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 אונםערנעמונג פאשיםטישע אנםי
גארדען םבןװער מעדיםאן אץ

n ׳ יארימר גױ »t אונ־ זיך האט באװסגונג ײגיאן 
p o u m n iD םויזענר פוםציג מאםען צו ijrfenצו ״ o r׳״ 

tvs טעראר נאצימען און םאסיםטי׳מן פון מרבגות די
tump העלדיסען urn אין זײ mfcm און אייחיפא »י|*

חאבען זואם דיקםאםוחנן כלוםיגע n *זתסיס־סואװארטען
םאר אלטסרטום. םינסםערען צום אייראאא סמייפמדפםויםען

pjm* a n אונםערנע־ בענעםיט ריזינע א אראנזמירם יחנרט
o אווענד, זונםאנ םאר נארדען ספוחנר סזנדיסאן איז סתנ n

................ 1 : 150 1J7CK5•"
 מנ־ *רגאניזירט איז אתגמרגעםונג די דײ־כצופיחגז .י

tra p םיחנר ארבײםער װיכםינםנמ וײ פון קאםיםעם א 
m w ניו *יז a r n  •p u t ,צענ־ םון פרעזידענם רייסן 

m> איז יאדס גױ פון סאונםיל לייבאר אח טריידם 
אינ• דער פוז תנעםקי, דוד •חנזיחמט ייח «1

um איז pir e* פיז jovo'o w  o n 
 רער סיט פארבינדונג אין חאם רוכיגגאי •חנזיתנם

 און םירער אלע צו כריןי א ארויםגמיקם אוגסיסמםתג
 נױ אין באארדם תסאינט און לספאלם די «ון 9»סם9נ

 ביזנעס־ די צו תױפטזעבליך איז אוםממנד, אןן יאמ
 די םיט בארירונג אין םעגליך אםייזן וזסלמ אײדזסעםם

tomn ,*זיך אױןי זײ םאדערם ער װעלמן אין סיטנליחס 
 צו ארבײט *on איז כחית אלע םים אדיינצואווארסען

>tm a םסדיסאן די onwo* פאר אונטערנמםונג נאח־ען 
jHtror tw ent פאלנט: ווי זיר לעזם בריוי וייז 

 םוצען האלנעז א איז פאחזוגגערםע און 90«**רי**
oontonrrm ,טוים־ ױ איז איינמדספארם ארער לסנתר 

»13 o n m זיך ײאלגערען יצאנערעז, פאנצענטראציע אין 
 לימס־אלען, און ארכייגמר פרױען *ון *a«m סויזסגססד

 נא־ אוםבאסריעליכען ו<פ גזחבפר ,tooonp און איחנז
innsBvw i in  t im .םעראר

םענ׳ןר־ די באםאלעז ניט איז טראמדיע נראםצרע .פיק
ײד יי״ם  מד גמרימנער אי«זר פון צי״ם גאנצסר *on י

jro זיי- יתלכע םענמען, אוסגליפליכע די חעלפעז צז 
)up *pp.'tp צוריס צאנג נים jnw| פאר־ און םיחנר 

m םתמגם ao ארבייט רי גיט איו צענדער, ייתחנ אין 
jnspio *arm p •ורסיי, א «יז r o הייגם־צר איז ראט 

jpo די poorant יעדען סון ®ליכס pm immo מנ־ די 
am  *on די װעםעז גײ **״, נ*ד זײמז m a a m fif 
מ לי מ  דעםסקראםי םרייע א און טייער דימן ipoan מ

w נמן. איז וזויטט־װיכטינ איו ארדנונג»
 אנתרימז די חאט צוריה תאלכ א און יאר א .גױט

ן פן ף tu איחרע אוז הייכאד אװ ווון tu  nootpvnm 
ם inw א *נמחוינען ניסס̂י raa םיט גאזאמען צו p « r, 

 tan «ון תרבנות םומזןגםער ךי קהימר און
טעראר nwraaoma און נאציאמז ז׳דימן

̂״ *־-־■' —---- “ ־* ־“ “* — *־־־*“ * ״ -------------------- ־*־ im m ■
p אײראפע, אין פארפאאגוננ «ז סרכנות ru m איצט זיר 

a וm a n  VM צו יארה, נױ אין נרו«עז און n  tn m r 
r upynw a צו געלם םוםע tm e r טאחואלג- אונזערצ

pm i i p j u  u d  h מנדער• זיקווייא^מ די
ױ ממן חנם אווקנם, זוגסוג9 קןך די inv!3inM ״«

p - < ־־

 םמווער םעדיסאן אין םאח»נתלו» גענעםים ריזעע א סיםע
 ■ נרױ־ אזוינע און «יל אזױ םים אונטערנעםוננ אן גארדיז.

ױ אין זעלטען םען זעחם טאצאנטען טע  פאר־ די יארס. נ
 םעבד סטעײצאנם, בראדיןעםםינג גרעםטע די פון װא<םער

A טעאטער נרעםטע די און זזויז ספערא רספא^ינמז 3 0 P* 
 אן םארזיכערען צו הילף זייער םא^פראכען האבען ניעם

םארטםע^ונג אויםערגעוועהנ^ימ
 אײך איך בעם ױניאן אונזער םון באאטםער ״»לם

 די םאכען העצפעז איז מענליר נאר װאם אצץ טאן צו
י אויוי םאחנרם ערפאלנ. אן פאר אוגטעתעםוננ  אר- ו

i די אין בייםער w r וסט איהר ותםען םיט א<ע די און(> 
ו םאר טיפעטס סויופען צו בארירונ^ אין י  פארפוײ און ז
 איג־ חןר םון סעםבער יעחס־ זאל פריינט. זייערע צו פצן

ײז ט»ן טעת׳מסמל  פון פרבנות די העלםען און פלינט ז
אוננמרדריקונג

אייערער, ,יברידערליר
ר\בױ<זסי*. ד\ר

p װאם דעם אחוץ m  *on אײנ־ די װעלכעז םאר 
מן דאם בא׳צטיםט, איז אװטערנעםוננ דער םון קונםט טי  מ

ז םעראר, נאציעען איז פאטיםטיטען םיז סרבנות די » 
 יעדען פון הארצעז איז נעםילען מאריטםטע די ארויםרופען

מ אזא צונענריים ײערם ארבײטער, סלאםעז־באוואוסטעז  ריי
 אייגצײ אײן בײ געעםזןצם זעלנמז ווערט וואם פראנראם

 זיד וועלען ?אנצערם אין יארת. גױ אין אוגנתרנעםוננ נער
 םא־ דראםאםיטע און מ6םוזי?אלײ נרעסםע די כאםיילינען

 אפע־ טעטראפאליטען דער פיז זיננער באװאוםנת לאנםעז.
ױז רע  •ראדיום* באריםטע אזוינע ;אױפטרעטעז װןלען וז

 סאתאן jd דזעארדז׳ט און העריס מנטיתל עובערנ^ וזי ערם
 פרא־ די אראנדצירמן בײם חילןי זייער פארמפראמן האכעץ
ױ ?אםפאגיעם, ראדיא נרעסםע די גראם; ס־ די ו מ  .נ
 אריינעיקען וועלען ,םױט׳צועל״ און די.סאלאםביא״ נעל״,

םםארם. זייערע
 םאר־ די אררעםירען ותלען זואם רעדנער די צזױמעז

ױ םיגוחגן, אינטערנאציאנאלע אזױנע זיין װעלען זאםלוננ  ו
 איינ־ אלבערם װיםענעאםםםםאן באריסםעד יועלם דער

on  , p w* פארםיי, לײבאר ענגלימער דמר פון םירער 
 אםזד־ דער פון פרןזידענם נרין, וױקיאם ססריםסן, חערבערם

אנדערע. און לײגאר *װ פעדדי״פאן ריקען
 איבער־ און יארפ גױ םון ארבייטער ארגאניזירטע די

 וועלצן אינםערנעטאנעל אונזער פח םיםנלימר די הויפם
 אין אונטערנעסו״ די טאכצן און םליכט זייעו־ טסן זיכער

tan 3 םפווער נמתםאן  im t oפאר םאי טעז on* נרעםטער 
 און םא׳פיםטימע רי נעמן פראטעסט סון דעסאנסםראציע

j צו חילוי און טיספאטיצ חארצימ אח במרדעו נאצי n m 
נעזעחן. װען האט יארס גױ וואס לרבנות

a פאו טיהעטם n* אונםערנעםוננ v p\ באלוגמן םען 
:פלעצער םאלגענדע אין

 90*16 זיפסט 8 איגםערנעעאנעל, דער פון אפיט אין
 9088 יועסם 131 באארד, דזטאינט פלאזפ איז סטריטן

 סן40 זועסט 218 באארד, ח׳צאינט דרעם אין ;םםריט
 אין און םטרים םע16 איםט 7 םפול, רעגד אין ;םםרים

I אפיסעס. יתיאן אלע
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 *לע צו
 זײנען וואם
 קאמיסעם, םאי

 «ום
 #»רבייםער

 ןןרבײםמר חנר
T'«nwMiM וז® 

 voap יציםעם.
 &»נןוט־עד,
 ות<םצימנ!

nw םון 
 מיס כדראנײ.

 די ביז אקס̂ע
 וועלען םען

̂מנן צו סיר וחנ

 דער
 ציאנעלעד

 פעקקצר אלע
 פאפ׳ס־פיס* מר

vr'Dajypp אן

ארנאניזאציעם, ארבייםער פון
ערמםען ױניאן טרייד דעם אן

 יארסער גױ םיר, שיפעז 1936 םאי
 םון חנרים אונזערע צו גרום ברודער

 אחן װעלם, גאנצער *on פון
נאציאגא־ *ana גלויבען קסליר,

אוג« סיװזן סםרעקען וױיםצ און
*ל־ tan אין פאראייניגם דאר םיר

 כאפרייען םון n wדי פארסנעלצן צו
 פאליםיסער און אוגטערדריפוגנ

 צו אפסעל 4טסיי סיר װעלען
 אלע־ אונו באנייםטערען װאס

jjram ציל. גרויםער דער און
װערען. דערנרײכם װעם סםרעבען,

י עחיםהןר מ
אינםערנא־ אײנציגער *on איז םאי

 פון ארנייטער די םאר טוב. ױס
on* װעל־ אייגינקיים, פון סיגנאל

 tv האפענו̂נ די און גלויבען
ןולײ^ נמזלמאפםלימ און יכחיים _

 וזונמרםער םאר קרבנות n ןnarנ ויעען זיי וחנלכע םון
וחס־ען• אפגעטספט גיכען אין וחנלזנן יאהחח,

 ח«ד נעסיכם^ *on אין איו or ײפן אוינ ן,9לס9ז
 און ומלם גאנצעד *an פון טאסען ארנייטער רי נען
 פאר אויפגענויט האבצן זיי װעלכע סרגאניזאציעם: די

n וייסר r א באמגנענט םארבעםערו̂נ און r w o n p 
 װיכםינזנרע םים נעראבגעלט זיך האנען *ana לאגצ,

 פגיס אל פנים סטעהען ויי װעלמ סיט #די מי אײפוס
tan פאר־ דער אין סײנםאל טאי. ערמטען היינטיגצן 

 הסלטען צו טיסיג םעהר נעווען גיט אי« גאמעגהייט
 װאם קרעפםמז די פארפעסטימגן צו רייהען, די פעסט

 אירעאל אין זיי סאראיינינצן און צוזאטען זײ חאלטען
ציל. און

יייעוס גדױמן
 די איז יאחר עטליכזנ לעצסצ די פון םארלױזי אין

 אינדוםטרײ און עסאנאטיאתז »ן אין פאמונקען לט9ײ
 190פל« 9«ל אריעמװארפעז האט װעלכער יס־יז̂מ |9<9

 פארצוױיפ־ און םורא אוםנליס. אןן טים אין ארניממר
 םענמען טאגאגן גרויימ די ארוסנעכאפט tosyn לוע

•innp נים עם |9קענ אין ארביים זוכען װעלמ
A f t A  A ^ a A  A i A a  a ^ A A ^ ^ m  a a A  A A a a A A •  t חו ױ־^ןרוקקימ מן מ װאס םלחםח &ון מ  זמר פי

irw ודיבע ^m pm n «ז ------- unvrm
ז י ״ ; ד י

 װיחס־ אין 4918—1914 פון ?אטאםטראםע דער נאך
a אין םאדערט־ונר. אין ארױםנעמײאוםען n* וואם צייס 

 איז הועער םזן ליירעז ארב״םער םיליאנען אונצעהליגע
n און רייכטום פון םיטען r, 19באטאפ האבען זיי װאס 

 אייננעמלאםען םעלסער, אלע דינען ארבייט, זייער םים
 «־ קאסטבארען םטוגע׳נע^ א פון פארבאפט אונזערע,

o וחס־ען דאלערם ניליאנען באװאפנונכ פאר יענ a r** 
o די אין אריינגעמאםען ליך fjp ttpp װאפעז־פאכ־ די פח 

T אוםנליפ״ נרויםע דאס םארענעלערען צו ריסאנטעז in 
in .ותלסז איבעראל םאםסן פאלקם די װעלבע tp מד 
 לוסט tan באפרידינזנן צו שחיםה דער צו ײערעז םיהרם

■רױוילעיענ! און םאכם פאר הערסער זײערע םון

ײ גענען ?»&ח ר ?
T םיר דערקלעתן טאנ היםםאריסען דעם אין ip 

 09 אז אנםמלאםענהיים, גאנצער אונזער סיט אטאל
 ארבייםיר ת צװיססן צװיסמינסייםעז סײן ניםא זײנמן

 ײאם לאנר, אנרער איז עם װעלכער און לאנד אונזער םדן
jn *ום צונרייטוננעז אדער םלחםח, בארעכםינען זאל p 

מ די, דינען עם סארסערט, ל ת  די םארכאפם האבסן ו
 ברוםאל דורך הערמעז אןן טאםען געװאלד דורך םאכם

 פסל־ דיערע סון סרײהייטען און רעכנמן די צוטרעםען
 איז 09 סונאים. אלענמנם אונזערע זיינעז װעלכע <מר,

 נסםיינסאסם־ אונזסר װעםען נסנסן הערסער, די נעגעז
 אונזסת גענען ניט און נעריכטעם איז קאםף ליכער

__, ברידער. ארבײטער
 די |9אפצױ*םעל פארזוך םארצװײםעלםעז א אין

 פאר־ צו און סאםזי ארביעמר פון כװאליע שטיינענדע
 דיק־ די האבצן הערמאפם, ?א«יםאליםםימע די אײנינען

 די פארניכםסס רענירוננם־םאכנ^ די פארכאפס טאםארען
ד האמז ארבייםער די װאס רעכםען דעםאקראטײצע  זי

 «ד האמז »ןן סאטפען 9אונצעהליג דורך דערטלאנען
 זיימש װעלמ ארגאניזאציעג^ ארבייםצר די עםעםערם

 איז ארכייםער די פון חאפצטננ און מםאלץ דער נעװען
 הא־ םעראר און פיעיגועען דורך װעלם. כאנצער דער
 פארניכססם און נעםיעםםצ ראס דערהויבען זײ בעז

 דד־ך נאסאפסן חאמן סעלקער זייערע װאם בעסםע דאם
מז װאס רעכטען םארטטרימ. םון יאהרחונדערםע  די

 אונערםידלימ און העלדיסע דורך נעײארען געװאונען
 סד אפנעװיסם פולסםענדע זיינען דורות״ םון קאטסצז
a פין מטרעמוגנען גארטאלע אלע ;װארען n* 

מז דיגען ליזאציע tra צוריקמםרי p a n ; 9סל 
 אגי אח מרצכםיניזיים םון געעזמן גוטעגע

a* >9 אױן• (סלוס nזײם) ו9«ס
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on
ערשטען

 אונזער פון םיםגליר יערער
האל־ דארף פרוי, און סאן ױניאן,

 אנטייל פליכם היילינע א פאר םען
ij» w  W םא־ איר און םייערונג טאי ער׳צםער רער אין 

 איינ־ װאס און איםפאזאנטער װאס נרעסער, װאס סנן
ם עם און ױניאן אונזער אונז רופט עם רדוקסםולצר. פ  מ

ס. ארנײטער אינטערנאציאגאלער חגר אוגו א מ
 יא־ *ריהעריגע ע5א< זױ היי־יאר, האנען ארנייםער רי

i n, ראטעםםירען צו םילעס גענען און פאחנרען צו םך א■ 
n s רעםאנסםרירע!. צו

 םוםציג םיט האבען װאם אםעריהע, פון ארבייםער די
 אכט־עטונדינען אן םאר קאםח א אויםנעהױנען *וריק יאו־

o אויסנעקליבען האנען םאג, ארגײסם n סאר סאי ערמטען 
a n אנ  אםערי־ די םאדעדוע. זייער רעםאנםםרירען צר ס

צר אנ  יאר םוםצינ רי םון ם׳שך דעם אין האבען ארבײםער ,
 םאר־ צו האבען און םלוזםות צאל גרויםע א אויםמפאכטען

 אטעריקאנער די עטעהם איצט זיגען. םך א
 ררייסינ דער םאר פאםף נרויסען א אין *רגײגמר׳פאםט

מר א איז דאם ארבייםס־וואך. •נאגדינעו־  װאם בייעפיל נונ
 אםעריגאנער די םאראוים זוענ עטיק נרויםע א וואם וױמם

 או און 1יא םוםצינ רי אין אפנעגאננען pm *רבײםערמאפם
ם ױ נעוועז pm אוםזיסם ני  אויך \sp ראם און קאםו*, א

«ן תר ױך1ז אז ארבײםער, אנמריקאנער די י  איצ־ זי
ism p ערםאלנ. אן םים וועחןן נעסרוינם וועם

כע־ װעט םאי ער׳צםען םון רעםאגסםראציעם די *ין
un iru חעו־ם m* ען ארבייטער די םון פראםעסם דער מנ

 צװעלוי ײאם לאפיטאל, פון םיםװירטעאפם
 םענעעךדאר־ ארבייטם־וױליגע און ארבייסם־פעהינע סיליאן

ן  עקזיםםענץ זיילר םים זײנען און ארבײםם^אז ארזםגיין «
m ױם. »ױןי  ארבײטם־ די פאר ארניים מםעל־בר
pm גע־ דארף װאס ארבייםער די פון סאדעו־ונג די 

irum די אױןי און חױך romp דע־ םאי
לאנד. נאנצען איבער׳ן אפהלינגצן און

מ די צודימעקעו־ט ויך האנען עם ו  די 1םא צייטען נ
*רא־ די װאפםען עם פראםיםירער. און i f

ײידמר גיסט ,ס ־. m נאלז*־ vo vjvm im ױ 
V’*''

p רענן m >*סםרינ^ 5װ *m rH i *h p  t’ M wr *ura ביו 
םאםען. ארנייםער די םאר קריוים

o פון טיםען אין n אונסערנו די פאר נאלד־דעגען
י פון פראצענט 25 אתס געהען סער  אםעריפאנער ו

 נאנצער רעו־ פזן םינםםע< א און ארבײם אהן נייםער
iv ריקאנער u u m x u  pm  u w r tM M a אגצזפוטען 

חוליוי.
פארמגממר,] *ום פוםען אנמריפע אין ארבײםזנר די

 צר m צו געקוםען איז סיסטעם יטא<יסטיעע9קא רי אז
 נ*ר וועךען אויסגעבעסערט נים םער קען זי װאו שטאגד,

 נענען ניט קען װאס סיסטעם, א ווערען. צינע^אסט םוז זי
 ארבײםען, קיעגען און ארבײטען זוילען זואס די ארגײם קײן

 אר־ און ארבייט־וױלעע טי<י$נען טרײבט זואם םיםטעם א
 אין <ײדיג ארוכעעהן זא<ען זײ אז םעג*ען, בײטס־פעהעע

 — צדסח םון עעבען א אויף *גגעוױזען זײן און גאםען די
עקזיםטירען. גיט ט$ר און נים קען סיסטעם אזא

 היצוי א אלם ^װאחנן געמאפען איז װאס םא^וין די
 זיחנד און פארכײכטערען צו ארבײט זײער ארבײטער די פאר

 ■רא־ איצםיגער דער אין איז טאכען, צו גרינגער יצמבען
םער<יכםםצ די אין געװארען םארװאנדקם סיסטעם םיט  ̂ג

ײ באנוצט ווערען זײ ארבײטער. די געגען װאםען  צו ו
 יצעצטע די זײ םון אװעקצורויבען און ארבײטס^אז טאכען
לעבמן. זייער אין האםגוגג און טרײסט
 א אין איצט זיך געםינעז ארבײטער אםעריקאנער די
 זײכצן כע7װע קאםפאגי־ױניאנס, די געגען סאםף גרויסען

 טרײך אםעריקאגער דעד םאר געםאהר גרויסע א געװארען
 ארבײטער די םון רעכט דאם םאר און באװעגונג ױגיאן

 באלצ־ די פון סעראר דער איז עס ארגאניזירן. צו זיך
 םארםאל• די גיסטען, מװארצע די ארבײטער, געגען באטים
 ארבײ־ די צװינגען װאס אונטערדריקונגען, די און גוגגען

 ןייגזנן װע<מ קאםפאגײױניאגס די צו באיצאנגען צו םער
 ארביײ די פארעקלאםען צו םעהר נאך געװארען געעאםען

 אין אט און עקספ<ו»טירען. צו זײ *טארקער נאך און טער
̂זטען םון טאנ דעם  חנםאנ־ ארבײטער די ווע<ען םאי ער

 געגען און פארשק<אםוגג םין נייער דער אט געגען סטרירען
זײ. געגען בא^עבאטים די םון טעראר דעם

 אר־ איגערגאציאנאיצער אן איז םאי עחפטער דער
 פא*יזם דער האם לענדער םעהרערע אין טוב. ױם בײנמנר

 ארגײטמד, די םון םרײהײמען און רעכטען די פארניכםעט
 םיח״ זייערע םארפײניגט ארגאניזאציעם, זייערע צומטערט

 דעםאנ־ די טעראר. םון הערעאםם א אײנגעםיהרט און רער
 אויסגעגוצט רעריבער דארםען מאי עחצטען פון םםראציעם

 םאמיזם כ^וטיגען פינםטערען, דעם םארדאםען צו ווערען
איהם. געגען קאםף צום רוםען און

 םילחםח נייע א געמאםען האם םאמיזם בלוטיגער רער
 םאר־ האט װאם םאעיזם דער וועלם. דער םאר געםאהר
 צזוײ האס זײהט און מאװעניזם םיט םעיצהער די גיםםעם

 די םארװאנדעלט נײ דאס םון האט ק,5סא< און םאיצק עען
 אויפרײסען. םיגוט יעדע סען װאם פולווער־םאם, א אין וועילט

 צו געװארען אויסנענוצט םא< א<ע איז סאי עמפטער דער
 םילחםח, און באװאפנומ םייציטאריזם, געגעז דעםאגםטרירען

 נויטיגמר נאך פראטעםם־דעםאנסםראציע אזא איז הײנם און
איז. עם זוען װי

 אײנן יאר דאס pn י1דאר פייערונג םאי ערמטע די
ססע. און גרעסםע די םון  אונ־ איז עם און אײנדרוקםם̂ו
אונ*, זער ו זאיל אינטערנעעאנעל די אז וו י  םײ־ דער איו ז

 םיםגצײ אלע ארויםזעהן. מטאדק באזונדערס גאגץ ערונג
 פאי האלםען דעריבער םוזען אינטענ^אנעיצ דער םון דעד

̂יכם הי^יגער זייער  גרויסען דעם אץ נעםען צו אנםיי* פ
םוב. ױם ארבײטער אינטערנאציאגאלען

 אין איגטערגעמאנע^ דער פון םיטגיצידער די צו און
 םארפעלען נים זאיל זײ םון סײנער אז םיר, רוםען יארק נױ
 די אץ םאי*דעםאגסטראצימ גרויסער דער צו סוםען צו

g^gs .גראוגדם
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i mר ־ ע ם צ ע ר m ל ו ם מ ז, קלאוש י י ז וו*ם םז
 pn n אויסנעזעהן אנפאננס ראט

ו ו ^ ױ ז /  יך1 האם ^עכם, באזונדערם גאנץ ק
אן די און ני ו םארבעסער̂כ ביסע* רעכם א סוןי צום י

 אזא געווען נים רgנ ער װאלט און
 װאס םיױ נעהאט ניט איהם אױ,* םען וואאם קורצער,

 קורצער, א געווען יא אבער ער איז באהלאגען. צו זיך
 בא־ צו זיך װאם םך א דא איז עם אח קורצער גאנץ א

jyig^p דעם םאר עורה אונםערמםע די איה̂נ אויף 
 אריינמד איהם האט סעזאן דער װיםיא איז סצאוסםאכער

 כױם וױ̂י םארדינט, איהם אין האט ער וױםיל נראכט,
 אױך ער דארוי ארבײםם-סעזאן דעם םון םארדינםםעז די

 ארבײםס־ דער וועז איז סאעק־סעזאן. דעם דורסלעבמז
 לאנגער, א איז םילעס־םעזאן דער און קורצער א איז םעזאן

נים. עם מויג
 אד־ גומער א גאר עוין נעררע? םאא דאם װאאם עם

 םיט סוטס די גאר סלאוסםאכער, די זאנען בײטס־סמזאז,
 םעץ טע;. די סאו־סירצם איהם האם םאסאז מענער דעם

 אין נעםאכם צאהל נרױסער גאנץ א איז םוםם די אמ האט
 סלאוקסאכער םף א און ידמר%מא מענער םון ממפמר די

 ארבײם קיח םעזאן םון אנםאגג אין דעריבער האבען
געוזאט. ניט

 נאך אױסנעסוממן װאאם ארבײםס־םעזאז דער אבער
 אונםערעגעאיילש ניט זיך װאאם יױנאז די ווען קירצער,

̂ת אזא נעמעז ײו  דאד האם מםעלונג. אגרעםױוע מנעחגי
 גרויסמר א אין מםעלוננ ענערגישער איהר םים ױגיאז די

 דזמא־ סלאוס די םון חעבונות סראםימען די צומטערט מאס
 בא- צו וױ ומוג נייעם א נעפונען האבעז װאס מורס.

 ױניאז די מלאוסמאכער. די צונארען5א איז עוױנדיעז
 די צוריסברענגעז זאלעז זײ •אז נעצװאוננעז. זײ האט

 סלאיס די םון ארויסנעמםוגעלם האבען זיי װאם ארבײט,
 האט װאם ײניא?, די געורעז װידער א*ז מם איז מעיער.
 אין זאל םען אז מע«ער, סלאוס די סאנמראלירם עטחוננ

 זײ ײאלם ציים. ערלײבםמ די וױ מןן ארבײמעז נים זי'
 ארבײםס־ דער אויוי אױפנעיאםם עסרעננ אזױ ניט ײײאן
שירצער. נאך געווען ארבײםס-סעזאן דער װאלם צײט,
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 הל«ווהס»מי די נ»ר
 די אז וױסען, דארסעז

האצ־ זייערע בוולעבאםים
 םחוכטעז אין כםדר מעז

 צו וױ און די װענען
 אפמר ומלעז סלאוסםאכער די יאנע זייער םארבעםעחןן

 די אין אכער נלויבעז, נים וחןרנמר פאר א׳זצםע די איז
 כםדר טראכםען זייערע כאצעבאםים די אז פאר, עריפטע
נלויבעז. זימר זײ ײעאיז ,,n ווענען

̂אוס זײ טראכםען «ייט יעצנמר רער איז  נאאזבאםים ה
 די װאלם נמז װען נוט נזזומן װאים מם אז פיל. זזזהר

 סענער־ רער אין װי טעכאניזירם ,זוי אינדוםטריע סלאוס
 אײנניד װאאט םעז װעז הײםט, עס אינדוםסריע. סלײדער

 םא־ זיינען װאס םאפינען, םארמידענע אלע די אט םירט
 ײאיט םעז און אינדוםםריע םענער־סלײדער חןר איז ראז

 סאאוסם ביי ארבײט די *וברעהעלט איז צופיצעלם אזוי
 עסזיםםירש וי װי םיםטעם, םעסעאז נאסאנםע די אוננמר

i איז n םעז אינדוםטריע. מענער־סליידער vp\ זעדזז עם 
 צוריס צײט פורצער א םיט איז װאם ארטיסעל, אן םון

o איז װער״. .װימענם איז ער׳פינען n ווזןרט ארםיסעל 
o די i’PiKawa, א ארכייטi n  p אינ־ מענעײסליידער 

 באציימנט װערם און נעלויבט מםארס 1זעח דוםטריצ
 -י אז אנגעײיזעז, װערט עם און Tלרם»י*נרי הזוכסם פאר

 אײנ־ לרםאלנ םים און לייכם נאנץ העז םיעםעם הולבינע
tn נעפירם m איז i n אינדוםםריל. סלאוס

 נעמריבען נים נעװאוינליר inpp ארמיהאעז אזעלכזו
i איז םתם n נאר אריין, װעלם m m  ,n ,אינםפירירט

i מפיאד. צייטוננס ןיא n אינ־1םא
in א האלם װאם איםעצעז, im אין 

1איח םאר נאנייסםערונג נויטינע י1
אי־טימל n> pm זיר. <ח

 צס זאנם םעז וױ
ig o in a n ro ני צז־ 

sn»M די חאנם,

r דד םאראינםערזזםירםצר דער אז זעהן, םעז <זען i t זצזיר
*r נרױסמ וײ »ח ירגג6םאראינםמרע עםארס  f r im ײ  ג

o איז נעקוסעז םאקע צד שאראינםערעסירםען דעם n -^נצי
o םאדעס םרויען םרן גאם דער װאס צוםאל. ליכען n  m 

i םון געורארען םארםירם םעזאן לעצטען n ^םמומנו m 
 פח פאסאז דעם םים ווערען געםאכם זאלען םוםס םרויען

 די אז דערצו, געםירם האם דאס און מענער־קליידער.
̂• די באזונתנרם באלעבאםים, קלאוקם  1חילצ דדפאבערג

B די םים באריהרוגג נאהענםער זעהר א אין סוםען u r* 
i אק םארליבען צו זיך און סלייחןר םענער םון n ארבייםם 

זײ. אין עקזיםםירם װאם סיסטעם
 באלעבאסים סלאוק די אז זיך, םאסצסעהם עם איז

r בלויז זוכען װאם עגאאיסםעץ, קײן ניט זײנעז nר 
n איז םובה אײגענע m סען םעץ וױ נימן. אײגענע 

 וועויי״, ״װיםצנס אין ארםיקעל דרעםאנכעז דעם םון זעהן
 סיסםעם םעכאניוירםע די אז באלעבאםים, סלאוס די דענהעז

 טם נעוחנן אינדוסםרת סלאיס דער איז ײאלט ארבײם םון
 איז קלאוקםאכער. די םאר אױך נאר זײ, פאר בלױז ניט
 נליא א נערוען אייגפאך װאלם עם נאר גום, בלויז נים

זײ. םאר
i נים דא האבעז םיר n i אולצן איז אױפצינעםעז

ד קלאוס די םעכאניז^ן םין vm*' גרויםע די ערנסט  אי
ײ םאז מם וועלען םיר דוםםריע. i אז נ n i i נעלמגענח״ס 

o וועגעז האבעז םיר אין n ד, אםמר זאגען, צו עםװאס  מ
B דעם pא וועחוז ארײנגעגימעז דא הען עם וױ O P 3 n rg i| 

f נעװאלט בלויז םיר האבעז דא פלאץ. ^ m in קלאיק־- די 
n באלעבאים די אז מאכער, m און 7זי ורענען םראכםעז 

o ױר האם וואס סלײדער, מענער םיז םאסאז דער אז n 
 צוממוםאז נאר נים האם סומס, םרויען איז באװיזעז סעזאז

 האם מס אז נאר סעזאז. דעם םיז ארבײם װאכען זײ םון
^ז נרויסע ארויסנערופען  סלאופ m םח קעי די איז אי

 סלאוהםאמד די םון לאנע די םאכעז העז װאס אינדוסמריע,
 האמן נים זיי זאלען ארבייםער סלײרזר םענער די אז אזוי,
.pn צו םסנא װאס מער

 א«יד באלעבאםים סלאוס די אז ״ניט נלויבעז םיר נו,
 אינת- סלאוס די אז םאר, אײנםאך אזוי זאך די זיך לעז

ױ ווערעז םעכאניזירם אזוי קעז סטריע  סלי^ר םענער די ו
 מאנופעסםממד סלאוס די אז גלויבעז, םיר אינדוםםריע.

ױ םריוזער נאך האבעץ  ןיי יועגען נעױאוטט סעזאן דעם ו
mוח װאט םאמינעז סונציגע םארשידענע i אק באנוצם 

 עסדםםידם עס »ז איז אינדוסםריע קלי^ר םענער דער
 די דעתױיכם האם װאט םיסםעם, םעקמאן א איהר איז

Pצוב איז צוםיצלונג םיז שםוםע העכסטע nפיז לוננ m 
 סיד אבער נעהן. נים מוין מען סען וױימער אז ארבײט,
 סיאוא- די איז םיםםעם די אם זײ זיך װילט עם אז װײםעז,
 םראכםאז באלעבאטים די ווען אז װיםעץ, דארםעז םאכער
i אויוי ממעהן זײ דאםעז זײ, װעגעז n אליח איז װאד 

טראכטען. צו אנםאנגען

ט ענ ד ד ע ר ס פ ר םי ע ב  דו
ע ד ע אר ר ם פ ע ס ד או ל  ק

ט נ אי ש ד. דז ר א א ב

B jn * tn• •ױספ ײר
m א נעהאלםעז האם v u

r n אױא
o n תלאופ םונ׳ם םיםיננ 

װצלמ באאח״, דזשאינם
 צױ די 1אוי אײנח־וס שטארסען א 1זעה נעמאכט האט

m עם װאס ,1ליי זלהר 1אבל אונז םום עס הערער.  p m 
 אםי•1■ םעהר י1 כאטע צמעבעז1איבל מענליר ניט אונז

o םיז טיילעז נענטע n  pm  n n  i n 1נוםל ,T n p n 
o צוליב םוזעז, 1םי הייט״. n םים נצחן םאי, עסצגמז 

n n צום נומער ■o n ױ יהער1פ סף א  אק נעײאויליך ו
w in איז i n אין סלא׳ו o n 1נוםל .iw w n n w  m in n 

i םו? צלזלר םייםםע י1 אז נלויבעז, 1םי n ״נעחמטינהיים״ 
o םיט זיינעז n םין אינהאלט אלנעםיעעם n n  i n 

 dim *כלר צייםוננען. טענלימ י1 םון נעװארען באסאנם
iim װענעז םיילען1או יכםינ1 קלנען צו  n n  i n וױ• צו 

 וו*ם און נעװארען נעזאנט pm 1איה איז װאם נענוי פען
o »יז אננצע?, אין איבערנלבמז 1איה םעז םוז ניט, n 

p װי ,1סי האנען i r ^גלואנ pm ״m » u  o n נ«ם ewran 
טענלינפיים. י1
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■ ft ;*a «Tצײם צו צײם פון

װ סון י כ צ

 ארגאניזיר־ אםעריתאנער די האג«ן *וריין יאר 50 גדם
ye דעם נעםייערם אמייםער jyoeny םםרײס 8 סים טאי 

̂נ. ־שםונדינען8 אן ■אר  די נעװען איז דאם ארבייטס־ט
yoeny און זחןלם דער אין ®ייערוננ םאי oy נעװען זײנען 

 1צ yo*ny די נעוײח זיינען װאם ארבייםער •םינריחאנער די
 דער jib נעעיכטע דער אין םאי jye*ny דעם •ורײריימן

באײענו̂נ אדביממר
oy ,ערע־ הײנםעען דעם םיט ®יתרען םיר אז הייםם

ן o 50 םאי « nױבילעאום ־יערעען jyoeny jib .םאי 
oy םוב. ױם דןאעצםער א או&) אזא אױי איז

 אםע־ אן בלויז נים איו םוב ױם םאי רyםrרy דער אח
 אכמ־ די דעחוו איז םאםע זייז נאר נזןבאחננער, ריקאנער

jyyn מר לייבאר. אװ •מרייטאז umeny םםרייק םאי 
 האט ער איר. טון נעוואחןן •ראתלאטירט איז 1886 ®יז
 איי־ דער אין <ױ םילעז דא מדארטם אוטן אזא אויזי זיך

מר  זאנען. ניט אזױ דאן־ עם jyp טעז אבער חײם. «
oy םאי ער׳»םער דער אז גיט, סוד קיין יזיינעם םאר איז 
 ער װי טוב, ױם ספולערער אזא גים וױים אטעריקע אין איז
̂ם. דער פון לענחנר אנדערע די אין איו  אין םייז איך מע

yar ,ארבייטער די װאו לזננדער jyoyn בימנל זייער נאן־ 
גאנמן. אין ארלארעז8 ניט סרײחייט

oyoy אין ארבײטער אםערישאנער די » זיר האם 
 האם םעז װאט םובים, יםים די oty^pym ניט אאמםיין

 םאסםיע װערם דעי״ ״לייבאר אויך «ד*א«נן. זיי פאר
םוב. ױם א זייערןר זוי נעטייעדט ניט אםעריהע אין ארבייםער די סון

״ ״לייבאר jyn אםאל,,  נייער א נעוחזז נאך איו תי
 םייערען ארבייםער אםעריקאנער די אים םלענען םזב, ײם

 נאםעז, וי אין טארמיחןן םלעגם םען פאראד. גרויס םים
jy5’B םוזיס r oarta טוג׳דיג, ױס זיין טלענט עם און 

 איז סיר ניםא. םער דאם איז אבער איצם ■ייזיליד.
 דאם יארס נױ איז איז עם װעז מרםאנעז 1* זיך שוחנר
va tf i ענד טיט דעי״ ״לייגאר מווארען מסייערם םאל 

א סאס
 jib טוב ױם דעם <ואם דזרםאר, oy איז אםפר נאר

̂עבאםים. די טארכא*ט ה«מן דעי״ לײבאר.  זײ בא
tnyn און טוב ױם געזע^יכעז א נעמאכט איזזם םיז 
מז  ײ»קא*יע זוםערדמע זייער ®אחננדיגען *ו אױס אים נו

 םאי ערפסעז דעם אבער מםיםונ^ טוב׳דיגער ױם א איז
trayn באלע־ די םארבאיט. ניט באאאבאטים זײ דאד 
 «זוי םאי ערמטען דעם טאנ *ו חיינט נאך זזאמן באס*□

 דזר אז וױיםען, זײ .tjnmp אםאלינע די איז וױ •יינ̂כ
 ארניי־ די אז זאנט וואם טוב, ױם דער איז םאי «ר׳*מקר

 נייע די אז אייד, יױיםעז זיי אוז ות?ט. דחנ א ג*ר
t$yn, ניט טױג ארבײטער, די םאר <ום זײז וחנט וואם 

̂עכאטים. ידי סאר  מע?ם, איצט״נע די נוט איז זיי םאר בא
ארבייטער. די םאר טלעכם איז ומ<מ

 אורזןך די זומן *ו אויםעז ניט חו בין איד נאר
 ביז נאך זיד וזאט טוב יום סאי «רפםער תר וואם כיז«אר

 איך ארבייטער. אםעריהאנער די *ו צונעקלע«ם נים «מט
 אױך ענדיױ זיד וועם «־ אז נביא̂ײ tyjyt רyמם וױ<

̂זכוױיז זיי. *ו ײמי׳אמז  די גײ אױד *ן זיד םאננם ביג
 קלאםעז־בא־ זייער אנטוױהלעז it ארבייטער אםעריסאנער

m זיי און ןײטמזאזוי a n אי«טינע די אז םארשטעחן, אז 
 דער י«ד איז אין נים. םױ< ארתונג תמימאפסייכע

 •ראםעםמ־ א איץ <או פריחער םאי tvocny «ח םונ יוס
rm n e e iy o n ממי־ אוםמותככמר אי«טינער חנר נענעז 

 tie סוםעז דעם אױח אגזאג «ז איז ארדגוננ פאטםייכער
נעזעילשאפט. געםערער און מנרעכםער נימר א

? אויב ̂עז סיז «  רעדעם זואהי־פאםזי םיז אירטײ
tyeyny |yo ■ran, אננע־ האם רוזװע׳לם •רעזידענט אז

--------mt t r a p  i t ,אז באפלום no ײיחנז■• it די
אין ארבייטער מער ארייננעםעז זאיעז זײ אז וטים,

IP p* M I^WprrwP• •י ^3
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̂אזע,  דארןי םען אז און ארויםסומ׳זז נאתישט זועם בײטם
 it »י םיםלען װירסזאםע םער אנדערע, כען1ז דעריבער

 ארםיי. ארבייםםלאזער גתיםער דער םאר ארביים עאטען
 אם11 רעת, זײז iid ארױםנעםען נאנץ םען jyp דאם

̂םען האם ער y’ די פאר באלטימאר אין סעהא o p riji- 
אגרופעז. אזױ זיי iyp םעז יב1א קראטען״
 m *רעזידענם האט רעדע באילטיםארער זײז אין

 ארבייטס־ רי אזױ וױ םיםילעז צוױי *«ענענען וועצם
 םאר?יחתז תרך ערטטענט, םארקלענערען. צו ^אזימייט

טונדען, די  אר־ רעם םארהירצען תרך צוױיטענם ארבײםס̂־
̂טער.  ארבײטם־פטמ־ די זײן דארםען עם װיםיל בײםס־ע

 עלםער ארבײטם ותנעז אבער נעזאנם, נים ער האט דען
 ניז יאר jib 18 — ציםער באפםיםטןן א מןנעבען ער האט

 איי־ ארבײםער אנםאנגען נים דארוי סעז אז זןייםט, עס .65
 ארביי־ נים דאר«י םען און יאר 18 אלם ײערם םע( דער
אלם. יאר 65 װערט םעז װי לעננער, טען

אז־בײםם• סירצערער א טע.1נ זיינעז םיםלען ביידע
 אר־ מאם רי םאר ארבייםס־װאד jnytn'p א און טאנ

 הא־ אם11 צאל נרויםער א םאר ארבייט נעבען וחןם ב״םען,
 אר• ניט וחןלעז עם װען אוז נים. ארניים ?ײן איצט בעז

 זיעמן װאם jia יאר jib 18 איגנער זיינען װאם די בײםען
 זייכען אם11 די פאר ארביים םער זייז ojm ,65 jib עלםער

̂ yay 0א ראגע6 די .65 אוז 18 צװיעען עלטער דעם אין
 אננענעבעמ »ױי די רוזוחגלם סרעזידענם דענסם אזױ װי

 אנ־ ניט עם ער האם רעדע זײן אין ? 1ירע6דורכצו םיטלען
נענעבעז.

ארבײטס־ פיז פארפירצוננ דער צו מײד איז װאם
 בלעפ סענאטאר איינםאך. גאנץ איינענטליך עט איז צ״ט
rנעזע « ארײננעבראכם האם Tרא̂״PJט jyijni ירען6אײנ 

 רוזוועלט jpn און טטונדען. דרייםינ םח ארבײםס־וואר אן
o אר6 נעוועז וואלם n 1י1ט םיר װאלטעז געזע׳ר«ראיעקס 
 דרייםינ jio ארבײםם־וואו נעזעצליכע א נעהאם לאננ

 געריכט העכםטע ד»ם אז זײז, jyp עם אםת, טםונדען.
 אבער אונלאנםטיטוציאנעל, פאר ער?אערט עוין עם וואלט

 טרע־ •ראבירען 1צ גויםינ ניט הײנט דעם jyjjni איז עם
jpb, םענאםאר נענעז נעורען איז רוזװעלם ארעזידענם וױיל 

 גאתיפט אים jib איז םםילא און נעזע־דסראימהט בלע?'ס
נעװארען.
 א jyani ojruiyp jib געזעץ j«p ניט אױב נאר

 ארסירצזןןjpd jyp jjn 6 םאיזוי ארבײטם־צייט, םאסםיםום
 פראבירם חאט רוזוועלם #חןזידענם ארבײטם־צײם? די

 איחן ן1א א. ר. נ. דעד דורן־ ארבײטם־צייט די שאר?ירמז
 ~iy נ¥ריכם yכםטyה ראס ראך האט דאם רyאב .האודם״,

 רח־ <צר6א זיך ?ל״בם נקאגםםיםוציאנ?ל.1א טאר ללזןרם
 *’ooa>p רער צו אמענדמענט אן טארצועלאנען וועלט

 *yj jyooyyn jib מאכט די באמריינשען זאל ואם1 םוציע,
 אבצר נייצם, װיכםינע א זעהר jjmyj אלט1\ דאם ריכם?

 ? סוד » שאר רוזוועלט oy האלט װאם םאר טא אזױ, אױנ
יםזאנען.1א jyno דאד oy ojni ער

 אחןר ארבייםס־צלםצר. םיט איז yi’nJyt דאם און
 א נאד איז לטערrטםyארב דאם jypinemn ר,yריכטינ

 פאר־ א דורך םעז ירם6 װי ער׳צטענם, .j^y שװעחזרער
 אזזן ארבײםעז, טארען ניט מעז זאל יאר 18 ביז אז באט,

 »י ױיםצנם,1צ 1 ?אנםםיםוציע דער 1צ אמנדנאןנט א)
 ■צנסיע, גענוג טיט יערינע 66 די באזארגצז jyo וחגט

 סױט, רyננ1n א jib בלויז ניט סאחימרט זײז jy?yt זיי אז
 יזד jy>'n>yor:8 װענינער אחןר מער א םיט אױף נאר

?yב ז
jjm מחנרז אין אייננעםירט האט טען 

 יערינצ, זיבעצינ םאר טענםיע מםאטעז yiJjאײנצז
 אס jyt>jmito*iy אזױ <ױ yראנB א בלױז jynyi oy איז
 «ח ארביינמן ניט מד פױן זyנyp װאס ליים אלטצ די

 jyo oyn אמלמ &או .jyiy< א אױוי ייד סאי פארדינעז
דק ז#ל oxnjrom בוומםיםעןא נעקענם חנריבער
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 יערינע, 66 מאר •ענס״ע דער וחנגעז אגער חנדם װזוחנלם
 פאר ^אץ םאכען און ארבײםען אויםהערעז זאלען ױי כדי

 םאר סענםיע אזא וועגעז טראכםען דאך ער םוז אינגערע,
 אײנעם ילוינעז וועניגער אדער םער זיך 5זא עס וועלכער

 םאר־ איך האט. ער װאס ארבײט, די אוועקצואװארםען
 םאר־ און יאר 65 אלט איז װאס ארבײטער, אן אז שטעה,

̂ער 25 םיר, זאנען ארבײט, זײן םון דינט  און יײאר א דא
 װעם װאך, א דאלער 18 פעגסיע א גענען אים וועט םעז
 ביײ וועלען נים אבער וועט ער בײטען. צו ע5װיי זײז ער

̂ער 10 געבעז װע<ען אים װעם םען װען םען,  <ואך א דאי
פענסיע.
 די םען װעם פענםיע הוננער א םים אז סילאר, איז עס

 נימ פארדינען, און ארבײטען נאך הענעז זואס ־יעריגע,65
̂אץ מער זײז זאל עס כדי ארבײט, דער םון אװעקנעמען  פ

 דארח פענסיע גרעםערער א אויף אבער אינגערע. די םאר
 באלע־ רוזװעילט׳ס װי<ען דאס און געא־ םוםעז גרעסעחנ מען

 ̂טע־ זײ םון ליבעראלערע די אםיילו געבען. גיט באטים
געלד. צו סומט עם װעז אפ זיך ילעז

 ווערט םען װען אז געזעץ, א דורכםירען ־קען מען נו,
 עם ארבײטען. גיט מער מען טאר יאר 65 װי עלטער

 איז עס אויב ילאגיק. גוטע גאנץ א םאראן דעם אין איז
 דערגרײכט מען אײדער ארבײםען צו םארבאטען צו רעכם

 צו םארבאטעז צו רעכט אויך עס איז טער,5ע< געװיסען א
 עיוטער. געװיסען א אריבער עטייגט םעז ווען ארבײטעז

 װעט רוזװעילט אז םארזיכערעז, צו איבריג איז עם אבער
̂אגען, נים געזעץ אזא v שאר w וועגען רײדענדיג נים 

קאנםטיטוציע.
 רוד אזוי זוי הערען און װארטען דעריבער מעז דארח

 נעזאגט האט ער װאס דאס, דורכצוםירעז דענקט וועיצט
רעדע. באילטיםארער זײן איז

W  •V•

 םון 5טײ דער געװארען געםעיצעז באזונדערם איז םיר
 אפע- האט ער װעילכעז אין רעדע, באאטיכיארער רוזװעאט׳ם

 און אידעאיליסםיש בלײבעז זאיל זי אז יוגענד, חגר צו ̂ירט
 זואס װאסער עמערם סאילטע די םון א&מילעז <אזעז ניט זיד
̂יכקײט ם̂י אזוי םיט זײ אויף גיסען אילטע די  און םרײנד

זארג.
 הײסט מען װאס דערםון, ארױם סומט װאם אבער

 איהר ילאזט מען װען אידעאאיזם, איהר אנהאיצטען ױנענד די
 דעה־זאגער די איז באילעבאטים די Vpidb צום צו ניט

 און רוזװעלט׳ן. בײ אםיילו עס זײנעז זײ אילטע. די זײנעז
 לאזט מען װעז ױננע, די םון אידעאליזם דער המלפט װאם

 ׳טאן עטװאם פראביחעז זײ ײעז װארום טאן. גארנישם זײ
 עמער יהאילםע םיט אפנעגאסעז זוי מעהר מוין זײ הרמען

בילײ. הײסע םארזוכעז צו אמאל זײ ניט מעז נאר װאסער,
 װי זעהן צו איבעראיל יעדעז םאר אםוזירענד איז עס

 אידעאלען, הויכע וועגען רעדט זי װי זיך, היצט ױגענד די
̂חײט די איבערםאכען וועגעז  די איבערבױעז איז סענ
 די איז אנגענעם קיליננעז װאם װערטער, זײנען עס זחןלט.

̂טעץ אז םוז אױערען  בלויז בילײבען זײ לאנג װי *יבעראיל א
איז יאהרעז ױננע זײנע איז אז זיך, דערסאנט ער װערטער.

̂יםםימ אזױ געוחנן אויר ער  האט אר אױך אז און אידעא
̂ם אזוי ,1 געיוארע עצטער איז ער אז אבער גערעדט. דעםא
 אז וױים, איז סיצעער און ערםאהרענער געװארען ער איז
 \VP יוגעגד, זײן אין געגלויבט האט ער װאם איז אילץ, ניט
 אױב הנאה, נאך דאך האם ער *בער דורכםיהרען. םען
 הערען צו םענע ערםא<גרײכר און גוםםומיגער א איז ער

 יומננד זײנע םון װערטער אײגענע זײגע עילטער דער אויף
̂ם קוםם דערםון אבער יאהרען. די ווען ארוים. גארני

̂אזען, גיט ווערם יונענד פראבירען קענען זאיל זי אזי צוגע
סײ< זםער------------- ׳  גרעסטער דער ווערם אידעאלעז, איהרע םארװירקילאכען

 ױ»ע די אפגעקיילם. סאי װי ס«י צײם דער םים איהר םון
 ביסילאכוױיז װערן זײ נאר ױגנ, שטעגדיג ניט ביצײבען

̂ט. איצײז  אידחצער באקאגםער א זיך דאכט ^וין האט א
דו ילאנג װי קעילבעיל, ̂םרינג, ^פריג:, געזאגט: דיכטער

אקס. אן ווערען אויר אםאיצ װעסט ױנג, ביסט

 סעגאס דער םון באריכם דעם םון טײיל עחמטער דער
אנער די אונטערזוכם האט װאם האטיטע,  אםוגיצת אםער̂י

 רעקאםענדאציע אנגעטעםע קײן ניט זעהר איז אינדוםםריע,
םאבריהאנטען. אםוניציע די םאר

גדעד־ א און ילאננע א געווען איז אונטערזוכונג די
 דערצעהלען. צו װאם סך א האם באריכט דער און יציכע

 םיחנן םאבריהאנםעז אםוניציע די אז לכזשל, דערצעהיצט, ער
 אז גרעםט; כאבאר, פון הייצף דער םיט געשעםטען זײערע

 א ארויסצורופען אינ^ייגעס אינטערנאציאנאצע שאםען זײ
 נאכפחוגע נרעםערע א ווערען זאיל עס כדי פאני^ םילחםה

ײ אז אוז פראדוצירען זײ װאם סחורה דער אויף  עםעלעז ז
 םרעםדיע צו ארויםצונעבען דעם םון אפ ניט אםיילו זיך

םײנם דאס זואס סודות, םייליםערײשע אמעריקאנער םילוכות
םארראט. נאציאאנילער פ^וט

 נים באריכט דער וועט איבערראמונג קײז אבעי
 םריהעד םון אנגעהערט <ענוג זיך האט םען ארויסרוםען.

 וײ זיעעז עיפר דער םאבריקאנטען. אםוניציע די וועגען
 איהר םון הײסט עס קאםיםע, דער םון רעקאםענדאציעס

 פראדוק• די איבערנעםען זאיל חגגירוגג די אז םאיאריטעט,
 אםיא אז איז העגט אײגענע איהרע אין אםוניציע םיז ציע

בױען. אילײז רעגירונ־ג די זאיצ הדיגס־׳פיםען
 געזעמז גוטע ביז חנקאםענדאציעס גוטע םון אבער

 נאך דארזי מען אז םײנט, עס םהלך. וױימער א נאך איז
 סענאם דער םון רעסאםענדאציעס די ביז װארטעז ^אננ

 בא־ םון זעהן קעז םעז געזעץ. א ווערעז 5זא האםיטע
 וײ סראפם אײנםלוםרייכע און ריזיגע א םאר װאס ריכט

 האם אגב םאר. זיך םיט עטעילען םאבריהאנטעז אםוגיציע
 גזד האם םעז באריכט. דעם אהץ אויו געװאוסט עס מעז

 אונםער־ דער םיז איז םארהערעז די םון צײם דר אין זעהן
 טאר וואם געםיהרם, האם סאםיטע םענאט די װאם זוכוגנ,

 םאבריפאננמן אםוניציע די אײנםלום איז סראםט ריזיגע א
 נרױסע די צו אלץ נאך באלאנגט אםעריקע און באזיצען.

 םאבריקאנםען אםוניציע די זועילכע צװישעז באילעבאטים,
̂אץ דעם םארנעמען  נים חעחלאזעז זײ און אויבעךאז פי

זיי. םאר ניט טויגעז װאס געזמצעז אנצונעםען ילײכט אזוי

שאפ
no ן עו ם םין ש ס א ט

 ארכעםער אך םיר איף בץ
 שאפ. m אץ כ׳ארכעמ

 םאשינען סון םוםל דער
קאס. אץ םייר זשוסעט

 יאג־געשרײ כעל־הבית דעם
 ליד. א איפ כײ איז

 גארניט װײסט איר קמדערלעד,
םיד. מיר es^s דןןס וױ

 געל*חבית א םיר םאר שםןןחט
געװײן כױט זיד גןןם

 מענח, א אױף ער עסענט
• *UP״ גאנץ םיר טו רעדם

4

 בילמער םאבען ז*ל איד
 רעכט.1קאנק זיץ װי
r כים האט ער t כאצןזלען 

״רענט״. םאנזןט םאד׳ן

 חײד, אױכעם איד ענטםעי
 גרױ^ טוםעל חןר װערט

 :גאך חעכער שרײם כןןלײזכית
I ארױם כאלד ריר כ׳װאךף

ר ע  םענח, ןןלטע די טט כ׳קעןמדיגגען,י
*כל*!*״. דעס *ן ניט «׳נעם . . « • . , ־ ti'.. ׳

 םיטעל, אתזער םיר װײםען
 שפזיד• זי*ען כלײבען

 קיסןל/ v דיי װייס זןר װערט
ם ל פן ר ^ ם פ וניל״ דן

i*■■■' ■ ׳ײי.־*־• ■* ־:



sm 1 פון לידער
»r ס ת װי ליי

תפן, םאנעז, זײ — חונגעריק, זײנען םאשמען----------
 ;שטאף זײ שפאי־ץ םינגער ארבעםער און
 נוסץ, אײנענע די םים אן ניט זיך קערן םינגער גי
שלאןז. אץ װי זיד װינן זיך, וױגן גופ׳ן די

 קאנטץ, שםאלעגע סאלן שםערנם
 ;כרעם אונטערן םאריןריכן שודארשאפלען

 געװאנגון זײדנם, איכער הענם יאגן הענם און
קלעם. םעם«ן כיז ׳לע*םן כיז

p* די זיך שלײדערן עס jn םיכער, אץ װי 
 אנגםפדגעװײז, אץ װימען שערז די

 איכןןר זײ שנײדן א& אז זיך, דוכם עם און
אלײן. זיד חאלדז דעם יאנעניש אץ

 חןדער, די װײלע א אױף א• זיד שםעלן עס אז און
 ן אװעק נים זײ פון ײד נעםען חענם די אכער

 יעדער א םאשין א אלײן װןןרם ןןס
נױןנ. לאכג־לאנגע אױף אנגעלאדנקײם םים

b דער k t פמןדיק, קיידזןכדיק, איז®
 םראי, ?!ענםרירםער* םים כ#ס, דער אדן
 גאליק שלײדער א װײלןן אדןן גים
!א• הארי אפ, הארי :ארײן פנים אין

 ?ײנער, דיר אױף חאר ?י־ין ס׳איז װײםם, דו
 בלונז, כיז שלאגן זין• װאלםטו כבוד דײן *אר
 *ימער, די אויף קאלט ןןפעם דיר װערט אט און
םום. דיץ םארלירסטד זאגן װארם א און
 םח, אץ זיד כאפכלען נקםען װערםער די

 ,rt א זיך ערד זיער rt p*a קגי די און
 ׳כח סרישער א דיר אץ שטראם א גים עס גיז
קני. דײנןן טוריק אױם זיף סגלײנן און

 טחאםענגענוםען, םארקניפט, אמז האם שאפ דער
 — קניי, דעם אפכמדן ניט קײנםאל שױן װעם אץ

ן י י  טםען, אלעםענם אתזער אויח דארשנױקײט א
ליא• אלעםענס אױן* שארפקײט אײן און

 *װײטע, די םים אײגע גים זיד קענעו םיר אז אפילו און
 ?לין« « יײ חײיז אין אײיז ײד םיי שנײזץ

 — זעשײדםש *פילו איז — זין• *מךטײזץ םיר אז און
זין. גײעם « זיך איז «װקק םיי םראגן

 טדיזלט אץ ארימגעדאפט אונז חאט יארק גיו
p^ דאם םיד p<jn פדאטע פון םײער אץ אדער j ,באזמט 

 האםער פון קלע■ די אמטער נאדל, םץ שםעך די אתםער
גןךפימם. נײע א ליכטיקײם א אונז איכער זיד האט

B i  I ■  I
• 8 ײ1•

ל. וו8 פ. .8 וער פון mm־יעהױגער5ס דער
קי. מ• םון ם ענ װ אי

 הינ־ •ילע אין איז ,1936 י*ר רער יאר, הײגםיגער
 ארבײטער. אםעריסאגער םאר יאר ױגייצעאום א זיכטען

̂רגעסוםען דא זײגען ,1886 יאר אין צוריק, יאר 50 םיט  ם
̂ע װיבטינע ̂ס *אםירונגען, היטטארי  ארויםנע־ האכען װ

 םון נאגג וױיטערדיגען דעם אויף שנזעס&על זײער צעגם
באװעגונ̂ו ארבײטער אכמריקאנער דער

̂ר, םערקװירדיגער א גע\וען איז עם ,1886 י$ר דער י
 םארגעקוםען איז י#ר דעם אין אט צוריס. יאר 50 םיט

 ם»י, טען4 דעם ̂יקאגא. אין טראגעדיע הײ־םארקעט די
 זײנען דעם יב5צו< און ראיאם א םארגעקוםען איז ,1886

 אגוםט —־ םארםירער־אגארכיסטען די געזוארען געהאנגען
;ר, אדאלף ^יז,  ̂ארסאן. אלבערט און עגגע< נעארג ם̂י

 *?;•־־b באװאוסטער רער םארגעקוםען איז יאר דעם אין אט
̂, הענרי שון קאםפײן טימער  סאציא־ װעלכען אין דזשארז
 דעם אין אם באטײיליגט. מטארק ןיך האבען <יסטען

 דויערהאםטע ערעטע די געװארען געגריגדעם איז יאר
 דעשיניטױו אויך זיך האם 1886 יאר אין ױגיאן. אידימע

ילײבאר״. אװ םעדערײעאן .אםעריסען די םארםירם
 דאס אויס, קוםם ביציק אויבערםלעכ<ליכען ערעםען םון

 זיך. צװישען מײכות הײן ניט האבען !אםירוגגען »<ע די
 פאסײ םארמידענארטיגע די אט אז א:ער, איז אםת דער

̂ז זײנען רונגען  א געװען איז עם םארבונדען. אדגאגי
 צו אגגעפאגנען האבען םאסען אדבײטער די װען יאר,

 גע• איז 1886 יאר דראםאטיעער דער װעגמן. גײע זוכען
 8 אויך און איבעדינעבוגגען רקע8מם םון יאר 8 ווען
קריזים. אינעײינען םון יאר

 איז צײט יעגער איז ציע8גיז8ארג עטאיקססע די
 די״ גערושען זיך האם זואס ארדען, רבײטער8 דער—געורען
̂עיבאר״, אװ גײטס  םים׳ן ארער רבײם,8 םון ריטער די י
 םון ריטער רי םון ארדער נאבעילער .דער נאםען: םולען

 דער־ ארדען דער האם 1886 יאר דעם אין רבײם"׳.8
 הויבם אן דאםאילסט םון ײם.pר8טr העכסטע זײן גרײכט

 ארם זײן בארג־ארונםער. געהן צו ארדען רער אן
'8,״ די רנעםט8ם ^yp| די — ̂ײבאר״ אװ םעדעריחפזאן 

 װאס ארגאניזאציע, ױנגע די אט ארבײם, םון םעדעראציע
 צו אזיציע8א ר?ע8מם 8 דורך געויאדען געבוירען איז
ארגאגיזאציע. ארבײטער םון םארםע <טער8 דער

 ?יצאו?ם יאר 50. בוך: אינםערעסאנםעז זײן אין
 איײ אין אן, צבױן גענאסע וױיזט ױניאז״, ערײםארס8א

 גע־ האבען װאס אורזאכען די עטריכען, םרעםעגדע ניגע
 עס ארדמן. ארבײטער דעם םון אונטערגאגג דעם צו םירט

 אײנ־ די אין זיך נדערצו?ילײבעז8םונ װיכטיג אבער איז
 היסםא־ 8 בלויז נאר ניט האבעז ?טען8& די צעלהײטען.

 אין ?םוע<צ,8 אויך איצם זײנען זײ נאדײטונג. רימע
הינזיכטען. םי<ע

 געגרינדעם איז ארביים״, םיז ריטער .די ארדען, דער
 נאםען םים׳ן םעגשען װען8םמיה 8 איינעם םון געװארען

 סטיװעגם האט ערציהונג זײן לויט סטיװענס. ם. איריה
 צוזא־ רארף װאם ®ריעסט, גײםטליכער א ווערען געזאלט

 שנײ־ 8 געװארען גאר ער איז נשםות, צוריסענע םענגעהען
 איז ילעבען נצעז8ג זײן ?ילײדער. נצע8ג געהם זואם דער,

 ער נמטה. צוריסענער 8 םיס ילײן8 געביליבען אבער צר
 םער גזטועז איו ער געזוככג ̂עבען גאנצען pn ר.אט

רא?טי?ער.1 ווי ̂יםם,8אימ
 סיט ילען.8אידע ̂עהגע ט8נעה חאם סםיװענס

 ז8 ביו, דערםאגטען pn אין אן צכױן גענ. זױיזט חנבם
«p מטי?ער דא זײנען ארדען דעם פון יאציצם8דע?ל די 

 דא דארטען דינען עם גיםעסם״.8ם .סאםוניסטײצען םון
 געװאילם האט סטיװענס געדאנסעז. עעהנע גית »ױך

P« tJrs8T83 ̂ם גייער חגר  ציװייליזאציע. נייצ 8 ווע
.דער װאו #:ד8< גײע די אט pn גןזאלם האם םעריקע8

גינםםיגע וײ זיך פאר האבען וא<
װיתלוע^אנמ לע8ם«י יון •יזחיע ..............

u ני® iit iv u מפידם חאם cun ״8 מם ארחנז•

If:

I

m .

p איעיגצ צוגעצײנען חנ8גי האם ארדען דער גרונד. w 
 אוג־ גדאדע איז ארדען דער םענעען. ?טישע8פר צוםיל

 D8 קראגקהײםפ ארבײטער <טע8 די צו<יב טערגעגאגגען
־38צ פערזעגליכע סון ארויס קוטט װאס קראגקהײט, די

?ערײען.
 1869 יאר p8 געוואדען געגריגדעט איז ארדעז דער

 סםױתגם ױגיאן. צוםאלענער 8 םון םיטגלידער נײן םיט
 ויי־ ױגיאגם jfBV־u דער םון פירעד דער געװען איז
p« p םערי?ע8 איז נײעס p'p געװען גיט בען ir יענאר 

 1פארס די נייעס ײ\ק געװען נים אויך זײגען ״עס צײם.
8 pcאיײ פון פאראײגיטגג די גים פי<ו8 און אריעז ן 

פכס8?ערפערע צענטראכער p8 8 ױניאגס ניגע
עגםוויק^ געגוםען םערי?עp8 8 זיך האבען ױגיאגם

 יארתזגדעד̂נ םען19 דעם pc אגשאגנ דעם אין שוין
 קעיבאר נעעאגעג .די געגרינדעם ?יך האם 1866 יאר אין

 ײ1< .נעמאגא^ די װאם קאגותגשאן, דער אויף ױניאן״.
̂געהאקטע(, האט ױניאן״ כאר  אויטם̂כ סגגםען דעם א

i איז יצטיםאר,8ב אין ,1866 ' i r ־ ®ראקגאםירס אםימ» 
 די פון ארבײםער די אז צײם pw איז .עם אז װארען,

n אפעא?גען זיך זא<ען מםאםען םאראײניגטע  pc— 
 די •ארםײ״• גאציאנאקע 8 גרינדען P8 פארטײען

 1פא<יםימ צוכיב ניט אונםערגעגאגגען איז ניזאציע
̂יב דע8גר גאר דענ?ען, גדערע8 \וי דערונגען,  ־־ צו

 איינימ פארנעקוםזח זײנען עם ?עםםע. רבײטער8 טישע״
 4BWגעג פארלארען זײגען װאס סםרײקס, םארצויגענע

 ךי פעמ געוױםע p» האבען םםרײהם םארינארענע די
 »ח פערעדאצת די און םארגיכטעם גאגצען אין ױניא;ם
געװארען. לען8צופ בםי?א

איגםעדעםי̂נ רבײכתר8 םון מיצער <ם8 ארדענם
 באספאגאד די םערי?זגp 8» גים ניתס p'p אויך זײגען

 תאס וואס ארדען, 18 זייערען געהאם האבען שוסטער
̂יגען דעם pc ריטער ״די געהײסען  הײי־ 8( הריסייז״ הי

 יק8 דך האס מוםםער די pc ארדען דער שוסטער). ̂יגער
 ר8ל jo<געמםע גים דע8גי צװע?ען היםלישע הײליגע
 ניס שדאגזנן, םרייד ריינע געהאם זיך שאר האם ארדען

̂יגער דער האם גויתן חג? 8  נאו געזוכם, ארדען הײ
עםוגדען. רבײםס8 ?לענערע און מכירות גרעסערע
 גזנגרמדנם האס םטױוענם װען ?8 איז, אםת דער

 מך אר ם8ה רבײם/8 סון .ריטער די pc ארדען דעם
 יר8*נייד פאר ארדען אן ויז5ב< pn זאיצ עס אז דעגקם,

 גדאדא האבען געעםעצ̂כ האם ער װאס צװעקען די אבער
 לאזוגגצן: די כען•8ם לע8 פון רבײטער8 צו אפעילירם
 םױינד^ pn מגאגם םען ווען סיהלען, םוז ״אײנער
 TP »די אײנעם״; םאר איצע pא אלעםען פאר .אײנער
 ׳ האמן מרעםאניע^ די שי<ו8 און ארבײם״, םון בעלקײם

 JTD8F3 העכסםער דער פעלירם.8 זעהר רבײטער8 רי צו
 ר־80 «לע8 רבײםער״.8 סםער8ם .גרענד געװען איז מער

 ין8 גאבעלפייס די סיםבאליזירם האבען כדפינען מידענע
p רבײט8 k ל-818 מ8גר זיעען צײכענם געהײםניססע די 

אב. גים ארבײםער ערע?ען װאס זאכעז, כע
מ־ וױז ארדזנן דעם םון ם8פראגר דער םים צרה די

p* צום צומוואוכמנקײם• נאר ליז̂ב8די?8י ניט װען m 
eOyor האבען וואס אוםאפיססען, נען8צוגעשם זײנען va 

 ױך8 האמן ארדען צום ילץ.8 ר8פ העכער ציע8?אאשער
 מך האם איינער יזנדער םי̂נ8לעב8ב ?ילײנע נגם8יל8ב

 —״שר אויסער ארדען, pc םיםגציד 8 ותרעז קעגם
 1P80 זיינען לאיערס ג?ירען״.8ב איז ̂איערס

 דארםען דך האבען ר8דערפ אבער װעניג, געווען
 can אויסצונומז געזוכם האבען װאס פאליטישענם, כא&ט
צווע?ען. *אילים^ע סאר ארדען

nr n םיס אח וואס אייריעםאן, (8 ®אודערלי, r®״ 
 ־ מחוכס סתא ,pm# םון הויים דעד געװארען

̂ען. ̂ינן האם ער צי מ tsvnsc ומצד זװ ײנ  מ5י
מיו רי םים צדזו די״ ורמז זײ װאמ *tm ױניאנס ם

E W ,
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סיז מןיי m און ג vp גיט u r o n r o פראנע «רבײטער די 
p t m  p m פאוח»־לי הןום — <יניעם״ בריינמ c j y w• 

f t M ױ םטר״סם, אויןי נעקזקס חאס פאודעדלי  ?ליינינ־ אויןי ז
i .פייספן dm די ז» דערצו, נעפירם ד.*ט וננ5מנת< די 
 IPjjbdjm !*לען ױניאנם םרעיד די םון םירער טוטפסי׳פע :-

« id m p נעגען o n . | װי »
 געגרעדעט איז װאם לייבאר״, אװ ״גײםם iptim תר
 האט ,I860 ין*ר אין tptwpn הייםעצע 8 םים מווןזרען

 מטארקייט נרעסםע pn מםארש. זעהר ן pop *ואװא ןיך
dmd חט־ iptim 1886 יאר איז תרנרייכם, pm דעם 
םעדע־ .אטעריקאנער די נענוינדעם ױך ד*ט װ*ס י*ר,

D יאר יענמם pm ארניים. פון ר»ױע tp דער iptim 
ovnpi ד^ט אדבײםער. םויזענר הונדערם זיבען איבער 

pm 18 דאםאלס םון זיינער. פונקט העכםםער דער נעווען 
 PM 'MD און אײנפלום איז סאי פאריצידעז צו tv ןר זוױבס

ip ביז םיסנליזתרמאםם, jb ii בים־ נאנצען אין ווערט ער 
 פאר־ פ<אץ זײן סצענע. רעו־ םון םאר׳פװאונחןן <*טדח

dm d o w ױננע די jn x ru n p p
ו dmh אײג?נםליך י  ׳פױן געגרינרעם םעחנראציע די ז

 םים נענריגדעט זיך ה*ט פעדעואציע די .1881 ק«ר אי|
b נמאחןםיעע די .ipppiw •ראקםיעע ריין idזײנען נען 

י נעװארען. פפרװפרםעז  םעז נעװינם אזוי ווי פר»:ען, ו
ן ר מ ױ ב«דינטננעז, *רבײםס מ ipo ו  ipp ׳פבירות קרינען 

ip ip p  5>m» IPO dmti נעויארען זיינען — <עבען א מזכען 
םעחנ־ ״אםעריקען דער פון נרינדער די ידבםינםמג די

* ipsmh ם זיך  נער8 ליזם,8ראדי? גענען גע׳פט̂ע
pon ip j p m הינזיכםען tppn צ,8די?8ר םער נעווען די

ױ tPDMrp: m די ו M n dmii טיט iD־jp jpn |pt8 ראדײ 
dp .o p m̂p םים נעמיכםע ױ איז 'D tp  dm«, d pjp 

pupi* tnpnp: jpnp> ip p m u  pn, פון װים?נדינ נים .d p i

D'rpo p זױיס וױ m  IPtme גים, גאר םיינ?ן tpp 
tnpt |pd ר?ס פון הויפט, ד?ם פון שט?צוגנ ד?ר פון 

טרא־ ד?ר 1אי <»,npiM« ארבײט פון ריט?ר פון *רתן
פאר־ גאר נים ה*ט ד?רלײ8« היי־םארס?ם. םון

 חברים. זיע? און פארםאן ב?רם5א< פארדאסם גפר
ipn tpitpt pm  iptw* ,װאס י?גינ?ר Dvn פרא־

ארבייםם־ עםו:דינ?ן אכם אן פח פאד?רוגנ די
pm m o ־ אויך»pomp opn d t d k >pm{ א אלם םאי

m o 1886 יאהר אין נםםראצי?ם.8ד?ם ארכייט?ר פון 
urupk dmr'^ ר?רט8אויפנ?פ npupruM pp«t זײ אז *Mt 

 אינ?רהױפט איז און םאי tpocnp ר?ם םאר׳פען נים 1«
dp 'pm id o jm d pi pms^M• tn n  IPitpi. באציאוננ אזא 

tpo'terpiBK D*n און םאציאליסם?ן פיצזג .!?̂ ראדיקא
omu הױ<ט די  ppMntM ארבײמ?ר די האט -ptwt 

p m נפותוח »npnM׳'>ut^ por D ער םםריי?ם. צו 
ױיגינ סםרייקס *ון  ־pj איז ?יקר npn ם?ז.5נ?הא< ו

p 'pkipbm m p. נריגד דיpד?ר פון ר pnpD ipp ’ tpdm- 
nM צייבאר tpnMn י באטאנם אב?ר  װיכםינפײט ו

־1Pdm>p פון אויסברוכ?ן אםת׳? די dm יקס,

■*>&
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tptip <ײמור״ iim .נײםט רי i jppn ארנאני• אזוי 
j m פראנ?ן םרייד אז ipdmd ניט pnp: d p i ip d u *ikd* 

tP איז DDMcnpsnpp pdodpd די •צאץ. im י pj* ו
̂י. tp שטארט אײן אין אססעטב rn פון ארבײט?ר 

tpnp> ip3mb n !?אם?כד יצאקאלזג איז פארבונד 
n p m  d^ddpdm p fttp tf n זיינ?ז tpttpt םאר־

d דיסטריקם אין ^pbpd m. סאנ p t ^ pd פראנ?ן 
ipd די אויוי d^3opdm דיססובדרם, נים dmh tPD 

tpe אאנ?טיינ? םיט p tftu) נ אוןMך nnpo םיט 
 פ?ד?רא- ניי?ר ד?ר םח פיהר?ר די רכי*ות. .

d jppp : d u  ipdmr ־ די*ipd ' u  P r ’DPM רי םון
npn פון פארם? נײ? די ױניאנ^ די ^םון______

p m  p«»Mi )̂< i תן אונבאעטים־ אויף ניט ג?נרינר?ט נ?ו
IPDmb peon3rv3 v• נאר________ im

ipd15 ■ f t - i תסנפו,8ג p ,1881 י m ניד נ?גריגד?ט 
a u| יזע^נער פון ארג»ניזאצ^ ױ •יססבירנ dp

—---------------- -------------------------- ------  ■•ft ---------------% kiMM MktMMftH 
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ל סמנדעריימאן אםעריקען״ די

 סד «ון חגסמקם ארבייטער צױן פאד ״ערווערבען מון גען
 פאחד •רוותסימ די *ט ^רבײט״. זיתר פאר ^ויגומ
̂ם ארגײם״ גוטע םאר מכירות .מעחנע טון דוגגען  #ג- ח

 ארגאנײ אםעריקאנער םון ̂אזוגג דער װערען צו געהויבען
ארבײטער• זירמע

 ה<ד קאםף טעגיליכען טאג שון נויטען ראקםיעע0 די
 ^רגאניזאציזג גייער דער צו ארבײםער די צוגעצויגען בען
̂ובען צײם ערעטע די אז איז, םאקם דער  *גהעגגער די ה
 זיך באוועגונג ארבײםער דער אין ריכםונג גייער דער םון

 <ײב*ר״. *װ *נייםס די םון אארײסען געזואילט ניט גןור
̂ונגעז, יצאגגע געװארען געפיהרט זײגען עס  װאס םארהאנדי

 עגםוימוג־ פיילע נןוך געעגדיגם. גיט גאר םיט זיך האבען
 אר־ םון פארםע גיתר דער םון *נהענגער די האבען גען

 איז װאס אויפרוף אן ארויסגעלאזט ארגאניזאציע בײטער
 איבער־ דא ווערם װאם ,1886 ,5א&ריי טען26 דעם דאטירם
:םארסירצונגען גרויסע טים געגעבען

 די םון בעאםםע אונטערגעצ׳ייכעגטע די םיר . . .
 עס אז דענקעז אגגערוםען, דא זוערען װאס ארג^יזאציעס,

 געפינען צו קאגםערעגץ א האילטען צו װיכטיג זעהר איז
 פון ױניאנם אוגזערע באשיצען צו װעגען און 1ע5םים<

 און *סקעבס״ פארטײדיגען װאם עילעםענטען, םאחמידענע
ידער.5םיםג< אויםגעשיצאסעגע ארײן געםען און ״רעטם״

:זײנען אוגטערגעצײכענט
אדבײםער. אײזען פרעזידענם םיטצפעטריק,
ער• םון פרעזידעגט מעתגװאיער, ם̂י

^טײנמגײדער. םון םעקרעםאר ראיער, דזעאמיא
ארבײטער, סיגאר םון פרעזידעגם עטראססער, אדאיצף

̂כע די *סקעבם״ און ״רעטם״ םארטײדיגם האבעז װע
 ליי־ אװ .נייטם די םון בעאםטע די געווען דאס זײגען
 דורכ־ געװארעז ארויםגערוםען איז צארען דער באר״.
 האם יארק נױ םון אסעםבלי דיסטריקט די װאם דעם,

 אר־ זיך האבען כע5װעי ארבײטער, ציגארען אנערסענט
 זועיצ־ םון צרה די אט ױגיאן״. *דוא̂י א אין גאניזירם

הױם. עד גאך יצײדט באװעגוגג ארבײטער די כער
הא־ ארגאניזאציע נײער דער םיז פארםירוע דער אין

 צײ דער םון בעאםטע די ראילע גרויסע א געשפיילט בען
 פדעזײ דער מםראםער, אדאיצןי ױניאן. טאכער גארען
 דער גערוםען האם םען װעםען ױניאן, דער פון דענט

 גאכד סעםועיל און ארבײםער, ציגאיעז די פון ביםםארס
 נייער דער םון פרעזידעגט געװען איז װאם דער פערם,

 זײן ביז גריגדוגג איר םון צײם דער םון ארגאניזאציע
 יאר. אײן םון אויםנאםע דער םים ,1924 יאהר אין טויט,

 פון טיטגיצידער װיכטיגםםע די םון אײנער געװען איז ער
ױגיאן. םאכעד סיגארען דער

 םון אפגעזאגט זיך האבען מטראסער אי גאםפערם, אי
 םערסװירדיג איז עם אבער ענדצייצען. װעיצכע אירגענד

 םאר־ יארען ױנגע זיתרע אין געווען זײנעז בײדע אז
 געװעזע״ א געװעז איז עטראסער סאציאיציםטן. ברענטע

 גאםפערס און סאציאיליםםז, אונגארימע םון םיהרער נער
̂זטען דעם םון אגהענגער אן געווען איז  אינ־ ער

 עחפ־ דעם םון םיהרער באװאוסע די טערנאציאנאיצ.
 גע־ זײגען נאך, און <אורעא זארגע, אינטערגאציאגאיצ טען
 עחפםמן דעם פון ראבײאים. חברים גאםפערס׳מס װען

 װאם גרופע, די ארויסגעסוםען אויך איז אינטערגאציאג̂א
 האבען װאס די םיאאזאפען״, ״צעז די גערופען האט םען

אססערס׳עס װירסונג אונגעהויערע אן געהאט  אננר אויו̂י
 אםע־ דעד םון ענטװיקילונג דער אױ* אויך און װיסיצונג

̂ײבאר. אװ םעדעריחפאז ריקען
 איבערגעסערט רך הא־בען ̂טראסער און גאםפערס וױ

 םאקם דער זיך• םאר קאפיט̂ע אינטערעסאנטער אן איז
 זאך הײליגםםע די געװארען איז גאםפערס׳ן םאר אז איז,
 געװארעז איז סקעב א חארד׳׳. ״ױניאן א לעבע\ איז
 געםירמ אםעז5קי ״דער םאררעטער. א װי ערגער אים פאר
 ו־0ק דער נים אבער םיר, אין ם5ענםװיתע< פיל זעהר איז

r סעגבאװאוםטזײן.״
[ פארואםעלט זיך חאבען םאי ־מעז18 י יי י
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̂זייי- ̂׳ 1 י' ,T" ̂י־ י

 גןןקלײד̂ם ®מרכיגן שםאטזןס 1אל
 מםילערד^ים, גארםען אין איז געשנמןגען

 !עגױפגעשלןןנען קוים סםרןךןױדל̂ע א יןןרןן
— אדן •וןקוליע סץ

 מזױ זי ה^ט מוץ אױפזןן איר םים אץ
געזזראקען, פויגעלאך די

םאן «ד •יק א זײ האבען זיך געװאגם נים אז
ft4ftftft ft ^ft ft^ft L aaaa a a U f t  ftftםאן גרייאעד א *י כלעםע̂ל א 

דארטען. פון
̂רם האם Dp אזױ װי נים ױײם איף  אזױכס/ •אס

 קלײנס » עיקרלמגעל א איז אײנמאל נאר
̂רמען• יענקם אץ !דפעליג ארימגעםלױגען ג

 ~ 44ft ^̂ft̂  f̂t--44 ftftft 4444̂ MLftft4Aft^̂ • ̂ציכרר לוסם פץ מון ̂דםp7סארכ אדן ם סאר
— געזען, נים םםראשידלע די דארם ער האט

444^ 4̂4ft ft4Aft 4444AA ft 44ft 44̂ 44̂  bbab̂IA  ~“t קאן געזןןן, יע םאקזן אפשר אץ
נעוחןן, ױנג pm ער נאר

דערסארען, נים נאד
 — געמארעו׳ סױגעלשע פון געװאוסט נים נאך האם אץ

 *דד׳יס ןןדד דער *ן נאי װאקסם עס װאס אז געםײנם, ער חאם
כלױז~ הונג<ןריגע די *ד דאם כאלאנגם

שסזן גרויסעד דער אין אדן געםראכט, לאנג גים חאם ער
4 a. ft aa 4 « aL ^a —■־~ ̂ ■*- — - - — -*•ft Aft gLftft ikfluAft —Jt  :נאר כיזץ װאױרניץ דארטןןן זיך גןןלאזם

 םרעסען~ דארםען שדין אפט אים סען פלעגם — דעתאף
קלאר, געװארען פױנעלװעלם דער פאר pm אזױ

4 4 4 44ftft^ ^ 4 ft ftaft ftft ftft^ft 4 4 4 4  ftftLftft ftiii *4 4 » ^ 4  ft̂ M^^  fjp«Tjpj תדך אץ ׳איז םסרמשידלע די אז
־ געפוןר, קיץ ג$רגיט אתגאנגען ־

ip נים כאר זיד חןרף םעז p p r ת ניםי אדן ת ז - ק י מו 44 ^̂4 4̂44^^ 4|4&4Mft4̂ ^̂^̂■ft 44ft|ft (4̂  444 ft ^̂̂4 MkL כאקדםען. םוט פויגןןל די כאלד טאקק האבען — נו,
דאס נאי

pm געםעלען געװען ניט אכער 
 ;כ&לעבאס אלם באמראכט זין האם װאם פויער דעם
 װעלען װאלםען באלעבאםים :דאף װײפט (איר

פארעםעלען) אײד דרויסען גאם׳ס
כאלד חאם ער אץ

 םיטןןל. אנדער אן פויגעלאך די גו געפתען
 »לט, שדץ pm םטראשידלע די װי «ױ

געעםאלט: איר אביסעל ענחןרען םען כאדארןז
חיםעל, נײע * *נגעםאן איי חאם ער

פארנײם, עםרױ און פאקוליק שםאכםןןס די
כאקלייידט, זי שטאטעס פ»רכיגערע אץ

 !שםעקען לאעען m ח&נט איר אץ *וגעכונדען און
 גןןנ̂ו נים נאף אלץ pm׳d אז םיר, תכט דאו,
 קלוג, איפנםער זײנען סען, זאנט פויגעל, װײל
flp בים «ימ זײ גולם גײער M ס׳װעט און p s n jn-

 .1886 דזצעםבער, טען18 דער פאר ױניאנס איינצינע
tP: נ?נרינדעט איז דארמען ito ip ארגא־ ארנייםער ניתג די 
 ליײ אװ םעדערייעאן ,אםעריק?! הײםט װאס ניזאצי?

 ארגאניזאצי? חןר פון פרעזיחגנט עױפטער דער נאר״.
pm נעחאלם א טיט נאטפערס םעםועל נעװארען באשטיםם
יאר. א דאצער טויז?נד פון

pויfMPרנאכM ניי?ר npn פון םאדםע אױפט די m  p 
lE^ »ח »יאךנ7? 11 - j y  n r t a  t P y g o rp o

Bv *DflMTfV |אי U fftliW אלאאא ®אממאױעJjnr m

 אויא טדא• דעם מםעלט אמאניזאצת די טדאצחאציע.
עגד- דעם גאגצעז אין פארשוסם איז פאדערונגעז באצדיגע

עםאנציפאציזג ארבייםער פון צשצ
 אז פ\ן פאדערונג די אז אבער, איז אינמערעסאנט

 און •ראסצאםירוגג די און טאג ארבייםם שםוגדיגעז אכט
 אח םוב ױם ארבייטער אצנעכדינער אן אצס םאי ערשטעז
j ניתר דער פיז געװארעז אינדארסירם װידער r u nriVD 

י מווארען דינעו •אדערוגמן ח ח •אחנרוגמז ו  wm ו
j נאמועד דעד m «אטעז ארגי׳עעד M TI- ", ייל;

- . •״■
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bis עדשםןן a rt H a וחזם יאר עםליכע יזנזםע די 
V פלאם ארבייםער o n  tr ip 's איגםערנאציאנאלען 

 אויסנע־ t* אונטער םאי ערעםען םון ױם־טוב *רבײטער
m* די היםעל. צײמנרסזס a n קאנ־ חנר םון װאצקפנס 

 םארטונמלם האבעז וחנלכע ע«*כע, װאצו«יאנערער1ומר־ד
p םא׳פיםםי׳פעז tun םים וועלם די o m ו *ן םאננעז* 
*■i n r u n ן װיחנר םאננם פרייהײם םון וון די און« 
האריזאנם. ■ראצעטארימען אוים׳ן צייכנמז *ו

i n אינםערסר םון ױם־םוב חנר ם»י, «ר׳*םער 
 גױט נעװארעז נעבוירעז איז קצאם, ארבייםער *י*ג*<וז '

n r n m* ,רעװאצױ נלוטינע םוז ע«*כע ») אין *וריק 
ram ps .י*ר םופצינ די *ם םון םטך אין קאסשען 

i ו*ום n די םון כאראקטער roenj פייערוננעז, ם»י 
p a פארשיידזנע >m « r, דורכנעםאכם *■w i r m 

i n  . iw jn r a a n פון כאראסטער n ייוײננען ם*י■ 
o םים tvognt נעעגחןרט זיך האט n צו־ •*ליםי׳מן 

i איז שם*גד n r איאנערען י1 אין באזונדער. 1ל*נ 
trap םאציאליםטיעען םון ib kp האט םרײהײם, םאר 

 רעוואלואיאנערען א נןםראנען אימושצ פיתרומ ס*י די
d u m p און םרײהיים םריחזז, גרויט, ם*ר כאראסםער 

 &א' tsocny פון סאנ אין סלאם. *רבײםער םון חמס
tn * a רכייםער ױ* un ns* נעזאנמלם װעלם n m 

i פ»ר זזאמז און שאח־יז חנוזאלוזיאנערן n גאנמוי 
 סאלירארי־ אינםערנאציאנאלע די תםאנםםרירם וועלם
i נןנןן ס*ט n און חגםשאםיע איננמרנאציאנאלער 

jrtveviTBOMr קאאינמיליסםיטער
o םים *וזאםען n סל»ס ארבייםזנר שון װאוקס 

 עראבע־ *־ייהייםליכע זימע םון מאוסס דעם םים »ון
מז,  ײאצעםאמטעז פיו כאדייםמנ די נוײאפםון איז ײג

o םים צוזאכתז און ױם־םוב, ם*י n א־ םארענדערםעז> 
שון און ליסישעז  1ארכײטע n םון צושםאנד ופ*נ*סי

tn r  pa מ־ נעענדערם אויך איז באזונחס*, ל*נד 
i p o p t h o  i n  tn * n סון n איז סיתרוננעז• גמי 

ur u i?* ײאו i n מר  אויםנע־ זיך האט פל*ם *רביי
BBOPP רעראבערם האם און פרייזזײםען ליטיט«אא K 

ij האט רזכם, ■*ליםישצ םכום r e n p  i n יונד םאי 
 רעװאלוציאנעחןן אורטאריננליכען זיין םארלאדזן טיכ

ijre p tru o ױם־םוב, פאלסט א נזװאחזז איז ער און K 
 םון ברידערונ^1םא \ועלם ם**י*ציססישעו• פון ״—

i n רעםאסראםיע. םאזױאלער און נלייכחיים
on»u ,iru< אין p ײאי m מד איו קלאם 1«בײט1א 

םאר־ עסאנאםיט און אענמרדריפם •אליםיט
ז______ י u א o r u r  i n א פאו־בציבען מאי n J p m

jipD סאםםס ̂יןונערער
, 'i n איז איז פיתרוננעז םאי זײ פיז כאראתםער 

m p נעװארזז 1צ»נ i n ײעלמן כױם 1גתרםאםעםע 
tlP IIP װאם פרייהײם, אאציםיטע םאם י1 נתםםעז i n 

t איז אויסנוקוטסט זיר חאט סלאם או״בייבמר n r 
ן—------- לאנד. יו

« * •
i נאד ביז n איו םלחםח װעיט i r o n *  i n םאי 
“ b i b s מװאלד א געבליבעז לזמדער, *לע איז 

dddkp ^אכוז פאר סא  פון הערטער זײ זיו
n ימלם o n? אימראצ חאבעז און יזדפראימז זיד 

n איו םאביציזיו־ם אים ־ r * r כחװ^ גאװאשוגטן 
u p  m ן י t י i r e y m n רי׳יוז  איז יסלאנד,1 מו
 חאצב־אבסאלוםיסטי־ אין «יז דײם«צאנד *אםסיתז
T n o o p ום זיך חאם* t r o n i  t r ip מגאסען סאי 

o אין אפיצו נאר בצוג^ — n פרייהיים־ ואליטיט 
*m p זיד חאם n ־אנזװיײמע® p tp w n ts בא־
o מנעז רם n ױם־ ארבײםער אינםערנאציאנאלען
ארביי־ נעפלאםען איינםאצ נים חאם דזמ־ם *ייד “

■ 8 t י« ip m i ה > ap> pp
It tm PH* י#* 

n עסאבע  tip רעװאלוזיזנם ארבײםעד זינדײכע «p 
 פאלקס » נעװארען םאי ערמםער דער איז אײראשא,
̂ימנר « אמילו לעגדער םיילע איז 1אי ױם־םוב  נעזעצ

̂ער טאג. דוה נאציאנא
̂אגד, אין רוסאאגד, אין  ווון עסםרייך איז דייםמ

 בןך קאםםס דעװאיצוציאנעחגר דער איז בעילגיען איז
 געוואדזנן פארװאנדעצם םייערונגען םאי די םון ראקכמר

̂קס א אין  און םרײהײט עראבערטער םון ױברטוב םא
̂סס ̂קער םון ױם־טוב א םו־־ײד, םא  pH פארברידערוגג םע

סאיצידאריםעם. ארבײמער
* • *

̂יכע אין םאמיזם םיז זיג דער אייראאעאח*! עם
 םון םרייהײם ®איציטימע די םארניכםעט האם יצענדער

̂מםער דער pr קיצאם ארבײטער  װידער דארם איז םאי עו
̂וציאנערער א געװארען אם̂א  i טאג, קאםםס רעװא

 אונטער ותרען געםיתרט םוז װאם ױנדםוב, פארבאטעגער
אוםן. אוםיצעגאילען אז אוי«י ׳ערד דער

̂יז, איז i בער n w עוי- דער װאו ״ײין איז איז 
 דער נאך יארען ערמםע די אין איז ױם־םוב םאי מטער

 גרויםארםיגען א אױ*י געװארען געפייערם םלחםה ם5זחג
 יעדע און םאמיזם, דער הײנם העחמט מטײגער, םאאהם

עםרענג דארם איז ארבײםער pd ארױסםרעטונג
 לענדער יענע pR םאמיזם pc זיג דער םארבאםען.

 די אין ארבײטער די אױןי וױר־קונג א גמהאם אױך האם
 סאי די זיעען דארט אויד איז ̂ענדער, דעםאקראםימע

 אין גמםאגען יאר צוױי ̂עצמע די םאר םײערוננען
 דעם ארוסנעכאאט האט \ואם פעסיםיזם, םון צייכען

קצאם. ארבײמער
 סאציאל־חגםאסראםת דער םון צוזאםענברוך דער

 דייםמע די םון קאייםואאצת די איז דייטמיצאנד אין
̂אגד, אין םןדציזם דעם םאר קאםוניסטען  האם דייכדצ

 ארביי־ די p® הערצער די אין צוױיםעל א ארויסגערוםעז
 נזדצכמד אלע זײנען סיר וועאם. גאנצער דער אין טער
 בויען צו זין א נ*ד עם האם צו םראנע דער םאר נען

 קאםיאנ^ וואח* םייען צו ארנניזאציעס, ארבײטער
̂יםםימע טאן צו  דאם אויב ארבײט, ערציהוננם סאציא
̂אג אײז םים סען עם5« * ? יועחנן ®ארױכםעט מ

 ®ראלעטא־ רוהםםולע אזא םון סוו* דעם זעהענדיג
yrn וױ <אנד ריימן איגדוםםריע אזא אין באוועגוננ

̂י אננדצםאנעז אונז םאר זײגעז דייטמלאנד,  אלער
סםקות.

 טRכאrארוםנ האם גז(דאנ<זען״נאנג דאזיגעד דער
 אבצר זיינעז דאס וועלם. גאנצער דער םיז ארבײםער די

 ארבײםער די םון ציעלן די אין צוױים̂ע נעווען נים
̂ען,  באנרינדעםער טיעןי pr ערנםטעד אז נאר אידעא

 םעםא־ אנגעווענדעטע איצם ביז אונזערע איז צזױיפע̂י
צרעיםערם. גאנצען אין אונז האבעז װאם דען,

 וואס ארבײםער, די בלויז געווען נים זיינען עס
̂ערDיסrסא דער p® געאערענט האבען  און געםאר י

 געלעותנם אויך האבען עס קאםאסםראםע. דייכדשתר
 רעאקציא־ די באוועגונג ארבײטער דער ®ון געננער די

 קאטאסטראפזנ דייטמער דער צו ביז חאבעז כחות נערע
 חאבעז זײ * םוזי. טאםע צום ביז געהן צו געװאגט נים
 *ר• די דערצאתזנעז צו נעוױימרם דעםאלם ביז זיד

 בירנער א דיזיקירעז «ו <עחאם םורא האבען זיי בייסער.
n$pf n חאבעז געתענם ױי ®אר חאם יואם ®ריג, n ir 

̂ע  אזא ®ון אויסגאנג אוםזיכערער חנר ®אלנעז. נאםי
Jפארזיכםי זיק צו געצװאוננעז זײ חאם קאםוי

 חאמנן ױי ייען נעפלאצם, האם טורא דאזיגע די
 די אוז סאציאל״דעםאקראםיע דייכמזע די וױ נעזעהן
 ®ריינד געגאננען. גרונד צו זיינען קאםוניסםעז דייממע

גס געוואחנז זימעז ®יינד איז  חאמ? «לו ווײל אנט̂ו
jnyryj לעצםער עדד _אז ■ni
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jnm ד jrvur n  \m  i n i y ון® i w n ארבײםעד 

o אט p® איז עס \ואפ *גץ n איבער־ אלעטען 
 *rp ^ענדליכעד דער p® ריח -vn גזג\וען איז מבלינזנן

־- ®יסוגאצי^
p חוצסח די s די געװאקסען. איז רעאקציע דער 

 ®ארגוטען ויך האט ש*אגיע און עםטרײך אין ותאקציע
ען די אויף  םיטען אין האט, דא און היםלער׳ן. פון װ̂ע

un  pa* טעטעאר, א זוי אויסגעגײכט, גאכט, ®יגסטערער 
p *דבייטער עסטרײכימע די םון העלדעסטום דאם r די 

־ נאריטטע  P® עהרע די JL934 די ®ון טעג ®עבר̂ו
 עםטרײך נאך געװארען. געגעטעם איז קלאס ארבײטער

 רי םון כקוט ארגאסענעa ראס אגיען.3ע געקוםען איז
 זוירקוגגספול ר.אט חברים ^®אגימע און צםטרײכיעע
 אינטער־ pd באדען רעװאקוציאנערען דעם נאפרוכסערט
 רי האבען ®ויקען pR קקאם. ארבײטער גאציאגאקען

האלב״ דעם טיט קאםף צום אויפ-עװאכט ארבײטער
סיםטעם. ®אעיסטישען
p® ברעג אנרערען אויפ׳ן n  p זיך האבען טײך 

p ײגיגםR®אר ארבײטער ®ראגצויןיעע די r םיט האבען 
 די p® באדען דער אז רערצו, דערקאזט גיט צרפאלג

̂רפקעקט זאינ קאםוגארען ע} דעם טיט ̂וערען ® ̂יסט̂י  ®א
ניפ̂כ

עטאריעעך5®ראי רער p® אײגדרוק רעס אונטער
 צױ ק»גג גיט ארבײטער עפאגיעע די האבען ערװאכונג

 קעערי־ רער איבעג גצחון גרויסען א אסגעהאקטען ר̂י
w קאלער u b b p* ^דעאקצי

* * »
iw ט»י עספםער דער \וען n v n  p r געװארען 

 איגטערגאציאנאקען p® טאג רעמאגסשראציאגס א אהס
 — געװען לאזונגען ט8הוי זײנע זיינען קקאם, ארבײמער

p טאג ארבײטם וטונדיגער7אכט־ דער r געגען קאםף רער 
p םלחםוו^ r יאר־טאג, פוםציגםטען צום הײנם, נאך 

r איז עס װען p ’ iwdk l'R אידעע די געװארען געבוידען 
®p ױם־טוב, קאם®ם ®ראלעטאריעען p r םעחםה־ די 

 ױגעגט די pR דעםאלט, װי גרעסער, פיע< גאך געפאר
הער־ דער קא«יטאליזם. ריא<יםטימען1־3אים p® טעג

p איטאליע דײטשגאנד, pR ®אעיזם ^עגדער r ,עסטרייך 
 גא־ זאאלאגיעען וױלדען א אויף זיך עטיצם װעלכער

 נאך וועעט־שרפח א םון געפאר די םאכט ציאגאליזם,
 צװיצינגם־ צוױי זיינען םלחםה און פאמיזם גרעסער.

 דאס רעטען צו ?וכען םוסאליני און היםלער ^װעסטער.
זע דורך ®אעיזם םון עיף וינקענדזג אװאג־ םיליטער̂י

p טורעס r ים סצחסות• איםיעריא<יסםח»צ» o n גלאנץ
p® ײ װילען מזחגרד  אוםצוסרי^חייט די ®ארנתגותן ז
®p אוגטזגד מםאכטען \ואס םאסען, םאלקם די ptoon> n
p® .אעיזם®

 H« זזיײיאריגא די ױם־םוב, טאי הײנםיגער רער
 וועלם, גארער דזןר איכער ארבײטער די ®ון ®ײערוגגען

 *R3 occrp א טראגען הויפטזענליך דעדיבער זועקען
םקחםת• pK ®א׳מיזם געגען ®ראטעסט p® ראקטער

p <ואס םאי, וטעןער? ®ון ױם־טוב דער r תויסגד 
 ארגײםער איגטערגאציאגאקעד ®ון ױם־טוב א זענליך

lyp?*® p סאלידאריםעט rדארוי ®רברידערוגג, ־ ifT p r> 
ױ סער גאך דערצו, דינען הויפטזעכליך היײיאר  בח ו

 סאלירןך אעטערגאציאגאקע דאס ^טאר?ען צו איצט,
ד איצם, זוײל •drpp ארבײטער p® געםיהל ריטעם  מ

 די pR ארבײטער די זיך גױטיגען איז, ניט װען װי
p הילף דער pR לעגדער ם^שיסטישע r אין unםא־ ־ 
לעגד^־. פרײע די pR ארבײטער די p® ליראריטעט
 סיס םאקידאריטעט אינטערנאציאגאקע און היקף

utyjir p ?אסערארע}, אוכעיניקקיכע יענע rצום בײטראג ־ 
p® ®יג״סטערען דעם םיט קאםף r  q pipb מ זײן א רויו  ג

®אליטי?. טקחםה
̂יזם, דער נאציאנא־ p® יגיקה זײן ציהם װאס ®א

 אסםײ איגטערנאציאגאלע אבער האם עאװעגיזם, לען
o םים וועלט גאגצע רי ®ארסאםען צו זונען װאס #טען n 

i בלויו גים זיך באגמגעגען זײ גיםם. פא׳נ&יסטיעען n- 
o איבער זיך איזדע?עװען זיי װאס םיט n הײםיאחנן 

p ארבײטער r ארזײ צו ?וכען זײ גאר םעגש, ®אל?ס® 
 ®צעיזירוע ־un דורך ע?זיםםעגץ ®ינםטערע זײער כערען

i ®ון ®ארניכםוגג די דורך װעלט, גאנצער דער םון n 
p דעםא?ראטיע r לענדער ®רײע די p k אלעם ®אר — 

 — רעסובלימ סאװעטען דער ®ון םארגיכטונג די דורך
װעינם. דער אויןן רעפובלי? ארבײטער אײנצינע די

 םוז םאמיזם ®ון אגגר̂י איגטערנאציאגאקען דעם
 איגםער־ דעם עםעיצען »:ט?עגען ?גאס ארבײטער דער

 ®ראלןך װעלם גא;צען p® װידערעטאגד נ»ציא:אלען
טאריאט.

p הײנט, און ’ r םאג ®p אינטערנאציאגאלען אונזער 
 צו כחות אונזערע זאםלען סיר װען ױם־טוב, ארבײטער

o ®«ר פםRרp און םאכט אונזער םאגיםעסטירען n 
 ל$ר הויפם אונזער דארף ®רייהײם, און ®רידען םון דעסט

י זײנע אלע איז םאשיזם דעם לאםף :זײז זונג י ^
נוגגען.

t■ י ו
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פאנען פון דעםאנםטראציע
»n אני נ מ ײ י

,r j ’
HZ'

 ניסםארנינןןן. כײזן pe סאן כלינדןן די קריכט פיןרנם םץ
ptS פץ שטױכ דעם אץ סליגל גיײען איר שלןןאט זי i 
 שוינען, אויםגעקנוילםןן םים האנם ד&רע ײ זיד אײף םחזגם זי

חאס. אץ נוים הארםןןר pc םם שװ&רצן דעם םים כליען װןןם
 *ןזח, אױםגעוראלםן pc פאן שװאר*ע די אױף גײם איר נ$ו

 ;װענט pא םויעח גאםן, אריבער ט1שנײ זי
^ א אץ םײןןר pא כלוט אח — קרוץ הארםע איר א װ  ד$וץ, ש

«p איר אויןן ptip — כרןןנט. מעסער שארפער בלאנקער, א
 געצונח, כלום אץ רױם, אויפשטאנד. pפ ם<ןן די אױף פל«םם דערנאך

 שטןןט. רויםןןד דער אויף זי כרענם פורפור העלן םים
 װאונדן, שםײכלענדיגע רױטע זי םראגם ליפן אירע אױף

דל$ם• א pא םאקל א ערד, די — געזיכם איר א̂ױ
pa חויגן. די «ו שטראלן מוםקלען זמגען, אױגן קלעגען, גלןןקן 

pa pa םארשפרײם חױך, זונש זיכן די pa הןןל 
 דשרנרײמ, אײכיגן pa pa פרידן po פאן טלױןן די

f in ̂לס די מיגמ »M?yT פולןר קדגס *ין דר אין װ

ו
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קי ד. *ון ס נ בי ח
י. \\. ג. ר. א. א1*ו«זיר*

 האט יארפ נױ אין םיםואציע דרעם די וױ נאכחנם
o7p״c «ין o p p uדי באזוכם איך האב ״ ovov דער אין 

d די םאצ ערשטזןן צום און סידע׳ל־ווזםם po p דער אין 
קאםאײנם. רייהע 8 פיהרט ױגיאן אונזער וואו סאוט, ל

p רי אין d p ip [די איז עקזיםםענץ, אוגזער פזן יארע 
̂רען באםראכט אינםערנעעאגע?  ק^וקםאכער 8 צס8 נעזו

 זוייסנד די סון םטרייס גרויםען דעס דורך אתאנחאציע.
ipsgc, און 4-909 אין o n מיר וײנ*ן ,1913 אין קאםוי 

 כ#טע דרעםםאכער, און pnj>p פון ױגיאן » נצװארצן
p םיר a n[ אינתסטריען *<וע איבער ױריםדי?*יע די נעהאם 
it פון p ’>p t r m.די אין ואנאר און ־ Pi8>P דרעס און 

dpd אונזער איז אמדוסםריען ’ ivdpb נעװען הוי#טזעכ<יך 
d גרויסע עםיציבע נאך אןן יארק נױ אין **גמנםרירם pd p 

 אין אױך |P?kpk? נעתאט האבען םיר צאנר• אימר׳ן
 הויפםזענציך נעווען איז דאס אבןר איגדוסםריען, *נתרע

 עקזיםטענץ, איתר סון י*רען םיצע וי פאר j־<mp גױ אין
 l״p אעעםירט גיט איגגאנצען כםעם ױניא! אוגזער תאט

 אינרוםםריען אנרערע רי איז אקםױויטעם ארגאגײאציאנס
יארפ. נױ אױסער

a נדט r t טעםינסײט, ארגאכייאציאנס פון אויפשװאוננ
ר. רער דורך ipoipot א»ו וןאט נ.  םאר׳ן טיר האבעז א.״ .

ipoptp 8 נרייטען א אין אריינגעװארםען זיך םאצP*» 
 װהיים־ װי אינדוסםריען, אזעצבץ אין צאגד נאגצצן אימר׳ן

 און חגינקאוסס גיס־גודם, עםבראידערי, פארםעם̂ג גזדס,
 ױרים־ אונזער אונטער ipdip װאס ארטיקלע!, *גדערע די

ipn jm tpn 1933 אין מרפאצנר״ך נעווען זײנען סיר 
 אינדוםמריע dpyi די •ראצענם 100 בטעט ארגאניזיח אין

 ארניי־ םויזענם 130 באעעפטינם װעצכע צאנד, אימר׳ן
ip o, נויםװענריגפײם די באנרײפען אננעפאננען םיר האבען 
 גארנמנט ipoop דער אין ארבײגמר די ארנאניזירען פון

i ביז איז <ועצנע איגדוסטריע, n ניט איכנאנצען כםעמ 
 םריהערדינע אין סאםפײנס אונזערע םון געװארען נארירט

?»יעז•1
 IPPMW באמעםטיגם אינדוסטריע גארםענמ ipobp די

 דער איז וואם רעם צוציב ארבײטער. טויזענט 60 או[ 60
 ארביי־ םון אתאניעזאציע פײן געווען נים איז איגדוסםריע

 פאוד ערנםנמר דער געװארען עםאבצירם דארם איז םער,
 באפוםע! האבעז ארבײםער די א.״, ר. J. דער אוננתר

 און טעתסטיצ דער אין װי סםאנדארדם נידע-ינע דיזצצבע
rv ram פױ ניט דאט און אינדוםטריען, אונארנ»ני«ירםע 
דזנ o אויו• מנ n, י וואס  •ראדוצידט סען װאם דרעסזס ו

 הױד גיט זיינע! אינדוםםריע מרםענט ipqkp חנר 1אי
 אינ־ חןר אין נעווארען געסאכם זייגען זואם דדעםעם,
 דרעםעם, רענוצאר גאר צוריס, יאחח םיצע םים חסםריע

ז װאט ז תו  אינדוסםריןג דרעם דער אין *ראדוצירט ו
m אינ* דרעס חגר פאר נעװארעז איז נעםאר די צתםם 

ױ אח זזסםריע  נע־ געמאםען איז פאנקורענץ די גרוים ו
 דער איז םפעיצ דער w»n חנרםון, זעהן נמן ipp ,1ײ*רע
pe«P| 1אי דאצער 12 נעווץן איז איגדוםטריע נארםענט 

 םאכען אלע פאר נארט דער אין דאצער 13 או( סאוט חנר
 עםונדען, 36 אנשטאם ארבײטם־װאר ־עםונדינע40 » און

ערװארבען. זיך האנען םרעידם אונזערע װאס
 דער־ און געפאר דיזע איענעזעחן האס ױניאז אונזער *

 אירע פאנצענםרירען אננעפאננען ,1934 זינט זי, האם
 װעצכע אינדוםםריע, גארםענם ibdkp רער אין ינס

 נאטראבט ניס ipp זואם אינדוםטרי?, איינצינ? די איז
*ip ir אצס e 7 בצויז זויי׳צ אינדוםםריצ, יאר??ר נױ 

יארס. נױ אין נעםאכם ײעד׳ען נארםצנטם ?אמען פון -־אצ.
iptpm «ױאם די pp פוז nptn איגדוםםרת iprn 1אי 

p ר d־ecqm >p אי] אח j m w  y n 
̂ם יאר לזמוסען •ון ם^ך •ק אינסערנעעאנעל די ח

i g an li ~־ ׳ •

̂ו אין סטרײקם גרויסע *ונגעפירט  רזנל־ דעסעיטער, #מיק*נ
 אױךי װי ״ק<יזו<#גד <ואי̂ג ס& םיט*ר,5ב*י #סיאט< עאס,

̂ג̂י ס»ן אין  #אט<אנטא טעקסעם, ױםט$ן, און אגט
 גרויםע א טים שטעדט, אגדערע אין און דזע#ורדזעיא,

 און ליםלעםס פון היינף דער םיט און *רגאגײזערם
̂עצער די אין ה*בען מיר כאכדפ און ראדיא.  ארייג־ פי
 B4 זיך גיבען וועיצכע #רגאנײזערם, צעהגדגיגע געמיקט

 ו פאר איז םרעידם, די ^רגאניזירען םון ארבײט דער טים
 אײגיגע באזוכען צו אוגםעגיציך געװען איצט ביז םיר
 מד צו #םאזט דער אין ספעציעל צעגטערען, נײע די םון

 קאםפײג̂נ די פארשטארקען צו און טעטיגקײט די אבאכטען
 װאם קצםםען, העילדישע די םון געװאוסט ה*בען םיר

̂וװאבראנצעם״ געבוירענע אסעריקאנער די  אוגזער אין ,״ג
̂בען טיר ̂םעדט. יענע אין אז פיהרען ב»וועגונג  גע״ ה

̂נגען איצט תאבען זײ אז װאוםט,  #דאס 1טא צו אגגעפ
 םיט געטאן האבען פיאנערען איםיגראגטען אונזערע װאס

 געיצײגם האבען זײ זוען צוריק, יאר םוםציג און םערציג
 טרעירס; גידע< די אין ױניאן א פאר פוגדאםעגט דעם
 «ד און םײד<עך אכתריקאגער די אז געזעהן, האבען םיר
 אוגזערע פון געװאוסם ניט איצט ביז האבען װעיכע נער,

̂םען זיך אדער ױגיאנס  אוגזער םון אפגעווגדערט געהא
 I ברעג־ אפםערוױלינקײט, דערזעלבער טיט קעםםען באװעגונג,

 I איםיגראנטען די װי פוגקם ̂יידען און קרבגות אויך גען
 ווען צוריקי יארען צענדיציגער סיט געטאן עס האבען

̂אך ארבײמער אםעריקאנער די  דרעם קאטען די אין םייד
 ױניאנם אין ארגאגיזירעז צו זיך אגגעפאגגען האבען שעפער

 געגיסען צו כדי באדינגוגגען זײערע םארבעסערען צו אום
 געגען וײנען ״•ר«צע זייער פאר סטאנדארדם העכערע םון
 זױ םיטלען ברוטאלע דיזעיצבע געװארען אנגעװעגדעט זײ
 אוםער־ איסינראנטען. די געגען יארען אםאיציגע די אין

 עגגםטע5י די אגנעפירט טײד<»ך דיזע האבען שראקען
 האבען און ױגיאן אונזער םון געשיכםע דער אין סםרײקם

 און יטעט5<אי»י העיצדישקײט, פייצ אזוי ארויםגעװיזען
 געהאט ויך אין \וא<כמן זײ װי פונקט יגקײט5אפםער<וײ

̂יגער פאר ױניאגיזם איעגעזאפט  דא«אס אין יארען. צענד
 א םאר געצויגען סםרייקס די זיך האבען דעקעימער און
 געצװאוגגען, געװען איז ױגיאן די עגדיציך ביז צײט, יאר

 I אויפ־ םסרײפערס, די םון אויםגעםאכמרטקײט דער צו<יב
 אבער פעריאדע; געװיסער א אויף סטרײקם די צוגעבען

I ר«אר. א אויןי געװארען געםינדערט ניט איז נײסט זײער
* * *

 I איך בין םאום, דער אין באווך איצטיגען םיח אויןי
 קאטען דער אויך אז איבערצײגט, םער נאך געװארען
 I א£ג כםעם זוערען. ארנאגיזירט װעט םרעיד :ארםענט
 I אין םארװיפעלמ געווען זײגמן זחנילכע םיםג^יחגד, אונזערע

 I געביציבען זײנעז דעקעיטער, און דא^אס אין סטרײקס די
 I ערשטע ?ייערע כאטש ױניאן דער םון םיטגיצידער ילאיאילע

 ן און נאםען דער געװארען. געזואונען ניט זײגען סםרײקס
 געזואקםעז איז ארגאניזאציע אונזער םון פרעסטיזש דער

 I םים געשטאנען זיינען מיר װײיצ דעדםאר הייך, געװא^דיג
 ■ נים זײ םאר^אזעז םיר און םינוט עצטער5 דער ביז זײ

 גע־ אויםגעגעבען זײנען סטרײקס די װען איצט, זאגאר
װאחנן.

 1 כױר װאו ׳אם5דאצ באזוכט איך האב טור םײז אויף
 I סאן צײט; יאר » איבער סםרײק « אנגעםירט האבען

 ■ טרעידפ 5גידעי די אין ארבײטער מערסטמ די װאו אנטאניא,
 ניט זײנען םארדינסטעז די װאו און םעקםיסאנער זײנען
 | אוגתר װאו און װאו, א דאילער םיער און דרײ װי כמחר
ru גרויסע די אויף קוקענדיג ניט אן, פירט ױניאן m r• ■ 

 1 אונמנו חאם געגענד חנם אין תאםפײן. ריזיגען א קײמען,
יcun מגװאומח אינטעתעשאנעל ״ י ז י ייי־ ״
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ipp רכייטצר• u u n w s םיר וואט דצם, צוציב ipayn 
סנן o אױ«נט n װצצכצ נאצצגאטיס, די פון םעאצצגח׳פ 

 םון םיםגצידצר •ריהצרדיגצ זיי םון םיצצ אידצן, זײנצן
 םרעיד אק צרשארונג גצהאט האבען װע?כע ,10 צאקאל

 »*i>wpp צו אויס איצט דאס נוצען װעקכע און ױגיאניזם
 םאן אין זואוינצן װאם םיידצאך, םעקסי;»גצר די םירען

 אנ־ ס»ן 1אי נאדיגנונגען. צרנסטצ די דורך אגמאגיא,
 םײדצאך טעקסימאנער סך א זעהר פאראן זיינצן טאניא

 םעהםיקא. פו] נרצניץ אוים׳ן אי« ׳פםאדט די ווײ< דערפאר,
p האט ױניאן אונזער ווען u tu p u y) איר י1אוי גזסוינצן צן 
 אנטצניצ, םאן אין ׳פעפער די אין ארבײטער די זייט

 םיט באנוצצן צו נעיפעםט גיט נא?עב»םים די זיך האגצן
d p i ,סטרא׳שונ^ק »t אנד פון ארויסעיקען זײ וועם םען? 
ײ אויב  אונזער ױני^ן. רער צן צנעציטען זיך ip7pn ו

 *dpp רער אין 1פאראיגםער?םירע צו נצצוגגען איז ױגי^ן
jiK די אין םיידצאך פצפסיפצנצר די pc פמצטאציע tv•\ 

 אונז זאצ ער אנטאגי^, סאן אין פאנםול םעקםיקאנער רעם
ײ במהיצפמ  ב#- די ה^בעז ר»ן פצטפײן. רpאוגז 1אי 1ז

 הוגדערטער ׳»וערע נעםאנט הצכען װעצכע קעבאםים,
 ־pj ipa^n זײ וױיצ דערםאר נצויז דאלער נ»יז?נד?ר
 אוגערטר?ג־ רpונטK ארב״םע! צו אדבײםער די צװאוננ?ן

 קאנסוצ npa»p'oppo דצם נ?'םםר׳ם באדיננונגען, ציכ?
ײ צו  אים, צוריקצוציה?! נאאײנםצוםט וי און רצנירוננ 1ו

 !P7*t םע?םיס»נער די או געןוצלט, הצט *ip װײ< דערפאר
נאחאגרצינג נעםערע און עכירות ה«נערע צםװ*ם ?ריגען

’pt אויןי ?ו??נדיג ניט i נרויםע ipppnn ,(punpDr 
 דער אין Dnp*«r־ip»if די םון וואנם די דורך m םיר

d םאוט. bh p ̂ונען צוזיי  ^רנאנײ־ אונזער האט צוריק װ
 אינדוםםריע נאנצע די *רגאניזירם פערלמם״ן, םאיד ז?ר,
 רער םים נעםײנם האבען נאצעבאטיס איע און ױסטצן אין

̂וזר » ױגיןון  רע־עטאב־ רער פ»ר און אגריםענם ׳פאפ קצ
̂בען וועצכ? בארינגוננען, די פו( צירוננ  ?פזיםטירט ה
 םאר־ רpד »ז צזױיפ?צ, i״p איו op קאוד. דעם רpאונם

̂םטבארער און ביםערטער  ipapn םיר <ו?צב?ן םםרײק, ק
 זעצבען דעם אין איז װעצכע האצצאס, אין צנגצםירט

 אויף וױרקוננ נעהערינע רי נעהאם ה#וט ,dpoppd שם»ם
p נאצעכאטים רי ױםטאן. אין באצעבאםים די iv  ipjpp 

 די אז װײםעז, זיי דארטזן. נום •ע־ר יוניא! אונזער
 טען )8 און ,1א םאנגם זי זוען ענדינט אנטערגע׳פאנעצ

pn« pm זי סוטם טיר, פוג׳פ ארוים איר טרײבם v !דורכ׳ 
 דעם אןיפנעב&ן נעטוזט האגעז םיר װען און פענםםער.

 צײםװײצי- א נעװען בצויז דאם איז דאצצאם, אין םםר״?
 און אננצםירם, װ?רם »קםױויט?ט די צוריקםריט. גער
dp צוריה <ועצ?ן םיר און צאננ ז?הר נעטץן גיט וועט 

 דאצצאס. pK באצעבאטים די געגען ק»םף דעם אויםנעםען
 רואינירט כמעם זיינ?ן באצעבאםים די 18 װים?נדיג, און

 סרי־ צו נעצונגען אונז איז םםרייפ, דעם צוציב נעװאחןן
>d pi ip שװערינזייטען. םיצ אהן ױםםאן אין אגריםענט

* * *
האבע[ אנטאניא, םאן און ױםםאן ואצצאס, אחוץ

 דזעאר* אםצאנטא, אין ארנאניזאציע שעהנמ 8 אויך סיר
’p7 דצר jid מעפער אצ? װאו דזעיא, d און ipd bp נאר־ 

 באריננוננ?! די ארגאניזירט. זײג?ן אינדוםםריע םענט
pc אויוי כטעט געװארען ט»רנ?ס?רט וײנ?ן ארבײםצר די 

 רז• נײע די 1נ?װארע ױניאן די א״ז דא און ■ראצ. 100
 באװענוננ, ארבײטצר pp:w די ארבײט?ר. די פון ציגי?

 דער אין שם?דט אנרצרע אין םיי אוז אטצאנטא 1אי סײ
d יועםט, םידעצ דער אין װי פונפט םאום, pip אונז?ר אויף 
 װאם אינםענםטױטעט דער צוציכ ?הרצנסרוכם מיט ױניא)

 אי־ אונזער צוציב צאםפ״נס, אונז?רע אין באוױיזען םיר
 נא־ די צוציב און םםרײ?ם פ־ן צייט אין ב?רנעב?נהײם

 מםעהט אדנאניזאציע די וועצכ? אין פארביגדונמן הענטצ
 ציײ נארםאצע אין םײ כױטגצידער איוןרע םיט מט?נדינ

 ארבײ־ םעריס»נ?ר8 די ?אםױ. פון צייםען אין םײ םען,
 איז ארנאניזאציע רpאוגז װאו עםעדם, די אין טוער טער

אן און ?ראשט אנרער אן זיך פאר ipnpt נײ, כםעם
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 נאציהונג »נד?ר
ארוים זיי

רערפאד און מעטאדען,  p*ip־u« (אי 
אצע 1אי ניימפיצ א אצם ױניאן אונהט*  

גארםענט ציידי?ס .  |p np  i n  
ip פין r rn ױ אין צויב־זוארט • איו 

tpup אין ארבײטער די ip i pm. 1אי TO w  IPO
m  ,ip p jp i י ip ip אנמריה^ פון םייצ rum  ipp ftm* גא־ 

ipp אםת׳ער רער פאר טראכט  ,pp 'ipop פאצ פײן אין
ip םארנציכ?! גיט ipu אי) נאנריםען די טים IPO't 
זועצט. *נרער אן 1אי op איסט. דער 1אי

 אם־ אין *דרעסירט האנ איך ip»pn טיטיגנ, חגר
o מירו• צ אין נעװאװרען אפגעהאקםען איו צאגטא, n 

ipu יענע אין גיי עטװאס 1אי pjpp. ציציב d p i באוון 
pc ארבייםער די האבען פרעזידעג̂ג זײער V oip?pip 
 אויף ipi^upi .אראגזעירם איז טיטינג רער און םוב ױס

י כאט׳פ און אינרערפרי. אזײגער 9  האבצן באצעבאםים ו
 זיי האבען ארבײט, סאג 8 פארצירען צו געגציכען גיט

d רעםפעקטירען נעםחט אבער pi [?ױניאנײ די פון וויצ 
 סיס )PU8DPC8 ויך האט טיטיע דער ארנייטער. זירטע

 םיםגצײ די פין פארעווער״ .םאצידאריטי פון זינגען דעס
 אויגנ־ צוס רײנג?פירט8 םיך האט ך8עהרעטי אן דער.

 פצאץ אויפ׳ן ױניאניזס װענעז .םערםאן״ 8 האצםען צו א(
d און גקח ר?ד נ?וועהנציו שטעהט op װאו ip i םאג־ 

n גאר ?ניגיס. ptpu'ppi װעגען טעגציך p iJ  ױינצ] 8
ip צו איצט ארבײםער די po נעםיהצע! די i 1פי ױניאן 

 IPUP poenp די פון ?אקטפײט די און אגטאלאנחם דעם
 איצם !יינען זיי ױגיאניזנ^ צו געװעקט וײ האט טען װען

ױ8 פונ?ט  »י יוניא!, דער צו 1איבערנ?נ?ב? 1ר?צעי? ז
pai'p ip צו זײנען וײ po םאננע i. פאר ip i ױניאז 
o צוצינ און צעבען. אןן צײנ םים ipddpp זיי װעלען n 

r ויזע אין נעםאכט האנען םיר װאם פראגרעם, a w 
in נים וועט dp או איך, גצויב p i ipqpj די און צאננ 

p װעט אינרוםטדיע גארםענט קאטען 't ארגא־ פוצעםצנדיג 
u םיר ניזירם. i»d־iptpdp פארבדייטערען אןן p ip ijw 

שטעדט. יעגע אין קאםפיץ־אפאראםען
* *

ipjpii ip אגם1נע ipp זעצבע דאם ipn סיח^ דער 
 פאוצ, 4« און גדגיאפאציס וכם1נא אויך האנ איך װעסם.
 ,8DyDpi'D po סיטיפ״ .טוױן רי אננערושען װערען װעצכע

’ipop או[ םיזודי םיטי, opupp אויך און ip.
p 8 םיר האבען סיטיט״ .םװין די אין jnpr ארגא־ 
 יר^1רגאני8 זײנען דר?סםאכ?ר םיצ? צע8 װאו ניזאציע,

ip כער8ו?ם8?צ אכע j” t 18ױגי די און ארגאנחיױם fp*« 
 גארכמנם קאטען רי אויף טעטיגפיים אױ איצט צענטרירט

m ם?נדער גרודער שעפער.  i»  ip m p :p o  ,o op rn 
 טופער־ דער אויך איז באארד, ת׳צאינם אטאצגאםײםער

דארט. P’P8t08n8 אוגזער פון װײזער
אננע־ האט ױניאן אוגזער װאו סיטי, dpopp אין

 גים־ױניא! ןpנpנ יאר צורי צ?צטע די אין ?אטפייגס פירט
 ארצא־ האבען טיס8באצ?כ די כאט׳פ און שעפער, קצאומ
 צאנד P1PU18 צוציכ םיד האב?! ױניאנס, קאטפאני גחירט
 18ױני אנצוהאצםען נאצעבאטים די נעצװאוננען פײנם

 איו op •ipapr נים־ױגיאן די אין אםיצו סטאנדארדס
 די 1אי ארבײםען וועצכ? םיידצאך די זואפ װאונדער, ס״ן

 צו צ8'8? 1אי באגייטםערם אזוי זיינען שעפער קלאוק
 IP18HP3 Dipspnp] pom שכירות זײער? ױניאן. דער
p און פראצענט, הוגרערט דרײ און צוױי p i זחר םיידצאך 
ipo און םײער אין נעהן צמן bu 1 און ױגיאן. דער פאר 

jp ע?פ?ר נימ־ױגיאן די 1אי ארבייטצר רי מייצ r ip ׳ ' י  ר
 זײ. ארנאגיזיר?! צו שווצר dp איז באדיננוננען, ױניאן

 בור די זיך נעפינט dp װאו ׳צסאדם די אוין־ 1אי דאפ
 צומר האט וו?צכע פירםע, דאנעצי נ?צ נרויםע װאוםםע
dpjpipiw פארטנער 8 צס8 סראגען j d pi סםעיםס ױנײטעד 

o נעהאט האט ױניאז די ריעד. םענאטאר n  IPOUPJJ8 
 8 ארנאניוירם האט און ריעד פענאטאר פון טשאצענתש

 דמר צוצינ אבער דארטען, ארבייטער די פון טייצ גרויס?
 רעאפציצ רער צוציב און א.״ ר. .נ. דער פון אפשאפוננ

 צײםזױיציג דאן ארביים אונז?ר איז שטאדם, יענער אין
jp אונטערבראכ?! i8 iip i. װיחװ־ ױניאן די האט איצם 

d אויםגענוםעז pi אין קאםױ dpupp ניט־ די נ?נ;ן סיטי 
d רײננ?רעכצנם8 באצצבאטיס, ױניאן pi נצל נרױםצן 

 סױ־ 8 ריב?ר8 כאשעפטינט זײנעז dp װאו ׳פאפ, דאנעצי
1PD” 318 Dipt.

d■ גא,8שי? אין pji ױניאן רי האם יאר?, נױ אין װי 
o באניים צצצטצגס n אין אנריטצנט m איר ררעס
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־לי־

אינחםםױעלער און לואים חשאן
ר. ש. םון ע ב ר ע ם

pm מירעד רזנד un  iiaװאימצרם סיין ױגײגמד ־ 
o ארגאניזירם האס קואיס <ג דזשאן מניאן, n 

 |W>yn אין ױטאגיזם, איגדוסטריצלצן פאד׳ן ק#םיטעם
o f ארעזװ^נמען די אעעשקאסען ויך תאנען pa אכם 

yj*ryaTya*m> ,1אי לואיס און יוגיאגס i n  pngnjra 
 ר»אם קאםיט^ פונ׳ם טיםגקיד םעטיגסטער און •חמיחגגם

ju אין ארױ^זןרזםען ר*ס r m r r o סענסאציע. א קרײזען 
no*p i n  pm נואיס און ?נגסוױק^ט שאחי זיך האם> 

iy איז jJtiya ױ װײט אזױ  *סט זײן pa רעזיעירען צו ז
 האם ער pm פערצר״שאן; דצר pa װייס־ארצזירצגט א?ט
̂ון סייגערס דער ביי  אםעגדטענט אן דורכגעםירם ק^סועגמ
 וא< װאירקזט־ס םיין ױגייטער די t» קאנססיסוצ**, וער צו

 זײנען זואס ארבײטעד, רי םינ^קידער »?ס אר״עעםען
 *דא־ נעםישע און פאופ ■ראדוצירען ניים נאמע^טי-ם

proprt, פאכען, — קוילען פון ארויסגעצויגען זוערען ןןאט 
yapyn קאקאל טעדעראת אין אר&טזידט טייקװייז זײגען 

 םעחגריײ אנמריקאן דזט־ אן דירעקם ^גגעעקאסען ױטאנם
m קייבאיד; אװ pm זעקביגצד דער בײ האט עד W־ 

 דאם גים װעככע רעזאגוציע, א דורכגעפירט והגנשאן
o a n די פארהאגטען צו באארד עקזעקוטיװ געגעראג דער 

 צו *אהק?ן רארף ױגיאן טײנערס די זואס קעאיםא, «נר
ר  געגוםען דאדיקאלען yomya זיך האבצן ®*דערײשאן, מ

 םעג־ אײגענעם אן פאד ניט מיעור ן קואיס ®אררעכעגען
pro .pre גיײבאקעד־ א א?ס באזיגגען געגוםען אים האם 

pro סאציאליסטישזח—גיט שיזטר ראדיקאקען, צום פירער 
גאװזטוגט ױגיאן טרייד אםעדיקאגער דער אין §?י-אק

 דזשאן איז גע׳ןויכםע? רער pc אסת חןז־ איז װאס
 זײן שטאםט ראדיקאת א געװארען באסת צואיס <•

 אין ױגיאגױזם איגדוםטריעקען פאר ofittcnjruwu* חייסע
 םאםעדפרא׳ אײגגעפירם איז עם װאו אערוססריען די

 אויח ב?יק זײן געביטען האט עד װ*ס ״דעם םון דוקציע
t p i און אױםגאבען איהרע אויף באװעגונג, ױגי^ן סרייד 

 פראק־ םעהר אנדער̂ז סאראן דערבײ ויעען אדער 1י<ען1
וירעקטע א האבען װעכגע אורואבען אורזאכען, סימע

 םאג״םעג^מן איחד גדט ױגיאן, אײגצנער זײן טיס עײמת
 און עקזיטטעגץ איתר טיט פארגעסעךועען, פאד קאטף

צוקוגפטו
 <צ. דדצאן פון פארגאגגענחייט דעך אויף בגיק א
 טיין ױגײמנד די געגוירם ה#ט ער װי װעג דער <ואים,

̂ירקערס;  ^נסזןרװאטיזוצ די טיט באציהוג-ען זיעע װ
 ביז קײב#ר אזו פעדערײע^ן אםעריתאן דער pc פידזגר

ojm אין פראגציסק^ סא( אין וענע#ן1ק#ג רער  , i& A 
 פון י^ר 1ס עךמסע רי איז קואיס אז איבערצי^ען, יעדען

 ױגי^ן ק^נסערהאטיװער נאגץ א געווען פידעך^פאט זײן
 אןן pro'urou'iK® רעם רערם^גען צו ויך געגוג םירער.

pr *ג-עפירם ה^ס ער װ^ס קאםף, ריקזיכטסק^ןען îrj די 
^עד זײן אין projjrojrpy ראריקאק^דע  |ic #ױגי^ן איי

lb iy, פון פרעזידע-ם געװ*דען ערװעהקם איז ער װער 
 צוריק• י#ר ̂־5 א םים ד* ניז ױגי^ן, םייגזןךס רער
 ם^ציאקיסטימען דעם נע-ען קאמף אוטברחטגות׳דיגען זײן
ואן jy-yj ;nyoiya אד^קןי רyפיר  געװ^צגנס #בראפי ד̂ז

o jy i'iy n a און 2 דיסטריקט פון ^p royvyo  n y ro y* 
 זײן ױגיאגיזם• ןyקyאיגדוסטרי םאר yo'o#p חגר םון

D איגיגאי רי iy:y* קאמף iy j,,o װאס עפאקטוג^ די און 
ס o ה#*ט ̂ד 3 v ia y i; זײן yojy.i^ j ארסור םיט חבד׳עאפט 

ny פון פ^^זירצנט <ו*רט#ן, #*. i 19ױגי םאשיגיםטצן, 
Tyjpyii ד איצט איזyםיר רyדי פון ר ̂u.־Ty ijy פאך־ פון 

iy'3 קואיס^ם און ױני^גיזם, j:y j nyoonyo; זײן׳פרײגד־ 
 רעך פון פו־^ידצנם האטש^ס^ן, ד. זו. טיט שאפט

o iyo jye^ p #1ױגיא nyjpyn קןאים־ן ה^ט jycp^nyi, 1אי 
y ? m iiy i| ם גרינצן>« ®pc o ;y in y i ס» א. רער

y םירונג^ y»? די אט קײב#ר; אװ j " i ̂ן צײגצן#
^-y רyגאגצ רyד דורך *ז 'iya ה*ט yo; ן איס1ק P'P 

d סא צױפרייב^. ojypyi גים ראדיקאקיזם û האס D'§y 
 Din פאר געסאבט גואיס׳ן ה^ט װ^ס פאסירט, פקוצקונג

umoyp iyoo i7 'ny jy* םאר׳ן iy ? y 'io o n j'K ױגיאגיוטן
 hdkp םy^<ואיס אז זײן, םוז חגם אויף רyנטםy חגר

פון איגרוםטריצן די אין ארביי^ר די אדגאניוירצ( פאד

̂ס דוסםר̂י  אויןי ארגאניזירט, •ראצצנט הוגדערם איז װ
ynpyin !̂רפ גױ אין זוי בארינטעע  אויך האט און י

 ארבײמר די פון עטיםונג די סטרייק. א אויסנעםידען
pmya tm וױי< גצהויבזט^ א oy ̂ויז איז  און צװײ ב

̂ו־ חאקב א  ױניאן רי אויםג^יט צודיס תאט םע] וינס י
 «יך זײ ה*בצן ציים nyymp אזא םון סעך דעם אין און

w ivixrw ראס און אגריםזגנם, נוסע) אזא m סםרײס. א 
n און םירערמאפם זיחנר םים עט^לץ וײנען אויגײםער 

oti 1ײגי« דיער.
 זײנצן שיק«ג$ אין lyDs&pi^p און דרעםםאכער די

פטענרינ איצט ̂ט אינט^עעאנ^ די ̂רגאגיזיר̂נ פ̂ו  ה
קאטען רי pa סטרייס א ^גנעפױט אויך יאר tyonr< רא

 געווען נים איז םטרײפ דער כאכדפ אובײסער. נארסצנס
 באדײםצגדזנן גצםאכט םיר האבען עדפאלגרייך, אינגאגצען
jo rw rm צטאבלירט איז אדנאגיזאציע •זטיטאנעגטע א 

urayr yooru n אייניגע  pd,ײ צװימען ־־\ 
jcnfa דעם אחוץ געװארען. ארגאניזירם ויעען 

n ױגיאגס געװארען ארגאגחירם  pd עםבראידערי 
 םארבוגדען געוחנז |ya«r וועלכע מעי<ארס, <ידיס

 דעם םיט צוזאםען זײ, ױניאן״. .אינדאטםריע^ דאר סיט
םאכער, pyoya דחגס רי און נארסענס ן

 א צוזא^ן שטעכען זײ און אםיס באזונדערזגן
ספאםם דער אונטער קאמסיל  ברוותר p® פ̂י

 ארגאניזירם אױך מי?אגא איז וײנעז לעצסגס אצאסקין.
̂ןקערס און ארבײטער באסען הזנדערם «אר א  ט

םויזענם צוױי בײנאהע חאמן םיר אז אוױ *גיסנת/

 ג»ון פאר<ױןי אין כחןסבערס yjycipyaiy נײ »לע זייג^
>yoyy| .יאר

 טױזעגם opyi בעחי פאראן נאך זייגען שיקאגא אין
̂ yoi^p רי אין D^ocyr«3 |yj’U y3?jni ארבײמר,

ynjn:« pn o:yoi«: iyo#p ותלכע סרעירס iya"t גאך 
 ניאקיס וױיס־פרזגזיחגנם וחגן איצט, ארגאניזירם. נים

 איגדוםסריע cvm nm אין y'yipo’D די oa'ijy^ האט
 אץ רy ומם אגרימגם, oyi pם באגײאוגג רעד סים

pnnip פארpר8וטypן oyi די ארגאגיוירען צו ?אםפײן 
>«y .ארבײ^ר

* • •
 אונתחנ pא ?אםפײנם אונזערע ,D״proyo אונזער

2̂«oy'y«ra האנ^ <»;ד איב^ן ODaoya ̂סארקען א 
 איבער־ טזגהד איצט p3 איך pא םיר, אױף אײנדרו?

 מים־ גרויסער דער ודעגען nyn»־' אק oy |yn װי צײגט
 אח ארבײם;נד וײ ארגאגיזירען צו גאר נים װעגדיגתייט

 אײגעגאר זײער םאר באדיגגונג^ ױיערע זyרyםyםארב
Bראטpyציyםים־ גאגצע אונוער באעיצען צו אויך נאר ׳ 
 pmya דעען ?אםיײנס yiyiaiK מותר וױ יחגספאםם.5גי

n אק n ?און ^או oyn א\ן יאדא נמ אין איגדוםמריע 
̂ו  האכען #Tרםאלגריy גצווען איפמרצו נימ iya?" זײ כאט

 םיד ארבײ̂ג רyאונז ןyבyגyאויםנ גים ?ײגטאל דאך םיר
 םעחר םים pm נײסט om אץ ןyצyםארטז ײייטער װעלען

pm D>'n:yo^> ô:y ארבײם וי באגײ^רוגג po אוגןך 
irppa אונזערע אין ארבײםער די ly^ioonj'M, װעהמ v 

 רעם פאו ראםין, אונזערע אויסעו נאך זײנ^
i* םיסג<יחנחיאפס גאגמד אונזעד פון im v ד ח

 האט באזים, אעדוםטדחנלען in ייי
 װארם דאם װי ראדיסאציזם, מים סאן צו נים איבערחויאם

 אינדוםםריע• פון אנהענגער אז איז ער פאוייאםאמז. ותרם
>pr צױ דארױ םזןן אז גצויבט, ער וױיל ױט ױניאניזם 

̂ואען זײ ארבײטער די גוײיטען  איבער־ איכדפטאנד זײן ז
 רעװאלוציע, םאציאיער דעג־ נאך פראױקציע די צונעםען

ױ  םאכען צו כדי ניט און #עם גלויבען םינדיהאיציסטען די ו
 די םאכען סעגען זאילעז זײ אז געגוג, עםאר? ױניאנט די

ױ רעװא*וציע, סאציאלצ  סאציא־ רעװאיצוציאנערע די ו
̂ויבעז <יסםצן  די ןyארגאניזיד םאד איז ^ואיט עס. ג

ױי אינדוסטריע^ ארבײ^ר  זײן איז ערםארונג פון 5ו
 אינדוסטריען די אין אז איין, צר זעס ױניאז רyגyאײג
 וועילכע ארגאניזאציע, םאך די סעז םאסעךיראדוסציע םון

 אינטערנעמאנעלס yרyבאזונד אין ארבײטער די צוטיי^ט
w אדער םאברי? זע^בצר דער איז d, זײן נים 5םאי סײז 
̂ג. קיין  זײנע םים םאך־ױניאניזם, דעם אונםער אז ערםא

 אר־ די סענעז ױריסדיסציצ, איבער רײסערײזןן מםענדיגע
 די .נעגען סאםן» ערפאלגרײכען אז אנפיחןן ניט בײטער

ױנyנ נים סענען גא^גבאטים,  באיל־ םאר סטרײס סײן זyו
 לואיס ־־־ װיכםיגער נאר איז װאס םארבעסערוננען. דיגע

 דעם דורכשירעז האנזעהווענם ז̂א םען ווען אז ״אײ? זעהט
 די יוניא?, אײגענע זײן םוז םאד־יוױאניזם, PD •רינצי•
 םאר־ און זyרyװ איטדפװאכם װאירסערס, םײן ױנײטעד

 דעם איבער אינדוםםריע. דער אין םאכט איר יירען
 אינדוסטריעילעז פאר עסמנות׳דיג אזױ ארוים ער טרעט

♦וניאניזם.
 װאם ארבייטער, סארםעז םאחאײדמנע זײ אויןי p^3 א

 ?ילאר עגץ דעם ײעילען םינעז, די אין בא^גםטיגט יועיען
סאכעז.
 זײנעץ אינכמרנעשאנע^ אונזמר •ון טיטנאײשר די
 די אין ארבײטער די םון םאך־צוםיי^ונג דער מים באשאנם

n ?^ידער •רויען y» y r צױ א אונז בײ םאראן איז עס 
ױ ארביים, םון צוױיגען אויוי וױילונג  דרמס־ סלאוסםאכער, ו
 ארכײםער נודס װײם ארבײםעי, קינדער-ק^ידער םאכער,

 אר־ באשעפטיגם וחגרען צוױיג יעדעז איז ענליכע. און
ױ םאכעז, םארשײדענע םו? בײםער  אאערײ־ סאטערס, ו
 מען וחזז ײכעז.5גי דאס אוז פינישערס אחזסערס, טארם,

 די אז מיםנליד, א אונזרען זאנעז םונדעםטומגגעז זאל
 םאכעז אדעי צוױינעז םארשײדענע די פון ארבײםער

t באלאננען דארפעז t ױניאנם, אינםערנעשאנעל באזונדערמ 
 ״װאס םשונע. װי אננעקוסם מענשעז דעם ער ױאלט

 דארםעז וועם כמז ״ווען םרענעה ער װאלט זזײםט?״,
 דארפעז םריהער םעז וועם שאא, םייז אין םטרייק א רופעז

 זעלבםם־ םוצעז האלבעז א םיז סאנפמרענץ א אאהאלטען
 צױ זײמר קײנעז איז ױניאנם אעטערנעשאנעי שםענדיגע
ױ שטיםװנ?  צו זײז םעגליך איבערהויסם דאםאלט וועט ו

באדינגוננען?* די קאנםראלירמן
ױ  רא־ א זײז צי נויטינ נים יאלזא איז, זעח? כױר ו

 אינדוסםרש סלײדער דער איז אז איעצוזעהן, אום דיסאל
 םאד יחןלכען ביי אונטערשײד אהן ארבײטער, אלע מוזעז

 דאם אינםערנעשאנעל. אײז צו כאלאנגעז ארבײטעז, \ײ
 אין אײד אינדוסטריע. מיעיננ דער איז אםת איז זעלבע

 ארבײטער באשעפטינם וועיעז קױלעזמריבער די ארום אח
 נאך זיעעז \ואס םאכעז, פיז — םאכעז פארשײדענע פיז

 זײנמן, אס װי אנדערע, די םון אץנע םארשידען סעהר
 סלײדער דער םיז םאכעז די איז ארכײםער n בײשייל, צום

 םעוזי דארטען דינמן פאכען די יוייל איז אינדוסטריא.
 םאישײדענע פון םאדערונגען די וימען דערפאר מארשידעז,

 איבעתמבעז זיי זאל סעז אז ױניאנם, אמטעתאשאנעל
 די אין אפטיילוננעז ארבײםער געוױסע אױ«י מריםדימציע

 *ים אינדוססריזו. מליידער דער ז%א נרעםאחנ. בױנעז-יא
שייי.  ױוײסדימ־ א וועז נים וועז םארסוםעז בלױז סעז בײ

p איבמר סבסיד ציע y t w עז עם רואו ^י  נעסאכם ו
ױ םרײעז, אח םענעי פאר ?ליידשר  איצמער איז דאס ו

 ווערעז עם װאו שזזפער, אכמולנאפױיםעד כדם פאל דער
ײז סצז עם סיאוסס. נעםאבם  וועלכער צו פראנע א ז

 טראפ־דײױמגרם, די באלאנגען דארשעז עס אמטעתמאנעל
ן װאס רו  עם שעיער. סלאוס די פון און צו איבײם וי

מ) f. די t  wאיבער סכסוכיב פארגעסוסען סאק ור T in

אמנד אאםיחנן טאיען אזועא מרותז. אוז םענעי פאר
p אײנצזגלנע בלױז באריהרען איז זעלכמז ya yv אאך 

בןך נדױנמג קײן גיט זײ <זאב^ אינדוםםריע הויפט דער
דײטונג.,

 םיק דער אץ לאגע די אבער איז אנדערש גאנץ
 טינע טעטאל $רער סײלען־םינע יעדע אין אינדוסטריע.

 פארשײדעגםםצ די פון ארבײטער באשעשטיגט װערען
 צונויםגעבוגדען, ענג אזוי איז ארבײט זײער און טרײדס,

 אס ארבײמען. ניט typ צווײטען דעם אהן אײנער אז
 *•4 אליין העגעז זועלכע טרײדם, געװיסע פאראן זײנען

 װאר־י זיי וועז םינע. נאנצער דער אין ארבײט די שטעלען
 כױנע דער אץ מעםיגסײט אנדער קײז קען ארבײט די םען
 באלעבאטים די װאם םאכעז, װידער םאראן אנגײן. נים

̂זען נעקענם װאלטען  נים pא צײם לאנגע א סטרײקעז ל
 ארבײםעד אנדערע די װי לאגנ, אזוי דערבײ לײדען םיל

 םיײ דזנר םון םאכט די פאסטען. ny״t אויף םארבלײבען
 בא־י איר צו װאס דעם, אין אלזא באשטײט ױניאן נערם

 בא־ ווערען װאט םאכעז אלע pם ארבײטער די לאגגען
 געלעגעגהײם א איר גים דאם םײגם. די אין שעפטיגט

 די בײ באשעפטיגט ווערען וואם די, האנטראלירען צו
 זיחנד אויסנוצעז נים זאלען זײ אז ארבײטעז, זויכםיגסטע

p חשבון אוים׳ן םובה אײנעגער זייער פאר םאכט c די 
i און פאזיציעם, װיכםיגע רyניגpו םארנעםען װאס t 

 באדינ־ םענשליכע םעהר נעבעז באלעבאטים די צװינגען
 אאזיציעס, װיכטיגע װענינער האלטעז װאם די צו גונגעז
 ארבײכמנדי די אויף ױניאז דער םון סאנמראל דעם דוךך
 םיגעד די פון אײנעגםום yy:»a דאם ארבײם װעםעס אהן

אפ. הענגם םאגנאםען
 יוערט עס װאס ארבײט, סאיםען די אילוסטרירעז צו

 אלצ, זײ םון צונויפנעקניםט?ײט די און םינע א איז נעטאז
 דורכ־ געדאנה, אין םיר, װעלען צוױיםעז, םיט^ אײנער

 אין ואגען, לאםיר ?וילען״םינעם, די םון אײנע שפאצירזנז
פענםילוױיניע. פון בערנ די

 א אין םויער ברייטען א דווץ־ ארײז סוםעז םיר
 נעבײדע, ציגעלנע א שםייט לינקס הויף. גרויסעז ריזיג
 דויך. א זעצם oy וועלכען םון הויכמן, הויכעץ א טים
 םאר ?ראפם פראדוצירם װאס באילער־רום, דער איז דאס

 די בעארבײםען צו נויםיג זײנעז װאס םאשינעז, אלע די
 אאר א שטעחעז דאםף״קעסלען ריזינע די בײ סינע.

 זײנאז דאס םלאםען. די אין סוילעז װארםען און םענשען
 באשע®• װערען םאד זייער םיז ארבײטער די םײערלײט.

 ותרם דאםף װאו נעבײדע, pK םאבריס יעתןן אין םיגם
 אינ־ באזונדער א אין ארנאניזירט זײנעז ־זײ באנוצם.

 אינדזשינירע םםיישאנערי און פייערםעז םון טערנעשאנעל
 בא־ כױנע דער אין באשעםטיגט זײגען װאם די אבער, דא

 םיי־ דער צו נאר אינטערנצשאגצל, זײער צו נים לאננען
ױניאז. נערס

 שםייט נעבײדמ, זעלבער דער אין ציםער, צוױיטען א אין
 עלעתםרישע אן םרײבם װעלכער אינדזשין, סטים ר״זיגעל א

 פארםיסם םענמעז עטליכע אום געהצז דא אויר דינאםא.
 צימער• די אױו* פוסם אינזשעניר דער ארבייט. זײער איז

 אין אױל די ׳דאך pc דרוה דעם וױיזמז װאס בלעטער,
 די םים םאניסולירם און רעזערװאוארעז, פארשײדעגע די

 שםאםן א םיט ארום זיך דרייט נעהילח זײן לױוערם.
 #רעחמ* ריזיגע די צװיעעז האנם, אח אױל־קאן »ז איז

 עלעפםרישעוי דער נעבעז סאשין; די אוילט איז ױצמ
 םים ״®אגצל א רםyאײנגעםוי װאנם איז איז דינאםא

 עלעסםרחמנ איז סװיםשעם אינםםרוםענטעז, םארשײדענע
 עלעקםוײקא< דער םאן, א שםיים דערנעבעז לצםםלאך.
 pa לעבען גאגצע דאם ציגם הענט זיעע אין אינזשיניר.

 אױסמד וזעתנז יםאשיז pn אפ *יך שטעלם םינע. דער
 הױב״טאאױמן, די נים זיד באווענעז עם ליכט, אלע לאשעז

 אין מאםצריאלען איז מענמעז די ארונטער םירען װאם
 אױס• די ארויף ברענגעז איז ערד דער םון טיפעניש דער

 באזינדער א האבען ארבײםער די אױך סױלען. נענראבענע
 וואמ־• עלצסטרי?אל אװ בראדערהוד ״די אינטערנעשאנעל.

 ארבײםעז װאס אלע, די אויןי ױריםדיהציע האם סערס״
אײנריכםוננען. אוז םאשינעז עלצסטרישע אזיוי

^5p א אין '  חנס ®יז אאנעדותט אביסעל נעבײדע, '
חײיז איז באי^עי o אינ u n o  ,o n חמ־י ײד ®m e p
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wi ײון ^ oflti א n o y i
_ _ nr *a5n vut ,t 1װײזלע »t פאלפנפ* yarn* ״

n»* םים װארעםאטען jpnpor eawn *יח ביי p« געצייג 
ipoaponooa»w tw, מברוימז. נמד*יניםםעז ײאט n 

̂יכע ארנייםען tn םאעיגיםטעז, ,tprapo עם n » m w אוז 
 ײנע5?< א איז זיים דער ביי אאערייםא̂ר ^אוױימאר
̂ע, . « ארביים op װאו קאוואד ו ז  םאר־ דעם איז «

a'opoonoJjm זייגען ציםעו־ פליינפס oa'ooprwa ארביײ 
 אע־ באזונדערז דריי *ו נא<«נגען מרפען own סער,

ױניאנם. םנרנעמאג^
r און סראתס ■w tnwo און it פאוען חױןי אין t* 

ipaan. זיי ipaapia נויםיגע ntonpowo םירען און 
 באזונ־ א אויך חאבן סאוסירם און דריױוערם די פױלונן.

m ?םאראוים, זױימער, מד*אנ?ל.1אינט ipoaw א 
Dpaiptrn ,עםליכע געדםאעין. א עטיים ד»ך tprapo 

tpapt םונאנדער רא v w  ,irtfpn סטיהלסך, נעםאםםענע 
tPisoentipnaw םינע, דער אין סאםים דעס op ניט זאל 

tpawuwa די aiw״ipo .ארבייםער, די ^ב?דינ?רוזייד 
tpownt ױ םיט tP^Por own ,oipoapnwp די אונטער 

p «י ?ל tPOisi אאדאארעם, i בא<אננ?ז it גרא־ רער, 
ס»ר«ענםערס״. אװ חמ־חוד

pn| םיר ipoanw ipnpa אין ipcpid ,pana i n םיר 
i ביי n נאך םיז םענעען ארבייט pmaw ^סײ טרייד

in  tpnnr Dpa תרך poawr i n, 1™לכצ אויןי op כא־ 
tpapn סלײנ? זיך iwfriawawn, םויל-?ז^ז סון נעטלזז*ם 
mw טריינער די עצעקםריציםעכג טיט נאםריבען tpawn

dhtcud באל*ננ?ן i t וױי* oaw’JV nnaitwa. יואם וי 
ipt• חויב־כ»טינ?ן די tpawn אן אויך ̂pawrpaipoaw 
 p*>» ,1יםוזצלפע118 און פצאטבערס iw« א *רבײםען דא

tpmt pa הא־ ײאס װילצן, די *ו «יי«ם וואםער און מפם 
tpp אויט *ipap די אין v ftm\ און ipanp, װאו dp 

jr■< די לצן.8י1םאט? אויסרײם די אריינגעםאז ומרט
ip די זווץ • a p ir tp n p ײ און» own לאײנז tw וסד די 
»tpaw, אונט ײאלטצןpר i n םאױיוניאניזם «ז םיסםעם 

 אינמ?רנזמאנ?< pipianwa ipoaiw כאלאננ?ן סנראדסט
t יזניאנם. n ’Diw םםרייס א tpaaiaanwa pants ipoaiw

\IP3P001^ i#1iF3 U/|p| •
 ®»ױ םוז אנח?נג?ר די tv לואיס׳?ס, םורא די אט

 סריג?ז *ו »id#p א אנחוינ?ן אסאצ זאל?ז ױגיאניזם
rp p n o n r פון ארבייםפר די איבער tpaw pnp»n, ײאם 

tram גאנמן אין ניט איז טינ?ן, רי אין באטפפטיגט 
 dpi פון האנדלוננ ױ באוויזען חאט דאס jroow פיין

•ptr־in  n» oap !?וו*ר־ *- ארםיר ױניאן, םאטיגיסם 
op tpn ,two זיינ?ז tPutupuip. פאר־ די וואטיננטאן, איז 

o n  twpn tpnpn גאפי, tPJ’ip .װארסאז ביצ״ own 
oanpi ו אזױ* ,tponrrwo n  iw ,rvm  dpi tr»napow 

tpnpn dmw ךסינ?ז,1יזוי<ז די אין גאס?פטינס tP?ot 
ti wwi סינ«ז די און אינם?רנעסאנעי זיין «ו באמנמז 

tP̂ wt nponuprm נ?זװואמנעז זיק nr סים םארחאנריעז 
■npopnenw די פאר ייניאן זיח פון tPOD’rrwo. יואים 

פארראס. w אאס באצייכענם ?פענםליך חאנדלוננ י1חאם<
orw יואים׳עט אויך־ oro ?אי trin'iwnw די »wo,*

 אינדוסםוײעיע אין ארנײס?ר ראדיא און אױסאסאנ̂י
 םיין די ר»ריסא<יזם. סיס two nr נים own יוניאנם,

 די איז ovopnporonww ב<וםינ איז יוניאז ארבי״ם?ד
 ms״wr pojpnwt w גאר jpawn זיי וד< ן,תזססרדאמ
 און <wor *an אין אונםערנעםער poopm די זיי. סים

 איז אי״ילז אייממ (pawn אינדוססײנן אױסאסאניי
 די םײנס״. .מפםיװ partnpa אזױ די סינ«ז, ײיייז

 it נעםירם יוני¥ז םייגערס זײ חאט סלחסות בלוסינסםע
 איז Dy און צרינס, די איץ אדכײםאד די ןאיגאנחידעץ

 םיזזלעך די אין ארנײטעד די מז מיל%נמח. ג*ס איד
■Pm  aw אח ז pn npaw trw* t r n io w p ארנאניזיד̂נ 

מז op ס9ייא  די אײד ארנאניזיי?ז «ו נריננער פי< מ
tnm  p irn  p« ipo»aiw. וריס לואיס tw ,*tpaw איז 

 אינדוססריסן די אין ipo״aiw די tPo tPP ■■ד־יוניאנס
̂ז. נים אימגמול קאםזי ביםערער זיק דעראאר, ןורנאנחיר

 #דגןר זא<זזז אמדוסטדיען די אז
w ^ h t  n וומ «ח

*,״6 י  ft* w  ■v . י. a.'-'t ;1  t ̂'־ T ii7 TiWi Bm'

מ»י רױםער דער
מן פח ל ר ק ע ל ת הי

i p גרמער , ס מי  — רױ# אלעמזל איז ̂װ
ד גליייו *דנא׳ס תיד  ערוים, סװגא׳ס ײי
i םיט פאנען, רגעכהןר» םיס p p i w ;גלוט 

פוס. און גבורח םיט װידער פריליגגפז

 ג*סן אי^ר און פמרז«סקלמ מרכעטער
 קרײ®. » אץ אײננןך»לאםען זיד ײ«ל«ז

 — םאסן pnpw«pwn די ארכעסער,
אעענרײ*. אדן אנגןןגליט פרילנדע וחןרן

i ניט ס׳איז p פײנל. פון נ»פ אץ רויזס 
i ניפ ם׳איז p מ מװם ip 1»י a p װינם. פון 
i ם׳איז p קל*ס 1מעכגױגע גרױסןר— 

i «ו פײלינג נײעס » כױפ—װי^ן, אין r p•

ip r ia  i p ,מאי i p 1זוםע פון *ײכען. 
i p m  i p ,ם#י i p ל*כ®. פון גײכ?ן» 

p״a זימ?ן r וװײלינג; « געװאח חימט 
. oswmpopaiw t® אגזאנ אן םאנמב, א— . .

m

ק »נ ע. ד צי לו א עז ר
 פון ארבײטער די םיס זpאםnv ,o<״ipe׳o די םיר,

 אונזער אױס דריסען סאנםראסםארם, נאיצדמטיינ׳ס ו•
jpa’ftipria ו דאנק* ip ina ■און ראסי P'*p«d> אונ־ «ו 
opara ipt ,אײחשענס ip ina ,אײ זייער פאר פײערעטיין 

ipjpaptpnpa או־ י1 פון אינטערעפען זײ 1פא ײט31א 
.1בייםע

ip איז tw ,tpown 1סי i צוסונפס tp>pn 01 זײWD■ 
i n  tp»pt אין װי אזוי יים,31א נוםע ip i .פארנאננ?נהייס 

117 <אקאל ־■,mp .n 117 ?אקאיל אסמא, ז•
117 <אקא< ראיזסװ, <ואיס

פ. ײ ל *ו «
dpd ,9 לאמאל סםארסער 

9 יואסאל סאסץ, נ.
tra il ®̂מייפי ?

iPMP>r .n, >117 יפ?א

ק אנ ע.; ד צי לו א עז ר
 tawn קייס3לא1פית און סטיםונג 1ג?הויבע:? א 1אונטע

י ,1סי  684 פון סא•, pik>p אגי?צם1 סה פח ארבײטער ו
po8 ,װענױ? tPo21 d pi »אג־ 1או:זע געײיסם אויס יל1א 

Mttppip 1םא1ם׳*ע סען3»<צי3 1?אונז «ו, J3 ip in a סא־ 
pd ŵp,, ו נעכענחייט1ע3אי אין טו־ייחײם זײן 1פא* n אר־ 

a״ip o און o i’otptpn»-tpawn נאלחןנעם א oon ■ײאםי 
̂וינתנ אלס איז  ס9א ייס31א 1ליכע1פױ1את? זײן פאו־ בא

t נרױס סיס איס in» tpawn םעקדעםאר, t d יחנזצמסידס 
.epD tprtponoo א

ip אין t’ aJpnp i ייס» tppm 1חא 1אונז? אויס 1סי•
1 ip d u 'v?עז 1אונזע 1פא אנ ע M־opj»'a װיוז P rtT ’o ̂

in ■  ip it ia 3 ׳ז1פא אוז tpoippaדי פוז אײח׳»עגם יזנ?ם 
ir t n a  ,d ipd pi■ 1פא אנם?י,1א i r n אח 1ייטצ31מיטא 

nno. 1אונמ אין אנםי״צנצם?! r
jn 117 לום,3אמנ1 א. M ח. 0 H K D, ’«  *י •
j ד,£*& P.i 9 י¥א• ,IWD1PODP א• o  *Pip

י ■ י
* «. *

5ג£*4

■v
’.i-! ■ י 8י “1״ י!, ״,»׳״^’י#'־7 י י ׳• •. ■■■■:■'3Wי־:י;ײ

אן דער םרײד אין און יוני
ם פמ אי ער, ע. לו אגג ToopiPPD ל

קי*וקס»כער ב**רד דז«*<נ• י*רק ניו

ipoisnp ip i איז סאי ip i םון סוב ױם dpi איל־ 
o>pn5׳’oipn ip .o»’iKOPt>wi■ tPa נעםייעדם tpoiiji 

ipo,,ais ip װאו i איז אײנינם18ם איז & isc hdsp 
 -pi n איז ipD״ais n פו־ייהיים. iPB״osawpp זיי!

iP DPI JPir’D IPIJP̂  PB”0S1PSD׳tPDB ,1' מאיP1P 
l אים jpip”c זײ מטײג?ר. אײנ?נ?ם pn אויוי in 

:DP,V81DO:SOPTtPD8 און P1 •tPtJÎ QSMSD'IPDSD־
purist ivosioojwc1 י1 זײ ן ,ipBprי ipp'iasc און 

 1רײכטיפע און <ו?סוס ipcsr זײ װאו א־טען1 םינ?ן, די
pipijs iss ויט.13 נעגרנ ניט זיך 1פא און
 נ?כ־ װאו tpijp? n 1אי ,iposjpj-ddosp או:ז?ר?

jpn ה?ננם היינט און אויטװו? 1סרײ« ם8ג?ה זײ האבן 
 tpotpip dpi אויך םײערען ,1םײילע זייערע אויןי ס<אם 8

 ניט — ipvpf>B pjptisaiBD אי] אים םיי?רען זײ שאי.
 אי־ ט8נ?ה האט ipa>pn מונא, dpi 1םא פײגהייט אויס
ipa ׳ צו כזײ 1נא נצחו), צײסוױילינ?ז 8 בלויז זײtpisws 

p irn ,כוחוח pâ ptt זײ ip̂ oet צו dpi tPJPtpssa 
 tprnsn»p װ?ם װ?לכ?ר ,idsp nptpcs dpi אין סונא

̂לען op צו n׳ipn ז  |pe &םטנ'ק?ם8פוםט־א־ן־ n  in s 
tpttpia pa^n םיט tpc8» ir n ?לינ?ײט1נלי? i8c 

ip i .צייםוױילינ לוי.ז3 םענשהייט tpasn זיך זיי “i8c 
dpi isb tpnwa ,׳סונא ipas םים dpi 1אי ?ן3נלוי T ’t 

iptnpn pi, אז pi* װ?ט טאנ ipdip 83 װ?ן ip iװאוםם־ 
p פון זײז irn װ?ם שעל??ר pasniP( ראײ:ינטעו״8ם און 

i8D »id8P ir איז יאוםםירעז1ט ןײ ותלעז הײט n פאלײ
ip r ’D פױיהײט. ?סאנאטישער און

* * *

ir t היינטי̂נ ipdoip י8ם D irt באנענענם נים 
 own .ippapD י1 צװיעען ?ן1פרי פון הייט1זיכ? א םים

D irt D«rtt otPa אויןז םארנאםען איצם ipi>pc n אין 
sp’ics 8 1צ מפיל1םא 8 יז1ל3 איז i r n 1?אל־װ?לטליכ 
tvrapo .סחיםה n  ipotts 1 םון ?וליסען dpi־8ם8י«ל 

i r n  ipdspo ipitd ׳pte 8 נצםאפם iso dp'8'dpbpi 
p*ftpo i r n| .1 דדאםע r t i”DD tP^rt poי tprtpo 
dti posit 1 אנסאננ?! זיך iptt itsי tp5>ptt DisDD 

1 ,pnלויז3 !ױיםעז אם n ?די«לאםאטיש .tPiS’JoiD 
 לאסאלצs pn ort tsr n ?8 אז נז,1א Dipa’tiso םעז
 ׳אילזןן 1אי ort ipd ts ,tnptonsiso tptpp in« און

dpi v is חסביז ipo” 3i8 n  (to.
Dcsnpo” ai8 n םיז ip i 'װעלם 1?ירם1צ'װיל tWP 

1 tpiportsוואס אם t״•tripas?■ tPDSDS în pip 
ip i 1הײנטינע iponp םאי n s i לם7װאנד1םא 

tpirt איז s ױםען1נ Dstt ,ddpdwio אםסליננ?! זאל 
tprtpo r אין n  s tstt jpipowp n שחיטה oiptt 1צ- 

ais n :?נוײיט.  tPon Vts •nsi ip8״ tto ipDלזן 
p’ltp ipiapp 1צ dpi trta ל8ציאנ8אינס?ת n  i'ts 

13 po nnto’.יד?־ל'כ?ײס n  pa>n ,tPiatsn n
trio איז ננ1םייל1צ  ,oa8tit8i 80 own t m  ipo«ai8 n 

oiw ,jp פאײיילם in 1צ tptpp סיט potttpt 180 און- 
לזןנתש,88ם׳ סונא׳פ dpi אױםנ?םצן ntma איתינם?

tptw r̂ opn piator n  trt•
* * •

8 pw ,mw’ tPowjrt יאהר -pt ins tpawn ,iwopa
rtPD8t Ttn ’80 IPDV1P DPI Dir'O־^rP8TOD3WOP

dpi p» יאר own די PT8 ons pptwtpprpotnt ל*יז*לס 
oi» dpi irtr'o  it  tpow>owa־tPowttw ato םיט ip i 

8 T in  ,ttttnsa twnv vn o  iptre’irpnso *tptawr 
tpann םצו:נ.8םאס?נשארז pa:80 tp^n ipa’t פיז ntw 

tPi’PU'iP Di>r83 dpi Dipaopo ptpt• זיי ift tĴ Ptt 
80 iponp ip i tw ,tPJ’ 8 1אי ipiptw’Pt̂ wttPi ײס־ 

ate און T in  tpipn oirmpi ip wiwi ipa>ptw dDw
ps יזיד ניס w

A״׳ . ’׳

̂ט געװיס  םיעוע pn צו רעכט « םעםבער יעדער ה
 וועל־י ״איז פראגמ: די ̂בער זיד עטעלט עס קריטיק. און
 *ראטעסם « אז נעמריבען, עס מטעהם ערוך שוילחן כען
̂ויז קאז ארבײטער םון  א דורך װערען אויםגעדריתט ב

 םאסענטארזאם־ « דורך ניט און עמאנםטראציעTגאםעז
ונג?״5י

̂ינט די האט װארום ̂וארד דזש  א אוגםערמטיצס ב
̂םאם מאסענםארזאםיצוננ גאסען״חןטאנםםראצחנו א אנ

װארום: אט
 באאוזד דזשאינט די האט יאר םאר ילעצטע די אין

 מך האם זי וױ״ל גאסעךד־עםאנםטראציעם, אונםערעםיצט
 מד די אק םארמירען זועילען ק^אוקםאכער די אז גילויבט,

 ארנוד »ן נואר פאסם עם װי רײעז, גע^אסענע אין סעץ,
 סד עתאנאםח»ער נואר איכמר סעםםם װעילכע ניזאציע
 קאסןו דעם »םיצם7 און הײם, דער אין זיך בײ םדײאונג

 ארי די \ואו לענדער, יענע אין פרײהײם א<ליםישער8 פאר
 וײ פרײהײנס םאיליטישער םון בארױבט װערען בײטער

 דער אין אםגערוםען ניט אבער זיך האבען קיצאוקטאכער,
 ערוחורסענ^ און געהאםם האם ױגיאן די וױ צאיצ, נרויסער

 מלט קיח געשאארם גים האם יוניאז די װאס דעם םראץ
 חד די םאכעז צו םארבארײםונגען אילע געמאכט האם און

 איינדרוקספו^ םער זואס ^אוקםאכער די םון םאגסטראציע
 םויחננם עם^ימג ב^ויז האבען רייען די אץ םארשירם

 די ם\\ םאיאריטעט גרויסע די װערענד ק<אוקםאכער
 אי• סיידװאוסס די אױ^ גמשטאנען -זײנען קלאוקםאכער

 אנדעחנ זײ װי צוקוקענדיג םארשרוט, גאנצען דעם בער
םארשירען.

 םארםרעכמר די זוארום אורזאכע אן נאד דא איז עם
 אונ״ האבען ^א^ס די און באארד דזשאינם אונזער םון

 גאסעז־דעמאנםטרא־ א אנשםאם םאם־םיטינג א טערשטיצט
ם זיר ק^אוקםאכער די האבען יאר ילעצטען ציע.  םארזאכמ̂נ
 םנר6 און םער7 דער צװישען צענטער, גארמענט איז

 איגםםרומױאם דײ *ויט האט, דיװיזיע אונזער װאו עווענױ,
ײי אירע םארםירען באדארםט דזגפארטםענם, פאליס םון 4ר

 אין הערשם וואס געדראנג, שםעגדיגעז דעם צויליב
ד באדארסט זיך האבען װאס די זײנען גאסעז, יענע  מ

 בי^גא װי געװארען ארוםגעװארפען פאראד, איז טײיליגעז
 ארויסמך ענד^יך איז דיזויזיע אונזער װען באצונען.
 דערגתיכם האם איז כווא^יע םענשעז דער פון שויואוםען

 צורי׳םזנן אזוי דארם ריתן אירע זיעעז סוירסעל, סאילאמבוס
ײ אז נעװארעז, ױ אויסנעקוסם האבעז ז  גאיאאנאג׳ס ו

םאסתיחג סון צוריקגעאאפען באזיגם איז זי וועז ארםיי,
 קעמן םיר זםן אז איבערצײגם, אונז האם דאם

̂ויבגיש קײן קריגעז נים  ניו n אק יאראדירעז צו ער
ץ־ איז מרעםיק, םון אוסנעשםערט גאםעז יארסער  אוםםנ̂ג

ך חש שאםעז זאצ רועיצכער פאראד א אראנזשירען צו  « נ
it• םעהר דערום איז עם איעדרוס. זוינשטעז  r w t n 
 םאםעךפאר־ ריזינען א דויץ־ םאי ערשטען דעם םייערעז

 זיך מעגען םאםעז ארבייטער גרויסע די װאו זאסילונג,
 ויך אוםנעשםערם און פאנעז, זייערע אוגמער םארזאםלען

Itw ®ח באדייםונג דער ורעגען רעתער די צו צוהערען nt 
פראסעסם. זימנר אויסדרממן דעדבײ אוז םאי

• • *
iw■ ir t  tie utfewnweapowo ip>8owHfo i n* 

po oewnptr’aiw ip o rrn יאיס נױ tpomw■ o n 
two tPBW pn o ■ראונדם. לא8■ די איז n  Pi8» i n 

ptpi’n םיטנל^ר ל?8 s c  n  tie 1130 פון ײניאנס 
pan’enso n איז  .no i n 3קלי אםלצטיעצ,| pa*n 

nאיבז p לם8לאס n  pw jpawn לעצםע UJppmoap t n r 
r Tm יpn tp 1ל1  aw ov o n  tpuwoitaw potenp 
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v םאלאנטען באריםמע צאל jib םזגסראואליטעז 
 Iib כאר חנר און כאר רינג אדבייםער חװ־ מוח.

צאל, אין פערזאן 400 אינטערנעעאנאל, איעןנער
 נאדייםוננ די אוים דריקען וועלכע ליחס־, די זיגנען

ױם־טוב. איננמרנאציאנאלען נרויםען אמזער און
un־ pivb וועם ױגיאן יעדע און נרויםער א תהר איז 

איר אונםער םיטנליחגר אירע פאר סעק׳צאן א האנען דארם
באנער. איינענעם

 אינםער־ דער איז םאי עדמנתר רער סלאופםאכער!
 די גאר nrtw דער ניט וועלבען ױם־םוכ נ«ציאנאלער

 אין םאג דער איז עם .ipbvtvj האגען אלײן •רנייםער
תלמז  און פראםעםם זיתר אוים דריימן ארבייטער די י

מח  גלויבען און האפנונג םיש אננעפילם 1װערע העךצער jזי
םארנען. בעםערען » אין

 דעםאנםםרירם און ציים אין קוטט קלאותםאמר!
i םון ארנײטער די םיט צוזאםזןן סאלידאריטזןם אייער n

אינםערנאציאגא־ *an םא״, ערמטער *an זאל לעבעןװקלם. נאגצצר
ױם־טוב! ארכייטער לצר

אינםעמע׳פאנעל! אונזער זאל לצבעז

 קחןדים ווזןטזן צו וחנחןן גענעבען דארף *חגדיט
p אסאסיאייטאן »ן אםילו זיין עם םענ «םם; b נאלע־ 

 וואם אניטאציע, דער צו ננונע עם זאנען םיר נאטיס.
a n* םאנױ די צװיטען אן םירט קאונםיל אינדאסםריעל 

•o in tro w אויפהאלטען זאלזןן זײ אז טרייד, אונזער אין 
ען די ־  טארפיחנן זיך לאזען גים ײון םחורח דתר פיז •ײיז

נייערם. סטאר דצאארםםענם אחס־ ריםיימרם די ■ון
אינדא־ דער װעלכע אױםפלערוננ, און אניםאציע די

 נייזנם, סייז ניט א״נענטליו איז ,tv םירם תאונםיל סםריזל |
 אז» אננעפירם נים זײ האבעז כעםאר פיינםאל אבצו

jrmvwr צייםען. לעצטע די אין וױ אניטאציע
 צװימעז ארבײם אויפסלערוננ די באםראכם ױניאז די

 ערמײנוננ נוצליכע העכםט * אלט םאנוםעסט׳פורערם די
; ju t די נרעננען זאל אניטאציע דאזינע די אז ײינעם, זי 

 םון נעזונםם־צױפםאנר דער װייל חןזולםאםזןן, דג«סצומ
an* פאנסורענץ יחפר׳דינע אן אאהעננינ איו אינדוםטריע 
 םחורוז. וייז פארסויםט םאנופעקטמורער *an אזוי »י »ון

 נים אוז אונטער גים — םחורח פאר פרייזעז ימצ־׳דינע
o אימר n איז — ווערט ijn ro v W J *an 1אוי יםוד 

מז תל זיך. האלם אינרוםטריע אן ו
.פאונםיל״ דער »ז פאר׳פנמנרליך, זעלבםם איז עם

 םאנוםעסםמר די צװי׳פעז אניםאציע די אננעםאננען חאט
 װאלםען אינטעחןםעז• םרייד און מחענלימ אוים חנרס

 נים־ דער םון נצפאר די אןן דדוק דעם דערםילם נים די
 נים אניטאציע די זײ װאלםעז פאנסוחהץ, יו׳יד׳דינצר

 האט ױניאן די ראם. םוען זײ וױ מםארפ, אזוי אננצפירט
 נים־ױמר׳דינן די וועלכע מפאר. די אייננעזזגחן איםזןר

 יעדער בײ האם און טרייד דעם פאר בחןננט פאנמורענץ
 םון אויםטערסזאםסײם ױ חןרצו נעצוינען נצלזגנזןנהײם

 דויד אז נעװאוםט, האם ױניאן די טאנוםעסטטורערם. די
אונ־ אינדוםטייע די פארלירם סאנלורענץ גים־ידיר׳דינןר

 דעם דורך סוםם ארבייםער די און נאדעז, חגם זיך ט*ד
 ויר האבען אבער, םאנופעסנדפורערם די ליימז. צו אויט

w אינתר איר אויוי האכען ױי צומהערם. ניט יוניאז חנר 
 נעלזןנענהײם יעחגר בײ האבען איז םארדאכם טיט מקותט

 זײנען סלאוסםאכער די בלויז אז םארנעוואװרפעז, אונז
T דער װעלמ ®ח איבלעז אלצ איז יגדלסז n o .לײדעט 

 אניםאציע, דער ײענען אצינד לעזזןן םיר tJm דארום,
סאנופעסטעורערם, די צװישען אננעםירס ותרם װצלכז

 ענדליר האבעז באלעבאטים די וואם צופריחזז, םיר ייימז 5
 איז שסאנדפונקם אונזער םון ריכטינפיים די באגריפזז

 טיכתל נעהערינען דעם אנותנחזז נענונתז זיד אאנצן
o אאיואאסעז n איבעל. סאנסורענץ

* * •
a <ח ! n י הענעז נעזאנט אױמן האכעז םיר װאס י

I g w w*  זײנצז pTyngogyauBB סלאזס די »ו 4ז<ײ *
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O* וזאם «ס ומן \,rnrn אימער «ייזיינצן r ugnn  t אין [
o סון ניקעל » ארונםןררייםזןן n ,אחא־ ארעםער pnt ן 

o פון םעגט n זיינצן ויי אנצו םיניעער, און אארײםאר
 די tv זעהן, צו נענמ באװאוםם קלאסעז נעװען נים

o און זײ צװײאען קאנהורענץ אוםזןרליכע n ריםיילצר 
in ארכייטער, די רואינירט iro p jra u v o  o n און o n 

טרייד.
 אננע־ ׳אוין האגען נעזאנם, ווי םאנוםעפם׳אוחס־ס, די
 אנבא־ <ואס אינםערעםען, זייערע םארעטעהן צו הויבען
o פאר?ויפען לאנגם n װאם אבזס־ סחורון, זייער ריטיילער 

o פאר?ויםם ותלכער קלאוקםאכער, דעם םכוח איז n 
י ארנײטלראפט? t<" םאברילאנט קלאו?  אניטאצת ו

 פרייזען די אויםצוהאלטען נוםע?ט׳*ורערם8ם די צװיעען
o םאר נילטינ אויך איז n .לאו?םאכזר? un* לאו?־? 

 ג»»חם פרייזעז, די םון ארונםער לאזט יועלכער טאכער,
i נענעז און זיך נענען שארברעכען א n אינ• גאנצער 

o סון ארונטער לאזט ער װאם רםיטn רוםםריע. n 
m א סון זיר ער בארויבט *־ייז, נעםענמלטעז tm n t פאר־ 

 ־׳ אױפצױ טאנוםעס^וחגר זײן אויך העלםם און דינםם
^ן פון םיםטעם א חאלטען ^ עני לדד א r;n ה tp tv p. 

פרײזזנן! רי פון ארונםער גים לאזט ?לאז?םאכער!

שאם. א פון רעזאלוציע דאנס
 ־יםע8 650 בראדערם, םעםסיז פון ארבייטער די םיר,
 א■־ טען15 דעם םיטיננ, מאא א בײ םארזאםעלט עװעני,

 ױניאן, מלאוקםאכער באארד דזמאיגם םיז אםיס אין ריל,
 •רעזענםירען צו און באדאגסעז צו אײנמטיםיג באמיציםעז

 א םיט האמצםייז, םעם ברודער עאי״טמערמאן, אוגזער
̂ויצדענעם  ״ער װאם ארבײם גוטע די םאר ײאם׳צ, ריסט נ

̂ט ט׳צערטאן, עאפ אלס »t אונזער םאר געטאן ה v ; עם 
 באדאנקעז צו נעװארען באשלאםען אײ^םיםיג אויר איז
 ח. בר. ביזגעס־אײדדצענט, אונזער •רעזענטירען צו און

 םאר ירעזענם ווערםםולען א טים )117 לאקאל (פון ■ריעד
M אונזער פאר געטאז האם ער װאם ארבײט גומע זײן r, 

 נױ ■רעזענטען זייערע זאיעז בײדע אז וױנמען טיר
 סיםן א ויי םאר זײז זאל דאם אז און געזונטערהײד צעז
 צו באגײסטערעז זײ זאל מם און אנערקענונג אוגזער םח

 מא•, אונזער םאר םײ צוקונפט דער איז ארבײט גוטע טאן
מעפער. אנחנרע אלע די םאר םײ

̂יכעז םיט גרוס, ברידער
 9 יאק. חעסער, אברהם 117 לאסא< רייטמיס, סא<

 35 לאס. !אידיז, אײזיק117 לאס. קענםראװיטע, ה.
.48 ל. אגד^עלינא, ראזי 117 לאק. עאעגםעלד, א.

צ. רי \זאצז̂י

 עוחד טע7 500 העילער, לואים םון ארבײטער די ״םיר
 אין יםערץ ־טען30 דעם םיטינג שאפ א בײ םארזאטלט ״נױ

 אונ• םטרים, טע33 װעסט 131 בילדינג, באארד דזעאיגט
 םון אײדזזצענם ביזנעם נייעם דעם םון םארזיץ רעם טער

 אױס־ באמליסען םײנבערג, טארים ברודער ש***, אונזער
 אונזער צו אנערסענונג און דאנס אונזער צודריסען
̂זערםאז  אײ גוטע, זײז םאר ראדאװםסי, נײםען ברודער ט

 ירעזענ• און עאי אונזער נונסטען צו ארבײט בערגעגעבענע
 אז האםעז םיר װאט^ ריסם גאלדענע א םים אים טירען

 אאםערוױלינ־ דערזעלבער םיט צוסונפט דער אין וועט ער
אונזערמוועגעז. םאר ארבײם גוםע זיין םארטזעצען סײם

זײסי• אונזער צו דאנק אונזער אױם אױך דריהען םיר
 םאסם איידזמענםם ביזנעם די צו און בכלל אםים םדיסט

 לייס• כיזאיצםימ זייער מאר רייעז, נמליסס און נאלדשטייז
אע• 1מא אוגזערע נונםםעז צו ארבייט טיכםעע און טוננ

טערעסען.
גרום, ברידערליכעז םים

 117 לאש. סםראנגעז, פאול 117 לאק. גוטערםאן, ם.

 117 לאס. דובאװסקי, בעני 117 לאס. מנײדערםאן, ח.
 9 לא^ םארעם, דארע 117 לאק. תאהז, דדצײס

10 לאק. חעלער אוירוױגג 117 לאק. קאחן, סעם
װילי
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1גרידאד

 ארגא־ דער po איז #צוריק יאהר 50 אוגקם ,1886 אין
 פראקעאםירם גאװעגוגג ארבײםער אםעריקעגער ביזירטער
p ru fiw טאג א<נס םאי ער׳מטער דזגר pc םאקידאריטעט 

•ראקעטאריאנ^ pc קאםף און
 pa געװארען אגגגוםען איו םוב ױם ארבײסער מר

 איגטער־ pD טאנ *קם װעגם גאנצער דער םון ארנײםער די
קקאס. ארבײטער pB אײנעקײט גאציאנאקע
p ארבײםער די האבען יאהר 50 די דורך b וועלט דער 

ד״ט?־ אין עתס«מאט»טארס זײערע סיט געקעםםט
p /סטרײך איטמקיע, #קאגד k קעג־ <«קעגערע צאר.ק א אין 

in.̂׳מיסטיעע די איז ע9אײרא אין ־ נא־ p» פ
 אר^אגיןא־ ארבײםער די צױמםעט^רען צו באנדעס ציעע
^  איכ»ערי«קים־ די אח קעגדר די ps (ואעיסטען רי צי
 אםעריקע קענרער, »קע *רײגצומקעסען זוכען 1יא*א טיעע

p םקחםה, גקוטיגער גײער א אין ארײמעדענעגט, b װעינכער 
 פ*ר־ גים איצם גאך זײגען *ם זועםען כײ ארבײטער, די

 װעקט־םקחםה, םריהעריגער רער פון זואוגחגן די הײלם
inװע<ע ' i i  Iבען רארםען ־  די כדי לעבענס זײערע אװעק̂ג

i רױבער n  po* קקאס קמפיטאקיםםימער דער — זועקם — 
רייכטיםער. םעהר אנזאםעען סעעגן זא?ען

inארבײ־ ועם פון דא̂ר םאי עח»טער הײנטיגצר ־
 םעכ־ םאראײניגטען א אין װערען ̂גדעקט פארר d«pp סעד

 םיר אז בורזעואזיע, דער צו אגזאג pn סראטעסם טיגען
 םענמען־ קײן ^קאזען צו גיט םעהר אםען אגטש זײגען

 ^קאנג גיפטיגע די ביז רוהען גים װקען םיר to pא *חיטה
װערען. םארניכט־*ט װעם גאציזם pא פא^יזם סון

 עקא־ 1א יאהר 7 מוין הערשם אםעריקע אין אוגז בײ
 איז באשעקקערוגג רער po העגסט א װאו קךיזים, גאםימער

 רעקיף, ברע^קאך די נםען צו אונםערװארסען אינץ גאך
צמעװארםען. זײ װערם װאס

 און ליגס ליבערטי זייערע דורך רעאקציאנערען, די
 די פארניכטען צו גאנצען אין ווכען קאורט, םוסרים

ײ ױגיאג^  לוין־ ארבײטער די אױף ארױף צוױגגען ו
n לאגגע מניטען, n j'P  , in jiD t f ,זאס אסען דעם ארבײט?

 קעגאן וועלכע אײגצעע, די ױניאנכ^ קאטסאגי די pא
טערען  □n סו) אטאקעס אח סקעגער פיגסטער^ די צ̂ו

ארבײטער. רי ?ײגען #קקאם רויגער
 עד־ אן געבען צו אונז סאר גאראגטיע אײגציגע רי

 • איז אוגטערדדיקעד, אונזערע זוידעחסטאגד פאלגרײנען
 נאותגונס ארסיטער סאראײגיגםע pK םיקיאנםע םענטעע,
i n גײסט po אייגיגקײט p k ̂סיװקײם j האם אט n r 

 אסערימר די po רייהע! די אין ארײנדריגגען אגעהויבען
 איגדוסםרחגמן סאר באוחןגוגגען ריזי;ע די ארבײטער. גער

̂טעגרי-ע או} ױגיאגיזם  סזתן אקציע סאקיטישע זעקבסט
ווערען. ^:אגטםרירט שטארק םאי ערעטען דעס

סײעדס איצט ו»אט העקכער אוגזער cun ̂ג
ען 50  צימו -©גצער דער רורך ר.אט יןביקעאו□, יאהר̂י

 •ר־ די צװיעען קאססקוסטיגקײט או« באװאוםםזײן געזײט
p געװע^ט האבען םיר בײטער. k רוםען n ̂ג p u iK טיס־ 
ר אהן ?עבען גײעם א צו געירער  אהן pK עקססקוסטי̂ר

זגקססגואטירנמ^
מ po נאשלוס דעם םיט אײגקלאננ אין נ  םיכד או
 סארזאס־ צו זיך אסרײםארס קקאוה די םיר רופען *לירער,

v #סריה ־in איו אזײגער ס #םאי ערשמע\ דעם קמן i k דאד 
 קוסאן און עוועגױם, ̂טע pK טע6 צװי^ען םטריט, צסער5 .

 אינםאר־ אוגוער װאו אזיי-ער, ±2 ט־אוגדם סאלא די אין
p נע^אגאק k םייערען ױגיאנס אגדערע צאת< א o n איג־ 

o טונ, ױס ארבײער טערנאציאגאקען n םאי. ערשטען
 איחװי סון רוף דעם ענםפערם »אסרײטארם קקאוק

o 1 ניט ארבײט !לאקאכ nטאי טען o in oo^ K on  i 
p גאסע) די אין k צי קוםם o n און םיטיגג םאס גרויסען 

גראוגדסי סאגא די אין קאנצערט
 אר־ ־מטוגדינמר30 א פאר קאםף אונזער לעבען זא<

p בעסערען א פאר און בײטס־װאך k לעבען עעהנערען I 
 ױם ארבײטער אינטערגאציאנאלער רער לעבען זאק

!םאי טער1 דער #םוב
p אײגיגקײט די מבען זאל b קלאס ארבײםער!
1 ױגיאן איגטערנע^ןאנאל אוגזער לעבען זא<

v u p p ג\. ג. ל. א. יר\ג דאןאל
Kxnumo.\ צוקערםאז, רובין

באלטימאד אין םטרײק מאכער קלאוק דער
באטבעם אגדזשעלא םון

'. \\. ג. ל. .K אךגאוײזצג
i n בױ םםו־ײס i n סאהען p k סאם־ סלאוס דינים

p ט1דויע סאני ir װע!ם םםרײקע! צאל די װאכען. 1פי 
p k  iporu נאגצען אין איז *אס אין סו־אדוקציע די 
 לאזם1פ» האבען oijfokp #סיגף די po 9סיר סארקריסעלט.

p k  our o n אגג זיך האמגןrpלאDעpk  I .עם־ סטו־ײס 
 רעזולטאם אלס ען1געװא נעמאכט זײגען prooyi* ליכצ

̂יט. סיסעמיגנ ענםמלאסעגע! אן סון  טעטיג
 אייער סמרסוילטע און סקעבס *
i n םארגלײך po איי*! םוילע p k גזד האם ס?עבם 

pipp'noo ip אויף אײנדתס טיםען אוא חאט i אגא 
 האט זי דאס ?אס, ?אהעלס אץ ארבייםארק אן םגטיל,

p נעת סתטאמען. עעהנעם א אין îod o n# באט־יסם 
n אייעוי. סױלע ציע1סא א םיט 1עכע1ייקג1םט p'K אײ 

 סמעבם, די געהיט האט װאס •אליסםאן, א געמ־אסען האם
ip  p» 1 האט o i'oonuי ioo''1־ .pippהאלצםאן 1יכטע 
po iK $6.45. א באצאהלען צו א£ט1באעט ױ תאס io r 

 האנען ״,dippo 1סא גוט צו זײנען אײעד .סױלע
 גע־ גמווא! וײגצן ויי ותן ײ?ער^1םס n באקלאגט ויד

i סון וואראן n טאט. ינס1סטיייקע
ypunwr( מלײדעען.סמרימןעדס 

D in  is o m t o  in aD om r >* « t« , 
₪ ₪ ₪ ₪ &&. ̂ . i.:■ s^ M ₪ U

i 1אוי ײאך לעצטע אכען1געב n םאגי ווען #ליק סי?עם 
 א ט1נעסי האט װאס ״שאפע!״, ״ippi«D6rw א סאלאגא,

i צו 1עכע1ײלב1סם ט־וםע n באלייתגם האט 9בײט1א 
i לאוײק עװעסטע! סי?עטס, די po אײנע n  .pko סוןי 

O האט םען אז געװען, איז T oonu און סיתעסט עםליכע 
p סאלאגא אגט־ײסע!. דעס k צוױי n  po דיננן סילעםס 

1 poגעװאו*ן. אסם1באעט האלצסאן 1יכטע

לעפאטים םיםץ אנםלויםען צו אהען1ד ̂כ
Pd די אז איז, ײ?1סט םון אנםװיסלונג לעצםע י1 t o 

 בליימנן װיל זי אויב אז אײגצוזעהן, אננעפאנגען האט
 םעם־ םוזען זי וועמ באלםימאו/ אץ ?לאולם ען1וצי1א10
i םיט לען n .האט זי ױגיאן ip a ' in אױוד נאשלאסצן 

p ^אס א צועםעגען k דגטעל א^ po ^סעגסילוױ 
p איצם זוכט1אוגטע ױגיאן די סטײם. jp  o n. גים 
i יג1?ולענ n i n בליע*ן1סא װעם םע1סי ?אהען די צו 

p k !וועט ״ניט 1אדע באלםםיא ip i געגען קאםף 
 בױמן רזי ומם וי בי\ prum ־טגעזעצט1סא לאגג אזוי 1אי

ip i  ik o .ױגיאן
io די o״p k  d ip p נטשלאסין זיינעז ױניאן די* o n 

j ימיאן n ביז tn»J«*ו n  o tn ^ n ru n  turn

.
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jn פרעםערס קלאות ח$ו אין םעםיגקײם*י r 35 לאהאל
ש. פוז או דז ל ס ע ר ב

36 *gagt \\s ig g n o w u

»r t i i t r  p tn  tp ותרען ip a n rp t, איו eg i p i,*
*ip a ’ g ig o  p t r  tgtpo ip * r. םים tpotptg tun פון 

a n איםםער p itg o’ איז tp ittg n n g D ביזי טואלדיגע די 
מ ל ת ig אין jpnpt איז op ו o  ip ip r  p ip tttg די 
s a tf< עםליכע pagtt.] תלמר אין ביוי די סייז אוך  ז

ogn pm נעריסען otpoptd די סון otpn. איז עם ig t 
npr g,־ ogn ביזי ךי g ig  [popgnpttg ogn קורצע 

op x m צו נים םייגם tg ,IPtgt איז איצס ip d  p t r 
p ig רביים* gou. [פיהע, אי ip ip r  p*’D ארנייט IPD 
wag j איצס נאך n 'n r p r u  rtg tאים־ נרויםער דער ־ 
am זוען נאםירליך, און, פאראיבער איז ip i איםאעם 

g ipd םאראיבער מחם ip| ותככע צרות, נעװעהנליכע רי
e חנר u r o  tgtpo pp*s ייך. םים

o tp o n p, סאגנם g ipd| יד 8 זינניעו צו נ*ײך* 
»1 o tg rp g tp v.איר זואו ״ onpt מטעהם איר װאו און 

tg איר ימרט  ,ig t באילןגאטים וי g» IPs tK ,|P*’ii* 
O «יי tg rp g ip i p a n- און ipogttp די םים o tg rp g ip i 

d ip s זיך ugP igB  ip p ig o r  g פ»ר pago[ ,י־ זוײםע* 
ip o tt tut in ארבייגס

p* סיר it o p itD itg o r ip tttg  ip p m o n g  g i |p*nt 
ip t n  pn ,בדי פו־אגע ig*p inp t ip ip it *gt op פאד 

o ipaopo p ip tttg• סיו ip t” t נצנען o tg rp g ip i אונ־ 
ip םנר itp o ro tg  p*g. םיר inpt אײן ניט o n g n רי 

jppng פאר p*ptp1 ארבײם p*gt| זיין איצט n p it g װי 
ipiuu  tut a t איםםער ביז p itg o’. סון באלעבאטים, די 

t tg ,o ויך ipagn דים, זײע־ tp ignga p ig o r״p ip 
ig s  ip n n s די p*g» oo tpo ig t| גיט IP ipn  jp ou rp t. 

D סדי און ip סאן, צו ipagn צוויי םים זוי פרי אזוי זיי 
jpagn איםםצר סאר p itg o’ אדבייט, מנ״רען געסםאפט 

”P3 נים jp*gt זיי כדי *a| סיס •pgoo pip 
 דעם :עה»ט *gop*g tpagn דים, אונזעי סון םיר, .

o p iiru g o tr, םיר אןן jpagn איצם, אויך איס tg אײנ־ 
go* איז g רייז» sag s  ,oagopt צו אױס ניט Dgi איז 
on־ s g jg s ,טארם׳צ ip igאפריל, ־ ip ig .אזוי ם»י 

ױ צאנג jp דארןי ^”ang דא איז ם ז in p  |ps רײז. דעם■
iptpn v s  ipptpn ■nrug און ליגצן ודימג די 

gדזg *רייז אונזצרצ janaig מסנר rםpDאיג־ זײנ?ן רם 
 npDtt און 1לינ? מייםזג די ס?טלען צו iptgupt סטרןאירט

 זאלען םצםבערם pרpאונז tg אוסן, gtg אויוי •תייס
ngB ipjpp ppgo־npag ,ipji איז unאל1 8ציי !?לבצר ־ 

tg D דיזצר ig s־t«g ',a jpaiiJa D«a די אין ipgptr.־
ר םי  אין tg ,Dipaops p־ipt:tg אלצ אױן• tp־angB 'י

ge prop» 3אױ tps אײך &ון טארלאננט etgrpgnpn, 
>tpont otg אונהס־ j r it g 3אוי op אײר ײ3 ג?הט 

jto»nt לינ?ן tpstt *ung■ ,ארבײט soip דך s 's אונו
tpsgtga אין iptaiu* .אםיס

tg ,tptgn t d איר optt !?אויסנדיד sp jp u g jtg־ 
s און א״ך ם»ר און אזנו ־me ?יכקייםען ig B״tp*t ׳*itnoc 

ip און ,opD’Dgp נריװצנם און o tp rn g אין אומ צו D'og 
ipog צו זין• iga.

pt ■ogn d u  inpt• אױםנgpרבײo או«?ר אין gpg5> 
an־ o g i ,o tn g ig m  n i v n i n u דעי טיינם p i־ 

Dtpsoigg, װצלכע־ tpaptpto'tig sgn די .Duaig tps 
nut ig s איצט ליגם tg נזו9»ױג«\־ די  באריכט. רינ

tp u g  |g ,,a inpapng v s  |p>pn tp^gspi pn ־ » 
tupjp<»״i n j אויבצדפלצכליכצר s ig g p i ,ציעם tg

sgn s'gg »ן  ip tttg  s tn  p t  ,tp sio  a n  ignapg 
tp ttg m g 3 צו ,.tgtpo d p i s iia ig  tps n  tpaptיז 

sgn tpagn 10 pm  ig g  .jp s l7  a n  > nw אונוצו
_____s t  pa>pu ĵ” a ig  tp s 4»18B t h m 

rm tpn .iggpv 7 »  u o u g a s m
m jtm

̂ס קוטט װ^כען, 10 אויו• אוים  םזגג 475 געגוי אויס ר
װאך• » «רבײם

מאט חגם םיט אז ̂ןגען, גלײך ?ענען םיד חן־ דעז̂ו
 םאר־ *ונקט חגגק איך •ipoyr צו <ו*ם ניט זיך םיר כען

 Ijrrv>*Dr ארבײם םעג דיזע םיט םעגען םיד »ז קער̂ג
ל*&ל. אונזער אין

 ארײנצוגעוזן אוסםעגליך צײט(ננ א אין •טוט איז עם
 בא* זיך חאבען סיר וועלכע םיט ̂וװעריגסײםען א<ע אין

 \וען טען,10 דעם םעברואר אנטאגג, אין גלײך גמגעגם
דעפארטמעגם. דעם געעםעגט האנען סיר

 גװאלדיגע א געהערמם צײם יענער צו זזאם ערעטעגם
 סעםבערם אוגזערע םון הונדערםער ארבײטסגאזיגסײם.

 זײנען צוױיםענס, ̂צאאלאז. און ארבײםסלאז געווען זײנען
 אין סאעציעל און עעאער געהאם האבען װעלכע די אפילו

iv קאנטראקטיגג די b v v, ניט ארבײט קײן איז עם זױיל 
 האבען םיר װאם אנעטאט אי־ז ׳מעאער, זײערע אין געווען

mVP i זייערע אין װעלען םיר אז גערעכענם, פריהער m r 
 אז אויםגעלאזעז, גאר זיך האט ארבײט, םעג סריגען גען
W םילײכם מניאן, דער אין געסוםען זײנען אלײן זײ W 
ארבײם. טעג קריגען און בענעפיטירען זײ

 א געהאט םיר האבען ארום, און ארום דערוױיל,
 דערצו הענם. אונזערע אויף פראבלעם מװערע זעהר

 וחנלכע אוי«י זײטיגע, א אראבצעם א נאך צוגעסומען איז
 איז, דאס און גערעכענט. גארנים גאגצען אין האבעז םיר
 קיי| נים גאד איצט זײנען וועלכע ארעסערם, פילע אז

 טרײד דעם םון ארוים זײנען װעלכע םיל* <ײטע, ױניאן
̂יכע לעצםע די פאר  דעם באלאגערם האבען מוין, יאר עם

 פאר־ פרעםענזיעם, םארשידענע אונטער *זאבען, און אפים
 די צוױמעז ארײגרעכעגען אויך זײ זאל םען אז לאגגט,

̂יך, ארבײטסלאזע.  םאר־ ארויםגערוסען האט דאם נאטיר
 לײסע ױגיאן זײנען וחגלכע ארבײםםלאזע, די בײ ביטערונג

 גע־ װערען וועלכע אדבײם מעג די אז געםייצט, דןאבען און
 און #זײ פאד געגעבען זוערען לײכ̂ח ױניאן די םון נוםען

 הא־ ותלכע די, נים און דעם, צו בארעכטיגם זיינען זײ
טרייד. דעם םים מײכות פראסטיעען סײן ניט איצט בען

 אונטער געארבײם דעאארטםעגם דער האט דערװײל
 עוועת א געהאט און באדינגונגען אננעשטרענגטע זעהר

לײזען. צו פראבלעם
געװאחנן. געלײזט אראביצעם דער איז ביסלעבוױיז

 דער דורך ארבײםםלאז, געווען זײנען װעלכע די, םון פילע
 געבליבען נאר ניט זײנען ארבײט, טעג די םון אײנםירונג
 אי־ ארבײםען געבליבען זײנען נאר םעג, אויןי ארבײםעז

םעזאז. דעם בער
T האם װעלכער •ונסם, װיכטיגער אײז דא איז עס I 

 די אײנגעפירט חאט סען װאם דעם, דורך ארויםגעצייגם
 וועצען םיר און וױכטמ &\זר איז וועלכער ארבײט, טענ

 מעםכעדם אונזעחנ אלע םון אויםםערקזאםקײט די ציץזען
 *וחנריגתייםען, אללע אויף <ווסענדיג ניט פונסם. דעם צו

 ארבײט, טעג זײ חוץ א איז, דורכגעלעבט האבען םיר װאס
ר האם ארעםער ארבײטסלאזער אײנער יעדער וועלכע  מ
 וױידדא אײנגעפירםער דער איז ױי םון אראםיםירם זענליך

 פאר טאנ א דאלער 10 — לאסאל דעם םון םםאנדארד
 ארויסגעצייגט זיך דזאם — אחגםער ארבײםםלאזען אן

 האם אופן אוגדירעקםען אן אויןי און דערםאלגרייך זעהר
 אוג־ פון םטאנדארד אלגעםייגעם דעם אויםגעהאלםען דאס
ת טרי^־ זער  *ין באגעגצנעז געקעגם איר האס םאל פי

 ארויםגמיקם זייגעז וועלכע ארעסערס אז ״אפים אוגזער
 דעם פון געווען זײטנן וועלכע און דדיאבס אויןי געזוארען
 ^יגעמ״ n קיק גים אויך #נאםיר<יך און. טי• צ^מחנן

ײ תאס םעז וחנן ציים, זצמער דער אין אבער  גצאמרם ז
pnr D סאנ א דאלאד נײן n e rm ,ײ חאבצ? דאלעזי T ו t 

pspttng stgtstp( י י ו ן ו י » מ1ױ hm י m b ייוjtj -f!mmjk

IWi#» ײ ו

i n  t ic  o'og ,מביפו an  tg־ n »  Jgt o ifig ױי gp- 
?ipspp די LtSpt

d אוסן םין gtg או*ן» pi tpogrpt Dgi sgn אײנ־

_ -•׳■־* - +i*~***: * ־• ־ ״v-jr̂c־־ *־־ »:־ייוי«י,•ימ̂ 
ga> ,טײל םים sg i איצס איז an־ r^ isg t .tgtpo,־

pm טרייד, אין איב?ר»ל sdpj tps ipu  tg רויױ« g 
ip>ngp ipd  »r»gi ipd pib און דאל?ר צ?ן jgsD ip i־ 

sign לט?ן0אח'אױםנ^־ו Ygia 100 tpigttpt. םיר *pp 
ipj סיט ptt tg ,lPtgt Qi'mpa't| נים SJPSS18BP1 ip i 
 gatg- אין נעםענריג ספ^?ל און, ארבײט tps די פון

inpt tpugppttg i םרכם, ' t  sgn tgtpD ip i tg ,ל?בם^
 װען ,איז רערשלאגען און ענטוי׳פט tpttpt זײנען לע8 און
d אינםטיטוצי? די ניט pi ftB לgpg,ל \ps>gt| די *S5 

ig ניט ptgלDרגיימ8 t נים p jptgippt|דאל?ר צען ״ « 
ig t אלם י םען ig tg t םוםצינ ם»ר נעארבײט ip ig 

p זעכציג it io r  8 stpo. ןועלכער 1או -piB piptttg pd 
 -pt Dלgװ Dgi װירלוננ g *־d Dgtt ניט װײםט םערם
lP אויף האלט t" ia  piput אין piP'H ׳ipbpb?

ig s  ip i ארבײט sgn אין i ' t איינע? אויך nunon. 
 IPigttpt oagiaptoing tptut חםרונות די םון אײנינ?

 !?װאונ־ װאלטען סיר טיטינג לpgל ל?צם?ן אוגז?ר נײ
̂ולgפ צו׳פיהעז 1אונ *ל?ז#1 מעסב?רם אוס?ר? t,» שען  ־8ר׳
ipt די »מי צרי nunon צו lP t'0” tga.

ipan ,אז איו ip i ogtt t ’ ltpnpt ארבײט םאנ Dgn 
ip ן,gטpנDאוי  ttD אלס בלײבען g אינסטיםוצי? ׳עםענדינע
ip װ?ם ipd ל.gpgל dpi אין o ig i פילײכס jpags 

 1זו?ל? ,ipstp װעם צייט רי װען און, lרוננעpאויםבעס
 *gt 1אויסב?סערו:נ? י1 אזוי זוי צוזאפעגרעחגן זיך 1םי

.jpiptt oagspt לען

optptug ip t t is iPO אין  'Jrtg גלײך דך   t d װ?לען 

sgn ׳ סורא. קיין ניםdppib ניט. זיך t d 1?װ?ל 
t א ערצעהל?ן1 אײך o, פילייכט אײך װעט \ועלכ?ר 1םו א 

 «רײן snpt 35 ל8Pgל tg ,1אי Dgi און א׳פ?ן.1איב׳ס־
i 1אי p i און ?דױקיישאן פון זו?לט g n p p i”£׳igt -אקטי 

i צו יךjpspt 1 1טי tg )&שוט טיינט Dgi װיםעט. p i 
p tg io ן1יל3 םון? gD o g iלp צו אויך און D ip iלא̂כ 

^ שפיל?ן פון םנ  אויך און לgט־בppםpב ,1סאק? כיי
ig א אײנםירען a, ליפער^ך, אלע םיט און? ogtt רױ־? 

ip״gss| טעםינסײט רע?ריאײש^ און s t g is טים. ויך טיט 
og i םיר, זוײל דערםאר״ פשוט 1אי oipdptb, ניט !יינען 

p| ip אםת, איז op םענשען. אייננעשפארטע ״ i  ig t  tg 
p ig 'ip a 1 םון .t .  i p i. א.״ inpt optppt t d  jpagn 

onp אײנפירוננען, אלע י1 אויױ ig D ip i ווײל ip tttg 
 נים איו דעםאלסט, נעהאם |Pagn םיר ogtt על?םענם,

op פון נעװען i ,װעלכע סארט t״pt| ?פײםב נוטgאון ל 
g3 ippgoבע און לpDעט־בg1מפיל? ל. ttg ipag' זוי 

n שטעהט צײם tאיין י1אוי יט s ig תרך און I p i צײט 
pagn| די o ipo pib אױיננעבראכט igB  g םון דזונחנרם 

t״pt p ip 1םחי אין, ipagn «t ipotm ?נם1אױסנעל? 
o צו ip o p is  |” t, און t״ t״oipaDPD ipigttpt ipt אין 

i p i ,אין 1אי ?רצו1 און ױניאן DTtPD ip tttK און 
TPtto igao 1טרײ inptr g g i ביס?ל ,Dtpiti ygnjgBct 

o װ?לכ? ipo pib  |Pt” t, איצם איז i p i  ipdippi נאטיר־ 
p ל?8 אויג tg ,itg5ngB ליכ?ר t'ip a ’ g לאקאלם IPtpp 

sppopa ip בייםבאל שפיל?ן ig־ipjpp o n g n  ^ga 1סי 
tgo du  o g i? און ipagn t d ״ טיט זיך s םיל ז u 

DigBtrpt 1טי און jpagn בgל^gסIPTDtvt” K o g i lp 
gpg^ ip^ אין tttg

op אסת, 1אי t d  tg װ?לען n נים אויך ע1?לטע 
g זײנען עם כלעםיג?ן.8ג18פ i ?אין טעםינסײטען איינינ 

” g ipopt |ptpp װ?לכ? t און אײנםייל גוטעז pboצי?ל 
ipagn אין 1טי g ptgipt נוטען ig a, וועלכ^ אין n 

du ?לםעחן,  ,ttg 1 י1 װי |ptpp ,itp iuבאםיילינען. יך 
oogn ipd ,אםילו tg ורעצעז 1סי iga iPDOpa d pi jpagn, 

ig c ip i o trs, ווייל tg ,otgt ipd 1טי PDtt inpt ipagn 
o i r n r אױך און o ip it't pdu  igB  g, יל?ן 1סי און« 

t tg ,iPtgn” װעלען mm ipago
 pt- לgn iptttg 11סיטי jpoenp צום 1אי ש־וױיל1

pm פון אימס־סילם itp tp  n פון p k  op .35 5gpg5 
aigptO 'tg״g jpigttpt D םולזס־ og itg iB םון -ttg  ogn 

.g n, םיסמתײט pn  stm ,ױ און pt ipaug tpagn i• ז »d
g iP i'tu g t ig  tPDttpt ביים־ TO^pagn ^tgt

ptiPD t'g׳ptge> ל̂י
JPT P tg tlg  TD א אויך TPDPBr J l'O  ippgo 

Dppopa g jP אױך טיר וועילען T tu g tig־Jga ,טיס g 
ig a, און pn t d1׳ |p5לײך ip t d j i 'k צװײ jpogpp, ותל־ 
t pa״ip tttg  pg tm p tiD ’ u  inpt |pt לpg:אל

Ut| ׳*;,?tip 1לערנ? צו עלסערע י1 םאר ?כאםען )1
2( pלgסlp די םאר p ip tt’ K, 1צ >ptip| .איױט
t ?ל?ןttg, 11 |1א d, ביםלאך, צו g iP i'D a in גאנץ

ip u ta ig o  pg  ipapptt ,o g itg ia  ip o 't it טיט T P P i 
a ig״p itP Y g ra g  .D לויט ip d s ip  o p i ig t ^סיטינ 

ognpt ipagn t d  Dgtt, די מי און T t  tpagn m an 
ogn tPD pg iP גלייך T itn g D גלייך » tpttgDPtjg 

’DDtpoDt םאכען gBg םילדם, די אץ p j ogn ipd  ttg■ 
c u׳i  n, די אין .בעטש״ p n g  otpn, מיינט tg ,dp 
iP װעלען 1םי O 't ii g tpagn אל?ס 3םאל1ע tptto DPtt 

t'D igD ’ n t  pn, אױף d p i ׳B״ttD ip t 5 לאקאל^
igD 1סי ipn ip i 'Pp b s י,1 1צ t papptt״Dtp ipt

tut tPD 1םיטינ 'Dr tpagn vsPim n  tg ,ivttpt d u 
w װילען  tpoip jp>gt , ig a  ip tttg  pg tpoueug T t 

ttt» אין ttD D’Eg לgpg1 .35 ל PPg,ײנען ?3?ל1י י!
tP^gt ,IPtttDPtlPDttg PTPItg pg DI’DPlPDt'glgD 

’IPD יך1א tt IPtgP 1אי ^gPg> TPtttg
tg ,iPDgn t d איר igo o g i opn• טיר P>ptt|

J>gD1P |g IPagD tttDPtlPDttg IPI |1D iPDgttP

otgpga p ל?8 i r  pg  Dipaopo p iptttg ני u g t i 
ptpn ^אונטעתעםונ o ip tt ogn נעטאכט an |tD־ tg t* 

18. i p j s p ’ II's b  ippפט,8בײטערש •prtPDt’ g ip tttg  ikii
g שפילם שאנאל i pt’Dant pg pd’pu  g inp t^ און 

o g i 1אי jpo’ n t  op i |ptpn ,םיטיננ tg ig  D iptt ogtt* 
t׳OPI PD IPIUU IPtlPD IgO’ IPD pg D1’B 1א3לײ 

ig טשעםם o ,8’. זוגטאנD |Po3 d pi
t איו op tg גלױב, איך d  igD 1צ איבערינ IPtgt,

 איך איו. ttiDPtipottK pptgt די Diptiotprt’it וױ
 היםלע־ tPDoppga (ועלבע יp 1לPtgt igt), g tg יל11

optrgD ,oppgt ,dpi, 11א igD inpor םרײהײט tut 
ttg pt’oant p p i  tptg>ain du  iPigo ,p’DgipgDpi־

•IPD1P ttg ODPP’D ' IPD’ IP pg  ,tttDPtIPD
1’ IPD’IP IPD |gp DDPP’D 5 בייgpg> pg titg 

D’Eg. איך I’D tg ,ipa’t pa אײר על?|1י IPDigi 
IPDpiD. אלע

i ’D יר1א וױלען s n  IPtPtt ip o ip tt ig B  g IPtgt 
ip סאי• עדשטען o r ip  i p i איז טאי g T i’otpp p t r 

p פאר aiD op עלער18יצי18טר jg  d ip ao p o  p ip tttg 
o t ’ t pd ip ig’ איך t d  |P3gn ,jg u t’ ip tttg  ptpipt 

n לעםאל8  p a  *aid d p  i p p i  pg *” D ig |g iPDttpt 
jpagn 1914 |P ig’ 1םי D ig  18 ipoup t ig ’  p*g”* 1אי 

s a p io rp t |p ig ’ p*g ipagn t d  . ig ig B צו n  pn
”IglgB pg P’t’tt’1 PDO*tDOPtnt.׳ g pg PODtnPB

Dgtt op*g igopt *gop*g tpagn t d 1סי stpppt ipagn 
pg ntna p 1צ ip tttg  ipi’iootgDPi צו ip tttg  ippnt

gD IPDCnP DPI |tD IgD DPI |’K D38D’.
iPDgaigD ogn ipd  jpn ip ig ’ n  ■pn צו -g ig B 

pa*pn jm איז דיר?ן, tn s  n  p d  ipttpt *gpg* ip tttg 
p n  ttn p ” D po’ i i t  g o i ’ r t t g ig  ig ’ ipip’ Dgn* •

J35 5gpg* PD DTPaDPD ’1 IgD l l ’D’D pg DiPYlgP 
jpogo pg ipoipptgp piptttg םיםיעפן D*gcpi |Pt”t

tp o r g ip ig ttp t |pt” t ,n tg ,ip*tagB ntg ip igttpt־
1’*.gpg* iptttg I’g P’PID’DDt’g Pt

Pg* ip tttg  ogn ig ’ i p p i*« אייך iPDg*rga ר » 
ipd טיי* p i ip אין u  ip i־tu t pn tg ioo i go p i ip d ’ i 

ip tttg  ttD tpiptt DTDptam  optt ogn ^ tnp” D אינ־

r ; fc׳

ױניאנם איבעריגע אילע םיט צוזאםען ױניאן, מערנשאגאל
ױ אין  און סםרים םע156 גראוגדם, פאלא אין יארס, נ

ױ עװענױ, יארק. נ
ײ אין אזײינ^אזען גיט דא ויך יועלען סיר  איצסימנ ו
t פאר יויבםמער געװעז װאלט עט צו ויכוחים t  tm t

י־׳■



ם ל ױניאז ו א ק א ם io ל נ ױ ו ע ן ג ע ר ע כ ע ס ה ם ײ ב ו ה א ל
ן ל פו ע םו ע ר, ם ע ט מו ל ר ע פ

v'־o־a»־i׳u v־«u)isu־ui»i־ s\\ סו «ו94י

 גיי יוגזער האס אנמםרענוננען, פןן רייהע » דוד
 העכזר א נעװאונען 10 צאקאצ ױגיאן קאםערם יארמר

 פר־ נארםאלען tun אויןי דא׳צער 10 כיז 3 פון רוע
i נרויםע * אין <ױן *ײסם m r. אננעזעהנע אן 

tat רי אס פון w r* און 20 *זוי׳מן גאמעםםינען 
#i l l .קאטערס

 געװא־ דורכגעפירם איז הזנמרוגג <וין ארבייםס די
pM p n פאלגעגדע i m r:־

־׳־:4*

פיעלדס פאולין
o m  n y o i)

<9סמ ב  סי י
*לױױא אי. ס»

קאהען pn נ*לאםב
D D W t l םאדס 

 גאוגס פארטזאחער
ק מ מ ו

 םארטאר •5 <•
 םיילאר דדיאנעט

0M• דרעס 
jo און )j יםם> 
j i א נ תי ס

v n m, #אינ 
d w •בראס 
 opinft לו׳סיל
m in פרענק

 םראךס
י ס ת ת  ד

ojm •רסיוײחפאן
o m 

.v n^ פעיל 
 פראתס ראסאנם
ד ת מ  רעקער pn רי
ו *ו ת • o m 

א פי ס *ו * q p n פראקס 
 . דאח מסםי
j i  j i דיבבעדנ! 
rnfi, יצאהן און באגאםמ

o קאסםאן ה. m 
o וױגאגראד m 

 העים dסאק
 פראקס דעגם נראדװײ
 פדאקס דדפאנעם

 גיאן פרעגק
 ספירא pn אראנס

םותנר א.
 *אפירא און אײבראסס
o ם׳אארםלי m 

o אידיאל m 
 דיקאס בעגדד*.

 םייקעלםאן ס.
o זעלםא m 

o ארםיסםיק m 
o דזמיגי m 

o גודי m 
o דעגניס m 
 אירא םאדערן

עםםי
dpjh פראתס ני 

 גארםעגט עפסטיין
o גאםהאגזאן m

 םאודס עוג פיםםה
J .י o m 

 פראקס םעיד העגד
 םו־אקס דעגס פעסיל
 ל'\ םערי
 סםיינםאן וױל

מוסטאק pn כדפער

 וואלױ סא■
 סראקס װעינגאם
o בורגוגדי m 
 בדאס. מארגאן

o *י9פל m 
 קאהן pn הײםאן
 pp>ir םייסזױ

o טיבא m 
 *קסעלענט

גלעגםאר
 בלוסבעדנ און פטטצער

 *וומרבעסט
 אילעקט

 זמאםאקס
 פיערינעסם

 4םזגיו סטאר
װענדאוז

 רובין זגגד רובין
 במסעגפעלד עגד גױםאן
 אלקא

 װאלױ גױ
o איגטערסטײם m 

o קאסקא m 
 םיגטץ ם.

 ראזען לואיס
 בעיליגסאן ד. ל.

o םעדיסאן m 
 פראקם ינעסקי

 אפארעל פאראםאונט
 פדאקס ט^פאץ

 רובץ ענד ליגדי
dpkd װײסען 
o <אטא m

 ענד וױיגבערג וױיגבערג,
אלפערן
o פאגמיא? m 

 רארא ס<ארא
jo ראזען

a םי. זגגד ^ m
o קלעטסי m 

געיגם^ר
 אנר אײזעגמטאדט

דזעאזעף
o םוירכדשעגטס m 

 סיינװערםאן דד».
o עלזוירא m 

o םאדזעעסטיק m 
 סילװערםאן <.

 פראקס גאמאנט
p א<. r n 

רע<?א
 דזמענעראל־סופרים

סדאקס טיםאור
o m  p’ lip 'n

 םראקס פלים^וםה
>̂p״  \ירל2 '

 פדאסס ג^רדזעעאוס
ט  קיע̂ג
o דיבנער m 
?א<י?א
 ̂יבראםם עגד געםצ*«*
 םורסט עגד נױםיעלד

 סוסםא! עגד ברעםטער
lD DPIP'PP־DPn 

roi*DD .נר^ם 
 דובערםאן עגד האר^װיםץ

o וועגוס m 
 נױםאן עגד װײסבערנ

 דרעס ג*י
 opnifi »:דארא

 פרא?ס דעי דדןןעי
בראז. נאנז

 פפלאק עגד בירגבאום
o טאהאװ? m 

 Dpn־i£ האוז רא«
o ט^אטתאס m

 דעם אויוי םאי ערמםען דעם פיתרעז «ו «דער פדאדירען
̂ס םעז װי אמיעעך  יפ׳ װילעו םיר ןואס באשלאסען. ה

 זאל געװאחגן אראנזמירם איז װ*ס פיתרוגג דית או איז
pn גרעםםע די סון אימע pn אלע פאר ארםאלגרײכסטע 

̂רק, נױ pn י»י*נס  אונתר גאםירליך, ארײנרעכענענדיג, י
FJvrm •און צוזאכתנקונםם אזא דורך וױי< ײגיאן 
 וחנלעז עםײנער, םין אזא אויןי םאי ערמםען חנם פייפדען

 דעם אנט?ענען ■ראםעםט אונתר אויסדריקעז גפר ניט #ך
im nrm סיסטעם קאפיםאליםםימעז pn אוג• \ואס ציעען 

 אויך וועלען םיר נ*ר צוקונםם, דער ®אר גדיגם סאכט מר
 לע־ ױגיפז, א אלס טאכט איצטיגע אונזער דפמגםםרירזנז

̂צאפם; איצסיגער ותר אוגםאר מסײג  דער־ pn געזע
̂פעלט סיר prm פאר ז פאראיגםערזגסירם, ד  דד ױ ו

pn זפל םײעדונג די tn pn אויסערנעוועהג־

 סטאים — םעסמרס אונזערער אױפ •פחנרען <דר
 pn \4 זיד ^יסם !ארבײם דער סון םאי פרמטען מם
 יתט וועלכע ארבײםער, pn nnnvo אמםערנע׳מאגאל דאר

!אײד סים צוזאכמן ארבײט דער פון ססא«ען
a םון פייערוע דאר pn in <אטי<ינם pn אוסם n 

 I גראגדוס פאצא pn סאי
T»ynrnm  o^n כח p irm n n די גמרןמן 

▼ i ו in p n ̂נ־ אויר ימם טיקעם דפר
sm

mM- zhfc

דימר בײ םארטראםען געווען איו וועלכער ציעען,
 םעםבערס אונזזנרע אלע »ז ה*םען, טיר pn פייערוגג

unjin םראדיציע אלטע די אנהאלםען וחגלען  po״ 
םאי. ערעםען דזגם םייערען פון

nnn ביז נאך האנען אײך םון אײגיגע p v  o t 'n 
 11האב איר װייצם םילײכם *רער קעגראגעז, נים טי?עםס
 םאםיליע, ־ur״n פדער פרוי אייער פאר טי?עםס עפסטרא

י1מגע< װאס אונזער צו doh> pn ני זיך מעםט
בעסער. אלץ

רגם  איר in זיםגר, זייט pn טימסס טים זיך םאר̂ז
a םיתרען pn גדאוגד די צו פוכמן וועט n אר־ 

 tin לייםע ױגי*ן טרייד אלע םיט צוזאכתן םאי עטען
יאר^ גױ

 דזר סיר יחנלען צוזאכתן inn טיםיגג, צום קוםט
iD«nn a דורכםױ־עז pn כחות אונזערע םאגםםרירען nן 

a פאר oonn עס װי ,tow םיתריצימן nin םאי n 
1 ױניאן אוגזער pc גײסט קאטםס
» ךי pn סלאטערן װעם pn tno 35 רי ¥י  י
mn-u־o n  o 1 טא» ארמטען pn ותלאן איר »רום tn 

 npn> tin> •רעסארס pn nnnro גרויסע די גדופירען
 צוקונ דאר ״nm ^nruDn דער סיט
i n דפס jd& p  w o n
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im r v זיך געפינאן n ד*ל נרמסו 
 וײ ײאך. א דאלער 50 פארדיגט ה^בען װ^ס

o ד»עני m דעפארטםענטס: ?אטיגנ צוױי האט ?אםיאני 
p זמעני, דעד ײגער1 n גידובײ די אגדערער דער ja m 

 pn קאםערס, 14 ארבײטען רעפארטםענטם ביידע ■ין
ר געװארען. םארגרעסערם איז ארבייםס־^ון זייו

־np די פאד רעיז n םארלאעם האט אםיס דער ותן
 אונז םירכמ די ה#ט אוגםערגעצ^כ^ זײנען wpi נתרס,

 אוםעםענדען קיינע אונטער עס קען n tn געענטםערם,
 םירםע, דער פון גאציהוגג דער אט דאנק n םאן. גיט

̂מען קאםערס די האבען ̂לאסען און םיםינג n אפגעהא  בא
̂ט םטרײק טאנ p'n גאך ארבײטען. צו נים  םירםע דײ ה

 קא־ די םון לוין ארבײטס דעם העכערען צו צוגעעטיטם
 סיםוא־ זעלבע די װאך. n דאלער 8 ביז 3 םון םערס

r t טאפיק דער בײ וױדערהאלד זיך האם o m ,םירםע 
 לואיס און סילווערםאן .ל רובין, איז ליגחנ ראזעז, לואיס

̂יכע בײ בלויו ואלימין.  גזך יוניאן די איז םירםעס עט
 יעניגע די םיטלען. מםרענגע נעםעז צו צװאוגגען-געײארען

p< קײן האכען װאס קאםזנרס, i באקוםען, ניט העכערונג 
 בילײ די אין םעזאן דער מולדי^ דעם אין אלײן זײנען
 האם לײ\ ביטמ פאלס דער אין און דרעסעס לײז נערע

 אוים־ דארםען קאטערס די אנגעםאננען. גאר־װאס זיך
 סוםעגדען דעם צו ביז און ״איצם געלעגעגהײם די נוצען
ז וחנלעז סעזאז נעסאװערם. זײז מעיער אלע ״יי

 ױניאן די גים סםרעםמערס, די אנבאלאנגט װאס
 דאילער 37 װי גיליגער ארבײםס־סארםעז קײנע אדוים נים
 ארויפ נעםם װאס סםרעםעער, יעדער םםרעםמער. « פאר

tn ארבײםס־קארםע pn וי ביליגעד םאר ארבײםען וועם\ 
באארד עקזעקוטיװ דער צו װערען נערופזן װעט פרייז, די

pn בור מםרענג פאריעצונג דער אט פאר וועם ער 
זוערען. פםראםם

ען דעם ט ^ גראונדס די אויןו מ«י ע
pn װאס בא^וס, דעס סיט אײגקלאנג w אגמר 

 tm 1 פארםרעםער פון סיטיגג n אויף געװארען נוסזנז
 אײעעמצא־ איגכתרנעעאג^ אונזער ױגיאגס, טרײד צאל
 םי^יגידי און קעפ די אםאלגאםיימעד, די אויך װי סען,

tru תרם%געפ סאי ערעםער דער װעם ױגיאן, mאויןי ״ 
n םיטאג-צייכ^ פרײטאג ״םעסם טאי ריעזיגען t'n דאס 

גראנוגדס. פאלא גרויסען
P אין אנםײ< קײז נעםען גיט וועם ױניאן אוגזעד T 

m גײ pn גאפען־פאראחגן וואס דערפאר, גאפעךפאראד p 
 pn געזעץ, םרעםיק פון רולס די דורך נעשמערם װערעז

p פלאץ, פארזאם^ונגם צום קוםען םיר ביז rnן fJPn t n r 
 ה*ס דעריבעד אהיינס געהז צו געצװאונגען םידקײם םון

t םון קאםינמ םאי דיעז^זטע h d  n בןךפצאסנן ױניאנם 
 סיסתג גראגדיעזזנן n כדם ױנדטוב םאי דעם םייערען צו

אוםן. פעײרליכען n אויף
̂זטעז צום איז דאס  pn גזףציכםינ דער אין םאל ער

 אראנז^יזזמ *ו גאמ^אסען האבען טיר װאס ױניאן, אוגזער
 אייגענאר אונזער אויף יארק גױ אין סאײםייערוגג די

 איעגזנלאדאן נ^יכצייםיג אבער האבען םיר איניציאטױחג
 דך באוחנגונג ארבייםער דער פון טיילצן װיכטיגסםע די
ײ אויב דעםאנסטראצחג אונזער איז באטייליגען צו  ו

עפ. װיגעעז
 םארוױי׳צתגם גאנצער דער און נרופען סםארם די

 אקסיוו זיך ותלעז אינטערנעמאנעל דזנר פון מגפארםםעגט
 דעם אויף םאײפיתרליכקײםעז די אין באםייליגעז

גראוגד.

ט אונזער מ נ ו ז י ם ן ם m א ע ט ד ס ע ז ddkp ו
̂ר<װיר םיינבערג, ישראל פון  פ11ץ\י'גז־

בײנז איוװפרופפאופד ר«ור \\s ז(זר1פאר^דצ
*א\גז*.

 און םיאםעיל, םון צוריקנעקוכמז װאם נאר בין איר
 ״גע־ דער םון לישנער די אינםארםירען םיר זיך װילם עס

̂ר װעגעז רעכטינהײם״ ̂יכע איז טעטיגסײם ד  פצעצער עם
האוסט. ■אציפימען דעם בײ

pn סאוט דעם pn םא־ איז סיאםעל פון םרייד סוט
 אונזערזג און דארם ארבײם האבעז זײ גיחנס. װעניג ראן

 אםילו דארס אבען םיר ^עבען. א םאכעז באלכתלאכעם
 הערםאן אין סונער דעם םים טראבעל ביסעלע א נעהאם

nnn, דעם אויסצונלייכען נעלזנגען מיר איו עם אבעד 
J2S לאקאל םון צופידענקײט דער «ו םכסוך

פאד־ כױסםאםע װעם צוקונםם נאהענםער דער איז
 דאר־ די pn צוזאםענשםעל דעם אין ענדערונג tn קוםעז
o סםוײיק דער בעאםםע. ױניאן סיגע n  pn םעיערס דאלי 
o די ליקװידירמ. װעדם עאפ m סיאםל איז סיםואציע 

 כױםינג א בלום. םרימ און לעבען גיתם האבעז ^רןי
 ךײ אז ^בעחױעם, םיר האם ארבײםער דארםיגע די «ון

 op ײעלעז זיי אוז rלnpלא װירקוננםםולעז א װילאןהאבצן
חאבעז״ אויך

פאדפה^נד
סלאופם. בײ »־יבייס גענוג םאראז אח פארםל^ד אין

 װעניג־ םראבעל, קיין ניס דעריבער זוכען o^nnt^na די
 ארעוניזאציע. נוםע n דארם חאנמן כױר *י*נג סעםנס

ר, ברודער  געםאכם וזאם לאקאל, םיז םענעדזעער דער סזיז
 אפיס. דעס איבעתענוםען האם ער ױנס פארכף»וײם נרויס

 די דאס אײנדרוק, דעם געװאונען איד האב אלגעםײז איז
9>n9Dnopin זײ װאס וױיסען ארעגאן, פארםלאנד, אין 

 זייער סארװאלםעז צו םאנדrיםn סעען די אין ײילעו׳
t ip iv אינטערעסען. זייערע פארםײדמעז *ו און

ס«ךפר»נציםקא איז אזפױםמג טםע
̂״פראנציסקא אין  n איו איז ס

w די r נזדאלא־ אלא זימעז
PHpP

נימח
1*-L

n פון אויסנאסע דער סים פעשער ױגיאן סענע w  p"K 
 סיכסיד דער סטוײי^ א tn פירעז םיר װאו אוקלעגד, אין
ד האם באלעבאס דער װאס דעם, דורך אנכמזםאנען איז  מ

? די םרעגעגדינ נים איסס דער פון ארבײטער צוינען 4ײגי
 דסכדור 1האבע םאךםרנציסקא אין דרעסםאכער די

 ארבײפ רועניג געײעז *יז עם װייל ציים, שווערע א לעבם
 האמנן די וואס געםאן, זײ פאר האבען סלאוסםאכער די

 T? אופז ברידער^יכען א אוי* האבען איז נעקעגס נאר
ײ פאר באכדהם  .npnnr קלאוק די 1אי אדבייט מאםעז צו ז

 נעלענענהייס ךי אויסנעגוצם איך האב באזיך, כדין בעת
 אסאסײ דער פין באאססע די םים קאנםערירם האב און

 n אויב לײמנצ ^תיאו גיחש אוגזער װעגעז איחפאן
o דער אין באלעבאםים m די ײעלעז איגדוםםריע 
 <דד םעגען שםאנדפונ^ ריככדגען פון באטראכטען

 סיד וחנלאץ צופונפם גאהעגםער גאר דער אין אז ״םעז
רעזולםאםען. נוםע זעהן

פמױמא־םאח אין אדייק דריגגען םיר
 מנםחד T* האב סאן־םראגציסקא אין אנקוסזח בײ

rnnr o א אין םסרײק א פען m ד נעזאלם האם וואס » 
 סוגדאיי pn nnr גיכדיוגיאן n אין ארביים געעניםענע כעז

 גאפוסין »יד 1בי 9ב»»םם ױגיאן זײ םיט צוזאםען םאון.
 on tm פירכמג באםדעפעגדער דער םים באדירוגג אין
n tirm םאכען «ז איס געלונגען איז n n o im קאנסראקס 

 ארכײכמד. 1'יגיא באאחופכױנע! בלױז םענ ער װעלמןן לוים
 rpnemj^rD צום םיר די אוגז עפגם פאסירוגג דאזיגע די

 םיח סך א אוועקנעלעגם םריזזער מייז האבמז םיר װאו
iro n  pn רעס געלומען אוגז איז דאדורך טאסע tn r 

 m כױר האםען איצם ױניאגיזירען. צו םמײנא־םאוז אין
םאון דעם יעזען  mp די איז ײעצכער פראבלעם, כמזײ̂נ

סאן״פראנציססא. pn ארנאניזאציעס אונזערא פיז
«ױז 213 יאקאל ײניאז פאםאחס ניײגעגרינדיםצ די
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סיזי ערןזםזןן dtz אויף
 םוז םאל היינםיגם tv חבר, לימװ־ םייז .נעדענקם,

Pomp o םיט tpopov עורח, יעידע ווארט, יימ־ןר n! 
 גע־ ערנםטער סאל אמ דער םיר oivnvo — גייסם״ םאי

ivp חילסם o p vm ן» i n ל1פא סריינד ,נערענםינסייט״ 
 אינטער־ חגר אך1 איז dp ^יינינקייט, ״א חנסבימר.

ip — טוב״ ױם ארבייטער טמױאנאלער  ovpt םאר וױיטער 
 איםי־ צייענען ipp איך אױב און באנייםטערו̂נ גרויט סיט

 מוועבען dp tv םעשה, בעת םיר דאכט נעדאנימן, מנם
•p אי־ נרויםע די םריטקײם באזונדער םים כוונות זיינע 

i ■ויצען. םון דעםאנםטראייעם מממר n ,וועא־ םון בונד 
or m* ט̂א הײנטינען ביו םיטנציד א םאהטיש נאך איז 

'«p5v t םאל jpttpj נייםטימן ויין םון טייל גרויםער א 
>tP3P• לאננ,1םא אייער זיין םקיים פרובירען ותצ ,איד — 

 — אסםאך״ tv op איז *אלזא, םארזיכערם. איהם איך חאב
 חבר־ זײז דערבײ םיר דערלאננוענדינ םארענדינם, ip חאט

*p ,אםים. םיין פון ארויםנעגאננען איז און ה»נם
 דער םיט נעװארען opitvrnvo וױינמר איד בין תיבוי

 וױינינ ittpt ppvd האם וועלמ *רביים״ ארבייגג רוטיגער
 אבער סםאן*, סלאםעז טיט׳ן םאי, ערעםען םיט׳ן סאן *ו

 אויפםעריד און צייט םאדערם וועלמ יעדענםאלם #רבייט,
o םארנעםען זאםפיים. n  tv נעעפרעך אינטערעםאנטען 

o םים n ״נע־ דער םון רעדאסםאר פאםאם׳פניפ נאספאדין 
o אן םארנעםען חנכטינפײם״, n אבער סי, תקיעח ev 

i וױיטער פלינגם n .איד טעלעםאן jpcnn /אז באלו 
 הײנםינם tv טייערער, טיין נים, Doprivo. .ip איז דאם
p טיר נייען םאל m  otv םיר םחםת םייימר, *ביםעלע 

 םוז איד .״ipotiov ויך זאלען צעזער אונזערע אז װילעז,
op שיסם םריח. מארנען וױ עפעטער גיט חאב?ז tv dp 

אין פארזימר — נוט״ .נוט, *ריין״. דדוס גלייך.אין
i m

r אצינד t םען הויבט װאנען פון טראכט און איך 
 דעם צו צולענען איך קען ווארם ניתם א פאר װאם V »ן

 וועל־ אויוי פאםנמר, tsאויוי םאלען נליימז םיינע ? «ין
ov m אויםנעמנמלם בוכמטאבען בצום־דויםע טיט ויינען 

 רי אין מ»י ער׳פטען דעם פייערט .פייערם, װערטער: די
 בולם זיך זעהם פאםםער םון םיםען אין נראונדס״. פאלא
 הױך האלם ער וועלמז אין ארעם, ארבעםער׳ם אן ארוים

 איך נאםערפ פלאץ אנדער אן י1אוי פאקעל. כרענענדען »
.זיך לייענם ותלכער פאסטער, א נ*ך  עחפםען צום .אוי«י :

פאראר״. טאג םאי ארבייםער פאראיינינטע מאי,
 נזד אוים׳פריםטען רויםע די אױפרופען, װארעםע די

איז  פאר פאדנעםט איהר םים. די כיז פאפ פון דורך םיז־
V חײפמפײט די אריטפײמ, די װאמ«די<סײמ. די»»

 באהעחפט געםיהל טוב׳דינער ױם » יאהר. נאנץ א םון
 ביל־ םאנםאזיעם, אײך בײ זיך עאםען ־ןס ורעזען. אייער

םלאנען רויטזג נאסען. םענשען. םענשען. נ»םן. :דער
 פרןד םיט אננעםילם איז לוםם די !רויט !רויט !רויט

m o m קר̂י נענען םא׳פיזם, נענען עהםפלואטאציע, נענען 
 םאר םרידען, םאר !לעבען ארבייטער םרייען א םאר

■׳ נערעכטיגסיים.
 םיר רערםאן און פאסטערם די י1אוי וױיםער הוס איך

 טאי עספטער דער .1912 םון פאראד םאי ivoeny דעם אן
 כא־ ספעציעלע א געהאט האט יאהר יענעם םון םייערוננ
 חנם נאן־ יאהרצײם ערמטער דער נעווען איז 0ע דייםוננ.

 נאך איז םווזות אונזערע אין םייער. טרײעננעל טראני׳פען
 צעהנדליגער די פון נעװײן און יאםער דר םריש נעווען

 פון ברידער און שוועסטער טאטעם, םאםעס, אוםנליקליכע
o אויז* אוםגעקוםען זײנען וועלכע קרבנות, 146 אונזערע n 

 פאססער, א עהםפלואטאציע. קאפיםאליסטישער סון םזכח
o םון געטאלען n רייען סינסםלער, ארבייםער באריהםטען 
o — םרייעננעל א םארשםעלענדינ װאסער, n חנו םון יםוד 

o ארדנוננ: קאפיטאליסטישער :n, אינטע־ און פראםיט
n n  —  o n ברוםאל אזוי האט וועלכער טרייעננעל, זעלבער 

o אויםנעלאשען n שוועסםער 146 אונזערע פון לעבען 
i אין n 25 פאםפאני וױיסם טרייעננעל o nםארםש, טען 

 םאראײכינט נאםען װאקער׳ם האט פאסטער יענער .1911
םאסען. ארבײנמר די צװישען

 נעווד, םענש. ױננער א גאר נעװען דאן נאך ביז איך
i איז אסםױו n איפםעלס). איצםינע (די באװעגוננ ױגענט 
i געװעז n םון שאל1םא i n איבער ריװיזימ. ױנענם 
 ליענגחג ויםע1 י«טע,1ב א נעהאננעז איז אקסלען םייגע

i וועז ,2 1אזײנע n גאנג םולען אין נעײעז איז 1א1פא 
iv 1ויםע1נ א אכען1אויסנעב האט :n. נע• איז םאחטיחןן 
 ייסצױ1א נעװאנט ניט האט 1קײנע 1אכע אוםמענליך, ווען
o פאחפװעכען נעהייםעז זואלט עם ר״הען. די םון נעהן n 

i אםעםם1פ אונזעז• םון נייםט n  .y^8iooj<on חמען 
 ליענטע ײיםע םיין ך.1ו1 און תרך נעװימןט1ת אונז האט
 םיין 1איגע 'יט1םארשפ ב1םא ייטען1 בילינען 1איה האם

o םאסע און נאנצען n ליינס די .1בנ איינצינען און איין 
 םים 1ט* האכען נאסעחתײם !נאנץ נעכליבען 1אבע זייגען

in j io r 1א1פא אונזער יגם1םאחגנ 1שפעטע.
i 1 אז 1יאה 60 n1םי םײל ער1יסאלע1א i n אםעוײ־ 

ivo ט1םייע שאםט1מטע1א קאנער n v  o n איהר אלס טאי 
i דײד טונ. ױם n אויס־ איעײםסנעבער די האבען צײם 

m נענוצט v ײ1ד פאליטישעןnווען און םאתועהחןן, צו ל 
 חד nאונזע שטעחגן צו אײננענעבען, כיט זיך האט אם1

טיילוױיז זײ אי« דאס urn צײטען נעװען אצי?ס.1םאנסט

-C.S

 זי און נאניז*ציע1א 1אתזע םון טייל אפםיווער תחר א
o n n o r ח םאכעז צו םיטנליד. ױניאן א 1םא האטער יז

אם ^ אנחשעלעס י
 יײ און בייט,1א אן1םא איז אנדזמעלעם לאס אין

 ני־וימ 1אונזע לעבעתג זעזור איז מטיגפייט יתיאן
o «ו *ו«ײס אזױ וױ איז דאת^ זאוגט n  tv«na איםפי־ 

 אתים *וריס *ייט סורצער א םיט איז זואס ju* רמי
 זעחם םע1םי די אונדאוו־םאון. זיד מםינם און שסאט »ן

 אםילו דע־גריימן n m יתיאו די אז »יין, אים ׳•וין
tvn נלוי^ איד און וועתאן אין ײד באחאלט זי tv זי 

u וזעם p איז i n  tv tvotv tvrnp ^אינעײדיגונ tv עם 
i םיט קאםןי א פיו־ען tv נים זיד יױנם n .ױניאן

i אין n ס ח i חאט אינתסטו־יע ו n תשאינם 
t u m p יעצטענם בוזיס, װיליאם אתאנימע־, 1אונזע און 
n וואל און םילק וײ או־ביינג נוטו נצטאן o o t ir v  o m

p? }n)V אדגמגיזירם i m w i F  till,
ניכעך r״ ג¥י מעם ^nvrni n »מו

v mint םיהלען באלעבאטים די װירסליכפײ̂נ p tr 
o שטעהם אינטעו־נעשאנעל די אס1 איצט, n i  i n  ivo 

tv pvttv o םיט 1םױע איימתער tv זוי יע1סט11אינ n 
•1בײטע1א יto| 1 אינטזססען י1 ינעז1םיי1םא

 סאוסם וועסם גײס לאנע אונזזןר איז אלנעםיין אין
u נאנץ n n r t n 'io t v.האבען 1טי ־ T t ניט tv בא־ 

 אין 1בײטע1א ער1יע איצט: nv לאוװנ ivtitv פלאנעז.
i n איגתסטו־יע נאסלי^גנס םתיעז tto אתאני־ זייז 

o n  tvb —  oi't 1 ײז1אויל1י tto1בייטע1א י, m  ivo 
o און אינדוםםי־יע נאנצעו־ n  ivo נאנצען פון נוצמז 
שסאט.

o יככתן1כא איצט tvoivttiv 1םי in ’tn o  tto דד 
n טענען 1טי tvtt ײיםען tv כזײ נינסהי  ivoivttiv םיכד 

i n  tto in ^ t •נאאח tn:potp o n  tv םיטיננ tto 
ivtiot ממנויאל t o  jmnjtpvtpp נייו כימעו־ינ ויינען

tv ntv באנמסען ivtjtv פיחןחסאסט pv סיר -----
wm אנוועועסזדיס זייער דאם זיכער
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 nvtitv tto סלענט מען יןען צײטען נעווען געלוננען.

n t n ’envD ארויט־ײסען רייה׳גז *tn v יע־ סל̂א תיטען 
tn קלײז באנעס תיםען m v .צײטען נעװען ט־ויס tvtt 
uw אזא צוליב פלענט tpintv ip iv צו־ 1אויםדיי 

tn ברעכען v ivo  nvtitv. נעםאלמן טען איז שםעטער 
in א אויף p i’>p א נענעבען ,אונז״ האט םען און פלאן 

o האם םען רעי. 1ל״בא — םוב ױם ספעציעלען n  tto 
 .1װענע oivtitvito י.nהאלי געמצליכע) א נעםאכם םאנ

 tto נעשלאסען. באנקען י1 אםילו טען האלט עם, הײסט
 סאם־ לײ1כל־ע םיט סאליטישענם זיך שארען םעװגען1אונזע

 קלאם 1בײטע1א otv ננען11סלע1ע ליבעס און פליםזגנםען
”ivtitv .o װייניג וײ שענהען 1םי 1אבע povtpivoo'tv 
iv בלייבט1סא jtv נעווען אח טוב ױם o rip  i n ,םאי i n 
or טוב o n  )to ען1עװאלוציאנע1 נאציאנאלען,1אינטע 

o 1םי סײערען 1יאה הײ |1א יאט•1אלעםא1פ r iptitv 
̂אסענהייט, 1םעה םים םוב  װי עקשטת 1טעה טיט אנטש
op’vvioo ינ«1יאה הײ אונזצרע סים םאל. אלע ivon 

 פא־ נעגען פדאטעסם און קאםף אונזער ים1א 1םי װיהען
 און םלחםה נענען ײהײט.10 1אלנעםיינע 1םא און שיזם

 11א בײטסלאױנהײט1א נענען םדיחגן. אלגעםיינעס 1םא
 סאחי־ 1ב״טסלאזע1א סון םיסטעםע ינע1סולשםענ א 1םא

jinpp נענען n v i?)־. 1 n ,װערם װעלכע אוםגערעכטיגקייט 
 און בעסערען א 1סא און 1בײטע1א די גענען נאנאננען

לעבען. שעהנעחח
n אלע םיט צוזאםען װעסמאכעיר, י1 m v 1ארגײטע 

v ינע1יאה הײ די אן אן ויר שליסען לאגו/ םון io o ivo n־ 
 איט־ 1םעה םייעתגג מאי poenp י1 םאכען 1צ י1כ ציעס,

o פאזאנט n  ttv 1שט«רלע — פראםעםם א־נעםיינעם pv 
 ענטעי1י1ט 1לינע1צעהנ יtv ,tVE.ii 1 1םי קרעםםינעת

1 tto i n ’>io’oי D m לעז1אנ1סאת וחנלען לאקאלען o n 
 iv• עכטען און אםת׳ן אן אין פאי שטען1ע יאהױנען הײ

i גיט ב.1ט ױס 1בײטע i n ך111 ניט הייזער, י1 אין ויצען 
s 1יענע װי טוקעז e nבא־ 1אײנע יעחגר 1נא ט,1גםטרי 

m itt, 1 אנשליסען צרזאםעז, אלע און tv T tאלנעםייגע י 
ז״. סון טײל א ײערען ttv אציעם1דעםאגםט

liv o v o o n i אן נעמם ivtitv 1אי באט־יסוגנ o n 
o אלןטענס אונזער םון נייסט r .טוב o n ,וועלכען םאנ 

i נענען פראטעםט צום מען1װי 1םי n נעזעל־ 1איצםינע 
o שאםט n  ttv 1םי װעלנע! אין טאנ tvp'ii אונ־ אויס 
nvt האסענונגען שעתגםםע און ט־עםטע owtptv i n  ivo. 

i לעבען זאל n 1נאציאנאלע1אינטע Into o r 
i 1«לעב זאל n 1םאי 1עחסטע

Iפ %

מיץו ויך ארדענמ עש יעס,
j י1 בײ is D o m ־ r v םװה א איצם tto סעטלען 

i אויוי 01םע1העדי)ײא סעםעלמענט די אין ײזען.1פ n 
 םען, סעםעלט 01זשאבע1 י1 בײ םען, סעטעלט נאם 1טע38
1אי i אסיסעס י1 n  tto אסי־ י1 איז םען, םעטעלט ױניאן 

 סע־ אל1אינע םען, סעטעלם אםאסיאיישאנם יtto 1 סעם
tv לצים מען. טעלט  ,tw vt אמי האם םען tv ביסלאך 

 םיל 1צ סון הײםם, דאס רעםעם.1 י1 ,אויםגעסעטעלט״
v m סעםלען v ttv i r v סלעג, 1ינע1ניש?שה ttv םען 
 טענח׳ז, באלעבאטיס םעטלען. otv tv אלעם עם .שוײיבם

t 'v  o n  pv  tv םען מאס ח»־םים םיט ױניאן י1 ינ1שול 
r םענח n פלײזען. די אמיםנעױיוט האט v בא• נים 

u־’o n i. אין i n םים׳ן איינם אם1 האט אםת׳ן t n m v 
i 1אונטע tv ניט, עם װײם um טאן. tv נים 1נא n •אל 

iv o פרייזען נעםעטעלט מען תאט סיסםעם 'tn p .אלא טאנ 
i n ? '  ? m v tt טאן אס1 םלענט שאפ ttv in it t v a עס 

T האט t אננעעזהן. ניט ttv 1 נאך v.י1 אך t” io לאםי־ 
tto tn 1 ט1אסנענא אםט נאנץ סלענעז טעם tmבאלזד י 

o סלענט מען און נאטיס n  tpo iv tnvo טיט אפיס ovp* 
u םיניםמ! װענען חלײנםס p צונעשמבען עס האם םעז 
o n  ti םיסםעם כאאםישען tto םים םרייזען םעםלען ’»t n 

n v o p v o n v t? .באזונחט־)o n ם1נא ינ,1זאנענ אםת tpo 
u '*)ך tv הײנט 1אפיל *ס T tv.( איצט, 1נא tPt” io  tin i 

״ p 10 מ׳סאינם תרך נעםעטעלט ״ v  dpo 'd v pד יי
ױ----- tv נעם1בי אזיך ו  ,tp tp p v| נאך ם1בס

--------------t v ,אביססל ooivtt 1« םען
oיך »ף«י n  T tv סיסטע̂ג

i * י

ip r  tiv ,אויך 1אסש וױיס v 1אוי ביםעל היבש i n .ױנישן
o הויפטזעכליך זיך נעמם אסtv 1 דאכט, אוגז n  |to 

 V האט ס9 ארביינס גענוג |”p ניטא איז עס ײאס םון
v iv נעטאן ברען o ,צװײ, װאך ttv ױ שלעפם איצט  עט י
 צװייטענג^ ״םעםפא״. אהן הו־טפ1איבע און לענען, אהן

 יי1אvtv vtv 1 םא׳ישטעהן, ניט םענשען ע1אונעז װי?ע]
m ?אלע in ip: עס װי r v נעםאכם i n  pv tn v rs J 

sntfovo םעטלען פון ia״tPt אײטעםיהו־ם ניט קען t t t 
 אביסעה עס 1לאםי גאנט. אינעו־ װערען שארםאל?אםט

tP' סאר .1אכטע1כאם iiiV |או ’im v יעחס־ ויך האט 
 מלםיגז האט שאפ 1אײ נאומדעו״. פרײזען געםעםעלם שאפ

i װאס געװאוםט n n i v  i n קוייגט m>pt o n  iv o .גגו 
 לינפס |tv רענמם געװארען באשװי^לט זיינען ארבײטער

ir רי צוױיטען. סון געװאוסם ;יט האט 1אײגע און pd 
i יV tvoip ppvo|' 1 םלענען אגרעםיװע n  (to opo'ov 

iv פלענם tpo jiv ?אםפליינען, ײניאז o אױסםאנען זיי 
in. 1 םוםען גתיםע P P Jי n m v ׳ י1 ,1אבעjnppvre 
jm געכליבע! זײנען iv ip ia v אציט r v עען1נעל אומ 

in םעהר v אויף זאך י1 אװעקצושטעלען v װײ װײנינען 
t 11 פראקטישען און םענשאםטלינען o  .(otvניס א1 1ילע 

1 tppipnn’rאיינצעלהײטען י tto רי VP rn o  oi'Vtfti־ 
jtD, םיטעס tiot DiPDOVPtiv r ' le 1םי tP ivo דאם 

r באהאנרעלם v  dp ovii •1P03'1V3 pi'ivo nptnv t'v 
v' 1 צו אי1ב 'ttv 'tt jtv tptt tv ,t'v tppiPDvaי tp rno 

 Dipo'tpi TPD״aiv די tpj״t ,tpiptt לטPDPםpג ניט זאהען
jju ס1םינים י1 םיט p o

pop ip םען ף1א1כא v iv i i n  tv ,Jiipdoivo  ipav 
tp u tiiv o  t'v םיט v mpt 1םי ארבייט. םך tp  tpavn 

tv ם־ט טאן iv b  v 19 טויזענטb p p. םיט ipo ip t'to 
pd 'dvp .טיט לײם ipD ip rto  ip j'P iin pv .סםיילם It'tv 

jpdp>v op i נעהט ppttv אהן צײם u p 'r  v. חט־יבער
ip ידענהייט.1םצופ1א ײזע1טיימ |tv נגשאםטp י1 i” p האט

v ivo נעעקנט ניט זיך  ovtt ^ p o m v o יג1אל1ט po'vu
J'V IP3Vn T tV  11V1V3 IPD .t'V DV1 JUDPIIPDIIV

T יtv 1 זינען, tn  v r v  P 'TDO iirv d p ii־tP t .pj'JvtPD 
m v tt«  r v  dp י,1בי in v ttP i t'v בײ ביוי tpoppv• 

p ip titv tvtt ניזנעם t" ia  ttv ipd ipiv אדזשאםםערם *vn 
tv )p בען iivop iiv ]םעטלע pv נאטירלױ האט םען *pi 

tn p ' iv o  |p:jvpivd  tpoti ,םטיטש tn p ' iv o באטאן 
 סעני v ttv יא פעני v בלױס ppvo ^1ל יערען ivo האל,

d אבער רארטען, u vPivd האט tpo, כאלע• י1 האב?ן 
 IP3VD tv DT3HB האם ipd .tppv'tt v נעםאט באטים

i״p ,סטײלס ttv ttv' סםיילס 9גיי פײן װי pip itנים ן 
v tpuvip נאכט, 1איבע נעבארען i tnv> i8o t'v סך 

np צײט באלעבאםישע צייט. t;tv  .iv  o ip o "3 iv  ttv 
v̂זשovט̂עt o״tpi ינ1יל?ג11 ניט j i p r n n  tnv ttP i 

v tvtt 6 האט בעלט in v  4 ovnpi ,סםיטשעס tpsvn ױי 
i  ipo vipi' פvלv3pטים tvtt 2  tv op t n 'V t in  tv 

1 6 D ipt ovn o i'tpo ip d 'Pb vסםיטשעם, ײה?ן tpsvn 
t״ d v i ipd .4 tv t n 'V t in  tv D3ttpi געזוכט *in v 

v i tPDPJtviPD פעטש א ViDOPP tv IPD ivi ttv dppvb 
tv»V3 ,3 האלiv  '1 tv ,tnpt onv  ,ttv ttv״ip d ן9ואל 

tp i'iiv o  r v  op ,tt ipipp ססייל^ םיניםום ךײ iv o* 
o שטעהט v i tv ,T t האט n באל?באםים mpt גע- ניט 
 כליחין אלע־לײ tpoproiv ,,t סל?נ?| לvםv שמעקט.

v3 .d ים׳ז1א jpd iv iצvהלtpsvn iv o in  tp ראר זײ 
f האט ovtt טא ניט, סײ 'it םײ  o iv p i ''t

dp 3 יך1א זיך הערט v?ים?ל toivitv'־D "tu n אין 
p ip' לײנס tvtt בײט1נ?א זאט1 מען it v סל?ט .tp rna 

d iv i ס?ט?לט ipd י?צט tPt"iB אױוי v3 o nםיז זיס o n 
d בײט1א םאס ip j ovtt אוײין pv גאנץ בגה • u p o p iv o 
tv o ליו, i 'dvb , n p ij ' i i  v t'v  o m  ,i  tvn d iv i  tv 
tpo אונטער טעטעלט o n אלט?ן iv o  dipo 66 tto npo 

tPD” 1PBV. י1 אין PD010PD םאלען IPD Dl'IP 1P3V 
 ttv 15 t'3 5 Jio |P«iiP3pn ״םל?טס" עלבע1 י1 י1י1א

25 t'o 'tv dipd .1 נאתמגט tvי >tpo Dopiivo povp• 
ip3v ipd o p in p i iv o in פ דיvלp,ז p« jpd  tvtt 

ip d j iiv טיט v ניקעל jm po  3 i n v חנם p v בילי־ די 
pipi ,33.75 לײנם tpp ,ipdjiiv ttv 1אסיל vtv גיט סימז
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w i t ס8ײ Dtp סאר־ •ט־יםענם לױס׳ן איז

i נוםםאכען ר*ם איז •ר«ב<עם » גאך n  ibo צ״ם 
opo ■רייז די «ן ל(סם1סס 'd sp. ל8נ» לע8 זיר |9האב םיר 

 *ון נעםאכט נוט װערם ל(סם1פא «יים 8)8 »ז מטיתרם,
ip בטחנםענדע די סון *רבייםער די op r. אױי םאכם םען 

art די «ן ארביים סייל dpo 'oop, אחנר i n טוט op 
u *ן אױןי b־tp .זיינען אוםן I* ,יו<8צ היבמע » יצײרער 

ip o jrr, או  װיםענדינ גיט זיר םאבען באצםעלאכעם די וו
o פון n. ניס זעתר איו ראס )»i r׳o o r j ' i ט׳*עדל״בת 
ip וייערע םארםרעםען וועצכע ?סםיםצס, ארייז און op r "ב 

jr •רייתן, סצסלצן u p ססײ זייער צײד׳ןן. גים דערםאר 
f x n p נוטגעטאכט ארבײםער די פון םוז צייס )iro n.

i »ז איגערצייגם, dopd זיינען םיר n רייז גאנצער■ 
 םארםולסאםם גיעכן אין נאר opt( אפאואט םפטעלטענט

pram. וועלנע םיםגלידער, צאהל פליינע די און .l»P'P' 
 נװאלדינ « iso װאם אײגזעהן, וועלען רארמען, און 8י

i געװעם םםעות׳דינער און גרזיםער n  iso דער ױניאן 
איז. םיםנמם גייער

o צוליב האבען וועצעכ *נענטען, ביזנעם די n םעם־
 דיםט־ זייערע אוי«י ארויםגעהן געתענם גים ■רייזען, פון prל

 18( ארבײט און האט npoo נאנצער דער כאטמ — ריקםען
i אין opor בי« פריון פון הױם «ד n ,שבת אויך ווי נ#כט 
̂רטערם סץםעלסענט די אין זונטאנ און  Drum — העדשװ

 צו »ן םאננען און אונײט דער פון באפױיט *וביםלאך
ip זייערע באזוכען o p r. וױיםען, םיר ts ארבייסער די 
poi8tt| אוםנעדולד. גרויס םיט זיי אויף

29 איריל מיטװןןך, דעם םיטיננ חמעגעראל
o 29 םיטװאך, היינםינען nדער נאך נלײך אפריל, טען 

 וועסם 69 לאם,8פ 08ל8ני? סם. גרויםען אין opt( ארבײם,
pprpBo s iron) itartsnpaos ,08) n  דזעענעראל 66

 ערשםען צום איז דאם .22 לאהאל פון סיםיננ םעםבער
 (ואס .U| 1933( םםרייק נענעראל ט־ויטען אוגזער זינט טאל
 געײען איז ױגיאן אונזער װען םיםיגג. אןא םאררוםען םיר

tn» ויך םלעגען «לײן, )P 3 n « n םיט־ צעהנך-ליג פאו א 
 לאפאל » נעהייםעז האט ראס א(| פלאץ אײן אין נלידער
 צ( א(יםגעװאהםען יאהרען יענע זינט םיר וײנען םיםינב

 צו אום און םיםנלידער םױזענם 30 אינער פון ארםיי »ן
 צו םענליכסײט א םיטנלירערשאםט נר(יםער רער אט נעבען

 פ(| אהםיװיםעםען םאר׳שײדענע די אין זיך באטיילינען
 פאר דער איבער דעח » זאנען w א(ין (ױ ײביאן, רער

 סיסטעם דער איז י(גיאן, חגר םח פאליםים ױ א(| ((אלטוננ
 םרײ נעװאחגן. א(יםגעברייטערט טיםיננען סימליתר »ן
v n צאהל א תרן־ werppo דורך אצינד און םיםינגען 

o בײ םיםינגען. ריסטריפט פ(ן םעריעם n םא־ איצםינען 
p באטראט םענם ir 22 לאקאל םון אדםיניםטראציע די 

 די ענסער םארסניפען צ( באצװעקען (ועלכע פלענער, גית
 דזעא־ פון פלאן * רורך םיטנלידער די ם(| 1א',גםעחגסע

מרם־י(ניט־״עפער.
עו חנר צ(ליב  ליידער איז םעםלען פרייז םח םארםע ניי

 דיםםריקם נעװיינלאכע די אפצוהאלטען |tmp( םעגליך גיט
 עקזעפוטיװ די דעריבער ה»ט אפריל. סאגאט אין םיטיגנען

 טיםנלידער אלנעםײנעם אן םאררוםען צ( באעלאםען באארד
 םארזאם־ רער אױף אפריל. טען29 דעם פאר פארזאטלוגג

 בא־ נענויען א אפנצבען באארד עפזעק(םיװ רי װעם ל(גג
o װענען ypvo ריךם n ווענען ירייזעז, םעטלען םון ענין 

in( וועלכע פלענער jn גפארסצן צ( אננעװענרעם יעצם? 
on י אין אגריםענט נייעם  עהנליכע גאך א(| עעפער ו

i צגיגינ^ n םיםיננ o n פלענער פארהאגולען א(יך )M 
o »«ױ m )צ in ’t’^ 3 ip די ip 3 * o o n i ער׳צטען צ(ם 
i פייזנו־ונ^ טפי n װא( האל i n סיסיננ((«ם in )P i¥ o 

 זיינען 1סי און םענעען םויזענט 10 ױאעסו־ע יי|1» נצסם
 וחןלכע ביםעל היגט » נעםינען זיך װעלען עס »ז ,1זיכע

 פלאץ. אין םאנגעל צ(ליב ה־ױםען אין גלייבען מעלען
oow ציינג אין אלוא i n אזײגער. 6 זיך עםענם האל

אץ ןןנגעקוםען פדייז_געדױנער ערעםער אונזןןר

Tr••
ppm in u־(  po rum»

im

ir n ip o n  o n באיצ po ־פאלי דין םים 22 לצ?אל® 
ppotsc ir o n סמי, סאס פןן «ip  i איו tn)PPu« p )r 

 איז נעמדיבען, ipipn nnxr די במצת א(| uruip אין
ip י1 צ( ((עג א(יס׳ן עוין in29  o n  • tn m o אפו־יל 

ip  oo)p 18לעניננ אין אן io א(| 1 n p  o n סאי ))OP 
ip אין זײן jmpooo 1ויכע זײנען 1םי, pprti to ״1םא 

 erupts איהם חאס טגיאן י1 ג(ם. גאנץ on»i ס־צעם
 איהם 1פא װעלען וועלכע א?וםענםען,1 נויםעצ p«< פים

IPoo'd ײא( פלעצער סך » אין סיתן רי ןפונצן o  pipijv 
צנצופוקען. זונוז גיס זיינען

o 14 אווענט, ינםאג1 nאר־ ױ תאבען אפריל, םען
dp«o po i״3 n ודעס (ייזען oor, )װא pprn בראוחס־ 

 ־npr o איהם םאר געםאכם ,ptoipro oor נעחילםם איז
 א(יס®־ רעסטאראנט. םראצפי׳ם אין אװענם א«׳צײדם געס

inopm  o n 1 טייל po0צ( א(יך וײנען בײטער1ס סאפ י 
t)o d אסםױוע צאהל היבעע 8 נעסוםען באנסעטעל ip)d 

i n 1סא 8 א(| ו8י(ני pose n  po .׳*(( סניnpo ipoop 
vo)pptpp i י1מ«ערלײ י1 לסעח,8ה n  po) 1א8כ 1 po 
 1אית איז op םאםםערין. טאוםט ױ געווען איז ,22 ל8?8ל

 1P38 אסoi8 D8 1(( געלוננעז, שטארס אזוי ניט באטת
in 1 ? ■ערלען ) i38ה»כם ז׳צ(לױם,| i n םיד ל81נענע

;np׳ipe םון i n נעלענענהיים די אױםנעגוצס האם |,8י(ני 
 08ה ip — וועטעז8ס יpo 1 יכם18ב 8 ו8נ געבען צו

jpDPtiso ntpom, אז ip גצ* יכם1בא אײן ׳צוין האם
_נעלוננען ניט אויך איז op >8 זאגען, לצים און — מאכט
opop ט8ה ip םיט ססצסולאצי?, םיט םארררעהט זיך

ipm pjpo >8iP)pon 8 1P38 ,npop איז ip, נלייכצן
 ־TPD't 8080 .oe׳o8BP) |p& האט — איהם ipd נלייכט

po ip טאן, rn p jp o  i n 0 לט?ן8נעה ם8ה ,22 לאהאל 
n באנ״סםערטל n 80 י1 1םא)ipopi און o>)P i n 

p האם is o r  mpt op .װאם נ?נליכלן in, ?נים m 
o( א(יך האט מור(ת יpo 1 שרייב?ר ip ip. די poop3 

o n n |?זײנ ipao לם?ן8ג?ה )po IP18HP ?18 ?םליכ* 
po ip עאפ. ׳ס1?1גראו po ipo״3 rp o n so  i n סחד 

o:poo i8on  ipo איז )ipdp אויסערנ?וױינליך J3U די 
0 האם רעפארטםענם םיניעענ po שארשטעהערין i’O8>pn 

j)n צונאננען איז םארנאליס נייםען ליד. רוםישע 8 j po 
ip( 018 נים האם(( 8 |P)8ori8D.( ן

8'pdp>8 o r8 iiP pp ליין.8 נאםם m האם |3 rn
in i8 in םענש?ל, שטיל?ר 8 אלם באקאנט איז ))V3^p 

iP צ( ליג ם8ה B io r זײן in ) i3 א(י180£ אין 118נ1בע 
o n ט8ה םאל ip 1 זירP38 לם?ן8נ?ה ?ן.08איב?רםר B 

n שעהנע p i, 8( ל?םען8 אױף האם װ?לכע iiip t 038QP 
p)i״8 סײנ?ם i j. נים אױך 1םי8ל ipopjibo )צ m 
18b 1בייםע18 ױ םןו ט8ה ip אז םאנ?ז,  8 |PD)P83 

d j  .iPotptpiB p:npr ,לאס p p rn!
I אײסםערקזאם טשערלײטע, שאס

 מד ״נ^כםינקײט״ ipo)j ל?צט?ן אין |p38n 1םי
i ןnל8ם n  |ppm ?038< איז ם8(י ונג,1אויםב?סop 
))in «18 אס1 נאצונ אין 8 ')po |P3P קיננ18(י 

i װענ?ן און n 1?יליניטװ”צ PPtnJ83») אין 
i8״popjj| ל?צם?נם איז וו?לכ? םיטנליח»־, נײע 

 81 לצ|•8לאה DP־n 1סי ל?po m8))P 8( גום?|
”IP אז ,OP80 DPI 1PJ8083 ל808 18( 1םי ) |” P 

ipp ipo 1?ג?גומ0אוי נים ))n p| )18 צ i n,ביים 
in ?י pi8»'»(( םיצי?ל?8 אן אנוױיז?! ipp זי 8

p.(( אלע זײנ?| לצן8ם םס8א(יםנ ?יוײנ? םים i8« '
po nmr iponpo))8 אויוי צײםװיילינ?.  i n 

i i 8 P 1 8 8י איז jopoo o)obiםיינם, אס t8 ביז 
3i איז טום81 נ?ם 8 i n״ipo בײםען18 צ( ל(ינם1צ 

I801PTD o n  PD 180 H 8P '1  •B8r in)PDP*K383 
0))inP)) |POUP)PP |)8 («0 א)P1P)) 03813PJPn| 

i' אויס. ג?הס צײס יP)i| 1 ים08 i 8P n P, עלכצ)) 
^־ס אױם׳ן צייכ?נסoiP)i 180 (יםנ?נ?ב?ן,18 טנלי  םי

o ii8 P. סײז )”oipii i i 8 P P יסנ?נכ?ן18 כיט) 
 oor אסים. אין oippp(0(8 ניט oipu לטצ8

n  po |pt.)o )”־pjpo)pp:tr)i8 
i בייסם18 i 8 p |)א pno| אויו 
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אינמערנעשאנאל דער אין דך הערט
r עקזעלןוטיװע גענעד&י יתזער a םאל עח»םען

קאליסאתיע אץ
 קאנווענש^ן » געװײניציך אונז בײ איז םאנאט םאי

 םארגעקוםעז טאקע װאצט םאנאט הײנטיגעז און חודמ.
 װאלט זי וחנז אינםערנעמאגאא, דער םון קאנווענמאן א

 אויסצױ כדי צײט, יאהר א אויף געװאיעז איגעאעגט נים
ײכען בא־ און דעצגאטען קאנווענ^אז םאר װאהצען די ̂ג
 גאנ־ דעם איבער ארגאניזאציעס אונזערע אאע איז אםםע

לאגד. צען
 עס־ גענעראל דער םיז םיטיננען יאחריגע םערטעא די

 א טאג צו הײנם סײ װי סײ אבער זיעעז באארד זעסוטיװ
 ארנאגיזאציע אונזער םיז ראד דאם . האנוועגמאן. הלי\נע
 םיוזרט און געמװינדקײט ריזיגער אזא םיס נעםריבעז װערט
 גענענדען, און ריכטונגען םארמידענע םיא אזױ איז אונז
 נאנצע א זיך םאר האם באארד דער פון םיטיננ יעדער דאם
 באםראכם קאנטראיצירט, םוזעז װאס םראנען װיכטיגע רײ
װעיעז. ערליידיגט און

 דעם האליםארניע. סײז וועג דער םיהרט םאצ חגם
 די װערעז ערעםענט אנדזמעלעם לאס אין וועט טאי נמז20

 דער םון טיטיננ יאהריגען םערםעצ חעם םון זיצונג עחאטע
 אינטערגעשאנאיצ דער םון באארד עסזעסוטיװ דזמענעראיצ

ױניאן. װארקערס גארםענט צײדים
דער־ םיםינג היסטארישער א זײז וועם םיםינג דיזער

 דער םון נע^יכטע דער אין םאל ערשמען צום װאם םים
 בײם םיטיננ א האבען באארד די וועט איגםערנעשאנאצ

ברעג. ים •אסיםישען
 אינםערנע־ די האם צוריס צײט הורצער א םים ביז

 לאם קאליםארניע. פון נחת גרוים סײז געהאט נים שאנאל
 אינדוסטריע, נידעל דער םון צענטער הוי• דער אנדזשעלעס,

 ניט און שעפער אפעז די םוז םעסטוננ אלם באקאנט איז
 ביטערען djh םארזוכט האם םיוזרער אונזערע םון אײנער

 דער םון איז ער ווען רעאקציע דארםמער דער םין םעם
 ארגאניזירעז צו גװארעז נעשיקט אהין אינטערנעשאנאל

ארבײםער. די
 דובינססי, ברודער זינט יאהר זעתס נענוי איצט איז עם
 אינמערנע־ דער םון סעקרעםאר־טרעזשורער אלם דעםאלט
 צוריה־ איז ער וחןן אנדזשעלעס. לאס באזוכט האם שאנאל,
 אגנעםילם געותן באריכם זײז איז ׳רײזע זײן םון נעסוםעז

 צו איז ניט וועז המאםנונגסלאזעקײם און •עסיםיזם םיט
םעסםונג. ױניאן אנםי דאזינע די שטורעכתן שענען

 אינםער־ די איז צײם, יאהר זעקס קורצע נאך איצט,
 אריינצױ םיהרער שםאב גאנצעז איהר םים בכח נעשאנאל

 װארטען עם װאו םעסטונג, ױניאן אנמי דער אם אין פאהרעז
ײ אוי* הערצער קלאפענדינע םיט ארבײטער טױזענטער ז
םעהר ניט איז אנדזשעלעם לאס ארעמס. אםענע םים »וז ______+
 םים און 6 םיט נ?ווען איז זי װאם ס?םטוננ, זצלבצ די
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 חר האמן םיינבערגם, אוז ברעסלאװס דובינסקים, די פון
םעסטונג ױניאן אנטי דער אט אין לעכער םאכט

 ױניאן טרײד דער אויף וױדער איז אנדזשעלעס לאס
 דעם דארט םארנעםט אינםערנעשאנאל אונזער און םאפע

אויבעךאן.
ארנאניזירם. דארט איז ^כדוסםריע סלאוק גאנצע די

 אינדוםטריזג דרעס דער פון טײלען ארגאגיזירט זײנען עם
 אינ־ דרעם נאגצע די אז װילען םיר און טײלען, בלויז

ווערען. ארגאניזירט דארט זאל דוסטריע
 דזשענעראל אונזער םון םיטינג היסטארישער דער אט

 1אל באגייסםרען און װעקען זיכער װעט באארד עהזעסוטיװ
 אגדזשעלעס לאם םיז אינדוסםריע דרעם דער אין ארבײטער

ײ װעם און ?אליפארניע און  אלענער נויםיגע די געבעז ז
 רעשטלאך די םיט שלאכם לעצטער דער צו אםוגיציע און
 םעס־ ױניאז אנטי םארביסענער רעאקציאנערער דער םין

 שעהנער דער םאר שאנדע א און שמאך א איז װאס םונג,
אנדזשעלעס. לאס שטאדט

מי סמ אםיס הויאם םארג^סערמער *ינמעתעשאמןל י
 םארגרעסערתו שטענדיגע די און װאוסס גרויסער דער

 t געםאדערם האט װאם געביט, מעטיגקײםם אונזער םון
 אינ• דער םון אםים הויפם בײם דעפארטמענטם נײע צאהל

 אויסערלימן זײן באקוםען אויך איצם האט טערנעשאנאל,
 אםיס חויאם אונזער םון פארנרעםערונג דער דורך אויסדרוס

יארק. נױ םטריט, טע16 װעסט 3 אויף
 מון לױוי איז אונזעחגז װאוסם שםענדיגען דעם דורך

 געוואראז נאר ניט הויז אונזער איז יאוזר, דרײ לעצטמ די
 אונמנר םוז• אריםקײם דער צוליב אויך איז זי נאר *נג,

 תרי• עקאנאםישען און קרינ ברודער דעם בעת ארגאניזאציע
 בײדי* זײנען איצם געװארעז. םארנאכלעסינט שטארס זיס

 םאד־ דער םים צוזאםעז געװארען. באזײםינם חסרונות
 םון םארשעהנערוגג א םארנעקוםעז אויך איז :רעסערונג

 אםיסעפ. םארשײדענע די םון באנײאונג א און בילדיננ דער
 בוד םים םלאר זעקסטער א געװארעץ צוגעבויט איז עם

 סעק• זײן פרעזידעגם, דעם םאר אפיסעם םאדערגע קװעםע
 אינ־ דער םון םעקרעטאר עהזעקוטױו דעם םאר רעיטאריז,

 םינאנץ אין עדיםיננ גאנצען דעם פאר איז טערנעשאנאל
דעפארטםענם.

 חד זײנען אויטדיםארױם תןר איז רום ?אונסיל דער
 » געװארען אײנגעפירם איז עם און געװארען םאנסירט

באקוועםליכקײםען. אנדערע אלע םים סיסטעם קיהליננ
 םון רעדאקציעם די איז דעפארטמענט פובליסיטי דער

 אן איצם םון זיך וועלען אויםגאבעז אינטערנעשאנאל אלע
םלאר. טעז5 דעם אויח נעםינעז

̂רטמענמס גײש  אממעתעשאגמל און דעס
אינסמיםוציעס

 אאשא- די װאם שװעריגסײמען די אויף געקוקם נים
 וױיםעחנר דער םאר געשאםען האם א. ר. j דער םון םונג

 אינטערנעשאנאל די האט ױניאז, אונזער םון אנםװיקלונג
 אאגעהאלכמנן האט און םארטשרימ גרויס געםאכט לעצטענס

נצחונות. רײהע גאנצע א
 די דאנק א געװאו־עז רערנרייכם זײגעז ערםאלגען די

 ארנאגיזאציאנס אונזער םיז באםיהונגען אוםגעװעהגליכע
 די װאס אםקיװיםעם, אוגערםידליכזנר רער איז אפאראט

 •ון מארקעטם אלע איז ארויסנעװיזען האם ייגסערנעשאנל
אינדוםטריע. באהלײדונגם פרויעז חנר

 אתאני- די ערםאדערם האט אקטױױטעם דאזיגע די
 ארער גאנצע די כדי דעפאטםענטם נייע צאהל א םןו זירונג

 האנצענםריר© זײז זאל ארבײט קאנםראל און ניזאציאנם
םעהיג. װירקוננם איז

 חד א נעװארען געגרינדעם איז צוריס צײם א םיט
 קלאוא א אינםד־וסרת, דחנם קאםען דער םאר •ארטםענם
םווון אוו אוס יסםמחn ביים ^ױיזשאן
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n יארש נױ ביים דעפטרטםענט ננ״ tfp דשזצינם 
 זיעען איצט און דמטרםכמנמ צייבעל ױני*ן » ,

.*פטיילונגען. ױניאן נייע *וױי נעװארען גענרינתם
קאתםיל םרייד םריםיגג דרןם

 נעײאתן נעטאםען איז סאנוםיל םריםיגנ דחזם דער
 דער נעװאחזן אונםזןרנזסױיכענם איז עס וױ חגם נאד ײך5*

o rri ארגאני־ מטענדיגע # »לם יארס נױ אין *נריםענם
 ix נטלאננען װאס מריםיננם, די האנטרןיצירען צו מתיע

דרעםעם. *ראדוצירמע די
אינטערנעטא־ די טון בטשםעהט סאונםיל נייער חנר

Mu עםבראײ 66 לטסאל םאמר, בעלם 40 לצהאל יוניאנם 
לא־ און ב#סעם, און באםאז Mtwtf 132 באנאז, און דערי

»142 M ד נעקוועיר ליידים איז םאאוערם *רםיםישעל» 
יוניאז. «ר

 עםבראידערי דער םון נממדטזער האטאם, נרודער .
 םענעדזשער טובים, ברודער און גמהרמאז דער איז ײגיאז,

 םעתרעטאר דער איז ױניאז, םאכער נלסװעיר ליידיט *ון
noC סאונםיל. נייעם

̂וואסארי וױים־ארעזיחזנם  נאר איו וועלמר נינםא, ®
 נעםיהרם האם ער װאו באסמאז, פון צוריסנעסוםען װאם
tan נע־ בטשםיםם איז םטרייס, דחןסמאבער ערםטלנריימז

 ארנאנײזער דער אלם דובינםסי ■חנזידענם םיז װארעז
 דעם אונטער ארנאניזירם זיינעז וואם אינדוםמריעם די טוז

סאונסיל. נײעם
םריידס סיסזןדייגןןדס ונדדישען אדבײס יזמ*^גס1ךגןן9

םאדן אדם
 םיםעליעאום םון םענעדזשער פאליסםאן, jo ברוחנר
 ביר איז ,10 לאסאל ױניאז סאנמרם תר םון חניארטםענט

צײטוױי־ »לם דובינםקי •רעזידענם םון נעײארען «טיםט
םעםינסײם, םטר׳אי־ייטער װייט חנר םיט אנםיחרער לימר
 ארנאגײ צו אונטערנענוםעז האט אינםערנעטאנאל די װאם
 םעיצדדען און אנדערוועיר דער סון ארבײםער ךי זיחןן
 נזד ווערט ארביים דאזינע די םאון. אװ אוט םרייד דחןם
m איז טאז ix* 62 און 91,10 לאסאצם טיט האאיעדאציע 
יאת. נױ איז

 פעיד די באזוכם ײאד אדצםע האם םעליסםאן ברודער
 ווערם לם װאו םטיים, יארס ניו םיז עםעדם די איז מארים

 םוז עטלימ באדינגוננען. ױניאז ניט אמגתר מארבייט
וזא־ װאם יארס, נױ פון אנםלאםענע זײנעז םירנמם די אט
 ױניאז יאריזער נױ אין נארמענמם פראדוצירט טריהער מז

 ערטטער דער אז ערסלערם, זזאם פעליקםאז בתדער אמפער.
 נייעם א םון ארגאניזירעז דאם אי« באזוך זיין סון רןזולטאם

 נעםט וואם דיםםריסם״, ,מנאיטאל דעם םאד אםים ימיאן
חאדסאן. קיננסטאז, מראי, אלבאני, מםעדם: די ארום
 סאנםערוואםיװ דארט ארבײםען םיינמ^ פעליססאנם לויט

 אויוי ארבײםעז וועלמ ארבײטער, טױזענם פיר מחתכנם,
V# יוניאן יארקער נױ די איז ײי באדמגוגמז מלעככמרע 

ix w r. םאר ארנאנייזערם אננעשםעלט ימתן איצם err 
 די ברעננעז «ו אויםגאבן די חאבעז וועלמ דיםםריקם,
אינמלתעטאנאצ. חגר םיז דאד דעם אוגםלר ארבייטער

םינ/ןאאאליס אין זיג ימיאן גרויםקר
 וועם ,נערעכםינסיימ״ דער םו? ארט אנדער »ז אױו•

 טיט באימנען w זיד מלענענחייט א האמז לעמר חנר
 ירעזידענט םח םאום אוז וחנםם םיכמל דער אין לאנע דער

נלנענד. יענעם איז איינװױײז ריית לעצסע דוכינםסי׳ס
 דער טון •־ןזיחזנם דער האט ןװרימקונמז זיח נאד גייד

f םון ידיעח י«ע0אמ<ל?נר א באסוםען אינטערנעעאנאל 
טארטנמהער. דארטימר אונתר פערלטטייז, םאיר ברודער

 דארטיגער דער איז עראאלנ יוניאז זױרטינעז נייעם א וועמז
אינדוםםריע. דרעם סאמלז

:אזױ זיך ללזם באריפם דער
מ־ דא איז נעטיכםע ױניאן בלאט וױכטימ .*

אר־ די האם אונערווארטעט נאגץ וועז מװארלז, מלאםעז
^ ^ & A A A  | 4 k f e A i ^ f e k A A k  ^ A t e f t A C  C .  a  A  a a a > A A A A a > a A A * a  f c A A A  A A A k  H A A i A « A A A & A Âיס אינםערנעמאנאר דער סון גאניזאזויע וואר־ גןןרםענם רי

m וײזעי איז ײנ^ז מרם yo r אנרײ ױניאן א א&ייגמג 
TW די םיט מאנט tM y ראקס& id ipגרעםםע די ״אני״ 
באמעםמממ װאס וועסס, נארם חנר איז מעמםאוײ דחנס
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 א נעסאכט בוכמםעב^יד האם אנרימענם *דער
 fm םאי און אינדוםטריעלע חיגע די אין םאי סאציע
o םראחם ״בואװארד די סרײזען. ױניאן «bo p̂# דא איז 

 םעםםונג נאךױניאן א *לם געװארען םאררעכענם איצם ביז
או סלאוזד א םאר איז אגריםענם *דער  א יוני

מיז חאכדטע, שאפ װאך, ארבײטם ־^זטונדיגע40 ־טאניגע,5 • 
 דיתן איז סכםוכים. סעם<ען צו ארביםריחשזאן קאםיטע,

 או םאסײטי, בעניםיט סראנ<ןען א עסזיםטירט האט שאא
 א נעוזאט האבען זיי און באאאנגט, האבען אאע וועאכער

 וועחנן איבעתענוםען איצט וחןט וועאכער םאנה בענעםיט
̂ירעז א<יד וועט וועצכע ױניאז, דער פיז  אזעיצכע עטאב

עאפ/ םון ארבײטער די םאר בענעםיטס
 צוםרײ גרוים אויםגעדדיסט האט דובינסשי פרעזידענם

 פראסס״ ״בו^װארד גרויסער דמר אז נייס, די װעגעז דענהײם
אחן געײארען געסעטעילם איז מינעאפא^ים אין שאפ

]___________________ קאםוי. א
 אין ראאע גרױםע א מפיצען וחזט אגרימענט ״דיזער

 איגדר דרעם קאםעז די ארגאניזירען צו ?אםפײן אונזער
־ ערסצערם. ער האט — *אנד״ גאנצען אימןר׳ן םטריע  ־
טאט דיחגקטעז א אאם עם באטראכט ״איד  אונזעד םון רעז̂ו

 #יאחר ^גצםען םעקסעס, דאאאם, אין סרטייק םארביםערםען
 טעמ־ ױםםאז, אין סעטעאםענם זיגרײכעז דעם םון אויך און
 נמר גארםענם קאםעז די צוריק. װאכען עטאיכע םיט םע,

 קאםגד זעהר זײנען סםרײסם אז זיך, באזינען נוםעקט^זורערס
 אינ־ די וועם סח« סרױ אז און אונטערנעםונגען בארע

 ערוואך• םיר האמף. םון זיגערין די ארוים טערנעמאנאל
 נאר וחגם םינעאפאלים איז שאם גרויםער דיזער אז טען,
אז א םון סעםאעא א וחגחגן גיכעז איז  דער םאר עאפ ױני

איבערא^״. אינדוםםריע גארמענם קאטען גאנצער

כאסםאן אץ סמרײק דרעס םדן רעזולפמפזען
 חאט באםםאז םון סרעםער םיאיפ וױיס־פרעזידענט

 די איז יאר<ן נױ איז טעג עטאימ םארבראכט װאד םאריגע
אז. באםטאנער אונזער םון אינטעחןסעז  דיזזזר בײ יוני
 דער אז דערװאוםט, איהם םון זיך םיר האבען נעאעגענהייט

 םארענדינם וואס נאר איז וואם באםטאן, אין סטרייה דרעם
 םאר רעזואםאטעז גוטע נעבראט איצט מיין האט נעװאחן?,

יוניא?. דרעסםאכער באסטאנער דער
 דארטימ די האט אינםארםאציעם סרעםער׳ם אויט

 םויזענם געװאתען סטרייס דעם דורך ױניאז םאמר דחגם
 םח גרויס די אנבאטראכם ^יז נעכתנדינ םיטנאידער. נייע

געװעם. װיכטיגער א דאס איז םארסעט, באסםאנער
 מ־ מױאניזירט זיינען װאט םעסטאריט, די צווחצען

 סאדעצמי, איז םעםױ םון םעסטאריס די זיך נעםינען ווארעז,
קאענעחנ עטאיםנ און דרעס םטיםעיל דרעס, װארםםאר

_____ עעאער.
אויסנעצי► אן נעװיזצן חאם םטרייה לעצטער דער

 קאםאײן דער ארבײמער. די צװי׳מען גייםט סאמםם טעז
 אױר וועט שזןפער ניט־ױניא? איבערנעבציבענע די געגעז
 ס\ שטענדיגע א צייט. סורצער א איז וועחוז נוםעז

 םארבינדוט איז מטעחז צו געװארעז געשאםעז איז 50 םוז
 קא< די עעאער. נים־ױניאז די םיז ארבײטער די םיט
 וועט זי איז ארבייט דער צו צוגעמראטען שייז איז

ערםאאג. םארדינמען דעם האבעז םמנטאיך

אנדדאעלעם לאס איך יחןס גרױסער
 טעלעו א באסוםעז האט דובינםשי ארעזידענט

אינכמי דער םח ארגאנייזלר בוזיג, וויליאם םון ידיעח
____דח ■אראםאונט חנר אז אנח׳מלעם, לאס אין טאנאל

 ידחממן םעללנראםימע די נעװאחון. יוניאניזירט איז שאפ
אזוי: זיך לעזם

 ײ נעלעײז איז װאם שאא, דרעם *אראםאונט ״דער
 X אננעםאנמן האבען םיר זינט ומנ אונזער אין שםייז א

 *נדמממם״ צאם אין דדעםםאכער די ארנאניזיחזז
 ביו איז שא• דער מווארעז. ארנאניןירם ענדליך
ר״. ,אאען די םון טעסםוננ א נעווען מפנ

tn ״איצם x n גרויםע א םיר 
 יח1 תאארםמענטם אלל אין

•אדאסתט p® נחירוגנ
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 wd• דאלער 61,500 אוים םײל® וויטמת^מנאי
 אינסםיםוציעס חילןש אץ ^רכײםעד

 עק־״ דזמענעראיל דער םון טיטגלידער יארקער גױ די
 א אויף האבען אינםערנעמאנא< דער םיז באארד זעסוטיװ

 םון סוםע די אויסצוםײילען נאמילאסען סיםינג סאעציעילען
 םאר־ םון מטיצע םאר דאלער הונדערט פינח און םויזענט 61

̂וי און ארבײטער שידענע  דאזיגע די אינסםיטוציעם. הי
 ספע־ א דורך געזאםעלמ אעמערנעעאנאל די זזאם גצלדער
̂זען ?אמפײן ראל״ *האנאר ציעלען  סימגלידעד איהרע צװי

 קאם־ דער לאנד. יגאנצעז דעם איבער ארגאניזאציעם אח
 ארײנגע־ האם ער און ערםאלג גרויסער א געווען איז ייק

 אינטערנעמאנעל די דאלער. סויזענד 60 איבער בראכם
דאלער. מויזענד 10 געגעבען םרעזעורי איד.ר p® האט

 םאל־ צװישען געװארען אײנגעסײלם זײנעז געלדער די
:אינםםיטוציעס גענדע

$7,500 --------דדמדדמעלעם לאס אץ לײברערי מלעזיעער
̂זואימ אװ םעד. 7,500 ---------------------ס^אריטיס דז

̂עז איז ױניאנם ארבײםער גידעל 7,500 ---------------םיי
7,500 —------------------פאלעסטינע אין הסתדרות
3,600 -----------------קאםיטע דיםםריביױ&אז דזמאינט

7,500 ---------------------סאנאטארױם אנדזמעלעס לאס
2,000 ---------------------------------------------ארט״

 s--------3,000-----------------------םאנאטארױם דעבארא
5סס--------------------דענווער אין האום ע<ןס־«יישעגטס

500 ---------------הײם סינדער טובערסולאזעז דענווער
2,000 ------------------------------------------האיאם

1,000 -------------------זזאום סאנװאלעסענט סאראטאגא
500 -------------------איזראעל אװ דאוםערס אװ האום

3,000 --------------------------האספיםאיוס איםאליענישע
rn רויטער אמעריק. p פאד־ םון קרבנות םאר

i-----------------------------5,000----------םלײצונג
1,500 -------------------------------סאנאטאדױם דענווער

נ ו

$61,500.---------טאטאל
או  ליםט עהרעז דער אויף ארג«גיז»ציעס נ
 אפ־ זײנען ראל״ ״האנאר דעם אויף זאםילונגעז די זינט
 האבען ,1936 אפריל, ערמטען דעם געװארען, ג^לאסען

 זײ און טײל זייער ארײנגעמיסט אתאניזאציעס עטליכמ גאך
ליםטע: עהרען דער אויח עחמײנעז צו פארדינען

$25.50 -----------------------באארד דזמאינס סיטי קענזעם
26.25 --------------)28( לאק. באארד, דזמאינט םיאםעל

10.00--------------------------גאארד דזעאינט לואיס סט.
400,00   ----------------------------25 לאפאל
t-----------------------------200.00-----------32 לאקאל
200.00 ---------------------------------------------- 40 לאחאל

861.75----------- טאטאל
םי דער ם«ר םעגעדזשער גײער « חות״ .ױגי

צונמצוי־ האט דובינסקי פרעזידענט װאס דעם צוליב
 אר־ ארגאניזאציאנס װיכםיגע צו האלאערן תש. ברודער גען

 נעװארען גויטווענדיג איז׳ אינטעחגעשאגעל, דער פזן בײט
הײם. זומער אונזער םאר םענעדזשער נייעם א באשטיםען צו

 איזידאד ברודער וועלכער פון אטיטע,1< הױז ױניטי די
 עלנער׳ן אב. אננעשטעלם האט טשערםאן, דער איז נאגלער,

 עלנער הויז. ױגיטי דער םיז נייעם.םענעדזשער דעם אלס
 םוער אקטױוער אן געוועץ צוריס יאהרען פי^ סיט איז

 םא־ זױיםט אלטער דער םון בעאמטער א לאנ< ציים א pא
 עלנער ברודער איז יאר 20 לעצטע די און ױניאן. כער

 אנגעזאםעלט האם ער און ביזנעס האטעל די אח נעויען
 אזא פארװאלכתז צו ערםארונגעז וחנרםפולע און גרויסצ

הויז. ױנימי די םאדערם עם וױ אונםעתעםונג
 דער טיט םארבונדען נעווען איז זזאלפערן כרװיעד

 צוליב יאהרען. עטליכע םאר םעגעדזשער אלם הױז ױניםי
 טעטיגסײטס״ םיז םארשפדײטוגינ און פארגחעסערונג דער

 גרויסע א םאדערם װאם אמםערנעשאנעל, דער ®ון געבים
 ברודער באשםיםט דובינסקי •רעזידענט האט םענאמן, צאל

ארבייט. #תאמזאציאנם םאז n ימילמרן
n האל- ברודצר וועט \ואקען נטלימ נצססטע

•ראנסצן. גיידע אױף מנטיג

־ . ׳ f e ...

םי דער םיז סענערזשער גייער דער ווען p יוגי w וחנם 
 וועם אאםםען, גייעם אויפ׳ן ארײנגעארכײם פולקאם זײן

 םאר ציים באנצע זײן ווידםעז קענען האלפערן ברודער
םעםיגקײם. ױניאז

אינטערנעשאנאל״ ,קלײנער דער אין
 אױםנעוואקי- איז דעפארטםענם טאון אװ אוט אונזער

 אן םיזזרם זי און איגטערגעשאנעל״ ^קלײנער א צו םען
טעריםאריע. איהר םון םראנטען אלע אויױ קאםםען

 וױג־י א געװאונען דארט טיר האבען םאנאם לעצטעז
 אט <ןאכ»אניע ראוב ראבער דער קעגעז עגמשײדוגג טיהע
 זמם אן םיהרם אעטערנעשאנעל די װאו גאװארלק, םט.

̂עגעז סםרײק א חדשים זעקם  ראוב דאבער רי םירמע. דער ־י
 נעשאנצל דער דורך געװארצן געצװאונגען איז קאמפאניע

 ארבייםער םםרײקענדע די צוריקצונעםען באאדד ריליישאן
 םון געװאחנז םארנוםעז זײנען פלעצער ארבײטס וועטענס
 אלס ױניאן די אנערתענען םוז םירםע די ברעכער. סםרײק

 ארבייםער די pם פארםרעטערין םארהאנדלונגם אײנציקע די
שאפ. איז

 באםהראוב גרעסטע די איז ?אםםאניע ראוב ראבער די
 געגעחול ערםאלגרײמגז דעם נאך גלײר לאגד. אין פירמע

 איו יארק גױ אין ארבײםער באםהראוב די םון סטרײה
 דער םיז םענעדזשער דער גרינבערג, הארי װײם־פרעזידענט

̂ 1 לאסאל ױניאז, דרעסעס טשילדרמנם און ראוב באטה
 אנצוםיהרען איגטערנעשאנעל דער םיז געװארען באשטיםט

 באזוגחנרס און טאון אװ אוט יזאםפײן אר-נאניזאציאנם אן
 עסזיסםירם עס װאו נארװאלק, סט. םון געגענד דעם אין

 םוחנם אםת׳ע אין פראדוצירט װאס םארקעם באםה־ראוב א
באדינגוננען. שאפ

 אר־• 400 םיז סטרייס דער וועז אן, אגםאנג םון גלײך
ײ געזוארען, פראקלאםירט איז םירםע דער אם בײ בײםער  זי

 םײ וױכםעע םארשידע־נע געװארן םארװיקעלם אים אין נען
 נעשא- די צולעצם און פראםינענץ נאציאנאלער םון גורעז

 מל• איז םטרייס דער באאדד. רילײשאנס לײבאר נעל
 * געשפילט אםילו האט ער אוז פאפולער זייער װארען
 חנר <ןאםפײז. םעיאר לעצטען דעם אין ראלע גרויסע
p אונטערשטיצונג םולע די געהאט האט סטרײה d חנם 

 אנמך האט װעלמר ױניאן, לײבאר צענםראל דארטיגעז
 דעפאנםסראצת און פראפאגאנדע װירהזאםע א םיהרט

סטרײקער. די לטובות
 חנם pd געווארען אריבערגעטראגען איז סםרײק דער

 מד זיך האט פירמע די וועז ?אורם, דעם אין לײן פײמט
 םםריײ די גענען אינתשאנסשאז אז םאר נעריכט אין װענדט

 או- די pא טעג עמליכע געדויערט האבען הירינגם די קער.
 פיקעםנן. צו רעכם דאם באסוםען צוריק האבען בײטער

 מד איבערגעגעמז סכסוך גאנצער דער אויך איז דעםאלם
 וחנל־ באארד, רילײשאנס לעיבאר נעשאנעל דעם צו װארען

 סםרייפעדם די אז אורםייל אן ארויסנענעבעז האם כער
 האם pא ארביים, דער צו \וערעז צור״הגענומעז םוזען
 םאר- איעציתר דער איז ױניאן די אז צוגעשםימם, אויך

 פאר פארהאנדלצן צו שאפ אין ארבײמער די םוז שטעהער
ארבײםער. די

 קאםיאנחג דרעס דער*גאלדשיר סעגעז סטרייק דער
 P® אנמיאמז איז ױאם םירםע, יארסער נױ םריהערע א

 םארביסענקייגג םים אנגעםיהרס וחנרם האגטראל, ױניאן
 יארקער נױ די סך א אונז היעלמז האםף דעם אם אין

 לא־ PD סענעדזשער דער קריװאלא, אגטאגיגא דרעסםאכער.
 זזאל- םםרייקער די סמרײס. םון םיהרער דער איז ,144 קאל
 אױזי פאםעז און םירםע דער אוי̂ו אויג שארח א טעז
אנדערשוואו. פון פראדוסציע סײז ניט באסוםט םירכמ די צי

 םאס- אק סאםפאני דרעם באטור דער םיז ארבײטער די
 זעם םםריימ אין זיןי נעםינען וועלכע אײלאנד, לאננ פעטה,

 אכבחגר חןר אץ איצט קמםםען םעברואר, ־טעז13 דעם
 אק וואס אנםשלאסענסײט זעלבער דער מיט װאד סטרײס
 בח קעטפעז צו גריים זײנעז זײ און חאםו* םיז אנםאננ

בא^עבאםים. די םון מידערשטאנד דעם ברעכעז זחגלעץ זײ
^t בר. rn ,סעמדזשער דזנר גראסםאז p s אתזידצ 

 לויס םםדיי^ דעם בױט אז םימרט לאסאלס, אײלענד יאננ
pn ײד יתיאן די האט אינפאדםאציע* rq r fn f סטדײא א
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קרבנותאונטערנעמרנג ריזעע פאשיזםגארדען סקװער מעדיםאן אץ

<ייב*ר

a
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מ םאי, םעז3 דעם אוופנט, ווגטאנ  יארפצר נױ די ען5ו
 ווענען לאזוננצז די אז םעסים, גדם באוױיזעז ייסער
 רעאסציע און םאמיזם נענעז תאםוי איינינסײם. נר

 םייערונג ם»י ערמםער דער גײ געווארםעז חאבען זיי וואם
l l(' זײ גאר װערםער, בלויז נים איז נראונדם, פאלא די 

מן ײ לעבעז. אין דורכצופירצן op גריים ו
 די פון קיבנות די םאר אונםערנעםוננ בענעפיט די

 דער װאם אייראפע, איז טיראנײ נאצי און
ליי־ און םריידם םענטראל םים׳ן *וזנמן גממסט,

 מעדײ איז פווענט דעם פאר אראנז׳פירצן פאונםיל, נאר
 דע־ נרעםטע די זיין PCD אהן װעם נארדעז, םסותר סאן

 הארצינע און הענסער רי גענען פראטצםם פון םאנססראציע
 איז op ווען איז װאם יןרבנות, זייערע םים סיםיאטיצ

יארק. נױ אין מנותורען דודבנעפירם
m בא־ יוניאן םרייד אםעריסאנער נאנצע די וױיט

 אונטערנעםוננ די םאכען צז םאראינמצרצםירט איו צנוננ
 הארצינע די םון זען םעז סעז ערםאלנ, גרצםטען דןם פאר

 -pop דער םון פארעםייער העכםטע די וואם אױפרופצז,
מז  םענםראל יארס נױ םון און לייבאר אוו פעדעריימאן ייי

 די צו אױיםנעמיסט האבעז סאונסיל לייבאר און םדײדס
p:po8>«Wif .אױםרוםעז די םוז יוניאנם jpp זזזן, םעז 

op w ײ איז  *סי־ אן םיז ?רפילצז דאם בלויז נים ויי נ
 םא־ צו אינטערעם אײפריכםינ?ר אן נאר םליבם, *יעלער

P3( מרפאלנ. נרעםםען םאר׳ן אונםערנצםוננ די
 -pipe ippnpo8 דער פון גרין, װיליאם פרעזידןנם

 האט ער וואס בריוי, א אין ה*ם לייבאר,• אװ רי״פאז
 נאציאנאלע די פון םעלרעםאחןן אלע צו ■דזיםנצמיגם

 לאזאלם אננזדצלאםצנ? און ױניאנם אינםערנאציאנאלצ און
 פאלנם: ווי גצעריבצז אוםנצנצנד, און יארס נױ *ין

 אין וזארטער ppnpor נענונ נעפינען ניט tpp ״איו
 װאם אנ׳פטרעעוננ יצדע ה?לםצן צו *ײך *ױפםאדצרצז

 םרויצן, אוז םענצר הילםלאזצ די סםיצצן צו נפםכאם יזצרם
 פא׳פיסםי׳פע די פון יאך אונטער׳ז זיך םאםערען װצלכע

 אױפ• אייצר צידצז פרצםםינ און די«מטור?ז, נאצי אוז
 אםערי־ רי אז וױיז?ז, צו איז op נויםינ ווי םסדפזאםקײט

 נ?נ־ זייער איז פאראינםעחןסירם דינןן ארכייםער תאנצר
 npn נים־ד?םא?ראםי׳»צר םון פארמע יצדצ צו גזנרמאםם

w *זושס
 דצר אראנזסירם םאי, םען3 דצם אװ?נם, ״זונמאנ

 לײ אוו םצד?רייסאז ippnpo* ד?ר פון םעצםם יײכאר
o םצנםראל םים׳ן צוזאםצז )ב*ר rn o אונםיל לייבאר און? 
 םע־ אין אונםעתצםוננ ב?נעפים ריזינע א יארק. נױ פון

 נצלכד \vttsv צו צװעפ םיס׳ן נארחגז סקוועו
 אין חברים אײרא«?אײצע אונזערע ׳פםיצעז צו ון

no»p. אונםצרנע־ דער םון דורכםירוננ ערםאלגרייכ? די 
 נאר צווצפ, ווצרםםולצן דצם דינצן בלויז ניט ווצם סמנ
 רבײם?ר8 נער8אםערי? די פאראײנינצן םעםםער אויך װצט
פרינציפען. דפםאקראםיסצ יאר

dp די איז pooppn יעדצז פון פליכט T n o ױניאן 
 8 נעבען און נאווצנוננ די מטיצען צז פרוי אדצר םאז

 און ברידער נלי?ליכ? ווצגינער אונזערע סטיצע ביםצל
ruga — — m ״ י ■■■■ in ■■ ־ ו’m i ו

ipjpp און איילצנד לאננ חיקטוױל, איז דרע^ םאר די 
י גוט. זייצר זיך חאלטצן סטרייקצרם י

 דעגארכד םאון אװ אום םיז# טעםינסײט ייקעטינג די
דיגג דוראנם די סע־גען םעגט  טראץ םארםגעזעצט ווערט ב̂י
 באיועבאטים די װאס אינדזמאנסמאז, אנטײייקעםינג דעם

 אין אינטערנזך»*נא< דער קעגעז ארויםבאק^םקן גן
ױ ןאבעםה, קע־ סאםיעיז •יסעטינג דער אז דזמױרזי. נ

,f f j דער באוױיזם ערםאמ, אן איז אגם^ױפענדע די
om t נפצװאא־י ויינען סיר •י< אין דחנם םםי̂י די 

ארעפמי. זייער צוצוסאכעז •ולואדאן
o&'i.

 -אוגכמנזי ®יז יאד אונטער׳ז זיד םוטמען וועאכע עוועסםער,
וועלכג דער םון ענדער5 םינםםערע די איז דריקוננ

 םאראיעמםנ די פון בוועגונג ארבײטער גאנצע ״די
 הצרצז צו \וארטען ווע*ם גאנצער דער םון און *םאטען

 גציתז איז םאי םען3 דעם אונטערנעםוגג די אז אײך, םיז
̂יכבארער אן ̂ג. אוםםארג  דערגריימנן, עם קצנם איר ערםא

̂ט איר ווען  אווענכג יענעם אין םאסעז אין ארויסקוםעז ̂ז
םאן״. צו פארםעלען נים עס וועט איר »ז זיכער, בין איך

 וױיס- ארויסנעמיסם אויך האבען אויםרופען ענליכע
 אװ םעדצרײמאן אםעריפעז דער םון װא^ םעטױ פרעזידענט

 סענםראג םון פרעזידעגט רייעז, ם. דזעאזעוי און ^ײבאר
 טמערליים די זייגעז װעלכע סאוגסיל, לייבאר איז טרײדס

 ױגיאגס די װאם אראנדפירוגג דער ^ויט קאםיטע. דער םון
 דער אז זעהן, צו איז טיקעםס די םארקויפעז צו םאכעז

ם ניט האם םירער די םון רוף  גצ־ די האבען צו םארם̂ע
װירסונג. העריגע

 האבען ױניאנם, אידיעע די אנכ^אנגט װאם
 כחות אלע םים ארײנגעווארםעז זיך בעאםטע איז םירער

 םארןױיכענצז צו מוין האבען זײ און ארבייט דער אין
 איגמערנזד אייגענע אונזער דערגרײכונגען. גרויסע באםת

 צו אונמערנוםען אנפאגנ אין זיך האט װעלכע מזאנעיצ,
 ווען איצם, האט טיקעםס, דאילער 5,000 םאר פארסױפען

 ם̂א צוױי םארקויםם מוין געעריבעז, װערען מזורות די
 אונזערע אז זיכער, איז דובינטסי ■רעזידענט און פיל, אזוי

 הא• וחנלמן יארס נױ םון לאסאלם און באארדם דזעאיגט
 זײ ווען םיסעםס, דאלער 15,000 ארום םאר םארקויםט בען

 האם אםאלגאםײםעד די פארסוםען. וועם אונטערנעםונג
 םײ דאלער 3,000 םאר םארקױםם אפריל טעז20 דעם כיז

 n םער. םיל פארסויםט האמןן זיכער וועם און קעטס
 דיער זײ, םון יערע אױך, טוען ױניאנם אידימע אנדערע

חלפ. םוילעז
 מפארם אונטערנעםוגג די דורך פירט װאס סאםיטע די

 םעדיסאן אין אונטערנעםוגג די םאכען צו םי סײז ניט
 פײ נאר נים :‘ערםא' גרעםטען דעם םאר גארדעז ססווער

 דעם איז קינסםלעריש. און םאראלימ אויד נאר גאנציעל,
 באריםםצ צאל גרעססע די באטייליגען זיך װעלעז סאגצערם

 צו• אױםנעטראטעז איז עם ווען זײנען װאם טאלאנטעז,
 ןן אויםםרעטען וועם עם אונטערנעםונג. אײז בײ זאמען

 צוזאםצג• אינםטרוםענטעז, 150 םון ארסעםטער סיםפאני
 ארסעםםמויס, םילחארםאניפ און יארס נױ די םיז געעטעלם

 פאנדוסםאר באריטטען דעם פון לײטונג דער אוגטער
 עײ די דיריגירם יאר 20 האם וועלכער ססאק, םרידריך

 רודי מפילעז אויך וועלצן עס ארסעםטער; סיםםאני סאגא
 די בעניץ גאלדםאן דער און ארקעסטער זײן םיט װאלי

 נרופצ, איר םיט טאםירים, סינסטלערין טאנץ באװאוסטע
 פאלגענחנ וײ טענץ. תלאסיעע אין אויפטרעםען ױעיעז

 ותלצז ראדיא און בינע דער פון ארםיסםעז באריםטע
 נערל, םילםאן פאנצערם: אין באםייליגען זיך פאזיטיװ
 מאריי פאחען, דדפארדדי קאנםאר, עדי בריאן, דאנאלד

 גאולד גארי, סיד פריעד, סאקאלססי םארא דאוגי, טיז
̂תםםער, און  דדפוניאד, לארי דזמאו הוירמםילד, הערי ־
 דובי־ פרייס, דזמארדזמי פוירל, pדממ קאנאל, א׳ חױ

 פענסיל־ זיינע טים ווארמג םרעד םאפס, דזמארדזמ נאןי,
 it ערװארטעם װעיען זיי חוץ װינן. עד און וױיניער,

 אײעעמלאסצן םאלאנםעז, אנדערע צאל א זיך באטײלמען
אהויז. אפער םעםראפאלעזאז דער םיז זינגער

קרי• נאד םעז קען אוגטערנעםוננ דער םאר טיקעמס
 fia סעקרעםצחנ די בײ און אםיסעם לאסאל אלע איז גען
 ױך װילען װאם אבער, די באארדם. דדמאינט די

 םוזען אונםערנעםונג, די בײזײז קעגען צו זיכערעז
 פלעצער אלצ וױיל טיסעט^ םים באזארגען גלייך

 דיטיקעםם װען און רעזערזױרטע
in w, ז%אי טעז ווצט bouhi וי• סיד
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̂ן  W אין צענםער חעלםה יוני
טוכערסוראזים םים
ניוסאן נג פאוצין שון

 אנצױ געווארען באשטיטט איו חודמ הײנםיגער חנר
ip א יארק, גױ אין פיחנן, r ^ o r םובערקױ םיט קאסוי 
 לאזען צו זיך אויפגעםדאערט װערען »<ט און ױגג <אזי̂<

 דעפארטםענם, העלטה דער דאקטאר. א פון אוגםערווכען
 ראק־ געזצלמאפםען, געזוגדהײסם און םובעדקולאזים די

 די ערקמרען וועלען אינסםיטוציעם אגדערצ און םוירים
 סא־ דורך פלאנ וױיסזגר דעד םיס קא̂ם פון װיכטיגפײם

םיםלען. זתרגע
n n דעם םיט ?אאפערירם צענםער חעלטח ױגיאן 
 םים ארבײטער אלע דערגרײכען צו חןפארםםעגם״ .העלטח

 טובערקולאזיס דער םעסעדזש. געזונדהײטס װיכטיגען רעם
 *טױ אז אונז, דערצעהלט ארטםע;ם6רע העלטה םון אפיס

 די אין קברים טויזעגם 75 אויסגעםיקט האט נערפולאזיס
 א יאר• לעצטען פון םמך אין ̂זטאטמן פאראײניגטע

 אט םון אקםיװ איצט לײדען םענמען םיליאן חאלבער
 לעם מזויגדזוכט חןו־ םון געםאר די פראנ?הײט. יער
u r־p# קעג־ עגטער. ױנגען אין םענשען נאפאלט זי װאם 

 םייסטעגס צױפםערען הײטpראנp הארץ נױםאגי^ שער,
 פאר־ טובער?ולאזיס םענשען. עקסערע םון לעבענם די

 עקעםענס, איגנרען דעם צײ״פען םייםםעגם ?רבגות לאנגט
ע}  דעם האט לעבען ראם װען אלם, יאר 45 און 15 צװ̂י
רייץ. גחנםטען

 אויםגע־ עםעגדיג האט צעגםער העלםה ױגיאן דצר
 און װאר דער אויף מטעהן צו םיםגלידער זיעע פאדערם

 די אט װארום קראנ?הײם. דער םון אזיםחיםען זיך
 די פון ארבײטער די םון טיר דער פאר ליגם $ראג?היים

 גרויסע א זײנען ציים לעצםער דצר אין םרײד^ גידעל
 גאר״ לײדיס איגםערנעעאנעל דער פון םיטגלידער צאל

 אוג־ געלאזם זיך האבען װאס ױגיאן, װאירשערס מענם
 דאזי־ דער םים אנגעשטצהט עױארען געםונען םערזוכען,

 גע־ זײנען זײ םון םאגמנ קראנ?הײט. פלאגענדער גער
DP'r איגטערגע- די װאס םאגאמארױםס, אין געװארען 

 זײנען אנדערע האנט. ברייםער א םים עטיצם ישאנעל
:op 'rp אינםטי־ טובערסולאזען עטאםישע אין געווארען 

̂זען. י ױנגע געווען זײנען זײ םון םייסטע שוציע̂ג  םעג
D זייצר ''np itiP םעגליכ?ײט די געהאם גים ויכער זואלם 

 נע־ באצײםענם זיך װאלטען זײ װען #ענםווי?לען צו זיך
 םעג־ װארטען װארום דאסםאר. א פון אוגטערזוכען לאזט

vv\ ויי בעפאר קראגק צו־גםט װערען ויי ביו לאגג אזוי 
דאפםאר? א םון אונםערזוכען ויך לאזען

 דעם גיבען אויםבעסערונגען און םעטאדען הײל נײ
 דאש־ אלםע װאס הייל־םיטלען, אווינע דאקסאר ודיגםיגען

 דא?־ הײגטיגער דער געהאט.־ גיט םריהער האבען טוירים
 דאהי ער #אויצר זײן אויף פארלאזצן ניס זיך דארןי םאר
 םיבער הוםט, דער װי סיםנים אזעלכע אויף װארכתן גיס

 קראגקהײם. די אויסצוגעםינען כדי םאדלוסט װאג אדעד
 אונ־ עשס־ריי די און טעסם טובער?ולין םי?ראס?א^ דער

 דער פון כאראקםער דעם םעםט עטעלען טערזוכונגען
pראנpכאפען צו איםמטאנד איז דאקטאד דצר און הײם 

n פעריאד. ענםװישלוגגס עחפטעז איר איז קראנ?הײט 
 םענשעז ווען דאן, טאן גאר אבער דאס |yp דאפםאר דער
 פאר אלע דעגעלםעסי̂ו זיך נויטווענדיג?ײם די אײן זעחן

אונםערזוכען. לאזען צו ױך תדמים,
װינ־ וחנלכע אינטערנעמאנעל, דער פון םיםגליחנר

 צענטער, העלםה ױניאן דעם טיט באגוצען צו זיך מען
 אפאיגם־ אן םאכעז און אפצורוםען בעםאר אונז סיר כעטען
 בײדעז־־- םאר בעסער איז סיסטעם דאזיגער דער םעגנג

 צענטער. העלטה דעם םאר אי פאציענט, דעם פאר אי
איז אפאינטםענט, אן םריהער םאכט װאס פאציעגט, דער

 און יציים אוםויסטע םארלירען ים
 אלעם צוצוגרייסצ! סעגליך װיחנד

i «א< נדויסע m r t t i•

פר»כלעם נרױסער אונזער
שאר ם. םון

62 \\9 (זרג&\צך11ס(

 ארבייםאד אונדער־גאדצםגם די צװישען סיטואציע די
 באכמנרפם לעצטענם ערגםםער. טאנ צו טאג םון װערט

 םעגליכקיימק ארבײםס םון םארבעסערוגג געװיסע א זיך
^ םעטראפאליטען אין  דדײ לצצסע די בשעת און דיםםרי

 מך װי באשצפטיגט, ארבײםער םער געװען זײנען חדשים
 אויפגעוואכם איגדוססריצ גאנצע רי איז איצט פאר.

 אוגזער װאס קאםפײן איגםענםױוען דעם פון געװארען
 פון דעפארםםעגם אום־אוױםאון דעם םיט צוזאםען ױגיאן,

 אוכדאזו־םאון חגם אין אן פיהרם אינטערנעשאנעל דער
דיםטריקם.

 אפטיילען נים םער זיך לאזט סיםואצת לאסאלע די
 צװיאחנן זײנען בײדע אוט־אוױטאון. סיט.אציע דער םון
 די םון באדינגונגען ארבײטס די םארבוגדען. ע:ג זיך

 אפהעעיג ם̂ו כל םוף זײנען יאר? נױ אין אדבײטער
 אונזעד םים האבען וועלען םיר װאס ערפאלג, אונזער פון

 שטוגחנן צאגגצ לוינען, גידריגע די אויסצוראםען קאםפײן
 אין הערשצן װאס נאדיגגונגען, סײעט־מאפ אגדערע און
שעפער. אוט־אװ־טאון די

שעפעז־ צאל אגנעזעהענע אן פאראן זײגען עם אז
 אוגתרע װאם באריכטען, די םון קלאר איז אוט־אוױטאון -

 נױ און קאנעםיקום פעגסילוױיגיע, אין ארגאגײזערס
 די אין ײאך. יעימ ארײן ברענגען סטײטס דזשוירזי

 לןאנױ זיך באתאלטען שםעטלאך קלײנע די םון לעבער
 אין שעפער געהאם םאל א האבען װאם םעקם״פורערס,

 שעפצר עד־הױם גאך האבען װאם אזעלכע און יארק נױ
 די אין דארם קיגען זײ יארק. גױ אין רוםס שאו אדער

 שאגםראל ױניאן םון אויסצובאהאלםען זיך כדי נורעס
 מך עםאבלירם דא זײנען װאם באדינגונגען, ױגיאן און

פאסוי• הארםען און שותרען לאנגען יארעז א נאך װארען
 מד ארויסגזנבראכם קלאר זײנען םאקםען דאזיגע די
 גיס איז װאס לא?אל, אונזער םון םיטיגג א אויח װארען

יוניאן. פופער אין געװארען אפגעהאלטען צוריק לאנג
r א אפגעהאלםען מוין דעםאלם זיגם האבען םיר n 
 מך שוין םיר האבען זײ םון םאנכע וועגעץ און נצחונות
 דעד־ בלויז דא װיל איך ״דזאשםםים״. דער אין שריבען
 Unrnp א נאך :עהאם, האבען םיר װאס זי:, דעם מאנען

 שאםפאני אוגדעויגארםעגם * ל. און בי. דער בײ סטרײה,
 מד און ענגלאגד נױ אין םעגםילודיגיע. איסטאז, אין

 געםידם קאכ»ײן אוגזער װערם קאגעםי?וט אין זונדערם
 אין אםים אן עמאבלירט ה^במן םיר אפרוה. »ן אהן

 4 םאראן זיעען שםאדט דער אט אין ברידזשפארט.
 האםפאנים, םאנוםעהםשוריגג 3 און מעפער לאנטראקטיגג

 אונזערע ארבײטער. צאל גרויסע א באשעםטיגען װאס
 גדויםען דעם ארבײטער די ערהלערעז און לערנען באאםטע

דער פון פעריאד דעם בעת ױגיאניזם. טרײד פון װערט
 37* געארבײם ארבײטער דאזיגע די האבען א.״ ר.

 םיגיםום כתנשליכע בא?וםעז האבען און װאך א שעה
i םער און 40 אלע זײ ארבײמען איצם וױידזשעם. r u w 

 די אן אונז דערםאגען װאם באדינגוגגען, םיזעראבלע און
 טווערע םאר האם םען ווען צײטען, םוועכדשאפ אלםע

לוין. הוגגער א באסוםען הארעװאניע
 יאר? גױ אין אז םיר םיהרען קאםפײן עהנליכען אן
 זיך געפינען ערטער אגדערע אין און טראי אין םטײט.
 שטונדען 55 ביז 45 םון ארבײט םען װאו שעפער עםליכע

 באזונחנרט דאלער. 8 פון ארבײמס־לוין אן םאר װאך א
 אנדער־ ראיא< דער בײ הערשען באדינגונען סקאנדאליעזע

 אר־ 500 ארבײםען עס װאו טראי, אין קאםפאגי װער
בײטער.

 אוירװענ ברודער ארנאנײזערס, אונזערע פון אײנער
 אים• האם םען און געװארען צושלאנעז דארט איז גודםאן,
 אבער זיך לאזען םיר האספיטאל. אין אפםירען געםוזט

 סימ ארביים אונזער אן פירען םיר און אפשרעמן נימ
u סוחנט דאזיגע די אויסצוראםען צנטשלאסצנקיעו w r.־
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 נאציאנאל?, םיס; די םיט מװארעז נעםר^טען «ייגען

ת״נ מיג  אױפמ<עבט װידער זיעעז שנאות tpo*a *ח ײ
j געגואחזז, n r אום׳ברחםנות׳דיג איז *פאזיציצ a n* 

|.pa*npa ׳אםיקט
v םאר hd«p אין םיחחגר אונזערע םון די מ iv o•

מ מן אי  און ילעבע? געבציבען זיינען o*n *־ייוןיי
 *un* צאנערען, סאנמנטראציע איז *ײנגידפפאו־ם ויינען
tp rn אין גלות אין סארטדיבץן n o n e ,צענדער IP P 'r 

a אוגתר םיר n n a םיר או פארזיכערוגנ, די און גרום 
jp*pn גיט na tpma חנ ע  ניט וחןצען אוגגמרדדיקער יי

 ווע־ ארבייםער די און םאכם זייער םון װעחנז ווארםריבען
r *ורית u r n  tp jnp מ פון רעכטען צ מ  «ייגען ויי ו

ברוםאציםעם. און אכזרױת אזא סיט געװארען גארױגט
 *un אין אז װיםענדי^ נליפליך, זיך־ פיוזלצ! םיר

מוננ מ שנ  םוצהארצינע די םיר jpa*n אונתרער *נ
a «ן שטיצצ n לײבאר, *װ טעעדרײעאן אמעריסאן 
 םא־ צו פאםפײז אנםמצאםןנעם דעם )8 פיוזרט װעצכע

 פאר 1D8P צוס אםןריסע םון ארבייםער די ביציוירעך
 IPB8T אין און טעראר םאשיסםישצן פון באםרייאונג

 צענחנו־ אוננתרדריקטע די אין תרננות די םאר מםיצע
אייראפ?. »ין
רןןליף״ און *רכײטסל*זיגקײט פון סד*גקדיק די

3, . . u ׳ n* געםראפזנן חאט צוזאםענבחך עקאנאםיעןר 
 אין גרויזאטסיים. גאנצער זיין םיט ארבייםער אונזערן

 די םון ריײידענרען אס יר*פיטעז זײ װאט *ייט חנר
 צוריק־ זיידען רייכםיםער נאציאנאלע די פון איינענטיםער

ײ אלץ נאך זיך־ נעפיגען געווארען, ממנתצט  1אי אונז נ
 צײ א אין ארבייםער םיליאן צוועלף איבמר אגמריימ

 םיציאנעז אןן ארבייםםצאזינפײם מטענדינער פון שםאנד
a* םיילוױיז ארביימען װאס אנדערע, n בא־ פול זיעען

 זייערע טייצען מכירוו^ סצענציך־נידערינע טאר מעטםינם ..׳
«ן וועצמג לייד־פן ;  באדיי־ א םון נורצ דעד נעײארען די
פ*לפ. אםעריפאנער פון טייל נמנחןן :

מר װאס צאנד א איז אנ־ איז dp וחןצכע ווי ריי
 *ו םיםלעז מיט ;אוצרות נאםירליכע איז לאני דער

 איז עם וועלכע »י גרעםערע רייכםיםער •ראדוצירעז
 נרינ־ חןר םים ;פארםאנט םאלפ אינדוםםריעלער אכדער

 לעבען נמנשליכען םעהר א טאםען צו םענליכקייט נזנר
 פרא־ פון םיםםעם געהערינער א אונטער אלזמםן םאר

 צװאגצינ װי םעהר זיינען פאנאגדערםיילונ^ און דױןציע
 1אי שםיצע רעגירונגם אייו* אננעװיזען נפעות טיליאן
 םים נטםות זייערע אויםצוהאלםעז נעצוואוננען זייגען

צונעם״לט. זיי װערמ וואט גראשעז פאד קלענלימ וײ
י אן אפחענגיג זײן צו אג*טאט  צדסה בחןסלאר ו

ײ זיי ווערט ײאס מ *נז,8*ו  אננד ארבייטער די זיינעז י
 םיםםעם עקאנאםימע די איבזגרצואנחגרמען ׳אלאםען

 צו םענלימיים די נעבען זיי זאל װאם אוםז, אן אויזי
 פרא־ וועלכע באקװעסליכקיים ױ און נליק דאם געפינען

c m אלעםען. פאר אפעז8נזד האט ציװיליזאציע און
 װאם רייכםום אוז םאכט דער םים צופרירען ניט

מן זיי אזי m נ n  , p ir ן י  אינ־ פוז טאננאטען די ז
 אוםגעזעצלימ *ו אםערימ, אין פינאמ און דוסםרת
מז כדי םיסלזגז,  חנכט זייער פון ארבייםער די באריי

מז און T* *רנאנמיחנן « עי א  ווייםערע פון ויך נ
 בכח נעװען ניט זײנעז זײ װאו רארם *פסילואםאציע.

 קאםוי םענליכען דעם אין ארניינמר די באזינעז »
 נעומנ־ זיך די האבען נעביט, אינדוסםריעלעז אױם׳ן

 אנחזרע און נעריכםען די פון הילוי מקראנען און
אזוינע םאמז צוגיטט אױא אינםםיםחױעם

| k  I M A M P  M p L A | k k פp k 4 p  p  k ------------ — ------------— — •רבייטער. די פ^ר נחוליך דין קעגען וחנלכע \, י

 םאנוםעתםעורערס די לינ״ ליבערטי .אנתדיקאז די
 זייממ קאסערס אװ ם׳פעטבערס רי און אםאםיאייעאנם

 פאמיס־ װעלכע דורך אגענםורען, •לוטאסראםי׳פע די
לאנד. אין אונז בײ אױױ עפראצען טענחגנצען טישע

 כוחות די באזינם האם וועלבער ארבייםער, רער
 דיכסט אין אײננעטפאגט ויי האט און נאטור דער םון
 כומווו די באזינען וועט אןן jpp טענעהייט, דער פון
 ״untmm די וועלכע דורך נותאלט, איז רעא?ציע פון

 פעריאחנ איצטינער דער איז ראטעווען צו זיך זוכען
 אײאננאוד *un ווערם טאל אלע װי איצם הריזים. פון
 אפ העננם עם וועלכען םון קאםף, םעכטינען tun פון

 *ר■ די פון געשטיצם םענמהײם, דער םיז ׳שי?זאל דער
 ב** םעתר אנט׳^םען, םעהר ארבײטער, גאגיזידטע

 און אויפגאנע איהר איבער איז dp װען װי װאוםםזינינ
םאראנםװארטליכקיי̂ג איהר

1 פ$דערען םיר
 *80 ױ םיר םאדערען געביט נאציאנאלען אױם׳ן

 “UTU'P פון אפעאםעז דאם ארבײטם־װאר; עטונדינע
 די םאר ׳אםיצע נעגינענדע און כםדר׳דיגע ארבײם;
 ניט ארבייטםלאז זיינען וועלכע סאםיטאליזם, פון סרבנות

 ד*ס ;עלטערע די םאר זיכערהײם ;טולד זייער דודך
 דאם ;ױניאנם קאםפאני שענדליכע די םוז אפמאפען

 קענד און זיך ארנאגיזירען צו ארבײםער די םאר רעכט
 פון ארײנםיטתנ דער אהן רעכםען זייערע םאר םען

 פאר־ דאם ;אונםעח־רי?ט ווערען נים און פאורטם,
 פאר־ צו עריט ywoPtt אזן באװאפנונג םוז פלעגערען
 םעל־ צמי׳פצן פארמטענרינונג געעגנזײםיגע די בעםערצן

 נױר פארזיכערען געבים אינטערנאציאנאלען אױפ׳ן קער.
 לענרער אנדערע די אין עוועםטער און ברידער אונזערע

 דעמא?ראטיע; םאר קאםוי וייער אין עטיצע םולע אונתר
 םון דערנייכונג דער םאר ;םרידען אלוועלטליכען םאר

 אוגטער־ די וועלכען אונםער םאציאליזם דעםאסראםײפעז
 זיייני איבער הערמער די ווערען זאלען םאםעז דריקםע

׳»י?זאל. איינענעם
 םח ארבייםער ארנאניזירםע די אויןז פאדערעז םיר

 םיט זיף פאראיינינען און רייהען די עליםען צו יארפ נױ
 איינינ* ארבייםער םאר דעטאנםםראציע דער איז אונז

 נראונדם פאלא די איז דורכםיחגז װעלען םיר װאם סײט,
 ארבײםער די םים צוזאמען םאי. ער׳אטן דעם םרייםאנ,

 פראקלא־ װידער םיר װעלען וועלם נאנצער דער איבער
 פרידצז פארזיכערען *ו אנט׳אלאםענהײט אונזער םירעז

 פאר־ טווען טיר םענשהיים, גאנצער רער פאר נליק און
 ארכיי־ אינםערנאציאגאלער םיט דעםאפראטיע אײנינען

 פאר נאראנטיע איעציגע די איז דאם אײנינ?ײם. טער
פרידען. און םרײהײט

 ארבייטער די םון אײני;?ײט די זאל לעבז לאנג
!װעלט גאנצער דער איבער

I םאי ערמטער דער זאל לצנען לאגנ
םייעמננ! םאי דער צו גראונדם פאלא די צו או̂י
יארק נװ טון ^נשערעגץ י8& ײניןזן טרײד די

 אברחם פ»»\-פא\; אנטאניני, לואידזעי
 ספעפטאו נאטאניעל ואפאיגאגזײיזדג םילער
 מאריס j \גײפ־פ««ופפ\—.)vjnv *די1ופירי

 Tksrni אירי•* ופאראיױיגפז פיינסטאון
פאו•5(זז?ר —

 עותניו נמ8 גראונדם: פאלא די צו הוםען צו װי
 םע6 ;םםייעאן םטריט םע155 — םאבוועי
. ;םםיי׳>¥) סטריט םע156 — ״על״ עװענױ . .״ .

םםיי״״יי סטרים םע167 — םאבועי בראדמעי
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גא־ דובינםפי׳ם פרעזידענם
 דער םון םיםיננ דעם אויזי ריכט

 לאס אין עקזעסוטעוע נענעראל
גענע־ האט ײאם אנדדצעלעם,

 בילד אייגדרוסםםולען אזא בען
 אינטערנעעאנעל, רער פון ׳»טאר?יים און גרוים דער ן

 נע־ דערזעלבינער םח םיטיננ דעם דערםאנט אונ<
 דערזעלבינער איז צוריס יאר א םיט עפזעפוטטוע

פילאדעלפיע. אין ציים,
מ די צו  זיך האט pu'Dtpptpp נענעראל דער םון זי

עטיםוננ. נעהויבענער נאנץ א אין אננעפאננען דע&אלט
 פוז איינדרופ דעם אונטער נגםילט נאך זיד האט ן

 אינטערנ׳מוא־ די זוען נ.ר.א., דער םון חדמים חאגינ *י
 אזוי נעװארען און אויםנעװאקסעז גרױם אזױ איז

פרע־ םוז באריכט דער און א״נםלופריױ. און
 דער םון היםנלירערצאל דער ווענעז דונינםהי

 טע־ םארצוױינטער פיל איר םיכאנםען, אירע זוענען יאן,
 אויסשפריײ זױיטערדינער פאר פלענער אירן און נקיים

 ױם־טוב־ נאר ׳צםיםומ די חאט ארנאניזאצי^ און נ
ױ פלוצים, נאר נעטאכט. דינער  סלא־ א םון דונער א ו

 דער םון זיצוננ דער םיטען אין אמ חיםצל, חצלען ן,
 נ.ר.א. די אז טעלדוננ, די נעלוםעז עפזעקוםיװע נענעראל

 איר האט געריכם העכםטע דאם וױיל אפנעמאפט, ווערם
 נע־ װאלט dp ip» אונפאנסטיטוציאנ?ל. פאר «ר?לערט

pn| בילד א 1אראפנ?ם? זאל »אם פאםאנראף״ א דצרבײ 
pnw דער פון םיטנלידצר די פון pptpp טאםצנם, דצם איז 

ipo איז במורזז םרותרינע די מעז- ipp u u, דאם װאלם 
 נדופ?ז־אוים- א פון ביימפיל א פאר דינצז נצפענט בילד
PWI נ?םליף האם עם פארצװייםלו^ םון tyvDonpp 

pnw ד?ר פון טיםנלידער םייסט? די בײ pjnpp אײ די 
 ניט ױניאז די װצם נ.ר.א. דער אהן אז נצרצייגונג״

ipjpp און װאוקס גרויםען פלוציםדינען איר אגחאלטצן 
 ?ורצ?ר ד?ר אין האט זי וואם *אזיציעם, גייצ אידמ
 טוט, םאכצן נצפרובירט זיך האם jpd אייננצגוםצ!. צייט

*dp *un דער פון זיצוננ די כצהאלפ?ן. װצנינ האם 
ו ה*ט װאס ,jni*wpptpp מננעראל י אין אננצפאננ?! ז

טאר?..... אין נמל*ס?ז ייד ח*ם מםיםוננ, נצחוימכעל «
שטיםוננ. מדריממר נאנץ
 ד?ס פון מױן ם*ריב?ר, י*ר א איז צייט תנצר פון

 -ptpp נענצראל דצר פוז זיצוננ?ז די »אס אליין,
jnv אנדזמצ־ לאס איז גצװארעז *פנעהאלטצן זיינעז

 פון טייל טויזענד דריי איבער פראנציספא, סאן און ם
ז יאר^ ו  אינטערנעעאנ?ל די אז םאר׳צטצחן, םען «
 ניט און װאוסס איר איז :צ.'ואר?ז *ינצמטצלם ניט ז

 אז םראכמען, אםער ?ענ?ן טאנכ? גצװארען. ואכער
p די און אננצנעם <אמ איז ?אליפ*רלי? איז דיימנ j* 

p u w p p t p p אבער ױאוילנצחן. ג?ל*זט זיד חאט 
pm נײ־אנטד??טע ?ײז נים איז ארניצ p jnpn אין 

pp, ג?נ?ראל די און p u 'dipptpp לאננ פון עוין חאט 
אםצ־ אין מטצדט אזצלכן םאראן זיעען dp א«

ױ אינ־ די םראנצים?א. סאז איז אנדזש?לעס לאס ו
 ^ויז לאפאלס קלאו?סאכצר דאחנמן חאט

d p  l ja>n ח*ם *un* נ?חאנ- ניט זיר
a?*®״

 ?אליפארני?, אין זp*רDדורב זיר אזױ odd דתנ?ן דצלט
 *רנאניזא• ניצליכ?ן א איז צװ??ם?סינען א tptpu נאר

 אינ־ די װאו בר?^ פ*סיםימ?ז Dpד בײ באזוך ציאנס
 א נ?ײאונ?ז י*ר פ*ו pdppP די איז האט ם?רנצעאנ?ל

 |.PDP8n איז האלט זי װאו און םיםנלידצר צאל נרויס?
 IP8i*. PD:8pnn די — אנזש?ל?ס לאס אין פארזאטלוננ א

 םויז?נד צזױי ארום ipdip dp זואו — עםאדם מאפ״
 ?טײאס איז דרעםםאכ?ר, און ?לאו?םאכ?ר ארגאניזירט?

 פא- װיכםיג?ר א פאר ווצרצן באטואכט ipp װאס אזוינפ
 איר אין קײנםאל נאך האם אינטערנ?מאנ?ל די סירוננ.

 איז טיםנלידצרמאפט גרויס? אזא נ?ר,אם ניט נידציבם?
 *un אז ני̂נ צוױיםעל סײן איז dp אוז אנדזע?לעס. לאס

 א האבען Dpii pnwpptpp נ?נ?ראל דער םין באזוך
d פח ?רפאלנ ד?ם אויןי זױר?ונג ׳שטארס? pi ארג*ר 

 צו *נג?פירם דארםעז ווערם װאס ?אםפײ(, ניזאציאנס
 *un פון םייל?ן ארנאניזירם? ניט נאן־ די ארנאניזיד?ן

dpti .?און אינדוסטרי dp י אויסנ?װא?םצן אויך איז  ו
 tPDun אויך און םראנציםלא סאן אין אנם?רנעשאנ?ל

 אזױ און ?אטפײן. ארנאניזאציאנס אן אננעםירם װ?רט
פארטלאנד. אין און סיאטצל איז םאס ?ל?נער?ר א אין

 פיז באוױיזען ?ײן זוכ?ז צו נויםינ ניט זײנ?ן dp נאר
d ווענ?ן צװייטער רער פון אדער מטאדמ איין pi זואו?ס 
 אלץ װי iPDpa dp האם ?pd אינם?רנ?׳צאנ?ל. ד?ר םון

 ציפ?ר?ן די באריכם. דוביגס?י'ס פרעזידענט פון ג?ז?חן
 בא־ גאנץ איז אינט?רנ?׳»*נ?ל די אז וױיז?ז, באריכט םון

 vernfi די םאר םיםנלידער׳ןאםט אין נ?װא?םען דייםענר
 ®ײ ־ipp*WDr פיל ג?װארען אויף איז און חרשים צוועלף

נאנצי?ל.
dp ,נים אז הייסט r ijp p ip װאס דצט, אויף n .ר.א^

 אזא tpnpj איז ראס װאם און נעװארען אפנ?שאפט איז
 יוניאן די ד*ד איז ױגיאן, דער םאר פארלוסט נרויס?ר

נ?װאר?ן. שםארק?ר און ג?װאקס?ן
op ל'יכם?ר ױניאן דער םאר נ?ותז נ»ױס ײאלט 

 אפנזד ניט זואלם ^.א. די fpn ?אםוי, איר אנצוםיר?ן
ipo טאנכע אין אפשר װאלט זי ;נעװארען שאפט ip ניט 

 איעצד אנשםר?ננוננ?ז שװ?רצ אזצלכצ םאכ?ן נצדארפם
 *בע־ נ?װינ?ז, צו זוכט זי װאס פאזיצי?ס, די נעםצז

 איכם«- די ײאס שווערינ?ייטען, אל? אױןי קו??נדינ ניט
 נים זאלצן dp גרויס װי איז וו?נ איר אויף נ?פינם :?שאנ?ל

 dpi *נצופיר?ן זיך פאד?רצן װאס אנשםרעננו:נ?ן די זײן
 פאר־ שם?נדיג אינם?רנצשאנ?ל די דאו נעהט האםױ,
 אכט די איז אײנפלוס. ם?ר אלץ נ?װינט און ווערמם

 פארנר האט דובינספי פרעזיךענם װאפ צײם, שטונרען
ipd נלויז צר האם אריכם,3 זייז םים ipap: B29H1 
 צר opa jp:pn שםריפ?ן אלנ?םיינ? איז ליפ3ער3אי אן

 אײ אינטצתצש*נ?ל ד?ר פון טעםיניזייט דער און שםאנד
 אזױ און אויסנ?װאפםען זי איז נרויס אזױ לאנד. עי'ז3

ט?םינפיים. איר איז םילםאכינ און םארצדױינט
*apa אז דצרצ?הלם. אויך האט אריכט3 דער dp 
tp rn פ»אל?ן די נ?װאר?ן אױסמדפצפם נים וױיט נאך 

o םיז n םון װאופס a n .אינמ?דנעשאג?ל dp זײנ?ן 
anapriDנדליגpצ סר א פאראן נאף  ap 3אaײטap וואס 
wa־oanaim a .in p it oa’nauja* iPD צ*ל• די איז ט־ויס
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