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צום
נײעם

יאר

 גליקליך גום, א מיר וױנשעז אםאל װידער
 אונזער אז וועלען, זעהר װאלטען םיר און יאר

 גאך וױיל װערען, מקױם פאל דאס זאל יואונש
 1937 געווען איז עס וױ יאר שלעכםען אזא
בעסערען. א האבען מעז סח

 יאר נײע דאס אז האפנומען, אונז גים מען און
 ערכ שוין אז אונז, זאגט מעז בעסערעם• א זײן וועט
 ביז בעסער. װערען אנגעפאנגען האט יאר נײעם דעם
 און םער אלץ געגאנגען עס איז דמעמבער םיסען גום
 ארבײט װעניגער אלץ געײארעז איז עס אראא, מער
 אלץ זײנען געשעסט אח האנדעל און פאבריקעז די אין

 חעלפמ *ודײטען םאר׳ן אבער *יםער די געפאלעז. טער
 םרעהליכערע- װערען אנגעפאנגען האבען דעאעמבער םרן
 דעם אויף אס און ארױף. געהן אמעםאגגען האם עס

 נײע דאס אז חאפנומען, די באגרינדעם זײנען
 מיר זאלען נו, בעםערעס. א זײן

 םון יאר א זײז װעט עם או דערװארטעז, לאםיר פעז•
 דערבײ לאםיר און פארזײנםסעז, גוטע םיז איז ארבײט

 מארוױרקליכם זאלען האסנתגען גוםע די אז וײנשען,
יוערען.
 שוין לאמיר וױנשען בײם שױן האלטען פיר אז אי־ז

 ארבײ־ די װאס אנפאגג, גוטען דעם אז וױנשעז, אויך
 פארם־ זאל םעלד שעזימפאלי אויפץ געפאכס זזאבען םער

 ערפאלג. גרעסערען א נאך םיס וו׳ײםער װערען גזןזמם
 דער ענג וױ קלערער איאם פארשטעחעז ארבײסער די

 פאליםישעז םיט׳ן פארבונדען איז קאמף עקאנאנױשער
 זעלבסטשםענ־ א אנסירען דעדיבער מווען זײ אז און

 זוקא־ זײער פארבעסעחמ «ו קאמף פאליטישעו דיגעז
לאגע. נאמישע
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אװעקצושטעלעו פרס א װאו נים האט ער

 דער ®ון מיטיגג דער
 דער מון ב. ע. ג.

 אינטערגעשאנעל
באסטאן אץ

 דער פיז םיםיגג חגר
 סון עקזעקוסיװע געגעראל

 ױאס אינמעתעשאגעל, דער
 געווא־ אפגעהאלםען איז
אונז האם באסטאז, אין יעז

 אױף קוקנזײג ניט אז בשורה, פרעהליכע די געבראכם
 א איז לאנד אין לאג< עקאנאטױ׳שע די ײאס דעם,

 אינדוס־ באקלײדונג פרויעז דער אין און געדריקםע
 דאך איז ארבייטסלאזיגקײם, גרױםע א עקזיםטײ־ם טריע

 דעם אין אינםערנעשאנעל דער םון מיטגלידערשאםט די
 אם־ איז קאגװענשאן דער נאד נוון יאר האלב לעאםען
 נים באודײזט דאס געװאקסען. באדײםעגד םיםי לאנםיק

 איג־ דער פון אפאראם ארגאגיזזמיאגם דער אז בלויז,
 עס גאר געארבײם׳ עגערגיש גאגץ האם סערנעשאנעל

 א פאר װאס און גא&ען גוםען א םאר וואם אױך באוױיזם
 אין געװאונען האט אמםעתעשאנעל די אוםרױ גתיסען

 גע־ זדאםיגער דער איז אסילו פעחיג איז זי m לאנד,
 די אק מיםגלידער נײע אחגוקריגען *ײם דריקםער

 יאר האלב לעאטעז דעם את אואװאוקם דער סויזעגטער•
םויזעגד. אעהן נעמליד באסרעםט

 פי־ דער געװען איז דערפרעהענד װעניגער נים און
 *רויםגערוםעז האם װאם ױניאן״ דער םון נאנץ״באריכט

 געװארען םארעםענםנליכט איז ער ודען אייפזעהן״ םי.ל אזוי .
I געװי־ האם באריכמ דער יחנםע. אלגעמײנער דער אץ 

 פארשידענארטיגע ברײטע׳ גרױסע, א פאר וואם זעז
 בו־ איר אז אן, םירם אינםעתעשאנעל די |סעטיגקײם

 םלופות, קלײנע די סון מאנכע בײ וױ גרעםער״ איז ןײשעט
 ריכםיגעד, באלאנםירםער. א אייד דערגײ אמ ער נער

 א גאך האמ ער באלאנםירם. וױ מער פיל איז
of איו עס איז דאלער• םיליאן א *ו נאהענט פון 

jm גרױסע פון יאר * געװעז rm אינםערנע־ די
 פארגװײגטען פיל און גרױסען א אעעפירם האס געל

 לאגד פון םײלןן פארשיחננע איץ קאםיײן רגאניזאגיאגם
ן איז ר רו  גאנץ א געװען קאםף דעד איז ערטער מ

« םגױלא rm גנר
ניט איגםערנעשאנעל, ךער פיז אפסרשסיר? די אכער

 םילען געדארםם זיד האם ד װאס דעם, אױף קוקענדיג
 דער פח ערםאלגעז גרױםע די פח געהױבען שסארק

 זי האס «ײם, שװערער איגםיגער דער אק אפילי יוגיאן
 לאר־ די אױף רוהען זיך אװעקגעלײגם נים דאך אבער

ע. אייר פוץ בער־קראגמז אז געםילם, האם זי גאר ז

 שוחך גאגץ די איר םאר שטעהם צײם איצםיגער דער אין
 פאזיציעס אײמענוםעגע די באםעםטיגעז או ארבײט רע
 א*־־ זיי אגשםרעמוגגען אלע מאכעז און ױניאן דער פוץ

אוחיםען.
איר אויף דעריבער האס עקזעקוסיוהנ גענעראל די

־



גערעכטיגקײט ־►ן2 זיי̂ט

מ סי  אוים״ מים פארנומען װעניגער זיך באסםאן אל סי
 אויסברײטונג וױיםערדיגער א םאר ■לענער ארבייטען

 םיל זיך האם נאר ?אמסען, נייע וועגען און ױניאן דער םװ
 בא* *ו וױ ■לענער אויםארבײםען םים אפגעגןבען םער

 געװאונען איז וואם דאס׳ אנצוהאלטען אח פעסםיגעז
איגם. ביז געווארען

 אונ־ אן איצט איז לאנד אין לאגע עקאנאםישע די
 וואס קריזים׳ אלםער דער צי ױט, ווײם מען באשטיםטע.

 דעם אםגעכאפם האט םארענדיגם, נים נאד זיך האט
 זײן וױיזעז אנגעאאנגען נײ דאס םוץ האט און אםעם

 די אויף קריזים נײער א אן זיך רוקם עם אדער נח,
 אפ־ שאראן אויך אבער דינען עם אלטען. דעם סון םריט

 צושטאנד געדריקטער דער אז מיינונגען, םימיסםישע
 די וואם דעם, סון קומם ער אז וױילע. א אױף בלויז איז

 האבען אונטערנעמער פארשידעגע די םירער, אינדוסטריע
 פראדוקציע זייער אין מאם די אריבערגעכאפם אביםעל

 הייםט זיינען, זיי רוי־מאםעריאלען. אנגרייםעז אין און
 אז געגלויבט, האגען און אפםיםיסטיש צו געװען עם,
 צוריקגעקו־ פראספעריטי אנםלאםעגע די איז נאר גים

 האבען זיי גרעסער. ווערט און וואקםם זי אז נאר מעז,
 פא־ גרויסע די באגעגענעז *ו אנגעגרייט דעריבער זיד

 מיט וועט פראספעריםי וואקסענדע די וואם דערונגעז,
 ציים אין באםרידיגען קענען זאלען זײ אז ברענגען, זיד
 האס־ זייערע פראסיטען. דאםעלסע דערביי מאכען און
 און איבערטריבען אביםעל געווען אבער זײנען גען333
 םאס. די אביסעל אריבערגעכאפם דעריבער האבען זײ

 עם ביז ציים שםיקעל א אפװארטען דעריבער מען דאוץ׳
גוט. זייז װידער װעם «ם און אױםגלײפען אלץ ױך וחנם

 גע־ דער אז טראכטען. צו אנגענעמער געוויס עם איז
 דער אין ווײל וױילע׳ א אויף גלויז איז צושטאנד דריקםער

 עס שםארק. צו שױן זיך ער םילם אינדוםטריע גאדעל
 נאדעל־ דער םון *וויײעז אלע אין ארבײט קײן ניםא איז

 ם,ץ ארבײםער די לײדיג ארום געהען «ס אינדוסםריע•
 בײ ארבײםער די װי אינדוסםריע. קלײחנר פחיעז דער

 דער װאם איז, הױפם־אוחאך די אז און קלײדער. םענער
 פאבריקען. טעקםםיל די באװײזען וועניג, ?ויסם עדלם

n די איז װאם לםשל, קאמיאניע, װאולען אמעריקעז 
 פראדוצירם לאנד, איז אונםערנעםונג םעקסםיל גרעםםע

 נארמאל קען זי מאם דעם, פון פראצענם 40 בלויז איצם
 נאכפראגע די װען צוריק, יאר פאר א מים ■ראדוצירען.

ם, געװען איז װאלען־שטאף «אר  אםעריקןיז די תאם גחי
 האם און אנשםרענגען געמחם «יד קאמפאניע זזאױלען

 נארםאלער איר וױ םער פראצענט 80 םים טראדוצירפ
 סח אראפגעשאלען אי«ם «ס, חײסם «יז, זי •ראדוקציע.

 09 פראצענם. 40 אױף 039191• 130 םח ■ראדוקציע א
נײחם. םען נים און װעבם מלז גיט אז ?ײסס,

 ניט לאנג ?«[ צושםאנד אזא אז האפעז, דארף מעז
 קױ־ מח םען און א• ױך םראגעז קלײדער אגחאלםען.

 דעם אפ אפילו נױם א אין שפארם םען אנדערע. [9«
 אנצוםאן. וואס קױםען קענען «י כיי םויל, ®ח 190גי

 גוםער א םאראן דעריבער איז 09 סרױען. נאד בפרס
 אבער געסערען. זיך װדס לאגע די אז האמעז׳ צו גרונד

 זיך האלט אינםעתעשאגצל דעד פון םירערשאסם די
 זײן צו וױ בעסער איז פאחעטיג זיץ אז כלל׳ סמר׳ז

 *ױ איצםיגעז דעם r» חמײבצר איז עס גאכזיכסיג
 קאגצענ־ צו יוניאן חנר פאד וױכטיג הױפםזעכליך שטאנד
 פארמאגס. זי װאס דאס אאצוזזיטען כוחות אירע טרירען

 דו־ •רעזידענם פון כטיארב דער םד• א מארמאגם n און
 זיצונגען די פיז םעג צדדײ סארנוםעז תאט װאס ביגסקי,

ם דן ■ גאװיזען. wpi 09 םיםיסנ •יז.

ר ע ר ד ע ל ע צי אנ ג  .גארעכ־ גוםער דעם צו פי
ט כ רי א ף ב ע בײגצלעגם װערם םיגקײם״ ד

 באריכם סינאנציעלער דער
אינםעתעשאגעל דער «ן ; ״

i װילןן נױר אן i i r i אױסםעדקזאמקײם די אים אויף 
תזןר •ון סימלװןר די §ת  גיס זאלען זײ m יתיןן, י

̂ר אים, אין אױיגקוקןן גלױז  עס דורכשסורירען. אים נ
 ר y צ ג א ג דער פון גיםאבילד װאס באריכס, אמא
 אן ז9אײננאם די סון וױיל סיילןן׳ איון 9אל איז ימיאן

ר א האבצז פןן קען יוגיאן דאר ■ץ אױסגאגאן ךי ןון  מ
ד ®ון גרױם תד אן שטןלוגג  טד־ איר ■ון אץ יוגיאן ון
 09ד <ון מן9« גאזאגס* שוין װי קןן, סען און סיגקײסי

די מי מ ױ שןו מ jוןאןגןלאלסאי fc  .n w  r-אי 
u דן r u u u לא 9לג9אײגא ךי פיימן םיר ן.9<זייל 

 צו שסודירם װאדס איז װאס כןויכס א אח 09
ימי̂■ m סאר שםאלץ איז\א ױאס כאריכס, א אמ of וזןוןן•

ר ע ט ד ײ ר ט ם דעם אין ש טױי  דער צװישען ש
ןךךיצ י ש דרעם־ די און ױניאן קלאוקמאכער ף

 אונםער געהם וואס ױניאן, מאכער
 וואם ״אװערלעפיגג״, נאםען דעם

ן צײט, לענגערע א שױן זיך פירט י אן
ר ע כ א מ ם ע ר גע־ צײט לעצטער דער אין זיינעז ד

טענער׳ העכערע געווארען הערט
הערען. צו געװען געוואוינט ן9דינ מיר וױ

 איז שטרייט־םראגע די אז אויסגעו־ויזזמ, האט עם
 ביידע םון צוםרידענהײט דער צו געווארען געשליכטעט

 אינםער־ דער פון קאנװענשאן לעצטער דער אויף צדדים
 אבער זיך שטעלט עס םיטי. אטלאנםיק אין נעשאנעל

 איז — ױניאן קלאוקמאכער די — צד איין אז ארויס,
 רעזאלוציע די אז הײסם, עם צוםרידען. ניט איצט אויך

 וויר־ היילענדע די געהאט ניט האט קאנװענשאן דער פון
רוגארם.9ד איר םון האט מען וואס קונג,

 ױניאן קלאוקמאכער די ־האט װירקליכקײט דער אין
 א אז איז, פאקט דער אונצוםרידען. זיץ צו אוחאכען

 אםאל םלעגען קלאוקמאכער וואס ארבײט, דער םון טייל
 איז עם שעפער. דרעם אין געמאכם איצם װערם מאכען׳

 זאל מען נאמען א םאר וואס מים ניט אונםערשייד קײן
 אנסאמבעל קעיםם, ראפס, קלאוקם. — רוםען ארבײם די

 װיכ־ נים דא איז נאמען דער דאםגלייכען. אדער סוטס
 אמאל האבען קלאוקמאכער די אז איז, עיקר דער םיג.
 אויף ן9ד.אב זיי אז זאגען, זיי און געמאכם ארבייט די אם

חזקה• א דעם
 קלאוקם אז טענה, א האט ױניאן־ קלאוקמאכער די
קלאוקםאכער. םון װערען געמאכט דארפען
 שםארקע גאנץ א זיין צו אוים דאס זעט פלוג אין
 די צו שטארק זעהר זי לירם9אם װעניגםטענם טענה,

 טענה די איז אבער װירקליכקײט דער אין קלאוקמאבער.
 נט־9 קען מעז וױיל שטארקע, קיץ ניט גאר פראט דעם אין

 די אין מאכם9ג רען9װ וואיס קלאוקס, די אז ן,9ר9ם
 קלאוק־ םון מאכט9ג 9םאק דאד ן9װער שעםער ס9דר

 קלאוקם די אם זײ ר'האבען9םריה )ר9מ נישם ר.9מאכ
 אין עם זיי מאכען איצם און ר9י9ש קלאוק אין מאכט9ג

 אז ױניאן, ר9קלאוקסאכ די וױי^דאך און ר.9פ9ש ס9יר
 איצם ן9ארבייט מיםגלידער 9אמאליג 9איי םון םך א

ר.9א9ש 09דר אין
 ל90אבי ר9ריב9ד מוז קלאוקםאכןר די םץ נה9ט די

 אז הייםען, דארף ם9 ז•9ר9וו דריקט9אויסג רש9אני
 ר 9 ד י ל ג ם י ם םון ז9ר9ײ מאכם9ג ז9דארס קלאוקס

 ־9וי איז ם9 אז מייגט, 09 ױניאן• ר9קלאוקמאכ ר9י םמ
 דין זאל י9 אז ׳ר9קלאוקםאכ א איז ר9איינ וואס ניג.

 םיט־ א זײן דארף ר9 נאר קלאוקס, ז9מאכ צו כםיגם9באר
יוניאן. ר9קלאוקםאכ ר9י «ח גליד

 אפשר ט9וו אוסן, דעם אויף דריקם9אױסג נד»9ם די
 דאך האם זי ר9אב ׳ר9שװאכ ביםעל כט9ר א ן9קליגג
כטיגונג.9באר 9װיס9ג א ן9ני9אומשם די ר9אונם
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 כרײטע, איף חאפ ■לײאעס
 םשא. נאד זײ לעכאען
 — סימע, אקםלען

 גענקשאפט, סץ זיד «יען
 ׳ח«רנוע — םימע, םוםקולן

 חענט. אויסגןןרוםע אײף סמדשםײפש
 ל*נגע, איד ayn ארעסס
W איפעריקק װי זײ חענגען t 

פארפײלטק ריזיגע — פױםטען און

 װאלפחודשטארקע, אין חןןפ ודמער
 םדיל♦ אין זײ איידיק קריזיעז

 רױמ̂ן ווון זוי«&ױגק אק• חןןג לישזןן
ipî nw נן)דנדיגען
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 כאזיס דעס אויף בויט9ג איז אינטערגעשןעעל די
 ל9םינאנצי דך ן9דארם װאס לאקאלס, אויטאנאמע םון

 באזונ• םאראן ן9דינ 09 אויב און אויסהאלטעז• אליין
 דרעספאכער םאר און קלאוקמאכער םאר לאקאלם דערע

 ן9מאכ וואם ר,9ארבײט די אז כט,9ר וױ מער נים עם איז
 לאקאלס קלאוקמאבער די צו באלאנגען זאלעז קלאוקס׳

 n צו באלאנגעז זאלען דרעםעם, מאכען װאם די, און
 פי־ די אײנםאך םאדערט דאם לאקאלם. דרעסמאכער

גערעכטיגקײט. גאנציעלע
 ױנמן קלאוקמאכער דער םון ווערם םראגע די גאר

 ס9יעד םארם. ר9םיגאנציעל דער אט אין געשםעלט נים
 ר9י פון װערט דיסקוטירט, רט9ײ פראגע די װען מאל

 n אין אז באהויפםונג, די געמאכט ױניאן קלאוקמאכער
 ־9נידעריג א םאר געמאכט קלאוקם װערען שעפער דרעם

 ר9דרעסמאכ די אז מייגט, דאס און ארבײטם־פרייז רעז
 און ארבײטס־פריה אין קלאוקמאכער די מיט קאנקורירען

ארבײט. זייער אוועק דעם דורך נעמעז
 אר* יעדער וואם װעניג, נאך איז עם אז הייסט, עס
 ר9י צו באלאנגען ט9וי קלאוקס, מאכט וואס בײטער,

 קלאוקםאכער, די וואס דערמיט, וױיל ױניאן, קלאוקמאכער
 זײן ז9ל9װ שעםער׳ דרעס די אין קלאוקס מאכען װעלכע

 קאנ־ די װעט ױניאן, קלאוקמאכער דער םון מיטגלידער
 זיך ז9ר9זיכ צו כדי װערען. אפגעשאםט גיט קורענציע

 ס9 וואו ר׳9שעפ אלע מוזען קאנקורענציע דער געגען
 ר9ד ר9אונם װערעז שטעלם9ג קלאוקס, געמאכט װערען

ױניאן. קלאוקמאכער דער פון קאנםראל
 09 װאו ר׳9שעפ וועגעז רעכם ױץ קען דאס אבער

 ר9אד הם,9ג וואס ארבײם, אזעלכע בלויז געמאכט װערט
 Dm םום וואס קלאוקס. נאםען דעם אוגסער געהן קען

 צוזאמעז געהען קלאוקס די וואו שעפער״ די מיט אבער
 ר909ש די אם וועגען טאקע אט און דרעסעס? מיט

 190 וואו שעםעה ורעגען וױיל דאך, זיד עם האנדלעט
 זײן נים שטריים קײן דאן״ קען קלאוקם, בלױז מאכט
 ר9סמאכ9דר דער אץ ױניאן ר9קלאוקמאכ ר9י ן9צוױש

ױניאן.
 אםלאנטיק אין נשאן9קאנוו ר9י ®ח 9זאלוצי9ר די

 זי .9פראג ר9י אױף ד9נטם9 אן ז9ב9ג9ג האם סיםי
 קלאוק־ י9ד קאנםראל 09ד ז9י9זיכ צו זובט9ג האט
 װאס קלאוקם״ םון ז9ארבייםם־פדײז אויף ױניאן ר9מאכ

 ק9צוי 09י םאר .1909® דרעם אין מאכם9ג ן9ר9וו
 ס90קאםי 9מיינשאםםליכ9ג י1 ז9יואר9ג געשאםען ן9זײנ
 י91 אױף ן9האב 19קלאוקםאכ י1 ן.9פוײיז ז9סעטל צו

 איצס •9זאלוצי91 191 צו שטיםט9צוג נשאן9קאנוו
 א כלויז ניט ן9װיל זײ ן.9יד1אומצוט זיי ז9זיינ 19אב

 װאס קלאוקס, די םון ן9בײםם־פױיז1א די אויף אל1קאנם
 י ן9וױל זײ 1נא ם־שעפער,91ד די איז מאכם9ג ז91יוע

גופא. קלאוקס די אויף אל1קאנט
גאנ־ אין קלאוקם י1 םחעז ן91אויםצוםי דאס כדי

 או־י* און 1909® 0911 ײ פװ ז919ײ ז9נום9אתיםג ן9צ
 װאלט אם1 .1909® קלאוק די איז ז919ײ פירם9ג1בע

 את .9אג10 191 םון לײזונג 9ליכםט1גוײג די ז9געוי
גליך•9מ איז דאם צי .9םחמ י1 19אב

i 09 ף1א1 כניש9ט ®uk קזיט*9 אם זײז• גליד9מ
19י .191קלײ 1919« בײ 09םיסם אזא דאך ט1טי
 צוױי־ א אין הויהמ די שאס. איץ אין «אכם9ג ם19וו אק1
 *1י0 א אין ן9מאנםל און ן9יט11 א אין סם9װ די ׳ן9ט
 קלײ־ 19390 בײ גליד9מ כניש9ט איז 09 אױב און ן.9ט
 נײ גליך90 דין נים אויך ס9 זאל וואם 1פא םא ר,9י

?191קלײ ז9םתי
וײכ־ גאגצעז אין נים פאתלײך אזא איז נםליר9אײג

 או־גײס פון ם9םיםם די איז 19קלײז־ 19390 בײ םיג.
 םײ־ י1 איז גוסה 19קלײז* די איז יײד און 919י3א אז

 שםױים קײן זײן ים3 קעז ז9ארט1 .919019® א לומ
a ז9ג9ײ rt, ,װאם למשל oy איז ס9 װאם און קל91 א איז 
 יי אזאישםרײט איז ר9קלײד ז9פײי בײ ת9ב ל,9ט3מא א

 לדי־י אבער סוםג^ ל9םאםג3א די אין ס39יגםם39וו םאראז,
 אזז־יר ז,9נומ9אסנ םי̂ן אזױ ז9וו9ם3ו13 ים3 זיך 1םי
 קאיזייד 19390 םים סאכעז ז9ק ז9ס װאס גלײד1פא
ד אױב 19אב איז 93א1ס זײ .193וײכםי א איז * 

מי i9 אין ז919ײ ם1םי9דורכג ז9ק 9ח i יינװסםדיןי 
 9י90אװ ז939כ9אויסצור טיסיג ױס דא אונז iko איז עם

Mt i |90 פאראן. רמי91 ז9דינ ס9 ז9ריגקײם9®װ  vrp־* 
1 פיז ג3זז9ל א ז9סײיאר9ד נים 19ב 0  זיי װאס ■9אג191

W 193א *רדינ^ 9נײד לען9שם3ידע10צו זײג39פולשם
no רפאפזפיאקל די אז ז,919װ ן9ב9ג9«וג m m * 

 yqw ם9גסשלי93 ים9P n] 3 190 ישם3 .9קרײח־
19 פון 9קוטיײ9קז9 די [.9וגג31װא ,לייך 1 
מ ל9שאג שיי 091 אוױ וױ ^9וו א ן93י093 ן9סוז וי

[}׳ ?.9אױסצוגלײכ

3 ט ײ ז ►> 1938 י*נו#ר,

 1קלאוקפאכע רי ז9*װיש שטוײים 19
י און קלאוקס, ן939װ 193900911 י

 -0911 אין םאכם9ג װעממ װאס
 ײ3 אס1 םמ םיד האט .1909®
 אז ק,3א19ג אויס׳ן ם1םי9ױסג1א
לא־ יאן3ױ ן9צוױש ז9«9391ג די

 093390 [93די 9יק190א אי[ קאלם
 י1 [9«וױש ן9«9391ג די וױ ליך1נאטי יג3װע אזוי פאל

יקע.1אמע אין שםאאטען
 קלאוק־ אמ ס19יים1909ס־91ד אז ,1םא זיך שטעלט

 אזױ און לאקאל איין צו באלאנגם וואלםען ם1אפעױיטא
 אויך או[ 0190910 קלאוק די םיט 0190910*0911 די

 י1 און 1939קלאוקם די [9וואלם ם,19םיניש י1 אזוי
 סאי קוײגזמ• םט1א193 יט3 איצם זיך 190900911 די

 [91װא9ג ם1לי91ם3קא װאלנײמ 090911 סאי קלאוקס
 *93 יט3 זיך װאלם [90 אח באאײ ט3חשאי איין פון
s [.9יג1ק סם1דא

 לאקאל באװיחמ האם זײ[ אזױ [9? אם1 אז און
 אייץ אק [93זײ 1א3 ים3 .019קאט די םמ ױניאן די 10

י אי[ רם9קאם קלאוק די לאקאל  103 ,01909? 0911 י
 191 םון צוױיגזמ 919130 9ל9 די םמ 01909? די אויו

.9וסטרי13אי ג3?ליידי פתיען
[939? ל939ש931903י9 191 םי[ [9r3913 י1 אי[

 [9ײ און לאקאל• [9לסם9י1דוםט3אי 09י 01909? די
 איך לט9ײ [9י?110אוי אזוי [939? זיו װאלט [90
 190 9לסם9י1דוסם3אי י1 איז 10 ל9?9ל ז9 ז,9זאג

ל.93שא9ת903אי 191 י[9 יוניפז
 ל903?ײ 090911 אח י?ם9?ל [93זײ אםת 19י אי[

 ;91913א י1 פמ 93אײ םײלם9ג0א [9צ3גא אי[ ן9װ9ג ים3
 [9האב װאם ײנתמס, 9רשס9 די אז איז, ?ם9ס 1דע
 וס•13אי 191[־?לײ9םתי 191 אי[ 0913י139ג א1 זיד

 19390 091י אמ קלאו? [9חם9ג זיד [939? ,9«ײ
 סיס [,93זא [90 [9? סא[< «י 09? אס1 1נא יוניאז•
 [93לײ19 זיד [90 [9? ייםיג3 איז 09 וחמ אי[ ,9י19מיסם

 היס־ n 09? ®?,9ם די 1939 איז [.9093190 «ו עם
 אױך אז אויס, ?ט9ז 09 ים•3 ז3אי 0093190 9י1סא
 װאס ס,19?םשור9נופ90 [9190 [93זײ ל90א וױ ם,3חײ
 י?ס9קל — 19ליב ?אבזמ זיי װאם שליסעז,9ב ים3 [939?

 אח .9בײז־ 193י19ד דז«יחמ910 זײ את 09091119אז־
 ?*90י3ס» זעלכע9 ל9« היפשע 9 [9190 איז עס אױב

oi9i3®o 939391 יט019ד זיד [90 םח.]
 *39 93לי193אי 90י3393 1פא [903? םײ[93ל0 אי[
 [9390 09? ,9י1סם313אי נאדעל 191 אי[ [9333191

 .19יצ39גר סרייד לםע9 די [9לט9נ«ו?9 191933® אלץ
 *190 [933319139 די זײממ [9חסםרי3אי 919139 די יי[
 איז 93390 אי[ 410090 1919ל93ש 9 0י0 [903?93
 T9 ׳9ל93ש 939 [9193393 [933319139 י1 םץ 00090 יי
 אי[ .9«י3ל9רעײ 9 פח 0190 די [90339339 [9?אב זײ
 [933319139 די 190 [903? 9דוסםרי3אי ־ ל9נאד 19י
 [9י9ל זײ אח 190 אד1 [903? זײ 1930 ,1זאםע339ל

ן.9פיל זיד
יפ*3א די זיד יף3א [9093 דארםם93 האס 19אימיצ

 אױס־ 93לי009ש390?י 93לי13י13 9 [9390 31 9393
1 [939? 33301P933319139 י.] ?9?93190 [93זײ 09O3] 

 שם1עפא30י3א [90191 עס .9י1דוסט3אי ?3קלא 19י יי[
דעםמלען קלענססע די במ אייגגעלהײטען אלע ןזערען

m . u M  M  M m A   M  M  —   i i ^ M  m a — - - — ■  הײנס סרײד קל#וק דער in װייסען, קלאוקמאכער
םיס װײסמ 9ל9 ים3 וױים 1939 םאל, 9 ס9? נים ייז

 םאל 9 י? ®19139 חײגט איז םרײד ?3?לא 191 װאם
 *3א 0אי 1939H OR? [,9391139 צ׳י [93זײ 09 0033 א?

.039093 9י9י

 ף191 19 [3א .091330? פח 9לי«00 191 אויף ייק
רם.9יסגעםן[ט3א יג3?ײ יט3 אים ?אם [90 ?׳31 יד3א

 00390 אין 01900093 אים [90 00? 0919 3«
 9391שי1םא מיט איז [900391 933לא אד3 איז 19 ביז

 .33ילי10 [9יג1םא 19103393 190339330 0039013909
 און ?ויז [9O30O39T91091 1אי 1903?93 19 איז א[1
 91933ליי 9 אים האט 9?אםים 1יבא9ל די ?3 ם9אכד3

9?0 סט3יג3א אנפאנג אים ?אט אח 01י03יס?1 ציים i* 
 1אי [9103393 19?אלס10ס 19 איז [,9ם9צת30 ס1די3מע
א 19י  [,930V391 ים3 אים 00? 93ל9? <9סיס0? ת
0? 19 T030? [30 333זיצ 193ײ093אל 19? 3* [903? ל* 

 9יסטחמי3אז־סי 191 פיז 191םי די ?יםיל אח .0913
 19יג1?3יסצ31א 01900093 ים3 1זי ?אממ 091339? אי[

i9 1 פח 039? י1 סץ ביל ם9י i1זי ?אם 9םים0? ללז 
 *30? פח 333זיצ 919גיל91 די בע[.9ג9ג3אײ יט3 09 זײ
 ׳[9ס0של9ג 1903T ף3ס םן3א אזא אױף 1זי ?אם 09גר
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גערעכטע; ► ט ײ 4 4 ז

 די םאר קאגםערוואםױו צו אבער פארםיי/ יװבליקאנער
 פארטײ, רעפו^ליקאנער זעלביגער דער םון נאריםעס

 דער־ ער אנער געדאנק, גלייכען א ארוים אםט זאגם
ץ צו נים געװײנליך אים פירם  לאגיק די ענד. גלייכען ד
 מא״ צו אויס איר קומם עם װען זיך, דערשרעקם זיעע

 ער וואם געדאנק, א פון אויסםיל ריכטיגען דעם כען
ד פארקירעװעט זי און ארױםזאגען, אנגעםאנגען האם  זי

 םארם דעם װעגען דעבאםע דער אין אבער זייט. א אן
 עםעס זאגען אנגעםאנגען באראוז םענאטאר האם ביל

פארקירעוועם. ניט זיך האט און גלייך איז וואם
 פארמער די אז דעם, געגען איז באראה סענאםאר

 געםלאנצם׳ און געזייהט האבען זײ וואם צושטערען זאלען
 םעלדער די אויף גערעטעניש די רעגולירען צו כדי
 צוםיל שפייז, צוםיל זיין גיט זאל עס אז גערםנער, די און

 א האבען עם מען קען װי באװעל. צוםיל און פרוכט
 די אויף ברכה גאםס פארניכםען צו ער, םרעגם הארץ,

 םאראן זיינען עם װען גערםנער, די אין און םעלדער
 געשפייזם דארפען וואס לאנד, איז הונגעריגע סיל אזוי

ווערעז?
 בײ קען םען אבער םראגע. שסארקע א איז דאם

 צושםערען ניט װיל קײנעו־ בלייבען. ניט פראגע דער
 םארגעניגען דעם צוליב םעלדער די אויף ברכה גאםס

 זאגען׳ םאל דעם אין צושםערער די צושםערען. םון
ײ אז  העלםען זיי״ זאגען קומען, די בויער. די זיינען ז

 זיינע פאר קריגען קענען זאל ער אז פארמער, דעם
 םעגליכ־ א געבעז אים זאל װאם פרייז, א פראדוקםען

 אוגטערגראבען נים זאל ער אז און האלטען צו זיך קיים
 פראדוקציע, איבער אן דורך עקזיסםענץ אייגענע זײן

 סענאםאר אבער איז םרײזען. די אראם דריקם וראם
 גאר פראגע, גוסע זײן בײ שםעדין געבליבען נים באראה

 רע־ די זאל עגםפער. גוםען א געגעבען אויך האם ער
ע, רו  דעם םארמער זײ םון אפקױםעז געזאגם, ער האם גי

 עס און גערטנער און םעלדער זײערע םון איבערםלום
הומעריגע. די צװישען םארםיילען
ך האט באראה סעגאםאר אויב נאר  דער־ יא שוין זי

ד און עםעם צו םראכט  זײן פאר דערשראקען נים זי
 זעלביגען דעם מים געהן ער דארף געדאנק׳ אײגעגעם

 עס באװעל. םים זעלביגע דאם איז עס װײםער. װעג
 אםע* רײכער דער אין םענשען מיליאנעז םאראן זײנען
 .םא־ לײב. אוים׳ן העםד קײן גיט האבעז וואם ריקא״

 ערםאלג גרױסען אזא געהאט האט וואס ראוד״, בעקאו
 םארגע־ װערם עס וואו ביהנע, אםעריקאנער דער אויף

 םײל גרױםעז א פון ארעמקײם אומלױבליכע די שםעלם
ץ נים איז באםעלקערונג, אםעריקאנער דער פון  אויס־ קי

 אמערי־ ײירקליכען םמ גענומעז נאר זאך, געטראכטע
 ״םאבעקא םון אבױגים אלע די אט וחןן לעבען. קאנער
 אין װאלם לײב אוים׳ז העמד א קריגען װאלטעז ראוד״

 םאר םא באוועל. איבעריגע קיין געײזװ ניט אםעריקא
 בא־ םורפלום דעם אפקױםען ניט רעגירונג די זאל װאם
 העמד קײז ניט האבעז װאם די צו געבעז עם אוץ װעל

? לײב אױם׳ז
ך דארף באראה סענאםאר ד&רשרעקעז, נים זי

 קאפיםאליס־ די סאציאליזם. םון וױים גאנץ נאך איז
 מים־ די לאמ ווי עקזיסטירען, בלײבם םיםםעם םישע

 פרױואםע םץ הענט די אין בלײבען פראדוקציע םמ אנו
ד אבער אײגענםיםער.  קא״ דער םמ ראמעז די איז *יי

 וואם םאן, עםעם םעז קעז געזעלשאסם ■יםאליסטישער
ט איינקלאנג אין ביםעל א זײז כאםש זאל יושר. פי

״דעפרע־ אדער .רעםעםיע״ וױלם״ איר וױ עם מםס
ע״,  םעפ־ םון אז פאקט, דעם נים ענדערם עס אבער םי

 צוגע• ארמײ ארבײטסלאזער דער צו אח אז םעמבער
 מען און רעקחםעז נײע םיליאן צוױי איבער קומעז

 מי־ צװײ נאד צוקוםעז װעלען סעגרואר ביז אז שאצט,
 צאל די ױעם ארום חודש א אין אז הײםם, עם ליאז.

 םיליאן, 12 פון ציסער די חנרגרײכען ארגײטסלאזע
 םעדערײ• אסעדיקען דער םון סםאםיםםיק דער לויט מײל
 געווען סעפםעמבער ערשטען צום זײנעז לײבאר אװ שאז

 אוז לאנד. אין ארבייטסלאזע םומענד 200 םים מיליאז 8
 קאנםער־ גאנץ זימען ל. אװ ם. *נ דער םון רציפע די

ײאםיװע.
 האם רחװעלם פרעזידענם אז אויס״ םיר זעהם עם

 צום אפעליחמ «ו צײס ריכטיגע די נים אויםגצקליבען
 עקאגאםיע, פאבען זמנלפען אים זאל ער אז קאנגחנס,

דז דעם באלאנסירען צו כדי  איצטיגער דער אין .עסשגו
מז דאתי צײם  זאל ער אז קאנגרעס, «ום איעלירען י

עז מ טי פ  אר־ װאקםענדע די באמגענען *י געלד מער מ
 זײן מים ודאדםען קען בװיושץט דער בײםסלאזיגקײס.

מ א איו אםעדיקע באלאגםירדגג. ײ  די איז םדיגח ו
ם װעט רעגירונג אםעדיקאנער  זי װעז באנקראסירעז, ני

ט מ ק י » עםליכע מים שולדיג זי לי w בי ls nמעחר. ־

***
 און ל. אװ פ, א. דער פון םרידענם־דעלעגאטען די

 םרעהליכען א געוואונשען זיך האבען א. אי. סי. דער םון
 אהן פאנאנדערגעגאנגען זיד זיינען און קריסםמאם

םרידען.
 האם רואם פרידען״, פון ״פרינץ דער אז הײםט, עם
 האם ערד, דער אויף פרידען זיץ זאל עם אז געזאגם,

ערפאלג. קיץ ניט ערגעץ אין
 גע־ ניט איז עס וואם דעם אין שולדיג איז ווער

 איין אז פארשטענדליך, איז עס ? םרידען קײן צו קומען
צוױיטען. אוים׳ן שולד די ווארםט צד

םוײדען, םאר באדינגונג א געשטעלם האם לואים
 וואס א., אי. םי• דער צו באלאנגען וואס ױניאנם, אלע אז

 זא־ מיליאן, 4 םון מיטגלידערשאםם א צוזאמען האבעז
 גרין םעדעריישאן. דער אין װערען אריינגענומען לען
 באהוים־ דער מיט צוריקגעװיזען באדינגונג די האם

 םי. דער סיז ױניאנס אלע אריין נעמט ער ווען אז טונג,
 וואם יוניאנם, םאנכצ צו םארראם א זימ עס װעט א. אי.

 זיין װעלען עס וױיל םעדעריישאן, דער צו באלאנגען
 ער ווען אז לואים, דעם אױף ענםםערט יוגיאגם. דואל

 םארראם א עם װעט אויפנעבען, באדינגונג זײן זאל
 א. אי. סי. דער צו באלאנגעז וואם ױניאנם, מאנכע צו

זײ ווען וואםער״ אוים׳ן װי בלייבעז װעלעז זיי ווײל

 דןו בײ םעדערײשאן דער אין ארײנגענומען נים װערען
פאראימיגונג.

 דערבײ געקענט גרין װיליאם וואלם אײגענםליך
 4 אי. סי• דער פמ יוניאנם אלע ווען אז זאגען, אויך

 קזנען גלייד א• אי. םי. די וואלט אריינגעגומעז, ווערען
 אלן ניט אבער םעדערײשאן. דער אין מאיאריטעט א

טראכם. מעז וואס זאגען מען קעז
 הןד םרידענס־דעלעגאטען די אז צוגעבען, מען מוז

 לעדען, צו םראבלעם שװערע א זיך םאר וױרקליך בען
 פרא־ שײערע אזא געווען ניט וואלט עס װעז אבער
מן פרידען. געווען לאנג שוין אםשר עם וואלם בלעם  גי
 ארבײםער• פאראייניגםע א אז צו, צדדים בײדע דאך

 בסרם און געשםאלטעגע א וױ בעסער איז באוועגונג
 ארגא־■ פון שונאים די ורען צייט, איצםיגער דער אין נאך

פאראייניגם. שםארק אזוי זיינען ארבייט ניזירטער
 האםגונג די אויםגעבען נים דאך דארף מען אבער

 בײדע פאר זיין גיט זאל עס שווער װי פרידען, אויף
 *P נאר איז עם באלד וױ אויסצוגלײכען. זיך צדדים

 ן אז באוואוםםזײז, א און םרידעז םאר וואונש א ראן
 דער ענדליך וועם ווערען, געשאםען מח פאראייניגונג

 אבער דארסעז צדדים שטרייטענדע די קומען. םרידעז
 אז »ח םארשארפעז צו קאמף דעם אויםמיידעז דעחוייל

 װי׳ שווערער ווערען ניט זאל םרידען פאר װעג דער
איז. ער

פאבעל םרױעדינע א
 ;געסלויגען ים איכןןר עפאלצער א איז אדלער אן
ת ײא® עי פ ג$ך ײל  װאוחץ, גטװאוםסו ני

ץ ס׳חאט נאד  גןןפדיגטן אים חעכער אלץ שװאונג זי
אחץ, װײפדװײט,

ײע יענע «ו  רױמען אוםכאװאוסטןן גל
ך חאכען עס אװאו  כרען ײנגען אין זי

טרױםען. זײנע געריםען
 דערזען עד חאט אמאל םייט ערשט

ט כאװעכט םעכטיגען, א פעלז א  שםראלען, מי
ש אין אליייןן ים םיט

שויםט, ארדפ  װאלען, דיי זיף חאכען געקײקעלט גע
שלאגענדיג ם אן זיד טע  שטײן. חארטען חן

— שײן!״ ״װי —
אײגגעםאלען, אדלער דעם געדאנרן א איז

״אפיד*
טא, אייז קײנער װאו  ני
r איד יועל o געפינען, רו
^״ חלום חויכען r® אוםגעשםערם ק»נען »ץ ען מ  שי

ת 8 ײי האסטיג ארן ל  ג
ץ צדם ער איז עיי ענ  סעלז

;אראיגעפלױגען
 אױכען, די סארמאכט ןןר האם רוחיגער א

ת איו פארטיםט ^ ז אג  געד
 שלאגג א דארם ײד חאט דערװײלע

 ארױסגעטויגעז, םעלזען־שפאלט םון
אוםכאמעדקםערחײט, גאר

מױט. אויןז כיסנעטאן א אים און

װארים דער אה אדלער דער
 אדדטר־זײט חאט פעלז חױכען א אױף אדלער אן

ד ®מ ם זי  װײט ני
מע^ * װערימעל א דערזען קלי

ײנעס פדר םימ זייײן *ו דא דו קומסט ״װי —  ז אמא
ד חאסם דד א  דיד זאלעז ומןלכע פליגעל, r? גי® י

 םיף וױ אזױ
ױבעןי״ אחער ח ר תן

װאס׳ ״איז -
ה זע®® דו «פי, א ט דא הץ איך י  - אױכען, פון דיר פי

עי חאט נעענטםןןרט ט װארים ד — פמרדרא^ מי
ט, איד חאכ סליגעל קײן דערפאנען, דץ• ײן• פרז דאך ני

עו ײג ? ~ ד י א ו מ
 אױבעדאן גדולים די םימ זעחען םיר אפמ זוי

&ד קלימןן ט דארט חאכען װאם מענ*פל  1טאן «ו װ$ם ני
ײ ו קמןען ז י ם ז מ ױ  נטחדן, גרױס סי

םז דאפ מאכט װאם jm אוי r rn i^ ען. אכי אג קי ר ע י
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אױפץ סאנטא־פע דער פון סמאוקער א אין שמועס א
 םאר גוט נים זעהר און זעהר איז ס

 פאר שרייבט און רעדם וואס איינעם,
 אן בלייבען צו מיםםענשען, דינע

 מען װי אין, שטוב־מענש אייביגער
 ער םינגער״. םרן ״זויגען עם׳ זאגם
 ריידען מענשעז, צװישען קומען מח
 די מים די מים זיד בײטען זיי, מיט

 עס אויבערפלעכליך און אומבאגריגדעט װי מיינונגען.
 ביסעל שעהן א גאר םון מײנונגען די זיין ניט זאלען

 אויסצוד-ערען, די כדאי אימער איז עם אבער מענשען,
 לוינט עס וואס װעגען געםינען אימער איר װעט עטוואם

םארםראכטען. צו זיך
 םײן סארלארען גיט אלץ נאד איר האב דערפאר

 זיך דאכט שוין האב איך כאטש וועלט, די זעהן צו וזשק
 גע־ הפחות, לכל קענם׳ איר איר. םון געזעהן געגוג
שיינט וואם אזעלכעס, אדער נייעס, עטוואס אימער פינען

נײ. זײן צו
 צו םאראינםערעסירט שטארק איך בין למשל, אט,

 רוז־ װעגען סיהלט עולם גרויסער אונזער וואם װיםען׳
 פאםו־ דין אין פארלארעז ער האס וואס סאר וועלט׳ן.

 םארגע; זדינמאל םים ער האט וואם פאר לאריטעט?
 צױ און מוט ארײנצוהויכעז זיינע קונםט גרויםע די סען

 גאתיט נאד ערשם וױ הערצער, מיליאנען די אין סרוי
 די איז עס אז םודד״ זיד איז אליץ ער צוריק? לאנג

 אלע ארומגעכאפם האט וואם טורא, פאניק, אלגעמיינע
 איצםיגער דער פאױ פאראנטווארםליך איז וואק קלאםען,

 רעסע־ עם רופם וױלם, איהר אױב אדןןר, דעםרעסיע,
 צײםונ־ די אויף שולד די ווארםס ־׳ער אז אבער, סיע.
 פאר װירדיג איז וואם ערקלערוגג, אן דאם איז — גען

? רחװעלט׳ן
 םאקע רעדם םען און סםאוקיע־קאר אין םיר זיצען

 עם אז בײן׳ און שםיץ לייקענם איינער איז דעם. װעגען
 זאגם קוק, א טוט רעסעםיע. א װי זאך, אזא דא איז
 םרויען אונזערע ױאם ■עקלאן־, מים בערג די אויף ער<

 די זעהט ;סםארס פארשײדענע די אין איין האנדלעז
 אלער־ אין םעקלאך די צוםירען װעלבע סראקם, גרויםע

 ױי און, רײד, איז ארעם קלייז, אח גרוים הײוער, לײ
 דנען אין בלויז םרויעז אונזערע האב$ן זיך, דוכם פיר
 וואס און דאלארם די םמ ייערעז *ו פטור גיבער װאס

 דארפען זײ צי זאכעז, אלערליי אײנצוהאנדלעז םעהר
ניט. צי די׳

 באהנען אונזערע ווען ציים, די נים געדענק איך —
 םענה׳ם — גיזנעס׳ גרויםע אזעלכע געםאכט האבען

 די ווען ציים׳ די אוועק — אפםימיסם. אונזעד ײײםער
 זיך האם םען און פוסם, כמעט געװען זיינען װאגאנען
 םאםען בײם וױ בזזרזזבות׳דיק, םאנאנדערלעגעז געקענט

 א געפונען קוים איד האנ מאל דאם ווײנגארםעז. אין
 זײגען מענשעז און האװעם׳ מען לויפט׳ מעז «לאץ.

אד זײ האבעז מםתמא משוגע. נים דאך  איהר ביזנעס. י
 מים גיםא איז עם אז אבער קריסטםעס. איז עס זאגם,
 אץ ;ניט מעז פאהרם טיקעם, םאר׳ן באצאלזנז צו ױאם

 קריםםםעם׳יחנ־ קויםען צו געלט קײן ניט האט מען אז
 איבעראל איז עם װיבאלד און גיט. מען קויפט זמםעז,

 םוח א סענשען דרעהעז וואס טו ביזי, געוואלדיגע אזא
 האבעז צייםוגגען די נאר טאקע ? רעםעסיע א װעגען

אויםגעטראכם. עס
צײםונגען׳ די םרײנד. םעות, א האט איהד גײן,

 די םארםומלען צו גבורה בײזער גאנצער זיייער םיט
 אזעלכעם, אױםםראכםען גיט דאד קענען עולם, פון םחזות

 איהר זײן, מוחל סיר זאלט איחר אץ. ניםא• איז װאס
 איד»ר װאס מאלע אויבערםלעכליד. זעהר אורםיילט

 װאלם עם !פעקלאך אלערלײ האנדלען־אײן סענשען זאגם,
 װעלכע די. עס זײנען װער אױםצופארשעז׳ כדאי געװען
 זײגען קױםער? םארקאכטע אײפריגע, אזעלכע זײנען

 געוױם, ? ארבײםם־םתיעז עם זײגען f ארבײםער עס
 קענט איהר אבער קױפער. די צוױשען זײנען זײ אויד
 מײ די *ו אז פאקם, דעם פאחעחז ניט םארמ און ניט

 ארבײטם־ םוײחער פמ שױן געװען דינען וועלכע ליאנעז,
 און םויזענדע, הונדערטע נײע צוגעקומען זײנען לאז.

 סיז געװארעז אפגעלעגם זײנען װעלכע מיליאנעז, אפשר
 צווישען זימען די אויד אז איהר. חנגקם ארבײט. חני

 דעפארםפענט־ אונזערע אז פילעז װאם קײםער, די
ססארס?
 כין »יד — וױזםער פעסימיסט דער רעדס — אח

 װעלכע די, צודישעז אפילו אױב זיכער׳ גארנים גאד
 געםרי־ װערען װעלמ פילע, גאר ניםא זײנען קויפזנז,

 אינער־ זײנען קעשעגעם זײערע םחםת נים דערצי נען
ו

סי ש. פון ם ^וו אנ י

 אפשר — םארקערם םונקט נאר דאלארס, מים פילם
 נוים, ביםערע די מארגעז שוין זיי סטארםשעם עס װייל
 וױל מען םעהר, וואם ארײנצוכאפעז דעחױיל מען זובט
 מארגען דער זאל און וויילע, א אויף םארגעסען זיך

 דאך, וױיסם איהר ערגםםע. דאם זיך םיט ברעגגען
 צײם דער אין דייםשלאנד אין געטאן זיך האט עס וואס
 וואם איינצוקױםען געםריים האם מען אינםליישאן. םמ

 די וועלען מארגעז אז געוואוסט״ האט מעז וױיל מעהר,
 וועלכע אויף פאפיר, דאם אםילו זײן ווערט גים מארקען

געווארען. געז־רוקם די.זײנען
 — איבערםריבעז, שטארק גאר שױן איז דאם נו, —

 בער־ גרוי־ווערענדיג א םים מענש א ארײן זיך מישט
 חשוב׳ע גאר א דאלאר אונזער נאך איז דערוױיל — דעל.

 װעלם־מארקעם. דעם אין נאר אונז, בײ נאר נים מםבע
 אלערליי קױםען זיך כאםען איצם וועט םשוגע׳נער א נאר

 ווײל דערפאר, גאר נים, אדער זײ דארף ער צי זאכען׳
 דץ ווערם דאלאר דער וועם מארגען אז מורא, האט ער

 איבער־ װילחג א פאר װאס הײנם. װי וױיניגער םיל
 װײל פשום, עם איז קויפען, מענשעז ווען טרײבומ!

קויםען. צו וואס מים האבען זיי
 איינעה אפ זיך תםט — פרײנד, ליבער אבער, —

 דעם איז איצט גיז נעגומען נים אנםײל קיץ האם וואם
 איז דאם אױב אײן, נים וױרקליך זעד» איד — שםועם.

 דער מײנם. איהר וױ איבערםרײבונג, וױלדע אזא סאקע
 קעגען דאלאר איצםיגען אונזער םאר אז דאך, איז אמת
 םיד װעלכע זאכען׳ די פון העלםם א קוים קויםען םיר

 צוריק. יאר אײניגע מים בלויז קױסען געקענט האבען
 איז דאלאר דער דאם נים, אױב עם, מײנם וואם־זשע

 געװעז װערט איז ער װאס דעם, פמ העלפט א װערט
 םעגליד ניט עס איז װארום טו צוריק? צײט א מיט
 װעם צײט קורצער גאנץ א זױן אז פארצושטעלען, זיד

 דער וױ קליץ, אזױ ווערען דאלאר דעם פון ווערט דער
 אין ״אינםלאציע״ פח צײם דער אק מארק דייםשער

 מעג־ קױםען איצם שױן אז גים, זאג איך ? דייםשלאנד
 מארגעז אז םורא, האבעז זײ וױיל זאכען, אלערלײ שעז

 קױםען קענען וועניגער און װעניגער אלץ זײ וועלען
 אבער נים, נאך עם האלס וױיט אזױ דאלאר. דעם פאר

 קורצ־ גאנץ זײן סען דארף דאם דערצו, געהם עם אז
 זיך־, נעמט דעדפיז אט און זעהן. צו גיט דאס זיכסיג

 פאר־ צו מעגליכקײט די אט האבעז צייטונגען די װאס
 אוגזער אפילו װעלבעז םורא, פח געפיחל דעם שפרײטען
אונםערדריקעז• ניט קען ירעזידענם גרױסער
געווא־ ארײנגעבראכט איז עם װי שנעל״ אזױ און

 גע־ עם איז פרעזידענם, דער געשפחח־ דעם אין רען
סםאוקיגג־חם. דעם אץ לעבעדיג גאנץ ווארען

 נאד האם חזװעלם פרעזידענם אז קלאר, איז עם
 זײער האבען וועלכע אנהענגעה מיט װעלט א אלץ

 נאד גלויבען זײ און פארלארען, ניט איהם צו צוםתי
 אבער משיח׳ן• אין אידעז פתמע וױ איהם, אין אלץ
 טײל היבשער א אז צודײםעל, יעדען אויםער את עם

 אגגע־ האם רחװעלםיסטען געשװארענע די םוץ אפילו
אונםעהלבארקײט. זײן איץ צוױיפלען הױבען

י  אפגע־ זיך אונזערע פון אײנער האם — )יע -
 פרעזידענם אונזער אז צוגעבעז, מתען מיר — רופען,
 דעירעסיע. םיגערrא דער אין שולז־יג שטארק איז אלײן

 גאר אײניגע צײם לעצטער דער אין געמאכט האם ער
 נױ־דיעל־בא־ דער װעלען װעלכע מיסםײקס, ערנסטע
םײער. זעהר קאםטען וועגמג
 װעלכע ? איר םײנם ױאס אונז״ דאך זאגט אבער —

יראםעםםירט. פילע האבעז — מיסםײקס?
םיםםײקס, פון קײט גאנצע א איז עם װעל, —

 זיך׳ םארשםעהם אנגעבען׳ אייך זײ איו וז^ל אט און
קורצען. אין

 אפגעתםען זיך האט — הערען, לאמיר אדרבא, —
 ענטוזיאסטישםטער דער אויסגעזעז האט האם אײנער,

אוגז. צווישען רוזװעלםיסט
 סע־ פיץ אואינטטענט מזװעלם׳ם אז דעגק, איך —
 איז קאורס םוירים פון חשאסםים אלם בלעק גאטאר
 רךע קס■מיטמײ גרױסע גאר זײנע פיץ ראימע געװען
 םענאםאר אז געוואוםם, גים האט רוזוועלם אז תירוץ,
 קו־קלוקם־קלעניקעם א געווען יאדעןילאגג אמ בלעק

 באשסימם פרעזידענם דעד אז גים, וזירוץ קייץ איז
לאנד, אין אםטען העכסםע די פון אײנעם צו איםיצען

פראנציסקא פאן װענ«ו
 אםם, אזא צו באשטיםם ער װעמען װיסען, ער םוז

 צו באשםיםונג דער דורך באצװעקם ער װען ספעציעל
 עם ער האט און סופרים־קאורם. דעם ליבעראליזירען

 צוטרוי דעם האבען ניס שױן סען קען געוואוםם, ניס
 עם האם מען װי אורטיילם־קראםט, דין צו אח איהם צו

 אלעמען פאר שוין איז עס ווען איז, ערגער גאך געהאט.
 פרע־ האט איז, בלעק חשאסטים װער געווארען. קלאר

 גוט־צו* מינדעםטע דאס געטאן ניט רוזוועלט זידענט
םעהלער. גרויםעז דעם מאכען

 רוזװעלם האט מיסםייק גרעםערען א גאך און —
 םארםגע־ רחװעלט־קריטיקער דער האם — געמאכם,

 ער ווען — ציגאר, פרישעז א פאררײכערענדיג זעצם׳
 קאנגרעם. םוץ סעשאן ספעציעלע די אײנגערוםעז האט

 ארוים־ אליין איינרוםונג דאזיגע די אט האט ערשטעגס,
 אונטערנעםער דער מיםםרוי. אלגעםיינעם דעם גערוםעז

 קאנגרעס דער װאם װייס, גאם געשראקען, זיך האם
 דעם דורכטיהרען ער װעם םאםער און באשליסעז, וועם

 עם ער האם שםונדען־ביל. אח־ וױידזש־ שרעקליכען
 םים צוריקהאלםעז זיך אביםעל גלײכער םאר געהאלטעז

 גע־ האם ער וואם אינוועםםםענטם, פאר פלענער זײנע
בדעד- האם

 צום רחוועלם׳ז םון מעםעדזש ױיםטער דער אמת,
 םיל־ זעהר א געווען איז קאנגרעם םמ סעשאז ספעשעל

 ציים- דער םמ װײם זעהר זעהר, געווען איז ער דער.
םיר :געדונערם האם רתװעלם װען  אז ערשם הויבען .

 האם טאן פון גוםא םילדקײט די אט אגער קעטפען״, צו
 םא־ נײע א ניט דאם איז םראבטען, געמאכם םילע

אפצונארען. זײ רחװעלם׳ן פון נעװרע
 האט סענש״, ״פארגעםענער דער ארבײמםלאזע, די
 דעם םעםעדזש דעם אק געםינען געקענם נים אודאי

 שםארק געםיהלם זיד האם ער רחװעלם. אמאליגען
 פארגלײד אין גאתיט אלץ נאד איז דאם נאר ענטוישט׳

 אײנבאתפען איז סעשאן ספעציעלע די װאם דעם, מים
 מיג־ דעם זיד מיט געבראבט גיט האם ווען.זי געווארעז,

1 אױםםו. דעםםען
 אגצונעםעז םעשאן, דעם פח הויפם־אױפגאבע די

 » מים דורכגעפאלעז איז שםונדען־געזץ, און וו׳ײדזש־ א
 געםעגם דאס האם אלװיםענדער, דער תזװעלם, קו־אך.

 טו געזעהן׳ גים דאם האט ער אז און פאראויםזעהן.
 צוטרױ? אמאלמען דעם איהם צו םיהלען קען װער
 פאר פאקםאר וױכםיגםםער דער איז צוטרױ װי אזױ און

 פאק־ גרױםער א גאר מיםםרוי איז אזױ יראםיעריטי,
 איז דערפאר דעפרעםיע. זיך סיט ברענגען אץ םאר

 קורצ־ אזא ארויםגעוױזען האט װאס רוזװעלט, םאקע
 די אלײן שרעקעדיגקײם, אזא םאקע און זיכםיגקײט
דעפרעסיע. נײער דער סון אורזאכע שםארקםםע

 איז שםונדען־ביל און װײדזש־ דער ױאם דאס, —
 האט — אוםגאק, קגאפער א חקא r»fc דורכגעפאלען,

 גאנצען אין איצם ביז האם װאס אײגער, אפגעממען זיד
 חנר אז געזאגם״ ער האט גלױב״ איד — געשװיגען•

 ער װען גערעכם, געװען פארט איז גאםפערם אלםער
 אלערלײ צו פארדאכם גרױם מים באצויגען זיך האם

 די פון אײנם איז עם ארבײםער. די לםובת געזעצע
 דורכגע־ ניט קײגפאל װערם געזעץ דער אדער :בײדע

 ארבײטער־קאםפעז גמיסע פאדערם ער אדער םיהרט,
 האגען ארבײטער און ארבײםער. זײ פח זײט דער פון

 קירצערע און וז׳ײז־זשעם העכערע אויסגעקעםפט דאך
געזעאען. פארשײדענע די אהן ארבײםם־שםונדעז

— אנארכיסט? קײן *ומאל ניט איהר זײנם —
אנװעזענדעי די פח אײגער אונםערבראכעז איהם האם

 פילע האבען — עגין, צום גים געהערם דאם —
 זײן איז דאם איז, םאן דער װאס — אפגערוםען. זיך

תג זײן אױף רעכט א האם עד עםק. פײנ
 פאר־ די אז זאגעז, געװאלט גאר האב איך גום,

 געגען געװען זײנען אלײן ארבײםער די פון שםעזמנר
 גאנץ ארױם איז גרין וױליאם געזעץ. געפלאגםען דעם
 וױ־ וױיל זיך, פארשםעהם עס און, איהם• געגען אפען
 אגגעגעבען האם ער כאםש געגעז, געװען איז גרין ליאם
 ל. חשאן שױן דאד האם ארגוםענםען, געזתםע גאנץ

 געוואלם לואים האם אגב״ דערפאר. זײן געפחט לוזױם
 זײן פון ארױסהעלפען איהם און רוזוועלטץ םאן םובח א

אויסטו. גאנצעז דאזיגען דעם םיט בלא&אזשע
ײעלמר״ אימער׳ מישטאדײנגצ דזי האם דא אם און

 םיפי־ דער געװען איז ארױםגעשטצלם׳ זיך האס עס וױ
:פאלגט וױ ארגופעננױרם האס ער רעאקציאנער. שער

 דעד אם אז זיכער, בין »יד װאם? איחו־ וױיסם —
הױפט־שולדיגןר דער איז שםונדעדביל און וױידזש־
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דעם אונםער ayant םאג םיגען ^
tfagW־^|F שאסעו pc קריזיס. אנקופעגדיגען אן

 דאס צייכענס. פאראן זײנען ״עם
I VCTSFwM דער םמ אנםװיקלונג װייםערדיגע א
K i P l a l איז פראםפעריםי קאפיטאליסםישער

פעגליך״. נים
 שורות דאזיגע די םון שרייבער דער האם אזוי

 וועלט־וױרטשאטם דער םון לאגע די פאראקםעריזירם
 פראספעריםי״ דןיר םים עס האלם ״װי ארםיקל זיין איז
״גערעכמיגקייט״. דער פמ אויגוםט־גוםער דעם אין

 אייניגע אינגאנצן פארלאפן זיינען דעםאלם זייט
חדשים.

 רייה א האבען צײט דאזיגער דער פון םשך אין
 אונזער באשטעטיגם װי סער געשעהענישען וױכםיגע

פאראױסזאג. פארזיכטיגעז זײער
ארויםגע־ זאגאר זיך האט װירקליקײם רעאלע די

 דערװארטעט. האבען רןם װי םונקעלער סך א װיזען
 םון צושטאנד דעם םון באראמעםער װיכטיגםםער דער
 שטאל־אינדום־ די איז װירטשאםם אפעריקאגער דער

םריע.
 םאראויס־ ערשם האבעז םיר וועז — אױגוםט אין
 די האט — קריזיס גײעם א פון אנקומעז דאס געזאגט

 םון הױך א דערגרײכט אפעריקע אין שםאל־פראדוקציע
פראדוקציאנם־סעאיגקײם. איר םון ■ראצענט 84

 דאזיגע ךי שױײבעץ םיר pm פאסענט, דעם אין
 27,5 ביז געסאלען שםאל־סראדוקציע די איז שורות,

פראדוקציאנס־פעאיגקײט. איר פון •ראצענט
 געווען נים שסאל־סראז־וקציע די איז נידעריג אזוי

 ביז געםאלען געוועז איז זי ווען ,1934 נאוועמבער זינם
פראצענט. 27,8

 אוגםערשטרייכעז, *ו דערביי וױכםיג זײער איז עם
ty געשיכטע גאגצער דער אין *aya p אמעריקאגער 

 אז פאסירט, ניט קײנמאל נאך האט שגזאל־אינדוםטריע
 אײניגע םון םשך אין פאלען זאל שםאל־פראדוקציע די

 האט שטאל *יזוץ םראצענם. na 27 84 םון וזדשים
 פייםםע די אין פארקלענערם שטארק פראדוקציע די זין•

אינדוםטריעס. אמעריקאנער אנדערע
 םאלען שארםער א סארגעקוםעז איז צײם גלײכער «ו

 py וואל־סםריט אין װערם־פאפירען םון פרײזען די פון
ן  דער פון םינאנץ־צענםערען װיכםיגסטע אנדערע די זי

װ• א א, פאריז לאנדאן, וױ װעלם,

 רײד די זײן גאר קען רױ דעפרעסיע. נײער דער אין
pe מענשען אז גאר רעדם מען אז ■ראםפעריםי, א 

 באקװעס־ אלע מים לעכען שעהן א םאכען קעגעז זאלען
 8 שםוגדען עםליכע גלויז ארבײםען און ליכקייטען

 !אומנאםירליך דאך איז עס אומזין. דאד איז עס ? ײ*ד
pro האבעז צו אפשאםעז. ניט נאםװ־־געזעצע די קען 
 דאם — וועניג, אזױ ארבײםעץ *ון אל־דאס־גוםס, פון
 לאגיק קײן גאר שױן איז שכל. דען5י געגען דאך איז

 רײדען׳ םילע וױ הערט מען ? װעלט דער אין ניםא
 ts כזײ שמונחגן, קירצערע װאם ארבייטען םח &ען אז

 און נים« דזשאבם קײן האבען וועלכע די, ארבײם געבען
 פארגרעםעדט מעהר אין מעהר אלץ װעם אופן *זא »ױף

 װעגז דאז אוץ ארבײםער, די פון קייף״קראסנז די װערען
 דאך איז ד«ם אבער פראספעריםי. אםת׳ע די װערען

y ,אײנער װעגיגער װאם לאגיק. םשונח׳דיגע פאלשע 
 בא־ קריגען ײעם ער בעםער װאם און בײסשזאד װעס

 טײערער און םײערער אלץ ארבײט, זיץ פאר גשלט
 םײער, אזױ פראדוקטען, די װערען סווען דאך װשלען

 דאם און קױפען• קענעזן נים זיי װעלען סעבשען ןו
rn« ,ץ מעהר ךנא זן סישעז  װע־ ארבײםער פעחר ״

 קלאר, אלזא איז עס .osyvrr וייערן פאוילױען לץן
oyn iy אח וױידזשעס׳ די װערעז װעלעז עס גרעםער 

oipt מר ר  גחןסער און גרעםער אלץ שםוגדןן, זײ קי
 די און ארבײםסלאזע די פון צאהל די װערען װ<ס

מתגןד־לײדןנדוס
m דא נײן, — m איהר rays y מיסםײק שסארקעז 

ר ®ים » י י  דער lyyriyaay יךז eyn — לאגיק! »
y t איחר — בערדעל• גרוײװעדענדיגןד %עד וױס 

ty &wtnm אױכ oy װעחנז *ײגגמיחרס װעס y 
yi y n y׳rm rtn  r*  i yn’w **a ר9 סעשודױיו« vr?n 
iin n n y ץ ר מ ר vrn nay? נצסןנא יי ששיײ מ  •לץ

)g u yרייז ׳• im ו די מ ז ה ו ו פ • ז ני י ם קײז י מל א  ן
װאס נױט nayn מל<ז זײ ח׳ײל קייייז, « ויי י•ר

פון אויפנאבן די און
ארנאלדי א. זפי

 בא־ וואס סימפשאמען, וױכםיגע זיינען אלץ דאס
געדיכםער. װערט קריזים־שאםען דער אז שמעטיגען,
געגומען? קריזים דעא זיך האט וואנען םון אבער

םארשטיץ. נים עס קענען עקאגאמיםטען די
זאגם״ װילםאן ב. ראלף עקאנאמיםם באװאוםםער דער

 ציקעל איצטיגען דעם םון פראספעריםײפעריאד ״דער אז
 2 אנהאלטען גאך װעט און — אריבער נים נאך איז

אקםאבער). טען6 פון םייפם״ יארק (״נױ יאר״ 3 אדער
 קא־ םון אסיסטעגט־םעקרעטערי דרייפער, ג. ערנסט

אין זאגט; פערץ,  ניט איז מאהענט איצטיגעז דעם .
 ארױסצו־ נויטיג איז וואס עלעמענם, איץ קײן פאראן
 ווײ־ פאקטארען מערערע פארקערם, דעפרעסיע. א רוםען

 נאענ־ דער אין עקספאנסיע קומענדיגער א אויף אן זען
צוקונפט״ טער

גאהױפטע?: עקספערטען רעגירינגם אנדערע אויך
 םיםיא* עקאנאמישע איצםיגע די אז אנערקענט, איז ״עס
 נויטיגע אלע האט שםאטען םאראייניגטע די אין ציע

 יארק (״נױ עקספאנסיע״ געזוגטער א פאר פאקטארען
אקםאבער). טעז5 פח םייםס״

 ״עם :רעגירוגגם־עקספערט א םון מײנונג א נאך
 *ו פירער םינאנציעלע די םון נארישקיים א פשוט איז
 פא־ איז עס װען צוקונםט, דעד װעגען םאחיחײסעלס זײן
 אזא (הײזער), װאױנונגען אין נוים שארםע אזא ראן

 וואק״ א און אייזענבאךאויםשםאםוע אין נויט דריקעגדע
 דעם פאר קראםם. עלעקםרישער פאר םאדערונג סענדע

קאפיטאל״. םך א נױםיגעץ זיך װעם אלעםען
 אבער גערעכם, גאנץ איז רעגירונגס*עקםפערם דער

:קלײניגקיים א פארגעםם ער
 שארפע א םאראן םאקע איז עם אז אמת, איז עם

 אנדערע רייה גאנצע א אין און ױאוינונגען אין נױט
 האבעז פאסען ברייםע די אבער פאדערונגעז, דריגגענדע

 צו דארםען. זיי וואם קױםען צו- מעגליכקײט די נים
 האבען ארבייטער דארםען בײשפיל, צום הימער, קויםען
 ערד אן און ארבעט׳ שטענדיגע זװן פיי־ראלם גרױםע

 םאראז איצם ביז נאד זײנעז ארבעטםלאזע מיליאן 10
לאנד. אין

אר־ סון אינםענסיפיקאציע װאקןוענדע גוואלדיג די
באזונדערם זיך האט וואס ,םםיד־אפ׳׳, דער — בעם

 ײיז בלויז װען גערעכט, געײעז וואלם איהר קויפען. צו
 זיך םאר קריגען צו אויספיהרען זאל ארבײטער קלאם

 וױ שםונדעז. קירצערע וואם און לױן הויכען גאנץ א
 סופעראינטענדענםס די מיט לסשל, םאל, דעד איז דאס
 הונדער־ קריגען וועלכע םאבריקען׳ םארשיידענע די אין
 אזוי ארבייטען זײ איז יאהר א דאלאר טויזענדע םע

 אראפ נעמען זײ װאם לייבען־םײל, דעם פאר װעניג
 אר־ אלע װעז אבער, פראדוקציע. דער םון זיך פאר

 װע־ ווײחשעם, גרײםע זעלבע די קריגען װעלען גײטער
אד זײ לען  ױאם אלעם, זיד פאר איקויפען קענען אױך י

 נים וועס קאפיםאליסט דער נאר אויב געשאפעז, װערט
פלייש. םונט זיין אויף כאשטעהן

 קאלעק־ םאשעליזם׳ דאך איז דאם אבער יע, —
 חנאקציאנער. דער צושריגען זיך שױן האם — םיוױזם,

 דאן האג איך און זאגם, דאן איהר, װילם דאם אויב —
רײדען. צו װאס אײך םים גים

 אין אמטערכרעכוע אן ארײנגעסראםעז איז עס
 דער־ שית געהאלסעז םאקע האם עס געשפרעך. אונזער

 םים יעדערער םאגאגדערנעהן, זיך זאלען םיר ty בײ,
 א ארײנגעמישט זיד האם דא אבער געדאגקען׳ זימע

ר פשרח ע כ  אנגןיהױבען זיך האט געשפרעך דער איז מ
גײ. דאס אריף

גע־ אונזער םח רײד די אין דא איז עסװאס —
 װעל אס ריכםיג ■gpa איז װאס םיסשפרעכער, עחרםען

______אל•פ קאגקרעםעז y געבעז אייך איך
y וחנלכער טעקסכדליטאמפעקטשורעו״, געוױסער 

 מאו דןזדם, סםרײקס פארשיידעגע די פון געליםעז האט
 זײן ןנױפגעבויס אפפיינר און םיח םיל םים האט עד

eyn p שםאדם די פארלאזען eyn װעבערײ׳ i אױפגןך 
 די ארן שסץסעל, קלײן y אין װעמריי זיין שטזנלס
yxaya שטעדטעל oyn אדיפגןלץבט, וױ ןווי oy זױז 

V ptmv און ^ןהר, וסנר payers tyayn oy שעחן נאגץ 
ד םוץ אײבעגגזיסער דער די, אײד »ן װעבןדיי דן

ױניאנם די
yדי דויד איז קריזיס םון יארעז די דורך נטװיקעלם 

 װאוקס דעם nya גיס שםערם — יארען שפעטערדיגע
 רדפם nya ארבעטער באשעפשיגטע פון צאל דער פון

ארבעססלןהיגקייט. גײע ארוים
 ניפ װערם ■ראדוקציןי די װען דעמאלם, אםילו

 ארױס־ ארבייטער צאל געװיסע y װערען פארקלענערם,
 זײנען לםשל, אזוי, אונטערנעםונגען. די ®ח געשטופט

 אדױסגזר רבעםערy 100,000 לעצםענס אופן אזא אויף
p געװרען שםופם t אופן אזא אויף און אימעגבאנען, זױ 
ץ ארויסגעשסופס סיסםעפאםיש ארבעמער װערען  די י

״ייםיליטיס״,
״טשײפ־ און אסאםיאײשאן״ ״םאגוםעקםשורערם די

 די ty טענה׳ן, צו אױף ניט הערען קאמערם״ אוו גערס
¥רבעטעד. גײע קײן אױפנעמען נים קאז אינדוסםריע

ארבעםםלאזיג* כראגישע y שאםט לאגע דאזיגע די
 היינטיגעז דעם םיז שװאכקײמ סוגדאםענםאלע א קייט,

 ,די* פיז קויף־קראסם נידעריגער א םים קאפיטאליזם,
מאסען. ברײטע

 פרא־ דער געווען. נים צײםען אמאלמע איז דאס
 לעגגערע א אנהאלםען קענען פלעגט םפעריםי־םעריאז־

•ntopay םלזןגט קריזיס נײעד א אײדער *ײם
 אײדער נאך אנקומעז חנירעםיע נײע y קען איצם

פראםפןריטי. םון פעריאד לענגערער א זיד ענדיגם עס
 נאך אונסערדועגם דין שוין קא; קרחיס נײער א
 ירא־ «מ יעדיאד לעעערער א פאדגײט עס אײדער

ספעריסי,
 יחװ דעמאלם שוין אנקומען קאן דעפרעסיע נײע א

אריבער• איגגאנצען נים גאך איז דעפרעסיע אלםע די
בא־ נים גאד האבען oyn סאםעז, אפעריקאנער די

 קרמי^ פריערדיגען דעם po זיך «ו קומען צו וױזען
 צו געצװאונגען אםאל וױדער וױנםער הײנםיגען זײגען

 אומםארםײדליכער זיק פים קריזים גײעם y po לײדעז
מז גרוגם אין װייל ארבײטםלאזיגקײם, ענו  דדר ?H* ג

ט קרמים נייער אתי נײער. קײן ג
pk דערפאר, איז דאס oyn איז ״■ראספעריםי״ די 

 געװען. גים פראספעריםי קײץ אמת׳ן דער אין גאר
 ■ראםפעריסיי די ty װערםער, אנדערע מיט הייםם׳ דאס
פראםפעריטי. שװאכע א דיער געװען איז גופא

הײג־ םון אנהויב אין py 1936 יאר אין בום דער
 שםרעבונג דער סים םארבונחח געוחגן את יאר םיגען

po םארשײדענםמ די אנצואװענדען אינדוסםריזמ די 
ארבןיםער־פרןר די העכערען צו אום םיםלען, טעכנישע

 גל־ דינען װעבערײ, דער אין געארבײם האבעז װעלכע
pm .צוםרידען

 די שםעדםעל אין אריק קוםען עס pm פאסירם״
 שרויםם־ p?o py א. אי. סי. דער po ארגאניתערם

 y אױף םארקירצם מען py ארבייםס־פױתעז, די ארויף
 חחול־ דער py ארכײםם־שםוגדזח, די העלפט גאנצער

 םאנוםעקםשוחנר דער םרויעריגער. מהר א איז טאט
 הת־ דל py ,pnntyipaya צו געצוזאונגלן געװען אמ

 געארבײס, דארם האבען חזלכע ארבײטער, דערטער
pnj^nyo pnyn חשאבס דיערע ptnya py פפש אױם 

po .מן צו אנשטאס הוגגער ע  ארבײ־ שם»למ וױ ל
 איצס זײ prtiO לעבען, דיער אויף םארדינלץ oyn םער,

^pta רלליױ פון ברעקלאך עלעגדע די אויף
 גרדיםל צו pm םאל, y איחר האט דא אט אלזא,

 צז prune ptayp שטונדען קורצע צו pk סשעידזױו
 אר־ דעם פאר םײ אזץ באלעכאס דעם םאר םײ חאיגע

 זיל oy? pm גערעדט׳ אלץ את דאס אבעו בײםער.
pm ifnyr אינדום* איק אין אדער שאפ איק אין בלויז 

ם אנדערש״ גאגץ עס אח געװיס •pray םוײע. עזין  װ
לן איץ prpm דורכגעםיהרם אל1 ץ שיגדוםסריען ן ר מ  יי

לאנד• גאגצזױ
 דװזמר םעגליד אח דאס «י גאר, tnt פדאגל די
prune אױף y אוםן, פרידלימװ py י גיס״ אױב» HP 

py pto זיך לומט עס צי oy prunotxym מר םיט 
רןגן שוועדן גו y ny דאס װאלם.  1« חייגם״ סאר פ

py* שלאג put ptayVmy oy*t *iyo* י«0< שאגדאר אן 
היי גאן piayt םיר U *וז׳ײ py ayo ו ity# is osya

s  na •מליסארניע ___
 אױסמ* ruytyruy jrty prayn — !״ ptmaysay״
ל, םים שיײלז קו p םיר py — זיין t esm,־ WTtjיי- 

מ,  ,oy uLS oyr py pmuya אטזי׳יל ptayn oyn עםלי
p t ptayn• גלפיחלם pays .חרסח צופזײדען W t •pw 

oyn o y w גיט קייגלר •aynya

ט4. 1938 י#נו#ר, ײ ז ^ 7
 ארגעטם* לעבעדיגע די פארבײםעז צו py רוקםיװיטעט

מאשינןן. מים קראפט
 בכלל py טאשינעךאינדוסםריע די איז דערפאר

 אויס• מיט םארנופען זיינען װאס אינדוסםריען, ^לע
 געװען געװערקצײג םעכנישע דאזיגע די ארכעטען

 ארױםגןך״ געדואוינליך האם װאס באשעפטיגם, שמארק
 וױרט־ גאנצער דער אין אקטיװיטעם שםייגעגדע א רושען

שאפם.
 אויסשטאטונג py מאטעריאלען אויף נאכםרעג דער

 צייט געוײסעד א פאר זיד האם אײזענבאנען די פון
 אויס• םיבערהאםטער א געהעכערט. שטארק געהאם
 די אין אקםױױטעט ספעקולאםױוע גרעסטענטיילס גלייך,

 אנדערע py שםאל אױטאמאביל־שינען, שיך, םעקסיל,
 זינען אין געהאט מײםמענס האט װאם אינדוסטריען,

 נאר באדערפענישען, באלדיגע די באםרידיגען דאם נים
 װיכטיגער א געװען אויך איז זאפאםען, אנקלייבען דאס

 די פאר ביזנעס־אקםיװיטעט הויכער דער אין פאקטאר
 אבער זיך האט צײם גלייכער צו יאר. צוױי לעצטע

 די אין אקטיװיםעט די געהעכערט אוםבאזײיטענד זייער
 גע־ זאלען װאס אונםעדנעםונגעז נײע בוי־אינדוסםריען.

 באדײםענדע א ארויםרופען און שטױס אפת׳ן אן בען
 איג־ שװערע די פון אקםיװיםעם דער אין העכערונג
 פרא־ די װינציג. זײער געעסענם זיך האבען דוסטריען׳

 אײ גיד האם םאםען־געברויך פאר פחורות פון דוקציע
פאלען, אנגעהײבען py נאכפרעג דיער בערגעשטיגען
 אנגעהויבען אויך האם זיך׳ םארשטיים דעמאלט,

 געװערקצייג, םון פראדוקציע די םאלען שאדף און .גיך
 אויסשטא־ אייזענבאן און עלעקטרישע אץ םאשינעריע

םונג.
 האבלן פדאםפעריטי, א געוחמ איז עס זױפיל אויף

 פראסםעריםי דאזיגער דער םון הויםם־בענעפים דעם
םאבריקאנםען. py אונםערנעםער די געהאם

py םאקע ױך געמם דאם po כאראק־ םאפע דעם
 סיר װעלכען אויף פראםפעריטי, דאזיגער דער po םער

אנגעװיזען. גאר־װאס האבען
 אמעריקאנער די אין ארבעטער םאר װײזױשעם די

 ערך אז מיט 1937 יאר אין באטרעםט אינדוםטריען
 ,1930 אין וױ װײניגער דאל. מיליאז האלפ א py פיר

 סםאטים־ לייבאר ny ,בױרא דער םון ציםעוץ די לױט
 טאטראפעז 1930 אין וױידזשעם דאזיגע די האכן םיקם״,
 יאר סאח oyn צײט, דער אין דאלאר, פיליאז 16,852

 אין אױסגערעכענם װײחשעם עלבע1 די דינען 1937
דאלאר• פיליאן 12,600 םון סומע דער

 צו זײט, אנדערעד דעד םון שייך, אבער איז װאס
 פארקלענערונג דער צו געגענזאץ אין אױ •ראפיםען,

po סומע אלגעמייגער דער po עםער־װיחמשעס3אר די 
 pe פראםיטען ריעע po םוםע די פראצענם, 10 אויף

 ״םםאנ־ דער po אסשאצונג דער לויט קארסאראציעם, די
 1930 יארען די צוױשעז געשםיגען סםאטיםםיקס״, דארד

ח סראצענס. 16 גאנצע אויף 1937 י
ל דער אין  אי־ דער לויט אםרעסם,3 «ײם ער3^
 נא״ דער קאםערם״ ny ״דעפארטםעגם דעם po שאצומ

 2 ערך אז מיט 1937 יאר אין אײנקתפט ציאנאלער
 סארגחנ־ א — 1930 יאר אין וױ מער דאלאר ביליאן
.oaystpo 3 אין סערונג
 ty באשייניערלאד- טאוױמעז ציסערען יגע1דא די

 דע־ למנטער דער po אנהויס דעס םיט סארגלײד איז.
o םאכען •רעסיע ry אתסעתעפונגעז איגדוםםריעלע די 

^ר יעדלן po סראפיםןמ גרעסערע א  כאציא־ דעם po ד
•ײ־ראל. אלגעםײנעם קלענערעז y םיט זיינקונסם נאלעז

oonn o יןלאר, ny דערפץ n  ty־po o 'oiaja 
 tuppta ptayn 1932 oa’t ■ראםסעריטי איצםיגער דער

 אתםערגעפער אינדוסםריעלע די pc אײגענטיםער די
פארםער. py עםער3אר די po חשס־ז אויס׳ן

 יטptoyo 3 די po קויף־קראסם די ny דערסאר
 דעם סיט יראסאר^יל געחעריגער דער אין געװאקסען

שנין. דער סון װאוקם •ראדו
 בשום oyonrmt ארסעטער׳ס דעם קאן דערפאר

 אלגעםישעם דעם po װאוקס דעם אנקסנען נים אוסן
ייןחרג

 דיער pn'oay וױיסער oatpan די דארסען דערפאר
דארד.3ם־סטא3לעבע לרעןנלח y סאר קאםף מערגישען

p ארסעםער די n n rt לאגע אסת׳ע די פארשםײץ 
 nty yarmanyo po ptotoa״yya לאזעז נים זיד *יז

 װכען ומלכע םעאריעס״, ש»פםליבל3וױסע״ מדופענע
 אונמװי סים אוםגליק ■ptsaya דער ty פאװײזעז, «ו

מ ts otyoyany דעם pta״t •רןףסעריםי  ■סיושלױיוו חוי
 װעלםעל, ומױל *ptraw איץ סײן py שייץ אזױ ny •דז
m זיד װאלט nty וױיטלו־ גוס pnay, י1«ןס■ה די  סיי

ptt̂ איפגעשטעדט ײןיס ynay, חװ־ װען neiarw
AHUMBHAlMn |lAi| UAM MM MtAfe <Ml yty syp po ארויסשראגלז גאר 7יי

 טעאטער מחיקאלישע בעסטע דינידלם ענד פינם
אמעדיקע אין סארשסעלונג

קרישטאל. ל. פון

e ?*סטײדזש לייבאר 1«י »וי*גע»יר« רעװױ, םזזיקאלי׳ 
 שײפער לואיס «ון דירעקייע דער אונטער טעאטער,

םרידמאז• טשארל! *יז רעזעיסירט
ראם. י• העראלד — לידער און םוזיק
 סארפ ארענט, ארטור »יו סגענעם און אײנאקסערס
 פרידמא!, טשארלז אײזענבערג, עםנואל כליצשטײן,

נרעגארי. דיױױד »ון ר»ם י• חעראלד
סוירדזשאלא■ ס• «ון ועקאראגיעש

 צסח- כניסיז פיז כארעאגראזיע
סענדער. נאאפ *יז א״נגזדשפודירט טעכץ

 שעפער, די פון ארבײטער — טרופע די
:י. װ. .3 ל. א. דער פון םיטגלידער

 דרעשמאכער, ,62 לאקאל אנימשי, ליריא
 דרעשמאגער. ,10 לאקאל נאבסטיױ, ס*ל.

 דרעסםאכער. 22 לאקאל כלר»ארסהי, םןיירי
 נימגודס. ,156 לאקאל בראיו, ןינן

 ■רעסערס. ,60 דאקאל רראםסי, םלם
 דרעשםאכער. ,22 לאקאל ןידינבורנ, וימא

 קלאוקםאכער. ,117 לאקאל ןימװ, אד.
 דרעסםאכער• ,145 לאקאל פאויא, אנסאג'

 דרעשמאכער. ,22 לאקאל ®ללדםאן, םילי
ײדין * opyc, דרעשסאנער. ,22 לאקאל 

 דרעססאכער., ,22 לאקאל גןילסאו, סאנירא
ױיו, ייריסיױ מי ,22 לאקאל גאלחמ מי פ ע ד  ד
 קאםערס. ,10 לאקאל גאלדןיםײן, הײםיזו

א  דרעסםאנער. , לאפאד גראםי, ןני
 דרעסמאכער, ,22 לאקאל וזאדארי, גןיםי
 דרעסםאכער, ,22 לאקאל ה*וםראר\», הלטי

 דרעשםאכער, ,22 לאקאל דוסיןיטי, לי\
 נעקװער. ,142 לאקאל לאדיםאו, יןירי

 קא*ערש. ,10 לאקאל ה»*לאן, הײסא\
 דרעסטאבער, ,22 לא?אל פײםםאן, ראװ
רן, נללא  דרעשםאכעי- ,22 לאקאל פיגבוי

 דר״םםאבזןר. ,22 לאקאל לדיגי, אל.
ען ,91 לאקאל םארמין, מןיי ר ד ל  דיעסםאנער. מי

•רעסערס. ,60 לאקאל םארדיפ, מארלי
o pירעשםאנער. ,22 לאזאל םאריםאן, ״ 

 דרעשםאכער. ,22 לאקאל גואריסאו, םרים
אן, רוסיין ס  דרעשםאנער. ,22 לאקאל ניי

ײםאו, ראװ  דרעססאכער• ,22 לאקאל ג
ײ שילייזנן ,91 לא?יל אלי דרעםטאנער. ט

 .onysyp ,10 לאקאל ראםיז, דזסיאזןיף
 אנדערװער. ,82 לאקאל רובינםיםײן, רוםה

*n r ,דרעםםאכער. ,22 לא־אל שסים 
 קאסערש. ,10 לאקאל םירײןיר, םאו

 עםבראימרעדס. בא:*ז ,66 לאקאל םיםאר, «איל
ײזיק  ניטגודס. ,156 לא?אל םאירם, ^ו
 קאטערם• ,10 לאקאל סקלאר, םירגי

ל דרעשטאנער. ,22 לא־אל נײיגצל, םןיי
ל' ת, םי ײ  דרעשםיכער. ,22 לאקאל י
םי דןיזפי, כי דרןשםאכער. ,22 לאקיל *י

״גערעכ־ פון לעזער אינטעליגענטע י
אס־ ויך געכעטען דינען טיגקיימ״

 די װען שםײכלען, סון צוהאלםען
 pc אויפפירונג די אז הערען, דועלען
 גרויםער א איז נידעלס״ ענד ״פיגס

 4ארבײםע סרן זיג גלעגצענדער און
 אױף באלעבאםים די געגען קלאס

 אויג םעאםער. פ,ץ געביט אויפ׳ן געביט, שסאגעל־גייעם א
 דאס איהר זאלט עםיצען po ד׳ערעז דאס װעם איהר
 א po פראזע באפנאסטישער א פאר אננעמען נים

 א פאר נים אױך און הורא־שרייעד סראלעטארישען
ציניקער, א po שסאס

 וױ ציניקער גרעסערע קײן האבען נישם מ׳דארף
 אויך און טעאטער־מענשען בראדװײער די זײנען עם
 ם׳װאלם נידעלס״• ענד ״סינס סאר באגײסטערט זיינען זײ

 *3לוי אלע איבערצוגעבען פלאץ שיעור א אד,ן פארנומען
 נידעלם״ ענד ״סיגם םון םארשטעלונג די װאם געזאנגען׳

 טע־ אמעריקאגער דער po באקומען איצט na שױן האט
 איבערגע־ דא דערפאר װעלען פיר אטער־װעלט.

 ךי מײגונגען. באראקםעריסםישע סאר א 1בלוי בען
 פראפעסיאנעלע pc םעאסער־זשורנאל א ״גילבאארד״,

 םעאטער־מענ־ סראפעםיאנעלע װעגען טעאםער־מענשען
 ty יאהחמ, py יאהרען שוין ם׳איז אז זאגט שען,

 םחיקא־ סראכטפולע yty געהאם ניט האם אמעריקע
 קריםיקער דער נידעלס״. ענד ״פינם װי רעװױ לישע

 טרי־ העראלד יארק ,נױ קאנסעחואטיװער דער סון
 ntim זאגט — חשוגיאר װאםס, ריטשארד — בױן״
די ty נידעלם״ ענד ״פיגס  רעוױו״ סראלעמארישע ,

 oyn םאטירע, סאליםישער געראםענער םים גלאנצם
 סאר־ ,רײך־אויפגעסירםע״ זהעלכע po בײסענדער איז

אי׳ד וױ שטעלומןמ  ״הורעי py ראים״ י3 רעדהער .
 צודײ די ty וױסען, דארסם יהרy py װהאם״. פאר

 םר. דער oyn פארשםעלונגען, ״רײך־אױםגעסידסע״
 םתיקאלישסנזע צוױי פעםםע די ײינעז דערםאנט װאטס

 די שסילם זײ po אײנער אין יאהר. po רעװױס
 *װײ־ דער אין py קאהען js רד^שאשtד הויפס־ראלע

 סון דינען שוישסילער צװײ די py װין. עד — טער
 אםעריקאנעד דער אויף טאריהםםסטע py בעטםע די

 נידלס״ ענד ״■יגס po סארשםזןלונג דעד אין ביהנע.
ny שוישסילער. ■ראםעסיאנעלער אימ קיק גיטא 

מז onjm נידלם״ ענד ״סינס אנ  pe דורבגעםירם אינג
 סרױען, py םעמר ■שום׳ע געוחגזעליכע, ״אימפאכע,

זײ םאכען. צו לעבעז א אויף שװער proארסיי ױאס

 אײנגעשפארט prptnony py װײחשעס העכערע װי
לעסענם־גאדינגועזס. שליכע3מע פאר קעםפעז

 דעם וחגמז םומעל ptiaya אױפ׳ן קוקענדיג ים3
 װײ־ ארסעםזנרם חנם po װאוקם טזאלםיגען כלומרשט

באראבעװעס עס, חייסס ארממזער, דער ty חשעם,
AAA AAAAkibMAiA M A iH A flA  AAAIA AMAAIIAAAAAI u L m a •  flÂ ■ U A A f tAדי ושוט tnyn, טאוױיזען tny וױ ציפעחח׳ קלארע 

דער py ny טעגה דאזיגע די איסערםריבעז שםארק
. ____ אלת׳ז•

 אונ־ אינדוסםריעלע py ארבעםער po וױיחשעס
ny oayt«nw״ po ציפעחװ די לױם םעתעפוגגעז, rt 

 גע־ py 1936 1985 יאדען די שעןצוױ זײנען לײבאר״,
■ראצענם. 8 אויף גאנגדז py שטיגעז

די* .מס־עקהנקוסיװס״ די po געסאלםער אבער
 pnyma געסעכערם אליק up po* 1936 פשד אין :עז

» דורכשנים אין ptoynoya ptayn py מאל צװײ »77 
 אמ דא^ר 66,174 םים סארגלײך איז יאר א דאלאר

r1985 ר
שמוז^  אגגע־ מטעגארין דן^גער דער proms ס

 סמױי־ yamy מים זיד ptayataya חעלכע שםעלסע״
t דאלאר 100,000 קארגע m ,ױיחשעסו דענע r y-

---- ----------- -- -A M I M M M M I A  A A M M M M  I M  L t A M A t M A  M A  A M M M k מן אסיניעל זײ וחנרען באריכם אין  iirosaiy*, *נגעדי
— ptaroia ױך ym ײניגע* po יענע !^  ,סעןסוסיק

prnoom■ װעלכע p ס*ד ווײדזשעס ו״יכע די געגלן 
ארבעטןר. אנדעדע

מד ז*ױגע די oyn דןי, געפם סעגליך דערשץ ם , 
 די סעסםקיינ^ yty םים oaytyaomw prnm ריעס״
ptayn ר מ דנ  ptaia ״,proanmny. שםארקע זק־ ו
ny my* yoo 3 די װעלמ raroיס a w ג מי מן

py ײגע  ראדיקאלן םער ײד pnjrtyo דא ד.3אימחנ
.prto’o

ny oyn לאנד פאר׳ן גױםיג דרינגעגד איצט ny 
ונג.3ג?ױעצגע סאציאלער rat סראגראם פרײטן א

 •רזױי- oyn ,oy*uayp po סעסיע ססעציעלע די
 אויס׳ז וואלט צוגויסגערוסזןן, איצם oyn ויחװעלם דעגם

 אויס־ סך y ס3געקא געזעצגעבונג ציאלעדסא pe ים3גע
 אגױין יט3 ױך, סארשטיים ,tyay oyn דאס סאן.
nty לייכם nty py ,ושדס

 שארסצר דער pא•ש■יגלן ױך oyn קאנגרעם איז
 אין לאנד גאנצע דאס ארוםגעכאסס oyn oyn קאסף,
ך. אלא כפעם ^ ק ױנ ו

t p גוסא לאנד אין שםארקער װאס ^  oy״r זײ 
א ,aatayasytya yty שגױאאן װאלבא כחות  nyaana א
oyn זײן yty pmotsa*trt סראגואס py .קאגגרעפ

מ ayo םאפיליזיחט ts וױכםיגקײם די דזגרסאר  ד
ptanyt די קאפף ysaya געועלשאפטליכע o״aata ח* 

לאנד.
 די aroam גװאלדיג ns קאסף ptanya oya אין

n  po Vya םרײד oajpan.
ay3»ay lypnm איז pray? זײ oyo ayonaa y־ 

anoan ayanynya aya py Vyrayn oya ptaynstx 
: prayn prayooayo ay£p tto ayt pat tnayn 

aya קריזיס איצטיגעד oyn םים *yeans assays pn 
1« a rao  oays ayaaya מז לינ • n  ptroyttpas ־ אי י
.ptote*ayoyaay n  po oys________

n יוגיאנס B*ns pn oayemna ayoaya proaya 
ptsnya oya אגסאל ,ptayaynsa ts



 הויבט עס װי שנעל, אזוי עולם דעם דאס זאגען אליין
טעאםער. סטיידזש לײבאר דעם און פארהאנג דער זיך
 ניט — ױגיאךלייט און שאפ־ארבײםער אלע זײנעז זיי

 דער םון נאר ױניאן, אקטיארען אן פון מיםגלידער
ױניאן״. וואירקערס גארסענם ליידיס ,אינםערנעשאגאל

 אױפ־ די אז פונקט, צום צוריק םיר קומען דא און
 אר־ פון זיג א איז נידלם״ ענד .פינס םון פיהרוגג

 אוים׳ן באלעבאטים םון קלאם דעם איבער בײטער־קלאם
טעאטער־געבים•

 בא־ שיעור » אהן םאראן זײנען אמעריקע אין
 חוץ קלובעז• און סאראיעען דראמאםישע לעבאםישע

 קאלעדזש יעדער און אונױועחיםעט יעדער האט דעפ
 אין קורםעז דערצו און קלובען און פאראײנען אזעלכע

 און לערער םייער־גאצאלםע םים קונםט דראמאטישער
 דירעקטארען, רעזשיסארען, פראםעםארען, לערערינס,
 מאמעס און טאםעם רייכע דיריזשארען. םאנצארען,

 געשםודירםע, זײערע אז םארםעגענס קאסםען זיך לאזעז
זא־ םעכםער און זיהן געמושםירטע און געדרעסירטע

 םעאםער־ אין װעלם דער פאר ווײזען קאנען זיך לען
 סאר־ נישם נאך זיך האט קיינ&אל אבער פארשסעלתגען.

 פעג־ הויכע די םון קלוב דראםאםישער א אז לאםען,
 זאל אםעריקע אין אתױוערזיםעט אז פין אדער םטער
 אזא םאכען זאל װאס פארשםעלונג, טעאטער א געבען
ס װי ח־שם  לאגגער גאעעו־ דער אין גידעלס״. עגד .וינ

 און קלובען דראמאםישע אמעריק^ער פון געשיכםע
 אמעריקאגער די אין *פםײלונגען דראםאםישע די פון

 געווען ניט נאד איז קאלעדזשעס, און אמיװזנחיםעםען
 זאל םעאטער־פארשטעלוגג א זײערע אז )פ»ל אײן קײן

 קריםיק דער בײ באגײםםעתע פיל אזױ ארויםתםען
ר בײ «ון  ס׳איז וױ םעאםער־וועלט, •ראסעסיאגעלער ת

 איגםעתעשא־ דער פון אױפםיהרוע דער םיט פאל דעו
ארבײסער־םרופע. אײגענער גאל׳ס

 רעוױו מחיקאלישע די אז זאגען״ או חײגיג ם׳אח
 וואם הומאר״ םים אױס זיך נײכענם גידלס״ עגד ״פיגם
 רעוױום אנדערע אויך גזנלעכטער. סך א ארויס רופם

i ?לאכם רעװיוס אנדערע בײ אויך און חומאר פארטאגע 
 געלעכטער אתים רוםען רעװױם װאולגארעחנ די «עץ. 1

 און אנעקדאםען גיליגע סון הילף דער םים עולם ביים
מן. קיצעלדיגע  לאכפ עולם, חנם ם׳קיצעלט אז ײי

 עלעמענטעז צזױן םארפאגען רעוױום בעסערע די ער.
 ארוים שוין רופם דאס סאטירע. און וױץ סײגערעז פון
 דער אבער געלעכטער. געזוגםערען און רײנעחנז א

 פון געלעכטער דאס און גידלס״ ענד ״וינס «ץ ווומאר
 ״■יגס אין אגדערע. גאגץ דינעז נידלם״ ענד ״פיגם

 געםיחלס־הופאר, רײגער יעגער nr®* איז נידלס״ ענד
 ס׳איז פאלקם־קוואלעז. טיפםםע ךי ®ח שלאגם װאם

 םרײד. פון געלעכםער r* טחנרעז דויד געלעכםער
 און לײםערט םרײםם, װאס געלענטער, יענער ם׳איז

 באקאנט איז װאם לעזער״ אידישער דער חןרםוטיגם.
 עליכם, שלום אומשםערבליכען אוגזער פון תוםאר םים׳ן
 געלעכםער — געלעכםער אזא הײםם עם װאם וױיסט

קוואל• רײגםמז פון 4
 צום וױ גוםערעז, ערנםםע פאראן אױך ם׳זײנען

 גאנצער דער פון טאנץ א וואד־אויף״, .םענש, בײש«יל
 זעהר ארץ געשאטען געזאנג־באגלײםוגג, םים םרופע

םיז ®מ אויםגןםירט אמדדוקספרל םח; נגי  א און נ
 ®ון װערטער און (פתיק ליבע״ די מיר םויג ,װאס ליד

 פיאלעםארײ דער אין דערמאנט וואם ראם), י. חעראלד
 באװשאװער, און עדעלשםאם פון קלאג־פאעזיע שער

 םיך ״זוך קלאג־ליד ראזענסעלד׳ם םאריס אין אדער
מ ערנסטי בליהעז״. םירטעז די װאו נישט זדינדרוקס־ י

 גיגאן״ חשאסט ״װי׳װ שלום־גומער דער אױך איז «ול
 א איז וואס אונז), כײ אגהויב * ערשם אח (ךאם

 נומערז דרײ דאזיגע די מװיק. אץ װערסער םים מארש
ךגו מ  גײ־ א זײנען און שםיםוע און געהויבענקײם גי

 די אבער טארשםעלונג. גאעער דער ®ח סײל םיגער
 װאס דאם״ איז נידלם״ ענד ״•ינם ®ח חױשט־ם׳עלח

 פארשידעגע איז רײך אזױ איז סארשםעלוגג גאגגע די
 רײך איז רעגענבויגעז א וױ הוםאר, רײנעם ®ח מינים

קאליחח• •אין
אין לעבענס־הוםאר רירענדען דא: האם איחר

o n ליד דעם אין פארק״, *ין ״זונםאג אײנאקטער 
 ליד דעם איז איז חשאב״, א קוײגם מײדעל *קאלעדזש

 םאםײ ;םעירסעקס״ ביםרים עשזדגעבערין ״סײערע
 סעדזד דעם װעגען איינאקםעד דעם אץ חופאר דישען
 מו־ םים סגענע חןד אין וראיעקט, םעאטער ראלען

 קיגדלען םיזעז װאס עגערקעס׳ איסאלי די און ®ןליגי׳ן
 און יאיאז םוסאליני, וחנגען אײנאקםער דעם אין אח

אגב את װאס םרידען״ ®ון ״םלאכים אלם היטלעד

גערעכטינקײמ---------------;------------------m 8 ט י י ז

 גאנ־ דער אין נומערען גלענצעגדסםע די םון איינער
 שפילעוודיגען אויך דא האט איהר אױםםירוגג. צער

 מיט דורכגעדרונגען איז וואס געלעכםער, גוטמוםיגען
 םון אפלאכען קלוגען לײכטען א און שטאלץ און מוט
 םון מדרגה הויכע א גאר איז דאס וואס אליין, זיד

 םרייד גראטעסק, און שאחש דא האם איהר הומאר.
קלעםעניש״. מיט .לאכען א און

 גע־ געשריבען זייגען לידלעך און לידער פערםםע
 גע־ אויך האם װעלכער ראם, י. העראלד סון יוארען

 פאר מעלאדיעס אלע און מוזיק גאגצע די שריבען
 געװעועליך וױ לידלעך. זײנע גידעלם״ ענד ״םינם

 אמת׳ער םון ווײם זעהר ױעען רעװױם, אין לידלעך
 ביהנע* א וואם אלץ, זיך אין האבען זײ אבער פאעזיע,
 שפילעור לײכםקייט, האבען זײ האבען. דארף לידעל

 מעלאדיעם זײנע און וויץ. איז זיגגעיודיגקייט דיגקײם,
 ליד־ די םון טעקםטען די װי געראטענער, נאך ױינען
 און הומאר װאוילקלאגג, םיל אזױ האבען זײ לעך.

 גע־ זיי האט איהר װי גאכדעם לאגג אז הארציגקיים,
 נאכ־ און נאכאמאל און נאכזיעען זײ איהר װילם הערט
 םים בראדווײ קאכם אומזיםט נישט הערען. אפאל
 נידלם״ עגד ״פינם זינם ראם, העראלד ױנגען דעם
 אנםדע־ אפת׳ע אן איז ער געײארען. אויפגעפירם אמ

 און אנםדעקט אבער טעאםער־װעלם. דער פאר קונג
 אפםײלומ דראפאםישע די איוע האט ארויםגעבראכט

 און בילדונגס־דעאארםמעגט זרנםערנעשאנאלם דער פון
 װעלכע בײ םעאםער־לייס, פראםעסיאגעלע די גישם

טירען. די אשגעשלאגען לאגג יאהרעז פריהער, האם ער
אויך איז װעלט םעאםער דער סאר אגטדעקומ אן

גביר אריגזער רעד

 כױם, דער כליוזט כארג אױם׳ן
םאז, דער בליחמ אץ

 — גבייר דער חאט קלײדןןר שי׳יגע
פ זײ ער טוט  אן. ;י

 שםמל, אץ ער האט פערד פלמקןן
 ׳זײ אױף גישט ער ףײמ

 געלעכט, גיט ער װקט שטארכען
 !װײ את אים איז

 לײמ, פדעפחן װעלען קומען
 װײמ דער פץ אץ נןןעגט דער פון
 *עטײלען. נומס און חאג זײן

 קען װןןר נארישקײט די־ץ מעגש,
T חןראײלעז און גאזיגגען

 כױם, דןןר שטײט כארג אויםץ
 בליט, עד און ער שםײט
 גכיר, דער חאט חײזער שײגע

 ניט. סען זעט אורחים קיץ
 — ניט זיגגען גלעקקר זײנע

ײז טױגן װ$נדזשע שו  ז
 געלעכט, גיט ןןר װעט שטארגן

 !װײ אוד אים איז אד
 גוטפ אץ חאכ דאם אט ןןר ומןם «י

 ז חאכען דען טויט נאפץ
 געלעכט, ער חאט נאר א נאר, א
בןןגרןןגען. ער װערט :אר א

גױס. א כליט כאדג אױם׳ן
פרײד, א _ עיעלכױפ אן

ר, דער חןןט עםען אדן װיץ  גגי
 פלײ*. א און פידעל א

איז נאר  שא. און שטיל סעזדה זי׳ץ ם׳
 אזא נאר א טויג װאפיזשע שו
ען די ג עזי ל כןןןז מ א , ז
p או v tiy i ױגןןן ײ ט  ׳ז
ט ער װעמ שטארגען אז  געלעכט־ גי

!װײ *ון am איז
 גווײ און אײנם גו, ׳אחער קוסט טא
!אױםלאכען אים לאנדר און

ר (*ון ״). װארעעוון ג נ םו ״ םז ק ל א • ,

 פאר־ די רעשיםירט האס װעלכער םרידמאן, טשארלז
 האלט *מזנריקע אין רעזשיםאר בעסםער דער שטעלוגג.

 אויד איז אױםםירוסג בעםערע קיין מאכען געקאנט נים
 פאר־ בראדװײ פראשעםיאנעלע די שמעהם איהם איבער
 רעזשי־ א װי ארויסגעװיזען דא זיך האט ער גאםט.

 קינסםלע־ מיט ׳פאם םאר געםיחל םײנעם א מיט םער
םאלן^ם. און םעםפעראפענט םים געשםאק, רישען

 איינ• םרויע דער םיט האם םעגץ ערנםםע די
 ®ון נאד קאנעז םיר װעלכעז צמח, בניםין געשטודירם

 אײגענע זײנע ®ח ״הבימה״- טעאםער העברעאישען דעם
 האם ער וואם םענץ׳ די םון און פארשםעלונגען
 רײנהארד׳ס ®ח םאנץ־גרופעס די םים איינגעשםודירס

 ,דעם זײגער כאראקםער־באלעם אימ װעג״• .אייביגען
 װײל פארלאחנן, לײדער נעהט דענקמאל״ געגעראל׳ם

 דעם איז זאך דער םון םיק דער און איגהאלט דעד
 װאך־אױף״ ״םענש, זײן םאר אבער קלאר. עולם,גים

 װאס פארםעז, און ריםםען די פאר איבערד״ויפט און
 ארבײםער־ םים ארויסצוגרענגען געלומען איז איזע

 געװעז װאלםזנן זײ וױ פונקם שאפ־מײדלעד, און םענשען
מר, געשולסע  קאמ־ גרעםםער דער איהם קומם םענ
יליםעגט.

 סױר־ פאלער דעם אויך קוםם קאמפלימענם א
 דזד קמםםלערישע אבער באשײדעבע די פאר חשאלא

קאראזױעס.
 איג־ דער פון שפילען דעם אגבאלאנגם ױאם את

 םי־ר װעם םרופע, ארבײטער אײגענער םערגעשאנאל׳ס
 פראפע־ פון קאםפאגיע א אז אײנרעדען, נישם קײנער

מז ױאלטדן אקםריםעם און אקםיאחח סיאנעלע  געגל
 אפו^ גידלס״. ענד ,פינם פון פארשםעלוגג בעסערע »

jr די ניט זײגען זינגעריגם און זימערס קיין אז tf 
 1קײ און גידלס״ עגד ״■יגם אין זיד באםײליגען װאס

 T* זײנעז שױשפילער אנםדױקעלםע ערשם־קלאםיגע
* זיי צווישען ס  אזוינם, אבער זײ פאר&אגען דעופאו ני

 וױבסיגער 7y& םרמעגם אױפסירדגג פ^ד איז װןןס
מז, די ®מ א עז ל w< «יז אגעזט פח םען װאס א n־ 

 אױפ־ געפיהלפולע א סארסאגען זיי טעאטער. םיאנעלען
 אח קײסעגשײדבא רײנע און רירענדע א ריכםיגקײט,

 !רעגגעז אלץ דאם פאלקם־חן. נאטירליכען םיט ים א
 ודײ׳סט װאם דער נאר ביחנע. דער אױף זיך מיט מיט
 באגריף א האבען קאן געטאכט װערט םעאטער אזױ וױ

 ארײנגעלײגם האבען זײ נשפח וױםיל און םיה װיםיל
ראלען. זײערע אין

מאנ־ און זיגגען ראלען, זײערע שפילען אלײז זײ
 איבערגןד אח ערנםם ליבשאםם, םיל אזוי מים צען

 םעאםעד אין זיצעז גו׳ םארגעניגען א ס׳איו אז בעגקײט,
 פארגענײ א וױ םעהר ס׳איז הערען. און זעהן זײ און
םדײד. א אוץ נחת א ם׳איז :גען

 ארבײטער־שױשפילער די צווישען זײנען רערצו
 באדײסענדזנ ארויס דא *ײגען װאם עםליכע, פאראז

 חבינ־ מסה טאלאנם. אםילו און גידעע־טעהיגקײטעז
 יםווץ אן האס מםערען, גװײ אלײן זיגגם װעלכע שםײן,

 כאראקטער־ א פון םיםנים אויך װײזט זי און ביהנע־חן
 םיליע אױד האכעז ע־חןעיןב געװיסעז א שוישפילערין.

ע אײן אין הארארי. נעסי און וױיץ עג  ליםל (.דחי מ
 ארויס אנםײלנעםער אלע װײזעז האוז״) סקול רעד
ײז אזוי ל מ ביועןרחופאר, פאר םי א ס׳ װערזיד אז  ש

 קאמיקער פראםעםיאגעלע גרופע א אז פארצושטעלען,
מ דער אין בעסער. םאמן קאנעז עס זאלעז מ  טיי־ ם

 אי׳ירק חבמשםײן, רוטח לעװי״ אל. שםים, םרעד לען
 זײנית אלע און סאדיק םאחױ און דראםש סעם פאקם,

אויסגעצייכעגם. זײ
 שייליז דעם וזעגען זאנען מען קאן זעלבע דאס

די מנענע וױכטיבערער א נאך אין  םלאנים׳לעד םיר ,
 םיהאר פאול פוםאליני, אלם עבעז אל• פרידען״. ®ח

 יאפאנעזער דער אלס מאדיק פארעי היםלער, אלם
 םיניםםעד ענגלישער דער אלס גאלדשםײן האי ארן

 סצעמ• דער אין בילך אוםמרגעסליד אן שאסען אידן,
ײ אין גוס באזונדערם נאך דעם חוץ אח עבעז אל.  ד

 קינדלננ־■ די םים סצענע דעד אין מוסאליגי ®ון חזלע
 חילמ םארשײדעגן צודײ אין בראון ען וױיבער. דיגע

a מאכען פיקעם־סצעגע. דער אין ווײץ מילי און rt 
ד סרלשסענדימ געװעז װאלםען ייז װי אײנדרוק, רי ס

 פארשמלײג דער פון םמאר אמת׳ער דער אבער
 אינםערנעשאגלל׳ם דער פמ מיםגלידער אלע זיינזנן

מ םילײכם און םרושע רייס?ארג אײגענער א אר ג  
 ״®*8 * װפט ל,אגאשערנעאיגמ דער םיםנלידעד

 מגיא זײןר דדרך חאבען tut שעפער די אין
נידלפ״. «נד .פעם אדיד און זאמװ םויזעגס געמאכם
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ארבײטעױבאװענונג אמעױקאנער דער אץ
 מנזע אנגענומענער אלםער אן איז
 אז זשורגאלען, און ונײםונגען אין
 אן םען גיט נומער ניײיאר א איז

 פאםירונגען די איבער איגעחיכט
פאר־ דעם דורך געשעענישען און

 םרובירען םאנכע און יאר גאנגענעם
 דעם װעגעז זאגען גביאות אויך

 אנ־ נײעם דעם אין געשען וועט עס װאם
 אז מיר, דובם אבער צייםעט־ױח יאר. קופענדען

 די אדער וואם דערפמ, שטאמם םגהג דער אט
 צו אדער אויםצוסילען, פלאץ צוםיל האם צײםשריםם

 די אײסצוםילען װאם מים פאםעריאל וױכםיגע וױיניג
 ציים־ זײנען הינזיכם דעם אין זײטען. צאל באשםיםםע

 קא־ אין לעבען װעלכע די םעגשען. וױ פונקם שריםםען
 קײן און צײם קיין האבען םעםיגקײם, םוך שםראם כיגען

 םארגאנגענ־ דער אױף םארקוקעז צו זיך נים געדולד
 צוקוגםם. דער אין אריינבליקען םרובירען אדער הײם

 שענ־ זײערע שוין האבען װעלבע מענשען, אלטע בלױז
 גיבען םארגאנגענהייט, דער אין איגערלעבוגגען סםע
זכרוגות״. שרײבען מים אפ זיד

 ״גערעכ־ די וױ צײםשריםם אזא אנבאלאנגט וואם
 און פלאץ צוםיל נים מאל קײז םיר האבעז םעקײם״,

 בא־ םרײד״יוניאן דער אין פאםירוגגען םון װירבעל דער
ױכםימ סיס רייך אזדי איז װעמנג  יעו־עןי געשעעניישען ו
 םלאץ קײז אח צײם קײז ניט בלײבט עס אז פאגאם,

 אםילו םארגאגגענהײם, דער אויף בליק א ווארםעז צו
 לעצםע די פון פארגאמענהײם נאענםער דער אויף

 בײ האלטען ױך דעריבער װעלעז מיר מאגאטען. צותנלף
 אי־ איבערזיכםי אן געבען און כלל געװײגלאכען אונזער

 םיר לעצםע די טון ®אםירונגען װיכטיגםםע די בער
וו*כען.

 אץ ל. אװ פ. א. *װישען םריחןנ^סארהאגדלונגען
אפגעכראכ״ן א אי םי

 םאר אעעגאנגען זײגען װאס םארהאנדלועעז, די
 דער םין קאםיטעס אװישעז פאנאסען צדוײ לעצטע די

 אמע־ דער אוץ *רגאניזײשאן איגדאסםריעל אן קאפיטע
 סרי־ װידער ברײנגען צו לײבאר אוו םעדערײשאן ריקען

 אמעריקאנער דער פון רײען די איז אײניגקיים און דען
 אפגעבראכעז םאנאם דעם אמ באװעגוע, םז־ײד־ױגיאז

 םאר־ די זיך זײנען דעצעםבער םען21 דעם געװארען.
 צחאםענגעקומעז קערפערשאסטעז בײדע ®ון סרעםער

ען א םאר מ  זײנעז און װאשיעםאז אין קאנםערעגץ קו
 ביידע אז ערקלערונג דער םיט םאגאנדערגעגאנגען זיד

 זײ־ אױף יעדער אײמעשפארם, געבליבען זײנען צדדים
 אנצוהאלםען װײטער נוצלאז איז עס און פאדערועעז, נע
געשפרעכען. די

אנגע־ געלעגענהייםען פארשידענע ביי האבען םיר
 םרי־ ®ח װעג אין שטײעז װאם שװעריגקײטען די וױזען

 ימיא־ אינדוסםריעלען ®ון ןמהענגער די צװישען דען
 יוגיאניזם. סאך־ דעם אן זיד סעוהאל װעלכע די אמ גמם

 םאנאנ־ ונדדים צוױי די דך זײנען עס, הײסם אסיציעל,
 גלײך זאל םען צי פראגע דער איבער דערגעגאנגעז

 דער אין א *י סי דער םון יתיאנם אלע אדײעעפעז
 גע״ סוספענדירט זײגעץ װאס אלםע, די סיי ל,, אוו פ. א•

 געװא־ ארגאגיזירם זײגען װאס נײע די םיי און װארען
ןן  דער is נאלאנגט גיט פאל קײן האכען און גאכדעם י

מן זײ און ®זלדערײשאן,  פאר־ די וױ ,סטעדשארמ מנ
 פארלאגגט, עס האבען * ♦«י סי♦ יגח פיז םו־עםער

 אנשליטעז צוריק כלױז זיד דערוױילע זאלען עס אדער
 נאכדעם און אינטןרנעשאנעלס סוספענדידםע גװעלף די

מז ל ז מן לעזאנדטארח י ע  פאר־ ךי וױ איבעריגע, n וו
מר  טארגלשלאגען. האכעז ל. אװ * * דפד פיז פייי

 וױכנױגערע, פיל א דעם חינטןד שטײם אמת׳ן דער ייז
ם זאגעז, קןן מן  בײחנ די פאר פואגע וזױבםימנ לעמנ

י פראגש: די די׳נטתגעה ז י  פאדשלינמז װעט ותםזח ו
 אמריקא־ דער אק אױבשדטאנס דער בײ בלײבעז *ז
* סדײד ניר ר וױמײמזשגם כאװענינ^ ייגי מ־ פי װי  ח

סיד גוקונפט. ינ
באגריפשן. גוט גאגץ חאגןן פירשר טזנדעדײשאן ~

מ יײ *יב * ל ת iw י yaap די w r n m ד *ז  יי
יי rm גלייר ו «^י  irg wn»wp •י 4 «י♦ סי  י

u>yn ■MT לון •ון אנואסגנפר די ש ד א  ײױאגיאז וינוז
מ » יייניו מ t פיי גלייד טפטיארי*® זי n ד מ די »

 קענען װזנלעו און ל. אוו ש. א• דער םון קאנװענשאן
 וועלען גאר נים װינשען. וועלען זײ נאר וואס דורכםירעז

 באשי־ צו מעגלאכקײם קײן האבען נים פאך־יוניאנם זײ
 דער אין עםםער די אםילו נאר ױריסדיקציע, ױיער צען

 גוםען דעם דורך קריגעז דארםען זײ װעלען םעדעריישאן
 אננע־ םארטרעםער. ױניאן אינדוסםריעלע די םון װילען

 פאלי־ באגײן געמײנט זײ פאר װאלם פארשלאג אזא רען
 וױל מענש קלארער קײן וואס זעלבםטפאח־, טישען

טאן. ניט
געםילם, האבען וױדער א. אי. סי. דער פון םירער די

 און צד צוױיםען פון אנבאם דעם אן נעמען זײ אויב אז
 אריגי־ די בלויז םים פעדערײשאן דער אין או״ײן גייעז
 אינ־ צװאגציג אנדערע די וועלען יוניאנס, גוועלף נעלע

 דער צו ווערעז צוגעלאזען נים פאל קײז םעתעשאנעלס
 זײ ארנאניזאציעס. זעלבסםשםענדיגע אלס םעדעריישאן

 גוםער. א זימ וועט אויםרײד אן זיי. פון אלע נים כער
 צוואנ־ די םון אינםערנעשאנעלם װיכטיגע צאל גרויםע א

 ם. א. די וואו אינדוםםריען זעלביגע די אין זיינען ציג
 זײ ארגאניזאציעס. אייגגעפונדעוועםע אלםע האם ל. אװ

 דאם ױניאנס״. ״דואל חפם מען וואס דאס אלזא, זײנען,
 די אונםער דערװארםעז געקענם וואלם מען וואס בעסםע

 פון מיםגלידער די זאל םען געווען וואלם אוםשםעגדען
 עקזיסםירענדע די אין ארײננעמען אינםערנעשאנעלס די

 געמאכס זײ װאלם דאם ל. אוו פ. x דער םון ױניאנם
 פאר און עקזיםםענץ זעלבםטשםעגדיגע דיער םארלירען

 אונ־ םאלשםענדיגער געםײנם עם װאלם זײ פון מאנכע
 די ארבײסער, מארין די זײנען ױניאנס אזויגע םערגאנג.

 קלוירקס, ריטעיל די ארבײםער, רײדיא עלעקםריקעל
 ארבײםער םראנםפארם די אנגעשטעלםע, רעגיתגגם די

 דער ®מ פארםרעטערשאםם די האם דאם אנדערע. און
 צתא־ דער אננעםען. געיןענם ניט אוםן באין א. אי. םי.

 געװען דעריבעד אמ פארהאנדלונגען די םון מעגבריד
נאטירליד.

ײנען אױםזיכטען די טרויןןריגןן ז
 צױ גאעגםער דער אין ערווארםען םען קען וואס

 םארהאנד־ שלוט די פון צתאםעגברוך דעם נאד יןוגפם
 זעז, «ו נביא א זײן צו נויטיג גים אח עס ? לונגעז

 עס םארביסענער. פיל ווערעז װעם און סח קאמף דער אז
 פארםרע־ די פמ סטײםמענםס די לײענען צו געגוג איז

 האגדלונ־ אמ רעדעם די צו און צדדים בײדע םון טער
 םאר־ אפיציעלער דער אײדעד נאד פירער די פץ גען

 פאר־ א אז אײ«וזען פארגעקומעז, איז זיך נאגדערגײן
 דער םאר שאדען אומעזזײערער און קאמף ביטערםער

זיכערקײם. א איצם איז באװעגונג םרײד־יתיאן גאנצער
 צוױי די פון פירער די פון דערקלערונגעז די םון

 שעדערײשאן דער פון העריסאן חשארדזש קאמיםעם,
 וױיםונגם־ די צו 4 אי. םי. דער פת מארעי פילי■ און

 נים זיד האם זײ פון קײנער אז קלאר איז פארטרעםער,
 םון שװעריגקײםען די איבער טעןכאפטדפא געירובירם

 אונםעגליד איז עס באדינגוגג װעלמר אן צד, צװײםען
 אימ־ חאם זײ פח w קאמיראםיס. א געםיגעז צו

 שםאנדפונקם זײן פון גערעכםיגקײם די בלומ געזעהן
 הןד געגנער די װאם פאר ברוגז שמארק געדוען איז אמ
 װאלם זײ פון יעדער װעז אײנזען. געקענט ניט עס בען

 אײנ־ צוױיםענם דעס באטראבטען אביעקםיװ געקענט
 געקעגט שװעריגקייטען, די טראץ װאלם, וועגדוגגעץ

 בײשפיל״ צוט װאלם, םען אויםװעג אן װערען געפונען
 װאםעךשםילשטאנד א צייםוױיליג איינשםעלען געקעגס

ױמז «ו גלײן־ צוסרעמעז »יז  אײנ־ די פארחאנדלתגעזוז
 פתקציאני־ וועלכע לאגערעז, בײדע אק יוניאנם צעלנע

 װעג א געטיגען און אינדוםטריען זעלביגש זײ אין רען
ו זײ אזוי וױ  װאלט דערםיט, פארטיג ®אדאײניגלן. ו

 דאס פואגפ. גאנאע די שליכםען n גריגג געװען שוין
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 מאפןךשטיל קיין געשלאסזמ נים טלן חאט נאר ניט
ט נאד איז קאטף דלר נאר שסאנד, מו ריי מג ױס  גד־ א
רןן ר דורך װן ס ון ״ ®ארהאנדלונגען. די פוץ ו

 1<ט8 דןס ןרױסגץטראטלן איז גרק ווןױוןנט
 סםיגר אץ רשילװשי די פאר רןון ן נדפ דןופפגפו

 Bff ** תי .אריג m ל«דט,ד<רפ אץ םשלוידק שיפ
 n PTVK די wjii װלדוז, גןשליכטזם n גלייך

*ז פריפטיז אידפ nuymu לייגאר אוו ןז׳יישאן ו

 אר־ אנםאלערישער דאזיגער דער געגען לאזען לױז זײ
 האם םאג זעלבעז דעם ).4 אי• •םי (די גאניזזמיע״

 די םון קאנווענשאן דער בײ רעדע א אין מארעי פיליפ
 גרינ׳ען אנגעגריםען שםארק ױניאנס ארבייטער שםאל

 םאקטיש האם ארן ל., אוו ם. x דער און פערזענליך
קריג דערקלערם

 םי־ אין זאנט םען װי זיך״, ״איבערשיםען דער אט
 הויפם די װי גאכדעם סארגעקומען איז לשון, ליטערישען

 פזר דער םון העריםאן און גרין צדדים, בײדע םון םירער
 ,4 *י• םי• דער פון פארעי און לואיס און דעריישאז,

 צו םארזוך א אין פערזעגליך צוזאמעגגעקומען זיך זייגען
 זיך האט צומםענקונפם די שלום. פאר וועג א געםינען

 האם עס װי םארביםערםקײם מער מים נאך געענדיגם
עקזיםםירם. פריער שײן

 קאםף דער איצטער אלזא, וועם, סםנים אלע לוים
 ײערען באוועגונג טרײד־יתיאן אמעריקאנער דער אין

 גרינ־ םון םעריע א אנהויבען זיך וועט עס שארפער. אלץ
 זײן נאר וועט עם װאו איבעראל ױניאנס אםאזיציע דען

 פון ױגיאן א שעדיגען צו גד איץ פאר מעגליכקיים א
 דערםיז וועלען וואס אייגציגע די לאגער. צווײטען

 רעאקציאנערע די און באסעם די זיץ וועלען פראפיםירען
 ױניאנם, די סון אפשװאכונג דער מים פאליםישענס.

 כרודעד■ א פון צײם אין אוספארםיידליך איז וועלכעם
 אונ־ פאליצײאישע און געזעץ פון לאפע די װעס קאמף׳

 דערפון אנהויב אן שײערער. אלץ ווערען םערדריקונגען
 סארגאנ־ דעם דורך דערםילען געקענט שויז מעז ראם

ראנאט. גענעם

שע  םארםאלגונגעז געריכטליכע און פאליגײאי
ם געגעז סטרי־יקער און יתיאנ
 גזד פארםאלגונגען געריכםליכע און פאליצײאישע

 פארגאג־ דעם תרך זיד האט ױניאנם און סםרייקער גען
 גאנ־ איבער׳ן םארשטארקם אומעהויער םאנאס גענעם

 םים געבען צו נים אונז ערלױבם ילאץ דער לאגד. צען
 זיעען םטרייקער וואו פאלען אלע די אײנצעלהײםען

 אין פארשיקם מאנכע און געװאח כאהאנדעלם ברוםאל
 פיקעםען װי פארברעכען גרעםערען קײן נים פאר םורםע

 סױ זיך דעריבער וחנלען םיר ליםלעםס, אויםםיילעז אמ
בקיןװר. פאקטען די איבערגעבען םיט באגוגענען זען

 געגען געריכם א ®ון ענטשײדוגג ערגםטע די
 מאם־ 14 םון םאר׳משפם׳ען דאם געווען איז םםרײקער,

 50 צו 5 און פרמאן *ו 9 ״אלדזשיק״, דער םון ראזען
 ניט איז עס סםרײק. א פאר יעדען שםראף דאלאר

 אױם• די וױ שםראף דער פון שװערקײט די םיל אזײ
 אונםעגליו פאקטיש םאכט װאם געזעץ, דעם פון םײםשונג

 אויםטײםשוע די םטרײקעז. צו ארגײםער מאדין פאר
 צו געהערען וראס שיםזוז, אויף אנגןישטעלםע אז איז,
 קאם־ פריװאטע צו פארדוגגען זײנען און רעגירונג רער

 דעם אין שיפען ®ערםםע די זײנעז אזויגע (און פאניס
 רעגירוגגם־אנגזר זײנען אםעריקא) םון האנדעלס־שלאם

 ער• נאן־ אױ װאם סםרײקען. נים טארען און שטעלטע
שיק״ דער אײף םםרײק דער װאם דאם איז גער,  .אלח
 האס םאנשאפט די װאם דעם צוליב *רויםגעקוםען אמ
 פאגםע־ אין םםרײק־ברעמר אלם דינען «ו אגטזאגם זיך

 סםרייק אין געוזען זײנען לאמשארםען די מאו 4װײע
 העלםען צו געװארען באפיילעז זײגען פאםראזען די און
 סאר׳םשים׳ע n שין^ די אנלאדעז סםרײקברעכער די

ל אױף ארױס פארלױפיג זײנען  אורםײל דער איז מי
איעלירט. װערס

 דושאדזש יאר־קער גױ א תאט רטײלאו שענדלימן א
 סםרײקעד גתפע א געגעז םאנאט דעם ארױסגעסדאגען

מ רעםסאראגלז• ממאסאאי די ®מ םלי מיג און ע ב  פון זי
 פון אײנעם •יקעםעץ פאר געווארען אדעםסירס jy™ זײ
 <*ס iuu»m nu איז םקימר טייסם איץ ;ןאנאדסטר? די

 אין םןג 90 גיז 20 אױף פארשיקם זײ האט בוירק
ר ײאימז •יקעסס, ®רױעז דריי*ען ■רחאן.  נמד דן

 שטראף דאלאר n 50 פאד׳משפם האט טיטמדײשח
n a p  ,w rr או־בײםשר קאפןטעריא דעד געדאחװ גיס 
 rm שםראז• די זײ פאר באמללז 208 לשפאל

ײנןן סעד ז ח מ פ א jv אין גןג w
ז  אר־ ילנטאאמ« די וד» םיזדרי, םיסי, arxrp יי

ײמד מז פאבייק יארד׳ם ײז ב m סםיייש »יז יי n
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 קיין אז דערקלערט פאליציי די האם דיסקריםיגאציעם,

 םען םאר דעריבער און גיםא איז פאבריק אין ססרייק
 איז םםדײק דער וואס טאג ערשםען דעם *יקעםען. ניס

 40 ארעםםירם פאליציי די האם געווארעז, דערקלערם
 םאר געווארען באשטראםם שװער זײנען אלע די ■יקעטס.
 םםרײק־ברע־ די האבען אבער דערםאר רו. די שםערען

 וועלכער זײ םון אײנער האגם. םרייע א דארם כער
 איז םטרײקער, דריי םארוואונדעם און געשאםען האם

 םיגף םון גרופע א ;געווארען ארעסםירט נים אםילו
 װעלכע קארם, מאםאר אין םםרייקברעכער צװאנציג יון
 ביקםען םון ארסענאל גאנצען א מים געכאפם האט םען
 גע־ נאר םארהאלםען, נים מעז האם רעוואלווערען, און

אונםערזוכונגען. וױיםערע גיז םריי לאזען
 די זיך געםינם עס וואו םלאץ דער דיערבארן, אין

 אײנגע־ מען האם קא., םארד דער םון םאבריק הויסט
 שנעל אזוי רעזשים. םאשיםטישען רעגולערען א שטעלם

 םיט ױניאן דער םון םיםגלידער זיך באוױמען עם וױ
 זיי װערען םאבריק, ארום צייםונגען אדער ליםלעםם

 געגען געריכט העכערען א אין אפיל אן ארעםםירם.
 אונטער׳ן געװארען, צוריקגעװיזען איז פארפאלגונגעז די

 צו רעכם א האט אדםיניסםראציע שטאם א אז אויםרײד
 געגעג־ געװיםע אין ליםעראםור אויסםיילען פארבאםען

 םאר־ דעם שםערען װעם עם אז רעכענעז זיי וואו דען
קער.

חשויר־ אין יארק, נױ סון םייך דים יענער אויף
 דאם איז ער אז דערקלערם העיג םעיאר האם םיםי״ זי

 האלםען דערלאזען נים אוםן באין וועם ער אץ געזןיץ,
 ױניאן פאנאנדערםיילען אדער םיםינגען א. אי. סי. קײן

ארבײםער. די ארגאגיזירען ■רובירען און ליםעראםור
 ליפ־ סאנאנדעדסײלעז *ו ארגאנײזערם די סון פאחוך א

 געווארען אונםערדריקט פאליציי דער פיז איז לעטס
 דעפארםירם זײגען םענשען אוםן. ברוםאלםםען אויפ׳ן

 געווארען ארעםםירם זײנען אײניגע שםאם, פון געװארעז
און  וואגען םאר טורםע אין טעג פינף *ו אפגעזעסען ^

 די העיג. דירעקטאר םון באפעל דעם ■וױדערשפעגיגעז
ל ױ מ ס  דעם איבערגענומען איצט האם יוגיאן ליבערםים !י

 קאנסטוציאנע־ די פון אונטערדריקונג דער געגען קאמף 1
 פרובירם האבעז זײ װען בירגער. די םון רעכטען לע

 האבען מיטינג, וראטעסם א פאר שטאם אין זאל א דיגגען
 אנדער קײן קריגען געקענט נים שםאט גאנצען אין זײ

קירך• פארלאזענע אלםע אן אױםער ■לאץ .
אהייא, םאסילאן, איז סםרײקער שטאל גתפע א
 רעפאבליק די אין םטרײק םון ציים אין האבען וזעלכע

 אתע־ ■ארםעל־פאםם די דערלאזען נים פרובירם פאכריק
גע־ זיינען וועלכע םםרײק־ברעכער, די *ו שפײז פירען

מא־ דעם זײנען םאבריק, דער אין פארבאריקאדירם װען
 די שטערען פאר םורםע *ו געװארען פאר׳טשפם נאט

 האס אייגער אפגעשניםען. גוט נאך האנען זײ «אסם.
 אי־ די און םאנאם 1 איעער מאנאטעז, «װײ נעקראגעז

 םון סעגטענסעם םוםפענדירטע האבעךגעקראגען בעריגע
יעדער• מאנאםעז זעקם

 דער םון םםרייקער 22 זײגען אנחשעלעס לאם איז
 געווארען געםונען קארפארײשאן קרעםם עיר דאגלאם
 צוליב אײגענםום״ םרעםדען .םארגעםען םאר שולדיג

ו זיץ־םםרײק. א דערקלערם האבען זײ װאם דעם  די ו
 םון געקראגיז האבען זײ װאם גאז און קלע■ קױלען,

 געווארען ארויםגעםריבעז דינען זײ װען מלשױי, יער
 קריגעז מםתמא איגם נאך זײ װעלען געבײדע, דער פון
םארנײסען. אלס סורםע פארציע »

פארפאלגוגגען. םון םאלעז וױכטיגםםע די דינען די
 איז עם און נים, םעז קעז געזאגט־, װי אױסרעכעגען, לע1

 צעשפאלםענקײם די איז *וױיםעל אז 4גויםי נים ׳אױך
»r ברודער־קאפן׳ דער און באװעגונג ארבײטער דער 

ברוםאליםעם, דער אין שולדיג וױיניגסםעגס, םיילוױיז,
 ײך באגיהעז ריכםער די און פאליצײ די וועלכער מים

 קאמף דער זאל יתיאנם. זײערע »ח ארבײםער די «ו
 ווערען גאך אוױיםעל אן עס װעם ווערען, פארשטארקס

J .שרגער
יתיאנס ארכריםער די פון קאםף סועגליכער דער

 מאל ערשםען צום יאר לעצםעם ערשם האבעז די וועלכע
 גיבען. אין אוים גײען אגרימענםם די אױםגעקעמםם.

 די אן ױניאן די הויבם אינדוםםריע שטאל דער אין
 םען17 דעם אגריםענםס די באנײען פאר םארהאנדלונגען

 מאנאם דעם האבען די וואס קאנווענשאן, די םעברואר.
ד צו געװעז םאקע איז פיטסבורג, אין אפגעהאלםעז  מ

 גע־ דארטען זיך האבען עס פאדערוגגען. זייערע שםימען
 םארלאנ־ פרובירם האבען װעלכע הי׳ך־קעם מאנכע םונען
 םארלאמען אגריםענט נייעם גום זאל ױניאן די אז גען,

 פרא־ 20 םון העכערונג א און וואך דרייםיג־שםונדען א
 די אנשםאט םאג א דאלאר 6 שכירות, די אויף צענט

 די און פירערשאםם די מיניםום. דאלאר 5 איצםיגע
 די אז גוט באגרייםען אבער סיטגלידער מאיאריטעם

 וױיםגייענדיגע אזוינע פאר גינםםיג נים איצט איז ציים
 םולםאכס געגעבעז האם קאנװענשאן די ענדערונגען.

 אונםערהאנ־ די םירען צו קאמיםע סקעיל וױידזש דער
 די אויף אגרימענם אן אונטערצושרייבען און לוגגען
מעגליך. איז דענקען װעלען זײ וואם באדיגגונגען בעסםע
 צר האט א. אי. םי. די וואם קאנפערענץ, א

 צוועק מים׳ן ארבייטער םארניטשור םון זאמענגערוםעז
 ױניאן, אינםערנעשאנעל פאראייגיגםע איין שאםען צו

ו האם א., אי. םי. דער אונםער  דערםים געענדיגם זי
 אבער ױניאן, אזא געווארען געשאםען םאקע איז עס וואם
 צוזאמענגערר געאײניגםע. קיץ ניט און אײגע קיין גיט
 אום־ די יוניאנם, אלע םען האם קאנםערענץ צום פעז

 נײ־ארגאגײ די און ױגיאן ל. אװ ם. א. די אפהענגיגע,
 איז קאנפערענץ בײם געקוםען. אויך זיינען ױי זירםע.

 אינםערגע־ אפאלםטערערם די פארםראטען געוועז אויד
 און לייבאר אװ םעדערײשאן אמעריקען דער סון שאנעל

 איבערצו־ צוגעשםיפם האם האםסאן פרעזידעגט זײער
 נײ־געגרינ־ דער אן זיך אנשליםען םון םראגע די געבען

 לאקאלם. די פון רעםערעגדום א גו קערפערשאםם דעםער
 און געהאט חרםה ער האם אבער קאנווענשאן דער גאן־
 פחױידענט דער קאמף. א ענםװיקעלם זיך האם עם

 געשטאנען זײנען וואם םירער די אויםגעשלאםען האם
 איםפײ צו איצם אים זוכען זײ און א אי. סי. דער פאר

 געאיעיג־ קיץ זײן, ניט װעם אויםגאנג דער וואם טשען.
 גיך אזױ שוין וועט טרייד םארגיםשור אין ױניאן םע
 םארשםארקם נאך וועט םלחמה די װערעז. געשאםען ניט

ווערען•
 האט וועלכע ױניאן, ווארקערם מארין נעשאנעל די

 לעצ־ אינטערנעשאנעל םיםענם דער געגען רעוואלםירם
 א דורך איר םון אפגעריסען זיד האם און יאר םעס

 פארענדיגם מאנאם דעם האט אויגוסט, אין קאגווענשאן
 איבער און קאנםםיםוציע איר איבער אפשטיםונג די

 א. אי. םי. דער אן אנשליסען זיך זאל זי צי פראגע דער
 איז און געװארען פארעםענטליכם איז רעזולםאט דער

 אנשליםען םאר אײנשםיםיג כםעם ערװארםעס געוועז װי
 םאר געווענדעם אםיציעל שוין זין• האם ױניאן די זיך.

 גע־ װעט גיכען אין א. אי. סי. דער צו םשארטער א
 צו קאליםארניע אין קאנװענשאן א ווערען האלטען
 ארבייםער םארין םון םעדעראציע אלגעמײנע אן שאםען

 פון ױניאנם די םאתױיניגען זאל װעלכע אםעריקע, אין
ים־ברעג. אטלאנטישעז אח פאםיםישעז

 געװארען גערוםען מאנאס דעם איז יארק נױ אין
 געװען איז די םון וױכםיגםםער דער סטרײקס. אנצאל אן

 םעק־ געגעז ארבײםער טראנספארם די פוץ סםרייין דער
 אגדײ די איבערגעםראםען האבעז װעלכע טשעינם, סי

 םעקסי דרײצעז אעערירם האט םטרייק דער םענםם.
 מים םויזענם-קעבם ארום אפערירען וועלכע קאםפאנים,

 זױינע, אויסער קא&פאגיס, אלע דרײודער. םױזענם צודײ
געסעםעלם. האבען
 און 5 וואולווארט דער געגען םטרײק קורצער א

 געםןך םאנאט הײנםיגעז איז קאםפאני םםאר םענם 10
 יױ די װען ערפאלג, םײלוױיזעז א םים געװארעז טעלם
 האבען ארבײםער די און געװארעז אנערקענם איז ניאן

 וחױלען די געגען םטרײק א םארבעסערונגען. געקראגעז
 געגען סםרײק דער אן. איצם גײם םשעין םםאר דראג
קלין צייםוסנ דער ברו  נױםפײיער די װעלמז איגל״, די,
 גע־ איז מאנאםעז, דרײ לעצםע די םאר אז פירט גילד

 אר־ די פאר זיג סײלוױיזען א מים געװארעז סעטעלם
בייםער.

 ארבימזער האלץ די פון כאיקאט און םםרײק דער
 האלץ דער וװױשען קריג דעם צוליב סםײם, ארעגאז אין

» ארבײםער תי  בראדערהוד די אח א• אי• םי• דער םח י
 אפגעשפאל־ זיך תאנען זײ װעלכע פון קארפענםערם, אװ

 בי־ אלץ װייסער װאס ורערט ארן jy װימזעד גײם םען
 אז אנערקענם האט באאח־ לעיבאר געשאגעל די םערעד.

 ?מ?ררפארס רימױגע די איז ײנקח דײסעארב האלץ די
סדןסגפעארק די םיליװ• די איז ארבײםעד די r« ריז

נערעכטינקײט ►-------------------------
 ילעצער. די פיקעםען און באשלום דעם באקעםםען אבער

 םאטע־ די געגען באיקאם א ערקלערם אויד האבען זיי
 םיסגלידער די םון אויםגעארבײם ווערם עם וואם ריאל

 אנםזאגען קארפענםערם די און ױניאן $ג אי. םי. דער םון
 שױן איז עם םאםעריאלען. די אויף ארבייםען צו זיך

 צווײ די צווישען גאסעךקאםםען אזוינע צו דערגאגגען
 ווערען דערקלערם ביים געהאלםען האם עס אז גח־סען,

 האם גאווערנאר דער פארםלענד. אין קריגס־צושטאנד
 אפ־ אז דורכגעםירם האם און ארייגמישען פרובירם זיד

 סי. די מילען. פאר א אין ארבייםער די םון שםיםונג
 די אבער מאיאריםעט, א געוואונען האם ױניאן א. אי.

 די אנערקענען צו אלץ נאד זיד אנטזאגען קארםענםערם
 שווער איז זײן וועם דערםון םוף דער וואם אפשםימונג.

* זאגען. צו
 האם װארקערם עלעקםריקאל אװ בראדערהוד די

 םון םיםגלידער די ארייגגענומען ענדליד מאנאם דעם
 האס און םיםגלידער םולבארעכטיגםע אלס ױנײםעד דער

 םרײד עלעקםרישען אין ױניאן איין געשאםען דעם דורך
 געווארען געגרינדעט איז ױגײםעד די געביידען. בײ

 אונאפ־ דרײ םון םאראײניגונג דער דורד יאר לעצטעס
 די אלםעוײישאנס, בײ ארגײםער םון ױניאנס הענגיגע

 קאםער־ אין און הײזער םאםיליען צוױי און אײן קליינע
 םריהער האט ױניאז עלעקטרישענם די םעלד. ציעלען

 ווע־ זײ סײדעז ארײגנעםען״ געוואלם ניט ארבייטער די
 יוגיאן. דער אין אײנםריםס־געלם הויבע די צאלען לעז
 בראדער־ די שוין האם ארגאניזירם, זיך האבען זײ ווען
 צװײ־ אלם בלויז אבער ארײננעםעז, געוואלם יא זיי הוד
 אבער האם איצם בענעםיםס. אן םיםגלידער קלאם םע
 פול־בארעכםיגםע אלם ארײגגענוםען די בראדערהוד די

 וועלען וועלכע אפםיילוע, באזוגדער אלם פיטגלידער,
 די און ארביים םארםען די אויף ױריםדיקציע האבעז
 קאמפײז ארגאניזאציאנם זײער סארםזעצען קענען וועלען

געביט. דעם אין

̂יאן םאריערם םםרײק » ערב ױ
האלט, יארק נױ פון יוניאן ארבײטער פאר די

טרײד. אין סטרײק גענעראל א ערב זיד דוכט
 פאר אין אסאםיאיישאן דער םים אגריםעגט דער

 אויםערגעח׳ײנ־ אן בײ אויםגײז. גיכען אין דארף םרייד
 די האבען היפאדראם אין םארזאםלוגג גרויםער ליך

םעל א גוטגעהײםען ארבײםער םאריער  פאדע־ 18 םון מ
 צום בתים בעלי די שםעלען געהעז זײ וואם רונגען
 פא־ יאר א םון אויסנאם דעד םים אגרימענם. נײעם

 אין ארבײטם־װאך שםונדיגע דרײסיג די וױ דערונגעז,
 םלעק־ אין ארבייםםײואך ־שםונדיגע20 א און םעזאן
 חע־ חשולײ די פון אנערקעגונג אםיציעלע די און ;ציים

 אם^על. ניט געװעז איצט ביז זײנעז װעלכע כערוגגעז,
 אין וױכםיג זײער און נײ כאטש פאדערוגגעז, די זיינען
 םארגלייכם םען ווען ראדיקאל זײער גים םרײד, םאר

 גאדעל אגדערע אין באדיגגוגגען הערשענדע די םים זײ
ס.  איצ־ יתיאז די םאדערט בײשפיל, צום אזוי, !וו״ו

 א נאך אז הײםם דאם חשאב. אױם׳ן רעכם לאס םער
 ױם הבית בעל א זאל פעריאדע טרײעל באשםיפטער

 אור־ געניגעגדער א אן ארבײםער אן אנטזאגען םארעז
ײנען: פאדערונגען אנדערע חיך.  צעטײלוגג גלײכע ז
» דער פץ רעכם .דאס צײם; םלזגק אין ארבײם םון  'יגי
 זעהן *ו םאנופעקםשורער פון ביכער אונםעחוכעז צו

 םופען םארען גים ;אגריםענם דעם א< הים ער אויב
 אלץ — שםרעקע באשםיםםע א וױ וױיםער שאי דעם

 יר םרײד גאדעל אנרערע די װאם כאדיגגועעז אזוינע
לאגג. גאנץ אגרימענםם זייערע אין האבען גיאנס

 בתים בעלי די אז ערװארטען געםעגט מען ׳וואלט
 פאו די םרײז־ם, גאדעל די םיז םײל רײכסםעז דעם פץ

 נאבגעמן שוועריגקײםען אן זאלען מאנוםעקםשוחנרם,
 די אז וױיסען די װען םפעציעל םאדערונגען, די אם

 למייימ באדינגונגעז אלטע די אונםער האבעז םאריער
n r ח ארבײםסלאױגקײם שרעקליכער א פמ געליםעז  י

 יר־ חמ־ באםרעפט סחורח זײער «ח פרײז דעם איז אז
 m ■רײז דעם פון ■דאצענט קלײנעם אזא בייםם־קאסט

 דאליי פאו א אסילו אדער םענם עםליכע אז פאנםעל,
 ירײז אויפץ אוגםערשײד קײן פאכען גיט װעם מער
ר איו דאס םחוח^ זײער «ץ צארקױף דעם און מ  •ל? א

 ״י גיס ל9קיע& וױלען באסעס װאס עםװאס — לזגיק
 פאדערוגמז• ארבייםער אום זיך האנדעלס עם װען מן

 באשלו־ םיםינג א זײעחמ בײ כאסעס די םאקע האבעז
עי פיז ג«ז<ײניפ> די ויײזעןקאזרי סען W* ד H ח  י
 קאנמסייפ רעטײארג די ®ון פאדערעז פארקערט, גאר
מ ד«ר אגריםענם. נײעם צום  «ײ באסשפ די יון מ

 ®ר זיד׳ חכט װעם, עס או קריגןרישער, אזא געװען
סםדײק. ן צו קוםען זעז

/

איבײמ פון װעלט דער אין
 נע־ צום װעג א זוכן ױניאנס סאװעטישע די

אינטערנאציאנאל. װערקשאפטען
דעצעמ־ אגםאנג האבען אגענטורען נײעס די

 באריכט, םענסאציאנעלען א מאסקווע םון געבראכט בער
 ארבייםער־ ארגאניזירםע די אויםגעשטורעמם ד,אט װאס

גים־אייראפײאישע און — אייראפייאישע אלע אין שאםט
לענדער• —

 פון ארגאנעז ערנםםע גאר די אםילו צייטונגעז, אלע
 רעא־ צו נויםיג םאר געפונען האבען גרױם־קאפיטאל,

 דעלעגאציע םםעציעלע א אז באריכם, דעם אויף גירען
 בא־ וואם אינםערנאציאנאל, םרעיד־ױניאן דעם פון

 געםינם שםאלץ, און שעװענעלם זשי^ לעאן םון שםייט
 אן אוגםערגעשריבען האט זי וואו מאםקװע, אין זיך

 ,רויםען״, דעם םון םירער די מים אגריםענם אײנהײטם
אינםערנאציאנאל. ױניאן טרעיד קאמוניסםישען׳ אדער

 פירושים זייערע אין דאס געז,r ניט קען סען און
 גערוען צײםונגען דערםאנםע די זיינען קאמענטארען און

איינפארשםאנען. אץ אײניג
 האבען םראגע־צייכענס אהן און רעזערוואציעם אהן

 ציי־ אםעז־קאםוניםםישע די בלויז נײעס די אויםגעגו־מען
 אי־ די גאכםאלגער. אח םריינם םטאליג׳ס פון םונגען

 אדער נייעס״ די ״באדויערם ענטװעדער האבען בעױגע
 מאםקווער דער וואס באדיעונגען און תנאים ארויםגערוקט

 נאלעrמu די איידער נאכקוםעז מח אינםערגאציאנאל
 םחױד־ױגיאז פון םיםגלידער ױניאגם, די סון פארבאנדען

 פאראייגי־ אזא אויף אײמײן װעלעז אינםערנאציאנאל.
גונג.

 האבעז שםעלונג שארף־געגנערישע דאזיגע די און
 םרעיד־ און סאציאל־דעמאקראםישע די בלױז נים גענומען

 באוועגונ־ ארגײםער ״רעכסע״ די םון טוער יתיאניסםישע
 און דענעמארק בעלגיע, טשעכא־סלאוואקיע, אין גען

 אויםגעשםרא־ צײט גאנצע די זײנען וועלכע שוועדען,
ע  אײנהייםם־םראגטעז װעלכע אירגענד םון געגנער מנ
ארגאניזאציעם. קאמוניסטישע םים

 ״נייז־ םון כאר דעם אין זיד האבען מאל דאם
 אק טוער >אן1• םון שםיםעז דערהערם אויך זאגעד״

 רא־ און ליגקע אלם באקאנט זײנעז װאם נזװערקשאםטען
דיקאלע.

 האם צײםונגען ■אריזער די גלױבען לr מעז אויב
 צעג־ םרעיד־יוניאן דער םון םירער לינקער אזא אײנער
 הויים־ איז זן»נאר געװארענם שװײץ דער אין םראלע
 אינםערגאציא־ דער אוינ אז צעגםראלע׳ דער םון ארגאז

 דער זועם ױניאנם, סאװעםישע די ארײננעםען וועם מל
 םחען געװערקשאםםען שװײצארישע די םון פארבאנד
אינםערגאציאנאל... דעם פירלאזען
װאם? פאר
 םרײע קײן ניט זײנען ױגיאגם רוסישע די וױיל

 םלוכה־ גאר זעלבסם־באשםיפונגם׳רעכס, מים יעיאנס
 אויס׳ן רעגירוגג דער פון קאגםראלירם קערפערשאםםעז,

ם״ װי שםײגער זעלבעז אג  םון און,םינדיקאםען״ די,יוני
איםאליע.״ םוםאליני׳ם און נאצײדייסשלאנד

 סאװעטישע די w םײנונג די זיך שטיצם וואס אױף
 זעלבםם־ אץ פרײע געוױיגליכע קײן גיט זיינען יוניאגס

 אינ־ רעגירונגם נאר ארגאגיזאציעס, ארבײםער שטענדיגע
םטיםוציעם.

 יעיאנם די אין װאס אױף אלץ םון םריהער
 װאס דעם או*ף דעפאקראםיע, םח שפור קײן ניטא איז
 ערװעחלטע קײז נים זײנען בעאסםע ױניאן מערסטע די

 דעם כאלעבאס׳ דעם םון אױבען, פמ באשםיםםע נאר
 לױפעז עס װאם דעם, אױף םראםם; יינײםםריעלען

 ער־ חגגירומ, די מלעבאם, דער אײדער יאהרען, ײח־
 יעיאן אדער קאנװענשאנס, ייניאז אפצוהאלםען לױבם

 געחאם ניט חאמנן ימיאנם ישעטװעאס די — ײאי׳לעז
 זינט ט,צײ •vnr סינן שױן וענשאןקאנו נאציאנאלע קײן

 באארד עקזעקוםידו דזשענעראל די װאס דעם, אױף .1932
»j מפ סאװעםישע די ה  דער לױט דארף װעלכע יונ

 אםת׳ז דער אין האם אפט. פארזאםלעז זיך קאגסםיםוציע
מר, צוױשעז פאל שײן קײן פאחאפעלס ניט זיד ם מע  ד

*19S ח  גאנצע די װאס דעם אײז• ;1937 אפריל־םאי י
 און עסקינאיתמשי <אר די ןמגעפידם האבעז ארכײט

 רעגירתג די װעסןן בראש׳ יןקשדחרז םים ®מחנםאחח
ח פירעד הױפט אלס באשנױםס ילײז ייי®  יוניאנס, די י

 «»ר־ »יז ארתטןרגעחננם 1929איז זיהאם וױ *•פדןם
u יתיאגם די פון טױגען p  a n ר־ גןחנצליו ומם» 

 ימיאדקאערץס) יטעובאנר חנם (»ײף ײןײלםעז
ית קאלעמז דמ« אלן eyas ארז סאםסקי ײוזידזגם

 באװפגונג ארבייםער דער אץ זיך הערס עס װאס
לענדער פארשידטנע אין

כינאי מארק פון

 פרעזידױם־םיםגלי־ די וואס דעם׳ אויף םיםארבייטער;
 טרעיד־ דער פון גענעראל־םעקרעטארען זאגאר את דער

 פאלאנסקי מ. און :יקאלאיעװ ק. — באוועגומ ױניאן
 בא־ דינען באװעגונג, דער םרעמד גאנצען אין ביידע —

 דער אהן אםילו אבוםען זייערע םאר געווארען שםימם
 קאונםיל״ ״עקזעקוםױו דורכ׳ן וואהלען םון קאמעדיע

 דעם געווארען באשםימט איז איינער ״פלענום״): (אדער
 סעפ־ םען15 דעם צווײםע, די און ,1935 םארםש, םען4

 װי ״םלענום״, דער וואם דעם םראץ ,1936 טעמכעה
 מי־ קײנע געהאם נים האם דערמאגם, שוין האב איד

 םאװעטישען דעם (זעה 1934 דעצעמבער זינט טינגען
 ,1936 ,16 מערץ ;1935 ,5 מערץ ״םרוד״, זשורנאל

 םרעזי־ דער וואס דעם׳ אויף );1937 אפריל םען2 און
 לענינ* אין צענםראלע געװערקשאפסען דער םמ דענם
 אהן צײט יאהר 8 אםם זײן פארנעמם אלעקםעיעװ, גראד,

 די סון נים געקראגען אמם דעם האם און עלעקשאנם,
 גע־ נים מאל קיין איהם םאר האבען וועלכע ױגיאגם,
 האם וואס רעגירוגגם־פארטיי, דער םון נאר שםימם,

 םים־ א װאם ענדלין־, דעם, אויף אריינגעשיקם; איהס
 דער םון הייסם דאס קאמיםארעדראם, דעם סץ גליד

 דער איז שווערגיק, רעגירוגג, סאװעםען צענםראלער
 ױניאנם, סאװעסישע 163 אלע איבער משגיח הויפט
טשערמאן״. נאציאגאלער זייער

ארבײ* די אין זײן נים לr עם שםארק װי נאר
 א װעגען נייעס די וואם אינםערעס, דער קרייזען טעד־

 ארוים־ האם אמםםערדאם, און מאםקווע צוױשען שידוך
 וואם צייטונגען, ארבייםער מערםטע די האבען גערוםען,

 אםגעהאלםעז דאך זיך זעהן, «ו אויםגעקוםען איז םיר
 ערקלערונ־ ענטגילטיגע אץ קאמענםארעז שארםע צו םון
 צוריקקױ װעם דעלעגאציע זשוא־שעװענעלם די ביז גען
ארבייט. איהר פארעםענטליכעז און מאםקווע םח מעז

 זיינע און האבען שורות די שרייב איך וועז
 רוסלאנד. םיז צוריקגעקערם שוין זיד קאלעגען צוױי

 נאך אבער קען ער פארםיג. שױן איז באריכם זייער
 אײפגענוםען יועט ער ביז ווערען םארעםעגםליכט נים

 דעם םוץ ,בױרא״ אדער עקזעקוםיװע, דער פון װערען
 פארםרע־ אדײז גייעז עם װעלכער אין אינםערנאציאנאל׳

 אנגע־ דמען וואס לענדער ױיבסיגע אלע פון םער
אים. אן שלאסען
 יאנואר, אנפאנג םאחאמלען זיד וועם עקזעקוםיװע די

פאריז. אין ווארשיינליד
דעתוייל? איז
 סעקרעםאר גענעראל זשי^ לעאן האם דערװייל איז

 פראנק־ אין ארבײ׳טער ארגאניזירםע מילתװ 5 די םון
 דער אין געװעז געזאגם, שױז וױ איז, װעלכער רײד,

 ערקלע־ פעחענליכע א געגעבען דעלעגאציע, מאםקווער
 ארבײ־ סאציאליםסישע די פון ארגאן הויפם אין תנג
,פאפולער״. דעם פראנקרײך, אין סער

 דעם* םאקע געװארען געגעבען איז ערקלעתנג די
 צוריקגעקערם זיד האם דעלעגאציע די ווען טאג זעלבען

 ״ספע־ א סון כאראקםער דעם טראגט זי מאסקװע. פון
 בלום׳ם לעאז איז ערשינעז איז און אינטעתױו״ ציעלען
דעצעםבער. םעז3 דעם םון צײםונג
ט ״אײנחײט װעגען זשוןז לעאן  סאװעטישע מי

ײניאנס*.
 די מאס דאס, קוםם װי זיד, װאונדערם עולם דער

 געג־ אױסגעשפראמגע אלם אינםעתאציאנאל, פח פירער
 אינםער־ יתיאן טרעיד ״רויםעז זײן און קאםוגיזם םיז נער

 טוער װעםעס מאםקװע, קײן געפארען זײנען גאציאגאל״,
 װעלם־ דער םמ ימיאנס אלע :םעט געשיאלטען האבען

 בא־ צי זײ געזוכם Tjnnr םילע פון פארלױף אין און
? פארניכטעז אדער הערשען,

 אױף ענםםערם פאסקװע״, יןײן געםארען זימען ,םיר
 האם «ס ומס באשלוס׳ » םים אײנקלאנג ״איץ rmn דעם

 אינ־ אונזעד פון קאנגרעס לןגדאנער דעד אנמגומען
 צו אינםםרחדרם אונז האט קאגגרעס דער טערטסױאנאל.

 קעדמדשאפיועז צענםדאלע אלע םים זיד פארבינדעז
ױמד גאד שםײעז װאם לענדעד׳ די פוץ  װעלם־ דעם א

דעם פוץ ארױםגעהענדיג טחױד-ימחמס. פון פארבאנד

 גע־ רוסישע די וױ חנס נאד ערשם און — באשלוס
 איתר ארײגגעשיקט אונז האם װערקשאפםען־צענטראלע

 ?ײן פארעז צו באשלאסען ןיר5 האבען — אפליקאציע
מים באקעגען פלאץ, אויפ׳ן דארס׳ זיך אום םאםקװע

לאגע. דער
 אסעריקע און פראנקרײד פון אגענטורען נײעס די
 פאר־ א װעגען זיך האנדעלם עס אז באריכםעט, האבען

 קאםו* דעס אינטעתאציאנאא׳ צוױי די םון אייניגונג
, נים־קאםוגיסםישען. דעט .פרייען״, דעם און ניםםישען
^ ערקלערט דאס, ש  גאר איז עם אםת. נים איז ז

 די צוױשען אײנהיים וועגען געוועז נ־ם םראגע קיץ
 זיד האם עם קערפערשאפטען. אינסערגאציאנאלע צוױי

 די פון אפליקאציע דער ורעגען אויסשליסליד געהאנדעלם
 םיר און זײ ארייגנעמען יועגען איז ױגיאנס רוסישע
 ריכ־ דער אין שריט א אלס אויפגענוםען דאם האבען

 אײז גאך ווען יוײל׳ אחדו^ אינםערגאציאנאלע םת סוגג
 אן אן זיך שליסט ױניאגם םון קערםערשאםם נאציאנאלע

 א נאך צוױיסעל אהן דאס איז אינטערנאציאנאל דעם
אײנהײם׳׳. אינםערגאציאנאלע צו שריט

 םען האם צייםוסנען פראגצויזישע ״גרױסע״ די אין
 אפפאך דעם אין םונקםצז״ ״געהײמע װעגען געשריבען

 לעאן ^גם דאם, »ייד טוער• ױניאן םאסקווער די םיט
אמו^ נים איז זשוא,

 געהײםע קײנע און דאקוםעגםען געהײםע «קיק
 וחך ארײנגענוםעז קענען יוניאגס רוסישע די פוגקטען.

 סטא־ עקזיםםירעגדע די פים אייגקלאע אין בלויז רען
 און אינםערנאציאנאל געווערקשאםםעז דעם םח םוטעז
 TP רוםעז׳ די די, וױםיל אויף םיל אזױ אויף בלױז

 אונםערצואווארםעז זיך גרײםקײם זײער אויסגעדריקט בען
זײ.״ אונםער

o םאר םא אזוי, אויב ri גיז .אפמאך״ דעד איז 
געװארעזי םארעםענטליכם נים איצט

 א איז געזאגט, rזש האם דעם, אױף ענטפער ,דער
^ א איז אגרימענם דער איינםאכעד. גאנץ װי  פרא

 װערט ער אײדער קראפם אין ארימ ניט קען און רישער
 ירעזי־ דער — צדדים צוױי די םרן גוםגעהײםען

 אנםירעגדע די אח יוגיאנס םאוועםישע די םון דױם
 אינםערגאציא־ םרעיד־יוניאן דעם סרן קערפערשאםםען

 די קאונסיל. אלעחשער דעם ארן ״בױרא״ דעם נאל,
 אינםעתאציאנאל םרעיך־יוניאן דעם םח טראדיציעם

 פאר־ קאן דאקוםענם דער האנדלוגג אזא דיקטירען
 םאראנם־ די װי דעם נאך ערשם װערעז עםעגםליכם

 דעם צתאםען שםעלען װאם קערפערשאםםען רםליכעrו
 צו איוס. םים באקענען זיד װעלעז אינםערטמי^אל,

זײ.״ פאר אוםבאקװעם געײעז װאלם פריער, דאס טאן
 זשוא האם םראגעז■ וױיםערדיגע אױף ענטפערענדיג

 רוסישע די דינען פארהאנדלונגען די בײ אז געזאגם,
 סעקרעםארען דרײ די דורן• פארםראםעז געװען ױניאגם

 םאם־ שװערניק, :קערפערשאםט צענםראלער זײער םון
 םעק־ לאזאנסקי׳ן, ײרך נים און ניקאלאיעװ אמ קאםאװ
 דאס וױ אינםזןרנאציאנאל, קא^וניסםישען םץ רעטאר
 פון קארעםפאנדענםען םאםקװער די באריכםעם האבעז

צײםונגען. אמעוײקאנער די
די ען װעלכע אויף ערקלערם האבען דרײ .  מדינגוגג

 װעלם־פארבאנד אונזער אין ארײטנוגײן גדײט זײגען די
 גע־ k אין ערקלערם, האבעו םיר יןניאנם. םרעיד ®מ

 זײ־ באדיעומען די אז דעקלאראציע, מייגשאפםליכער
 אינ־ אונזער פון סםאםוםעז די פים אײנקלאנג אין נען

 דאט גזװיארעז, באםאנם אבעד אח דערבײ םערנאציאגאל.
 פון אױסטײסשען בײם שםדײםונגען זײן װעלען עס אוין

 איבערגעגעבען קענען פראגע די װעט באדיעונגען, די
 םרעיד• אונזער פון קאנגרעם ספמיעלען א י1 וועחנז
איגטעתאציאנאל. יוניאן

 האס ײערען, גוםגעהײסעז װעם אגריםעגט דער אויב
 װע־ ײניאנם תסישע די װעלען דערםאנם, וױיםער זשוא
 פאר־ די קערימרשאפם. אונזעד פון םײל א חגז

 איץ נאנצעז אין געוזארען געםידם זײנען האנדלונגעז
 קער* בײחני םיז אומאאחענגיקײם פאלקאםע פון גײםם

 אגגענוםעז װעלעז גײםם דעםזעלמן איז פערשאפםען.
 ראםיפיאיימז װעגען נאשלוסען וױיםערדיגע די װערען
 די אגריפעגםס. אגגןנומענע די צוריקוזײזען אדער
 פאלקאט זיינען יעסראקגפאחיוניאן־ פולעד ®ון כללים

געדואחנז״^ אפגעחים
A M  M A M A  ■AAAAMft M A M A  ■ A M M M ^  A M  a b a mודי זשו^ האמ זאפנעז צוױי לעצםע די מים Of 

ז האכאז ודאם די, בארוחיגען «ו געזוכם שײנם, י  די י
ם פארהאנדלמגען inyn פאסקיחנ ך yi אחוך םין א®
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 סיט נוגד א לענדער אייגצעלנע אויף ארויפצואצװימען

מאםקװע.
ױגיאנס־ אפאזיציע פאר די פח ווערען וועס װאס און

םעז בײם גאך זיך האלםען האם חי  יוגיאן םרעיד .
פראגע• וױיםערדיגע די געװען איז — ? אינםערסמניאגאל

 דאס באםאגם, אלץ פון םריהער זשוא האם דעם אויף
ם האט ער  וועגען דעפ וועגען רײדען צו רעכם קײן ני

 ,פונדעסם• זארגען. קאפוניםטען די זיך זאלען דעם
 גלוי־ צו רעכס םען ״האט צוגעגעבעז, ער האם װעגען״,

 אײנציגע (די ױניאנם רוםישע די װי דעם נאך אז בען,
 געבליבען נאך דינען וואס ארגאניזאציעס םםשות׳דיגע

 פאר־ איהם וועלען אינםערגאציאנאל), ,רויםען״ דעם אין
 פעדע־ אלגעםײנער דער אן אנשליםען זיד און לאזען

 יע־ פארשװינדען בםילא װעס טחגיד־יוניאגס, פון ראציע
אפאזיציע־קערפערשאשט. באזונדערער א פאר זין דער'

 םיר ערלױבם געזאגם׳ זשוא לעאן האט שלוס, צום און
 איז׳ אגריםענם אנגענוםענעם דעם אין אז באםאנען, צו

 אוטא־ םולע איבער לאזם וואם פונקם א דא נאםירליך
 לעג־ די םון קערפערשאםםען צענםראלע די צו גאפיע
אייניג• ניט נאך איז באוועגונג ארבײםער די וואו חנר,

 פון סםעיםםענם דער האט םראגע, א זיך שםעלם
 גע* אײנםלוםרייכען זעהר און ■אפולערען זעהר דעם

 בארו־ ױניאנס, םראנצויזישע די םון סעקרעםאר געראל
 מיר אײראפע? םון םיהרער מניאן םרעיד די היגם

 וועט .אפמאך״ דער אז שײנם. םיר נים. אז שײנם
 צוזא׳ נעקםטען דעם אויף װידערשטאנד אזא באגעגענען
 אינטער־ ױניאן טרעיד םון גענעראל־ראם םון מענקונשט
 אפלי־ רוםישער דער םון גוםהייםונג די דאס סםניאגאל,

װערען. איגעלײגם םוזען וועם קאציע
גלױבען? םײן איך באזיר וואם אויף

פראגק־ אין זאגאר װאס דעם, אויף אלץ םון םריהער
 אר־ די געבראכט האם איעהײט ײניאז די וואו רײד,

 פאליטישע אמ עקאנאםישע גוואלדיגע אזעלכע בײטער
 ארײג־ געגען שסיםען שםארקע זיך הערען דערגרײכונגען,

 אז טעגה׳ן זײ ױניאנם. סאװעםישע די נעםען
ױניאנס. םרײע קיין גים זײנען ױניאנם רוםישע די
 בא־ צו זעלבסטשםענדיג אליין, רעכט קימ ניט האבען די

 םלדכדדקערפער־ דינען זײ פאליסי. זייערע שטיםען
 אוים׳ן רעגיחנג דער ®ון באהערשם זוערען אדן שאסםען
 סיגדייןא־ און ױניאס קאםפאגי די װי שםייגער זעלבען

 אי־ םאשיםםישער דער און גאצי־דײםשלאנד איז םעז
םאליע•

ױניאנפ. כוכדישע פון שםעלונג די
 גע־ דער אוין־ זאגאר קוסס שלוס ענליכען אן צו
 אין ױגיאגם אידישע די םון םירער לינקער גאר ויײנליר
אלםער• װ. יײלען,

 אין ערשיגען איז פראגע דער איבער ארסיקעל זײן
 םאג דעםזעלמןן פאלקמײטונג״ ,נײער ווארשעװער דער
 גע־ אפגעדרוקם איז .פאפולער״ פאריזער דער אין װעז

דע־ םען3 דעם — זשוא לעאן םים געשפרעד דער װארען
מםבער. .

שפאל־ דער םח געשיכטע די דערםאנם אלטער װ.
 װעלם. דער םח באװעגוגג יוניאן םרעיד דער אין םונג

שדײבם: ער
 דורך געווארען ארויסגערוםען איז שפאלםונג ,די

 תבאי ערשםער דער איז דעריבער און קאםוגיםטעז, די
 די פמ אוזאג דער געװען *וריק־פאראימיגמג פון

םען ם  איז דאס שפאלםתג. פון ■ריטױ■ דעם םח ממוני
 וװריק. יאר גװײ םים פארפעל, ררײגיגסםענס געשען׳

מ פאראײנעז קאפוניסטישע די האבען דעם נ«ד  די י
 ארײנגעגאםעז און ליקוױדירם זיד לענדער באדתדערע

 סינ־ אדער םזסױאליםםישע די אק ם״םגלידער זײערע
 אזױ־ וװם גזהמחנן וואם פאראײנעז, דיקאליםםישע

 דערבײ אינםעדטסױאנאל. אםסםערדאםזנר גערופענעם
 גע־ פאראײנען פאדאײגיקםע די פון קאנססיםזשיע די איז

V בליבען n האבען קאסוניםסען די םאאיאליםםישע. די 
עיפ דעם אגגעגוםעז איבעראל  האבעז זײ װעלבען ■רי
 הראפעסיאנטלט די אז — נעסליך־ באקזנםפט, שםענדיג

תג מג ץ מח מוז  אר-3 פאלינױשע פון סיי אוםאגהסנגע ד
 באדײט דאם רטגירתג. אק נמסם וומלכמר פון סיי םײסן,

מ ש ױ  מוזען יתיאנס) (די פאחיײנעז די או אנדעדען, נו
שער ®חחװ־ סײ גיגג;»חטאאו זײן סײ פאדםײ, ממתיסטי
»r י ja ת m jr r p n
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ס ר«כטע דיני

 מאס־ מים םארהאנדלוגגען די האלםען וואם פירער, ױניאן
 םון אנשלוס .דער אז האלם, ער אוםגליק. אן םאר קווע

 פולער *ו פאראוים שרים א איז יוניאנס םאוועםישע די
אײנהײם״. פראלעםארישער

םפקות• ער האס דאל און
 אפהיםען קאמוניםםעז די ״װעלען :ױך םרעגם ער

 פון קאנסםיםואיע דעםאקראםישע די פראקםיק דער אין
 אפהיטען די וועלען באוועגונג?״ פראפעסיאנעלער דער
 די פון אוםאפהטנגיקיים און םײנונגען םון םתיהיים ״די

 םא־ דטר פון און פארםײ קאמוניםםישט דטר פון ױניאנס
 םארשפראכעז דאם האבען די וױ — ו־ װטםן־רטגירונג

אפמאך. איאםיגען דעם אין
 ״ס׳איז :טאן טרויעריגען א םים ענםפערם ער אץ

 דערםארונג די וואס םםיקות. די באהאלםען נו שווער
ארוים. רוקם

ארױסגע־ פארםיי קאםוניםםישע די האם לסשל, ״אם,
 די פאראיינען די פון ארױסווארםען לאזונג: א רוקם

 קאםו־ די און פארטיידיגער. דיערע און ״םראצקיסםען״
 דעם געהארכזאם אדורך םירען ױניאנם אין-די גיםםען

 םערהײם. די האבעז די וואו דארטען, לאזונג, דאזיגען
 דיערע אלע םץ בריד שרייעגדיגער א נישם דאס איז צי

 םײ־ םון םרײהײם װעגען םארםליכסונגען און גוזאגען
 קאםוניםםישער דער םון אומאפהעגגיגקײם און גונגען

ײ i ? פארט
 וועלעז צי םאראיינען. םאוועםישע די םים איצט ״און

 װעגען כלל אלגעםיינעם דעם בײ האלםען םאקע זיך זײ
 ארײגגערע־ רעגירונג, יעדער לגבי אומאפהענגיגקיים

 סענש נאאױוער אזא נישםא ? ראסען־רעגירונג די כענמ
גלויגען. דערין זאל לואס

 אומאויפהערליכע םאר באיעז א שאםען קאן .דאס
 באװע־ דער פון אײנהײם די ען.אבאדר װאס רײבונגען,

 אמתיע די דויערען. נישט צושטאנד אזא קען לאנג גונג.
 פאק־ דטר מים צונויפגטבונדטן ממילא איז איינהייס
פארבאנד. 1ראםט פון דטמאקראםיזירונג סישטר

 װעס דעמאקראםיזירונג אזא אז האםען, װילען ,םיר
 אפמאך, דעם מיר האלםער דעריבער און פארקוםעז•

 הא־ אינטערנאציאנאל אונזער םון םארשטייער די װעלכען
ריכםיג.״ פאר געשלאסעז בען

 זיד קעז אלםער װ. אבער — .ריכםיג״ געד״אנדעלם
 ערנסטער םיל םפיקות. םון באםרייען נים אלץ נאך

דערםאגם. איצם ביז האט ער וואם די װי זאגאה
 באוועגונג,״ פראפעסיאנעלער דער םון שפאלםוגג .די
 אםשפיג־ אן בלויז געווען סוף כל םוף ״איז ער, שרייבם

 געבים. פאליםישען דעם אויף שפאלםונג דער םון לוגג
 שפאלםומ פאליטישע) (די לעצםע די וױ לאמ אזױ אוץ
 םרעיד דער םון איינהיים די איז ליקװידירם, נישם איז

באדראם״• שטענדיג באוועגונג ױגיאן
 זײן אין אלםער, פארצייבענם געבים דעם אױף און
 צוריק״. שרים ״צוױי ארטיקל אינטערעםאגםער העכםם

שדאװ׳ס די אױםגןןריסען חאט װאם ארסיקעל דימי
פראנקרײך. אץ אײנחײםס־יפארחאנדלמגען

 בארימם־גע־ שוין דער איז זיי סון ערשםער ,דער
 םעק־ דער דימיםראװ. םון ארםיקל לעצטער ווארענער

 לשץ. אמת׳ן מים׳ן ארוים איז קאפאינםערן פון רעםאר
 די איינהײם באדיים אים פאר אז געזאגם׳ קלאר האם ער

 און באוועגוע. םאציאליםמישער דער סמ פארניכםונג
 גע* ער האם װערען, רעאליזירים זאל אײנהײם די כדי

 קריםיקירטן נישם :באדימ אײנציגען אײן בלוח שםעלם
או שוס קײן  זאל מען ראסטן־פארבאנד. אין גטשטם װאס ז
 םען און װילעז םםאלינ׳ם געהארכזאם אונםעח־ו^רםעז זיך
םום. און זאגם םםאלין וואס אלץ. גום פאר האלםעז זאל

 םים וױ באדינגמגען, צװאנציג אח אײז נישס ״שױן
 מים וױ באדיעונגען, פיר נישט שו־ין צוריק. יאר 20

 אגער באדינג. איינציקטר און־ אײן :צוריי► יאר צװײ
עיקר׳דיגעד. דער אםת׳ער. דער — דערםאר

 אז כאװיתען, צו ײד םיר באםיעז יארען זײם .שײז
 ״פירער — איז קאמוניזם םץ םהות אייגענארםיגער דער

 םיגה אמת׳ע די איז דאם אז םער. נישט און פרינצי■״
 הױים־ די איז דאס אז שפאלםונגם־פאליםיק, זײן• פון

אײנחײם. דער םאר שסערוסנ
 עס תאם »יז דיםיטראײ אחגםער געקוסען ,איז

ד אוים באשםעמיגם. אםיציעל און עפענםליד ח מ  ם
 אײן םאקםי^ און יראגראם װעגען װיכווזים םישע

מן איז שםרײםיגקײט אײנציגן  אליע־ דמר פאר :געבלי
 א פאר ר1אדנ סםאלינטן, — פירסר דמס פון הטרשאפס

ארבטםסר־באוועגמג. דסװאקראסישסר פרייסר
ױן ט<נ?גע«ײגאױס פארששײס חק«מאינמ< דזד ק « 

ײן ־ דיםיטראװס צןדקצצססיא גישט װעם םאציאליסם י  מ
עי  ארױסגזװ־וקם, איזםער אים זק» ער אױב »מ די

* m ביח׳ײוס m מו זיד גדיים «ר  ד*ס צו סיף א ®י
תד אן סים פלירס מי שדי ױ ר א לן  0% אימזדיש לזיי

מ־יד«ר״ ד«ר- גױר אז אוי<^ וױיזם w ■(א0«אליס«צ די.

 עװא־ קאםוגיםםישער ®ח פאזע נײער א צו זיך נעגםערען
 סאציאליסטז אלע קעגן קאמף פארשארםטען א צו לוציע,

די צו חאנט אױםגעשםרעקםער הארציקער נאך א און
 נאציאנאליסטי׳ די צו ספעציעל עלעמענםן, בירגערליכע

רעאקציאנערע. און שע
 דעס פון צוריק שרים א זיכער דאך איז דאם אץ

אײנהײס. צו װעג

 בא־ לעצםע די זײגעז צוריק שריס צוױיםער דער
 האבען וואס פארםײעז׳ סאציאליםםישע די םון שלוםען

 אײנהײטס פון פאליםיק דער אין אגגאזשירט סםעציעל זיך
קאמוניסמן. די מים פראנט

 עםםרייכישע די אוץ םראנצױזישע די זײנען דאס
פארםיי.

 קאמאינםערן דער :פעססגעשםעלם האבען ביידע
 זיד זאלן אלע אז זין, דעם אין אייגהייס שארשםיים

 דערי־ איז עס םאסקױע. םמ באםעא די אוגםערווארםען
 װי לאגג אזוי אײגהײס, װעגעז רײדן צו איבעריק בער
שםעלונג״. זײן בײטעז נישם װעם קאמאינםעח דער

 אופבא־ אן איז זאץ ערשםער ״דער אז האלם, אלםער
 אויס־ דעם געגען איז ער אבער םאקט״. שםרייטבארער

 אומ־ אח פרימיםיװ צו איז ״ער זאץ. צוױיםען דעם שיר,
 ער* ביםערער דער םון מאכם ער צוםרידעגשםעלעגד״.

 ארבללםער עסםרײכישע און שראנצויזישע די םון שארונג
אן בײ — איז אויססיר דער וואס אויםםיר. אנדער אן

געלעגענהײם. אנדער
/

 איטינראנסעו נענען אויסנאנמןן
 דער אין אפנעשאפפ ארנײפער

ױניאן שנײחןר כעלגישער
םעדערא־ אינםערנאציאגאלער דער מון םעקרעםאר

 לןןזם העג, דער וואן jya נאדעל־ארבײםער, םון ציע
 ײנ־ שגיידער בעלגישע די *ז פעלדונג, א אין װיסען

 אי&י־ די געגען אויםנאםען די אפגעשאשם האבען יאגם
 לעצםעז םארשפראכעז האבעז זײ וױ ארבייםער, גראנםען

 האכעז און םעדעראציע דער פון קאמרעס ביים זומער
 םאר ױגיאן דער אין םעקציע ספעציעלע א ארגאניזירט

 צחאמענרעדעו קענעז זיד זאלען זײ װאו ארבײטער די
 אױך איצט פלאנעװעז זײ שפראך. אייגענער זייער אין

 אין בולעםין יוניאן טרײד א רעגעלםעסיג ארױסצוגעבעז
 ארבײםער באקלײדונג םראנצוידשע די אױך אידיש.

 שםעלונג ענליכע אן אנגענומען םrא האבען ױניאנס,
 ודעלכע ארבײםער׳ אײעעװאנדערםע די צו באצוג אין

אוםלעגאל. םראנקרײך אין ארבייטען
םפע־ אינטערגעשאנאל אוגזער חאט באװאוםט, װי

 לעצ־ האכמאן חשולױס װײם־ירעזידענם געשיקט ציעל
 זעהן׳ צו םעדעראציע דער סח קאנגרעם צום זומער טען

 יוג־ שנײדער בעלגישע די װאס דיסקרימינאציעס די אז
 אד* אײנגעוואנדערטע די געגען באשלאםען האבען יאגס

 גים און באצאלםע האלטעז צו זײ פארבאםען װי בייםער,
 זײנעז וואס די םיידען ױניאן, דער אין עמםער באצאלםע

 דובינסקי ■רעזידענט וועלכע געגען לאנה אין יאר 15
 יראטעסם העפםיגען א ארײגגעשיקם םריהער נאך האם
 פיז פארםחנםעד דער ווערען. אפגעשאשט ענדליך זאל
 קאנגרעס בײם עם האם ליעבער, ױניאגס׳ בעלגישע די

 ערםילם פארשפרעכען דער איז איצם שארשפראכען.
געװארען•
פאלגם: וזי איז צושריםם חעג׳ס דער ױאן געג

ע ^ םי :קאלעגען ״
 דיםקר איז איםיגראניע םגן פראגע די וױ ״אזוי

 קאנגרעס אינסערנאציאנאלעז אתזער בײ געווארעז םירם
 דעו־ פון שםעלונג דער צוליב ספעציעל קאפענהאגעז■ אין

 פאר עס איך געפיז פראגע, דער איז יתיאז בעלגישער
:פאלגס וױ באריכםען *ו נויםיג

 אק פראגעאימיגראציאגס־ די אנבאטרעפס ״װאס
 ארבײמר. פרעםדע די אז באריכםען, איד קעז בעלגױם׳

אן׳ דער וװ באלאנגען װעלכע מי  די וױדער תאכען י
 א<יי ארבײמער. אײגגעבויחננן די וױ רעכםען זעלביגע

ר ®ון ןקועקתדװ צןגםראלע די חאס ארום ד ון ש לגי  מ
חי •ר. ®ון פארשפרמןן דעט דערפילם יתיאז,  ליןגי

קאפעגחאגדן. זױן
אן די האש בױסצל ״אין ס ימי מל ס ײנג  ספד א א

מן. פאר סעקצין ציעלע א ר םיג ד אי W מ 4 n i1׳ 
 וזארי ס$ ארבימ^ קרלםור אח פארבינדונגאז נעלצ

מז צו גמלאגס רי ײיז » ד ל  אידישאר ד«ר »יז בי
שאי־אז־.
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 די זיד האם דעצעםבער מאנאם ירכ׳ן
 םרױעז דער אין לאגע אינדוסםריעלע

םארבע* נים אינדוסםריע קלײדער
 לאנד םון װינקלען אלע סון סערט•
םלעק, נײעם: זעלביגע די קומם

 םון םארזוך א און ארבײםסלאזיגקײם
שווע־ די אויםצונוצען בעלי־בתים די

 עם וױים װי ארונםערצודריקעז לאגע אינדוסםריעלע רע
 אז זיד, םארשםעהט ארגײםם־באדינגונגעז. די זיך לאזם

 נים. דערלאזם את ײאד דעי אויף שטעהט *וניאן די
 ארונםערצולאזען אםיציעל ױגיאן די אגםזאגם נאר נים
 אר־ ארױסווארפען אדער ארבײם שאר פרײזען די םון

 םאר־ ױניאנם די נאר דזשאבס, זייערע םון בײםער
 אז םארהיטען, צו וואכזאמקײם זייער נאך שםארקען
 קיק געבעז נים זאלען ארבײםער שוואכע זדינצעלנע

 דער פון װיםען דעם אהן בתים בעלי די קאגצעסיעס
 ארבייםער די ווערען לאקאל־פיםינגס אלע בײ ױניאן.

 בעלי־ די םים אפםאכען געהײםע געגען געווארענט
 ארונםער־ דורך אז אויפגעקלערם, װערען איז בתים
 קריגען נים ארכײם םעהר ױי וועלען פריחען לאזען

 איינ־ ביםעל די םאכען קלענער נאך גלויז וועלען און
 װאם ארכײט ביסעל דעם פון האבען זײ וואס קוגםט,

דא. איז
 כא־ איגדוםםריעלע אזויגע בײ אז זיך״ םארשםעהם

 ארבײם, ארגאניאציאנם אימפעטיגע די האם דיגגונגען
 געםחם אן םאל אלע םירם אינםערנעשאנאל די װאם

 אנצוםירען שװער איז עם ווערען. אײנגעצױגען אכיםעל
 די אין ווען בעלי־בתים געגען ערםאלגרײד סםרײקם

 אין בעסער איז עם ארבײט. קײז ניטא איז םאבריקעז
 םא־ די צוגרײםען און צוריקצוהאלםען זיך צײט אזא

 ווערען וועם ציים די װעז אנגריף אן םאר םעריאלעז
 טוען ױניאגם אונזערע װאם איז דאס גינסםיגער.

איצטער.
 אינדוםםריעלער גינםטיגער גים דער אבער טראץ

 דער אין גים קײנםאל תהיג גאנצעז אין איז לאגע,
 פא־ םארגאנגענעם דעם דורןי אםילו אינםערנעשאנאל.

 םאנכע געווארען געײאונעז און דורכגעפירם זײנען גאם,
 געגענםעז. און שםעם פארשידענע אין קאםםעז װיכםיגע

פארצײכענען. דא םיר װילען געשעהעגישען די

 סאנםראספארס סלאוס נרוקלינער
 פארלפצען פאר נאשפראפם

אנריםענפ
 באארד דזשאינם קלאוק דער פון ענםשלאםענקיים די

 םח סוף א מאכען צו םשערפאן איםפארשיאל דעם און
 גרויםען א אין הערשם עס וואם לאגע שענדליכער דער
 םאר־ װערען עס וואו שעפער, ברוקלינעד די םון םייל

 שוין האם אגריםענם, םח פארשריםטען אלע בראכען
 סשער־ אימפארשיאל דער םרוכם. ברעגגען אנגעהײבעז

 קאנ־ ברוקלינער די באשםראפם האם ראזענבלאם םאן
 קאום ״דזשעםערסאז ביאנקא״, ענד ״ראדי סראקםארס,

 שטרא־ געלם םים בראדערס״ ״פאנסאנא אח קאםפאני״
 דער םאר םעקױריםי אײנלעגען די געהײסעז און פען.

 צו־ אנםזאגם זיך האבען זײ וואס דערפאר צוקוגםט,
 האנד־ דיערע װעגען דאקוםענטעז און ביכער שטעלען
 סאב־ ױגיאן ניט צו ארויםנעגעבען האבעז אח לונגעז׳

 םון געקראגען האבעז זײ וועלכע ארבייט קאנםראקםארם
 אייגענע זייערע אין אױפצופאכען דזשאבערס זײערע

שעפער.
 די איבער גים םשערםאן איפפארשיאל דער וױ

 אםיציעלער זײן איז קאנםראקםארם די פון םארברעכעגם
םאלגענדען: אין באשםאנען עס איז ענםשײדונג,

 צוױי אין שעפער זײערע האבען םירםעס דרײ די
 זעלביגען אוים׳ן און אנדערע די נעבען איינע בילדינגס

 איבערגעבען געקענס זײ האכען ארום אזוי שטאק.
 זאל םען און אנדערע, די צו איינע ארבײם באנדלאך

 געםאן. םאקע זיי האבען דאס באםערקען. קענען נים עם
 האבען ביכער, די אין שפורען די םארדעקען צו אום אח
בוכהאלםער. זעלבעז דעם באשעםםיגט 3 אלע זיי

 טשערםאן איםפארשיאל פון אקאונםענםם די ײען
 אז ױניאז, דער פון קלאגע דער אויף דערטאפם האבען
 געגוםעז האבעז אמ שעפער די אין גלאם ניט איז עפעם

 פאר* געוועז ערקלערונגען די זײנען קשיות. םרעגעז
 געפא־ האבען זײ ווען וױדערשפרעכענד. און שיידעז
 קריגען. געקענס ניט עס זײ האבען רעקארדם, די דערם

קאנ־ די אז געװארעז ארויםגעבראכם קלאר איז עם

 זעל־ די דא זײנען עם װאו םראנקרייד, אין ארבײםער
פאריז. אין םפעציעל שװעריגקײםען, ביגע

אין  םראנצויזישעז דעם םיז ארגאז אפיציעלען דעם ,
 גע־ פאלק) (דאם ■יעיול״ ״לע צענםער ױניאן םרײד
 דער איבער אינפארפאציע פאלגענדע די םיר םינעז

• ■אריז. איז איםיגראציע־םראגע
 פארתטר דטר 1פו פארזאמלונג באראםונגס א

יתיאן דיססריקם
 ימיאן דיםםריקם ■אריזער די האם בײנאכט נעכטען

 חשא* םאח־האור אץ פאחאםלונג באראםונגם א געהאם
ארכײםער. םרעםדע פאר «עי

 איז ױנקמ ארבײםער קלײדער דער פון בערטראנד
 די ארױםגעחאלםעז האבען אים ;סאחיצער געווען
 האבען תברים עםליכע םחאן. און פאםהיעז זערים

®ראגע. דער איבעד םיעונג א אױסגעדריקם
 ברענטש), װאםערפרוף (®ח םיםשעל בערטראנה

 אר־ לעדער («יז כאטיואלעס םעקםםילס^ (פוץ וױליאם
 בא־ ««ר«ששאו קאמנמאמר, די (פון פאטלין גײםער)׳

ד און פאגיק אינחםםריצ, באקלײד דער (פיז דינא  בוז
קלד צו כדי פארזאפלדסנ די אדרעבירם האבעז נאט ר  ן
 ■•ר די »יז ל*מנ די ברןגפש, זײן פאר יעדער חגז.

ד «ז באנוג אין יתקמס׳ tx ת irra^ * **  1* *3י
דיסםריקם• ®ארחןר איץ ארבײםער אגגעפארעגע

ןרקלנרונג פאלגעגדע די איז סיטיגג פון םוף גײם
xn טיסיגאתש r m  m ratw : ________

מ די אױסצןחןרס ,חאמנדיג ח שי  חװמנר• וןר
̂דיחנד <ון ידניאנם •ארדי מ דיסטריקם, א די  די ו

ױוןנן מו מנ סיי ד אױ• ןד  חװ־ אין *וסרױ זין
n ייסםריקם  rema  p w jr iv ית n w *ייז 8ײ 

מז nu צד ynanyi •גממזיי i׳u i סנז די מ איגטנרן • 
■ ד ארנדיטןר < , מין m א  j i רג״׳יןו ן

פאר* דעם אוים דריקען םיר װאם צײם דער אין
 װי שנעל אווי שריט ייערען גענוםעז זאל עם אז לאנג׳

 ארבייםער געבוירענע פרעםד די באשיצען צו םעגליד
 די אז גויםיג עם איז וױלקיר, אדםיניםםראםיװעו געגען

 דער אז באגרייםען, זאלעז ארבײםער געבױרענע פרעםד
 דיםם־ יאריזער אין ארבײםער טרעםדע <*רן ארײנפלום

 אײביג קעז געהיים׳ באשעפםיגם װערעז וועלכע ריקם,
אנגײן. גים

 גרענמ א פאראן איז עם אז באגרײםליד׳ איז עם
 דער ארן ארבײםער׳ פרעפדע םון אײגזאפען דעם פאר

 ערגםםע אן װערען איבערגעשסיגען נים ןקע עגעץגר
קאגזעקװענצען.

 אר־ וחנלכע ארבײםער זײ זײם, צװײםער דער פון
 צו פעגליכקיים קײז ניט האבען געזזײם, אין גײטען

 םים פארבינדוג! אין ארבײס, אױף רעכם זײער יחנםען
 יאריזער אין אדבײסס־פארק אק לאגע אינםיגער דער

דיםטריק{^
 בזנלי די זײ גיבען אוםםעגליכקײם׳ דעד אס םראץ

 קאנקו־ פון צדועקען צוליב נעזזײם׳ אין ארבײס בתים
אפםאכען. קאלעקנױװע די שעדיגצז צו כדי און רענץ

ר מיס אײמטיסימןיס אין  דיסטריקם־ פאריחןר ון
 די אז ארבײםער, געבױרעגע פרעםד די פאדעדןן יתיאן

מד האנדלען ז^ל םיינוזג עםענםליכע ד אי  שראגע דן
ט זאל זי אום רןן גןלןז םןגליד״. מי שנןל אזוי װן

חן קען m וױ  אױס־ געבראכםען אױבען דעם pc זן
jns דיםםריקס •אריזער דעד פון פארזאםלמג די איז 

 תאכ איך װעלמ אידעצז זצלביגע די *ז גזלקוםדן יוגיאן
װז סײן וויץ אױמגןדריקם ד ח מ ד  יינױ^ראניןנם דזנר ו

n rw קןנגוןס* נײס
,w  T V m in a

־ m חסטג, חור װאן ט. ס.

 און רעקארדס די געהאלםען נים האבען םראקםארס
 זײ םון צוױי עס. םאדערם אגריםענט דער װי ביכער
 ארױסגעגעבען האם ער אז אײנער צוגעגעבען. האבעז

אום־ ארבײם געקראגעז האם ער אז איינער און ארבײם,
געזמליד•
 בא־ דעריבער האם םשערפאן איםפארשיאל דער
 און ביאנקא״ און .ראדי םירםעס צוױי די שםראםם

 יעדען דאלאר 600 םים קאמפאני״ קאום .תשעשערםאן
 דער בײ סעקױריםי דאלאר םויזענס צו איינצולעגעז און

 אויב שאדזמ דעם דעקען זאלען וועלכע אסאסיאיישאן,
 םיר־ דריםע די פארברעכען. א אמאל נאך באגעהעז די

 געווארען באשםראםם איז בראדערם״. ״שאנםאנא מע,
 אייג־ אױך דארף און שאדעךעחאץ דאלאר 250 מיס

 פאלען אלע די אין םעקױריםי. דאלאר םויזענם לעגען
 גע־ װערען די אויב אז באשםימם טשערםאן דער האט

 דעם געגען םארברעכען א באגעהן אםאל גאך כאפס
 ענם־ איצםיגע די׳ נאך נים קוםען זײ אדער אגריםענם

 אםם׳ן דער םון ווערעז אויסגעשלאסען זײ זאלען שיידונג,
■ריוױלעגיעס. אץ רעכטע אלע םארלירען אלן

 האט נאגלער איזידאר םענעדזשער חשענעראל
 םשער־ איםפארשיאל םיז ענםשײדונג די געלויבם שטארק

 אלע םים װעם ױגיאן די אז ערקלערט האם און מאז
 איבלען די אפשאםעז העלםען םארםאגם זי וואם םיטלען

 אן געהק װאס אגריפענם, געגען םארברעכענם די און
 בוםלעג די איבערהױפם שעפער. ברוקלינער םילע איז

 אױםצױ זיך אום אן, גײט עם וואס סאב״קאנטראקםיגג׳
 געבען םען םח ארבײם אז םארשריםם דעם םון דרעהעז

 דעזיגנירם דמעז וואם קאנםראקםארס יוניאז צו בלױז
 םיר — געזאגם ער האט — אײב חשאבער. דעם פאר

 אויד זײנעז דזשאבערם םאגכע אז אױסגעםינען, וועלען
 םארדעכטיגעז, םיר וױ םארברעכען, דעם אין םארםישט

 באשםראפם שווערער נאך זאלעז זײ אז זעהן םיר װעלעז
עעז זײ ױעלכע קאנםראקםארס די װי ווערען  אױם נ

צװעק. דעם סאר

 נזןװינס כאארד וזשאינפ דרעס
סםרײקס װיכםינע צודי

ײ די  דרעם־ n פון באארד חשאיגם יארקעד נ
ד האט סאכער,  גע־ סאנאט פארגאגגעגעס דעם דוי
 זײגען, װעלכע םםרײקס, פארביםערסע צדױי וואונעז

 מיטגלידער אלםע די פאר היםטאריש. זאגעז, םען םעג
 צו געװען געגוג אײגעגטליד װאלט יוניאן דער פון

 װעל־ געגעז םירםעם צוױי די פון נעםעז די דערםאנעז
 זאלזנז זײ אוט געװאחנן געפירם זײנען םטרייקם די כע

^ דער אח עם ױיכטיג וױ באגרײסעז ד די װאם זי  י
 םעטעלםעגםס. שוױי די ײרך דערגרײכם האם ניאז
 אבער װעם ױגיאן דער פון םיםגלידער יונגערע די םאר

ל * איבערצוגעבעז די דין גויטיג ע ט  דער פון מיי
 פולע די באגדײשעז זאלעז זײ אום פארגאנגענהײם

םעםעלםענםם. צוױי די םון באדײטונג
 פאנאט דעם זײנען װעלכע פירםעס, די פון אײגע

 יוגיאן חנר פ*ס פעטלען *ו געווארען געצוואונגען
 זיבזר 488 ®ון קאםמני״ דרעס םעיד .סטאר די איז
 עלף פון םםרײק א דורך את םירםע יד נױ.עעװ טע

 איחר ײניאנמירעז *י געווארען געצוואתגעז וואפען
 זי וועלכען דושױרוי, ניו ברענטש, לאנג אין שאו
שאא• 191• אלס יאחרען רײהזנ א אנגעתאלםען האס

אנגןחױ־ זיך תאט םירםע דעד געגען קאפף דער
שןןארחיסמ דעם ®יז צײם דער איז ־WP בעז  קלאױך י

חנד פירםא די .1910 אין סםרײק פאמר םפרי  הא
 וחמ דרןםעם. אױף אריבער איז און םקוירסם, געפאכט

 •רבייטןר, די ארגאגמיחח געגוםען זיד האט יוניאן די
 חא־ס *ז בחנגםש לאגג *up אגטלאפןן םירםע די איז

ט חוןג f חזם יתיאז די ש•^ son ג /m  art קיינ״ 
ד כאטש אױאמגגןמז. גים םאל גיז »יז m דן

ױרדאה ש ד ײ מ נ או ענו מ w מ  .m m  t r m  n
w 1, ד געחײםעז תאט if iiu o  n t p pט IP,* 

̂לאנג■ ppr תו •> גוװיאוסם, •לן דאו חאמז  ב
ל סטאר רד< *ו י מי ױ מ ו ה W מי ft* n  rm ־» 

Uf§ V וארדכצץ פאכט T  m a w w טד*י# אין•
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 באםעסםעם אזױ זיך האם אבער מגוםעקםשורער דער
שטיגע פולע די געהאט האם און שםאם יעגער אין

 קא־ אוי םשעםבער דעם און רעגירונג שםאם דער
 םירען צו דארט אוםםעגליך געװען איז עם אז םערם,

ז םאלגרייך.1ע סםרײק ^
דעפארם־ אוט־אוו־םאון דער האם זומער לעצםען

 ארביי־ די אריבערגעװינען גענופען װידער זין■ םענט
 מים מאל דאם און שאפ בו־ענטש לאנג דעם םון םער

 ארבייםער 26 זייגען סעםםעמבער אין ערסאלג. מעהר
 נאך ארונטער זײנען םארגען אויף םםרייק. אין ארונטער

 די ארומגענומען באלד האבען סטרייקער די םוןיען. א
 פאר־ האבען און פיקעטם פון קארדאז א סים פאבריק

אינדוסםריע. די קריםעלט
 ארונ־ גאארד חשאינט דרעם די האם גלײכצײטיג

 צויײ די פון ארבייםער די םטרייק אין םערגענומען
 דער םון שאפ אינםייד דעם יארק. נױ אין שעפער

 קאליש, לואים סון שאפ דעם און דרעם םעיד םםאר
 האם סירמע די ארבײם. זײן געםאכם האם װעלכער

 םטרײ־ די דעמאראליזירען צו םעגליך נאר וואס געטאן
 פירמע די האט ברענםש לאנג אין ארבײםער די קער.

 דעם צווינגען װיל ױניאן די אז אײנצוחח־ען, געזוכט
 אין מאכעז עם און ארביים די אחיםצונעםען באס
 ארויס־ םים געסםראשעט האם באס דער יארק. נױ

 אר־ פרובירם אסילו האם באס דער שאפ. דעם פירען
 ברענסש לאנג די פאר ױניאן קאםפאני א גאניזירען

 די געהאלםען. ניט האט אלעם דאם אבער ארבייםער.
 םםריײ די פון קאמיםע א אריבערגעבראכט האם ײניאן

 איבערצייגט. זיך האבען זײ און יארק נױ נאך קער
 םטרײקען שעפער יארק נױ די םון ארבײטער די אז

 בא־ זעלביגע די זײ פאר קריגען צו זוכען איץ זײ םיט
 ניױ פון דרעסםאכער ארגאניזירםע די וואס דיגגונגען

 טעג־ זײנען םטרײקער יארקער גױ די האבען. יאז־ק
 פיקעם־לאין. דער אויף ברעגםש לאגג אין גזװיעז ליד
i איז פאנאםעז דרײ קארגע פון םםרײק א נאך n 
 אוגםערצושרייבען געװארען געצװאוגגען ענדליך באס

 פא־ אלע נאכגעבענדיג יוגיאן דער םיט אגוײפענם אן י
f .ד«װמען

 האבזנז ברענםש לאנג אין ארבײטער 112 די
o ײיד n שא■ ױניאן קלאוזז־ א געװאוגען אגריםענט; 

 די אויף העכערוגגען ;ארבײטם־װאך ־שםונדיגע35 די
 אנדערע אלע און פראצענט 85 ביז 10 פון שכימת

 אײנשטיםיג האבעז אדבײםער די באדינגוגגען. יתיאן
 נױ די םיםינג. א בײ אגוײםענט דעם גוםגעחייםען

 אר־ ױאס שעפעה צוױי די פון או־בײםער 1יאו־קע
ע א בײ האבעז סירמע דער פאר בײםען טי  אגגע־ םי
 הערי וױיס־פרעידענם *ו ואיעאל־רעוקדאנ א גוסען

 ;דעיארםםענט אום־אװ־טאח םץ פענעחשער וואנדער,
»j ,דדעס דעד פון םענעדזשעד אםיםםעגם פאםקאוױץ 

 אר־ פון םענעדזשער בלושםײן, מ. באארד; דזשאיגט
 םון באאםםע אגדערע די און דעיארטםענט גאנמײשאז

אנפירוע דער אין געהאלםעז חאבען װאם יוניאז, דעד
סעםעלםענם. איז און םםרײק

 גע־ פאנאם דעם האם װאם םירםע, אווײטע די
די אמ טלסעמע  237 םח ״4? דרעם כאנעט בלױ ,
 האס איהר געגען סטרײק דעם םטרים. םע35 וחנסם

*ײם. •vap וגוױי אגגעםירם באארד חשאינם דרעס די
 זײן און קאםף דעם פון געשיכםע די איז אס
:אױסגאנג

 זדים■ האט ױגיאן די און םלעק געוואחגן איז םרייד
פיקעםס. די אוועקגענוםען וױיליג

 םירםע דער םץ אײגענםימער דער אבער אויב
 דער םיס םארטיג שוין איז ער אז געדעגקם, האם

 דרעם די חשבוץ. אין געםאכם םעות א ער האם ױגיאן״
 אויםאר ניט אנםשלאסען געװען איז באארד דזשאינם

 דארםען ניט זאל דאם לאנג וױ קאפף דעם געבען
 חברה די געווען בלויז איז שוועריגקייט די ;דויערען

 די און פארבונדעז זיך האט םירםע די וועלכער םיט
 געלעגענהײם גינםםיגער א פאר געווארם האם ױניאן

סםרייק. דעם באנייען צו
.1937 אויגוםט אין געקוםען איז געלעגענהייט אזא

 אונטערזובונג אן געםאכם שםילערהייד האט ױניאן די
 די םאכען וואם קאנםראקםארס, אלע אויםגעפונען און

 אזוינע 10 דרעם. באנעם״ .בלױ דער פאר ארבײם
 אלע די אין האט ױניאן די און געװען זיינען שעפער
 דער* פארטיג ארבייםער. די ארוגטערגענוםען שעפער

 ארוגםערגענוםעז אויך באארד דזשאיגם די האט םים,
 אזױ און אינסײד געהאט האם ער וואס קאטערם, די

פראדוקןניע. גאגגע די אפגעשםעלט ארום
 גריים געווען נים אלץ אבער נאך איז םירםע די

 אין קעםפען. געטםען מידער זיך האם און םעםלעז או
 ארגאנידישאן דער האם פאנאטען דריי םיז םשד דעם

 געהאל־ באארד חשאינם דרעם דער םון דעפארםםענם
 דינע ארוים פירם ער װאוהין נאכשפירען אײן אין טען

 זײן האם םען וױ שגעל אזױ און ארבײט באנדלעך
 דער איז שאפ קאגטראקטיגג א אין געפונען ארבײט

 פאר־ זיד האט געיעג דער געװארען. אפגעשםעלט שאפ
 געגעגטען אלע אין שעפער 40 איגער אויף שפרייט

 גױ ביקאן, איילאנד, לאסג יארק, נױ גרעיםער «יז
 גערע־ ברעג. א האט װעלם די נאר וואו און בראנזװיק

 ױניאן, דער אײטנוםאםערען פירמע n חאם כענט
 איז נאך דעתנו געלונגען• גים איהר איז דאס אבער

 בא־ די פאר ווארעם *ו לעאםענם געװארען יארק נױ
 אײנ־ פירםע די האט ענדליך םירםע. חגר פון שיאער
 ביי־ ניט ױגיאן דרעםמאכער דער קען זי אז געזעהן״

 אונטערגעשריבען ענדליך האם און קוםען
 בא־ פאלגענדע אויף געםעםעלט און אגריםענם דעם

:דינגוגגעז
 אן עפעגען או פארםליכםעט זיך האם םירםע די
 אויך און יארק נױ אין פאשינען 60 םים שא■ איגםײד

 60 םיט קאנםראקטאר יארקער נױ אײן גאשטיטען
 גאנגע איהר װערען געמאכם װעם עם וואו םאשינעז,

 ימקמ געװיםען אײן באשםימזגז אויך װעם זי ארבײם.
 פאשי־ אװאגאיג מים אײלאנד לאנג םון קאנםראקםאר

ױלאר דער אן אוריק זיך שליסט פירםע די גען.  .מפ
 אלע גאכקוםען װעט און ןאײשאיאסאס דרעם פרײז

 װארם אײן םיט אגרימענם- אונםער׳ן םארםליכםוגגעז
 גע־ םירפע די אח יוניאן דער םח פאדעתגגען אלע

 וואס קאםף, א נאך נאמוגעבעז געװארען גװאונגעז
יאהר. «ווײ קארגע אנגעהאלםען האם

 הוינעו ארבײםער לינדזשערי
העכערוננ פר«מנס פינן»

 1935 ענדע ביז איז דרעם״ באנעט .בלױ די
 סירםעם אנחנרע אלע וױ דעשאגדו יוגיאז א נאװען

ז  אן בײ געכאפם איהם האט nr״’ די לאין. דער י
 אנגעקלאגט איתם האט און אגריםענט דעם געגעז ןברח

 געװארעז באשטראםט איז ער יישאז■איאסאס דער גו
 באאאלם. שטראף די האם ער איז געלט סוםע א פים

 דעד «ו געוזארעז *וריקגעשיקם זײנעז או־בײסער ױ
ןא־ב־יס.
מ א ר ,1836 פעברוארי אין שיעםער, אײט קו

מ זײ תאט ת  אםאסײ דער פון רץוימירם •לואלתג פי
 מים אגריםעגם דעם אפבחגכעז ירובירם און פײשאן

 גע־ וױ האם, באארד חשאיגט דרעם די ײגיאז. חא•
o יזימליד, n באלד םםרײק. איז או־תמדמגתמז שאפ 

m מר זיןי  באגעם״ .בלױ די אז .גמע«ייסגארז* א
n ל?מז אױף קאםף א אטױטירען אנט^אטאן *V 

 TP זיד חאמז שא• אדום יוגיאן. דעד גאגאן
מן, י ױ אדי מ .י מי מדארי־ מגתמן חאמז ו

 זײז ארוספירמ גןנרםעז חאט «ר •יקעטם״; די
 האט יתקמ די נודײמז. » אין שאו אײז ■ח * ,

ר m גזדאגם arm גאו o זיד m י n r מאל 
m  W m ארימד m •מיאז m

ט פיגף r« העבעתנג א מנ א ר  שכירות די אויף י
 און לינחשערי איז ארבײטער םויזעגם 13 די םון

 גע־ גאשםיםם איז יארק, נױ אין טרײד געגליתשי
o םיז ווארען n ג. חשוליוס םשערםאן איפפארשעל 

 םאר באשםיםם האט לאגווארדיא םעיאר וחנםען םריענד
 גע־ באנײם איז אגריס#נגט דער װען אינדוסםריע, דער

 דעם קראפס אין ארײן געהם העכערוגג די װארען.
יאנואר. *דױיםען
 יוגיאגם לאקאל אװיי די האבעז כאװאופט, דוי

 קאםזגרם זײ םרײד, ליגדשערי אין ארבײםער די פון
 יוניאן ארבײםער לינחשערי די און 10 לאקאל ימקח

 פראגעגם m פון העכערונג א געפאדערט 62 לאקאל
 די פארבעסערוגגעז• אנועדע חוץ שכירות די אױף
 4 די ®ץ פארשםעחעד זײ דזרך וױדער, בתיס בעלי

או גיט תאנעז םדײזר fm אסאםיאײשאגם  אגטזאגט ג
 גאך האמן נאר ײניאן, ד?ד ןוטאפאדאר די

 אםילו שױן האט יתיאן די קאנאאסיאס. געפאדןרט
 אין םטרײק א פאר פארברײוגגען אלע גע&אנט גאחאט
גע־ אס איז אבעד סינוט לעגטעז* דעד אין טרייד.

------------------------►js גערעכטיגקײט
 לאגווארדיא םעיאר פון אריעםישומ דער דורך לועען

 בעלי־ די סטרײק. א אהן אגריםעגם ךעם באנײען גז
 פוץ םאדעתנגען םערסםע די נאכגעגעבען האבען גתים
 אויף העכערונג דער םון םראגע די און ױניאז דעד

 אומ־ דעם גו געײארען איבערגעגעבען איז שכירות די
 בא־ האם םעיאר דער װעלכען טשערמאן, פארםײאישען

 אוז פארהערעז לאנגע נאך ונג.Tאנטשי אן פאר שםיםט
 איםפארשעל דער האט אונםעחוכונג גרינםליכער א

 העמ־ א פאר אנטשײדונג זײן ארויםגעגעבען שערםאן
* םראןיענט. םינף םון רוסנ

 די ןיוריק םריענד םר. וױיזס אנטשיידונג זײן אין
 העכערען נים קענעז זיי אז בתים, בעלי די םון טענה

 םון שעפער די םון קאנקורענץ דער איבער שכירות די
 אמו^ איז עם כאםש אז אן, וױיזם ער אום־אודטאמ.

 די אין גידעריגער זײנען אוט־אוױטאון שכירות די אז
 םע־ און שנעלקײם די אבער איז ארבײם, ליינם ביליגע

 הע־ פיל אזוי ארבייטער יארקער נױ די םון העקי*ט
 אויס־ זיד קען פראדוקציע םון קאםםען די אז כער,

גלײכען.
 אלע םאר איז פראןיענט פינף םון העפערונג די

 און םיניםום די בלויז קריגעז װאם די םיי ארבײטער
 םאר םיניםום, דעם פון םעהר קריגען וואס אזוינע, סײ

 ארבײםער. װאך םאר ווי גוס אזוי ארבײםער שםיק
 קא* םאר װאך א דאלאר 42 זיינען םיניםוםס נייע די

 שםיק־ ;דאלאר 21—װאך פון אםערײטארם ;טערם
 פרע״ ;שםונדע א סענט 64 און 60 אפערייםארס

װאך• א דאלאר 17 — םערם
 האם 62 לאקאל םון םענעדזשער שאר, סעםױל
 םיט ױניאן דער םון אוםרידענהייט די אויסגעדריקם

טשערטאן. איםפארשעל פון אגטשײדונג דער

 בענעפיט קראנקען אײן פי־רט 62 לאקאל
פאנד.

 לינ־ דער םון םיטגלידער די םון באשלוס דער
 א אײגאופירען 62 לאקאל ױניאן ארבײםער דזשערי

 איךיהײנםיגען לאקאל אין םאנד בענעםיט קראנקעז
 א לוים לזגבען, אין געווארעז דורכגעפירם םאנאם

לאקאל• םין םענעדזשער שאר, סעםױעל םון םעלדוע
 װעם םאגד, בענעםים םיק דעם םון■ רולם די לוים

 אין בארעכטיגט״ זײן יוניאן דער םון פיםגליד יעדער
 M ארבייםען, נים קען ער ױען קראגקהייט, םון םאל

 ד אדער ער וואס צײט, דער םאר וואך א דאלאר 7
 קאגםאמפטיװ א יאהר. אין וואבען 10 ביז קראנק איז

 די דאלאר. 250 פון םופע די קריגען וועט םיטגליד
 אץ יעדער מאנאס א םענם 35 *אלען םיםגלידער

 פאר־ באזונדער ווערם װעלכער םאנד, ספעציעלען א
«װעק. דעם פאר װאלטעט
 דער אין לאקאל אין מיםגלידער זײנען וואם די

 קײן דארפען אײנגעםירט איז םאנד דער װען צײם
 אויטא־ װערען זײ דורכפאכען. ניט עקזאםעז דאקםאר
 קראנקעד םיז בענעפיםם די «ו בארעבםיגט םאםיש

 אן אנשליםען זיד װעלעז װעלכע מיםגלידער, נײע פאנד.
 עק־ דארםעז װעלען וױיטזנר און אן איאם םון לאקאל

 ניט קען אײגע אויג דאקםאר. א םיז װערעז זאםינירם
 TP זײן נים זי װעם דאקטאר־עקזאםען דעם דורכגעהן
 חעלטח ױגיאן דער ^אנד. טיז בעגעפיםם די צו רעבטיגם
 םעלדען מאם ׳די אוגםעחוכען דארםען ױעט םענםער

 אײדער צושםאגד זײער םעםטשםעלען און קראנק זיד
 אויד אזױ בענעםים. די אױםגעצאלם קריגען װעלען זיי

 די פון װערען אתםעחוכם םיםגלידער נײע די וועלען
םענםער. העלםח פח דאקםוירים

 געפתען עס האם יינקמ ארבײטער לינחשערי די
 בעגעפים קראנקען א אײעושטעלען טrא נויטיג םאר

o םים וױיל ׳פאנד n פיז זיד פארגרעסעחנן m נאל 
 אינט שוין צײלם װעלכער לאקאל, אין םיטגלידער

 אױך נאטירליד זין• האט םעפבערם, טויזענט עלןי איבער
 וחװ איאט במ קראנקענפעלע. צאל די םארגרעסערם

 מ־ שא• חװי האם געװאחח קראנק איז םעפבער א
 פאגכצ אין און פאל גױט א אץ חילף שאםעז דארםם
 .ימשאריט או אנקופען געפוזם קראנקע די האס םאלעז

o םים n אז זיכער, זײז םיםגליד יעדער װעם פאנד 
 אנקיגמז דארפען נים ױ װעס קראגקחײס פון פאל אין
י קײגעם• *ו  דאם פיט באזארגען איהר וחגם יתקמ י

ו פאנד דעם םח גויםיגסםע  חאט אלײן זי װעלכזןן ז
גענאלט.

I
4 1938 יאנואר,

 די צו אולםימאםום גיס 91 ממאל
נ»סעס דרעס פשילדרען

 םון ,91 לאקאל ױניאן׳ דרעםםאכער םשילדרען די
 אולטיםאטום אן אתינגעשיקם האס אינטערנעשאנעל, דער

 מאנוםעק־ ווער אינםענם און ״דזשאװענײל דער צו
 ביז ענםםער אן םאדערענדיג אסאםיאיישאן״, םשורערס
 זיי אויב דעצעםבער, טעז28 דעם אװענם, דינםטאג

 םים אגריםענט נײעם א אונםערגושדייבען גרייט זײנען
 די םאר באדינגונגען אננעפבארע אויף ױניאן דער

ארבייטער.
 דער און ױניאן דער צװישען םארהאנדלונגעז די

 ױניאן די וואכען. עםליכע שױן זיך ציהען אסאםיאיישאז
 צוגעשםיםט בתים בעלי די םמ םארלאגג אוים׳ן האם

 יא־ ערשטעז צום ביז אגריםענט דעם םארלענגערען צו
 סעט־ צו געלינגען ױעם עס אז האםענונג דער אין נואר
 גרינ־ הערי ווײם־םרעזידענם וױ םטרייק. א אהן לען

 די זײגען איבער, גים 91 לאקאל פוץ םענעדזשער בערג,
 לעכערליכע םאר שלאגען און איינגעשםארם בתים באלי

 אג־ ניט םאל קײן וועם ױניאן די וועלכע באדיגגוגגען,
 םרא־ 15 םון העכערונג א םאדערם ױניאן די געםען.

 וואך, ארבייטם ־שםונדיגע35 א שכיתת, די אויף צענם
 נים זאל םען געצאלט, םיט ארבייטער די םאר וואקיישאנס

 דער דורך יארק נױ םון קעפער די ארויםםופען םארען
 און םער קאר םענט 5 וױ װײםער אגריםענט דעם םון צייט

 לעצ־ דעם אין פאדערוגגען. װיכםיגע וױיגיקער עטליכע
 אסא־ דער םון פארטרעםער די האבען קאנפערענץ סען

 די אױף העכערונג א געבעז צו געאפערט סיאיישאן
 םון םירער די האכען דאס פראצענט. 5 םון שכירות

לעכערליך. אלם ‘צוריקגעװיזען ױניאז דער
 םא־ סםרײק נױםיגע אלע צו שױן גרײם 91 לאקאל

 בלייבען וועלען בחים בעלי די םאל אין אום שיגערי
 םםרייק. א צו גריים דין ױניאז די זאל אײנגעשפארם

 װערען יארק נױ אין טרייד דרעם טשילדחמ דעם איז
 אלע זועלעז זײ את ארבייטער 5000 ארום באשעפםמט

קאםף. א צו קופען םחען זאל עם פאל איז ירונםער
 קאנםע־ א געהאט האס גרינבערג חערי מענעדזשער

 און לאגע דער װעגען דובינסקי פרעײדענט םיט רענץ
 דער םון שםיצע פולע די פארשפראכעז האט חבינםקי

 םאיװיקעלם זאל .לאקאל דער פאל איז אינםערנעשאנעל
4בתיג ב&לי די םים קאםף א אין װערעז

 םים פארהאנדלועען אן אויך םירט 91 לאקאל
 גאר־ קאםען םיו אםאםיאײשאן נײ־ארגאניזירםער דער

 יארק. ניי ®מ דיםםריקם םאון דאח דעם אין םענםס
 האבען וועלכע םאגוםעקשורערם, גרופע די איז דאס

 לאנ־ א נאך ױניאן דער םיט געםעטעלם זוםער לעצםען
 פון פאדעחנגעז די םטרײק. םארביםערםען און געז
 :זײנען שעפער די םון ארבײםער די פאר ױניאן דער

 שםונ־ 40 איצםיגע די אנשטאט ײאד שטונדען 37% א
 שכיתת די אויף פראצעגט צען פח העבערונג א דען,
םקײלס. מינימום פון אייגשםעלונג די און

mw יוניאן כראזיר און oops 
מדעװנמו פאר

 בראױר און קארםעם דער םון אגריםענט דער
̂ישאאפסא דער םים 32 לאקאל ײניאז ארבײםער  ןט

»r ערש־ דעם אױםגעגאנגען איז װעלכער בתים, געלי 
o אױף איז דעצעפבער, טען n דער םון פןרלאנג 

 װא־ דדײ אױף געווארען פארלעגגערם אסאסיאײשאן
o 21 ביז מן nנאכ־ האם יוגיאן די דעצעפבער. םדן 

o מגעבען n אברחם וױ בתים, בעלי די פון פארלאגג 
tn לאקאל פון רדזשענעפע סנײדער, n n n, די ודיל 

עז אמ ױגיאז o באנײעז צו געי n פרידליך, אגרימגם 
 א יײזזזױסזיא װעלען ארבײםס־געמר די נאר יױכ

 װעגזמ דלפןפארתאג אויפריכםיג איז ערנסם גרײטקיים
ם מי ^ אגרימענם. נײעס צוט פאחמ־וסגעז םעםיגע יונ

 פאר־ איז אגריפענם דער וואס דלם םראץ אבער
o אויןי בלויז מװוארען יממנרם n חמ־ פון פארלאגג 

מ אפגעהאלםעז נים דאן־ ןלם תאס אפאםיאײשאז,  פאג
מן צו םאנופעקטשירערס שחרא אזױ תי םקיפם זו  «ו

ffP םא* די אויפנעמח די סאנאן אח ארבייסעד יי 
in פאר זאדונמנן iw ai »a װי באדיגגוסנען. זײערע

 הא־ איבער, גים לאקאל םון םענעדזשער סניידןיר, אב.
 אין סלעק דעם פיט באגוצט זיך די םון םאנכע בען

 שעםער, די צוגעפאכט גאנצען אין האבען און סרײד
 קריסם־ ערב ארבײטער דיערע דעם דורך כארויבענדיג

 האבען די וואם שכירות, דאלאר עטליכע די פון םעס
םאח־ינען. געקאנט

אםים־ טשערליידים, שאפ די םמ םיםיגג בײם
 די וואם םיםגלידער, באארד עקזעקוםױו און םענםס
 געםאכם קלאר םנײדער אב. האם גערוםען, האם ױניאן

 די אויף אנגעוױזען האם און םרייד אין סיםואציע די
 גלייכ־ האט ער בתים. בעלי םאנכע םון םאנעװרעס

 ווע־ ױניאן די און ארבייםער די אז דערקלערם, צייטיג
 און םקיםס אזויגע םון אפשרעקען לאזען נים זיד לעז

 ניט םאדערונגען םעסימ און גערעכםע זײערע װעלעז
אויפגעבען.

 געזאגם סנײדער האם — אפת זייז זיך םעג ״עס
 זיינען אינדוסטריע אונזער אין געשעםםען די אז —
 עס וועלען. וואלםען םיר װי איצםער גלענצענד אזױ נים
 שעפער די פאר אוחאך קײן נישםןי זיכער אבער איז
 פון האנדלוע די אם שליסען. צו גאנצען אין זיד

 אויסגע- גים אנדערש קען םאנוםעקטשורערס מאנכע
 אדער אפצושרעקען םאחוך א אלם נאר יוערען סייםשם

^ פון ארבײטער די אנםפוטיגען  אבער םאכען זײ םרי
 ארבייטער די וועם האגדלוע די חשבון• אין טעות א

 זייע־ פאר קעםםען צו אנטשלאםען םעהר םאכען בלויז
 סלעק דער םאדערומען. םעסיגע און גערעכטע רע

 װעלעז שעפער די ווען און אגהאלטעז אײביג נים װעם י־
 פאר־ ניט ארבײםער זייערע וועלען עםענען וױדער זיך

ע פמ חאנדלונגען די אן געסען ר  מאס בעלי־בתים. ^
 צײט־ בלױז באםש לײדען, נױטיגע ניט געבראכם האם

ר״.nמיטגלי אונזערע פון צאל א צו װײליג,
געווא־ אויפגענוםען איז דערקלערוע םנײדער׳ם

ם פיט רען תי  און םשערלײדים די םון באגײםטערוגג ג
 גײ דאס אױף האבען וועלכע םיםגלידער, אקםיװע

 אין םיחרער זײערע או צוטרױעז םילען אויםגעדריקם
 זיך האגען און בתים בעלי די מים םארהאנדלונגען די

 װאם האנדלונג, יןידע אויף גרײם זיץ צו פארםליכםעם
םיג פאר געפיגען װעט ױניאז די  אום נעםלז *ו טי

םארבעםעתנגעז• די אויםצוקעםםען

 דעפארפ־ טרײד נארםענפ מפען
 שעטער דױי ױניאניזירם םענס

פענסילװייניא אץ
גאר־ קאםאן ®ח מעגעדזשער רײזגערג, עלײעם

 באדײםענ־ דרײ אז םעלדעם, דעפארםםענם טרײד םענם
 אונםערגעשרײ האבען פענםילודײניע אין שעפער דע
 בא־ יוניאן אײנגעשטעלם אמ אגריםענםם יתיאן בען

דינגונגען.
 באר, װילקעס פח קאםיאני״ דרעם ,אריענטאל די

 באשעםטיגם װעלכע שאפ, דרעם םילק א פענםילויײניע,
 הא־ בתים בעלי די וױ גאכדעם האט, ארבײםער, 75

 םים־ זײגעץ ארבײםער די אז איבערצײגם, זיך מן
 גרײם דינען און אינםערנעשאנאל חװ־ «ץ גלידער

 אונטערגעשריבען ארגאנמאציע, זײער םאר קעםםען *ו
^, m םיט אגוײםעגם אן ת  35 א נאכגעבענדיג י

 א םקײלם, וױידזש םיניפום ארבײטס־וואך, שםוגדיגע
 פרײזען סעטלען אויף ארבײםער די פון קאפיסע פרײז

 באדיעונגעז• יוגקח אגדערע אלע אח
 פים געםעטעלם האט װעלמ פירםע, צוױיםע א
^ דער נ ו  װעלכע םירםע. א — .לוםםאגם״ די את י

 פענ־ זזיל, םאמיס אין װער ביעםש און ספארםס פאכם
 דער ארבייטער. ioo באשעםנױגט פירםע די םילודייניע.

 אנ־ דארט האט דעיארספעגט םרײד גארפענט קאסאן
 פאד קאסיײז ארגאניזאציאנם ענעועישעז אן געםירם

 שטערונ־ אלזנ םראץ און פאגאטען עםליכע לעצםע די
 ארבײנחנר םערסטע די ױך האמן םירםע m םצד גען

מדליד זואט פירסא די m אז אגגעשלאםען
תיג א אײגטיחמדיג אגריםענם אן אתםערגעשתבעז ע  פ

 םיניפום גאראנםירימן א אז•,װ טטײארב שטונדיגע
 &PWj jfovijn די ח#ך s UPC* «ערמן פרן וױידזש

 מקם געקםמע די װאד א דאלאד 16 ױן טאנאםעז
r אלע איז שאפ יוניאז קלאחד פאנאטץן, m a יוגיאו 

גאדיעועען.
דרעס מעיד ״לענספארד די איז םירםע דריםע די

ט----------------------------- י י ז ו6 ►
 םירטע די פענםילחײג^ לענספארד, פון קאםפאגי״

 אגרי־ דער דרעםעס. אויף ארבײסער 75 באשעםםיגם
 -HS ־שםונדיגע36 א ארבײסער די געגעבען האט פענם

באדיגגונגען. ױניאז אגדערע אלע אמ בײסס־װאד '

 כאנײם 142 לאס. טאכער נעהווער
7 6 5 4 3 2 1*  פארכקסערוננען םיפ אנריםענפ

 לאקאל ײניאן םאכעד נעקװער יארקער נױ די
o באנײט םאנאם דעם האם 142 n םים אגריםענט 
i n אםאםי־ סקארף און געקװעי וױםענס נעשאנאל 

םארבעםערונגען. ארבײעו־ די פאר געװאונעז און איישאן
o אגריםענם דער y n a in קאגםערעגצעז, נאן

o צװישעז האכען דרײ אנגעהאלםען האבען וואם n 
i םיז םענעדזשער n איז טואוױס חשאזעף יוניאן o n 

^ דער םון לאיער  פאר־ םים לימדמאן עלײעס ײג
 ארבײ־ די פאר האט אסאםיאײשאז m םון םרעסער

^ געװאונען ער ג ל א פונקןנן{ פ
 m פאר שעפצר אין ארבײען װאם די )1
o n i םיט גאראגםירס זײנעז אינדוםםריע o n םינײ 

 װען מאכען «ײ װאם ארבײם, m םאר פרײז םום
פ זיינעז פרײזעז די אםילו געםעםןלג^ גי

 דופ־ און סעמפעלם טאכמ װאס ארבייםער, )2
 TP זײנעז ארבײם, שםי? פון באזים אויפ׳ן ליקײטס

 מיניםום די וױ ײײגימר נים פארדינעז צו ראנםירם
סקעיל.

3( i n ארױםגזד םעג װאס ארגײם, פראצענם 
 פאו- oijm זדים, m אין אויפצוםאכען וחנחמ געבען

 ײזm *1 סטאיל• יעדעז «ץ ח־יםעל אייז *ו קלענערט
מטעלט צוערשם מיז א!בײם m 1פא  אין ײעחמ מ

 אויגײט ארױם״יקמ נים םארמ בתים בעלי םאבריק.
 ווי׳י־ םים שאפ אינםײד אן האבען זײ ם׳ײז־עז הײם, א

m* או־בײםעז אפעױיםאר-ם זעקם ניגםםענם  T -גאנ 
ר פאתוםען. איז פאבריק אין פלאץ מ

b דאם האט יתיאז די )4 an אונםעחוכען צו 
i פיז 1ביכע אלע n איחר סים שײכות ײין םירםע 

 m םים די סײ און אינסײד ®ח די םײ ■!אדוקציע
אז־ױט. גיט u װאם אתדים
 די שטעלעןאיצו חמט א האט יוניאן די )5
 םע1םי א 1םא א!בײט ױאם שאי יעדען אין ארבײט
 קריוודע. ענטיגטע1בא א חאם יוגיאן די וועלכע! געגען

 ווײל יתיאן, m יאר געװינם 1וױכטיגע א איז דאם
o אוגםער n גים יוניאן די האם אגרינמננם אלםעז 
 יוגיאן א אין ארבײט די עלעזסשיצאפ רעכם קײן געוזאם
 סײ־ ,1דדצאבע גיט־יוניאן א פאו־ בײם1א תאס שאפ,

i n  m עי איז 1חשאבצ  אין געײיחנז לעיסקד
i ודאו פאלען, געװעז 1אבע זײנעז עם םםרײ^ n 
 י1 און געהאט ניט שאפ אינםײד קײן האט 1ײשאבע

 םםרײקעז. געקאנט גים 1חמײבע איהם בײ האם ױגיאז
o 1אתםע n קענען יתיאן די ײעם אגריםענם נייעם 

 צװיעעז און םירםעס אזוינע פון או־בײם די אפשםעלען
סעםלען. צו זײ

 אסאסיאײשאן m סת םיםגליד א םאל אין )6
o פארלעצענדיצ געכאפם װערט n האט אגו־יםענם 

 םרעםעד1«א *ז עוגטשטבא וואם גאאו־ד, לײבאר די
n איז אםאסיאײשאן m פיז r J i 'm ו חמט דאס* 

^ש םימע די באשםימעז אז,א  דאחי 1« װןמ עיז
 TP m 1« וואם לעצוסנצז,1םא אזױגע םאר צאלען

גאמען•
חגג די )7  זחד א פאר יוגיאז m פיו מדע
 נאכ־ װעם שכיתת ךי אױף •!אצענס 15 פח כעתגג
o װי שפעםעי* נים rrum אױפגעניטען אסאל n ערש־ 

 אײניגען קעגען גיט ויך וחנט מן אױב איז ייגי םעז
m איבעחנעגעבזז עם יועם m איפיאו־שעל אן צו 

סשערטאן.
m ךי פון גזנײאחװ גוםגעהײםעז איז אגרײפענט 

 איגןיחאלטאז איז װאם פארזאםלח^ א בײ םיםגלידער
o 8 געװארעז nמ ר ט מ ס ע מ מז אין ד  די םאס םי

o צוליב אמ אינדוםטריע גאנצע n גע■ אפגןשםעלט 
m an• װןן איז גוסזדיסומ די ײ onto מ  4שטימי1י

מז זאל גמאקםען דעם פון א  םיםגלי־ נוויי בלויז ח
i n 4דאגאגצ געשטיםם

o ײיז n סו»ױס אועףחש לאקאל «ז פזװזױ־זשעי 
י איז לימו־מאז צלײעם לאיאו■ m איז ץ י מ מי אנ  ק

 סענױול ראםקאף, ooxnm 1« גאשסאניז קאםיםע
א אגגא ,פלאקס מו/טמאדעז  חש׳ץ פאאלא, די װאג

פאליקאף. טאקס *ץ אייממגריז
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 י.$.8סי. נאנױספ דונינםהי פרעז.
מינעסאפא אץ צוזאםענפאו

 םםעים דער צו באגריסוע םעלעגראםישע א אין
 םינעםאטא סון ױניאנס א. אי. םי. די םון קאנםערענץ •

 דובינםקי פרעזידענט האט דעצעםבער,. צענםעז דעם
 זאל א. אי. םי. די אז וואונש, דעם אױםגעדריקם

 די ארגאגיזירען צו קאספייז איהר םארםזעצען
 אנשםרענגוע ״כסדר׳דיגער דער םיט ניט־ארגאניזירטע

 אםעריקאנער דער אין שרידען סון ענד־ציל דעם םאר
 דעם אנערקענען סרן כאזים אוים׳ז באװעגונג ארבייםער

 מאםען אלע פאר ױגיאגים איגדוםםריעלען םון •רינציפ
 װי איז םעלעגראםע די אינדוםםריען״ פראדוקציע

פאלגם:
 די באגריםען צו פריוױלעגיע די םיר ״ערלויבט

 מיגעסאטא ערשטער דער בײ פארזאםעלם דעלעגאםען,
 אנ־ קערפערשאםטעז, ארבייםער םון קאנווענשאן םטעיט

 אר־ אינדאםטריעל םאר קאםיםע דער אן געשלאםען
 ערםאלג־ און םרוכםבארע אייך װינשען און גאניזײשאן

 ארגאני־ צו באוועגוגג אוגזער פארהאנדלונגען. רײכע
 אין ארבײםער נים־ארגאניזירםע םיליאנען די זירען

 םאר קאמיטע דער פון פאן דער אונםער אםעריקע
 ברכות די זײ ברענגען און ארגאגיזיישאז אינדאםםריעל

 איז ארבײםם־באדיגגוגגען, און לעבעגם םענשליכע סון
 םארט־ לאםיר ערםאלג. אויםערגעױײנליבער אז געװען
 אין גלייכצייםיג ארבייםעגדיג םארטשרים דעם זזנצען
 איז װעלכער ציל, ענדליכען אונזער םון ריבםונג דער

 באװעגונג ארבײםער אםעריקאגער דער אין פרידעז
 איג• םון ■ריגצי• דעם אנערקעגען םון באזיס אױם׳ן

 פון אינדוםםריעס אלע שאר יוגיאניזם דוסםריעלען
יראדוקציע. םאםעז :

1----------------------------------------------------- *ינפעונעשאנאלבויפאפםײלוננ י
m סאנימחס אנחשעלעס לאס

נאנמו חילסװיס׳ם אויף ;
 פון באשםעהן וועם װעלכע איםײלונג, גרױםע א

 אין וועם םליגלען אכט םיט געבײחנ צעגםראלער »
 סאני־ אנחשעלעס לאס אין װערען אויפגעבויט גיכען

 דער םון קאסםעז די אויף שוױנחיכםיגע פאר סאריןס
 ױניאז וואירקערס גארםענם לײדים איגםעמעשאנאל

 אפםײלונג די לאקאלס. אגגעשלאסעגע עםליכע און
 מאדערנסטע אלע םים וחגרעז אױםגעשסאםעם װעם

 םיםגלידער הײלעז און נילעזאבאה *ו אײנריבםועען
 דאס געהאט האבעז װעלכע אינםערגעשאגאל, דער *ון

 .*ו־אלעםארישער דער אויף װערען «ו קראנק אופגליק
קרעגק״.
דובינ־ פרעזידעגם פון רעקאםעגדאציע דער אױף

באשלא־ באארד עקזעקוםיװ דזשענעראל די האס סקי,
 םאריס געגאסע םון אנדענקען דעם עהרען צו םען

 געטרײ אזוי לאסנ יאחרען האס װעלכער וזילקװיט,
 דער םון איגםערעםען די געדיגם איבערגעגעבעז *ץ

 דורך באװעגוגג, ארבײםער גאגצער דער פח און ײניאז
 סאניםאריום אין איםײלוגג אינםעדנעשאנאל די אגוזפען

 זיך װעלען יאװיליאנעז די גאםען. ווילקװים׳ם »ױף
האם־ םעםאריאל חילקװים י. װ. a ל. * ״די :רדפען

פיטאל״.
 וחנלען געבײדע דער פון פלעלען פארשידענע די
wwnya ץזתװו r® iw p נ־ םארשידענע די*

שלאטןנע  װעל־ ־אינםעתעשאנאל, דעוי •ון לאקאלס גן
n געלט דאס ימרעןטשצובײ אגגעגוםען זיך תאנאן 

f m ז 1» אױפכױ לי  אײנעם יעדער אױפחאלםזנז מ
מ •®װיליאגןן. ךי פון י ם ג מ  קלאוק די שוק חאכען ו

n u p  epvvn■ לא־ דדעממנער די זיח יארק ניו «ץ 
ס ד r 9<* מ קיי רינדלי דן  לאקאל ד״סעגו־א ויו

ד *ז ט> שילורןן דן מד ט מ א רוי ל ד מ ־ ^1 לז מ

ן y 1<^ױלי^ איין • r t r• ד<ר Mhhp <n>np ז  מ
f t  p ר| דדאם ו8ו i ן r w t f l o ני־ סי 

i*i  y  iw p• מ די ן די מ חיי •י  •ליגלין י
^ל^ ד וז מ מו איז ד מז גי מ מ מ ד מ רוז יי r« װו

 דעם געשטיצט םאל אלע האט אינטערנעשאנאל די
 האנט םרייער א מיט םאניםארױם אנחשעלעם לאם
 אזוי איז ױניאן די װען מעגליכקײטען. איהרע לוים

 זיך האבען יאהרען לעצטע די אויסגעוואקסען שםארק
 נויםיגעו וועלכע מיטגלידער, צאל די פארםערס אויך

 צוריקצוברענ־ סאניםארױם א אין ציים צו ציים םון זיך
 דע־ האם אינטערנעשאנאל די געזונט. זייער צו זײ נען

 אױם־ און אויסשטאםען אױםצובייען, באשלאםען ריבער
סאניטאריום. אין אפםײלונג סםעציעלע די האלםען

m אװ m דעפארפמענפ 
שעפעו 7 םעטעלם

 דער אונטער דעפארםמעגט טאון אוו אוט דער
 פא־ דעם דורד האם וואנדער, הערי םון םירערשאפט

 בא־ די פון מאגכע שעפער, זיבען געםעםעלם נאט
 אין סעםעלמענם דעם חוץ איז דאס װיכםיגע. זונדערס

חי, נױ ברענםש, לאנג שוי  דרעם מאנמאםה די וואו דז
 םטרייק, א נאך ױגיאן דער מיט געסעטעלט האט קא.

 אנגעםירם האם דעפארםמענט םאון אוו אום דער וואם
 םיםהילף דער םים ציים וואכען 11 םירמע דער געגען

 (אײג־ יארק. נױ אין באארד חשאינם דרעס דער םון
 פלאץ אנדער אן אױף םםרײק דעם וועגען צעלהײטען

,גערעכםיגקײט״). נוםעף היינםיגען אין
םארציי־ דעפארםםענם דער האט זיג װיכטיגעז א

 דער געגען םםרייק דעם םעטלען דעם דורך כענם
 נױ סיטי׳ ױניאן םון קא.״ אנדערגארמענט ,סרילקא
שויחי.  געדויערט האם װעלכער סםרײק, דעם דורך דז

 גע* ױגיאניזירט שא« דער בלויז נים איז וואכען צוױי
 קאמפאני״ גארמענם .טעילארד די אויך נאר ווארען,

 יאהרען איז וועלכע עווענױ, םעדיםאן 136 םון שאפ,
 פון פארזוכעז צאל א טראץ שאפ אפען אן געווען לאנג

 געסע־ אויך איז איהם, ארגאניזירען צום 62 לאקאל
געווארען• טעלמ

 איי־ זעלביגע די צו געהערען שעפער צוױי די
 האס דעפארטמענם אוט־אװ־טאון דער װען געגטימער.

 ארונםערגזד שאי סיםי ױגיאן דעם פון ארגײטער די
 דער פון םירער די האבען ארבייט״ דער פון נומען

 מענעדזשער שאר, םעסױל ,62 לאקאל ױניאן ווײםגודס
 םאליק־ מ. ברודער און אײדזשענם ביזנעס «אול, אמ

 געשםעלט זיך ,10 לאקאל ױניאן קאטערם דער םון מאז
 לענגערע גאך אץ אייגעגםימער די מים פארגינדונג איז

שעפער. בײדע געםעםעלם זיי האבען קאנפערעגצען
 אוט־ ארבײטער די קריגעז אגרימענט דעם לוים
 שטיק־אר־ ;ארבײםסעואך ־שםונדיגע40 א אורטאון
 אויף וראצענט צען פץ העכערונג א קריגען בײםער

 פון העכערונג א קריגען ארבײםער וואך ;שכירות די
 יעדען דאלאר אײן און באייד וואך א דאלאר צוױי

 םי־ דעם דערגרײכען וועלעז זײ ביז נאבדעם מאגאם
סקעיל. נימום

 .פארי די :דינען םעםעלמענטם םיגף אגדערע די
חי, גױ בױרגעז, נארטח םץ קא.״, װער אינםענטס שוי  ח

 קא.״ דרעס ,םאםרא די ;םעג 12 םון סםרײק א נאד
 נוארק, פון בײדע — ״4p גרינבאום ,סעם די און
שויחי נױ  שא■״ קאגטראקםינג ראזענפעלד ״רוביז ;דז
 פון קא.״, סיארםינג ״עליזאבעם די און עליזאבעם, פח

 םע־ אלע די אין ארבײטער די שטאט. זעלבעד דער
 העכערונגען באדייטענדע געקראגעז האבען טעלמענטם

 אנ־ און ארבײםם־שםונדען קירצערע שכיתת, די אױף
באדינגוגגען. ױניאז דערע

 אינםערנמשאנאל פון םעםבער
פאםײס אץ צושלאנען

מממאל דער פון םיםגליד א אי־1 לײדים איגטעו
אן, װאירקערס סענט תי  ״געג־ דעם אין ארביים װעלמר י
m גרעםםער דער שאו״, שײד v ליי■ םםײל טעגיש פון 
 צו־ שווער און אסאקירט איז לאגו, אק קלאוקס דיס

 פון בייסאג דעמפבער tfo22 דעם געוזארען שלאגען
o rr פיז םרעמערראפ n פראזי, ניק מראקסארסקאצ « 

 אפאלגאםײםעד דעד פון טץגעחשער דעם פון כרודער
יק־*אטי »יז עארגאניזאצי

 טאון אװ אוס דעם פוץ טעגץדזשער רובין׳ 4 וױ
גיט באארד, דזשאינם קלאוק דער פון דעאארטסעגס

גערעכטיגקײט ----------------------—
 םאליריקא םיםגליד דעם אויף אנפאל דער איז איגער,

 צו גערעדט האם ער וואס דערפאר געווארען געםאכס
 אונםער׳ן זיך שםעלען װעגען שאפ םח ארבײםער די

 גארםענט לײדיס איגםערגעשאנאל דער םון קאנטראל
 געשלאסען איז וואם איפאך דעם לויט ױניאן, וואירקערם

 אםאל־ דער און אינםערנעשאנאל דער צװישען געווארען
 קלאוקס סםײל םעניש מאכען וואם שעפער אז גאםײטעד,

 פון קאנטראל אתםער׳ן װערען איבערגעגעבעז דארםען
 באשםיםםע לויט ארבייםען און אינםערנעשאנאל דער

 אינםעתעשאנאל. דער םון םיםגליד דער באדינגוגגען.
 צחא־ געזוכם האם שאפ, יענעם אין ארבײם וועלכער

 סיםאר־ זײנע םון אדרעםעז און נעמעז די מענענעמען
 צו צוועק מים׳ן יוניאן דער פון סארלאנג אוים׳ן בייטער

 םארםרעטער דער םראזי, ניק מיםיגג. א צו די רוםען
 םענעדזשער דעם םמ ברח־ער קאגםראקטארם, די םון
 םאני אמאלגאמײםעד דער םון לאקאל פאסייקער דעם פיז

 זעהענדיג און שאפ, אין געקומען דעמאלם איז םראזי,
 אריבער־ וועגען ארבײםער די *ו רעדם םאליריקא וױ

pa באפאלען אים ער איז איגםעתעשאנאל, דער צו 
געשלאגען. שווער און

 האם — אנםשלאסען, איז אינםעתעשאנאל ״די
 כולי־ אזעלכע פארשוױיגען צו נים — ערקלערם, רובין

 מיט באנוצעז זיך װעם ױניאן די האנדלונגען. גאנישע
 שלעגער דעם ברענגען צו געזעץ פון מאכס גאנצער דער

גערעכםיגקייט. צו

 נעשפילם נידעלם״ ענד ״פינס
- ת$נפאו עדעןי

 ״פינס רעװױ םיוזיקאל דער םון ערםאלג דער
 דעד פון םםײדזש לעיבאר דער װאס נידעלס״, ענד

ם םירט אינטערנעשאנאל  אזוי געװען איז אויף, אע
 בא־ האם שייםער לואיס םענעדשער דער אז גרויס״

 אנשםאם אװזננם יעדעז עם שיילעז לאזען *ו שלאםען
 דארם מען האם דעצעמבער םען17 דעם ביז וואם

 שבת און אװענט שבת און םרײםאג בלויז געשפילם
 געשפילם ווערעז םארשםעלונגען םעגליכע די מאםינע.

 םא־ שבת און זונטאג אױםער װאד איז אווענט יעדעז
טיגע.

 םאל ערשםען צום עס איז איבער״ גים שײםער וױ
 םיקעםם װאס םםײדזש, לייבאר םץ געשיכםע דער אין

 אויםםארקױפם גאנצען איז װערעז םארשטעלונגען פאר
 אײנצוםיהרעז געצװאונגען איז מען און םאראויס אין

 םיקעםס פאר םארלאנג דער םיקעםס. רום סםענדינג
 געםוזם האבען םילע אז גרויס, אזײ לעצטענס איז

 נים פלאץ קײז מעזזר איז עס װייל געהן, צוריק
געװען•

אפרי־יטארס, קלאוק
חנםי בחצי ני־דעלס״ און ״םינס

 אגןמ* 117 לאקאל םון קאמיטע עדױקיישאנאל די
 םזר םארצודײגםע די םים אימקלאע אין אז םירם,

 גע־ פארשײדענע אײף אן םירען זײ וואם םיגקײםען,
 פארשםע־ 2 אראנזשירם אױך זײ האבעז ביטען,
 געלױבםער פיל און פראכםםולער דער םיט לונגען

 װערם װאס נידעלם״, אח פינם״ קאםעדי מױזיקאל
 לײבאר איגםעתעשאנאל דעם אמ געשפילם איצט

סטרים. םע39 װעםם 106 םעאטער, זשTםטי
 לאקאל םאר סארשםעלוגגעז סםעציעלע צוויי די

זיץ וועלען 117
םא^ שכת אר סען29 דעם גיןכמי אנו י

און
ר פוען19 דןןם נ$כםינז$ג, שכת » ר עכ פ

 םעגם 66 םין םארקױפס וחמ־ען װאיז םיקעטם
 םיםגלידזנד די «ו אװעקנןגעגען ײערען $1-50 ביז

םיקעם. א טעגס 26 בלויז פאר
ז קען םיקעםס  פון אפיס אין קריגען שוין «

 8װן 09 װער אז זיך־, ײסמשארפ עם .117 לאקאל
ד םיקעםס. בעסערע קריגלז װעט פריחער קוסען  ת
ר. חװ־ איז ירײו מ ל מ

 *ו װערם עס אײדער שנעלזר װאס זשע קומט
שפעם.

«117 ?אל9ל pytuyp עדױפײשןןנןןל
j  A M .י. װ

•יאיטאן ■יינמרג *
אאוור ווןא .TfUfPO י.

ר, א אנו ט4 1938 ' ײ ז ן ו7 <

אנגעלעגענהײטען לאקאל אנדערע און ארכײטסלאזיכקײט װעגען
 וואס בעסםע, די ניט איז ציים יצםיגע

 געקענס זיך האגען טרײד־ױניאנס
.צוריק־ װי װערטער אזויגע װינשען.

יע־ אויף זײנען ״קריזים״ און גאנג״
 באזוגדערס איז דאס ליפען. דענם
ױ־ קלאוקפאכער דער װעגען אמת
 אונזער איז באוואוסם, וױ וױיל ניאן,

 מיט־ פילע פאגערער. זײער א געװען םעזאן לעצטער
 זײע־ און ארבײט װייניג געהאם האבען אוגזערע גלידער

 דאס פארמערם. זיך האבען יראבלעםען אמ צרות רע
 בעסערע די לײנס. ביליגע די אין פאל דער געװען איז

םעזאן. גוםען א געהאם האבעז לײנס
שוחנריגקײ־ די באזימױגען נעמען ײד קענען צו כדי

 צו בל קודם נױםיג איז לאגע, די פארבעסערען און םען
 אור־ די אויסגעפינעז און לאגע די פאגאנדערגלידערען

 םײז לוים ארבײטסלאזיגקײס. איצםיגער דער םח זאכעז
 אונזעד אין שװעריגקײטען הײנםיגע די זײנען םײנונג,

 •ראבלעמעז, קלאוק םפעציפישע קײן נים יינחםםריע
 גע־ אזױ די אז ;פראבלעם נאגיאנאלע אלגעםיק אז נאר

מן איבער׳ן .ריםעםיע״ תפעגע אג  אור* די איז לאגד ג
 געחאט האכען םיר װאם יאר םאגערעז דעס פון זיך

 װע־ ארבייטער אינדדסםרילן. אנרערע אלע םים צוזאסען
 איז •ראדוקציע ;אינדוסםריען אלע אין אפגעלײגם רען

 אין און ,40״30 םים איבעראל געדוארען פארקלענערם
 פאנגעל דער פראצענט. םער פיל םים םאלען פאנכע

ר קעז עייטטד־ינויא קלאדק דעד אין אדבײס אין מ מ־י  ח
 ■ראבלעםעז, קלןדק עציעלעספ פיז פאראוחאכמ זײן גים
מז אין לאגע דער םים צעגױפגעבונדעז איז גאר אנ  ג

לאנד.
 דער אז אונז, פאר קלאר גלײכצייטיג אכער איז עס

 אגרוםען, •נים דאס זאל םעז וױ אדער קריזיס, איצםיגעד
 גרוי• די קינםםליכעד. א נאר גאםירליכער, קײן גיט איז
 די אװעקלאזעז צעקענט וואלםען אינדוםטריאליםטען סע

 זײ װען איצט, גלײך גאגג אץ אינדוםםריע םון רעדעד
 אינ־ גרעסטע די פון אימער וועלען. נאר דאם זאלען

 אז ערקלערט, אלײן תאט דיופאנט, םר. דוםםריאליםטען,
 אר־ זײנע אושאפצן נאר זאל רוזװעלם פרעזידענם װען

 ■ריוואטע די וואלטען געזעצען, סאציאלע און בײםער
 דער צו אוועקשטעלען גלייך געקענס קאפיסאליסטען

 האט קאפיםאל גרױס ארבייטםלאע. םיליאן דריי ארבײט
 װיל עם גאר אינײסטריע, זײ עןבצולעפאיי סיטלען די

 אויפ־ םיט פאראיגםערעסירט טער איז עס וױיל נים,
 הא־ םים &אכט, אייגענץ איר פארשטארקען און האלםען

ן  צו־ ארבײםער. די םים האנדלען צו האנט פרײע א מ
 קעגזנז צו כדי צילען, פאליםישע אײגעגע זייערע ליב

 אין יוגקמס רײסעארנ די פון כחות די אונםעח־ריקען
 זייערע אפגעשטעלס אינטעועסען געלט די האבען לאנד,

 װי קריזיס. א צו לאנד דאם םדײבען און געשעפםען
 עם ױעלען זײ וױים וױ אזץ אנהאלטען װעט דאס לאנג

 אום־ די אונטער פאראײסזאגען. ניט םען קען דערפירען
 ארכײ־ סרייד. אונזער אױך לײדם נאםירליד, שםענדעז,

 באשעםםיגונג זייער פון ארויםגעווארשען װערען םער
 שטארק איז קױף־קראםט זײער לאנד, גאנצען איבער׳ז

 ארםיקעל, ערשםער דער און ןוארעועג פארקלעגערם
קלײדעזי. איו קױםזןן, אױף הערען די װאס

 וױדערהאלס בתים בעלי די םון םאקםיק זעלבע די
 דער איגערהאלב אויך פאסשםאב קלענערען א אויף ױך

 שםײם מען װאו און גײס םען תאו אינדוסםריע. קלאוק
 קלענערע פאר בתים בעלי די פון געשרײ דעם מען הערט

n״’ דער פון קאנםראל וױיניגער פאר פרײזען, r, פאר 
 באלאגע־ ארגײםםגעמר די םטזמדארדס. גידעריגערע

 גלײכער זאלען םיר אז יערקלערתגען, פיט אתז רען
 איז ארבײטער די «אר באדיעוגגען די פארערגערען

 גים, אױב און בתים, בעלי די םאר פארבעסערען זײ
 ראליע די שפילען זײ ארבײםען. אויםהערען די װעלען

 מים־ *ונזערע סםראשענדמ דיואאנםס, קלײנינקע «מ
הונגער, םים גלידער
n אופ־ אבער זײנען געבעםען און םםראשתקעס 

 וױי־ םיר וױיל ■ןעאייער םויבע אויף פאלען זײ זיםמ.
 דארף סזגן װאס קלאוקם דא דתעז עם אויב «ז סעז,

לי די עס װעלען אױפנײעי  אויפפזיכען. לאזען בתים מ
 די און גןננוג חױך איצםעי־ זימ«ן פראשיםעז זײערע
^ נ מן גים זײ װעס יי  פח קאפיטיל שלאגזח is ערלוי

 דערלאזעז גים זײ ומלען נױר ^ידעארעס לש«ראפ דער
מעון אױפ׳ז ease דיער פארגרעסערעז  ■אר־ די פרן ז

אױהמש•־•־ חמ־ אכער.קפאוקל אוגזערע פון דינסםעז

ברעסלאו, י. פון
35 לאקאל •רלםןירם ללאול מענלרו^ער,

 נים איז ױגיאן דער פון שטעלוגג און באשלום כעגער
 דערלא־ נים וועלען םירי פרייזען. שנײדען ערלויבען צו

 וועלען םיר סםאגדארדם. די נידעריגער םאכזמ זען
 האם עס װעלכע סםאנדארדס די אױפצוהאלטעז קעםםען

אױסצובויען. לאסנ יארען גענוםעז אתז
 צו גים םיםגלידער אונזערע אויף פאדערעז םיר

 בײט ױניאן. דער פון וױסען דעם אז זאד קײן םאן
 פאר־ םיר יחנלעז םזמאז םפרינג פאר׳ן פרײזען םעטלעז
 איג־ די באשיצען צו אנשםרעגגונגעז אוגערע םאפלען

 װעט אםים אונזער םיםגלידער. אונזערע פון םעחנסען
 נים זאל שאפ קײן טאג. פון שםונדע יעדע ארבײםען

 פרײז־ א פח אגוועזענהײם דער אץ ױערען געםעסעלם
אדזשאסםער.

 מעםבער יעדען חיגםער פעסם שםײם ױניאן די
 פאר צײט די איז איצם שלעכםע. אין וױ צייםען גוסע אין

מן צו אײד  זיך באראם פאכם. אונזער םים זיך באגו
 באגעגצנם. איר װאס שװעריגקײסען אלע אין אוגז םים

 צו ציט אױפגעפאדערס דריעעגד װערען םיםגלידער
 זײ־ םיר ױניאז• דער פמ חילף דער אז ■רײזען סעםלען

 דחנן צײם די איז איצם און אײד• העלפעץ צו דא גען
 יאר 30 אײך. פאר וױכםיג באזונדערם איז חילןי אונזער

חנג מ ח  זיד איר קענם אשם דינםם. אײער *ו שםײם ע
אױפגעבױם. האס איר װאס כח חןם םים באנוצען

 באזעלם האט חילף געגענזימױמר פון גײסם דער
 אוג־ פין םיםיבג ערפאלגרײמן אויסערגעװײנליך דעם

 אנט־ די דעצעפבער. םען16 חנם םיםגלידער זערע
 אג־ פעסט פראקלאםירם האבען םיר װאם שלאםענקײט

 אז ארויםגערופען האט גזױױגםעז, אונזערע צוהאלםעז
 דערײ װעלעז םיר מיםגלידער. די פון אװאציע אםת׳ע

ר  :שלאג־װארם אתזער פאליסי. די פארםזמען מ
 אונ־ אז פאכעז םח סטאגדארדס״ אוגזערע פעסס ,האלם

ארבײסס־געבער. אוגזערע אויף אימדתק פארגעסלימן
 די אתז בײ איז ױניאנס, אנדערע פילע אין וױ

 םאג־ארד־ אויפ׳ן געװען ארבײםסלאזע די פון יראכלעם
ע  איז פאל אונזער אין םאנאםען. עםליכע לעצםע די נו

 ®אר געהאם האמגן םיר וױיל בולםער, געװען פראגע די
 אר־ די זמנלפעז פון סיםםעם א יאר צוױי לעצסע די
 גזר חאם סיסםעם דער ארבײם. םעג מיט אזעלײססב

 עס ווען םעזאן, סעןצעל בת אױםגמײכענם ארבײם
 ױאם דעם צוליב שװערעקײסעז ענטװיקעלם דך האבען

 דעריבער אח עם ארבײם. וױיניג געװען איז םרײד איז
 אום סיםםעם דעם אביםל ענדעחמ צו געװארען נױםיג

לאגע. גמנדערםער דער צו צואאסען זיך זאל עם
 ירעםערס די האבעז םיםםעם אלםען דעם אונםער

 אז צו ארבײט םאג א געבען געדארםם שאן יעדען פון
 װא־ צװײ יעדע פון סוף בײם פרעסער ארבײםסלאזען

 פארהעלםגיסםע־ די אין געארבײם. חאבען זײ װאם כען
 םר צו איפשטאנד געוען םיר זײנען םעזאנען גוםע םיג

 דעם דורך םיםגלידער ארבײססלאזע אונזערע זארגען
 לעזד םעזאן. א דורד ארבײם װאבען םילע םיט םיםםעם

 געװען נים שעפער םילע אין איז אבער, סעזאן םען
 געװעז דעריבער את עם און ארבײט װאכען פולע קײן

 האם שאפ יעדער ארבײם װיפיל באשםיםען צו שװער
 פאל־ רעקאםענדירט דעריבער האבען פיר געפאבט.

מז זאל שא• דער אנשםאם :ענדערונג גענדע ע  די ג
 אײגצעל־ יעדער אז רעקאםענדירם םיר האכען ארבײס,

 םאג אײז אפגעבעז זאל 35 לאקאל םח פרעםער גער
 אנחנרע אין ארבײססלאזען. אן צו םעזאן אין ארבײס

 פאלעז איצם װעט םאראנםווארסליכקײס די װעויטער,
םגל^ איעצעלנעם דעם אויף  שא■• אויפ׳ן אגשםאם םי
 ברודער ארבײםסלאזען אז ארױף נעםט םיםגליז־ א װעץ
 קריגען ער װעט שאי, זײן אין ארבײם טאג א פאד

 װעלמם ביכעל זײז אויף סםעפפ א ארױםגעקלעאם
 ברידעדלימ זײן געםאן האם ער אז באורײזען װעם

 די זײ םיט םײלענדיג זיך לאזע,סארבײט די *ו פליכט
ען סעזאן אין קוםם פרעםער א װען ארבײם.  דיום מל

מל זײן אויף און ײגיאז חױ־ אין  קײז ניםא זױז בי
j&yeo ר צאלס  פאר־ דאלאיי 11 פיז מתציימשניי ן ן

 א קריגם ער און לאזע,אדנײסס די פאר נאגדעדצוםײלעז
ביישטייערונג דעד פאר פסעפ•

 געבען וועם םעםאדע די אז זיכער, זײנען פיר
 גענוג צחאםענצונעםען םעגליכקײם די אםים אונזער

 םיט־ ארבייטסלאזע די באזארגען צו אויף ארבײם םעג
 םע־ יעדזח ארביים טאס באדייםעגדער א םים גלידער

 דער אױך זיך פארפליכםעם ■לאן דעם אונטער זאן.
 םיטגליד ארבײםםלאזען יעדעז באזארגען צו לאקאל

 סוםע א אדער ארבייס םעג 15 פון םיניםום א םים
דאלא^. 160 םץ

 ביםעל היבשע א ארויםגערופען האם פלאן דער
 צװײ זימען אגהויב אין ױניאן. דער אין דיסקוםיעס

 איז םאר םאנכע געװען םיםגלידער אקםיװע די שען
מן געגגער די םון םאנכע פלאן. דעם געגען םאנכע א  ה

 םעקס א אחיף לײגט פען אז געשרײ דעם אויפגעהויבען
מן מידער אנדערע מיםגלידער. די אויף א  גע׳םעסח׳ם, ה

 ארבײםס־ רעגולערען א אײגצושםעלעז צײם איז עס אז
 «ו בענעםיםס קעש *אלעז זאל װעלכער פאגד, לאזען

מ און פאר דיסקוסיע די ארבײססלאזע. די  חגם געג
 װאכען עטליכע לעצםע די איז פלאן, פארגעשלאגעגעם

 םארקעם אק און אםיס אוגזער אין אנגעגאנגען כסדר
 מיםינג דער געװארען געתפען אח עס וחנז אז אזוי,

is םער זײנען פלאן׳ דעם אושסיטען און באטראכמען 
 *לײן םיםיע צום געקוםען םעםבערם 1600 מי
is שםי־ און »לאן םארגעשלאגעגעם דעם מים באקעגען 

 פארגןגיממ א נאטת געװעז איז עם .Djn איבער םעז
is געקתמז זײנען םיםגלידער םיל אזוי װי זען ms 

 דל און דיסקוםירם לזנמדיג אזוי האבען איז םיםיגנ
ארדגוגג. אין גום אזוי געהאלםזנן

 חנם װזנגעז באריכםעם האבען פיר װי נאכדעם
 גזנװאחמ געשםעלם פראגעז םילע זײנען •לאן״ נײעם

 ענםװי־ זיך האם עם און געװארען, פארעגםפערם און
tfx געוחח זײנעז װאם אלע די דיסקו־םיע. א קעלט ti 
 is געלעגדנעחײס א געװאחנז געגעבען איז פלאן דעם

 װי געװאלם. תאבען זײ לאגג װי אח פיל װי רעדען
 געגר איז פראגע די װען געװען םיר זײגען צופרידעז

 חאמז ■חממרם די אפשםיפוסג אן is געװארען מען
 רעקאםעטזד דער פאר געשסימם אײנשסיםיג פאקםיש

 את־ װי זעחן is גליקליך אמת מװחנן דמען מיר ציע.
 is •ראגרעס, פת װעג חגם אז נעםעז םיםגלידער זערע

 ןגם־ וױ און אלע זײנען זײ צוםרידעז װי בעאכאכטען
 <ױס ארבײט דער מיט זיד םי׳ילעז צו זײנען זײ שלאםעז
לאקאל. פח ברידער גליקליכע וױיניגער זײעחנ

 I באשםיםזנז is געװאחנן באשלאסעז אייד איז עם
מר קאםיםע םפעציעלע  ( װעלמ ײססלאזיגקײס,נאר אי

 װעלמ ארן לאקאל אין קאםיםע שםעגדיגע א זײן װעם
 דמ־ה־ אזױ װי אײגמלחײםען אלע אויסארבײםעז װעם

מז איז װעם קאםיםע די פלאן. דעם צופירעז  מד גי
פתקאקמירען• אגהױמז װעם את װעחמ שםימט

ײמז בעםערע אז האפגתג, טיםע אמזער איז עם  צ
 װעלעז םיר איז אינזזםםריע אונזער אין קומען װעלען

מ אין גױםיגען װײניגזנר און װײגיגער אלץ זיך  שסי
 װי אזױ אבער, פארלויםיג ארבײםסלאזע. אמזערע פאר
 א פאראױםזאגעז םיר װילען ארבײם. םיסטעם דער

 װעס עם אז חאםען םיר אח דערפאר ערפאלג גרױםען
 אה םיםגליזשר ארבײסםלאזע אונזערע סײ זמנלפען פיל
 דער ארבײם. דער is ■לעצער האבען װעלכע די סײ

 עקםמריםעגם אן אלס געװאחנז אגגעגוםען איז ■לאן
ײייז אונז װעס ערפארמג די םאנאםעז. זעקם פאר  וי
ט חינזיכםעז אײניגן אין דארף פלאן דער אױב ר ת מנ  ג

װערעז• געביםעז ראדיקאל דארף עם אדער װערען

ד^נה־־רעזאלוציע
 אין פאחאםעלם גאלדשםײן, י. םון ארבײםער די

ר * אן נעםען בארד״ דזשאינט ״קלאוק םון אפיס  ח
m אנערקעגוע אמ דאנק פח זאלמיע i אג?ספ, ביזנעם 

 ארבײם פארדינםםפולער זײן פאר ײערשסײז,פ סעם
 לעגזנמדשד אונזערע םרן םארמסעתגג דער לםובת

 װעם *ויןונםט דער אין אייד אז האםעז, םיר דינגמגען.
 אופדערםידלימ זײן און אימםלום זײן אױםאיבעז ער

״ז׳ בח געװיזען עם האם ער װי פונקס ארבײס,  אי
 אתזעי־ז אין ארבײטער ךי פיז װאויאײז דעם פאד

שעפער.
קאםימע: «רעם די

 רמקאוו ײ.
 סילווערםאן

םאםגער. ג.
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פאראנטװארטליך ווערען םוזען ריטיילערם
מן איז װעלעו םיםלעו  װערען אנגעװענדט גי
 םעיל־ און סםארם םשעין ריטײלערס די אריינצונעטעז

 װעלכער אגרימענם, קאלעקטיװען יין הײזער ארדער
םרײד.- דרעם י*ריןער נױ אין אפערירם
 א דורך געווארען באקאנט לעצנמנם איז דאס

 חשענעראל האכמאן, חשוליום װעלכע דערקלערונג,
 האם באארד, דזשאינט דרעס חנד םון םענעדשער

 דער־ די װער״. .װאוםענס דער אין פארעםענםליכט
או געװארען מפאכם איז קלעתנג  קאנפע־ פאר א נ
 דער מיט אפגעהאלטען האם יוניאן די װעלכע רעטנען,

 געשיל־ בולט איז עס װאו אסאסיאײשאן״, ״■אייולער
 טרײד אין װערט װאס כאאס, חמ־ געײארען חנרט

 .רעםױרנם״ דער פון רעזולטאט אלס פאראוחאכט
 זעהר לײדט םרײד דרעם די װעלמר פדן סגפה

שםארק.
 באגריםען אלטע אונזערע לױט אז םאקע, אםת

 .רעטוירגס״ ענין דער אונז װאלם יוניאניזם, םרײד *מ
 אלעמען נאך «רען. געדארםט שםארק אזוי גארנים

 oy געהם װאס עסק. הבית בעל דעם חיד עס איז
ל דער אויב אן אונז  גרע־ א געםאכט וםpi הבית מ

 ױיז האם םען צי פראםים, ?לעגעדעז אדער סערעז
 ? אגגעזעצם ג*»ען אין אדער *וריקגלשיקט סזדרח

 זײנען םיר יאאן• אונז עס געהם טיכק״קלידװ דער אין
טיערעסידס, יא  פראגרעםירעז, זאל םרי׳יד די אז ממי
 יע־ װאם דערסאר, ארדגזנג הערשעז זאל איהר אין אז

 אױפ׳ן טאלען סוף כל סוןי װעט *ודיק םראט דער
ם איז ■8P אדבײםעד׳ם מ  ברענגען אינדוסםריע דער י

 זי װעלכען אין צושטאנד כמגױשען ז«למנץ דעם צו
 אונזער דאגק « וחת ,1933 ביז געפוננן זיד האס

 געװארעז יוניאן די איז סםדײק ראל9גענ חיםםאריזמז
 אפ־ האם און םו־ײד אין פאקטאר װיכטיגםםןד דער

 קןמקו־ און עיאצאטלוססק9 שתקלינע די געשםעלפ
מד רענץ ך ייײז נ  אין !זדיטען. דעם געגען ״יסעדמן

 ■3$ צװישען האכפאן ברודער זאגט דערקלעתמ יײז
:פאלגט װי דערעם

 ײאם שװעריגקײםעז, די םים גאקענט גין .*יד
שטמייגע  אוימנושםעחז האבעז מנופעקםשורערם *נ

י «ז  די פון גארםענםס קעזאיפױקױנס pop8«־ ת
ײ g מ•® ־־־ ריםעיאנ asg t ט.עדדערקל — oy איז 

oow יױן־ ®יי np, ז ען תםעילעדס 9®יל ן מ  מנ
« םים ײך קי  םעיל ם«נכע פרי׳יזען. *ינייז־מ *י ם

ײמי אדדעד  דחר ■ראדחױרעז דידעקט ייך־ HW ח
ם אויזי סעס  קריגען קענעז *ו באדיגגתגעז ױגיןן ני

 דאס «רײז. מרקעם פון בילימנר \atasn *רבייס זײער
ד ןןנפממזדיגע די םײ אץ *רמ׳יסער די סײ שעדיגם  מ

W 93װ<ל ע טשס־עוטטע^ SP םיט ־עזגקורײאק ניט 
פיעסעד. סאב־םמנד#דד די

ד דן  דער פון םײל I «װי •וגקס איז יס«יל««■ד .
י וױ יעדתאאײע, nmpapg י i n r m. זײנע סאכט ער 

םען מי ד «ז •יז  ניט טאר און ע ייאויסיעווו דר«ם דן
רןן טסױרלרע מ  באדיג־ rrv סװעם די *ידיקברעגגען ו

מ גתגעז מד ל»דען פיד מרי״ד. י עדי ר די איץ ד  מנ
crty tir opn ריםעײ די *טנונעמן *ינז, םים נואמען 

r »לס ללרס a  is איינ־ אום *גרימענם ועןעקמײקשל 
,.אדעןטסע אנדעלסת *נשסענדיגע גושס^לק

אקםױוע םים ״יך־ מ>רא® זלסערבמן
-  •  -  «-------- wך דן לי שג ני

 ק*נ- איז איז , i>juyiyi ojn פדי. שבוו
מי ייז <יל של־ I געחאדעז & לי מנ

ײז  סאש» ברידער װאו דנר,^יס^ ymifV «ז י
» ױמעדפאז & «1 ״• \mm איז יימחנדעסאנםלז p 

s n tm t r r x m h, ר מ t »י n ל*גע איאםיגער 
ז ח ל*ני יי fK V י rip n ר • סו־ײד. דנ

Jtm w rm n ײן p o n y  o n זײן פון ®יי׳ל
j n r ,מ י י «נגשװימז w ד «ז מ v r  w

™ 19 8 if 11 u ipvיס " yfropppi 
 זײ ,9גדיסטרייא שסאל די prty לאגד. «ח

ini ^ ̂ י ^ ־̂*ײ
* wpi < ^לשגוא y w iw i לוו <ד ק ^ iw, ,ו!ו p i 

p v עןן לי אדבײטןלי, סױואגסשר ^
ד M ר, לןן •י גןםחזלס האבץן oy זן

 גע־ ניט ווערען דרעסעס סעזאן. סארגאגגענעם דעם
 גענו־ א אין ניט יעדענפאלם עקספארט. םאר מאכט

 לאקאלען דעם אויף װירקונג א האבען צו צאל גענדען
 הא־ ארבײטער טויזענטער צעגדליגע אויב און מארק.

 גרויס־ פון זיץ־םטרייק אזוי־גערוםענעם דעם דורך בען
 נאטיר־ גאגץ איז חױנה, זײער םארלארען קאפיטאל

 םאר־ שםארק איז דרעםעם אויף גאכםראגע די אז ליך,
 באלד עס םיר האבען םאלגליך און געוואו־ען, קלענערט
שעםער״. אונזערע אין געםיהלט

 אםילו און 22 לאקאל ניט אז םארשםענדליך, גאגץ
 פאקטאר דעם עגדערען קען אינטערנעשאנאל די נים
 דער םון טייל א איז װעלכע אינדוםטריע׳ דער פון

 איצטיגער אוגזער םון םםרוקםור עקאנאמישער גאגצער
 איז טאן װעט און דארף ױגיאן די וואם ארדנונג.

 גע־ שװער־אויםגעפאכםענע אונזערע אז געבען, אבטוע
 שלעכטע םון אױםרײד דעם אוגטער זאלען, װינםען
 סיטואציעם אעלכע װערען. אויסגערונען גיט צײטען״
 םוז דעריבער און םריהער פאםירט ליידער, האבען,

װאך. דער אויף זיק מעז
געווארענט, פארזאםעלטע די האט זימערמאן בר.

 פע־ םארשידענע םון פארםיהרען זיד לאזען צו נים
 װעלכע םאראורםיילען, סתם און רםואות טענם־מעדיצין

 זימערמאן ארויס. וױיזען טדייד אין פענשען איעיגע
 מים געדאנק דעם זינען אין געהאט געװים דא האט

 אז ארום, זיך םראגען מיטגלידער איעיגע װעלכען
 אדבײטםלא־ אן אײגםיהרען באדארםט האט יוניאן די

םאנד. איגשורענס זען
 זימערמאן האט פאחיכערוגג״, j .ארגײםםלאזע

 אבער איז דאם נויטיג. אוסבאדינגם ״איז באםערקט,
 דער םון םאראנםווארםליכקיים די פארבלײבען מח און

 אנפאנגען זיך וועלען וועלכע צאלועעז, די רעגירוגג.
 מוזען םיר געטג. ניט װײט זײנען 1938 יאנואר איז

 פראגרע־ מעהר א פאר באוועגומ א’ אנפאנגען גלײך
 םון םיםטעם אויסגעברייטערםען באדײטענד אח םיוחנז

 יושר׳דיג גים אױך אמ oy אינשוחננם. ארבײטסלאזען
 זימ םארענדיגען ביים געזאגם זימערםאן האם —

 אין אוםשםענדען 9איצםיג די צוצושרײבצן — רעדזנ
 לאקאל יענעם אדער דעם פון האגדלוגג חגר צו םרײד
םיהרער״. אדער

 געװען אגוועזענד זײגען קאנםערענץ חלר בײ
אן םימגלידער. 300 איגער  איז רעדע זימערמאנ׳ס נ

 דעתוארט, םען דיסקוםיע. אלגעםײנע אן פארגעקומעז
 ארגאני־ זאל קאגסערענץ, דער טח חנזולםאט א אלס
 וחנם 9וועלכ קאםיםע, יערפאנענםע א וחגחח זירם

 מיםגלידער אקםיווע צאל באדייםענדזג א ארײננלממגן
 עקזעקוטיװ לאקאלער דער זײן באהילפיג וחנט און

טרײד. אין ז9באדיגגוגג ױניאן די אפצוהיםעז באארד
 22 ל8לן*ק פון כילדועם־טראגראם

ע פולען אין » ג
דױקײשא*9 #קארי לואיס פון באריכם oyn לײט

 ר,9שיל צאל די איז ,22 לאקאל פון דירעקםאר געל
 וױנםזגר, הײגםיגען קלאםען אונערע באזוכען 9יתנלכ

זסניט. 9פאריג n װי ר9גרעם באדײםענד
די ר9איב קלאס חנר איז ערפאלגרײך זעהר . 
 וחנלמר יוניאז״, אונזער פון םונקציעם אוץ םטרוקטור

o איז w n jn בתדער פון קציע9ל א םים גזױואחנז
•M A M ■  M M A M A H k k —---------------- >-------- - -------  לזןקציע צווײםע די דעצעםבער. !םזנן דעם זיםערםאן,

 האכ־ חשולױס בתחגר פון געווארען אדחנםירם איז
 םארשריבצז זיך האכעז םיםגלידעד 300 צו קחב םאן.
a איז n .15 קלאם oyiר םעז מ ם מ מ  לעק־ חנר איז ד

 קאס^ םרן ערשעדזסעג גראם, םאחןי בר. ז9געײ םאר
 האט דעצעטבער םעז22 דעם דעפארםמענט. ילעיגם
 קאנ־ פון םעגעדזשער ראזעגבאום, דזשײ. בר. גערןןדם

 םען29 מיםװאך, דעיארםמעגם. םראקםאר־דזשאביגג
lyaByin,האם ־־ tnyiya .םזד פריםעז, סעםימנל גר 
דעמרםםענם. אקאמסיע םון געדזשער
 וחך םאנאטען דרײ קופעגדז די פון פארלױף איז

tyawirq קלאס דעם פאר ז9ל n פון ראלגחגװרפא יד 
ריג אלזנ מ  מױ ימיאן, אוגזצר פון דעפארסמענטס 9אי

jm צו p ia נדם םיםגלידצו־ די a rt ל9:שם9צחאם 
ר «ז צודײג rrvr *ז פוגקצי^ס און ■9אנילאציגאי זז

r* די האסם קלאסצן די דח־ד rBfrsfr צו 
װצלכע םיםגלידצד, צאל באדײסעגדז א אנםוויקלען

 װיכסיגע םארנעםען קאנען ציים דער מים זאלען
ױניאן. אונזער אין פאסטענס

 קלאםען די אין איינטייל װיכטיגען באזוגדערס א
 ז9קןב זײ שאפ. װיזען מאקם םון ארבײטער די נעמען

 וועל־ קאםיטע, עדױקיישאגעל ספעציעלע א דערװעהלט
 דער צװישען טעםיגקייט לעבעדיגע א אן םירט כע

שאפ\ זייער םון םיטגלידער צאל גרויםער
 הילף צו קומט םאנד קראנקען אונזער

מיטגליד בראװען א
 םשעק א געשיקט 22 לאקאל האט וואך לעצטע

 קוד־ םערי נאמען מיט׳ן םיטגליד א צו דאלאר 70 םון
 םשעקס אזעלכע ניט. נײעס קײן באמת דאם איז װין.

 קראנ־ דער צענדליגער. די אין ארויסגעשיקט װערעז
 א דאלאר םויזענם 2 צו קרוב אוים צאלט קען־םאגד

דעם. וועגען ווארם א זעלםען דערםאנען מיד און וואך
 טשי־ א איז גודװין שוועםםער םים םאל דער

אותאכען: פאלגענדע די צוליב קאווער
 םים׳ז מאן א צו פאחזייראט איז גודווין מערי

 האם רעוואלוציע קאנטער די ורען קסילאג. נאמען
 ציים םך קיין ער האט שפאניע אין אויסגעגראכען

 דער אן אנגעשלאסען זיך האט און פארלארען גיט
 מר קעםםם וועלכע םרייהייטס־בריגאדע, אמעריקאנער

 אײניגע מים רעגירונג. דער פדן זײם דער אױף טיג
 םון פאריז אין אװעקגעםארען זי איז צוריק מאנאםען

 דעם אריבערגעהן איז עס װי געהאפט, האט זי וואנעז
 מאז• בראווען איהר םיט טרעםעז צו זיך אום גרעניץ,

 דער־ איחר םון האט ױביאן די וועלכען בריװ, א לױם
 גע* איז זי וועלכען םיט עראפלאן דער איז האלםעז,

 געוואחגן אטאקירט װאלענציע, אין פאריז םוץ פארעז
 ■יילאט חגם איז חוײזע9גליקליכ םאשיםםען. די םון

מ ע עלו  לאיאליסםען. די םרן ר9לאג אין לאנדען צו ג
 פארװאונ־ שווער דזנדבײ אבער ז9זײג מענשען יאר א

 שװעס־ בראווע אונזער אריינרעכעגענדיג געװארעז, דעט
 שטארבענ־ א אין געלעגען זי את לאנג מאגאםעז טער.
 nyoyo זי איז אצינד האםפיטאל• א אין צושטאנד דען
אםעריקע. אין זיך אוםצוקצתנן ז9גיכ אין האםם איז

 שרי-9אונטערג איז םערםיפיקאם קראנקען איהר
 שםאט פראנצויזישער חנר «ח יאר9מ םון געװארען בען

 און וױ באשטזנםיגם באריכות וחגרט oy װאו טולום,
 חןר גזװואמנן. םאתואונחגט איז שוועםםער די אזױ וױי

 צו כעגעפיס װאכעז 10 םאר זיד םיט שטעלם טשעין
ױאך. א דאלאר 7

lo.ooo גויטבאדערפטיגע אונזערע פאר דאלאר 
מיטגלידער

 קזזגקוםימ9 חנר םון 9רעקאםענדאצי ר9ד לױט
 מד גרוים םיט איז 9לכ9װ ,22 לאקאל םח באארד
 םיםגלימר די פון גזװואחמ גוםגעזזײסעז רונג9גײסם
 לאקאל חנר װעם ן,9פאחאםלוגג 9ר9באוגד 7 אויף

 םיט־ 9רםםיג9ארבײםסלאזזדנויטבאד די צו אוימאלעז
מ די גליחנר  לט9ג דאס דאלאך. םוימנם 10 םון סו

^ דער םון געװארזגז גוםען9ארױסג איז  קאסע. ױג
 זײ אויף זײנען oyopyo אדער אםעסמענםס קימע

ם חנם פאר ר9םיםגליד מגי װ  -y« ארױפגצלײגם צ
 אױס־ געלםער די ררזגלןךן באשלוס דעם לויט װארען

אוסן: םאלגענדצז אויפ׳ן װערעז געצאלט
1. ’nyry מ פאר םיטגליד םי  דארפזמ וחנם ש

.9א«ליקאצי אן אויסםאכען
 פארשםלחצר די פון באשםעהענד קאמיםע א 2,

 חנלתןי איז פינאנס ,9מאציארג»נ ד9לאקאל דער םץ
איליקאצי^. 9י9י אוגםערזוכען וחנם קאםיטעטען,

 םר »יז וחװישן אויטגעצאלט װזנלען געלטער 5
oyo םעהר גים »ח דאלאר 10 פון װײגיגער נים םת 
____ ליקאגט.אט אז «י דאלאר 16 םון

 ארט אױפ׳ן װערעז סאכס9ג ז9ל9וי צאלונגעז .4
ױזמן קעש, אין ז27 חנם צו נ tyeSl און מ  י.9389«ו
 ד־ גררתר האט באשלוס, חנם םים םארבינדונג איז

 ©©ײןממגס פאלגעגדיח דעם ®!רעגוענסליבס סערגמח
yor כצרמעגלי דער אין r: /

ץ 9ריםעסי 9ל9אינדוסםרי די״ ל־ לאנד׳ אימר׳ מ
 סארק־אסש חאס ז,יענײססראי אלצ טאגגעײד טתא מ

מן מממר דרזןםםאמר. זײ געשראפצז ם  םוי
מ9ײ פאכער,  גארמאלזג nyeni װאלמז, ל

1»י נ*ד iyr*n ארפײםען, צו tyunyuv שױן ז׳9י

ט י י ז ► 19 r,ר א 4 1938 נו

מאנטרעאל אץ קאמןפ אינדזשאנקשאן שטורעמדינער
 געשריבען װערעז שורות דאזיגע די ען

םארװי־ אינטערנעשאנאל אונזער איז
 םים קאמף שםארקען א אין קעלם
 דרעס־םירמעס רייכסםע די םון איינע

 *איײ די איז דאם מאנםרעאל. אין
וועל־ געגען קאמפאני״ דרעם דיעל
 סמרייק א ערקלערם האבען מיר כער

 סײ אנגעםירט װערט קאמף דער צודיק. וואכען דריי םיט
 קעם־ מיםגלידער אונזערע וואו פיקעם־ליינס, די אויף
 מורא׳- מיט און געעםטערס אלערליי מיט מוםיג פען

 די וואו געריכם, אין סײ און םרעסט, קענעדער דיגע
 אינדזשאנקשאן, אן נאך געװענדעט זיך האט םירמע

 וואו און סטרײק־ארבײם אונזער םארקריפלען צו כדי
 גע־ קלאגעס ערנסטע מיט געענטםערם האבען מיר
 ברידער די םירמע, דער םון אייגענטימער צוױי די גען

לופאוױםש. מאריס און םעמועל
 קאמפאני״ דרעס ״אײדיעל דער םון שאפ דער

 יענעם אין געגעגט• אפטאון דעם אין זיך געםינט
 דרעס־שעפער, גרעסערע צאל א זיך געםינען געגענט
 nyo דירעקט געווארעז אנגערירט ניט זיינען וועלכע

 דרעס־סטרײק היםטארישען דעם אנגעםירם האבען םיר
 גע־ ערםאלגרייך האבען מיר ווען פריהלינג. לעצםען
 קאלעקטױוען א געשלאסען און םטרײק יענעם צנדיגט

 דעם םון דרעס־מאנוםעקםשורערס אלע מיט אגרימענט
 םיכםי־ א אנגעפאנגען מיר האבען גארסענס־צענסער,

 אפטאוךדיס־ דעם אין ארגאניזאציאגס־קאמפיין גען
 דעם אין ארבײט שווערע חדשים טאר א נאך טריקט.

 געםע־ םירםעס גרויסע צוױי האבען ,אפםאון״־געגענם
 האב איך אוםן• םרידליכען א אויף אונז םיט םעלט
 בא־ םריהערדיגע מײנע אין איבערגעגעבען דעם װעגען

 צװײ יעגע געװיגענדיג ״גערעבםיגקיים״. אין ריכטען
מיין אוגזער םארטגעזעצם מיר האבעז שעפער  צו קא

 אפיטאון־ דעם םון ארגייםער איבעריגע די ארגאניזירען
 ױעל־ שעפער, 9דאזיג די םון בעלײבתים די דיסטריקט.

 גזד זײנען אונז מיט םעםלען געוואלט נים האבעז מ
 ארבייםער דיעחנ אז זעהענדיג, םארצװײםעלם װארען

 ױניאן. אונזער אין םעהר און םעהר אלץ אן זיך שליםען
 הא־ קאמפאני״ דחגס .אײדיעל דער םון בעלי־בתים די

 זאלען םיר ווארםען צו אנשטאט אז באשלאםען, בעז
 דעם פאכען זײ זאלען סםרײק א סים אשאקימנז זײ

 נעם־ האבען, זײ לאקאוט. א פיט אנגריף ערשםען
 זיך אנשליסעז פאר נדידלאך צאל א אפגעזאגט ליד,

 אוים־ ״םשאלזגנדזש״ דעם האבעז םיר ױניאן. דער אן
 אי־ די צו םטרייק־רוף א ארויסגעלאזם און גענומען

 אין באשעסטיגט זײנען װאס ארבײםער, 400 בער
 סײד־ פראנצױויש־קאםױלישע םערםטענם שאי, נעם9י

 ירא־ 100 געווארעז געענטפערט איז רוף אונזער לאך.
 און שא« דעם םארלאזם האבען ארבייםער אלע צענט.

ר אמעהויבען. זיך האט קאםף מ
הא־ אנגעפאנגען זיך האט סםרײק דזנד װי באלד

צו אנטשלאסען איז פירמע די אז געזעהן, םיר בען
"S י '״ 1״1י

 חמ־ וױ אזוי .oony *myt איז לאגע די ארבײםסלאז.
 צו ן9אגפאנג נים נאך װעט םאחיכערונגס־םאנד ססײס

 אונמןר חאט צײם, וואכען םליכע9 פאר פונקציאגירזנז
 דאלאר םויזענם 10 ארויסצונעםען כאשלאסען ױגיאן

 גױם־ די צװישען oy פארםײלען און קאסע ר9י «ז
 אונ־ אז באגרײםעז, מיר םיטגליחנר. כאדערםםיגםזן

 ארבײטםלאזיגקײט חנם לײזען גים װעם האנדלונג מר
 געחעז םיר װעלכע געלם, םוםצ די אז איז יראבלעם

 דארום װעלען םיר קלײן. צו סך א את אױסםײלעז
 .דאבלירפי־ חנר םים ן9פארח^דלונג אנפאנגען גלײד
ײ״  ־yo דער בײ ז9אױסצואװירק אום פארשמחזגר י

ע, דעדאלער רו  א אוגםעתעמעז גלײד זאל זי אז חנגי
 ®יז םײל א געבצז, זאל װעלכער ■ראיעקט, שנײחנרײ

ארבײם״. אביםעל םיםגלידצר, ארבײססלאזזג יתזזנחנ
 ■אליםיק אין גייעס עטוואס

a 21 אװצגט, דינסםאג r tאיז דלצזנפמר, סען 
 געװארעז אפגעחאלםען כראגקס, ,64 סקול יאבליק איז
 אסצםגלי סצן6 סון בירגער די פון פאחאםלונג ן

ײמי ר/ד ן9נל9װ פון נראגקס, דיסםריקם,  *מ שר
.1פבליפא90א נײצר *nn איז שורות די

 מיזארזנז דיסקוסירם איו נסלואמזארפ דשר אױף
 lypnyw דצר פדן •ראגראס לעגיסל»זיוחנר דער

ז tywyp ײשלזנז פיר לכען7װ פאר י«דםײ, לדג«ר  יי
^•ני אונז דןרדויבם טלאץ דשר י*רק• גױ איז •

שעהן בערנאדד םון
י. װ. ג. ל. א. ארגאניתער, גענעראל

 באלד האט זי קאמף. ערגסםען אן אונז םים פיהרען
 פון מחנה גרויסע א שאפ איהר ארום םאביליזירם

 ,םיקע־ אונזערע טעראריזירען צו גענגסטערס אלערלײ
 אוועקגע־ אויך םען האט שאפ דעם ארום טערס.״
 פאליס־דעפארם־ מאנםרעאלער דעם םון םייל א שםעלט
 םאםאר־סײקעלס אויף סערד, אויף פאליסלײט מענט.

 וואו געגענם, דעם םארםליעם האגען פוס־געהער און
 גע־ ניט האט אבער אלץ 0דא זיד• געםינט שאפ דער

 גע־ איז סםרײקערס די םון ענםחיאזם דער האלםען.
ך, םראנצויזישע טאג. יעדען םיט וואקםען א ל  װעל־ ^

 א םים םארבונדען געווען נים קײנםאל זייגען כע
 אונזער אן אנגעשלאסען זיך האבעז זײ איידער ױניאן

 די זײן «י ארויסגעוױזען זיך - האבען ארגאנתאציע,
 אז אײנגעזעהן, האם םירםע די סםרייקערינס. םוטיגםםע

 זײער זי וועט פאליסלײם םים און געגגסםערס םים
 געריכם־ צו געטאז נעם א זיך זי האט ברעכען, ניט םוט

 צאל א אנקלאגעז געלאזט זי האט צוערשם מיםלען.
 באנאלע געוועזעליכע די אין םיטגלידער אונזערע םון

ם אויך האט דאם סםרייק־קלאגעם.  געהאלםען, גאתי
 םעז וואס װאפען, גרעסטען צוס גענומען זיך זי האט
 אינדזשאנקשאן אן צו געריבם, אין קריגען קאן

 פון םוער אקםיװע און אנםיהרער צאל א געגען
 דעם דירעקםירעז אונז םארבאםען צו ױניאן אוגזער

 גןך ארויסגעגעבען איז אינדזשאנקשאן דער םטרײק.
 געריכם, סופעריאר אין םותועיער ריכטער םון װארען

 װפרם געשריבען ווערען שורות דאזיגע די װען און
 געריכם סדפעריאר אין םארהער דער םארםגעזעצט

 דזנר ווערען. באוױליגם זאל אינחשאנקשאן דער אויב
 עםליכע דויערען נאך אויס, וױיזט עס װי וועט, פארהער

 גזד .פארנוםזמ זײנען םעג פאר ערשםע די אין םעג.
 האס םירםע די װאס עדות, די אױסהערען םים װארען

 אונזערע אויסומנרען דארסען םען װעם איצט גערוםען.
 האם םירמע די וואס צײט זעלבער דעד אין עדו^

 האבען אינתשאנקשאן םים׳ן אנגרײסען געוואלט אונז
 קריםינעלע םיט קלעפ שםארקע דערלאנגם איהר םיר

 באשול־ םיר בעלי־בתים. צווײ איהרע געגען קלאגעס
 דער־ געזעץ םעדעראלען דעם זײן עובר אין זײ דיגצן

רעגירוגגם־אינספדן־ די גענארט האגען זײ וואס םיט
« A  4A  Am L i A A  ■ I a L m A A M  M A M  AAA  — A A A A AA M M  AAA      -אר זאלען םיידלאך צווײ אז צװינגען, דורך םארעז 

 ,םע^נוועלא■״, אײן אויף םיקעט, אײן אויף בייטען
 קא־ םזױר־וױידזש רעגירונג׳ס דער אין זאל םען כדי

 םײדלאד די עקספלואםירם םען אז װיסען, ניט מישאן
 זײ־ װעלכע םיניםום־לוינם, די נים זײ צאלם םען און
 דער־ זײ האנען םיר גזןזעץ. לויט׳ן אײעעשםעלם נען

מײדלאז־, 10 םים פארבינדוגג אין אגגעקלאגט ווײל

מן דעם דיסקוסיתנן צו גים אנ  םיר וואם פראגראם. ג
 פרן כאראקםער און אידעע די איז, ז9באטאנ דא װילןןן

 די צו מעז אםעלירם געוחגהנליד פאחאםלונג. דזנר אט
n בירגער y ז ז.9װאל די  איז «לז צו זײ זאגם מ

ר פים פארםיג את מן אז און וחגלט חנד  ײאל, ת
חנן חנם ביז ז909פארג אלץ ומנרם מנ קאםפײז• קו

 אר־ אוגמר םים צוגאנג חנר אבער איז אגחנרש
 ן»ד 9פאליםיש די עזבסארבאט םיר פארםײ. בײמר

 גיט געדוארזױ לסהרוחג9ד זײנען םיר װעלכע «ו םער
מ צו נמגליכקײט א אלס נאר חשאבס, אלס ע  די ד

 החנזופידורכצ אום פאסען. ברײםזנ די «ון ז9אינםערעס
 אנהאלטעז זאלען טיר אז גויםיג, איז פדאגראס אתזזװ־
 םים ויי ן9באקעג חלעד,9װ די מים קאנטאקט אתזער
 פאר 9שםיצ 9פול י9זײ קריגען איז ארבײם, אתזער

פראגראם. אתזער פון פוגקםעז באזונדעתג די
מד חװי אנ ם ד  גום חנהר גזװחנן איז םיםמג זז

 די רט9עחס<ױא גאר גים האם *־לם דער און באזוכם
ת  באטײלינם און פו־אמנן גןףממלט אױך נאר ר,9חנ

ro איז זיד ipon  ■>yy ײמז ר9חנדנ די װי דעם גאד  ו
•irurtya פארסיג

מז «מעלימ מ ם r פי fm ז מחש«װ ת  »יז מ
r דיסםזײקם n r ,פאנאט inysya*  am  oy wrt 

ir^m « יז באריכם• o»yy oye m טיז n y tn t 
nrrsuvuu• איז אלבאני איז »r האל. סיםי

ם־ אופן לוחוטאיג שציני אזא אויף זײנמ 9וועלכ  מ
געווארען. פלואסירס
 ז9האב םיר אינגאנמט•; גים אכער איז דאס

 1פי מק־פעי אײנפאנעז צו שריס געריכםליכע גענוםען
 גיס האבעז וחןלכע קאטערס, 16 סאר םירםע דער

» לױמ םיגימום־־לױן גןיזעצלימז דעם געקראגעז  ח
tf אגריםענט לײבאר ״קאלעקםיװ oaypoyy •צקט״ 

מק־פעי״ םאנען צז ערלויבם געזעץ דער  פיז בלױז ,
עדיז פאד םיר פאנעז חדשים. 6  חדשים 6 קאםזניי י

 דאלאר 800 צזזיפתמ אױס פאכט װאס ,בעק־פעי״,
fln פאר דאלאר 400 און jr שייז נדז זױצט קאטעגל 
n דער־ ן9געודינ בארנלס װעם ױ אז אײנזעהץ, םירםע 

 איז אריבערגעםראגע׳ן קאפ^ דעם האם ד װאס םים
ײנ^ אין דא ערשם געריכם. » געו  זי װעם אױג^ זעז

jtp אםוו׳ע די קריגען אונז פון p אזדואקא־ אומערע 
ש״ «יט*ד זײגען: ריכט9ג אין םען ם. 9 מדמװ׳יט

 האממ *n אל.ססטעק חש. און ס. ק. םיםש לואיס
±f קלאמק״ די געפאכם אונז סאר m האנ איך 

ם גאך איז דאס אויםגערעכענם. סריהער  מיר אלעס. ני
רנ׳ן םאנלח צו בדעה האבען ״ געריכם ײ מי ק־ מ . 

 פיר־ די כעלעװ ארבײםארינס, 9אינדיװידוזנל 260 פאר
^אפי־ די לוים אופגעזעצלין־ עקםילואםירם האט פע

.................. M M M  m M a M IM M  M A A M A A A A A A A .M ,* . a^M  M A M A■ מ ijnsriw ןןרבײס^ריבס די xx$ װןס , דײדויטס ר  ו
לאיזנדס. אונזערע פאר אויס

 אלגעםיק אין איז אינדזשאנקשאךפאדמער דער
 די בלויז אױסגעהעלם האם פען װעז איצם״ גיו אםילו
 מד אױך .געסאנמגסס׳׳, האס םירנמג די װאס עדוו^

ר רז׳ען ה  טיו־מי חמר פאו ויי אתז פאד גינםםיג מ
מ די האמז לאיערס אוגזזיחנ װעז  געני־ imy דןזי
r א אױף «ז vy ^מד *רױםמבראכם זײמנן דפאר 

i «9ני8קםיא*ט9 פון פאקסען אזעלכע ווארען t די 
 ישד לאידדס זײערע אמ פירםע, דער פון בעלײבתים

 ־8ל אתזעחג jasatm יחלעןפ קאנט9ג נים זיך בעז
 שײמגטימר די באשולדיגם אפען טאקע האבען יערם

מנן האנדלמצ לעד9קריםינ אין םירםזנ חנר פון  דחר מ
 דער «אר לאחידס די טון אײגער ד.90ײארב רע

 ״8של ט־ינ9וחנל האט ס* 9 וױינפילד ji םר. םירנמ,
 מםאכם ארגאנחאצמ אתזער פרן ירעםםיזש דעם גען

וז וטישש נד<ר9.אױסל if אױסתף, אן אײנפאל  V* י
 װעלמ ססךײקטדמ^ פראנצױזיאמ די סםרײק׳*. דעם

a וילטlyuy האבען n 71«כטריעג nm n אױםמ־ 
x מעדכעלעג א שאסען n srm בדער״־9.אױטל חםפ 

ja אלע ם׳האבען געשרײ. tfm אטיא m י9ריכט 
 אױסגעקוקם «ײ טסתפא< האט, oy .טלע געשפײב האם

tip לאין^, אידיש^ר א װאס קאםיש, i אי־ טארםדזם 
פאשיסםיש־ חנס סיט nrm זיד זאל יםבתײלבע זײשע

עזאקצער ר ע — משרײ ^
iy אלס מו־זטמ האט פירםע די tm  im y ר־* 

w וועלמן קרײזםאן, ממחנל גאנײזעד »  npi n 
t 3*09081 אח עד אז אגגעקלאגם, געהאם r m מים 

jjm t מנקעל״. r 8® .סיסשל 8 a t קרײד אונזער 
 ־8יי8ב אזיי זיך 88» תארזם טלהעצרעו האם פאן

W די האט סענס,  n m קי t 18 1938מ r m •בילי 
oy 88« $ס םארגעקוםעז אח: cnyeeuyv זײנימ 

קמס״ jnynw באסאלעז *י . «i סלאגש91 ויי. g o
a האט n  iyiyn מלאס y$tm  jyom ,סמדאסים* 
w קדײזסאנ׳ם אונטפר איז ױאס am r jasm m האס 

ך «אלי«ײ• up םעלעםאנירם מ  םאםעגימל apt pro ו
tP די t$ 490m געלאזם tn  oiyoopyi אתזצר אױך 

ienm< 8 038& יספאח>אסט p 4TU8 דיז האט 
 זיד »ח במקלמ־ סאו pagrayx 8 צו געארדערט

y די «ץ סיסלאך די פים באשיצעז m ray x •שסולמ 
n 83 האט פירמע די r m  *uoiyuuyi. tgnyi*

yeot מד פיז אן, ז תי ר8 סיד, jm אײמיליסשמ׳ש י  מ
a r t u p ^אײנדדוי tin *קרײומ ag i |נ  «ם8ל9יג1*י
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jאנדזשעלעם לאם אין קלאוקמאכער די בײ
 אויך 1937 יאהר דער שוין איז לז*

איהם, נאך בענקען אוםיל און אװעק.
 קײן גים. םיר דארפען זיד, דאכט

ארנדיטער, אונז, ער האט גוםעם םיל
 בײ דאס םארקערט, געבראכם. נים
 זיך האט עס װאם פראםפעריטי׳ םעל

 אויסגעחנען איז ,1936 אין געוױזען
 האט יאהר םארגאגגענע דאס .1937 עגדע נײס געװארען

 ארבײ־ דער אין אייגיגקײם קיץ געבראכט ניט אױך
 פוײ־ און אײניגקײס װײניגער נאך און באװעגונג, סער
עו  םך א רעדם םען אלגעמיין. ps וחנלט דער זױן י
 מען םרידענם־רעדעס, שעהנע האלם םען שלוס, פון

 םײלט פען פרידענם־קאנםערעעען, םים זיך טומעלם
שןן «ו ■רײוען אוים  אויף םרידען ברענגען םאר פענ
 םוױעג* װערען אײט זעלבער דער אין און וועלט, דער
 פעלדער שלאכט די אויף אױסגעשאסען פענשען טער
 פון רעדט װעלט די און כינע• טון און שפאגיע םון

 פאר וועלם־יאליםיק די לאזען לאםיר נאר פרידען.
פאליםיקער. ■ראפעםיאנעלע די

 דער םון אוםגליק דער סאקע דא ליגט אםשר און
 איבער אלץ לאזען םיר װאס דערסאר וועלם.

 װען אפשר פאליםיקער. פראםעםיאנעלע די או
 אינםערע־ פעהר זיך וואלטען אליין, ארבייםער די םיר,
 טאקע אפשר װאלט װעלם חנר פמ פירונג דער םיט סירט

 װעלם. פרידליכערע א און בעסערע א געווזװ
 איבערגע־ פיר קאנען אזוי װי *וריקגערעדט״ אבער,

תגג די גמז  פרידען ברעגגען און װעלם דער פון פי
 «ו געלוסנען ניט איזינאד אונז אז װעלם, דעד אויף

 איץ רײחען. אײגענע אונזערע אין פרידען בריתען
r אפשר s מאסען, גרויםע די פון שולד די אויך דאס 
 אײגפלוס גרויסען קײז אױם ניט איבען מיר וואם
 און פרידעז, אלע װילען םיר פיחרער. אוגזערע אויף

 אוקוקען פון םארגעניגען אײט דעחעלבער איז חאכעז
 די is זיך *ואוחערען ליב האבעז םיר פײםס. נו ויך

 פאר־ םיתרער, אונזערע פון חנדעם קאםפםלוםטיגן
 םוי־ רעדעס קאמפםלוםםיגע די אז דערבײ, מםעגדיג

םאסעז. די בײ פרידעגס־שםיםוגגעז די א■ םען
 האלםען ניט פאו־ רעדאקםאר, ליבער ענםשולדיגט,

pi■ סעזאן, שלעכםען דעם נאך אלזא, פונקם. גוס 
א האבען מיר װאם  דאך, איהר פארשטעהט געחאם, ו

 ארבײםס־ אונזער שווערער. נאך פאלט סלעק דער אז
 חר אלס גרעסער. באדויערען ois ווערט ליםם לאזע

שע־ אייניגע זיך האנען סעואן שלעכטען פון זולטאס
. . n ■■ n n m - - — -- — kA ו■ וו ■ i n    —  רעארגא־ םאדערען אנדערע צאל א *וגעםאכס. פער

 אזױ שעפער. דיערע םארקלענערען וױלען נידישאנס,
געלטנענד. גיט גאר לאגע די איז ארום

 קאנטראלירען או מעגליכעם אלעם טוט יתיאן די
 דער פון געשםערט םיל אבער װערען מיר לאגע. די

 די פארלאזען װעלכע נײ־גוגעקוםענע, גאל נרויםער
 םארגעניגען, פאר ניס אױך םסתסא שטעט, איסםעח

ps אין אנדזשעלעס, לאס אין גליקען זוכען קוםעז 
 װאלט שײן• זוגען און מואװייםטארם ps שסאט דעד
בלויז סים גוף אין גשטזו די דערהאלםען געקאנם םען

 אױך םיר האנען אגריםעגם, לויט׳ן געקראגען בען
 נים־ װיכםיגע גאל א יולי, למםעז זיגט גאקראגעז,
םיםגלידער. אונזערע פאר לײךחעכערוגגען אפיאיעלע

ףי אין חן אי ר ב ם ע עד ____אפטיילונג ד
דערקעגען, *ו שװער אח יתיאן עמבראידערי די

 אז װי פונקם פמקאיאנירט זי יתיאן. נײע א ס׳איז אז
ייגיאז. עדערפארענ אלםע

שטענ־ את שולסאז הערי איידזשענט ביזגעם דער
 ״קאטד ערלײדיגעז און רעגולירען טיט פארנוסען דיג

מן״ •לייגס״, מ פי ס דזנ  ווערען וועלכע מיםגלידער, ,
 איינםיילען אורזאכען, בארעכםיגםע אהן אפנץזאגס

 וױיםער. אזױ און פריטױפען יוניאן לויט ארבייט גלייך
 װעגען קאגםעדענץ א is איגט זיך גרײס יוגיאן. ךי

 לויט לעגאליזירען זײ און פיינס טיניפוס אימשםעלען
tgn עקם״• עקסםעגשאן אגריםעגם לײבאר ,קאלזקטיװ 

 אז איגם, פיתלען ,אדבימזעדעסבראיואדי די
 פיז פאחז חגר אינמעי יתיאן שטאףקא א חאכעז זיי

h u m די אם און איטהגרגאשאנאל gjwy האבזנז 
it פרײד םיט w w m t באנ־ ױקטאד*,י א בײ 

spp,* דורכגע־ ועועפגער גחמ4 דעם חאגאן זיי ודאס
מן זײ ו.סטארארא טאקײאתגארחװ ■ץ  הא

יוניאן. זײאד פרן גדינרתג די גאפייערט

 םסתפא װעלעז םיר וועל, ריזאגעיבעל. םײנס באסעם ——י——
ײן. ®װ ט ש בינ רי־ עס. פארשםעהען פיד וױ אבער ריזאנעיבעל, זײן רו

ארבײםער־שםאנדױנק* «ח — אונזער פון זאנעיבעל ____________________________

 אזוי געווען ניט וואלט שיין, זונען און לוםט פרישע,
 און לוםט םרישע די וואס אח^ א אבער איז שלעכם.

 is אום און אפעטיט, דעם אנטװיקלען שײן זונען
 דארף אפעםיט דעם גושםעלען *וםרידען שפײז קריגען

 אנגעקד אלע די אז אויס, ווײזם עם און געלם, מען
 אהער םארםעגענס קײן האבען איםם דער פון םענע

 קריגם םען אז און ארגײם, זײ זוכען געבראכם. ניט
 שעפער, ױניאן לעדזשיםיםײט די אין ארביעז קיץ ניט

 בחגז מ׳װערם נאר קאגדישאגם, די נים םען באשולדיגט
 יוניאז־גאאםםע, .שלעכטע״ די אויף ױניאן, דער אויף
 חשאבם. קײן גיט גיבען און האראלאז אזוי זיינען וואם
 ען1גרעני די אױםער חשאבס זוכען אן פאנגט פען
 קוםען ארגײםער אויסער װי אזױ און ױגיאן. דער פץ

ױז בתנעם איסםעח אױך אהער  זוכענדיג אזוי לײםז
 — ארבײם אוױיםער דער און געשעפט, איינער —

 גע־ װערט עס איז עלעםענםען בײדע די זיך טרעפעז
 פאר* א אין ערגעץ זין עםענט עם שידוך. א שלאםען
 חשאבער א אויס זובט םעז שאפקע. א געסעל װארפען

 ארום אזוי קלאוקס. ■ראדחנירען פרובירם םען און
 אלץ פעםט קאנטראקסינג און דזשאבער די װערם

 די אויך אז עתסם אזוי״ עתסםער, און שארפער
 פאר• דעם װעגען שױן זיד חאט אסאםיאיישאז באםעם
עז םראפם פ ת ע  גגץקאנפעח א ו« יוניאן דער אוןג

 די אמושםעלען םיםלען און װעגען אױםגוארבײםען
 װיל לױיעתד פגםוע דער פון פארשפרײםונג שנעלע

 םענע־ לאקאל איםםעוץ די n אפעלירעז בלומ איך
 םים־ אײערע דערקלערם :יוניאן אונזער פון דזשערס
 זײ, דערקלערם אנדזשעלעס, לאס אין לאגע די גלידער

 אינט קוםעז is אס־סאטעררד אדער קלאוק א פאר אז
 לײדי^ ארוםאוגעחז םיינם אנדזשעלעם לאס אין

 םיר פארשםעהן. אתז זאלמ איחר אז װיל, איך
 האבעז אייגװאױגעד, אלטע םיר, װי פונקם או װײםען,
 האבען אנדזשעלעט, לאס אין קוםעז is רעכט א געהאם

 אוג־ דער ארבייטער. אנדערע אלע רעכם זעלבע דאם
 געקופען זײגזנן םיר װען דער, אבער אח ^ערשייד

 גע־ גיט טעטת קײז קײגעם w פיר האבעז אחער,
 ארײגגע־ אהער, געקוםען זײגען םיר פארקערט, האט.

n^ % *־יפגעבױט ארנײמ, דער אין זיד װארפעז r 
 אנדזשזױ לאט שסאט אפעןישאו דער פון געםאכט און

 קלאחד א אינדוםטריע אוגזער אנבאלאנגט מאט לעס,
 ,UXVK, אבער קוםען װאס די, שטאט. שאפט יוניאן
 םיר דזשאבם. פאנעז און קופען זיי טענװצ םיט קוםען
 און שםארק איז יס1גר זײן זאל יתיאן אוגזער װילען

 װאס אבער װילקאםען. נז1א דיגען םעםבערס נײע
 גיט קען אינדוםטריע אונזער אז טװלדיג, םיר דעען
 װי־ איץ קיטעז װאם אלע, ך is גבאשעפטיגונ געגען

היים. זײער פאר אנוזשעלעס לאט פאכען לען
 ניט געםאכט װערט אפיל דער אז נז,1א גלױנט

 נאר ,םעלפיש״, דעען םיר װײל נים פאדגעניגעז, פמ
 יוגיאן טרײד אונזער פוץ אינטערע^ען כעססע די אין

 אלגע־ ךי אז חאפען, לאםיר אלגעטײן. אין באװעגומ
 גרויםע אזא און פארבעסערען זיך װעט לאגע מײנע

 is געאװאונגען זײן ניט וחנלען ברידער איסםערן אל5
 װײםער דער אין קופען איץ הײםען זײערע פארלאחנז

 קאנעז װעלען קופען יא װעלען װאט די אוץ װעםם.
לעבעז• ן דא פאכען אוץ ארבײט קריגעז

 אסאםיאיישאן די האט באפערקט, פריהער װי
 חשאכערס די ױאו־ קאגפערענץ, א is פעןגעת אמז
 געװארען. דיםקתױרס איז פראגע קאנםראקםינג אזץ
 געווען. נים איז םײגונגסיםארשידעגחייט גרױםע קיק

ם ביידע די  דארף םגםח די אז אײגגעשםימם, תאבען ד
 סעזאן דער וױ שגעל אזױ אוץ װערען. אפגעשטעלט

 שםארקע א ווערען געטפען װעם אנהױבען זיך װעם
 װעט גויםיג אױב דס*..סשחלע יד געגזנן שמעלתג
 קלאוק־ גאנאער דער איז םםאפעדזש א װערען גערופען

 אמזערע flraro קאנפערענץ דער בײ אינדוסםדיע.
ױן באסעס  *דײ־ סעםלען פון suns די אױפגעטמען י

 װי «וי קלײניגקײט, איין געויאלט האגעז זײ זען.
 מיר זאל׳ומ שלעכםעד, א געװען איו פאל־סזחאז דעד

 פאר ■רײזעז סעםלען בײם זײן.ריזאגזױבעל״ דעדיבעד
אד װײסען םיר מ, סעזאן. ספרימ דעם די בײ װאס י

 העד־ יונקח אמזערע זיד האבען באװאו־םט, װי
 בדאד־ אױף געפונעז יאהר 3 טעsלע די םאר קװאסעדם

 אין אגחשעלעס, לאס אין גאס ביזגעם הו־יפט די װײ,
 איגדוסםריז^ דרעס איז ק1קלא דער םון הארץ סאםע

 דעד םון סטאר דעפארםםעגם גרויסער דער אנםקעגעז
 n אז אױס, אבער װײזט עס קאםפאני. םעי םעכסעער

 פאר געמאלט גים אונז האבען ליים ביזנעם גרױסע
 געפינען is פארגינען ניט אונז האבען זײ שכגים. קײן
 אזױ האבען זײ ײ■װגראד שםאלפער דער או־יף זיך

 ער כיז לענדלארד, אתזער םיט אינטריגירט לאגג
 ניט םעהר װעט ער m װיםען״ געלאזם אונז האט

 שװערען א איפם האבען מיר r* ליעס• אונזער באנײען
 שװע־ די העדקװאםערם. פאםענדע געפינען is חשאב

 האבען םחען םיר וואט דעם, אין באשטעהט ריגקײם
 זעלבע די איץ געגענם. זעלבען אין אםיסעס אוגזערע
 די אין אמז געגען געארבײם האבען װאם מחמ^

 אנז־ער קײן אין ^נט אױך אמז דערלאזען העדקװאטערם,
 פוזען װארשיינליך םיר װעלען בראדװײ• יף1א געבײדע

 ביז־ םעכםיגע די אויב בראדװײ. is .גח־־באי״ זאגען
 תרםים mik װעלען די אז אבער, סימען לײט נעט

 פא־ קא&ף, אונזער אין ענטםוםיגען אדער אפשװאכעז,
סיז א זײ כ*ז ײי ליז םיר jw« ג  •m 1<פזןסרפא ײי
 אוגזערע פאר באדינגונגען בעסערע פאר קאםף זער

 1״גא ארבײםען. זײ i*m שעפעד, די אין םעפבערס
זײז. נים װעלען רסעקװאמעדח אונזערע 1װא מעטער״

 לײם ביזנעס אנדזשעלעםער לאס די ן1פ רעדענדיג
 is װערם אמ יוניאה אתזער געגען קאםף זײער איץ

 זיך זארגעז טאסעט שםאם אוגזערע מי כאפערקען,
h שטאדק זעחר אויד o לייס. ביזנעס אונזערע

 דדײ־ טראק די ps םטרײק א אן אישט געהט עם
מזױ־קאםפאגיזג מעכטיגער דער געגען םאקע ווערם,

tekftftftUft MftftM ■ftftMftftftft MMte ftft t̂eftftft teftM  ifiTm וױו סםאר. די םען •יקעם #זיך םארשטעחם
 דורכ־ פחבירט אוץ ביזי געווארען כאלד קאונםיל סיםי
־ ולי שםרעסנער נאך אח־יגענם, סיטי א גלען1שמ  מ
 פיקעםינ^ געגען געזעפען שםרענגע אויך אזױ די כען

 פרײגט־ יוניאן זעחר אונזער אין שױן האכען םיר מאס
 תר־ יוניאנם די זיך האבעז גליק tns שםאם. ליכער
ױ און דערפון װאוסס קא&ף א אגגעהױבעז האנעז ס

Ate ^Ate ftftAfeAAft ftftftftftftftft Aftft4Mta AteM A A A  ftftft ft jft ftגעםירם װערם קאפף דער דענ^ געגען ps סי. דער 
 פעדעדײשאןאװ אמעריקזה דער ps אױן ps 4 אײ•

 געזאגט, now דעם קאונםיל. לײבאר םענםראל לייבאר
 קאוגםיל םיטי אונזער ps אמאםעגשטעל דעם וױםעגדיג

 דעד pit שװאכע, זײער נתגען6תא אוגזערע זײגען
 יין װערען אױסגעפאפטען םוזען פטתפא װעם קאפף

 טאד 'ױנזעד דעדםים ױערט יעדענפאלם קאוךםס. די
שװערער. pw שווערעד קאםף טעגלימר

 אוגזןר האבען םיר װעלען םען19 דעם םעברואר
געלעגעד דעד is מאל אלע װי ps באל. יעהרליכעז

AMA ^ftft ^ftftft A ftteA feA A  A  A feteA  A kA  AUteAA AAAAבוך, סואװעניו א ים1אר םיר גיבען הײט ps םיד 
 לא■ שװעםטור אוגזערע אלע is איעלאדזנגען שיקעז
 חאפאן, םיר סץ. אתועו־ אין מרםראםעז זײז is קאלס

 פדײגט־ בריױ די אויפנעםען װעט לאקאל יעדער אז
באגריסוסג דיער אתז ^שיקען ps ליך

dis איץ ױיגשעז איך זזיל שלוס ps isttiti P 's 
ps גאפען ps ידאדפיטגל אוגזערע אלע > 

d פע&בערס אלע יאתר im  ps סן ל ן נ אן מ מו נ י  ו
אןו דאד אײטען גליקליגאדע P* בעםערע אנ  אדבײי ג

באװעגוסג םער

4 1938 יאנואר,

מ. פון
 םון גענעראל־םטױיק דעם ערב זײנען מיר װען

 קלאוק- דער אין םיטגלידער װערען םען1געק ,1910
 שוין איהם םיר האבען ,1 לאקאל ײגיאז אםערייטארם

 אין ארימגעקוםען זיעעז מאס די, 1אפיל געפונען.
 אויך שוין איזע חאבען םריהער, םך א ױניאז דער

 לאקאל פמ פינאנס־םעקרעטאר ps אפט אין געמראפען
אײגם.

 פריעד גערנארד ברודער פארשםארבענער דער
 געװען איז '.) ד. אקטאבער םעז30 דעם (געשםארבען

 קלאוקםא־ דער אין ייאנערעז ערשםע די ps איינער
 ער איז דעראײלם, אםאל האם ער װי ױניאז• כערם

 וואם םיםגלידער, 28 ערשםע די ps אײנער געווען
p איז, עס בעת אגגעשלאםעז, זיד האבעז s עד80 די 

 געװארען געפאכם יאהר־חונדערם פאריגען ps יאהרעז
 קלאוק־ ps יתיאן א גרינדען is פאתוך ערשםער דער

פאכער.
גע־ גיט זיד לאקאל דער האט ײט8 יענער אין

 םינאנם־סעקרעםאר. אלםען8פול־בא א דערלױבעז קאנט
 דעם is אםענדען דעריבער םלעגם פריעד a בתדער

p םעקרעטאר ps אפט s פלעגט בײטאג אװענםען. די 
 ריב* דער נים זיכער איז ארבײסען .ארבײטען״. ער

^1א םיגער ת סד  םעהר פלעגם םריעד ברודער מײל י
ט. װי לײדיג אתסגעהן ױי ת מ  האם באלעבאם װעלונער ג

 םעק־ דעם ארבײט דער is נעםען is געחאם חשק דען
״ דער ps רעםאר 'f t r .גע־ אבער אמ פריעד גר 
 יאתרען רייהע א פאר פאסםען pn או־יף שטעהן בליבעז

ps דער געדינם געםרײ « 'pp, אלע טראץ n n s און 
 אאל א געהאנדעלט האבען עם װי *ינקם — לײדען

םיחרער. אנדערע
p פריעד j בר. s געװען גים pv לאםפארםע■ 
מן, אםיא רעדגזנד;  אײגיגע וױ זין דעם ps שריי

 נים ־pis אמ טאן, םלעגעז סעקרעםארעז שיעםערדיגע »
pn p, געװעז s .אױםגמײכענם אכער תאט עד לאין״ 

 זימער םיגאנס־סעקרעםאריי. ps םלאכח די םארשםאגען
 די אױםגעהאלטען נים אפשר װאלט פיגאגס־באריכם א

ע, פאדעתער ps מלס םי ע מ  פלעגט באריכם דער א
 ps אױספירליך אײנפאך, ■ינקםליך. pn אלעפאל אבער

 ארײג־ ,קיקערס״ די םיםגלידעד, די פארשםענדלױ.
 םיגאנם־ אזעלכע חעחנז is גלײכעז פלעגען גערעכענם,
װ׳ן בר. חאבען ps באריבםען  םים אפגעאאלם פריז

 יינקם־ ps עחרליכקײט pn פאר רעסיעקם ps ליגע
ליכקײט.

ps אאל א פאר  p rm r .זײענדיג םריעד, בר 
 גלײכאײםיג אײנס, לאקאל r« םינאגם־סעקרעםאר דער
 חשאינם ps םינאגם־סעקרעטאר דער געװען אויו

 ,ps 1910 םםרײק גענעראל דעם ערב ביז באארד,
 דער אז לאנגט,סאד סחא ױטעטאקמױ גרױסע די װען

 סיגאנס* באזוגדעדען א אנשםעלעז זאל באארד חשאינט
סעקרעםאד.

ps 1910 םםרײק געגעראל דעם ps בר. האם
 ps םאםע א ראלע. װיכםיגע זעהר א געש«'לם פריעד
 לאקאל אז אגגעשלאסעז זיך האבען םיםגלידער 12000

p איינם s 6 משך א ps .אײגםריםס־ זייער פאגאסען 
r געלט s ^אויספאלען. אױף געװען אוייסשליםליך כפענ 
 גים נאך ואפאלט ps תײגט, װי װגיפארםיסיםםעם, קײן

r פריעד בר. געװען. s םאר־ אלן די בײגעקויםען אגער 
 פון עט,גאנס*אפעראפי6 פאדפלאגטערטע ps װיקעלטע

 חאט װאס פיגאנס־קאםיםע, די סטרײק. גענעראל יענעם
 געפונען גים האט סםרײק, נאכ׳ן אונםעתוכם אלאדיגג

 מעחי־ ps ■יגקםליכעד pn &אר לױביױערםער גענוג
 *is עזראדבתדאאװ דעם פאר ps פינאנם־פיהוזע גער

געםתען. אלןו^גג האבען זײ װעלמן איז שטאגד
r םריעד & ברודער s סיי לאיאל געװען is דער 

ly זײגעחגפאלט די is םײ אינםעתעשאנאל, in rssnn 
ײט יאחרען פיל אזױ &או תאט ער װעלכע םיט מרנ  ג

^רפאר די װעז חאםען.8  זדנטעתעשא־ ז־עד ps שטז
in 1911 זײנעז, נאל r  p s, געקמממ פאל זדמיגע is 
 פארלאגגם ps si״s לאקאל ps עקזעקוסיװע דער

ד׳ו לוי’ח לייאק מ דגי r םםרײ^ ת s .בד i n s לי  י
ja פאי־ געװען מאל n ז אז מן. זאל מ  םד חװ־ מ
מן תאט לאקאל m מאס מנל ע  יעמם פאר מג

iw סטיײק rwua o p פיוןי ps סױזענט דױיםיג 
ליי לי d — ז p  s גרױסן yaw ןד» w r n r־w. 

pn פאסא r s זױגםער־ זײ געוזאז: שסענדיג אגאר

 פיר אח םםרײק ביטערען א אז איצט םירם נעשאנאל
 םער8לע אונזער אםילו אװעקגעבען דעם םאר םװען
 אויף װעלען לאקאל אוגזער ps םיםגלידער די פעני.
wis דערפאר ?r האגען. נים םאראיבעל

 די ײעז ,ps 1910 םטרײק גענעראל דעם נאך
 גע־ ביםלעכװײז זיך האבען .פראםאקאל״ ps חםתטת

r אתיסודיגען, נוםעז s ביםלעכװײז, זרעם, לאקאל 
 געשםיםם. אפאזיצ^על םעהר ps םעהר אלץ געװארעז

 םארדרוס. גרױס האבען psnjn פלעגם פריעד בר.
 פיל אזױ האמן םײ־ םענה׳ן, ער םלעגם םטײטש,
r עם במ געארבײם, אוםדערםידליך יאהרען s געשעהז 

 אלע זײנען ארבײטער די ,ps 1910 נם גרױםער דער
 אוים־ ן1א געזיגט האבען םיר סטרייק; ps ארוגםער

 טא ײניאן, קלאוקפאכער םעכםיגע ריזיגע, אזא געבױט
is קר םםילא װעם איבעריגע דאם ,קיקען״? װאם 

ביםלעכװײז. מען
 םים געװען פסכים ניט 1916 יאהר ps האט ער

p שםעלונג עקזעקוטיװע׳ס דער s הורװיםש דר. דעם 
ט איהם געשטערט״ גים אונז האם ער קאםף•  אבער מ

 רײסט ps באקעםסט אײנם לאקאל װאם געםאן װײ
 ער אינטערנעשאנאל. דער ps פיהרער די ארוגםער

 פיל אזױ פיחרער יענע םיט האט װאס ■עחעגליך,
זײע• m געפיהלט זיך געליטען, ps געארבײט יאחרען

MAHAMi a a a  AAA A k IM U M A  Ate Ate MUM teAtte kA teteteגןנץ ג^ז^ס די גי ו^ס חגר« » יגי י yiJ5־y
געפיחלמ•
ps 1917 יאחר r s .א באגאנגען פריעד ב. גר 
 םי־ ps אפט pn געקאםם איהם האם װאם םעלער,

r ער אײגס. לאקאל ps נאגם־סעקרעטאר s דעם אבער 
 מאם םריעד, בר. סםזיניג.1־וא1בא באגאנגען ניט םעלער

 pn םיט אויםגעפײכענם אוױ יאזזרעז אלע זיד זזאט
ט ע ט ^ א נים זיכער האם אינםערגעשאנאל, דער is ל

ט ײ ז 21 ן

 סא^טיק דער םיט אײנפארשםאנען pn געקאנט
 אינפ די װעלכען תבין, םשה ps םעםאדען

 גדי־ pn< יט1ל ױניאךברעכערישע. אלם באםראכם האט
 ערנםםקײם די באגריפען נים ■שוס ער האם נוגג
ps םכםוך יענעם ps זיד r s םיטים לעפםער דער 
ד װירקליך װעט לאקאל דער אז פארגעשםעלם, נים  ח

 «אר ערשםע די ער, האם אגב, װערען. ארגאניזירם
 pw ps — געװאלט רעארגאניזאאיע, דער נאך װאכען

 אד־ *־יסגעשלאםענער דער אפהאלםען םרײען — זײם
pwssp ps r זאל, זי םיניםםראאיע n  p s, געחן נים 

is ...װײט ps םאקע אםשר p is ברעג־ העלםען קענזח 
 עד װי שנעל אזױ אויםגלײך. שנעלערען א is גען

ע ps טעות דעם דערזעחך האם  יםרעכענוגגעז,1א מ
 חײל אםם, pn ps פוריקגעפויגען גלײך זיו ער האט
 אינטער־ דער געגען האנדלען געװאלט נים האט ער

נעשאגאל.
 גע־ אזױ לאגע די זיד האט יאהרען לעפטע די

 בר. מי לױט פיגאנס־סעקרעםאר, א פאר אז עגדערט,
ps r דח־סנעפירם, ps פארשטאנען עם האם פוײעד s 

 בר. «לאץ. pp םעהר ניטא לאקאלם םערםםע די
r װידער, פריעד s געװעז is ,אלט is זיך קאנען is* 
n פאםעז  is באז־ינגונגען געענדערםע ps למד דער 

r פריעד בר. אײט. טער s 18 לעצםע די דעריבער 
p גאשעפטיגט געװען יאהר s םינאנס־דעיארטםענם ps 

r אארד.3 חשאינם s ב א ארום in מל r פאר pn 
 pn is אטעגדעט רעגעלםעסיג נאך עו האט טױט

r עלםער טיםען א דעדגרײכם האט ער פאסםען. s  ps 
ps dis r כםעם s* געדאנקען זײנע גױי געװען ps 

 תוי ps &אר קוםם עס װאס סרהװעסיאינג דד
_____ יוני»•

pn* ,נאד :געווען זײגען װערםער לעצםע זײנע
 *ps 3הא זײ יוגיאן. דער is װיסען גלייך לאזם םױם

sa דאם געהערט זײ is ps לעבען pm אפגעגעבען ri 
pr• פתעםק pn is םיט pw לויח״

iv■ א s r, נשםח גתיםער א םים ps r s אתז 
i אנדענקעז pn עהרע אװעק.

/מאטער ״אלמא אונזער /\

«ום גרוס א
תי ם בינ דו ד ת מ ®

*רכעמערבונד) אידישען •ון ױגיל״ *יאריגען40
dis מפילײ פערפיג־יאריגען ps אי־ אלגעםײנעם 

*ir װערם װאס ,פתד״, ארכייםעד זײשען "n ,געפייערם 
כאגריםונס ysss״ns א ,onsn ,*pw ■ps שיק

רןד אידישען גרעסטעז דעס pd פארשםײער אלם  י
 פרײעד דער — װעלט דער ps פאראײן פעט^עלען

 באםראכם — אםעריקע זדן קלײדער״ארפײםערייוני^
 עס װאנעז ps אויר״קתאל, ךעס אלס ,כמד* דעס איך
 קעםפער די ps פאל גרױםע א געשטרא&ט ארױס האט
ps ,די האנען װאס פױער 'ir f l זױנזערע dis לעפען 

ps im די דח־ד דורכגעטראגען זי ps געבראכט p 
זײ־ עס געפארען. ps שטרױפלתגען םים ל1פ קיגדחײט׳

kAAAftrte kkA AkAflftteAA AAte teAA A AA A  AteftAkA ftA ft  ■וילען, ps רוםלזעד ps ארכײטעד אידישע די געװען נען
 איםי־ דעס סים געװארען םארםראגןח אחער זײגען װאס

p גואאיא*שטראס s רעזולטאט ps פאר־ לרםיגע3 די 
 ps םח« פײם חגגירתג אארישער דער ps פאלגונגען

D פאדיגעז iy in n ir. דעס געלײגם עם תאפען זײ 
 זײ־ oy ps זױנםערגעשאנאל. lyrns פאר פמדאםענט

שן די געװען גען  ערשטע די ps איםיגראגטען איךי
ps p n r דעם s ir u w ir  tya'ssw, ען3הא װאם 

גs געלײגם 'yל is Vyrs •pis פעכםיגען דעם pas״ r s 
 ps פאצט ps שםושע איוסיגע די חנרגדײכם חאם ער

 געזעלשאפט־ ps ps איגדוסםריזנ חנר ps יײנפאס
 איםיגראגמן ־ ארפײםעד פערחײס די אגכען. ליכען
p .בוגד״. ps תלםידיס גאװ׳מ זײגעז m  y rn  p s 
 קלאסעז־קאפף. ps אלף־פית חנס גן^גרנט in זײ האמנז

 קײאר* פארפאטמא די ps קרײזלעה yn^nyi די אין
אז ps וחנלדער די ps םירען ױ • ps מ  •n iysan לי

שמ די געקדאגען  ארבימחנר־אײניג־ ps למאיאם ער
 ps ארבײטער־באװעגונג גאנאע די ערכװעל אױף קײט,

r זײ אװישען ױגקמ אתחגר s •געפױם ps םםרײ* די 
ps .D האם ,פתד״ דער ysVyr פיט קען, i'syus די 

 ארױםםרעםונ־ ys^nuysy ps גאסעדחנפאנםטרזסױעם
rDay»ons r s  ,m־D װײ אײחנרגער זײער גאװאחלן

* - - - AAA AkAAAA Ak AftA A M teA lteA A A A A ftA  M̂AAAA  קעםמעז ii סדס אומדערשרטקענער דיער לען♦
ly א iyiya ps lyiyoys .ט  פאגאזש חנם אט ^ל

o זיד פיט זײ האפעז m  o n  ps sasisy i לאנד ps 
iy זײ m שמל, אזױ n עטװאם is ק זיר  ps סמ1מ
מ iynyp y די זײ תאממ ,ssysyiss oysa י rn w

ps תאגעז ײז פארפלאנאם. פאחמ נײעס דעס I ps jp 
o n קלאסעז־באװעגונג די יען1ל געט&ען לאנד. נײעס I 
ps ארפײםער־באװעגתג אידישע גאנאע די װעלכער | 
ps אםעריקע r s .אויסגעזזאקסען

ר םערציג lys'D דאן זײט זײנען ין P. גאנאן דאס . 
 pa עקאנאםישא די געעגדערם. פיל *pi האם לעבען

 b״s דער פאר וועלט דעד ps ענדערונגען פאליםישע
 אױט־ נײע ps אפגעפעקט גרעגיאען אלםע די תאבען

תד״ ps לאגע געאגראפישע ךי געשטעלט.  די ps ,ג
I אײן■ קוםם oy װעלכע פײ אומשםענדזמ, ll 's  is dps 

 אױך געעגדערט. שטארק זײןר ״pr תאפען ארפיים׳ די
י ps iys^ דאס yas י  ps H D'w y i r r^ pTypw• 

m m  ,ypp פאדיגגז^גען mns m m  ps ן האנען י  ו
עזנ שםאדק H שלזסלידטיוא syaa א ps חגרס.ג am s 
תיןן, d װאס י im אוין r ארגאניז s געזזען m  p s 

ps p די ps אוץ גרינדתג זדר ps *ײט n r y u an 
r איר s  ,fayso'ipy דןלט^פארו אלאנשעדגעאינס די 

 ארכײטער װזמ איגטןוגוסױאטול, ן׳אםת אן ps געװארעז
ps עטליכע ps פולקער צװאנפיג lyssyp ביי זײם 
o? פאר איל, איין פאר זײם r ק  פאר ^yns מלכיג

iy װעלכען i ד״ ת d םים תאט ,נ p  rs iy s יין ווריק» 
ס פארפעםערוגג דער פאר — אױפגעהױפען &אן  «ג׳

iy דער פאר ps ארבייטער״לעבען i ps u n f i t s 
ps i דעם פון םענשזזײם r פאא־קס; דישעטיסלאטיפקא 

 די אבער זיד האמח ענדערתגעז אלע ךי םים טאציע.
D געפיםען. נישט גרוגט״ליגיעס * t v  ,D r's ps 

H i'D P 'i'siys ,םיר שיקען מבילײ ps אםעריקא M* 
 פאטןד, גײסטיגען אתזער ועריגרזס1פר פלאפיגען זעד
שוז אלגעמיינעס דעס  • lyVP• ps ,כתד״ ארבייטער איוי
ps לאנגו איס װינשען ps im r טעםיג־ דעגלאדד^ג 

pa u עגדגילטיגעד דעד dm קאםף ps קײם ism sss 
s די is״iyD•

dm באגריםתג אלגעםײנער דער אבער pm א  ps
 pw pnynysw אייו vViynys *p* זזיל ױגיאן, זעד

מן אי pw u גתס האי rarar lyuwi r w is• איך
Aa a a  tfkkteA kAte AAAA a ftAAAk ^A A A - - - - - ץ מד• קיגד גײסםיג ן נ ב T חגד ®ון, O t״ f i  pr 

ד אלס געװען. ל1ש ערשםע מ ת  לאדזש, אין אינגןל י
ps •ps ps די pa p m תן ,במד״ מיי ײגג ד אד מ

' ו !
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n שױו ריט סטײט יארק דו אין געזעץ בענעפיט ארכײטםלאזע s קו&פט איז
 סםײט יארק נױ וועס 1938 יאנואר, ערשםעז דעם
בענעפיטס. ארבײטםלאזע אױסצאלען אנזןויבען
 אינ־ דער םון םיםגליד יעדער אז וױבםיג, איז עס

 וועל־ ױניאן, װארקערם גארםענם לײדיס טערנעשאנעל
 צוקונפם דער אין וועט אדער ארבײט אױסער איז כער

 געזעץ, דעם םיט באקאגם זיין זאל חשאב, זײז פארלירען
 די קריגען איד רעכם זײן באשיצען קענען זאל ער אום

בארעכטיגט. איז זי אדער ער װעלכע צו בענעםיםס,
 כארעכטיגס איז װןןר

? בענןןםיט ארכײמסל$זזןן *ד
 באשעםםיגם געווען איז װאס מלאכה, בעל יעדער

 מער אדער 4 געארבייט האבען עם װאו שאו א אין
בענעםים. צו בארעבםיגם איז ארבײםער״
 פארלירען זיי ווען װעלכע, ארבײטער די בלױז

 יארק נױ דער מיט זיד רעדזשיםטרירען חשאב׳ דעם
 צו בארעכטיגט זײנען סױרװיס, עםפלאיםענם םטײט

 רעדזשיםטרירעז צו ניט דעריבער פארםעלם מנעםים.
 די חשאב. דעם פארלירט איר וױ שנעל אזױ זיך

 בא־ א גאך אן ערשם זיך הױבען צאלוגגען בענעםיט
 די ארבייטםלאז. איז אײנער װאס פעריאדע שטיםםער
^ון רעכענם פעריאדע ד  האם פעתאז די ווען טאג דעם זי

 צו ױיכטיג זײער דעריבער איז עם רעדזשיסטרירט. זיך
 איר ווען סאג זעלביגעז דעם זיך רעדזשיםםרירען

דזשאב. דעם פארלירס
 אזדינע בלדיז בארעכסיגם זײנען סםעפיגעב די «ו

 יאד פארגאגגעגעם דעם דורך האכעז װעלכע ארבייםער,
 זײער וױ םיל אזוי מאל אכצען װײניגסםענם ®ארדיגם

 אויב הייםט, דאם אן. םרעפם בעגעםיט װעכעגסליכעד
 װאד, א דאלאר 10 למשל, אן, םרעפט בענעםים אײער

j יאר םארגאנגענעם דעם םארדינםדורך האבען איד םחם 
צען. מאל אכצען אדער דאלאר, 180 וױיניגסםענס ןי
ט ארפײמםל$זער איז !  זןןלפע ד$ס פענעפי

* t רקליעף װ$ס
 נוים־ דער לױט כאשטיםט ווערט רעליעף גײן!

 ארבײטםלןזיגקײט אמליקאנט, דעם פרן באדערםטיגקייס
אײ■ יעדעז צו אטאסאטיש אויסגעצאלם ווערט בעגעפים

IkMkgMAkkgMgk MM Mfchil MAMIM MfekMMIMftM ■kM MAMA |U Mרעגוממיעס, די לױם דערצו כארעכסיגס איז װאס געס
 נים. אדער דעם אין זיד גויםיגט ער אויב אכםדגדיג ניט 4

 ווערען פארזיכערוגג ארבײםסלאזער פון קאסטען די
 צאלען אדבײסם־געבער די װאס געלם די פון געדעקט

 פאנד דעם צו דארםען ארבײטער די פאנד. דעם צו
—— *וטראגאז• גארגיט

 אין *רכײאער אן קריגט פיל וזי
I כעגעםיט ארבייטסלאזן}

*רא־ 60 קריגעז צו בארעכטיגם זימען רײסעארנ
MAAIAMiA MAM■ MAMAMIIA MMAmM M AM M  feMAAÂ M MM MAIM■ם  בענעפים דער שכירדת. װעכעגםליכע זייערע פרן מנ

 דאלער זיבען וױ וױיגיגער אנטרעפען נים אבער קען
װאז־• א דאלער 16 װי םער ניט און װאך א

 אין פארשידען זײנען שכירות װעםעס ארגײםעד,
 װע־ ארבײםער, נאדעל״םרײד וױ צייטען, פארשידענע

 װאד *ו װאך ®ון זיך עגדערען עט סארדיגםםעז טעט
ד זײער װערם יאר, פון צייםען פארשידענע אין איז  ג

 םעז :אדםן פאלגעגדאן דעם אױף כאשטיטט גאויט
 פאר־ האבען זײ װאס ■עי וואכען פיר חעכסטע די ט8|1י

ם מ  פון װאך אײן או יאר, פארגאנגענעט דעם דורך ו
 װאך גידעריגםםע די אזן העכטטע די קװארםאל. יאחנן

 פון אדונטערגענוםען. װערט װאכען פיר די שן שכירות ־
 דער געגוטאן ווערם שכירות װאכעז צווײ טיסאלטטא די

שכירות זייגע אלס גערענענט װערט דאס און דודכשניט ;
I _־, ... n n m ײן ן דארט חאכ אח  דעד דערזען. װעדס נ

״ ו מ  אידישע אגדערע רוג פאר׳ז װי םיד, <או איז ,
לגן ארבייםןד.  םעגאכקײם די געהאט נישם האנאן װן

שול, די געווען אתיווערזיםצט״בילדונג אן גאגיסאן
m אומ חאט n n געוױזען און אגשסויס דעם
ײ אי זזאג איז י9 סיױקל??.אג ךך זאי אןלא

s אױוגןוואקט in מז ױ jw יײגעגע די אין גל d 
y אלס אדטיימר, y iyo חװ־ ן•א>ד< אלס זיא

ד__ עחי־(אמיװ סאסערי אלמא, _ן
ip i 9 איד 9 P לןן אץ ■אד־ נישם קײנםאל וזן

^ אייך•  די ®יז גא&עו אין חנוי
אן אונוןר ארן אוסייסאר יוני

tra p — ום*

 *ום בענעפיט. זייז באשםיםם ווזנרט עם וועלכע לוים
 דעם אין שכירות װאך העכםטע די אויב ביישפיל:

 דא* 23 אנגעםראפען האט יאר פון קווארםאל ערשטען
 די דמעז קווארטאלען דריי נעקםטע די אין און לאר

 דאלאר, 21 און 20 ,25 געװען שכירות וואכען העכסםע
 דאלער 20 און 25 םון שכירות וואכען צוױי די ווערען

 ני־ די און העכםטע די זייגען דאס ארונםערגענומען.
 צװיי איבערגעבליבענע די םון שכירות. וואך דעריגסטע

 װערט — דאלאר 23 די און 21 די — שכירות וואכען
 א דאלאר 22 איז װעלכער דורכשניט, דער גענומעז

 םון םוםע די אױם מאכם וועלבעם םאסשטאב אלס וואך
 װעלכעז צו בענעפיט, דער אלם וואך א דאלאר 11

בארעכםיגט. איז ארבײטער דער
 צוױי אדער אײן געווען איז ארבײטער אן ווען

 אר־ אינגאנצען יאר םארגאגגענעם דעם םון קווארטאלען
 בא־ איז ער וועלכער צו סומע, די װערם בייםסלאז,
אויסגערעכענט. אנדערש אביםעל רעכטיגט

 פעריאדע א גאך צאלען אז מען הויבט בענעפים
 רעכענען אן זיך הויבען וואכען דרײ די וואכעז• דרײ םרן
ר זיך האם ארבײטסלאזער דער וואם טאג דעם פון  ח

 םערוויס. עמפלאימענט סםייט דעם םים חשיסםרירט
 םויר־ עמפלאימענט סטײם דער מיסען דעריבער לאזט
 ניט אום חשאב, דעם פארלירם איר וױ שגעל אזױ ווים

 אויםגעשריבען דארף מעלדונג די צײט. פארלירען צו
 קענט איר װעלגער בלאגק, ספעציעלען א אויף װערען
 דער פמ אפיס אן אין אדער לאקאל אײער אין קריגען

םױחױם. עםפלאי&ענט
 דא איז זיך געםיגט איר װאו שטאם דעד איז אױב

 פער־ ברענגעז אחין םעלדונג די איר מוזם אםים, אזא
 יארק גױ איז אםיםעם די םץ אדרעםען (די זענליך.
קעםטעל). באזונדער א אין זײם דער אױף דא מיר דתקען

 בע־ ארבייםסלאזעז םאר זיך רעחשיסטרירען בײם
 האט איר וואם נוםער אײער אנגעבען איר םחם נעפיט

 אויב באארד. םעקיוריםי סאשעל דער פמ געקראגעז
ליז עם זעם גוםער, אזא ניט נאך האט איר  קריגען. צו ג
 אײער םון בלײגק אפליקײשאן אן קריגזװ קענט איר

 דעם אוים פילט פאםם־אםים. אין אדער ױניאן לאקאל
 דער צו פאסט דיח־ אװעק עם שיקם אח אפליקײשאז

 םיםי, יארק נױ בראדוױי, 45 באארד, סעקױריטי םאשעל
 םעקױריטי סאשעל אײער צוגעשיקם קריגען ױעם איר און

פאסט. דורך נומער
װײליגען א קריגט אײנער װען אג צײא ש  אין ח
ר  — כענעםיט פארץ װארט ןןר װאם צײם חן

ר ןןר דארף חן ז װאכען s װארטען װי
Ip i דארף געזעץ, פון סארשריםטעז די לוים 

 52 פון םשך אין װאכען6 וױ מער װארטעז גים קײגער
 דעם קריגט ער אײדער מארם ער װאם צײט די וואכען.

 צײם דער צו צוגערעכעגם װערם דזשאב, צײטװײליגען
 צתא־ װערם און זיך, ענדיגם חשאב דער וױ נאכדעם

םענגערעכעגם.
 16 צו בארעבטיגט ארבײטער אן איז כלל, אלס

ין בענעפים װאכען  שדיעט געזעץ דער װאכעז. 52 י
 אײנער װאט בענעפים סומע גאנצע די אז פאד, אבער
 די פון זמםםעל אייץ וײ פער זײז גים םאר קריגט

 פאדגאנגענעס דעם אין םארדינם האט ער װאם שכיתת
 װי םדיער סוטע די דערגרײבם בעגעםים זײן אױב יאר.

אפגעשםעלט. בעגפפיסס די װערען װאכען, 16 די
י װאם פאר ן ארבײפוער אז י1חו י  רעדזשױסטרירען ז
ױםז עמפלאימעגט סטײם דער םייט ױרו ם

 םא- צו סעגליד ערשםענם, אורזאכען. צװײ *וליב
מן צו רעגירדנג דער פאר מן א  רעקארד וײכטיגען א ה
מז צו צווײסעגם, ;לאזעסייטארב אירע «ץ א  פעגליך ם

 אר־ די פאר חשאבס געפינען צו בױרא דער פאר
בײםסלאזע.
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r ! דארף ארבײםער אן אױסנאטען. געוױםע מים 
 אים פון זיך דערמפא עם אויב חשאב א אגנעמעז ניט
דפר אױב אדצד יונקװ קאטפאני א אז יסצןגצושלא זיד

-------------------- ^̂ ^M MAAAAAAAMAMMA MAAA AAM •M M M M  AMMםעםמרשיפ זײן אויפצוגעמז אים פון םאדערם כאס 
י אמ<מןדנעשאנ«ל דער אין י י י • » י תי  דעם פון י

 אנגא־ גיס דארף «ר כאלאנגג^ עד ודצלמר צו םרײד
שיפ א «ז  טעג «ר סםדייי^ א אז גײס דארם אױב דו
מז זיך א םו ג א יון יג י י אד װ» פלאץ, חמ־ אױב ח

 די r* חײם זײן פון וױים איז ארבײטען, גיק דארף
דיז וױ םעהר איז קאםםען רײזע  חשאב םריערדיגזמ צו
 ארבײ־ גײן צו אנטזאגען אויך זיך מעג ארבײםער חנר
שאג, א אויף טען  און שכירות שםונדען, די אויב ח

 הער־ װאם באדיגגונגען די וױ ערגער דינען באדיעועען
 אנצו״ זיד אנםזאגם ער אבער אויב םאך. דעם אין שען

 אוחא• אנדערע איז עס וועלכע פאר חשאב א נעמען
 בענעפיטס. ירבײםםלאזע די ער פארלירם כעז,
ט צו כארעכםיגט ארפײטער אן איז  װען כענעפי
ץ אץ סטרײק א איז עם ? שאפ זי

 ער־ איז םטרײק דער ו\י נאכדעם וואכען צען יא.
 גע־ אינםארםירט איז בױרא די און געווארעז קלערט
ווארען•

ױ װי ^ן אז ע ? גןןצאחלם כענעפיטס די װ
 װערעז װעלכע םשעקם, דורך געצאלט ווערט עם
 דער אהײם. ארבײטסלאזע די צו פאסט דורך געשיקט

 גערופען צײט צו צייט םון אבער װעם ארבײטםלאזער
 אפיס עמפלאימענם םטייט אין זיך מעלדען צו װערען

 אפיס אין נים קומט איינער ווען קוםען. מח ער אח
 םיז צאלונגעז וױיםערע די קען גערוםען ווערט ער װען

 װערען. אפגעשםעלם אים צו בעגעפיטם
ױ װ  קריגט ער אױכ װיסען ארכײטער אן קןןן אז
 איז ער װעלכק צו כעגעשיט ריכטיגק דיי

ז כארעכטיגט
 האלטען צו ארבײטער יעדען פאר ראסזאס איז עס

 םאר־ ער װאס שכירות וחנכענםליכע זײנע פון רעקארד א
 קאנט־ צו אזוי װי װעג אײנציגער דער איז דאם דיגם.

 ביכלאה אדבײםסגעבער. זײן םון רעקארדם די ראליחנז
 אײערע װעכענםליך פארשרײבען קענם איר װעלכע איז

 אר־ די פון אדרעסען און נעםען די און פארדינסםען
 פיז קריגעז איר קענט ארבײם, איר װאו בײםםגעבער

 יתיאז. לאקאל אײער דורך איגטערנעשאגעל דער
 אױפ פענעפיט צו פארןןכטיגט ארכײטער אן איז
ײן סרײװיליג פארלאזט אלײן ער אפז ז ש  דז

4T בארעכטיגם. איז ער
 דעם אױסערחאלכ װאוינס װאם ארפײטער אן איז

ױ אץ ארכײט און סטײט  םטײט יארק נ
ז כענעםיט צד כארעכטיגט

jp ארבײם זײן פון םײל גרעםטער דער אױג 
 אנ־ זיד האט עס און טטײט יארק נױ אין געטאן װערם

 חשבון, זײן אויף געלם םוםע גויםיגע די געזאםעלט
 צאלונגען. בענעפיס די צו בארעכסיגט אים מאכען וואס
 פירגער אםקרקאנער אן זייין ארכײטןןר אן םוז
ץ צד  T פענעפיט ארכײטסלאזען rt כארעכטיגט זי

p i. מד גלײד זײנען בירגער ניט און בירגער 
 בענעפיט פאחיכעתנגם או־בײטםלאזע די צו רעכנױגם
 אג־ די נאך קוםען זײ נאר אויב געזעץ, דעם אוגטער

 באדינגונגעץ. און תלם דערע
 תרך געשיפט יאר 65 וױ ןןלטער ארכײטער זײנען

 געזעץז פארזיכןןרונגם ארפײםסלאזען חןם
 נים פאכם אר־בײםער דעם פון עלטער דער יא•

pp ,באדינ־ אנדערע אלע וױ לאנג אזוי אוגטערשייד 
 בעגעםים. צו בארעפסיגט אים םאכען גומען

 אן אץ געארכײט חאם װאם ארפײטןןר אן איז
 ארק נײ נאך געקוםען איז און סטײמ אנדער
ז מרעפטיגט*ו«עגעםיט דזפוא^ • א זוכען

ר סײדען בארעכסיגט, ביט אמ ער  וואו םםײם ון
 םםײם יארק ניו טיט אפמאך אן האט געארבײם האט ער

או האט םארלויםיג צאלוגגען. אזויגע פאר ײ ג rn נ r 
 םםייס. אנדער קײן םים אזעלמז אפפאד קײן נים
 דקר ײץ קראנק װזןרט װ*ט ארפײטער, אן איז

 פו פ#רעפטיגט ארפײטפלאזייגקײט, פון פײט
ט ארפײטםלאזןן t פענעפי

 אים־ זײן ארבײםער אן ns געדןץ דעם לוים ניק.
p זאל ער אוס ארבייםען צו שטאנד i י נטיגסבארע» 

ד כענצפיט• ארבײסםלאזע  געדעגקצז, מען מח געזעץ, דן
p פאר נים איז p פפד נאר ®ארױכערוג^ קראגקען 

 קיז ידאס צראײג בלױז איז פארדמרונג אזצןלססײארנ
 פ באראכטיגם איז דזשאב pp גים האט און ארפײטען

צו אײמד p בצנוגפיטפ. די  W יװ psnp איז אג
^ גגעזצאא די «ו פד »ת ארב״ספז, ניט ®• ג מיג  מדי

ײ װערןן גצטאנט װעלןן פארוופאן טו דאד ג ס פ  זײ רנו
דר ■טטז«*אטיס«ד<ל דצד פון צמג ד ן אןפצזפירי רי  פ
דוגג מז חינן א ץ. פ גןון
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דערפאלג גרויסער 8 דעפם. עדױסיישאנאל פון ױםיפונ םפודענםעו
 קאהען, מ. פאניא םון

דע«»רטםענט. עדױק״«אנעל םעקרעטאר

 םעלאושיפ םטודענט אונזער םיז םײערונג דער צו
 מים־ טויזענדער געקומען זיינען דעצעמבער, טען4 דעם

 לא־ אונזערע אלע םארטראםען האבען וועלכע גלידעה
 צװישען םםייטם. ארומיגע די און יארק נױ אין קאלס

 אג* זיינען דארט מיטגלידער״ אקםיװע און בעאמטע די זײ
 די־ בילדונג די לעקטארס, און לערער די געװען װעזענד

 װעל־ סםודעגםען, מאםע א אמ לאקאלם די םון רעקטארען
 םעםיגקייםעז פארשידענע די און קלאםעז די באזוכען כע

 אינטער־ דער טח דעפארםמענט עדױקיישאנעל דער וואם
 האבען אלע די אן. פירען לאקאלם די םון און געשאנעל

 אױס־ דעם םון מחיק דער צו געםאנצט אמוזירט, גוט זיך
די. װי. אי. דאבעלי דער םון ארקעסםער געצייכענטען

40 דורכגעםירם האבען עס װאס פעידזשענט דער

 םיליפם, דזשעימם קיגםםלער יעם פמ איינדרוקסםול
 נאכגע־ אינטערעם מיט האבען אטועזענדע די װעלכען
םאלגט.
 אונזער םון םטעף םון מיטגליד א הערםאן׳ מאלי מים

 די מיט אנגעםירם האם דעפארטמענם, עדױקײשאנעל
 דירעקטאר. געװען איז אליװער דזשין מר. אמ טענץ
 דעם פון געװארען צוגעגריים איז הינטערגרוגט דער

 אינ־ דעד םון דעפארטמענם עדױקײשאנעל פון םםעף
טערנעשאנעל.
 עס װאס ציים קורצע די אנבאטראכט אין נעמענדיג

 פעי־ דעם איינשםודירען און צוצוגרייםען געװען איז
 גע־ זיינען װאס װאלען׳ שטאטישע די איבער דזשעגט
 רירעקטא־ די האבען נאװעמבער, אין געװארען האלםען

 אר־ װאונדערבארע א דורכגעםירם שםילער די און רעז
 דאנק־ זיי איז דעפארטמענט אונזער װעלכער פאר בײט
באר•

 געווען איז אוגטערנעםונג דער מי אטמאםפערע די
 פרײנד־ אםת׳ער מיט אנגעזאפם אח באגײםטערענםע א

 טאנץ דער וױ נאכדעם לאנג האבען מיםגלידער די שאםם.
 פארםאג, אזײגער צוױי ארום געענױגם, אםיציעל זיד האם
 צװײ רײדענדיג ?ולוארען די איץ זאל אין געשטאנען נאך
 אײנ־ די מיט שײדען זיך װעלענדיג ניט וױ און זיך שען

a דרוקען•
 זײער םאר װערען גראטולירט דארף םעלאושיפ די

 אונערמיד* זײער םאר און אונטערנעמונג די אױספלאנירעז
 ער־ פלאץ ערפאלג. אן םאר עס מאכעז צו ארבײט לאכער
 װאם אלע די באדאנקען און אױםצורעכעגען ניט לױבם
 אונםערנעםונג. דער אין באםײליגם אקטיװ זין־ האבעז

 קאםיםע, ?אסםױם דער פיט מאכען מיר מחען אויםנאם אן
 חשאזע־ קאנונשיא, מאריא פון באשםאנען איז װעלכע

 םאגםשימענםא, עמא םעלעריטן^ םערי םאלומבא, םין
 .10 לאקאל פון דעיװים, אל. את <89 לאקאל פיז אלע —
 אלגערם־ העלען געםאכט האבען קאסטױמען פוילישע די

 קארמעלא און דאנאי נעלי באדזשינםקי, העלען סאן,
.107 לאקאל םון אלע — גרזשימאלסקא,

 סארשידע־ די םון קאםטױמען קאליררײכע אין מיטגלידער
 ױיער האט געהערעז׳ זיי װעלכע צו נאציאנאליטעטעז נע

 םעי־ דער פאחאמעלטע. די בײ אויםגענומען שטארק
 די אויםגעלעבם ריםם און טאנץ בילד, אין האם חשענט

 אינםערנעשאנעל. אונזער פון ענטװיקלונג די אץ געשיכםע
 יונגע די זעהן צו בילד אימדרוקספול אן געװען איז עס

 נאציא* םארשידענע די אין מײדלאך, מערםםנם םענשען,
 הא־ שפאנישע, איםאליענישע. פוילישע, קאסםױמען, נאלע

 בילד דאם אױםלעבענדיג דײםשע, און רוםישע װאיער׳
 פון אמזגריקע נאד געקוםעז דיגען עלטערען דיערע װי
 גע־ אוץ םרײהײם םון לאנד דער אין היים־לענדער, די

 םװעם די אין אריינגעםאלען דא זיינען אח לעגענהייטען
 עקםפלואםא־ די אז אויםגעפונען האבען זיי װי שעפער.

 געמיעשאפםלי־ דורד װעחנן אײנגעצאטם בלױז קען ציע
 די געבויט האבען זײ װי ?אמף. און צחאםעגארבײט כער

יתיאן. אינטערנעשאנעל
 פעידזשענם דער האט עפיזאדען joopji די אין

 םח ?אפיםלעך דראמאטישע באזונדעדם די פארגעשטעלט
 צװאנציג די םון אויפשםאנד דעם געשיכםע. אוגזער

 רע־ גרױםער דער םםרײ?), װײםטמאבער (דער םויזענד
 טריײ דעם ),1910 םון םםרײ? ?לאו?םאכער (דער זזאלט
 זײנעז לעבענם ארבײםער יוגגע 146 װאו פײער ענגעל

 באזונדערס געװען אמ בילד דאס געװאחגן. פארניכטעט
 שרעק, ײרד איגםצענירם עס האבעז זײ וױ »ײנדת?םםול

 שװארצע ריזיג די װען און םארוױתנג און צעםישעניש
 דער האם ?ערפערם אויםגעלײגטע די צוגעדע?ט חאם טוד

אויםגעציםערם. עולם
 פעי* דעד חאם צװישען־צײם׳ די איבערהיפענדיג

 פון אויפלעבונג וױדער די םארגעשםעלס דאן חשעגם
 אר־ םויזענדער הונדערםע וױ .1983 ױניאן־איז אתזער
 פאר־ אנגעהויבעז האבען לאנד גאטנען איבער׳ן בײםער
 צו אינםערנעשאגעל דער פון פאז דער אונטער שירען

האשעגוגגןין. נײע פון באגײםםערם קא&פען, דיע
 און םצענעס פארשידענע די ער?לערענזײג פראזע, די

געװאחנז געלײעגם איו שפילער די פון באװעגונגען
mamm maaamaaaLamaa mm mamaLmaiam ■m mam ■mmmaMאפיס עספלאיסענם םון פאזצלרסןןן די םים פרידען 

p װעגען r ט ז פענעפי
AMAM AMA ■AAMAMAMM AM AAMMM AM IMAM MMAMMAk■ AAMאיעלירעז ‘צ רעכם א האט ארבייטער אז p i .קײם

 םםײט צום איליקאציע אן ארײנגעבעז דארף ער
 פארהער. א פארלאנגענדיג אםיס, סויתוים עסילאיםענם

 װיז־ער ער פען או&גינססיג, איז ענםשײדתג די אױנ
 עגםשײדוגג דער געגען באאח־. אפיל דער צו •יעלירען

 געריכטען. די אין װערען אפעלירס ?עז באאײ דער »ח
 װי שפעטצר נים וחגרען אדײנגעגעבען םח אפיל תד
 םוירװיס אטפלאיםץנט םםײם די וױ גאכדעם םעג 10

רן װעמן וױסען אייך לאזס  האס איר אױב רפפסאן• איין
ען, די אין שוועריגקייםעז גצװיסע  אן ייד פרעגם מנ

חאנדלען. צי וױ יוניאן לאקאל אײער *יז
 סי עגםםערס אזץ פראגען אויבעךגעבראכםע די

 p»־r נױ איז חנגולאציזנם די אױף בלוח זיך ניןן
 אר־ אנגעגוםעז אױך האבען שטאטען אנדערע פסײם.

מל אוױ געזאצעז• פארזימדתג בײססלאזע די וױ «
עז מ  אױס־ וועם עס און װאדען אנאלמירט װעלעז מי

ײג פארטסאנדלימנ א װעראן מאדבײט מו גנדקלו װו
AAAAAA - - - - - - — — - —   — ■ ■ -   מז ת מי צעו, די אונטעד ארבײסןד די ®יז י  װ?ט גןון

 ינ־ י׳י »ץ לאקאלס אתזארן *ו װעחח צוגעשיקם $ז
ran חי ײסססט  אינ־ ודייחנרן פאו זין. גאפינאן ויי ו

r a m p י «יר װענדנם  אדאר ימקא לאפיל אייןר י
מ א חנר פרן אפיס לעגפראחש צום ייי׳י תן״ םנ  איג

j ניי סםרים, טא16 ײעסם 8 נײ< n r

H7 לאסאל ױניאו אפערײפארס סלאוס דעו פװ אראנזשירם לעסציעס
יאנואר םאנאט דורכ׳ן

 — פרי. דער איץ אזײגער 11 ,9 יאנואר זונםאג,
 סאר 963 אין רעדען װעם מיגקאף מ. נ. אסעמבלימאן

 ״די איבער סטריס, טעד163 געבעז בולװארד, טעח
 דער אין ראליע איהר און פארםיי לײבאר אמעריקעז
__________________בלא?. י. םשערםאן אםעםבלי.

 סםרים פערציגםסע און צוױי 1377 פארק, בארא
 ,אנםי־ םעמע דער אױף נאקם ע. דר. רעדען װעט —

p םעםיםיזם, r כאראק־ םאציאלער אמ עקאנאםישער 
םאלבערג. ח. טשערמאן םער״.

 ר. וא. עחטנױ מױרמטיד 2202 אײלענד, קוני
 טעםע: לעוױךשאצקעם. י. דר. — צענטעט קולםור

ע אזוי םאשיזם דער האם אוי װי״ רי  די בײגע?ומען ג
םםודענט. א. םשערםאן ?״ דעמא?ראםיעס

 כץ םשה — עװמנױ. פיםקין 1729 בראנזוױל,
די איבער רעדען װעם  װעלם״. דער אין לאגע איצםיגע ,

גאלוב. ב. טשערסאז
 נ. נײטהען װעם — יאנואר םסן13 דאנערשםאג,

 ריפאװערי סוט אמ קלאיק דער פץ סע?רעםאר װאולף,
 טע36 װעסט 242 לאקאל, סח אםים אין רעדען גאאח־
די :םעםע דער אויף םטרים בײ באארד ריקאװערי .

 םענעדזשער דער זײן װעם טשערםאן ארבײם*. דער
ליוזײ. לדאיס לאקאל, פת

 1765 — בראגקס פרי, יאמאר. מען18 זתמאג.
 וױלקאן סםרים. טער176 נעבען עװעגױ, דײוױדםאן

ר רעדען װעט עדלין מ  פון געווארען את ״װאם אי
םײן. ה. ןערטאמש םעאםער?״ אידישען

 סייס נעבפן ראוד, פלגנינס װהײם 2514 בראנקס,
די איבער גל^גץ א. לע?םשורעז װעט — פװסנױ, . 

 באװעגונג״. םאציאליםםישער דער אין םענדעגצען
םיל?אוױץ. י• םשערפאן

ײט איר אויפ  זיד רקדזטסטרירט ארפײטסלאז, ז
חןר ®ון *פיםןןס טאלגן^חן די פון אײנעם אץ

- MAMMAAM MMMAAMm MMM MAMMMסײרװיס קםפלאימןןנם סטןןיט!
ן י  י ו י ג א

:מאנחעטעז
 סאו•* לןוןיעם 80

 םטריוג טע14 װעסט 869
 M'laB טע28 איסט 124

 נראדװײ 8828
 *•,we 9*186 *יםט 108
 סטריט. «ע186 װעסט 800

.119 אםסטזרדאם 1060
:בראנקם

849 <*9*149 M »סטרי 
.119 י9*09פ»י911 8916
 eiifpjfp ל19ני 8888
 .119 ■לײנפ *•■11 8610
 ר*»ד וןרחןיפ ■>שט 400

 נילוינג) רס9(רארז*
 בול״ארי ין9»1ס» 1098

ברוקלין:
 .119 (יפ»י 61-66
 1גי9119 םײי«ל 84-19

 ■M 19&9דזש»ו»ל 105
619 — 86*9 • סייי

: ט י ס p ר א י
6008-6010 119 ■W inn. 

1490 ■’■119 i’p.
 י9ח*'ײ קינגם 989

סטר>« 9*86 — 1818
:קוױנם

2706 nipנרידז■ נטב^רא 
*iye «ליזא

 ■לא*וגג םטרי■, םעין 8901
̂ 119 דז׳יימאיקא 147-88

B9*n״np
1847 rii9 MfS

 י.9רסקפײ «יי
 1 •19119 ליבער■• 123-06

 וזילל. רימםאכד
2928—41*9 19119• 1, 

■•■•. איילאנד לאגג
שםאנד: רימ

סטרי*, •■m 86״
mb ,»ס• ח««רח .* 
 י,10י &נאי9• 8974
iiקילל̂י •*9׳ m m

 סםרים אכציגסםפ און זטקס 2075 ביםש, נפםה
 אי־ רעדען װעט בענחשאפין ד. — עװענױ. מע20 און

?אחן. 41 םשערפאן םלחםה״. און .ארבײטער בער
•up 3200 ספנםפר, קאםױניםי ביםש ברײםאן

 איבער רעדען װעם נאקם ע. דר. — עװענױ. לאנד
p דארף ״וואם r צו ארבײםער פון שםעלונג די־ 

טאסקאװיץ. י. טשערםאן פלחמה?״
 נפבפן פװפנױ, סאםהפר 852 יארק, נױ איסם
 לעקםשורען װעם אואטאשו ײסף — סםריס. קליװלאנד

די איבער  שפראד״. אידישער דער פון אפשטאמונג ,
ראזאנאװיץ. ל. טשערמאן

— אװפנם אדינפר 8 יאנואר, 1םפ21 פרײםאג,
2912 ד׳אפאר, ?אסא איז רעדען לעוױן יעקב װעט

MAMA MAMA a MMAAAA MMM MAAIA MAMMAA MAaO I MAMAAהײם .שול, :טע&ע דער אױף םםרים צטע1 װעסט 
w דעם אויף װיר?וגג זײער און גאם און p.טשערםאן ״ 

j .וירש?
או האלב יאנואר, םפן22 שבח, — בייםאג פלף נ

 פון אפים אין רעדען װלאדע? 3 קאונםילמען װעם
 ״די איבער סטריט םע36 װעםט 242 ,117 לאקאל
 טשער־ לעגדער״. אנדערע איץ און דא פארטײ לײבאר

קאפלאז• ב. טאן
שו., םריםאנם איסם 796 אנקס,בו פן,ס20 זונםאג,

 :טעמע דער אויף רא?ער רודאלף רעדען ודעם —
 טשער&אז ?״ שפאניע ®ץ לערנען םיר דארםען ״װאס

ליװײ. רעדזשעמענ
 געבען עװעגײ, אודאכאן 834 האיסס, װאשינגםאן

 עראינ מאזפימעד j רעדען װעט — סטרים טע181
די  אםעריקאנער די און דעמאקראםיע אםערי?אנער ,

m ב J( םשערמאן מאםען״. p•
\tfrp — פארקחײ. בפי 6416 בפנסאנהױרסם,

די :טע&ע דער אױף רעדען װעם םרמר 1פי ד^לפ .
 געזעלשאםם״. ?לאסענלאזער א אין נאציאנאליטעטען

לעװענטאל. &. םשערפאן
 פארבער ש. — שופנױ. ייםקץ 1729 בראנזזויל.

 סך־ סײרקױנע ע?אגאםישע iyp, איבער רעדען װעט
 טשערמאז ?״ קאפיטאליזם אונטער ױעדען שאסען

a .שוגערמאן
 j װעם — אװפנם 8 יאגואר, מפן28 פרייםאג.

 סענםער, קאםױנים• ביטש ברייטאן אין רערען שערמאן
פון םעםע: דער אויןי עװעגױ, אײלענד קוני 3200 . 
ם. טשערסאן Jf אי• םי• ra לעיבאר אװ נײסס

p o srrj.»
סאד 963 בראנקס, פרי. יאנואר, מפן30 זתםאג,

- - - - - MAAAMIAMM MAMMM â m4  0 A  ^ am m a  ^ mamaL am מז בולוזארד, םעהערן ע ד — סםריט sraios ג ג ״ז  ח
 אי־מר רעדען װעט נאגלער איױדאר םענעדזשער ראל
די ק עזכמאױסזי איחו־ע און איצס פארסײ לײבאר .  י
®ײגבעדג js סשצר&אן צוקונםס*. דער

מן ססריט, םע42 — 1377 פארק. בארא ע  טי14 נ
ר חנחמ געביגער ב װעם — עוזענײ מ  ״אמדוט־ אי

 Jt ןשלרמאט ײנקגמם״. ?רעפם אדער טריעלצד
בעלסאן.

m עװעגױ, סאםחער 962 יארק, נױ איסם u 
״ חגדעז עסװ — סטריט, •^זולאגד  גטמיחנ־פחסוי
ד אין .פראבלעמעז איבעד וחנלער דזשײקאב  פלאוק ת

גאלמג ג אזטסשעד אמחסםריע״.
ױקייטאנעל טע עד U לאקטל קאסי 7 

סשפרטא) פייגפפד^ «ג
ספקופטאר. סטאנזאר, י.
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באארד עקזעקוטיװ נענעראל דער פון באשלוםען
. אינטערנעשאנאל, דער פון באארד עקזעקוטיװ גענעראל דער םון מיטיננ פערטעל־יערליכען צוױיטען בײם אנגענומעו

באסטאן אין נאװעמבער אץ אפגעהאלטען
ט א י פ ע נ ע ב ־ ן ע ם י ו  זאל ד נ א פ ם

 רע־ אינםערנעשאנאל• דער אין װערען אײנגעשםעלם
 פאחגפענםליכם זאלען פאנד דעם װעגען גולאציעם

װעחמ•
 פאנד ם נ ע מ ס ע ס א ו־ א ל א ד ן י י א

 *ו אונםערנעםונגען ארבייםער און אינםטיםוציעם םאר
 רעקאםענ־ לױט וועחנן אױסגעםײלם זאל עם וועלכע

 געגעראל דער קאםיםע. םפעציעלער א סון דוסניעס
 דזשאינס און לאקאלס די וױםען לאזען זאל אםיס

 שםײ קריגען וועלכע אינםםיטואיעס׳ די װעגעז באארדם
דופליקאציעס. פארמײדען צו אום פאנד דעם םון מ

ן ע ב ו ל ן ק ו : א ן ן י ו ר  לאקאלס ג
 װעגען וחגרען אינםארמירם װעלעז באארדס חשאינם און

 פאלדן, איז ווערען גענוסען װעם װאס האנדלוגג, דער
 אוים־ װעלען אדן אגיזאציעס1אר זײערע אן רירעז װאס

 םיםגלידער, זײערע דימױפליגירעז צו װערען געפאדערם
שלומז די גאבקוטעו נים ייעלעז װעלכע  דער פדן גא

קאמיסע.
. — א. ■ אי ם• װ פ. י כא• דער ל. א

 קאנפערענץ דעם װעגען דוביגסקי פרעזידעגם פון רייפם
 קאנ־ זײ און סיםי אםלאנםיק אין 4 אי• םי. דער מח

ײ 1«י קאמיטעס צװישען מרעטמז י. סי. ד  אוז 4 י
 געחײסעז גוס איז אן, גײהעז װעלכע ל״ אװ פ. 4 דער

 געויאחװ געלויבם איז דובינםקי •רעזידענט געוזארען.
 דער אין פרידען ברײסנען צו אנשםדײמוסנ זיק «*ר

 געװארען באאױפםראגם איז און באװעגונג אדבײסער
ד איז סםעיטסעגם s פאחנפענטליכען «  װעגען פרעסע דן

 דער אין אײניגקײם *ו ױגיאן אוגזער פון שםעלונג דןר
 אז חאפענוסנ, די אױםדריקעז און באװעגוסנ י81ימארב

 פרידען. שגעלען א ברײנגען װעלען קאנפערענצעו די
ם א ס ל ע ל ע ש ז ד נ ם א ו י ר א ם א נ א ם

a . ------------------ MMגארמענט דעידיס דעראינםערנעשאגאל פון גןבײדע די 
 זאלן סאנאסאתום אגדזשעדעס לאס אין יוגיאן װארקערס

 הילקװיט. פארים גאןי אנדענקען אלס װערען עטטעוױוג
 *ו מאכם פול געװארעז געגעבען איז ■תנזידענם דעם

תמדיגעז  סאנא• פון םירער די מיט ארענדושםענסס די מ
ע ו רי א ם

ם ק י י ר ם ן ם ע נ ײ • ז ײ ה ן ג פ ו ג
 םשיל־ קמ־קער נױ דער אין ן ע ר * ו ו ע ג ן ע ס

 און אינדוםטוײ באםהראוב ארן דרעס הױז דרעם׳ דחנן
טרייד. כראויר אמ קארסעס איז

ל א ק א ע 60 ל י נ ק י ד ס י ר  דער ױ
 ױריםדיקאיע פאר (פילאדעלםיע) 60 לאקאל פון פארלאגג

ד מ  װעל בלאוזעס, און דרעסעס רזדזז *רן lyoxp די ״י
»מר וחלחח מ  איז ,16 לאקאל פון קאנטראלירט אי

 קאםיםע, אריגינעלער דער *י געװארען איבערגעשיקם
 ברעסלאו, י. ווײם־פרעזידעגםעז די םון באשטײם װעלמ

גריגבערג. חערי און קדײנדלער טשאדלם
ן ן ז י װ ן ג ר ן ב י o י n • ן ר »

 זײנעז אנגעלעגעגחײםעז פאלגעגדע די ם נ ע ד י ז
 דער :חבינסקי ■חחידענט «ו געווארעז אימדגעדױזען

 א פאר סאדאנסא און פרעסער דרעס די פיז פארלאנג
 איז קאםערס די פון פארלאנג םשארטער; באזתדער

ר שיקאגא r* טדיידס סיםעליעיאדס די TW מ p y ; 
 ױריםדיקגיע פאר שיקאגא 212 לאקאל םון םארלאנג דעד

ר; באטאן און סםיםשערס םליסערס, די איבער מ  מ
 פאר םיגישער און שנײדער םאנםריאלער די םון פארלאנג

ליקיל• »
ג נ י י ן ל ד ן װ  און דרעס די *װישעז ן

מר, מ ױ א באארד. יארקער גױ דער איבערגעגעבעז«ו קל
------------------------» ------------ feiu  MMilkM MM MMMMMMMאמאלגאמײמעד דער ארץ סדיידס,. קלןוק די• !װישען —

kkM MMiMMiMMiMAi MUדער !וױשען געדדארעז §כס072 וױז *דעגדזשםענס *ן 
מ ר *מ באארד דדזאינם קלאוק יאר׳ק^• נ  אמאלגא־ ת

^ינג םײסעד «. רסעײארק קל  «םים גענעויאל דער ױני
די אן רירם זי וױםיל אײף •ראגע די אױפנעטען זאל

-------------- U iU M M iU i MMU •MMMM ■MMMMMM MUM MMiMiMIMI•דן אין זמדזטסרי  סידגי ורעזױענט פים טטעט אגו(
 מסיגער דער איז אמאלגאגדיםעד דעד טון חילפאן

סי ״ ו
 איז vl לזקאל גווישעז עפיטנ אװןרל טח פראגע די

 געװאדעז אימדגעוױזען ויז באארו דושאיגם דרעם די
ד •ו 1ל אוױשען סכסוך דןד כאארו• יאדקער ניו ון

M IM ׳ M ■ m m M UM̂^̂ ÛUUUMfllu MMMM ■MM■ MM Afl u קאל i םנאו (איבער באארד חשאיגם קלאוק דעד אין

 או געווארען איגערגעגעבען איז זיפערם) און םוטם
דובינםקי, פרעזידענט

ן ע ג א ל ן ק ע ג ע ל ג א ק א  102 ל
 איבערגע• איז לאקאלס און באארדם תשאינט די פון

 פאר־ באארד. יארקער נײ דער *ו געווארען װיזען
 װערען אױםגעםאדערט זאלען 102 לאקאל םח טרעטער

ערשײנען. או

 טױיד־ דער אץ פרידען איבער רעזאלוציע
באװעגונג ױניאן

 דער נוױשען םרידעז פאר רעזאלמיע םאלגענדע די
x דער און jf אי. םי.  jk גע־ אסנענופען איז ל. אװ 

 דער פון באארד עקזעקוםיװ געגעראל דער פון װארען
 םײ יערליכען םערסעל אודייםעז בײם אינםערגעשאנאל

כאססאן. אין געווארען אפגעחאלםעז איז מאס םינג,
 איגםעתעשאנאל דער םח קאגװזגנשאן טע23 די
 סיםי, אםלאנםיק אין ײגיאן, װאדקערס גארםמם לײדיס

 עזאלואי?ד א אגגעגומעז ,1037 סאי םען14 דעם האס
 האגדלתג די געהײסען גוס האחניג האס זי וועלכער איז
 גרינ־ העלפען אין כאארד עקזעקוטיװ גענעראל דער פון
אינ• פאר קאמיםע דער אן אגשליסען זיך איז איז דעז

M IM  M tiM k MUM■ M lM k lllM M II  MM^MMIIiMM ■ ■ ן,, ■ #׳ 5 X 7״'•■ •V ׳ jr אוימן I l̂ i i  Mא 0ו
מז חאם חאגדלונג עגע  rs אױםדרוק ריכםיגען דעם ג

 אר־ די או איבעחנײגונג, אײגגעווארזנעלםער םיף דער
 דארםעז אינדדסםריען איעקאדופר מאסען די איז בײםער

באזים. אינדוםםריעלען אױםן ווערען ארגאנמירם
 גוט אויד גלייכאײםיג האט רעזאלוזױע דאזיגע די

 און דוביגסקי חננספרעזי פץ גאגדלוגה די געהײסעז
 ביישםײערען׳ םאר כאאדד עקזעקוםיװ גענעראל דער
 אנ־ ײט,1 אץ קארגענדיג ױט און זשאלעוועגדיג ניט

קאםוײנט ארגאנמאאיאגס די גו געלם און שםרײנגוסנ
ukUUM hUiUft■ u u L M M M M tik k it MMM MkkkMMM MMM M iארסיגחאגיזנ׳ אינדוםטוײעלער פאר קאםיסע דזנר פיז
— ■    M , ,1 ■ MMkM ^MflkMUUMk MU&MUMM kk fcu UM MMMםעקס דאלאר דעם דורך געודארען באװיזען אח עס וױ 

 אין קאםיײז ארגאנמאאיאגס #אר־ן םיסגליז־ער די אױף
 ברײם־האומיגער דער איז ;אינחסםרי שםאל חנר
 קא־ ארגאניזאגיאנם ארבייםער םעקסםיל דער פאר חילף
 בײשםײערתגעז מאנאםליכע גרױםע די אין אוץ םיםע

םון הכל םך דעם ברײגגם עלכעסװ אי. םי. דער גו
- * - KM uu^uMAIHMkkMfe kMMkkM U kU  UUM MMkfeA MMאימ־ דער גו בײגעשםײערם חאבען מיר מאס געלמ׳ די 

 ביז דאלאר 300,000 איבער פח סוםע דרוקםםולער
איאם.

 אז אגגעוױזען, חנםטװעגען פון האט רעזאלתיע די
 אלץ געםאן געלעגענהײט יעדער בײ חאם יוניאז אונזער

 גרײנ־ *ו צושםאנד כחות אירע איז געוחנז אח עס װאם
 האט און באװעגונג ארבײםער פאראײניגטער א גען

 זוכען זאל אינםערנעשאנאל די אז ערקלערט, חײטער
 דעם באכען *ו גאנץ פארמאגט זי װאס מיטלען אלע מיט
 כדי ר,ײמערגא ארגאניזירםע די םץ רײען די איז רים
 גע• זײן נים זאל קלאם ארבײםער אמעריקאנער דער

 דע־ די באװעגונגען. גאאיאבאלע *וױי אויף שיאלטען
 עקזעקוטיװ גענעראל דער גאאױםטו־אגט האם זאלמיע
 חילף םינאגגיעלע און שםיאע איר פארמנוזעאעז באארד

 ארגאגיזי־ *ו אנשםריעגונג איר אין 4 אי• םי• דער צו
ם־ ■דאױקגיע מאםעז די אין־ ארבײםער די רען  יינדו

 אר־ גלײמײםיג איז ליניעם אינײםטריעלע אױף םריען
a דער אק בײםעז w n: רע־ און ערענהאםםע אן <יון 

 ארבײ־ די םון רײען די איז פארשםעגדיגוגג אליםטישע
 דערגדײכם סח• כל םוף זאל עם אז *װעק, םיטען םער

באװעגוסג ארבײםעד םאראײניגטע א יועחמ
«r געגעראל די וױל ?יואאלזער דער פון ליכט 

מז באארד עקזעקונױװ  םאר דובינםקי יחמידענט לוי
 דורך אנשםרײנגונג געםרײע אח אויםגעהאלטענע דין
 םרידען דעם דעתעגטערען *ו מאנאטעז םינף לעאםע די

 קאג־ די שעזוגואעוג האם דאס וױ גתאמענארבײם און
 אונ־ באשםעםיגען מיר םיםי. אםלאגםיק »יז ווענשאז

 די *װישען פארשםעגדיגונג שנעלע א אז גלוינען, זער
עי און ל. אװ פ• זס חנר סח כחות  איז 4 אי• םי• ד

 די *ײט. איאםיגער דער אין וױכםיגקײט לעבענם א
 בא• לאנד איז באװעגתג ארבײםער דער סון שונאים

 אר־ אוױי די גוױשען שפאלטונג דעד מים זיד גי«?ז
מו־ פמ אםסאסםערע אן שאפעז *ו *דדים בײםער  או
ארבײםער ארגאגיזירםע די *ו געגנערשאפס און טרױען

 דעד אין באדינגוגגען ארבײטס די ארוגטעחנודריקען און
אינדוסטרי.

 טאל אלע האבעז מיר וױ אמםער גלױבעז םיר
 דעד און 4 אי• םי• דער *וױשען םתדעז אז געגלױבט,

 8« װען וחנחװ, געבראכט אושטאנד קעז ל• אײ ם• א•
תנד דעם אנערקענען זאל  אינחס• דער פון פתטני■ ג

 ארבײטןד די םאר ארגאניזאאיע פון פארמע םריעלער
 וױ גאכדעם אינדוסםתען. פראדוקאיע מאםעז די איז
 נאכגעגעבעז, װערם פאדערונג פונדאםעגטאלע די אט

 אוים־ פאראײניגונג נו שםערוגגען אנדערע אלע קענזנן
 גע־ און װילען גוטען םון גײסם א אין װערען ססגעפרע

רעכםיגקײם.
 אויפגויען װעלען כחות ארגײטער די שנעלער וואם

 װאס אעתפען, קאגאענםתרםע די געגען פעסםונג א
 םאר־ װערען װעלכע און זײ געגעז געמאכם איצט װערען

 געשאפפ איז שטילשםאנד איאםיגען דעם דויד שםארקט
אע׳ אינתסטתעלמ דעם איז תקג  װעס בעםער אלץ גו
ד פאר און רײמעארט ארגאנמירםע די פאר זײן עס  דן

שעז דעם םון פאדבעסערוע ענדליכער מן עמנאמי  לע
לאנד. אין

 עפענען םענטערס עדימןײשאנעל אונזערע
נײ־יאר. נאר וױדער דך

 סענםערס, עדיוקײשאגעל און םאשעל 6 אונזערע
ר גוגעמאכם זיד האבען װעלכע מ  םוביב^ ײםים די אי
 די נײ־יאר. נאן־ גלייז־ װערען ערעפענט ײיחנר װעלען

 *װישען יאפולערעד אלץ װאד א װאס װערען ממטערס
 װערט םרױען שון םענער םון באזיד דער מיםגלידער. די

 רעגו־ אלץ וױכטיגער, נאך װאם און, גרעםער אלץ
לערער.
n געגענדען די אין זיד געםינען *ענםערם am■ 

 פאר לייכט מאףם דאס און װאוינען מיםגלידער אונזערע
• די םון אײנעם באזוכעז און זיד אעושליםען יעדען נ  מ
 פראגדאט פארװײלוגגם אונזער ארבײס. דער גאך סערם

 קאליעםםעניקס, םריהער. את עם װען װי בעסער נאך איז
 געלערעגם װערם שװימען טאטנען, שפילען, באל כעסקעם

ר קלאםען לעחנר. קאםפעםענםע םמ מ  , וױמױגםםן די אי
 פון פראבלעמז און געשיכםע די פאסיתנגען״ טעגליכע

 אג־ װערען קלאסעז רעדנער און עסנליש, יתיאן, אונזער
 I םעםיגקײםעז אלע n לערער. ערפארעגע םון געפירט
 םרײגדלאכ• םון אטםאםםערע אן איז אנגעםירם װערען

 * פארענדיגם װערם אװענם יעדער חבר׳שאםם. און קײט
געזאנג. סים

 1 אדחך די סענםערס, די װעגןן אינםארממיע םער
ד דארםעז װערען װאס געגענשטאנדען די און םעז  ג

מ• לאקאלס. די םון קתגעז מען קען לערענם שז  ־ ח
 . דאר םון דעפארססעגט לדיוקײשאגאל םון און באארדם

סםרים. םע16 װעםם 3 אינםעתעשאגעל,

;
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 דובינסקי׳ס ירעזידענט דובינססי׳ס פרעדדענט
ען:ך ע1ףע ג ע ע י ע מאנהעםען איז ר

h ^ די װעגעז הויז איערא
ען ש ױ  םרידעגם־ אפגעבראכענע TW א• ♦ א צו

6 M. צװישען םארהאנדלונגעז ל. אװ
 דער און 4 אי• םי• דער

 אויםמערק־ םיל אזוי געצײגען האם וואס ל., אװ ם. זס
 פראמינענם אזוי איז און לאנד גאגצען איבער׳ן זאמקײם

 אװעקגע־ האם ונײטונגען, די אין געווארעז קאמענטירם
 אמעריקאנער דער אין םרידעז םץ םראגע די שטעלס

 װי שארסער און שטארקער םיל ארבייםער־באוועגונג
 האם רעדע די װאס אפקלאנג, דעם פון אמ איז. עם װען

 װאלט םײנוע עםענםליכע די אז זעזזן, צו איז באקומען,
 שםרײ־ די צװישען םרידען א באגריסט שטארק גאנץ

צדדים. םענדע
גע־ קלאר רעדע זײן אין האט דובינסקי פרעזידענט

 םיז ױניאניזם, אינדוםםריעלעז סון פראגע די אז מאכם,
 דער און 4 אי• םי• דער צװישען שטרײם דער ױעלכער

 ניט מער שטעהם אנגעפאגגען, זיד האט ל. אװ ם. א.
 םארהאנדלונ־ שלום די אין וױיל שלום, א םאר װעג אין
 םמ קאמיטע זײ האט געװארעז, געפירם זײנען װאס גען,
 אינדוםטריעלע די אנערקענם ל. אװ ם. א. דער
 ,4 אי• םי• דער םיז געװארעז ארנאניזירט דינען װאס
 א פאר מעגליכקײם א געװארען געשאםען איז עם אח

 געםארם נים דעתבער האבעז םארהאנדלומען די שלום.
 פארםגעזמט געדארםט האבען נאר װערען, אפגעבראכעז

 אײ גיבען מיר סאראײניגט. װאלמ^זיך מען ביז װערעז
 וױכםיגםטע די נומער דעם םון פלאץ *ווײסעז א אין בער

 אר־ זיעע און רעדע דובינםקי׳ם פרעזידענט םח םיילעז
 איבער־ אזױ זײנען באהויפםונגעז זײנע אח גומעגםעז
 אבער פירושים. אין נים זיך נױםיגען זײ אז צײגענד,

 זי װאס איז, רעדע דער םמ וױכםיגקײס באזונדערע די
 דער אויף םראגע שלום די אוועקגעשטעלם צוריק האט

 זײגעז שלום־םארהאנדלונגעז די וױ נאכדעם טאג־ארדנומ
 איז אתיסגערוםעז האם זי איז געװארעז אפגעבדאכען

ר דער מ אנ  *ו אינםערעם גרױםעז אזא עפענםליבקײט ג
 די אז וױרקוננ, די האבען םוז n אז םראגע, שלום דער

 אמאל וױדער זאלעז שלום־פארהאנדלונגען אפגעבראכענע
װערעז• אויםגענומען

דוביג־ פרעזידענם אז האפעז, אויך וױלען מיר און
 שלובד נײע ביז וױרקוגג,.אז די האבעז וועט רעדע סקי׳ם

 בא־ סיר — װערען אעעפאמעז װעלען פארהאנדלו־נגעז
 װעט — *ײם ביסעל א דייערעז דארף עס אז גרייפעז,

 זאל ױאם זאד, קײן װערען געםאן נים *דדים בײדע «מ
 געגענ־ די מאכעז פיינדאכער און קאסף דעם םארשארפן

באציהונגען. זײטיגע
 אפעלירם רעדע זייז אין האט דובינםקי פרעזידענט

 טעטיג* איר אז ,4 אי. סי• דער פץ פירערשאםם דער *ו <
 אר־ ניט n ארגאױזירען מים באשרענקעז זיך זאל קײם

 די אין ארײנצודרימען זוכען ניט אבער גאניזירםע,
 ל• אװ •6 4 דער םיז ארגאנתירם דמען װעלכע סדעידם,

 ייד דארף ל• אװ פ. 4 די אויך אז זיך, פארשטעהם עס
 ארגאניזירם זײנען װאס טרעידם, די פון זודיקהאלםעז

 באצי־ n כדי ,4 אי• סי. דער פמ קאנםראלירם *ין
 שווערער נים און פײנדליכער װערען נים זאלען הונגען
מר אן פון םעגליכקײםעז די פאמז  פאראײגיגונג ענדלי

ר באװעגומ. ארבײטער אמעריקאגער דער פין מ  פרע־ א
 אפע־ בלויז געקענט פאל דעם אין האם דובינםקי זיחגגם
 ,4 אי• םי• דער *ו ארגאגיזאציע, אײגעגער זײן *ו לירעז

 ער האם געוױכם. מער האכען דארף שםים זײן װאו
ד  בלײבם אינטערנעשאנאל די אן ערקלערם, דעדבײ יי
מן, n «יך אױף םראגס יון 4 «י• םי• דער יין  פליכ

 דעריבער האם ער און גענוםעז זין אױף האט זי ײאס
 זדם צו זיך זאל ד אז פארלאנגעז, «ו איר פון רעכס א

nrwnw פיז װעג איז שםימער נײע קײן לײגען נים און

ה ר ד ן ס י ל ק ת  יארק נױ סח קלאוקמאכער אלע ב
בריק־ אין אז געװאוםם, האבען

 קלאוק־ זינט צרות געווען דארםען איז עס צרות. איז לין
 איז ברוקלין אויב איז דערמאנעז• זיד לענען מאכער

 עם װאלט מען װי סענםאציע א געווארעז אמאל מים
 אמע־ אין ארם אזא םאראן איז עס אז אנםדעקט, פליצים
 ברוק־ אין צרות די וואס דערפאר, בלויז דאס איז ריקע,

 זיך האבען קלאוקמאכער די וױ גרעםער סך א ױינען לין
םארגעשטעלט.

 איח געהאט האבעז יארק נױ פיז קלאוקמאכער די
 װײניג אזוי האבען זײ וואם םאר ערקלערען צו םעאריע
 זיך קייקלעז באנדלאד די :שעפער דיערע איז ארבײם
 האבען יארען לעצטע די איז אמ טאה• אײ אוט אוועק

 איין אי? אויםדריקעז טעאריע די אס אנגעפאגגען זײ
די אז זאגען, צו מײנט דאם ״שיקסעס״. :ווארט

 אװ אום אין יארק נױ פח ארויסגעםירט ווערען באנדלאך
 םים־ םעקשאז די אײנגעםירט איז עם װאו שעפער, טאון
 הייםט צרה די שיקםעס. ארבײםען עם וועלכע בײ טעם,

באנדלאך די צו נעמט מען אי :דרייםאכע א איז עס
 אמ ביליגער ארבײט די מאכם מעז אי רק,r נײ םון

 םח געמאבט װערם ארגײם די װאם אלץ, וױ ערגער
 סארשליעעז קען װאם סיםםעם, םעקשאן דורד שיקםעס

 אמ קלאוקמאכער פון צאל די שיעור. א אהן באנדלאך
 דא זײנען שיקסעם אבער באשטימטע, א איז אמעריקע

 פשום׳ער א דאך עס איז צאל. א אהן אמעריקע אין
אין װי װערען, געמאכם װאלםעז קלאוקס ײען :שכל

 די װאלטען קלאוקמ^נער םון בלױז צייטען אמאליגע
 עם נאר ארבײם, גענוג געהאם בלויז ניט קלאוקמאכער

 אלטע װײל באלמעלאכעס, אויםגעםעלם נאך וואלטען
 קיטעז נײע קײז איז וױיניגער אלץ װערען קלאוקמאכער

 דאן איז קלאוקם, מאכען שיקםעם וועז אבער צו. גים
שיעור. קײן ניםא

 סך א אװעקגעלײגם האט ױניאן יןלאוקמאכער די
 טאיז אװ אום די באקעמםען צו געלם סך א און כוחות
 איז וואם יארק, נױ םמ קלאוקמאכער יעדער אבער צרה,

 ער־ אײן געהאט אלץ האם ארבײט אהן ארומגעגאגגען
 לעצםע די אין וױ אזוי אח םאמ• אװ אוט :קלערונג

 אהן ארוםגעגאעען קלאוקמאכער סך א זײנעז יארען
 אלע אויםגעםילט םאון אװ אום ווארט דאס האט ארבײט,

ױניאז• קלאוקמאכער דער םח מיטינגען
דאר־ ארבײםען ״שיקםעם״ װיםיל אײגעגטלױ נאר

 עם קענעז זײ אז שעפער, םאון אװ אום די אין םען
 דער יארק? נױ םון קלאוקם די גאר םארשליגגען

 האט ארבײם, אהן ארומגעגאעעז איז מאם קלאוקמאכער,
 ציםערען ער דארף װאם םםאטיסטיק. קײז געזוכם נים
 םירער די ארבײט? געבען אים דעז װעלעז«ײ צאלען? את
 ציפערען קריגעז געװאלט יא אבער האגען ײניאן דער םח
 האבןןז׳ זײ שעפער. םאון אװ אום די װעגען צאלען אץ

 באםיהונגען די װיםיל אויף װיסען, געװאלם ערשטענס,
^ דער סון נ  שעםער טאון אװ אום n קאנטראלירעז צו ױ

 איז עם וױםיל אויף צװײסענס, און וױרקונג, א האבען
 פארשלינגען םאון אװ אוט די אז טעאריע, n ריכטיג

 געקראגמ• ציםערען די האבען זײ און קלאוקס. די גאר
 אױםזיכט די האם װאם רובין, שרדזאדזש וױים־פרעזידעגט

 אמטער* חנר םון דעפארטמענם םאח אװ אום דעם איבער
 װע־ אונםעחופוע גריגדליכע א געמאכט האט געשאנאל,

 אייס־ האם ער און שעיער קלאוק טאיז אװ אוט זײ גען
 33 ערד אז באשעפטיגט זיינען דארטען אז געםתעז,
 נים ארויםגעחםעז האם צאל די ארבײםער. הונדערם

 :געװאתדערם זיד האם פעז איבערראשוגג. קלײגע קײן
!הונדעד־ט 33 בלײז

 אויג בארעכםיגםער. א געװעז איז וואונדער דער
 פארשליגגעז עס זײ קעגעז וױ סא התדערט, 33 כלױז
 בײ ארבײטען מאס חונדערט 33 א&ת, קלאוקס? די גאד

 זײ אבעי ארבײס, סך א םאכעז קענען םיסםעם סעקשאן
p jp קלאיק־ םױעזגם 30 פיז ארבײם זײ טאכען ניס

 באשעם* הונדערט 33 די סץ דאד זײנעז אגב מאכער.
 83 די פון טייל געוויסער א שיקםעם, אלע ניט םיגםע

 קלאיק־ יארקער נױ דאך זיינען באשעםםיגטע הונדערט
ץ מאכער  טאון אװ אום געארכײט ניט וואלטעז די ווען א

 איז ארבײט געזוכט אדער געארביים דאך זיי וואלטען
 ניט קעז טאון אװ אום אז קלאר, איז עס יארק. נױ

 יארקער נױ די װאם שולד ן&נצע די זיך אויף טראגען
מיז אוו אוט ארגיים. ?יק ניט האבען קלאוקמאכער  קעז י

 גרעס״ דעם ניט און שולד דער פון טייל א בלויז םראגעז
 שולדיגע. אנדערע נאד זײן זיכער מוזען עם םייל. טען

 די געהאלםען• ניט האבען ערקלערונגען אלע די אבער
 אז — זײעתגע דאס בײ געגליבען זײנען קלאוקמאכער

 נאר םאון. אװ אום שולדיג איז צרות זייערע אלע איז
 גרױםער א און םײל, א אז געװאוםט, נים גאר זיי האבעז
> ? ברוקלין םון קומעז צרות זייערע םת טי

 *תת די וועגען געװאוסם האבען קלאוקמאכער די
 טאון אװ אוט האבען זײ װי פונקם נאר ברוקליז, פון

 עס אונטערשאצט. ברוקלין זײ האבען אזוי איבערשאצם,
 געװען. אזױ איז דאם װאס פאר ערקלערען צו שווער איז
 אװ אוט די ודײל דערסאר, איז דאס אז מעגליך, איז עס

 אויגען. די אין מער געתארםען זײ דך האם צרה טאיז
 קלאוקם די אוועק םירעז װאם םראקס די געזען האבען זיי

ר־ בעסםער דער געװען איז דאס און טאון אװ אוט מ  אי
 נאר האם װאס םראק, יעדער ארגומענם. צײגענדםטער

 קלאוק־ אין וואונד א געמאכם האט קלאוקס, געםירם
 שגערעכענם נים אגדערש האט ער הארצען. מאכער׳ם
 אװעק םזנז פירט דאם אז געגלויבם, ניט אנדערש
 אזױ זײענדיג און טאון. אוו אוט ברוים דיז ארבייט,

 אז געזעהן, ניס עו האט םאון אװ אוס מיט פארנומען
ברוקלין. אין צרח גרעסערע א און נעהנטערע א האט ער

 די אױםצוגעםינען וױכטיג נים דא איז עם נאר
 װעניגער האבען קלאוקםאכער די וואם םאר אורזאכעז
 טראכ־ געדארםם האבעז זײ װי ברוקלין װעגען געםראכם

 װיכ־ א זעהר אמ בתקלין אז זײ, ווײםען איצט טען.
 אויסםערקזאמקײפ. םך א םאדערם וואם יראבלעם, טיגע

 גע־ אנגעגעבען זײגען װאס םאקטען, די און ציםערען די
 װעגען ,117 לאקאל םון מיםינג מיםגלידער א אויף װארען

 בארוכאוױטשעם לױם גרוקלין״ אין קלאוקשעפער די
 זײ אלארמירעגדע. שטארק זעהר זײנען אונםעחובוגג.

 זיד קײקלעז עם וועג װעלכען אױף קלאר, גאנץ וױיזען
 װערען װאס באנדלאך, די פון טײל גרױםער גאגץ א

שעפער. אינסאיד יארקער ניי די פון אתיסגענוםען
 װאס םיטלען אגצוגעבען אױסען ניט דא זײנען מיר
 םירער די גדוקלץ. םאר ווערען אמעװענדעם דארםען

 םיט פארנוםען איצט זײגעז ױניאן קלאוקמאכעד דער פון
 די געםינען װעלען זײ אז האםעז, םיר און םראגע דער

 באנוצט דארםען װאס םיטלען װירקזאםםםע אץ בעםטע
 אײנצוםירען און םאכען צו געגענט ברוקלין אין ווערען

 איז שעפער ברוקלינער די איז קאגםראל ױניאן םולע א
 זאלען פרײזען ױניאן ארן באדיגגונגעז ארבייםם ױניאן אז

װערען. אפגעהיט שםרענג זײ אין
 די אז גאםערקעז, געװאלם בלויז דא האגען מיר

 ארײנ־ םיפער אלגעמיין אין זיך דארםען קלאוקמאבער
 צמסםאנד דעם אין ארן •ראבלעמען די אין טראכםען

 װעלען טאן דאם װעלען n װען און םרײד. זײער םח
 אין לאגע, דער אין אז שלו^ צום קומען אםשר זיי

ך געםיגם קלאוק־םרײד דער וועלכער  “װיכ פיל איז זי
 װאם דאס איצוחיםעז מוות די אנצושטרעגגען םיגער

 1נײ דכעז צו אײדער אינט, ביז געװאונען האס מען
 נײע די דורן• אױם גיך גאנץ רעען װעלכע געװיגסען,

אױס. בויעחנז םאגופעקטשוחנרם די וואם לעכער,
 מאנוםעק־ די בײ אױםקעםפעז לײכםעד קען מען
 I אח ארבײםס׳לײז אויפץ העכעתסנ נײע א טשורער

 די אײדער ,טייצ־טסייב־או ךער פח פארקירצומ גײע
 ענדליד װארום עז■ססיואפצ געוױגסען אויםגעקעמםםע

נײ« די פיל נים מאנופעקטשוחנר חנם דאד קאסםען


