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 nwntp * מנװען איז עס
 נעדויערם וזאט ער םיטיטג

W b v n w ״ ימאיע ^ בער” °m װ
סרובםבארער. » מוחנן איז

o סון וזױסט־סויאמ n ױ געווען איז םיטימ  ו
jm פאליםיעע נעסםיגע די tf ד איז װאס  נ

t n t p w חרך o n וואחלען. די סוז אויסבאננ
 מאר סך א רעדעם תאםפעין זיינע איז תאם דחוחנלם

חנר וועגעז גערעדט חאט ער ארבייטער. די ן
P •״ PlWFn ||JI wIDV OÔ  3 ?v Jr i#i 1 P I *D
חנ םער ס און ן מ  םאלש דאם עסזיםםענץ. זי

רוזװעממז. ®אר םאיאריטעט וײזימנר » סיס ױמם
A  4 A 4 A A  ■ K i L & A l k  flB U U M H fe  | | y | ז , ד םים איינגעמטיטט חאט נואלק דאס ו  ח

 םאנ־ א נענעבעז אים האם און ארמארעכתגען
מנו־ תאם אינםצו-נזףפאנצל די חרכצוםײ״צז.

 ppaotjp רוזוועים׳ס אין *נטייל *תטיוועז גאנץ »
 און װאהל־זיג נרויסען זייז אין נעהאלפען am חאם

אן pw נצפוטצן חנרימד איז טג u װוווי t ip חערען 
אחכייםינר די פאו־ חמיו־ונג חנד פיז דערײארט וי■ װאם

A  b i A b A b  M b b A h ^ A h A  A A A J M A  f e b *  k | 4 b  M A l A A A ^ A f l A  a A  j ^ f c A A A  A  A  * A^ * - - ^ —» ->— ^ - — p i טאן צו זיך פלייבם זי װאם i n u w w נינסטינע די 
'’-. * ,י. ל*נע< סאליםײפע ׳ ,

o אין אז נים, צוױיםעלם ז«ײנ*ד n ניי־נעוױילטעז 
aru jtpp ריינמבמכט וחןם* iin jm « ן *־אגו־צם גיי » 

m די ממעצנעבוננ. ens דוז־ פון יאר םיעד 
t» געמארען נפ&אכם בלויז איז ־םיניסםי־צציצ

.a  ^  JSL fc. 4 & u  4  — 1 ■ I t  a A  »  4 ^ 4  f c A  A a « » ן . « ^ rn . אסעריקא <ועלכער איז געזעצגעבונג, סאציאלער םון

̂-*kי• :*>* k '*T}&5̂ r*ץ* * ■ : *, •■ t■ •* .,־ י ־ * ו .̂*־;
 געיחגן גוארמײך חנר יואקם חמסארק, און וחגגיען

 גײעעוועחקםעד דער אסעריקא♦ םאר אוסגינסםינער
 ניד םאזױאלער סון נעביס דעם אויוי דעדיגער וועם גרעס

מ מו מנ  pn ערםילענדינ מא}, w פיצ מחר חןומנן ז
װאהלען. די אין ivuripn חאם ער oyn דאם,

בע< גאנמר דער ניס איז קאנגרעם דער אבער
 I9P האנגרעם דער נעזעמעבונמ אםעריפאגער דער אין

d אין בא^יםעז ip נעריכם חעכםמץ w\ .םיד אפטליסעז 
ir אםעריהא איז זואיצנתז im m װייטעד ם»ר א 

 חעסםגאן םון ם»כט די װען נעזעמעבו̂נ םאזױאמר חגר
 ק*ד דער װעלכע נעזעמן ערקי׳נרןן *ו נןדיכם

 B$ifn אונסאגםםיטוציאנעל פאר *מענוםען האט נרןם
a r a n a a .נע־ זיינען טייילװייז - און נעװארען

M A t e i A M b  f t k i A A k b  A M b A U l I b U A  A  • a  A M f l b k A  M A  | 4 A I A A M f e  4 | i b k jjrn אדםיניםםהא־ איצטינער דער םון פירער די גפדעכס 
j n בלום־חמי־ די װיפיעל אעעמיזען זיי האט םען ווען 
 p•*י סורמר א?» אין אויפגמטאז האט םראנקרייך אין רוננ
 װאס נוט, איז ־בצום׳מז אז נעענטפערט, וואבען זיי דרעז
p זיד איבער נ״ם can פארצאטענט פראנצויז״פער דער v

ד«ר וייל ״םי• זאנען םיר קאורגג סופרים
ir a  אזוי האט רענירונג בצום די »ז איז, אםת טזנמר

 נים ארבײטער די פאר ציים סוחוער » איז אויפנעטאן
 םו«רים קײן געהאם נים חאם «י וואם חנ^ *וציג גצוא

t איר זאצ ויאס זיך אינער קאורט n p o r, םיזנצ נאר 
 פראנוויזיאחנר דער פון םיחנר דער נצום, וו*ם דערפאר,
T םראנצויזחמר דער םוז פיחנר דער איז רענירונ^ P 

אארםיי• ציא^יםטיטער
»י« op םארנלייכען. די■ נויטיג ניט זיינעז op אגער

 חר העכםטע Dtp אז םיינוגנם־פאר׳פידעגחײט, סייז ניטא
o ביז איז ריכם r a אין נעטםאנען ant נ׳דפםערט האט און 

 npppv ױ סאננרעם. פון נעזזמונעבוע סא*י*צע די
 איר אוי^ רעריבער האט אינטערנעמאנעצ דער פון
 םאזין פאר קאםיםע איר באאױפםראגם װאטיננםאז איז

 ארבײ אנדערע םיט צוזאנמז <אל זי »ז נעזעצנעבוננ
 *on צו אםענדםזןנט «ן »ז װירסען, ארנאניזאציעס

 13 זאצ וואס ווערען, דורכנעםירט זאצ סםיםוציע
 אדני ערפצערען «ו נעריכם העכםטען םון םאכט די

r tv tv i,\ װאם i n m פאד קאננרעם, פון אננעטמעז 
האגםםיטוציאנעצ.

 ניט אױך ה»ם עסזעקוםױוע גענעראצ די
 *ו !װאחלעז די נאר םארזאםלוננ ערמטער דער בײ

י טאנען  האם סאורט םופרים דער װאם א. ר. נ. ו
ױ און טאםט,  צוריסנע! זאל זי אז איו, עם וױכטינ ו
tjnjm 1ןװױיםער א אין אדער פארם א״ן אין לעבען *ום 

 אויםצונוצען װי נעװאוםט זזאט אינטערנעטאנעל די
 אין םארנרעםערט הילזי איר םיט האט זי א. ר. j די

 ארבײטם־נאדיננוננען די פארבעםערט און ארנאניזאציע
אװך חאבןן עם םיםנצידער. אירע פון פטרדינםםעז איז

יעצ־  ומי ױניאנם, אנרערע א. ר. j דער pc ■ראפיטירם םיעצ
 שארמכמר האבען און זואר חןר אוי«י נעמטאנען זייכען מ
ױ מז  פון צאנע די פארבעסערעז צו אויסצונוצען איר .ו

n r n ארנאני־ יייערע שארנרעםערען » און סיםגציחנר
. װאהצ־פעםייח pn pא האט רוזמזנצם »ז און jspnrttt . . — ..------ . ״—. - - —. .

מן /ד נױם פארנלײך אק חינםער׳פםעציג וױים צי *וריפצוברײנ* ייד פארפציכםעט ער tv אפען, מזאנמ נים י
מן און ל«חנר. פארגמרימענע . j ױ נען »p אפילו ו n דערםאנענדינ ניט אבער צעבעז, *ום א. ו n

o מרקצזנרם ניט וואצט י״ײכם n נאטצן איז גרעסםעז j .ױינע אין אבער ער האט א• ר P 'bdpp רעחנם 
גיז ײזזתצם׳ס no םיי< אויד אײנענטציד איז עם אינחאלט. איר דערםאנט דאך אונ־ םאר דיעצ״ .

o פאר אצץ נאך וואקט n םאר וױכטינ נים סאנ־ ניתם n n נאנמז. דער איננמתעמאנעל «p
o אױא םאז *ו סך א . ... n םא* פון מבים •jnm ^ otn  n n װאט n אנמד חאט עסזעסוםיװע נענעראל 

j iu p n jm o נוםעז״ םיט תוװעצט «חנזיד»ט נאד חאט tram אויםנערעמנם n ,פאוצאננגג זי ויאם זאכעז 
ן «ײט י װ  מר ארבייםגדלויז, םעיםום ארבײםם־ציים, םאיזםיםום אננע־ האם אםעריימ אז כאכתרקט, ז

o r v  m  w ^זזיימ Dim ז חאם עננלאנד י ו  אמיי- ״ױאמן אסםאמן און םארחאנדלוננען לעתםױוע נ«ד ״
p p w  n r  35 a ו דאחמן ומם םען און* n און מו■ םן־ י נ r n או. א. באלעבאטים n. נים טאכט עס

a n אויס איר טים עננלאנד אניאנעז. mu»nMB>» n n  o n נאםמן y o u  pH  p  pa זאצ
̂ם pn 3D̂# ה lit

̂ך איז אסעריקא וױיל עגגלאנר, םים  גזד אלץ ג
v ײ w  urmp ױ עעלטנד וחנן בײ&ויל. « אויןי ו

פדם ו(אד«לייד א

 םיט װארמעז און זײ אױוי ivty^ntto נאנצען p« גיט זיד
^n די דומםיחגן. זײ װעם םען ביז «*גייט np»a>« 

 אנצופאננעז טױן בא׳פלאסען דעריבער תאט עסזעסוםטחנ
 סאםן־דרעם דער pn פעםפײן ארגאניזאציאנפ גתיסען א

 אתאניזירםע נים נאר אנדעחן די אין אוז אינדוםטריע
 האט זי איגדוסםריע. םרויעךקליידער njn פון םיילען

p m  o n  ntto סון סוסע אנגעזעהענע גאנץ די באווילינט 
דאצעד• םיליאז האצבען א

 איז עם
 באנ״טער. »

n פו) n .נ 
 •n j די ווען

onrnvepn
 טים האבען
בוחות זירמע

.npapr n

n פײז נים r n ,נאר ארגאניזאציאנם־העםפײן 
n אנגעסאננעז איז ער n  pn m r u u צײט 

n. .א ̂ny ns3 1^1:עװא אפגעטװאכט איז, 
 סאנר י3 און נעװאח!], אפנע׳שװאכם איז א.

’nyj סך א D>»onn זיך האבען nnyiatn און 
 ־’jsjni* nypnsotp םיט און עקטנות מער

n געגען נעקעמפט n םון ױניאגיזיתנג r n־

 ױ גענען איז Dip זחגן ניט, ntp םען pm נאך
n סין םעז n אײנענע־ jrrioHNUOP

n לואי^ תעאהן אבע־ n  no nnn> n n סי. 
 אין האפש־דיג צי און מאחי צו ,onttn צו אויך איז

pd«p די און njynynn •1אי מפאלטוגג א םון נעפאו 
srrn\ םון n 'n a  nyj*p'njm« n n נאװצנ יוגיאן 
onrt צץ» .nyoru

dp איו לאנע, עװעחג א איז >n tp  iso  nn^vn 
^ן אנ o טיט אײנסלאנג t'M 1אי פאתיכםיג ה n סר איו 

n װע] n ח כאטלום» n n עקתקוטױח^ גענש־אל m 
a אפװארמען זאל n 110 בא׳פלום n n פון קאנומנטאן 

i^ n n n y o  jBP'nyc» 3̂<״ אװn אױו• און o n 
n סון םיטיננ n נענעו־אל o rn  rvD ipytpp ױ pjgiD 

n n זועו־ען. אויסגענוםען םאל א
̂ייר

mm
 ק»טך די ^רגאגיזירען צו ױני^ן דער פון קאםף דער

 אונסער ו5»םי מווערערער » געזועז איז אינדוםטריע דרעס
 הײז איז וו#ום אינדוסטריע, »ן איז עם זױיל א. ר. J דער
 םױ סײל גרעםטעז צום איז *רגאניזירט, געזוען גיט ם*ל

 און טטעדט פר^ויגץ קלעגערע די אין נאנדערגעװארםען
 ^בער ^זענד. םרויען בלויז גאנצען אין כםקם בא^עפסיגם

̂וארען איז ארבײט ארגאניזאציאנס די ̂וך גע  םיסשזװע־ נ
 ד' און געווארעז אפגעמאםם איז א. ר. נ* די *וען רער

 געפאלען, איז ארבײטער די בײ עטיטונג געוזויבעגע םריהעו־
 געסראגען װידער זזאבען באלעבאטים די אז זע׳חצנדינ,

 הארץ דאם װי עקספלואטירען צו זײ זזאנד פרייע א
זײ• גלוסט

 ארבײמער־ די םון ■שטיםונג די .ומגן #אגער איצט
ו האם םאסען י  האםנונגען זיתרע און געהױבעז װידער ז

n טער פאר r עםאר־ זיעען עקזיסטענץ בעסערע א און 
 אוים־ בא׳צלאסען אינטערנעטאנעל די תאט געוו^רצן, קער

 ^רגאניזאציאגס דעם באנײעז און מאםענם דעם צונוצען
םאםעטאב. נרעסערען א אויח נאך און העםיײן

 » :אך געהאט אבער האט עקזעקוטיװע גענעראל די ״
 עס זועלבער זועגען און פארהאנדלען צו פראגע וױכטיגע

 איז דאס דעבאטע. <זײסע גאנץ א אנטװיקעלט זיך ה*ס
א.״ א. סי״ דער וחנגעז פראגע די

 צר אין געװארעז אדויםגערוםען זײנען דעבאכמז די
 דובינםסי פרעזידענט פון באריכט דעם םיט זאטעגהאנג

 דער פיטסבודג. אין אי ״סי דער פון מיטינג דעם וועגען
 ביז געוועז איז פיטםבוזע אין םיטינג דעם פון אויםגאע

 אז געהאםט, האט טען Jונrאנמוי אן מאס געוױסער א
 די אין פרידען צו נעהענטער טדיט א ברײננען \ועט ער

 אבער לײבאר, אזו פעדעדיחמאן אםעריסען דער םוז רײחען
 זױײ םריט א אויח אפנערוסם גיכער פרידען דעם האט ער

 םירעחמאםט די און געהענטעה געבראכט אים אײדער טצר
 אײנ־ גאנצען איר אנווענדעז װיל אינמעתעעאנעל דער פין

 גאגצ־ די אויםצוהאלםעז םעגליכסײטעז אירע אלע און םלוס
באוועגו̂נ ױניאן טרעיד דער פון היים

 צילען איז אויםנאבעז די םאר איז אינטערנעמאנעל די
 אוז שטיצע םולע איר זײ גיט זי איז א״ «י םי דער םון

 צוגע־ pט»רr צײט דערזעלבינער אין איז זי אבער זןילןי,
 צו לײבאר אװ פעדעוײישאן אםעריקעז דער צו בוגחנן

טעז דעם םוץ כאלאנגם זי זחנלכער  איר םון סאג ע̂ו
עסזיסטענץ.

 אםערײ דער םון עסזעשטױוע דער םיז
בא־ װאס ױניאנם, די געגען לײבאד אװ
אונגע־ נאר ניט געומז איז יא״ אי ״םי

גים די זי חאט בלויז ניט צו
 םים געדארםם. נים אויך נאר
 ארום נעםעז זואס יוניאנם, *ױכטמע

̂צאםט גאנצער  tie םיםגלידען
̂גז, גים חאמנרדינ חאנד

כפרט האנדיצז, *י »זײ

ר א ע ט  איגמנרמד דער םון זיג דער אנזאג נו
3 M טעקםאם, דאלאס, אין מאנעל ° ײ ,׳ 

דארםיגען חגם אין געזוארען געװאונען איז
_____אנגעהאלםצ. האם װאס םטרייק א נאך ,msr ,דדעס
 נים לאנג וועם עם אז אנזאג, נוטער א איז חדמים, זיבען

 דק זזעמ אינדוסםריע קליידזןר םרויען די און דויערען
 rut וױיםע יענע אין אםילו ױגיאניזידמ און ארגאגיזירם

 ביו איז צס וואן אםעריתא, םון זועקעלאך םארװארםענע
 איגסערגמאמל דער פאר געווען מווער צוריק לאנג נים

צוצוקוםען.
 םאל כתרערצ .געדצכטיגסײט״ דער איז זײנען עם

̂»ריבען  די װאם ̂װועריגתיינמנן, גוואלדיגע די געװאדען ב
אגעל  ארנאניזאציאנם־אר• איר אין באגעגענט אינטער̂נ

̂זידעגע די אין בײט פיז *ח םאוםח חגר פון געגעגדען םאר
ומ \ל  גים זיך האט אינטערגמאנעל די אבער וועםט, דער

 אלע פאר און ײכמןpריגJnוr אלע פאר מטעלט
 פארבונדצן• ארגאניזאציאנכדקעםיײז דעם םים זײנען װאס
a אגגעצײמממנן איר דורך זי ברעגט ביםלעכוױיז און m 
 ריר באך פאזיציע אײן וױיטער וואם אײז נעםט און

עו ױניאניזירם זועדען עס אגדערער.  אחנלמנ אין צעו
 צד־ קיק טאל קײן האט אינםערנ^אנעל די װאו ערטעד,

 לא־ ארגאניזירם זתויען עם ארן קריגען, נעקענט ניט טריט
 m אועלױב^ין/ געוועז פריהער איז זואס \וניאנם, סאל
יך. איז דאס םע̂ג

 אױסמנדריפם געלעגענהײם חגר בײ דא̂ר עם
 חנם ותרל׳צטײז, םאיר ברודער צו אנערסענוננ

 זײז אונםער זואס אינםערג^אנעל, דער םון
 אין זיג איצםיגעד דער געזוארען געװאונען איז

im םריזזערדיגע זיינע צו האם ער און טעתסאם, p 
n זײן איז n jn ir צו חאם ער װאם קעטפײז, ^רגאניזאציאנם 

עו־טאלג• זױכםיגען א נאך צוגעלעגם םירצן,

; ’ A
צי גצווען איז עט סאנװענשאו די

̂וײמז ל• אװ ^ א• דער םון א
סל*ר טאטסא, אין לײבןוו־ אי. םי. די און

וײ גוםהייםןן זחןם
 נזװוען איז dp ױניצננ^ א״ «י ,טי די סון מננ
n סו? אויסעו־ ווייל פאו־אוים, אין זאך n םילינעױ 

n n s o סין אח ױגיאן n n אינםעתעטצמל 
ip זיעען ױניאן ?על o tu n n  P'P רי פח 
n אויף ױניאנס א״ n נעותן ניט ?אנומנמאן 
n» צוױי m a to n n ^באלאננצן זײ הגס ױניאנ 

u טעכנײמן א צוליב זיינעז א״ אי ,םי n i■ ניט 
i n r 'W  Dnn ו האבען ויי און מ י ו ז  ו

im t j ^ n צו n n .סחמידצנם ?אנומנמאז 
n סון n תצט און םילינע־י n n « a ,האט יוניאז 

nyo א אננעפירס פעהינפײט jtnvtna ,•ווי תאטז 
n אויטדדימן, ויך n  nuo א״, *י ,סי n n o 

iptMor P תאם עו־ אז נעוואוםט, ’P נים
M A A A A H fe  h o b  f e A A M A  A I M  A A A  A האט ודוקלינקיים תר אק װינון.



ײ־לײי
tv די tana iva a m  life nan tvraanavf,־ 

taavo naoana iva Dan אין דים דעם nan םערי־*
 דעריבער iap tao און jataattva ױניאן טחניד

,| tv די p v  tveaatuvP אין on* םיט טםרייט־סראגע 
D נרויסער v אין imaa "v «י .םי ip פאחיכםינ 

 ױ pe aaavo װי וויים״ צו עםויםען זיך צ»מן *ו
יאלנגtaa עס taavn הארדם׳ .תױ

at טראכטענדיג נים שלונ, נים זיכער נעװען איז
tv pstn pa aavna in  iaaan גאיקאטירןן tv*ap an 

in <יימ<  |ta .אויסער, טםאלגאםייםעד nan otfii -באי 
‘ p tat״i ניט ותרט taavn, >ודי taaaa a>v ניט דאר 

 דעלעגאטען די pa איינער וױ *װעראלם, בלױז
ביי־ t״p tattaa נים זימר na איז אױםמדדיקס״ ויר

 :ע־ רי ovtt און •tarna pa taaataaner די tv םראג
o זעזליגע n  |ta aanat’Bia וועט זיין, ניט <אל נאיתאם 

 v איז oa tv אויסטייםאמג״ די taanrnva גים דאך «י
pwtfiorva tv rvtTiftrt תר3»ס»לגאסײ די V3 nva* 

tv im p ״סי דער V ,V.םוז אויסםייםמוגג די ״ ipatp 
oav̂ דינען orvtJiftri אזעצמ זױיל ,art מיציב aaa נע־ 

pa tanvw אײך חארדם״ .ד*י די taaaa פון לײבעל דעם 
 nan pa |1א ײניאן םי»ןוגראשיגמל *aavraanaoa’v חנו

ײניאן. םאכער העט ttv םילינערי
nvanan אד naav גרינ׳ם ירעזידענם aavurtpna װזד 

o n  tin סםאםוס pa רי און ױניאנס םונאענדירםע ױ 
i n  pa «t tv aaurvva ליי־ *װ פעדערייעאן אמנריקען 

up,אין ־ tv Tnmpoatv מניאנם, אײםנע׳*לאםענע nnat v 
םרידענם־מטיםו̂נ v tsmvv tv גיסםסינע
 ;ע־ ניכער tvraatnvP *in 1אוי האם אלמםיין אין

oa»t אױסםייחןן גוע<זנן ײאלם װאס ריבםומ די v •סססל 
 ttv םןדערייע*! tapnaov רער pa רייהען די אין סתנ

 nan pa attnatpatpa ניי־געיתהלםע די אױב |1א ייינאר.
•tana״'iv r געםינע! צו אנםשלאםען זיין װעם v םאר ווענ 

מפיגען. זימנר אים זי וחנם ירידןן

B O T tt  H נים װייעז םיד naaa־p iaa״l
aanvn w w iw m n u w tta נענען יוערטער *Vtjh nan 

dvp ^ <*»׳  oaipvtf y־pq אױוי nan •קאנ
pe tvwjm חנר nanae tap'iaov״ttv tve ,װאט <״באר 

<nan taaatt rvt דער אין טריינגע׳יםצלט תאט «י vtn 
Dipt ,•ururtva trtru ״v nf .סי ttn  v אנטהאלם 

tva tote rrtv »  v מגי*נם אידיטע די tm P v a  opt 
tv אי ,םי דער v״ Dipt ttv אח iruptw  iw'WMpntv 
pa דער v ivrtvtuvP דאנס o n םראטעםט pa רעזײ■ 

ױניאן. העםערם pv םילינערי די pa מריצקי חננט
Dipt הארבע ?ײן נענרויכען ניט זױ<ען םיר 

 האט קאםיטע רעזאלוציאנם די tv נים, עם םיינם
dv פארדינט. ניט

pv ainM חאמ n אס̂ו vetv Vt ערקלערט, האט 
n m גפסײנט גים האט tv ױניאנם אידימן די באלייתנען 

tv pa אײננעםאיען, ניט נאר איר אח «ם tv איםעצער 
or m באםראכםעז v tva ^אבער טולימײגונ tpvd 

vau uun^tveM n ווערםער. הארבםמע די *אדערט
note p מם אין tv פילען, ] w איו v invD 

x בא<ײד««נג v r אליין v די באליידיג̂ז unt- 
 ttv טעדערייעאז prpnvev די tv jntnJvtn חנר
 v DprusrpD'iv, ארבייםער איזײאת די חאט

mat tatt mvn האבץן חזננם וזעניג n* נע־
 דער tv נ^ײױגת^ ataav vtv איו באגדיםען.

 נעפיל סײן נים pvatfv pv חאט גיט איד
ב*ליידעמס

aPatt tnat נע־ נים «ם חאבען תענד
יך1 חאנצז apt ארבייםער,

m ? ױניאנט u  oa tarn

̂ן אידימע pa 1ײניא םאכער  pv איםינראנם
n pv םים avאוישנענומען ארעםם עגע pa tatvttat 

ttv ddhu. .לייבאר״ tatt pv רי _ taa tapnaov 
ttv תאט צייבאר pt• דודך געגרינחןם n  t'v Dipt oan 

.vj> רייהען די pv utt^var v tamptat נעפירט  |ta 
ttv ,ארנאניזאציע ניי־נענרינרעטע די האט לייבאר״ 

 tvPP> יי אריבערצונעװינע! באםיהט pnvar גאנץ
 אויסנו 1אי or tatt ttv ja״t איד א̂ױ 'יני»ז

ttv oiypTipt frm די pa muntva די ovnt'v •דחי
tfvvtt■ די געזױגעז 1צ נץווכט ױ אויך האט tv>P» 

pv tv’tv אידיעע אנדערע די ’atv'tt. חענד, ױעלכע 
 אידײצע די באנריסעז נעײאלם ניט האנען זא,5אי

fvP 1אי ארגײטער נידרםע ’naev ,
tatt ttv, די naovanva a’vi>vtan אי̂ן דערצעדלען 

wnu־ ioid ױניאנס אידיעע די שאר אארציע tan tatatt 
 האט ל״באר אװ פעדערייעא! אנמריסען די װאס תי<ף

 מד*י< דער pv טאן ptp א urptv םען דאחי גענפבען,
a^att :tataia ttv »הי<וי tarn יונין צוױי ז־א 

taeatt tv יי •Dauattat t'v tote a’vnv — די 
 ־tattr אבער t'v Da .?wvcnmaerv די און ד8גאםייט

tâ נלויבפן, צו vt a’vt>vtan nan tie naovanva n  tv ניט i 
pv taopvttaJDnv pv naD” DVJ^vov n  •tv ,taont 

nan tnv tavtvt •היצו ttv tvennanao tap’taev nan tta 
 atvearumt’v 'n̂ בלױו narnan נצײבם .mp<״

 ttv PatvraJnaDt’v nan tta נפטיכטפ nan אין ניט אב«־
nanaa tapnaov nan tta ra ניט y o n  nan pv״  tV״
ttv ײבאו־> nao’ru nan latan taj'aat tao tap *י,1תי 

atnaDt’v n  ovtt«׳atv> האט v tatvnpaa־n p  ann»v t 
 V* naav איז oa םעדערײטאז. nan tta נויט tta םעגטען

oana» tv ,ra y o n  nan pv tvnva ,טאל anaa n  tan־ 
tvr>n זיך האם nva ?atvwtnaot'v nan tv Dantattat 
 tuat איז oa :עתראנעז. םאל אלע Da n דיאם הילו*,
n נלױז  tatvonan tv נרויסע n  ovtt ,n?at aotD אםזד 

nanaa tapn«״nv3” ? ttv tv האט nan tta tajvnpvt 
atnaorv*׳t v  nva 1919 pv *atv ארנאניזאציאנס ■Dap 
Dipt ,t”« האם זי nan pv taottatnaotiv D>voan 

n•חאט JatveanaDrv n אםת, אינײםםרי^ טםאל
twvnp וזילף n Dvtt ,taaovp ao'tnt an>v pv מד האט 

a־Jtn האט ױ n'v n  tta tatifnpat na3v oa״esv'tt' ae 
onat'vo nan tta pv 4ױניא

piv p v  D'tta«־ ttv tve’nanaa tap’natPl n ליי־
r* הילו• tv taotpaa dtatv aaan'enva vtv באר v  *tan 

ovtt taaovp ann'v pv ^aavramaD האט זי Dn'aaa, 
tfn־uv זײן Daapaa tan oa האם nt אכע־  pv ? m a 

n to rjiro j'it  n* טייל א nanaa tap’naov nan tta־* 
ttv IV** ^לייבא nan pv na3v רעזאלpa onatt ami 

v 'n־ar>n װניאנס B”pnv3pavn ananattv3 onanvaaa 
nanaa nan tv״onatt ovtt ,tvr ניט n  pa onanvaaa 

ananav מניאס nan pa סי. v ,v.״ utnanva vtv pv 
f״pnv3pavn ananattva ovtt nva !באצײזײגוננ v נים  e 

taaaa nva ױ fnavn
ttv אויב ta v̂aaar'v v* ptr pv oa ױ naovanva 

tta Dv9a tananattv3 v tan'Btvr'v am v̂tan nan tta 
*ro'V ,זי האם ױניאנם Denvnai טו־אכם א tvo אױג 

 נאגר tatt צייט nan אין tV’Jt' naDvo tanurv וײ אױך
onaa איו n>v pv tamptat ניד נים האט סיטגלח• א 

tanatt otroonymt oanvn איז nan קלאם avn'v tta 
ni3vo tanvt’v n גאנץ איז or ימיא̂נ  nr .n’ t̂ao 
in װגיאז n  t'v האט ציים ovnat א vna tanaotru־ 

t ovn w »tt nan'>»»o am 'v otav< חיינט n אינ־ 
ttv .̂ atvvatnao אויב oa האלם ptr בײם tanattnva 

ttv tvr«nanaB tapnaov n זץ־  nrav vnvn Dtrr pv 
rm vtt. n  pn nvaptvn nip<»ײאט יתיאנם, ״ taavn 

juartana laooant, p« laoma n«v tanatat t v
naav נצײו יזאמז םיר t d  tv ^Mftai uvcjv  pv 

ta^an t o  .natftatt aanvn ps> taannaai
*M  I v tatm pv oa tv •taavt נחמאנ

י ׳־,•' »# * 1 ' .. T v  . A:׳
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צײם צו צײט פון
ן םון ױ ב צ
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̂דבערג׳ן, צ• כ. ט5װ*י איך  עז5*ראםעסי*גע דעם גא
̂וג״, פון חכם  אביסעל זײן ער אז עצה, אן נעבעז *ט

̂רזיכטיגער,  װײם ער װ#ם זאכעז ותגען מרייבט ער זוען פ
̂וטע ער זא< וױעיגםטעגט ניכג  באעײדען כיסעילע א זײן כ
 םאכעז ניט און םפעץ א םיז אגמטעל דעס םאכעז גיט און

 ער װאם עפעס װעגען ערײבט ער ווען גוואהטען כע5אז*י
 גאלדבערג׳ס צ. ב• זינען אין ip ד.אב איך גים. ווײם

̂וג״ אין גוואיצטען  און ױגיאן ק<אוקםאכער דער וועגען .ם
̂נעל, דער ותגען  אזוי ארוםגעהן יצאזען װאס אינטערנעמ

אדבײט- אהן ^אוסםאכער מיל
̂<ט איך ג^ד־ צ• ב. געבען צו ער<ױבם גים זיך װ

 גים זיך װ*ילט ער ווען ט*ן, דארף ער װאס ̂צות בערלן
̂םען  .1̂ט דארםען זײ װאם אנדערע צו עצות סיט ̂גגעב

 עם איז אנדערע, פאר עםא̂ר אזוי זארגט, ער אויב און
̂רגען זאקען אגדערע אז ירצד, װי םער גים  אים. םאר ז
 דערםון, טאקע קומט אים גיב איך װאס עצה, םײן און

̂וב איך װ*ם  נים ל4\ ער אז דעם, װעגען פארזארגט זיך ה
 ̂מרײבט גאיצדבערג צ. ב. רעפוטאציע• זײן םאכען מאיניע

̂יך  ביז ײז5< םון אייעלעך די םון — זאכען סך א װעגען נעם
n זוי זיך, איר װאונדער אםם און װיזעיצטירעז םון הערגער 

 עקםפערם אן זײן און װיסען א<לץ עם קען םעגש אײן אזוי
 גא<דבערג צ• ב. װי זעה איך ווען גאר זאכען, פיל אזוי אין

 פ<וײ ער װי און וױים, איך װאס זאכען, די וחנגען מרײבט
 מראכ־ אן איך פאנג זײן, מוח< םיר ער זא<ל דארטען, תרט
 אנ־ די אין םעכוינע אויך איז ער אז זײן, קען עט אז םען,
run ניט. װײס איך װאט יזאכען

 אויך איך ם5װא #עצות בײ עוין ראיצם עס אז און
 אײנמאםען זיך זא< ער אז עצה, אן גאיצדבקרג׳ן צ. ב. נעבען

 אין עפעס ווערט ער אז זעה, איך װײ< הובעךםאעינקע, א
 צו זיך נעםם ער ווען ,5םבולב און צופכאנטערט גאגצען
 אין איבערצעה<ען פראבירט לםשל, ער, האם אט ציפער.

 האט עס און זיך דרוקם ״גערעכטיגקײט״ די זײםען וױפ̂י
 פרא־ ער האט גאכדעם 180 צא< די באקוםען אים בײ ויך

̂ען בירם  ״גע־ דעד פון זײטעך 80״ די אין 5װיםיי אויסצעד
 קילאוק־ ארבײטסלאזע די וחגגען םאראן א*« רעכםיגקײט״

 א בלויז צונויםגעצעהינם גאנצען אין האמ ער און םאכער,
̂יג •אר  *סטאטיםטײ דידאזיגע האט ער ?וורות. צעהנד
 די וױיניג װי באװײזען צו כדי דורכנעפירט, ארבײם עע״

̂אוקםאכער די םאר עם זיך וארגם יתיאן  וױיניג װי און קי
 א געהאם אבער װאלט ער װען ?יגען. אין איר ליגען ויי

 םעות גרויסעז אזא געטאכט ניט ער װא<ט םאמינקע רעכעז
 דערװאוםם, זיך ער װא<ם ערעטענם, צוגויפרעכענען. איז
 און זײמען 40 איז בילריז זיך דרוקם די.גערעכםיגקײט״ או

 צװײםענם, זײטען. 32 בלויז מא< םאגכעס ^0 אין נים
̂ט  נא־ דער וױ זײמען, 32 םון נוםער א אין אםי<ו מר ווא

̂עז געסענם אויך לםשל, נוםער, ותםבער  זועגעז צונויםצעה
̂אזע די ̂אוסםאכער ארבײטס  צענדליג פאר א װי םער ק

̂ם וואצם ער מורות,  j'5n:jnf פאר עטיליכע צונויםגעצעה
 5ווא איז װים̂י גאר וױכםיג, ̂»ורות 5צאי די נים איז אגב
 צ. ב. האם אט געװארען. געזאגם שורות די אין איז *ס

̂דבעת  סלאותםאכער די וועגען ״טאג״ איז אנגעמריבעז גא
̂ויז איז עס גארנימם, ס׳איז און מורות םך־ א  איבער־ ב

טמאד. א זײ פון מבליבען

ovn ,tt איז אלץ tv nrav האױב otvtat. חאב איך 
pv tacat Danmat nrav ,באטראכם v tatt tv־nar 

a>v taa«nr vnvn םאג no ttv באסםיסםפ) א אויספילזנן 
tarna< ,ילאץ tao vnvn אים םים tanatr'v jaavn־,r 

tv tVcv oanp *or tatt־i< נלאטע pv oa naav .ntatt
tan ,nMa tv ־tin 

pv narnae na 
v  p v  o r  
v save anaa 

n ײ  pv e״ anv

ar>־a

n  vtv  anal נלייכע Danvtt naatt 
.natbnaa

v j  tan ,a'avavoan. נאלד־ 
tnv otnv tanaa naavoptvap tv 
estt pv er>anip ,n nva ete

-‘׳' ' •W V. ^  *  ■ • i f
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̂ען קײן גיט  מאכען צו כדי און םען.5העי צו זײ זוי סיטי
 כאזתדערם גא<דבערג צ• ^ זיך נעםט מטארקעד עגין דעם

 prp וױ װארים <ן<אוסםאבער. אלטע די םון קריװדע די אן
 ב<ײ־ וואס םענמען, אגטע אויןי <זאבען רחםגות נים עם טען
 אם אפע<ירזנן בעסער באך ?ען װאס און ¥ חױנה אהן בען
 או #זיי זאנם מען זוען קיצאותסאכער ארבײטסיצאזע די צו

 ? ײגיאן די און ojrop'r די עו<דיג זײנען צרות זײערע אין
^ םון עוין דאד עס זײ זאגען  וײ הערט םען נאר ל
n א קוםט אט אבעד גיט. y i'n r ײ־ אײגענעם זײן אין•* 

 זנר <ױ {ל"ך וחגרטער, דיזע<ביגע פונקם זאנט און פער״
̂אוקםאמנר• ארבײםסלאזעד אילםער אן געװען ײן5אי װאי$ם  ק
i םיגגער די קױצען נים אים םען דארף

̂דבערג צ. ב. ווען נאר ̂ם גא  בעמר אבים̂ע װא
 זואם געװאוסם םער אביסע< און ק<אוקםאכעד וי געקענם

̂צטאגען ער װאלם םרײד, קעאוס אין זיך םום עם  וואז פאר
 קיק םים אגגעבאםע! נים זיך װא<ם און אפצומםעינעז זיך

 <אע וױ העגםען. ק<אוסםאכער די קען םען אזוי װי עצות
 איו ױגיאן דער געגען און מיקסמם די געגען שטורטט ער
̂אזע »<טע בײ ער ̂אוקםאכער ארבײטס  ות! אבער א<ר»ים, ק
 ק<אוקםאכער די םוזען עצות זיינע םים ארוים קוםט ער

 מ׳פאיגיק? א ער האקם װאם זאגען: צעון זײער אױף
̂דבערג׳ם צ• ב.  ק<אוק־ ארבײםס<אזע א<םע די םאר עצד« גא

M קגאוק א ארגאניזירם ױניאן די ווען אז איז, םאכער ir 
 א אפ&אך דעם אין ארײנשםעלעז זי 5זא< מטאדט, אויםערן

 יוגמ די צװח*ען םוז מאפ םון באילעבאם דער אז פוגקט,
 »יך קקאוקםאמר. א<טע עטקיכע אויך אגעטעיצען מיקסעם

 אצמ pn האט גאינדבערג צ. ב. װי גאכדעם אז זינער, בק
 אמ ער אז געם#ן, טראכט » זיך בײ ער האט אגגעמריבען

 שנײ־ ק<אוק זיך, דאכם איז, אט םעג^ קלוגער א זעהר
 P® אײנע ב<ויז נאר םפעציאליטעט, pn ניט גאד דערײ
 האם עד וױ ד$ך/ אןן ̂יינם״, ״סאיד הוגדערםער זײנע
in ער האם וויי<ע, א אויף איר צו גענוםעז זיך נאר r 
 איר אין געםאכמ און עצה פראקםישע א געםונען איר פאר

םאילק• א
̂דבערג צ. ב. זױים נאר  םאדוח זייגזנן עס 5װיםיי גאי
 וױומ זנר וױיס און #יארת גױ אין קלאוסםאכער עילטערע
 שםאדם? אויסערן םאראן זײנעז עס opop'r םון שעפער

 עס דיסען וױפי< אויסצעהתן פראבירם האם גאיצדבערג
i און *גערעכםעקײם״ דער אק םאראן זײנען f תאס Of 

 וויסי< אויסצזנהמן פראנירם אויך ער זזאם געקענם, ניט
 יאר וױפי< און I ס<אוקםאכער עיצכמנרע םאראן זײנען עם

 •5f״ רוםען איהס זא< םען ,pn אוקםאמנר5ק< א דארף
 אויסצומד באםיהם גא<דבערנ צ. ג זיך האם טערער״?

 די פון ifo>f דורכ^יםלימר דער איז עס װאס םינען
 *פיײמנד, א א<ם ? \אר׳ק נױ אין סלאוהםאכער אידישע

 ביצמז ניס אז וױמן, נעדארםם ער האם א<ץ, וױי׳ס װאס
 ? אמריספ אין אסםיארען אידחפזנ און שרײבעד אידחפע

 ני̂ח צז װזמיג קוכמנן of וױ̂י עילםע̂ח םייסםענם זײנען
 jnfo>f םייסםענם זיעצן מניידער אידישע אויך אז גאר
 אכמריקזנ «ון םותחנן די נימג קיק צו גים פוםען עם װיי<

v  jfrn\'\ איסמראי פאר פארםאכם יא^ן ביסעל רעכם א 
מ גית ציע, po n איד̂י rn w מר קוכמן ים דים יענער> 
 אי־ וײ פון קינדזנר wrwpw אםערימאגער די און ארײן גים

n נים וחנרען שנײדער דח»ע r ru r  p̂ p, וױ •וגקם Of 
 ממד אםעריפאנזןר וײ מריימר אידי^ סײ\ נים וועתנן

 *ר ותן אח מרייבער. איד^ע היגע די םון קינדער רענע
 אזיסזװ־ און אויסצורעכענען םיה די נעגוםעז זיך װאלם

T אק ifrn אםמר אז אויםגעםונען, עד וואאט פארמען T 
 עלםעדע םיל אזױ באמעפםיגם גים אכמריהע איז םרײר

T *לאוס דעם איז וױ ארבײםער n o אנחנד קיק אין און 
 אזױ ארבײכמנר rwלכv וײ ®יז איגםערענמנז די ifrn םרײד

r ק<אמ תם איז וױ גמיצם ניס n o.
 י1ארבייעמ אלםע וחוגען פראבלעם א פאראן איז נ^ויס

פיו ואס ארכיי̂ב קױמן tv עזועתו איז or ומלכזנ פאר

tm ■

■pa ,

י ־..

m

is׳



י

* ■opfttp םריידכג אלן אין itn ארבײטער די וואלטצן 
' *p 1 צופריחן העכםט זײן אםעריקע אין טריידם םייםמע רי, 

jm| די *put נעווען זיי ביי װאלם ארנײםער א?טע די טון 
w גים a r םרייד. קלאופ אין וױ

rw וױים אין i* tp  .* j א ארנאניזירם םען אזוי וױ 
בא־ *ס'?על א rotp ער תאם « ׳פםארס אויספרן ־

ט----- a םי n ,צאגנ*ן iru rn r קאםםנארע! און
 צו הײנם נאך םירט און «סירס תאס ױניאן די תאס
t די ארגאגיזיחנז w v זײ האצםען און מםאדט אויםעח 

 דער נ«ו<דבערג צ. j האט און f ק*נםר*ל *יר אמםינר
w a n  nor ױניאן רי אזוי װי צה9 אן אויסנעסראכם אױך 

jpp א םוז באצץבאם א *וױגגען bkv אנ־ עםאדם אױםעון 
i m r n אלםע עםליכע מיקםעם יועע זיינע צווימצן 

 ה*ט ױניאן די װאם טאכם, איינצינע די ? יזלאואםאכער
p םאר m  o n םםרי̂ײ חנר איז nr ,ױניאז די אז הייסם 
tom אז םטרייקען, עיססעם ױננע רי הייםען דארפען 
 ארויםװארםעז זײ םון טייל א זאל מאפ סון באלצבאס חס־
tut אידימע אלטע עםליכע ארײעעםען פלאץ זייער אױןי 

? ט*ן 09 וועלען dpdp’b׳ די אז ער, דענקם ײחס־.9«
f  i«on n n  *nr ttftpt

 דורכרײדען פראבירם זיך גאלדבערג צ. j תאט אנב
 װישיל אויסצונעםינעז און קלאוקםאכער עלטערע די םים

■p װאו יארק, נױ םח אוועתםארען וועלען וואלםען «ײ 
ra האבצן «יי rn ,באקאנםע און פרײנד זייערע פאטיליעם 
 דארף ארער עטעדטעל א איז זואו ערנעץ כאזצצצן זיך און
w קלאוס א אין דארטען ארבייטען צו v םאר־ זיך און 

iponro וי סים'opop'r put זוער pp op| םאכען ׳פנעלער 
■ #׳ *» dpi

צ. ג ,» .טענ״ — עצה אן נאן־ האט גאלדבערנ י
”:ip .p נים איז עצה רי אט אבצר t נענוםען איר האם 

 I'tr איר האם םען וואו ,36 לאפאל פון פרעםערס די <ח
 תאט נאלדבערנ צ. ב. אײדעד םריהער, סך א אױםפראבירט

 IPD און קלאותס אין ספעציאליזירען tpuuoputt נאו זיך
 איר םים זאל ער ביז װארםען ג?דארפם נים חסײבצר ״••״*

קלאוקםאנער. ארכייםסלאזע רי tpnpon ן
 קלאויד רי פאר עצות גאלדנעדנ׳ם iptpp פורצצז אין

 טיים׳פ באתאנםצז dpi םיט ווצרעז אויסגעדריהם נד
jte «ון u  dpi חכםה ניע טא יעגא, טעא — ווכםה יחגה 

■p אידײפ אידיעע אױי װאס יענא, נת סא חכםח ט׳»א 
w ju םייסם n דאם dp Dipt חכםה ?ײן איז זיינע איז 

זיינע. גיט איז חכםח א איז Dipt Dtp און נים

ידןן

u, דא מיל איך T t צצם דער אוי(י *•׳צםעלעז גים 
 ארבײטםלאזינקײם איצםינער דצר jpjptt חייסם dp ־

tpjpp p« r n o  pu אלנד־ אין םרייד קלאוק ו?ס
proDPW» 4סײ , w  p״Dאיז ״ jpjptt t'tr ר1 דעם> 
 אנ־ tic סאי אליין, םיר פון סאי נעװארען נצאא־יבען נמ

jran בלױז j .האט גאלדבערנ צ op נצשענם נײפם 
m o.[■ 67 — 57 װי םער האט ער DPP■ —  nntv 

Dtpppp.m .(פאו אזיב אבער אגצצחלע J .נאלד־ צ
די םאר זי איז פרא̂נ נייע מאאנעל א op איז ----

פארבונרען, זײ םים זײנעז Dipt רי, פאר און אכצר
 זאנען ipp איינער װאם אלץ pu פראנצ אלטע נאגץ א

tpaptt איז איר p tr נאלדבערג, צ. ב. נעווארען. נעזאנט 
 פריהער און אלץ וױ םער איז ענין נאנצער דער tpopn פאר

to א אלץ, וױ n צו זוכען סוז ?אלוס, א אנצו׳פרייבין 
ipdud זיך אינםערעסירם אים אױסער אז אײנדד̂ו דעס 
W V ניס tpjpti אויפער סײנעס, איז סלאוסםאכער די 

ju t נים פיסס־ט tpsptt ^  נעהען זלאופםאכער מאנ^ז׳י ח
דצר טיז פח»ידענט דער דובינסקי, ארביים. אהן ארום

 הלאויד רי נאלרכערנ צ. J דצרצפחלט
 װאונ־ p*p איז םםילא אןן פאליםימ, אין ppnu tut םאכפר,

 איינצינער דצר ארביי̂נ קיין גיט tpatpt זײ װאס דפר
 j בלױז איז אוים, קוםם זײ, tptpn ױך קיםערם װאס

לדנצרע צ•  פלייצעם. זיינע אןיא פאלט זארנ גאנצצ רי ̂(
 דאר, םען וױיסם נאלדבערנ צ. ב. נים איז tpe tPtt נאר

 באשטעחט װאס יוניאן, סקאוקםאבער א פאראן איז of אז
®n עסליכע d?rpip םיס v (די וואו באארד, ודפאינג 

ס ^ •דאמ  אראפ גיט געתם הילאוקמאכער יססצןוןווו
lit די םון םיכױנג וו ניםא איז עם און סןגיאווטנג חנר

m.& ■ - ׳ " ז iW Z3r

 זת לזא כמן זואו באארד, רזאואינט פון און ל*?*לס
מן און רײחון גיט איר ױ םיםקען זו  און העגפען. צו ו

 באטײדען אביסעקע ב*נזש געװען װ^גט ג^דבערג צ. ב.
 פון <אגע קריט״^ע די אויסצונוצען געזוכט גיט װאקט און
 גע־ ער װ*?ט צוועקען חגםאג^גישע םאר קקאוקםאכעד רי

 Dftn װאס עם, איז ער אז ^ג^טע^ דעם געםאכט נים װיס
 קקאוקםא־ ארבײםםלאזע די װעגען פראגע די אויטגעהוינען

 ציי- אײגענעד זײן םון װײגיגסטעגם דאך װאלט ער •כער.
 גים וױים זיצט ױניאן ק<אוג}םאכער די אז געװאוסט, טוגג
 םוםר צביםעל אויף וח5בי זוצרט און העגד פצרלײגטע םים
 סון זעהן נעלענט האט ער אים. םון עצה אן אויף און
 חנר וועגען .ט^ג״ אין זיך דרוקען עם װאם באריכטען, די

 םרא- וועלכע און ױגיאן קקאוקטאכער דער םון טעטיגקײם
 בא- די םיטינגען. איחג אויף באהאגדעלט ווערען ov גען

 פון רע*#רםערס די םון געעריבען זײנען ריכםען
אםת, םון ארכײט־רעדאקטןור דעם פון ^פם און
 וואו זײט, דערזעלביגער אויןא נים געשריבען ווערען זײ

דבערג  פרא־ םאר׳ן פרײנד׳פאםם צוליב #ובער ^רײבט, ג̂א
̂ך םען רארף לעטאריאם  דעו אין ט$ן קוק א אויך אם#*ל ד

 צר וחנן און צייטונג״ דער םון פײדדפ פר^ולעטאריעעד
 אז געזעהן, ער װאלם ארײעעקוקט, דארטען אםאל װאקט

 זאר־ אינטערנמ^געל די אויך און ױגיאן קלאוקםאכער די
 דערײ דארף ער אז און קלאוקטאכער די פאר אביסל גען

̂ורג גאנצע די נעםען נים בעד  פלײצעם. זײנע אוי^ ז
 חנד אין ארײנגעקוקם צײם צו צײט פון װ*לט ער ווען

̂ולם צײטוגג, זײן םון ■ײדזמ ארבײטער  נעחאט אםטר ער װ
 וײ םאר זיך םים שסעל\ עס װאס באגריף בעםערען א

 װאלם ער און אינטערנעשאנעל, די און ױניאן קיצאוקםאכער
ױ פלוחגרען, אײגענע זײנע אין םארפל^נטערם גיט זיך  ו

געז$גט. עס װ^לט עטעעדרין
•*

נע־ װאס מיקםעם, די זועגען ווערטער פאר א און
 צ. ^ קלאוקםאכער. אידימע די םון ארבײט די צו םען

לדבערג  קלאוק־ ארבײטסל^זען אן םון נעהערט עם האט ̂ג
 קען דערםיט או פארמםאגען, גלײך ה^ם ער און םאכער

 אײגעוןוױל ררען אבער עולם. בײם אויםנעםען מטארק םען
 פארךכםײ אביסעקע זײן ער דארף דעםאג*ג קײן זײן גיט
 כתנות סײן האבען נים קען םען פראג^ דער אין גער
 n אז טריים, ער וחןן קלאוקםאכער, ארבײמסל^זען אן צו

 עטויסען און ארבײט רי אוועק אים םו] נעםען ^יקםעס
 ער. מריי• וועה, טוט אים טרײד. קלאוק םון ארויס אים

̂ור וועד., גיט טוט 6ע װעםען איינער, ווען אבער  חא־ דארןי נ
גט ערײבען צו טעםא א בען ס, ̂ז ט ̂ד  רעכט א םען ̂ה
 דצד םים באסעגען זיך זאל ער אז םארלאנגען, צו אים םון

 איר ותגעז דעםאלט און ארײנטראכטען איר אין ויך םראגע,
' שרײבען.
 רײהע גאנצע א אין עיסםעס םאראן איצט זײנען עם

 טרייד. קלאוק דעם אויסער טרײדם, אגדערע םארמידענע
 זיך סענען און ארבייםען נאר סעגען עיססעם װאו דארםעז

 צאל וײער אוז פאראז זײ זײגען ארבײט, דער צו צופאסען
 אין כםעט זײ ה^בען טרײדם םאנכע איז םער. אלץ ווערם

 אין ארבײטער. םעגער די םון פלאץ דעם םארגוםעז גאנצען
 חנר אין מיקסעס. געווען םאל אלע זײנען טרײד קלאוק

 נע־ טיקסעם. סיט ^געפאגען זיך ער ה#ט וױרקליכקײם
 איםיגראציע אידישע גרויםע די אײדער צײם, א אם^ל ווען
̂וט  חאבען קלאוקם בײ וחגן אםעריקע, אין אגעפאגע[ זיך ה

 םגחג, א געווען איז דעכמנלם נאר עיסםעם. בילויז געארבײט
̂וט ̂פיססע א ווען אז  אווןן זי םילעגט געחאט חתונה ה
 n םון באלעבאםים רי פאר געווען איז ראס עאפ. םון

 פלצגען זײ אונבאתוחנםליכקײט. נרויםע א שעפער סלאוס
 ^נרנען זײ און מיקסעם נײע *נעטע^עז כסדר דארםען
 אין שטערוננ גרויסע א נעװעז איז דאם קלאוסס. םאכען

 D9 5 ווען טרי^ פון אנםװיסלונג דעד םאר און ארבײם דער
 אײ םאםען גרויםע אין אנלומען אנגעפאנגעז אבער האבען
 אר־ צו גרייט געװען זײנעז וועלכע איםיגראנטען, דישע

 •ftp האבעז און שיקסעס די וױ ביליג אזוי פונקם בײסען
 ו מטעגויימ געותן זײנעז זײ װאם םעלה, די געזזאט דערצו

 םון אלאץ לעם םארגרםעז גיסלעכוױיז זיי תאבצן ארבייטער,
m אױך תאט מרצו די

מנר האם וחגלםנ נעודימאאױן, חנר פח לונג
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 םים ארבייםען צו פרייעז פאר ̂וחנחנד נעווען איו אמר
 איז עיתםעם איצטיגע די םיט ).p^«D עארער (די איר
 זײ םון סך א בלײבען ערעטעגם אגדער׳פ. גאגץ אבער צס
 צוױיםענם חתונה. האבען זײ װי גאנדעם אויך שאפ אין
 גע־ םען םאבט דריטענם איםיגראציע, סיח ניטא איצם *יז

 עם און ארבײם סעקעאן שיקסעס^עפער די אין וזײנליך
 דאח* םען און העגם. נייע ,,אײנצוברעכען״ לײכט איז

 אידיעע די לאגע. דער אויףי אויגען אםעגע טים קוקעז
 עס וױיל עלםער, און עלטער אלץ ווערען דא סלאוסםאכער

 קײן אםעריע* איז סלאוסםאכער ױנגע סײן צו נים סוםען
 דא ווערען װאס די און אוײיז ניט כמן לאזם איםיגראגטען

 זיי־ מיסםעם ןןלאוקםאכער. סײן זײן נים זוילען מבארען
 זיתר אז קלאר, םםילא עס איז ״סך א םאראז אבצר נען

 דאח* עם און גרעסער. ווערען זאל טרייד סלאוק אין צאל
 אין אריין קוםען עם עיקסעס םער װאם אז קלאר, זײן אויך

 אײגגעםירם וועם ארבײט םעסשאן םער אלץ םרײד סלאוס
וחגיען.

יע־ םוז אנבאטראכם, אין דאס נעםם םעז וחגז און
 אוםשטענ־ די אונםער אן םירם ױניאן די אז צוגעבען, תר
 םאחפפרייםונג דער געגעז קאםח װירסזאמען זעהר א דען
 אוםסעגליכע, דאם םאז נים קען זי ארבייט. םעסעאן םון
̂פארעז נים קען זי  םע<ד םאר וועג דעם גאגצען איז םאר

 איר םעגליר װי וױים אזוי םארהאלם זי אבער ארבײם, שאן
 נים װאלטען סלאוסםאכער די ווען םאחפפרײטונג. טנעלער
 װאס אינטערנעמאנעל אן און ױניאן ̂שםארקע אזא »האם
 עטענ״ איז און אינטערעסען זייערע איבער עטענדיג וואכט

 קלאוה איז ארבײט סעקעאז װאלם העלםען, צו זײ גרײט דינ
̂פרײט כמר סך א געווען םרייד  הלאוס־ םער סך א און םאר

 אור- אלע צװישען וױיל ארבײמסלאז, געװען װאלטען םאכער
 מרײד קלאוק אין ארבײםסלאזיגקײם שאםען װאם זאכעז,

װיכטיגםכמג די םון אײנע ארבײם םעקעאז איז
הא־ סלאוסםאכער די װאם דעם םיט םאקע אט און

 זיך האם ארגאניזירם גום זײנעז און ױגיאן מטארהע א בען
 גמנען זײנעז װאס אוםעםענדען די אויןי סוסענדיג ניט זיי,
 הױכען א זעהר ביז אויםצוהאלםען אײנגעגעבען דאך זיי,

 גע־ סלאג אלע גאך םרײד. סלאױן אין ?אנםראל די גראד
t m r, ארויםנעמםוײ ווערען הלאוסםאכער אידיעע די אז 

 צװײ אלץ נאר יארס נױ איז זײנעז טײיה סלאוס םון סעז
 אײ פראצענם 80 צו נאהנט אסערײטארס סלאוס אלע שען
 אלץ נאך זײנעז פרעםערם <ןלאוס אלע צװישעז איז חגז,

̂זעז אוז אידעז, פראצענס 75 איבער  סאטערם קלאוס די צװ
 די צײימעז בלויז אידען. פראצענט 98 װי םער זיינען
 וױינינעד זיד באצאלם ארבײט די װאו םיניעערס, קלאוק

 געוועז ציימען כעםםע די איז איז םרױעךארבײם װאו אוז
 הײנם אידעז צאל די איז םאם, גרויסער א אין םאחפפרײט
פראצענם).! 50 (ארום אםאל װי סלענער באדייטענד

אוים־ בילד דאם זיכער וועט ארום יאר עטליכע אין
 בליי־ וועלעץ אםעריקע אין אידען די אויב אנדעחפ. זעהן
 סינדער זייערע טאםגז וחזלעז ניט און אײנגעשפאדם בען
 בלייבען וחגט איםיגראציע די אויב איז קלאוקםאכער םאר
̂דפרענקם, אזוי וױיטער אויף אויך  אידען צאל די וחןט ב

 אין אבער וױיניגער. אלץ ווערעז מוזעז טרייד סלאוס איז
 צו װאס ניטא פרט דעם איז איז מאמענט איצםיגעז דעם

 אידחפע די האלטעז אוםשטענדעז די אונטער קלאנען.
 גאנץ נאד םרייד קלאוס אין •לאמ זיתר אן קלאוקםאכעד

פעסס.
* *

tptptt דעס dvp ,שלעכ־ דער ווענען דוײםט עס עניז
 סען דויד, איצט לעבען הלאוסםאכער די װאס צייט, טער
 דער אז האםענוננעז, םאראז זיינען עם אז זאנען, בלויז איד

 ווען ארן בעסערער א זײן וועם ארבייטם־סעזאז נעססםער
dp אז םען, םארנעסם בעסער אביםעל װערם dp נעווען איז 

jp פריה?ר n p
ארבײםם־םע־ שלזןכםען לעצםען דעם tptpit איז עם

 הלאוקס ליטצראםור. נאנצע א נעװארען ׳צריב?ן9אננ זאז
 א זײ אין עטצסט op אז רעפוטאציע, אלםע »ן האב?ז

 א איז ער אז ווייזצן, יצדצר דעריבער װיל לוםדו^ סד
 פוםט יוםדות 9נאנצ די פון וואס נאר איז צרח די לסדן.

y נאתיאוט m t זיד ז9חאנ פלאופם איז .לוםדיס 9ל|א 
tpttppappttu ̂פן די ײממ םיד עלצכםעז דצם pc אודזא
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 בײ ארביים וױעינ אזױ םאראן איז עס זואס פאר זאן,
 ארום ננהצן קלאוקסאמנר םיל אזױ וואס פאר און הלאוקם

און אורזאמנן םך א אויסגעפונען האם םען און
̂ז, פארטידעגע  מד נעקענט גיט האט קיינעד אבעד אורזאכ

 איז עם אורזאכען. n אפשאםעז תען םען אזוי וױ גען
 געםרעגם האט וואס םאםראז, דעם סים װי אדויםגעקוםען

 ח׳ײס םנן אזן זאך א םארלירם םען אויב אז קאפיטאן, זײז
 אנרמוצן עם תעז כתן צי ליגם, עס װאו פלאץ דעם גענוי

 jarxmasm קאפיםאן חגו האם נים, נעװיס — פארלארע(.
 אײאר איז געזאגם, םאטראז דער האם אזוי, אויב נו, —

 art מננוי וױיס *יך וױיל םארלארען, נים זײנער גאלדענער
 גרתד אײידן דא אם ליגם ער זיך. געםינם עד װאו פלאץ

̂• םון ים
 אר ^זנכםנן דעם םון אורזאמנן די זומגגדע נאר

 לוטדוזו זײ אין כמנר אלץ זיך פארםיפעגדיג און בײטס־סעזאן
 אזג־י נאנץ א אן אנגעמםויסעז זיך םעז האט סלאוסם םון

 אז םצ!. וױיס וואנען םון נעםליך: םראגע, דערװארםעםער
 צדד דער געוועז טאקע איז םעזאן הארבםם לעצטער דער

 HP פאקםצז וועלמנ םים און ציםעד וועלכע םים ? םםער
 אח סצזאן הארבםם הייײארינער דער אז באוױיזעז, םעז
T סלאוס איז n o פארײאוײמדן דער ווי ערגער געוועז 

 אמד ערנםםער, דער איז עם אז זאגען, סלאוקםאמר אםת,
 .האמן װאם תלאמםאמר, יעניגע וײ בלויז דאך זאגען דאם
 מד ov ותר גאר נאםירל^ איז דאם און נים ארבײם קײז

 &אר אח םאראיארעז אויך אז דערצעהלעז, אײך קען דענקם
 האבזנן װאם סלאוסםאכער, יעניגע די האבען יארען צוױי
 דאד געותן איז עם אז געזאגם, געהאט, נים ארבײם הײן

 נים, ארביים קיק האבען װאם די, םאר סעזאן. ערגםםער
 — אױב וױסען צו ארם ערגםםער. דער םעזאז יעדער איז

 דעד מנווען וױרקליך איז םעזאן <זארבסם לעצםער
 וױםיל נאר נים םעםכףפםעלעז געדארםם םעז האם

 ׳ וױפיל איז ליקײג ארוםנעגאננען זיעען עס םאכער
מז וױםיל אױך נאר געארביים, בען א b םצן כמננ און וו ip i 

 פײמד וױיס דאם אבער עעמר. קלאוס די אין געארבײם
 יבצדרצד ױיגען עם ציםעד. סייז ניםא זײנען עם נים.

 לעצמנר דעד איז אםת׳ז דער אין אז םיינוגגעז, פאראז
 אד נאד צרנםבמנר. דער געװעז נים גאר סעזאן הארבםם

 אוד םריה זיך האם ער וױיל אויםנעוױזן, אזױ בלויז האם
ױ נזדפלעפם זיך האם ער אוז נעםאנגען ה פיז ו  rm 09 «נ

 n װע׳למן אין םעזאן אויסנעצױגענער אן געוועז נעםליך
 *ם,אדמי ײאד םי׳לע א געהאם זעלםען האבען סלאוסםאכעד

 תאט כמז װאס םעג, די צונויפמהלעז זאל םען ווען אבער
ן אז אויכמוםען, עס וועם נעארבײם,  *ױם איץ תאט מ
ױ כמג ווענינער נים נעארביים  װאס סצזאמז, אנדערע איז ו

 אױד װערם דערביי מלעככג אזױ אויםגעקוסט נים האבעז
 נצווצן איז ארכיים סארם בעסערען דעם בײ אז אנגעװיזען,

 חנם בײ מוחנז איז צרה הױפם די מלעכ̂כ אזוי נים גאר
ארביים, םארט ביליגעץ

 לצצ־י חנר אױב אונםעחפיד, <ןליעעד א איז עם נאר
 אײ• אדער ערגםםער, דער נעוחנן איז םעזאץ הארבםם טער
 4לעכ«9 וײ םיז איינצר בלױז אדער ערנםםע די םון נער
 אלץ װי ערגער איז נעוחג?. נים נעװים ער אא גוטער הײז
r ן4סרימ סעז מז אזױ וױ זאגען ניט סען סײנעד וזאם איז, i 

 רעכםיז־ די באמימז בלויז סען ױניאן די םיזאן. גוםעז
 נ זיצצז זיי רועז סלאוסםאמנר, די םיז אינטערעסעז די און
j אין ארבײםען איז k p ויי פאר קריגצז נים סעז זי אבער 
 אח עם און ניםא. ארביים קייז איז עם ווען ׳ארבײט סײז

 תיאן% זײ אז באוואוסם, גום זיה דאכט סלאוסםאכער, די
 םעגליכפייםנז אירע איז איז כווזות אירע איז אלץ םוט

 פאראץ אמנר זיעצז עם איגםעחוםעז. זייערע מיצעז צו
 חד איז ײניאז. דער םיז םענליכפײטען די םאר גרעניצעז

חילוי. צו קוטען זאל געזעץ דאס אז נויםיג, ריבער
 װיכ- וױ ערסלערעז צי נויםינ נים םער איצם איז עס

 זיי * גצזצצגעבונג סאציאלע ארבײםער די םאר איז עם םיג
 מװוצז איז א.״ ר. גא דער אונכמר אז נוט, גאנץ ווייסעז
 מד נעהאיפעז סך א וואלםעז סלאוסםאכער די בעםער.
 90 גצזעצלימ א זועחזז איענעםירט זאל עם וחגן װארמז,

ארבײםם־־יױז. םיניםום א איז ארבײםס־ויאד
 מםאדס גאנץ אינטעתזףפאנעל זײ טאקצ איז דעם אין אט און

יתיאנם אגדערע םים צוזאסצן זוכט און נםערעסירט פאראי
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Dim m אז ווידמן, *ו vrn זימרען העלפען זאמן 
ra omiwf ומספצר די באעחןנסען און ארבייטער די םון 

 איינ־ זאצען ארבייםם־נעבער, די פון *ם»*יע־םעגציכסייטעז
̂םענוננעז, גוטע םאראן זײנען עם און ותחזן. מפירם  ה

m אום־ זײן נים וועצעז יוניאנם די פון באםיהוננען רי

 םאנמס מרייבט .פריידזיים״ דער פון חײםאן צואיס
 אויוי םארנעםם ער ווען *רםיקעצ, צאני׳פען נפגץ » tv םאצ

 ?$ר מרייבעז םוז און קאםוניסט א איז ער אז זדייצזנ, א
 אר־ «*ר א *נמףפריבעז צעצםזנם צםמצ, ח*ם, ער פױד.

 גאנץ נעווען זיינען «יי און סצאוהסאמר די זוענען םיקלמן
w א איז ער אז *בער, ויך זנר חנרםאנם ז»ד• חני p־* 

 קצאות־ די וױ היםעצ, א דחנהען tv «י פאנגם דאן םוניסט
 טאצס i״p דערנעהן נים מגם איר אח זאמן, םאבער

j* ארטיסצען *וויי ןוננמריבען ןר האס אם װיצ. «ר װאס 
n חנר ,וועגעז n n JV P אויש־ אינםערנעעאנעצ דער סון 

. ג ױ *וצעבעז  *נמ׳פריבען, םך » איז דארםעז ׳jt ו
 וואס ניט איר ודיםם דורך, ojf צייעגם איר ומז *נער

 צוריס זאצ א. ר. j די אז דזם, מנעז ןר איז מיל. «ר
? םאר ער איז אדער ,tram אײנמנפירם
 <ועז אז ערסצערעז, *ו זיך באנױחם חײםאן צואים

 פאר־ מטארסע הײז נעהאט ניט וואצםעז קצאוקםאמר די
ד זיי וואצםען יתיאן״ אײגינםנ ו מי ז , j ו  מד נים ». ו

tw w נינסםינע אזעצכע סיט אנרינמנם גינםטינען אוא 
 ניט הײםאן האט ערסצערעז » Dm אבער באדינגומען.

 סאצ אונמהצינע איז עם האיעײעז. םיצ אזױ מדארםם
 אינ־ דער םין מריםםעז רי אק נעװארען נעזאנם ראט «וין

 פאר־ בײ און פארזאםצוננעז פארמיחןנע אױזי םפרנמפנעצ,
w rm r נעצעגענחיממז. אנדןחנ

א. ר. נ. די אז נים, צייסענט ער אז זאנם, הײםאן
 ארבײםער. וי םאר םארבעסערוננעז נעוױםע מבראכם האט

V* נים איז ער אז אויך, םארזימרט t” P םינדיהאציסם 
 נעזעצ־ ארבײםער פיז נעגנער סייז נים ער איז סטיצא אח
—j r a די אז דדיננעז, זיך דאכט כמן דא̂ר דמרפוז 

י ־ד.3■

 חאם אינםערנעמאנעי דער פון עקזעקוסיווע נענער̂א
 צװ די פאדערען צו באמלאסען זזאט זי װאס געטאן
 ער דערמרעסם דא אבער א. ר. ג. דער פון פידתב

̂אוסםאכער די אז םורא, האט ער  נים זיר זאילעז ס
r r n,? רער מיז א■ הענגט גורל זייער אז j .אוז א. ר 

 סילאוסםא די צרו̂ר איע םון ייזעז5אױס זײ וועם זי
 נעוױו זייערע אז הײםאן, לואים זאנט װיסען, דארפען
̂יך זיי חאבען  שםאי זיתר םארדאנסען צו הױפםזעכ
 ב<ױז נים אז װיסען, אויך דארםען זײ און ױניאן.

j .יו די״ גאר ױניאן, זייער געםאכם מטארק זזאם א. ר 
 .. װאס אײניגסײם, דער דאנס א געװארען מטארס איז

̂אופםאכער״ די פון רײהעז די איז געװארעז געמאםעז .,ק
̂פםענדיג איז דאס נו,  ► דארוי אבער ריכמיג. םו

 גראד געוועז איז עם אז הײםאנ׳ען, *ואיס דערםאנעז
 די עםעחגן צו געזוכט האם זואס צײם, יענער איז

 איך קילאוקםאכער? די םון רײהעז די איז ניגסייט
 םארהער, דעם בײ געריעז גראד ביז איד אז דענס,

 ווענען ײאשינגטאז איז געװארעז אפנעהאלטעז איז
 ו דעםאילם האב איך און טרייד קלאוס איז קאוד

 אױםג̂ע איז הייםאן לואי וױ נעהערם און געזעהן
 r.. ער אוז ױניאן, איגדאסםריעיל זײז םיז נאכמז איז

 תלאו די םון אונאײגינסײט די דעםאנםםרירעז צו געזוכם
 ו לואיס אז וױיםער, זיר דערמאז איד און םאכער.

 נן אויך יוניאן דואל זײן אננעהאילטעז נאך האט םאן
 יח אםת, נעװארען. אײנגעםירט איז סאוד דער וױ דעם

̂ויז זיך האט הייםאן  פארח, אוים׳ז באריםטעז געסענם ב
 קאאו טויזענד םינזי אויום ױניאז זײז אין האם ער אז

̂זר האט ער בעת םאכער,  א[ םנינים, םינף סוים נעהאט אם
 געזוכט האם ער אז םאסט, דעם נים דאך ענדערם דאם

 נימם סילאוסמאכער. די םון אײניגסײם די מטערעז
נעםאיגם. ניט אים האבעז סאאוסמאכער די

̂ױב, איד  4P א האבען םוז הײמאץ לואיס אז נ
 אױפנעםרא( איז ער װען םארהער, םיז םײל דעם פון
 דאר( האם ער רואס זכרון זײז איפוײשעז קען ער און

 אים איך העז נים, עם האם ער אויב נאר נעזאנם.
צוקריגען. עס םען
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 זזן# די געח&דאױף זיים םזרח אץ
 i I םזןרגעחפ זי סץונ אץ
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אקט לעצטער דער

 — ®«רל'יען *ייד איגטער זיזלען מיר אױכ און
 ן געעק• אױין פ׳את אז קרינער, איחױ םײנ«, ניט

ץ זיך װעט װעלט די פיחרען, נים אזױ םעחר עו
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 זײנקם פון w קײנער די חעלפם װןןס חןר און
ץ פארלירען םעזזר און םעחר װע«  {געדולד זי

ץ גרעסער ס׳װעט װאס און  פארםענען, פײנש׳ם דעם זי
ת פ«י מימדולעו פײגם םעחר װעט ̂. ז אװלד
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 מעז װאם אמ פאדטײ ארבײטער יישע
לערנען איר פון דארף

איװענםהי. מ. פון
 פאחפטארסט מםארס צײם לעצטער דער אין איז עם
 אז רײוזעז, ארבײמער אונזערע אין האםגוגג די נצזוארעז

 קענען וחגט דא \וען מאטענט, דער געהומצז איז ננדליך .
r ענג־ איז ױי אזוי פארטיי ארבײכמר אן ווערען מףואםען 

 אביסעיל זיך נויטיג איך, דענס דצריבער, איז עס לאנד.
 פאר־ ארבײטער ענגלחפער דער םיט באסענעז צו מנהענטער

 בא־ גוטען א קריגען איד םון סען םען אז גלױב, איך םיי.
 םאנאט אין זזאט זי ןואם קאנגרעס, לעצמען איר דורך נוײוי

עדינבורג• אין אפגעהאלטעז אקםאבער
רעזויצ־ די צו באציהונג איינעםם זילן ניט זאל עם וױ
 אײן אבער םוז בא^וסעז, זײנע און קאנגרעס םון סאטען

 איז פארטײ ארבײםער ענגלישע די אז צוגעבען, יעדער !אר
̂טענדיגע א מבליבען  ארגאגיזא־ םאציאליםטימע זעלבםט

קאםף. קילאסעז םון גייסם סים׳ז דורכגעדדונגען ציע,
 האט ערינבורנ אין סאנגרעם דער אז אםת, איז עם

 ױניאן״ ״טרײד דער םון דירעסםױחגז די לויט מהאנדעלט
 םריהער םאנאט א םיט אפנעהאלטען איז זואם מאנפערענץ,

 ױניאניסטען םרײד די םון קאנםערענץ די •ליםוטה. איז
 דער םון טוער פאליטמזע די פאר וחנג דעם אנגעוױזעז האט

 אר־D זײנען רעזאלוציעס ראדיסאילע אלע •ארםיי. ארכײטער
 סאנ־ א אנגענומעז האט פארטיי די געװאחנן. װארפעז

v םאג. םון םראנעז וױכםינע די אין מםעאוננ מדװאטיווע 
 מטע־ די װי סאנסערװאםיװ כמר ניט איז *טעלונג די אמר
 ווע־ פארטײ סאציאליםםימעד זער6פראנצויזח דער םון גונג
בלום. איז עם פארמטעהער םעם

 סאננרעס דער זיך האם צײם ערנסםער אן אין זעחר
 האנגרעם םיז ארדענונג םאגעם דער אױזי םארזאםעלט.

 פאר־ דער װי פראגען ערנםטע אזעלכע געמטאנעז זיעען
 דער צו שטעלונג די סאםוניסםעז, מים פראנט אייניגטער
̂ער בלוטיגער ̂זיםםי  םאילתס־רעגירונג דער אויו* אטאסע םא

ענגלאנד. םאר באװאםענונג םיז םדאגע רי *•אניען, אח
 באציהונג די װי פראגעז, אזעלכע אפילו געוחנן זיעען צם
 דארוי װאם פרױנוננ, סעניג׳ס דעם צו •ארטיי דער ®ח
 סאנגרעם דער חאט פראגעז אלע אין פארסיכמן. נימנז איז

 איבערצױ גיכען אין דענסט \ואם פארטיי א וױ געחאנדעלט
מאכם. די נעכמז

 םיט פראנט פאראײנינטעז פיז םראנע דער אין אױסער
̂פר איז קאםוניםםע?  די האט סלײנינקײטעז פאר א אין אפ

 אײנער זױ — בלום, האנדעלט עם וױ געהאנדעלם, •ארטיי
 סאנגחןס דער אויםגעדריקט. זיך האט דעלעגאטען די םון

 םארזיכםיג צוםיל אםמר מויז םארזיכםיג, געהאנדעלם חאט
 אין האםעז װאס םענעען, וױ ;עי־אנדעלט חאבען זײ אבער
 אוז חןנירװג דער םון רודער בײם מטעלען צו זיך גיכען

 •אלײ א •אליטיס, ארבייטער זעלבםט׳צטענזײנע א ®יחחנז
 דער םיז אונאפהענגיג נאנצעז אין אבער איז וואט מיס,

פארטייעז. אלםע די פון •אלימיק
 א בלײבט <ןעניג צום פארטיי חןר פיז כאציחונג די

 מלאםענבא־ אםילו חאבעז קענינ עננלימעז צום תםענחצ.
 :הײנע זאנם װי סיםיאטיעם. געוױםצ ארבייםער װאוסםע

 אין געחיים ליגעז די *ליםסמע, דאס און דוםסםע דאס״
 אויס־ njnir איז עס אז מענטיג, איז צם ברוסט.״ חנר

 װיכטינע אין אבערנלױבצ?. פארהארטעוועםעז צוקאראניעז
 קאנ־ א װי געחאנדעלם סאנגרעס חנר דאט אבער פראנצז

 זעלבםכד א םיוזרעז צו זוכט \ואס ארבײכמר,
אײנ־ יא אנדערע םענעז פאליםיס. ארבײטער

 אדער חןזאלוציעם אנגענוםענע די כדט זײן
 גײסט איז פראגע?. טאסםחצע אבער דינען דאס

 םיז טראדיציעס די אאגעחיט שאננרעם
טרא־ די אארטיי, ארבײטער צנגייאזער

זזארדי• פיר U- -ל___
מן ת ענגל״צער חנר רומם סעז ו

 סא־ &אפטליכען5ןויםד דעם פון געגנער א נעװען איז #דעבס
 םארסס. הארל פון געװארען באגריגדעט איז ער װי ציאליזם,

 גאנ־ די אז אויםגעדריקט, זאגאר אםאל זיך האט הארדי ?יר
 ״דער אנגערוםעז װערם װאס םארקס׳ז, םון םילאזאםיע צע

 צו גיכער צוגעפאסט איז םאםעריאליזם״, עהאנאםישער
מענשען. צו װי חױת,

 עטישער אן רוםט מען זואם דאס, געווען איז הארדי
 װאס קריםט, פרוםער א געווען זאגאר איז ער םאציאליסט.

 ניט אבער איז עם װי קירכע. די אםט באזוכעז םלעגט
 איז אינסטינקטיװ װעלטאנשויאונג, אלגעםײנע זײן געוועז

 וועל־ ארבײטער, סלאםענבאװאוסטער א געבליבעז אבער ער
 זײן אין סאםפראםיסען. קיעע אויף אײז ניט געהט כער

 וױ געהאנדעלט, ער האט ארבײם פאליטישער פראקטישער
 לאזם װאם םיינער, א גרעבער, סיילעז םארהארטעװעטער א

רייז־. זיסע םון םארםיהרעז ניט זיך
 נעגדינדעט הארדי קיר האט בא^ואוסט, איז עם װי

 די .1893 יאהר אין פארטײ ארבײטער אונאפהענגיקע די
 סקאטי־ א פון אױסװאוסס אן איז פארטײ אונא&הענגיגע

 טענדעגצען. סאציאליםטישע טיט פארטײ ארבײטער שער
 גע־ באשאפען איז פארטײ די וועלכער אויח סאנפערענץ די

 סאציא־ םים דעלעגאטען 115 םון באשטאנעז איז װארען
 נאםען דעם אויסנעםיטעז האם הארדי נײגונגען. ליסםישע

 בײ גלײך אבער אורזאכעז, טאסםישע צוליב סאציאליזם
 םאציאליםטישע א אנגענוםען פארטײ די האט נרינדונג דער

פלאטםארםע.
 האט אננענוםען האט פארכדי זײ װאם פלאטםארםע, די

 (סא־ רעםובליס אינדוסםריעלע א גרינדעז ״צו געפאדערט
 פראדוסציאנם־ אלע סאציאליזירעז זאל װאס מאנוועלםה),

 אױך איז קאפיםאל םאר זיך םיט שמעלען װאס םיטלען,
 רוערען נעשאםעץ םוזעז צוועס דעם עררייכען צו לאנד״.

 ארבײםער אינדוסטריעלע איז םאליםישע זעלבסטשטענדיגע
אדגאניזאציעס.

ענגעלם, םרידריד אז וױסען, צו אינטערעסאנט איז עם
 קײנער וועםען סארקס׳ז, םון פרײנד לעבענסלענגליכער דער
 בא־ װארים האט אפארםוניזם, איז זיין חושד נים סעז

 אל־ דער פארםיי. ניתר דער םרץ אנטשטעהונג די גריםט
 װיסענשאפםליכעז פון םיםבאגרינדער דער עננעלס, טער

 דערלעבם האם ער װאם נעפרעהט, זיד האט סאציאליזם,
 םון ארבײםער דער ארבייםער, עננלישער דער אז זעהז צו

 אנגעהײ־ זיד האם סאפיטאליזם, לןלאסישעז םיז לאנד דעם
 וועם ענדליד אז זיכער, נעווען איז ער ריהרעץ. צו בען
 אוץ פראגראם סאציאליסםישע א אננעםען םוזעז פארטײ די
 געשםארבעז איז (ענגעלם גערעכט. דעם אין נעוועז איז ער
).1895 יאהר איץ

 באזחד טשארטיסםישער דער םיז דורכםאי דעם םון
 פאליםי- םאר געהאט םורא ארבייםער עננלישע האבען נונג
 עגנ־ די האבען כחות גאנצע דיערע ארויסטרעטוננען. שע

 אח פראפעסיאנעלע אויױ סאנצענםרירט ארבײםער לישע
 םארלייכ־ תענען נילייד זאלען װאס םראנען, סאאפעראטױחג

 צנד- ווענצן ארבײםער. די פוז לאנע שוועחן די םערעז
 שווערע זייערע םראכטצז. געװאלם ניט זײ האבעז ציל

 אבער די האם געביט םראפעסיאנעלען חןם אױןי העמםע
 םארבעםצ־• טאנ־םעגלימן םאר סא̂ם זייער אז נעלערענט,

 וױיבד א אױן« באזירם זײז מוז ארבײטער דעם םון רוננעז
 אוםבייטעז ראדיסאל דארןי װאס םלאז א פלאץ, זעהענדעז

םיםםעם. עסאנאםישע גאנצע אונזער
 ארבייטצר אונאפהצננמער דער םיז גרינדוננ דער מיט

 אגגזי פאליםימע זעלבםטשטענדעע די אז זיד זזײבט פארטיי
 «ח םעדזר קלא^ ארבייטער צננלישען דעם פון װיפלוננ

זעלכםכד אױף םראפ דעם געשםעלם חארדי חאט אלץ
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n* פון אודאפחצגגינשיים אויז• ׳■נאגנדינקיי̂נ r u פאליםי־
ptr .וחןנדען זיך שלעגם קארדי קיר דממיםס •ארםיתן 

 זיי־ אט ארבייטער. *ו םאנישעםםען םיט אײשרופצן, םים
:סאניפעםם א ױינעם פןן אױםצונעז אאד א «ן

שאחשטענד־ יעדען שאר pn ז*ל Dip יאו וױלןן .םיר
 נע־ א״ך םאר םיינוננען פןוליםימצ זיינען איצם בח

זײ־ נעדאנקען אייערע ■אליםימעגם. tie מווארען
 קנעכט שארסוישטע tic נעײאחגן נעםראכם אײך שאו

jrojn• inאון ליבעראלען זעלנסנףשםענדיג״. חגנתם ״ 
 וי פיז אינםערעםען די בלױז בא׳פימז ^.מתואםיוחנן

^ מ  םארטען אלערליי אייך צװ״מן פאחפפױינתן זיי רי
 ראםעז־נעשיהלעז.״ אייצרע צו איעלירעז זיי ■*ראורסיילעז.

 תרינט איהר זיך״ צווײמן זיך שרינען צו איץי םאמז 1
 אוננמרדריקער אייערע 1» פילען דערוױילע ייון ארום ןין•

d v iw v p  ru n n נאלד״. םים
m ווי e נע- זײנען װאס וחגרםער, די אי«ט שלינגעז 
 פערצינ און עםליכע װאסערע א םים געווארען יארימן

iihp .וועלט־ םאכתריאליסםימער שון מגנער חס־ *ודיק 
 םאציאליזם, עטי׳מן שון אנחעגנער דער און •ניפױאונג

 עםימע חישאקריםײשע tie םארםיהרען גים אבער ויך צאזט
 הוילען םארהארטעװעטער א וױ באלעבאםים. פין פדאזצ!
 פון װיכםינקייט די סאר׳שםאנען נום הארדי חאם נרצמר

■ארםיי. ארבייסער אן פאר »מ*פומעינסײם
u םון *וױ ווי n ארםיי, ארבײנמר אונאפהעננינער■

 אין אויםנעװאססען איז נענרינדעם, האט הארדי קיר װאס
 םארעםעהער׳שאשט ארבײםער פאו סאםינמט א 1900 יאחר ^

 פאר־ ״לייבאר איצםינע די אױםגעוואפסעז איז חנם םון און
 אבער אינםערעםאנטער, זעהר א איז ,1906 יאהר »ין םי״

 אז נעדענקען, צו אבער איז װיכםינ שאשיםעל. לאננער
 עטליכע אויח אפילו סיום סיין נעתאט נים וואלם פארסיי די

t rim ,im p* אפנעהים נים װאלם o n אונ* שון פוינציפ 
 אלץ נעװאחגן דורכנעדרוננען נים װאלט און *■הענניגלײם

םאציאליזם. שון נייםם םים׳ן םעחר אח םעחר
*i n  p זיך האבען פארטיי לייבאר דער פון נרינדובנ 

 הא־ װאם ארנאניזאציצם, ױניאניםםי׳צע םרייד באםיילינם
 סװאנםיטעם. די םאםען, ױ פארנזמםעלם זיר סים מן
n די מווארען אבער זיינען *ארטיי חנר פון םאןמצבער 

 די שאתזןעטעלם זיך םים חאבען וואם ארגאניזאציעם,
 םך א nrpip װאם דענקער, םאציאליםטי׳שע די קוואליםמט,

נעזער. זייןרע פון ווייסער
 ווי ארנאניזאציעם, םאציאליםםײשע אונאשהצנגינצ די

 װאם פעדעראציע, חןםאשראםימע סאציאל ישצטיססקארט די
 איז ,1883 יאחר איז עננלאנד איז מװאחגז מגרינחןם איז
 נעװארען נענרינחןם איז װאט נעזזןלעאםט, פאביאנער די

 נע־ האבען ארנאניזאציעפ די אם — ,urejmr יאתר < םים
 ארבייטער עננליאמר דער אין ראלעם םיחרענדע די א»ילט

 די וואלם פיחרוננ ׳ סאציאליםםי׳צער un אחן פארםיי.
נ׳פםח. א אהן נוי א נצבליבצז אארםיי לײבאר

 אפאר־ אלם וי,שאביאנער״ נאטראכם אםאל האם טצן
 פונסטען אלע אן ניט נעםען װאם אאישורםים, סמיסטצן,

 וואם םארודניקעם, אלם :םאציאליזם ■יױסצנמאשםלימז םון
 .שא־ די אםת. איז שילעם לאננזאם. זעהר זיך נאותנצן
 שארט םען לאננזאםער וואס אז ,eon איז נלוימז ביאמר״

ן קיסט ניכער אלץ  ריה־ אין זיי נלױבעז דאו אבצר אן. «
 אײז אויו* זיך ט*פם׳מז דאם פארדאםען זיי זיך. רצן
 נע־ אםאל זייגען װאם סאציאליםםען, מאנכז נעגעז j*רג
 םאביאנער די מיינען דארפעז אזםסאכאראםיםליר, וחנז

r̂ noM i n •רעװאלחױאנערעז
nf די »n r נים זאל pn, דער םיז פיהרער די אכער 

 םא־ אחן סאציאליםםעז. נעווןן זיינען פארסיי צננליזתר
 ■ארםיי עננלײמ די וואלם ארנאניזאצת̂כ י׳שצטליסאצי

p’p ביםרים), איז (םידני וועגם די מםאנם. נים שאלגצד 
 האכען לאנםבורי אשילו איז תרים• םאסדאנאלד, םנאודצז,

 אטת, איז מס םאציאליזם. אויא אױשנצהאדעורעט ויך
m םאר־ ארנייםער די ײ*מז פיחרער די פח אימינצ 

 :אר םארקױשם״. ttmm זײעחנ חאבצז .זיי
אבער, בלייבט epm חנר איסצמום.  ■ -I . _ w 1 _ . - -m

נאנזחנ זײ וואקט

 נים זכר t״p אפילו די פוץ יואלט עם און •ארטייען
בלינצז.

 פון נןווצן זײנען םיםנלידער פארלאנמנט ארנייםער
 אר■ נענרינדעטע נייע די װאט צײט, חנר אין א|. לאנג

 דעלעניר־ 29 1906 יאהר אין נעעי?ט האט פארטיי בייםער
 יוניאן םים ארבײנמר 12 נאך נעווען דארםען זײנען טע,

 פון נאכמלעפער נעבליבען אבער זײנעו 12 די תארדם.
 ארביי״ זעלבסם׳שםענדינער םים האבען זיי ליבעראלען.

טאן. צו װאם נעהאם נים נאר פאליםיש טער
 פון רייען די אין jjmpj זײנמן זואם די, צװיעען

*t באװאוםטער דער נעווען איז ליבעראלעז די m ^בוית 
 םאציאליםםיזהגר חגר אין טעםינ זעהר נעײעז איז װעלכער

 פח אנשירער דער דערנאך נעװאחןן איז און פעדעראציע
 םטרייפ דער ,1889 יאהר, אין םםריי? דאידארבייםער דעם
 דער אין עפאכע נייע א אן זיו הײבט עם וועלבעז םיט

 האם בויתם באותנוג^ ױניאניסיטימער טרייד עננלײשער
 ארבייםןר פון בכורח היסטארײשע ז״ז םארשויםט אבער

 ער סאריעריזם. שון לינזעז םאפ א פאר םיהרער׳שאשם
 ןר אבער סיניםםער־מטעלע, א דעדנאך נעשראנעז אשילו האט
באדייםו^ חיםטארימע זייז םארלוירען האם

n בלױז נעװאשסנן איז פארטיי ארכייםער עננלי׳שע 
 זעלבסנדאמנ־ איהר אפנעהים האט זי װאס דעם, צוליב

̂שהעננינהייט. און דינ?ײם  די וועלמ נמות׳ז, םילע אונ
 אצ־ נים אארטיי די אבער האבעז נעםאכט, האם שארםיי

 די האט פאליםיש זעלבסם׳שםענדינע די צוליב נעוױשם.
 איתרע אלע איבערנעלעבם פארםיי ארבײםער עננלײשע

נמות׳ן. ׳שוועחן
 פון אנםװי?לוננ דער אין םאציאליזם שון באדייםוננ די

 תם, איז אויר בא׳שטיים פארטיי ארבײטער עגגלײשער חןר
 .י איצם »ז נעכמז האננרעםען ארבייםער עגנלײשע די װאם

 נע־ אבער זיינען עם שראנראטעם. םאציאליםם״שע אםת׳ע
 דער וואס וױיט, נים זײנען צייטזןן די און צייטען ווען,

 אױן• pjnr א ארוישנעװארםען האם ,םאציאליזם״ ױארט
םאן. ױניאן דורמשניםלימן א

 אפנעהאלםענצם נים־לאננ חןם םון רעזולםאםען די
 ציינצן שארםיי, ארבײנתר ענגלײשער דער פון ?אננדעם

 ?אנםערװאטיװ, נעבליבען זײנען ארבײנמר עננלײשע די אז
 זיימז זיי ראדי?אל װי שארנעםען, נים דארןי |pn אבער

 ח$ר װעלמ טאםעם, זייערע םים םארנלײך אין נעװארען
װיםען. נעוואלם נים נאר שאליםימ און םאציאליזם פיץ בען

 »ן ערפאלגרײד חרר מאכט דעמביצער &.
אפעראציע. ערנםטע

J ,נעהילוי־רערא?םאר חןםביצער tie .,נערעכטינשייגע. 
 אין אשעראציע ערנסטע אן ערםאלנדײך תרכנעםאכט האט

 בעסםע די שאראן זיימן עס און האםשיםאל איזראעל־זייאן
מד שול׳שטענדיג pn ?ירצלױ \ועם ער אז אױםזיכטען,

נט.1ז
 )י. דר. םון נעײארען תרכנעפירם איז אשעראציע די

 am א איבער, ניט ער וױ נעװעז, אין זי און טענענבוים
 jam 1 אין שארנליבעז איז דעםכיצער ■. בתדער ערנםםע.

̂י*} נאכדעם איז אח װאכען דריי שיטאל  jn« אווצשנצפ
 זצחן צו אים חאפען םיר ערהאלעז. זיך ?אנםרי

אח נצזונד שולמםמנדמ יארס נױ אין צוריש
״י♦ **
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 ױניאנתם אינחםטױעל און פאו־ צזדשען mp ר
רעזולטאטען פראקטישע פון ליכט אין

פארבער. ש. פון

 אין קאםף דער וואס באדויערען צו עםארק איז עם
̂ז אמעריקען ̂נ־ די צװחןזעז ליישען אװ םעדעריחןז

̂וניזם אינדאסטריעאעז םװן _  ארבײטער די פאר ױני
 םירער די און אינדוססריען ̂יאדוסציע םאסען די
אב־ םון שליאך־ םון ארונטער איז םאך״יוניאנס די

םארװאג־ זיך האט און דיסקוםיעס אאגישע און ױחנ
 םאר גרופען צוױי צװישען קאםף *אליטישען א אין

 באװעגונג. טרײד־ױניאז אםעריקאנער דער איז רםאכם1.
 םאר םאראגטװארטליך זײן גיט זאל עם װער ענדערוגג,

 םארטונקלען צו —:װירקונג אײן בלױז האבען מן ״ו
 װעלכע םראגע די נים מער שוין איז עם איעו. אםת׳ע

 אדבײטער די פאר בעסער איז ארגאניזאציע פון ־םע
 םארמע אינדוסםריעלע די אויב ;אינדוםםריעז די

 קריגען און ארבײטער די ארגאניזירען װירקזאםער
 זײ־ ױניאנס פאך די אדער באדינגונגען בעסערע זײ

 םארםונהעלט װעלכע םראגע איינציגע די פאסיגער.
 דער סיט לואיס דד»אן אויב איז אנדערע אלעס נר

 ארויסקוםען זועלען אים שםיצעז וועיצכ* ױניאנם ״
 נאכםאלגער זייערע םיט האטשיםאן און פרעי אדער יגזנר

אויבערהאנט. די קריגען \\
 םען םוז זײן, נים זאל ענדערוע די װי פארדריםליך

̂ויז איז דאס אז געוײינקען .  ער־ צײטוױיליגע א ב
 וועחגז געםונעז טוזעז דאך וועם םוןי כל סחי :ונ^

 צװישען סיכסוך דעם אט אױסצוניצײכען אזוי וױ וועג ,
 נע־ איז זואס ריס דעם םארהײיצען און םירער מגיאן י

ארנא־ װעיצכע אבער, איעו אםת׳ע די געװארען. וען
 אםעריקאנער די פאר פאםיגערע די איז םארםע וציאנם ,

 אינ־ גרונט די אין באמעםםיגם װערען װאס ייבײםער
 װעט און נאכדעם אויך םארבלײבען וועט יסםריעזדדי

׳צויט ערפארוגג, םון יליכט אין ווערען פארענטםערט _זזען _ _ו. n םארןןע יענע אדער די, װאס רעזולמאטען •ראסטיעע 
 װיגשענסװערם דעריבער איז עם בועגגט. ארגאניזאציע

 די םון יעדע װאס װירקונג דער םים זיך באקענען
 די אויף געהאם האט ארנאניזאציע פון םארכתז ײ

 לעצטע די םון גמזך אין אינדוםטריען די פון .״יבײטער
 ארגאניזא־ טאן פרובירם האבען בײדע ווען יאר ודיי

 רעא־ האבען ארבײםער רי אזוי \ױ און ארבײם ונס
דעם. אויוי נירס

 טעםיגקײט דער םים זיך באסענען צו גרינדלאכער
̂זען נױםיג איז צדדים, בײדע «ון  די זכרון אין אפצוםרי

 אוץ אינדאסטריעצ די צװימעז סאםוי דעם פון אנםוױקלונג
 אװ םעדעריישאן אםעריסען דער אין ױגיאניסטען פאך

 םרן גרינדונג דער צו געםירט עגדיציך האם װאס <ייבאר
 דעם און ארגאניןײשאז אינדאסםריעל »ז קאםיםע דער

םעדערײשאן. דער םון רײען די אין ברוך אפענעם
 אינ־ די צװישן צוזאםענשטויס אפענעד ערמםער דער

̂פריעא  1934 אין פארגעסוםען איז ױניאניסםן פאך און .,-
 םראג־ םאז אין .5« אװ פ. א. דער םון קאנווענעאן דצר בײ

 רעכטעז איז םארגעסוםעז איז דאם קאליםארניע. שא,
n ארגאניזיר־ די םון רייען די אין אויםלעבונג דער םון 

אנשטרענ־ דער דורך און א. ר. j דער דורך ארבײמער
ער־ די ״קאודס״. אײנצױפטעצן רעגירונג דער םון
 אינ־ פראדוקציע םאסעז די אין סאודם די םים ױע

 אר־ די איס אז באװיזען, קיצאר שוין האבען ._סריען
 םוץ םכדפות׳דינעס עטװאם געוױנען קעגען זאלען ייסער

 אין ארגאניזירט םעםט זײז 5כ< קודם זיי םוזען פאודם
 נינםטיג זייער געווען איז ציים די ױניאג^ ימנ

 גרויסען א אויף קאםיײז אתאניזאציאנם טסארקען וו
n* וורביץסער מ  p !איג־ •ראדוקציע סאסע

בער ענליכע און ̂י

 האמן און אויפגערודערט געװארען זײנען איגדוסםריען
 אויםגע־ האבעז ױניאנס ארגאניזירען. אננעהויבען זיך

 ױגיאנם האםפאני די רעגען. א גאך שװאמען װי ש&ראצט
 דער פריטשםעליעכג װי געותן טאםעגם םאר׳ז זײנען
 אויסדריקאיך האם געזעץ א. ר. j דעם םון אײ״ 7״ פונקט

 ארגאניזא־ די אין זיך םישען צו בתים בעלי די םארבאטען
 אין זײ שטערען צו אדער ארבײטער זײערע םון ציעם

 די װיאען. איצײן זײ ױניאן װעלכער אן זיך אגשיליסען
 געהאם נים צײט p'p נאך האבען פארװאלטוננען םאבריק

 ױניאנס די נעגען קאםף־טאקטיק זימגר אויםצופילאגעװען
 כאנוצכג ערםאלגרײך אזוי שפעטער האבען זײ ורעלכע

 דאםא^ם װאיצטען אינדוםםריעז די אין ארבײטער די זוען
 םון םיגאגסען און ראם אין הייצף נויטיגע די געקראנען

̂פאםם, טרײד־ױניאן םאראײניגטער א  םען זואגם םירעך
 םון טײל גרעסטען זוײם דעם ארנאניזירט געװען דעםאלט

 נוײ די אם איז יצײחגר ױניאנם. אםת׳ע אין ארבײטער די
 איז געקוםען יא איז עס װאס געהוםען. ניט הילף טיגע

 םאך־ױניאנס םאגכע םון כאפעגיש א זײם אײן םון נעװען
 געקענם האבען זײ וױ םיםגלידער פיל אזוי ארײנצוקריגען

 וועגען זיך סיםערענדיג ניט ארגאניזאציעס, זײערע אין
 האצב־נעצערנםע אדער געלערנטע ניט םאסע גרויסער דער

 אועא- »ן זײם צוױיםער דער םון און טרײד אין ארבײטער
 באזונחגרע אין םאסען גרויסע די אם םון זיך ניזירען
 ערפא- אן זיך, צװישען םארבינדונג אן ױניאגם םאברי?

 אפגע־ די אם פירערשאםם. א[ און געלט־םיםלען אן רונג,
 נעלעגענהײם א געגעבען האבען ױניאנס םאבריס זוגדערטע
 פשוםע אםילו און נםשות םינסטערע ״»א:ען5דעם אלערלײ

 ארבײםער. די צװישען אײנםלוס געװינען צו םאררעטער
 די םון זיך ארגאניזירען דאס איבער איז, ערגער :אך װאס

 םאר־ א אן ארנאניזאציעס שאם באזונדערע אין ארבײטער
 באזע די געװארען םארשטארקט איז זיך צװישען בינדונג

 קוםענ־ בתים, בעלי די װעלכע ױגיאנם, קאםפאני די פאר
 ארגאניזא־ די פון םיי< א אויםגמנוצם האבען זיך, צו דיג

 ױניאנם אםת׳ע די םיז דעם.םארלאנג באקעםפען צו ציעס
 קערפערשאםס םארטרעםענדע די אלס װערעז צו אנערקענט

 בתי̂נ בעלי די כדם םארהאנדלועען אין ארבײטער די םון
 אק קאד טרויעריג־באריםטען דעם צו געםירם האם און
 אםיציעל האם וועלכער איגדוסטריןו, אויטאםאביל דער

ױניאגס. קאםפאני אגערקענם
לעק־ די אט אז נאםירליך װי םער נים געװען איז עם

 פוז קאגוועגשאז דער בײ אפקלאנ: איר געפינען זאל ציע
 אפגע־ איז װאס לײבאר, אװ םעדערײשאן אםעריקען דער

 צו םראנציסקא. סאן אין יאר יעגעם געװארען האלטען
 םעהר געווארעז ארײנגעבראכם זײנען קאנװענשאן דער
 אע־ פון םראגע רער װענען רעזאלוציעס טוצען א װי

 רעזאיצוציע^ אלע רי ױניאניזם. םאך און דוסטריעלען
 די אז געםאדערם האבען צוױי, םון אויסנאםע דער םיט
 אק ױניאנם אינדוםטריעלע אנערקענען זאיצ ל. אוו ם. א.
 קרעפם די און פראדוקציע םאםעז פון אינרוסטריען די

 אײ ױריסדיקציע זיתר אויםגעבעז זאצען אינטערנעשאנעלם
 כא־ ותרען װאס םאכען זיתרע םון ארבײטער די בער

 האבען רעזאיצוציעס די אינדוסםריען. די אין שעםטיגם
 פלאר אױם׳ז דעבאםע הײסע און לאנגע א ארױסנערוםען

 גזד אנגענוסען ענדליך איז עס און האנװענשאן דער פון
 גאנצע די האם װעלכע רעזאלוציע, סאםפראםים א װארען
 עקזעקוםיװ דעם םון העגט די אק איבערגעלאזעז םראגע

 ארויס־ רעכם דאס געקראגען האט קאונסיל דער קאונסיל.
 באגרעניצען אויך און טשארטערס אינדוםטריעיצע צוגעבען

 ױגיאנם די וואס ארבײם^• םארכמן די און קרייז דעם
םיםניצידער. אלס ארײננעםען טעגען
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ױ oy 1» אױסנעזעחען dp האמ אוימדשלעכלין־
.D א. די |im נעװאחןן נעמליכםעט ?גרנילםינ איז פדאמ

 ראניזירען8 צו ארנ״ם דער צו נעםען זיך איצם וועם ל• ײ8
 דורך געװארען פארעםארתט איו םייגוע די ארבייגמו. די

dpkg o n אננענוםעז איז רעזאלוציע קאםאראםים די וואםי 
 װאס אבער די אײנשםיסיג• תאגווןנמאן חנר בײ מווארען

 איז װאם דעבאטע ביםערע אוז הייסע רי נןהערט תאבען ,
 רעזאלוציע דער איבער קאטוענעאז תר כײ אננעגאננען

 די פזן םירער די םון רערקלערונגעז אןן פראנען די און
 דער אין נעווען פארוױפעלט זיינען זואם איגםערגעמאנעלם

 פוז פרעי פאראעגטערס, די פון זזאםמינםאן, וױ אראניג
 און טאעיניםםען די פון זואירטאן ארבייטער, םעםאל די
•jruru אייננעזען נלייר האבען its נאד איז םראנע די 

 צדדים צװײ די צװימען קאםזי רער אז נעלייזם, נים מייט
 וועם עם װי ענעל אזױ נײ דאס אױו• אויסנרןכןן «תם

ipdip איז *זוי ארבייט. ■ראלםי׳צער צז op נעװען. טאקע
 prpp- רעם נע:עבען האם װאס רצזאלוצי? דער טראץ

טשאר־ צו טאכט די םערערײשאן דער סון קאונםיל אוסיװ
 ל8שם אוטאםאביל, דער אין ױניאנם אינױםםריעלצ «רען

 נארנים װי כםעם דאך איז אינרוסםריעם, ראבער און
 אוים־ רער צוליב כעבים, דעם י1אוי נעװארצן תרנרייכמ
םים־ םאיאריםצט די װאם רצזאלוצי? דער lie םייטשונג

 רעזולטאט דער אנגצנונמז. האנען פאונסיל םון נלידצר ן
 דער םון קןזגװצנמאן ipooppi דער בײ אז געװען, איז

 אט־ אין גצװארען אפנצהאלטצן איז װאם פעדעריישאן
 אינדוםטריעלע די צװי׳צען פאטזי דער האט טיטי, לאכמיק

 8 אין נײ דאם אויוי אויםנעבראכען ױניאניסםצן פאך• און
האם לאםיטע רצזאלוציאנם די םארםצ. מטארקערער פיל
 זיך האם און אײנינען נעסצנם ניט דעםאלט טוין וין•

 טיטנלידצר אכט נלייך. אױןי גלײך כסעם • מףאאלםען
 ם»ר רעפארט םאיאריטעם דעם אונםצרועמריבען חאנצן

 אינםערנע׳שאנעלס םאך די פון ױריםדיפצי? די אױפוזאלםצן
טיגא־ Din אונםערנעשריבען האבעז זיבען און איכעראל

?אנווצנ־ די ױניאנם. אינדוסטריצלע פאר רמארם ריסצם ®־■ ■
d נוטנעהייםען נאטירליך האט 18׳* pi רע- םאיאדיטעט 

 דער פון ארגאניזירוגנ דצר צו נצפירם האט דאס אארט.
 דעם צו און ארנאניזיימאן אינראסםריעל אן פאסיםצ

 האט װ^ס םעדצריימאן דער פון ױיזן די אין קאםי
נאכנעםאלנם. כאלד

 א ט8נעה לזא8 טיר האבען יאר דדיי לעצםע די חרך —
 םארםען בײרצ די פון רצזולםאםצן די זען צו גצלענענהײט

 אויפ׳ן אויםטאן ip:pp ויי זיאס און ארגאניזאציצ פון
פרא־ םאםעז די אין ארבייטער די ארגאניזירען פון מנבים

ד אינדוםטריען. דוקציע י תי  בייחן האבען 18י יריי י
 זיין אויוי שדער נע?ענט, חאבען זיי װאם 18מם צדדים

s ײאם ■1אום אײמנעם p n רעזולםאטען די וױיזען ?

a*
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 ך8פ די פון דערנרייכוגנען די נצמצן צוצרמם לאטיר

 אר־ ל• ײ8 פ• א• ר פון ארביים די און אעםןרנעשאנ?לם ,
 ארגײ־ רי ארנאניזירען פרונירט האגען װאם גאנ״זערם,

 אין •1933-34 יארען די דורך אינדוסםריצן די אין םער
 קראפם, אין אריין איז א• ר• J די וױ נאכועס נ<יז 4^83

 ליע8כוו 8 אױפנצהױבעז אדכייטצר די צוױמצן זיך חאם
 איז dp ױניאנ^ אין ויר ארגאניזירצן ®אי פנםוזיאום ®ח

tm נויםינ גיט תםאלם n עיהעז צו W irn\ זאלצן װאס 
uwm ניזײ8רנ8 צו זײ אויפםאדצחע און ארבייטער די 
irw .איז נצסוםצז אלייז זיינעז ארבייםער די זיך tP08D 

מו ז ייד מי  דורך ױניאנ̂נ אין אתאניזירען זיי זאל «
o p jr לייבאר װ8 פעדצריי״אן אםצריפצז די האם יאר 

 (טריח~ ױניאנט נית 1532 צו טמארםערס ארױםנצנעבן
 די וױ אבער לpנr אזוי לאפאלט). פינדצראל און י»י*גם

 ipp’oe׳ רייםען ננ?הויב?ן8 חאבצן אינטערנע׳צאנעלם פאך
 אר־ רי אוז פאכעז די אין יוניאנם אלגצםיינצ די •ח

 די אין ז8 צונצבצן נצצװאוננצן נצװען זיינצז נאנייזערס
 יענ? בלויז באלאטען ipjpp ײעלעז נס8ױני צצראליצפ

 כא׳צםיםםען קײן נים האבען װאם ארבײטער קלאםצן
 ארבײםצר די פאר יצן8י1נצ י8קל איז עם װצז פאך;
 די איו ויי םים ארבייטצן ײאט פאך־ל״ם נעלצרנםצ י1

im r* נעצוואוננען טוא כל סוא וחנלען it  irum באלאנגעז 
̂אם די — ײניןונם snFWiva «ו in ®ח ײג rn

 pn .prurrur «ום געביסען גאייך די ויך תאם
o* עויו םיר געםינען n  P םון באריכס rpF 
̂ן דער צו 5קאונסי<  י*ר דעם דורך »ז קאגווענע

v w ̂רען ארגאניזירט  ימי גייע 272 באויז געװ
̂וס ̂ך איז ו  יאר זעלביגען דעם אין — ערגער ג

 וי« זועי$כע מגיאנם, 686 פאריצארעז מעח»־ײמאן די
 וו אגחגרע אץ געײארען. גענדפארטערט םריהער

̂ט סען װען #יאר טען2 אין אז עס, טיינט  געםעגם <ז
̂נס רעם פון עװאוגג דער »ז זוארטען  ̂רגאגיזאצי

 אץ זוי רעזו<םאםען גרעםערע ם̂י גאך ברייגגען 5ז*י
̂םען ̂ט יאר, ער ̂ון די ה ̂ו געם א נעהאט פעחגדיחפ  פאר

ױגיאנס. 314 פח
אי<ו< פאר א I אורזאכען די געיחנז זיעען װאם

 אוי< רי *זױמען ערפארוע אײגעגער םיק פון ציעס
קי#ר עגץ דעם וועצען םחפיגען אין אדבײטער ביל

װאט זיך, ̂רגאגיזירען צו דראנג דעם אץ
 קרייזי די אין איז ,pK 1933 ארבײטער די ארוםגעכאפט

 נעוו ארגאניזירם דעםראיט אין םאבריקען ■יניםוםה און
פעדעריי אםעריקען דער פון <*קאיל מטארקער א רען

p האבען 1934 אגםאנג pא <ײכאר. ir דעם צו 
̂צעגם 80 ארום באהאנגט 5קאי  ארבײטער איצע םון פר

̂ריס• גרויםע צוױי די pא באמעםטיגט זײנעז  פעקמ
m די זײנען ארבײטער, גיײןורגאניזירטע איצע  umw 

 אגהויבעז גצײך געוו^ם זײ זיך ה#ט עס געדויצד̂י
 אנערקעט̂ג יוגי*ז 0א פארבעםערונען םאר קאטח
̂טען. נאטיר<יך זײ ה^ען םירער  ח*בען זײ צוריתגעחא

̂וד. פאר׳ן װארטען געזזײסען ̂ם ק  גז גים נאך ט5װ*י ד
̂וס געווען איז צתז די עלעכט. אזוי  ארבײטער די װ
ח*בן זואס םםרייקם קלענערע א<ע pא אז דערזען, בען

̂גטאן אויסגעבראכען חן ׳פעיער, קיצענערע די pא ספ
 געי די װאט דעם יב5צוי םארלארען ארבײטער די

ך־גײט  ווע״י םארעײדענע די צו באיצאגגם האבעז װ*ס ̂פ
̂ןאנעיצ  w די געגעבעז נים זײ ה*בען ױגיאנם, טערגע

̂י. דעסטע ̂יבען זיעען זײ הי  סםריי סים ארבײטען פארב
 אוועיקגעגוםעז ארבײכמר די בײ האם דאם כרעכער.

o טיט זיך האט םירםע די םום« n באו אױסגעצייכענט 
 די- פארמםארקען צו קאםפײן א אנגעשאנגען און

 פון אנפאנג אין עפעטער, יאר pאי םים ױניאן.
 די pא ?*ל4ל .ל אזו & א. דעם םח מוין איז

 די פון !ראצענט חוגדערם נעזוען. נים זכר p'P כםעם
p האבעז מעפער די םון בײטער w צו בא<»גגם . ̂ 

 וױ< העיצפען■ געקמגם גיט זיך האבעז זײ ױניאן. קאםפאני
̂געהאגגען איז ברױט זייער  _ אײנצעיצגע, •ojn םון א

 באלאננט אויך געחײם pא האבען באװאוסטזיניגע,
 וזאם זײ פון קײגער ױניאן• אינדאםטרי̂ע דער
x דעם צו באיצאנגען געװאלט ניט  m ילאקא^נים־ ל. אװ 

̂וציאנער נעווען זײנען זײ װאס דערםאר  ?$ר\ אחנר רעווא
 איי תאבען זיי תאס דערפאר נאר געמטיםם, םוגיסטימ

ח ױגיאנם פאך טים אז געזעהן n גארנים ויי וו̂ע rw 
אעדוסםריזג אויםאםאב̂י דער אין אויפםאן
*יינ״ די נעווען נים זײנען םאבריקען קרײזלער די

̂זג ערפארו̂ג די דורכגעטאכט האבען זואס ציגע  ואד פי
 *אױוי אײגענזג דאס דורכגעםאכם חאבעז פאבריקען דערע

 אויםאמד די p* ױגיאנס ל. אוו x א. די פון חורבות די
 פ*ר- זיר חאבען איז אויפגעסוםעז זײנען איגדוסםריע בי*

 אוץי נאר ױגיאנס, קאםפאגי די נאר גים ?וםארקט
 וואם ױגיאנס, זעצבםםמטעגדיגע קלײגע, צאל גרויסע א

̂נ די אנגענוםען האבען  אר• םון םארכת איגדוםםריע
 י אויפריכםימ געותז זײנען זײ םון אײניגע גאניזאציע.

 אר־• די ארנאניזירען געװאלם באםת האבעז װאם ױניאנס
 די וױ אזױנע בתים, בע*י די סעגען קאםף צום בײנמר

̂ימנ און סאסײעטי״ 5עדױסיח*אנע ״כתסעניקס  אר־ ענ
 אויסגמיחד געוחנן זיינען װידער •אגדערע גאניזאציע^

̂כע גרומז, רעאקציאנעחנ כעז  באנוצט זיך האבעו ות
̂וגג חגר טים  *ד־ די 1םי פארביםערטקײם אח םארןװױיפ

 ׳ m דעד טױפדקיא• א נעסצן צו בייםער,
 דיס פון ^טצ%<<פציג n חפטגסג^

ע י1 חניי ומם ױגיאן פאמיםט̂י

 טרײד־מגי
*ױז -

יי־ :■ ' »־; ■ ־ - . . ! ז ׳ ■־־

האם וועצכע איז אדגאגיזירעז ^נמחױבצן
 פעקטארי .דאדזמ״ דער פון אײנפיצוס איר יים

 זעילבסטעםענדיגע די אט פאבריסען. אנחנרע עסליכץ יןי
 מטארק רייעז ארבייטער די אין כאאס דעם חאבען ױאנם

 בתים בעיצי די האבען דעם דאנק א אח גרט
ווםםירכג

 אוי־ די םאר זיך םיט ?נזעלמ ביצד אנחנר גאנץ א
 זעיצבסכד קלענערע די .1936 איז איגדוםטריע וםאב̂י

 םאראײנעם זיך צײיעעז זיר חאבען ױניאנס ננדעע
 פאר ^יניע נאנצער דער אוי̂ז קאמי א אעעהויבען ון

 און סטרײקס גרויסע טוצצז s ארום :עסערומען.
̂זגנערע צא<  זיעעז פארבעסעדונגעז םאר סטרייקס ק

 רײ יגאנצער א אין געװאחןן דורכגעםירט יאר דעם ירד
 ערםאיצג באדײטענדען םים אהײא אזן ם^פיגעז אין

 װאונדערבארער דער יכעודען איז םטרייסם די נן
שע• דער אין ארבײטער הונדערט 24 די פון ייק

 געצװאוננען האט \וע?כער טא^ידא, אין םאבריס ני י
נאר־ איז פאבריקען אירע פארםאכען צו קאםפאני

 אטלאנםא, אהײא, סינםינעטי, און קליװלאנד ווד,
 װיס־ דזשײנסװייצ, און יארק נױ ^ריטאון, ורדזמיא,

 גע• ארבײטער רי האבען סםרײסם איצע די pא וין.
 אס^ר נאר איז װאס םארבעסערונגען. באדייטענדע ותען

ױ :טעער  <ואם דאס, איז געװינסען טאטעריעלע די ו
 םא* די זײנען סטרײקם די און פאראײניגונג דער ירך

 געװא־ א&געװ^ט ^ײזיצאך רעאקציאגצרע און יסטימע
 אפנע• באדײטעגד זײנען ױניאנם שאםפאני די און (\

 פוילער « פאר ^טערונג אײנציגע די געװארעז. וואכט
 אויטאםאבייצ דער אין ארבײטער אצע םון יאײגעונג
 אינטערנע־ דער םון אונזיכערקײם די איז :דוסטריע

 רעכט איר םים װאדקערם, אויטאסאבי^ אוו ױניאז ל:ע
םאכען. פאר^ידענע די םון ארבײטער געצערנטע די

 אױפהעחנן, רײסעױיעז ױריסדיסציע די פאר םורא די זאיל
 פאר־ נאך זײנען װאס ױניאנם אלע די ,pcd אז װעילעז,
אינטערנעשאנעיצ. דער אין אנשליסען זיך בליבעז,

 אוײ דער אין יצאגע דער װעגען אםת איז עס װאס
 כאצו׳ג אין ריכטיג אזוי פונסם איז אינדוסטריע, טאסאבייו

 םאר־ פראדוהציע. םאסען שרן אינדוסטריעז אנדערע די צו
 םאן-אינד די םון רערנרײכונגען רי לםשל, #םען גילײכט

 בייצדיע די ױניאן, םאשיניםטען די װי טערנעשאנעלס
 םון אויםטואונגעז די םיט אנדערע, די און ױניאנס םרײד

 אלוםיגום און ראבער שטאל, די אין א. אי. סי. דער
 א איז געלונגעז לעצטער דער איז עס װאו אינדוסטריעס,

 אר־ .טויזענטער צענדלינע ארגאניזירען צו צײט קודצער
 םארבעסערוגגעז באדײטענדע געװינעז אםילו און בײטער

 צום קוםען םען טוז ױניאנס, םון-די אנערהענונג און
 ארגאניזירען צו אזוי וױ װענ אײנציגער דער אז שלוס,

 זײ לאזעז דורן איז אינדוםטריען, די אין ארבײטער די
 pn ניט דערצו דארח םעז אינדוסטריעל. זיך ארנאניזירעז

 איז עם אײנצוזען. דאס רעװאלוציאנער אדער ראדיהאל א
 טעארעטישע אין זיך גריבלען צו נויטיג ניט דעם םאר

 עס האט פראקטיק די אליין, לעבען דאס ספעסולאציעס.
באװיזען.
 םח היץ דער אין זואם םארדריסליך דערםאר איז עם

 אװ פעדערי^^ז אםעריקען דער םון רײען די אין קאםף
 שען אבער לאנג פארזען. אישו אםת׳ע די װערט לײבאר

 םון שטארקער איז לעבען דאס םארבלײבען. ניט אזוי עס
 אבערגלױבענם. און םאראורטײלען אלע םון טעאריעס, אלע
 בלױז קעז םעדעריישאן דער אין קאםח אינערלאכער דער
 םאר־ םאםענטאן קען ארבײם, די שטערען װײלע א פאר

 נעזונםער דער װעט סוף כל םוף צרות. םך א אורזאכען
 קריגען ערפארונג זייער און ארבײטער די םון אינסטינקם

אויבערזזאנט. די

ל8סװ דער און טיױ וער
יוד. נחום וון

םײד׳ א
רײד, װאםער אץ

 געטראגען, שטאלץ זיד ים צום האט װאם
 פארקלערט, האט ױאם קװאל צום געװענדם אםאל זין האם

 ערד דער םון באשײדען גאר אץ
:געשלאגען

 זײן צופרידען נעקאנט כיט גאר װאלט איף דופט, ״םיר —
 שײן, דעם זון העלער פון זיך אץ אפש<יגלען אץ

 געװעזען אױך װאלט איד װען
 ז~ שםיל אץ שװאך גאר דו, װי אזױ

פארגעםען׳ גיט זאך אײן דארפסט
 I פיל װזןםןןר ײד אץ איד םארםאג — שםאלץ כץ א'ד אויכ

 זײטען אלןן אויף ײד איד צעגיס פרילמגם־צײם אץ
 װענ אץ נאר םיר שטײט עם װאם אץ

 אװע?, כאלך שטראםען םײנע אץ איד םדאג
 װײטען, װײטע װײטע, די אין ײד טראג איד
כרויז, איף שוים, איף
 ארוים שטורעמדיג כרעגען די םון זיך רײם איד
. שרןןק « אלעםען אױן) װארף אץ .  אויס, װײזם ח, און .
 םליסען נים ז*לםט מ ל&נג װי

ג״~• וױםעז ניט דיר םון ח>>ך קײנער װןןט
^______י _ t םײז״׳ ״איד -

ידײז כין »>י ״ײי — קװאל׳ חןר חאט געענםפערם
ריץ, איך כין דעריכער

 :טרײקעז צו ליפ םענשןןן חאכען װיזסער םיץ םון אװ
 קלמנען, ניט װעלם דןןר אויף דײכער, װי װןןט, נאסען םיץ
 שםיל מןר אץ שםעגדיג אפער װעל איף נאר

 קיל און םריש װאסער םײן ארויםכרענגען
 תהומ׳עז- םיםע און םארכארנענע די םון

גןןרעדט, אונז צוײשען װײל,
 שםראםען כרײםע דײנןן אץ

̂• אפטסאל סןן צעװאשט גרזןם״
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m■חשאב א געפונען
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w דער אין r m נאװעגונג ארנײטער
(איבערזיכם)

פ. ש. םון

ײ£§
Bl*

i.״*

ניי־ א ,דרייען״ אויםער ארכייט, באעםיטטער א אהן
 אזוי באזיגט. ׳פנעל ארבײםםלאזיגקייט די סיך האם נסדפין,

 די.דיפרע׳פאז״ זיך האט עב הארצלאתר און ׳פםילער »זוי .
 װאויז, איך מאו מטאס, חױמן דעם אויזי «רױ#מדרא«ם

 אייעה־ נעלט, אפנע׳פפארםע ביםעל דאם <ד»ל?פסנסארױ
 ,םעםער״, צום צירוננ ׳פםיסלעך פאר םרױ׳ם םיין מגעבעז

 וױלד־פרעםדע איז םעבעל מםערע דאם אמיםנעעליידערם
 װים־ די אין אינערנעלאזען םאםיליע גאנמ די און חײמר

po ם״ד וױ אױם זעהען <תלמ קאמערצער, פאלנת און 
 דער <ןוננער, דזגר אריינגעסוםען איז דערנאך לעמר_
ארבײםסלאזינסײט. פון פארםנער

 הוננער דער זיך האט םריםארנען, זונםאנ א אײגםאל
 צר באלד אבער זיך האט אוועסצוניין, אום אױםנעמטעלם

ארם. םון ריהרען גים טער זין־ וױל און אוחןקנעזעצם ריק
אזױ: פאםירם האט דאס

 .הענד :אדוחןרטייזכמנם אן צייטוננ אין חנרתהענדינ
 נעטאן כא■ א איר חאב םארלאננם״... ניי־םאמין א אויף

 לויםט נמז װי אזוי פלאץ צום מלאםעז בין און פים סייגע
 םיט נעפלאפם האט הארץ םייז געליבםער. פרעםחגר א *ו י

 דאך איז עם םארםאכם, ׳פאפ חןר איז .פילייכט :*ווייפעל
זמםאנ״.

 אין כאט׳פ צוהיצםער, א פלאץ *ום איד ביז משײמז
נארעםהער־ נאט, איז, נעביםען פראםט דער חאם דרױםןן

 ביז און אשעז, םיר די נעשונעז האב איד נאט! *ימד
 לאננע *וױי די נעתן. נים זיד זזאט פיינער אריין. נלייך

 די צװי׳ןמן באוועגלאז נעוועז זײנען װאס גמדפינעז, רייזמז
tm rm rm m דעם נעםאכם האבעז ׳אטאםען, םיל־סאלירטע 

סברים• םריעע אויו זאםד האלירטע כערנלעך פון איינדדוק
 ארויםנזד סליידלעו ?ינחנחפע בארנ א פון אי« באלד
 אוםנעוועהנלױ אן טים םעממל, גראב יזלייז, פראמךא

 ער איינעיעך. םארזמםורענמ סלײנגמוינסע, און נאז נדאמן
 נעםאכט וױינתן פון האם און בױך נעוועז אימאנמן אח

o n י1אוי זיד םראנט <ואם צוי^ נרויסער א פון אײנדרוק 
םיס. וזינםערעםק די

 םרענ א ער האט — ? זאנען איר ומם <ואס נו, —
fom\\ גאר זיר האס זואם מםיםע, אננענעםער אן םים 

אויסזזןחן. זיין *ו טנפאסס נים
 םארלא̂נ כדין ערסלערם חאב אין•

 אוועיד זיך ער האם ביאנראפיע םייז אױספחננענדינ
 דערנאר אוז פאליטיס, םון ריידען אננעחויבעז און נעמצם
 ער אזוי װי און רייכסיים וײן פרױ, ויח אלייז, זיך ותמן

אי«ם• איד װי .חמאב״, א נעזוכם אלייז אמאל חאט
 האט ער וױיל נעווארען, נעפזלעז נעוױס אים ביז איד

.םאםייעטים״ די און פאםיליע זיין פון דזנחדילם אלץ םיד
 ער װאס נעלם םוםען די סח באלאננט, ער זועלכע *ו

o n tw וועל־ צו זאבעז — נאר, אוז נאד אח ארעכת, די
 האנ איד וױיל *וגעהערם, איננתרזם םים זיד וזאב את• מ
םענמ־ א נעםראפען ענדליר מאב איך <ואס תפרייט, זין•

.באם״. נונתז לימז,
 םיד ער האט ריידזנדינ, מווארען סיד אין ער וחנז

 נוםעז א האבען אים בײ איך וועל םאתעז m ט,ןרמױרפא
ח׳פאב״ .סםעדי א ,דדאא̂ג

ערשטען בײם אזזײםנעסוםעז. איך בין נאיקלימר א יי
 לאנרנעזוכטע דאט אז פאמםאנעז, פרױ םיין האט
 אוימן אײננעזונמנע אירע נעפומז. «נדליך איז

פרײד. םים אױפנע׳פםראלם
trappn מחייםנים־ איד חאנ — !״

.j

t,

# . jy

 מד לעבעדיג זוי זוארט דעם בײ זײנע קינדער םיינע
:מרייעז צו אגגעםאננען און װארען

!דדשזאב א דזשאב... א ד.אט םא —
̂ט איך האב דאן ̂ע מיט דערציי ̂הײטען א  פון אײנצע

 םען חויז, צום נאהענט איז עאפ דער נם. גרויסעז דעם
 אחײם קוםען 5ות< איר און סארםעיר, <ןײז דארםעז נים ,וועם
דינער. םאר

̂יך. געװארען איז עס  םרױ דער םיט מינדער די פרײ
ד.אם טען םאנצען, און אזעז5אװעקגעי זיך האבען

 םים די מיט געבריקעם געמריען, הענט, די םיט געפאטמט
גר̂א און חויכער א שב\, אונטעחמםער דער ביז די< אין

 זי« זא< עס *עמריי, א םיט ארויםגע^אםען איז גוי, בער
 “ חנם םון אורזאך די ער^ערם אים זזאב איך מטיצ.

 עננ< די םארמטאנען װײניג גאנץ האט ער אבער .5םע
 גײ־ וױיב׳ס מייז צו צוגעמילע&ט אים איך האב מאראך,
 !םאמין :טויבען א צו װי אויםגעעריען און םאעין
?״ אנדערםטענד !טאמין !דדמאב
 כױט געענטםערט ער האם — םטענד״ םי יע, ׳יע

דריי אריבער צײדיג ארום אויך מויז ־גײט ער וױי< קנאה,
* יאהר.

 םריםארמן נעסםטעז דעם דערװארט <ןוים האב איך
̂אםען בין און  םיר האט באס דער ̂ז̂א אין אוחגקגע

̂יך אזוי אוז פלאץ מיין אנגעוױזעז גלײד  נענד וױ םרײנד
 וחנל איך אז םארזימגדט, איז געטרײםט מיך ער האט טען
אלריים^ זײז

 אח נעװאחנז געפעלעז זעהד אים איז ארבײט םייז
̂יך. געוועז ביז איך ̂יק  מסתחנ א !ילאננ אויןי גיט נאר ג

 זעתר און צוגעגאנגעז באם גוטער דער איז עאעטער
̂יך  »ו- קײן ניט דאס איז אידעז א םאר אז ערקאערם פוײינד

̂גר א װי םעהר װײל בײט,  חנר בײ םען קען טאג א דא
 «ד אמי<ו זיך זא< םען וחנז םאכעז, ניט ארבײט דאזיגער
אױןי איז אויםמםײז געבעםען סיך זזאט ער רײםע̂ז

םאגעחנר ק<ײנער, א געזעצם ײך5נ זיך האט םיין
נעגער.

י״•

 דץ צו דדיפערדע ברודער באגריסען
געבורטםטאג טען50

 1869 קא., דרעם װאאאי םון ארבײםער די םיר,
t איז אנערסענעז י., j בראדוױי, m r »םים א faV2tn 
 חיממי־ יחועע ברודער ותלכע ארבײט גוטע די בארסײט

 אומ םון בעםםען איז וואו̂י םאר׳ז געטאז האם אינג
̂עגענחייט דער צו <ןאםיטע־םאז. אצם אאעםען  ®ח גע

j גאך איחם טיר װידצעז ױביצעאום, ־תהריגעז60 זײז f r t[ 
גליס. און געזונט טים יאהרעז םיאע

 ip ח. זעף, ם. ;סד»ערם*ן קאהז, ס.
וױיצבעח^ ד. כדמאםאראןי, ם.

̂ינג י. ברודער .•דמד^גויוז ר«זר \\9  איז חײםער
̂עאום יעריגען 50 זײן  א םיט געװארעז געעהרט ױבי
 ו צו ארגאניזאציעם, די םיז אראנזמירם באנסעם, סעז
̂יכע זײנע מון און באאאנגם ער  א̂ױ פדיעד. אערזענ

 “ גענמיא* דער ®יז םארטרעטער געוחנז זײנעז באנסעם
 ברודזנר וחנלםנר ®יז רינג, ארבײטער םון סוטױחנ

̂יד, א איז  אסאסיאיימאן, םארווערםם״ ״ םון סיםג
ארגוו אנדעז־ע םארעידענע מון און םיםנאיד א איז

 כאגריסער נ0«י וײ «ו אז זיד *ציסמן םיר
m װימאמ i -ניימ

 די זזאט םאדאויםגעזאגט, <זאבען םענשען ערפאחגנע װי
אן אץ אםעריקען דער פון קאגזחג̂נ  <ײבאר אװ םעדערי̂י

 צװי^ען רײען אירע אין קאםף njn םגארידא, םאםפא, אין
 םארענדיגט. ניט פאך־ױניאניסטען איז איגדוםטריעגע די
 ניט אינטערנעעאנעלס סוספענדירטע צעהן די האבען זיי

 צוריקנע־ ניט אויך אבעד זײ האבען זײ אױסגעעינאםען.
 אגגע־ םון פריװילעגיעם און רעכט םולע זייערע גמבען

 דער אין זיך האבען ױניאנס צעהן די ױניאנם. *<אסעגע
 זײ־ םוספענדירונג די באםײ<יגען. געסעגם גים קאגווענעאן

 גע־ גוטגעהײםען איז קאוגסיל עקזעקוםיװ דעם דורך צרע
 קאנ־ די האט גלײכצײםיג קאגװעגעאן. דער pc װארעז

 האונ־ דער װאם קאםיטע, די איבערגעלאזען אויך וועגמאז
 םון ױניאגם די םיט אונטערצוהאנדגען באמטיםם, האט סיל
 שלום. פאד ארגאניזיחעאן אינדוסטריעק פאר קאסיטע דער

 איבערגע־ קאגוחגנמאן די האם ״ארום אח ארום אז אזױ,
 לאגע זעלבער דער אין כםעם קאםף אינערליכען דעם לאזצן

קאנווענשאן. דער םאר געווען איז עס ווי
קאנוועג־ די װאט דעם טראץ וױיל כםעט, זאגען םיר

 געענדערם, :ים זאך ?ײז םים <אגע די אםיציעל <זאם טאן
 םון זאכען געװארען געםאן צײם דעד דורך דאך ויינען
 די און רײםערײען איגערליכע די האבצץ וואם צדדים, בײדע

 עס איז אזוי םארטיםם. און פארעארםט םוורביטערטגןײט
 ניט אים םען שמעלבז קוים »ז קייג, א םון נאטור דער pא

איםפעם. אײגענעם םון זיך םארטיפם אח ער װאססם א̂פ
 האט קאגװעג^אן דער בײ רעדע דערעשענוגנס זײן אק

 67ט»קטי און פארזיכטיג גאנץ געהאלטעז גרין פרעוידענט זיך
 פון האנדלונג די רעכטםערטיגעז צו געזוכט ער ד״אט !יכער

o n די סוםפענדירט האם יענער וחגן קאונסיל עקזעקוםיװ 
 געזוכט ער האם זיכער מגיאנס; איגםערנעעאנעל צען

 דער אויף מפאלטונג דער םאר ש«ר די ארױםצואװארםען
 דערװארםען. צו געװען נאטירליך איז דאם א׳״. אײ *סי
 שאדח צו ארויסצוטרעטען ניט ויך געהיט אבער האט ער

 ער האט רעדע זײן אין ױניאנס. סוספעגדירטע די נעגען
 איײ און פדידען םאר אפיל דעם פלאץ פיל אזױ אפגענעבען

 רער םון קריטיק דער םאר אפגעגעבען האט עד וױ גיגקײם
 אםאל נאך האם ער ױניאנם. באטרעמענדע די םון חאנדלונג

 ניט דא איז פראגע די אז בא^נם, אםאל װידער אח
 אײגגעםירט זאל װאס ארגאניזאציע םון םארםע דער וחנגען
 װעגען אינדוסטריען. טאםעךפראדוקציע די אין וחנרען

 זיך םען װאלט — אנצוהערעז געגעבען גרין האם — חגם
 באטאנס, ער האט — םראגע די געאײניגט• איז עם וױ
 בא־ די אונטערװארםען זיך זאל םינאריטעם די אויב אח

 די און קאנווענשאז א בײ םאיאדיטעט דער םון עלוםען
 םיט־ םערהײם די װי באמלוםעז די םון אױםםייטמונגעז

̂ידער  די אדער עם, םארמטייען קאונםיל עסזעקומיװ פון ג
 װיל, זי װי האגדלען צו רעכם א האבעז זאל םעאריט׳עם

םערהײם. דער םון נאשלוסען די אויף אכסענדיג ניט
 זיף האבען םאױאינטערנעשאנעלם די םון םירער די

 צוריקגעהאל־ און פרידליך אזוי געהאלטען גים וױים אבער
 דער םרעי, האט איבערהויפט גרין. פרעזידעגט וױ טען

 גאנצען איז דעפארטםענם טרײדם םעטאל םון סעמרעטאר
̂ארעז  מעגלאכ־ אילע םיט געזוכם האם און קאפ, דעם אאר

 דער םון שפאלטונג פולמטענדיגע א ברייגנעז צו קײטעז
ארײנ־ האט װאם יעניגער דער געווען איז ער ח»אז.

 און טשארטערס די צוריסצוציהעז רעזאלוציע די ;בראכמ
 ױניאנס אינםערנעשאנעל צען די אױסמליסען גאנצען ;
 נענאנגען איז םארביסענקײם זײן ל. אװ & א. דער \

 גע- זיך האם קאנװענשאן די אימזגר נאך אז וױים, י'״י
jo r אנפערענץ בײם באעלוס א דורכנעמטופט ער חאט? 

 לײ- דעם באיקאטירען צו דעפארטםענט םרייד סעטאל
זיך כדי קאונסיל״, מרייד ארינטינג דעם פון

 טײ דער םיז פרעזידעגם דעם ],
חגר פון סעקרעמאר דער איז

סיט
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 דער־ װאם געקימערט ניט םרעי׳ען האט עם א. אײ. סי.
 ארבײטער, טויזענםער צעגדליגע שעדיגען ער \ועט םיט

 עד װאס געארם, נים אפילו אים ׳האם עם <ײט. ױניאן
 זיי־ םימןר װעםעם אינטערנעעאגעלס די דערםיט ^עדיגם

 ליטאגרא־ פרעםםען, די װי ױניאניסטען, פאך כ^ר׳ע נען
 םרעי׳ם װאל, םעםױ וועלכע םוץ עגגריױוערס, פאטא פערס,

 אנ־ אח פרעזידעגט, דער איז פארביגדעטער, אח קאלעגע
 זײנען װאס םאך, דרוקער דעם pc איגטערגעשאנעלם דערע

 אין םארבוגדעז ױניאן טיפאגראפיקעל דער םיט צוזאםען
 לײבעל. זעלבען םימ׳ן זיך באנוצען און קאונסילס די

 ױג־ די אויפםאדערען אײגעגםליך םײנם רעזאלוציע םרעי׳ס
 באלעבא״ סקעב צו דרוק־ארבײט זײער אװעקצוגעבען יא:ס
גקםה. נאך דורעט זײן ^טילען צו »בי אלץ, טים.

 אלס קאנותנמאן די האט אוםן עהגליכען אן אויף
 אנערקענען צו גים באשלוס איר םים געהאנדעלם גאנצע

 םענעד אויף ױניאץ אטאלגאםײםעד דער םון לײבעל דעם
 דעם אונםער געװארען נעטאן איז דאס אםת, הלײדער.
 אפ־ איר געבראכען האם אםאלגאםײםעד די אז אויסרײד

 צו ױניאן װאירקערם גארםעגט ױנײטעד דער םים םאך
 צאוז־ pא ,״ױגײטעד״ דער פון לײבע? רעם םים זיך באנוצען

 אםאל־ די אבער װאלם פריװילעגיע. דער םאר איר לען
 גרופע, לואיס דער אן אגגעשלאסען געװען גיט גאםײטעד

 גזך ניט םאל קײן באשלום אזא קאנװענשאן די זואלט
 pנאטירליך^'א װײםען דעלעגאםען די אנצונעםען. װאגט

 אז דיםקוסיע, ויער אין אנגעװיזען דאם זײ האבען אײניגע
 ליײ אםאלגאםייטעד דעם אנערקעגען צו נים באשלוס דער
 מליײ סויםען צו ױניאךלײם די אויפפאדערען םײגט בעל
 וױיל םוועם־מפער, און סקעב אין געםאכט ורערען װאם דער

 נים קאנטראלירם ױניאז װארקערס גארםענט ױנײטעד די
 אוײ קליידזןר, םענער געםאכט װערען עם װאו שעםער, ?ײן
אוועראלם. סער

 םאך־אינטער־ די םון םירער די םון האנדלונג די אט
 אוים׳ן אויל צוגעגאסען בלויז נאטירליך זזאט נעשאנעלם

 געגוג געווען אױך אזוי שוה איז װאס םחלסות, פון םײער
 צוױיםער דער אויך אז צונעבען, אבער םוז םען גרויס.

 יוניאניסטען, אינדוםטריעל די pE םידער םאנכע — צד
זײן. צו באדארף עם װי נים נעהאנדעלט האבען

רלונג די איז אזוי  אפלייגען זײן םיט לואיס׳ן סון ה̂א
 איג״ 18 קאםיטע דער םון קאגםערענץ די צוזאמעגצורוםען

 דער פאר װאך לעצםער דער ביז ארגאניזיישאן דוסטריעל
 לײבאר, אװ םעדעריישאן אםערי<ןעז דער םון קאנווענשאן

 דער םיז באשלוס חגר םעלער. גרויסער » געזועץ
 צוזאםעגגעסוםען, ש\'\ זיך איז זי װי גאכחנם קאםיטע,

 פארהאנד־ זאל וועלכע סאב־קאםיטע, א בא^טיםען צו ניט
p קאונסיל עסזעקוםיװ םרץ האםיםע דער םים לען e דער 

 בלויז לאזעז געקענט האם אויסגלײך, אן װעגען פעדערײשאן
 8 אויף כם8געם םאקטימ האט עס װאס אײגדרוס, דעם
 אױס־ דער שלום. קײז גיט װיל גרופע לואים די אז סך,

 אײ. םי. די אז געגעבען, שפעטער האם האוארד װאם רײד,
 פארנארען זיר לאזמן צו נאריש אזוי נים זײנען ױניאנס א.

 אק איבערצייגען נעקענם יעדען נים האט פאסטקע, 8 איז
 גרױסע פון פירער ארגוםעגם. דעם פון אויפריכטיגקײט דער

 זײנען םיםנלידער, םויזעגםדער הונדערטער םיט ױניאנס
 סאנםע־ א איז ארײנכאפעז סען םען װעלכע סינתנר, קײן נים

 זייער בענעץ דינגונגעז8ב אננעםען זײ םאכעז און רום רע:ץ
 טימ גרינעם בײם אסט זיצען װעלכע םענשען, װילען.

 זיתרע און פירםעס םיליאנערסלע פון פארטרעטער םיט
 זייערע פאר לעבענס־פראגען אונטערהאנדלען און לאיערס,

 סאנ״ א םאר האבען צו םורא װאס נים האבען םיטגציחגו/
ײ יענע וחןן אפילו םירער, ױניאן נדערע8 טיט םערענץ  זי

נעגנער. זייערע עזנ
 ?וא^ן םון <זאנדלוע די געוועז איז קםיע8ט נים

יואירמרס םיק ױנײסעד דעד פזן צקזעקוםױחנ דער םים
i י j l v־ ׳־*י-. * י ״. . . : V  ■
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in זײ וחנן ימייח, y n נמיתם r פאוױעםטהע״. »t p »  i 
u tu r n־p, ̂נער  ז*ל ער m םיםנליד, R זייערער איז וחג

im p אויוי ענםםערן אןן נעריכם זייער פאר עםעלען ויך 
אנען  םון נאעלוסען רי זיך אונטערמארסען גים סון ̂י

 םעדערייעאן. דער אין איר נענען ארבייטען און יוניאן «ײן ..
װא׳פינגם*! קיין נערופען אים האנען ויי װאם פאקם חנר
o אין ס׳פפם *וס n םע־ דער פון קאגװענשןון רי װאט םאנ 
i n”׳i»e,| נע־ ה$ם פרעזיחננם, דער איז נרין »ע?מר פון 

 ויאעינגט*!, פון וױים סייל 800 ויצומען אירן תאלםען
o*n חגר פון אונםאקםי׳פסייט די אוננמרגעמטרןזכען בצויז 

חאגדלונג.
 רעם פון געווען איז טאטפא אין האנדלונג חאוארד׳ם

 םום־ צען די פןן םאר׳פטייער די םילא, jtiro זעצניגען
 גײצר נעפאםט נים האט אינםערנע׳טאנעלם, פענרירטע

 דער־ ניט ה#ובען זײ וועצכער םאר i*t׳jpiu*p די מאוינען
 צוגע־ ניט דערינער װ«?טען 1או ?תדעגשעלם קיין וואלםע!

pnp| בער ױניאן האוארד׳ם דעלעגאםען. אכם נעװארען$ 
 נעזעצליכער א נעווען איז אגיין ער םוספענדירט. נים איז

 עטליכע ער׳פטזן די ער איז .nfvjruyp <דער צו דעלענאם
 םוס־ רער נענען דעםאגםטראציע א אלס נעקוםען, גיט םעג

 םארנונרען. איו ער װעלכ? םים ױגיאנם, די פון §וגדירו»
otp םים ̂בער איז ער זוען האגדלונג. גאטירליכע א איז 

 אנ־ איז טאםפא, ג$ך :עקוםען יא מפעטער םענ ןםלימ
̂רטזןן און *!rjpiURP דער צו גײן *ז ׳פםאם  םארםײ־ ד
 ארײננעםען צוריס פאר׳ן ?עםםען מםאנד־פונפם, pn דימן

 ארויםנענעבען געםער ער האט ױניאגם, סזסמנדירטע די
 םטרא־ צייםוננםליים, די צו סםייטםענטט •ארביםערטע

 גרינ־ • דער םים און מפאלםוננ אסענער אן םיט אמגדינ
 איז האוארד םעחגראציע. ארבייםער צוױיטער א פון תגג

 םםראמונקעם די אט אז נלוינען צו נאריע אזױ גים זימר
 האר ױגיאניםםען. פאך םארניםעגע די isrpsntiHf זועלען

n t• ,זייער םון אנדערע די און האםמינסאן פרןי, אז ווייס 
 זאל op אויב הארץ ראם ipdpb* םיל ניט זיך ומצען חדד

 נרין פחןזירענט נצקאםם תאט op עפאלםונג. א צו קוםען
 האוארד׳ם צאם. אין םענעען וי האגטען nt םיה, םך א

 אריינשפילען ojpppj גלױז דעריבער האבען סטראמונקעס
p אין irn םארביסענסטע זײנע פון העגם רי אין הענ̂נ

 ארביי־ אםעריקאנער חנר אין לצגע די איו אזוי און
npe פי< עווערער, פי< 1נ?ווארע נאוועגענ }*w m 'ix s i• 

צדדים. ב״רע םון האנדלוננ נים־םאזמילזעד רער דודןי
 *jrp די ג?ענד?רט. גיט זאך p'p אנ?ר זיך חאם

lyv jpn רער אין קרינ אדער מלום פון פראגע די האט 
■i»r»npip| י אין איבערנ?לאזם  ??זצ?וםױו פון הענם ו

 די נאר איז ג?׳פריבען װ?ר?ן עורות די װען קאונםיל.
ir^ p iu ^P אפע־ װירער האט גרין אבער םארענדינם, נים 

 האםןך־ וp אלץ גאך זײנ?ן op און אײגינ^ם. פאר ^דם
 ג?םאכם נאגץ זועם ם?דעריײפאן דער אין ריס ד?ר אז טנג?ן

, ײערזו.

פון
••

 איצט ביז זיינ?ן װאם ר?זאלוצשם אנד?ר? די
 אםזד דער םון ?;ונװענשאן ד?ר בײ נ?װאר?ז ן

 צו װאם םיל נישטא איז לייבאר אוו םעח»ײ״*ןון
 אוים׳ן אויםנעםאן. נים נייעם p'p tPDRn «יי *דײגפן.

■ip ine^ p איר אויוי םעדערייעאן די פארבלייבם פעלד 
r r wp l באלוי־ צו הייסם, דאם אײ»?יים.”אוםפ*רם פון, 

m אר־ די םון עונאים די באשםראסען און פריינד די 
 ויי פארםיי וועלכ?ר צו םpאכםpאוםנ ארבײמער,

_ ״ ״ », ן , pR םיעם פראסםי? ד?ר dp, אםאל שםיצען צו 
 עלע?־ אין 1ד?סא?ראםע ױ אםאל און ר«ובלי?אנ?ר די

npTR p s ft ל?צט?ן אין נעווען איז פאל ר?ר װי — נאר 
p<*3Rp — אז p'R רעפובלי־ די םאר ארב?םצז ך*ל טייל 

 (האנדפינ־ דעםאקראםען די םאר םייל צודיםצר א אח קאגצר
ipd איז ס»ז pi לייבאר פרא־לענראן די םון םירער תר 

ptroRP, 1פי «ר?זיד?נם ר?ר — בצרי און y n יינ*ר> 
 רוזװ?לט׳ן). פאו נעארביים האם װאם ל̂י נ^ךפארטיזאן

0 א &ל9 ̂וך איז ?נד?רוננ י ד די •tppnpo *ו ד מו
IPPPTP3 םןוציאלצ די פאר ארױסנצזאנם זיך האט n’ ־ ־ ־ י ״ “ ״ "

'IHMII■ 1 ■ I I ״ד<ן ,jp -,ק . f   ,

 גוזד םאמןארבייסער 5בטוי \vm גיט ty קאורם סוירים
̂ס נווגט אויפ׳ן צען קאגסטיטוציאנע<• ניט זײנען זייע װ

טאפמליכע אגדערע איז וױדצר־ זיינען פרזנגען גע̂ז
̂קוציעם די געװארען ה^ט  קאר נודיהעגדעע די פון רעז

̂פוציע די זײ צװימען װעגש#וגס.  באיקאמידןן! צו רעז
̂ומונגען די צו<יב סחורות רײסשע  נאצי־ אין אידעךפארפ
 געגען מפראך איר אין טארף נאנץ רעז^וציע, א ^אגד;
̂םוגיס־ אדער גאציטער פאעיסטימער, דיקטאםוד, יעדער  ק
̂אםט ארבײטער פאר ;םימער  חד אמ אויוי פארםרעטער

 ארבײטזןך םיט פארװאינטען \ואס ק*םיםיעס גירוגגם
̂ג און עגיגים, ענ<יכ

̂ן רער בײ איז חגז^וציע אײן  דודכעמטופט קאגװענע
קיח נים איז זי װעלכע אײגעגיט, אין געװארען

 פאר־ םיאוס׳ע א געװען םא< דעם אין ̂בער עס איז גייעם,
̂קראטי, פח פריגציפ רעם שון גװאקטעונג  וחנל־ פאר רעם

 אײנגזד מטארק אזוי ?יך ה*בען םאך־ױניאניםטען די כען
 איך א. אײ. סי. דער סעגען קאםף זײער אין שםעלם

 דעם דערס<ערם האט װאם רעזא<וציע די זינען אין דא האב
̂ע די אין םאטראזען רי pc סטרײק  אלם האםעגס אטקאגטי

 דער פון צרצםיםוגג די געגעבען האם און געזעצ<יך גיט
 פון טעטעקײם םטרײק־ברעכעריעער דער צו קאגווענשאן

ױניאן. םעגס סי אינטערגממאגע< דער פון בעאםטע די
̂יכטע די  פ\ן ארבײטזגר מיף די :אזא איז דערםון גע

 אין ארונטער אריגינע< זײנען האםעגם »ם<אנטיעע די
 פון ארבײטער סםרײקעגדע די טיט םיםפאטי אוים םטרײק

 פאר סטרייק אין ארויס זײגען יעגע ים־בר^ שאסיפימען
 ווע<כעד מיף־אײגענםיםעד די םיט אגריםענט דעם באגײען

 אגגעעלאסען זײנען דארטען ױגיאנם די אױםגעגאגגעז♦ איז
 םא־ געװי̂ס ארויס;עמ'טע?ט זזאבען זײ םעדעךאציע. א 1א

 נאדיעוגגען• בעסערע און מכירות העמנרע פאר דערונגען
 פון דינגען דאם אז םארקאנגם זײ האבען הויפםזעכיניך

 ווען ױניאנם. די דורך ווערען געטאן זאע ארבײטער גײע
 פא־ רי נאכצוגעבען אנטזאגם זיך האבען קאםפאגיעס ׳פיםם

 דער סטרײ^ אין ארוגטער ארבײטער די זײגען דערוגגען
 פארקער עיפס דעם פארא<יזירם בוכעםעביליך האט סטרײק

 אםערי̂ס אין ים־ברעג פאםיפיעען פון האפענס אלע אין
 גדי װי זײנען, האפענס »ט<אנטיעע די אין ארבײטער די

 האמנן אבער דא סטר̂ײ סיםפאטי א אין אווגטער זאגט,
̂אםט דער אויף אגגעעטויסען זיך זײ  םםרײק צום געגנער
 םים אגריםענם דער וױי< םירער, ױניאן אםיציעלע די םון
 דער און אויםגעגאעען ניט וא גאך איז באילעבאטים די

סטדײתס. סיםפאטי פארנאט אגריםענט
| גערעכנס ױרידיט געווען אםמר בעאםטע די װא<טען

 װאלם אנריםענט דער ווען גערעדט, דאם איז ווען אבער
 די םון צועםיםונג דער םים געװארען אוגםערגעמריבען

 אר־ די םאיג דער געווען נים אבער איז דאס ארבײםער.
 אונםערממי־ געגעז אײגס צו זעסם געעםיםט האבען בײטער

 בא־ די או̂י באלעבאטים די םיט אגריםענט דעם בען
̂ריבען אבער האבעז בעאםםע די רינגוגגען.  אוגטערגע

 י| דער פון פראםעםטען די מראץ אגריסענט חןם
 טעגח׳ן יעצט ארבײטער. די פון םערהײט גרויםער

 גיט זײ פאר איז אגריםעגט אזא אז ארבײמעד, די
 די פון אױם זיך ?אכעז אבער בעאםטע די בינדענד.

 באילעבאטים די טיט םארבונדען זיך האבען אוז טעגות.
 בעאםםע זײ פון האנדילונג די אט סםרײק. דעם ברעכמן צו

 די דאם האט ױגיאז טענם סי אינטערנעעאנעצ דער םון
ברכח. איר געגעבען קאטוענמאן

חונדער• פדאםט• םואגן אין םטרײס דער איז וױיא הער
 פופציג ארום האםעגם• די אין ̂ײדיג עטייען יםעזr טער

 עטליםנ אויוי סםרייק. אין זיעען אדבײםער םאריז םויזענם
 םםרייק־ אנצחפמעיעז געיונגען בעאםטע די איז *«פען

 א אין ביס<אכווייז זיך אגםװיקעלם <ןאםף דער ברעכער.
jn איז עם רייהמן. טגיאן די איגערהאלב סריג ברויער r 

̂ו  די וואו געריכם, אין געװארען אריינגעבראכם אסי
 יו םיםבזיוימן פאר נעאטטע די פארקלאנט האבען סערס

m׳l s גע<דער.

אזױ
מנםם ׳כאריכמען לץצםזנ די ?ױם

̂י< i'i ׳'
איגם?רנאציאגאלצן
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 די אױסצויצאדען זיך אנטזאנען םעקסיקא *ון פראנקרײך
םיט פארטען זייערע אין אן קוםען װאס מיפען אמריקאגצר

לאנעעארםענס היגע די ברעכער. סטרײק פון םאנעאםם א
םראגצויזי^ע די םיט אפצורעכענען זיך סטראעעט ױניאן

פראנצויזישע אויסצוגאדען זיך אגטזאגען דורך אדבייטער
דער -וואם האםענס. אםעריקאגער אין אן קומען װאס עיםען

v o זאגען. צו שװער איז זײן, זועט דערםון *•*
 <עצטענס איז ױניאגס אטעריקאנעד די אין ^זטיםונג די

 םון רעזועטאט א עס איז זײט אײן םון געהױבעגע. א זײער
 ?אנד. םון לאגע אינדוסטריעקער פארבעסערטער עטארק דעד
ט אינדוסטריען אקע אין  אויםלעבונ^ ׳פטארקע א זיך פ̂י
 הויבען באלעבאטים די ביזי. איז טרײדס בילדינג די אין
 גע־ גענוג קדיגען ניט טענען זײ אז באקינאנען אן מױן ןיך

 םא־ נאך זײנען אםת׳ן רער אין םלאכות. בעל <ערעגטע
 אבער זוכען באלעבאטים די װאם ארבײטםלאזע. נענוג ראן
 םאד זאל װאס בעידםלאכות, םון איבערםלוס גרויסען א איז
 בעל־ גוטע געזונטע, #ױעע קריגען צו םאכען םעגלאך זײ

 זײ קענען #נ»טיר?יך דאם, רהנגער־עבירות. םאר םלאב̂ז
סרינען. נ*ט איצטער

 אוי־ ̂עטאל, די אין געװארען אויך איז ביזי עטארק
 פאבריסען די אינדוסטריען. ראבער און קוילען םאםאביל,
 זינט יאר אנדערען וועלכען אין װי טער איצט ארבײטען

30«J דעד אין חלס א אויך נאטירליך װיגען ארבײטער די 
 נאטירליך זיך װאלטען בתים בעלי די לאגע. פארבעםערטער

 ׳פטארקען רעם םאר םורא אבער זײ האבען געאײלט, נים
 אין זיך אדגאניזירען ארבײטער די װעלכען םים איםפעם
 אײגצױפטילען םעגליך װײט װי דעריבער זוכען זײ ױגיאנם.

 אבי־ העכערען דורך ארבײטער די םון אוםצופ^ידעגהײט די
 צױ דעם דורך געלוגגען זײ װעט עס אויב שכירות. די סעל

 ױניאנס אן זיך אנשכיסען םון ארבײםער די ריקצוהאלםען
 די אז עס ^ײנט פארקויםיג ?עהן. צו איבער גאך בלײבט

 װאס נעםען םון טאקטיק רער אן זיך האלטען ארבײטער
םער. סריגען צו ארגאניזירען זיך און גים םען

 פרינציפיע- ^ארםער א ארויסגעקוםען איז דעם איבער
 םיט טראסם שטאל םון אפטײלוגגען צװישען געראגגעל לער

 םאב־ שטאל די אין ױניאנס קאםפאני די םון פארםרעטער די
 האט קאםפאני די אילינאים. און פעגסילוױיניע םון ריקען

 פון קאונסיל דזשאינט םין א אנערסענען צו צוגעאײלם זיך
 םיט פארהאנדעלן פארעפארען צו כדי ױניאגס קאםפאני

 און װאידקערם אײראן אםאלגאםײטעד דער םון פארטרעטער
 לאם־ די האט קאוגסיל רזשאינט דעם א. אײ. סי. דער
 גיט װעלכער סײנען, צום קאנטראקם » אונטערגערוקט פאני

 פראצענם צעהן אוםגעפער םון העכערונג א ־בײטער
 א דא אבער איז קאנטראקט דעם אין ^כידות.

 רעװידירט םאגאטען דרײ אלע זאלען ^זכירות די אז פזנקם
 אויף קאסםען די פון םאלען אדער שטײגען דעם לוים ווערען

 שםיי־ װעלען פרײזען די אויב הײסט, דאס םיטעל. לעבעגם
 װעלען זײ אויב און ווערען געהעכערט שכירות די זאל גען

 הא־ אגריםענם דעם מנײדען. שכירות די מען זאל םאלען
 אונטעדצר אנטזאגט קאונסיל םיז םארטרעטער די ויך בען

 בינדען צו נערעכט ניט איז עס אז טענה׳ן זײ עריימח.
 לעבענם־ אויף לאסטען די לויט שכירות ארבײטער׳ם דעם

 סטאנדארד לעבעגס זײן שםידען צו םיינט דאס וױיל מיםעל,
 זײנען אבער ארבײםער די םיניםום. אבםאלוטען דעם *ו

 אײננ דער װען סטאנדארדם לעבעגם העכערע צו בארעכםיגט
םעגליך. עם םאכם אינדוסטרי דער םון קוגםם

 די סײ גוטגעהײסעז האבען מםאנדפונקט דעם אט
v| א. אײ. סי. דער םון און םעדעריימאן דער פון םירער 

 רוזוחןלט פרעזידענט פאר׳פםײער. רעגירונגס די אױך
די םון ^טאנדפונקט דער אז אויםגעדריהם זיך האם יק

* *• \גערעכטער. א איז גייםער
 נע- געסאכם מאל ערעטעז צום איז םאגאם הײנטיגעז

 אײראפײאישע אן אימגרצופלאנצען םארזוך א {\
 הוג־ צוועלף באדען. אטעריהאנער אוים׳ן מעטאדע יש

סארפאריי־ פראדוקם ״בענדיקס דער םון ארבײטער
 װאס םעקטארי א אינדיאנא, בענו•,

 סםרײיק א דערקלערם האבען \,
אנשטאט זזייםם דאס עקד.

 םםרײק־ אז היטען און גײן פיסעט אוים׳ן דרויםען איז שטײן
 זיי האבען פלעצער, זייערע פארנעםען גים זאלען ברעכער

נעטאנט דארט האבען און פאבריק דער אין באזעצט זיך
גענעכטיגט. און

םע־ 900 — ארבײטער די האבען זיץ־סטרײק דעם אט
 לע^ מזגת זעהס איבער אננעהאלטען סרויען &X( און נער
 ארבײטער די וזאט מען םרײליך. געװען איז םאבדיק אין

 אריינ־ פלעגעז זײ װעלכע טרינ?ען, אןן עסען םיט באזארגט
םעגסטער. די דורך נעטען

 זואם #גלח א געבראכט אםילו זײ טען האם זונטאג
 די אט אבער איז גאנצען אין טאן. תםילה זײ םיט זאל

 אםע־ איז ערםאלג קײן געװען ניט סעטאדע אײראפײאישע
 םארהאנד־ צו אגטזאגט זיך האבען באלעבאטים די רילע.

 פארלא־ זועלען ארבײטער די ביז ױגיאן דער םיט לען
 ארבײטער די זײגען טאג טען7 אוים׳ן םאבדיק. די זען

 אלט־ אוים׳ן פיהעט־לײן דער אויח געשטעלט זיך און ארוים
 צוזאםעג־ זיך זײגען צדדים בײדע און שטײגער םאדישען
סאגפערענץ. א אויף געקוםען

קאםפרא־ » םים נעװאדען געטעטעלם איז סטרײק דער
 שאפ״. ^קלאוזד א געםאדערט האבען ארבײטער די טים.

 שאפ, פרעםערענשעל » גאכגעגעבען האבען באלעבאטים די
ארבײט. דער כײ פארצוג קריגען טיטגלידער ױגיאן אז ה. ד.

 פרעזידענט באגריםט אינטערנעשאנאל
לעהמאן גאווערנאר און רוזװעלט

 טע־ םאצגענדע נעשיקט האט דובינסקי פרעזידענם
 לעהםאן גאווערנאר און רוזװעלט פרעזידענט צו לעגראםען

 הא־ זײ װאס זיעג אונגעהײערען דעם םים זײ כאגריסענדיג
 װאדולען סטײט און נאציאגאלע די אין אפגע-האלטען בעז

נאװעםבער. טז3 דעם
ך: לײענם רוזװעלם פרעזידענט צו טעלעגראםע די זי

 לײדים אינםערנעשאנעל דער םון םיטגלידער די
 ב$ד מם האבען װעיצכע ױניאן, װאירסערם גארמענט

 פריזױלעגת און םליכם הײליגע זײער םאר טראכט
 אייער םאר קעםפעיז דעם אין זיך באםײליגען צו

 איבער־ זײנעז פרעזידענם, הער זוידערחגרװײלונג,
 םים זיך מײילען צו געלעגענהײם דער םים נליקליך

אםע־ גאנץ איבער םיםבירגער זײערע םיז םרײד דער
 אוםםאר־ די זיעג. גרויסארטיגען אייער איבער ריהע

 גלאררײכער א איז זיענ אײער םון גרויס גלײכליכע
 איבערגע־ םעםכראײנגעװארצעלםער דער פון באװײז

 אידעאלזנז די ־צו םאלק אםעריקאנער דאס םון בענהײם
 ױ גום אזוי עקאגאםישער דעםאקראטי, אםת׳ער פון

 װאונדערבאר אזוי האם איר װעלכע םאר פאליטישער,
ענם־ םאנדאם אײנשםיםיגער כםעם דער געלעםםט.

אונאוגטערכרא־ וױיטערדיגען םון האםנונג א האלט
 םאן יעחגז םאר םארבעםערונג און םארשריט כענעם

ילעבען. א םאר ארבײט װאס אםעריהא, איז םריי איז
 אונזער אנצונעםען םרעזידענם, םר. אײך, בעטעז טיר

באגריסונג. הארציגע
:זיך לעזם לעהםאן גאווערנאר צו מעלעגראםע די

וױדער־ער־ בײם נצחון װאונדערבארער אײער
 גרויםען אוגזער םון גאווערנאר אלס ווערען וועהלט
 און באשולדיגונגעז פון טבול דעם טראץ שטאאם

פריװילעגיר־ פון עלעמענטעז אלע םון באלײדיגונגעז
דערגרייכוע, היםםארישע א איז רעאהציע, און טע

 איז און פערזענליך אײך צו קרעדים גרויס גיט װאם
שמע־ םעסטער דער םוץ נוםהײםונג װאונדערבארע א

 אחכײםער םארםשרים, געזעלשאפםליכען םאר לונג
 אלגעםיינער דער םון װאױלזײז דער און געזעצנעבונג

 טד םוטינ אזוי האט איר וחנלכע םאר באפעלקערונג
 אײך םים זײט־בײ־זײט נעקעםפט האבען צו קעםםם.

 א נעייעז איז סעמפעין, עפאכע־םאכענדעז דעם איז
וועל־ םאר צוםרידענזזײם זעלםענע 8 און פריװילעגיע

 צײדיס אינטערנעשאנעל דער פון םיטגלידער די כע
םיח־ פערזענליך איך און ױניאז װאירסערם גארםענט

האחױנ, אײך באגר־יסען םיר דאנקבאד. זעהר לען
י. װ. j ל. א. פרעז. דוביגסקי, דוד
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אינטערנעע*־ אונזער אין פאסיתמ װינסינםםע די
Sw דורך־ o n םון םיםיננ דער איז םאגאם פארגאגגענעם 

ך  אפנעהאלטן איז זואם באארד עהזעסוטױו מנעראל ■
*>p v n 9 װאטיננםאז אין tunנאוועמ־ םען10 און נמן 

 נע־ אננענומעז דארט זײנעז װאם באמלוסעז די און מר
jm fn.| םארנעם, נרויםען אזא םון זיינען באטלוםען די 

m ױניאן אונזער פון םעםינהיים די באװירימן מע׳לעז זײ 
 ?לײדער םרױעז דער אין ארבייםער די פון צןבען חנם *ח

צייט. לאננער נאנץ א פאר אינדוםםריע
 םון עטעלוננ דער ווענען איז בא׳פלום ערעמער דער

an* אםעריהען דער איז האטי רעם צו איכנתרנע^נעל 
 םאך־ פון אנהענגער די צוױ׳טען לייבאר אװ •יחנרײ׳פאן

 ױני*ױ אינדאסםריעל 1םי פארםיידינער די fit* ױגיאניזם
 די *ט םאםען־פראדוסציע. פון אינדוםםריען די איז ניום ־

 דער ם»ר זױכםינקיים גרעםערער םיל םון איז אסנלוע
 אוים־ אויבערפלעכליך זיך סען as װי ויימפנרנעעאנעל

 פרינציםיעלען » םון װיכטינ עם איז נאר גיט «יײמן.
 פאד װיכםינקײם פראסטיטער פון אויך נאר אזמאנדפונקט,

 קליידער םרויען די םון ארגאניזירוננ ערפאלגרייכער דער
 אינדוםםריע דער פון צוױינען און עםעט די איז ארבייטער

 אנצופירעז אויםסוםען איגטערנעעאנעצ דער ותט עם וואו
 װאם• די פאו צופונםם. נאענםער גאר רער אין קאםםעז
 אין ארנײט ארנאגיזאציאנט אין באםיילינם זיך חאבעז
 םיםפאטיע רי איז עם וױכטינ װי װייסען מנמסלאך, אמינע

 רערםאאנריי־ א םאר ױניאגם ארטינע די םוז םיםחילוי «ון
 נע־ די אין «ז »ז», אבער לאנע די איז פאםפיין. גימ

ir o n םאר־ זיך דארםעז װעט אינטערנעעאנעל די װאו 
 נא־ נאר דער אין בתים בעלי די סיט כחות אין נתםםעז
ר מ  און װיכםיג צדדים ביידע פון הילוי די איז מקונםם, «
 װ#ם די צװיעען נדעםםזן די ױניאז, םייגערם די גױםיג

 פענ־ אין שטארק איז *.״, אי. .םי. רי צ״אםען אאמלען
 איז קענטאהי טענעםי, װירדדציניא, ותםם םילוױיניא,

 dp װאו װעםם, אוז סאוט רעד אין נענענטעז
 םעסםארים נארםענם סאםען ביםעל היבעע א זיך מפיגעז
ן ותלכע ן  .5v־k»vp 1ױניא אויסערן איצם בי« גאך «וי

urnאם־ ארנאניזירען אין טיטינ עטארס זײן װעם חי<זי ־
 בילדיננ די זײנעז זײט, צוױיטער דער פון ארבייטזנר. די

 םאך־אינ־ די םון ױניאנם סלענעחנ םאגבע אח םרײדם
 םונק־ האבען װאם ױניאנם אייגצינע די םנת<ד»אנעלס

 מטעטלאר סציינע םילע אין ארנאניזאציעם *יאגיחןנדע
 אינטער־ די וועמען פון איינצינע די דעריבער זיינען און

prw« ארגאנייזערסj v הילןז הרינען צו ערװארטען 
 דערםאר איז עם פ׳לעצער. די אין סםרייק » םון פאל אין

פראסםיש־ארנאניזאציא־ פון אױך פארװאם ליך
 ׳שטאנד־ פרינציפיעלען דעם אויםער *סאגדפונתט,

jsppm ביים םארזיכםיג זײן זאל אינטערנעעאנאל די אז 
 דאם צװײטעז. םים׳ן אדער צד אייז םיט ׳פטעלוננ »

םרי־ ברייננעז צו צױפטאנד נעװען נאםירליך װאלם
 באוחן־ ארבײטער דער םון ױיןן די איז איײגקיים *ון 1י<

 האט ער װאס טאן פרובירם האט דובינםהי ■חמידענם נונג•
 ׳פטעלוננ זיין צדדינג ביידז *וזאנמנצוברעננעז מפזננט

 דער םאר פרינציפיעל זיינען םיר נאסט tv נצותן, איז
 םאםעד די םאר ארנאניזאציע פון םארםע איגדוסםריעלער

 דער איז דאט tv אנערקענען און אינדוםטריען •יזאײקציע
 ערםאלכרייך סענעז ארב״םער די ’itv וױ װעג איינצינער

 דער־ ניט דעם צוליג אבער םען טאר ומרען, ניוידם
tv םרײד־יוניאן די uuvntu ײע־ צע׳פפאלםעז זאל

 םיםעל־װענ, v ותרען נעםונעז מן עם און םוו מם מן.
t  V׳tnv צו צדדים ביידע פאר סאב?ן םענליו זאל װאס

נז•
האם רעסאםענדאציע חבינםסי׳ם יחןנט1פרע אויזי

t״ p י אננענוםען נים עקמסוםױת נענעראל ד __
אפנעלײנט האם און םראנע  *in pv מכמלוננ tme 'iavnu  

*un םון tvnvnntP רער נאר חנם  wum tn  uvn w־
Sow באשלא־ nanw ni 3 >די האט פ»רלױפי  tm m m,יj  .....

,

f דעצעגאםמז קײז הװא. סטאטום דעם אנצוהאלטען םעז t 
 געמח ניט אינטערגעמ^נעיצ די ה$ם קןוגװענשאן דער
 קיין דערהא^טעז נים זי האט סום&ענדירט, זייענדיג װיי^

ט ^בער גילײכצײטיג סרעדענמעיצס.  עק־ געגעראיל די ̂ה
 I די װאס דעם איבער םארדרום איר אױסנעדריקט זעקוטױוע

 ^וםרייסענחנ די צװישען םרירען עאםעז צו קאנםערענץ
 געותך געהאילטען גים זײנען םעדערימזאן דער אין צדדים

 ױניאן דער םון םירער די באםוילםעכטיגט האט און רען
 די אין של(ס ברײנגען צו םארזוכען זײערע פארטצוזעצען

רײען. ארבײטער
v

 עקזעסוםימ גענערא< דער םון באשגוס צזוײטער דער
 ב\ גרעםערער םון נאך איז װאס װא^ינגטאן אין באארד
יצוס דער איז ױניאן, דער פאר דײםונג ײך ב̂א  אגצר ̂ג
 !1 נאציאגאלע א אויף קאםפײן ארגאניזאציאם אן םאנגען

יגע די ארגאניזירעז צו םאס^טאב i םויזענדער צעג̂ד r n D 
 או״| נים איצם ביז נאך זײנען װאם ארבײטער קליײדער

 _ ארבײ< בעסערע זײ פאר אויסקעםםען און גאניזירט
 פון צ̂א גדעםםע די שכירות. העכערע און באדינגונגען

 L סאטען דעם אין זײנען ארבײטער ארנאניזירטע ניט די אט
 םאר• איז באדינגונגעז און ^כירות זײערע טרײד. גארסענט

ײך  צוױי־ אנדערע אין ארבײטער ארגאניזירטע די םיט ̂ג
 אײנפאך זײנען אינרוםטרימ סצײדער פרויען דער פון גען

 צו אנטשיצאםעז איז אינטערנעשאנעיל די אונערטרעגיליך.
 דערםים און עקספילואטאציע דער אט פון םוח א םאכעז

 אר־ באטרעםענדע די םון »גע5< די םארבעסערען נאר ניט
 קאנקד זײער װאם געםאר די באזײטיגען אויך גאר בײטער,

 אר* די אין ארבײטער די םאר םאר זיך םיט עטעילם רעגץ
ען גאניזירטע ,אינדוסטריע. דער פון טי̂י

 עסזזנסוטױון גענער̂א די װאס ערקילערונג, דער אין
 m זי •וױיזם באמילוס, רעם װעגען ארויסגעגעבען האם
 צוױ- איצט הערשם עס װאס שטיםונג גינסםיגער דער אויף
 אר־ ניט די װי ארגאניזירטע די םאסען, ארבײטער די ^ען

 םארמד חגר אין חילק זײער םאר קעםפען צו גאגיזירטע,
 דערסצזןרוע די ילאגד. איז לאגע אינדוסטריעילער סערטער

 געשיכטזע דער אין איז עם װען װי םער ״איצם, זאגט:
 ?גחד א םאדערעז צו גרײט םאסען ארבייטער די זײנען
̂ק סערען  m קוםענדער דער אין באטײיצינונג און חי

 ענגד צו גרײט איז םאסע ארבײטער די ̂אגד. אין ריטי
 ן אגער־ םאדערען צו זיך, ארנאניזירען צו רוף דעם םערען

 םארהאנחצונגעז קאילעקטיװע ױניאן, דער פון קענוגג
run שכירות, העכערע ארבײטער, די םון םארשטייער rvp 

 די אין םארבעסערונגען אנדערע און tjrwbs? ארבײטם
באדינגונגעז״. ארבײמס
 ױגיןןן זוארסערס גארםענט צײדים אינטערנעעאנעל די

 ברײננען צו נרײם איז — דערקילערונג די װײטער זאגם —
 אײ־ צו רוף דעם ארבײטער אוםבאשיצטע םאסען די צו

יכע און שוץ עקאנאםישען דעם ניגקײט,  געזעלשאםט̂י
 פארו און פאדערט םרײד־ױניאניזם דער װאס כעסערוננען

קעטםט עס זועיצכע
קאס־ דעם םאר האם באארד עסזעסוטיװ גענעראל די

 טיציאן האיצבען א םון סוםע די םאד^ויםיג^באשטימט פײן
אר  באנוצען צו רובינםקי פרעזידענט אוטאריזירם און ד̂א

 נאך אנעםע^עז און סטעף איצטיגען גאנצעז דעם טים זיך
־ן קאםפײן. דעם אנצופירען ארגאנײזערס 50

 1 ארגאניזיר־״ דאס װאם רעזוילטאםען פראקםישע די
 אױןי האבען װעט ארבײטער גארמענט קאטען די םון

 )1א ארגאניזירטע די אין ארבײטער אלע םון באדינגונגען
km איז אינדוסםריע סילײדער םרויען דער םון טײלונגען p 

 פאחצםיי םיטגליד ױגיאן יעדער אפצושאצען. םעגליך
,  אויס זיך ־ברײטערם עם מער װאס »ז טעארעט̂י

 אלץ אינדוסטריע, דער איז מאנטראל ױניאז
 אויפםאז זי קעז םער אלץ און ױניאן די ווערט

 אבעד פארמסיתן אלע גים וואס מימגלידער.
w נארסענט קאםען r דיחנקמע ויעען *P i. ׳ : .‘i i׳ •■ ־ * ' ■&£ 2cK 'r3f י f'ViK-iW'vi. ■■'t

 דער איז צוױעעז אנדערע אלע אין ארבײטער די פון
 סלאוס דעם אײנגעשלאסעז אינדוסטריע, ?לײדער םרױען
 וױינינ נאר האט עס אוינענשײנליך, וחגלמןץ, טיט טיײד,

 םיז טײל גרויסער א װערט בײש*'ל, צום אזױ, מיכות.
 די אין געםאכט סוטס און סאוטם זוםערדיגע װײסע, די

 אנדערע מיט קאנהורענץ זײער ר.yBvש גארםענם קאטעז
 געוױינ־ די אין געםאכט װערען װאס םאנטלען, זוםערדיגע

 פאר^ןטײז. םאכער הלאוק יעדער קען מעפער, קלאוק ליכע
 םיז האנסורענץ די איז םאסשטאב נרעסערעז םיל א י1אוי
 דעם װי פאכען ארגאניזירטע אנדערע די צו עעפער די

 אנדערע די איז װײטגודס דרעם, ילדרעז8נמ טרײד, דרעם
 טײל גרויסעז א אװעס ̂טעפער די נעםעץ נאר ניט םאמז.

 באדינגוננען נארמאלע אונטער װאלט װאס ארבייט דער פון
 איז װאס נאר ^עפער, ױני^ז די איז געװארעז נעמאכם

 אונטער־ גרויסעז דעם איבער װאם דאס איז ערנער, נאך
 קאטען די דרינגען פיאדוקציאנס־קאסטעז רי אין שײר

 ארויסשטויסענדיג םארקעט איז ארײז מער *לץ נארםענטס
 סע־ די ארום אזוי מאכענדינ ארבײט, קלאסען כעסערע די

 דאס וױיניגער. בא^עפםיגונג די און סירצער אלץ זאנעז
 דעם אם װעט ארבײטער גארמעגט סאטען די ארגאניזירען

̂ז איבעל אפ^-װאכען. היב
v

 װיכ־ קלענערער נים פוץ און ליניע זעלבינער דער אוי^
 עקזע־ גענעראל דער םון באשלוס דריטער דער איז םיגסײט
 םארטרעטער םון האנפערענץ א רוםען צו באארד קוםױו

 אינדוסטריע הלײדער םרויעץ דער אין באטײליגםע אלע םון
 צױ נאענטער מעגליכסט דער איז לאנד גאנצעז איבער׳ן

 אלגעטײנעם אז אײנצו^טעלעז ײידער צוועק םים׳ן קונפם,
אינדוסטריע. דער אין ״קאוד״

 עסזע־ נענעראל די .באצװעהט ?אנםערענץ דעם דורך
 עלעמענ־ סאנםטרוקטיװע אלע צוזאםענצוברעננעז סוטיװע

 ארבײטעז צו אינדוסטריע סלײדער םרויעז דער איז טעז
 אײנצושטעלען געזעצגעבונג תגר דורך מאסנאמען םאר

זטונדען אײנהײטליכע  שכירות פיניטום און ארבײטס̂־
 סטאבײ מער ברײנגעז ;א&טײלונגעז םאר^ידענע די פאר

̂טטעלעז דורך טרײד אין ליזאציע  גלײכע אלנעםייז אײנ
 און ;האנדעצכדמעטאדעז אנשטענדינע און באדינגונגען
 ארבײטער די צווישעז באציהוננעז םרידלאכע אײנשטעילמז

 קא־ אויםריכמינע םון באזים אוים׳ן אדבייטסנעבער און
 רי םיז םארטרעטער די צװישען םארהאנדלוננעז לעתטיזוע
ארבײטסנעבער. די םיט ארבײטער
 עסזעמוטױו נענעראל די װאם דערסאערונג, א איז

 רופען צו פלאן דעם װעגעז ארויסנעגעבעז האט באארד
זיך: זאנם סאגםערענץ אזא

 אלע םאראײנינעז םאר נינסטיג איצט איז ציים ״די
 נע־ א אין אינדוסטריע דער איז כוחות סאנסטרוסטױוע
 געזעצעז נאציאנאלע דורכצוםירעז פארזוך םיינעאםטליכעז

 צױ זאלעז װעלכע נעזעצען — א. ר. j דער אויױ ענליך
 ארבײטער די םאר אוץ אינדוסטריע אונזזנר איז ריסשטעלעז

 םארצױ די און שוץ דעם כאשעםטיגט דארט ווערעז װאס
 אײדער געזעץ דעם אונטער געהאט האבען זײ װאס געז
 אונ־ װאס דערםארוננ ״די <עוועז. םבטל אים האט גמן
 אינ* נאציאנאל דעם אונטער געהאט האט אינדוסטריע זער

 טעז עס אז באװיזזןץ האט געזעץ ריסאװערי דוסטריעאןן
 גע־ םיז סיסטעם א דורך חגזולטאטעז ווערטםולע סריגעז

 ש^םיטלעז איז רענולאציעס אינדוסמריעלע םיעשאפמליר
 קאנסטרוק־ אלע םון צוזאמענארבײטעז דעם אויוי באזירם

אינדוסםריע״. די צוזאכמז שטעלעז וועלכע סחןםטעז נױוחג
גאטירליד, \ױיסען אינטערנעשאנעל דער םון םירער די

 זאל װאם געזעץ א. ר. נ. נײעם א םיז דורכםירעז דאם אז
 אזא ניט איז אינדוסטריע נאנצער דען םאר בינדענד דין

 םאאהס־ דער דורך אז אםת איז עס אױםנאבע. לײכמע
םעגליכ־ די איז לעצטעז דעס איז אפשטיםונג

o אויפלעבעז םאר קײט n עס געװארען. געשאםעז נעזעץ 
 סאורם סופרים פון םאכם די \וערעז באזײטיגט אבער םוז

 עם דערסלערען דורך נעזעץ אזא פארניכטען צי וױדער
דעם מים נעטאז עס האבעז זיי װי קאנםםיםחױאנעג, גי©

 אטה גאארד עסדעסוטױו נענעראל
xt סאסיסיע ^גגיס^אםעהו חא*

►.

ארגאנימר ארבײםער אנדערע אלע טיט צוזאםען ארבײטען
 אסענד־ אזא אז דעם פאר עלעםענטעז ליבעראלע איז ציעם
 שםאגמנן םאראײניגםע די םון האנסםיטוציע דער צו םענט

 מך די װאס רעזאלוציע דער אין װעחגן. אננענומען זאל
 אז אגגעוױזעז ווערט אנגענומען, האט עהזעקוטיװע נעראל

 m זעז סלאר םעז סעז װאלע? די םון אויסגאגג דעם םון
 פון םערהײם גרויסער דער םון םײנונג עםענטליכע די

 ענדמדועען םונדאםענםאלע םאר איז םאלס אםעריקאגער
זאגם: און קאנסטיטוציע דער אין

 מד סאציאלע און ארבײטער די אז אנבאטראכט ״איז
 חרך האגגדעס אין געװארעז אנגענוטעז זײנעז װאס זעצעז,

 n םון קאורט סופרים דער האט ,1935 און 1934 יארעז די
 יואם גרונד אוים׳ז געםאבם םבטל שטאטען םאראײגיגטע

 םוזען אלע װי אזוי און האנםטיטוציאנעל, ניט זײנעז זײ
 גלייב־־ דורכצופירעז האםען ניט קעז םעז אז אנערקענעז

 זעלבםם־ דורך נעזעצעז סאציאלע און ארבײטער םעסיגע
 חנר־ שטאטעז, באזונדערע 48 די םון אקציע שטענדיגער

 איגמער־ דער םון ;באארד עהזעקוםױו נענעראל די קלערט
 סאנםםי- דער םון ענדערונג אן םאר איז זי אז נעשאנעל,

 נעבען זאל זועלכע שםאטעז, םאראײנינטע די םון טוציע
 פאר געזעצמז שאםען צו טאכם נויטיגע די ?אנגרעם דעם
 םאסען ארבײטער די םון םארטשריט רעם און שוץ דעם

לאנד״. גאנצען איבער׳ן

קאנװענשאן אינטערנעשאנעל נעקסטע־ די
מאנטרעאל. אץ

 באארד עסזעקוטיװ גענעראל דער םון םיטינג דער
 קאנווענשאן נעקסטע די אז באשםיםם האט װאשינגטאז איז
 אין וועחןן אפנעהאלטעז זאל אינטערנעשאנעל דער פון

דעם וחניעז דערעםמנט זאל און קענעדע, מאנטרעאל,
םאי♦ טען3

 די איבער םארצוג דעם געסראגעז האט סאנטרעאל
 באלטיםאר, און הויז ױניטי די פלעצער, צװײ אנתרע

סאנוחע• די װאם שטעדט די צוױשען געװען זײנען װאס
ווא\ פלעצער מעגליכע אלס באשטימט האט 1934 םיז

 מוצ־ די װערעז. געהאלטעז זאל האנװעגשאן נעהסטע די
 אראנדזשםענםם דער אין נעװארעז באשטיםט זײנעז גענדע

 אנטאנעי, לואידזשי קאנװענשאז; דער םאר קאםיטע
 באסילא װאנחנר, הערי פערעלםוטער, סעםועל טשערמאן;

 סעםיועל םעסאטא, ראוז קרײנדלער, טשארלם דעסטי,
 םרעדעריק און לאנגער הײמאן שײן, בערנארד הרײזםאז,

אטעי. ם.

פילאדעלפיע אץ סטרײק ספארטװער
געםעטעלט.

 םון םעלחנט ליבערטי םרענק ארגאנײזער נענעראל
 םפארגד און רײנסאוט די איז םטרײק דער אז םילאדעלפיא,

 זעם שםאט דער אין אנגעגאננעז איז װאס שעפער, װער
 דעו- נאוועםבער םעז21 דעם איז אקטאבער, טען22 דעם

 פון שעפער 20 די פון געװארעז. םארענדיגט םאלנרײך
 אנדעות און סוםס ססי דזשעקעטם, לעדער רעינקאוטס,
 C אק געוחנז םארוױקעלם זײנען װאם ארטיקלען, ספארםװער

 קא\י רײנקאום ״קעי די צוױי, גרעסטע די האבעז סםרײס,
 צר באשעםטמען זועלכע סא.״ רעינקאוט אטלאס״ די און

 אונטעתעשוײבען ארבײטער, הונדערם צװײ ארום זאמען
 ווערט אגריםענם דעם דודך ױניאן. דער מיט אגרימענטם

 3שא יוניאן קלאוזד דער אײנגעשטעלט שעפער די אין
 פאר וואד שםונדיגע 37^ » םארהאנדלונגעז, קאלעסםױוע

 ארביימס־װאד ־שטונדינע40 א ארן ארבײטער סקײםוט די
 פון ארגאנמירען דעם םים טאכער. רעינסאוט די פאר
 םולשטענדינ םוײיד רעינסאום דער איז שעפער צװײ די •אט

םילאדעלםיע. אין געװאחנז ױניאניזירט

רקער דרײ דער מיט םעטלען םירמעם נ̂ו
ױניאן.

 אונםערוױף* די צװיעען דריעו ארנאניזאציאנס דער
n אונםער iv ניים ײאם רדפוירוי, נױ אין ארבײטער n 

tv p חייגם סיר«טא, ה. םח םירעחפאפט t r ד כחמנעז ר
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rom די דוון זולםאםעז. p םון םענ מז tun הא־ דדייוו 
 פ*חד די נאכנןממז םירנזעם נוארק«ד ודײ ״ייז מן

םםרייס• » *חז ױני*ז תר «ן רזנמו
 בראאד 248 םסיטחצייז״, ״טמארצס ,orove דריי די
Ki T■ עוחמיו. ’O’Ju־)dppop.  ;p אנדערנארםענם UP.״. 

800 wppo־npo ,םאנם ראז?נב?רנ ״די און נואר?, היױוצי 
, >  אײננ^טיסט אצע האב?ן סםרים, םאםיט 166 סון »

 ?ןונטראיד }ונד?רווצר ױנײםןד רpד אז סנצואזציםצז זיד
אן  םון נאדיננוננען די א«היטען און אםאסיא̂י

אינ־ דער םיט האט אםאסיאייעאן רי <ואם סגדיםצנם
 די וועלצן אנרימנם דעם אונטער .1ױני* נעל

פאר־ היבש npepr באםר?ם?נד? די 1אי וונדען
 באדייטצנדצ ?ריגצן jp>jm ארבײטער די און זתרען

מכירות. די אוי* *מנעז

טינג יארלןער ניז ט טילס ני ב ריי  אונטער ש
ט מענ ט אנרי יוניאן. דער מי

 וו?צכער tp:p: אינ?.״, סיצם ניםיננ pn«r ״נױ די
«m אננצסירם האט ױניאן די  b־”p דצם זינם jro27 ױצי 

 נרצנד דער םאר ױניאן די םאר^אנט האט ווינ<מ ייח
 צװאנג־םיםלצז םיט באנוצם זיך האבעז זאיל זי אז חיאױ,
 אהםא־ םווי האם ברצכצר, םטרייק ?יין דערלאזען ניט.צו

 םאר ױניאז דער םיט אנרימנם »ז אונםצרנצשריגעז
 ד?ר םאר לאיער ד?ר ציבערםאן, צציים ציים. י*ר

;rp*אונםיל חשאינם דעם שארטראםצן האם נ*צ? 
•ארזזאנדלוננען. די ניי

w שרייבם ארבײםער, 85 אז רירם װאם *נריםצנם 
V ארבײטם־ ־מםונדיגצ35 א שאס, ױניאז פאאוזד 

 װצאגז װאם צװיםםינ?ייטעז אצ? םון ®ארםיטלוגנ
|] tpmwr דצר rove אצצ איז ױניאז, רער םים 

אויםגײן ותם אגריםענט רער באדיננונ;?ן. יתיאן
irolB  tun 1938 יולי.

 די |pp’ennro:n» אײכנעעטיםט האט rove די
 צו אננ?שםעצט האט זי װאם םיםנציחנר ױניאן נים »לע
v די סטריי?. םוז ציים דער תרך ארביים מר iv w w i 

 שאפ אין ארנייט9< האבעז וואט אבער םיםנצידער ױניאן
 די האם אננ?נאננ?ז, איז p־״im דער וואס «ייט דער רװך

 צו נצצענענהייט א זיי נצבצן צו םאר׳אראכצך ױגיאז
ױני^ן. דער םון טיטנצידצר גוםמםיתנדע «מתן

 דורך גצװארען געבראכם צושםאנד איז ®נטיםענם די
 םוארים דצר <ואם באארד ארביםרײשאז *ז טון חי̂ל חמ־

ro די וועז באמםיםם חאט שאורט ve אהיז זיך האם >v~ 
oruom נ*ו tv ױניאז• דעד נצנצן אינדײו^נ^ן

ע ם מ א ס ®ון בע ט־גוד  יוניאן װאירקערס ני
S , ט , על ט ש ע טער ג קלאנען. אונ

*f ניט• דצר װאם םםריי?ם, די םיט *ארבינדונג 1
 נצנצז אן איצט םירם ?אונםיצ דזמצנצראצ ארבייטצר גודט

 טריםיננ ברצנד אמריסען די און ניאם ניםימ ווארניק •-ןףי
 האוגםיצ דמזצנצראל םון מנעדזמער דער זיעען י,

םוםאן, ראזצן, ארגאנײזצרט ױניאן די .און מ<סאז,
 און נעװארצן אינדאיםצט ראפאפאדט, .m און

 דצר ביז ב?יצ דא^ר טויזענט אונטער מווארעז
̂רפוטען װאםיחנם אין דעצצםבצר, טעז10 רעם #
•DJIflPPO

 םאנר די םון באמוצדיגם וחנחנן בצאםםע ײגי^ז די
tn m v a יר די ?אאוירשאן״. און ,קאנסאיראםי איז 

 זײ נענצן אינדאיטםענטם וײ אז >יכצר אא #מר
 די םיז םוט רעם א«׳»װאכצן גים סאל קײז «אל

 םארט־, ווצם ױניאן וואירקערם נינדגודם די
w tp  o n צוױי די מנען Drove, םןוחד די ביז 

ווצרצן. נאכנצנצבצז וועצען ארביינמר די «ח

 די פאדערונגען שמעלען מאכער
בעליבתע

umfvrt .■ ציידים דצר סון ם««דדמר סואוױ̂ג
m o״ m x s rm o  14a t w f  iipsn מר i p
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Kv1̂  I*
וחנמן בתים י5בע די םים סאנםערירען צו זיר גרײם ס̂א

טרײד. אין אגריםענם דעם באנײעז
 רעקאםענדירם האם לאקאיל םיז באארד עקזעקוטיװ די

̂גענדע די אז טיטגיצידער די צו  גע־ זאלען םאדערונ-עז םא
 נזד דער פון באארד קאנפערענץ דער צו װערעז ̂זטעיצם
:אסאםיאײשאז נעסװער 5שאנעי

 איצםיגע די םון ארבײטס^טונדעז די םארקירצען
 העכערונג » װאך, א ^טונדעז 35 אויוי מטונדען 37%

 ארבײכתר, איצע םון ^כירות די אויף םראצענט 10 םון
 ז̂א ארבײט דער צו גערוםען ווערם װאם ארבײטער אן

 ער וועז ^טונדעז צװײ וױיגיגסםעז םאר באצאלט הדיגען
 בןך םיז סיםטעם א אײנשטעצען ׳שאפ איז ארײז קומט

 סעג דדמ*בער א װאס קאנםראקטארס צ̂א די גרעניצען
 דזמא• דעם םיז םאראנטװארט^יכקײט און באשעםטיגען

 קאנםראקטינג די אין ארבײםם־באדינגונגען די םאר בער
 דעם אויױ ױגיאן דער םון סאנטראל גרעםעיען א שעפער,

 אי־ לענתנר, אנדערע םון סקארםס איז נעקווער ארײנםירען
 םאשינערי נויטיגע די אײנשטעלען הײם־ארבײט, שאםעז

 רעכט דאם און ארבײט שטיס םאר פרײזען םעטלען צום
 וחנן אװערטאים ארבײטען םארבאטעז צו ױניאז דער םון
באזעצט. זיינען שא& אין פלעצער אלע ניט

ט ע װ פ ס א ץ באםעם ש ר א ע ױו ר ל־ א ען פ ם רי  ק
ך א ע די נ ס ען גרױ ט ם לי א רי ט ם דו נ ן אי  או

ען ע ט פ ע ש א ען. ב אנ פי ש
רי־ ם̂א 178 יצאקאיצ םון םענעדזשער ׳ראסס װיאיאם

 םװעםשאא צאיל א אז שרײבם, םאסאטשוזעםס, ״ווער
 רי אױןי םארסוסם זיך האבעז שטאט יענער איז באסעס
 גרױםע אנדעחג און באראנעז סיילעז םאננאטעז, שטאא

 באנױ גענוםעז אויד זיך האבען און אינדוסטריאציסטען
 די ארבײםער. זײערע געגען אגענםורען שפיאנעז םיט צעז

 צ̂א א אז אויסנעםונען איצם האט ראסס, שרײבם ױניאז,
 געפאצען נעבאך זײנען רױוער 5םאי םון כאסעס שאפ סװעם

 אױםנע־ האבעז און שפיאנעךרעסעט דעם םיז סרבנות
 אינםארםאציע* כ^וטרשם םאר געלם סוםעז היבשע צאיצט

 וועםעס שעפער אנטצאםענע זײנעז סרבנות םערסםע די
 ײניאז דער אן אנגעשאאסען זיך האבעז ארבײםער נייע
 דעוי םראץ םעםלען צו נעװארעז געצװאונגעז זײנעז זײ איז

שפיאנעז. די םיז געקראגעז וזאבעז זײ װאס היאח
 צא־ דער םון האסטאםער ערשטער איז גרעסטער דער

 כױם באםעס די באזארגם װאס אנענטור, שםיאנעז־ ער5סא
 - מאנופעקםשוריגנ איע ״האר די געװעז איז ״סחורה״, דער

ײז האט װעלכע סא.״,  םאכ* דעם אט םארזוכם םריהער *
 שפיאנען חגר צוגעשטעאט האט םירםע די שיקאגא. אין

 א געעפענם האט באס נײער א ײעז סאסטאםער. אנענםור
 אנענ־ דער צו געשיקט אים זײ האמגז שטאם, אין שאס
 אונםער- זיד םוםע .באשםיםטער » פאר האט װעילכע טור

 דא־י עםליכע םאר איז פעײראל זײן באשיצעז צו גענוםעז
 «ו אונטערגעניכמז אויך זיך די האבעץ עססםרא לער

 0א ארבייטער די שפיאנירעז דורך שאפ זײן באשיצעז
ױניאן. די

 דזמאב א פאד םרעגעז געסומעז איז ארבײטער אן <חנז
 חנר געצאחלם האבעז װאס םירםעס, די םיז אײנער צו

 חנד אין ארײנמיסעז נאטעז דיז זײ םאןגעז אנענםור,
 צושטעלצן באס דעם שויז םאענעז ױי איז שייאנעךבױרא

 1» באםרעםענדעז דעם ווענעז אינםארםאציע גאנצע זײ
 אלצדמג דוייס עד אז בארימט דף האט באס אײן ציסאנ̂כ
ארבײםער. דמע םיז םאראל דער ורעגעז
 אימ״• אלע סים באריכמעז צו שםעלעז שפיאנעז זײי .

 םעםיגמייסען. איז םיםיננעז ױניאז די װענעז צעלהײטעז
 זיתחנ אנצושרעסען אום איבער, אלץ זיי זאלצעז נאםירליך,
 צאלעז. אויפהערען נים חצילה זאאעז זײ אז סציענטעז,

m j ̂יע״ ״האר דער געםאלדעז זײ האבעז אזוי w t 
̂אך זייערע  , v מד די חאם םען װאס זיד באסלאגען םײד
 1 באגדעל א סעגס 75 אויןי 96 פון •רײזען די שניםען

 דדיםנן ®ון םײד^אך **ל גרױסע א אז
f אמזףאאאסאץ t  iip* ♦י ױיאן • י
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 שאפ זײער םון ארבײםער די אז באריכט א צוגמנמ^ט זײ
̂ען זײ װאם װײדזשעס די םים אוםצוםרידען דינען  צאה

 טאן צו גארנים דערזױיילע באשיצאםעז האט מניאן די און
ארבײט. םער װערען וועט עס ביז

 אנ־ זײ םאכען און בתים בעיצי די איבערצושרעהען
 שלעפעץ אגענטור שפיאנען דער צו צאיצונגען די םעז5הא
 זײערע אין סטראשידיצע קאםוניסטישע די ארײן אויך זיי

 אז בתים בעילי די געםאיצדעז זײ האבען אזוי כאריכטען.
 םען האט פארטײ סאמוניםטישער דער םון םיטינג א בײ

 די םיז אײנער אז אין ױניאז ארנזער געיצויבט שטארס
 אדויםצושטעלעז ארבײטער די געהײםען האט רעדנער

יאץ א דא זײנעז יארס נױ איז װיייצ םאדערונגעז הױכע  ם̂י
 זעלבסטםארשטענדיציך שטיצען. זײ ײעאעז װאם ארבײטער

 איז םיטיננ קאםוניסטישען דעם םים םעשה גאנצע די אז
 ערםונדען בלויז איז עס געםלריגען. ניט און נעשטויגען ניט

באסעם. די אנצושרעהעץ שפיאנען די םיז געװארען

 ״דאראטהי גענען סטרײק פארביטערטער
געװאונען. טעקםעס אץ םראקם״

 אפגעהאילטעז װאר לעצטע האם אינטערנעשאנאיל די
 צײט לעצטער דער אין נעװינסען װיכטיגסםע די םון אײנעם

 דער אין ארבײטער די ארגאניזירעז צו קאםפײז איר איז
 גענענ־ םארװארםענע די אין אינדוסטריע סליידער פרויען

̂כע וועסט, און סאום דער םון טעז  ביז זיך הא־בען װע
 געגעץ סםרײס א האנטראיצ. ױניאז פון ארויסגעדרײט איצט

 געדויערט האט װאס טעקסעס, אס,5דא אין םירםע דרעס א
̂ט איז מאנאטען, זיבעז איבער  א םיט געװארען געסעטע

 ער־ די איז דאם ארבײטער. די פאר זיג ^אצשטענדיגעז
 יענעם אין קיצײדער םרויעז םון םירםע באדײטענדע שטע

 םטריקם א אײנצוםירעז געצװאונגען װערט װאם סטײט
שאפ. ױניאן

 געסוםען איז סעטלםענט גינסםינען דעם פון נײעם די
עגראםע א אין  ספע־ דעם םון דובינםקי, פרעז. צו ט̂ע

 דער אין אינטערנעשאנעיל דער פון םארטרעטער ציעאען
 זיך ̂עזם טעילעגראםע די פעריצשטײן. םייער סאוכדװעסם,

פא<לנט: װי

 פרעוידענט דובינססי, דוד#
 ױגיאן, װארסערס גארמענט אי^ס אינם.

יארס. נױ םטריט, טע16 \ועםם 3
 *דאראטהי םיט אגריכמנט אז הײנט אונםערגעשריבען

 קילאוזד די אײננעםירם ווערם אגריםענם דעם דורך פראקם/
 םיניםום סאוד װאך, ארבייםם שטונדיגע 35 א שאפ, יתיאן

̂ס  ײבעצ5< ױניאז דעם באנוצען דארזי פירמ די און סקיי
 סמרײס דער געםאכם. דארט ווערען װאס סאײדער אצע אויו•
 אנטא־ םאן איז םירםע דער גענען אננעזזויבען זיך חאט
 דעם ביז אנגעהאלכמז דארט האם און םאי טעז6 דעם ניא

 דעם געםופט האט פירםע די ווען סעפםצםבער, ערמטעז
 םארטנעזעצם סטרײס דער איז דארם דאלאם. נאך שאפ

 ערשםער דער איז סעםלםענט דער הײנט. ביז געװארעז
 אונזער ױניאניזירעז צו קאםף דעם אײז אונזערער צויפאאג

 »זוי געסאסם אונז האט וועלכעס דאלאס, איז איגדוסטריע
 פראדוצירם םירםע די געלט. און לײדעז ענערגיע, אין פיל

 איז 20 ביז 14 םיז סײזעם די איז פראסס״ ,מואװײםאן
 איצט וועלצז טיר ^10.75 איז $6.75 פון קװאליטעם דער
האבען דרעםעם זײ אז איבעראל װיםעז לאזעז צו זצן
̂ייכעל. ײניאז חנם

פעדלשםײן. פױיער
 שיסאגא אץ שעםער דרעם

אינטערנעשאנעל. דער
גאר־ סאםאץ דעם ארגאניזירען צו

 איבער׳ז אז םירם אינטערנעשאנאל
 אן םארצײבענעז צו װידער ײניאן

 ביאלים ירעזידענט וױיס שיסאנא.
פרעזידענם טעלעגראפירס חאבען

אוג־ האבעז דרעסעס, סאםאן פראדוצירען װאס םירםעס
ױניאז. דער מיט אגריםענטס טערגעשריבען

ארבײםעד. זעכציג ארום באשעםטיגעז םירםעם צוױי די
 פארםליכםעם זיך ױניאז, די אנערהענט האבען םירםעס די

 קרײ ארבײםער די און שא& ױניאן קלאזד א אנצוהאלטען
 גצ־ באשםיםם זײנעז װאס װײדזשעם און שטונדען די גען

*.».u דער דורך טרײד דעם אין ארבײטער די פאר װארען

טרײד גארטענט האטאן איםטערן אץ
דעפארטמענט.

 סאםאן איםטערן םין דירעהםאר רײזבערג, עלײעס
אינטערנעשאגצל דער פון דעפארטםענט טרײד גארםענט
:שרײבט
 םון ארגאנײזערס די םון ארבײט אננעשטרענגטע די

 װידער צו האםפײן פאליטישען דעם אין דעפארטםענם דעם
 אין זזאנט אננעגאנגען איז רוזװעלם, פרעזידענט ערװײלען

 אונ־ ארבײם. ארגאניזאציאנס רעגולערער דער םים האנט
 אדרעסירעז צו צײט געםונען האבען ארנאגײזערס זערע

 אר־ צו םטרײקס; אנםירעז און פארזאםלונגעז פאאיטישע
 אין זײ ארײנצוציהען און פאליטיש ארבײטער :אניזירעז

 הײםען זײערע אין ארבײטער די באזוכעז צו ;ױניאץ דער
אויפגאבען. ױניאן םאר אין צײעסעז קאםפײן םאר

 ״נערעכםיגסייט״ נומער לעצטען איז שויז האבעז םיר
 געאונ־ אונז איז עס װאס סעםלםענט דעם אויף אנגעװיזען

 ותלכער סאז, און בערענשטײן ם. םים שליסען צו געז
 םילי«ד איז שעפער אונטערוועש גרויסע צװײ באטרײבט

 באשעםםיגם ווערען שאפ דעם אין דזשוירזי. נױ בורג,
 געײאונעז האט ױניאז די ארן ארבײטער 400 ארום

 נאך ארבײםער די םאר באדינגוננעז ױניאז אוז אנערקענונג
 םםרייק דער אט טענ. דרײ בלויז םון סטרײס הורצען א

 פון וואך לעצםער דער איז םארגעקומעז איז סעםלמענם און
סאםיייז. פאליםישען םון ברעז רעכטען איז #קטאבער
 דעפארםםזנגם אונזער האם צײם זעלביגער דער איז

 די צװישען ארגאניזאציאנס-קאםפײן אז אונטערנענומעז
 ססאוםם איז םאסם־, באסםאז, אין ארבײטער אלטערײשאז

 ק*.רײ,זיץ־סט א דערסלערם ארבײםער די האבען שאפ םאר
 געארבייס נאר שאפ, איז געזעםעז זײנען זײ הײסט, דאם

 באלזנבאת דער האם סםרייס קורצען א נאך ניט. זײ האבעז
 ארביימ• די פאדערוננען. די נאכגעבענדיג געסעטעלט,

 סיר־ יױניאז דער פון אנערקענונג םולע געװאונען האבען
H אגדעדע אילע און שכירות העכערע שטונחגן, צערע r iv 

באדינגונגען.
 tip דע&ארםכמנם אונזער האלם גענענד יענעם איז

 עם״ עגד .העיםש דער נענען םרייק םארבימערםעז דעם
 דער םאנאסעז. דריי באלד שױן זיך צים וועלכער םירםע,
 עמד די םאזזס נישר א איז אריינגעםראםעז איז סםרײק

 פול- א ביז סםרייקעז צו סטרימןער די פון שלאםענהײמ
 די וױי< געווארעז, םארשטארקם נאך איז זינ שםענדיגעז

 ®אר־ אן װעגדעז און םארביסענעי אלץ ווערען באסעס
ברזןכען. צו סםרײק דעם םיטלעז צװײפעלטע

 ומלי גירענבערג, ם. ה. שאם, םון אײגענםיצזער דער
 רוודי־ גאנצען א םון באםםאן אין ראליע די שפילם כער
 םהוירם נים־מניאן א אנהאלםעז םארװאלם זיך האט האל,
 אימ־ אק איז דאס וױיל םסתםא נים בראסםאן. איז שאפ

o וױיל גאר פײנציפעז, ראדיקאלע זײגע םים קלאנג t 
 דזנר־ שאפ דעם האט ױניאז די במםער. זיך באצאהלט

 זײ־ װאס ארבײםעד הונדערס אלצ און סםרייק איז קלערם
̂נען באשעפםיגט, נעררעז דארט נעז  חנד יוען ארוגםער• זי

 pH םםדייק דעם קעז ער אז געזעץ האם באס״ ״ראדיקאלער
i אנדער אז נעעפענם ער האט ברעכעז, ניט בראתטאז * r 

 אויסנעםונען אבער האם ױגיאן די בעדםארד. נױ איז
 געסוםצז זײנען םםרײקערס די און נעםופם האם ער װאו
 ארבײ- 50 שאפ. נייעם דעם פיסעטען בעדפארד נױ נאך
 אנמד גאיד זיך האבען שא• בעדפארד גױ דעם פון םער

סםוײיק. אז שלאסעז
 מד אימענםיכמנר דער זיך האם םארצוױיםלונג אוים

f צו — מימלצז עאסישג יגציכעגעוױ וײ צו ןגוטע lp jm 
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ײ; r :מגיד י ע • w״ ־ ץ
 אינ־ חנר םון *מאנייזערם די און םםױיקערם די «ן

 װ#ד הײנטינע םםרייק. דעם אז םירען וזעצמ ונעצ,
 אינםערנע־ צװיי די ארעסםיחןן מצאזם כאס דער

 אין אדאצי, צעאן און סיםבעצ םרם. ארנאנייזערם, נע<
 טא־ דאראטהי און דזעאסוױ אנםאני סםרײקערם צוןיי

 אונטער נעמטעצט ארעםטירטע די האם ריכםעד חנר נג
< דאצער וזזנתרם  ני

 »ז אויםצונעפינעז נאם שאר׳ז איצט נאד בצייגם עם
 און ארעםטען םאצעע םאד נים זיר ׳צרעהעז

 בצויז האבען ארעםטען די םארםאצנוננען. וײ*ע
 די םון אנט׳עלאםענוזײט די 1או םום דעם ־סם

נעװינעז. וועצען זײ ביז קאםוי דעם אנצוהאצטעז יימר

דך לאזען לאקאלס פענםילוױיניער נרע
װאױלניץ.

 םוץ אייניגע ה*בעז װ^כען פאי לעצטע די דורך
 שײנע דורכנעםירט פענםילוױיניא איז לאקאלם

 לאסאל האט אסטאבער טן22 דעם דאנערשטיס ױנגען.
®ft ,םאד־ איז באל, יערלאכען איר דורכגעםירט רעדינג

 ניי-ערוױילטער דער םון איינמוחגרוגג דער םים ומ
Kלא־ דער האט געצעגענהייט דער ביי באארד. טימ
1  עזזרעז אצם סטאםפ הענרי טעיאר דעם •ריעגזננוםען1

 שורות די פון שרייבער דער ױניאן. דער םיז נציד
 געטראםעז האט און פײערונג דער בײ גאסט א מװחנן

 א םיט דורכנעדרונגען איז װאס ארנאניזאציע אן
 דיסציפליץ, ױגיאן און אײנינקײט םון געםיל נז
fj אן אויף זיד פארוױילען צו פײאיגקײט דער םים 

שטייגער. מניאךםעסיגעז
ם  אים־ פון לאסאצ אונזער האט אוחגנט נעקסטען מ

 פראכטםולעז דעם איז אווענט טאנץ א תרכגעפירט
®ft ארנא־ גאנצער דער םיליפסבורג. אין תלוב עלפס 

 דער און גריז טשארלם ®ענםילוױיניא, פון םםעױ
 זײנען אםיס, יאריןער נױ םון מורות, וײ םון

 א דורכגעםירט האבען םעםבערס די געוחגן. ננד•
אײנ־ אז אויו* שילדערענדיג םצענעם, דריי איז ו״

 אין םארגעקוםעז איז װאם ענדערומ די אוםן ו*ען
 איסטאן אין ארבײטער קצײדער םרױעז די ®יז אנמנז
 אין ארײננעדרונגעז איז ױניאן זײ זינם יאר דעם

 םארנע־ זײ האבמן סצענע ערשםער דער איז אמואט.
 אײדער ארבײטער די םון אעבען םרױערמען ו,דעם

 די איז מכירות נידעריגע די ארגאניזירט, זיך בען1ומ
 האבעז סצענע צוױיטער דער איז באדעגונגען. גע

 די װאס ?אםןי דעם איז לײז ®מןעט 8 ט5®ארמדמםע ו
 און בתים בעאי '1ד גענעז אננעםירט *ה^בעז

־ זײ האנען םצענע ^וצטער דער אין ®אליציי• געע̂י
 ארײנגעבראכט זזאט ױגיאז די זואם אעבען ניחג דאס
ארבײםער. די

יוי;  אאקאא ױננער •דער האט װאך צוױיסער דער *ו
אינ־ דער לכבוד באנסצט א דורכגעםירט הםדאדסבורנ

 243 ̂אסאצ דער באאםטע. אײגענע אירע ®יז
 8 געייעז צוריק אאנג נים כיז איז םםראדסבורג

 דעם איבער ,709 אאסאא םקרענטאז דעם ®ון
 פון איינער וױיט גאנץ זײנען מכמט צוױי די וואם ןונער

%ד א^צופירען עווער זיתר געותז איז עם אוץ ון
 ער איז דובינססי ®רעזידענם נעבעמעז ױי חאבעז

 געגעבעז איז באנסעט דער ט׳פארםער. א באוױאמט ויי
 סעגםר̂א גאנצע די און םאוחגדן חיצ ®עז די איז

צר־ נעווען, אנוועזענד איז סםראדסבות
#®די• און סארדעגגא !יגנאלו,

רניאן עסזאםינערס דער אין
82 לאסאל

ס <\9 ארי ױ מ ר גזגװגןרגפזגוד ?ןר^6ג
 םענע־ ילס8 םט8 דעם איבערגענומען ׳האב איך זוען

ער  גרויםע 8 זעהר נעהאט םיר האבעז דזשויצײ ענדע ד̂ז
 האבען מיר װאס זאך, ער?&טע די רבײטסיצאזע.8 צא̂י

̂פ םעז8^ צו געװען איז אונטערנומען,  זײ. ר8פ בס8דז
 חאבען םיר און רעםאלנ דײטענדען8ב 8 ט8געה האבען םיר

̂יג רבײטסילאזע.8 ילע8 כםעט ̂געפיצײסם״  סיזאן דער וועדי
 זײן זיכער מיר קענען גוטער, קײן זעהר נײטט נעװען איז

רעזויצטאטען. די םיט צופרידעז
מעםבערס, אונזערצ כעז8ם אױםםערקזאם דא װיל איך

 דזשאב דעם םארלאזעז :ישט זאל זײ םון קיעער דאם
אפיס. אונזער םים באראטעז זיך װעט ער אײדער

 םון םיםינג דעם אפברעכען םאר טרײעיצ ט׳ם8ראזענבל
 ראמ, בר. ן8ט^ערמ דעם ^לאגען םאר ארז אקטאבער טעז15
 וועילכער באארד, עקזעקוטיװ דעם ר8ם םארגעקוםען איז

 געםונען ל8<אק םיז םענעדזשער געוועזענעם דעם האם
 און דאילאר 99 םיט באשטראפט איהם ^אט און מויצדיג

 םום־ אױך ראזענבילאם׳ן האם עקזעקוםױו די סענם. 99
̂טען צו נישט יאהר 5 י8ם פענדירט  באצא^טען גײן האי

ט־באצאיצטעז אדער  וואט םעםבע^־םיםינג דער םט.8 נ̂י
 אין נאװעםבער טעז5 דעם געװארעז טעז5י8א&געה איז

 אײנשםיםיג האט באארד דזמאינם דער םון ונסיל־רום8ה
באארד. עקזעקומיװ דער םוז האנדילונג די גוטגעהײסעז

 םזןםבערם ילע8 כעז8מ אויםםערסזאם איך װיל אויך
 איז װאס מעםבעי-טיםינג, דעם םון בא^לוס דעם אויף

 יעדער ז8 אסטאבער, מעז15 רעם געװאיעז א&געהאלטעז
 םאנאט איז מיטינג אייז טענדעז8 ניט וועם װאס מעםבער

 םאר״ דעריבער ^זטראױ. םענם 50 באצאילעז דארםעז וועם
 צו אױם מיידט ארץ םיטיננעז די אטענדעז צו נים םעלט

 ױניאךקארדס אייערע אויך ברענגט אוז שםראח צאילעז
מיםינגען. די בײ װערען געסטעםפט וועיצען זײ און

.

 באדאנ־ בראדערס״ ״לערנער םון ארבײטער
בעאטטע. און טשערטאן שאפ ען)ר
 -40 וועםט 215 בראדערם״, ״ילערנער םון ארבײטער די

 פון אםים אין םיטיגג עאפ א בײ פארזאמעלט םטרים, טע
זאינט  זיחנר אױסצודריסען באש<לאסעז האבמז באארד, ד̂ז

 דיסםריסט דעם צו פרעםע דער דורך אנערסענונג איז דאנס
 אײדדפענט ביזנעם דעם סאפלאן, בענדזמזאםיז טענעדד^ער,

 אויך וױ קומנער, מעסס אדזמאםםער דעם ארן עטקין אב.
 די װאס ארבײט גוטער דער םאר כמזערמאץ עאפ זײער צו

*®.r זייער םון ארבײטער די םאר נעטאן האבעז בעאםטע
 חןר־ אױבען די פרעזענםירט האבען ארבײטער די
 םאר־ זיך האבעז און םתנות שײנע םיט בעאםטע מאנטע

 אױפ־ בעאםטע די און ױניאז דער םים שטײז צו םיציכטעט
שאם. איז ױניאךבאדיננונגעז די צוהאצטעז

 5א«ע ס. איז םארסאװיץ ם. <ןיווערטאער, זז.
.117 לאסאיל םון
.9 לאסאל םון סורץ און פעיגיז

פאגו'®®. די ^5 לאהאיל פיז בראווערםאן ב.

 דאנ- ^נדער אוץ מײערשטיץ סעם פון אלמנה
םימפאטי פאר ארבײטער שאם הען

 צו דאנס אויםריכםינעז אונזער אױסדריסעז -וױיעז םיר
 איז בראדוױי, 1385 דרעס, װארסיטי דער פון ארבײםער די

 דער םיז ארבייםער די צו און ליםטזיז הערי טשערמאן, זייער
^ איז אדרעם, זעלבעז דעם םון דרעס, ילימארס  םעער־ זי

 אײ טרייער איז הילזי ברידערליכער דער םאר לאננער, מאז
 םארעםארבעועם באליבטעז, אונזער צו בערנעבענהײט

 נאבעלאן אייער םײערמםיי?. סעם םאבמר און
®ײן םיר יועלעז םמימר אמואר אי?

• דייא

׳י

טרײד אין און ױניאן דער אין
לאנגער ע. לואים םון

ױ סעקרעםער רק נ אן. מל^וקם»נער ב»*רד דז^^יגם ̂י ױני

 םארקעט קלאוק אין איז צוריס זואכען אײניגע סיט
 פראדדפעקט געװיסער א אז קלאגנ, א געװארען םאחמפרײט

 א.) פ. (װ. אדםיניסטריחטאן״ ®ראגרעס ״װארקס דער פון
 סאכט סרויען, אויס^ליסליך בא^עםטיגט זוערען עס װאו
 ?לאוק דער סיט ?אגקורירט און קאוטס םויזעגטעד אויף

אינדוסטריע.
 דעם פארשפרײט האבען זואס די אז חו^ד זײנען טיר

 גוטע די שעדיגען צו נעװען אויסען ענטװעדער זײנען קלאנג
 םאר קלאוקםאכער די צװישען געהערשט האט װאם עטיםונג

 זײ אז חרעד זײ םיר זײנען דאס, ניט װען און רוזװעקט׳ן
 ביטער־ ארײגצוברײנגען אום קקאנג דעם םארש&רײט האבען

 סעזאן דער אז זויסעגדיג קלאוקםאכער, די צװישען קײט
 מאטױוען א םאר װאם אבער גוטער. קײן געװען ניט איז
 געהאט, האבען זא<ען קלאנגען די םון םאחפםרײטער די

 אוםםאראנטװארט־ אן איז האנדלונג זײער אז ״םיר ד«אלטען
ליבע.

 גע־״ אינםארםירט איז אםים באארד דזעאינם דער
 באשעפטיגט װערען פראדז׳עעקט דעם אויף אז װאדען,
אין אויפגעמאכט האבען זײ אז און קלאוקםאכער 3,000

קאוטס. 300,000 װי װײניגער ניט םעזאן דעם פון םארלויף
 םא־ אײן קײן םארלירעגדיג ניט האט, אפיס אונזער

 םיט םארבינדונג דירעקטער אין געשטעלט גלײך זיך מענט,
 אן אראנזשירט האט און פראדזשעהט דעם םון םארװאלטער

 פאקגענ־ באװיזען האט אונטעדזוכונג די אונטערזוכונג.
דעם:

 3000 ארום באשעםטיגט דארט זײנען עס אז )1
 הויז־ געװעזענע םערסטענס סלאותטאכער), סײן (ניט םרויען

םרויען.
 זײנען םרויען די םון םאיאריטעט גרעסטע די )2

 ניט זײ האבען גאר ניט און יארען עלטערע די אין שוין
 קײנ־ זײנען זײ נאר קלאוקס, נײהען װעגען אהנונג קײז
 םע־ עטליכע שנײדערײ. בײ ב^שעםטיגט געווען ניט סאל
 פרויען דאזיגע די לערנען צו באשעפטיגט דארט זײנען נעד
ארבײט. זײער אויף אויםצופאםען און נײהען צו וױ

 האטאן םארשידענע פראדוצירט דארט װערען עס )3
 דרעםעס, הויז םארטיכער, בײשםיל, צום װי, ארםיקלען,
 װערען פראדוקטען לע8 די װ. אז. א. דרעסעם, סינדערשע

 זײ און םאטעריאל קאטאן ביליגסטען דעם םון געטאכט
 װעלכע בױראם רעליף םארשידענע די צו םארטײלט וועחגן
באפעלקערונג. אריםער דער צו אויס עם טיילעז
 אײן קײן פראדוצירט :יט האט פראדזשעיןם דער )4
 סוטם קאטאן 3,000 אויף אצינד אבער םאכט ער קאוט;

 אוםגע־ אן םרן באשטעהענד װארע, ביליגסםער דער םון
 פארטײלט װעלען װעלכע סקוירט, א און דזשעסעט לאינטעז

 זוכען װעלכע םרויען, און םײדלאך ארבײטםלאזע צו װערעז
דזשאבם.

 םרא־ דעם אונטערזוכט האט וועלכע קאםיטע, אונזער
 םאר־ די אין סאראינטערעסירט געװעץ ניט איז דזשע?ט,
 םאר־ זײערע אויף םרויען. באשעםטיגטע די םון דיגסטען
 ארגא־ די אלײענס״, ״װאירקערס די אױף פאסט דינסטען
 פרא־ דעם אויױ םרייען די פארטרעט װעלכע ניזאציע,
 אויס־ םאראינטערעסירט נעווען יא איז זי װאס דזשעסם.

 װירק־ איז פראדזשעקם דאזיגער דער צי איז, צוגעםינען
 די האט אינדוסטרי. סלאוק דער צו חאנסורענט א ליך

 האט פראדזשעקט דער אז םעםמגעשםעלם, אונםערזוכוגג
אינדוסםרי. סלאוס דער םים מײכות םינדעםטעז חגם ניט

 אויםםערהזאםסײם דער צו םאסם דעם בריינגען םיר
®ft זואס װיסען זײ לאזען צו אום םעסבערס אונזערע

וױ אױך און ®ראחטעתם״ ̂®רױען ר$ר rut ®ם
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דער אז קלאגג דער איז עס אוםבאגרינדעט און םאלש
קלאוק̂נ טויזעגטעד הונדערטער אויפגעםאכט האט דזשעקט

***
 די־ אוו באארד אוגזער צו געװעגדעט זיך האבען עם

 ** םאר־ האבען און שעפער צאל א םון קאםיטעס רעקטארס
 ®זן עטװאס רערוצירען צו ערלויבען זײ זאל םען לא:גט
 '| באלעבאמים זײערע װאס סםך דעם אויף פרײזען זײעדע
 װאכען עטליכע זײ גאראנטירען צו צוגעזאגט זײ האבען

׳ ארבײט.
 ערקלערוע דער לויט שעפער, דאזיגע די פון צאל 8

 סיזאן. שלעכטען קײן גיט געהאט האבען קאםיטעס, די םון
 גוםען גאר קײן גיט געהאט האבען אבער זײ פון צאל א

סיזאן.
 פארלאגגען אלע די האט דירעקטארס אװ באארד די

אורזאכע: זועלכער צוליב אט און צוריקגעװיזען,
 און סעזאן גוטען 8 געהאט האבען װאס שעפער די
 n װארום אורזאבע קײן גיטא איז םארדינט גוט האבען
 ביסמל דאם אויסצוםינישען ערלויבען אצינד זײ זאל ױניאן

אג- װאס פרײזען. רעדוצירטע אויף ארדערס פארבליבעגע
 חש pc פארלויף אין האבען װאס שעפער די נגט8ל8ב

 אין ארבײם, װאכען םולע קײן ט8געד. ניט סעזאן גאנצען
 ערלוי- זײ זאל ױגיאן די װארום אורזאכע קײן ;יטא נעװים

 fjm אציגד ביליגער געםאכט ארבײט זײער קריגען צו בען
ארדערס. םארשפעטיגטע פאר א געקדאגען האבען זײ

דאם, זוידערהאלען געלעגענהײט דער בײ װילען םיר
 געלעמנג־ אנרערע םיעלע בײ געזאגט שוין האבען םיר װאס

 אר־ קײן גיט םאכט באלעבאס קײן אז נעםליך, הײטען,
 טאבען צו געלעגעגהײט א דערבײ זעהט ער םײדען בײט

 םאב־ ער און םילאנטראפ קײן גיט איז ער ;פראפיט א
 געבען צו צװעק דעם םיט בלויז קלאוקס קײן ניט ריצירט

|:״ באשעםטיג̂ו ארבײטער זײ-ע
 K .סט̂א םים איבערגעלאדען ניט איז םארקעט דער

 8 ווא־ נעראטענער. קײן גיט אלגעםײן אין איז סעזאן רער
 זיחנחנ םון ארונםערלאזען קלאוקםאכער די זאלען דען רום

 ®נ־ דעם צוליב אז ערװארטעט םען זוען אצינד, פרײזען
 Tm זאל װעטער קאקטען דעם און קריסטםעס םון קרמען

1 קלאוקס אויף נאכםראגע גרויסע א רען
 חד א אצינד פארלאנגען װאס םאנוםעלטשורערם די
 בא- האבען זײ סטאק. קײן אויף ניט םאכען דאלשאן
 קיק אננעםען גיט זיכער װעלעז זײ און ארדערס, שםעלטע

 ®ראפײ צו םעגליכקײם 8 זעהען זײ סײדען שטעלו:ג8ב
̂ דערבײ. טירען

 חנד צו געװענדעם זיך האבען װאס קאםיטעס די
 ױניאן װי געהאנדעלט זיכער האבען דירעקטארס אװ באארד

 זאך קײן טאן געװאלם ניט האבען זײ װאס דערםיט לײט
שעיעד דא נאך זײנען לײדער װיסען. ױניאנ׳ם דער אן

It

9

Z&■
 רע־ געגען איז ױניאן די אז װיסענדיג ארבײטער, די װאו

 ײן8 געהעז דערצו, צושטיםען ניט װעט און דאקשאנס
 Dnip Djn באלעבאםים. זײערע םיט אפםאכען געהײםע

 און װארענען געלעגענהײט דער בײ פיר װילען לײט ױניאן
 ניכמג זײגען זאכען פארבארגענע לײז אז ערקלעדעז, זײ

 ווענען ױניאן די זיך דערוױסט שפעטער אדער םריהער
 באטרעפענחנ די און אפםאכען געהײםע אזעלכע אלע

 עס זאל םאראנטװארטליכהײט. צו גערוםען װערען בײטער
 האגתלטי ױניאן די װערענד אז װערען, געזאגם גלײך דא

 עםחנגג זעהר אבער זי האנדעלם םאלען, םילדערע אין םילד
 געהיממן 8 אויח אײז נעהעז ארבײטער \ואו םאיצעז אין

באלעב̂א זייער טים אפםאך

ו- ̂י ■yfeS’■■ ■
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ליװיי ל. פון
®w orm s• ו\\ ל^?»י

nr אונז פארדדיסה eiro בא׳צחנניד דעם צוליכ וו*ם 
 נים םיר קעגען ״נערעכטינקײט״, אונזער פזן

 לעצטענם האט ל*?אל אונזער װאם אלץ ן
 בלויז דארום וחגלען סיר שארחאנדעלם. און ן

 םיר װאם פראגען, מיכםינערע די מיט באנונעגען
 האבען טיר <ואם בא׳צלוםזנז די און פארהאנדעלם

מםאכם. זיי
ט«ח אוו «ום

n אוגזער זיך האט שראמ דער m. באארד 
 שוין זיך דאכם איז שראנע די <0 זעהד ינט

 א נעשינען צו נעקוםען אבער איז עם ווען גיחג
 אויםגעזעהעז ניט שראבלעם דער תאם דעם צו

 טיינוננם־םארעײ גװאלדינע נעווען איז עם און סמום,
n נעווען איז עם וועחגן. געטאן זאל עם זואם 
 אינסייד דעם ווענעז דיםפוםיעם יזיצינע םיילוױיז און

i ומטיננ w שראנע דער םיט פארנינדוננ אין 
שרא־ די ליםיםיימאן, די געײארען דיםיןוטירם

 םראס־ כרוסליז, שאנטראלטארם, צייםוױילינע שון
 אםעריסעז רער טיט באציהוגנען אונזערע לאפאל,

j ד. m ון
 געװא־ #ייננעלאדעז איז םיםיננ נאארד .rpp איין

 אום־ םון םענעדז׳טער דער רובין, דזמארדזע
 איז םיםיננ צוױיטען א נײ און חנשארטםענם,

 נאארד עסז. דעו־ צו נעסוםען אײנלאדומ אונמנר
 םענעדזמער. דז׳מנעראל חט״ נאגלער,

ת  און שראבלעם די אגאליזירם נענוי חאבען גײ
 טכסוך הוישם דער דעם. ווענען סלארסייט וכט

 עטאנדשונקטען. געגעננעזעצםע צוױי צוליב גן
 זאל עא■ אינםייד רער כדי אז נעהאלטען וואמן

 ׳צעפער טאון אוו אוט די טצן דארף וועחנן, |1
 די אז ארגוםןנםירט, זזאנען זיי עפזיסםירען. ןן
 און ״Djrop'r, די אנערלענען צו ױניאן דער און

j n r i פון באדיננונ;ען די אונםער גראכט 
 piip. נױ שון קלאופםאמר די ױניאן״ דער שון

גוטנע־ איז װאס באארד .tpy דער שון נסט
 אנצוהאל־ ברי »ז איז, םעםבערם די שון מווארען

 די םון באדיננוננען די כדי און ׳צאש אינסייד
װע־ אונםערנענראבען נים זאל סלאוקםאכער

ז  ארױםהויבען .מיפםעם״ די ארנאניזירען «
 װאם ױניאן. דער םאר נעוױנען זיי און ■יהדינםםעז

 ארבײטער, די םון םטאגדארדס די אויוי ווױבען םין׳
 םיר מםאר?ער וואס און אונדאורטאון, ארבייםען

o n ץלצנער אלץ מעיער, יענע אינער לאנטראל 
 אינ־ דעם םון עפזיםטענץ די און קאנשורענץ וייזנר

 זיכערער. ווערם יארמ נױ אין
nm דים־ דער םים צוזאםענהאננ אין דארום, תאבצן
;yp^ yg} י

 אין «ז באארד דזמאעט חנם םון םאריצאנגעז *ו
bu t סען װאו ברוסליז, איז אוכדאורטאון סון 
 סאענער יל1 זיינען םסעילס די װאו און װאך טזן

 ארבײטעז, לאזען נים עע«ער די כמז זאל
m און ווערען, געגעבעז וועם חעמרונג באדייםענדע 

 ײערעז גזטגעהײסעז םוזען זאלען סעסלםענמס
אין כתנעדזמפרי דיםםריקם באארד חמאינם

m
n אלצ נײ n m r זײז םוזען זאלען סעטלםענטם 

םארםרע־ איידדצענטם, ביזנעם די »ון קאםיטעס
w יזננע r, נמ רי םיט צוזאםעז זאלעז וועלמ 

 דזמאבער. בײם ■רײזען די סעםלזנז אדדצאםםערס
os םון פאםיםעם ווערען ארגאניזיךם זאלען t n r 

am די שון כאזוגדצר ד  -m ta צו כדי סאח, אװ

1 9m:m

 באדיעוגגען, פון אמ־זיםוע די אויף אויפיאםען העלםען
גל. ד־. א. עםוגחגן פרײזעז, װי

 וועם באמלוסען די רורך אז איבערצײגם, זײנען םיד
 צו פראבלזגם דעם פארקלענערען צו געליגגעז ױניאן דער

סיגיםום. »

פאתײגםםען די את םעטלםענטם פדײז
 םעטלםענטס פרײז די םארגאגדערגעטיילט וזאבעז םיד

 באװיזען אוגז האט ערםארונג די ווייל םארדיגםטען, און
 צװײ. די צװיעען אונטעחציד אן פאראגעז איז עם אז

 פרײזען די אז םעגליכעט אלעם טועז םיר אז זיך דאכם
 א&ערײטארס אונזערע אז אזוי, ווערען גמסעטעלט זאלען
 די אין װי •ונקם סיזאן דעם אז ;פארידנען קענען זאילען

 באזים, זעלבען דעם אױןי טיר סעטלען סיזאנם םריערדיגע
 אויןי םער סעגם פאר א נאך םען קריגט םאל םילע און
 ■לעצער פילע אין »ז עס, סוםט yrt זוי טא ;ארבייט דער

 ענכד דער i םסײלס די אםילו ארבײטער די גים םארדינעז
:םאלגענדער דער איז םייגוגג, אונזער לוים פער,

 און צוםיל, גיטא איו ארבייט הײז \וען םיזאן, א אין
 נא־ איז זואכען, םולע קײן ניט ארבייטען ארבײטער די

 דער םיט יאגען נים ?יר זאלען ארבײטער די אז טירליך
 לאםיר אפערײםאר, אן םאכט סיזאן אין װען ארבײט.

 זעלבער חגר װעט שטוגדען, 7 אין גארםענמס 6 זאגען,
 צוםיל סײן ניםא איז עם װען צײם דער אין אפערײטאר,

 עטונדען. 10 אין גארםעגםס 0 זעלבע די םאכען ארבײם,
 לאםיר זעלבע, די אז ווערטער, אנדערע אין טײנט װאם

 פארדינם וואלט אפערײטאר חנר װאס דאלער 24 זאגען,
 כםפם נעארבײם ער האט טעג, 2 ארכײטענדיג סיזאן אין

 רעכענט און ארבײט קײן גענוג ניטא איז עם װען טעג, 3
 וױ אזוי Jטא א דאלאר 8 פאדדינט בלויז האט ער אז

 דאס אױסגעצױגענער, אן געװען איז סיזאן לעצטער דער
 עע»ער צאל קליעער « םיז אויסנאם דער םים אז ־ײסם,
 געארכײם נאר וואכעז, םולע וױיגיג געארבײם םילע האבען

 םאראנםװארטליר טײלװײז דאם איז מטוגדען, און טעג
 טײלוױיז, זאגען םיר ניט. םארדינט םען אז געערײ דעם םאר
 גיבען םיר אוז פאסם, דעם םארדעסען נים וױלען םיר וױיל

 כאלםזך די װאו שעפער צאל א םאראן זײנען עס אז צו
םסײלם. עטאבלירטע די נים טאקע םארדינען לאכעם

 אין ליגם םײנונג, אונזער לויט אורזאכע, הויפם רי
 םאראן זײנען סיזאן םלאועז א איז ספעציעל װאס דעם

 כאלעבא־ זײערע פון אײנדײדפן זיך לאזעז זואם ארבײטער
 פרײז געםעטעלטען דעם םון ארונטערלאזענדיג אז טים

 אז איו רעזולםאם דער ארבײם. גענוג האבען זײ וועלעז
 זעהענדיג מאי, קאנטראפטינג צוױיטען פיז ארבײטער די
 געקראגען זזאבעז עאפ ע^םעז דעם םון ארבײםער די אז

 באװאוסט- זײנען זײ אױג איז ארבײט, מטיסלאך עטליכע
 סאם•־ אםיס ױניאן אין זײ קוםען לײטע, ױניאן זיניגע
 אויס- ווערם עאפ אנדערען דעם םון דיל דער איז לײנעז,

 ױניאן םארט זעלבעז דעם םון אבער זײ זײנען געפונען.
 זעלבצ די זיי טוען עאפ, עחצםען דעם םין די װי לײם
 אזוי סאנםראסםאר. זײער םיט ריל א אויך םאכעז ׳זאד

 אויסצר זוכם מאפ אײן װאו לאנע א זיו באסוםם ארום
 קריגען, צו אבזיכם דעם םיט צזױיםען דעם קאנקורירען

ארכײט. באנדלעך עטליכע
 אימםאל ניט םיטגלידער אונזערע םים האבען םיר

 װאס דילם געהײםע די וועגעז םראנע די אויםנענוםעז
 גראנצן און עסזיסטענץ אײגענעם זײער אונםער נדאבעז

 ארכײםער אגדערע די םון באדיגגונגעז די אונםער אויר
 סי- לאסאלע אוגזערצ גײ האבען טיר אינדוסםריע. דער איז

̂נ דורך מינגעז,  פדםנייחנד, די צו גזףציקט בריף, סיעציע
 יון איעלירם •רעםע, דער דורך אוז

tm ז*ך ארײגצוצאזען ניט סיםגלידמר

j n r n •צאל נדויסע די רורך באלצבאטים M r םימימען 
 אויס• םיר האבען אפגעהאלטעז האם לאקאל אוגזער וזאם

 הא־ םיר אפםאכען. געהײמע םון טײל גרויסע א געפונען
 טויזענטער קאילעקטעט און פרײזען די איבערגעסעטעלס בען

פעי. בעס אין דאלער
 אין גענוי זיך ארײגטראכםענדיג באארד, עקז. אונזער

nm ,םאחמלעגע געזויםע אויםגעאדבײט האט סיטואציע 
 געװא־ גוטגעהײסען זײנען זועלכע און ריכטוע דער אין
 נעװא־ באמלאםעז איז עם םיטגלידער. אוגזערע פוז רען
M יעדען אין אז רען r, זאלען געםאכט, <וערט דיל א זואו 
 םאר םאראנטװארטליך זײנען זואם די און אנפירער די

 אנדערע, און מאפ, םון *ועדען ארונטערגענוםען דיל, חנם
 װערען ארויםג^יהט זאלען לײט, ױניאן אויפריכטיגע

 געװארעז באשטיםט אויך איז עס פלעצער. זייערע אויןי
 דורך סיזאן קוםעגדען דעם םאר סיסטעם א אײנצ^טעלען

 זחגט ניט, אויב און סעגי^יו, אויב באאיד, דזמאינט דעם
 טשערםאז שאפ יעדער װאו אײנשטעלען, לאסאל דער עם

 איײ וביזנעס זײן צו צושטעלען דארפען װעכעגטליך זאל
 ארבײ־ יעדען םון םארדינסטען די פון ליסםע א דזשענט

 גארםענטס, װיםיל מטונדען, װיםיל שאפ. זײן םון םער
 דער געםאכט. האם ער אוםגעסעטעלםע אתר געסעטעלטע

 פלאן דעם דורך װעם גאגצע אלם ױניאן די אדער לאקאל
 רעם נאך ביז אםטםאל און װאכען װארטעז דארפען נים

 פרײזען, ריכטיגע די *דיגט םען צי אױסצוגעםינען סיזאן
 די צי און גארסעגטס געםעטעלטע אויח ארכײט טען צי

 אײ־ ביזנעם דער צופרידענשטעלעגד. זײנען פארדיגסטען
 aאr יעדען םאר םאראנטװארטליך איז <ועלכער דמזעגט,

 די קריגען קענעז װאך יעדען וועם קאנםראלירט, ער װאם
 אויב רעאגייעז, גלייך ?ענען און אינפארםאציע נענויע

 פארדאכט א זײן וועט עם אדער ארויסוױױען זיך װעט עס
 גע־ א איז באדינגונגען די טים גלאט ניט איז עיעס אז

mש װיסען
םים־ אלע אגצואװעגדעז ענטשלאסען אויך זײנען םיר

 פרײזען די זאלען סיזאן םפריע קוםענדען דעם אז לע\
 זײ אז אזוי זוערען געסעטעלט א&ערײטארם אונזערע פאר

 װי םעהר װאך א דאלאר עטלאכע םאדדינעז קענעז זאלען
 צײט דער אין אז אודזאכע, קײן גימא איז עס איצט. כיז
 אונ־ אויסגאבען אנדערע און רעגט םיטילען, לעבעגם וחנן

 םארדינס־ אונזערע זאלען מטײגען אײן אין וזאלטען זערע
t טען '^ r װילען םעסטער אונזער איז עס ארט. אײן אויף 
 אפערײטארם די זאלען סיזאן קרםעגחנז צום אז מנחן צו

 זײ אז זען אויך און פרײזען די אוין* העכערונגעז קריגעז
געסעטעלם. האם םען וועז װי פרײזען די תריגען טאהע זאלען

 צוריסגעוױזעז דארום אויך האט באארד ד^אינט די
 בײ רעדוצירען צו באלעבאטים די פון פארלאנגען אלע די
ײ  וועלעז זײ אז אויסרייד אונטער׳ן פרײזען די איצט ו

ארכײט. <ואכען עטליכע ארבײטער די געבען
 געװען איז סיזאז חגר וױיל אז מיינונג אומער איז עם

 א ארבײטער די פאר דא איצט איז עם און שזואכער א
 עםליכע סאכען צו זועםעד קילערען דעם צוליב םעגליכקײם

 ניט זיכער פארקױפען באלעבאטים די און ארבײט, װאכען
 פאר אורזאך קײן ניטא דערפאר איז ביליגער, קלאוקס די
nנדאrpאנo דאד־ זאלען נאלםאלאכעס אונזערע אז און 

דאלער. עטלאכע פארלירען װאך יעדע פען
 די אײגזעז װעלען םיטגלידער די אז עמוארטעז םיר

̂ן ריכטיגסײט  לאיאיצע <וי זועצען און פאליםי ױגיאן דער פ
 די אין קוםען ניט לו̂םrבא דעם אויסםאצגען םיםגלידער

 ערלויבען דאס זאל סען אז םארלאגגען אפיסעם יוניאן
 םיט־ די אז האפען םיר םאן. ניט דאס אלײן אויך און

 סא• נים איגטעחנסען איעעגע זייערע אין וועלען גלי^ר
ױ די איגםארםירזנז וועלען און דילם געחײםע קײנע מנן  י

 אזעלכע אז געװאר ווערעז זײ מאו םאל יעחנן פון גיאן
געװאחגן. געםאכט זײנען דילם

 א\יך זײנעז •ראבלעם דעם מיט צוזאםענהאנג אין
פונקט םעלע, די אין און פראבלעםען, אנדערע פארבונדעז

 אגחנ̂ח אין *יי
צו װי

 פאר־ באארד mאיrדז צום םיר נן
 םיל זעחר האט םען וײ. אויוי ומרען

 ־w צאל <תמןא סיסיעאן די בײ
w וראםעפמעםע אלס p v•*

 נעקניא ייר האט נעמאכט, זזאם סען זואס טוכמל דעם לויט
u העלםט א אםווײניגםטענם אז דוכטען w rזיעעז ־ mp 

־ אלמםאל אבער האבען םיר פעסט. דעם פון נענריפען » 
 איבערטרימנז. םיל זעהר איז איבעל חגר אז גלויבט

 pjnr םאדשפרײטען א םון רעזולטאאט דער םעד איז עם
 און םיטגלידער אונזערע אויף אנגעזואדםעז האט װאס

 נעאםכמ אוגזערצ פון צאל א אגגעשטעקט אויך םײלוױיז
װירקליכסײם• דער אין איז עס װי

 םענעדמתמ דיסטריקט אוגזערע דורך זזאבען סיר
 אונמערזר נענויע א געסאכט טשערלײט בילדינג די און

 סון סיטואציע און צאיצ גענויע די פעםטצושמעלעז כוגג
 דורכגעזיאם איז שאפ יעדער װי דעם נאך־ און שעפער, די

 פריערזײנע אונזעד געװארען כאשטעטיגט איז געװארעז,
 געציילטע עםלאכע םון אויסגאם דער םיט אז איבערצײנונג

 באטראסם זײנען זועלכע שעפער די אין מען קען שעפער
 אלזנ אין װי פוגקם אונקאגטראלירבאדע, אלס געװארען

 ד^אינם דער באדינגונגען. ױניאן אפהיטען שע&ער ױניאן
 פאר־ זיך האבען קאםיטעם בילדיגג די און סטעף באארד

שעפער. די אויף אויםצופאםען גענויעד םליכטעט
־jrr אזעלכע פא?טישע די םון צאל קלײנע די װעגען

ײ כאארד דזשאינט צום םארגעשלאגעז םיר האבען פער  ו
 אונזערע צו רופען און ליסט ױניאן םון ארונטערצונעםען

 סארם די אין אדבײטען נעהן צו גיט באלםעלאכעם
שעפער.

 באארד דזשאינט צום םאמעשלאגען אויך האבען םיר
 דורכצוםירען, דאם אונטערגומען טײמוײז שוין האט װאס
 קאטיגג זײערע אגצוהאלםען דזשאבערס ערלויבען צו גיט

y אינסײד עפעגען \ועלען זײ סײדען דעפארטםעגטס, r.אער

אינדוםםריעס אגדערע פון שעפער איין געטאכט קלאוקס
 נאדעל אנדעדע אלע כמעט װאם פראבלעם דער םים

 וואס צײם דער אין קלאוסס, םאכען איגדוםםריעם טרײדס
 VD ראעלען ארבײט, זוײניג וזאוכען קלאוקמאכער אונזערע

 צוליג אז צוױיפעל אן איז עס צײט. לענגערע א שוין זיך
 סםעגדאוד דער איז אינדוסטריע קלאוק דזנר אין זואם דעם

 דארום עם איז םרײדס, גאדל אגדערע די אין װי העכערער א
 אג״ די אין לויםען צו כאלעבאטים אונזערע פאד םעגליך

ארבײפ^ זיתר םון טײל א סאכען צו איגדוםטריעס דעדע
 אזוי װי פראגע די געשטאנען איז ױניאן דער פאר

 איגדוםםריע יעדער איז װייל פראבלעם, דעם באגעגענען צו
 אג• פאראן זײנען געםאכט, װעחנן קלאוקס זואו באזוגדער,

 הא־ םיר םיםער און ברײטער װאס שװעריגסײטען. דערע
 די אויסגעםונעז םיר האבען סער אלץ דיםסוטירט, בעז

פראבלעם. דעם פון פארװיקעלטקײט
 דארט און דא ווערט ארכײט אונזער זואס דעם אויםער

 תןר איגדוסםריעס, טרײדס נאדעל אלע כטעט פון געטאכם
םעגיאד די םים די הויפטזעכליך םיר בען

חייי אין װערען אײנגעטײלט דארפען װעלכע סומם, טײפ
:טײלעז
וחנל־ מאנופעסטשורערס, און דדצאבערס אונזערע )1

i קאנםרא^סארם•̂' אםאלגאםײםעד צו ארבײט זייער שיקען כע
 וועלמ םאגופעקטשורערס, ױניאן אםאלגאםײטעד )2

 ־ ^אנםראת• אםאלגאםייטעד טיט סוט םײפ חגם פראדוצירען
 אחנד מדײד צום דירעסט סוטם די םארסויםען און טארס

און באלעבאםים, אונזערע צו
 םאנוםעקטאוורעז^ נאדיוניאן סלײדער טענער )3
סו̂נ דעם פדאדוצידען װעלכע

im אמאצגאםייפתד די r̂םען ״ אױסשליס־ גיט ארב
 בצוח סום דצם םאכעז די סוט. םעגי#*טייא רעם ציד

̂זים צטצאכע  ציי• מרסםזנ איז איבעריגע, די יאר. איז חו
 די ^אום^ איז םוטם םענער רעגעצע זײ םאכען יאר, פיז

 מדייגצוײ םיצע די םים סוטס אונזערע םאכען זײ םון אצע
כמגגאר זײערע םאכעז זײ װי םיםםעם wrpyD זעצבען און

 ידימ ביציגעחגז פיצ א אוי«נ זײ יראדוצירעז און סוםם
־.w*yr ?צאו? אומעחנ אין ?אםט עם װי

ױ nimו אזא ניט פראבצעם דער איז זען \vp טען ו ri 
K וחנחנז געסאכם דאיוי ?צאוהס די אז נמריי דעם םיט  tm

■ % ז: -
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n קצאוק m r אויח און תאאוקמאכעד אונזעות פזז 

לײזעז• גיט פראביצעם דעם מען וועט סמנדארדס
_n זײ אז באיצעבאטים אונזערע צו זאגען סיר 

רערזשיסטרירטע רעגעיצע זייערע בײ סוטס די םאכזנן
םאר אייגגעארדענט גיט שעפער די זיינמן ־ס,____

 םען װאס םאשיגערי פארשידעגע די נים האנעז |יי
ברעג־ םיגישינג און פרעסינג די םאר םערסטענס

 ברעגטש אפערײטיגג דעם אין װאם דעם סראץ און
dp איז םעקשאנס, 5 העבסטעגס צו רעדוצירען 

pm םעק־ טעהר פייצ נויטיג ברענטשעם אגדערע די
̂םעיצאכעם אונזערע *ון  צו געװאוינט ניט זײנען בא
סיסטעם. אזא אוי«י נן

p׳ m באיצע־ די פון טענה דער אױף וחנממר, אנחןמ 
 צו װאו ניט זײ האכען אינדוסםריע אונזער אין אז

 דער ע:טםער. קײן גים םיר האבען םוט, םייפ דעם
J בײ קויםען צו סוט דעם קריגען קענענדיג גים 

 רזשא־ בײם אדער קויםען אים װעט בא^עבאטים, ^
ער, "דצםי1  םא׳ צו װי װעג א שוח געםיגט וואם םשי̂ז

 אויך שוץ ער װעט םוט דעם קויםעגדיג און סוט,
 קאוט דעם םשיזלער ךעלבע\ כײם קויםען

ר1  לײדעז, ארום אזוי װעט קאוט ^גדזמיטיטײט מ
ר ד  אמאיצגא־ דעם אין םוט דעם קויםען וחןם באיער מ

tא מניאן p i שאפ♦ ױגיאן גיט
n םיט םען טוט װאם :געשםאנען אויך איז פראגע 

 צװינגען אים זאל טען אויב שאפ, אסאלגאםײמעד
 םיט סעטיצען צו מיטלען אנדערע אדער סםרייקס
̂ען זײ םעז 5זא ױגיאן.  זאל ? זײנען זײ װי סעם

 םאשינערי און םעקשאן םון סיםטעם דעם ̂נען
 אגערקענען אויך םען ז̂א ? ניט אדער *רבײטען,

אר־ װעילכע ארבײטער זייערע םיט קאנםראקםארם
i ביי n אין םאנאטען עטלאכע ביצויז ארבייט 

t 'Y>* ערשטעגם. םיר, האבען אנערסעגען, ניט די םען
 איגדוםטריע, אונזער אין קאנםראקטארס p*p נים •

 שע־ די םטרײקען םיר אז םיינען עם וועט יםענם,
 אר־ זועלכע בעל־םיצאכות די םון ארבײם די _;ענתן
n  p i שעפער. אםאיצגאםייםעד

 דיסקוסיעס ברײטע און אונטערזוכונגעז נעגויע
 געקומעז באארד דדמאינם דער םון ®װ^חפאםם

 איג־ אוגזער אין אז איז נויטיג איז עס װאם אז
pn lP> ft. אונזערע םיט װאס^זאיצען שעפער 
זעיצ־ דעם אויף סוט דעם פראדוצירען מענען

 אװעסנעםען װעט דאס עעפער. יענע pM װי
 אםאיצגאםיײ די םון װי גום אזוי אומערע םון

 דעם םאכען צו װאו גיט האגען זײ אז 'מ^זנבאטים
 אוגזעדע םעניליכהײט א געבען אױך וחנם אס
ארנײםעז• צו :ס

 וועיצעז באיצםעאאכעס אוגזעדע םון ■*רדינסטעז
 רעגעלע די בײ װי זעיצביגע די pn ניט אנחויב !וין

 װי הענער םיל זײז אבער ען5ווע פארדינםטעז די ,
 דורך שעפער. יעגע אין ארבײטען ות^כע #דבייסער $

 אינדוסטריע אוגזער אין מעפער איינםיקסעז
אר־ דער אויף 5קאנטראי דעם טײיצװײז אױך םיר

_ dp דער םיט אז דעם, צו ברײנגען דאן אויך םוז 
̂ען  די צו ביז אױםהויבען פארדיגסטעז די זיך ?א

̂ס  אזוי װעט גארטענט טייפ דער און םקעי
 אםאל־ די םון װערען ארויסגענוםען ציימ דער םים

 אונ־ אין װערען ארײנגעבראכט און אינדוסםריע
 אויך און באאײ עתז. אונזער צו אעתסטריע.

 דער א&עלירט ניט אבער האם מסנערמיפ
 דעם האבען זײ באארד. דזשאינט םון פירער די

̂אסען און ;אוױזען  :םאמענדעס באעי
tp a זײ אז באיצעבאטים, אונזערע וױסען לאזען 

 רע־ רעגעלע זיתחנ בײ בלויז סומס די )אמן1|
סאנטראקטארם.

 ױניאן אםא^גאםײםעד- דער tw ״ונגען
^ימײס די םאכעז קאנטדאקטארס וײעחג
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 w ױניאן אטאצגאםייטעד די םון פאדערען צו )3
ײ אויכ באארד, דזשאינם אונזער םיט םעםלעז צו ווע^ען ו

סטרײקען. זײ םיר זאילען װעיצען גיט
 םאנד ניט־ױניאן אלע סטרײק אין ערסלערעז צו )4

 װאס איגדוםמריע ק^ײדער מעגער דער פון םעקט׳פורערס
אונז. טיט סעטלען צו צ\וינגען זײ און ארבײט די םאכען

 אויך און ̂אקאיל אונזער זואס דעם םון רעזוילטאט אלס
 דזעאעם דעם םון פ<אן רעם צוריקגעװיזען האבען 9 יצאהאיל

̂ער ברודער דארום האט באארה  סטא־ צו געארדערם נאגי
 םאכעז זועילכע באילעבאטים אונזערע םון רvBvש אלע פען
 אײנלאחנן אויך און שעפער אםאיצגאםייטעד אין סוטס די
 צװעק דעם םים ?אנםערענץ א צו ױניאן גאםײטעד5י8»ם די
 בא־ װאס ארבײט די אז זען, העילםען אונז זאלען זײ אז

 שעפער. זײערע אין װערען געםאכט ניט זאיצ אונז צו קאנגט
 געװינשטע די ברענגען װעט פא^יסי די »ז האםעז, לאםיר

ידער. אונזערע םון בענעםים דעם םאד רעזולטאטעז םימג̂י
 װערט ארבײם אונזער. װאם פראבלעם דעם האבען םיר
 םארמטײם איז, דא אינדוםטריע. דרעם דער אין געםאכט

 צו םיר האבען דא וױייצ יצײכטערע, א סיטואציע די זיך,
 איגטערנעשאגע^ אײגענער אונזער פון יצאסאיצען םיט טאן

 הא־ באארד דזשאינט דרעם און אונזער םון םארטרעטער
 פרעזידעגט טיט אויםגענומען טאא אײניגע פראנע די בען

 םון ט^ערםאן אוטפארטײאי׳פען דעם םיט און דובינסקי
אינדוםטריע. דרעם דער

 נענויע » געםאכט אעצטען דעם םין איצט װערט עס
 און שעפער די ס׳זײנעז וועיצכע בא^טיםען צו אונטערזוכונג

 טא־ םירםעס די װאס קילאוקם פראצענם דער איז עם װיפיק
 וועיצכע םירםעס, די אז זײנען, םאדערונגען אונזערע כען.

 ווערען טראגםםערירט זאיצען קלאוקס, אױסשליסיציך סאכען
 סצאוקס םאכען וועילכע די און האנםראיצ, אונזער אונטער

 םאר־ םון זוערען געסעםעלם סילאוקס די זאלען דרעסעם, און
 קאנט־ דער אויך און באארדם דזשאיגט בײדע פון טרעטער

םםיליכער. א זײן זאיצ רא̂י געםײ̂נ
צא־ מים יצאק̂א אונזער םון םאראײניגוגג דער םיט

 די םון פראביצעם די צוגעקראנען אויך םיר האבען 17 קאל
 קאוםס. סיסטער און בראדער די און סוטס זיפער און םנאו

 םערםמענס זײנעז ארבײט, די מאכען װעיצכע ^עפער, די
 אר־ טויזענם 10 ארום בא^עפטינען איז ארגאניזירט ניט

 איז עס וױידזשעס. ^עגיליכע םארדינעז װעיצכע בײטער,
כע ̂זעפער, צאל א םאראן אויך זײ צװישען  האבען וו̂ע

 אםאלגאםיי־ 5צאי א אויך און 91 ̂אקאיצ םיט אגריםענטם
̂טעפער. טעד

 איבער ױריסדיקציע די געקלײםם האט 91 ̂אקא<
 פרא־ די אויםגענוםען דארום האבעז םיר ארבײט. p^ דער
 »ז באעטיםם האט ער און דובינסקי פרעזידענמ םיט גע

 איבער אױםזיכם דעם <ןריגען זאיל באארד דזשאינט אונזער
 אוגטער־ אן געםאכם איצט וועו־ט עס ארבײם. 5טײ< דעם

 םאר־ און ־באלםעיצאכעס ^עפער, צאיצ די װעגען זוכוגג
 אר־ »ז װערען אונטערנוםען דאן װעט עס און דינסטען

 דעם מעפער♦ די ארגאניזיחגן צו קאםפײן נאניזאציאגס
 געוואחגן מעגיליך איז אינטערנעשאנעל דער םון בא^לוס

 פון ילאסאיל אײז םאראן איצט איז עס וױייל קריגען צו
אפערײטאר^ קילאוק

 םיכד אונזעחג םעלדען שלוס צום אויך װילען מיר
 א באמטיםט שויז האט באארד עקז. אונזער אז גלידער

 קױ דעם װעגעז רעקאםענדאציעס באטראכםען צו האםיטע
 םון ?אםיםע עדױסײשאנעל די אז און אגריםענט םענדען
 יאר, פריערדיגען חגם איז װי אז, םירם ילאסאיל אונזער

 צו רופען םיר און אקטיוױטעטעז עדױקיחמאנעל די םים
 סאא־ און אעקציעס די צו קומען צו םיטגלידער אונזערע

ינען זיך און סען אסטױױטעטען. אנדערע די אין באטי̂י
 םיטגיצײ אונזערע איצע װינשען שיצום צום װיילען םיר

קיציכצן און געזונטען א םאםייציעס זײערע םיט חגר  יאר• ̂ג
תז יאר, דער.קוכמנדער זאיצ  אוגזער באנייען דארשען םיר ו

גמ,אגריטע ׳ טםען א נאר נים ברעגגען אגריםענט,
 וײ p» באדלעועען בעסערע אויך
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קאזםט פאסיפישען- דעם פח נײעם ביסעל 8
דג י. םיז ע ב פײג

י. גג. ג. ר. .K װײםי־ל״ךטגירגן̂ו

 איז אנדזשעלעם לאס םון מילאוק־איגדוסטריע דער אין
 ק^אוקמאכער די האבעז געזאגט, אםת דעם סיצעס. יעצט

 אין יאהר דאס סיזאן שלעכטען » געהאט אלגעםיין אין
 דערפאר אבער חאבען ארבײטער די אנדדמעלעס. לאס

 דער פון װערט דעם אפצױטאצען געלעגעגהײט א געהאט
 דער אויף געװען איז יוניאן די װאם דעם םיט ױניאז
 די ארונטערדריקען ארבײטס־געבער די לאזעץ צו נים װאך

נעװארען. עטאבלירט זײנען װעלכע ארבײםכדבאדינגונגעה
̂י אזוי פרעסערס. אונזערע קוםט ײמר־כח א  איז עם ז

 רעקאםענ־ דער אויױ זײ האבען ארבײם, וועניג געוועז
 נע־ זיך לוצקי מענעדזשער באארד דישאינט םון דאציע
 גע־ איז געלט דאם און װאך יעדע סוםע א םיט טעקםם
ארבײטסלאזע. די צו געװארעז געבען

סיזאן. גוטער א געװען גראדע איז דרעס־סרײד אין
 אבער צוםיל, ניט זיכער פארדינט האבען ארבײטער די

 שאפ. םיז ארבײטער די פון אפהענגיג געװעז שױן איז דאס
 םארשטאנען האבען ארבײטער די װאו שעפער, צאיצ א איז

 איז פארדינט. בעסער זײ האבען בעסער, אינטערעסען זייעדע
 גײער א נאן איז עלעמענט דער װאו שעפער, אנדערע

 אין שװעריגקײטען. נעהאט מען זזאט ױניאז, דעד איז
 איר װי באסילאגען. צו װאס זיך ניםא איז איצגעםייז

 צו האט װעלכער אגריםענם, איז פונקט דער איז װײסם,
 טען1- דעם קראפט איז ארייז שאפ׳/ ״קלאוזד א םיט טאן

 צוגע־ דורכדעם האט ױניאז דרעסםאכער די נאוועםבער.
 דאס און מיטגילידער צאיל באדײטענדע נאנץ א קראגעז

 םאראנטװארטליכ־ גרעסערע ארױםגעלעגט נאםירליר האט
 זײ אז זיכער, ביז איך און םירערשאםט, דער אויױ קײטעז

דאס. באנרײםעז
 די אויב אז זאנען, איו װיל געלעגענהײט דער בײ

 מענליכ־ די זײנען הארמאניש האנדלען וועס םירערשאםט
 אנדזשעלעם לאם איז םפעציעל ױניאז דער םון קײטעז

 רײבוננעץ אילע װערעז אפגעשאפט טוזעז op גרויסע. זעהר
 טאן. צו םייל זעהר םאראן איז עס װײיל ױניאז, דער איז
 מיטגלידער, נײע <זרינען םוז געביט דעם אויף נאר ניט
פאזיציעם. נעװאונענע די םארםײדיגעז צו אויך נאר

 םאר־ זיך האבען אנדזשעילעס אאס אין אונז ־בײ
 םון כחות םאראײניגטע די םון אמאסעס די שטארסט

 אנדערע אלע איז פאליצײ די סאמערם, אזו טשײםבער
 אז װיכטיג, טאפעילט דערםאר איז עס באנדעס. מװארצע

 א אויםצוהאילטעז דאס באגרײםען, זאל םיחגחפאםט די
ױניאן. א אױםצובויעז זאגאר וױ שומגחנר סיל איז ױניאז

 אינטערנעשאנאל־ארבײט אונזער װעגען איצט און
 אר־ אונארנאניזירטע ארגאניזירעז םיז געבימ דעם אויױ

 טיר םאכען אינדוסטריע לינדזשערי דעד איז בײםער״
 ארויםגע־ לעצטענם האבען םיר פראגרעם. באדיימענדעז

 מיר דאס זײ, ערקלערענדיג באםעס, די צו בריף א שיקט
 בא־ צו צוועס דעם םאר טרעםען צו זײ טיס זיך גרייטען

 און טרײד םין פיאבלעמעז די נעכױינשאםט^יך שפרעכען
p דעם םאר סאנטדאקטען שאיסען m די םארבעסערען צו 

 אײנצושטעלען אויך איז ארבײפתר די םון באדיננונגעז
 גרעסערע געבעז וועם וועלכע טרייד, איז םטאבי^יזאציע
 באדעכ־ מאכעז צו ארבײמכדגעבער זײ םאר כמגאיכ^יטעז

 דער איז אינוועסטםענטס זייערע םאר פראפיטע! טינטע
אינדוםטריע.

 נוצ־ די אײנזעהן זועלעז באסעס די אז «,1הא איו
 סעהר ארײנברענגעז םאר םארשילאנ אונזער פון ליכסײט

 ברעננען םוז װעלכע אינדוםםריע, דער איז זיכעדקײם
 אנםזאנעז זיר באסעס די וועילען צדדים. בייחנ נוצען

 זײ װעלעז ױניאה אונזער מיט אפםאכעז איז *וײינצמעחז
̂ע די פראמנן גאסירציך די םאר םאראנטווארטליכקײט םו

n rn .אײנגעמפארטקײט
איז װאס קאםעךשאפ, דעם װענען

. ״ ■ ׳% ■ ,׳
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םאםען חנז̂ו

 רואס דאס װאכעז. עםליכע לעצטע די םאד סטרײק אין
 די האם װערנאן קײן ארויסגעםופט האט םירםע די

 האס םירםע די פיקעםינג. םון אפגעהאלטען ניט קערס
 םארוחגתו װעלכער אינדזשאנקשא̂ז אן געקראגעז אבער

 געגענד דעד אין וױיזען צו זיך ארבײטער די פאקטיש
 א געםאכט האבען ארבײטער די װען אוז שאפ,

 האם פריינד זײערע זעהז צו געגענט יענער איז גערזז צו
 ןיי און ?אורמי׳ אװ ״קאנטעם&ט פאר פארהלאגט זײ מעז

 מאורט די געפענגגיש. טערםינען קורצע צו פאראורטײלט
 אבער חוצפה׳דיג, איז פרעד סטרײקער די באהאנדעלט

 סםריאן דער ?אםפס־לוסטיגקײם. די אפ ניט שװאכט דאס
 םוזען וועם םירמע די און שװאונג םולען ,אין אן געהט

 cun אפשםעלזנן נים װעט אינדזשאנקשאן אן אז אײנזעהן,
 דער צוױגגעז צו אנטשלאסעז פעסט זײנעץ מיר קאפף.
 אױב יוניאז, דער םיט קאנטראקט א ־שליםען צו םירםע

דרעסעס. קאטען פראדוצירעז װיל זי
 כיסנ^ א געהאם טיר האבען פראנציסקא סאן אין

 קוריי א םיט אנרוםעץ. עס קען מעז װי ״עססײטמענט׳/
 דרעס־םירםע געװיסע א זיר האט צוריה צײט צער
 I דנם ברעכען צו םארגלוםט ״לא־פאריזשען״ נאביעז דעם

 I איך, גלויב עם, וועם זי אבער ױניאז, דער םיט ?אנטראקט
 1; פארנעסוםען נעםליך איז עס טאן. נים אמאל נאך

 אויסנעגלימז געקאנט ניט האט זועלכער םכסוך, געװיסער
 אײנד pn םירםע. דער און ױניאן דער צװישעז װערען
 די« און ױניאן די האבען קאנטראקט, אונזער טיט הלאנג
 # םיתאנ די אבער ארבימריישאז, צו :עהן נעדארפט פירםע

 און ארביטריישאז צו נעהן צו אנטזאנט זיך האט
 דער געהן. צו אלײז געצװאונגען געװעץ איז ױניאן

 זאל םירםק די געםאדערט, און גערוםעז האט ביטרײטאר
 אנטזאגמ. זיך האט םירםע די אבער טרײעל, צום הומען

 אנמשיי- אן ארויםגעגעבען דאן האט ארביטרײטאר דער
 H תרב־ אנטזאגם זיך האם פירםע די װי נאכדעם איז דונג

 ̂ געיתמן ערסילערט שאפ דער איז באשלום דעם צוםירען
 דאך אז איבערצייגם, זיך האם םירמע די סטרײק. איז

 מנמן־י וואך לעצםע האט זי און טײװעיל פאר׳ז איז שפיל
 וײ אז זיכער, בין איך ױני^ן. דער סיט טעלט
 עתםמדי• אזעילכע םון היטעז זיך צוהונםט דער איז װעט

קאסטבאר. זעהר זײנעז זײ וױיל פענטעז,
ך דעם וועגעז םראנציםקא סאן אין זייענדיג מ ױ  א

Y״^^©U5 סאן אונזער סיר האט ענין, דערמאנטען * p 
| םים סכםוכים אײנינע אויסצוגלײכען נעבעטעז אפיס ־ « 

אינקארפארײטעד. מעלא^ דזש. םירםע, לינדזשערי
 i וחד באםערקונמן פאר א מאכען צו װערם איז עס

 נעםציד האם םעילאו* םר. םירטע. דאזיקער דער נעץ
 אינטערנעשאנא^ די װעז קאםפאניע־־ױני^ז, א ארגאניזירט

p ארגאניזירעז צו פארזוך א געםאכט האט i r  M r  pn 
 איבער־ םי^אך די זיך האבעז ארום צײט קורצער א

p גוטער קײן ניט זײ פאר איז עם אז צײגט, 'm c און 
יד האבעז און ױניאז אונזער צו געקומעז זיינעז זײ  1ז

n האט נאטידציד םיטגלידער. אלס געשלאסעז  | n r 
 תאס געםיעם ױניאז. דער םים סעםלעז נעמוזט פירטע

 איד מים מײבען אילץ ותט סעטעלמענט נאכ׳ן אז םירמע, די
 ורעלעץ. יועם זי װאס םאז װײטער װעם םירםע די און מעז
 די אנדעחפ. םארשםאנעז אבער האבעץ ארבייטער די

 f» םאחפריכען, איז אגריםזמם איז אז װײסעז, ארבײטער
 ײ1 ײח אפיאל׳ װי נים זײ םים מען דארו» מאיעז פרײזעז

 דזאם דאס רעכט. זיתר אויף באשםאנען זײנעז
 PlfiPD םר. דעם באזוכט האב איך םירםע. דער רענט

 ־ חאנ אזעילכע אז ערקילערם איהם און םאצ אײנינע
 יוערען. טאלערירט ניט ױניאז דער םוז קענעז

 אז םארשפרעכען, סיר םלעגט םירמע די וױ נאכדעם
פאתאמן ג׳ל׳יד עס זי םלענט פרום, און גוט זיק וחגלען

&1ויל^ י <״:י־ן*• ״



m  t o %פראגרעסירם וױניפענ אין ממ
.216 צאסאצ םענעדז׳פער חערבסט, ס. מון

»p ג«וו*זתז אח *קם*בעד v זינם יאר Djr איז 
 נ»ר״ ליידים אינםערנעמאנאל דער נעװאתז

 סא־ זויניפע:, איז ,216 לא*פל ױגיאן יתוירקערם
 הונדערט. זיבעז ארום םון םיםנליחגר׳פאםם » סים

̂ופםאכער װיניפענער די זיינען :ךצאננ  נעווען סצ
 זעהר אונטער נעארבײם האבעז זײ אוז ,יזית^

 בײט׳פ דראעגדינער דער אונסער צאדינגונמן,
 סלאױד די םארעםיםען ח*ם זועצמ באצעבאםים,

םאראציע. איז «ק*גאםיע
עםאב־ צו אננעקוםעז סיר איז ׳*װער מתר ;

V םאר׳פייחןנע װיניפענ. אין פלאופםאמו-ױנןאז 
 איינצעצ־ jjm אוים׳ז נעצעגמן זיינען *םערועען

מז  םריהע־ םיינע אין נעעריבען איך האב דעם «
 םער ניט ס׳איז און .נערעכטמקײט״ אין *רטיסצעז

 בא־ *ו איצם איז וױכטינ זײ. וחנגעז רייחנן *ו
tv זייען צו אויםנעסוםען ם׳איז זו*ס דערפאר 

j jr rw  ,r סיט הצאוקםאמר זזינע די איצם 
 סצאושםאמר װינייענער די זייגעז םאראלײפ

 םון ;פראצענם םויזענט אויוי נעװארען חנרחױמן
f פנאפעל דעם אוננתר ארגייגמר, פארטקצאפםע 

pitĵ- וױניפענער די איצם זיינען באלמבאטים, p 
 פראדוצײ רעספעפםםולע *ו נעװארען דערחויבעז

 אצנעםיינער דער םון םייצ זױבטינעז v זעחר
 פלאופםאכער וױנימנער די פלײחגר! — ־
 םיטגצי־ אנערפענםע און װיכםינע אלס איצם זיד

 דערםאר אז ווייסען, זײ און נעזעצמאםם דער
 רובינספי, ד. ירעזידענט, אונזער םארדאנפען *ו זײ

 וואירפערם נארסענם ליידים איכםערנןףפאנאל
 *ו ליבע און אכטוננ אינטערעם, םינמר זייער

 כױם אוז םאפם, דאזיגען חנם רעםאנםםרידם
 חןר אז םאחױיכענען, רא איד וױל םרייד

 לעבעדינער v זעהר איז לאפאל פלאופםאמר
ארביי- אלנעםיינער חיגער דער אין גליד ״

• •
פלאויפ־ הינער דער איז tvtjto (©*ל) וזארבסם
באלע- םייל גוםער. פייז נים מײעז איי

 .צוזאנען אז װערטעל, חןם איז מגלױבם םאםעות
 פוםענדינ א,1אל נים. מלט פיח פאסם תאמז

 ברודער םים *וזאכמז איד ביז פראגציםפא םאז אין
 דז׳צאינם פראנציםסא׳ר jve םיז םענערועער דעם

 אננעפאננעז און םירםע דער *ו וןדױםנענאננעז
 האט פירםזן די סאםילימםם. פארפױיחװע ידי

 און נוט זײז וועט אלעם אז *וזאמז, *נמפאננעז
 איד וױ אזוי tv ערסלערט, איחר אמר חאב *יד ,

 םארםינ איך בין גתנ «אר א *טאדט »יז ♦ײן
מליכםעז. זיי און *וױםטינקײטעז אלזנ גליד ־
 פון דױ<ם דער איז ארויםנעזאנם נאר דאם חאב

 תאט ער tv מם, איז tnwsr אײי מווארען כמ
 אפנערונדזן באילד חאב אין באלײדיגגג יו5(רמג

n פון (ייײדי v אלע ברעננמז מחייםמז איזזר אח 
ח חאם ד יידיאן. חנד «ון אפים אק ■W י

 דער וױםעז טל׳ײעז תח זזאב איד מטאז•
n ארבייט דער זי מחז נים ומיעז ארבייטער די 

 נעמן און אנט׳פולדינען ייך.ןפענטליך וועט גאם
 פירםע די כדפעםט״. .סאםיוניםי דעם םאר

 אײזר זזאב איף איז ארביםרייעאז נןן
 נזד ארבייטער די מעעז חנרוױילע .ונמז.
v דעם אויםער מםונתז r.» ום סוםענדינ» 

אונ־ םארנעצענם כױר חאמנן טאמרםאן, יתז ״
n u Q ^ jT O P v m J p j r y m g g g w *  *

כאלײדינעז ®מד ינעו אממז״ז  yTuntw ייך 

 איז ױניאז ״די »ז אײנדרוס, חןם םאכען װילעז באםים
 אז זיך, פארעםעהם סעזאן״. ^עכטען דעם אין שויצדינ

 אעדםאנענטער א םיט עווענגערען באילעבאםים בױיל
 זיו ^םעקם עס — יחיה״ ״םי אויןי סלאגען *ו ״האבי״

 דער תירוצים. םאחמײדעגע זײ זוכען ױניאז, סײן ניט
 םיר אויך אז ניט, אפניט וױים בא^עבאטים טײצ דאזיגער
 סא־ װעסטערן םון געשעםםעז אילגעםיינע די «ז װײסעז,

 םאר־ םון אפהענגיג מאם גרעםטער דער איז זײנעז נאדע
 ®רא־ •ריירי די םון ס5&ו דער םאקטימ איז זואס םערײ,
בערטא, און םאסקאטעעװאז ®אניםאבא, װינצעז  און ̂א

 זעהר אפ עס זיך רוםט ״סראפ״ ש^עכטער א איז עם ווען
 סילאוק־ די — אינדוםטריעס אגדערע אילע אויף שיצעכט
 די װאס דערםאר ארײנגערעכענם, אינדוסםריע םאכער

 באקיליײ איגדוסטריע םאנוםעקטמורינג קאאוס װיניפעגער
 די םון באםעילקערוננ דער םיז טי^ גרעסםען דעם דעם

פראװינצעז. דריי אױבען-חגרמאנטע
 איץ יאהר הײנטיגם סראפ שלעכטער א געוחנז איז עם

פרײרי די םוז טײיצען אײנינע איז קאגאדעי וחגםטעח
 געהאט ניט אינגאנצעז פארםערם די האבעז פראװינצען

 האבען היצען שרעסאיכע די טחםת שנײדען, צו װאט
 װאם ניט םארםער דער האט — םעילדער, די פארברענט

 5םי אזױ אז םאראורזאכט, האט דאם און םאר?ויםעז, צו
יאנען הונדערטע  אין װינצינער זײן זאילעז דאצארם ם̂י

 שלעכטער א געווען איז עס פארװאס אט — צירקוילאציע
!סעזאז

̂ט איד  זואלם יוניאן, די ניט וועז אז םארקערט, חא
 דער איז כאאם שחגסיליכער א געװארעז געשאםען איצם

 טי̂י װאם נאד לײבאר״, ״טשים מיט סלאוס־אינדוםטריע.
 םער נאד װאלט שטארס, אזוי זיך יאנעז כאילעבאטים
אינ־ דער איז ״סאםםעטישאן״ די געורארען םארשארםט

 האלז־שגײדענדיגער םון חגזולטאטען די און דוסםריע,
 דארפעץ ט׳ז̂א אז באוואוסט, גוט צו זײנען קאנסורענץ

 ארבײטער, די װארט. איבעריס אן םארילירעז דעם איבער
 דער סרבנות. גיעםטע די שטענדיג זיעעז זיד, פארשכמנהט

 זיך, שילאנעז •ריצים צוױי ״וחגז אז שפריכװארם, רוסישער
צוגעפאםט. גוט דא איז סאפ״ דער וועה פויער דעם טום

אד־ דער פאר איצט שויז זיך נעםט ̂אסאיל אונזער

באצאלען ז̂א זי )2 ױניאז; דער םיז םארשםעהער א
̂אר 500 םוז שטראוי א  ;טשעםט״ ״סאםיוניםי צום דא
 צײט, םארילױרענער דער םאר ארבײטער די באצאלעז )3

̂עז ד»ז איז  אין שםרייםיגסײםעז די אױםנעםעז םיר זחג
שאפ*

 איז טשערםאז אוםפארטייאישעז םיז אנםשײדונג די
̂־ עםענם׳ליד זיך זאיל םירםע די )1 :אז געווען,  אנםשו

 םארשםעהער א באלײדיגעז פאר ױניאז חנר םאר דעעז
 באצאילט קריגעז זאילען ארבײםער די )2 :ױניאן דער םיז

 שםרייפדםרא־ אנדערע די צייט. םארלוירענער זיחןר םאר
 וחנט געזאגט, טשערםאן אוםפארטייאישער דער האט געה
 נעווען איז עס וױ̂י שפעטער, טאנ א םים אויםנעםעז עד
 אױןי סכםוכים. אלע ענדיגעז צו נאכט דער ׳איז שפעט צ\

 גױם סעםיעז צו גתים מוחזז פירמע די שױן איז מארנעז
חאב איד איז םכםימם אגדעחג אאג די יתיאז דער
 ץײמז םיל ארן םדאמז אימנרימ די אױפגענוםעז דאז

אױםנציד• אז צי נעסוכמז
 איבער- םירכמ די איז איצט אז זיכער, ביז איד

 און אײננעשפארט זײז צו נים זיך לײנם עם אז ציינם,
 קאסם םארשםעהער זייערע אדער ארבייטער באליידינעז אז
 אויך וחנט עם טראבעל. סאד א צו םירט איז טײער צו

אנחנרע. פאר לעסאן א אלס דינעז
די איז אלגעםײז אין אז זאנעז, איך וױל שלום צום

Mי a ״1-;
IBS*

At.*ijnaisaH״■

1836 דןןג.
»  דעם פאר םאריבדײטונגען גויטיגע די םאכען צו ניי

 עקזע־ דער באינעבאטים. די טים אגריםעגט קוםעגדיגען
 שאפען צו באשמם א אנגענוםען תאט קאםיטעט םיזוער

קאל דעם קרעפטיגען צו צזועק דעם פאר פאנד א  ̂ג
 עם און ארבײט נויטעע א זעתר איז דאם פיגאגציעל♦

 אכגעםייגע די איז עס אויפטו. <ויכסעער א זײן װעט
sp ױגי^ן אוגזעד פון טיטגהידער די םון םייטגג ip,? אז 

 דא־ ךער םאנד׳/ .עםוירדזשענםי אן ר«אבען םוזען םיר
 אעעטײנעם אן דורך זועדען געשאפען װעם פאגד זעער

 1 םיטגקיד. יעדען פאר דא<אד 4 פון <טע?ם) שטײעד
 לויט ױניאן, דער צו ווערען אוועקגעגעבען זועט דאכאר

 איג־ דער םון ?אטוענש^ן <נעצטעך דער פון באשקום דעס
 *אינ־ דער פון םיםגליד יעדען טעקסען צו טערנעשאגא?

 װערען אװעקנעגעבען \ועט דאצאר 1 און םערגעשאגאל;
 שט^ק־ דער פון אדבײטער די ארגעגיזירען העקפען צו

 םיט־ יעדען םון דאקאר 2 — באקאגם דער איגדוסםריזג
 עטוירדזשעגסי »ן אין זועךען עגםpגעpאװע זועט — ג<יד

 ק#קא?. אונזער םון איגטערעםען די באשיצען צו פאגד
 אזא שאפען צו צײט די גע?ומען איז איצט אז םי<ען, םיר

 טאכען צו פונדאםענט א קעגען םוז קאקאע אוגזער פאנד.
 די זועקען פ$גד אזא שאםענריג שסאר^ פיגאנציעל זיך

 זײער באקעבאטים די פאר דעב$וגסטרידען קקאו?ם©כער
קאל, זײער םון איטערעםען די באשיצען צו װיקיגקײם  ̂ג

ידער טיט געבענשט באזוגדערם זײנען בא?עבאטים און
".vvpm פאר ארץ דדך ר.אבען צו טבע

***
 (עדױ?ײשאגאיצ ?^םיטעט בי<דונגם ספעציעיצער דעד
sp אונזער פון ?אםיטע) ip? א אויסגעארבײם שוין האט 

 הײג־ פאר םיטגלידער אוגזערע םאר ביקדועס־פראגראם
 פארשײדענע איבער גע?ציעם .193t<—•1257 םעזאן םיגען

 זועקען עס װערען. ̂פגעד.אקטען װעקען טעםעם װיבטיגע
 געשיכטע טרײר־ױניאניזם, אינער קקאםיען ;וערען אגנעפירם

pc די א. א. אטערי?א אין באװעגונג ארבײטער דער 
 צו ?קאו?םאכער רי אויף סאדערם באארד ע?זע?וםיזו

 םיט־ אקע אח ״?<אםען דאזיגע די אין <ערנען אח קוםען
 באטײמגען צו געבעטען זײגען <5p^p אוגזער פח גלידער

 געװ^רען עענוםען$ אויך איז עם ארבײט. דער pא זיך
 אונזער פון סיטגעירער די פאד אײגצוםירען גאשלום א

 ב$ל, פוט כאל, בײז — ספארטם פארשײדענו <אתאל
װ. א. א. גיסנאסט^ םזויםינג,

% ?אםף אינ׳ם אינטערעם אן נעםם אונזער
 ה^בען לא?אל אונזער םון טיטגלידער די םאשיזם. געגען

 זזעלרישע שפאגישע די פאר דאכאר 150 בײגעשטײערם
 װיני־ איז אויר באגדעם. פאשיםטישע די געגען ?עםםער

 ?אםף אץ א?טי\ו זער״ר ?<נאו?םאבער די זײנען גופא פעג
 םאר־ אויך איז טגפה פאשיסטישע די פאשיזם♦ געגען

 ניט איז װיגיפעג שטאם די און ?אגאדע איבער שפרײם
 באנ־ םאשיסטישע פאראן זיעען דא אױך אויסגאם; קײז
 ״ראטעװען װילען זואם געסען פארשײחגגע אונטער דעס

 צו כלוםרשט זועלט די װילען <ואס אידען, םון \ועלט רי
 פרא־ העסליכע םיאוס׳ע, ארײגלעגען״. ?עשענע אין זיך

 אנגע־ װערט טוסטער, דױטלער־שטרײכער לויט׳ן •אנאגד^
 באגדיטען פאשיםםישע עםליכע םון מיגיפעג אין .םירט
 אוים־ פאשיםםישע די סאציאליםטען. אח אידען געגעז

 דעד־ נאםען םײן אויך םאל אײגיגע שוין האבען זואורפען
 א עם, הײםט יבין איך אז ״•אס?וױלען זייעחנ אין םאנט

 םארלויםדען צו זיך באמיהען זײ און טענש, געפערליכער
אופן. םיאוס׳טען אויפ׳ן ױניאנם אינטערנעשאנאל די

 היכד פארשוין, א אײנער דא איז טעטײג באזונדערם
 א םאכען צו םםש חלש׳ט וועלכער ?אםעראד, א לער׳ס

 םיט איז פארשוינדעל דאזיגע דאס אידען. אױף פאגדאם
 זזאם ער אז געבראכען, אזוי געװען צורי? יאר יאר א

 אויםגזד ער איז •לוצלוגג און ךעליף, צו אנסוםען געםוזם
 שעהנעם נייעם, א אין ארום םארט ער pn געזזאראן, מכם

פאשיסט זויניפעגער דער ד.אט לעצטעגם אױםאםאג<
.םריפ״ א געםאכם .חיםלער־״לאנד,

*i w j t w  p קלאעען, איום יךז
די און גאצײנעלם, גדסנעבראכט

אייגם נוסער

% י

1 דאזיגער דער אידען. גמגען פראפאגאנחנ גיפטיגסטע M 
 גזך צוריק צײט א םיט שוין האט אידען־האסער טיגער
 «די בלעםעל, א זײנם און ?אורט, אין אפשניט אן כאפט

 P* ארויםגעבען, םלעגט ער זואם נעשאנאליסט׳/ קענעדיען
 גיײאעע־ א לויט דעגירוגג, דער פון געװארען םארבאטען

 רעגי־ פראװינציעלער טאגיטאבא דעך פון געזעץ נוםענעם
 חד אידישען פראםינענטען דעם םון םארמגשלאגען רוגג,

 ציי« שטי?על א פאר רױיטאן. טאר?וס אדװא?אט #פוטאט
 אײגנעשםוםמ, םשחית פאשיסטישער שזוארצער דער האט

 »\מד״ צום ?ומען אגגעהויבען װידער ער האט איצט אבער
• •mדרו?׳/

 צוועל* שוח איז געשריבען, װעדען שורות די \וען
 די &\\ םטרײס א םאר ?וםט װיניפעג אין אז זואכען,
 גזך ארויםגערופען איז םטריי? דער ארבײטער. פאריער
 געןואלס זיך האבען פאריערס די זואם דעם צוליב װארען

 םאר־ די און ױניאן אינטערנעשאנאל דער אן אנשליסען
 לענגערע נאך ױניאן. » געגען זײגען טאגופעקטשורערס

 םאריס ברודער איז באלעבאטים, די םיט םארהאנדלוגען
 זואיר־ םאר אינטערנעשאגאל דער םון װיצע־פרעזידעט רים,

 איז זועלכער ?אגאדע, pא שטאאטען די םון ױגיאן קערם
 ױניאן, א עטאבלירען צו וױניפעג p1? געװארען געשי?ט

 םטרײ?. דזשענעראל א רוםען צו געװען נעצװאוגגען
 דעם געענטפערט האבען צאל, pn 400 ארום פאדיערם,

 פון םאךלויף pא סטרײ?, pא ארוגטער זײגען און רוף
 קלזד די םון באלעבאטים אלע האבען װאכען צװעלף די

 יונ־ דער םים אגריטענטס אוגטערגעשריבען ש»פם נערע
 *ר״ דער צו אזוע? זײנען ארבײטער 200 איבער pא יאן,

 בלױז ;ױגיאן־נאדינגועען אוגטער אדבײטען זײ אח בײט,
 פאר׳- זײנען שאפס גרעסערע די םון באלעבאטים פיר

 קאמי דער ױגיאן. די »נער?ענען ניט זוילען און ע?שג׳ט
p עטליכע םארביטערטער. א זעהר איז k םאריעד דרײסיג 

 דער אוי«י געװארען ארעסטירט pשו זײגען סטרייקעדס
p טײל א ;\לײ פי?עם e געװאחנן פאר׳םשפם זײנען זײ 

 זײגפן אגדערע תםיסה, אין טערםינען םארשײדענע צו
געלם־שטראפען. טים געװארען באשםראפט

 ױני^ן די אז פארביטערטער, אזא איז ?אטף דער
 ®רעזי־ דעם אהער שי?ען צו גויטע םאד געפונען האם
 די pm לוקי♦ פעטרא בדודער ױניאן, דער פון דענט

 p« 41 איצם זיך ער געפינט געשריבען זוערען שורות
 די פ»ר יער האם רעזולםאטען טםשות׳דיגע ?ײן שטאט.

 חנר־ גים דערזױיל װיניפעג, אין איז ער װאם םעג פאר
גדײכט.
 איג׳ם איגטערעס גרויס ארוים וױיזען ?לאו?מאכער די

p דער אז פילען, זײ פאריער־םטרײ?. e פוטנר־ די 
 אי? םאדעדועען גערעכטע זײערע םאר ארבײטער װארג
 פארצזוײגבתר דער פון םיטגלידער אלם האםח, זייער אויך

אדבײטער־םשפחח. ״אינטערגעשאגאל״

 ע?ןעקומיוױ דער םון אנגעגוםען באשלוס, א לויט
 וײגעז #לא?»ל ױגיאז ?לאו?םאכער אוגזער פון באארד

 מם אויםגעפאדערט ^*וידשאפס די םון טשערלײט אלע
 קלאוק־ חנר םון ארבײטער ײןp אז געבען, צו אכטוגג

 ארבײם דער צו זוערעז צוגעלאזט ניט זאל איגדוםטריע
 אויםמ״ זײנען טשערלײט ױניאך?ארד• א אן שאפ pא

 געהאלםע! וועלען זײ איז זינעז, אין עס זזאבען צו פאדערט
דעם* פאר םאראנטװארטליך <וערען

 *וחמ שיק איך אײחגר טינוט, לעצטער דער אין
 יז בײ אז םעלדען, ^ צופרידען איך בין באריכט, דעם

 זואס #לאקאל ױניאן אוגזער םון פארזאםלונג אלגעםיינער
 חש אווענם, דאנערשטאג געװאחגן אפגעהאלםען איז
 אײנשםיםיג סלאו?מאכעד די זזאבען א?טאבער, טען29

 רע?אםענדירט איז װאס דאלאר־םע?ם, 4 דעם גוםגעהײסעז
 m נאכדעם ?אכדטעט, ע?זע?וטיװען דעם םון געװארעז

n« געװאחגז דיס?וםירם אלזײםיג איז פראגע די r i P 
םיטגלידערשאםט• גאנצער

 אוגזער האט פארזאםלוננ זעלבער דער בײ
 אק סםרייקערס פאריעד די פאד דאלער 100 ביעעשטיתרט

װעיומנ̂ו

,
י
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םיםגלידער ר פאר פראגראם בילדונגם
 םאל אלע האם 117 לאהאל אפעוײיטארס שלאוס מר

 אירע צװישמז טעטיגקײט בילדונגם איר עגערגיש
 םירער די האבען םענשען •ראגרעסױחג אלס
 פון שטארהייט די אז פארשטאנען, םאל אלע

 און םיםגלידער צאל דער אן נאר נים אפ חענגם ון
 דער פון םער נאך נאר קאסע, חגר םון ריימײט

 זײער םון ;מיטנלידער די םון ענטװיסלונג און גגץ
;פראבלעםען טרײד און ארבייםער די םיט אפט

 פאלי־ און עקאנאםישע די םון פארשטײן ^ארעז _
 דער געזעלשאפט. דער אין כחות-פארהעלםנישען

 די געבען צו געשטרעבם םאל אלע דעריבער ח*ם
אויסבילדען און לערנען צו געלעגענהײט די

 אז םארשטאנעז, אויך האבען לאסאל םון •ירער
 פוגהט אלײן, ברויט אויף לעבען גיט קען םענש א װי _

 םענ- םאר׳ן שפײזען גייסםיגע אויך נויםיג זיינען אס
 לע־ קולטורעלען פולען א פון זזאבען צו הגאה אזם

 םיט בילויז באנונענען ניט אויך זיך םען קען אזױ
 פראגען. סאציאלע אדן װיסענשאםטליכע איבער _ 3

 דעם נארונג פאסיגער םיט םארזארנען נאר גיט סוז
 געםיהלעז די הארץ, דאס אױך נאר אינמעלעקם, מם

 דראמע םוזיס, םארװיילונגען, ווערען. באםרידיגט \
 געהעריגען זייעו־ םארנעםעז דעריבער םוזען !•ארטס

i םײ די ױניאן. דער םון פראגראם בילדונג דעם אין
ז____י טעםיגקיי־ אלע די דעריבער האט 117 לאסאל פו

 פראגראם. איר איז וויימעשלאסעז
 האט ,1937*1936 םאר סעזאן, הײ־יעריגעז דעם *זאר

םיט־ דער םים ,117 לאקאל םוז האםיטע װקיישאנעל
אינטער־ דער םון דעפארטםענם עדױקיישאנעל און
 םון פראגראם רײכעדע פולערע, נאך א *וגעגרײט ,5

םאר־ און קלאסען, לעקציעס, םון פראגראם א יים.
םארנאנאדערגע־ האט לאקאל דער פארוױילונגען. י

מיט־ די צו םראגראם און אויםרוף אאילנענדען דעם
גע־ דער םיט זיך באנוצען צו זײ אױםםאדעתנדיג י/

קלאםען. און לעסציעס די באווכען און ײט

 הײנמאל איז לעדנען — !מאכט איז
שפעט! צו ניט

*ריךער!
 זײן דודך וועט סלאס ארבעטער ארגאניזירטער ךןאי•
 גערעכטיגקײט םרייהײט, םאר קלאם קעםםענדער א׳לם

םענשהײט. דער פון צוקונםט די באשטימען י<זײן,
 צױ שטענדינ זײן ־קלאס ארבײטער דער םוז יבער, ,
ארגאניזא־ פאליטישע און עסאגאםישע זײנע דורך .

 פאליטישע, אזעלכע דערגרײכעז און קעםםעז *ום
 םאר סארזיכערען זאלען װעלכע ענדערונגען,

 םענש- אוז בעסערען א באםעלקערוגג :ייטעגדער
 גליקליכע און ױשר׳דיגע םרייע, א און הייגם,

םעגשהײט. גאנצער דער םאר
כע ו םליכ־ הײליגע און אויםגאבען ערנםטע אז̂ע

אינ־ הענטעניש, הלאסען־באװאוסטזײן, זיך ־ם
אנ־ בעסטען אם װי םארשםעגדניש גענויע און

 דערםאלגדײר זאל װעלכע ארבײט גויטיגע * די _
 דער אז זיך, םאדערט עס און ציל, ארבײטערס «ום

 םיטלעץ וועגעץ, די םארשטײז גענוי זאל קלאס
m i> נע־ באנוצעז שונאים סלאסען זײנע ווע^כע 

pm איגטערעםען. זײנע געגען און *רנאניזאציעס דיגע 
 םיט־ דער םים ,117 לאסאל אונזער .האט ^־יבער“

אינטער־ אונזער םון דעפארםםענם !^קײשאגאל
 אנגענוםען ױגיאן, װאירסערס גארטענט לײד״ס

 פארוױיױנם־מטיגקײטען און ם־•ב^דומ
ײ וחנם וחנ<מנ אויס״ העלפען ו

 ענטשלא־ זייעד אויםשםידען באװאוסטזײן, זײער בילדען
 דורך און אינטערעסען, זײערע םאר קעםפען צו סעגהײט
צושטאגד. םיזישען זײער שםארקען ספארנדארבײט אזנזער

גרוס, ברידערליכען םיט
̂גפיגג ̂גע 117 ע

 םעגעדזשער ליװײ, ל.

פמזערםאן. צוקערמאן, ד.
;ם*ערם*ן באגגא״ ם. :קאםיטע עדױסײשאנאל

קאפלאן, ב. ;סעקרעםאר גילאטשטײז, א.
סטאנקעװיטש, דזש. דײטש, ם. פײנבערג,

רובין. ד. שאפירא, סעם גאלדשםײן, ל.

.1937-1936 פאר פראגראם בילדוגנס אונזער
 ו?אם J936 גאװעםבער, טעז21 דעם אװענט, שבת

 סוא- אונזערע םון דערעפענונג די געפײערט לאקאל אונזער
 םרייע און באל קאנצערט, א םיט טעםיגקײטען טורעלע

 האםעל סענטער םון רום באל גרויסען אין רעםרעשמענטס
סטריט. טע43 װעסט 108 דעלאנא), (;עװעזענער

 םאםיליעס זײערע םיט םיטגלידער טויזעט 2 אריבער
ט האבעץ  ארום באלהאנים. אלע םיט האל דעם איבערגעם̂י

 אין פיצאץ ברעקעל <זײז געזועז ניט שוין איז אזײגער 9
 א&־ זײער און אנװעזענדע די םון באגײםטערונג די האל.
 אוםבא־ געװען איז האנצערט פראכטםוצען אוים׳ן רוח

 באגאבטען א םון פען א פארסאגען דארף מעז שרײבציך.
 האר־ און םרײדיגסײט די באשרײבען קענען צו אום פאעם

אנװעזענדע. די םון הערצער די אנגעםילט האט װאס ציגהײט
געװא־ אויםגענוםען זײנען סרעםטעז ארטיםטישע די

 האבען וועגם די דאם א&ילאז שטורטישען אזא םיט רען
געציטערט. םםש

 האר־ גענום, גייסטיגען םיט עקסטאז נעווען איז עם
 ױנג און איצם םרײד. ױבילדיגען שטיםערישען םיט ציגקײט
 א•־ געזאנג, םון קאראהאד א אין אויםגעםישט זיך האבען

 םיטעיליעריגע און עלטערע אז שײנם אוגז טאנץ. און לאוז
 רײ אזוי געטאנצם ניט קײנםאל נאך האבען ארבײטער

 און *קאזאצסעם״ ״ראשען־שערס״, די .רעװדיג־לעבעדיג
 און ״באיעס״ אםעריקאגער האבען קײנםאל נאך אנדערע.
 אידישע צו װאריםסײם אזא ארויםגעװיזען ניט םײדלאך

 איז אלץ דאם אװנם. דעם זוי רעסיטאציעם און לידער
 בא־ קעםיגעז טויזענט צװײ םון רעזויצטאט אלס געװען

 געזוארען םארכאפם איז אײנער יעדער װאו גײםטערונג,
 דעד קאנצערט. אראנזשירטען פראכטםול דעם דאנק א

 די םון נשםות די אין ארײנגעסריצט טיױ זיך האט אווענט
װערען. םארנעסעז ניט קײנםאל װעט און אנװעזענדע

גע־ םארכאםט אויך זײנען קרעםטען ארטיסםישע די
 ילייסטוננעז זײערע און עויצם, באגײסטערטען םון װארען
 מיט םול אויך נאר םײן, קינסטלעריש נאר ניט געװען זײנען

םיטרײסענד. איז הארציגהײט פאטאס,
:גענוטעז אנטייל האבען קאנצערט איז

 כאוואוםטען פון דיריגירט כאר, אינטערנעשאנעל דער
װײנער. לאזאר

קאירא. זיגגער כאגאבטער דער
מעםבער, א אונזערען פון טאכטער טאלאנטםולע די

םעלניפ. אסתר טיס זינגערין, םאפראנא ליריק םײנע די
 פון באשטייענד טריא, קאנצערט גרויסארטיגע א

א; םאטער, x װאלטער רויאילין; באםהי, הארגעליא  םש̂ע
פיאנא. קלײן, ראסעל און

רעציטאטאר. הערים, אל
םרײדע^ע. זינגערין שטורםישע לעבעדיגע, די

 בח טאגצען צום געשפייצט האט בענד שילער׳ס
פארטא^
 אוועגמ פון משערםאן דער
״ י י י ^»
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ױי  און סטאר םארק און יצאהאיצ, אונזער פון טענעדזשעד ״ו
 עדױקײשאנעל אינטערנעשאנעלס דעם םון קאהן םאניא

דעפארטםעט.
יע־ װעלכען צו קאנצערט, גרויסארטיגען דעם חוץ

 פרײע געקראגען האם פאסיליע זײן םים םיטגליד דער
 אנװעזענדע די צו געגענען אויך יצאקאל דעד האט טיקעטם,

רעםרעשםענטם. םרייע קאנצערט בײם
 האט װעלכע <אקאל, םון קאםיטע עדױסיישאנעל די

 דעם םרן הילף דער םיט אונטערנעםוני, די אראנזשירט
 אויס דריקט דעפארטםענט, עדױקײשאנעל אינטערנעשאנעיל

 אר־ אלע צו לאקאל פון נאםעז אין דאנסבארקײם איר
 םיטגלידער 117 לאקאל אלע צו און שפייצער און טיםטען

יעס זײערע םיט אפרוף. װאונדערבארען פאר׳ן םאם̂י
 איז נעםעץ צו אנםײל םיטגלידער אונזערע רוםעז םיר

 אראנ־ ילאהאל אונזער \ועלכע טעטינקײטען, קולטור אלע
זשירט.
 אין נאװעמבער טען22 דעם םיז אנםאנגענדיג )2

:לעהציעס געװארען ארגאניזירט
בראנקס, די אין אזײגער 11 םון םרי זונטאג אלע א.

עװ.; װאשינגטאן 1874 גארדען, זוינטער איז
בראנזװיל, איז אזײגער 11 םון םרי זונטאנ אלע ב.

סט. סעקםאן 219 לײסעאום, ^ײבאר אין
 אילע נאװעםבער טעז27 דעם םון אנםאנגענדיג ג.

 לאסא אין אײלאנד, קוני אין ,7:30 םון אװעגט םרײטאג
אםאר♦ דע

 אין ללאם א אזײגער, 5 אווענט, םאנמאנ אלע )3
אםיס. לאלאל אין (ענגליש) ספיסינג פאבליס
 אין קלאס א אזײגער, 5 אווענט, םיטוואך אלע )4

אפים. לאקאל אין עננליש, שרײבען און לעזעז אעדנען,
לא־ אונזער אין לײברערי שעהנע א האבען םיר )5

 צײטוגגען. און זשורגאלעז ביכער, גוטע מיט אםיס האל
םארנאכט. 4 ביז םרי 10 םון טאג אלע אםעז

 םאנדאליד קינדער גרויסארטיגען א האבען םיד )6
 װעלבע עלטערעז, אונזערע םון קעדער םון אר<ןעסטער

 באװאוסטען פון שפילען מאנדאלין םרײ געלערענט ווערען
פאפורעלא. דיריגעגט איז לערער
 װערט װעלכער מענער־כאר, גוטעץ א האבען םיר )7

 לאזאר דיריגענט באװאוםםעז םון דיריגירם און געצעחננם
וױינער.
 האט װעלכער סאקער־טים, גוטעץ א האבעז םיר )8

שפילען. זײן םיט אויםגעצײכענט זיך
 זומער נעקםטעז פאר׳ן ארגאניזירעז געהעז םיר )9

 אונזערע םון קיגדער םון טים בײדבאל א שםיילעז צום
םיטנלידער.

 צײם צו צײט םון ארגאניזירעז וחגילעז םיר )10
 םיט םעמבערם אונזערע םאר םארוױילונגען םארשײדענע

םאםיליעם. זיתרע
 בילדונגס־ אונזערע איז זעט, איהר װי בדידער!

 םיר און אינםערעסאנם, און םארשײדענארטיג םעטיגקײם
 םאר אן זיך שליסט אסטױו, װערט :אלעםעז אײך רוםען

 קלא־ די אין זיך םארשרײבט בילדונגם־םעטיגקײטעז, די
 י(ו^י(זנז אגןגנורגז באגגנלז יג(זד(זןן\װ און םען,

גז אי\ \ײ9  \־ײ^אג9 ארגז אץ\ בדאוגגגיר \\h ברא̂ו
v h ,אין קינדער אײערע פארשדײבט און אײלא׳נד 

ארסעסטער. טאנדאליז אונזער
nim\H\ ̂גויטגז ̂גזפזגרנוךנז אג\ לגו דגז

 םאלגענדע באהאנדלעץ װעלען לעסציעס אונזערע )1
געזעלשאםטליכע, פראבלעמען, ארבײםער :•ראבלעםען

פראבלעםען. דערציאונג און געזונטהײט טרײדאוניאן,
 םירער באװאוסטע אלע זײנען צעפפשורערס אונזעדע

ארגא־ טרײד־ױניאן און ^שאפטלימנ
דאקםוירים. גאוואוםטע

׳

«ו

י

n  B " i

דעם ערעפענפ 9 לאסאל פינישערס סאנצערס א סיפ עזאןפ דלדונגפ
 דעם ערעםענעז זועם 9 לאקאל פינישערס קלאוק דער

 אױ־ אן םיט 1936—37 יאר פאר׳ן סעזאן בילדונגס נייעם
קאנצערט. רײכען סערגעװײנלאך

 דעם אוועט, שבת פאר אראזשירט װערט ערעפעגונג די
 היגםפד פאלגענדע האטעל. דעלײנא איז דעצמבער טען19

:פראגראם אין באטײליגען זיך װעלען לער
 שפילען װעט םאטוסעװיטש קינסטלער באריםטער דער

 אק־י אידישער באװאוסטער דער ;קאנצערטינא דער אויף
 סעתסטעם א און פארטראגען, װעט גאלדבערג רוביז טיאר

 םאלקס און סלאםישע ^פילען זועט קינסטלער רוםישע פון
םוזיק.

 וואס סעזאז, הײנטיגען דעם פאר פראגראם בילדונגס די
 דעפארטםענם עדױהײשאגאל דעם םון אראנשזירט װערט

 • פון עסזעקוםױו דער םיט צוזאםען איגטערעשאאל דער פון
קאנצערם. בײם װערען אנאנסירט װעט לאקאל,

̂נסעפ טיס ױכיליי יאריגען זעסם פײערפ ן8יוני ארכעםער נאװעלםי און כא:אן כ
 לאקאל ױניאן ארבײטער נאוועלטי און באטאז די

132 k זעסס־ איהר געפייערט האט אינטערנעשאנאל דער פון 
 אקטאבער, םען31 דעם אװענט, שבת ױבילעאום, יאריגעז

l האל, פלאזא סענטראל אין באנקעט א מיט l l םעקאנד
עװעגױ.
 איעע ױניאן, ארבײטער נאװעלטי און באטאן די

 אין אינטערנעשאגאל דער םון לאקאלס קלענערע די פון
 עקזיםםענץ איהר םון יאהר זעקס די דורך האט יארק, נױ

 דזנם און ארבײםס־באדינגונגען די םארבעםערם סך א זעהר
 ארבײםער די םרײד. דעם אין ארבײטער די פון לעבען
 זואס םים און םרעהען צו זיך װאס טיט באמת האבען

שטאלצירען. צו
 נעהאם האבעז ארבײטער :אװעלטי איז באטאז די

 זיתר םון םאכם די זעהן צו נעלעגעגהײט נוטע א לעצטענם
 I חד צו סטרײק א אהן געלוננעז זײ איז עס װען ױניאן,

 אנטזאגם האט באט דער װעמען ארבײטער אן אינסטײטען
 געוואלט נים איהם אוםן באיז האט און ארבײט דער פון

 אוםפארםיי• אן םון אגםשײדוננ אז דורר צוריקנעמען.
 געוואחח געצװאונגען אבער ער איז טשערםאן אישען
ארבײטער. אנטזאגטעז דעם אנשטעלען צוריל

 כאטאן ״אײפעסס פון שאפ אין עם איז געשעהז
 ארונםער־ האט םירמע די סטריט. טע37 װעסט 336 קא.",

 אויסרי^ אונטער׳ז װײנריב װ. ארבײטער דעם נעשיקט
 גרײחננס־י די באם. דעם 6באלײדיג האבעז זאל ער אז

 ®ון םארטרעטער םון באשטעחם װאם טרײד, םון באארד
 סײט די איז אײניגעז געהענט ניט זיך האט צדדים, בײדע

 טשער- אוםפארטײאישעז צום געװארען איבערגעגעבעז איז
 סא. אינוועסם םאדערן דער םון וױינבערג, מר. מאז,

 םון םארטרעטער די אויםגעהערט האט ער װי נאכדעם
 ביזנעס־ דעם ארץ םעלדמאז ם. םענעדזשער דעם ױניאז, דער

 דער םיז םארםרעםער די און קאנאן, אוירװינג אײדזשענט
 #זאחן םענעדזשער און אװין פרעזידענט אסאסיאיישאן,

 טנ־ צו אנםשי^נג אן ארויסגעגעבעז װײנבערג מר. האט
 אוועקגעשםע*© צוריס איז וױינטריב און ױגיאן, דער םטעז

ארבײם. דער צו געזואחגז

i l'1 *®יי''--
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פראנט דרעםםאכער :אױפץM* _ ״
מינהאהג מ. j נוון1*

t *יז זיד מערם וואס T n a
 טרייד איז אז איז, טראנע דער אױ* *נםםער דער ^

 לאגע די סלע<ן. ניש<ןאסעדיגער גאגץ א אציגד
ױ בעםער ביסל א אכער דער־ יארעז םאריגע די איז ו

 די אוין* מאכט םעז װאו םירכמס יענע איז וואס ;
 מד דא הײ־יאר איז ליעם *אאלם־ביטש״ גערוםעגע

 ״פארטײ די אין אויך םריהער. וױ ארבײט טער ונד
 ש&יגעלט דעם אין ביזי. טער סאך א חייײאר איז ף

איז םארבעסערונג באדייטענדע די א& *וארשײנליד

 םוזען אינדוםםריע די ורעט •רײדלײגם, פערשידעגע די
דרעם״. *װעניגער נעבעז

 <ןורצערע א דוקא ניט טןינט, דרעס״ ״װעניגער
 צו געגענזאץ איז געװען טאקע דאס װאלט אנב, דרעס.
 דדעס װעניגער געזאגט. אויבעז האבעז טיר װאם דאס,

 סתם און טרימינגם, וועניגער טאדע, וחנניגעד םיינט
 דען מיר האבען דרעס. דער םים זיך צאצקעז װעניגער

 אין גנבים די צוליעב אז אנגעוױזען, םאל מערערע :יט
יאר אאר » םיט ביז װאס דערםאד, אויו אוז םטיילס

ע5ע״»נ»םיעער נעסיטערם ווענינ זעהר זיר בעלי־בתים די ה»בען צוריס ' ׳ ~ «
י:״״״ 1' ' ° ** י1״1. . / ״ ־ . rtntm אריײיזזיטרעז הארמז «ײ װאם אררײמ מאממ דזזר  ארײנגעגעבעז האבען זײ װאם ארבײט, םאסע דער װעגעז

אויו* דרעםעם $3.75 און $2.76 די פרארוצירם בגד, איז
 אונטער׳צײדען נעה^נם ניט זײ האט םעז אז אופז, אז»

. . אונזער ראנש א דרעםעם? דאלערדינע 16 און 10 די םון .
דאנס א סשעציעל פרײזען, םעםלען םון םיםםעםע נייער *MjM® סוםזןנדען ן םאר ^דעען אויםזיכםען די <וןןט

 יעדען ם»ר טאוזנען גענוםען האט טען װאם םאסם, דעם
 אננעםאננען םען האט בנד, םון ארבײם טײל בעזונחגחז!

ליינם. בילינערע די אויוי םאדעם, די סיםםליפיצירען
איבערבליפ, אינטערעםאנטעז יײן איז זאנם, קאל טר.

,זזאט ױניאז, דרעםםאכער די הייטט דאם ,לײבאר״, אז

 נאך בריימען דרעםםאכער די סא» אויד צייט דער
לעבענם אין און דירזזמעלט אין זזעכערונג א אויםער

 מא .טרייד־עסםפערטען״ די אסילר נים. נאך םען
 אזוי אויוי נביאות. סיין םיט ארויםצוסומען ניט
 אלנעםייצער דער אז זאנען, זיכערהייט םיט טען קעז
 באריבט דעם לוים אאטיטיםםיעער. הזןכםט א איז

נױ־יארק״ פון דיםטריקם רעזויתו .םעדעראל דעם ון
בעלײ די ;אינדוםטריע דער 1אי קאנטראל ׳פטארקען א םאנאם דעם םאר דרעסעם םון םערסוין• דזנר
אראצ. 25 איגער סיט נעװארען פארגרעםערט נר

 םוזיילען אנדערע די ותגען אםת אויך איז זעלבע
 םםארט דעפארטםענט די האבען אלנעםיין אין *»נד.

 10 עחצטע די דודך נע׳מםם םער נעטאן לאנד ווימגרץ
,1935 םיט םארנלייך איז ,1936 יאר דעם פון ז1

פראצענט. 11 איכער יזי
 נאך זאל עם אויב אז דענסם, .סאםענמאםאר״ אייז ׳

 דרעםעם, לזוננעחן םאר מאדע די ותרען פאפולצר סאצ א
 דערוױיל םעזאן. וואוילען נאנץ א ערווארטען םיר
p ir אוז םקח אין נעמטינען װאחגם דרעם םאנכע 

qg םיםז א עקםפערטעז, די זאנעז עם, איז מםיינען יוארעם 
צייטען. געםערע םאלנליד און .דיםענד״ נרעסערען א

 צו זאנען אוםעטענדעז די אונטער סיר פענען ײאס
n אוים־ זייער ציהען םאל א נאך אויםער דדעסםאכער 

 ניט יועלעז זיי אויב אז םאפט, דעם צו זאםקיים
במצ־ די אז זייז, צו נעדארןז עם וױ נעבעז,

 וועט טען אז אנריםענט, חןם אפהיטען זאלען ױם
 צו־ בעל־הבתים די ערלויבעז וועט נמן אויב •ולײמן, I םעםלעז ביים זײז צו י1בעדאר עם װי נעבען אכטומ ניס

 די װי חגם נאך אחן.בעצאהלט, ארכײם צקםםרא
]J■ אזעלכע נאך אןן נעײאחגן, נעםעםעלט זיעען 

 יא ליידער םארפעהלען דרעםמאכער סאנכן וואס
סלאר. ניט זועם עם טוינען. נים מעט — נעבעז צו

 דער אויוי ברידער, און מותסםער זיינדממ, נן.
םארבינ־ נאהענםע אין עםייט אכםוננ! גים 1

 עפעם איז טאםער איידץ׳פענם. ביזנעס אייער סיט
 און איבעדגעבען, אים עם איר בעדארפט <לאט,

עך, גײנער, די צוםיעל אביםעלע אים איר יאדעם
אנענם! ביזנעט א דאך ער איז דעדױוי

 די םיז םערניכטונג די ערװארטעם האבען וועלכע בתים,
 חגר און ענםוי׳אט. נעבאף זײנע] םםענדארדם, ױניאן

 די ם׳צנמות, וועלען, װאהלען לעצםע די םון אויסנאננ
. טאז ניט עלעכםם סײן ארבייטער .  אן םאר׳פטיים ער .

 ניט מרײבט ער װאם ׳פאד א קאל. טר. דער עסש,
 אין מםארפ זעזזר זיך נויטינען בעלי־גתים די אפםזגר

םרייד־איבערבליקעז. זײנע
פיר־ זעלבע די אז עלום, צום פוםם ערייבער דער

ייעצען לײנם, בילינערע די פראתצירען וועלכע םעס,
 לייננ^ נעסעחג םאכעז צו אנםאננעז אויך װאהרמײנלױ

 ווערם בנדים כעםערע םאר נאכםראנע די װאם דערםאר
 א נאך םיר מוזען דעם, לנבי עטארסער. םאל א וואם
 י1אוי נעבען צו אכםוננ דחןסםאכער די זוארנען םאל

 .םפעדזמול״ חןר װי אזוי שאפ. אין זיך טוט װאם אלעם,
זייט ארבעטעז קאםיטעם םארשײדענע די ײעלבען אויף

םסח דער אוז םארםינ ניט נאף איז צײט, לעננערע א
פאר־ דעם אז אלץ נאך זיך ווענדעם ארבעט דער םאר
 אכטונג נוט סאםיטעם פרײז די טוזען בנד, םון םסח סויוי

 ווער־ אנדערע אין אפנארעז. נים זײ זאל םעז אז נעבעז,
 א אלם באװאוםם איז ווזןלכע םירםע, א װען — טער

 דחןט $4.76 א פראדוציתז צו אז הויבט הויז, $3.75
איז דאם נעלט. םער תרינעז םעז םוז העכער, אדער

ספױיל^ אין ענדעתננען נדױםע עתוארםעם םען
 ערייכער עדיםאריעלער אז האל, װ. ם׳פארלם «אגט י *

םטרוק־ פרייז נאנצער דערי אז ווער״, .װאוםענם חװ־
 ווערען איבערנעבויט םוזצן וועט טרייד דרזןם דער פון
הע־ סאםנמן. פראדוסציאנם אין חעכערוננ דער גב

נאכ־ די םחורות, פארמידענע אויוי םקחים איז
ט׳פםעת, — נאלאנעז די און בנדים, בעסערע 1אױ

 ארבעםס־ םםייט דעם אויוי זיך באציהט םיגח לצצםע די
o און םאנד •צרזימרונגם n םאציאלעז םעדעראלען 
 עם חױוו אז עלום, צום קוטם זנר פאנך.

אויי םיזחים די חעמנרעז it, אוםנמנליר פארלױפינ

םיאות. נםים ̂ו
 ער׳פינען םעג די איז וועלכער באריבם, א לויט

j םון 4״ ז״נען צײםוננ, טרייד באזואוםטער א איז r t r 
 אויפנע־ זאל א. ר. נ. די אז דעם, םאר םירםעם ררעס 6

 אט המםים? םז נם א ניט עס איז נו, ווערעז״/א לעבם
 אנדעדע םיט צוזאםמז האבעז וועלכע םענ׳שען, זעלבע די

 די באסעםםט ״נעעעםםס־באשעלסערוננ״ דער םון טײלעז
 אנטמײ־ האורט סופרים נאכ׳ז גלייד זײנעז און א. ר. נ.

 אויטאריסי האוד דרעם די זאל סען אז בא׳צטאנען, דוננ
 אז טםכים, איצט זיינען םענסטער, דורכ׳ז ארויסווארםען

 םעז זאל איר תרך אז און אײנםיחגז צוריס זי זאל םעז
 ארבעםער־פארדינ־ ארבעטער־׳פטונרען, די האנטראלירען

 סטיילפ״ סאנטראלירען פרייזען, פון טעטלען דאם סטעז,
̂אז ם׳פםעײ^ װ. אז. און ,ריטוירנס״ בענרענעצען  אול■ ,

 ארוגג דורך עכל. צום פוםען מלי־כתים זערע
 ךא פעני א אוי* ארבײטער די פין םארדיגםםען די

נעלינגם nr ווען אםילו אחנר דארםען,
/
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 דער םון 5קאנטרא דעם םון זיך ארויסצודרייעז וויי^נ

 דורך גאנצע, א איצעם אינדוסטריע די אבער סען מניאז,
 זאגען דערויף אויף םאכען. ניט םאר^ריס סײן דעם

 םירםע, יעדער םון באגתראט דער נידעריצאגעם, די *דות
דרעס־אינדוסטריע, די טאן. צו םרובירם עס האם װע^כע

 אין זיך נויטיגט אינדוםטריע, גרויסע אנדערע יעדע וױ
 םארבילײבעז װעט און איז ױגיאן די קאנטראיצ. םעסטען א

טרײד, אין םאקטאר סטאבייציזירענדער גרעסטער, דער
 קױ םען סען ױניאן, דער םון םיטװירקונג דער םיט און
םארבעסערונגען. עגילאכע און א. ר. j דער צו םען

דעצעמבעד. טן17 דעם פארזאםלוע 22 לאקאל גרױסע
 אן צו גערוםען װערען 22 לאקאל םיז םיטגצידער די

 דעם דעצעמבער דאנערעטאג, םארזאמלונג אלגעטײנער
 אפערא םאנהעטען אין ארבעט, רער נאר גלײך טן,17

עװענױ. טע8 און גאם טע34 #הויז
 םון מענעדזשער דער זיםערםאן, סאשא ברודער

 םון געקוםעז צוריק װאס נאר איז ווע׳צכער ,22 5לאקאי
 םיז איז ער װאוהין סאנווענשאן, לײבאר אװ ם. א. דער
אלס געװארען גע^יקט ב^ארד עקזעקוטיװ דער

 םון איעדרוקען זײנע איבערגעבען װעם *בעאבאכטער״,
 צוליעב אז זאנען, צו איבעריג איז עם ק^נװענשאן. דער
 דער דורך געװארען געעאםען איז װעיצכע לאגע, דער

 סי־אײ־א־ אנדערע די און אונזער םון סוספענדירונג
 מיטגלידער, ױניאן די פון אײנער יעדער װעט ױניאנס,

 ?ריגען וועלען זײ, םון טייל אסםױוער דער איבערהויפם
v\ געדענקט באריכט. םארםרויענםזוערםען א v דא־ דעם 

דעצעםבער. טן17 דעם ראנערשטא;,—טום
טעקם קאםפײן ארבײטער שטאל

 אינטערנעשאנעצ אונזער םיז לאסאלעז כםעט
ר־ איז װעלכער טעקס, דאילער דעם גוםגעהײסען האבעז  ̂פ

 באארד, עסז. דזשענעראיל דער םון געװארען געשלאגעז
 םםך דעם אויף קעםפײן. אי. סי. דעם גונסטען צום
 אויסגע־ דובינסהי פרעזידענם ה$ט #באשלוס יעגעם םון

 טויזענד הונרערט םון סוםע די צאקאילען די םאר לײגט
 אוםגעשטערט. אננײן ז$<ל העםפײן דער כדי דאלער,

̂קאלען די בעדארםען איצם  אדװאנס. דעם גוטםאכען יל
j n i.? זײ אז װיסען, געלאזט לאקאלען די האם דובינסקי 

 ספעציעלעץ דעם פערסויפען צו אנםאננען גלײך טוזען
 אפגעדרוקט צװעה דעם פאר איז וחגלכער םעסם־םטעםפ,

 םיט אנקלאנג אין אינטערנעעאנעל. דער םון געװארעז י
 באצאלען םוזען םיטג^יד יעדער װעט אויםפאדערונג, דער
ױגיאךקארט. די בײטען בײם דאלער דעם

דעם — אונטערנעםונג 22 לאקאל יערליכער
םארטש. טן6

 װעט 22 לאסאל םרץ אונטערנעםונג יערליכע די
 באל, םאסקאראד גראנדיעזען א מיט װערען נעםײערט

.1937 םארטש, טן6 דעם אװענט, שבת
 אוים איצט ארבײט באארד עהז. דער םון האםיטע א

 װעלען דעטאלעז די אונטערנעםונג. רער םאר פלענער די
 ״נערעכטינקייט״. גומער קוםענדען איז װערעז אנאנסירט

 זײן װעט אווענם הער »ז זיכער, אבער שוין איז זאך אײן
 אונזער װי ױניאז גרויסע אזא םאר פאטעגד און שעהן

.22 לאקאל
 לעצטעז געװאיעז םארטיילט זײנעז װעאכע פרײזעז, די

 טיט־ צװײ םאר נעמאכט םעגלאך האכען וועלכע און יאר
 די אויױ םארבאנד ראטען דעם באזוכען צו גליעדער
 םון נעסט אלס אויך און — ױניאן דער םון סאםטעז

 באלוינם זײנען וועלכע אנדערע, פילע און — םארכאנד
 װאר־ ײעילעז סומעז, נעלד באדײטענדע םיט געװארען
 קומענדעץ דעם םאר װערעז באװיליגם אויך שײנליך

דרעסםאכער! זיך גרײט באל. "מאססאראד
אינטערנעשא־ דער םון לאהאלען װערען גלײכצייטיג

 נע־ צו געבעטען ארגאגיזאציעס פריינדליכע סתם און געל
אכט. אין ראטום דעם םען b 'TL

קעםפיײ וואהל לעצםען אץ דרעםםאכער די ן
 באטיילינט אפטיװ זיך ה»ט וועלכער איעער 0«ל
fotm ו׳י. pfm om rvfj ,איך <ױל וופהלצן ip, םים

..פון םיםגלידער די אז םאסט, דעם םארצײכענען םרײד,
םולען זייער בײנעשמײערס האבען לאסאלען דרעס די

 םילע מיט ,10 לאקאל םון םיטגלידער די ארבײט. חלק
 האבען ארבײטען, צו אויסגעקוםען איז אונז װעםען םון
 דורכנעםירם סאלדאטען דיסציפלינירטע איז געטרײמ װי

 געלײםטעם םרײ האבעז אוץ ױניאה זײער םון באשלוס דעם
 כא• א און איבערגעבענהײט אן םיט דינסטען זײערע

אםאליגע אז דערםאנט אונז האט װעלכע גײסטערונג, '̂ 
̂ס צײטעז״.  וועגען װערעז געזאגט אויך דארף זעלבע ד

 אויב און .89 און 60 לאקאלען די םון םיטגלידער די
 םארשידענע צוליעב האבעז 22 לאקאל םון מיטגלידער די

 םיכד אקטיװ געװאלט, ניט אדער נעקענט, נים טעםים
 שױן אבער זיך זײ האבען קעםפעין, דעם אין װירקעז

 פראקםישען א אויף טאקע און באטײליגט, אקטיזו גאר
 p'p גאר איז דעם אין זואהלען. די םון טא: אין אוםן,

ניט. צװײםעל

געווען? װערטה עס איז
 טיינען געװען״? װערטה עס איז״ םראנע דער םיט

 רוד ערװײלעז צו נעװעז װערטה איז עס אויב ניט פיר
 לײ די הוירסט, לאנדאנ׳ען, נידערשטיםען און װעלט׳ן
 שװארצע־טאה׳ניתעס. האםאנדע גאנצע די און ליג בערטי

 זאל רוזװעלט אויב אז נעדאנק, דעם זיך ערלויבעז םיר
ו דורכםיהרעז ניט  אד־י די גונסטמז צום געזעץ אײן אם̂י

 אזא נאך האט רעאקציע די װאם פאקט דער איז בײטער
 אז שויז, פנים, אין םאטש א געהראגעז העםפעיז םרעכעז

 קײן ניטא איז דעם װעגען זיג. נרויסער א פארזיך און
 לינק־ סאמע די צװישען אפילו םײנונגם־םארשײדענהײט

 גע־ אבער דא װערט פראנע די עססטרעםיסטען. סטע
 םוז גרינדוגג דאס אנשטרעגנונג, אונזער אויב שטעלט

 גייי־ םיזישע, די און פארטײ ארבעטער אונאפהענגינער אן
 קעכד איז זײנען װעלכע סיעםטעז, םאטעריעלע און סטינע

 וױ און געוחןן. ווערםה איז נעװארען, ארײנגעלעגט פעין
 געוױס, ? אונטערנעםונג גװאלדינע אזא ̂פ םעז שאצט

 גע־ האט פארםײ די װעלכע שטיםען, צאהל די לויט
צויגען.

!נײט אז זאגט בן־צװן
 אז זיך, דוכט יאר, נאנץ א םיז םענשען פשוטע אונז,

 חשוב/ער דער נאלדבערג, בן־צױן געװען. װערטה יא איז עס
^ נו, נים. »ז אבער, זאגט ״טאג״, םון מיטארבעטער א  ט

 וועלמנר שרײבער א בא שטיםען טויזענד 300 איז װאס
 טויזענד םון ערך אץ םיט קאלום טעגליכעז א צו שטעלם

 וחגר־ צוױי גאנצעז אין — איז טויזעגד 300 װערטער?
אותױת. 10 םון הכל סך א םיט טער

 חאם נאװעםבער, טעז6 דעם סאלום, טעגליכעז זײן אין
 אין װאס דאם, נעםאכם געלם צו־קלײז נאר ניט בךצױן

 — אונםרײנדליכע און םרײנדליכע — קרײזעץ אלע אין
 ארגא־ די װעלכעז םים ערפאלג אז אלם נעװארען כעצײכענט

 פראנרזך אנדערע אלע איז נױ־יארק םון ארבײטער ניזירטע
 ערלויבס זיך האט ער נאר שטאלצירעז, מעגען כוחות סיװע

 דזשים אז ניט סוד סײז מער שוין איז עס״ אז שרײבעז, צו
ױ םח פארטי לײבאר די בויען נעהאלםען האט םארלי  ני

 בא־ דער אױו* האט שורות די םון שרײבער דער יארס״.
 בך זועלכען פראטעסט, שארםעז א םיט געענטפערט הויפטונג

 טען8 דעם םיז סאלום זײז איז אפנעדרוהט אגב האם צױן
 ענמשול־ צו עהרענהאפט אנשטאם אבער, נאװעםבער.

 ארײננעלאזען זוכער, חטאים מעשה ער, האם זיך, דיגעז
 אנדערע םח נעטעז די ארײנגעשלעפם םליצה; אין זיך

 ״נעזעםעז האלום, זײז לויט זײנעז, װעלכע םירער, טעמעני
 און פארטי לײבאר דער םון גרינדער די םיט טיש אײן בײ

 לײבאר די ארגאניזירען צו װי פלענער די אויסנעארבײם
 דער אז יער זאגט גענוג, ניט דאם איז טאםער אין פארטי״.

 נעזזאל־- ״האם פארטײ דעםאקראטישער דער םון טשערמאץ
 םאר זאלען סריגעז פארטיי) (ארבײטער פארטײ דער פעז

 האם ער סטייט. םון גענענדעז םארשײדענע איז טיטיננעז,
 p» •ארםי לײבאר דער םון םירער די טיט קאאפערירם

 דער םון םירער די אויב ,u װ.״. אז. M רעדנער, תריגעז
ארטר חאבזנן כדאש, •ארלי םיט פארםיי, דעטאקראטישער

...
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 ארויםגעשטעלט זי האבצז אאויטיי, ארבייכמר די
 צוגעשטעלט זאלען, אנגאזשירם האבען באלאם, ו׳ן

 האבעז צואװאס םראגע די זיך םרצגט װ., אז. א. נר
n וועלטען געקערם אזוי ױניאנס אונזערצ םון אארשטעהער 

 און טאג ארבײטען זײ אז אײנדרוק דעם מםאכט
םאר־ עס מעז האם װאו און ? אידעאל־זאך אן םאר
 און ױניאנם לאסאלע די וועלכע געלדער, די װו$ט

? בײגעשםייערט האבעז םיטגלידער אינדױױדועלע
j•| צװישען םיר האבען &ראםעםט־בריעח אונזער אין 

 איז ערסלערונג גאלדבערג׳ם ״ז־ןער אז געזאגט, נס
 װעל- םענשען, טויזענחןר די םאר באלײדיגונג נוואלדיגע

 אמעריקען דער םאד געשטיםם און געשטיצט וזאבען
 די זײנעז װעלכע ױניאנס די געגען און פארטי,

 םיר באװעגונג״. דער םון איגיציאטארם און נר
 ניט זיך קען םענש םאראנטװארםליכער קייז ![רהאלעז

 לייכםיזינמען אזא אין שרייבען צו נסױן דעם :מעז
 םאר־ צוױיפעל, אהז וועט, וועלכער עניז אז וועגעז א

 אםע־ דער אין שרים געשיכטליכער א אלס װערען צייכענם
באוועגונג• ארבעטער רימונער

ױצרות. די פאדםישט
vp \vo\ זײנען עם ראיעל װי זײן םשער לייכם זיך 

 אינםארםאציע, זײז ציהט בךצױן וועלכע פון הװאלען די
 ױצרות די צוםישם לס זזאט ער וױ באםראכט סען נן

 רוםם קאמענםאר, ערשטען זײן אין מינתאם׳ס. די
 םאר־ םיר וועלען אלײז דערםאר (שױן פאעט. אן אונז -$ר

 װײ געםעגט האם כךצױן שונא). אײביגער זײז פלײבעז
 ניט אװאדע שטיםען איז גיט ארבײםעז םאעםען אז

 צרות גענוג נעבאך האבען זײ פארטיתן. •אליטישע ®»ר
 םארסױםען אדער ליד א זײערס םאר םנוחה םסום א מפינען

באטרעםענ־ דער איז אגב זשורנאל. א םאר אבאנעגם
 אידיש־ליטע־ דער אין חדשות פנים סײז נים ■אעט מר

 פאעט דעם םון האט בךצױן ווען און גאס. ראוײשער
̂כעז ברױוע^ װאויצען א ערהאיםעז םינסאןי  האט ער ווע

 צו כונה דער םיט נאוועםבער טעז20 דעם ̂■נעדרוקט
ארײנגע־ ערגער נאד געביד ער איז טעות, דעם ננירען

ילי־ דעם מיט םארםישם אונז ער האט 5םאי דאס
 און סאםיםעם ארבײטער אידישען דעם םיז כױנסאװ׳ז מן

 דער םון נאארד ״דזשאינט א צוגעטשעפעם אים צו זואט
ווינםערנעשאנאיצ״.

 שףײ םארנוםען לעצטענם זיך האם גז־צױן וױ אזוי
 ער ווען געשאדם ניט װאיצט ענינים, ארבײטער װעגען
 אונזערע םוז צוזאםעגשטעיל חןם םים באהענעז זיך

וועגיגסםענט־ סוםען. צוניץ גוט אים וועט עם ניןןגגג
 באשעםעניש םין אזא ניטא איז עס אז װיםעז, עד

m אינטערנעשאנאיצ״. דער םון באארד .דזשאינט א
j i .ל j ג»נג. םולען אין קעםפעץ כדטגל^ר

 באוחג־ די אבער םאריבער, איז װאהל־סעםפעיז דער
ל. א. דער אין םיטגלידער אינדױױדועלע ארימצוציהען

 באװענוננ םאםן עכטע אן איז זי םארװאנדאעז איז
 דעם אויף האבען לאסאאעז דרעס די גאנג. םולען אין

 סאליםישער םון םאס געהעריגע « ארויסגעויױזען :ים
̂בען זיי ייממייט.  אין פארטיי דער אן אנגעשאאסען זיד ה

אין באםײליגם אקטױו אויך זיך האבעז און םאסזגז
ױ?.

L םארצושלאגעז אונםערגענומען זיך האט 22 לאסאל 
 סױ ניט איז אארטיי, דער איז מיםג^ידער םויזענד 10

 אונםערגענוםעז איז באווענונג די װאס niח .אױזי
— סעזאץ עגדע צום באא־ — שסעט צו ביסעל א

 רעם םון העלםט א צוצושטעלעז נעלונגען שוין
 לא• דער םון איז וועלכע קאםיטע סאעציעלע די

 דעם םאר נעװארען געגרינדעם באארד עקזעקוטיװ
 דער םים אנצונעהן געװאחנז איגםטרואירט איז
 אילײ ווערעז. דערגרייכם וועם ״קוואטא״ די ביז

 די דורך קריגעז םעז קעז םיםגלידזנרשאםס
 ווענדען דורך ער1א אגענסען, ̂גמגאט
<אאיס• לאהאלען

דרעסמאכער. זײ בײ טעטיגקײט בילדונגס
 זיך האט 22 לאקאל םון טעםינקײם בילדונגס די

 ווערען ערשטעגם, אױסגעברײטערט. סאך א יאר הײנטיגס
 אלץ יאר א װאם טעטיגקײטען קולטורעלע איז בילדוגגס די

 שילער© אלםע אין צו קוםעז מענשען נײע ;פאפולער םער
 לאקאל דער האט צוױיטענס, סטודױם. זײער אז האלטען

 232 געכײדע, אפיס איז שטאס באזונדערען א נעדונגען
 גוט־אײגגעריכטעםע און באהװעםע װאו גאם, טע40 װעסט

 לערנען דאס געװארען. ערעםענט זײנעז קלאס־צימערעז
 װעל־ טוםעל דעם אהץ איז אונטערברעכונג אהן אז געהט
 צױ אונזער אין אונםערםיידליך. געװעז פריהער איז כער

 סלאםען צאל די איבערגעכען םיר װעלען באריכט סונםטיגען
 דע״ דעם םון דירעסםאר דער הערבער:, װיל שילער. און

 די זיך האם םארלויםינ אז איבער אוגז גיט פארטםענם,
 און פראצענט, 30 איבער אויף פארנרעסערט שילער צאל

 ארבײטער דער םון געשיכטע דער איבער הורסעז די אז
פא&ולערסטע. די זיינען באװעגונג,

גע־ זעלבעז דעם אויו* אקטיװיטעם װאזשנעם גאנץ א
 ,10 — לאקאלען דרעס אנדערע די אויך אז םיהרעז ביט
מאל. צוױיטען א דעם װעגען אבער .89 און 60

כיץרא״ נאטוראליזײשאן איײגעז אונזער
 דרעס־ דער םון שטאק טען6 אויםז ,602 ציםער אין

 נאםוראליזיישאן די זיך ״נעסינט געבײדע, ױניאז מאכער
 באשו־ לאסאלען אונזערע םון םיטגלידער די װאו בױרא,

 . װעלכע פראבלעםעז אלע װעגעז אינםארםאציע םרײע מען
 אםעריסאנער װערען םון ענין םיט׳ז םארבונדען זײנען

בירגער.
 װעלכער טײך, םארים םרײנד םיז באריכם דעם לויט

 םאר־ איז האבעז בױרא, דער םון ארבײם די אן םיהרט
 םיכד טויזענד א איבער םאנאטען פאר לעצטע די ן%ם לויף

 און פאפיחגן. בירגער װעגעז אנםראגעס געםאכט גלידער
 נויטיגע די געװארעז געםאכם זײנען זײ, םון 400 םאר אז

אפליקאציעם.
ביר־ א װערען צו שווערער סאך א יארען די איז עס

 צו םיטגלידער אונזערע ראטען םיר און םריהער װי גער
 ראיעלע גלײכצײםיג און םרײע די םיט זיך באנוצען

בױרא. דער םון דיענסטען

חברים! שפאנישע אונזערע פאר הילף
 *ו אויפרווי אן ארויסגעלאזען טענ די האם 22 לאקאל

 *ו באוועגונג דער אץ זיך אנצושליםעז דרעםםאכער, די
 פח קעםםער העלדישע די סאר הלײדער און שיד זאםלען

 געזאגם אויםרוף אין ווערט אנדערעם צװישען שפאגיע.
םאלגט: װי

 ענג איז םאלס שפאנישען םון קאםוי העלדישער ״דער
 דער םין עקזיסםענץ און װאוילזײז דעם םיט םארבונדען

 זיעג םאשיסטישער א באוועגונג. ארבײטער װעלטליכער
 םאשיזם םארן ערסוטינונג אץ געםײנט װאלם שפאניע אין
 םאראײניגםע די ארײנגערעכענט װעלם, גאנצער דער אין

 פאלק שפאנישען םארן זיע; א םארקערט, שטאאטען.
 גאנמר דער םון רעאהציע דער םאר נידערלאגע א מײנט
 פרייחייט פון העםפער די םאר אינספיראציע אן און וועלם

 בראווע די םון הע:ם די שטארקם . . . פראגרעס און
 אין םאמענם דיזען בײ זיך נויטיגען וועלכע קעםםער,

 איר • װאם אלעס זאםעלם !קלײדער װאריםע און שין
 וחנלכע פלעצער, די אין עם ברײגגט איז אװעקגעבעז קענם
אננעװיזעז״. אונטעז זײנען

 סאל דאט וועלען דרעםםאכער די אז זיכער, זײנען םיר
 הער־ אםענע םים —־ אלעםאל ענטםערען זײ װי ענטםערען

 ויעחנן סםאנציעס זאםלונגס די הענט. םולע איז צער
 ] נמגלא• דער אין אויך און סירקולארען די איז אננעוױזען

פרעסע. כער

פארווערםם• םארשירם באוועגוגג װגענם די
 22 לאסאל פון איז וועלכע באװעגונג, ױנעגט רי
 _ צוריק, יאר א איבער םים געװארען גריגדעם

 אק קינחנר, חונדזנרס עסלאכנ פארשרים•
v 25 ביו סנ n r*ויעען ״ * * * * *4 V
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?60 לאתאל mv דרעםפרעםערס דער אין װ הערם וס
טענעדזשער. קאהן, מאקם פון

 קײן םיר האבען װאכען עטלאכע לעצטע די אין
ױניאן, אונזעד אין אטעםען. צו אםילו געהאט ניט צייט

ױ  נרויסער אונזעד פון לאקאלען אנדערע אלע אין ו
זײ־ אלע געקאכם. און געברויזט האם אעטערנעשאנעל,

 דער צו האגט א צולײגען םיט םארגוםען געמען נען
 פארטי. לײבאר אםעריקען די בויען םון ארבײם גרויסער

םײל. אונזער נעטאז האבען םיר און
 בלויז ניט טיטגלידער אונזערע צװישען זזאבען םיר

 נאר פארםי, לײבאר א םון אידײע די פאפולאריזירט
 טוי- צוױי אריבער צונויםגעזאטעלט םאקע האבען םיר

 פאר־ דער םון פעטיציע דער אויף אונטערשריםטען זעגט
 םיץ םיטנלידער די צװישען געשאםען האבען םיר םיי;.

 אוז מיטגלידער; טויזענם צוױי סארנע ױניאן אונזער
 אן אויםגעריכט םיר האבען עלעקשאן םון םאג אינ׳ם
!שטאלצירען םיר װעלכע טיט װאטשערם, ארמיי

 גרויסעד דער צו הא;ט א צוגעלײגט האבעז טיר <ןורץ,
 אר־ פאליטישע זעלבסטשטענדיגע א שאפעז פון ארבײט
פארטײ. בײטזגר

 ארבײט די אבער םיר האבען צײם זעלביגער דער אין
 האםןש טאנ־םענליכעז דעם םיין איך יזניאז, אונזער םון

 םיטגלידער, אוגזערע םון לא:ע די םארבמסערען צו אויף
 אם־דער אין דוהא םארהערם, םארנאכלעסײגם. ניט אויך

 װיכ־ און ערגםטע דורכגעפירם םיר האבען צײט סאכמער
גערודער. אז שםיל, עם אפגעםאן און ארבײט, םיגע

 האט *וניאן אונזער װאס רעיז, דעם דא םײן איך
.$3.75 ביז $2.25 םון לאינס ביליקע די אין געזואונעז

 דעם באנײען בײם ױניאן אונזער האט באקאנט, ווי
 דורכגעםירט און נעװאונען באלעבאטים די םיט אגרימענם

 בא־ פרעסערם װאם פרײזען, די סקעדול. א לעבן אין ן
 פריײ די לוים באשטיםם װעיעץ ארבײט, זײער םאר קוםען

 כא־ איר האט דרעסעס לאין יעדע דרעסעם. די םון זען
 םאר באסוםען דארף פרעסער א װאס פרײז, שםיםטעז

pn .ארבײם
 אויף שםענרינ ױניאז אונזער איז םונדעסטוועגען

un* .װעלכער פאר דרעס, א םרן םטאיל דער אױב װאך 
 לויםן סענם 12 קריגען דארף זאגען, לאםיר ירעסער, חנר

 ארײנלײנעז מוז פרעסער דער און זיך ענדערם סקעדול,
 און אפיס איז רוהיג זיצען נים םיר זועלען ארבײם, םזנהר

 העכערען קײן םאדערעז ניט \v:vp םיר אז טראכםען,
 צאהלט באלעבאס דער װייל ארבײם, אונזער פאר ארייז
 אלערלײ זוכען װעלען םיר נײז, אגריםענ̂כ לויטן אונז

ארבייט. אונזער פאר געלם םזןהר קרינען צו םיםלען
 לאיגס ביליגע די אין געשעהן םאקע איז דאס און

 א:גע־ האבען שעפער די אין חדשים. פאר א םיט צוריק
 פרעסערם די פאר איז טוניהם. םים דרעסעס געהן הױבען

 םיר האבען ארבײם. נאך דרעס יעדער אויף צזגעסוםעז
א געםאדערם גלײך און סקעדול דע□ אויף נעקוקם גים

 איז אונטערגעהםוגגעז און םארזאםלונגען אפ האלטען און
לאקאל. פון קלאס־ציםערען די

 קלוב *אינםערםידיעט״ דער וועט םאנאס וזײנםיגען
 ״יאנ: דער םון טײל א אלס ווערען אינסםאלירם אםיציעל
 אויך וועם גיכען אין ריגג. אדכײטער םון ליג״ םוירמעל

 דער ליג. דער םון צוױיג א ווערען קלוב, .םיניאר״ [חנר
 םיםנלידער. נייע םאר פלאץ נאך האם סלוב *סיגיאר״

 װי ױניאז, דער צו באלאננען עלטערען וועםעס קיגדער,
 אהן אגשליסעז איצט זיך קענען םיםגלידער ױנגע אױך
 זיך ווענדעם אינםארםאציע םאר אײגםריםס־געלד. איעע

^08 ןױםער |אק
n ביל־ דעם םון אגגעפירם ווערם באוחמוע מנענם

jו ןדמסם ^ o m n r םיםוױרקוע דער ססי 22 אללאק
רינג־ ארגייםיר יח #םימ ײמגם דאר
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 אסאםיאיישאנ^ אונזערע אלע בײ פרעסערס די םאר רעיז
 און טוניק. יעדען פאר סעגט אײן בלויז — סך הײן ניט
 סעפםעכד םן28 דעם געקראגען. רעיז דעם האבען םיר
 צאלען צו אנגעהויבען אסאסיאײשאנס אלע וזאבעז בער
ץ סענם. עקסטרא דעם

 אבער !פעני אײן הכל סך — רעיז נישטיגער א
 און לאיז אט־דער אין באשעפםיגט זײנען װאס ״די בלויז

 בא־י גרויסע די אפשאצען ?ע:ען בכלל פרעסערס אונזערע
 און ױניאן אוגזער פאר נעװינס אט־דעם פון דײטונג

רעיז. אט־דעט קריגען װעלען װעלכע די, פאר
 װאס םענשען ״קיקערס׳/ פראפעסיאנעלע אפילו

 זיך האבעז זײ אפילו — :עפעלען :יט זײ קען זאך קײן
 א בײ האבען אלע געװינס. דיזען סיט געפרײט אויך

 אדםיניסםראציע די געמיבט טעםבער־םיטיגג דזשענעראל
 אכדדי דורכםירען םאר בעאםםע די און לאקאל אונזער פון

 שטראםען פענים אײנציגע די פון װארים םארבעסערונג.
 םויזעגטער דרעס־פרזןסערס די םון העשענעם די אין ארײן

דאלארם. טויזענטער און
 האט ױניאן־ארבײם שםיק זויכטינע א נאך און

 ם\ן םשך אין ד״אבען םיר דורכגעפירט. לאקאל אונזער
 כחות אוגזערע אגע פאראייגיהם צײט קאכינער אט־דער

 TMnp איצטער דך םילט ױניאן אוגזער ױניאן. דער ארום
 םיםגלידער אזםױוע די םריער. איז עם װעז װי טיגער,
 שםעהזנן זײ רײהען. די צוזאםענגעשלאפען ע::ער האבען

 וײ פריהער. וױ װאך, דער אויף פעהר :אך איצטער
פשום: ;א:ץ איז זאך

 איד אויף לויערעז שםארק, איז ױניאן א ווען דוהא
 ױגיאן אונזער אױף אויך און זײםען. אלע םון שונאים
 »ח צײנער־ זיתרע געשארפם טעגשעלעך נעװיסע האבען
 הא־ כדר און שרעקען, געדארפם :ים זיך האבען םיר כאמש

 םיר האבען פונדעסםותנען געשראקען, גיט םאקע זיך בען
 ארן אייכגעהארכ̂כ זיך און אויערען אוגזערע אגגעשפיצט

 נענעבען זיך און געהערם האט אונזעתגר םרײנם יעדער
 וואס די, בײ און הים. םען און היטען. צו װארט דאש

 כחות די אױס :עהען ױגיאן אונזער אויף בײז טראכםען
םא:. צו טא; פון

 גדויסע געוױינליך זיינעז עצודגעבער פראפעסיאנעלע
 :געבעז גים טאתע זײ קעגען עצות קײן דעםאגאגען.

 אבעד ערפארוג^ קײן און נים שבל קײז פשום האבען זײ
 קעמן דאס — פראזען דעםא:א:ישע םיט שיסען טוםלען,

 *רזד עולם דער :הצלחה קײן ניט אבער זײ האבען זײ.
 קסל־ ציטעדדימ זיתרע גלײך. זײ דערלעגם סערם

די. פון לאבם םען און אויס זײ גיבען עכלאך
 צונויפגעזאםעלם חברה־לצים די האבען לםשל, אזוי,

 אק אײנגעפירם האבען םיר װאס אויפבעםערוננען אלע
 אק אויסנעשםעלם זיי ױניאן, אונזער פון טעטינקײט דער

 ארױס־ און פו:קכתז_), אלפים תרפ״ם (נא:צע פונקטען
 א כדם םיםינב םעםבער דזשענעראל א אויף געקוםען

לאמגדמ! געקײכם האם עולם דער םאדערזגז!״... .םיר
 דעד אם איז דוכא אפים אונזער האט געזאגט, װי

 אהעד ױניאךארביים. גוטע דורכגעםירם צײם קאכיגער
 דצר וואס גרופ־םיםיננען, 1668 די צורעבענען םען דארף

דורכנעםירם. האם לאקאל
 סענליך אופן וועלכען אירגענד אויף איז עס אויב

 *TT אירע איבער קאנםדאל א דודכצופירען ײגיאץ א פאר
 בײ כדםינגזח. אזױנע דורך םעגליך בלויז דאם איז פער,

 בא־ די כדם באהאגם גע:ױ םיר ווערען םיםי;:עז די אם
 אר־ די פון פארדינסםען די פיט שעפער, די אין דינגונגען
 ,,םמײ כתז וואו דערװיסען, זיך סע:ען םיר און בײםער,

 םיד האכען כדכױננעז די אם דורך ארבײמער. די זעלט״
 ויך האם ארנז און זאכען, סך א ווענעז רערװאוסם זיך

 אין דאלער םויזעגםער אויםצוםאנען אײנגזןגעבען
צום דאנק סיק אױסדדיקעז איך סח רא און

...1
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 עגער־ דיז מאר רזשאו'לאגדםםאז, ברזדער ממנחאחנוײ,
unruאםיס. אין ארגײם ־

 םארנאכ־ נים םיר האבען צײט דער אט נוון סשך אק ,ן/
 םיר האבען זײ םון םך א ארבײטסלאזע. אונזערע מסיגט

 םיר האבען םערסטע די דזשאבם. םטעדי םים דנטכונזא
 מעג דרײ גאנצע אםילו אםאל און צוויי, און םאג א מגעבען
 פאראנטװארטליכ- אונזער האבען םיר װאך. א ארבייט

 פארנאכלעסיגם. גיט ברידער ארבײטסלאזע די צו קײם
 טעג־ ספעציעלען א אנגעשטעלם דעם צוליב האבעו

ענערגיש. זעהר ארבײט ױעלכער סײפס׳ן, ברודער
פראב- דיזע לעזען צו איננאנצען םיד האםען צײם דער מיט
097•

 פון ארבײט דער אין ארױס אוגז וזעלםען זאכען &יל
 זאך ערשטע די ארבײם. טיט ארבײםסלאזע די באזארג^

in t שאם קײן אז דורכגעםירט, האבען טיר טאשין. די 
 אר־ עס סײדען פרעס־םאשין, קײן לויםעז לאזען ניט

rדער בײ פרעסערס זעקס װיגציגסטען צום דארט ן 
צוגעדעקט. שטעהען שעםער די אין םאשי.ען די וואנט•

 שעפער דיזע אין ארײן שםעלען םיר און קאלם, און
מוגם־־פרעםערם. |

 םארסלענע- צו געהאלםען אונז האם זאך א נאך און
flfll ארדענונג םעהר אײנםירען און ארבײטסלאזיגקײט די — 

 װאיר־ דער װעגען עקזעקוםױױבאארר אוגזער םון רולס H׳
 דעם באדאנקען און לױבען איך טוז דא און קארד. ~

 םיטגלידער אלע איז וואסיליעװסקי׳ן י• ברודער ̂םאן,
 װי געהאנדעלט האבען זײ :באארד עקזעקוטיװ אונזער

ערסלע־ דא לאםיר אבער ױניאךלײט. אםת׳ע און ייע
 רולס, דאזיגע די לוים רולם. דיזע פון באוײיטונג די

 ער םײדען שאפ, איז ארבײטען ארויפמהן נים קיעעו־
 א ארויס םאקע גיט אםיס דער קארד. זואירקיגג א

 ניט זזאבען װאם אזעלכע, צו בלויז אבער קארד, ויגג
 שטעהט װאס ארבײטער, קיין קען דארום דושאבם.

 םאר- ניט ״םלאו״ אים בײ ס׳איז גאר דזשאב, א י*
 איבער אוםן אזא אויף בלײ־בם דזשאב. צוױיטען קײן ~זן

ארבײמס־ אםת׳ע די פאר #זיך טאכם עס זואם ארביים,

 האבען םיר iim איצטער, אז זאנען, איך ױיצ *וצעצם
 זיך םיר וחגלען קאטסיין־ארבײט, אונזער םון נאסרײט זיר

 טאנ־םענלי־ אוכזער צו ענערניע סעהר נאך םיט נן“
I^w הײנטינען םיר װעלען באזונדערם יאהכייט. d 

 עדױקײעאנא׳צ אונזער צו אויםםערקזאםקיים פיל גמען
4ניינ

 no לאסאלען ערטטע די צװיעען נעווען זײנען םיר
 ארביים דער אט צו נעםען צו זיך אינטערנעמאנעל נר

'T ̂וך  םטך אין ה#בען םיר .1933 איז םטרייק דעם ג
נעביט. דיזען אויוי ערםארוננ םיל נעװאונען ציים דער ־

 דריײ אונזער אויטנוצען םיר װעלען םעזאן ־ינען '
 עדױסײשא־ אונזער םארשםארסען צו ערפארונ: גע

 און םיטנליחגר אונזערע םון נוץי דעם םאר ארבײם
 נאנצער רער םון און לאהאל אונזער םון כבוד 'י;חנם

נמאנעל.

mg. ta M fe  ihutiLאדנזזןר

רעזאלוציע אנערסענונג
ברא., אוז גרינבערג לואים םוז ארבײטער די םיר,

 טעז24 דעם ^אפ־םיטיננ א בײ האבען עװ., םע8-
 אוץ דאנס אונזער אויםצודריקען באמצאסעז ״נער
 דזעײהאב ברידער די םירעד, אונזערע צו :ונג

אונ־ מנײדער, דזשײקאב און םענעדמתר, אוגזער ״ד
 אנ־ זייער םאר ױניאן, דער פון אײדזמענם ביזגעם מר

̂סחנמוגג  דער םיז זױידדצעם אין רײז א באקוםען צו ^
 ?זאפ, איז ארבײמער צ̂א גרעסטער דער םאר !•יויםע

 זײ װינשען םיר םינישערם. און •רעסערס
 ארכײט ענערנישע זייער פארםזעצען ̂ענען צו

 וועילכע ױניאן־םעםבערס אצע םוז אינטערעםעז די
שעיער• די אין נן

גרוס, ברידערציכען םים
 און ילעוױן הײםאז זיםערםאן, דזשײקאב

.117 ̂אתאיצ םון — <אנדאװ איזידאר
lempw■ h — זיםערםאן חעררי v•

 חבינססי ®רעדדענם באדאנתט ״הסתדרות״
 אידישע די צו הילןש און םימפאטי פאר

פאלעסטינע. אץ ארכײטער
 האט אינטערנעשאנאיל, דער םון דובינסקי פרעזידעגט

טען  אידי־ די ,״הסתדרות״, דער םוז בדי<ו דאנק א ערה̂א
w חנר םאר פאלעםטיגא, םון קערפערשאםם ױניאן טרײד 

 הא־ אםעריקע אין ױניאנם טרײד אידישע די װאם סיםפאםי
 באי• אידישער דער און ארבײטער די צו ארויסגעװיזען בען

 טערא• דער םון צײם דער דורך ישדאל ארץ אין םעיצקערוגג
 דער םאר ספעציעל, אדאבער. די םצד כװאליע ריסטישער

ױניאן־, טרײד צום געװאחגן געשיקט איז װאס טעלעגראםע
 דער םון גיצײכגילטיגסײט דער וועגען ענגלאנד םון ?אוגסיל

 אויןי איבערםאלען טעראדיסטישע די צו םאכט ענגלישער
 \ױ זיך לײענט ברװו דער Jבאפעלקערונ אידישער דער

:םאלנט

דוביגםקי: דוד פרײנד ״װערטער
 אוגזער האם חדשים זעסס לעצטע די םון טשך איז

 ביםעחנ און שװערע םית דורכגעםאכט באוועגוגג ארבײטער
םאםענטען.
 בײםאג געארבײט חברים אונזערע האבען חדשים זעקס

 גלױבען אבסאלוםער דער נאר בײגאכט, געהיט זזאבען און
 וײ און זאה אונזער פון גערעכםיגקײט און אםת דעם אין

 דערשיצא־ און דערדריקטע םאר טראגען טיר װאס אחרױת
 געווענדם איצט זײגען אויגען װעםעט םאםען, אידישע געגע
 אגצוניק כח געגעבען אונז זזאבעז ישראל, ארץ קײן גאר

 אויםר«אל־ און זאכען נײע בויען ארבײם, דער טים וױיטער
 פון אקטען און אטאקעס םעדדערישע װילדע, אלע די טען

אוגז• געגען נקםה
 טרייםמ א םאר װאם םארשטעלען ניט זיך קעגם איר

 ארכײםעוי רער םון טײלען םארשירענע ווען געײען איז עם
 םיכד זײער אויםגעדריסם האבען װעלם דער פון באװעגונג

 דער אין — זאך. אונזער העלםען צו גרײטקײט און פאטי
 דמד םצד אקטיזויטעם װאונדערבארע די — רייע ערשטער

m באוועגונג. ארבײטער עגגלישער
 טיפסטען אונזער אויםדריקען אײך איך װי< דא און

 טעלע־ אייער <עביט. דעם אויח הייצף אײער םאר דאנק
 אהן האם קאונםיל ױגיאן טרײד בריםישען דעם צו גראםע

ראלע. גרויסע א געשפילט צװײםעל שום
 נאך הײסט דאם אבער אפגעשםעלם. איז טעראר דער ■
 אוםרוהען די זײנען אײגענםליך Jרואי זײנען םיר אז ניט
 אין שוין איז װאם ישוב דעם געגען געװענדם געװען ניט

 צו טראכטען װאס אידען רי געגען אים, דורך נאר לאנד,
 | הא- אגםאל ברוםאלען םיזישען, חגם געגען אהער. קוםען

 ארײן םיר טרעטען א*צט באשיצען. געקענם זיך םיר בען
 H אידישען פון היטען דאס גים — קאםף, פאליטישען א אין

 V' א גאר ידא שוין זײנען װעלכע די םון אײגעגטום און לעבען
 ראר־ און װילען וועלכע די, םאר םויערען אםענע םאר קאםז*

 אז באוױיזען, קלאר םיר קענעז גליק אוגזער צו קוםען. םען
 יאויפנ»םס־טעגליכקײםמן עסאנאטישע אנבאלאננם װאם
 <אנד דאם אז רעגירונג, דער םאר אויך קלאר איצם איז

 דאריי מיר ארביימער. נייע םויזעגטער פילע איצם סאדערט
 די םארפלענערעז ניט זאל מען אז סעםםען איצט םעז

אורזאכען. םאליםישע צוליב אוםן סינםטליכען א אןיח
 באוחד ארבײטער אידישע די שטייט נעכטען םון נים

 און בייעז םון םאםענםען אין אונז םיט אמעריקע םיז גונג
 וױחנד איר האם איצם אויר צער. םון םאםענטעז אין

ארבײם. אונזער םים סאלידאריטעט אײער באוױזען
געגריסט. הארציג זײם
׳גרום חבר׳שען םיט

1\«1\ (אוגמקרגןףיריבען)
J
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p,דער פה א־נײם ודכםיגע ד m פראגרעם 
פארניכםן איו באםעם די פה פארזזך וער אח סםראציד

 שוידער* דעד װאס לײדען םיט נארג גאנצען דעם פון
 ארבײטער די אויף ארויםגעש^ײדערט יהאט סריזים <ימר

 אםעריקע, אין לאנד רײבסטען דעם איז טאסעז אריםע און
 דאס אםת, נוצליכעם. עטוואס אויך געװארען געבוידען *ח

 עםליכע די םאד פרײז טייערען צו א באצאלט ד.אם פא<צק
 געװארען אײגעשטעלט זײנען װאם אינםטיטוציעט נוצ^יכע

 פון טײל א כאטש באזארגען צו נויטיגקײט דער דאנס א
n דאך אבער באשעםטעונ^ םיט ארבײטסלאזע םי^יאנען 

מן  געװאיען, געשאפען זײגען זואם אינםטיטוציעם, די זיי
 בא־ האבעז םיר װאס דערפאר ט»קע און נוצ^יכ^ מחר
 ווע- דערילאזעז ניט טאר דעדפאד ״*רײז הויכען אזא צא^ם
 »ז װערען♦ פארניכטעט זאלען איגסטיםוציעס אז.די תן,
 סען נעשען, זאיל דאס אז געפאר, גרויסע א פאראן איז עם

 קאפיםאל־םאג־ די זואס קאםף, ביטע־־ען חנם פון זען םען
 אװ םשעםבער נעשאנאל די ארגאגיזאציע, זייער און נאסען

זײ• געגען אן םירט קאמערס,
 סםק אהן איז איגסטיטוציעס די אט םון זויכטיגםטע די

 איז זי זוי אדער אדםיניםםראציע״, פראגרעם «זוארק *י
̂ס נאזואוסט  האט אינסםיםוציע די אײ״ פי *דאב^ױ די א

m ארבײטס־ טיליאנען באשעםטיגוגג מיט באזארגט גאר 
 אדער הונגער, םון געשמארבען געוועז זוא^טעז זוע^כע

 װיכ־ נאך איז װאם נאר צדקה, אוי̂ו געזוארען ^גמזויזען
 םון ארבײטען אוין* באשעםםעם םעגשען די ד.אם זי מעער,

 װעלכעס באםעלקערונג, דעד פאד נוצליכסײט גרעסםער דמד
 באקענעז צו געװארען. געםאז ניט קײנםא* איר אהן ווא<ט

 ״דאבלױ דעד פון אויםטואונגען זויכסיגע די םיט ̂עזעו* די
 בױרא. זייער פון באריכט קורצען א דא םיר גיבען איי״ •י

 דערזוןזקסענע פאר שולען
יאן צ\ױי  שר רעגעלםעסיג באזוכען דזגדװאקםענע מ̂י

 ער־ א. ם. זו. דער פון םײל א זײנען וועלכע לעךקלאסען,
 זוע־ איםיגראנטען, זיעען זײ םון סך א סיםטעם. ציחומס
 איבער ;פאפירען בירגער זײערע קריגען העלפט גמן

 םיל אזוי נאך און פראםעםיעם און טרײדם לערנען םי<יאן א
 נעמען 800,000 כםעם שרײבעץ. איז לייענען בבלל ממען

שטודױם. אלגעםיינעם אן אונטער
 אונ־ איז א. פ. װ. דער פון פראנראם עדצידוונגס די

 שטע־ שאםען צו צוריק יאר דדײ סיט געװאחנן מנרגענוםען
 דער םון עועאלג דער לערער. ארבײטם^אזע םאר לעס

 אז שטאטעז, 48 אין גרויס אזוי געווען איז אזגטרזגנעסונג
 םעדע־ דער דורך געצאלט װערעז לערער טויזענט 41 איבעד

 בא־ שול לאסאלע פון תאאפעראציע און חגגירונג יר ־
אז• אנהויב םיז געווארען געװאונען איז אסטע

 הײ קײז ניט זײנעז באזוכער די פון טײל גרויםען א
 באאםטע םקול געװײנליכע די *ואו פלעצער איז טג

 םרעמד־ פאר מעגליכקײט א געשאפען ניט פריזזער ;ען
 ספעציעלע געשאםעז א. פ. װ. די חאט לערנען, צו ידעגע

:םאדטעז פיר םון זײנען קלאסעץ די זײ. םאר ן
ענגליש. שדייבעז און לעזען צו .1
 װערעז אימיגראנטען \ואו קלאםען, בירגערשאםט ^

 זײ ווערען דארט בירגערשאםט. םאר צוגעגוײיט
רעגירונגם־ אלע און יןאנםטיטוציע דער \ועגעז

 בימער נײע די וועלכע אין קלאסען, בירגערשאפט &
 רענײ אגתריקאנער דעד וועגען שטודױם זייער אז ימען

 װעגען יןורםען זײנען דאם איד. צו שײבות זײער און
ליטעראטור. עקאגאםיקס, סױוײןם, געשיכטע, קאנעד

 עם װאו אלעםעז, םאר פרײ פאדוטם, אפעגע •4
 גאנצע פאדאן זײנען עס צײפדםראגען. דיםסוטידם

 פארםערען זײ און לאנד איבער׳ז פארוםס אזויגע
סער•

ן האט ולם9 י געלעגענ־ דאזינע די צו צוגעכאפט ז
פ. װ. דער םון ייטען9םעט̂י * :*u

 געוײבם• זיך האט םען װי םער געעםענם זײ פאד האט א.
 הלאםען אזועגם םרית םאראן זײנען עם װי יאר פוםציג שוין
 אזוי ניט זיך ftra האט קײגמאל אבער אםעריהע, אין

 א• ji \ו. דער םון קלאםען די אין װי זײ אין םארשריבעז
 זיך צײם פרייע זייער אויםנוצען זוילען ארבײטלאזע סך »

 וױיגיגםםעגם זײנעז םקולס םאגכע אין םארפאלמאםעז. צו
 טאנ• גאנצען א באשעפםיגם םםודעגטען די פון העלפט »

 די האבען פאפולאריםעם גרויסע די אז רעכענט, םען
 זיינען די װאס םאקט, דעם פארדאגקען צו םקולם א. פ. װ.

 9»<ם די װי פארטעל וױיניגער זיך םירען און ארגאגיזירט
 קיק גים גים טען און עקזאםענם קײן ניטא גײטסקולם.

 19ודל זײ זואס אלײן באשליסען סטודזגנמען די קרעדיםס.
 n זױ באשליסען אין חגה א אויך האבען זײ שטודירען.

 ארבייכמנן לערער די און ווערען. אנגעםירט זאלען קלאסען
 וואזנ־ און באדערםעגישען די םים בהסכם קלאםעז די אוים
פרויען• און כמנעד שםודירענדע רי פון שע\

 םסאגדארדײ צו פראבע סיין געםאכם ניט האם םען
o באגרעגיצעז אדער קלאסען סארט די זירען n פון געבים 

 זחנרזנן םאבדזשעהםס פארשידענע 700 איבער לערער. די
 םםאגדאר־ גיט אויך זײנען לערער די געצעדענט. דארט

ױ: פראפעסיעם, די םון סוכמן זײ םון סך א דיזירט.  ו
 ארכיםעקםנן דענםיסטען, שרײבער, דאלםוירים, לאיערס,

 דער איז איבוע םפעציעלע אלײן קרעען װעלכע .,n א. א.
 אז די פידען דערגאך און אוגטערריכטוגג דער םון קונסט

 אײ־ זייער לױם געגענשםאגד, אײגענעם זייער אין קלאםעז
ערפארונס םפעציאליזירםער געגער

 דעם צוצוזען אינערדאשם געורען זײנען באאבאכטער
 ערציהתג, און וױסען גאך עולם בדײטען דעם פון דארשט

 ניצליכערע און בעסערע זוערען וועלען זײ זועלכער דודך
 שםאםען סך א דעם. דורך געלם םאכען צו ניט בירגער,
 וױ אהםױױםעםען אזוינע פאר סלאםען ארגאניזירט האבען

 אױך און שרייבען קוגסט, דראםאםישע סקולפטור, םאלערײ,
 •n א• א. ארבײם נײ ארבײם, געזונטדהײטם םאר קלאסען

 קארעס־ אן א. a װ. די םירם ארבײם קלאסען אויםער
 ראדיא דער דורך ארבײם ערציהוננס און סורסען פאגדענץ

פלעצער. וױיםע אין םענשען גרײכען צו
 ארבײמםלאזע העלפען קל»סען טרעיד

 די םענשען םייליאז א איבער באזוכעז נעזאנט, זוי
 חד בילדונגס דעם םון קלאסען םלאכה און טרעיד פרײע

 צוצופאסען איז צװעס דער א. פ. װ. דער םון פארטמענט
 * זיי אויסלערנעז און אוםשטענדען די צו ארבײטםלאזע

 אויוי םרעידם, געלערענט זוערען מעגשעז ױנגע טרעיה
 ארבײםער, ניםא. נאך איז פאדערונג באלדיגע לײן װעלכע
 קרײ אורזאכען, געװיסע צוליב אפגעשטאנען זײגען װעלכע

 דזשאבס זײערע האלכמז ?ענען זאאעז זײ אונטערריכט גען
 ארבײםער, בעסערע. דזשאבס, אנדערע קריגען לענען אדער

 געלע״ װעחנן איגדוסטריעז, געװיםע םון ארויסגעשטויסענע
םאכען. נײע רענט

 צאלט א. פ. .n די וועםען לערער, טויזענט פינף ארום
ג די אין באשעםטיגם זײנעז נעהאלט,  קלאםען. א. פ. ו

 אלע און געגעבען ווערען הורסעז םארשידענע 500 איבער
 אײנ־ זײנען זײ אײנגעשלאםען. װעדען נעניטעז מעגליכע
פאלגט: װי פעטײלט
אינסטרוס־ ערציהונג. אינדוםטריעלע און טרעיד .1

 אינזשיגײ און אינדוםטריע טרעידם, פאדשידענע אין ציע
 ראמ־ ארטיגער איז םעגליכקײטעז לאקאלע די לויט רינג,

 גים באזונחגדס ארבײט. םאר אויסזיכטען בנוגע זאםקײט
 אינדוסם־ נייעםםע און לעצםע סאםע די טים אפ זיך מען

אװיאציע. און עיר־קאנדישאנינג ראדיא, װי ריען,
 קרינען מיידלאך און פרויען ערציהונג. הײמישע .2
 אזוי װי פרויעז םאר קלאסעז ארבײט. הויז אין לורםעז
זייעז־ע ״טענעתשעז״ און םארזואלמען צו בעסער
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 \וערען װילען וחנ<מ םרויען, פ*ר ipd־iip אױך ווחגאות•
i■ דחנסםייקער, r w ,ון #רכייגמר <זאםע< נוירםעם« 

 its 8 ־usd איז op זױ *זוי דינערעאםם. םארטען *גדערע
 געםינמן דינערעאםם, ם$רםען <;ts פאר pjtsiCDtp גרױםע

i די r m נרינג מוו׳םען, די ענדיגען \וע<כע םייי^אך, און 
ארבײט.
̂ל 3  פאר זיינען ק<»םען די בילדונג. קאטעדציע

 אין 1אויםבי<דע זיך ip-mpts גיס קענעז ווע<כע יעניגע, די
 *use קורםען זייגען דאס **צזןן. דארוי ipd װאו םקו*ס _

װ. «. א. ארכיים *פיס
̂טור .4 ̂דונג. אנריקו  אן םירען יצערער א. J װ. בי

 די דערהוי*ם פארםער״ די הע<םען *ו •ראגראם ט־ויםע »
 םרי־ דער דורך נעזוארען ם$»ר*ריםם זײגען כע5ווע< ימגינע,
t r m אייג־ זייער םארבעםערען צו פריזיס, דעם דורך איז 
ddjip װיםענע»פט<יכע םאדערנע אטוענדען דידך ,IP>d 'd 

ni מטאםישע אויך און <ײם ױנגע פארם ילערנען דורך אויך 
̂כע ױגענם,  םארערנע <»נד. אוים׳ן צוריסנעסוםע] איז ווע

̂ודען ?אנדזוירטעאפם  אי־ ■ראגרעםױוע אנדערע און םעם
jppi פאר׳אריים. ותרזןן

 און נרופעש דיסקוםיע ,jpotsPp םים אנםירען אויםער
 נע־ אויך לערער א. a זו. די האבען פ^רוםם, פארםער׳פע

 פראביצעםען. ש«ײז זייערע אין נעםיינדעס גאנצע האיצפען
 ארגאנײ זיינען <ערער דאזינ? די פון אויפזיכט אוגטעו׳ן

 באזים, ?אםונאיצען » אוי«י גריגםעדנערטנער נעווארען וירט
ipppBrm x דער און רעיליף, אויף פאםיציעם פאר עפייז 
הע־ איז װינטער. פאר׳ז פרעזערװירם איז אינערפ<ום

ר trn* *ו מאטעען מוו^רען .D7j?Dtrpjppnts 1 זײנען דז׳פארחטיא אין *ענטערן 100 « n p tp i ײז א  רע<יוי־ םאר ׳
פריי• פאםיציעס
̂בען ipotfp 5װא?ײש#נא< די םון רעזולםאט איצס  ה

ipapppj ipםענ סך « r .זיינען טםאדט 1א״ אין דדפאבם 
 אזוי .p'DPDiris ניתד זײ?ר אי] דזמאבם *נוװגעםצן

 אזוי »רדאפ?סי?. ניתר זיי?ו אין דדפאבם *נחונצטען י ,
 פון טי<ל?ר 17 טיט ׳פםאדט אנדער «ן אין נ?\וען אױך אח

 *pttS 110 נ?<־ם<אכות ארבײםםיצאז? db>p. 100 ראדיא א
>up,יפ*רני*,5« ־ jpatp גית אין אונם?רריכם נצפראנעז 

tpuppo האב?ן זײ און ם׳צאכה זימןג םון ipjipppj אר־ 
פרא:*יסקא. סאן אין בריק גיתר דצר אויף ביים

p3^pn ,tpripo זייערע אין ארבייט פאריוארען האבען 
 און ארכײט אה< »רונמ?בלאנ??ט in ה*ב?ן און טרעיו׳ם

 א. J װ. די פון nixp די אויוי זיך, 1האב? האפניגט אחן
 טרעידם. און םילאכות אויפ?וטענדע נײע w ipdijp: מחנר,

 ipntsn- װעםם וױיםור ד?ר אין *זע5*רגייטס מממרםע
«ipoup»n !?םיינען אין ב*ט?םםינט זייז «ו זױ מטודיר 

f tp* נייער זיי?ר כײ פארנוםען זײנ?ז זיי אח זילבער און 
 איז op וו?ילכ?ר אין אנב, כ»׳פ?פטיגונג, » בא׳»?פםינונ^

איב?ר־פראדוק«י^ קײן ניטא '9י
רכײם8 געזמדהײטם

 דורכנןד \ו?רם ■ראנדאם ג?זונםדחייםם פי<זייםינ? א
אפםײ־ םאר׳פיד?:? די דורך ?אנד ipxjw .איב?ר׳ן

jt חנר פון  m  .n פאר־ זייג?ן *רב'>ם?ר םויז?נם?ר
םיםום־ און םאילארי? tpvxrun «ו פראיעשםען בײ

p אגדערע . rn| רעם פארבעםערען אין ר$ד*?«£י:ט 
nsrtx,^ םיס־ םאניטאצי? און ̂פפאל די אויך װי 

ipl פון jsvov p> b ,כ?םיסער ד?נטיםטען, דאפםוירים 
 םאר־ זײנצן א. * וו. פון ליםטצז די אויוי נױרסעס »ח

ipo u אין prontnvD  t ip ̂וריטע פאו ארבײט iP 'j’DtsB, 
a,איייז מוגעז ומ<מ ׳ P״r פרימאטצ ^ זױ אפארחןן, נים הי

מאכד נצזונדהײטם מםאםליכע און פצחס־אלזן איז אויר
פציכם.

 נ?װא־ אגםװיק?יט זײנ?ן פראיק?טצן ג?זונדהײטם די
t n די <וים p?«pis> tic n irp i ,ײצ<מ נ?םײנד?ם jpp^pn 

jpppi ךי PQO*p.| .« .» .ארב״םש־ א IP1PDP31KB די 
'ipdpdo וואסצר d 2,500 הצמװ־ פון rטpטr אײנ־ דורך 

H!P̂ p̂D(y נית D r ip און ipdpdo'o װאטער וי רײנינ?ן «ו 
ipnpopm אןן p dp. םילזו tprn אויםריי־ אין פארנוטצן 

מז נימז  און PDinpi נ?נ?נד » פאו פארזיכ?ר?ו און םיי
זו. א. א, ipopn רייגצ

d אין pi אוגײטער א. 3 װ. האלםעז יאר איצסינצן 
p ווין n r o r u r w 5# ®וורגרעסעחנן אוןooo סחנדמדםים־ v*r,t3fc- -*

 אין פארנוגמז זײנען ^רבײמער 7,000 ארום טעםען,
 וו אין געגענדען, ד^רפימע איז ארבײט ניטאציע
̂יזןס 344,000  דאנק א פאראיגטערעסירט. זײנעז פאםי

̂ויד פון געפאר די געװארען פארסיצענערט איז  פי טײפ
̂וירם דיזענטעריע,  תראנקחי אנדערע און (גית) ד.וקװ

n םון םאראורזאכם זועדען וועיצכע o r, וונ דער און 
 ב*ש דעם דורך ווערם םיילך םון צרפםאנד דער אויך און

 ji •n םוז דערגרײכונגען װיכטיגסטע די פוז אײגע
 סא םון געפאר דער םון םארקיצענערען דאס געווען איז
 , דאס צוגענוםען האט םאיצאריע מטאטען. 29 אין ריע
ך ײכם5פיי און יאר לעצטעז טענשען 10,000 םון בען  ̂ג
̂יםען, דערפון האבען סענעען יאן5םיי  דאם און גע
 זײנען עס יארען. פריהעריגע די אין \וי וױיניגער םי<

̂ע קאנאיצען דורך געװארען געצועעז  עטייענדינצ פיי
 םאםיי םאילאריע די װאו פילעצעד די באזייםעען צו םערען
 געוו אויסגעגראבעז זײנען עס זיך• פיצאדיען קיטאם

 םי<יאן 22 א. װ• ס. און א• ר• ע. ם. א., פ.' װ. דורך
 . <אגד זוטפיגע םון אקער יאן5םי< האיצב א און גראבענם

 האם פראגראם א. a װ. די געװארעז. אויםגעטריקענט
 געגען קאםף דעם פאראויס יאר 40 אויף געטאז ׳טםופ

̂זעז םייליאן 4 און אריע5י  האבען עטאטעז 6 אין םעג
דערםון. נאםען

 - 39 אין םונקציאנירען פראיעקטעז געזונדהײט
 רעגיםםרירטע נוירסעם טויזעגט אײניגע יצאנד. םון
̂יעם, קראנקע םען  גים גוירס קײז קענען וועילכע פאמי
 טעכניסער און דענטיםטען דאסםוירים, גוירסעס, גען.

 געזונדחי אויס םארשען ומנילכע ̂אםפײנס אין ביימען
 םעמ טויזעגםער םארהיטען געגענדען, םון צומטאנדען

ארב נוטע טוען און אנמטעקענדע געגעז
 געװארצן איז ארביים װיכטיגע היגדער. סקויל פאד

̂י דער םון צײם דער אין עפידעםיעס פארהיטען  םארפ
 זו ילעצטען טריקענמו דער אין און ינג5פריי <עצטען :יש

̂םען אין אויםער  אויםםאדמ <אק»ילע םאכען הע
 קראנתהײטען, הארץ שווינחוכט, םראכאםא, זועגען

 געםאן אדבײםעד א. ji..n האבען פאראיליזים, פאנטאיצ
̂ען א אויף סוירוועיס זונדהײטס  טאנמזטא^ גאציאנא

̂נרענםע 4,000 כער  ?אאפערירם האבען ארבײטער גע
̂יק אוו דעפארמםענט סטייטס ױנײםעד דעם  חעלמן פאב

גע און םארמער א. «. <ג אויסםאחפועען. דייהע א
̂יכע פארמיחננע טאכען ______םארמונגצן װיםענשאפט

 ניר- ווצגמ אויך איז <ופט, און װאסער פון םארדארבונגען
קראנקהײטע^ גייסטיגע און וועזע

 «ו ארכײטער אירע באשיצט א. פ. װ.
יאז צװײ העכער  באשעםטמם זײנען םענשעז ט̂י

 אי פראיעקטען טויזענט נײנציג אויוי א. װ. דער
 ערצ םון קאםיעין א דורך םירט א. פ. \ו. די און אגד,5

̂טע איחנ פון ̂וטע  םארזיכםיגי און זיכערקײט פוז אנגע
n די r זזאס ארבײמער א. פ. \ו. די פוז ארבײט 

 אדםיניסםראםאר דער ווען ,1933 אין אגנעהויבען
 קאנ א װא^יגגםאן איז געדוםעז האט האפקינם 3

̂כע אינמוינירצז, םון  זיו םיט אפ זיך גיבען זוע
 געװארען אויסגעארבײט זײנען עם און םעמאדען

 ח; ארבײט. דער בײ עקסידענםס אויםםיידען םון
̂אזט האם  אדםיניסטרג., סטייט אלע װיםען דאן גע

 איבעד זזמגחה זזאבען צו איגדפינירעז אנוצומטע^עז
•ראיעקםען.

 ?ערפערמאפט• אזא עסזיסטירט מטאט יעדען איז
 את« ■ראיעקט נײעם יעדען אונםעמוכען אינזמינירען

̂כע  תריגעז פראיעקט דעם איבער אויםזיכם האבען ווע
 . םאססיםום םאר ארבײט דער םיט אנצוגעהן אזוי װי

i זיך חויבם ארבײט די ויען באװאחנני׳צ♦ און סייט r 
 ווערם עם אינספעקציעם. וױיםעדע גצטאכט ווערעז

w א אגנעפירט n w r ארנ די צװימען קאספאניע 
 פ<וג״_. און בוילעםינעז עקםידענטם. אויםצוטיידען

 מםאטען םאנכע אין און ארויסגעגעבען אסט וחגרעז
 קאנםצ סיעציע^ע באזוכצז וואך יעדע ארבײטעד די

 פאראן זיעעז פראיעסט א. j װ. יעדעז אױוי
̂ען  פאר גילעזער סיעציע^ג חי^. צרמטמר פאר ריא

n r זיי וואו ארבייםער, צונמםע^םדי וועיען 
וועדט •ראיעתט חנחנן צו נאר.

*m.

« ײ ז. 1936

פ א ען ש ט כ רי א ם און ב ע צי לו א עז ר
 פרע־ קא.״ קלאוק ״בעדפארד פון •בײטער

גאל־ 8 טיט טשערמאן דיער זענטירעו
דיגער. דענעם

 קאם־ קילאוס ״בעדפארד דער םוז אחבײטער די םיר,
 די־ א געגעבעז האבען ברוסיצין, סטריט, טײםס 47 •אגי׳/

 זײן םאר פרענקעיל, איזידאר מעערםאן, אונזער אכבוד נער
e אין ארבײט נממר a r אר־ אילע םוץ װאוייצזײן פאר׳ן 

 זזאבעץ ארבײט זײז םון אנערקענונג און דאנק אילס גייטער.
̂דענעם א םיט פרעזענטירט אים םיר  זואכדט. ריסט גאי
^ן סיר  פארט־ וױיטער ער אז האפען און געזונט אים װינ

מז  אונזער אויך באדאנהעז סיר ארבײט. זויכטעע זײן ת
 ביזנעס דעם און עםסיז י. ברודער סענעד^ער, דיסםריסט

jy r tT^^ פינקט־ זייער פאר גייצזענבורג, םיכעיל בדודער 
w. אוגזער צו אטענדען ?יבען r 

:אונטערטדצריבעז
 pyrri און אראנאװיץ בארנעט װײנבעדג, בעני

.117 ̂אp̂א פון םיעגמצ,
.9 לא?איל םיז אילענבאוםr עגנע און פארטנאי

.35 ̂אp̂א פון איבערמאז, סעם
ן\זילז(ז.$5

 וױעבעת״ ״ט. פון ארבײטער פון אנערהענונג
אײדזשענט ביזנעס זייער צו שאם הלאוה

ברעדשנײדער.
r^ 306לאוp װײנבערג ם. םון ארבײטער די טיר,  p 

 אין םיטינג w«r א בײ פארזאטעילט סטריט, טע37 וחנםט
̂וועכד טען5 דעם דאנעחפםאג, באארד, ד^אינם פון אםיס  נ
̂זאיסען מר,  און דאנ? טיפסטעז אונזער אויםצודרי?ען בא

 ברעט^ניי- ברודער אגענט, ביזנעס אונזעד צו אגצר?ענונג
 די םארםײדיגען צו ארבײם אונערסידיליכער זײז םאר חנר,

 ווערט־ א אים ניבעז םיר ארבײטער. די םון אינטערעםעז
̂עז  זאיל ער אז און נעזונט אים וױ^עז איז פרעזענט םי

 איגטערעסען די םאר ארבײט ערםאילגרייכע זײן אאויטזעצעז
ארבײטער. די ®ח

w ״, בערנע דדפאו tr פאפינס?י ס. ;כמזערמאז 
.117 ̂א?אל םון אנדאJ 5 און

.48 ̂א?̂א קארדעלא, נ.
.9 *אקאל ארד,9שע זינא

װיװגז. .35 צא?אל גאצדיז, א. ^רגזג̂ז

̂ז צו איז עס אויםגאבע םעם  םאל אין חיילף vzxnv געב
 האט יאר דריי יעצטע זײ אין ע?םידענםס. סלײנע פיז
_ rn רויטער . p אר־ עםוירדמזענסי 350000 אונםערדיכם 

 םערטיםיחאטעז גענעבעז ויי איז דעגירומ דער םו? בײטער
̂וי. ער׳מםע געבעז אנעזp וועיכע פערזאנעז א*ס הי

 וױײ פאר א. פ. װ. דער אױף ?וגמץ רצזולטאט ס5א
•רײ בײ בא^תםםיגונג ענלאכער איז וױ ע^דענטס נמער
דורכנעםירט האבעז טאטזr םאנכע נעבער. ארבײםס____

 ע^־ענטם. באזײטינט כםעם אינגאנצען »ח פאםיעינם
 חאט גמז ײאו דעלאוחנד, אין פראיעסם נעוױםען א

 םאױ־ יאר יצצטען זיינעז םאםעז,r אױפרייס םים םאז
םצז  ציים םאריארעז חאט םען יחגז םאלעז פיר בצױז ״.ו

 אר־ א. פ. װ. אילע פי־ינעז אדענאז איז עסםײיענםס. דודן•
d3*m* געזונדחײטם ,גייימר t p ארבײםען. םענעז זײ איידער 

̂צוזצםם  װיםע^אפטליכער א דורכנעפירט ווערט םאםאט
̂י?אסיס ®יז געםאר די ־באזייטיגען צו :ריםענם  טי

.f i רעזולמא־ ערוואד־ט םען איז אחבייכתר גראניט די 
 םיליאץ זזאילבעז דעם םאר םיי מיעעז זאאגז װעצמ

ארבייט. צניאכצר בײ בוךמפממםע תז
 אונכמתעםוננ, גאציאנאיע גרײסע א איז א. * וו. ,די

 נים אפט סאז םעז ארבייט. װירשזאסער איז באצזײנער
 דאם אז זימר, אבער זימען סיר טנותים, :ן

e\ פאצק r טאז םח םעות דעם טאמנז גים 
n it כימני. דאם אוים זיך תץסם

 ־8P און ארבײטער דאנקט טשערמאן שאפ
פרעזענט. םאר מיטע

:רעדאקטאר זוערטער
״גערעכטיג־ דער דורך אויסצודדי?ען םיר עריצויבט

 ברידער די ?אטיטע, דער צו pדאנ זזארציגעז טייץ ?ײט״
̂ןז, צואי  ארביײ אצע צו אױך זוי אײבראם און נאצדםאן זואי
 סטריט, טע27 וועסט 153 ריצער, ל. ,Bאr אונזער םון טער
 גענע־ םיר האמןן זײ װאס ירעזענט זוערטפוצעז דעם םאר
 ארכײטען זױיטער אויר אצע יועצען סיר אז האף, איך בען.

 אום ארבײםער די פון װאויצזײן םאר׳ן אײניג און צוזאמעז
ir און בעסעחגז א טאכעז ?ענעז זאיצען מיר iP 3 p r צעבען 
 דאנ- געצענענהײט דער בײ אויד װיצ איך איצט. ביז װי

iVp איבער־ זײז פאד ציפס?י, ברודער א־נענט, ביזנעס אונזער 
w. םאר׳ז ארבײם געטרייע און געבענע r 

אייערער, ברידערציר
או ^ פזעערםצן. יעװי!, ד

 פדעזענ־ וואירמאן און וױנער פון ארבײטער
אגענטען. ביזנעם און טשערמאן טירען
 214 װאירםאז, אין ווינער םון ארבײטער די םיר,

 דא־ שאי־מיםיננ א בײ םארזאםעצם סטריט, טע39 װעסט
 די אז נעמען ,1936 נאוועםבער, טען12 דעם נעחפטאג,
רעזאצוציע: פאצגענדמ

 פון ארבײם גוטע די אנ־באטראכם איז נעםענדיג
 מיה פיי די איז םינעל׳ DPםא בר. ערםאז,rדטaאr אונזער

 מאײס בר. ביזנעם־אנעט, אונזער םון ארבײט גוטע און
 נעיענענחײם יעחןר בײ אונז העצםט זועצכער םײנבעדג,

 ארכײט נוטע די אויך איז צײט, םינ?טצי.ער דער צו און
 בא״ װערם רייעז, פעצי?ס כר. ביזנעס־אנענט אונזער םיז

rrc^^r םים זײ פרעזענטיחןן צו און זײ באדאנסעז צו 
פרעזצנטעז. זוערטםוצע
 םארטזעצצז זײ וועאעז וױיטער אויד אז האםען, םיר

 דער פאר אוז »«r אוגזער פאד ארבײט גומע טאז צו
נאנצע. א אאם ױניאן

: v ט י ם א p י ד
 בראון יואיס יאנאווס?י, וױצי צצוױץ, ט^זארצי

d איז p w 117 לא?אל פון — פארםאז.
.9 צא?. — באצאנאװ איז ?ױינבאד איזראעצ,

,35 לאסאל — סינעל חײםאז
p p m 10 צא?אל — םײמאז.

ע. אנערהענונגם רעזאלו̂צ
̂ואפ. זיםעמס הערי םיז ארבײטער די םיר, סיאיס־

 דער פיז אסיס איז פארזאמעים םםרים, םע37 וועםם 252
 ורןימנ• האבעז טאבער,pא טען26 דעם באארד ד^אינט

 יחורכד א םים םינסיז. סעם ̂ערםאז,f־םiאr דעם טירם
 זייז םאר אנעררזעניננ םיז אויסדרו? אז אלס םתנה, פוצצ

 בא־ איז ארביימער. די לםובת אפr איז ארבי*יט גוטער
w צים אנעיתענרננ אונזער פארעפצנםליכעז צו שלאםעז p• 

̂פערמאז,  נענער, דמזאו ברודער צו איז כױנ?יז, םעם כ
 ארבייט די דורכםירעז איהם העלםעז פאר ,35 לא?אצ םון
w אין tr.

 פארעפענםלימוז צו נעווארעז ב^צלאסעז אויד ס׳איז
 ײיז םאי בעיסאנ׳עז, ברידער ביזנעם־אנענט, דעם דאנ? א

v אונזער םוז ווערם ארבײם זײן ארביים. גוטע r• אינע־ 
r^  די וועלען וױיםער אויוי אז האפעז, יײלצז םיר #

w. צום חוב זיתר םאז ברידער r

p י. אריד, וו. w r p פיז — בצרנער ©. איז
; 35 צא?אצ םיז —־ גודםאז צ. ; 117 צא?אצ

3 יאקאי — גאלינארס?י ד. און fsttfir ט.



ט גאנגכארמ s ווערטייו
vh ̂ושגזײער אױװ. פערלשטיץ, מייער פון

roya ,םוז־אײן דאך זיך םיר נאוועגען צאננזאם 
i צמיינמן. *ום n איז און געוײז איז נענענד 

tya* יװי^־םייט־ציו. טטארק איצםעו־ n r פארט־ ברעסעיל 
 יןחננות. און קאםױ דורך געםאכט סיר trayn אידיט

 חןר־ איצם איממרנע׳»*גע? אונזער האם מיקלימרוױמע
v 8 נרייכט tn a t yאח עט ז p iynr אונטערצונע־ מנונ 

n ־p5pnr די «| r i r די ̂רגאניזירען צו אויםנאבע 
»m ” > P irr די ײאו מגענד חנם איז איגדוםםריע 

 אוטסענציך אויםממהען צייםעטױיז trayn אווחנרמיזייגתז
3 f #|VD1P11P

 on איז דערנרייכוננעז אונזעחז נאםירליך, «ן, םעז
 איז םטאנדארדם אוניערע םים פארנצייכען נים «מנד

m נױ y  m r ,אינ־ אונזער אין מגיאנם \נאו מיסאנא 
 יארהונדערם; האצבען y באצד טוין tnnsonpr דוסטריע

um שנעצ. זין־ אנטוויקצעז מוםןן־באווענוננעז yi איז 
w אוימנחױנען uumyrtroyo y םייחח *irnn 

 םארצוױיטצ̂ו צו tranow trum זיי זמן *ארםערם, די
 אסאסיאיי־ Mn־iray די און סאםע־ם ny iraorro די

n  \sfrom u y r צו געצט םוםען נוויםע אויס ניבען אח 
t n r  traowa םארזוך pa פארבעםע־ צו ארבײטער די 

 םיידצאן־ טויזענטער אוז םוימנטער די צאמג *urn ײז
y i tram  oyn זיי־ אינדוםטריע, אונמר אין סממפטיגם 

 זייערע פון םעטינשײכמז די דורך ניחנתמצאכען nty <ינו
m ,oroya זואנען זײ up צו ניט tnnya איז. עם װאם 

®o n  n r דורך ביםצאמױת םיר נחנמן אצעםעז 
rnrrnt .וואנם or נאכצױ וואוגדערנאר גאסת איז 

באילעבאםים, זעצבינע די רערנרייבומען. אונזערע
 צױ יאר אאר « םיט trayn וואם זיי, פון rooru די איז

tr*no in מוו*לט ניס ריק ־ y  trtn ױניאן א םיט זיך 
•trayn ,ir w iy נים איצם no ױניאן םםריסםע r r* 

,*» up די מײימ זײנעז זײ yam s דעם אנצונייען 
 אי־ tn”oirviy זיי איז קצייחנר די «יןי ציימצ *וניאן
n צאגד, נאנמן מי׳ז  ty פצייחװ־ Dyn פארסויםען זיי 

 עם איז באדינגוננעז ױניאן אונטער •־ןודזצירם ז
»on  e«p צייבעצ. ייניאן

 ניט טיר האבען צוריס יאר *וױי אוםנעפער סים ביז
 האבעז איצט םינעאסוצים. אין םעםבער איק ײײז

 אאוצ סײנם און םינעאאאלים צװיצימ־טםעם די אין
 םארדינםםען וי םיטנלידער. םייזענם םיט *רנאניזאציע *ז

 נעזואחןן פארגדזםערט היבט זיימן ארבייטער די •יז
ru m םריינד־ זיינען בתים געצי די םים כאציאזנסן

n r y צוריק troyo אײן סײן געהאם גים סיר 
םינעא־ איז סראק״ ,בוצװארל סון טאא דעם איז
 דרעס קאםען איז טצומר וױבםיגסםע די סון איינע
M 460 יענעם אין םיר trayn חיינם tr םיטנצידער

o נייט סירםי ד׳י או? n  ty אױיי ציימצ ױניאז ojm  n r
nrurn אויםנע־ יתרט דארט אוז — מםאכם רארם 
tm y־i in r t\ \ז »ילי«י ו ז ו  י^ו. y װ

oyiv ו «ז איז  ואס איז זױכםינקייט נרעםטזנר ח
unvr o סייק די rn* סון טאגכצ נענענד, חןם טון 

n ױיכםינםםע די w v די זיינעז צאנד, אין W T V 
י  זיי װאם nn'^p די אױוי ציימצס יונ^ז י
 פאצנעטת די twyn *וויציננ־אאמדט די איז 4
orn ̂ן' דים אתטעתזדאריבעז םאנופצקטטורןרס  ױני

:יזױממ אמוגײעז
 po $10.75 דרעםעם טאכם יואט סראק,

םי־ איז אחבײםער 175 אװס באמעפםיסט
 אק *א■ צוױיםעז y איצט צפנט םירכמ די

r viy ;, די יואי tnm נאר באאמסטיגעו 
9k^ ארבייטע*. פיצ * >• -a ■r

n< טינצאפאציט. tit וזזסי .מאגיםי $ r םאבט 
-it יאר •וונדעחזאצבעז םימ בצויו דרעסעס. סי<ה ] .1 9 •r w W f 9m  m m  »  I r  < m  • ■ r i p w p  i f  W  W  9m • •

 סימ נעטראטען טאצ ער׳צטען צום זיך ayn איד tr< ריש.
 אײגגעעטיםם זײ trayn סירטע, דער פון םיטנציחגר

 םיד, םים טחסען זיך און סאתענימן on ממז «ו םיר
tn נים זײ םיט 5yt איד בתנ»י n יתי דער װענען 
on tr גערן וױ םער זײ זייגעז הײנט ’iroy ירביאון ̂ 

 1א#י troipiray: גרייט זײנען און דרעסעס די אוי* בעצ
oyn די wm ty’ar .ארוס נאשעסםינען זײ םאחנרען 

ײנמד.3אר 75
 fiyn ,D’Jywwm םון \yp דרעם םייז ט. .א. די

 ty'ai’ ■my>p y םאר אנדיםענט אן אוגטערנזדצריבען
 175 און $4.75 זיתרע אוי(י צעיבעצם די ty נײם און

r o m  pJ’D® םיט ny’ y ?נעצוואונ סיר זיעען צורי 
 בעצי די םים םירסע חןר נענען מםםען צו געימן

 טון טאפ אין ױגיאן קאםפאני y טיט און זייט אייז םיז
 :'Hkcyp *in פון םימנלידער די «ייט. צזױיטער דער

trayn tyo אײנטםיםינ im n e itrn y  trey^rya אין 
n איז איצם אין אינטעו*נעט¥נצצ חןר r»  ynruin v dp 

oyr ty צענטינעד w, 100 אווס באעעםטינט \חןצכער 
ארב״טער.

 נאטםעםטיגם •אוצ, םיינם פון דחזם״, פערצ .צת די
j®< $12.75 אוז $10.75 אויוי ארבייטער 75 iP v n  p 
 ס5טי׳ ס^דוצירט טינץאפאציס םון צידער״ ״צײדיס די

 nn בא׳מםםינט און $12.75 ביז $8.75 םון דרעםעם
 צואים, ם״נט סון םראתם״, .םעיםעיר די ארבײנמר.
 פון דוזםעם דוצירםy•ר אין אחנייטער םופציג עעםטינם

 צואיםץ םי«נט סון םראפם״, .בערנארד .$8.76 ביז $7.75
aרy$6.75 3 דוצירם I® oronn$1 יז)K75

^nor די trayn צײן דרעם troyp in איז yt 
̂הט׳צורערם  nn םים *נריםענטס אונטערנזדצרינען נו

Sra’n באגומז צו ניאן  on :
trayo j םון ״pkid .בוצזוארד די ’JyM W 'r 

nrn’nD p ir .זײ רערםאנם n ro ra  y tn n n yn a 
w קאטען o rn, אובייגמר 500 ארום בא׳מפםימז 
n סיציאן tra?ynonjnay ער3אי מאכען r  y oronn.

 םיינט םון ״,yp מאנופעתם׳צוריננ ypצJrr. די
 ia און דרעםעה troyp צאין יצינעy 3 מאםכ
ייבתר.3אר רטnונn ארום

pa טיט trayn pnw *iy’ y ױסטאז, אין םיר 
dud, 7 ארוס נעהאם איננאנצען njny ױניאז אכם 
t זײנען זײ םון םערסנמ די צאך. r ir i ייםםצאז3אר( 

 אריימעכתן. מװאצט ניט זײ trayn אטים3אצע3 די
T איז n n  n n די אוז ױניאנידרם פוצ׳צםענדינ î yo 

onnim proiiyn n נומז o n ציימצ. יתיאן ;
 50 ארום אטעפםינט3 .״yp נארםענם ״פרשד

w האטאן צאין נוםע y אויןי ײנמר3 o rn. אםצאם. 
 "V. יינתר.3אר 50 ארום מממםטיגט .״yp טענט
onn25 — ״ ony די און ייטער3אר ro o m 

 nyn ותצכע ״tyJtyp און tycnw. ױםטאן, איז
tn* פיצ y ביטער nonppya איצט חאם ױניאן, די 

a ױניאן םטריסם yr אננעםעז בײם האצם אח o n צעיו 
 אין זיך נעפינען ױסטאן אין יטעפער S5* די אט

in אריטם3 1אי Dyn םטייט  moפארביםערםשײם ״ 
j iy u p אינטעתזף*«ו»צ די o n p  n r n n n  oyn 

t<״ םיצע n תרך צחפטאנד איצטמען n 0א 
trayn trraro n ru ia  oyn בו אח ראכם3גע 

w na ,irayoay םאן אוז דאצאם אין איצטער גאר
tw’ii די n n  tia u iarnw y .ױניאן

 פאטפײן פובציםיטי trpnyor y ty tn® םיר
i n  tr r םיז באפעצקערוננ o n פאי נענאגד o n יו 

o אינטערנעטפנצצ די צײבעצ. sn א« דאר«ז 
yty יןי1א פאםפיין y י 3&אס*טא באציפנאצעז«

t די r m צאכד סח ty זיי tnyt
m w  W v רי c f n W r n ײ rז

m JT :w?3i
mom 1


