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ogn ,ip״ a o rrn  tpo l4  w n  / o r אינסערטףצא• די 

ײי  גרויםן po מאיםצל וױכםימנן א *זסומריבמ —*
o רײמר איזור « g i .poanro נע־ איז

o* דעם םיז חנובת־הבית #סיציעלען חזם גײ r 
געטיכסע קאסיסעל א איז עם צעמזער. הצלםוז

kk »  ̂ AkA* ammaIMM. nihk <|LjukL q>,MiklUA ih-jiimאון אױםדויער סון קוםם וואס ס,1אימ&? אק 
מיט־ גרויםזנוי דער •אר זאמ און <ױל«ן •םון

ארנאניזאןױע. ס־יים־פאדצוױינםער אוגמר סח
תוגדימתו־ תצויגען זיד jpago tv •ריםארנ׳מ

n די *ח חנאעגותיזנם און ו r ra n m ■איוםנר
o צאסאלם n  ippipnog ,נייעם tnpr אייננד־

מגנמר״.  בר געבראכט אייד tfagn םאנמ ,
 זיי ipagn סנים׳ער מיינענדע ם«ס און בלוםקן,

jr>* ipan t o»n»m וױמי&אד po ריזימנן חנם 
prtp*■ די gwp—א■־*• igo p jp rn n ,איינריכםתמז

ip א r in g o נים חייגם קעז װייל־אנ׳ססאלס 
 באגריםט זיד זיי tpagn r>vwr םים און ,

o פיט אנדעחנ n יז אױפסו גרויסען& i n 
־אל•“

 מר מםאימדם ױינען ראאאר טױחנגט 30
ur* אימדימװמ po ומ<םח ײניאז נײעם חנם 

ogn , דוביגסהי ■רעזידעגט o ig tp i, ױ נאבדעם  ו
D /w irF n i ̂רעץ ̂וה jfP jh ן̂ i I ״■• ו p 

Hאיגס ; uvnrrar אלס נױסאן «אליז םיס סוערין 
חאם ער ױנדמוב* דעם פח סעראםאגיס״ ®ת

■  h ftlto  teA* k̂â k k ̂   ̂ k«^ k k k k  ĝ g|g||Akku|rt|̂ L kkit|f ^ Tu jyrifPM ip  Djnjnj*
דער זױים זעלבער דער *ו און װיכטיגםםער  u n  

tin •״יפארבונדעז איז װאס חמאאיגאמנס. ־י“־̂*   * | | Wr *VP 1 •P •• “ MP • ■r^p w W ^*P'V 9  PPB̂ w r  *

̂ו«*׳לםעז חאם ער אמטערנעעאסוא. חנר •ת ׳̂י  
סמױמזננעם און אונ^םידליכעז דעם מלױבס י  

ױז וועלסעד •רײס, דזמארדזמ דער און נשםח די ו  
nr» פאו ״סענםער דעם  p® פאסאד יססיגער “

1 . jV jfcjt, ,in., JB.Mnfc.jh *M*,: »1■ *iM.**A '_3f Aifc

̂יכע געסם, ®ראםינענםע ריממן צאגמ געזעלמאפמ  g 
איז האמז  ,jponup• םןדי*ינײמר דזר ®<ז יך

חןם ייח «ריים דר. געלויבט  pti— נאגריםוננזנן <
M A A  ^  k^fl^AAAA |k AMÂ Jhî A. AHt ik &, Ife, SkAaAuA. *אינםערנמאנאל דער סק אױסםו וזיכםמאץ  

לוד םזןיאד . ״סענםעד דזנם ®ח אוימחאלטומ  n n אק 
Atm ftAlbAAtete.AAmAAH, AAAA ^̂  n m m m i  A ifc,חנחנ. אתוזנע אק אינחאמסרייבע זיק וױן ואוארדיא 

חילזי, גרויסע די אוי^ אאמףאכמלס םמויעל זיך
 רער טאר דידעקט בחמנט סענםער העילםה יוניאז מר

I, םים יאחז גױ p m םיםנאיחגר םויזענםער די װאט
CL̂ ך  i iA l iA  kAAAAte iM P A | M A ( i  gkAJA ̂ 4AIMVPMlk MUtei ttUUlhP. ̂ AAVkllb ««n  f« אינסמןךנ»j<pnבאקוסעז אל ®i r r iM j חילוי ®n 

 אנתומען נים דארמז *יז ארגאנתאזדא אייממער וײאר
w די w royM r *אינסטיגןומאנס

מן אנעריזענװר »ח לױב םים אי< באטײםמממ  זײ
m w® מנװארעז ®p ערזאנעץ םאלמתדע®: rr*

 קאונ ?ייבאר און סריידס םעגםראל p® םעתרזנםאר
,דױיל דד* ן קאםיקזאנזןר דזעלטוז עקס jsnwn <* ץך.

M m AM M k A AM m^MMAAMAAMAAAA k  k DrTI*׳ t iF3ipwT3i|K /pMOOipj^R B̂ *BO
 t®yqn» י ״ב®דאגץ ®ירכמ אליװלאגחנר דאר “

דירע<ןטארם, אוו באארד חנר p® ®אחנרםאן
w מוידקגעם א םתנח א אימנרמנעמז חאם n

®'k  1kAA«jkAMk fc. fc. k k k k  mgk. kk AANM^MMMAA^A - ,ססעף כמגדיקאל פיז ליממנמטיח,. דד. ; ®רייס
ניחנז־ס; סנ םאססאוױץ^ זמנרי דר. ®נםאנינין 1

JK*?W*h p®

jr v w »אונםעתעגאעען 9טא איין ניט ׳■וין װאצט װעצ 
tm דד. נעחאט נים ײאצטען םיד >  אימד ארי
tri»w< נאל און אידמאציזם נרױםעז pn קיי̂ג n

kkkk «l k ̂ן . gkgkjgbkk kk^ u•וםערונגנדסוס m/ יין •■̂י־ *״ .*.y
tpovnv טייערתנ אטי*יעצער חנר נדם p a יוניאן 

 געווארען טאאיןדט אויו חןרינער איז םענםער העצםח
 וועצמר דירזטטאר, אימר r»A נמםיגקייט ־יאתריגע25 די

ם tun *nm אויסאריסוט נרויםער א איז  סא־ «ן מני
..................... אם§יי*א. אק םעדי«ין «יאיןר

« /*

tj

, יייממ־ אװ  P itrn rn m אמדײמן דער ח  »
k !A k A A &  & A A A A A AM ft^ A P  AkAAAk AAflA <AA*%a C m  M M A < לימנאד ריחמיאנאל דאר״   p® ,* ר מחה• א מ חאדיק ו

** ^^£1וי?ינ 4 ׳»״ >• & *״■ *  ..»■ A vJ' ** ' ':.-.r .ifel
ik k A A k k , k .k .. M ite. 1 (MHMNit.ib.PAte Pi te^te,ltetedilBlPte M l.רײס דר®  p® ייערתג װגילעאום®

_kkk k km <kkk k gMAA k k M A p M k M I A A A M  ■ k ,%tr^TD.teiH-IA flBfclil.אויס־ איז זנםער * p® חגוסדזזכמו tftftpd®
!A ihAilBtiLiA Piii lAFni Am in ׳aii'WimiiIBaifci inijkii k k 4■ AfctA fc.ttA *1—׳li ’A.ft. k.A 'teiggflP^ ״ M iM k 4 l^ l i8 * ®p ®אדדינסםערלעז: דױכסינען ® סיס חאסינז  

דעם ייס־,ן i^Dpiri'T און tyO 'ג ® • t » p®
איז ®וײיז דד* םענפמר. רמלמדז  pprn ון® cr

k jk kkk M'gMkMPMAA ij1 ,״״gkggn. P A ik■' iinih tfewto•)11»»• ,״ {hi• *1*1)1*״ ■k l»A;]iiLfcaiiltiU Mil. Bii iBfcAinםינומ Tpoinp רדע חס ®®גאו דאם סיס  
' ®ד ]אײננע&׳יהרט אמייא  

אי אר « p® ,
דער אס ז

mIKhH

______ op איי >lien  tg pmp
 אויוי «וו*חנן יחוע8דורכנע איז װאם *ייעריונ^ פארדינםי

אוסן. אינםימעז און װירדיגעז טעהנעם א
וזא־ *מםיצװייגיא איז םארגיקוםעז איז *ייןרונג די

 חנר «ח טאוסט־סאםטיזר דערז דוביגםקי, ברודעד טע^
» אצנ און ®יתײנ^ ח  tpavn מײריסור jm רעדנער אנ
 *ום טדייחײמ אוז איממ«|גענחייט •ריים׳ דד. מצויבם
t א<י די סאר מנטעי r w r ן» pn .עפזיססענץ op 

ר urn *ייםעז, נעווען זיינען v םיט «׳*וט ogn ן o rn ro o 
* .P'Yte'OorK די אויסגזחאצטען

n ביז געריחדם -  ogn tru n o.* ^אין *ריי pn 
r צןגגערער » אין ׳ר?תער און מםם די *ו ענםגתר t jn 
 איז יואם אנעריזענוננ נדויםער ך»י פאר «ד»נהם אלעםען

tpam חאט און געװאחנז געמבעז איהם evnw צו n o 
«ז ײ  איבןרסד זעצמר דער םים ודיםער אױןי אויד ב
jM ביו tven דאם חאם צר װי בענח״̂נ rtt

kk^^ I I ggk k M  k k kk kkkJkkkk ( M |g  AAAA |g|gAk s ro רעזידעגט מדך אויך זײגעז אריים דר♦ אח* 
pw טיט tpngnpj •־עזעגטידט דובינםהי p r בוימכמז 

 ־ סענםער. pa דירעשסארם אוו באאח־ דצר p* בצומן
 םיס סח: ו'ארען קאזלאטע• ipj»n םעצןגראנמז

 ;ײאיד ב ציציעז םים צייבאר nip npopippo ■וירקינג^
rm העלטח רייס, דר. g*nn  ;npivv^ovp ,םיני npn 

תי gpy$ .$4 פון ציװאי י. און טייזערםאן ר. ונאנדןד,  םי
y ח^םאן, v n o tp r w v m .אצאער, זזר m. ■ביעגד 

HR * ♦ײ
 P>p«pr, דר. : tPtun אויד |ja*n מםם די *װי׳אןן

םאוד תאצענם, װיליאם פיינםםאון, js שיענטאנ, בערנארד
kk kg g g g g k  kî kkJMHMA^M MLAAAAAA A A A ^ A i A kk  ggag k*k kkk k a k i< iir׳j r קזױן .ךז׳פאחן .םעיאר אמײמרםאן, ראוז po

trm און חמיט s> ,'priov J ראחננבצא̂נ א. ױיניאע^ m
M®AAAAAAAAMMAMAA AAAA | A k k | k  &k kkMk k g ^ g g k g ^ k ia k  AAAA AJk k |̂ Ak MMA,םאדמרעכמנד אױך רייען ®p אינטעמעמאגאלס רייחע א 

p a איז יתיאגם np n m n vo אםאםיאייטאנם. סון
atfcfcihAi jkkik kkkfeUAAM kiA

u ארנייטער די םיד, n  po איגעצ o jm ,סאטאאגי
tre א בוי פארזאםעצט נאם, םע88 וועםט 307 n rM tr 
24 o n1935 רעצעמבער, מ«ן, o n  p a דער «ן אםים 

j -- 4 נאטצאסמן חאמז ,22 צא<ן»צ יוניאן,
 אוםדער־ און <וםע די אנגאטראכט איז נעמנדינ

ip עאפ־טשזרםאן, אוגזןר po ארנייט םידצימ t v u 
ױ, אייידאר  ארב״םער די po איגםנרעסעז די פאוי «

i איז nימיאן, ־ tPToiprpm גאצחך א םיס איחם גדר
i a i i i i n i M i  a i a a i  •ktAA , '׳■ האנם־איגנףל. נעט

 אגער־ אונתר אז איחם, ײינ׳פען און תאםען סיד
t איחם זאצ < ארבייט סםער pn ®אר תעגוגג w . אויי 

אר־ די פאר סעםפען *ו אינספיראוויע אצם ךימנן וױיטער
lA H A lte A M A  AAAAaMfeAkAAAA.בייםער־איננמרעםעז

ip אויםזודדיסען םיר באטליםען גלייבאײסינ _ u ia 
ו אגץגט גיינןם אונמר דאנפ חארצינסםען ו ױ ו ד <• נ  יי

 איייי אוינ וואבזאם » םאל אלע חאלט ותלמר זזנטאל,
a אין באדינ<וננ«ן די a p די »ן אינםיחממ ד• פאר 

p »רבײם«ר a 3 סך א חאט וועלמר>>'a m  \ t t n m r** 
V »ין כאזײמוננעז די בעםעיעז  tPO Jgm n o n■** 
אניר־ אווזפר גאטלאסן-וזזיםצודײקעז חאב«ז םיר

AMA, &, AAA A Ag& AAAAA lM iM iAA ii k fe lM  k kk AAAAAAA%40 ׳< IHA Ah ®|Atei®ilteteftite MIA  די p® גאאאמחס <חנלמ שאא־קאגזיטע דער *ו סעגונג
 *0« סאסם געל׳נר, איזידאר ארפיננמר^ נײטען גריחמי

 איז ארגייט נונתר זייער פאר םאיעל, »ל»יס איז סא(
--------m h ww a h p cm  ײ את ד m..
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ט ענ ד ד ע ר ד פ ם דו קי׳ ס נ בי ג ת נ םו ױ נ א די צו ב
ע ט נ ײני א ר ם ®ו ר א ט ײ ר פ א ק־ או ל ̂ ק r

.i n סעםבער־ נרויםען ביים 17 לאתאל פון באטלוס 
 פאםי־ 8 איז 1 לאהאל םיט זיד פאראיינינען *ו טיטיננ

 ױניאז. אונזער ם»ר באדייםוננ זער היםטא פון רומ
 םון םר*נע די ײעז איבערהויפם םאםענט, איצםינען ניים

i איז בחות אייניאזע1םא n טםעהם *רבייטער־באוועמננ 
p אזױ a  n ig r 1אוי בולט i n טאנעם־אװ־ 1עםיינע1»ל 
p איז נונ^ in באוײיטונ: נו־וים םון אויך םאראייניגומ 
i פ»ר n אלגעםייגסר JiM pm s

i n 1 נאטלוס ענדגילםיגער iidםוז םיטנליח»־ י 
i איז איבעמױיגוננ אונזעו־ באשעםטיגט 17 *אפאל n 

d פון נערעכםינפיים p i ,םאגדאט ogn סאנ־ טיפאנא די 
i בנונע ארױשגענעבקן האט װענטאן n ,פו־אגע o n  t'K 
n ogn די אננענוםעז וזאם nזvלnנע־ זזאט וועלכע ויע 
D in g o ־לאפא*1ייםא1אפ *װיי וײ פון אםאלגאםיתננ אן 

ogn ip לען, 3g ,איז עם »ז ערקלערם inpo און ראטזאם 
i j d  pn opn dp ם1עgײך tgםײKאםאלנ אזא װען ל̂נ r 

o i'o p tn n  ovn אופן. םריױויליגעז א אויוי ױע־ען
in העכםם דינען 1סי 'ic ix אט זואם i n באעלוס 

o איז נעײאיעז ט1אויסנעפי איז n 1אוי איז נייםט o n 
ogn tpnpa וײ tgrijnugp ig jgp ’ r אתיםנזד זיך האט 

 זיך האם 17 ל8Pgל און 1 לאסאצ םון פראנע י1 זאנט.
 יא-1«ע 1ל»גנע mpt א י.1אוי ױכיאן אונזער אין נע«וינען
op j n אין אםען םאר זיינען i n 1אונזע פון נע׳פיכנמ 

p ױניאן in ’ r iA O אנטװיפלוננען און יננעז1■אםי ogn 
in g  o n  p a  tPign 8 סןוםענם יענעם D iporp j יז-1פ 

 ־ig צוױי יזע1 םון *וזאםענניםוננ ?װאלוציאנערע ליכע,
 װעל־ פילע אונז *װימען נעװען זײנען op גאגיזאציעם.

pa איינעם פון 1אוםנעײל מםארסעז ויםנע«ײ<ט1א האבען 
in g איז «ד וװױיםעז סון i n סו־אנע. דאזינער AtA אום־ 

o נעותן איז ,1םי t»npori80 געדולד, ro an n a 8 גיי 
 ליכע1ט־ינ 8 האכעז ותלמ י1 לויזi8. 3־u נעװיםעז

o פארטםענתיט n  npn 8 פון גמנטטעל8צוז o n-ל 
 אינ־ און «יע8ניז8נ18 1אונזע פון כאראתטער נעסײנעס
 *ו אטלוםעזpm 3 וואתם פארשםעחז מעלעז תםמ־יע

אנ־ זײנעז װעלכע ,17 ל8לאש און 1 ל808ל ראיינמען80
)i n  t*M in g n p i tpoup ײ3 גנענהײט8םארנ p :n ,r i 80 

, tpagn ,oigwpnigp דורכנעפירם נעקענם ניס איצס ניז 
tnpn או־נצניזצציצ־ און אינדוסטריעלע װיכטינע צזליב 
עטעמננען. נעלע

 tngnP 8< יז8 ראײנינוננ8ם pm װי onaga איצט,
g ins (pagn ,opgo ^אײנצוטםע־ נעלענענהײס נלעגצע

i אין לצ| י n נצסימ־ 8 יארס נױ איז סלאופ־אינרוסטריע 
 פון אינםערעםען וײ װאו ל,8ק8־ל180יי1«פ8 מאסםליכען

tn v' יזעלען כה8בעל־סל Bולo ip a 'n so  pn Dgp אױפ׳ן
A M a  gg^g^AgkkM tAA A & M A ^ kkW A  kk « tMAAlAAAMlI^A k g. Ml *110 1 yoJiMjrj Jibאין JhITimJ

 םיס־ די ותלען ,1 ל808ל אין איצט ארײננעהענרינ
t אױםער 47 ל8לצק סון רnנלי r n  pa nnaopm  o n

 םייל א ירש׳צטנן אויך ארנאניזאציע, 1םאליגצ8 אייגענער
po rt םון 'o o n o  o n אלטען אן pm nnac»tpp ־8ל 

או קאל m אםאלינע די זו po innao'tpp trn p o ’n ניס 
pnogigpp p אז וימאי, זײנען 1סי און ir n באדינ־ 

n אונםצד װעלען נוננען r  o n סון tpm אה לאפאל po 
o r g r t i o n אננעהאלםען נאר נים בצארד tp ipn 1אד 

o n אױך נאר הויר, ינען1נעהע pnpn ai popaiAO צתא־ 
i םיט סען n ?פון לאנ mpwrpig^p irm a  pip»n־ 

Digo אין o n לאפאל. זעלבעז
 «ױ»ם נדר וױלצז 1 לאפאל po סיםנליחד־ י1 צו און

פאראנםװאחט־ נו־ויםע א איצט לינט זײ אויוי :זאנען
 לאפאל po סיםנליחװ־ געיועזענע ןײ אז זעהן, צו ליכפייט

ijr נמסינען זאצען 17 ro g  tm •ארמד געטיינטאסטלימױ 
 סול־ לס8 סיה^ זיך װציעז ,n װאו הײם, א ניזאציע

B0P318D .iP םולכאסיצטצ און בארעכםינםע T ia ני̂ג 
 PK אריעצונעחן נעהאם סוז» איםער ogn 17 ל8Pgל אז

ogn o צוליב 1 לאסאל n די g jpnn ^און םינדצחזײנ 
 -p» |gp ip אז םארדאכם, g איםער ogn םי^רהײס 8

tpipn o n n n p. סליכס זײ איצס ליגס אייך אויוי g־• 
tpogr t צואװישען n r סון gtg .אח פארדאכם D gi 

opn i איהר סאנט .t a  tPn ,|go םעכנײ* נאר גיס tpapep 
t 8 אייער oנעימזעגע די צו אוסן סריינסליכען 8 יז 

 בוײים באסת opn 1איח נאו־ ,17 לאסאל םיז םיסנל^ר
oong־8 עפענעז  n r און nלס8 אױסנעםען י i p r ia 

 אמם«- pm םון ױניאן, אית פון *רנאניזאציע, אײן סון
pn o’ אויוי װעס איז נעמאנאל, n r  tn p ײ סויס» 

 איז פאראיינינתג די אז םאסעז, ptp«a םים ציינעז
nog יעל1וםם1אינ igpp  ^ noan8a איז אח נויסיג 

tpoopa t'is o װאוילnין po סיסאדחיעסאאוק־תל »לצ 
j>i8’ נױ נריינמװ־ אין פאסיליעס זייערע און

t בדסנליחס־טאס̂נ ס־ייסע 1אונזע o  |p rn ,מו ד
T ט־ויס םים אןיסגעטצז װעס n o דאזינע די PAmgeo'n 

jjit d b o זײ <ועלכער 1אוי tPagn נצװארם יא^דלאנג 
p נעגאר̂נ און a םאראיינינומ ױ אז opn 3* אויזיP0V 
m אײנסעמעםען po ד אונועךן *ון טאנ־ארדנונג *  ח

oagr און םיסינמז באארד עקזעפוטיװ נעראל apnagp 
W ד • ־ ׳ עטרײס. דיזען n rS f

o איז n סתוײםען נייםם o rn  o n  in s פאראייגיד־
o«8 פלאופ טען igo ’ np לpg417 אל

ױד v« תבינסקי, דייו T ii* »
n לײדיס איוסצווצסאואל m o ס  ײאיגאי

*׳;״ • -. «*i f• ־ד • •••i,



 IT לספסל n«* 1 *ײי׳ייו סאואײנעונג וױלימד
ױו  סון נעײסרען אױסנענוםעז סױיד נרוים םים נאר נים ז
 גאנ־ חנר םון אױך נאד ױניאן קיצאוהםאכער נסנמר דער
אינטעתעמסנאל. מר

A  ■ ____
 קײן ניטס נאך פסרלויםינ זיינען עם סאממ דער

י.ץי ז י יואס םאנופעסטעורערס, נענען נעזעצען ו
גױ פון ׳מסער זייערע מיט סנטלויםעז ......

yD “ iM M“ שון ברוים דאם אוועס רויבעז און יארס
 נעחסלפעז זײ האב?ן װאם סרבײמער, רי

 אליין נעצװאונמן דעריבער איז ױניאן די תיך. ותרצן
מן צו רויבעריי. די אט אפצחצטעלעז װי םיםלען זו

 נע־ דמד אין תה םער נעהאט ארבייטער די ײסלםעז
מר זײ ײסלטעז זעצמבוננ, ױ ווענ א געפונעז זי  םןן אזוי ו

 לױפענימ בייזע די סם ttfrnsr*• ימנען מדןצליך יסל
 די אין מטעדט נרויםע די פון םאגוםעקט׳פוחנרם די פון

 יסרטען קענעז זיי וױיל דערםער, און מםעדסלאך תליינע
 סרבײםער. די בא׳פוויגרלען און עפססלוסטירען לייכטער

ױ אבער בלױז סרבײטער די ה$ב«ז אי«ט, איז לסמ די ו

DAVID DUBUfSKY,

^ .voi. x v n t no. s ױגיאן. זייער איז דאם און קאם\», זייער איז םיםעל איין
—---------. . םאנופעסםמורערם, n ססהסלטען ניט קען יוניאן די .
■Second a ** גרויםער דער םוז סנםלױםען נים זסלעז זײ אז jerrtfov

אנםלױסען נים קענעז זיי אז ווייזען, זײ \m זי סבער «• ~
זואו דארטעז געםינען זײ קען ױניסז די .ױניא[. חנר םיז •**״*׳♦

S׳1׳ ״5 K f1, % ״ ^r““? ױגיסף איינצוםירעז צװיננען זײ אוז סנטלספען זיימן זײ
׳מסער. זײערע po באדינגונמז '° י •

 םון סאנוםעפט׳פורערם פלאופ די נים יסך לױסעז
סנ־ די פון און אנדז׳פעלעס לאם po מיסאנא, יארס״ נױ פולצר םיט נראסולירצן סיד

 po זיצען וואם אפערייםסרם <י
 יועלען עעפער, די אין ארבײםען

 זייער םון רווי דעם הערען זימר
ארבײט קרימז העלםעז צו יתיאן

אפעריי־ 5** גרויםער דער םאר _ _______ __
ארבײםסלאז. איצט זימען וזאם םאח^ חןך םיר בא׳יצו^ איר אמצנוטען ניט

 רי אין אז םארלאננם, 1 <אקאל םון עפזעפוטיימ די «ן נױם טוב׳דינםטע״ .ױם ווארט דאם ־סנברױבם
n נן5זא סאמינען ליידינע םאראן דינען עם וואו ׳מפער, ױם• איר צוציב חאט פאנותג«אן אױפאנא׳ר» 

 דארטען, ארבײםען וואס ייניאן, דער «יז םיטגלידער די אינםער־ חנר פין יובילעאום חנם •ײיתדמ זײ̂נ
 זאלען איעיייטצרם ארבייטסלצזע או חנרפאר, וארמן די »ז נעוואל̂ג זואוסט, ריזימן איז־ און

u ׳דימ v re v ווערען. ארויםגענומז זאל אח אלמסיעי »ז זיין זאל
 ארכיימר די צוױ׳פען פאראן זיעען באדױעחנז צום פאראיינינומ די ווען אין ?mm Bn>aw< ניט 0»

ן םארנצםעז יואס אמלמ״ ניט איר p< <ואצם ע ל*&ל אח 1 לאקאל ןו  בריחנר זייערע *ו פליכנתן וי
trwnjs a איטנל̂י זייער װענעז ניט טראכסצן און נויטװענדינפיים חײנמנחנ אזא «אר dp מוחנן וואלם 

m י n  dp• םיםכליד תדער ומן ײכיאז, חנר פאר לײבטעד םך א ׳אענמר, בימל » אױזי גטצ<ו<גצל pt
ממי°״ י י י י ײ ״

m אח ימ• »  n איז ססראייגעונג amno* 1 ארבײט םוזMB* די 
is n o n  nt pnr« » באאיימז n איננתחןסעז 

u ײ p wy m אין jppm זואלם דאם ניט װען און n 
n  4pow r no vpnp און איז *חנםםע n ױם־ 

דער םון poממיכ דעד אין מןנווענעאן ̂ינס̂ם

̂יייפעברואר, •י9*י9•»י  # זײ י ,,W*׳ ־•; rs > ■ ' ydgK■
 צום צינצסיפט האט 1 לאתאל וואם צו׳פרישם, tun אין
 נע־ דארםען װאם באםיהוננען, רי יועגען באארד דדפאינט

 די פאר nsopr די אין ארבײט קריגען צו unjrn םאכם
נעזאנט: ווערט ארנײםםלאזע,

̂טישען דעם לינדערען ,צו  גלױבען צועטאנד, כא
 ■tfD א — םיטלען אלע ̂נווענחןן דארף ױניאן די אז םיר״

 םא׳פינעז, לײדינע פאראן זײנען עם װאו מעפער, די איז הויפטזעכליך — pm ארג«;יז»צי«ונעלעז און ראלײפען
דארםען. ארבײםסלאזע די באזעצען צו כדי

אוי־ אז פא?ט, רער באפאנט אוגז פאר אויך איז .עס
 נעגען םאנען באלעבאטים רי װאם ׳פםערוננען, די סער

 אויך בארויערעז צום איז באלםעלאכעם, נייע ארויפגעםען
 יועלכע סיטגלידער, אײנענע אונזערע פון צאל א פאראן

 •pv זײערע אין ארגײטער נאך ארויםצונעםען ניט לאזן
סצר.

 און נענויע א נאר באארד, עשזעסוטיװ .אונזער
 פאר־ צו באמלאםען דארום דאם דיםסוסיע, גרינדליכע

o פין לאנצנן n אלע אינםםרואירען צו כאארד רזעאינט 
 מאפ־ט׳פער־ רופעז זאלען זײ אז םענעדזעערם, דיםםריקם

 םים װערןן אויםנענוםען ואל עם װאו םיםיננען, טאן
 אויף ווירקען צו איז ארבײםםלאזינקײם, םון םראגע די זײ
 ארבייטםלאזע באזעצען העלםען אונז זאלען זײ אז ויי,

דזשאבס. אויא אפערייאטרם
 רי פון האאפעראציע די איו אלזא, זויכטינסטע, דאס
w? זיי עעפער. די פון ארבײמער v םיטהעלםען, פיל זיכער 

 פלענער זאל אפער״טארם ארנײםםלאזען םון צאל די אז
 דערי־ זאל טאן. צו עם םליכם זײער איז עם און ווערען

 נעםינען 1 לאקאל םון jm’oipjtpp דער םון רוןי דער בער
עאפ. יעדען איז ?לאננ6» װאריםםטען חנם

 כץלטור־דױם די
דער פון

אינטערנעשאנאל

ריי־ איז אינםערנע׳פאנעל די
אינ־ אן נאו םיט געװארען כער

 \ױכטינע א זעהר און םטיםוציע
ארטיס־ אלע די םאר היים א —

 םון אויםזיכט דער אונטער ׳פטעהען װעלנע גרופען, םימע
 פון רעפארטםענט בילדוננם דעם פון אפטיילוננ קונסט דער
אינםערצעעאנצל. דער

 די םאר היים קולטורעלער דער אט ש־ן װערם דעם
 אוים־ \ryv זעתר איז אינטערגעעאנעל דער פון םיטנלידער

op»nw נעהאלטען זײנען »אם רעדעם, די 1אי געװארען 
 הײם, נייער דער פון עםענונג אםיציעלער דער בײ נעװארען

 דורכנעפירם ?אנצערט, א םיט נעװארען נעם״ערט איז װאם
 אינטערנע׳פאנעל. דער םון ?לובען עrארטיםםי די םון

 ראג?עגדינ האם, ?לובען ארטיםםימע די םון רעדנער דער
 אגרערע די און פרעזידענם איהר אינטערנע׳פאנעל, חןר

 אוים־ און גאםיהוננען זייערע םאר ױניאן דער פוז פירער
 אר־ און בילדוננ ארבײטער םון נעבים דעם אויןי םואוננען

 פאר האם ,איר :םאלנענדע דאם נעזאגט ?ולםור, בייםער
 אונז האט איר עאפ, אין ארגייטם־צײט די םא?ירצט אונז

 לעבענם־ העכערע 1אי בעסערע פאר האםף אין נעםירם
 טענ־ די נענעבעז אונז איר האט איצט און באדיננוננען,

 הא־ םיר װאם ציים, םרייע אונזער פארווענדען צו ליכ?ײט
 זא־ עעהנע ניצליכע, זויבםינע, אויוי אויסנעץעםפט, בען
 אונז עם <זאט איר ?ונםם. אױןי און בילדוננ אויף כען,

 אויף ?ולטור־טעםיג?ייט בילדונגם־און אײער םים נענעבען
טיזז״. i״p איז נעלד ?ײז נעמפארם נים האט איר וועלכע

:נעענטםערם האט דובינם?י סרעזידענם און
 <ואם אלץ, ױניאן אונזער איז האבעז װילען ,םיר

 םיר לעבען. ארבײםער אונזער אין םרייד ארײנברײננען מן
 אר?עםטער, ארבײטער אן םוזית, נעזאננ, האבען וױמן

 םא־ ipp װאס אלץ און בילדוננ מעאםמר, ארבייםער אן
 הע• עזןהנער, םיטנלידער אונזערע םון לעבען דאם מז
 םיט־ אונזערע אז זוילען, םיר אינהאלםםרײכער. און כער

 יוטער און ברויט םער בלויז ניט האנקן ואלען גלידער
 זייער אז אייר, ײילמז םיר נאר הצײרער, מעזעעחנ אוןץ

 םער tPipp זאלען זיי אז םולער, ןײן זאל לעבען נייםםיגער
גילדוננ״. פוז און שונםם פון פולטיר, חנר סון נצגיטצן pm o איז n נע־ האט \ואם געװארזן, נצזאנם אלץ 
 ?ולםור-חײם n או זזאםען, םיר און װערצז, נצזאנט דארסט

 םאם. םולםםער חנר אין אויסנאנצ איר עחפילען וחנט
o ותרען «נימן חסןגײ dv זאל אז) n rv לואים צו

 סכד אין ארטיםטיסען tun סיט אן םירט װאס מײםער,
 דןר פון דעסארטםענם גילדונגם רעם פון טייל צעםישען

 מר פון ערפאלג נרויסצז דעם פאר אינטערנעעאנעל,
 אװץנט ארטיםטימצן ׳שעהנעם חגם פאר און אפטײלוננ

 דער סון עפצנוננ דער צו געװארען דורכנעםירט איז װאם
הײם. קולםור

W,

 נײער דער
 דער אין אפמאך
 איגדוםטױע קלאוק

קליװלאנד פון

י  אין ױניסן ?לאו?םאכער ו
 לצנגסרנ נאך האט ?ליװלאנד

אונטערמנסרי־ םארהאנדלוננעז
n רעו םים אפםאך אן בען p o 

 קלאוק־םסנד n פון םיאייעאן
̂וחגרס  םערםיז » אויןי פעפט

op w איז דאם יאר. צװײ פון i  pou ^םייננ to אױב 
 יאר צוױי נצקסטצ רי פסר <ועט בעורה נעחן זועם אלץ
קלמולאנו. סון Tno-pu^p דעם איז םרידען זײן

i די אריין אןיך נעםט אפטאך דער r o v די פון 
 די ומנען opjio 0 אױו האט ער און ?אנםראסםארם

י װאס עעפער,  jgmpor אויטען האבצן םאנוםע?טעוחגרם ו
 סמר־ םסלגענדצ: דאם ססטסך איז זיך זאנט זיי ווענען

 אוג־ n סרגײט םיט גאזארנען צו םליכט זייער הענענרינ
 פסרבונדצ} זיינעו מאט סרבײםער, ױניאן בא׳צעםםינםע

iv קלימלאנד, אין אינדוםטריע piitfp דער םים o 'o r די 
 אויםבריי׳טצן ניט וועלען זיי to איין, םאגוםעשםמורערם

 btioov אויםען םון עעפער זייערע םארגרעםעחנן אדער
 נים וחנלינן מטסדט אין סרבייטער זייערע װי לסננ זוי»

באמעפםינם׳. גאנצען אין זיין
י צװישען n איז אסטסך פון סונתטע) ו o r  36 n*

 סלצק אין סרבײט פון םיילוננ גלייכע ארבײםםמואך, דיגע
 פסטערע םסר העמרונג ס <יסו ס רסלאר צ<ױי און צייט

 םאגוסעפטייר די to אסססה פון opjio 0 אױך איז עם
o ליעעל tun געברויכעז טוזען רערם n  no נצסאנאל 
בסארד. רי?ס<חנרי םוט און פאוט

י o וועגען םארזזאגדלוננען ו n זיעען ססססך »m<t 
 םענצדדסצר /pouooop אב. װיים־פעזידענט פון געװארעז

בסארד. דעזאינם קלױולאנדער פון
o באטראכטצן םיר n נינםםי־ ס זעהר פסר ססטסך

 Don קלסופםסמר, ?לױולעגחגר די נרסטולירען און גען
 ױייד אויפצוהסלטצן בלויז נים אײנגענצנען זיר האם זיי
 נסר 4אי*י ביז אײננענוםען האבען זײ זואם פאזיציעם רע

• א■ ■ נייע. נעוױנען צו אױן־

Wm£.

z גענען w אױ m t
טהאמאם ב. דזש. םח

̂ם כװמליע פיגסםערע ס  ,anvoo זיך רופם װ
 קלס^ ארכײםהןר סון עונאים די סון גןךצםיצם

 פאחססרײטען אץ •pt חסלס
 *זוײסען, אץ ל&ד איץ פץ
ca אץ p s חא^ און פאתיכטדננ רואינע, םים

 דןןנקןןר, דיכפתןר, פון ארט אױפץ
הענקןןר, װיל^ חןרשןןן

 םעגעעךי מרן אדן פרײהײס ®רן ליכם דןן• אױס לןשןן
רעכמ•

 סאזמאליזם ®ון ®אן f אונמעו
 ם^ױזם! געגען קעספמ

 און ®רײחײט ®ון itrtv ט^קלאכעד דער
םלןןםע̂ן די אױסלעשעןןװזאםןן

סארגיכמ• פרײהײמ װאס םייזןר דןןס פארניכטזןן
 ׳רייזןן די אױס פילם סין

 כוןנײןן* או ̂קאםןש דןם
B אדכײסזןד i i i  fjyuwQ ר i איין  w o e

׳■ ״'ן
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w a I

u n אסטאר דזשייקאב דזשאן גאלטי־םיליאנער יוננער 
 «ר זזאם ארביים, פון םעם דעם פארזומן געהאלט

שייי־נע־ א אין פלאץ א נעקראגען רצקאםענדאציע א
 פאר זואן*, א דאלאר פיטי־אח־צוואנצינ ־ ‘

ur איד טאג. א שןת 8 ארבייםען נעדארפם חאם 
o 1 אויוי חאם ער לאננ m ניט _ nנאר נעארבייט, לאץ 

m *״םממגז n m n, איטארען זײז פאר האם עד אז 
אר־ ש*ח 8 אז נעזאגם, אײראפא אי] <וםנדדייזע •
t איז םאנ א iv> איבער נים בלײבם עס t” P 

 א פאר חנריבער איז ur זאמן. אנדזנחנ אײן אױא יים
ארב״סםזמאד. אסונױגן ךיםמ
u, ס־ חשייקאב תשאן אז פאר, כיר שמןל איך»

תנימר ארכײםס־טאנ ־׳»טונדי»ן8 ןײן אק  ו
m 7 אין יזלאמםאמר א.t r u io r, דאך און 

i t  ttrown אײנ־ דארוי סגן אז איבעחױינונג, דער 
חנדי־ כין איך ארבייטם־מאך. שגאנדיגע דדײסיג

 אין מאמן עסלימ ארבײטצז זאל ur jm אז *־,
M r װאלט ur ,דרייסיג־ א אפילו אז נעדענסט 

 אין ניט אבער לאנג. 1צ אױך אי< ארבייםם־זואך
 אלזן וועז אז דעם, וועתן גאר םראכם איך j« ן

m געםראכם ײאלםעז אםעריקע פון m דריי־ א 
ױ אזױ ארבײטם־װאך שםוטײמנר  דמױי־ חשאן ז

מן זיי האלםצן u *ו unarm םך א מו n 
אר־ שםעדינער ודייםיג נצזעצלימר א פון

חימט. ס זיינןן זיי י
m א אנמזאגם אונו ו u ,י אז במורח  צ¥ל ו

d איצם שױן איז אםעריסע אין iw ײעגײ 
t n m i .מן זיי עם. כאשםרייםען אנזתרע םיליאן ױי  ז
 םיליא!• עלו• m םער נאך איז ^ ױ m ¥), ■־«•*«*
 וחד םויזענד עםלימ םיט פאואן איז או«גם pn «אצ
t «י n .דײ «גוג » נים דאס אמר איז סיליאן 

f  y m 26 יוי טער אלץ נאך דאך איז דאם *T 
f it אי| באפעלקערומ ארבייסענדער גאנמר חנר 

n r pw אלע אז קלאר, איצט שױן דאן• איז 
ra ווירקען םיםלןן m אר־ די פארקצענערעז *ו

 זוידקזאםער אייסױמנר הנר אז און ארבייסםלאת רי
ארבייטם־ןױיט. דער פח פאדקיחװנג די דץ מן

t או m א ארגייםער אכמריסאנער די אן ניט סירען 
n r r m פאר נאותנתג in* טטונדימר דרייסיג 
ך? א _זו _ ov ײאם באווענוננ א זײן געדארםם האם 

tn געדארפט זיך . tn איבזנר׳! פי<נן איז m a o •לאנד
J י jw r ײאל־ פצאוקםאמר װמיגער סך א אז «אר, זיך 

n לײדי^ ארוםנענאננען חיינם  tm\ ױ סער זואלם  ו
t r u io r ארבײםען. מםארם נים וואד א

מן <ואס ד מר די זיי  *פומגםינע אזעלמ ארניי
;f t װאס פאר tru m p עם װאס ניט זיי 

ײ סיםןן װאם פאר ? «יי f *ום ניט ז iiv פון אז 
u אױא ױד _ , n יוניסז jt fm נעחאצ־ גים נאר זיי 

trum. ביימרען אנפאנמז זיך ב«סער זיי ואלאן 
i זיי זאיעז װאמינגםאן, אין דאדםען נאצעבאםים די 

p |1א פאראײניגט בייזערען in* זיי את סול אויפ׳ן 
o n r  i .זיר <וענינםםענס זיי זאצעז אויםפיײן 

»i *ח m סיר־ א נאר איז װאם אםםאר, דדאייקאכ
tm ארנייסנז דײס m n ז אז אטלו̂וב «ום  דארי «

n דדייסינ א * v w .ארבייםם־יואך
.*•

v די אז אױם, םיר מחס a v fi ױאוגג l i t דער 
 לײבאר א» פעדערי״יא) אכמריפען *in פון .

a n  con קא«י m m יתיא־ איגחסםרייײנז
jar _אר w iae זי חאט דאם m en בלויז נים 

m חגזאלחױזג it t אינדוסםריע פאר האכדכחג דעד 
m זנרמר פיל m די m m  im fm s| די

n  tut

 געײאחנן אפגעממאכט באדייטעגד איז ױניאניזם טריעלען
 האט םעדעריימא! דער םון עקמסוםױת די »אם דערםיט,

 פאר• i» ro'D^p א באמטיסם אויך צייט דערזעלביגער אין
מן.  באל• א םאר נעםאר p*p ניםא דערבײ איו עם האג̂י

 אז םיינט, םארהאנרלען וױיל קאםו*, פארטארפםען דיגען
 אײ צו זוכען דורכריידעז, ױך צונויפקוםען, זיך י1דאר םען

m א םאכען אױך אם׳שר און בערצייגען r t. דאם און 
i»p אײנער האם אםאל ותרען. נעםאכט גיט גיך אזוי 
p'P 1אי צוױיטער, תר אםאל נים, ציים jm הןר איע 
p בצז ir ,ציים jpd tvp צוזא־ 1איי אין שראנע אזא דאך 

̂נפט> u זיך םען ךארף אפפאיטינען. נים םצנ n 'ii* 
jn אטאל ip t 'in v.) די איז <ױיט װי ן1א t^ritnu^p פון 

u n םען ¥ גאנצעז אין פעדעריײ»אן opip ארום נים זיר 
 1זוא םלארידא, טאםפא, איז פארען דארפמן ותם םען און
 \ואר- וועט םעדערייעאן דער פוז מוטוענמאן rcopw די

•trum אפנעהאלנמן טיינליך
 םע־ דער םון ע?זע?וםיװע די אז זיך, םאחצםיים עם

u טך א האנרלען געלץנט האם דעוײטאן r u m r נצנצן 
po'ovp u n ױניאניזם. איגדוםטריעלען סאר o r  p'p־* 

iso נאך האט זי אטת, געםעלט. ניט דעם פאר איר האט 
 האנד־ צו עטרעגנער רעכם p*p אט גרונד p*p פארלויפינ

 עט איז רעכט. זיר םען נעםט וױל םען tm אב^ לע\,
ן ן  די אבער נעפאדערט, עם האבען <ואט אזעלכע, מווען ת

wrp jur>'p, די »u ים־1א םער די און פאראנטװ^רםליכע 
jp 1אפיצ דערלאײגן. ניט עם האבען נערעכענטע rm v די 

 אזמל־ טאראז יינ«ז1 ?רעםט־ױניאניםטען הארנדנענא?ענע
o טרײבעז ניט טאר טען אז םארטטעהען, װאם כע n אםף? 
 טפאלםתנ, א צו פירען ענדליך jpp עם <וייל ׳<דיט 1צ

u םאר סאטאל נאנץ זײן אפשר jpp װאם n p t u n״t¥ r. 
w * p פון ליניע די װי םרעםען פראנירען ניט דארוי 

u n םאײ די 1א נענו^ איז עם געהן. זועם טפאלםוגנ 
 נדםנלי־ םיליאן האלבען א אתם דאם װאם ױניאן, נערם
u n, זאל pjnut אר־ די זיך ארום נרופירעז אנפאננץן ן1א 

t»  u»«a בע־ װאם אינדוםטריעם, סאםען־פראדו?ציע די 
 זי אז לייבאר, אוו םעדעױיטאן JJזpיunאנ דער בײ דך טזנן
ל, מי, אינדוםםריעל, אתאניזירען זיי זא< ס ס  ארביי־ די ל
 ראדיא דער פוז אינדוסטריע, אויםאםאביל דער פון םער

 ויי װ. אז. א. אינתםטריע ראבער דער סון אינתםםריע,
 םעדע־ דער םיז jnvoipjnpp דער אין זױיטזיכטינערע םער

 יםטיידען.1א איר װילען ן1א נעםאר די באגױיפעז רי״פאן
 אים1ל דז׳פאחן אז ױינטענמוערם, ויין יך1א װאלט עם איז
 טממ טארוי 1אי םיטואציע די הײם. אמי pn ניט ואצ
 אים1צ דזטאהן םאמן. טארפער ניט איר דארוי םען אח

jnno םולע די ן1א ?אםזי נערעכטען א חאט r 1ם| pn 
 ?צאר נעטנ האנװזנעאן םאינ^ם די האם דאם מניאן.

pp *ip. .(Ptnuu| 1צ ערלויבען זיד דעריבער pn מער 
 כצם אין pn 1צ רעכט 1אםיצ האט ?ר tm אייננ?האצטצז

u אױזי n ר?זאלוציצ t it דער in  t it  ph 'oipptpp* 
n n p t״tme אין »nsen.

t it  piroipptpp n דער tpr*njnpo סים אבער האט 
 ראדיא די tpjpn אגנץנומען האט זי אםtPDi^tnu, 11 אירע

jp און ארבײם?ר jm אנג«ד ארביינאמ*, יםאםאכיצ1א די 
ipd u א jiJp o r^ פאר הייץ־סאטעריאצ אײנפאד איו װאם 

tpvuu t n פאם«י t it די . מניאניזם. אינתםטריעצען 
 tpeutro* א םארלאננם האבץן מאם ארנײטצר, ראדיא

tp ײניאן אעײםםריצצצר אן פאר rn ים1צ t n 01בא«צ 
u n  no pnnsippipp u n  t it ,איבערנ?נ?ב?ן םעחנר״עאן 

iv  tputnpj ױריםדיפצי? דער t it חןר ,•r a  pnoppjp 
u tiu nדי אג«* האב?ז ארמיטער ראדיא די מניאן. ״

m ױי אח , e n נ?לאזט d ציים נאנצע pi tpjpj otopppj,
p irn po*n| אז פארױס, אין jpsm  m גימר 

un»m tv פון n n n p o  u n ג דצם יםפאלנען1א
tPBPuapnm
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̂ם צאיל זייער און אינדוםםריע ראדיא דער אין בייטער  װא
 איג־ »ן םאר טמארםער א קרעען זײ וועז גע\ואקסען,

̂ער ױניאן. דוםםריע
 אנ־ אביםעיצ עס איז ארבײםער 5אויטאמאביי די פים

n n. א םאר כמזארטער א געסראגען עוין האכען זײ 
 ארײגנעםען ניט טארען זײ אבער יוגיאן, פאראײנעטער

 אנדעחג װאס קרעפטס, די םון ארבײטער די איר אין
 םאמיניס* װי יזײ איבער ױריסדיקציע םאדערען ױניאנם

 אװעקגע• םען ד«אם דערצו .n אז. א. טעכאניקער #טען
 יױ די ױניאן םאמיגיםםען אינטערנעשאגאל די צו געבעז

 אוי״ די אין ארבײטער אויםאםאבייל די אי׳בער ריםדיקציע
 גע• ניט זוערען עם זואו םאבריסען, דזזטאבערס מאמאב̂י

̂ען. אײנצעילנע נאר אויטאםאבילם גאגצע קײן םאפט  טיי
 צוריםען אוםן אזא אויף ווערען ארבײםער אויטאםאב̂י די

 סאםף נייער א אנםאנגען זיך װעם עס צױצאאיצטען. און
̂נייצ די פון  םאראיײ א םאחגרען װאם ארבײטער, אויטאם

 אויטאםאבייל גאנצער דער םון יוגיאן איגדוםטריןצע גיגטע
 ױניאגיזם אינדוםםריעיצען פאר קאםיםע די איגדוםסרחג.

 אילע די םאראײניגען צו ׳פילאן א אויף געארבײם האם
 איג- אויםאםאבייצ דער אין ארגאגיזאציעס אוגאפהעגגיגע

 םעדע״ אםעריקען דער םיז ארגאגיזאציעם די םים דוסםריע
̂ר אוו ריימאן  אוײ םאראײגיגטע גרויםע א ?זאפען און לײב

 און ̂אנד. גאנצען איבער׳ן ױגיאן ארבײטער טאםאביל
 גא־ עס, וועט ווערען פארםגעזעצט װעם •לאן דער אויב

טראבעל. םיינען םיײיך,
 דער גיט םעלם םין דעם םון םראבעל סײז גראד און

 א גע־ווען איז עם לײ׳באר. אװ םעדערײמאן אםעריקען
אלםער דער װערען אויסגעגליכען װעם אז האםנונג,

 טים־ דער םיט ארבײטער ברויעריי די צווחפען םיכםוך
 איגדום־ םון עםרײט א אויך איז זואס יוגיאן. םטער

 עסזעקויםװע דער זיך האם עם אבער ױניאגיזם. םריעלען
 נים טיאםי אין זיצונג איר אויף םעדערײעאז דער פון

 איצם זײנען יוניאנס קרעפט די םון שירער די אייגגעגעבען.
ר געווארען  נאבגעבען. גארנימט װיצען און םאר׳עסענט מ

 רוקם ױניאניזם אינדוםטריעלען םון געםאר די װי םילען זײ
 זײ נענטער, אלץ און סוםט םער אלץ זײ אויף א( ויך

 באםעסםײ צו כוחות זײערע אלע אן דעריבער עםרײנגען
 קײן אויח זײ פון אפטרעטעז ניט און פאזיציעס זײערע גען

עריט. איעציגען

 אײננעטפאר- דער אם11 1צ בײעפיל א איר האט אט
םירען. tpp ײניאניזם ?רעםט םאר׳ע?שנ׳ט^ םער,

 באטראכם האם באותטננ ארבײםער אםערי?אנע־ די
 די פארםליכטעט ױאם ביל, װאננער דעם oj'iipj א פאר

̂ננען פאצעקטיחע 1צ נםערנעםער1א  זיײ בױם םארהאנד
jnp .םעעה, א אבער זיר טרעםם ארבייטער w תרכ־ די 

 |1א שםאל די tit בה1לם נעזצץ װאננער דעם tit פיתנג
 איז סאםפאניע שטאל װהיליננ דער אין ארבײםער אײזצן

 ־pנuאינטז דער םיט ים1זאטענשם1צ א אין ipoippj גאר
ײניאן. טאשיניםטע! די ®יז שאנ?ל

 די םין ײניאן די האם p*tiv וורשים איינינ? םים
 אםא־ (אםאלנאםײםצר ארבײםער כצעך 11א שטאל אייזען,

 גע־ זיר איר?ערם)11 1טי ענד סםיל 1אירא אװ םיאיישאן
 כאארד״, ריציישאנם לציבאר .נעשאנ?ל דעם 1צ װענרעם

 .ל?יבאר אננ?ר׳ם11 תרך ipmnpj tpttשאpנ איז װאם
 ננ1אפשםים אז תרכםירעז אל1 ?ר או ״,opp ריליישאנם

tprmv ארבײטער די p t אםיאני שטאל היליננ1\ דער? 
 אנ־ נים turn מניאן p*p 1א1< איןײא, סה,1פארטםט אין

ojppip, טענליכ?ײט א האבצן זאלען ארבײםער די כדי 
 אר־t זײ זאל װניאן די אז ױל?ן,1 זײ יב1א באשליםען, 1צ

tpopus אין purn פאם<אניע. דער םים םארחאנרלענען
 א תרכגעםירם האט באארד רעליישאנם לײבאר די
t פארלאננ ד?ר אױב םאכען, 1צ ?לאר פארה?ר i t די 

p ארבײםער t ערשילם דא̂ר ?אםפאני? דע־םאנטער דער 
1 .tpumם1באשל דער אז נעהאפט, האבען ארבײטער י 

pn opn אין איז פארלאננ זייער װײל זײ, םאר נינםםינ 
 האפמננ זייער רpאב .rptpj װאננ?ר דצם טיט אײנפלאננ

u אן ליב1צ גאר נעװארעז עושילט נים איז n j t רזאך1א 
u ליב1צ — n ױניאן. םאשיניםכמן u i r p ?  u n -ריליי 

ip נ?םליר תאט באארד שאנס jy u v j א t i t  j j iu m f t
1p, 1צ אז u n אפשנדסונג p t ױ

גים מולען קאספאני װהי^ינג דער פון ארגײטער
 אר־ םעיגםעגזנגם די און מ^יניםםען די ווערען צוגעלאזען

 ימײס־ א האט ױניאן םאמיניםםען די וועלכע אויף בײטער,
 לאנע דער אין זזאם באארד רי<יח»אגם ̂עיבאר די דיהציע.
 פארדזער צזױיםען א אפצוזזאלםען גויטיג פאר געפונען

 םאעיגיםםנן ־un פון פאדערוע ־un \ועגען םאל דאס און
ױניאן.

Dאנ אז הײםם, עס rקאמי א אט n n \n\ ארבײ- די
 א גאר זיך אגםװיקעלם קאםפאניע, דער און טער

ארבײטער. די צװיעען

 פון עקזעקוםיות ־un אין פאראן איז עם אויב גאר
 *ײ גרױמ^ א לײבאו־ אוו םעדעריחפאן אםעריסען דער

 ירגי»־־ קדזנםס םון פראגע דער אין םאיאריםעם בערװעגעגדע
n איז יוניאניזם, אינדוםםריע^ען און גיזם jm r dp געוחנן 
 מר װעמן םראגע ־un אין ןPTצונויפצורי זיך איר םאר

 דעד- האם װאס געריכם, העכםםען פון טאכט רי שרענקען
מן זואס געזעצען, אגדערע און א. ר. j די הארגעט  זיי

ארבײםער. די פאר גיגםטיג געװען
י  געתאס האס פעדעריימאן דער פון עקזעקוטױוע ו

 pm סאנמענמאן דער םח רעזאלרציע א דעם װעגען זיך םאר
 הא- Dim פראנען צו קוםם dp ipu אבעי סיםי, אטלאנםיק

u־»uu פאיליטי^ א בען wמי־ די אן םאגגם ״־ קוי  י
pw d םון un־ pDדpרײrח ^ובציקאמנד אוי^ םיי^ן אן* 

ן.pראםpםאpד
ך אםיריפנן ־un פון ־un^ די סוסר אפס זאגט סען » 
ip זײ װאס פאר ^ײבאר אװ דערייעאז p̂d t ײן גים זיך« 

 פאציסיפ, רpארבײם pגגיגpאוגא•ה ,pגדיגpםroיצבpז א פאר
̂יעיגקיים, אײן בײ־un oopn«D ipd רpאב  םײס־ רי אז ק
pd ־iptd פעדעריחפאן די פון טע d̂ |p rn חד ^נ מ  איי

 פח runpD און רpאנpפוגליpר רpאד ןpראסpםאpד וועםע
jp זײ rn צו פארםייזח די אין אפסיזו גאנץ pd>pw די 

tp ז.pבאלאנג rn  dp אין un־ p iw p p t p p מר פזן 
 jn&pw אפילו פאראן ̂ייבאר אװ w«nv־unpD זppריpאם

 דi3«pי5•ובpר ־un אין אקסיװ גאנץ tpi>p: tPJ'U װאס
^ א פאר ןpרpהואװ jp$rrpinp צו פארטיי ױ  טע־םין, צו

 פיראד ארבייםע־ אן אזוי וױ לסשל. זזאכדפינסאז, װי
d־'urrwn םאר זײן d:ppp< האט pi^  ,i ױ  האס np ו

ip־uruin ipupa איז איז צײם יאר פיר אפרעגירם •  D 
pיDאפיםאליסpס־גרוי א צענט rר DJpi'TpnD, ײךי איז 

̂־ ז.pלpטenארצD מװער ד איז נעםם \vo ipn אב » 
jh םיט טאן צו דא האם ipd אז טראכט, p d p̂ ד פ א  ק
w װאטױוע :vd,] װpלכ>v w n v  ip^'t p\ ̂וארען  די אין ג

 חאמנז װצלכע און ב*ל*נגע\ זײ pלכpװ צו פארטייען
 tm tPB^nptoMD אויר אפמר Dppאינדיר אדער דירע?ם זײ

 1ל זייפר אין גזממכמ זpהאב זײ װאס ,p־ipn#p דער
ipd בען,  ipp איז. דאס אזוי <ױ

Dאנכp די םון Dירpד פון רpאם רpריppז tftprunpD 
 ווצסגן זײ כױם ר?דם ipd jpn ז,pרpDגטp יצייבאר אװ
uo זײ אז פארטײ, רpDארבײ אן 't ip p̂uתװ־פאו־, זיק ־ 

ipu ארבײם דיpר dp ip^pn פאדp.אב רעזpדאס ר tm 
p די באהאל^ צו אויםרייד גוטער א בלויז ip rm מנ־ 

ddkbhpj. ד איןpאיז אסת׳ן, ר dp ̂ו  ־9נזס קײץ נים אפי
 פו־ זאל dp אז גי̂ב סאצ p'p װארטצן ם אױטרייד.

ipd איניציאם דיvוp ד פוזpר %up papױ פאי^״, ־  jpd ו
ײ ,ipoud די ipnp̂ זpדארם ־un'D די .dp זאגט  ער־ ז

ip rw זײ און Dירp.ארױפ־י נים זיי אױזי סא^ די ז 
ipaanip ^ן זיי ױאס זאכ^ ̂י יניס װי ײ ipדארפ די אב  ו
ip t o u# און ,^ d זײ אז איב^־צי p ip^ t •וױ<ען nw 

 TDOP3 אײד dp ותרם אזױ אח טוםPDאו ^dp: dp רטpװ
̂אנגם ipd .pp־'u^» אין ר פח רpירD זײ םון גים פאר  מ

 גל׳ײד זיך זאליז זיי אז ^ײכאר, אװ ^c^npiPD ןppריpDא
:ipdp ארגאניזירpאנפדעגצ̂ג גים פארטיי *רבײכ&^ אן ז 

lpn די דיג '^ o'D ױניאנס. די םון ipd ̂ומם  פח םאר
D זא^ן זײ אז זײ 'm־»iPDP פאר un־ p p t k ן פון« 

^ip צו זעהץ און פארםיי ארבײ^־ uh פון סיםגילידיװ־ די 
.PPTא רpד פאר ױניאנס די
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פ מן או ם פון טרי ע פ ד צי־ רינ פ ך א  ױני
די אן ״ ר יזני ע ב ם״ אי ע ל :א

יאנאווססי ש. פון

 דעםאקראםען, געװעחנליכע די m פראגחנסיװער און ילזנר
 חנ־י םן־ א זיינען װאס דעםאקראםען, נואראן זײנצן עס אין

 זײ־ עם רעפובליקאנער. געוועהגציכע די װי אקציאנערער
 װאל■ װאם צאל, גרויםע א פארטייען בײדע אין פאראן נען
 פאר־ פראגרעסיװע גרויסע א מאםען געקענט צוזאםען טען
 פארטײ. ארבײטער אן פון םײצ א ווערען אםילו אדער טיי,

 זעהט םארלױםיג אבער פאםירען, זיכער עס *ועט אםאצ
 פארםיי דריטער גײער א םון יסוד דער נים. נאך צם זיך
 אבער ארבײטער, ארגאניזירםע די זײן םוזען אםעריקע אין
 האבען װאס די דערצו. צוגעגרײט ניט נאך זײנען זיי

 איצט כיו עס האבען צוגרײטען, זײ געדארםט און געקעגט
:עװאצם. גיט

ױניאן, םאינערם דער פון פרעזידעגט צואים, דזסאהן
 װאמיגגםאן אין ױניאן זײן םון קאגוועג׳פאן דער צו האם

 עם װעצכער אין פראגראם, פאציטישע א אױםגעארבײם
 קאנ- די אםענדירען :םאדערונגען םאצגענדע זיך געםינען

 העכסםע דאם אז שטאטען, םאראײניגטע די פון סםיטוציע
 געזעצנעבונג םאציאצע ערקלערען קענען גים זא< געריכט

 עטונ• דרײםיג געזעצליכע א ;אוגקאנםםיטוציאגעצ פאר
 םארזײ סאציאלע דאם אםענדירען ;ארבײםס־װאך דיגע

 ווערען םארגרעסערט זאלען עס אז אזױ, געזעץ כערונגם
 אר־ די צו װערען אױםגעצאצט דארםען װאם בענעםיםס די

 פון אנםאנגען זיך זאצ פענםיע אצטערם די און בײםער
 געזעץ־פראיעקט, יעדען געגען ;65 םון נים און יאר 60

רעדע. םון פר״הײט באמרענקען קען וואם
 אבער םארצאנגט, םיצ גיט גאר זיך, דאכם איז, דאם

 םון אםיצו קריגען געקענם ניט עס םען האט איצט ביז
 צויבם קאנװענשאן דער צו באריכט דער װעםען רוז<ועצם'ן,

 צייט אונזער אין איז ער אז זאגט, און זעהר׳עטארק
 אוים״ האט זואס אםעריקע, םון פרעזידענט אײנציגער דער

 און אונטערדריקםע די צו האגד העצפעגדע א געמםרעקט
םאינערס. םאראריםטע

iw גים זימר •ארםיי נייטנד n♦ ̂ען עס  נרד זיק ווע
AW T נאםען דעם םיט אגרופען קעגען וחנט סען וואס 

 קײן גים אבער מםאםען, אײגמלגצ אין נייסנד־אארםײ
צאגד. גאגצען פאר׳ן •ארםיי ניימנד
ד w ו p^ rw m ז האםT אנגע־ מוין איעצגםיציך 

 א ב<ויז נים זײן וועם עס אז אויס, הנחם עם און גגען
iim t v  m רע- דער און פארםיי דעםאקראטימער חנר 

 גופא. •ארפױיען די אי! קאנטי א אויך גאר ״יקאגח»ער5:י
 גאגץ געװארען עצכתר חנר אויוי איז יזע^כער סנױםת, -

י איגעעאסען מױן האט יקציאגער,  קאנאנע עחפםע ו
t i אח רהװעלם׳ו pn .גע־ איז עם אדםיגיםטראצת 

עדוגג *פעגע אז ן  דער םון רייחען די אק קרינם־ער̂ק
un rom ppנעהאגדעצט זיך עס וואצט און •ארגדי. ־ 

װיכסיג אוױ געזוען גים עם װאצם א<יח םםיםח׳ן ננן

 רער אז זויסעז, צו םרײד גרויס א וױרסציך איז עס
 ביז איז װאס אצעס״, איבער ױניאז ״די ילאזונכ גרויסער

 ״ױניאן םארםירעירשע די ון צאזונג דער בצויז <עװען איצט
 םוץ געװארעז אננענומעז אויך ענדציך איז םײקערס״,

 אונ־ װעצנע םיט צעבעז, איז גרופעז ראדיסאאע אצערצײ
 אויט םוא. אזוי נעװען הרע עין אהז זײנעז ױניאנס זעדע

ןידענע די אט האבעז זיך, הערט עס װי  מיט גרופעס םא̂ר
זידענע זייערע  אױך אפשר און נעדאנסעז מיינונגעז, םא̂ר

 ענדציך אנדערע, ניט װיצט איר אויב איבערצײגונגעז,
די :^אזוננ גײ(זר םאר אויך עם מאכעז צו באשאאסעז

אאעם! איבער ױניאז
 נעסוזט עס האבעז סאםםעז ביטערע א םאר װאם

 דער סײ ארבײטער, די ענדאיד ביז וױןרעז אויםנעםאכטעז
 האבען וועצכע די, פוץ םיצע •גאר איז-סײ טייא איז רענס

 אײננע• האבעז םיהחןר, זײז צו וױ אנדער׳צ, ניט נעװאצט
 חןר־ דערםירעז גיד נאר זײ יןענעז קעמסענדיג אזוי אז זעהז,

 העםפעז, צו װאס םאר באײבעז ניט באאד זאא עס אז צו,
 סאץ און וחןט עס וױ אזוי אויסגעיעהעז, עם האט אםט אוז
 דאד איז ברודער־תדײנ, חןם אט צו בעמעז ניט סוו* סײז גאר
 װאס דאם, !ברעננעז העז צײט די װאונדער א םאר װאס
 פאנטאזיע, א זײז צו אויסגעזעהעז נעכטעז עח»ט האם
וױדסליכסייט. א איצם איז

 ױניאך אנדערע אצע איז זינםאן און שצעזיננמר וועז
 ױאצםעז אונז, םיט ניטא מעהר ?זויז זײנען װאס םיתזי.

 נעװארעז נעװאר איז סברים זייערע םוז אױםנעשטאנעז
ײ אײנינסײט, זעאטענער דער אט םוז  צו־ דאד ױאצמעז ז

 עס איז וױ :גענאױבט ניט אוינעז אײנענע זייערע ערלזט
 זײ וועז נעםרייט זיד זײ װאאטעז װי דאד. איז מעואיד?
דרװי באאד װאאטעז  זיתר איז עס אז איבערצײנט, זיד ^י
 דאך האט ײעאכע אאעם״, איבער ױניאז ״די :פרינציפ
נעזיגט.

 פידד די אז ווערעז, םארשטאנעז דא עס זאא װארים,
 בא־ נים סײנמאא האבען איינטערמדעאנאא דער םיז דער

 ױניאנם די איז טעאריעם איז פרינציפעז אאעראיי סצמםט
 פיאע נאר אז םאסט, באסאנטער א איז עס אזזזארע. אאס
 צו סימפאט^ נאר נעוועז זײנעז פיהרער אונזערע פו?

 האבעץ זײ װאם באא^זעװיסעס. די םוז נעדאניזצז םיאע גאר
 מיט נעװאאט האט װאס םאנאטיזם, זייער איז נעהאםם,
 א״יױ די םאר םרינציפעז זײעחן אוז זיד סאכעז געוואאד

 גיט זײנעז םיטאעז יןײנע ױניאז. יער איז מאכט גיעװ
̂או זײ פאד ̂ןזאעכט צו נצוועז  סון צוברעכונג די ניט אם

 האבען זײ װאם דאם, אײסצוםירעז נאר אבי ױניא?, דער
הײאיג. םאר געהאאטעז מאםענםאז

 די האבעז צורײן יארעז איז יארעז מיט מויז ׳יא
 דער צוזאמעז זײ םיט איז אינטערנעמאנאא חזר םון פיחןר

>w r אנגענומען מאיאריטעם, נרויסער זײז אין םײא איז 
 איץ \*ײ\זײ&י3װײוװמז־ ^ןדמזלזװןריגפר פון פרינציפ דעם
אז׳ א גאר סאז אנדעחןז אז און יױניא?, דער  אמת׳ע אז ױני

 ניט טאר און ניט <זאז ירניאז די דיז. געמאאט ניט ױניאז,
 די מיינונגעץ. זײנע דײןטיחזז מעםבערם אידע פון קײנעם
 װי ארבײטער, אאע םאר פאאץ א זײז מוד איז איז ױניאן

ײ פאחמידעז  זײ איבצר נעדאנסעז זייעחן איז זײז זאאצץ ז
 דארפעז און אינטעדעסירעז װעאכע פראנעז, םארמזידצנע

̂זעז. דענסענדע אינטערעסירעז  דער אנארכיסט, דער מענ
 דער װי םריידענ׳קער, דער סאםוניסט, חןד סאציאאיםט,

 נאר ױניאז, דער איז װיאסאםמעז זײנעז אאע גאויבינער,
 אײ אאעס, איבער זײז מוז ױניאז די דאס תנאי, אייז כדם
 און סאובעז םאראײנעז, אאע איבעד אארםייעז, אאנ בעד

f ׳ קערמחצאפטעז.

̂מ, אזוי אויםגעטייטמם ניט  גמנםמר א איתענד אז פאא
,®ראאאטמ־ נים מאר און ניט דאחי איבערצײגוננען םיט

מ די האט דאם ברידער. זײנע צװישעז זײ דירעז תי  י
 האם זעאבסטםאחפםענד^יך, אבער פארווערם, ניט קײנםאא

 די דעראאזצז געקענם ניט יזא געםארט ניט ױניאז די
̂גז'װ(ו  vynw י\1«ןרצצזצ̂ו גפװיגדפ ̂ג\ *דבײװ <<$ווג\פי\י

װ רכװודירגן <זאבפ\  א׳י ^בזיכ^, אורצד ^ײ\ גאך גפגזאגז וי
גיצגז רי װאבפ\ צג ויך  ײויןז\, ךרי VH גזאװאךפר̂ו
ah\ ײ ו$ול ר$זלז אץיב v יאײמצבצ\ ױגז גיך ו n v i t*h*

איר. נגז\
־ m ןױיםצן פריהסכמ די פון איז וואם פרינצים, א נאד

 אלץ איז אינםעתעמאנאא, דצר םוז פרינציפ דער נעררעז
ס געותן, איז זעאבםט־־ערהאאםונג םיז טריב דעם ציאיב  ̂ד

 וואויאן דיסםירם ניט זי טאר טעטיגקײטעז אירע אאע איז
ױ דדױסעז. םיז מאכם װעאכער אירנענד פון  ד^ואר דעם ו

 זעאבמד איר חיםען אינםעתעשאנאא די טוז אויג םיז אפעא
 Tn םאר n אונאבהענני^ים. פואםטע איר ^טענדינסײט,

אי נים באהערעען און דײזטירעז אאזעז ניט  די ®יז נ
 מד אזױ צײם געוױסער א צו עם האבעז ײעאכע באםעס,

 מס n מאר נאר גים גיט? עם זײ וױאעז וועז (איז װאאם
 עפענםאימד זאנענאנםער דער םוז דיקטיחוז זיך אאזעז

ױ םעהר, נים אםט גאר איז װעאכע מיינונג,  סםוק־םקדק א י
 אאזאן נים זיך זי םאר נאר נים איז באסעס, דיזעאבע פאר

 גאר פארטייעז, ז סאפיםאאיםטישע די םון דיסטירעז
•ארםיחמ, סאציאאיםטימע אוז ראדיקאאע די םוז ניט אםיאו
׳ םאקא איז ױניאנס, די םים נוט אזוי דוסא מיינעז װאס
 סיחאי אזױ ױניאנס די האם פרײנדאיכסײם די אט וױיא

 אפם גאר «ז גרויסער, אזא געייען איז פוײיז דער געסאםט.
ױ יוניאן, דער םוז אעבעז סאמע דאם געמיינט עס האט  E ' ו
||; זדןזאום׳זײמגר עאױ תןר מיט םאא דער געװעז איז דאס

דעבםיסי• דער םים גאכהערט איז &• 3 ס• דיאעאניםטישער
| _ * װאידאד׳/ דהי אװ װאידסעדס ״אינדאסטריעא םי^ער

 E : דער האמ (דאס םוד א איז עס אז נים, דענס איך
 נאנץ נעםאכם ̂זאעזיננער םרעזידענט פארשטארבענער

געמאותמן־ זײנע דורד אוץ ארטיסאעז זײנע דורך סאאר
ן געויאדעז םאדעםענטאיכט זײנען װעאכע ארץ מיר סיט ו .*! v ן
! . מון צוריקנעסומז איז ער יחגז ״נערעכטינסײט, דער איז מיר
 מװוצץ איז .ער דאם םאװעכדרוסאאנד), איז באזוד זײז

 רעוואאוצחג באאשעװיםט^פער דער צו סימפאםיש גאנץ
 W' איז רעגירונג סאוױעט דער םוז ̂זאיח דער וועז אבער,

 pw םאדערוננעז נעװיסע םיט שאעזיננער׳ז צו נעסוכיעז
̂ע,  דעוי םיט טיר די נעוױזען ?זאעזינגער אים האט באפע

 נים מז איז יחןט אינמערנעמאנאא די דאס ערסאערונג,
 איעצימר דער קײנעם. פון םארארדנוננעז הײנע אננעמעז

טעםמחפיו^ איר איז אינטערנעשאנאא דער איז באאעבאס
 m געחאנ• אזוי פונקם האט מאעזיננער׳ן, נאד דאז, און

 מוחנן איז זינמאן םרעזידענט זיגט^ן. פרעזידענט דעאט
זץ• ער האם םאצעז םיאע נאר אין געשטיםט. אינס אטת

 ביםערסמע זײנע פאד ,״דעכטעי זאנענאנטע די נעמאכט
 m באטאגמער וױיניגער אדער מעהר א אויד איז עס ימונאים.

 די פאר מטארט אזוי געטעמםט <יט האט ?ײנער אז םאהט,
קיי• אח זיגםאה װי ױני#ז דער איז סיינוננם־םרײהײט

̂ײ באסעםםט אזוי ניט האט נער ̂וד מאעכטע אאער  I האנד
 ם*סמ דער םיט םארדעסט זיד האבעז װעלכע ׳נעז

 ער חאם דערבײ טאסע אוץ סאםוניסטעז, די •נעגעז סאםף
וױ^ באסעםםט, בימער אזוי סאםוניסטעץ די אויד

 דעד pn באצעבאטים אײנציגע די זײז נעװאצט האבעז
jn פארניכטען אוםז אזא אוי̂ן איז ױניאז r םימוננס־

פאתיג• פוצ^םענוײמװי דער צו םיחרען םוז וואס פרײחײט,
ir דעד פון טונג . פריגןױ• דעם אט מוױס a v.

 אין באמםאנען איז פאפוצאריםעט און אסארקייט מח׳ס
 •ראגרעםױוען א םון ראצע די געמפיצם חאט ער וואס

jam m זזאס ortyor און פאצק םים׳ן o r e םיט׳ן זיך 
pm J רעאקציאנערער א געװארען אבער איז םםיםח 

מו  רעאקציאנערע אגדערע די צו אװעק איז און ן
 םאר־ א סאסען די בײ *אױ^אריטעט pn in* ׳אמנרען

J  רע־ אײנציגעד דער גים איז םכדםח *ל. אבצו 4
 צו זײגען עס4 יארםיי. דעםאקראםימר חנר אין י*מר

 א יארטײ דעםאקראסחפע די דאך איז סך. א מארא?
 גרויסע א רייהצן אירע אין וזאס און

 פארםיי. חואותר׳ס פאר זיד ןm« <ואס
O »ח f א זיך אנמוױקעילם צם אז אױס, אױך מנחם 
m ̂יקאגער חװי אין if עם אארםיי• חניוב r n פא־ 
 רוזװעילס׳ס וואם יארמיי מיובציקאגאר דער אין סך א

 הוא־ װי הארצען צום געחנגתר םך א «n tm נראם
̂סצ גאגץ א איז עם 'ן•  גרע־ די אז געסיכםע, א
i ן f m w יע״ דער און פארםיי דנםאקראםחפזנר דער 

 זײנען עםבאמםיסםע p'p ניס זײנעז ^אגיאמר
̂יבערא- םך א זײנעז וואם >ער,

ה ד ר ר ו אש ח ו ץ פון איז ו י  כעט פארימםער ז
— אװעקגןןגאנגען, װעד® יזןנןר אױף

גערעדט. פר^טט דוײםט גע«טן>דכען,
עםפאנגען, גלײך איט טען ת^ט װעלט יעגןןר אױף
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iT געװען דו כיזם למגד װעלכןןן ^אין — jn ippa 
*I װעלט חןר אױף דארמ געסון דו חאםמ װאס און
ײץי — יארען גאטמן די חאס און #יערסיע ®ין קום יו

גקרעגירס, דארם •ראתמץ v אױף
װןזןן; שװאף שםןןדיג לןכזןן כײם כץ איך װײל נאר גן

ך איך כין חינ זי  געזעסען לאגד םײן אץ רו
 געםירט, װעגיג־װאס רעגיתנג די דארט ח^כ און

 םירען הןןרשאםט די םיר םאר דןןרט סלעגט געחילף םײן נ$ר
״ ח^סם נעט»ן זדאס ״און — תז

 - ת, אין גןןלעבם און געםרמקש, און ״גענעסען —
יאפירען, די איף םלזןג אוגטןןרשרײכען כדויז

 סעק^טאר״.- פלעגם דערלאגגןןן םיר װ$ס
חאר!״ דעם ארײן גלײד נףןןדן אין «נעםם — «

ך פאםןןל א חןןם אױגען. םון דערחןןר® בארד זי
!גלױכען גן«ר דאם םען קאן װי חײספו!״ ״װןזם —

״ פארווןןם ז
45פארדרא מים ווױסגעשוײען םלאך כייזזןר דןר דא תאם

וואך

ט״ דען ס*ר*מײסטי —  םנגור, דער איים חאט געענםםערם — ;ני
דען גיט זזןסמ אדן

 ז געװען נאר א ד$ך איז םאדשםןזרכענעד חןר אז
שטײגןןר, א געװען, װןןלם װןןס פ»ר, דיר שטעל חײנט

ײן כױם אליץ ער װען פארשםאנד, ז
 חאנד זיץ אץ םםזאלח די נןןכמןן װאלט

 דאסלטגד* אוםגליקליד םאכען דאד װאל« ער
M . ^טאקומען דןרפאר אטיץ ןןר דוורןו טאק /



n־ ׳•  disd

rמן די ׳ רי צײיי*ו־עצי . 'firs t מר n* אלים״ אי
pa van I מאבםםנ«דיטיםומ tw ײגי*ז״ ר׳ס־ —

 םינייד כעםאכם האבען «5jm *וױי, די נעווען זײמן _
a ור rt צו ימיאז tnasonpy ו און* frcpim און w 

w *לץ ן iiyug* און aypayar, אױא אכםונדינ ניט 
אאר־ t* איז אמדיגעז «ו ח־־ױםעז pa אארזימז *י

מז ־ זײ םאר ayuaypvn ttv אוסוים אידע אצע צוױ׳ מ  י
8  דואזנז װעלמ די, נזװועז ביסערםנמ די זיינעז יאר ג1
c עם אז אויםנעזעהע האט ay און »םתיםםען,5| m 

l>r *ו נעםען גים םוזי p*p יזימםאל * P n r tan ay 
pv .* u s v ra iL, ,מויעז נים איז םניןזז רי נאטייליך 

ר חנ o®* איר איז יײיאז ■ e v ra nרינ«י« זועגמס ״» 
tyttys חןכסםע די דוסא a ya n v rJyo ײאס־ די איז 
m m ,אײניגקייט ays איז o n םאנאםיזם ביםערען 

a* .tyem די nsyp אז אויםנעזמזן, חאם *o n  t 
p p t r  ayn״yos* ימז a to ײי וױיצ״ נעםעז, נים 

 אנ״ צי קונמז ניט יזיינםאל appnsvsw א סאז
n y oya .איז דזנוסאר געדאנ<מן tya ay* פאנא־ א

a ־ n y פאםידט האם יאד ay :ס נ ןו a ו n טאנא־ 
ד  אנדייך האם ay .snsynyt nyttys ^ytsv םים איז מ

tnytysp, ו וואוד׳■ זײן אז* a n  tram ריתםאטאר 
a n i l אח יתיאז aypnmyajtv a n ײאם אא׳ו, טון 

pv חלם* ay ajm ,ennsv אײם־ נים קיינםאי
 ער typ ays נים tv אויםנעםונעז ענרליך ayn «ר

 טיז onnay אננענמז <yt ימיאן די tv *ױםאיחנז
«atr _|ןן,  ayn aya ty ays ח םױם «ום פחיחמ> 

pjtvn , t r it§* זאי װיצ ער w tv a e  r*v tro ts איז 
tre, *י״נתזמטײנ, דאם או ; rav  a n  ,ay ayn 

a די tfr  p* asvn די *ו • אחדוח איז 
םיעם״ apt איז באימםםם, ביםמר *זוי חאם «ר

ד— ײ זאז־. אנדעד פײן נים> פאדפכאח «י  דאם י
an  e«n t M* מױי רי פיז •די , ’j r : i איעם״ איבןר 

 זעאבםטפםענדיגקיים יװיאד׳ס *an פיז •רינזיא m מ
Js אונאאחעגנמקיים §ך jv n

r איד ח*ב חאחוען גאנזחמ םיח םים אח t כאםת 
חנמ די אט nwm ליממנדי-ג &  *אר^ײנײ פאמיי

 מד חנאח באםת האב *יד ױניאנ^ אמזזנחנ אין 1,—
.pm תז a מ<יתנם האב איך \ n  want אײא־ ניויםער 

an own s* i* חאם בארוכאוױטמ טמר למימר מױזױענער 
איינם. צאיזא? אין יױדער־אריינסוםען זייז ביי

ױי «ױך  םאר־ באחכאוויםמ ׳דאם ויאאנן, אמר ו
n  m מגאאטעז ניט האט אוואזױע o n אםאלימז 

.^tarn an^yn ,ro n נעארבײט t w w i a n  aw 
a «ו? nנאר יוניאן ־, n גןנאלםעז חאט o n ־  מי

an>jw יך¥5נד האט «m  ?nyty:ra מאעכט נאנץ 
.B ?n » ny> ay װאם אאץ אויא חדםזז האם איז ay 

t זועם «ח כאםאז. אי«ם גיז a r ניט םעתר פייגםאא 
̂זע און סדוםע אזעלמ אויוי וחנגען. םאל

̂ץ נאך jypip דאם וױים, איך  גרויגײז א כדם א
a אױא n סאכױניסטימער ,װמיאמיא W W  און .8

a tv  .pas* 5« דאי״עז קאםוגיםטעןwa«aw  a w 
 יזייז ניט גאד חאמז ומלמ ,tjnwyD n אט אויןי

ya <ײז זוימדידים n איז נאוימז rn אי«םימ

tv ״ _ _ n y o דזז ײ y אוז י w y J r vtv? ?י זכרי» 
»וי  שאםײים־ די יואם אי »אץ, אן 1««סאײ* <יד ־

 די tv פארנעסינז, ימנעז y9v גים פארײאמז.
n אצץ *np וזאינמז ו v o r  a n r ח» o n 
י pyn» a ישזואײמיז, י n  tv חיילינט a n םיטשל״״
 חאנדאזז סאםוניםימז yaytjnt דאם כאפאגם, איז

a n v 9 ,נאר םמאתנז טױית איס ניםv b v  *arm 
 םיט םעג אײנער און םאםיזות, «ז באטעחי

pn tvm »ח :  ovn. ײשז ««n y t שאםו־
םאמז at באגתחל ניתם v מ*ד שוײמן

 ארויםטי־יימז אזז ayrayn יוגיאן איימימנ די■ ל €
זאנעז? amv ןמם אונכמגליך, ,t ״

,lyiM p ft

By syn אזעלכעם. אאסירס  cvavix 
מאען׳ םאמז םוזען טוניםםען . a n  pv אזוי און ױניאן 

 yr*BO'»BVp ױ iy:yi איז װ*ט »לץ, אונטעײיאמז
B< ניט האט דאם tv םםראםעניש. it Ba'op נעװינפכמגן 

’V5ry> iwtpptD ?אטוניםטמן n איז צוחגס. tav |yrn* 
y צו באטעא v ipjyapys זיי tnyn גענע, jy r'v  tn:*aj 

̂ונג די tv און ױניאנט.  אנ־ איז באנ?ראםי^ תאט האנו
a n  tvotpyt םון באםעא ynpo*D : אייך!״ .םאראײנעם 

a און n ’tt סראנע די יך1 ׳צטעלם נעסאצגט. \ײ הפבצז: 
ivp זיר טען tytipaw אצײן האבען װעצכע םענשעז, אויף 
a ניט m אין און םיינוננ אײגצנע r^v אוי^ זײ טאצנען 
ya םון )y^ycvn די ,lyev^pr װי rn האדעז ?

p יא, t r  ayttr t*v By נ צו איצטyבv Iy באמםים־ 
ayoaty |ya אט אויױ By .y«nc a n װעם IVDys tytto 

row  v די 1בי צײם שסיס jys’aave jy^yn iytm*3asvp 
a n ,צומ־וי oyiv 1אי n tv נויםינ avo אםת׳y .אײנינשײם 

aysv צו זוי איצם, סיה< איך tv ,ty i’ t̂ t קאםוניסכמז די 
aotay oy jys*as, ױ* איך און> tנעבען ״ v כיתם o tv r 

 1D ayo|״aaayajnv און ayvtarvo וה5ב נים זײז צו
״ ווי ntv נים «ונקם אח װאס אלץ, ו ayt װילען, ז י ! vo* 
מ avo כען ’ayp^yn yD אוז ניצ?י tas איז o n ן^ ת  ג

iovp ayo*'sav.* איר און vnanm? אםאל נאד: ay 
anyae מיך pc נאנצען irn v n, און t n n o  aava oy 

*aw « ia v  m y, ותלממ״ a tw םא^טזגהט או a* צזױי 
̂יך דאם ױניאנמט, םון •ריגצימן הוי»ם  די jysyn ענד

 סאםו־ רי *a ,tyntp ניט Hp dv װאט דאם אוז ינט,1נש
tym זא^ןן גיסט׳נז tB 'tav *pt עלכע,1א אלס ys^yn האמן 

a פאר avcyt יa צי יאליםי?, 1בלוי נע׳אילט n א״ניג?יימ 
a םוז n זאא ױניאז yotp| ײם,1 אנאנדער םון aysv, װי 

r v  oy איצט aava ,ay^p שויז ױניאן די anya סיין 
 אויסגד־ האם י1 זיאם ,lyuavp די איז •tyayn ניט םודא

t*i annyp ,אױ איצט paw r-^ yor ,ttv tnyttyt *t, 
p*P oya םאכם a*v jyp ניט ova |yoyn a rcv  .jysnn 

 yn avpan- און ,lyrasvn שנדליך שאםוניסנמז *a אויך
n  tys* םיט B:yp” ^avo >yt>v ,ױי װאס צו אלץ tysyn 

ays atny ניט ttv* ל*:ג i^ s-scany *ttv זיך jsptayt
 vtp■ אייד איר האב attat tys^yt תם צוליב איז

aya ,םורא a tv* איצםינצ ays ׳ypavce אין עפאלםוננ 
jysyn Jyt *asava aynBD^v*yyb a n אלעכםצ* IW>yD 

>a n  avi •אםאל ױניאז a^ytt װי^יןיך זיר איך -y a ry i 
ays tv ,jyp ,באלד באאד yt> אמ a* םחלשה אוםנאישלימ 

a איז jytyaaaysnv ניט יך1 n םיט בתינגשז און ױניאן 
5anv a*t” .צתת aysy איך האב איצם h o p  o n  avD 

ppvo  jyp ay .vans'oya ,זײז tv אויך av *a |ynav־ 
 כדלײ ysayD־”s *a pn ty^yt Dsysa די אין בײנמגר
 און .tyDvapyBn^v’vyo ynayaas^v די און טאנמן

ra y s, צוים pas ,טיעוננ enyBstv a n״tyn a v  a די 
y r v  y r 's גאנץ aypysp, װי aya^n’ tns. jy n a y  ypyo 

a Jn ’ tns p v,נרונט אין וױיצ *״ a ty r 't tyotsys* םילײ 
 oyeya jvaays at טיליטאנםי׳א, *ttv נארניט טאנטען

sya *a Deny ay ayn נאנץ ena*BS ,רהלערט¥ a ttv* 
yoJv גװארױע■ tty a*says p v* ,םרידליך By ,a  ,aysy 
 Bytt ,aayD aya ttB ׳איאלטוננ די aya 1אי אױט, מהט

yp| ניט ttv* געםאכם גאנץ גיך armaB pv p v  ,tnytt־* 
a^ytt tya*nt y ra נאנץ איך payav זיך tv ,typyarys 

tn* די y s  a n  tn y tt 5yt ty’ st םיז .npJna a m  v 
 *a וױיל ,t*n ניט typ ay ttv ,aytt ,aas *pt aata איצט,

tv anyaenvB ■*enysaya a n  ttB Jnyv yaons רי 
p ײניאן v ניט p*p לאץ» ty^yt .D n  avs אלזנ די as,־ 

avBrassts׳n sn ,e״a n  pv tny tt aeaypysa’ tv tya 
Dsy,atpD,a ysn 'envB  a*tv .,asav•־*p n  ,ty»t5DvtavD 

wntysvents tta ty’ sa ,a ayay ,tyavan  y sn ’ envB 
' .an jn t

pv ay איצט P*5y t r tP  ,a tv ,jyayJv avB atpp 
aaastptpy ttv pvnvnsaajyt y pv ניט an y  a n  ava 

pyttv tnn svsv. מוױם p v יר1א anyt ttv artyt מיכם״ג 
aya ,b p v w  tinys atsvp a n ,חייםט tvars 

dv .atDVBpn aayo tyajn pays pv 
pv anyt ו נױםיג זזןתר* y prvrB

antis אױך

m" ...:׳.rif י•׳

ר י ע ט ײ ב ד ײ א ט ר א פ
אװוענםקי. מ. םון

םאר־ ארבײטער יזעילבסטשטענדיגער א םון םראגע די
̂ט *טענדיג םרעט םיי  אטעריקאנער די צװי^ען ארויס בו

 אײנ־ םראגע די םעז םארװארםט ארבײטער. <ומאניזירטע |
 סען םארםרײבם װידעה ארויס ג<ײך זי שזויםם

םענסטער. דורכ׳ן ארײן זי יהם5םי טיר, דורכ׳ז איחר
^םי־ די זיך. בײ גענארם זײז ניט נאר דארו« גמז

 אר־ ארגאניזירטער אטעריקאנער דער םון םיןזרער ציעאע ?
 באגײס־ װײניג גאנץ דערװי̂י נאך זײנען באװעגונג, גייםער \

 םאר סאאיטיס. ארבײטעד זעיצבםטשטענדעע םאר םערם
̂זעז *ווערעז א םון מיחחנד סי  אונ־ ̂בער איז קאםף עקא̂נ

 באײבעז צו אונמעגליד אונמזטענחגז איצםיגע די טער
םיג ̂זען חאכיגען דעם צו נצייכג̂י  אונ- םיז קאםח ®אאיטי

̂וםם ױאס ציים, תר  אםען און דירעסם אזוי בעאײנם
 אמע־ די אויד איז צעבעז עקןונאם״»עז !אנצעז אוגזער

אנער  ברענ־ די םון םארכאםט זוערעז םיהרער ארבײמער ר̂י
 די דורך נעצװאונגען זײנען זײ טא:. םוץ םראגען יענדע

 דעםיני־ א נעםען צו אוטשטענדען םון ̂אניס אייזערנע
̂זע די איז ^םעלונג באמםיםמע און םיוחנ  פרא־ םאיליטי

 די םוז לעבעז טעגאיכעז טאג דעם אז ריזזרעז װאס מן,
מאםען. ארבײטער

 פאאי- םין שײכות דירעסטע די אבער ענענדמ1«עמ
 ארנאנײ םון אויםגאבען עקאניאטימע H צו ®ראנען טימע
 םיהרער ארבײטער די אבער נאד טאפעז ארבײםער, זירםע

. דער איז  רא־ זעהר םען הערט אםט זעהר פינםסערנ̂י
ע כםעם דיסאאע,  םון רעדעם חגװאאוציאנערע סאציאליסם̂י

 באװע־ ארבײטער אםעריסאנער דער םיז יוארכדזאגער די
>uh# באײ- פראגעז, סראסט״ןזע צו חוםט עם ויעז אבער 

מן ̂כתז זײער בײ נאד זײ .  עגד ״פױר םון פרינציפ א
 ווערם טעטיגסײט פאליםימע זײער יתיאניזם״ םימפא

 פיינד די שטראםעז זײ װאס דעם, איז בצויז אױסגעדר״זט
 תןםוביליסא־ םרײנד. זייעחן העלפעז און ארבײםער די םיז
 סאנדידאטעז פריינדאיכע ארבײטער דעםאסראטעז און נער

מז  הא־ װאס סאציאליםטען, װי ניאכמר, םעהר ̂ובער זיי
וחגרען. צו ערװעהאט ״טשענס״ ^יינעם א מז

 א ווערעז סעז היינט, אונםענ^יד אבער איז יואס
 ניט, סוד סײז סײנעם םאר איז עס םאיגעז. וױרסאאכסײט

 זיי־ ארבײטעד אםערײזאנער די םון םיהרער םייסטע די אז
 ״ניױ םון צוסונםט די דיעא״. ״נױ ט'ס5רוזווע פאר נאז
mדעמא- דער אין נעבעלזזאםטע. א זעחר אבער איז *״

ער  געגען בונם א אויסנעבראכען ה^ט גוםא פארטײ קראט̂י
 דעםא־ דער םון םאנען;טרעגער דער סםיטה, רוזודעילט׳ן.
 אנ־ דער געװארען איז ,1928 י$הר איז פארט" קראטײפער

 ^רגאניזא־ אן ױניאן״, יציבערטי *סיװיא דער םון םיהרער
 אינ־ ארבײםער צו םײנד^יך אויסגעשפראכען איז זואס ציע,

 רוד געגען ארויםגעזאגט האט סםיטה װאם דאס טערעםעז.
 צו געםםייעט נים װאילם יאנואר, טעז25 דעם רוזזועלט׳ן

 פון אנםיהרער דער איז סטיטה רעפוב^יהאנער. א זאגעז
 הונ־ איז דא זײנעז װאס דעםאקראטעז, רעאהציאנערע די

ער דער אין טויזענדער דערטער  פארטײ. דעמאסראט̂י
 קאנסערזואםײ םעהר און םעהר ץ5אי װערט איצײז רוזװעלט

 דער האורם״ ״סופרים דער דא נאך איז דערצו און װער
 סאציא^נ יעדע דע^טיקט זואם זסנים, די םון סנהדרין

ארבײטער. םאר ניצליך זײז סען װאם רעםארטע,
 איצט ̂זטעהען פראבלעמען פאליטישע שווערע זעהר

 געשאםען װערם עם ארבײטער. אמעריהאנער םאר פאר
 קענעז ניט םעהר שוין וועצען ארבײטער זוען לאגע, א

 צו םרײנדליר גאנץ אסשר זײנעז זואם די, נאך נאכגעהן
 וועגען <זלעהחוז אלץ םאר םריהער דאך םוזעז אבער זײ,
 צו גענענזעצליך זײנעז אינטערעםען וועםעם קלאםעז, די

 אינ־ עקאנאםישע אײגענע די אינטערעסען. ארבײטער
 אנ־ ארבײטער ארגאניזירטע די צװינגען װעילעז טערעםעז
 קאםוי• פאליטײןזעז זעלבםשטענדיגען א םיהדען צו צוהײבען

 איך אויב לי״, םי לי אני אין .״אם :ווערטעל אלטער דעד
 נים םיר װעגעז קײנער וועט זארגעז ניט זיך װעגעז זאל

 דערםאר אבער עגאאיסטיש, אביםעל זײז צו שײנט זארגעז,
פראקטיש. זעהר

 םארטײ ארבײטער אן םון םראגע די אםשר נאך איז
 דער איז אבער אקאדעםיש, בלויז איצם אםעריקע איז

 םרא• די קען דורך־, איצם לעבן םיר װאם צײט, םשוגענער
 אםעריקאנער טאג. םון םראגע ברענענדע די ׳ווערען גע

 שווער זיך רי.הרען וואס אײנציגע, די ניט זײנעז ארבײטער
 האם באזועגונג ארבײטער עננלישע די אויך פאליטיש.

 ענג״ די טעטיגקײט. פאליטישע םארװארפען לאנג יאהרען
 נײ אלע טראץ געװארען אבער איז פארםײ ארבײטער לישע

 און ענגלאנד אין םאקטאר װיכטיגסטער דער דערלאגעם,
 איגטערנאציאנא־ דער אין ראלע גװאלדיגע א אויך שפילט
וועלט. גאנצער דער םון לאנע נאלער

 זיך װיכםיג זעהר איז ארבײטער אמעריקאנער פאר
 ענגלישער דער םון צוזאםענשםעל דעם מיט בא^ענען צו

 ענםוױס־ געשיכטליכער איהר טיט און פארמײ ארבײטער
 סיי און ארגאניזאציאנעל סײ םעדים, טויזענדע םיט לוגג.

 פאר־ באוועגוגג ארבײםער אמעריקאנער די איז גולטזרעל,
 די באװעגונג. ארבײטער ענגלישער דער םים בונדעץ

 ארביײ ענגלישער דער םון הענען ארבײטער אמעריקאנער
לערנען. םיל באװעגונג טער

 םארהעלכד נאו איז פארטײ ארבײטער ענגלישע די
 םארקס האט באװאוסם, איז עס ווי ױנג. גאנץ ניסמעםיג

 »ג*- געניאלען זײז אין טוםטער א םאר עגגלאנד גענוםעז
 דעם און קאפיטאליזם םון ענםװיק^ונצ דער םון ליזיס

 גזאפיטאליםטען. און ארבײטער צװישען <ןאםח קלאסען
 חנם אױוי װאם צייט דער אין מערתװירדיג, איז עס אבער

 שםארתע געוחגן שויז זײנעז אײראאםע םון קאנטינענט
 א*וד דעם איז זיד האט פארטײען, ארבײטער פאליםישע

 •אלײ דער ענגלאנד, אין קאםיםאליזם, בייז לאנד סישעז
 פיל ארבײטער םון ארויםטרים זלבסטשטענדיגער טישער

 אפנעמד זיך האבען ארבײטער עגגלישע די םארשפעטיגט.
 יוניאנאםםי־ םרעיד סים בלויז צייט לאננע א פאר בען

 פאאײ םון האבען און טעםיגקײט סאאפעראטיװר און שער
הערען. געװאלט ניט םאדערוננעז טישע

 ב*וחגנונג פאליםישע שםארקע א אז אםת, איז עס ׳
 מגד שעהנע פאר ארבײכמר ענגלישע די ארומגעכאפט האט
 190*19 םח יאהרמו ־טע40 און ־טען30 די אין יאזזוי• איכע

\m איז 4948 ביו 1836 יאהר דעם פיז יאחחזתדעדם,

 ראסעךפאראורטייצע, אאערליי גענעז פאםןי עגעתישעז
j אסעםיטיזם, גענעז ױי אנסיסעםיטיזם, <עמז אזוי סתפם  פ̂י
 הויפם־ דמר אז םארגעסזזז, גים סײנםאל דאחי םעז אבער1

 טאג־ אײגענע איחרע פיחחזן צו איז ױניאז דער פיז איתס
 יועלכער עסםפצואטאטאר, דעם געגעז פאמפעז םאנייכע

̂ם  אפצושינדעז בארייט םינום יעדע איז און צים\ דדפםע
מז ,  םארנעםעז, <יט דארןי סעז ארבײטעה די פון מעיעז זי
.m אריינצוברענ־ סליכמ גרעסטע איר אלום חאם ױניןוז רי 
 וואס ארבײמער, כמר און םער װאם רייעז אידע איז מז1

ײ  סאכע ארום אזוי *ון זיי אויםצו<ןלעתגז סמר איז ם
קאםפםפעחיג. םער איז טער וואס זײ

 טאר דאס אז וועחגז, צומאייגס באלד דא #מנר 5זא
 גיט ארבײטער די דארו* זאד אנדער פייז אז םיינעז. <ימ

 אינ־ די נײז, ױניאז. די נאר איז גאר מי *מםערעסירעז,
 איז ברייט אזוי זײץ דארפעז ארב^טער די פיז מרמםמז

 אוץ םענשהײט, סתצע די און וועלם די \ױ טיזי סזױ
n  Dim פאר טאז נאר סאז יאז1יי t>m דעם פון ^טײעז 

 מאן, געוױם עס זי דארןי פראנרמס, פיז ײאנעז סאנעםיימנם
ױ  איצם, אויד עס טוט און געטאז איםער עם חאמ זי ו

 סינדסםע דאם אױפ ני םארעז טאטינפיןיםאז אאע די אבאר
t n w r m די D^pro feri r m ד די חמםעתרונפג איז  י

אויבעדאז. דעם טאדנעמעז איסער סוז ארבײם ױדו ווון גיאז

itiui Aiii-xaij



w

 יואס כאוחנגונג, םשארנױםמימ די *םארק געוחנז עמלאנד
 רצווא^וציאנעחנ םון אעעפיחרם חױפםזצבציך גזנװען איז

 אויסגעשירא- אן געםראגעז האם באוועגוגג די ארבײמער.
כאראקכחנר. רעװאיצוציאנערען און פאיציםישען מנם

 צוזא־ טשארםיסםען די האבען 1938 יאהר חנם אין
 םשאר־ נאםעץ (דער טשארטער םאילסם א טענגעשטעילט

םשאר־ דער טשארטער). קס5םאי דעם םון זיך גזגםם סיזם
̂יטישע הױפםזעכיליך ענםהאיצםען תאם נמר פאדערוגנען. פא

*inn* in̂אנד נאך איז סיסםעם ווא̂ה ־  אפ״ געווען ענג
 יאהר םון רעםארםע פאיליםישר דזגר גאך אםיאו נמסאנעז

אײנדרות, אונםער׳ן נעווען ויעען ארבייםער די .1832
 זיי -װאס דעם, םון זיך נעםם לאנע םרױצריגע וייזגר אז

 *אנד םון לעבען פאליםישמן דעם אין גים דך באסײ*ימן
 םון םאדערונגען די ארױםגצשטעילט חגדיבער געזאזןחא

 n שכױםען. םארבארגענע דורך װאהילעז גלייכע אמאםיינע
 זאל יאהר יעדען אז געםאדערט אױך האבעז םשארכױסםעז
אםעגם נייער א וועחנן אױסנעסליבען  םים־ זײ אז און *א̂ר

̂ידער ̂אםעגמ פון נ ̂ט, קרינען זאצען פאר  עס כדי באצאה
 אריםערע םון םארטרעםער אויך זיין דארטעז קעגעז &א*ין

סעןקלא
 מװא- םיל אזוי אויוי נעוועז זיינען םעארםיסםעז די ״

 כאוואםענםעז א נעפריידינט אםילו האבען זיי tv לחויאנער,
 םארנע־ עננלאנד איז זײנען אםת׳ן חװ־ אין אזיפ׳אםאנד.

 אננע־ בונםעז, ם*אר*דיאמ םילע יאהרען יענע איז קוםעז
 האט באווענוננ נדאארםיםטיעע די םמארטיסטעז• ייח *יזזרט

p א «רוי#מװואופעז n r ̂אסעז הערמענדע די אױא  אי» ס
w«*uy.רעװאלד םאטאלען חןם ,1848 ׳גאהר דעם איז ־ 

 ארוים־ נעפלאנט טמארטיספתן די האבען יאהר, *יאנערעז
 םאר׳ן דעםאנסםראציע םאלסם ריזינער א םים *וםראםען
 חגםאנםםרא־ די האט רענירתנ די אארלאםענם. זמגלי׳*עז

r t בצוםיג בא׳פצאםען האם איז םארבאםעז i t אונטער־ 
 װעליננםאז, םון דיות דער דעםאגםסראציע. יעדע דרימז

o rfאיבעתע־ האט וואנמרלא, בײ מ^אכט דער ®ח זימר ״ 
 תוואצד מחנז ארםיי, ריזינער א ניין קאםאנחנ די נוםיז

אונטערדריסען. *ו ברוםאצ ערים !יןמערןן
 אונםערנזד נעווען איז אארצאםענם *ום «םי«יע די
 טעארםים־ די אונםערמריםטען. םיציאנען םים אאײמז

jntno נאר באווענו̂נ םאםעז א מװעז איז באוחמוננ 
 די נעוואחזז. םארמװאונדען באווענתנ די איז ביסלעכוױיז

pr»5ujr אננעםאטעז חאמז ארבײםער it קאנמנטיחןן 
 ־VP און ימיאנם םרעיד עטארסע בױען it ןנעדניע ־8זײז

n ןאמראםיוחנז. it נעװאחןן זײ זיינען סאםןי *אליםי׳׳זזון 
 דער אז באםןרימז it אמגמרעםאנט איז עם גצײכגילםיס

 נע־ ̂זאםעננערוטען איז װאם אמנמתאזױאנאצ, זס־מסנר
 אינ^יאםיװ די *1י1א 1864 יאהר אין צאנדאז איז ײאחח

 הױיםמכציד מײארען נעריפעז איז ארבײםער, *ננצײמ «ח
Ptmt o סיט n נים w םון ארבייםער די אז חנרצאזעז 

 די tie ■צאץ דעם םאתעםען ניט זאצעז לענדער אנתרע
ענניאנד. איז םםרײ?ערס

.. .  םםראמעז ארבייםםנעבער די אז נעםיגעז, כדר .
n ארב״טער ארימרבריענעז םיט אמז t ,דייםמצאנד 

 פאר ארןניס נתר1א טתז װזןצכע בעצניעז, »יז •דאנאייד
r נזנעריבעז האם •רייזען״ ביצימרע r r w m ,א אדמחנר 

i ארבײטער ענגצײמ iib אאריאםזחער ״• t מ די  םרא»ױזי׳
 דעם איז נעזזהז האבען ארבײםער עננציאמ די ארבײגמר.

i םיםןצ א •ימנדגאןויאנאל״ t באהעpro סיזעמריי. ז
 הןד ?אםןי ■אציםיעען אנזענעם ?ית אם11 דעם, םראץ

 א:ער זײ חאמן אננזמיהרם, נים ארבייטר עמצי׳מ מנן
ppn מח»ט war עננלי־ רי םראדיןױןם. םאזױאציסםימע 

y חינזיככמז פיצע אין חאט באױענמנ אדבײםער i t פאר־ 
 רא־ םאזױאציםט איז פריינד םענמזן נרױגמז דזם דאנמעז

 ערט11 ער אם11 חזם, טראץ אמ?, ראבערם אועז. מדס
 אױפנעטאז פיצ אבער האט אימא«יסם. אן םאר »ארד«מנם

 ן1א ײניאנם טרעיד עננצ״פע ד• םאר fn •יאיםי׳מז 1אי
 פיצע מייעז אײד זימעז עננצאנד איז אטאאיראטײמן.
p trp o 'H rtvc ,אמר ארנאנײאאידם ^  ■א- איז ראצע זי

 נע־ זימעז די איבאדיימנד. נעװעז איז צעמז צים״ימז
ro נימנר «מן ip o n ארנאניזא־ «אצים״»ע װי פאראיינען

irw איז מאט סמדעראא̂י קראםיעע ru דו_____
 דער םארקםיזם. פון נייםם רעײאצחױאגעחנן טיט׳ן

 זזײחנו ח• נעװען איו םעדעראאיע דער tie פיהרער
 די טים »בער רעדנער, און ׳*־ייבער נמר1נ א

̂יעם  א נעװארען הײדםאן איו (׳שפעםער אםב
 א םיט געװאחגן נעגרינעט יך1א איז עס פאםריאט).

 װעצמר 1אי צינ״, .סא^אציםטע) די ׳אענמר יאהר
 דער םארי^ מיציאם פאעם דער טעטינ itnipt איז
 נים״. ערגעץ :נייעם ך1ב םאפיםטימען1א רעם פון

urm א ip פאס דער נענרינדעם יחןרם טפעטער זױיט. 
 דאצע װיכםינע א גע׳פפיצם האס זואם פאראײן, נער״
םאציאליזם. עננלימען םח ננ1יק<צ1ענםו דער

 או מעחר נעווען זיינען םאראײן |1B םיםנצידער די
 םא^אציו באמטיםםע i״p םא^אציםםען. װײנינער
 mn אין געהאט. ניט אבער זײ האבען פראנראם

 איג. זיך |y»p זואם אזעצכע, םעטינ נעװען זיינעז איין
 פאצי< א פון דיםציפילין קיין אונטעתוארםען ניט הויפט

w ,בערנארד ױ1 פארטיי iy r איך ה. 11א
 אי« ארבײטער די טעםינ נעװען אבער זיינען אײן

_ האם איבערהויפם װעב. כיטרים און םידני נענטען . 
 בא־- ארבייטער ענגציאמ די באזארנם פאראײן םאביאנער

i-n״p םיהרער. אינטעצינענםע םיט װענמנ rti^ v n n  I 
 םאזױאצים־ םאביאנער די אגער זײנעז םאאיאציםטען חג

 םאביא־ נאםען רעם נעװען. נים סײנםאצ םעז
 רױ־ א םאכיאום, נאםען דעם םח נעטםען זײ האבען נער

 בא־ חנם נענען נעהעםםט האמ ױאם נענעראצ, םיעער
 פרחנר, יאתר הערערם אוױי אתם האכיבאצ העצד מאמאמז

 דןר אט געמארען. יחןן1נעב נאך איז owonp איידער
a באסעםםען רארױ םען אז גענלויבם האט םאבױם n 

 געפראנמ דערפאר האם און פאםעצאד |1א לאננזאם מונא
םארח־ניס. נ?»םאר'1.ק צונאםען דעם

 םא־ |1פ עננצאנד אין לאנע די איז יאהרען לאננע פאר
 לױ ערנער, נאד אםמר ijmyt נ?ט1עםאנדי איאליםטיעען

 ארבייםער עננלימע די אםעריהע. אין איאם איז לאנע די
 פארטײ. ליבעראלזר חןר נאך נאכנע׳פצעפם in האבע!

mi נעהעז פיהרער ארבײטער אםעריהאנער איאםינע די lip 
”t דילערם״• 1.ני די נאר P אר־ פאציטיאמ באדייםענחן 

 פאנדי־ איינענע ארױסשםעלען זאלען ואם1 נאניזאאיעם,
נעווען. ניט נאר עננלאנד איז איז דאטעז,

 עננציעעד דער הארדי, פיד איז 1892 יאהר איז
 פארלאםעגם םון סיטנציד ם5» מװארען עמועהלם דעבם,

 םימ ציבןראצעז. די פון נעננער יםנע«פראכענער1א אצם
 ניחן א אן ויך הויבט הארדי פיר ז1ם ננ1תנהל1ער דער

 סא- די ארבײטער־באװענתנ. עננלײ׳וער דער אין עפאכע
 נעהאלםעז, האט הארדי פיר אם11 רעדעם, איאליםטיטע

 נד1 די pb המרצער די איז אפפצאננ tv נ«ז1נ«ם חאט
 זעצבםםמטזנדימ נענרינדעם tjnjm עם ארבײםער. צײפע

 װעצמ םענדענצעז, םאאיומיםםיעע םים ארנאניזאציעם
 עתחןחלען it אניטאציע מםארקע א אננעםיהרם האבעז

פארלאםענם. עננלישעז איז ארבײםער־פאנדידאטעז
 פאנפעומנץ א אינעהאלםעז תרט1 1893 יאחר איז

 בחןדםזארד, אין ארבײםער־ארנאניזאציעם םאר׳פידענע םיז
 נמתתרם חאט יאס1 פאנםערענץ, דער אויוי םסאטלאנר.

M בלױז it» 14» םעז18 דעם — טענ nיאמאר מז — 
 ארביינאנד־ אמאפהענניגע די נעױארען נענרינדעם איז

די — פארםיי  IPTMit פארםי״. לייגאר אינדעפענדענט ,
 tye pt* םאציאליםגמז םיצע נעװען זיעען תצענאטעז די

 .אמ• די געבען נאםעז א פארםיי נייע די נעװאלם האט
 מציד םייםטע די פארטיי״. םאציאליםטײצע אפהעננינע

o םאר אבער יזאבען נאםעז n םװ־א .םאציאליזם״ װארם 
 געאגר כאטען חגם מענעז זיר נמן האם לאננ נעהאם.
 r’3 די אז נעװארען באמצאםען איז עם אבער פערט,

i ת1אױיכ איהר אױיי אנדייםען יז1בל זאל פארטיי t -ר» 
B ת1שייכ איחר אױןי נים אבער בײטער־איננמחןםעז, it

tie איז װאט פראנראם, דער איז הנם םאציאליזם, u yu v
םיצמ

.tn y iw
עען1 נעװארעז,

— v ,"*r י* י י t
ארימנזדאנמלט פונסםען ■אליםי׳אע

—---  iL'iafi him•יאחר ייא סארקם, קארל םוז םוים דעם 
סאציאל־דעטאי די ענגלאנ̂ן1 אק

̂יםםישע א  אינחנמנחנגט די חאט •ראנראם םאציא
 אבעד וואם •אנימײ די נאד סצז,אמצנו r •ארטיי לײבאר

ױ אנערקענס ניט צייט אאננער א טאד
d די סאציאציזם^*יאעז‘

flBi

 האבען פארטײ דער פו) םיהרער די קינאסעךקאט*. פון
 \וי ©ךאגען. טעארעטישע םון געםאנט pnn איבערדווי»ס
טישע ̂בען ־,ijnjy?<uy פר̂א j זײ <ו .ivw□ פרא?־ א ב<ויז 

y סי/*ע jjoo  .uc ui גען  די נאטראנט ו̂ו
̂ר קײט ̂ת. גדױעער א פ ט<ן1וען(י ךי סע  און יאג̂י

 »רא• די jyj^fi ך^^רס־^ציאקיסטען די איגעדר.וי»ט
pc u* j ר איגךעוועגרעגט דער שט&רק קײ̂ג
ט^ע גע/«יבט.  רי האגען טעאריעס וואר־^^/טענדע א̂נ
̂קישע — גר»רען קקארען, א זיך ארגייטער עג

 דער םון געשיכטע װײטעררי^ די טעגח׳̂ג גע וײ האבען
 «י סוװלזען, אבער האט ארנײטער־גאוועגוגג *גגקישער

 דורכ־ א צװעקען ■ראקטישע פאר הו אס איז עם טיםיג
טעאריע. סאציאקיםטישע דריעעגדע

 צױ זײנען פארטײ ארבײטער איגדעפעגדעגט דער צו
 סנאודען. פי<יפ און טעקדאגאקד ראםסײ באקד געשסאנען

 אר־ עגגקישער דער םון געשיכטע <ױיטערדיגער *yn אין
 גע־ סנאודען אי םעקדאגאכד אי ר,$ט בײטער־באװע^וגג

 אויסגע־ זיך ך״אבען זײ אבער ר^;יעם, וויכטיגע שפי?ם
יטש̂נ קר ̂ג  ער »ז באריהםט, אםאק זיך ד«אט טעקרא̂נ

םעסטער רער איו  בור־ עגגקישער דער פון םענש פ^ררו̂»
 םארהאסט געװארען םעקדאגאקד אבער איז איצט זואזיזג

 » געםאכט זיך האט זועקכער םנ^רען, ארבײטער. פון
 ®אר־ די האם פיג»גץ־ע?ם«ערט, א?ס גאםען גצוואקדיגען

סגאױ סײ און םעשדאגאינד םײ פארקאזען סיי
 איז, בײדען טיט צרת די <טחג̂ר םחוץ איצט זײגען תן

 תא^םאציאכיםטען, בלויז געותן בדזן זײגזןן זײ \ואם
 ק<אסעגבאװאוםטע איבערצײגםע, קיין גים קײנםאע אבער

 א — קיבעראל א געבליגען איז םנאודען םאציאגיסטען.
 עקאגאטיסטען. קלאסישע עגג?ישע די פון תהםיד מםער

 םעקדא־ פארינאזען האט ער »ז אינםערעסאגם, איז *ס
̂ד׳̂ם  צו^ב רעגירונג, גאציאנא<ע גערופענע אזוי n גא

o n, גאלד־ דעם אויפגעגעבען האט רעגירוגג די «אס 
ױ ־ארד,  אויטאביא־ זײן אין דערצעהלט <ײ\א ער ו

 רעגירוגג די זואס #דערפאר גיט דורכאוים אבער וואפיע,
ארבײסעד. די פארראטען «זאט

 פארטײ״ <ײבאר *אינחגפעגדענם דער םון םיהרער די
 עגג־ דער אין רא<יע גרויסע א שפעטער געשפילט האבען

»>nyr ,איז צײט <»גגע א פאר אבער ארבייטזנר-&ארטײ 
n געשםאנען זײגען םאםען די םאכטלאז. געװען פארטײ 

 מגגעישע די פון גאװעגוגג פא<יטישע די וױיטען. פון
 באוועגונג דער צו ווען םעכט̂י ערשם ווערט ארבײמער

 ̂םען דעם כןרײד־ױניאגם. עגגיצישע די צו מכמהען
 זוע<־ אויף ?אנםערעגץ, א םאררוםצז זוערם 1900 יאנואר

̂עגאטען אויסער געװען, זײנען עם מד  פארשײ םון דע
 פון דעיצעגאטען 116 ארגאניזאציעס, םאציאליםםישע צ1חנ

 און טרעיד־קאונםי<ם םװ דעיצעגאטען 29 ױניאנס, מחניד
̂עגאםען 28  האט קאנפעחנגץ די קאאגועראטיזועז. פון דע

 ארבײטער* גינסםיגע שאםען צו פראגראם א אנגעגוטען
 ?אנ־ די האט םאצי»<יזם םון עגדצייצ וועגען געזעצען.
̂יטישע די םארשזויגען. גאנצען אין םערענץ  טעטיג־ פא

 קאנםע־ פא<יםישע יעהר<יכע די אגםיהרען דארןי קײם
 גע־ געבארען איז אוםשטענדען »זע<כע אונמער דעגץ.

 דער אין ארבײםער־פארמיי. ישע5עגגי איצםיגע די וואחנן
 געביליבען פארטיי ארבײםער אונאפהענגיגע די איז פארמײ

מצבםםשטענד̂י
ארבײםער־ עגגילישע די איז 1918 יאהר דעם ביז
 ארגא• םון םארםרעכמר םון דנרכאויס באשםאנען ײ

 אריינגעגוםען. ניט פארמיי די האם יחידים קיין נמאציע^
 םא־ א ב^ויז געהאם ארבײטער n אױוי תאט פארטיי

שנעיצ. גע\וא?םען איז פארטיי די אבער וױרקונג,
 פאריצאםענם אי> געשיקם פארםיי די זזאט 1900 יאחר י|

 די שוין האם 1910 יאהר אין דעפוטאכמן. צוױי
̂ידער 42 געהאם ײ אםענט. םון טיםג  אין פא̂ר

 — 1929 יאהר אין און סיםגלידער, 151 — 1924
 געװאקטען אויך איז וועהילער 5צאה< די גדםגצידער.

יאחר. צו יאחר
̂ו װאס׳ jam סמאץ רעאתאניזירוגג דער נאך אפי

 דעה נרעםםע די גאך ד«אבען ײ
ױגיאנם, טרעיד די םון

טנווארען נוופפן ״סאציאקיםםישע וײ !יינאן

 דער פון םיםג<ידער די פארטײ. דער פון פיהחגר די
̂ד פ&רםײ, ?ײבאר אינר^פעגדענט  סנאודען, און םעקדאגא

̂וארען זײגען  ביטריס און סירגי פיהוער; הויפם די ג
 היסטאריקעו־ די |in«nyi 1}ײנע פ&כיאנער ךי פון (\עב
t»c ̂ר ט £&רטײ. ך ̂ר׳עאפם די איבערהו̂י םיהר

וױי־ זיך פ»ר ^רואט ,jסענשע איבער-עגוטע!
nu ציקען. טאציאקע

 ארבײטער־פארםיי ענגקישער דער פון געשיגטע די
 צ\ױי זכרון. אין םריש נאך איז יאר«רען קעצטע די םאר
 די רורער• בײס געשטאגען שוין £ארטײ די איז םאק

 אין געשפיקם ר.אם םעקדאגאקד װאס ראיניע, טרויעריגע
U יאתר to i, צוםרײםעקכג גאנצען אין פארםיי די האם 
 אויסמד נים פארםײ די האט דעפוטאטען bu זוי םעהר

ב1 יאהר אין קקיבען  מידצר פארטיי די הויבס איצם ^
 םיטמידער ioo האט £ארטײ די זיך. צו קוםען צו אן

 איז װער«מר צאהק די און פארקאםעגט גײעם דעם אין
 פארםײ ארבטער עגגעישע די געװאקםען. ריזיג אויך
 און יגאגד אן £»רטײ ברויםע צגוײטע די געװארען איז

 געק^עגחײם גוטער א בײ איבערצונעםען װירער זיך ט־ײט
ja די n y y i קיב/גראקער טעכםיגער אםאקעער דער םון 

רעשטקאך. בכויז געבטבען זײנען פארטײ
דיםציפ־ םעםטע א אגגעגוםען איצט האט פארטײ די

 חגהר אוחגק איז ארבײטער־פארטיי אונאפהענגיגע די <ין.
 םיר דא פארקאםענם גייעם דעם אין זײגען איצט <ינקם.

 גע־ געגךיגדצם איז זואם פארטײ, דער םון טיטגקידער
 בױכאנאן, םאקסטאן, זײגען דאם הארדי. קיר פון װארען

 פון םימגלידער די םטעפאן. קאםפבעה און םעקגעװערין
 אבער שוין גער«ען פארמײ עײבאר אינדעפעגדענט דער
 נאר נים פארמיי• »<געםײנער דער אין םעהר ארײן ניט

 פארםיי אוגאפהעגגיגער דער פון םיטג<ידער די זײנען
 דער פון םיםגקידער די »פי<ו געװארען, םארשטויםעז
 ארגאגיזאציא דער אין זײנען װאם קיג׳/ *סאשיאקיסם

 יוג־ דצר אײגם<ום. יעדען פארקאחגן האבען געבכיבען,
 ויק םאר<ארען גאנצען אין האט קריספ ענערגישער גער

 פרא־ דער םים נים שטיםם פראגראם זײן פרעםטיזש.
פארטײ. אםיציעתר דער םון גראם

̂יטישע די  בא־ ווערם פארטיי חןר םון פראגראם פאי
 וײ פארמיי־קאגםערע̂נ דער אויף יאהר יעדען שםיםט

 דיקםידמ אבער ווערען קאגםערענץ דער םון באשיניםע
̂יכען דעם פון  דמם אויוי קאגגרע^ ױגיאן טרמיד יעהר

 אין םארגעקוםען איז <ואס קאגגרעם, ױניאן טרעיד
 םי< זיך םען האם ,1935 סעפטעםבער אין גײט

 םרעיד־םרא־ רײנע אויסמר פראגען, פאהיטישע םיט געבען
מן קאנגרעם ױניאן םרעיד דעם םון באשליםע די גען.  !יי
 קאנ־ פאליטישער דער םון געװארען אינדארסירם אויך

̂מען איז װאם םערעגץ,  1אי שפעםער געזוארע אפגעהא
ברײטאן.
 ארבײ- די באשעםםיגם האם זואס הויפט־םראגע, די

 םאגקצחמו וועגען פראגע די געװען איז מער־פארטײ,
 עגג־ וײ אביסיניען. אין אוואנטױרע םוםאציני׳ס גמגען
^ א אגגעגוםען האם ארבײטער־פארטײ יצישע ש א  *ז ב

 אױב םאגקציע^ םיליטערישע אםיילו אטתנדען םוז םען
 פון נאש<יסע די אונםערװארםען גים זיך װעט םוםא<$יני

p געמן געווען איז װאם יצענםבורי, jי5םעיצקער־י דער iuo• 
םיהחנר. אוים געװארען איז ציעם,

 פארווארפזןן האם פארםיי ארבײםער עגגיצישע די
 אכעד פראגרא̂נ םאציאליםםישע אויסגעשפראכענע יעדע
 רעםארםין, םאציאילע בוײים םאר ארויםגעזאגט זיך האם
 סאציא^חנ^ — סאציאיציזם םים שםארק שםעתען װאס
 פזײהאר זיך האם פארםיי ארבײםער די זועילכען פאר

 פאפומר. כמהר אילץ אבער \וערם נעשראקען, שטארק
ח סאציא^יזם. םים׳ן דורכגעדרוגגען ווערען טאסעז די  י

 א W 5כ סוף אננעםען םוזעז וועלען םיהרער די אויך
פראנראנ^ סאציאיציםטישע באשםיםםע

̂ישע די  גאך איז ארבײםער-באוועגוגג ענג
 V ארבייםער אםעריקאגער די ױנג. ניסםעסיג

 דער ®ח געשיכםע קורצער דער פון צערנען
 איהחנ פון <יתען מגזנז זיי פארםיי; ארבייםער

ױ פי* אזױ צאגעס 4ערפא<ני איחרע פון ו
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ראזמארין טרודה דר. «ן
n אין p ריטיםיװעו• oogts^ptpj ארבײס צװיען איז. 

 איז א״נס באציאוננ. ועלאטױוע g jptgorga ל\י\ און
»pc p'ltpncg tP ii צװײטן. חנם npo Dgn ארבעם 

 ארבייט וױיניגער ogit װידער, £ארקערם און »\ױ\, מנר
n גזמױן. וױיניגער סלץ p  t'g ̂מאםט״ •ריטיםיװער  געזע
um נעווען איז הויז יעדעם g זיך פאר װירםעאםט p^g. 
ogn עקזיםםירם g ארבײם צװישען פארהעלםניש דירעמםע 
 pupncgoig םויצשםענדינ נעווען איז ogn ,utf.ngpga און

ogn jio םאר op אנדערע איז גים tPgow tc.
p די r ’Dgjgpp לאנע פינאנציעלע און pc דעם •no 

ogn ogit ,\vm םיטמוען vo זיך pc onprip איז יאנד 
nanppg, איז Piatt[ איננאנצען pc rupncg ארבײטס־ זײן 

n םון pg ■ל»ץ p .נאםור np אי גלייכצייטיק נעווען איז 
n p אי ארבייטעד n p .ארבייטס־גןבעו j p ־ איו לױן» 
putf[ איז נאטור. און עלעמענטען די סןן הענט די איז ogn 
ogn ,ow« יאר papi g tpn זײן זיך ®p p p e סארנרע־ 

 ם5אויםנעסעי npag ogn פארנמהרם. תבואה די און נמרם
tp tp איהם, נענען געווען איז גאםור די אןן pg np Dgn 

נעהונגערנג פאםיליע זיין
wag* עגםוויקלונג די n p  pc געגאננע[ איז םענשהײט 

oonpnngc. טען ogn ביסצאכוױיז tannpug איינזעהן tg 
car סיל איז Dpgnc־tg npr ̂ען זאמן טיטינע נעװיםע  זא

in נעוויםע דורך tpnpn •ראחצירם r u יעדן איידער 
5gt tnn זיך »לײ\ טוזען ipogr לז« p o g n  דארח. ם 

g דאנק pin צערלײ ענםװיפלען אננעתוינען זיך האבעז« 
op'Dpognc ,tstntnrugn, אנשטאט און אינדוםםריעם, און 

iro n ראמצירען &ולײ\ םוזען איצם, ביז װי ואל, איינער* 
 ״,M'-ntig אין .םייםםער g זײן און דארןי, np Dgn «ויז
ogn נעװיםע אויף םאעציאליזירען זיך אנגעהויבען םען 

p םאכט איינער נעביםען. r,־ npnpjg n p ,חןר קליידער 
nponpc n ®», דדיטער p ווײזער בויט pg .ו. אז>

ה פאחצםזןהט  איז ארבײטםטיילוננ חגר eg םיט tg זי
tptgorotg סאר־ די צװישן אױסגלײג םון *־אבלעם דאס 

 ®»ליך םיטעצ g נעסינען נץטוזם ogn םען סאנען. אױרעגע
in .צו g o הריגען צו שגײחנו־ דעם סאר g שיך, «או pg 

 אורשארוגנליך איו אגצוט tg באקוםען צו שוםטער tun פאו
 :עגענ־ g סאו נענענשםאנד g נעביםען «שוט tso האט

u g e r,* פריםיטױוע נעוויסע טאנ צו היינם נאך טוען עם װי 
 אײן וואם חנרםים נערעמנם טם זיך האט טען או *עלקזנר,

 דעם סון ווערט םעהר םיעצ tvagn דאך \n געגצנשטאגר
u *וױיםעז• n n r* נעסונען םען האט אבער g| \ביצן<זיג\ז^ 

נעםציך אויסםויש, םחורה יעדען איז נאנוצען צו ם״טנל
D B.

a n חנרצו געפירט תאט tg ן •ריגציי חגר« m u t 
w n iw ^איו איעער יעדער װעצכען אוננמר ארבייג 

 יעחנ און ארביים־מנבער, און ארבייםעו־ גלייכצייטמ מוחנז
 egn •רארוציחנז, אלץ יך1 פאר »<ײז געם״ם האם תויז
 פון וױחנר, «רינצי«, דער וואסצע. צו אנמנהוימן זיך

 אר־ טוו איינער tg גצטאכט נויםינ cgn ארבייםסטייצונג
אן jn פאר גאר אליין, דך ■אר בלות גיט גיי jn tg און 

n r  ,ru ru g  -a«ng אלית דערפאר egn האם איעעם 
 פעהינקייט די אגדןרען tun אעיציאםױח^ ױ

a r t  tw מ דאם דדיםעז םי  ער־ דך קענען צו ?»ויט»צ נוי
g ײערען און נוט g| .ארבייםםנעבער

»i r באגריזי ttc אוצױיצז, סרײצד cgn ,םיינם tg tg 
 צו g' וױל, ער og» יך1 סיט םאן צו טריי אח ארבייגמר
ען, צו ניט *ung ארביײמז ט ם נעמיםע g םאז ^יי  ^יי

g אדער די טאן נים י a r ארבײ̂נ agn אצםערםום איז 
t גת e n r  pg ןןקדסנירם• ניס נױנמלאצגמנר m 

mא an v אײנסאך גאנץ • י ז י  צו געצוואוגגען י
—לוין ־an און j#u *י גמוואלט יא egn «י«ר

u® אױב p  u 1אי אױסדריקן אזוי איגערהוי*ם זיך a rt 
 בא־ 1אי ארנײט, ארויפגעצװאגגענער דער טg פאר — פא?

c טיטינםטער דער פון שטאנען r״t וואוד; די קיציידונס און 
 1טע«לע נריכישע די •יראםידען״ עגייםישע דערהיכע•

tin נעבוים זײגען אםפיטעאםערם רויםישע רי g tv t סון 
 קריו פון ארבײט אוטנאצאהצטער און געצװאועעגער

 ongcv בליהעגרע רי שקלאפען. הייםישע *ung נעפאגגענע
pc אנםיקען חנו־ פון דראםא״ רויםישער און נויכישער דער 

V'Ogtg?'c תר ארויםגעװארםען.סון זיינען קונסט און 
 אויןי 1ארויפנעצװאוגנע געצוען איז ogn ארבײט שװעחגר

כענע pg צעקרוםטע די  אום־ םיציצנעז פון רוקצגם צעב̂ר
 די tvaipyt pg װ*ם ?וין, דער •t»og^pr גציפלאכע
pcg?pr| און ogti םען agn ב»צאצ̂נ ניט קײנםאצ זיי 

pg ראפט, אםת׳ע רי? egn דער היגםער שטעהם *IJpnsjg 
m איז נעםער גיט ?ולםור. m לאנע רי ptatng tun pc 

̂ראלען םיטעצאצטערצאכען דעם אין פויער  וחגן םיםטעס, םע
ijaw ער pyng cn tts i agn ריץ דעם® pc to o v i Dgi 
 און אלםערםום אין ש?צ»ף דער ניט םעלד. pc או] זיך
 די tptgnpyt י»:ען םיטעלאצםער 1אי אויער דער ניט

ogn ui>gg ארנײט זייער נעטוטען. איז זײ pg געוחןן 
g פהר סאך* um*װי ־ ogn ויי װ«ם tpagn רעדפאר 

pjgnppj.[ און an ag jtpgaעך*, *«הו ־\\ Dgu זיי 
nוײ agn אװע^ערויבט, זײ po tvagn בתים בעלי

pr^gn הערשענרע זייערע םארשם»רקען Df'g'tgB■
*

 tu צײט״ גײער רער פון ערפיט־ונגען םעכאנישע די
 םיט צוזאםען נעםאבט, סעגלאך agn װיםענשאםט די

 ברידערציכפיים״ או; גל״כהייט ״פרײהיים, פון &רינצי«ען
Dgu י בען op'gi^giun נצוםינע ו  Dgn אןיסנעפעטס̂נ ̂ר

 נעזעלשאםםצמ *an אויף איינסלוס שםארקען g געתאם
u װירםשאםםליכער און n g rc g ארבײט־צוין. פון 

 װערם »רבייט די װעצכען אונםער לוין־םיסםעם,
 װעצכען pg pg ^iiJggga דורך רעגירם pg וױרט

aenpn פרייע ru n w g p, איו an־ Dfungnc נײ דער סןן 
DP^ga’Cgp ojrj.־unga tun pc צײט,

poo p 'P pg op ,ניט tg םיט פארגצייך אין 
 םי tp^gngpc דעם םיט און אלטע־םום אי| ש?צאםערײ
pg opod ,םיטעצאצטער an pg־ w rungo־ go'kgp׳ 

g| פארםשרי® אוםג?הוירער ig n  tpp ipc npag כצוי 
 ריו g צרה. jnpjp?p g pg ־at tg ,jptgt אים אױוי

rg םארהעצטניש tpogp^gc און צופריד?נשםעל?נד a) 
 »ובײ*, רצו ר«נ*5«צ*« רױ\ ד«ר |ptt jgn באר

 ארבייט דין פ»ר ootpga ־a״®ang ־un ipu חייסם
 סון און שט»גר«נפט opn סון .onpu \\ירןלינ«\

o 1 נ?ןיכםס־«וג?ט p r'm p o jtgיך an־ npinptgo
p סתל inpt ניט סאלי<ס r  *an twלpogרײ pg >אל 

 .opoo'o פעאדאצען p̂רליכpלאלםpםיט opn סון און
®un *a־ nprungo ים»ליסטיש?ר»«? optic ^ tim g 

 ־an נים קרינט םיט?לאל^ אין pg אלטטיסוס אין
»רבײ® זײ פ*ר לוין סול?ן opn בייטפר

tpopgu ogn אינחסטריפ רער פון pg די notp 
npn pc לו' אינתםטרי?ל?לng*I'ניogmpoט nepi ogn 

tpr'opngpo g ^א«ץלאנ nt> opn pg ,gap |g 
nnng' tpotpvoag opn tic  opoo'o tvrnsgtgpp 

ogn ̂י\־•ר ’apJagnroc:איז םpל3gל in  ogn tpngnp 
npn ניתר ogn ,oog rtpo 'ii הייסם .tg'Xgt 
pn«.״ ogn ng op ־\־«ראבלע^1ל ogn לן» •nga 

tut trw fenp nt tg r t  tp tuno r tpoo'ogjgpp 
ו י ogn .im ז t? nt ײירקליכצ cרagלpם npn tic 

ogn ^ a^ gc חייסם an־ n  tp m ii fguptpt

pg ,ngogmn ,tm pprgo ,m p  ? ro?
 npmtga די—npo«ang די -און
npng TOgnpnngnangnc איו—י9»רבײ«״סי־?̂ר npag
npn tic צױ ^ל? האייםאליסםישער 

cריpnנrםpלpנעלעזט גיט נט .in g n p i
tpign ogn —  ,p®«npg’ pc n ,אז נעל?רנם ogn 

 pg pm לא^ t'g 1בלוי onporga נאציע g pc ױיפםום
rgttptpj pg ,tpopmgnar^ םער?»גטיליםמעז, די צו 

tpagn ogn ,באתויפטעס ogn tg רייכטוס P'pgt g tic 
onporga ג סוןgלn אנחגרע און ®p n r םעטאל?ן — -gn 

oagnoga tpa רי g po rtpoo'tpp (?ל»ם קאסיטאללאו? 
 pj ogn* אלײז ogt Dgn ארדנוננ׳, .נאםירליכ? g אלס

̂םאטע] n ואלם.1  ארביי־ װי ארדנוננ, npn אט םון רעזיי
npo־rtpniptgp די האב?ן לוין^רי?ונג, און pirognpg't'D 

npvo, און םורנאם װי pn np’onop באטראכט ריװי?ר לא 
®^pa. אלם gt .נויטװענדינ^יט״

1 nלוין םיז סראנל?ם?ז ויר?לי:ן n  ,p'oipgpp 
w ז»כפ11* poompp n p  tic סון g אר־ ק»«יםאללאז?ז 

a i און בײסם־קלאם, p\־n i ס»ר op ogn o p זײנעז 
otpn npo tgngo האם טיטינ, װי Dgng ־1790( םםיםה 

n צו oaitpt nponrp אלס )1723 p  .tp p co tpg c ~אוו 
o p  p c in n e r 1 קצאם ארבײטער ognיך tpannpug 

n אין ogn וועלכ? ־,np די tpn דאן p גע־ פרימיםיװער 
onpnpt ocgie^pt ־tig tP P ,אר"ננ?פאל?ן איז סיע?ם 

npm,:־p' די באזיצער. באשם־םםע pc otpn די איז  pi 
pt tPagfi ogn■ איז ״םארשמםינט״ t״tpt ביי ngc n p- 

w זייער tpapj נעםוזט tpagn ,jpiipt נים סיילענ m g־ 
aaanp אלם t na  ,a ivnaזאלען ״ tpipp הרינען gn* n• 

ogn D«n ,n w ira iip w in ם?חלם. זײ?>
n p  ,o®o א<־כענטליכ?ר n p in in a םון d p װירט־ 

 n' נאר ניט tg אייננ?זעז, ogn ליבעראליזם, שאסםלימן
 g tpngn ארבײםער די אויך ppgo נאר ?אסיםאליסם?(,

 ארב״טם־הראםט אהן »ז רט,pלpnp ogn np סאנאסאל.
’opo 1צ םאו־אור»ילס סאפימאל איז inopingnctig. 

ogn no®o ,נעהאלטעז tg םיז ל?זמנ נאנמ די n p 
fgoױgלpד Dgn ,ptgnc אח gnנים אײ:?נטליר ר m enpnog 

ia  Pigna ,n\ \לױ nng nga־־a, איז tic 1’ iipncg ל-1ס 
nptntpor םרייהייט !!ירטשאפטליכע־ nporpioig pg־

n ongn .rtp ip tgp  npoאםg,לם gnלo ,עלען11 םםיטה 
gn tic  pnoomneנpל tpopgn, די :-ng ng: ptgncag 

o ש^ינען opn בײמער n p  tig־r'ogogo ’ ig opn o יך1א 
n p ין1ל npopnt ogn ongn ;,tpopgn נ דיgכםרgנp 

n אלץ npo«ang ךgג p  o r® r npapn .לױן
 די »ז ,tPtmga npoper tpagn npag tpopgc די

ngpo־t'g  p אויסנעהאלטען. ניט op ניט, צװײם?ל ?ײן איז 
tg 1 אין nm o pנ נעסוםען איז יאסgאיז סםיטה׳ן ר -gp 

ip םי?ל סי?ל, g אין jpopgnpt ייטאל p o p t םאםשטאב 
n איז רארױוי tntppip ניט tic איבײטער, צאל זײ ױ1 p 

n נעשםינען, ניס ngt נים לױן p  ngt ^?די םון ?ל 
vtrfm v ?אינתםטו־י ang״ro o  tPngnpj p k  npo היםעל־ 
opag מיײתנר. t די מי ngpo־p פון oegronm  o p־ 

’tpgnpt otp איז ם1?ראלי3לי ען3<י tga tpopgc n  tic, 
tpagn 1צ ס»סיטאליסס?ז, רי t tppngomgc״np נוטען. 
tpogt,״ n®ngn ogn ,opngpo r u  tpncnp־*o p  \M 

p c ntp>p די «an״npo אוז op tpoagnoga ״ »לםo 'og j 
לױי׳ון״.

onpagn ogogo tpoippt t'g  op 1834( ס1סאלס— 
1766( d p  npa'g *pop pn pg tig ״סו־ינציס tic -ב»ם?ל 

tnnpp1798( ״( npo"ang o p  pg tg ,tg np o rm* 
n ?ל?נד n J ir  pg די o־i״pd אחל* t ogn ,n p i'p״ •tp a 

tp אויף pn n p^ די ang״r  tpopgn npoנpלii np' 
p די 'noont'g זײ מן p  n p  .tp p tn n gל1זoאticnp  D 

pg — אז.איב?פלוס DO” ang tie־ocgnp 1א| tie tppnt g 
>t'g .p i 1823—1772 יד11דיי( gnngpn( אױן• נ?סאלען 

tpncnp א,חם*אוו  .pg שלאסיש? זײ ngcםולp -\רױ
ױ*סצת־«זױס  *■1*י
d צאלם p רכיינמס־• 

יחףהןן “ *ימימז
-ga האסיםאליסט n p o חייס̂נ  p  

איחס זאל  a t tg f in  ntg bcqic 
txnpvt y n מר  ןודבי

י י ״ מ י י י ^
̂^>־־ •*■ײ־• :י־: .<•* ■h ■■'׳:' ' ,■״׳" !t• זי' *»̂ |g'î tf'T'־־

 142 לוססוס אק נים #זיך םארשםעהט
»\גיגזםר*מ־צזױי\ןגגז. םון שם«ב

 בעאײנפצזסם rwsoe זיעען אריגציאמן רילארדא׳ס םון
״5 םון געזעץ ,״אימערנער םארקס׳עם ק»רל  .וזעצפד יױן

D* און טעאריע״ ip ענסרײ1קאאיסאל^נ װעגען געזעץ
רוגג״.

 סדזורה םון \̂י1\\ ־yn ד»רו» םיינוגג ם^רקס׳עם אויט
 קא&יסאליםםי־ דער אין *דגיײ*. דער לוים ווערען נעשאצט

 אק נים אבנמולום אין ארבײכמנר׳ס דעם איז ארז־נונג מער
o «#דוןױרכג עו־ װאם װערם, דעם טיט םר^אדציע n 

 « נעםם גו«ו\ז\יגגצ̂ך דעם ״צוין זײן םון מייל גרעסכמז
 ״פר^דותזױאנם־ די םון אײנענםיטער דער קאפיםאליםם, דער

f אזױ אונתם ער גים ארבײםער דעם און םיםעיצ״, i n 
 m חיות, ביים םאםיליזנ א דערהאלסען דארף םען םיעיצ יוױ
 אין כחנהר. נים אבער אויסגעהן, ניט הונגער םין זי

 קרימן ארבייבמנר דער קען ארדנוע לאסיםאליסםימער דער
 פאר nip עסזיםםענץ, םיניםום א פאר װי העכער ילוין א

 wm װידער, י^וין העכערער » פעריאדען• קצײנע גאנץ
 אק און ארבײמס־קראםם, םון םארטעהרונג א פאראורזאכען

 אזױ ארבייםער צװישען לאנקוחגנץ די װעט ׳&פעםער דור א
 אימעגגד איז דאס ארא&זינקען. װעט ^ויז דער אז ?זטיעעז,

לו׳ץ״. םח געזעץ *אײזערנע םארסם׳עס םון תםצית דער איו
 אאנדוױרגד אינדוטטרת, דער םון װערם גאגצער דער

 דער װי םעהר נים פארקס׳ז, אוים איז, האנדעא און שאםט
 חנם ניח אוחנס *ראבןװחזז״ לאםיםאאיםםען די װאס אויז

 הול־ און םארשרים נימ. איהם באצאהאען און ארבײםער
 ער אנעםאם אבער ״םערהײם״.* חןם ^אםעז טור

̂ודוצידעז װאם די םון הענט די איז ארײנםאאעז  איהם, פר
 א םירען זואם םרעםדע, םו הענט די אין אאײן ער ט5פא

פראצע. ארביימער׳ס םון זדמבון איים׳ז אוקסום-אעבעז
r וחנג אײנציגער דער אז מארסם, האאט דערםאר t 

 פראבאע̂נ םאציאאע דאס נעםאיך, אױךםראגע, די לעזעז
 בםצ פראדוקציאנם־םיםזנא, די םארנעזעצשאםטאיכעז צו איז

 סווי א םאכען בטיאא וחגט װאם קאפיטאא, פריװאט םאכעז
*םעהרוחגרט״. דעם אויסנוצן דעם צו

**
 אז זיק, םודה טוז פעסיםיסט גרעםטער דעד אםיאו

 «־•5 סאפיטאאיסטימע אאע אין ארבײטער די םון אאנע די
 דער םון טעג די זינט םארבעסערט םיעא זיך האם דער

 םאראיעמעז דאם רעװאאוציע. אינדוטמריעאער םריהער
 האם װאם *ױניאנס״ אין ארבײכתרעאפט דער םון זיד

 םים *האנדאעז צו ארבײםער דעם םאר געםאכט אונמענאיך
 א»מ עתאנאםחגזע די פארבעסערט םיעא האט אוין״ דעם

 אײנחנדעז, ניט זיך דארח למן אבער ארבײטער. דעם םו
p האמז און דערגוײיכט אאץ עויז האבעז ױניאנס די אז i r 

 טאנ צו הײנם דא נאד זײנעז עם טאן. צו װאס םעהר ניט
 *װזזיים די אויז־נעםעה הײסט דאס ארבײטער, גענוג

 <עדזערמ נים נאך ^אצעז װאם ארייננעדעכענט, יןאאארס״
 ארבײמערשאטכ^ םאראײניגטער » םון װיכטיגסײט די אפ
זע די זײנען צײט נ^יכער צו און  «רא• איז קאםיטא^יסט̂י

ע  די םיעל. זעהר נאך ױניאנס די םון געגנער לעטאר̂י
 לאםיםא־ דער אין ארבײםער אן פאר םעג^יכקײט אײנצינע

 אית־ םענמענוױרדמעז א באקוםעז צו ארדנונג איםטי^ער
ארבייםאר דעם םון דער איז ליעגט לונםט
 דיק־ ארבײטערמאםם די תעז אײניג איז פאראײניגט סאאם.
 א אק אםיאו ארבײטס־באדיעוננעז און אויז איהר טירעז

 איז םאראיינמם, נים אויב Jארדנונ יסטישער5<ןאפיםא
מן ארבײםער יעדער גזגד דאז זיך, םאר ארבײטער יעדער ע  נ

 ח»*ס קיעער צו. איהם ^וארפט טען װאס בײנדעא דאס
 •ראמנם הונדערם געאעזם חאבעז *ױניאנס״ די אז נים,
 אז אײקענעץ, ניט װעט הײנער אבער אויז־פראבאעם, דאם

 םענאין/ םענמציד איז עם װי וױיט ,אזוי האבעז ױניאנס די
 ארבײ־ די װאס םעהרװערם, דעם פון ^ײר א נעראטעװעט

ז הענם זײ אק אריינםאאען םאעגמ און פראדוצירע טער  ײ
סאפיטא^יסטען. די

v די צו אוגז ברענגט ראס n m w x.
די אס פיז צדוממ דער
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מז אאזי p a אין וױדסאאפט םאציאליסםימצד ®ח , n©
 «? גרונדיאמ w״bp־i*pb די םיםםעם. ןניסטיאמאל*

 «נײ או\ען ראבערם האט באוחנגוע מואײנמםיותר חנר
pons■ tPonp אין מרמאענם  o n? םאתאננזד דעם םון 

ױ אזױ יארחונדערם. מם  אוימא־ און אונםריױױלינ אן ו
 םאי־ דאף עסזיםםירט םארהעצטנימ האאאעראםיות סאםיא
מ יעדער *ווײאמז וױ־סאי  צוזא־ <עבען װאם םענמען, נרו

 אוו״ז האט אנדערער, «ז איז *דער *ארם דער אין סען
 זאל *וזאםענצעבעז סאאאעראטױוע דאם אז פארנזמלאנעז,
 עתאנאםימעז בא׳פםיםםען א צוים ותרען אױםנעארביים

*a m p. צו םאתזךפצאנעז האם ער im s r װירט׳פאםם־ 
 לאנרוױרט־ אדער אינדוםטריעלער פון •ארבאנײנז <ימ

 נעזעל־ אוז עהאנאסי׳א זיינעז וואם נאםור, אאאוסריבזר
 זמלבםם־םארזאר־ און אונאפהעננינ םוא׳אמנדינ וסאיואגא

 באזים. נענאםענעאפםליכעז » אױןי ארנאניזירען אזן נונג^
 נלײכבא־ זיינעז נענאםענ׳פאםם *זא פון סיטנלידער אלע

 נאימד רטרא באטריעב חןם םון פראפים דער און רנכםמם,
 נענא־ די מנאסען. די צװײמן וחגחזז זװםיילם םנסינ

 ?יאסענאאזע, א וױרלליכקיים דעו־ איז אלאי איז טמאאםט
w ? r w B  Nun m» פראסלענער־ א אין געזעא׳פאפם 

•3א68טאסי סעז
 פאר־ אין זיינען יארהונדערם פארנאנמנעם חנם איז
 מםאאםאי^ גזןנאםענ׳צאפטעז, םיעלע לענדער איײחהע

מ5*דב מד געגרינדעם נעזע^פאפטען, •ריװאם םון איז י

icmL׳

אויד זיינ«ז און מאײז
ML MA* a A A A A ̂יאראל, ארץ איז תבחװח די 

נענאסענמאםםיצ

mm₪₪m^ ״ _ . ״_ _ _
< געװאראן•

 &אנ is חיינם
מ in( גיט בעםרימז י v מראא^ריT•

r a

̂ורטליר  עחיםעגס, װאם ד*ס זײנען דערםאר אנםו
 צוױימננ^ און ערםאצג, פינאנציעצער קײן נים עם

bjn דעחװ. צוגעאאסם ניט כאראקכמר םענטע־נ׳ם 
 םעגליד| נים איז עס אז גארני̂פ באוױיזם זיך פארמסעהט

 םא•; רצם פון באװעגוננ קאאפעראטטחנ די רורכצוםירען
̂יםםיטען ̂ויז, באוױיזם עם •ראגראם. ציא  S אין אז ב

 קאאפזגראםי• דער קען גמנרחײט קאפיטאאיםטיטער גרויסער
 ;-באדינ די וױי^ קאנקורעדדפעחיג, זײן נים באטריעב וועד

כע אוגטער גונגען  זײמ ארבײטען ?אאיעראםיווען די וו̂צ
̂יך ײכ  אוו אריװאט װאס ׳די םון קאסטבארעד אוםםאר̂ג

. דורך. פירען טערנעםער
 רצר אין אלץ איז ןמםיעריםענמ, דוסישע דאם אויך

̂ויםע אבער זוע^ט  סײ םאציאאיםטיט הײז ניט נאך םאר
̂מאםען געהערען גיםצד די וועאכצז ̂ויט םטעם,  די צו פא

 קאםױ ראם האט םויט, צענע׳ס זײט פראדוצענטעז.
 געחן מעחר און םעחר אאץ אנגעהױבען רוסאאנד ניסםיטע

^טאאםבדקאפיטאליזם״• םדץ וועג דעם אויף
 איו םארק, קאר* <ויט נעזעצ^אםם, סאציאאיםטימע די

 ווארטצן אךביייפ און רױ\ געװאחגן. נעבױרען גיט נאך
̂יכעז ^אגיטעז, דעם אויוי אצץ גאך  געחנכטצן און ניצ

אויס^ײך.

רןאפשטיץ. ברכה

ב א

m s כײ וײיח א ווץ םיר jg rvm, 
סארדמען. זייך אװעק םענשעז ?ןזן

 / גןןדי װילדען אץ רעדןןר זיך אעיאגען
ן רעדער איכעד געכױגען זיאען גלײכם י ם ו״• -

 גוםםארנעז, «©ד חענג® עס לי*ען אויף װזןםען גײ
21^ ipoyn ארי“ d ĵs ״ ̂ו♦ די דײדען oy ־ וארג

מױגער נוןך זיך ומןכם עס װעםען ודי  חדד̂ם נ̂ו
שלדס♦ pc װקרםזןד ליגזןן xns אױפץ װזןםןן וױיל

B lypilTBplI י«0 ײם5אר לי fiiJyiSyZ fXgywuHln 
ojyn• זיך *עדדיגען וגליד̂ע זיך ומךױמןן

-     A Aa4MAA k te  AA L a AAa 14A A.A A.  ̂A B iyp s שער די זיך צעקלמגם נןןדע̂ל די זיך:
AAte A ^ a a  a a ^ ^ a a a ^a  ^ ^ ^ a שדדעד♦ דא ארכײםען ווײנער וױ ןןלע

. v  t

 רײח געבױגעגקד פון קא• םיץ איך הריב
ח » םים װארט א אױס ה׳גייט אדן מ דערכײ. «
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AAAAAA A  AAAA ^ ^ A A A A  ^ A A  ^ aa^ ^ a  געיעג אץ אװעק ז*ך ם$ג דער וױיפער^
װעג» מזונדןרען כדם צדםײלם ̂וחןנט

AAAa  A A ^ ^  ^AA^^ a a a a a AAA  a  a. a a ̂ן, אױף #דרויסן}ן מאגרי̂ק פון װײט שוץ נאס
AaAAa AAA te A A  ^ A A M A A• ונדדיק זיך *מויף װידקר  jpo לפ]
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 — אױסגערודזם, װזןר םארםאנוןןדם, ס׳איז װער
גליס. פײערעל א אומעז אלעםענס אין

 :ארס דאם עגגער ס׳װערם ?וםט, םען מען, קוםם
װארט• א זאגען «ו דא חןןט יעדװעדער

 יײס, װקרט יקרומ װינטער, דער אן קוםם אט —
ארױס! גאסןןן אוי(* דיתת די םון ם׳װארפט

 ױגנע, אױף חענט אלטע פארכײםען כאלעכאטים
דיגנען. זיך סען דארף ארגײט פיטאד יעחןר פאי

אי א זדןזכען אױןז *עפלאקערט ארכײט די —  — י
- קײלעכדיק א עסען מןםען קינחןר ^י

ײו, םים און אװים םים רעדט, םען םען, רעדם איז  י
יץ.״ םתקעלער פײ ענגק, גאםעז אויף

 װײט« און נאעגט פון רעדלעד, און כינטלעך טםײעז
טטריײט. א און«עוזי?קלם פאליטײ פ׳קוםם :»ט גאר

 םארעלאסען, לי*ען זימען פזא« אץ םארגען אױ<>
פארדראסען. םיפע נןןדלען םיט םשן פארטמעפעט

 ׳װײ אײגענעם פזערען מים םען *עשערט
גןךוירײ- עםומען רעחןר םים םקן פארקליעם

 םאשייכען, איכער געכױגען רדקעגם זײנען
1 פארדמןןן I םארדינען :טװײגען דןןם »ו חילגט
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גאלדמאן. ד. י. פון
.גערעכםינ־ דער 1אי ארטיקעל 1פריה«רדי<ע א איז

 םונאנדעו־ ריױנען דעס י1אוי *עעמיזען איך האב קײם״
̂ן חנר םון ײאמם  םאוטה״ דער אץ אעדוסםריע דרעם קאט

 נדויט־פארצײייגטע די אט או ,opisc דעס י1אוי אויד זוי
 הענם, אידימע אין אויםעליםציך כםעט ליענם איגדוםםריע

 ׳פלעכטזג זעהר דארטען זיינען כאדינגוגנען ארבייטם או און
ב איר  ארויס־ פרוכירם «ך,5טעגי ווי ־m>p »מי אייך, ̂ר

 אינ* רער פאר איז עם נויטיג »י פאהם, דעם *וגרייעעז
 ?אט^ן דער םון ארנײםער די ^רגאניזיח צו נמרנע׳פאנאל

 די באמיצען צו אום םאוטה״ דער 1אי אינדוםטריע רדעם
 בי״ די אין ארבײטער ױניאניזירטע די סון אינטערעטען

איםגג רער 1אי <ײג̂ג סילק <עןרע
 אויח אנוױמען איך וױ< אדםיקעל איצטינען דעם אין

 נעםארען מירקלאכע און ועריגס״טען ׳* אוםנעהייערע «ײ
 זיך האבען ארגאנייזערם אינטערנעעאנאל די וועלכע םים

 ̂אטאן די ארנאניזירען סון מע; דעם אויוי באגעגענען *ו
 ,1געפ$זרע ׳צמאאטען. זידליכע די אין ארבייםער דרעם

 l"P האבען ניט איםט רער אין רא |pp םען זועלכע סון
 די םים dj»p»» גענוי זועום םען םייחןן באגרי\י, אום

 רזנם טים און םאוטה, דער אי! אום׳טטענדען נאזונרערע
רארטען. איצט בומעגועם װאם םעראר, רעאשציאנערען

 אפגע׳צטאנענער אן געװען אלעםאל איז סאוטה די
 פראנרעםױוער גרויםער דער אין װינסעל. םינםםערער און

«ura'־jp די איו יאר םיטז־אוךצװאגציג לעצטע די פאר 
 איג־ און ארבײטם־געבער אלע סאר עיר־םקלט רער סאוםה

 םון נאאיצצט וײן װילען <ואס םא:נאטען רוסטריעלע
 ארנייםער. זייערע אויף איינםלום ױגיאן װעלנען אירנעגר
 צו׳טטאנר א אין הױם ער סאוםת די נאך איז •םיכימ,

W סון ’dpwj ,אדער באלעבאם, דער <ואו מללאםעדיי 
 טרל דעם איבער «ליין־העד׳צער דער איז ארגעםסנעבער,

 אײגענע זײן װאט טא] זײ םים |pp אח ארבעטער זיינע סון
 םאעא- איגדוםםריע און נאלענאםים די גלוסנג מארץ

 1אי נאר ניט **יידהעחצער, די זײנען םאוםוז רער אין םען
 מטאאט די איבער אויך נאר פאבריק^ אײגענע זייערן

 נאנצער דער םאוטה. דער אין רענירונגען אטאט און
 עטעטלאך און otror טויזענטער די פון לעבעז צימילער

 עםאט־ די הענגג די אין זײ גײ <יגם םאםוס̂ו דער ואין
 םאוםה דער אין ריכטער די און פאליס די רענירוננען,

iram םאן־ נערוםענע, אזוי רי, פון באהערעם דירעפם*? 
 איז ;וארט זייער און םאגנאטעז, איגדוםטריע און נאראנען

 פון לעבען ציזוילען דעם נוגע איז װאט אלץ אין מזעץ
באפעלפערונס דער

 אר־ ארגאניזירםער םון איינפלום אח פראצענט דער
bps, ױניא־ מטארפ נאר זיינען זואם פאכעז״ רי אין אפילו 

 םאוטה, דער אין איז לאגד, םון טײלען puru* איז יליזירם
 עטאט וי עטעהען נעביט דעם אט אוין• ני׳פםיגער!

 פון דינםט געטרייער אין פאליס טטאאם אין ;ירוננעז,
 ױגיאן tv דערםאר אוין זארנען זײ און ארבײטנדנ?בער,

«ip נים װייט דארטען ואל ײנפצום p גרייכען . . . 
 ת0« זיכערער צו פײז געװען ניט פיינםאל אי« סאוטה

 זאל ארגאנײזער ױניאן א t•* ארגאגײזערס. ױניאז
אנ־ טט לרינען סאכנדהאבץד אפיציעאע די פון :ן

 א tie ווערעז ארויםגעמילם און בײנער די .ן .
d טים :טעל pi דאד־ ליינםאל סער פארזאג עטרעעען
jp צו tnptpj ניס ipn, די פון םאוםה דער אין איז 

זאכען. נעוױינלאכע
 ׳פטעט, גרעםערע דרײ די םון אויםנאמע דער םים

 םיט ביז האבען ארליענם, נױ איז כוירםינגהעם
 םורא איינםאך ארנאנײזערם ימיאן צוריפ *ודי

 זײ און מטעםלאך, ללענערע די אין tpprn צו ויך•
ד אויםנעםידען. איננאנצען װי סטנט סארטח מ

ןנן&&

 םירזנן די געעםענט װײקע א אויף האט פויגעל בלויער דער
 ציים דער סאר אײגפקונ^ ױגיאן פאר סאוטה דער פון

 וײ נעבאך זײנען קראפם, אין געװען איז א. ר. J די זואם
 געשכמד םאגגאםען איגדוםטריע די און באראגען קאטאן

 צױ געםוזם זיך צײן םארקריצטע םיט און גע&קעפטע גען
*jr םאכט ־an םיט ארגאגײזערם ױניאן װי קוקען m  \\q 

 אוגדער־ ככמט באםעםטיגטע, זײערע אין ארײן דרינגען
 אנדערכד די םון פארקויף אין פאזיציעם^* גרײכבארע

 פאר־ םאוטה דער אין מאקע איז יארען נ*ר,א. האינבען
 י1אוי טעטיגקײם ארגאגיזאציאגס סיבערתאפמע א געקוטען

איגדוסםריע^ פארמידענע ױגיאגיזירען צו
 אט אין זײנען פארזוכען עךענםטע און .גראגדיעזע

 דעד ױניאגיזירצן צו געווארען געםאכט צײם ־שטיקעל דער
 .האו־ גרויסע די איגדוסטריע, טעקסםיכ קאטאן ריזיגער
 סי־ גיגאגםיאע די ״םי<ם בעג קאםאן די םיקם, זשערי״
 וחנל־ צו איגדוםםריעס אגדערע אקע און פאבריקען, גארעט

 4צוםרינ קײן געהאם ניט נירא דער ביז האבען ױניאגם כע
 זיך האבען װאס יוניאגס אענטערנעמאגא< די צזוישען

ארגאגיזירצ! צו ארויםגעווארםען טעםפא א םיט
 די גצזתן אויך איז םאוםה דער אין איגדוסטריעם זײערע

 וחנל־ יוניאן, װאירעצרס גארםענט לײדים איגטערנעשאגאל
 קאטא) די ארגאניזירען אגגעהויבען פיבערהאםם האט כע

 אנגזנהוי־ זוירקליך האבען זוינטען גײע ארבעטער. דרעס
 תאט וױילע א פאר און םאוםה, דער אין בינאזען צו בען
 פעםםוע אונבארירבארע םעבטיקע, די אז אויסגעזען, עם
 געבראכען בײם האלם אםעריקע אין ארבעם גאן־ױניאן םון

 נזך צורוגען שגעל אבער איז ח<ום נירא רער װערען.
 פזן איז םויגעל במיער דער װי ש:?ל אזוי און װארען,

 !יך האט גצווארען, *דערעאםעך קאורם םופרים דעם
 פון פםורעם םינםםערער א אויפגעהויבען םאוטד• דער אין

 גאנץ אין גים גלײכען קײן זיך צו האט װאס רעאסציע,
אמעריקע*
 אונרוהיגצ די אויםצװוארצלען און פארטרײבעז צו אויף

 ארייגמד סאוםה דער אין האט נירא די זואס װינםען
^ צוזאםעגגגוםען האבער םאכם די האבען בלאזען,  א

 ארגאניזירםען טעכםיגען א געעאםען און כחות םינםטעחג
 אוגבאגרזך סים איצםער דארטען בועעװעם װאם טעראר,
 וױנקעלאך אלע איו ארײן דרינגט און <וילדקײט, ניצטער

לעבען. געזעילשאםםליכען דארםיגען דעם םון
 דער אין *טעטעיל און ^זםאט יעדער אין כםעט

 זואם באנדעם, ארגאגיזירטע טעטיג איצט זײגעז םאוטה
ײ קאםיםעם״• *װידזמיצענם נאםען דעם אונטער זעגיצען  ז
 Ur*p־DPtfp־ip געוועזענע םון צוזאםעגגע^םעילט זײנעך

 פא־ גיי־נע^אםענע גרופעז, לידזשיאן אםערימען באנדעס,
 פיגםםערא אזוי ג<אט און ארגאניזאציעס, ״מיסטישע

עטענטען  ריײ די דינען צו גרײט שטענדע זײנעז זואם ̂ע
 ,קאםוי איז דעװיז כלוםרעטער זײער םעכטיגע. און כצ

 אץ םארםחפוגג״. ראםען און קאםוניסטען אנםקעגען
 טעארא ארגאניזירטער דער אט זוערם אבער אםת׳ז דער

טען און םינאנסירט  אינ״ םאוםהערנער די םון אויסגעהא̂י
 פון סאוםה די האילטען צו דײן אויף םאגגאטען, דוםםריע

 אױןי און יוניאנס.^ ^ייבאר םון אײנםילוס שעד^ימגז דעם
 m םיז ארבעםער די בײ אפעםים דעם אפצוטויטען

ארגאניזירט. זײן צו םאוםה,
 ארבייםצן באנחןם דאזיגע די אז זיך, םארמטעהט

̂ז דעם אונטער  םים• און געזעץ ̂אסאילעז דעם פון ש
 זיינען װעלכע םאכטהאבער, לאקאיצע די םון צױפםיםונג

 אח םיל די םון םשרתים באצאלטע די חי סער ניט אויד
 איצםער זײן צו גענוג איז עם איעענטיםער. םעסטארי

y א בלויז t w םים דערזעהן צו סאוםה דער איז װײיצע 
^pjn באנ- טעראר די אט םון לאפע די עווער װי צארן און 

 לעמן געזעלמאםםלימנן דעם אויח געילעגט זיר האט דעם
סיםםצמר א פיהרען זיי נרײכגג זי וױים װי און דארםען,

aiarA י *־*״5׳
... ,: i  ■
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__v n o y w ,אױג אוים׳ן האצטען און ארגײם i n r
^נן אירנענד ayn דואם אײנצימן  ו נױט פארבינדולג מ

V'vai'jway a באװעגונג וחנר n a. זיי־ אױןו
 ivcaanvi אדעםטירט, נמנעען יתחנז אנוױיזוננ אן

זא־ זיי .ayap פון ארויםגעעיקם און םורםעם, די אין
*>t און חןח, א oya tvayn אױןי װארם, צזגצטזג o n 

a יא םענען dv פארזאטצוגגען ײצצמנ n y אפנעהאצ־ נים 
tjrum ipo נוג» w אין אז חןרםאנען a n נרויםער 

*aye ,אםצאנםא ayn ױנים־ רײן א זזדםה, דמווניאר די*
 םים לעשציע א צוריקרוםען anew ארגאניזאציע, סיאמ
tan רעותרענד באריספמז tn a m ,דעועאר צױז3 חאלסם 
ayn גזד נעפעיצען ניט איז רעווערענד איבעךאלער חנר 

 כע־ אידימע .װידזמילאנטים״! אם׳צאנטער די ײאחנן
 זיינען װעצכע אטצאנטא, דערזע^בינער איז אמםססצייט
 בריוי tvaipaa tvayn ריג^ ארבייםער חןם פח םיטנלידער

 אוים־■ paaar זועתנדיג קאםיטע׳ .זױדדצ״צענם חנר
j סאר tvayn םים פארבינדוננעז איז עם זועיצכע 

a זױ ארנאניזאציע attfapnaa אזא n ג!״ ארבײםער נ רי
םעם־ און בוירםינגהעם, אין אאסירט אױך האם מצבע דאט
 איז oan אטצאנטא, אין םיםיננ א אױןי גמגעםי. פיס,

באראכם, םאקם סאםוניםם חנם טיט אראנז׳צירט נעװען
 1אי הויז פריװאטער א אין tvaipays מזאצט ayn און

 אויף און טטאם, םון נענענם אידיעען סאײוארפענעם א
 ארום ב׳צויז פארזאםעצם זײז נעזאצם ivayn עם צמצמן

 אינטער־ דעם פון םיטנצידער נראסעריצי̂י אידײצע אכם
צוזאםעננעפא־ זיך זײנעז ארדען, ארבעםער נאציאנאצצן

 .זױדדציצאנ* די םון אםאםאביצעז הונדערם פינוי ארום חנן
 נע־ א דערצאננט פארבײנעהער יעז־ען האבצן »ון םים״

a םיט םירסוצאר, דדוקםען n ארײנצונעהן נים װארנוכנ 
 קאנםעסווענצען די זױיצ םיטיננ, קאםוניםםײמן חןם צז

״טרױעריגע יייז יממן .;
Dm ay אין אונדצםענדען גייע רי זײגען a n .םאםוה

 אםת־םאטים־ און רעאסציע, פינםםערער פון *ו׳פטאנר א
 דערשםיןען צו אױוי הױפטזענציך נעציצט ayava ט״פען
t n r בא־ אזעצכע ניי אפטײױטעט. ױגיאן פון אײנםלוס 

ארנאניי־ ױניאן יעחנר זיד, anvartaD איז, דינגוגנען
 אױםנעטטעצט םאוםה, חגר אין ארײן פארט װאם זזנר
נע־ ער װאם םינוט יעדע געפאר פיזײמר אבסאצוםצר צו

ארגאנימער, אינםערנאגייעאנאצ יצדער דארנתן. זיך פינם
, oyn דער איז ױניאז דער פאר ארכיים איצגמר םום 

 םא־ dv זועצכער צו ארביים פיאנערן א טזט סאוםה,
גױ אין ארבייטער די און םום, העלדען אםת׳ער זיך דערם

 דרעם לאםאן די וױיצ או םיעען, גים םען זאצ און
 איז .הענט, אידיטע אין הויפםזעכציך צינם איט־וסםריע

 ארגאניי־ אינםערנעעאנאצ דעם םאר צייכמער דערפאר *
באצע־ אידײפער דער ארבײם. pn סיט *סװמהן מר

 װעז נים־אידישען, דעם םוז בעםער האר א נים איז כאט
ov איעענעם זיין צו סוסם ju t r ,צוױײ דער איז אגב 
wo* א אידען דור ודיםער »חp ועצמ םאוםה, דער> 

 םעהטארים, דרעם פאטאן די סון םארוואצםער די «יינען
u p פין נים tun טיו וואט אידען טיז .m קענעו .
Dm אויםער געבורנג און נאטצן ביים בצויז אידען זײגעז 
 םוצעםענדינע זיין, *ו פרוביחנן אחנר «יי, זיינעז חנס

נאך, זײ זוכעז םאצען םאנמג אין און סאוםומתערם,
u וױ n אריבער־ םאוםחערנער אםת׳ן דעם איז, מטיינער 

צויאמן״
 אויס ניט אצײן אפשר האצט באצעבאס אידיטער א

p v אי♦ «ר באנדעם, .זוידזײיצאנמי״ wayערטטער דער ־ 
 פארכאפען יױצען קאםוניסטען אז גזךפריי א אויסצװדי׳כעז

pn ,ױ טגעצ אזױ פעסםארי> dv נעםאכט זוערט y פאר־
j זײן ױניאניזיחנן *ו זוך i t r באצעבאם אידיעער דער 
ארנאניי־ ױגיאן א םוסר׳ן צויפען *ו ערעטער \זנר איז

 פראפאנאנ־ סאםתיסםײמר םים זיך פאתץטט ער אז מר,
ayn om  I טים צוריס צאנג ניט ערעם פאסירט o n 

 אין און םעקםע̂נ דאצאס, אין ■ערצ׳פםיין, ««־ט«ייזער
 װי וױיט אזוי םאוםח. דער pa םאצעו אטתרע איינינמ

H די יתט אגגאצאננט, באצעבאטים די u»yw rw ora 
pays בא אידימנ די םים דזעאב לײבגחגרזגן קײן 

dp jtv't נים סיט יוגיאנם וונוערע וױ k

hi? יא אבעוVHI VUIpvFTiFDjhI i f•fi IWr 
Dm< אויסנענוצט אופן געהערינען  p k  ,|jnjn איז 
 אי חגר פון ארנייט דעו־ פאר סיטפאםיע

jw y n  dv oyn סציעע אידיטע מגדצימר די 
p עםעט די pa צײט, a פון עטעטצאך unסאוטח. ־

ay מ צענדציגער די n פעדצערפ, אידי׳ voyu •צי
 פון םיםנציחןר נ^מפםסצײט, קצײמ אנרערע און

 ארנאניו איד״מ ■ראגרעםױת אנדעחז און רענ בייםער
ivu דעם פאד ץיך םיט שנמצע) ציעס, 'o ruyna •םי 

a פון n ג דארםיגערvזעצD yr.םציכקײם ay מציע¥ די 
 כארירז טענציכער pa אויך הוםען נעשעםטטצײם די׳צע
 n ארב״םער, םעקםא־י די ay פון הוכחגרטער טיט

ivaaaa פון a n איגטערנידצ¥נאצ aa'P jy:ay .ווערען 
a’ ¥נ זיינצז וועצמ נודןןעפטםצײם, קצײנyאימ אצײן ר 

a פון פריעם הייםע pa ptfap'am נענעבענע n >אינ 
^ נע׳פאנאצ, אצ ’tvMTOינavהvנ די בײ זו aaaa v >נצ 

tat'Jtuay a פון זייז n  aau aajn> ivayavyw ia 
aaa״a פון a n אינטavנy rvאין נאצ a n םאוט̂ו

רעזאלוציע. אנערסענוננ
aaa ’a״ava םון vaa>o a n פארם. a״yp aוט op*

545—v iv n v  va8, ױ y בײ ה»בען ,pay' נ  iv a r n 
:רעזאלוציע פאצנע^ tvauvuy םיטיננ

pa ,אגבאטו־אכס Dm אונזער o  ,tyaavnraar.־
 כי פיצ ayn ,1 צ¥סאצ פוז avaava טײז,enצyנ א.

aajn'ar צוס p ^ 'ia ii םון yiv■ די און ava''aay, 
a' צו איז n v אויי נצ׳פטא̂ג צייט a n װאך aye 

ly'^' *wa pa Djynajypז־יה־ אוז ״ tvayn o n 
ava"aay אין gyr נעםאכם y פיצ ,iva^ tnvova 

 וו y D'D איהם tva'ajvrna צו a'a בא׳פציפעז
asvpjaa y ביי פרעזעגם םוצען

o 24 זונםאנ, nנאװעםבע־, טען tvayn צו ויר 
yv pa tva^MJVD3צי tvײ3 1ר8וצעוו n v i tnvr 

tvna אצע a'a ivaytiv •ar pd ava''aay זי 
tV'iaD, אױך וױ avnvatenyD םון — ty'ji' a n 
ai>yi, אםיםטענם lie avnavjpa צא?אצ pa X 

jid ,ajapo'a .אויך וױ ^5 צ avnvaenyD פון 
ia r  a n  .vaa'D־tyaavra איז m  aa'BJVtvag 

raan.־BD'a ®־אכטםוצען y טיט
a aniaa. גאצ^טיין y ^ y apaaaaa ayn 

v ia  tvayaacnaD ayn pa nJVt צו וױיטע־ 'aay 
o n  ayo װאויצ tvoova tia ױ פון pa ava*'aaa 

DPy ty»«' a אויך וױ n  aya .גאנצע
anvavaav ,זיך dv ג נעהאצטען אויך זיינעז 

o n n  vjvr'raaa m םון n .נעסט ya a n 
ajjniy iw ava געווען איז j  .aa םו־יצי̂נ .ptfpd

A i n  IMMk 4Lib Mb 4JUUMI Mia, שאפ־קאםיםע:
DPya 1 לאצ8צ — ראט»־ויץ3א 

 1 צypyצ — םילװערסםיין עני3
48 צypyצ — yon צואיפ
Dpaa צ¥לאצ — נאנתצס J35

3ay 'a ,a'a״aya פײן פון A 134 ,.yp Dvaa 
Dyn B” aay vau 'a •y tw y r ^3'aao va37 

avn ,ty a a v ra iy r« ,םיננצו־ ays ayn אונז tyavi, 
tvp'aa a'a אויס איהם avtiia צומ־ותן. פוצען 

a'a tvayn a"payapim אים B aw ivaa טיט a y 
umajn פוצצן '̂D bvd.־

m אויט a»a tvp'aa נצײפצייטיג y n  avnia 
ya aniaa ajv:y pa avuia iv pjyaזvגפvצר aya 

aay avow״.a
a y p ' a י : v o

avn* ,צ — יױיםםאזvpy60 צ 
0 — 'poaruva taiaaוקאצ SB

WTO DPVD־ ־
Hypwm 9vov
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לעהרער ד. םין
dp צײס א האט o n p - iw m דער איבער a^pn,

w□ רpJלײp רpד רpאיב םארקס קאר< פון \&רסל א h 5>p 
^p םדיגה: pn ד איזpקא&יטא<יזם. פון גן־עח ר

ip איז דאס iip i םון אויםברוך צום ביז אםת שטיק א 
p> np iצטער D>pit־non>o. האבצן בציצגי̂ן ,אין ארבײטער 

p lארבpשרעסליך פאר ט pj'^p .״: זײ יצויגעז?ip בבלל 
^ip םאר געװארען באטראכט p d מדרגה צװײטער רער פון 

^^p לעא פון iPD*jpi ניט אויך אפילו און ip iTa רpבטp.ז 
 nptn ביד יגיגטppג האבצן בעלגי^ אין ״?א*יטא<יסט^ די

pיDאגאpp־rאציטיB pגאגצ דאם ר^^ירט rםיpאD און r 
צאנד. איז לעב&

jp איז אגאגפאב^זם רpד iip i ?םאחמארײם טטאר 
 רpDנpטויז די םיט ?ירך די און ן,pםאס גרײטע די צ<וח»צן

y»D">t ג*חים p2 pu r ipa^nזארגם npi,אז &^־ nnpn װי 
y דאס y r n v m די צו דערגײן ג״אט ז̂א ^ואדט״ ״גאט׳ס 

 די אין נאך, ipd האט אזוי און ר.pארבײט אפגעשט^עגע
* 'm\ מעה י1צעךצװצ<ל ביז געארבײט ,1914 ביז 1910 וםן 
 מpp^pגע האבען װאם ז,pנטpס pדאר פארדינם און טאג א

dmp איז אנצומכודן זיך אויף p w  iPDDDjpnip d p i. 
ב^ייד דאס זpװארם ׳צוין גטpקD שעגס רpד בײ

pp געםידט האט װאס וױיב, אויםגצאײנעסע ji^ d d p i־ 
dpj אהײם מאן iPD^^r. יצאנד דאס — זוארט אײז טיט 
 רער און ארבײטער די םאר גהנום רעד געװען דאן איז

*p i n בורזטואזי^ דער פאר
ם מים׳ן ^ו  בעל- דער םון <ואו?ם כםדר׳דעען און אוי

ip r u ג כםדד אויך זיך האם ®ארטיי, ארבײטערpבpDpרט 
 אויפ־ ד»אם v'rtV2 ר.pארבייט ב*ל*'שע\ ךעם פון יצאגע די
;o ipnp דער װערען p p -p דער — ?אפיטאיציזם פאר׳ן 
p־p p ־ אין איבערג^אגעז ויך האט ^pnp .לענדער

̂גי דער pבע< rנאכ׳ן גילײך האט, ^אס ארבײטער ר 
 װאם ,iPDDpn פאלים^ע v\"* *לע דפרװארב^ זיך ?ריעג,
̂יכט האב^  לע׳ אייג^ זײן כסדר אויםצובצס^ דערםעג

ipd« ארבײט בע&'ש* די איז טאג צו דױינטpפארםײ ר 
 ^לבער םים יצאנד, אין פארםײ^ pכטיגסטpמ די םון *ײנע

ipd זיך סוז ipjpdpt. טא אט אוןpp אנםיייל נעםט הײנם 
v װאו pjn^pn רpד אין פארטיי די v tv i dp\ םיגח זיך 

םיניסטאר^ סאציאליסטישע
p h p̂d 8 םך״ה̂כ צײאט װאס יצאגד, ?יצײן א איז 

^ םיציאן אויג  איגדוסטריע^ רײך א npD* איז דאס אײנװ
 בעל־ די JערונpלpDבא רpארגײט נרויסער א םיט לאנד
pipd בא־ דדײ םון צונויף זיך שםץלס פארטײ ארבײטער 

?v w t  pnp iJi,\ פעסכדפאראײנעט *בער זײגען װאט 
tp vH it «די זיך pאאBעראDװ  פא־ די און ײניאנס די ז,pי

'>pr»D ך ארויס טרעטען גרופען ^י ס דורך אוי
ע דץר  צילט פארטײ די אט פארטײ. ארבײטער ״ פאיציט̂י

DnpiJin d? רpאיב טאג צו הײנם pp ס'<*:ל'רער. םויזענט 
ט זואיצפן בײ און ^ א  רטpד«ונד אכט רpאיב צוגויף זי ז

>B2vvv .טטישען D ip 70 די אז הייס̂כ Bראצpפון נט 
 די פאר עטימצן <אגד אין באפ^?צרוגג ארבײטער np?־

pdo >̂b 'P |P.| די pb^d d u ^ p אין פאדטײ p'^pn איז 
P3?^p $ ip חטיד iw, איצםיג^ בײס און d jpd d̂ איז 

 פאאיטיעען םו אינגאנצעז םארמװינ^ פון api< אויפ׳ן זי
 פארםיי *רבײטער אן נאך *בעד םאראן *אנד. פון ל*בע\

 םיטג^יד^אפט, רער פון צאא רpד אויט זואס צאנד״ אין
 דאס — פארטיי npr'DD'^'P^D רpד נאך תיכוי זי גײט
̂ישע די איו  אין דא איז זואס פארטײ, רpארבײט ?אטוי

p h >pd ד גאנץ) אpםאpראDיw m w  p r יסט?ן5סאציא די 
pאטויאיp ער rארבײט רpהאבען פארטײ ר 

^ און rp«n^ ;ט א .D«np»npi צוז
 גאנץ טױן א£נ כםענז זײנ^ בצצגת אין

 pa*5 זיך nporn טוין צייצא װאס
j «ן t w d p d מד נעמיחגן זיעפן זיי

V;

jJkl? 
W m I ׳ 

 j ארבייספר בע<לנח»אר דער פון בייצדוגג רער פאר גאך ןpװאר
p איז פארטיי רpארבײם ב*&'שע (די פארמײ. m irp s 

 די תאמז צודיק חדטים צוױי א םיט .1885 אין געוואי^
’tp רpDארבײ בעלגישע 'dpj30־ d p i dמבי$ײ יאריגפן־ fm 

פארטיי). זײער
^ י ו ו n די איז ױניאנס *לע צ p r n r די ױגי^ן  מ

ip היעם, ביז בליבע\, t h w די rװאכDםp 9$» די פון 
 מנײחנדיי דאם פארםיי. »רבײנ&ד דער אן ^נ^של^סענע

̂עט איז D די פון ני p^ pn ip roBM n דאס צאנד. םון 
p r t ip תםיד האט פאך d>>ddpctsd מי ק^ייבבירגער^ימ » 

̂מט האבען װאס םענםעז, d גי d u pj צו iptpdpd זײפר 
ײ קאםם^. pםײגואסpג דורך  MD w זוכצז דאס ם^נגמ ז
pm דודך po j^  py^prnpB^ ד די בײ משות און :  מ

לעבאטיס.
־ ותרסנל pאנטpבא דאס dp ?וםם אפטר djn פון ױ « |

p די שע\ r'tfpD פון *רבײבץד S H D o ru n ro n u  np i ! 
.”שנײרער א װי ״?נעכםיש
<npr די הגס :r ױן ױגיאן פופציג א אויך *

iP צו באוױוען ניט דאך זי האם יאר, i^ r מ קיק  «י
^pdאיר צװ״מצן Dpטראדיצי  p .די םיםנליד^י 
tpo אויו״ Dpוppג נימט װאס ױניאגס, p̂  np>n ןיי האביס 
p ערעט ב»וויזען t t '? ipddppw d ' w רpכטpויױ■־* םים׳ן ן 

T אביר האבפן פארםיי, רpאאימיעa רpזײ פון װאו?ס D 
 געה^מן האבעז װאס קאדרען, זיכערע שאםען צו זויזען

npopar ipddppd און ?עםפען ' w אצזנ די M  .?pddpt* 
n רער םים ̂געווען איז רערש p r 'n r .רפרםאד און ױגיאן 
m ניטם ̂אבד אין ױגיאן רpנײדr די ט5צעד.  tpd • 

4000 ^ אי מג  W צפח^ען ױניאנם pnp*u8 די dpd מי
.nprfcto'D npojpt'iD רpרםpהונד

 םױזזננ־ רpיג5הנ^pצ זיך jp^dp: טאג |p>'DJ''n ביז׳ן
r  npDנײדpײ ױגיאן. ר*ר סחוץ ר T זײנ?ן ז u ru n /  ו

^ זואס בײ p אר p r  fPDDinpDD8 גידערינםנאן די בײ און 
ד טםארקצן א זײ האב^ טאנ הײגםיג^ ביז יצוינען. די ױ  ו
 די פון <ח»ם בכ^ ipoten און יוגיאנס די ip:pp וויצען

ŵי pםיDסאציאי r .די אין םארזארג^״ ̂potp ,יאתחנן 
wדאזע דאס אויך זיך האט #זאגעז םען טאז m P T H r , p 

rטײpנדיגnpo8n pזיך ״ ^ בי  פאראז אדפג םון o^npi א
p די םון רpנםpטיז ̂מוין p r n r שסױ ו\א<ען בײ װאסIPD 

^ רpד פאר זײ  גואנצז דאס פארםיי. רpארבײם בעיצגי
ip די וױייל טאן צו זײ b̂ u זײנפן pd ^h pi און ipd קעץ 

 און ״וױסימ נח*ס dpt פון זאא tpj>'P אז םאכ^ דאס
. . . גיטט אויך באם דער — עיקר דער

 אוימנר ?אנײחטיינם, די dtptjitbd איז, רpנײדr די
n ױגיאן, דער p w  ipd ’ ' it b און tpd>d זיחא• אויוי *pap. 
n־ipv jpo ארבײט םאג הײנטיגען ביז נאך p r  ^ p\ip א 
ipטDריגTנ די בײ און טאג r t f  p. ס^נגפרע די אין Tgpo r 
ipdp איז dp זוי נאך זיך ?עגען ילאך d̂m b דאוימנ די 

"tpd עקספיצואטירטע dtb; די אין d־ptpdp אמנר עםעדם 
^ א v&: די איז a פי n r n D  dtp-uiibd  .ptp:tp ?אי 
י צײי^עז אגצ5 די י .DinPT'TIP י  PH9DH3BDD POPP̂ י

tpd א אז באוױיזם, ' it i איז זײ פון םי̂י T ?  lP » i» n tp i 
פראסטיםוצי^ טיט םארנעםען צו

ip אין rD P i p ^ pd אויך זיך tpd tpt ii.t אידחיפ 
Pd װאס ,D^TPT'^r און שנײרער ' ' dtb! ביי ט׳רוב p«r»TP 

p די םון 5טײ א בא^עבאםיס. r^ rp  p>'?ip ארמיטיר 
V די ױניאן» Tpru^pa tpt אין אעזךמצאסזח זיימח i f t 

tpo םון ' ' i t b  p ^'t ' p אין tpt ױניאן D r w אימנר ניטם 
tpd 'p  ' t איז װאס 350 פון ^ ענינ  r פון <PDnr? א װי וו

tpp :b3 tpt ארםײ t  p r n 'p״ :t pt אין ^ j p i p̂d 
ip װאס rn אזוvוpניג pb t̂ h •^ארביימ f 
ױגיאן? tpt איז

5םי* גדומאא• א וואס ,dpt פון dp doip ואמית,



■B i l l  Bmm>«^£. -   ~ —. - - ii• v ווןומטןוהוירם ןחוס דך 
#ױי «p« ,r דיר ,  • n m i מן י.אױסל«נד״ *  די זו

n*t» אוסי־ זיך טעכםערלאך און זיהנדצאך באלעבאטי׳מ 
d דערפאר גיעט הןןבען זיי מלאכה. די w  p ’P 

H o rn ה דיסציפלק. •ארםיי אדער יוגיאן 1אי זי
אר־ אידיעע — וױבטינםטע דאס איז דאס און —

 םים o'pos זייערע דןרצײדבןן צו ליעב וזאבע[
מ ^יו, *ח הײסי*<אר באםעם אידי׳ די׳י  זײ און *י

ער״ &י| חילוי די חנרביי ניזזם ־ז א״י׳ ר.גו או. דן מי  י
Dtp ה*ט וועצמם נעטיכםע, ?*•יםעל םרויערע א איז 

בעלני־ טגן ארױםםריטען טארםע די נעװען גורם אננ *ױן
in יציםנמן------ n װ*ם .טרייער׳׳, אידײמ די

 ניט נאר באלעבאס םיט׳ן עסהים זייןדע *םם ז
.a.נעלוינט װ*לם עס וועלמ אױוי און — •־ 
*«צו׳»טעלען. ס«ציעל ויך
u אידחמ די גײ r ru rו הײנט איז בעלגיע אין ־* 
HP נעקאנם האט םען װאס רעראױיטינג זעלבינע רי 

י מי  םיצע םיט »גמרי« אין *ניידןר אידיאמ י
מ צורימ. ױ׳ י  אםם־ בןלניע קיין «טען ׳*גײתר י

w p  f ם 1אח חייםם יאיירען. נעהעריגע «
 אין ,און אויםבאחאצםען ויך־ נמן םוו •אליציי דאר

*רגייט. ק״ן זוכען גײן גיעט םען קען פאס־ימ!
/ ן «ו w ניטם אויך גמן « p לץ ^•ין. יזינע« 

 און נאלעבאטים. אידי׳״נ בײ ארבייטען גײן צז :ט
מן באצעבאםים אידיטע די  אױם .בארעםחערצינ״ גו
ײ tv טטעלם סען לאנצ• די  צושרא־ דאזיגע די זיך נ

 נעבען טון .מובח״ די די טוט ijn< און .גרמן״
jt 18 ביז 16 פון *רביינמז חייסם דאס »nr אין 
*I חונגער־געחאצם. ימום׳ער • — לוין? תר

p אנטרייבען נעקאנט נמן װאצם בצעםער n ־ b די 
תן ײ מנײדער, אידיעע דאזיגע די םון צדות און י

ײ  םון נעםטראמעם זיי ווערען ווארם חויכען ran נ
םאראנען, •*ליציי. דער .אויםזאגען״ סים ס

P § P
p געבימ, חנם אױןי ir « זעצבםםםארדען םילזנ סארצײכגןן 

 אויט־ םער נימט |pjjrp מ*ם אוםגלי?ליכע, די צזױ׳מן
לעבען. שזזערע ד#ס האצםען

 די עטאר? הײנט זיך ט«?לאנען איצעם דעם אויו*
̂נהורירע] נישט קענען זואט באלעבאטים, בעלגימע  םיט מ

י  ארטינץ זײערע ב&קוםען װאס באלעבאטי̂נ איריעע ו
p זיך האנען ?עצטגם װענן. אזעלנע דורך פלנוטים w 
 .פאםריאטען״־באצע• נעלניטע די oyn פאצען, נעטראשען

 אר־ אידיטע ניגיגע די י1אוי עםילערהײט זוכען באםיט
 ראם הינםער״טירען. דורך ארבייט זיי ניבען און בייטער

̂ונען טוזען זײ its חןרצו, םירם  בעלגי׳שע ,טייערע״ די אפז
 דער 1אי אנגעשצןוםע] זיינען װ^ם ארגייטער, אידיטע און

ױניויו•
׳צגיידער־ 1אי םעזאן גראד איז הײנם ווי אזױ אח

 םען ווייצ אשטער, װ*ם םאצען די אט זיך םרעםען םאך,
isnn קאגען צו ארביים־הענם ניליגע םער װאם זוכם ip jvp 

 איצט ארבײטען ענײרער םיע? וױ אזוי און םאר?. אויפ׳ן
 כילי־ «אס isx'vp'itsE ?עגען צו עם םיינט עקספארט, אויף
אויםלאנד. אין גער

בעל־ אין גראד, זיך רעכענען טניידערינם, אידישע די
 און אפטער. םע] זוכט זיי ®אך• 1אי נעםנמ די פאר •ניע,
 ענײדעו־ינס אידיטע חנחצײנוננ ס$»ר?ערטע » םיר זעהן דא

 זוי םאנדיקען, בעלגיעע די אין נעםער םען באהאנדעצם
 דאס םערער. אויך םארדינען זיי און עניידער, איריעע די

 טים טאז, צו טניירערינס אידישע די םעמיכ?ײט ts <ים
. . עדוכים גוטע גאנץ ציים, ׳דער .

 אין ׳טנײרערינם און שגיידעד אידיטע צאל ?ליינע רי
 האבעז זיי און ,u שטארק זיך זעהט 1ױניא בעלניעער דער
 נעל״ די םון םראדיציע די בחןכע! צו נעצװאונגען אויך
 םעפציע״, .אידישע אײגענע זײער עאפען און ױניאם גיעע
 אידי׳שער דער םיט אקטױו. גאנץ הײנט ביו ארבייט .וואם

. . . שנ״רערין אידי׳צע ts אן םאקע םירם סעקציע

ק ײ ר ט ס
טאקסין שםעון ״ח

 סמחייק אין וורױע ןןר
d m ̂ן ̂ױר  •iftys ם#ר

 דרײו אדן •דדי׳י
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̂עלדיגען אין  םרי, םןןרגען גע
 גאסען• די ארום זײ *לײכען

̂ס •9 חיםען  חױז, ארכעםס ר
 געלאסען. און רוחעע
סםרײ^ סמרײ̂ק

 חיםער♦ די װאך דקר אוי(* עסעחען
 סםריי̂ק סםרײ^

געמימער. רוחיגע שמיל, סימ

 דױערען נים ל#ע מוץ פ׳װעמ
 שכן• חןם אץ זיך מןן םרײסם

̂ג א נ^ן אפער צװײ, און ט
 װןזכען. פולע קיץ נימ זיכער
סטרײ^ פםריי̂ק

 געכראכען• נימ איז גײסמ חןר און
 סמרײ^ פםרײק,
נגחץ• אץ זיכזןר םדנפשר,
 דערװארט. זיד מען חןןם ענײיד

njntr נעקוטען. אח זינ פון 
 זי»עשרײ, דער איז קרעסטיג

 זשוםען♦ זײ אץ קלןןג̂ג כרדסזן̂ן
געװאדנע• j םיד psfjn אלעפ ~ סםרײק ספרײקן
■ייייז «יי*יק> מו — ■ ע ק » w י ק י י ״ • י ז ײיי י
m k

1

Br ••/.
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ר ע ם m:ײ m
g sapדעמביצער. .e פון *־ ׳ ̂* ,.

 אינטערנא־ דער װעגען איבערזיכט אעצמער םײן אין
נא^ער  באריכות זיך איך האב באװעגונג, ארבײטער צ̂י

 ארבײ־ דער װאס קאםף, זיגרײכען דעם אויף **געשטעצט
 בא• צו יצעגדער דעםאסראטישע די איז םירט קלאס טער

 יזם.6פא? דעם באקעםםעז צו און דעםאקראטי די םעסטיגען
̂טיזם קעגעז קאםף אםענעם דעם אט םיט צזזאםען  אין םא

 רע־ אינטענםױוע אן אן געהט יצענדער דעםאקראסישע די
 םאשים־ די איז טעםיגסײט אונטערערדי^ע װאלוציאגערע

ער דער העגעז לענדער טימע  די אין רעאסציע הענקער̂י
 די ?ןפיילען קאטף דאזיגעז דעם אין סילובות. םאמיסטי^ע

 זײ ראלע. קאילאסאלע א ױניאנם טרײד אונםערערדײטע
 טעטיג־ רעװאילוציאנערער פון צענטער דער איצט זײנען
 אינטערנע^אנעיצ אונזער םון םיםגלידערשאםט די ?ײט.

ץ קען  טעטיג־ רעװאילוציאנערער דער אם אויף דיז מטא̂י
 אם איז םארדינםט חיצק גרויסעז א האבען Tם װײל ?ײט,
 ןועיצמז אינטערנעשאנעיל די געותן איז עס קאםןי. דעם
 גרויםען א געזאםעילט אמעריקע אין דא ערשטע די האט

 רעװאלוציאנערען דעם ^טיצעז צו פאנד אנטי־םאשיסטעז
̂. אנטײםאשיסטן האמן

 קרבנות גרויםע םאראאנגט סאםןי אונטע־יערדי^ער דער
 איטאיציענישע איז דייםשע די װאם קרבנות די לויט און

 קאםוי דעם אט םון םזבח דעם אויױ ברענגעז ארבײטער
 דאזיגע די איז עס גרוים <ױ באםערהעז צײכט מען סען

באװענונג.
:אונז מען מעלדעט בערלין םון

ן י «רא• « װאיער&מל אין דויערט לאנג װאסען «ו
ן םיטגלידער און םוער 600 איבער מון צעם ו  ױנ- םרײד די ו

 פון •ריצעסען םעריע גאנצע א אײגענםליך א«ז דאס יאנם.
ענין. איין

עז צוריק צײט א םים  ווא־ איז געײארזנז ארעסטירם זײנ
עייי- אונםענאוליד חאם מען װעלכע םאן, 1,100 וערםאל  ג

אוםגעקוםעז• זייגען *ערזאץ to ניגם.
 ®ײ- 10 אין א״ננעם״לם איז •ראצעש װאיעיטאלער דער

ך ער וועם װאראוײנ^יד לען. יאגואר. ם̂ו ענדיגען זי
 ױא־ אין זײנען רע^ים נאצי מון אנפמזטײאונג דער נאד
ײ• חונדעדטער וורבײטער. 40 ןpגעווא ערםארד׳עם ■ערםאל  ז

 איז צײם ערעםע די קאלמןעס. פאר געװארען נעםאכם נען
י געויעז דאדם לעבען ארבײםער דאס דעריבער ו בית-עולם. א ז
ם די  ני«ט גרויס. םורא׳דיק אבער איז װאפערםאל אין נוי
 19S4 םי«ען אין חאבען סינראר, אומגדזזײערען ן8אוי געקוהם

ד  אוםלע- פאבריקען ארםיגע די אין בילדען אנגעחויבען זי
 15 פארדינזןן װץלכע ארבײםער, די ױניאנם. טרייד גאי״ע
ד חאבען ײאה א מ«יה  אום- די ארוס גרויירען אנגעחויבען זי

ײידעראזםאנד גזףאלאסענעם דעם דאגק א פארײנען. לענאלע
ז איז ארבויםץר די פון  דער- םים געלונגעז פאבריתעז רײ א *י

ד פאלג לן זי לויז-רעדוקציע׳ס. די אנםקעזגדנ׳ג̂ז
 *ו־ םענפתןן אירע אויפגעפאדןןרם דאן חאם נאצי-פארםײ די

 עײכוח א חאבען װעלכע אלע, מון ראזיםח א גוופצופזםזןלען
 פאב- די אין צא*«^»פיאנעז ךז פארײנען. אומלזןגא•*? ךז *ו

 פון ראזימח לאגגע א גןףסםאפא דער צונעאזםעלפז חאבען ריהעז
תי די אויד טעגאזען.  *וגע- חאבען איילעז די איז לע
ײ חאבזןן יןינדעי די פון חאלפען.  ידייעוח ארויסבאקוםען ז

עלטעתז• זײערע װעגען
םיגע אלע געדזאט אזוין חאם גזףיםאפא די ווען  אינ־ נוי

זי חאט פאימאציעס, ״ו בערליז פון איבערגזףאיסם י  ײא- ק
 לנ• באזונדעמן פאר אפםײלונג מרויןריג-בארימםע די •ערטאל

 סגזןאזלןןפם ארוי חאטםען םענ^זון חונדער«ער -ײעהע״. ינים,
עז ארעםט ער**וז בײם באלד בעםעז. די פון ע  7 גלייעז זי

 אזטײן, קרײקעגבאום, ׳םום :זײנען צןרמות T די ®ויטיאלעז.
זויםערםאן. און םערםען *יקארד, קחנםזור,

אן דער פון ®רער באהאנטער # געייעז איז קרעםזוי  ױני
 זײן דײכסבאנעוי. •יז סיםמליעד א און ויסהנר

M U .איז ארײקענמום גלוחימז

mi&

 און באםדיב<א« א פון פארזיצער יארען לאגגע געװען
אן. ארבײטער םעםאל פון  * געײארין. דרעװארגעז איז ער ױני

פ׳ן  םנן חא• םוט ארבײ«ער חאלץ פון קערפער םויםען אוי
עז פיס די בראגדװאונחגן. געפונען  דורכגאסראנ• געווען זײנ

אײזען. גליענדען םים
 געצזזאוסס געאשאפא די חאט ארעפטיר&ע די פון יעדען
»י די *ו געחערען זועלכע ארבײםער, פון נעםען 5 אגצורופען  «ו

 «וס- די אויםגעחאלטען ניעט חאבען פילע פאראײען. לע;אלע
 •9R עס נעםען. באקאגםע אנגערופזןן און יסורים געהויערע

 Wfn םען ארעסמזח• פון כװאליע נײע א אגגזגחויבען דאז זיך
m פון און פאברנקען פון בעםעז, די פון םענאוען נומעז  fOits 

ײ געאזםאיא♦ אין אפגעפירם און ק״םען אין נעאזםידם  M י*
lyyayo פריערדיגע די «ו םענ^ען. 1,100 ארעשםירם מעץ  T 

 ךי אארפײניג® האם םען םויטפאלען. 8 גאך צוכעקוםען .זיינען
ניעסעבאן*. און אמנפעלם יעריכא, ארבײםער
ך*0 028 אי«« זיצען באנק באאזולז־יגוגגם דער ארין»

 ייז קאםוגי&ימ סאציאל-דעםאקראטען, אוםפארטײאיעע, — זאן
 אנגעקלאגמע די חאט םעז ארבײםער. קריסםליכע

 קיי® לאנגע א איעגעארדענט און גרופען לוים
 י9* 15 בײ געגעבען םען חאט פראצעסען עראזםע די אין

צוכם-חויז.
ד איז עס ם באזונדער א אויסגעםײלם איי מ רי ח •  י

 »»m אייחנחנ באקוםען חאבען ױגענמליכע די ױגענםליכע.
 יאא• אורסױיל דעם איבערלײענען נאכ׳ן אורםײלען. חויז

גג• סאציאליסםיעער דער פון םיםגליד -יאריגער18  אתפני• יו
געריכ»-ז»ל: אין אויםגערופען פונקע, אםא זאציע,

י אז צוײז®, אורםײל ״אײער ט אי ײנ I i גדיונע ז p m i p 
א« םער איר ויעפז ארום יאחר פיר אין מנז ני ה זי מ  V® אוי

. דארם װעלען ״ מז *י
f קארל בינק-אגגעעםתלמער ױגענגזליכער דער n^

* םורא׳דע איז כער עזנ עיי ז געײארעז ג י  fit |גחנקצלז יי י
עז אורטײל נאכ׳ן חאם געאז&אפא, דער סגעייי  »י9נערי אין אוי
ײז «ו זאל סוםער: ז

ל זוכם-חומ, יאזזר 5 ב»קוםעז חאב איד .םאםע, ײ  וו
בדויט״^ «ון פרײחײ® פאר געקעםפם חאב איך

 ךי ל—ויעפײא אין איבעד םעז גי® םויל צו םויל פון
It M ח•® מוער ©רײד־יתיאן -יאריגער62 א ײאם װערםער, fW 

ריכ«ער: זײגע
ז פארלאנגעז גי«ט דאך קאנם ״איר  ילוצלמג זאל איך םיר ײ
א קלאםעו קײן ביאוםא ס׳איז אז גלויבען, אגחויבען א  ••ך א

 1811 יוור אין Jp«p קלאםען אין אוווגעװיקםען דאך בין
פ׳ן איז fa זעלבער דער אונמער און ארם זעלבען אוי r ip a t 

ך בעבעל. אויגוסס געשםאנען  געויאל■ םען תאט דעםאלם *וי
o *ארניכסען p ן קלאסעז-קאםזי V באימגוגס *רבײםער די *ו I• 

ד ווע» דן>ם און געלונגען ני«ט ^סאלם איז מ• אוי «■ מי  «י
געלנג-ן״.

*** .-!»
nvwii iin m חנר םיז האלטוננ מוםינע דאזינע די i ־ 
p« a פאמיםם״מז בארבארײמן חןם אונטזנר w i 

 nr העצחמםוסינ און םעםם וױ אונז, װײזט דייםמלאנד
 וילונ זיימז װעלמ ארבייטזר, דיימ׳זע די זיד האלםען

 m למימ מחענצימן זײער אויםצואיפעחזז נרייט םאל
 wr?«’»wc פראנצױזימר באריםטער חזר הכלל. טובות
ru לעצםער זייז אין האם זמארעם זמאן n מימימ m• 

n םלחםה, ip ון נעײאריז ערםארדעט איז ער בעםאר® ■ 
 מ5זד דצם אױןי אנמײיזצז נאציאנאליםם, םראנצויזי׳מן

 גוד־ חנר און ?לאם ארבײטער חןם םון םאראל דער אין
 -W• איהר םאר *יםערם זועלכע בורזעואזי, די דפואזי.

 חײ< םאזםות, פאר םורא p'p ניט האט לזזבעז, זענלימן
 דזז־ ארביימד. די ייפעח וחז?עז קרננות די אז וױיםט זי

 mm נים םורא p*p חאמז יחזלכע ארבייםער, די נענען
n זיימז זיי וריל לעבעז, מרזענצימן דיער  in ’ir p- 

l״v נים וױלמ כצל, םאר׳ן ?רבנות ברעננען צו ווארעז

x;:>״
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 חאניג- n איז י#תז דייפעלאנד *ון ®יו־ער ®אאיסמישע די
ר «ון חדאיס ע ע ז״  1קאס»ל*סןנפ* קיין *ע*אאלעװע« נ״■® ו

״ קלאם. פויערים דעם  •ארזיכע- אײן אין געחאלפזען tJPpn ז
t p, מני דער אז אי ײ עי י י  און ערד דער «ון ז»לץ דאס אי* ױ

#ipijn פריאקייפ. אםת׳ער •ון
t זיעען חאגיג-^יאום די n r פא- אי**ער •אריבער. לאנג 

 םי® רײחנן *ו אנגעוזויבען *•״®*לאגד p® חערעער די בען
ם די ערי  גײ-יאר •אר חארמ ®■ראך. אגדעי *ן םי® גאר ױי

 *־«י אייציעלע 1י פארעפעגםליכם ד״מאלאגד אין םען חא®
ן אז טיילונג, ו  ,«»• םים׳ן סון״ » מאכען םען װע® אן זוײנ® ו

ם, די םיםז און ■ויערמום. «ון ווידעראםאנד״ סױוען מרי  ױי
 די לוי® •ראדוקםען ז״ערע ®ארקוייעז ניא® זועלען וועלכע

געאטאיא. די- פארגעםען זיך װע® םלוכח-ארײזען, א״גגעאמעל«ע
ן קאם«ליםענםען קיין ו׳ י  אין ■ו«ר«ום ■ון אדרעס או

 םיגיםסער דער פארקערם, ניאאס ®וין םען חערט דײםףילאנד
 •ויערים די אז אויסגעדריקס, זיך לאגג גיאס ®an בײערן •ון

עען  «ון ״פאויבאנד דער *®עדיגעד״. און **•עקולאנםעז״ זי
 וואם חןקלאראגיע, א ארויםגמגעבען ת#ם םילד-ווירמאא!®*

£*לקס״דזגרנערוגג״. די ״סאבאםיר® «ויער דער אז זאג®,
 ®וען און םוםר דאזיגען דעם חערען אבער ■ויעדים די

י *ײעדס. זיך י  פעםםגע- די לוים םילד קײן ו1 ניא® עםהנלען ז
 און ■ומער, איגדערחײם דעס ■ון םאכען נאר •רייזען, אטעלטע

 •ריי־ *ועקולאםױוע לוי® יאלע דער חינםער •ון עס ®ארקויאען
 •לייש דאם און *®וב-«ית די םאסענװייז ®לאכםע® סען זען.

 אוי»גע*רוי•- לוי® ®®ילער^י® אםאל װידער ®ען •אדקואי®
®p .ען ײז •י

p ריקצוג — איז רעזולטא® דער i ד״ם*ער גאגצער דער 
 ואלקס- *דייםאנע זאזורנאל חימלערי^ער דער לאנדװירםאואאםג

w®vn*®•« ײן אין םוז ען ז  איבערזיכם גײ-יאר םעלאגכןןל̂י
 װידער 1985 אין זיך ח^בען באדויזןרען ״גום •עסמאטעלען:

 דער- קעלבער, ■ון גואװאקס א אויזי חןן*גוגגען די •ארקלענער^
ך חאם «אר  דער קעלבער״. גזףאלאכטעסע ונאל די ®ארברעסעד® זי

 איז רעגירונג די אז אנערקענען, םוז זאורגאל *אעי&מי#ער
ם םים׳ן קאםן״ אין חילפל^ז פולעםענדינ עיי ■וי .1סאבא&אז®' ״

jp fo&\ יז נוןןרםייזײנער איעזױגזן די אלס ארוים זיך® 
■h סור ojn יז יזזיד* uskp• םיט m  □T'rKB ajn 

phH f סץל׳ך אעבען זייער דיים׳^אנד אין ארבייםער די* 
fm איחזאצ דעם פאר בלל, םון איגנמרעםען די פאר םוםינ

מז חעילדענםום «הנ<ימנן ™ ױי  ארביי־ די ארױם אייד ו
 אי־ ניט דייםוגנ ארבײנמר וועער די טםםרייך. א'| &₪ר

o n  < S ױ וױיזם וועצכער טאק̂ג טטצנענדעז  עם פעםט ו
i n M| ארבע־ און ארביינמר םאזיאליםטימע די זיך

fekk|k**kMi I  ftftMAki4^kMk4A^ k ^ M k A M k A עז אונםערץ *ןדיגס ̂יםם̂י רעזמים. גוןך
אליגײ די ח*® זאגדלינטען קווארטאל «מ^ר אין  ארעס־ י

n « H מ׳ן ••םיליע גאנגע א י תאל* און חארײא® נאסען םי  ז
|9 p i i אין ױווכען jto«an םוטער, די •אטעד, דער ®יירען עם 

m * m) חײם דער אין אײדים״ אן און n®« ייבערגע- םעז 
M t f i ײ און קינד קלײן א •t וורבײטל^וזנ «וו  •*qnDOjnw •אנ 

v *  m u  i g W ח בליגד געווען  געאמאר־ דערװייל איז «
4 M י י ם די ו רי  איחם סען יואל® ®עסמגזדיטעל®, חאבעץ ^ממוי
wan* םומער די ײ*ל® םען זוען ײםמנײען, געקענ® גןנװען 

m jn i in | i אר ז^רגען און קראנקען «ום יוגעל^ז® געווען» J shi 
i jn  nr* ח ו לוי ײ םי® געקוםען םוםחנר די »י װ  לי-9• «

t a a m• י» an® ®אײביגער דער *ו זוחן איד באגלײ jn n -םו 
i m m .*ן ®דוםנע די *ראיגעלאז® חאי סעז יוען מעלדי י  י

י :רו«ען םאאיאליםטיאזע ךי אויסגעדואען סו«ער ו

n םאר^װײגט צעגדער אאע איז ירעםע ®**יםמימע 
i f f און ארבייטערמאמט חנר םון קאםזי העלדענהאםםען 

taaM און פארעאלגוננעז גרויזאכמ די ותנעז װארם איק 
Hװעלט זײ זחןרם פוגדעםםוחנגעז פאראורםיילונגעז. אילמ 

T u r n װאס נאכריכםען די דודך אכזרױת זייערע פון 
מן ריי  דורך זועלם, ןױזױליזירםע גאגמ די און אתז ™

M רעװאלחויא־ זײ אוגז בחנגנם עס װאס אמפאר&אציעס 
porm  r a j מםענדײ אין *טעחט יחנלמג אויםלאגד, אין 

■J וײ אין תאמי אונםעמרדימען חנם םים *ארגמדתנ 
| |pr^op^i .צייט פון לענדער nr אױןי ציטערם צייט 
 טאנד־הערמאםם דער קענען נעװיםען אייראמאימע ,0■

grnae»gwk n  jp היםלער־ אין גאזונחנרם און לענדער

v& m עננלײטזז צום חןיוםאטעז 65 האמז *ודיה לזמנ 
n an stn■, אליםימע םארעידענע *ו באלאננע] װאם■

— — a ■ aik kjaiiâ B̂  ■hkkkLkiAkkkkte iM k M ik  k^a^MkAkktetk kk •*■— — - — - ,דייכד*לאנד סענעץ פראכזעסט א םארעפענמליכם !אססמגעז 
I® באױחתנ איהר nt םון סיחרער דעם טאלםאן, ערנםם

i^ ^ k M k  kk k^kk a feA ^ LkU k  ftiA kk tekkkkkkk te  i^MkMUkkkBkf̂ Hי  רייכם־ נעוועזענער א איז זועלמר פאםוגיסט?], דייםטע ו
M| מ די «ח ווןרט או) ר^ומאט ײ אז  נע־ חזננתער נ

t U M ר מױן •ריזאן טינםטערען א איז מ  יאהר דריי מ
p *  3 M םארעםענט־ נ«ווען איז וואס ■ראטעסם, זייער 

qqm מדייבעז גארזײעז םאממתםםער# אק : זיי
I מי אפעלידען  גיעפ דעגירוכג דײפימנר דאר *ו חניי

י  *װי״ען גענדעד ®פא■פירימ ®אר׳בליבענע י
f w >יעלקע tram  pa ק**עגאריאחנר # םי® אײך ®ו זיד 

̂פארע די לוי® באחאנדלען »ו |«דוגנ  גע־ •ון כללים עלעס
 באלד און נמיאנגענע, אנדערע אויך m פעלםינ׳עז,

tponMMNj ס/®עלםאג ojam i ®םי a ®לןר •אר ®ו&די w m■ 
M *tU עײענ־ יארטײדיגונגא «ון סעגליכקײמען םיפ אין 

pm am H■ אויו םוז אזוי פרײ. דער אויזי אוויסלאזען 
■ ■jnjm •,V nז.1•»ל ענלימ אלע אין ן

v גיךי v w v ik וויל. זי וויאיל ̂וװימען םענ ■רעםע 
jn אין ■וראו־װװחזן rn זיד פאר אבער דייחמ לענדער 

^■tpvnaai אראפ. פוםער דער מים דאוס געחם אלעס אז

 עם <ואט לאגע, *אםטליכמ6װירנד םרויעריגע זעלבע רי
 דעם איז עסםרײך, איז העחפט דײנד*לאנד, אין הערעם

 װעגען איטאליעז. אין און פױלען האלב־פאמיסםימען
̂יעז אין לאגע דער  ארגאן דער אונז איגםארםירם איטא
אריז: אין סאציאליםםמן איםאליענחפע די פון י

ן אויסברוך דעם זיגט ם*ל עראזםען *ום  חאם םלחמח דער «
י ײאד •ארגאנגעגע די  ■ארזוכ® באפעלקערובג ייטאליעגיאע י

ם אײגענע די אויזי סלחםח־םע̂נ אםת׳ן דעם מ לײ י תא® י  ז
ן ל#ס® גרויםע די דערייל® ו  אװעריגקײמען. אגאםאנעגע די ו

ן חויבען דעם םי© צוזאםענחאגג אין  די ארויסצוקריכען ן
ז סיילות י נ*חון. *וגעיאגטען םוספליגי׳ס י

ד י י ד רוים אין חאמז ײעגעז געפײ«נים«ולע י  פננע- זי
 םיליפער, אין בונםען יתנגען ידיעות פאגאגחגרגעחן חויסגן
ד יזאבען װמלכע סען אביסיגיע. קײז *ארען *י «נעז»ג®9 זי

זיד חפמז עם

re טוסו דער און אױסלאגד אק טיטטט8 j דימר 
עקזים־ די ne ארוים זינמאטם ריידט אינצאנד »ין

kkk k  kkkfeftkkhkti kkk& M iBkk  ̂  ^ âkk k ^ ^ k k k k k te k k ^  k k u idאון םען חונגערם דייםמלאנד *יז באדילגוננצז• ױמנ 
ip דזנד פדץ יידאס ijy an yn .נים ליידעם עס נױם 

p ״י en o ffy ,אוץ אויזי וואכם <חנלכע באפעמערונג 
̂פאן דאם % ̂פיסטי  פױעוײם, די ליידעז ווו זא אייד םאנמז oa גאר g נזד דײנצר זיק איז מאנםםער פא

ouvS ומדער pa פאאױזם* דייכמזען .

an® אנמװא«ענ&ג געװאל® סי® םיליםער דאס 
 ל-9י די אין דעזעראיצס םאסען װעגאן ידיעות פ»ר«§רײ® אייד

tpp, או ך געייגען ®p וו  pג«•לaיlגא די *ון זעלגער סך א זי
 או »יבער, גיט םען סל^ואנער). (דײם״יען, םעדערחײפצז

מ בי% זעלגעך. ®ויזעגד 10 ®ירפnptpn מאבען אי

לאויגאייוג
a avapj

®י*מ

-: ■
.ןייימי

 חער® קרע «יז קדמוח דייוא»ע יי •9
 -o*vaa-«aai די orumaaa** אנאי״םלחםח

t אין p ia u לאנד an® ואר- באדײםעגד זיך

- איםאך דער אז איבער*״*®, זײנען ®'®אליעגער די װי * 
 איז עבגלאנד און ■ראגקרײך פון ®םאבען געגעראל די ®ען

 װיל אידען םיגיםםער װאם אק«יע, אן *ו »רײג*יר אן בלויו
 װעגען געג*» אין אדורכ»ירען יאגואר חעל®® *װײםער דער אין

י סאנקציע^ די אויסבו־וימעחען ו  די װעלען איבע̂ו גי« סען ז
 :-a ײעגען ®^לאג א געןaארײג®ר סלוכות םקווגדינאװי^

 אננעגו- זיכער ווע© לאגrרa• דער גא»ם-סומק«יעס. װענזיען
װערעז• םען

י ן זאםלובגען ו ו  א ארויםגערופען ®an םעפזאל אלסען ו
 בא• ם®עסaבאלעב די באיעלקערו^ דער «ון •ארביאערונג

״ כדי חמגים, כהףיעניע און קויערגע תאלטען  דאר- ניאם ז
pt| .!אװעקגוגעבע a®a>a® ,אבהןלגיעס, און ואנען קעםלען• 
®tjNUp ױגעגם ■אאיסםיאער דער אנםקעגען באלעבאסםעם די 

 ארויס- ני^ם ®וין זיך i?:ap װאס די און קללו^ בימערע
אז פארלאגגעז חיגים, די אװעקגעבעז םוזען און דרײען

ײ לaז םען ײ כדי בא*אלען, דעריאר ז  נען9ק דערפאר לעזaז ז
ען ײ אנדער®, עיעס קויו גארניאאג באקוםען ז

 אי- •®ום׳ן דעם בײ באיזןלקערוג^ דער בײ אז *יל®, םען
ן ®אליענע^א•© י  םו- אז בחו®, זעם םען ®םיםוגנ- נײצ א ז

בלאםער. זוערם אמערען ם^ליגיפ
אינטע־ די איז דיקטאטור די װאם ציים דצר איז

̂יםט̂י די אין קאפיטאליסטען די םון ןpםpר  ל^ער pז6ם>דש
 דעם םארגרעםערט לןןבעז, וױרםמאםטליכצן םpד רואיגירט

tjp p̂ ארבײט די םון נױט די אוןpםאםען םאלקם און ר; 
 גצדולדזאכד און אוםצוםרידענהײם די װאם צייט רpד איז

 אונ־ די װאקסט dp און דארט װאסםט םאסען די פון קײט
 הילפ־ קעגעז דיסםאםור רpםישDאעיD דער םון פמס־דרישונג

^pta װ ארבײטער, איז אידעזpרוםלאנד אין לאגצ די רט 
 דיקטאטור די איז רpםpװpבא איז בעסער םאג זpדpי םים
 מװאכער רטpװ רוםלאנד אין רצגירונג ארבײטער רpד פון
' 4 ר.pםילד און

d pi tpnpi םון װאוקם און אויםמטײג גװאלםיגצן 
r  n pװpרpשוין םיר זײנען רוסלאנה איז אינדוסטריע ר 

m צום tnv\ מא̂י n iip פון לואוהס סאלאסאלצן א םון 
: pnDorum סאנסום רpד

*ma₪m
®ויזנ® 170 ®ראדו*יר® גד9רוסל אין ®וין םען חא® 1935 אין

®ta ,®®װאור an^ אן  אדוס םעז ®an ®לײא באריגםעם. פי?*י
 843 םים פארגלײך אין ״ta® ®ויזעג® 583 ■ראדוגיר® ארום און

 ארויסגעגעבען 1935 אין ®an םען .193$ אין ta® ®ויזענ®
®p ®אכטלעך ®יליאן 145 vinpo:ap (קעגד) ®אר- אין ®לײ» 

tj .1928 אין םיליאן 21 םי® גל״ך »̂®2»'n םען װע® יאר
ז.9םילי 216 ארויםגעבען

 270 ארויםגעגעבען 1935 אין םען ®an סילך-«ראדוס»ען
.1932 אין ta® םויזענ® 449 םים פארגלײך אין ta® ®ויזענ®

 דער ®an ײןך לע«םע אז באםערקען, ®ו ווער® איז aד
ק״ ״ביזגעם ?®ורגאל יארקער גיו  ארםיקעל: t« ®anpa װי

^ איז עס װאו ״,1רוםע די •אר קענדי 1»י *ק«װי»ר עז  ג
 אי®® בר״גגען אדע® קײן tpoip װאם ®יפען די אז געײארצז

ע׳ ר®אר®עזa•o®^ונ  •a:a< *יםרינען, איעלסיגען, ׳a?ap ?ײי
 אדעס זעזaארלB װאס ®ייען די ■ארמיזם. גר»זי-פל»©עז,

»t n a  | p v םער » t ארוים ני n P ,װי ■י®, ®רוכ®, אייער 
o a i איז tpnpa ״רוסלאנד .1א̂ם an® באזארגם ®וין זיד 
a m זאור- דער זאג® דעמאר״, באצאל® און םאאינעז אל^ילײ 
ך קאז זי 1״אי נאל«  &אר ארםיקאנן לוקסרס •ארגיגען ®וין יי
״.1*לײ «יד

 םיט פול לא̂ג וױרכמזאפטליכע גינסםינע אזא בײ
איז צו?ונפם, נאצנםצר גאר מר אין אויסזיפטצן געםטינצ

 װערם רוסלאנד אין דיסטאטור די
 איז וטצנדעז6אוכד אזצלכצ אונטצר
̂טען פאר אורזאך צתסםצ סא• חא  א«אזיציאנע- פאסוגיסטח»צ און ז

 פרייהייט סיעוגגס די אוגםפרדדימן
r r a  p i .חממנדיגצ

 נענונ נים אכער
 אוז שװאמר

 אײן פי^אן גיס
 ציאליםםצז,

 ן סורםזגס pp רען
pa וחאסלועס®

■

 מידענד מףפיכםליכצ pn oanps האם םצראר דצר
 מד pa גויםװצגדיג מװוצן איז צר זױפיל אויף טיגונג

 nan pa לייםםוגבצן גמיכםליכצ די צרםילצן צו רצכםיגם
ױ איז, רצװאלוציצ די װארים רצװאלוציזס f ו n  ta n 

 pa פארם בארבארישצ *די אויסגצדריקם, זיך האט רעס
BראגרDp ד םוןpר D ''nriPD.אםו־ רוסישא די אויב ״? 

 באװײום האנד־צלן, בארבאריש אזוי גצםחם האבעז ניסטען
dp ארדגוע געזעלשאפםס דער פון בארבארײ די בלויז pa 

”D די געםוזט און גע<ואלם האם זי וועלכער nr:pD מד 
םרייען.

רא־ די npnm רpאב מרצם םעראר דער יװאו דארם,
n איז ײם,pנדיגpגויטוו גצשיכטליכצר דער םון םען p r  np 
t וױ אזוי דארף אוץ לאך :̂pd באppםפם pnprt•

^i ע?אנאםישע די p '^ jp איז רוסלאגד םון pa r ארױס 
̂זע די געםאהרצץ. איהרצ םון  האס ^oaop'n םעראריסםי

n צו לײסםוגגצן די צרםילט גרויסען צוס שוין  pd p̂ii אמ 
 םונלציצ זיק שוין האם רpמאר דער .tװארעpג בארוםעז

in די ויען םוז, און הען איצט םאלבראכט. nװיל אלרצת 
 מד p*r»oD'^a^aD א װיל זי ווצן דערגרײכען, צייצ איהר

a און םילדצר שריט םאר שרים דערגרײכען, זעלשאםט n r־ 
 גאנ- pa סוזי כל ®iid דיקםאטור די סוז און ווערעז כער
אויםלעזצן. צען

 ױך לצזם םאכם אונבאשרענ?מע און די?טאםור ?ײז
 סײ- pעפעגםליכ די אלײן. זיך םון אויח געיז ניט אבער

 pa ?לאס ארבײמצר אינטערנאציאנאלען דעם םון נונג
n צו םליכם דאזיגצ די tpe^pn איהר םוז סאציאליזס p 

 -amaD םון םליכט א איצט dp איז רpריבpד איץ םילעז
tPDD^ םון tPi:n>Da^ p̂ a גז צו^ א  קא־י pt6רוסח די װ

tpr'DD':tD אז npi טpהאט דאר npn פלאץ הײז p̂ p pa 
isa־i:PDDP,:: .אז ניט dp אונזין אן איצט איז ta pa 

 pױםaפרוpגDאוי pלכpאז פריזאן אין tPD^an צו אכזרױת
 ananaDao די יע^אװ, ר,9ליב מאר? װי רעזpװאלוציאנpר

a p̂ איז 'Dנדpרoatt p \*י ^ייץ שם*בבaהרpן pa «a5 
tPo^ap אד סיבירpר tpttD ארוםװאלג זיךpרpדאר אריןא ז 

P'2ani'DP אויסלאנד. איז

רעזאלוציע אנעררןענונגם
p ללאו?־םירםצ רpד םון רpD»רבײ די םיר, t ' ipd^

a א בײ D^PDatnao סםריט, pd37 ddpu 252 אינ?., a r- 
i איז םיטינג n װעםם 131 בילדינג, באארד דזשאינט 

pd33 ,סטריט tPD'^^an אײנשטיםיג ta tPP^nwD'ia 
pםpברוד צו דאנ? נטליכעזpביזנעם־ הוירםאן, פיליפ ר 

D ipia אונז םוןp1 םאר שאפ, רP2̂ dd '^  p i''r טיכ־ איז 
D רpטינ ''njpnpnpD'a ד פארpאר־ די פון װאוילזײן ם 

שאפ. רpאונז םון רpבײט
 prvDiptp̂־־ נוננppרpנa רpאונז םיז אויסדרו? אלס

 כױר pa ״ריסכרװאטש״ זpרטםולpװ א םיט איהס םיר
tptw'tt איהס pזאל ר dp נוצעץ :T 'm pD Ptp.

 בר\^ר צו דאנס א אױס מיר דריהעז גלײכצײטיג
 און אײדזשזגנם, DPit'n tP^'JP'^aD'a opn םיאקאברינא,

p דיסטריתט צו m p ip o^ ברודpב רpנדזשaםיז t*?a«p״ 
.Dat? רpאונז צו מיטהילןז np^ פאר

a באזונדpרpברוד צו דאנק םון אויסדרוס זpבלר ר 
taDnprD d שטייץ, pi םיז .Bar nptpa

dp אונ איזpTר ta ,m n tw די P D W P r tp r ia 
 דעד• דײ ר8ם רםוטינונגpד pגוט a זײז tP^pn װערטער
PDiao ברידpוױיט רpי Dארצוptצpװינש זייער זpנDװpרסp 
p^רpאונז p5a םיז װאויאזייז Dtn פאר ארבײט t îd 'd  p 

גרוס, רליכעזpבריד מיט
ע: די ם מי ^ ק

5p-uao ל ,1 לאס. —־pדזשp9734 ר 
p:^ ־  832 ;1 צאיזאא ־

n p n 93 :48 לאסאל ־־־ סאװאלאR4 
 1687 :95 לאפאל — רגpנבpגאלד י.
מ א. .8787 ;9 לאיזאל — בראנח
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 סעהרעטאר לאנגער, ע. לואים פון
\ י r יאך^ ו ^ m n* א\. ?ו$\*צז*ב<זר ב^ארד טוי

 ערלײדיגם איצט איז זי וױ םראגע, אוכדאװטאון די
דדנזע־ דעם און באארד דזשאינמ אוגזער צוױשען מווארען

מעםבערם. אונזערע צוםרידענשםעלען דאח* אפיס ל
 םון באשלום דעם אוין* האבען 35 לאסאל און 1 לאקאצ
 באארד דזשאינם דער אז םאריצאנגם, םעטבערס ויײפחנ

 האנ־ דירעסטען דעם האבעז וױיטער איז אז איצט פון זא<
•*ftp אײנ־ אין שעפער: קלאוק אוכדאורטאון די איבער 

 װאס דעפארטםענט דער אז דאם, םיינט מעדמער
 גע־י זאל שעפער, פלאוס אום־אורטאון זײ ירם
 םון השגחה דער אונטער ווערעז אגגעםירט אוז

 דע־ אגדערע אלע וױ אזוי םענעדדשער, געגעראל נמר
דזשאינט דעם אין םונקציאנירעז וועילכע גםם,

m\ םארוױרקליכונג דער צו צונעטראטען זיעען םיר 
ח  אז אײנגעזעז, םיר האבען פלענער, פארגעשלאגענע די י

 געוױםע ענטהאלט קאנטראל דירעסטען א םון ^)■ראבצזנם
 װעלכע קלאוקמאכער, די — ערשטענם 'יקאציעם.

 םים זײנען שעפער, חלאוק אוט-אורטאון די אין אדבייסען
 אבער אינטערנעשאנעל, דער דורך בילויז פארבונדעז אתז

ײ  דזשאינט אונזער םיט דירעחט םארבונדעז גיט זיעעז ו
םעםבערס די ?לאוסמאבער. יארקער נױ די וױ

>Hi

 זיײ װעלםן לאסאלם, ארמיגע צו באלאננעז שעפער יענע אק
■  זײ אכער אינטערנעשאנעל, אוגזער םון מםמארטערט ן
 װאלם באארד. דזשאינם אונזער פון טייל פײן גיט צן1ויי

 לײכטער געײעז עם .וואלט סאםפליסאציע, די מנװען נימ
 פלאוק אוכדאװ־טאיז דער אז םארלאנג, חנם וםעז

 םון טײל דירעסטער אלס םונקציאניחגז זאל נט
 דעפארכד אנדערע די וױ אזױ באארד דזשאינט אוגתר

 נוײ געוועז אלײן סאםפליקאציע דער צוליב איז
 דזשאינם אונזער *וױ ווי אויסווענ אן געפינען «ו
 דעפארכד דעם אימזר סאנםראל איבעתעםעז זאל גאארד

 האט וועלכע אינטערנעשאנעל, דער כדט בשותםות נמנם
̂זטאנען איז דארום לאפאלעץ. יענע איבער חדו די  פאר

 דעם איז טעטיגסײט דער אנבאלאנגם וואם אז מװואו־עז,
w הלאוס אוכדאוױטאוז די איבער ל iw* זאל 

 די און חגה, גאנצע די האבעז באארד דדפאינם
 דעם איבער אויםזיכט דעם האבען זאל ;עמאנעל

נם.
 אוט־אוױטאון דעם איז טעטינסײט די איז *וױיםענם,

b i די אויסגאבען. ריזיגע םים םארבונדען 
 װי לאסאילען, אנגעשלאסענע אירע םיט באארד, דמאינם

\, נים זאלען י1  אויס־ אונטערנעםעז ניט זיך ימנען ױי
 דעפארטםענט, אזא אויטהאלטען םון סאסםען זײ *וממעחן

 םאטעריעלע דירעקטע די דערצו זיך פאדערם דארום אח
אינטערנעעאנעל. דער ®יז י1מי?

 זיחנג־ און, איװגעזעהן דאם האם דובינםקי •רעזידענם .
 אונזער םון װאוילזײן דעם אין פאראיגמערעםירט דינ ׳

ערסלערט, ער האט םיםגלידער, אירע און באארד
 דײ דעם אונז צו איבערצוגעבען צוםרידען איז *ר
טעטיג־ דער איבער דעה גאנצצ די און פאנםראל ;ז

 װאם און דעפארםםענט, קלאוס אונדאורםאון און
 דעפארם־ דעם אויםהאלםען םיז קאסטען די נט

pyn װי דעסעז, אלײז עס אינםערנעמאנעל די 
.m 'H

 צונעעטיםט דובינםסי •רעזידענט האם נאר גים
tv אוים־ אירע אצע דעקען א*יין זאצ אינםערנע׳»אנא< די 

tn m, נעט׳ליד וױינמר, נאך געגאננעז איז ער נאר: 
e נמטעצט סאט עד r t ̂א־ און ארנאנייזערם םטעף נאנצען 

דעפארם־ אום־אוױםאון איםטערן דעם ®יז א*יםעם
 איר נעבען צו דױוימזאן, סלאוס דער פון דינםם *ום

̂וי גױםינע  עם װאו און ווען האא«ערא*יע, אח חי
 דובינםהי ■חגזידענם ײארם, אייז םים םאדערען. «יך

 איגטעחןםירם אים זואס tv אויםדרי^יך, *ףקלערם
"iv׳

 דעפארט״ אוט־אוױטאון םון דױױזשאן קלאוק דער אז איז,
 אונ־ םון אינטרעסען די אז אזוי, םונקציאנירען זאל מענט
 ער איז דארום און •ווערעז, געשיצם זאלעז מעםבערס זערע

הילח. מעגליכע יעדע געבעז צו צופרידען
 רעכט װי םער נים עס איז אומשטענדען די אונטער

 אויםזיכם זזויפט דעם האבען זאל אינטערנעשאנעל די אז
 זעלבסט־םאר־ אויך איז עס דעפארטםענט. דעם איבער

יך,  בא־ זיך דארף דױױזשאן קלאוק דער זועץ אז שטענד̂י
 אוט־ איסטערן םון סם̂ע דעם פון הילף דער טיט נוצעץ

 אפײ הויפט זײערע אז נויטיג איז דע&ארטמעגט, אורםאון
 פלאץ, זעלבען דעם אוז אײז איז געםינעז זיך זאלען סעם
 קלאוק דער אז געװארען םארשטאנען איז דערםאר און

 םון בילדינג דער אין םארבלײבען זאל אפים אוט־אוױטאוז
.אינטערנעשאנעל. דער

 דעם מיט אז מערעז, םארשטאנעז הלאר דא עס זאל
 עס אז נים םיר סיינען געזאגט, אויבען האבעז םיר <ואם
 םריה־ די אונטער אז אײנדרוק דער ווערעז געשאפען זאל

 חגפארט־ אוט־אוױטאון דער האט אראנדזשםענטס ערדיגע
 די' אין מעז האט בעפאר אויך םונקציאנירט. ניט םענט

 זאל עס אז אויםגעפאסט, שעפער קלאוס אוט־אורטאון
 םעקםאריס נײע אז און באדינגוגגען ױניאז הערשעז דארטען

 ארבײט די באפעסטיגען. לײכם אזוי ניט דארט זיך זאלען
 אזױ אבער איז חגפארטםענט אוכדאוױטאון איסטערן םון

 אפםײלונגעז םארשידענע די צוליב פארצוױיגט פילםאכיג
 זיך געפינעז װאם אינדוסםריע גארםעגט לײדים דער םיז
 קלאוק• די װי צאל ;רעסערער םיל א און םקוםות יענע אין

 אוםםעגליר פשוט געװען איהם םאר איז עם אז אפטײלונג,
 אויםםערהזאםסײט ספעציעילע םאס די אגצואווענדען םיזיש,

 דעם םיט זיך. נויטינט אינדוסטריע קלאוס די זועלכער אין
 דזד קלאוק םפעציעלען יעצטיגען דעם םון אײגשטעלען
 דעפארםםענם דעם םון אגנעשטעלטע די וועלען פארטמענט

 דער םיט אויסשליסליך זיך אפצוגעבען אימשאנד זײז
אינדוסטריע. קלאוק

 האט דעפארטםעגט קלאוק דעם םון טענעדזשער אלם
 דזשאינט םון צושטיםוננ דער טיט אינטערנעשאנעל, די

 דזשארדזש ברודער װײס־פרעזידענם אנגעשטעלט באארד,
 םילא- דער םון םענעדזשער דער געװען איז װעלכער רוביז,

 םארלויןי אין האט רובין ברודער באארד. דזשאיגט דעלםיער
 זיך ױניאן, דער אין טעטיגקײט זײן םון יארען םילע די םון
 ווען םראבלעם. אוט־אוױטאון דעם םיט אפגעגעבעז םיל

 סלאוק גרויסען א געהאט אםאל גאך האט פילאדעלםיע
 אוט־ פון פראבלעם דעם געהאט אויך זי האט םארסעם

 םע־ געוועזען איםערצו איז רובין ברודער ארן אורםאיז,
 א םגםה. דאזיגע די באקעםםען צו געביט דעם אויף טיג

 איג־ די האט גענאסעץ, האט ער װאם ערםארונג דער דאנק
 אים באארד, דזשאינט דעם םיט צוזאמען טערגעשאגעל,

דעםארטמענט. דעם אנצוםירען פערזאז די אלם ערוױילט
 קאאםעראציע די קריגען זיכער וועט רוביז ברודער

 פון אונטערשםיצונג די ־ווי גוט אזוי באארד דזשאינט םון
 א איז דעפארטמעגט דער װי אזוי אפיס. גענעראל דעם
 רובינ׳ס ברודער װעם באארד, דזשאינט דעם םון טײל

 דירעקטארס אװ באארד אונזער צו סוםען צו זײן םונסציע
 אנדעחנ אלע װי• גוט אזוי באארד, דזשאינט דעם צו און

 און באארד, דזשאינט םון מענעדזשערם דעםארטםעגט
 דירעפטען א האבעז װאס םראגען זײ םיט אויםנעםען

 וחנם רובין ברודער שעפער. אוט־אוױטאון די םיט שייכות
 איז עם און באשלוסען אונזערע אלע דורכפירען דארםען

 דארםעז וועט םעז װאו דארטען אז זעלבםכדפארשטענדליד
 -אינ־ דער פון פרעזידענט דעם םון גוםהײסונג די האבען

וחנחנו אויפגעגוסען פראגען די וחגלען טערנעשאנעל,

ט1996 פעברואר, ײ » 2 8
י-־;'

w\ אונזער 
שאנאכ

איגטערגע־ דער פון אפים דעם סים ויס

סע־ ספרינג דעם און װינטער דעם צװישען םלעק די
 געקעגט םען האם דאם שקעכטע. א זעהר געווען איז זאן

 איז אמעםײן, אין םעזאן, זויגטער דער װייג ערװארטע̂ן
 דער װען אז גאטירליך, איז עס שעעכטער. א געװען
 צוביסקעך ד$ אויך סקעק די אין איז גוטער, א איז םעזאן

 קען סעזאן, אין ארבײט פעכט עם אבער, װען ארבײט.
םעעק. די אין ארבײט קײן ערװארטען גיט םען

 די האט םעזאן װיגטער שעעכטען פון רעזוקטאט אקם
 אין קײגםאק םטרײקס. אײגצעקנע םיקע געהאט ױניאן

 אויםגעקו־ גיט אונז איז ױגיאן אונזער פון געשיכטע דער
 אין פארװיקעעט זײן צו יאר, דעם םח צ׳ייט דער אין םען,
 אעע די יאר. הײנטיגם ,n סטרײקם אײגצעלנע פיל אזוי

 םיר־ צאל א װאס דעם צוליב ארויסגעקוםען זײנען םטרײקם
 ה$בען םיזאן, שכעכטען דעם םיט זיך באגוצענדע םעם,

 םאראנטװארט־ די זיך םון ארוגטערצואװארםען געזוכט
 אג־ ק$עעקטױוען ךעם לויט ארבײטער, זײערע צו ליכקײט
 םיגאנציעעע גרויסע די צוליב אז ערקלערענדיג רימעגט,

 געצװאוג־ זײ זײגען געליםען ה^בען זײ <ואם פארגוםטען
 זיך פאנאנדערגעהן ארער ביזנעס, זײערע אויםצוגעבען גען

 הא־ ^בער, װירקליכקײט דער אין שותפים. זײערע םיט
 אנדערע םיט פארבונדען זיך גאלעבאטים דאזיגע די בעז

 *גגע־ בלויז זײנען זײ אז עם האט געהײסען םירםעם.
 א. דעזײנערם, םען, פראד^קשאן םײלםמען, אלם שםעלט

 ר.אט ױניאן די םירטעם. באטרעםעגדע די בײ װ., אז.
 בא־ געװעזענע די אז גלויבען צו גדונד גענוג געהאט אבער

 • די םון שותםים אלס םארבונדען דירעקט זײנען לעבאםים
 ערקלערט ױניאן די ר.אט דארום און םירםעם, דאזיגע

 איבער־ זײ צװינגען צו כדי םירםעם, די געגען סטרײקס
 פארםליכטונגען און םאראגטװ^רטליכקײט די צוגעםען

 באלעבאטים געװעזענע די שותפים, נײע זייערע וחגלכע
* ארונטערצואװארםען. זיך םון געזוכם האבען

^גגעװענ־ ױניאן די ה$ט פאלען דערםאנטע אלע אין
 איג־ די באשציען צו עגערגיע און סאכם גאנצע איר דעם

לט האבען וועיכע ארבײטער די פון םערעסען  םאלען גע̂ז
 בא־ געװעזענע זײערע םון םאנעװרעס די םון קריבנות אלם

 םםרײקם אזעלכע אלע גיט זײנען ליידער אבער לעבאטים,
 צאל א ־וואוגש. ױניאלס דער לויט נעװארען געסעםעלט

 א אויף געװארען געסעטעלם זײגען סםרײקס דיזע םון
 פאראינ־ געװען אי׳טער איז ױניאן די וױיל קאםפראםיס,

 אזוי םון דזשאבס די םארזיכערען צו בל קודכ טצרעםירם
 די אונטער םעגליך געװען נאר איז עם <וי ארבײטער םיל

 דער־ געהאלטען ה#ט עם װאו פאלעז אין אוםשטענדען,
 זאלען םירםע באטרעםעגדער א םון ארבײסער אלע אז בײ

 מעטיגקײט דאזיגער דער דאגק א דזשאבם. אהז בלײבעז
ל די איז ױניאן, דער טצד װאכזאםסײט און  ארבײטער ̂צ

 אוי־ די םון רעזולםאט אלם דזשאבס, זײערע האבעז װאם
 אום־ באלעבאטים, זייערע םון מאנעװרעס בעגדערםאגטע

 האם םען װאס צאל דער טיט םארגלײך אין באדײטענד
אוםשטענדען. די אונעטר ערװארםען געקעגט

 אלע אויסצורעכענען םלאץ צוםיל םארנוםען װאלט עם
 דורכ־ לעצטענס האבען םיר װעלכע סםרײקס, אײנצעלנע

 װילען טיר אנגעהאלטען. האבען זײ לאגג <וי און געםאכם,
 אזעל־ צעהנדליגע געהאט האבען םיר אז באםערסען, בלויז

 אז און סעזאן, װינטער םין ענדע דער זינט םמרײקס כע
 םיר געװארען. געםעטעלם זײנען די םון צאל גרעסםע די

 םיר װע<ען אײנשטעלעז זיך װעט סיזאן דער ביז אז האםען
 צוםרירענ־ דער צו סטרײקם איבעריגע די אפסעטלען אויך
םםעברס. די םון הײם

 איך האב ערינערען, זיר וועלען מעמבצרס די אויב
 חד םאנאם דעם איז איבערבליק, לעצטען דעם אין גאך

 אן פירען מאנוםעקטשורערס די אז באםערלט ,צעטבער,
 אײלען צו גיט םעםבערס זייערע צװישען אגיםאציע א|

אגי־ די ארבײם. ספרינג אויף ארבײטען אנצוםאנגען זיך
 די װאס גרונם דעם אױף געװארען

דורכםאל גרויםער א געווען זײנען
 אנגעםיר איז טאציע
Tno חנר איז םייל אוגוסט לעצנמ

fiLvav LjL .gpv.האמן,םארלוםט m זיך צייגם עס

דעם דאנק א און אגיטאציע דער צו צוגעהערט זיך ארוים,
 אגגע־־ שפעם אזוי סע׳,אן ספריגג יעצטיגער דער זיך האט

 םאטפעקטשור־ די םון פאליסי די צי פראגע די פאגגען♦
 ספריגג djh אגפאנגען ;עגען אגיטירט ה^בען װאס ערם,

 װילען שלעכםע, א אדער גוטע א איז באצײטעגס, םעזאן
 פאליסי די אז זײן קאן עם דיסקוטירען. ניט אצינד טיר
 אלעסען נאך װײל ניט, אז זײן קאן עס און געזונטע א איז

 און <ואך א שטונדען 35 זוי םער גיט טרײד דער ארבײט
אפגעהיט. טרײד אין װערען שטונדען די

 אויםצױ אנפאנגען װעלען זײ שפעטער װאם דארום,
 זיך <ועם צײמ וױיגיגער אלץ ארדערם ספריגג די םאכען

 קאן דאס און ארדערם די אויסצופילען זײ םאר אפשטעלען
 וועלמנד סע;אן, ספרינג דעם םון פארקירצונג א םײגען
סאגדעי״.׳ ״איםטער ארום באװאוסם, װי זיך, ענדיגט
 זינען אין האבען אבער דארםען םאכער קלאוק די

 קעגען זײז װעט עם װי ארבײט םער אז נעםליך, #זאך אײן
 פא• צו םליכם זײער עס איז דארום ערװארטען. ניט זײ

 וועלמן פרײז, געהערינען דעם ארבײט זײער פאר דערען
 םון םארדיגםסען די פון װײל זײ, םאר סעטעלט יוניאן די
 זײ דארםען אן, ד«אלט סעזאן דער װאם װאכען עטליכע רי

 ״1םעזא אין גאר ניט פאםיליעס זײערע און זיך ערנערען
םלעק. פון צײם דער אין אויך גאד

רעזאלוציע אנערסענוגגס
װ. 230 וױים, און גילבערט פון ארבײטער די ״םיר

 אםיס אין שאפ־סיטינג א בײ םארזאמעלט סטריט, טע38
 אקנג, םען17 דעם אװעגד, םימוואך באארד, דזשאינט םון

רעזאלוציע: םאלגענדע אן געםען
 וױיג־ ברודער אונכהגר אז אגבאטראכט, אין נעםענדג

 דךיי געמראגען שוין םיר האבען אגםירערשאםט תדאגצ׳ס
און װײדזשעם; אוגזערע געהעכערם םאל

 ביזנעם־אגעגם, אוגזער »ז אנבאטראכט, אין נעםענדיג
 וױע- ברודער געהאלפן האם םײגבערג, מארים ברודער
 םיםגןד האט דאס און אקטיװיטעםען, זײנע אן קראגצ׳ן
 *ונ- פאר פארבעסערועען דערםאנטע די קריגען האלםען

;ארבײטער זערע
 עםעעד אויםצודריקען באשלאםען םיר האבעז דארום

 צז און װײנקראנץ ברוחגד צו אנערמעגוגג אונזער ליך
ארבײכג דאנקבארער זײער םאר םײגבערג ברודער

ק$םימע: די
 1 לאקאל — בעקער

 1 לאקאל — םאלאפסקי
 9 לאקאל — תאהן

 9 לאקאל — גלאנץ
J35 לאקאל — ראזעגבקאט

שא^ דרעס בי. ם. דזש. םון ארבײטער די טיר,
 הארצימן אונזער אויס דריקען סםרים, טע36 װעסט 327

ךזי םשערםאז, שאפ אוגזער צו אנערקענוגג און דאנק  ז
מנ און םאראנםװארםליכע זײז םאר כוזאנ^װסקי,  מאקמ̂י

 1»ל םון איגםזגרעםען די םארטײדינעגדיג האנדלונ:,
 צו־ הארםאנישע א דערםיט שאםענדיג שאפ, אין קרעםטס

 עלזך אלעל פון פראנט״ ״םאראײניגטען און זאםענארבײט
 די פון ״סקיםס* פארשידעגע די געגען שאפ אין םענטען
באסעם.

 ותרטפולען א טיט דערםאר אים פרעזעגםירען םיר
 ער זאל און באטצען, געזונטערהײט עם ער זאל פרעזענט.

 וואוי^זיק דעם םאר ארבײט גוטע די םארטזעצען װײטער
ױגיאז. אוגזער םאר און שאפ םון בעסט און

 און דאגקבארקײם אונזער אויס םיר דריקען אויך
 געםריי־ זיתר םאר ?אטיטע שאם אונזער צו אנערהענוגג

 זייער לײסטען צו װילען גוטען און װאכזאםקײט און שאפט
 אין באדינגוגגען די פון אויסבעסערונג דער פאר בעסט.
גוירלס! און באים ארבײט, גוטע שאפ.

קאצזיפןץ.• ך(ןגאר\גויאןגז
 22 לאקאל םרידםאן, דוד

.89 לאקאל ניהאשיא, קלארא
^9 לאקאל ניקאשיא, םערי

»22 לאקאל ״גראלי אניטא
M לאקאל טוענטער, איזידאר
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m פױורליגע u m פה t7 םיט ®i w
PkpkP lie jju 17 די 'J"kikb כױם i'M 1 PkpkP 

pe .dpkb ipjphptpj k איצם ipPpii ik סױ ipayn 
I'm נױ p u p סאראײניגוגנ די אפרייטאר־מדאן. אייז 

ipoippjtkb mi נרונד אױפ׳ן אןפן פרייװיצינען 8 אױןי 
 yo'j זײנען op און סארמםענדינונג מנענזײמינער «ן
p«p און זיגער t” P .פון ̂פרייסארס די נאזינםע PkpkP 

iim l פון jpoip 17 PkpkP ווי וװנױןי זיך pj״pa םיט 
i » אין נליימ n  .PkpkP op"j נייער pPk ik b  PkpkP

און 1( 117 גוםער דעם טראנען װעט יטארם

pikPp ip' נױ די סון פאראיינינוננ in םים p ik־
פייג־ די פוז אײנער נעװארעז ojnppTp איז

P' דראטאםײפםטמ און 'k p ' io 'H־I'M |pb o k p 
iim pKJKrpjnpoj'M i p i j ik אםעריסא־ גאנצער דער אין 

IPPmi o אין באותנונג *רבײסער נער jpo ko  o n  ok 
ik ipo איז םיר pjik d  ippjk j ,ויאם חגס op נעװען, איז 
D מיילען םיר און npa'P סים tpj ' T 'to האםנוננ ippip 
i n  y ̂יכער ip' נױ די פון oojipip בדידער p iy אפריײ 

m yo די אין ip j ' ik• איצס״ io k p  i n  ipii ו־עגד, איו* 
ppy ipti און םארענדינט זיינען םנםוכים oj'ipPnp נע־ 

jrarw ו* ojpoppk ,אלץ דארזי צוםרידענהײט IPDPj ik b 
ip און ײערען םארנעבעז און jju jp no rjy  pPk יערער און 

ppppia אן איצט פון דאחי ענערניע d ijp iip jjk ײעחןן 
me פון פארכעםערוננ חנר i n רי פון ל»נע n rp iy P p 

ipp-w « םאר און רייט*רם or פאראייניגטער ברידערליך
9>»piy־o iyo” TBK .יתיפו

in״ oyn ,opkb איז פאראײנינוננ ױ IPo ippjikb 
i אוננמר n דובינםפי פרעזידענם פון םיהרערמאפם iim 

iPO די JPT tp iro "n י איזיד^ר m  iim ip Pjk j. בחנם־ 
paPpii ,iyP םאל אלע זיינען ipiipj אויםכע׳פפרןוכעגע 

ײ פאר ipayn און ריפער־םאכער די סון פדייגד  געםיחרם ו
I ^טענרינען 8 s k p 8 איז I'M ,IK'JI' ip u ik סלארער 

 אינדוס־ אן איו פווראײנינונג די או רערפאר, באוויח
 די oyn נויםותנדיגקייט, א — נויםווזננרינ^יט

ipayn אלײן סוןי כל םוןי o jppipjk, װען 
 םאראײנינונכ םרײווילינער א צו צוגעעטיסם ipayn די

IPJ'II TO אב?ר I'M OP IK ,OPKO o n  IPPPTIKO D'J 
ער ז?הר ױופ?ר־םאב?ר די  IPJPtnpiK צו ipeippuy ׳״ו
p די in ip חארטצ o" p t >p t ii וײ און לצב?ן פון IP5*n 

 IP3MD עלום נעסענט נים םינום לעצםער רער צו יז1_
»pvn| םזןנשצז־םאר־ פעום׳ן ז״ער און נצםיהלצו דיצרצ 

 ם־ם IP3MOPPHK םאל הײן אויןי װילענדינ נים עסאגר.
i n חאנס iim (p^n'opi סענטיטענםען jptio צבער סיר 

pap> o ip  ik  ,ip ip p ip jk| לייחנר איו ארכײם?ר די םון 
ip צז i ir קאםפליצירם צו אןן ik. ויך ואלצן זיי tpipp 

oiopi5 o <ײסםצן n אח >ipnp לןיט ip fo n 'M  i n 
o«py>opiip*a פון i״ip .נ?םיהל^ל?ב?ן ip a n  o n 

 I'M ארגײטער־ארנאניזאציע »ן פון |IM ארכײטער ®ון
i n נ?זעל׳*אפם חײננױנצר p>k p i no o t d p ' i  o ip ii 

ipo pipo j'M פארםײ־ צו פראפטיע און װירקזאם בדי און 
jpiio  ipoptpoi' m n r n  |p n די m pi ipo«a iK אםם 

iim p םענטיםענטעז ,1ג?םיהל? פארבוינצן ׳ 'p h k io  iim 
m ווי 'iim האגדלצן 'o p 'i op םע1הא די p r 'K in a,

tPDPIPBJ'M P3^ ]ptm 0•
A

i צו צרפםיםוננ די n םאראײנינונג היסםאוײסצר 
ro באוונחורצ צוױי אןיוי םאתעפוםען איו 'onpT ^ io 'o* 
tn ח® pik>p PT 'a־ik o ” ik k .וואס 1 לאסאל לאקאלס 

u«npj־p«m o)p| די ep'PKiapoKPn םון i n ספע־ 
i פון פאםיטע n אינםער:?׳פאנאל jM o n p k n 

 זעלבע רי האבמן םאכער ipיפ1 וײ און יאנואר, ן
IPO30 o תאד פ סים נאםראכט n  ,ipopwr 
k  n מן ב*נר I'M םיםנלידצר־מיםימ תוי

■?,׳:' י

pimn| •ניס ה*ל opippa ,וײ וואס דצרויוי IPU iunM a 
i po ' d kp  appp'ppoo i n  |io״PJ| גאנצען אין ניס 

PIIP1( 01צ IO |PP1KH| י  1P3K OP I'M ,IPDT'M >KPK< י
k ויי 1פא  ipiipj םאראיעײ י1 אנצונעם?! לײכטזס־ סך 

i איו אס1 ווי נוננס־רצ?אםענד»ציע, n  ipiipi 1פא פאל 
 IKOP) op האנען ריםער־םאכער י1 .1ריסצר־םאנצ וײ

ip 8 םים ip i i r .אפ״ גרויםע פון געפיהל א םים נעםים 
ipo ײ האב?ן ip ויך ו i'ia p i סאר i n אוג־ פליכקײט,1ווי 

t I 'u p p 'n ip o״ipo jpo 'ojpo p ip. םען ים1וןא n n 
n ניס  ik  ,ipo pjiko ריםער־טאכצר ip rn םײםצרס״, .אלד 

ipaKopiKPp i םון פיאנערצן n פון און יוגיאן i n -אינ 
pkjkw pjtpo םים און i״ip פאר וײנצן ארנאגיזאציצ 

in J ia די ooo8p poo jnpr־p ianpj'M ip| וייע־ םון 
'i ip a i, ײ אין האט וואם Ipa ו 'T i'iip ipo k  ipj ' iptp 

k יאטיזם10?אל־פא8ל  iim באווipaKo ipo 'i rmi־n o־
ppm ' i  ok  J 'P ' i ,געפיהלצן oodmp jim ip ij iip : 'M ip״ 

p און אסאל נאך זיי םאר האבען טראדיציעם i r צוס 
i םאל לעצטען n ' l l אויוי אויפנעװאכם IPT 'iKoo 'n  o n 
" DPnJKnpi tpaKn וואו האל״ בצטהאװען אין םיטינג t 

JJIJV 'M IKO i n  IPIP11
ip, 8 אלע r inא״עפאננען — לע io| די p in און 

IPoippipiK o העלער, וױיס־פרצו^נט » כיו םייל?ר n 
in n 'D האבצן — רים?ר־םאכ?ר, י1 םון o in p i םיס 

 ארגאניזאציזג זייער צו ליבע םים?ר אןן נעםיהל םיפ?ן
o האם op און n  oanopi ,אײנדרול i n  o'D ik צר 

i 1צ עםיםוננ n 1ם pe ip' םארלירט ננ1אײניג8 in p ײ  ו
P 'o r  k • 1א הארץ| p 'o r  k צי נסםה. זייצר םון 

i איו n K  ,IKOPpa ipiipi ,נאלונ n ,PmojpiipP i p t k 
jpaKn pa 1צ צונ?עטיםם i n ^פאראיינעןנ ipppn in K, 

ipaPpii ויך האם iP'om |אי i n ניס סינוט לעצטער 
3 oapp3 אםרייען i n  tieצו נאך האט אןן יםער?״ט 

iP ג?צילם םאל לצצםזןן t 'e r  PT 't 113 אין i nסט lie 
 װעלכע ,1ײםצ3טיםאר און פריינט יג?1נג־יאה8ל זיינצ

o נעהאלםען אײנםאל נים איהם ען3הא n  I'm לאננען 
'P 'p p ' io ' i i־iokp,» — םח o n n  pPk האט u  ipaK 

oopok 1 טיםצ די ,pa'Pי pa'P ,עראינערונגען i n נו־ױ־ 
ip o און פאטתאטיום i n 1י1א מטאלץ “ip o 'i i n 

םראדיציזג םאכער
o in 'u n e תבינספי m n 'O  p in a e  pPk  iim פון 

i\ m  ip rn  pm jk o pjipo j ' m i n 1צ םענמליו in p o n u e 
ip י1 p k it m  pa'Prapo, נאד ען3הא װאם ppP i n  I'M״ 

ip o םינום i p r i a  onpnM a העלער׳ם o isp i. ,איצם 
h  ipii א אין פאראײגינונג opkd, לאםיר pPk פארנעסען 

o 1צ געהאט האט װאם אלעס, אןן qpPk אן n  O'D tKO 
io k p t p p p 'to 'H', ריםע,י־םאכער, י1 אןן prnpa paPpii 

i אין אריין n ארגאניואצי?, םאראיינינםצר IPOiMi 
o 3 םים טאן n,יאתר דרײםינ או אןןאןםטזײן KP 

ipjpp יאהר רײםינ1  n u a ip  jim o t 'h tn 'M אפ ניס 
ip ip ii er> ii ציפצר א ליכ1צ no ארגאניזאציצ. אן 

ip o * ii ipai'Pa ip a M o ip o n א i״pa געסי סלאס 
>pi| 1א אױוי יד1א ip in a e ^וואס צורי oopKii אױןי 

op P p n li i i  d pdpii 0 ' ia ױ איו paPpi אינסעמי 
o לייוײם נאל ip p i'K ii oapo iw .יוגיאן

 ספעןײעלער דער פון רעק#מענדאציע
אינטערנעשאנעל. דער ®־ן מיטע .

.i n  J נאס?ן Pki PkpkP tie :ױני .די וײן 
oio ,pikPp אינפצנטם doikp tpnP 'ro  |im אפערי 

״.PkpkP 117 ױניאז,
2 Pki op װערען אײנגעשטעלם K in  K 

 כדם׳ן אארד3 ײסאינט אין אויך וױ PkpkP אין
.ddjpoj'm n אןן n n  oiKP o 'apriP 'ro 

ipo'Pw אױך Pki oapoeiMan חנר t 'm ח«וגי 
oikp iptiP'ko 3אוי  I'm oattopj ipipii «n

,V־ rs-y'-ry *&. ;־ ; .
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pfi באאםםע געזועזענע די ד#ס מארעמאנען, זחגרט עס
oaKPKa ip rn  paPpit 47 PkpkPסים ״ kP m|' אר־ 

 DoapooiMen '1 |'M |Pipn oPporpu'nM |PPki יינ^3
« in:poK וײ 1צ ip e p r•

2 lip' וײ מי PO'iia (אדאלםס) dkii ,ooikp זײ־ 
ipj. םריהער IPiipi םון סאנסראלירט jpppii ,17 PkpkP 

ip אנספערירט1ט ip ii י1 צו oo jpoD iKm  p ipPon םון 
iim k 3 D P 'Km, ווערט pd 'dkp i n  no D T ijpoKPn, 

1 o n1« אאסםצ3 נעוועזענע י paPpii ,17 PkpkP וײנען 
djkpkp םים a iK  p k P n n״ipPki ,o אריינ:?עטעלט 

ipnpii איו ooppoonMin ' i 1צ in ip o K י1 1צ .ipepr
PkpkP 1« in פןן יכלאך3 נייע י1 )4 'P io 'D  pPk 

17 ipasn ippki 3 צײכ?| א Pki okii,אוױיוען OKI וײ 
D inKPn  ,n .17 PkpkP |io in 'P iD 'D  ip r ' i נייעם םח 

PkpkP נעהאלטען זאלען ipipii אויף dkii ,|DiK kik 
ipPki צייגען o n ײ n נעווען וײנען ו n 'P io 'o םון kP־ 

47 PKP
נאצאלטע, ניט און PDPnia אאסטע,3 אלע )6

ipipii r>DKOKD'iM ippki 17 PkpkP pm  l  PkpkP (id 
a i םייל א n  pc״ip םאראײניגטער PkpkP אדםיניס־ 

 podppj די pa אסט אין ויין ipPki וײ pm סראציע,
ipPhkii נייצם םון PkpkP אײנ־ אין ,1937 םארםש אין 

kPp« י1 םיס jpkpipi און o n  pe pinpKKne איצ־ 
Pk 1. טינ?| p k P
6( pPk־< ippki ipPik ii  p j ' d w ' pip 1זײ o piPk״p i 

dPk PkpkP pe tpPiiKii .נאנצ?ן pPk םיטנלידער po 
ip ' si PkpkP ויך ip i'P ''dk3 ipjpp אין •IpPik ii paPpii 

1 rK"ioצאל י in p ii ipapjpjiK ipPpii okii ,ip o 'o r 
1 im pדי םאר ?אנד־דאטען י inKe״IPPki ,ip d d p  p jn 
OJ8PK3 |p םיסנלירע־, '1 j"i dkii אלם o pd  pjptpiipj״ 

17 PkpkP po oipa, 25 1צ בארעכטיגט ןײן d jp p k ib 
V i n  |IB־#OPJt'3 po P11-־KK3 ll'DIPPIPP ,|POJPJ8 
in 'P JD 'o, ד1אא3 דזשאינם iPDKJpPn האנווענ׳צאך איז 

oPnpnip iPOKJpPn 1צ •in p n
7( 01P30PD TIMK3 ll'DIPPIPP h און ,DIPO'BK

in p ii dPip iiip  ipPpii paPpii םון dpd  pjpipiipj ' i* 
8 iPPpoirjpoKiip Pki ,17 PkpkP PB oipa! אתויי־. 

i זארי im k i,״ o an  k ip a n  Pki ppPpii האלטען צו 
jpoK אןן צײט 1צ צייט pe םיסינגצן Pn  ip : jp ia j ' ' i8״ 

h 3 צו אציעם1 'dippipp i nנאנצע, אלס ר1אא pjua
o n 1יי1ס.

8( 1P3DPO OKn ,IPJKOriKB Dipn op1־PJJ'0'D
o n  PB !?רע־םאנט p ii ipo iipj ipPki o jp o o iK in״ 

i n צײט צו ציים םון Pk p k P P b צו i״IPjk io  in 'D ip o
.T»10 IPJPI1

9( 1' P3” Pa IPPKI IPDPJIB PDJKD1PT|P3'IM| 
Pk p k P po Pk i J J iin J P  t"P  iik  o o kip  pm 11 ניט 

ikdpj o ip ii op m " 0  in p i i  03mo םיט i n נוטהײםוננ 
.i im K3 ivo ipp ipp P K ip jp r t i i n  p b

10( 118' 11' 1' 'tnPDJ1K |8 181KB I'M OP 1 אין' 
i  p k  l  PkpkP p b  in 'P JD 'o  >i po ip jjiP n  om' 

1 ip an  ,17 PkpkP pb in 'PJO 'oי PkpkP pb  pdokhp 
1 iik  o n  oou rw ip, װי ניר i n  po oiPena in 

lPD ''npjou iik ipoijpjjk dpii pd'okp ip Pp'ppbo
"PI1 OP11 JJU'J"M1K0 '1 |IM IPPKPKP PT'3. PB IPIPII 

m קליכם,1םאמױ i n  Pki אײנינט?ר1נײ־פא PkpkP 
1 inpupPiMB14 צײם י o n  t'aצן ,1936 טש,1םא םצן 

bk ipjpp w 17 PkpkP po oipaopo pjptpnpj pPk״ 
t ipPk*״in P ir  n p אןיוי k djpo 35 po o'tKa o n 

1M ,1KP| 1' נאי IPPKI ,1936 ,BT31KD IP014 o n 
o i ' i  pa'Pojpapii 1 די וײן okii paPpiי oipaopo םוז 

.ipPkp l  PkpkP
"P ll OP'PKIJPDKPn POJK01PT|P3'IM '1 PKB I'M

1 pb  iPUi'npjoiJ pm ipoijpjjk o'j inצװײ י kP״ 
ipo30 o n  ,JK onp jn  ra  ,17 pm 1 ,t Popj ,ipPkp 

•1KB nPtJIK IPD3M10M3 TO IPPPII ,1936 ,1MIJ1M' 
T'pJ DPI! PD'OKP '1 |IM ,IPJ'IPPJP'11* DPK PJPPV 
in  po DP'Kpnooj'K pm oiPm a o n  in n 'B a in 
ipoijpjjk tPJ"t okii ,iiMKa ivoippipp P n p jpm 

iK אין ננ1ויצ ויוזר ii n n  I'M ijm Pii'Pp 
po יik ,opo'iP Oku 1 ,1985 ־, 'iu

m i•»־,׳>£M.
f

sV;. i j l '

i n  TPOJIM IPIPII OI'IPBOJMTO |ppMI TPIPTUIKP 
po לױס ,PkpkP pb 1 אויפויכם tp 'B 'okPp n יסס)

ipikupj op'pJjip pm okh צו n צוױי o n  ippkpkP
.ipaDppn ipo24

)Upa'inpJiysjiM
 חשענעראל קאםיםע, םפעציעלע

באארד, עקועקוםױו
 IKoipro כרעםלמו, חש.

 מנםאנעי ל.
נאגלער. י.

ז לאקאל פון ערקלערוע
• I  דער םון ק$םיםע דער םון רעק^מענדמציע די

 טון פאראײגיגוע דער װעגען ב^ארד עקזעקוטיװ נער«<
מד ארויסגעגעמן זײנען װ$ס ,17 און 1 די

 דאתמן ^^36 יאגואר, םען20 דעם דינסט^ג, װארען
n 17 ל*?*ל פון םיטגלידער די םון זוערען באגריסט w 

̂קאיצ םון םיםגיצידער די םון װי נוט J. יצ
 לס9 געקומן איז װאס בא^ום, איצטיגער *דער
 | פארמםעג־ און םארהאגד^ונגען םרײװייציגע םון רעזויצטאט

 ו לאנג-יארימן רעם צו ענדע אן ג$ר ניט םאכט דיגונג,
 ל*?*ל*\, צװײ די צװישען ^גגעגאגגען איז װ#ם קאםף

 פאראײגיטע די אז פארזיכערוגגען 1לא אויך גיט ג*ר
דויערהאםטע. א זײן װעט

 דדמ־ דער םון באע^ום דעם באםראכט איך ווערענד
 \ דעם פאר זיג אילם ק^םיטע ב^ארד עקזעקוטי־וו נערא<
I אפרײטאר אײן פאר אנגעםירט האבען םיר װאס ק»םף

 םון םיטג^ידער די אז ^בער איך 5װי< ל$?$ל,
 דער םים באזיגטזג אילס באטראכטען ניט זיך ז^ען

 אריין אונו צו סוםען זײ אז איך באטראכט םאראײניגונג
ײכע. צו ײכע5גי און ברידער צו ברידער װי ̂ג

דורך 1 אקא<ל5< םון פירעחטאפט איצטיגע ״די
 פןאי• די ארויםצוצװינגען געזוכט ניט צײם, גאגצע די

 פאראיעימע די אז געארבײט אונערםיד^יך נאר אײניגונג
םארשטענדיגו^ פריױויליגער « דורך קוטען ^ל

 גאנמ די זזאבען מיר אז זאגען, צו איבעריג איז ״עם
גים אפרײטאר אײן צו ברענגען צו געזוכט צײט

 צו<יב גאר אינטערעםען, און צװעקען פערזעניליכע צויציב
 אורמד ^רגאניזאציאנע^נ און אינדוםטריעילע באשטיםטע

̂ילען װאם כען, מ פון אפרײט^רם די םון ^טובת זײן ז ײ  ב
̂ען, ̂אהא  אינ* ױניאן און שאפ זעילבע די האבען וועלכע י
טערעסען.
דוגינ• פרעזידענם גראטויצירען גיצײכצײטיג 5װי ״איך

 עקזעקוטימ דזשענעראיצ דער םון קאםיטע די און סקי
 פאר אנט^וגיני, און נאגילער ברעם^או, ברידער די ב$ארד,

 חע^מן אין טעטיגקײט און עגערגיע אונערםידיליכער זייער
M דערםא^גרייכען א צו פאראײניגונג די ברענגען r 

JL7 םון םיטגילידער די אז זיכער, ביז ״איך
 חנם ביז וועלען ,1 ילאקאיל םון ידער5םיטגי די װי פונקט

 די גוטחייםען און דיסקוטירען ,1936 יאנואר, ען3ט30
 ומלי אוגו, םיט צוזאמען חגם, נאך און רעק$מענד»ציעס,

 פאר לאקאל אפרײטארם םעכטיגען א אויסשםידען םען
 די םון אפרײט^רס די םון אינטערעםעז די

ו ז ״י נאנצע״
ז ם י א ו ל ױ יי8ל

.\ י^פןור גז(זופךוםז(ור
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רעזאלוציע אנערקענוננם
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‘מיגתא̂ו מ. j סון־
נאך. קאגפערירען םיר

 םיט םיינם ד*ס — 1935 דעמםנער, ־םע|13
7 im m ,אונזערע אגנעפאננען זיך ה$בען צוריק 

י םיט קאנפינחננצע]  *־a װעגען בעצ־הבתים ו
 אפגעהאצ־ זיינען דאן וײם אגריםענםם. איצםיגע

 פ׳פוט איז עם ׳טיער. א אהן קאנםערעגצען
 אויםדויער־קראםט די און נעדו׳צד די ן

 זיינעז נעכט און טעג נאגצע פארמםעהער.
 םע־ רער אנטאניני, ברוחגר זואם אי), מײאחנן

pc ״ רוםען צו ציב האט ,89 צאסאצBPtp־
נע־ וױיטער און נערעדט און גערעדם האט טען

i צו באריכטען צו געקוםען איז ov jpn און n 
i געווען ם*צ אצע אין פאםיטע, n ענם זעלכער: 

מן » D in, ם^ראויםצו־ ׳צווער קאנפערירגג סען 
ענדינען״. יך1 יחנט דאם זואם םיס

ױ אבער | ף לאננ אזוי פארזואם און ו
 »ױ־ אויב אוז םיטואציע. מרקװירדיגע א

o םאסע טױמננמר מנדציגער n i געםי־ םאכער 
 ווע:ען ם?עפטיש אביםעצע זיינען <ואם אזצצכצ,

 נים אושן במום זיי נמן םאר אעעצעגענהייט,
 ^יצ?וציאגערעז'. ,קאנטר אצס
o םון אורזאכען די םאקע זיינען n צאננוױיצינען 

»u| י םיט אונםערהאנדצוננע] די  V באצעבאםים ו
םיטוא־ איצםיגע אונזער זיך אונםע^ײדעט

? פעריא^ ערב־םםרייק jrurua די
 1טע םוז םראנעז, די י1אוי צנםסערען וױל םעז

 וועצכע אורזאכע, הױפט די אז זינען אין חאגפן
 םארנאננענע איהרע אצע אין םאטױױרם יוניאן

in נעםצאך, ארױסטועטוננצ!, ip u m  i n םאר־ 
o ארנאביזירעז *ו נויסװענדינקיים n און טרייד 

 •W די אין באדינגוננען יוניאן די אגחאלםע(
o די נינג םאצ דאם n i אינדוםטריע 

j p o n p צ 4ם נעמיכטע איהר אין םאצ v טv נ־
' . » ױ ( י נ ו >  םען װאם זאך״ א נאך <

ptrw p םיט־ םאםע נרויםזג די איז זינען, אין
עםרייט. תם אין פארםיעט אצינד איז

 אין איבערהויפט םטרײקם, גענעראצ פארינע
נא• איז ױניאן די <וען ,1933 4982

^ םױזזןנט עטציכע בצױז צי טנ n איז םי p־
^ױ כאנער דער אננעדײטעם, אױמן pwr *ו
 1דא איז ציױיםענם, און םיםנציחװ^אפט די
 dp איז אנדע־ע גאנץ ריויפידפן. *ו <ואס

 הונ־ א איבער םון ארסיי ריזיגער א םים
האצ־ א ?רוב םיינם דאם װאס םיטנציחט־,

 םיחןרקואםט םאראנטװארםציכע א נפשות. א
 אויםרעכענוננ גרוים סיט אח פארפיכטינ

קאטף. אפענעט »ז אין ארםיי אזא פירם
n איז ערמיינוננ םערקוױרדינע א p u w איצטינע 

n צום װאס איז באצעבאטים, ױ סיס :נען j 
i אין n ם1ווע ױניאן, אונזע־ פון גזמיכגמ i n 

n פון ro u t םאn̂וננpאוי(י ניט געציינט ן 
i אויוי נאר מכימו^ און n םעםענדאװיזאצאיע 

n• ײי o p irn n v זיי־ סציננען, ניט זאצ דאם 
i אין 1בייסע1א :יזיו־םפ n  u n  o m 

!i r u n ’ r וועצכעו־ עצעםעגם t»P רא־ זי 
m צו פאו־מצוננען vn אונםאראנם־ ױ םצז־
j וועצמ כאצןבאםים n ’ c צו איר ip n  o n* 
iin o m r מז 1אי מי i י n זיד האט םױיז־ 

מן .1933 אין םטו־יײו ט־וי

,1930

האכען. םיר װאם זײ כײ פעלט עם
ov אורזאכען, י1 אויוי אנטווארם אן נאך דא איז 

n שטערען וועצכע n פאר־ איצםיגער אונזערע פון פראט־עם 
 ׳פם1תע װאם צױפפציםעתנג י1 איז אם1 און צונגען,1ואנ1

באצעבאטי̂נ י1 פון ױיען י1 אין
im 1םי זוי 1יא 20 1איבע ׳שוין v « i f פא־ אוננמו־ 
nאונז טיט אגריםענטס לעסטיװע v .הא־ 1םי באצענאטים 

i פון בען n צו 1מװע איז עס אז געצעו־ענם, יננ1פא1ע 
״ זוען באםעם י1 םיט צען1האנ1פא  ם1<»ניזי1א זײנען ז
 האבען צו איז ׳פװען־ער נאך 1אבע אםאםיאיי׳פאנם, אין
ײ םיט םאן צו  זיחנז״ װאם ,1םא1ע1 פשוט ועצ,1יווי1אינ ו

3̂ני םם׳פות ק״ן האט אוגטעחפמפט זייעו־ און ט1װא
בא־ י1 פין אםאםיאײ׳פאנס י1 מאצ אם1 זײנען נו,

i צו אנגעםאננען דזאבען 1םי יםען.1צו םעם n ’ iVDJijp 
 Jo בײ עוין 1טי האצטען אצינד און אםאםיאייעאנם 3 טיט
 זאנען, זועצען 1טי זוען 1יבע1ט1איבע זיי) ניט וועם עם
Ok אזעצכע, ד» זײנען אםאםיאיישאנם י1 צװיעען אז u 

 םעםצען. צו געשםויסען אגפאגנ פון 1באצ זיך האנען
I וועצען אומאכען ציכע1פאױפטענ גאנ׳ן 1פא אבעו־ 'D 

y װעםען םים או( װען םעטצען d 1םא נעםינען װעצען 
»םזאם.1

 י1 נעהעז טעםים ענציכע אוז י1 צוציב אט
W J n| צאננזאם. אזוי »ן I 'd אז ,1זיכע אבעו• זײגען 

ם םאםע ט־ויםע י1 ן ו  זײ און צאגע י1 ׳פםעהט1פא 1םאכע ו
o האבען v i אונ־ מי םיהחט־. ע1זייע אין צוטתיען םוצעז 

iv t ואך 1אײ ענדיעען״ ניט זיך זאצ םכםוך 1איצטעע 
 אג־ אונזערע או איז, אם1 און באשטיםם אןן 1זיכע איז

t אויםנעבעםערט אזוי װעצען מטענםם n n i, זואס אס1 אז 
d װעט םען h j i תרנגעפירט <ועט צחאגען in jm אין 

•1צעבע
פח־חןן. און יג1ק 1פא נרײם

n  u n v n הויפט in 'D פון i n 1פא זײנען ױניאן- 
 נאכצעםינען1פא תאנםעחןנצעז, טאנטע1«1 י1 םים נוםען

o פון נ»ניזיתנג1א זײ גים אגער זײ n םטתיק D it iK M. 
o 1פא n ,1יאנוא אוחגגט, דאנע־יעםאג איז טאקע, צװעק 

i אפפגעהאצטען ־םען33 תם m w אצע פון םיטיננ א 
vn װאו סיטגציחט־, א?טױוע 1אונזע ’Dipvtpv n 1פי i n 
id אצ1נעגע d״p י1 נעוואו־ען. ערוועהצט איז קאםיםע 

m געװען איז םיטיננ יענעם אויף שםיטונג vt נעהוי־ א 
i ענםוזיאםיםײפע. אן און בענע n פוצ נעווען איז האצ 
 1א' איינטייצ tvwDpK אן נעמען יועצכע מענשעז, םיט
 1אונזע צוואסען עטעצען װעצכע צא?אצען, 1פי »צע

אװ. זעאינט1 א t' נ n v א ווען טאצ i v o in או־וים־ «אט 
 אוים־ האצ אין האט p״tdd אצ1גענע ט1<וא אס1 נעזאנט

אפצאז. 1עםרינע1׳פטו א אכען1נעב
i י,1עײ בען n 1 םון טאז1טמע i nבאאח־, זשאינם

i נעודעז איו n 1ויצע1פא. ip סע־ י1 םארנע׳פטעצט האט 
o ip m p j םאעא אויך זײ צוױ׳צ?ן צא??צ?ן, י1 םון ip o 't* 

 איז װאם רעדע, יםע1װ» א ג?האצטען האם 1וועצכ? סאך,
o פון n נעװאייען אויםנענוםען עוצם זאם?צטען1םא d 'd 

1 j j i ip d o ' u b sהויפם י o n n הא־ אוועגם י?נעם פון 
ip אצ1זשענע1 געהאצםען נען m p jp o פחר און חאכסאן 

1 D Jn 't.וכינם?י m םארלא־ען האם 1צ?צטע n *זיצונ 
w םון נ?ז o ipptpp  o n םון ?אונםיצ ip p 'i t d b  i n פזד 

 pn צו 1אטוצז?נ אום סיאםי אין 1צײבא א<ו חט־ייעאן
j אויוי j 'O 'D  o n

חײנם. און אםאל
 זיך ינ1?נ1צוה? און זאצ פון װינ??צ א איז ינ1זיצענ

n 1האםטע1ס״םטע האכסאנ׳ם צו n, ויך כײ 1סי האג?ן 
dp u גרויםע ינ1נװאצ א1ס'א אכם,1נעם n m v םאו־ איו 

tn n K ' voxtf> n 1פא» «ו P 1אונז? אין |1נ 'dpbd פון 
tstw  n o w  tsrvD אח און באצעבאםים ױ

r
V ;*•r־
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; ׳י ״ * 1י-

 אן םח ר«לע מאראגמווארםקיכער חנר אזיף
 זיײ פאדערוגגען חוייט אוגזעחז זא«יזג

 סירצערע און ו\יידד»עם העמנרע נעיחנז צ
̂ט עס האט חנר  װעגען צײם םארילירען געװא

 «רא־ דער םון גאנג דעם וועגען טויײז/ חגם םםאביציזירען
 טראכ־ זיך םיר םילעגען טרײד׳׳, ״דער װ. ו. א. דוקציע,

 זיך זײ זאילען באסעס. די םון עסס דער איז *דאם #םען
 םאראינ־ זײנען ארבײטער, טיר, <ןאפ. זײער פארדרייען
 ססײלס, דירעהט, אן אונז ריהרט װאם דעם אין טערעםירט

, מטונדען׳״^
 גיט וױיט איז דאם אז אײז, אבער םיר זעהען איצם

 םארסער און םראדוקציע םיז סיסטעם גאנצער דער געג̂ו
 אװעק־ באילעבאטים. די װי םעהר אן אונז געהט םרײד, מון

 כיצ סוף װעט זועילכער באזים, א אױף טרײד דעם צומטעצען
 די זואם קאנקורענץ, הא^ז־^נײדענדע די פארניכסען םסי

 ארבײםער, די פון ח^בון אוים׳ן פראקםיצירען באסעם
 אונזער אויך איז דאס טרײד, אין ארדענונג אײנפירעז

 טים ענין דעם צו זיך םיר באציעז דעריבער און עסס
ערגםטמייט, אזא

זיך. פאר רײדען װעלכע ציםערען און םאקטען
 נע־ רעדע דערםאנטער זײן אין האט וזאכםאן ברודעד

 דעם אנאליזירט האט ער םראגע. דער צו צײט פיל װידםעם
 ?אנטראסטארס־ דער םון צומטאנד כאאטי^ען גאנצען
 װי באװיזען ציםערעז און םאקטעז מיט חאם ער םגפח.

 אגגע־ האט ער טרײד. דחנם םון גאנג דער איז זיגלאנז
 געטאכט זײנען וועלכע אונטערזוכונגען די לױם אז וױזען,

 די םון פראצענט 37 םאכען ױניאן, אונזער םיז נעװארעז
 װע־ ארבײמ, דער פון פראצענט 78 אויף קאנטראקם»רס

 סאנטראקטאר־ די םון פראצענט 633 איבעריגע די רענד
 דער םון פארצענט 22 םיט באגונענען זיך םוזען פעפער

 װײניגער ניט אז אכט, אין נעםען םיר װען אוז ארבײט.
 םון — 80,220 איז צאל געגויער דער — פראצענט 80 פון
 שע־ ?אנטראקטינג די אין באמעםטיגט וײצען ארבײטער די

 די ווערענד אז ארויםגעבראכט אויך האם חאכםאז ’ «ער.
 הונ־ 11 ארום םארדינעז מעפער אינסײד זײ אין ארבייםלד

 די איז ארבײטער זעלבע די םאדערעז יאר, א דאאער דערם
 אונטער־ דער אט דאלער. 700 ארום שעפער סאנטראקטיננ

 טײיצער די םון ארויםגעריסען יוערט דאלזנר 400 םון שיר
 ברויט דאס און ברויט זייער איז דאם ארבײטער. די םון
?ינחנר. זייערע םון

דעסט! צו אונז שטעחט אינטעדנעשאנעל
 אלגעםיינע די ארוםגערעדט האם דובינסקי פרעזידענם

 מעהר די אז האםנונג די אויםגעדריקט האט ער לאגע.
 צזוינ־ ניט װעיצען טרײד אין עלעםענטעז םאראנטװארטיציכע

 אפצושטעלען און םאכט איהר נוצעז צו ױניאן אונזער גען
 אויב אז פארזיכערט פארזאםעלט די האט ער טוײיד. דעם
 ניט אינטערנעשאנעל די זועט ?אסןי א צו קוםען זאל צם

 קאםןמ דעם בריינגען צו טיה סײן אוז געלט סײז זשאלעװען
 רעדע דובינםסי׳ם פרעזידענט זיג. םאילשטענדיגען א צו

אפ^אדיסמענטעז. הילכיגע םיט געזוארען אויפגענםוען איז

אונםעתעםונג יערלאכער אונזער זיך גוײים
 גע־ ײ?ט 22 צא?אצ פון אונט?תעםוננ ציכע1יעה י1

b״m v «  dtp אווענם, שבת d ik d׳b א טים ־םען,28 תם 
ם? י1 םון אײנ?ם אין באצ סאס??ן ם  נױ םוז האצם ^

 בײם1אויםגעא האם ?אםיםע ז*עמענטם1אנ1א י1 יאר?.
p פו? פצאן א r * i i| ?פם 1װ?צכ^ o 225 צו בא ino in 
”IPt« י1 צװמזען .1אצ?1 i א א1 אייר איי p m י1 צו 

i װי 1באצ םאװ?ט?ן. n וו?ט באצ?ב»טים י1 םיט םכםוך 
i פון ןpט”צהpאײנצ י1 ווצצען tmpn נמציכם?ם n אונ־ 

nװ נטצאכםpDnפא נ?םוגנ1ם? p.ז
אװענם! אן נעװען דאס אח אײ •
i אין צייט ךי n א נעבען צו נים ?רצױבם פצאץ 

ip פון יכט1נא 1?םוצ o n p  i n אונטעינעםוננ י?רציכ?ר
ס ויװ?ן o 1םאכ? ױן jn  ביײ1א e 122׳3

 ם1שייע1’נ אוםן ׳»עהנ?ם א 1איי איז
p a  i r w i i n אווענט, שבת האצ, פצאזא סןנטו־אצ o n 

ipdI I 1יאנוא.
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 אן געוחנז איז דאם אז זאנען צו גענוג pn עס זאל

נאנמר דער און רעדעם די שםחה. דרעסםאכער עכמע
 סאסצ די םים אײנקלאנג אין געוועז איז אווענם םון גײסט

 אוץ זײע ארבײםער פרינציפעךםון העכםטע און שעהגםטע
 דצם שבו^ סוםענדען םיטעט 122 ברענטש יוגיאן. אונזער

 t יוגיאן. דער םון אםים אין זײגער דעם .ע םעברואר, ־טען15
i םלאר. טען7 אויפ׳ן סטרי׳ט, טע40 וועסט 332 f

םיטעגען. דיםטריקט אונזערע
 ויעלמנ ,22 לאהאל םון םיטינגען דיסםריקמ רעגעילע די
 זיעצן וואך, לעצטע ויערען אפגעהאלטען געזאילט האבען
 געװארצן אפגמלײגט אורזאכען םארשטענדליע גאנץ צויציב

נארמאל. װערעז זועט <א:ע די ביז

רעזאלוציע אנערקענונגס
 אפענחיים״ס עם. אוז אײ• םוז ארבײטער די םיר,

 א כײ םארזאםעלם יארק, נױ עווענױ, טע7—500 שאפ,
 אפים אין נאוועםבער, טען8 דעם םאנטאג, שאפ־םיםינג

 דעפאתד סאונסיל (אינדאסטריעל באארד דזשאינם םון
 אונזצו־נ צו דאנס א אויםצודריקען באשציםעז מענט),
 ביאנחו בר• און ברעטשנייחגר בר. אײדזשענטס ביזנעם

 חנם םאר ארבײם איבערגעבענער נעטרייער זייער םאר
שא^ דערםאנםצז דעם םון ארבײטער אונז םון װאוילזײן
 אונזעד צו דאגק הארציגען א אויס אויד דריה-עז טיר

 ל״ג םיט האם װאס םילעװרסטיין, בר. שאם־טשערמאז,
 די םון םארװירקליכוננ דער אין געהאלםעז לעבמן און

שאפ. אונזער איז ױניאךבאדיננוננמז
 איידץשצגםם ביזנעס דערםאנטע די פרעזענטירע םיר

 ארצזצנ• ווערמםויצ םים שאפ־טשערםאז אונזער אויד ײי
נעזונטערחייגג נוצעז צו דאס זײ װינשעז םיר און טעז

 םענעדמד דער צו דאנס א אוים אויך דריהעז סיר
w אונזער צו און אםיס דיסטריסם אוגזער םון םענט r• 

 דצם םאר פיטהילף און ארבײם גוטער זײער פאר סאטיטע
שאפ. אונזצר םון ארבײטער די םון װאוילזײן

 1 לאסאל — גאלדשטיץ הײמ^ן
 9 לאסאא — שנייחןר מארים

 9 לאקאל — סעעל סעם
 9 לאמאל — הײמאוױםש נײמען
 9 לאקאל — זאנג תשאו

 35 לא*אל — ראדזשערס סעם
י— 48 לאסאל — דעפאלטאד ענדוײו

רסװארגציאולז־צאגױפי.

רעזאלוציע אנערקענונגם
 םע8—520 דאון, איז קאהז םון ארבײטער די םיר,

 אונזעחנ םים צוזאםען געטראםעז ׳ זיך האבעז עווענױ,
 אק דעצעםבער, טעז28 דעם באנסעט, אײן בײ םרויעז

 אויסצודדמממ צוועס דעם פאר סטריט, קלינטאן 90—96
 Wאיזרו ברודער שאפ־טשערםאן, צום אנערסענוננ אונזער
 פרעזצנג^ ווערםםייעז א איהם איבערגעבענדיג שראם.

 *ר און !עזונטערהיים םארנוצען עס זאצ ער םיר װינשען
 פר• די םאר דינסטע װײטערדיגע זײנע פארטזעצען זאל

שאם. םון בײטער
ד חנם נעטראגעז צוזאםענסונםט דער האט אויך  מ

 חנר ®ח באציהונגצז םרײנדליכע בעםטע די םיז ראהטער
 זיינצן געלענגהייט דער כײ ארבײטער. די און פירםע

 די אח ארבײםער די םון רעדצם געװארעז געהאאטעז
 Y! לאסאל םיז דאיז. םר. און האהן םר. באלעבאטים

 *ויך m ליפםקי לואים ברודער םארםראםען געווען איז
םירםע. דער פון םרײנט

ד א אח ענםערטיינעדס געוחון אויך זײנעז עם  מנ
 דיממ *לצ אםוזיר^ םײז אלעםען האבעז װאם םוזיק,

 דעד פדם און שםיםוננ בעםםער דער איז צונאננען זיך
צוזאםצנצופוםמ. אםטער זיך צוסונםט דמר איז האםנונג

$ םוירם, קלםן ;17 לאס. נאדעל, הערי 7 
היםעלמד^ הערי ;17 לאק. גאםאווער, הערי
m :10 לאק• דייםש, דזשײ. :17 אא?. m 

 •wp ,p*rw צלאיזרא ; pip. 35 לעװנער,
שאורטשערםאן.
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 פאדערונגען די זײנען
דרעםמאכער די

האכטאן דזשוליוס םוז
מור מ\ בוגחזדוססיר ממפראר n רופינזמ̂י r^ a n באאגד

 אינדוםטריע גרעםטער דער אין נצנעראל־סםרײס .»
 םינף ייון הונדערס ארום נעםט וועלמ יארק,־ גױ

אונםאר־ זיין צו ®יינט דרעסםאכער, )106,000(
S-< : י *
 ?װואכקײט דער צוליב ח*מן צוריק יאהר דדיי סיט

 באדיננונגען אוגםענשליכע נעהערשם ױניאן
 נעארבייט ה*נעז ארבייםער דדעם־אינרוםםריזג

 עסםפלוא־ הוננער־לוין. ששוט׳ען א פאר מםונחןן
 םוועט־עאפ־ די און נרעניץ א אהן נעדמנרעט חאם

י םון לעבעז דאס םארניכםעמ האבמז דרעם־ ו
 פארפצנט, ה«ומז זײ װ*ם זאה איינצינע די

jj .ױניאז דער םון םיהרער׳פאםם די האםנונג 
 דאס אײננעזעהן, האבעז םיםנלידער לאיאלע צ*חל

אראפנע־ אןן דערשלאנען וױים אזוי זיינען
 סוסען נעסענט נאן־ בלױז האבען זײ אז מזוארען,

זונענעײן. ביםעל א אויוי האםען און היםלען די צו
טוי־ אין געווארען יראפלאםירם איז םםרייס

 נעםאבט ׳צװארץ וואבען דרעםםאמר די אדאער.
אוים־ האבעז און *יקעם־לאינם די אנםילענדינ נן,
ליחןר. איז ארבײטער־נעזאנג םים לוםם די

 נע־ נעװאװעז איז װאם אנריםענט, קאצעקטמוער א
 ארויםגעצװאוננעז איז און פיהעט־לאין דער אויױ

 דער פון קאוד דעם איז כחות אײנענע טים וארען
מ די נעבראבט אונז האם טוגדי פ  ארנייטס־ ^

 אוים׳ן רעכם דאם םיניםום־מיידדמם, די נאראנמירט
 ױניאדבאדיננוננען. אנדערע צאהל נאנמ א אח

אפאראט, אוםפארטייאיעער אן נעװארען ממזאפען
 רעפרעזענ• איז ױניאז דער פון פארטרעטערמאםט א

 נע־ פארזיכערט איז וואם אםאםיאייעאנם, די פיז
 ער־ איז עם וועלמז דורך אח אנריםענם, דודכ׳ז

 סאאפעריחןן אונז סיט וועלעז זיי אז מווארען
 אין באדיננוננען אױםנעפעםםטע די דורבצוםיהחגן

םאר־ םיל און מעהן זעהר אויםנעסוסם האט «ם
 די אםילו באהערעם האבען חאםנוננעז נית

 םיר אונז. םון ארבייטער ערפאהרענע גמנחר און
 אלטער דער םוועם־מזנפער. די םיז באפרייט זיך
םארנאננענהײט. רער םיז זאך א נעותז איז

 האם• פוםטע א ווי נמהר נים נזװועז דאם איז ־לייחנר
 ביםע־ םד א נעװעז איז יױרפליכקײם םרומנע די

 יאהר האלב א אוז צוױי לזצטע די םון רעסארד חנר
 םעך אין — פאטוי םארטנעזז^מז א פון איימד

װויי  יעדער *ו ױניאן די האט יאהר חאלב א און ז
 םון אפהיםוננ וער פאר סעםםעז גענזוזם טאנ פון

אגריגמנם.
הויפבדםםאפעדממם דריי :רעקארד דער איז אט
681 rא■*םטר”>t.$3.76 די אין םטאפעדזיפ א״ז ם 

 זעסם ארוםנענוםען זזאט דרעםעם לאינם ביליגעחנ ׳די
 איז נזדפעהן איז דאם ארבייטער. םױזענט ,ודייםינ

ח ,1984  גאר איז אנריםענט אױפ׳ן טיגט די יו׳
תז נים  אנ• איז נליד ויזr אױםגעטרימנם. מו

 םאו- זייערע אז פארממז דדאאמרם די וואמן
 אנדערע איז יױיחאןס די אראפדרישענדינ נן,
 רי אן דערםאנט האם װאם ■ינסט, אזא «ו נן

n פאר פח ינננומן w r נע־ ׳היםטארישןז
m חמים דדיי יי^ » » rפאנ־ די חאמן ־ 

 א נעהאם חאם מאט לאסאוט, א ערקלזןרם
 חאט dp ארבײםער. םײזעגםער מחנדלינע אױןי

אויםנענליכעז חןם יװיאן די גיז «י«ס

w
יןיאם <

 t» ארכיימנר ר׳• זזאבען
ײ , Eftwjs 84.76 ־•oh ג n r

 האבען דדפאבערס די װײל ארבײם, חןר 1פי םטאפען
 און פאר׳עפרעכוננען, זייעחן אן םארנעםען אםאל װיחס־

 אר־ םיל אזוי םיט םםאילם זייעחן אננע׳פטאפם האבעז זײ
 ארבײטער די םאר געװארען אונמענליך איז עם אז בײט,

 זייער ®ון םיניםוםם נאראנטירטע די ארויםצובאפוםען
 א אהן נעזוען זײנען מאפ־סםרײקם ארבייט. אװמרער

 דורכ־ אין םיוי. א אהן נעצוינען זיך האבען און צאהל
 דער איבער ם»:. יעדען סטרייק אײז װי םעהר עניט

 טיגד און םארדאכט נעאםעםט האט אינדוסטריע נאגצער
טרויען.

 בלויז עם איז אינדוםטריע אנשטענדינער יעדער איז
 םיט ט׳פערםאן אוטפארטייאיעען צום סוםעז צו װיכטינ
 אויםםייטעוננ די םארלאננעז און םאדערען װאם לעיםעם

 םאראן איז עם װעלכע איז קעיםעם, טיט ;אנריםענם םון
 שאק־ אננאטרעפט װאם נים־איינעטיםיגקײט, םעגשליכע א

 נע־ איז זועלכער נעריכט, אוםפארםייאימער אונזער טען.
 פאר קאורם םופרים זוירדינער א זיין צו נעװאחןן פלאנט

 קרי־ קליינער א װי נעװארען איז דרעם־אינרוםםריע, דער
 םאלען םיט טאן צו טאנ יעדעז האט װאס םינאל־קאורם,

 אםם׳ז, נזמאנאל די אפשר האם נו, ננבה. פמוט׳ער פון
 דער םיט סאאפערירם דחום־רז׳צאבערם, די םון אםם׳ן די

 װאס םעםבערם, זייעחג שון יענע דיםציילינירען צו ױניאן
 די נענענםייל, אין אגריטענם? דעם פארלעצם האבען

 און ציים זיתר באנוצט ז!אבען דדצאבערם די םון םיהחגר
ײ זואם םיםנלידער, זייערע םארםיידינען צו ערפאהרוננ  זי

 די םעלמען בײ האנם דער בײ נעװארען נעכאפט נען
 און װיידזעעם די ענײדען פרייזען, די דריסעז ביכער,
 םענליכע אלע אויוי אנריטענט חןם םארנװאלםינט האנעז

אופנים.
םארםע־ גרויםער א איז דאלאר םיליאז האלבער א

 ווען םעהר םן־ א איז עם אבער איינעם, יעדען םאר נען
 די םון פעי־ענװעלאפם רי םון ארויםנע׳נכב׳עם װערם עם

 האט ױניאן די וואם םוטע, די איז דאם און ארבײטער.
 םאר גאלעבאםים םון האלעסםעט שםארסײט איהר דורך

 די אונטער דאם זי האט נעטאן 1או ארבייצמר. די
 ®ון טריקם די נענען קעםםענדינ׳ אוט׳פטענדען״ עווערםטע

 בא׳- די פאר זיך איינ׳פםצלענדינ בומיפיננ, םאלעער
 און טמערםאן אוספארטייאישען בײם ארבײמער נזל׳טע

 די וזנם און צזועק. ריזען םאר ®אפ־םםרײקם םיהרענדיג
 א םאר דאלאר טויזענט 81 םפענדעז נעםוזט חאט ױניאן

 ציים חװ־ אין אקאונטענםם און אונטערזוכער םון י1םטע
 אויםנעבענדינ עפזיםםירט, זזאבעז אנריםענםם די זואם

 דא־ הונדערם פיט* םים טויזענט םערצינ איז 1ניי דערפון
 האלבעז דעם קאלעמםעז צו כרי אלייז, 1935 אין לאר

 װילינ אנער סיר זײנען ארבײטער, די פאר דאלאר םיליאז
 טאל עםליכע האבען באלעבאטים די דאם צוצונעבען,

®טראףמעלנג אלם באצאהלען נעםוזט פיל אזוי
 לינט כאאם הערשזנדען דעם םאר הױפם־אורזאמ די

דעם: אין

' םיםמןיס ייסיאמיר־קא«ר»*םיגג י
 ®ון 1עוי איז םיםםעם דז׳טאםינג־פאנטראסםיננ די

 אין איכעל. נרויםער א אלם נעװארען אנערסענט לאנג
 באמטיםט איז מעלכע באראטונגס־סאםיםיע, א האט 1996

 די דאם באריכטעט, סטייט, פון נאותרגאר פוז נעיוארעו
איז סיטנמם דאזינע

 אין צדדים אלע פאר פארלוםם א און ׳צאדען .א
און לאסם נרעםםע די איגדוםטרימ. חןר

וײ אויי אבער פאלם לוסם

’!• ' ־
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נידע־ מאםט און סעזאנע} די פארקירצם סיסטעם
^רבײםס־באדיגגוגגען״. רעע

̂ובען <יגט טראגעדיעס און •ײן םיט ווע^ט א  באגר
 ארבײטס־באדינ־ ,ניחגריגע װארט ד^זיגען דעם אונסער
 אויף עחמיגען צוריק יאהר 10 םיט זײנען װ*ם גוגגען/

באריכט. אפיציע^ען »ן אין אוםן םרוקעגעס א
 <ײדזגז םי^נ די פאר און טראגימען דעם םאר

 כאאם דעם פאר װי גוט אזוי ארבײטער, 1טי<י*גע 1םי
 הויפמזעכ־ איז דרעם־איגדוםטריע, דער אין הערמט װאס

 סיס־ דזעאבינגמןאנםראסטינג דער פאראגטװןורם^יך יך5י
םעם.

 דדמאבער־ דער אין עילעםעגםעז םונראסענט^ע די
 » דזעאבער דעם גיבען זועיצכע סיםטעם, קאגםראקטינג

 אוי־ זײנען ארבײטער, די עקספ<ו»טידען צו טעג<ציכקײט
 דדמאבער דער איז איגדוסםריע אונזעד אין גען־מײג^יך.

 אינדוםםריעם, אגדערע אין ווען באעעםענימ. כ^ודנע א
ואבער, דער װאו  פארםיגע קויםט הא<סײ<ער, אילם ד̂ז

 פון פראפיט דעם םאכט און םאנופעקכמזורער פון םחורות
̂ס פונקציע זײן  םון דזעאבער דער ציד.ט ״ער5םארםײי א
 אופנים. צװײ אויף פו־אםיט זײן דרעם־איגדוםטרימ דער
̂ס פראפיט טיט קעשעגעם זײנע אן ט5םי< ער  םאגוםעק־ א

̂ס פאראנטװארט<יכקײט די םארםיידענדיג םעורער,  א
 ״דיםםרײ א אילם פראםיטען אויך ציהם *ון ■ראדױסער,

 םטאייל, די טאכט דדפאבער דער (ם^רטײיצער). בױטאר״
 קויםם ער גארמעגם. דעם דעם פארקויםם און צו ענײדט

ק די  ילאינם. ״זײנע״ םאר ^אדרוםם אויך חא<ט אוז ם̂י
 אינדוםטריע. דער פון פראםיטעףםאכער הויפם חנר איז ער

 צו זײ און ארבײםער דינגען צו אבער שומט עם ווען
ען  ער הײם. דער אין ניטא ער איז ״זעם7וױידז צא̂ה

מאנטראקטארס. די פאר איבער דאם ?אזט
̂עםאיצ ויך פארזארגם דז׳®ואבער דער  גרוײ א םיט א

 קאגםראקטארם טעהר <ואם מאנטראסט^רם. צאחצ סער
 קאג־ דאזיגע די איהם. םאר בעסער איז »לץ #ד«אם ער

 פאר צוױיטען דעם טיט אײנער קאגקורירען טראקטארס
 םאר־ די זיך אויף נעםען זײ ארבײם. םון אנבאט דעם

ירען און אגטװארם^יכקײט  דעם םיט ריזיקירען און ספעק̂ו
 די צאהילעז און םאשינעם די אוי̂ו טעז5ד»» זיי סעזאן.

 בא־ א פאר אויסצוהאילטעז זיך .באטיזזען זײ א<וערהעד.
 זיי אז אײן, זעהם דדפאבער דער ווען פרײז• מטיםטען

̂םען  די קאנטראקטאר דעם ער דערצעהילט סעסט, ויך הא
 װארטען קאנטראסטארס אנדערע אז מעשה, נאקאנטע

י־ א םאר םאכען צו עם גרײט זײנען און ארבײט י1אוי  ב̂י
 א אילעם̂א דזשאבער דער האם אזוי־ארום פרײז. גערען

 איז ער זועיצכען םאר פר^רוקציאנס־קװאיצ, האצאםאצען
 ארט אוים׳ן אילעטאיל איז ער און םאראגטווארס*יך, גים
פראםיטען. די נעהםען צו קוםט עם ווען

 1אי זאגט קאםישאן״ *אמוײזארי גאװערנאר׳ס דעם
באריכם: איהר

םארזיכע־ צו מארסעט אין סאנסורענץ ^די
סאנטראק־ די אויף ארויוי װארםט ארדערם דען

 גע־ איז שטעהט <ואס דרו<ן שרע^יכען א טארם
װידערממאנדס־סראםט״. זייער *ו גענזאץ

זינ־ ער װי טעהר םך א ילײדם קאנםראקטאר דער יא,
 אילעםאיל ארבײםער דער אבער מוז זינד זײנע פאר וײנט.

 חגריצאנגט דזשאבער דער װען ,5םא יעדעם באצ^ען.
 בילוטיגט קאפ, איבער׳ן האס א םים סאנםראסטאר דעם
ארבייטער. דעד

דזשאבער! דער פראפיטירט? <תר
ביזנעס, יאהר א טוען דרעס־דזשאבערס מייסטע די

 אין סאפיטאל. זייער \ױ גרוים אזוי םאל צעהן איז װאס
יגעחנ רי  םאיל 23 ביזנעס די באםרעםען דרעסעס גאין ב̂י

 אונזער אויף האבען םיר קאייטאיצ. זיתר וױ םי< אזױ
 וועילכער דזשאבער, א אז וױיזט, \ואס קעים, א רעקארד

 פאר ביזנעס נעטאכט האט ,$17,000 םארםאגס האם
 אזא װאס םארשםעהן, צו ^ײכט איז דערםון >$686,000

 די םון אונזיכערקײט די פאר סיינט צושטאגד און םיסטעם
 דחד פראדוצירען וחנלכע סאנטראתטארם, און ארנײסנר

מ םעס, ^ ח  קאפיטאיצ ק^יינער אזא צירקו^ירם .עס איןו
רעיםס* סשוגענע אזעלכע םיט

t r ^  n אםעז, »ח איינפאד חנריבעז/ ידמצערט

 סיסספס דזשאבער־קאנםראקםיגג םשוגעגע דאיזגע רי דאס
אוםקאנםרא<ימאד• פארבלײבען גים וױימער טאר

H דעם וואלם םען ווען געווען <ואלם בעםטען אם P n 
 4אישיא<י גאנצען אין געקענט סיקטעם בינג־קאנםראקטאר

 גים אוםשטענדען איצםיגע די אין איז דאס װי אזוי
 קאגםראקם$רם אװ יציםיטיישאן סיר םאײאגגען םעגציך,

פרײדסעמעלםעגם^ פאר ױנים־סיסמעם דעם און
קאגםראקםאר® אוג ליםיםיי^אן

 י באגרזננמן םייגמ קאנםראהמארס אװ ליםיטײשאן
נ דדמאמד א וועלכע כדם תאגםראקטארס, צאהיל די » 

 אונםאר פראדוסציאגכדצוועהען, זײנע פאר באנוצען זיך
 כאזפסיסס דזשאבער יעדען םאר זתט באגרענצונג דער אט

 pts$n דאר\» ער װיםיל קאנטראקםארס צאתל אזא װערען
ט צאה< דאזיגע די פראדוקציזג נויםיגער זײן םאר  װי

 צאהל דער פון דורכשנים דעם לויט ווערעז באשםיםם
 לסר איג״ם פראדוצירם האם דזשאבער דער זואם דרעסעם,

 האב!} צו װערען ערגויבם איהם וועם עס סעזאן. טען
 »ין ויך גויםיגם ער <ױפיל אין קאנםראקםארס םיל אזוי
 חדך דרעםע̂נ זיינע פראדוצירען צו װירהליכקײמ דער

 זיין ניס v.po דזשאבער דער זועט באגרענעצונגען די
 קאנםסמםיטד םון װאוקס דעם ערםוטיגען צו איםשטאגד

 אמיי- זאלזק זײ כדי צותק, אײגציגען דעם פאר שעפער
 ארבײםס־פרית דעם םים קאגקורירען זיך שעז

ארבײםער. די סון חשבון
 דממד א דאס םארזיכערונג, די אוגז גיט ליםיטיישאן

 קאנםראיןםארס .דיםםשארדזשעז״ קענען ניט וועט בער
 n וועם דעם דורך אורזאכען. בארעכםיגטע םאר םײדען

 אין ̂זזנפער, קאנטראקמיגג די םון שטאגדהאפטיגקײט
 43עריוי באםעסםינם ארבײטער, 80,000 ארבײטען עס כע

 דמיך וועלען ארבײםע די םון דדמאבפ די אז מיינט, דאם
 פון װירקוע די םארזיכערוג^ נרעםערע א באקוםען דעם

 ארבײנמד די םון דזשאבם די םארזיכערט ליםיטייפאן
 אךכידקלװי דער ווזגרם דזשאבער דער <ואס דעם, דורך

 קאגמראקםיגנ*שע«נד• אין ארבײטער די םון באילעבאס
 חאי וואס ארבײכ^ די זועם ליםיםיישאן אונטער

 |15סײ׳ גליימ אויח זוערעז צוטיילם ארוים, גים דזשאבער
 איתט םאר זיעען וואס שעפער, האנטראקםינג אלע צװישען

ד םאניפולידם הײנם־צױםאג געװארען. באשטיםט  מ
 בעת באזונוזנרס און יאהר, םון צײטען אלע צו דזשאבער

 דדי־י n כדי פראדוקצי̂ז זײז םים אזוי סלעק־סעזאן, דעם
 ךי םון םארדיגםכמן די שעדיגען צו איז פרײזען די הען

a ליםיםיישאז שעפער. קאנםראקםינג אין ארבײטער im 
 ח^־י די נעבעז האנטראקטינג־שעפער די אין ארבײטער די
 איגםאיד אין ארבײםער די האבען עס װאס בענעםיםס, בע

שעפער.
 סיםנמם קאנטראפםינג םון באנרענעצונג דער אוגטער

ד «ז איםשםאגד זײן נים טעהר דזשאבער דער וועט  מ
ן וועם ער סײדעז ?אגטראתטארס, נייע שעפםיגען מ  מ
 !§ אמזט האם ביזנעס זײגע םון װאוקס דער דאם באװײזען,

 אחוץ באשעםםינען, צו ארבײם גענוג מים םארזיכערם
i םיהתנן וועם דאס קאנטראקםארם. נײע אלטע, די r u n, 

pager i זײ] איםשטאגד ניט וועם דזשאבער דער דאס t 
 איינזױמק דעם האבען וועלכע שעפער, נייע אומנויטיגע

 אדי די שעדימן און פרייזען די ארונטערצודריקען צוועק
שא«ד. קאנםראתםינג אלטע די איז בײםס־באדינגונגעז

 n םים סיסםע̂ב ובוהו תוהו איצטינען דעם אוגטער
 רי דורכזװפיהוןן שוחגר אוםגעוועהנליך איז באנדעילס,
 תאס אטת דאזינען דעם ררעגעז באדינגונגעז. אגריטענם

 דיאיןארוױ, גאותרגאר׳ם דעם צוריס יאהר צעהן םים נאך
פאלגענדע: דאס םעםטגעשטעלט באארד״

 ^אגםראהםינג דזשאבער איצטיגער ״דער
T םים ברעננם ביזנעם םיהרעז םון סיםטעם t • 

e א צו פראדוקציזדיוניםס םון צוטײיצונג  jnamo 
? פון םאס וױרקליכע יעדע אונםעגליד םאכט זואם

 f *ינ־ חנר איז אינסםיםוצתס די דורך האנטראל
 אויפדמפל- n אונםעגליך םאכם עם איז דוסםריע

 ארבײםםזכוודמ־ צוםרידענשםעלענדע םון טונג
גונגעז״.

 ן אנדשא p אדװײזאריגאווערגאד׳ס חנם
די «ז רעפאנמנדירט, 4936 יאהר אין דאן,
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 ביזנעם״• סיהרען ipjpo זאל
פהענניגקייט םעהר ברעגגען opn ?יסיטײמסו  או̂נ

 dpi> dp — קאגטראקםארם די ix און •רנייגמר י
b p נאחגן גןזונםען iso אין םטאביליטזןם i n

דער אץ דך־ הערט עם i דיזער n  ipcitptjx otph ixdpo ,ױגיגדסיססעס
 IP7POT װאם עלעםעגםען, וי םעסטען צו צײט די וױיל
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O n D'D 8 ■1*08178 ציל lPC8r IX 1*[ 8 1'1אPD8U"JP 
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017, 1P"I D7'0PP38J18C |18 D” X D18COP7 "1 |P38H 
8'US'?■ P7P'1DD117

OB'11 i 1אי n  D811 D''X i n8'7־ i n  pc D'C8* 
o שענלט נאל8םערנ?ש n  D” po8tpipoc'i8 pooni p't 

178'7 '1 PC *|D8PT77PO1י 'D n i 1PP181־P38D, 1אי 
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I8 םײאימ?ן188ם1א 18 1כא׳»םימצ בען o ip ro אין i n 
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8 oiniewpoi78D 010 po'ססp8 i זיי I 't  ip iio 
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פעםערסאן אין קאםפיץ דדעס קאםען
p וײ זװוימן ארגאניזאציאנם־םעםיגקײם די w 

T 0ה»צ דזמויתי, נױ פעםערסאז, אין םאכער דרעס I 
im סוםם איצם אויסשפרייםען. אײן איז p םםדײן » פאר 
jB« םםרײם 114 סא״ דרעם עם. איז בי• דער בײ n 

 •^יס םימ יימםעץ ססרייהער די Jױניאז־אנערקענונ פאר
p דזמױרזי, נױ עציזאבעםזז, איז דעם w  cram

̂ר בראדוױי און דרעס פוײים די נעגען* םטרײס א  םפארסיו
 m רחנכמנד *זלעכבתז דעם םראץ םאנאמ. דריטעז דעם
f די םאנ יעתנץ םרויען״ארבײכמר די דארם טעז y r. 

 ^ייי נעםאכם גים איצם ביז נאד האבען באילעבאםים די
 סאבחנרוױג אין אויך שזופער. די עפענען צו פארזוך

 םאכמנדדמם® דער געגען םארםגעזעצם םםוײיס דער ווערט
סא. מאנוםעקטשורינג

אנג אץ םירםע דדעס פאריז אין םםרײק W י bXfm
מױך• ״פאריו םירכמנ Drrrp^o באסאנםע גוט די

 באגסחד צוריה ציים א מים האט וועלכע יארס, נױ איז
 ביזמנ! םח ארויס נעהם זי אז אנגעגעבען האם טירם,

 »ױ«מד האם זי אז ארויסגעוױזען, אבער זיך האם עס
 בחמםיג ̂אננ איז סםײם, דדפוירזי נױ איז שאם א עפענמ

 9.פרענס נאכמז דעם אונםער שאי אפען אז פיהרט זי װאו
סא.״ דרעם םעיד

 חאט דעפארםכתגם אוכדאוױמאיז דער װי 5v:v אזוי
 גענוסצץ זיך ער האם םאקם דעם אט וחגנעץ חגרװאוםט זיך

 האם יאנואר כתז23 דעם און ארבײמער די ארגאניזיחנז
 וויײ< סםדייק, אין ארויסנערוםען ארבײטער די ̂זריז מעז

נן צו אפנעזאגם זיך האט םירמע די ̂ד ד םים ה̂א  מ
ו אד דמר פון אתםױױפמם vt>tr\v די איז דאס יוינאן.

 ̂פאיפיננ סיט ומי*ס'0
̂מטעצם איז מגאדױם נרלימנן  די נעװארעז םעםםנ

 םאר־ אלע וי אט אויסצוארבײטען געסס עס װאס
m אויך איז זעילבע דאס סציװס. פון ,טאיפס״ 

לםשל, װי. דדעם, א פוז םיםשורס אגדערע סיס *ל

רעזאלוצ׳יע אנערקענונגם
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 זיך נעפינעז עם <ואו ברענטש, לאננ אין
 ארבײטעז מאם דרמם־׳מיער, סאטעך און סיליד
ארבייטער. "׳וניאז

 א 18 אויר םיהרט דעפארםםענט אום־אורטאח דעד
 האט ױניאז די װאו סאונםי, האדשאן איז םטרייקם

 אר־ עםליבע וואו און פיקעטעז צו רעכט דאם |
 ױניאך פאר אננעמלאנט נעווען זיינ<ז וואם

נעװארען. דיםםשארדזשם זיינעז
 פירםעם «נטל»פענע בײ םםרייקם

 נע־ לעצטענם האט דעפארםםענט אום־אזרמאון דער
 װאם דרעם־טאגוםעקטשוחןרם, צוױי האנט דער גײ ״

ױניאדסאנםראל, םוז שעפער זייעחן םים אנסלאםעז
 אוי«י ארכייכמז צו אדער ברירה, די איצט האבעז י•

משלא• שעפער די האלנמז צו אדער ־נוננעו
 8P דרעם טרוםף די איז שעפער די םון

 נױ אין נעארבײט םריוזער האבען װאם
 אין ארכײםען צו םארזון־ א זײ םאכען איצט
 שנעלע א ארבײטער. ניט־יוניאז םיט ־,

 םטרייס א צו נעםיהרט האט ױניאז דער פון
 אר- די אז וױנמז, געלאזם םען האט באלעבאטים

כא־ *ועלען זײ ביז םטרייסעז לאננ אזױ זועלעז
 יאחן. נױ איז יואם ױגיאן־באדיננוננעז ועלבע די

ױ די  נעםיהרט אויך וזאט באארד דזשאינם יארין נ
 םארלעצען םאר סא. דחןם נאלמייר דער ניי

 tpp זי אז געהאלםעז, האם םירםע די וענם.
on סיט׳ו אנטלױםען םון ווענ דעם אויוי םכםוך 

I אין פעקטארי א נעעפענם האט ד איז יאיס גיי 
 עס דזעוירזי. נױ נױארס, איםם איז בילדמנ

אז  דעם אױםצומםינעז לאננ נענוםעז ניט יוני
םטרייפ. א נעװארעז עריולערם ייד5ג דארט איז «ם

 םאםאםשוזעטם וחןםט אץ טעםינהייט .ם
אגנע־ זיך האט ױניאן־אתםיװיםעט אינטזןנםױחג

 אינטערנעשא־ אן טיט םאםאט׳פױעטט זועםט איז
o r נאנצע די װאנען םון םפרינפילד, אין 

נעםיהרם. ותרט
 דרעס קאםען עםליכע םון הײם די איז ילד

 גידע־ זןחר זיינען ארבייטם־באדיננומעז די זואו
o jrrrrm די לאננע. שטונדען די און סליינע 
 אונז האם לייבאר־ארנאניזאציע טרייד םענטראל

 םאר■ די אונטערזומז צו קאאפעראציע םולע די
 נאלע־ די םצד םעקטארי־געזעצען םםיים די גענעז

בא־ נעהערינ דערםאר זאלען זיי אז זעוזן, און
m ו m.
t ,לאין ,געי די זיך <עפיגם עם ײאו תאליאוש 

 די דרעםער ברודער ארנאניזירט פזןקםארי״,
 אין אױםברייטעז טעטינפייט זיין וועם ער
או םאםאםטוזעםם, וועםם םיז  נעםינען עס יו

םוחןט־שעפער. דאזינע
אז אונעזר האט םפריננםילד  דעם געפימם יוני

 חזםאנ־ א אלם פיויסע םפארטווער״ .פאםםא דעו
ארבייטס־ און ײיידזעעם םוועגמפאפ מנעז

 נעטשארמערט נוארק אץ 220 לאקאל
ס יןאכמ?  האט נוארס איז יוניאז םאכער װז

אינטער־ דער םון 220 לאקאל אלם נדפארםער א
 העדקוואר־ די איז איז יאנואר םעז15 דעם און ל
 איינדרוסם־ אן נעווארעז מפיתרם יוניאז דןר «ון

 איז וועלמ באארד, עקזןסוםיװ די צערצםאניע.
 םייערליך אי« מיזאחזן, עיומחלט פריהער ם« י

 יוניאז־כײלאד םױזענם ארום מווארען.
 נעסוםעז ייעעז וואם םילע, און באםיילעט זיך

 חויפנר די וזאל. אין אריק נעימנט ניט האממ
וואנדער, העת מיים־פרעזידענם נעוחגן: דיכצן

דעפארטםענט, אונדאורטאיז איםטיח םח ר
 אונזער פון מהרעטארין די קאחן, פאניא

חנפארטםענם.
 ארגמניזירמ טרייד םאקינג און •ליבױנג

ם יין,1^רנ»גיזןן«יאנכדקאם מד ר̂ו
Lk kk ik kM A te  ^#k4k,k.ktekttM i4 k k ta דדפאינם מיקאנא׳ר די האט װאמן,

 אח •ליםימ דער איז םטרייה גענעראל א נערופען באארד
אינדוםטריע. םאקינג

 אין טעפער, 16 ארוסנענוםעז האם םםרײס דער
 דער ארבײטער. הונדערם עטליכע ארבײנמז עם וועלמ
 פון טאנ דריטען אין געװארען נעםעםעלט איז םםרייס
 ארנאנײזער און ביאלים טארים זױים־פרעזידענט םטרײק.

 סטרייק, דעם אננעםיהרם האבען וועלכע פלאםסיז, א.
 סםרייק חןר אז דובינםסי, ®רעזיחןנט נעםעלדעם האבען

 סלאוזד- א פון באדינגוננען אויןז נעזוארעז נעםעגמלם איז
 און מםונדען קירצערע וױידז׳צ־־םקײלס, םיניםום ׳®אפ,

o״n העכערע n m.
שעפעד אנטלאפענע ענעתיש פארפאלגט 91 יאקאד י

 ם׳פילדרען די האט יאנואר, 1טע16 דעם דאנעחפטאג,
 אנרי־ אן 1אונםערנעשריבע ױניאן טאמר דרעם הױז און

 אםאםי־ דרעם םטילדרען און אינםענטט דער טיט םענט
 יאחר. צוױי פאר נילטינ איז אנריםענם דער אײ׳שאז.

 אוים־ רארף װעלכער ארביטרייטאר, אן םוז באמטיםונג די
 פאר־ נים נאן־ איז םכםוכים, אוםנעםעםעלםע גלייכען,די

 םים עויז לויםען באלעבאטים עטליכע אבער נעקונמז,
 אויסצוחיטען זיר כדי יארק נױ םון םעסטארים זייערע

 העם־ א »ן »בער פיהרט ױניאן די ױניאז־האנםראל. םון
 ענער־ אונזער םוז אנםיהרוננ דער אונטער ?אםוי םיגען
 די אט נענען גרינכערנ הערי וױיס־פחןזידענט גיעען

 םטרייהם רייהע גאנצער א דורך נאלעבאטים ט׳עיזלעריעע
 די פיהרם י1פאם העםטינען א ערטער. םאחפידענע אין

 אח נלײצםאן פוז טע«ער די נענען באזונדערם ױניאז
םאדאווססי. פון

טעגעחושער, אידח עחרט ױניאן מאכעד ווהײטגודם
מאר סע׳כװעל כרודער

 חןם האם 62 לאסאל ױניאן םאכער גודם װחייט די
 ױניאן־ און םיהרער איהר נעהערם םעברואר ערשטען
 באנקעם שעהנעם א םיט שאר םעםועל ברוחןר נרינדער

 םאר־ און ױניאן־םיטנלידער 800 האטעל. ליםםאר אין
 און יארק נױ אין ױניאן נאנצער אונזעד םוז טרעטער

 אנזוע־ זיינעז ארבײטער־באוועגוגנ דער םיז םארשטעהער
 טאוםט־ דער איז.נעווען יולאדעפ ם. ב. נעווען. זענד

 איינער נעוועז איו דונינםיןי פרעזיחננט און םאסטער
גאגריםער. פילע די צװי׳פען

קיאוקםאבער אנחשעיעםער יאם צוױשען טרזיער
 י1אוי טרויעיעז אנדזשעלעם לאם איז סלאושםאכער די

 םוז טשערםאן פײן, ברודער פון פארלוםט גרויםען דעם
 וועל־ אנדזשעלעם, לאס איז באארד דזשאינט סלאוק דער
 פלוצ־ א דורד פרוי נעליבטע זײז םארלארען האם כער

 הארץ־ א אויוי נעשםארבעז איז פייז טרם• םויט. לוננען
ו האט זי ווען שלאג י  לבבוד באנקעט א אױוי נעםונען ז
 ראסער. רודאלוי ®יהרער, אנארכיםטישעז באריםטען דעם

 איז פײז ברודער זועז צייט דער אין נעשטארבען איז זי
 דאר־ דער םון אינטערעםען די איז יארפ נױ איז נעײעז
ױניאן. טינער

רעזאלוציע אנערסענונגם
שאפ, ידילםאנ׳ם און םמיינער פון ארבײםער די םיר,

 שאפ־ א כיי פארזאטעלט םטרים, םע38 יחגםם 246 פון
 שאפ* אונזער באדאנסעז צו באשלאםען האבען םיםיננ,

 אהטטוער זייז ®אר האפםאז, רא̂ל ברודער םשערטאן,
 אונזער איז ױניאז־יןאנדישאנם אנהאלכתן איז ארבייט

 םיט איחם םיר פרעמנטירען נעלענענהײם חנר צו שאפ.
 םארנוצעז צו איזזט װינשען און פרעזענט ותרטםולעז א

 וועם ער אז זיכער״ זײנען םיר איז נעזונטעתזי^ עם
 אינטע־ די אין ארגיים נוםער דער םים אנגעהן װײטער
שא^ םון ארבײטער די םון חגםעז

 ברד ביזנעם־אײדזשעננ^ אונזער םיר כאדאנמז אויד
.1 לאקאל פון {אלר, דער

:1 לאפאל גראזאלםסי, רובין — פאםימנ: די
----- 1 לאימול נאםםול טיןי
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פעכרו»ר

וריגען  װידער אינטערנעמ^גא^ אונזער ה*ט םאנאט ̂ג
 איר איז אויפטואונגעז <ןא«יט̂ע מעהנעם א אריעגעמריבעז

 8 םון עחנגוענונג ^פיציעיצער דער דורך געמיכטע רייכעד
 סטריט ־טער39 דער אויף אינםטיםוציע. ^עהגער גייער

 נאדעצ־אינדוסטריע דער םוז חארץ םאםע איז בראדוױי, און
 איז דיסםריסם, םעאטער אםעדיקאנער רײיכקן dtt און

 אונזער םיז הײם קואטור די געווארעז ערעםענט אםיציע^
 די אז איצט םון זיך געםינען עם *ואו אינטערנע^אנאא,

 אויםזיכט דעד מטעהעז-אונטער װעאכע גרווען, ארםיסטימע
 דעגארמםענט ביאדונגס םיז א^טייצונג ארטיסטישער דער םון
אינטעמעשאנאל. דער םון

 געםינען צענטער נייעם םון סטודיאס ארםיסטישע די
 םון ביאדימ טעאטער דעם אין םאארס עטלאכע אויח זיד

 איז װאם טעאטער ארבײטער אן סטײדזש/ *צײבאר דער
 אויח ױניאנם טרײד גיריאףיןער םיז נעװארען געגרינדעט

 גאר־ ^ײדיס אינטערנעשאנא^ דעד םון איניציאםױוע דער
 דער שײםער, ילואיס ברודער און ױניאז װאירקערם םענט

 ביאדוננם בײם גרו&ען ארטיםטישע די םון סו&ערוױיזאר
אינטערנעשאגאל. דער פון דעפארטמענט

 אײנגעארדענט אופטיג, איז <עראם זײנען םטודיאם די
 נעשםאק ארטיםט״»עז םי̂ע םיט אבער אײנםאכפײט םיט
 אינספיראציצ און אטמאםםערע •אסענדע די שאםען איז

̂יי׳ס ארטיסטישעז םאר  פא״ דארט איז עס טעטיגסײט. און ם
ען, דדאםאטישע םאר סטודיא גרויסע א ראן  א טיט גר̂ו

 סוזיסא^ישע םאר סםודיא א ביהנע; באסוועפער שעהנער,
 םיז כארעז און ארקעסטערס םארשײדענע די װאו איבוננען,

ארבײטען. זײערע אז םיחגז אינטערנעשאנא^ דער
 ערעםענט איז הײם סואטור דער םון הבית חגוכח דער
 אױפנעפיאט איז זואס מאנצערט, שעהנעם א םיט געװאחנז
̂אנגען די כחות. ארטיסטישע אײגענע םון געװארען  ס

 כאר, אינטערגעשאנא^ םון געזינגעז אינטערנאציאנאא, םיז
 גענעבען האט זױינער, לאזאר טון אייטוננ דער אונמער

 אינטערנאציאנאאע דאס םיחנרונג. דער פון כאראסטער דעם
 איז <ואס כאר, א פון נעװארעז געזונגען איז איד ארבייםער

 טשפחח גרויסער דער םוז מיטג^ידער םון צוזאגזענגעשטעאט
 זיך געםינמז עט וועאכער אין אינטזןרנעשאנאצ, דער םון

 אר־ שװארצע איז וױיםע :נאציעס און ראםען םארשידענע
 איםא־ סאאװעז, דייטשען, אסעריסאנער, אידעז, בײכמר,
 טײדעא, דגער א נארמאן, אראי םים שפאניער. איז ליענער

 הײםאז, אוז סאלא געזונגען האם ,22 5<לא<ןא םון םיטג^יד א
 דn האט 10 לאסאא ױגיאן פאטערם דער פון םיטנ^ד א

 ארקעסטער, םאנדא^ין דער פאעזיע. ארכײטעד קאאםידט
 גע־ האט •אפארע^א, דידעענט םון לײטונג דער אונמער
 זײנען ארטיסטען אאע און םעצאדיעס, פארשײדענע שפיאט

אפ^אדיםםענםעז. רוישיגע םיט געװאיען באדאנקט
פאנצמרט, דעם פארענדיגט האם ארגןעסטער חןר װעז

 די םון קאטיטע א באוױזען ביהנע דער אױח זיך חאט
 פחזזידענט פרעזענטירם האמוז און ^ובען אדםיסםישע
o דובינםסי׳ן n םאר־ דער פיאנא. נייער דעד םיז שליסעל 

 אמהא^טס־ שעהנער א אין האם קאםיטע דער םיז שטעהער
 אינטער־ דעד םיז פרעזידענט דעם באדאנסט חןדע רײכער
 פאר־ אין זארג דער פאר באאיד, גאנצע די און אל1נעשא

ײ וואם שטענדעניש,  םון נעבים דעם אךיף ארוים וױיזען ז
 אונז האם ״איר פואטור. ארבײטעד איז ביאדונג ארבײםער
 רעדנער דעד זיד האט שטונחנז׳/ ארבײטם די פארסירצט
 צום נעםירם אונז האט *איר דוביגסקי׳ז, צו געזחנגדעם

 איז אעבענס־באדינגונגען העמןרע און בעסערע םאר מוםוי
 םאר־ אבער דארןי צײם פרייע די צײט. פרייע טער פאר

 טיט איז זאכעז, נוציציכע און זױכטינע י1אוי וועחגן וחננדם
 די געצענעגהײט א אונז איר גיט טעטינקײט סואטור ווייער

 פוא־ או? אױסבילדונג דער םאר אויסצונוצען צײם דאזמע
 אז זיכער, בין איד איו וורבײמערשאפט חנד «יז סיזדדוע

y n אונגמרגעםוגג חנר אט אין אוײעגעלאנטער

 מד די ברענגעז ױניאז אונזער װעט װיסעז, און סולטור םון
 און כדה דער םאר אײך דאנקע םיר דױוידענדען. העריגע

̂ט,  אומ םאר שאםען אין נעשפארט ניט האט איר װאס נע
 םית־ און ©אםענדע די מיט צענטער סולטוד שעהנעם דעם

 נםn טוזיפ. און דראםא םאר םטודיאס אײנגעארדענטע
 כבוד דעם האב איך װאס פיאנא, נײער דער צו שיליסעיל

 מליםעל דער איז םרעזענטירען, צו אײך םאמעניגען און
 תאובען ארטיםטישע די פון ארבײטער די װאס פיאנא, א םון

̂ט, דעם מיט גע?ויםט האבעז  אפגע•,נ האט כמז װאם גע
 אז װינש, איד איז םראצע. שווערער אונזער םון שפארט

 םיןי און װײט װי באוױיז, א אאם דינעז אײך םאר 5זא דאס
 חנר םון אנטוויקילונג דער אין םאראיגטערעסירט זײנעז סיר

 אונתרע םון םארשעהענרוננ דער םאר קוילטרר ארבײמער
 נע־ קוילטור דעם פון םארםײנערונג דער פאר און נשםות
ארבײטעדשאפט״. דער םון שסאק

 אינטערנעשאנאל דעם םון דיריגענט דער ־ווײנער, ^אזאר
 פחד סלובעז, ארטיסםישע די םון נאמעז איז דא| האט כאר,

̂, א סטודיא, דראמאטישער דער צו זעגטירם  געדענ־ידטאוחנ
 איג• םטודיאס, ״סטײדזש אויםשריםט: דעם טראנט װאס

 געוױדכמם ױניאז, װארסערס גארםענט ^ײדים טעדנעשאנאל
 דעם אריױ - קו׳לטור״. ארבײטער פון פראגרעס דעם םאר

 פחד פון נעכמז די געװארען םאראײבינם זײנעז טאװעיצ
 דעם םןו טשערמאז האכסאז, דזשויצױם דובינסהי, זידענט

̂דונ־גס  n םון און אינטערנעשאנאא, דער םון יזאםימעט בי
 קאםיטעט־־־לד ביאדוננם דעם םון םיטגאידער איבעריגע

 אואיס רייזבעמ, ־עלייעס אםהײ, פדעד אנםאניני, אידזשי
גרינבערכ הערי װאנדער, הערי זיםערמאן, טשאראס לױױי,

 דער םון םארזיצער געווען איז וועאכעד שײםער, ^ואיס
 איןד אח אז עריןלערט, װערטער עטאאכע איז האט םײערוננ,

 גדם־ ױניאז 2000 ארום זיך באטײליגעז םאםענט טיסען
 םינד 2000 אהטיװיטמטעז. ארםיסטי^ע די אין גלידער
 לא• פארשדענע איבער צוש&רײט און צוזײט זײנעץ גלידער
 yn םי! געגענדעז םארשײדענע איז װאוינעז איז קאלם׳

 איצ׳ם ביז געווען דעדםאר איז ארבעט די שטאדט. גרויםער
 וואו צענםער, ^ולטור נײעם דעם דאנס א און ש\וער. זעהר

 איצם וועט גרופען ארטיסטישע די םון טעטיגסײט גאנצע די
 וחנחנן נעםאז קענעז ארבעט די װעם ווערעז, ^אנצענטרירט

בא^וועםליכסײטמן• בעםעחן אונמער און דערםאלג מעד םים
 חד בי^דוננם פון טשערסאן דער האכםאז, דזשולױס

 tv איז האט סטיידזש, לײבאר דער םון און פארטמענט
 איץ כאדאסטער ידעם אנגעצײכענט רעדע אינטערעסאנטער

 פח נעביטעז אלע אױף סולטור ארבעטער םיז צװעס דמם
 עד האם געזעלשאםט, דער איז קלאם יעדעד ־קונםט. דער

 דער אין אוז <זונסט דער איז אויםדרוס זײז באקומט געזאגט,
 קולטור, איצטיגע די םאלס. א םון נשמה ארמיסמישער

 נעזעל• קאפיםאליסםישער דער םוץ קולטור א איז וועלכע
ד צי סונםט די דווץ־ פריװילעגיע איר אויס נוצט ׳שאפם  גי

 אד־ די פון געםילס־לעבען דאס און נשמה די אײנםלוסעז
 א| ױניאז, א קלאסעז־אינטערעסעז. זייעדע םאר בײטער

 דעם םאר בלויז ניט עסזיסטירט ארנאניזאציע, ארבײמער
 םעוור םאר אױך נאד ברויט, מעהר םאר קעםםעז צו צוועק

 דעד סולטור. איינענער איר םאר באזונדערס, אח, קולטור
 ארבײטערשאפם דער םין מארטירערטום דאס איז סאמ̂ו

 עצע- נשםה־שטורעםדינע און שעהנע רײכע, זיד איץ טראגט
 IV םיז אינםטרומענט דעם דורף בלױז קאנעז װאס טענטעז,
 אויס־ ריכטינעז דעם באסוםעץ סולטור ארבײטעד אײגענער

 דעד םון אוצדות קולםורעלע די צו בײטראגען םיל און דרוק
 םאר אדבײטס־טענ, סירצערע םאר סעםםעז מיר םענשהײט.

 לעבענס־ העכערע םאר און לעבענם־באדינגוננעז בעסערע
 דעם ארבײטער די אין םיר אנטװירלעז דאדורד םארמעז,
 און םאלצריײ םאר ליטעראטור, אין סונסט םאר םארלאננ

 גרויסען א מיר בחןננען קאסןי אוגזער דורך און םוזיין,
פולטור* טעגשלאבער דער פון ענמווײזלומ דער צו בײטראג
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 «י די איז וױדער סיר ענםוו*קלזנז קולםור דער דורך און

pm סאםםם־נייםט, העכערען * נייםער  Dim « רעזוצטאם 
ת «ון פאדערוננען. נייע איז ם*רצ«נגעז ני

 פרעזײ דובינםסי, ד. נעוועז איז רעדנער צעצםער חןר
ם5 מנ  ותרטער רירענדע אין אינםערנעמאנאצ. דער פון '׳״

פארמיידענע די םון אנםייצ־נעטער די באדאנהט ער
ער ארכעט. םצייםינער זייער םאר כרופען יעע___

||ovn פארעײדענע די פון צײטע ארטיםטיעע די באדאנסט 
 םון דירינענט דעם וױינער, צאזאר םר. — גרופעז ד

 פון צײטער רעם פאפארעצא, םר. כאר; ןףפאנאצ
 דיחמטןור דעם ׳צװײד, םאחן און ארסעםםער; םטודאציז

»  pn אויסנעדריסט האט ער נרופען. דראםאט״פע די r־
 טופערזױיזער דער שײםזגר, צואיס *ו אנערסענוננ אוז צוינ
 םאר איננמתעעאנאצ, דער פון דעפארטםענט סוצטור פון

 פון טאפוננ דער ארוא טעםינהײם ענערגי׳מ פצייםינע, זייז |1
ע צ א ■ אינםםיםוציעס. קוצטורעצע ^

i געװיסעו־- און פעםיםיזם דעם חנרםאם האם דובינםקי 
 חאנען וועצכע ױניאז־םיער, םאנמ פון ציניזם דעם
 םזד נוצציכער דאזינער אט־דער אױוי נעסוסט אננ

 עװצה, 1א םאר נעהאצטען עם און ביטוצ םיט צועסײם
 ,נאריטסײםען״ אזעצכע אוין* נעצם אוים ניבעז םיר טאט

 צווע־ ארנאגיזאציאנם ריינע אויןי אויםצונעבעז עס אניאטאם
 נזד דובינססי האט נעהאצםען״, אבער האבען .םיר קען.

 איז טעטינקײט סוצטור און אויםקצערונג ביצדו», .אז זאנט,
•  במטינקיים, ארנאניזאציאנם אוכזער םון היצםטייצ נרויסער .

 א ארקעםפײר, טאנדאציז א כאר, ױניאז נוטער א אז אוז
 אונ־ פון קאנצערםען ארבעטער טרופע, דראםאטישע נתמ י

run ,כוחות, אימענע אונזערע טיט דורכגעםירם ױניאנם 
 ארנאניזאציאנם־ םיצ״זייטינער אונזער פון םייצ א וײנעז

טעמיגתייט״.
L האט פארטנעזעצם, חגינססי האם ױניאז״, ,אונזער. 

 אוז האםוי דורך נעװאחןן גרויס א׳יז און ענטוױקעצט ■ױך־ י
jn צו אױםפצערמנ. r? באגייםטזד נױםווענדמ איז הא̂ם 

 םיטבאצ טעחנסטער דער איז ציד ארבייםער דאס און רתג
tg ffS קאםםם־ ״וועחןן זײן אויוי באנייםםעחזז צו אדבייסער 
JtHm צאתאצ ױניאן, פאטערם דעד םון םענעדז׳אער אצם 

 םיוןן אז איז, עס נויםווענדינ וױ כעםיהצט איר חאב ,10
 אזא אלן ציד, ױניאז אײנעז אונזזןר האבען זאצזןן פאסצרס,’

 א אונזערם צכבוד געװארעז פארםאסט דעםאצםט ױז1
 אויוי געווארען מזוננעז איז ציד דאם ווען 'יזניצייאום.’

 א אוויםנערוםעז דאם חאם םייערוננ, ױביצייאום׳ם אונזער
 אויוי־צר האטערס. אצע צוױ׳מז באנייםטערוננ צע

וױיצ נעװארען, פארנעםעז ציידזר ציד ראם איז ם
געוועז ניט סיעער איז Df געזוננען. ניט עם וואט ד ___

ד מ  (יט זאך אזא איז איצט אויםהאצטען. עם זאצ עם ||
 ענםעםאנען זיינעז וואם ציחןר, ױניאן אונזערע «<צ»ד•

דרעםםאכער נרוינמז חןם ײערענד יאר צוױי צעצםע די
םאראײבמט זײנען סאסםעז, ױניאז אנדעחן און ____

 אוים־ זיד האבעז םיר וױיצ צייטען, אצע אויוי מווארען
 אונזער איצט האבעז םיר װאם דערםאר, ױננען. «צזןרענם
 בצויז אבער איז נעזאננ אװאננארד. נעזאננם איינענעם

 <מז ײאם הוצטור, ארבײטער רייכער דער פוז צוױיג אײן
 פאםוי וױיטערמז צו באנײםםערען און םאכעז אתוזנער ז

 אן חאבעז אױך װיצעז טיר עראבערוננען. ודיםעחן
אצעם, — ארקעסטער ארבעטער אן טעאםער,

ארבעםזןר־ אונזער איז םרייד ארײנברעננעז <מן וואם
 אונזער זייז אימ׳טטאנד זאצעז טיר אז לויצען״ טיר

פו־ םער ברױט, םער בצויז נים צונעבעז אפט
סוצםו־ חעכערען א אויך נאד סציידזןד, ■׳מחענערע »יז

 אצנעםיינער אונזער פון צייםמוננעז רי דורך מנום, |
 חןריבער בין איד טעםיגקײט. סוצטור און ביצדוננם י*יאן

 אין ארבײםער די דאם םאסט דעם םון נערירם װנחמ־ס
 א געסויםט געצט אײנענעם זייזןר טיט האכען פצובעז

 דא נײט עם םםוריאם. םוזיסאצײאע די םאר פיאכא [
 אוים <יט אינטערנע׳אאנאצ די אױב <עצט.
 זי וואצט ארבעט, ניצדוננס אויוי יאר א דאצער
 1אי אבער זעה איך פיאנא. א סויפעז צו וטאנצ)

t r פראפיטירם און ציבט איר או באוױיז, א םאיזם 
̂זותםות אלע כדר װאס !לזנגעגהיים, fffiw ב r, םאר

m
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ר א מ ̂״כ^ קולםור םאחוװײנגמנר און נווי ״ װאס מנפױג
 נאנצש״ אונזער םאר און אײך פון יעדען םאר מםאלץ « זיין

אינטערנע^אגאא״.

 אינטערנעשאנאל- פון האנצערט ערשטער
מאנדאליךארקעםטער און כאר

 אינטערנע^^נאא דער איז יאנואר, טעז25 דעם שב\ז,
 ארויס־ מ#יצ ערשטען צום םאנדאי$יךארקעםטער און כ*ר

 ה̂א דער םאוךה^. אין קאגצערט א סיט געטראטען
 ױניא^ולם. און ארבײטער־ אן םיט געפאקט געוועז איז

 אילע באםערקען געקענט סען ה^ט אגוועזענדע די צ-וױשען
̂יכע די םיהרער. און טוער 'אנגעזעהענע אונזערע  הוג־ עט

 זיך םאר ה$בען ביהגע דער אויף קאנצערטיםטען דערט
̂זאםט, דאני*בארע א געהאט  םיט ה$ט װעילכע צוהערער

 סאנ־ די םון לײסטונגען די באדאנקט האנט ברײטער א
 ארקעםטער דער אי װ$ס דערויף געקוהט ניט צערטיסטען.

ר נאך זיעעז ב*ר דער אי  ילײסםוגגעז זײעדע זײנען ױנג ̂ג
 זיך האט עס און הויך קינסםיצערײטער א אויף גע^טאנען

 גמניטע םון ר.אגם די געםיהילם אויםםיהרונגען די איז
דיריגענטען.

 םשאײ אויםגעםיהרם ה$ט• ארהעסטער סאנד^ין דער
ױ סימםאניע דװאראק׳ס און ׳סאר^ סיצאװישעז קאװסקי׳ס  ו
טע  געװען ניט סראגראם דער איז יצײדער םוזיקער. געש̂ו

 צו א םארנוסען ה^ט םוזיס קלאסישע באילאנסירט. בעגוג
 אז געםיהלט דעריבער זיך האט עס און ארט גרויסען

 םאנדאליךאינ־ דער פראגראם. םוץ איבערגעזא^צענקײט
 טע־ די ארויםצוברענגען בארוםען בעסער איז םטרומענט

 םענער די אײדער םעילאדיעס, ניט־קאםפיליצירטע םון נער
 כאר םון ראגר»ם5געזאנגס־ דער םוזיק. קיצאס״&ער םון

 באילאנ־ ניט־סי^םארציאנעלער א םון געיליטען אויך ה^ט
 ארם צוםייל סארנוםען האבען ̂ידער קילאסישע םירונג.

 אונזער קאםױ־לידער. און ארבײםער־ צו פארהעלטניס אין
 אוים־ גרעסערע » ה^ט װאס ארבײטער־כאר, אן איז כאר

 םוץ אםביציעס אינדיװידועילע די באםרידיגען צו װי גאבע
יחיד. ?ימסטיצערישען דעם

ײ בראםס און מענדעאסאן שובערט, םון יצידער די  זי
 דיס־ םוזיקאיצישער און ריטם טיט געװארעז נעזונגען נען

 גרעסטע די םארדינט וױינער יצאזאר םר. און ציפיצין,
 האט וועילכער כאר, םון יצייסטונגען די םאר אנערקענונג

 םארהעילטניסםעסיג »זא דערגרײכט צײט קורצער אזא אין
םדרגה. סינסטלערישע הויכע

 האבען האכםאן דז^ו^ױס און 'דובינסקי פרעזידענט
 די און האנצערטיסטען די באדאנסט רעדעס קורצע אין

אויםטו. ?זעהנעם זייער םאר דיריגענטען

רעזאלוציע אנערקענונגס
ױ. 230 וױיס, איז גיילבערט םיז ארבײטער די טיר,

 אפים אין שאפ־םיטינג א בײ פארזאםעילט סטריט, טע38
:רעזאילוציע םאאגענדע אן נעםעז באארד, לזשאינט םון

שאפ־כדפער־ אונזער אז אגבאטראכט, אין נעמענדיג
 גאנצע זײץ אנגעווענדעט האט וױינקראנץ, ברודער םאז,

 אונטער באדיגגוננען, די םארבעסערען צו אום ענערגיע
און ;ארבײטען םיר וועילכע

 ברודער אונטער אז אגבאטראכט, איז נעםענדיג
 געתראגען ^זוין םיר ״האבען אנםירערשאםט װײנקראנצ׳ס

און װײדזשעס^ אונזערע גערײזט טאיצ דרײ
ױינ־ ברודער אז אנבאטראכט, אין אויך נעמענדיג  ו

 אקטױױטעםען זײנע איז געװארעז געהאיצסען איז קראנץ
 םײנבערג, םארים בױדער ביזנעס־אגענט, אונזער דורך

 אויבען־דער- די קריגמז צו םיטנעהאילםען האט װעלכער
־— ארבײטער, אונזערע פאר םארבעסערונגען םאנטע

 עםעננד אויסצודריסעז באשלאסעז םיר האבען דארום
ו5  צו און וױינהראנץ ברודער צו אנערקענונג אונזער י

ארבײט. גוטער זײער םאר פײנבערג ברודער
# ױדאךגרום, מיט

וױיס און גייצבערט םון ארבײטער די םון קאםיטע
; 1 <אק. — בעקער ; 1 יצאס. — טאיצאװםקי

;9 ־— א*ץ5ג ;1 אאסאא — <*אהן .
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אדבײט דער בײ אײנם לאקאל
Ifi] .ל / װי לי

 טעטיג־ די באשרײבען גענוי װעילען זאילען םיר װען
 םא־ עטליכע ילעצטע די דורך במיז 1 יצאקאל אין קײטען
 בא־ צו ״גערעכטיגקײט״ דער אין פעאץ דער איז גאטען,

 װיכ־ די בארירען •בלויז דעריבער װעלען םיר גחגנעצט.
 באגעגענט ^עצטענס האבען םיר װאם פראב^ןםען טיגסטע

םאםענם. איצטיגען אין ארכײם אונזער אין
«רבײטםלאזעקײט.

 נײע קײן ניט איז ארבײטםעאזיגקײט פון םכה די
 זײנען קקאוק־אפערײטארם, די שיטגיזידער, אונזערע און
 קאקא? אונזער דערפון. ינײדען װאס אײגציגע, די ניט

 פרא־ דער םיט גער»;;עקט זיך סעןאן אנר^יב יעדען האט
̂סע.  בא־ צו אנשטרענגונג יערע ;עםאכט האנען טיר בק

 די אין טאשינען ?ײדיגע די אויף ארבײטס;א,ע זעצען
 און שװערער y;«p די אבער איז טאג צו דױינט שעפער.

 איגדוס־ דער אין אנטװיקכונגען נײע םארפלזאגטערטער.
 די און פארגרעסערט ארבײטסלאזע צאהל די האבען םריע

 פקעצער געפינען צו לאקאה אוגזער םון אנשטרעגגונגען
 געםוזט אויך דעריבער זיך האט ארבײטסקאזע די םאר

םארגרעסערען.
 םון אײנעד געװ;גן איז װיגטער־םעזאן לעצטער דער

 דורכגעלעבט האט קלאוק־אינדוסטריע די װאס ערגסטע, די
 אויסנאהםען װעניגע םים יאהר. עטליכע לעצטע די אין

 װאך. אין טעג עטקיכע בלויז געארבײט שעפער די האבען
 םאנכע םאנופעקטשורערס, און דזשאבערס צאהל גרויסע א

 אין ענטװעדער דעריבעד זײגען באדײטענדע, גאגץ זײ םון
 שעפער זײערע וזאבען אדער ביזנעס פון ארויס גאגצען

 ארבײטםלאזע צאהל די האט דאס םארקקענערט. היפש
 דאנק א געהאט םריהער האבען םיר װאס אפערײטארם

פארנרעסערם. םיל ;אך סעזאן •װיגטער שלעכטען דעם
לעצ־ איז ״װאס םוטס׳/ ״םעגליכע םאסאנען, גײע די

 אז דערצו, געבראכט האט םאדע, דער אין ארײן טענס
 אוגטער װאלטען װאס דזשעהעטם טויזעגטער צעגדליגע

 קלאוק־ איז געװארען געטאכט אומשטענדען געװעהנליכע
 ?לײדער־שעפער. םענער אין פ״אדוצירט װערען שעפער,

 אר־ צאהל די פארגרעסערט אויך נאטירליך האט דאס
 באארד דזשאינט אוגזער קלאוידאפערײטארס. בײטסלאזע

 צוריה־ זאל ארבײם די אז אנשטרענגונגען, אלע םאכט
^לאוק־טרײד. אין װערען געבראכט

הא־ פראבלעם דער םון ערנסםקײט די באגרייפענדיג
 עקזעקױ דער םיט אויםגעגומען גלײך םראגע די םיר בען
 םיר םעםבער־םיטינג. און סטעף םיט׳ן באארד, טיװ

 קאםפײן העפטיגען א אנצוהויבען גלײך באשלאסען האבען
 אר:א;יזאציאנעלען אוגזער אויסאיבען און שעפער די אין
p םאראלען און m די אויף און באלעבאטים די אויף 

 ארבעטם־ םיט טאשיגען לײדיגע די בא-עצען צו ארבײטער
 דורך מיטגלידער אונזערע צו אפעלירט האבען םיר לאזע.

 זײ און געשפרעכען פערזעגליכע דורך און פרעסע דער
 םוזען אינטערעסען אײגענע זײערע צוליב אז אנגעזויזען,

 זײערע אין ארבײטער מעהר באזעצען העלםען אונז זײ
 זועלכע די אז געװארענט, אויך זײ האבען םיר שעפער.

 ארבײטער נײע ארויםצונעםען שטערען פרובירען וועלען
 קלײגליכע פערזענליכע, זייערע צוליב שעפער זייערע אין

װערען. דיסציפלינירט שטרעגג װעלען אינטערעסען,
 אויך םיר האבען האםםיין דעם טיט םארבינדונג אין
 דעם מיט באארד דזשאיגם צום צושריפט א געשיקט

 רוםען זאלען םענעדזשערס דיסטריקם די אז םארלאנג,
 דיסט־ זײערע םון שאפ־טשערלײט די םון םארזאםלונגען

 נויטװענדיגהײט דער אייבער אויפסלערע̂ן זײ ר^טען׳און
 שעפער. זײערע אין אפערײטארם םעהר ארויםצונעםען

 דזשאינט גאנצער דער אז םארלאנגט, אויך האבעז כױר
 דעם םאר ווערען םאביליזירם נלײך ואה סמעוי באארד
pjm t• און געװארעז גוטגעחײסען איז *^פריםט אונזער

ער־ םיר אראנזשירנס ווערען יטינגען
אוגז װעט םזנםיגקײם ענערגישער

 אר־ אוגזערע םאר טעגליכקײט די שאפען צו געלינגען
 runn םאר לעבען א םאכען און ארבײטען צו בײטסלאזע
 א אביסעל זײן װעט סעזאן דער גאר אוייב פאםיליעם,
םריהערדיגער. דער װי בעסערער

פראבלעם. אוט־אוױטאון די
 ארבײטסלאזיג- פון םראגע דער םיט םארבוגדען ענג

 — פראגע טאון״ אװ ״אוט גערוםענע אזוי די איז קײט
 אין יאחן נױ םון קלאוק־שעפער םון אויסװאנדערעז דאם

 <יןד באלעבאטים די װאו שטעטלאך, םארװארםענע הלײנע
ביליגער. געםאכט ארבײט זײער הריגען צו םען

 אין אלטע גאגץ א שוין איז םראבלעםע די אויך
 דעם םים צוזאםען אנטשטאנען איז זי ױניאן. אונזער
 אין סיםטעם דזשאבינג־קאנםראתטינג דער פון גענורט

 גע׳בוגדען זײענדיג ניט דזשאבער, דער הלאוק־טרײד.
 םיםלען זוכען אגגעהויבען האט שאפ אײגענעם אן דורך

 אזױ וױ ביליגער, געםאכם ארבײם זײן קריגען צו אזוי זוי
 דארפען ניט און קאנטראל ױניאן םון אדויסצודרעהען זיך

באדינגוגגען. ױניאן ארבײטער די געבען
 םאון אװ אום די אויך אבער איז איבעל יעדער װי

 P* יאהרען. m םון פארלויף אין ;עװאקסעז פראבלעם
 געיתן בלויז דזשוירזי נױ םון שםעםלאך די זײנען אנהויב

 חנר איז איצם קלאוק־דזשאבערס. די םון םקלט״ ״ערי די
 האבען שעפער קלאוק געװארען. אויסגעברײטערם שטח

 זייער שטאםען. רײהע גאנצער א אין פארשפרײט זיך
 אורזאכען די געװארעז. פארנרעסערט שטארק איז צאר.ל

 קלאוקםאכער די װי לאנג אזוי אײגפאכע. זײגען דערפאר
 די איבער קאנטראל איהר אפנעשװאכט, געװען איז ױניאן

 געקעגם האבען באסעס און שװאך געװען איז שעפער
 פארשייחנגע אויף אײנצוגעהן םלאכות בעל זײערע צװינגען
 ױניאן די םון ארונטערלאזען און אפםאכען געהײםע
 ארױמװ- געלוינם ̂גיט באלעבאטים די זיך האט דארדם,
 עס אבער װעז יאיק• ניי אויסער ארבײט זײער שיקען

 1933 איז אגריםעגם דער געװארען אױ-טערגעשריבען איז
דזשאבער א װאס האנטראקטארס צאהל די באגרענעצענדע

-------געװארען איז דזשאבער דער און באשעפטיגען םע:
 געצאצם װערען װאם פרײזען די פאר אנטװארטליך

 ױגיאן די האם שעפער, קאנטראקטיגג די אין ארבײט דער
 דזשאבעדס די באדינגונגען. די אויף קאנטראל געקראגען

 די םים ביזגעם קונקעל־םונקעל קײן אז דערשטעקט האבען
 און.זיי םאכעז קענען ניט םעהר מען װעט בעל־טלאנות

 גיחנ זוכען םײז םאר׳םם׳טע װי געטאן לאז א זיך האבען
 די 3קאנטרא ױגיאן םון זיך באהאלטען צו װאו נאדעס

 n אװעתנעראםם האט װאס א. ר. נ. דער פון םארניכטונג
 ע?ספלואםאציע אוםבאגרענעצטער פאד4שטערו:ג לעצטע

 ארייג־ האט שטעטיצאן/ קלײנע די איז באלעבאטים די םצד
הענט. זײערע אין געשפילט

 ריתחנן װאס פראנען װיכטיגע אנדערע אין זוי פונקט
 אום דער אין אויך אזוי ארבײטער, די םון לעבען דעם אן

 עס ערשמע די םון געווען םיר זײנען פראנע, טאון אװ
 טיט׳ן םיטיגגען אײניגע געהאט האבען םיר אויםצונעםען.

 לאנע, דער םיט געגוי זיך באהענען צו סטעח טאון אװ אוט
 רא־ א זיך פאדערם עס אז שלוס צום געקוםען זײגעז און

 םאון אװ אוט די םון סאנטראל דעם אין ענדערונג דיקאלע
 דזשאינם דער םארגעשלאגען האבען םיר שעפער. ?לאוק

 דעפאדט־ טאון אװ אוט פון אפטײלוגג קלאוס די אז באארד,
 קאנםראל םיילעז אונטער׳ז װערען געשטעיצט זאל מע:ט

 האם בארד דזשאינט די באארד. דזשאינט הלאוס פון
 זעל־ דעם איבער אונזערע םארשלאגען אנדערע און דעם
 דעם.םאר־ האט םיהרערשאפט די און א::ע:ומען ענין בען

 עקזעקוםיװ גענעראל דער פאר םארגעיצענט אונזערען לא::
 גוםגעהיימן האט וועלכער טיטיגג לעצטען בײם באארד
 חבין, דזשארדזש װײס־פרעזידענט שםאגדפונקט. אונזער
---------איז טיער, ענערגישעז אלס סענען מיר וועםען



rm vi\ םארװאלםען צו en t o tn אװ pnpp in to חד 
p פאנםראל פאלשטענדינען אוגטעח •ארטםענם c דזסענע־

באארד. דזשאינם דעו־ און נאנה?ר ברודער נמגעדזסער ראל
dp י םון רערװארטען צו איז  דער אז ?לאו?םאכצר, ו

 פארללזך צו •געםען ענערגיע זיך זועט רעפארטםעגט נייער
•jn w| ־׳»ן»ער.1ױניא עקזיםםיחנגדע די פון ס^נקורענץ די

 ד*ס אנםסוטיגצן צו םעגליכסייטע: א?ע אנװענדע] און
i נייע פון אריבערםידעז t a t r יארק. נױ אויםער

הילפם־פ&נה װעגען
ערפאלנ־ <ױ אז נעלערענם, אוגז האט פראקםיק די

 גא־ צו פנעםרעננוננען אוגזערע זיין ניט זאלצן dp רײך
ipddpp סיטגלי־ אונזערע צוויסען ארבייטטלאזינליים רי

 סאפי־ רער אונטער dp 1אפשאפע נאנצעז אין איז דער,
 אלע װעלעז dp םצגליך. ניט איז םיםטעם טאליסטישער

 װעלען וועקכע ארבײססלאז? צאהל געװיםע א זיין טאל
 אױך םוז םיר, םיחקען הילוי, די הילוי. אין כויטינען

 אייגענער זייער דורך ברידער, אײגענע די דורך קוסען
 די פארהיטען צו אום מגיאן״ דער דורך פמפגיזאציע,

דערנידע־ גאליגצר דער פון דעם אין זיך טיסינען װאם
םשאריםי. פון טייל א איז װאס חנג
 איז עם װאס נ?טאן אלעטאל האס לאכאל אונזער .

trvn\ 1938 אנםאנג אין נאך געבים. דעם אויף מעגליך,
 םיםנלידצר אונזערע האבען צייט, שווערםטער דצר אין

 האס טעקם דער רעליף־םאנד. א ׳שאפען צו נצטעקםם זיך י
 איז און דאלאר םויזענד צװאנציג ארום ארײנגצבראכט

ח  םאר נעװארען םארנוצט גאנצען אין עױן׳כםעט איצם נ
ת צװעק. רעם טינ זיינעז הילפם־םאנדען ני אזנ־ און נוי

 באדיי־ א עאפען נענוםען ענערגיש זיך האט לאפאל זער .
רעליןי־םאנד. פאר׳ן םוםע םענדע

 פײערוגג די אויםצונוצען באשלאס?! האנץן םיר
 פאר לאקאל אונזער פון ױבילעאום יאהרינען 50 דעם פון

 םואוועניר־ דעם פון איינקונפם גאנצע דאם צזועס. דעס
םייערוננ, רער צו ארויםנעבען נעהען םיר װאם זשורגאל

 דעם פאר נעתן װעט סארסש, םען15 און םען14 רעם
 ארויםגעסיקם צװעפ דעם םאר האבען םיר הילפס־םאנד.

 און אינםערנעמאנאל דער פון לאקא^ אלע צו נריף 8
N אלע צו אויר און ארבײטער־ארנאניזאציעם נחג tr*

 דעם פון װינטיגהײט דער אויו זײ אגיודיזצכדיג דלייט
I נאלדענעם דעם םייערען צו פאםינקייט דער אויח 

 צי םאנד א ׳פאםען װוך לאקאל אונזער פון !עאום
 זייער םים האב?ן וועלכע אונזערע םיםנלידער די תן
 אין ױניאו אונזער בויען נעהפלםען בלום און געזונד

‘ , tppfip i אינ־ ג«ענרערטע און אלטקײם צוליב איצם זיר 
 אויף פאדערען סיר נוינג אין אום׳פםענרען תסםריעלע ן

 געלט זאטלען צו ארגייטצר די און סאפ־םשערלײם די
 סיר זעורנאל. אין באנריםוגגען פאר ׳צעפער די אין

אפ־ ײארים זיך וועלעז ארגייםער די »ז זיכער,־ דעצן
.] p sn| און אפיל רעם אויף dp 8 װערען נעשאפען זועט 

po בארייספנד? id פאנד. רצליױ פאר׳ן
לןזקאל. אפערײםארם אײן

 סוין זײנצן .נצרצכטינקײט״ דער םון nptp5 די
 דער טיט סאנםערענצען לאננע נאך אז באשאנט, «יכפר

 צנט9נ? בלויז זיך םיר האב?ן 17 לאסאל םון #סיטע י
vאױוי אייניג^ז d p i ,או פרינציפ dp אײן זײן בלויז דארוי 

תז יארק. נױ אין לאסאל א?רייםאר ip םיר ו rn אב?ר 
 ר?ר פון איינצעלזזײמצ! די אויסצוארבייםען צתצסראםען
 די צױציידם. וו?נצן אונז?ר? זיך חאב?ן ?׳•*דאיעמונג

ii'o גענעראל רער פון קאםים? ipptpp, פון באשםעה?נדינ 
n , p דאן האט אנטאניני, און בר?סלאײ נאנלצר, ברידער 

 א פון פארם? ר?ר אין ?גם׳איידוננ איר .ארוי«?נ?ב?ן
p ז3 n * i די . ל?ן8לא? ביידצ צו חמאם?גדאצי?ס) ifppn 

 אין פלאץ אנרער אן אויוי נעדתקט זײנצן סןגדאצתם
ם » .:?רעכמינהיים״). נוםצר ת

 םיטנלירער די פון טיטיננ א בײ האם לא?»ל ^אתזצר
ipo28 d p i און ציעס,8ם?נד8רצ? די דיססוטירט יאנואר 

ipd אײנינ? םים װאס דצם סראץ pjib נרויס?ר א וײנ?ן 
 דאך זײנצן נ?װצן, צוםרידען ניט אנוועזענרע די «ז ייל0

ע  נעזוארען. אננענוטצן אײנ׳שםיםינ רעקאםצגדאציעם »צ
mtrxm ארױסגעוויוצן תאבצן םיםנלידצר tos\m d p i\ 
לא־ אייז אין אפצרייםארס אלע פאהןךיגיגען צו פארלאנג

M

 \ אלזד פאר סאל איין און אוססספנדפן, אלפ אזנספו קאל
 נרודצר »וימצן צאנקצריתן כאאס, dpi אודצאפען טאל
 ]DMO עאפ־ארבייטצר פון rapnipjip און ברוד?ר און

י װאם טאפ־ארגייטער  אפערײםאר־ 2 םון ע?זיםטענץ ו
>dpsp8 ו גייסט 818 םים געבראכם. האט טױיד איין אין 

 | זואונ* רםצר8הײס־נ?ג דער ניז דוי?רען ניט לאננ dp וועט
 ויניאן רס8אפ?רײט אײן האב?ן צו קלאוקםאנער די פון
.ipnpn פארוױרפליכס פולמס?נדיג dpu יאר? נױ אין

I רײזזען. אוגזערע אץ אײניגקײם
■ איינינלייט םעהר װאם מאםען צו עטחןבונ: די  אין
 אויויו גלויז באגרצניצם גיט זיר האט רייה?ן אונזצרצ

 I טיר נאר לא?אל, אײן אין אפ?רייםארס p?8 םארא״נינען
 B איעיג־ פזל? ipdkip צו אויך םענליך נאר װאם אלץ טוען

p״m  d״pe| ?פארמײדענ? די 1פו םיםגלירצר אונז?ר | 
 צוריפכליס?נדינ לאהאל. אונזצר אינ?רהאלב םרא?צי?ס

 yo&* די דורך חינזינם רער אין דערםאלנ דעם אויןי
 אונ־ םיט צופרידצן זיין באםח םיר םענצן יאהר ?םליכ?

unpn jrm־״PU)D.|
איבלריג? די דינען טאנאם פארגאננענעם רצם רורך

 דאן ביז 1נזמוםאנ? נאך זײנ?ן p^pn בריד?ר, ?טליכ?
 פולמםצנ־ אלם |p*upw ארײננ?נומען לא?אל דעם אויסצר

 צו האנע) םיר םיטגלירצר. גלייכבארצכםינטצ און דינ?
ײ ײ ipdpjp: און ברודער־האנם א אויסנ?שטר??ם ז  אלצ ז

 חס־ פאר אונז םיט צוזאסען ארבײםען צו םעגליכ?ײטען
 ד?ר פאר און 1אי:ט?רעס? ארבײם?ר די פון באסיצוגנ

 דצר־ |.8ױני אונז?ר פון םארב?ס?רוננ און םארעטאר?וננ
 ־8P םרוי?רינסםער דער נ?װארצן אפנעיפלאסען איז םיט

 פאפיט?ל רצר ױניאן, אונז?ר נ?מיכםצ,פון ד?ר אין פיט?ל
 inpp באלד א־.;ע־אלם?ן האם <ואס ברורער־קאםף פון

יאהר.
לסם?נ*8ם די םארענדינ?ן אין םיר זזאלם?) איצט

 PD>pװ ?ל?םענםען א?םױחג אלע פון פאראײנינוננ דינע
 אויך אז |,PD8n סיר און באזונד?ר גרופירט זיך תאב?|

 אײנז?חן איצט ipJpn אינ?רנ?בליב?נ?, די אײנצ?לנ?, די
 ו פון כחות לאנסםרולםיזוע אלע םים איז פלאץ זייער אז

d פאר נים ארבייט װ?לנ?ר צאפאל, pi רזר פון פארצוג 
 נאנ־ דצר פון װאוילזיין םאר׳ן נאר נרופע יצנצר אדצר
םיטנליד?ר. אלזג און ױניאן צ?ר

 ױניאנם לאסאל אץ אקטיוױטעטען בילחנקס
אינטערנעשאנעל. דער פון

pt̂ רי p̂ איצט ®יהרם 1 לאהאל ױניאן אפר״טארם 
 פון םיטהילױ דצר םים בילדונגס־פראגראם tPP'n א דורך
אינםערנע׳צאנאל. דער פון בילרוננם־דעפארטםענט דעם

 אנםאננצנדיג 7 ביז 5:30 פון אווענט סאנםאנ י?דצן
d 3 סאנטא^ םים piװעם םעברואר, מ?ן ipdpipj װערצן 

 טרייד־ױניא־ פון ם?םאדי? און טאפטיס ווענ?ן לורפ א
דצםביצ?ר. x ־,uppp* ניזס.

ipo אוחןנם אין 7 ביז 6 פון דינםםאנ יעדעז ip פאר 
 פרא־ דאס סטודירט ווצרם dp װאו ?ננלימ, אין ?לאםצן

ט?ר־באװ?נוגס”»רב ד?ר פון בלצס
ipd אזײנ?ר 1 ביז 11:30 םון סבת י?ד?ז ip פאר 

 פולטור?ל? אױןי ל??ט׳אורערס םיג?נטע8«ר פיז לע?ציעס
 ױ צוױ׳פ?ן םעםעם. ■אליםישע און ?סאגאםיעע און

ip רעתצר rop t זיך r. ,דר. נינער d pw, .האסםאן, ב. דר 
 און לזװויטאן ב. לאנםאראװים׳א, ח. לזגװין, י. ,1ראנא ה.
* י םוראטמנית. ם.

פרא• א צו אויך גרייט דעפארםםענם בילדוננס דצר
 פאר־ אין םיםנלידער פח פינד?ר פון באזוכ?ן םאר נראס

 IPopJto אינםערעפאנםע פארמיידענ? און ipptio עײדצנע
xnpD דצר פון r ארנאניוירס אויד ײ?ם ?ורצען אין 

 די פון פרויען די םאר בילדוננם־םעטינ?יים די ווערעז
J. לאהאל םון םיםגליךער

 אר־ ד?ר פון פראבלצםצן און ?ננליע פאר ?לאםען
 אין ננ?פירם8 רצנ?למצסינ אויך ווצרצז בײטער־באוו?:וננ

 צלאופ־ דצר אין און 60 לאסאל יוניאן פרעםצרס op־n ד?ר
 פון לאפפלס אנדער? p»* ^ לאפאל ױניאן פיניס?רס

 גילדתמד pp סאויםנעסאדער תגרעזו דעראיגםערנמאסוק
נ^דמגםיוסמװוי• ®•ר חנגיםטױרון זיד ועו^רססענס

i:»r .
;י-
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שקאגא אין טעםיגקײט אונזער
ביאלים. מאריס פון

פוזזירמפ ^אאג^, רזסןוױפ ®יןאגןי גז«ו»ו\»«ר . .H װײפ־ < \\. ג. י

ױניאנס. שינא?א׳?ר ipjpm נעש־יב?ן ניט לא» טוין
p׳ פאננ אלײן איך אז לאגנ, אזוי פוין ie טראכ־ צו אן 
ipd, לעזער די אז pp ם״”״נערעכםי:? דער ipjpp אפער 

p אײ;ם — םייגען d אז אד?ר בײד?, די p8P'ip« איז on 
 אז נוט, אזוי איז דא אדער םאפ, דער פון ארונטער ופלוס

pd זױיל ^רייבען צו םורא האט ipd אויסהיםצז זיך װיל 
 ליב? און ר?דא?טאר טיי?רער אלזא, אןע. בײז א פאד

 ם״,”,נערעכםינ? דער pp לעזער ברירער און פװצםםער
dp נים. 1זאכ? בײד? איז

 און 1לענע םיר סאפ. אויפען דא נאך איז פי?אנא
ipddpp פאר און p״t ײז P אויך םיר האבצ( אויג נ ’P 

 צרגצר ניט און נעפער נים איז אונז ביי וױיל גיט, םורא
 IPD טרײבם פארזואס נאר .ddpp־i8d אנדערע אלצ אין \וי

 op ענטפער: פפום׳צר נאנץ א דא דעס אויןי איז נים?
p זיך האב איך אז איצםער, צייט! ״|p ניטא איז i r 
 דא איז ערייבען, זיך rpr אוז אלעס פון פ:?ריםען8 יא

 אנצופא«?ן. װאו גים וױים איך אז ׳טרײבען, צו פיל אזוי
אינדוסםרי?. pi»>p אונזער םיט אגפאנגען לאםיר נאר

 נאגץ א tpnpi שיהאגא אין איז אםאל נאר אםאל,
 און נרעםערע ׳אעפער, סך א — אינרוםםרי? ?לאוה פיינע

או פלענ?רע,  אר־ רער גײ נעזעםעז זײנ?ן פלאופמאכער זו
s 1תאבע בתים נ?לי די און לעב?ן, א ג?מאכט און בײם i 

d* אב?ר זיך האבען פראפיטען. םאכם p iip u זיבען די 
 פאג־ אלע װעלכ? אין יארען, פראספעריםי די יאר, נוט?

 אין פראפיטעז. גרויטע באר נצםאבט האב^ רי?אנטען
p in גצפאכט אויך גתיס בעלי קלאו? די ד»נ?ן יארצז 

d די אין געלם 1םאכ? אבער נ?לם, גרויס? p jp p  pt8?p 
 דאד איז אלעםען נאך זױיל נצנונ, jpppj ניט זײ איז אלײז
צו זוי זאך אזא ניםא  נעפלצפט זײ האבען נו, נענוג״. .
dp:p ?לאו? די פון נ?לט  און D״DDP*>pn DD'ippi און 3

DP8D0 אםת׳?ר ד?ר איז ביסלצכוױי^ ביז, באנדס און 
 נעװארען ביזנצם, פלאוס ױ פראפיטעז, זייערע פון קװאל

ק זײ pp טייסטע ביי־זאך. א  יען)נ?װא אגגצסטאפם זײנ
 םארםנײרזמעס בילדינגס, םון רייכטוס פאפיר?נצ םיט
d ̂לאחת זיי׳ד־? סארנאכלעםיגם און באנדס און pjpd! סים 

 רער יארצן. םאנ?רע זיב?ן די אנגעלוםען זײנ?ן אסאל
 חאט םאל, אײן םיט אונערװארםעם, געקוטען איז קריזיס

 איב?ר־ או בײ^ױילי^ אזוי מטארפ, אזוי פראך א נעגעבען
p״t גאבם j| 1?8צװ״ און ב?םלצר, !צזוארען נ?רעז8םילי 

 זייערע בתים. ב?לי pi^Jp נ?פונ?ן אויך זיך 1זזאב? זײ
*p d d p p p u בילדיגנם ? ״נ  ה?נם די איז זpנאנגpרנpא'ב 1ז

 נעװאר?! זײנ?ן באנדס אח סםאפס די און ר?סיײ?רס, פון
 ביזנ?ם פלאופ די איז פריזיס פלוצלוננ?ן םיט׳ן ז.8װ?רטהל

 ג?לט גצנויטינט טזיך הא dp און נ?װ»־ען עלצכם אויך
האלםען  װאל־ און ציים. פלצכטער רpד דורך ביזנ?ס די אג̂צ

ipo דורך נ?לנדנײצינ אזוי נ?זוצז ניט בתים בעלי אונז?רצ 
 די םון נ?לם aafivti זיי זואלםעז און יארען נוטע די

pip^p נ?האלטען נאר םפצצולאציעם, אנדערע פאר ביזנעס 
ײ ווצלכ? איז ביזנעס די אין פראםיםען זייצרע  די חאבען ז

im: בכוח זיי װאלטען נ?םאכם, נ?לם ip דורכצושטופצז זיר 
D זייערע בײ נ?בליב?ן און צײטען מלעכםע די P P 'i.

n די rp o איז ד?ריב?ר פאר??רם. נ?װ?ן אב?ר איז 
 צונע־ זיך האט שאפ נאך סאפ אז נןװען, רעזולטאם דצר

 ג?לם. זייער פארלארען האב?ן אײנענםיםער די וױיל סאבם,
 דאם איז, נעשיכטע נאנצצר דער פון מערקװירדינסטע דאס

 דער האט צונעםאכט, זיך האט שאפ א װעז םאל י?דער
 די און ױניאז רער »1אוי שולד די נעזוארפע איע?נטימער

 די איס בײ דאם האב?ז ארבײט?ר די זײ״ אז רבײט?ר,8
!jpd«p«p גצלם
p די v iw ת. פײן ניט נאר איז געשיכםע  איז dp ני
ipd םצנלאך, גאנץ  n נעשרי־ נענונ דעס װענצן שויז האט 
 בצלי סיי m אוי^ גיס סאכט dp א) *נפר, האלם איד בצן.

̂ייטצר סיי און נתיס jpw דאס זאלצז אר ptpj. צו ודיל

 ױניאן די אז באשולױטנג?!, רארם און דא סיר jpnpn אםט
 איו םארפצט דער זואם חגם פאר פאראנטװארטלאך איז

ױ אן, דאן |ppn\ זיי און 1נ?װארע אייגנעשרוםפ?ן  גרױם ז
 ארויס ipj*'t ep װיפיל און נצותן אםאל איז טארפ?ט רער
n סוז ipd נאםיי^יך, ביזנ?ם. די פון t in,\ אייניג? אז 

 «ד־ אנדצר? צוליב ביזנ?ס פון ארויס זיעען בתים ב?לי
 ךי צוליב נ»תן דאס איז djpdd״d אבער אויך, זאכען

. אורזאכע!. אגנענעבעגע
 נןבליבצן שיפאנא אין דא טיר :ײנע] טאנ צו הײנט

d 'd צוױי u־ipd pt  po’ i/ ײ-5פ סך א אח ?לענערע דריי א 
pp ro ’ j .זײנצן שעפער ברויס? צוױי די שאפ??לאך — 
 צװײם?ר דער און זױינםםא? און םיש?ל טענלער

 באש ווערען שעפער צ<ױי די אין טאנם. און הירש
 אינדוסםרתג pip?p :אנצער אונזער פון ה?לםם א ארום

p״i לזנמד8ו<דנ8?ל די און ױניאן דצר צװישען אגריסענט 
onpt d ניטא. יארען עםליכצ לעצםע די פאר איז טים p  m 

^ אויס, אב?ר ײ d ?לאו?סאכ?ר די ל p i  ip :p p 4גיג Dipt 
P איז dp װאס איז י? לײדען זיי ’P זואלטצן גיםא. פלאוקס 

ip נריסצגס8 אן אז ג?װאוסם, טיר p בחגנגצן ^  ללאי
p זיבער סיר װאלטצן i r פארדי אגריטענם. 1נ?האסא לאננ 
 ביםעל שײן א םיר תאבען םאנאםען עטליכע לעצטע

ip םאה? דרײע:יש jpn לאםיד שעפצר. ט־ויםע צוױי די 
p וױינסקאס• און טישעל שצנתצר סיס פריער אנפאגנען m 

 נאבץ 8 פאר גארסעננג סארט נצםערצן רעם סאכט פירסע
p צזוישע) איז צײם לאנג? d v d  t p i סיס vnײן יוניאן ״» 

ip נים צװיםטינקייםען p p j. האם צוריפ סאנאט רדיי 8 סים 
d אוס אז ױניאן, דער װיםען געלאזם פירמע די p ואל 

ײ פאר זײן טעגליך  האבק די סומן ביזגעם, אין שטיין צו ז
 זייסק זיי אז אזן גארם?נם נילעפר?ן א לײן זייער אין

ip נארס?נם בילינצר רער אז איבערציינם p ניס B a m n 
m p n ײ, פארלאננצן שאפ. ??זיםםירצנדצ! רעס אין» 

m זאל ותלכצר X׳** צזױיםצן ipjpdp 8 צו נעםלין־, p נים 
 pm pm שאפ ע?זיםטירצנדען רצם סים םאן צו האבען

d װעלכען p u  dp בילעצוצו א ווערען עגםאכט ju p d -h u 
 ליךױגגז־ pm שריט דיזער אז אננצנצבע! אויך תאבען זײ

P נים דאס םpװ ױניא) די אויב אז און נויםיג in?np,| 
 pm גיזנאס גאנמ די פון ??זיםטענץ דער שטייט דאן

נעפאר.
 אננצפאנ* ױניאן די האם ברי(•, דיז?ן דערהאלסענדינ

yi\ בתים. ב?לי די סיט ?אנםעריחןן dp נליד זיינ׳ס 
 ותלכצ פין ,ipdפראבלע סים רייע נאנצצ א נעשװאוםען

 פארױ־ PJnp| 8 סוז ױניאן די אז pm װיכטיגסטע די
 tP^pn שא^ צוױים?! א פון ?פפנונג ר?ר דורך אז כערוננ,

 לייחס. נים שאפ 1?פזיססיר?נדצ דעס אין ארבײטער די
 י אוםצו־ ביםצל שײן א באשאפצן אױך האם פראנע דיזע

 -jr T8> pm jpnpt PD^pn ארבײסער, די צװישצן םרידענהיימ
 ארבייגג \וייניגער ipnpn ותלצן זיי אז נעפאר א שאפ א

 די פון קריםיפ זיך ה?רט סיסיננ?! שאפ די בײ אבװאל
 א« ױניאן, זיתר pm גלויב?ז זײ האב?ן ראך ארבייסער,

d 1ױניא די pu ײ־ זאלפן ארבײסצר די אז צרלויב?ן ניט> 
 נצװארצן. ?רלידיגם ניט איצס ביז נאך איז פראנ? די דען.
yyfov tod: די אין pp טענ d p u חשאינס די t h n p . 

 XP*» דעם פאר 1ג?װארע צרוױילם איז וועלכ? קאסיםע,
 at און קאנפ?רמנץ, אין ב?לי־בתים די סיט ipdp«־ זיך
ipd וועם jpd אז מ?נליך נאנץ איז ip אויםמייך. אן צו I 

 פאםירצן, נים זאל dp זואס אז זיכ?ר, אבער איז אײנס
 זאלצן ארבייםער די אז װאן־, דצר אויוי זײן װעם ױניאן די

לײד?!. ניט
 סיר האב?ן סאגס pm הירש סאריס פירסע דער סיט

 PDTD ppn פראבל^ אנאנדצר גאר נעהאט װידער
O בילעצרצן רעס זאנעז, צו אזוי ריצירם, fn  û p o *hu 

 פיז׳םצ דיזער םים pm 414-75 410.75 פאר זיר פארפזיפם
ipapn ווצלכאר אנריטצנם, אן געחאט נראדע טיר pm
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מ. מ#ניא פון
injntow 'jj|g ברוסוואוד יאהר m jtfv p. פאו װאצט ביכער 

n געעיכטע דער ווענען אנםילזן מקענט ן pc טעו אם־דעם 
j > מםור־ א האט נרוקװאוד ביצדוננס־אינסטיטוט. *דבייטער 

 זעך האט ארבײטער״אוניװערזיםעם דער מסיבםע. םי׳*ע
מר * um r t f t־jjD ” p r בײו און צעבם ער און נעווען נובר 

j y m אוי פרא־ רעאליסםישער ויין דא» א מזיםםירם ןר 
 לימ דזר־ ;קלאסעךאידעאלאגיע פראלעםארי׳צער זײ| און גו־אם
 און ציל זיין pm אױםגעהאלםע! נעווען איז *or oyn אאר
 «3 צוועק. זיין אין נלויבען און פארםרויען מהאם ח*ט

 טר) אין איז און נאדײטוננ א זזיינט־צו־םאנ האם גריאװאוד
 איב ארבײנמר־ביל־ פון פיחרער אלם באוואוםם צןנדעד פיצצ
םינ׳ אםעריתא. אין דמג

 רונו אוים־ ער חאט יאהר פופצעהן די אט םון כדפך אין
 אן צו םענער און ארבייטער־םרױען חונחנרכמר מבילדעט

in ־ r o n w י  ארנ דינען צו .איהר און ארנייטזןר־נאװענוננ ו
 פאו חאט ער אופן. אינטעליגענטען און װירימנדען » אױא
 ארנ ײערען צו פארלאנג א סנױםולירם ארבײםער די אין אויך

• ns םטי ברייטערען א גענענען זײ האט ער אןן פלאס אלס 
 דונו איהחן tram ארבײםער־באווענונג, ותר tram נאנריוי

 האג עפאכע. רעװאלוציאנערער א 1אי פונפציעם און אויסגאמן
אנטוױסלען צו חילןי נענעבען ויי חאם איגסטיםום דנר

די דעס נעסםארקם זיי אין האם ער

גאלדשטײן א. מ. םון
ורער. קרעמער־&װיעז* סע

 האט עס יאר. פראבע » געװען איז 1935 יאר דער
 ניכטערע םיט פראבע דער צו םאכער דרעם די נעעטע^ם

 האבען זײ — שטאאץ זייער צו און סאהטען. אנגענעםע גיט
ױ םון דיפיצאםע א םיט עסזאמען דעם אויסגעהאלכמז  י

 ארגאניזידטער אן םון זועטעראנען נוטע און — ,ניאניזם
איטיי• דיםצי^ינירטער און

 ריזיגער איהר צו געקוםעז איז ױגיאן םאכער דרעס די
 באויז םון םמך א אין צײט, סורצער גאר א איז גרויססײם

 םאנאם דעם איז סטרײס נענערא* זערייכען ־װאכעדעען2 א
JL933 אויגוםם,

 איז ארײז ארבײטער די זיינעז טאסענזוײז סאאנטאן,
 רי אין געװיגטען גרויסע באסוםעז גלײך און ױניאן דער

 איז העכערונגעז װאך; א ארבײם ^טונדען 35
 טאצסאםעד און דדשזאב םון טארזיכערונג פארדינםטזוז; די

M ױניאן r. זטער דעי  דער זוערעז גערופעז ^עז יאר ע̂ו
 עראבערונ- געווען איז עס ױני*ז. רער םון האניג-יאר

 נע־ *גרא״ די איז ג^ײכצייםיג םארבעסערונגעץ. און גען
 איז »נריםענט מאכער דרעם דער נילאגץ. פוילען אין וועז

 און <ןאוד״ ״נרא אינדוסםריע׳ם דחגם די געווען פאסטײמ
 געםיינ־ געארבײט ױניאן די האט זע^בםטפארמטענד^יך,

 נא־ גרונט אין אדםיניםטראציע. קאוד חנר םיט ^אםם^יך
 — רעקרוםעז נייע די ־־־ ארבײטער פיאע האבעז םיר^יד,

 קרעדיט דעם צו ױניאז ךער םון נעװינםעז די פאררעמןנט
 און צייט יענער צו *נרא״. דער ז%ם ןמזיסטענץ און

 געווען ניט איז באדיגגונגעז, אויבענדערםאנטע די אונטער
 דעם וחגגעז םיינונג א־ פאםעז איז אפצױשזאצעז םעגאאך

 םיםגאידער־ דער םון ווויםגעהאאטענסײט און קװא^יטעט
מאפט

ארגאגיזאצת. זייער צו באציעז זיך בערגעבענהײט
 געכמכם אויך ױגיאן די האט שטאדט אויסערען

 ךי אין ארגאניזאציע, םון געבים דעם אויף פארטשרים,
 קאם־ גארסענם נעשיאנ̂א די װעצכע םון מעםער, קאנטרי

 חנר ארײגגערעכענכג איז איאינאי, באטאוױע, םון פאגיע
̂אוקםאכער צו איז שאפ  גאמז דעם אונםער באקאנם ק

 מד צײם ̂אנגער א םאר איז עט ברידער״. ״אײזםאן
̂אך, פעםםונג• גאךױניאן א ווען  םוםעאיימן א נאך ע:ד

k דער איז װאכעז, 4 געדויערט האט װאם סטרײס, t• 
געװארען. ארגאניזירט

 קאגד tan אין פונקט הויפם דער אױך איז ̂יסאגא
 אמיי ארבײםעד. גארמענם קאםעץ די ארגאניזירען צו &ײז
 אהטיוחנן גאגץ א גענוטען האט באארד דזשאינט זער

ק ?אעאארירס םי̂ע האט איז ארבײמ דער אין אנטײא  י
 אריי קאםאןמודם די ,76 יצאקאא זועצכען םםרײס, אעצטעז
 נים איז באארד דדמאינם די געהאט. האבעז בײכתר

̂אוס די פון ״העדתװאדכאנרס״ די נאד  דחמםאמר, איז ײ
 .וועססאון די איז זי אז ז#געז, רעכם םים ס׳העז נאר

 iarr«n«D די װאו אינטערנעשאנאא, דער םון סעפיטאא״
 אױסיח אױך זיי מטאדט, אין אדגאניזאציעם און לאהאלעז
זזי^. גאך זיך ווענדען שמאדט,
 ב»נ^ם יאר ילעצםעז םון אומוםם אין האט ױניאן די

 ז9אסאסיאײ* םאנוםעסבףפורעדם דעד םים אגריםענם דעם
 אוי׳םמד וזיבכדמ איעינע םים םאנאטען, זעתס גאך םאר

a <ײ| ^ממסוגג די איז װיכםיגסטע דאס םערונגעץ. n 
 ראנחסס דער םון איז אלײן דאם איבעא. ריארגאניזיחפאן

«If חנר פיז געווארעו דערגרייכט איז װאם װיכטיגסײט iv 
n ריארגאניזיימאז די וױי^ ארבײםער. די םאר y n wi 
 און העגם די אין מווערד אײנדיםיגער אז װי נעווען איז
 VWOWV* גמד, געוױםמז א צו און, םאנוםעקכמזורערס די
 *רביימנד דעם םון אקטױויםעם און איניציאםױוע די

«• אוז דדפאב. זיק םאר סורא דער צו^יב — עאפ  ד
 םוצזנר איר םים באמטאנעז, ױניאז די איז םאר

 ויי ®ח רעכם .ריאומאניזיחאאז די אפצומאםען סענהײם,
a איינגעזעחן האבען ילעצםע די און סאנוםעהכמזורערס. n 

 צןר9אגס איר און יוניאן דער פון װידערמטאנד שטארקעז
^, דער םון םאכם די וױמנגדיג און סענקײם, נ מז ױ  חןו

 «ןד מנחנככמ זײ גאכצתעמן אײננ;ףפטיםם עגדילאך זײ
ױניאן. דער םון רערוננ

 עזײיסייאממל חנד איז ביצדונג םון געביט אויפן
 ארגאניזידנן סים םעםיג ױניאץ דער םיז דעפארטםענט

ר כיחאיי^ צום ווי, קאאםען, םאספידענע אנםירען און & 
 אומסד• טרײדײוגיאגיז^ ווענעז אעסציעם ענגאיש, אין םעז

חנמנז סייסינג״ פאבאמוא אין ריכםוננ  <סד וחנמז גמי
 לעצכאננס סאאדםם. איז ניסנאטטיס פאסיױננעז, אאכע

 •י־ דעד אונםער כאר, א נעווארעז ארגאניזירט אייד איז
̂ןאפט  צא^«א םרייגד דידיגענם, באװאוםטעז א םיז דער

 PM םימגציחנד, 60 איבער םון איצט באעטייט כאר דער
 סד ער זזאם עסזיםכמנץ זײז פון ציים סורצער דער םאד

 Wftro קחסטעז, טאצאנםפואע פון באמטייט ער אז וױזעז,
 וױכםימנר א פאדי צייט, דער טים כאר, דעם םאכען װעלען

אינסטיםוציע.
ױ דעם םאר ציים מורצע גאנץ א איצט, און  חד ו

 «יז יױסענדינ און‘ אויס, נעהט אגריםענט דרעסםאכער
 איבעו־ממנ• און סאאידארימעם די םארגאננעגהייט, דער
tm ןױמאז םאסעז אויבייטער בוײיםע די װאם הײט  a m 
oasm חנר צו מיר סוקען ױניאן, דעי צו מאםענט אזא t 
 פאױחנחטס גאננ אונזער דאס גלויבעז און זיכערסײט םיט
ז סאכ̂כ סײז םיז ווערעז א*געמטע$ט גיט וועט י a י n 
 אויסצמעםסמ געאעגען םאצ דעם אויד וועם אונז

 סעגצ*ד וחנאי! וואלמנ באדינגונגעז, באםערע ארבײטער די
 אמנוד m בעםעחגז א ילעבעז צו ארכײםער פאד׳ז מאכעז
& ו יעבען• נערעז

T פעהיגקייםעז 
o אוז זועלם אלטער דער נצנען קאםױ פאו׳ן מן n 
im צו כח און מן v וועצט. נייע א 

 ברוקוואוד איז גײצדונגם־איגסםיטום ארבייטצר חןד
« jm y ^ w ra r r tn אבער איז םעםינסיים זיין 

m דעם אױןי באנחמיצם jrh»p .דער־ ער אלייז 
a דורד תרייזען ארנימתר בילדונגם־זױלינע די אויר 

o נאך יאהר תדען בילדונגם־אויםנאבעז. וסלימ n 
 פאוזרעז דדפוז, ביז אפריל חד׳פים די אין ליםוד, *ח

isnu rna ארבייםער־ארגא־ פאחפייתנן אינער ארום 
o n דראםאטימע םים ארוים דארט טרענמז אןן

פון יאד דעם איז נעפוממז איז ■ס»בע אםת׳ע די
1936.

יאר, פון װאך ערטטע די םאסע אנםאננ, אין גלײן־
 ריאתאניזיי־ םיז פעריאדע סרעסלאכע די אננעסוםען איז

 אפ־ צו רעכט דאם נעהאט האבעז בתים בעצי די ורען סאן,
 פרײ דיזע ארבײטער. זייערע םון .ענט פ-א 10 זאנען

 וועל־ ארביטרייםאר, אן םון געפראנעז זיי האבעז װיצעניע
 אין יאר, צוױי פאר םאכט די באװיליגם «ײ האט נער

 פון פראצענט 10 אפזאנעז נעסענט האבעז זיי וחןלכע
ת  נעלוננען איז ױניאז חןר יאר. יעדען ארבײטער ת

צו נים חבתים בעל רי אויף װירסען צו יאר עריפםען דעם
יאד צוױיטעז דעם אבער  םאכם. חןר םיט זיך באנוצען

 די דורכצוםירעז באשלאםען םאנופיסט׳פורערס די האבען
 «י חאט דירעסט אבװאהל ױניאן. די .ריארנאניזייסאן״.

l באסלום דעם אפהאלטעז נזמענט נים i t אסאםײ דער 
 םילעז און ײיםען נעצאזט ראר זײ םיר האבען איימאן,

 גע־ זייער סיט אוםצופרידענהיימ אונזער אוםדירעהט
 װירסוננ נוטע א נעהאט האט דאם און אסציע, פצאנטער

 םאחפטאנען האבעז זײ ■ איז מאנופןמםעורערם די אויוי
 םיט ריזיסירעז נעװאאט ניט האבעז אוז םיינעז םיר וואם
 בא־ חאט ױניאן די װעלכע םיםואציע, א םון ̂ואםוננ דער

םאנוםעתט׳פורערם. די םצד אוםםריינדצאן־ אצם םראכט
 טוצן א ארום בלויז דאס געװען, איז רעזוצטאט דער

 ריאתאניזיײפאן. דורכנעםיחרט וזאבען םאנופעקט׳פורערם
 דרעם־ טויזענט פינוי אריבער םוז אינדוםםריע אז ®יז איז

 צייגד נעציגמז ארבייטער 70 ארום נצויז חאבעז ארבײטער
ײ םון צאצ א ווייצי^  צוריס צייט סורצער א אין זיינעז ז

 ׳פעפער. דיזעצבע אין ארבייט דער צו נעװא־׳ןן אננמםצים
 ױניאז די איז פעריאדע אננעוועהטאנגמ די תרכםאמנרינ
 אר־ די פיז אפזאנען דאם סטארסער. נאך ארויםנעפוםעז

 פון הערצער די איז פייער א אננעצונחוז ויאט בײטער
 באסצאםעז, זיר בײ פעסט חאגעז ווזצכע ארבייטצי, די
 אנרי־ נעסםםעז צום tv נעסעחן; ניט םער זאצ דאט אז

ױ נעדינם חאט עם ווערען. אסנעעאפט דאט no טצנט  ו
u א און סיםעצ אױסוחמתנס אן r n פון n רנײנמר*

w צווײ די אדסער w r,* אין צאמ אלמסיעע לי איז 
v אײן אין מוױינציד. נאגץ סרייד m v זיך פארדינם 

w on  9W,* אזוי און צרנער, אביסעל צװייטען אין 
< m סיט u u n yn ציים׳נז בעסערע סאר! 

 פארביי־ ניט טצן ימז טרייד, piy9o tram חמנדינ
 •ראטעיד פאנסוטצדס דעם tram מרסאנען *ח

 נעאמד דער ביי אדויסנזגגעבעז ווערם װעלמר
3 o m n aאארז • d u ko m אגגע אוגז «יא

כון צו מוחנר ויסד p םאמר קלאומ ד פו a n M i 
מיג נן( מר וי ap און אינװססױו חו •ין איו (יי t
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נעיװארען אננענוםעז

 ארנאניזירוננ אין ענדערוננ אן
 םאסעז־ירא־ ױ אין ארבייםער

 אונ־ חאם דאם, גאגריממנדינ
ו באטצאםעז י  אין אנצו׳צציסעז ז

 אינ־ םון נרינדונג חןר פאר איז
מן וועיען סיר  דןד חנר «

jn r o r ױ צ*ננ *זױ  די ז
 טעםיגקייט איחר באמרענקען

pfi איגדום־ פאר אניםירען

 באקעםםם םאצ אצע האט
 ערפארוננעז גענונ נצחאט

דואצ־ארנא־ סיס
 גערוצ־ נים יואצטצן םיר אז

D פייז ir מרמראאפט 
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וואויצזיט

באווענוננ. יוניאן םרייד גאנצעד חנר פאר
 פאםיםע די אז ארויסװייזעז, זיד זאצ ןם .אױב

 נענרינדעם איז יועצכע יתיאנם, אינדוסםרתצצ
 יו אינדוססריעצצ פח נריגדוננ חגר פאר אניםירען צו

 זאצ אינדוםםריעז, םאםמן־פראדוקציע די אין יאנם
 אםעריהען דער צו דופצ־אתאנחאצת א <וי צעז

 דער שטערט זי אז און צייבאר, אװ ריימאן
p בםיצא ותט ארנייט, איחר אין ir זיח נױםיג נים 

 ל. אװ פ. א. דער פון קאונםיצ צפזןקוםיװ חנם
 אינטערנע׳»*נאצם אצע װארים קאטיטע. ױ צייזעז
 אינדוםטדתלזנר חנר אין *נממצןוסןן זיד חאמן
 רעם םיט »מ<ףוצ»פען זיו־ חאבען םינמ

 (עדױקיישאנאצ) ביצדוננם בצויז אז נאדינ^
 *ו כדי סאטיטע, תר פון וחנרען אגגעםירט

ציצעז. איחחנ
 װאס ױניצנם, איגטערנעמאנאצ אכט ,די
a *וזאגמן r t ,םאראנטװארםציכע זײנעז בצאס 

 זײ צייבאר. אזו םעדערייפאן אטעריקען חנר איז
 אח צאיאציםעט יאחרעד׳צאנגער פון רעקארד א

י *ו נעבענחײט  פח פרינציפעז פונדאםענםאצע ו
יוגיאגיז^
 די «ז ארויםװ״זעז, זין־ זאצ עם אויב אח

 פון איהרע *ו נענענזאץ אין איז קאםיטע חנר פון
e פרינציפען, אויטנעארבייםע v il נצייר דאם 

 דאז ותרעז, געטאן ניט <תם דאם אויב און ווערען,
 נא«ח< דעם אחז אויפציימן, אציין ויך קפםיםן די

ל. אװ x.א חנר פון סאונםיל עהזעסוםיװ
 'יוניאנם סרעפט די וואט באמוצדינוננען ״די

o n  in n אי) באוױיזע ענםהאצםעז טוזען בצאס 
d פון םעטינקיים חנר אויוי פארדאכט און םורא t i 
פאפטען. סיין ניט זיעעז

או .יעחנ א. דער אן אננעעצאםען איז וואס יוני
 חיצא דער םיט אדזנר *צײן רעכם א חאט <״ »װ

ru n ,צו יוניאנם o n  t r r e r פון געדאנס 
אינדוסםר^״. םאםעךפראתסציע די pא יװיאגם

! *יסןוםירם חיסלער״ן
 r םאר־ אץ און לענדער אלע *ץ ־װעגונג טא־
רעבם־דענ( אלע מיט אײניגונג ; אץ

 װעלט גאטוער דער מון מענשען די אז
 דעם חרכצופירען גענוטען זיך אח» אױינ־
 דער מיט היטלער־לאגד גענען באמןאט * װעלכע
 נאר אמ װאם שםדעעקײט גאטנער ׳ דינען

פאדע־ צז רעבט א האם ד און מענליך,

* %**r£3

 נױט מאנוםעקטשדרערס די מון רען
 אז נוארבינדוגג, שטעחט׳אץ ד װעלבע

 אץ אפהימען באמןאם דעם זאלען זײ
 פון מיטנלידער די ׳ שעפער.

 נענומען דך אױח חאנען יתיאן אוגזען
44Sפליכט, חײליגע א עסאח און ®ליכם, די 4I 4444̂  444IA444AAA kkA ^ אלע מיט שטיצען צו באיקאם דעם־ 44444^44 ̂144014444^444^^4 4.4^  די און סעגליכקײטעז .דלערע

אױה ארבײטען צו אפזאנען דן־ דכעד
4414 444S ®ז מאםעױאלען םיט און נמושינען444444.444 444 4444 44444 441444444.444» 
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̂הרען צוריק י
̂װירכודם  ייגיוזז •■דרײםןןרם הלןויל דלר (

ו ̂יג־ידחדימין vm ז ידבילײ) פג

רײזען אברהם פון

 ים זײמ יענער פון געקוםען
 ;כליק אץ עלענד p« םורא םיפ

B ארכײטער פון ערעסױן די o e v — 
*וריק. יאחרען *עחגדליגקר םי«

iip אץ r פרעם, די גערױכערט חאט 
»i אץ p r געמנקם געדרעזזר די ח#ס; 

jrrrjT דרי^סןןרםזןל גןןןרכײ® e“̂ 
ס״ דעם ^ נעחהקס- בײזען, דעם נאד, .

 געחײם, שםילקײט, אין ןןװסנט, אץ
h מלױכמענע כלןןקען דורן 10p 

 ןןחײם םןןרכמוטןרם שדץ גקגאגגןן
קמרק• אויסץ ytingor{* חמנט &יט

ױ »ץ  אױץ 0 פענס&וער אץ גן>ר ו
 מ^גמ, קױם םענסטער אץ נאר װי «ץ

&רײן, נוך תוד אץ װידער שדץ
װ שאי אץ וױחןר שוץ געיאנט• ז

ױ ̂̂ג יעחןר *ז  נ«כט, יעדע מן
^ר מ גערונען חאט «זױ  ;ם
 דערװאכט חןןם מקלאןז חןר װאגען גיז
p אץ in* םעחרו כיט אױסגעדופןןן

n דער p m e רײ אײגענער פץ 
ד חזי אױף עטײם ער און װןן?ם ער  ;ײיו
ײ םןןלם ער ײ חןם עלענד דעם ז  װ
זאד• ארבײםער דער «ו תפם און

ײ יאחרען די  גןאנ׳ אץ געחען ז
ײ — רײחןץ די t װיייט זיך טיחען ז

4^4 4 4 4 4 4 AÂi4  ^ ^ 4 4 4  4 kM4 4  געזאע םים איזנם שדץ גקחען םיר
ױ װנ^ און שםרײמ. אץ ערשטע מ ו
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