לאסאל צאװארינע, םערי :313 לעדזש.

.10079 לעדזשער
^8ל אזער, איזי -

5247 ל. ,1 ל. םענדערם,

yj*<r

 :רעזאלוציאנם־סאםיםע
.י '■ייםע א. ; 3014 צעדזש. ,1

E.

 240 נצאוױנםסי, און קענזער «ז רגײטער8 די םיד,
שאפ־ 8 בײ רז»םעצט8ם יארק, נױ םםרים, םע37 װעםם

I חגט םון אםים אין טען,25 דעם ׳םעפטעםבעד םיםיננ 
רעזאצוצעי: םאצנענדע אן נעםעז באארד, חשאינם
 אונזער צו נס8י חארצינן אונזער אױם דריסען םיר

ם ר מ  אונערטידציכער זײן םאר פאפצ, םעם כרוז־ער ,18«
 ציים סײז ניט שפארט עד רבײט•8 איבערגעבענער און
jp אוו rxn s עם ותן ב,8דזש אויפ׳ן איםער איז ער 
אנערקע־ םיר םיטארנייםער. צע8 ם»ר נויםיג גאר איז
ע דין «ן מנ מ ד מ  T« װערטפוצעז 8 דורך רבײט8 אי

 זאצען םיציע8ם זײן םים ער «iprrn 8 םיד אח מנם
נעזונםערחײט. גוצען עם

 אונזער צו דאנס הארצינעז אונזער אוים דריקען םיר
 האט ותצכער שאר, פיציפ ברודער אייחאתנם, ביזנעם

םשא־ ברודער און רם,8פרײט8 י1 פאר פדיימז נטעצם
איבערנעבע־ זייער דאנס א פיג״פער^ די פאר

 אינ־ אונזערז פאר זיך אימשנמצעז ענערנישעז אוז ««»
 צעבעז. אנשםענדינעז אן 1םאכע *ו מענציד איז וםען,

חר װערםםוצע טיט ארבײם נוטע זיתר אגערסענען  פ
מן ovזאמן זיי װינשעז הײט. נעזונטע. גו

 וועםט 365 צעװיז, און קאטץ םון ארבעטער די םיר,
 אײנשםי־ האבען םיטיננ, א בײ םארזאםעצם םטריט, טע37
רעזאצוציע: פאצנענדע די אנגענוםען םינ

אםיםט־ דער נאצוב, בדודער דאם אנבאטראכט, אין
 געצייט־ אונערטידציך ה»ט ,1 צאהאצ פון םענעדזשער ענט
 פיר־ אונזער פוז סאטץ, אז ענערגיע און דינםט זיין טעם

to, פאםץ םיט שארבונדען נעװען פריער איז יתצכער 
 אדויםנעפאצענע די שאפ איז ארויםנעםען זאצ דצער,8 און

 אין םארבצײבן נעסענם ניט האבן וועצכע באצםעצאכעם,
און שאפ, אצטען

 פון טיח די דורף הויפטזעכציר אז אנבאםראכט אין
 שא• ױניאן פאצשטענדינעז א םיד האבען נאצוב ברודער

 צזד אנשםענדינען אז םאכעז איז סאנדישאנם ױניאן טיט
 האם וחזטער ברודער װאם פרייזעז נוטע די דאנס א בען
נעםעטעצם, • אונז נײ

עפענט־ אז אויםצודריסען באשצאסעז, דארום עם זיי
 די באאםטע, דערםאנטע די צו דאנה הארצינען און ציכען

 און פינסטציכסייט זייער םאר װעטער, און נאצוב ברידער
אי:םע,־עםען. אונזערע םאר איבערגעבנהײם

:האםיטע די
גצאסאצ אפם, נײטען .
.1 צאסאצ קארטאנענער, אברהם

.1 צאהאצ פרידמאן, איזיח<ר
 צאפי סצאוס־פירמע, רער םון ארבײטער די םיר,

 חנם םיםװאר, פארזאםעצם םט.,. םע36 וחןםט 257 םטרייס,
 םע33 װעםט 131 באארד, חשאינט אין אסטאבער, םעז16

 שאפ־ אונזער צו אנערסענוננ אונזער אוים דריקעז םטריט,
 איבערנעבענער זײן םאר דייםש, ט. צרודער טשערםאן,

 אונזןר פון ארבײםער אצע םון אינטערעסען די צו ארבייט
 «חד װערטםוצען א םים אים ירעזענטיחןן םיד שאפ.
 נוטע די פארזעצען װעט ער אז האפעז, םיר און זענט

צוסוגםם. דער איז ארבײט
 אנערקענוננ אונזער אוים סיר דריקען גצײכצייםינ

 םא־ ביזנעס־אנענמען די צו פרעזענםעז װערטפוצע דירר
 תאאפעראציע זייער פאר רייעז םעציסם און פײנבערג רים
 זייער דורך אז אנערהענען םיר איבערנעבענהײט. און

 אונזער טיט צוזאמען האנדצונג טאקםישער און צאנישער
 צופרידעג* א פרינען צו נעצוננען איז שאודטשערםאז

םעםעצםענט. שםעצענדען
:קאםיטע די

 1 צאסאצ — ראםםאן צואים
 1 צאסאצ — שוכםאן םעם

 1 צאסאצ — װיצםאן סאריס
 9 צאפאצ — שער צואים

• גאצדמאן
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ט ג א ז ע נ פ א
^פסגוײן ברכה םץ

 5װא איז ט,
 כןןלעכאפ סיץ מז

 :שארף אזױ דערקלערט חאם
ד&רף, איד נים און װיל איד גיט
םי דיץ »וןגעגיץ דײן ®ז

היי דןז גןןפינען זיך װײטער אןז זאל

 געװיפ
 םיד װערן

 טריט, אײגענע די
 גןןםים םוסיק אן» איפלו אדן

 קלער, א אץ קנײמש 8 זיך כאװײזט
װןןרז םןזגן, לײדיקן א פארםראגן דען ?ען װןןר װײל

 װןזם, איז
D^Taij הץס

 םח אין *עקלונגעז 1
 כח םים גװאליע זודי?ע א און |

׳םיר אין ײד *עקאד PPW 5 חאט
טיר. די חאג םארהאקט פגים אץ אים גיך «ןז אז |

 שםדעסמ װזןר
געװאוססו אז

ױן לאגג איך חאפ לײן8 ע
ik  a j y ■ .  M b  k e e n  j y j y M  a m  b  M bגעשען. דןזס וחןט חיינפדם^רגןן אז 

 — שאנד, אײגןןנער או זיץ עש םעס — װײל
putt'd פארשטאנד; טעטפן נ$ד עאפ אץ אײניקע 

 איגגער *נארחפע םיפ זײ ■לאילןןן
פינגער. די םיט כאט צום כריחןר טײםלען »ון

םז אכןןר א  װ
 , באלעבאט םײן •אױכ
 גןןםאר, די דערםילט הןנט

— דןןרםאר איז
 טןן םיץ עעפסל א װי כױגן איך דארף

p װען p r ם׳רופט אים װאל די T

םטראש באסישער דען האט װערט א פאר װאס
ז קורמזמ זיד ם׳רוםט װאם דעם קעגן

כײטמ כאםישע דען ה$ט כאדײט א פאר װאם
שז לױטןןח האט װאל דןןם קעגן ײט ט

 *אפןןן נים זיך לאזט װאם כח דער ם׳איז
*וזאםען. קעםפן ארכעטער װען


