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אוקעסטער אח טו אינטעונמאמל פה יןאנצעוט יעהודנןו פעוםער וער
סארטש תם»סען האל, תאדנעני אין
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ר ע ט ס ע ען ס ט א ם און אײן אין צוז ע ען ד ב ל ע ט. ז ר ע צ אנ ק

 אינ־ דעם םיז קאנצערם יעהרליכער םערםער דער
 אונ* םרן ארקעסטער, םאנדאלין און ** up םערנעשאנאל

 קאר* איז פאדקוםעו יאר דאס װעם םיםגלידער, זערע
מארםש. םען19 דעם אװענם, שבת האל, נעגי

כאר. אינטערנעשאנאל דעם געהערם האט עס װער
 לײ־ דער אונטער זיגגק שסיםען, 120 פולע זײנע םים
 װײם וױינער, לאזאר קינסטלער־דיריגעגם דעם םון סתג
 זימעז חערען בײם ערװארםען קען ער װאס גענוס דעם
 כאר אוגזער קאגצערס. יעחרליכען דעס בײ כאר דעם
 דער געװארען. ענטוױקעלם און פארבעסערם פיל איז

בײם װעט גאד דערצו רייכער. סיל אמ רעפערםואר

 ארקעס־ מאנדאלין אונזער אויסםרעםען אױך קאגצערם
 דירי־ באוואוסטעז דעם טון לײטונג דער אונםער םער
4■א«ארעלז לוז>ידזשי גענס

 אז איז הערען צו אלײן ארקעסםער פאנדאלין דעם
 מאכט עס ווען אבער םארגעניגעז. אויםערגעװעהנליכער

 קאנצערם, יעדירלימן דעם בײ וױ געלעגענהײט, א זיך
 צחאםען, אויף טרעטזמ ארקעםטער און באר דער װען
 סגין יעדער װאס פאסיתנג םוזיקאלישע א זיכער עס איז

פאדפעלעז. או פארגינען נים זיך קען םחיק אױף
 דעחױ זיד צײכענם קאנצערט יאריגער חײנטיגס

 װעלם־בארימ־ אױסערגעװעהנליכען דעם םים אויס נאך
אויםםרעםעז אווענט דעם װעט וואס סאלאאיסט סען

 בא־ דער איז דאם האל. קארנעגי אין קאגצערט בײם
צימבאליםם. אםרים פידעל־וױרםואז דימםער

 אז יוארענעז, צו םיטגלידער אונזערע נױםיג ניט
 און באגרעגעצטע זײנען האל קארנעגי זױן פלעצעד
 ■לזד וױ מער םד א זײז װעלעז טיקעםם אױף בעלנים

 ילאץ א םיט פאחיכערען זיד וױלען וואס די צער.
 קוי־ און אואײלען דעריבער זיד דארפעז קאנצערם בײם
באצײטענס. סיקעטס פען

 דמס אװענם, שבת איז קאנצערם דער .•געדענקם
 צו 1שוי םיקעםס האל. קאתעגי אין מארםש, םען19

 און סםרים םע39 סםייחש״, ״לעיבאר אין׳ באקומען
יארק. vi מוועניו. זעקסםע

 פוילען אין סאנמאויוס נמדזןם *ף/פוז סזםען ״םיו־ פימ מרימסער
י»רה נױ אץ וחןרען נעוױזעו נינען אץ וחןס

 א װעחנז געוױזען גיכעז אין װעט יארק ניו אין
 געװיזען װײניג נאד איז מאם םילם א פילם, זעלםענער
 װעלכען װעגען און עפעגםלאכקיים דעד םאר געווארען

ליםעראטור. גאנגע א געװארעז אנגעשדיבען שױן איז עס
 אין װאס דערמים, אייגעגארטיג איז םילם דער

 דער אקםיארען. קיץ ניט איבערחויפם שפילען אים
 איזײשע 200 פון אויםגעםירם אינגאעען װערם פילנט

 פילם דער אױלען. איז פאלקס־קינדער און ארבײטער
 םעדעם באװאוסטער דער פון געװארען יראדואירם איז

 קראנ־ פאר אנשםאלם ײל־רער«י«רישערה א סאנאסאריע,
 איז װאם פילם, דער ױילען. אין קינדער אידישע קע

 םו .ראוד אידישער דעו־ דער אלס געװארען באגײכענם
 דאם א■ שפיגעלט און אן״ קומען ״מיר *הײסם לײף״,
 איז פאלקם־קינד »ח ארבײטער ידישעןא דעם פמ לעבען

 שםעם אנדערע און וואדשע םון קװארטאלען אידישע די
 אריםקײט, גרױסע די געוױזען װערם עם אױלען. אין
 לופם, אן אוים װאקםם און לעבם קינד דאס וועלכען אין
 אס איז דעתיאוגג. אן איז אױסזיכט אן זוךשײן, אן

 660,000 די פון םײל גרעסטער דער לעבם םביבח אוא
 וױ לױם פױלען. אין ל-עלסערוש פון קינדער אידישע

 דא־ דער יית העל«* » זײנעז אוױיזמ,ב םםאטיסםיק די
מר  זײעד איץ חינםערשםעליג און קראנק קינדער אאל זי

 אין קינחנר ישעאיד 100,000 װיקלמג.אנט פיזישעו־
שוױנחוכט. פון באדראס דינען ■וילען

 די יע,אגאמארס מעז־עם די דאן װײזט סילם דעו־
 פאר־ װאס פוילען, אין אינםסיםואיע אידישע אײנאיגע

 םון געזונט דאס אאהיפען און חײלען פיט זיך געטט
 גים אבער איז דאס קינדעד. אידישע ליידעגדע לתגען
 רישעעדעושי א א־יד איז עם אגשסאלט, הײל א נלױז

 איז נאר נים געװארען בארימם איז װאס איגססיםמיע,
 *עדא־ נײער איר ;אײראפע גאנץ אין אויד נאד אױלען,

 TP■ די םוץ געװארען אנערקענם זדו סיססעט גאגישער
 מוסטער־ א אלט םעדיאינער און פעדאגאגען טינאגטסטע

ארבײט. רעשיעריאיעי ו ײל« פון שסאלטאג
ס ®ילם דער דייו אנג םעדקוױרדיגעז דעם ו מרג  אי

ך אריםעד דער פין שכ׳םער * שער טאר׳זוו  סביבה אידי
m אפי די ש  זוגיגער, דער או ועלאסש אח שסעט ילי

^ נױס ז א יוו ני או־טפאדג מ  סאמר מזנחנם חנר פון מ
חנד די זמש טאריפ^ ף געםיגען קיג ר א אוי ע ס װי ש מ  *ײ

מ א דני ץ ז טיגא » ד jem ליכ ד חנ ע דיג ר װי ק ד  אי־ מ
ם ■יז גאדגאגג מז ת ע מ די ym ל אזי n ד rrrp* איז 

ױ ך ױלרסינא •ו aar בדלס * a p m i מ ח ז מידא י  י
ס ד«ם ר •י׳ל פי . n in p ,״ חו א ז אד « שיי װ לעבס־ ו

»agrt tm  r םיס ויץ גי״םם »u r מד ױ םים םאראל, ח

 קינ־ זײ םון לעבען דאם דורכגעדרונגעז איז עס װעלכע
הײם. אײםווײליגער זײער אין דער

 וחנלכע ■עדאגאגעז, און געלערענםע ■ראםינענםע
 באגײס־ שםארק אים פץ דינעז פילם, דעם געזען חאבעז
 יסיכא־ א פאר אים באםראכםען און געװארען םערט

 באװאוסםער פענלעװע, זשאן קונםטװערק. לאגישען
ח געלערנםער  פראטװיזישען םארשםארמגעם פון זון י

 פילם דעם געזען האט װעלכער םיניסםער, ירעמיער
 TP אזױ אים פח איז װארשע, אין באזוך זײן בעת

 גענראכם פילם דעם האם ער אז געװארעז, גײםטערם
 זײן אונםער געװארעז געוױזען איז ער װאו פאריז, קיץ

 שסארק האם פרעסע פאריזער די אײד מ.אראסקפראסע
 א פילם. דעם פת וועדט קינסםלערישעז דעם געלויבט
 חאט םיניסםעריום בילדונגם פראנאױזישען בײם קאמיסיע

 װײזען *ו אים כדי פילם דעם אפאוקױפעז באשלאסען
 אין פראנקרײך. אין אנשסאלטען דערציאוגגם אלע אין

 די פח מנםדאלע םילם סאאיאליסםישע די האט בעלגיע
 אים כדי פילם, דעם אפגעקויםס ױנק»ס טרײד דארםיגע

שע די װאס םעאטערס, פילם 85 די אין וױיזען או  מלגי
לאנד. איבער׳ן האבען ױניאנס

 געמאכם איז סילם דער װאו גוםא, ■ױלען אין אבעד
 די װעו־עז. געוויזען נים פילם דער טאר געווארען,

ר  וױי־ אידישע די נאר ניס פארכאטען. אים האס מנזו
 •וילישע גאל גרױסע א אױך נאר פוילען, אין טונגען

 א זאגאר זיך געפינט עס וועלכע אוױשען !ײטונגען,
 װאוײמע םים ארױסגעקוםען זײגען וייסונג, רעגירונגס

 ירא־ שארןי האכען און םילם דעם פאר געזאגגעז לױכ
 ירא־ מנזװ־• דער מאד פארכאט דעם געגען טעטסירט
 וועלבע קינסםלער, אוז געלערענםע ■ױלישע סינענסע

 שםארק ױך האכען םילם, דעם געזען פריװאם האבען
 או דערלוימז זאל זיר!עג די *ז דעם, פאר מעזאנגעני
 דעם אלס באגײכענזמ ױי װעלכען םילם, דעם װײזעז

 געװארעז געמאכם איז עס װעז איז װאם פילם בעםםען
אױלען. איז

דעם, מים פארבאט איר מאםיוױרם האם *ענזור די
 און נים, איר געפעלם םילם סון גײסט פרײעד דער װאם

 אידישע װי געיוא& וחמ־ם עם װאו סצענע די ספעאיעל
 זיד םארברידערעז סאנאםאריע מעדעם דער ®ח קיגדער

םיינערס. פוילישע p® קינדעד מים
 רשטײעדאפ •ראםינענטע און געלערעגםע פוילישע

 קרי־ און אױס לאכען געזעלשאםס פױלישער דער פון
 ■וילישעד דעד פון גאהױאםונגען דאזיגע די םיקירען
ר  ?אל פאדכאם דער אז אאעלירם, האמז זײ איז מנזו

די און װעדען אראאמנוםען ■ױלעז פון באםעלקערדנג אז

 אח ״בעםםעז דעם זען או םעגליבקײט די האכען זאל
 דין דאחי פוילעז װעלכעז מיט פילם, באדײםענדםםען

 און אפילעז אלע די האבעז אבער איאם ביז שםאלץ״.
 אלץ נאד טאר םילם דער געהאלפען. ניט יראםעםםעז

װערען. געוױוען נים פוילען אין
 איאם איז אן׳/ קוםען .םיר פילם דער אט און
 דער גילינסקי, ש. פמ אמעריקע קײז געווארען געבראכט

 TP א איז װעלכער םאנאםאריע, מעדעם פון לייםער
 װעט גילינסקי ■וילען. אין ■עז־אגאג אידישער װאוסםער

 סאנאםאריע מעדעם דער לםובת קאמאײן א אנפירעז דא
 דאזיגען דעם םים אוזאמענהאנג אין און פױלעז, אין

 איז װאם פילם, דער װעחמ געװיזען װעם קאמפײן
 גרויסע א םאנאםאריע. דער דורך געװארען פראדואירם

 אנדעחנ איז םוער ארבײטער אידישע ■ראסינענםע צאל
 פאר־ זיד האבען לאנד ®ח פעחענליכקײםעז באװאוסםע

 און אםעריקע, אין פילם דעם וױיזען מים אינםערעםירט
 םמ־ א ארגאניזירט איאם װערט אוועק דאזיגען פאר־דעם
 «חך םים פארנעמען זיך װעם װאס קאסיםעם, גיעלער

 עםענם־ אמעריקאנער דער םאר םילם דעם זענםירעז
ליכקײם.
 קומען ״םיר םילם דער אז דערװארטעז, *ו איז עם

 דא אויד סענםאציע גרויםע א ארויסרוםעז װעט אן״
 חאבעז וועלכע פערזאנען, אײנאעלנע די אמעריקע. אין

 גיר באגײםםערם שםארק דינעז געזען, פילם דעם שוין
 אתיםתפעז װעט ער אז האלםעז, זײ אים, ®ון װאחװ

 פון קרײזען וױיטםםע די *װישען אינטערעם גרויםען א
 באםעלקערונג אלגעמײנער דער אייד איז אידישער דער
אםעריקע• איז
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טער א ל גו פי ש ײ -« ■i6j םון ב - u״  *y .v 
ל דער ע אנ ש ע רנ ע ט אר־ אמעריקאנער לי םץ אינ

י יייי דײר״עו עס וד  S י
S צװ־שעי באציהונגעו S ״רל

דאם בײטער־באװעגונג. און א• •יא •יס דער
חא־ םץ שםים די איז ל. אװ פ. א. דעד

פרעזי־ מארטין, מער
 צוױיטע די ױניאז, מאכער אויטאמאביל דער םון דעגט

 צו האם וועלכע אוץ א. אי. סי. דער אין ױניאן גרעםםע
א. אי. םי. דער וואוקם גרויסען איר פארדאנקען

 גאנץ » פרם דעם אין האבען װערטער לעצטע די
 מא־ אויטאמאביל די באדייטוגג. װיכםיגע באזונדערם

 די nyrit עקזיסםירט, שוין האם זי הגם ױניאן׳ נער
 דאך װערם געװארעז, געשאםען נאד איז א. אי. סי.

 קלן מען אץ א. אי. םי. דער פיז קינד א אלס באםראכם
 אויטאמאביל דער םון ערםאלג דעם מיט אז זאגען, אויך

 ערפאלג דער אנגעפאנגען אויך זיד האט ױגיאן מאכער
יאפולאריםעט• גרויםע איר און א. אי. סי. דער פח

 שװאד און קלײו גערועז איז ױניאן אויטאמאביל די
 האם און געווארען געשאםען איז 41 אי• םי• די איידער
 אוי־ רייכער גרויםער, דער אין װירקונג קלייגע א געהאט

 אויםאמאביל די איז פאקטיש אינדוסטריע. םאמאביל
 די מער, םיל ארגאניזירט. נים געווען אינדוםםריע

 שווא־ זעהר געװען זײגען ארגאגתירען צו איר האפנונגען
 איינ־ זייערע מים עאגנאטעז אויםאמאביל גרויםע די כע.

 געװא־ באםראכט דיגען ױניאנט קאמפאני געפונדעוועטע
 זײ זאל מען אז םעכםיג, «ו אמ שטארק צו םאר רעז

 װאונ־ א אאםירעז עועס זאל עם אויםעד באזיגעז, קענען
 אמ 41 אי. סי. די געװארעז געשאפען איז אס נאר דער.
 אויםאמד די — פאםירט האט וואונדער גרויםער דעד
 איז דאס געװארען. ארגאגיזירם איז אינדוסםדיע ביל

 אײנע אינדוםםריע, םאסען גרױםע ערשטע די געװען
 אר* אםעריקע, אין וױכםיגםטע די פון און גחנסםע די פון

 א אי. סי. דער פון הילף דער םיט ווערען צו גאניזירט
 די ירעםטמש. איר געהױבעז גװאלדיג האט דאס און

 זאגען. דעריבער מען קען ױניאן, מאכער אויםאמאביל
 װען אח 4 *י» םי• דער פון פלײש און בלום דאם אח

 ױניאן פאכער אױטאמאביל דער פיז ■רעזידענם דער
 אוױשען םרידען פאר אויפפאדערוגג אן םיט ארויס קוםם
 אז פארלאנגם ער און ל. אוו פ. א. איז א• אי• סי• דער

 פרידענם־בא־ אירע מאדיפמירען זאל 41 אי• סי• יי
 ל. אװ ם. 4ז דער פאר לײכטער םאכען זײ און דימונגעז

 גאנץ א פאר װערען באטראכט דאס דארף אעונעמעז,
 ירעזײ װאס פריחננס־באװעגמג. די אז נײכען, װיכםיגעז

 דער פון רײחען די אק אגגעפאנגעז האס דוביגסקי דעגם
 א אז האפנוגג, די און איםועט אין געװינם $ג אי• םי•

שסארקער. װערם װײט ניט אח פרידעז
6ס*

 פרידען געוױנשטען דעם דערגרײבען «ו כדי נאר
 צו־ נײע אױםגדיחװ צדדים בײדע דארפען גיכער׳ ױאס

 קריגערישע נײע ארױםתפען קענעז װאס נױפשםױםוגגען,
 װאם צװאםענשםויםונגעז, ערגםטע די איז שםימומען.

 פרא־ אײגער װאן די, זײגזנן בלוט, בימ םך א ארױס ײפעז
 אק דיאתמאמע אוױיטענם דעם אין אדײנרײםעז ייד בירט

 מיליאנעז פאדאן נאך דיגען עם ױניאנס. דואל באשאםעז
 דארםען װאם אםעריקע, אין אדבײטער אוגארגאניזירםע

 סאי װערען. ארגאגתירט קענען און יחנחנן *רגאגיזירם
 גא־ דעם איחי קענעז ל. אװ ^ 4t די סאי .41 *י• •םי יי

 און טאן «ו ארהײם ארגאגיזאציאנס םד א געפינען נים
 חנר געװען איז דאם סיםגלידעד. ײיע םד א געוױנעז *י

 אוץ אז אנפאנג פרן אינםערנעשאגעל דער פיז שסאנדםעקם
wr דערמאעפג דזגמסקי יחמידעגם חאם B jnr םאל׳ 
w* ®ריחװ. פאד איעלירם ז<אם ער װעז  r מהס» 
ז ומרשם גײסם ד«ר אם אז זעחן, צו אוגז  טיילןן אלש יי
ח שאמל דאר פון אוױיגזח אלע איז י תתן  אימז־ץ אמי

m אוגז האט בײשייל גוםעז א לינד. גי»עז tv n גדו־
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 לאס אין באארד חשאינם םון מענעדזשער לוצקי, דער
 צו געגעבען האם ער וואם ענםפער, זימ אין אנדזשעלעס,

 ארבײםער רעםםאראן נײער דער םח םירערשאפם דער
 א אלם געוואדען ארגאניזירם דארטען איז וועלכע ױניאן,
 לאקאל פון בעאמםע די א. אי. םי. דער םון לאקאל
 ערקלע־ אן לוצקי ברודער םון םארלאנגט נעמליך האבען

 וואם אונטערנעמומ, אן םאר האט ער וואס םאר רוגג
 וועיטלרם געדונגען געמאכם, האם באארד דזשאינם דער
 און ל. אװ ם. א. דער צו באלאנגם וואם ױניאן, דער םון
 קור־ א געווען איז ענטפער זײן א. אי. םי. דער םון נים
:קלארער א און צער

 םיטגלידער די מים מלחמה קיין נים פירען ״מיר
 שטי־ םיר לייבאר. אװ פעדעריישאז אמעריקען דער םון
 םאקטיק דער געגען פראםעםםירען מיר און אייז ניט םען
 וואו דארטען, זיד אוײינרייםען פאר ל. אוו פ. א. דער םח
 ווע־ מיר אבער ױגיאן, א ארגאניזירם חאט א. אי. םי. די

 געגען ענערגיע װעניגער םים נים םראםעםטירען לען
 טרעידם, אין ױניאנם ארגאניזירען פאר א. אי. סי. דער
ל.״ אוו ם. א. דער פון ױניאנם שוין עקזיסםירען עם וואו

 אינטערנע* דער םון שםעלונג ריכםיגע די איז דאם
 די אוץ זײט, איין םון א., אי. םי. די װען און שאנעל•

 גע־ זיד וואלטען זיים, אנדערער דער פץ ל• אװ ם. א.
 אץ םרידען דער װאלם םאקטיק, דער םאר אם האלםען

 איז װעלכער באװעגונג, ארבײםער אמעריקאנער דער
 װאר־ געלאזען נים לאנג זיך אױף נױטיג, דרינגענד אזוי
טען•

***
ען כ א ר ב ע כג ר םײדלעד, כינעזישל 126 ךי רו

ע ש ד ע נ ט כי אג  םאן אין מאכערינס דרעם װ
 אונטער זײנעז 4םראנציםקז

 אץ ארויס אינטעתעשאנעל, דער פון פירערשאפם דער
 פאר* העכערע פאר באלעבאםים זײערע געגען םםרײק א

ארבײטם־באדינגונגען. בעסערע פאר אמ דיגםטעז
אױס• פלוג איז קען מייילעד 125 פון סםדײק א
 יתיאן א פאר ■אםירונג געװײנליכע גאנץ א ךי טוקען
 האם און םיטגלידער םיליאן םערםעל א פארמאגט װאס

 בא־ פאםיתנג די לאנד. גאגצען איבער׳ן ארגאגיזאציעס
 שטרײכם םען װען באדײםונג, אנדער אן אבער קומם

 דער־ םען און .כינעזישע״ װארם דאס אוגםער אביםעל
 דער װאם &אל ערשםע דאם איז עם אז דערביי, צײלם

 די ארגאניזיױען צו אײנגעגעמן זיד האט אינםערנעשאנעל
 די אז פראנציםקא, םאן אין םאכערינס דרעם כיגעזישע
םטרױק. א אין ארױם זאלען ארבײטעריגס כינעױשע

 םײדלעו כינעזישע די אז חנרצײלעז, צו נויטיג גיט
 געװארען• עקםפלואטירט אופן שענדליכםםען אויפ׳ן זײגעז
 ארגא• צו זײ אנגעקוטעז לײכם אזױ ניט איז עם אבעו

 שײן פאל אײן נים האם איגטערגעשאנעל די גיזירען•
 װעניג םיט מאל יעדעס אבער ארגאגמיחנך, זײ פרובירט
 די בײ אײנגעםלאנצט האכען כאלעכאטיס זץ ערפאלג.

 אוועק־ וױל &ען אז םורא, די ארבײסער*םיידלעך כינעזישע
 רײדעןגאײ די וױל םען אז און חשאבם די זײ פון נעםעז

 זאלען םיידלעד כינעזישע גיט אגדערע׳ כדי סטרייקען, צו
 האם אבער עגדליד פלעצער. זײערע פאתעםען קעגען

 גע־ צו אײנגעגעבען יאד איגטעתעשאנעל דעד עם ייד
 כינעזישע פארשקלאפטע די פץ צוטרויען דעם וױנען

 ארײסגערוםעז און ארגאניזירם זײ האם מען און מיידלעד
 דא קעז מען אאםירוס^ א איז דאם סטדײק. א אא

די ״דורסנעבראבעז אױםדתק דעם געברױפען װירקליד
_______________________ װאנט״. כינעזישע
דערציהערישע באזתדערע א האכען װעם םםדײק דער
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 אמםעתלשאנעל די װאס חילף די זלחען זײ קאליר. איז
 ומסחא־ דאס איז זײערלאגע׳ אחחסאדבאא «ו זײ גים
ן  כאפעלקע־ כמעזישער גאנצלר דלר אױף וױרקונג א מ
גרעםםעז צום ײססשבא װאט פראנציסקא, סאן פון ײנג

 אום־ ווערען וועלכע ארבייטערינם, את ארבײטער םון טייל
עקספלואםירט. געהײער
 כי* 125 די םון םםרייק דער האט דעריבער אט און
 באזונדערע גאנץ א םראגציםקא סאן אין מיידלעך נעזישע

באדייטונג.
• V,♦ *

ט א־ אן מי פ ר  זײגען פאגטרעאל אין ארבײםער די ע
ד רדנג ע כ ײ ערםא־ אן םים געווארען רייכער ר

אויםגע־ נעמליך האבען די רונג. ׳
 קאפיטאל צוױשען קאמף א צו קומם עם ווען אז םונען,

 דער םון פארטרעםער די אםילו גריים דיגען ארבײט און
 נאר אבי ליגענם שענדליכםםע די זאגען צו רעגירונג

באלעבאטים. די ארויםצוהעלםען
 דער בײ סםרייק א געםירט האס ױניאן אונזער

 געקו• זײנען מאנםרעאל. אין קאמפאני דרעס אײדיעל
 איז דעגירונג עקערבוייק דער םון םארםחגםער די מען

 םאר׳ן אירזאד קײז ניםא איז עם אז ערקלערט, האבען
 צאלען קאםפאגי דער םץ באלעבאםים די װײל םםרייק,

 אנשםענדיגע זײער זײ, בײ ארבײםען װאם מיידלאך, די
 אי־ האם און ױניאן די געקופען אבער את ווײחשעס.

 אײדיעל די װאס םשעקם, םון פאםאגראפיעם געדרוקם
 װאם מײדלאך, די צו אויםגעצאלם האם קאמפאני דרעם

 די ״אנשטענדיג״ וױ זעם םען און איר בײ ארבײםען
 4 באטרעפם למשל, םשעק, אײן דיגען. װיידזשעם

 װאס ארבײט, שםוגדען 38 פאר סענם 50 מים דאלער
 איז םשעק צוױיטער א שטונדע. א סענם 12 אוים פאכם

 װאם שםונדעז. 38 םאר אױך םעגם 26 םים דאלער 3
 איז םשעק דריםער א שםונדע. א םענט 9 אויס מאכט
 איז װאם שםוגדען, 63 פאר םעגם 84 םים דאל. 1 אױף

 איבער רעכענם מעז װען אגנ. שםונדע. א סענם 11
 םעגם עםלאכע זײנען םשעק יעדען אין אז םען, געפינט

 26 םים דאלער 3 םון םשעק דעם איז דערצאלס. גים
 םשעק אױ םעגם. 16 נאנצע דערצאלם ניט זײנען סענם

 שטוגדע א סענט 9 אויף שמונדען 38 אגגעשריבעז איז
 משםעות, םענם. 42 פים דאלער 3 אוים מאכם דאם אמ
 אױםמד קאמפאני דער בײ האט שםונדע א סענם 9 אז

וױידזשעם. אגשםענדיגע צו פאר שױן קוקם
 רעגירוגנ קוױבעקער דער פץ םארטחנםער די נאר

 זײ ערפארוגג. אן םים געװארעז רײכער אוייד זײנען
 נים מעז קען אינםערנעשאנאל די אז איצם, ווײםען

י בלאםעז• י

ר א ע ט ס גו אנ ד ע םײ ®ח םױרפי, גאעתאר ג
ען א ט כ ע ל  צו געװענדעט זיך האם שיגען, ש

פי־ זײנע צו און פארד הענרי ׳
ס רזן ר ארבײםעד־ און לאנםראיישע א

 ער אז געפילעז, םדײנםלימ
 אינדדס־ אםעריקאנער דער אין פיאנער דער זיק זאל

 די פאר ארבײםם־לויז יערליכעז א אײגצופירען םריע
ארבײםער.

 און םענש •ראגרעסיװער א איז םױרסי גאװערגאר
 חאלםונג זײז םים ארויםגעוױזעז אמבעסטען עס האם ער
 ארבײ־ אױםאמאביל די צװישען קאםף גרױםען דעם אין

 ער אז אויד׳ וױיזם ער און 4באסינ7נאל זײערע און םער
 זיך האם ער װאס דערםים, מעגש יראגרעסײוער א איז

 פאר־ יערליכע פון פראגע דער מיט סאראינטערעסירם
 איג־ די אז צײכען, א אח עס ארבײםער• די פאו דיגסםעז

 האר־ צום גאזמנגט אים זײנען ארבײסער די פון םערעםען
ן ח מ זײ• װעגלז טראכס ער י

 גיט איו דרעסמימר די און קלאוקםאכער די פאר
 פיז פראגע די איז עם וױכםיג וױ ערקלערעז צו גויםיג

 פאריגעז איז גראי חאבען םיר פארדינםםעז. יערליכע
ױף איגעשםעלט זיך גוםער.גערעכםיגקײם״  1 פראגע דער י

 אזויגערדפמע די «ץ פראגע דעד פיס צוזאםעגחאגג איז
 דער איז שע«עד• קלאוק פאנכל אין אגרימאגםם״ .םאײם
פא־ די ריעססדדגיא קלאוק דער »יז איז קײטגװירקלי
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»- 2 ם י י ז
aangn אלםע. גאנץ א שוין פארדינםםען יערליכע םון 

 די סון געװארען געםירם דעען og װאם קאםפעז. די
 זײ זאלען פאנוםעקםשורערם קלאוק די אז קלאוקפאכעד,

 יאר g ארבײם tgagn צאל מןשםיםםע א גאראנט׳ירען
ogn געװיםען א פאר גאראגםיע א געםײגם אײגענםליד 

 אווישען פארהאנדלוגגען די אין און פאח־ינסם. יערליכען
ngn אן קלאוקטאכער מי  למםע די באלעבאטים די םיט ׳

’png שליםען בײם njrrg עם איז אגריסענטם באנײען 
 יוגיאך די םון געװארען אונםערגעשםראכען שםענדיג

®ngognong, שםענדיג דארםלז באלעבאטים די אז tgoga 
 אר־ זײערע ®ח סאריינסטען יערליכע די oagnoga אין

 מו־ ארבײםער די ווײל ײעכענםליכע, די נים און בײטער
tor הא־ זאלען זײ אז ®יל. אזױ סארדיגען יאר דורכ׳ן 
יאר• דעם לעבען rx וואם םים מן

 זײנען קלאוקפאכער די וואם פאדעתגג, די אם און
 םאדע־ א איצט ווערט ארויםצושםעלעז, ערשםע די ■ון

 אינדוםםריען פארשידענע די ארבייםעסאין די םח חנג
 אםת׳ן יעדען p® געשסיגט וולו־ם ד און לאגד *ץ

.na«6 אין מעגשען '•ראגרעסױוען
 גאווערנאר אויב שםארק, זעהר אווײםלען מיר נאר

 אז מענשעז, ריכטיגעז דעם אויסגעקליבען האם פוירפי
nrזײן זאל ־ non פאר־ יערליכע אײטנוםירען פיאנער 

דינםםען.
 װעלען אמעריקע אין פרײנד ארבײםער אמת׳ע די

 מױרפי גאװערנאר װאם דעם, דורך באלײדיגם םילען זיד
 ארבײ־ אן *ו וױ םארד הענרי rx געווענדעם זיך האם
ngo .עם איז ער םרײנד pp ניט פאל tonga ׳ן* ng 
 בא־ ניט אםעריקע אין ארבײםער די םון םאל קײן את

סרײנד• א זײערער אלם געווארען טראכם
 הע־ אײנגעפירם האט םארד הענרי אז אמת, איז עס

gnga אויטאמאביל דער אין וױידזשעס gnoorna’g. 
 גע־ אייד ײם1 דעחעלבער אין pg םארד הענרי אבער

 ״ספיד םארםלוכםע די אײנגעםירט האם וואם ,ngn װעז
Hr ער און אינדוםטריע אױטאמאביל דער אין םיםטעם 

 זײנע האם ng װאם וױיחשעם, געהעכערםע די פאר האט
 בײ נשמה די זײ םון ארויםגעםריבען געגעבען׳ ארבײטער

ארבײט• חגר
 בלויז ארבײםער די עקזיסםירען םארד העגרי פאר

 םום ער װאם אלץ און עקםפלואםאגיע. p® pgnx ןר׳ן
 ארוימנו־ גיל, אײן מיט און געדאנק אײן םיט באיז איז

rgang מער װאם ארבײטער די םון pg האלםען *ו זײ 
ogrr פארבײ אזא ער איז דעריבער םארשקלאפם. םער 

ngonge פארביסענעם אזא אן סירט אין םרעסער יוניאן 
 זא־ ארבײםער זײנע אז דעם, tgaga קאמף בחםאלען זין
•tgngn ארגאניזירם לען

 ogog דעחזארטען םען קען פארד הענרי םוץ ניט נײז׳
 פאר־ א וױרקאך pg og pg ארכײטער. די פאר גוטס

 נוםען א גענומען האם מױרםי גאװערנאר װאס דדוס,
אדרעם• עכטעזלש א אויף געשיקם אים און גןדאגק

־ £ מ ס כ ע אלבאני ®מ לעגיםלאםור די ה
ר ע ר ט אנ צי ס א ע  העכםם־רעאק־ א אגגענוםעז האם ר

װ ך א » כ לי ר ע פ ט מ נ ח ע ^ ז׳ געםערליכעז און * י גיי
מליו געאילם איז װאס 1׳■* ׳׳ םו  הויי

r y iy j• אנארכים־ און קאםרניםםען געגען
»יז אבער *ען״ ר קעז  גזך וחנרען אױםגענואם •ראקםיק מ
מעגשען. ■ראגרעסיװע און ראדיקאלע אלע מן

םײר־ םײױל די פארכאט געזעץ אנגענוםענעד דער
שטאט וועלכע אידגענד אױף אגגושםעלען קאסישאן וױם ׳

-   ------------------- —-— —  — ■— t e L f t k  m m  M M A t A t t  i M t M M  ■ g Mסו§עחדגסענדעגטס ןלס סיעויעל אח ןמסען ססייט »ץ# 
 אקאדעםיעם, םקולס, ■אבליק »ץ לעדןד און ■ףינםיפאלם

ח םקולם גארמאל  גלױבען װאס םענשען, ,סחש^עלקא י
 אזעל־ ארן אנארכתם, קריסיגעלען אין אדער קאמתמם אין
ין פדײוױאג וזעלפען װאס מ, ארגאנײ װעלמ אירגענד י

| |m — - 1- * * ^ * * ^ ^  m m  ■ ! ■ ■ g  ■ M M M M  M M M g  | g a | t | l -—     - - - r w, ל מסײליגען עס װאו #מיסינג ^דער ע1וגו9 ז  «1|נ
unit םעאריעם אוץ םעאריעס קאטוניסטישא פון האלטען 
jv אנארכױם״. ,קריממעלאן

fז דעד ס י ס תי  געגעז ורערען אײסגענחנט קענען תן
j n r ,װאם •יינעם Bgn איז ערגעץ אאגעשטעלט זיך 

o p א ביי p v w ra ip •ר נדסיגג  בא־ קזײעז װןם ן
ט  דעם אס געזזאלפעז האט ogn איינא^ פאר װעדען ודאג

שס jt קןפתיסטי b *b טץן און ogn םליך  קלנען איגןנ
ן ן ו ן סינג, אלגעםײנעם י ס סי לןן H ח  TP »ױך זיד מ

סןן, אדער קאמתיסמן סייליגזמ ס תי גן פאר דדקלעדען ן
I ו J i W I H g, מ p י> tllO W B I W._________

n r  og ן א ן ו מז ogn ogn מ א  קװאל בימם ו ס
jp h u h m ס?ר< זזײיל סו סן  TP nrago <ז טגאגסײ*

מן מ ױ ל מן #  ■אלי״ gotngp ogn ,igviga אלא מ
• ליז מייייי מ ל ___________________ײי

ל סרן סי״גס gigignwgi ו״י סן ר איד ס סדגיימ או

 רעאקציאנערען דעם אט אויסנוןנען קענען אפילו װעלען
 םען קען ױניאן יעחגי־ ייז וױיל ױניאגס, גגגען געזעץ

 שוין ogn םען און אנארכיםםעז און קאםוניםםען געםינען
 פי־ א אםילו אז אזוי, געזעץ דעם אױםםײםשען קענען

 קאםו־ א םאר ײעיעז ערקלערם זאל ױגיאן א םון םינג
ניסםישען.

 דער אין ■ארםיי ארבייםער דער םון םארטרעטער די
 רעאקציאנע־ דעם אס באקעטפט שסארק האבען אםעםבלי

 אויסגע־ באזונדערם זיך האם םינקאװ ברודער געזעץ. רען
 פון פארטרעטער *אל די איז םארלויםיג אבער !ײכסגם״

 און קליין גו אםעםבלי דער אין פארםײ ארבייםער דער
 געגען ארגוםענםען גוםע געבען געקענם בלות האבען זײ

 געקענם נים האבען זײ אבער געזעץ, רעאקציאנערען דעם
אננעמען. נים אים זאל מעז אז וױרקעו,
ליבע־ גאטנע די ogn או׳ב^נריסען, אבער איז עם

 געגען זgםgרויםגעםרg איז םײנוע עפענטליכע לעgר
 ogn *ײםונגעז, די אפילו געזעץ. רעאקגיאנערעז דעם

 קאםף עזnיogגרg אז דילר *ײם לעצטע די אן םירען
 די ogn געזעץ, דעם igogrvu( קאםוניסםען, די געגען

^ אין לאםורoגיgל ל  דריקען g^g .]gongug ז?אט א
 npgn ogn אמ־.מאן »־pngngi אז ,uiaogn רgזײ אוים

pgrga ogn ign’g. גלױבימ, וױלזמ םיר ogn ng rg 
og •טאז

------------7----------------------------------------------------

 מיטגלידער װערט
ױנג #רבײמער אץ

r די *ו t» 'o־ng פון ngn 
 ngn איז לgנgשgרנgאינם

ig־o״ngo 9[« קיץ ניט ריע 
 ngi פון ngT^»'n די «ו OB’vngO’g ציע,gניזgארג

g^gn ^gagogangnanr בgלgעgאיר *ו שױן ן agV g-
x m  gng:

ong ngn״ngo םון פארלויף אין ז א רינג g7g 
t״tgng’ g3 םים ױיס ביי זײם געשםאנען ngn ^ט  איג
קאםםען. gnnr gלg r* לgנgשgנ

r״ng אן וױיזם ריכםיג oigrtgio אין דזבינםקי

gagogn^ די זװ nno זײן gei» ןעלקאלא ng Tgagn 
o״ngo ,ע :rg רי

 גמ־ אמ אתאגתאציפ אונוער װען גיים דמר ״אץ
ton אדפר באלעבאםיס די נדם סםרײקס אין פארװיקפלם 
 איז אוחאכען, אנדטרס צוליב אפגעטװאנם געװסן את
 געגעבען אונז ריאם װאס רינג ארבייםסר דער ioiioj סס

 ארבייסער דפר ton איגם, הילף. ברידטרלינט \m פולט
 אמ מיםגלידפר, דיפ פאר קאמפיץ א ig פירם ריגג
 די זיי 1גטבפ צו לאקאלטן אונזטרפ פח פליכס די טס

פארדינט!״. די װאס שםיצפ ברײםהארציגפ
g ngn־»o״ngo םיט רינג gm ך פארשידצגפ צנ  נ

 go ngn- וױ ׳ognron»org gm םיט םיטצן.
oongp ,onngtnp און ug־ig־g( ̂ו דין מיסgרצnײגםgר 

 g,רgלםg און g«n ngo oםיגק״gט רgלgאידיש־קולטור
tm רgכgלoפgלשgזĝ רgדײסונגסםולgב זײן םים ut 
 חײגם igo זיד מים שטזנלס ?,go'ogi gנgרשידgפ אויף

מי, אץ tgo־oo״oig tg־rg» ngo טאג צו פ ס־ ט ײ ^ igs* 
w און gכgנםלgױג rtg־ogn g םרgםױרגgל m ,]grig* 
n r־tga*g inr gDgtougm ngo tgp ngmr ng זײן 

oi^gngo די צו tgo’ogaga gagrnngo און jgo'aga 
r® די ogn tgogonnopg די g’ggrjgang םירם |.g

 TWPg grםיgלגg די פון ליכט אין ,ago צו הײנם
 *ז הײנם ;אין [gnagoooig gיאלxסא און gםיש
ago, די פמ ליכם אין gנםוױקלונגgאין ז ga^ ogn- 

o״oga אמ ^ ד י tgo a’o* זײפר איז לפבפז. א m 
’ang rga’rroo^igo tgng״ng rg ,ngo זאל tgngn 

n^ao’o g אין ong״ngo ריסג
a ngn־«g ngogna»nagaגגלישער oagoongagn איז 

ang״ngo אויד גים רינס ago gלgגp״o פאר *ga ganr 
gagngo ו» tgngn םיםaלידgאין ר ong״.aan ngo

pgn og• םמ םליכם די זײן nr־T^ao’o tg סון 
ngn אינםgרנgשgנg,ל ng^gn בgלgגaום נים גאך ם* 
ong״ngo ,רינס ng rg דך זאל tg אים gנשליgo.ז

גערעכפדגקײט <------------------------

ם פיז חו ד ג יו

י ץ ד א ן ק ו ר א ע ל ד א ג ^ ט כ א נ

■ □ ־
g געפאמען קאץ ogn װאלד, אין נאכםיגאל דעם 

ד אדן אוגעדריקט~ נעגעל די אץ *זןרסליך אים ל  מ
ט ס סי ____: tyaagoyaag שבנועם g אי

םןןן — ץ ?,ngon זײער םיר רימם , ץ ליכער. םי תןנג די ע ו נ
ט םיר ח$ט אליץ פוקם דער ױיל מ ם חן ג, ני מנ

ץ פון ןןז ױ די  קלןןגגען זיסק די׳יגק פון ענ
- דעם סםוכמם«* ווון פ^פפופער פארלירען ען מ  ז

ט איך ל  אײסגעפיגעץ! tP7pn גדײליך, ,ogn אדיץ ^
ם ט און «יטער ני ײן ,nrg ײן־ עקטן ני  קמד, ם
ך קליייכ איף ט דיר זי n טאן « װײ ני rx g, 

 — ניגון g אױם ע«עם זינג pyH* םיר גלדח
ט װ*לד אין אוריק •g דיך T* לןןז  פארגעניגעןן םי

ח ט ליט איד ogn נגינ ױיגיגער ני ׳דיר פון ו
ס םרעפם ^פסס^ל דקן סיד# סי

^V%M M k U Mk M kM  M U M  k u B k k  M  M M a u L u k k U  Mk rg סורםלןןגדיג g אויגען די *ד איך טאך לידעד  ̂
ײלןן, ^ עי די אין דןן עג sig נ n ײ  איין כ

wgn דעם גאכטינאל אוגמןר ejnag נעצדיגןןן. קוים
״I אױם ק«עם זינג — ק*ץ, די wgn געכעטען — ,נו־־ט־, —

nga מגער, אמזןןר ױז egn געכאך, ז ם^ל ד^ר
M ikfeM M • M k k  M U U |M M ikM U kט — געסחאטזאעט ען. גי ךוננ גז

ט «»טן«ט — ay סי r ט ^ ■ צ^למגען דמ ז
 דורכאױם אל^טץנס חןןראקר די

— ז yaHf וו
י אים חאט נץפרקנט ט י w םי pm, —

א און עןזי יוו ש, חי מ ע א ל ק ^ לי ר חן ת א װ
ן ^|g װןןלכק טון ן ו י י ן אױןו דןן ו ן ו ן  f טר^ט י

ײ g tgp איך  ?!׳3tv דיר יייד םרז mtp סי«טטער
מן סון לו ןךftjjxpp םי פי  -ipagntng* w ן

ק ןןלס ק ע jb ורךן p זי p i ר רד ײן קדיץן ז
h p* ד סי א  _ «iypyn י

vi mnpib 11̂ די פ*ר«••
jn ונון  i |n■ קו מ ד ד ל *עמסען♦ מ

ען און ^נ ״זז קיי ױ א ץ ס ױ • א ײז ײיד ײי ײי ײ  י
Uy n r© \״*___»» *N

r a ס ל׳ א ױג פ אג fty ג u g ru a 
ח ער זזען T* ויי אין א O ע. קאץ דער «ייי ע א ט ץ ג

---------------------------------------—------------------------> 1938 אוריל,

שיםד־ go’na g«a די rg נים, ^•יב יך
 לעצטענם ogn ליזgסט ogn רײ,

 פראםי־ gלםg די אויף דורכגעפירם
goaga באלשgל פת װיקעסgנינ׳ם 

 ngo צו לפעןgםיםה סך א ogn דור,
■ngo גערופענעס nrg ogn ןgרקgשט

םראגם. אייניגםען
 פראמײ די פװ שחיםה gonna gצםgל סטאלינ׳ס

ogn g םון ngn’o נענםםטע ^g n g n  ngw’on ngn 
ngngn n  rg  agongn tgo'o g tgongao’ing פון gלg 

oאrגיgליoטg,ר זngיקgלgאון ז ■^ago gn’ognagn 
 gnriBg- זיו agn ngn pg ogn rg נים, לויבעןa װאס

.ngaaga gליטישgפ מיס כענען
n t gn קיץ נים g^gn gagno אין ריכטומ ngn 

g r’g og nga ,ga’ornלוציgװgר רgישoרו  n  t’k g 
gagnc םון ngo-ignrno.־ Tgn ogn סםgאױסמד לין 

 ngonna ngn םװ ngvo nrn tgiaga ogn שאכטען
 -agogao’ig «r rבלוי נים און .g’g^gngn רוםישער

nga ,tgo אויך tgoga gng>n opgngo ש מיםgנn את 
 ־go ,igogvigo ,tgag’Bo tgnga דינען די rg שפאט,

 gלg :ngo r’^a ױך שםפלם .ngnngo און שיסטען
 -ga האכען ogn ,g’g^gngn רgישoרו ngn םון פירער
 פון ngagr־ongn ,n ן;gנינ׳gל מיס צחאמען ארגייט

 *gangoa’K קאםוניסםישעז טמ קעפ ,n ם;rװיgבאלש
 ngn ®ת פירער את ngna'na ערשטע ,n ;!יאנאל

 ■ga רםgרקלg זgלינgטo םון tgm מלוכה, םאװעטישער
 ־ngo און םאשיםם^ שפיאנען, םאררעםער, פאר װארען

ngn פ דץ אוןgרםרgטgדי האם װישינםקי ר Igo’vrga 
!היגט ga'gawo וױ שיסען

ogn איז ngn בלוױ ניט g ,ל א פארשװעכוגגog־ 
aango םון tgoga ,n דינען װאס tgnarnngo aag nrg 

 rnr og nga ,g’g^gngn ngישoוn ngonna ngn מיט
ngn נאך ngo פngשװעכונa ל אוןgםטngונa פון ngn 

גוםא. gלוציgװgר
 Igogo ,tgogrrx ארבײם^ tgוױל ^ago rgn און

tgrro ,tgoagno goa’P’Kngt די nrr כאםש האבעז 
r’g og g^gn מgנשלgר' צו אײנע באציהונסמ כע 

gngnag. װי ogn jyp אבער nga tgn’oonpg סםgליaס
שחיטות? gכgאונמענשל און gלgברוט

0 0
0

 לאקאל צװישען לgקסgnיף־nב קורצען ngn פון
 אײלא^ קוגי pg ngoagx זgםישoיaמוgק ogn אח 117

no rgagn״gngn ng״ ngn .? g ^  ogig tgo tgp 
 tgngriga tgaanga pg ngoagx tgמוניםםישgק םון זאל
n ס,gקציgל אפצוהאלםזװ אויף 117 לאקאל סמ  ogn 

 פאתואל־ זײ .ngn^aova gn’g ngo שירםrגgרg ױניאן
 *gogn םמ tgoga ogn אץ ngog האט ngoagi םץ טונס

?gngn g"no ,g’Dgn אץ g«no ,פאח^םלוגס ogn ngo 
 וױ לױט ,gpngog אק איצם woogp tgoo'arogp די
 tgp’״ זאל n rg ,1ױגיא ngn סח םaagרלgם ,tgagr זײ

gngnag לgקטgאויף רס ogn רוז־אלף פמ פלזףן ngpgn 
ץ ngogo oag^ nga וױיל- ,angonnn װיל איז  די מו

 t»g פלאץ ngnag tg אמ זיד tgpnn ogn בו־^לאד,
ngoia ogn ״pa’oagnga״o.״ nga נים, מײנט on 

ngaaga tgm רgnנgײלg קוגי ,n rg ושלום,  tgoo'arogp 
 tgm די ogn ,ngo נים אמ og .gngn ng״no פמ

gognga] 1אי 'ogag ^ ײ ײו  rg ,oagrga ogn ogn א
o נים ongo’p אים g o ^ r ig a  ,g’a^gn ooga«g 1אי 

g«ליטישaan«xngo>g g, לאנס וױ ngora g ng: pg ng
 agoge r® n^ao'o g pg.' איז קאםאליק אײרישפר

0̂
 כוליגאן g וױ ongr אוץ oga אין onga rage g װען
*r נים ױך tgp װאם ,tgg'O’g באפאלם  tgngn פאתדי־ 

ngon ng ogn ,tga פאר האלסזװ m אים פאו• פלת#ז«יך 
pg ogn .tgogantag םײל ro ,םאראל ogn ogn גײם זיד

 באשעסעניש. סליכעאפשעזעלג g אלס ענםװיקעלם מענשן
 on’oo’rpg אױך ײזװײלט פאראל ga»rgn וײ ogn אמאל

ס אח םאל?אר בײ  •tgvago אײעאלנא בײ p^ ני
ngpVgB g tgnga pg og־p־«g ngng .Vg פאלמװ״ 

 רי ervga oga ngongra g po ogn ogn רעכם,
nga .gpngor n  toiga gognr נאך ngo’na ngn 

«gn ngn r ײד t»gn לם־םל^ם^gװ  ngp»go nלם 
tw ann ngrw ono gaga ngn «  ongpgap'nrg 

ngoפאראל. ־ Dgn opnwngn ngpngoo ngn שדוזד 
nganp tw Tgnga ניט אפילו פילט ®m  ng פליכם

tgogargag pr• הײנם ניםא ogn too ogn ,oanrg 
tgonga פgלקng״gn.כם g r’g og פולשטnagיnpon ga 

gn,לט ngongiagfga ngn rgn אוגבא־ הערשט פויםט 
oxgagna אוגבאשרענקט. און pg og אפילו *gaog 

ga^gog n שאםס  tgnxnga אפ םמ צעתנםאניעrניgל 
gרpלgרעt ,מלחםה tgo מאכם og איינפאכער איצם 

 װאלז■ אין ^ra g וױ באפאלם too :■ריםיםיװער את
 אין מוסאליני tgoga האט nrg צערמאניסס. אהן

 מוסאליני אץ היטלער ,gra pg 1יאפא עטהיאפי^
pg אץ שםאניסז pnoog pg nrg.

tom  og pg נאך ®tgng פgלpאויף ער ngn 
tg ר,gpלgפ gpngor ,go’na לט,gװ m  ogn נאך 

tgagrr פgלקgר־מgרgל pg פgלקgר־רg,כט ngag יי־? 
p® nga הויבט די o’a Tgn יין? ®’ngaa גgגn  tg 

toogn tgnngo pg toann ogn ,tgogn’® די •tgagp 
g® gpngor pg gonna nלp,צר ogn וײיז־סן Tga 

gD toagrrלgpר־מארgל pg סgלקgר־רgכט -ga toagn 
ara םיטלngann ,n p^gorrgog na araga pg tg 

tgagagn pg tgi’r «r ngag .ngrigo ’n pg אויף 
 ang pg tgogngoa’g gng”r tg רירט ogn װיםיל

og לױaדי ט goannga n  ng® tgogaraag T’r.
tgp ogn ,ngagp’ngog ngn ניט ®n  toagnong 

 g פארפירט ngnypngor g rg ,ongr ng ton זױולה,
 אויס־ אים הייסט ng און tgngagrrr g מים agשלgג

̂’tga אים מים t’t tgp ogn ,oga”g קלייבזמ ango 
ogn o*a ngag ogn ,na pg ספארטישןמ tga> ווען 

g אפאלט3 ®אלק שטארק •tgngagnr g
pg tooaga p® ngn o.ngorga gp’ngog ngag 

g toagn tons tovago צו באציהונג tgagp ,tgvago 
o’a tgrago ngagp’ngog n  'Tgn ^גלײ^ בלייבaילטי,a 

n tgnיטל.pר oorp מים tg באפאלם און ארמיי pnoog 
r’g ng ogn ,ng®ngn p*a pg און שטארק pnoog 

pg 3 שװאה gpngog pg tooago ,n Tgn toagpים 
ongo’p og rg ,tgagr די ngrgagog’ ’n ogn o’a 

tooagr אוים ng”r toogang® pg ngrga’a n לgנn 
 ־ga ngoga דינןמ ngrgagog’ זײ ogn ,ngongn בלוה

tgnngo pg tgann ngoga toagp pg oagcgrr■
 אז ®ארלאסג^ צו 1איי ניט oga״p og פאלט

gr gpngogל tgoga אויף T’T די gagaong אױפצו־ 
n  rg ,tgog® װפלט grל tgn’® t’t םיט *agnga ngo 

gT ngpngor ngn rg pg o”panjניט ל pg toamga 
Tgn top gpnoog noag ,toagno oon pmgo ניס- 

tgxagaa’g pg og rg ,tgagr איד גים oagooa’agn .pog 
n תיכער *n ®ילמ לאזזמ gpngog חמ־ף  pg סער־ 
ngn ױ וױ oprp די. אויף npigangoa’g n  Tgn top 

 ngagn t.ngor נים o״pa^cgn gםישgםgלBיn נאל®
n  ’n איaםgרgaציgנgלg ^ ר ^ ק ל פ ® ogn ogn 
n  og הפפליפידים tgegoga• 1^לע n  oagooa’agn 
toogn’® םילזמ oagnoga tgngn n  rg ,tgonr pg 

*on n  tgagn oagooa’agn ,ngnngo pg ngann ng® 
pg tgogaenan ocngnga r רgnaלע סא?ראטישס r 

oagn’rgn® nr ,poagngp g tgn’®a”g רgnnלם ogn 
n  tgaga .opnngaong T’r אשיסטישע® gonga’m 

 גע־ g pa שיץ זײ לםgn אלײן ogn pg רעסיתסגען
ngn tgognxant tgaanrx ogo ngonr תיב ngo pg■ 

g אסם. r’ognpgogn n  T^ag Tgn tgan ^ נ ע  ל
nsogna to g ,oa’anrga toognoo’ng  n  pm, 

ngna^ gr'oonrg® n. רgpרgשט  nr ,ngam pg 
n  tgn pg אלטזמ^ tgo og װאלם ngn גלpg toan 

n  pr ogn -g’ognpgogn יאחח לעצםע ^ •goga nrg 
•pngnga tga’ingat’rg pnrx

A
toongn •up o»a םיר onn  pg gngpngor g tgagn־ 
g’ognpgogn gngo אר® ngn ,װעלט nga םיר tgengn 

 ngn pg הײנ^ ngn אין 1אלײ •pr ng® tgagn t»tr איר
ngooa’oan םײל ®ogn .gnaRnggogn p דאר־ םיר 

to® גײ rnt onr ngn pg rarg ,®אנאםיש?® •orna’g 
 o’a gn T’r tgagp םיר .g’orrpgagn םריאלע

tpogonpo”aig nלgB og rg באקלאס^ אריגס3אי  o 
 פריײ PR פאחאםלונג p® ®רײהײם ,ongn p® פרײחײס

prrarang® pr ogn .gogn® p® onr אן םיס ng'nog 
pg .gwrpgogn ק ^ד ngong ,og n אל  toagn 

g •pr oago og urn ,סאסראפאל g דיpםgטgרgל nr 
a»gn g, ,של * ®p שױחי  tg זדםדז ngng סיםי ח

rum® ngnag tg fgang pg po ogn p® ngngnag 
n  og ngag .nr לץך,סאס^פ pg tgngor ogn

oarra tgon’pagang p® ooan ,אפיטאל? Tgn tgm 
ogn tgago rx tgarr n  ’n a’oago nrg o’a .אנשטעל 

rxBg na ogn o’a Tgn tgagn nשטoל•pgp ogn to 
n  p® ארבײטער ga gngn toaga^ .בתים ogn 

pr gooa’oa’n זדינם ®n  ng ארבײםער־סאסען •gpg n 
g’ognpgogn g.לgםטריrnאינ נאםישע,
 אר־ ogn »n tr ,pr g’ognpgogn gלgסםריnאינ

ogrr n אין בייםןח  ,g’noorna’g ngn זאלפן איר׳ שאפען 
pg איר ngn g jgagn, סאי opgn’n מרך ng gngn* 

og’xgpaga, סאי .aaragaxgrga ngn nnrn
*orna’g p® prnnong tg pg pgrga ngaagrr ngn 

 tgo .araga O’a איז ער ngag ,g’ognpgogn לערgטרי
tgagn nnnn סער tgxgrga אינהסטריעלער םאר gogn■ 

n®ra pgrga ngaagrr ngn .g’ognp דארף *gagaong 
n  rg ,pngrr ongo תים3 בעלי gTלtg נים אים tgagp 

p® tongnnonng T’r pg tongaog .אים g געזעץ ®ng 
oo”ang oro’a’o g^  oo”ang* םאקםיסום g pg r־

ago באלאנגט rx אינornטריעלgר pg .g’ognpgogn 
 סםaלgT n אשרעגקטogrr ,fgrga ngng’ .r’g t 3”םpאלג
gnרשאDם ®ga pל pg n’an פאבױק p® prnnong tR 
g’ognpgogn. טריעלערorn3אי

gonna ’n ,o’t’np ngo’ogagpg nga’ox’g ngn 
 ga®g tg*? ׳toopgrr pg ^לט ogrr אתדיטסלאזיגקײט,

orna'g nnn p שאםם n ^  ngng tgxaga t’R pngrr• 
h זדיסט og .g’ognpgogn nיעלעnם  ogrr ogn nnrn 
 •a’g ngn pg בתים בסלי «n p® םDgערשn עלבםם3

ogn gnoorn אלץ P® ,tongrr opagnoga ngo 1אײ 
ngn p® pg ngo”ang ’n p® oag’ar’ n זייט  nnrn 

ngngnag דיט aaragaxgrga ngn pirn.
n גתים בעלי ®ngn tr אינדוסטריע pg toagn 

toan בלrn אײן ngo”ang ,n •tgo’cgn® — ngr 
tgnga זיי aלnזװיף ז nrg יל® prg ,tg׳ nrזײ ®יל tgagp 

a gxaga n סnאםיrלBסpע  •tongrrעזעלשcgם onga ײי 
 o’®gn® די toלםgnפnא typ n װיפיל אויף אן Tnבל

 , p^a שלעפט די p® ngng’ nr nrg nga סיסטעס.
a toan pg ogn pg T’r ng®לrn ױך n e®g ongrr’ 
grg rx on’engn g’noorna’g אאטישעז® rxשטag,ד rg 

n ם  ogn ogn •toagnaagogrrx פיים tgxagaa’g ^ל
on’ogo סיט ogn pg pnrx ng’ opgr gogap האלם 

angn r”^ ”o״ .o rg  Tng
rg ,tga”o ngagopr^>p ’n בלr rn״g’noorna’g ng 

gpngog pg tgng® ngag tgan og ,gpagnp g r’g 
gngogna און tgm  ogrr ,prnoorna’g gngnga’oanr 

n  nr ngpagnp nocg Tga קלאופ .gnoorna’g
pg googna »n p® ga«g ,g’noorna’g ^ n p  n 

 nga ogn n .gpagnp g nngr pr לאנה אין װיכםיגסםע
p^ang® p» םיס gnoorna’g p ^ p  ngn זרץ ®arxng 

n  ogrr וילןמ? gaלgagםים gngn tgTBpgng o’a tgagp 
 pna pg ngng* ״pgo rrg org. pgang oa’go ?יילסז

 oa’go p^np די ogn ,og ל®םgn ogn ngag ל^״
o’a tgagp אaטלo®nז ®TO g p« ton ,onga’go nr p 
pr n  p® סאי ang pp go’a nr״pg .o אתדים זײ 

g p® קnלgדgoי•pgn tgo ,gon’re^grrp g pg nga 
 tgangrrgari n’g rx T’r pg tg.תgל T’r o«ang די

nrg nga’go g ng® og r’g ngangn שװrx ng בייסצז 
tgm דץ  rxngn .aara’OBgoga די tgnaraga onga’go 

tgopgrrgaagogpx .tgagr tgo top .toan n  .ong orx 
aga ngn .tgo”ang n•ל^gװ pg סאינם, די מיט  g 

ong not לtgnraga®’urx pr toag םאינם. די םים 
ngangn tga^a n אויף pg og tgn ,ngong gngn 

 tgo ניטןס ngngngo pg og pg .o״ang pp ניםא
rg ,oagagn די tgognx onga’go םים gngn אםיליעס® 

 g pg נפשװו 1מיליא דרײ אתם prt>ngx gpngog אין
ngo’rna gaga טײלפון n ירט® ngaarn g לgבg.ז

pg pagnp nga’agn o’a די ngagpngog אײזסד 
g’noorna’g tga, די איז ױאס goongaoogp n  ,googna 

 gnn בתים ^ga »n לאס^ pg gooanranr n אח
n»g tgagn םים ngn װירםשאפם g rx on’®ngn 

gpםogםgnל nמ  nga .nagovrx tg באזק gnoorna’g 
gonna n  ogn ,םאלח ang n  rx •pno pr ogn״,ngo 

n’g top too rg די •1אישםאלא ניט tganiaagmr 
pg jnga tgrro םמילא n  tgno אז־בײםאר םייסםס 

tgngrr ^באש^פםי ogn ngag סײנם . ngn pg rg ,o’a 
n  pr gnoorna’g tgaagmr צאל gn^oo”ang נים 

ogn •ngo«ang ngoagrno ga^nagx .onna ל®gagז 
m בgשcgםיaם *agmt n  p® toogowpngn n  pg 

tgnga .n .rg *  og»n n  pg ,tgaga ליח־י^ אתם 
ang n ישם3  ngo״oo׳tgaagmr n  pwnrx gnp אר־ 

ngn pg nr ngagVp •p בײםאר âng® tint pr •ײלןמ? 
tgnoona’g gngnag gaago pg ngng ,gnoorna’g• 

ogn oanr og nr nga אז־בײססלאזיגקײס ױ pg י  ז
gnoonap tgaagmr •באא n  tgagngn nga o’a ינ־

ט «(-------------------------- ײ 3 ן



גערעכמיגקײט ►>4) 4 ם ײ ז
 גװישען אריבעריאגען. *ך1 1*1 אינדוםםריען, דערע

 די ראםעװען u םארגעשלאגען ווערען װ*ס ■לענער, די
 לאגע, קאטאסטראםאלער איר םון אינדוםםריע אײזענבאן

 ס*־1ק* םון פלאן דער ליגיע ערשטער דער אין שםעהם
 די םיםטעם אײן איז םארבינדען הײםם עס לידירונג,
 װ*ס קאמפאניעם, פארשידענע םון לײיעם איתענבאן

o אויב אנדערע. די םים אייגע קאנקורירעז p זאל 
 איתענבאדארבייםער םך א ײעלעז ווערען דורכגעםירט

ארבײט. אהן בלייבען אנגעשםעלםע םך א און
 װירט־ גאעע די אז איז, שורה אונםערשטע די

 דעריבער מח זי און מכולה איז סיסםעם שאפםליכע
װערען. דעמאקראםיזירם

**#
 ix דיםען פארשידענע םון איצט אפעלירם מען

 אז איגדוםםריע, אמעריקאנער דער פון בתים בעלי די
 עלטערע און ארבײםער. עלםערע באשעפםיגען זאלען זײ

 יע־ 35 אויך אדער יעריגע, 40 היינט מייגם ארבײםער
 שוין ווערען אינדוםטריעם מערערע אין וױיל ריגע,
 אלם. n םאר באטראכם ארבייםער יעריגע 35 אפילו
העלםען? אםעלירען דאם אבער װעם

 נים און יאר. עטליכע אזוי שוין אפעלירם מען
up בתים, בעלי די םון געםילען די «ו םען אםעלירם 
 באוױתען, n זיי זוכם מען שבל. זײער n אײד נאר

 וױרקליכ* דער אין זיינען ארבײטער יעריגע 40 די אז
 בע־ םארשםעהען די יעריגע. 20 די וױ בעםער קײם
 םארלאזען בעםער די אויף זיד קעז 190 ארבייט, די סער
 זיי וואו םלאץ׳ דעם ix אוגעבונדען מער דינען זײ און

 אפעלירען דאס אז אוים, זעהט עם אבער ארבײםען.
 ערגער• לאגע די ווערט יאר םון וואם וױיל גים, העלפם

 דזשאב א אויף שםעהט ארבייםער עלטערער אז װען
 אויב פלאץ, זײז אויף איז עם װי נאך זיד ער האלט

 עד האלם ארגאגיזירם גוט איז װאם טוײיד, א איז עס
 אםילו גאר ױניאן, דער םון כח דעם מיט איינםאד זיד
 אזא גיט חאט ױניאן די וואו םרעידם, אזעלכע אין

 נים פאלען מייםטע די אין װערען קאנםראל שםארקען
 האבען זײ וואם דעם, אוליב ארבײםער קײן אפגעזאגט

ת די יאר. 40 םון עלטער אז דערגרײכם ת  הױבען נ
 זוכעז דארף יעריגער 40 * 19» ,1* הױפםזעכליד זיך

חשאב. נײעם א
 דיםקוםירען ix ארבייט איבעריגע גאנץ א איז עם

 לוינם עם אז באוױיזען. ix זײ און בתים בעלי די םיט
 םח מען ארבייםער. עלטער^ג באשעפטיגען *ו זײ זיד

 עקם־ דירעקטער דער ix שײד איז וואם אז אוגעבען,
 אלץ, בתים בעלי די וױיסען ארבײטער םיץ פלואםאפיע

 זײ םון םד א װיםעז• דארסען אמ קענעז זײ מאם
 פאליםישער םון בית אלף דעם אפילו וױםען נים מעגעז

 עקספלואםאניע דירעקםער םון חכםח די אבער עקאנאםיע,
 אויב און אונטעתעמעה נארישםםעד דער אםילו װײם

 ארגײ־ עלטערע קײן אנשםעלעז ניט װיל הבית בעל א
 שוין ממילא װעט גים, אים זיד לוינם עס וױיל טער,
 חעלפען. נים אויך געםילען זײנע ix אפעלירען דאס
 אז זיד, פארשסעהט עס ניט. סאקע העלפט עס און

 םיר װעם לײבאר, אװ םעקרעםערי פױרקיגם, םים אױב
 בעלי די ix אפיל למםען איר מים האם זי אז זאגעז,
 געװיס איר איד װעל גע׳פועלם זײ בײ עםװאס בתים

 אינםערעםזמם זײן לאד םיר װעט עם אבער גלױבען,
 חשאבם, געזוכם האבען װאם יעריגע, 40 דױפיל וױםען *ו

געקראגעז• אפיל פוירקינסעס מים *וליב זײ האבען
 לייבםער ווערען קעז ארבײםער עלטערע די פאר

 גרױסע אזא װערען זאל עם װען דזשאבס׳ קריגעץ או
 מאנגעל א ווערען זאל עם אז לאנה איז פראםפעריםי

 דערװארםעז, «ו שודער אח דאס אבער ארבײםער. »יז
 און םעכניק דער פון פראגרעס גרויםען דעם בײ מייל

 כםדד װערען װאס מאשינען, שפארענדע ארביים נייע די
ס א זײן קען עז,אדפמד תי  פאכ־ די אין פראספעריםי ג
 ארםײ, ארבײטםלאזע גרױסע א זײז זאל דאך און דיקען

 עלםערע די פאר זײן שױן װאלס םעגליכקײם בעטעויע א
 זאלעז יוגיאגס די װען ארבײט׳ קריגען או ארבײםער

ח רסארקאש מנדאז ס די קאגםדאל. מער יגעןקר י תקג  י
י שטעלען קענעז װןלסןן  באדינגתג, א בתים בעלי ו

r גײס אז n  jfrnw m מן די «ײעז טעיארמי ע ײננ ר  י
 יוניאנס, די ארבייםער. עלטערע פראפאגט גרויםעץ א

n װאס sp i ס רייג ת  09 פראקםינירען קאגטראל אזא ון
ײןר איז פארלויפיג אכער אױך. ל ז  קלײגע. א גאד מ
 9אינדוסטרי די װען זײן, װאלט אלץ וױ בעםעד גאר
ךןן, גאפיאנאליזירט זאל ל «י אז חן m 1 נים ון u mו 

לי פרױואטע ר בתים מ דן  גאר קאםפאניעם, פריװאםא ן
m ■ס װאס דאט פאלק ר פי  קוטען, ויכןר אײט דן

o i m u ו שודער איז m ו m מ תןלכןוי אק  חװ־ 4ני
lyuotu mפארלױפיג איז װאם רראג, בץססעד אזץ ׳ 

w m דאדיבעד »יז « »m n mnrn קאנםראל ײניאן 
ר מ פיר* זײז דארפאן דאם איז מדיע.סתגווי ד«ד »י

 אלע אויך גאר יעריגע, 40 די גלומ נים אינטערעםירם
דויערען לאנג ניט װעם עם װײל ארבײטער״ אנדערע

יעריגע. 40 זײן װעלען זײ אויך און
**

 געזמען, ארבײטער וועגעז רעדט מען ווען נאר
 דער אז זיך, םען דעםאנם געזענען סאאיאלע וועגען

 אוועקגעלעגט אינגאגצען אין האט קאנגרעס איאםיגער
 און פאליאע א אױף ערגעץ געזעאגעבוגג סאגיאלע די
םארגעםעןי עס

אל־ דער או צוריקגעקומען מעז איז קאנגרעס אין
 קא־ די זײגען עם אז וױיטעז, הואווערס םון אידעע טער

 דער אפ העגגט עס וועלכע פון רייכע די פיםאליסםען,
 גוט און גוםרידען זיי זײנען לאנד. םץ וואוילשםאנד

 אין פראספעריטי זיץ זאל עם אז זײ, מאכען געשםימם
 גע־ שלעכט און אומצוםרידען אבער זײ זײנען לאנד,

 קאנ־ דער דעריבער דארף קריזים. א ױי מאכען שםימם
 זײן זאלען ראיאליםטען עקאנאמישע די אז זעהן, גרעס

געשםימם. גום אץ צוםרידען

מ די זיד קלאגעז גתים בעלי גרױסע די אנ  נײט ג
 בלײבט עס n און שטײעחװ חױכע זײ פין נעמט םען 1א

 זײ־ פארגרעסערלז נו אױף איבער גאתישם נעביד זײ
 נו, אױסצובעסערעז. זײ אדער אמםעתעםוגגען, ערע
 זײער פארלײכםערעז געגוםעז זיך קאנגרעס דער האם
 כמעם קאנגרעס דער איז װאכען לעצטע די איז יאד•
 שטײ־ די רעוױדירען מיט םארנוםעז געװען גאנאעז אץ

 פאר• ניט נאד איז ארבײם די רײכע. די פח ערעז
 אז זיכער, וױ גוט אזוי שוין את עם אבער ענדיגט.

 it לײבטער רײכע די פון פאדערונגעז די פח םײל א
װערען. באפרידיגט װעט יאך זײער מאבען

 דערשםוקעװען » נעםען רעגירונג די װעט האו און
 אלײן, יאד פארשםעהם איר ? אויספעלען וועט עס וואם

 גאתישם קעשענע אײגענע איר פון קעז רעגיתנג די אז
 וױ ג9ײ א געפינעז םחען בעסער װעם זי דערלעגעז•

 יעניגע די םיז אויספעלען װעט װאס דאם קריגען צו אזוי
 איבערגעגעבענע אזעלכע קאנגרעס אין נים האבען וואס

רייכע. די וױ פדײנד, טרײע

ווענינער ארבעל א״ן אנשםאט צופיל ארנעל צוױ
־- קאםעט 1אלםמ אן װעגען מעשה וא

■ סעם טון
 דער פץ הױז אין ארײן װאם גאר איז קאפלאן דוב

 נאכם םאר פרײםאג איז עס צופרידעגער. א ארבײם
 דער או אויםשםײן ניט ער דארף שבת, מארגעז, אץ

 ער האט האלדעי, ליגעל א איז מאנטאג און ארביים,
 אויסרוהען קענען זיד וועם ער דיםפםאג. ביז וואקײשאן

 לעצטענם זיד נויםיגט ער האם אין םעג, דרײ גאנצע
 אלעמען״ םים *גיט עפעם זיך פיהלט דוב שםארק. זעהר

 אים אויף פאלם שאפ אין ארבײט זײ ציים. לעצםע די
 גזד אין שװאך ער םיחלם אלגעמײז אין שװער. זײער
 »ו םרוי, זײן פאר אפס זײער זיד באקלאגם ער זונט.

 םח ניט געדעגקט ער אז שוואר, אזוי אים איז קאפ זײן
 אים שםערט זכתן שװאכער זײן און אהין, ביז דאנען
 פיל אים פארשאםם און ארבײט דער בײ פיל זייער

טראבעל.
 דרעסעם לײדים בײ קאםער א איז קאפלאן מיםטער

 עלםערער אן שױן איז ער און W דרײסיג העכעד שױן
 ארבײם דוב װעלכען אק שאפ םון פארמאז דער מענש.

 בײ וױיסם דו_ אםם... זײער עלםער זײן אים דערמאנט
 גאנמן אין ניט איז פארמאז דער אז הארמז, אין זיך

 םע־ די אז שםעכװערטלאך; זײנע מים אומגערעכט
 ײט1 לעצםע די געםאכם האט דוב, ער, װעלכע לערען,

 אזא בײ טרעפען געםארט גים האבען ארבײט, דער בײ
 אים פארשאפט דאם איז. ער וױ מלאכה בעל גוםען

 עם שרעק אײן אין ארום גײם ער םארדרום. פיל זײער ,
 אר־ דער בײ יאםירעז ניט עפעס װידער חלילח זאל

 דינע חשאב. דין קאםםעז אםאל אים קען װאם בײט,
 שטעגדיג איז און גאר ביז אנגעשםרײנגם דינען נערװעז

אויפגערעגם.
קינ־ די םים קאפלאן מיםעם די גײען םאפער נאך

 ער חײם. דער אין פארבלײבט דוב םואוױ. א אין דער
 דער אויף נו ױך שפארם ער ארבײם. דער פמ מיד איז

 פאר־ געדאנק אױפ׳ן אים קוםעז עפ םראכם. אץ זאםע
 װאס ארביים. דער בײ שאפ פון קלײניגקײטען שידענע

 ארבײם, דוב, ער, ? אים פון געװאלט כאס דער האס
 בעסםע דאס סוט און געטריי און פלייסיג אזױ ױך, דאכם
 עס אז און אים? םון י9 וױל װאס קען. י9 װאס

 V i װאס איז טא ר,9ל9ם שםיקעל א אפאל זיך מאכס
 נים דאד איז ד9קײנ מאשק, קײן נים דאך איז מענש

 לאם א אויסגעשניםעז חײנם ר9 האט אט פערםעקם.
 אויף ש«ארם9אײנג האט און דרעסעס רט9חונד פין

t ל9אכט אײן 09דר ר9ד9י ip א איז דאס װאס ׳װארע
n פת וזשבון r  l2Vi.װאס זײד, 9גום איז 09 איז ־ 
rm א ר9דאל א קאסט r. 09 זיד חאם אזיי וױ נאר 

מג אים ?939<9וי עד יאם1 פאר זיך וואונדפרם 19 |
n ל9אנס אײן שפארט9אײנג סאל □9ל האט r■ 9װאי־, 
 די גצשגיםען תאט ר9 ז9רי סאל, <טען9ל 09ל בעת

 ל9אכם אײן םיט ז9קגענאט9איי 09 איז 0911 9לב9ו
t it חר•9מ

 װאס |9םײל P9W• 9לWTW 1 זײז איז ט9י 19
u אױפ׳ן אױסמצייכצנם האס 19 p. גא^פאט פיו 

ען u ואן ז,9םײל םקױרט די מ i ח פראגם  פון ק93 י
ח וליטמג שםיק א טן ל93או־ איין דאן וױיסט, דזװי  י

ל 19י בעלטם. די J די ,19מ i y p  pw amp ו*,93א
®9 iJ’m v u931 091 ניט ט9ו ד| o n v•יז ל* 

 ײ3י 1«ייז גים דאר T9P 09 193* f סןגליך דאם
אױס־ |93א7י ז*ל 19 1* נישס, 19 געדעגקם װאס פאר

 חאם 19 אז זײן, דאס ?עז ל?9ארב צװײ ז9שניט9ג
? צוזײ אנשםאט ארבעל אײן גט9ייכ1אריינגע 1גא

 ן91גאנ ׳ז19איב 19יט1 א רםיהלט9ד קאפלאז .1מ
 191װי שױן 19 חאם ? דין איצם ט9ײ וואס .19019?

 םיםםײק! ביםערעז אזא נאך מיסטײק? א געמאכם
 געשפאייט מאל דעם עד חאם יבעד1ויע אז זײן, דאס קען
 האס 19 ווײל ,0911 191 אויף זײד יארד אכםעל איק

?1א אײן ז9שגיט9ג 1נא ל  מינום פון רם9װ תב מ
n אומגליק! אזא .19ז9תי9נ און 19והיג1אום םינוט 

 שלים־םזל אום און ? אים םת ז9געװאי דאס איז װאס
 אםילו אויב אז ,91ווא גאנצע די ן9שנים9אױםג 19 האט
 ארבעל, ן9װײט1 09ל צושנײרעז ן9הײם אים זאל מען
 ,91ווא 191 פאר באצאלען מאכעז אים זאל מען און

 T90 ז9םײז־ ,91װא די 19ם נים י9אב דאך 19 האט
ײ אם1 זאל י.1?טא9ם פח ז919א

 ם9י1 אםשר קאפ, ז9שװאכ דין זיך ברעכם דוב
 ל,931א ז9װײם1 091 ז9װעג ז,9רמאנ91 ז*ד זיד 19
 ז.9רמאנ91 ניט זיד ן9? 19 נים, גזװײנקם 19 19אב
 האס 19 אז ו־,9זיכ װי ם9כמ זיד בײ שױן איז ער

m 9גתיס א מאכט9אנג שױן i אמ בײט,1א 191 בײ 
 ז9װ אח, חשאב. דין םיט ז9נ9ג919ג ק1ש זיד מעג
 19 19װאלט ז,9אם נאך איז שאפ ער1 אז װיים, ער

 י9 חאם 11 ן,9פינ9ג11אױס ן91פא9וג1 אי!ם גאד
 גאר איז דאס ר9אז־ ,19ל9ם 091 מאכם9ג ?ליד1װי
.ז9חז9נ 9גם919יםג1א 9זײנ פמ ל91שפי א . .

 םאן זיד ט9ײ 09 װאם ן,9םראכם אן פאגגם ער
 דחד וײ 19מ9נ ן9ל9ײ םארס1רי9אפ די ן9ײ שאפ, אין

.םעם .  1א1 ט9װ 09 ל.931א אײן סיט 090911 י1 .
. 1909 ל9הימ דין . ד. י  19אלדעװג זײ בײת, 191 ז
. 091 פמ  אתיס־ 19זיכ איס דאך ם9װ 19 באם..

שאפ. םח װאז־פזמ
•1919װ איצם ט9װ אים פח װאס װײם, גאס איק

 n חשאכ 09נײ * נש.9מ 1919לם9 1* שײז איז 19
 *9אפג קײן גליד.9םמ1א כמעם אים פאר איז 19קוײג

ס9ל 190 נים, 19 האם דאלאר שפארטזמ  איז האנם םץ נ
 ”םראכמג אים זיך שואדס קאא זײן ארײן, מויד

דעם. װעגען
 1אי ילאזקא םיסגחװ־ זיד אײלם פריח דינסםאג

 שװאוימ מיט ,1919סאג * בלאסער, * אריץ, שאפ
 -19של*פ נים כם9ג דדײ «ז אײגזװ״ די אתם ז9רינג

 091 091909 190 1י3 1901*11191 0י1? ײך 1?א י9
 .n*190 * סיס װי איס בײ קלאפס הארץ ד*ם שאפ.
 ל9ב*גי * גחװ־אתאפ own 0093 19 9ח־יג9ים1 סיס

 ל.931א איץ פװין o*n 19 *ס זדכם... איץ 090911
 םײ־ 9יג193אי י1 אױס לײגם 19 ר.9ײסװ זוכם 19

ס איממהמװע, *ץ פוײיד גתים זיץ n און אמ, חי  ת
 יי זזי פילם an ל.931א i9onn o*i זסיו 19

שסחמי גחיס in זיד וױינק 19פאנאנד
an 191 ז*גט פאתאנס,  11 i*8i*o,!ו ׳* H i 

o*a ױיגקוסנגזיג מממ.' אים װיל* n t זאגם *פים 
191 w o*a :ו 09 אפלא!,ק םו־. אים  סיי װיסס מ

w a* , w איד »r ײד« m m, ו* ew9 m i בײ 
 מ־ 191װי שױץ ה*ס 1אי .isu״a־w גיס נמװ־ 1םי
8*83 * *1 JI1019 890911 יUW. *י 3ח  «י*ר וי
ײ1אױפ׳ 193י18933*  .m 19318* וײז 198181 19*

.8191*1191 ײד8 3ה* איד . .

F
י

la

6 ט י י ז ►4 1938 ן*דיר,

s אץ שםועס s םםאזקמר ns םאדפראנציםקא נאד װענ אױפז סאנםא־פע חנר
&

i9in םח 1אי 19 כאםש ,191פאחי 
 אמ ט1נאמיני גים נז1א םװ 09?ײנ
גליין■ האם ,19געװאר חלט91ײ9 נים
םיט־ 1אונזע n 091191191 זיך
 זײנע אץ האט 19לכ9ײ ׳19091שמ

־19 יד1 אםזמ 19נג119אױם 9ט19ל
אלץ. 11 יש19גנ9ג ?1שםא רט9קל

.פלאגמסימ״ 1םע1װע די 19אובם פאקאנט איז װאס
.oi*n on ם191פא9אױםג איחם אזץ .חח־יקאל״, אץ

 1םי 1אײדע ,19כם9ג אגט19יג1 גז1א האס 1איה —
 3י1א םײגוע. 19אײ אתז !אגמ 11 ,19יגאנג1 זיך 1זײגע

 אייננאדיען יך1 זאל 19 19ײ ,01י19היםל אץ פאשיזם
 9190911 םיל םיל, א 19H91 ים1 װאלס יקא,19אמ אץ
n i^ 191יוא91 װאלט יאליזם1סא 191 1911 װי n ־19ד׳

m 91* האם 1איה יקא.19אמ 1אי ם9םיסט 91נדי9ש ־י i 
 א פאר םיזם9סאװ 091 האלם 1איח אז ,i9?i9i פאכם

m 919119 םיל i מיר 193הא פאשיזם. אמ יזם1א1 װי 
 190װי 1םי 19װיל אס1 ?191שטא1פא 1יכםי1 אײך
 19איי .11119קל19 191חײנםי 19אײ םמ 1קלא גאנץ

ra .ori9iiiao איז i9i9i 1פא ײם1 i8 ם9ײ 1איה 
אנץ.1 אוץ םול יד1 אויםײיקמ נים

 3י1א >191םאחי 19ם19ײ יצ19ט א מאכט 1איה —
 09191 לאמע •19191 1לאנ ל9װ איד אז נ?ט,91 1איה
n 193אי איך לאז  n, ם193הא 9לכ9װ תי א  1.19119אז־ !

 א-31םא U די 19טתי 19019װ םים •191זא n יג19װ
 אז ?,in איד פוחית• 919יײ 1»י *יםסקײט די האל״מ

איך ל9װ דאם אמ ,191אn 1 מאם r גו*ד 3הא איך
p? אזױ ז»גען אײד . i ליד.190 װי

1אי נים 3לױ1 איך אז ,190װי אלס11איה װיל, איך
m* 191111 פמ 11119119 ?יץ mי1 19לכ9וו 1אי ׳ 

9omi אל1 01נט91יװאם־איי1פ פח 9אינסטיםמי lP9ii 
 י-1פ פח כט91 אס1 אהן אז האלם, איך שאפט.91אפ

 191 •1י1אומ 1א אח־נומ א1א 919י 1אי ם1נט91װאם־אײ
 װי .1א3וסײל1 נים זיינמ ם1גס91ואט־אײ1י1ם אוץ נש90

 *91911 -םמ imo. ׳ם1?ספי9ש 1אי שײלאק ם1ד* 01*1
״  ם,1גט91איי 1מײ ?9אײ 1םי פמ ם3תי 1איה 3י1א :ח

oam 1אי 19 אוץ •1939ל 1םײ 1םי פיז ק9אײ אױך 
 oiowi'K 1אה נש9מ א :oap9i 1י119פאלשט 191191

 םײנס 01םי911םא 191 3אױ 1אי נים. נש9מ ?יק אמ
 (כאםש ם1גט91פוײװאם־אײ פמ םאתיפנװמ י1 ?ליד1ודי
 ־־191י1 091 יף1א ם1םי9םאװ 191 האם א?טי?1ם 1911אי
 אײג־ 191װי 1א־ם 19יםישסם1היפא? in 19כםיגםט91ם

),09מאס? ליי19אל 19נם1א ’ גםום91אט־איי11םרי ם1םי91
 19P אם11 אוםגלי?, 1900911 חװ־ 01םי9םאװ אױ 1*ז
 ־9אם װי לאנד ןךא יפט1ד־,193אי אח לאנד. א 19אםאל3

ריקא.
 האלט איד אז ,19MP לײד1 *ײד 193א מח איך

191911 19? י?א190א 1* ,1*891 191 1י19ײ ץ1א1
 1םא 1111אאידיn 900911 3 1אי mao א1א םיש.9סאװ
 19 םאל?. 19י?א:190א 091 פמ גץ91לי9ס1אי 191

מ ייץ םיט ם9װ  9P&19191198 191 לום3 19אי1ם 190 ל
םיזם.9ם*װ פח ליפקײס19מ 190091111

 1אי םאלק אייז לױז3 איז זעחע!, 1םי װי תדײל,9ד
191 i9 ii* i 1א1 לם,9ײ oyi םײ־ אח 19ליפםם191שױ 

 n 1909ת1אנ I9innn9i 191191 .1*190 19סס1לדי9פ
 191 איז איז װאס םאװעס־סיסם^ yin'mioo 91יאזי

*i אפת׳ז i תחד־וסחע* א לױז3 גיס״ סיסםעם ?ימ 
9סא& דאס סאלק דאס *ס אז גראד אח זװשםאנד.

וױװי־ אלע 19ױשyeoiyooro 11 ד*ס ,9םם119ױס1»ס
 ־91י?111 איז עס װעלם. חװ־ 1אי 19ל?9ם 9ליזירם

r m in  r» i9i*or לקערפח9פ i9 i *191901191 ײי 
 9אל .19רס9ד1יאחזו 9U*i יױף 8ל9ײ 19יװ'ליזירם1
1 9 i9 inא מיס 19?ל9פ ,י9ל?9פ 901יװילמי i9om i 

 091 פון לט90סדײ91אפ זיך 19שױד טיס 193ה* ר,10?ול
סאװעםיו^

m 1שײ האם דא m019 ים1 9קאםמיסם? ־P91 
:19שרי91אױם 19ליפ n אױף שױם םיס in אױסהאלממ,

n *י איחר םײנם —  1* ,191m איםא־ איז 19דײסש
ת 1919לי  I93*n 19119ל 91911* 1י8 19לק98 9יל0 י
*19011911 oyi ר,9091יל391 191זײ זײ װײל ,יזסשפא 

ת ?לימד  t פ*ל? תסישא גרױםא ד*ס װי ד.9ל9יי8ל1? י
 1ריי 93ל9זא 19119ר3ארױם*! זיד *יחר דאז־פס 19090

 9ײי0911*10 פח טפסלשעו!ע * אק םױל ד9אײ 1»
190*19!

»1911 poiyvo שסעלס.91אפ יײד1 *יחד ח*ס
איזמ־ ם•19191אויפ *זױ ים1 זײס :פרױ 93לי —

־91 יn 09TI HP8*193 1 *ח 81*11 19ייי 193»* 09»

יאנאװסקי ש. םמ

 איז 191191 19אײ וױים װי ,19אוױיזn 3 היים1919ל
 איז חזײל91 •1919? ס9 09» 1»1אי אויפ כט,919101א

i9im דאס האט 19ל9י װאו י?א,19אמ 1אי טוײק oap 
 אמ cap 1פא האלט ער װאס דאס, פתי 19ותח־1אתיס

 1פא 1111לדי1טש1א 09a 191110 191191 איך יש•1לא
191 mapai90iio. 1זײ 1םוױקלע1א 19מײם 19 זאל 
o פ<ז װײם דיז ,1אםש ,190 19לכ9ײ ?ם,1פו11שםא p 
i* ,9לם9ם*ח*מ n 900190 פח קט1דפו1שם* 9a אח 
P םאח־עם אח oi*op9oro דאד 900’io 900911 n־ 

ז*ם?יים.
i 1*פ 9?יסם1?*מו 191110 ?1*1 איד — p 11א■ 

0190019 .m a p a i90 ־1ם* 11 ה*ם91 יים1 איך האב 
iP 9 a ’n 1מי איז 9לכ9װ ,9לײל? 1מײ pאוים־ תדײל 

 ,1י119!ים־וױל — 1מי זי לפם9ה ,019ווײם1 ; 1911*191
1P 11 גג1ק19אמ3 1איה םים — !אטירליד 90T  i p 

?.1*191 סיץ םון 111םװי?ל1*
p איד ,9י « n ט׳  1פ*91 9סם1םי n דא איז 09 *ז !י

19ם* 11 n i i ’o m !םי i p 9* אק ם9ם־סיסט9ס*װC־ 
*i 1*1 9ם*? אץ יקא,1 o i9 i< כאםש *ז ,3לוי1 איד ײייל 

ט1 19.1900 ,191י?*19*מ ,1מי o אױף זעיך 1.191 י p 
 *וײש1 *זױ ד*ד ,11טװי?לו1א 191ײסטי1 פמ 19לײט

 *ח־• 1911אי ז9ל91ו 19*ל1 1מי i* ים,1 *ך1 1סי מ1ײ1
in i *1אי 1אי *ס11 ׳0*1109 אײף 19ײם31פ i9 ii* i * 

 םא־ פמ 11111י111ײ1א 191 1*ם ,1איה 0.191 כ**ס.
* 9י 1אי שיזם  ים1 *לם1 1איה o*ii װײל, פ*ר,91 * ז
1919» i9 ? ip 09 * 193* איהר׳ no Him* oi*o, 

*i ײ3 װי י11* אמ i * ,m o? ׳19ײ1אי 91־1פ* לײ19*ל 
p• «19111 י?ס11910י1א n 1אי םר*»*ג*:דע־*פ*ר*ט 

i* o u ’o*ii00191 ׳ i* i * * i ש11ת־1ם-ח 9ש3הי  ־9מי
ש,1 in * י  oi*o 190190 19וי ,,11הםל n *193ה 

 P911* י1 91אײ 0191910VO 11 0*1,19001 1י01לחל
ך i90i*ii אץ p 1אי 191שםײ םסש ד i  19? ,09? n, 

 י?*־190* 1י0 19*ל1 1911900010 9לכ91* 190110 1*
191 iP 'a n o פאשיזם םים *i p 1*פ 01וײ9היםל * 
ייט.1 19ױם191

 אח 11ײםשלא1 1אי 19ד19אומשם די *ז ,po איך
 ה־1*הםל11ד דעם םוץ i9«9i 9ם*? 191די איטאליזמ אק

 19P1P, *1 19נסn 90 ם*נט91 193ה* 9לכ9װ סארט,
* פץ 1ײ1 09 190 איז — OCOOIP’D 93ל9י1 11911אי

i װי ,19093 *לץ 1אי — י1םום*לי * 191* 19היםל p 
n * o o n באאס׳ סץ o*ii 0019,191 ה*ס.
 oioo * אמ *סם1פ ט1די 1איה t* ,09 הײסט —
i9 191’» ה*ם — ? םאשיםם in o ד1 9יםם?11?אם  ים1 י
oi9?9i 190111* פאשיסם » םים 193* — ן.9ז*לט11אײ* 

ים.~1 190 טירם
מ —  -1פ* i9iiio 1P’» זיד ה*ט — ױ,1ם לי

n אײד ro איו — ישם.091ארײנ 19«י1  won ip « i 
 פ*־ * חװ9אױסח יםow 1? ר ח י ס 3י1א *ח־גטג.

rp שיםם,  19 i*n־o 9039של * 09 אמ 1*1 ׳1חד,י *זױ 
9,i*ii90*?p *1919? 1םי •0*ז־י?*לי!1 19סײ 1פ 

i 091*1, יף1א 1*פיל חמ,9אױסח איחם װיאמ אץ p 
.i9pi*to 191110 191פ*רל* 19TI0 ז*לם איהו•

n ?193לי31ס* 193* אמ 9?*םתיםם•
I 191110 אח 9 i n ? * p 19חײם ה*ם : o ip 9 l 

ם ביץ אין־ ם אח םאסיםם קײן ני p 1*1 ני p.יד י« r a
 1אי איז די 19אתט װײל ,1909סיםם 9ײז־3 די 19191

 ־n *19 פרײזזײט, 93לי19תn *9 ט9®*תיפם 1911*1
y 93נלי9ז i r o r r m. בםט־9ה ד*ס 1םי 1פ* אח װ*ם 
 * יז3 יד0 .1939ל190*ח* 19גשליכ90 * אין 91ױפטי1

o * i? * o p. ד ק אי ס * פ o ר9ם*ניס1909ת * ip * o p, 
u 1* גלױפ, איץ m p  9009a n איז n, װ*ס P ’l P 

nm 19a* .ly 09 װ*ס r iy n ז*ל ?i90i, ו וזלילת׳* 
m 19װיש1 193םקלײ1א ז9ם1ד* ז*ל איך m *  i p־ 

no ,u אין זי nmyr 1םי װי p o n די *i9 in m, םיר װי 
\m\ אין זײ n ס1 אח 90פ*סיסםי ,9ל 9*ני ^  צ

מ91אױס איך װ*לט לי ל .9019ל י1 1?  זײ 191ײ1 ם39ס
ר ,9*ל ר כם,9סל ?ליד9ס מ i את זײ פח * p פאשיזם 
ח סוץ *נ i 8ג p ל•93אי 191919קל פיל

 »יד װ*ס *ז ,ooionoa ג*נץ 1סי טיז איד
 »יז <n׳mioa װילד, 19?לימ פח קלימם, ־,p* ז*ג

 זײ P1919TU. 3*88* 900190 ךי סוץ 1919ײ0 י1
 װי׳ 9?8»יס8ק* iym» םיט i9i*ooi*tm 8ני ן9«ית

b p  m מ• כמםרסט בליהס װ*ס זץ,9־1ר־<טעײ3*ד«

Op 193* .11*31*8*190911*0 o p  i p. איד װ*ם 
1*1, p ip ,םים 11*אײנ?ל 19לםם1פ 1אי אמ איך n 

 09 אײד, 19ם*חיכ איך זײ. ן9װיים 1םי מי ,19פ*?ט
ani9i9’^ ,o «1919 1םי ה*ם ip ’io9i ־ ׳ס19»יטל!*? 
׳91־ל*9י1םר*1מ ^ «i9i9 די «i9iiii'P, מ9ײ  n ל

 1P 1אי יט*1 .1981רװ*9011א lym 191191 9יש1*1
1*91 i םמ 9שיכט1911 p ־1ב* 190 םװ*ם9 םמשהײם 
ת־1ם*ל1פא 9שליכ19םס1א 9?ליכpש n װי ס9*ריש3

ip די 19191 !91 n 19191 אױך אח פ*ל?, * *לס i p 
o ט19לײ91 3ה* איד .11לט1ק 19דײטש 1911*1 p איד, 
womi o פוץ !״1אשולדי3 p ם*ם*ס 19ל9יפםשם1ש 
 91ײ1 1אי א0י1 איז 09 1* ,193י1 1י3 איך 11א ,1*0
שױ־ 09 •1113םרײ193אי 9סט9מינד n ן91111י1ל1אש3

o ip 09 װ*ס *לץ, *וץ ם91אײ ooip ײםש־1 1אי 1*ם 
ip 091*03 ים1 09 ה*ט 191?ײ אץ ,11ל* tfp, װי 
 19» *ד,i*i*o*3o, *1*098*1 1* 1919191191 191א»
9 אח 198* *זױ i9oi?9io«io 1אי 19 n pהלט i p 
n פאליטישזױ * ikb 0*11 לט,9»  m ini 19חיםל• 

 ניס או־יד a*n איד פ*ר• זיד םים לט9שם ד1דײטשל*
11 01*11 oil p? i9i*i 1 י׳!,1*לי01ם 1*פ o p191 י* 
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גערעכםיגסײמ■4 • « י י י
a איך װען געקאכט. p םיץ געהערם nynyrpe •זא 

 געקענם נאר האט מלשעוױזם־קאמוניזם דער p מן״
 צוריקגעשטאנענםםע דאם אויף װערען ארױפגמנװאונגען

 רוסישע דאס דערמים, םײנענדיג וועלם, דער אין טאלק
 םעל־ קולטורעלע און *יװיליזירםע די דאס אין פאלק,

p קער a p בארבארישען דעם םון אפגעםרײםעלם זיך 
 םץ קולטור־לערעז טײערע די אנגענופען און מלשעװיזם

גאציזם. און פאשיזם
p אודאי a p היםלערס די םון געהערם עס מיר 

p די און פוםאלינים, און a p די םארשטאנען• םיר 
 ,oy םיינען זיי צו רײדען. ניט אנדערש גאר דאך קענען

 סץ געהערם מאל םויזענט םיר האבען אודאי נים. צו
 גאנאער זײן אז ערקלערען, מויל םריסענעם 'חיטלער׳ס

 דער־ און באלשעװיזם, שרעקליכען דעם pays איז קאפף
 איהם העלםען וועלט צױױאזירםע גאנאע די דארף סאר
 םון אסראמונג דער םאר אויפגאבע גרױסער זײן אין

 אבער מגםד- באלשעוױסטישער דער םון װעלם דער
 װעלכער אזא, נאך און דעמאקראם, אמעדיקאנער אן »ז

 זאל דעםאקראם, חשעםערםאגישען א םאר זיך האלם
 דאם — באהויסםונג, פשונה׳דיגער אזא םיט אתיסקוםען

 ארוים געםזזם האב איך אז וױלד־םשונה׳דיג״ אזױ איז
 באדארםם האב איך אז צו. איך גיב דאד כלים. די «ון
 עקם־ דעם שונא אונזער pays נים און באהערשעז׳ זיך

 םיר אז ארגוםענםירען, גים םעז קען אונז םיט אז קױז,
סאנאטיקער. בלינדע ױילדע, זײנען

 זיך דא לאםיר דערבײ, יא שוין ד״אלם איך אז און
 םאלגען צו נויםיג םאר האלט איך אז זײן, סודה גלײד
 איך םיר. םמ בעסער סאר האלט איד וועלכע די״ אלע
 םאן־ איינציגע די זײן םח וועלנע פארטיי, מיין םײן,

 אונזער אױסםירען קענען זאלען םיר אויב געבעוײן׳
 װעלט חרובע אלטע די איבערבויעז פון אויפגאבע גרויםע

 איך פלאץ. איהר אויף אוועקשטעלעז װעלם נײע א און
 ״רענק־ענד־ דעם םון אייגער םאלדאם, פראסטער א בין

 איך װעלכער אן פארטיי, די אז האלם, איד אמ ®ײל״-
 זאל איך אז םאדערען, צו רעכם א האם אנגעשלאסען, בק
 אנגעצײ• האט זי װעלכע ליניע, דער בײ האלטעז זיד

 רעכם, א נאר ניט זי האם גים, עם איך טו און כענם.
זי וױ שםרענג אזױ םיך באשטראםען צו פליכט א נאד
קעז•

איהר• וױל אין־ וױיל דעדסאר, דאס ערקלער איד
 גאנץ די םץ איינע אייך ענםםערם דאם אז ,pom זאלם

 צװעלף צו געהען װעלכע קאםוניסםקעס, געװעהגליכע
 שרייבט לאגיש, ביט זײן וועל איך אױב םוץ. אויפ׳ז

 צו ניט אבער אופוויסעגהיים, םײן צו םיר, צו *ו עם
לעהרער. און םיהרער גתיםע םײנע

 סאררעדנער מײן װאס ■ונקםען, די צו איצם און
באריהרם. האט

 געזעלשאםט א אז ערקלערם׳ ערשםענס האם ער
 גאר קעז יריױאט־אייגענטום פון אינםטיםוציע דער אהן
p םענש אז ;עקזיםםירעז גיט t גאר זײנען אײגענטום 
 פענש דער אז אנדערע, דאס פון אימס אמורײםען ניט
 געכראכם האט ער םעגש. קײן גאר איז אייגענםום אהן

באווייז. אלס װערםער שײלאק׳ם
 האם ער נאר ריכםיגער. גאנץ א איז םשל דער 1

 *רא־ װאבערגיק, מעהר פאהלם שעקםפיר אז פארגעסען,
 פון ליפען די סון סאקע דאס איז ם«ש. וױ מנםניק,

 זײן אװעק געםט םען װען *ז ריכםיג, גאנץ שײלאק א
 איז אבער לענען. דין אװעק םען נעםט אײגענםום,

 שײ־ א קעז׳ פאררעדנער םײן װאס מענש״ יעדער סאקע
 איד באדױערעז• נאר איחם איד קעז אזוי, אויב לאק?

 האם אײגענטום װעםען פאר םזןנשעז, אנדערע אבער ק?ןן
תי־ אײד קען איך־ געשפילם. נים ראליע קײז קיינפאל  ג

 אױך און געשיכםע, געמאכט האכען וועלכע מזגגשעז׳ סע
 ראליע. קנאפע גאנץ א געשפילם אײגענםום האם זײ פאר

 פריװאם־אײגענםום האט ראליע א פאר לפשל, װאס,
 יעזום א רגינז, פשדז א ■ון לעבענס די אין געשפילס
 םאק־ א ■לאםא׳ א קאנפוציוס, א בודאד^ א קריסםדס,

 דאר־ א קעפלער״ א ניוםאז׳ א סאסעל,אריס אז חאזאס<
 און וױנםשי דא לעאנארדא א ברמא, זשארדאגיא א ׳װין
 לאםיר אדער ? םױזענםע און תוגדערםע אזעלמ גאך

עז ג«ננעז אנ ח עפן ל א :צײס אתזער פיז אייניג  מי
א y ק.קראאאסק א רקס,0& ^ עני  חאם — םיאגקי ל

onv געשפילם פריװאס־אײגענםום ראליא גרזיסא א 
ײןו איץ I לעבעז ז

ױיסןן, לע9  קײנפאל האבען םענשען די אם אז ו
 פאר־ ;•ריודאם־אײגענםום •ין אמילו גאטראנט גים

jn tp װאס אלץ, אפםערען צו בארײם געזדען וײגען זײ 
 דיערע פאר לעבעז׳ סאסע זייאר jp געהאס< האכען «ײ
*ח אאאנעגם םײן קופם »&»ל םמז און ;לצןסידא

י «יז מאנסיסזי אז * ,ײ *יי 1”י8 ײ
w i וזזילימי n s ביי b v w דאם אױפקאכדז גים

 אויף בלבולים םשונה׳דיגע אזעלבע הערט ער ווען בלוט.
!םעגש םין דעם

װאר־ דער אז װיג״ אין קינד א איצם וױים וױיםער
 אונזער אז פריװאם״אײגענםום, איז איבלען אלע םח צעל

 אמ פראםםיםוציע פארדארבענהײט, שלעכםקיים, גאטנע
 װאר־ דיער האבען םארברעכעגם שוידערליבע אלערלײ

 — פריױאם־אייגענםום, םארשאלטענעם דעם אט אין צעל
 אז ערקלערם, אמ דעםאקראם אםעריקאגער אן קוםם

 אינ• הייליגסטע און גרעםטע די איז סרױואט־אייגענםום
אנריהרען. גארניט טאר םעז װעלכע סםיםוציע,

 טיגערrא דער אונטער אז אלע, װײםען וױיטער
 דער אויף םענש קיין ניםא איז פראדוקציע פון םיםטעם

 זײן ארויםלעגען קענען רעכם םיט זאל וועלכער וועלט׳
 דער זײנס. אלם אנרוםען עס און עטוואם אויף האנט

 םענש יעדער ווען דײן״, און ״מייז םון באגריף גאנצער
 איצם, את זיך״ םאר אויםגעארבייט עטוואם האם באזונדער

 םינדעםטער דער אין חלק א האם װעלם גאנצע די אז
 אן פשום דאד איז — אויםגעארבייט װערם וואם זאך,

 און פרױואם־אייגענםום. םון ריידען צו איצט אוםזין
 א זייז אויף פרעטענזיעם האם וואם םענש, א קוםם דאך

 בא־ םשונה׳דיגע אזעלכע םאכט און בריאד״ דענקענדע
iv י , הויםםונגעז•

רױוער איספ נײם פרױען דרײ
לוי י. ב. פון צ א ט ס א ל א בי

מע שכױכמע, כײ פרויען דרײ ײ »דעפ, א
קןן•♦ אױף טיכלעד מיט כײכער, די אויף הענט מיט
 פלאג, אין צוזאמענגעדריקםע — שכנרת דרײ
ט אםענעם פץ ריװער, אייסם פון װײט ני

 — שױף. םון אץ קלײד, פון און רןינד, םון אײנע רעדמ
םלוד. א םליםםערט זי און — מאן פץ צװײטע די
 — װייינט זי אץ שװײגט, זי און רעדט, זי דריטע, די

ײאת איז םאץ א אץ זון איד םארשטײנט. גע
םכלויזטן פון ןןק אץ — סרויען דדײ ױ ענ  יארק, נ
ט ט הערצןןר, נאקעטע מי ז$רג. נאקעםן מי
ליכט, טדנקזןלן אץ ןןםנט יעדערע אץ

מרעידגעזייכט. איר — טרײםטוגג םיט צוטדױ, מיט
 כליק, איר אץ טראגט יעדערע דאד — צחאמען

צוריק. ױײטן אײגןןגעם, םץ אפשײן אן
ד ס׳קארבט אץ  שראם, א װי אזוי יעדןןר כײ זי

שפאם. אײגענעם םץ צדקנײטשנזעד אגכליק דןןר
ער אץ סארװארפןןן — םדויען דרײי תי ט, און ט  נוי

 אץ געשגועםםןןדט אוםגליק, אץ םארש־זעםטןןרט
ט. טוי

 דרױכ, אץ פױגל טאנצט עלנד, דןןר ליגם אדום
ױ^ םארכלאנדזשעטע אץ שויכ, פץ שפליטער א ט

ײט דערבײ  שיןז, א שױיםם םײף אױםן טײד, דער ג
שרײ, וױ שױם, א Jt1םי דער םץ ארריס שלאגט גע

ט אײנע שװיםט  םויל, צעעםנטן און ׳אײל םי
ט צװײטןן א גרויל. רױכיגען םיט אץ ׳קױל סי
ע א ט ײ ט — י ױמענ^ םי שן םיט ?  סד, א נמ^ט
ט סירט זי ף םי ט זי שליאך. ױײפדלעגדישן א טי

ש — כריק א אץ שפאנט, םאיעםטןןטי  גע
ד פ׳דאכט אךן לאנד. א ונו לאנד םון פירט זי אויד :זי
עי אץ דא און  װעגט, ארימע כײ נידער, ד

גענענט. אוםגליק אץ האט פרױ א צו םרױ א
p^ א צו לעכן א jװאתד, א צו װאמד און ׳ 

איגןןר ס זיך ענטפלעקט ד. חײליגתיטדןן ת ג
® ק, איכזןר װעג א ענטילעק ײ  שטרןןם, איבער כ

ן ארוים רײםט שדיס, א וױ געשרײ, י ^ פון ז חו ת
 /0{פון שפקגדלןןף דרײ — שכנות דרײ ׳פרויןןן דרײ
^ פון שטאטט יעדןןרןן װ^פ — שטאפ, פאזוגדןן
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 pi אונםערבראכען דא איהר האט םאחיצער דער
 אויםװאהל דער אין םאחיכםיגער זײן צו איהר געבעםעז

אפאנענם. איהר פאר װערםעו פון
׳װארס פאסיגעז נים א געברױכם האב איך אױב —

 קור־ איז דא וױל איך און ומםשולדיגונג, אום איד בעט
 םײן האם רעדע זײן אין פונקם. א נאך באריהרען גען

 אץ אח־נוגג, אן איז גלויבם ער דאם געזאגם. אפאנענם
 ו פעתענליכע םרײחײט, פערזענליכע ךא איז עם וחנלכער

 םאר- םײן געבעםעז זעהר וואלם איך איניציאטיװע.
 אץ געפונען עס האט ער װאו אונז, זאגען צו רעדנער
 פער• — זאכעז םייערע די אם ארדטע םייערער אונזער

 אוץ ? איניציאטױוע פערזענליכע און פףייהײט זענליכע
 אינמיאטיװע, פעחענליכער םון דײדעז םען קען װי

 װאו פארד־םעקםארי, א איז ארבייםער אן םמ לםשל,
 א איז שרײםעל א װי םעהר ניט איז ארבייםער יעדער

/ ? פאנםטער־פאשיז
 װעלכע ווערםעה פוםםע אלץ דאך זיינען דאם

 אונטעד און צייט אונזער אין נים אינהאלט קיין האבעז
 וױ םאסעךפראדוקציע. םון אומשםענדען איצםיגע די

 אן בײ איניציאםױוע פערזעגליכער פון ריידעז פעז קען
 צמעהען איק אין האלט װעלכער למשל, ארבײםער׳
? הויזען צו קנעפלאך
 םעגש קײן אז עריןלערט, האם םאררעדגער םיין

 אנגעםעז ניט װעט אמ גיט קען בילדונג עטוואם םיט
 אריינלאזען נים זיד איד ײיל סאוועם־םיםםעם. דעם
 איהם איד םעג אבער חקיו־ות, לאנגע אין איהם םים

 מענשען געכילדעטע טייל גרויםער א גאר אז אגוױתען,
 פון גונםטען צו ערקלערם אםען זיך האבען אייראפא אין

 גע־ םך א דא איז עס אז אםת, איז עס קאםוניזם?
 גאגצען דעם געגען זיינען װעלכע מענשען, בילדעטע

 אין צדדים צוױי דא דינען עם באלד וױ אבער אויפטו״
 און אונטערשםעלען איינער זיד קען װי םו םראגע- דער

 פאר• און אופװיסענד גאנץ זײן איינער*םח אז זאגעז,
 באלשע־ דעם אנצונעםען אום םינסטערניש, אין זוגקען

? װיזם
 פרא־ נשםה םײן םץ כח גאנצעז דעם פיט און
 אײראפד־ די אז באהויםםונג׳ דער געגעז איך םעםטיר

 זיד האבען ארבײטער. די איבערהויםם םעלקער, אישע
 ליב* םים אנגענוםעז און באלשעװיזם םון אפגעטרייסעלם

 די םען האט :פרעג איך נאציזם. אץ פאשיזם דעם שאפט
 האבען געלאזט איטאליענישע די אדער ארבייםער דייםשע

 הא• זײ און באלשעוױזם און םאשיזם צײישען ברירה א
 םאקט, א גיט עם איז ? םאשיזם דעם אויסנעקליבען בעז
 ארבײםער דייטשע די אז םורא, גרויםער אוים דאס

 שםארק די האט םאוועם־םיםטעם דעם אננעמען זאלען
 צושטע• צו היםלער׳ז געהאלםען בוחשואזיע צושראקענע

 נא• דעם איינםיהרען אח קאםוגיזם פון זכר יעדען רען
? ציזם

 פוסאליגי׳ן מיט זעלבע דאם געווען ניט איז און
 דער פון ארגײטער די אז מורא, די ? איטאליע אין

 קאמוגיזם, דעם אננעםען נים גאנצען אין זאלען װעלט
 א האף, איך — טריאומף דעם געבראכט האם דאם

 נאר״ שוידערליכען דעם אם פיז — מאםענםאנעם בלויז
 אפא־ םײן און םיטעלאלטער. םינסטערען פץ באריזם

 ארבײםעו די אז באהויםטונג, דער םיט גאר קוםט גענם
 אםת׳ע די און באלשעװיזם םון שונאים גרעסםע די זייען

םאשיזם. און נאציזם םח םתיגד
 אתזער וױ ווארט, א מים חיםען זיד םח איך
 םיר אבעו געםאכם, אויםםערקזאם םיך האם טשערםאז

 M ניטא איז װערסער־בוך דעם אין אז זיך. דאכם
 ד אױןי בלבול אזא פארדאםען גענוג זאל װאס װארט,

. / װעלם. דער סון ארבײטער
 טיס צחאפען בין איד אמײםערין. אן בין איד

 פארזאנד זײעחנ אויף גאם. אין שא«, אין ארבײטער די
 T* צוזאםענקיגםנחג יריװאטע זײערע אין און לוגגען

 םעחד די פון אױגען די אז פארזיכערען, אײד קעז איד
 את האפענונג םים קוקען ארבײטער דענקענדע סםע

 זיו בױם עס װאו לאנד, גתיםע דאם אױף באגײםטערונג
 דײ יא, ארבײםער־לעבעז׳ גײער א לעבען, נײער א

סאציאליזם.

 נײיי ארום שפעםלאך, גאגץ עןוארגעו שױן אמ עס
מ אפגעשםעלם האט םשערםאן דער און פארטאג,  י

 קאמתיסםקע. אונזער פון שלום ווערטער פײערדיגען
 מרטײדימננ םוםיגער איהר פאד באגריםם איהר האם
 חיעםיגע די אבער גלויבען. פעסםעז איהר םון

ט םח צרקלערם״ ער האם דיג מנ  09 וחװשן. ג
 _ t די אט און גאכם, אײן און טאג אײן נאד אונז

 אײי• װצרעז טעדװחפאײ מוזןן װעט צײט געבלימגע
 זזך-ן שםועסער אתזעדע אלן װעלכער אין סיםפאזימ^ א

אגםײל• נצםזנן קעמז לען

ט ײ ו 7 ן 4 1938 ^פריל,

«רכײטסט»ג שעח׳דיגען אכט דעם םאר ?אםןו דער
ארבײטער״ איעערע איצטיגע די אר

די. אין ארבייםעז וואם די סםעציעל
 איצם ארביים םען װאו טרײדם, נאדעל

 וועם ײיך, « שעה 40 ביז 36 פון
 םיר װען אומגלויבליך, קלינגען מםש

 קרבנות װיםיל דערציילען דא װעלען
 אין ארבײםער די געקאםם האט עס

 אכם־ אז אויםגעקעםםם האבען זיי איידער אםעריקע
ארבײםםםאג. שעה׳דיגען

בירגער־ דער איידער ,1865 םעברואר אין נאך
סםייט יארק נױ די האט געעגדיגט. זיך האט קױג

 אםעפבליס״ טרײד ענד ארגאניזיישאנם װארקיגגפענס
 איז ארדנוע סאג אוים׳ן וואו קאנםערענץ, א גערוםען

 םאר־ זאל םעז אז פראגע, איינציגע און אײן ךי ועןגעו
 ארבײטס־ דער אז געזעץ, א סםייט יארק גױ אין שלאגען

 אװ ״היםטארי :(זע שעה אכם וױ םער דין גיט זאל םאג
 ,2 באגד קאםאנס״ סםייטם״, ױנײטעד דהי אין לײבאר

).75 זײם
 זיד האט בירגער־קריג דער װעז ,1866 אין אבער
 דינען סאלדאטען פיליאן קנאפער א װאו געענדיגט,

 הא־ איגדוםםריעם םלחםה די און געווארען מאביליזירם
 ארבייםסלאזיג־ די איז ארגייםען, צו אויםגעהערם בען

 דעם םארקירצען צו פראגע די געשטיגעז. זעהר קײט
 אר־ די באשעםםיגונג םעד געבען צו כדי ארבײםםםאג,

גזיט־ א און אקםועל זעהר געװארעז איז בײםסלאזע,

אן א. פון ס ס ע אז י

 בלײבען נישם זאלען געזעצען די אז געבעז, אכםוע
פאפיר. אוים׳ן

 אכם דעם פאר קעםסער שטארקסטע די םיז איינער
 א סטוארט, אורי געווען איז ארבייטםמאג שעה׳דיגען
 דינע געװידפעט האם וועלכער באסםאן, פון מאשיניםט

 זײן פאר םראגע די געפאכט און םעהיגקייטען אלע
ציל. הויפם

םענש. םעהיגער זעלטען א געוועז איז סטוארט אורי
 ארגאני־ און שרײבער רעדגער, גוטער א געווען איז ער

 פא־ א געווארען ער איז אלם יאר נײנצען צו זאטאר.
 םון אינםערניישאנאל אן גרינדען געהאלםען און שיניסט

 גע• םיל זעהר האט סםוארט ױניאן. מאשיניסטען די
 פראבלעםען. ארבייטער םים זיך אפגעגעבען און לייעגם

 וואם שטעדט, פילע אין .ליגס״ ארגאניזירט האם ער
 ארבײטםטאג. שעה׳דיגען אכט דעם םאר קעמםעז זאלען

 דער וועגען צייטונגעז סילע אין געשריגען האם ער
 רע־ סאציאלע םילע אויף װירקען צו געזוכם און םראגע

 אכם דעם דורכםירען העלםען זאלען די אז פארפער,
 באאײנםלוםם אויך האם ער ארבייטסםאג. שעה׳דיגען

 בא־ דער פאד קעפפער גרויסען דעם םיליםם, װענדעל
 םח אייגפירונג דער סאר *ון נעגערס די פון םרײאונג
רעפארםען. סאציאלע

וחננדיגקײט.
 םטײטם סילע אין איז 1866—67 יארען די אין

 אז םיז געזעץ דער געווארען אנגענוםעז ײניאן דער פון
 איז 1866 פארםש אין ארבײםסםאג. שעה׳דיגען אכם

 שעה׳דיגען אכט אן םאר פראיעקם .געזעץ אזא ןסילו
 קאנגרעם, אין געװארען ארײנגעטראגען ארבײםםטאג

 פאנוםעקםשורערם די םײ געזעצגעבער, די םײ אנער
 את לעבעז אין געזעץ דעם דורכגעםירט גישם האבעז
 א פאר געזעצען די געםאכם צונישט םאקטיש האבען
. ארבייסםםאג. קורצען

 קאג־ צוױיטער דער אויף אז םיר, לײענען אזוי אט
 איז װאס ױגיאן, לייבאר ניישאנאל דער םון װעגשאן

 פאר קאםיםע די האס ,1867 אין געווארען אפגעהאלטען
:באריכטעם ארבײטסםאג שעה׳דיגעז אנס דעם

 אז חנרקלערעז, אויד׳דא וױל קאםיםע .די
 ארגײטסטאג שעה׳דיגעז אכט אן וועגען געזעצען די

 געזעצגעבענדע די איז געווארעז דורכגעםירם זײנעז
 םד םיר אבער סטײםם, זעקם םון קערפערשאםםען

 קײן האבען נים װעלען געזעמן די אז זאגען, זען
 פאר־ עם קען םען און באדײטוגג פראקםישע שום

 דעם פאר אפגארערײ און שוױגדעל א אלס צייכענעז
 לײבאר״, אװ .חיםםאריע :(זע קלאס״ ארבײםער
).109 ױיט קאפאנס,

 א אנגענומעז קאגגרעס דער האט 1868 ױגי אין
 ניס זאלעז אעעשםעלםע רעגירונגם אלע אז געזעץ,

 ארכײםער די סאג. א שעח אכס וױ םער ארבײםעז
 די געזעץ. םים׳ן געםרײם שםארק דעמאלם זיד האבעז

 װעם רעגירונג די אױב געגלױבט, האבען ורבײסער
 עם װעם ארבײםםםאג, שעח׳דיגען אכס אן אײנםירעז

 מאגוסעק־ פריװאםע די אױף וױרקונג גתיסע א תאבעז
 שעדד אפט דעם אײנשיחמ אױך זאלען זײ אז פשוחנרס,

 ארויםגעװיזעז, ױך האט עס אבער ארבײםסםאג, יימנן
 ארבײםם־ שעח׳דיגען אכט אז פאר געזעץ דער אםילו ״יאז

 ) געװעז אויך אי« אנגעשסעלסע, םלוכח די סאר םאג
 ארונםערגערע־ תאט רעגיתגג די וױיל שוױנדעל, שטיק
p שםונדען, געשניםעגע די לױט לוין דעם מגט i די 

 גרױםעז א אחחפארל האכעז אגגעשםעלםע רצגירונגם
 יאר פיר םים ערשט שכירו^ זײערע םיז יראצענם
 גאשלאםעז, קאנגרעם דער האט ,1872 איז שיעםער,

מז דאם אז  םײנט שעח אכט אויף ארבײסססאג טון קיי
לוין. חנם שגײדען דאו־זי פעז אז גישס,

אר־ *םעריימפער דער פון שרײמר געשיכסע די
ju• ײי באװעגוע כײסעי t ,קאמאנם זעליגמאז 

*I מן אניערע  גע־ די װאם «אר סיבות די אז צו, גי
מן  זײנזח ארבײטסםאג שעח׳דיגמ אכט אן װעגעז מ
מן, איז געויפחנן דודכמפירט נישט  «ד געוזען אח לצ
p טפיימרא די װאם דעם ליב ap i ־ מלאזם זיד■•

י פון ««מז p פאליטישצנס כיםחנ י i גישט איז «ס 
p גתיסצ קײן «יײימ i ליז װאס יתקאם, שטאוקצ יי

1877 אץ ארכײטער אײזנעכאן די םץ רעױאלט דער
 דער־ אםעריקע אין קריזים דער האם 1877 אין

 גע־ האבען באסעם די שםוםע. העכםםע די גרײכט
 דעםאלדיגע די ארבייםער. די פון שכירות די שניטען
 אװ ״גײטם די סח םירערשאםם דער אונםער ױניאגס

 די ראלע. שום קײן געשפילם ניט האבען לײבאר״
 די שנײדען גענוםען אויד האבען פאגנאטען אײזענבאגן

 ארבײ־ אריסםאקראטישע אזוי־גערוםענע די פון שכירות
 אר־ אײזענבאן די רוסען צו געוואוינט איז םען װי םער,

 גע־ האט קאםפאני אײזענבאן פענסילוױיניע די בײטער.
ז אויף ארבײםער די פון שכירות די שגיטעז  ■רא־ מ

 געשניםען וױדער זי האם 1877 אין און 1873 אין צענם
 ארבײטער אײזענבאז די פראצענט. צעז אויף שכירות די

p ארבײם די געװארםעז ספאנטאן האבען i אין ארויס 
 םארגעקוםעז ערשטעז צום אח סטרייק דער סטרײק.

 סטרײק דער אגער ןףיזענבאן. פענםילוױיניער דער אויף
 און פאנאנדערגעשפרײט װאלד־סײער, א וױ זיך, האם

 באלםי־ םון איתענבאנעז n אויף זיך אויםגעברײטערט
 לואיםוױל, םאלידא, באםאלא, אמ יארק נױ אירי, םאר,

p לואיס םײנם שיקאגא i גע־ איז עם םראגציםקא. םאן 
 ארבימזער, אײזענבאן אלע פון סםרײק גענעראל א װען

 די װאס דעם צוליב אבער רעוואלם, פאםען אפת׳ער אן
 פארמאגט נישט דעפאלם האבעז ארבײטער אײזענבאן

 סארלא־ םםרײק דער איז ארגאניזאציע, שםארקע קײן
געגאנגמ. רען
שטײאוגג די שאן דער םץ אנט  ארגא־ אװ ״םעחןרײ

ײזד ר און טרײדם״ ג אי קאמןז חן  W פ
ארגײטםטאג שקח׳דיגען אכט

p 1980 ביז 1870 םץ יארען די אין m םארגעקר 
pd אײראפע, אק סײ פאםירוגג^ היסטארישע גרױםע 
p אכציגער די אין אפעריקע. אין סײ i r 1אי האט 

 ביסמארק pליסםrxאגםי־סא דער געהערשם דײםשלאנד
p טירער סאציאליםםישע די װאו געזעץ, i האמז. טוער 
 pnrtJiiw^ געםחט חיםלעח, בײ הײנט וױ פונקט

 p^ 1871 אין לעגדער. םרײע דעפאקראםישע אין
 חערשאסט די pאראפגעװארפ פארח אץ ארבײםער די

p קאפיטאליזס טון i קאםונע. פאריזער די אײנגעםירם 
pfl p i געװארען אונםערדריקם איז קאםונע פאריזער די 
p ain רעװאלוציאנער פאריזער דיp אנטלױם געםחםp 

p לעגדער. אנדערע אין i מד טאקםיש איז אםצריקע 
p*pn טארפאלגםע, פאליםישזנ םילע װאו צ?נםער, דער 

p רעדדאלוציאגערען i מז קעםפעד םרײהײטם א p ה rays 
p צו געטג איז עס םקלם. עיר p sfi, 1880 פיז אז 

מ חײסט דאס ,1890 ביז paipysm י$ר, vn י p p m 
p פינף pשט•ט םאראײגיגםע די אין i מיליאז פערםעל א 

PB Jra'B P. —
poanm שטראט נײער דער m, ד איז װאם ק  מ

p a 1880< אטעריקצ קײן p געײאז איז .1890 ביז

 איז אח אידעאלעז• סאציאליםטישע םון אנגעהויכם
 pאיםיגראם םרישע נײע די םאקע pain אםעריקע
באװעגונג. ארבײםער אםעריקאנער די בױעז געהאלםזנז

אמא־ די אז געשיכטע, די טאקע דערציילם אזוי אט
p איז .װאם ,ssisjnnq ױגיאן םרייד ע5לי ip s אונטער 

 (ריםער לייבאר״ אוו ״נײםם די םון םירערשאםם דער
 םיט־ 28,136 בלױז עהאם5 1880 ביז האם ארביים) פון

 האם שםעםער, יאר זעקם םים ,1886 אין אבער לידער,5
 םוי־ הונדערט זיבען םמ גאענם עהאם3 ,נײםם״ די שױן
לידער.3םיט זענט

p רyארבײם צאל yהיבש א m אבyנישם ר ys* 
pii צוDרידp אװ ״נײםם דזנר םון פאראנדקעם די םיט 

pjnsnsys זיך האם לייבאר״ אװ גײםם״ (ךי לייבאר״
 ,־nyy סך א םיט p*ni רyהײםys א אלם 1869 אין

p רyהײםys א אלפ pעהאלטsאנ האט און םyפאני r i i 
 םיםס־ אין זיך האם ,1881 יאר אין און ).1878 ביז
 טרײדס ארסןנייזד אװ per־«nyiyo דיא רינדעטsys 3בור
 ארױם־ רyטyשם אח oy yלכyװ פון ױניאנם״ לייבאר ענד

jyopnips די ys^y’n אמעריקאן ^ ש ריי ^  לײ־ אװ פ
באר.

 אויף האם םרײדם״ ארגאגײזד אוו ריישאןyפעד ״די
 pבאשלאם םיםינעטי, אין 1884 אין צוזאםענםאר איר

p a’imysi ש אכם פאר׳ן קאפף אyד.׳דיps ארבײסם־ 
םאג.

 .אר־ חנר םון פארpצחאם ayi האם ,1885 אין
 ארוים־ poבאשלא יוניאנס״ לייכאר ענד םרייד גאנײזד
 ,1886 מאי׳ ןyרשםy דעם סטרײק ראלyנys א pצורופ

 ארבײםס־ ןysה׳דיyש אכם אז סרן 3פאדערונ aya םאר
.3טא

צתאםענפאו־ nyspp nya װאס ,yאלוציpר די
:זיד לײענם אעענוםען האט

 איז קײם3גדי7נױםװ yoojns אח yרשםy ,די
 איז ארבײםער די p™״ia צו נםyםאם זysאיצםי

 איז רײyשקלאס רyקאפיטאליםטיש םון לאנד דעם
p a p a i n א ryrys, אכם אז iiyp 3טא א p i 

ayi נארפאלyאין 3ארבייםם־טא ר ^  שםאםעז א
p פיר ױגיאן. יץר םון m אנםשלאסp אגצױ 

מד.3חגר צו צ'ל חנם כוחות אאנ psשטרײג ײ ר
oy חנם םיט אז וחנתחגר, די אז זיך, םארשםײם 

 ארבײומר די pלyװ 3ארבײםם־טא psה׳דיyש אכם
 איז רײyשקלאפ yקאפיםאליסםיש פון pnjm באםרײט

p p s יטאציאגם־לאזוע.3א אן וױ מער נישט
p זיד oin ,1886 פון מארטש אין a ’vpssi די 

 אװ .נײםם די mroo^nnysys צום psפארבאוײיטונ
 פראגחנ־ א םאר osyajnys זיך האס yלכyװ לײבאר״,

p אניזאציפ3אר ארבייםזגר םיווזג i מױילט3 חגמאלם האט 
 אײנ• את nyi^sop טױזזגנם onyassn pan םמ נאזגנט

ysלאדpninys p צו אנםײל pays אין oya קוםמדען 
 אק .3ײםם*טא3אר psn'nyw אכט חנם פאר קאמף
 פא־ די טrשםys לײבאר״ אװ ״גײםס די האם 3אנהױ

שאז חגר םת חגתנג  חגם פאר pony? צו ם^רײ
 po־13 חנם nyai ארבײםס־טא^ psn'nyw אבס

 פאודזגרלי ayooio גרמד חגר oipi ,1886 פארםש,
ם ק ^ סג תי p א א n p p s םיםגלידער די צו צירקולאר 

p גישם נײםס״>״ דזגר פון i pynsw p אנטײל נישט 
poys םאר קאמף חגם אין p אכט psn'nyw אי־ 

 p חגרק^רם, כאםר׳שם Din פאודערלי בײםם־םאג
ny גישט, גאיפם p אכס חגר n̂׳nysn ארבײטם־ 
 אים אכער. ,p*r^ ארנײטער די צו רפואח א איז 3טא

 צואב poys דאם p האם װארשײנאכקימחמ, אלן
.pn'DiDTflmppp ypnraoi קלײנאכע
n 1866 אין r, ם^ די האם  אװעגײגב אנארכים

p א Dinys ypnyon אין ra 'n ,ספעציעל אײנפלוס 
 װעלמ ארמממנר, ^גדגראנםישזנ א&אאנ¥ די pצוױש
p m עקמאאםירם שםארק ppriys באעג־ חנם פוז 
p m ^קאפיםאריזנ

־ys שםארק זיך Dp גאװעגונג אנארכיסםיעמנ די
n נײ םינםמעטי, 4שיקאמ איז טילען לאמו r^ 09 װ»י 

p a p א עװאױנם3 זשמאלם jnsms ח ױיטשע צאל* 
p וחנלמנ ,מיטעראד עישבאהעט m יענע איז u n r 

pn^Dsn שע 3צוא אגדלשסײד פון  יל־איס מאטי
psris. די p a p  p a o p p p 8פאר דעטאלט u sp 
ת מ ד ש וױ mma אמטעלמםועלנ צאל ז o,ח o p  p 

n שפיז פארסאנס, r r p  p i. װזנלמ o p  P  p o p• 
p «יםאציע שםארקזנ א וויקעלט m w מד די שיי  יו

posonspm.
oy געשאצט, וחנרם p 1888 איז. o p ײן iPpnv
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 א מים אנארכיםםען גרוםעם דרײןגען ארום עקזיםםירט
 לאבד גאנצען איבערן טױזענם. םון םיםגלידערשאםט

 ביז םיגף סון ערך אן געהאם אנארכיםטען די האבען
 דינעז טויזענט א וועלכע םץ מיםגלידער םויזענם זעקס

געבױרעגע. אמעריקאנער געווען
םינדיקאלים־ אנאועיםטען די האבען ,1884 אין נאך

 צענטראלע דארטיגע די געשפאלםען שיקאגא אין טען
 אן ארגאניזירט האבען און קערפערשאםם ארבײמער

 גוואנציג און צוױי מים ױגיאן צענםראל־לייבאר אייגענע
ױגיאגם.
 יענער אין אױך האבען אנארכא־םינדיקאליםםען די

 דער צייטונגעז צוויי שיקאגא אין פארמאגט ציים
 אין צײטוגג״ ״ארנײסער די און ענגליש אין .אלארם״

 אל־ געווען איז ״אלארם״ םון רעדאקטאר דער דײםש.
 דייטשער דער פון רעדאקטאר דער און סארסאנם בערטם
 אנאר־ םילאזאםישער א שפיז, אויגוסט געװען איז צייםומ
ביסם.

 אר* שעה׳דיגען אכם אז פאר באװעגונג די װען
 אנארכיםםען די זיינען אנגעהויבען זיד האם בײםם־טאג

 שיקאגא באוועגונג. דער אין םעםיג זייער געווארען
 באוועגונג. דער םון צענםער דער געװארען םאקטיש איז
 באםראכםען די אז געזאגם, אםען האגען אנארכיםטען די

 נישם ארבייטם־םאג שעה׳דיגען אכם אז פאר קאמף דעם
 מיםלען די פון אימע אלם נאר זיד, םאר ציל א אלם

 שקלאםעריי געגען קאמף אין ארבייםער די אויפצוהויבען
הערשאםט. קאםיםאליםטישע און

 ארבייטער די האבען ,1886 מאי, ערשםעז דעם
 דעם פאר סםרייק גענעראל א דורכגעםירם לאנד םון

 אז געשאצט, ווערט עס ארבײטס־טאג. שעה׳דיגען אכם
 האבען ארבײטער טויזענם הוגדערם םיר פון נאעגט

 םםרייק. גענעראל דעמאלדיגעז דעם אין באטײליגט זיד
 םוי־ אכציג ארום געםםרײקם האבען אלײן שיקאגא אין

 אז אגבאםראכט, אין געמם מען ווען ארבײטער. זעגם
 םון געװארעז סאבאטאזשירם םאקםיש איז סםרײק דער
 דער אז צוגעבען. מען מוז לײבאר״ אוו ״נײטס דער

 געווען אומשטענדען. יענע לױט איז, םטרײק געגעראל
 אר־ סײזענם הונדערט צוױי ארום און דערםאלג. א

 שעה׳דיגען אכם דעם געװאונען דעמאלט האבען בײםער
םם־םאג.

םראגעדיע חעימאדרןןןט די
 דער אין קאפיםלען םרױעריגסםע די פון אײנע

 באװעגונג ארבײטער אמעריקאנער דער פון געשיכםע
טראגעדיע. מארקעם העי די באצייכענט װערם

 א פארגעקוסען איז ,1886 םיז אפריל םוף אין
 םא־ וױרסשאםםליכע לאנד םעקארםיק דעד אין םםדײק
 אימ* האם קאמפאני די שיקאגא. אין פאבריק שינעז

 דער האס מאי, דריסען דעם םםרײק״ברעכער. •ארםירט
 סםרײקענ־ די פאר רעדע א געהאלמען שפיז אנארכיםם

 םםרײ־ די באפאלען איז פאליצײ די ארבייםער. דיגע
 סםרײ־ זעקם לינקס. און רעכםס געשלאגען *ץ קערם
 פארדואוגדעם זייגען םילע און םױס געפאלען זײנען קער

 אנאו־כים־ דעםאלדיגעז םוץ מיםגלידער די געװארעז•
 פארביי־ זיך, האם (װעלכער אינםערנאציאנאל םישען

 איגםעתאניאנאל״) ,שװארצעד דער געתםעז געחעגדיג,
 דעפאנ־ פראםעסם א אפצוהאלםען כאשלאסען חאבעז

 שאיז, שזזיםה. פאליצייאישער דער געגען סםראציע
m אדבײםער אנארכיםםישער דער םיז רעדאקםאר. 
 אויםרוף, פײעחײגען א פארעםעגםליכם סהא ונג״וױיס
 געםונען אויך זיך האס םראזען אנדערע צוױשען װאו

זיד!״ באװאפענט .ארבײםער, :פראזע די
 אין געװארעז אפגעהאלסען איז דעםאנםטראציע די
 אװענם, אזייגער זיבען ארום מאי• פערטען דעם שיקאגא

 פאחאםלוגג דער צו פלאץ. םארקעט העי דעם אױף
ארבײםער. םויזעגם דרײ ארום געקו&עז זייגען

 מזױאר דער רחזיגע. א געװען איז ®אחאםלונג די
 פאר־ די בײגעוואויגם אליין האט חעריםאן שסאט סון

 םארזאם־ די אז צוגעגעבען, אלײן שיעםער און זאםלוגג
 גלײך אבער ארדנונג, אילער r« זקימצפארגצ איז למג
 אפםײלונג אן תאט פלאץ פון אוועק איז םעיאר דער ודען
 גע־ און דעםאסםראציע די ארדסגעריגגעלם פאליציי •ון

 קײן זשאלעװעגדיג גיס פארזאםלונג די צוטרייבען נוסצן
 האם בהלה דער איגםיםעז ע.מזאטזלפאר די אױף קלע■

 סאר פאליציי א װאו כא&בע, א אױפגעריסעץ •לואלינג
 האס פאלינײ די געװארען. גע׳הרג׳עם איז דזשעגם

מןז _ למע.פארזאמצ די אין שיםען אנגעתויבען  פא* י
ס ״ ל ר און דויי ײגןן ארבייםןר •י  און םױס געפאלען ז

 !חײםזן אױפץ געדדארעז• פארװאוגדערם זײגזנן ®ך א
 .געװאדצז ארעסםירם זייגןן &אי, פינפטען דעם סא^

עג ענגעל, פישעד, •ארסאגס, שװא^ «§יז,  גיבע, ל
ת שנאמל ■ילחגז, ײגיז זײ אין זעליגיי־׳ י  גגזקלאגטא ז

i r a v i פןן סארד אין פ ד •נם־ איז שגאמל גראד. ן

 איז אמ חגרים דינע פארראםען האם זעליגער לאפען,
 אלבערם אייד אנקלאגע. דער פאר עדות אן געווארען
 שפעטער זיך האט ער אגער אנטלאםען, יאיז פארסאנם

פאליצײ דער צו איבערגעגעבען אליק
 ארױם־ חשורי גרעגד די האם מאי, ־םען7 דעם
 דעם אץ אנגעקלאגםע די געגען באשולדיגוגג די געגעבען

פראצעם. דער אנגעהויבען זיך האם ױני ־םזנן21
 קא־ די םעג. 49 געדויערט האט פראצעס דער

 א געםירט טעגלעד םאג האט פרעםע פיטאליםםישע
 וניי־ די באשולדיגטע. די געגעז העץ־קאםפאניע װילדע
 האבעז םארשטעהער קאפיםאליםטישע די און םונגען

 די כאטש און אנגעקלאגםע. די םון קעפ די געפאדערם
 איינ־ איין קיין בריינגען צו באוויזען נים האם אנקלאגע

 װעלכען אויף דינען אנגעקלאגטע די אז באוױיז, ציגען
 אוים* באמבע דעם אין םארמישם געווען אופן איז עם

 גערופען האבעז זאלען אגגעקלאגטע די אדער רײס,
 די האט דאך םקווער, דעם אויף גוואלד״םאםען צו

 םאר׳משפם אח שולדיג אגגעקלאגטע אלע געפונעז דזשורי
 גיבע, פון אויסגאם דער מיט שטראף. טױט צו זיי

טורמע. יאר םוםצען געקראגען האם וואם
 האבען פאראורםיילםע םױם צום זיבען די םח

 גאװערנאר צום פעטיציע א אונםערגעשריבען דריי בלויז
 האם שפיז, דריי, די פון אײנער און באגגאדיגונג פאר

צוריקגעזנױגען. גאװערנאר צום פעםיציע די שפעםער
 דערקלערונג א צוגעשיקם האגען םיר איבעריגע די

 אז דערקלערם, האבען זײ וועלכע איז גאווערגאר צום
 שולדיג בין ״איך באגנאדיגונג. קימ נים װילען זײ

 גע־ האם — פארברעכען דעם איז אומשולדיג אדער
 איד װיל שולדיג בין איך אויב — פארםאגם שריבען
 אייב שקלאף, א פון לעבען א איידער טויט דעם געםער

פרייהײם״. מיץ איד פאדער אומשולדיג בין איד
 םוים די פון צווײ האם אילינאי םון גאװערנאר דער

 לעבענם־ געגעבעז שװאב זױן פילדעז םאראורםיילםע,
 בא־ 1893 אין דינען צװיי די און געפענגעגיש לענגליכע

גאווערנאר. םמ געװארעז םרײט
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ftA A ftA ftftfA  A A te ftftft ר כ ש ח פןן םרן םעג ען מי ײד  ל
ען װאם װ ע ר מיפו ג ען• םי םאנג גע

ע ט ר א ח פ ס׳ ע ר ם ב * תז ה ען, א ד רגונ א ם
1■  A A Aftftftft A A A A ft  A f t f t M  t l i a k U M  1 f t  h f t f t t Aר װןןלכקן א אויןי ט םי ר םי פןן  אי

ם נ׳ ען חושזףאי ד אונ אנגןן
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ױ כ ו ע ל ײ און כ׳ ר פ ד װאם םי ז זי פ ו  פ
ר ם די ר ע פ פ פ די עג ױ פ םי־ץ פון שנ ו  :כי
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ago ׳חחאך דער דריקען ago עז י מזג  ׳r« י
ען ױ ײ«רץ ogn פאר׳פם׳ פילאנג, » ו
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 זײנען ,1887 גאװעמבער, עלפםען דעם פרײטיג,
 גע־ אויפגעהאנגען פישער און ענגעל שפיז פארםאנס,

 יריזאן). אין זעלבםםפארד נאגאמען איז (לינג ווארען.
 חגר אלס באצייכענם װערט טאג דאזיגער דער

 אםעדי• דער פון געשיכםע דער אין םרייטיג שװארצער
באװעגונג. ארבײםער קאנער

 א טיט תליה דער *ו געגאנגען זײנען םיר אלע
 שפמ קע^ אויפגעהויבענע אח םום מערקוױרדיגעז

 די פאחנױגען אים האם מען בשעת אויםגעשריען האם
 שוױיגען אונזער װען ציים א קוםען װעם ״עם :פעטליע

 איר ױאם שםיםע׳ די װי םעכםיגער םך א דק וועם
הײנם!״ דערשטיקם

 דער איז ״דאם :געזאגם שםאלץ םים האט םישער
לעבען״. מײז אין םאג גליקליכםםער

שטיםע די ״זאל אױםגעשריען: האם פארסאנס
ווערען!״ געהערט פאלק םת

 גאנץ געװאוםט האבען אמעריקע פון ארבײטער די
 טראגעדיע םארקעם העי דער פון מארטירער די אז גום,

 מילײ דעם פאר לעבןגס זײערע םים באצאלם האבעז
 דעם פאר אנגעפירם האבעז זײ װאם קאמף, םאנםישען

ארבייםם־טאג. שעה׳דיגען אכם
ארבײםם־ שעה׳דיגען אכט אן םאר באוועגוגג די

 אנגעגאנגען טראגעדיע, םארקעם העי דער גאך איז, טאג
םריער. וױ אגםוױקלוגג און טעםי גרעםערעז א נאך פיט

 םעדערײשאז אםעריקאן דער םון צחאמענפאר דער
 פראקלאמירען «ו באשלאםעז ,1888 אין האם לייבאר אװ
 דער פאר ,1890 מאי׳ ערשםען דעם םטרײק גענעראל א

 ארבײטם־םאס שעה׳דיגען אכם אז סח םאדערוע
 פע־ אםעריקאן דהי אװ ,היםםאריע בוך דעם אין

 רצגדעמאלדי דעם װעגען װעדס לײבאד״ אוד דעדײשאן
 דער־ ארבייםס־םאג שעה׳דיגען אכם אז פמ פאדערונג

גיילם.
 געװעז איז ,1888 אין ארבײסערשאפם די״

 אבער געפייניגם- אח םעראריזירם דערנידעריגט,
 גע־ נים איז ארבײםערשאפם דער םון גײםט דער

געװארען. בראכען
ארוים־ איז טעג םיגסםעחנ דאזיגע די .איץ ־

 גאטנער חגר איבער תף דער געווארעז געשיקט
 *8 דער װעם ,1890 פאי, ערשטען דעם אז װעלם,

װערעז• פראקלאםירם ארבײםם־םאג שעה׳דיגער
הער־ די אין םארגעקוםען. גלייץ איז ענדערוגג אן

 האם ארבײםער די פון םוחות די אין און *ער
 פאלק ארבײםענדיגע דאס האפנונגען. אויפגעבלים

אויסגעגלײכם. אין םעסט געשםאנעז וױדער איז
 באגײס־ םים געודארען געענםםערם זױז חץי דער

םעתנג״.
דע־ האם לײבאר אװ םעדערײשאן אמעריקאן די

 פא־ דער פאר באװעגתג גרויםע א אנםװיקעלם םאלם
 עס ארבײםס־םא^ שעזז׳דיגען אכם דעם פון דערוסנ
 פארזאםלוג־ חונדערםער געװארען אפגעתאלטען זיעען

 לאנד איבערן געװארען ארדיםגעשיקם זײנען עם גען.
 געװאחמ פארשפרײם זײגען עם ארגאנײזערם, םך א

 באװעגתג די פראקלאמאציעפ. םױזענטער הונדערםער
 אױפגענמממ איז ארבײםס־םאג שעח׳דיגעז אכם דעם פאר

 *V אח באגײסטערונג גרױם םים אוםעםום געװארעז
 טישעןסלאציאס צװײםען םונ׳ם קאמרעס דער םחיאזם.

 איז געװארעז אפגעחאלםעז איז װאם איםנערגאןייאגאל,
 בא־ *ו לוציפזארע א אנגעגוםעז האט ,1889 איז פאריז

 באשלוס דיער םיט ארבײםער אפערקן^ער די גריםען
 ארבײםס־םאג שעח׳דיגען אכט דעם פאר קעםפען *ו

 אמ• דעמײװצ רדע אסה םימפאםיע פון וױיכען א אלם
 איירא־ די אויפצוםאדערען כאשלאסען טערנאציאנאל

 דעם סםרײק א דערקלערעז או אויך ארבײטער פײאישע
שעח׳דיגעז אכם אז פח פאדעחגג דער םאר טאי ערשםען

W k k l t A I A I A A A M t e  AAAA M IA A A A A A A A A k A A A M A A la  a ** a \  a  ------- — —  - - ■ a m  ^a  aaאינסערגאגיאגאל סאציאליםםישער (דער סאג ארבייםם 
 ערשםעז דעס פראקלאםירען צו באשלאסען דעמאלם האם
 ארבײטער אינםערנאציאנאלען פון םאג א אלם מאי

אר־ שעח׳דיגעז אנם דעם פאר קאםף א און ױם־םוב
בײםס־םאג). .

 גענעראל פראקלאםירםער דער ױך האם ,1890 איז
 בלױז אײמעגעמז• נישם פאי ערשםען דעם אין םםרײק

 םםרײק גענזנראל א דורכגעפירם יפ האכעז םםאלארעם די
 ארבײטס־ שעח׳דיגען פנט אן פיז םאדערמג דער םאר
^ דעם געװאונעז טאקע און סאג סדי n« די ט rn פמ 

 137אין אז געםאלדען, אםיציעל האט םםאליארעם די
 אכט דעם געװאתען ארבייםער די האנען שםעם
ארבייטס־טאג דיגען

י אױםמברפכעז האט עס װען 4917 איז ערשם  י
שפינן איז עט און מלחמזוס־צלװ ר די מנײפרפז גע ח , 

מז בארזיס״ גירמגם פ o מװאת«ן דןט״ארב די י n 
מן אכס די ארבײםס־טאג פןזו׳
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^ארבײמעױבאװענונג אמעױיןאנער דער אין ר רוי בז אי ו
. ש מ .1 פ

ר״

 אםעריקאנער דער אין ברודער־קריג ער
 נאך פארנעםט גאװעגונג טרייד־ױניאז

װיכ־ די צװישען אויבעז־אז דעם אלץ
ױניאגס. די אין פאסירונגען טיגסםע

 זיײ םאנאם םארגאנגענעם דעם דורך־
 לאגערן ביידע םון םירער װיכטיגע גען

 םאר םאדערונגען םים ארױסגעקוםעז
 װי םארשלאגעז קאנקרעטע און׳פים פארהאנדלונגעז נײע

 צוױיםער דער פון פאראײניגונג. און םרידען םאר באזיס א
 םארשארםם געגענדען םארשידענע אין קאםף דער איז זײט

 םארםען. העםליכע מער אנגענוםען האם און נעווארען
 נים אבער איז לאגע דער אין ענדערוגג גרינדליכע קײן

 וועל־ אפטיםיםםעז זײ פוץ שטיםען די כאםש פארגעקומען,
 דערנענטערונג א געקוםעז אח עם אז באהויפםען כע

םארשטארקם. לעצםענם זיד האם *דדים *וױי די צװישען
 ארויסגעטראטען מאנאם לעצטען זײנעז םי.אי.א דער םון

 פון פרעזידעגם םארטיז, האמער פרידענם־םארשלאגעז םים
 האכםאן, חשולױס אץ אמםערגעשאנעל אוטאםאביל דער

 םארםין אינםעתעשאנאל. אונזער םון וױיס-פרעזידענט
 גערופענעם אזוי דעם בײ ראדיא דער אויף גערעדט האט

 אן געפאכט האט ער עיר״. דחי אװ מיםינג האל ״טאון
 םרי• די באנײעז םאר אפיל שטארקען אויםערגעווימליך

 אייף ■ונקטעז. אנגעװארםעז האס און םארהאנדלוגגעז דענס
וחנחח• געשלאםעז m פרידלז װזלכע

ר איז קאמף דעם גו שםעלונג סארטינ׳ס  םרײד־ ת
 אונזער װאס זעלבער דער פאקטיש איז ב$װעגונג ױגיאן

 ירעזידענם װעלכע את אנגעגומעז האט אינטערנעשאנעל
 געלעגענ־ פארשידענע בײ אױםגעדריקם האט זזבינםקי

 םי״ יוניאן םון םיםינג דעם בײ הויפםזעכליך און הײסען
 «י• םי• דער געבענדיג תויז. אפערא םאנהעםען אין רער

 אין דערגרײכוגגעז גרױםע די פאר קרעדים םולען 4
 אינ־ •ראדוקזױע םאםעז די אין ארבײםער די ארגאגיזירען

 די גים *ז אז, גלײמײםיג אבער ער וױיזם דוסטריען,
 פאר־ װעם אדער קען א. ןף. סי. די גיט און פעדערײשאז

 גויטיג אבםאלוט דעריבער איז םרידען װערען. נינטעט
 אר־ די אמ באװעגוגג םרייד־ײניאז די ראםעװעז נו אום

 חד םאר שלאגט ער ארבײטער. די םון מאכט גאניזירטע
 איז קאםף דעם מדיגען *ו ןףוי וױ פונקםען פינף ריבער

 פאר־ די באנײען גלײד זײנעז: זײ פרידען. נדײגגעז
 םעדערײשאן די פח םםעיטמענט קלארען א האנדלונגען;

o אנערקענעז זײ אז פירער^ n ■איגדוםטריע־ פון פריסני 
 ;אינתםםריעז פראדוקציע פאטעז די פאר יוניאניזם לעז

 סכסוכים ױריםדיקציע די שליכטען n צוםרעםען גליץ•
 זעלביגע די אין םונקציאניחנז װעלכע ױניאנם, די אין

 בײדע אן אנגעשלאסען זײנען אזץ זײם בײ זייט סרײדם
 זידנים װעלען סוב־קאםיםעם די אויב קערפערשאםטען;

 עם זאלמעז פראגען, ױריםדיקציע אין אייניגען קענען
 זאל גענסשײדונ װעמעס ארביםרײםארס, צו איבערגעגעבען

 בײדע פח בינדענד אלם װערען אנגענוםען פאראוים
 גיט זאלען ױניאנס 4) אי• םי• די אז ענדליך און צדדים;
i איז צודיק ארימגײז דארפעז n■ אלע ביז םעדעריישאן 

 יתיאנם אלע און װערען אױםגעגליכען װעלען סכסוכים
מאל• אײז םימ םעדערײשאז דער אין אריץ דאן װעלעז

 םרידענס־פלאן זײן האם האכםאן וױיס־פרעזידענם
 לערער םון קאנםערענץ א בײ רעדע א אין פארגעלײגם

 תד האכםאנ׳ם איז אלגעםײן אין בילדונג, ארבײםער פון
n מאר־ פרעזידענם וױ ליניעם זעלביגע די אויף געווען 

 האכטאן האם זײנע, םארשלאגעז די אין רעדע. סיג׳ס
 אויםער פלאן, װעגעז אײנמלהײםעז םער געגעבעז אבער
 םרא־ ױריסדיקציע אין ארביםרײשאז םון םארלאגג דעם
ס 4 אי• םי• אלע »ז און געז ^  יער אץ ארײן זאלען יונ

 װע־ סכםוכים אלע װי נאכדעם צװאםעז אלע ןאשײפעדער
 TW עגטהאלםעז זײגעז װעלכע װערעז, אױםגעגליכעז לען
 צוגעגעבעז אױך האבטאז האם פארשלאג, םארטינ׳ס איז

ױ: ױנקםען אזױנע » םעדערײשאז ךי ו 'oar זאלעז 
 אינמער־ די אויב און מעםבערשי■ קלאס,בי׳ די אפשאםען

 םעדעריישאו ךי זאל תרפון, זיד אנטזאגען נעשאנעלם
רנואזב אחיסגעבעז  *ו םשארםערס איגטעתעשאנעל צת

 נאכ־ קאנװענשאנס תפען םיטגלידעד; די פון ױניאנס די
 פון יתיאגס יאראלעלע די פאראײגיגען װעם מעז װי דעם

מז ל  *דמיגיםטרא־ נײע ז7נײספלױא דפרט און םריחי ת
o n; מ געפפז זעלבעזאל דאם מר חװ־ פאו װיי  גאנ

o r« P  w r»n ytn וועלןן ימיפגם 4 •י. םי• ךי װי

 עקזעקוטיװ םון אוועקנעםען און ;אנשליםען צוריק זיך
 סוספענדירעז *ו רעכס דאס םעדערײשאן דער םון קאנסיל

ױגיאגס. אינטעתעשאנעל אויסשליסען אדער
 םון םירערשאםם דער םון ענםםער דירעקסער קײן

 געקוםען. ניט איז פארשלאגען די אויף םעדערײשאן דער
 דעניעל ענםפער. אן געקומעז יא איז אבער איגדירעקט

 אינםערנעשא־ טימסטער דער םון פרעזידענט םאבין, דזש.
 איז האם ל״ אװ פ. א. דער פון פרעזידענם וױיס און נעל

 בײ םראנציםקא, סאן אין געהאלםען האם עד װאס רעדע א
 װעסם, דער םון לאקאלס טיםסטעד םון קאנפערענץ א

 די און םעדעריישאן די אז םײנונג, די אויסגעדריקט
 ציי־ שלום. *ו שםוםענוױח זיד דערנענםערען 4אי- סי.

 םארלאנג א ווײניגסטעגם אדער פארשםענדניס פון כענס
 טרײד־ױניאן דער אין נרודער־קריג דער אז םארהיטען או

 הא־ םארטיםעז, איז םארברײםעז ניט זיד זאל באוועגונג
o דיח־ זיד בעז n קאלאדאדא, אין געװיזען אויד םאנאט 

 לאנד. איבער׳ן ■למער אגדערע עםליכע אח קאליםארניע
 האט קאלאראדא םון לײבאר אװ שאןײרעדעפ סםעים די

 אויסן לאקאלס מײנערם די ארויםצואװארםען אנםזאגם זיד
 אנט־ אייד זיד האבעז און גרין, פרעזידעגם פיז םארלאנג

 פרעזידעגט זײעל פון רעזיגנזמיע די םארלאעען *ו זאגט
 פרעזידענט דיסםריקם א אמ וחנלכער העפערלי, םרײנק

 פאחיד גרינ׳ם ױניאן. װארקערם מײז ױגײסעד חמ־ ®ח
i פון וױים־פרעזידעגם דעס קרעען *ו n קאלאראדא 

 רלארגאגיזירעז גו טאלבאם ח. רעי פעדערײשאן םםעיט
 איז לאקאלם, םײנער די אױםשליםען און ײשאןרזדעפ זיי

דורכגעפאלען.
i האט וױדעה םאז־םראגציסקא, אין n קאנ־ לעיבאי־

 *י נים באשלום א אגגענוםעז ל. אװ ם. א. m פיז סיל
 םבםוד ױריםדיקציע א אז גײם עם װאו פלעצער פיקעםעז
ם, 4 אי• םי• אח יונקאס ל. אװ j א. גודישעז ^  ױנ

 קא־ 9 מיט קאנשערירעז «ו קאםיםע א עתױילם האט אח
 י1םאשינע אײגשםעלען װעגען א »י. םי. m פח םיםע

 קענאשא, אין אויך םכםוכים. אזוינע ידליך1ם שליכםען *ו
 יײ• ל• איי ם• א. םמ קאנפערענץ א בײ איז וױםקאנסין,

 אפשםעלעז םאר רעזאלוציע א געװאחנז אנגענומען גיאנם
o n .בתדעו-קריג

אן פונדעסםװעגען גײם קאנזף דער
 שםימוע ידליכע1ם אזא שם1חע אבעז־ אל1איבע נים

 םא־ 1פא די אין װי שלום 1םא באגער 1הייסע אזא און
 םיחןעו־ם, אויםגעמכענם. דא האבען 1םי װאס לעז,
o דויד n ביטערע מאנכע פאתעקוםעז זײנען םאנאט 

o נאד האבעז װעלכע קאנםליקםעז n פאר־ םיל קאפף 
שםארקט.
o n האט יף1אגג ערשםען o n געםאכט םאנאמ 

w n ’tyio איז באנקיחמ םון באגקעם א בײ אלײן• גרין 
 אזא געמאכם ער האט שיקאגא, אין יאליסםעז1אינדוםם
i אויף אמױף ביםעחמ n •םירער׳ ע1אי אץ 4 אי• םי 

 נים עס װאלט שונא 1בייםע1א 1ביםענסםע1פא m װאם
 אייד זיד האט םעדעתישאן די .1םע1שא מאכען געקעגם
o״’ די *ו ױניאנס אפאזיציע שאםען עתסט גענוםעז ir 

 מעגליכקײם » האם זי 1גא ױאו א״ אי. סי. m םון
T i n.

 װיר־ װעםם פון לײבאר אוו םעדעתישאן סםעיט די
 אויםפאדע^דיג רעזאלתיע, א אמענוםען האט חשיניא

o n אינםעתע־ אז אתיסצוגעבעז קאוגסיל עקזעקוםיװ 
i *ו 1םשאו־טע שאנעל n ױניאז 01מײנע ■ראגרעסיװ 

 אפאזיציע אועאניזירעז קענלן זאלעז זײ אום אילינאי םון
 אנ־ אץ אייד ײארקערס םײן ױנײסעד m לאקאלט-צו

n n .םםײםם
i אין n אװ ןאעדערײשפ אםעריקעז די האם םאוט 

 או־גאניזי־ נו קאםפײן ענעמישען אז אנגלהוימז לײבאר
 אינדוםטוײען. וועלבע אין אומגעאכםעם 1בײםע1א חת
 איז אםלאנםא אין העוקוואדעלם אײנגעשםעלט האבעץ זײ

 םעק־ וױ אינתםםריעז אזויגע אין לאקאלם ארגאגיזיחח
 אג־ איז אגגעשםעלםע רעגיוײנגס אז־בײטזנו־, פארם םםיל,
n n פיז ײגקאס האמגז װעלכע m •4 סי•«י

 פעחןריי״יז די מאו פמםילוױמיע, און אהײא אין
ד װעלנע פעדעױישאגס, ססעים די אױסגעשלאסען האט  מ
ן  יתיאגס׳ 41 י• םי• די ארױםפואווארםעז ענמזאגס זיך מ
 סעזפעױשאפערק אײג^ע ארגאניזירט 41 *י. םי. זײ האס
םעדןוייישאנם. ל. $װ 4 * די *ו טאדציעא אין

 אן גיים ױניאנס מארין די אין קאמף
 םון ױגיאן סענס1לאנגשא דער צװישען קאםף 1דע

 ױ־ ס1קע1ווא ין1םא געשאנעל די און ל. אוו ם. א. 1דע
 1דע םיט םארגעזעצט ט1ווע .א., אי סי. דער םון גיאן

 ״נעשאנעל״ די יקזיכםלאזיגקייט.1 און ביטעחדיט 1זעלגע
 “עו באדייםענדע עטליכע אפגעהאלטען םאגאם דעם האט

 נעשאנעל דער פון אנטשייז־ונגען ך1דו וסטעגם1מע םאלגען
באארד. וײליישאנם 1א3ליי

i i n צוױי אויף 1בײטע1א די םון אפשםיםוגג אן 
 קאמפאני״ םםיםשיפ םעיל ״פאנאמא די שיף־ליניעם,

 ױניאן א אי. סי. די האם קא.״) איל ,טעקםעם די און
 פארםרעםעריז אײנציגע די אלם קענונג1אנע די געװאונען

 בתים. בעלי די םים האנדלונגען1פא אין 1בײטע1א י1 פון
 איתנ אויםגעשלאסעז האם װעלכע ליץ״ ״אקסידענםאל זײ

 סיע־ נעשאנעל די לאזען1פא האבען יענע װען ,ארבײםע!
 נעשא־ m אז אנגעשלאטעז זיך האבען און ױגיאן מענם

 באםעל א אגען1געק האס יוניאן, ם1ווארקע סאןײן נעל
 145 די אנצושטעלעז צוריק באארד לײבאר m םיז

 פאר שכירות די זײ באצאלעז און ארבײםער אגסזאגםע
i n ארבייס• אויםער געווען זײנען זײ װאס אייס i n בא־ 
o’o באדײםונג גרעםערער םון נאד איז פעל in, װאם 
m געװארזמ אנםזאגם זײגעז 1ארבײטע די אז פאקס 

lo o m האבעז זײ װאס o i^ p in אויף ױץ־םםוײיק א 
 באו־עכ־ א 1פא געװארען אגגעגוםען גיס איז שיםען, די

אנסזאגען. גו זײ סיגדנג
i פיז ס1סעםבע פון פארזוכען צווײ n לאגגשאר־

 17זײ געגעז איגחשאנקשאן אן קױגען *ו ױניאן םענס
o 1אונםע םאגדזןן די םאחזאלםען און אינטערנעשאנעל n 

 אדםיניםםראציע די און רייען פרעזידעגם אז אויסרײד,
 אפ־ נים האבעז אזץ י9געלי ױניאז םארברויכם האבען

 װאס דאלאר 107,000 פון םומע א חשביז«ון קײן געגעבען
 געװארען ארױםגעווארםען ױיגעז אויםגעגעבען, האבען זײ
ר ניס זײנ«ן קלאגען די אז גחנל אוים׳ן געריכם םץ  מ

 םאר־ נאכדעם האס דייען וויעזיוענס געווארען. וױזען
 אינםמ־ דינעז קלאגען די אז קלעתנג,1ע אז עםענםליכט

ר או אום ייניאן, א. אי. סי. m פמ גזױזארעז ס1ני » 
 לאנג־ m פאר אונםעגליך םאכען און געלס די האלסען

o פינאנםירעז ונו יעיאן שארםעגם n זײ. סיס קאמף
 א אן אי«ט גײם אנחשעלעם לאם פון דיאםעז אין
 גע־ פאקםיש האס װעלכער ,1ארבײסע האפען פץ םםוײיק

o שלאםזמ< n נים דארם קעגען שיפען קײן און ט1פא 
 ארויםגעתםעז איז םםרײק דער אפפארען. יס14אי׳ לאנדעז

 1אײגענטיםע שיף י1 צװישען סיכסוד א דוח־ געװארעז
o 1איבע ױניאנס די און n אױםלאחנן דאוץ• עם װער 

 די און לאנגשארמעז די דאקס. די אויף קארם םראכם
 בײם1א די אז אפגעפאכט האבען ױניאגם ם1קאר־לאודע

 די יוניאן. לאודעמ קאו• m םון 1םיםגלידע «ו 1געהע
 זאלען שארםען לאגג די אז םארלאגגען 1אײגענטימע שיף
 לענ•1פא א *ו זיד גתיסעז ימיאנס די בײם.1א די טאן

 שפרייםען1פא זיד םעגליך קען 1װעלבע םםרײק געזמײנז
s* אײף אײד m געגענד. יענעם םץ האםענם

 מים אפמאר נײעם אונםטר שרײבט ױניאן אוםאמאביל
- נואםארס דזטענעראל

o האס יוניאז 1כײסע1א אוטאםאביל די n מאנאס 
o כאנײם n םים אגרימעגם m פאסארס דזשענעראל 

o םיז שפיתת און באדינגועען די קארפארײשאז■ n 
o גים בלײבען ימענם1»ג םריהערדיגעז in iy n. קלײנע 

ען סנ ת ^  וױ פארמע m אין געװארעז געמאכט זײנעז ע
i און ארבײםער די צװישען סכסוכיס אזוי n ײע־ םירמע 
 װעל־ פאר סאג, אין שםונחמ צאל די לט.nםארהאנ רעז
 שאפ־קאמיםע־מען די באצאלען דארף קאמפאני די כע

 סאר־ די סים או־בײםער םון קלאגען אױף געפען די װען
iyono פח m געװארען קלענערם1םא איז םע,1םי 

^ן 4 םון םו  קאםיםע־ םון גאל די שסיגחמ• גווײ אױף ש
 *ײם די. געװארען. פארקלענערם אויך איז שאו אין לײס
o עס װאס inoo נאטיס געבעז «ו אד יעדמ פון זיד 
o n ד צוױיםעז o איז עגז־ערונגעז פאדערם עס װען ז n 

 אױןי סעג 00 פון געווארען פארקלענערם איז אגרימענס,
o *יז פעג 90 n אגריםענם. באנײסען

m ײג ילאוסאסאנ חװ־ טז*«ךזגתפעדקאn r, ימל־
נ m ב״ געודארען לאסוגט1פא איז עס װי איז כער  לן
ןן איאם זױז קאנװענשאן, םער נ ן גו פן ױ  ניי דאס אױן• א
ר נױם i סרישקײס. מ n ן גײס קאסף m *ווישיז ן



ט ײ 410 ז
 גזד ווערם װעלכע גרו«ע, ■חוגרעסױו גןרוםענער *וױ

erew ווײם־ירעזידלנם און מארטין •רעזידענט פון 
 םי־ דער אונםער גח־פע ױניטי די און ■ראגקעגסטײן

 אױם־ אן פאקטיש איז קאמף חנר תיםער. ®ת רערשאסם
 אין ווערען געװײנליד, וױ כסםש *אליםישןר, שליסליך

 חנר םראגעז- ארגאניזאציאנעלע ארײסנעפלאכםען דעם
 און סםאליניסםען צװישען םירערשאםט פאר איז קאמף

 אנ־ זייערע און לאװסטאניםםעז און םימיאםיקער זײערע
אפגעהאל־ איגם גיז זײנעז וואס וואלען, די םון חעגגער.

 מארםיז די האם בעאמטע, לאקאלע פאר געװארען טען
 עס װעלכע אװישען לאקאלס דרײ אין געוואוגעז גרווע

 ביז tv וועלכער פלינם, פון לאקאל דער געווען איז
exv װידער גרויע ױניםי די םעסטונג. רויםערם געװעז 

tv און דעםראים אין לאקאלם *וועלף אין דגרײך ארױם 
שםעס. אנדערע

 מלוכרי העיגיס אץ חידער 1סםרייקמ ארביימער שםאל
סיםי דזשױחי אין

םיםי, דזשויחי אין העיג, ןאר פון םאבה דער אין
 ארײג־ ניט קעך א אי. סי. די אז ערקלערט, האם ער וואו

 סםרײק אויםגעבראכעןס װידער טאגאס דעם האט קוםען,
 אנ־ דוקא און פאבריקעז גרעסטע איחנ פיז איעער אין

ױניאן. א. יי• סי• א םון געפירט
י.0 סי• דער םוץ קאם. ארג. ארנײםער שםאל די

 אין ארוגםערגעריםעז מסל *װײטען אום דארם האס » ,
 קאם־ םגױל קרוסיבעל דער פון ארבײטער 2050 סטרײק

 איינע געשלאסען האט קאמואני די וױ נאכז־עם <אני,
 גוערשם ארבײטער. ז*י אפגעלײגס און פאבריקען די פון

̂ן אדונםער זײנען  דזנם פון ארבײטער 550 ססרײק.די א
ױחי אין פלענס סיסולזײנג ש  איז קוםענדיג װען םיםי, ח

 סאצוײק די געםונען זײ חאבען ארכײם דער «ו םרי דער
 0 םאר ערקלערט עס האכען ארבײםער די געשלאםען.

 זעלבעז דעם סטדייק. א םיט געענםםערט און לאק־אוס
 בעל 75 ארנײס דער םון אגטזאגט קאםיאױ י1 האט םאג

חש. נױ חעריםאן, אין פאבריק אסהא ד«ר פיז סלאכות
I‘ םרי דער איז קומעגדיג ארבײםעד, 75 די vs אר־ דער 

M ,זײנעז טאים״קארדם דיערע אז געסונען האבען בייט 
 ל9שנ זיד eon געשיכםע די געזזארען. *רויסגענופעז ■
 שיםם דעם פון ארבײטער 700 די ועשױו« סארשפרײם ן

 דער־ און ארבײט די געװארםען זיי האכען םיטאג נאך און
 איז שאעםער שםוגדען פאו־ ס םיט זיץ־ססרײק. א קלערם

 תאט און באס טון קלאגע דזנר אױף נעקוטץן ■אליאיי די
 פארזײ געבײדעז, די םארלאזען ערסקטרײס די געבעםדז
 ארײנ־ גים וועלען ברעכער םםרייק קײן אז זיי כערעגדיג
 ןמ״ האבעז ארבײםער די סעקטארי■ אין װערעז געלאזען

 אײגגע־ האבען און ילאץ אוים׳ן סיטיגג » געהאלםען
םאבריק. די םארלאזעז או שםיםט
 חונדערט אכט ארבײטער, שיםטס וװױי אנדערע די

 די אוץ סםרייק אום גוגעשםאנען אויך זײגען אל,1 אין
געפיקעט. איאס ווערען פאבריקעז

 י זיג א סארגייכעגט תאט יוניאז ארבייםער שםאל די
ן י י װען שיקאגא, גארט י  פאראר־ האם באארד ארלײג י

 90 אערשסעלעז וװריק קארפאריישאן פענסטיל די דענם
 דעס פון זײט אין אנטזאגס תאט זי וועלצן ארבײםער,

 א אנגעםירם חאבען ארבײטער די װען םםרײק, שםאל
 בא־ אויך האם באארד די פאבריק. דער אק םטרײק ױץ

 אר־ שםאל די אנערקענען םח ױ אז קאםפאני די פױלען
» בײםער 'n r דײמעברא אירע פון עריןממרעפאר אלס.

 ייניאז 90 אגטזאגסע ךי שמעלעןאגאו באפעל דעם איז
 אני װאס דאט אז באארד לעיבאד די לעדמקארד לײס,
 געװארעז אנגעשטעלט דאן זינט זײנעז ארבייטער דערע
ר m אײף מן ל ט ענדערם • נײ־ אויב און לאגע די ני
מ די מח טיג ייסער.ארב נײע די אגטזאגען פירי

ענם־ איר אין אייד דערקלערם באארד לזניבאר די
 הא־ ארבײטער אנםזאגםע די װאם פאקט דער אז שײדונג,

tm tm  If « פארלירעז «ו נים זײ פאכם ,קיירדססױ 
ד פ׳ן רעכם זיין אנ ווי פ  אננע־ זאל ®ען אפילו ״אויב וו
m — זאגס n די פארנעמעז דאס ז« — גאנטשײדמ 

«ן< פארבראמן v איז קאאגרי  געזעזעז, סםיים די ן
m p i זיי of ו ן נ פןןג ן  זייער כאשיגען וװ בלויז ן

v ytm rtu m  i n  ir o i P an י וסמדלומ י  י
fo re, לנו מ ר־ קמיוועקסלע «ז ®ננמגס ידז wpi י מ

ר n י פיד־ געװען זייוןן זי׳י וזאס ױגיאן דין
n י o  ts ץ ר פן 79 װאגבאד וונ 19 ד איז דאס <1  ח

פ ס קײן ני םיז זײ אדפעןיוױס־אר פאר גמגטירזבנ

tv •יו  y m סחד 9װימױגםס די 
א091 די וזאס י כאארו רילײשאגם לךיבאר ל9|

. n o a o r t r a

נערעכטיגקײט
ס בעלי ן װילט בתי י שכירות 1שנײדע ז

 בעלי די האבען איגדוםטריען וױכטיגע דרײ אין
 אק שכירות- שנײדען או באװעגונג » אנגעהױבען בתים
 אינדוםטריע ראבער דער אין אינדוםטריע, אײזענבאן דער
 די םץ חאלםונג די אינדוםטריע. טעקםםיל דער אין אץ

פארשידען. איז אינדוםםריען דרײ די איז אבער יוניאגס
 עקזעקוטױוע די איז אינדוםםריע זריזענבאן דער אין

 םאדע־ א מיט ארויסגעקומען קאמפאניס אײזענבאן די פון
 די אין שניט א אננעמען זאלען ארבײםער די אז רונג

 ראםעווען *ו אום וראגענם, אען ביז םינף פון שכירות
 שניט אזא אייזענבאנען. די טץ לאגע םינאגציעלע די

 װעט — אויםגעחנכענם זײ האבען — שכירות די אויף
 םון םוםע היבשע גאנץ די אייזענגאנען די איעשפארען

 איז זײ זאגען םיל, אזוי יאר. א דאלאר מיליאן 134
 װאם םראבם אויף העכערונג דער *ו אוגאב אלם טיםיג

 ערלויבם. זײ האט קאמישאן קאםערם אינםערםטעים די
 םאר־ די אננעמען װעלען נים אבער װעלע ױניאנם די אויב

 אז בתים, בעלי די זאגען שבירות, די אויף קלענערונג
 אר־ םער נאד אפאולייגען דץ געאוואונגען וועלען די

בײםער.
 אז ערקלערם, האבען בראדערהודם די םון םירער די

 א אן אגנעםען נים שבירות אין שניט קײן װעלעז זײ
 װי םײ אײזענבאנען די װעט מיםעל דער אז און קאמף

 קאנ־ א געהאם האט רמװעלט ■רעזידעגם העלפען. נים
 מיט אויד און אדדים בײדע פון פארםרעטער םים םערענץ

 ױאס זען צו באנקירען און םענאםארען לײם, קאנגרעם
 רחװעלם באנען. די העלםען *ו װערען געטאן קעז עם

 שנײדעז געגען אויםגעדריקט זיך םטעיטםענט א אין האם
 םאר־ געװארען םארגעשלאגען זײנעז םיםלען שכירווד די

 װאר■ יועלען ודעלכן זײ פדן ודיכםיגססע די שידענע.
 איז ווערען, אנגענוםען שועטער אדער םריהער שיינליך

 לוי־ װעלכע אייזענבאנען סארשײדענע די םאראיעיגען ונו
 דעם אויף און ■לעאער זעלביגע די אין פאראלעל םען
 אענדליגע אז אבער מײנט דאם געלט. אײנשפארען אוםן

 די םארלירען װעלען ארבײםער אײזעגבאן טויזענדער
דזשאבם.
חי נױ די שוי אהײא, עיקראז, םון קאמפאני ראבער ח

 םאר יתיאן דער *ו פאדערתג א ארויסגעשטעלם האם
װאנגיג ארום םון שכירות אין שניט א  און וראגענם ג

 װאס באשםעלוגגען די לויט ארבײםס־שםונחח, בײגזאםע
 מזד פאר שכיתת דורכשניטליכע די האט. קאםסאני די

$1 םמ װערעז געשגיטען זאל ארבײטער נער .1  ן1.15 און 0
 םרױעז םאר שםוגדע. א םענם 95 און 90 *ו שםונדע א

 און 70 פון ווערעז געשניטעז שכיתת די זאל ארבײטער
 ארבײם די םענט. 65 איץ u 60 שטונדע א סענט 75

 ענדערען *ו רעכם א חאבען קאםיאני די זאל שטונדען
 זעקם ביז 4 םון און סאג א שטונדען אכט ביז זעקם םון

ײאד• א םעג
 דורך װײל שטארק, איצטער זיד םילט קאםטאני די

 ראגער גוױי אנדערע די האבען יאר אווײ לעזטע די
 ארױם־ םײערםםאוז אמ גודיער די עיקראן םון קאםפאנים

 שםעם אגדערע אין ארבײם זײער םון םייל א געםירם
 םירםע די און גידעריגער זימען םםאגדארדם די װאו

 אנם־ זיך װעלען ארבײםער די אויב דעדיבער םםראשעט
 אױך זי װעט פאדערונגען, אירע נאכאוגעבען זאגען

 זײנען עיקראן אין ארבײם. איר םון םײל א ארויסםירעז
 ראבער ארבייםסלאזע 15,000 ארום דא איאםער שוץ

 5000 נאך ארוימנואװארםען טטראשעס זי און ארבייםער
ארבייט. דער פוץ מענשעז

 גוגע־ ױניאן די האט קאנפערעגצעז, לאגגע נאך
 קאםוא׳ דער פח םאדערונגעז די איבעוזנוגעבען שטיםט

 פיז פירער די ארבײםער. די פון אסשטיםומ אן *ו ני
 האנד־ דער םון עגטריםםעט שםארק זײנען ױגיאן דער
 זײ אז אויס אבער וױתט עם קא&פאני. דער פץ לונג

 *ו *ײם די אומשטענדעז- די אונםער מאכטלאז זיינעז
 יאר וװוײ םיט געװען איז פאסיתגגעז אזױנע פאחזיםען

 אײגשםעי אנגעתױבען האבען קאםפאנים די ױעץ גוריק
 09 האט ײגיאז די שטאט. אגדערע זױן םאבריקען לעז

 רי־ דער םץ מיטען אק איאט אדן פארזען לאגג ו1 אבער
סאן. גו עפעס שווער אמ סעסיע

 אן דורך איז אינדוסטדיע האזשערי סילן ואר אין
 פארקלעגערען או םשערמאן איטואושעל פון ענםשײדונג

 גע־ אויף גאקראגען נאןסא קעדסישמר ויאס גיסאסבא די
 ארום פון סםרײק א או געקוםען ארביים, םארםעז װיםא

1  זעקס ארום און םילאדעלםיע אין ײטעיארג םומענם 2
 ודע■ דזשוירזי. גיו און יארק נױ אין ארבײםער םויזענם
אחיי די *ון ריזװיס זידעגט אנ  ם9י תאס װטייזאקקא ג
 זײ• רעטימאר די זממחאאליך. פאר דטלעקדער םטרײק

 אז אבאד שײנם עס פאר׳אקשג׳ם. געבליבעז אמו־ נאן
ברענגם אגםשײדעג די װאס שכיתת די אין שנים דער

 פון פראגע א איז עס פארבלײבען. וועט ארבײטער, די
 דיםםריקם דעם אין ארבײטס־קאםםעז די אויסגלײכען

 זײ װאו געגענדעז אנדערע אין ארגײםם־קאסטען די מים
נידעריגער. זײנען

 זײ- רעיםס די וואו רעדינג, םון געגענד דעם אין
 םילא■ אין וױ נידעריגער עטוואם געװען איאט ביז נען

 געגעבען זײ טשערמאן אימפארשעל דער האט דעלפיע,
 די אין שגיט א פאקםיש םײנם װעלכעם העכעתגג א

 בעיםיק דעם״ געהעכערם נעמליך זיי האט ער שכירות.
 די מאס עקסםראם די ארונטערגעשניםען האט און רעים״

 ארבײםער םויזענם גװעלף די קריגען. םריער םלעגעז
 ענטשײ־ די אנגענוםען האבען דיםםריקם דעם םון אבער
פראםעסם. א אן םשערמאן אימפארשעל םון דונג

שן אויפץ 1דטרגרײכונגע ט לעגיסלאטױ געבי
 געוײכםען די אין און געבים לעגיםלאםױוען אוים׳ן

 וױכ־ עםליכע פאראײכענט טאנאס דעם ױניאנם די האבעז
ערםאלגעז• טיגע

שױיזי נױ אין אגגע־ אסעםבלי םםעים די האם ח
 פון רעכם דאם אײנגואאמען פראיעקם געזעץ א נוםען

 אינחשאגקשאנס ארויםגוגעבען קאורםם םשענסערי די
 אי• איאם אמ פראיעקם דער םכסוכים. ארבײטער אין

 ערװאר־ װערם עס און םענאט גום געווארען בערגעשיקם
 געזעשען ארבײםער ונװײ נאך דורכגײן. זאל עס אז טעם

 כאארד םעדיאײשאן סםעים א אײנצושטעלען איינער —
 בעלײ און ארבייםער אװישען סכםוכים פארמיםלען גו

 זײגעז היים־ארבייט, באגרעני«ען *ו אוױיםער א און בתים
דורכגײן. ווארשײגליך װעלען איז געווארעז םארגעשלאגען

 געװןד אײמעפירט ענדליך איז סטײט יארק נױ אין
 פרויזן 20,000 די פאר גימעץ וױידזש םיניטום א ז9י

 ארדער דעם איגדוםםריע. לאנדרי דער אין קיגדער *ח
 עגדריום קאםישאנער האט טינימוםם די ענםהאלט װאם

 האט קאםיסיע םיעציעלע א װי דעם גאך ארױסגעגעבען
 און םארהערען אפגעהאלטען אונםעחוכוגגען, געמאכט

 איז מינימום דער רעקאםעגחמיע. זײער ארײגגעבראכם
 פאר ײאד א דאלער 14 גלױז איז עס גידעריגער. א זײער

 דאם און שטונדע. א םענם 35 אדער ארבײט שטונדען 40
 אומגע־ און p*Hr נײ וױ שמעט, גתיםע די אין בלויז איז

 פיל נאד מינימום דער איז שטעם קלענערע די איז גענד.
 םינימום דער איז גרױם םיםעלער סח איןשםעט קלענער.

ג סיט אװעלף טערrא מי  די אמ איז ייזיד * םענם א
 דער איז איעװאוינער, םױזענט 18 וױ װײגיגער םיט שטעט

שטונדע. א סענס 30 םיניטוט
קא־ א באשםיםט אויך האם ענדרױם קאםישאנער

 א רעקאמענדירען און לאגע די אױספארשען *ו מיםיע
 די אין אדבײטען װאס םתיען די פאר װײדזש םיגימום

ס.פארלאר בױםי
פא־ דעם האט קאורם םוירקים סטײטם יונײםעד די

 לעי־ נעשאנעל דער םון אנםשײדונג די באשטעםיגט נאט
 םוז קאמיאני עדיםאן די אז באארד, רילײשאנם באר

 םים געשלאםען האט זי װאס אגריםענם איו אױםגעבעז
 *וריק ל., אװ. ם. א- דער םון ײנקמ עלעקםרישענס דער

 «גד האט זי װעלכע ארבײטער זעקס די אנשםעלען
 עלעקם־ ױנײםעד דער *ו באלאנגען זײ װאס דערםאר זאגם
און ווארקערם רײדיא ריקט ^־  שםעראן אויפהערען ײנ

 אין זיד ארגאנמירען *ו ארבײםער םויזענם 40 זײערע
וױלען. זײ װאם יוניאן דער

» עלעקםרישענם די 'n r דמען קאטפאני די און 
 קאמ־ די קאםף. דעם אויפאוגעבען גרײם גיט אבער נאד

 איגדזשאנקשאז *ײםװײליגען א ארויםגענוםעז האם *אגי
 סוי־ *ום איעליחװ גײט און באאײ לעיבאר דער געגעז

קאורט. רים
םױיחו נאדעל און טעקסםיל די אין

 טעקםםיל דער םון טשעדמאז עקםינג ריעװ, עםיל
 4 אי• םי- דער פון קאםיטע ארגאניזזמיאנם ארבײטער

 פירטעס טעקסםיל זיבעז אז אנאנםירם מאנאט דעם האט
 את קאראלײנא נארד ט,עטשהטסאטא ■עננױלווײנ^ אין

 מיש אגריםעגםס אתטערגאשריבען האבעז װירדזשיניא
 אר־ 6,000 ארוס באשעםטיגעז פירמעם ימחמ.די י9י

 יל־ ״פאר די איו פירםעס די פון גרעסטע די בײםער.
 װעלמ ס,טעחשאטסמא האליאק, מאונם פין קא-״ יעקא

ד גים אגריפענם דער ארבײטער. 8,600 באשעפםיגט ת
^ מי וױי־ »ן פראגע די זױכאד לאזט »מ אגערקלגוגג י

— - — - — —   — - - - -   - - - - - - -  ---------------- פארהאגדיוגגק ווײםןרדיגא פאר שםונדען און דזשעס
זי אונטערגעשריבעז מאבען וזאם םירטעם די פון פיר

דןן tv םילק r» זײנעז אגרימענםס, םנ־ tv םרײד ר
מי• חתדערם אכם ארום שעפםיגעז י ארביי גאזבאדמגוס י

ח די איז ש ד סנ ט ז״נאן ו . געיוארעז. פארעטאגםליכט ני
חןי I#װ*רקערס קל^דיגג יימלמםײסלד י

ר
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w איז קלאוקםאכער ה*דשעװער  row וענט זעמטסנאשטשננס זייפר פ«ר
םעתמ, םמ ̂ים די דערנענםערם זיך ם׳האט װען ------ םןך םרילינג היינםיגען םץ אגהויב ום י/—-y״

 האבא! געדארםט שוין 1האבע ארבײטםגעבער די װען
 דורך ארויםגושיקען (םעמפעלם) קאלעקציעס מוסםער
 סנ־ נאטירליד די האבזמ אר״ז, וועג אץ אגענםען זײערע

שותםים ־געזאגםע משטײגס דיערע םוז מאנעד געהויבעז«ו

װארש̂ע פון בריף וא
הימעלמארב. הערשל פון

tor שנײ־ םאגאזין לאםען די 19הסב
191 I V אתא־ 1דינע וועלכע ,190בײ1א 

אין (לסקאל) םעקציע אלם נמירס #
------ בא־ םאראיין, באקלײז־ 1ווארשעווע

 דעם אויםאוהױבען *יל םים׳ן *יע
 איז ער װעלכער אויף חויך, זעלבער דער *ו לויךםאריף

 װעז ,1936 סעזאן םרילינג אין םעסטגעשטעלם געװען
 גע־ געשלאםען סםרייק לאנג^יערענדיגעז א נאך איז עם

 און אפםאך, קאלעקםױוער םארםליכטענדיגער א װארען
 געברא־ יאר 2 פארגאנגענע די םיז לױף אין איז זועלכער

 (דזשא־ םוחרים די ם*ד שיקאנעס דורך געווארען מן
ד װידערשטאנדם־קראםם שוואכער און בערס)  בא־ די «

(קאגטראקטארם). אפניקעם
 םאדקאםיםיע די האט אקציע, דער *ו גוטרעט ביים

 שגײ־ מאגאזין דאמען די םון באארד) עקזעקוםיװ (לאקאל
 טרײ פאראיין, גאקלײד מארשעװער בײם ארבייםער, דער
 כאלוי־ די םיט *וזאטענארבײט דער אין לאיאליםעט איר

 פארשטענדיגונג א װעגען געװענדעט זײ *ו זיך ניקעם,
 אונ־ גױםיג איז (דערבײ םירען «ו אקאיע ךי געםײנזאם

 אר־ די *װישען *וזאםענארבײם די אז םעחנושםרײכען
 יאר פאר א שױן דויערט באלופניקעם די מים נײטער

 םעסטשםעלונג, אח איבעחױיגונג אלעםענס לויט און «ײם,
 אבער רעזולםאםעז), שלעכםע קײן נישט געגעבען זי האם
 אנ־ איבעריןעתניש, א םארגעקוםען אמאל מיט איז דא

 די האבען װעגדונג, דער אויף קלאר ענםםערעז גו שטאם
 ם*ד בא׳עװל׳ם װערעץ די אז באקלאגם, זיך כאלופניקעס

 םעםם- די נישם די גיבען סוזזרים די וױיל ארבײםער, די
 שםרעגג םאכען ארבײםער די און לוינעז, געשםעלםע

 םאד איז «ײט, שלעכםע א tv עם וױ אזױ און חלק׳ זײער
 ארבײם־ די םיט םען קען קריזים, שװערער א הערשם
 אײף כםדר גיק מח t90 װעז סאכען, גארניט געבער

 קענעז זײ, דערקלערען דעריבער, און לויררעדוקאיעם,
 בא־ םאלגענדע בײ נאר !חאםענארבײםעז אונז מיט זײ

 אלגעםײ־ אן װערען דורכגעםירם זאל עם )1 :דיגגונגען
ף 9רעדוק*י לויך נע  גע־ אזױ די ארבײט, סארט אײן »י

 םין דעם אױף ארבײם. םפארט אדער ענגלישע ײםעגע
 אונטער־ קאםעגאריע די װערעז אוגעשאפט זאלעז ארבײם
 ס׳זאל tv קװאליטעט), ערגערע אץ (בעםערע שידען

 כאלופניקעם אלע פאר פרײז אײן ײערען יײגעשםעלט
 א )2 קאםעגאריע, םמםטער דער ביז ערשםער דער יון

 ױערעז ^ערגאשיכםאט זאלזװ כאלופניקעם רײע גאנגע
 העכערע (פון קאטעגאריעם נידעריגערע *ו העבערע «ון

 דער איז אונז ,בײ ארבײםס־לוינען),. נידעריגערע »יף
 כאלו«יק״, פת קװאליםעס דער אײף באזירם שארף לױן
מ  ירא־ חעכערעז א באקומען זאלען כאלופניקעם די )3 י

 די םץ רעכענונג אוים׳ן ארבײט חלק זײער פאר «ענט
 tv לאגע אזא בײ זח ײך ם׳םארשםײם לוין. ארכײסערם

 די איבער רײסעז כאלופניקעם די אז געװארען קלאר
 די טמ דעלעגאאיע די חאם דאן אק *וזאמענארבײם,

װעם n אז דערקלערם ארבײםער שגײדער מאגאזין דאםען

 מרײי• שױרט אק אגריםעגם דעם באגײט מאנאט דעם
 םאכער שוירט דער םח םמעחשער קאחען, אלעקם

י אז ערקלערם, האם יארק, ניו פון באארד חשאינט  י
עז מ  ארבײםס־ די אגריםעגם, נײעם דעם איז מיינגו

 ער חנלביגע• ךי געבליבען ךײסץ שכיתת אץ שטונתז
 וױכ־ אלם עם באטראכט ימיאן די vs ערקלערם, טאט
n» דערגרײכונג סיגע  tf די אײנחאלםעז געקעגם חאט 

tvארבײסם־שםתדע  t איאםיגע די אתםער שכימת JV* 
באדיעתגזמ. תססריעלע

א םאריערס די תי  אל־ אן בײ האם יארק גױ tv 1י
 באשלאסען םשערלײט שא■ tv םארזאטלונג געםײנער

w אלם פארםש םזמ31 דאם סםרײק גענעראל א 1רופע 
 האמח באםעם די װאם לאק־אוט דעם אױף מםםער

^ װאנען םיגף םים ערקלערט מי  זיד האס ױגקמ די *
רארפ געלןךס ניס ^י  גלײד סםרײק דעם t9on rt עןי
ד ײי  tv 09 זייײל ,t9vn9i דס9ל9יtv 9 לאק־אום י/
tv ארבײם קיק גאיחמ נים ױי סײ םרײד tv ק םייי  אס

 די ר.9ארבײס ךי אױםגןמאםערם oonav בלוח יזאלם
^ ד האם ייגי ײ עטליכע ספידאײגדי טאגאט ם9י ײי ײ ג

t ס9דעפאנםםרזמי סע v ז סאוקאס פאר  ײגע■ האם *
ײד י9ד ססרײק. פארץ מאשינארי 9גאנ« די גדײם •יד

 םון כאלופניקעס די זעלבסטשםענדיג, 1םירע אקציע די
 נים יד1 באםײליגזמ די אז דערקלערט 1האבע דים דיער

 דאם וואם געםרעגט די מ׳האם וסמ אבער אקציע, דער 1אי
 אדער צושויער פאםיװע בלייבןמ צו די מיעען צי באדיים,

 הא• ארבײטער, די געגזמ 1ארויםםרעםע אקםױו tװעלע זײ
 גאך דך זיי וועלען דעם 1װעגע אז דערקלערם די 1בע

 הא־ צוזאג דעם תשובה. א געבען שפעםער אץ דץ סישב
 געגעבען, גישט ענםפער קײן 1אי געהאלטען דייניט בען

 גאנג, םולזמ אין געיחח 1שוי tv אקציע די ייזמ ערשט
 געװען שדמ 19דמ בתים בעלי די «ו פאדערונגע! די

 כאלופ־ די צו ט9געווענד זיד מיר האבעז ארויםגעשיקם,
 ריע־ םארארדנען ttrtfr די זח םאדערונג דער םיט ניקעם

 tv םםרײק־ברעכער קיץ 1די צו נישט םיטגלידער רע
 דער tv סוחרים די םאר ארבײט קיק t9אויםםארםיג ניט

 די v ענטםערם,9ג די האבימ דארויף םםרײק• םץ צײט
 די וױ זהוי אץ ארגאניטסניע, 9^:סטשםענזײג א 1דינע

r״t9i פאסיװ בלײבען נישט די קענמ אקציע דער 1געגע 
tv סוחרים. די לםען9םיםד» אקטיװ דעריבער װעלמ 

 םיר אײדער נאן־ ןף גןױואחח, געוואר םיר דיגזמ דערבײ
 שױן די האבען באקומענ״ עגטפער דעם אם די tv האבעז
 *ו ארבייםגעבער, onmo די םים אפגעפאכם געהאם

 *וזינגמ אתם ןרוי tv םםרײק־ברעכער אלם ארבײםזמ
חװגעבמ.9אונט ױך־ ר9אדגײם די

 די 19דינ ר,90ל9םיםח 9שיקט9ג 9ןךעלכ גדיג9האב
 זיד בײ האםערדיג גאר 19וואר9ג ארבײםםגעבער םוחרים

 מים שוץ גממ װעט םזױאז ם9ד זח רט,9רקל9ד ציניש אח
 גכלל vs tv חמ,9ר ניט םער םארשםײער ר9ארבײם די
rv וזײגט םח שימ 19ל9ײ  to ארבײטס־בא־ די וױיםער 

tfiiw ri ר9װ באשטיםטtn9 t9 י9די ארבײםזװ/ די 
 נאדל םץ ר9קרעט90 דער גזױהמ: אח ל9רם9ײ קלאסישער

 גישט ר9ם 1שױ ם9װ לפארנ,9הים ל9רש9ה פאראיק,
 פאב־ בתים, לי9ב די נאו־ פאד, פח דיקםאטאר ר9י דיז

 tv (חשאבערס) םוזזרים רס),9קםשור9(םאנום ריקאנםזט
 *9T w ם9י װעגזמ האבעז (קאנטראקםארם) ם9כאלו«גיק

 װאם אום t9םארשםאנ אבער t9^ ר9ארבײט די ן.9ג
v 19האב די גײט, ם9  t9n9i דא tv 19געװאר געפאכם 
v כם9ר דיער אױף פארשװעתגג א  njyoouo^9T 

 ריבער9ד ן9האב די tv גורל דיער 19װעג t9באשםימ
 דארפעז ן9חזל ךײ אפילו אױב vs רם,9רקל9ד רליד9םײ

 קאםםס־ םח זײ 19ל9װ t0t90 גאנצעז ם9ד t9םארש■יל
 סלחםח א *ושוילם tt האם ןףױ אפםרעטע^ נישט ■לאץ

 1שײ האם 9װעלכ ארבייטםגעבער, אץ ר9ארבײט צװיש^
 שיכ־9ג ר9ד אץ געחאם נישט t93^a איר t9־up 9לאנג

t קאםםען 9קאנאםיש9 9ר9Tנv םץ 9ם v אח־ישיר י9י 
^ tv גאס י  םיט t9װאר9ג םירט9ג אמ קאמף ר9י ■ו

בחמ• tv נקײט9םארנים לײדענשאםם, גרוים

«גזל די װאט דאס או נדיג9נק9ד קאםף, ם9י אק  ז9י
צו אי. סי. ר9ל םיט קאםף ם9ל צוליב ^  די ר9לכ9ײ א
פאלזמ.9חרכג tv באלאגגט, ימיאן רם9םארי

 י9י tv יוניןח ר9י 19«װיש נ»װ9ר9קאנפ די
 י9י דורד ממט9פארג 9רװײל9ד t9ר9װ אםאםיאײש»
 וױיזט ס9 וױ באארד. לײבאר סםײס ר9י tv ארײנםישונג

 יעד tv 19י9װ t90V9»,v דאד םטרײק א ם9װ אוים,
.___, םיגזט. ר9צם9ל

יארק, גיו טח לאקאלען פאכער כעג tv סוסקעיס ךי
שױחי נױ  יעם ײרד זיד t9^ ■אנםילװײניא rv ח

to tT ססנסס t^ ry iv יאקים־ ל9שאנ9רנ9אמם ר9ד 
 גסחאם m בס t930R לאקאלם די יוני^.

ד זייער אגגסםירם tv גאארד דושןיגם בסזמדסר א  י
באווגיסר. ײסקסיעס נקמ

 tv סאום דסר tv ארבײםסר לאגעדזש די וױ אװי
 to *גאשלאפען ײד פדיהעי שוק האבען װעםם מידל
 יגטעתעש^עלא ךי רטקאנמראלי איגםצתעשסגעל, חװ־

tnrv פמף ארום tv דמסױג o»f»ov ײי «ז 
 רי to פארשטסנעז װסדט ס9 םדײד. לאגסחש אמ ערסיגי
מ מיטעד^ דזשאגעל ל t זסרעװ סטתירטסד מ  tv 
םסגסחשיר׳ ספעציעלעז א מים דסטארססצגט t9ל9יmס

 tv חוג דעם 1צאלע זאלזמ די — כאלופניקעס די —
 t9ion לעצטע די ארבײט. נויטיגע די די םאר מאכען

 וױ צוגעפאלען זײנ^ *מ גרײט״ דינ^ די v דערקלערם,
 tv דארט. tt זאגט וױ אבער, געבראםעגס. היים א צו

t9J$r וואויל־ױגגערישע צו װײם; ג«ץ אח טראגמ 1בי 
 שנײ־ «ו אבער נישם, קעגםגיש ק״ץ 1םע דארף רעדעריי

 קענםניש, ױך פאדערם גוטע, צו נאד דעחני און דעוײי
 םח מייםםער א אז געבאט קיץ גארנישט 1אי עס איז

 טאקע מעשה בעת זיד ס׳האם ארבײםען. 1קענע אויך
 ־9נ 19דינ די tv םעחזײם גרעםטע די אז ,tעTוױ9ארויםג

 ז9האב ארבײםסגעבער די .1םויגעניכטםע גרויםע באך
 אױב אוץ בלאטע, tv 1םארקראכע דיגמ די אז דעחעהן,

 די םוזזח מארק, ארבייט דעם פארלירע! נישם װילזח זײ
 •10געם םאקע ײ1 האבזח זחױ צוריקציען. באצייטענס זיד
 גישט די (ס׳האט םעקלערס פארשידענע דורד האבעז די

 קאנטאקט א באקוםען צו באמיס tt דירעקט) געפאסט
 ל■9הים הערשל !עלבען מיםץ פאראיץ, נאדעל מים׳ן
 באקענד געגאנגען 1דינע די דיקטאםור װעמענם םארב,

tyo אױף םרייהײם הבית׳ישער ל9ב דער פון גאמען איץ 
 tv ולטאט1רע אמ -9עקםילואםאצי אומבאגרעגיצםער

 *9שײ א נאך את קאנקורענצע!, אמ געשפרעכמ אלע די
 אמ־ to געײסרעז געשלאסזמ םםרײק, 1־װאכיגע5 רען

 די־ t9r״r הבתים לי9ב די to אפמאד, שריבענער9רג9ם
 tv טאריף »ת לײז םאר׳ז םאראנםווארםליך רעקם

 ניש■ «אלט פארםיטלער דסר אויב ארבײםער. 9י9די
 אז־אר םארדינם, האם ארבײםער דער וואס געלם דאס אױס

 tv װצלכאר לוק, t9Vw ם9ד אויס נישם אים צאלס
 ארבײםםגאבסר ר9י םח לם,9שט9םטג9ם פאראיץ 1דורכ׳
 of מצר, נאו ארבײטער. דאם דיראקם אויסצאלע! דאס
 א םאר ם׳קוםם פאל אין v געווארען, באשםימם אױ

 IV ארבײםער דינע םיט כאלופניק א 19צװיש קאגפליקט
 ארבייטם־מר ר9ד טאר סםרייק, א דערקלערם ווערט עס

 צײס ר9י tv או־בײט קײן כאלו«יק דאם 19ב9ג גיט בער
 י9י0 סלייז׳ אײנער ארבײם ר9 19ײ אויםער םםרײק, פץ

 אר־ װעלכא טיטגלידאר, 19פאםילי גאצנםסטצ 9דינ םיט
שםסגדיג. אים בײ 19בײט

 האגאז ,19■ונקם 9רמןמט9ד די פוץ I9T צו ם׳אמ וױ
 TP די נצחץ, 19גרױס א אפגעחאלםען ארבײםזגר די

 מפלה גרויםע א גאליסא! 19האב ,t9»9Mn לופניקסם,
 פאר־ דיער םאר ממאלט שותםים די זײ 1האבע (דאם

tfiin םאר ײסם ראם), ’oo’V to ־9« דערםמ 19האב 
 סםרײק, נסכץ םײ 19אינםים סײ כאלופניקעס די םאכט
 צוט נסר כ׳װיל בריװ. t9o״rw 1אי דערצײלזמ איך װעל
to די םאר tv ג ר9י  אז ,t9«n כםיגקײם״9ר9.
^ דעם  די הסבימ קאסף גפש׳דיגזמ םםירח מוםםערתא

 דורכגןד ארבײטער שגײדסר מאגסײ! ז9דאמ ר9מ9מסרש
חועסר. 19בליכ9בוכשם פוץ חדשים רײ א נסד פאכם

 יי tv nr'״ מילינסרי דסר tv פארלאנג אױםץ
 סםאבילײ ר9י to סגגסשלססעז דיגסז מסס בתים לי9ב

 לעיבאר םסײטס ױנײםסד ר9י תאט קסםישןח, 10דיש
 אויםפסרשתג to 19דורכ*ופיר באשלאםא! נט9דע«ארםמ

tv לאגד. 19גא« איבסיץ איגדוסטריא םיליגסרי דסר 
 ארבײםס־ פאסםשםעלע! 19דארם װאם ^סםארשונג די

 ל9האני tv 19טאד9ט ,190«ראפי שכיח̂י באדיגגוגגא!,
 שײכית א 19חאב וואס 19באדיגגונג 9י9«ד 9ל0 אח

״ די םרײד. םילינסרי םיסץ 'eon nr ייד H9H90TV 
190 vs רסגיתמ דסר חעלםסז tv יר־ די 19פינ9אױסג 

 I9P91 9לכ9ײ י,9י9ש nr'״ לי 1אי 19בײסס־באדינגוגג
 ל9גסטאני .9אינדוסםרי ר9י םמ ■ראצענס 90 סרוס

 ײגיסו, די9םילינ דער tv 191119:90 191 סועקטאר,
 1909נ n רלײט9טש זײ םים שירסTראנo 091 צוליב האם

n רסגיתגג די װאס קארסלאד eon ארבײם9אײסג tv 
i9 ,19090 לי ir v  T9» rw 19ארבײם OTל two tv 

r v  tv 19 װאם 19שםתד די סאג יעז־זח ז9ײב1פארש ײסד 
eon גזס״־בײם eon 19 Vvm tv .י1 םאח־יגם ,t9Dpm 
 ־9ײ 0IU91 19ל9ײ ,1919ײ 0ל90ש9טג090 19ל9ײ 0װא
tfi 1909ב אטי וױ 19ג9סל 190בײ1וא1אױס voo v 

ל*9ײ 19איבל י1 אפשאםעז tv 9וסםרי1איג די 191בילמי



גערעכטיגקײט ►^ 12 ט ײ ז

 דער אין סעזאן הײנםיגער דער אםש
 גאר איז איגדוםטרי קליידער םרויען

 די דאך האבען געראטענער, קײן נים
 אינםערנעשאנאל דער םון ױניאנם

אױפ־ געלעגענהײם יעדע אויםגענוגם
באדיעונ־ און פרייזען די צוהאלםען

 דיגען םלעצער םילע אין און גען
 דעם באפעסםיגען או אקגיעם געווארען דערכגעםירם

 די םון סאזיצייעס די םארשטארקען איז קאנםראל ױגיאן
 די אין נאר גים געווארעז געםאן איז דאס ארבײםער.

 געווארען באניים זײגען עם װאו געגעגדעז, און טרײדס
 אגריםענטם די װאו פאלען אין אױך נאר אגרימענטס,

טערמין. םיםן אין נאך דיגען

 טלאוס ססייל םעניש נרעסטער
נעסעסעלם ברדסלין אץ שאפ

 באאח־ חשאינם קלאוק די האם סםרײק, קוראען א גאך
 מעגיש פון שאפ גרעםםעז דעם געםעםעלט םאגאם דעם

 שאפ״ ,פאסאחגלי דער איז דאם יארק. גױ אין סוסס
 די ארבײםער. 550 באשעםטיגט װעלכער ברוקלין, פון

 פאר און סוטס, םעגער פאמז פריחער פלעגם פירםע
 עקזיםטירט םירםע די ודאם זזונחנרט, יאר פערםעל א

 לעגטעגם שאפ. יוגיאז קײז געװעז גים פאל קײן עס איז
 םםײלם מעניש פראדוגירען גענוםען פירםע די חאט

סוםס• פרויען
 פאר־ םיו־מע די זיך האט אגרימעגם חנם אונטער

 ארבײםער אלע און שכירות ךי ומגכערען *ו פליכםעט
 ײם1 ארבײםם די פארקירמן און פראאענם 12ל4 םיט

אז• מאי ערשטען דעם פון ח$ד «שטונחנז 85 *ו
 אין האט נאגלער, איזידאר מענעדזשער, חשעגעראל

 זיק אויםגעדריקם םעםלעםענם דעם םיט פארביגדונג
 חאם ױגיזז די װאם פאו־שוײם, דעם םיט חײטנעניפרירו

 קאגםראל דעם איבערגעםעז אין געםאכם איאם ביז שױן
 םוטס. סטײל מעגיש די מאבען װאם שעפער, די איבער
 בלויז איז—ערקלערם נאגלער חאם—סעםלעםענם ״חנר
 זײנען מאס שעפער, ליםםע לאנגע א אין למטער דער

 באארד דזשאינט קלאוק דעד פון קאטראל דעם אונםער
 וחד פארםגעזעאם װעט קאםפעין דער מאל. ערשםען *ום
 װעט פארקױפט, װערט װאם םוט, םעגיש יעדער גיז רען

 אינדוםםוײ קלאוק דער פיז לעיבעל ױניאן דעם חאבען
 װעט קלאוקס, *ו געחערט װאס גארמענט, יעדער ביז און

שעפער.״ אונזערע אין ווערען געמאכט

 גןןװינפ באאוד חשאינט דרעס
 ליױ $1.37 מנסואלאינעוױ
דרעסעם

 קוםעז *ו פאחוכעז און *וגרײםוגגעז לאנגע נ*ך
 םרידלי־ א אויף בתים בעלי די םיט פארשטעגדניס א *ו

 םאנאט דעם באארד חשאיגט דרעם די חאט אױפן, כען
 אײטנושםעלען עגערגי גאטנער איר םיט גענוםעז זיך

 בי־ דער אין באדיגגוגגען יוניאז און קאנםראל ימיאן
 צוריק לאגג גים גיז איז װעלכע דרןסעם, לײן ליגםםער

 די פון ױריסדיקאיע דער אוגטער טײלוױיו משםאנען
 געװעז—םײל גרעסטען אום און לאקאלם דרעס קאטאז

ארגאניזירם. גים גאגאען *יז
אײגענםליד שױן חאס גאארד חשאמם דרעס די

 איגםערעםעז די פאר איז of נױםיג וױ אײגגעמן פנג
 אייעושטעלען איגדוסםרי, דער און רראסםאגאד די ץ

שלימ נמד און קאגסראל יתיאן  אק באדיגגתגעז םננ
IL87 לײז n  xm ,אריגימיל איז װעלמ לײז 

 למיחײם חאם טרײד, דחןם חױז אן שליסליךסױא
r גאגץ « » r לײז ביליגי די מים ןײ*ר<קןנק 

. _ v em« ת חאבעגדיג ריגי דנ  איז רדססטאנדא ני
׳ יי *יז חאחײז װאם די װי ור,פאש ימיאן י ײ י

 און אגרימענט דרעם דעם אונטער ארבײטען װעלכע
 אין שעפער ױניאן גיט םיל אזוי האבעגדיג נאך דערגו

 אלץ ארויפגעלייגם בתים בעלי די האבען טרייד, דעם
 זײ האבען און דרעםעם די אויף ארבײט םער און מער
 םאטעריא־ םארםען געםערע םון מאכען אנגעהויבען אויך
 קאנקורירען אנגעהויבען האבען און רעיאן און סילק לען,
 אבער האט פריהער ליינם. $2.75 און ,$1.87 די מים

 אויפטאן, פיל געקענם ניט באארד דזשאינם דרעס די
 דער םון דזשאבערם און מאנופאקטשורערם םאנבע ווײל
 אדער ,91 לאקאל םים אגרימעגםם געהאם האבע[ ליק
 דרעם םשילדרען םון םטאנדארדם די אויף םאון אװ אום

 אגרי־ די ביז ווארםען געםחט דעריבער האט םען םרײד.
^ װעלען מעגםם ס ױ  דער פח באשלום א לוים אין א

 געדארםם יוניאנס די האבען באארד עקזעקוםיװ געגעראל
באארד. חשאינט דרעס דער «ו שעפער די איבערגעגען

 קד או געזוכט אנהויב אין האט באארד חשאינט די
 א אױף בעתים בעלי די םים פארשטענדנים א או מען

 האם חאכמאן םענעדזשער חשענעראל אויפן. פרידליכען
 קאנםערעטנען. פארמאלע נים רײע א זײ מים געהאט
 אבער זײנען עם געםעםעלט. האבעז פירםעס אײניגע

 האמנז װעלכע פירמעם, םארביסענע ונאל א געבליבען
 באדיג־ יעיאן די איעשםעלען געװאלם ניט אויפן באין

 שעפער. דרעס רעגולערע די אין הערשען װאס גועען,
 םעםלעז או אנםזאנם זיך חשאבערם די האבען ספמיעל

 אלע פאר ארבײט זײער אױף ױניאן דער םים פרייזעז
קאנםראקםארס.

 די געגען מארקעט אץ דעמאנסטראןױע ױ
טראקערם.

אגרי־ דעם אונםערשרײבלן באסעס די *ווינגען *ו
 באארד חשאיגם דרעס ןײ האם יוניאן, דער םים םענט

 חשא־ גרעסערע די םיז 7 געגעז םםרײק א חנרקלערט
 װאם שעפער, קאגםקראקםינג די לײן. דער אין בערם

 האבען און חשאבערס די פאר ארבײט די געםאכם האבען
 דעם טון םעריםאריעם די אין געפוגען םערסטענס דך
 דעפארט־ םרײד גאומענט קאטאן דעם און טאון אװ אוט

 האט סםרײק דעו געװארעז• אפגעשםעלט זײנעז םענםס,
 ערװאר־ האט מען און עםעקםיװ גאנץ זיק «ו אױסגעזען

 ארײנ־ זיך האבען אבער, דא םעםלעםעגם. שגעלען א טעם
 גע־ למםעגס האבען װעלכע באםעס, טראק די געםישם

 קלאוק אין סםרייק״ברעכער פון ראליע די זיד אױף נוםען
 םון ארבייט די גענוםען חאבען באסעס זײ םרײד. דרעם

 אוים־ זײ םאר געקראגעז און חשאבערס ססרײקענדע די
םאון. אװ אוט ערגעץ געמאכם
 מענעז־זשער חשענעראל םח אויפפאדערונגען די
 אפאושםעלען ,102 לאקאל דרײװערם םראק אום האכמאן
 אין מעסבערס אלײז דינעז װעלמנ מיםגלידער, דיערע

 פיחנז פץ איגםערגעשאגאל, אונזער אין איז ױגיאז דער
 גיט רעזולםאםעז קײן האם םירמעס, די טח ארנײט די

 דו־ פרעזידענם פון ®ארארדגוגגען די אפילו געבראכם.
 די געגעז סםדײק א דערקלעחװ או לאקאל אום בינםקי

 ברע־ םטרײק די אמושםעלעז אוק גויםיג אויב םראקערס
 נים אבער פארשירעכעגם, געבראפט באיז האט כערײ,

רעזולםאטען. םםשותדיגע קײז
 באשלאסעז דאן האם כאארד דזשאמט דרעם די

 לײם םראק די םון ברעכערײ םטדײק די אפאושטעלען
 האט מארםש טען9 דעם םיםוואך, כוחות. אייגעגע מים

 ארום פון םיםיגג א אחאמענגעחפען באארד חשאינם די
 דזשע וױ גאכדעט און דרעסמאכער אקטיווע םױזענד אוױי

 פארגעלײגט זײ פאר וזאט האכםאן םענעדזשער נעראל
 דורמנופירעז געווארען באשלאסען איז לאגע, גאנגע די
 אפ־ אוז פארקעם קלאוק אין דעמאנטטואאיע ריזיגע א

ארבײם. ארױספירען דאם שםעלען
 געװארען אוגעגריים איו דע&אנסטראאיע די כאטש

 באטײליגם איר אק דאד זיך האכען אװעגד, איין אין גלױז
 בלאק גאמער דער דרעסםאכער. םויזעגד דרײ ארום
 איז עװעסיו אכטע און זיכעטע אװישען סםרים טע36 אױף

 פארשײדענע מיט דדעסםאכער סיט מארפלײפא געדחנז
 אז געםאכם, קלאו־ תאמנז װאס מאז,פידאױטש און טײנס

 יר-ײ זײ סקעגערײ■ ןעלטןשאאנו עגטשלאסען זײגיז זײ
 ךי אויםןרגעוועגליכער. אן גאוואן איז םרייד אויפן קונג

 דזשאבערס גרעסעדע די פון זיבזלן מאבען װאך זעלביגע
 אנ* איז סםרײק דזנד וחגנחנז געגאן לײז, 9L87 זתד איז

m soyj, וױדןר דעד אגרימאנטס. אוגםעדגעשרימז

 עם איז געוואחנז געבראכעז איז באםעס די פון שטאגד
 איבערגעבליבענע די אויך און נעמען ניט לאנג שוין װעם

 אויך םעטלעז. וועלען לײן דער פון חשאבערס עטליכע
 אונטערן פאלשםענדיג זײן באלד ררעם דרעסעס לײז די

קאנםראל. ױגיאן
 געסעםעלם האבען וואם חשאבערס, זיבען לעאטע די

 דרעם״ ״אערא זײנען: געשריבעז ווערען שורות די רוען
 זעלבען םון םפארם״ ״סםײל עווענױ; זיבעםע 462 סון

 סםריט; םע35 וועסט 139 םון דרעס״ ״פערלקא אדרעם;
 ,מידםאון עװענױ; ויבעםע 463 םח דרעס״ ״בעלפאר

 םון דרעס״ ״װארםיםי ;םםריט םע36 װעסט 224 דרעס״,
 װעסם 240 םון פלייט״ .םאפ און עװענױ זיבעםע 463
 אײטױגע, די איז דרעם״ ,ווארםיטי די ■ םםריט. םע35

 רעזול־ די זעהענדיג סםרײק, א אן געסעםעלם האט וואס
 די סטרײק. א אויף געװארט האבען װאס די״ םון םאםען
 קאנ־ דרײםיג אומגעפער, באשעפםיגעז, חשאבערם זיבעז

 דרעם־ טויזענד דרײ איבער ארבײטעז עס װאו םראקטארם,
טאבער.

 ארנײסער נלוםען הינסטליכע
 םים אנרימענם שליסס יונ^

נוזים מלי
 142 לאקאל יוניאז ארבייםער כלו&ען קיגסםליכע די

 געשלאםעז סאנאט דעם תאט אינטערנעשאגאל דער פון
 פון אסאסיאיישאן וער םיט אגרימענט קאלעקטױוען א

 קריגען אגרימענט דעם אין טרײד. אין בתים בעלי די
 םמײ א װאד, בײטסאר געשםוגדי 87ל4 א ארבײםער די

 א דאלאר 16 פון ארבייםער םרױען פאר געהאלט מום
 $37J0 גיז ארבײםער םענער פאר םעימוםם וואד,

 סײ יאר אק טובים יום געזעגליכע דרײ פאר געגאלט
 אוםגעאכטעט ארבײםער׳ שםיק םאר םײ און וואך פאר
אױם. פאלם יום״םוב דער װאך פץ סאג װעלמז איז

 באארד קאנפערעגץ א אייגגעשםעלם װערט עס
 פארגעשריבען אויך איז עם סכםוכים. אױםצוגלײכען

 קענעז גים זיך װעם באארד קאנםערענץ ךי אויב אז
 ארביטרײםאר. אז אױף נארלאזען זיך זײ זאלען אײניגען

 אונםערזוכעז דארפען אױך װעם באארד קאנפערענץ די
 פרא־ זײנעז ארבייםער װאו שעפער. די אין באדינגונגען

 בארעכםיגם וועלכעס ארבײט זײער אק גענוג דוקטיװ
 די דארף מינימום דעם טון שכיתת חעכעחנ *ו זײ

 באשםימען אוץ פאקט דעם פעסטשטעלען קערפערשאפט
 די בארעכםיגם. זײנען זײ װעלבער או העכערונג די

 איסד wn אונםעחוכעז אױך װעט באארד קאנפערעגץ
 גרויםער א וױיל לענחנר., געװינשםע נים םון פארםירען

 געבחאכט װערען װאם בלוםען קינםטליכע די םון םײל
דײטשלאנד. נאאי םץ קוםט אויםלאנד םון

 האס ,142 לאקאל פח סענעדזשער םובים, דזשאזעף
 פונקטזנז אלע ערקלערט און אגריםעגם דעם פארגעלײגט

 םעםבער־םיםיגג באזוכםען גוט אויםערגעוזײנליך אן בײ
 אוידי־ סקול רענד אין געווארען אפגעהאלטען איז װאס

 אג־ האט ער םארםש. םעז22 דינסםאג,'דעם םאריום,
 יוניאז די װאס מאל ערשםען גום איז דאס אז געוויזען

 םיס אגרימענם קאלעקםיװען א אונםערגעשדיבעז האט
 קמסטליבעז דעם r» בתים בעלי ®ח אסאסיאײשאן אן

 אינדוסםרי^לע די אז ערװארם ער און טרײד בלומען
 םםאבילי־ דעם תרך װעם םרײד דעם אין באדינגמגען

 גום־ אײנשםיםיג האבען פאתאםעלםע די מ.ײעח ירטז
אגרימענם. דעם געהײסען
 געשלאסעז האט װאס יוניאן, דער פון קאםיםע די

 םאנעםא׳ דזשאזעף פון באשםאנען איו אגריםענט, דעם
 קסעגאס, דזשין סאנסאדא, פרעד םיניסגאלי, דזשאזעף

־ טובים, דזשאזעף און באודאסי אדאלף בראדי, פעי  מ
לאקאל. פון נעדזשער

אן מי ר מאגמ דיי ע טפלענ מנ  די מוי««ע«פ« ו
 ארגאגיזירמ גים די אווישען ®רבײם ארנאגיזאפיאגס

 אמדאפגד פון כאפעל דעם דורך םרייד. פון ארבײםעד
מגדיג עגדריוס קאםישאנער ריעל מ או־  יטיבראיטייזו פ

^סאדשבלי קמסםלימז דעם איז  די זזאתתסדן די
^ מ rm י p  n פאו » נמידאץאחגא gam e אר־ נײא 

ד טן לןן װץלכן מי ט װן מן איו מי ען ױי רנז א אין װן

«

 ארוים־ איז הײם־ארבײם אויף םארבאם דער שעסער. ךי
 םון פאדערונג דרינגענדער דער אױף געווארען געגעבעז

 בא• האם אונםעחוכונג אן װי נאכדעם אץ ױניאן רדע
 אוממענשליכע אץ באדיגגונגען שוידערליכע די ױיזען

 5,000 אומגעפער די וועלכער אונטער עקםפלואטאציע
 זייערע אין גלוםען קינםטליכע מאכען וואם ארבייטער

 ארויסגע־ זיינען עם ארבייםען. צו אוים קומם היימען
 ביז שקלאםען ארבייםער די אז םאקטען געווארען בראכם

 10 פון דורכשגיםליך םאדדינען און וואך א שטוגדען 80
 די זיינען פאלען אייניגע אין שטונדע. א סענט 14 בח

שםונדע. א םעגם 3 וױ גידעריג אזוי געװען פארדינםטען
 אין ארײן געהם הײם־ארביים אױף פארבאם דער

 אייגצױ זיך גריים ױניאן די מאי. םען1 דעם קראםט
 היים־אר־ די נאכצופאלגעז םיםםעם םאטרול א שםעלען

 אלע דעפארםםענט לייבאר צום איבערשיקעז און בײם
 ױניאן די םארבאם. דעם געגען םארבו*<כען םון פאלען

 די גיז ציים ביסעל א נעמען וועם עם אז ערווארםעט,
 הײם־ארביים־ דער פמ אפגעוואױנעז זיך װעלען באםעם

 אינ־ דער פון פלוך דער געדוען איז װעלכע פראקםיק,
 אהער געװארעז אריבערגעבראכט איז זי זינם חסםריע

לאנדי אין

-----------------------4 1938 אפריל,

איןאוסאװסאוןדעפארפטענט
 דעפארםמענם, םאון אװ אום איםטערען אין אויך

 הערי וױיס־פרעזידעגט פון פאתואלטוגג דער אוגםער
 א אעעגאנגען םאנאט לעצםעז דעם דורץ איז װאנדער,

 גע־ עס איז םײלוױיז םעםיגקײם. ענערגישע באזתדערם
 בי־ די מגען םםדײק דעם שח רעזולטאט א םאקע וחנז
 חאט באארד תשאינט די װאס דזשאבערם, דרעם לײן ליגע

 דערםאנט, שױן האבען מיר וױ יארק. נײ איז תרקלערט
 די פאר ארבייםען װאס קאנטראקטארס, סערסטע די דינען

 יארק ניו ארום שםעםלאך און שםעם די אין חשאבערס
 דעפארםםענם. םאוץ אװ אוט פון טעריסאריע דער אין

 הילף מעגליכע אלע געגעבען האם דעפארטמענט דער
 באריכ־ וואנדער מענעדזשער וױ לױט םםרײק. דעם אין

 םערי־ זיין אין שעפער קאגטראקסינג עלף דינען סעם,
 דעם פים פארפינדונג אין געװארען אפגעשםעלם סאויע

 שעפער די אין תאכען ארבייטער 800 ארום און םםרייק,
 חשױחי נױ אין זײגען שעוער די ארבייט, די געודארםען

איילאגד. לאנג און
 צרות געהאם לאנג שוין האט דעפארםמענם דער

 האבען באםעם די מער װאם לײן. דחנס $1.37 די מיט
 און דרעםעס םארט דעם אויף ארבייט ירויפגעלעגט

 גע־ זײגען קלענער אלץ קאםפליצירם, סער זײ געמאכם
 איז אס ארבײטער. די פין םארדינסםיז די ײארען

 שױן עם האבען ארבײטער די אז וױים, אזוי דערגאנגען
 ביזנעס די אױסהאלםען. לײנגער געקענם גים יײנפאך

 אײגיגע אין האבען דעפארטםענם דעם םין אײדזשענטם
 אר־ די פאר פארלײבםערונגען מאנכע געקראגען פאלען

 די סײ שעפער. קאנםראקםינג אייטנעלע אין נײםער
 גע־ אבער האבעז ארבײםער די סײ און ארגאניחערם

 װעט באארד חשאינט דרעס די װי לאנג אזױ אז װאוסם,
 זײ און חשאבערם n איבער קאנםראל קריגעז נים

 אלע װאם ארבײם, דער פאר פרײחןז םעםלען או צװינגען
 םמשותדיגע קײן װעט *אלען, םוזען זאלזנן קאנםדאקםארס
 װען זײז• מעגליד ניט ארבײםער די פאר פארבעםערונג

 דערקלערם דעריבער חאט באארד חשאיגם דרעם די
 ארבײםער די האמז חשאבערם, די געגען םטרײק דעם
ארבײם. די געװארםעז און אפגערוםען גערעז זיד

 דחר לײן דער איץ אסאסיאײשאז קאנםראקםארס די
 ארבײםער די פח אפתף אײגשטיםיגען דעם האבען סעס
 געגלי־ גים גאר ױניאן, דער םץ סםרײק־תף דעם אויף
 קאנ־ די ווײל זאנדערבאר. אויםזען אפשר מעג עס כעז.

 או באגרײפען, געדארפם גאםירליך, האבען סראקםארס
 חשאבערס, די געגען געצילם געװען איז סםרײק דער

ד םתעראבלע די םאראוחאכט נאר ניט האבעז װעלכע  ס
 גאר געליםעז, חאבען ארבײםער די װעלכע פץ דימװנגעז

 װעלכע ,רסקאגטראקמא די אױסגעזױגעז אױך האבעז
ר באסעס חילפלאז. געװען זײניז מ  אווי שײז זײגען $

 יחװ *פיא ײסעדארב די געגען ארויסצוםרעםעז געבױם
 קא־ די an ערטײארג אן ײרך געװינעז קעגען אלײז יײ

 ידיז היגזיכם ajn »יז זײגעז סארסקקאנמרא דרעס מז
 מןג• tm פיט גץזובם תאנעז זײ געװען. גיט ״יסנאם

 מל־ *ז אוט ײטןז■נרא די דעםאראליזירנן «ו ייכקײםעז
 די mm םםז־ײק פון אגפאמ אק חשאבעדס. די ®מ

f מגסחיקנמרס f T w ic i יי איילו® 
אז זאממײג, ןד,קרײסס די *דוישזװ ליפלץסס שסדײס

 װיל ױניאן די וואם דערפאר, בלױז איז סםרייק דער
 יארקער נױ דער צו באלאנגען גו באסעם די צװינגען

.אסאסיאיישאן .  האבען ױניאן דער פץ ארגאגייזערס די .
 אר־ די איבערצתײגען חשאב גרינגען א געהאט אבער

 זײערע פאתיכערען זנו בלויז איז סטרייק דער אז בײטער,
 פארדינען צו זיי םאר מעגליך מאכען און באדינגונגען

 געגען סטרייק םון סעםלען דעם מים שכירות. מענשליכע
 אין ארבײטער מערסםע די זייגעז דזשאבערם די םון 6
 אװעק טעריטאדיע דער אין שעפער קאגטקראקםארינג די

באדינגועען. נײע די אונםער ארבײםען צוריק

ערפאלגרײך. דזשױרד נארד אץ קעמפעין
 םון סיראטא ארגאגײזער וואו חשויחי, נארד אין

 ארגא־ טיכםיגען א אן פירם דעפארםמענם טאון אוו אום
 דורך ױניאן די האם צײם, לעאטע די קאמפײז ניזאציאנס

 באדײםענדע עטליכע םארצייכעגט מאנאט למםען דעם
ערפאלגען.

 מאיאריםעם גרױםע א געוואונען האם ױניאן די
 װערען װאם ארבייםער, הונדערם םיר איבער די פון

 קא.״ מאנופאקטשורינג ״סיהעם דער בײ באשעםםיגט
פיו־מע. דרעס םשילדרען א—םיםי חשױחי אין

פארהאנד־ «ו אגםזאגם זיד האט םירמע די וױ נאכדעם
 אגרימענם אן װעגעז איגםערנעשאנאל דער פיט לען

 דער םיט אגריםענם אן האבען זײ אז אויםרײד, אונםערן
 ױניאן די האם ארבײטער׳ זײערע פמ יתיאן קאםפאני

 רילײ־ לעיבאר נעשאמנל דער פאר פירםע די פארקלאגם
 קען זי אז פילענדיג, אבער, פירפע די באארד. שאנס

 קערפערשאםם, דער פאר פארהער א בײ געוױגען ניט
 אנשטאט און געקוםעז ניט גאגצען אין פארהער גום איז

 געשעםם דאס און כאנקראט איז זי אז װיםען, געלאזט דעס
 דעד סון איערסל די .סרײעיעסר פון זמננם די r* איז

 א בלױז איז עס אז אנגעוויזען, אבער האבען יוניאן
 די *ו פאראנםױאדםליכקײם פון אױםצודרייהען זיך םריק

 אום םארלאמ ן אדײנגעשיקם חאם יוניאן די ארבײםער.
 *מו־ ערלױבעז זאל ער אז קאורט, דיסטריקט םעדעראל

קײם. חנר מיט גײן
,םערםי־ די געהאגחנלט תאט פארניגםםיגער פיל

 פראחזױרט װאס םירםע, א קא.״. מאנוםאקםשורינג נאל
 חשויר נױ תאכאקעז, אין םליפס און אונםערװעש םחיען

 יוניאז די װען אנתוינ, אין האם םירםע די אויך ד.
 געשםערם ארבײםער זײערע ארגאניזירען געגומעז האט
 אז וױים, אזױ געגאנגען זײגעז די םעגליכקײםעז. אלע םים

 ארכײםער די שפיאנירען פלעגען פארליים און באסעס די
 חא־ זײ װען םיםימען. ױגיאן די «ו גײט עס װער זעז «ו

 ניט זיך שחגקעז ארבייםער די אז אײנגעזען, אבער בען
 ױניאן די װען און יוניאז חנר אז אז זיך שליםעז און אפ

 לײבאר געשאנאל דער פאו־ פירםע די אנגעקלאגט האט
 פארהאנד־ או אײנגעשטיםם זײ וזאבען באארד, רילײשאגם

אגריםענם. אן סאר יעיאז דער םיט לען
 באנײען נוארק אץ דרעסמאכער טשילדרען

שבירות. העכערע מיט אגױטענט
 םשילדחנז 220 לאקאל םץ מיםגלידער 2^00 די

 האבען דזשויחי, נױ נוארק, פון ױניאן מאכער דרעס
 אמ בתים בעלי די מים אגרימענט דיער באנײם ענדליך

 פארבעסע־ און שביתת די אױף העכערונג א געקראגעז
באדינגונגען. איז תנגען

איבער, גים לאקאל פון סענעדזשער רײש, םײדי וױ
 אונ־ קריגיען *ו אױפגאבע שװערע גאנץ א געװען עם איז

 די אויף חעכערוע א באדינגועען איצםיגע די םער
 בעלי די סטדײק. א אן ארבײטער אלע פוץ שכימת

 די אז װיסענדיג, אײגגעשפארס, גאנץ געװען זײנען בתים
 עס חעכערונגעז. געגען איז לאנד אין איאםער םענדענץ

 פזד פון האנדלוגג םײחיגע די פארדאנקען צו בלוח איז
 װאגדער, בר. דעפארםםענם, אום־אװ־טאח פון נעדזשער
 נױ דער םיט קאנפערענמן די אגגעםירט האט װעלכער
 װאס אםס׳ן״ מאנופעקםשורעדס דרעס װאשײבל חשױחי

 אל׳ אן ארבײםער די פאר קריגען «ו געלונגען איז עס
 שכיײת• די אױף װאך א דאלאר 1 פון העכערומ געםימע

 למםעז אויםגעגאגגעז איז םרײד אין אגריםענט דער
 נים ארגײם קײן דעמאלם איז טרײד אין אקםאבער.

 אגריםעגם דעם פארלײנגערט האט יתקמ די און געדועז
םזמאז• פון אנפאגג אין ביז

 לאקאלם אינגסםע די פון אײנעד איז 220 לאקאל
 גא־אר יזא עס דעפארםםענט. םאון אװ אום דעם אין

 פיז רײחע א נאד *וריק י»* ודױי םים עןארוועג גמירם
v n tv>rm .י פון פארזיד דעם םראץ סטרײקס לי י  מ

ם nriw אגחױנ סק סוי w w מד די ײ געגעז ארגיי  י
« ײ איז שעמד די אין װאס חװשאר, ײני מוייג ח ס  גיוו

ר a אדגײט מ m p אײגגאשםעלס לסרס זײמנז עס וױ

 געלועעז נים זײ איז באדינגונגען, ױניאן געווארען
 איז לאקאל דער און דרעםמאכער די דעמאראליזירען או

 דער אין לאקאלס קעמפערישםםע די פון איינער געווארען
טעריםאריע.

געווא־ אונםערגעשריבען איז אגרימענט נייער דער
 יאנואר ביז לויפען דארף און חודש לעצםען סוף רען

 —זעלבע די געבליכען זײנען שטונדען ארבייט די ,1939
 פאר געצאלם מאל אנדערהאלבען און וואך א שטונדען 40

 גע־ געהעכערם איז געזאגם, װי שכירות, די אווערטיים.
 םון ארבײטער די םאר וואד א דאלאר איין מים ווארען

פאכען. אלע
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 סריד נארנמנס סאטאן אין
דעפארטםענפ

 אוגםער דעפארםםענם, גארמענם קאםאז דער אױך
 רײזבערג, עלײעס וױיס־פרעזידעגם םון פירערשאםם דעד
 װאס סטרײקם, דרעם $1.37 די אין םייל דץ געהאט האם

 חשאבערם די געגען אגגעפירם האט באארד חשאינט די
 װאס שעפער, די אין אונטעחיכובג אן לײן. דער אין

 האט דעפארםםענט דעם םוץ קאנםראל אונטעוץ שםייהען
 פעגםילװײניע אין שעפער קאגטראקטיגג 4 אז געװיזעז,

 עם װעלכע געגען חשאבערס «וױי םאר געארבײם האבען ׳
 די אין ארבײט די םםרײק. א געװארעז דערקלערט איז

 אדמיטער די געװארען. אפגעשםעלם גלײד אמ שעפער
 אנםשלא־ זײער ערקלערם איבערגעגעבענחײס סים האבעז
 חשא־ די ביז ארבײם די מאמן לאזען או ניס מסע:הײ
סעטלען. או זיק געאװאתגעז װעלען בערס

 מענסילװייניע דרײ אץ םטאמעדזשעם
שעיער.

•עגסיל־ סקרענטאן, אין פירםעס דרעס קאםאן דרײ
 דעם םראץ פרײזען שנײז־ען פארגלוםם זיך חאם וױיגיא,

^ דער פון באשלוס נ ו  זאל םעז אז קאגםערענץ, בײם י
 באנוצען זיך בעתים בעלי די ערלויבעז ניט אויםן באין
 די פארקלענערען צו םרײד אין שםילשםאגד דעם םים

 חאגען פירםעם דרײ די ארבײםעד. די םון םארדינסםען
 די װעז באלעבאסי דעם אן חשבון דעם געםאכם אבער
 פדײזען, די אין שנים א ערקלערם האבען בתים בעלי

 נאר ניט און נײן! געענםפערט, ארבײטער די חאבען
או געזאגם,  א געמאכם חאבעז זײ געםאן. אויך םאקע נ

 ,קלײן דער אין םירםעס, די םח וװוײ אין םםאפעדזש.
 םםא־ חגר האם קא.״ דרעם »קעי דער און קא.״ דרעס

 .קליפארד דער איז םעג• עםליכע אעעתאלםעז פעדזש
 *ו םאג אײז פון סטאפןדזש א גאװעז גענוג איז ידעס״

 האבען פאלען דרײ אלע אין שבל. «ום באס דעם ברײסנען
 האבען גאר ניט בױגען. געמחט באסעם די אבער זיד
 די נאר לויךשניט, אנאגסירטען דעם *וריקגעאויגען זײ

 די אויף חעכערונג א געקראגעז נאד חאבען ארבײםער
 םון שכירות די אויף פארבעםערוגג א און פרײזען שםיק

װאד־ארבײטער. די

 סיק אײן פירען לאקאלם גארמענט קאטאן
פאנד. בענעפיט

 אםלאנםיק אין קאגווענשאן דער פח באשלום דער
 בעגע־ קראנקען אײטנופירען לאקאלס די ראםעז *ו םיטי
 אױף אײנדרוק שטארקען א געמאכט האט םאנדם, סיט

 און דעפארםסענם דעם םון אויפזיכט אונטערץ לאקאלם די
 א ײד םערקם עס פילען. שדין זיד לאזט װירקונג די

 םיםגלידער און טוחער די צווישען באװעגונג שטארקע
םאנדען. אזויגע אײנאושטעלען לאקאלס די פץ

 ערשטער דער געװען איז םקרעגטאז פון 109 לאקאל
 אין םאנד דער פאנד. בעגעפיט קראנקעז א אײננופירען

 הערים־ םיז 108 לאקאל שױן. פוגקאיאנירם לאקאל דעם
 פלעגער אויםאוארבײםען קאמיטע א באשסיסס האס בורג

 װען פאנד. אזא םאר רעקאםענדזמיעס אריינגרײנגעז און
 דעפארם־ דעם פון פארםרעםער אץ רײזבערג מעגעדזשער

 געהאט האבען גיגגאלד, סםײם, פענםילוױמיא אין םענט
 קאונםיל דיסטריקם «ץ םירער די סים *וזאםעגקונפט א

 חאם פראגעז, ארגאגתאציאנם װעגען העריםבורג םון
 108 לאקאל פון פירער די מיט ארופגערעז־ם רײזבעדג

 מגליכ־ זײנע און פאגד בענעםים קראנקען דעם װעגק
קיימז•

 א נאך צוגעקראגיז איצס האט חנפארטםענם דער
 װזל־ $45 קאללס איז סדא .rnponyc דץ א«ץ אללאק
ספארסי ״דױדבי די פון ארבייטאר די פון כאשטייט כעד



 האבעז װעלכע יארק, נױ הױרקיםער, םנן ',jp װער
 געגע־ די און ױניאן דער אן אגג«שלאםען *לצ pw ייך

 דער טשארטער. א באװיליגם זײ האם «קזעקוםיװ ר*ל
 םיטינג א ביי געווארען אינםםאלירם איז לאקאל נײער
פארםש. טצן19 דןס

 יארק גױ קאגאנדאיגוא, פון קא.״ קארםעם .םילזנר
 באארד רילײשאנם לעיבאר געשאגאל די װעםען פסײם,

 זעקס צו שכירות יאר האלב א צאלען צו באפוילען האם
 םירםע די װעלכע אינםערגןישאנאל, חנר סון איםגלידער

 םע־ געװען דיגען זײ װאם דערםאר, אוועקגעשיקם האס
 געגען ראנגלען נאך זיך ■רובירם יתיאן, דער אין טיג

 פארברייםוגגעו מאכען ױי באארד. דער סון ארדער דעם
 געריכםען. די אין ענםשײדוע דעם געגעז אפעלירען צו
 פארםצוזעצען גרײם זיינען ױניאן דער םון לאיערם די

 נויםיג וועם עם לאגג וױ סירםע דער געגזן קא&ף דעט
זײז•

 םון סעקרעטאר עקזעהוטיװ ׳גרץ טשארלס
 דער בײ אעאזשירט דעפארטםענט,

אינטערנעשאגעי. מילינערי
 לעצםע די פאר האט װעלכער גרין, טשארלם בוזודעד

 עקזעקױ פון אמם דעם פארטםען יאר האלב א און צװיי
ױז גארםענט קאםאן דלם םון סצקרעטער טיװ ד ם  ח

 .און העט דער פון געװארען אנגעשםעלם איז פארםםענט,
 אין אםם װיכםיגען א אױף ױניאן װארקערס פילינערי

אפיס. געגןראל זײער
 באשםיםם גרינען האם דובינםקי פרלזידענס זינם

 דעם אין םיםארבייםער אלם פארלאנג רײזבערגס אױף
ד הים דעפארטמזגט,  בײ סײ געםאכם באליבט זיר ז

ײ סײ און קאלעגען זײגע  האם ער םיםגלידער. ױ נ
 דעפארטםענם דעם פיר ארבײט פובליםיטי די באזארגט

 עו האט ■ראםעסיע, נײ מאן צײטועם א דיזמדיג און
 אויך האם ער דורכגעפירט. סײהיג מלסען ארבײט די

 םים אוגטערהאגדלונגען אין רײובערגען ארױסנצהאלפזת
 םארבינ־ אין און ®גריםענםם וחנגען כתים בעלי די

 קוםען «ו אויםגעקוםען אים איז ארבײם דעו־ סים דתג
 פאר־ די אין ארגאניזאציעס ײניאן די םיט בארירונג אין

 סון טעריטאריצ דער אין שםצםלאך און שםעט שיז־עגן
o r .דורכ־ גרין האט אױסגאבע יעדע חנפארםםענט 

 זײנע אויםן. בעסםען אױסן און סײהיגקײס סים גץפירס
 סרײנם סילע די און דעיאו־טםענם דעם איז קאלעגעז

 ערפאלג אים וױנשען אסים אינםערגעשאנאל אין זײנע
ארבײם. ניתנד ױין איץ

u(4 י ז  bp---------------------------

 אינער שיסאנא אין סכסוך
אװערפיים

 ער־ נים אווערטיים קיץ זי קען םיטגלידער בײםםלאזע
לויבעז•
ארבײםם־ די העלםען צו םעגליך װאם םוט ױניןןן די

 אוי־ אן בײ האם 100 לאקאל דרעסמאכער דער לאז̂ז
 *נ־ זײנען עם ױאו םיםינג באזוכםען גום םערגעוױמליך

 באשלא־ םעפבערם םויזענד אוויי איבער געװען וועזענד
 א םים ארבייםען וואם מיםגלידער די םעקסען *ו סען

 ארבייםםלאזע. די םאר וױיחשעם דיערע םון םראצענם
 נים פראגע די קען אליין דאם אז אבער וױים ױניאן די

 געלם־ אייגענע דיערע םים קענען ארבײםער די לייזען.
 נױטיגע די מיט ארבייםסלאזע די באזארגען גים םיםלעז
 די לעבען. א םאכען קענען םאקע זאלען זײ אז שםיצע

 באזאר־ אז שםעלונג די גענוםען האם באארד דזשאינם
 גאנאער דער םמ אויפגאבע די איז ארבייםםלאזע די געז

 וױיל אײגגעשלאםען, בתים בעלי די םון איגדוםטריע,
 אר־ די אט דארםען זײ וועלען שפעטער אדער םריהער

 דרעםעס. די םאר מאכען ix דרעםםאכער) בײםםלאזע
 םון האבען זאלען זײ אז זעהן, דעריבער דארםען זײ

 אווערםיים קיק ערלויבענדיג נים לעבען. צו וואנען
 אטנושםעלעז בתים בעלי די דעם דורך ױניאן די גוױנגם

 אזױ קריגען ארבייםםלאזע םאנכע און ארבייםער םער
דזשאבס. ארום

 יוניאן םייהערס פעםערן דרעס
 הוםענוינעו מרץ זיד נרײם

— אנרימנם

םעל* שיקאגא פון גיאליס מארים ירעזידענט חײס
 דרעס און קלאוק דער פון באארד חשאינם די אז ד«ם,

 די םיט גחאםענשםוים א אין דארם איז יוגיאן מאבער
לי זזחנם  ערלױבעז םון פראגע דער איבער בתים כן

 איבער שױן אמ עם ררעסעס. בײ ארבײם אװןושייס
 בריף־אויםםויש שארםער א «ארג«קומען אגעפר ואר

 םאגוםעקםשורערס דרעם דער און ביאלים׳ן ונוױשןן
 קאני א געווארעו אאגעהאלטען איז ot איז אםאםיאיישאן

ץ. מנ  אין זאל סראגע די אז אײיארסאם ײניאז די יי
מ וחנרען. ג?שליכיתס גיכ

ר  װאם דעם, אוליב ארױםגעקוםען אמ םכסוך דן
אונםערגזר איז טרײד דרעס אץ אגריטץנס דןןר װען

M A fe  ■M M AftA A M A  A A iA  ■A M A M M A A A  AAA^AAMAAאר־ אופיד געװען ניט םרײד אין איז געדוארןן שדיבןן 
 געקענס ניט רערע קײן האט אװערטײם װעגאן און פייט
 ביזי געײארען איז עם ודעז סןטולנאנט, נאפ׳ז זײן•
 די איבזנחװגעמז אײגגןשםיםם ױגיאן ךי האט סוייד* אין

ר וז ײסתוװןא <ץ ■ראגן  אבער ה*ם עס ן■אײשטדיב!
p iu ii מו ר 9 אי  האבדז אדדים נייון אײדןד w ין

א זיך א ח  יבול1 איז .מאד־ײרגימוא »ן אױף אייליגאז ג
opt גןװארען• איעגטשטעלט גיט טאשינןרי ד איז 

y די דדרך n y t ,סןוןאאן oy pn שםארק געזועז איו 
ףיו, אין ביזי  אדגײםעז או ןךלױבס ידניאן די חאט ן

9 yuitiv מ״אי װן ד ן  אבער אמ piyo זדיגםיגןר ת
9 nyaoyVv מר  לאגע iyy»B9i9P< דיע<ל<אש9 דאד אי

ו ,לאנד. אין ו ו ן ך ו  שי* איז באדמגממו די זייגאן נן
94B ץ תל או סןוג oy vm 4 דןחד# אי p Binןן1י 

ud 9 9 V׳״uiu׳i אײגיגע זימאן ןרגײטטלאחג גאל 
9< iw *n  f n  f i > f>19 זיעי n זאל רבימתדא 

9 9 p y iרבייווןן iw n in ימיאו ד 
91 9W “י9 9י וייניז •f ײי נג9י אייי 9

■ע־ דרעם דער ®ח םענעדזשער ניסנעװת. תיאל
: שרײבם ,31 לאקאל ױניאז םאכער טערן

 דרעס די וועלכע אונםער לאגע אױסערגעווימליכע די
 אומבאשטיםט* די ;געםונען זיך האבען מײקער ■עםערן

 אפגעזונדערם־ די ;לאקאל םון צוקונסם דער סאר קיים
 װי־ דעם געגעז םרײד פון לאקאלעז איבעריגע די ®ת קײם
 אױם• זײנען זײ װאס דאם ;םייקערם ■עטערן די ®ת לעז

 די װאס אגרימענם אלגעמײנעם סון געווארען געלאזען
 סמ אםאםיאײשאז דער םים געסײנם האט באארד דזשאינט

 מײגונג. אונזער נאך אויסערגעוױינליכע. אלע די ;טרײז־
 ■עםעוץ דעם געטריבען האט שװעריגקייםען, אוםזיםטע

 סײקעח ■עםעח בײם האט דאם םארביטערוג. «ו מײקער
 בכלל מײקער ■עםעוץ ברודער «ום אומנוםרױ געשאפען

 טאג *ו הײנם אז בפרט. ױניאן אלגעמיינער דער ונו און
 אזא איגםערגעשאנעל אוגזער אין געםינעז נאד זיד זאל

 אינםער־ דער םץ לאקאל א אז לןןגע, אויםערגעוױינלאכע
 אמ ■אזמיע וױכםיגע א םעכניש פארגעמם װאס געשאגעל

 ארגאני־ ■ראצעגט הונדערט כםעט איז איז טרײד דרעס
 שיק־ אײגענעם זײן n װערעז איבערגעלאזעז זאל זירט,

 ארגאניזירםע אלע פון םיםחילף די קריגעז ניט איז זאל
 אינ״ זעלבער דער צו באלאגגען װאס םרײד םון ארבײטער

 םײ־ יעטערן די נאר נים װאם זאד א איז טערנעשאנאל,
 װאט אײנער יעדער נאר באגרייםען, גים קענען קערם

 נים דאם װעם באוועגונג יוניאן םרײז־ דער אין אקםיװ איז
פארשטײן.
 שװעריגקײםעז אלע די אויף אבער קוקענדיג גים

 בא• די האבען געהאט, חאבען םײקערס אעטעוץ די װאם
 אר־ און אנשםרענגונג וױיםערדיגע א מאכען «ו שלאסען

 טזנםיג זײן װעם װעלכע ארםײ״ *ופאלענע די גאניזיחנז
 ארגא;יזירם שםארק זײן װעט ױגיאן די ביז יע*ם ®יז
 דרעס זױן יוגיאנם שװעסםער די בײ םײ אנערקענם און

 אג־ דעם ®ח טײל א אח זײ, ®ח םײל א זײן »ון טרײד
ירעם די בײ װערעז דערגדײכם װעם מאם ריםעגט

A A A  ^A A A A M i^ A A A A A A A A A A  A A  A U  ^ A f t M A A םרײד• r® ®ם^סיודיש^נס די און Tiiqp דזשאיגם
 איאם שםרעבם גוקונפט האפנוגגםפולער דער אם גו
 זיד ער האט גענוג .מרײד פון םײקער •עםעוץ יעדער

 די פון אליין״הערשאםם די אונטער שא• אין אנגעליטען
 די האבעז געזזאלט חאבען זײ װען מאנושעקםשורערם,

 אים געפאכם און סייקער ועסעוץ דעם ארונטערגעשיקם
 וױידושעס אין רעדאיןשאנם ברדיםלאז. םאםיליע זײן מיט
 מען דארף שטוגדען אן זאך, םעגליכע א געווארען איז

ל, א אהן ארבײםעז  וײטען. 5גום? אלםע די אק גאר וױ מ
 איבערגע־ אח שםארקע אוא גוגרײסדגג די איז דארום
 קאםף גוקוגפטיגעז פאד׳ז נױםגלידןר אקטיװע די פון כענע
ײוי אין גלייכבארעכםיגתג און אנערקעגדנג פאו סו

 ארבײםען װאס םייקערם פעםערן אלע רופען םיר
 *חאמעז שן 81 לאקאל איץ ויך אגוושליסען םדײד אין

 את־ ®ז איגטערעסען די פאר גתו שסארקען א בילדען
ר אעםערנעשאנעל. די אח 9ייני יו

 ססױיסעו דרעסםאכער כינעזישע
פראנציםהא סאן אין

-----------------------■p גערעכטעסײמ

 לעידיס אינםערנעשאנאל דער םון םאן דער אונםער
 געװארען ארגאניזירט איז ױניאן ווארקערם גארםענם

 אםע־ איז ארבײטער כינעזישע ®ון לאקאל ערשםער דער
 זײנען געשיכטע, דער אין מאל ערשםען צום און ריקא
 סאן אין מאכעדינס דרעם םיידלאך, כינעזישע 125

 בעלי זײערע געגען םטרייק אין ארונםער םראטניםקא
 דעד באדימונגען. און וױיחשעם מענשליכע פאר בתים

 סםרײ־ די װאכען. עםליכע אן דארט שוין גײם סםרייק
 דףײ די און םעקםארי די מוםיג. און םעםם זײנען קערם

 װערס םראגזױסקא סאן אין לײן״ ״דאלאר דער םון סםארם
 כינע־ און עעלישע מים םטרײקערינם די םון געסיקעם

 יראקםיש איז פארקויף און ארבייט די און סײנם זישע
אפגעשטעלם.

 37 האם וועלכע םירםע, דער געגען סטרייק דער
 גרױסע די אין קווארטאלען כינעזישע די אין םםארם
 נאד געווארעז גערוםען איז לאנז״ גאנגען איבעוץ שטעם

 זיד האגען וואם בתים״ בעלי די מיט םארהאנדלוגגעז
 גע־ האבען באםעם די םאגאטען. עםליכע גמויגען
 זײ װאם צײט, דער אין באםעם. אלע וױ האגדעלם

 א װעגען אינטערנעשאנאל דער םיט םארהאנדעלט האבעז
 פון ארויםגעווארםעז דערװײלע זײ האבען םעטעלםענם

 און אקטיװע געווען זײנען װעלכע ארבײטער, די שא■
 TP אוםיםגע האבען זײ םיטגלידער. ױניאן איבערגעבענע

 םארשײ אונטער םארהאנדלונגען די םאמיהען צו זוכם
 געהאס חרטח םוף כל םוף האבען איז אויםרײדעז דענע
 אגרי־ אן אונםערשושרייבען פארשירעבען זײער אויף

םענט.
 געלומוז איז פײנבערג״ רעזידענטrוױים װי נאכדעם

 אגריםענט, צײםװייליגען א אונםערשדײבעז זײ מאכען צו
 םעז װי נאכדעם באדיעוגנען די נאכקוםעז װעלען זײ אז

 או וױסען, געלאזם באסעם די האבען אײגיגען, זיך װעט
 מיםץ םירםע א *ו געשעםם זײער פארקױפם האבען זײ

 את־ אן קא.״ מאגוםעקםשוריע געים ״גאלדען נאםעז
 די אז םעסםגעשםעלם, האט יוניאן דער םון םעחוכומ

 איז שאי םון פאדמאז דעם םון באשטײט סירמע נײע
 לאם סת פירםע זעלבער דער פון אנגעשטעלטען אן נאך

 געװען איז פארקויף כלוםר׳שםער דעד אנחשעלעס.
ם ברעכעז קענען «ו בלויז  האם ױניאז די אגרימענט. מ

םטרייק. דעם געתםען דעפאלט
 דעם אין ערשײנומען ;ויכםיגסטע די םון אײגע

 ריטיױל דער םון האגדלוגג ברידערליכע די איז םטרײק
 אװ x זג דער םון ױניאן אינטערנעשאנאל קלוירקס

 דורמװגײן עגםזאגט זיד האבען םיםגלידער װעמעס ל.
 העלפען צו אינטערנעשאנאל דער פון ליעם ■יקעם די

סםרײק. דעם
 כינעזישן די צװישעז ארבײם ארגאניזאציאנס די

 איד פון אנגעפירט װערם סםרײק דער איז דרעספאכער
םעםיעם. חשעגי ארגאנײזער טערנעשאנאל
םטױיס. דעם פון געשיכטע די

 כי־ ערשםע די םון סםרײק דעם פון געשיכםע די
 איגדוםםרי קלײדער םרויעז דער אין ארבײםער נעזישע

 געשיכטי זײ וױ אנדערש פיל ניט אמ אםעריקא אין
 ארבײמי־ די צװישען ארבײם ארגאגיזזמױאנם אוגזער םון
 נר שםעלעז װאס נאגיאנאליטעטען, םארשײדענע די פון

 »י| נאל.אינמעתעשא אונזער פון מעםערשי■ די זאםעז
 שװעתז־ געװען נאםירליד ארבײט די איז פאל דעם

 קענעז:יטקייו ארבײםער די ®מ פילע װאס דעם איבער
 םממל זײער איז װעלכע כיגעזיש, וױ שפראך אנדער

 «י שװערער םיל געװען דעריבער איז עם און שיראד
 גך אױך איז שװעריגקײט באזתדער א דערגרײכען. «ו

ר ביטערער ײרץ האכעז ארבײםער די ױאם דאס װען י
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איאפ שםארקע ד האם עם יוניאנם. געגען רטײלעןי  ג
י נוםען שײ אוגםערדער פארטרעטער יינקמ י  עגעמי

9 דזשעגי פון פירערשאפט םאקםישער אוץ
י אט דח־כגעבראכעז חאבען זיי ביז *יים לאנגע  ײאא י

ם איז אורמײלאיפ פון ײג W די אימרנ w m jn rtfro 
ט זוגט איגםערנעשאנאל די אז ט מז גו וײ ןוןג מל  ז

מז איז יגדליך באדמגונגען• םעגשליכע גען מ מל ס * 
מן up חײגםיגם אגפאגג »ון א  סייד כיגעזישע 128 רי ח

T«לײז דאלאר דעד סאר ארבייטען װאם לאך,
_זײנעז און אינטערנעשאנאל דער אז שלאםעז

שע אלס געװארען םערם  קלײדאר פרויעז ,כינעזי
f די איז דאס ״,841 לאקאל םער o n t קיל9ל
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 איגםער־ אמעריקאנער אן אין ארבײםער ניגעזישע פון

יוניאן• נעשאגאל
פירםע, דער װיםען געלאזם גלײך האם ױניאן די

 אינםער־ דער פון םיםגלידער זײנען ארבייטער אירע אז
 וועגען קאגםערירען *ו אויםגעםאדערם זײ און נעשאנאל

 כעל זײערע פאר באדינגונגען ארבײםם און אגריםענט אן
 אז גלויבען, געװאלט נים גאר האם םירמע די םלאכו̂ו

n פלמלונג זײנעז ארבײטער כיגעזישע דערשלאגעגע 
 פאדע־ שטעלעז און ױגיאן א איז מיטגלידער געװארען

 יוניאן די אז געםאדערם, האבען בתים בעלי די רוגגען.
 ארבייםער מאיאריםעם א פארםרעם זי אז באוױחען, זאל
 איז ארגײםער די םון אפשטיםונג אן םירםע. דער פון

 םראנציםקא םאן דער סון אפים אין געווארעז גענומען
 די װעלכעד אין יאנואר, ־םען24 דעם באארד, לעיבאר

 איבעתועלםיגעגחנ אן געקראגעז האם אינםערנעשאנאל
 נעקסטעז דעם קאנפערענץ א בײ שםיםען. סערהייט

 םון אגריםענם אן געווארען אונםערגעשריבען איז םאג
 אײגענםיםער צוױי די םיט ױניאן דער ®מ םארטרעםער

 די אויף דרײפום, םשארלם און ײפ הערי םירםע, דער פון
 ;ױניאן דער םון אנערקענונג םולע :פונקםען םאלגענדע

 זיד װעם םען װעלכע אויף שכיתת די ;שאפ קלאחד
 אר־ די זאל קאנפערענמן וױיםערדיגע די ביי אײניגען
 ;אן יאנואר ־טען24 דעם ®מ וועיעז געצאלם בײםער

 דער דווץ בלומ ארבײםער דיעען זאל םירמע די און
יתיאז•

 אגריםענם דעם אויף םינם די אבער איידער גאן־
 שײן אים גאסעם די האבען געווארען אפגעטריקענם איז

 דעם סארקויפם כלוםר׳שם האם פירמע די געבראנעז•
 פח באשטאגען איז װעלכע פירםע, נײער א גו געשעםם

 די את בתים בעלי זעלביגע די פון אנגעשםעלםע *זוײ
 די גאכ*וקוםען אנםזאגם זיך האבעז אײגענםימער נײע

 חנר םיט פארהאנדלען אדער אגריםעגם פון פארשריםםען
 בריחז אגדער קײן דעריבער האט ײניאן די יתיאן.

סםרײק. א ערקלערען צו וױ געהאם נים
 איז באפעלקערונג גאגגער דער פון םיםפאטי די

 סםארס די און שאפ די סטרײקער. די םון זײט דער אויף
 םײנס. כינעזישע און ענגלישע מיט געפיקעם װערען

 םאן אין ארױס גײען װאם צײםונגען, כיגעזישע פיר די
 אפיציעלע די קלאריאן״ .לעיבאר דער און פראגציסקא

 שםײען קאונםיל לעיבאר פראעיסקא םאן םח *ײםוע
 געגענד דעם אין באפעלקערונג די סםרײקער. די םים
 קרים אײז פיקעםם די גיבען זיד געפינם שאפ דער װאו
 װעלען און מוםיג זײנען רםרײקער די געלם. אפילו און

זיגען• ױכער

-----------------------4) 1938 *פריל,

סאוסח־וועספ דער אץ
 אינטער־ דער פון פארםרעסער פערלשםײן, מײער

:שרײבם םאוםה־וועסם, דער אין נעשאנאל
םאוטה־ דער אין טעריםאריע גאנצער דער ®ון

 נים האבעז װעלכע שטעם, וװוײ פאראן זײנען װעסם
 אזױ און שגעל אזוי יתיאן־געביט אױם׳ן ®ראגחגסירט

 סאן זײנען שטעם די שםעם. אנדערע די וױ םיכמיג
 ענערגיע גאנגע אונזער םעקםעם. דאלאם, און אנםאניא

 שמעם׳ צוױי די אױף קאגצענםרירם ®r® דעריבער װערט
לאנד־קארםע. דער ®ון פלעקען *ודײ די אינודײניגעז

 *וליב שװעריגקײםעז מיר האבען אגטאגיא סאן אק
 פרױעדקלײדער םערםטע די ראםעז־פראבלעםע. דער

 אםעריקא־ ענטװעדער זיעען שטאט אין דא ארבײטער
 זעל־ פון אײנגעװאגדערטע אדער מקעסיקאנער ניזירםע

 נאםיר־ זימען ארבײםער די ®ון שכירות די לאנד. מז
 אום־ פשום באדינגתגען די און נידעריג זײער ליד

פענשליך.
 משך אין שטאט דער אױף געהאםערם האכען םיר

 נאך־ סםרײק גערופעז האבען םיר יאר. 4 לעצטע יי *ח
געלועען יאר למםעס אתז איז עניליד *ז יײק•םט

 גע־ איז דאם שא^ ײגיאן ערשםעז דעם איינצושםעלען
י ײעז שוירלי י  בא־ טישעקאנא; שלעכםע פראקס״. ,

 אר־ אתזעד־ געשםערם וױילע ן פאר האבען דינגונגען
 9 געװארעז איז לאגע די וױ שנעל אזוי אבער בײם,

 *ו ענעדגישעד געגוםעז זיץ נדר האמוז מםער ניסעל
.ארבײם דעד

 אמטעושו־ געלונגען זנדליך אתז איז מאגאט יעס
ײ עי םיס אגרימענם אז עז״יי פופאג עיאסק.י  מיזדשקטו

 באשעפטיגט וועלכע מױז, דרעם םשילדרען א מםפאגי*,
ס דו  ײןאצלס־טש אגרימזמם חװ־ ד■ײטןבאר הונדערם ןי

י ײ י י י מ די אח םקעילס יתיאן ייניאדשא•, י ת  פי
° מי דעם יגנײאו " ת אױף געלײ-לד־אי .דד<סןס «

 זיר שליםעז זײ און םעקסיקאגער זײגעז ארבײםער אלע
יוגקמ• דער אין אז גלײד אלע

 דער מים פארחאגדלען אנגעהױבען »ויד האבעז םיר
 הונדערם ארבײםען עס װאו ווער״, איגפענטם ,םעקסעם

 דערםראכם אבער זיך האט פירמע די םלאכוו^ בעל
 דעם יוניאן. קאטפאני א ארגאגיזירעז *ו געחעק צום
 און סםרײק א דערקלערט םיר האבען מארםש םען16

 שא■ דער ארוגםער. זײנען 16 אויסער ארבײטער אלע
 שטאם איז באפעלקערומ די באוואכם. שםרעגג װערם

 די אויך איז אזױ סםדײקער. די «ו סיםפאטיש איז
 אנער, גװארדיע פרױואםע n לוים שםאם־רעגירוע•

 האם פירמע די אז עס שײגם שאפ, דעם באװאכם וואס
 די קוואל. באהאלםענעם א עפעם פון הילף געקראגעז

 די אז חושפח׳דיג אזױ געווארען לעצטעגס איז חברה
אחנסטען. די צװישען געםאכם האם פאליציי

 א ארויס וױיזען דאלאס אין םיםגלידער אונזערע
 מים מיםינג א געהאם האבעז םיר עגערגיע. באגײםע

 פאר פלענער אױםגעארבײם און םיטגלידער אקטױוע די
 שםע־ די םעםיגקײם. ארגאגיזאניאנס פארשםארקםער

 נאר גים שטארקער. אלץ וחגרען דאלאם אין תעען
 פאר־ יעדעז #זםערען *ו טעטיג שאיערם אפעז די זײגעז

 קאנםראל געוױגען צו יוגיאן אח עם וועלכער פון ײד
 פארד־ די פאראן איז צוגאב אלם גאר םאבריקען, די אין

 אר־ די םעראריזירען «ו זוכט װעלכע יוניאן קא&פאני
 םימ־ אונזערע זײנען אלע^ דאם םראץ אבער בײםער.
ארבײס. זײער סיט אן געהען און גלידער

קענזעם אין
 באארד רילײשאנס לײבאר דער םון באפעל א לוים

 פון קלאגע דער אויף געװאחנז ארױסגעגעבען איז וואם
 קא.״ פאנוםעקםשוריע ,בעיקער די איז ױניאן, דער
 פאר־ n געווארען געצװאונגען קעגזעס, םשאנעם םון

 איר און שםימ די אױפגעבעז װעם ד אז שפרעכען,
 אנשגחד ולוריק ;ױגיאז קאםפאני דער םים אגריםעגם

 װעלכע איגםעתעשןפאל, דער םון םיםגלידער גײן לעז
 פארלוםם וױיט םאר אאלזמ זײ איז אנםזאגם האם זי

 אויםער געװעז דינען זײ װאם גײם, גאנצער דער פאר
 געװארעז אנםזאגם זײנען ארבײםער נײן די ארביים.

 קאם־ דער אן אטװשליםען אנםזאגם ױך האבען זײ װען
ױניאן. יאני

עם־ געדױערם האבען װאס םארהאנדלועעז, נאך
 קענזעס פון פראקם״ .ליבערסי די האם םעג, ליכע
 הונ־ דרײ איבער באשעפםיגם װאם םירםע, א סיםי,
 ײג־ דער םיט אגרימענם דעם באנײם ארבײםער דערם

»*.r א נאז־ פאר יאן
 דעם דורך דרעםעם. קאםאן פראדוצירם םירםע די

 געקראגען װאכעךארבײטער ךי האבען אגריםענם גײעם
 דא־ דרײ בת אײגם םץ שכיתת די אױף העכערוגגען

 אפגעשאפט איז ארבייסער שטיק די פאר װאך. א לאר
 פרײזעז םעםלען ®ח סיםטעם אלםער דער געװארען

 פון סיסםעם א געמארעז אײמעשםעלם איז עם און
 א נעםען דארף עם לאנג וױ סםײל יעדעז םעםטעז

 וואם די אױםגופאכען. עם ארבײםער דורכשניםליכען
 אויםגעקליבען װאלען םטײלס נײע די םעםםען װעלען
 פאתואלםונג דער און קאםיםע שא• דער סון װערען

 אויפ־ װעלען צדדים בײדע ®ח פארםרעםער די און
 לוים און אויםצומאכען נע&ט דרעס א לאנג װי פאסען

פרײז. דער וחןרען באשםיםט װעם צײט דער
 אנצונײעז פארםליכםעס אויד זיד האם םירםע די

^ דעם ג  װערעז װאם דרעםעם, אלע אױף לזױבעל יו
 אוג־ אח אגריםענט דער שאפ. איר אין אויפגעמאכם

סאו־טש. דריטעז דעם געװארעז םערגעשריבען
 אױפצונעטען אײן שטימט האורט םופרים

הײס גארמענט דאנעלי די
 םםײטם יוגײםעד דער האט פארםש, ־טען7 דעם

 אפיל דעם אױפצוגעטען אײגגעשםיםם קאורם םוירים
 גארמענט *דןפעלי דער פון אינחשאנקשאז דעם געגען

jp-ײי דער פון פירמע די ״  םענאםאר געװעזעגעם ®מ פ
 פאו־מר אינםעתעשאנאל, דער געגען םתורי״ פון ריעד

 אר־ די אדגאנידרעז פרובירען צו יתיאן חנר םענדיג
4פירמז דעד פון בײםער

 *געװארןח ארױםגעגעבען איז אינחשאגקשאן דער
 װעם־ פון ריכםעו־ דדײ פון אמםעתעשאנאל דער געגען
 דער ז9 גמנד, אױפ׳ז קאורס, דיםםריקס םי״־רי טערען
 ריכםער פארנאט וועלגער געזעץ, גתאחױא לא נאריס

 סכסוכים ײסןדאדב אין פשאנקאגשדזאמ אדױםצוגצמז
מן, אגגעװצגדעס ניט פאל דעם איז קען ח  of װײל ו
מ דןגעדי דער אין איז id ו<ניקן d וגװײ םכםוד קיין 
לי ד שןן l” די ןרבײסעו. זײעחנ fv בתיס מ r

A AAM A AA AA A A A A  A A A A A A  A A A A ^ A ^ A I A  A A ^ ^ A  A A Aoyn ק^ררס סר»רים דעד אח אמדירט קעיס די ofn 
אייל. דעם צדןןפצוחיאי אײנגעשםיםט איצם

 די םיפ w אץ נים דינען םיר
 פעועױישאן ױ פמ ארנײפער

ױניאנס
 מזד לוצקי, ל• ברודער צװישען וועקםעל בריף א

 איז באארד חשאינט אינםערגעשאנאל דער פון געדזשער
 און חאטעל םון םעקרעםער דעם און אנחשעלעס לאס

 אין א. אי. סי. דער םוץ לאקאל ארבײםער רעסםאראגם
 שםזר די ארױםגעבראכט בולם אזוי האט שטאט יענער

 קאםף ברודער דעם אין איגםערנעשאנאל אונזער פון לוע
 סי. דער און םעדערײשאן דער פון ױניאנם די צװישען

 צו בריף א אין האם דוביגסקי, יחמידענט אז א., אי•
 ערקלערם, און האגדלונג זײן גוטגעהײסען לוצקי בתדער

 סון שםעלתג חנר פים אגקלאנג פולען אין איז דאם אז
 אוגזער סון באשלוסען די םים און איגםערנעשאגאל דער

:וױ,פאלגט דינען בריף די קאגװענשאן.
:ברידער וחנרםע

 אן האם ארגאניזאציע אײער אז םארשםײען, םיר
 האס םען און םעברואר, ־םעז19 דעס שגת, אונםערנעםונג

 באױמענדערס געדונגען האם איר אז איגפארםירם, אונז
יתיאן. כארםעגדערס ל. אװ פ. זג דער פון

 אוגז איר זײם אםת, איז דאם אױב אז פילעז, םיר
 האבזמ םיר האנדלונג. אזא פאר ערקלערוגג אז שולדיג

 יעדע פאר געװען דאנקבאר און ארױסגעקוקם מאל אלע
 אנ־ װי נום אזוי אינםערנעשאנאל, אײער וואם הילף,
 דעד םיט פארבונדעז זײגען מאם איגטערנעשאנאלס, דערע

געגעבען. אונז האבען 41 אי• סי•
 פריזגר *ײד פיז חערעז וחנלעז םיר אז האםענדיג,

 םיר, פארבלײבען אונםערנעםונג אװענם שבת דער םח
יעקרעםער. עוױנםאן, סילוויא

 פאל־ דעם געשיקם לוצקי צחדער האס דעם אויף
ענםםער: געגדען

בריחנר: םײערע
 איתר אױןי עגםםער אונזער איז סאלגענדע דאס

 געװעז םאל אלע אח עס פעברואר• ־םען16 פרן בריף
 חנר ז9 פארשםעגדעניש, אתזער איצם נאד אמ עם און

 ארגאניזיחנן צו איז 4 אי• םי• דער פון ציל און צװזנק
 שאפדז צו נים אבער ארגײםער, ארגאניזירםע ניט די

 ײניאגס עכםע עקזעסםירענדע די צו ױניאנם אפאזיציע
פאכען. זעלביגע די אין ל. אװ 4< 41 דער סון

 דואל צד געגגעריש באשםיםם איז יוניאן אונזער
 אלס דא לאקאל אייער באטראכסען םיר און ױניאניזם

 גזר געװארען ארגאניזירט איז װאם ױניאן, אפאזיאיאנס
 עקזעסםירם וועלכע יוגיאן, ל. אװ j< א. עכםער אז געז

 וױ שםארק אזוי מרקלערעז מיר צײט. לאנגע א שויז
 רענק די םיט קריג אין נים זײנען םיר אז קעגען, םיר
 לעיבאר אוז םעדערײשאן אםעריקאן דער םון פייל און
 פון — שפיל צװײ־זײםיגעז קײז נים שיילען םיר איז
 סעדערײשאן דער םים שלום װעגען רעדען זײם זזײן
 יונ־ אפאזיציע ארגאניזירען זײם צװײטער דער פון און

 די אנערקענען םיר ארגאניזאציעם. זײערע צו יאנם
 ריכםיגע א אלם לעיגאר אװ שאןײפעדער אםעריקאן

באװעגוסג יונקת םרײד
 םארגעקוםען את עס וחגלכע איבער פרינציפען די

 בא־ ארבײםער אםעריקאגער דער אין שפאלםוגג די
 פון גרינדונג דער צו געפירם האט וחנלכעם װעגונג,

 בא־ םייל, א זײנען םיר װזנלכער פון 41 אי• סי• דער
 םרייד די ױניאגיזם. דואל פאל קײן פאר ניט רעכםיגען

 גע־ חרוב שיעור מאל אײן שױן איז באװעגומ יוגיאן
 זיײ סיר םעםאדען. ערליכע גים אזױנע דירך ײאחגז

 דער געגען פראםעסםירען און אימשםיםיג ניט נעז
 41 םי. אגגרײפען אין ל. אװ » jt חנר םיז םאקםיק

 וױיניגער גים פראםעםטירעז װעלען םיר און יוניאנם 41
 דעד דווץ• ױניאנם ארטמיזירען דאס געגען העפםיג

 Tfזימ ןם װאו אינתסםריען און פאכען אין 41 יי• סי•
ל. אװ ס. 4ז חױ־ ®ח יתיאנם דא

 עררײעא ברידערליד
םענעחשער. לוצקי, י•

 צו־ געקראגען האם דוביגםקי, פרעזידענט װעז
 ■fpyng רf האם װעקסעל, בריף דעם װעגען וױסען
םעלעגראםע: פאלגעגדע די שיקט

םעגעדזשער לוצקי, .י.
*T ר9איי צו האחמז גאנצעז םים׳ן אײן שטים 

^אב 4 אי• םי• 243 לאקאל צו ענםפער  ית־ פדערנר־
ר םיס אנקלאנג אין איז וועלכער יאז,  •ון שםעלונג מ
ו שןנןל ת ימ־ װארקןרס גארסזנט לןידיס אינטעתן
•nr



 נוארס, 21 לאהאל פװ נייעס
דזשױרזי נױ
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ק»«ראן, א. פון
םעקרעםאר. רעקארדינג

 פײ זײגען לאקאל אין ארבז ביי פראבלעמען די
 בא־ א האבענדיג יארק. גױ אין װי שװערער לייבם

 די םון אפהעגגיג זיינען וועלכע שעפער צאל גרעניצטע
 אין אויב אז נאטירליך, איז יארק, נױ אין אוםשטענדען

גאך אונז ביי איז שלעכטער, א םיזאן דער איז יארק נױ

 קלענערע די פון סיי אויםנאמע, אהן מעםבערם אלע םאל
 געווען אונז ביי זיינען וועלכע שעפער די סײ און עפער ש

 װי םאראגטװארםלאכע, םער אמ גרויםע פאר פאררעכענט
 פאםײק׳ אין ״אירי״ די לעוויז״, ״ברידער ,,אבראמאװיםס״,

 מאנ* װאכען. 15 ביז 12 פון אפגעסםאפט האבען וועלכע
 געארביים. גארנים כםעם האבעז שעיער קלענערע כע

 אײנעם םיזאן דעם פארלוירען גאך מיר האכען דערצו
 םע־ אונזער םון שעפער בעםטע און גרעםטע אונזערע פון

 נױ ראװײ, פיז ברידער״ ״זוסמאן איז דאם ריםאריע,
 ארנײ־ 50 אריבעד געארבײם האבען עם װאו דושױרױ,

 אויםזיכם אהן אינגאנצעז געבליבען זײנען װעלכע םער,
 בא״ א מיד האבעז געזאגם, װי װײל, ארבײם. קריגען *ו

 איבעריק נים אייד זײנען װעלכע שעפער׳ צאל גרעניצםע
 םפריגג קומעגדעער דער אז אמר, האפען םיר ביזי.
 פאל אלע דאד לעבען םיר בעסערער. א זיק װעם סיזאן
האפנוגג... םים

 אויםער־ אן געװען איז םיזאן דער װאס דעם איבער
 געגוי־ סעםבערם םילע זיך האבען שלעכטער, געודיגליך

 קאמיטע רעליף אוגזער און הילף, מאםעריעלער איז םיגם
ח געארבײם טיכםיג האט  יײ־ יעדעז געחאלפען האט י
 דעם טראץ הילף. אין געגױטיגיט זיד האם װאם נעם
^ זײער איז פאנד רעליף אתזער תאם ענ ר אג  איז ב
 גע־ האבעז סיר גזװוארען. אגםזאגט ניט קײנער דאך

 אונזעחנ סמ לאגע די לינחנרען צו בעםםע דאס טרײם
םעסבערם.
 P® אנגעםירם ױערם ארבײט עדױקײשאנעל אונזער

 די• דער איז װעלכער םיגיםש, גר. מעגעדזשער, אוגזער
 פאל־ די ®ון באשטײם װאם קאםיםע, אײן םים רעקםאר

 עם־ אײדא קאפלאן. םטײר, *הױרםאן :סעמבערם גענדע
לעביט. דײװ סמיטש, m ראזעגבערג, קין,

 מי־ מעמבערשי• עטליכע דורכגעפירט האבעז טיר
 דעאארם־ עדױקײשאנעל דעם פון סרעגדער «ים םיגגזװ
 גע* זײנעז װעלכע אינםעתעשאנעל, אונזער פון םענם
 פאר־ םיר עדםאלגרייד. וױמיגער אדער םער װען

 דער צו קלאסעז• פארשידענע אײגצופירען זיד םעםםעז
 סיד האבען ארבײם עדיוקײשאגעל דער פח ערעפעגונג

 דעם ®ון גרופע א מים פראגראם שײנע א דזרכגעםירם
 און איגטעתעשאנעל אונזער פוץ ארקעסםער מענדאלין

 קאהעז פאניא מעמבערם. אײגענע אוגזעו־ע םץ אייד
 פיקטשור םואוויגג א אח פארזאםעלםע די אדרעסירם האט
 רעפרעש״ מעמבערם. אונזערע ®ח געװארעז גענומעז איז

פרײ. געװארען געסוירװט איז םעגטס
 אפרוםעז זיד װעלעז מעמבערס די אז האםען מיר

ארבײם• אלגעםײנער דער אין זיך באטײליגען און
 אל־ איז אקםיװ אי*ם זיד באםײליגט לאקאל אונזער

 אי. םי. דער אין וױ ארבײטען, געזעלשאפםליכע געםײנע
 אידישען אמעריקאנער און ליג אנטי־גאצי דער אין א.,

 טראגעז װעלכע ארבײטען אגדערע איז גאד און קאנגרעם
_________________כאראקםער. געזעלשאפטליכעז א

82 ל»האל מסזאםענערם אין
 עקזעםינערס פמ מעגעדזשער בארענשםײז׳ םשארלעם

:שרײנם ,82 לאקאל
 לא־ אגדערע איז װי גום אזױ לאקאל, עקזעסיגערס אין
 אנגע־ די ארדעגונג םאגעם אײפ׳ז איאם איז קאלעז,

ארבײססלאזיגקײם. פמ פראגע װײסאגםע
 אוגזערע װעלכער איז לאגע טרױארימ די זעזמנדיג

 פרא־ די אױפגענוםעז איך תאב זיד, געפינען םעםבעדס
 באשלאסעז איז עס »ח באארד מיװעקזאקו דער םיט גע

מן נו גיט געװארען א  לזא מעז גאר םעקסעס, קימ« מ
םרעזשורי. דער פיז זחנלמן״ טוז םעז װאס די וזאלפאן
a t םאלדון זיך חאגען ל א גן ח טעממדס מ  יסי י

m m ײ» m fm m חי־ נױר דאלאר. עסליכע <ױם

גערעבטיגקײם ^
 אח אנפאגגעז שנעלער װאס זיד זאל סיזאן דער אז םען
 וױיל אדבײטלאזע, די פאר •לעצער קריגען זאלען םיר

 דאך זײגען מיר חעלפען. גיט זײ םיר קענען צוםיל
 *ו אום מעגליכעם אלעם םועז מיר לאקאל. קלײגער א

באשעפםיגוגג. זײ פאר קריגען
ארויפגע• שױן מיר האבען ארבייטםלאזע צאל א
 אױך פלעצער קריגען *ו האפען מיד אמ ארבייטעז שיקט
איבעריגע. די פאר

 מיטיגג באזוכטעז גום א געהאט האט לאקאל אונזער
 שורות די פון שרייבער דער וואו םעברואר, טען17 דעם
 םרײד. איז לאגע דער וועגען באריכט דץ אפגעגעבעז האט
 שלעכ־ דער אויף קוקעגדיג נים אז אנגעװיזען, האב איך
 אלע וױ מער מיר מוזעז דורן־, לעבען מיר וואס ציים, טער
 די דורכשלעפען קענען *ו אום פאראייגיגט זײן מאל

 טיר וואם רעכטעז, אונזערע באשיצען אח ציים שלעכע
 װאס יארען די דורך עתוארבען מיה פיל מיט־אזוי האבען
עקזיסםידט. ױניאן אונזער

 הינדער אידישןןר ערשםער דער
כראדודי אויןפ פילם

 *ו געװיזעז אן הױגם סערץ. םעז25 דעם פדײטאג,
 און גראדװײ אױף םעאםער, קאגםינעגטעל אין ױערען

 בא• דער אםעריקע אק םאל ערשטעז *ום סטריט, טע52
 פױלען אין סאנאטאריע מעדעם דער פון פילם ריםטער

ליװ). מאסט (טשילדחנז אז״ קומען םיר״
 אידיש־ די פון קינדער כלױז שפילעז פילם דעם אין

סאנאםאריע. םעדעם דער פון אח שילעז װעלםליכע
 גרױםע די איז דערפאלג גתים געחאם האם םילם דער

 אויד אנדערע• איץ בריםעל יאריז, וױ אייראפע, פמ שםעם
 געװארעז געשריבעז םיל שוין איז אמעריקע איז יא

פילם. דעם װעגעז
 אויםשנײדען קענעז דער,גערעכטיגקײט״ פון לעזער

 ברענ־ אוץ זײט דער אויף געז־רוקם איז װאם קופאז דעם
 םיקעט א קריגען װעלען זײ װאו אפים באקס צום עס גען

פרײז• חאלב פאר

 $2,000 ערשטע שאפט האכט»ן דזשוליוס
®ױלן. אץ סאנאטארײע מעדעם דער פאד

 פון םענעדזשער חשעגעראל דער האכמאן, חשוליום
 בעת האם װעלכער באארד, חשאינם דרעספאכעד דער

 באזוכם פערזענליך טאל וװיײ אייראפע קײן רייזעס זײנעז
 וױיס־ איז אח פױלז, איז סאנאטאריע םעדעם באדיםםע די

 זעלבער דעד פאר הילפס־קאמיםעט היגעז ®ון םשערמאז
 קאמפא* דער פון אנהױב בײם שױן האט םאנאטאריע׳

 גתיסע א שאםען או באװיזען אנשםאלט, דעם פאר ניע
געלט. סומע

 אין יחידים גאל א אימגעלאדען האם האכמאן תשײ
 געװארען געװיזען זײ איז עם אץ סםודיא פריװאטער א

 אז זאגן. *ו איבעריק את עם אן״. קומעז .םיר פילם דער
 געװען פילם דעם ®ח זײגעז געםט אײנגעלאדענע די

 דעתאך חאבען יחידים זעלבע די באגײםטערם. שטארק
 מעדעם דער פאר בײשטײערונגען זײערע ארײגגעשיקט
דאלער. 2X(26 פון סוםע א םאנאםאריע,

 דאנק הארציגען א אוים דריקט קאמיםעט מעדעם דער
 האבמאן חשולױם «ו ספעציעל איז ביישםײערער אלע
 *ו אינטערעם װארימען אוץ באציאונג האחניגער דער פאר
סאנאםאריע. מעדעם דער

קופאן
 לעזער די פאר רעדאקשאן ס#עציעלע
״גערעכטיגקײט״ ®װ

ם ברײנגט יזא קיפאז חנם אױס שנײז־ם  גו
 סם. טע52 און בראדוױי םעאטער, קאנטינענטאל

 •65 א קריגעז «ו עזבארעבמיג אײד װעם דאס
 35 בלױז פאר םואױי דער או טיקעט םעגםיגען

 ־םעגטי•76 א *ו און װאמךטעג) די (אין םעבם
 זתםאג. וןא שגת ,טאנס 00 בלױז פאר טיקעם געז

 ודאס *ייט גאנאאר דער פאר גוט איז קופאן דער
םיר םואװי די ״ קוםעז , ס א ױזןן וון וחנרעז. געו

 פארץ פעםינסייסען פארװיילוננס
פריליננ

 סיט־ אונזערע זיך דערמאנען פרילינג, אין איונט,
 האבען זײ װאס שטונדען םארגעניגענדע די אן גלידער

 ״הײקם״, און אויספלוגעז די בײ יאר לעצטעז םארבראכט
 אראג־ האם דעפאדםמענט עדױקײשאגאל אונזער וואס

 דער אויף שפאאירען די אן זיך דעדמאגעז זײ זשים.
 פאדקס די אין וואלד, און פעלד איבער לו־פט פרײער

 פאר• דער פון און טומעל דעם פון וױיט שטאט, אויסער׳ן
גאםען. שטאטישע די «ון שםיקטקײט
 אז בשוח^ די •מיטגלידער די אנזאגעז מיר װילעז

 אן װידער הויבם דעפארטמענם עדיוקײשאגאל אונזער
 זוגםאגס. אח שבתים פאר אױספלוגען די ארגאניזירען

 נעםען, אנםײל וױלען וועלבע מיטגלידער, די ראטעז מיר
 עדױקײ־ אונזער מים פארבינדונג אין שטעלען *ו זיך

 אײנצעלוזײםען. די אויםגעפיגען אח דעפארםמענט שאנאל
 טע16 װעסם 3 סזןקרעםערי, קאהעז, מ. פאניא או שרײבט
ססריט.
דעפארס־ עדױקײשאנאל דזןר װאם שפאצירעז, די

 איג־ די םים םיטגלידער די באקענעז *ו אן פירם טענט
 שםאם דער פון אינסםיםוציעם און פלעצער טערעסאנםע

 דורכ־ װערעז שפאצירעז די אז. גאד האלםען יארק׳ נױ
שבוד יעדעז געפירם

 געד אין זיד מיר םרעפעז אפריל, םען2 דעם שבת,
 גו זיך ריװער, איםט אין סםריט טע169 אויף פלענם

 פון פראדמירעז דאם און געשיפטע דער סיט באקעגעז
 1פי סאכיױי פארק גראנקס די געפט באלײכטוגגם־געז.

 טער169 דער אױף אתנםער געחט *ון םי• אר. אי. דער
 נאכ־ אזײגער *װײ זיד םרעפען םיר םםײשאן. סםדיט
פיםאג.

 בײםא^ אוױי האלבגאד ל,אפרי טעז9 דעם שבת,
 זיך ארט אװ םחעאום םעםראאאליםען אין מיר געזממ

 םחד דער מאס קונסם־זאכען נײע די םיט באקעגען *ו
 אין זיד טרעפען מיר צוגעקראגען. לעאםענס האט אום

jm ®ח לאבי yna
לײעגען צו װאס

 נײ־־ערשינענע די פיט באקענעז זיד וױלם איר אױב
 עדיד אונזער םיט ®ארבינדוגג אין זיך שםעלט ביכער,

 פז־ז רשימח די ײרך קוקט און דעפארטמענט קײשאנאל
 קעגפ איר האבעז• םיר װאס (ביבליאגראםיזנ), ביכער

 קױםען, װילם איר אױב אוגז, דורך גיכער די באשםעלעז
 נאכ־ זיך און םיםלעז די פארצײכענען קענט איר אדער

 דעי איז גיבליאםעקזגז שםאטישע די אין זײ פאר פרעגעז
װאױנט. איר װאו געגענד

 סלאוס דער פון לעסציעם לעצפע
סעזאן. דעם יזניאן אפעױיסארס

פרי.) 11 טען,3 דעם אפריל (זוגםאג׳
ארבײ־ אדער פאלקם־פראגם — הױרבערג וױל

 טוײ קאר. בולװארד, סאוטהעיז 1955 אין פראנם, טער
 טשערםאז, ■.), ל. א. םון ד. א. םער7( נראגקס עװ״ מאנט

חורײח. ל.
 אזזי וױ — אידען־פראגע די — גאקם ע. דר.

 בראנזוױל, עווענױ, פיםקיז 1729 אין לײזען, זי מען קאז
 ראזאגאוױץ, ל. םשערםאן, ו.), ל. א. פון ד• א• טער23(

 פאשחם דער האם אזױ וױ — לעװיךשאצקעם י.
 1877 איז — ? דעםאקראטיעם די גײגעקוםעז גרימ אזױ
מ עװענױ, טע1* קאר. פארק, בארא סט., םע42 ג| ) 

בעלםאז• א. םשערמאן לייסעאום), לײבאר פארק
 וױכטיקפפי די פון פאליםיק די — לעוױטין ב.
 2812 ד׳אמאר, קאסא אין — װעלט, דער פון לעגדער

 נעיי םש. םשערפאז אײלענד, קוני םםריט, טע31 װעםם
 םייד אתזערע ®ח םײל א געלעגעגהײט א געבעז *ו
א קײן קריגעז געקענם נים האבען וחנלכע גלידער, מי  טי

 יי8לא דער תאם פארשםעלונגעז, צודײ פריערדיגע די «ו
 חר מיחיקעל געלויבטער פיל דער םיט אראנזשירט האם
פ וױו  אראגזשירםיים םיר האגען נידעלס״, און ,וינ

 םפמיאלי א געכען צו טעאטער םטיידזש לײבאר דעם
ס פון פארשםעלונג  דיפ דינסםאג, נידעלם״ און ״וינ

& אװענם. 5^0 אפריל, טען5
 1« םיקעםס צאל קלײגע א ®ארבלימן זײנען עס

חדיי בײ אםים לאקאל איז קריגען זײ קעז םעז ב
םםענזאר.

לאקאל קאמיסס עדיוקיישאנמל
 ודיערםין• ®ײגבערג, ם.
פ<פיט»י• סםעגזאד׳ י.
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פראנט דרעםמאכער אױפ׳ן
גום. נים אלץ נאך איז עס

 םען23 דעם געשריבען ווערען שורות י
 םלעגט יארען נארמאלע אין סערץ.

אינ־ דרעס די צייט דער אין שוין
 םון ברען םאמע אין זיין דוסטריע

 געװען ניט שוין איז עם אמ סיזאז,
אר־ אז םאר שװעריגקיים שום קײן

 אבער חשאב. א קריגעז צו בעםער
 עם און פםח צו וואכען דריי שוין איז אם הײ־יאר. ניט
 ליינם בעםערע די גײ זיך. רירט עם וואם קוים אמ

 די בײ וועהרענד װעניגער, אדער מעהר מען ארבעט
 אם האפענונגען. מיט — סען לעבם ליינם, ניליגערע

 עם ווארימער, ווערעז וועם עס איבערמארגען. מארגען,
 אלעמענם אונזערע וועלען אפשר נו, קילער. װערען װעם

 טאקע נאך מען וועם אםשר ווערען מקוים האפנונגען
 גאד מען וועט אםשר און ארבייטעז צו אנפאנגען באלד

אפשר. פארלארענע. דאם דעריאגען
 פאר־ איז מען שווער. זעהר איז דערװייל אבער

 ױם־טוב. דער אן קומם אציגד קאפ. איבער׳ן שולדיגם
 ױם־טוב. איז ױם־םוב נים, צי דעם םון האלט מען צי

גוט. ניט איז עם םייערער. קאסט אלעס
 אודאי איז שעפער, די אין גום גיט איז עס אז און

 אדםיני ױגיאן דער דין םקנא צו וואס ניטא אודאי און
 וועלכע מיםגלידער׳ םיט זיד טרעפט מען סטראציע.

 געהען איצט און לעבען. א געמאכם אוץ געארבעט האבען
 דער םאר אויסזיכטען די אמ לײדיג ארום זײ פון סך א

 אונ• פון איינער יעדער גום. גיט אויך זײנעז צוקתםם
 שעצם אדזשאסםעדם פרייז און אגענטעז ביזנעס זערע

 ארבעםם־ אן פאר פלאץ א געפינט מעז װעז גליקליה זיו
 פאקטיש איז אלעמען נאד דאס אמ מיטגליד• לאהװ

 אומ־ די אונטער םאן קעז מען װאם זאך אײנציגע די
שםענדען.
 גאנץ עםק. לײכםער אזא נים גאר אבער עס איז

 בעלי די װי מעהר ארבעםער די דעם אין שטערען אפט
 זײנען םענשען די וואם דערפאר ניט איז עס בתים.

 אפילו אז אזא אבער איז לאגע עקאנאםישע די שלעכםע.
 מען חױו^ אין ®ארװאגדעלט ווערען מענשען בעסטע די

 דער ביז צײט לאנגע א געווארם הוגגעריק• אלײן איז
 אײן כאטש םאכעז ארבעםען. צו אנפאנגעז װעם שא■
 רײםם אמ אגענט ביזנעם דער קומם אט און װאד׳ פולע

 נאך אפרײםאר, אן גאן־ ארױפנעםען זאל םען שםיקער.
 און עפעבטליך אםאל םען. ®ראםעםטירם פינישער. א

 טויג דאס אופן• אינדיחנקטעז אז אויף מאל מערםםע
נים.

 אג• ,גערעכםיגקײם״ גומער לעצםען אין האבעז מיר
 רעגי־ םוניציפאלע און סטײט פעדעראלע, די אז געװיזען
 ליגם D9 דענ^ װעגען םאן עפעם מחען װעלען רתגעז
 פון ניט אױב אליין. אונז אױף חוב גרויםער א אבער
 פון את אחיד״, את תעזב .עזב םרן שםאגדפונקט דעם
 אר־ גרױםע א וױיל שםאנדפונקט, ריידעקאנאמישען דעם

 געפאר, שםענדיגער א איז טרײד איז ארמײ בעטסלאזע
 בא־ ארבעט יוגיאז אמ ^קײלס ייגיאז אוגזערע געגעז

דיעונגען.
 און שוועסםער שעפער, אײערע »יז ®ליח מאבם

 םים זיד• טײלם ארבעםםלאזע. אונזערע םאר ברידער,
 אופן אזא אויף נאר און אופז אזא אױף דעדארבעם.

 אין באדיגגונגעז אונזערע אנחאלטען קענען םיר ייעלעז
 א ברידער״ און שװעםםער ארוים, וױיזט שעפער. די

 איז, װאם םאלידאריםעט און לאיאליםעט מאס געניגעגדע
 אח שעחגער אוגזער םון מצב סאמע דער אלעמעו׳ גיד

 אלע זיך םיר חאבען אזױ ארגזעיזאציע. ממפענדער
 אױפפיח־ םתען »ייד מיי װעלעז אזױ געפיהרם. םאל
צוקונפט. דער איז זיד יעז

באדינגונגען שאפ םװטם געגמן קאמף אין
 די פון אימע אז גים, םוד קײן קימעם פאר איז עס

 גע־ דער פאר פאראנםװארםליך זײנען װעלכע אורזאכעז
 דאם דרעםעס׳ ליין ביליגערער דער אין לאגע דריקטער

 גןך אזױ די איז לײגס, |L87 און $2.25 די איז הײסם
 צוריק יאחר עםליכע םים ביז דרעם. 1^7 ײפעגע

ם גים קײנער זיד ײאלס מעג  דרעס די אז פארשםעלעז ג
 גזר װעם װעלכע דרעם א ®ראימיתז װעס ריעאינךוסס
ר געװען איז דאס װאם ,L26$ פאר ײעראז לטתאלסײ  דן

שניםלימר  דראס. $6.75 א אפרײטען פאר «רײז ײרנ
ד איז גאר 16 פיז װעניגער גים !סםײלם א ®אר װאס גי

 ערשטענם, עס? קומט װי באלערא. א מיט םקוירטם
 אין איז מארק זייד דער ײאם דעם םון עס זיך נעמט

 דעמאראליזירם שטארק חדשים 9 לעצטע די פון םארלוף
 חשאינם דרעס אונזער האט צוױיםענס, געווארען.

 קאםען די איבער ױריםדיקציע די געהאם נים באארד
 סטאנדארדס אונזערע דרעםעס. לייז ביליגערע די אדער

 אבער אצינד לייגם. העכערע אויף באצױגען זיד האבעז
 גרוי־ א שםעקם לײז $1^7 דער אין אז צו, אלע גיבעז

 װערעז ארגאניזירט ניט באלד זאל זי אויב געםאהר. סע
 ױניאן־ םאלשטענדיגען א אונטער װערעז געשםעלם און

 וועל־ ביי דרעםעם, ליינס ביליגערע די װעלען קאנטראל,
 באשעם״ איז םיםגלידער אונזערע סון םלרהײם די כער

ליידען. שטארק םיגם,
 אריע־ באארד חשאינם אונזער זיך האם דעריכער

 אין מגםו־- נייער דער געגען קאמף איז געווארםעז
 דורכגעםיהרם דינען וואכען פאר לעצטע די ®ח םארלויף
 דעם דעמאנסםראציעם. פיקעט גרויסע עםליכע געווארען

 גע• נים דרעס־מארקעם דער שוין האם זאגעגדיג, אמת
 דער צײם. לעגגערע א זייט *יקעם־לײנם אזעלכע זען

 האם געטראכט, חכמים אוגזערע םון מאנכע האבען עולם,
 פיקעם־דעמאנסםראציע א אזוינס װאס םארגעםען שוין זיך

 דעם באװיזען דרעסמאכער אוגזערע האבען גמ, איז.
 קאמפםלוםטיגקײם די אז םארםש, םען9 דעם און םעז7

 ארויסםרעטונגען אונזערע כאראקטעריזירט האט וועלבע
 איז ,1935 ענדע אמ 1933 אין בתים בעלי די געגען

 הער• אח מוחות אונזערע איז איינגעווארצעלם שםארק
 באארד־ חשאינט די ®מ מיטגלידער טויזענםער צער.

 פאראדירט רײהען ענג״געשלאםעגע אין האבען לאקאלעז
 מארטש, טען8 דעם מיםװאד, דיםטריקט. גארטענט אק

 חשו־ ברודער האלם. גרויסע צוױי אנגעפילט זײ האבען
 דער ®מ מענעדזשער חשעגעראל דער האכםאן, לױם

 מיטינגעז בײדע די בײ האם באארד, חשאיגם דרעס
 .ברידער״, אובזערע פץ מעשים םיאוםע די אויפגעדעקם

 דרעם־ די געגען סקעבען װעלכע םראק־דרײװערם, די
 האט האכמאן חײזער. $1^7 איז םםרײקעז װאס מאכער

 לאגע גאנצע די אנאליזירט ממױגגען דערמאנםע די בײ
 װעל־ שםעלונג םעסטע די אח לײנם ביליגערע די װעגעז

 םבםוד• דעם אק נעמס באארד חשאיגם די כע
ארימטר — ארימע די און רײנער ווערען רײכע די

 םים מגפה נײע די אז באטאנט אױבען האבען מיד
 אוחאכען די פון אײנע בלות איז דרעם $1.37 דעם

 די »ין סלעק םאר׳ז פאראנטװארטליד זימעז װעלכע
 בעםםע די אמו^ אבסאאט אח דאס לימס. ביליגערע

 יתיאן־פאר• די פון מיר קריגען דעם אויף באשםעטיגונג
n נײ אויסער און אין — שםעהער r — די אפיא אז 

 הייפם־ די ארבעט. קײן ניט אױך האבען לײנם $1.37
 װערען דרעםעם ביליגערע די װאם דעם איז ליגט םיבח

 מיםעל־ און ארבעםער — מאםען ברײםע די פון געקויפט
 האם קריזים איצטיגער דער װעמען — םרויען קלאם

 — קלאםעז רײכערע די געטראםען. שםארקםםען אס
 דארמא־ םתם און פראפעסיעם חעכערע געשעפםסלײם,

 דערײ נישקשח׳דיג, גאנץ נאד געחט יענע — יעתיקעם
 לײן בעםערע די בײ רעדעל דאס נאך זיד דרעהם בער

דרעםעס.
22 לאקאל U3 קאנפערפנץ בילדונגס חיכםיגמר א נאך

 לײבאר אין װעם םען,3 דעם אפריל פרי. זוגםאג
 עדיוקײשאגאל צוױיםער דער וםעזnפא םטודיא סםײדזש

 •22 לאקאל פון גערופעז װערם וחנלכער קאגפערענץ

 גע־ געדאכנ^ קײנעם פאר גים זײנען, מיר וױ אזױ
 געםם װעלכער דזשאב א נאך מים געװאחגז שםראפט

 האנענדיג ניט און צײם, כיםעל היבש א אװעק אונז בײ
 ױגיאדאקםיוױםעם, יעדע נאבצופאלגעז מעגליכקײם די
 װעגעז םיר חאבען םאן, צו געװאוינט עס זײנעז םיר וױ

 פארװאל־ הויפם דעם םים שםועס א געכאפט ענק דעם
זימערמאן. סאשא בחדעד יתיאן, אתזער ®ח טער

 איר ,װאם אגגעםאנגען. ער תאט שאד״, א איז .עם
 קאנפעי ערשטען בײם דיז אגװעזעגד געקענט גים האט

 דעם זונטאג, געװארעז אפגעהאלםען איז װעלכער רענץ,
 טיפ א געזעחן דארם װאלם איתר ®עברואר. «מז27

ז װאס ,22 לאקאל פון םיסגלידער  לײדעד םחנפט מ
 אונ־ אױף נים און בילדונגם־קלאסזמ אתזערע אין גים

^ זערע נ ו  טיפ נײער דער איז דאם פארזאםלונגעז. י
 ײנ־ < קורץ, ירןסםאמר. וװקוגפםיגןד חװ־ דרעסמאכער,

ארײמעשםראטם האם װעלמד עלעטץגם עגןדגישעד גער,

 םםרײק געגעראל היםםארישען אין ױניאן אונזער אין
 אונ־ אלע אויף קוקעגדיג נים מענשען, די .1933 םון

 פאר־ די אין זיי אריינצוציהען םאחוכען ערנסםע זערע
 נאד שםעהען ײניןמ, דער םוץ אקםױויםעםען

 אונזערע ביישפיל, צום נעמם, וױיםען. דער פון אלץ
 געםינען דארם וועט איר און צו זיד קוקם קלאםען.

 געזעחן דארט האבען םיר וועלכע מענשען זעלבע די
 םאר־דרײ־יאהרעז. און םאר־צוױי־יאהרעז םארא־אהרען,

 לא־ אח םיליטאנםישע קלאםען־באוואוםטע, זיינען דאם
 רוקעז־בײן דעם צחאמען שטעלען וועלכע ארבעםער יאלע

 מאםען די אבער מען דערגרײכם װי ױניאן. אונזער פיץ
 אץ ארגאניזאציע אונזער וועמען צו ארבעםער, אנדערע

 עקאנא־ דעם אויף בליק איהר סראגראם, גאנצער איהר
 עניגים, אלגעםײנע אויף רעאגירונג איהר לעבען, מישען

 אזעלכע אין םאג? צו הײנט ביז םרעמד פארבלייבען
 אין און דורך אצינד מאכען םיר װי צײטען ערנםטע

 אגרימענםם אונזערע פון אױםגאסנ דעם פון ליכם דער
 גלײכגילטיג בלייבען ניט מען קען םעברואר, קומענדען

םראנע. דער אין
 פאר א איינצילאדעז באשלאםען דארום מיר האבען

 פיס־ ״םרעמדע״ טײלװײז און יוגגע די אס םמ הונדערם
 געהאלםען ווערען דארם קאנפערענץ. א צו גלידער
 קאמפעםענםע םץ םארטךאגען באלערענדע איז קוחנע
 קאנפערענצעז די בילדוגגם־פארשםעהער. »ון מניאר
 לעקציעם די נאך םעםיעם. עםליכע אין צוטײלם וחגרען
 עקאנאםישע אח ױגי«" די װאו דיםקוםיעם, םאר קוםען

 אר־ די האט אופן אזא אױף באלױכםען. װערען פראגעז
 אן מים זיד צוזאמענצורעיעז םעגליכקײם א גאנױאציע
 צוצו־ שװער איז עם װעםעז צו םיםגלידער עלעםעגם
קוסען״.

 שאפ־ביל־ גערוםענע אזוי די װעחמ אזױ וױ .און
 גע־ םיר האבען צחאמעמערוםען?״ דונגם־קאגפערעגצעז

 געעגטםערם, ער האם ״דאס״. זיםערמאן. בר. פרעגם
 די אוםן. אונםארפאלען זעהר א אױף געטאן ,װערם
 שאפ־םשערלײם די םץ חילף דער מים אגענטעז נמנעם

 ווענרעט װעלכער שאפ, פון םארשםעריער א באשטימען
 בילדדגגס־דירעקםאר דעם םיט אינםעתױו אז גאד זיד
 קרעדענ־ די באזארגט לעצםער דער .22 לאקאד םון

פארברײםוגגעז״. נויםיגע די מאכט און שאלם
 םען1 דעם באזוכם האמז װעלכע מיםגלידער די

 דער צװײםען• *ום קומען קענען גיט װעלען קאגפערעגץ,
 1P װעלכע םיטגלידער, נײע קריגען צו איז צװעק

 אין אגטײיי אקםיװעז קײן גענוםעז נים אהער ביז בען
ײני«. דער

 טעז3 פון קאנםערענץ דעם פאר פראגראם דער
. :םאלגט וױ איז אפריל

באגריםוסנם־רעדע. — אזײגער 10
יונקמ, דרעסםאכער דער פון געשיכטע די — 10.30

האכמאן. חשוליום פץ
חביגםקי. פרעז ®מ רעדע באנריםונגס — 12:00

 זשותא־ באװאוסטער דער פון םארטראג — 2:30
גלאק• עלםי ליםטין

 בילדמגם־ קארי, לואיס פון פארםראג — 3:30
•22 לאקאל פון דירטקםאר

דיםקוסיע. אלגעםימע — 4:30
 םמע־ זיםערפאן, םאשא פון פארטראג — 6:00

J22 לאקאל םון דזשעו
 עגד .פיגם פון אױפםירומ ספעציעלע א — 8.15

קאנםערענץ. דער לכבוד נידעלס״
. אבטר גטארבטם, שווטר . .

 זיצוע א נאך םען,19 דעם םארםש אװנט, שבת
מד פאר אוגטערברעכוגג אן געדויערט האם װעלכע  אי

n נײ חנר ®ח סעםיע םע161 די איז שםוגדען, 32 r 
 קער־ געבעגדע געזעץ די — לעדזשיםלײםשור סםײם

געװארען. םארעגדיגט — שטאט פון ®ערשאפט
 םײל־ און בבוד שדײגער׳ס דעם געװען איז עס

 ארבעסער־ 5 די ®ון אײגעד זײז צו פארגעגיגען ודײזער
 חװ־ ®מ מיםגלידער גאוזען זײנןן װעלכע עד,העטשפאי

rata. צעמל אויםץ געװאחמ ערװעחלט זײגען םיר 
 ®ח פארטײ די פארםײ״. לײבאר ,אםעריקען דער פון
 די 4כחײ פראגרעםײוע און ארבעסעו־ פאראײגיגםע די

 שעועסטע n זיך אין סרקעדפעארפ װעלכע פארסײ.
 את• פון אידמלנן די און ל$ני אוגזער פון ראדיציעסט

n r איגסםיםמיןם. יראגרעסיװע אממרי און ײגקאם
If®fii *י .גערעכםיגקײס״, אונזער פון ללועד די

r
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טרײד אין און ױניאן קלאוקמאכער דער אין
 יוניאז םיז באנדעל פח זיד ידיקלעז אס

שע־ נים־געוױנשםע די אין פלעצער
 אמ םכה אלטע אז שויז איז פער
 אײן ניט אינדוםםרי. קלאוק דער

דיס־ םארבראבט םיר האבען נאכם
אנגעוועה־ דאזיגע די קוםירענדיג

 געדעגקט װער פראבלעם. םאגםע
 אברהם פארשםארבענער דער װאם רעדעם, די נים דאם

 םראגע דאזיגע די ווען מאל יעדעם געהאלםען האם ביזנא
 אםם• זײער זי איז אויםגעקומען און אויםגעקומעז, איז

 באנדעלם די ווארום געשאםען ער האם םעאריע גאגגע א
ה קײקלען ער האם אותאכען אינדוםםריעלע םילע זי

 געקאנט האם עס װער אנגעגעבען. םראגע דער װעגען
 דענקענדער קאלטער, א געווען איז ער אז וױים. ביזנא
 םראגע דער װעגען גערעדם האם ער װען נאר טענש,

 עם נאר מענש, קאלםער דער גיזנא, גערעדט ױם האם
 טrרDגעש האם פײער דיגאםים. שםיק א גערעדם האם
 אנגע־ ױניאן די האם לאנג יארען אויגען. זײנע פון

 אוים־ און אפגושםעלעז אום מיטלעז אלערלײ מענדעט
 אירע אלע אייף אכםענדיג גיט אבער מגםה די ראםעז

 צײםענ־ געלונגען בלויז ױניאן דער איז אגשםרענגונגען,
 איז אױסצוראםען. ניט נאר פאראליזירען, צו איר וױיז
 אײן אין מגםה די אפצושםעלען געלונגעז יתיאן חנר

 א וױ אויסגעבראכען אײם קודאע א איז וי האם •לאץ,
פלאץ. אגדער אז אין םבח

 זאלען זײ אז אזוי באנדעלס די קאגםראלירען או
 און שװערע א געװען איסער איז קײקלעז גים זיד

 עלע־ אלע נים ווײל אײפגאבע, קאמפליצירםע מעכםם
 םמ לעבעז א מאכען וואס אדער זוכעז׳ װאס םענםעז,

 איג־ זעלבעז דעם און אײנעם האבען םרײד. קלאוק דעם
טערעס.

 םון צעםעל א אויסשטעלעז געקענם וואלםען םיר
 באנדעלם ױיערע אז חושד, איז ײניאן די וועמען די

 םיר שעפער, אומגעװינשםע די »יז אװעק ײד קײקלען
 דעם איז טאן «ו דאס ראםזאם םאר ניט אבער האלםען

 העלםען גארניט װעט דאם וױיל םאמעגם, יעצםיגעז
בא־ בלויז וױלען םיר אז״און־פאר־זיד. פראבלעם דער

ל#נגער לואיס פח
ימיאו ללאוהםאגער באארד דוסיאמם יןוו־ק נױ םןילרלםאר

 בא־ וועלכע מענשען, געװיסענהאםטע די אז מערקען,
 זיד, םון טײל א אלם אינדוםטרי קלאוק די םדאכםען

 דארף זיי צו אינדוםטריע, דער פון םייל א אלם זיך און
 וױ• ,םוביעקטען״״ גפװיםענלאזע די רעדען. נים מען

 איגדוסםרי דער םון ארױםצוקריגען זוכען וואס דער,
 אמ אלעם האבען די קענען, די וױםיל אוז נאר, וואם

 קײן גיס העלפש זײ «ו את אדמח, דער איז אלעמעי
 גאנצע איר אנדועגדען ױניאז זײ דארף זיי צו רעדען.
 אפעםיטעז זײערע איינצתאמען אום מאכט און קראםט

קאנםראל. איר אונםער זיי ברענגעז און
 גאנץ א אויף םארגומען זיך ױגיאן די האט אציגד

 אין זיך םארסעסטען צו נאכאמאל מאםשםאב גרויסען
 אז האםנונג, דער מים פעסם, דאזיגער דער םיט כח

 דורכ־ ערפאלג מער מיט געלינגעז איכ װעם מאל דעם
 איצםי־ דער וואס אין אויםגאבע. ריזיגע די צופירען

 בדעה האט ױגיאן די אזוי װי אץ באשטעהט־ םלאן גער
 שפע־ אביסעל אנוױיזען מיר וועלען דורכצוםירעז, אים

— :סאלגענדעם באםערקעז םיר װילען דעתוײל םער.
ארױםגע״ װערם וואס ארבײם, סון פראבלעם דער

 באדינ־ נים־ױניאן הערשם עסי וואו שעפער״ אין שיקט
 פאר איז םראגע די ױניאן. די װי אלם אזוי איז גונגען

 מער נאד אבער אנגעוועהםאגםע, אן געווען אימער אונז
 דער אין םראגע די אונז פאר װערם אנגעוועהםאגם

 גוטע אין םרײד. אין קריזים א הערשט עם װען «ײם
 גענוג האבען שעפער די אין ארבײםער די װעז וױיםען,
 װי ארבײס מער האבעז זײ װעז ספעגיעל אמ ארבײם׳

 ארױם־ פץ איבעל דער זיך זעם אויםםאכעז, קענען זײ
 אן. שםארק גיט שעםער נים־ױניאן אין ארבייט שיקען

 װערט אח אויבערםלאך דער אויף אתים שװימט ער
 האבען שעפער די אין ארבייטער די וועז דאן בולט זײער

 פאר־ ארײן קומט עס װי זעהן זײ און ארביים גענוג ניט
ארביים. אויפגעמאכםע םיגע

 גוט איז פארםײ״ לײבאר .אמעריקען עניז גאגצער דער
 וױיםערער א אין נים געוױם זיך נױםיגען באקאנס,

 פראגראת איהר אדער פארםײ דער װעגען ערקלערונג
 את סאחוכען די םים נאקאנס געדױם, די, זימען אױך

 םאר־ גרופע קלײגער דער פון אײםםואונגעז באגרעניצםע
 ראדיא־רע־ װעכענםליכע דורך אלבאני. איז סרעםער

 םאר־ פארשײדענע אויף אויםטרעםתגען אםםע איז דעס
 קאנטאקס אונזער אמעהאלטען מיר האבעז זאםלונגען

אלגעמײן. אין פובליקום דעם און װעזזלער אונזערע טיט
 אונז װעם װאהלען קוםמחג די ביז אז םrא פון

 װע־ שרײבען גו געגוג רעדען. צו גענוג אױסקוםען גאך
 עם ארבעם. אוגזער ױעגעז און ערפאהרונג אונזער מן
 האבען םיר אױב אורטײלען צו אונז םאר נים אויר איו

 װעהלער די שוק וועלןןן דאס נים. אדער גום געםאכט
 דאנק־ אונזער אױסדריקען םיר װעלען גלײמײםיג מאן.

 יוניאן אונזער איבערהויפם און װעהלער די *ו בארקײס
 געגעבען אונז האבען זײ װעלכע םעגליכקײם דער פאר

 פארםײ נײער א פח פיהו־ער און װארםזאגעד חנר זײז צו
 די שםאם־רעגירוגג אונזער אין ריכםונג נײער א טיס

 פאראנט־ די און שװערע זעהר א געװען אח אױטגאבע
 געשא־ נים האבען םיר גרויסע. זעהר װארסליכקײםען

 םיר װאס אלץ געסאן כחוו^ קיק און צײם קיין גאודץט
עגדע. או ארכעט די איז אצינד געקזןגם. האבצן

רינע ארמנסער vo סיםגדמער תנרם1
 ■ראגרעסיװער דער האס אודיק גײם קורמר א נױט
 דריטעו זײן געטײערם 123 ברזננםש רינג ארגעםער

 םיל אװענם, שעזעעם ילאןפפראבמ א םיס יאחרעסםעםם,
^ »יז געואנג טיט  געקוםעז דמען יובדםוב *ום פוזי

n •ארשםזנהער  j u פון דעפארםםענםס ענײדאפאדש 
אריעז• מנםו״אלען

 גאאיאגאלא די א<ײחאת»יפ האט סילװערבערג דר.
 Tvfy מםיםעס, שסןס דעס דיגץרשםיין, ®ר״נד קןסיטוגן

 םעםױעל «וןפארטטןגט םױרוױס סאשעל דעם >9%
שזנר חןר •רידטאן, ^יטפא נמלי לו  זיםערסאז טאשא י

o p ם ז גנרןד  פילי• גזײדנר ;23 לאקאל פון גאסאז יי
נ im אק « p באירד, חשאמם דרןס פיז im עלשחאי 

n אין ר,»פל1^*< a p 1» 23 אװיע •וץ <W »n

 געװעז זײגען רעדעס די םארבאנד. ארבעםער גאלען
 די םײ אץ רעתער די סײ חבר׳שע. עכם װארימע,

 םיט איז װעלכער בונד, דער אז געסילט, האבעז געסם
 אר־ דעם צוױשען געווארען געשלאסען צוריק יאהרען
 לאנג אזױ אנהאלםען װעט ױניאנס די און רימ געםער

 ארד־ נארישע איצםיגע אונזער עקזיסטירען װעם עס וױ
 הא־ ארבעםער דער םח ארדגונג דער אט אתטער נוגס
 אינדוסםריעלעז אױם׳ן ױניאן דער סון שוץ דזגם בעז

 ארבעטער םץ הילף אמ האנם חברשע די אח געביט
געבים. געזעלשאםםליכען אח םראםערנאלעז אויםן ריגג

 םון ברענםש דרעםמאכער א פון עקזיסםענץ די
 גע־ םד א סה א האם 22 לאקאל אק רינג ארבעםער

 אויף האט און װאונדען אלםע פאר א הײלעז *ו האלפעז
 סאלידא־ פוץ אחדות, פון קײם די געשםידם נײ דאס

 הער־ װעלכע געםיהלעז׳ אמת־ברידערליכען פיז ריםעט,
 אר־ דער םץ קרײץ״ .רױכמז דעם צװישען אצינד שען

 די און — ריגג ארבעםער דער — באװעגונג בעסער
יוניאנם.

װעל־ רעדעם, די םון מאםיװען די געװען זײנען דאס
 געװא־ אויפגעניםעז באגײםםערונג גרױס םים זײגען מ

 שעזעער א געװען זדז דאם פאחאםעלםע. די סצד רען
 לאגגער א םאר געדעגקען װעלען םיר װעלכען אװענם,

ציים.
r א אן כרענטש אונזער פיהרט אצינד ta ip פאר 
 און 22 לאקאל פון אפים »יז ארײז קוםט םיטגלידער.

 פרעזידעגט רײדפז.בריר אביםעל דעם װעגלז דך לאםיר
חד םעגליכער דער־ אין פאדעפעגםליכם האם תבינםקי  פ

 פיםגלידער אמםערנעשאנאל אלזנ או אויפיײז• אן סע
 אײער !חברים ארײן, קוםם ר. 4 אז זיד אטװשליטעז

 ארמםער, יראגרעסמזען rrrr פיז פלאץ יער פלאז,
 גײסםיג־ שעועםםער, — רינג ארבײםער אין דין דארף

 ארבעםער־םשאחר- אונזער פון צחײג רײכסםער
•%  םעא־ גרעסםעז דעס פון אויפפירוגג ספעאיעלע א

 122 משנראג פץ איו נידעלם״, «נד .פינס ^למער־צדפא
 בילעטען מען.21 דעם אפריל פאר געװארען באשטעלט

אפים. אין באקוםען גו העכער. און טאגט 65 פון

 נאו ניס אנגעדחנחםאגםע אן זדז פראגע דאזיגע די
 איד אח טרײדס׳ גאדעל אלע בײ אױך גאר אונז, בײ

 גאדןל אנחגרע די אז זאגעז- נו ערלױבען םיר וחנל
 טרײד. אתזעד וױ מער איבעל דעם פון לײדעז טרײדס

גדפא״ סרײד חנם אין ליגט שולד די
 לײדעז םדײדס גאדעל אנדערע אז זאג, איד װעז

 פשיס עם איז טדײד אונזער וױ מעד איבעל דעם פון
ס־ אונזערע וױ פונקם יתקמ״ אונזער מײל דערפאר  מ

 אױפאופאמן ײאד דעי־ אױף געװען אימעד דיגעז בערס,
 n אץ אוחןקקײקלעז ניט זיד ז«לעז כאנדעלס די אז

 גיט עס וועט פרט, דעם איך אוז, שעפער גים־ױניאן
 םער געודען זײנען םיר אז זאגדז׳ או גחמא קײן זײן

r» װי ײאך דער אויף ) r טרײדס עגײדער. .  דארו^ .
 גוס, גאגגעז אין ניט אױך אוגז בײ איז עס כאטש
 וױמי• אנדערע׳ די מיט פארגלײך אין אבער, םיר לײדען

 מאס דערםמ, זיד נעמם דאס אי?אל. דעם פון גער
 פוז זאגאר האבען זײ װען אונזערן^עמבערס, פמ פיל

 אינסע־ שעיעד׳ זײערע אין אדבײט געגוג «ייט צו ונײט
 אױסצופארשעז אח גאכאוקוקעז אלץ זיך זײ רעםיחגז

 זעהעז ארײן. קוםט ארבײט פארטיגע די װאנען םת
 זײנען װעלכע ■לעצער, פח או־ײז קומט ארבײט אז זײ, .

 קלאפען ביכעלע׳ נאםת זײער אץ פארצײכענט ניט
 ױני» די און ױניאז, דער פח םיר דער איז אן באלד זײ

 איר אראי גים «טט זי ױאס דערסיט, זײ ענטםערט
ארבײטם־געבער. די פון אויג וואכזאםע
 םעפבערס אוגז בײ פאראן אויך אבער זײגען עם

 פאר* שא■ אײגענעם דיער אין באגדעלס די װעמען
 װאס ניט זײ אינםעחנסירט עס »ון אױגזמ׳ די בלעגדען

 לײכס מאכט דאס ■לײצעם. זײערע אוגםער אן געהם עס
 ניט־געװינשטן יענע שפײזעז נו בתים בעלי זײערע פאר

 אױף געזזעז ארכײםער דאזיגע די ױאלםען פלעזנער.
 באנ• קײקלזננדע די פץ פראבלעם דער װאלם װאד, דער

 צײס איז אםילי שװער, אזױ געװען נים אוגז םאר דעלם
קריזיס. א פון

 דער קאםטכאר און שװער וױ אבםעגדיג ניט אבער
 זײן, נים זאל ■ראדוקציע נים־יוגקך די געגען קאמף

 *נם־ אמט, »ייד איז איז געיחנז* איםער ױגיאז די אח
 שםערונגעז אלע םראץ אגצוםירען, קאםף דעם שלאםען

 פארבונדען. איז קאמף דער װעלכע םים קאסםען די אח
 איז סיםלעז אלערלײ אױםגעפרובירט שוין האבענדיג

 עדפאלג, װײניגער אדער מער סיט פארגאנגענהײט׳ דער
 קאנ• קאםםבארעז א אײנגעפירם זמיגד יוניאן די האם

 דארגו׳ײמח או האפט זי װעלכעז דורד אפאראט טראל
— :פאלגענדעס

 קײז דעלײועחמ נים זאל טראק יוניאז קײז אז .1
 םזד קײן םח ארבײם נים־געשגיםעגע אדער געשניםעגע

i דזש^בער אדער גוסעקםשורער i קאנםראקמר קײץ 
pn רעדזשיסטירס זײגעז װ«ס די »r ר ס

םאנוםעקםשורער. אדער דזשאכעו טרעםעגדען
 PP דעליװערזז נים זאל םראק ױניאן קײן 2

 א או קאגטראקםאר נים־ױניאן א סון ארנײס פארסיגע
םאנופעקסשורער. אדער ױניאךדזשאבער

 דױיזזןרס םראק יונקת די ײיד אויםצוגעפינעז 3
 מאנומק־ און חשאגערס גים־יוניאן די זײגען עם װער

ארבײם• וײער ארױס שיקעז זײ װעםען או און טשורערם
 אױסרעמגאז אק ארײבלאזען נים זיך װעלען םיר

 איז עס וױיל ערשםעג^ פלאן, דעם סץ דעטאלען די
 1N א פאוערט װאס רוםין, טעכנישער םים פארבונדעז

 םעםבןדס אונזערע געבען או אום אפהאנדלונג ציעלע
 חונ״ ווערם קאנמראל דער אוױ וױ באגריף גענויען א

 מ־ רײמעװצ א בײ םאז םיר װעלען דאס געםירם.
מן װעלען פיר װען לעגענהײם,  תד* די זיד פאר הא

 גאנת װעטזיק עדאג ױטיגפארל רעזולםאםעז. גרײכםע
 זתס וואכצן דרײ ערשטע די פאר אז כאסערקען, או

א יײמעפירט איו אפאראט קאגסראל נײער דער  1וןר<(
ר מעז,טאלורעז די דתען  צופרידאד וױיניגער, אז־ער מ

 Paw גו איםשםאגד זײן דאן םיר ײעלען שםעלעז
 P3W Q איםשםאנד זיין דאן מיר וועלען ארבײםען

וױרקזאםקײם• זײן װעגען אפשאצונג אן
 w אנ באםערקדן. או גענוג זיץ װעם דערוױיל

 זיך פאז־ערט ז7אמרעזזלס שסןנױו;ג די דערגריימן או
yiyaw אח יעאקממ די w p aa ויז םיט־װידקוע PP* 

ת אמ העלפעדם און רריױוןרס די פון פעראאיע • a* 
םשזגדלייס. שאו אײגענע זערע

ט ווערט קאגטראל חנד ר חי ע  JT« נרודנר וון ן
W אינםמקםארס גאל א זיו אונםץר האט וועלכער
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 איז אינספעקםארס די פון אױפגאבע די אקאונטענטס.
 מאגופעק- און סאגעדחש די אױף גאר גיט אױפנואאסעז

 ארגײט זימר ארױסשיקזלז זאלעז זײ אז םשורזרס,
 די־ די וױ קאגםראקטאדס, ראגיסטרירטזנ די נו גלױז

m אויף אױך גאר אגריםענם, דעם לױם פארםליכםעט 
 ארױס־ ניס זאלען זײ אז אײגעגטימעד, םראק געוױסע

 פון און *י אדבײס קײן אוריקנרענגען אדעד פירען
 דאס געברױכעז סיר קאנםראקמרס. גיס־געוױגשסע

 אײגזננ• םראק די נוױשען אםילו וױיל ,געװיםע״ װאוט
 זיד װילעז וחנלכע אזעלמ׳ אױך ױן געפיגען םיפער

ארבײם. אופרײנער קײן מיט פאתעממ ניט
םעג־ אלע אפ םשעקמ װידער, אקאונטעגטם, זײ

 דער װעגעז דדײװערם טראק די פון נאריכםעז ליכע
 יעדען *י דעליװערעז און פיחח זײ וואס ארבײם, נאל

 זיך צײגט עס װאו פאגופעקטשוחגר. און חשאבער
 גארםענםס פארטיגע דעליװערטע גאל די אז אחינ^
 ארויסגעשיקםער דער פמ אל1 דער סיט נים שםימט
 וויסעז גלײך דעפארםםעגם קאנםראל דער לאזט ארבײם,

 בא־ דעם קאנטראלירם װעלמר אפים, דיםטריקט דעם
 דער און פאגופעקםשורער, אדעד חשאבער סרעפענתז

פאראנםװארםליכקײם. או געגראכם װערט לעצםער
 אמ אן געהט קאנםראל דעד װאס אײם, דער םאר

 די שפײזם עס װער אויםצוגעםינען געלוגגען שױן אונז
 די פח אל1 די איז עם גרויס וױ און לעכער, מײוען

 חשא־ אדער .מאנופעקטשורערס״ נים־יוניאן זאגענאנטע
 עס םרײד. דעם שעדיגעז די וױיט וױ אויף און בערס״

 ״פאקםאר״ קײן אז זאגען, או איבערטריבען זײן ניט װעם
ם; זײ זײנען טרײד דעם אין  זײ מעז קען גיכער ני

.הגדזז דער פוץ םכח דריטער דער מים פארגלײכען . . 
 קער־ איגדוסםריעלעז אוגזער אויף זײ זײנען ווולאת א

 אפ־ חולאת דעם געלינגען אונז װעם עס אויב און «ער.
 פון פריח דעם ווערם די האבען os וועם צזריעיגען
 קאסםבאר וױ סיסםעם, קאנםראל נײעם דעם אנהאלםעז

זײן. גים זאל עס

 דארםען איז געװאחנן, אגגעדײםעם שױן איז עס וױ
 און אינםערעםען זײערע םארשטײען מעמבערס די װאו

 אזוי ניט זיך קײקלען דארםען אויגען, די אפעז האלםען
 םעמבערס, די טים פאל דער איז עס וױ באנדעלס די

 מא־ זײערע מאס באוואוסםזײן, דעם נים האבעז װעלכע
■לייצעס. זײערע אונטער םוען נופעקטשורערם

 בין נאכלעסיגקײט, זײער םאר זײ מוסר׳ן צו
 אויםםערקזאם, מאכעז בלוח װיל איד אויסעז• נים איך
 אונםערגע־ האם יתיאן די װאם קאנטראל, דעם אין אז

 קאאפערזטניע םאראינםערעםירם. זײן זײ מחען גומעז׳
 דערטיט »מ קאנםראל, דעם העלפען װעם דים דיער פון
 גענוג שםארק און גרוים איז ײניאן די אז אמת, אליץ. זײ

 הױפםזעכליד און װינקעל יעדען אין זײן נים קאן זי אבער
 םאגופעק־ ,מר. םען איז בײםאג וױ וױנקלען די אין

^ מאםקע מען איז בײנאבם און םשירער״  טשער־ אלס גנ
 פאר־ גים ארבײם די איר טארם שעפער, די אין לײםע

 און געהט ארבײם די װאו נאך קוקם נאכלעסיגען.
 דים־ אײער וױסען דאם לאזם און קוםם זי וואנען סמ

מעעדזשער. םריקם

 םעזאן דעם חאבען פינישערם און אפרײםארס די
 פרע־ קלאוק דער פון בײשפיל גוםען דעם גאכגעםאלגם

 הילף זיד בײ איעגעפירם האבען זײ ױניאן. סערס
 באשלום׳ דער םענשען. םרײד שאפלאזע זײערע םאר

 אח וױרז־יגער, לויבענם א איז ער וואם דעם אויסער
 אינ־ די אק איז עם ■ראקםישער. און גױםיגער א עו־

 אז זעחן, צו םרײד דעם און יתיזה דער פת םערעםעז
 האבעז *ו גליק דעם נים האכען װעלכע ארבײטער, די
 פאר־ גאנאען אין ניט זאלען ארבײםען, *ו װאו שאו א

 אנגעוײזעז אימפאל נים שוין זדז עם װערען. לאזען
 םרײד א אין ארבײססלאזיגקײם װײט וױ אויף געײארעז

 םרײד דעם אין באדיעוסמן די אױף וױרקונג א האם
 די פון אינםערעסען די אן רירם עם װײט וױ אױף און

 אר־ גענוג פון פארקעס א ארבײם. האבען װעלכע
 פראב־ שװערסםע די איז םרײד א אין חענם בײםסלאזע

 לײדיג־ אלא ניס וױיל דעדפאד יתיאן׳ א פאר לעם
 עס װער דעם »יז פאגאנדערקלײמז זיד קאנעז גײער

 *ו װאו שא■ קײן נים חאמז זײ װאס שולדיג, איז
 לײדיג אום גײען װעלכע ארבײםאר, יינקה ארביממז•

 די װען ואגען: די יוגיאן. זײעד באלד באשולדיגמ
 דעם ריכםיג רסאלירקאגמ אדעד .לסויאעג װאלם מביאז
 װאל־ עם און דזשאבם, גאהאט אלע זײ װאלםען סרײד,

 קעז מעז לײדיג־געזזערס. שוט קײן געװאן ניס םעז
ען, ניט םענשעז די ײג ת מ  דער נים איז ײניאן די אז אי

מר באלעגאס  «ז דין «יד קאן סיטואציע. קז־יזיס א אי
ר װמשען אדכײסער  *ו חשאב א חאמת *ו וױ מ

ער איז גים, דאם ■אס «ד װאן איז ארבײטי דעי־

 אי» ארום אלעםעז און אלעס אויף בתגז מײירליד
 פאראיגעל קײן האבעז נים אייד אים T* VfP סעז
 זײנען פאגען דער און קאפ דעד ברוגז. איז ער װען

פאראײגיגם. ארגאניש
 5םענש שאפלאזע םון גאל די אח עס גדויס וױ
 a א האבען םיד אז איז, זיבער גיט. מיר װײס^

 ביליגע די װאס דעם דאנק א טעםבערם אזעלכע «ז
 גע״ געםראםען אביסעל סעזאן דעם איז ארכײט לאיז

 טרײד אונזער אץ ארבײט םיל זײז קאז וױ װארעז•
 םיליאן 13 וױ הייד אזיי חי זימען לאנד דעם אין װען

 םעגשען ווען אז נאםירליד״ דאך איז ארבײםםלאזע?
 און קוםט סעזאן דער ווען און סעזאז׳ א אויף האפען

ארבייטען, צו וואר ילאץ קײז נים אפילו האבען זײ

 דער םון דעפארטמענט טרײד גארםענט קאטאן דער
 פרעזענםירט םרייםאג למנטען האט אינםערנעשאנאל

 רעזא• גראווירטע קינםטלעריש א םיט דובינסקי פרעז.
 דק פאר דאנק און אנערקענונג םון אױסדרוק אלס לוציע

 ארבײט דער אין איגםערעס גרויסען און פירערשאפם
 גאר־ קאטאן די ארגאניזירען צו דעפארםםענם דעם םון

 וועלכע געגעניען״ און שםעם די אין ארבײםער מענט
קאנטראלירט. עס

 דובינםקי פרעזידעגם פרעזענםירען צו באשלום דער
 קאנ־ דער בײ געווארען אנגעגומען איז מתנה דער םים

 טרײד גארמענט קאםאן םון פארטרעםער די םון פערענץ
 םוף געוואיעז אפגעהאלםען איז װעלנע דעפארםמענט,

 קאנפע־ דער בײ פענםילוױיגיזג םקרענםאן, אין יאגואר
 און םירערשאםם די פארםראטען געווען זײנען רענץ

 םענם־ פענסילוױמיא, אין ארבייטער די פוץ םארםרעםער
שויחי, נױ ראל  דעלעווער, און יארק ניי םםייט אפ ח
 אפגע* האט רײזבערג פרעזידענם וױים וױ נאכדעם. אץ

 םון דערגרייכונגען די וועגען גאריכם םולעז א געבען
 לעצטען דעם דורך טעריטאריע דער אין ימיאן דער
 דובינס־ ירעזידענם וואס אינםערעס גרויםען דעם און יאר

 דעם םמ ארבײט דער אין נײם גאננע די געגוםען האם קי
 פינאנ־ געגעבען האם ער װאס הילף די און דעפארםמעגט

 און ערפארומ גתיםער זײן מים אח מאראליש ציעל,
 קאנםערענץ די האם םאםענםעז, שווערע אין פײהיגקייט
 דאנקבאר־ אץ אגערקענונג די אויסצודריקעז באשלאםען

 צו יוניאן דער פון םיםגלידער און םירער די פמ קײט
רעזאלמיע. אזא דורך דוכינסקי ■רעזידענם

 גזד איבערגעגעבען איז רעזאלוציע גראװירטע די
 לאנטשאן םורפרײז א בײ דובינסקי פרעזידענם װארען

 פארםראםען געװען זײנען דארט ברעװאור• האטעל אין
 פון טרײד גארםענם קאםאן פון םענעדזשערס אלע די

 אונםערן שםייהען ווזגלכע געגענדעז, אץ שםעם אלע
 םיםארבײםער די און דעפארםמענם דעם פון קאנםדאל

 פמ סעקרעםער עקזעקוםיװ װי אםיס, חשענעראל סץ
 וױים־ ערשםער אםעי; םרעדריק אינםערגעשאנאל, דער

 דוביגםקים ■רעזידענס אנםאניני; לואיחשי פרעזידענם,
 םח רעדאקםאר דעניש, מ. ;העםקעל האנא סעקרעםער,

 רײזגערג, עלײעס םיטארבײםער. די און ,חשאםםים״
 טאםט געװען איז דעפארםםענם, דעם םוץ םענעדזשער

 ער האם חנחג האראיגער קוחנער א אין םײסםער.
 איז אלע װאם פארהעתנג, םון געםיל דעם אימרגעגעמן

 די «ו במ םירערשאפם דער םון דעפארםמענט חנם
 פרעזידענם «ו האבען שעפער, די אין םיםגלידער פשוםע

 אזא אויסגעקליגעז האבען זײ פארװאס און דוביגםקי
 פון אויסדרוק פאםיגען חנם אלם תױעלרעזא גראוױרםע

פארחעחנג. דער
 אז—געזאגם רײזבערג האם—געטילט האבען .םיר

 איז זײז, גים זאל ד ווערםפול וױ םתנה, אײגפאמנ אן
 געםילעז אםתע אוגזערע אוימודדיקען זטמשטאנד גיט
 זעלםעז און ארבײם גרױםער דער פון אפשזמונג און

 גיט דוביגםקי פרעזידענם װאס פיחנרשאפם, פײחיגעד
 עטײאם׳ םים באשײגקעז געװאלם אים האבען םיר אונז.
 די אנדענקעז. אלס פארבלײבען אײביג אױף זאל װאס
 פתגח א איז קינסםלער, א פון געשאםעז לואיע,אדעז
געפיהל״. דעם אט אױס דריקם װאס

 אויםערגעװעגליך געוחװ איז דוביגםקי ■רעזידעגם
מ r« אױסדריק דעם פיז גערירט  איבערגעבענ־ און לי

 תארגיג האט «ר םחנזע שײנזמ־ דער פיז און חײס
» תדאנקט און פארטחנםעד זײ איז דמארםנמנם ח
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 האפגועם־ א און האפנועסלאז, װערען םענשעז די פוזען
 גןדאנק אײן און געםיל אײן בלות האם פענש לאזעד

 באשלום דער איז דארום נים• םױג ױניאן די אז —
 *ײסי^ איז ער װאם דעם אויםער לאקאלס, די פון

 קוםם עס און געפיל יוניאן א זיך מיט אויך ער טראגם
 קרעדים לאקאלעז באםרעםזןנדע די םמ םעםבערם די

 קרעדיט אייד קוםם עם באשלוס. אזא אעעםען פאר
ד אכטענדיג נים האט, װעלכע אדםיניםםחמיע. דער  ח
 שװערע םילע םים ארוסגערינגעלם איז זי וואם רויף

 די פון ■ראבלעם דער אן פארגעםען נים פראבלעמען,
 װאס מעמבערס, די אגגעוױזען האם און ארבייםסלאזע,

 ארבײםםאךע זײערע העלפען צו אום םאן דארפען זײ
םענשען. םרײד

 געשאנ־ םייערסםע די םון איינע איז דאס אז ערקלערם,
 דאם וואם דערםאר, םאקע געקראגען, האט ער וואס קען,
 וואם עטוואם, נאר םתנוז, ווערסםולע א בלויז גיט איז

 ער אז ערקלערט, האם ער אינהאלט. גייםטיגען א וזאט
 נאר אליין, אים פאר מתנה אלס נים עם באםראכם

 איז ער םירער הויפם װעמעס איגטערנעשאאנל, דער םאר
 די םאר שוץ און הילןי איינציגע די איז װעלכע און

 םײ און ארגאניזירםע די םײ ארבייםער, קלײדער םרויען
 און ארגאגיזירם נים םארלױםיג זייגען-גאן וואס די,

 איר פאר געמאכם עס האם אינםערגעשאנאל די װעמען
העלםען. צו זײ אויםגאבע לעבענם

 ערשטער דער בלויז האם דובינסקי פרעזידענם זזוץ
 ווערםער. עםליכע געזאגם אנטאגיני, רעזידענטrוױים
 גום זײער זיך האם םארזאםעלםע קרײז אינםיםער דער

לידער. אינטערנעשאגאל זינגעגדיג אוגטערהאלםען,
 געװארען איבערגעגעבען את וועלכע רעזאלוציע, די

 דער אין געוואחנז אויסגעאדבײם איז דובינסקין, פרעז.
 א אי אײנגעפאסט פארמעט, אויף מגילה א םון פארמע

 איר. באלײכם װאם לאם■, עלעקטרישעז אן םים קעסםעל
 םיםשעל פון געשאםעז ארבײט, קיגםםלערישע א איז עס

םאלגם: וױ זיך לײענם רעזאלוציע די לאומ
 זיד אין האבען מוז באװעגומ גתיםע יעדע װי ״אזוי

 דער םח ערפאלג דער אח באגײסטערונג םון קוואל א
 םער* אין םײל גרעםםען צום געסאסטען װערט באװעגומ

און קװאל״ דעם אט פון םינעז
 למםע די םח געשיכטע די אז אנבעםראכט, .אין

 גײ סענםראל פענםילװײניא, שםאםען די אין יאר «װײ
שײחי,  געװעז איז יארק גױ סםײם אפ און דעלעװער ח

 נאבעלען א *ו פארשרים כםדרדיגען פמ געשיכםע א
און «יל.

 א בלויז את םארשרים דער אז אגבאםראכט, ,אין
 פרע־ ®ח פירערשאםט דינאםישער דער םון רעזולםאט

אינםערםעשאנאל, דער פון דובינםקי זידעגם
די  קאנפערענץ די אז באשלאםען, דעריבער עם .

 דע־ םרײד םיסעלעיניאוס און דרעם קאטאן דעם םון
 עס װעלכע ארבײםער, די פמ גאםעז אין פארסםענט,
 דובינ• פרעזידענם *ו דאנק איר אויס דריקם פארםרעם,

 םירערשאפם, און אױםפאםען כסדחײגען דין פאר סקי
 לעזעז העלםען או אײם יעדער «ו גרײםקײט זײן םאר

 איז שטאםזנז די אין ארבײסער די םון ■ראבלעםעז ךי
 פײ און מאראלע איגםעלעקםועלע, זײ מים זײ באזארגען
 זײ פאר געמאכם םעגליד האט װעלכעס םיםלען, גאאיעלע

 ■ח לעמז אינ׳ם פלאץ גײעם א זיך פאר עחוערבעז «ז
און קחילות, זײערע

קאנםעראגץ, די אז באשלאםען, וױיםער עס .זײ
 פארזחד און ליבע םון אויסדרוק פאםיגםםען דעם אלם
י דא זיך פארםליכםעם תבינםקי, פחױידעגם «ו תנג  י

 דערשלאגימ זין האבען פיר תאם געװינםען, די אפהיםן
 ודאם עס סװא ץאל םאן «ו און םיחנרשאםט זײן אתםער

 װאס אלץ געטאז האם עד וױ כזזות, אוגזערע אין זײן
 1« ריחגז די איז ארײנאוברײגגעז געקענם, נאר האם ער

א װארקערס גארםעגם לײדיס אינםערנדמנאל דער  ײני
 »ר־ קליידער פרױעז ארגאניזירטע נים םוימננדער די

בײטער.
ם פרעזעגםיחװ ״םיר רןזיחננ  דיר םים דובמםקי י
מ אימדגעבעגחײט, פין אױסדרוק אלס רעזאלתיע  לי

פירערשאפם״. «יין *ײ געסדײשיטם און

 8 מיס דוכינססי פרעזױענפ פרעזענסירם דעפארםםעבם טרײד האפאו
רעזאלוציע נראװירםע הינסטלעריש
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3S לאןאל יװיא פרעםערם קלאזק דעו פה פאקטען אוז #מיחננןן
ווע* שורות דיזע װען צייט דער ין

 װי וױנציגער איז געשריבען רען
 אז מײנם, דאם פסח, צו װאבען 4

 ציים זעלבע די כמעם איז דאם
 איז דאם סאנדעי״. ״איםםער צו
אנ־ אלעמאל איז עס ווען צײם די

 אפיציעל אז געווארען, גענומען
 אין לאגע די װי דערוױיל, םעזאן. אונזער זיד ענדיגם
 אנ־ נים נאך םעזאן דער באמת זיך האט איז, םרייד

 איבער־ שעפער, םילע אין אז אמת, איז עם געפאנגען.
 ווא־ שוין מען ארבײט לאין, בעםערער דער איז הױפט

 אונטער פארשטייען מיר וואס דאם אבער לאנג, כעז
 —אדער — קלאוקם״ בײ ביזי איז ״עס — נאמען דעם

 דערוױיל נאד מיר האבען־ — קלאוקם״ בײ סעזאן ״א
 אנ־ בײ אז םרײםםען, אונז םרייעט מעז םארזוכם. ניט

 םי• טאקע איז עס און ערגער, נאך איז טריידם דערע
 אונ־ קאנען םרײסם דעם מים אבער אויד, אמת לייכם
 אין לעבען. א מאכען װינציג זעהר מעמבערם זערע
 מיט נוזמה. חצי רבים, צרת נים איז אבער פאל דעם
 און םרייםםען, יא זיך מיר קאנען איך גלויב זאד איין
 אונזערע וואס צייט, די אדער םאג דעם אז איז, דאס

וױידזשעם. טאג א זיי מאכען ארבייטען, מעמבערם

ברעםלאו דזשאזעןס פון
םענעדזעער•

 וױ אזוי אז נאך, האםעז מיר אבער דאלאר. 4,000
 א זײן נאך וועט םאנדעי איסםער און איצט צװישען
 שעפער, צענדליגע דא איז צו1דע און ארביים, ביםעל
 פאנגם עס און םרייד םיםי דער םאר ארבײטען וועלכע

 ערשינען זײנען זײ און סעזאן, זייער אן ערשם זיך
 א געבעםען און קאמיםע ארבײםםלאזע אונזערע םאר
 נאכ־ קאנען זאלען זײ װעלכער אין צוױי אדער וואך

 צוזא* אלעם איז —■ לאקאל פון באשלוס דעם קומען
 די גוםמאכען קענען װעלען מיר אז מיר, האםען מען

 אר־ אונזערע צוגעזאגם האבעז מיר וואם גאראנטי,
םרעםערם. בײטםלאזע

 און פלאן דעם ארום ארבײם די אז אמת, איז עם
 שווער, זעהר געווען איז לעבען, אין עס דורכסירען

 געלוינט זיד האם עם אז וױיזען, רעזולטאםען די אבער
ארביים. שװערע די

קרעדיט געבען מיר װילען געלעגענהײם דער ביי
 םען ווען אז זאגען, וואם פילע, אםילו דא איז עם

 וואלםען קלענער, אביסעל מאכען םטענדארדם די זאל
 וואם עפעס, איז דאם אבער אדבײם. מער געהאם םיר

 בײ וועלכע דעבאםע, זייםיגער א אין אריין אונז פירט
 בארירען. פילײכם דאם מיר װעלען געלעגענהײם א

 אםילו זאל מען וועז איז אוים, קוקם עם ווי דערווײל,
 םיר וואלםען קלאוקם, בײ םטענדאת־ם קלענערע האבעז

 בײ םאקע װילען מיר ארביים. קײן געהאם נים אויד
 םעמ־ אונזערע אלע צו ערקלערען געלעגענהײם דער

 אנםאנגעז באלד ווארשיינליד זיד װעט עס אז בערס,
 ״פאכם םון אדער רעדאקשאנס, פארלאנגען םון םדרה א

 װארענען מיר ארבײם״• דין ײעם עם און ביליגער
 װאס צוםרידען, זײגען מיר םאן. צו ניט דאם אלעמעז
 געהערט אימערצו איצט ביז האבעז מעמבערם אונזערע
 װיםעז דעם אן געטאן גארגיט און װארנומ אמזער

̂  שוואכ־ פאר א דא איז עם אויב אבעד ױניאן. דער פון
 גרוי־ אזא אין אז נאםירליך, גאנץ איז עם אץ לימע,

 װילען זײ צו — אזעלכע זיד געםינעז טרײד םעז
םום און פרײז פון ארוגטער נים לאזם זאגען: םיר
 נים גוםם ?ײן אייד װעלעז װעלכע זאכעז, די נים

 םד א איז בדענגעז אײד קאז עם װאם אלץ ברענגען.

 און ■רייזעז די אױף דעריבער באשםײט םראבעל.
 אנ־ זיד וועם עם אויב רעדאקשאנם. קיין ניט פאכט

 באראם אמ קומם ארביים, לינען אדער ווײםע פאנגעץ
 מםתמא צוזאמעז שוין וועלען מיר יוניאן• דער סים זיך

 װאם אלץ, אז האםען, מיר סיםעל. א געםינעז עועס
 אג־ אין נעמען זיכער איר װעם דא, אײד זאגעז מיר

אינטערעסען. אײגענע אײערע צוליב םאקע באםראכם׳

אונ־ מאנען דער אז פארבייגעהן, נים קאנען מיר
 םעזאז לעצםען פון באשלוס אונזער מיםגלידער זערע

 איצט םפעציעל סעמבערס. ארבײטםלאזע די וועגעז
 םעזאז, שלעכםזןן אזא דורכגעגאנגעז זײנען םיר װען

ד דער געװעז איז עם װיכםיג װי זעהן םיר קאנעז  מ
 בא־ פאקםען די אנגעגוםען. האבען מיר װאם שלום,

 אונזער ענדערען געווען ניט זאל מען װען אז וזייזען,
 2 ארבייםען זאל שאפ יעדער אנשטאס אז באשלוס,

 די פאר ארבײם םאג א גענען דערנאד און עןאטוו
 פאד־ זיק פרעסער יעדער זאל פרעםערס, ארבײםםלאזע
 און סעזאז, אין ארבײם מאג א געכצן צו אנםווארטליד
 זײן צײגעז סוז יעדער אז קאנטראל, א שיינשטעלען

 סיר װאלטען םליכם, זיין געטאן האס ער אז סטעטו,
 גע* איז םעזאן דער װי וױיל צרות, גרויםע אוף גאווען

געליטען פשוס ארבײםםלאזע אונוערע װאלםעץ ודאן,
ח ___ ___חתגעד. •

 רעגיס־ סעזאז דעם ארגז בײ זיך תאכען עס
 שזד קײן גים האכען װעלכע פרעסערס, 891 םרירם

ר.  אראגדזשםעגםם די דזדך תאגןן צאל דער פון מ
1B9 134 ס■דושאג צריאסאארס »יז עקראגצזג 

 ארבײט, םעג 16 וײןרפ גצנגאנט איצס שױן האבען
 זימ̂ז איז עם גאראגסירט. זײ האס יוגיאן זײ ודצלכע

m מז ייצם גאד  זעסלאײסאדב אונזצחנ נו םיר קי
מיר װאס, «ס,אדמ מצג 400 בייי ױב  nVSn זאלץן א

*mm ח ל׳ מ ס ײ גאטײגט דאס װאלס קןא< ייז א

 גרוים־ אזוי זיך אפרוםעז פאד מעמבערם אוגזערע
 ארגײט םאג דעם געבען פאר אפםערוויליג, און ארםיג

 װײסעז מיר לעבען. אין באשלוס דעם דורכפירען און
 פרע־ די ױאו םאלעז, םילע םון און שעפער םילע םון

 און װאכען פולע קײז געהאם נים אלײן האבען סערם
 געגעבען זײ האבען יאד און ארבײם, םעג םולע קית

 פרעםערם. ארבײטםלאזע די פאר ארבײט טעג זײערע
 די םאר קרעדיט גתיסער א איז דאם אז גלויבען, מיר

 םיר *ון ױניאז ■רעסערם דער םאר און םרעסערם
 אלגעםײ־ דער פון האנדלוע דער מים שטאלץ זיינעז

 אזוינע דורך אז זיכער, ױמען מיר מעמבערשיפ. נער
 פאר־ ניט קיינמאל מעמבערשיפ די קאן האנדלונגעז

 װעם עם אז זיבער, איך בין דורכשנים אין און לירען
 זײער אויף אי גום, זעהר אלגעמײן אין אפרופען זיך

לאגע. מאטעריעלער זײער אויף אױך איז פרעםםיזש

 א פײערעז צו באשלאסען האט לאקאל אוגזער
 דרײ־ א זיץ וועם ױם־טוב דער ױם־טוב. גתיםעז

־יא־35 דעם פייערעז מיר געהעז ערשםענם :פאכיגער
 צוױיםענם, לאקאל. אונזער פון עקזיסםענץ ריגעז
 םמ עקזיסםענץ ײאריגצז25 דעם פײערעז מיר געהז

 װינציג איז דאם אויב און קאמיםע. רעליף אוגזער
 מענעדזשער דער אז ארומנעזעז, לאקאל דער זיך האם
 אמ יתיאז דער אין אקטיװ לאנג איז ױניאן דער םון
 ױניאן, דער אין באאמטער א יאר 26 איז ער אז

 מע־ דעם םייערען צו באשלאםען אויד האבעז זײ און
 דער איז דינםם אקםיװער ־יאריגער25 נעדזשער׳ם

בןסוםםע. די פיז אײנער אלם ױגיאז,
געווא־ געמאכם זײגען פארשלאגען םארשײדעגע

 םײערעז זאלען מיר שטײגער א םאר װאם אויף רעז
 םעז געוואלט האבעז אימיגע יום־םוב. פאכען 3 דעם
 אײ־ רײזע. עקםקױחשאן א דורד פײערעז אים זאל

 פײערען אים זאל מען אז פארגעשלאגען, האבעז ניגע
 און םעםפעל״ מעקא אק קאגצערם גתיסען א דורך

 רצשעפר פרײע מים דעגס, און באל א םיט ענדיגעז
 אלע די האבען אוים קוקם עם וױ אבער מענםם.

 דער אנהענגער. וױגציג זעזזר געהאט פארשלאגען
 אויפ־ ענםחיאםםיש אח ױאם פארשלאג, אײנציגעד

 איז מאיאריםעם, גדויםער דער בײ געװאריין גענוםעז
 װע־ געםאכם זאל פײערונג דריײפאכע די אז געווען,

תיטי חמ־ אק ארויםפאר דרײ־םאגיגען א דורך רען  י
האוז.

 אײסגעארבײם, װערען זײ װי ■לענער די לױם
 דער אין געםעז אנםײל װעלען װעלכע אלע, װעלען

 פרי דער אין םרײםאג יארק ניו פארלאזעז פייערונג
 ירניםי דער אץ קוםען כייטאג םרייטאג װעלען און

 םרײםאג, פאדברענגעז קאגען דארם וועלען זײ האוז.
 וועלען נאכט דער אױף זונסאג זונטאג. און שכוו

 אז געפאכם, ווערען אראגדושםענםם צוריק. פארען זײ
 װאס פײצרתגןן, גרעםסע די פון אײנע זײז װעם עס

 לאקאל אוגזער װאס אוץ געהאס װען תאט האוז יתיםי
 קאגצערםען, םוזיק, ז״ז װעס עם געתאט. װען האם

 אידישע א סאוער, םידינאים א ראידם, כאוט דעגםעס,
כאר, לאקאל אייגעגער אתזער p* שטונדע 36 לאקאל

 ערשײ- װעם צחאםענגעשםעלם, איצם װערם װעלכער
 אוג־ דער בײ לידער םרעםער אײגענע זינגען און נען

 די אז ודארם, אומער נעםעז מעגם איר םערנעםונג.
 פאר־ נים לאנג עם װעלען זײן״ דארם װעלען װעלכע
 פאר זײנעז אוגםעתעםונגעז 35 לאקאל די געםען.

 ערפאלגרײכע, זעהר געװען אלע יארעז לעצםע די
 םיר װאס אלעס, איבערשםײגעז װעם דאם אבער
געהאם. װען האבען

 איז עם אז איז, םראבעל אײנציגער אונזער
 ארײנצונעמן פלעצער גענוג םאראנעז נים דארםעז

 די אונו האם םונדעםםװעגעז מעםבערס. אונזערע אלע
 װעלען זײ אז צוגעזאגם, האח ױניםי םון מענעדזשמענם

 און האת יוניםי די אז אראנחשםענםם, אזוינע מאכען
 דעו פח םײל * כמעט איז האם םעמימענם, קעפם
 קאגעז זאל געגענד, ארומיגער דער און הויז, יוניםי

 לוים לײםע. 1400 און 1200 צװישען ארייננעמען
 םעג 3 םארבתיגגען דאם דארף פרײוען געװענליכע

 און הין קאםםעז רײזע םים צױאמען הויז ױניטי אין
 האס קאמיטע זײ .$12— $10 בײ אנםרעםעז צוריק

 יעדען רעכענצז זאל םען װיםיל באשלאסען נים נאד
 פײ־ דער אין נעמען אנםײל װיל וועלכער מעמבער,

 דין װעם עם אז םאר, זיד שםעלעז םיר אבער ערומ,
 די עפעם. םיט דאלאר זעקם אדער דאלאר זעקס

 װעגעז געםינען געװים װעם קאמיטע אראנחשמענםם
 או אזױ, עקםפענםעס איבעריגע די דעקען צו אזוי װי
 און, טעטבער א אױף שודער צו םאלעז ניס זאל עס
 קלײ־ אזא םאר קאנען זאל םעמבער אײנער יעדער אז
 זיר און םארגעניגען גרױםעז אזא האבען םומע נע

םײעתנג. גרױםער דער איז באםײליגען
 װאםשעז זאלט איר אז זאגען, אײך װילען מיר

 פארקױםען אנפאנגען װעם טען װען אנאנטען די
 רעגעלעז דעם אויף זײז װעם עם װײל םיקעםס, די

 םױרםפ קאם, .םױרםם — שםײגער אםעריקאנער
 געגו^ שנעל קומען נים װעם איר אז סוירװד״.

סענווע קימע האבעז נים אונז צו שפעםער איר זאלם
 אראנזשםענטס־ די מאכט פײערונג דער חוץ א

 היגד גאנצע די אתיםצוגעבען פלענער אייד קאמיםע
 םיר װאם פאסירונגען, דרײ־פאכיגע די פון םאריע

 םים זשורנאל אדער ביד שעזעעם זעהר א אין םײערען״
 הויפס אלע איין לאדעז םיר בילדער. אײגדתקספולע

א אונזער אק אינםערגעשאנאל דער םון אפיםערם  יוני
 באװד ארבײטער אלגעמײנער דער פון מענשען אמ

 אלײן סעמבערם די באגריסונגעז. ארײגצושיקעז גונג
 אדער באגריםונג א שיקען קאנען אײנער יעדער װעלען

 זשותאל דעם םמ ביד גאלדענעם דעם אין נאמען זײן
 נאגמן זײן האבען םאר פארגעניגען גאנצער דער אמ
p גאלדענעם דעם אין a דאלאר. 1 מיט אן זיך פאנגם 

 ײן שעפער אח שעפער פמ פרעםערם צאל גרױםע א
 באגריםונמו ארײמעשיקם שױן אונז האבעז אלגעםײז

 מאק־ אײן אין האלט צאל די אמ זשורנאל״ אוגזער צו
 יײן מעגם איר םאג. צו םאג םון װאקסען און םעז

 שעהנםטן די פיז אייגער דק װעט דאם אז זיכער,
 ווי לאקאל אזא פאר זיך פאסט עס וױ זשורנאלען״

.35 לאקאל
 געוואחס פארגעלייגט איז פלאן גאנצער דער

 מיטמג גום־באזוכםעז און גרױםען זעהר א אתזער בײ
 באגײםםערוסנ און ענםתיאזם גרוים מים אח ער און

 אלגד דעד אויןי קוקעגדיג נים געװארען. אנגענוםעז
 אמפ איבער לעבען מיר װאס צײט, שלעכטער םײנער
 אײממ■ אונזער אין און וועלט, גאנצער דער איכער
 די זיד גױייטעז םרייד, אײגעגעם אוגוער אין אח לאנד

 W ױבילעאום אײגענעם זייער פייערען צו פרעסערס
 »לד אײו לאדען םיר און שםייגער גרױםארםיגען א

ח נעמעז צו אנםײל אײן פען  »ײו. פארזיכצרעז מיר י
 יפ ווןם איר און הנאה גרױס תאכצן װעם איר אז

פארגעםען. ניט קיינםאל

ל, י ר ן ן 4 1938 ן
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מאנטרעאל אין דובינםקי פרעז.
פא־ האם וואס געשעעגיש װיכםיגםםע

םאנס־ דער אין חודש פאריגען םירם
 געווען איז י., װ. ג. ל. א. רעאלער

גענעראל־ אונזער םון באזוך דער
 דער דובינםקי. דײוויד פרעזידענם

קורצער, א געײעו םאקע איז באזוך
 אזײגער 8 סון םאג, אײז הכל םך

 א געײעז איז דאם אבער אװענט, 10^0 ביז איגדערפרי
 אונ־ פאר בלויז נים וױכםיגער א און טאג שםורמדיגער

 םרימ״ גאנצער דער פאר נאר ״אינםערנעשאנעל״ זןר
 איינע ווײל פראװינץ, קוױבעקער אין באוועגונג ױניאן

 םאר־ דא האם דובינםקי ברודער װאס פראלעמען די פון
 םירער מים קאנםערענצען די פון איעע בײ האנדעלם

 פרא־ א איז באוועגונג, םרײד־ױניאז אלגעמיינער ךער וןם
 םאראינםע־ בלוםיג איצט זיינען עם װעלכען אין בלעם,

 קװיבעקער אין ױניאנס אינטערנעשאנעל אלע רעםירם
 שפעםער אביםעל וועל איד בכלל• לאנד אין און פראווינץ

 זאגען, איך װיל דערוױיל גענוי. מעהר ארומרעדען דאס
 האם פרעזידענם אונזער ױאס שםונדעז y2 14 די אין אז

 קײן גערוט ניט ער האם מאנםרעאל, אין פארבראכם
 קאנ־ איעיגע אין באםײליגם זיך האט ער מינוט. אײן

 םון םאם־מיםינג ענטחיאםםישןין אן אדרעסירט םערענצען,
 אדרע־ אױך האם איז םטרײקערס דרעם״ .אײדיעל די

 םיכטיגע און עקזעקוםױועם אלע פון סיטינג א םידם
 אינםער־ אונזער *ון לאקאלעז םארשידענע די םץ םוער

מאנםרעאל. אין נעשאנזל
 מאנםרעאל קיק געקוםען איז פרעזידעגם ױנזער

 םים נענטער זיך באקענען צו צװעק הויפם דעם םים
 אלגע־ אין איז סיםואציע די זװן םיםואציע היגער דער
 אן הערשם עס אז זזדשים, 8 שױן לײכםע. קייז נים םײן

 םיר האבען דערצו טרײד. דרעם אין ״םלעק״ ןתסםער
 םים רעגיתנגם״פאליםי, אומםארגלײכליכע אן זיד געגען

ד די רעכענען. שםארק איצט זיד מתען םיר װעלכער  ח
 .אינםערנעשאנעל״ די אויף אנגעזעצט זיך האם גיחמ

 זײ געגעז פיהרען צו םארמאםטען זיד האם זי און יתיאנס
 פארגיכםעז אדער שעדיגען צו ציל דעם מים קאםף א

 גןך דורכגעפירם דעם װעגען שוין האם זי ארבייט. זײער
 םמ פראםעםםען שםארקע די םראץ לעגיסלאציעס וױםע

 די אט צוליב פראוױנץ. אין ארבײםער ארגאניזירםע די
 קאם־ ארגאנמאציאנס דעם צוליב אײד ײי באדינגונגעז,

 שזך דרעם די ארגאגיזירען צו אן םיחנז מיר װאם יזן
 מאנם־ אין זיך האם דיםםריקם, אפםאון דעם םון פער

 אונ־ סאר םיםואציע שװערע א געשאםען וױדקליר תאל
 שװע־ אלע די םראץ — דאך און אינםערנעשאגעל. זער

 מאנט־ אין געפונעז פרעזידענם אונזער האט רעקײםען,
 באגײםםערםע א םים יוניאן פעםםע און שםארקע א יעאל

 אים אױף האט װעלכע מיטםגלידערשאפט, ענטחיאסםישע
 געלעגנ־ א געהאט האס ער תשם. שםארקעז א געפאכם

 שװעריגקײ־ אתזערע םים נעעגםער זיך באקעגעז צו הײט
 גע־ אויך ײסיגבצגלײ האט ער אבער פראבלעמעז, און םעז

 דעם םים נאענט זיך באקענעז «ו געלעגענהײט די אטה
 םיםגלידער. אונזערע םץ איבערגעבעבהײם ארן ענםוזיאזם

 קאםפלוםם מוםיגען און ענםוזיאזם דעם געזעהן האם צר
pc אלע כמעם ארבײםאריגם, סםרײקענדע הונדערםע 

 שםארק איט האט װאס םײדלאך, פראנצויזיש־קאטאלישע
 געװיגםעז די אפ שאצען םיםגלידער אונחנמ מז־ירם.

 אמםערגעשאגעל; דער דאנק א געקראגען האבעז זײ יזאם
 שלום־ דרײ־יאו־ דעם פון וױכםיגקײם די באגרײםעז יײ

 אין זעאסלשעג װאס נאר תאט nrxr ײ װאם אגרימענם,
 באגײס־ םים זײ האבען אוםזיםם נים םרײד. דרעס מם

ט.רצזידצגפ אונזעד אויפגענוםען פרײד אמ ימיתג
 װאס איצם, איז אלעסרמאג אין שװער־פונקם אונזער

 פאליםיק שפילעז געםאן נעם א זיך האם רעגירונג די
 חנגירונגס דעד פיז אינספעקסארעז חשבון. אוגזער יױף

 אוגזערע םון ודיסען די באזוכעז באארד״ ודייחש .פעיר
מן און םיטגלידער־סםרײקעריגם מ  אוגזער געגען זײ י

 די פאראן ם׳איז װען איצט, אז אגיםירעז, זײ
 גויםיג. נים ײניאז קײן שױן איז באארז־, װײדזש ״מיר

קס״ אם םיס םרי ם ײוןװארפיקלליג זײ האכצן די.  גאתי
 חוג־ דדײ די «ץ :סאןקיפ די זימעז אס אױפגעסאז״

רפ ר פון ןרפקדײסס 50 איז יי  ״4P דחנס צלײדיא, מ
מז ר־ 8 בלױז סםרײק «ז מ$ממ 16 די אין מ מ  מ
n״’ ײ ײיײי r ק »ח מ  סקאמז• $

י .אמגי , ע י ת  ערגםםערע מגחגאנגעװצ תאט רנגי
תז, ײז מן צו סטאדצקפאמס שיקצז וײ י מ n* י r r

שעהן בערנארד פון
ױגיאן. װ. ג. ל. ». ארגאניקער גענעראל

 דורכגעפיר^ לעחשיםלייםשורם אין האם זי סםרײקערם.
 שםערען' םיל קעגען די וועלכע לוים ,20 און 19 בילם די

 אויף סיסטעם, דעם םיםםעם, אגרימענם קאלעקםיװ ז־עם
 די מים באציאונגעז אונזערע באזירם זיינען עם וועלכעז

 איבער־ געמליך, האם, רעגירונג די מאנוםעקםשורערס.
 וואס אגרימענט אז מאכען צו בםל מאכם די גענוםען

 אגרי־ לייבאר ״קאלעקםיװ דעם אונטער געשלאסען ווערם
 םאר־ דער אט נאםיס. אן םאן עם קען זי און עקם״ מענם

 וועל־ פראבלעם, שווערען א שאפם רעגירונג דער םון נעם
 רע־ די בײקומען. דארף מאנטרעאל אין ױניאז אונזער כעז

 פרינ־ שאפ״ ״קלאחד דעם אייד םארבאםעז װיל גירונג
אוגז. םאר עתםםער םיל איז דאם וואם ציפ,

 דובינםקי פרעזידענם האם פראבלעם דעם װעגען אם
 ארגיי־ קאנאדער דער םון פירער די מיט םארהאנדעלם

 דאזיגע די וואו קאגםערענץ, דער אין באוועגונג. םער
 באטיי־ זיך האבען פארגעקומען, זיינען פארהאנדלונגען

 דזש. ר. :םירער ארבײטער פראםינעגטע פאלגענדע ליגט
 לייבאר ענד םריידם קאנאדער םון סעקרעטער טאלאן,

 קװיבעקער דער פון פאחיצער םרעגק, גוםםאוו קאנגרעס;
 םרע־ ראול קאגגרעם; לייבאר עגד סריידס פון עקזעקוטױוע

 םרײד־ענד־לייבאר מאנםרעאלער פח פארזיצער פאניע,
 קאנ־ םריידם־ענד־לייבאר םון ערrוױצזדפאח אח קאונםיל

 דער םון פארשםייער װיכםיגע אנדערע צאל א און גרעם,
 דובינםקי פרעזידעוט האם די צו באוועגוגג. ארבייםער
 אנגײן צו ענםשלאסען איז יוגיאן אונזער אז ערקלערם,

 דרעם־ אפםאון דעם אין קאמפײן ארגאניזײשאן איר םים
 שױן זײנען 20 אץ 19 בילם די װי הײת און םרײד,

 די דיז װעלעז מיר אז אויס, קומם געױארעז, געשאםען
 אנםי־ דאזיגע די געגען קאמף א אנצופאנגען ערשםע

 קאמף דעם אם םון אויסגאנג דער ױאם געזעצען. ױניאן
 דורכ־ א אדער ערםאלג אן זײן װעם ער צי זײז, נים זאל

 אלגעמיינער דער אױף װירקען מוזען עם וועם פאל,
 דער־ פראוױנץ. קוױבעקער אין באװעגונג םרײד־יוניאן

 ער םארלאנגם געזאגם, פרעזידענט אונזער האם פאר,
 אר־ דער םים אנגיץ זאל יתיאן אונזער אײב עצה, זײער
 אלגע־ די זאל פארלאנגם, ער האם יע, אויב און ביים,
 אונ־ קאמף. צום שותף א דין באװעגוע ארבײםער םײנע

 פיטמםי־ צו קאמף דאזיגען דעם גרײט איז יוניאן זער
 פירערשאםם. אונזער געבען צו גרײם אױך דינען םיר רעז•

 אס אין אלײן גים זײגען מיר אז וױםען, וױלען מיר אבער
 קאאפעראציע די האבען װילען םיר ;קאמף שװערען דעם
 זײ־ וועלכע םרײד־יוניאנם, אנדערע די םון מיםחילף און
 לעגיסלאציעם, די אט םוץ געםראםעז שװער אויך דאך נען

 דד פרעזידענט געשאפען. איצם האם רעגירוע די וועלכע
 פאר־ די אויםגעהערם *ופרידענהײם םים האט בינםקי

 די װעלען די אז פירער, ארבײםער די פון שפרעכונגען
 דער מים ױניאן אוגזער געבען קאאפעראציע פארלאגגטע

האנם. פולער
 װיכ־ די פון אײגע געווען איז קאנםערענץ דאזיגע די
 זיד האם דובינםקי פרעזידעגם װעלכער אין , םיגסםע

 אונזער אין באזוך קורצען דין פון לױף אין באםײליגם
 פיז לױף איז צווײסע די געװען איו דאס און שטאט,

 באלד אפגעהלטעז ער האס קאנפערענץ ערשטע די טאג.
 לאקאלע די פון פיוערשאפט דער םיט אנקוסען דין ביי
m .ם. װ. ג. ל ^ ת  קאנ־ די און קאגםערענץ דאזיגע די י

 ארבײסער אלמםײמנר דער פיץ פיחמ־ די םים פערענץ
 טאנ. האלבען ערשםען דעם פארנוסען האכעז באוועגוגג,

 אלע םים קאנפערירם ער תאט נאנםיטאג אזײגעד אײנס
 אגםערנעשאנעל. אתזער פח מאםםע באצאלטצ חיגע
 אדו־עסיחמ — ארבײט מיכםיגע א נאד געקוםעז זניז דאן

 דער םםזײיקער. דרצם״ יעלײדא. די פון מאססיטימ א
 שייגעם און גרריסען דעם ווין ס^רגעקו&ען איז גזיםיגג

 דד פחחידענם װען צענטער. ריגג ,ארפײמער פיז זאל
 אזא געקראגעז ער האט אנגעקוםעז, דארם איז בינםקי

 איט ס׳אאס אז ,סעדקייסטד די פון אוחנציע שםודסדיגצ
 איז גערירס אים תאט םער נאך אוץ געדירט, שטארק

tetsrm שס  אים׳ חאבען ײקעדיגססמר די װצז אימדא
 PP סיגארס. קעםםעל א מים פרעועגםירם רעדן, זיין נאך

m m{ פון יתיאן אונזער צו צוםרוי פון אליסדרוק

 םםרייקערינם םראנצויזיש־קאםוילישע הונדערטע די אם
 TP זײ עחוארםען. געקענם נים פרעזידענם אונזער האט
 לאנג־ םים מאל איעיגע אונטערבראכען רעדע זײן בען

 אין האט םרעזידענם דער אפלאדיםמענםען. דויערענדע
 װעם אינטערנעשאנןיל די אז פאחיכערם, זײ רעדע זײן

 בח מאראליש און םינאנציעל םםרייקערס די שםיצעז
 בעלי־הבתים די םון שםאל־קעפיגקײם און עקשנות די

 אדחר אויך איז מיטינג דער ווערען. געבראכען וועט
 םרעפאגיע, ברודער םון און מיר, םון געווארען םירם

קאנסיל. לייבאר ענד םרײדם מאנםרעאל םון טשערמאן
 פרעזידענם האט מיםינג דאזיגען דעם גאך באלד

 דירעקטארס אװ באארד דער םים קאנםערירם דוביגםקי
 םארהאנדעלם איז דארט און ױניאן דרעםמאכער דער פון

 דער פון לאגע םיגאנציעלע און אלגעמײנע די געווארען
 אונזער איז קאנםערענץ דער אם פון ױגיאן. דאזיגער

 םארזאמלונג, װיכטיגער אנדער אן צו אריגער פרעזידעגט
 םאנם־ אין באזוך דץ געשלאםען האם ער װעלכער מיט

 עקזעקוםױוע־ די םון מיטיגג א געווען איז דאס רעאל.
 חשאינם די םון אויך װי לאקאלעז, אלע םון מיםגלידער

 דער האט דארם מיםגלידער. קאונםיל דזשאיגם און באארד
 ער־ דער אין ציים. שםונדע א פאר גערעדט פרעזידענם

 אלגע־ אן געגעבען ער האט רעדע זיין םץ םייל שטער
 האט באוועגונג, ארבײםער דער איבער איכערבליק מײנעם

 אײ־ איז באדיעונגעז די צװישען פאראלעל א געצויגען
 אנערקענענדיג, אמעריקע. אין באדיגגוגגען די און ראפע

 קא־ אין אח אמעריקע אין באװעגוגג ארבײםער די אז
 האבעז מיר אז לאגע, שווערע א דורן־ איצם מאכט נאדע

 איז קריזים א שםאםען, די אין דעפרעסיע ערנסםע אן
 םונ־ קװיבעק, אין סיםואציע שווערע א םרײד, דרעס

 בעסער םיל צפוךאםעריקע אין לאגע די איז דעםםװעגען
 שוין װערם לענדער צאל א וואו אײראפע, אין ם׳איז וױ

 די איז אוםעדום רעאקציע. און םאשיזם פון באהערשם
 דערפאר פאשיזם. געגען פעםםונג א באוועגונג ארבייםער

 נעסעז דיקטאםורען װאם צו זאך ערשםע די איז םאקע
 םרײד די צוברעכען צו איז םאכם, די קריגען די ווען זיד,

 פאשיזם׳ באקעמםען צו סיםעל בעסטער דער ױניאנם.
 שםארקער צו אה אונםערשםראכען, פרעזידעגט דער האם

 קזר און אמעריקע אין באוועגונג ארבײםער די מאכען
 םרײ־ איז דעמאקראטיע םאחיכערען דערמיט און נעדע
 געזעל־ דער פאר נאר ארבײטער, די םאר בלויז ניט הײט

, בכלל. שאםם
 ױניאן אונזער פץ םיםואציע דער צו איבערגײענדיג

 גרוים אױסגעדריקם פרעזידעגט דער האט מאנםרעאל, אין
 כזך דא האם עד װי צושטאנד דעם מיט צוםרידענהייט

 עקזיס־ מאנםרעאל אין אז מאל, ערשטען צום אבאכםעט.
 אונםערבחד אן יאר םיד ױניאן קלאוקםאכער די םירם
 האבענדיג נים און םירערשאםט די בײםעגדיג נים כוגג,

 צופרידענ־ אויםגעדריקם האם ער םאן. צו זאם זין אין
 אינםער־ די וואס פראגרעס אלגעמײנעם דעם םים הייט

 װאונדערבארער איר מים מאנםרעאל, אין מאכם נעשאנעל
 גראטולירם האם ער פארצווייגוגג. אמ אויםברײםערונג

 איז זי הגם ױניאן, עםבראיחנרי דער פון אויפבױ דעם
 ארבײס מרך פירם און ׳סוכםיג דאך אבער קלייז, גאד
 אר־ טיכםיגע די געלױבם האם ער אוםן. שײנעם א אױף

 דדעם־קאםצרס און 262 לאקאל דרעס־םאכער םח בײטעז
 אױס־ האם ער יוניאן. דיער באפעסםיגזנן צו 205 לאקאל

 קלאוקפאכער די װאס דעו־םים צוםרידעגהײם געדריקם
 און לאגע פיגאטניעלע זײער ביםלעכװײז פארבעסערען
 yrymp די ץסרא ארבײםם־באדיגגמגען די פארבעסערען

 צו לאקאלען נײע אוגזערע געראםען האט ער צײםען.
 קלאוקפאכער עלטערע די ורעלכע םעות׳ן די פון לערגען

 װעלכע פאר אח געפאכט געהאט אסאל האבען לאקאלען
 *נערקענם האט פרעזידענם דער איצס. זיך מוםשען זײ
 קווי״ אק געשאםען איצט זיך האט װאס לאגע שווערע די

 .אינםער־ אונזעד אז האפגוסנ, די אויטגעדריקם און בעק
 אר־ ילגעסימער דעד פמ חילף דעד םים געשאגעל״,

 אײך שװעדיגקײטען די אט וועלןן באוועגונג, בײםער
בײקומען.
 םויזעגםער ךי פאר אח באזוך פרעזידענם׳ם דעם

 «־ ,איגםעתעשאגעל״ חיגער אתדער פוץ מיםגלידער
 $ ג$גאבאז אוגז תאט װאס געשעעגיש, גרױסע א װען

 וױיטער אנצוגיק טוט און אינספיראציע פון קוואל נײעם
ײיזברפא צו ארבײם שזוערער אונזער םים ס  פאר־ איז י

 ײדצו־קלייצןיפי די פון לעמגגדבאדיגגונגעז די שעגערלן
טאגמרצאל■ אין ארבײםער
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גערעכטעקײט

בלע־ דעם םון נוםערען 3 די ײןנענדיג
 ווערט ױאס אװאגגארד״, .ײניאן טצל

נים־דער־ עםליכע םון ארױםגעגעבען
 איד בין ,117 לא?אל אין לאםענע
 דעם אין נאר אז שלום, ois געקומען

 פארקוםען קעז לאקאל אפערײטארס
אויס• דעם אונטער וואו הפקירות, אזא

 לײםע פאר א זיד קענען רעכםען דעמאקראטישע טון רײד
 דיס־ באשלוםען, פריעריגע ארונטעמורייסען ערלויכען

ארייג־ און סירערשאסט די ארן ײניאן די קרעדיטירען
ארבייטער. די םון רײען זײ אין דעמאראליזאציע םראגען
אונםער־ עםליכע זײערע אח ״אוואנגארדניקעס״ די
 זײ װאס פראבלעמען און םראגעז די אז ווייסעו, שםו«ער
r נים זײגען בארירען p .ברוקלין, אום־אוױטאון, גײע 

 זײגען ג. ד. א. דעפארמםענםס, קאטינג מעניש־סײי־סום,
 בײ געווארען דיםקוםירט יאר ןםליכע למםע די ץ׳־״׳״םאר

 אונזער םון מיטינג םעמבער און באארד עקזעקוסיװ יעדען
 םון םער און געװען זימען חנםער נייע די וואו לאקאל,
 is םעגליכקײט די געקראגען אנדערש איז oy װעמען

 םאראגםווארטליכע דיסקוסיע. דער ודן זיך באםײליגען
 דארםען ארגאניזאציע דעמאקראםישע א אין מענשען
 דער סון רעקאמענדאציעם די װי דעם נאד אז װיםען,

 גוט* איינשםימינג כמעט גאבאנאנד יוערען עקזעקוםיװ
מארא־ א פשוט יאך עס איז מיםגלידער די םון געהײםעז

ארױסצוטרע־ פארברעכען ארגאנתאציאנעלער און לישער
א די געגען טען״עםענטליד ?־  םיטגלידער די םין ןעסושלג

באטײליגס. אלײן זיך האט םען ןלעלכע איג
קאנסםרוק־ געבען ״װעלעז זײ אז פראקלאםירעז, זוי

םראבלעמען״. ױניאן און טרייך די סאר לײזונגען םױוע
״אוואנ־ נומערען 3 זייערע געלײענם אבער האט oy ווער

 סיל געװען ניט זײנען oy אז זיכער, בין (איך גארד״
 לײענען נאך זאלען גומער, ערשטען דעם לײענדיג וואם

 אנפאלעז פערזענליכע אויםער אבער האם אנדערע), די
 ױניאן די םאלען און אדםיניסטראציע, לאקאל דער אױף
שװארצ* די אין קלאוקםאכער די םח באדינגונגען די און

איר־ אויף פארשלאג קאנםםרוקטױוען קײן פארבעז, סםע
געפו־נען. נים פראבלעמען די םון וחנלכע געגד

M פארםשכנ׳ט איז ױניאן ,די אז זאגןן, די is די 
 ױניאן די האט צײם גאגצע די .םאר אז באלעבאםים״, ■
v ווא־ קאלםע אין םיעער א ארײנגעםאן גיט םיחגרשאםם 

 בײזװיליגער טים און אבזיכטליד האט ״םעז אז סער״;
 קלאוקמאכער דעם פסיכאלאגיש *וגעפירט אױסרעכגונג

ois שפרינג״; געזאגם: אים און םאחװוײפלונג, פון ברעג
ד ת ״  אין שםאם דער איז םיסטעם סעסלעפענט «רײז אז

 די אז זיך, האלט מאשין יוגיאן פאליטישע די װעלכע
בא־ ײניאז דעם פארװילדעװעם האם םירערשאםם ױגיאן

 קײן ניטא איז ״עם גראזען״; װילדע פיל אזױ םיט חנז
 מעםבער׳ם דעם פארשווענדעם .םען דעםאקראםיע״;

i אװאנםורע רײנע געװען איז .עם אז, און געלם״ f פאחד 
 קלע־ פאדערעז *ו לעבערליד און סקיילס, רעכערע רען

rv /i .שםונדעז״
גע* דא האכען םיר װאם וניטאטען עטליבע די פו?

ערקלע־ דיער אח עס אםת וױ זען שייז םעז קעז בראכם
ע, אזוי זײן די װעלען קריםיק דער «ין אז מ אביעק־ .
םעגליד״. נאר וױ אוםפערזענליד, און טיװ

hi שרײבם, איר װאס זאבען אלע די אז זאגעז, לאםיר
 דארםעז זשע אזוי וױ ;ריפםיג זײגען זײ אז איר דןנקם
 די אין ארויסקוםעז םען דארף האגדלען? לײס יוניאן
 א םאר וואם .זעם באלעבאםים, די «ו זאגען און גאסען
 שױן גײט איר אז גיט, איר דעגקט האבען!״. טיר יוניאן

 שלאגעז םיר װאם *ייט דער אין װען ודײס, או אביםעלע
 דעם אײעוהאלטעז באלעבאטים די םיט טאג יעדען זיך

מרוגג יראאענם 10 און דאאלר 6 | מ םען םת ז אגת־ למ
זאגם. און טוער אקםיװע כלומרשם׳ע איר. קוםם פעגס,

 איר האם ,אװאגםורע״. אן געווען איז חעכערונג די אז
פערזענלי־ אםאקירעז או פארלאנג אײיװ־ »יז «אקע שיזי

 פאראל יינקח דעם פארלארעז גאנאען אין מנגנער, גן
 אױף העכערונג קיץ פארלאעען גאדארפט נים פ׳וטוט 1 אז געדענקט, האם איר אױנ איז פארשטאנד? •שוט׳ן אח

art קלעמנרע קײן נים »ײך אמ מנײאפױחאפ און סע׳יל 
y arn, פאדערתגזמ די װען תיוזנז, איר זײט זשן חאו 

 םיסיגג סימיעלעז א בי׳י געזואימן עלטעדזספאר זײג«ן
ײןד אז גיט, איר ד&קט 1<&*ל אװחגר «ן  האגד־ י

am tv o r i r a  n tm v h פארדאטי
ימקמ ײדאגםװארםלימ חאגדלאז דאר״ס ודי <ח
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 טאקע איר ווײסם ױניאן? די און אינדוסםרי דער םון

 םון קאנאלען פארשידענע דורך טאז by קען םען אז ניט,
 געווען באטת איר וואלם באארד? דזשאיגם און לאקאל

 וױיםם סארגוושלאגעז, וואס געהאט און קאנםטרוקטױו
 אן אח קאמיטע םאב א פאראן איז לאקאל אין אז זדד,

 איר־ פארלײגען קומען קען מען וואו באארד, עקזעקוםיװ
רעקאםענחמיע. וועלכע גענד

 או געקומעז גיט צייט גאטנער דער םאר זײט איר
 לײזונ־ אײערע םארלײגעז קאמיטעם ױניאן אפיאיעלע די

 אפיגיע־ די *ו אז װײסם, איר וױיל דערפאר״ פשוט געז,
 קאנ־ מיט קוםען געםחט איר וואלט קאמיםעם ױגיאן לע

 פראבלעםעז פארשידענע די וועגעז םארשלאגען קרעסע
 אײערע אין עם טום איר וױ פלאפלען געקענט גיט און

בלעטלעך.
 מיט סטױיקען םען דארף ״ווארום שרייבט, איר

 חשאבערם װעלכע פאר וױיסט ױניאן די פאסארעלען?
 מען סטאפט ווארום ארבײם; ער מאנופאקםשורערם און
 ארביים פאסארעלא אז ניט, טאקע איר װײסם ניט״? די

 יארען רייע א םאר איז ער נאר חשאבערם קײן םאר ניט
? מאגוםעקםשורער א אליין

 דע־ אדזשאסטמענם םרימ דער אז באשולדיגם, איר
 ס•שאאדז ״פדײז מיס ארומגעריגגעלם זיד האם פאדטמענם

 פא־ דער אין אריץ זיך פאסען װעלכע באיעם, און טערם
 װיםעז, גו גים דום אזוי טאקע איר זיים מאשין״. ליטישער

 לעצטע די אין זײגען וועלכע אגעגםען, ביזגעס די אז
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 םינישערם און אפערייטארם די םאר פריתען די סעטלען
 סארשידעגע די םון אואוזיכם אונטערען ארבײםען און

 דער באארד? דזשאינט טין דעפארםמענטם דיסטריקם
 פריער סםענזאר״ (איצם דעפארםמעגטם אחשאםםמענט

 אגענט ביזנעם דעם *בלויז העלםט באגנא) געווען עס איז
םתיזען. די סעםלען בײם שװעריגקײטען האם ער ווען

 קען ער וױ פונקם אװעקשיקען, ניט קײנעט אבער קעז
אנשםעא. ניט קיינעם

 איר ווען זייט אייער םון םארברעכעריש נים עם איז
 נאג־ ברודער מענעדזשער, ײשענעראל דעם קריטיקירם

 קאנפערענץ דעד בײ רעזאלעיע א פארשלאגעז םאר לער,
 גונםטען צו באארד ריקאווערי סום אץ קלאוק דעד םיז

 םארגעשלאגען איז וואם ביל״״ אור און ״ױײדזש דעם
 אוים־ אייער םאקע עם איז קאנגרעם? דעם אין געװארען

 םארש־ יעדען ארונםעררייםעז און קריםיקײ־ען צו גאבע
 םון קופם עס ווײל דערםאר, בלויז אויםםואונג און לאג

באאטטעז? א
 האט דירעקטארם אוו באארד די אז םעלדעט, איר

 ױײםט־בעם־ אין באריכם בארוכאוױםש׳ס ארײנגעווארםען
 צייטונגען די אז ווײםען, אלע װען צייט דער אין קעט

געשריבען• אים וועגען אח געדרוקם באריכט דעם האבען
 ןװיוקיײ די פארבאםען האם ליוױי אז שרײבם איר

 פין ענטפעו דעם פארעסענטליכען צו קאמיםע שאנאל
 לעזם איר םײדען—סענםער, כרייטאנער דעם צו לאקאל

 גע־ געווען דאך איז ערקלערונג די צײםונגען• קײן נים
 אײדער נאך .םאג״ אין און ״פארווערםם״ אין דרוקם

בלעטעל. אײער אין געםאכם באשולדיגונג די האט איד
 בלאק־ די פון מעגעדזשער ״דער אז שרײבט איר

 שא■ לייאנם װ. גארדאן פרן ארבײםער די און םשערלייםע
 וױנדאו די טאג אלע ארוגםער לאזם םען אז וױיםען,
 איר װערםער, אנדערע אין ״.4:30 שאי דעם אין שײדם

 די און םעגעז־זשער, דער םילער, ברודער w ערקלערם,
 שא« אין ארבײם םעז אז װײסען, שאי םמ ארבײסער

שװײוג א מאכען אדן 4:30 נ«ד
 קאגםטתקםױוע מים אײנקלאסנ אין אױך דאס איז
 בא־ דאם קעגט איר װען אז נים, איר דענקם קריםיק?

 די־ פאראגטװארםליכקײם צו רופען איר דארפט וױיזען,
 טום איר אויב און פארברעכמס. אזעלכע באגײעז װעלכע

פארברעכער. אליין דעם מים איר זײם נים, דאס
ױיוען,אז,בײ אויך איר קענט  רושאבערם טאנכע באו

 פרייז די צו ײמערלמשע שא• עלענצײא בלויז םעז תםם
 זיכערע קײן ניט זײגען וועלנע די, און סעטלעטענטט

 געצױגעז את עס װעז איר חאט נים?״ רופםמעז באיס,
 באשול־ אנדערע די און די וועגצן אויםםערקזאםקײם די

 לאקאל פיז באאסטע די is סאנט, איר װאס דיגתגען
trw דזשאינט אדער p

 בא• אלע די אז דאך״ װײםען םיר׳ וױ פונקם ׳איר
 םער גיט זײנען אייערע איגםיגואציעם און שולדיגונגען

 איר טום זשע ווארום פארלויםדונגען. עקעלהאםטע וױ
דאס?

 אן צוגרײםען דארף םען קלאר. איז ענםםער דער
 צוזאםענגענוםען מען האם וואלען. קוםענדע צו אפאזיציע

 וואלען לעצטע די אין געלאםען זייגען וועלכע ׳די אלע
 האבען װעלכע אנדערע, אייניגע און דערלאםען, ניט און

 םארכא־ צו צוועק דעם םים אויםרעכנונגען פעתענליכע
.117 לאקאל םון אדמיניסםראציע די «ען

 אין לאגע שלעכםע א דא איז עס טראכטען, זײ
 n אויסגעמידען גיט פארשטענדליך האם װאם לאגד,
 סיזאנס די אז איז, רעזולםאט דער אינדוסםריע. קלאוק
 די םון םארדינםםען די און קלענער געווארען זײנען

וױיניגער. ארבייםער
 יארען רייע א םאר םאראן דיגען פראבלעמען צאל א

 ױגי־ דער נאך איז וכען,1םאר םארשידענע די םראץ וואס,
 זײנען עס איזען. צו זיי םאלשטעגדיג געלוגגען גיט אן

 צוליב וואס קלאוקמאכער׳ צאל א פאראן געװים דאך
 אוחאכען די םארשםיין אין הינםערשםעליגקײם דיער

 איצט גײט איגדוםטריע קלאוק די וואס קריזים, דעם סיז
 פי־ די און ױניאן די שעלטען און ארום זיי גײען דוז־ד,

 ווא־ צרות. אלע דיערע אין שולדיגע די אלס רערשאםם
 ניט םיר זאלען .אוואנגראדניקעם״, די טראכטען רום,

 און אומצוםרידענהײם די פארשטארקען און אויםנוצען
עלעקשאנס? קומענדע די אין אייגקעשען דאם זעהן

 בדיז־עד טייערע מיינע זאגען, אבער אייך איד װיל
 אז אלץ נאו קלײמען (זיי אפאזיציע איצטיגער דער םןו
 דא אלץ שוין איז עם אפאזיציע), קייז ניט זיינען די

געוועז•
 לאקאל אונזער םון מיטגלידער מאסען גרויםע די

 באװאוםםזיגיגקײם ארן אינםםינקט געזונטען זייער םיט
 אפאזיציעם אומפאראנםווארטליכע םריעריגע די האבען

 שױן איצם זײנען און ענםםער םארדינטען דעם געגעבען
 זיכער, אויך דארום בין איד םארגאנגעגהײט. דער אין
זעלגער. דער זײן וועט שיקזאל אייןןר אז

 אינדוסטריע דער אין פראבלעמען םאראן דיגען עס
 דורן■ איצם מאכען קלאוקמאכער די ױניאן. דער אין און
 םץ דרוק דעם צוליב צײם. שווערע אויםערגעווענליך אן

 בא־ אוסגעקעמםטע אונזערע איינצוהאלםען ױניאן דעד
 אנשטרענגונגען אלע באלעבאםים די מאכען דינגונגען,

 אינדוסם• די אין קלאוקס די סון םייל א פראדוצירען צו
 נאן־ איז צײם אזא אין ביליגער. קאסט עם וואו ריעס,
 •pyntf זאלען לייט ױניאן אקטױוע אלע אז נױטיג, מער

 קרױודעס, םריעריגע זײערע אלע םארגעםען אץ ווארםעז
 אױפז קאנםטרוקםױוען באמת און עתםטען אן אויף און

 ■לזר אויםארבייטען םירערשאפם דער מים צחאמעז זוכען
 קלאוקם די און באדינגונגען די איינצוהאלטען װי גער
הלאוקםאכער. די םאד

טאן. דאם װעם איר אז האםען, לאמיר

 פון אנדעגס דעם עהרען צו אױסשטעלונג
 יארקער נױ דער אץ ראזענפעלד מאריס

לײברערי. פאבליס
 געבורטם טען75 דעם הערען צו אויסשטעלונג אן

 ׳ ראזןד מ^דים ואעט, ארבײטער אידישען דעם פון םאג
ד איז ),1923 געשםארבעז ,1862■ (געבוירען םעלד  ן

אי דעד פון זאל ארײנגאנג דעם אין געווארען עםענט  י
 אידי« אריגינעלע עװענױ. םינםםע אין איברערי ליק

 מאגוםקרי• אין שאפונגעז, ראזענםעלד׳ם םון םעקםםעז
 טי# צחאטצז אח, געװיזעז דארט ווערען געדרוקםע, און
 איגעחענממו צאל א געוויזען ווערען אריגינאלען די
 י1ש«ר»ני טארשיחמע אין װערק ראזענפעלדם פון
 1« אוגגאריש פױליש, דײםש, םראנצויזיש, ענגליש, װי

 פון קאפיעס אויםגעשטעלם אויך זײנען עם רוםעניש.
 ארםיפלוז לידער; געםא און ארבײםער ראזענםעלדם

 זײגיז װאס פײערוגגעז, פון אנאנםעז פאעט; דעם איבער
 פןר אח לענדער אנדערע אין אים לכבוד פארגעקוםען

םרעטען.
 זיד וױלעז װעלכע ארבײםער, אידישע די

 גרויםעז דעם פון שאפען און לעבעז דעם םים
 רײעזי אײגענע זײערע פון שםאםס װעלכער פאעם,

 איז אויםשטעלונג דער בײ געלעגענהײם גוםע א
לײברערי. פאבליק

23 ►זײפ ----------------------------------------------------------------------------------4 1938 אפריל,

i וM 7 פון ענספעו און«ן סמסער מםיוניםי נױיטאו פון נױװ א
סענטער קאמױגיטי םון er־D דער

ד צו  קאמיטע עקזעיןוםיװ ת
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ברידער: ״םײערע
לעק־ םעריע דער צו שײכות אין אײד שרײבעז .מיר

 אין אויםזיכם אײער אונטער אן םירט איר װעלכע ציעם,
םענםער. אונזער םון האלל

 אויםגעהאלםעז און געשטיצם ווערם סענםער ״דער
 א האבעז וועלכע ארגאניזאציעם, ארבײטער צאל א פון

 די טויזענם. צװײ צו נאהענט םון םיטגלידערשאםם
 ארגא־ די םון וואונשען די לויט באשםימם װערם ןאליםי

 זײער צוחאםען שטעלען וועלבע די, םון און ניזאציעם
םיטגלידערשאםט.

 א םון אנגעקומען אונז צו זײנעז ״פראםעסםען
 ארגאניזאציעס, אלע םון און פעחאנען צאל גדויסער
 כאראקםער דעם געגען םענםער, אין געםינעז.זיד װעלכע

 םאר אראנזשירם האם איר וועלכע רעדנער, געװיםע פון
 הויפםזעכליד םעריע. אײער אין לעקציעם צוקוגםטיגע

 וועלכער ראקער, רודאלף געגען פראטעםםירט מען האם
 וױל און םעברואר םען11 דעם סרייםאג רעדען דארף

םארטש. םען25 פארן אנאנםירם איז װעלכער הוירבערג,
גע־ געווארען געמאכט איז אייגוועגדונג שטארקע ״א

 פערזאנען, די צו פלאםםארםע אונזער ערלויבען גען
 צװעק דעם דיסקרעדיטירן וועלען דענקעז, מיר װעלכע,

 געט־ אײסגעחאלםזנז, וועדם סענםעד דער וועלכעז פאר
 פראגרעםױוע און ערליכע די םון זאך די העלפען צו ליד,

 נויםיג״ דעריבער איז oy קלאם. רyארבײם םון מאסען
 ראקער פאר איבערצובײטען בעםען אײך זאלען מיר אז
^ ר,yדנyר רעyאנד הוירבערג און ^y װyלyמער זײן ז 

* ארגאניזאצ^ם, די צו אננעמבאר ^y אוים האלםזמ 
רשאפם.yםיםגליד זייער צו און רyנםyם אמזער

נע־ די אינפארםירען גלײך אונז אייד בעםעז ״מיר
 אױםםתנטעז איצם והנאנן yלכyװ רעדנער, די םץ מען
 «ײ גליז קאנען זאל דאם אז אזױ, םעמעם, דיצחג און

ווערעז. נליצירם
^ן, אײד זyװיל ״םיר כ חי א  אתמחג האט איר אז פ

 םמ רפאלגy זyרדיגyוױים חגם פאר זyװאונש yסמyנ
ם^ יײער בריי ,, yפראגראם. דױקײשאנאל

,nypyn חשײקאב
ר.״yדזשyנyט

װ.7 לאקאל פון ענטפער דער
 קאמױניםי נרײםזנן

:Tnyn yרטyמ
מז זyהאב םיר אל ה ר ריןי אייזגר ^  פד־ טזנן1 םח נ

 ןyרצובײטyאיב אונז םון םארלאגגט איר װאו נתאר,
 אויף הוירמרג וױל און ny^ תדאלף לעקםארם, די

 דיס־ וחנלזנז ״זײ וױיל כלידyד.ײ•םז לעקםארם, אגדעחן
y אײזגר קחנדיטירזנן 's y r i^ s.״

oy פאר־ אונז האט איר װאו מאגאטן וװוײ שוין איז 
oy .o האלטן is פלאץ אײזגר ײנגען jrsp#  opyt איז 
 לטyשםyג אונז tsij’tisb בײם װאלם איר nm אז קלאר,

 װילט איר iy»jni ן1א יא װילם איר גג1באדיע ן
 דאן םיר װאלםזוז סזװםזגר, איחגר אין חנדזנז לאחנז ניס

^ אײער אן jyayi םיר is באשטיםם עג ע די א  נאכ־ ב
ר, מן אײזנר םים האנעז םיר װאס םײן, חגם אויף מ  װי

 מאנאםזנז ״ns םיט ■לאץ, אײזגר אין לםyשטyאריעג
o גאד הײגגם איז צײ־יק s's, איז orm yfiovm די 
n w סץ ^  זיד, פארשםײם די, *װױפחמ אקםארס, 6 א
ד  פאו־ איר האם חױרמרג. װיל אין nypr• מזראלף ייי
iy ר/ד s» i אײס p״lyunsyre^ yi מן  ניט זײ מ

ר גזמסגם. מ ג דדײ א  האם ראקזנר רת־אלף מפאר מ
vyayi o n siy i רי Ttpff איר האם tv דצרמאנם״, 

nrsispm אים vyiafciso is אינז פח s ״ און’TSP אן 
מחגן ___ *לאץ. זײן אױף אנ
ta װירטלח״ דמימ םיר 'sn n y אייזר פיז זג«װיאת 
 •ראפלאםירצז כאקאנט, את אז־מ װי װײל מאגדלתג,

^ -ryi פאר oryoiyo אייזגחנ נ פן  iym או«ײ ,טקייניין
 ארבײ־ אלע אז »מ אײניגקיים, סאר און *םיארםײאיש,

ר ^סאױ ois ?וםזנז yiyp ריכםומען מ ת  אתז פאר ד
rs אױך onyoiyo rv r*  m ,olspso אראנזשירצז 

מ י״ילו ל מ ימתזמ־, מ ל יױיכייו קײס גיס yam מ

 םארלאמם איר יחנז איז באװזנגונג. ארבײטזנר חנר םים
 אנחנחן באשטים^ is—ארגאײזאצ^ ױגיאז א—אונז פרן

 ,inyonnn r» רא?זןר פת ■לאז osn אױף לע?םארם
 jny״t םים אײז נים שםיםט איר װײל חנרפאר בלויז

 אױסםײםשזמ, גים אנז^רש דאם מיר 7y:yp מיינונגעז,
 צעג* און די?םיחנז is ועכט דאס זיך נעמם איר אז נאר

 האנד־ חגר jyiyi ארבײט. לyײשאנpעדױ אונזער זוריײמ
 ■רא־ שםאר?ען אונהנר אויס םיר דרי?זמ אייעחגר״ לוגג

טעסט.
איר־ םאאנריתנן גיט םאל ?יין פאר זyלyװ םיר

 די?טיחנן is y’ssi’aans yi’T’oo'is yעלכ11 גענד
 גלױבצן יעיאן פראגרזםיװזנ א אלם ארבײם• נהנר1א

pm םת םרײהײםזנן לסםע1ם די אין םיר o’is אלזנ םאר 
̂ niyraa ארבימהנר דער אין םענדענצען yפאליטיש

̂’lyo מיר i, דירן■ נאר אז io״y, דyמאpראטישy אץ 
 yoinyi is ymp מצן ?ען יעם,01דיםק 3קאנסטת?םיװז

 ?ר ענם?עגצז ?עז באװעגוגג ארבײםער די ן1א שאסען
 זי װעלמ םיט ןyםyפראבל שװערזנ די עםעקםיװ מעז
 אימרצײגתג חנר פאר באגצגצנם• םאג is הײגם איז

 גרײם זײנעז מיר אח איצם׳ ביז געקעמטט םיר האבעז
•Tyooyp is ײםער11 יך1א

ײם,pזאמpרyיםם1א אייער ציעז אייד זyװיל מיר
 װצממ tyiyi זעירבצרג, תיל זװן ראקער תדאלף אז

 נאב־ באדײסענחנ האבען או־ים, הויפטזעכליך זעצט איר
Dאלגyםאר־ זײ אח מיםגליחנר אתזערע צװישעז רשאםם 

 אייער ײניאן. נזער1א is םענדענדלז עכדלינפדײ םרעסדז
 ד״ױר־ װיל איז רא?צר רח־אלף זאלעז םיר אז םארלאנג

 חנר־ ניט םײנם ,nyoiyo אײזנר אין שי?ען ניט בערג
 או־יס־ ms ]yoip םיםגלידער נזערע1א פח טײלען לױבען

 םאלד־ נים םיר iyiyp דאם מײט־נגצן. דיערע םיט דת?
 nrnr זײ זײנזמ פעחאנעז, די אנבאלאנגם װאס רירען.

א^ די lyiyn באקאנט  דצם און שפילזנן זײ װאס ר
jauyisa ארבײםזגר חנר אין םאתעםען זײ װאס םלאץ,

 גאנצער דער איבזנר םם1באװא אח nypsn דאלף1ר
 און רyםש^רpyל אח שרײבצר באגאבםער אלס וחגלם

ny^yn nync האם nm?’ lyoyiyipyns זײן פח אתץ 
yunyiy די םאר r»  yoyiyors אוץ ארביממנר די 

 פארפאלגם נאכאנאנט את ער םענשהײט. פארשקלאסםע
 אײראפא׳ זױן חגגירמג^ בוחשיזהע די פוץ געולארען

 קאכגף חןם פאר םורמס די אין yoyiyi יאחןן פילזנ אח
 iy טאסעז. םארש?לאםנחג און yopnriyons די טין
אנםלוײ on&yi האם ny װײל—אםעריקע אק איאט איז

r® iys דייטשלאגד, נאצי ny om לאפמנ א איז w 
 ty at* ואגצז״ ts לאגזגר. ?אנצענםראצין א אין געזעסעז

isn ארבײטער אן נדיםיחנן7דיס?ד וחגם yאיז יזאציע 
ows א *ח אמפאראנםװארטליד lyaamra a■

gmyi jn לאנג גיט ביז אח, ועירמןדג װיל is 
 1< דירצ?םאר עדיוקיישאנעל דזנר יאר 4 אחם םאר

 אר־ ארבײמנר פראגרעסײוסםע די םון אימע ,22 לאקאל
o y 'sr’ip ימיאן םרײד חנר אין jauyiaa את צר 

 באװד ארבײטער חנד אין אקםית יאחנן פיל פאר שײן
ר איצט איז ny איז «נג  ארבײ־ חנר ®ץ רעדאקםאר מ
 אי צר?לזניזגו# is אײדזש״. ,װארקערס צייםזגג םזגר
 •יר־ איז ארגאניזאציע, איחנר דיס?חנדיםירצז oyn ער

אימזװע.
dis 1צר?^רצ אםאל גאד *ייד סיר ײילמ שאס.

 פראגראם, עדױקיישאנאל אתזזגר םץ כאראקםער חגר אז
 דאדפ«ז ״r מעלכע אױף oyoyo די ן1א אי?םארס די און

 אדר־ אין אונז פאר רעכם זטיסשליסלימ דאס איז תנדזנז,
 פראגחד אלס באשםיפעז. ois םיםגליז^רשאסם הנר

nymo דעפא אחpראםישyמ לאקאל ר תי  סיר האמן י
מ אאנ םיץ לע?םארס באשטיםט ע מ ר אין רינ  ארביי־ ת

m נים זדן באװעגוגג טער jysrio כײ o y rr י פת  י
^ קײן םי מז *אספארםעז, פאלי  ימײ אתחנר די םיר גי
 יארי פרײזזײט פולזן די האבדן די אח פלאםטארמע אז
jn לײגמ1צ m פאר םײנמגמ jnynis .םיםגלידצר

^ םיר ע  קייגי מנרלאזמ is נים באשםימם זי
 אראנ־ זאאנן מיר vyoyn אתז די?םיחנן is ®יםסײחגר

 באשםיםם דים איר װי אזױ לע?םארס. אלס זשיחנן
 װזננהמ םיס די no םײגוגגפז r״p םאלערירעז is ניט
lyirarm דארום םיר jym אײנשםיםיגג, נים זײם איר yi 

nnyi’S־jy«no דרײ די פלאץ אנחגר אן איז o rsp irt 
 את מז11 חנם םארטש אמ םעז,25 חנם םעברואר םח
מן װאס טעז,25  Tmm vinrtanyi ocnsiyi נאן• הא
 lyitptnyo's זײ װזגאנן מיר •nnyo’s ?לוב אײזגרע אין
מ םײנמגמ את אנ?מארס די am פלאץ, א אין  ^לז

ײ זײז אגװעזענחנ די אוץ |ynyn םא^רירם מז
jy את זטמארדנתג םת מרם isoyi 

אכםמג, &יט
Tuqp nanpyipy זגל.סז.י. 417 לאקאל

 םשערפאן ?ערטאן,1צ רזבין
.Tpyo™lywnyiyo ליח״, לואיס

קאםיםע: קיישאגאל1דז״י
 טשערםיז פײנבזנר^ $
*.atoynpyo םםענזאר, י.

ױנימאום נײפ און הח װייסען אץ אױפבעפירם נידעלם׳ און ,פינם
לײמו דעפארפםענם פון

 או־נזערע האבען מארטש םען3 דעם דאנערשטאג
אל מ ^ מרנ ױםג^רם שפי^ר איננ  נײ און .פינס א

n״n אין דזגלס״ n  ]yo ד סרס. איז פרזנזיחננם פאר  ת
 םתפע, ערשםע די אח דאס .ooyi דיערע אח װזנלט
צײם. לאגנער גאנץ א אין too אזא געהאט האם מאס

מ פארשמלמג, די ל  געװארען געגעבען איז מ
rw איסם דזזד אין  yomi no on, חנר געװען איז 

 װאס א?טיארען, די no םריזױפף דזןם אין פונקם הױך
y זײ נח^לס״. »מ .פינם שפילזמ m פריהזנר שױן 
 באריםטע אזדינע םוץ געװארען געלױבם ns געריםם
 םחנ־ זײ אװ nyoynpyo ,tAynm םיסעס װי םענשעז,

 *ױר־ סראנסיס סעפרעסערי, לזניבאר מארגענםאזי, רי,1זש
 ■זןחענליכקײםזון. געשםעלםע הויך אנרערע ps פיגם

yssn o s's דאס חגרגרײכם זיי yoosyn האבען זײ װאט 
 •רעי פארן געשפילט yasn זײ—װימחנן, oiypys זיך

ט תנ שסאםען. פאראייניגםע די סוץ ד
oy איז s  ynys װצל־ בײ געשמעלרפא *״װאםזנ

ר  פרעזידענם דער בלױז אנװעזעגד געװען ױיגען oy מ
ns םר• אכס; פח פארסי זײן ns .דדבינספי; םרם 
 שייםעוי. לוזדס םרס. ns םר• )*ynB| פר^ זמץ םר•
 ריד #דעניש מאקם ארן שלעזיגגער עסיל סרס• און םר.

 גזד האם פארשםעלרגג ךי .דזשאסםיס״. «ץ דא?טאר
ns y אײן דױזנרט u n v טיילעז װיכםיגםםע די ■n 

,ps o ra ז י י ana .n »ק לס״ג ry nyi yaysys רוד 
y װעלכע װעלט, y s  osn מ אין •ריומנד שפיל די  נ
פאר דונמסקי ןױדענס פ סיס אדאגזשירם osn יארק

גצגץ־ אמ הױז װייםמ אין פארשטעלמג דער גאך
ן  מעיפלאחגר, האטעל אק סארשסעלתג א געװארען מ
ר ביי tv• ם1ױבילןןא יארימן 25 פזץ סיחנרתג ת  n 

 לעיבאי, אװ ,nyojnpyo די לעיבאר. אװ פארטמענט
 אינםעתצשאנאל די אײנג^מיען האס פמרקיגס, םיס

 חנגײ 1100 די פארשסעלומ. די ysyi is שפי^ר
מ פארשם^גר, ארבײטזנר ns רתגם ל  בײמר האכעץ ^

 אפלא־ לאנג ns שסארק yssn םארשםעלתג, ךי װ»ינם
שיילער. די דירם

osn ,poom  m y n y n פאלתנחמ ערהאלםעז 
 פאר־ דער פאר לעיבאר אװ סע?רעטערי no דאנק־בריף

uiVyov:
ח תביגספי, דוד .םר. צזי  מננפי
 חבינסקי: &ר. iyiy״o םיין
oy ײי זשיםצולריקעז זטמענליד באםת איו snynyi 

r״i■ איחנר פאר דאגקבארקײט םיק אח s  r v r s y i 
ח סארשםעלוגג די yosa סמנליד  נידצלס״ n» .פינם י

a״ ײבידיי דער ״ •axny אפלאח ענםחיאסםישעד דער 
ns לױכ די r*  hyonyn מסחס »ײד ה»מז געסם די 

ysy i באחײז געטנ»r ארגעגיג דעם■nsn or» otpi ,y 
jam rvu  m s

מז «ץ גאמען .אין אנ ח סמער ג  דע«ארס דעם •
oiyo נ לזױבאר, אװ m אימנרגעבען אייך איד מ s־• 

ns p אױפריכסיגען in מאתשצן. בןסטן
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ב ױ א
. בענעפיט צו בארעכטיגט ניט זײט איר «ז אײך זאנט םען . .
 דורך םארדינט ה$ט איר װאם שבירות פולע די ם«ר קרעדיט נעגעבען ניט אײך האם םען װען

. צײט דער . . .
.געװסרן אױםנערעבענט ריכטיג נים איז בענעםיט אײער װען . .
 פאר ארבײט דער פון געװארען אוועקגעשיקס זײט איר אז באשולדיגם, פאלש װערט איר ווען

. אויםפירונג שלעכטער . .

מים* עגערגישע אנגעגוםע! האם אינםערנעשאנעל די
 פאנכע םמ מיםלעז שוױנדלערישע די באקעמםען צו לען

 םםעים דעם צאלען םמ זיד אױםצודרײעז בתים בעלי
 רעכםען די באשיצען דעם דזרך *מ םעקם אנעמפלאיםענם

p״i צו םיםגלידער אתזערע םמ y וועל־ צו בענעפיםם 
געזעץ• 1לױם׳ בארעכםיגם 1זײנע זײ כע

• אלם אז *רויםגעװיזען, זיד האם צײם לעצםע די  ון
 דער און גאסעם מזעכע םון שװינדלערייען די םץ זולםאם
 מא־ אדםיניסםראםױוער דער פאר םינאגםען אין טאגגעל
 םרויען־ צאל גרױסע א האגען געזעץ דעם םון שינערי

 די פת חשבון זייעו־ אז אוסגעםונען, ארבײטער קלײדער
 װערם עם װעלכען לױם םארדינם, האבען זײ װאם שכירות

וועל־ צו בעגעםים ארבײםםלאזען םץ סומע די באשםימט
ט זוערט עם ווען .םטרײק « צוליב דזשאב דעם פארלארען האט איר אז באחויסטעט ריכטיג ני . . 
o ניט צאלט באס אײער »ז דענקט איר דוען p אײך םאר טעקם ארכײטםלןןזען . . . 
טיגט איר זוען ר הילף אין זיך נוי ת — פארזיכערונ? ארבײטםלאזען װעגן אינםארםאציע א

פ ײ נ ו ^ ר צ ע י י ל א א ה א ן ל א י נ ו ו י ו ם א ג נ ע ר ס נ י ו ט י ז
 איר זואם רעקארדם אלע און אפטײלוע פארזיכערוננ ארבײטסלאזער רp פון פאפירעז אלע

נעארכײט. חאט איר װעלכע פאר בתים בעלי די און םארדינםטען אײערע װעגען האט

ן ע כ א ם ז ד ן צ מ מ ד מ

 רע־ די אין ריכםיג ניט איז בארעכםיגם, זײנזמ זײ כען
 דיער נים די קריגןמ רעזולםאם אלם אלבאני. «ץ קארדם

צײם. אין נים און אױםגעצאלם ריכםיג בענעםים
יוניא! די העלםט םאלען, אזױנע אק העלםעז צו כדי

 אויף אפליקײשאנם זײערע אויםםילען בײם ארבייםער די
 שוין האבען ארבײםער הונדערםע בלענקס. געהעריגע די

 םון אמ ייניאז׳ דער םמ הילף דער חרך אז אויםגעםונען
 שםונדען איינגעשפארם זיך זײ בען1הן לאקאלס זײערע

 אין לײן איז שםײן געדארםט װאלםען זײ װעלמ צײם,
$פיס. עםפלאײםענם סםעים דעם

 אױםגעצאלט ניט ק^יםם װערען סאלען םילע 1אי
באשםי־ צו אפגעהאלםען װערען םארהערען פארםעלע ביז

ארבײטען. צו אריף הערט איר װען םאל יעדעם אפליקיישאן אן ארײן גיט
םטרײק. אין ארונטער גליט איר זוען אפליקײשאן אן ארײן גיט

■טעל א ארײן שיקט  .1ארכײטע זיך שטעלט איר זוען אפיס עםפלאיטענט םטעיט צום ^
ס עמפלאימענט םטעיט אין זיך םpםעל  אײר- רוםט םען װען אפי

פארדינסטן. אי־יערע פון רעקארד א האלט
 דורך פארדינט ניט האט איר אז גרונט אויפ׳ן אפליקײשאן אײער צוריקנעוױזען האם םען װעז

טיגע די יאר פון םאנאטען 9 ערשטע די  זײט כענעפיט, צו כארעכםינען אײך זאל װאס סוםע, נוי
 געאר־ יאר םון טאגאטען 3 לעצטע דיי תרך זזאם איר אויב בענעפים, צו בארעכטיגם איצט איר

נעפעלט. פריהער אײך חאט עם װאם םומע איבעריגע די םארדינם און בײט
o איז p ם פאל ט און אפליקײשאן, צוױיטע א «רײן ני  איר װאם שכיירות סוםע די אן ני

יאר. דורכ׳ן פארדינט האט

............................

 זיך װעלזמ פארהערעז אזױנע םאקםען. ריכטיגע די םזח
 איץ רעקארדם די װען למשל װי םאלזח, םילע 1אי םאדערעז

 בזןשטעםי־ צו געװאחװ איבערגעקוקט נים דינ?מ אלבאגי
 באהוייםונגען םאלשע ;ארבייםער פח טעס־ת די גען
 דער םוץ געװארען אװעקגעשיקם איז ארבײםער דער אז

 דער אז קלאגען אמ אויפםירונג שלעכםער סאר ארבײט
 זיד םעלדזװ צו פארםעלם האט ארבײםער באםרעםענדער

 עמפלאי־ םםעים דער װעלמח חשאב א אננעפע! אדעד
געבען. געװאלם אים האם אפים םענם

פרעצעדענ־ װאם ראלע וױכטיגע די נאגרײפעגדיג
 גע־ די פח אויםטײםשתג דער איץ שפילמ ײעלמ יחח

p קע&פעז צו צוגעגרײם ײניימ די איז זעצעז׳ v t די 
 אין 1ענםשײדונגע גינםםיגע פאר נױטיג װען געריכםזה

ארבײםער. די פמ אינםערעסזמ די

אין סוננות די פאו $sooo ססיבעלם שפ«יע םאו רעמןז יוניאו פױיד
מ מ מ ו -----------------------------מ

 שרעקלימן דעם וזעגען גײעס די ערהאלםענדיג
 פאר־ האבזנן בא&בעט לוםם פאשיסטישע די וזןמ זירבן,

דער אין שםעם אנדערע און «נאצעלבאר אין אורזאכם
.   - - 1 -   —    -   —  -  A - -  — -  םענשען, צױזילע םויזעגדער וואו רעאובליק, שאאנישער

עד, ח פרױען מנ  פאר־ און געטײטעם זײגעז קינדעד, י
 פארגחר פיל up האם װעלמס און געװארעז ינדעסװא

 האם .עאזסלחיי די פיץ לײדעז דעם און גױם די סעדם
ע, n הילןי פאר ק^םיסע יוגיזן סרײד די  pu שמני

 אינםערעשאנאל דער פון דוביגםקי •רעזידעגט װעלכע
תמן םשארלם *ח עדסדעזשוי איו םע  דרעם־ דער םון זי

ד מ  דורן־ ארױםגעשיגם גלייך םשערםאן, איז יוגיאך םי
jru די פיר דאלאר םויזענד פמף קײבל n p געלד די 

 פא־ אין עלסנשעװע װאלםער *ו געזזארען געשיקם איז
שע אוץ שפײז נויטיגע די אדן ריז  פאר םיםלען םעדיגיני
וײס. שםוגדען 48 אין דערגרײבען זײ װעם קרכנות די

 זין האט םפעין״ םאר רעליעף ױניאן ״טרײד די
 און יוניאנם אלע וװ אויעל tv מים געווענדעם אויך

 שאפעז צו גלייך באװעגונג ארבײ׳טער דער ®ץ פרײגם
 צײס קירצעםםער דער אין זאל עם אוס דאלאר 60,000

 פאשים־ די פון קרבגות די n ווערען ®סגעשיקט קעגען
 סים באזארגען צי זיי cnv שאאגיעז אין םערדןרײען םישע

נזיםיגטטן• דאם
 ®ון ײעזרטערדע לעצםע די זײנען עס ®חמליו ייי

yow די ovo סקעסאט־טליפ *r נױםיג דריגגעגד װי 
oy פעז קען קרבנות׳ די פאר הילף ב*לדימ די איז 

ptyr דעל סמוארעז פון קןימל פאלגענדען דןם ®ץ 
m, שמ־ דער פון םמיסםעד אויסערז געוחװאנער 

 םדײד־ *למסימע ךי פון ®ירשר אמ ר««בלי? נישער
o y rr אג) oyn (.yo .ya חנס״גײרי ישעגשאא די• 

np דובמםיד• •רןוידןגט צו ווגעשיקט

:פאלגם װי איז טעלעגראםע די
 די איבערשיקען אײד געבעםעז אונז האט :םען
 ערהאלטעז געכםען האכען םיר װאס קײבעל סאלגענדע

 געװעזענער װעיא, דעל אלװארעז פץ באושעלאגא פח
 םע. כע. או• דער טון םירער און אויםעח ®ח םיגיםטער

׳־ :שדײבט ער
שםא־ סאראײניגםע גאנגע די אז זיכער, בין «»יד

 שױדער דעם טון װערען אױפגעםרייסעלם װעט םען
 באמבארדירתג למםער דער י»ח נײעם די לײענעגדיג

 נאכדעם אבער, אײך פארזיכער איך כאראעלאנא. םון
 ודײ1 וועלכער אין שטאט גאנאע די באזוכם האכ איך וױ

 נאך און געװארען ערפארדעם זײנען טעגשען םײזענד
 די אז געיוארען, פארוואונועט זײנען םיל אזױ סאל א

 לדסם־קריג קוםענדען דעם װעגען נביאות שרעקליכםםע
 שרעקליכ־ דער אין געװארען פארוואגדעלם דא זײנען
 זיך װענדעם סאלק שאאנישע דאם וױרקליכקײם. סםער

 אױםגוהוי־ אײך כעם און שסאטען ®אראײניגםע די או
 דער ®ון אױםראםונג דער געגען שםיםע אײער בען

 K געגעז און באתרעלאגא טון באםעלקערוגג גיוײלער
 םח רעגירובג שואגישע דער שםערם װעלכע ■אליםי
 דער געגען זיד באשיאען או מיםלען גױםיגע די קױסעז

 אק קינדער *ח פײיעז םותענד איבער פח ערםארדונג
םאג. אײנאיגען אײן

ואונםסרגסשריבמ^
ז ע ר א ו ו ל ל * ע . ד ״ * י ע ו ו

1 אין  מײנונגם פעחענליכע אלע םוזען די, וױ ײם1
 םיר זײם. א tv װןרןן אוועקגעלײגם ען דענזזייט פארשי

 אוגםערשיד tv tV^'’ יעויע אויף רעריבער פאדערען
 עחרלימז יןדןן יטער,מ̂■ יעחװ כא^אגט, זי װאו

ijvvd, פוץ אגגעזיכם אין בלוסעם עס חארץ וועסעס
Hm L iM  MB •M u X m ik U l Mi —- — - — rysTyn «x קרבנות^ ארמשולדיגע די פון לײדען וײ

 ̂ - i i ik Lm ii AM iii^ iiaA klL  I  kite L f  mam------i i im םעגליכקייטען, אלע סים x* שוק, באלד, גלײד, 1העלםע 
 איז חילף שנעלע מיםלעז• חילסס גויטיגע די שאפעז

חילף. טאפעלםע
 איז װעלכע םפעת״ פאר רעליעף יתיאן ״טרײד די

 trap אתםעח געגאנגזמ פריהער איז װאם זעלניגע, די
 דעד דורץ האט שפאניע״, פאר קרײץ תיםער .ארבײטער

 עקזיםםיח^ עם זינם יאר א איבער עםװאס פון אײט
 םעחױג אוץ פינף און הונדערם שיאגיע פאר געשאםען
 אױסנאמ דער טיט געלם גאנאע די דאלאר. םױזענד

 אײ איז אויםגאבזמ, פאר פראנענם אית אוםגעםער פח
 שאאנישן די דערגרײכט האט אח מיתירזװ בערגעשיקט

חילף» םעדיגינישע איץ שפײז איז קרבגות
 פחר או tntm געשיקם דארפזמ בײשטײעתנגזמ

סטריט. טע16 ױעםט 3 מביגםקי, זידעגם
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GERECHTIGKEIT {Justice)

«כ»זל) פון (זכרתומ
כךיוױצהי ד. פה

 שלןזפן, םייעח ײ ײאיק, איז שלאסעאם אץ
 אויסגעװאכט, שםײט נאר אומשאפפ^ק װײםןןר דער
 ס«רלן>םן עפעס ם׳איז אז געפילם, וו$לנז ןןר ױי

גאכט. םון שןןח׳ן טעקעלע די אץ אט-דןז
ײנקי, אױפץ pip אײף ,an של$ף נעםט םץ• יײיד  ז
 ארום, אומרו אן מיר נעפט ןןס און פינףן שױן
 כויגער, דער םאטקע יאטקע־גאם פון קוםם אמ נאר
שטום~ םיר ענטסןןרט ער װערםער, אן איט פרעג איף
םײדל, דןןר גרוגיןן, גײם דארמן אץ

 חענ®, אירע פול איז כײגל קאשױ?עס מי־ט
 ׳אײדל און שטילע »כלײכע, $ םײדל *

פארגרעגט. װעלטן גען םײער איד מיט װ^לט װ^ס
sip אץ  «v® פאחילאטן, כערשטער, דער לײכקע *ן 
 מיי ז»נ» נןןר קימעם, זיך ד*כ® זע® ער
מס, w זץ• נעמ® ער  ׳מון 1® גײ איד און ד

o כאזונחןר גײען פיר n יל. זעלכימ*
קרעםל׳ ® w שױן זיד, װעק® מארק »ל«ער דער

------— aaaaM am aau asa MMaam km atiM  m m  k M eu m אויםאוגיץ, tv חױכ® װאגדל און חמגדל דער
 - MLaaam Mama---------Lsam auk m  asate i M ia a im יעדװידז אױ^ ®ו&ל® שװין v Mr ,געזעסד

aM aM  man kMtammm mammaaM^aaaM mssBy מל~• זיך דעךדדײד — איזודןןזמשיק אץ פירם
 ®ײץ, אוץ ygaxaga םארכײ «רי« די גנב׳ע איך
 מלװאר, נרױםן חןם כײ שױן »יד גץ »v אץ

 פיח םיד עם avn חכד v שוץ װאר® דןןר®
is ר םי«ץ ®ױ® און לעמ אױןי קעםפן 1מ

 חעלער, און פרײמער װער#נ פריםארגן גרויער דער
op »םיר: ®ױי•® אוך חפר, םײן םיף אױל V® דן ל  מ
op שװץ איז »  שתעלער, גיסןןלע v גןןר װײ®, ני

v® און קאפארױק?, איז tv װ*לי ד?ר איז!

 גסרפון׳ Vײז
v f ם׳ מ

 ם?לד » אריכ?ר לױפן סיר
שי tpariow מיר V ®ייי

M a a im  a^a^a aaaMmM a m m  *aLm m  m iia a a  âm̂ mםיר on tpsp און װאדד tpropj דזזרםן שוין 
פלאט! חײלמןן פיז rinvpwv ״כמד״ םpד

n a ia k a a  iMmmkaa m m m  a acsanamaca aaaaaau a a m׳קיגדןןר ווידי״הן וװויי גןןקוםקןן זימען סיר 
oiv ^p®«&nvo ^p®o«**s װאלד, אץ ױם־סזג

aiMfeauA ^M a Mia a ia L a n i  a im ,  ^MMmmaam aaLsam  amכןןפרייןן חעדסן *ד Djn שיגדןן̂ר זיין סדן שקלמף
גװאלד. opn סון כײז, ד?ם סון װ?ל« די כאםרײ?ן

 פלסגן, אץ זיד הסל® װאס קלוימיק v אמגלסד• ®ווײ
 פרירפ^ אץ חמג?ר®, און כית-חמדרש, קלײג?ם אץ

 ®יאגן «ו חלוםות גױ» אום גײ« װײמ?ר1 ד?ר
מוסיירט. קנעפלייד pnpa^r םי® םאנ«ל א

 געל?גן אי־ז װאלד דער ג?קוםעז• זײג^ םיר
 געקלײדט, פרײחײט איץ םרילינג םץ יוס־טוכ אין
 ׳װ?גן די גלום?ן םים ,tpiv® ®,םי גויםער דיי

אוג?גרײם. rpvp ד?ם w פוט פיט רpvרpח און
op פרײלסך פײנעלמד ךי מסכן tpxntpx 
 כמױ, פמ ליד?ר די סרײחייי®, פון לייד?ר די
 tp^ppx חאט װאלד רpד כלומ?ן, און בוימ?ר ךי

I טיראגײ ד?ר taps rpvp פון רpליד םי®
 ®,tpstfppai'ftv מיד «vn איטער םרײדיקער *

 כײגאט®. ױגױכיפור פרומער v ג$ןר ם׳םילם װי
 ®,npsvnps opsp חא® ms איגג^ין אץ

vn op® ג?לאפ®. און געזײנ® נשפח םייץ
®pp T ײיאע, ײי פיפיי• עי חכיו םײן אײןי  ימי
ש אים tpipna y«$ אויגן די  רױ®, סימיי

ipsi^b און d̂ ר ךיpדנpװי שטיםען םים ר 
npopsiv So ,קי׳י®! אײ?ר *ערייס® שקלאטן

v די ®ו סוןי pnpn^ די pp̂ pnחןןרןן״ און ר
iam aai am Mamaam m m  a^^am  m s  mmaaaafm earnאון tpopre די סויססן אין כיידן זיף y®$pn 

̂ MruwT זײוע ®ns קיסד epn איו» ח^לס איך
 t®ippps םסרגיכמן םױרןמש pלv פי®
tyovnv זין ח«רץ אץ פישן op װי פיל איף

m iam Mm ^LMMaa Mmali Mm m ^ a m aפרן גןןפילן סרן 
is װן^כ דיp די סױױוײ® סון ®ראגן

t miaLm msamacmmsa mmm m a a a a  M m ^aM  am is די opn tp“ i  psTpn ארכעסער ov?p

rtpssvnve איז טאג ד?ר ®ונקלען tv חױג® װאלד אץ
mmMaammmaaM msaL^a ^m̂ a aaa ammM M a  mam maiaאיך pip פון װי ארום זיך fiv?v ,אױםגעװאכט 

 ,tpssvtps ש»יל? זיך uvnsipn fpny פין
.sons ipn tie כאגלײט פײגל, די ®ין כאגלײט

op ליד?ר די ?ליעען p®pn*onvo שסילע, ו״ז
M M m m ui mmamakm m m  Ammia^a m m  aâ m̂ m̂ a Mm®pvp T* ״יז םארםירזןרן און tp'®i?a ,שסרײט 

 תפילח, y אץ סארװיג® ליג® װאלד ד?ר ®ז זיך ס׳דוכ® אץ
װײ®. rpnp ppny כישוף v םײ ס׳ס^נ® אץ

mmuM Mmaarna^^mMm mMM mMaaM m m aa maamװעג̂ן ®מרשיךעלן ווױף מחײם גײען םיר 
װאלד, ®ונ??לן סוץ סודות די סון כאגלײ®

maaammmaa maMmma mm aamMLm maam iaim am lm - * ppnŝ אתז tyoip'B און 7p עח»» itsppoiv 
!כאלד ®v : pnss^ און םױיױ? אמז באנױסן

 ג?כליכן אז פיל איד און אחײס, גײש פיר
p םײן ^ר«ז איז vnאץ ׳ opn ,אין װאלד uvTps, 
״ npn םיר ם׳ח®® 1װא  ליגן ®ו אױסגן^דנ® ,נונו

nsyp o p געגן npvnpn, דעם asynv tpjps *isvp !

I


