
r פארנעשומען איז ערעפעגוננ אםיציעלע די o r 
י און אװענם  נעעגמרם *וביםעצע זײנען צערעטאניעס ו

 אויםנענראמן. תאם װאס שםודם דעם דורך מװ*רען
 נ&נ־ ברודער ב׳צויז האט ױניפףםיהרערשאפם אונזער פון

n צןר, p w o קור־ »תאצטען צו באוויזען *ווענם, פיז 
p צע in בא־ און םארבעםערוננען נייע די עיצדעחננרינ 

 «ר און נעװארען נעםאכם זײנען וו*ם קותםציכקייםעז
 *ר־ אונזערע ®ון פארטרעםפר די צו געוועגדם זיך ה*ט

 םיםנצי־ די צוױשען םאכען *ו באסאגם עם גאניזאציעם
in,זײ «ז וויםען זאצען זיי כדי ־ mvp ביצינע ם»ר 

 איינע־ «ן אין װאשיישאן אידעאצען אן פאדברעננען נעצד
אםםאםםערע. איינענער tv איז חײס נער

 זיך האט \**ס עצנער, םר. םענעדזשער, נייער דער
 פאם־ יוניםי די צװישען נאםעז גוםעז א נעשאםעז שוין

 םען װאס עםען נעשטאשםוצען זעהר דעם םאר ריאטען
 אײננעפירם האט הויז, ױניטי דער אין זזיי־יאהר שרינם

 םארגעשוטעז איז װ*ם םידנייט־נאנשעם, א — נ״זגם א
נ»כם. האצבע נאך שבת

 םיט אוים נעווצהגציך זין־ ציימנט הויז ױניטי די
מ און םארװייצוננען שינסטצערישע איהרע  צינמרןר ריי

 דער חאט סאצ דעם אויו פראנראםען. רישדםוזישאצישע
 אוז עוצם, גרויםען » צוגעצוימן פו־פנראם ם״ישאצישעד

 נימגס א ענםדעשט ה#ט בייטאנ זונטאנ שאנצערט רער
 דזשעש ברודער צינעז און איינענעם אונזער אין טאצאנם
 א נענאננען םארצוירען אים איז • איז ?נם »ז' העצזנר.

 באדויערען און ווייסען נדפםעךםצעכטער, און שרייבער
 סאר־ גצענצענדער *זא איז ער אז צ»ע. םון ׳*ױן טיר

 זונםאנ, צעצטען חגרװאוםט ערשט זיר םיר ה*בען צעזער,
 דעם רעציטירט עדפאצנ ריזינען »ז» םים האם ער װען

ypon » טונשעצענ׳ם tp in.

D וױין. אצםער ווי *י« טױז״ ״ױניסי *ווגזער ׳’ in 
 םים אונז זי םאר׳שיכור׳ם סער *צץ ווערם, n פצםצר
m נאםור־ איז פראכם איחר טיט חן, אןן טדפםאש 

ra tte. ותצדער, און םעצדצר די ווערצן י*חר מחנו גדם 
 ומר־ און שעהנער בזים־מצכמז און בױםנר .up* די

i באשותטער. און נרעםער שפיצ־פצצצעדי די ציםנר, n 
e v n  T V ױניםי אצטע די און שיפצאך טיט רײמר 

iro \תרט «ױז n ױנענטציכעז פרישען םיט באצירם יאהר 
מ י o דורן־ «ןן <*ח י n דור צוױינמז צושטראכהנדעז 
ארבײטער־ באקצי^עס פרויען גרויסער אונזןר •ח

JIIM B
 װאס טיט תהן צו פארנענימן גרױםיגר » איז צס

p םארנעם, א «אר n m 1» כאציהוננ עםםעםישער אזן 
 צום אינםטיםוציע אן פארזןאצטצט *רבײטצר־או־נאניזאציע

p s pryu עז.ג»ס«מתי־^רב די
 זייכען װאס געםט, און דעצעגאטען חזנדארם אכט די
 צםי־ דער צו ארגאניזאציעם פארשיידצבע םון «קוםען
 ױניםי דער םון םעזאז םען17 רעם «ז ערזממנונג ציאצער

 זע־ באםרידינוננ נרױםע א תהאם «ימר תאבצז מױז,
o זמנדײ n די הויז. ױניםי אונזער פון םארטשריט 
 ברר טשערםאז, ענערנישער איהר אוז שאםיטע חױז ײניםי

 און אנערשענוננ גרױם םארדינם נאנצער, איזידאר דזןר
 צו זוםער־הײם אונזעד טיה אוז אדנייט זייער ®אר דאנש

ארבייטער־אינםטי־ עהנציכע םון טוסםער א טאר סאכצזז
M H B
i «ו n נעשר דערםאנם, שױן זוי זיינען״ עהועגוכנ 

t ie « צאל נרױםע .p in פייצער״, און jwtt»jr*n פון 
 אפטpרnפיה די און איםט דער אין ימיאז־ארגאגיזאציעס

pe פיצ און יארמר נױ אונזערעn Kטים ױניצנם, צםיער 
.o irv v rm בדאש. דובינססי

VoL XVIII. No. 7-8 Jersey City, N. J., July-August, 1936

באלאבאם אונזער

 wgn םזלדינער זיץ םיט — sgsgTgs דער און
עפער. פדלק גרויסע, םיט נןןלד דאס עעיפז

 — םירםלשםײן און גןןלד — •«ל«ץ א אין ער װאומט
 לאדען. און טיו־שן גאלדעבע םיט
 *ײן ^לדענע די םיט ידןרמג נןזלדעכעם עסם
םלאדען. גאלדענעם םים םארפײםט און

 — װיץ און פלאדען און חקרינג גאלדענע
p«» קיץ נים eep ער װײל j r זןזכען״ 
 ידץ רוחיג קר מלןןםם קישענס גוןלדענע אױף
̂כען• חלומות גןןלדענע — ןװקןן*ענס ווון װ

m אץ «רױס פארמ ער ^  *׳- ייסאזץ ז
cans די p m p שמ$דם n am 

כדין, און געד ypiM חױקערדאך — שגײידערלמך די און
A A A g A A A W a 4 A M 4 A te  k A A M U  A A A A  ^ A A 4HUדמרןךקװ גײןן ווון זיי זיגקן

a aaai aaaa Iaama i4 A  aaAaa ^ ^ ja ־.,A.*.« *■«- —*  כוולןןכןןם וותזןר את םזד םים ןןז קזןגסיק
jn חעסדקלע גןלדען 9 ייין fppj] 
— רואס װײסען ^דים — קארזןסהן pjpi793 9 r״■ י*יו

̂־מן̂ן ̂•pn כריימקד דקר י *דדיסגשגו
1

הויז יתיםד פון טײך בײם װעלדעל אץ

iWVV
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אוגפאר־ דעם םון אנםמײדונג די
יאר־ נױ דער אין טמערםאן טייאחפען

םרא־ דער איז אינדוסטריע pi$5>p מער
 ארבײטס־צויז דעם העכערען םון גע
 םאר געװען איז ?צאו^וכער די םון

אנטוי׳מוגג. גרויםע א אונז
 ט׳פערםאן אונפארםײאי^ער דער

 םםא־ םון נרונד חנם אויוי אנטשײדונג זײז צו ממוכמז
 הצאויד די םון םארדינסטען די זועגען ציפער

 וױיט איז דאם אבער װאך, פער אדער סטונדע •ער
 די אז *נם׳צײדוגג, אן םאר באזים ריכטיגער קיק ו

 דער העבעדוננ. p'p iwnp גיט דארפען מאמר
 *רבײטם־צױן דעם רעכענען צו באזיס ריכטיגער ימר

 יאר דורכ׳ן םארדינסטען זייערע איז קצאו?םאמר %*, פון
אין אדער עטוגדע א אין םארדינען זײ וױםיצ גים ״זן

Urn*
of די איז עם אז דערםאנען, צו איבעריג הײנם איז 

 ארכײטער אירע צאצעז צו אעדוסטריע יעדער םון
 דאס ע?זיסטירען. קענען זאצעז זײ אז *רבייסס־צױן,

 יעדעז םון געװאדען »נער?ענם איז <ואם אםת, אז
בא־ דעריבער זײנעז ?צאו?םאכער די סענשען. נן

 צעבעןל א אויף ארבײם זיתר םון םארדינען צו
m\ זעהן םעז דארף םארדינסטען זייערע רעכענם םעז 

 גענוג זײגען זײ אויב און יאר א סאר ויינען ותיס
יאר. א פאר צעגען

^אױדאינ־ דער םון םמערםאן אוםיארטייאחאעז חגם
זתז,

:3

הל*וה־ די אין »ז דעו־מח$ןן, ניט דאר iro דארזי
 ער יאר. םח <ואמגן *לע ארבײם קייז נים* איז

_o r  t דורכ־ אין *ז און אינדוסמריע סעזאז א איז
 קל¥יק- » װאם יואר, יעדער פ«ר אז אױם, dp פוסט

 ארבײט אהן װאר א ארום ער נעהם «רגייט, ־י
ײ ריכםיג ד*ס איז זתנינםטענם י*וזר. םייס־ די נ

ן _ ײ. _  ניט רעממעז םאנוטעתםמורערם <זלאױ> די ז
rw n ניס ײאר, פיז אדער ׳מטונרע פון •ראסיטץן 

 זיי מאכען פראםיםען זייערע װאם דעם, אויוי
o n טא־ די ארבײםען. קלאומםאכער די

 נימא איז עס tjm tv גום, נאנץ מייםעז
M S ארא־ סײז ניםא זײנען מעפער זייערע אין ארנײם 
o "־— r די נענעז אוםרעכס נרויסע « חנריכער אח 

 די פון פארדינםטען די רעמנט םען ותן ;
 1טםונח םון קרימז זײ װאם דעם, <ויס

 אונגערעכט גאו נים איז רעכענונג אזא וואך.
f מרמחלנ^ טען חנרײ*. iv o f דער פאר 

t »ײי פארדינעז פ<«וקםאכער ז w וױ
L. ■Liit kifi featias■ ;■

|י ד
 אח םער נאר אדער טםונרע א דא׳צאר אנדערםה»<מן

 זיינען ^אוקםאמר די ז» אײנדרמ, דעם םאכם ראם
 נמן <ועז םארפירערימ, אבער איז דאם םארדינער. גרויסע

 םאר־ יאר פון סײל גרויםע] א »ז רערבײ, ניט דערמה^ט
 *ר םען ווען און גיט נאנצען אין ס^אוסםאכער די דינען
 ׳פטונחןן די <וים םארדינםםעז ״גרױםע״ זייערע םײלם

 און קליין. זעהר זײ וחגרען יאר נאנצען א םון װאכען און
 עםענט־ דער םאר ארוים נעותהנלין־ נמז מםעלם דעחוו

 און באצאלםע בעםער די פיז םארדינםםען די ליכקײט
י חגרטאנען צו נאנצען אין פארנעםט םעז  *אל נרויםע ו

 אנ־ חלום אין זעהן בלויז קענען װאם באצאלםע, ערגער
װאר. אוים׳ן נים אבער עםונחנ א ד^לאר רערטהאלבען

טמער־ אונפארםייאימען םון וננTיrאנט דער אין
 דער איז םעזאכעז לעצטע די אז אננעײיזען, ווערם םאז

 און גינםטינע סײז ניט נעווען זײנען אינדוםטריע פלאוה
ױ האם, דאם  אנט־ זייז אז םיטנעװירהט, זעהן, ?עז םען ו

 ארבײםם־לוין. םון העכערוננ א נענעז זיין זאל ׳פײדוננ
 ארבייטם־ אוננינםםינע לעצםע די צוליב אז הייםם, עם

 סלאוס־ די םיט אײנזעהעגיט האנעז םזנז דארוי םעזאנען
 הוצאות. זייערע םארנרעםערען ניט און םאנופעסםעוחנר

 קלאוקםאמר? די טיט אײנזעענײצ די איז װאו אכער
 אום־ די םון נעליטען זײ דאך האבען אנדערע אלע װי םער

 ללאוידאיגדוסםריע. דער אין ארבײטם־םעזאנען ניגטטיגע
 פראנע א געווען or איז סלאופ־םאנוםעקטמורערם די פאר
 איז אבער קלאוסםאכער די פאר פראםיטען, ווענינער םון
dp און ברויט. םון םראנע א נעוועןpptso װאס דערםאר 
 שלאות־ די אין ארבײם וועניג געוחגז איז יאר לעצטעז אין

 אז נערעכםיגסייט, די און יױצר דער אוים טראנם ׳*עיער,
 יייער פאר פרייזען העכערע פיינעז זאלעז הלאוהםאכער די

 זא־ יאר פאר׳ן פארדינםטען טאנערע זייערע כדי ארבײט,
אוניאר־ דער דאד וױיס םאנערער. נאר לוערעז ניט לען

פאר ארבייםם־םעזאז עלעכםער א אז ט׳פצרםאן, םייאײצער
n.a —------- - - י L

ציע. .. פאםי זיק םאר הונגער־יאר א םיינט ?צאו?םאכער א
 אוניאד־ םון ונגTיrאנט די איז דערםאר אט און
 אדבײםס־צויז דעם זזעכערען געגען ם^וערםאן טייאמועז

אנטױמוגג. גדויסע אזא געווען אכערDpצאוp די םון

 פארדכערען צו וױ
 גוטען #

ארבײטם־םעזאן

סס
 גוטע םאדאן זײנען עס

איצ־ דעם אין »ז אויסזיכטען,
 ארבײט זײן \ועם סעזאן טיגען

טרײד. דרעס איז סיצאווס איז
?לאו?מא־ די אז םײנט, דאס

 םאד־ צו םעגציכ?ײט א האבעז וועצען דרעםםאכער און כער
םאכען. קאציע ניט םארדינסטען די וחנילעז זײ אױב דינען,

 אוים־ באצםעצאכעס די דארםען אצץ םאר פריהער
 וױ צוים זיערען געצאצט זאצען פרײזעז די אז פאסעז,

 געםאכם גים זאצ עם אז און געםעטעצט זײ האט םען
 די םיט np'nrn געמעםטען םוג?עצ ?ונ?עצ <זײ[ זוערען

 טיינען ״אויגאאסעז״ זאגעז טיר זוען און באצעבאטים.
 צוױיטעץ, אוים׳ן אויגאאסעז אײנער זאצ בצויז נים אז םיר,
 אור ̂זטרענג זאצ צװײטענם, אציץ. זיר אויף אויך נאר

 ע?זע?וטױוצ גענעראצ דער םון באסצוס דער ווערען געהי̂נ
 און זויםען דארםען ארבייטער אצע ̂ווערטאים. וועגען

 איר אויוי האט ע?זע?וםױוע גענעראצ די אז נעדענהען,
 אוחגר־ אז בא׳מצאםען, ?אציפארניצ איז םיםינג ילעצטען

 אױםנאםס־םאל אן אין בצויז איז םארבאטעז איז טאים
 דער םים בצויז אויד דאם און ווערמן, ערצויבט עס

אינטערנ^אנאצ. דער םון •רמזידענט דעם םיז צױמטיטונג
if ?צאו?םאכער די ifp םמזאן גוםען סײז םאכעז נט 

 פאר־ אבער ?עגעז זײ ארבײט, סײז ניטא איז עם ווען
 גומער, א זײן ifp זואס ארבײםם־סעזאן, אז דאדבעז

עװעז זײ ווען  די םארצענגערען און פרײזען די פארטא̂ב
ארבײסס־צייט.

 ק#מח דער
 דער אץ

 ניט־גזדס
אינחסמױע

 אז װעט אױם, זעחם עס מי
 ניםנודם תר איז האםיי אפענער

 ניט יארק נױ םון אינדוםטריע
 באלעבא- די ווערען. אויםנעםידען

ױייז, םים אורסיילען ipp ipd וױ י
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MMhhhhtA,יאױנוסם
 איז םארסעסטעז זיך און םזצ זיתר אויסארוביחנז םונג,

 געבען זײ װעט ױגיאן די און ױניאן דער סים כוחות
 ױניאן די האבען. איר װי^עז זײ אויב געצעגענהײם, די

 אםענע אן אויסצוםיידען געזוכט צײט גאגצע די האט
 װאס אפםאך. דעם באגײעז געװאצט האם און םצחטה

 םרידציכען א אויו* ױצי, טען15 דעם געענדיגט זיך האט
 םיז אפנעזאגט זיך האנען באצעבאטים די אבער או&ן,

 די אויב און ױניאן. דער צו מאגצעסיעם װעצכע אידגענד
 אגם־ נים אבער זי זויצ םצחמה, אויססײדען װיצ ױניאן
 ?אםף וױצען באצעבאטים די וועץ און םצחמד., םיז לויםען

געבען. זײ עם זי װעט
ױ זײנען, באצעבאטים ניטגודס די  זעהד מיינט, עם ו

 דעריבער ױאצםעז זײ און םענשען ^םרײהײםסציבענדע״
 דערבײ און ױגיאן. דער םון פרײ זײן זועצען אינגאנצען

 זײערע ?ענען זײ אז גצויבען, צו נאאיװ אזוי זײ זײנען
בעסער. זײז זײ וועט ױניאן א אהן אז אײנריידען ארב״טער
נים־ די צערנען צו אוםגאבע אונזער ניט איז עס גאר

 ש(י\ זועצען זײ טאז. דארםעז זײ װאס באצעבאטים גודס
 אין אפגענארט זיך האבען זײ אז אױסנעםינעץ, אצײן

 םאר בעםער געװען װאצט עם אז און, חשבוגות זייערע
 םריד־ » אויף ױגיאן ניטגודם דער סיט דורכצו?וםען זײ

 םאנוםעקטמו־ ניםגודס די גצויז \v:vp םיר אוםן. ציכען
 םים בצויז זײן נים זועם ?אםף זייעד אז זאנען, רערם
 אינטערנעשאגא^ דער םיט אויך־ נאר ױני$ז, גיטגודס דער

 די װען באצאנגען. ארבײטער ניטגודס די װעצכער צו
 זײ וועצען סטרײ^ אין ארוים וועלען ארבײטער ניטגודס

 און אינםערנעשאגאצ, דער םון ^וטיצע םוצע די האבען
 איבערדריסיג איז םאנוםעקכדטורערס ניםגודם די אויב

 װי־ זײ און אינדוסטריע זײער איז רוהע?ײט די געװארען
 םוצ־ דער אין און האבעז עס זײ װעצען ?אםף, צען

טאס. םםעד
00

אםע־ דער םון פאסירונגען צוױי ךעף
ארבײטער־ ארגאניזירטער ריהאגער

עסענט־ די געמפאנט האצט ^אםם
ט פ ש ער םון ט אר־ דער איז דאם — םײנונג ציכע ד

קאםי־ די װאס קאםױ גאניזאציאנס אי חי
ארגאניזא־ אינדוסםריעצער םאר טע ̂ ״

 אינדוס־ ̂וטאצ דער אין אנגעםאנגען חאט א) אי (סי ציע
 םון ע?זע?וטױחג די װאס כמופט, ױניאז דער און טריע
 םארםירט האט צײבאר אװ םעדערײשאז אמעריקען דער

א. «י סי דער געגען
 פאר צעצםע די איז האבעז צאנד םין צייטונגען די
 פאסירונגעץ. צװײ די פאר פצאץ סך א *פנעגעבען װ$כעז

 די געװעז אפיצו זײ זײנען צײםונגעץ די םון םאגכע איז
 צװי^עז שטרייט דער באזונדערס טא:, םיז סעגסאציע

ן »מערי?עז דער םון ע?זע?וםיזוע דער  טים םעדערימ̂ו
 די אויב ס&עקוצאציע די געװען איז עס א. אי םי דער

 סוםפענ־ װעלעז $ אי סי דער צו באצאנגעז זו$ס ױני$גס,
 געדרוקט זיך האבעז עס און נים. $דער װערעז דירט

 זײנעז םראנע דער איז אז צײטונגעז די אין חןפארטען
 ארבײטער די און ױניאנם די בצויז ניט פאראינטערעסירט

 דעפארט־ צײבאר דער אויר גאר אצגעםיין, אין באווענוגג
 אוי־ וױיצ דוזװעלט־אדםיניסטראציע. גאנצע די אוץ םענט
ואן װאס סעו/  איז א, »י םי םין םירער דער צואיס, ד̂ז
 רוזוועצט־אדםי־ דער םון אונטערמטיצער ?זםאר?ער אזא

 פאר־ זײנעז װאט ױניאגס, די צװימעז זײנען גיסטראציע,
 נעמען װאם אײניגע, םאראן ׳א אי סי דער םיט בונדען

 ױידער־ צו װאצ־?»םף דעם איז אנטייצ א?טױועז אן
עז  זײנעז װאס ױניאנס, די ומנן און רוזוועצם׳מן. ערװעד̂ז
 װערען סוספענדירט זאילעץ א, אי סי דער םיט םארבונדען

 זועם עם און צײבאר אװ םעדערײמאן אטעריתען דער פון
 גמװיםע א האבען דאם ?ען ׳ברודער־?אםוי א אננעםאנגעז זיך

 דער־ די םון טעםיג?ײט דער אויוי ^ויעכטען צום וױר?ונג
װאהיל־?אםןז. רוזװעצט׳ס איז ױגיאנס םאנםע

 אינ־ דעם װענען זאגען װעניג גאנץ ?עגען םיר גו,
 דער אין נעםט רוז^ועצכדאדמיניסטראציע די וואס טערעס,

F i iw t p n o r ע דער צזוי^וען סױו ^?ו  םעדע־ דער םון ע
ח  די אט ראצע א פאר זואם און א אי סי דצד י

ן
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 אונז זואהצ־פאציסי^ דער אין עפיצען ifp מטרײם־פראגע
 1FP זי װיר?ונג א םאר װאס הויפטזעכציך אינםערעםירט

אנער דער אויף זזאבען  אח ארבײםער־באוועגובג ^םער̂י
 אװ פעחגרײמאז אטערי?ען דער אויף »צץ זוי פריהער
צײבאר.

 צקחד דעד םון באמצום דעם באגריםט װאצטען טיר
o דעם אפצוצעגען םעדעריײעאן דער םון ?וטױוע s ro אויוי 

 דאם »ז געםיצם, װאצמען טיר ווען אויגוסם, טען3 דעם
 צז כדי און צײט געוױנעז צו צוועת דעם האם אפצעגען
 4אגגע^גנמ די םיט אויסגצײך אן צו וםעןp פרובירען

 בא־ גיתר חנר זיכער. נים דעם אין אבער זײנען םיר
 די צו געווארען צונעמי?ם איז װאס עוצדיגונגכרבריף,

 האנ־ עם אז אײגדרו?, דעם גיכער םאכם אנגע??»גטע,
 די םאמן זיכערער און שטאר?ער װעגען םער זיך דעצט

 װאג א סאםען און אפ^וצושװאכען איר אײדער אג?צ»גע
אויםגצײך. אן פאר

אױס, עס זעהט באשוצדיגוננס־בריח גײעם דעם םון
 אננעפאנ־ האם פעדערײמאן דער םון עקזע^וטױוע רי אז

 ד»אנד- איר םון געזעצציכ?ײם םוצער דער אין צװײםצען גען
 און ?צ*גע די אויםגענוםעז צוערשם האם זי »זוי װי צוגג

 םומיצג־ םון סטראף דער םים אננע?צא:טע די געװארעגט
 מד פארםוצירס אגדערס דעריבער איז קצאגע די דירען.

 סון פרעזידענם פראי, דזשאהן איז ?לעגער דער װארען.
 אםעריקען דער אין דעפארטםענט ארבײטער םעטאצ דעם

 po באסטעהס אג?צאגע די און צײבאר, אװ םעדעריײפאן
קאנפודצנץ א םון ^אםונג די ער^טעגם, :פוגקטען דרײ

 צײבאר; אװ םעדעריחפאן אםעריקען דער אין ארגאניזאציע
 םעחר דער אין רעװאצט א פון שאםונג די צװײטענס,

 דצד םים אפםאך דעם ברעכען דאס דריטעגס, ;רײשאן
 איז דערבײ און באשצוסען. אירע פאצגען צו פעדעריחעאז

 די זײן ?ען עס װאס אנגעגעבען וצדיגונגס־בריף67בא אין
 די גרוגד זועצכען אויף און אנגעקצאגטע די םאר ׳פםראף

 די רעכם דאס וזאט םעדעריײעאן דער פון עסזע?וטױוע
 וחד אויסגעםײטמט קען אצץ דאס אויסצוםירען. ^טראף

 זיך האם םעדערײשאן דער םון עקזע?וטי\וע די אז רען,
 אנמך די אז פארזיכערען, געװאצט ^ריט נײעם אר םיט

 זיי געגען האט טען אז זאגען, קענען ניט זאצען קצאגטע
 פון געזעצען און םאר^ריםטען די צוים ניט ;עהאנדעצט

םעדערײשאן. דער
 װאצס עם װען צוםרידען ^וטאר? זײן זואצטען םיר

 אונזער אין טעות » םאכען םיר אז ארויםשטעצען, זיך
 געםונען זאצ זועג א אז איז, װאונ^ו אונזער אפ^אצונג.

 ־FD חגר אין ?אנםצי?ם ?וארםען א אויסצוםײדען װערען
 זוען םאםענט, איצטיגען דעם אין נאך בפרט דערימ&אן,

 אגדprארגאניזאציאנס דעם אנגעפאנגען האט א״ אי ״סי. די
 ארויסגערופעז האם װאם ^טאצ־איגדוסטריע, דער אין פײן
 אזעצכע פארשפרעכם װאם און לאנד אין אויםזעהן םיצ אזוי

 אבער איז עס רעזוצםאטען. ׳וױיטגעהענדע און װיכטיגע
 דער אין געגנער םארביטערטע די אז םיינונג, א םאראן

 איגדוס־ דער געגען םעדעריײמאן דער םון עקזע?וטיװע
 אויםנוצען ט*קע װילען ארגאגיזאציע םון םארם םריעצער

 ?אםאיין ארגאגיזאציאנם דעם שטערען צו םאםענט דעם
 אויןנ געםירט ווערט ער װײצ עטאצ־אינדוסטריע, דער אין

ױגיאניזם. איגדוסטריעצען םון יםוד דעם
 װאס צײמ, דער אין אז האםעז, דאך אבער װיצען טיר

 ?אנסםרוק־ די זועצען כדןופט נײעם צום ביז געבציבען איז
 צייבאר אװ םעדערײשאן אםערי?ען דער אין כחות ממוע
 אין ריס ?ײן צו ?וםען גיט זאצ עס אז װיר?עז, צו זעהן
אםעריקע. םון באװעגונג ױניאן טרײד ארגאניזירטער דער

 ארסד םון פאחפווערוגג א דורך
 פון פײנד און קאפיטאצ גיזירטען

 טאם זײנען ארבײט, ארגאניזירטער
צװאנ־ פיט ביצינגם װארען און טוני
̂ופארט צורי? יאר ציג  געײארעז םאר
אנסםרצנ• אצע און געםענגגמז אין

 געװןורען געםאכט זײנען װאס באםיזזונגעז, און גונגען
 די םון און באוועגונג ארבײםער »מערי?אנער דער םיז

אדאגדעסמוע און ציבעראצע אםערי^ער פאחפידענצ

 יאר צװאנציג
 מארטירערטום

 מוני פון
בילינגס און
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r נרויסע די o w n o, ̂בען םיר וואס  po איצט ה
 ברײגגעז גים חועער מײז מעם <אנו/ po םיילען

 איז עס «א*יגנם¥ן. po אונז םען פארזיכערט סזױ
fo ננגו< ifo tw o f ױיץ  po ס19*סײכ< די אין ו
 די סויןי געוואקםען איז וױיץ וחנן יאחנן, *
 געדארפם• האם םען m סנר,

 עס אויב סז דוהי^ זײן ,09 חײםם גױז/ קצנען
*19 pn 9 מצדJ9T9P po, דארםעז ניט סען \ועט 

 דאר־ וועם םעז סז ״זיכער דאך *בער סיז עס .חנן.
 וױיל סוייהער, זױ 9J9T9P pא נעלד םעזי ח*בען

 צוליב םיתרעד סך * ק*סםעז ך91 וחנם <9מים גס
»pro , r u 9Pn אםי<ו pm נים ל9ז הוגגער pn. עס 

p האבען םמקו^אנםעז םיתחנר. *ױן ir ארוױםנע־ 
i l וײיזען. די■

 די דארםעז טיתחט־, ווערס לעבענם־םיםעיל ווען סון
״ סז #תחן i פאר םיחנרער תריגען ז*י#ן ז r n 

 װי הכגםח, אנדער סײ\ גים האט ארבייםער דזנד
 דורך גרעםער זמרט חחוסח pn אויב און ביים,10

 םארדיג• זײנע םוזען ״5תבענס־םיעםי po ונג19סײ10•
 וחגרען גוים pn \מם ניס אז #\תרען מחעכעדם

’i f o r u♦ ̂ר אין אז םיר, זױיםען ערםארוע דער םון ג

וא< םען סז ססרםעו־ם, רואיגידםע די pa ליםטען די
ל9* וײער גרויס זוי tponv בסמטיםט ?עגען איצם טוין

7

̂גן םוז ארבײטער דער װסס *ײם  צעבעגס* סאר צאח
ג 7»י אג־ אבער ער םוז אים, pa 019190 םען זױםי<

 זײ־ pa העכערונג א ססוי קאםף irun>r גאגץ א
ססדוײנסטען.

 אנדערע 9סל און אנטען7פאברי די אוגםערגעםער, די
p אויפ׳ן <עמן a m ותילען ארבײםער, די פון 

ר _  זייע־ פארגרעםערען באוײיטענד גאנץ םרימגימ מ
 k פאר םריקעניט די םאכען ptfyn די •דאםיסען.

 זייערע שח שדײזען די העכערען צו אױסרייד
 די פון ?אסםען ̂עמגנם די אז םייגם, דאס איז -

p ייסער ftm זוערען. גרעסזגר גאך
 ̂ii- *•

 *ו<יב זײן גלם אנמדיסע אי* װעט חוננער
דארםען דאך וועט רענירוננ די <ובער טריתענימ,

___r u  nr מםימן צו דא<ארם םי<יאגען חונחגרםע
 םריהמנימ דער םון זיינען מאם פארגמרם, צאצ גרױסע
צונױפנעעםעלט ניט נן«ך האט םען נעזוארען. דט

 צו קוםען טאנ אלע »ײ<צ <יט, אויך עם טען מען איז.
מן חוי«םזעבליך עם זיינען פריחןר קרננוו^ נית  די מו

 אויך טרייןענימ די «ובער חאט ׳אעטער ײיײרטאדגמר^
 גרוי־ » סארארן איו דערבײ ?ארדפארםערם. די פארבאאט

 מםויב־ די םון נע\וארען רואינירט זיינען װאס צאצ, םע
 צ<ול די אז זיכער, איצט ׳צוין אבצד איז עש שטירעםם.
 זייז ווצלען עט »ז און נרויסע * זעחר איו רואיגירטע

 םיייצ־ פאר כאטש דאלאדם םיליאנען חונחןרטע גויטיג
 צווײמן נעליםענע פון צ*ל די מאצם םעז היל(י. װייזער

vv םיליאן 5 אוז 3 iva.\ נאך וױיט <תן װי ■ונלט און 
 tpp *זוי נעליםענע, די פון צאל די איז ןס גרוים זוי נים
 נרויס זוי ואנצ( גיט באשטיטט שארלויםינ אויך נאך םען
i זײן זועט עם n ,גע־ האם םריהעגימ די װאס שאדען 

i »ז «נער, שאצם םצן בראכ̂נ n וױי־ וועם ׳צארעו 
 dp ראלאר. ביליאן םינף ארום נאםרעםען נינםםענס

o אז ייך, פארשםעהם n רענירוננ די װעט מאחןן גאגצען 
 אויך עס איז זי םארםערם. די צו אזםקערען קענען נים
 די העלםען םוזען דאך װעם זי אכצר פארפליכםעם, ניט

 די זיך. צו איז עס זוי קוםען צו פארםערם רואינירנמ
 םיליאן האלב א און עלו» די צו tv איז״ מורח אונםער׳פטע

 או זארנען, םוז רעגירוננ די װעלכע פאר ארבײטםלאזע,
o איז « זוי האלםען קענען זאלען זיי n טים גוף m 

 װאײ צאל גרויסע א צונעקומען נאך איז צחאםען, נמםה
i און זארגען. אחי1 זי וועלכע 1פא ־ם,1םע1פא נירנמ n 

m דעםיציט :n  i n  pc» נעווען איצם ביז מוין איז 
 װאס־ אין האלמען ןnוננם־עול1ניn י1 און גרוים זעהר
i םען. n איז חוב p ir 1אלא1 גיליאז 36 װי גרעםער 
 י1 \תם עגו־לױ אז א,1םו י1 גרעםעו• »לץ װעו־ם עם און,

in אוםן איין אויוי נעצװאונגען זײן רענירונג v אנ־ אן 
i n בי־ הײסם עם אינםלאציע, םים נאנוצען צו זיך אוםן 
o 1 םאכעז 1לי:ע n1פא ניט טוינ אינפלאציע און אלאת 

i ארבייםער. י1 n  i»n י1 ווערעז 1בילעע װערם דאלאר 
 םייע־ װ״ »ז. א. נעלר ה1י1 לעבענם־םיטעל, פון פרײזען

i n. צו ׳צװער 1ארבייםע י1 1פא 1אבע איז עם iw ’ip 
n י1אוי העכעתגג א r u 1«לטע אן איז עס דיגםטען.1פא 

i אין אז כלל, n ׳פםײנען אינםלאציע םון צייט n פוײיזען

א״ג־ ניט איצט ביז זיך האם באפרייען צו זיי ן
n איז ןנס ן. tjp 3בא\ויז׳ 1ייםבא1אונג»מם און 

n י1 יאו ‘ן. n j, נע־ או־ויםנעשםעלם זיינען װאם
i איז טיילטע1אי1פא די ממן n פון צייט i r n 

k געוועז זייגען » m p m ik m w פאל׳פע. און i n 
 װאם י,1זעוm 1 פון n̂םיםגלי און אליח

t און טוני טאם טײלט1או1פא tn« ri ,הא־ ביליננם 
*i r o n צזגצנצבצן, אלײן tv אן געװען איז עם 

ir o x 1 לאננם,1פא האבען און ט*פט tvפאר י 
_ :ro קױנצן זאלען v גייעם jswro אבעו־ iv o r  n־

 ?אליפארניע אין פאפיםאל םון האגט אכזרױת׳תנע און
i מהאלםען . r o n *  n םוני׳ם פון ינצען1 י1 און 

נעיאזעז ניט זיי האט און םעםם נעםעגנני* ביליגנם׳
uז־ ^ p נעפײ אך1 מנען םארטיחך־ בײםער1א צוױי די 
v אין םרייסם i r n .וױיסען, זיי ליחתן tv הא־ זיי

o און םיםפאטיע וײ זיך 1פא n פון סיטנעםיל i n 
_ r w  m v p ' i r o v״i r e די פון און באוועטע 

w :n  n o n\ םון ir : v p ' i r o v .פאלפ n אים־ נתיםע 
in נאנאננצן איז ייאס מחמםינפײם tp tp t םאם נענען 

t און םוני n y n איז ביליננס v invtw rt פון סיםבאל
די אח פאריסמנען און טיוסאליטעט ו

ovo און םוני invri ניײ*־ איז נליעם
׳ ־־ " י

v in 1אי האםםם־ר̂ו i n בא־ 1בײטע1א אםערי?אנער 
in’ גײ געװיסענס־ש־אנע v און וועגונג p און ליבעו־אלען 

i אויו איז דאם און סענעען. פראגרעסױוען n זין 
i און n פון אויםדרומ o n איז ױאס טיטיננ, פראםעםט 

m ארגאגיזירם v« P i םון n v  i n״ir o פון באווענוננ 
o 30 היפאװאם אין יאר? נו nולי. םען*

 אינםערנעסאנעל, דז|ר 1כבו נרוים פאחצאפט עס און
i n  Dvit א^אניזירם איז םיטינג פראטעסט in vn y t 

 א טיט און איניציאםיװע 1אי אוױי
p' נױ אין בלויז iv איו אליין w o v i> 

1 vםון איז יוי •t nיnובינס?י1 נט 
»m v כאלאגנ ײאם ױניאנס אלע צו 

 וחױ ארנאניזירם זאלזןן פראטעםט־םיטיננען tv נעמאנאל,
m 1פא i n האט ער בילענ̂נ או| טוני םון באפויייאוננ 
o טיט אײנסלאננ אין געטאן עם n פון בא׳פלום o n לעצ־ 

i פון םיםננ נמן n נענעראל jnvotpptpp איז װאם 
m אפנצהאלטצן vttvt לאם אין o n ro tiJV.

u 1 1םי און r n1ינע, lovp u to 't ii m  tv• צו 
ן וועט טיחדז1םא 1בײטע1א צוויי י1 בםו־ײען  ענדליר וי

UJ’ tiP  i«p םים j ' t  v ם» u r n אי«ט n ro»a iv iv o 
i 1פא חאםנוננען n  j n  v סאראי u u ’i n  n k i ■פאר־ 

iru m  op ivov רי און enroruiMB itru M n o rtv 
trurn. כדי i n » >»» מר גי

ניט און סילוי.
i ip  , im p w  l 
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 איז האט רוסילאנד סאװעט םון האגסטיטוציע נײע די

 אםילו אויםגאםע װאריםע גא:ץ « געקראגען איצגעםײן
 רע־ סאװעםישען דעם םון געעער געשװ^רענע טײל » בײ

וים.  אזעלכע פאראן זײנען עם װײל *טײל״, א זא; איך ̂ז
 װערט עס װאם אלץ, אויף ז**גען װעכען װאס געגגער,

 זײנען זײ ניט. טויג עם «ז רוםלאנד, סאװעט אין געםאן
 זיך האט שנ\ר די זועלכער אויף שזױגער, בײזע יענע װי

קריך; איך »ז זי, זאגט לאנגזאם, איך געה געקלאגט:
זיך.7 די רײס איך »ז זי, זאגט גיך, איך געה

אל־ אין קאנסטיטוציע דער צו שײך איז זואם נאר
 אז גע^ריבען, קעאר אזוי סונקמען אירע זײנען געםײן

 זײנען זײ זײן. :ים דיטקוסיע סײן זײ װעגען קעז עס
 װארט לעצטע דאס איעעם, םון אויסנאם דעם םיט אלע,

̂־־־אטיע. םון  װאס םונקט, אײנציגער רער אבער דעםא
 וױכ־ א זעהר איז אויםנאם, דעם םאר זיר םיט שטעלט
 זועם עס װעלכען לויט ,126 פונקט דער איז דאס טיגער.

 בלויז בלײבען פריהער װי אויך רוסלאנד סאװעט איז
 זועלען עם קאםוגיסםישע. די — פארטײ ^ליטישע אײן
 קאנדידאטען ארויסשטעעען הענען װאהלען די אין

 קאאפעראטױוע ױניאגם, זוי ארגאגיזאציעס, ידע:ע87םאר
 קלאר, גאגץ אויס זעהט עס $בער װ. אז. אח םאראײנען

 אויך װעם פארטײען, פאליטישע צו עײך איז װ$ס »ז
 — אײגע בלויז זײן ?אגםטיטוציע נײער דער אונםער

?אםוניסטי׳צע• די
 װאס דעםאקראטיע, װעגען באגריםען רי <ויט נו,

 םון 126 פוגקט דער איז אםעריקע, אין דא ה^נען םיר
 װידער־ פולען א אין סאנםטיטוציע סאװעטישער גײער דער

ynar• א פאר װ$ם ם$ר זיך ש^לם דעמאשראםיע. םיט 
̂ולם אםערילע אין דעמ^קואםיע די פנים  װען ה^בען, װ

 דעםאסראםישע די בלויז ערלויבם זײן לבושל, װאלט, עס
ריכטיגער. סײן נים ד$ך' איז פארנלײך דער אבער פארטײ.

וליטישע א . װאס זעהן צועייײעט לאםיר  פארםײ ̂ס
rםריהער איז פארםײ פאליטישע א פאר. זיך םיט טעלט 

 ע,8גרו » *דער קלאס א‘ םון ^רגאגיזאציע אן אלץ םון
 איג״ עקאנאםישע פון געטײנשאשטליכסײם א האט װאס

 אינםערעםען עקאנאםישע די ^ט וויל װ$ס און טערעסען
 םלוכח דער דורך און געזעצגעבונג דער דורך פארםי^גען

צעז אבעד גרונד, ipajjnv אױ^ סאבם• זיםטירען7מ ̂ז
ot m\ #וגד « אין יישן

r  4 ?  V S v ■ .־ Vד ״?!-   L ' •־v ׳

*ייי »  "  t n o n
iia ױ גיכער סך א ^נבענספיטזןל  •רײזען די מטיעען עס ו
pa .װןןס לעגדער, די פון מט גאגץ עס? זוײס םען ארבײם 

דורבגעטאכס. ערפארוגנ די אט ר^בען

 ת^ט האנדעלס־דעפארםסענם, םון ציםערען די לויט
 פון 1236 יאר פ^רגען אין הכנסה א געהאס אםעריקא

 נאציאבאלע רי עס רוםם םען ו^לאר. בילי*! 62 ארום
ם הכנסה. וצעגם 34 טיט איז ̂ד  יאר אין װי פער פ̂ר

 אזוי םים אוםגעפער און קריזיס־יאר, ערגסטע דאם .1332
 »לז*, איז, איינעד ווען .1929 י$ר אין ווי וױיניגער פי<
 אבער בעסער. זוערם עס אז ז*גען, ער קען ^פטיםיסם, אן

 איז טען אז זאגען, ער קעז פעסיםירט א איז אײנער װען
̂ך  ג*ר .1929 אין װי צוריק געקוםען ניט זױיט אלץ ג

 הכגםה די אז צמעבען, אויך םוז ^£םיסיסם is אפילו
 פאר־ ױמורדיג גיט זעהר איז דאלאר ביליןןן 52 די פון

 גע־ עצןארק זײנען אדבײטער די »ז און געװ^רען טײלם
 פארדינםטען זײערע םיט הענען זײ װײל געװארען, קריװדעט

 .1929 אין געהעגט ה^בען זײ ס1#װ דאם, קויםען נים וױיט
 הע־ די ניט דעקט ארבײמס־לוין אין העכערוגג קלײגע די

 אין ה*ט לעבען דאם לעבעגם־קאםטען. די םון כערוגג
̂סט 1929  און .1936 אין זוי ביליגער באדײטעגר געק

 גאגץ זױיזען ארטםענט8דע האגדעלם םון ציםערען די
 אין זײנען אונםערנעםער די פון פראפיטען די אז קלאר,

 פארדיגסטען די וױ העכעד סך א געשםיגען פר^פארציע
ארבײטער. די פון

̂ס  אוגטערנעםער די »ז אסאל, נאך בלויז באװײןט ד
 װילען דעריבער און פר^ס^־יטי אםת׳ע די '\w האבען

 צום צוריק אוטקערען איצם זיך זאל אלץ אז טאקע, זײ
צײטען. הואװער׳ס אין זוי אלטען

n פאסצידעגע קיץ גיט* כתר זײנען n tw tp v קלאסמן I 
̂זועם אץ  P'P גיס סער צקזיסטירען רוסלאגר ס

ס^וחר די שזוי זאגם מײגיגםטענם קלאסען. פאר^ידעגע
קאגסםי־ גײע רי פארפאסט האם oyn רענירוגג, טימע

w װאלטצ! רוסלאגד סאװעט אין װען םוציצ. p f  *UM 
 וזגגידתג סאװעם די \ו«לט קלאםען פאר^ויחגגע סירט
t סים ק^ססיטוציע «וא אײנצופירען געהאט סודא f« 

 אשג־ ר1גיי דזני פון אײגפירוגג די דןס^קראםיןג• כרײטער
 PM װ^ם ,Djn אויזי באגריברעט טאקע איז סםיטזציע

קא«מ»ד רי געוו^רען איז רוסלאגד ס^װעט
 1TIW ^•געעאפט זײגען עס און געזעלמאפם ליסםימע

 פאדאן כלויז איז עם ?לאסען. עקספלואטירעגדע די רען
ױ, אויב און ארכײם, װאס קלאס, אײן f כמר איז *ז e u 
ע פאחצידענע פאר 1באדע קײן  און פארטייען. פ^וליט̂י

 פארםיי, פ^ליטי^ א ^רגאניזירען יא זיך ז*ל עס אויב
 אזעלכ̂ז \ײ\ גקוה עם קען קאםוגיסטיע^ די אויסער

 *דרטגנ געזעלמאפםליכע איצטיגע די עגדערען זױל זו^ס
דערל^זען. גיט סאכם ס^װעטען די װיל דאס און

 P* אױב פרא-ע, די דיסקוטירען צוערמט סען קען
p װירסליך איז דוסלאגד ס*װעט i r אשגעעאפם t r i f i w 

 אױס^דיסע^ די איז זועד *בער קקאסען־געזעל^אםם. די
̂ס  ס^וועטעךםאכסצ n גים אויב באשליסען, עס זאל <ו

ר גױ אין אז ^גגענוטען,  זוערען אײטערופזג! \ועט 7̂י
̂־־םען םm עס און פארזאםלוגג א  סאי^ריםמט א םיט ד

וסען אײגעטיםיג אפילו אדער  סןך אץ אז יזוערען באמ̂ל
 *09 מס ?לאסעךגעזעלמאפט די ך9ג איז רוסלאגד װעט

אפט ̂ס זועט געװארען. יג̂ע p ?עצטע רי זיק ד k העכסםע 
fJt: • פראגע? דעד אט װעגען ריטעם9אויט

ע די »ז §גס*9 איז געזעלעאםט קאסיטאליסס̂י
רען עאפט  *pm םיר האבע} דוסלאגר ס^װעט אין גע̂װ

 ןײ־ 09י רעגירוג^ 1װעממ9ם די אויסער עדות, אגרערע
 קאפיטאגיסםי׳מן דעם pa םיטגלירער אםאלעע די נען

 אסיט צזוײפלמן זײ דוסלאגד. לעער9אם דעד אין קקאס
u םינום, ס ;ים n  to די און קלאס קאסיםאליסםיסער 

חנד po ניט סזגר עקזיסטירט סרדנוגג קאפיטאליסטיעע
רוםלאגד. איצםיגער

 po 9 טסקע איז פראנע: צװײטע די סבער קוםם
אפט קלססעגינסזער  פארסי־ פאר סלאץ קײן :יטא תזע̂ל

m אםת׳ע סן סעגלאך איז און 1 פארטײען דעגע p 9 D n 
סארטיי. pm בלויז פארסן איז עם \וען טיע,

 אױןי סיר9< אײגפאכע. סזס גיט זױיט איז פדאגע רי
 םיד9̂ 1אי זײם ס }9 רוסלאגד ססוועם לסזען זוײלע ס

 ניס ססציאליסטען, דעםסקראםיעע סז פסחצטעקען, זיך
 וײ סגעסאסס9 הסבען קסםוגיסטען, דיקטסטסרישע קײן

 #לאגד איו עם זועקכען po געזעלעאפט סאפיטאליסטיעע
̂וזען, זײ *חגלען n• עקזיסטירען לען9ז עס «ז דעריצ o 
 קאסיטאליסםחמ די אײגםירעז צורי? װילען ס9װ םײען,

 עגמד־<־..9 אלט טים געהן וועלען ל9י םעו אויב ארדגוע^
 • fpo וועם לעצם, כיז׳ן קראטיע9דעם פון טען9נעב נומעגע
 ̂ סלסעד 19 איז עס ערלויבען. םוזען סארטײען אזעקכע

o טיע,9סר9דעם pa גרונד־סרינציש fu גאריסמד חגר 
f-nm גרויסזןר דער פאר אױסגערריקט ך9נ האם לםער9ײ o 

b רם9וי יעדעם ה»ס איך לוציע:9רעוי צויזיעער fn
 גדינ• את םים קעםםען זועל איך בער9 גםט,9ז דו

 09וי גען9ז צו רעכם 9 האבען לסם9ז דו אז כוחות,
 הוגחנרס םולע זסגען, םען קען איז, 091 װילסם. דו

 םיור 1לםזנ9די רט.9וי po סרײהײם po קראטימ9דעם צענם
ו  n סריגציי? לםער׳ס9ױ פאר איצם אויך אבער זי

 1039 לטע!9#געה זיך מן9די קראטען9ציאל־דזנם9פ דײטימע
p שפעםער האבען זײ i« o r געתסט תרטת po וחט Of 
 די ז9 ערסלערם, זײ בען9ה מסעט, צו געװעץ מזוין איז

 <9ז ײסס פרייהײ̂כ אזא ערלויבען גים י9ט טיע9קר9דעם
 ג•* לעקציע די בען9ה זײ 3טיז9קר9דעם די םאיניכטען

 *pa 191 9091 היל«י 191 סיט ט9ה 19היטל ווען לערנם,
 חד סון פרײהײט אוגבסגדעניצטער דער םיט — סראטיע

9 po yoyia ,y iסים ם9ד» ס9ײ 3רגא;יזאציז I939W 
 prooopo'or בײם םש־הייט 9 |9יג19 צו גליכהײם9ם די
— po ooor9m9 די סארניכטסס po T •  jrnm if9C 9 i 

, מי r זי i  eon o f urn to 990 סימגסבסן nן יס^סםסן
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פאכם, חגר צו קזםמן צו 5אםא וױדצר
״ חים־ צוױיםעז א utfjm און פארזיכםעער 1זײ ו

געבעץ. גים זועג ארײען ווז» «י1
 קיין נים דאך חאט עם עכלריג אגץ1 איז דאס ״נו

סאציא־ און פרײהײט דעםא?ראטיע, אויסצוקעםםען
 איז פראגע רי פארניכםען. לאזען עם גאבדעם און :<יום

 באערעגקוגג דער םים געהן קען םען *ױיט m $בער#
lift באשטיםען. עס זאיל טען אזוי זױ און חנמאסראטיע 

 פאשיזם אז אײגשטיםיג, אלע ,5<:םשי הייגט, וײנזגן
 דעם^קראטיע, םון טײנד אױסמגשפדאכעגע וײ ^)ױזם,

 אויסקוםעז אםילו ז̂א עס ווען וחגרען, באקעטפט
זײ. םאד פרייהיימען דענמוקראטישע די ירעגקעז
 גים טער מאמגן און אפ דערביי זיך םיר שטעלען

pjw באשטיטען עם זאל ווער און ? באערעגקועען i 
 זואס אנד5< א וועגען פראגע די וחנרט ערנםמער “*

סאציא־ צום איבעתאנגס-צושטאגד דעם אין זיד
סאציאליס־ פון געגעבען זוערט װאם ענםםער, ו־ער

W, לאזען און ריזיקירען גים טאקע םאר םזגן אז 
ציאליסטישע““  \ועט טען עסזיסטירען. פארטײען ̂ו

סא־ םאר׳ן זײנען װאם •ארםייען, אזעלכע _ב<ויז

 און אײנגואך גאנץ זיין צו אוים קוקם ענםםער *ר
HPזוען ניט. זיך קרעט טען ווען *ילץ, איז דאס ־ 

̂מוין ע־גין דעד ווערט ,iP*np א[ אבער ?יך פאעט י  
 ov קען תרע םון היץ דער איז ?לאר. אזוי ים

u ,u rn w H g איז זי אז זאגט, *ואם פארטיי, א 
אנטי־ א<ם וחגרען ט5געשטעםפ?י 5זא< וליום

 זײנען אלע אויב פראגע, « עם איז אגב
 פארטײ, אײן אין זײן דאך זײ סענען יא<יזם,

 קענען ריכמונגען. םאחציחנגע אין אײנגעםיילם
INK וידענע זײן פארםײ אײן אין *ױך  זוי טיינועען פא̂ן

ן מ «  אז םורא, האב איך אוז זוערעז. געמאן דארםען ;
||M עוועריגקײטען. באזונדערע זײן וועם אגארכיםםען 

n v אײנפאך. אזוי נים וויים איז זאך די גום, און
IH W >זיעען םראגען אלע די אט זוען ״צײם א םא 
 עס ״צוקוגפטס־םוזיק״. נאםען טים׳ן געװארען ®ומױיכעגם

iDONij, דרעהען נים איצם זײ װעגען ויך דאחי גתן אז 
4 W  JM  ביסעל רעכט א דויערען נאך זועם עם װײל 1

1MH אין פארנעטען זײ סים דארםען זיך װעם םען ביו 
i f f l *געסוםען פראגען די זײגען אבער איצט •ראקטיק 

 געװען איז עם און ענטםערזגן. זײ אוי«י דארוי מזגן
 האגדעלם עס װען סאציאליזם וועגע[ וײידען צ\

 װען מװערער, סך א אבער װערט עם מעאריע, וחנגען מי8
 קלאר, עם איז יערענפאלס אראקסיק♦ דער צו קזםט <פ
םייגונגכדפאר^ידענהײמען. pn דא מנען עס אז

■ •
 םון «ונקם דער װיכטינ םער םי< איז םיר פאר

גט, ווןזם יםוצי̂ז  ארבײםען רארף יערער »ז ̂ז
 זיינע ילוים באצאהלם שריגעז און *עחיגקייטען

ניט, נאנצען אין «ונקט דער געסעיצם םיר ן.
̂ג־ דער םון קריםיקער אנדערע פארעיחזנע ק

. im r o זיך w אםודינינםטען. אונתט דעם 
o H װאם סאציאליסטץן, םייםםע וי װיײל דזנרםאר, איז 

̂נסטיטו־ דער אין דעמאתראםיע די זיכערען *ו  ק
u rn זתנען «ונקם דעם םים איינמםיםיג נראד 

jy q g j איז זאך װיכםינםטע די אבער איז םיר בײ 
»wroip«fPJ איינער אננ5 זוי אוז ג<יינהײט 

 צוױיטער דער און ארבײם זײן פאר באצא<ם םער
; oyn e«n ,אײנער אז םיינט ?v\ בע־ לעבען

 איז צזױיםער, חנר װי אעענעםער און טער
«<י«נוויינג

,« jns| ױיםערדיגער דער אין אז *ו, םיר ואגט\ 
ותט נעזעצעאטם םאציא^יסםימער דער סון

זיינע לוים ארבייםען \*ל יעחןד «ז ווערע!,____
 Dip נאחגרםנימען. זיינע יצוים נאקומען און גמיממז

■ ■fl .ײ־? Dip סאציא־ ריכםינער דער םיד סאר איז
«־ דארזי דערצי tv םייגוג^ םײן ׳־־־

א אזן מן t דיקי a r o
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סטיטוציע

 פאר־ די איז אונםעחצייד דער אז ווערען, געשםרעבם
 דער ניט אבער איז דאס ?לענער. װאם זיט 5זאי דיגםטען

 םאר־ די אח אונמערעיד דער רוםלאגד. םאוועם אין פאקם
 איי־ אז ברויס, אזוי גרויםער, געװאלדיג א איז דינסטען

 »ן אויף אפילו האבען פארדיגסטען זײנע פון קען נער
 •אר א אויף ניט לו1אם צװײטער דער און אױטאםאביל

מיך. גאנצע
 םטאכא־ בעםטער !ער־ פארדינער, גרויסער דעד אםת,

 עקם־ נים קײגעם מלט אפגעעפארט זיק םים קען נאװעץ,
 איז דאם גו, ̂טאכען. נים פראםיםען <ןײן און פלואםירען

 אײנער װאם ביט, דאך טוינ ov אבער גוט, זע̂ר געװים
 באקװעםליכקײטען, אלוע אין ארבײט pn םון לעבען קען

 האילטען בילויז ארבײט pn פון קען צװײטער דער בעת
צוזאצען. געםה אח nu זײז איז עס װי

 דער זוי טער פ̂י כצך אינטערעסירט פוגקם דער אט
 פא- אנדערע p'P ויב?ן5ערי נים זועם \ואס ,126 פונקט

 זוארום קאוםוניסטימער. דער אויםער פארםײען, ליטישע
̂ויבט נאר איז עם אויב  קאגרידאםען, םעלען8אדויםצו׳צ ער
 טעז און צאםוגיסטען p'P גיט זײנען װאס אזעלכע אויך
ע אזעלכע געגען עטימען קען  ?אגדידאטען, קאםונםט̂י

 א םירען ?ענען pוr טען וועט גיט, װייצ םען זועלכע
 דער געבען אויך \vs< װאם זוא^־?אםף, עבעדמען5< גאנץ

 צו םעג<יכ?ײט די ן םאס גרויסער א ביז ?ערונג5באםעי
 איז עם צוטרוי. האט זי וועלכע צו פאחפמעהער װעהלען

?pis װיסען, װעלעז ?אגדיד^טען די זואם איצײן, זויכטע 
̂ן, די אץ דודכפאילען ?ענען זײ אז  זיך זאילען זײ אז װאיצן

‘פא םון זוייצען דעם םים רעכענען
 צוגע־ זיך םאיל ע5<81רםא 1ײא טעז דארף דערצו

 םלוכה םון באגריף גאגצע? דער אז געדאג?, צום װאוינען
 םיר און אנדערער אן רוסיצאנד סאװעט אץ איו מטאט און

 אין האגעגדיג רמ*אגד, סאװעט זועגען רײדען גיט ?עגען
 זיי־ םיר װי אוןךמטאס, םלוכה װעגען באט־־יםעז די זינען

 זועל־ איז לעגדער, ?אפיטאליסטימע די אין צוגעװאוינם נען
 ipjyp רוםלאגד םא|ועט אין ̂»טאט דעם לעבען. טיר כע

 םיט אים פארגלייכען םיר ווען םאחפטעלען בעסער זיך םיר
ױניאן. אינדוסטרןיעלער םילםארצוױיגטער גרויםער, א

 ?אנ־ די זוי זעהן און) אפװארטען מען דארף אגב
 איז עס דער;פרא?טי?. אץ ארבײטען װעט סטיטוציע

 אזיפ׳ן קאגסטיטוציע דער צװימען אונטערעיד «ן אלעםאיצ
לעבען. p;אדורכגעפירט ווערם זי װי און פאפיר

 פרעס״ ,ױנײטעד
 דער n& גריז אם
ואים,5< דז?זאן צו

 אגענטו גײעס אםערי?אנער די
 וו פרעזידעגט צו געװענדעם זיך האם

 k <ײנאר אװ אן8םעחגױי? אםערי?אןן
 זײ אז ױניאז, ערם5זואירל מאין ױנײטעד םון פרעזידענם

 מטרײם דער באע^עהט עם זואם אץ ער?לערמז זאלען
 ױניאניזם, אינרוסטריע^ען און יוניאניזם םאך צװימען

 און ורצעןp גאנץ א אויוי געםאן עם זואבען בײדע און
 ־p5>pip בײדע ̂ורך ילייענט םען װען נאר אוםן. ?ילארען
 ̂ועגען טא אזוי, אויבן :פרעגען זיך םען םוז רונגען

 אגדערע די אײנצ גרײטי זײם און זיך איר ע<אגם װאס
? pn העור?ו םז עו?ר

אםע־ די אז ער^ןרונג, זײז איז זאגט גריז װיליאם
 אינדוסם־ געגען נים איז לײבאר אװ םעדעריימאן ריקאן
̂ע  םאין ױנײטעד די אץז באוױיז בעםםער דער ױגיאנ^ ריע

 דזנר אין <ואיס דזמאן וועיצכער םון ױניאן, װאיר?ערם
̂כע און פרעזידענם,  םע״ אםערי?ען חנר צו באיצאנגם ווע

 םעדעריײ אםערי?ען די טער, ניעט צײבאר. אװ דערײמאן
 םאך־ םון עקזיםטענץ די אויך אז האילם, אײבאר אװ ?זאז

 ספעציא״ און געילעגנטע די וױי< בארעכםיגם, איז ױניאנם
 גלוײ זײ װײל ױניאנס, אזעלכע וױלען ארבײםער יציזירםע

̂כע דורך אז בעז,  אוים?עםםמז זײ ?ענען ױניאנם אזע
 דע־ ארבײםס־לוץ. ] העכערען א און באדינגוגגען בעסערע

ן אםערי?ען די האלם ריבער  פיציכס איר םאר םעדערימ̂ו
 םון פארםען נײדע ארגאניזאצוע אױ איז אנצוהאיצטען

ױגיאניזנ^ םרעיד
m u m אח חאט װידוו <ואים m  • w p i ...

י אינרוסםריעט n 1י
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 זײנעז וועאכע ױניאנם, םאך די וויי^ ױניאנס, דוםטרחנצע

 םון אגטװי?לונג אינדוםםריע^ער דער צו צוגעפאשם געװען
 ספראװעז ניט זיך הענען צוריס, יאר םופציג םיט לאגד
̂עפיען די םיט  אינדוסטריעם די אין עקזיסטירעז װאם פראב
 ארבײט, געלערנםע הײנם. םון פיאדוסציע םאסען פון

 ראלע זויכטעע א געשפילם האבען ײטpםעהיג ערפארונג,
 גע־ זײנען אונטערנעםונגמז אינדוםטריעיצע די m\ אםא^

 אנט־ וױיניג געװעז נאר איז טאמין די און ^יינע <וען
 אינ־ דער אין םא?זין די *פילם אבער הײנם װיסעלט.

 די פראדוסציע, םאםען דער אין באזונדערס דוסטריע,
 דער ארבײטעד, סיעציא^יזירטער דער ראאע. װיכטיגסטע

 םון אינדוםםריעס גרויםע די איז איצם ?זסילם באלםעלאכע,
 דע״ קען םען ראלע. באדײםענדע <זײ\ םאסעךפראדוקציע

 אר־ די ארגאניזירעז נים אינדוסטריעס די אט אין דיבער
 זײ אז איז, םאקט דער און ױניאנם. םאך אין בײטער
 עס געװארען. ארגאניזירם נים איצם ביז םאסע זײנעז
םיליאן. 30 ביז אוגארגאגיזירטע אזעלכע פאראן זײגען

 לואיס האט ױניאנס, אינדוסםריעלע םאר זײנעץ װאס די
 עקזיסםירענדע די געגעז ניט זײנעז באםערקט, װײטער

 דער םאר ארגאניזירעז בלויז ױי^עז זיי ױניאנם, פאך
 די םון ארבײטער די לײבאר אװ אז6םעדעריי? אמעריהען

 םאך־ די זועלכע אינדוסםריעם, םאםעךפראדוקציע גרויסע
ארגאניזירען. ביט קענעז ױניאנס

 עם אז ?לאר, אלזא, איז, ערקאערונגעז בײדמ םון
 גים גרין וױ*יאם סריגען. צו זיך װאס װעגען ניטא איז
 אינ־ אםעריקאנער דער אין באדינגונגען די אז צו,

 די אז דעריבער און געענדערט, זיך האבעז דוםטריע
 אינדוסט־ נעגעז נים לײבאר אװ םעדערײ?*אז אםעריסעז

 אן8פעדעריי? אםמרימעז די געגענטיייצ, אין ױניאנם. ריעאע
 אילײז האט ערקיצערוגג, זײן אין ער זאגט אייבאר, אװ

 װאו ױניאנס, אינדוסטרעיצע םון נרינדונג די ערםוטיגם
 װידער לואים דז?זאן געסענט. ניט אנדער^ האט םעז

ארגאני־ אינדוסטריעלער םאר ?אםיטע די אז ערקלערם,
םא ױניאנס. םאך עסזיסטרענדע די געגען ניט איז זאציע •

 עברח די <יגם װאו םלחםה? גרויסע די אט פארװאס
 אין ארגאניזאציעם אינדוסםריעלע םון לאםי&ע די <ואס

n האם זועםעז געגען און זואס געגען ? באנאנגען
I-'־̂י ■ ? פרבראכען

 לעתס ?ןפאניען אין קאנטר־רעװאלוציע יסטישע6םא? די
 פא״ א זיך גענען האם םען אז־װען אםאל, זוידער אונז

זע אלטע די זײנען שוגא ען6יסטי?8?  קאםים־ דעםאקראט̂י
גענוג. ניט םיטלען

 פון םרײהײט פארלאמענט, •װאהצען, דעםאקראטי?ןע
̂, װירקזאםע גוטע, זײנען פרעםע םון און רעדע  קאםפס־םים
 נים זיד באנוצם און זײ אנערקענט געגנער דער אויך װעז
 אבער האט מעז ײמז ?אםפסטיטלעז. אנדערע קײן םיט

 דעםאמ־יא• ?ײז ניט אנערקענעז װאס םאשיסטעז, זיך געגען
 אין האםםס״םיםל אײנציגער זײער און פרײהײט, ?"[ טיע,

 דעןי צו םעץ םוז דעטאלם גװאלם, און םאכט ברוטאלע די
 װאם קאםםס־כדםילען אזעלכע געברויכען אויך דעםאקראםיע

אנערהענען. םאשיסטעז די
 פראנרעםװחנ די איז סאציאליסטעז די ארבײטער, די

 םון װאהלען לעצטע די אין האבען לאנד םון עלעםענםעז
 די געװאונעז און םאיארימעם גרויסע א געקראנען ?גפאניעץ

̂יסטען די אבער האבען דעם אויױ רעגירונגס־מאכט.  פא
 “זוא און אוים?זטאנד מיליטערישעז א מיט געענטפערט

 האפ־ אלע אבער בלום. םים לאנד דאס םארםלײצט בעז
 קאנםרחיעוואלר םאשיסטישע די אז פאראן, זײנעז נוננעז

n אק רעפזביליס די איז ווערעז אונטערדריהט װעט ציע n r 
 האר םעז וחגם דאס אבער עקזיסטירעז. בלײבעז װעט ניעז
 וואס פויערים, די אין ארבײםער די םארדאנהעז צו בעז

 אוץ לעבען. און בלום זישר םיט םארטײדיגט איר האבען
 די וועילען פאריבער, זײץ װעט קאםו» בלוטיגער דער װעז

 די און רעפוביליס דער םון העםםער די און םארטײדינער
 םארזיכערען, צו זיך װי װיסען םאלס, ארבײטער םון רעכטעז

 קעגען נים געםאר אין םער איר זאלען פאשיסטען די אז
שםעילען.
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םטרײקער
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 װןןל̂ן חונגעריגע םםרײיןער,
 נויט. םון צײכענם טרים םי« אױם סרעכוען

 צװע̂ל װאכען «וץ ■לאיןאפוען: די חןרגײלען
כרויט• כיסןןן דעם כ*לעג$ם דער ס׳רױכט װי

 פי׳יװעל, חןןרןןכ שעטער דער אויס &א<עט — אײן*,
 סארװןןלט, זיד אנדערט נים ח*ט

 טײװעל סארץ םורא קײן חאט װאס פױר, אנםקעגען
חןװ$לם. א אץ ארױסטוניץ

 נירכידבא, — כא־כא־כא
בער דער זיף גאתעלט  גײן*. ג̂ר
 אײנגע־ אן םים ארבײטער די כײ לי»ען טװײנען

ט̂א ■רעסםען
 חײד~ חעם אװןןק זיד טראגען געדאגקען און

עכג, איז כאט אױן»
 םאפן. צו כריק א נאר כאמ׳ט סיס, פון
לעגג דןןר אץ און
װאכען. אויגען פלאקאטען, צווײ̂ר און חין

נױנדט. א כיט ײזזט

:כלוט דאם כריח א ס׳גיט אץ י אט
1םײז גים איז םקןןכען שםײן, כלײכ דו, העי

 אױגען. די אץ ס׳שװינדעלם םעדטענקעפ,
 רונדע מיט פאליצײ — זײ צװישןןן

 םארסיינען שטריק א הןןנם םון ם׳װערט אץ ׳אט איז
נעבען פרוכירען ײrאלa זאלען און'אדרבה,

r שײנם און װאריםט קעפ, די איבער זץ די t, 
 םארכײ. גײם — נאננ שװערען םים מאנ דער
 ,r\ כיסעלע א אדיםגןןשפרײם זיף האם גאם דער אױף
יאליגיי און סםרײקער :שםײען געכײחן דער כײ

 פדר. «וס אננעוח^ד אױנען אלע
 סעסער• וײ — זי שנײדען כליקען

 ריר/ קי׳ין נים זיך ניכען זאװיעסעס, די שװײגען
♦רשלעטע די כאםעל, א לוים זץ־ ס׳םארינלען און

 איז נאכם אװןןי״ טאג
 װאד• יער אײן* שםײען סםרײיןער

 rKn :װארעכען כײקען
1רײך אדן אריסזן גווישןןן קא̂ס n את דאם



געשטארב גרױם געלעבט, גרױם
v אר<ן?סאוד<זד *ג\ ?בר \w־va '\3(י*\י n־U W

יאנאווםקי ש. פח
נעםיץ, איז <ו*ס אלץ, םון — איינס נוםןר

 אזוײ אוכזער איז רויכערײ■ אח וממיױ וינ,
 אין |im ־נמן29 תם חאם ,ממל׳פאפט״

̂סען און פרייװיליג ־דייד,  א נעםאכט אנם׳פל
מן. . מ

נזן־ פרעםע קספיטאליסטחמ די הסם גסםיר׳ליך, *ח<
פון נעפיהל א סים װעלט רער דערזױילט חאם זי

ו ____ ז ו ו מו עפעם, פליינמפיים א *יפדיחננחײם. מו
ײ  איז ד*ם וױ מוגא, ביםערע! אזא פיז מוואיעז •

 !נערקםאן אלעקסאנמר אנארכיםם חנר .
 האואנים די או ווזזרעז, נעזסנם דא עם זאל ומפ־ים,

מ דילינמחנרס, מל  דעם םיט נעסרוינם ווערען ו
 ט־וײ חנם גארנים פארדינען איינם״, גוםער ,אאנאים

PK• זײגען זיי p ir םון ניט טונאים קײן נאר 
 איר םיז פליי׳פ זיי זײנען גימר מתל׳פאםם.

ויי• די אס בערתםאגם, די בלום. איר פון ב<זם און
 ווען טםזזח, די איז נרױם אוז טוגאים, ריכםיקע די ־

זיי. םון *מור אופן אנאנחגר אדער אוא אױי
?אםוניס־ לעבעדיגער דער אויך האט נסםירליך,

> מ דער־ םון זװריקהאלםען זיך מקענט גים יי
 ,אי ליינ. *כארכיםםי׳פעז םויםען דעם אט בריס א

קרי• םיט גןזאנט אייזעל חנר חאט ליאעו׳*,
. w i n

ר ווא־ ה«ומז, פאראיבעל נים םען תאז אים אוי* «י
באסעם־ ןרליכעז םער איז טארפערען ,truroru «ײן
לז «ז סאותם־ אין טלעכט און מםײז איז װאם *

 זיו םען קאז וױ םו ממן, נים ײ«לט די וו*ם
סא־ אייזעלמער דער םים אים חנרלאננען <ח ייז

םז ׳יייז איז *V יתו מוי
רוי ת #  מפר האם איינם נוםער ׳פונא םינכםימר «

t סאםוניםםי׳מר איז פאפיםאליסםײמר חנר בײ 
 דערפאר נעקראנען, האט ער װאם באהאנדלוננ, די
■o p M דןר פון בערקמאן אלעקסאגדער םער דאס 

*ילבאוואום־ און חננימגדע די «ן ארבייסאר, ךי
 ווארים אנעדקןנונג העכםנמ און נחנסםינ די ר
>lin f בערס־ אזעלמ וזיינינע גאר דא זיינען
העל־ אזױ און געמםם̂נ אזױ תאב«| זאלען זמנלמנ

jn מנעז און ארנייםינר די פאר m בלוט־/
 בערסםאנען אוים זױימנען כאראיזםער־׳יםרימז «זזײ

ts n n  npcrana.\ כאראסטער־מטריר !ר׳פםער דזװ־ 
 ער יא, אתןו^פראמנהיים. זײז םום, מװזילדימר *

nr ליח. אמןרמראמנחייט די* or* וױרקליך חאט 
םורא. אזעלמם איז דאם װאם ,bbwnub ו

 איס האם װאס םוט, נרויםער זײז מוועז איז ד*ם
o x תרי״יז o אין ירײגי n 1892 «ח מאט־טראיאס,
 «ר וחןן און יאר, זװאנזױג בלױז מוחנן »לט איז &ר

םמ *ו סףפלאסון ו  בלוםינען חנם ,pn* ומננרי אין «י
ח1 o די«םאל־»רנייםער. * t תז איז  וױרסלימנר א מו

ו  אט פון לעבען גדם׳ן ארזיםנעפוםען איז ו
ipskb ך  w » ו םוזי» o n לןבען אזנדליכען 

ד ײ װאלם /ויאדים ײי  און מםרןופןן ײי
. a n וואלם בלוםהוג̂ב nr מר דאו מ־ זי

 וחנן אםילו און יזנמן יתמז זײן w םוזי « •ױד
צושאל, » נאר נעוועז דאר עם איז ניט, אים ־עפם
 איז פלאץ אזיפ׳ז נעװארן ג«םוים גים איז «ר

f i$** גום טנחר בערקםאן חאט אלעם דאם 
̂ך »ח  m נים ruipyo איין פאר «ר חאם ד

 זועלכע םוזאם, זײם אין אויספירוננ *an איז זיר
iW mW•* D̂ pi ייno djwoipd dfj# p• העכסם on ת״םין» • י מ פ י ״ י די «ח ט

י ן ₪

̂י און מ־ דאס ותרען,זכאכדמ געזאגט דא עם 5ז
 די פון ̂»גע די ,אויב «ז עגיז, דעם צו מםרעננ ניט הערם
 װי בעסער, באדײםענד גאר איצם איז ארבײטער שטאיל
̂ינ אין םיער םים נעװעז איז דאם  ;צוריס יאר םער
 םעדעריי־ אםעריסען די האט םטרײס דעם נאר עויז אויב
 א געםאכם אפאל וױדער 1919 איז לײכאר אװ ^אז

 ארכיײ שטאל םעכטילע א אויםצובויעז םארזוך גרויסען
 אזוי םריקס בלוטינע די שטערעז זאל װעלכע ױניאז, טער

 איצם אויב ;1ארבײטע זיתרע איבער םיראנעװצז צו
 דעם שון קאםױ I גרויסער גאר א אנגעםירם וױדער װערם

 צו באװעגונג ארבײם^ר דער םרץ טײל «ראגרעסיװסםעז
 םעכ־ א אױפצובויעז ענדליך שםאל״ארבײםער די העלםעז

 איז ערװארט, און הא̂ן איך װי סאםו*, » ױניאז, םינע
 װעם באורעגונג ארבײםעח אםערײןאנער גאנצע די וחגלכעז

̂ז איר סים ארײגװארםעז גיך נאר זיך  דאס איז כוח, גאנצ
 אונערשראסע־־ דעם אט םארדאנסעז צו סיל םיל, גאר *לץ
 אײנ־ געװאגם עם האם װעילכער בערקםאז, םוםיגעז נעם

 גרויסען דעם *ון לעבעז ױנגען גרויסען זײז צושםעלעז
ן קאםזי. ארבײםער

 אױסנעציי־ האט װאסן כאראלטער־שטריך, צוױיםער דער
 אונזער שון {שעזיםענ די כייז שילע נאר םון אים כענם
 ער ײאס געטאז, ניט) זאך סײז האם ער װאס דאם איז צײט,
 געצװאוננעז ןזײז זאל ער װאס צו ניםגגןװארלז האט

 געטאן האס ער װאסי אלץ, אומשטעגדעז. אויסערליכע יז1
 pn םון חן)זולםאט דער געוחןן עם איז לעבעז, זײן איז

אויסגע• םערסוױרדיגער א םים און וױלעז שטאלענעם

דעם, איז הם
 צו אונטוײי געװ^רעז נים םאמענם א אוין* איז ער װאס
̂ז ןנױיסעז זײן איבערציעונגעז, זײנע זעלבםם, זיך  גלויב
 געווען איז )דאס םרײהײט. םיז נצחיז ענדליכעז דעם איז
יעבען. זײז איז יזאםיאס גרויסער רער

 אונבמר ׳בעראל4א נעשענגניש, איז םריי, דער אויוי
 נעב בערקםאז איז אוםשטענדען אלע
 ערקלערוננ, איינציגע די איז דאס און

שרעסליכ די םיז נאנץ ארויסנעסוטען
..., _____ . ס םעסםקײם די דורך םוםמתײט, זײז

̂ז אלע אונםער װאס דעם, דורך  זיף ער האם אוםשטעגד
 געסרײודעטעז םארשאלנטען, דעם שאר סאםוי איז געשםעלם

 וועם אלײז ער װאסי אכטענדינ, נים עתידעריגםעה און
 דאס — ילןורים, נעברענטעסטע די אויסשטעהן םוזעז
 צו ^מטילזנרהײם שונאים זײנע געצװאוננען אםילו האט

 נעםאכם האט ד&ם ;אכטונג גרעםםע די אים צו &יהלען
 אוגװיסענ״ שרעסזיכער זײער איז תאבעז וועלכע די, אסילו
 בערק״ װי ם^נמעז אזא שארשטעהן נעסעגם גארנים הײם
 זײנען זײ דאס געהאם, ליב אזוי אים דאו האבעז םאן,

̂ם. םאר מייער איז געהז צו בריים געווען א
 געשאנגענשאפט. יאר םערצען סנאפע די איז יא,
̂בעדיגער גאגצער חגר םון אפגעריםעז זייענדיג  ותלם, ל

 דאגס » און ױי?עז, שםארסעז זײז דאנש א בערקםאז, האם
 דאנס א אויךןםאסע און <לויבען \\i פעםסקײם זײז
 ווער כןםםענמעז, זײנע צו ליבע םים םול הארץ, זײז
 דער איז ׳זן»רם םארשםאנעז עם יזײז ניט זאיעז זיי

 שוימגרליכסםע, I די אונטער &ינסםעתיש, שרעסליכער
 נײע גאגץ א זןו פאר אוישצובויעז יסורים, טײםלישסטע

וועלם.
v trm,) 1פי באגר̂י סלייןנעם גאנץ א חאבעז וועלכע 

וואס דאס |גאר •לאילען וחנלכע םענמעז, וועלם; דער
------םין tn נןים זיך גיגען און אנמרע פון העחנן ױ'

ו אליק םיח םענעז אוגטעדזיפע|, ו

PIT

thi נצרקסאן

I

r

p א אניאגעז מון ם jn r ^אזוי און שונאים, זײנע אוי 
 איז דאם נעדאנקען. זײנע צו געגגער די נרענגעז

בערס־ װאלם בערקפאן. װעגעז געדאנס שאישער ;אנץ
 נאר נים געװיס, ער װאלט טעראר, איז ;עגלויכם \

 דזשערדזשינ* די צו געננער ביטערער אלס ױך, שםעלט
jn םיט סקיס m נאך און איענוס םשעסאס, שוידערל׳יבע 

 װאלם ער גאר ותרציהונגס־םיטלען, םײװעלשע אזעלכע
 געוועז גים איז בערסםאז אבער זײ. אז אנגעשלאסען ןיך
 נים אוםן בשום לםשל, האט, עד םעראריסם. סארם אזא

 עםא לעבענכדםריינדיז, זײז םיס אײנשםיםען ננקענם
 דזשאלגאש דעם םיז פארהערליכונג איר איז לדסאז,
 ערלויבם ■לאץ דער םעסינלי. •רעזידענס ;עגעז נםאט

 האם ער װאס בריןי, נאנצעז רעם איכערצוגעבען דא ;ים
 םעסינלי װעז צײם, יע:ער אין אם יריזאז שון משײכעז

 פע־ ױינע איז דזשאלנאש. פון נעײאי־־עז געשאסעז איז
 וױרסליך סענען בריף דעם שיז לעיער דער װעם סוארעז

 ״נעװאלנדסענש״, רער בזןרזםאז, שטארק װי א«שעצעז
 םים אױסנערעכענם העכסט געײעז אםת״ז דער איז *יז

p n r דא ̂ןבעגם־קאםױ. גרױסעז דין איז זײנעם שריט 
 :שורות פאר שאל:ע:דע די װעחגז געבראכם נאר זאלען

 עקס- םער עס איז שוויזמאליזם םאדערנעם דעם .אין
װירקליכער *יז ײעלכע אוגםערדריקונג װי ןלואטא«יע,

^ ווערעז געוירש ?אם\י חןר םוי דער£»ר יאלה׳ «ון ?וגי  יו
ן כקאנאםיײעז תם  נאטראכט דער*אר ועלד. •אלישי׳זען נים יו
 װי ׳ער«יערי#זןר און ̂לנזןדיעהננדער ןאר שאם םײז »יך

 9 געגעז געײ«רן גע«ילט *יז שאש םײז *ושאי*גוײעש,
 יאס װעםעז אונשערדריקזגר, װירהלינעז ױן סנמזות׳דיקעז

ןזזלכזנז״. »לש :אשראכש חזןש ןןלק
 אױסנע־ זיך האם לעבעז, ;אנצעז זײז איז בערסםאז,

 םערסטע די װי נים, האט ער װאס דערםיט, דיכענט
 םארסערם, גראד וועג. לײכםערעז דעם נעזוכם מנעעז,

 האם ער נאך, םעהר שווערסםעז. תם נעזוכם האט ןו
 נעהאלםעץ האבעז פילע נאר װאס דאם אױסצוםאז מזוכם

 װאם דאם, נאר אז נעגלױבם, האם ער אונםעגליך. ןאר
 דאם אין זיד לוינם דאס אוגםעגליך, אלס כאםר־אכט װערם

 דאם איז װערטערבוך זײז איז סורץ, װערעז. נעםאז סוז
עוחגן. ניט ״אונםעגליד״ ווארם

 םון אגטלויםעז שיז *לאז זײז נעוועז איז אזעלכער
 צו •לאז זײז םארנעשלאנעז האם ער ווען *ריזאז. חנם

 אויסנעזעהען דאם האט זיינע, שרײנד עטליכע וױינמע די
 שאר־ אבער האם ער םשרגה״דינ, אונםענליך, איינשאך
 זײנע אימנרציינעז צו •ריזאן״ווענם זײנע שיז שםאנעז
 עס םוז םעז גאר םעניליך, עס איז נאר ניט אז ורייגד,

 אונ־ אויס זעהם עס און שווער אזוי איז עם וױיל ״םאן
 םאדנער א בלויז געװעז איז עס וױרסליה און פמגליך.
 םים נעװארעז נעסרוינם נים איז •לאן דער װאס *וםאל,

 א נאך דערציילעז דא לאםיר ערפאלג. גרױסען נאר »
 איר וועלכעז אז איז כאקאנם ווענינער איז וועלכער י•אסט
 םיר װאלט מןרסםאן ויעז דערםאנם, נים ויך װאלט ןלײז
צוריס. 9 יאר א םים בריוי א רויד רעם אז דערטאנם נים

 און םור, לעהטשור א אויןי געווען יעםאלט ביז איך
 ער אז געשריבעז, אים איר האב אים צו בריװ םיין ייז
 םראנציססא, םאן איז אדרעס אז אױ^ ענםשערעז סיר זאל
 עגגליש: אין גצשריבען בריװ, זײן פון מטעלע אײז אט איז

 •ראנ־ סאז גאך שרײבען דיר זאל *יך װילס® דו 4•אלזן
ז דאס *ון — םיר ער שרײבש — ניסקא י  םחלך יישיקעל V י

 «ילע גאר םיר מ־ײנג• עס הלער. סאנש אדער ■אריז ?11
געווען. דארש בין *יד וואם ײ•1 §ון ןראינערוגגען

ז איגמערצשיגשע וןחי י  חאב איד ווען *זונ« ײיירעגצנדע י
 װאם fSf או? «שאש, יענער •י? .בלזןסם״ די ןרויסנגגעבען

b#h ®קעגאו וױיכ^ר. אז. ױן םוני-קײס די דעם: נאד •»סיר 
?1• דייצק* ̂נגעקוםען ביז «יד ײצז װי מיםאנצז׳ י*ד
̂ר ■ו? (נןףייקש יארק ניו קײן •ראגציסקא ן  עראזשער ד

 גאתאג■ גזףייכשן די סאנען *ו טאםיםת, יארשײדיגוגגס וני
 געװאום* גארגי® *ײ® יענער «ו חאש םען וואו 4»»ס« ח?ר יז

מאב אחײם, דיר «ו געקוםען דין בי? איד םונ♦). ,עז
 נינח די
p קריגצז m

 דאס נעזא̂ג דיר חאב •ון
it בןזעצליכצ ךו *ו\ןן 
W ווי§י% נאפחנגטי םיו P

װ דאס געלנש*לר^ האב איד און ?*ר^רענען דאלען םיר  ם
 ןרקלע- אויסגעראבג^ םיך ה*טשו גים. שע:ש קײן האבעז
̂ס רענדי̂ג  אזזנלכע םים :יש זיך אײשערעסירש ק^רקרען ד
 ביטם דו בא**דזגן. שײער זעהר זיך ר#זש ער דאם און םוניס,
װע איך זיב^ר, געװען

'iM  :

.י  ŵרקרעז ל¥:סזיני ?ריגזגן. :יש ?
 אחן ק*רקרעוי ךן מװעק גלײך איך נין חויז ריין וון אבער

 תאנ איך און איםידען, שרן רעקאםענדאגיע װעלכע אירגעגד
̂גען. אים  קײס דער אין געטאן חאם ער יל8װי װייסש, דו געקר
̂״ אייכזןנעם זײן אויף אלץ געלש, גריףיען » ןחן און ̂נס עקט

 בערק־ די אם אפשעצען קענעז זאילעז לעזער די כדי
 הארקרעז בוירק אז ווערעז, ערקלערם דא םוז םאךטאט,

 םו? אײנער אלס נעװארען באםראכם צײם יע:ער צו איז
 אלע צו אפעריהע. איז לאיעיס אוץ אראטארס נרעסטע די

 וױ טו םעמעני־&אליטישעז. א נעויעז נאר ער איז צרות
 װעם הארהרעז אז ײבעז,‘;* טיניט א אויף נעקענט סמז האם
̂לאזעז נאר  בערסםא? בערספאן. אנארכיסם רעם זיך צו צ

 דער־ טאסע אבער אײנגעזעהז, נום זעהר אויך דאס האם
 האם ער איז אויסצושירעז דאס באישלאסען ער האם שאר
 נאד נעהאלשעז אים האם דעם צו אויסגעשירט. םאהע עס

 צר וױ שטארס זײנער. כאראקםעײשטריך נרױסער אײז
 קלאםענסאם*, שין נעדאנס דעם אין שארהאכם געײעז איז

 יעדען איז אז נענלויבט, צײם נלײכער אבערצו ער האט
 װאס צו שעהנעם, ארן נומעס עםװאס דא איז םענשען

 םא• נינסםיכעז א איז אפעלײ־עז זאל סעז איז האז מעז
 אננע־ שעהנע איז גוטע דאס אם גראד האט ער אוז מעגט.

 בוירק יאליטישעז6 טעפעני דעם בײ אשילו טראשעז
קארקרען.
̂ע, דאס שיץ אפילו אז דע:ס, איך  איך װאס ביסע

 װאט לעזער, פאר׳ז סלאר זײז דארח דערצײי*ם. דא האב
 איך :ערסםאנס... נעוועז איז דאס wzv‘' נרױס א םאר
 ער װאס זײנע, טרים ערשםע די שון :עהענם אים האב
 םריײזײםס־סעםשער. אלס אנארכיסם, אלס :עשטעלם, האם

 איי• אײנפאישםאנעז נים נעײעז םיר זײנעז אפט נאר או?
 נע־ נים סײנעם שיז סאז עס אבער אנדערעז, םיט׳ז נער

 און נױיסעז א נעלעבם האם כערקםאז אז װערעץ, לײקענט
 ׳נשםה ױיז שיז שיבערז אלע םים נעלעבם לעבעז, שולעז

 האם ער װאס ״יאר זעכצינ און זעסס די איז דאס איז
 פילע, נאר וױ איבערנעלעבם פעהר ער האם נעלעבם,

עיטער.... העכעיעז שיל פיל. א תןרנרײכעז וועלכע
 פון טעטינסײםעז, םיז םאס דער םים נעםאסטעז יא,

 נענא־ האם עד װאס ליבע, נרויסער דער שוז אינמערעם,
 שון טאסע איז שרײנד טויזענםע און טײזענטע שיז סעז
 שוץ נעשעסם האם אלײן ער װאס הנאה, גרויסער דער

 גרויס• דער ותנען זײז נים סלער קײז גאר סאז לעבעז,
לעבעץ, בערקםאנ׳ס שיז שעהנסײט איז קײט

 כדין לײט ער, איז טוים, זײז אנבעםרעםם זואס
ױ גרױס אזוי אינסם םיעוננ, לעבע?. נלאררײכער זײז ו
 דא איד ײיל אשענהערצינ, נאגץ אײד םים זײן צו

 נעורעז םיר שאר איז םוים בעדסמאנ׳ס אז ערסלערעז,
 האם שפעםער אדער שײהער איבעראשוננ. סנאסע גאר א

 ברײו זיינע שיז אײנעם איז סאסירעז. אזױ נעםוזם עס
 שרייבם ,1927 יאנואר צװאנציגםםען דעם שון םיר. צו
אנדעיעס צװישעז ער

 §יל חאבען םוז איך דאש בריוו, דײן אין זאגשם ,דו
 ווײניג זעחר חאב איד פזעי̂י 9 ®אלמ םאכסשו די«. «רײע
 דא̂ר כל הודם ווזןל, װארום. ייד װאונדערשש דו גײ®. «רײ
 יאתיז, מילדיס ײם וייילליד יראלם V* ראםסי לעבען, דאד טעז

v ®ארידאם *  *pm אראררםײל אלטעיר אן אײ ןיס לןיבלז. לם® 
 יעדלנ- אמי, לײידו. אלד מיר ײדליד ®ױ אחידגלײמיו, איצי
 אויס איד ויר דאש און •*זןבדעז, א םאכץן *ו האב איך «אלם,

̂ידדנע ייז איבלרזלדונגץן ®אראזימןנע םאסענדיג  י•״1« *א
 ײײל לעבזוז. א םאכעז «ו װענ אײםער זעחר » אודאי — כען
̂רש דער אש  באדאחל® און ביזי ששענדיג ייד חאלש ארנײש ס
 שאיזןשיאנדצגץ גרוישע 9 ייד חאב דאז. #אןכש... זעחר זיד
̂יידענע גיי®  לצג- יאײייידזןגע *יז אדלסשאנםזןן יאליםיאוע ®יי
 בריוו א װאס ערןארו̂נ •ערזעגליכער ®יז זזײם איד דער.

 ?w וולם® n װי דעם, אחוץ •יזןסשאנש. חןם «אי
i t? ד חאב ברימ, דעם  •אגד״. רעליןי ד*ם םי» ארביי® גצנוג יי

pn, יחנם װאס געטראכט: »יד האכ דאן *וין «ון

-

W? י
m

Pi.

e•*

E&v

 ̂ -

i

s <

m i1'A

' V; 
״ז-*

̂יז
*ו«'

יי



Vw ^ H- *י״■' •־« ־ ׳< ־ *׳

זעלבסםשטענדיגער פון פר^בען ערשטע
i אמעריקע אין פאליטיק
j איװענסקי• מ. פון

םאדערונגען (באלדיגע זײנע ארבייטער. ארגאניזירטע איז װאם תאםפייז, פאליטישער כמרמוױרדינער *

VI-*־

םאציאלין און גייסט :סאציאליםםישען אין געוחגן נען ארגאני- אםעריקאנער פון געוואחנז געפירט מױטםמנליד
״' ““ באגײסםערם, חױיניגעד נים געורעז איהם םאר זיינען “ ~~ '

םירער.
 צױ יאר 50 םיט פונקט םאמעקומען איז ארבייטער ?יממ

נעווען איז דאם J.886 יאר חיסמארישען דעם אין דיק,
גע האבעז ארבײטער ארגאניזירטע די װאט סאמי, דנר

 ארגאניזירם דער םון שיככתן אלע ^ילעט דער םון טעיאר אלס דזשארדזש הענרי ערװעהלען צו ®ירם
̂ארכיסםען, אשילו יארס. נױ םון שאפם יארק* נױ #וטאדם א

v'O

 יענעם אם גוט זעהר נאד געדענסעז יארקער נױ אלםע
 םים געקאכט האט שמאדט די קאםפײן. .םעדהוױרדיגען

 אויסער־ אן מים געװארען *עםירם איז קאםיייז דער דעם.
 םיט אין אנהעננער זיינע םון באגייסםערוגג מוחנחנלימר‘

 םאר־ האט קאםםײן דער געגנער. זײנע םון *יידמריצעניש
 םון נאר גיט צייטונגען די םון וײםען ערשטע די גוםען

לאנד. גאנצעז דעם פח גאר יארס, גױ
 םארנע־ דזשארדזש׳ן וזענרי האבעז אנהצנגער זייגע

האבען געננער זײנע און במנשעדרעטער, א שנתלם.אלם

ארבייטער פראגרעסױוע םתם
זיך האבען קאםיײז דזשארדזש הענרי דעם אין

 ארבײ ארגאניזירטער
1גלוי װאס

 סא( דעם פאר אאבען םעטיגסייט, פאליםישער אין ניט
 נעח איז קאםםײז ךעם םון רוקעךבײן דער געארבײם.

 1זעל םארשידענע םון םעדעראצ/ע א ױניאן, סענםראל די
 אין יארק. גױ שטפדם דער םון ױניאגס שטענדיגע

 ארבימ דײטשע םון ױניאנם ארײז זײנעז םעדעראציע
 קן פאליםישער דער דאםאלט געװעז איז עס זחגםען ביי

עקאנאםישער. דער װי וױכםיג, אזוי
̂זען סאםאײן דעם םון םירע̂ו אקטױוע די צװי

jpai י r|̂  , .T. — v _ _  ̂  ̂ w __ -׳pr< 9__ י <-יי ̂
typ צו מזוכם -י,׳י jn r א אײר אויז באוועגונג ארבײםער דערי אין פראםינענם געשערליכער א איז ער אז וועהלער,* די 

 א באװאוסט, געײעז נים דאםאלם נאך זײנעז װאס כע, םלױ הײלינע די םארניכמעז צו זוכם װאס רעװאלוציאנער,
 םײ זיך. האלט געזעלמאסם גאנצע די וחגלכע י1אוי אעם
 בא־ אים וזאבעז געגגער זיינע סײ און אנהעגגער זייגע

 אז אבער, איז אםת דער סאציאליסם. א אלס םראכם
גע־ נים סאציאליסט קיין קײנםאל איז דדצארדדצ מענרי

̂וםעהען סיר וױ זיז דעם אין זתן װארט. דעם םאר
 האבען <עענדיגט זיך האם קאםיײז דער וױ גאכדעם

 הענרי צװי׳צן אונםעח״יח זײ ארױסגמטעלם א̂רr ייד
 אין םאציאליזם. םיז לעתג דער און לערע ךאזמאדדצ׳עם

 האט אנכעגאנגען, אין האםיײן דער ײעז אבעי״ *ייט דעד
 •רינציפיעלע די איז פאנאנדעמעקליבען װעגע זיך םען

 דזמארדזמ׳עם הענרי און םאציאליזם םון אתמערעידען
 בולט אזוי דערנאך זײגעז <ואס אוגטעחצידעז, — לעחנ׳

אדױסנעםראםען.

בעו דאםאלם מוין זײנען װאס סערזאנען, םיר םינעז
----------------- _ ניץ£ “

̂נגעבער די געװארען דזןרנאו זײנען  םארמידען םיז ט
ארבייםער. ןאםעריקאנער םון באוועגונג דער איז ריכטונגען

 קאסייי דעם םון אנטײמעפער אקטיזוע די צװי׳צען
 ארבימ גרענד דעם פאודערלי, טערענס םיר געשינען

ג סערגעי און לײבארך, אװ *נײטס די שון שירער װי  מ
 mw חתונה זזאם װעלכער םאציאליםט, באװאוסםען דעם
 או איז לאםאל וועלכער שאר ראסאװיץ, סאז העלענא םים

 אױך איז לאמשײן יענעם אין דועל. א איז נעקוםעז
 דערנאר האם וועלכער דעיליאז, דעניעל טעםיג ווען

 אםעריסאנער דער אין ראלע גװאלדינע אזא ׳&פילם
 באוועגונג• ױניאגיםטימער טרעיד און ציאליסטימער

 לענין< אםערילאנער ער1 רושט םעז וועםעז דעיליאז, ניעל
אוני קאלאםביע אין יעקכמזוחןר א געײעז דאםאלם איז

אי דזשארדזמ. וןענרי םיז תלםיד א און ותרסיםעם די םון קאגדידאט חנר געווען איז דזשאדדזש חאנרי

• .1

 צו *ט סווי א קוםעז וועם עם *ז בערקםאן, םיתחנר
■אםירם, באצד טאסע האט דאם װי םעםינקייםען, די

ו  װאם און עבען,5 דאן זועסטו יואס צוליב און װאם ס
 און וױיםאגען די קוםען באלד ותלעז עם ײעז זית, «חנם

 אריבער־ אלץ דאם זועםטו עלמער, טון פראנסהייםעז די
 םיר םאקע, יאר? «אר א נאר לעבען *ו אבי םראמז,

 לעבען, םוזען םיר או אײנרעדענמו דער םון »<«.ליימן
v/ סוןי כל םוו» אז נענלויבט, ניט םיר זיד האט ןם אמר 

 זיך םרייםאכעז נים בערסםאן מםארסער גרויסער דער 5«*
 r» *לום, צום סוטעז וועם ער ווען אימתדענח*, דער םוז
 םעגליך נאר אים איז ױאם אל׳ו, אויםנעטאז ״ייז חאם ןר

 אלערלײ ליידזנז אוםזיםם ױאם זוליב םאקע איז «ווען!
םו<•. 8 םאמז צייכט אזוי סען גמז *ז וױיםאמ?,

m דער אט אןן m, לזן- נאנצעז זיין האט וועלמר 
 אונ־ ניט זיר סיינםאל און לעמז דאם באהןרמם מן

 נעבליבען םאל דאם אויך איז אי̂ג אונטער םנרװארמן
 סלארער זייז װילען, אייזעתער pn םו̂נ pn זיך. «ו םרײ

 ער װאם אל׳ו. לעבעז פוז <עתראמז חאם זנר אז בליס,
 נרויםער pn אויד אוז ןרווארםעז, נאר מנסענם האם
n r,אלץ pn קיײ *ו םאלעז *ו נים םענאמנװירדע, גרויםע 
o n לאםט, זװ it אונאפהעננינ אזוי םריי, אזוי מםארבעז 
 חד דעם נ׳מװואוננעז האט דאם געלעבט, חאם «ר וױ

נרוים, אזוי איז טוים pn יא, ח»נם. pn אין נרויאליח
מן. pn וױ  איז ער דאם ײיין, נים וn רעדם און לן

מז אר ם מ  בערקםאנען פאר טויט. אוםנ»טירליכען t* ג
 קאנט ווארים, טזיט• נאםירלימנר דער מװוען דאס איז

רעבעג, אייביגען דעט מרקםאנען, סארשםאלאן ויד

 סינז זײגע םון ארוטנעריגגעלט #בעט זײז אין שטארבען
אײניסלאך? און

 םחנז זיך קאפיםאל״בעסטיעס די אלזא, סעגעז,
 ענערגישסג און ביטערםטעז זייער םיז טוים דעם םיט

 הירזשענען. אזוי פונקם, נארען די םעגען שונא.
 w בערהםאן װי םעגשעז אזעלכע אז אבער, װייסען

 ווען איז אונשטערב^ך. זײנעז זײ ניט. קײנםאל בען
 שוין וועם באתעםשט, האם בערסםאן װעםעז אלע, די

 וועלנ בערסטאנם, די אבער װעלעז בלײבעז, ניט זכר
 לע< אין שעהנע און גרויסע דאס שאר געסעםשט האבעז

 װאס אלץ שורכטלאזיגקייט אזא טים באקעםםם און
 רוימ »ין שארשקיןאשענד און שלעכט און געםייז

לעבען. אײביג און אײביג זועלען די
 םערצמ און פיר באוױיז;: אײן נאד איז אם ארן

אויסגעשאסען האט בערקםאז זינט שויז איז
̂׳ען,  ע< העכסטער דער םון םארקערפערונג די איז שרי

 נידעריט דער םיז סיםבאל דעם אין פלואטאציע,
 גריי ארבײטער שטאל די אז איצט, און שקלאםערײ,

 דמר אין סײגער ניטא איז סאסןי, נייעם א צו זיד
 אן חןרםאנען ניט זיך זאל זואס באוועגונג, בייטער
 וו עם וחנז זײז אײד עם וועט אזוי און בערסםאן. נאםעז

 באשרייאוננ פולער םון שטונדע די שלאנען ענדליד
 n גאנצער דער איבער און אםעריקע איז ארבײטער די

 דאט ווערעז א§נעשא*׳ם ריכטיג \ועם ערשם דאן
םענשען װעלען דאן און בערקםאן, פון
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פאםפערס. סעםועל טעטינ בעררען אויך איז קאסאײן
ארבײטער. סיגארען כלויז םארםראםעז ער האט ס

 זיך האט אונבאוואוםט, נאך דאםאלס קאהאן, ך
קאמפײן. אין באטייליגט

 שון םירער די און אנטײלנעםער די םון וועגען די
צױ זיך האבען קאםפײן דזשארדזש הענרי תם

 שי* ארבײטער אלע זײגען דאםאלס אמנר ש&עםער, סײלט
געדאגק, אײן םיט צװעס, אײן טיט םאראײגגיט געװען תר
 םאי־ מוניציפאלער דער אין קארופציע םארגיכטען —

וועלט נײער דער שון שטאדט גרעסטער דער םון וואלטונג
 איחגאלע די םארטרעט ורעלכער אײנעם, ערוועהלען

באװעגוג^ ארבײטער חנר םון צזועסען
 אנ־ האם ,,שאלססצײטוגנ״ דייטשע םאציאליםטישע די
 איז עס ארבײטער. דײטשע צװישעז אגיטאציע די מפירט

 דער צײטונג, עגגלישע אן געװארען עם1געגרינ סוםאלם
 דזשארדזש. העגרי םאר אגיטירען צו צוועס טימ׳ן ,לידער״,

 אר־ און פארארען םים געװארען געשירם איז קאםפײן תר
 גע־ האם יארס נױ שטאדט די דעםאנםטראציעם. בײטער
קאםפײן. רעם םיט קאכט

 םארזוגקען <עותן יארעז יענע אין איז װאם טאסאגי,
 דערשראקען. קאטאוועס אויף ניט זיך האם קארופציע, אןי
 אויסגעזוכם באלעבאטים טאםאגי די האבען קאגרידאם א<ס

 ױהיט. ס. אײבראהאם באלעבאם, בכבוד׳יגען א אײנעם
 קאנוײדאם אלס ארויסגעשםעלם האבען רעפונליקאנער די

 פאפולער־ די םון נעװארען דערגאר איז װעלכער אײנעם,
 איז דאם נעהאט. ד«אט אסערילע װאם פרעזידעגםען, םםע

רוזוועלט. טעאדאר מווען
 קאנדידאט געשערליכער קײן דאםאלס איז רוזװעלם

 דזשארדזש העגרי װעםען נעגען עיקר דער געווען. גיט
 אים האט ער ױהיט׳ן. קעגען געװען איז געקעםםט האם

 האט ױהיט דעבאטע. עשענםליכער אן אויױ אדויסגערושען
 געװארען געשירט איז קאםןי דער ענםזאגט. אבער יך
 םארגע־ האט ױהיט צײטונגען. םון שפאלמען די י1*וי

 אונםער־ געשערליכען א אלס דזשארדזש׳ן העגרי שסעלט
 גע־ נאנצע די שארברעגען צו גרײם איז זועלכער ציגדער,

אלשאשט.
 טאג א געווען איז עלעלשאז םון טאג דער• אױך

 זייער אננעשטעלט האבען לײט טאםאני די קאםף. פון
 דערשלא־ און באטריגען צו געגנער דעם םאשינערי גאנצע

 יעדער געווען. נים דאן זײנען באלאםס געדרוסםע קײן מן.
 קײן באלאטס. די אלײן צושםעלען געדארפט האט פארטײ

 העגרי םון כחות די האבען ארגאגיזאציע ריכטיגע
 אז געווען איז רעזולטאט דער געהאט. ניט חשארדזש

 העגרי שםיםען, טויזענד 90 ארום געקראגען װהים־האט
רוזװעלט טעאראר און פויזעגד 68 ארום — חשארדזש

טויזענד. 60 ארום —
 זוי םער, געקראגעז דואם קאנדידאט ארבײםער דער

 קאנדי־ טאםאני דער װי װייניגער און רעםובליקאנער תר
 רזשארדזש העגרי אז איגערצײגם, אבער זײנען םילע דאט.

 שאקטען, םילע דא זײגען עם געװארען. באשוױנדעלט איז
 שרײ געה, אבער איבערצײגונ^ אזא שארשםארקען װאס

 די טעםעגי. בײ געבליבען איז םאכט די וסים! חי
 געווען אששר איז ארױסטריט פאליםישער ארכײטער׳ס

 פאליטישער שטארקער א אהז אבער באנײסטערונג, םיט פול
 קאםםײן דעם האם װעלכע באװעגונג, די ארגאגיזאציע.

 שיל געװאחןן. צוםאלען דערנאך איז זפ־ויסגערושען,
 אלײן, דזשארדזש הענרי געװען איז דעם אין שולדיג

 געפריײ האט ער זואם לערע, די געזאגט, בעסער אדער
ױגט.

 קאכד זוײטערדיגע נאך געשירט האם דזשארדזש הענרי
 אפגעטראםען. אים םוז זײנעז סאציאליסטען אבער פיינם,

 םאדע• געװיםע אים צו געשסעלט ד«אבען סאציאליםטען
אנגענוטעז. ניט האט ער װאס רונגעז,
 םענש םערסװירדיגער און דענקער אינטערעסאנםער אן

א כעויען אויך איז ער דזשארדזש. המנרי געוחנן ז tut ■1« יימייימי• nun -ו« »ד»יײ- ♦יז--

 ײאוײגעד14 אלם םילאדעלםחג אין ,1835 םעפטעםבער,
 אותק איז ער זואנדערען. צו אנגעשאנגען ער האם אינגעל

 נאך אוועק ער איז קאלישארגיע םון קאליםארגיע. אין
 עלכמרער אלם און טאן ױגגער אלס האט ער אינדיע.

 בא• וױ אזוי געווען איז ער לעגדער. שילע באזוכם טענש
 סיםכמד קײן האבענדיג גים װאגדער־לוסם. א םון זעסען

 גקלערעגם םיל זעהר אבער ער האם ערציאונ^ םאטישע
 ענליך םיל ער איז לעבענם־געשיכטע אין.זײן לעבען. םון
 •רד פיער םאציאליסם םראגצויוישען באװאוסםען דעם צו

 םילע אין צוזאכמז זיך סוםען געדאנסען זײערע אויך דאן.
ױ אזוי פונגםען. ̂פ העגרי אויך האם פר־ודאן, ז  דזשארדז

שרייבען. אין םמיל שעהגעם אויסערגעוױיגליכען אז געהאט
 דזשארדזש העגרי מגגער דער זזאט קאלישארגיע אין

̂ג םערקװירדיגע א געזען  געוחנן איז שטאם דער ערשײג
 די אין גאלד־זוכער. םילע צוגעצויגען האט ער יתגער. א

 וױי־ אדער םער געותן קלאםען אלע זײגען יארען ערשםע
 פרא־ גרויםע געותן זײגען עם חױנר,. םיט באזארנט ניגער

 רײכםיסער גרויםע די שכירות. הויכע אויך אבער שיטען.
 קאנ־ צײם קורצער א אין אבער זײגען קאלישארגיע שון

 אנגע־ האם עט העגד. אײגיגע אין נעװארען צענםרירט
 רײכ״ צװישען אריםסײם אריםפײכ^ זואססען צו פאנגען

 און מער אלץ זוערען עם פראגרעסירט. זועלט די קײט.
 םים םארםזגרם ווערם זתלם די םאשיגען. ערשונדען םער

 אריםסײם זוערט צײם, זעלבער דער אין אבער רײכהײט,
גרעסער.

 אנגע־ םיל זעהר דזשארדזש הענרי זיך האט אלײן
 צייטוגגם אלם דרוקער, אלס געארבײם ד.אט עד ליטען.

 זײן ארבײםםלאז. אשם זעד«ר געװען איז ער ארויםגעבער.
 פראבלע־ די געליםען. שרעקליך האבען סינדער און םרוי
 בעדאנ־ גאנצען זײן באאײנשלוסט האם ײמpארים םון םע
 ליײ זוארום i טער דער איז װאס 1 װארום גאגג. קען
פראגחגסירם^ װעלט די װען פיל, אזוי טעגשען דען

 גױ באזוכם דזשארדזש העגרי האט 1869 יאהר אין
 האם זואס צײטוג^ א גרינדען געפרואװם האט ער יארק.

 הענרי האם יארק נױ אין אײגגעגעבען. ניט איהם זיך
 איהם האם \ואס ערשײנוג^ די דערזען װידער דזשארדזש

 און רײכע םאר פאלאצען שעהגע רוד.ען. געלזאן נים
 קאגג איבער׳ן דאך ?ײ\ נים האבען סענ^עז טויזענדער

 נרויסער צװישען אריםסײט שרע^ליכער. םון םראנע די
 אזױ 1836 יאתר אין איז װאס פראגע, די רײכקײט.

.1869 יאהר אין \וי געװען, שארף
 דזשארדזש העגרי האם קאליםארגיע קײן צוריק קוםענדיג
 לאנד־פא־ ״אונזער הײסט װאס ארטיסעל, אן אפגעדרוקט

 בזג־ דער אויסגעװאקסען איז ארטיקעל דעם םון ליטיג״.
 העגרי וועלכען אריםקײם׳/ און *פראגרעס בוך ריםטער

 אריס־ אין ,1878 יאהר אין פארענדיגט האט דזשארדזש
דחקות. און קײט

 אלט־נייע די דזשארדזש הענרי שםעלט בוך זײן איז
 זואם דערםון, ניט קוםם װאם אריםקײט, װעגען םראגע

 םעגשען װאס דעם, פון נאר־דוסא וועניג, האבען םענשען
 טע־ זײן אויך ער באגרינרעט בוך זײן אין צוםיל. האבען
 דארםען שלאגם און אריםתײט םון סבות די װעגען אריע
 טזןקס״, ״סינגעל רוםם ער זואם רםואר., זײן םאר אויך

לאגד. אױף טעקס אײנצעלנעם א —
 רעדם דזשארדזש העגרי טשיקאזוע. א איז טעאריע די

 אדער װערט, םון םארגרעסערונג אונפארדינטע םון דארםען
 איגסרע־ ״אנאוירנעד פראצע, אהן קוםען זואס הכנסות
 זײ־ זײ װאם דעם, םון גיט רײך װערען םענשען טענט״.

 אפ־ נים זײ םון זײנען װאס אורזאכען, םון נאר םעהיג, נען
j'zwn דזשארדזש הענרי אפ זיך שטעלם איבערהויפם 

 הוטם װאם ערד, םון זוערט םון פארגדעםערונג דער אויף
סבות. געזעלשאשטליכע םון דירעקט
 שםיקעל א םאסם. אויגענשםעכענדער א איז עס

 אויסערנעוועהנ- קאםט עווענױ פיגשטער דער אויף פלאץ
לאגד. אוים׳ן ערד שטיקעל א זאגען, לאםיר װי מעהר, ליך
מיי• ואײארזזז nu חװאמיזד דזזר n יי v vwSa די«זד»
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 וורױפליי• חיסי מנועלמאםם וײ ־.rar פון ותרם Iמננ
 אויןי וועדט לאגד פח אוגטזןרמיד דזגם אױ* םעקס א .מן
anאץ שטי^ל א און יארק גױ אין זסועגױ פיגפם*ס ,־>* 
פארם. פאדװארפעגעם * **|

anארויפליעצן, דארוי געזעלשאפם די װאט טעקם, ־
 דדיארדזש הצט־י און •dppo אײנצעלגזס־ 1א pn דאו*
אווי: אױס ויך וידיק

Stguftrauriיײײיײײ3*י

?SH
אױ״ םעקסזנס אלצ אפצרפאפען פאי מ<אגען .םיר

 י1אוי נים לאגד, י1אוי געלײגם איו װאם ,opjra אײן םאר
 זאל לאנד .p*>n לאני *זיוי גאר מארבעסערוגגען, <»גד

תן אקעכמן.* פאר פריי מ
 םים זיך כאגוצען דזשארדזש הענרי pc תלםידים די _

עםאגד״ רגי׳ס זייזס־ עדלתרזנן צו אגעקד*ם ••למנגדען

 חצנדי pc. חנקלאםאציצם אלצ ,פון
 ארויס קוקצן רייה אזױ איו ־pa דער *חנלמ םים

 ס*ר) פיסעל (חזיר קאפיטעם חזיו־׳שע געשפאקטעגע
 n צו פראבצ א איז עם אױזס־ען. אײזעלשע ינאגגע

ojn pm .אהו קײן האט דדפארדדמ העגרי קאפיטאקיזם 
w ער ).p־um (םזס־ הנגסה אוגפארדיגםע pc נים dt 
 כמהרזוזס־ם׳/ pc טייל אײן *ױוי אפ בלױו זיך

עאהי. ועתר װזסרטזס־ םארקס׳ אםשד ^לעגען
 nw געגסס־ זײגזנ צו איו סארקס us #1קײקענצ גים קען

 גי ער איז אוםגערעכט I גאגצען אין אבער גרױזאם, ז*חר
pm רעדט סארקס jyijm ,םעתרזחס־ט pujm די 

 סאר< אלזס־לײ ארײן ער געםם הכגסות, פארדינטע
װאס ארבייט, אוגבאצאהלםע די הכנסות• אזצלכע

5SDSP • נרדםען 8 פון שוזעל אױפ׳ז בײםער
יאזעשסאן א. זםו

■jjp ji איו סער״ר״ערם, די צו, געהםען סאליסםען סםער. חגר אוי% האס סריער יאר הוגדערם םים « up?•
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̂ט װאס ״גויה א<טע אן געוואוינם !וחנגױ  םײגם מגשען ה
̂ם זי קעץ. גצהאט קיב ג#ר ד.#ט זי נ*האט. אא״ • ה

 קעץ. גואר הויז ^ײגער איר pc איינקוגםט די מ^ריבען נ
 די טייערער• םיל גצװארען אן דאסאקס pc איז תויז די

 נאגוצען ר«כנםות גרזגסערע די םים גדעסער. חבגסות
 אנזוײזעו, איינער urp פרײגד• זיחגרע און קעץ בלויז ויך

 און קעץ די קריגען דארסען ד«ננםות נרויסע די װאס אאו־
 טיםגערואלטעו rv? די ה#בצן זואס םיט i סעגשען וײ גים
m גדזגסער זוזנרען 1זאלז[ חכגסות די i

r הצגרי r r « fm ̂ם  וז*ס הכגסח, די ©ארדאסט ה
 באציהונגען געוויםע אין איז ער אראצ̂ז pc גים קוסט

̂וםען  צר סאציאליסטען• \ױ געדאגקען, זעינבע די צו גצ
 האט זו#ס ס^ציאקיםט, האקבער א גצבליבען *בער איו
̂וגימען זיחס־ ביז געדאגקע! זײגע חורמיהרם גים ג

un̂גרעס״ בוך ־  געשרינעז איז ^ריטקײם״ און אר
 האם בוך דער שאיאך• מעתנער אויסערגעוועתגליך א) 1אי

ja א גאםאבם m  |wn?*nw אין איבערזעצצן איז צר 
 טיליאגען אין 1געװ*רצ פאדקויפם און 1שאראכצ פי?ע

 לעװ שרייכעד רוסישער געגיאקער חנר אקוצכ»קי«רען.
 גרצסטע די pc אײגצם פאו־ אידום באםראכט ^קסט^י

 עעכײ באריהםםער דער וחנל̂כ דער pc עק^#םיסטען
 דזמ^רדזמ העגרי באטראכט בעדגארד *רײב^ר אמד
 סיטגלידצר אנדעמ אױך סאציאליו̂ג 1אי ,רב זיח אלס
 נאטראכםען געזעלשאפט״ ,פאביען צנגלישצר רער פון

םאציאקיו̂ב אין לערייער זייער אלס וױהס
אױפגעהא־ האם רוש^רדזש עגרי1. אז פאקט דער

אין בערגארד וױ .סאציא^יםטען״ אועלנע טy^נװ
 סעהר דער עפעם איז ov אז באוױק, בצסםער חנר אטשר

 רזשארדזשץ ־'uyn פון ה*ם םארקס ס^ציאליובג ויק סים
oן םון קאפיע א קדיגענריג געהאלטען. וועניג זאהר r 
גדעם גוך  געמריבעו םארקם דו$וט ^ריםקייט׳״, און ,,•̂ר

:זועדטעד מארפע פאמעגדע אין פרייגד pn צ\

 ל לעבען םעהרחערט פון הנגםות די םים הכגםורס
̂יעדניקעס אקערקײ און פר»צ?גטגיק?ס לאדרס,  .רארט

 גיס ג#ר סםייעט עס &?ץ. אזיף סטײעם טעהךזוערט
ju אויף דאס, שאפט װ^ם ארגײטער, דעם v n

 W? געװען איו דוש^רדוש העגרי אײגזײטיג <ױ
 ר/ב * pc באשדײבוגנ א קאתאדס אייב פון זעהן
 לעב עווענױ אנטער מנר אויף טעאטעד םייגערם אין

W&S דזשארדו העגרי 1צו^מע יארס, גױ אק סטרים 
 פון (.בלעטעד קאםפײן רעם גאך סעװיטש סערגעי און

כאגר^ טער2 קאהאן, א. מבען^ סיק
I רוענדי חנבאטע ־an אין פרעגט אמװיטץ 'rm ^ m:

ױ  *an פון ^ריםקײם אפצושאפע! איהר ערזוארט אווי ,ו
 פון פריי הירקליך שוין איו לאגד דאם אז זועלט¥_

̂ם זועם קפגדל#רדס,  ארניי• 1א װעט וױ געגוגו^ ויק ד
 S סיט ק^גערירען קעגען ג#רגיט, ר^ם זועקכער ״טער

הענטו^ הײקע טיט קאפיטאליסט
אוינ . anגיט ;ר«*ט ארנײנסס־ ־ p ’p סאשיגען 

a w־’yp|״ yp| ̂ם פיש״^ כאיע) דאך ̂ס־  n ה
rm # rn נעעגטפער̂כ

D אויםגעבראכצן^ האס געלעכםער pc שטודם א i 
רען איז פיש^ באפען וחגרטעג גאגגסארער א גע̂װ

anאיז, אםת ־ us איז דזש^רדזש העגרי p ir נאו 
 אית־ אזא פרעריגען צו גאאמו פיל *זױ אױןי געווען גיט

.̂  p'P געװען גים איו ־or גים, טעתר איז עס ^טסטװ
רעבאטאג̂ב ט־ויסער
 ארויס םיחרען וועלכע דמגמר, פילע וײגען עס

pc \פ^קיעש״ פון לעתרע \ײ  ס^ציאלים־ גאגצ? א ,ם^̂ג
וועלכדאגשייאוג^ טישע

r זןעגרי r r m r n אײגעו צוױיםעל אהן געוו^ איז 
pc ̂ונזס־ אײגענאןטיגע איגטערעסאגטסטע די  דצגי אטערי

צגםחיאזפ םיל ארי]גגעגעבען ־or האט קאםפעין אין פער.
pyio^p ס פזעעכע זײגען

x אויפבעכילים האס רױז 
נארםען *ן

 זעחו נמקות סו«;נע זייניען קאםיעין » אין םייער. און
םיםע װי זוינטינער, םיל זויכםי^

+—

■ ®וןנחוםי....

 גארמען, אץ אױפגעכלים ח$ם רױז »
 איץ^ •לאץ גאנגן ojn כ»*ירם «ר»בם ײיי םים און

I דארםש׳ ערגזח און
כיופ, סון װאראיען די בײ אונגזעז, גןןר

קדײגןר. » נ»ד אװןןרים איז ארומגעקראכען
■gp זיץ *יענדינ *ח

jq ארױףזגו n *  jm י
 t אןימער חןון ׳רויז דער «ו זיך ער e«n גיפם םים געװענדפ

 אליץן זיך אץ אארםיפם גאר עםענדי? ח בחם ,װאם —
 1 שיין כיזס דו װאס ojn םים נרױם ײך וזאלסם דו

פארגעםען, גים ת דארסםם ראן
o — בלויז, װארים א — איך, אז p אפס אץ !ױעניג־װןןם 

p n און עײגקײם p n ,יראכס — ;
ו עסען״- זיך *אויוױדס םיר וחןן מר איז װײ און

■ ■
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גרױ̂ס װירקלין ווח זײ מון װןר גי® וױיפ איך
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 יעדעז צײטוננעז די ברעגנעז צייט לעצטער דער אין
 די םיז טעטיגסײם ענערגישער רער וועגען נייעם סאג

 די איז ױניאז א איז ארנאניזירעז צו מםאל־ארבײטער
 צװײ איצם העי׳מען עם װאם כאציהוגנען, אנגעשםרענגטע

שםאל־םאגנאטען. די און שםאל־ארבײטער די אען
 אײנע אלס םאררעכענם ווערם אינדוסםײע מטאל די

 אנגע־ ווערם זי לא:ד. אין אינדוסםריען גרעםםע די יפון
 איז אינדוםטריע״ דאלארדינע ביליאן םינןי ״רי :חםען

ארבײטער. םיליאן האלבען א pc העכער נאשעפטיגט
 אר־ רי צװישען באהאנם אויך איז אינדוסטריע מםאל די

 שטאל רי שאפ״. אפען םח ״ציטאדעל דער אלס בײטער
̂עלכע םאגנאטען  פאראײניגט און ארנאניזירט ;ום זיינען ו

 זײנען סאריאריי^זאז״ םםיל סםײטס ״יונײםעד דער אין
 אין ױניגאם pd געגנער ביטע^סטע און שםארסםטע זײ

 אר־ די אז רעם, געגען זײ ױינעז ספעציעל און אלנעםײן
 » צו באלאנגען זאלעז םאבדיקען שטאל די פון בײטער
ױניאז•

 זײנען םאבריתאנטעז שםאל די אז זאנעז, םיר וועז
 ריכ״ ניט אינגאנצען אפשר עם איז ױניאנם, םון נעגנער

 בא־ אײז איז האלטעז םאבריסאנטעז מטאל די וױיל םיג,
 ײניאנס, םון נעגנער זיי זײנען נאר ניט אז זיך, ריםען

 PD אנהענגער שםארקסטע רי נאר זײנעז זײ אדרבא, נאר
 האבען פאבריהאנםעז שטאל די דען, װאם נאר ױניאנם,

 אליין שאבריסאנטעז די װאס ױניאנס, אזעלכע בלױז ליב
 נאך זאלעז ארבײטער די כדי שםיצעז, און ארגאניזירען

 רער שון וױלעז דעם אונטערװארשען זײז שקלאםימ םער
 לאםפאניע באצייכענם: ווערען זײ װי אדער קאםפאניע,

 די ײאו ױניאנס די םיז נעננער זיינעז זײ אבער װניאנס,
 צו דעה א און רעכם א חאבען זאיעז גוםא ארבײםער
 לעםםעז זאלען װאם שארשטײער, אײנענע זײערע צרוועהלען

איגטעחןסען. זײערע יגעזTםארם' און
̂יװ(ן\ ךײויגפ די  די אג\ &ז**דװ$וואװ<ז\ רי \\9 %\יא

n באך״\ג\וגפ\ &ו\יד<ז\ירע־<ז  \\s אךבײפפר
 ׳צייט לעצטער דער אין האבעז םאגנאטען שטאל די

 •ראספע־ נעהאם יאר, האלבעז לעצטזןן דעם איז םפעציעל
 אינדום* שטאל די •ראםיטען. ריזינע נעםאכם איז ריםי
 בליאונגם-ימריאד. רעכםען איר אין װידער איצט איז טריע

 סטאטיסםישען א לויט יהאט װאכעז פאר לעצטע .די איז
 מוין אינדוסטריע מטאל דער פון יראדוסציע די רעפארט,

 קא־ איר שון יראצענט זיבעציג pא שיר גאנצע דערנרייכט
 א םיט איז דאס פעהמהײם). (טראדוסציע •אציטעם

'אר. שארינעז דעם םיז פראדוהציע איר םון םער דדיטעל
 איצםינע די אז שארנעםען, ניט םעז דאח• דערבײ

 איז אינדוםםריע שטאל דער pe •ראדוסציע־שעהיגפיים
 475,509 םיליאן 68 וראדוצירעז צו אויוי אױסנערעכענט

 שאירעכענט װערט ײאם ,1917 יאר איז כשעת נראס-טאז,
אי בעסטע דאס אלס  האם שטאל-אינדוסםריע, דער איז י

 אין גראס״םאז. 44,250,000 בלױז פראדוצירען נעסענט זי
 פראצזננט 74 איצטינע די אז עם, םיינט ווערםער אגדערע

 פראדר צו הײםט דאם פראדוסציע״שעהיגסײט, דער סון
 שטאל-פראדויד די פאסטיש האט מאז, 68,475,509 צירען

 יאר פון פראדולציע םלחםח די איבערנעשטיגען שױן ציע
1917*

? שטאל־ארבייטער די םון יאנע די אבער איז \ױ
 ציים לעצטער דער אין האכעז ׳פאאל־מאננאטעז די

 די אין אדווערטייזםענםס באצאלטע נרויסע ארײננענעבעז
 זײעיע א? באוױיזען, צו זיד באמיען זײ װאו צײטוננעז,
 ײילען ױי אז װאױל, און גוט אזוי זיר לעבט ארבײטער

 שאבריהאנטען שםאל די ײניאן. סײז פיז וױסעז גארנים
 ״באוױיזעז״ זײ ציפעתנן. אח סארנ נים אפילו זיעען

 אינדוםםריצ שטאל די אז פאמטען, אח ןױמרמן סיט
w חס־לקי אויס ^צאלט n מד םוםען וואס די צו מל
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 לוים איז, איגדוסםריע. דער אין באשעשםינם זײנען
 דורכשגיםליך ארבײםער שםאל רי שארדינען חשבון, זייער
 םים םא^ » דאלאר צוועלף אםילו און צעז אכם, ארום
 אן אין װי פשום לעבען ארבײטער שטאל די װארם, אײן

 םאגאנדערקלײבען זיך טען װאס דער אבער נן־עדז. אםת׳ן
 שםאל די אז גלײך, באסערקט שאנטען, און צישערען אין

 םאג־ שטאל די שוױנרעל. געםײנעם א כאגייען םאגנאטען
 אריינגזד האבעז זײ קלײניגהײם. א געםאן האבען נאטען

 שמאל״ רער אין באשעםםיגם זײנען װאס רי צו רעכענט
 סאר־ &רעזידע;טען, וױיס שרעזידענטען, די איגרוסםריע

 אנדערע און ששיאנען צאל היבשע א םענעדזשערס, לײםע,
 ווער באצאלען. גוט זיך לאזען װאס שװארץ־יארען,

 תריגען װײס־שרעזידענםזגן אס שרעזידענטען די שםועסט
 םוםציג און הונדערם װי סוםעז, ריזיגע אזעלכע יערליך

 ״יאר א ראלאר םויזענם שושציג און הונדערם צוױי ביז
 םוץ העכער אז זאגען, זיכערלײם םיט הען םען אבער

 אין באשעשטיגם זײנען װאם ארבײטער, שראצענט נײנצינ
 אוגמער שעוז׳ן, לא::ע ארבײטעז אינדוסטריע, שטאל דער

הוגגער־לוין. א שאר םיסטעם, סשיד־אפ שוידערליכען א
 די וועגעז שרײבם *םייםס״ יאז־ק נױ די װאס אם

 דעם אין ארבײטער שטאל די םוץ ארבײטס־באדינגונגען
 שאר םאררעכענם װערט װעלכער דיסםרילם, פיםסבורגער

 שטאל־אינ־ דער איז דיםםריקטען גרעסטע די שון אײנעם
דוסטריע.

דעפארט־ סטייםס ױנײטעד דעם םיז שארםיםלער
 װענען אונטערזוכוננ אז איצט םאכט לײבאר אװ םענט

 שםאל־ דעם אין ארבײטער שטאל די םרן באדיננונגען די
פיטסבורג״. םון דיםטריהט
דער־ האבען דיסטריהט יענעם שון ארבײמער *די

 זײגען ארבײמער שםאל די שון װײדזשעס די אז צײלט,
 סענם )44( שערצינ און םיר ביז )40( םערציג שון איצט

 אכצע ביז שערציג סון איז ארבײטס־צײט די און שעה »
).1936 ,12 ױלי ,טײכה״ יארק נױ :(זעה װאך״ א שעה

 ארביײ אן װען אז עם, םײנט װערטער פשוט׳ע אין
 .,W םערציג אפ ארבײט אינדוסטריע שטאל דער םון טער

 םיט דאלאר זיבעצען ביז זעכצען שון ער שארדינט װאך א
 סוםע אזא טיט אבער װי אזוי װאך. א סענם זעכציג

 די זײנעז לעבען, קײן םאכען נים דאך מען הען געלד
 אשילו און זעכצינ ארבײטען צו נעצײאוגגען ארבייטער

װאך. א דאלאר 32 שארדינען צו כדי װאך א שעח אכציג
 שםאל״ די או אכם, איז נעםען םעז רארף דערצו

 זײ טעראר. שוידערליכען א אונטער ארבײטען ארבײטער
^ א םיט ארוםנעו־ינגמלט שטענדיג זײנעז  כאליאסטרע גאנ

 יעדען אויף ארבייטער רי נאך שםיאנירעז װאס שפיאנען,
 ארבײםער די װאו בײנאכט, און בײםאג טרים, און שרים
 רעדען. און שארברעננען זײ וועםען סים שטייען, און גייעז

 איז שארדינסטעז גװאלדאײנע דאזינע די םים אשילו און
 צוליב אז זיכער, נים שםאל־ארבײםער דער אױך נאך
 אן שון אדער םארםאז, א םון שפיאז, א םון סאםריז דעם

 נים אינגאגצען אים מען זאל אננעשטעלטען, אנדערעז
םאבריס. שון ארויםװארםען

 שסלאשישע און שוידערליכע װאסעחג אונטער אט
 צוםרידענע״ און ,גליהליכע די לעבען עס באדינגונגען

!שםאל״אדבײםער
̂גז\ רי ̂װ פזפאד־אר^פפר רי \\9 ^

 לאננע א זיך הינטער האבעץ שטאל־ארבײטער די
 הא־ 1892 יאר אין נאן קאםשען. גרויסע שון געשיכטע

 בײ םטרײס גרױסען א אנגעשירט שםאל־ארבייטער די בעז
 שאברײ שטאל די סארפארײשאז״. סטיל ״סארנעגי דער

 פינ־ דער םון ברעכער סטרײס איםפארטירם האבען האנטען
 זײנעז מרזאז צען איז אײדזשענסי דעטעקטיװ הערםאז

וזאט סםרייק יעגעם אץ געװארען. געםױטעם דעםאלם
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 ם»ר .האםיטעם tun pa נע אנארכיםם, באקאנםעז חנר בערהםאן,

 ארבײםער־בלום, פארנאםענעם eon פאר נקםוו
 קארפאריי־ סםיל .?ארנעגי חגר םון ם׳מרםאן

פריפ. הענדי 0
העל־ א נעםירם אױך האנמן ארנייכמר *םאל די

n די׳אען e w םאננאטען אזטאל די גענןן t'K 1919 יאר. 
 םיר tie נאענם באסיילינט זיך האבען סםרייק tun אין

 נעדויערם האם סטרייק חנר ארבייגמר. םויזענט תוגחנרם
 סטרייק דעם .איז זיינען םענאמן צװאנצינ חדמים, פיר

 •1גענאנ» פארלארען איז ער און געװארען, מ׳חרג׳עם
 םון אײנזנר געווען איז וועלמד פאסםער, «. וױליאם

 ,1919 יאר אין «מול־סםרייק tun tie הױ*ם־םירער די
 שמאיל נרױםען Din םון ״לעפציעם בוך: זיין אין חאט

 דער םארװאם םיבות פיר םאלנעגחן אננןנעמן סםרייפ״
k נרויסןר d t> נענאנ־ םארלאחןן איו 1919.אין סםרייק 

p u m ra  : i n םא<־*רב"־ די פון ױניאנם די ויינען» 
m,(( קרעםםם פאחאיידענע אין *וםײלם מוחנן «נר w 

t'K nr תן נײאם  יעדע נאר *לאן, איעחײטליבזװ• קיין «ו
tawnp אייז זיר םאר מװיגםעז מדוכם האם 'מיאז*; 

 גע־ אנםירם קאםפיין ארגאניזאציאנם דער t'K *ווייםענט,
tm m אפילו נעלם נעפעלם האם עם און נעלם אחן נםעט 

 שםאצ־ די שאר צייטונגען און ליפלעםם ארױמװמבען
 נא־ םארמײדענע פון נא׳שםאנען זיינען וועלמ ארבײנמר,

am נעװען איז עם און *יאגאליטעםעז r* מױםצורײדען* 
 זיי־ דריםענם, ;מפראר איח אױןי ארביממר די םיט זק־
in ני׳אס »tu n  tjm נע־ האט עס זועלכע ארגאנײזערם 

 םערםענם, ;סאםפיין ארגאניזאציאנם ריזינער אזא ■אדןרם
מן  און מםאדט יעדען פון רענירוננם־באאםםע די וי

 שאסטי׳ש נעווען מטאל פראדוצירם םען װאו יאםןדטעל
 די און םעיארם די ׳*םאל־םראסם. דעם "3 אננעמםעלםע

 האלס די פון איינןככױסער די און nwmpm די פאליציי,
ivstrn םים האנם אין האנם געארביים *לע tun עםאל־ 

 צו אםילו אוםםענליף געווען תםאלט t'K עם סראסט.
 V י1אוי מםאל־ארבײםער רי פון פארזאםלוננ א חאלטען
היםעל. פרייען אונמער׳ז לאם (זנדיגען

 עםצל רי פון פאספײן ארגאניזאציאנס איצםינער חנר
אויםזיכט דער אונםער מפירם ותרם ותלמר ■רניינמר,

 אויבעדדערםאנםע אלע זוכט
 <זאם ארגאניזאציאנס־קאםיטעט

 די ארגאנײזער^ נענוג איצם
 מענ אדער םער איצם עויז

i זײ םארמטיתן פ»לט r|' װאםװעגען עננלימ ן אין
 פאליטיעע גאנצע י1 איז דעם אחוץ זיך. האגדעלם

 אויך )ט»'־דיםטריקטען,5• די זיך :עםינען עם זואו מין,
 אין איז ביישפיל, ; צום אזוי, נעײארען. ענדערט

 רוסען־בײן דער איז וחגלכער דיםםריזם, פיםםבותער
 גאווערנאר לײםעגאגם רער מטאל־אינדוםםריע, דער

 םון טרעזעוחנר חנר קענעדי, םטייט, פענםילװייניא
p האם און ױניאך׳ װאירסערם םאין ,ױנייטעד ir 

 פאל אין מטאל-ארבײטער די הילוי םולע םאר׳צפראכע)
 ארבייטער עםאל h םון new א פארפוטען וועט

םאגנאטעז. עטאל די
 םון סאםפײן ארנאגיזאציאנם איצםינען דעם איז

 םאראיגטערעםירט באזונדער& איו ארבײטער מםאל
 די וױיל אסעריקא״, אװ װאירקערם ס»ין ,ױנייטעד

 ביםעל היפמ א אויך קאנםראלירם אינרוסטריע
 דעם םאר סלאר נעװארען איז באזונדערם םינען.
 אק| »רבײטער׳*אםט ארנאניזירםער דער םון םייל םױוען

 ניעם װעלען ארבײטער, ארגאניזירםע די זײ, אז אםעריהא,
m אנהאלנמן סענען r 't ,מעח׳ן סורצע ױגיאךםטאנרארדם 

 די םון ארבײםער די ב׳צ&ת .וױידזעעם, אנעטענדינע און
 טםוד לאנגע ארבײםען וועלע) םאסעז־אינדוםטריעס גרויםע

חוננער־לוין. א םאר דען
 יועלןן םיר װען איבערטריבען זײן ז5נימ װעם עם

 נע׳צפאנםע םיט נאך םאלנט אםעריקא נאנץ אז זאנען,
 ארנאניזא־ דעם םון אגםװיסלוננמן די אויםםערקזאםסײם

 איז באזונדערם ארצ״םער. עטאל רי בײ סאםפײז ציאנם
 ארבײטןר־ גאנצע די םאראינטערעםירט ׳צטארמ דעם אין

 tun א'| א) סלאר עם.איז װארים אםעריקא. םון עאםם
o פון אויםנאננ n םון ארנאניזאציאנם־סאםפיין איצטינען 

װיסער א איז איז עטאצ־ארב״טער די  אפחענניג םאס ̂נ
 ארבייטער־ ארנאגיזירםער נאנצער דער םון צוקונםם די

אטעריסא. אין ׳צאםם

 — לןןנדז םיץ איז װ«*ו —
̂ם w םיך קיגד סיין ח jn»pi*

װקל̂ס די איז למגד דײן
•pp כיז עק ®ון

pp —■ כחחןר, סײן איז ןר7וד
t? װערחורןיקר p

fvjp© יעםװידער —
d t̂i גדגעזץ. אנמקקגקן דיר קוסמ

יןןמװיד?ןר p® wipD יןןמװחיקר
W W M  Itt

אמגאנןמןן, אמ דאם
־ םף. קיץ יײדען *ו נח«#

אלע זיד געפיגען םיר
ן דאד• כלױען אײן אונפער
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 ! דאף כלױען אײן אונםער
! חױז♦ גרױסןןן םון

ץ דאם, i קמד, םי
! כלױז^ נעדענקען זאלספו

1

פאלעםטינע איז געװערקש^פטען ועאידי ד
(הםתוחת)

ל םון ב ב װ אביב) (\זל ז

 ארבײטער אידימע םון ארנאגיזאציע אצגעםיעע די
 ג#- געקירצטען אוגטער׳ן ב»תאגם איז ארץ־יערא< אין
 גע־ »<ט ערשם איז זי הסהדרות. העברעאימ: אין סען

 יאר אין געווארען געגרינדעט איז זי יאר. 16 ^רען
אויםגע־ זי איז צײט קורצער דער אם סאר ^בער

 אד־ םויזעגט קנא&ע עטליכע די אגשטאט און וואהםען,
 איר בײ םיטגלידער אלם געצײגט האם זי זו#ס #נײטער

 80,000 העכער ט^ג הײגםיגען בײ ארום זי נעםם נוינדונג,
 באציײ צו זוערם איז דערבײ םימגלידער. דױס־צ^לעגדע

 אפגע־ גישט װײם נאך זיך האם װאוקם איר »ז מנען,
 אוםגעהויע־ אן םאראויס זיך זעט עם פארקערם, עטעכם.

 ב<ויז הסתדרו̂ו דער אט םון װאוקם וױיטערדיגער רער
 אויםגענוסען הםתדרות די האם 1934 יאר אײן דעם אין

 קינע־ קײן גישם און בערך, םיטגלידער טויזענם 20 מרישע
 דער םון רייען די אין ארײן זײנען ארבײטער צא< גערע

•1936 יאר לעצטען םון םשך אין הםתדרות
חנרםאנ־ דער אט אז םײגען, גי׳שט אבער דארף םען

 ארגאגיזאציע ארבײטער אמעםײנער דער םון זואוקס םער
 און אגיטאציע ארטיגער איר םון רעזויצםאם אין קוסט

̂אגאגדע  אוים׳ן ארבײטער טאדאנעגע עוין די צװישען •רא
 דעריבער איז גוטא װאוקס איג׳ם אז און <אגד אין ארט

 ארגאגיזירען צו ארבײטער די בײ דראנג דעם זעהן *ו
 און גױטען עקאגאסישע זײערע טאר קעםםען צו און זיך

 דער גישם עס איז •אכעםטינע צו בנוגע באדערםעגימען.
 איטיגראציע. אירישער סון <אנד א איז יאתםטיגע ©«<.

 גאגצע די האם צוריק יאר צענד<יג ■אר א םיט זנרשט
̂קערונג אידישע  װיםיל םער, געצײגט גישם <אנד םון באםע

 םיםג<ידער־ארבײמער. ב<ויז הײגם צײ<ם הסתדרות ױ
 ארץ־• אין םאסען אירישע ארײן זואגדערען עם םער װאם

 חגר םון ראםען די אויס זיך ברײטערען םער ,5ימרא<
 עט<יכע <עצםע די םאר גראד ארגאגיזאצי^ ארנײטער

 גרוײ א אין געװארען םארװאגדע<ט אאלעםםינע איז יאר
 גרעסםע די אײטואגדערער. אידישיע םאר צעגטער סען
 ארא־ א םון באשטײם פאלעסטינע אין אײגװאגדערער צא<

 װאם אזעלכע, פון אדער :ארבײטס-ע<עטעגם דוקטױוען
 אזעלכע, םון אדער ארבײטער, dp# ג#גד אין אריין *וםען
 באשעפטײ אראדוסםיװע צו ל#גד אין איבער גייען זואס

 םון חשבון אוים׳ן #ז אויס, עש קוםם םטילא גוגגען.
 פון םיםג<ידער-צא< די אויך װ#קסט אײגװאנדערוגג דער
̂וננען איז עס הםתדרו̂ו דער  ארגאנײ דאזיגער דער גע

 ל#גד, םון <עבען אין אאזיציע #זא םארנעםען צו ז#ציע
 נישם ם#רם<יכטעם פילען זיך זא< #רבײטער יעדעו־ #ז

 צוליב ט#קע גאר בלויז, טעםים אידעאליםטישע צוליב
 #דבײטס־אלאץ םון םאטיװען צו<יב םאטױוען, ם#טעריע<ע

 געהערען דורכאוים לעבען אין זיך אײנארדנען פון און
̂טענע די םון איז עם הסתדרו^ דער צו  ער־ פאלען זעי

 דער צו #ז לעגדער, סאאיטאיציםטימע די אין זואו געץ
 די כםעם געהערען םאקםימ זאל ארגאגיזאציע ארבײםער

̂הערוגט #רבײטענדיגע באםע
 אין איז •#לעםםינע װאם דערםון, זיך נעםט דאס

 אויף עי?ר דער אויסגערעכעגם אנטװיקלונג גאנצער איר
 אײטואנ־ ערשם וועם \וע<כע באםעלקערו̂נ איד^ער #

 זײער איז אײגװאגדערער די האכען #הער ביז און דערען
 געזעל־ באשטיםטע געשטעלם זיך טאסע םערהײט גרויסער

 םיט צוזאםעגהאנג אין צילען און אױםנאכען שאםטליכע
 בא• אויך האם דאס ל#נד. םאר׳ן אױסזיכםען די אט

 #רבײטער־ארג#גיז#ציע חנר ®ון כאךאהממר דעם *טיםט
•#לעסםינזג אין

n נעוױינליכען אין ױניאן קײז נישם איז הסתדרות 
ױ זי?.  •ראםעםיא־ #זעלכע וען צו געװאױנם זײגען םיר ו

לעג־ מ*רעײדענע »יז *נרבײמער iia ונדנווני¥אציצם נצלו

 איז הסתדרות די #רבײטער. אידישע די בײ אויך ׳חנר
#dp # איגטער־ #םסטערדאטער אן אנגעשגאםען ױגיאן 

 און בריינהגר סך # איז סט#טומ איר אבער ג#ציאג#כ
#irunj# עיקר דער  iוי ־> unאיבעריגע די םון סם#טוט ־ 

 איג־ זעלבען אן אגגזגשלאסען זײנען זואם טרײד־ױניאגם,
טערג#ציאג#ל•

 ̂די לויםעם: הםתדרות דער פון פוגקט הױפט דער
 אין #רבײםער אידישע רי םון ארג#גיז#ציע #לגעםײנע

 #רבײםער, די ארג#גיזירם און פ#ראײגיגט ארץ־ישראל
 **ספקואטירזגג- נישט פר#צע, אײגע;ער פון קעבען װאט
jru# פון #רבײט די דיג n j אררנען צו נרי #yp אגגע־ 

̂פאפםקיכע קא?אניז#ציאגס־עגיגינ^ ?עגעגהײטען,  און וױרט
̂ם םון קוקםורעק^  אױפ־ צום קאטי אין #רבייטער־קקאם ד

 ארץ־ אין #רבײטס^עזעקשאפט אירישער דער פון בוי
ישרא?"•
 הםתדרות־ רער פון פ#ר#גר#םען װיכםיגע װײטזנרע די

:גויטען קאגםטיטוציע
#.yp ארגא־ זײנען הסתדרות רער פון םיטגקירער 

 ©#ראײגען. און ארג#גיז#ציעס פראפעסיאגע?ע אין ניזירט
איז: הסתדרות ־un םון טעטיגקײטס־קרײז דער

 וואס ארג#גיז#ציעס, פראפעסיאנע?ע ארג#גיזירען )1
פ#כצן. זייערע קוים #רבײטער #כע ארוטגעםען זאלען

 איג־ און #גר#רע #גטוויקלען און ארג#גיזירען )2
 אין #רבײםס־צװײג*! #?ע אין װירטשאפםען דוסטריעגע

 #נשםאלםען, קרעדיט אויפשטעלען שטאט. אין און דארף
 װירכד פזן צוױיגען #גמגרע און קא?אגיז#ציזג םאר םאגרען

 וױרכךפאפםליכע ארג#גיזידען ;טעטיגקײם שאםט?יכער
 רעגױ #רביי̂כ אעעסען ;לעגיאגען ארבײטם און קיבוצים

 ארג#גיוימנן ;פראדוקטיװיטעט די הױבען און זי ?ירען
 !ראדוקציזד פאחמיידענע און קאגםוםציע קאא&ער#טױוע

ע1זע?בסנדבאשאײ פ#ר צוױעען  #רבײמר-קא- דעם פון ו
?עקטיװ.

 כאפריחנן און פארםיידיגען פאר ק#םף דעם םירען )3
 ק#פיט#?יסםימע יריזו#ט די אין ק?אס #רבײטער דעם

#רבײםס־בא״ די פ#רבעסעחגן פ#ר און אונטערנעםונגען
דיגגונגען.

 םון קנין ם#ר׳ן מפר#ך העברעאימע די ם#כען )4
 •ראפעסיאגזך און צײטוגגען ארויסגעבען #רבײטער: די
>v ,אױןי־ אמעםייגע, און פראקטישע םאך־?יטעראטור 

 בילדוגג דערציאוג^ קולםור, ם#ר #נשטא?טען שטעלען
3פ#כםענימז און #מעםיינע פארפו?קאטוג;, און

̂וטארקען און ארג#גיזירען )5  אײנוואגדזך די םאו
 וײ אויפגעםען אויסל#גד. םון #רבײטער די םון רונג

 דער אין זײ אײגארדגען און ארג#ניזירען אײנװאנדערער,
 .החלת״ םון ב>ווועגונג ד*ר םים ויך םארבינרען ;#רבײט

לארץ. חמ אין
 #ר#בח»ע די םים באציאוגגען חבר׳מע אנביגדען )6

 דער םים באציאונגען די םלעגען און <#נד אין #רבײםער
באוחנגונג #רבייםער איגםערג#ציאג#מר און אידישער

װעלם. דער אין
 געגענזייםיגער םאר אנשס#לםען ארג#ניזירעז )7

 ק#ס̂ע לײ ©#רזיכערו̂ג לעבעגם ,vd#p (הראנקען הילױ
ג<.). ד. א. ארנײטסלאזע םאר םארזיכערונג
 *יזד דערסלערונג: #לגעםיינע אײן צו ?וםט דערצו

 יאר 17 םון אגהויבענדיג #רכײטערין און #רכײטער דער
 גימם אר#צע, אײנעגער םון לעבמז װאס העכער, און

 זיך אויױ נעםען #רבײם, #גדערענם '#ן עסספלואטירעגדיג
 םיטגלידער זײז קאנען הסתדרות, דער םון דיסצי«לין רי

 און פ#ך אירע און ארג#גיז#ציע #מעםיינער דער פון
ארכדאפטײלונגעז״.

K ניבען פאדגדאטעז עטלימ ווויבןונגזזירונרמע די
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 די כאראקסצר דעם אינמר ממריף
 ארבײםער־ דער pc םעםיגתייט םון פעלזתר *זױמגמנ
געײא־ פארלײגם איז עס פאלעםםינע. אין ארגאגיזאציע

 אינסםיםוציעס און אנשםאלםען םון נעץ גאנצע א ראן
 וױרקליך ארום געםען וועלמ דאר*, אין און שםאם אין

 לאנד אין ארבײםער דעם פון סיי זײטען םצגליכסטע אלע
 או־ייג־ צרשם דארםען \ועלמנ ארבײםעד, וײ פון סיי און

יחיד/ אלס ארבײםער דעם םיז םײ פאלעסטינע, אין ק\םעז
o סיי און ויך, פאר n םים פאםילי*, זײן םיס ארבייםצר 
pn םאלת• זײן םים און פלאם

 שטעלם הםתדרות די אז געזען, שוין האבען סיר
 פולטורעלע אויך גאר וױרםשאםטליכע, בלױו גישם ויך
אױפגא־ לעצםע זײ אױפגאבען. פאראױזאציצ אפילו \או

 ארגאגיזאציע םרײד אנדערע שום p*p גישט האם מן
u *ין n .כדי קורסען פאך נאר גישט םיינם עם װעלם 
w ארבײםס״צוױמ גמוױסען א אין ארבײםער די בילחס 
 אום־ דער םיםהעלםען זועגען זיך האגו־עלט עם פאך. 1אי

 אריין קומען וועלכמ אײגוואגדערער, םאסען פון *יכםוגג
 1א באשעםםיגוע, פראדוסטטוער שום אן גאר לאנד אין

 גאנץ וױלעז זועלכע אזעלכצ, אדער האנם, אין פאך א
 ביד דעם פאך זייער בײטען און ענדערען גאװאוסםזעיג

 \חנז שטייגער, א פראדוקטיװען. טער א או̂י איצסינען
 אריבערגעהן װיל שניידער, א צי אנגעשטעלטעױ, בױרא •

דאר\י• אױם׳ן ארבײםען א\ן לאנדוױרםשאםם *ו
 פארזימד און סאםע קראנסען פון אויםשםעלונג וײ

 זואוינונגם םון אויפריכםוגג די אדער אגשטאלטען, רונגם
 םאר־ און קאאפמראציע געברױכס דער אחוץ קאאפעראציע,

 פרא־ םארשיידענע די פאר סאאפעראטױוע שםעלעס קויםס
 װירט־ קאלעסםױוע די פון אױםארבײטונגעז און דוקםעז

 פאר אנשםאלטעז רי זידלוגגמן, ארבײטער אוז שאפמען
— סאסעם שפאר און ל" םון זועזען, באנס און פחנדיט

 אגגעזעענעם נאר א םארנוסען האבען םעםיגסײםען אלע ך»
 הסתדרות די איז טאג צו היעם און הםתדרות דער בײ אוט

$p אר־ אײגםינוםרייכסםע און רײכםטע וײ צוױיפע< שום 
טראכ־ נישט קאכען עס זואס וועבען #<אנר אין נאנחאציע

^ m\ ארגאניזאציע^ בירגעמימ שום סײז
 ארגאניזאצת. פאליםישע קײן נישט איז חסתדרות די

n איבער־ פון אונםערשײד אן ארבײםער, ארצ ארום נעםט 
 די סיי םאהםיש געהערען איר צו Jכטוגn און צימוגג

 פארםײ ארבײםער ישרא<׳די:ער ארץ דער םון םימיידער ^
 באסאנט איז העברעאיש םון נאםען נעקירצםער (חנר

 פועילי רעכםע פון םאראייני;וגג די איז דאס — םפא׳י) \
רי אח ציח ישראל), ארץ איז הצעיר הפועל אדער צױן מי

̂ידער די  כױםגלידצר די #צױן פוע<י ילינקע די ־פון םיםנ
 ארבײםער־ םארצוױינםע וױים (א הצעיר״ ״השוםר פון

 טעטיג נעווען איצם כיז גאך איז וועצכע ארנאגיואצי*,
̂יך  היכשצ גאנץ א םארםאגם און דאדןי אין מויפםזעכ

 אן אנגעשלאסענע זידלוגגען, ארבייטער אײגענע םון צאל
 הפועל ארי'), ?יבמ — סיבוץ <»נד גערוםצנעם אזױ מס

 צױניסנמן. אמעםיינע פון ארבייםער אםי<ו און חםזרןזי
 אנ־ וױנציגע די איצט זיעען הםתדרות דער אוממ^האלב

 ■אילעסםעע איז פארםײ סאםוגיסטישער דער םון הצגגער
)m  *  M.( נאכדעם געװארען, אויטגעשלאסען זיינען ויי 

 אניטאציע זייער אז נעװארען, פעססגעשםעלט איז עס וד
 ארבייםער־ אידישעז םון עקזיסםענץ און יס\ד נעגעז *י<ם
 ארבײםער־ אידישער דער געגען — יאלעססעע אין קצאס

די אויך זײנעז הםתדרות דער אויסצר ווימײאנדערונ^
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 א דערםים עען
נישם איז גע

 םים באציהונגען
םוגדאםענט
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 האבען װאם רעוױזיאניסםען, די — םאשיםםעז ;אידפע
 5ארג*״ ,,נאציאגאיע באזונדערע א אויםגעשםע^ם םמציע*
 איז צי< איר װאס ארבייםער״, אידישע זײ פון גיואציע

vt אסען־פלאםםארםע5?< איר צויליב הסתדרות די צוברעמן 
צי^ אוז

 צװײ פאם* א פאר קוםם נוםא חםתדרות דער אין
' 19W דידענע  םון פראנען האנסרעטע ארום ריכטוננען פא̂ו

 לינמ n םרעםען אזױ טאסטיש. איז ןאינױיטער־פאליטיס
 ארוים הסוזדרות, דער םון םיםגלידער אלם צײן, ואאלי
 אירע אין ארייננעכמז זאל הםתדרות די »ז דעם, פאר

ז ײו  אראביאצ די אויך כױטגלידער גלייכבארעכםיגםע אלט ו
 איבערגזר זאל הסתדרות די אז סייגם, דאס •רביימנר.

unvn M ארגייסער־ארטר אינםערגאציאנאמ אן אלס

 זאלצן צס וחנלכעד צו ניזאצחנ,
^iאתם אז fיT זיי גאציזג פון 

 פאלעו אין נראד אז צושסרייכען,
 חכד׳ אנצותאלטען שםרזנבעז צו

 בעו דער ארבײםער. אראנישע
 געכדינזאסן די טאקצ1איז באציהוננען חבר׳שע אזצלכע

 פאדאיק, קלאםען ז#לבעז חנם און אײן צו אגגעהעריגקײם
 האלס הםתדרות דער aid םערהײט די מגיאן. אײן צו

 פון ןןעבודה״, !״כיבוש 1םי ליניע דזגר בײ אבער ?ץ־
 אײגגעטןן — םייגם (דאס אחוז״ באח עברית .עבודח

 פראצעגם חונדערט ארבייםצר אידישע פאר ארביים די
 האלם, םערחײט די אוגכתרגעםוגגע̂ן אידישע די אין
̂שען קאנטאקט א זייז דארוי עס אז  אמאניזאצמס די צװ

 קאנען זײ אבער ארבײםער, אראבישע און אידישע די םון
 אויגא• געםייגזאכמ אײן קײן בילדען נישט דארםען און

 דער בנוגע פוע״צ לעסע םון שטאנדפוגקם דעם גיזאציזג
 אויך הםתדרות אײן דעד אין ארגאניזירען צו נויטיגסײט
 פון םיטגליחנר די אויך פארםרצטצן ארבײםצר אראבישע

1 הצעיר״. .ד״שוםר
 חםתדדות דער vm דעבאטע נרויםע א אן ױים צס

 לאנדװירטשאםםלימנ )־־י םוז ארגאניזירוגג דער ארום אויך
̂־טער דער םיט ארבײםער.  אײגװאנדערוגג, םארגדעס

 נראגדימזען א נעגונמן1א יארען לעצםע די חאט וועלכע
̂זיך כאראהםער, םאםענחאםםען  אוכד דורכאױם די םערקט

 דער םון םיטגלידער צ§ל די »ז דצרשײנונג, נעװאונשענע
 דארןי. אין וױ שטאט1אין םער םך א װאסםם הסתדרות

3דאי םגן שםארקשי גאגץ א זיך באםערתמ עם
 כחגן ווען דאן זאםילו לאנדוױרטשאםם, פון יעדענפאלס

 קוספ ערשײגוגג די .4דאר אין זואוינצן וױימער בלײבט
 לאנתױרטשאפם דער >א; ארנייטס־לוין דער וואס דצרםון,

 פארדיגט םען סלאעדיגעד. א נידאדיגער, א תהר איז
 טאנ א פיאסםער 20 ?4 17 םון לאנדוױרםשאםם רער בײ
 װאם דעם, אנשטאט סענ|) 6 ערך אן איז פיאסטער (א
 פיאם־ 40—36 בײ דורכשניטליך םען פארדיאש שםאם אין

 בױ, בײ םפעציעל פאנען, געוױסע בײ און טאג א םער
 א וױ סער אויך אסאל און 70 ,60 אםילו םען םארדינם

 געפרואוום נישט האט הסתדרות די Jםא א פונם גאנצען
 צוליב טאקע לוינען, העכערען?די םאר אקציע סײן אנפידען

 אר־ אראבישע די העבודא״: .כיבוש םון פרינצי• דעם
 וױנציגער. גאך געםען ץ לאנדוױרמשאפם דער אין בייטער

 לוין־םאדערונגען העכערע ארויסשםעלען חלילה מז וועם
 פלאגםא• אידישער דער; גאר וועט ארבײטער, אידישע פאר
o ביישםייז נישם םאר n אר־ אראבישע נעכתן ן1א גםױן 

 אר־ אידישער דער זא3א םוז אידישזג אגשםאט בײםער
 ארגאניזירי גישם םון פריײו דעם צו זיך צופאסען כײםער

 און ארנײטער או?אבישען אפגעשטאנענעם שולםורעל טען,
 דעם גיװא, באדערפניש אײגעגעם דעם אראפדריסען אלײן

 עגם־ ציון ■ועלי ̂וינסע די לעבעגט־םםאגדארד. אײגעגעם
 צו דא איו אױסוועג ריכםיגעה דער אז דערויף, םערען

 םיט׳ן צוזאםעז ארךיםער אראבישען דעם ארגאניזירען
 םון אויך לעבענס־סםאנדארד דעם הויבען איז אידישעז

 •לאגםאטאר דער שוין ררעט דאן ארבײםער. אראבישען
 איק םון ארבײטער ץיין נוצען איצט, זױ כאגען, נישם
 אח פאלס צוױיםעו !א םון ארבײםער דעם נעגען פאלק
̂ענע ויעע םארגרעםערעז דעם דורך סלאסצן־פראםיטא!* איי

 קאםוי א געײארען געפירט יארענלאגג אױך איז עס
 אונטערנעםעריש* םון סיםטעם גענען הםתדרות ־un אין

 ארויס* זיך זזאט עס הםתדרות. דער םון סאאפעראםױחנז
 ארגאניזיראן ויך םלעגען ארבײםער גרופעם אז געוױזען,

 ארבײ̂ג אגנעטען און תאאפעדאטיױ א איז כלוסרשט
 זײ האבעז שםיס, םון ארבײם סך א באסוםעז זײ האבען

 אבער ארבײטער. אנדערע אנגעשטצלט גאאפעראםײו אלם
 די ווי נישט געײארען באהאנדעל̂ם זיעען ארבייטער יענע

̂־וננענע וױ גאר םיםגלידער, אייגעגע  און ארבייםער נע
 באדײםעגדיננ גא;ץ די םון נעגאםען גישט חאבען זײ

 דעד סיט אזעלכען. אלן קאאפעראטײו פגן יראםיטצן
 געפרוכיעז־ט זיך ם^אבען אז דערצו, געסוםען איז צײם
 .סאאמראםיוחנן״, אזןלכע צצגדליגער די אין געםערס און

רדיגיוי ^נארביים האבען םיםגלידער 8 אױוי װאו  n !יו
im m .דפר ;עזיגם האט חיי־יאר ארשם ארבײפנג
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 די און נעקא&פ^ האם םיגאוײטצם די וחנלכזנן פאר זוג^
 אלע די אט רייען אירצ םון אויסגעשלאםען האט הםתדרות

 םאר־ זיר זזאבעז װעלכע קאא&עראטיװעז״,״ טכלוםר׳שםע
 דצר אוגםצר אגשטאלםצן אויסבויםערישע איז װאנדעלט

הסתדדות. םון שילד
געביט, אײן גאך םארצײכענען צו נויםיג איז עס

 קאס\י א געםירם \וערם גוםא חסתדרות דער אין זואו
 םינדערהײם דער און ריכםונג הערשענדיגער דער צװישען

 םון גענים דער איז דאס צױן. פועלי ליגקע םון
 צענדליגעד אויפנעשטעלם האם הסתדרות די טעטיגקײם.

 זי קולטור־ארבײם. םאר אינםםיםוציעס און אנשםאלםען
 .אוהל״ םעאםער אײגעגעם »ז מולעז, אײגענצ םארםאגט
 קאנצער־ םעםינארצן, קרײזען, קורסען, אוועגס (געצעלט),

 גע־ זוערט ארנײט גאנצע די גל. ד. א. ספארט טען,
 גישם טרעםען צױן פועלי ליגתע די העבדעאיש. אין םירט
 העב״ אין םעםיגסײט דער געגען הסתדרות דער איז אויױ

 .םויזענםער צענדליגער אז אן, וױיזען זײ גאר רעאיש,
 דערוױיטערם צדערען הסתדרות םון םיטגלידער ארבײםער,

 און טעםיגקײט קולטור יעטװעדער צו םארםרעםדם און
 אויםסלער שום סײן געםירט נישט זוערם עם וױיל לעבען,

 — םאסען די אט פון שפראך דער אין ארבײט קולםור און
אידיש. אין

 צו איחג םיטגלידער די צו נישט לאזם זזסתדרות די
 דער םים ארויסםרעםוגגען עשענטליכע אין זיך באנוצען
 אין אפגעזוען איז אײנער זוי דעם, נאך שפראך אידישער

 זיך םוז יאר צװײ די םאר אז האלם, ױ יאר. 2 לא:ד
 זי באהערשעז און העברעאיש אויסלערנען אײנער יעדער

 זועלכע שפראך, דער אין עםענטליך אויך ארױסטרעטען צו
 כא־ אײגציגע די אלס הסתדרות דער דורך אנערקעגט איז

 אר־ הסתדרות די םאלק. אידישען םון שפראך ציאנאלע
 פאר־ קײן טעטיגקײט, ק\לטור שום קײן אײן נישט דענט

 אי־ אין טעאטער און קאנצערט קײן לעקציע, סײז לעזונ,
 פראםעסיא־ באזונדערע די םון באריכטען די אםילו דיש.
 העברעאיש. איז גאר ארויסגעגעבען װערען םאראײנען נעלע

 ארבײםער בעקער םון פאראײן דער אז פאסירם, האם עם
 אידיש, איז באריכט זײן ארױםגעגעבען אנוםעלםען האט
 שגעל םען האם םיטגלידער, זײגע םון ^פדאר דער איז
םארברענם. און האנשיסשירט בוך דאם אט

פארשפריימ־ די ״דבר״, הסתדרות דער פון צײםונג די
 צװײ געפרובירט נישט האם פאלעםטינע אין צײםונג סםע
 א אםאל ארויסגעבען אירע בײלאגעס םארשײדענע שען

 םיםגלידער מויזעגטעד יעגע םאר אידיש אין בײלאגע
איריש. אין קולםור געניסען קאגען װעלכע אירע,

 אפנע־ זאל עס אז צױן.םאדערען, £ועלי לינהע די
 אין שפראך אידישער דער אויף ו\דגז דער ווערעז שאםם

 די אז און הסתדרות, דער םון אגשטאלטען און ראםען די
 קא̂ם □in אױםנעמען זאל אזעלכע, אלס גוםא, הסתדרות

 קעם־ רעם געגען שיראל ארץ אין איריש םון רעכט די םאר
 םאק־ שטמלם און שאםט װעלכער העברעאיזם, םעגדינעז

 םאסען אידישע םיליאנינע די צװישען װאגם א אויף טיש
 לעבען אױםשםײגענדעען דעם און װעלט גארער דער אין
פאלעסםינע. אין

צוײ־ <ןאםף דער אז װצרען, דערםאנם םוז םוף צום
 הסתדרות דער אין םיגאריםעט דער און םערהײס דער שען
 ארגא־ דער שון ליניע פאליםישער דער צו צוגעשפיצט איז

 אױסגעהאלטעגע אן שאדערט םינדערהײט די ניזאציע.
 געגען איז הסתדרות, דער םון קאםף״פאליטיק קלאסען

 גאציאנאליסםישע װעלכע םאר ארבײטער דעם אויםנוצען
 פראלע־ זײן אפנעשװאכם זוערט דורכדעם זױיל צװעכען,
 אױס״ םאר איז מערהייט די האםשכ־פאזיציע. טארישע

 און ארבײט צװישען קאנשליסםען בײ גלײכס־קאםיסיעס
 *נאציאנאלער דער זיך אונטערװארםען םאר ?אפיםאל,

 ארגאנײ אלגעםיינער צײניסטישער רער םרן דיסציפליז״
 םים קלאסען, אנדערע די םיט זיך םארשטעגדיגעז זאציע,

 גערוםעגעם אזוי דעם םון נאמעז אין ארבײטס־געבער די
 ראס ב\ימ\ צו וױכטיגסײט דער סון ס׳הייסם הארץ״, ״בנין
 םאר־ גלײך םייגונג, איר לױט זײנען, עס 5װא אין ראוד,

םאלק. אידישען םין קלאסען ארמ איגטערעםירט
 םיטגלידערשאםם רי ווען םאלען, אבער םרעםעז צס

טד גאטירליכעז חגם פזן געםריבען הסתדרות, חנר פון

 פאמאנטנן ם׳איז אז דערפילם ^לאסעךאיגסמיגתם, זוגטצן
ײ ווצלכעו אויף דצם אויוי אפילו <ױים צו Ifויינ ו

 די פאראן איז דאן און ג״ן, צו \ויליג געווען שטעגדיג
 און דיםפו^א חבד׳שעד איגערליכצר פאר םצגקיכקײם
 םירצרשאפם• דער בײ טאקטיק אגדער 1א אױסםענםען

 פי| פירצד דצר צוען יאר, פאריגצן גצווצן איז אזוי
un* ,חאי פון םיםגליד אלס ד.אט גן הםתדרות

f סים אפסאך 1א ג*ש?אסען צקזצקוטעת צױגיסטישצר n 
 דאר ושאבאםיגסקי• #ח(װיויאגיסטען די פון פירער

 שמ ריי גאגצע א אינער^גען געזאקם האס םאך
 שליכםוע דער צו קאפיסאל און ארבײם צװישען פראנען

 דיד שידס־קאסיסיע^ און איגסםיםוציעס באציאגאקע פון
 געזױסע א אז דעם, זועגען פוגקט א געווען איז אכער עיקר

 צושםיח גישט ̂אן אוגטערגעםוגג אן אין םיגדערהײם
 אויג ױגיאן גאנצער דער שון םטרײש פראסינאםירטען צום

 או־בייםער־ די טאםױוען. פרינציפיעקע דערצו האם זי
אוגטערגצתאקם זוערט דערםיט אז דערםיקם, האט שאשט

i ;?ד

 4 י׳י און ארבײטער־ױגיאן אן פון עקזיסטעגץ יעטװערע
̂ר צו א«יס^קיפערם װערט ס<ךך.ײט  גפרם טיגדערהײם, ד

 גי?כמן קאגע} טאק יעדעס זועם הםתדדות דער אין זוען
 <תל־ ארנײטזוד, רעװיזיאניסםישע די װי םינדערהײט, אזא
סםרײקען. געגען זײגען כע

 חאי צו געווענדעם זיך האב/ס צױן פועלי קינקע די
 * אימד־ פארערוגג דצר םים הסתדרות *un פון אגשירונג

u סון רעפערצנרום Din צו עגין דעם געבען n גאגצאו 
̂קירצרשאפט  או| רעגק# די צו רוסתררו̂ו u^i פון סיט

 ג^וארצן געפירט איו עס .ארגאניזאצי̂ז דער פון םײד
u און דים^םיע פרײע עםעגטליכע הײסע א n 1»י סוןי 

 • םים ד״אט טיטגקידעדשאפם הסתדרות רי אז געװען,
 אפגצ\\אגפפ\ שטיםען טויזעגם 10 אוט-עפער פון טערהײט

, אפם#ך• ועם
 אדמד* 1א איז ד«סתדרות די או באװיזען, האט דאס
 װאו־ם צוא קוםען קא} טיטגקירערשאםט די \ואו ניזאצי/^

J איר אן רירען האט פדאגען, אין דעצידירען און iu 
 םיטגטרערשאמם בר״סע די אז באװיזען, אויך האם עס

 איכ^גצאגדפרשמ פראקטיק טאג־טעגליכ^ u^i אין <וערט
u אין ;i ^קקײך פון שטאטם םצרהײט גרױסע די פסיכי 

 יfװעלכ ״|yu^uypy פר^רוקטיװע גישט םון נירגערטוס,־
 ארץ־ישראל צוקיג אד^ ארץ״ישדאל אין ערשט זײנען

 ouruyy: און ארבײט ■ראדוקםיװער צו איב^גע-אגגען
M געעגר^טע רי אט אבער םצב. זײער P

 די אויך DPuבאכמDאו איב^ אנדערשם םאציאכע די
u פון אידעאלאג̂י רי אױך שפעטער און פסיכיק n אר־ 

 אזן ארבײטצרשאפט» א[ איז זי זויבאלד בײטערשאפם,
 ראםאן די אין פראצע אײגענער אויף ?עבען צו אגגעװיזען

װירטשאפט״םיסטעם. קאפיטאליםטישער פון

עםכראיחןדי אטלאס דעם פון רעזאלוצייע ד«גק א
.66 לאקאל ש»פ,

u פון דעאאקטאד װערטהער n געמןכםיגקײם״.:
 די צו אגערקענוגג אונזער םארעשענטליכצן צו ביטע

 ױניאן עםברוידערערס באגאנז רער פון באאםטע הויפט
 mפרע אי! האטאב, לעאז םענעדזשעי רעם ,66 לאהאל
 אודסײצ גערעכטען און זע דעם צו פרידםאן, ז. דעגט

 גאך געװאונען האם ױניאן די וואס קאורט, סופרם שון
 אין צײם םאגאטען נײן געצויגעז זיך האט װאם טרײל א

 פירם̂א עםבראיד^י אםלאס די נעגען לאורם סופרים
 געגען לאפאוט אוםנערעכםען אן נעםאכם האט װעלכע
לן נעארביים זײ פאר האבען װאס ארבײטער זייערע  ןי
 און דאנק אוגזער אויס אויך דריפען םיר יארען. לאגנע

 באר• י. אײדזשענם כיזנעם אונזער צו אנערהענונג אונזער
 דזשאנפ, נאםהאניעל לאיער םעהיגען זמהר צום און קינסהי

 אד בײם ארבײםער די צו איבערנעבענהײט זײער פאר
טרייעל. סאםפליצירםען און שװ^ען דעם םירען

טשערםאן• כלום, הערי
 קאדיש י.

מוױע &  זילבע
j .ר^זעגטאל
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 האפםאנ׳ס דר. םון ארוים געזזם װאס אלעם, װי *הױ

,L/ םום־ ארביים: ליטעראדישע לעצטע זײן אויך אח,
אן׳/ קלאוקסאכער יאמי איבער־ זאכליך געשריבען ײני

 א פשום איז עס אז קלאר, און <ײכם אזוי און ;
םוף. צום ביז אנםאנג םון בוך דאס לייעגען צו ון

D in מזע־םאםע־ זײםען 450 קגאפע אגםהאלם בוך
 נעםען וועלכע קאפיטלען, 42 אין איינגעטיילט וזאסאיז

קלאוס דער פון אנםוױקלוגג און גרינדוגג די *רום “־־
 און אינדוסםריע דער צו שײכות איהר יוניאן, —

מ אױך װי כאוועגונג, ארבייםער אינער־ איהרע א
 די סיט קאםםען אוםאױםהערליכע און םכסוכים

 םחבר דער װאם דערויוי, געקוקט נים בא<עבאםים*
 םרייד־ ריינע םרוקעגע אזעלכע כױט טאן צו געהאט
fזיך לעזם װאס ווערק, א געשאפעז ער האם ׳ 

םאםע, די םאל?, דאס וועלכעז אין ראםאן *יאנענדער
 דורך אויך געהם בוך דעם דורך יןעלדעךראלע. די “

r םירענדע און פערזאנען םארשידענע םון גאלעריע 
 און װירקונג א געהאט האבען וועלכע ;<יכקײםעז,

 דער םון אנםװיהלונג דער אין ראלע א נעשפילם נן
 םים געשילדערם אלע זײ האט ער ױניאן. םאמר 9

אביעקםױױטעט. געשיכטלימגר מחעריגער
 םיט ער שרייבם איהר וועגען קלאוקםאכער. םאסע r קעם־ די םארםאםער דעם פאר אבער איז ולױפםזאך די

 יציידעם ארן םיוזלם ער אנערקענונג. און ליבע
 געווען צײםען םארשידעגע צו איז ער וױיל םים, ויי

 קעגען םיטגעקעםםט זײ םיט און זײ םיט •ארבוגדען
 זיי־ אלע קעגען און סיסטעם שאפ סװעט פינסטערען ?

 ליבשאםמ, טיםער דער אט םון און •ומםצרדריקער.
שיק־ דעם װעגען םיכדערקעבונג, און איומנרעסירונג

 געשםאגםקײט די שטאםם באלםעלאכעס קלאוק די פון
o n ,םחכר׳ס דעם \ואם דערויזי געתוקם ניט װארים בוך 

-.1 T L אפזך און איכערלעגםע רוהיגע, אזא זאנםט איז 
w*#i לעזער. םון געםיהל דעם צו וױ לאגיס דער צו סעד 

ן ו טרײד־ טרוקענעם דעם צוזאםענגעקליבען האם מי
 יאהר פופציג םון סקעיצעם דעם

 האט און קלאוסםאכער די םון .האםפען
 בא־ זיך האט ער נעםה. א און גוןי א אנ;עטאז די

onm ציהעז װאם םעדעם, אײגצעלנע איצע םאיביגדען *ו 
ip f סאלירפולען עעהנעם, אײז אין יאהד, פוםציג ויגם 

 עאפען צו אויפגאבע עווערע א געוועז איז עם
 לאגיעער א םיט געעיכטע פינ?טליכע און ^יכע
.אי־ אפט זײגען םעדים אײנצעלגע די וױיל

פעריא־ םאנכע םון האט עס אוץ געװארען גן
םונ־ קװאיצען-םאםעריאל. דער געםעלט גאגצען ין8

—v\ םלײטינע דורך געלונגען םחבר דעם עס איז 
 די בייצוקוםעז אינםארםאציעס פערזענליכע אוז נן

 דעם םים םארגלײכונגען דורך און ^•ותריגקײטען
 געמיככד אויםצוגלײכעז אםילו םאםעריאל ־םימגדען

 פאסירוננען• סלענערע ותגעז ודדערשפרוכען
n ױניאן סלאוהםאכער יאהר פוםציג סון נמיכטע 
 עדעטער דעם םון אנםשםעהוננ דער וועגעז אונז bT^־

 קאלאכד םון באמאפוגג די ותגען אאערייסאר,
 דאם«י םיט נײ־םאעינעז ערמםע די וועגעז אאײמר,

 וחד אינדוסטריע; דער אויף ווזרקונג זײער און
וועגען איםיגראציע, אידימער דער פון אגמװיקלוגג

און קלאוקםאמר די פון איבערציעזגגעז —

W פופציג m נוד ענד
קלאוקםאכער י־ארקער נין

דעמביצער. .b «ץ
 עוין װי הויפטזעכליך, ןאן צױפםאנד, קולטורעלען זייער

וען און קאםםען זייערע םיט דערםאגם, סאטעריאל. םע̂ג
 פא^ידענע די און באוײיםוגג פון פערזאנען אלע

 און מםריכען, קורצע אין נעםאלען ווערען םיפען םאלסס
 גע־ רײהע א געבען צו אונז געלוגנעץ סחבר דעם איז עם

 אלײן ער האם צײם זײן פון טיפען די פארטרעטען. גוגגענע
 ווע׳ זײגעז כאראקטעריםטיקס בעםטע די נאראקםעריזידט.

 סאריס בוזנא, אברזזם וועגען הורװינדפ, אײזיק יצחס גען
 על־ סון טיפען זויכטיגע וײ טים רובין. כדמה און זיגםאן

 דורך האפםאן דר. אוגז באקעגט קלאופםאכער דור טערן
 ראזעגבערנ׳ס אבתזם םון ציםירם ער װאס מילחגרוגגען די

קלאוקםאכער״. א םון *זכרוגות
ױנ־ לאוקםאכעד9 די דך אוגטער׳מיידעם 1910 ביז

 איז עם ױניאגם. אידחפע אנחגרע פון גארניעט םיט יאן
 םאר אנט*םעהם זי ױגיאן. םטרייק אידימע טיפיעע א
 ־ijn ערשס םםרײ^ א גאך אונטער געהט און םםרײק א

 הים־ גרויסער א צו ארוים זי דופט 1910 םון רעװאלם
 געשפילם זי האם אן דעםאלם םון און באדײטוגג םאריעער

 אינםערנע״ דער םון געמיכטע חגר אין ראיצע גרויםע א
 נא־ ארבײטער אידישער גאנצער דער םון און עאנעיצ
 פראטא־ חנם נעבראכם האם 1910 םון זיג חגר וועגונ^

 גרויםע, פאר געװארען געעטעלט איז ארגאניזאציע די און קאל
 עס ױגיאן. טרײד םאדערגער א פון אויםגאבען מװערע

 פארהעלם־ איז םאםע די אז ארויסגעעטעקם ג<ײך זיך האם
 פירעחפאםט. דער פאר העכער סך א געעםאנען ניסםעסיג

 העגדיע רעװאלם גרויסען דעם האבען קלאוקםאכער די
םירערמאםם. ױניאן עװאכער א םראץ אױסגעקעםםם

 װאס גאקאל קריגעריעען א סאד שס א האט 1 לאקאל
 קלאוק די אורםײלעגדיג םראבעל. געםאכם ױניאן דער האט

 האםםאן, דר. םון געעיכטע די לוים ױניאן אפערײטארם
 זיי־ ערשםענם אײגדרו^ אנדערען גאנץ א םען באקוםט

 האבען צוױינמגס און טראבעל־םאכער, קײן גארנים זײ גען
אײנעלינגען. געװאלם נים קײנעם זײ

 ריםער די ווען אז דערצעהלען, צו אונז װײםט צבױן
 האבען ארגאניזירם, םאל ערמטען צום זיך האבען םאכער

 ײניאן מאכער קלאוס דער אן אגשליםען געװאלם זיך זײ
 םאר געריסען נים גאנצען אין זיך האט 1 לאסאל און
 געװען זײנען אוםעםענדען אינדװסםריעלע די װײ< זײ.

 צװי־ קאםף םון צײט דער אין טא^ צו הײנם וױ אנדעחג
 םע־ אםעריקען דער און דאבעלױ דאבעלױ אײ דער שען

 ױגיאניםםען אינדוםםריעל די האבען לײבאר, אװ דערײעאז
 אפערײטארם. די צװי^ען צרםאלג קלענסםען דעם געהאם

אונז: דערצעהלם םארםאםער דער
 אי די האט קלאוהםאכער יארקער נױ די ,צװימען

 די בײ ערםאמ גרעםםען איר געהאם דאבעלױ דאבעלױ
 איז לעםהאװיץ ם. וועלכע צװימען עגײדער, אוז פינימער

 פון פרעזיחננם דער געווען איז ער טעטיג מםארק געווען
 אי דער םון >51 לאסאל ױניאן װאירקערם גארםענט דער

 צװימען ערפאלגרייר געװען אויך איז זי דאבמלױ. דאבעלױ
 האם ער םעםי^ געווען איז זיגםאן םארים װאו פרעסערס, די

 פרעסערס אפהעננינע אן ארכאניזירט געהאם 1903 אגפאגגט
 צוג^םאנען ױניאן זײז איז ,1904 אין עפעטער, ױניאן.

 און אלאיענס״ לעיבאר און טרעיד ״סארפעליסט דער צו
 דהי אװ װאירי#רס .איגדאסםריעל די צו 1905 איז

װאירלד״.
 געהאט דאבעלױ דאבעלױ אי די האם ערפאלג וועניג

.)151 (זיימ אפערײטארס.״ די בײ
 פריג־ צוליב אנגעפאנגען ערמט זיך האם טראבעל דער
 איעגע״ איז פראםאקאל דער ווען פראגען, טרייד ציפיעאע

 חאט םען אויב און איגדוםםריע. חגר אין געװארעז פיהרט
m אומרײםארס, וײ פון שכױםע וײ םער גזנחערס דעםאלט
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 די װאס דערפאר, אעוט איז קרעםמם, אנחנחנ און די
 מאכער קלאוק דער פון רוקען־בײן דער זײנעז אמרײםארס

ױניאן.
 א&עריײ קלאוק די םאר כאראקטעריסםי׳מ ניט עס איז

 םראבעל־ רעװאלוציאנערע םאר שס א זזאבען וחגלכע םארם,
 פון ?זטיצפונקט דער געװען זײנען זײ גראד אז םאכער,

 ביז־ אברהם װי פיהרער ױניאן טרײד קאנסערװאטיװעז אזא
V הורװיץ אײזיס יצחק װי סאציאליסט רעפארם אזא און נא

̂»עז לײט ״קלוגע״  אײננערעדט זיך האבעז אונז צװי
 דער אט אין פראסםימ. םאל אלע איז קאנסערװאטיזם אז

 דעם װעגעז זאגם עם װאס אינטערעםאנט איז באציהונג
:ביזנא אברהם װעגעז כאראקםעריסםיק זיין אין םחבר דער

 געקראגען נים קינדער־יארען זײנע איז האט ״ביזנא
p>p אן םון זוהן א געװען איז ער בילדונג. עלעםענטארע 

 איז נאך געווען געצװאונגעז איז ער און מנײמגר אריםען
 האט ער אבער ארבײטען. נעהן צו ױגענד םריהער זײן

 בא־ דעם און םעהיגקײטעז אײנגעבױרענע גרויסע געהאם
 זיך האט ער םיטםענשעז. זײנע םאר ניצליך זײז צו גער

 און נעלײענט סך א האט ער און ענגלימ נום אויםגעלערענם
 ער נעלישנם. האט ער װאס דעם וועגען געםראכט םך א

 א איז ארײנצוטראכטעז זיך םעהיגסײט די געהאט האט
 זײ־ אלע םון ארוםנעמעז איר און גרינדלױ און טיוי םראגע

 ער װען באהאנט, כתר נאך געװארען איז נאםען זײן טען.
 םרס. םין אדםיניסםראציע פראגרעםױוער דער אונטער איז

 א םאר נעװארעץ באמטיםט עיסאגא איז העלי םלארענם
 םאבריס־ א װאס געװיזען האט ער און פאבריס־אינםפעסמאר

 אר״ די פאר טאן דארח ער װאם און זײן דארף איגספעקטאר
בײטער.

 ױניאץ א זײץ צו צונעפאסט געוחגז איז ביזנא ^אויב
 עם איז װײניגסטענם םראגע, א זײן נעתענט האט םיתר
 הײסט עס אמעריקע, יועגעז םראנע בארעכטיגטע א געווען
 אין םירער םרײד־ױניאן א זײן צו צוגעפאסט איז ער אויב

 פראסטיש־ םין נעװיסער א זיך םאדערט עס װאו אםעריסע,
 געװעץ איז ער פארםאגט. ניט עס האם ביזנא װאס הײם,

 אין סאי און דענקעז זײן אין םאי סענמ גראדער צו א
הײט םעלט ביזנא׳ן אז נאר האנדלוננען. זײנע  פראקט̂י
 די אז נערעכענט, האט סען אבער געװאוםט, םען האט

 אנדערע ש('\ וועלען פעהלט איהם װאס פראקטימתײט
 װאס איז ער אז םען, וױיסם דערםאר דעחפטוסעװען.

 א איז טרעיד־ױניאניםט, סאנסערװאטיװער א רוםט םעז
 ער איז לײבאר אװ פ. א. דער םון אנהענגער עםארקער

 אין רעװאלוציעס סײן פרעדיגען ניט זיכער חןריבער וועט
).22־226 (זײם ױניאן״. דער

 אײנ־ אײנסער לאקאל די זיך האבען זעהען, .םיר װי
 אבער זיף האבעז זײ מאנםערװאטאר. אזא פאר געמטעיצט

̂גענארט. ניט אים איז  זיך האט אויםנעלאזען ווארים א
 האנ־ רעװאלוציאנער. גאנצער א געװארען גאר איז ער אז

 םארטיײ וױל מען װען סאנםערװאטיװ, גיט צי סערװאטיװ
 םיט טאן צו האט םען און ארבײטער די געהעריג וױ דינעז

 אדער םריהער סען םוז עקםפלואטאםארס, נראב״הויםיגע
,״רעװאלוציאנער״ א ווערעז מפעםער
 צבױן װאם לייענט אויסנאם. קײן נים איז ביזנא און

 קאנ־ און עסאנאםיסט באהאנטען דעם װעגען דערצעהלט
:ןןורװיטמ אײזימ יצחק סאציאליםט, םערװאטױחגן

 סעםםענדען א מיט םעגש א נעװען איז הורװימש ״דר.
 און-האם גראד־יליניג אםען, געוחגן איז ער און כאראקטער

 ער ווען םויל, זײז םאר בלאט א האלםען צו געהאם םיעט
 אײנעם וועגען געהאט ער האט און סאםןי, א אין געווען איז

 און םויל םולען םים׳ז געזאנט עם ער האם זאגעז צו װאם
 ריכטיג. םאר געהאלםען האט ער וועלכע ווערטע^ די םיט
 פאזיציע, דער אין םעלות קיין געווען ניט גראד זײנען דאם
נעםונען. זיך האם הורװיםע דר. וועלכער איז

vnm\ דער הורוױטמ, דר. װאס געװאונדערט, זיך האם 
 סאציא־ דער אין סאםהראםיסלער דער סאציאליםט, םעסיגער

 דער איז רעװאלוציאנער אזוי איז באוחגגונג, ליםטיעער
 לאנדאן, טאיר אױ^ אנגעװיזען אםט האם םעז ױניאן.

 רע־ סך א באוועגונג םאציאליסםחפער דער אין איז װאם
 חגר איז ער איז דאך און חוירװטע, דר. װי װאלוציאנערער

אז געדאנס, צום אפעלירם עם און כמןסיגער. סך א ױניאן

JzZ&gl■.פ

מר pn םען זאל באותגונג טרײד־ױניאז דער אין ױיגי ו
 חנר• אין וױיל גאםפראמיסילער, םער איז רעװאלוציאגער

 םים םאן W כםדר דאך םעז האט באװעגונג םרײד־ױגיאן
 גרױסעד ערשטער דער ^וין דאך איז עס קאם&ראםיסען.

 באלאגגם ̂ואפ רער אז אנערסענט, םען װאס קאםפראםים,
 אײן האט הורװיטש דר. םאנוםעהטשורער. דעם צו

 אוםן: אזא אױף ערקלערם עס בוך דעם פון שרײבער דעם
 יקען לאנדאן םאיר געזאגט, ער האט םיך, איר פארשטעהט

 גלױבנ^' ער װײל ױניאן, דער איז געדולדיג און םעסיג זײן
 די און רעװאלוציע סאציאלע די קוםען װעט באלד אז

 חד ארבײםער, די צו באלאנגען אינגאנצעז װעלען שעפער
 יעדער םאר זיך שלאגען צו נויטיג ניט איצט איז ריבער

 חד סאציאלע די אז ניט, גלויב אבער איך קלײניגקײט.
 די אז דעריבער, איך װיל הוםען, גיך אזוי װעט װאלוצע

 •248 (זײםז םער״. װאס איצט שוין קריגען זאלען ארבײטער
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ומנל• זײנע םון הװעלט מחבר דער אז זעהן, צו איז עס
 צבױן רעװאלוציאנער־סאציאליסט דער דערלעבט דא דען.

 ארבייםער־ קאנסערװאםיװע צוױי אז נקםה אביעקטיװע אן
 דעם וועגען טריאוםפירט און פיהרער סאציאליסטען און

 m *י אפגעטאן האט שיקזאל םון איראניע די װאס שפיצעל
* ־ הורװיםש׳ן. צו אי ביזנא׳ן צו

 ארויסנ&׳רונממ זיך צו האט שטעלונג הורװיטש׳עס דר.
 אינםערנעשאנע?. דער םיז םיהרער די םון געגנערשאפט א

 הוד־ דר. םון זײט דער אױף נעשטעלט זיך האט 1 לאלאל
 לא־ אז געקוםעז, װײם אזוי עם איז קאמף אין און װיטש

 באארד* דזשאינם דער םון צוריהגעצויגען זיך האט 1 האל
 אםשא־ דער נאך און אפערע הורװיטש דער נאך גלײך
 געהוםעז וױדער ױניאן דער אין איז פראטאהאל םון םוננ

אםער. רובץ םשח דער דורך קאםף ברודער שארפען א צו
 װאס ?אמי ביטערסטען דאזיגען דעם באטראכטענדיג

 שםרעג״ םון ליכם דעם איץ דורכגעםאכם, האט 1 לאהאיל
 דעם צבױן איבערצײגט אביעקםיװיטעם, היסטארישער גער

 פרינציפען, די זײנען עצם אין אז לײכטקײט, םים לעזער
 ניט גערעכםע, נעווען געקעםםם, האט רובין װעלכע םאר
 וואריי םוז םען גערעכט. זײן צו גענוג ניט איז עס מער
 און פאפוילעו/ גענוג גערעכטיגקײם די םאכם םעז ביז םען
 םים גערעכ̂פ איז מען װען אפילו האםןז, א םיהרען םוז מען

 םיינוע צבױן׳ם לויט טאקם. םים און םיטלען פאסיגע
:געטאץ ניט דאס רוביז םשה האט

 ךי האבען װאס סענשעז, די םון געװעז איז רובין ״ם.
ײט  ער םאכען♦ צו שארםער סיטואציע שארםע א םעהי̂ג

 םמו ענערגיע, סך » םיט אפערײםאר ױנגער א געװען איז
 םעמאך שנײדענדער, א צונג, ביטערע שארסע א אםביציע,

 און דעמאגאגיע םך א מיט פאלהם־רעדנער, ראמענטםולער
 געהם און אפ נים זאך קײן פאר זיך שםעלט װאס קעםםער א

.)278 (זײם עקםםרעם. צום ביז
 פעחאן די אפצוטײילען אבער םארשטעהט האםםאן דר.

 פאתמו־ איז האםח דער וועלכע םאר םאדערונגען די םון
 זאנם קאפיםעל זעכבען אין ארם אנדער אן אויױ םען.
־ ער:  f 1 לאסאל װאם םאדערונגען, די זײנען ״אײגענטליך
1 דער םים אצע כםעם ארויסגעשטעלט, דעםאלט האט

 ו וועגען םאדערונג, ערשטע ךי געװארען. ערםילט
 אנגע זיך האם עם װעלכער סין אגענטעז, ביזנעם

 אין באארד, דזשאינם דעם און 1 לאקאל צוױשעז ?אםף דער
 אק פראקםימפ גאנץ א םאר געװארען אנגענוטעז שפעטער

 םארםדיד פראפארציאנעילע םון םראגע די לאקאלם. אלע
 cmh הנם נעװארען, געלײזט שפעטער אויך איז טערשאםט

 וועגען םאדערונג די און לענגער. םיל געדויערט האט
 די זיעאז א:ב, נעװארעז. ערםילם ענדליך אויך איז 17 קאל

 אא• אבער גייע. הײז נימ געװעז םאדערונגען צװײ לעצטע
 א װארםען אםט םוזען גערעכטע, זעהר אםילו דערוננען,
 ווײיל נערעכ̂ג םאר אנערקענם װעחןן זײ ביז צײט לענגערע

 םראגזג דער םון זײט צוױיטע א םאראץ םאל אצע איז עס
 םוז צונויפנעשםעלם זײנען וועלכע ארגאניזאציעם, איז איז

 אננד שנעלעד א צו קוםעז צו שווערער איז ען, אײניגעםײל
מן די םון אינמערעסען די זײנען אםט שײדונג.  פיז םיי

P* נים צוגויםגעשםעל̂כ איז ארגאניזאציע די וועלמן
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_ s J5P 11 ■n»־, n פלאקערם נעמריבען װערען מורות דאזיסנ די 

i n .8 ארבײםער די בירנער־מריג pcלע 
p c  t בלום זייער םים סארסיידיגען ׳•*םירוננען 

o גענען חננירוננ מיזבליהאנער n נ־ חוציה׳רינקן* 
pa דאס אונז איז טייער פא׳פיםםען. מפאנימע די 

1 pc איז הײלינ און .פאםעראחח מפאניזמ אונזערע 
itm .פארניטינונג און םרייסם איינצינע די בלזם 
w דאם rc ip ice בלום pc ארבייםער־ פארלוירענע

 איצט ווערט אוםזיםם נים אז האפענונ^ די איז
rn w r ארב״טער־בלוט פארגאסען pc אום־ נים אז 

לעבענם. זייעחג העלז־ען *־אלעםארײמ די *פםערען
 זינרײכע יעדע חװואלוציע, יןדע »ז אױס, מחם

r r f t r nn ווערען נע׳טובל׳ם םוז p c .םארטידער־נלוט 
 ארביינמר־ דער וואם ערפארוננען, די דינען םתתנרמ1|

חװו#יו*יעם. בלוטלאזצ םים נפסאכט חאט
an מולד די םיילװײז עס איז באדויערען נרויםעז 

 די וואם ארבייםער, עפאניעע חװואלוציאנערע די §
 18 וואנען צו םענליכסיים רי געהאם האבען

i מנעז n .רעפובייס i n סאלהם• מפאניעער
נע־ עלענמנםען רעיוכליסאנײמ די האט װאס

 צו איז װאהל־ערפא̂ל לעצםען חנם דורך זיג *ום
>tn .דער איז םרויןרינער םך א נ*ר מנוואחנן 

oyn אננעםאננעז האבעז פארםייען פארמיװזנגע די 
pnrnt ivbovp w זיך pc םאציאליםםימע די 

 באפעםפענדע זיך צוױי •pic מײאתן *זטיילם *יז
̂צסאט  אױוי ענערניע נאנצזן די אנצואװענדצן אג

r רעפיכליס די pc עראב׳ד אנדערע אלזן 
pc 8* די םארעיוענדען אויםמםאנד, לצצםלן«r 

קלייג־ אויוי ענערניע צופיל כזזות, צופיל

o איבער n אױפבוי צום אויך נאו־ שונא, פאעיםםישען 
i םון n רעפובל̂י pc .םאציאליזם

**

ןןרבייםער ן
נו•

״׳*1?

w חנר ד*ס חאמעז, w r * D און רעװאלט 
 אין ארבײםער די װעם אדבייםמר־בלום

זמ צום גאר נח»ם מאראיינימנן מםמנד ווױחנר

 אז האילט םאלסס־םראנט דער װאו םראנקרייך, אין
 סאציאליסטישע די נעהם װאלען, די נאך סאראײניגונג די

 זינ אײן םיז בלום לעאן םון םיהרונג דער אונםער תגירונג
 גע־ חוד־׳מ םארינען ׳שויז האבען םיר צוױיטען. צום

 די װאם ארבײטער־געזעצען, וױכטינע די וועגעז עריבעז
 קור־ דער אין דורכגעשירט האט םא^סס־סראנט־רעגירונג

 לעצטעץ םיז לויף אין עקזיסטענץ. איר םון צײט צער
א דורמעםירט װחרער uMrym ׳ב^ום׳ס האט חוחמ

̂ס ברויםעז  געשאםען האט ער ראנראם.8װאיל־ pn םון ח
 פראנק־ םוץ נאציאנאיל־באנק די רעםארםירען צו געזעץ א

 םוגיציאנס־ די נאציאנאגיזירעז צו נעזעץ א אוז רײד
 אג־ ביוום האם געזעץ ע^םעז דעם דורך איגדוסטריע.

 איבער האבען עס װאס דײזטאטור די ברעכען צו געםאננעז
יאנערסקע 200 ילעבעז עקאנאםי׳&עז פראנסרײר׳ס  מ̂י

 םוני־ וױכםיגעץ צוױיטעץ דעם דורך און האלדערס״, ״שער
 סמוםה־איג־ גאגצןן די גע^טעיוט בילום האם ציאנס־געזעץ

 םאלסס־ דער םון סאנטראינ און רעות דעם אונטער דוםםריע
 זיכער זײן בילוײז ניט דאדורך ײעט װאס םראננדרענירונג,

 אויך װעם זי נאר ?זונא, אויסערליכען דעם םים סאםף צום
pn םא־ יעדעז צױעמעטערעז צו אאגע זיכערער א איז 

rיםטיrרע־ איצטינע וײ ̂טטירצעז צו פוטש־םארזוך זעז 
גירונג.

 אילע אויםנע^יזט אױך האט רעגירוננ כ?ום׳ס <עאן
 גרײם ער און ארנאניזאציעס באװאםענטע םאעיסםישע

 די נעבען א'ם זאי װאס פארלאמענט םאר׳ז נעזעץ א צו
יכסײט  םיז באאםטע איז ריכםער אילע א&צוזאנעז םע̂ג

̂טען  א אלץ נאד זײנען וועילכע רעדשים, רעאסציאנעחזז א
 שראגצוײ דער רעאהציע. םאשיסטישער דער םאר שטיצע
w n נעלערענט עםװאם האט בילום סאציאיציםט

 נעיע־ האט ער ארבײטער־סלאס. םון ערםארוננען וײ םון
 זײנעז עם װאם םעלערעה אוםםארצײליכע די םון רענט

 זיך האט ער סאציאיל־דעםאקראטעז. ןײיכמזע די באגאנגעז
זײנע.הײםישע םון םטראשונסעס די םאר געשראפען גים

: , V

י

̂ס וױ •ײני^ )  אין םאל דער חנסאלם מווען איז ד
 1 לאסאל פון אדסיניםםראצין רובינ׳ם באארד.

 זיי־ רערצי מםורם. םיט נעכ״נז נצװאלם אלץ ןמר
 הא־ װאם אזעלמ, נעװזן האםזי פח גתסאדצז ג׳ם

 באארד תמאינם דעם םיט 1 לאסאל pc נאצימתמז
 עם ערנער, נאך װאם אח םארמארפט םער אח

 בי־ א אנםװיימלם אדסיניסםראציע pn אתםער
 ער לעננער וואם און נופא. לאפאל »יז ׳פאםיי

 די נעוואחנז איז מםאדקער אלץ נןםירם, פא̂ם
מו אלץ אח איחם צז  די נ׳נײארעז איז נוו

 עם לייכם וױ נאוױזען האט דאם מע«ר. «ײמ
חגארנאנײ צו אייעעממן אינםזנתזךצאגעל חנר

a rt באריכם pc רעארגאניזיר־ דעם — 1 לאקאל 
tm cm דער צו מנײארעז צוממםעלם W 1 4 

pc אין נאסטאן אין אינטעתעםאנעל רפי 
 םויזענד 8 האט לאסאל דער אז דןרמחלם, זז*רס

 אפנזד אן און םיםנלידער חנניםםרידטע חמדצרם
 איז ראם און דאלער. טױזענד pc 20 פאוטצנעז

רעאר־ חןר נאו חדמים האלב א איז 7 וד םפר
.)200-289 (וײ•

 סאפיםלען אנרערע אלזנ ייינען ודוסרתפודװ
םראנע די באהאנחנלם װאס תאפינמל חר

astta nn יט> a n בא־ בריימן א סמר

 פסיכאלא־ א^ סולטורעלען פאליםיעען, דעם ווענען נדי(•
 ברר נרויםען חןם ערב קלאוהםאכער די םון צחצםאנד ניעען

*.1סאם דער
 דער־ באדארפם זיך נוך דאם האט םיינוננ םיין לוים

 םף א נעווען װאלם ווערם נע׳פיבטליכער ,זײן ענדיגען. םים
 נאר האם נעעיכטע סאפ־טלען. לעצטע די אהן גרעםער

 שםרעננ־ דער םים נע׳צריבעז װערט זי װען ווערם א דאן
 חןר עם האם װילען 1בעםטע ביים אביעסטױויטעם. םטער
 סאפיםלען, לעצטע די איז דורכםיהרען נעקענם נים םחבר
 סרינ אינערעז דעם טים מאז צו האבען װאם

 עם איז ער׳צנתנם װײל אינטערנעמאנעל, ידער םין
 צװײ־ םארנאננענהײם, צרנאהענטער דער אין םאתעפוםען

 דרי־ און סאםױ, אין צד א נעוועז פארםאםער דער איז נמנם
 דער םים פארבינדוננ איצםינע האפםאנ׳ם דר. םוז טענם

 אונטערבאװאוםטזייז, זייז אױןי וױרסוננ אזא האבען ױניאן
 אפצן א*ן נערעכט גאנצעז אין נעלאזם ניט אים האט װאס
pn צד. צוױיםען צום

 נעלע־ חןר צו נעװארען ארױםנענעבען איז בוך דאם
 סלאיה־ דער פון ױבילעאום הרינעז8־י50 דעם פון נענהייט

 ױניאךאדםיניסםרא־ דער הוםט עם ױניאז. אצערײמארס
 ױבײ איהר נעפייערט האט זי װאם דאנס, נרױםער א ציע

 בא־ דערםים און שםיינער אינםעלינענםעז אזא אויןי לײאום
 וױכ־ אזא םים ליםעראםור ארבייםער אירי׳צזן די רייכערם

װער^ נעמיכטליכען וחנרםםולפן און םינען

p נעוואנם חאט אר c תאם t f n w u a ױ  8 ו
 מהאנ־ pc רענירתג רעװאלוציאנעחןר » pc פיתרצר

 אויך נאר נעזעץ בלויזען םים׳ן נאר נים ער האט חנלם
 *80 דיינממ װאס אנמטאם פאלפ. pc וױלען דעם לויט

 בלום האם ■אם־װ, נעהאלטען םאםןן די האנען ציאליסםען
 האם ער אסםױויזירם. טאלקט־םאםען פראנצויזימע די

 מםעהט רענירונג דער הינםער א• נעציינם, ותלם דער
 «ר פראנצויזען םיליאן דעם האט ער ווען םאלק. דאם

 ױנד נאציאנאלען pc טאג אין באסטיליע דער צו םיהרם
 אלע אוי«י נעציטערם םעל די האם פראנתרײכ׳ם םוב

 צוםרוי דער נןוואקםען איז עם pc םאמיםםען, םינים
 און םאכם ײארים םאלהם״פדאגט, pc חןנירוננ רער צו

איםפאנירען. אסציע
••

pc נעמריכצן נאריכוח םיר האבען נוםער םארינען 
 םםרייס־ די בעמיזו. pc םטריית־באװענוננ חנר װענען

 דעם אױא אײנםלוס סאלאסאלעז א נעהאם האם באװענוננ
 םרייד־ די און ■ארטיי םאציאליסםיעער דער tie אנזעהן

 די אין םארבוניען. עננ רארם זיינען װעלכע ױניאנם,
 ארביײ סאםויליעע אויר אריין זײנעז סםריית־סאםיםעטען

 םאציאליםםען םים נעסעםשם צוזאדען האכען און םער
 באםיי• אױך זיו האבען םטרייס איז לאםוניסטעז. און

 קארעםיאנ־ דער לערער, דוד ארבײטער. אידיעע לינם
 מרייבם צייטוננ״ .סאלפס װאר׳ןעוחןר דער םיז דענם

הל׳צון: נזח סםרײהער אידיעע די ווענען
 די נאך זיר האבען ׳*ורות די ערייב איד .ווען

 נאך םרעסם םען סאחזנדינם. אוםעטום נימם םטרייקם
 און סינדיסאט־לאסאלען די םון טויערען די פאר אלץ

 סםרײקענדע םאסען נרױסע סאלהס־הייזער סאציאליםםמזע
 סםרייש די pc באריכטען די אויוי װארםעז װאם *רביימעד,

 סאליזס־ בריםעלקר ריזינען םון יאי׳זז לע8 יואםיםעטעז.
 האלםזןן װאם ארבײטער, םיט נעסאיזט הײנם זיינען הויז
 נמננען מלהי יעדע — באריכט־םארזאםלוננעז כםדר א•

 מסוהם נימם .קאםוײפעלד״ tie באריכםען עםאפעםעז
 זעאנדאר־ חןר pc האלםוננ פראוואצירענדמי חןר אויוי

ו בײ ארבייםער די בלייבעז יאליציי, און םעריע ן י  ו
*ליז.’דיסצ װאינדערבארער איז לאםפםלוסםמסייט

 םים זאל סול־נע«אסנמז א םארביילײפענדינ אם איז
 יזתער 8 װי דערהערם, איך האב םירען, )חןןראלםע
 אריינ• באלד זיר האב איד ארבײטער. אידי׳צע דערםאנם

 ׳*יד־סזזהציז חזי סיז סארעםיתר א זאל. איז נעכא«ם
 1או באנייםםקרוננ םיט םארזאםעלנת די צו נערעדט ראם
n אריינצסאנען אויך דעןיבײ םארנזסען ניעם n cr םוסר־ 
 הא־ ארבייםער אלע ניעם אז ארוים, זיר וױױם עם רייד.
 סיל — סטרייק-האםיםעם סון באשן■־ דעם נעםאלנם נען

 סאר־ רער אױןי סאדערם ארכײנמז. נעבליבען דינעז
 איד״זע די סון גיײאיל 8 נעםען ®איזאםעלנמ די מטייער

בריסצל: איז נײםעל-ארבייםער
 זאנט — פאד, דעם פון ארבײםער אירימע אלע

 בא־ די דיםציפלינירט פיחנן־אוים איז םםרייהצז — ער,
 פאר־ הײנט זיך דארא םען לעחװ־םינדיסאם. tie יײלעז
זײ. אויו• מוסען

 כא- א אננעםיא״גז איד זזאב ננ8נערר חזם אין
םינדיתאליס̂נ בעלני׳מז סאנימז

 דעם זאנלז הײנט אייד םוזעז םיר ער, זאנם יא,
o פון איבערראמם זיינען םיר — אםת n ,זוי8 ײי אופז 
 אס נײםעל־ארבייםזר אידײמ די צוױמען סםרייס דער

 דא־ די פיז פיל ז8 אוים. וױיזם .tnenn דודמעסירם
 8 פוייעז איז גאסוםעז האבןן ארבייםער אידימע זינע
̂מ נוםע n דלרציאוננ סאציאליסם r n  pc מעז.8סינדיס

p c י׳ז• בריםעלער r ״םינריגאט p c היעם סאראנעז 
 כײנמל־ אידימע די כאדינם וואס קאםיםעם׳, .אידימער 8

 pc םינדיהאם, אז אנגעעלאסזזן זײנעז װמלכע צרכיינמר,
n עס ײאם אם nחבר 8 םיר ױילם o n  pa אידישען, 

:לאםינמם״
— o n מ םיר ײאבעז םטרייס צוס באפעי מ  בא• ו

ן מ  די pc אייסברוך נאכ׳ן טאנ. פינסםעז אייפ׳ז י
 סאר נוט, ודיסם איי .oror אינערינצ די t»' סמרייקס

n וואסךאם n  p > —  l i r y i  p c האם םינום לצצטצר 
a זי#רז9 מוואימלם ויך *לא בריםעל n  t n n n n .סםרייי

׳#«₪ *
ן יןן

T # .. " י

 אזימעד מן יעצנאג די נעסוכמנז איז זזוייכדשכזאם די
 דזנם סינדיקאם םון באסוכמן םיר האבעז פרי דער איז

̂י האבעז פױר ארבײם. די ווארפען צו באםעיל  דאס תיכ
 הא- 12 האילב און םאבייהעז די איז נענעבען װיסען צו

 גזד בריסעל םיז בײםעיל־ארבײטער אידישע אילע שױן בען
 ם«עציצ< אונזערע בײ אז נישט, םארנעסם !סםרײתט
יב באךינגונגען שווערע  סליעצ םיז צאל גרויסער דעוי צ̂ו

 דעם נעשילאגען — סשום דאם הייסט בײטע^־םאבדיס^אך,
 צם אז םיטיעז, אנגענומז דערבײ האבען םיר רעגארד.

יב םטרײה״ברעכעריי. צו מוםעז קענעז נישם ז̂א  דצם צו̂י
 םען םיעם (דאס ״קילאפערס״ גערוםען םיר האבען

 בײםילעז. לעדעתע די צו שיעסער די אן ת<לא*ען װאס די
n כױם ארום גייען דאזינע די m די איבזנר םכשירים 

 ױי בײ איז שעח׳ז) באשםיםםע ארבײםעז ארן םאבריתעז
 פױר האבען ״כלים״ איע די םכשירים. די צונענוםעז

 וואו *םאיסס־הױז״ םאציאיליסטישעז איז אוועקגעםראנעז
 נצ־8א םיר האבען דעם םים געחים. נום ווערם דאם

שםאם. איז ארבײם די אינגאנצען שםעילם
ערם — ,,סעקציע״ ״אידישע די  וױיםער אונז דער̂ק

 זיינען דאס ארבײטער. 50 א הײנם ציילמ — חבר, דער
 ברימ^ םון בײמעיל״ארבײטער אידישע אאע נישט נאד

 נישם־ארנאניזירםע די אםיילו אז נישט, םארגעסם אבער
 צו נעצוראוננען םיר האבעז בײמעל־ארבײמער אידישע

 צואװארנוען זײנען ארבייםער 350 דאזינע די סטרײקען.
 אידצן. צו נעהערען װאס םאבריסלאך, 150 א איבער

 בעל־ די םים צוגילײך זיך, האבען םאבריסאנטעז אידישע
 נאכ• נרײם אויר זײנעז זײ אוז איבערנעשראסען גישע,

 א pn וועט עם סינדיהאט. פון םאדערוננעז די צוגעבעץ
 150 כױם אילץ דאס דערליידיגען צו ארבײם שטיקעל שווער

 דער צייט. נעמעז םוזען וועם עס — סאבריסאנטלאך
 דעם םים ורעם לעדער־סינדיסאם םון סעקרעטאר בעלגישער

 חזר־ דער םים שטאילץ זײנען םיר אבער םארנעםען. זיך
דורכנעםיר^ האבען מיר װאס םטרײה״אסציע, פאלגרײכער

 םאר־ כױן א אײד איעגעשטעלט זיד האם עם . . .
 ארבײםער־ איז כח װיכםינעז » נאך מיט ברידערוננ

 כױם — בעילניע איז ראי גרויסע א שפיילם װאס <אנער,
 בעל־ דער נאך ארבײטער־םארבאנד. סאטייל^זעז דעם

 קאםױלישער דער זיך רעכענם ארבײםער־אארטיי, גישער
 ארבײמער־ שטארסע צוױימע די םאר ארבײםער־םארבאנד

 זיך האבעז טענ״ ״הײסע יעצטע די בעת ארנאניזאציע.
 סאציא־ די םוץ סטרייק־קאםיטעםעז געםײנזאמע נעשאםען
 אױך ארבײםער. סריסםיליכע אוץ סאםתיסטען איסטעז,

בעלגיע. איז עו־שםעז צום נעשעם דאס
 ארבײטצר-םראנט נעאײניגםער דאזינער דער ווען און

 פעםכדאײנהײםיציך חדשים, נאענמע די איז באוױיזעז, זאל
 נא־ זיכערסטע די ווערען סאנען דאס וועם האנדלעז צו

p די טאקע איז דאס איז טאשיזם, דעם נענעז ראנטיע jn r 
םארםיי). (םאשיסטישער ״רעקס״ דצר פון

אײנ־ אונטער׳ז דא אילע נאך םיר צעבען דערוױיל
 יעדען אז םילם װאס נעשעענישעז, לעצטע די םון דרוס

 םים און האםםסלוםם םים םײיד, םיט ארבײםער־הארץ
 רירענ־ םיז טעג איכעמעלעבם דא האבעז סיר נלויבען.

 נעצימערם האט לוםט די ;ארבײםער־םארברידערונג דיגער
״אינםערגאציאנאל״. םון טענער םריידיגע די םון

 הונ- םון בילד p^ איבערנעבעז דא כאםש לאםיר
 דער סאר אילוסםראציע בעסטע די זײן וחנם װאס דערם,

ארבייםער. די צווישעז הײנם דא הערשט װאס שסיםונג,
 שטאם דער איז ליעזש. איז עס איז םאמעסוםען

 שארף־אויםנעש^רא־ א נעםראנען אנב, סםרײס, דער האט
כאראתטער. רעװאלוציאנערען כצן

 גאסעז די איבער דעםאנםםראציעס גרױסע די בעת
 הא־ אנדערע בלום. םיז בילד דאס נעםראנעז םעז האם
 םינים־ אנדערע די םון בילדער לאץ אין נעטראנעז בען

 וחד האם םעז רעגירוגג. םראנצויזישער דער םיז טארעז
 סאציא״ בעלגישע אײנענע די םיז בילדער געזעז נינער

 האט באגייסםעױנג גרױסער םון םאמענם איז ליסמען.
 געװאלם האט װאס זשאנדארםעז, גרויע א באוױזעז זיר

 ארכייםער אויםלענדישע עטליכע רייען די םון ארױסםירעז
באפ̂צ א אויםגעםירם אגב, האבען, זשאגדארםען (די
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 באפײלעז חאט װאס ײסםי׳דםמיםפמר, *ן5<ימר*
 טרעםעז בײם — וױיטענס מון האלםעז זיך *ויסלענז־זןר

לאנד). םון ארויםטיימן תיכןי ־די םעז וועם נאם אין זיי
מר  אייננעשטעלם «יר האכען ארבײםער ליעזפער די *
אפנע׳פניטעז, םיאום וואלםען זטאנדארםעז די זיי. אאר
 דער אין ארײנרייםעז נעפרואוום זיד װאאטעז זיי ימן

 טען האם ארבײםער אױםלענדײמ די חנםאנםטראציע.
e r v n דעםאנ־ די םיט *וזאםעז מבליבעז זיעען זײ און 

 די אויוי נעטראנעז ׳*■עטער זײ זזאם ימן סםראנטמן.
 אינםערנאציאנאילע זאל .לעבען :וױ רוםען )כדם *לייזחנם

או או׳ביימר־םאלידאריםזזם!״ און פראנסרייד טפאניע, .נ
״װעלט־

ברידער, ____
רווי!״ אונזער דערוזערט לענדער, איבערינע םון ארבײטער

".מ־!3
לענדער!״ איבערינע ו*י קוםען זאלען מאנימ

פאשיזם!״ דעם םארניכגמז וועט רןוואלוציע ■

־י •

**
נעשטאר־ םאנאט םארינעז איז ראםעךםארבאנד איז

 םוז אײנער ,1יפטשטעלע1ש גרעססע די םון אײנער מן
 םון רעכט די םאר קעםפער םוסיגסםע און אײדעלסטע די

 די םון אײנער נעווען איז ער נאריזי. םאמסים םעגשען,
i םון ויילפז n גלײכצייםיג איז אטור,1װעלכדליטע i n 

i &1 םיז שעטער אנערקעגםסמער nליטע־ 1ישע1אצעטא
ראטור.

 נאםען אםת׳ער זייז זױ אחןר, — נארפי םאסםים
 נעװאחגז מבױרעז איז — •ע׳פקאװ, אלעסםיי מנוועז, איז
 הײםט וואם ׳פמאם, דער איז 1866 םערץ םעז14 חנם

 דא־ האט װאם אוז .נארסי׳׳, נאםעז, זײז אױןי חיינט
ניזענײנאװנאראד. נעהייםען םאלםמ

 א נעוועז איז פע׳פסאװ, מאסםים םאטער, גארסי׳ם
 האם םוטער זײז םאלדאם. ניסאלאיעװסקער מװעזענער
 גארסי׳ם םאםיליע. סלײנבירנערליכער א פיז סדאםאטט

jrrn גרױזאםער און הארטער א געוועז איז m m, און 
 םון *נםלאםעז םאל פינן* םאכמר זײז איז אים *וליב

j א נעםירם זןאם און היים דןר r im r .װאנדער־לעבעז 
 םא־ פון *רםום נעסוםען םאל פינפםעז נאכ׳ן איז «ר
 ער האט ווענ אויפ׳ז און ניזפנימאװנאראד פייז םס5בא
 ׳פפע־ (אפהאלסםעריננ). טאפעזױרעריי אױםנעלערענם זיך

 א אננענומען דאםפםער, א אויזי נעארנײט ער האט םער
 דאר־ און מןרםאז, אין דאםוי־נעזעלטאםט א איז •אםםעז

 זיד אנ׳פנתימנדינ כאלערע, םוז נעטםארבען ער איז טןן
אלעקםײ• זוחן זייז ®ון

 זוהן. איר נעהאט ליב ני׳פם האם םוםער נארתי׳ם
n איר םיז םויט איז טולדינ איז ער אז םעז,5מהא האם 

 אננעסוםען אלזמםײ סיליעער דער איז יאר אכט *ו םאן.
jt א אין fw האם ער נעלערענם זיד האם ער

 איז בא<ד אערער. די און טול־ארדנוננ די מהאט טײנם
 נאכדעם זיך האט און פאהעז, אױן» נעיווארען סראנס ער

p i r נעטםארבען איז אינגימז נעלערענם. ניעם םער 
pn נעװארעז םנואנא איז גארקי םונתר. זײן איז זיוחג 
w ו נדפפחה, די םעםער. א 6זיעע םיז סטפחוז דער* 

 ניז׳פנײ אין נע׳עם׳ם האט אריענעפאלזזז, איז ער זוןלכער
 פאליציי־ מףפלענעז, פברות, ;םסאנדאלען סים גאװנאראד

 נעוױעלימ א דארנתן נעווען זיינעז פראטאתאלעז א״פע
 » פארנדאכט נארקי האט םביבה דער אט איז זאך.

יאר. פאד אייימ
םע־ פון אוועס אלעסםיי סליינער דער איז פאעכמר

 ער םלאכות, םארפיימנע כײ נעארבײם האם <ד טזנד.
 היילינע םיט געהאנדעלם זיימנען, נעלערענם זיד חאט

 נאכט־װעכ־ * מוחנן באהז, דער אויף נעארביים בילזתר,
 זזןםעל• נןבאיתן און בעימריי א אין אננעפוםעז םנר,

ur עם ארט. אן אויוי האלטזזן נעהענם נים אבער זיך חאט 
 האם ער װאנחנרען. *ו נעצױגעז עטענרינ אים חאם

 נע־ האם ער דרום־רוםלאנד. נאנץ *רםום דורכמדפפאנט
 אדע־ םח דעת־כמנמען אח בראדיאנעם די צוױפעז לצבט
 נע־ םחורות, אויםלאדעווען כײ <עארבײם האט «ארם, סעד

 זין חאבען ןם זואו לזנמר, ערגםםע די אין ייײ״ייײיי
םארבחנמן. און חוגגער נוינ^

v|

m אית םנויני גארקי וחנרם 1888 יאר אק w.
 ארייי אמ םםודענםעז, םים באקאנט זיד ער האם
דונגס־סריחיאך, איז םעז  ער וױ אבער, זע^בסטב̂י
ם זיך ער האם אױסגעדריקם, זיך  נא»ם אביםזנ* ״געפ̂י

 ער הױבט אינגיכען אינםעיצינענץ״. דער צװי^עז הײםיע
 דרום. אויזי אוועס זיך לאזט ער װאנדערען. צו אז וױיטער

 דער אץ יס5טיםי אין 1892 יאר איז ®V ער דרוקמ דא
 *םאקאר — גאוועאע ערעםע זײן *אאווקאז״ צײטוגג

טשודרא״.
 םארט גארהי נעריםט. מען האט דערצי^ונג זײן

 דרוקען צו אן הויבט ער נאװגאראד. ניזמני ?ײז צוריס
 א אוועס עיקם ער צײםונג* ארטיגער דער איז נאײע^עז

 ״רוסקיא צײטונג דער איז םאםקוחג קײז נאוועיצע קורצע
נעדרוסם. ווערמ זי וױעדאטאסטי״.

םאילס״, ררעגעז ״יליד זײז אן גארסי שרײבנז גיכעז אין
 ארום יאר אאר א אין סאםולער. זייער אים םאכט װאם

 *אוים׳ן &יעסע דער םים דראםאטורג אילס ער דעבײטירט
p n,די באװײזם ער װאו ״ p n ווערט עס עבעז.5 םון 

 װאס קינםטילער, גרויסער אאם רום נארקי׳ם םארםעסםיגט
n איז ארויס םירט און װארט נײ א םיט קומט n איטע־ 

 nnyD זײז םיז ארוים גײט װאס אאץ ;עיכםען נײע ראטור
זוערט. קינםםיצעריעען גיויסען א םון איז

̂זט איז גארקי אבער n רnנאענצענ א נאר ני ^ r־ 
n n. ימח»ער5&א א םיט באהויכם איז סונסט זײז .^  אי
n םאר n מטורםפויגעיצ״״ זײז האט 1905 םון

o אנגעזאגט n םארבינדם ע«עםער שםורם. םון אױסברוך 
מ נאר נימט זיך ער  ארגאניזאציאנעל אויך נאר א^אי

אראיצעטאריאט. סעמםענדיגעז םיט׳ז
 באריםםער ס5א * מוין גאר?י האם יארעז רײע א

̂טעילער  קאסרי. אויף איםאציע אין םארבראכט עריםט
 נישם ער האם דא געזונט. זײז געםא^״ט האם דאס

 םארבינדונגעז םעז5אנצוהאי און מרײבען צו אויפגעד»ערט
קעםםער. רעװא^וציאנ^ די םיט

̂חםה *in םאר גארסי איז ארגאניזאציאנע^  נאענם ם
 זיך האט סאפרי אין װילע זײז אין באילשעװיסעס. די צו
•ארמיי־עול. באילמעװיםםימע א געםונען צײט געוױםע א

n נאד n םיטגזד צייט געװיםע א ער האט םלחםה 
 באזאראװ (סוכאנאװ, םארסםיםםען גרופע א םיט ארבײט

 םענמעװיסעס די צװיעען געעםאנעז זײנעז וועלכע א.), א•
באלמעוױסעס• און

 גרויםע ערשטע די םון געוועץ גאר?י איז מפעםער
̂זטעאער, רוםיעע ̂ט זיך האט װאט מריםם  אוים׳ז געעםע

 םיט איז ער און ראטען־םאכט, רער םון שטאנדפונהט
^ װארכדזאגער, אלם געװא^ באםראכט רעכט  און םי

n םון שעםער n טור. םאװעםישער נייער ק̂ו

*•
 גד־ אפנעהאצטען צאנדאז אין איז םאנאט םאריגעז

ן ^  םרײד־ױניאז אםסטערדאםער םוץ באראםוננ א װ
 גע־ זיך האט ^עגאטען די צװישען אינטערנאציאנאצ.

n דוביגםהי, דוד םונעז B  n nזיnאינמער־ דער םון נט 
אכ»ק אין מניאן װאירסערם גארםענם נעשאנאל

 פארטראטען דארט האט דובינםתי חאנאדא. און ריסא
o n באק^ײדונגס־םארבאנד. אינטערנאציאנאצען

̂וסען אננענוםענע אצע םון װיכטמםטער דער  באש
o םיז עקזעסוטיװע די אז איז, n אינמער־ ױניאן טר"ר 

 אונטער־ זnםיה צו םאאםאכם די באסוםם נאציאגא^
 םון ױניאנס טרײד די ארײננעמען וועגעז האנדצונגען

 איני• ױניאן םרײד אמסטערדאםער איז ראטעדםארבאנד
 ;צום םיר וועצען זn̂פאסי זאיצ דאם אויב טערנאציאנאצ.

n זינט 5םא מרשםעז n ̂חםה5װע  םאר־ן א האבעז כדם
̂אםעגעם אײניגםער, r אײז״אײנציגען איז םעסנדגעש n o־i 

 באלאנו וועצען עם װעיצכעז צו ױניאז־אינםערגאציאנאל,
n פון ארבײמער אאע n ,דער פון די אחוץ וועצט 

I צײבאר. אװ םעדעריישאן רײזעז
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ן און ױניאן ער ד אי ײ ר ט
לאנגער ע. לואיס םון

ײגיאן. קלאוקםאכדד באארר רזסיאיגם י• נ• םןיקרןןםאד

^ נז  צוגעשםעלם האבען טעגעדזשערס דיסטריקט או
 םע־ דער װעגען באריכטען יערליכע באארד דזשאינט צום

n סיז טיגסײם m .זײנען באריכטען די ^ארטםענטם 
 זויכטיגען מאםע א ענטהאיצטען זײ סאנטע.nאינטע זעהד

 צושטאנד דער אפ זיך שפיגעלם עם װעגכען איז םאםעריאל
o םון n .די װעגען חװיצעחלט דארם װערט עס מרײד 

 זײ םון האן םען און באלעבאטים געװיסע םון האנדלונגען
 צװי־ באציהוננען די װעגען באגריף אלגעםײנעם אן סריגען

ארבײטער. זײערע און באלעבאטים די שען
 באהאוועגט ניט איז זועלכער סענש, זײטיגער א יייעז

^ אין נז  םיט בא?אנט נים איז און אגריםענטס טרײד או
 די איבערלײענען זאל אפאראט, ארגאניזאציאנעלען אונזער
 אז אײגדרו? דעם בא?וםען ער װאלם באריכטען, דאזיגע

 באריכמען אילע די זועלכע םאסטען די און םאטעריאל דער
 געװארען צוזאםענגעשטעלם און געזאםעלם איז עגםהאלטען

 בא־ אײן אנשטאט גאר פערזאן, דערזעלבער און אײז םוז
 דע• װיםיל באריכטען םיל אזוי אויסגעשטעלט ער האם ריכט

 אײנדרוה דער םארםאגט. באארד דזשאינס די פארםםענטס
p זיך געםט n n ,בא־ די װאם דארויף אכטעגדיג ניט װאם 

 זועלכע דעפארםםעגטם, םארש^נע םון p^ip ריכםען
 זײ טראגען באלעבאםים, גרופען םארשידענע םיט האנדלען

 זײ אין װערען עס און כאראסטער אײנהײםליכען אן אלע
 עם ? דאס באװײזט װאם ®ראבלעםען. דיזעלבע בארירט

 ניטא זײנען אגריםענטס איצטיגע אוגזערע אין אז באװײזמ,
 פאק־ א<ע ארום נעטען אגריםענטס די •ו־יװיליגירטע. קײן

n םון טארען n א װי אזוי אינדוסטרי
איצ־ די זײנען שטאגדפוגקט אינדוםטריעלען אן םון

 דעם םאר בעםער זאנען, םען קאן אגריסענטס, םיגע
 אור״ די אגרימענטס. װאך־ארבײט אםאליגע די װי טרײד
 אגרימענטם ײאך־ארבייט אםאליגע אונזערע זוארום זאכע
 איז איצםיגע, די װי עםעסטיװ אזױ געװען נים זײנען
 םאגוםעק־ די םון אינהאלט דער אי? םא<טn װאס דאם

 דער* געװען ניט אנריםענטם דזשאבערס׳ און משורערס׳
 געװעץ דזשאבער רער איז אגריטענטס יענע לויט זעלבער.

 םאר״ דיזעלבע געטראגען ניט האם ער פריװיליגירט. םער
םאנוםעקםשורער. דער װי יכ?ײם5אגטווארם<
םון זאל in ניט ^ y ii געווען איז דאם אז געדױנגען 

i טצד פאמעהן א n ,װאס ױגיאן i n די םון אנהאלט 
 די םיג1ענא1שי1םא נעװען איז יםענםס1אג לײ1צוױיע
 די יםען.1באג און געוואוסם דאן אויך עס האט ױניאן
o האט ױניאן די אז אזא געװעז דאן 1אבע איז לאגע n 

 י־1א: איצטינע י1 ״אײנבײסען״. גע?אנט נים דזשאבע!
ip איז געשריבעז אלע זײנעז םענםס ^ p n n &און אך1ש 

i n םון ען1םאסטא אלע 1םא דערזעלבע! איז אינהאלט 
o n ײד.1ט i n !1םא יװיליגירט1א 1םע גיט איז דזשאכע 
o n אלע זיך שםויסען דארום און ,1ע1םאנוםעקטשו -y i 
^ע1םא די ןnאליlאנטp װאס טםענטס,1יא  גתפען שי

 אב־1פ דיזעלבע אן א{ ם,1דזשאבע און ס1םאגוםעקטש^
לעםען.

i אז אויסגעשלאסעז ניט ליך1נאטי איז עם n r -דע 
 ספעציםישע געװיםע האבען איצט אויר זאל םםענט1פא
 וױײ זײנען אבלעםען18 םפעציםישע די 1אבע אבלעםעז,1י

זויכטעקײט. 1ע1?לענע םון און צאל אין ;יג
 אלע אז איז דאס און זיכעו/ 1אנע איז זאך אײן

 1אונטע םעז1װא1אונטע זײנען ײד1ם דעם אין פאקם^ן
 ט־1אנםײא1םא דיזעלבע א;ען1ט ארן ינגוננען1בא דיזעלבע
i ליכקײם. n ,!װאך־ עם1 1אונטע האם װעלכע! דזשאבע 

 און טשע:ט״1םוי״ א אלם ט1םיגורי יםענם1אג בײט1א
 אױ 1פא טליכקײם1אנטװא1םא קײן אגען1געט נים האם

 ןnנעװא איז בײטס־?אסטען,1א און בײטס־באדיגגוננען
o אונטזנר םױחם. אױס n א;־ בייט1שטיה־א איצטיגען 

i םראנט רעממם n םליכ־1םאראגםװא דיזעלבע דזשאבער 
אײג־ שאםם דאם און טאנוסזגאםשוחגר דעו וױ

 דא־ יע.1אינדוםם 1גאנצע 1דע אין 1ינגונגע1בא הײטליכע
i איז ום1 n !געזוגטע!*!. םיל א צושטאגד איצטיגע

יכםען,1בא די פון םעםטגעשםעלט ט1װע זאך אײן 1גא
i אז איז, דאס און n !זעתר ם1שםע אט־יםעגם איצטיגע 
 צו 1באגע זײן אין יהאנט1םאב געװיטעגלאזען עם1 םיל

i םון חשבון עם1 אויף ען1אפיטי1פ n .דאס איגדוםטוײע 
ײכונגעז.1ג1ע1 װיכטיגסטע י1 םון אײנע איז אלײן

:אגע1ם י1 שטעלען Tםעג< װעלען 1ע1מיטגלי טאגכע
 דיזעלבע און אײנע האבען טםענםס1דעפא אעע ״אויב

 בא־ קאםפלײנמס אלע גיט ?עגען ום1װא טא אבלעמען,1פ
 אזוי םון נים און פלאץ, אלען1צעגט אײן םון װע!ען ינט1

i לאגישע. א איז א:ע1ם די "i דעפארטםענטס םיל n 
i םון גויױםקײט די# :איז 1אבע ענטםע! n םים ױניאן 

 אסא־ נעnשיlםא די יע,1יטא1טע אויסגעשפרײטע! 1אי
 םאר־ ע1אי און האנדלען ף1א1 זי װעלכע םיט סיאיישאן
 ־1פא אין אײנטײלונג די ען1ע1םא טעטיגקײטען צװײגטע
 רי י1כ גויטינ איז אלעס אס1 און טםעגטם,1עפא1 שידענע

 םונת־ nאי אלע געהעריג \וי םילען1ע קענען זאל ױניאן
ציעס׳/

 אלע די וקען1אםצוד ניצליך העכסם געװען װאלט עס
 1זייע םיט ס1םעםבע ע1אונזע באקענען צו י1כ יכםען1בא

 םא־ א אין אוםםעגליך 1אבע איז אס1 אינהאלט. םולען
 צוזא־ יכטען1בא אלע װאס עם,1 צוליב נאל1זשו נאםליכען

 ביך. דיקען א צוזאםען זיך םיט שטעלען מעגגעגוםען
 א-1פ װיכטיגסטע די לען1באהאנ בלויז 1םי זועלען 1םא1דע

 נעם־ יכטען,1בא אלע אין ם1בא!י ען1װע זואם בלעמען
 אװ ליםיםיישאז שםיק־ארבײם, פון אבלעםען1פ י1 :ליך

 װאס שותםים און אגע,1זש־ם11דיסטשא י1 ס,1אקטא1קא:ט
זיך, צוטײלעץ

̂ברגזןןגןז רי ̂־ארבײגו. \ab גיר פזסיי
 נע־ 1םי װײט װי אויף זזאבעז, 1919 1יא עם1 ביז
 שטי?, םון בײט1געא ם1םינישע און ס1ײםא1אפע דענ?ען,

 װאך. םיז ;עארבײם האבען ס1?אטע און DiyoyiB בעת
 װאך־א!־ אלגעםיינע געװא!ען ט1אײנגעםי איז 1919 איז

i אין םאכען אלע 1םא בײט, n אםאלס־ די יע.1וםם1אינ! 
 אבער ה'דיגע,1צ א נעװען איז שםיק־ארבײנדסיסםעם טיגע
 נעװא־ געםעטעלט זײנען פמיזען םע.1קאםפליצי קײן גיט

 א און באלעבאם צװישען ,1ע1באזונ שאפ ען1יע אין ען1
 שא^ פון 1בײםע1א די פון אויסגעקליבען ?אםיטע, ײז1פ
 ײזען,1פ סעטלען העלפען צו ױניאן, 1דע פון שטעהער1םא א

i וועט אן1 בלויז ען1געװא גערוםען איז n און באלעבאס 
 געלעגען ען1ע1אנ דעם 1אײ:ע זײנען האםיטע פוײיז זײן

 נעקענם ניט אוםן בשום זיך האבען און העלזע! י1 אויח
אײניגען.

 אגען1געט האבעז סעטעלםענטס יענע װאס חם צוליב
 אק־1כא יעלען1וםט1אינ קײן ניט און ישען,1עםע1ענג־ק אן
i איז שען1הע געקענט נים האט ום1דא ,1טע n אינדוס־ 
 קאנקמנץ די בײטם־קאסט.1א אײגהײטליכע! לײן יע1ט

i איז םע1םי אײן צװישען 1נא ניט אנ:ע:א::ען איז n 
 שאפ אײן םון ארבײסער די צװישען םא?טיש 1נא צװייטע!,

 שםענ־ א שט1געהע האט הויפם1איבע צװײטען, עם1 און
n דיגע n i p w שזד אויטסײד די און אינסײד די צװישען 
פער.

 סיסםע־ א אויף נעסעםעלם פתיזען י1 װערעז 1אצינ
 וחןחןן םענטס1גא י1 אופן. יעלען1וסט1אינ םאטישען,

i לויט ס,1ײ1ג אין אײנגעטײלט n אר־ אד1ג און םאם 
i װאס בײט y i פא םענט1גאl nגוײיד ען1יע אויף און ׳ט 
 וחד ײזען1פ די בײטס־סאסם.1א באשטיםטע! א א1 איז

 וועיל־ אדזשאסטערס, ײז1פ ענע1פא1ע םון געםעטעלט ען1
ן אין ט1ספעציאליזי זײנען כע ^  וײ האבען און םאך, י

 נעוױסער א אד1ג וועלכעז צו באשטיםען צו םעהינסײם
זיך געםינזגן אדזשאסטערס די ^וישעז באלאגגכג םענט1גא
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pa יוגיא? דער pa די פוז o ja r ” a»oaoa•
3"j r i די און ױניאן די #ru ro o a m a  ia r"a 'o ao a 

 תר 1אי ארנײס, סאך יעחןן פאר סרייזסן די סעסתן
po o” ruptpiua ^  ארניממו די po קאםיםע א ג*<ענ

u ■ון n אזיםסייד און אינסייד פירמ׳ם urapr א און 
po urojnoiaa פארםחנםער די סאל אין נאארד. ליינאר 

u n  |ia אסאםיאייאאן דער אזן יוגיאן ipjpp איי־ גיס ?יך 
tan pnyn ipju גרייד o n  u n a נארםענסם, סון סרית 

o אױס׳ן «<ייד ספסיו ־an ותרט r׳i" ro jp  >j־pa |p סאר־ 
u rono בןוארד. ?יינאר פון
 פון סעםאחג איצםיגע רי איז ,inpt ix איז עם זזי

 זי אםאלעע. די ווי קאםפליזירם םער פרײזען
tuans פאר פארויכפוינג םער אבער o n ארבייגמר׳ס 

 אײנ*ופיחגז םיטעל אלם אױך די?ס זי און פארדינסטען
m אין פהאדוקןױאנם־זןאסם איינחיים^יכען u n גאנמר 

P* םזזען׳ פרייזען po?popopj די אינדוסםרי^ ii o?axpj 
un יזנדע, פאר .ojpotkj ואם> oum אין נעםאכם tan 

 בא־ װאם עעפער אויםסייד p?a אין וױ ou אזוי איגסייד
?un jro i'o  un jpop ioas u n  ix  jpjjk* םאנופעפםיפור 

ur, אזוי ou פאראנםװארט־ דירעקט איז דדפאנער, רער זױ 
n די סאר ליך  po urooj'tiao אוים־ וייגן אין ארבייטער 

im סײד p, און dp ipn זײנעם ביי אז ארוים זיך ווייזם 
iuo א pktdjbp [י נים סריגע ixj'urrw ארבייםער ו j tan 

u «וז אױח, n נאםרעםענדער u n a  u m ro p w u ao 
tan in גים דדפאבער a x ix  u p פון אױד1אמנמ tan ג׳ד 
 ער UP ,djjtoikj :עםאכםעז יערען פאר פרית מםעממן

tyoianurtuia *up tram א uronipj גע<ד u p o r. סיט 
tan י נאמםיםען  פאר פרייז סמסיסםען א און $ריידס י

j n r| פון ײס3אר פאך p n n jita s  j n r נ׳ד איז נרייד 
u אין אייסנוםירעז געװאחנן «ילס n איינ־ א] אינדוםטרין 

ixoamxaa o אום •ו־אדוקאיאנם־קאם̂נ ווײסלימן w n 
 די *װײפען קאנקורענץ אוםעמינ®־ פאר ««יכקײט די

פלאם• זעלנען oix באלאגנען װאם כאלמבאסים
u איו n יוגיאן prui?jrj אײנחײטליכע אייגצושירען 

o ארבייסםסאסםען n  pa פוצען pt איז װארסי פון 
jro םןגליך איכןרחױפם ר»ס oo iu 'a  tstts pa ױ  אונ־ ו

tx otn ra n סאז *
 נעתאם האבעז װעלבע אינמזעגערען, םעכגי׳שע די
 פאסטפן פראדוסאיאנם איינהייםליכע איינפירען אין פדפאלג

 דיערע סים <ואלםען איגדוסטריען פרן»דוק«ין ipoao אין
mp*va •געהאם נים סע p u פאלג^ pa איג־ אזא 
u u פוגדאםענםאל^ p»p גים איז װעלכע רוםטוײע p איז 

 אינרוםםריע האנקורירזנרע הפבסט םיזאנעלע, העבסס א
ap o n  ipoutnunuia pa pa־»p פון o n און סםייל 

n עלעסעגםען un no* .נאםור
u םון ענםװישלונג חױכן די .«ו<יב n  pa n a o  u n 

 םיר םעגליך. בםעם סםי״צס זיר בייםען אינדוסםרת פיאוק
m אז ז«נ«ן w נים םײמן r קונמן טאנ pna איײ־ גית 
 םאננען זתלכע זמלבן די זיממן סטיילס די סטייל^ גמעלן

ta .נעה] <ו o n .מאדי־ מענליך אבער װערען זיי םיזאן 
j b w* םען tap ,יענםע זעלבע די איז ד*ם אז ואנען 

m n w  u p .נ?מליי?רט D3KQ un im ppcu«D  p 'a 
on אייז םים נארטפנט ועלכפן oppai, זױי* ד?ר און« 

»ua* סאכט op װיי סיט* •p 'a  .ooppk םאנופעקםמור־ 
ut סאכט o n ײ םער נארםענס u נ n  pa p ra o י ו « 

u n  u n אזוי האננס נײ .« up pnt pa o?an ipd 
in n סםיילס די i n r  pa pa סטייל tnjnt געליינם  אר̂י

a גאנץ n n ia אוסםעלילױ איז ראריס ארביים, םארס ix 
 אלע פאו jpooap פארדוהציאנס איעהײםליכע בא׳פםיםען

un pv, װאו אסילו oum  op 3 נעטאבטp3>ptun םםייל 
jsjpo uu  t »u  u n a בלױז קאן ױניאז ידי IPon rao 

י לױט אי״בייטס־קאםם די  יתרט op וואס ארבײם טאס ו
oum ג»רם?ננ^ י?דעז pa *רײגנאלימם  o w n בםילא 

 *ap ניט זאל איינ?ר אז אזױ npuptap די איענאהאלםעז
innw aap  in אײי IPO"nt o n  po p s m  o n.

ipm ta ippunao ix  ounw jpv:m  pa op .דר 
pace נעײען וואלם ip iao ru to פראנע, די oan ur ip p 

pn e sa e n אײםשאראמנ pa ,ײאלם סרייד ur םים pn 
a"tneam a u n  a it ipbippp tpnn utrupone״ipe

____

u n  e ru m  u n  u s n  a n  p a אייטזײסליבק״ס m 
u די to u n  o iv a  op p a  ,ipoa• p u m a, >זויי « u n 

uro רי װי קאםפליצירט זױיניגעו־ איז פאך n n j a פא־ 
u אייגהייסלינשײם pjpoaP>a£ ?ײו נען. n  p k ױניאן 

pa  op .| n 'o ix j" a  1 o u איר p ruop j urDa 
a  tn 'o ix j» a אויי ארדנוגג ביספל הינס ,c u p ;  o n 

pa ראס jpxu רי אםילו «ו jj'oaop?a3
op איבריג איו t*a op u rp 'a  ta ,ippuroaa ix 

u n  |pu^p3 ױ ארויסצופירען ױביאן po p n eovu 'a 
pa  *uaonx (pnoauD o n װעלכען oan 't נע־ זיך 

pa  ,ipjio אגיספל אײגםירען n a־t oan A>u' זיר u a 
ia  iV i*?trsi נאנץ p u n w מסיינער״ T t  oan dp pa 

P u iu p u K u a  P3 '> pnw uroua ounaop j) די p i'tan 
”PJ'D.| ׳*טיינער iB3 ix

u u n  j'u p o a n־״oo די pj'tan ׳oan pottae ױנ־ די
'ia ו י ia ז  ip o 'io rp u a פראבלעס, *נאנרערער גאגץ 

 גע־ |p?ao נעהיםע pa ipaan נאלעבאסים די נעםליך,
ix םים ooaopna רױים  u ro ''ou t punn פאו ארנייםען 

ױ |pp«־' ניליגערע o?popopj p ו k  op .געויארען op 
pi'?asM אזיך ta אסת, איז  o n  u ro jia| מטיק־ארבייס

PI P37PIK IPUm Q3KOPI |PO?Pt OU ]PJPPO OPOO'O*
n״u n p n r  ip iip j op t'a  o P a o n  uroa ,*o?pn. PD 

ip po p iix o ' ik, װייל p n . u nסל?גס <״ in p u  DDKopi 
o n  |p m« 0נאל?נא ponaP  u n  pa סון j a r ,היינם

P '1 . a IPDKO IX 0311 0a3P?K3 u n  |P11 ,UT3a״? PO 
u ro "3 iK  ?” 11 ipx jk j o n  o n  ipsao op ur 

IP די אזױ זוי ןדיספן iK iip i 07POPDPI ippn  ip pno 
pa, ױ» o ia i זיר IPP 'i op iK ii o ia i  ,?pouni oan 

a an סך IPT 'iix  )p i'op i u t  ip tio  ,ip u ix  p a  ip p ia 
n «ל»»?ערס_. ?ax a *put זיי n ia  an IPJ"> o n  n n 

u r s a rn  |P3?pt o n  uto ipd ' u t k  P3?pii ,*urapr 
pa un ivoppouao  *una זיי PD 'nun) זיך IPii ? p ir 

o a iu to  a a r  a זיי .IK 'jp  u n  pa ipo ' ii op |Pta? pa 
o ta? iao  ,u n m  ,ja u i' n זיך o u יף1א p i'?poix p'p 

pa n n  o p jp p 'k  t k  DX'tas 't  jr 'x a o ia o i'K ױ 
ou  |P3?pii pa  a a r  o n  ip p p o ru n  ix  o” pi'npo אלץ 

tr3  pa_ o ־ i ' v  o»ip pa די 'a la u i אויןי פארדאכם a 
*oan a I '-u po r o 'K  v ia  p ip  *t o?an ,a a r ipo ' iip; 

J 'lK  poat סים pa  ipapp  p j'itK י ix ו ip o ' k  ik ' j p
1K OJ'OOPPUO| י1י1א OP'P D3K11K0 IPDOPU'D DPI

o'jaourro ipp'a”oiaaoia o ארויף pna זי n 
pa oojpdjikpk ,םיס זיי p?j ojjnpopuuta. pup't* 

un״ nta iP3it ,ויי ניז לאנג ippn יף1א u 'lir  o n
J>n

f מגיאן די oo&ppaa 'ita װי  u a o n x  ata נאגץ 
ojuo איילשאך.  ?ao |P3?piK 1 p u p  pa ױ v u r ik ' j p* 

po •put ojpo נאלעבאס 'O 'j oan *ur oan ip ? a i in p 
pj” t oPax u n די לױס ארכייססר ,IPP 'ia  pd?pd pd pj 

1 pa oa3P?a3 *un jrp '3  ip u n i ia i  paארבייס«• י 
p 3 '?o ia iio jK ia o  ix  ipe iu rj״*ao i p i i p  in p n  pa o 

pa ia P ” K 'oaoa p 't po  d*3p?b 3 u n  —  ooanop 
u די n  po —  uro” 3*ia .יתיאן ipnpt p?a ” t דאן 

o c pp p j ata ta p 'a זיך לױנס pa ou זיי ?pta| זיך 
iPDio p נאכאסאל o 'iu  ' i  . ? n j 'i ip  ata pa  p n a נעל־ 

po o jaop jo 'ia  oan i k u p  n  can  u n נאלעבאםים 
pa ppa. pa״ ' n ao  |pj” t P3?pii ,ip oa iop  i ?pj pa 

n  pa  o jps” x כאו־יכםען 't ,o jp o o iK an  in p ' po 
ipj 1 די n> v ia  nrur poopsדי ױיס '■pt oan iK 'J i 

0jp3” xp j0 'ia סיס .o '3 p j o n  i ' i a  o” pj'opo v a
• BJK19. די m a a a o 'i

P 'o r p j'ox'a n  ipn ארסײס pj oan opoo'D* 
ia u i' u n  *iao ipoar נייע n p oo jip  pa ,פראבל?ס?ן 

o«x u r^ p n n  pa n oan נpהaלpt,ן ix ,o p n n j'a
U |P0'11PJ a IX t'3  |Pt^ I. '1 1K־'

rm a ro״ *Ptpiipj un ipoua ,pa pja*» n  jtjkio 
o” 3*ana« un ,סיסססס rua ia *wipt ipiipj 

ipjpp  oan ipd  jo iao איר pa  ipanarpi pa o ip ip j 
tan ipoirwo uro'a n oan i לם4 n  rupjpu a 

oan op pm ^ nnunae urtjia v ia  tnpona

יי—— - - - - ן ------.צ < '

 דער צזוימען ו»ריםענם *\ מוכעז וחנגעו מחווגחנאט
םווטםעקםטורער^ די און Iמגיא

 איננאנצען כסעם פראגע ברענעגמ די pn «*יגד
רדנו̂נ *ונזער פון *רונטזגר ̂ום ט^ג̂־ טירקיך םײגט ד  ̂נ

 דיסט^דדזט קײגע םער גים אציגד ר«א־בען םיד t* גים
 װאו אונזערע, װי איגדוסטרי ט־ויסער אז» pn קײסענס

 ארבײםער, טויזענדע צעהגדליגע טיגט1בא־צעג \וערען *ס
 דים־ זײנען קאאריזען, און כאראקטערזגן פארטידע̂ג םיט

 דיםטשארדזמ איצםינע די אוכמואדכױידליך. םטארדדצעס
 אין צאל אין קלענעד באדײםעגד אבער זיעען תייסעם

 בים זײ האבען דערצו און אםאהיגע די סיט ®ארגלײך
p̂ ויך היגםעד p דאס זוי הינטעךגרונד, •רינציאיעלען 
 ריס־ איצטיגע די אםאל. פאל דער p't סייסטעגמ פלעגם

 םון רעזולטאם דער םערסטענס זײנען קײסעס םמארדזט
 באלעבאס דעם צ\ױשען םיסםארעטעגדגימען •ערזעגליכע

 םאקט דער באוױיזט אזוי, איז דאם אז )נרבײסעו־. און
 צוםיקע־ ,אויף «ז אפגעםאכט זיך בײ האט זואס דער אז

 שאפ, אין אים בײ אדבייטען גראד ער סוז באס* ז"ן גיט
 געדאנקט האם װאס דער געווארען. רעאינסםײםעט איז
 זײן םון געווארען פםור ארום אזוי איז ער זואם גאם

 פרעטענזיע די אויםגעגעבען האט ער אדער באלעבעםל,
באקעבאס זײן פון איז עד װי גאכדעם דעם אויף

געןוןורען. עארניטיגם
 אזא םער ניט פראגע דיםטטארדזע די איז םארװאס

 דען זײגען אםאל? געזוען איז זי 'U אגגעוױיםאגםע
 ¥ אםאל זוי דיזעקבע נימ באלעבאטים איצטיגע אונזערצ

 עס אםאל¥ זוי ױמרדיג׳ םער הײנט זײ וײנען
 םרא־ די װארום אורזאכען םונדאםעגטאלע צוױי דא זײנען

:םאג־ארדנוגג פון אדוגמער איז גע
 שטיק םון איצט ארבײם םען װאס דאס — ערשםעגם

 פון םארטרעטער םון געסעטעלט װערען •רייזען די און
 אר־ שאפ דער און אסאסיאיישאגס, די און ױניאן דער

 טאן. צו נים דירעקט סעטלםעגט דע□ סיט האט בייסער
 דעם טיט צופרידען ניט איז באלעבאס דער אויב איז

 פרײז־ רי אויף ברוגז pn במיז ער קען םעםלםעגם,
 קײן האבען ניט ער <ןען ארכײםער צום אדומאסםעדס.

j\ סעגו
 םון אצינד ארבײט איגדוםטרי אונזער *־ צוױיסעגס

S 'D V איג־ צוהיב ערלויבט, ױניאן די װאו דארט און 
 דעם זי גים װאך, םון ארגײטען צו אורזאכען, דוסםריעלע
 גיט זאל ער אז תנאי רעם םיט •ריזויקעגיע די באלעבאס

ארבײטער. זײנע םון סײנעם ארונטערשטיקען טארען
 אנ־ צזוײ די צוליב אז רעכט, םיט ״א-ען סען םען
 דיםטשארדזש די םון צאל די איז אורזאכען געגעבעגע

opo»'p הײגט בײ איז פראנע די אז געפאלען שטארק אזוי 
אםאל. געװען איז זי װי װינטיג אזױ נים טאג צ\

 אח ליםיטיישאן םון אײנפירוגג די האט געזאגם, זױ
 װעלכע אן •ראבלעםען, נײע געשאםען קאנטראמםארס

 באשטע־ װאס אין אן. זיך שטויםע! דעפארםםעגמס אלע
 םיר ײעלען דעם װע;ען ? ■ראבלעםען דאזיגע די הען

אפהאגדלוג;. אויםסלעיענדע אן גענען צי •רובירעז
 און םעאריע דער אין קאגטראקטארס, אף ליםיטיישאן

pK אין זאכען. באזונדערע צוױי זײגען ■ראקםיק דער 
 צו ליסיטײשאן םון אייגםירוגג די שײגט םעאריע דער
pn עס ;עסט םען אבעי ווען זאך, איינשאכע גאגץ א 

v» דורכםירען z fr  p,\ אײנ־ אזוי ניט גאר שוין עם איז 
ױ פאך  א) זיך שטויסט םען און םאר זיר שםעלט םען ו

 זאל * אלעס זוען גערעדט איז דאס שוועריגסײטען.' אן
 אוכד נארםאלע אונטער און װעג גלײכען דעם םיט <עחן

שסענדען.
אײגריכטונ־ נייע דאזינע די אז •אסירט, אבער האם

 עס ווען צײם דעי אין געװארן אײגגעסירט זײגע גען
 דער אץ צושטאנד אוםגארםאלער א] געהערשם האם

 רי האםפליצירט םעי גאך האט דאס און אינדוסםרת,
t'a לאנזג  in p rp j יאס o n  p k י1 ײען ,1933 1יא 

o u rsa rn אזן i n  t« j'u p 3 'i? j ,o im ropBouKO 
a  p ou n s opn >pn u n u כוואליע po ,סראספעריםי

S^'

*̂ r יי

 נדfp םער נדם באזארגם די &ון אײנזגר יעדער זיר האבעז
 .היגטעד־ כליימנן נים חלילה זאלען זײ אז טראקטארס,

 ערװארנמנםיד חגר פון איז ארדערס״• זײערע סיט שטעלע
 גיס ו^נאר זזאבען זײ געװארען. גארניט פראספערימי

 פאלגליך און קלאוקם, אויפ:עםאכםע זײערע םארקויםם
jn באזארגען צו איםשטאגד געזוען גיט זײ זײגען r n 

 טנך די ארבײם• געגוג םים קאנטראק^דס אגגעגוםענע
 אױןו לאםט א געװארען זײגען קאנטראקטארם געגוםעגע

 לאגטראלף זײערע האבען דזשאבערם די איגדוסטריע. דער
lip זיך האט דא רמדוצירען. צו אגגעפאגגען טארס ip  n 

בלעם א אן אגגעשטויםען טרייד דער און תלמ פ̂י  די ו
געשאפען. תאט צײט אבגארםאלע

 can םון ארוים קאנטראקטארם די זואלטען
4 צו איז עס \וי געװען צדה די נאך װאלם W » i i n 
ד ר»ײגם װערען זײ און געבליבען טרײד אין זײ זײנען  מ

T קאגטראקטאר^ ״נאן־דעזיגגײטעד״ אלם צײכענט H  n 
P דיזנר אויםגעבען װעלעגדע גיט קאגטראקטארם, זינע I* 

 דעזיננירםע רעגעלע די םון ארבײם נאפען זיסטענץ,
 • ומן »ז פארשםעגדליך איז עס קאגטראקםארס.

 ■ בעסו אדויס גים םאנוםעקםשורער א ארער דזשאבער
 באצאהלם ?אנטראהטאר, »ז» צו ארביים אביסעל

 םעםלכמנגם, דעם לויט פרײז געהעריגען דעם גיט אים
 ®ם\ד/ את הגגב םן ״דוגוגב גםרא: די זא;ט װי ״װײ<

 אינ־- *ן פאר זואס טא םאל, דער געװען ניט דאס <ואלם
 | מך טאגוםעקםשורער אדער דזשאגער דער זואלט טערעס

 קאגםר רעגעלזנ זײנע םון ארבײט די אװעלצונעםען האט
 ן| I אגרערען א; צו בשתיקה עס אװעקגעבען און ראקטארס

 טאסױחנן, ישע6םילאגטרא אוים ניט עם ער טוט זיכער
בעגעפי̂כ פערזעגליכען זײן םאר עם טוט ער

 און ווןןף דער אויף איםער אבער שםעהט ױגיאן די
 *מר אדער פארדאכט םיגדסםען דעם נאר קריגט זי װי

 1« ארבײם ארוים שיקם םירםע געזויםע א אז פארםאציע
 w גערופען זי וחגרט קאגטראקסאר, ניט־רעגיסםרירטזגן »

פאראגטװארםליכסײכ^ שטרעגנער

גיך צ\פײי»\
זח^םנד אז פראבלעם, װיכםיגע א נאך דא איז עס

 די pm נעשיליך, יא; זיך שטויסען דעפארטםעגטם אלע
 פאגאגרעד, זיך נעהען םירםע געװיםער א פון שותפים

 פון אדויס איגגאגצען :ער.ם זײ םון אײנער װען ארער
D*< אפ זיך שטעלם צוױיםער רער און ביז;עס די fU  .pn 

? ארבײטער די סיט טאן צו בלײבט
 ציהם אײנער ווען אז זעלבסםסארשמעגדליך, איז עס

p םים זיך םיט ער נעםם פירםע, א םון צוריק זיך n 
 כמנהר נים האם אפ זיך שטעלם װאס דער און קאפיטאל,

 זעלבאן אוים׳ן ביזגעם די אנצוםירען םענליכהײט די
 1פארק< זוערם ביזנעם די ווען ראן. ביז װי םאסשטאב

 פארהלזנגמרם דזשאבם די פון צאהל די אויך װערט גערם
אז זײנען ארבײםער צאהל א און  גזנהן צו געצװאוגגען י

 אזעלכע אוגםער דזשאבס. אגדערע זוכען
 ד ארבײםעד״ס יעדען פרן םראגע די אויף גלײך קוםם
n םון ארבײטער יערעד וראס דזשאג, דעם אויף jn 

£»r רעכם. םים און םאדערט,
 1יפדאביעם אזא אץ אן זיך שםויסם ױגיאז די זוען

 צרער^ם לייזען. צו פדאבלעם רי םענליכעס אלעם זי טוט
 ווידקי פירםע רי איז צי םעסטצושטעלזגן ײגיאז רי זובט

 אדבייםער, אירע אלע באשעפטיגען צו איםשטאגד ניט ליך
 דאס הען םירםע די אז זיך איבערצייגם זי װעז בעםאר. װי

די אז ױניאן די זעהט זױלען, בעסםען בײם ניט
 דזשאבס זײ םארלירען צו אום הוםם עס ורעםען ארבײםער

 האבזנן ותלכע ארבײםער, די םון װערען פארגיםינם זאלעז
דזשאב. אוים׳ן םארבלײבען צו םזל דעם

r דײ פון איעער ווען פאל א איז איז דאס a n r 
 וז׳ײומ צם ווען ביזנעם. די םון ארויס אי:גא:צען געהם

 t» בױם םארבוגדען זיך האט ער אז ארוים אבער זיך
 אים סון םענליכהיים די ױגיאז די נאך האם אגז^רען,

 נעװיסע א םראנען זאל ער פאדערען צו
o וואס ארגייסער די צו *ואדםליכקײם w n ים טאר«
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n
 tit זעהן צו איז באריכםעז םעגעדזמערם׳ *1

o טאג צו הײנם באך איז םרייד n  pm 1זעלבע 
 םאנוםעקטמו־ איין אםאל. װי *ועטאנר ױזדדים

 איז עס ארונטער. געהם איינער אןן ארויף
i זועז אז ך n י1ארוי געהט םאנוסעסםעורער 
 פארנרעסערט םעגציכקייטען «רארו?ציאנם דיגע

 lint ארבײםער. םעהר צו נאשעפטיגוננ גיט
 זיינע װערען ארונםער, נעהם םאגוםעקםשורער

 אויך דעם דורך ווערט עם און פארקלענערם ן
 םאנופעלםשר נײע i״p ארבייםער. צאל זיין

t װאם אייגינצ די אח צו, גיט כםעם טרייד איז 
פאלםארס, אלם ניט פיגוריחגן ציים צו זױים פזן

אי־ טרײד אין פאפםאר קיין ותרען ניט קןן

a n קענען געװארען, נעזאגט איצם ביז איז זואט 
 זואם באגרין» גענױען א שאםען סיםנליחװ־

 זיך םילייכם נאך ותלען םיר פאר. קוםם םרייר
w ניי נאריכנמ! גמנעדממרם׳ די its אנדזגר

g** \זײפפפאג\ ו<ר r ip
 אידישע די »עלכען טיט פראיעפם, חייםסםאח

 אנגעםאנ־ pup האט געפאכם, און משטורעםם
 איבערהויפט און פרעםע אידישע די אדבייטען.

v* חנד פון ײל o n אידישע אלע אין זעהט זואס 
 צרות, אידישע אלע פון ןדצייזוננ אן ימסוננזז

o אײגנעריסען שטארק מחר |>ן n װענען לעםניק 
pp 1 נעשאנעװעם נים אפילו האם און”P 

 דער זוענען ארםיפלען לייט אירע איז וחגרטער
 האט וועצכע אינםערנעשאנאל, אונזער פון

 פראיעלם דעם צו צושםיםוננ איר געבען
 געװארען. םארםולירם ארינינעל ציים יצנער צו

os נעװען איז n s  i n ענם־ האט זואס פטער
 באלאנט. גים אונז איז פראיעקט ה״םסםאון חגם

 װעלכע םענשען נעםונען ערנעץ זיך האבען
 און הכלל לטובת זיין צו סקריב ויך גריים

אדםיני־ זואשיננטאנער די פאראיננמרעסירם
סאלאניע. די ביצחנן *ו

p איז t r אונ* איז נעווארען, נעזאנם אױבעז
 באנייםטערט נעוח^ ניט אנפאננ pm אנאל

 טוער כלל די זועלכע .וואױלםענױנקיים״ *םיק
 איגדוסטריע. אונזער אױןי ארויםצזויננען מזוכט

 צאל א װאם דערפון גענוםען זיך האם :נעמ־׳פאםם
 נעװארען אײנטאצ טיט זיינען דזעאבערם

אן אננעכאפט זיך האבען און נעעםיםם
as ס9 איז אונז םאר פים. און הענם םיט

 דזמאבערס׳ אונזערע אונםער אז •יר׳פםענדציך
 ביםעלע ׳טעהן א פאדבארנען נעװעז יאנױזם.איז

ױ אנטערעסען. אנ־ נעקענם דען עס האט ו
ן _ י1 _
צו אנגעבאטען זיך האבען וועצכע דדפאבןרם, רי

פראיעהט, הײססטאון דעם פארװירקליכען
 זיײ ותצכע נעעעםםםציים קורצזיכטיגע די פון גיט

 עוצם ׳פםיק דעס אין האבען זײ אזיםנערעכעגט.
» פון װערען צו פטור געצענענהיים די וזן

 האבען און באצםעצאכעס זייערע םים ותםארס
 זאלען זיי זועצכען םון *<np נייעם א וירט

םאםיציעם. 200 זואםירען
ױ *זױ  נעווא־ צוסלאפם איז פצאן ערעםער דער ו
 רי פון נעםען רי אנצונעבען װיכםיג ניט םער אין

 אנגע־ םראיעקם דעם אן זיך האבען זועצכע
os טעםבערם אונזערע אז װיכםינ יא אבער איז 

jrom מםעלוננ אגרעםױוער איר םים ױניאן די אז 
 בצייבען פון יארק נױ איז םאםיציעם 200 ים1

ד םירער־ אונזער םון געננערעאפם דער ײי
 אייננע־ אדםיניםםראציע װא׳פיגנםאנער ױ חאט

הא־ װעצבע דזשאבערם אונזערע פון טאטױוען
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 <זד חאם זי און פראיעקם, דעם אן אננעבאטען זיך בען
פצאן. נאנצען דעם ענרערם

 םאג־ קײן םער ניט איז פראיעפט ר9הייטםםאוג דער
 נעווארען ארגאניזירם איז ער ײירקציכקײנג א נאר ,9ט»זי
 ווז<■ קצאוקםאכער די און יםודות״ .זאאפעראםעוע אויױ

 אפנעמפאר־ פאר זייערע אר״עעציינט רארטען האבען כע
 פאר־ םוצע די טראנען דארםען אציץ לען9ײ ראכארעז, םע

אוגטערגעםזנג *un פאר אנטמארטציבקײט
t װאם inאיז פראיעקט הייטםטאון ־ oJ'ttu ווײםען 

 קאטבי־ א איז פראיעקם דער םעםבער^ אונזערע שוין
 פאר־ צאגד דאם םארםיגג און אינדוטטריע po נאציע
 װאם ארבייטער יעדער אקער. 1^70 פון שטח ts נעםם

 איטועםגתט האט פראיעפם, רעם pא זיך נאםײציגט
 א ?רינען װעט ער װאם דעם אויסער דאצאר. 500 צו

 הויז דער צו תריגען אױך ער װעם וואוינען, צום הויז
 פארעירענע זיך םאר פארזײען פענען צו לאנד אקער 1אײ

 19םרוי 9אל ניט אז םאר״ זיר מטעלען םיר פראדוהטען.
 באזעצט דארם זיך האבצ( זועלכע קלאוקםאכער די םון

 ארום ארוםגעה( אםילו קענעז צו איינענ׳פאםם די האבען
 1םי i9Dtp זײ םון אלע ניט װייל גארטען, ?ליינעם א

 האבען עלטערן זייערע װאו א״ראפע איז ערםער אזעלכע
 זוא־ די \ועט פרויען םארם דעם םאר לאגד. םארםאגם

 כמנמען איינינע האבע] זיכער אדםיניםטראציע ׳שיגגטאנער
 באארבײםען צו אזוי װי אינסטרואירע( זיי װעלען װעלכע

 װאס אדויסלרינען ?עםע) צו אום צאגד שםילעל דאם
פראװקטען. שפײז םער

 דער .$100,000 ?אפיםאל א זזאם לאאפעראםיװ דער
 ער ארביים. קאנםראסטיגנ p'P טאן ניט װעם קאאפעראםױו

 זיי און «30.60 ביז $10.76 םון גארםענםס פראדוצירען װעט
םרײד. צום דירע?ם פאר?ויםען

 ־.קאא»ע־1ריי אויוי בויט9ג ?אאפעראטימ דער איז
 דאם? םארשםעהען םיר זוי זין רעם אק יסודות ראםיװע״

 לע־pnp פרינציפעז «ײער געלעזע[ האבען םיר אײדער נאך
 איז פאאפעראסוװ דער אז םארשטעלען זיך םיר ?אגעז רוננ

 דאם איז םיי װי סײ אונטערנעםונג. פריװאטע א צו נענםער
ts םיר ווי נוט אזוי םרײד. אונזער 1אי ערשיינוננ נייע 

 וועלען גום אזוי ,1נאכםאלנע אונםערנעםוננ די װעלען
 פרא־ רער אויב נאכםאלגען. אויך טרײדם אנדערע דאס
 םילע או 19ערװארט צו איז ערםאלנרייך, ז״ן \ועט יע?ם

 זיך ואצעז אינדוסטריען אנדערע איז פראיעלסעז אנדערע
אופן. זעיצבעז דעם אויף ארנאניזירצ! צו אנםאננען

♦ ♦*
 א#&עראטוויע1< םון ילאנד <זײ\ ניט איז אםעריקע

 ע5אי זײנען באקאגם איז םיר <ױ און אונטערנעםוגגען
 ארגאניזירט איצם ביז זיך האבעז װעיצכע קאא&עראםיװען

 שטעילט װעיצכמ קאא&עראםיװ, א קײן*ערםא^ געוועז גיט
 זאך אײן איז טעםבערם, זײנע צו *ראדוקטען שפײז צו

 םארקעט דעם איז געהז דארף כע5וועי עראםיװ6קאא א און
 די זוי זאך. אגדער אז איז קאאיטאל מיט סאנסוריחגן

 דעם צו באציהען זיך וועילען סטארס דעפארםםעגט גרויסע
 םיילע אז ערזוארטען קען טען זעוזן. צו כי$ײבט פראיעקם

̂ען זײ םון  אויס ט,5קא גאנץ באציהען זיך דעם צו װעי
 װייל זועילכער ״סאציאיציזם״, םיט שםעקם דאס אז סורא

 װע* צו אטור אום טיר היגטער » דורך ארײנכאאעז זיך
 אויך קעז םען סיסטעם״. קאאיםאליסטיעער «דער םון דען

 דעם צו באציהען זיך זאיל סײל געוױסער א «ז ערװארטזש
 װאעיגגטאנער די װאס דעם צו^יב ק»*ט גאנץ אראיעקט

 דאזיגער דער חנם. איז האנם א האט אדטיגיםטראציע
 קאם־ האײיאריגען דעם איז זיך װעם ביזנער^ײט קצאס

 מיצדערז װעצעז װעצכע רעדעס גענוג סים אנהעחגן אײז
 א אצם טארך־טראסט זײן םים רוזוועצט ארעזידענט

סאציאציםטען/ *באנדע
 װעם אראיעקט דער אז עדװארםעז צו איז נאר ניט

 וועם ער \ואו וועג דעם אוי^ מטרויכצונגען גענוג האבען
 הא־ אויך װעם ער נאר סחורה, זיין םארקױםען צו קומען

 קריגען צו קומעז זועם עם ווען *םרױכצונגען <עגוג בען
 *ל\ײ \* *וחנד איז עם מארסעם. דעם אין קחנדים געגוג

קחד «יל »זוי קרעען באצד זאל *ואיעתם דער אז בען
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 וואם פירםע מוױינלימ א וױ סארקעט דעם אין דיט
 די פאפיטאצ. גרויסצ) אזא םים ביזנעם אין אריין מהט

 דזשאבערם 9נרוים די אדער נוםע?משורערס,8ם װאולען
 םיינ זעצבען דעם םוז געקגאםען זײנען װאולענם, פון
 זיי ײעם עם זועלט. ביזנעס ר9י םון םוחרים אנדערע די װי

צוםרויען ?רינען וועצען זײ ביז צײם שםילעל א נעםען
פראיעסט. דעם 1אי זיר באטייצינען זחגלכע נתנשען די צו

••
 רעם אן אננעשלאםען זיר האבען וועלכע םענשען, די

 וועלעז זײז, גים זאלען םאםיוועז זייערע װ»ם פראיעפם,
 אפ העננט עפזיםםענץ זייער אז האבען זינען אי) דארפען

 זעהר א איז דאם זיך. צװישען שלום ojn אויוי םיל זעהר
 אויםצוהאלםען שווער אםאל איז עס פוניום. װיכטינער

om הײנם פארטנערם, דריי אדער צוױי צזוישען שלום 
 אזוי צױישען שלום אויםצוהאלםעז עם איו שוופרער וױ
 צוזאםענ־ נים זאל פראיעלם דער אום ? פארםנערש םיל

 די דיסציפלין. אבםאלוטע הערשען םוזען וועט בדעכען,
 אפנעשפארםע זייערע איטועסטעם דארט האבעז װאם אלע

 םענ־ זײנען 9אל זײ אז םארגעםע! נים םארען דאלארען,
 כא* פארשידענע דא זיינען םענשעז צװישען «ז און שען

 דיזעלבע האבער אלע נים און עלעטענםען, און ראפטערע
ױ פונפם, »ז און םעהינפײםעז,  זיך אונםערשיידעז זײ ו

 איז זיך זײ אונםערשײדען אזוי םעהמפייםעז, זייערע אין
כאראלםערען. זייערע

**
 אינטערנעמאנאצ די אז געזאגם, אויבעז האבזןן םיר

 געגנער- ארויסגעצײגט האט ױניאז סצאוקפאכעד די און
 &ראיעקם דער אז נעהאנדעצט זיך האט עס װעז מאםט

 ״&אכד אונזערע אז איז מא« גאנטראהטיננ א װערעז זאצ
 קרעעז סענמז אים אין זאצעז דדעאבערם ריטאטימע״

 םיט איצט עם איז <וי עסספצואטאציע. טון סװאצ נייעם א
̂ויעקט, חזם  טרײד דעם פאר ארבײטמז געהם ער ווען •ר
ױ גום אזוי  עס איז ? אונםעתעםונגען ירױואםע אנדערע ו
 סאנסורענט א וועחןן זאצ מאא חגר אז כמגציך אםאצ ניט
 דאט םארסעם? דעם איז םאנוםעסטמורערם אונזערע צו

 איז עם און געהאם זינען איז אינםערנעמאנאצ די האט
 דער און ױניאז דער צװחאען געװארען גואר^םאנעז דארום

 אר־ דארןי מא& דער אז אדםיניסטראציע, װאמינגםאנער
 נױ דעם אין הערמט װאס אגדיםענט דעם אונטער בײטען

 ױניאן הע^זען דארטעז דא̂ר עם טרײד. שצאוס יארקער
 א.א.\ו. שטונדעז, װײדזעעם, אנבאצאנגם װאם באדינ־נוננען

 אזוי קאנטראצ ױניאנ׳ס דער אונטער זײן זרעם ׳אאי דץר
wש אנדערע אצע זוי גוט v םרײד. סצאוס דעם איז

 סצאוהמאכער די זעהעז געזאגטען אויבעז דעם םיז
 א נאר םאנטאזיע, סײן מער ניט איז *ראיעקם דער אז

 אוכד נאכאםאצ אים צו זיך װעצען מיד װירקציכקײם.
 םעגציכקײט די האבען \ועצען סיר װי מנעצ אזוי סערען

ארבײט. דאם אזוי װי זעהן און «צאץ דעם באזוכעז צו
 אז זאגעז, םיר וויצען םראגע, דער וחזגען שצום צום

 םארך זײן םיט רוזװעצם םרעזידעגם קרעדיט טיצ קוםט עס
 געגנעד־ דער םיט גערעכענט זיד האבעז זײ װאס טראסם
 אונ־ םיז םאנכע ױמז אינטערנע^אנאצ, אונזער םון מאםט
 אז אגצוכאםעז זיך נרײט געוועז זײנעז דדצאבערם זערע
הזה. עוצם מטימ נייעם דעם

ב$ן^רד דיןןאץג<זדי ןעפיאוער רי

 זיך םיר וױצעז ״גערעכטיגסײט״ הײנםינער דער אין
 דער וחנגען םעםבערס אונזערע טיט צוזאםענרעדעז אויך

 איז זי װײצ באארד, ריקאװערי נעמאנעצ סוט און קצאוק
טרײד. אונזער םאר <ויכטינס^ט גרויס םון

 נאכדעם אז צאנג םון ^זוין וױיםען םעמבערס אונזערע
 ניט א. ר. נ. די ערקצערם האט קאורט סוסרים וױ־דער

 צוזאםעג־ טרײד דעם םון םירער די זיד זײנען געזמצליר,
 גע־ אצטעז דעם םון חורבות די אויף האכען און געקוםען

 סוט און סאוט נע^אנאצ פרײװיציגע א געגרינדעט זעץ
באארד. רימאווערי

 געווען זײנען םאנוםעקנמזורערם אצע אז זאגען, צו
אינסםרױ נייער א ווערעז געמאםעז זאצ עס אז צוםדחנן

o םאתעבמז זאצ זועלמנד םרי^ אין םענם p 
 09 איבעיםרימז. געזוען װאצם א,, ר. j דער

 םאנונועהםשורעד־ס געוױסע געפוגען יא אבער
a פון אפשאסען דעם םים אז באגריםען בען r t 

 n םירעז זײ געװארעז אויםגעעםענם זײנען
 זיןי זײמנן םאנוםעהגמורערס דאזינע די האנהוחגנץ.

 ton באוױינעז צו אנמסאס ארן צוזאםעננעקוםען
 זײ געגרינדעם זיי האמנז א״ ד. נ. דער םון

^ד||| באארד. ריתאווערי
prw 1 תערמרשאסם די איז ױני םען16 דעם nyj 

 קצאדק סארמיתננע וײ םיז םירער אילע און אצם יאר
 »י| םיםינג א צו צוזאםעעעקוםען זיך זיינעז קעמס

 9 םיז הכצ סך דעם אונםערציהען צו ^ינגםאן
 ריקאוחסײ די איז צייגעז, בארכיםען די וױ בײם.

 ױןי9 נאך נאםען, איז בצויז נים מערםערשאפם א
םזזאם. דער

 םנן31 דעם ביז ,1985 ױצי, םען15 דעם שון
 ארגאניזאזױע םריױױצינע די 6הא ,1936

 םאנוםעמםמודערס קצאוק צו צייבעצם 18,000,000
 • *דס9אנג Tאו האם ארגאניזאציע די לאנד. דעם

 9 איז צאנד דעם איבער אגיםאצת םארצוױיגםע
 9 םים םרותן זיך האבעז אנימאציע דער

 n ארבײם דער אין אוײיננעווארםעז רעפוםאציע
 99ארג»ניממי סרויעז צװימעז נעדאנס דעם שפרײטען

 םראמח וועצמ םוםס איז קצאוקם סויםען צו בצויז
צייבעצ. ריקאווערי דעם זיך

 די 9 באםערסעז, צו װעשענסווערםה איז עט
 זיך באציהזנז צאנד איבער׳ן ציימונעז םצוםרײכםמע

 חנתר צויבעז זיי .8סיםפאםמ זעהר צײבעצ דעם
 סרײםימהיען זײ און םרייד סצאוס דעם םון אויםםו דעם

l מיד נים םאצמז די ווארום אינדוםטריעם אנחורע i l m 
 ווימ ז9 םארמנסזנן ים נ דארםעז םיר נאםירציך, ביישפיצ.

 י^בימ אויםםו, אונזער מםארק אזױ צויבעז צייםוננען די
 w וײ םים זײנעז כױר ותצכער םים כװנה, א דערבײ זײ

 נע&ימח תנרצו װילען זיי אײנפארשטאנען. אינגאנצעז
 מד ריקארחנד׳י פון אםשאםונג דעד םאר רעכטםערםיגונג א

 רעגיתנג 9 װאם זעצבע דאם אז חגרבײ, אנוױיזענדיג זעץ,
י « מן אינדוםםריע, אן םאר אויםטאז העז נעזעצ  ו

 װאם אבער זיך. םאר ײז5א אויםטאן אינדוסםריע
 סיסי» זייער n& מיר געניסעז זײז, ניט זאצ כװנה

 ל,9צ׳ײב צום און באארד ריסאווערי אונזער צו באציאונג
צופדיד־עז. דערםים זײנעז םיד און

 n האם נעוואחזן, געזאגט אויבעז מויז איז עם װי
 H' גדמי־ 9 נעםאכם םרייד אונזער איז באארד ריסאווערי

 י<9 זעהר ערםאצג דעם צו האט ױניאן די ערםאצג. םען
 םאראעכמנחד שםארס זעהר איז זי װײצ בײנעשטײערם,

 פאר־ כמר װאם זאצ צײבעצ ריקאווערי דער אז סירט
 n באםראכם צײבעצ ריסאווערי דעם װערען. שפרײט

 װעלמן דורך אינסטרומענט װיכםינםםעז דעם אצס ױניאץ
 יסרי«ך אין ווערען אפנעהים םוזעז באדינגוננעץ ױניאז די

 ארדל אנצוהאצכמן םימעצ װירסזאםסטעז דעם אצם און
אינדוסטריע. אונזער אין נרננ

 נעװי«ח א ביז העצםט באארד יעסאווערי די וױיצ
 אינדוסם־ דער איבער קאנטראצ דעם אנצוהאילםעז נראד
 גארי סײז םאכעז ניט זעהן סצאוסםאכער די דארםעז ריע,

 םשערםאן שאפ דער צײבעצ. ריסאװערי דעם אז מענט
 רעכם, דא̂ט האבען שאפ םיז מעמבערס טעטינע די און
 אויסמך <ןײז אז אויםצופאםען פציכט, זייעד איז עס איז

 9 אז ̂זאפ םיז ארויסנעהן ניט זאצ גארמענט נײטער
 פליכט איז רעכט זײער איז עם װי פונסט צײבעל,

 . חנר וועצםנ באדינגומעז אנדעחג אצע אז אויםצופאסעז
|9 איז \ועתון אםנעהיט זאילעז אנטהאצט, אגריםענט י ן ו

| |9 נים נעהט םאנופעקטשורער דער ײאו דארטעז
 1 םאר־ איז שטע׳לעז באצד זיד איר זאצט צײבעלם, <זײז

 די סאםפצײנט. אייער םאלעז און אםים דעם םיט בינדונג
 דעם םון ערםאצג דעם אין פאראינטערעםירט איז ױניאז
•9שא אין באדינגונגען אנדערע אצע אין זױ אזוי צײבעצ
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ממתדזמןו דעם פװ אנםשײדוננ דער אױף ענטפעו ױס
סל&וס־אינדוססותן דער פון סשעונ&ן

 נמזער־ אום«ארםייאימער דער ראזענבלאם, א.
i n הײנטיגעז האט אינדוסםריע, םוט און הלאוס 

 ז״נע איבער רע*ארט ־זייטינען60 א *ארןםענםליכם
i אין לא:ע רער ווענען גען n םום איז הלאיס 

o ארױםמםראנעז האם ער און n ,אורםייל 
o אין וױידזמעם ווענען *^רערישםעז n איצטיכעז 

זיינען, זיי װי ארױ בלײבען רארםען אגריםענם ן
i סון ם n אינדוםםריע. נאנמר

ראזענ־ םר. ײי נלייד האם גאנלער איזידאר
 ארויםנענעבעז נעװארען, באסאנם איז אורטייל

 םיםע רי אוים דריסם ער יתלמר אין «רהלערוגנ
 האנרלונג ראזענבלאם׳ם םר. ווקנען3

 איז װאם אנריםענם, סאיזןסםױחןר אי«םי:ער
i אין «דדים אלע pe מוואו־ען יבען n הלאוק

ך___ א iru א נ m v אגריםענט־ העסםינמז און
 נאנ־ א םאר נאך נילםינ איז *וריש, יאהר א נױט

in -  .V ײאם «ונסם א אנםהאלמז האם אנרינמנט 
o איז וױיחמעם. וחננעז *לם n איז יונתט ראזינעז 

J אז יאנם, וואם *ןראנראו• א i n אוםאארםייאימער 
i סוז n איז אונטערזימז רארי אינדוטםריע 

 איז באדיננוננעז, ארג*יטם און אינדוססרדז די ן
םארצר־ רעכם א ער יזאם נויםיכ םאר נעסינען ווןם

o לוים וױידז׳מם. pc מכערוננ א n אנריםענם 
 וועחנז פארענדינם כעדארפט אינכמרזוכוננ יאזמע *ד

םאר־ אלע איז ,1936 דזמולאי, םאנאם איז וױ ך
נע־ נײנערמסײם :רוים םיט האבעז «דדים___

o «י n יאמלום fie .טעערםאז i n איז באריבם 
 זייםען 60 אנטהאלם אוז נעווארזז *רױסנענעבעז

סירומים. און ערשלעריננען או־׳»יחמע6 און ז
באנרינדוננ, ראזענבלאט׳ם םר. סח •ונסםעז חױים

*i מלא:ם «ר t בליי־ זאלזגז ודיחמזס זעלמ די אז
o אויי• נים זיך מסיזועז איצם, ביז n עםיינענחןן 

 אײנדרד אלנעמיינע אויןי נאר יעמנם־םיסלען,
t ,םאל לעצטער חןר אז לםמל, וױ אינדוםםריע 

 גאריננ רn אויב איז נוםער, סיין נעווען נים יאיז
 אינ• די האט מםער, ניםעל א נעוועז r מױן איז

 א אז און םיסםעם .אותרלעייננ' סון מליםעז
 לױט סלאוסטאכזןר, די ®יז וױיײ׳אעם די זיינעז

 װי העכער נאך איצם אפילו םײנונ^ :לאם׳ס
,tw r t סיז i n .א. ר• נ

^ אלע רי «ים ה  ראזענבלאם םר. מלאנם נר
os נאנמר חזר סיז אינםערעםען די אין איז 

n« *ו גיט אי«ט n? וױידממם. די
o ונגT«טעי רער אייוי האם נאנלער , ^ j* n 

ייעל־ איז ערסלןרוננ, אײספירלימר איז יאננזױ־ א
 אננמוײ איז נאדותר םימן זײז אײם דדיהט _

זאגט: ער איז אירםייל ראזענביאם׳ם םי. ז«ממז
ו *מעמםיסם םיר האמז ל932 ז  חןדוסזרע א ז

ד האבעז םיר וױיל סארדינםםעז, ארכײסער׳ס  ו
נע־ זיינעז לענענםסאסטען די אז נמנה די .ם

o «יגם n היינ־ זום ביז 1932 ®יז .1929 יןוהר
 ארבייםקר די םיז סאסםעז לעכענם רי זימעז ס»נ _

nאיד איו מף*טינעז מםארס וױדעד אינדוסםריע ר 
o אײי זאיעז םיד ווארום inpocrMB לים ; n זעלבען 

 זווריה־ ימנען נים אוריאמז ועלבע די זוליכ *ון
o n האבעז םיר וואם n̂ויט  אימסנענעבזוז.״ ם

®עםם, וױיםער ערהלע־ענ זייז איז מטעלם
מז נים נאר האט מ מי  סםאטיםטי־ די נענעז אוי

 זייז איז בר־זננם ראזענבלאם םר. ײאס יאלעז,
מא־ די אנאי־יײרענ־ינ ײאס נליײ״ בארייערם «ר

o !ייזענדינ *וז n מלום p m זיד עי האם 
i םים מדןבענם n רער םון וױרקליכלײם

*
ז נא־ ױדען םיר אז דיז, נים םראנע ידין נאר «

י ,__ f* י a n,} וריקגעמן אונז ם׳ז*< אז* jow

.

 זאנם ״,1932 אין אוועסנענוםזגז אונז ביי ם׳האם װאט
 באממעטיגם אילײן ר#זעגבראט םר. וױ ,,װארים, נאגלער,

 אלגעםיין אין לעבעגס־קאסםעז די דינען באריכט, זײן אין
 םען אז םאסם, דעם אויזי זיד עסיצענדיג איז געעםיגעז,

 לעבענם־האסטען די װײל וױידזמעס, די נעמניםען, אונז האט
 אי איצט אוגז דאך םען דאחי נעםאלעז, דעםאלם זײנעז

opװי אונזערע העבערעז על־־יײדיז אי ע<־יײיח*ר rtT, 
ארױשנעגאנגעז״ צוריס זײנען סאסםעז די וױיל

 נויכד אבםאלוםע אז איז עסrזTוױ סון העכערוננ ״א
 םר. באריכם. ראזעגבלאם׳ס םר. לוים אפילו ווענדינהײט
 די אוי\י באגרינדונג זײן איז זיך בארוםם ראזמגבלאס

 דא־ אן וױיזם און קאוד־אוטאריםי רער םון סטאמיסטיקס
 םון םארלארען נארנים האבעז קלאוסםאכער די אז רױױ,

 אונ־ איז א. ר. ג. די זינט עטונדע ער8 םארדינסטען זייערע
 םםא־ םאכט ראזענבלאם םר. װאם עאד א מער;עגאנגעז.

 םא־ װאכעז, םעג, לוים גים און עטונדע לוים טיסטיקם
 זײן און הלאוסמאכער דער יאהר. נאנצעז רעם *וז נאםעז

 מםונדע •ער דירה״נעלד סײז נים צאהלען סיגדער איז וױיב
 אױ זײ װאס עםונדען די וועהרענד בלויז נים עסען און

 םאר־ אי( מריתן סלאוסםאכער פונ׳ם סינדער די בײםען.
 וױל םען אױב און ברוים שטיסעל א טאנ יעדעז לאנגעז
 םאר־ סלאיסםאכער״ם דעם אימעצעז נערעכט און ריכטינ

 מאר־ יעחרליכען זײן אויוי מםיצען זיר םעז םוז דינםטען,
 מטונ* א איז םארדינם עי װאס דעם אויף נים און דינםם

 גע״ זיד ראזענבלאט םר. װאלט ארבײט. האט ער ררעץ דע
 איײ זיעע לויט םארדינסטען יעהרליכע די אויף מםיצם

 געתד זיכער ער װאלם םאטעריאלעז, סםאטיסטימע געגע
 בא־ דריגגענד וײנען סלאיסםאבצר די אז עלוס, צום םעז

װײדזמ״העמרוננ״. א צו רזןכםינם
 דעם אױס נאגלער דריסם ערסלערונג זיין םון סווי צים
 זיך האם םארזיצער אום*ארםײא^ער דער װאס כאדױער,

 צײ םויםע י1אוי בלױז געמםיצם אונםערזוכונג זײז איז
 יעבעדינע םים גערעכענט צו־וױיניג זץי האם און םערעז

ע\. ש ע:  גצלעגענהײם א גענעבעז ױניאן דער ער װאלם ס
 ערמיײ אוז אורזאכען פארמידענע ערסלערעז צו איהם

 און מלוסען זײגצ םיינוננ, נאגלער׳ס לױט װאלטען, נוגנעה
 די וױ אזױ אמר אנדעחנ. אן נעוועז רעקאמענדאציע

 טוזעז ױניאז די ורעם נאגלער, זאגם איצט, שטעהט זאך
 אד־ די םון סארדינםטען די אז סאטף, איהר פארםזעצעז

 קויפסשראםם דער םים אײנסלאננ איז זײז זאלעז ביחעער
וױ^עעם. ארבײטער׳ס םון

רעמלוןײע. אנערסענוננ
 200 אריבער בראדערס, דדצעי םיז ארבײמער די טיר,

 קאונ־ דזמאינם דעם דאנס אונזצוי אויס דריסעז צאל, איז
 ממ״ אונזער צו סיעציעל און ױניאן, םאכער ניכדנודס םיל

 און אױפריכטיגער דצר םאר נעלםאז, ברודער נעדזעער,
m אונזער םיז ■ראבלעםעז די צו באציאונג ערנסטער *v

p פארלאנגט האט פירםע די w רעארגא־ או? ארבײם 
זאז  ארויספאלצז נעדארפט האבען עם וועלכער איז ניזי̂י
 ברױ דורך ױניאן, אונזער ארבײםער. הונדערט אריבער

̂ן, דער  זיך קעחנז כדר אז דערצו, געבראכם האם נעלם
 אר• םיר און רעארנאנײיחפאז, אה? ארבײם דער צו אום

ארבײט. שכױס טאטrאנ ארכײם ײ^ד בײטעז
קאונ• דדפאיגט מאכער נים־גודס די ייניאן, אונזער

 1די וועלען םיר אז םארלאזעז, אונז אױוי זיו םעג סיל,
 T «ו ױניאז אונזער פון רווי דצם ענטםערען צו גרײט

 אויזי געצנםםערם האם ױניאן די װי גום אזוי צײם, דער
לײט. פאםיליע 200 אריבער פון רוױ דעם

»»». בדארצרפ דוטצ' <\9 ארבײװפד רי
 גאלזיבערג איזידאר סריעיסא(. לערמאן, ׳אנ

לאםבארדא לאורא לעוױן אברום
קאסיאפא נרעיס יואהן םאלס

m אפענהײט םאלאםאן u  m.
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וױםען דארף קלאוק־פרעםעד יעדער װאם
ש. פון אװ דז םל ברע
86 »ל5י{» «ו\»על1גזע

. .t.s

 צוריקגעקוםען דזמון םאנאט אנפאגג אין גין איך וחנן
 בײם באארר עקזעקוטיװ דזמענעראל דער פון םיטינג «ון

 געהערשט מױן איגדוסטריע אוגזער אין ד«אט קאוסם, וועסט
 ^טאך סײן געװען ניט איז ̂פעפער די אין כױים. סקעק די

 אזוי געװען איז װעלכע ארגײט, זוײסע די אםילו ארבײם•
 און פאר^װאונדען געווען עוין אױך איז פאר׳פפרעכעגר,

אקטױויטעם. גר־ויסע איבריג קײן געװען גיט איז אפיס אין
 איצט אז באדיכטען, קען איך װאס צופרידען, בין איך

p איו ir איצט הערעם עס לעבעדינער.געװארען. אביסזןקע 
 סיםן א איז װאס א?טיװיטעט, אן ױגיאן דער אין
po זוענ־ װאס באקעבאטים, פון צאל די סעזאן. גוםען א 
 קאםיטעס, סעטעקםענט נאך ױגיאן דער צו זיך דען

 אדזשאס־ פרײז אוגזערע און גרעסער טאג יעמןן סים װערם
 םארגען פריה פון ארביימעגדיג הענם פוקע האבען טערס״׳

 םאר פרעסערס די אײנצוארדעגען כדי ביינאכט, מיעט ביו
םיזאן. קוםעגדען רעם

םע־ גוטען א םאראויס זאגען םביגים טרײד נע1ערפארז
 עס קוקט םארלאנג, פריהען דעם לוים אורטײקענדיג זאן.
 װערען. םקוים נביאות זייערע וועקען טאל דעם אז אויס
 איך פרעסער. יעדען פאר נײעם האםגוגגספולע זיך איז דאס
̂ימליך, זיר פיה<  סלעל םון װאכען פיל אזוי נאך װאם ג

 א דערןוארטען צוקונפם דער אין וױיניגסטעגס םיר קענען
מעפער• די אין צ״ם ביזי

• •
 זײ אז פרעםערס, קלאוס אלע אויםםערקזאם סאך איך

 ניט װעט ^אפ זײער ביז ארבײטען צו אגםאנגען גים זאלען
 איז דאם .35 לאקאל םים פרײזען די אפגעסעסעלם האבען

 האלט פארזיכטיג, זייט געזעץ. ױגיאן וױכטיגעד זיתר א
 םאר איז עם צרות. אײך פארמפארט און געזעץ בײם אײך

 זאעט ארבײט איהר װען אז װיקען םיר וועגען. טובה אײזןר
לעבען. אגעטענדיגען אן אױף םארדינען הפחוח לכל אי̂ד

 אפ־ װארעײנליך םיר װעלען צײם קורצער גאר א אץ
 רעם אט אויף םיטינג. םיםגלידער אלגןכדינעם אן האלטען
 און ױניאן װיכטיגע אלע םארהאגדלען סיר װעלען טימינג
 זי־ אלע װעט איהר אז זיכער זײנען םיר פראגען. םרײד

םיםינג צום קוםען כער
 געװען זײנען םיטינגען עקזעקוטױו עטליכע לעצםע די

 בא־ לעצטע רי װעגען באריכט םײן אינםערעסאגס. זייער
 האם באארד עסזעקוטיװ דזשענעראל דער םון ראםונגען

 באזונדערם עקזעקוטױו. גאגצען דעם פאראינםערעסירס
 רירען װאס פראגען די אויף אפגעשטעלמ זיך זיי האנען

 װי קלאוקםאכער. די פון איגטערעסען די 1א ספעציעל
״אװערלעפיגג״. און אװערטײם װעגען פדא:,ע די לממל,

 באארד די 'םיטצוטײלען געפרײט םיך האם באזוגדערס
 רער אין וױירדטעם העכסטע די םארדינען פרעסערס די אז

אינדוססריזן, נאגצזגר

 ארױסגערוםען האבען דיטלוסיע ברײטע באזונמןר א
 טאן צו געהאט האבען װאס באריכם, פון ■וגקטען רי

 װידערערװעהלונג דער צו באארד דער םון עטעלוגג דער םיט
 אינרוכד םון קאםיטע דער צו אין רוזוועלט •ח[זיחןנט פון

 ניט דאם כאראסטעריסטיש, איז עס ױגיאניזם. םריעלען
 עלזעקוטיװ דז׳פענעראל אונזער אין װאס דארויף, געקומם
 פרא־ םים םוער ארבײםער סיל אזוי פאראן זײגען כאארד

 נים קײנםאל םריהער האבעז װאס אנעױאוגגען, גרצסױחנ
 אר־ אדער סאציאליסטישען א וױ אגדערען p*p געמםיםם

 גרוײ אזא ארויסגעװיזען איצט זײ האבען טיקעם, בײטער
 װידער־ דער םאר סארמטענדענײפ און סעגטיםענט םען

 דערםאר, איז עס רוזװעלם. פרעזידעגט םון ערוועהלוגג
 קאם,מ א םאר זיך םים מםעלען 1936 םון װאהלצן די װאם
 רעאקציע און •ראנרעס צוױמען לעבעז און םױם *ױ*
r a אכמריקא׳ס s o w n סיםפאטיעס רוזוועלט׳ס װײל 

מן ײ ר ו * n ,ײנז« חנפובליקאנמד די בממ •ורמיסאר?

ן י ן א ע צ ג א ף ג ױ ר א ע ם ד ײ ן ז ו י ם ע ד ט ס ג ר ו ע ל פ ם ק  ע
״ ס ר א ס ט א ו ן ז ע ט ס ע ם ר א ך ם י ו ז ן צ ע ט כ י נ ר א ע פ ר ע ז נ ו  י א

ס ג א ן י ו ע א ר ע ז ג ו . א ן ע ג נ ו כ ײ ר ג ר ע ם ד ז ע י  אויך א
ן ע ז י , װ ן ע ר א װ ע ז ג ס א א ט ד ג ײ ם ם ו פ ׳ ט ב י ז נ ר א י  t ם

ך י פ ז ן א ו ע ם ר ע ז ג ו ן א ע פ י צ ג י ר ן פ ו ײ א ם ו נ ע ט ש ם ם ב ה ע  ז
ר ע ט ײ ב ר , א ק י ט י ק א , פ ט ר ע ק ר א ר ם י ן ם ע ם ל א ז ה ס א א  ד

ן ע ר ה י ו ם ר צ ע ע ר ו ד נ י ר ן ג ו ן ם ר א ע ט ײ ב ר י א י ם ר א  פ
1940»

ך י ו י א ע ד י ס ו ס ס י ז ד ע ג ע ו ז ז ע י ע י ר ם ם א ד נ י י א נ א י נ  ױ
ז י ן א ע װ ע . א : ע : ; « ט ל ה ע ט ש ר א , פ ך י ז ז י א ו ד ײ  ם

ד ר א א ר ב ע ד י ל נ ט י ן ם ע נ ײ ר ז ע ג נ ע ה ג ן א ו ר פ ע י ד י ס ו ד נ י  א
ר ע ל ע י ר ס ט נ א י צ א ז י ג א ג ר . א ם ר א ס ם ז ע י ר א ע ב ד א מ כ ^ ר א  פ

ן ע ן ג ע ר א װ ע ז ג ר א י ן ם ע פ ר א ץ ד א ר ע ט ל ן א ע ר ע ל ע ̂ ם

ר ע ן ד ע ק י ר ע ם ן א א מ ײ ר ע ד ע װ פ ר א א ב ײ ך ק י ר ז ע ט ג ו י א  ק
ל ם ו ן6א ע ד ג ע ן ט ע ל ײ ט פ ן א ו ר ם ע ר ד ע ג א ק י ר ע ם ר א מ נ ײ ב ר  א

^ נ ו ג ע װ א נ
ן ע ג ע ו ט ז י א ע ד ג י מ כ י ן װ ע ג א ר ם פ ע ו ר ז י ר ט א |m נ

ן ע כ י ן ג ע ט ו ק ס י ו ו א ן צ ע ב ײ ר . מ ת ו כ י ר א ב
*mm

ן י י א ע ד ט צ ע ע ל כ י ל ט ן ע ע כ א ן װ ע ב א ג ה מ י ל ט  n$p ע
ס ע ט י ן ם ו ר ם ע ז ג ו , א ל א ק א ף ק י ו ר א א ע ע ע י צ ע פ ־ ס א מ י י  א

, ג ג ו ט ד כ ו ז א י ב י ד ט י ג , ױ ז י ו ם ה ע פ ד ם ע ן ק ד ע ־ ן ן ג ו ta א n 
ר ע ט ײ ב ר ג א נ י פ ר ט ע ר ״? ו ב כ ר ל ע ר ד ע ק ע י צ ע פ נ ס נ ו נ ע ם ע ר  ע

ן ו י ם ײ ד ר ע ר ט ע ר ג ײ ר פ א ר ב ע ט ײ ב ר ^ א כ ע י צ ו ט י ט ס ג י ; א ; ־ י י  * ו
ן ע ט כ י ר א ן ב ו י פ ס ד ע ט י ם א ן ק ע נ ײ ן ז ע װ ע ר ; ע ײ ײ ז ם ס ג י  “י “נ

ס ר ע ר נ ו ז א פ ב ׳ י ט י ס א י ז ו ט נ ט ע א ן ה ע ג ג ו ל ק ע ר ג ע ם ר כ י ר א  D ב
ן ע ר ג ע ז נ ו ע א נ ע ג ײ י א ט י : , ױ ז ױ ע ח כ ל ע ו ז ז י ט א נ י  ז

ר ע ת ד ם ר י ע ו ז ל א ו פ ט כ א ר ט פ ר ע ס ע ר ג ר א ן ם ו ת א ע נ ע מ ר א  Iפ
. ן ע ר א װ ע י ג ע ד ם י ם א ט ק א ט ה ק י ר ד ע ג ס י ו ן א א ו ז ר ע ר נ ו ז א  ב

ם ע ר י ק נ א , ד ם ג ע ם ש ז ד ע נ ע ר ט ע ט ג ו ר א ע ג ד ג ו ט ײ ן ל ו • פ ר  .ס
, ר ע ג ק ר ע א ר ם ע ר ד ע ט ו ן ג ו ר א ע ק א ם ע ע ז ג ײ פ ס ש א ט װ ר ן ח  ו

ם ר א ט ד ר י װ ר ע ן ס ו ר א א ר ם ע ם ד ײ ק כ י ל ט ע װ ק א ן ב ו ר א נ ז ג י י  פ
ע ר ע פ ס א ם ט ם א א ו ײ ז ן ז ע ב א ט ה ר א , ד ן ע נ ו פ ע ע ג ר ג ע ל ה י ן ם י ן י  ו

ע ק א י ט ײ װ ך ב י ף ז י ו ר א ע ר ד ע ג ע ג ײ . א ע ^ ט א ד
 בימ־וגגס־זײ גײעם אוגזער פון איניציאטױו אויפ׳ן

 לאקאל םון קאסיטעט בילדונגס אוגזער האט טער,
ד אן װעגען פקאן א באטראנט סיזאן א:פא;ג םון י מ נ א ג ר  -א
מ די פאר הײם. זוסער אונזער אין ארױספאר טען ײ ח ע ם ו  ז

Knn□' ן םער און בעסערע קײן פאראן ניט איז ח ע ג י ס א  פ
, אונזערע באקענען צו װי ארבייט בילדונגס ר ע ם ײ ב ר ײ א י « 

 נאטור. דער םון שעהנקײם רער םיט םענשען, עטאט דישע
א צוריהנעבראכט האט לאםיטע װי־די גאכדעם ׳איצט ז ״ א נ  ע

ז הויז ױניטי אונזער פון באריכט טוזיאםסי׳עען י  א
 ביהדוגגם׳ד

עקזעקוט רי און
 עע־גער אוגזער אין ארויםפאר װיס*ע:ד א םון זירוגג
 ל$ר אוגזער פון דורכגעפיהרט װערט דאס הײם. זוםער
מ רעם סיט בשותפות רעפארטםעגט בילדונגס קאקען ו א ל  ק

קלאנ. ״װעלפעיר״ פרעסערם
rװי דעם םארלוםען זועט ארויםפאר דער pםצן8 םון גד 

 וחנ־י־ פרעסערס סקוירט און קלאוה 400 אויגוםט. טען9 און
 !4אזײגעי 7 אויגוסם, טען8 דעם ׳שנת םארזאטלען זיך לען

 װעלען און ױניאן דער םון העדקװארטערס די אין םריה,
 ױגיסי! דער אין פאהרען באסעס געדונ;ע:ע אײגענע אויף
 געזאגג. און פרײד םים גאסען די םארהילכענדיג ריויז,
 ; ױגיםי אין א:ק.יםען םיר װעלען אזײ;ער 11 און 10 שע\

םעלען און אויכפאלען זיך וועם םען הויז.  עס און אײ̂נ
 אתע• איז שװים א כאפען צו צײט גע:וג בלײבען נאך װעט

 חוץ א איז דינער, נאך רי:ער. ביז לוםט םריעע נאפען
 m װעלען, װעם אײנער װאס אקטױױםעטען אנדערע אלע

 בעדער, זרגען הײסען, עיםתך, אויף םאהרען עוױםען,
פוור גײם א שפילען 35 לאקאל סון םים באל בײז רער

J0 i יי«ו ן«* -w 1 *י -י י-«י ן< “ • " • *
ט ׳ ר א ט ק ע ר י ן ־ א ה ר פ ע ד ױ ן ו ע מ ו נ ע ג ם י ו ן א נ ח א װ ע  1 ג

װ י ט ו ק ע ז ד ן ר א א ט ב א ן ה ע ם ײ ה ע ג ם ו י ג י ד ן ג א ג ר א
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pp־ umM,מענרייס <חגרם אווצנד, אין ־* k 
*»«3 5.

 ?אװנדע S6 לןוקאל א זײז זחןם םריוז דער איז
i r זואם ארםיםםען jpd נאר וועם jpjpp קרי־
 נאכדעם יחנרען. נץנומע( וועם פיקםמור א

פארבחננ• ותם םען און לימר צםיו םידליו
אהײם. אאהחנן םען זתם פארגאכם און —

 םייעתנכ פראכטםולצ מעתנע אםת׳ע אן זיין ותם
 אפ־ צרווז, די פארממן םריתז םענ «אר א אױי י

מן יארקער נױ די פון ױך אפסיחלעז מדומז״  חי
 האנען צו קרעםטען םיט און טוםח סים ־נן
 פאר- לעבען. א «אמז און ארבייםען צו

 אײנמלגעם יעדעז ןואלם פארגעגינעז אזא אז
 פאראינמעחד זיחננדינ איז געלם׳ ציםיל קאםםען

 א זןאבען אםאל אויד זאלצן םעסבערם אתזערע
 נאגצצו דער אז אראנזמירם, דארום םיר זזאבעז

M| נאנצצז אין <ועם ipdo*p בלױז םעםבער חגם 
a.־ w n ביז יארק נױ פון — אלצס, אײן טליסם 

fat יארק. גױ
r ,סיר בעלנים, סך א האבען ײעלען כױר אז ודיםען 

 םיר ײערען. צוכאפם זועלצז םיקעםם די אז ;
 זוי נמתר רעתרודיעאנס פריגען נעקעגם נים *

 אױב אז מיסען, אײד םיר לאזען דארום •פרזאן.
 און *םיפ אונוער איז נלייך פוסם נעםען אנטייל ט

ד זתחנן זנרלוינם אױך זועט איהר םיקעט• » *יי

 זעלבען חןם םאר — םרוי אייער םאר םיקעם א קויםען צו
 וועם איהר און גלײד פויםעז ניט וועם איהר אוינ פרית.

 קײן אונז צו איהר זאלם קריגען, ניט טיקעטם ״!P דעתאו
 אינ־ אלע סאר און טיקעטם רי םאר האבען. נים נמנות

 רע־ עדױקייטאנעל אונזער צו זיך וועגרעם פאדםאציעם
פארםםצנם.

 אר־ לעצמענם זזאם דעפארםםענם נילדוננם אונמר
 ריינע חוץ א *ודיג־טעםינפײטען. םארטידענע גאגיוירט
 בעת ורערען נעםירט פלייםינ וועט װאם ארנייט, נילדוננס

 עגםוױקלען דערוױילע םיר םוען םעזאן, זױנטער רעם
 און אידײפ םאר קלאםען םיהרען םיר איבוננען. םפארם
כאר. א ארגאניזירם האבען אוז עננלימ

 זיננען צו <וי םיוזלם און עםיםע » האם איהר אוינ
”I פינסטליו זײו ניט םוזט (איהר P ,(פאר׳פרייכם ^אײיא 

ו י  םאר דאם םוט כאהר. 35 לאקא? אונזער אין <לײך ו
 די אן םאננט טען וױיל עחפטעגם, אורזאכען צוױי

 1«לא א אויף סעז ארביים צװיימעגנ^ און רעחוירםערלם
 םאהרען זאל כאר אוגזער אז פאגד, א מאםזזז זאל םען אז
9 קיין נים פארלירם פאנווענמאן. נעקםמער אונזער צו i~ 

נלייך. ייר םארערייבם און לזננענהייט
 11M ק<אסען ענגלימע אוגזערע אין זיך םאר׳פרייבם

1 אםעריהע איז פרעםדער קײז גים זײט
 זיך איהר פעגם אידיט״ לערנען זיך וזילט איתר אויב

נעמנענהײםען רי דורך ניט לאזט רעחעיםםריחגן. אויך

̂נלער׳ס נחדער שאפיפשערליס וה8סל די צו נריװ נ
:ט׳פערםאז

 א העכער םיט איז א. ר. j די זױ ינאכדעם
 םון פאורט םופרים 1פי נעװארען אויפנעלעזם יק

 םפעציעלען א אין םיר האבען שםאטען, ינינמע
 נייער א אויוי אננעװיזע! טאפ־גממרליים די *ו

 זעהר אלעטען אונז צו איצם איז וועלכע
רעהא־ םוט און פאוט נאציאגאלע .די אלם

 אוים׳ז נעװארען געגרינדעט איז מאט ־׳,
jis חנר n  j

 האט װאם םאקםארען, װיכטינםצמ די פון
ת  און א. ר. j חגר סיז עסזיםטענץ דער מ

מאפ־ םוועם וי אפצועםעלען םיםעל א אלם
 ױניאן די לעיבעל. א. ר. j דער געווען איז

 גרויםען םון געווען איז לעיבעל דער אז לם
 זיינען װאס ארבייטער, די פון אינמערעסען די

אינדוםטריע. םום איז קאוט תר איו
 באארד רעקאווערי םום און פאום נאציאנאלזו ךי

t< עם איז נעווארען, יזירם m וואם ױניאן, די 
 זאל לעיבעל דער אז חנרויוי, באמםאכען ״

 אינ• וױרהזאםען » האבעז צו בדי פונמיאנירען
 יוניאך פון אפהיטוננ און פאגטראל דעם פאד

פאלעס־ אונזער פון םארמריםטעז די צױם
JDS90

 באארד רעסאוחגרי קאום און םום ממיאנאלע
 אונ־ אז אנגע£יחרט יאהר לעצםען חנם .חננד

̂זעז פאטפײן יימס  נרױם אתזער פוז פרויען די צװ
 ציהענדיג צעיבעל, דעם םאכעז *ו פאפולער

 פארלאנ־ דאס פאקם, דעם אױוי ערקזאםקיים
ױניאז־ 8 טיט נלויז גארנתנטם פויםפנדיג

 ר8ם םארטייל נרויטער & אויר גליימױיםינ איז
אינ־ דער און יוגיאן דער םאר בלױז נימ און
 זואס נארסענט, 8 פאר זיך םים ׳*טעלט עם

ארבײטם־ אנטמגדיגע אתנמר נעווארען זירט
 לם8 אוםטטענדען. םאניטארע אונםער און

כם8געם) יאהר לעצםעז םיר חאמז חנרפון

 חד אין נמן חאם מלעמנחייטען •אר׳יייחעע
 די דאם ער׳פיעונ^ חןר 1אוי אנניװיתז ~יתז

אינ־ עטליכע פון אימ# איז אינחסטריע סזט
 פון עקזיםםנגץ דער אהן באװימן האם וואם

-------- w jt ר.

 כ.ר.א. דער אוננמר עקזיםםירם זזאבען וואם באדיננוננען
 זוירקזאם־ דער םון םארדינםט דער לעם8 פאר איז דאם
i איבער האנםראל איהר און ױניאן אונזער םון קײם r t 

אינדוםםריזג
 18 איז װאם לעיבעל, רעמאווערי לער8ציאנ8נ דער

 א. ר. j פו־יהערדינען דעם פון ארם דעם אויף ץ8עדז
 צו נלויז אויםמליםליך ארויםגענעבען יוערם לעיבעל,
 באדינ־ אלע נאך אבםאלוט קוםען וואס םירטעם, אזעלכע
 אגרי־ לעקםיװער8ל אונזער םאר מרייבם עם <ואם גונגען,
 גיגר איגטער גארםעגטם פראדוצירען װאם םירםעם םענט.

 בא־ גים לעיבעל דעם קענעז ױניאן־באדיגנועען עהרליכע
קוגהנן.

 יערער «ז אינטערעם, אונזער 1אי דעריבער איז עם
 אים »1אוי זאל בארםענם, 8 פרארוצירם װאם םיםנליד,
 םון םליכם די איז «ם לײבעל. רעסאווערי 8 אננײוזען

 צוצולאזען, נים און םען8אױפצו< עאפ־ם׳שערם^ יערען
זײן אין װערען פראדוצירם זאל נארטעגט 8 18

 דער צוגענייהם ניט נארםענם צום װערט dp אויב שאפ,
ל.92י9ל רעקאווערי

 צו ביז אנערסענצז טיר זואם ציימ, זעלבער דצר אין
 עריײ טיר און קאאפעראציע אייצר טאס גרויםער גאר 8

 ױניאן־נאװאוםם־ דעם צו ערםאלנ נרויםען דעם צו נען
 מאפ־טעערל״ם, און םיםנלידער ?טױוע8 אונזערע פח זײן

 דאם פאתט״ דעם רנעםעז8ם נים אויך אבער םיר טארען
 האבען טעערליים םאנכע אםילו און ארבײטעו םאגכע

 וויכטינען דעם אט ערפילען צו בלעםינט8רנ8פ םיילםאל
גריםעננג8 פאלעפםױוען אונזער פזן ױגקט

 -B8r אדער רבייםער8 יעדען דערינצר װארען איו
 ר-8פ אין עולדינ יוערען נעםונעז וועט וואם ט׳צערםאן,

 ער 18 ױניאךלעיבעל, דעם בנונע םליכט זיין נאבלעםינעז
 וועם ער אוז נדױוענם־באארד דער צו ווערען נערוםען זועט

וועדען. באטסראפט שטרענג
 פולע די רטםעהט8ם איהר דאם האפנוג^ דער אין

 פאראנםװארט- נרויםע די און ענין רעם םון װיכםינסייט
 י־ם׳*ערםאן,8׳* לם8 אייר זיי'א לינט dp װאס ליכקײם,

 אינסםרות־ PP8 אויםםיהר?! ווצט איהר <8 זיכ?ר איך בין
פינסםליככײ̂נ נרצסט?ר דצר םיט צי?ס

Kgs1־ ■■™■I
. .i?

אײצרצר, גרידצרליך
ו ן ױ ו י נ* ו -#1נ

̂ז»י*ז Tt' .1ן**

ן ד אױפ׳ ע ב א ם ם ע ר פראנט ד
מינקאןש. ט. נ. פון1

נזױ{)\. ױיפגז א «רב

Mb •״ ׳

 גייעם א םון ש^ל אוים׳ז איז אינדוסטריע דחנם די
 אפטיםיסטײע. איז מען מטארק. זיך גרײט םען סיזאן.

̂יקען. גרויסע צו זאגט סען  באילעבאטמזע אפיציעילע די ג
 ארויםגעסוםזגן ילעצםענם איז װעיר״ ״װאוםענס צײטונג

 םען וועילכע אין אדװערטײזמענטס ^ײדזמ פולע א מיט
 סיזאן קוםענדער דער אז אײנדרו^ דעם םאכען צו זוכט

 עס םומ״. און ,זיכערקײט םון גײסם א אין זיך עםענט
 צוריסנעהאלטענקײט״ איז ״אונזיכערקײט די או חײםען זאל
 די םארגאנגענהײט. דער זאך א איז םיזאנס, םאריגע די םון

 ̂ןטוםע א דערגרייכט זזאט צײטונג, די זאגט אינדוסטרי,
 צו םעהר אן ערנסט הויבם זי װאו סםאביציזאציע, םיז

̂גען דענסען  װע־ אנשטרעננונג וױעיגער און קװאליטעט ו.
 ״װי זיך נאכפרעגעז אז הויבעז בייערם סװאנטיטעט. געז

 ״ביליג״. װי אגשטאט ווערן געםאכט קען דרעס די גום״
 סימן א איז װעיר״, ״װאוםענס די אויס טײכדט אלעם דאס
 איניציא־ פראגרעםױוען און צושטאנד געזרנטעץ דעם םון

אצינד. זיך געםינט טרײד דרעס דער װעלכען אין טיזם
 גאנצען דעם דאגעגעז נארגיעם נאטירליך, םיר, האבעז

 די אז צײט, נעװיס מוין איז עס אדרבהי <זאםםײן.
 זא־ באלעבאטים אונזערע צװישעז םאראנםזוארטליכע םעהר

 מאקע און אינדוסטריע דער וחגגען פארטראכטען זיך לען
 וועל־ מענשעז םויזענטער צענדליגע די םאמעסמן ניט אויך

 פון ציהען װעלכע און םרײד אין ב>מזעםטיגט זײנען כע
 האט באארד דזשאינט דרעםםאכער די חױנה. זייער איהר
 די םון אויםםערסזאםקיים די געצויגעז צוריס לאננ מויז

 זײ םון םאגכע ןועלכער םים הםקרת די אויױ באלעבאטים
 די דאך געדענסעז עגין. גאנצען דעם צו זיך באציהקן

 אר־ ספעציעלע און רעחנם די ״גערעכטיגקײם״ םון לעזער
 דזשאינט אונזער םיז םענעדזמער גענעראל דעם םון טיסלען
 םארזזאנדלונגעז די אגגעגאננען זײנעז עם בעת באארד
 לאםח גאנצער דער אגריםענטם. איצטיגע די באנייעז ותגען

 אונםאר־ דער אױוי באצויגעז דאך זיך האט ױניאז דער םון
 באטראכטען וועלכע באלעבאטים, די טצד אגטװארטליכקײם

 סאטיװ הויפט דער װאו בירדפע, א אלס םרײד דרעם דעם
 אינ־ די איז האבעז םיר פראםיט. אוז םפעסולאציע איז

 ארויסגעשטעלט ניט טרײד, דעם סםאביליזירען םון טערעסען
 קירצערע און ^כירות העכערע וועגען םאדערוננעז קײנע

 ביײ צו בארזגכטיגט געוועז זײנעז מיר אבװאהל מטונדעז,
 מען אז איז, םארלאננם יא האבען םיר װאס זאכען. דע

 םראק־ האט מעז װעלכע קאנסורענץ, די אפמטעלען זאל
 — הױם עד לײדער נאד עסזיםטירט וועלכע און — טיצירט
 אלע איז ױניאן די יעם, ארבײטער. די םוז חשביז אוים׳ז

 דער איז כח קאנםערװאטױוער אײנציגער דער נעווען םאל
 אונזער םצד אגיםאציע די אם אויב נו, אינדוסםריע. דרעם
 װר־ מכױסעל א געהאט באלעבאםים די אױןי האט ױניאן
 נע־ זיתרע םיזזרעז צו באםת טאקע םיינען זײ אוב קוגג,

 םאראנט־ און פלאנםעסיגקײט םון באזים א אויף עעםטען
 צוצונעבען רעכם די זיך מיר ערלויבען װארטליכהײם,

 דער םון מאםין אני נייעם דעם צו פסוקים פאר א נאך
:זועיר״ ״װאוםענם

 די וועלכע אגריםענטם די דורכםיהרען אויםריכטיג א)
 אונטערגע־ םארטרעטער זייערע דורך האבעז באלעבאטים

םארטמ. לעצםעז עריבעז
אנט־ צו םארזוכעז םאחטידענע די אױםצוגעבען ב)
 סקעב כידערלײ אין ױניאן דער םון חפות דעם םיז לויםען
 איז באנקראט צום םוח כל סוף זײ םיהחגן וחנלכע לעכער,
I * רואינע.

 n אויף נייעז זועלכע ארבײטער די אז הן,
בא״ טיט נשםות, םיט םענשען זײנען

ווען דאז נאר און לעבען, צו פארלא̂נ א
 ר\ םיליאנען

דערםעניממן

 דמר לעבעז, א םיט געזיכערט איז ארםײ נרויסע די אם
םארשריט. םאכען טרײד

 אױ*י נעפמנן זיך װעלען זײ אויב אז זיכער, זײנען מיר
 די או ערװארטען צײט יעדער צו זײ קענעז דרכים, די

 דער צו חלס םולען איר בײטראגעז וועט ױניאן
 דרעם דער םון פראנרעס װײטעח־־יגען און אויםלעבונג

J., דוסטריע.
בײנןרם־. בײגוךגז, נײמרגז,

 עסאנאם^א די אםילו און צײטונגעז טרײד די מעז לעזט
 tan כמנן באקוםם פרעסע, אלגעםיינער דער םון אפטײלונגען

 מח| באלאגערט איז יארס נױ ^טאם <י אז אײנדרוק,
 ®ידי ריטייל גרויסע םין םארטרעטער הייסט דאס בײערם,

 באצײ• קויפען וועלכע םטארם, דעפארטמענט און מעם
סיזאן. קוםענדעץ דעם םאר דרעםעם טעגס

 יםיממ לוםענדע? דעם פון ערעםענונג אםיציעלע די
 ײ,5דזמו ־טען6 דעם אנגעםאנגעז זיך האט וועלכע

 בייערם. צאל גרעסטען דעם נעצויגען
 םאריגע וועהרענד אז םרײד, םיט אז װײזעז

 יאהר דאם זײ זײנען ״קוקעז״, בלויז בייערם געז
 אדווענס גיט מען סויםט, םען קונים. אמת׳ע

דרעסםאמנר* די םאר ארבײם באלדיגע םיינט דאם און
אי־• מײז זײנען באשטעלוננען די אז באריכטעם, מעז

 די אפי<ו םאראיאהרען. װי העכער, פראצענט 100 בער
 פח געוואחנן געםראםען ̂זטארק אזוי איז װאס םידװעסט,

 יראז 12 םים געקויפט ^ייז זזאט םריקעגײמ, דער
 האס גארכדװעםם די איאהרעז. םאר װי דרעסעס םער

 21 גאנצע םיט געגענדעז אנדערע אלע בערקעטטייגם
צעגט.

 באציהם פאר, זיך םיר מטעלעז אלעם, דאם
 כמנן װארס לײנס בילינע די איז לײנם. בעסערע די צו

 וועלכע אויסצוגעםינעז װארם םען ם׳פםעות, נאך.
p איז ערםאל^ אן םאכעז וועלען גרײדס העכערע די אין n 

 װאדס אײדעלערער אן איז (קא&ירען הא&יח זײ מעז װעט
וױילע. א םאר גנב׳ענען), װי

 וועלמנ בולעםיז, םרײד וועכענטליכער דער פון
 און ״ריםוירדדפ אונזער םון ארויסגעגעבען

o די אז זיך, םיר דערוױםען בױרא׳/ m 
 פיז םארגרעםערם זיך האבעז לאנד איבער׳ז םענםם
 איז 451,098 ביז ,1935 ױגי, םאנאט אין שורעס
1936.

 אז ארוין^ םיר נעםען קװאל זמלבעז דעם םון
 אונזערע איז זײנען טעז12 דעם דזשולײ פון װאך דער

 באזונדערע 1467 נעװארען נעסעטעלם קװאדערם
 ווערען באםראכט םעג דעפארםםענט סעטעלםענט דער

באראםעםער. טרײד נוטער א
̂ארפײאיפז(ז\־ ̂ר<זבאלזיצז ג̂י לזפזגזךןזא\ א\ו מ א\ ב •Iי

 שמדי ורעגעץ װײניגער ״טראכם קעפעל דעם אונטזגר
 1 האם סחורה״, אייערע םאר^ויםזגז וועגען מעהר און

 סיו אינםערוױו אן נעדרוקט לעצטענס וועיר״ ״װאוםענם
D דער &ח טשערםאז אוםפארטײאישען דעם m אינחו 

ױװעגיער. הערי טריע,
 םר. םארזימרם אינמערװױ דערםאנטער דער איז

 ?יימן וועלכע שוועריגקײמעז םיילוױיזע די אז ױװעליער,
 פר׳ייזצן, סעםלען םיט םארבינדונג אין געװאחגן באנעגענט

מ די ווערען. באזײטיגט גיכען איץ נאר װעלען  אוכ־ נאנ
 א אױ^ וחןחנז אוועסנעשטעלט גיכעז איז וועם טערנעםוננ

n םילע באזײטיגעז וועט װעלכער באזיס, פראקטישעז  no 
 לעןד אגגעשםויסען זיך האט םעז װעלכע אן שוועריגסײטען

סיזאן• טען
f* די זינען אין געװיס דא האט ױבילער מר. p o 
 p*t אונםער אויסגעארבײם איצט זועחגז וועלכע דױלס״,

באילזגבאטיס. די און ױניאן דער םצד אויםזיכט

׳ י
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 װעגען צוסיל באאוםרוהמען נים זיד מז
 אן םיז ײוחנליער. םר. זאנם פרא:ע, י׳יאן״

נעװארען, נעםאכם איצם ביז איז װעלכע
 כלויז האבעז לאנטראסטארס 1,200 אז ארזיס,

 צו האבעז קאנטראמםארס 300 בלײו אז ער,
 קאנ־ צאל אונבאדייטענדע אן בלױז דאס איז

דזמאבערס. 2 וױ םער האמנן
 קײן ניט האבעץ םיר און םאל, דער זיין זאל ראס

nr אן וױרקליד עס איז ציסערן, די אין צוױיסלען 
 ליםײ די האם זאנענדיג אםת דעם ארמימומ.

 ױניאך די באאוםרוהיגם ביסעל הימפ א אדאגע
 ערנםםע די אונטערעעצעז נים קען סײנזןד

 םים־ ארבייטסלאזע כדם מעפער פארםאככמ פון
v געפמען צייס דער םים אסת, v i בא- םענמעז 
 סאנטראסםארס בײ אדער מעפער אינסייד איז

 אר־ זאך די ביז אבער פלצצער, ײתרע :סערעז
pm, םער־ נרעסםע וײ װאס דאס מלעכם. איז 

n דדפא־ 1 בלױז םאר ארבייםער קאנםראסםארס 
םאמן. גרינגער סך א אפעראציע ליםיםיימאן די

גזיםײוג. װיפנדירצד 22 דאלאד
 פדאבלעםען ארגאניזאציאנם מװערסטע די פון

 םײ כדםנלידער pc די איז םאגאטעז, *םמרדינצ
n  i םוז פאו־םרייבעז סלעס, דער אח חיצעז נרײסזנ 

 םיטלען םינדםטע די האם װעלכער םענשצז, יאדען
I .אי עס איז איםמטענמז די אוגםער זיך 
m םיםגלידצר די פיז םארלאננעז צו געםאר, א 

,n r א םים האםוי א אנפיהרען איז םיטיננ א 
 בײסױ נים סענען פראנםעז ױנייםעד 10 וועלכעז

 סען תען לאנג װי אבער װעםער. דעם םיינעז סיר -
■n n au M עם װעז נאך בפרם איז כדםמנ א אזזן 
~w אױפצונעםען סראגעז ודכםינע ? 

 מד םארריפעז איז װעלכער ,22 לאקאל םון םיםמג
 םאנ־ איז חמולײ, ־םעז23 דעם דאנערמםאג, ®אר

rv m t ,םראגעז וױכטינע אנדערע צװי׳פעז האם, הױז 
 וײכ־• אייגיגע איבעי האנדיעז צו ארדענוננ טאגעס .

לאקאלען םון קאנסםיםוציצ חגר צו !^!נדכמנמם

ז רצדיף ו ו ז אגדצןריר^. ו
 יזד צי איז אםצנדםענםס םערסםע זײ ®יז גתח
 וחד װעלכע ■ונסטעז, עםליכע ליבעראליזידצז איז
 איז נויםינ םאר באםראכם סאםיסע רעליא מר

 םיט׳ן טאן צו האם •ונקם צרמםער דער
r .סאג״ צאל די זיך האם לעצםענם בצנעםים

p פאלזזז w .ביחאפיל, צום פארגרעםערם
 םיםנלײ 6 זײנעז דדצולײ םעז15 או? םעז4 מם

 ״אול• י1אוי סראנס מנװאחנן צרקלערם 22 לאסאל
מא« דער — די םיז אימער םובעדקילאזיס״

 םים איז סאםיאני״ דדעס .אלײרם מיו׳דער *
 די געמםארגעז. אונםערזוכונג ערמםער pn נאד
 אונ־ — ■רייס, דאהםאר םיז היײ דער םים האם

 אויסנעאר־ — פארײאלטער םענםער העלמ ימיא?
 םא־ כתנייד װעלעז װעלכע רעקאםענדאציעס, ̂יחע א

 די סרינצז סענעז זאלעז םענמעז אימנליסלימ די
 כאציײ קענעז זאלעז איז ײניאז דער םיז הייי
T *דחוילעז t פא־ זיתרע צו צוריק קוסעז איז

 דצר *\\ מוריי״ירפצרװופג ידפ
 סראנפ־ שנע צי tt באןױזזם רעסאכמננדאזױע צצוױיט י

 נא־ דעם אונםער נעוארען פאפילער ^מעז ויפלמ
r דער נים וועלמו סאר איז פראנסהייםעד 

סראנ־ אנדער פיח נים איז 22 לאהאל פיז פאנד
 איז 22 יאסאל אכאר וױ אזײ בענעפים. צאלט ד

*WW פרא־ 75 צי סריב פיז באמםיים איז ײניאז
 פאיצז אלע איז אז סאכדםע די ותהאםענדײ־ם ,

 אפעראןױצ אן צו פײזרצז פראנסהייסעז סארס ר
 בענעפימ סקנ 2 אויסגצצאלם הרינעז גאסרקפננדצ ד׳י

האספיםאל. איז זימעז זיי װאס טאג
ך אח קראגקהיישעז נואגיאו וחגגען אובפס דער מוי

m

 »ג• כדםנמחנר. די נונםםעז צום נעװארעז, אויםגעבעסערם
 וחגרט סאנםטיטוציע אלםער דער לױם װאס רעם עטאט

 כראנימע צו כענעםים צאלעז צו םארװערם גאנצעז איז
 אםענד־ פארנעמלאגעגצם דעס לױם װעט, הראגקהײטעז,

 םולע וחורצן אויסגעצאהלס יאהר ערמםען אויפ׳ן םענט,
 צו װאכען 10 יאהר מען2 אוים׳ז און בענעפיט װאכעז 10
 םאר םען װעם יאהר צוױיטען נאכ׳ז װאך. א דאלער 4

 אין אבער קרינעז, נימט גאר קראנקהײם זעלבער דער
 װעם עססידענם, אדצר סראנסהײםעז אנדערע פון פאל
בענעפים. פולען צום בארעכםינם זײז םיםנליד זעלבער דער

 קוםם םיסינג דער איידער נ^ריכען װערען מורות די
 *רײ־ צו איבדפטאנד ניט מיר זיינעז דעריבער אוז םאר
 ױנהםעז. םארנזדפלאנצגע אנדערע די ווענעז בהרחבה במז
 נוםער קוםענחגז אין אוםקערעז ענין צום זיך ויע^גז םײ־

.גערעכםיגקייט״

p*

\.1א\ופצתץב<וג װצדיצױיסזפ \ץ<\גפ\
 איבצר• םיר האבעז *גערעכםינסײם״ נוםער ױלי איז
 סראגסעז איבער׳ן באוײכט א סון תםצית דעם נעגעבעז

 גע״ איבערנצדרותט איז באריכם (דער 22 לאסאל פון םאנד
 האמנז רארםעז ײלי). ־טען18 םיז *םארװערםס״ אן װארעז

 װע־ באםערסונגעז פאר א נעםאכט אנדערעס צװישען מיר
 אונז צי זיך האבען אונטערזוכונגען. םעדיצינימע געז

 אוים־ כמר אביסעלע נאד טיםנלידער צאל א געווענדעם
 ענמפערען אנדערע אלצ איז זיי םיר ײילעז קינםטע.

לא״ פיז סאנםטיטחפאן דער לוים םאלגם: וױ עפענטליך
אםענדירט) אצינד ווערם זי (יױ פאנד סראנקעז 22 קאל

2 צו  בארעכטינם םיטגלידצ נוכדפטעהענדער יעדער איז
 אלגעםיעצ אן יאהר. א אונםערזוכונגען אלגעםיינע םרײע
 צמזאםינײ־ אז ניט טיינם עסזאםיני^זאז דזשענעראל אדער
 אױגען, ביחפפיל, צום וױ סליניקס, ספעציעלע סאר ^אז

 אזעל• פאר װ. אז. א. פיס סאנעז, האלז, גאז, אויערעז,
 די צאיען אליץ םיםנליד דצר םוז אונםערזוכוננען כע

 ווצן סצנט. 50 םים דאלער 1 אדצר דאלער 1 פון סוםע
 ױי פמן דארזי אהײם, דאסטוירים דיזעלבע צו געהם םעז

 די צאלם אױך וױזים. א דאלער 10 ביז 5 םון צאלעז
 עסס־דעיס, #םעםםס ספעציעלע סײנע םאר ט י נ ייניאן

 צא- אליק דצם פאר םוזען םיםגלידער די םעדיציז. »יז
 אויסצר לאסאל סײז אז דערםאנעז, צו כדי איז עם לען.

ױז 2 די נים באװילינם ,22 לאקאל  את־ אלנצםימע פ
n יאחר דורכ׳ז באםרעםעז װעלכע םערזוכונגעז jm r םוײ 

דאלער^ זענםער
א\יג«ו«\.9 ױפ צוצ\ פאד דאלז

 איצם איו (אגב, סאנםטיטוציע די אויםבעםערענדינ
 קאנסםיםחױצ), װעגעז ריידען צו צײט פאסענדע א םאהע

 דצם םיםגלידער איהרע נעבעז צו 22 לאסאל באצװעסם
 ארגאגיזאציע םארנרצסערםצ א װעלמז בענעםים פולעז
 סאםיםע די אבער זיד װעס דערםאר געםאכם. מענליך האם

 פארגאכ- װעלמ םיםגלידער יענע צו מםרעננער באציהעז
 תנע סים אױך נלײכען דאס צאלוננען. זיתרע לעסינע?

 פראגתחיים זײער םעלדעז צו םארפעלען װעלכע םיטנלידער
 סערסיםײ םים זײ סוםען נאכהער איז אנםאנג םון באלד
 ניט קעז ?אםיםע זײ וחנלכע דאסטױרים, אײגענע פיז קײטס

אנערקענען. ניט װעם און
דעםאנםמר־אציע. •ראםעסם םוני

היפא־ יארסער נױ נרויסעז איז װעט ױלי םען30 דעם
 דע״ םונײפראםוםם ריזינע א ײערעז אפנעהאלמצז דראם

 'אר־ גױ חנר פון אויפזיכם דעם אונםער סאנסםראציע,
מאונסיל. לײבאר און םריידס סענםראל קער

 אעטעתמאצנל אונזער םון אנמםרענגינג דער אדאנס
 גע״ איז זיםערםאן, וױיס״פרעזידצנם פון איבערהויפם איז

 פון אױםאריםצט איז םאכט גאגצע די בריינגעז צו לרנגעז
 דעם חמסער פעדעוײ״צאז, דער פון אפטיילונג הינמר דער

 װאס דערםיט םים Jאםלונnםא ■ראםעסט היײיארינער
 עקזזך דדפענעראל אונזער פון םיםנלידעמפאםם נאנצע די

 סאן אין זיצונג לעצםפר איהר בײ האם באארד סיםװ
ז םוני׳ז אפצחפטאטען ציים נעםונעז םראנציםסא  י

 א איבערמבצן ותרבײ און באזיך לזזן
תאט פאנד, פארםייזײטנגם צום מםײערוגג

jfcf*M, m:

id א נעסראגצן באפױיאוגגנדכאװצגוע t• ^צנ• פארותרם 
 אי־ אפעגהאלםען וחנרען דעםאנסםראציעס פראכתסם ליכע

 אױסזיכםען די װערען דערכדם איז לאנד גאנצעז בער׳ן
 םאר קא̂ם בראוחנר װעםעס — םארטירער, אונזער פאר
pn פאר האם קלאגע, םיאום׳עי דער פין רײנװאמונג פולער 

 אינסערגא־ פון אכםונג און ליכע די געװאונען איהם
זיכערצר. און מםארסער אלץ — פראלעםאריאם, גאלען

o די m 22 לאקאל םפעציעל און באארד דזעאינט, 
 םאל אלצ פאגד פארמיידיגונגם מוני׳ם צו האבען וחגלכע

 םים מםאלץ זײגען האנ̂כ םולער א םים בײגע^םייערט
צז צי אױסנעקוםען איז די װאם ראלע רצר  דער אין מייי

 זײן םון יאהרצייט ־םעז20 צום דראםע. םרויעריגער
 און באגריםונג אונזער איהם טיר עיסען םא^פארטקײט

 אין זיך םאנגט װעלכער םארהצר דער אז װאונע אונזער
 איהם װעם סאורם, סופרים םטײםס ױנײםעד אין אן גיכען

באפריתן. גאגצען אין בילינגם װארען און
פאריגזיא. רפאי

 זיך םיר נעםען רעדאסםאר, םון ערלויבנימ דער םיט
 עגין אן װעגעז װערטער פאר א ^רײבען צו רעכט דאם
p̂ פאר זיך האלסען םיר װעלכען אין p אלם נים סאל 

 נא• זעהר םארם אונז איז וועלכער עגין אן אבער םוםחה,
 פאליםי׳פע איצםיגע די םײנען סיר הארצצן. צום הענם
 האבען םיר וחנלכער םון יאליםיק, ױניאן חלילה נים לאגע.

 װעל־ פאליםיק, לאנד אםת׳ע םאסע נאר געוױיכם, םאל אלע
a כױט םאז צו האם כע n ̂פצן  ארבייםער םון לעבען פאליםי

קלאם.
 פאלײ גרױסער פון פעריאדע א אין אצינד לעבען םױר

 אגרופען עם םיר זאתן אדער איבערקערענחפ, טימער
 אוםגע־ צוםוםלענימ. גרױם ל?וון, יאליםימען איים׳ז

 אידײ ראדיסאלצר חנר םון ארבײםער די זײנען ריכםערהײם
 לאגע פאליםיעער א אין נעװארען ארײנגעצױגעז גאס אער

 דצר סים װעחנן אוחנמנעםאכט נים טאר אוז סען װעלכע
 אונבאמםרייםבא־ זיך דאכם און אלמע אונזערע האנט.

 באנוצט אפט אזוי האבצן םיר וחנצכצ ארגוםענטעז, רע
̂ז ראג־גאס, אױם׳ז  פראבלעםען נייע די גיט םארענםםער

 װערעז באזייטיגם אינגאנצעז נים װילען םיר אױב איז
 כאאס, פאליםימזנן סון ים אין װערען פארמלוננעז אחגר

 צנם־ די פון ליכם דער אין רעאנירען דעם אױוי סעז טוז
אוםמםענדען. או? פאסםארעז מםעהענדע

 פאליםחפצר איצםינצר דצר אױוי רעאגירם װי איז
פיחחגר־ אנערקענטע איהר און מניאן אוגזער צוםוםלעגי׳*

ow rr?
n באארד צמממוסיװ דזאחננעראל חנר םון םערהײם 

 ער־ צםענםלימנ די איגדארסירם חאם םיטנלידערמאםם
 אםענ- האמ װעלמר דובינםסי, •רעזידעגמ םון *לערונגען

 ליבעראלע רוזוחנלם׳ם •רעזידענם אז צוגענצבען, זןארצינ
rאינרוס־ איז עסאנאםחפע םערסםע באצונ אין םעלוכג 

 אינםערנעמא־ אונזער ערםעגליכט האם םראגען, טריעלצ
 ארנאניזא־ ארבייטער גרעסםע די םרן אײנע ותרעז צו געל

 צוטדפטא- איז דובינססי פרזנזידצנט לאנד. איז ציעס
 פאראנםװארם־ אאנחגרצ םילע םו? ערסלערוננעז די צו נעז

 חנם אױסנעדריהם האבען וחנלכע םירער, ארבײםער ליכע
 װאלם זינ לענדאנ׳ס און דורכםאל רוזװעלם׳ם אז געדאנק,

 װאם פארבעסערונג עםיסעל ̂עדע גצםאר אין געעםעלט
 פאר לעצטע די אין *רװארמנן זיך האבצן ארבײםער די

יאר•
 וױיגדיחנזיתננם צרעטער אונזצר אנםאניני, ברומר

 דירצקם און אפעז איז JB9 לאתאל םון מענעדדפער און
 רחװעלם׳ן פון װידערצרוחדזלונג דער םאר ארויסגעקוםען

ען איז וחנלמר ארםיסעל, אז 1אי לזגהםאנ׳צ?. און ^נ  צ
 כרודער מוײיבם .ד^אםטים״, נוםער מלי צרמםען איז

פאלגם: וױ אנטאניגי
 פון ליג ארבײםצר נאציאנאלצ אוםפארכױיאישע *די
 יארס נײ אין טמצרםאן צייטוױיליגער בין איך \ועלכער
p® Jn די צודיפעל אחן האט װעלמ און ססייט, rw חנר 

 ארנא״ איז םיםנליחנרמאפם, אוגזער פון םערהײם גרויסער
אנת־ די פאראיעיגיז צו צוחנק חןם מאר נצמאוען ניוװם

«ח יױז־צרארוחנחלתג דפר פאד

ארגאניזי־ דער אין ראלע גרויסע א מפילם אנםאניני
סםייט. יארס נױ אין פארםי לײבאר א םון רוננ

 לאקאל םראגע רוזװעלם דער אויף רעאגירם װי אוז
̂, א אין &יר געסינעז דעם אויף ענםםער אן ?22  בוײ

n ורעלכעז n זיםער־ סאפא בר. ^2 לאקאל סון םענעדדפער 
 העריסאן, דזעארדזמ צו געעריבעז לעצםזןנס האם טאן,

 דע־ דער פון סאםיטע פינאנם לײבאר דער םיז כמזערםאז
 הםתם, םן האם װעלכע קאסיכת, נאציאנאלער םאחראםי*ער

םאנד. לאםפײן צום בייעםיתרונג א נעבעטען
זיםערםאז, ברודער מרייבט באארד״, עסזעסוםױו די״
 םיר אז אינםארםירען, צו אײך אינםםרואירם םיד *וזאט
 םארלאנג איתר נאכצוסוםעז װעג סײז געםינעז נים קענעז

 םאר ארױםנעזאגם םאל מערערע זיר האם ױניאן אונזער
 דורך ארבײםער די םצד אקציע פאליםמזער אונאפהענגינער

 ̂זםעלוננ דער םים אײנסלאנג איז איז פארסײ, ארבײםער אן
 צו ביחפםיתרוננ <זײז מאכעז ניט נאטירליך, םיר, מענען

̂זער דער  אנדער װעלכער אירנענד אדער פארםיי רעםאסראסי
 איז װעלכע אונםערנעםונג, אדער ארגאניזאציע פאליםימער

 באוחד ארבײםער דער אויח באזירם אדער םײל א נים
 אוד דיכםיג װעט אי־הר אז זיכער, זײנעז םיר גוגג

פראנע״. דער אין מםעלונג אוגזער מאצעז
 צר פיררפים. סײנע איז נים זיך םאדערם בריו* דער

 ער םער, איז װאם און סלאר, איז ער זיך. םאר דעדם
 םים װאלם זיםערםאן ברודער רדעץ חעסליך. זעהר איז

 בריװעל̂ז םיז אזא נעשריבעז צוריס צװײ אדער יאהר א
 פארא• פאר א צוצחפטעלען םארפעלם ניט זיכער ער װאלט

 דער־ העריסאז ^חבר״ דעם װאלם ער װעלכע אין גראםען
 זיך רוםם װעלכע טעאריע אזא דא איז עס אז צעהלם,

 םיר װארום אורזאכען, נאר און נאך איז קלאסעךקאםן*
 סאפיםאליםטײ א םים האבעז נים םנע־וכמזא הײז קענעז
םך. א םיינם דאם און 1936 איז דאס אבער פארםײ. מער

 ,60 און 10 ילאסאילעז די םיז מטעלוגג די איז װאס
 *גזד װעלעז זײ אז זיך, דאכם אונז אבער נים. םיר וױיסען
 אונזעד םיז פאליסי דער צו צוצױפםימען װעג״ א פינעז

נײםראל. זײז צו םון וױיט איז װעלכע אינטערנעמאנעל,
 פא־ דער אם םוז ארויםמלעפעז אונז סען םיטעל אײז
 פארםיי, ארבײטער אפהענגינע אן — בלאםע ליםישער

 ברוחנר װעלכען בניז דעם אז זיכער ניט םיר זײנעז ליידער
 אלעםען אונז װעם צוזאםענצרפטעלעז, זוכט אנםאניני

האםען. לאםיר באםרידמען.

 דאד־ םיר ײילעז 89 לאהאל םיז ^ייז ריידעז םיר אז
 א^ איז װעלכער םאנד״, פענעאז *ײרךס ״אלד דעם םאנעז
 5 צאלם םאנד דער געװאחנן. אײננעםירט לאסאל יענעם
 דערגוײיכט האט וחןלכער םיםנליד, יעדען םאנאט א דאלער

 באטרעםענדע די אז אננענוםעז יאהר, 65 םיז עלטער די
 אדער צײם יאהר 5 םאר ײניאז דער צו באלאנגם האבעז

 דעם איז 1933 איז אנגזךפלאסעז זיך האבעז װאס אזעלכע
 דאס אבער סלײנע, א איז םומע די אםת, סםרייה. נענעראל

 טיטגלידער די װען נאך בםרט םארװערםס, עריט א איז
̂זם. דערםאר צאלעז נארני

 יא־ א בויעז צו םא^&ראכעז אױך האט 89 לאחאל
̂זעלעסער לאם איז וױליאז  דער אויב םאניטארױם. אנדז

ו וױלם װערעז םארוױרסליכם װצט פלאן י  אז האפצז, אונז ז
 נאך *םאטעאטי/ נאםען דעם םראגעז װעם יאװיליאן דער
 װעל־ סעםםער, סאציאליסטישעז בראוחזן און גרויסעז דעם
 הענ• םוסאליני׳ם םון געװארעז ערפארדעט ברוםאל איז כער
קער.

 פון סוםע די בײנעשםיתרם 89 לאסאל האם חגרוױיל
 סוםם דזןרפאר סאניטארױם. דעבארא צום דאלער 1,000
 די סאםפליםענם. גרױסעז א ארגאניזאציע מורעסםער אונזער

̂זע. א איז אינסםיםוציע  נים זײ יבער האם דאס אידי
י.1היל צו איהר קוםען פיז אפגעהאלםעז

.10 ראלאר *י\
 ברוחנר םון באריכטען חגגעלע די םיז אײנעם פון

 ערפימצן װעלכע ,10 לאקאל ®ון זער6םענעד̂ז פערלטוטער,
 םעמוו׳- ממיקאות א זיך םיר דערוױסען אםםיס״,rדז״ אין

>r » r לצחןד. אונזעחנ םאדאינכמרעםירזנן מ\ױם ױצם
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אינדוסםריצ, סלאופ דער איז םפעציעל סאםערס, די
 נעפאר דער צוליב םעםער. איננדוינען 8 אז סיט ז

o jrror פיזיעער אלנעםיינער חנר און וחנרען צו 
 ליינען ניט זאל םען אז ױניאן די באעטעהם *נמםרעננוננ,

 לעצםענם אינטטעם. 6 םון העמר עניידען צו ײאחן די
 וועלכע םירםעם, די פון אײנע ארויםנעהוםעז אבער איז

 ־10 א םים ®רפיז, קאטיננ פאפולעחג * •ראדוצירם
 גימ טאקע האבען םירנתם איידינע טעםער. אמםעינעז
 די א״גגעסױפם באלד האבען און ציים קיין פארלארען

 די לײנען צו פאטערם די געהייסען און םאטינען נײע
 אבער זײ האבעז הױן־. די אינם׳פזם 10 און 8 ײארע

 10 לאהאל באלעבאם. דעם tv חגכענוננ דעם מםאכם
נע־ האם לאפאל דער םראנע. דער אין דעה « אייד
 העכער װארע טנײחןן נים םארזז קאטערם נים.

 זיך ה*ט 10 לאקאל פיז םירערמאפט די איננממם. 8
פאר־ נלייך האם זי ארדער. כױם׳ז באגונענם ניט

ז »  םאעין־ די םיז םארטטעהער די טים סאנפערענץ ײ
 נעםאכט קלאר ױניאן די האם דארם םאכופעקםמורערם.

 האםפאנים די געוױרלט. האט דאםי און *םעלוננ.
t םון םאמין די צוריסצוציהעז פארםליכטעט זיר 

JO איז פירםע גרויםע אײז האם טאםער און 
r» !הערם (איר פענסילוױיניא ז, t עקערםאן) אין

 דער םון גאטלום דעם נאכצוקוםעז נצאיילם ניט זיד
 לאהאל, םון טענעדזטער אםיםנמנם דער איז ייניאז,

 די און עסערטאז אין נןםארען םטאלמרג, לואים בד.
 נייע די אוםצוסערעז אײננענאננען ענדליך איז פירםע

»p n םאנופעסםטורערם. די צו
ל\י\־\זזכזר\» זרימו פ<ט

 באריכט זעלבען רעם םין אײר זיד םיר דערװיםעז
 לױט װאם, חןם אויןי סוסענדינ נים אז .דזטאםםים״, «ױן
 סיין איז נאלעבאםים, די םיט אנריטענטם מצכת די

 :ע־ באוױלינט נים פאטערם די צו עכירות אין זממרונג
 — סרינען צו נעלוננעז לאסאל דעם דאד איז ײארעז.

 םאר העכערוננעז — סאנפעחגנצע) דורך *םילערחיים,
 פערלםונמר ברודער זאנט םיםנליחןר. םויזענם עםלאכע

 פאםפײן אונזער םארזזצעז םוזען ״םיר באריכם: זייז איז
 ווע־ םיטיננעז וואמן. פאר פוםענחנ די איז רזיזעם פאר
 אינםאר־ יתלעז מיטנלידשי■ די און ײערעז פאררוםען ליז

עוזז םירם ױ וו  ציל״. אונזער עררייכען צו ארום אזוי ו
 םיר וחזיבעז םים םיםנליד, 10 לאסאל דעם םיט צוזאםעז

 טיר: זאנעז דעם יחזנמז טםועם א נעכאפט חאבעז
אז!״ די זאל .לעבעז ױני

r\n אץײזג  '■nnv
 םארעטם איז ,איםעניע״ טעחנע און גרויםע אונזער

 ווערם חויז, .ױגיטי״ נאםעז רעם םראגט ײעלמ פרס, .
 *וינזעיע םון םיטנלידער טעהר פון באזוכט יאר חיינטינם
 22 לאםאל די םון דזניםטראציעם די פריהער. וױ לאפאלעז

̂ידער, ײד נעימז יועלמ סיםג  הענט, טרייבער׳ם תם י
 ױניאן דער םיז םיםנליחןר אםת׳ע די אז נא׳צטעםינען צו—
מז סרובים, אדער םריינד זייערע נים און  אפרוהעז זיד זו

p אױפ׳ן irn די אז עדות, זאנען — ױניאן דער םיז 
 און צאלז. גרויסע איז יאי היינםינם םאחײזז דמםםאמר

 אונזער זיך פילט מאו פאײגזז ניט זיי זאיעז װארום
 איי- זײן אין זױ הײםיט, אזוי באתוועם, אזוי סיםנליד

 נעבייחןם, עעהנע די זיינע. איז חויז די און היים מנער
 — בלוכמז איז בוינמר די םייד, נרויםער נרויסער דןר

 איבערהויפט און םיםנלידער. די צו באלאננט אלץ »יץ,
 דיגזןן וועלכע םיטנליחגר, 22 לאסאל די פילען אזױ םצנעז
 ױניטי טיז איינענםימר votnv און בויער די מוחזז
 דער הויז. ױניטי אלצנתנם אונזזןר עם איז אצינד זזויז.

 םאנם־ םיז אפערייםאר חנר אנדז׳אצלעם, לאם אין •חנמרם
 םיט צוזאנמז טעסםעס, פיז ארבייגמריז סאנמן די ר«אל,

 זיי צו באלעבאםים. די זימען אלע זיי — יאריזזזר גױ די
 םיט זיי רעדען דערםאר און וזויז. יוניטי די באלאננט

חויז״. ױגיטי .אונזער פון ליבטאפט סים און ץ5
 דער םאר הויז ױניטי .איבעתענמז״ יועם 89 לאהאל

o 26 פח n1 60 פח גרופע א רזטולאי. םען KV
w לאהאל •ון זועדזנן w מד װאך * פאר>
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 1הא טשערלייט די לאסאל. םיז ח׳פביז אויפ׳ז סאצת
 וועלמר טיטינ^ א בײ נוםבערם .לאקי״ נעצוינען

 חןם חאםעל דעלאנא אין נעװארען אפנעהאלטען
 זיי דארט ײעלען םעערלײם, 60 די אויםער דז׳פולאי.

 וועם זײ לכבוד לאקאל. םון נעסם הונדערט א איבער
 םעא< הויז ױניםי 1אי נעבען האםפאני אפערא טיקאנא
אפעראם. פאפולערע עםלאכע

 חײנםי- םיין אויב :רצראזפאו צ\גז וארבאפזרןגוג
 אין זײנען .װאםערדינ״, אביסעלע איז איבערזיבט נער
 כײ ים, אםלאנטיאמן םון כװאליעם די שולדינ דעם

 איד א נעטריבעז. זוערען טורות די ברענעז םזןנם
ן י. ו. װאפײטאן■ אגיסצלצ צו נארעכטיגט דאר ן

אױסדרוק אנערקענונגם
 וועםט 336 טאפ, דרעס עלל פיז ארבייםער די טיר,

 טן35 אין רזטון טעז11 דעם םארזאםעלם סםריט, םע37
 ביזנעם אונזער פוז םאריץ דעם אונםער םקול פאבליק נאם

 הארצינען אונזער אוים דריקען םארנאלין, ברודער אנענט
 טטערםאן, אונזער צו אנערפענוננ אויםריכםינע און דאנפ

 אונער• איבערנעבענער, זײן פאר פאהען, םארים ברודער
 פארכעםערען צו ארבײם דערםאלנרײכער און םידלימר

 נעלענענחיים דער בײ שאפ. אונזער אין באדיננוגנעז די
 ײעלכע טתנה, שעהנער א טים איהם םיר ■רעזענםירען

 אר־ די םון אנערקענונג םון אויםדרוה אלם דינעז זאל
 דערםוםינומ א אים םאר ז״ז דאס זאל טאפ. םון בייטער

 דורכםיחזן העלפט װאם ארב״ט, נוםע די םלארםצוזעצען
 אויו אונז םאר האט ױניאן אונזער װאם נעװינםען די

נעסעםשם.
 ׳פאפ־סאםיכ, די אויד דאנהמז און אנערסענעז םיר

נעני און םײנםםיין םייער :בריחןר די םון באטםעהענד
 סאאפעראציע. און ארבײט נומער זייער פאר זיםםאז,

■o p קאםיםע :
 60 לאהאל — ראפםאנעל דזטאו

 22 לאסאל — מולםאן בען
 22 לאפאל — טוירםאז איזי

.22 לאהאל — טינקא דזטאי
 815 םינערי, און וױינבערנער םיז ארבײטער די טיר,

 חנם טאפ־םיטיננ א בײ פארזאםעלם םםריט, טע36 װעםט
 צובייסעז, און טנאפם גיםעל נום א בײ דזעון מען30

 טטערטאן, אונזער צו אנערסענוננ אונזער אוים דריסעז
 איזי ברודער אםיםטענם, זײז צו אוז נליס דוד ברודער

 אונזער םאר ארבײם נוטער און ערליכער זייער םאר סאהן,
 ריםט־ײאםטעם םיט פחןזענטירט זײ האבעז םיר שאפ.

 נעזונטער■ םארנוצען צו פרעזענםזןן די זײ זוינטען םיר און
 וױי־ און פאםיליעם זייערע םים נעײנט זײז צו 1אי חייט
 פארנאנ־ די אין װי ארביים נומע זייער םארםזעצען םער
יאר. דרײ נענע

:קאםיםע די
 22 לאסאל — בױרנ ביםרים

 22 לאהאל — טרייבער רעי
 22 לאסאל — עדעלםאן בעני

 22 לאהאל — םפעלינםהי עטהעל
 22 לאהאל — נעביל פוירל
.22 לאקאל — !ארנײטסא ראח

 װעסט 214 טאפ, פרענם טים םון ארבײטער די םיר,
 גוםע די םים צוםרידענהײם אוים רריסעז םםרים, טע39
 טאפ־טשערםאן, אונזער םון ארבײט איבערנעבענע און

 םיו אים פרעזענטירען םיר אוז פיםםאן, דייװ בדודער
 נוצען דאם זאל ער אז אים װינטעז אוז פרעזענם א

 םארזעז וױיםןר זאל ער אז האםעז םיר איז זונםערהײם,
ארבײםער. די םון אינטערעםען די םאר ארביים די

:קאםיטע די
.117 לאקאל אײבראםםאז, א.

.117. לאסאל טאפירא, ם.
.9 לאסאל נאנלער, ם.

.9 ול  לאפאי ראכלין,
 2R לאפאל בעסײבולין,

40 לאקאל גלוס״ ל.
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אינטערנעשאנאל דער אין דך הערם עם
ד. J9 פון

םיטיעען ^ראמעסט םוניי־ביליעס
 אונזער םון ®רעזידענט דער דובינסקי, דוד ברודער

 ער װאו אײר*&ע, אין איצט זיך געשינט ^רגאניזאציע,
 אינטערנ־ װיכטיגע בײ אינטערנעשאנאיצ די פארםרעט
 ער האט אלעם םאד באראטונגען. ארבײטער ציאגאלע

 עקזעקוטיװ םון םימיגג יערליכען דעם אן באטײליגם זיך
 ער און םארבאגד באקיצײדוגגס אינטערגאציאגאלעז םון

 פון קאנפערעגץ דער אין «נטײיצ אן גענוםען אויך האם
 ער װעלכער צו בילדונג, ארבײטער אינםערנאציאנאלער

 םון טיטינג יצעצטען דעם םון געזואדען דעלעגירם איז
באארד. עקזעקוטױו דזשעגעראל .אונזער

 בא־ איגטערנאציאגאלען פון םיטיגג עקזעקוטיװ ךער
 דוביגסקי ברודער אויג^עװײלט האס שארבאגד קצײדונגם

 אינטערגאציאגאלען שון קאגםערעגץ צום דעלעגאט אלס
 םאריגען םארגעקוםען איז זואס שארבאנד, ױגיאן םרײד

 אר־ ןויכםינע אלע די אט זועגען לאגדאן. אין םאגאט
 אין באריכות באריכטען מר װעגען באראטונגען בײטער

̂ען םיר ווען ״גערעכטיגקײם״, גוםער קוםענדען  *וין װע
 דובינסיד. בר. םון איגםארםאציעם אערזעגליכע די האבען
 האט איגטערנעשאגאל דער פלן !רעזידענט דער נעפאר

 צו בדיװ א ארויסגעשיקט ער האמ יארה, נױ פארגאזען
 ארגא־ זאלען זײ אז אתאגיזאציעם אינטערנעמאנאל אגע

 דער צו םיטינגען פראטעםט בייצינגסס און םוני גיזירען
 דיגער5אוכדעו< זײער םון יארטאג טען20 פון מלעגעגהײט

 ברױו אין װערען ארגאגיזאציעס אגע פאראורםײלונג
 אזעלכע אראנז^ירען צו אפהאלט אהן אויםנעםאדערט

 אקטי־ דער אין קאאפערירען צו און םיםינגען •ראםעסט
 זייערע אין קערפערעאםטען ע5צענםרא< אלע םיט מיטעם
 איז עס װאו ױניאגם, טרײד אגדעחג םיט און *רטעו־

̂יך. גאר  ארגאניזא־ צעגםרא<$ע די װאו ערטער, אין מעג
 דערםאנטע די אראנזשירען צו םארםעלם האבען ציעם

 אקטי־ דער אין קאאשערירען צו און םיטיגגען •ראטעםם
 ערנ־ אן אויף דורכםירען און זארגען צו אלײן זעהט זױטעט,
פארזאםלונגעז. פראםעםט םוני־ביליעס די אוםן האםטען
 שטאטםינדען דזשולײ טען30 רעם זועט יארס נױ אין

 טע־ היפאדראם גרויסען אין םיטינג, פראטעםם ריזיגען א
 איניציאםיװע דער אויף איאנזשרט װערם • װאס אט*ר,

 און לײבאר צענטראיצ דעם דודך אינטערגעמאגאל דער פון
 גרין פרעזידענט ל. אװ x א. דער םון סאוגסייצ טרײד

 ער׳פטען צום װעילען םירער ארגײםער וױכטיגע אנדזגרע און
̂אסען־ מעגדליכען דעם םון געשיכםע דער אין סא<  קי

 נאםען אין אםיציעלע בייציגגס און םוני געגען אורטײל
 פאםען־ ריזעע אוף פראטעסטידען םעדערײשאן דער סון

פארזאםלונגען.

 ארגאגיזידען צו ארנאנײזערס נײע 40
̂ום םריידם מיסעלענ

קאנסייצ״, טרייד בארםענם יצײבאר ״םיסילײנאוס א
 םון סענעדז^ער גרינבערג, הערי וױים־פרעזידעגט םיט

זער שאר, סאםועל און םארזיצער, אלס ,91 לאקאל  םענעד̂ז
 געװארען געגריגדעם איז סעפרעםעד, אלם ,62 לאסאל םיז

 אפגעהאילטען איז װע^כער סיטינג, א בײ ױני, טען26 דעם
 םארזיץ אוגםער׳ן אפיס, אינםערנעמאגאל אין געװארען

 ילאקאלען די םון םארשטײער דובינססי. פרעזידעגט םיז
 בײגעװאוינט האבען 142 און 155 ,97 ,32 ,10 ,25 ,62

 5גענעראי װאנדער, װײס־פרעזידענם אויך םיםינג. דעם ן
 דעפארכד טאון אװ אום איסםערן דעם פון ,מנעדזשער

 םעגעדדפער רײזבערג, יאס5ע< פרעזידענם וױיס און נס1
o ון n באטיײ זיך האבען חןפארםםעגם, דרעס קאםען 

n n ^סײ דעם פון ץוועק חויפט רער גאדאםונ
o t f n p  o n לעצםעז פון
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, באארד עקזעקוטױו געגעךאל  א אנצופאעען מיםינ̂ג
 טרײדס, םאר^ידענע די אין דראיװ ארגאניזאציע ברײטען

 ניסגודם קלײדער, קינדער אונטערװע׳פ, קארסעטס, װי
 פעג־ דזשורזי, נױ םון ׳עטאטען די אין נעקװער קײדיס און

 אפ-םטײם אײילאגד, רהאוד םאסאט^וזעטס, סילװײניא,
 נײ־פאר־ די האם דעבאטען <אגגע אן דעיצאווער. און

 געגעראל דער םון באשמס דעם אנגעגוםען גרופע םירטע
 טויזענט 150 םון םאנד א ׳עאםען צו באארד עקזעקוטמו

 טרײד גארםענט נײער דער צװעס. דעם פאר דאלאר
 ארגאניײ נײע 20 אנצױמטעלען בא^יצאםען האט ?אנסייצ

 עקזיסטירעגדע עוין צװײ די דערגאנצעז צו כדי זערם,
 די און טערטאריע טאון אװ ״אוט םון דעפאדטםענטס,

 װייס־פרע־ דעפארטםעגט״. דרעם קאטען און איסטערן
 יעדער אנשםעילעז, װעלען רײזבערג און װאגדער זידענט

 אוג־ ארבײט דער פאר םענשען ספעציעלען א באזונדער,
 גײ־געגרינ־ דעם םון ארגאניזירונג די אויםזיכט. זײער טער

 זועל־ דעפארטםענט, טאון אװ אום םיסילײנאוס דעםען
 הויפכד װעט סטײטס, זעקס אין ארבײט ארום נעםט כער

 פארמידענע די ױניאניזירען ׳ צו זוערען באנוצט זעכ^יך
 זוכען צו יארק נױ םון אנםלאםען זיינעץ װעגכע צענטערס,

 דאדטען האבען זואס אנדערע און ארבײטס־העגם בליגע
פריהער. םון ^עפער סװעט

 םון סוף צום דערקלערט האם דוביגסקי פרעזידענט
 זוערען .געעםענם װעלען אפיסעס נײע צװעלף אז םיםינג,

 נרינד־ בעסטער דער םים װערען געטאן װעט א<ץ אז און
 זאל ארבײט אונזער אז אזוי, דערפארוגג און <יכקײט

Jרםאלi; גרעסםען דעם םיט זוערען געקרויגט
**

װיכטיגען געוױנט דעפארטםענט מיסעלענאוס
סעטלםעגט

 איג־ דער םון דעפארטםענם אוט־אוױםאון דעם םון
 די דאס ידיעה, א באקוםען םיר האבען טערנעשאנאל

 פארביטערטען א אין זיג גרויסען א געהאט האט ױניאן
 נים־ גרויסער א געגען אנגעםירם האם זי װאס קאםף,
י. J םראי, אין דרעסעס, ם^ילדרען םון קאספאני ױניאן

אגגע־ האם ױניאן די װאס סטרײק, ־זואכיגער9 דער
 זואס קאםפאני, דרעס טשילדרען דאזינער דער גענען פירם

 בע־ נעסעטעיצם א,ז ארבײטעד . 200 אריבער באשעםטיגט
 קאםפאנל די ױניאן. דער םאר זיג םולען א טים װארען

 זוי יוסאז, דער פרן פאדערוגגען אילע גאכגעגעבען האט
 א און װעידזש־סקעיל העכערען א יוגיאן־אנערקענונג,

 אוגםערגעעריבען האט און ארבײםס־װאך, ־^טונדי:ע40
ױניאן. דער םים אגריםעגם אן

צוױי־ א איבער זיג א געהאם ױניאן די האט אויך
̂דרען גר־ויסער טער  זעילבער דער םון קאםפאני דרעס טשיי

 צו געלונגען ױניאן דער איז םםרײס א אהן טראי. שטאט,
 האכד דרעס כדפילדרען םעיד ״בעסם דער םיט סעטרען
 הוגדערט אריבער באשעםטיגט זואס טראי, םון פאני״,

̂ע נאכגעגעבען האט קאםפאגי דיזע אויך ארבײםער.  אי
 אגריטענט אן אוגטערגעשריבען און םאדערוננען ױגיאן

ױניאז. דעד םיט
 ט׳פילדרען טראי דער בײ סםרײק נײךװאכיגער דעי

 פאליקםאן, ם. םון געװארען אנ:עפי<לם איז קאמפאני דרעם
 א םים איז וועיצכער ,10 יצאהאל ױניאן קאטערס דער פון

 אינםערנע^זא־ דער םון געװארען אנגעשםעלט צוסק צײט
 די םון אוט־אזו־טאון, ארגאנײזער ספעציעלער א איצס נאיל

 אינ־ גארםענט ליידיס דער אין טרײדם ״םיסעילענאוס״
דוםםריע.
 האט אנאנסידם, האט פא^יקסאן ברוחנר װי יצוים

גע־ אױך װאכען פאר לעצטע די פון םעך אן ױניאן די
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רו וזערען אפגעשאפט מוזעז שעפער םװעט זוםער ח
!םיסםעם ,קולינג׳

ם פון ס. מארי אלי בי
װ. j: ל. ». װײס-»רעזידענש

 און רעדט סען װעםען םיט הייס! גװאלדיג איז עס
 זעילבען דעם אויח ארויף פען תוםם רעדם, טען װאס פון

̂רעך  נאנץ דעריבער איז עס היצען. ^רע^יכע די ־— געש
̂יך,  אז היצען, די * װעגען רעדט סען אויב »ז גאטיר

 םײן איך היצען. די װעגען מרײבען עיעם אויך זאיצ םעז
 עס װאנען םון םראגע דער אין ארײגצולאחןן זיך ניט
 גיט איך סען ערשטענס, װײיל דערפאר, היצען. זיך נעסעז
 אלע װי ענין דעם װעגען ערקיצערוגג בעסערע קיין נעבען

̂יין, װײסען  יא שוין װ$לט איך ווען צוױיםענס, און א
 גיט הײנעם זיכער ד*ס \ואיצט ערסלעדוגג, אן :עגעבען

 *נגענוםענע אן שוין דאס איז געםיין5אי אין ^געקייצם.
 און םרירען פען דארף זוינםער זײן. דארף אזוי אז זאך,

 שוין איז זועלםעיצ גאט׳ם אין שװיצען. מען דארןי זוםער
 נעםט, אם גלײכהײם. אהן איז אלץ אײנגעםירט, אזוי

 עטליכע אז איר געפינט באחנרםניש, סענשליכע לכדמל,
 םיליאנען און צוםיל, גאר מוין — סך א האבען םעגשעז
 אויך איז אוםגלײכהײט אזא גארנימ. האבעז םעגשען

 צוריה לאגג ניט גאר זיך, ד»כט אם, זועטער. םיםן׳
 ציטער ריכםיגען א געכאפט שיקאגא אין דא םיר האבען

 דאס זײנען אי זוינטער. לעצטען דעם םייז איך קעלם, םון
 איז היעט און זירא. אונטער 16 —־ םרעסםי נעווען
 גראד הונדערם העכער פון װערען צו דערמטיסט ושוט
 דעם אויסער גיט. גלײכהײם קײן זיכער איז דאם היץ.
 וועלט. דער אויף אוםגלײכהײמען גאך און גאו דא איז

̂ורײבעז. איך װיל דעם וועגען גים אבער
 גאך איז אוםגלײכהײםעז, עסזיםסירעגדע די אויסער

 סאיויערדיגע א — צרה » נאך דא אינדוסטריע אונזער אין
 װען און סלעס איז וועטער, דער ק̂י איז עם זוען !װעלט

 דינע לייכטע, סען נעהם װינטער !ביזי איז הײס איז עס
 דערשםיסם איז עס זוען זוםער, און זומער םאר׳ן םאגםיצעז

 םאגטלעז גראבע שווערע םען נעהט היץ, םון װערען צו
 םאנאםען די לםשל, נעםט, װינסער. םאר׳ז םוםער םים

 עס געםיטליך. איז װעטער דער ווען םאי, און איריל
 &וס־ דאן גראד ארבײמען. צו םארגעגיגען » געוחגן װאלט
 געהען םאכער דרעם ארן קלאוק די איז מעפער די טעותז
 װען הײנם, סלעקי דאס רוםם מען ארבײם. אז ארום

 םעץ אודע, » אין זוי ברענט עס בייזװיליג, איז ̂זיץ די
 דער איז איצטער גראד — אאכאםען אטעם דעם קוים שען

סיזאז•
 םאן קוק א און שאנ א אין ארײגגעהן לאמיר

 די טאג. זוםער חײםען א אין דארטען זיך םוט עס װאם
 װעלכע װארע, שטיסער װאלעגע שװעחנ שלעפעז סאטערם

 שנײדען. צום טישען די אויױ אויםשארײטעז דארף םעז
 שםויב דער מאשינען. די םים שנײדען קאםערס אײגיגע

 היץ, דער םיט אוים זיר םישט ״ריז הויבט זוארע חגר םון
 םשאלק זואסס די םנים, פארשװיצםעז אוים׳ן זיך לײגם

 ארבײטעץ. אבער םוז םען היץ. פון םינגער די איז צוגעהט
ארבײם! םעז און שװיצט סען

שלע־ םאשינען, די בײ איינגעבויגען אאערײטארס, די
 װישט סען געהט, םען קאאאטעס. װיגטערדיגע שווערע •ען
 םענם־ םיז האט אט און טיכעל. א םים שוױיס דעם זיך

 אפע־ »ז גיט גום! אי װינטער. א געטאן בלאז א טער
^ א זיך ער גיט דערװײלע א.זאג רײםאר  דער אז כ
 גאר־ דעם םון טײל א אװעקגעבלאזען האם װינטעל גוטער
 שרײט םענםטער!" דעם צו .םאך געהט. ער װאס םענט

 סען טײלען.״ אװעשגעבלאזענע די זוכען לויםט און ער,
 אוץ שװיצט סעז טאשינעז, די אויף םאגטלען די שלעיט

!נעהט םען
i m  n r r ' i r  n ליגעז סגי די אויח טישעז, די נײ

•i*4;־- it.'-.•

 n םיגגער די סים שטונט מען םאגםלען, שװערע די
 מװײ םיגגער די קעלנער, םארענע הארטע די אין נאדעל

 די װיש א נאדעל. די ארויסשלעפען ניט קען םען צען,
 םיגגעד די אבער גאדעל, די שילעפ א הויזעז, די אן םינגער

 גאגצזגר דער נאר םינגער, די נאר גיט װידער. שוויצען
 װאריסען דעם פון צודעק דעם אוגטער שװיצם םעגש

!קני זײנע אויף ליגט װאס םאנטעל
 דער איז שא&, םון װינקעל « אין אװעק, זוײטער

jn טיט אננעשיגט פגאץ גאנצער sa, דער צװישען jnw i 
 איר דערזעט נענטער, צו געהם איר םענשען. זיך זעהען

 שװערע בײ שטײען זועלכע #«רעםער די זײנען דאס אז
 םאשינען, ^רעם םםים גרויסע בײ און אײזענס הײסע

 טערקימער א אין װי פארע א ארוים זיך םון גיבען װעלכע
 נאגצע זיך גיםט זײ פון נאם, זײגען פרעסער די באד.

ארבײט. טען און שװיצט םען שװײם, עטערם
 געהער סגעפעל דעם םון ארבײטער, אלע אזוי און

 ארבײטע!. אקע שװיצען, »<נע — עקזאםינער דעם ביז
 אין ארבײם די אװעק זוארםען ארבײםער אײניגע אםת,

 ארבײטער זױיניג גאר אבער סטאפען, און טאג הײםען »
 ארבײטעד צאל גרעסטע די ערלױבען. דאס זיך קענען
 לוקסוס דעם אפארדען גים קענען זײ ארבײטען. םוזען

 סיזאן, סלעס רער געװען איז לאגג צו װײל סטא&ען, פון
 ארבײטען, םוז סען און םארבארגט צופיל זיך האם םען

 אין בא׳פאםם און גהגום אין \וי ברענם זון די אבװאל
 אר־ די פון לאגע די םאכט און היץ שםיקענדע א שאפ

!אונערטרעגליך בײטער
ארביי־ די םון לאגע די איז םאנאטען זוםער די אין

 זײ אוים, זײ טאטערם עם שרעקלימג » שאפ אין טער
 דורכצד עגערגיע פון םאם געװאגדיגע א פארברויכען

 און אפגעמװאכם װערען זײ םא^ הײסען א ארבײטען
זיך. צו קוםען קען טען ביז לאנג גאגץ נעםט עם

K הײגםיגער דער איז םאגאםעז זוםער די אין r•
 שעפעך. םוועם אםאליגע די זוי בעסער האר א אויף גיט

̂יך,  ארבייסס־ די זײגען ױגיאן, רער דאגק א ;אטירי
jr די אבער געװארען. פארקירצם סך א שטוגדען u w v 

 םוחנם זעלבען אין זיך םען געםיגם ארבײט םען זועקכע
 און ױגיאן רער פון אויםגאבע די װערען טוז עס שאפ.

 אפצושאפען, שא■ סוועם םין דיזען אויך ארבײטער די פון
 אםאליגען דעם אפגעמאםם האם ױגיאן די װי פוגקט
 חנר און ? אזוי װי — גאו איז פראגע די שא&. סװעם

I סיםםעם קולינג — איז עגטפער
אוטגלייכ־ פיל אזוי האט װאם װעלם דיזעלבע יע,

 <עצםע די אין . קלוגשאםט םך א אויך אבער האם הײט,
 ערםיגדועאן. םך א געמאםען םענמען הלוגע האבען יארען

 לםעל, געםם, ארבײטער• די לײדען ערפיגדונגען םך א םון
 אר־ סך א ארויס װארםען זײ םאשינען, גײ־ערפונדעגע די

 ערגעץ איז אבער שטעהט עס ארבײט. דער םון בײטער
 די פון לײדען גאר טוזען ארבײטער די אז געשריבען, ניט

 סים<זנן אלע אטועגדען זעהן דארםען םיר ערםיגדונגען.
 וחנלט די װאט מלוגעאםט דעד םון בענעפיטירען צו אויך

פארםאגט.
מננ*־ דעם תריגען צו זעחן סיר דארםען ערשטע דאם

 סיסמם! קוליגג זיך רוסם װאס ערפינדוגג, דער פון פיט
I דאס סענעז םיר אז ניט, איך דענק נאטיריליך, t r v 

 פארלאנמן, ניט דאם װעלען טיר אז אבער נאכט. איבער
 די אבעד \ועלען קרעען. ניט קײנםאל דאס סיר װעלען

 פאריצאמען, און דעם װעגען רעדען אגםאנגעז ארבײטער
 קולינג א ווערעז אייכגעםירם זאל שעפער זײערע אין אז

̂ום וועלען זײ אז זיכער איר ביז םיסטעם, דײ תאבין. ד
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ב*םת

 איצםיגען דעם אפצױמאפען אונטערנעטען זיך פוז ימיאן
און דעם, םאר קאכ»ײן א אנםאנגען דורך שאפ סוחנם

ווען באלעבאטים די p® ®אדערוגג א פאר םאכעז ד*ס
 זוערען טוז לאזוננ דער אגריםענטס. זײ טיט םאכט טזגן
גזיס*זעגז\ ?גדיוג א גזילז •צפצד —

 נעםען, ניט לאנג דארן* עס אז איך, דעגס ®*רזענליך
m דורך אפגע?ילט שעפער קרינען זאלען ארבײטער די 

נאר דאס דארםען זײ ערםינדומען. *דסענשאפטליכע
 וויסען ®ולען םים׳ן דאט זאג איך און וחגלען,

\ױיל םיםטעם, ?ולינג די אײנצופירעז ?אסם עס װי&י< י
 טיט צורי?, יצאגג גיט גאר אז גוט, גאנץ געדענס איך

 געװען שעפעד סטים־הים זײנען יאר, 30—26 װאסערע
איך איצט. װיל איך װאס דאס <וי נייעס אזא #ונקט
 א געהאט האט װאם שאפ א אין געארבײם האב *<יין

̂עכענעם  האט צעװאריםט זיך האם ער ביז און אוימעז ב
 העגטש?עם. ?לעזםערשע אין ארבייםען <עדארםט סען

הים. סטים אהז שאפ אײן גישט איך זױים םאג צו זויעם
 האבעז ױניאגס די ארבײטער, די וױיל דערפאר, איז דאס

 באדינ־ סאניטארישע םיט שעפער זואריםע ®*רלאגגם
pwju. באלעבא־ די װען אז גזגווען, איז חגזולטאם דער

 שע־ ?אלמע די םון ארויסםוםען אנגעפאגגען חאבען םים
 ?אסט עם װיםיל געקוקט גים לענדלארדס די האבען *ער,

 פאסירעז אויך קען זעלבע דאס סםים. אײגגעפיקסם און
סיםטעם. קולינג דער «ים

הא־ שעפער אייניגע אין עםװאם. גאך דא איז איצם

 סיסםמם ?ולינג די אײמעםיקםם באלעבאטים די שוח בען
 אין און אםיס אין זיך םאר נאר ארבײטער, די םאר גיט
 עולח. גדויסע א םאר גאר איו באםראכט דאס רום. שאו
 נעבאך קענען זײ —־ באיערס די און באלעבאס, דער ער,
 אר־ די סענשען. אײדעלע זײנען זײ היץ, די לײדען ניט

 װעגטעל זײט אנדער דער p® ארבייטען זואס בײטער,
 פון װערעז דעחפטיקם דארםען זײ רום, מאו דער םון

היץ!
 ׳מוועד צו זײן ניט דארף עם אז איך, גילויב אויך

עבאטים, די באוױיזעז צו  גילײכצײטיג װאיצט עס אז ב̂א
̂• געװען װאיצט שאפ אין זוען בענעפיט זײער געװען,צו  סי

 סטאפען נעדארםט נים ארבײםער סײן זוא^ט עחשטעגס,
 ארבײםער די ױאלטען צוױיטענס, און ארבײןן, דער םון
 געסענט װאילטעז און אפגעמװאכם אזוי געװארען ניט

̂געםיין אין און ׳גארםא< ארבײטעז  פראדויד די װא^ט א
!געװארען געשעדיגט ניט ציע

 באלעבאטים די טיט ארגוםענטען איצע דיזע אבער
 די סוזען דערװײ^ שפעטער. אויף איבערילאזען יצאםיר

 אג״ 5איiאrאיגםערנע די ױגיאנס, ̂אקאיל די ארבײםער,
אםטיציך םאר אגיטאציע אן הויבען ̂טע זויסע̂נ y געסי r- 

 םילאגאן דער ווערען םוז דאם סיסטעם). (קויליניל פער
 אז נאר װערען, פארשםאגען ניט אנדערמ סאר עם און

̂ינג א אהן אפ6? א  סוועם א אילץ גאך איז סיסטעם קו
 דיזע אױפנעםעז װעיצען ארבײטער די אז האן* איך ^אפ.

 םוועם זומער געגען םארילאגג דעם םאכעז אין םראגע
םעגיציך. װי ^טארה אזוי ?זעפער

̂םפ־רעדנער דונעססי פרעז. ̂ו נײ נ  לידיס ערשטען פון אינסםאלי
נ»8שיס אץ ױננ ארכײפער פון i4i כרענפש בארםענם

שײער ד. םוז

Si; • *'״
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̂יכע די  ̂ײדיס נײעם דעם םח אינסטא^ײ^אז פייער
 שי־ ,141 ברעגט^ ריגג ארבײטער זואירקערס גארםענט

̂כע קאגא,  ילײבאר אין געװארען דורכגעםירם איז ווע
̂ענצענדע א געותן איז *ייסעאוט,  םון דעםאנםםראציע ג

 מיט אינטערנעמאנא^ דער םון םארברידערונג אםת׳ער חנר
רינ^ ארבײםער דעם

 םיגןז אריבער געסומעז זײנען איגםםאליימאן צום
̂אוק דער םון םיםג<ידער חוגדערם  םאכער דרעס און סי

 דזשאיגט דער םון באאםטע און דעיצעגאכמן די םים יתיאן
 םעכד באארד עקזעסוטױו די םון באאםםע די און באארד

 גאר- קאטען םון און 100 ,69 ,18 ,5 5<אקאי םון בערס
ױניאן. זואירקערם עםבראידערי און 76 צאסאיצ םענט

 און איגטערנעעאנאל דער םון דובינסתי •רעזידענם
 איגסטא־ צום נעקומען 5סםעציעי זײנען דוביגסקי םרס,״

 קאםיטע דיםטריקט דער טון אײנ^אדונג דער אױןי
ריגג• ארביימער pם

 *יידיס דעם pe געװארען געעםענט איז אוחגנט חנר
 דירי־ םון ^ײטוגג דער אונטער כאר וואירקערם גאדםענם

̂אק, בען גענם אינטערנאציאגאיל. דעם זינגענדיג פא
דורכגע־ איז פראגראם םוזיקא^ער •ראכםםויצער א

אינםםאיליימאז. דער םאר נעװאחנז ®ירם
 דיםטריסכדםעהרעטאר םון ערםענונגס־רעדע דער ר$2

 םון כדפערםאן דער געבינער, ב. געגאסע האט אייזנר, ד.
 » געהאילטען ריג^ ארבײטער פח בי<דונגס־־דעפארםםענם

̂ירענזײג חנדע  און סיצאוס דער םון ידער5םיםג< די נראטו
 טײ<ל א ווערען צו ום5באש< זײער טיט ױניאן דרעסםאכער

 אויס־ האט געבינער םשפחה• ריע ארבײטער *un מון
 אינטער־ דער צו אנערסענונג און באװאוגחנרונג מדריתט

̂םורעילען אוים׳ן טעטיגסײמען אירע פאר מףואנאצ  און <ןו
 עקאנא־ גרויסע די באםאנם האם און ^חױאזנגם־געבים

 דער םאר איגטערנ^אנא* דער p® אױמםואוגגען םיאת
̂ידעחפאפט נרױםעוי  דאן האם ער ױניאן. דער םון םיםג

ערגצגעבען  דעם צו 141 ברענכמו pם בדמארטער דעם א̂י
m w tm\ ̂כער בארקאן, ם. פר. ברעגגדפ, פון  האט ווע

אוועגם״ ®ח ®ארזיץ דעם איבערגעגוכמן

̂ערט, האט באדקאן פרײנד  ארבײטעד דער אז ערק
 באוועגוע ארבײטער דער םון סרייץ רויטער דער איז ריגג
̂כע איצס אח  און גוט איז װאס א<עס געטאן ער האט אזעי

 אחכײםער־באװעגוגג די ווען ארבײטער די םאר נוצ<יך
 דער האט האטף אינעריציכען אן אץ געםונען זיך האט

̂םען ריגג ארבײטער  רייען, די pא אײניגקײם ברענגעז געהאי
 זײ םון אײנע איז רינג ארבײטער דער װאס דערםאר און

 אר־ דער םון קיים גרויםער דער אין רינגען װיכטיגססע
 דער םון טיטגיילדער אלס םיר, האבען בײטער־באװעגונג

̂יצאסען ,5אינטערנעשאגא<  אר״ ®ח םעםבערם ווערען צו בא
רינג בײטער

̂ט בארקאן ט^ערםאן  פון באאםטע ךײ םאר ׳פטעי
̂אדירט עטארק װערען װעלכע ,141 ברעגטש  עי<ם• םוז אפי

 צעא״ םון געװארען גער«א<מען זײנען באגריסונגם־חגדעס
 דזמאינם אגאpיr דער םון טמערםאן אקסע<ראד, נארד

 p סעקרעםאר״טחגזמורער גא^ד^טײן, א. ם. באארד;
 פיצאטתין, אײבדאהאם ;באארד דזמאינט אגאpיr דער

 רךשײ- ;^איגטערנעעאנא דער םון ארגאגײזער דזשענערא<
̂, ?אב  ״פאר ^?אגאר פון עדיטאר מענעדזעיגג םיגע

 שי<ז*\ םון םענעדזמער יצעװינםאן, װי?טאר װערםס״;
 מדיטאר ̂ייבאר זיס?יגד, םאריס ״םארװערטם״;
 םע דער םון פדעזידענט נאװא?, םא?ם ;״םארװערטס״

fo כדפערםאן םײגין, נ. ;ױניאנם ע8אידמ םון ראציע n 
 פון ביצוםיז, םאריס ;ריגג ארבײטער םון ?אםיטע טרי?ט

̂ים״ טאריס און םארבאגד, סאציא<יםםימען אידימען  ביא
 מענעד און אינטערנעמאנאיל דער םון וױיס־פרעזידעגם

 באגרי יהאט װעיצכער באארד, דזשאינט ^?אנאר םון
 םון ידער5םימגי אילע םון נאםען אין ברעגכדפ דעם

 ברענ דער אז ער?<ערט האט און ארגאניזאציע מיהאנאר
P אין רינג ארבײטער םון גרעסטער דער ותרען װעט 'r»

 ®רעזידעו ט5םארגעמטע< האם באר?אן נדמערםאן ווען
 w א געגעבעז אים עו<ם גרויםער דער האם דובינס?י
yטורםיr םיט אויםמםיין דורך אוואציע r אייצאדים“

̂ירם האט דובעס?י ®רעזידענט םיטג׳ די גראטו
®p ס דעם 141 גרעגפדפ וואידקערס נארבמנם יצ̂י

^ ^ **1936 אױט׳סמ,
ד ד ד ד ר 39 ט י י ז ^^

ער^ערט, האט און רינג ארבײטער אן זיך אג^יסען זייער
 זען צו נעלעגענהײט ספעציעלע די געהאט האט ער אז
 אינטער־ די געהאיצםעץ האט רינג ארבײטער דער אזױ וױ

 דובינס?י פרעזידענט נויט. םון צײם א אין נ^אנאיל
ילוס דעם װעגען דערצײ^ט האם  אינטער* די װעיצכען ב̂א

,1929 אין ?אנווענשאן איר בײ אנגענוםען האט נעשאנאיל
 ארגאניזירען זיך זאילען זײ םעםבערם די צו אפעיצירען צו

 געװא־ איז אפייל דיזער ברענכדפעס. רינג ארבײםער אין
באמילוס* אםיציעילער אן רען

 פלאן דעם אינדארםירט האם אינטערנ^אנאל די און
רינג. ארבײטער םון ברענכמזעס גרינחגז צו

אנגע־ איז אינטערנע׳עאנאיל דער םון באמ^וס ״דער
 אר־ דער װעילכע דינסט גרויסע די צויליב געװארען נוםען

 אינטערנע^אנאיל׳/ אונזער צו געילײסטעט האט ריגג בייטער
 די םיר זײנען ״איצט געזאגט. דוביגס?י פרעזיחגנט האם

 אוץ םינאנציעל םאטעריעיל, ױניאז גרויסע אויכדפטייענדע
̂. אין  פרײנד םיילע האבעז צורי? יאר מיד םיט ערמט צא

 םון אײנע עקזיםטירען. נים ילאנג וועילען טיר אז געםייגט,
̂םעז אונז האט װאם ארגאניזאציעס, די  אונזער יײעז געהא

 ארבײטער דער געװען איז געםאר, אין געװעז איז ױניאן
ײ איז רינג. ז̂ו  א נעהאט ־ האבעז םיר זוען ,1929 ד̂ז

 רינג ארבײטער דער האט יארס, ניו איז סטרײ? גרויםען
 בין איך סטרײק. אונזער ם«ר םומע גרויסע א געמאםעז

 דעם און ריננ ארבײטער םוז ע?זע?וטי\וע דער צו אווע?
 האב סטרײס דעם ער?ילערט האבען םיר ווען טאג זעבילען

היילםע* םאר זײ צו אפעלירט איר
םיט־ די סעססען צו באשלאסעז האס ע?זעלןוטיװע די
̂ידער  איז עם אײדער געלד דאם אויסגעלײגט האט און ג

 אר־ דער אויב םעםבערס. די פון געװארען אײננעםאנט
̂ע גרויסע אזא געשפילט האט ריננ בײטער  צײם אין רא

 זײן זאילען םיר אז נאטיר^יך, עס איז סטרײ^ א םון
רינג״ ארבײטער םיז םעםבערם

ארבײ־ םון װיכטיג?ײט די באמאנם האט בינס?י1ד
 די אז װייל ״איך רינג. ארבײטעד צום געהערעז צו םער

 מיט׳ץ האנדילען ניט זאלען ױניאז אונזער ®ון םעםבערם
 ארײן נים געהעז װאס ארכײטער יענע װי ריגג ארבײטער

 ?זפארעז זײ אז מיעעז זײ װאם דערםאר ױניאן א איז
געיצט. דעדבײ

 און יארעז םיילע ריננ ארבײםער צום געהער ״איך
 בענעםיטס. איז סענם ?ײז נע?ראגעז ניט קײנםאל האב

 ניט גע?ראנען איו װאילט נעדארםט, װאלט איר וועז אבער
נעאט. אײגען מײז נאר טשאריטי p® םארמע חןר איז

 ארבײטער םון םונ?ציע די םאר^טייז דארפען ״םיר
 דובינסהי האט שטאנדפונקם״, עננעז אן םיז ניט רינג

̂אנט,  נע־ ח*ר איבער איבערבלי? אז געגעבען האם און נע
 אריבערגעסומענע די אזוי װי רינג, ארבייטער םיז מיכטע

 בא־ א אן םרעםדע געוועז דא זײנעז עםיגדאנטעז אידימע
היילםע. גענענזײטיגע םאר ארגאניזאציע »ז אז איז ורעגונג

 איז רינג ארבײטער דער ווען יאיעז ערמטע די איז
 לאנ־ נעארבײט ארבײםער די האנעז געװארען נעגרינדעט

i נע r u ^ r אונםאניטארע אונטער וױידזמעם ^יעע םאר 
 נע־ איז ?ראנ?הײט פראיצעטארישע די און באדיננונגען

 רינג ארבײטער דער זיי. צװימעז םארמפרײם מטאר? וועז
 איז אינסטיטוציע װיכטינמ א עטאבלירט דערםאר האט

 יליי־ װעלכע מעםבערס, אריינצונעםען יאר?, נױ יבערטי,5
 משא- אלס נים ?ראנ?הײם, פראלעםארישער דער םון דעז

 אינסטיטוציע, אײגענער אז איז ®ריינד אלס נאר ױטי
םיטנלידער. די םיז אויםגעהאלטען ווערט וחןלכע

 פון לײדענדע םון פראצענט דער איז צייט חןר םים
 אבער לעבען םיר געװארען. רעדוצירמ ?הײט5זןר^ דער
 זײנעז עס \ועלמגר איז וועלט׳ ?אפיטאיליםטישער א איז
 טשאריטי, איז םארמע אײז לח״%ה םון ®ארמעז צװײ דא

 געגענזײטיגע איז םארםע צוױיטע די און םילאנםראפיע,
 די ארבײטער. די םאר גוםא ארבייטער די ׳ םון הילםע

װאס די צו *טשאריטײבעל״ זעהר זײנעז קאפיטאליסםעז

 pM טמאריטי זײ גיבען זײ רײבטיטער. אלע באשאפען
הילף. םיז םעטאדע ?אפיטאליסםישע די איז דאס נדבות.
 א^םאם הילף, געגענזײטיגע איז םארמע צװײטע די

 באזארגען מעםבערם, ריננ ארבײטער םיר, און טשאריטי.
 זײן ניט דארםעז םיר און הילף, גענענזײטיגער טיט זיך

כד&אריטי. אויוי אנגעװיזען
 זײנען װעלכע איםינראנטעךמאסען, ארבײטער די

 פסי־ אנדער אן געהאט האבעז רינג, ארבײטער אין ארײז
 לאנד איז דא געהערשט דעםאלט האט װאס די, װי כאלאגיע
ארגאניזאציעם. םראטערנאלע עקזיסטירענדע די צוױשען

 רינג ארבײטער דעם ארגאניזירט האבען זײ אבער
 א צוליב בלוז ניט הילף, גענענזײטיגער פאר בלויז ניט

 pH ?ראנקעךבענעסיטס צוליב בלויז ניט סאניטארױם,
 ?ולטורעלע די צוליב נאר סעמעטערי, א צוליב בלויז ניט
םיםגלידער* די םיז ערציאוננ גײסטיגע און

 אויך האט לע?ציעס, אז םירט רינג ארבײטער דער
 אז אויך םירם ביכער, ארויס גים קינדער, פאר םקולם

 םיבד די צװי^עז טעטיג?ײטען געזעלשאםטליכע סולםורעלע
נלידער.

 p® כאר דעם ביישפיל אלם נענומעז האם דובינסקי
 כאר דער אז ערהלערט, האט און אינטערנעשאנאל דער

 זעלבע דאס זועםעז* םיז פראםיט דעם םאר ניט זינגט
 ערציאונגס־טעםינ?יײ איז ?ולטורעלע די װענען אםת איז
 אינשורט ריגג ארבײטער דער ריננ. ארבײטער םון טעז

 טרעזשורי דער איז םיליאנעז האט און םיטגלידער זײנע
 זיף םאר פראםיטען קיין דעם פון ניט האט קײנער אבער
 זייערע םאר מאכען האמפאנים אינשורענם די װי אזוי

סטאקהאלדערם.
 ?אאפע״ גרױםער א אין אננעשלאסען זיו האב ״איך
 דובינם?י האט פראםיט״ פאר ניט ארגאניזאציע, ראטיװער
 ױניאן א זײז מוז ארבײטער יעדער װי אזוי ̂און באטאנט,

רינג״. ארבײםער צום געהערען ער דארףי אזוי מאן
 םארלאזען װעלען זיר בעסער \ואלם אײנער ״יעדער

 אבער דאם הענעז םיר װען כחות. אײנענע זײנע אויףי
̂י םארלאזעז זיך םיר מוזעץ טאן, ניט  געגענ״ דער אוי

?לאס. אונזער םון היל̂ו זײטיגער
 גרעסםעז דעם אײך װינש אוז אײר באגריס ״איך

רינג״. ארבײמער םאר׳ן ארבײט אייער אין ערםאלג
ווע־ אנוועזענדע די װאס אווענט, אז געוועז איז דאם

 דעםאגסםראציע שענסםע די אלם געדענהעז לאנג לאנג, אעז
רינ^ ערארבײמ דעם פאר איז איגטערנעשאגאל דער פאר

אױסדתק אנערקענונגם
 םאר־ שאפ, דרעם װאלע דער םון ארבײםער די טיר,

 אוים־ אײנשטיםיג באשליסען שאפ־םיטינג, א ביי זאמעלט
 אונ־ םיז משערםאז דעם צו אנערקענוג אונזער צודריקען

 םע־ אונערםידליכער זײז םאר ?אהז, םעם בר. שאפ, זער
 באשליםעז מיר שאפ. פון ארבײטער די לטובת טיגהײט

 ריםט־ גאלדענער א םים באשענקען צו אים אײנשםיםיג
 אק וחגם ער אז האםען םיר און אנערסענוננ, אלס װאטש

 זיעע ערםילעז געוױםענהאפם אזוי פונקט צו?ונםט תזר
 םארגאנ־ דער אין געםאז עס האם ער וױ ױניאךםליכטעז

גענהײמ.
צום אונזזגר אויס טיר דריהען גלײכצײטיג

 זײן םאר היםעלםארב, בר. ױניאז, דער םוץ ביזנעס־אנענם
 כױר איז שאם םיץ ארבײטער די לטובת ארבײיט גוטער

 דער צו דאנ? pא אנערקענוננ אונזער אויס אויך דריקעז
 ?אאפע- און ארבײט גוטער זײער םאר שאפ םיז קאםיטע
שאפ־משערםאן. דעם געגעבען האבעז זײ װאם ראציע,

:?אםיםע ךי
הײפער־ ס. זעו*, פינע הויםמאז, הערי
 װאלד ?לארא האראוױץ, טילי ליננ,
;22 לאסאל ־ ־ סעלצער סטעלא און

 אוץ ,60 לאיאל — כאדאראװ םעם
.10 לא?אל — ?זיםטלןן םיליפ

 םענטער! העלטה ױניאן דעם — הײל־אינםטיטוציע אײגענער אײער מיט אײך באנוצט
פרייזען. בילינסטע די םאר באהאנדלוננ עהרליכסטע די דאתטױרים, יבעסטע’ די
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ם איז יוניאן ארנײטער רם־גזוס ד ױ m צום ג
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$5 ari}®vv , m n n nפיו גגז־םי ויגו \וגױר בײ י\ד*\ *ו

 אינ־ נים־נודם דער אין *גריםענם קאיצזןקטױוער חנר
 יאר. דעם ױלי םען15 חנם אױםגעגאגנעז איז .דוסםריז

 ױניאז א אז ארוםגעזען זיך האבען אײגמנםיםער גױל די
 האבעז זיי. פאר ארטיקעל נתדבאצאלםער קיין נים **ז
 אנערקענען נים נמר װעלען םיר גענ̂ו באעל*סען: «יי
n ױגיאן. םאמר נים־נודס

 נע־ נעםאכט• זיינען אינדוסםריע ניכױנודם w אין
ר־8ם עםליבע יאר מנדלינ פ*ר מ*טע די פאר ײ*רפן
 אינ־ די דינעז 5ו*י וועלכע יתיאן 8 אויפױנויע] ממן

 ביז איז עם אבער ארבייטער, נינרגודם די פון גמרעםען
ט  ױנ־ די צױ*טעטעחון is באלעבאטים די נעלענען »ז
̂בעז ארבײםער ניכדנודם די זועלמ י*נס  נו, נעבוים. ה

1920 ,1916 מאם זעלנע דאס איז tv 1936 זיי סײמן

 רעו וחגצבע ?זנרפערעאפט די o>v סאונםיצ רדפאינט
ארבײםער. :יט־גודס די זענםירם
 םאנוםעקגמװז די און קאטוירם אװ טמעיםבער די

 ורען יארעז, םארגאננענע םו| חלוש׳ען אםאםיאיי׳פאן
u n קיר דער געהער׳פם האט אינדוסםריע נים־נודם  וו̂י
rn אונבאגרעניצגת די און באם u tp vo אין u n םיל 

 םי• ױננע ײען ;ארבייםם־טטונדען אונבאנרעכיצנמ די
 אין זיך פאחוױסען is נעצױאמנען געװען זיינעז לאך

 אוגבאמעםםינטע ז״ערע העלםען is כרי &1א נאםען
 באוױיזען is פאסםען »לע די האבען סיר טערען.

u n ,עפזןנםליכסײם tv םיר װאם jwvt פפרנעתס איז 
 די פון טרױם יענער אבער םילם. נינדנודס די אין

pn 1אי ̂עבאטים iv  p ir. ארבײםער נים־מדם די 
 צו ניט יארען יענע םח באדיגגענען די אונמער <ען

 tjr< די פאר באוױזען ה*ט װעלכע ױגיאן די ן1א גײן,
IMSP ניט װעם חארצלען טיםע jstv* is יאר דריי .1924 אדעד

 די כח v פאר ױאס דירך intm נעוױמט ארנאני־ םאכער גיט־נמ־ם די וייגען ט*נ is חימט
pin cm* דדפאינט דעם u n  pc V djivp אטתנרען. ניט ען5ז*י אר־ ניט־מדם

באילזנאסיס

 אינ־ די — איגנתרנעמ*נאלם ״n* די און ײניאן נייטער
v jy t rm n? די איז ױניאו יר?ערם811 נארםענט ליידיס 

vpn ײאירמרם כתפסםאי? יתייםעד ros iiv. אםא־ די 
 נם,811 אײזערנער אן tv T< האס םיאיי׳פאן

מר חנט1 וחנ?מ אנ־ אסאטיאײשאן ױ צושםעטערזן ױ
ײניאז. די יפט#ם

n די ־־ , m fi ױי im אין םיטימען » p יר1א איז ײניאז 
PV ניט־גח־ם יזענםער1ט װאן םעםפע< אסא^נאםייםעד 

is נ;װ*ן דינען ארבייסער  ism iviissj שטייז בלייכען 
 is ארײנױגײז אממנציר tmist אח עם ווײ< נאם אין ״

 זיכער האם איבערנעפאסםקיים, »<יב «i9evrwv ופר '
 סאכען וחןצמ באצעבאםים <vs גרעםטע די אימחױיגם

v פאחװ is באריננוננען ךי אונםערדרי?עז iw ניט־ די
ארבייט. זייער אוסזיםם איז עם 8 ארבייטער גודפ

אויםנע־ האבען באצעבאםים ױ 1װא םי<ם ךי אין
urn* o פ*£ט n* פמ i n אםאםיאייעאז tiv האבעז 

 נתר v* 5יתי*ז*פ*נטר*< קיק tv *רביממר, די מ*רחנרם
 ױ געװארםען נלײך ארבייםער רי ה*בען Mעא איז ניט*

iv |1א *רניים c ip n עם *םערם.1העדפ\ ױני*ן די אין 
מז מעפער. די אין םםרײ?ם נעװארען ערקלערם ניײד די
p בא׳ןעבאםים די פון *ייו ir  tn * n די נאכנענעבעז 

fu r a n * i| פון un* ,!*יתי tv י ביו  לאנע אצנעםיינע ו
e m ר־ ניט־נודס די ײעלעז ײעחנז פריםט*<מירם גים* 

u איז בייםפר » s r n r n* זעלבע די אונםער *ײ״בייגמז 
ױ יתיאך־באדעמעעז איצם. ביז רבײם8גע ת*מז די ו

 -IVV חאבען באצעבאטים די װעלכע ייפלןטם, די
 רבײטער8 נים־מדס די צמי׳פען פ*ר׳»פו־ייטען is ײפם

ט׳פעים־ ױ ױרפמג1 פארקערטע v געת»ט זו*בעז *ונליך,
is םם1א11בא אח vtfm,pt>pi־a 1פי קאפמרס *װ מר -

 די םח איעע d5v יאנד נ*נמז אימר׳ן *רביממר די
**isbpspi פ*ר *v vr in ,נע־ ויך ה*ט באדינגוננען

• r o r*> נדעײחנר ניטעד 5.נע׳»*נא דער |1פ דינםם איז* 
is סים *ם*םיאײ׳»*ן״  ppus tun קאםפאנײ ירעז1*רכאני 

b ױניאן m p. םילם״ ניטימ יי*ז1״ די ױ1 םילען אין fiv 
נעהאם מױן האבען װע<מ םי<ם״, גיםיננ tvopjnm .די

im נעםאכט האבען »ע<כע מעפער, די v v  v 
 tr't סםרײ?, אין דינען |1א י*ר? 1ני אױםער אנט^ױפען

 רױו אין םיילם ניטיננ םארים םעני די פ*<געגדע: די
חי1דד* גמ םאיד,  i*p אין םילם ניםינג ניםװער די ; י
 *im איז םילם ניטינג סילארד די אוז י*ר?, נמ ם*ז,

u די םיטי. n tn m• ו11ױי־1צ * נ*ך םיל^ ניטיננ* 
tm אח ראיםמרג״ נתחד־ tic *ננעםירם םטרײ? sj 

jph ivu s גטער1א באדינגתמן די נאנצמןבען n 
ntm. ארבייכמן ארבייטער נים־מדם nrtv’iv  pv
מו רער םאלנט: ױ1 זײנען יםזיכנמן1א די ו
V d pb p אח גי*ז1י ארבייםער נים־מדם חןר פח w tis 

itv םאר  n p' ױלען1 טיר פרידען. פאר װי »ט 
מר פארמגימן. צוליב זיד, אווי נלאם םםריילען * 
iqvp v* ניםזןד חנו אין אױסברעמן ותט )* 

 פאלען פאראנםװפרםליכפײם די װעם אינדוסםרי̂ז
 ם*םיו8ב*סעם־ !אנענאנטער *un פון םיחןר ױ

in ותלמ r o n s  is  tw it מר ײניאז. די* i n 
 ארױם ojni ני*ז1י די tv ,pn otni מלטאם

o פין rt מר נעװינז, מען איו ױ ױ1 האםוי  א• די *
מר רןם1 נאנמ v אלם םריע  tun מרך יײדעז !י

i iv u n s  \wt מז איז עי  װעם אסאסיאיימאן די ײ
י*רק. נמ אין איגחםםרת די ײארםעז
 ו*ירמרם1 נארכמגם ליװײם אינםעתעמאנאל די

 געמ גאנמ די |1א תבינטסי, פרעוימנם דורד יאו,
 סו פײפז רעם צװעזאנם «*ט ב*ארו עקתסוםיװ

u פח n נים 1אי ד*ם װייל אינםערנעשאנאל, גאנמר 
n געמן ם*מר נינדגודם די »ן פאםןי r n באלעבו 
p»p t פרלױבען נים ײעלען םיר אליק. n n n is n n 

n פח רינמל n מםעלם ײעלכע ?ײט, נאניער m s 
 unvo ניט־גח־ס די אינםערנעמאנאל. אומער

pv t*ns i ױט־םאמן אױד m ארו יתיעז יײ 
i m איז *פפערמילינקיים novp ימי*ן די װען n* 

תפעז•
d*u *פנעתן  i iu in דריי ער׳*ם ויינעז םיר 

<js אלט, n באלעבאטים די זיר t s t n n  t r io םיט
w די jid איינע אלם ני*ז1י urt - ארבײטער די פאר אנרינמנםם ?אםפאגי־יוניאז פארסינץ op ivor אממר אין

מנ־ תרך *רבייםער די ח*נ«ן אתמנרצחזרייבען,  ת
 םיל־אימענ־ די עעז1מ*מא טילס די אתם

is ליספן* n r n ,נ*ו ן1א סילעז a n נאכצוגעכעז 
o אנערקענעז אח ייניאז ד** «ז tsuvun** ’ יי n

 rvDopms .יתייטעד די אין אױך pv םערנעטאנאל
aurp .בױר איגטעדנעעאנאל״ tv ,UD't tprn 1*נ 

tw. בלעםעל n rw is e n  isdovp vitmviun fia 
5 .n p  s  t n. ניכדגודס די יזו־ד י, *. ג iiv

אײערע שיסם אדקר אלײז *ארט חױז; יוני־פד »ץ ■ױזדלעױעס »ײעדע אדס נוגט
, * ־ * .1 »>■*; • ׳ ׳ ' • I

V M M M M M f e M  IMfeBhAhkBik i חײם זוטער אײנזןנער איױןר אץ טיליעם

Price 10 *Cents
m₪m₪am
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געגעו rm אין mrmm פה נ«שיצער ױ העלפט
קאנטר־רמוואלוציאנמרפן פאשיטטישפ ד

אײםע־ םיפען םים נ*ד, פאלגס װעלם ג*ג*ע די
 אין פאר איזנם קוםם װאס ׳קייסף גױאלדיגןן דקם דןןס

 מםיזנען װןןס די מלזן רזןאקזױזןנזןרז̂ן אלןן מאניק•
ojn ח̂ז װ»ס ׳די אלזן ך אים •רײדיגזןן און סאשמם 
 װניאן םרײד אדן“ארבײםן די מקעםפען אדן סען

 ;אםעריקע אץ װי נום אזױ אײךןזיא, אץ כאװעגונג
 ,v̂׳ ® אי mif* יי װאס ר̂י א̂ל

הןןסזןן, #ארכמ}1̂ס א ^•מנמן אין כען
b די ®ז b vזיגרייך ארױס װעלזןן פןךמויסמען נישן 
•jyD̂ ייץ גזןחיים *סי^ן «§1̂

 טענשענ־ אדן דעםןןקראמיע מון פריממ ןןלע
 ארכײ■ ןןרטןגיזירמקר “jn םרן כדחדת ן7אל ׳רקכם

 אוץ מםירונג ■וןליםישער פון ןןפגןןזעזץץ סץר^אפ^
̂ן 0 ®או ?■ין  אי f'y* רזאי *^ן3א3 ן ר■5 סאפ

̂ידיגקר  װקלקן רעפופליק עפןןניאזקר דןר פון ®ארמ
̂זיגען דעם אוגטקרדריקןןן  אדיפ־ מװאפענםןן דז

 ארכחימער מדיזענםקר *קהכדליגקר ױ אז ן ד3שמא
nyjyp די פארלןןזען דמןבען װעדכע םרויק̂ן ארן 

̂בען אדן שפאעיזן םדן םזןלדקר אדן ®ווכריקזןן גע• ה
iAABA ABk4A A BAA4AIB AAAA flkAJLA fl̂ ÂAAfl̂ AflBBB BAlMBBA גזך קאםף אץ חאגס רזןר אין שװקרד □jn גדסקן

*n jy ̂סט ♦ ײו /ןופיןל״ זײן iy׳y״ פאש
טריייד- פון פןדןראאמן איגגהןרגמודןןנאלע די

kk a â  kAAAA AdAA AkkkM k̂  B k A ln Âפז ימיוןגס ̂זזןן ח ®רייד■ די «ד א«יל אן ארױסגעל
ÂLÂ aJBAI ky  ̂ AABAA^A^M k y  MaIaBBMA Akk|B BkABB AAAk BBJBB̂ MUMHfelשמא־י “ שסיזנקן  tx ̂ר םרן ײןיאגס װזןלמ דער ג

k k y  ajBBa aIa AjABA BA iBAA A  a a  BA a  a a M BABM B iAA iAM lBB lAS BkABBS* ill §̂ 7|jw iJJB^S nH jM ♦DDflw « ן7״יי
̂כד נזןןמ מ װקרסז ם לןנדקר אלןן אין גץשאפץן אי

yyktkkK A4ABB A4A4BA A k k y  ykkk lA M M A B kM  lb .gyAk tBBBBB&BiABM BBMIאץ געלישעגק די חקדפען «ד jn□ סלא דיאס קאס̂ף
A^BAAAAB kkkk A4&IaA  A k k y  Î BA B k A  BAMAAB A D kU Aשפמכיזן♦ אין אי*® קזןרמ jn• שוןםען — את •לאן 

̂י̂ץ א פרױען די חילןז ו1 קוםקן זןןל װאס רױמןףקר
gk §  A A A.. A kkkLtk|A4A A A^AA^kA AAkMk A k k |k  AAAkאױםץ ן yםאלp ג זיינזןן װאס  tjjijp פון קינדקד   

®משיזפ און רןןאקןױק געגען • ®pup אץ 
רדימען דזןןזיג/ןן  Dyi םרן אױפגאכע *װײםןן א

AAIAMAAAA ,kkkkkkAA ן ן  BAB4AA IBBB 4MBB Ai Al̂ ABBdAIA IMB AAA A iA  BSABBABBi׳BBiקעםםער y jy3'©»d די ys'THi פויןוי iy tx ^ * איי ײ y
A î Â Â Â A kkk^ kk.A kk k k lk  AA AAA kkAAkA |k||| A A A kL^ ^ kkA k  *BBidMBBÂלמן זיי אז אזױ פ״חײם^ טקגשליכ^ר םאד װייסןר זן
k g ^ A B A ^ ^ A  BMA^BlA A ABB ■kM^kA a  Afê BAB B B B B 4 B B 4 B̂אן“םריי רנ  y»“ די קאסף• זײקר ןן7ד“ןןגפ 3
A A A A A B  A ^ A A  A k  A^A A k  A BAAiB Bיאגפ3יו  î ib רוי ttwl אווי f
ŷk̂ jk Î AB̂ A A A  y k k  kjאון װאריס זיך רדפקן  f

»*k kk kte L k  Akk A A B B B A A  y | * yײ ײ יייײ• דאזיגעז דעם • .
“  tt||A A A   * ־־ ־ »ודעל...

kkkkkk kk. k k kky^ AkkkkA ÂAk AAA kkkDim כדתר̂ת pjjr פרן און  Jrxpu jn םדן זיג א   tx
k ^^kk MUAVABkA kk AA B ■ א t. k. . k-------- ״̂. A A B A  A B a A A  A  Aלאנד יעחןן אין ארכײםקר^ די מקספלווןמירען
Aa â A k iA  A A A A ^ B B A  Ak4k ABA A i i  A B A  AbIaBBAB Bb A A«פון פד̂ר ריקע yo® אץ װי גום אזיי װסלם דזןר

A A A  ^̂B ^̂B A AkA^ k Ia Lkk* k A ^ B A  BA A A  BB Aװאירק£רס גוןרםןןגם לײדיס  ?y3|tvyרנye אינ
kb̂ k̂. ^kkAk kkA k^ kA kte |k  ^^AAI A k  A ^^kA♦ ̂ידפען שוץ זיף ח^בען אפיל דעם אמןש ןןפג  
x דער t וכעשיקס םיר ה^בען ײאד!

^̂ ABB k A A A A B  A A A B  a  kידניאגס םרייד פון פעדזןרייש^ן גאלקר
BA A A A ^ k ^ A  ■Akk A ^ k ^ k k A  kkk BAAb A B  Bf A iBAJD iyTD?|̂ Ti rH  ftSJKpKS חױ • •J7״v 000  ״ 5̂

שעװ^גץלס װיליאם אדן םשזןרמאן  —  
די חןרםאנפתןר דןר

k̂ ĵ ŷk y ik k  ykk BAkflAl̂ AAiflA kk A  kAיוגיאן םוןריזןרס^ די jxi אנדעד עסליכע 
̂ן חאכקן ארגאכיזא^ןס  דעם כאפגקםו

xx ׳סוכמןן עגדעמײאדב כײגעשםײמרם חאכען
A A^^^k^kAA Ak kk^y^ kkkA^A ^A  דל •epitp זײןר אין ארגײםןר שפאנישזן י

̂ייגןןן כלישמליןרוגגןןן  *s^voy w ^1ל3 אבעד ן
100 װ״יגיגססץנס וװס שאםןןן םדז באװקגונג

IA• kAV^k a  ̂ A^B k̂kk ABB k t a  kkA  Ak yjkkA'ttA» iאי ן פאי ו$7אל1 y פא סאלידאריםעם
k A  A^A^^A AAMA A | k  A  A A A  A kkk  Ak^kkAk^  אן װי •DOjipix דער אץ סעהר נוןך נױפױ̂ג

̂י̂ץ דמםןןר  חלק אדנזער מוןן םיר דארפןןן קדי
 ®ץ קאסןז. היסשארישןן דןןם אם אי׳ן ה^לפהדארכײם

tpMp Din תןןגגם iy ̂ים דיי  דןכסןך די םדן זלכקרה
 דעד «ן tDDTpnx די און סױעיםתמםםא קי^פישע

מרמןגתוג ידניאן טרײד
 }7אל װי גוס אזדי לאט̂י אין דןן םרײ^יוגיאניסםןן

̂ינד  דארפען דןמןןקראפױן^ פון סיםסאט^מןןר און פר
jm די וװ וזאנם ליכ?ר?ײדס א ען&ז^קאײסש  rraxxp 

dxm פוןשחם* שסאגישען dv שסןןנישןןן דןןם v m~* 
̂כד• סאלידאריםקט פןר  שעסקר די ודן ארנױיםקר פ
ך איכעראל זאסלתגען געלד םאכם פאכריקען, און *

A k k  ^^^kk^k A k A  k kA  ^ ^ k^ A A B B  A^ABklft a  A  A B B  A B B B Bםיר נים לייגם  דין װןלןן םיד כת רוחןן^ גים ל̂ז
̂ם ̂ט אץ אז זממןר# םןןלקו  שטדנדע, קריםישןר דקד ן

yx^n םארפעלם נים מיר xx אץ חלק אוגזקר טסן 
!ארכ^מ דער

A^^kk ^ kk  a  ^ a B̂̂ B̂ B ^̂abBA a b b b̂אייןןרק ארייץ שיקם x״y33iny^B«r] וןפיס אין 
̂ידלס אינפוןןרנןשןןנןל דןר פץ ̂רקקרס גארםןכם ל  װא

 געלדער אלן יאר^ ניד ס̂ם ytsio װעסם s ׳ייניאן
לןן צײפװעןן* די אץ װקרןןן קװיפױרם װן

^ל שענער ^ארד עהזעכןוטיװ דז ב
AAk A A A A A k k K  BB k k A k kkkkkk A A k A k k  ABI B

אל אנ ש ע ערנ מ ע ־ לײדיס א ר מ
B liB B B B  gMABÂ f̂ BÎ AlBB̂ BJUMB ^BB^BABם ענ אן. װאירקערם מ ױני

םגןי, ביג פרעזידענם. ת
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