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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 . . .
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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• 1׳לױם 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
.םטרײק « צוליב דזשאב דעם פארלארען האט איר אז באחויסטעט ריכטיג ניט זוערט עם ווען . . 
o ניט צאלט באס אײער »ז דענקט איר דוען p אײך םאר טעקם ארכײטםלןןזען . . . 
— פארזיכערונ? ארבײטםלאזען װעגן אינםארםאציע אתר הילף אין זיך נויטיגט איר זוען

פ ײ נ ו ^ ר צ ע י ל אי א ה א ן ל א י נ ו ו י ם או ג נ ע ר ס נ ו טי 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 ן צד 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

 .1ארכײטע זיך שטעלט איר זוען אפיס עםפלאיטענט םטעיט צום ^■טעל א ארײן שיקט
 אײר- רוםט םען װען אפיס עמפלאימענט םטעיט אין זיך םpםעל

פארדינסטן. אי־יערע פון רעקארד א האלט
 דורך פארדינט ניט האט איר אז גרונט אויפ׳ן אפליקײשאן אײער צוריקנעוױזען האם םען װעז

 זײט כענעפיט, צו כארעכםינען אײך זאל װאס סוםע, נויטיגע די יאר פון םאנאטען 9 ערשטע די
 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 איר װאם שכיירות סוםע די אן ניט און אפליקײשאן, צוױיטע א «רײן נים פאל 

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
-----------מומממ

 שרעקלימן דעם וזעגען גײעס די ערהאלםענדיג
 פאר־ האבזנן בא&בעט לוםם פאשיסטישע די וזןמ זירבן,

- — - - A - —   -   —   - 1- -   .דער אין שםעם אנדערע און «נאצעלבאר אין אורזאכם  םענשען, צױזילע םויזעגדער וואו רעאובליק, שאאנישער
ח פרױען מנעד,  פאר־ און געטײטעם זײגעז קינדעד, י

u האם װעלמס און געװארעז ינדעסװא p פארגחר פיל 
 האם .עאזסלחיי די פיץ לײדעז דעם און גױם די סעדם

̂םיסע יוגיזן סרײד די  pu שמניע, n הילןי פאר ק
 אינםערעשאנאל דער פון דוביגםקי •רעזידעגט װעלכע

 דרעם־ דער םון זיםעתמן םשארלם *ח עדסדעזשוי איו
מד  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
 פאר םיםלען םעדיגינישע אוץ שפײז נויטיגע די אדן ריז
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 o v o סקעסאט־טליפ *r נױםיג דריגגעגד װי 
oy פעז קען קרבנות׳ די פאר הילף ב*לדימ די איז 

ptyr מל פאלגענדען דןם ®ץ  דעל סמוארעז פון קןי
m, שמ־ דער פון םמיסםעד אויסערז געוחװאנער 

 םדײד־ *למסימע ךי פון ®ירשר אמ ר««בלי? נישער
o y r r אג) oyn (.yo .ya חנס״גײרי ישעגשאא די• 

n p 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

i j v v d, פוץ אגגעזיכם אין בלוסעם עס חארץ וועסעס
Hm LiM  MB •MuXmikUl Mi —- — - — rysTyn «x קרבנו̂ת ארמשולדיגע די פון לײדען וײ

 ̂ - iiikLmii AM iii^iiaAklL I kite L f mam-------iiim םעגליכקייטען, אלע סים x* שוק, באלד, גלײד, 1העלםע 
 איז חילף שנעלע מיםלעז• חילסס גויטיגע די שאפעז

חילף. טאפעלםע
י ד ד ײ ר ט ן ״ א י ת ף י ע י ל ע ר ר א ״ פ ת ע פ ע ם כ ל ע ז װ י  א

י , ד ע ג י נ ל ע ם ז א ז װ י ר א ע ה י ר מ פ ז ג נ א ג ע ח ג ע ם ת t א r a p 
ר ע ט ײ ב ר א ר . ע ם י ץ ת ײ ר ר ק א , פ ״ ע י נ א פ ט ש א ץ ה ר ו ד ד ע  ד

ט ײ ן א ו ס פ א װ ם ר ע ע ב י ר א א א ם י נ י ם ז ^ ע ח י ם ם י ז ק  ע
ן ע ם א ש ע ר ג א ע פ י ג א י ם ש ר ע ד נ ו ן ה ו ף א נ י ץ פ ו ג א ױ ח ע  ם

ד נ ע ז ױ . ם ר א ל א י ד ע ד א נ א ם ג ל ע ט ג י ר ט ע מ ד א נ ס ױ  א
ח ר פ ע ם ע ג ם ו ת א י ם א נ ע נ א ר ר פ א , פ מ ז ב א ג ם י ו ז א י ײ א  א

ט ק י ש ע ג ר ע װ ב ז ר י ת י ח מ ט א א ט ה כ ײ ר ג ר ע י ד ן ד ש י נ א א  ש
ת ו ג ב ר ז ק י ז א ײ פ ץ ש י ע א ש י נ י ג י ד ע » ם ף ל י ח

מ ז ג נ ת ע ײ ט ש ײ מ ב ז פ ר א ם ד ק י ש ע t ג n t m ו ר א ח  פ
ם ג ע ד י , ז י ק ם ג י ב ט 3 מ ם ע ע16 ױ . ט ט י ר ט ס
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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

 זײנקי, אױפץ pip אײף ,an של$ף נעםט םץ• יײיד
 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 *
̂ס ̂לט װ פארגרעגט. װעלטן גען םײער איד מיט װ

 פאחילאטן, כערשטער, דער לײכקע *ן ®sip «v אץ
 מיי ז»נ» נןןר קימעם, זיך ד*כ® זע® ער
 ׳מון 1® גײ איד און דמס, w זץ• נעמ® ער

*יל. זעלכימ on כאזונחןר גײען פיר

קרעםל׳ ® w שױן זיד, װעק® מארק »ל«ער דער
-------— aaaaMamaau asa MMaam kmatiM m m  kMeum אויםאוגיץ, tv חױכ® װאגדל און חמגדל דער

 - MLaaam Mama----------Lsamauk m asate iM iaaim יעדװידז א̂ױ ®ו&ל® שװין v M r ,געזעסד
aMaM 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® מלדן 
op גןןר װײ®, ני« שװץ איז v שתעלער, גיסןןלע 
v® און קאפארױק?, איז tv װ*לי ד?ר איז!

מם׳ v f גסרפון׳ Vײז  ם?לד » אריכ?ר לױפן סיר
שי tpariow מיר V ®ייי

M a a i m  a ^ a ^ a  a a a M m M  a  m m  *aL m m  m i i a a a  ^am^mםיר o n  tp s p און װאדד tp ro p j דזזרםן שוין 
r ״כמד״ םpד in v p w v פלאט! חײלמןן פיז

naiakaa iMmmkaa mmm  a acsanamaca aaaaaau aamװויי גןןקוםקןן זימען סיר  ׳קיגדןןר ווידי״הן ו
o iv  ^ p® «&nvo ^ p® o«**s װאלד, אץ ױם־סזג

aiMfeauA ^Ma Mia aiaL ani aim , ^MMmmaam aaLsam amכןןפרייןן חעדסן *ד D jn שיגדןןר^ זיין סדן שקלמף
גװאלד. opn סון כײז, ד?ם סון װ?ל« די כאםרײ?ן

 פלסגן, אץ זיד הסל® װאס קלוימיק v אמגלסד• ®ווײ
 פריר̂פ 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
̂ין אץ  ®,npsvnps opsp חא® ms איגג

vn op® ג?לאפ®. און געזײנ® נשפח םייץ

®pp T ימיײיאע, ײי פיפיי• עי חכיו םײן אײןי 
 רױ®, סימייש אים tpipna y«$ אויגן די

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
iamaai am Mamaam m m  a^^am m s  mmaaaafm earnאון tpopre די סויססן אין כיידן זיף y®$pn 

̂לס איך ̂ MruwT זײוע ®ns קיסד epn איו» ח
 t®ippps םסרגיכמן םױרןמש pלv פי®
tyovnv זין ח«רץ אץ פישן op װי פיל איף

miam Mm ^LMMaa Mmali Mm m^amaפרן גןןפילן סרן 
is ̂כ די די סױױוײ® סון ®ראגן pװן

t miaLm msamacmmsa mmm maaaa Mm^aM am is די opn tp“ i  psTpn ארכעסער ov?p

rtpssvnve איז טאג ד?ר ®ונקלען tv חױג® װאלד אץ
mmMaammmaaM msaL^a m̂̂a aaa ammM Ma mam maiaאיך pip פון װי ארום זיך fiv?v ,אױםגעװאכט 

uvnsipn fp פין n y ש»יל? זיך tpssvtps, 
.sons ipn tie כאגלײט פײגל, די ®ין כאגלײט

op ליד?ר די ?ליעען p®pn*onvo שסילע, ו״ז
MMmmui mmamakm mm Ammia^a mm aâ m̂m̂a Mm®pvp T* ״יז םארםירזןרן און tp'®i?a ,שסרײט 

 תפילח, y אץ סארװיג® ליג® װאלד ד?ר ®ז זיך ס׳דוכ® אץ
̂נ® אץ װײ®. rpnp ppny כישוף v םײ ס׳ס

mmuM Mmaarnâ ^mMm mMM mMaaM mmaa maamװעג̂ן ®מרשיךעלן ווױף מחײם גײען םיר 
װאלד, ®ונ??לן סוץ סודות די סון כאגלײ®

maaammmaa maMmma mm aamMLm maam iaimamlm - * 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 v nאץ ׳ opn ,אין װאלד uvTps, 
דנ® ,נונו״ npn םיר ם׳ח®® 1װא  ליגן ®ו אױסג̂ן

nsyp o p געגן npvnpn, דעם asynv tpjps *isvp !

I
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ל די א אנ ש ע מ ע ט  דער סו־ן באשלום דער אינ
איז קאנסערענץ א. אי. סי. א יא יס יך ןץא

םוף תסען ix וואשיעםאז ° p י
 פער־ א שאםען ix גװעק דעם םיט קאנװענשאז א זוםער

 ימיאן־ טרײד מנטראלע זעלבםםשםענדיגע .7017140
 ,7אל די סון װערעז מנגריסם גיט קען ,7אניזאצי1אר

 אין אײניגקײם איז פרידעז אויף געהאםט האבען וואם
באװעגוגג. ארבעטער אםעריקאגער חנר

 חדשים אײגיגע לעצטע די אין 1א אםת, איז עם
 א. אי. םי. גװישען פרידען א אױף אױסזיכטעז לי דיגעז

j »מ  Jt שםארקע, איבעריגם קײן געדוען ניט ל• אװ
 07 אויפגעגעבען. ניט האפניגגען די האם מען *בער
 גןף ■לוגי־ם גאנץ קען עס אז םײנונגען, געװען זײנעז

o סיםואגיע, א װערען שאםען r פרידען א םאכען זאל 
 עס וױ פונקט אז ארגוםעגטירם, האט vta םמנליך.

 אױםגןף האט ז7םרײ א וחװ אז ן,7ם7טר גם7ק7ג האט
i איז נאזעם גאנץ זײן ix הן71 t ן7יואר7ג פלתים 1אי 

i ז7ײ אז ן,7ם7םר אײד ס7 ז7ק וזײט, r הט7ז ז7םריד 
i פלמים ר7 זאל וױים, זײן *ו אױס t t h •07 נאזעט 

 א אויף האםם7ג *ײם גאנגע די האט ן7מ אז ודיסם,
 נ•7שם ן7ס םינט7ג ן7האם זיך וױלט 07 ז7װ און ז7פריז־

 ־7װ ז7ה$םגוגג די אז ז,7אורזאכ און םימנים Toil דיג
o מים 17אב ר?ז•7װ םארדוירקליכם לען r באשלום 
 זײנןמ קאנװענשאז׳ א [7והאלט18א א. אי. םי. ר7י פון
 גזדוא• רט7חזײם7ד םיל ן7םרײ א אויף האםנונגזמ די
ן.7ר7באדוי ix שםארק איז דאם איז ז•7י

 ניט ר7אב 07 איז אל1שא7ת7אמם ר7אובז םאר
 א פאר חאםנונמװ 7רט7תוימז7ד םון 7םראג א בלויז
ר ז7לכ7װ םאר ז׳7פריד  אזוי האם דובינסקי זידענם7י

 איר ז7ג7ײ 7םראג א את 07 נאר ארבײם,7ג יש11717
 י7נײ ר7י אין ציהעז דארף זי װאס ,7ליני 17171»ײ

.7סיטואגי 171704071
m איז שאנאל7רנ7איגם די m דרײ די םון 7אײנ 

סי. די ן70שא ז70האל71 האב;ן וואס ײניאנם׳ 7גרױס
 ז7םראג7בײג אויך האט שאנאל7רנ7אינם די איז א•

תי i ן7לם7ה ix לם7ג ז7םומ 70ג r .ן אי. סיA ארגא־ 
ײװ  װאם ם,7אינדוסםרי ן7םאם די אין ר7ארבײם די גיזי

i םיז 7ם־אויסגאב8הוי די ז7יו7ג נםליד7אײג איז דאס r 
 גרויסלן גאנץ א האם שאנאל7ת7איגט די א■ אי. סי•

o איו חלק r, די ן7יואר7ג ארגאניזירם ז7דינ 07 װאס 
 ר7אב ר.7ארבײט שטאל די און י7ארבײט אױטאםאביל

i אין ארײן on איז שאנאל7רנ7אינט די r .41 אי• סי 
tu ם7ד םיט x? אין 7ארגאניזאיי דואל א [7שאם צו 
i r ר־7אינם די גונג.7באװ יוניאן טרײד ר7ריקאנ7אמ 

 די ז7ארגאניזיר *ו מלפאן גזװואלם האם שאנאל7ג
 ז7רי?7אס די װאם ר,70ײ3אי אונארגאניױרס? ז7םיליאנ

 ארגא־ *ו יגם07פאתאכל האט לײבאר אװ [שאױי7ל1«
o ניט ר7אז־ גידחװ, it pt i איהר גוליב ז7ארגאנמיר 

 וװגןך נים יינגאטנאן איז װאס יוגיאניזם, םרײד יאך
 און 7סאמד«ראײקיי «ז אינדוםםריאס די «ו פאסט

מ מ ק מ ל לויז ײאראן מירמארגאג ז7סט7אסג מ  אויף נ
4ימיאניזנ אמדוםטריעלאן פון באדעז 07ז״

:זױז אינסןרנוגשאנאל אונזאר פון רשאפט7םיר די
. . . - . au M a M a a a u M a a i#  nM aa aaaײוו קןנןו דעד ווץ ןז מתײגס,” מ ױ סן םדײד ן

- a  a a a a a a M id  a n a s a n — - — K וױי באוועגוגג חגיןן ip) וןו&ען בײדן ולןץ

 7ל7אינדוםטרי אמ ױניאנס פאך — 7ארגאניזאצי םון
 לײבאר, אװ ױישאן7ד7ם ז7ריק7אמ די אז און — ױגיאנס

 ז7האלב א ר7איב מיט אמאל, ט7גריני7ג זיד האט וואס
 םאך־ױניא־ םוץ ז7באז־ ם7ד אויף גוריק רט7יארהונד

 ■ראדוק־ ז7מאם םון ס7אינדוםםרי די אין איגם, םח ניזם,
 ן7םאכ ז,7װאקס7אויסג רהיג אזוי ז7זיע 7לכ7וי ,7«י

 ר-7פיר די אויג און ױניאנס. 7ל7איגדוסטרי םאר פלאץ
 ר־7י נים 07 םאר ניט, 07 װיל ל. אוו ם. א. ד?ר םמ שאפט

 מא־ די אין ארבייטער ן7םיליאנ די אז ז,7ר7וו ן7לאז
 אר־ נים בלייבזמ ן7זאל 07אינדוםטרי 7י7*פראדוק* ז7ם

גאניזירט.
 יוען7ג אלזא, איז, א. אי. סי. דער םון 7אויפגאב די

 אזוי און ארגאניזירםע ניט די ן7ארגאניזיר :7קלאר א
 17ארגאניזיר צו די פארם פאסיגסםע און בעסטע די װי

 ר7ריב7ד זײ זאלזמ ױניאניזם׳ ר7ל7אינדוסםרי דער איז
 איז 07 ױניאנס. 7ל7איגדוםטרי אין ן7ר7וו ארגאגיזירט

 אינ• ר7י םמ אבזיכט די גןףוען ניט ן7גא» אין ר7אב
 צו גוגג7באוי א אין באםײליגעז צו זיך שאנאל7רנ7ט

 נטרא•7צ 7נט7רמאנ7י 7נדיג7לבםטשט7ז 7ניי א ז7שאם
רשאםט•7רפ7ק ױניאן טרייד 7ל

 ארגא־ 7פאקראטיש7י א איז שאנאל7רנ7אינט די
 בא־ די םח ז7בוגי7ג איז רשאםט7םיר איר ניזאציע.

 שאנאל7דג7אינם י7ד םון נשאנם7קאנװ די פון ן7שלום
 םון באשלוס ר7באשםימט קימ ניםא איז 07 וואו *ון

 בא־ און לט7באהאני 7פראג די דארף נשאן7קאנװ ד?ר
 אויב את ?קזזנקוםױוע יאל7נ7ג ר7י םמ רעז7וי ז7שלאם

 אפגע־ זי רט7ײ 7וױכטיג רם7באזונז־ א איז 7פראג די
 קאנ• ר7נדיג7קומ ר7י פאר ן7לאז7דג7איב אין גט7ל

» ןגשאן.«
 ר־7 זײז אין ר7ריב7ד האט דוביגסקי נט7זיד7פר

 שא-7ג איז מאם ,7סיטואצי ר7גײ י7י ן7ג7ײ תגג7קל
 07 וואס זאגם7ג נים ,4 אי• סי• ר7ד r» ז7דואר7ג ז7ם
 נאר שאגאל,7אינםערנ ר7י םיז לונג7שט די זײן ט7ײ
 בא־ ם7ײ שאנאל7ת7אינם די אז זאגט,7ג האט ר7

 ם7ײ דאם שםעלונג. איר זײן ם7ײ ?ם װאס 1שטימןח
 7קוםיװ7קז7 ראל717ג ר7י םח י7אד ן7ר7ײ םאז7ג

מ ר7אז־  פארלױםיג נשאן.7קאנװ ר7י םמ םאל נויטיגזמ י
 ר7איםיצ אויב און ײגג•7נד7 קײן ניטא אמ י7אב

 ■תביתמ «ו 7אויפגאב 7ר7שוי די זיד אײף ז7ם7נ וױל
 אינ־ י7י םון לונג7שט די זײן ם7ײ 07 װאם םאן.7&ר

 דערמי דארף ר7 י7אכ םאז, 07 י7 ז7ק שאנאל,7ת7ם
 ר־7ד *ו שרים ר7סם7ב י7י איז 07 װאס ן7נ7כ7אױסר

 ארכײ־ ר7ריקאג7אם ר7י אין ז7פרײ ם7י ז7ר7נם7נ
 אזױ איז שאגאל7רג7אינט די װאס אין גונג7באװ ר7ם

 איז ן7נ7כ7אױמנוי דאס און םירט.7ר7םאראינט שטארק
 פאר• חײנט איז ם7ד מיט װײל ר,7שײ רס7באדונד טמץ
 אויך נאר גונג7באוי יוניאן םרײד די בלױז ניט ז7בתד

 אז י״7זיכ דינזװ םיר י7אב גונג.7באװ 7«אליםיש די
 די ודײל ז,7ר7ײ מאכם7ג ם7ײ שריט ר7ריכםיג י7י

 ־7ר7אױסג םאחיכטיג נדיג7שם האט שאנאל7רנ7אינם
 א ן7אגםשײד דארפט7ג האט זי ן7ײ שריט, 7איו־ נם7כ

.7םראג װיכטיג?

 דכערהייט די
 דעמאקראטיע פון
 פױיהײט און

 םו אפ הענגט
 עקאנאמישער

 די פון זיכערהײט
פאלקס־מאסען

ײ7פר  האם לט7רחוו נט7ז
אתיס־ 7י7י ראדיא זײן אין

 ז7ריכםיג גרײסזמ א זאגם7ג
.n . . H .ײ 7אײנפאכסם די איז :?דאנק י

ט ג ענ זאגם.7ג האט ר7 ר•7רט7ײ ^ ' i ®׳ ״
m₪m ר װאם 4פראגראנ זײן אז? 

 ז י א ז7שלאג7פארג ט א ה
 07ד באקעמסעז גו קאגגרעם
 אן בלױז נים האם קריזיס,

 נאר ק,7צװ ן7קאנאםיש7
 אױנמוהאל־ ק7«װ ם7י האם ?ס ז•7פאליטיש א אויד

 םדײ־ די און 7מאקראטי7ד די ן7ר7םאחיכ צו און ז7ט
ריקא.7אמ אין הײט

 :7ני7פאלג דאם געזאגט האט ער
 ניט איך םראכט פראגראם מיץ נדיג7נדיר7קאם7ר

 07ד םח נויםעז צקאנאםישע מאמענםאנע די װעגעז בלויז
 נ•7ײ7« 7זײנ ן7ג7ײ אײד נאר םאלק, ר7ריקאנ7אם
 פון גםום7»ײג 7רםט7טײ דאס — ז7םרײהײם 7ליכ

 במד7י אונמר ז7ג7ײ טראכט איד ר.7ייקאנ7אם ז7י7י
ױ *ץ 7קראםי  לט7װ י7י פיז ר7רס7 7י7אנד אין אזױ ו

 אידעאל• ז7מאקראטיש7ד dtt פון אוועק ז7ם איז
גרוי־ אייגיגא אין םארשװאתאן איז 7יאטקרמא7י

 7ג7י פמ י7לק7פ די מאם רםאר7ד ניט י7נד7ל 7ם
 חמ- נאר ,7אסיטאקר7ד גאקראגאן פײנם האמט ר7ני7ל

 ארבײםסלאזיג־ פון םיד ן7ייאר7ג וײגאן זײ וױ׳יל פאר
קמז־ןר 7י7זײ וױ זעתן טיז ,ט̂*י73יאתז פיז טײט,

 ל-7דערז איז »ח ז•7זײג זײ חילפלאז װי אח ז7ר7הונג
 שװאך ן.ומ־טומעלט,7וי7ג גיתגג7ר י7זײ איז «ײט ר7ביג
 טטאליזעי י7י טאז• וני װאס גצװאוסט ניט האם אץ
 אױס- די האבען םארצװײפלוגג ר7זײ אין אז ן,7ײ7ג איז

 •Mpn י7י פאר פרײזדים י7זײ זײן «ו םקריב ז7קליב7ג
.T707 «ו טוואם7 ז7קריג צו נונג

 דצטא• יע7אונז אז וױיסמ, ריקא7אמ אין דא מיר
 ן7י7ײ ן7חאלט7אױפג ן7נ7ק 07י1אינסטיטו קראםיש?

 דאר• ן7אויפצוהאלט זײ כדי ר7אב ן.7םונקציאניר און
 יראב• די ז7נ7ג7באג און ז7צתאם ארבײנממ מיר םען

 ז,7באװײז » און מוטיג איז דרײםט םאלק פון ז7מ7ל
 רעגי־ ר7דעפאקראםיש א פון ארבײם 7פראקטיש די אז

 ר־7זיכ די באשיאעז *ו 7אויפגאב איהר אין איז תגג
פאלק. םון היים

 פריײ זײגע באשיצזנן מיל םאלק ר7ריקאנ7אמ דאס
 אס פון פארםײדיגונג די און פדײז ן7י7י אום ן7הײט

 י7ד אין לינת ר7רשט7 ר7י אין ליגט ז7םרײהיים די
 די ז7וי אוץ דחײט.7זיכ ר7קאנאמיש7 ר7י פיז שח

 ד7ריקאג7אם די באשיצעז וױל ריקא7אם םת גירתג7ר
 װי ר7שטארק את זי אז ן,7װײז זי מת ׳7םאקראטי7ד

f קריזיס. םון כחות די
װאק־ דיקטאטורק אז ן,7װיז7ג האם געשיכטע די

 גי•7י 7רפאלגרײכ7י איז 7שטארק םח אתים ניט ז7ס
 ן7נש7& אױב הילםלאזע. אץ 73שװא םוץ נאר רונגען,

 גײ7י א חאכמ אדצזסעם עראטישמאקדע דורד ז7נ7ק
ו זײ גצנוג שטארק איז וואם רונג,  ק7שי פון ז7באשיצ ז

 7) האבעז דעםאקראםיע זײזגר ס7ײ הונגער. פון און
 07 שײאד ו1 ר73א איז גירמג7ר ר7זיי ז7וי 41רפאל7

« יײ ז7י7װ טאז, »  דײ7י 07 אח יארפון 4דולדי7ײ
 אויפ* ל7מיט זיגערער ר7אייטניג ר7ד אז קלאר, ר7ב

 44גיח7י א איז פרײתײט און 7מאקראטי7ד צוהאלימװ
 אינםערצםעז די באשיגען n גצגוג שטארק איז װאס
 האל־ n גצנוג שטארק איז װאם פאלק, א און פאלק פון

גירתס7ר דין אױף קאנטראל א םזה
 די האבעז מיר און לאגד דײך א איז אכממײקא

 דאר־ נים קײט,י73זי אונזצר פאר ז7צאל n גליכקײם7מ
פרײזזײםזחי.״ 7י7אונז זײז מקריב נדיג7ם

 פרצוידענט פון ר7רט7וי 7קלאי* איינםאכע די אט
 די פארבתחמ איז 07 נג7 ווי ז7װייז װאם לט,7רוזוו

 דכער״ דאר מיט 170&א די פון חזײם7זיכ 7קאנאפיש7
 קד־ לאנד׳ טון פרײהײט און 7דעמאקראםי ר7ד םח חייט

וױרקוסג ר7זײ האבלז צו ז7ל7פארם נים ן7נ
 ן7שרײ װאס באלעבאםים, 70גרדי די םון ר7דינ די

 און 7ראטיסאק7י ז7ג7וי הויך אזוי צײם 7למט די
 ם7אם ן7דעטזעלביג אין נאר אםצריקא, אין פרײהייט

 אױס״ ניט ר7מ טאר גירדסנ7ר די אז אױך, זײ ן7שרײ
 קריגען ארבייטםלאזע די העלפען tx לד7ג קיין געבעז

 די נים זימװ־ דינמ ברדים, הונגצריג? די און ארבײם
 די פון און 7פאקראםי7ד ר7ריקאנ7אט ר7ד םון ר7שיצ

םאלק. ר7ריקאנ7אמ םוץ ז7םרײהײט
a•  «

זײז פאל דאס ם7װ אפשר געזעץ־ נײער א
סט ח מזל׳דיג ןךעוען פראיע  װעט 07קאעי י7י י

st & ^ו  • ז7ג7ײ 77171 א ז7מ7אנג יאד ״ ^ייי
 א און ארבײםס־לױז מעימום

ס ם •חר אג־סססייבאר מאקסימום ו”ל ארבײ
גד־ ס7 האט לט7יירת זידמט מאהןסימום און

ך א װ ס־ מ ײ ב  לאעמ זײז םוז סוף צום ז7ם7ב אר
o מעסעדוש n ז717ײ קאנגרעם 

 י1 פארלאנגם, ר7 װאס דאלאר, ניליאן פמף קנאפצ די
 אין אז אוים, זעהם 07 און קריזיס׳ dtt םארטרייבען

 7י17יג172 א ז71פי71 מאל דאס זיד װעם קאנגרעס
 י7ד איז 01ערשםע .T7&7HH$ 77171 אזא מאיאריםעט

 ז71טרא711ארײ ײ1 דאם םיז את װאס קם,7־פראי77ז71
 אז געווארען, געעגרערט אװי קאגגרעם, pit געווארען

 איחם ן7זאל יסבאט7אלב די פון םײל ד7י17איײטג א
 07 וחנרט !וױיםענ^ ;ן711רשלי7ארתם ר7לײכט קענעז

 שטיי א און ז7״וואהל קאנגרעס די צו *170x171 7אל
 סרטיי סערערס איץ jtp קט7*פראי7717ג דצם 17171

.07קאנגר אין 7$*ל זײז קאסטען 071איי
 "711אדיי ס1אי 1אי װאס קם,7־פראי77171 ר7ד
 מיז נים« טארלןנגס ,07טאנגר איז געװארען בראכם

 » ■יז ארבײםס׳לײז םמיפום א ז7םיר1אײ !לייך זאל
oito 7" סארט״ט שםוגדיג? 40 א און שםמדע א■ 

itx טסן קען «07. םאכם ר7 אר1 p. אינםטסל אין,‘ 
א אנטאסממ אל1 מזװ מאנטס״. ם י םמיסמ מי  סי 1י

oito א מים *ח 7שםונד א Di&'opgn ן  ־low 44 ו
 4 סזססמי יאך ל<$ יאד 07י7י *op ײאך, א דען
>I־uthi דןד אױף ניקאל א םים װןדןן ottototi ׳לויז

, י א 1 מ 9 3 8 [4’
ם or ביז  אח ׳7שםמד א סמט פעתנע ז7רגדײכ7ד מ

ר יעדעס  פיז שםונחה 2 ז7י7װ |701171ארא« זאל ?
 40 ז7י7װ 07ײ 07 1בי ארבײםס־װאד מאקסיסש תר

i דרײ ן7ר7דוי 07װ 07 אז הײסם, 07 שסונדען. r 
n 701? 11 40 &ען? o tp א אלם 7י1שטי א סמם 

 ז73הא ט7ײ ז7מ ביז יאר צװײ און ארבײםס־לױן פידמוס
o ארבײטם־װאד• מאקסיםום א אלס ן7ד1שםו 40 r 

o א!ױ יס1 אויס פופס n, ױ ר7אב  ר707ב — ן70 ט1א1 ו
 אנפאנג אן ז7ר7וי !?מאכט כאםש אל1 יט.1 גאר װי

 א אמ ארבייםס־לויז םיױמום א ן717װ 77171 א ממז
r ז71רלא7איב יט1 07 את ארבייטםײואד מאקסימום w 

הםקר, אױף נדע7פולשט וױיטער אױף

ו ם י י ז
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 אד־ ם7י איז ארכיממד 7י7די פאר זײ ®ח קופט 07
 נינד םיז 7פידפ אײן פאחיכעתמס־פא!!. בײטסלאזעז

o n i, ל,7ד1שװי דעם מי ז7װאד71 08געבא איז וואם 
o r שטיז^ איד ז71קרא71 שויז o r ר7זיכ 07ײ 
n היטעז ד7אב ,7י7ד1א פאר װאתומ 7011 א יײז r׳ 

 1א 4ויםי1 7טאק אמ 07 איז שטארק. גאנץ אח ז7מ
 ן׳7וױס IX ז7יר07ר7ט1אי יך1 ז7«לײן!אל ארבײםצר די
ם7י IX זײ םאר ז7צאל ^r באלעבאטים די אז

^ ד פח גי יי ײ  n r פאדדמװזעס ן71ארבײטסלא ־י -קזנ אץ   m דערװארט מ^כװירקלי ר7י אין 
־77171 עם17שאד71אחפ ם7י  •• T7171 אם אױך  o r i 

אז הערט>71 אײד פמ ר7װ  o r באלעבאטים ך קאמף• שםארק?? א יראיעקם   
־711א שוין  o r  ’on78o r די האבען איז סאיםה ז־עי םיז ר7טרײב שקלאםמ די פאר 8  

גרײ די  ̂ ? JT O jtx^ ix iT iT ff טי״ םיל זני שםמדע * םענט 25 ®יז ארבייטם־לויז אן אפילו ״פראםפערי  
זײ י>• $ז ?׳71!א באטים7באל 7ס “ ‘ ״ ארבײטם־ ר7ד דארף יאר ימ־עם װעז נאד ימימ  mיאר 07י7י ז7רי אך1 בפרט את n r» ארבײטם ר7י 

 א סענט 40 ז7רײכ1דער וועם ר7 1בי ן71שםײ לוין
o 0711 לט7רחװ ט17זיד7פר י7אב שטונדע. r פאל 

 '77171 ר7י 1א שםעלתג, 7י7שטארק א נעפצן מחען
■opy’ r מײם ן.7ר711 םעז1נ711א זאל i r לט,7רחמ 

 ם7ל יף1א טצרםיז צװײםזמ זײן אין 1אי פארלױפיג אז
 גי־ טאז71 !אמישם 111071x7171 ר7ארביים םמ געביט
 װאחל־ ײן1 םח ציים ר7ל אין אמ קאערצס םון ווארען
o 7 קאמף rםד• א םארשפראכעז גרןך־ י

 '71 סאר ז71טי1אי דעם פאר קאמף ם7ל אין און
 איז ארבײטס־לויז ם1יפ1פי א ז7װעג 77171 ם717שלאג

 173T יד1א לם711רח וועט אדבײםס־װאד מאקםיפז־ם א
 .07קאנגר אין בליקאנער187ר 7ל7ל7פ םת 71שםי לי

o r זײ װײל ים1 איז t7 o r !ארבייטער לי ליב י1א 
7באש 1אי 07 מיםיל אױף כאטש די ן7וױל און rםיז ז 

o אר1 ?קסםלואטאגיע, רויבערישער r רםאר,7ל איז 
o r ל71בליקא1פ7ר לי ז71װא פח ן7ל17171 לי איז 

 7111X11X71] באלצבאטים לי ן71די [,70i? קאמרעםלייט
1 ixארבײםם־לויז ן7ל7כ7ה א ארבײטער 7ל7זײ ז7עב 

 ן71די ר7ארבייט לי ױיל1 ארבייטם־וואד, 7ר71קיל א אח
rהאבען יאנם1ײ 7ל7די ארן אניזירט1אל ל707ב רםען 

 [.7111ארבײםס־באלימ 7ל707ב מםם7ק710אוי ױי פאר
o סאוטל״ ל7ל םון ר7דםרײב7שקלאם לי r צאלעז 
 אץ ארבײטם־לױן ן71רי7יל1 אזא ארבייםער 7ל7ײ1

 [,7ל11שט 711לא ל.ױער7111א ארבייטעז ix די צװימעז
 לי פאר ן7רענם1ק1קא 7רליכ7פ71 71גא ל7ריב7ל זײנען
 און אמצריקא םרן [7םײל 7ל7ל1א לי םמ באםים7באל

 ן1א ארבײםס־שכימת ם1ממיפ א םמ 77171 ל7מילל א
 ל7יכ1 סאל ם7ל אין את ארבײםם־װאך מאקםיםמ א

 ל7ל פון ן71שי די ם7ײ ל7 [.707ר7ט1אי 7ל7לי 1אי
טה.1סא ל7ל אין ארביים ל71בילי ל7ל םמ 7י117קאנקול

y i$ i ]7 ii$o7 ii$ 07 i7x r] 1 די װי !לייל i7 o rיד 
o לט7רתװ 017יל17«ד 1א אוסט,1ח7ל r באשלאסצז ix 

 לי71 7010 7רױס1 7ײ1 א 07ל11קא םון פארלאמ?[
7?7.] 07 ליף7ל םאר iix ל7ל םאר 1ױטי1 ים1 1אי 

 לארם׳r ז71ביליא אמאל ל7ױל1 ז7ב7מ1אױס 111יל17ר
ז71פאנ711א יז1ש האט ריםי7פראם« לי nm זײ, ז71א1

ix  pm x 7ם1ק.]

o באלאנאסיס 70תי1 די פײ מ, r לי TB o rx'
 םיט or לםr װי גאר דם,7ח71אױפ גים פאל קײן ריטי

 מילייז 12 איצם פאחמ דעפן 07 1א אדבײטפר? די
 פאחה [71זײ 07 ארix, 1 7אל [7יב1 ארבײססלאזע

o ר.707ר1 סך א איז צאל לי אז [,71111פײ r יוײיט 
n פח jxoippmx א אוייף on זיכפר jn rx o ro. איז 
onwi 1 לזמ7װ onס•7לר לי את ל7קפאכ1קלא לי ?מ1א 

o]? 71 ל״7סאכ r  o rספרימ־ צרח׳לי!?[ אזא האס 
 ר״701װי [71לח׳לי1 א נאד פארבײסע[ א אלס סזהאן

o 1 לי 1א )אן170 r  ,o n x io ro711פא711א צוריק יד] 
41ליק7אם אין באמײזעז
 אץ ל7קמכ1קלא לי פאר םרײסם קיי[ on איז 07

 7י7ל1א 7אל אי[ יד1א בט7של 1אי 07 1א לרצסמכצד,
 7םאננ אי[ אז און 7םטרי1ל1ל־אי7אל1 ל7ל םץ טײלמ

 באװימם 07 ר.71ל7 גאד 07 איל ז7סטדי1ל1אי 7ל7ל1א
 קאיי־ לי פץ באהױפטת! לי םאלש איז 07 1א ׳1באי

 איז ל707ב [7ר7װ אי[ ל&לם צייט לי 1א מליסטצ[,
ת17ל לי 1א n 11י r• 7איל [7ר707ר1םאר ים1 ר7ליב7ל 
 װאס ל7*ילל71 ם7ל ארבײט• ליף7ל יף1א {7אב1יס1א

o קאפיטאל אתאגיזירטצד r י7ל [71711 17יב1ל.71אױפ 
T ם7ל םאר 1בלױ 1אי צייט ל7ל707ב ל7ל1701אנק in,? 

 '7פל [7171 קאםף ל7ל ן7ל7װ פארשטארקט !אל 07 1א
o 1711] 1 לם'ס71111ר נט7יל1 r i r eאר־ ליף7ל ל7ײ 

 בא׳ א קאנגרס םמ םארלאעם ל7 ל7לכ711 פאר בייט
[.7אב1יס1א 7ײ1 פח 1111ילי11

ן ע ל נ ^0 9
יוד גחום «יז

***
ני ךי 11וײ7פאר!יכ ארבייםסלא!?[ ןאץ

ען העלםט אנ מ פ ״ טייג יייז אױ !5^  * ״
ײז אז ל ם ט ביי ר לי רונג גי^ ד וואם ׳חוב א ייי

, י ז7װ ר7ארבײם לי ix צאלזח ״ *
 ל7אב ארבײטסלא!. [7ל7ײ די פארזיכעררנג

ix  on 1אי 7!ארבײםםלא 7אל 
מ17ר לי ת n מב. ם7ל 1ללי1ש י r  nבאמ 17אל1 ׳ 
7 »7לכ71א » o r  o r] אח ארבײט71 *ײם 7װיס71 א 

 17װאר71 אלט171 ײם1 ל7ל םאר אה 07 7לכ7װ םאר
 ל7ל פת םאחיכצתמם־^ל ארבײטםלןתזמ ם7ל איז
11 a m 'i r701 ליב? o r] ־7שײ 7ױס171 ארױס אפס 
 ־7ן־פאחיכ71ארבײםםלא לי ז71יפסא1א בײם [7קיים1רי

j r n 171 אמםצומצשאנאל לי n x o n r  o rאױף [7ו־ם 
r ן7לם7ה ix ײד ' x אר־ לי אײימופןמצז ליחױ*1םיט 

ooi? o ז7װ םאותיכצתנג, בײםסלאחמ r די־ אזץ זײ 
n n r 07 [7קײם1רי7שװ ix ן.71קרי

7 לי i’ i r ײלד [$071 לם7װ הילםס־ארבײם o r 
o ריסױרסש iT O o n o ir םיז i r אמ אל1שא7ת701אי 

o 07 יײ r 71גא א ארבײם לי איז לס7שס71ארױם זיל 
o <71ײםי1 r באװײוס n r ,םאקט o r בא־ 7גאנ א 
i״r i r o ר7ליל1סים מל »T o r ' n m ’  i r  r] זיד 

ix אים o r i m זײ םוץ םײל ר70גתי א אוץ [T a r 
i פאנס.71אױפ הילף זיק םים o r  o r701771.]״ t n 

u» o י7 rײ ־ מ חמארלם 71גױטי לי !אסנןױוכס ז  י
i 11 וװגפשמלס זײ אח ttoפאק r פאר־ץ ן71סלאסיארמ 

im r n 1לײבא אװ גס70ארס87ל םםײם פח אפסײלתג.
im איז ro n אח פאקספז ix 0Ti$p r ז7לפ7ח 

i «ז ,םיםגליחװ די r 1 ײנקס? ix1* 17זײ 171י* 
ooip o [71אלײסס3 r  jxn ty r vn ,די i r  o r *רי

ם ע ט ם א ב ע ל א ב

צעטראגען, אץ פאדחאװעט
 פרײנד, טטןן סרױען, *װײ זיך חאפען געטראפעז

:װאגען סולןןך כײם םארק אץ
o ױי אױס םיד זעט ״איר — n הײנט!״ אינגאנצען — 

אײנע !?אם
שכנה, איר םיט טאן רעד א ציגעשטעלט ײף
___ _________________געדעדט, אמז צװישען (און .

פעט.-) געגזלאך די װי בײדע זײנען געװןןזען
 — נ האבן צו הױז אץ לינסט א חײסט װאס גיט חןן װײסם איר ״

— לערשלאגן, איר צװײטע די חאט געענטםערט
 הוים, חעלןןר םדך םױד, מיץ לאם זיף חאט נעכטען גראד

 ;ברױט כאקען אץ גרעט װאשען 1צ פאמלמט
 געזיעזען טאראראם א פאר װאס ף$1 איי פארשטײט

!חײז אין שפןןט ביזץ כאגמען פוץ איז
o שפאצירען גאר אפילו כץ איד n ,אײים 

 גשעסען טאג גאנצען א
 מ~1מ זי װי איר גאמעקוקט אץ

in כײ חאט זי — גראד ראפ s געח־ט ניט רנןן א 
 גאשען• אץ זיף שפיגלען אױן* צײט קייץ פארשװעגדט ניט אץ
 חענם מ אץ טאקע דא^ זאנט סען װי חאט, איר כײ

!גןןכרענט
 צעװאשען קלאר זילכער װי זי חאט גחןמ י1

ip אוי(* װי אזױ כרױט דעם אפגעפאקם און i ׳זין — 
 דערפיז׳ ק1קרא פװץ חײנט כץ זעט, אייר װי איז איך, אץ

 ליגען- גאי פעט אץ כאדארםמ װאלט און
 גרוכ!״ אץ ארײן מין טרײכען אױ/ חןןרט לינסמען, לי
 גןךצװיגש וױיט נאגצק די חאט װאס פרױ אגדער ךי

:נינוץ !עלכען חןם םיט צמעגעכען חאט
כ!״-1שט א זיך אוי[* אײסחאלטען — דען קלימיקײמ א —״

in אפס וױ s שניט זןןלכען חןם «ן םעגשען ®רעפען: 
׳ײ?ען חןם גױג א אליץ on טדען זײ

מױד װןןדען ויון
קיקעז- פון
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רעארגאניזאציע־ דעם םון דור׳כםאל ער;
 וואלם קאנגרזנם אין געזעץ־פראיעקם

עיג געקענם אר־ די אינםערעסירן ווי
 אויך װאלם אים םים װעז בײםער,

 גתיסער א פארבונדען געווען גים
 פרעםטיזש רוזוועלם׳ם סמ דורכםאל

אײנםלוס. אח
 ארגאגיש איז געזע׳ךפראיעקט רעארגאגיזאציע דער

 םאציאל־עקאנא־ פראגרעםױוער דער םים סארבונדען ניט
 רעארגא־ דער רוזװעלט. פרעזידענם פון פראגראם םישער
 האם םארגעשלאגען, האם רוזוועלט וואס פלאן, גיזאציע

 בעסער װי םראגע טעכגישער א מים טאן צו גרונט אין
 דער םון טײל אדמיניסםראםױוען דעם ארגאניזירען צו

 קאםםען און בעםער ארבײםען זאל עם אז רעגירונג,
װייניגער.

 אין פרעזידענט ערשטער דער נים איז רוזוועלט
 רעארגאניזא־ א דורכםירען פרובירם האם וואס אמעריקע,

 אמעריקא־ דער פון םײל אדםיניםםראםױוען דעם םון ציע
 אגדע־ אויך פרובירט שוין האבען דאס רעגירוגג. נער
 פרעזידעג־ לעצטע די צװישען אים. פאר פרעזידענטען רע

 קולידזש, און װילםאן םאםט, פרובירם עם האבען טען
 קאע• אייגגעגעבען. נים עם זין־ האם זיי םון קײנעם אבער
 פרינצי־ איז עם וועלכע צוליב נים געגעז געוועז איז רעם
 די וואס דעם, צוליב פשוט נאר דעםאקראטין. םון יעז

 גוט םך א אפגעשאםם ערשםענם, וואלם, רעארגאנידאציע
 איז פאליטישע האלםעז עם וועלכע חשאבם, גאצאלםע

 קאגגרעסלײם, און םענאםארעז די סח פירער פעחעגליכע
 םארקלענערם רעארגאניזאציע די וואלט צװײםענם, און

 אדםינ־סםראםי־ דעם אויף קאנגרעם פוז דעה די אגיםעל
 דער אז נאטירליך, בלויז גים איז עם און אפאראט. װעז

 טייל א אפגענעז לייכם אזוי װעלעז נים זאל קאנגרעם
 םים פארבונדען עם איז פאל דעם אין נאר דלח, זײן פון

 קאג־ אמ םענאטארעז די םון םעגליכקײם די פארקלענערן
םענשען. אײגענע צו חשאבם אױמוםײלען גרעםלײס
 און קאנגרעס איז קאמף חנר האם קײנפאל גאר

 אד־ די רעארגאגיזירעז *ו פלאז »מזגגןן קאגגרזס אדזם
 כאדאק־ שםוחנםדיגען אזא אגגעגוםעז נים •יניםםחמיע

 פארגעשלאגעז. האם רחוועלם װאם דעם װעגיח וױ טער,
 איז פלאז רחװעלם׳ם װאם דערפאר, נים איז דאם אבער

 נאו־ דעם, געגען שםורםען םח םען װאם שרעקלימר, אזא
רתױעלט׳ן. שלאגלז דארף םען װאם חנדפאר,
 רעארגא־ פארגעשלאגענער דער פון ■לאז דער װען

 םירעז קען װאס שרעקליכער, אזא געװען װאלם גיזאציע
 בלאז סיז געגנער די וױ אםעריקן, איז דיקםאטור א צו

 געדארפם געשרײ דעם זײ װאלםעז געשריעז, 09 האמזז
 האט רוזוועלט ױען *וריק, חדשים 16 םים אױפתויבען

 פלאן דער געמאכם. באקאגם פלאן רעארגאניזאציע זײז
 ■רא־ אמעריקאגער דרײ םון געװאחמ אױםגעארבײם איז

 איבער־ האס רוזוועלט װעםעז פעםארעד־סםעציאליסנהוז,
 אויםפארשונג גרינדליכע א םאמן צו ארבײם די מגעבען

 רעגי־ חגר םון אפאראט אדםיניםםראםיװען דעם ימגעז
 קאמפליצירט״ אזוי איז םארעלםערם אזוי איז װאם רוגג,

 נאר גרוים, געװאלםיג קאסםען זײנע דינעז נאר גים «ז
 פרא־ דרײ די טון קאםיםע די שלעכט. אויד ארבײם «ד

 א אוגעשםעלם ,1937 יאגואר, םען8 דעם האם מסארען
 רעארגאניזאגיע, ®ון ילאז א אװ ארבײם איר פון באריכם

 האם עם אבער פארעםענםליכם. עם האם רחװעלם װאם
 הים־ קיץ את געשרײ קײן דעםאלם ארױסגערופעז גיס

 אױסגע־ דעמאלם האבען אײטומען מערערזנ מריקע.
r דושםימוגג פולע דיער דריקם t זײ *וױשען פלאן. דעם 

 אי«ם האם װאס .װארלד־םעלעגראם״, די געװען אױן־ איז
 גײ־ אנדערע פלאן. דעם געגזמ געשריעז חיםםעריש אזױ

 םײלען געוױסע מים אײסנעשסיםם בלויז האמן םדנגעז
 בזמיאומ די געוחנז אויך איז אזױ »ח ילאז• דעם <יז
 גלגונלעז זיך חאבען װעלכע פעחאנען, אײטמלנן •ון
 פאגאנ־ זיד און באריבם דעם חדמולײענען ארבײם די
 קײגער דעמאלם איז עדענפאלס אים. אין לובקלײרדל
 םים ארױמװקוםען הי־םסעריקע א אין ארײגגעפאלעז גיט

 פלאז רמרגאניזאזיע פארמשלאמװער דעד אז געשרײ, »
 אםע- פאר דיקםאםור א פיז תמאר־ די זיד מיט םדאגם
מ• רי

 זיד האם עם *ז באודײז, בעססער דער איז דאס
m דער אז ארג גיפא, ■לאז סךע װלמז דללסגלהאג גים 

̂עז לס װעלכען געגען רוזוזןלט, געװןן דא איז ןיקר  י׳א
w ? ויך yuu מר״ בײדע ®ון ®ייגם זײגע מדאײגיגס

 דע־ דער פון םאי רעפובליקאנער דער ®מ םאי — טייעז
םאקראםישער.

 וועלכע אין פרעזידענםעךוואהלען, למנטע די אין
 מא־ ריזיגער אזא םים געווארען ערוױילם איז רוזוועלם

 דעמא־ ריזיגע א געווארען ערוױילם אויך איז יאריםעם,
 ארויכ־ באלד זיך האם עס אבער מאיאריםעם, קראםישע
 וים איז מאיאריםעם דעמאקראםישע א אז געשטעלט,

 גאנץ א םאר מאיאריםעט. רחוועלם א וואס זעלביגע דאם
 פארםרע־ דעמאקראםישע געוױילםע די םון צאל גרויםער

 פראגרעסיװ. *ו געווען פראגראם רוזוועלטם׳ם איז םער
 זיי האט זי וואס איר, מים צופרידען געווען ױינען די

 זײ אבער ווערען, צו געוױילט מעגליכקײם א געגעבען
 צױישען ווערען. דורכגעפירם זאל זי אז דעם, געגען דינעז

 דינען סענאםארען און קאנגרעםלײט דעמאקראםישע די
 גרוים םון דינער איבערגעבענע זיינען וואס םך א פאראן

 רחוועלם׳ס םון םײנם ביטערםםע די זײנען און קאפיםאל
דיל״. .גױ אדער רעםארמעו, םאציאלע
 :יט מאל קיין נאד האם פארםײ דעמאקראטישע די
 דער אבער מאיאריטעם, גרויםע אזא קאנגרעם אין געהאט

 דער פארטיי, דעמאקראםישער דער םון פאנען־טרעגער
 איינ־ קיץ קאנגרעם איצטיגען דעם אין האם פרעזידענם,

 דעם אויםער םראגראם, דץ םון פונקם װיכטיגען ציגען
 זײנע םדן םל א דורכםירען. געקענט נים ,ביל רמערפא

 מים סאדאײניגם זיד האמז קאנגרעס אין דעפאקדאםעז
 םאיאריםעם א געשאםען האבעז זיי און חנפובליקאנער די

אים. געגען
 וע• ארגאניזירם איז וואם געשריי היםטערישער דער

 האם געזעז־־פראיעקם, רעארגאגיזאציע דעם געגען ווארעז
 און רוזװעלםץ שלאגעז צו הויפט־ציל זײן פאר געהאם

 װען אדן אײנםלום. זײן אמ פרעסםיזש זײן ברעכעז *ו
 שלא־ צו לײכמער זײן װעם געשלאגען זײן װעם רתװעלם

רעפארםען. םןמיא^קאנאםישע זײנע גען
זיך: פאר װעג אײן איצם האם רוזװעלם ירעזידעגם

 אן באלד ויד פאנגס עם פאלק. *ום אפעלירעז ד«חי ער
 דער — אעלפאמעז זיך עם האם ערםער אנחנרע איז —

 דארף תזװעלם קאנגרעס. נעקםםען םאר׳ז װאחל־קאמף
 קאנ־ אזעלכע װעחלעז זאל עם אז פאלק, *ום אמלירדז
 פרא־ דין שםיצען װעלען װאס סעגאםארעז אח גחגסלײם

 אביםעל רוזודעלם׳ז פארשאפעז אםת״ קעז, דאם גראם.
 םד ערסער מאנכע אין װעם ער אוגאגגעגעםליכקײםעז.

 סײ אײנםלוסרײכע םים צוזאמענשםוים א אין קומען זען
 פרעזידענס אבער פארםײ, דעפאקראםישער דער ®ח רער

 אין האם ער פליכם. גרױםע א זיד אױף האם רחודעלם
 פאו־שפרעכועען געמאכט װאהל־קאםף זײן ®ון *ײט דער

ערםילען. די מח ער אח װעהלער זײגע *ו
v

 גע- אסאל װידער עניליד איז רחװעלט פרעזידעגם
 םיט און עקאנאמיע םים אז איבערצײגוגג, דער «ו קומעז

 םוז פארטרײבעז גים קריזיס דעם מען װעם אייגשיארען
 דורך פארםרײבען אים מעז װעם גיכער נאר לאנד,

 א אויף ארבײםעז עםענםליכע נײע דירז־ אח סיענדעז
 צו באשעפםיגיגג געכען זאלען װאם מאסשםאב, גרױםען

ארבײםםלאזע. םילקמען די
 געקוױמקעלם, צײס לענגערע א זיד האם רחװעלם

 שױן האט רחװעלם שלום. דעם צו גזנקומען איז ער אײדער
 קריזיס דעם איז ער אז גלױבען, אגגעסאנגעז געהאם

 צו געםען זיד דעדיבער דארף ער אז און בײגעקומעז
 בודזשעם דעם באלאנםירען צו כדי עקאגאםיע, מאמן

 רעגי־ דער םון חובות וואקםענדע די רעגירונג. דער ®מ
 שםענדיגער א געגנער דינע ®ח העני די אין דמעז רונג

 גע־ קלענםםע די אוים נים לאזעז די אים. געגעז װאפען
 סח חובות װאקםענדע די אז דערמאנלז, וװ לעגעגהײם

 גרוײ די ײרן• פאראוחאבם רוזװעלם װאס רעגירונג דעו*
 דאם סירם םאכם, ער װאס בודזשעם, פץ דעפשױםען סע

 די זײן װעם דאם אח באנקראם םיגאנציעלען א צו לאנד
 וױרם־ עקאנאםישער דער פאר קאסאססראפע גרעםםע

 רוזװעלם׳ו פאר אח דאס פאלק. אמעריקאנער םון שאפם
 אויד דאד ער וױיס און הערען. צו אונאנגענעם זײער
 װאק־ און בודזשעם ®ון דלםיציםען כםדר׳דיגע אז אלײן,

 עקא־ ךי וױ דעריבזװ־, האם עד נים. םױגען וזובות סעגדע
 אנ־ בעםער, געװארען נאר איז לאנד איז לאגע נאםישע

 און, חנגירונג דער פון חרצאות די שנײדען געפאמעז
 געװען זימען הוצאות די װאו דארםעז, זיך, פארשםעהם

רעליעזי. אויף התאות די — גרעםםע די
גלײד אויסתמנונג. שלעבםע א געװען איז עס נ*ר
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ױ H די אין שניס םיםלן ן גלםאכט האט רחװעלם ו M D 
m *ודיק קריזים דער זיך האם רעליעף אױף j x D T W 

 גלױג« גלװאלס נים *וןרשם האם רחוחנלם באװײזען.
n ערשם אקארשם האם ער װאם קריזים, דער אז o u n• 

 דעריבער האם ער באוױזען. וױדער זיד האם בען״
 א געברויכם לאגע עקאנאפישער געדריקםער נײער דער

 א*ו עס אז הײסם, עם רעםעשאן״, — װארט פילדערען
 fm אוגםערברעכוע אן ,צוױשעד־םויזע״ א װי םער נים
 ניט אבער יראםפעריםי, אגקומענדער דער םח גאע דעם
 אויס־ אבער זיך האם עם קריזים. ®מ צוריקקוםען קײן

 רחװללם םרײםט. םאלשע א געווען איז עם אז געלאזען,
 ,ריםעשאז״ קײן נים איז עם אז דעחעהן, אלײן האם
 מאן עפעם דלריבער מח מען אז אװ ״דיפרעשאז״, א נאר
ווערםער. םיט זיד םרייסםעו װי מער

לאמ■ אץ אויב אונםערשיד גרויםער קיק ניט איז עס
 אדעד ארבײםםלאזע, מיליאן עלף פאראן איצט זיינען

ױ םיליאן, דרייצען  מיליאן עלף עם• שאצעז אגדערע ו
 ארבייםםלאזיג־ םאר און ארמיי גרויסע גענוג א אויך איז

ארבײם. שאםען ענםםער: איץ בלויז פאראן איז קייט
אט־ אלייז זיך םרובירט האט רוזוועלט פרעזידענם

 אז מאגנאטען, אינדוםםריעלע די צו אםעלירענדיג נארעז,
 באשעפטי־ אץ פראדוקציע ױיער פארגרעסערען זאלען די

 און קלוג גענוג אבער איז רתװעלט ארבייםער. מער גען
 אײן בלויז האבען אונםערנעםער אז װיםען, צו ערםארען

 חך אונםערנעםער די ווען פראםיםען. :זינען אין זאך
 םיל אזוי באשעםםיגען זיי װעלען פראפיםען, זיך םאר העז

 זעהען די ווען קריגען, נאר װעלען זיי וױםיל ארבייטער
 קײן העלםען ניט עם װעט פראםיםען, קײן ניט אבער

______________________________לױ;ן.<1
 עקאנאםי- די װאם צײם, קורצער דער איז האם מען

 ירובירס אײד זיד בעםער, געװארעז אמ לאגע שע
 אר■ םעכנאלאגישער װעגען טעאריעם אלע אז טרײסטעז,

 טאנטן אויסגעטראכםע. פאלשע, דינען בײטםלאזיגקײם
 םים׳ן ארבײסען אנגעסאנגען נעםליד חאבען אינחםטריעם

ױ שװאוגג םולען  אךן צײטען פראספעריםי גוםע די איז ו
 גיין אלע אויף קוקענדיג נים אז אויםגעוױזעז, האם עם

 םא״יינמ, ארבײ׳םם־שפארעגדע און ערםיגדונגען םעכנישע
 הלנד. פענשליכע פאר ארבײס גענוג ננאראז אלץ נאך איז
 אינדוסםרינם, די אז פאו־געסעז, אמר דערבײ האם מען
ם׳ן ארבײטען אגגעפאנגען האבען ודאס  שװאוג^ פולעז גי

 אויסי געז־ארפם האבען װאס די, סנטעסמײ געװען זײנעז
ך געטאכט דמען ױאם לעכער, לײדיגע גרױםע די םילען  ג

 לזלס דעד װעז קריזים, םון יאר־עז עםליכע די איז װאחח
 ודאס אלץ אפנענוצט האם און װײניג אזױ געקויםם האס
 r« קמ־ען. בעסערע פריערדיגע די פון געהאם חאם ער

 ךי פון וױכםיגםםע די אז פארגעםען, םען האם דערצו
 ממתד «ײט קורצער א אױף זײגעז װאס אינדוסםריעז,

K געארבײט האבען באשעםםיגם, שםארק אזױ רעז S 
 4* אםיניאיע פראדוצירם האמז מלחמזדבאװאפנוג^

 אױ■־ םון צײם קורצער דער אץ אםילו איז דאד און
 זיבןן ארום םיז ארםײ ארבײםסלאזע אן געװען שוואונג
ד חװ־ פאר באװײז בעםערען א מעז דארף מיליאז.  נ

f ארבײםסלאזיגקײט םעכנאלאגישער םון זיםטענץ
 אד־ ישלרגלאכגאסע אויף ענםםער בעסםער דער

 דאו]ף װאפ ארבײטס־םאג קורצער א איז בײסםלאזיגקײם
ר׳ז קאגגרעס םוץ געזעץ א דורך ױערען דורכגעםירס  מ

 ,לײבםי װי שוין וױיס רוזװעלם אבער לאגד. גאנצען
איז. דאס

 אײד דער דעוײבער אמ פאמענם איצשיגעז דעם »יז
 אױף ארבייםעז עםנםליכע נײע אגצוםאגגעז װעג ציגער

 » באשעפנױגוסנ געבען זאל װאס מאסשםאב, גרױסען א
ארבײםסלאזע. די ®ח מל גתיםער א

v
ה פארשםעהם עם  אד ןפלארד װעט תזודעלט אז זי

 סוםן גרױסן די קריגען *ו קאנגרעם אין קאמף א םירען
 ארגימי• רעליעף נײער דער םאר נױםיג איז ױאם געלד,

 שײז דריקען באלעבאםים גרויםע די םמ צײטועעז די
 װאפ בשוח^ גוםעו־ דלר מיט צופרידעגחײט זײער אויס

 *P רוזװעלם׳ם אז װאשיגגםאן, םץ באקומען האבעז זײ
 am ארבײס רעליעז• פאר בילקמען נײע פאר דערוע

עיוו שםארקעז א קאנגרעם איז באגעגענען שטןנוו  .ו
ס פיז דטאגשרלדייו דעם פאר גראד אבער fa מערן n 

V גראד אים װעם דאס שרעקען. ניט זיד רתװעלט a n 
B פאלק ציס אפעלירעז צו געלעגענהײט בעסםע די 9 1 

קאנגר^ט. ®ון לסמיארמאי רמקאיאנערער דער
n , ■ai a mm MkMM mi■ ^ — - — —- - -- ײו אז מלעב^מים, די ®וץ מעגה די ״•i גר־ױמ נ

 kb װידער װעלען ארבײם, רעליעף פאר גאבעז
 *לט־ב אן איז רעגירמ^ דער ®ון חובות די רעז

מ >מנזטפשלקס־ ברײםע גרױםע די אבער מר  T« קי
ס חװ־ ®ץ חובווז די װזנגען וױיניג מ  י ויי תגיי

m װןס זי און גןגוג רײך איז אמעריקע אז ap

s ייט « ►4 ז 938

ו פוז םםאוקמר s אז שםועם א ן אופ׳ז סאנטא־פע ו
4.

 געוחח שוין איז עם וױיל חנרפאר, י
 ילדעז פאר געלעגענהײם לעצםע די

 מיםשםועםער אונזערע סת אײנעם
 םילע גאר איבער אחיםצוזאגען זיך

 צי שמועם; אונזער פון פונקםעז
 אנדערע וועלכע אירגענד צוליב

 חשק דעם למשל, וױ. אוחאכען,
 צו־ לעצםער דער םון דעבאםאנםען בײדע עגטםערען צו

 סיי און רעאקציאנער זאגענאנטען דעם םײ זאמענקונפם׳
 צו־ אלע זיך מיר זײנען קאמוניסםקע, זאגענאנער דער

ױ םריהער גויםגעיןומען  שםיעם דעם אץ געוױיגליך, ו
 איצם ביז האם װעלכער אייגער אגגעפאנגען גלייך האם
גערעדם. וועניג גאנץ

 וועלכע םרוי, געאכםעטע אונזער אז דענק, איך —
 פאר־ א םון ראליע שווערע די גענומען זיך אויף האט

 מיט האט פאזיציע, קאמוניםםישער דער םון טײדיגערין
 בלויז זיך קענען צו אפאנענט איר צו פאתואורף איר
 אלע. אונז נאר איהם נאר ̂ים געםראםען שיילאקם, פיט

 עם װעםען צדיקים, אזעלכע דא זיינען עס אז אנגענומען,
 װעגען געדאנק דער אפילו םארהאםם איז םרעמד איז

 אונ־ אין דא די דינען וױםיל אבער פרױואט־אייגענםום,
 זײ אייף איבערציילעז דאך די קאן מען לעבעז? זער

 גע־ און געקניפם איז נאםור מענשליכע די פינגער.
 צוגע־ זאל איעענטו^ נאן פארלאנג דעם מיט בוגדען
 האנדלען װעלכע םענשען דא זיינען עם אז ווערען, נעבען

 יא׳ אײגענםום. װעגען קלער םינדעסטעז דעם אהן אפס
 אז אבער ;לעבעז דיער פיט זײ ריזיקירען אפס גאנץ
ײ האבען באםראכםעז, גום װעם איר  זינען אין אויד ז

 געוױסען א אהן גאנצען אין ניט איז מאם עםוואם,
ױ אײגעננוץ,  נאםעז גתיםען א קריגען בײשפיל, צום ו

 דאם אם̂ו אונשםערכליד. זיך פאכלז װללם״ דער אין
 אבער אינםערעם, העכערען א פון פארלאטצ א שױן איז

j אינםערעס. אן ®ח דאד p װאם פענשעז םערםטע די 
*T א ײקא האבעז באגעגענם, האבען אלע םיר און 

 שײלאק, טיפ דעם םים עהנליכקײט מערקװירדיגע גאד
 איד ביז דערםאר און געמלעז, איס האם שעקםפיר וױ

 גאנצער דער להיייד געהם קאםוניזם דער דאם זיכער
גאםור. פעגשליכער

 האם — טעות״ קלײגעם אײן נאר םאכט איהר —
 נא־ םענשליכע די — ?ןאמתיםםקע. די אוגםערבראכעז

 עג־ אײן אץ זיך חאלם זי אײביג נים אױן־ איז םור
בעםערעז• *ום דזנרעז

 פון אײנער אוגםערבראכען האס — !ריכםיג —
 באשימפערליך זעהן דאך לם קענען םיר — װיגקעל. א

 תםלאנד, דײםשלאנד׳ אין זין■ םום עם װאם דעם אין
 לעבעז םענשליכער דער אײראפע. גאנץ אח ןסטרײד

טאג. *ו טאג סון זזשוב׳ער דארט דאך ווערט
צולאכם. זיד האם עולם דער
אםגע־ זיד האם — זײט, א אז געלעכםער א —

 װאם בערדעל, װערמדער גרױ דער םיט דער רוםען
 אבער — איצט. בה געשוזיגען םאר׳עקשנט אזוי האט
 בײ גענוםעז זיד האם װאנען םון ניט פארשםעה איד

 םארםײ־ צו מום דער קאםוגיסםקע געאכםעםער אונזער
 נים, ךען זי וױיס קאםוני̂מ דעם ברעז אזא םיט דיגעז

 געשיכם״ איהר םון באגינעז דעם אין מענשהײם די אז
 איז עם אאא, ? קאמוניסטיש געםיהרט זיך האם לעבען
 שגעל גאר איז װעלכער אור־קאםוניזם, סארם א געודען

 דער* זיד האט םענש דער װי גיך אזוי אויםגערונעז,
 םץ םיםגליד א בלויז ניט און איך, א אלם פיהלם

 דער אז באקאנם, נים איחר איז און געמײנדע• דער
 און ? קאמוניזם פים אנגעהויבען זיד האם קריםםענםים

 גן• איז עס וױםיל װײםם, אלע איהר אז זיכער, כין איד
 קריסםענםום. גאנצען דעם r« קאםוגיזם ®מ בליבעז

 דעז האם קאםוניםטען, די פון געםשקע דער לענק, איז
 חר װעלם־איבערקערענדע גרױםע זײן אנגעפאנגען נים

רײסםםעז דעם םים םאװעטעז־פארבאנד איז ײאלמיע

 דאפעלם זיץ אםילו וחגלעז זײ װעז חובו̂ו אירע לעז
 םער, איממרעםירם זײ איאט. זײגען זײ וױ גתים אזױ

 תאבעז זאלען אדבײםעז, קענאן און יײלעז װאם די אז
 חונגעח, און ארבײםעז נים קעגעז ױאם די אז און ארבײם

 פראבלעם דער איז דאם עסען. צו מאם האבען זאלעז
 און פאלקם־סאסעז ברײםע גרױסע, די פון יושר דער »ח
ק מץללרוזװ מים שסײן װעלען ייי  פאר פאדערמג זיץ י

ארבײט. רןליעזי פאר נײװוגללד־ס גרױסע נײע

יאנאװסכד ש. פה

 פארקירעוחנז געמחם נעבאך באלד האם און קאםוניזם,
 איז דאם װאס ״נעפ׳/ דעם איינגעםירם און דישעל דעם

 םארשאלםענעם דעם םאר נאםען אנדער אן בלוח געווען
 נאך איז םאג הײנםיגען ביז און ? פרױואם־אייגענםום

 בושעוועט עס קאםוניזם. םרן זכר קיין ניטא אלץ דארם
 דער פארםע גרעבםםער און װילדער זײן אין דארם

 װערם װעלכער שטאאם, אזא און שטאאםס־קאפיטאליזם
 אוץ םאלק םמ מאיאריםעם א פון רעפרעזענםירם נים

 םמ וױלעז דעם פון נאר מינאריםעם, א פון נים אםילו
וואריאםען. בלוטדורשםיגע הײםעל א

 װי אונפארשםענדליך, גאגצען אין מיר איז אױך
 ערקלעו־ונג, אן מיט ארױם קאמוניםטקע אונזער קומם

 ניט קען פראדוקציע איצםיגער דער אונטער קײנער אז
 עם אז זאגען און האנם זיין ארויםלענען עםוואס אױף
 ארבייםער די דאס וױסען, דאך םח זי בעת זיינס, איז
 אונםער ארבייםען רוסלאנד גאנץ איבער פויערים און

 ביז און רבײטrשטיק םון םיםםעם םארשאלטענעם דעם
 קאשע אויף װאסער קוים די םארדינען םאג הײנםיגען

 ארױף לעגם װעלכע קליקע איק בלויז דא איז עם און
אלעם. אױף לאפע איהר

 קאפוניזם קײן גיםא גאך איז דערוױיל ריבםיג, —
 דערצו אבער נים. קײנער לײקענם דאם רוסלאנד. אין

 אפגע־ זיך האט — כחות, אלע םים געשםרעבם ווערם
 קרײז אונזער אין געגאלטען האם וואם אײנער״ רוםען

 םאר דאן און םיםפאםיקער. קאםוניסםישער א אלם
 צוגע־ װערם מאם פראצע די אז םארגעסען, נים םען

 פאכען צו רײץ־ אום נים, דאך עם אח םאלק, םץ גוםען
 די אין באנוצם װערם נאר פארד, יענעם אדער דעם

פאלק• גאנצען פון אמםערעסען
 זײז םארלארען םשערמאן אונזאר שויז האם דא

 גאנצע זײ ערקלערם האם און געלאםעגקײט געדוײנליכע
 פשום׳ן א אלם פאלק טמ אמםערעםען די װעגען מעשה

 גע־ װערם אלץ װיבאלד ליגען. אױגען־אױסשטעכענדען
 שענדליכסםען דעם פון םיםלען ערגםםע די םים טאן

 אין זײן גים עס קעז — געזאגם, ער האם — םעראר,
 קנאפער א איז םיר פאר און פאלק. םון אמםערעסען די

ױ אוגםערשײד  םארװעגדם װערם פאלק םון פראצע די ו
 אײניגע צו אן קוםם זי צי אז, קוםם n װעםען צו און

 עקספלוא■ ךי קליקע. א אז אן קוםם זי «י איינצעלנע,
 אונםער וױיםער. נאך געה איך זעלבע. זײ איז םאציע

 קאפיםאל, דער װערם ארדגונג קאפיםאליסםישער דער
 ,דאד ראקעםעלערס, די צו און פארדפ די צו קוםם װאס

 אלגע־ דאס דאך מאכם װאם אזעלכעם אױף פארברױכם
 דזנם ביז ארימםםען דעם פון לעבעז, םענשליכע םײנע

 נאר. זיך דערפאנט רײבער. און שעהנער אלץ רײכםםען,
 אױפגעםאן האבען איזע *ו עהגליכע אמ םאײ װאם
 גע־ א פאר מאם אבער ;אונםערנעםומען דיערע פיט

 אגגעמיבםער דער םים דיקםאםורען די מאכען ברױך
 דיקםאםארישע אלע אויף בליק א םוט ? ראצעrםאלקם

אתםערשײד. גרױםען דעם זעהן װעם איחר און לענדער,
 צו טשערפאן• אוגזער זיך האם װערםער די םיט

 דעם אויף זיך געשםעלט איבערראשונג״ אלעםענס אונזער
 איהם בעזהא מיר רעאקציאנער. דעם םון שםאנדםוגקם

 םרן האט װעלכער ראדיקאל, א פאר םעהר געהאלםען
 דעם פאר װארם גום א זאגען צו געהאם צייט צו צײם

 םילע גאר פארגלעםען צו געםרײט »ח ראםעז־םארבאגד
 װעלכע םים גרױזאםקײםען אועעהײערע און וױלדקייטעז

פול. אזױ איז לעבען תםישע ם*געrא דאס
 םון אײגער אפגערוםען זיד האם — אזױ, אױג —
 פיל זעהר ניט האט װעלכער םיםספאוקערם, אונזערע

 האבעז — איצם, ביז שפועם אונזער צו בײגעםראגען
 ארױסגעזאגם זיך־ האבען װעלכע םרײגד, צװײ שױן פיר

 כדאי טאקע װאלט ■ריוראם־אײגענםום. פאר קלאר גאנץ
 מארט דעם פון פארטײםשוגג ריכטינע א האבען צו געװעץ

 דלר אז אהסכפד^ מײנם דאם צי פריװאם־אײגז^םום׳
 יײעחנר איז פלייצע אײער אויף סראגס איר װאם ראק
 פיז תלמעזאװעקצ סע רעכפ קײן גים האם קימער און

 אח רױבער פשוםער א ער איז יא עס ער םום *ץ »ײד,
 שםו־עגג אזױ װעדעז כאשטראפס ארדערפ דארף און גגכ
ױ  געזעל* גאנצע דאם מאכם אײנער אזא וױיל םעגליך, ו

 יױןי הםכפח די *י אדער אתפעגליך, לזנכעז שאפםליכע
» אווי אויך■ געחם פריװאם־אײגענםום ױי חאנ־ tv אז ו

םארפראנציםקא נאו װןג
 הענ• די אין םיליאנעז פון אנהױפונג די אום זיך חנלם

 הילד דער םים קען און םענשען אײנצעלנעם אן פון
 אג־ ענדעטויז און םויזעגדע בארױבען םיליאנען זײ םון

 * װערם לעבען דאס פאכם װאם אלץ, םון םענשען דערע
 זײנ«ן םיר קלערער. נאך פאכען עם לאםיר לעבען.

 אײד פמ רױבם װאס דער אז אײנפארשםאנען. אלע
 םאײ א באגעהט פלײצעם אײערע פון ראק דעם אװעק

 דןד איז םריװאם־אײגענםום הײליגע דאם געגעז ברעכען
 א ראקעםעלער, א םארד״ א לםשל, םיליאגער. פולםי

 װאױל־ אונזערע גאר זײנען װײםער אזוי און קארנעגיע
 אויםגעז־ריקם. דך האם םשערמאן אונזער וױ םעםער,

 רױבער גתיםע די אז װערטעל, דאם אםת םאקע עם איז
 לוםם דער איז פױגעלאד די וױ םרײ זײנען גגבים און
 און פרתאן פון םעם דעם זעלםען־װעז פאחוכען זיי און

 שפײ־ אח קיי־ נאר םיט םול זײנען םריזאנם אונזערע
 דאנק־ זעהר געװען װאלם איד רויבער? און גנבים

 םרי־ םץ פארםײדיגער די םדן װער־עם־איז ווען באר
 ענטםערעז צו םיה די נעםען זיד זאל װאם־אײגענטום

םראגע. מײן אויף
 קוו־מד א פאר פויזע א ארײסנעםראםען איז עם

 ריכםי־ אדער רעאקציאנער אונזערע האם דאז וױילע.
 אעעהױבפן רעאקציאנער, געתםענער אזוי דער גער
שםײכעל: א פים

 ײז םיםםעם דעם אין עםװאס דא אמ אודאי —
 םארטיײ לײכם אזײ נים קען װאם פריװאם־אײגענםום,

 •09 אײף אנודײזעז איםיצער קען אבער װעח̂נ דיגם
 *לנ םון אונםאלקאפענסםער דער איז סאלקאםענעם װאם

 איד־ אדער םענש א אינסםיםדציזג אן ניםא ? וועלםעז
 םעלות• נאלע םרן שסעהזבא זאל װאם עםװאס גענד

 .פרי־ פון אינסםיםוציע חנר r« םאדערען װארתדזשע
 חסרמזת איהרע אלע םים האם װעלכע זואם־אײגענםת^

 אױםצוסעכמז פענשען דעם םאר מגליד געםאכט דאד
 ײש» קעז *ז עקזיסםענץ פאר זײגע פלחפח גרויסע די

 דעדגרײכונמז אונגעחײערע יא גרויסע, אויף אנוױמען
 מעגשחייפ גא־-צזני דער פון לעבען פייעלעזסאט אין סײ
םאראלישעןז אױדאיז סײ און

 םאר־ םלאםענדיגזנר איהר אין קאמתיססקע אתזער
 שזלד באנמ די האט קאםתחם דעם פרן םײדיגונג

 ערקלערענדיג לנמוס■עיא־װאספרי אױף ארזיפמוואו־םען
 דאם איבלען. אלע פיז מארמל דער דאס איז ער אז

j געװעז װאלט דאם װען אתזיז• נאסירלק־ איז m 
ש דעד וזאלם  אדגפ-שטי״געבפל גאנצער ןײן אח «נ
 דןר עי־ד. אונזער םון אפגעװישם געודען לאע שוין

 פרי־ «ז װאוקם דעם םים ײקא דאם איו״ אמר פאקט
 T* ליטננתצױױ אתזער אוין• וואקסט װאס־אײגענםום

 איז לעבען אין צרדת די פון לעװאדצ דער. קולםור.
ש דער  געבורם סאםע זײן םון איז וחנלמנר אלײז. «נ

 געברוימן צו נים, אויב פאלקאם, נים זעהר און זעהר
 im אויד און זינדיג שםארק װאת^ ביבלישע דאם

 איחס רינגעלם װאם אלעם םלקאפא גיט זעהר און זעהר
 מ־ װלניג׳ זעהר דענקען װעלבע מענשען. נאר ארו̂נ
m םיט מענשעז אמר ם,ארילענימ א װעגען חלומ׳ען 

 פאר־ װעלכע אירגענד גאר װען צופרידעז דינען שכל
ץ םרעם בעםערונג  זיד פארנעמעז זײ איץ לעמן אין יי

 פרױואם-אײגענםונג פון אױםוזארצלוע דער ם־־ם נים
 עםניםבםזארןװאםאיזאיניםדער זײנען זײ אי װאם

איבלעז• אלע פון װארצ׳על
 סיט אײנםארשםאנעז דוקא איד בין פונקם »יין איז

י אז געזאגם האם זי וחת יססקע-אמתק ליבער אונזער  י
 1ײ ענדערס זי אז אײביג, גיס אמ נאטור פענשליכע

 . אלע ױד האבעז םיר װאם איבער און בעסערען צום
 אױף אנגעװיזען האם סאםיריקער אונזער װען צולאכם.

 »ײ* םשונה׳דיגער גאנצעד דער אין זיד טוט װאם דעפ
 פיז געודען גים איז עם .לשלאסלןגאײג רדסלאנד ראפא,

 האם געזעלשאפם םענשליכע די ולאכלן.צוצ זיך וזאם
p ימרטשפאר גרזיםען געמאכם צודײםעל אהן a1אל ״ 

 דער אין דורך סאכען מיר מאס לעמן. פון געביסען
 «ו צוריקשפרתג קלײנער א בלויז איז צײם איצםיגער

 װאזגדער קײן גאר איז װאס אריזםארבד אלטען דעם
 האמגן םיר װאס װעלם־סלחמה יכערעקלרש דעד נאך נים
p עשלעפסגויפאר לייכםומײקייט אזא םים a• •אמד זיד 
 פארימד. באלד װזם צײם משוגח׳זײגע די אם יײד

 • צוריק קוםען טעגשען די װעלעז שפעםער אדעד סריהעד
n ם פארםשרים פין םארש ד«ד און באױגוע זײעד  - מ

 געדעגקמ. מעז םח זאך שײן נײ. דאם םון אנפאנגעז זיך
 פארדאטם אװי אמד זיד, עמ־עדם פענש דער סאקע

« «י עגםוױקלונג גחלוױמז אונזעד טאקע לאנמאם.



/
ס ײ גערעכטינקײם ►(*I 6 ו

 אבער אן, געהט לעבען גראד העכערען און שעגערען
געװאלט. אונז זיך וואלט עם וױ ראשיג אזוי ניט וױים

 ב-'«־ א מים ארויםגעכאפם װידער זיך האט דא און
םאםיריקער: ווינקעל אונזער םערקונג
ױ —  פאררעדנער אונזער האט םארשםעה, איך ו

 לאנגזאמער דער אויף ווארטען קען ער און געדולד «יל
 םי־ דרייצעהן די טאן זאלעז וואם אבער אנטוײקלונג.

 ניט האבען זיי לאנד? אונזער אין ארבײםםלאזע ליאן
 גרױםע די םאן זאלען וואם !ווארטען צו געדולד קײן

 נויט הונגער׳ אחוץ וואם אייראפא. אין מאםען מיליאנעז
pc ערג־ דער אין געהאלטעז נאך זײ װערען עלענד 

 סינסםערסטע די אן דערמאנם וואס שקלאסערײ, םםער
 ניט עם איז געשיכםע? מענשליכער דער םון צײטעז

 דים ווארט, :נוים־לײדענדע די צו־ צוצורופען גרויזאם
איבערדרעהען? אלעם זיך וועם עס געדולדיג.
 װי אזוי פויזע, א איינגעטראטען איז װידער און

 װינקעל- אונזער גראד אז םארשםאנען װאלם יעדער
 פראגע שווערע צו גאר א געשםעלם האם םאםיריקער

םארענטםערען. לייכט אזוי ניט זיד לאזם װאם
 איינגעטראטענער דער מים זיד באנוצענז־יג אט און

 אוים* נײ דאם אויף גאר קאמוניםםקע די האט שםילקײט,
 זי האט אקטאװע העכםטער איהר אויף pc געלעבם

:צושריען זיד
 םון ריידען וועלכע די אז דאך, מיר זאגען דאם —
 אפגע• אימער זײנען םארשריט, לאנגזאמען םון געדולד׳

 זייערע םון גארנים וױיםען מאםעז, גרויםע די םץ דיםען
 םארשטענדניש קיץ דערםאר האבעז און צרות pc לײדעז

 שטאק־ אזוי זיינען זיי נאד, מעהר קאמפען. זײערע עאר
 שטע• זײ ײעז מאםעז די נאד םארדאמען זיי דאם נלינד,

 זיי, זאגעז קעםפע, אלע די וואס צו קאמף. אין זיד לעז
 אםשר נאד מאכט און אויםםיהרען גארניט קענט איהר »ז
 גרױ־ די םיהרט עם וואם צו אט ? ערגער םיל לאגע די

געדולד. און ווארםצז םון סילאזאסיע זאמע
 אנגערוםען ײד האט — !ווארםען ניט אאא, —
 רוםען טאן? דען זשע וואם — םארזיצענדער. אונזער

 ניט אבער עם וואלם רעװאלוציע? א צו מאםעז די
 צו ווארנען צו זײ װי גרויזאמער, מאל מיליאנעז געװעז
 מאסעי די רוםען צו אז נים, פארגעםם ? געדולד האבעז

 װען הענט, היילע מים זיינען זײ ווען רעוואלוציע, א צו
 און םויזענטער אױםשיםען מעז קען קאנאנע איץ םים

 זיכערען א אויף םיהרען צו זײ פשום םיינט םויזעגםער,
 םרא־ בלוטיגםטע שרעקליכםםע, די ניט דאם איז םויט,

 פסי־ געווען מאסעז די כאםש װאלטעז און ? װאקאציע
 שוין מען וואלם רעװאלוציע, א םאר רייף מלאגיש

 ארויס־ קען גוםעם עטוואס אז טראכםען, געקענט אפשר
איז דאם אויד אבער הריגה, האלםייל אזא םון קוםען

 רעװא׳ א pc ריידען גאר מען קען װי םו םאל, דער ניט
לוציע?

אונםערברעכעז, אײך םת איך םאחיצער, םר. —
 נים גאר שוין םראכם קיינער דאם איז םאקם דער אבער

 האבען קאםוביםםען אונזערע אםילו רעװאלוציע. א םון
 רחוועלט םרעזידעגם דערםון. אפגעזאגט בםרהסיא זיך
 באריפםען זייער םון אפילו האםעגונג. גאנצע דיער איז

 דאך איז םו אפגעזאגם, זיך די האבען 'קלאםען־קאמף
רעװאלוציע. א םון ריידעז צו איבעריג
 םאר־ דער געענטםערם האם — אזוי, אויב —

 געקומעז קאמוניםטען די אויך דאך דינען — זיצעגדער,
 איד אבער כח! יישר מייז האבען זיי און שכל, צום

 גע־ טאקע זײנען זײ אויב שםארק גאנץ דאר צוױיפעל
 אינ־ מין אזא ניט האבען די אויב שכל, צום קומען

 אונ־ םרום. און גום װערען צו מאסקווע םון סטרוקציע
 איהר םון זאץ געוױםען א אין האם קאמוניסטקע זער

 דעם םון וועלט די ראטעװען צו כדי אז ערקלערט, רעדע
 מוזען זיד, געםינט זי וועלכען איז צושטאנד, שרעקליכען

 אױ־ אװ ראבאטם ווערען קעמםער אלע סאלדאםען, אלע
 דיק• אלוױסענדען איינציגען דעם פאלגען און טאמאטען

 א בלייבען אא נאך ױעלט די װעט אנדערש מאםאר.
 דאס אז פריינד, זאגען, אייך איך מוז חורבן. גרויםער

 די האם איצט ביז טעאריע. שפאגעל־נײע גאר איז־יא
 דעגקער מעהר געבילדעטעה וואם אז געדענקט, װעלט
 די וועט מעהר אץ מעהר אלץ ױערען, װעט מענש דער

 ;שרעק און צרות איהרע אלע םון באםרייעז זיך װעלט
 םאר־ די און עקספלואטאטארס די װעלען װעניגער אלץ

 אויס־ קענען באטריגער און םאלקס־שװינדלער שיידענע
 קא־ נײסםע די און תעתועים, מעשים זייערע םיהרעז

 ווע־ גארישער, וואם אז גאר. איז טעאריע מוניסטישע
 און באנוצען רועלען מאסען די דעגקונגס־קראםט גיגער

 אלץ פאםםוך, זייער נאך שעפסען בלינדע ױי נאכגעהן
 אגב נאר איז דאם אבער הילף. די הומען װעכ ג־כער

 דער פון אפגעקערט ביםעל א זיך האב א-ך אוי־חא.
 קלאר איז עם אז זיד, דאכט מיר און רעוואלוציע• טעמא

 העלםען איצט אונז קען אלץ װי דאם״װעגיגער או־נז, פאר
 מיר װי רעוואלוציע אזא באזאנדערם און רעװאלוציע,

רוםלאנד. אין געזעהן איהר האבען
 באהן אונזער שפעט. גאנץ געווארען שוין איז עס

 לאנד. םץ ברעגען די צו דעתעגטערט שוין זיך האט
 פאקען אין געהאלטען שויז זיד האבען מענשען פילע

 נים- צי װילען מיר צי אז, געםיהלט האבעז מיר און
 עם זאל אבער שמועם. אונזער צו סוף א נעמעז מח עם
 מיטשמועםער די םון קיינער אז װערעז, געזאגם דא

 רע* די מיט צוםרידען שםארק געםיהלם ניט זיד האט
 די געווען איז איינעם יעדעז םון צונג אויםן זולטאטען.

טאז? צו יאד איז וואס םראגע: גרויסע
אױך דאם םארזיצער דער האט אויס, זעהט עס װי

ד דער ר (סקיצע)ױ
גױנבערג. יהושע םון

 געקומעז אהיים שאפ םון איז זשײק
דערגידעריג־ א דערצארעגםער״ א

 קיין ער האם אװענם יענעם טער.
ווע־ לפנים געגעםעז׳ נים םאפער

אװעק־ םיש ביים זיך ער האט גען
 ער אז )ער האט געזאגם געזעצט.

 זײן כדי וױיטאג קאפ ®ון לײדם
 עפעם אז אנשטױסען, נים זיד זאלעז קיגדער און ווײב
פאסירם. שאפ אין אים סיט האט

 אגגע־ באלעבאם דעם שװעבם אויגען זײנע פאר
גאד אױפרעגונג םון דינעז באקעז די פנים, וװנדעגער

 װאלם ער װי סאפעם תמיד• װי אריפגצבלאוצן
 אים װארפם און געםראגעז זיך אױף םשא שװערע »
:ארײן *נים אין גארסענט א

 איו האלטען, גארםענם םים׳ן ײד קצנמ איר —
נוצען! נים דאס קען

 האט — ? גארםענט םיםץ םער דער איז װאס —
אױםגעפיגען. געפרואװט דופײק

 זאק א !אײך? בײ דאס איז גארםעגם א —
 םים זיד באם דער האם — אױפגעגײם «עגער, װערט

trm ארגײםען צו *לם » שוק זײם איר — געדײצס 
 אין געפינעז זיד דארפען איר וױ אזעלכע m וו •ין

s n  R אר־ אפרייםארס איגגצרע לאוןןן און זקניס 
m קעגדז װאם די גייסןן, p ארבײם• מאג ן

ק איז חשיק  פיגף די פופציגצר, די ps ןפפאוג י
p ר, ררייסיק האבען מאשין, כײם ארבייט ער ודאס ̂י

 זײ־ האר דינע סימגים. טיםע אים אויף איבערגעלאזם
 גאווע־ דינע הענט די גערונצעלט, פנים דער גרוי. נען
 פילט עפעם םריער, װי םליגק אזוי ניט שימ זיך גען
 דער אין ציםערען זײ םינגער״ די אין שװאבקיים א ער

ארבייט.
 אין אװעקגעגעבעז לעבען יאר דױיםיק און סינף

r שעפער, די a n אר־ סארט בעםערעז בײם געארבײט 
 אמ ,,םעמפעלם״ בײ געארבײט צײט לאגגע א בײם,

 םים צאצקעז זיך םלעעגן פארלײם און בתים בעלי די
ארבעם. זײן

 ״פײן דער פץ פארמאן דער ווי זיך דערםאגם ער
 די ארום ארוםגע׳לאםעז אײנמאל איז גארמענם״, סםאיל

:אפדײםארס די סון געפאגם און מאשינעז
 די ארױפגעשםעפם האבען איך וױל אזוי אט —

מז דין זאלען ״שײפ״ pc שפשנעז די באגד. ױ שיי  ו
 י»גקעל, האט םער דער את װאס ,םעםפעל״. דעם אץ
ױ חענם אגחנרע — רופען אים פלעגט ער װי  ו

!אײעחנ?
מא־ ״זײז םת אויםגעהויבעז זיך האם חשײק אח

 אפדײ־ לעצטען דעם ביז ערשטען דעם פון האט און שין
כאנד. די ארױפצושםעפען אזױ וױ געצײגם םאר

̂ס דעם אז גמרשםײס, דזשייק  געשדיי באלעב
ץ נעםט  שלעכט איז גארמענט דער װאס דעדפח, ניט זי
u צגײט,אויפג p קײן ארייץ ניט שיםם ער װאס פיז,דער 

• • • .שיםערם״ די װי ארבײט סאג
ער םארװאס דיזר■ אים דאס םארדריםם איצט

 שפועס אונזער געשלאסען האט ער את געפיהלט שטארק
:װערםער פאלגענדע םים

שלעכם, םיהלען נים זיד דא־« אונז pc קײגער —
 פאזיםיװעס גאתים שםועם אונזער pc האט ער וואם

 איז װעלם, גאגצער דער מאו״-אין ארױסגעטראגען.
 קלאמס׳ עםװאם זאגען קענען זאל װאם חבם, אזא דא

 ודען הפלגה־צײם, חר אמםיגער דער אץ באשטימםעם
 ער ווען אשילו אנדערצז דעם גים פארשםעהם איינער

 סאגקר אייז *י פארטײ, איק איז איהם מיט געהערט
 איבע־ םחות־צוםישעניש שרעקליכע א ריכטוע. לער
 גראד אז עתוארםען, געקענם דען םיר האבעז pא ראל,
 פארענטםערען קעבען םיר װעלעז שמועם איגזער מים

י פימיגדן וועלכע סראגעז׳ איק pK םויזענט די  מוחות ו
 אטאל ? ױעלט גאנצע- דער א־בער מענשהייט דער pפ

ץ צו גריגג געװען איז  גע• האם ריר א א-ץ נביא. א זי
 משך לאנגען א סאר קומענדע דאס סאראויסזעהן קענט

pc .װאס סאראויסזעהן, קוים איהר קענט איצם יארען 
 קענם איהד ברעגגען• וועם טאג מארגענדיגער דער
 וועם עניליד װאנעז םון באשםימטהייט, מיט זאגען ניט

ץ וועט װאם pא עס, איז ווער ;הילף די קומען  די זי
 ארױסשלע־ שפעטער אדער סריהער װעט וואם קראםם,

 עס וױ וועלכע, לאגע, איצטיגער דער pc אוגז פען
אונערטרעגליך. איז צוגעגעבען. אלגעמיץ ווערט

 א גאר אז מיר, זיך דוכט סמנים אלע לויט נון,
 מר איז רענעםאנס קומענדיגען דעם אין ראליע גרויםע
 וועל• ארבייטער־קלאם, גרויםען דעם שפילען צו שערט

 ריזען־שרים געמאכט יאר םאר לעצטע די אין האם כער
 סאלידארי• pn אין סײ גאוואוםםזיניגקײט, דין אין סײ

 מאמענ״ איז ארבייםער־באוועגונג די אויך אמת, טעט.
 האפען, דארף מען אבער צושפאלםען. און צוריםען טאן

 װאלס דאס אנהאלםען. ניט צושטאנד דער קען לאנג אז
 ארבע* דער םאר זעלבסםמארד םשוט׳ער געמיינט דאך

 םרײעז װעלכע די״ צו זײן װעט װעה pא טער־באװעגונג״
 םעחענ־ ױיערע צוליב צוריםענקײט די אט אנצוהאלטעז

אמביציעם. ליכע
 וואם קראסט, נייע א איו זעה דים אנדערר דער פון

 ביזנעס• קליינער דער איז דאם pא יואקםעז, אין האלט
 אױן האם וועלכער מאנוםעקטשורער, קליינער דער מאן.
ױ אח־גונג דער צו םענות שטארקע גאד  ווען איז. זי ו
 קען םאראייגיגען, זיך װעלען כחות גרויסע צוױי די אט
pn, ארויםשפראצען װעם לעבען נײער ״גאנץ אז pc 
 אנװענד־ איז געזאגם האב איד וואם דאס רואינען״. די

 גאנצער דער אויף נאר אםעריקא אויף נאר ניט באר
 א געװעז איז עס געזונט. דיט סריינד, נו, װעלט.

 ײך לאםיר אייד• מיט באקענען צו זיד פארגעניגען
 װער >pא םריינדשאפט, pc געסיהל דעם אין געזעגענעז

 צוגױםםרעפען זיד אמאל נאד מיר ודעלען אפשר ווײפ,
שמועס. אונזער אויסגעמעז װידער און

 דעם ער האם באדארסם סארשװיגעז. באס דעם האט
 פנים אפגעםרעסענעם באלעבאס דעם אין גארמענט

 עפעס איז ער אז ער, דיינקם װאם ווארסען. צוריק
 ״שיפינג־באי״, דער מארים ער איז װער איגגעל? א

 ארױס אים ער יאגם וואך א דאלאר פופצען סאר וואם
pc א ? ארגייטעגדיג בחות דיp באשליםס געדאנק אין 
 אץ סארקומען גים זאל עם ׳ױאס מארגען, אז ער,

I איז״ עלטער ״ווער וױמען באם דעם ער וועט
 םימ אפרעכענעז זיד וועם ער אז געדאנק״ דער

 אביסעל אים האם בלוט סארצאםםע דאס סאר באס דעם
 מ״ שױן אפילו ער האט געדאנק אץ pא בארוהיגט,

 באלעבאם דעם אז מאכעז, ורעלען װאם ווערםער, די האט
פניס. אין אריק אים זאל בלוט
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910
173
906

האוסםםעד. אץ קאמןז דןןר

_p 1885 יארען די pc האט 1896 ביז 
גע־ איגדוסםריע אמעריקאנער די זיך

(צוגויפגיסעז) קאנצענםרירעז נוםען
p קאמפאניס מעכםיגע אין k איז 

איגחסם־ קלײנע סך א םראםטען.
 זיד האבעז אונטערנעמונגען ריעלע

קארפא־ ריזיגע אין צונויפגעשםאלצען
 אק אז באקאנם, איז אזוי קאםפאגים. אין און ראציעס

 די אויל־םראטט, דער געױארען געשאסען איז יארען יענע
 אלוםיגום דער קארפאריישאן, םםיל םטייםס יונײטעד
קאםפאניס. אגדערע pא םראסם

 ביםעל א ברענגען טשיקאוועס, אויף דא וועלן מיר
 איגדוםם־ די pc קאנצעגטראציע דער װעגען ציפערן

 שטאטען סאחדיניגםע די אין אונםערגעמונגען יעלער
.1890 ביז pc 1880 יארען די אין

<אנ• »נ-1 גאל
1890 ריקן 1880 ריקן

1,943 --------------מאשיגעריי *גריקולםור
196 *------------------ראגם pא קארפעטם

1,006 — אינדוםטרי (בוימװאל) קאםן די
2----------------------אינדוסםרי גלאז 1 1

389 (שטריקערײ) נים־גודם האוזשערי,
--------------------שםאל און אײזען
_ -------------לעדער
---------------------------------ואפיר

2---------------------------בויאוגג שיף ,1 8 8
382 -----------------------אינדוסםרי זײד

872 ----------שעכם־הײזער pא פעקיגג
■---------—-------------ױאולענס

2--------------------וראדוקםעז מאלץ ,1 9 1

16,405 --------------------------םךהכל

גע־ אםעריקאנער דער איז קרעפםעז סאציאלע :(זעה
).310 זײט םיימאנם, שיכםע,

pc 1890 אין אז מיר, זעחעז ציפערן דאזיגע די 
 סאבריקען טויזענם סיר ארום פארםאגם אמעריקע האם

ױ וױיניגער  אז גישם, םײגם דאס אבער ,1880 אין ו
 זײנעז עס אז־ער קלענער, געװאתנז איז ■ראדוקציע די

 ■רא־ די סארקערם. גראד ארבײםער, װײניגער געװען
 pא 1880 אין װי טאפעל געוחױ p 1890א איז דוקציע

t האם ארסײ ארבייםם די t סארדאיעלם, כמעם אױך 
 צמױפגעשמאל־ זיך האמװ פאבריקעז קלײנע םך א נאר
סאבדיקעז• גרױםע געשאפען pc צעז

אין אינתםםרי דער pc קאגצענםריתגג די אם

יאזעפסאן א. פון

294 211
796 369
699 699

1 ס7 ,1
649 742

1006 2.188
472 382

1^67 872
1311 1,990
1,248 2,191

11317 15,405

 אונםערנעמומען דיזיגע איז שטאטעז פאראײגיגםע די
pc צוינויסזאם־ די זיד טים געבראכט האם סאבריקעז 

 אינ־ יעזיער אין ארמייען ארבײטעד גרויסע pc לונג
דוסםדי.
 אין ארבײםער פאבריק pc צאל די איז אזוי אם

 זיבען מיליאן, (צוויי 2,732,696 געװען 1880 יאהר
 העדערט פינף pc טויזעגט דדייסיג און צוױי זענדערט

 שפזד יאר צעז אין אבער ארבײםער), נײגצע pc סינף
 אר• םאבריק די פון צאל די שוין איז ,1890 אין םער,

מיליאן. פערטעל א tic סיר pc העבער געװען בײטער
ף  האט קאפיםאליזם אםעריקאנער תר וױיט וױ »י

pc די pm 1880, יאר pc רײ א געפאכט ,1890 ביז 
 אייראידי־ דעם אריבערגעיאגם pc פארםשריט זיגען

cציפעח פאלגעגדע די כאװימעז קאפיטאלים, ישעז:
 איז pc 1890 ^נדוםםרי דער pc באםרעף דער

pc 35 ביליאן פיר געװעז עמלאנדQ דאלער םיליאן; 
pc דאלער ביליאן דרײ — פראנקרײך; pc דײטש־ 

 די אין און דאלער, בילקמ האלב א pc דרײ — לאנד
 בא־ דער האם םעריקעc pc שםאטעז סאראײניגטע

 באםראפעז יאר יעגעם זדן זױנדוסםריע דער pc טרעף
p דאלעד. ביליאן צען pc נאהענם c װערסעד: אנדעדע 

p אינדוסםריע די c אין האם שםאטען סאראײגיגםע די 
 ענגלאנד, וױ סיל אזוי כםעם מםראסען 1890 יאר

צחאםענגענומען. דײםשלאנד pc םראנקרײן■
 1890 ביז pc 1880 יארעז די אין אח דערצו
p אײנװאנדערונג גרױםע א סארגעקוםען c פאר־ די 

 איז אז זאגעז, צו געגוג אמ עם שטאםען. אײניגםע
 דײםשעז םיליאן פיגף pc גאהענם האבען יאר צען די

p אײגגןיװאנדערט c שםאםעז. מחזדיניגםע די
ארגאני־ גענוסען זיד האם קלאס ארמיםער דער

^נם. שםארקע זדן זירען  .נײםס דעמאלםדיגע די ױ
p 1886 האט לײבאר״ אװ c נאהענם געהאט pc זיכען 

 אװ ״סעדערײשאז די pc מיטגליחנר טוממם הונדערם
 ענד אטעריקא אװ ױגיאנם לײבאר עגד טרײדס ארגאנײזד
p וחנלכע קענעדע׳׳, c 1881 ןעוארועג געגרינדעם p c 

 געמכם אייד האם צחאםענפאר, א אױף פיטסנורג אין
 pc געביט דעם זװיף פראגרעס pc סארםשרים גרוים

p ארבײםער די ארגאניזירען c .ײניאנם
 אװ עדעריישאןס ,אפעריקאז די האט אזוי אט
 טױזענם פופציג בלױז געהאם 1882 יאר pc לײגאר״

r 1890 יאר pc אבער מיםגלידער, c סיט־ צאל די 
לײבאר אװ סעדערײשאן אםעריקאז דער pc גליחנר

 מושלאםען, האם ער pc ̂יפגעװאכם אים i’c האם
 לאזעז נים דך םער ער װעם pn גים זאל עם װאס אז

,** !אים pc טרעםען
ccw pc A H » a ip rn c באלעבאם דער זדם האט 

 םאר־ זײ צװישען נעכםען װאלם גארגישט וױ נאגעגענט
 זעענד̂י נים וױ געמאכט זיך האט חשײק געקומען•

 זפזעק־ רעקעל, דאס ̂יסגעםאן ־rn האט חשייק
 די צוגויםלײגען גןלנומעז pc מאשין בײם זיד געזעצם

c .באנדעל״ דעם pc םײלען צעװארסענע 'm c. עס 
p אכס גאך סערםעל א געייעז איז c ,פער־ א דערפרי 

עלעקטרי. די עפענען ם׳װעט ביז שעה סעל
 pc צעזוגגען, דך האבען םאשינעז די וחנז *ח
 זדיגעז די pm pc צעיאגם, זיך האבען ארעפס נאקעםע

*r יגגעםאן געװען זײנען געמנקען™ p c דער nc* 
r בײס, c קורצע א צוגעקוםען םריט קעצישע םיט 

pc פיגור פעםע pc היגטער אפגעשםעלם זיך חאט 
 דער־ חשײק האס זױנםטיגקםיװ פלײצעם, חשײק׳ם

אי̂נ בריען זױיגען םולעבאס דעם סילט
 באלעבאס דעם חנרהערט ער האס — תשײק—

 בײ געקוםען pc איד דזשײק, — קול סאםענדיגען
פארגען. גוט א אויפמאנען דיר

r דזשײק c געבליבען pc מרלעגעגהײם א pc 
 װעד־ חאנדלען, צו אזױ וױ <זסשל*א3 געקענם נים האם
 א cc'c ער האם גע•לזמעװעם נעכםען האס ער ליג

 מר־• זאל ער *ז ארײנזאגען, זמױ אים געלעגענהײט
 גײ אבער *נצופזמגען, זיץ אים םים צענטען c זאגעז
n װעז אײגעם מיט קריג א אז «גג y ir פאנעז קוםס 

«ז... גוט • ס*ר
חיגםער dip דער רעדם — צײםען חײגםיגצ —

r פלײצע, חשײק׳ס c ן נאר* njrtppnc צו pn, ז» 
 חעכע־ א *־יף װארט א רבײםערc אן צו one ם׳רעדט

r עם ;װעלט עק re טאן רעז e ,ב^עם״« pc בימעם 
re גוט, ניט r e םיר װעםם דו ̂יסגערעגם. מען 

p אז חשײק, גלױבען c• דאלזור חאלבען א דערלײג 
 איד סרעג .םלאוע־הענם״. די pc טורםענם יעדער צו

 א ״באיער״ בײם בעטעז םאן? איד זאל װאס דיר,
? העכערען ײז ר  ױגיאז, א האבען ארבײםער די pc ו

.אױפגערעגם! םען re פרײזען, ױגיאן םים . .
r איצם e כעס סריערדיגער דער חשײק׳ן בײ pc 

 סארםראכם: זיד האט ער פארשמאונדען. ג»צען
 אבער אויפגערעגטער אן באס דער re אלעםעז גאך
 באם דעם האט װער םאקע פעגש. שלעכטער קײן גיט

 קו־ חשייק׳ן פזור אים. פאר זיך זאל ער געצװאונגען
 םים׳ז אויםדרײעגױג pc ? סארענטםערען זיד םען

 נארישעז א םיט חשײק האט באלעבאם צום פגיס
:געזאגם שםײכעל
r װער — e האב איד אויב אײד? אויף ברוגז 

 איד װעל פארגעז, גמו 8 אפגעבען הײנם פארגעםען
פארגעז• גום פאל צװײ זאגען אײך םארגען

— זײער םיר געסעלט דאם חשײק זעםםו —
 לאק^־זיסען א םים געזאגם אים צו באם דער האם

 פאר געהאלםעז פאל אלע דיר האב איך — שםײמלע
 צוױײ דעם אין pne גײם װאס פעגש, זרענטליכען אן

 חנר־ איד אז חשײק, דיר שװער •pc לאגע. םענס
 םענם זיבעציג pc סינף בימעס. די צו העםד די לײג

ד חנרלײג  הענם םלאוע די pc גארםענט יעדען «ו יי
p»p pc גגיר re ארײנגײז םען חורף נים, םען pc 

.לאגן #יין . .

 םיט־ םויזענם הונדערט אכם צו נאהענט אויםגעװאקסען
גל*מר.

 די אז דערמאנצז, צו כאראקםעריםםיש איז דערביי
 פע״ אםעריקאז דער pc דערקלערונג פרינציפען ערשטע

 pc ראדיקאלע גאנץ א געװען איז לייבאר אװ דעריישאן
 חיגער דער pc היםטאו־יקער אײניגע םראגרעסיװע.

חר גאנצע אז אפילו, זאגען באװעגונג ארבייטער  מ
 re װאס פאגיפעםט, קאםוגיסםישעז דעם פון גראסען

 זײנעז ענגעלם, און פארקס pc געװארעז געשריבען
 דער* פרינציפען דער pc געװארען ארייגגעשםעלם

לײבאר. אװ סעדערײשאן אםעריקאן דער סון קלערונג
 דער־ פרינציפעז דער פון פאראגראף ערשטער דער
 לײבאר אװ פעדערײשאן אםעריקאז דער סון קלעתע

געלײעגם: זיך האם
ליזירמ ךי *>ן גייפ קאםף פ װי .אזוי «על• *יװי

 אוג־ *ון אוכטערדריקער די גװי«ען 8<ועל דער *ון קער
 קפויטאל־ *װי«ען ?מםף א לעגדער, *לע »ין םערדריקםע

 ןון יינםענסױוער אנםװיקלען זיר םזז װאס ארבײם, און
 רעזוליא*ען *פרניכסמנדע ברענגעז םוז »ון יאר *ו יאר
יי אייג «על<מר, אלע ןןן םיליפנען ארנעםענדיגע די *ו  י

 ױך «וץ געגענזײפיגער «*ר פאראײניגען נ*ס ויד װעלען
___ •ארגעםערוגג״.

 םא־ קאםוניםםישעז pc פאראגראף ערשםער דער
:װערםער די םים אז אויד זיך הויבט גיפעסט
 *ון גזףיימע » איז סענאח״■ pa גע*יכ*ע .ךי
 «ײד אונפעדײיקןד די *ווישעז קאםןי » •,taap קלאםען

<ו•״ א«. ji אוגפערדריקסע.
 אפערייממ דער pc דערקלערוגג ■רינציפען די

 *ז פתקם, א געהאם זטיך תאס לײבאר אװ סעדערײשאן
p עס c האבעןזייערע צו ארבײטער די פאר נויטװעגדיג 

 קערמוך געזעצגעבענדע די אין פארםרעםער אײגעגע
חנפארםעז סאציאלע אנדעדע pc לאנד pc שאפםעז

T םאגוסעקםשורערם און קאפיםאליסםען די ווען P 
 r« איז קארפאראציעס גרױסע pc פאחריניגם in בען

PC 1890 pc p די אין םראםטען n r געזמס חאבעז 
 חנגירונגס די pc קאפיםאלעז ר^גע דינסט זײער צו

 •ד־ די וױ צוזעהן געקענם נישט זײ האבעז ארגאנען,
 אר־ ארבײםעד די pc סזז א װערט באװעגוגג בײםער

Trrra ip זיד pc ,ױניאגס pc עס re גל־ דעריכער 
 פיד־ 8 פארקומען װעט עס ז8 חנתתורםען, צו װען

 PC ל8ייט8ק צװישעז קאסף 8 כוח̂װ איז םעםטוע
 pc גענומעז נישט לאנג קע8ם cen 09 און רבײט.8

מח•8אויםגעבר re סף8ק אזא
 שטעםעל pc 1892 אין קאפף חגר re פארגעקוםען

 גע־ דעמאלם re האופםםעד פענםילוױיניע. האומסטעד,
 געחעדט האס ם8ײ סאבריק. שםאל א pc צענםער א װען

 pc ני.8קאםפ שםאל קארנעגי בארימטער דער צו
 רװאל*8פ און שותף לסםדיגער8דעם חנר ם8ד> 1892 ױלי
 ױניאז־ באקאנטער גוט א פריק, פאבריק, דער פון םער

 שכירות די שגײדען גײם ער ז8 געפאלדעז, םרעסער,
pc ארבײטער די פראצעגם. סוםמז אויף ארבײטער די 

 פריק׳ן. pc אנבאם דעם אגצונעפען אנטזאגט זיך האבען
 »װיםגע־ pc לאק־אאום 8 געמוכט קאמםאני די האם

 רוםpc 8 נען8שט8ב איז װאס רבײטער,8 די װארפען
 מז8ה רבײםער8 די .dip pc מענשעז, טויזענט צען

 י*8 גהויבpc 8 גלײר האבעז pc םטרייק א דערקלערט
 די רום8 םײ בריק,8ס דער ארום םײ װאד, 8 גאניזירט
 אימיאר־ נישט זאל פעז כדי שםעדטעל, pc בחנגעם

 ם«אױ8ק די האם ױלי םען3 דעם סקעבם. ?ײך טירען
 דער רום8 רבײםער8 די pc ד8ײ די אז געפןןדערט,

 כלוםרשם רף8י מזמ מײל ױערען, צוגענוםעז זאל סאבריק
 האבעז רבײסער8 די בער8 בריק,8פ די רעפאגטירען

 הןר נאר ,pn8 ק8י אין רעז8ארײננ געלאזט נישט זיד
װאז־• די סארשטארקם םער נאך בען

 רבײטער8 די האט סרי, דער pc ױלי, טען4 דעם
 גזד ם8ה װאס דאםף־שיף, 8 אױף װי באםערקט מאך

 הונדערש דרײ אתם זיד געסינעז בארדזשעם, שלעפם
 דעס װעגעז גלײך האם םען דעםעקםיװס. באװאפענםע

דם•8שם pc רבײםער8 אלצ וױסעז געלאזם
 צוטיפ־ םײד ברעג אײפ׳ז זיד ם8ה שנעל בליץ

 לם,pc 8 ױמ שםעדטעל. גאנצע דאם כמעם פעלם8געז
ע די חאבעז סיװקסדעטע די סרױען. pc םעגער מ ח  ן

 די עולם. מעלסעז8רז8ס אױפ׳ן שיסען אגגעהויבען
p שםײנער ײזעגם,8 דובינעם, מים האבען רבײםער8 c 
 די טאנועדשױזו צזארקסש 8 ממנמז חגזעייאלװער

חמחנקטיװס. געדונגעמ
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גערעבטיגלךם -►■4 8 טי יז
 דעם װעגען דערמאוםם זיך האבען װעלכע •יםםגורג,

 דע־ די מיט הטוםסטעד אין ברידער זײערע סח קאםף
 מים מװאטעגם זיך אמײט, די געווארםען טעקםיװס,

 גרידער זייערע העלםען געקומען אוץ יןrכלי אלערלײ
 געפונעז דערום זיך האבעז דעטעקטױוס די קאמף. איץ

סייערען. גודיי גוױשען
o סאג גאטנען א p װײ קאמף דער אגגעהאלםען  נ

i שזמ p ארבייםער שםאל די און דעםעקטיװס מחנה 
 און אונטערגעגעבען זיד האבעז דעםעקםױום די ביז

 געװארען אםגעפיחז וואך שטארקער א אונםער זײנען
 סיל זעהר געקאסט האם קאמף דער אבער טודמע. אין

 און געװארען געטויטעט זײנען ארבייטער עלף קרבנות.
 םון ארבייטער די געווארען. פארװאונדעם זיינען סן■ א

o p אויפגערעגם שטארק געװען דינען לאנד גאנאען 
קאמפאני. שםאל דער ®מ האנדלונג ברוטאלער דער טון

 אלעק* אנארכיסם, ױנגער דער האם הריגה דעל נאד
 אונטער׳ן שטארק געוועז איז וואס בערקמאן״ סאגדער

 אגיטאםאר אנארכיםטישען דעמאלסטדיגען םון אײנםלוס
 ראכע נעםען או אלײן באשלאסעז ם ס א ם ן א ה א י

 בערקםאז אלעקסאגדער םריק. ױגיאךםרעסער דעם ®מ
 האבען *ו געבעטעז און האומסםעד קײן געקומען איז
 אזוי .9*1® שותף, קארנעגי׳ס םיט אונםעררעדונג אן
ױ  גוםען א גע&אכס און געקלײדם שײן געװען איז ער ו

 ארײנ־ אים מען האט באדינער, פריק׳ם אויף אײנדרוק
 ארײגגעגאגגעז איז בערקמאן וועז םריק׳ן. או מלאזט

 םריק׳ז אין אויםגעשאםען ער האם *ימער םריק׳ס אין
 פאראור־ איז בערקפאן םארוואונחגט. לײבט אים און

טורמע. יאר 21 נו געװארען טײלם
 און פיר געדויערם האט װאס םםרײק דער אבעד

געגאמעז. פארלארען איז חז־שים האלב א
o אין p פארגעקוםען אויד זײנעז יאר זעלביגעז 

 אײדעלאה, אין גרעבער קוילען די פון םםרײקס גרויסע
 אלבײםער, סװיטש באז די r® סטרײק זו און סענעםי,

 געגאנגען ןערלארפא זײגען ססרײקס אלע די אבער
o אוליב תױיטזעכליד p, און מאנופעקםשורערם די װאס 

 געחאם און םאראײניגס געװען שױן זײגזמ *אבריקאנםעז
 רעגירומ, דער פון פוחות באװאפענטע די דינםט דיער *ו
ח  איז ארגאגיזירם מװוען דינען װאס ארבײטער די י

*ap itלא־ מר״ידעגע *ין אײנגעםײלם געװען זײגעז ס 
 הא־ קטייעססרג חאט םאן־ אײן װעז םאמז- און קאלעז

 זעל־ דער פון מד אוױי׳םמ דעם פון ארבײםער די מז
םיםגעםטרײקט. נישט אינדוםםרי ,מגעי•

 דער פון געשיכםע זײן אין קאפאגס פראסעםאר
עפא• יעגע שילז־ערם באנוענוגג ארבײסזנר •מריקאנער
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 אונטער ארכײטער אײזענכאן די פדן קא&ף דער
דעכס װ. יודזשץ פץ אגפירוגג דער

 אםע־ דער אין זיך האט 1894—1893 יארען די איז
 טים נייער א באוױזען באוועגוגג ארבײםער ריקאנער

 םיליםאנםיש, איז װאם פירער, א — פירער ארבײטער
 ױיע די אויםגונעמעז םעהיג איז און רעוואלואיאגער

T אדבייטער דער אין ארויף שװימען וואם פראבלעמען P 
 דע־ אויד שוין האבען םירעד ױניאז םך א וועגונג.

 די.אפגעזונדערםקײט אז לעקפיע, די געלערעגט מאלט
 גוגע־ נישט איז ױגיאגיזם םאך םץ צושפליםערונג אמ

 סיםטעם, קאפיםאליםטישער מאדערנער דער זנו פאסם
 שםארק איז קלאם קאפיטאליםטישער גאטנער דער וואו

 גע־ זיך האבען עס ארבײטער. די געגען פאראייגיגט
 ארבײםער די אז שטימען, די העכער אלץ הערען לאזט

אוםן. אינדוסטריעלען אן אויף ארגאגיזירען זיד דארםעז
 אר• אינדוסםרי קוילעז דער אין איז 1893 יאר אין
 יר די ױגיאנס: אינדוסםריעלע די געװארען גאניזרם
 אוו פעדעריישאן װעםטעוץ די און װארקערם מײן נײםעד

 די םװ איינער דעכס, וױקםאר יודזשין אמ מײנערס
 םון געשיכטע חגר אין פערזענליכקייםען ליכטיגםטע

 ארגאני־ האם באוועגוגג, ארבײטער אמעריקאגער דער
 אונםער׳ן ארבײםער באן אלע םאר ױניאז איק זירט

 איי• )אמעריקאנער ױניאז״ רעילוױים ״אמעריקען גאמען
ױניאז)• זענבאן

 ברי־ א געווען נאר נישם איז דעבם װ. יוחשין
 געװען אויד איז נאר ארבײטער־אגיטאםאר ליאגטעגער

 לײב םיט געװעז איז און ארגאגײזער םעחיגער זעלטען א
 באװעגונג. ארבײםער דער איבערגעגעבען לעבען אח
 אמעריקאז די וואם גישם, וואוגדער קײן דעריבער איז עס

 אר־ «ו באװיזעז «יים יאר אײן איז האם ױגיאן רעילוױים
 אר־ באן טױזענט פופאיג און הוגדערט ארום גאניזירען

 אנ־ איז איז דעגם יודזשיז לאקאלעז. 466 אין בײסער
 שיע־ אמ ייניאז דער פון םעקרעםאר דער געװען הױב
ױניאן. דער םון אגפירער דער אץ פרעזיחגנם דער םער

 םון ארבײטער די האבען 1894 מאי ־טען11 דעם
 פולמאז די סםרײק. אץ ארױם קאםפאני קאר פולםאז

 אםעריקאז דער איז אנגעשלאסען מװיעז זײנזנז ארבײםער
 פולפאן די פון םםרײק דעד װעז יוגיאן. רעילוױים
 באשלא־ ױניאז די חאט םאמױגעז, זיד האם ארבײםער

 װאגאנעז. פולפאן די אױף באיקאט א דערקלערען «ו םען
 דעם װערען חדכגעםידם געדארפם האט באשלוס דער
 אויסגזױ ייגקטליד האגען ארבײםזגר די יוגי. ־טעז26

 א וױ זיד האם םטרײק דער איז באשלוס דעם פאלגם
 דעו־ כםעט אז שםארק, אזױ ײטרפשפאד װאלדשײאר

װײטעז דעם אץ שיקאגא גװישען פארקזנר כאז גאנגער
AAAAAftft mLaammm ------ — — - - . _געוזארעז• אפגעשםעלם אמ מערב

 מא־ גלײו דעפאלם האגען קאפפאניס אײזעגבאז די
 פול־ דעם דערשםיקעז «ו כוחות זײעיע אלע ביליזירם

 דערזעז האבען סאגגאטען אײזענבאז די םםוײיק. מאן
^ רעילווײם אםעריקאז דעד איז ת  איז באזדנדערם י

 װאס ,m3 שטארקעז אכער יינגעז * דעבס׳ז, יודזשין
 אר־ די פוץ איגםערעסעז די פאר קעסםען שםארק וועט

קודם קאמפאניס, אײזענבאז די חגרימר חאמז בײטער.
MAA AmAMMMAA UAftkkAii ---------— — —  t --,םױ דרײ םארשאלס דעפיוםי אלם איינגעשװאױרען כל

AA MM  ̂  שײ םון שלעגער פראסעסיאגעלע און פארברעכער זענט- - - -■    —      
 גע־ כאװאפעגט דינען רויבער און םערדער די קאגא.
 גע־ און אינםטרוםענםען סאוד כל־ערלײ םים וואדעז

 די קאמפאגיס. אײזעגבאז די פיז אאאלמב גוט קראגען
 געס־םעז זיד חאכעז מארשאלס״ דעפיוטי. ופעגעאזוי-גער

 םםרײ■ די נאר גישט םעראריזירם און ארבײט דער או
 נישט האבעז װאם םענשען, געוױיגליכע אױך גאר קער,

 סון ריכםער א םםרײק. אוס שײכות שוס קיין געהאט
 איגדזשאנקשאז אן ארויסגעגעבעז האט קאווט סופרים

 זײנןלז 1894 יולי םעז27 דעם און סםרײק דעם געגען
 געװארעז געפוגען םםרײק םון םירער אגדערע און דעבם

 דעבס אינדזשאגקשאן. דעם פארברעכען אין שולויג
 אבער םורםע. חדשים זעקס גו געווארען פאר׳טשפט איז

 אפגע־ האבען קאםפאגים אייזענבאן די װאס דעם חוץ א
 גלעג־ און מוסיגען דעם םטרייקעגדע די פון שניםעז
 םאר־ אײד זײ האכעו דעבם׳ן, זײערען, פירער מנחמ
 קליװלאנד, פרעזיעגם דעמאלסםדיגעז דעם בײ לאנגס

 *וברעכען *ו סאלדאםען פעדעראלע שיקען זאל ער אז
 םארלאגג דעם האם פרעזידענם דער אזץ סםדײק. דעם
גענעז■נאכגע קאםפאניס אײזענבאן די םון

 םןוראר־ די און סאלדאטען פערעראלץ שיקען דאס
 אנגעװענ־ האבען קאטפאגיס אײזענבאן די װאם מיםלען

 אױפגערײאט האבען ארבײטער, פולמאן די געגען דעם
 מער אלץ זיד האבעז עס לאגד. פון ר9ייטארנ אלע

 tv ארבײסער, די ®ח פאדערוגגעז די הערעז גענומען
 אלע פון םםײיק גענעראל א זוערען דערקלערם זאל עס
וװ םםרײק סיםפאםיע אלס לאנד גאנמו ®ת •ט««*מוא

 מרגע־ איז יולי םעז12 דעם ארבייטער. פולמאן די
 ס9 װאו שיקאגא, אין באראםוע םפעאיעלע א קוםען
 און ױגיאגס 26 ®ון םארשטעהער גענוםען אנםייל האבעז

 סים־ א װעגעז םראגע די געווארען באםראכט איז עם
 נאפ־ לאנד• גאטמז איבער׳ן סטרײק גענעראל פאםיע
 אםעדי־ דער םי־ן פרעזידענם דעמאלםםדיגער דער פערס,

 םירעד ױנ^ אנדערע און לייבאר, אוו םעדעריישאן קען
 זאל פען אז ענערגיע, גאנמ דיעד אנגעװענדעט האבען
 גע־ איז ,עס וױיל געגעראל־םםריײן, קיין מאכען נישם

 עד וױ ברײטער םםרייק דעם אויסאושפרײטען םערליך
 געלט ברוטאלער און mm3 באוואםענטע די געגען איז

אריםטאקראטיע״.
 װי םטרײק יענעם שילדערם אליץ דעבס יודזשין

:פאלגט
 b;qs אונז• געגעו געאסעלס זיך תאמ «םראם ,חןר

 געגען געװארען אויפגעחעימ »יז ב»שעלקערונג גפנגע די
 םיר װעלנע «ו ספםעז געװפל® די «וליב ױניאן אונזער
 עקעל- יעדער שייכו^ םינדםמען דעם געחאגו גיפ רואבען

 נעײפרען דודכגעשיו־* איז אונז געגען םארברעכעז חן»םער
פז די •*םריאםיזם. פון rpe«D דער אונםער  חא• ייני

^un ײ םי״על קייז אדעסע. קײן פפרםןזגפ נים  יעם TPT־
o עולם ברײםען p אם̂ו

 גע• פיויסגעגענעז ו״נעו אינדז*אנה*אנס .חונדערפ
 ■ פ»סיפי«ען op אין *ווייפ גװי*ען אונז געגען ײארען

בר̂ע ים
 אזיסגע- ז״געז טויזענפער די אין .פארלויםדינגעז

 קפייםפליספי• ^ אין געײארעז פאר׳פפר״ס און טראכפ
 גע- איז סאםעז געװפלס אלע פאו «ולר די פרעסע. ־עער

 די׳ ססר״קער. אום׳יולדיגע די אויז■ געײארען װארפעז
jp פ»ראפפרפ זײנען פירער ony i אחן פורםעס די אין 
 ל*- ױניפז פראגעס, » אאן און קלפגעס איז עס װעלכע
p *ובראמז זייגען קפלען p «  njmnpjin ,ip » « p •גרא 

 פון געװירעז בפגפנגען ו״נעז געזעץ פדן יארלעגונגעז נע
o אויפגוחפלפען זpגן^»ואוי חאמז װאם ײ p געזןץ 

p»׳3pr3 ןpדורכפי און j״jft
 ק*פי«»ליס«י*ןר » פין גר״פק״■ די איו .ק״נםאל

iv j p« געײאמז *רויסגפברפכ■ כי« ס«רקויפען *ו זיך 
o ײו <ײ w פזוי p סארײ^ מםאלספדיגפז T p r 

B:joon«»p 3 ממראלפי מי פוןp׳u n גןףיפןל■ איו 
 p• קפספפגיס. פײזעגבפו ײ פון דיגנאו אין געײ^ען

 Vpnipafp חאמן yaevts rr»»0V9op און פובליספנישע
p» די םי■ א״נא p  ײיפדפ' *י דינסײ פלײםיגפי אין 3

o און לפמו «יױ »p. (ישו: מלאגאיים״ p p.•
).114—111 ז״«ען

 נד זאיעעװג גפבראכעז איו םםרײק פולפאן דער
 דאסס אמנד אנגעגעכעז. תאס ם3דע מאם םיס־ת די ליב

 סלי9י«ם דער םים באקאגמ זיד םורםע איז האט אלײז
 מרק• דעם גטערלעיחג האס ער ליטעראטור. טישער

 jtrw פון אמים איז עד װעז שיעםער, איז און םמם
ד רעאגאםעריק דעוי פון פירער דער געדוארעז מ  מ

 »ן בןליבסטע די פון אימער און ■ארטײ ליסםישער
 אדגיימד אםעי־ימנאר דער איז םיגורעז קאלירפולםםע

באװעגוגג.

טרױם פױן
נ«ראװ *יז

w אױןי זיד לאד16כל? װיגק m w, 
 ם׳קמד; זלד וױנפו װיגעל אין װי

 ׳ פדיחליעמיגון, א אום זיר םוראגט
טריחלימ־ליד! p אום זיד *ראג®

MH IMOAM MAkfeAזילבער־שטראחלעז, סון ארױס חײכמ 
p חיל«ו ip• בדים גרמעם פון}

̂ד תז ¥ אײגזים א ipw אץ י ipa, MtkuAaMAAkk M MAIMמרדיס* חןןלןןן ליכםיג מ ״ז§ץ
MLAkL AA*AMA MM Mfe kA AAMh_ ip«“ װאריםט און זון די דויכש ׳7

 ; &P73 יעדען *אדטקײט tana קחאט
י קחי® popo p וױ I״ י p w p, 

p כ?טענדיג p a ײ קמד .tapa ג

s'p דער שמיל קאפקט ep o רערען׳® 
pe^ איחר »ץ חײם epapa; 
rp עפאיקומט p ונקעל?ר« rP ^ p n 

ש ^ ^ שך p^שזר &יט •ול חילכ

D גיט pi פריחלינג־ליד ip iw i p. — 
f ודי און ip •  f ip n  e'pttpia ip i קמד 

f די גיטן^רען t f p בױפער«
. ״ _

9 ם י י ו ►i#3e 4 ט»י,

מאםען ארבעטער די דעררןדיזיםיאון^רי
 װאס פופעליג, אינגאבמן גים אח .ס

 אבנעשטחינגםע אויסעדגעזדײגליך די
 דעם אין לאגע אינםערנאגיאנאלע

 םים פונויף סאלם מאנמננם זמםיגען
 עקאנאםישען נײעם א פון פעריאד א

i ריזיס.ק־װעלמ p לײזעז *ו נםיװ 
אנגעוױי־ די םלחפה ױיער א חרך

גתים. שםענדיג אמ פראבלעםען עקאנאםישע םיגםע
o ip iTnp אין i p םמונ־ »מ *ײם אישםיגער 

o ip פאשיםםישע די אין ..ip a jrt 
 א 1פא ױאם ,1קלא לאד1אשײנפע3 אויך 1אבע איז עס

o אין שטעקט עם 1געפא p שפיל. םײפעלשען דאזיגען 
 1פע1שא װאם גותקהאלם. קײן זײן <יט 1אבע קען דאם
i װאקםם עם p ,גע• די װאקסם 1בולם׳ע אלץ קזײזים 

i א םון פאר p i װעלם־םלחםוד

דוביצהי א. ®ראפעםאר פיז

o םים עם שטײם װי אמ p קוײזים ?
t o ,זיך, שטײם1םא זײנעז i p i d פאזי־ אלץ פון 

o i’o p p jn, םים שםײט עס וױ o p אונז בײ קוײזים 
אסעײקע. ייז

 פאמינטעחר אלץ פון 1םריע זײנען םיר .iyo נאך
o אין סימ p טון ל1גי i p װעלמװ* אין יע,1אינדוםט 

i p ’rttnr באשעפםיגם. אלײן איז
 פאר־ ענג לאנד פון יזמ1איגדוסם אלע אבער זײגען

מ. די םים איינע בתדמ ח  אלזנ זײגמ גאר גים אין «
i מים אײגע ונדען31פא לאנד איק פיז יען1אמדוםם p 

*i p p, פו אויך שײד איז זעלבע דאם גאר P P 1TTD3 
לעגו־עה

ip^ אלע a גאו• פון i p או-גאניש זײגעז װעלט 
tpitstdo קיײ־ א !ונױפגעפלאכםען. ענג עקאגאםיש און 

on מ מ קריזים א לענז־עז•״ אלע אן רי  גאמע די אן רי
וועלם.

 אתדיםם־ פאל גתיסע א בליבען1פא אלץ זײנען ,1929
לאזע.

 אינדוםםוײעלע די װאו ענגלאגד, אין למשל, אזוי,
 די איבערגעשםיגען 1936 1יא אין האם פו־אז־וקפיע

 פו זײנען םחמענם, 16 מיט 1929 1יא פון יע1אדוק1פ
 םױ־ 498 און מיליאז אײן ען3בלי1פא אייט 1דעחעלבע

y^ א — יאפאן אין בײםסלאזע.1א זענם o iy o p i פחד 
 338 בײםסלאזע1א דאד און אמנם1ם 51 מיט דוקפיע

 6 פתורוקציע טע1גרעםע1םא — דײםשלאנד םױזענם.
 םױזעגם. 698 מיליאז אײן או־בײםסלאזע — פראדענם

3 אנדעו־ע ײ1 א אץ גלײכעז דאם ip  .ip a rrtםעז סח ״ 
 לוים אנגעגמעז ייסםלאזע,31א גאל די אז באםע^ען,

o p פון בױלעםין מאנאטליכען i p נײשאנם אװ ליג 
דײטשלאנד. 1פא באזונדערם םולשםענדיג. ניט וױים אמ

o םים אונטערשײד אן נאך און p 1יא םון קוײזים 
n איז עם .1929 o ױ וזאגען1אויס1םא i לאנג ו p איצ־ 
 איאט שױן 1ע3א איז עם אגהאלטען. װעם יזים1ק םיגעו•
i פרן םאלען דאם אז קלאו/ p מים אן גײם יע1אדוק1פ 

i פיל א p p ’ a ,פון משך אין װי םעספא o p יזים1ק 
ז י .1929 יאו• י

מז איו «ם o אין חדשים 7 מנוג גןי p אי*טיגעז
 וױ יג1ניחן אזוי םאלען זאל יע1אדוק1פ זײ אז קריזיס,

.1929 פון קוײזים איז חז־שים 18 איז

לאנד, איז»ײז קוײזים א שםײן1פא גו אוס ,1פא1דע
 זיז־ גױםיג איז קױזים, אײגענעם אן שםײן1פא נו אום
o םים באקענען נו p, אוױ וױ i p יז וױוקם קריזים* 

i p  *np .אמ דאס װעלם oi p n wa ,אום וױכםיג 
 אריממוםדזד תיפעזפא אלע אמנושלאגען גרײדתרפאל

 די פיז לישעספ די אױף קױזים פון םשא גאנאע די גזןן
מאסען. אד״בײםלד

 א ארוים וזפען װאם םעגדעעען, עקאנאםישע די
i ?או־ אין גלייך וױ^ען ש־מיס, p .םיםלעז די װעלם 

 9אל פיז ,T901990P9 אסישעקאנע אלע םון רםואות איז
 גאי־ אין ענלאד עזזיע עקאנאסיק, הלפות אין דאקםױתם

i p וואםער. אפען10 וװױי וױ װעלם
p פםש א עאר װאס און i p n עס סאגיע1הא 

o p p גאו• איבער i p נים וױים די אװישען װעלט 
i אין קלאסען, מרטאנישע p די לײזעז װעגען פו־אגע 

 די פון חשביז ץאױפ קתזים עקאנאםישען פון פאלגעז
!מאםען בײטענדע1א ברײטע

ip איז םאסען די ®ח אוײםקײם די p a  o n, װי 
o ®1 פון אנהױב אין pקוײזים. עזגח־י9י

TPD’ פון p o p  d p פו־אספערי־ .1טײלווײזע אדן
 Tpi קויפקראםם, אלגעםײנע די פארקלפנןןרט האבען םי

 אפ־ די אויםגעגעסען אינגאנאען 1אדע פא^לדנערם בען
מן1געם תאבען שפאוװנגען,  עמס1א די אין מיליאנעז י

רעליעף. םח
i p יאד1פע אספעריםיי׳1״פ קורמר o p געחע״ 

o p  o ip ארפײםזןנדיגע די טוץ איינקונפט לאכען1יע 
i ®ון וױים פארב^כען אלץ אבעד איז עד סאסען. p חײד 

i ®ה p !דײספא J929
ip o a u sm  i p ,*די *מ־קלענערט װאם פאקטאו 

 אר■ די זיד, יטשמי1פא איז, םאםען, די פון קױפקךאפס
בײטםלאזיגקײט.

 p װאקםען• אין האלם אז־מיטסלאזיגקײם די און
o *וליב p 1 ®ון פאלען« i pוװליס סײ יע1אז־וק o p 

i פון װאוקם — p ־1א און אינמנםיװימט — או־בײם 
p לױם אזױ, ^יװאךוקסי1־פ1טעבײ p o 'W  p iry a■ 

o אין חװ־גױיפם נונגען, p אר־ די סאטענס אמםיגען 
 עוץ אן יז3 שםאטעז מדאײניגמ די r» בײםסלאזיגקײט

i קתיז. םאז־פישופטען א שאפס דאס מיליאן. 16 p אפ־ 
^ מ אז־ o! םחותת 1« ז iyt ד פאחןלעגעים ח ױ ן ו א  

y’opD שארפער. מעז״ם
o* װאס מים אלץ, פון סריער p rn m p r זיד i p 

י i ? 19291יא אין קוײזיס r® קזײזיס 1יגע01י p 1אי 
 װעז !ײט״ א אין אנגעהוימו זיד האט קריזים םיגער

i גאו־ אין און לאנד יעדעז »יז p װעלם o p עק־ שױן 
 גתײ געװאלםיג א און — בײםסלאזיגקײט1א אן ם1זיסםי

P ײםסלאזיגקײט.31א p p r r p •ײד שפיגעלם שאוץ 
i אפ p אסעוײקע. אין אונז ביי דידעחאונס 1דאזיקע 

i םיז !יפעחמ די לױט p אװ םעדערײשאן אסעו־יקען 
 ®־P איז שםאםעז אײניגמ1« די אין זײנען לײבאז־
1929 i j m p אז־בײםס־ םויזעגד 614 איגגאגמז געװען 
i 1 אין לאזע, p1987 אױגוםם אין װאס ײם o p אאל די 

 טײזעגד. 662 מים מיליאן 8 דזװעױיסם או־בײםסלאזע
 WP פולשסענדי̂ג נים װײם זײגעז גיפעחװ דאזיגע (די

o 1929 יאר אין אז הײסם, p אר־ באשןפטיגמ צאל די 
ia גײםעו• ip״oa די p o o p ,סענאיד איז מאס שםופע 
ip a w זמו־שט עס װאו באדיגגונגעז. סישעסליאסקאפי 

מי דיר«רסײ.91919ײססלאזב1א אז שטזמדיג  יאו* איז וז
A837 9ל9ײדוסטניא די װאס נדיג,9קוק נוט ®p n p- 

i «יע n p  d p״o p  o p s  U3 4829 טון חױך u p
ארבײםסלאז. עןגז^אר® 19ײמ31א ז9םיליאג םן■ א זײממ

o p מז שאחי, אזױ נים אפילו אױב ילד,3 9זע^נ  ז
לננחװ־. rtrm איז ®יייײד
ל V ייז  ■ראז־ױד 9ל9זײסטתגיא די װיו ,19למד מ

o 9«י p 1®י חײד די ז9שסײ9<193י1א אפילו i r

1»* i p־19 19םיג* 19םי אספעריטי.1פ 1יעח־יגע1פ 11
o ,0991« זיס, p די 19אײד נאך 19הויב91אנ זיד

opr »1* העכסכהמ o פראדוקגיע p  03** inp  o p
i p װי1ם ע יםי.1אספע1פ ער1י

.*פדןורידייל *'נרוםטריןילן די
די 1אי ̂פע אין אייר

TfAIBV *אראייגיגפן
100,0 100,0 ------- 1929
80,7 85,8 ------- 1930
68,1 74,3 -------  1931
63,8 62,6 ------- 1932
63,9 7 1 4 -------1933
66,4 77,0 -------  1934
76,6 85,9 ------- 1935
88,1 96,2 ------- 1936

9םא דומשנים 1937 97,0 —חדשיס 1

i פון 9לאג די p ־ או־םײ 19קאלאסאל ױ ױ ן ו ® 
ױ 19119 איז לאזע^נײ  קריזיס. ז9ליג19י1® חןם אין ו
T 9נ9שיח*1טא די זײנזװ 19ני9ל מרערן אין P iP ון® 

9 שארף ז91װא91 9ארבײססלאז םאו• חילף i״T P ’ i שױן 
קתזים. ז9רדיג9י1® ®ון משך אין

 אוײ די און ן9אמ1אג1גס־פ1באװאפנו 9גײאלדיג די
תי סעתןװדײנליך o מים ן9זײג װאס ן,9אױסגאב 90ג p 

p a rs iw,] חי די nm’r 90ג e p m m a פון i p 
ip o p i גאר ®ח לעגחמײ גאל i p מי ט9װ לט9ײ  שנ
o p  t p די םון ווידןװ־שםאנד P 19D191 קלאמז T9»9i 

w »191909111« ז919י  •pn אר־ פאר ז93אױסגא די 
קײם־חילןי.1בײםסלאזי

ױי גאן־ ם9ײ אד־ןײטםלאזיגקײט־הילף ךי ױ ,191י1ו  ו
 -די ז9חװתזאלם או ן9קלעק ז9קוײזים 9רדיג9י1® איז

זע■סלאײסב־אז די ®ון נשםח

רי איז p* ז91« p avno קו־יזים ר9ז־9י ®למט 
Tp זײן מרגרייגמ o i’r m 91אײגי איזםשדפמ פונקט 

o 19 װי 09נאמי חדשים p אנגעחױבןן. זיד ~ ®p f rT9 
i ,1אױפשםײ פון p פראספעריטי און בום k® i9 ip o>

AM MA AM■ ■AAMAlli Lm  tkAAAAA^M^^^MkA BA ABAAk■ m n וןוזחגלסגיספעסיג ן ®j n j i i j /  r ״ ס•יינn  r״ 
■ א b* מױ *i 9®w p ® r* 019«ל pom i p® יז® i p

AAMA AMMMM mab maa abmmmmaק ו ד א ־ ן 9י1« י י ג ו w א  i i a׳j p o 3p  o p  i v i ס ק ת פ

י אז ,1מי זזממ אזוי ip’9 ®יז הויד י iip ®  i p איז 
 •9P אין װי 1נידעוײגע דומשניטליך ווען91 1937 אין

 ז,9זינ אין T93P אך1 זאלען 1םי ווען דעמו, .1929
 190װי91 א «רגעקוםעז אח יאר 8 די ®ח משד אין אז

p ®יל אזא און תמ9ל?9מפ 1דע ®ין !ואוואוקס a- 
1P90 9 פון טײל’ifn p ®  i p 1« ן91גאנ91 איז 

p ,1929 1יא »ק ײי ,1937 1יא אין באװאםנוע pלם 
miTTO 90T ®19 די אז קלאר, איז » ip o  o p קאפ 
i ®ח p 9 די אין איז 1תנ9מם$לק i ip 9ל^  את נ
.1929 יאד אין ודי קלעגער־ געװלז 1937 1יא

o p ,91 אז הײםם i p19 191װאלדיP13P פחד 
o p i מ אנםװיקלוגג די ,1יא 8 9למט די אין® i p 

i *«3 פוץ און ־כחות9י1אדו?1פ p»אדוקםיװימס1ײם־ 
o p קײן ז9דדס9אמיםג ניט im p p iw אין i p 91לא 
i« מאסעז. נדע9בייט1א די פון p  ,oi9Pi מרבתיד 
o 4929 איז וד 191*191*1 איז פאסען 9בױים די פון p 

 אוז מתזעלםניסמעסיגע א קופעז9«רג איז 09 הײסט,
פאסעז• די פון יםוגג1פאו־א אבסאלוםע אן

®io*9־oa*ip די װאם מל, די nrK איז שיילם 
o p ז9טיג1«י ea9&p, אז וױ 191וויפםי פיל אח TI9 

8 n rלמשל, אזוי, .1929 אין — וװריק ־ T93p די 
אין מלאנד9 אין i9iaw*iiTroa*ip די 1« ן9אויסגאב

Mfl&kAMAMAft AMA ttAM A AAAMBA A AiflUMAlili 4  m aבאש^םען 1925 יאר a םון פראגענם o p 19אי1יא1נא 
T® 6% טיט פאו־גלײד איז אײגקונפט W  r® o i9 ip 

s 49371יא איז אימקוגסם ן9גאל ip** חד9אינט איז 
199190« n  D ip, אז i p  s iy יאד אין װעלם*םלחםח 

1918 i9 3p בא־ עמלאגד אץ 191ײםונ11ו1ם־1קרי די 
9&3 i9®po3% — איצס װי העלםם א ס ®D i9 » i פח 

o p !אנ־ זאלען םיר 19ײ אפילו, אײנקוגפם• נאגיאנאל 
iP 9 i, די אז n p * i 9a*ip, אפי־ 9ליש119 די לויס 

 שםײס1« — טי91 זײנימ קװאלזמ 9סמטיסטיש לע9י1
 — 19DP1 פיל 193א1אוים די זײנזמ פאקטיש אז זיך

ip’9® די אז אויס, קוםס n p םחותת פוץ iw׳i ד9מאס 
D® 10 יז3 6 ®מ 191זײ גתיך91 i9 ip װי 1919קל 
.1929 1אי

t 93ל9דיז o  193P f i p i p לעג־ 9אל 1אי כםעט 
r® i p 1גא i p אין 1או לס.9ײ i p ײם1 ר93ל9ז 

o p ט » i ®ה 1מנ99ל9די p לט,9ײ o*a אויף 1נדי9קוק 
91« 1 P0 1**0 1901939לDT391, ז*ד D 190Pllto 
סיליאנזװ. 191נדלי911אי

i אז ,09 חײסם p קאפ 19® רײכםום ר9ל9«סערי 
i ®ח p 19291אי װי ר9נ9קל ט1אי איז 1תנ9לק9«ס.

o אק p ,איז געשאםען, איז װאס וײיססום IX o*i 
19o די i« גגליד9ג p  piyo**3ix, וװליב i p ניחד 

ix in מ 1903שי 9ײס13 די ®ת קױפקמפם® i p מד 
i גאר אימר תמ9לק9® p לס.9ײ

i p ײ ס 19נ ױזי o א סיס זױגויף פאלס ק i90p,
i פח סערםעל א 19װ p סושסאנד א 1אי איז םענשהײם 

9w די 19T< ,1*19 1®י * o o * o p ײז 19נד9ל ם ן9װ  א ארוי
ג! 91וואלדי9ג  0199םלא 19ש«אני 1אי 19ול ס,9סיוױס9א
1*191911*3 V ײ א 19װ אמ ס־ 1א9 פאחלמלס־9װ 9נ  אוי

193913 *1919 0»
i p פזץ איינפלוס o p 193** קריזיפ ס9גײ on• 

i גאד אין 9י1סיטוא ®אליםיפחמ־ אח 19«***ל p װ<דס 
to ל זיינן  «ל* די יד 191*0390 פיל זײן װעלןן 191«
i 1® געו p  .1889 i p  r*  0*1*19 P090 קריזיס ײוו 

i ד* 199שסא<* p  n > p > 19x191190 9 P oo*op וחןלוו 
ס סן I 19«דרא מ 9 u n p p p * i קלאס 190ײ3אר ®ון 
1אי .19119ל 9010HPP91 9193«רבל* *1
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גערעכטיגקײמ ►

פראנקרײד אין ארבײט־םטאטום מאדערנער דער
 דער זינט הײםט דאס .1936 מאי ינט

 םוץ רעגירוע דער םון שאפוגג
פאר־ שארף זיך האבען פאלקס־פראנם

אר־ צוױשען קאגםליקטען די שארפם
פראגקרייך. אין קאפיםאל און בײט

ארײג־ מאסענוױיז זײנען ארבײטער די
 געװערקשאםטען די אין געםראםעז

 ״אלגעמײנע די האט ציים קורצער א םון משך אין און
 די םון צענטראלע די — קאנפעדעראציזג״ ארביים

 מי־ 6 שוין געציילט — ױניאנם םרייד םראגצײזישע
 איז רעקרוםירוע די אז איז אמת מיםגלידער. ליאז

 דער םון פאראײניגונג דער דורך לייכםער געווארעז
 םח םראגקרייה אין באוועגונג םרײד־ױגיאניסםישער

 דער און קאמוגיםםישער דער םון — צענםראלעס בײדע
אומאבהעגגיגער.

ארוםגע־ האבען וואס םםרייקען םח כוואליע א
 אינ־ אלע אין ארבײםער״ טויזענםער הונדערטער נוםען

 אר־ די ;לאנד גאנצע דאס סארםלייצם האט דוםםריען
 באגוצען is זיך אומעטום אנגעהויבעז האבען בײםער

און סאבריקעז די אקופירעז םיםעל: גײעם דעם םים
(זידםםרײקם). בױראם
כא־ געװען זײנען סםרײקם דאזיגע די פון סן א
 דורך גים אפילו באשטיםם אםםפאל דורכגעפירם, אטיש

 רעזולםאם דער און אינסטאגצען פאראגםווארטליכע די
 לאגד, םרן װירםשאפט דער פאר שאדען א — דערפון

 אוגםער־ די פוץ וױלען בײזען דעם דורך פארשםארקם
נעפער.

 אנ־ אויסערגעװענליכע דורד האט בלום לעאן
האס ער :רוה ונײםודײליגע א געבראכם שטרעעונגען

 פאר־ די סיס צתאסעז אױםגעארבעם, איילעגיש אין
 בא־ דעם ארבייטער, און אונםערנעםער די פון שםעהער
 אנםהאלםען האט װאם אפפאך״ ,פאטיניאז ריםטען

 פאר־ אפפאכען, קאלעקםיװע איכער באשטיםונגען ריי א
 אר־ שעח׳דיגע םערציג ארביםראזש, און שםענדיגוגג
 װאם באשטיםתגעז אלע די נאר װ. א. jh בײםנדװאך■,

 פארלאמעגט דעם דורך געװארען באשםעטיגם זײגען
 האבעז און כאראקטער *ייטוױיליגען א געטראגען האבען

 האם עם װען באזונדערם כאאט, דעם ליקוױדירט ניט
 oy קריזים, װירםשאפטלימר דער פארשמארקט זיך
 פון שםײגערונג די און דעוואלואציע די געקומען איז
 תאם עס װען אוץ לעגעגם־םיםלעז, די אויף סרײזען די

 די מצד װידערשטאנד דער םארשםארקם אױך זיך
 is ײט1 גענוג שױן געהאט האבעז װאם אונטערנעמער

 און פאלקם־םראנם po pmu דעם נאך זיך צו קוםען
ארגאגיזירען. is ױך

בא־ וױדער זיך האבעז אקופאציעס און םטרײקען
 אז רעגירוע, דער פאר קלאר געװען איז עם און נײט
 מער געזמעז, שםרעגגע װערען אנגעטסען מוזען עס

 די אין ארדגוגג ברענגען «ו דױעתדיגע מער און קלארע
קאנםליקםעז. סאציאלע
 פון •ראיעקט דער געקומען איז דעריבער און

 דריםער דער po — פאלקם־םראגם פון רעגירוע דעד
 פיז באםײליגונג חנר אז כראש, שאטאן םיט רעגירונג

םאציאליםםעז. ךי
שםע־ צחאםען װאם •ראיעקםען זעקם ױינען דאס

 ,מאדערנעם גערופענעט אזוי דעם סאר זיך םיט זײ לען
ארבײם־םטאטום״.

:פאלגענדע זײנען •ראיעקם־געועצען זעקם די
 אר־ די J2 ר;ארבײמע איזאגעז און צונעמען .1

 אר־ ארויםצושיקעז ארבײםם־ביורא אז סון גאנידרמג
 ןאד ארבײט עװקאלעקטי .3 יאגאעד; אױף גײמר
אר־ אץ פארשטעגדיגוגג po ■ראועווו .4 ;מאכען

 אױס פאר םםאםוס ס. ;םםרײקעז ס. ;ביםראזש
p אנגעשםעלטע אץ ארבײסער וױילען a a v n y i.

 יאר דעם דורך געװארען אנגעטםען איז דערװייל
b און לא&גנט iu d פערטער חנר בלויז 

 דער ארכיסראזש. און פארשסצגויטגג «ץ מדזד
 !חידש v חעכער געדױערס האס מחח דעם ®רזם ובחז
 סענאט זדן שפעטער ט׳ס^ פןדלאםענם איז כל קודס

ןו נאד איץ מץ •ת Iיייי ז ד  ms ■ארלאמדנם ®ון מ
muse אץ w p n s

רעזולסאט, ן *ו קומען געטוזט njn טעז נאר
ר ײײל r ■רימדדימד ת m זשאיסרג^■ פון mm 
yn געןנדיגם דך m  m at on. 

אז דןי איז עגדדך ש מי ת • I

יארבלום. מ. פון

 אזוי אים האם סענאם קאנסערוואטױוער דער
 עס אז דערקענען, צו שווער איז עס אז פארעגדערם,

פראיעקם. זעלבען װעגען באמת זיך האגדעלט
איבער געזעץ דער דץ: נישט זאל עם װי נאר

 און שוין עקזיסטירם ארביםראזש און םארשםענדיגומ
קראםם. אין קורצען אין אריץ גיים

? הויפט־פונקטען זיינע דעען וועלכע
קאלעק־ די אזוי װי באשםימען פונקםען ערשםע די

 אנטהאל־ אומבאדינגם דארםען ארבייטם־אפמאכען טיװע
 פאריםעטע םון שאפונג דער בנוגע באשםימונגען םען

 אר־ פון םארשםעהער םח קאמיםיעם (גלײכצאליגע)
 װעלכע םאר קאםיםיעס אונםערנעםער, םון און בײטער

 קאלעקטיװער יעדער װערען פארגעבראכם זאל עס
 נישם זיך האבען צדדים די װעלכן איגער קאנםליקט
 באשםיםט איז װאם ציים, א פון םשך א אין געאייניגט

 פון פראצעדורעז די קומען וױיםער ;אפמאך דעם ױרד
 אפמאך קאלעקםױוען זעלבעז דעם אין באשםימען

 םת ױיער םח צײם דער פאר צדדים בייחג סון בוררים
 אנטהאלםען דארף װעלכער *■מאו, קאלעקםיװעז דעם
 םאל דעם פאר םויער־ארכיםראםארם פח רשיםה א אויך
 די אויב הםכם. א צו גישט קוםען ארביםראםארם די רדען

 סופער־ארבײ דעם אויף גישט זין־ אײגיגעז ארביםראםאדם
 פיגורירען װאם די םון אימער דין דארף װאם םראםאר

 דעם פון באשםיםם לעצםער דער װערם רשיפה, דער אין
םיניםםער. אנםשפרעמנדען דעם דורך אדער פרעפעקם
 אינ־ פאר בלויז אגגעװענדעם װערם געזעץ חגר
 פון פראיעקט ערשטער דער קאמערץ; אח דוסטריע

 לאנדוױרםשאםם; די אויך אנםהאלטעז האם פארלאמענם
אויםגעשלאםעז. דאס האט סענאט דער

גע־ םפעציעלער א אז געזאגם, אבער װערט עם
 נאך רעגיתמ דער פון װערען צוגעשםעלט װעם זעץ
 באשטיםעז װעם װאס ,1938 איריל, םעז15 דעם פאר

 פאר ארביםראזש און םארשםענדיגונג פון פראצעדור די
לאנדװירםשאםם. דער

קא־ די פח קא&פעטענץ די באשםימם געזעץ דער
 •וגקט וױכטיגסטער דער ארביטראטאר; און מיסיעם
 צחאםענ־ אין לױגעז די פח העבעתנג די בארירט

 לע־ יײ אױף ירײחנז די פח עגדערונג די סיט האנג
 אץ »ז ערקלערם, ,1 ארטיקעל דער בעגם־םיםלעז.

 לעבעגס־ פון שםײגערונג פון צײכען חגר אויב םאל
 ווערען געמאכט קעז פראצענם 5 דערגרייכם מיםלען

 די לוידפרײזעץ. די אנםשפרעכענד הויבען צו ביםע א
באוױיזען, צו רעכם דאם אבער האבעז אייגענםימער

 תרכ־ גישם קעז לױגעז די פון העכערוגג דאזיגע די אז
 עקאנאטישע צוליב בראנזשע זײער אץ װערען געפירט

____באדיגגונגעז.
 גערעדם האם םעקםט פארלאםענם ערשםער דער

 אונםעתעמזגר יעדער אז נאר אגזשעז,נר װעגעז נישם
 קען אונםערנעםומ זיין אז באוױיזער, זאל באזונדער

 :העכערונג די אויסהאלםען נישם
 אונטערגע־ אײנצעלנע אנשטאם האט סענאס דער
 אז אזױ צוױיגעז, בראגזשעז, ארײנגעשםעלם םונגץץ

 דארםען נישם יזןם אוגםערגעםער באזונדערער דער
אונםערנעםונג. זײן פאר באוױיזען צושםעלען

 אק אײמעפירם איז כאגרענעצונג צוױיםע א
 רעװיוירוגג די :סענאט דעם דורך טעקסט לעצםען

חדשים, 6 יעדע בלױז פארקוטען קעגען לױנען די פון
 שםײגעתמ פון צייכען דער װען פאלען. די אין חרץ א

 דער־ װעם לענענסי&יטלען די זציף •רייזען די םון
 רעוױזיע די קען פאל דעם אין ;פראצענם 10 נדײכעז

תיכ^ פארקומען
מל דעד סי  i לױםעט 41 ןו
חאל־ װעלען צדדים די וועלכע דאקופעגםעז, ,די

 אײ װאלען וכוזזים די צו צוצושטעלען נױנױג פאר טען
 ארבי־ ms איז ארביםרעישאן ts ווערןן מרגעגעמז

מריזר־ ®יז ■•י זייז איז> ארבײסעד, די ®ץ םראטאי  זי
ir ײעלעז«יי ביםראײי, o n  omn m p ז  v/rnmrm יי

ד אר.טראטיאינער-םיפ *ץ  די ר,«—ימסר>סי«<י־ ת
nvm ײ r« ארסטיסראארג m, מז י י י  ײי׳ייז ^יי
ן זייז, ן סוד״. ■ראפןסיאגצלןן ms •ןרולינטןט מ

ר וײןר רןדאגיױט m ןופיקןל וןדגןד דןד ן ו

ץ נישם וועלען אונםערנעמער  וױמען צו געצוואונגען זי
 װע- זיי :באלאנס דיער עיקר, דער דאקומענטען, אלע
םאר האלםען ״וועלען די וואס דאס בלויז צושםעלען לען

נויםיג׳׳.
 בוררים די םון באשלוםעז די דיגען אלגעמיץ אין

 אין בלױז אנטגילםיגע, םופער־ארביטראטאר סון אדער
 קאםםעםענץ, נישם פון םראגען — :אויםגאם־פאלען
 _ געזעץ דעם םארגעוואלםיגען מאכם, די איבערםרייבען

 ארבי• העכסםען דעם םאר אםעלירען קענען מען וועם
 באשםיםס װערען מיםגלידער װעמענס םראזש־געריכם,

 נײ ווערעז וגעצויגעז5 וועלען עס ;רעגיןיונג דער דורך
 אוגםער־ די םון םארשםעהער אויך םארהאנדלועען די

ײm 8 ארבייטער, די <*וץ איז נעמער t' יעדען סץ וו s, 
 בא- געגעז אפעלירען וועם םיניםםער דער װען םאל אין

שלום...
 פוץ באשלוםען די אגווענדען פאר צייםפונקם אלם

 איז עס ווען םאג דער גערעכענם װערט ארביםראזש
 פארשםענ־ דער פאר ביםע די געװארעז אריינגעטראגען

דיטנג.
אר־ דעם אויף אנצואוױיזען נאך איז איגםערעסאנם

 יעsאדםיגיםםרא רעגירוגג די װעלכעז לױם ,7 טיקעל
 פון ארױםגעבען דעם נאך חודש, א םון םשך אין דארף
 אונםערנע־ די .םים באראםוגג א נאך אח געזעז דעם

 אם• יע8םלאכות־ארגאניזא בעל און ארבייםער מער,
 מאדאליםע־ די באשםימען רעפרעזענםאטיװע״... מײםטען

ײזממװזר... דער םון םען
ijn די s ^ s r s n די אססגשא געװאלם האבען 

 ארגאנימ»ז» רעפרעזעגםאםיװע״ ״אמםײםםעז ווערםער
מ־ .געטגעגד :װערםער די געזעץ איז אריעברײגגעז  ר
 אלםקײס, וזאםעגשםעלוגג,5 זײער דורך רעזענםאםיװע

V א אין אנשלוס און טעםיגקײם םראםסיאנעלער ip s ip 
ע״... י1׳א קאנםעדעז לער

 גלײכ־ געםײגם דערמיט האבען רעאקציאנערעז די
 ן זײגעז װאס געװערקשאםטען, קריסםליכע די שםעלען

 ךף1קאנפ ארבײט ״אלגעמײגער דער םיט םינדערהײט
רעפרעזענםאסיװסםע. די איז װאס '’יעsרא

ײ איז דאס  געבליבען איז עס און געלומעז גישט ז
די װארט דאס יע״.8ארגאנמא רעירעזעגםאםיװסםע .

 אײד די באשטיםם װערען ארטיקאנן אנדעחנ די איז
 פון אונטערהאנדלועעז, די סמ ײיער ®ח עלהײס?ז8

װ. א. * באשלוםען, די איבערגעבען
 אײגצימד חנר דערווײל געזעץ, גײער דער איז דאס

 אר־ נײעם א פדן געזעאז ארײמעטראגענע זעקם די םון
ד די װאם דאם מגיש ער איז דבער םםאםום. בײםם  ן

H נישט אםילו געװאלם, האט ארגאגיזאציע בייטער P 
 גױיס זימען פאדלאמעגם דער און רעגיתנג די װאס

 חנרגרײ־ עתםםע אז עם איז דאך גאר געבען. is געװעז
m is ר דער פאר^ א א  פראנקרײד, איז געזעצגעבוגג ם
jr די נארמאליזירעז is םער מםתל איז װאם trs so קאד 

מר סאר שאדעז ם1מינימ א םים זײ לעזען את פליקטעז
____ לאנד. פװ װירםשאפם אלגעםימער

געװימ^ א אלע&ץן, נאך דאס, איז ארבײמער די פאר

רעזאלוציע אנערהענונג
 פח יאםעראנץ, און כאוט פיץ ארבײםער די םיר,

 גתױגאזזממ ן מי האבען םםרים׳ טע37 װעסם 820
 אנערקד אתזער זרריקען18אױס באשלאסעז שאפ״םיםיגג

 בתדןד טשערטאץ, או־נזער is דאנק יגעז8האר אוץ נמג
H אמזער פאר ארבײם גתמר זײן פאר םילער, בעגי P 
 םיר דײממדרינג• א םיט איחם פחױענםירען אח

מז ןס זאל ער איהם װינשען  ׳m איז געזתטערחייט נז
 מי אתחװ־ פאר ארבײם גוםע די רמז^עזפא װײםער

בכלל• ייגיאז דער פאר און בפרט
 IH אנערקענוסנ אתזער אױם אױך דריקען םיר
 גרר םעגעדושןר, דיםםריקם אתזער is דאנק הארציגען

j גלענמנדנר זײן פאר קאפלאן׳ מגי דעד J *  W H 
y וילבעתעם א מים איהם פרעזענםירען s p סxrg 

 גיו זיל »ון גןװגםערודיד issu עס זאל עד װיגשען
 י״ז 1סא אח מניאז דןר איז פאטטען זייץ אגהאלםען לאנג
sum .ארבײם

ל is אנערקדגונג אונזער אױם אױך דריקען םיר • 
 גיג• מיר rm נאיאקאנדפי חגדגדו ,went גיזנים זער

■רזמזנם. שיינעם א איהס
h די p מ:קאטמ ____.

לט לאמל — סקי9מארק* *ז גרין סאקס
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 פה דג תס פאר פאואנםװאו־םל־ד rs ר״עו אונ״טעו אױ אונאײנינקײם
חבינםקי פרעזיחננט זאנפ - קאנגוןס אין רעאקציאנערעז

 גמפע דער אױף אםאקע שארםער א ין
 װעלכע קאגגרעםלײם, דעמאקראטישע

רע־ די םיט פאראייגיגט זיך האבען
פרע־ דורכגעװארםען ארן פובליקאנער

 ריארגאגיזעישאן רהװעלם׳ם זידענט
תביג־ דח־ פרעזידענם האס ביל,
 איז אטאקע די אז אגגעװיזען, סקי

 נאר געזעץ, דעם געגען געצילם געווען ניט אמת׳ן אין
 ארגײטער די און דיעל גװ דעם געגען הויפטזאכליך

 געװארען סרכגעפירם דינען אס11 געזעצעז םאציאלע און
 אנ־ יד1א האם ער םירערשאפט. תזװעלם׳ם אונטער

 ־H'Spsn די װאם דעם אין עװלדיג םיל אז געװיזען,
 די איז קעפ די אױפגעהױבען םענסsלע האבען נערען

רייעז• ארבײםער די אין אומאייגיגקיים
 דער אױף געהאלטעז מביגסקי האם רעדע די

 דרעםםאכער איםאליענישער דער םמ שטעדע ראדיא
 שבת יעדען געגעבען װערט װעלכער ^9 לאקאל מניאן,

 דער םםײםס. פיר אין געהערם װערם אץ םארמיטאג
:םאלגם װי איז רעדע דץ םץ טעקסט

 לאגד פו־ן שםאט יפם1ה דער אץ איז אוחגגד .נעכםען
 װיכ־ די ®מ אײנע קאמרעם ®מ געװארעז אמעטםעז

 געפאכם האט קערפערשאםם די װאם באשלמען טיגסםע
 ,196 געגמ שםימען 204 םיט יאחנז. לעצםע די דורד
 חו־יז די האם שםינמגז אבם פח מערהײם קליינער א מיט
 ריארגאגי־ דעם גידערגעשםיםם רעפרעזעגםאסיװם אמ

 םרױעז18מ1א או־יםגעדריקט דורכדעם אח ביל זײשאן
is למעחװר פרעזידענם.

 האבען װעלכע קאגגרעםלײס די געװען זײגען ״װער
 דורכגעװארםען אז־ן פרעזידענם געגען פאראיעיגט זיך

 ב-1חנ« ים1תרכא געװען עם דינעז ? פראיעקם דעם
 דעם באקעםםעז is עגםשלאסען דינעץ װעלכע ליקאגער

 זאל עס געחלץ א םאר װאס אום גלײד גאנץ פרעזידעגם
 גערר אזױ די פון 108 נױן| האנדלען? גיט דך

 דער םיט פאראײגיגם זיך האמן דעמאקראםען םעגע
pm דיט בליקאגישער1רעפ רעאקציאנערער פעסםער, s- 

nm»nsis הױפם דעם איץ פארםײ־פירער אײגעגעם דיער 
? פארװאס לאנד. פח עקזעקשיװ
 דעםאקראטעז די אז דעחװ, געכראכט האט ״װאם

 אײגע־ זײער פח םארשירעכעגם די פארראםען זאלען
 םאראיעיגען זיך גע&אכם זײ חאט װאס פארטײ? נער
 רעױבליקאגער רעאקציאנערע פארכיסענע די פים
 פון פרעםסיזש דעם פארניכםזזז is פארײד א איז

 באזעיפםען, די ? ■חחידעגם אײגענעם זײער
 ר1דיקםאם is געגגערשאפם זײער איז עס אז

n די את io^ פרעזי־ חגם געבען װאלם געזעץ דער *ז 
אםת? עם איז אי־יםאריםעט. און םאכם צופיל דענם

 ריארמר גאנצער דער איז גענוםען, גתנם ״אין
 דער פאר פאדגענראכט אח אםענדירט װי ביל גיזיישאז

 פאר־ א אק בלױז כאשטאנעז רעפרעזענםאסיװס אװ הױז
 א *up װערעז געגעבען זאל פרעױדענט דעם אז לאנג,

 אפעןגאש ;לפערארױסהע זעקמױװעעק טסמת האלבעז
 די ימרארדינירעז m דעפןרטמנט װעלפעיר נײעם א

im אימרץ זיקייטעטעט װעלסעיר p איז יאגד py 
 אוידיםאר גענעראל פון אמט חנר ווערעז געשאםען זאל
is קאנם־ גענעראל אישטיגעז פח פלאץ דעם פארנעמעז 

 isspn ynrernxf די אט אז קלאר, איז עם ראלער.
 בלױז דכם oy ר.1דיקטאם םיט שימת קייז גארנים

 איז םיכטיגקײס yi*nns& מער אביםעל שטעלען18אײנ
iy r פאחיימיגםע די פיץ חנגיוזע פיזדזנו־ סומװ«לרפא 

tympw, ר אבימל » r m n r sp ייז i r t גרזימנד 
mpi Miaynyeim  * q ^ r w ביז איז BT»y> psnt 

jy איז װאס באזיס ן אױף געווארעז o iiy u i מװאחח
n מים r 7B* יוייק־____________________

*u y n y ■  ly iy  ucyu האװארד װיליאם זמם 1
mm פארלאמט oyss ת די  אח אױםאריםעם מלני

h ײפקאנסתסל די סח פילע u bhiso pm, געװןל *ynp 
i פרן is איצם תן p מ לו מו  )yam רחמלטץ פאר גי

m די *ms גגשטיםט אלייז P r p. ו m פלאן ת p 
v איצט איז n r m  ly n m w m איז otim hp איז 

im ?ארבי*טאױסג pH P מ> yans y  s פיז jynwmm 
oy .iytnysopy i v w h n w  W* שרימן איו '  מ

i p p p ו אין ש) ח T ל e h  t n  pn u n a rm  ps
m ענלימ_דעד• t a n p רורכגןפירט זיימן im rm a

pn םםייס, י>דק ניו איז סטיט̂ז ןל. *mnymp פח

ראדיא) דער יף1א גןןחאלטען רעדע (א

 יארקער נײ די פת םילע םץ געװארעז אפלאדירט ױינען
 יפם*ראליע1ה אן געשפילם האבען װעלכע קאנגרעםליים,

 װעלכע אח ביל פרעזידענם׳ם דעם תרכװארםעז אין
 די נצחמ• אטײגעתםענעם זײער םון אן איצט קװעלען

 פאר דיקםאםאר פרעזידעגם דעם איצם מפען מענםשען
 םעדעראלער דער אין םיכםיגקייט אימשטעלען פתבירען
רעגיתגג.
דיקטא־ געגען זיכער איז באװעגוגג ארבייטער .די

 is זוכם װאס געזעז־פראיעקם יעדען געגען אוץ םור
 װען םאלקם־פארםרעטער. תרך רעגיתגג דער שטערען

 • דיקטאנמ א געװען װאלט ביל ריארגאניזײשאן דער
 יך1א זיד באװעגוגג ארבײטער די װאלם געזעץ שער

 בא־ ארבײםער די אבער תרכפאל. זײן מים געםרײם
uiayn ,ירעזידענם׳ס פח מרכװארםעז דאם אז פילם 

 װירקליכקײם דער אין נים ס׳איז כאםש געזעץ־פראיעקט,
 קלאפ שױערער א דאד עם איז געזעץ, ארבײטער קײן
 איר פאר ארגייטער, די פח אינםערעםען די פאר

y’sym פאליםישער איר פאר פראגראם, yny שםאנד־ את 
 דיקםאםט• געײעז ניט אח עם אז פילען, םיר פוינקט.

 שמאים די אז נאר געװארען, ארפען1רכג<װ1ד זױז װאס
 פחר אױפ׳ז ארױפגעמארפען זיד האבעז לyדי נײעם םמ

 זײן אפשװאכעז דיסקרעדיטיחנן, is אים כדי זידענם
 די צעשםעסערען ארום אזױ אוץ לאנד אין פרעםםיזש

װי שנעל אזוי געזעמן, ארבײםער אח פראגרעסיװע

 םיט פארװאדפען די האלען װעלכע דיםםריקםען, די
 oy באהױ«טזמ. זײ ױ1 ^שריםטען אמ םעלעגראמען

 גא־ די מרך פראפאגאנדע ארגאניזירטע אן געװען איז
 רם,yליג ליבערםי די דװ־ך קאוגליגם, די דורך געםס,

 קאנסםיט^ דער םמ פארטײדיגער אזוי־גערופענע די
 iw mns םינסטעחג אלע די שטייען עס װעמען הינםער

 יחד דעם םארגיכםען is מאגעװרעס די היגטער לאנד.
 גןך אלץ פמ מער דינען װעלכע ,mns די דינען זידענט

דיעל. נױ דעם צעשמעםערען is רעז
 פאראיגטערעםירט זײנען די אז זאג, איך װען ״און

is דערמים, איך מיק דיעל, נמ דעם צעשמעטערען X 
 pm ױינע די אױף םעקסעס גידעריגערע זעז װילען די
 אוײ• די יף1א שטייערן jnysyn אח מלעז קענעז וואם די

 אדעל־לײט די אט אלען.5 ניט קענען װאם די און מע
 די אז !יעלען, װאלםען ר״1.ױקםאם שרי^ן ע3על11

 is װערען געשניטען זאל ארבעטסלאזע די פאר הילף
 קליקע סםרים װאל די *ז װעלען, װאלםזגן די םיגיפװם, א

 װערט• יפען1פארק אח ארױסגעבען קעגען װידער זאל
 אל־ די אין װי נקם1■ ם,3יםזי1רעגיתגגם־א אן פאפירען

 ps מאכם די זען װעלען װאלטען די ריםען. גוםע םע
 מתהיג1א דינעז זײ געבראמז. ױגיאגס ארבײםער די

ל די איז 1933 וינם אז געדאנק, דעם פון  ארגאגי־ מ
 פארדרײפאט^ ב&עם אפעריקא אין ארכײםער זירטע

 דער פון קעךביץ1ר דעס זעז װעלען װאלטען זײ װי א,
 אטי־געתממ אם־די געבראלען, באװעגוגג ארבייטער
 פאר־ געװאלט ױאלםען זײ דעמאקראםי, pc ליבהאבער

 װעל־ ,cpy ריאנישאנם לעיבאר נעשאנאל חנם םען3ני
מד אױמר׳ן קאגטראקסעז דאג״ 1,יעלא שםעלט כער

ע ם3שםי װעלמנר זעץ, - Lllll וחנם עם װ םי ק ^ pH Iyu^«m*nm
מלי די םים שמלומ גלײמנ א ארבײטער די גיט שעטעריפאררע זײ אט זײ, m  m רז^יזזי np ̂זז י״ מורזײ wmspimmh זזמז iy די אז םעז, n ’s סמ m m זײ האבעז דיםםריקטעז 

 איז דאס ביל. דעם ײרסדאװארסעז אױםגעפאדערם
פמ בירמר די געזזען ניט זײנעז עם םאלש. ים1רפא1ד

ד י ל ־ ג ױ ו
תאפשטײן ברכה פון

 ־ פרעמדלשד דיר גליק םןזסעם דיץ ס׳««יז
 חעםדלעו/ *וגען יױןי גײפ זיי װײל
 — דו וײ קלײגמקזן קינדער םאר
̂ך שעח טא̂ו נאף טא; שןןח. נ

 קלײגמקטייחןלע, װיץ^פיץ ניפ
אײדןןלק< םיץ םײדןלן
ליוליגקע

םארשפעפױקן, ניט דיץ ם׳װיל
AAAAAAAB AaaB AAAÂ A AAAAAA mamזיך זיםײכעלעד דײנק םיט flP'HpT 

 פןןפריק חןר פמ זיף זי חײלט
פליק. a דײגם גאך חונגעריק
m םײדעלע, קליממק װייץ, נימ  m .װ

 נאד, כאגליקטע a ם&םע pn ס׳איז
 װאך a אפ פרכעפ זי

ssap יאיכןןלעף גופע זי
nuLMAMA aamaLa  mmm^ma aaaamמלעך•“* קלײגןן געזדגמק משר

m םײדעלזן, קליממק װײן, גיפ  m .װ
MMAMMAb AMA AM1A mLmAA AM MAaImקיגי« סײו ״עלפ« די ס״יז a ,דיכפיקע 

 רימזיקק, די פתז Saa גימ נ$ר
 *רחןדפלוסױקק עךליעקמד דפיםן

פופיקק. ivluyo אױםװפקפן
wpj 7 תײ̂ןp״p r j יי־י סײדןןדןן

VST•
m|AA ^MAMM

p p קקגעז 
קמיקײעד

ly שאפ אח איגדוסםריעלע אין תים3 u v rs ip•
 pnys קאםף דעם היגםער ליגם עם װאס איז ״דאם
 לאםיר ביל. ריארגאניזײשאן רחװעלס׳ס םרעזידענם

 פןר in ן איז מרכפאל חװ־ אלײן. זיך אפנארען ניט
 ארבימחגר די pc «יג אפענער אן איז oy רעאקפיע.

 •רד פאר׳ן רוקען אין ממגר חנר jnns ע3םײגדלי
 בןר ײגיאן טרײד חנר געםראסען אױך • האם זידעגם
 באװעגומ ארבײסער די אח אםעריקא. אין וועגוגג
 די דזנם. סאר פאראנםװארםליפקײם װײגיג נים טראגט

 תױפט חנר גזױיעז כמנגליך איז באװעטגג ארבײםער
 איז oy Arm בײגןשטייערט האם װאס פאקטאר

 דןד איז עשפליםעדוגג3 א חאבען םיר װאס דעם, וװליב
 ערסייארב די װאס חגם וװליב באװעטגג, ארבײטער
 םאראײניגטןר א םים םאג is הײנם ניט רעדט באװעגונג

mns jn די װאם שטימע, y irs p y p געװאנפ האכעז 
 ירעזידענם דעם אםאקירעז און קאפ דעם אויפצוזזױבען

̂•ארב די װי לאנג אזױ אח דיעל. גײ דעם אוץ ך ײס  נ
u iim חנד װעם םאראײניגם גים םארבלײבען װעם 

 אמ אנגײן דתל גײ דעם דיסקחןדיםירעז is קאםפעיז
 װץ־ ראיאלי^ז ysrmpapy די רם״,yליג *ליבערטי די

jium זyôלn1s^a ]ysynnyo לעז sj
 byin ײגט,8אימר איו בת אלענמנז מם .םראץ

 ■אליםישעז אתמר פון *nresaapp קלאוזר W װי
im םים׳ז אלץ נאך איז לאנד דאס אז װײס, לעמן p 

iyrum װי וונקם דטאג,5־01חײ רוזװעלט׳ז מים pk  oy 
:iyny א םים i r איז nr m s* .י נװ־יק  npsmnn י

vnvi, מ ל ם דעם רפעןן^ײדבג האמז מ טר מזיזז  י
im איז iyosyi סקיעארפ ץעזעג n  ,oyiusp טיט גים 

w שםימ חנר aynyoa p b* •מז פ«לק  מד זyלaה י
מד׳ איד בק וחנחװ, *•מהפלטפן חײנם לעז  די p ד

im װפלמ פארשױנפז, r t דדדכפאל דעם po •פחנזי 
m ײרד חננם m ,פיגקפ געליםפז עזאלטװ שםיסק 

y אזא u y iyayary s די ױרד נידפדלפמ po oayn דעד 
y גרױספד e p בירמר po ,זײ װי ימקס לאנד p n 
1986 איז 1962 איז געליםעז
ny*m am האמנז yלפyװ אתז, po ,די  w o rn* 

y m  pa u p ז «ז ■פליסים דמל גױ י  ילמױ m י
n םײמר m n  • n h re p  V* Tyyynaarnm דפר־ 

m באגרייפעז׳ asm yaaa^v n u n קײזמפל זיד
nn n נים. s* דמר ayam naa ran V m מן ח ו

jpm  w םײדקלע, קלײוינק סײן 

T P  p p r?w

bhi p a p  p r  a s m r *  a n  ys«av *lyniR pn^ama
 ^amaaM MA (MAII^AHtMMM AMAMAaLaaM am-------- p ״שגקמעגלי די sayp  w a  p i p a a s a iy ,*rm מך 
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ם דער איין אר פון װעל
a ו g n ן ע ל ע י מ פ ם ם ם נ ו ק ג ע מ א ז ו ז * ע ג ע  װ

ר ע ח ד ם ח ל ר ם א פ ע ח ג ם א ע ־ ד ס י ש א  פ
ן ע ש י ף ם י ר ג ג ף א י ו ד א י ײ ו ם ס ? ע ו  א

, ע י נ א א ס ש א י װ י ד י ׳ ז ו ר צ ע ם ײ ב ר  א
ז ע ל א נ א י ג א נ ר ע ם ג ד ז ז ע ב א ־ ה נ ע ם א ז ו  צ

, ז ע פ ד ד ן ז ג ע נ ײ ז ז ע ם ו ק ע ־ 120 ג ע ל ע  ד
• ז ע ם א ג

י ם ד ײ ה ר ע ן פ ו ײ פ ן ז ע ב א ז ה ע ם א ר ם ר א י ס ־ ד ד ײ ר  ם
ן א ױ ו ג י מ ג ל װ א ן ב ו ע ם נ ל ע נ ט ײ ר א ע ד נ ע ץ ל ו מ א • ם נ י  א

ע ל א נ א י א א נ ר ע ז ס ע ט א י ר א ס ע ר ק ע ן ם ו ע ם ר ע ד נ ו ז א ־ ב נ י  א
, ן ע י ר ט ם ו ף ד ױ ע א כ ל ע י װ ע ד ל ע נ א י ס ע ם א ר ג פ נ ו ג ע ו ו א נ  ז

ן ו ר פ ע ם ד ל ע ז װ י . א ם ל ײ ם ו ז צ ע ש ױ ו ײ צ ז ז ע ב א ך ה י ־ ז ע  ג
, ן ע נ ו ץ פ ו ח י א ע ד מ מ א ע ז ב י ז פ א י נ ו י ־ ד ײ ר ־ ם א נ ר ע ט ג י  א

, ל ע נ א י ר * א עס ס ע ר ן רס ו ד 12 ס נ א ם ל ע ל א ר ם נ ע ן צ ו  א
ר ע ה ע ם ש ר א ן פ ו ע 14 ם ל א נ א י צ א נ ר ע ם נ י ־ א א ט ע ר ק ע  ם

. ן ע ט א י ר
ס א ם װ ג נ א ל א ב נ ם א ל ן ד ע ש י ם ם י ל א ױ ו א ־ ס א נ ר ע ם נ י  א

, ל א ג א י ז א י ר א ץ ע פ י ו ם א נ י א ש ג ח נ י ט י ן ם ע װ ע ■ ג ר א  ם
ז ע ם א ר י ס ץ ו ו ן ד ע ם א ג ע ל ע ן ד ו ע 20 ם ש י ס ם י ל א י צ א ן ס ו  א

ר ע ם י י ב ר . א ז ע ײ ט ר א י
ר ע ג ד נ י ם י ז ם י ן א ע װ ע ר ג ע נ ײ ן א ו י ם ע ד ם ם ג י ם כ ױ  ו

ן י ר א ע ע ד ם כ י ש ע ן ג ו ר ם ע ר ד ע ט ײ ב ר ג א נ ו ג ע ו ו א ן ב ו  פ
י « ד מ . ל ז ע ד א י י ר ד ע ר י ן פ ו ז פ ע כ י ל ם ל ע ו ו ל ד א ז ל א ר  פ

ם א י ד א ז ס ע ב א ס ה א ל ד א ד מ י ט ז י ט נ נ ע ג ו נ א ט ב י • מ ל  א
ע נ ײ מ ס מ ע י צ ד ל א ױ ן מ ע ג ן ו ר ו ע ר ד ע נ ע ס א ש ע • ג ע ג א ל

ז ע ט א ז ו ט * י ע ס ל ע י י י מ י ר קד י אאלע ס«ד » » m m 
ם י ם י ל א ת פ ז י ע װ י ט ן ױ ח י ן ד ע ג ע ו ף ו י ל נ , ח ס מ י פ ם א  ק

ט א ר « ע פ ד נ ע מ א ז י רצ ס א א ל ד א ד פ י ו ז א ע ס ו נ ע מ  * א
ע י א ו ל א ז ם ת י ע ם ש י ם ק א ר ם • ע י א א ד נ ע ם א ק נ ו ח י ג ־ ד ר * 

נ ז ט ר י ז י נ ר מ ע ס ײ ג ר מ א ע ם נ ל מ נ ײ , א ר ע ד נ ע ױ ל ו ו  צ
ז פ ל ד נ א ן ה י ס א ע ם ד נ פ מ א ן ם ו ם א י פ ם כ ל פ מ ח ל ם י  1מ

ו i צ d s d d p ( q י פ ד ד נ פ ה א ר פ ד ט י ם ס י ש א . פ ר א פ מ ג
י ע ד י צ ו ל א ו פ ז ר י ם א ר י ם א ב פ ן ד ע ר א װ ע ר ג ע ײ  ז

. ד י ל ד ג י ר י ג ג ד ז ם א ב נ ז ן ד ע ג ע ר װ י ם א א ז ה ע ם ל מ ז ע ג נ *
n m ג *וױי אימשטי־ געוואחמ אנגענומעז איצ אח מ

 םארשםייער אודײ די — דעלזנגאניעס צװײ בלויז םיג
rM איז ״בונד״ פון טארםרעטער דער אוך עססרײך «ון 
M שטיםעז• םח אפגעהאלטזוז זיד האבעז פוילען

 אמאניזירטע די װאס •אליסיס די אטױיממנדיג
ר ת מ רגי •  — לעגדער יײראיצאישע פארשידאנע »ין ^
 איצט דארםעז — עעלאנד אדן *יז«ד*נקדײד ־:סמיתל

r די פארצנדיגט פירעז, r t w n רירס װאם זאץ, א םיט 
ארב״טעד: אמעריקאגער אוגז, אויך »ן

 פאר ןןקוױעס ענצרגישע און שג«ל* ײרד ,בלוח
ע דער פאר און שלום שינו אומ־ מײקאאלער פון מ

 דעמו די קענעז פעלקעה יײנצעלגצ פיז *■זמנגיקײט -
 אק־ *ז *רױםײםעז יײחופע פון לענדער ̂ראטישע

 אח וואס ז»ו s — *םעריקע «מד איגםערעם סיװען
װינשענסווטרם. אדספתפורינליך מאמפנם דפם אין
‘גאד איז עם ד*ס דענקעז, אינםערנאצ^נאלעז *דוײ ךי

 נײעם * אױםמײדצז נאך קען פען חזס שיעט, «ו נים
 ןןלע ,אז גויטיג, איז *בער דעם פאר ותלט־קריג.

 זיד מלעז כחות דעמאקראםישע אלע און ירזלעםארישע
 וױען די ארבײט. דער םאר נןגמען ענערגיש און באלד

גאנ* דער םון ארגײטער די פון אױפמערקזאםקײט די
רו־ און לאגע ערנםםער שרעקליך דער *ו װעלט נער
 דער פאר כחות זײערע אלע *נצושסרעעען זײ פען

װעלם־פרידין״. פמ באשיגונג
•*

t y  wm רבײםןיור^אווןיגוגג וער איז ײד וזןתי* 
ײזלם דלד לןינדלר #*ראיײרענצ »ין

כינאי. מאו־ק פון

 גאחועגי־ דער םח לערגען זיך אסלא קיק אמט קוםעז
 םםאק־ קײן און אסלא קײן קוםען זײ ערפארוגג. שער’

 צוױי די פון שטעם הויפט די קאפענהאגען, און האלם
 ארבײטער די וואו לעגדער, םקאנדיגאווישע אנדערע

 םון רעקארד דער װאו און רעגירוגג די קאנםראלירען
גרוים. אױסערגעװיעליך אויך איז דערגרייכוגגען

 האם אײראפע צענםראל אין אפענםיװע היםלער די
 דער־ דריי די םון רעגירועען די געצװאוגגען איצט

 איז זיד פאראיעיגען צו לעגדער םקאנדינאוויטע םאגםע
 הא־ עם וחנלפעז אן בונד, עקאגאמיש־םיליםערישען אן

 םון רעגירונגען דעמאקראםישע די אמעשלאסען זיד כעז
 אלע דינעז לעגדער םינף די האלאנד. און םינלאנד

 זײ לאזט םען װען שוואך, און קלײן פארהעלטניםסעםיג
 זײ־ זיי אבער װען שיקזאל. אײגעגעם זײער צו איבער

 מיליטעריש־םא־ אײן אין פאראייניגט פעדעראםיװ נען
 זיד םים זײ שטעלען בונד, עקאנאםישן און ליםישען

 שונאים םאשיםםישע זײערע װעלכער מים קראפט, א פאר
רעכענע?. מתען זיך וחגלעז

 אץ אנטײםיליטאריזם און פאטריאטיזם
יאפאן

 םרײד־ יאפאנישע די םון קאמרעם זעקסטער דער
 איז געװאחח אפגעהאלםען אגוםעלם איז וואם ױגיאגם,
 שװאבקײם ךי באטאנט מאל איבעריגעז אן האט אסאקא,

 פארגלײז־ אין ארבײםערשאםם ארגאגיזירםער דער טון
 קאייטזר מאדערנער אויםגצװאקסענער ריזיג דער םיט

וױדטשאםם. ליסטישער
םעח־ פאבריקען יאפאנזמישע די װען צײט דער אין -
 אױסער וואס, שנעלקײט, א םיט זיד עגםװיקלען און רען

 געשיכםע דער אין גלײכען קײז נים ױ האם חסלאנד,
 אינ־ אאל די װעז *ײט דער אין ;לאנד אנדער קיק םץ

 םארהעלטגיםםע־ א אין איז לוין־ארגײםער דוסטריעלע
 אםיל^־קעפיגע אין אויסגעװאקםען צײם קורצער סיג

 אלץ גאד דאו־ט ארגײטער ױניאז צאל די איז — ארמײ,
 און םויזענר, 400 קוים — קלײז אויםערגעװײנליד

 אז אנגעשלאסעז אלע גיט זײגעז טויוענד 400 די אפילו
קערפערשאסם. טרײד־ייגיאז צענםראלער דער

 די םון זעחן צו איז עס וױ לעאםער, דער *ו
 דער םץ םעקרעטער געגש־אל קאםיא, האס באריכםען,
 בלױז באלאנגען פארעםענםליכם, האם צענםראלע,

םיםגלידער. דױם־אאלענחנ 269,492
שםארק• די איז ױניאנם אמעשלאסענע די אװישען

 םיטגלידערשאםם א סיט םאםראסעךפאראײן, דער םטע
 דער איז יוניאן גרױםע נוױיטע א טויזענט. 106 פון

 94 מיט פארבאנד, פראםעסיאנעלער אל־יאפאגעזישער
 קלענער. פיל דינען איבעריגע די מיטגלידער. םויזענם

 שטאל די פון פארבאנד דער באלאגגט לעצטע די צו
 טוי־ 15 וױ וױיניגער צײלם ױאס ארבײםער, אייזען »ח

םיםגלידער. זעגט
 םשוגזד דער םאר כאראקםעריםםיש אגער איז עם

 דאם דזוץ•, טrא מאכם מענשהײט די ײאס צײם, נער
 לייבאר, אוו םעדעריישאן שוואכע און קלײנע די אפילו

 רא־ זײער א םון רעפוטאציע די יאפאן אין געניסט װאם
 זײער אסת׳ן דער אין איז ארגזעיזאציע, דיקאלער

געשםיםם. פאטריאטיש
 געװארען אנגענומען זיעען מאם רעזאלוציעם, די

 זעזזר א א■ שפיגלער קאנגרעם, לעצםען דעם אױף
 שטיםונג״ *פאסריאטיש־איםפעריאליסםישע שםארקםע

 גאטנע די שטיאן און כינע אײף אנגריף דעם כשר׳ן זײ
איםפעריע. כינעזישער דער איז אװאגטורע בלוםיגע
 דאגק א אויםגעדריקם ווערט רעזאלוציע איץ איז

 אין אפעראציעס אירע פאר ארםיי קײזערליכער דער
 םיע־ די דאס גאזאנט, װזדס צװייםער א אק כינע.

 אקד דעם אק יוניאגט יאפאגאזישע די פון םיםיע ציצלע
 באשטײט פאטענט, אדגסמאן עווײגליך אױםערג סימן

 די •אטריאסחס, נןאיאנאלןן דןם פארװאנדלען אין
מ .ײטגקירקלזױ אדלפגאדיג » אין ,רלאגי̂עפא סצו לי

גלאיעוגצ האמז װאס ,1גמ<יױ ז*
ימזגא ,ai<״ of וױ י^אן,יימצןאמר, למטאגסוױן

דע־ ■אטריאטישע דאױגא די אפילו דאס שטארק, אווי

ינײט
 אױגןא די אין גענוג געװען גים דיגען קלאז־אציעם

 םא־ אויפגעקלערםע נים אח פארפירםע פעחר די פון
 n פארלאזען אנוםעלט האבען וואס יוניאגם, די סען.

 וזײל געהאנדעלם, אזױ האבען לײבאר״ אװ פעדערײשאן
 יצ־ דעד סון םירערשאםט אפיציעלע די דאם גלויבען זײ

פאםריאםיש. געטג ניט איז לײבאר אװ דערײשאן
 יארםײ לײבאר דער םון םירער פארלאמענם די

 מך האמז װאס איעציגע, די געװען איצט ביז ןיינען
 וײ־ אויםגעדריקם און שםראם געגען שטיםעז צו וואגט

 האבען זײ אװאנםורע. כינעזישער דער צו אפאזיגיע ער
 *ןל א םהאט. םוםיגען זײער םאר באצאלם טייער אבער

 פון געװארן ארעםםירט זײנען הויפנדפירער זייערע םון
 די אמ געווארעז ארײנגעשלײדערם און רעגירונג דער
טורםעס. איבערגעפאקםע אויך אזױ

ע ש ױזי צ אנ ר ס פ ער אינ ען מ צ טי  פאלקס־ ש
ט. אנ פר

 האס םאינערס םראנאויזישע די פח םעדעראציע די
 קאנװענשאז. יערליכע איר אפגעהאלטעז אפריל אנםאגב

ן האט קאנװענשאן די  דאס װעז דאן פונקם געעפענט זי
 קריזיס פאליםישעז שװערען א דורבגעםאכט האט לאגד

 פון מערהײט רעאקגיאנעחנ די מאם קאמף דעם צוליב
 פיז רעגיתגג אוױיםער דער געגען געפירט האט סענאט

בלום. לעאז םירער, פאלקם־פראנם םאציאליסםישען דעם
 םים־ םומענם 300 און יוגיאנם 200 די ונוױשען

 «ח פארטרעםער דא זײגען פעדעראציע דער פון גלידער
 «ון — באװעגוע ארבײםער דער אין ריכםונגען אלע

 דערימר איז עט לינק, עקםטרים גיו רעכט עקסםרים
 גרױס מים האם װעלם פאליםישע די דאס נאטייליד
 קאג־ די מאס שטעלונג דער אויף געװארם אינםערעס

 גענוםלז סאקע איז שטעלונג די געםעז. װעט ווענשאן
 די זיצוטג דער פון טאג ערשטען אינ׳ם שוין געװארען

 םאר ארױסגעזאגם ויך אימשםיםיג האם קאנװענשאן
 אנםי־ירא־ די געגאן און חננירמג פאלקפ־פראנט דער

סענאט. פון מאכינאניעם גרעםיװע
 םראםוירנעל געקימען זײנען קאגוועגשאן דער צו

 בעלגיצ איז מאיגערס ארבאניזירטע די פץ דעלעגאםען
גגלאנד.5 און

ער פון גרוס א ש טי ס שי א פ ב־ אל אונגארן. ה
 םרייד אייראפעאישער דער פח איבערבליק םײן אין

 דער־ «ו זעלטען גאנץ אויס מיר קוםט באװעגוגג ױגיאן
 תאלב־ חנר פון באװעגומ פראםעסיאנעלע די מאנען

 װאס דערפאר פילייכט איז דאס אונגארן. םאשיסטישער
 אונ־ אין רײטערבא די װעלכע אונטער באדינגונגען, די

 זײ־ אינםערעסעז, עקאגאמישע זײערע פאר קעםפען גאוץ
 חר פאליטישער דער און שװערע אויםערגעוױמליך נען

ץ ניט פראגע קײן דארט קעז עם דאס אזא איז זשים  זי
 דראמא־ אזעלכע םח זאגאר אדער פארשרים שגעלען םץ

 *ו פאתייכענם ייד בעטען וואס פאסירוגגעץ םישע
װערעז•
 דד הינםער אכער האט באװעגוגג אונגארישע די
 װען דאן אםילו דאם קאםםס״םראדיציעס, םיפע אזעלכע

 באםראנם געזעץ םונ׳ם װערם םטרײק אײנפאכער אן
 געליסנם םלוכה־ארדנונג, דער געגען פארברעכען א םאר

 פאזי־ עקאנאםישע זייערע אטװהאלםען ארבייםער די
בעסערע. ערװערבען צו זאגאר אפט און גיעם,

 ספעציעלען דעם ביי זעהן געקענם םען האט דאס
 פאראײנעז אוגגארישע די וואם קאנגרעס טדײד־יתיאן

 צום אפגעהאלטעז. צוריק װאכעז אײניגע םים האבען
 צענם־ 36 פון פארםרעטער געקומען זײנען קאנגרעס

 פאר־ ךי פון *ענטער אמ קערפערשאפםען. יוגיאן ראלע
 אכם־ אן םאר קאםף דער געשטאגען איז האנדלונגעז
 ארבײםעד אינדוםםריעלע פאר ארמיטס־טאג שםונדיגלן

 אייס־ ךי פאר אךװ־טסײארב ־שםוגדיגער40 א פון און
 האס מאטעגטען אסאטישערד אםת אבער אנגעשםעלםע.

 דיםקוסיצ דער בײ פאראײמנמ צחאםענקונםט דער
 ייוי־ דער לאגד. פון רעזשיס יאליטישען דעם װעגןן

 רעזאלר טפראטעפ שארםע א אגגענוטען האס םענפאר
r t m jr t די אױף אלגמגעןפארפ יש;אאייפאלי ךי 

 אג־ פון פאדעדונג ךי ארױסגערוקט און םרײד־יתיאנם
 םד יאגצלער פראפעט דעד פאר פרײהײם סאלוםער

װעגונג.
• t r r o p R P i r w j y r u n
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ואיגפתימסארבײטעד־באװענונג אמעױקאנער דער איץ
jj פוןש.

 די פון פיחנר די פון באשלום ,ער
 א האלםזנז צו ױניאנם 4 אי• םי•

 אר גאענםער דער איז קאנזחגנשאז
 א אין זיד ארגאניזיחנז אח קונםט

 םרײד צעגםראלער פערמאנענםער
 פאקטיש האס קערפערשאםם, ױניאז

 באלדיגען א םאר טיר די םארהאקם
 חנר אין צדדים שטרײטעגדע צווײ די צװישען פרידען

 םריעד די םיל װי באװעגונג. ארבײםער אםעריקאנער
 פרד נישט זאלען באװעגומ דער איז אייגיגקײט פון

 אז האפעטגג, דער םים אנדערע און דך טרייםטען בירען
 א אי• םי• די גוזאםענברײנגעז םעגליך אלץ נאד איז עם
 אזא אײדער גאך זײ םאראייניגען און ל• אוו ם. א. ךי אןן

 מח הערבםם, אין װערען געהאלםען וועט קאנזוענשאן
 א בלויז אח דאם אז אנערקענען, באאבאכטער יעדער

 אומשםענדעז די אוגםעד קען װעלכער וואוגש, פרוםער
 רעזולםאםעז באלדיגע די װערען. פארװירקליכט גים
 םארשארםםער א זײן אומבאדינגם פוז באשלום, דעם פון

 אוםםארםײדליכע די םיט ליגיע גאטנער דער אויף קאמף
 םון אפשװאכונג די — קריג ברודער א םון רעזולםאטעז

 װײזעז ימפף םארשארפטז אזא פץ םםנים צדדים. נײדע
גענו^ איבער שױן זיך

 רוםעז *ד כאשלוס דעם *ו געכראכט האט װאס
t קאנװןןנשאן די

סי. דער פון פידעד די םון באשלום דער כאםש
 א אנגעמעז גריגדונגס־קאנוועגשאז, א הפען צו א. אי.

 םאתואלטונג באשםעגדיגע א אויםקלײבען קאנסטיטתיע,
 קערפערשאפם פערמאנעגםע אלם ארגאניזירען זיך און
 געקונמנז נים איז ל. אװ ם. א. דער םיט קאנקוחננץ איז
 האם שריט אזא כאםש איבערראשונג, אלם גאגמן אין
 םריחננם־םארתאנד־ די דנט ®ת ערדדארסעז געקענט מען

 האבעז צדדים בײדע םון קאטיטעס די עןאװיש לונגען
T דער דאז־ האם זמנרבםם, לעצמעז גחאםענגעבראכעז P 

 טעז1 דעם װאשינגמאז, אין קאגפעתמץ דער פון שלום
 אםת׳ע אלע אגטוישט איז אױפגעסרײסעלם אפריל,
 די אין גראדע כאװעגוטג ארבײםער דער םוץ פרײנד
 ענערגישע גאנץ א געםערקט זיד האט װאכען לעצטע

 בײז־ע אק קרימען אײנפלוםרײכע צזוישען טעטיגקײם
 אלזא, װאם, םארהאנדלונגעז. די באנייען פאר לאגערעז

tn געפירם האס jn, קאנפערענץ די *אל איאם דװקא או 
 װעלכער באשלום, חנם אננעםען און װערען פאררוםען

 סר » *ײם לאעער א םאר גנעגלאנקיממז די אפ האקט
? פארהאנדלוסנען םריחננס די נײעז

ערשםענס, :נוױי געװען זײנען עם, שימם אוחאכעז,
קאונסיל עקזעקוטיװ דעם פוץ סקעאאס פארשטארקטע די

 דעם געגימ פהאםעםטירט און פאראײנען״, גריכישע
 יוגקמם גריבישע די חאט איגםערנאציאגאל דער האס

רײהען• זײנע ®ח אױסגעשלאםזנז
 האבעז םעז דארף פראםעסט דעם פארשםײן צו

 דייד פאשיםםישער דער וױ שנעל אזױ דאם זינען, אין
 גרי־ אין מאכט די פארכאפט האט םעםאקםאם טאמאר

 איז חיםלער׳ז גאכפאכעז געגומען ער האט כענלאנד,
 סאניא־ פמ װעג אויפ׳ן געשםעלם זיך און מוםאליני׳ן

 פאנאנדער* גיט ער האם זיג זיין נאז־ דעפאגאגיע, לער
 נלױז האם ער זײ. פארבאםען ניט יוניאנם, די געלאזען

 לאקא־ די אוץ *עגםראלע די םירער, דיערע ארעסםירט
 מעגשעז אײגענע פלאץ זײער אויף באשםיםם און לע,
 *וגרײ־ לעעערער א גאד בעאמטע״. .צײםוזײליגע אלם

 לײ־ דער םון קאונסיל צענםראלער זײן איאט האם םוע,
 קאנ־ נאציאנאלע א *וזאםענגערוםען ןאיישערדעפ באר

 ענ־צוזאס םאו יוניאנם. רעארגאניױרטע די םץ װעגשאז
 באשםימטע אויבען פון די בלויז געקוםען זײגען קונפט

 אזוי אױף זײגען װעלכע םירער״, ,יוניאן פאשיסםישע
 אים האבעז זײ דאם ,ארמאמטזײ דצם *ו לאיאל סיל

 צמאטמפאר. פון מיעדארעױדעגם אלם זאגאר צרויײלם
 בײ געפתעז דאס האט קאנװעגשאן דאזיגע די אם *ח
 די װאם ךעם געגען יחחססעפראט jat חתגפח געגוג זיד

 אין ״ױגיאגם״ איזטיגע די אױף קוקט װעלם ײטעראדב
ם קאטפאגי אױף וױ גרימנלאנד ^ מ »י ניס און י  1יײי

 פראמסט־ די קלאם. טפרךטדא •ון סאאמיזגאניא פדײא
 לאנד־מגםחןלצם, אלע גו זי<פ«דטאר rm עינלואיצז

o מילאנמז חאם n •ז ייאגאלײאאינטא חא»י ד<*ד*
 «ל ד«י ייק• וױרקיװ *לצז יי״ אז אױף זיי פאיפיט

באשלום. צוריקרימז»יר ואל n דאם קאנױספ, ײטיקיזא

 אםאקעס די א. אי. סי. דער אויף ל. אח ם. M דער פון
 ארגאניזאציאגעלען אוים׳ן סײ געווארען געםאכט דעען
 דער םון ארגאגימערם די פון פארזוך חנם דורד געגיט

 אינדוסטריען די אין ארײטנורײסען זיך םעדערעישאן
 אויף םײ און ױניאנס, ארגאניזירט האם א. אי. םי די װאו
 דער װאס םארבאט חנם דורך געביט פאליםישען דעם

ד אגגעשלאסענע די נו ארויםגעשיקט האט קאונסיל  י
 נאךפארטיזאן ״לעיבאר די פץ צוריקצוציען זיך ניאנם

 איבער װאשינגטאן אין צוזאמעגשםויםען די ;ליעגס״
 פענסיל־ אין ארויםטריט דער ;גיל וועיחש־אהור דעם

 סי. די וואם קאנדידאטען, פאליםישע די געגען וועיגיע
 ארויםטרעםונגען ענליכע און איגדארסירם, האט א. אי.
 האנדלונג די געגענדען. און סםעיטם פארשײדענע אין

 א. אי. סי. דער פח פירער די פארביטערט שםארק האט
שריט. תם *ו זײ געםריבעז און

 די אז געשריי, דער געוועז איז אוחאך גוױיסע די
 ארגאניזירטע דעםאקראטיש קײע ניט איז א. אי. םי.

 — מענשען אײן פת דיקטאםור א נאר קערפערשאפט,
 פאר* די גענוצם האבען טענה די אס לואיס. חשאהן פון

 הר ױניאן טרײד דעד אין םרידעז םןו שונאים ביםענע
ױ וחנגוגג,  טרײבען ונו צוועק דעם םיט טאקע שײגם, עס ו

 אפאזיציאנס אן איז זיך ארגאניזירען צו א. אי. סי. דער
 גע־ האבען די ל. אװ פ. א. דער צו קעריערשאםם

 פױעדשאפס די אפשוואכען װעט שריס אזא אז האפט,
 אזױ 4 אי. סי. דעו צו האבען פילע װאס סי&פאטי און

ױ לאגג  אדיפגאבע אדיגינעלעד איר בײ זיד האלם זי ו
 יראדוקציע מאסזנן די איז ארכײםער די ארגאניזירען צו

 *יל, דעם אט יוגיאגס. אינחםםריעלע אין אינדוסטריען
 זיי תאבעז בזיפס,א דיער געװען כאמת איז דאם אױב

 דער פץ ווערען צו פטור דערגרײכם. םאלשםענדיג
 הא־ דיקםאםאר, א איז לואים אהןחש אז באשולדיגונג,

 קאנװעגשאן א האלםען צו באשלאםען םירער די בען
 פארװאל־ דעמאקראטישער א םים זיך ארגאניזירען אח

 ער־ דעם געמאכט גלײד אויך האט א. אי. םי. די םונג.
 קערפערשאםם די דעמאקראםיזירעז צו שרים שטען
 וױיס־פרעזי־ אלס מארער און הילםאן כאשםיטעז דורך

חנגטעז.
 1אי אז םאקם, דעט פארקוקעז נים טאר םען איז

 ם. א. דער פון ,דײ־הארדס״ די מאבען העזיכט דער
 קײנעם פאר אמ עם זיג. םולען א אפגעהאלםען ל. אװ

 מעג־ גאװען זײנען לאגערען בײדע אין אז גים, סוד קײן
 טרייד דער אק שפאלטונג די געזוכם האבען װעלכע שןן

 צו פארםיפען. און פארברײםערעז «ו באװעגונג ױניאן
 חגרװאר־ אח שנאה פעחענליכע איבער געװעז אח דאס

מר אדער םונגען,  זײ־ אין גלױבען אױפריכםיגען אז אי
 אונםערשײד. קײן גיט מאבט פריגציפעז, אײגענע ערע

 זײן געװאלם גיט אבער האט צדדים צװײ די פמ קײנער
 שפאל־ פולער א פון שרים דעם מאכען צו ערשםער דער

 זאל געגנער דער אז געװאונשען, האם צד יעדער םוע.
 יע־ גאר געװאונשעז, נאר ניט און שריט. דעם מאכען

 פרא־ צו מעגליד געװעז איז עס װאם געםאז האם דער
 טרײד די ענדגילטיג שפאלטען צו צװײמעז דעם װאציךעז

 אין קענטיג געװען איז םאקםיק די אט באװעגונג. ימקמ
 ל. אװ ם. א. דער פון קאנװעגשאז דער םת צײט דער
ר א. אי. סי. די אױםגעשלאםען נים האבען זײ װעז  י

 קאונםיל עקזעקוטיװ דעם געגעבען האבען נאר ניאנס,
 גע־ אויך האט אזוי פונקם עם. םאן צו םולמאכם די

 אײ ױניאז םיעערם די םון קאנווענשאן די האנדעלם
 האם איצם גרין. פרעזידענם געגעז קלאגען די בער
 א אי. סי. די אויםגעםירט. קאונסיל עקזעקוםיװ דער
 שפאלטומ. דער פאר שרים ערשםעז חנם געמאכם האט

 שםארקער דעם דורך איז א. אי. םי. דער םיז פאזיציע די
געװארען. ניט

אדדים. *ױדײ די םון םארדזעלטניס פחות דיי
 קאגקורירעגדע צוױי פון עקזיםסענץ די ווען איצט,

 קערפער־ ױנקװ םרײד באקעםפענדע געגעגױיםיג ױך און
א שײנם אםעדיקע אק שאפםען  פאקט, געשעזזענער צוזיין

 די פיז חשבון גענויען א זין■ אמומנגעמנז אייםליד איז
xnra צײם אזא איז דדים<1 אװײ די פון -מא־ה^םגיסמ 

געפערליד• רײנארעמ־לגסזע אח פארכלמדעגיש איו
קי ר תד וי מ מי א ר פין ויימ • ru 4 סיי מ n•

m* *י• סי.  r קיר־ •ארזמלסניסימםיג א אין טאיףיעז 
ד ס מ .גרוי״לזא ארגאנמימז «ו יאר, אמײ ארו■ טון ויי

 איד ■ראז־וקציע םאסען די אין ארבײםער די םון טײל
 אומארגאני־ געוזען פריהער דעען װעלכע דוסטריען,

 טאנכצ וױ חנרגרײכועען, די אכער איבערשעצען זירט.
 װען ניס. מען םאר עט, םוען א. אי. סי. דער פון םרײנד

 4 אי. םי. די װאם ארבײםער״ םיליאנעז םון רעז־ם מען
 ארום אז זינעז, אין האבעז מען םח ארגאניזירט, האם

 אלםן אק דינען מער, אדער צאל, דער םח העלםט א
 םי. די אײחנר נאך סעסט געווען זיינען וואס ױניאנס,

 אר זײער אםילו און געװאחמ ארגאניזירם איז א. אי.
 געקוםען װי סײ וואלם יאר צוױי לעצםע די דורך וואוקם

 דורך »ח אינדוםםריעז די אין אויםלעבונג דער ײרך
 געמאכם םעגליד האבען מאם געזעצען געענדערטע די

 זײ װאו פלעצער אין ארײטנרדרינגעז ױניאנם די םאר
 בײ־ «ום ױניאנם, אזוינע געקענם. גיט םריהער האבען
 א״געגן אוגזער ווארקערם, מײן ױנײםעד די וױ שפיל,

 ארבײ־ גלאז די אמאלגאםײטעד, די אינטערנעשאנאל,
 גא־ איצם װאלםעז ױניאנם, קלענערע פאר א און םער,
 אפיא האבען זײ װאס םיטגלידער צאל זעלביגע די האם

4 *י• םי• דער אז
 אויס־ זײנען װעלכע ױניאנס די אםבאלאגגם וואס
 אויםאמאביל, די וױ א. אי. סי. דער דורד געװאקסעז

 אח ױניאגס, ארבײםער טעקםםיל אח ראבער שטאל,
 זײערער וזאוקם דער אז נישם, סוד קײן קײגעם םאר עס

 אפגעשםעלם םאגאםען עםליכע לעצםע די אין זיד האם
 יר די איז םיטגליחנר צאל די איז פאלען פילע אין און

 מד איז 4« אי. סי. די גןץזארמ. פארקלענערט גיאנם
 דעו־ אין שםילשםאנד דעם צוליב געװאחגז *וואועעז

 םעםיג־ ארגאגחאצקמם איר אײטנושרינקען אינדופטרי
 די זיד געםינעז ארבייטלאױגק״ט דער איבער קײם.
 װ«ן לאגע. םיגאטניעלער שװערע א אין יוגיאנס ױנגע

 פוץ פילזג װעט אויםלעמז *וריק זאלצז אינדוםםריעז די
 םד מײאחנז נעסאן פריחער דינען װאם ארבײםעז די

נײ. דאס אויף װערען אנגעחויבעז זען
 גריגגער. זײן אינט ארבײם די װעט זײט אײן פון

 שטאל מרםםע די איז אגרימעגםם די באגײט האבעגדיג
 אנחנרע און פעקםארים אויפאםאביל די אין פאבו׳יקעז,

 יוגקמם די פאר זײן גריעער עס װעט אונםעדנעםוגגען,
 ארכיי- ארױםגעפאלענע אדער נײע די רעקחםידען צו

 זיי פח קײנע אין אז געחממז, אמנר פוז פעז םער.
שאפ. קאטזד קײז יתקמם די גים חאבען אינחםםריען

ך די אבער װעט זײט רעטצוױי דער פון  ארגאנ̂י
 נתז ײײל ערשםענם, שװערער. איצם זײן ארמיט ציאנס
 דאניחגרשטײ ערעזאיקשמ א סך א דערװארטען דארף

 *H האמװ אױיטענם, אוין ס1ױניא ל. אװ .6 א. די פץ
 געזעץ דעס ארומאוגיץ אויםגעלערגט בתים בעלי די

 י םיגורירןן וחגלבע ױגיאגס, קאמפאני םארשםעלטע דורד
 דארף ארום און אתם ױניאנם. אומאיהענגיגע אלס
 װעם גרימער שװעו־ער, ניט אויב אז ערװארטען, מען

אוקונםט. דעו־ אין זײן נים זיכער אויםגאבע די
י . ד . א װ ם . א ז ל י ר א ע כ י ך ז י ו ם א י ן נ י ל א א י  פ

ר ע ר ע ס ע ע ב ג א ו ל ץ צ י ד ז ײ ר ג ל א פ ר ר ע ע ם נ ו י א ד ד נ ו  א
ז ע ד נ ע ם ם ש א ו ן ו ע נ ײ ן ז ע ם א ש ע ן ג ע ר א װ ע ־ ג ח ם ײ ע ־ ד י  א

ן ע כ י ל ר ע . נ ג י ר ם ק ז ע י , א ת ם ז א ל א ע י צ נ א נ י ז פ ע נ ײ ר ז ש ם  א
י . ד . א װ ם • א ם ל נ א י ג ל ױ ע ס י ב ר א ע ס ע . ב פ י א ד ד  י

ם נ א י ז נ ע ג ײ ע ז ם ל ן א ו ט א ס ע . ם ע ם ע װ ע ד נ ו ם ע ג נ ײ י א  ד
ע ם ם ר ע מ מ ײ ם ן ז ע ב א ץ ה נ א ע ג ש ב י . ה ס ע ם א ו ק א ר ע  ד

ז ע ז י ױ ס ו י ת י א ן ד ע י ר ט ס ו ד נ י ו א א י װ . ד . א װ ס . א ד ל  י
ס ג א י ז נ ע ג ײ , ז ק ר א ט ױ ש , ו ל ש מ י ל ג ד נ י ד ל י , ב ס ד ײ ־ ו  ם

ע א ר ע ל ע נ ג ש ג ו ב ע ל פ י ו ױ א י ו ן ד ע ם א ע מ י צ ק ו ד א ר ־ פ ג י  א
. ז ע י ר ט ס ו ף ד י ו ר א ע ר ד ע װ י ט א ג ע ם נ ײ ר ז א י ם ם ד ג א י נ  ױ

ף ר א ר ד ע ב ם א נ כ ײ ש ו א ז פ ג ח ע ר װ ע י י , ז ם ײ ק נ ם א ל ש ר א  פ
ר ע ײ ל ז ע ע א ן מ י י א ג ר ע ג ן ע ו י א ע ד כ י ל ר ע נ י ־ א ק י ד ם י ר ו  י

ע י ן צ ע ײ ר ע ם ײ ם ר א ט ה כ א ו ו ק ש ר א ם « ש י א . ד ס נ א י נ  ײ
מ ר א ע ג י ט כ י ח װ ם ם ע ז ד ע מ ע ל ז א י ר א ע ל ד א ג ט א ז ס י  א

ז ע ױ ר ם ו ם צ א י מ ם ד י ע נ ם ר י ז י ג א ג ר ר א ע ם ײ ב ר ן א י ר א ע ײ  ז
ר ע ט ם ע ר ט ג ײ ה ר ע ז ט ע ז ײ ם װ ױ ר ו א ר צ ע . ד . א װ ס . א  ל

ס ז ע י , א א ם ק א ז פ ן א ו ד פ ר ת א ר ג ע ם י ת ל ג א ־ צ י ש פ  א
ן ע ג נ ו ם מ א ן װ ע ג ײ ם ז נ ע ט צ ע ט ל ר י פ ע ג כ ר ז ײ נ ח א ו ו ח מ  פ

ר ע ל ד א ן א ש ע י נ ע רל א טר ב נ א ש י ע ל ד י ר א א ו ב - צ י ט ש א  ב
ן ע ז מ ע מ ג ח י ו ר ד ע ם י י ב ר ן א ע ל י ס װ ל ן א ד ע י ־ ד ע ד ם ר א  ם

ר ע ן ם י ן א ע ג נ ד ל ד נ א ח ר א ט פ י ן מ ר ע י י , ו ד ן ב ע ג ס ם ײ ב ר  א
ז י ײ א > . נ א ז # א . ן ס ל ױ ר > m a n זט י ו ז ל י ד i א א » ■ » 

ע ם ל י י . צ ן ע ל א י ם ע ד ט ס ע ר ט ג ײ ה ר ן פ ם א ט ה מ י ס ש ע  ו ג
י • ד י • ם י * 4 ^ י ן • ױ ז מ ת  n א

ן » ט . י ד נ א ח ר ײצ ז זג י א j 41 ד i װ * . ל ל א ז
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 נא־ דער אין געכים ארגאניזאציאנעלןח אויפ׳ן אױםטאן
צוקונםט. הענםער

 שפאל־ די אז איז, אלעםען דעם םון ױצא םועל דער /
 איצטיגער דער אין באוועגוגג ױניאן Tטרי דער אין םוע
 אמעריקאנער די םאר רואינע א און אומגליק אן איז ציים

ר אלע שעדיגעז אומפארםיידליך װעם עס ארבײטער.  י
 םאך־יוניאנם. די םײ און אינדוםםריעלע די םײ ניאנם,

 צדדים ביידע םון םאךגעבער די אז עם, שיינם ליידער,
 אז שנאה, געגענזײםיגער זייער אין םארביםען אזוי זיינען

איינזען. ניט עם קענען און װילען זײ
 ארבײטער די סאר ענטשײדונגען גי;סטיגע

מאנאט. דורכ׳ן
 ארבייטער די פאױ ענטשיידונג^ װיכטיגע עטליכע

 םון געװארען ארויםגעגעבען מאנאט דעם דורך זיינען
 גע־ די און באארד רילעישאנס לעיבאר נעשאנאל דער

 רעכם זייער פארטיםען און באםעסםיגען וועלכע ריבםען,
אקט. וואגנער דעם אוגםער
 די געגען זײנען ענםשיידוגגען צוויי ױיכטיגםטע די

 םאב־ וועםעס ארום םטיל״ ,ליטעל םמ קאםפאנים שטאל
 גע־ דערטרונקען איז יאר לעצטעם סםרײק דער ריקען
בלוט. ארגײםער אין ווארען

 םארװיקלט זיינען וואם ארבײטער צאל דער לויט
 םאר־ צייט םאר געלם םומע די און עגםשײדוגג דער אין

 די איז קאםפאגי, דער םמ מאגען קעגען די וואם לוםם
 ״רע־ דער געגען ענטשײדונג די צוױי, די םון װיכטיגסטע

 קאמפאני די אז איז, ענםשײדונג די םםיל״. •אבליק
 6,000 די פון יעדעז ארבייט דער צו *וריקגעמען זארף

 פארלאגגען און װענדעז זיו װעט װעלכער ®טרייקער,
 װען אםילו אגשטעלען, די סוז קאםפאני די חשאב. זײן

 םםרײקברעבער די אגטזאגען דארפען דעם צוליב װעס זי
 די פלעצער. זײערע אויף אמעשםעלט האט זי ױעלכע

 צײס דער פאר שכירות מלען אויך דאו־ף קאםיאני
 זי װאס ארבײםער 27 «ו םארלארעז, האבען די ױאס
 אר־ אלע צו און םעםיגקײם ױגיאז פאר אגםזאגם האט

 אפגעשטעלם איז װעלכע טאבריק, p* דער po מיםער
 ארבײ־ די אטחאלטען צו כדי װאו, אײז פאר מװארען

^. דער אן זיד אגשליםעז *ון סער יינ
 פרעצעדענם א שאסען פון שםאנדפונקט דעם פון

 סטיל״ ״איגלאנד דער געגען ענםשײדוגג די איז ןבער
 דאר־ כאסש באודעגוגג, ױניאן םרײד חנר סאר וזיכםיגער

 ארבײסער וװריקגעמען אום ניט זיד עס האגדעלט טען
 װיכםיגקײס די סארלוסם. *ײם מאר די צאלעז ןחגר

 סאר עגםשײדוגג דער לױם װאס דעם, אין באשםײם
 אוגםערצושרײבעז אגםזאגען ניס ארבײטסגעבער אן זיך
 צו קומען זײ וױ נאכדעם ױניאן V מיט אגרימעגט אן
 אין םםרײק דער באדינגוגגען. וועגען פארשםעגדיגוגג א

 פאר־ א ײרך געדדאחמ עסעטעלטג nv סטיל״ .איגלענד
 זעלבע די גאכגעגעכעז האט קאםפאני די װען שסעגדיגוע
י װאס מדינגונגאז ״ י 'n r ױ. דעו־ פון געװזמעז האט , 

 אוג־ זיךאגטזאגם האם אבער ן*אײשקאריאר לסטי <גס■
 it זאגט, ענטשײדונג די אגריםענם. אן םערצושרייבען

 דער םיט אגרימענם אן אוגםערצושרײבעז זיך (נמזאגען
 זיך אײניגם םען וױ נאנדעס ארבייםער די פון ימיאן

 דאס וױיל געזעץ, װאגנער דןם געגעז סארבדעכען א איז
 פארטרעי דעד םים מארחאגדלעז <ו ענטזאגען זיך הײסם

אױסגעװעלם. תאנען ארבײטער די װאס סערשאפט
 שטורעם א ארויםגערוםען האבען עגםשײדוגגעץ די

n אלע אין p a r i pvan .האבעז פירםעס בײדע קרײוען 
אסםשײדוסג די מגעז געדיבם איז *יעלירט

מ »ז ל דעם »יז תי אנםשײדונג ןנלי  .איד פון מ
 TP רילעישאנם לעיבאר נעשאנאל די האט סטיל/ לאנד
 ומדנץ חש. ji, דעד געגזח ארױסגעגעמן אױן־ ארד
jp קאנד די אז לױםעם, באסעל דןד •יטםבורג פון 

 בר דער מים אגריםענם tv אממו־שרײמו סוו *ני
w טיתנר w v• ^יתי •r n r־V T B > t i v J 4 i־n 
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 םון פאל דעם אין פאבריקען. שטאל און אימען נערע
 קליעע א קאםפאני״ פראדוקםס םעםאל קאראלטאן דער

 ער־ םריהער באארד די האם אהייא, אין םאבריק אייזען
 ל. אוו ם. א. דער םח ױניאן מאשיניסטען די אז קלערט,

 ווען אפשםימומ. דער אין מאיאריטעט א געוואונען האט
 באוױיזען, צוגעשםעלם האט ױױאן א. אי. םי. די אבער

 וואלען די אין געםישם זיך האבען בתים בעלי די אז
 באארד לעיבאר די האם ױניאן, מאשיניסטען דער פאר

וואלען. נייע געארדערם און אםשםימונג די געמאכם בםול
 ענם־ די געהײםען גום האם אפילם אװ קארם די
 בא־ האם וועלכע באארד, לעיבאר דער םון שיידונג
 נױ םון קאמפאני, עדיםאן קאנםאלידעיטעד דער פוילען
 גע־ האם זי וואם אגרימענט דעם אפצוברעכען יארק״

 וואר־ עלעקםריקעל אוו בראדערהוד דער מיט שלאסען
 פאר־ אלם ױגיאן א. אי. םי. די אגערקענען און קערם

 די וואם גרונם אויפ׳ן ארבײםער, אירע פון טרעםער
ױניאן עלעקםרישענם דער געהאלםען האם קאמפאני

 דער־ ױניאן די זיר האט דערוױיל םארטרעםען. די זאל
 שכײ די שנײדען צו בדעה האט קאמפאני די אז וואוסט,

ױ שנעל אזוי ארבײטער די םון רות  אגרי־ אלםער דער ו
 ױניאן די האט םארםײדען *ו דאם אויסגיץ. וועט מענט

מן אלע םארנומען  קאםפאני דער פון סםאטניעם דריי
 און עםליכע «ו קראםם עלעקםרישע צו שטעלען וועלכע

 זי אז דערקלערם, און שםעםלאר, אץ שטעם דרייסיג
 קאמפאני די ביז לאנג אזוי םטאנציעס די האלטעז וועט
םאחגרונגעץ. זײערע נאכגעבען וועט

 םען האם געוואלד םיט םטרייקערס די ארויםזעצען
 עלעקטרישע די אפשניידען גיט זאלען זיי געהאם מורא

 דזשאחש דער אז אזא, געווען איז װירקונג די קראםט.
ליז האט  בײ און אינדזשאנקשאן זײן גוריקגערוםען ג

 אראנזשירם האט מוירםי גאווערנאר וואם םארהאנדלונגען
געווארען. געסעטעלט סטרייק דער איז

&$נ*ט דעם סטרײקם אנדערע 1
 אונ• ױגיאן די אנערקעגם האט און א. אי. סי. דער געגען

 דעם געגען אגרימענם דעם איר מיט טערשרײבענדיג
 אפעלירם האט בראדערהוד די ארבייםער. די םון װילעז
קארם. םופרים םטײטם ױנייםעד צום אורםייל דעם געגען

 לעיבאר דער םון ענםשיידונגען די געגען אפילס
 םון געווארען געםאכם אויך מאנאט דעם דינען באארד

 וועלכע רענד״, ״רעםיגגםאן םח ױגיאן קאמפאגי דער
 בא־ דעם געגען רתוועלם פרעזידענם צו אפעלירט האט
 טויזענם דרײ די אגטזאגען מוז קאמפאני די אז םעל,

 אנטזאגםע די אגשםעלען צוריק און ברעכער סםרײק
 די םארממען. האבען זיי פלעצער וועםעם םטרייקער,

 םםרײק אנטזאגטע די tv זיד, קלאגם ױניאן קאמפאגי
 זײ אויב לעבען «ו ײאנען םיז ד״אבען נים וועלען גרעבער

. ...oaygn די מרליחנן וחןלען
 .אײב־ דער פון אעעשםעלםע די םח אפשםיפוע אן אין

 ברוק־ אין סםאר״ דעפארםמעגם סםראום און רעהעם
 אוים־ דער אוגטער געװארען אפגעהאלטען איז װאם לין,
 ,דע־ די האס כאארד, לעיבאר םםעים דעם םץ ױכט

 םי. דער פון קאםיםע ארגאגײזינג םטאר פארםמענט
 קאר־ שטיםען. 600 געגעז 1,400 םים פארלארען א. אי.
 גע־ געשמיםט אנגעשטעלסע די האכען איינם צו צװײ גע
n אח עס װעלכער גען rm ײ ױ די .עןעמסרפאר צו ז  י

 אפשםי־ דער געגען פראםעסט א ארײגגעשיקם האס ניאן
 ססאר דער םון םענעדזשםעגם די אז אנױײזענדיג, םונג,

 צוריקצו־ געקענם האבען זײ װאס אלץ געםאן האבען
יזניאן. דעד פאר שסיסען פון ^יבייסער די האלטעז

 אפגעשטעלם האם טאג איין טה םטרייק קורצער א
 דער געצוואועען און דעטראיט״ אין קארם סטריט אלע

 פון פאדערוגג די נאכגעבען און בויגען צו זיך קאםםאני
 גאנצען דעם פאר רעכם םעניאריטי םאר ארפייםער די

 די קא. םראקשאן דעםראיט דער םון םיםםעם םארקער
ױ גוט אזוי קארס, סטרים די באםרייבט קאמפאני  די ו
 באלאנגעז קארס םםריט די אויף ארבײםער די באסעס.

 ענד םםרים אװ אםאםיעישאן אמאלגאמײטעד דער צו
 באסעס די אויף ארבייםער די רעילוועים. עלעקםריק

 אג־ קאר סטריס די ױגיאן. אומאפהענגיגע אן האבען
 סיס• גאבצער דער אין אז געםאדערם האבעז געשטעלטע

 ליסס. םעניאריםי אײן װערעז איעגעשםעלט זאל טעם
 פוץ ארוים פאלס אנגעשטעלטער קאר א אויב הייסט, דאם

 לײגס באס די אויף וחןרעז אנגעשםעלם ער זאל דזשא̂ג
 באס די ווערען. אבםזאגם זאל ארבײםער גייער א און

 הןד זײ אח דעם געגען נאםירליד, זײנען, אנגעשטעלםע
 געװעז איז עס איגדזשאנקשאן. אז ארױםגענוםעז בען

 האבען ארבייםער די װאם אינחשאגקשאז, דעם געגעז
געװאונען. און געסטרײקם

ריגג־ דעם אין ןמגעשטעלטע «ירק *ח םטיײק א
 אח גארדעז, םקװער םעדיםאז איז צירק׳ ברןןדערם ליגג

 האם קאםפאני די װי דעם גאך געװארען געװזטנען שנעל
 מרזע־ ^דערע איז קארליקעס אירע גוצעז פרובירט
 תאט פארשםעאנג די ברעכער• םםרײק לםv הענישען

 גע־ האכעז םטרײקער די און אויסגענוםען ניט אפגים
פאדערונגען. זײערע ײאוגעז

 קיאפפד עלעקטרישע ױ טן זי״ךסטרײק חןר
טישיגען אין ^נגעשמןןלטןן טטאגגי?}

 פםרײקס **ביממנר מערקװירדיגםםע די rib אײנע
 גע- דורכגעפירם איז ^מריקע פון געשיכםע דער אין

י װען םישיטמ, אין מאגאמ הײגםיגעז ווארען  אגגזד י
 קא. פאוער קאנםוםערם װאלי סאגינאו דער םיז שטעלטע

 שםעלען װאס ojnuvoo קראפס אלע &ןןרטמעץ האכעז
 אנ־ געגעגם. גאטמנן דעם צו קראםט עלעקםרישע צו

ױ קראשם, עלעקםרישע די אפצושטעלען שטאט ײ ו  האבען ז
 דערמים האבעז און [,y*upV*)VB jvo געפרובירם עם

 אנ־ דער פון געגנערשפפט די זיך געגען ארױסגערוםעז
 גע־ איז װעלבע גאפעלקעריע םיליאגיגער דערםהאלבעז

 ױניאן יד חאס ופיגײט, jv און פינםטעו־ דער אין בליבעז
d ip פיז פאתואלטער די ארויםגעםריבען בלױז פץןל 

 האס דאס ארבײט. די אגגעהןןלטען און ססאנציעס די
̂נע. םערקווירדיגע v געשאפען  מאמנז ארבײטער די ל
ײ און ^בריקען די nr&uivo איינפאד  כאטריבען טלײן ז

 װאס װאונדער קייז ניט סםריי^ פון ציים דער דורן
w די v s ̂גליססישע  געשױםם אזש האס פרעסע ̂ןפיט
po םטרײק• דעם װעגען רעדענדיג ליפען די vrv מך 
צו איז ר געםערליכער א T. די פאר גטעדעצעי jn w rv 
 גאג־ אין באגײז זיד קעז מעז tv אימזעז, נאד קענעז די

לי tv צעז בתיס״. מ

f נױ אין *־בײםער װאז מואוױנג די n r האכען 
 ײרך פארבעםערונגען באז־ײםענדע געװאונעז םאנאס דעם

 שכי־ די םע^ עםליכע אגגעחןןלםען האס ױאם םםרײק א
 אפגעשאפס אױ עס און געװארעז געחעכערט דינען רות

 קרימז מלמ »־בײטער די tv םיסטעם, דער געווארעז
p דער װאס ■ראמגםעז לױפ באצאלם ipe וזעלמן אױף 

ײ m נע&ם ^בײםען ז v.
 די אפגעהאלטען פאנאט דעם חאם דג גרויםען א

^ עלעקטריק  די װען •V «ד• סי. דעד פמ יוױאן ײיי
 אונטערמשריבעז האם קאםפאני עלעקםריק דזשעגעראל

y די m יינקח דער מים אגרימעגם אן g o r o n t פון 
 ןר־ דער איז orp שטעם. מנקס איז קאטפאני דער

י װאם אגרימענם שםער  אויף אונםער שרײבם »iva&VP י
jv גאציאגןילעז א e v e v a נריםעגט«דז דער^ P V  m 

o ארבײםער w n פח מגריקען די איז װערעזמשעםםיגם 
y נײ צנעקסעדי,סק אין קאמפאגי דעד u p ,לק VBVB• 

 איד וחױז, tnv® מעןטיקוטן ברידזשמרס, טשתעסס;
p v n; ,ד ^נ  אין ^גױיוילגספע אירי, און v״nv קלי

2 »*בײמז פאבריקעז די 0 f i 0 0  o n v .אין ארבײטעד 
v im® אויד איו אגריםענט דעם v ,פוגקס nrv tv שמל 

י ײי מעם י מז יוניןן y ױמפן,אוג מ  evn n  tv טפי־ 
י 1אי ארביישןד די צווישען מיםגלידער הײט n י r a v 

 Bjn אוגםעד ארונםעדקומז אויך די װעלען פאבריקעז,
אגריפענם.

 פאו nwvrrn די ym pw וױכםיג מזמדערס
 חד די און געװארען גערופען אח סטרייק דער װעלמ

 װעל *,mom *7 געבראכט. חאט dtp װאם װלטאטעץ
 אוגטערצו־ יאר לןצטןס גןווןן געצװאוגגעז אח כע

 גע־ זיך evn ,rw*n* דןו מים אגרי&ענט TV שזײיבעז
 צװעק דעם פאר בפנייןן. נים ןנױפןנס דעם גריים
װו *t תאט ו ד  &*VP v ^*מנידרעז געלאזס וױיס ת
ױ ^uju דער װען יוגישז. מ uv 4| י•8 םי• דעד םים 
ך npi rw*n* די טן אױםגיין ביים גןהןלסןן תאס  ג

ס מד vp ח,בןניח עס חגןנ ט i ד !ivw B* ד ן  ו
DVP איר תלאמו דןדװייל און ^רהאצרלונגצן ד צױמגז

m* מיtv nraw opiy  y מז ײ גי י
on זאל וחגלכןר ימיאן,  l i y n y u n yvavi p y p iy i 

o w n iv 09 ניז vpt ײדנמוירט V IV 1 P P*■ 
ר די סון שטיטונג סן מ o ײילוז ויי u*n* וזןלגו ןו f

איו rW ססיל קרוסיבל דער אין סםרייק דזנר___
 געווא■ געסעסןלס mpyo אײז נאד איז םיםי, חשױחי

 געװאחנז ןוגןליעט דמןן וועלגע ארבײםעד, די רעז•
tv ,ר ווןלצו צוליב נאםים  מ־ גןרוסנז איז סםרייק ת

װ ײשחח, מ ט געקראגעז מ מל m מ  vntm  t  m 
סו גײעם V פאר פאחזאנדלדנגןלן און שכירו̂ו פ  ןגד
מז אק יחגלעו װזנדוז• אנמחוימן גי

 װערמ אגט״סד ״סמראײגיגטקר
*•r עי יתיןןו•• ויזדטער• אזן •מקעטגוף י
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 איבערגעםאשם גאנצען אין געםהם עס האם רעזולםאם
װערען. געעגדערט און

 באשםאנען םראגם פאראייױגםער דער 1אי םריהער
עם װעלכער צו פראגרעםױוע, די גרופען: דרײ פוץ

 םײל, אח חננק די סאציאליםםען; באלאנגם האבען
 לאקאלע א םאסייעםי, דאבלױ ל. די און קאמוניסטען ןפו

rn o אין געווען דינען גרופען דריי די גרופע. ױניאן 
 אויך און יארק נױ אין ױגיאן דער םון פארוואלטונג דער
 עם האט ציים שטיקעל א אינטערנעשאנאל. דער אין

 אין רואיגקײט דער דאנק א און שלעכם נים געארבײט
 ביםעל א באםעסםעען צו געלונגען עם את ױניאן דער

 ירעז1ארגאני און טדייד אין ױניאן דער םון פאזיציע די
צענםערם. אנדערע עטליכע אין ארבייטער די

ארום־ סאציאליםםען די דך האבען אבער, לעצםענם
 היי־ צו אביםעל םארשפרײםען קאםוניסםען די אז געזען,
 ױד האבען עם ױניאן. דער אין אײגםלום זייער פעריג

 גרופע םאציאליםםישע די און רייםערײען 'אנגעהויבעז
 םריער אח װעלכע גרופע אגדער אן צוגעצויגען האט
 ארום אזוי געדכט און קאאליציע דער אין געװען ניט

 גרופע. קאםוניםםישער דער פון אפעםיט דעם איינצאמען
 געלונגען וױדער 1אי עס 1א אויםגעזען, עם האט וױילע א

 םאר־ דער און כחות םון גלייכגעװיכט א איינצושטעלען
 אבער באלד אנגײן. וױיטער װעט םראנט אײניגטער

 דא האבען קאםוניסטען די tv געװארען״ 9קלאר איז
 האבען די שםיצעל. א םאציאליסםען די אפגעשפילט

 צוריק־ גרופע םערטער דער םיט דיל א געמאכט נעמליך
 פאקעםבודפאכער דער אין װאלינםקי אםיפ צובריינגען

 װעל־ סאציאליםטען די ארויםבײסען ארום אזוי און ױגיאן
 װאלינםקי׳ם צו צושטיםען ניט אוםן באין קענען כע

 געװעז געצװאומען t’m ער װי נאכדעם צוריקקומעז,
קלאגעז• ערענםטע אונטער ױניאן דער פון רעזיגגירען צו

̂ולטאם דער  קא־ די האבעז דערווײלע זח איז, ר
 דער את פארבליבזמ tדינע די ױג. א געהאם סוגיםטעז

 דער םארלארען. האבען םאציאליםםען די און םירערשאפט
r זיג v ןךויגער״ אבער tv דיער שםןזלצירעז דגער די 

 TV לײקענעז׳ פרובירעז די םארקערם דערםיט. וױיניג
r« צוריקצוברײגגןמ אפסאך אוים׳ן אייגגעגאגגען דינען 

 PVB* לײקענעז? דער העלפם וואם אבער וואלינםקי׳ן.
 גע־ קײן קוםם ײגזמ ןךוינע פמ און פאקטעז דינען סען
צו. ניט דנט

װעי־ דער אץ פארגעקומעז אח געשיכםע ענליכע אן
 ארײנ־ דך קענזמ «ו כדי .16 לאקאל ױניאז, טערם
 דעם טראץ לאקאל. ®ח פארװאלםוגג דער אין כאפען

 חר די באקעםפם האם װעלכע אדםיניסםראציע, די װאם
^, דער Tאי קעםירס  T93V& *ו אמחאגם דך האם ױנ
 מראײגיגט דך קאםוניםםעז די האנען די, מים שותפות

 קאלםשער דער פח גאכםאלגער אח אנהעגגער די מיט
 לאקאל• אמ װאלעז די געװאוגןװ אח אדמיניסםראציע

 .פאר־ אץ פאליםיק״ ״פראקםישעד ®ח רעדם מען װעז
שײד״• נים דאד איז םראנם״ אײניגםען

 ײניאנס םאכער פאקעטכיד און אמאלגאםײטעד
װ זץ• גרײטען ענ*8? ו 49ג8נװ

 װזנם יוניןח ױארקערם קלאדיגג אמאלגאםײסעד די
 אםלאגםיק אק קאנװענשאז י־יערליכעױצו די אפהאלםען

 אםאלמםימזעד די מאי. סען9 דעם אנפאגגענדיג סיטי,
 מרגרעסער־ שטארק v סים קאנװענשאז דער צי קומט
 ברענםשעם נײע די ®ת ספעציעל מיםגלידערשאפט, םער
 װעל־ יאר, לעצםען דעם דודד געםשארטערם האם ױ יואם

w דער בײ מרםראגחט דץ אלע װעלעז כע w rm ap 
 נײע די פאל. ערשטען צום אמןלגאםײטעד דער פיז

 די ארבײטער, גלאװ אח סוספענדער די זײנזמ םיילזמ
 װעלמ ,דטעארבײ לאונדרי די אח דײערם אח קליגערס

 איר אונסער ארונםערגעטםןח האט אמאלגאמײסעד די
ײריםדיקציע.

י  אינדוסםדיע לײדעו־ק םענער דער אק לאגע י
 האס יאר לעצםעז דעם ײרך גום• איבעריג גיט איז
 ארגימזס חלק גרעסערעז v געקראגעז אינדוסםרי די

m װאלם n וױ לאזיגקײם  aoTrrva 'n w r ow m 
 evn לןחיגקײטטסײארג חנר פח רעזולטאם אלס מװ•
 סיי־ דער פאחיארסם שםארק בוזים בעלי די בײ ײד

א «ײ ■עסוש ױױז ןעײדשנ צו טים ױ o 1ו f ײקא קריגמ 
ל. T לוירסגימז פאו פאזשרתממ זמױמ אםיצ̂׳ fm 

לי די פוץ ארײגגעקונמח ק מאל ןםלימ בתיס מ  די י
m עםלימ לעצםע va p i. מ די o «זװי n  oyn ר־ ײ

מז.קגדיצו ttt7״t לאגג ױ evn r ןז m m  o n םסױ די
m װײדזש צ״זלן m חממדסל חנד סת w p f 
מ מיי־ ססי מנץקאנסיו v װיד«ר טי יי
rn דסי Tram חילמאן דענס  norm 9 חילימז evn~י

» ךי tv קלאדס, r מדגילסיג חיתס יוני m די P*
ד די פח דעדומ Trm «ו כתים מ׳ nr ל 4שכידײ וי״

״ביזי״ קלאוקמאכער וױניפעגער
הערבערט. ם. םון

£16 לאקאל פון םענעדז«ער

 דײ געשריבען, ווערען שורות די ען
קלאק־ הוגדערם זיבען קנאפע די נען

באשעם־ שםארק װיניפעג אין מאכער
 איצם אי! עס ארבייט. דער בײ םיגט
איגדוםט־ דער אין בחי שםארק אזוי
 םילם שעפער איעיגע אין tv ריע,
 הענם ארבייםער אין מאנגעל v זיד

 צו אוים איצם די קומם עם אז איז, רעזולםאם דער און
אווערםיים. ביםעל היבש א ארבײםען
 אנגע־ זיד האם גארםענםם םרילינג פאר סעזאן דער

 גןך װי איז ארביים די יאנואר. אין אלעמאל װי פאנגען
^ געווען םעזאן אנפאע פון וויעליך אנג  איז פלוצלונג ל
 .בי־ זייער געווארען אםאל םיט 1ס׳אי און נס, א געשען

 אין אינדוםםריע מאנוםעקםשורינג קלאוק דער אין זי״
וױניפעג.
 זעל־ v דאם איז װיניפעג אין וױיל ״נם״, א זאג איך

 בא־ 1אי וועלכע שטאט, v T’v וױניפעג צופאל. טענער
 מא־ םאי אין םזחאן. םרילינג שפעםיגען איר םאר וואוםם

 באדעקען און שפיצעל v אפסא? װעטער דער יא TV? נאם
 די ip דינעז בכלל *ץ שנײ. היבשען v םים שטאם די

 הײנםיגם אבער את אנדערש קילע. איז שפעםע פריליעם
 פאקםיש אעעסאנגןמ IP ייד האט םרילינג דער ווען יאר,

 דיער אנגעהאלםעז האם װעםער דער און םעברואר, ענדע
 ווארי־ דעם צוליב מארםש. מאנאם גאגצעז דעם ווארים

 גע־ אח סןמאן, םריליגג אין פריה ןךוי וועםער פען
 ?לייחנר םרילינג אויף םאדערוגג שםארקע v װארזמ

 מתצײ־ אופדערװארטעםע אן פאראוחאכם האם דאם און
 דריחמ רעדער די אינדוסםריע. קלאוק דער 1אי ביזי םיגע

 איז עם ?ירץ, — שעפער קלאוק אלע 1אי העפטיג זיך
 שײן ארבײם םזנז וױניפעג. אין םעזאן םריליע גוםער א

 גוםער v יײ| װעם ,קראפ״ דער אויב אח וואכעז 14
 דער װעם קאגאדע, פון פראװינמן״ פרײרי די אין

 אױף האםען לאםיר גוםער. v ייק אויד םעזאז הערבסט
!בעסםע דאם

 ם׳איז פעסם. זײער איצט שםעהט לאקאל אומער
 P איז סו־ײד קלאוקםאכער דער tv ,TVHP צו איבעריג
 דעם אויף געקוקם ניט ארגאניזירם. פראצענט הונדערם

 ער T’K יוגג, ױיער נאך אה לאקאל יינקח אתזער וואס
 אויםערגעוױינ־ דינןמ ארבײסער די 01קרעםםי דיער דאך
 גום־ זיעעז קלאוקםאכער אלע יוניאן. דיער צו לאיאל ליך

 חיםזח די אח יינימ דער איז דױם דיער םיט שםײענדיג
״ די אפ 'n r אייגזח די וױ אזוי פריגציפזח, אירע םים
. מי• איז

״ אונזער 'n r אשיס v Tnt לאוקםזר די פלאץ. בתי? 
 גרױם ארוים װײחמ אלע אח איבערגעבזמ דמזח כער

פראגע• םינדסםער דער אין אפילו אינםערעס

 אויד נאר ײטעראדב די 1בלױ גים שעדיגזמ װעט דאס
אינדוםםרי. גאנצער דער

 אינ־ ןא־בײסער אןגעחש מקעסבוד־אה די אויך
״ טערנעשאמל 'n r מי אק װעם npwrrmvp V nravn. 

 םשזיד־ דעם געקראגומ ערשם האבזח ■אקעטמדממר די
״ אלאגעשנאינסער אלם טער 'n r לעצסעז er.* זיגם 

״ די אח דאסאלט 'nr אױםגעװיקסןױ שםארק 
 יסר לעצםדגם שםעם. מרשײדענע איז לאקאלזח םיט
י ^געשלאםמ אייד אינטערנעשאנאל חני TV זיד מז  י

װ װעלכע איסם, דעד פיז ארבײםער לאגעחש  בח י״ז
o שימ evn ײנחמ די חנלבסםשםענדיג געותח איצס re 
י איז םיםגלידעד סוחענס צען ארום  אױסעד לאימלס י

־?.Hr גײ
^ן פאריןןרס ת ו «ן חײכמ י מ עני־ מ מדעי י

e ענד־ n p r דעם  m  opt * ײני מתערם  n  
oלv סרייד אץ  m o o חנרקלזנרס ליך v ד״מנממל   
י ג  Tfayn ofcya די evn לאקאום o n אױף ענסמר   
tm פסחומז  . פעבריןא־ אמ רז־גײטאו די מממ םסכם  
Tfam *ד anufeym מארד לעיבסר סמים חנר פח 
n i  1 I m u  x 1 1 1  4u ווופד m im im  m m  mmbammb.

 מיס אויך ױך פארנעםען ?לאוקםאכער איעערע די
 אוגזער פון םיםס ביתבאל די םפארםס. פארשידעגע

 ערװארסען םיר אח םעזא!, זוםער פאר׳ן יך1 גרייטען קאל
טםער., הימםיגעז .גײםם״ אינםערעםאגטע סעריע א

 םים אגריםעגם יוניא! אונזער וואם דעם םראץ
 ױגי, םמ15 דעם בח גילםיג גאך אמ גאלעבאםים די

 אי«ם שוין גרײם צײם, יאר V איבער הײםם, דאם ,1939
 מד די אויםצוארבײםען פלעגער םארשידמע ױניאן די

 ־IV באנײםען דעם פאר וױמתשעם״ אוו ״סקייל העריגע
ריםעגט.
דערװארםמ, און האפען קלאוקפאכער װיניפעגער די

 ליבער דער זיק װעם דוגינםקי פרעזידעגט אומער אז
דםער. הײגםיגמ לאקאל אומער םון גאסם

?לאוקםא־ וױניפעגער די האבען וואונש v נאד אמ
 םארשטעלתג געלױבםע פיל די ממ צו 1אי דאם — כער

 וױגשעמד דיער געווען וואלם עס נידלס״. ענד ,פיגם
o® .פואװי״ v װערעז געפאכט מל עם tv ווערט, re . r 

 אלע «ו געלעגנהײם v געגעבזמ װאלט דאס נידלס״. אח
 סענ־ די TP «ו קאגאדע און אמעריקע אץ קלאוקסאכער

 ברידער אונזערע פון געשפילם אױםםירוע, זאציאגעלע
 װעס אםשר ארבײטער. םרויעד?לײדער שוועסםער, אמ

 ,פמם pn «ו ?לאוקפאכער וױניפעגער די פיז חלום דער
װעחמ• סארװירקליכט םאקע םקרין דער אויף גידלס״ און

V
 פח וױגיפע^ א׳ץ קאונםיל לײבאר און טרײדם דער

םיטגליד v nv באריכט דעם פח שױיבער דער װעלכזמ
- - -  — umm..............................t  feBMlAkUIAte AMUftAMAAM — ̂ם קאפיםעם, עקזעקוםיװ •ר^רױטניעלען דעם פון  1ל< ה

 *רמני״ is קאםיײן איגםענםיװען אן *נגעפאגגען סענס
 דובינםקי פרעױדענם אונזער שסאם. אין T93VO אלע זירען

v TfP'o ערשסער דער געװען אח t rm בײשםײזנרוגג 
m קאתםיל לײבאר *ץ םרײדס חנר קאםפײן. צום o 

 חבעסקי׳ם פרעױדעגם קײטבארדאנק גרױם םים קעגם
 יױחזסאדגאנ ניט די ארגאגיזירען חעלםזמ צו בײטדזע

װיניפעג. אק ארבײםער
 evn איגםערנעשאגעל אונזער פח דא ערפאלג דער

ערטײארג יגעאוססזיגװבא די לעבזמ צים ארויםגערוםען
UAAAAA AMA AAAAAAHi AhU AAAAAAAtoAMAAAA HAUAAU - - פ - ‘ - - -  חשק זײער און שםאם, אין אינדוםטריען אנדערע אדע פזץ

n ױניאנתיחמ צו r  t h v b  m m גרוים. *עגעהויער
אנשסרענ־ געהעריגער דער מים m ,Tforp לאםיר

t ?אונסיל לײבאר את םרײדם דעם װעס טגג r a 'V f i ו ו
Tfom iTm מען.סאלור;ז וױנשענםימרםע די

*•
״ארבאנמיחמ וװ קאםפײן דער 'ear דעד אין o jm 

 זײער TV גײט װיניפעג 1אי אינחסםריע גים־גודם איץ
 »יז םרײדם זשזיגע די א׳ץ לאגע אלגעםײנע די לאעזא̂נ

 אר־ דעד r» שםעו־ונג גרויסע v •Tfoofaav נים ײלװדער
im די ױגי^יזיתמ צו בײט p* םרײז־ס pv וױנימנ nv 

ח דרעס די פוץ קאנפיתװץ שארםע די  טא־ ניס־גודס י
Tf וחגלכע פאנםרמל, סוץ נוםעקםשורערם r ^otve חגם 

Tjnpmpo m םים מרקעם סיגזװ m. לזעע די nv 
 שמיססבא זאגזמ ניט דעדװײל T7? TV& אז ,VTV איצם

Tm וװ Tfoononv מלדיגע די װעגזמ nacnv חימ די
 - ----------------------AAAMM MMUMkMM aaaaaa am aaaa דערנממסע גדױי רי איץ ארבימזער .TF3*d

v
T דוביגםקי, פרעדדענם פח פארלאע אוים׳ן V  sen 

 יססי־ בײס קענעדע, װאנקואװער(»יז שטאט די באזוכם
V גרסמעעצד pv ברעג), פישזמ P  avn t « TW ,b o p-

--------- - -    * - - MMi MHHMM Mukto MB ■AAAA am■ Tfo סאגחמקסשר קלארק ד םים סרײחמ די געסעםעדט 
im^ די לאקאל. דארםימ! פארץ רערס p  ifa vumv1 

V o צוזזמױג pv פינף געקראגןװ m w m ממדתג *P 
v די o r״J י J י T t T fm  •tfienwvn pv m u n f rp 
ד נױם ידעזרסצי  גארמגס לײדיס עלעדגעשאנאיגס ת

nran otfrem. לסקיל דער pv ew n •מאנקחיחװ nv 
ןו ״ ד פײמר. v ז  vapmV? די po עלםעד יסגדגשײ ת
e מר p־ep 80 nv Tfo.* לאמ אלמםײמ די avn pv־ 

nv ire n p שלעכם. ניס m on V nv Tftw pjvn 
Tfevns pv a tn m m  m m  oenewum  fm  .ever 

w די םיס k  oepvnאיגחסםדמ ־ VPVO Tfm  o f pv 
rw w? גרױמז ן םאר אויסױכטעז

r v סל& erms מאימיגס T h m  ,rnrom ya *per 
n  T fm״po n 'eyrnyii v  Tf די r r m ry p חי ״  י

Trait n ve. די m o y fip f י סיז ו ײ י י י י ײ ״ •
evn די אמגר .W W i u  TfuuinHp______,___

onoavav o rv די m ,eran ר  ייליײיז גייסיו',י
מ םים ooxoomw נסגגדעפענחסי מל מ בײי°• מלי יי

evn onH prnp די סים  m m אגרימגם דער   
t גד־ re e  T fm  o f j mm ימי חײנםימװ עגזײמת   ■pt 
■ » ■ ׳ •» גימסימו  v סאד אויםזיכםזװ  ye
w a r n  4) im e n f b ״ t « Tnw די  ft r em m —
*Siva n  Jtm av n  pv u rvsvn  v *am pv hvn v
• m w* 'w ז כח דעס ®יתן כאסיס דןד •
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אינטערנעשאנאל דער אץ דך דזעלמ Dj; וואם
IL . U - , ד«

 פון סאאח־ עקזעקוםיװ גענעראל
 האלםען ox״ אינםערנעשןןנעל דער
 היעםײ םוף םיטינג רעגולערעז איר
 די צװישען באסםאן. אין חודש גען

אויפ׳ן פראגען װיכטיגע םארשידעגע
ע,___________ דנו ר א ג־ א אר־ און איגדוםםריעלע ם

 אוין באארד די װעם גאניממיעלע,
 םי־ז שםעלונג דער װעגעז גאשליסעז און דיםקוםירעז

 אין לאגע גײ־געשאפענער דער ix אינםעתעשאנעל דעד
 דעם דורך באוועגוגג, םרײד־ײגיאן אםעריקאנער חנר

 די םון םירער די םח קאגםערענץ דער p* באשלוס
 הערנם׳ן אין קאנווענשאן א רוםען *ו ײגיאנם *. אי. סי.
 טרײזר־ דעגטראלער באזונדער א אין זיך ארגאניזירען און

 בא־ װי אינםערנעשאנעל, אונזער קעריערשאםט. יתיאז
 װאם ױניאגם ערשטע זײ פח אײנע געװען איז וואוםם,

 18 קאםיםע די שאםען איז באםײליגט א*טי״ זיד ה*ט
 געשםיגם איר האט און ארגאגחײשאן אמדאםםריעל

 מאראליש, און פינאנאיעל מעגליכקײטעז, 8ל8 טים
 פרע־ אבער האט גל״מײטיג *ײט. גאנזרער דער דחיץ

 באאײ עקזעקוטיװ גענעראל די און תבינםקי זיז־ענם
 אײ־ אח םרידעז םאר שטעלוגג די געגזםעז אלעפאל
 זיד האם אץ באװעגונג םרײד־יוניאז דער איז גיגקײם
 ארויםגע־ שארף געלעגעגהײם יעדער בײ און אלעפאל

 *־18*8 18 אין jf אי. סי. די ®ארװאגדלעז חtm «*נט
 ״8 פעדערײשאן אםעריקעז דער ix קערפערשאםם גיאנס

 גוםגעהײ־ אימשטיםיג אױך אח שםעלוגג די לײבאר.
po קאנװענשאן אינטערנעשאנעל דער פון געווארען 

*p האםזיד לאגע די מען אי*ם, סיםי. אסלאנםיק 
o אװי ix iix x i, ״ox באאח־ עקזעקוםיװ געגעראל די 

 בא־ און םראגע די ד*ס־גײ אױף אױפנעטען דארםען
ױ שליסען  א װעז האנדלען זאל איגםערנעשאגעל די ו

גזד װעם א אי. סי. דער םיז גרינדדעס־קאנװעגשאז

j .סלאנג לײסענפ װבינססי פועז 
 ציפזיד אינםעונממגןןל «1

.8 י.8 סי. דער פוו צוריס
געחאל־ איז ױאשיעםאז אין קאנפעדענץ די ווען

 פאר־ *ײםוגגעז טאנמג אין זיד ה*ם עװאדען.ג סנן
t *יט איגםעתעשאנעל ךי *ז קלאנג, א שטרײם t ר* 

 ה*ם קלאגג דער װאנעז םון or «י. םי. דער טון ריק
 איז דאם אז םעגליך כאװאוסט. ניט איז גענזםעז זק•

 גים האט תבינםקי •רעזידענם מאס דערסאר געװען
 האם און קאנםערענץ די בײװאוינעז ■עחענליד מקעגם

 פארםרעטעז גו האכטאן טנפדעזידע ױיסז כאאויפטראגט
 שנעל אזױ קאנפעחנגץ. דער בײ אינםערנעשאנעל די

וױיםומעז, די אין ערשינען איו קלאנג דער מי *בער
 בא־ די אפגעלײקענם גלײד חביגסקי ירעזיחננם תאט

 םטעים־ פאלגעגדען דעם *רױסגעגעבען און הויפםונג
ם: מנ

 דער םיז מנפערעגץ די װאס ס,ושלבא ״דער
 א ריפעז rt אמענוםעז האט װאשינגםיז אין ^ וד• סי.

 א אײעושטעלען *וועק םים׳ז קאנווענשאן !•וי^גאלע
 נייע א פט8ש8כ יע,18:יז8ארג לע8נ8איגא •ערמ^ענםע

לןנע• י
 איז װעלכע ,41 י•8 םי• די חאם אי*ם ״בח

 רגזר8 םיז *װעק דעם פאר געװארען *רגאנמירט
 פראדוקאיע םעז8מ די איז ארבײטער די -גווירען ~

lpn twm m גיט האם ליגיעם, ^נדוםטריעלע אויף 
 וױ ציל, עגךגילסיגעז איר אין גיט און מבױ »ין.«יר

anpn im ו געדאגק איז געהאט ז,848שטארפ איס* 
8 J U p m i אייף ארגאניזאניע ממידירעגמ 

 רמי נאטש אין גזגגימ. ןסדײד־יוגיא תאנוסאטןרי
p גיט p ו #מז״דער *ימסיפיג י י י י מ  ו

ד m «ין 4 י.6 מ xa mm « •רידעגם־ די .
y * * חד םיט  T n .j y  Sum 

.n מר ת ל ו ײ מ ײ מ מוי מ וסגחאי־ T8BP מו
ײילמי־ * «י. סי. מד «יס ■ורבינדתג יוט*>

 באשםע־ איז ארן יאר לקנםעז געוואוען אנגעטםען איז
n חײנםיגעז פון יאגואר אמ געײארעז םיגט r געװעז 

גריף.8ב דעם אויף באזירט
די  געקומעז איז וועלכע סיטוזסױע, ביי־געשאםענע ,

 *ו קאנםערענץ j$ ןף. סי. דער סון באשלוס דעם דורר
 נייע 8 שאםעז ix ונװעק םים׳ן קאנווענשאן 8 רוםעז

 און ^ י•8 סי• דער םון «לאץ אויפ׳ן קערפערשאפם
ױ גום זױ8 פאדטע, גם8רגאניזזמי8 איר ענדערען  אירע ו

 אין זיד באםײליגען ארנזער פון םראגע די און *ילעז,
8T8 ר־8 נױע זא8 18 זיד נשליסעז8 אדער קאנווענשאן 

 גענעראל דער ®ח װעחמ אויםגענוםען װעט נימ»יע,8ג
 ר־8® דארף װןמ מיטיגג, איר בײ באארד עקזעקוםיוו

 רוף 8 אױב םריער, חנר8 י״8מ ט8נ8מ אין שסעט קומען
 כײ ווערען רױסגעשיקם8 װעם ן8קאגווענש אזא םאר
ײם״.1 דער םון םריער .8 י.8 םי• דער

 ־8נ פירםע דרעס ה$ס$ן נרעםםע
9ז סאל8ל םיפ נריםענפ8 נײם
 םשילדרעז דער םון םןןנעדזשער גרינבערג, הערי

 ?8 םעלדעט, ,91 לאקאל ױניאן דרעסםאכער הויז און
^ די  גײעם דעם אונםערגעשריבען עגדליך ט8ה ױנ

 גתק־ פון פירמע״, פטאן8ה ל. .ם. דער םיט אגריםענם
n נײ איז םירמע גרעםםע די לין״ r ראדוגירם ס8װ■ 

דרעםעם. קאטעז
 דער םון *געריםען8 למםעגם זיך האט םירםע די

 דער *ו פאדערונגען רויםגעשטעלט8 און אסאםיאיישאן
 ימקװ די שפיחו^ אץ פארקלעגערוגג 8 פאר יונקמ

 רר צו פארבארײםוגגען אלע גע&אכט געהאט שוק ם8ה
®8 T9 פאר־ לאנגע ך8ג ענדליד, ■8שא דעם אין סטרייק 

 פירמע דער וחגגעז83 גו געלונגעז עם אמ האנדלוגגען
 יױ דער םים אגרימענט נײעם דעם אונטערגושרייגען

TTJ ח באדיגגמגעז זעלביגע די אייף י.8י אײז ®אר® 
 איבער־ *וגעשםיפט הןם פירםע די אגריםעגס. לטעז8

י ז8ארביםרײש *ו גוגעמז  יר דער ®ון ®ןדערונגען י
 חעכע־ 8 ,־חאוסײסבאר שםמדיגער 37ל4 8 ®אר ניאן
 םיני־ םון אײנשםעלען דאט און שכירות די אױף רונג
 האבען זדדים ביידע ארבײטער. די פאר לט8געת סוט
 דעד םון ■רעזידענם ײיץ,8*ק9ל אב• י8 געאײןעם, זיך

 אג• דער ר■מאארביסרײ דער זײן מל יונקת, םיטשערס
 געמארעז אונםערגעשריבעז איז םירםע דער מיט רימענט

םיס.8 ײבינסקי׳ס ירעזידענט איז

ל דעסאלא דר. ר פו א ט ױי ט בי ר  דאון פאר א
ער. טאון עפ ש

 ־808 חגר פון און 91 קאל8ל פיז פארםרעסער די
 האבען פאנופעקםשורערם, דאון־םאון די פון סיאײשאז

 אוםפארםײאישעז דעם אױף געאיעיגם אויד שױן זיד
t דער אויף םרטרעטער u b p 08יי ארביםריישאן, אוו 

 די אויף אנטשײדונג ענדגילםיגע ךי ארױםגעמנן חי8י
^ דער םץ פאדערונגעז  קיר־ שכיריו/ חעכערע פאר יוג

 ארבײ־ די פאר ידזשעסױו מינימום איץ שםוגדען מרע
 אק שעפער וב8געםה־ו־ און הות־דחגס די ®מ םער

 געװןד באשטימם איז ר8ארביםרײם אלם יאודםאון.
 םפרדישער דער פון רעווערעגד «ול, סאלא דע דד. רען

 באארד דער אויף פארםרעםער גדוײ אנדערע די קחיל̂ו
 זעקוסיװעק עי,ס8ה פרעדעריק זײגעז ^־ביטרײשאז, אװ

 פאר־ װעלכער איגםערנעשאגעל, דער פון םזןקרעטער
j און ייגקח די םרעם t פארםרעםער שװעגק, אלבערם 

בתים. בעלי די פון
 ־8אם דער און 91 קאל8ל גװישעז ממיאמגק די

 ןגגסנױגען שס#וק גןןדדען למסעגס דיגק סיאײשןן
י«י0888 דיי 08ײ דעם איבער פאתװי־ כםדר opn ן8ד

•iHMftMllilM mum Mk^ --------------------------  ארגיטדײ־ אתטאדםייזױשען ®רן משסים׳ח .ישס <זג
מי די ר.8ם p שמנר די טון ארניי p i אײנפאך זיך 

ײז איס סטדײק׳ אק מריסען  ל88 אלנ טאר ל8# י
tpb בתיםי מלי די גגעזוװױ נו v i c t p יר־ זײןרע■ 

פליכםונגלן.

 נתירן8»רב מר8מ ל8נח8נ«פ
סםױיס הורמו א דורד םרייד

 די רגאניזירען8 צו קאמטײן מערגישען T8 זץרר
 אינחםם־ קלײדער פרויען דער ®ון מאכער ל8טענה8ב

 הן־ עס 08װ באדיעוגגען די די פאר געװינען און ריע
 איד חנר אין םאכעז אנדערע די ®מ ארבײטער די בען

 מאנאם הײנםיגען 64 קאל8ל געלומעז עם איז דוסםריע,
 װעלמ שעיער, ל8םענה8ב מערםטע די ױניאניזיחגז »

י ®ת ארבײם די רוים8 נעמעז  אג־ און ןרעס יק8קל י
רק.8̂־ נױ איז שעפער קלײדער םרויען חגרע

באסאג־ די גיי רבײטער8 די ®ון באדימוגגען די
 געװזנן אונערטרעגליך. געװען אמ רם8קט8נםר8ק ל8ה

 ארבײםעז נאד פלעגעז וועלבע מאגבע, די אוױשעז
 ®ארדינסםעז, קלעגליכסטע די ®אר ד8ײ 8 שטונדעז 70

 פון ר8סעקרעם עקזעקוםיװ שיםגטמ, ר8איזיד לויט
י •64 ל8?8ל  •-8 האס ױניאז די וואס נפערענ*עז8ק י

 יעישאן0808 דער פון רטרעםער8® די מיט לטעז8געד׳
 פע- ײשענעראל םייליגם8ב זיך בעז8ר׳ עס װעלכע אין

 יד דעו־ ®מ יער8ל דער און גלער8נ ר8איזיד נעחשער
 געפירט. גארנישם *ו מן8ה שלעזינגער, עםיל ניאן

 בג«מז8נ געװאלם גים אוםן באין בען8ה םעם8ב די
תי יער ®מ דערונגעז8® פעסיגע די .18י

 נ«עחננמן8ק די ײי דעם ד8נ «־יל,8 טימ7 דעם
י האס געודארעז, כען8*געבר8 זײנעז מ י  «ר- ױגי

 מל באטאז לע8 ®מ סטרײק לגעםײנעםT8 8 קלערם
 םאל ערשםעז אוט איז דאם שעיער. די אין כער8מ

v 25 לע*םע די איז r,געװןר גערוםען איז עס װאס ־ 
 מר האל באסאז די ®מ םםרײק לגעםימערT8 8 רעז

ױ לע,8 איז מר.  גע־ רבײםער8 די האבעז אײנער, ו
T x n r i יגעשמעלט8 זײנעז שעפער 80 רבײט.8 די 

 מן8ה װאמז אוױי ®ח סםרײק 8 נאד אוז רעז8געוי
 אונםערמד און ײנקמ דער םיט געסעםעלם שעפער 25

י געגעז סםרײק דער אגריפענטס. שריגעז  איבד י
.18 נאו גײם שעיער .5 ריגע

 *ד דעם ײרד געװאונעז האבעז ארבײסער די
 בא■ די ר8® *־בײםס־װאד שסוגדיגע 85 8 ריםענט
 װאס די ר8® װאד שטונדעז 40 8 איז כער8מ סאנהאל
 חעמ־ 8 ;שמער n פון אמ רבײס.אין8 די טראגען

 שכי־ די אויף װאד 8 ר8ל8ד לב8ה 8 *ײײ ®ח תגג
 םמײ 8 אמ מיגימום איבער׳ן קעריערם די ®ח רות
 ■רײזק די װאך; 8 ר8ל8י 16 ®מ לט8געה מום
 געהעכעדס שםארק זײנען טאמנר כאטאנהאל די פאר

 ר8 חעכערוגג די ם8ר׳ לעז8® נכע8מ איז געװאחגז•
 ם8וי ירײזעז די אויף פראמנם הונדערם געםראםען

 ־8J איז דעם חח 8 געגאלט. ®ריהער די ם8ה מען
 קלאוזז־ סטריקט 8 מװזאחנז אייעעשםעלם םירליך

^ ^ איז ®8ש ױנ ת באדינגונגען. י

 םרײד נארמענם m ייז
דעפארםמענם

 פון פענעדזשער רײזבערג, עלײעם װיים־פחמידענם
שרײבס: רםמענם8דעי טוײיד רמעגם8ג nP8? איסטעח

ל־8ה װאס באדינגונגען אונגינסםיגע די םראץ
 רטמעגם8דעי דער גײם א־נדוסםרי, דער .אין T8 טעז

 רי שי*ען8ב מיר ל.7<שט8 ז8 ארבײם זיץ םיט 18
 רנײי8 די ®או־ דערגרײכם האבזח מיר װאס געװינסעז

 יייז8 זיו רײסזת אמ עמהײט,8רג8® דער איז טער
 םיר U38״ פאנאם דעם דורך •לעגער. נײע א8 1אי

 סטח*ק ײז8 סעלטעסעג און רי«נגטס<8 עםליכע באנײם
 י־18רג8 אתזערע טשוזעםס.808ט ספרינגפילד, איז

 81 המזנן, און ך8ײ דער אײף כסדר דינעז זערם
 משמד1רײ8 גיס מל י«־ק נײ ®ח רני׳יס8 סםײיק

ריז.8טעריט אונזער 1אי שעפער די אק ווערען געלם

m$ דך זוכט שאפ פארשאונדענער
"Am■ ״ - . » * --■ af-- ' jj-t■- -t__tg _ ■ ׳ .L1 -־י*̂״־*־,  מיד 1838״ *ודיק T9>8P80 דדײ 8 םים

|גי,888ק דרי® װץסםפילד ד8ד ממװ סםרײק א

------------------------->: 1 938 ט#י,

o« םשוזעםס.808מ װעםםפילד, r םשילדערז 8 איז 
 בעל 70 ו־ום8 גמרבייס האבעז עס וואו שאפ דדעס

 ®ח פעגע8נםל8 18 געוחנז איז ®ירמע די מלאכות.
 זײ- רעז8געװ נגעםירט8 איז סםרײק דער יארק. גיו
o שועריגקייםעז לע8 די םראץ ענערגיש, ער r i די 

םטרײקער. די כט8געם האט ®אליציי די און באםעס
 ®ארשוואונדען םירמע די איז םרימארגען שײנעם איין י

פאק. און ד-אק מאשינעז, די זענדיג8איבערל שםעטל, פת
 ®יקעטען דאס לטען8נגעה8 1םונדעסטוועגע האבען םיר
 דער םץ ®ארוואלםוגג די זיך האם אפריל, אגפאנג ביז

 שאפ. דעם איבערגענומען אמ באוױזעז צוריק פירמע
 און ®ירםע דער םיט געסעטעלם ענדליך 1האבע םיר
 אונםער ארבײם דער בײ צוריק דינען סטרייקער אלע

g ארבייטס־ שםונדיגע 40 א אגרימענט, שאם קלאוזד
 חשייקאב דאלאר. 14 ®ח געהאלם מיניםום א און װאך .

 דעם אמעםירם האבען טשאנסקי ja און האלפערין
סםרײק.

אים־ דער םים אגרימעגט דעם באנייט האבען מיר
 יועלכער שא®, דרעס 1קאטא 8 גי,8קאמפ דרעם םאן

 ר8י צוויי לעצםע די דורך רבײםער.8 95 נאשעפטיגט
 מיר 1838״ ױניאניזירט, ®ירמע די האבען מיר ױנם

 ר־8 די ®מ 1דינגונגע8ב רבײםם8 די אויפגעהויבמ
o ײאה 8 לאר8י זעקם אומגעםער פון בײטער r i זײ 
 דורכ־ 8 *י יז3 שטונחמ נגע8ל אין 1פארדינע פלעגען

 דער וועז איצם װאך. 8 י8ל8י 25 רום8 ®רן שנים
 געםא־ פירמע די ם8די 1נגע8אויסגעג איז אגרימענט

 ־8■ר 18צ אויף שכירות די ®מ פארקלעגערונג א דערט
 צוריקגע־ ם8ד» ,18איםם 1אי ל,8ק8ל אונזער מנם.
 געװען דינעז רפײםער8 די את ®אדערוגג די וױזען
י באדיגגוגגען. זייערע פאו־ קעםםען *ו גרייט  פירםע י

 דעם נײט8ב האס אץ 1געװארע ווײכער ענדליד איז
 אױף וראצענט דרײ ®יץ העבערוגג 8 מים אגריםענט

 גמ־ דוד ®.8ש 1אי ר8ײם3ר8 8ל8 ®ון שכידות די
 נ־8ר״8® 1838״ רג8רײזב איץ םארדפנגא גרײס גאלד,
גם.8גרים8 ם8ל 18שריב8רג8אונט אמ תלט

 18 08י 18נײ8ב 18ג8ײ 18 19גיי ז8נדלונג8ר״8®
 8אײנ ,8®ירם סיײרא״ און ם3ני8בארגא י8ד םים רימצנם

 ל־8״ םרײד ס8דל 18םשילדר אין 08פירם 8לטסס8 די פון *
ר שטר818בהא םיר83 א מזי מ  8דיפירמ גמירט.8יוגי ל

 *8# 1אי מרימױר ארסשבאלד, אק ר8<8ש דריי תאס
 כאשעם 18״8״ 08 װאו ,8נםילזױיגי8® סיםי, רעסם
ט 8פירמ די ר.8ײט3י8 רט8חוט־ דרײ טיגט  גד■ ״ן

 שטיק ו8® 18פרײז די אױף רונג838ר?ל8® 8 פןועויט
 ־8ש דדײ 8ל8 1®י ר8מ8טרר8® די ס8לכ8װ ארנייס,

•18וױי8צוריקג 1נםשיײרע8 1838״ ״8•

ט די אין ע ט אר און ש טל ע ט _____אין ש
שחעטם מאסאט

 1838״ 08 83ל8ײ אין 18גדלונג8ר״8® 9לאמ נאד
 רס8נײז8רג8 1אי רג83רײז י8חש8ג8מ םײליגם83 ויו

 נם8רטט8א8ד ר8י ״אס ת,8ל 808חש אוץ ״אליערק
 םילם״. נמױמ ״םופאלק די מים נט8גרים8 ם8י באױים
 די איז ו8*ס8 18רדיג8פרי״ ם8ד 1אי װאס 08אנשט
 ~8® אלס 18t8״028T18J8 83 לײז3 ל8נ8ש8רנ8אמט

 םים 18נדלתג8ר״8אוגט 1אי ר8ײם3ר8 די ®ח סו־צםזר
 ס8ד אין מיר 1838״ ,18דיגגוגג8ב מװ8װ 8«ירפ חװ״

JU *18 8®ול 18MPP83 נם80אגרי איןנםיגןמ W W 8 
 ר־8* גם80גרי8 08ד ר9אונט ל.8שאנ8רנ8איגם תו
ס די זיך ט809*לי  *8V ײגיןח א 180ל8סװ״8 8*יו
 דיז 18מח *טיגט8ש83 זי װאס ר8רבײם8 8ל8 אז *ז

̂נטל• דער p® מיםגלידער גיסשסײעסדע איגםערגעש
ײ8* ראסס, קס8ל8 ר8יז8נ8ארג סאו־ ®ח 18טל8י

®n8 9 סס8סשח808סn8onxo ח® oi8*8i 08i־ 
 18ירגיז8רג8 אי .1י8*08ק 8 18רגום8אונם ט8״ נם,8מ
 *ח ש*®*! דזשולפרי לטי8גאװ די איץ ר8ױם318 יי
t נס,81וױ8ױ־ b p 181 *ח גג8יל8פ אױ*׳ן אײלפנה 

 08 •132 לאקאל יונקמ, 18רבײם8 לטי8וי8נ 1אי 18083
 י1 181נתי8רג8 *ו 18לומ8ג אי*ט בש 1שײ אים איז

 נױ 8 1*י רי8י1םי3םו 8 *,8ש איק *מ 18דבײם8
is o ir ג־8 18 ״אס 132 ל8ק8ל 8לכ8וי מים 8*ירט 

 י1 מיס 180אי« לם81״*»18אונם י8 אמ נם8ריפ
נם•8יס1ג8 18 י8® 18נםימ9יײג

 0811 181 םיט 01י18*88ק 0180018*81 181
t ינם8חש h b p םטרײ׳קס י1 1אי wpi 18 *ירם זי 
י אץ 0808li לײן 18ל8י 1.37 ר8י איז  גײ־8ג18 !

̂ T8 180 1 אױף, 1808• 0180018*81 081 1®י רס8י
m 318 ר8י8ש n 1אי 1838Q גיס o o•־81 לס8 ײם 
 ײק100 8 0אי* 0380018*81 181 08״ 1ר*י81 080ײל

 *38■ ,08״8ל083 1*י '38*08? 0811 ״ײ8ל ר8י 1̂
18ל8שס«ז8 סואגס38 זיד ״אס 8לכ8ײ סילידיניע,

 ®ח םירם8נג8 018וו סטוײיק 181 ארבײט. סםױיק י1
 ,1זי018TU8318 8183 י1 ®ת 0י08 מ80נ8ל8 081

. רד.8ײ 8ריל איז 18םל8ק
ױו נט8ם18ג 1קאטא 181  פירם נם8פארםמ8ד ט

 ־8ק ®8ש ®ת מיםינגמ 8רײ 8גאנג 8 נם8צט8ל 18
 !יסם־ 8נ81רשיי8® י1 איז ידיס8ל1י8םש אץ ס8מיט

 באאײנ־ 18לאז צו ניט זיד די 18רםוטײ8 אי ,18ריקם
 18ז8רל8תנט8 ניט און בתים לי83 י1 ®מ 18םלום
.18באדיגגונג אח שכירות '1 םץ נט8ס ק״ז

 יאפאנעזישע אגגעהען זיך אנטזאגען
דפערס.

 יו3 ,18נם81ם 1אי שאפ, איק םמ ר8רבײם8 י1
 183״א 080811 אויף רם86זי נדיג8״8גנ8 חשויחי,

 יוןר8ג ט1טי1אימפא 18דינ רס8זיפ י1 אז קם,18באמ
 אנטזאגם זיך 18האב 18ארבייט י1 .1יאפא ®ון 181

 8םירמ י1 אז נדיג,8שםיי8ב רם,86זי י1 18״8אנצונ
 בא־ אם1 םחורה. 8זיש8יאפאנ 18קוים ן818אויפ״ זאל

 אונ־ באוואוםטזײז פץ 8שםום 8ד.ױכ א פאר װאם וױיזט
.18באזיג ך8טל8שם 8קלײנ י1 1אי ר8בייט1א 818ז

דעפארטמענם אום־ןמ־רםאון אין
 ®ח 18ז*זש8נ8מ ,181וואנ (ײ8״ גט81זי81וױים*פ

 שע■ י1 1אי אז ט81ל8מ ,0380018*81 אום^רטאח
 פײ א באוױ״װ זיך האם ,8רי8יט18ם זיק 1אי 18®

 איססער פאר האכען *אר 8לעצם די ארבייט 1מע סעל
 אח 3311808318® י1 0381383 1י1 יט0 ״אט 0א1 אץ

 װײנליד83 18קומ וואם 18קײם3רי8שוו 8םי*יש די אויך
ר•8*8ש די 1אי ײט31א 180 ל8אבים װעמ ס8 18ײ

 18ײ83 183די 18*8ש י1 אץ 18ײט31א די אז
 ײ3א 181T183 איז 08 ױאם 081 םיט *ופוײחח 1זײע
 1801? צו 13איםשםא זײמװ זײ אץ בײם1א iso ל80
 1זי8ײסל318 181שװע און «■3.לאנ ער1 נאך זיד צו

 טײ נים איז ,T83803iii סוזט83 האממ זײ ודאס קײם
 33118083180 181 0םי 183* 180צחא •183T IX 3י0

 ױ׳יגליכע1ע3 ז־י 18מ1ק3אדײ 183י1״8גג8 אױך האבזח
^ עי ל מ א  ד8מ ױ יײק• אןא אק i8oip ox m ק

י .אױף183זײ ל־8*8ש די ז..*ח8ג8?ל 8סם מ8* י  1ח
 אױף ארנױים ixo ארזימװלײגמ 0183תשא 8פאגכ *וץ
 18ײ לם8ם*8ס די א־יף גןװחח 183זײ ס8 וױ סמײלס, די
 18ל8« 8*יל אץ .181ירײ די לט8ם808ג ״אט 18מ

 ־18 8100*8 ל80י3 8חיבש 8 03לײ83י*118 01811
p״ די psrt 1838 8 בײם. o r38״o 1 ױ *ון 8 

 ־n*8 זײ 18לם8ז בתים לי83 די ס8 033לי83 ממ״מ־
 81קםם8 די 1*א ז8 אױף, *אםט יתיןת די •18גאר
ז•8ל8883 8100*8 זײ 18מל 0ײ318

ער אונזערע טגליד ען טי ע טינ. ד מו
 *ח יל031*א י*ם1יסס1 *מ מיסיע 18*ט8ל 1דע

 ■31183 181183 אח P80’1W 81*0380018־P18 ח800אי
 חד די װאס סאתפםמ י1 3לי1* נס808ו*803אי רס8ד
 אח ,18ײס318 שאס אלײז 183זײ 83ל8ײ ,180838ל

 אמ 838ל 181 מים 038*83 ים03אי 183רי81 183זײ
 ,18*8ש י1 אין 180ײ318 די *ח 331שםימ 1דע םים

•1838383*8 1838״
 די «ת רס8״י1838מ ךי *ח באריבם ם8י נאד

 ־8ש *1 איז 938ל 181 183811 18138383 8381שײ1*א
»iy ארבײטס־ 18י 1838״ ל8*י8ם« איז 1עםײ3אל אין 
 8*01*0*1 8ײנ083ל8 18 18*1*8318* איז ,0*ײ3זי8ל

 בא־ זיד 1838״ 180א38ל8י 8ל8 0803 183ל8װ 1א*
 װי 1818״ IX 181183 איז 3*11*11*180 אמ .03ײלי0

 *־8 18זײ 181W3 18זײנ *יילער אח p3yi די יע813
ח 838ל 18י 1838״ 0*00*0*0  .1803יםזי1א *1 1838״ י

 ״׳•318 *1 אז ,181 ״*8338 האס זײ *מ 1818* 0803
180 1383***18 1* *83*o r 18״ 18 ,180״** 1אי 83לא 

3*0 1* *1T31 83לא 18ײ1 ״אלם T8H83 18318 *יל 
 ־TT31 83* *1 0*3 18״ 18 ,18יי*13א3 ײ1 .1אי 08 ״י
 11א 0ײ318 183*3״** 0״א83 ײ1 180ל8״ ,1833133*1

 ״ײ־ *יל 183*1* יי1 180װאל ײם318 יםעל3 די 1פא
*1 18 ,181*118338 1838״ 8ל8 0803 .0״אל83 183*3
•81*813838 *181 18383 0180P81038P *1 p 1ײT3 

 די אױןי אײנ*לום I8oo8i3*o ם81 ״אס83 ניס האס
 אתדיםע! אז נאםירליך, איז *ס כאסקז ארבײסעז־.

 םא- זײ 18״ *ײס א אק 0180*318• יײנליד18318יײנ
דאס nr ,1838 די •אמײיממ מװ,8ל 1*ײ ניט 183
18אינח־ססרי 8ל8 ר8לכ8״ *ח *חז עםיינע3אל אז 1אי

i8P n*״ די אמ לײח״ r 18ימל* גים חמיזװ•

ט---------------------------- זו ►ןױי
 טאגיגעו פיגןפ נאך װײכער װערט באס
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געדעכטיגקײט ► »18 1!ײ
 מעמ־ םון קא.״, מאגוםעקטשוריטנ ״טרייסטעיט דער
 אונ־ מאל ערשטען צום האט פירמע די טענעסי. םים,

 איז יאר לעצטעס אגרימענט ױניאן א םערגעשריבען
 שװעריג־ סך א געהאט םיר האבעז יאר דעם דורך

 געװעז עס איז הױיטזאכליך םירמע. דער מים קײםען
 פארדינ־ די און ארבײט שטיק םאר פרײזען די צוליב
מלאכות. בעל די ®ון סםען

גע־ אײנגעשטעלם איז אגרימענם נײעם דעם אין
ױ אוםן קאנםטרוקםיױער מער א ווארען סעט־ צו אזוי ו

 ארבײטער װאד זײ אמ ארבייט שטיק פאר ירײזען לען
שבירות. די אויף העכערונג א געקראגען האבעז

געםע־ ײניאן די האט םעקםעם, הױםםאן, אין
 דארםען זיד האט וואם םירםע, נייער א מיט סעלט

 די איז דאם בלאוזעם. פראדוצירם און געעפענט
 שטעלט אגרימענט דער קאמפאני״. בלאוז .מילעידי

 שכירות אמ שםוגדעו קאוד שא■; ױניאז קלאוד א אײן
 אן םירם ױניאן די באדיעונגען. ױגיאז אנדערע און
 ״גערסאז דער מים פארהאנדלונגען שטאט דער אין

אגריםענם. דעם באנײעז םאר׳ן קא.״ דרעס קאפלאז
 אן םירם אינטערנעשאנאל די וואס םםרײק דער

אנםא־ םאן םון ווער״ אינםענם ״םעקםעס דער געגען
 דרעםעם אױף ארבײם די םארטגעזעצט. װערם ניא,
 דער אפגעשםעלם. פולשטענדיג איז שא• דעם איז

 לױט פיקעטס. ®ון באװאכם נאכט איז טאג װערם שאפ
 דער מיט םעםלען מוזען באם דער װעט םםנים אלע

ביזגעס. אין שטיין װעלען װעט ער אויב *וניאז,
 מאנופעקטשורינג ,.עסקעי דער ®ון ארבײםער די

 אונםערגעשריבען צוריק לאנג נים האם װעלכע קא.״ -
 אלע שױן האבען״זיך ײגיאז, דער מים אגרימענם אז

 ,180 לאקאל אינםערנעשאנאל. דער אן אנגעשלאסען
 בײ ארבײסער, םעקסיקאנישע םון כאשטײט ווןלכער

 וױכטיגע א שיילעז אז חויבט קלײחגר״ קיגדעדשע
טרייד. אין ראליע

 ווען האבען םרײד דעם םמ ארבייטער די וואם מענם,
 אן איצם םירט אינטערנעשאנאל די געהאט. איז עם
 גאך אין ארבײםער די ארגאגיזירען צו קאמפעין א

 די זײנען מעלדעט מארםין װי און םעקטארים צוויי
ארגאניזירען. צו זין־ גערען זײער ארבייטער בעדםפרעד

 בא־ מארםינ׳ם לויט נים. עם איז וואוגדער קייז
 בעד־ די וועלכע אונםער באדיגגונגעז, די שרייבען
 פיל עם איז באשעםםיגט, ווערען ארבײטער םפרעד

 םרײד נאדעל די חאם באדינגונגעז די װי שױדערליכער
 מיט געגענדעז אנדערע אין געהאם האבען ארבײטער

 באשעםםיגט ווערען םרײד דעם אין צוריק. יאהר 50
 םערםעל א בלױז וועלכע םון ארבײםער 40,000 ארום

 דרײ־פערםעל איבעריגע די םעקטארים. אין ארבײטעז
 ארבייטם־שםונ־ די היים. א ארביים די ארוים געמעז

 די םת םארדינםםען די און אומבאגרעניצם זיינען דען
 פארדיגט אפם גאנץ אז קלײן, אזוי זײנען ארבײטער

שםונדע. א סענם םינף בלויז ארבייםער אז
 םארהעלםנים־ א איז אינדוםטרי בעדםפרעד די
 גע־ איז װעלכע אמעריקא, אין אינדוםםריע נײע םעםיג
 הונגעריגע דעירעםיע. דער דורך געווארעז בוירען

 קײן קריגען קענענדיג ניט םאוט, דער אין םאםיליעם,
 אנ* האבען ברױם, אויף םארז־ינעז צו ארבייט אנדער

 בעד־ האנם־גענײטע די םארקױםען און מאכען געהויבעז
 וואם ייאװקעם, געםונעז זיד האבעז באלד םפרעדס.

 פרא־ ארויסצוקװעםשעז געלעגענהײט א דערזען האבעז
 קלײנע און םרויעז ארעםע םון ארבײם דער ®ון םיטעז

 אינדוסםרי די איז יאר פאר א פמ משד אין קינדער.
רײז דער גתים. איצםיגער איר כיז געװאקםעז  םאר י
 צדדאמױג םון איז האנד בײ בלדםפרעד א אויפנעומת

 וױיניגער. נאד מאל פאנכעס אח םענט פוםציג במ
 אר־ זײ גענומען אינטערנעשאנאל די זיד האם איצם

 מענש־ מער ביםעל א זײ םאר קריגעז און גאגיזירען
גאדינגומען. ליכע

 אונטערגעשרי־ אגרימענט אײנהייטליכער
 מ#נונועקטשורערם דרעם די טון בען

פאול. םײנט אח מיניאפאליס אץ
 אוים* איז װאם אגרימענם איינחײסליכער דער
 סקעילם וױידושי די אןיםצוגלייכען געװארען מנארבײט

 םיגע־ שםעמ, צװיליגג די אין שעפער םילק אלע אין
 אונםער־ װאך לעצםע אמ ■אול, םײנם אין אואליס

 םאגופעקטשורערס דרעס אלע פוץ געווארען געשריבעז
 די פון פארזאםלונגעז סועציעלע שמעט. ביידע אין

 האבען 244 *ז 206 לאקאלם נװײ די פון רעמיטגליד
 אג• דעם געהײסעז גום דיםקוםיע גרינדל;כער א נאך

/ ־ רימעגם.
קרי־ ארבײםער אלע דארםען אגריםענם דעם לוים

 הערבסט. נעכםםען שכיתת די אױף חעכערונג א נען
 דארםען װעם זײן זאל העכערונג די פיל וױ םופע ךי

 םאר־ װעט װאם קאנםערענץ, א בײ יחנרען באשםימט
 דעם בתים בעלי די םים ױנתת דער צװישען קומען

 אײ־ קענען נים זיד װעם םען אױב און מאי, «רשםעז
 תמן, דר. *ו װעחגז איבערגעגעבען עס זאל גיגען

 װי באשםימען *ו ארביםרעיםאר, אלם שיקאגא, םון
 פארםליכ־ אגריםענם דער זיין. זאל העמרונג די ■יל

 יױ דעם באנומז *ו מאנוםעקטשורערם די אויך םעם
vn •לעיבעל

 מד אין אנריםענם מרשפער
אונסזןרנעשרינען טױיד מחןד

 פארגוםעז מאנאט דעם האט איגםערנעשאגאל די
 איגדוםםוײ םוועט״שא• דער איז פעסטונג ערשטע די
 בא־ ווערעז עס װאו םאום, דער איץ סאו״ןדט, בער אוץ

 די אונםער ארבײטער םױדענםער צעגדליגע שצפטיגט
 שווער גאר זיך איז װאס באדיגגונגען, קלעגליכםםע

 םרײד דעם טון פירמע ערשטע די אארצושטצלען.
 ״קארםער איז אגריםענט ױניאן א זטגטןרצושרײבען

 מד ײ<לג< אפירםע, צר*,טארפאראיאינק עדס,אדאד
 װיק קענדעל די סןנען בײם ארבייסוגר 400 אןוסיגט

jiu איז ןןאדסארעדם m p n 1םמןס.
 פיז ארגאגײזער דאלגאנו טארסין, j דושאהן

ו1  אגגעחוי־ האט טארט, דעד אין איגסארגעשאנאל ן
8 m m די אןךיצח«<ודן «ו ץ W T W• ז י י/ד י

 אעםערנעעןן• אינד»רםירם םעי«ר
 א. .e װ. עפענען צו פארראנב נעל

שאפפארנאדעלטױידארכײסער
םארשירא־ האט לאגוארדיא םיארעלא מעיאר

 לעײ אינםערנעשאגאל דער ®ח דעלעגאציע א כען
 אלע םיט זײ העלפען צו ױניאן װארקערם גארמעגם דים

 «י. דאבלױ די אז פארלאנג, זײער אין םעגליכקײםען
 י*רק, ניי איז שא• טרײד נאדעל א אײנשטעלען זאל איי.
 קענען זאלען םרײדם .גאדעל די ®ת ארבייסלאזע װאו

לעבען. א אויף פארדינעז און באשעפםיגונג קריגען
װעל־ אינםערנעשאנאל, דער םח דעלעגאציע די

 אג־ איז האל םיםי אין םעיאר דעם באזוכם האם כע
 םון דוגינםקי דוד פרעזידענט םון געװארעז געפירט

 גע־ זײנען צוזאמען אים מיט אינטערגעשאנאל. דער
 חשד אנםאניני, לואיחשי וױייױפרעזידענםען די ײעז
זימערמאן. טשארלם און נאגלער איזידאר האכמאז, לױס

 די אז מעיאר, דעם ערקלערם האט דובינםקי
 איז םרײדם קלײדער םרויען די אין ארבײטםלאזע צאל

 םח ערגער װערט לאגע זײער און גרוים זײער איצט
 אויסערגעוױיגליד דער װאם דעם צוליב טאג *ו טאג

 ארונםער־ גאנצען איז האט סעזאז םפרינג שלעכםער
מלאכות. מל טויזענםער פון פארדינסטען די געריםעז

ױ די אז ערקלערט, האט דובינםקי פרעזידענט  י
 פראגרעםײו װארק דער «ו *ושםעלעז גלײד װעם ניאן

 באריכם םולען א װאשינגםאן, אין אדמיניםםרײשאן,
 ארבײםער קלײדער םתיען די םיז לאגע דער װעגעז

 אײג־ גלייך נויםיגקײס דער אױף און יארק נױ איז
ײ זאל װעלכער פראיעקם א צושםעלען  מיט באזארגעז ז

ר איז ער אז ערקלערם, האם ער ארבײט. מ  םיט אז זי
 שנעל םארלאנג חגר װעם מעיאר םיז שםימ דער

 ארבײםם־ טומענט םיגף ארום אמ װערעז באװיליגם
באשעםםיגונג. קריגען װעלעז םרײדם די םיז לאזע

 א. ן. װ. דער מון •אליםי איצםיגער דער לױם
 די איז •ראדוצירם װערען װאס קלײדער די װערעז

 מאר־ אין פארקײםם נים רעגיתעס־אונםערנעמונגעז
 גוים־ »ון אריפע די צו אװעקגעגעבעז װערעז נאר קעט,

 קױפען *ו װאם סיט ניס האבעז ודאס באדערפםיגע.
 קאנ־ נים דעריבער װעט שא■ אזא זיך. פאר קלײדער
 װעם און םאנופעקטשיחנו־ס רעגזנלע די מים קרדירעז

י פיז אדבײם קײז אװעקנעמז ניט ממ. י שמםי מ

 $2580 ניט ױניאו װעסםאמו
 שפאנישער אין סרכנות פאר

■ רעפובריס
 דרעס־ דער ®ת מעגעדזשער זימערמאן, טשארלם

 אירוף אלס אז מעלדעט, ,22 לאקאל ױניאן, מאכערם
 קאםיםע רעליעף ױניאז טרײד דער פון אפיל דעם אויף
 טױזענם פוםציג שאםען העלםען גו , שפאניע פאר

 םערחד פאשיסםישע די םון קרבנות די םאר דאלאר
 גלײן־ באשלאםען ױניאן דרעסמאכערם די האט רייען,

 איצו־ דאלאר הונדערם םינף טויזענם גוויי געבען צו
שיקעז•

 הילםס־ םריהערדיגען דעם איז האט ,22 לאקאל
 קאםיטע ױניאן טרײד די וואס שפאניע, פאר קאמפעין

 בײ־ איר מיט אויםגעצײכענם זיך דורכגעפירם, האט
 ®יז ®ירער די דאלאר• טויזענט פינף ®ון שטײערונג

 װעם דרײװ איצטיגען דעם אין אז ערװארטעז, לאקאל
 לאקאל דער פיל. אזוי מאל צװײ שאםען לאקאל דער

 םיט־ די צװישען קאפפעיז א אן װאך הײנםיגע פירם
בײשטײערונגען. פאר גלידער

 די צװישעז קאםפעין דעם םיט םארבינדונג איז
 פאלגענדען ארױםגעלאזם לאקאל דער האט מיםגלידער

רוף:
 וױדער אונז צו רוםט שפאניע לאיאליסםישע ״די

הילף. פאר
 םעד אלץ אדײן וזארפעז היטלער און ״םוסאליני

 װיל־ לעצםעז, אלם שפאניע אין אםוניציע אח מענשעז
 ®יז וױדערשםאנד דעם געשםעםערען פנד םארזוך דען
 בא־ *יוױלע זײער און שסעט גאנצע לאיאליםטען. די

 לוסט־ פאשיססישע םון פארניכםעם ווערען םעלקערוגג
ד װערעז קינדער אח םרויעז הילםלאזע באמבעם.  ז

 םאשיםטישע די באמבעם. םאשיסטישע די ®ון ריכעז
גתילםאםעז. אויף גרױלםאםען אן הױםען בארבארען
 און שוידערליך איז לאיאליםםען די ®ון לאגע ״די

גרוים. איז נויט די
ײ װעט ,װער  אר־ די םיר, ניט אױב העלפען ז

_____ ? בייםער
חעל־ קעםםעז ארבײטער די און סאלדאםען דיא

 םראץ ארבייסער, די ®ח םרייהײט די באשיצען צו דיש
 העלפען זײ װעם װער לאגע. פאחנװייפעלםער דער
? ארבײטער די ניט אויב

 עס װאס װײם שפאגיע איז קלאם ארבײטער דער
 מיינם פאשיזם אז וױיסט ער פאשיזם. סיז ױג א מיינט

 רעכם די און יוניאנס ארבײטער די ®ון םארניכטונג די
 םאר תםיסות און תליות מײנט עם ארבײטער. די ®ון

 די יראגרעם. איז םרײהײט אין גלויבען װאם אלע
 קאםף. דעם םאר דעריבער זעצם שפאניע לאיאליםםישע

 או- די , ר י ם ניט אײב העלטעז די װעם װער
? בײםער

 נים עם םאר סעז !נויםיג גלײך איז ״הילף
 מעדי־ װערעז• געשיקם היעט מח הילף אפלײגען.

 שפאנ^ נאך שטראמען מוז שפײז אמ מיםלען צינישע
 סיעק, פאר רעליעף ױגיאז טרײד די פארװאם איז דאם

 ארי־ שרין האם װעלכע ײניאנם, «אל א ®מ ארגאױזירם
 האם דאלאר 150.000 שיאניע נאך געשיקם בער
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עקזעקמױװ אײער :22 לאקאל םון ״םיטגלידער

 פון נױט פארצוױיםעלטע די אײנזעהענדיג באארד,
 ארױם־ חאט שװעסםער און ברידער שיאנישע אדנזערע
 פינף םײזענם *וױי ®ון טשעק א םאראוים אין געשיקט
 פאר רעליעף ױניאז םרײד דער צו דאלאר הונדערט

 זיד אויף אײך פאדערם באארד עקזעקוםיװ די םפעין.
געלם. שאפען — ארבײט דער צו נעמעז

 דך האבעז ,22 לאקאל םץ דרעסםאכער, ״מיר,
 פאו אפילט םריחערדיגע די אױף אפגעתפען נאבעל
 נױטיג איז עם שואניצ. לאיאליסםישע די «ו הילף

 קעגט איר װיםיל גים מף. דיער ענםםערען *ו וױדער
! קינדער און םרױעז די העלםם !נאר

 אױג װײל פאשיזם, דעם פארניכםען ״העלםם
 אומ $ס װעט װערען םארניכםעט נים װעט פאשמם

!פארניכטען
יתייאן, דרעסמאכסר באארד .פקזקקוםװו

י. 4ו נ. ל. א. ,22 לאקאל
ע, די לו םיני  םנסמירלעידי. .

םעקרמסאר. מטנ. זיםערסאן, ,םשארלס
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I מ&י ערשטען *ום אויף
םריהליע. דער אן װידער קומם אט ת

דרויםעז. אין ווארימער װערם עם
 *ו אן זיד הויבעז בלעטלאך גרינע

שםא־ געצעהלםע די אויף באווײזען
 מערקם דארט און דא בוימער• םישע

 איז םריליע דער בלימעלע. א זיד
 עמפאנגען םריהליגג, מים׳ן און דא.

 ארבייםער וועלכעז איז םאג דעם אמאל, נאך מיר,
 ;טאקט אין שלאגעז װעלט גאנצער דער פון הערצער

 גאנצער דער םץ ארבײטער וועלכעז אויף טאג דער
 אדער ראםע גרעגיצען, םיזישע םץ אםגעזעהען װעלט,
 איז׳דיער עם טוב. ױם זײער אלם באםראכםען נאציע,

 אינטערנאציא־ םון םאג דער מאי. ערשטער דער טאג,
םייערוגג. ארבייםער נאלען

פארבונ־ זיינען עס חלומות שעהנע װיםיל אך
 וױפיל כוח, װיפיל מאי! ערשטען דעם מיט דען

 רעוואלוציאגערער דער האם קאמםנדמום װיםיל ענערגיע,
 טאג, הײליגעז אם־דעם םון געצויגעז קלאס ארבײטער

 טוב? ױם ארבײטער שעהגסםען און גרעםטען דעם
ץ ױט עם געדענקט אימיגראנט װעלכער  ערשםען זי

 ענםתיאזם, דעם אמעריקא? םרייער דער אין מאי
 געמאר־ האבען מיד וועלכעז מיט באגײםטערונג די

 אז געאדם עס האם װעמען גאםען? די איבער שירט
 םראםוארען אויף געשםאנען דינעז אמעריקאנצעם די

 דאר־ אמ דא אםיא אדער געלאכט, אונז פון האבען און
 עם איז וועמעז ? וואםער ביםעל א מיט באגאסען טען

? אנגעגאנגען
 אר־ ראדיקאלע אונזער האט יאר 30 איבער פאר

 באגייסםערונג, הויםט איהר געצויגען באוועגוגג בעםער
 די םץ נשמה, איהר געקװיקם האט זי וועלכען מים

 האבען אומשטענדען פייערוגגען. מאי ערשטע גרויםע
 ניט אויד איז מענשהייט די געביטען. אביסעל זיך

 איז אבער ארם. זעלבען אוים׳ן שטעהענדיג פארבליבען
 טאג צו היינם ארבייטער די נאך זייגעז גענומען עצם

 יאהרען מים געיחנז דינען די וואס קנעכט זעלבע די
 אנ־ טוזעז און ארבײםםלאז זײנען מיליאנען צוריק.
 אנםיסעמיטיזם םאשיזם, רעאקציע, הילף; צו קומען

 ®מ טײל גרעםטעז דעם איבער בושעווען מלוזמה און
 באװאוײ האבען וועלכע אורזאבעז די ׳יע וועלט. דער
 ערשטען דעם פראקלאמירען צו פיאנערעז אונזערע גען
 אוםגע־ די געגען פראטעםט םץ טאג דעם אלס מאי

 קאפיטאליסםישער איצטיגער דער סון רעכםיגקײםעז
 די עקסםלואםאציע, אמ הונגער נויט, געגען ארדנונג,
 דער טאג. הײנטיגעז ביז נאד עקזיסםירען אוחאכזין

 דער קלאם, ארבײםער םון באםרייאונג דער פאר קאמף
 םאר מענשהײט, דער םון באםרייאונג דער פאר קאמף

 אלװעלם־ דער װערען. אויםגעגעבעז ניט װעט אמ
 ביז אנפיחנז קאמף דעם אט מוז פראלעטאריאט ליכער

 אמ—•אליטישע װי גום אזוי עקאגאמישע,—פרייהײט
 װערען, פארװירקלאכם װעט דעמאקראטיע, אמת׳ע די

 דער ®מ טי׳ילעז אלע ®מ זזברים, די באגדיםעז םיר
 לאנג זאל מאי! ערשמען מיט׳ז משפחה, ארבײםער

 לאנג זאל קלאס. ארבײםער r® אײניגקיים די לעבעז
מאי! ערשםער דער לעבעז

חיפאדרןזם. »ץ מאי טען1 פײערט 22 לאקאל
הײ״יאר, גיט זיך באםײליגען םיבות, רײע א צוליב

 אין 22 לאקאל גיט און אינםערנעשאנאל אוגזער בים
 דעם לכבוד *אראדעז אדער דעמאנסםראציעס גאסען

 דעם פייערעז אבער װעס 22 לאקאל מאי. ערשםען
 גרױסע א מיט םוב, יום ארבײםער אינםערנאציאנאלען

 דעם שבת ,םארחיפאד יארקער נױ אין פארזאסלונג
אװעגם. זײגער דעם 7 איריל, טעו30

 געווארען אראנזשירם איז געלעגעגחײס דער צו
 איערא •איילעחג די און קאגצערם סישעראקל הײד א

 יער זײז: װעלעז רעדנער הױפם די -יאגל^מזי״.
 בײ זמיגסקי. ■רעזידענט און אטבאסאדאר שיאנישער

ד וחמ־עז פארםײלס װעלען לעםען  טשער־ שא■ די ײי
 בילצטצז עסרדװיזצער אגענסען. ביזנעם און לײטע
זײגער. דעם 7 נאך האלב ביז בלױז גילטיג זײן ײעלען

 קרימן צו מאנגען װשלם אונז װןן זיך, ״סמשפאר
 אדײסנעגימז וואלם װצלכעד גארחמ, םקװער מייסאן

מאל־ מיםגלידערשאפם, אתזצר פון םײל גרעססעז דעם

 ם׳זאל אז אויםרוף, וואריםען א געמאכם דא מיר טען
 םאר מאכעז עם העלםען און אוגםערנעמונג דער צו קוםען

 איז היפאדראם דער וױ אזוי דערםאלג. גרויסען א
 ערץ ארײן גאגמז אין נעמם — גרױם איבעריג ניט

 שוועריגקייט הויפם אונזער װעם — פעתאז״ 6,000
 יע־ בילעטעז• פאר פארלאנג דעם גאםרידיגען צו זיץ

 וועלען וועלכע די קומען. צו אייך מיר ראטעז דעגםאלס
 די צװישען זיין וועלעז אונםעראיילעז אביסעל זיך

 שטיץ מתען אדער װעלען אנדערע די גליקליבע.
אהיים. געהן אדער

םרײליכער אכיסןןל װןןרט עס
 דער שעפער. די אין פרײליבער אביסעל ווערט עם

 אז האםען צו איז עס אין ביםלאד, צו ארבײט ענלם
 ווערען וועט וועטער ווארעמען פון אגקומען מיט׳ן
צו םיל צו משמעות, אבער, איז עם ארבייט. מעהר

 באדינ־ עקאנאמישע איצםיגע די אונטער ערווארטעז
 װי ביזי, אמת װערעז זאל טרײד דרעס די אז גונגען,

זעהען. צו געוױיגט עס זיינעז מיר
 דזשאינט דרעם אונזערע דיגען םאקע דעריבער

 אז אנאגסירען צו געצװאונגען געווען לאקאלען באארד
 בי־ די ױינען אפריל, ערשםען מים׳ן אנםאנגענדיג

 אן איצט פון געשלאסען. מיםגלידער נײע םאד כער
 נים אפליקאנטען נייע קײן מעהר וועלען וױיטער און

 די װאנעז ביז נים יעדענסאלם ווערען. אויםגענומעז
 באדיי־ וועלען טר^ אין אומשטענדען עקאגאמישע

ווערען. םארבעםערט םענד
 ארוים־ איז עגין דעם וועגעז בריף סםעציעלער א

 דרעם אין שאפ־טשערלייטע אלע צו געווארעז געשיקט
 וועל־ טשערלייטע, די אז געזאגם ווערט עם װאו טרייד,

 צו מיטגלידער ױניאן קיץ נים ערלויבען וועלען כע
 באשםקאסט שטרענג וועלען ארבײט, דער צו זיך זעצעז

 אוים־ באארד חשאינט די האם גלייכצייםיג ווערען.
 ױניאן די קאגםראלירען צו טשערלייםע די געםאדערט

 יעדער אז זעהן אמ ארבײטער דיערע ®ון הארטעז
 עם קארט. — געלע — נייע די האבעז זאל מיטגליד

 קא־ וועלעז טשערלײםע אונזערע אז האםען צו איז
 בא־ בייחג דוירכפירען אץ אםים מים׳ן אפערירען

 זא־ מיםגלידער ױניאן גונדשטעהענדע בלויז שליסע.
 ניט און ארבייט דער צו װערען ארויפגעגומעז לען
אנדערע. קיץ

פאפירען. אלעס קען אונז ^יי
 האט ער אז באקלאגעז דך זאל מיטגליד א אז

 אדער צײט אין בענעםיט קראגקען זײן נים,געקראגעז
 געקראגעז האט עד וױ מעהר װאך א איהם קומט עס אז

 אויף ערשײנונג. געוױינליכע א איז אויסגעצאהלט,
 הערט װעלכע קאמיםע, אםיציעלע אן מיר האבען דעם
 יעדען שליכםען צו זוכם און טעגות אלעמעס אוים

 אוםן• געזעצליכען און פרײנדליכעז א אויף סכםוך
 אמ צוףיק געלם ברײנגען זאל םיםגליד א אז אבער
 סיל, צו אױםגעצאהלם געקראגען האם ער עז זאגען

 ®א־ אלץ אבער קען אונז, בײ נײעם. שוין אח דאם
 צים װאד• לעצםע געםראםען האט אזעלכעם און םירעז

 שא® ראזענ׳ס םוץ ארבײםער אן געקומען איז שרײבער
 21 צוריק נעמען איהם ®ח זאל מעז געבעטעז האט און

 ער װעלמ בענעפים, קראנקען װאכען 3 פאר דאלאר
 האט ■אםירט פיל. צו אויםגעצאהלם געקראגעז האט

 שאי דעם פיז ארגײטער די ®ת קאמיטע א אזוי: עס
 םיט קאםיטע רעליעןי אונזער צו געװענדעם דך האבען

 אויםצאחלעז ברודער דעם זאל מעז אז פארלאנג א
 דער װאם חנרפאר בעגעםים װאכען 10 פאראױם איז

 דיגעז.גיט אידעז קראנק. דיער אח באםרעםעגדער
 א װעגעז זיך חאנדעלט עם װען גאד בפרט גזלגים,

 איז ברודער חגר און געהאלמז גאט האט נוים־פאל.
 םיםארבײםער זײמ אין ער ומ גיכער געודארעז, געזונם
 ערליכער אז איז ער וױ אזױ און עתוארטעם, חאבען

עבראכם ןר האם מאן,  וױ װעלכע, געלט די צור̂י
נים״• םיר .קוםם :געזאגס אליין האס עד

 אר־ אן םים פאסירם אייד האט סאל ענליכער אן
 וחנל־ שאפ, פרידלעגד׳ם און רק־טטאנפחנ ®ון צײטצדץ

 האם און בענעפים װאמז 8 פאו געקראמז האס מ
 V מיר האכעז ט,ערקפאר װאך. 1 בלױז פארלאדען
 ײגיאז די וחװ בערנשסײז, jb פון שא■ אין פאסירמג

צוריקצוצאחלעז ײטעריזאדב אז טט־ערפג<^«או תאט

 ל~8® ױאיי געקראגעז האם זי וועלכע בענעםיט, וואכען 3
םקאנדאלען, געמאכם האם יעגע פרעםענזיעם. שע

 צו־ אפגעבעז איך זאל ״ווארום זי, םענה׳ט ״סטייטש׳/
 געארבײם םאקע האב איך אמ̂ו געלם? דאם ריק

 און גרוים זײנען הוצאות מיינע אבער, צייט דער דורך
 גלויבען. צו איז דאס מיל^ אויםקומען״. ניט קען איך
 מעז פארדינם םארדינען שלעכםע. דינען צייםעז די

 געניגענדע קײן ניט אלץ נאך איז דאם אבער ווייגיג.
 װעא םאנד, קראנקען םץ געלט אויפצומאנען אורזאבע

 קראנ־ פאר םאחיכערונגס־םאנד א אלם עקזיסםירט כער
 בײ יעם, שאפ. אין ארבייט מען בעת מיטגלידער, קע

פאסירען. אלעס קען אונז
קײג• שפאנישען פץ חעלדען די ניט פארלאזט

םא־ םון כחות םינםטערע די זינט יאהר 2 שוין
 שפאגישע םרידליכע דאם בלוטיגעז רעאקציע און שיזם

 אומגע־ זיינען קרבנית אומשולדיגע מיליאנען םאלק.
 מר אמ היטלער וועלכע באד, בלוט דער אין קומען

 גענע־ מעקארטי״ ״םשארלי דיער מים צוזאמען סאליני,
 ארבײ־ אויף ארויםגעצוואונגען האבען םראנקא, ראל
 אםילו נאד האם וועלכעם לאנד, א ®ח פויערים און טער
* דעם זיך םץ אראפצואווארםען פאספעיעט ניט  1י
 בײם משרתים. קלעריקאלע דינע און אלפאנזא םון

 נײ־ די איז געשריבען װעתנן שורות די ווען מאמענם
 םרײלימס קייץ גיט זעהר פראנט, שפאנישעז פון עס

 קינדער־ ױנגע םון צײםונגעז די אין בילדער זעהען מיר
 זײ־ זײן צו מקריב גרײם זײנעז װעלכע וואלונםירען,

 זעהען םיר םאטערלאנד. פאר׳ן לעבענס ױנגע ערע
 בערג איבער לױםען וועלכע אלט, און ױנג ®ץ בילדער

שינא• םויטליכען ®מ זיד ראטעוועז צו טאלעז אץ
 םאחד םליכם אונזער איז אומשםענדען די אונטער

ױ גום אזוי מאראלע — הילף די צוזעצען  םינאנ־ ו
 דער־ אט לאיאליםםען. שפאנישע די לםובת — ציעלע

 קאםיםע רעליעף ױניאן טדײד ״די זיך האט טאקע פאר
 לעצטע די אויף אפגערופען ווארים אזוי סםעין״ םאר

 פרעזי־ לאנד. אופגליקליכען דעם אין געשעהענישען
 חד טויזענט 5 געשיקם גלייך האם דובינםקי דענט
 װאבען 2 מיט האט זימערפאן סאשא ברודער לאר.

 אויף םשעק א קאמיםע, דער דורך געשיקט, צוריק
 םמ מעהר האבען װעלכע דרעסמאכער, דאלאר. 2,500

 בא־ ארבײטער אמעריקאנער אוגזער אין שיכטעז אלע
 ארבײטער שפאנישע די גונםםעז צום געםאן וועגונג,
 געלט. זאסלען צו אנגעפאנגען נױ דאם אױף האבען

 אונזער אין ארײנגעקומען זײנען דאלארעז הונדערטער
 דאם װאכען. פאר לעצטע די םון םארלױף אין אפיס

 קלאםעד האנדלעז באדארפען אןוי שעהן. זעהר איז
ארבײטער. רעװאלוציאנערע באוואוםטזיױגע

 אונזער װעלען מיר — זײן באדארף לאזונג אונזער
 פאלק שפאגישעז םרײהײטליכען דעם םאר םימפאםיעס

 ארבײטער דעם װעלען מיר אויםגעבען. גיט קײנמאל
 שםיצעז און שםיצעז שפאניע ®מ קלאם פױערים אוץ
 םון זיד באםרײען ענדליך װעם ער ביז שםיצעז את

 קעז מעז אונםערדריקער. םרעםדע און אײגענע זײנע
 נאך שםאם, א גאד אװעקנעמעז פאלק שפאנישעז ®ת
 איועק־ ניט איהם ®ת אמר װעט מען לאנד, שטיק א

 דעפאקראםיע. נאך פרײהײט, נאך באגער זײן נעמען
 געםײנ־ א אין זיד םאחיינמעז צוזאמעז, אלע לאמיר,

!קעמםער בראװע די העלםען צו אקציע שאפםליכע
J שיאניען געגען עמבארגא דעם ארונטער געםט

 רעליעף יונקמ םרײד ״די זיך האט ײמיגגצגליי
 פרע־ צו בריף אםעגעם אן םים געװעט־עם קאםיםע״

 םיםגלידער די אח האל סעקרעםאר רוזוועלם, זידעגם
 קאגגרעם, אמעריקאגער פון קאםיםעם מיליםערישצז ®ח

 חרם דעם ארונםערגעמען זאל מען פאדערונג א מים
ן װעלכען (עמבארגא)  חנר אײף ארויפגעלײגם חאט «
ן און רעגיתנג שפאנישער  צו נים איהר דערלאזם «

מאםעריאלעז: מלחמח גױםיגע די קױםען
 ארבײםער םויזעגםעד וענדערטער פון נא&עז .איז

ען װצלכע ארגאניזאציעס איז  1» אגגעשלאםעז מ
 אױפ־ איז זיד זאגם קאםיםע״, רעליעף יתקח .םרײד

 די ןםעעמסצרציניא גלײו אױף םיר .פאדערען תף,
 גן־ דער מגען אנגעװענדעט װעדט ױעלכע ע&בארגא

r ®ח חגגירמג מצרנקצרעאג זעצליד m c.  חנד ״
ס אױפרח• &ןנ מעױססישע יײ וח ■דעױדעגס דעם וןו



ט ײ ----------------------------)◄20 ו
 םראנ״ שםימז איםאליע אח טשלאנדייד סון חנגיררעען

 אזא אויף און מאםעריאלען און םפךקראנשעמע םיט אא
m t אפהעעיקײם און םרײהײם םאר קאמן״ דער ווןרט 
ד אונםערדריקם. פאלק שפאנישען דעם «

 םאשא פון אונםערגעשריבען איז אױםרזף דער
 סעקרעםאר ראוז, אלעקם םשערפאן, אלם זימערפאז,

םרעזשורער. דובינםקי, דײוױד »ן
ג אכער םטײלם, פך * ײני ארבײט. װ
.חשאםםיס״ נומער לעצםעז אין אנאנם אן לויט

 גזד מאנאםען 4 לעצםע די םאר טרײד דרעם אין יײגען
 33 מיט הונדערם 9 םויזענט 52 געװארען םעםעלם
ױ לױם סםײלם.  זיך, רוקם םעזאן איצםיגער דער ו

 װערען סעמפעלם און םטיילם װי םעהר אז אונז, דאכט
 זאל םען אז סברה, א געוועז נים וואלם געמאכם. ניט

 זיד נעםען אין סםיילם פיל אזױ מאכען צו אױםהערען
? סטאק א צו

 כא־ הונם דער דא םאקע ליגט אםשר וױיסם, װער
 איז װעלכער ארםיקעל, אן לוים ווארום גראבען?
 ״װי־ צײםוגג םרײד דער אין דערשינען יאהר לעצםען

 קאל, םשארלם ספעץ זײער םון געשריבען װעיר״, מענם
 צו דאלאר 250 ביז דאלאר 150 םון אומגעםער קאםם

 טרײד דרעם די אז מײנט, דאם סםײל. א פראדוגירען
 10 םון ארד אן אויסגעגעמנן סעזאן הײנטיגען האם
 םרע־ םםײלם. בלויז אויף דאלאר מיליאן האלב א און
? משוגעת א נים עם איז בנאמבות, אײד, םיר גען

!שןןפער אין באזעצט װערען ארבײטםלאזק
 געמאכם ווערם וועלכע אנשטרענגוע גרױסע די

ד  מיםגלידער ארבײטםלאזע באזעצעז צו 22 לאקאל «
 מעז.ארעזולמ גוטע געבראכט שיין האט שעפער, די אין

 דרײ־ סינישערם, אפרײםארם, סיטגליחמ*, אונדערםער
מז קליגערם, און עקזאםינערם פערם, ײ  םארלױף אין ז

 געװארען ארױמגענוםען וואכעז, פאר למםע די פון
 אין װאם דעם אויף קוקענדיג גיט ארבײם, דער «ו

 צו םון װײם נאך איז חנרםאנט, אויבען רױ מרײד,
ז י ביזי. י

______םימינג. אימדרוקםפולער אײן זעחר
o אין געהאלפעז n שאפ־ דיםםריקט די האבען 

 כםעם אפגעהאלטען װערען װעלכע סשערםאדפיםיעעז
 דער אויף גערוםעז ווערען סיטיגגען די אלעאודעג^
 םע־ דער זיםערמאז, סאשא גרודער פון איגיציאסיװע

לפ ערצדזשג ן  דארם טאקע איז ער און ,22 אקאלו
חױפם־רעדנער. דער

 פון איינעם באזוכען גו אױסגעקומעז איז אמז
o 19 דינסםאג, ןעלעצס םיםימען .אנדדי nאפ־ םען 

םשער־ די געװארען גערדסען זײגעז טיטיגג גום ריל•
MMKkMk •AfcAIMMAta tkA IMimLאויבעז דעמרםסעגם. אליוקךס בךרדער סרן לייסע 

n גאלדשםײז, :אגענםען ביזנעם די געועםען זיינען 
די םשערםאן. געווען איז אליװא טערי. און ליפניאק

A hftAkA AAA A■ AAB» AA4AAA tAAMMAkA MA AMA L«AbAAאיז םיםינג דער װאו כאארד, דזשאינט םון רום קאגסול 
 םענשען. 250 פץ ערך אן ארײן נעםט פארגדקוסעז,

 ברוחנר שוין האט ציםער אין ארײן דיבען פיר װען
 ליידיגען א געפוגען רעדען. איז געהאלטען ױפערפאן

 אװעקגע־ שםילערהײם און װיגקעל, סאםע את שןזיל
e xp ה  אז ארדנונג אן געהערשם האם האל איז זי
 סטײם יארקער ניו דזנר אין קאלעגעז אונזזנרע אסילו

געווען. םקנד» איגז וואלטען אסעפבלי,
 תהיגעז געװײנליך זײן איז זיפערמאן, ברח־ער

 אין לאגע די אנאליזירם םאז, אימרשײגענדיגען איז
 שטעט גרױסע אײגיגע באזוכם לעצםענס האס ער לאנד.

 ארבײםער סת םאחאמלוגגעז אדרעםירם האם ער װאו
ױ םרײדם. אנדערע «ון  פון ןעלקאלא אײניגע אױד ו

אינםערגיישאגאל. אונזער
ארבײםסלאז״, זײנען מענשען מיליאז 15 «ו .קח־ב

די אנדערעם, צװישעז עד זאגט  רעליעזי קלעגליכע ,
 פאר ניט אםילו קלעקם צאלם רעגירינג די װאס םוםןן

 קלײדער. קײן גים קויםזמ םענשען די .יטילצטא א
 פארסירען ניט אײד לאזס און װאס. םיט גיסא איז «ס
 ביליגע פאר אגיםירען װעלמ כאלצכאסיס די פיז

 תרכ• די װאם דרעם, דאלאר 8.96 די װען פרײזדן.
 רעדד אםילו װעם קויפם, פר־זי ״שערסרפ שגיםלימ

 עס װעם םעגס 40 ארער םענם 26 מיט װערעז *ױרם
 פרייזען םון ארוגםערלאזען גיין, העלםען. נים אמך
 דעם אויםער ארבײם. סעתר פאר נױםעל קײן ניט איז

 פרייזען, צו כאצוג אין קאנגןסיא קלצגסטע די װעס
וועל־ קייט פארטײדיגוגגם גאגצע זײ פארגינטען באלד

A hAAfcil■ AAA AhAA kAi AkaUi AAA jA■ hfcLAi'  איצםיגעז דעם דאנק ן בךיען *ו גדלוגנעז איו אוגז ת
 ססאכערדרע די r* םחמדיפ די געחננקט *נרימענט.

*X931 ir w r  n  r מז האס דאסאלס .1932 יזא 
פ ׳ ^זניו ר רעם אואו&אכען גןװנפ אח פרייזען ר  מ

גזם און װנטאג, און שבתיט דורך
#tMHMA AatLatA ◄ O  AMA ÂAAAAkA MMMMAk aaaaa ןו מג םייי אהײם גצנאנגען טץן איז י ן . ע ד

 זדז «של אח קע^ די םים צו שאקעלם עולם דער
 װארם » אטילו םארלירק נים וױל קימער שםיל.

x האם רעדנער דער װאם םון x •זאגעז
קאנטרי. אץ שטאט

 פרײזעז פון סראגע דער םים געווארען םארטיג
 ■רא־ אום־אורםאמ דעם צו איבער רעדנער דער געהם

 אײ־ אײניגע אםילו און כאלעבאטים די וועלכע בלעם,
 אײיף. ברײנגעז םיםגלידער שלעכט־אינפארמירמע גענע

 ארבײט ״דארט״ אז אמת נים איז עם אז אז מימם ער
 ״ניטא ״סלאו״. איז יארק גױ אין וועהרענד מען

 קאנקורענץ .קײן זימערמאן, ברודער זאגם מעהר״,
 אץ סלעק איז עס ווען קאנטרי. און שםאם צווישע

 צוױיטענם, אום־אורםאון. סלעק אויך איז יארק נױ
 װי פונקם זײ אמ ליים ױגיאן אויך דארט ארבײטעז

 אמאל לעבען״. א מאבען צו בארעכטיגם זײנען דא, םיר
 אונז בײ האבען היפאקריטסםווא איז דעמאגאגיע ווען

 מצד באמערקונג אזא וואלם הויםט־םידעל, די געשפילט
 פאו־ םירער, װיכםיגסםע םאמע אונזערע םון אײנעם

 ער• זיינעז מענשען פראםעסם. פץ שםורעם א אורזאכט
 שרייבער, דער געדענקט אמם״ צום געווארען וועהלט

 א אויםבלאזען געקענט האבען ױי וואם דערםאר נאר
 אוי- ארבייטער ״םרעמדע״ די געגען םייער םון האם
 געביםען. אבער זיך האבען צייטען די יארק. נױ סער
 םאר־ יעדער ״גולם״. קיין ניט מעהר איז עולם דער

 שנאת ניט און אחדווז אז פארשםעהם מענש נינםםיגער
 איז ארבייטער קאנטרי און יארקער נױ דעם צװישען

 ברר וױיםער זאגט זיך״, ״הים נויטיג. אומבאדינגם
 פראפאגאנדע גיםטיגער דער ״געגען זימערמאן, דער

 טrא איבערהויפט צו, גרייטעז באלעבאטים די וועלכע
 וועגען פארהאנדלונגען אנהױבעז באדארםען מיר ווען

 אין אויס געהען וועלכע אגרימעגטם אונזערע באנײעז
ארום״. מאנאטען עטליכע

שא■ יעדען פאד ארכײטםלאזען אן
 ענין עצם צום איבער געהט זימערמאן גרודער

 זאגם ״סעז שעיער. די אין ארבייםםלאזע באזעצעז —
 שאפ• די מים אויםנעמעז נים זאך די קען מעז אז מיר

 פארשםעהן נים וױלעז און נים קענען זײ טשערלײםע.
 גי־ קאנפערירעז זיי יראבלעם. דעם םח ערנםםקײם די

 כאלאנג נו, אפים. מיט׳ן װי גאלעבאםים די םיט כער
 װעלכער ארבייטער־פירער, םון שולע דער צו אבער איד

 צחאםעגרעדען־ עגגעךהארץ־צרהארץ אן דורך *ז דענקט
 אט*די אםילו מען קען שאפ־םשערלײםע די מים זיד

 זאלען מיר אויב װארום שליכםעז• אויד םראגע שווערע
 שאפ־םשער־ די צו *וםרויןנן פיל אזוי אויף האבעז גים

 פארשםייער אויםגעוועהלםע אםיציעל אונזערע — לײטע
 טמײ זעהר ײירקליד לאגע די איז דאן — שעפער די אין

 שעפער. 8,000 פון אזעח־ טרײז־ אין האמנז מיר עדײג.
 1 בלויז אםילו באזעצען *ו געלונגען זאל אונז ווען איז

 פראבלעם אונזער איז שאפ, א אץ מיטגליד ארבײםלאזעז
שװעם- אײך סמ פארלאעעז צו צוםיל עס איז געלײזם.

-----------------------------------( ם י ײ ק טיג כ ע ע־ ג

 זי אין *דײז נביײז קוקען םיר ברידער!״ און טער
o מר^ןווױרקונג װאס פאתאםעלםע די פון ■גיס׳ער r 

 אי- און געמכס׳ זײ אויף האבען מערםעד רעתןרם
 פדימך- עבפ און ברידערליד עכט אז זיד מערקם ב?ראל
f די פארשטעהען. מעגשען די אױסדרוק. ליכער r n y a 

 אן פאד פלאץ א געפינעז פת װיכטיגקײט די באגרײםען
 מד־ -את שוחגסטער. אדער ברודער אדבײםסלאזען

 אין ״ווזח פאר, זימערםאן ברודער זעצם נים״ געםט
 אפרײגאא■. אז דוקא ניט עם םײבט ארבײםסלאזען, אז זאג

 קלי• עקזאמיגעד, דרײפער״ םינישער״ א זײן םעג עס ניין,
 ארױף, אימיצען נעמם איר װען אמ פרעםער. אדעד נער,
 גמנעס־ אײער \•x זיד װענדעט אפים. דורכ׳ן עם טום

 בימעס־ דער אז בלבולים די םון אוים זיך לאבם אגעגם.
 לעכער־ איז דאס םרײנד. דינע ארויםשיקען װעט אגענט

 םיםגליחנד ױניאן מים טאז צו דא האבעז מיר ליך.
 זיך האלם ױגיאז דער םץ מיםגליד לאיאלער יעדער און

 םירערשאםט. איהר און ױגיאן זיק פת םריינד א םאר
 ביזנעס־אגעגס א פיז וױמיג דיער האלט איך פארקערט-

 בעםטעד דער איז דאם פריינט. קיץ ניט האם וועלכער
 םיר מעגעז צווײטענס, את טויגעניכץ• א איז ער אז םימן

 דער־ ױניאן, דער םון מיטגליד א געגעז דיסקריםינירען
 ביד םץ פריינד א םאר זיד האלם זי אדער ער וואס פאר

 ארויםגעפען זאלט איר אז אפעליר איך נעס־אגענם?
 ארבײםס• די וואם דערפאר אםים דורכ׳ן ארבײםסלאזע

 ביזנעס־אמד די נעבען דוקא און אםים אין זיצען לאזע
 בא* מיר און חשאב א קריגען צו האפנוגג דער אין טען

 אר־ די אז אגיטאציע אן אנפאנגען באצייטענס דארםעז
 זדכעג־ גאסען די אין שלעפען נים זיך זאלען בײםםלאזע

 מען זאל ארבײטער, אן דארף מען אז נאר סײנם, דיג
אםים״. אין װענדען זיך

 TP איז וועלבע רעדע, זימערמאנ׳ם ברודער נאך
 ברד גערעדם האם אפלאדיםמענטען, פון געווארעז גלײט
 זעהר א געמאכט שרײבער אויפ׳ן האט ער אליװא. דער

 םײ־ ״אלד די פון אײנער איז אליװא אײגדרוק. םײנעם
 םדא־ שעהנע די איעגעזאםם זיך אץ האם ער מערס״.
o r r i יוניאן. וױיםם־מאכער דער םון איחנאלעז את 

 אפגעשםעלם זיך האט ער גוט. את קלאר איז שפראד זײן
 לײ־ ערלױבט פלאץ דער װעלכע סראגעז, ןםליכע אױף
 ן גערעדט האבעז איוע נאך אריתגז■ג צו נים דער

 האמן רעדנער אלע שאפ״םשערלייםע. צאהל היבשער
 אח ארבײםסלאזע די ארויםצונעמען סארפליכטעם זיך

 דןד קאאפעראציע. םולשםענדיגע זײער אפיס דעם געבעז
פארגעניגען. אםת׳ז אן פארשאפט אינז האט סיטיגג

מיטיגנען. דיםטריקט די גאזוכפ
דאנער־ און םיםװאך דינםטאג, טאנםאג, הײגםיגען

 אר םען28 און םען27 טען,26 םען,25 דעם אפריל שטאג,
 לאקאל פת םיטמגען מיםגלידער רעגעלע די פאר םען
 באזומן «ו אויםגעפאדערם װערען מיםגליחגר די ■22
 «אר םאר פרעםע טעגליכע די לײענט םארזאםלוגגעז. די

אויסקינםםע.

רימ ארנײסער חעלפען צו לאסאלס אויןן סאדערם אינפערנעשאנער
האטפײן םעםנמרשיפ

 דער װאס קאםפזױן, דעם פיט םארבינדונג איז
 נײע רעקרוטירען צו אן אי*ט םירט רינג ארבײםער

 פחד האט ברענטשעם, נײע ארגאניזירען ארן םיםגלידער
 לעידיס אינםערנעשאגאל דער טװ ײבינסקי זידענם

r בריף א ארױםגעשיקם ױגיאן ױארקערם גארםענם t 
 זײ אױסאדערענדיג ױניאנם, לאקאל אגגעשלאםענע אלע

 םיטגלידער אז זען, און קאםפעין דעם איז העלפעז צו
 מעגליו װאו און רינג ארבײםער אן אגשליםעז זיד זאלען
 מיטגלידער אינםעתעשאנאל פון נרענטשעם נײע זאלזןן

ױ ווערען ארגאניזירם  ניז געװארעז געםאן איז דאס ו
לאקאלם. אײניגע איז איצט

ױ איז בריף דובמסקים פרעזידענם םאלגט: ו
די  אינםעתד אתזער םמ קאנװענשאנם לעצטע .

 ארבײםער דזןם אינדארסירם אםיציעל האבען שאנאל
 לאקאלס, אתזערע אויפצוםאדערעז באשלאםעז און ריגג

 דעם םון קאמפזףנם די אין םיםהעלפעז זאלען זײ אז
מיטלען• מעגליכע אלע טיט ארדעז

 ארגאנײ םראםערנאלע אלס ריגג, ארבײטער ,דער
 דער אץ פלאץ װיכםיגען זייער א פארנעםט זאציע,

 מאר נײטיג גיט זיכער איז עס באװעגרנג. ארבײסער
 ארגא־ דער פון לײסםוגגעז די אייד ערקלערעז «ו םיר

 פאר »יז בכלל באװעגוגג ארבעטעד דעו פאר ניזאציע
 ארגאני־ אוגזעד װען בפרס. אינםעתעשאנאל אתזער
לי געגעז סםרײקס איז עלסקוױארפ געװען איז זאפיע  מ
אנדערע צוליב אפגעשװאכם געװען איז אדער בתיס

 װעלמי ריבג, ארבײםער דער געװען עם איז אוחאכען,
fix הילף. ברידערליכע און םולע געגעבען אונז האט > x 
 1נײ פאר קאםפעין א אן םירט רימ ארבײטער דער װען

 xx אקאלסל אוגזערע סח סליכט די עס איז מיםגלידער,
 פארדימו• זײ מאם שםיצע ברײם־זזארציגע די זײ געבען

 באשלתממ, קאגװענשאן די מיט אנקלאנג ״אין
 זיך בײ ארגאניזירם אונזערע לאקאלם אײניגע האבען

 ארױי־ אױף דעריבער אײך־ םאדער אין ברעגםשעם.
 טאג אויפן ריגג ארבײטער װעגען םראגע די עןלעשמצע

 במד די פארשםארקען ,צו לאקאל אײער םון ארדנונג
ײ װאו דארם, םשעס  גרןד גרינדען את עקזעםטירען ז
 אישם נאך זײנען ברענםשעס קיין ײאי דארם״ םשעם
 םייי די אױפצוקלערען אױף אײד סאחנרעז םיר ניםא.

 1זי פעחענליד זײ פאר איז עס װיכטיג װי גלידער
 ײי׳י■ די ספעציעל, און רינג ארבײםער אז אנצושליסען

לאמפל. אין ברענםש א ארגאניזיחח םח טיגקײט
 אינ׳■ אינםערעם םיפען א האט ײגיאן ,אונזער

ע ארבײםער סון פארשםארקונג און וואוקם ד רי  איזייי
« אײער םח םיםגלידער די און איר אז האף, איי  י

 ארבייײײ גדטז מדאפערירעז װעלען אח עם באגרײפען
קאםפעין״. םעמבערשיפ דעם איז רינג

גחם, בתדער מים
דוביגסקי, דוד
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אז רןלאוקמאכער דער אין טרײד אין און יוני
or» m i נאר־זזאס דעם «ח חכל סך 

 גיסא כמעט איז םעזאז געענדיגטעז
 האס טרײד אוגזער ןאגען. צו װאס
 סעזא־ ביםערע דורכגעפאבס שױן
ױ סעזאז אזא אבער נעז,  למד דער ו
 גאר די גיט אפילו געדענקעז םער

טדײד. דעם פון ארבײםער ע ט ל א
 הײנטיגען דעם םים ענטוישט זײנעז טרײד דעם אין אל*

t לעצםע די אין וױיל םעזאן, ספרינג r n r די זײגעז 
ױ בעםער געווען סעזאנען םפרינג סעזאגען. װינםער די ו

 האבעז אנגעפאנגען, זיד האט סעזאן דער בעםאר
 םרײד קלאוק דער אז געגלױבם אםםימיםםען אייגיגע נאך
 האםע־ די םאר סעזאן. םפרינג גוםען א האבען װעם

 אור־ םארשטענדליכע א געהאט זײ חאבען נונגען
 די ױי אזוי אז געםיל, זײער געװען איז עם זאכע.

 סעזאז, לעצםעז דעם געקויםט םיל ניט האבען פרױען
 דינען עס סעזאז. ספרינג דעם קויםען מער די וועלעז

 אזא דערווארםעם נים האבעז וואס םילע געײעז אויך
 סןיזאז א אבער צוריק, יאר א מיט װי םעזאן ספרינג
 ערװארםעט האבען װאס די ערווארםעם. זיי האבען

 האבען סעזאן, םפרינג גוטעד א זעד-ר זײן וועם עם אז
 זיד האבזמ די באלעבאס. דעם אז חשבמ דעם מהאכם

 אבער האבען זײ חשבח, אייגענעם זייער געמאכט בלױז
 לאנד אין לאגע פאליםישע די אז םארטראכם גארױט

 קאמף דער לאגע. עקאנאמישע איר אויך אז ױרם
 צװי־ פארהאנג פאליםישען דעם אונםער אן געהם וזאם
 האלם הומ, וױיםען דעס און קאפיטאל רעאקציאנערען שער

 אינ־ יענע ױען און פאראליזירם, אינדוםםריעז גרונט די
 אינדד אוגזער אייד איז פאראלידרם דינען דוסםריען

 א איז אינדוםםרי ?לאוק די אלעםען. מים ניט סטרי
 פון לעבען אינײםםריעלןן דעם םח קײס דער אין רינג

ױ פונקט איז און לאנד,  װןמ קערפער מענשליכער א ו
 אן אויך עס וײרם גליד אײן װעח אים םוט עס וזןן
גלידער■ אנדערע אלע

 לאגן דקאנאםישע די באשולזײגען גאנצען אין
 װאלס םעזאן, םירינג סעזכשלע אונזער םאר לאגד איז

ד  סעזאן גרױסען קײן אמת, יושר׳דיג. געװען ניט ײ
 וארטעז,תו גצקאגש ניס &ען האם ארבײם פולע םים

 עקאנא* און פאליםישער אלגצםײגער דער צוליב םאקע
 קלאוקס ביסעל דאם אבער ־— לאגד אק לאגע מישעד

 אריינ־ גאנמז אין גיט אױד עם אח געווצז יא איז װאס
שעפער. קלאוק די אין מקומען
 איז םדײז־ דרעס פח אווערלעפימ פח םראגע די
 ײשאינם אתזער פון ונגענדאר־גמא דעם אויף וױדער

 װאו קאנװענשאן דער גאד יאר א שוין איז עס באאח־•
 אנגע־ אמ פראבלעם דעם מים שײבות אין באשלום ן

 געםאן נארנים גאך זױז איצם ביז און געװארען, נומען
ר דורכצוםירעז. באשלוס דעם מווארען  את עם ווז

 גח אח באשלוס דער װאס דעם םאר פאראגטװארםליד
 דעם אין םיר זײנעז געװארעז, דורכגעםירם ניט זױצם

גריבלען. צו זיך אויםען נים פאפענם
 גע־ אמאל נאד פראגע >תדי געזאגם אויבעז וױ
 די איז ארדגונג טאג אונזער אײף געװארען שטעלם

 דעם צו װענדען *ו זיד באשלאסען האם באארד חשאינם
 דעם םיט מיםינג באארד עקזעקוםיװ גענעראל מקסטען
 אינ־ אונזער םון איגםםאנץ העכסםער דער אז פארלאנג

 שליכםען מאל אלע םאר מאל אייז זאל סערנעשאנאל
 פראדוצירם װערעז ודאם קלאוקם די אז אזױ םראגע די

ץ  אונםער װערעז געשםעלם זאלען שעפער דרעם די י
באארד. חשאינם קלאוק דער םון קאנםראל מם

זונ־ אוים םאלם פאי ערשטער הײ־יאריגער דער
 םאג ת א ארבײסער מערסםע די פאר איז זונםאג סאג.
 זונ־ איז סמעים יארק גױ סמ געזעץ חגם לוים איז,
גאםען. די אין פאראדירען צו ערלויבט נים םאג

זוג־ אױם מאל דאס סאלט מאי ערשםער דער ודייל
 איגםערנעשאנאל דער פון לאקאלען די האבען דארום טאג,

 זעהר איז עם יאראד. קײז האבזנז צו ניט גאשלאםען
 ניט װאלם מןף ערשטער דער װען אםילו אז ימנגליד

 גע־ אױך לאקאלעז n װאלםעז זונםאג אויסגעפאלעז
 ■א־ אתזעתנ וױיל עןרדיאראפ *ו נים באשלוס א מאכט

i למממ די איז דינעז װעלכע ראדען r s r אראנזשירם 
 אכ־ גיט עדפאלגרײמ, קײז געװען גים זײגען תײארען

 אנמװענדעט האבען סיר מיח אמ געלד וױפיל סענדיג
ערפאלג. אן יאראחמ די מאכעז *ו

לאנגער לואיס פת
ײניאן קלארקםאכןר באארו רוםיאוגס יאדק גי< ®צקדןםאר

ער־ לעצטעז דעם פרן םײערונג די נעמען לאםיר
 גרױסעז א דורך נאר פאראד א דורך נים מאי, שטעז
 אינםער־ דער פון מעמבערס אונזעדע פון םיםינג מאס

 םײעתגג די אױד יאר^ נױ שםאז־ט דער םון נעשאגאל
 איו עס געלם װיפיל ערפאלג. קײן געײעז גיט איז

 םייערונג מאי ערשטער דער םאר געווארען פארברויכט
 גע־ אראנזשירם איז םײעדונג די םראגע. קייז נים איז

 יארק, נױ סמ פלעצער גרעםםע די םון איינע אין װארען
 גע־ אנטײל האבען עס וועלכען אין קאנמרם א מיט

 מעפבערם די דינען דאד און קינסטלעד, בארימטע נומען
 *ד איז מאי ערשטער לעצטער דעד געקומען. נים

 װעל־ אין םאג א — שבת אויסגעםאלעז םעליגערווײזע
 זײ־ מעמבערם וױםיל ניט. ארבײם טרײד אונזער כעז
 די םײערונג? מאי ערשטער דער צו געקומעז נען

 מעמ־ וױפיל ציםערען גענױע די האט אינםערנעשאנאל
 שעהן נים איז עס באטײליגם. זין־ האבעז עס בערם

 מעמבערס צאל די ווײל םארעפענםליכען צו ציםערען די
 איז מאי ערשםען דעם פײערען ׳*עקומען זײנען װאם

 גרויסער דער מים םארגלײד אין נישטיג זעהר געײעז
 נױ אמ האט איגםערנעשאנאל אונזער װאם מעםבערשיפ

 נים דינעז מעמכערם מאסען גרױסע די װען יארק.
 שבת, אױםגעפאלען איז װאם מאי ערשםעז דעם געקומען

 ױם״ ארבײםען םרײדם די און סאג פרײער א איז װאס
ױ  זונםאג קומען װעלעז זײ אז ערװארטען מען קען ו

? טאג רוחע זײער איז ױעלכער
 אינםערגאציאנאלער אן אלם מאי ערשםער דער

חנז געפײערם שכל, לוים׳ן דארף, םוכ ײם  טאג דעם מ
 םען םאבם זוגטאג, אױם ער סאלט אוים. פאלם «ר װען
 נדחה. א אים םים מאכם מעז אדער בעםאר םאג א אים
 צוליב פארשװעכם נים ווערט קאמף קלאסען דער װען

 םען װעז פארשװעכם נים אױך ער װערם גדחה, א
 אים פײערם מען אדער פאראד דורד נים אים םײערס

גאטלען. אין גים

 גזמזד דעם פון באשלום דעם םים אײנקלאנג איז
 באשלאסעז אויך באארד חשאינם די האט אפים ראל
 וױיל מאי. ערשםעז דעם פײןדוסנ קײן חאבען צו ניס
x געװארעז איבערגעלאזען איז םראגע די x לא־ יעדעז 

ױ חאנדלעז צו קאל  האט גויטיג, סאר געםינט ער ו
 מאי ערשםען דעם םײערעז צו באשלאסעז 117 לאקאל

 דעם אין אפריל, םן30 דעם שבת, קאנצערם א ײרך
 לאקאל אוםן אן םאר װאס אױף זזיפאז־ראם. גרױסען

 גים םיר וױיסען מאי ערשםען דעם פײערעז װעם 9
 לאקאלס אנדערע די משריבען. װערעז צײלען די װען
ױ גום אזוי האבעז, באארד חשאינט דער םון  חשאינם די ו

 שום קײן האמז צו ניט יאר דאם באשלאםעז באארד,
פײערונג.

 םײזעז די אויסצורײגיגעז ברוקלין אין קאםפעיז דער
 מער זײנעז װאם שעפער אײניגע ברעגגען צו אבער לעמר

ױ  במ אמ קאנםראל, יתיאן אונםער לעכער״ מײזען ו
 קאםפעץ דער ערםאלג. יזערוױטייל א געװען איצםער

 םרײד אין װען ערםאלג, גרױסער גאד א געװען װאלט
 םייזען די באזײםיגעז צו ארבײט. געװעז םעזאן דעם װאלם

 אװעק־ זײ םח מיםעל וױרקזאםסטער דער איו לעכער
 מים האבעז ױט זאלעז זײ אמ ארבײםער. די צונעפעז

 האבען ,םירמעס״ אזעלכע װען ארבײםען. צו װעמען
ײ זימען ארבײטעז, *ו װעמען מיט נים  געצוואועעז ז

 קע־ לאגג װי םירען. די אױף סלעךעשל אויםצוהענגעז
 שםערם מען װען ,םאנוםעקטשורערס״ אזעלמ שםעהן נעז
 געקאנם ניט ײניאן די האס ארבײס? דער אין זײ

 מענשעז די באזארמז פון געגעךגיפם חנם אנװעגדעז
 שנמנקען דארפען ניט זאלען זײ אז חשאבס, אנדערע םים

x x איז וואם דעם צוליכ פלעצער, םאראיפעשםע די 
 נים איז דאס ארבײם. םעל קײן געװען נים איז םרײד

 שולד די עם איז גיכעד נאר ױניאן, חנר םון שולד די
וױיט. חנר פון

 אויפגעגעגען ניט װעס גתקליז זאי קאםפעיו גיח
אנגעחז ודןם ער װעדפן. פארגעוןצם װעם עד װע!יען.

m־WP«־nro ברוקלינער די װאנען ביז לאנג אזוי n  r
שאפקע̂נ ניט־יוניאן םון רײן װעחמ

 גייואז אשממו־ ביז איז קאמפעיז דער אז זאגען מיר
 ןרםאלג ײיעזײלײט דעם מיט ערפאלג. םיילװײזעד א

 סידמ די געצוואועעז האט ױניאן די וואס מיר מײנעז
x פאסארעלי x אויך האט און שאפ׳ ױניאן א װערען 

x קעסלעד קאגםראקםאר סקעב דעם געצוואונגעז x קד 
ײניאן. דער םח קאנםראל דער אונטער מען

 זי באלאנגם פאסארעלי, םירמע די שיז איז װאם
 פאםא״ קעםלער. וױ קאםעגארי זעלכער דער *ו ניט

 ביזנעם אין שױן איז געשיכםע, די געהם אזוי דעלי,
 איר זי האט אנגעפאנגעז אמ יאר, 27 לעצםע די םאר

 אמאלמי די מאנוםעקםשורער. קלאדינג אלם ביזגעס
x שאפ דעם םאחוכען םיעלע געמאבם האט םײםעד x 

 פא־ געלינגעז• נים אבער איר איז עם ארגאניזירעז.
 מער אויך איצם נאך פראדוצירט מעז, זאגט סארעלי,

ם װי קלאדינג מענ׳ם  פראז־ר ער גארמענםם. ל^י׳
 אגז־עחנ םראדוצירם ער און סוםס מעניש ליידי׳ם צירט

ױ קינדער, דערוואקםענע און םרויען םאר נאװעלםים  ו
 איז שאפ דין בײביס. געבוירענע גאר־וואס םאר אויך
 איז עם ארםיקעל. אײן םון שאפ קײן גאנצען אין ניט

 א םיז פארפע דער איז סםאר דעפארטפעגט א במעם
שאפ.

 יאר 27 םאר געװעז איז וואם שאפ א בחנגגען *ו
 עס איו קאנםראל, ױניאן אונםער םעסםונג ניט־ױגיאז א

 וױ חשאב. לײכםער קײן געװען ניט ײניאן דער פאר
 מאל אײן נים אמאלגאםײםעד די האט געזאגם אויבעז

 דאס וחמ און ארגאניזירען צו אים םאחוך א געמאכם
 שולד. איר געוחגז נים עס איז געלונגען, ניט איר איז
o אױםער שאפ, אזא אז פארשםעלען דך קאז מעז n 
 גים זײנעז דארםען ארבײםען װעלכע ארבײטער די מאם
 םים באנוצם םירפע די גאןי זיד האט עגםוױקעלט, הױך

o אויםער עלעםעגסעז געװיסע n געגעז שאפ m •^ייני
 געבראכפ נים האס קאמפעיז בחקלינער דער הגם

m װאם אוחאמז די צוליב זולטאטעןער פולע די m 
V םיט צוםײדזמ םיר זײנען אנגעגעבעז, אױבען  o n“ 

 ײדכ־ איז געהאם האט אפים בתקלינער חמ־ װאם פאלג
t חװ־ פעססונג. גים־ײגיאז ־יאריגע27 די בחנכעז o 

 םיס פאסארעליץ געצװאונגעז האס יונקמ אונזער פון
אגריםענם. אז אמםערצושרײגעז אונז

o אייםעי־ שא^ קעםלער׳ם n געוחװ איז ער װאס 
 דאםפימ אײסם .גיפער געװזח אויך ער איז ניט־יונקה,

 האם װאס טשיזעלער פאםקודנער יעדער וואו פלאץ״
 האם באדינגונגעז ױניאן םרן אתיםדרעהען געוואלם זיד
o איז n ברענגענדיג זיכערקײם. זײן געםמען פלאץ 

 xx װארנוגג א איז קאגסראל אונםער שאפ קעסלער׳ס
x אױף הערט גרוקלין אז טשתעלערס די x וחמ־מ I t 

םקלם. עיר
n n איבעו־ איבערבליק o n גים מאלט קאםפעין 

o חמ־מאנעו «י נים פולשםענדיג געװעז n האס אעריף 
 געפאכם האבזמ גארילםשעקעס הענד סעקאנד פאר א

 קאגם־ לוםפעשע די אויב בארוכאוויםש׳ן. בתדער אויף
typ ראקםארם in את־ געגעז שםארלע שיקען םיט אז 

 n און קעזnרשn ײניאז די דך װעם אפיםערם זערע
 נארעם, זײערע געגען קאםיעמ איר אױפגעמז װעם

 סשוגן. — געחןדם אידיש םשוט אױף — זײ זיעען
o אױף איז ײניאן די n אגגרײפעח^ די «יון סליאד 

 ארײמואל«ן העלסען לעגם אײביג װאם דער די זאל און
הענט. אונזערע אין

פיי־ צי באשלאםעז האבען פרעסערם קלאוק די
o ױנקה׳ זײער םון ױבילעאום ־יאריגען35 דעם ערען n 

 קאגםאםי־ און קראנקען דיער סון ױבילעאום *יאריגעז25
 חש. ברודער סמ דינסט יאר 25 און בענעםיט שאן

 דרײ אלע .35 לאקאל פון אםיםער אלם ברעסלאוו
 מים איז בארעכםיגט גאנץ זײגען אײנעם אין םײעתמען

 באװעגוגג ארבײםער אידישע די װעם םײעתגג דער
o אוונםעחדהעז n נלאט גלארר״דעז א נאך םח הכל סך 

געשיכםע. איר םון
חשון, מאנאט אין םארקומדז װעט ®ײערונג די

o ®ייערען צו זיך גרײט לאקאל רn איז n 3 יוםW 
 פרן פו־ײגד און םעמבערם די הויז. ױניםי m איז

 m װאם וערםיט פרעוזען זיכעד זיד װעלען 86 לאקאל
ײז פײעחח צו גטרלעעד האט לאקאל  ײבײ ררײפאנעז ז
אופן. זעלםענעם אזא אויף לעאום
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אנדזשעלעם לאם אין ארבײט קיץ נישטא
 זײנעז קליסאםיש און גמגראפיש אםש

 נױ פמ פארשײחגז און וױים מיר
n r, אתז, בײ װען pg אג• לאס

 אײד כײ איז הײס, tm דזשעלעס
 ogn nyag איז קאלם, איסט די אץ

סי־ שלעכםע p* גוטע אנבאלאגגט
 oy װעז זעלבד ogr אומעםום זאנס

 אונז, בײ שלעכט ניט אויד איו איסט, דער אין גוט איז
 כײ ערגער גאך איז אייך בײ שלעכט איז oy ווען און

אונז.
הוייטזעכ־ קאליפארגיע, וױיל ערגער, את אונז בײ

 !ואיאוגגס־קראפם. gtg שױן ogn אנחשעלעס, לאס ליך
 װאוינען, םאקע סעגליך, אױב און זעז, זיד װילט מענשען

tyaga נו, *נחשעלעס. לאם זוניגער חנר אין הײם דיער 
 װעם לעבען, g מאכט tyo ארבײט״ מען וױ לאנג ntg איז
 גליקען זוכען pngo און חשאב g םארלאזען ניט םען

 דדסאב קיץ tg nyag .ooyn גאלדענעד דער אין אסילו
 tym ארבײט קריגען צו אויסזיכטען די און ניםא איז

 טארלאזען מען שלעגט אמאל וױ ntg איז שוואך, אייד
yoynyramyarm און אײראוע איז פאםיליעם און הײמען 

 ntg אמעריקע, אומבאקאגטער ווײםער דער אין טאדען
n נױ — איסט די איגם מען פארלןךט r, און שיקאגא 
 טיט ,oyoga טוײינס, טיט פארט מען און שטעדט *נדערע
 שסאציר g גאר נעמט טען אדער מאשיגקעס אײגענע

 לאס- ■אין אן גשלוס קוסט tyo און ״תאיק״ א י9אי
אנחשעלעם.

tya ,מען און יוניאן דער אין זיך, פארשטײם קוסט 
 ײ־ א יאר 80 אץ 25—20 שייז איז םען tg דעחדילם,

 איד בין :םראגע גערעכםע g םרעגם מעז און מאן, ניןן
 שסעלט ogn מענש דער ? חשאב g *ו נארעכטיגט ניט
 ,oagtya בעםער אדער, ניט קען פראגע, גערעכםע די

 רעכם. םון yagro קײן ניט איז עם tg פארשםײן, נים וױל
מר  עם קען ווער חשאבם. *ו בארעכםיגט אלע זיעען זי

 איז םראגע די ארבײט. אויף רעכט ogr אפלײקענזלז
 אמ מעגליכקײםעז. םון נאר רעכט, פון ניט אבער דאך
oy םעגליכקײם קיין ניםא אבסאלוט איז m אלע־ געבען 

 די םאר חשאבס קײן גיםא איז נאר ניט חשאבס. םען
 tyagn אימדואוינער אלםע די אויך נאר נײ־אנגעקומענע,

 אױך ארבײםען ,tyagn ogn די און תשאבם. קײן גיט
. האך א םעג *וױי־דרײ וױ סער נים

 פאר־ צײט, gtg אין אופשםענדען, אזעלכע אונטער
 *ו מיטלען אלע םיט פרובירען באסעם די אז זיד, שטײם

^ די באשולדיגעז און פרייזען רעווונירען  אלע איז ײנ
 m איז אויפגאבע שװעחג גאגץ * איז עס איז *דות,

 טען ווען באדינגועען. געװאונענע די אעוהאלםעז *ײט
 םעםבערם, אײגענע םים ארגומענטירען חגדאו גאד דארף

 די אז איבעדאײגעז, די אויך און ארבײםער ברידער םיט
^  רע־ אז ;ונײםעז שלעכטע די אין שולדיג נים איז יוג

 ערגער נאר בעסער, ניט לאגע די װעם פדײזען דתירעז
^ דער אן m ;פאכעז  ער־ םיל םיל, געװעז וואלם ױג

 און שװערער, גאך ארבײס שװערע די טאבט דאס געד,
 פיל אזױ נאו װאס פארדרוס דער *ו גאך קוםט דעדגו

 אײנ׳םעגח׳ען אלץ נאך מען דארף אגיםזמיע, יוניאן יאד
 יינקך די או די איבעחױיגעז און ארבײםער מאנכע סיט
דזשאבס. קײן ניט האכען זײ װאס שולדיג ניט איו

 האם זאך שלעכםע יעדע אז אױס, וױחם עס אכער
 שלעכ־ יד פון רעזולמאס .אלסזיך אין גוטעס עםודאס אױן

 אזײ אז פארםראכם, לאקאלען די זיך האכען וױיטען םע
 חאט ער ײעז טיטגליד דעם באשיאט nrxn די וױ גוט

 אר־ די םןזפאר עפעם אױך יתיאז די רףדא ארגייט,
 דער £4 לאקאל אי*ם האט אוױ טעטבאוס. בײטסלאזע

 אינשורעגס. ארבײםםלאזע אײגגעפירם לאקאל, קאטארס
מייניז איו שפעםער ד ג  איז און 97 לאקאל ■רעסער ת

y iאר־ איעגעפירט האט און רטעייױ ןלט«<נ נאו גגגען 
 גאהלען מעםבערס די בןגעםים. קואנקאן *ץ בייםסלאזזג

 בארעכםיגם םען איז דןם «יר את טאגאט » טעגט 50
ו מר סלאואןטײברא אדער קדאנקזנז חא• > יזאמו 8 י מ

̂ ___L_ וײו• > חיליי 6 פמז,
ד A6 לאקאל אױך w מ fגרעםםער אוץ סמר t p 

 האס פמישזנדם, <ח אמדײםארס •ון באשםײס װאס קאל,
ץ ריבםתג ד«ד איז שדיס » גשטאכט  אגגעהײ־ האבעז י

i n g s נויםמ־ אבסאלום תןלמן נז טאנד רץליזי 
tm  n  w rm w i דימר איז «וי נ*ד ויימן ז9ל»ק»ל 

 עגם־ אבער «ס זיד װןט *ײט ך«ר םיס יתקאחג פײיד
ך *ז וױייוליז a «ט גלױ^ יי r t סמגגיז m u חװ־

חנינשטיץ. ח. פון

צייטעז, שלעכטע די אין אומשטענדען, די אונטער
 אין זיד איבעתנוקלײבען געצװאונגען געדועז מיר דינעז

 האם מעז וױיל געאװאוגגעז, זאג איך חעדקוואדערם. נײע
 שווד־ געמאכם אפילו און מוםען, *ו געמאכט אײגפאך אונז

ח אנאנדער קריגען *ו ריגקײטען לז  אונז בראזזױי. אויף י
 העדקמאדערם פאסענדע קריגען «ו געלונגעז אבער איז
 נים איז עס סטרים. אכטע איסס 215 אין אפיסעם אץ
 איז עס אבער בראדווײ, װי גאם ביזנעס רוישמע אזא

 געװיסען g צו אינדוסטריע, אוגזער םץ *ענטער אין אױך
 ניטא טומעלדיג, אזױ גיט איז עס וױיל בעםעד, גראד
 גרעםערע בילדינג, מאחנרנע g קארם, סםריט קײז
 לום־ אמ ליכםיגע באקוועמע אםיסעם, באקװעמערע און

 g סיטינגען, קאםיסע און שאפ פאר *ימערען טיגע
 באארד חשאינט די פאר *ימער גרויסער פראכםפולער

 םארשי־ די םאר *וגעפאסט גוט אלגעמײן אין מיטיגגען,
 אױםער אז פירט ױניאן אונזער וואם טעםיגקײםעז דעגע

 פלאץ דא מיר האבען אזױ ארבײט. ױגיאן חםינע די
 או־ן טעםיגקײטעז, גילדונגס אח מתיקאלישע די פאר
איבונגען. אםלעטישע םאר פלאץ אויך

 געפײזנרט איז ערזנפעגונג אדער הנית חנוכת דער
 גרויסער דער מארםש. םען26 דעם אווענד, שבת געװארעז

 מעמבערם מים איבערגעפאקם געווען איז אוידיטארױם
 זיך פרעהען געקומען דינעז װעלכע םתיעז, זײערע אמ

ױניאן. זײער r® הײם נײער דער מיט
 חש. אלע געזעסען זײנען עס װאו פלאטפארמע, די
 אײג־ געווען איז בעאמטע, די מיט מעמבערס, באארד

 די םון ארבײטער n םון געשיקט בלומעז אין געטוגקט
 םרײנדלי־ םון אויד און לאקאלעז פון שעפער, סארשידענע

 אז גלומעז, םיל אזױ געווען איז עם לײט. ביזנעס בע
 האט זאל דער קלײן. גו געווען איז פלאםםארמע די

בלומעךגארטען. g ױי אויסגעקוקם
 ברודער םון געווארעז ערעםענט איז םײעתע די

 ער און באארד, דזשאינם אונזער ®ח טשערמאז פיץ, ל.
 פון םשערמאן אלם לוצקי ברודער םארגעשםעלם האט

 באגריםט רעדע קוחנער g איז האט לתקי בדודער אווענט.
 םאלגענדע די םארגעשטעלם האם את םאחאמעלםע די

 ניר חש. ;65 לאקאל פח דען, ד- ברודער :באגריסער
 פאול ^4 לאקאל םץ ברענער, א* ;97 לאקאל פון מאן,

 םײנ־ ברודער ;96 לאקאל סאכעד דרעם דעם םאר בערג,
 דיז אין האט אווענט, םון רעדנער הויפט דער אלם בערג,
 אונ־ װי אזעלכע םראגען, װיכטיגע איעיגע בארירם רעדע

 אונזער ליג, פארםיזען נאן לייבאר דער *ו שםעלונג זער
 ארביים אונזער װעגען אח «• אי• םי. דער גו שםעלונג

 פארגינדונג אין סאנאטאריום, אנתשעלעם לאם דעם פאר
 םון געבויט װערט וואס געבײדע, האספיםאל דער מים

לאקאלען. אירע םיט אינםערגעשאנעל אונזער
פוזיקא־ וײיכע g געװארען דורפגעפירם אויך איז עם

 פראפעסיאנעלע די אויםער וחגלכער, אין פראגראם, לישע
 לײם־ זײנע םים אנגעזעז טײן גאנץ זיך האט ארטיסטעז,

 אונטער ארקעסםער, םעגדאלין אײגזננער אונזער םונגעז
 פון מעםבער g הײם, דײװ בתדער פון פירערשאפט דער

 תשאיגט אונזער בײגקא, קלאדיע ,און 97 לאקאל פרעסער
 זינגעריז. באגאבםע g אמ װעלכע םעקרעטערי, כאאײ

n איז און לידער אײגיגע געװנגעז האט זי « w אפלא־ 
 פראגראם דעם נאך פארזאמעלםע. די םח געװארען דירם

 שאר־ סײן האט עולם דעד און רעםרעשמעגטם, געװען אח
בראכט.

*g&g אונזערע געדענקעז װעלכע די.אלדטײםערס״,
 פון פײערוגג די איז זײ פאר — חעדקװאדערס, ליגע
 העד־ און אפיסעם אי*םיגע אונזערע פת הבית זוגוכת דער

ך קװאדערם ^  פרײד רײבליכעובנגאשא אז געוחװ ײי
̂רוגג. פון קוואל g אוץ  זײער אז געזעץ תאנען זײ באגייסם

 קלײגער דער טון רעזולמסען. געבראנט האט אדבײם
.yoga גרויסע g געווארפן את הײפעלע

י אי װײםעז, סיר זיך, שסײספאר oTyi י r v w i 
 וױכםיג און ראס, די בלויז אמ עס ױניאן. די גיט אמ
 אין jart דעד אין בילד דאס וױ ראס, זײ אזױ ניט איז

tוגי ז*י איז וױכםיג — וועדםעד אגדערע r די נים און 
or rwn p iy n♦ ___ ____

 רײדען גים גופיל זיך וױלס נעאםטער g אלס נו,
jm p ד  םעגד די זאלען דאס יוניאן. דער •ון אדבייט ת
tm <ו אינטעחנםאגט געװעז וואלט עס טאן. כעוס m

ogn פןף כאםש אז זאגען, דך װילם דאך, דײנקען. די 
» ױניאן די איז זאגען, «ו אזוי םיזיש, טעריעל, n״ g 

 דעם פארגרינגערם און פארבעסערם סך g און געוואקםען
 און גײסםיג אבער איז םעמבערס, אונזערע םץ לעבען

 וואריםע די םיר, דוכט םעלט, עס אזוי. ניט מאראליש
 מעם־ םון אםילו און בעאמטען *ום מעמבער שון באציאונג

 נױםיגער דער ניטא םיר, דוכט איז, עס מעמגער. *ו כער
 גןך איז עס מי ירניאן, דער אין גלויבען און צוטרויען

 ויײס יארען. ױנגע די אין וױיטעז, אסאליגע די אין װען
 פראק־ עלטער, איז םען וואם דערםאר איז עס *י ניט איך

 גע- די ארויס ניט מער וױיגם םען און געווארען טישער
 אױן איז ױניאן די װען יארען, ױגגע די אין װי סילען
ױ איז, עם וױיל אדער נײ, און ױנג געווען  זאגם, םען ו

 אי*ם דינען םיר שמחה״. די גרעסער עולם, דער ״קלענער
g ,גי־ איז דעריבער פאמיליע, םארשײדעגארטיגע גרויסע 

go אלגעמײגע די גאר איז עס אדער נאענםקײם, די 
 *ד די אמ װעלט׳ דער אין *ומישעניש און *וטומלעניש

 באװע• ארבײטער דער אין גושפליםערונג און ריסענקיים
 *וםחיען אמ גלויבעז דעם צוטדײסעלם האט וואם גונג,
 און האםנוגג און גלויבען דעם אװעקגענומען האט וואם

 עס וואס נאר ארבײםער. אידעאליסטישע םילע ענםוישט
ץ ניט זאל  געלעגענהײםען, אזעלכע ביי אוחאכע, די זי
 גאך בייגקשאםם א זיך ערוועקט םייערוגגען אזעלכע בײ

 באגײסטערתג מים סול געווען איז םעז ווען גייםען יענע
 גע־ ארויסגעזאגט איז ױניאן ווארט דאס ווען גלויבצן, און

 םןמיא־ דער װען גיםער. הײליגען g םיט כמעט ווארען
 אח אומבאםלעקט, אמ רייז געװעז איז אידעאל ליםטישער

 און דורכגעדרונגען געווען זײנעז ױניאנס אונזערע ווען
 rg האפען, לאםיר אידעאל. דאזיגען דעם םון באהערשט
 בזך ארבײםער דער אין פארשטענדענים און אייניגקײם

 אונזער און ווערען געשאםען גיכען אין וועט וועגונג
 צו װעגווײזערמ די זײן זאל און וועט אינםערנעשאנעל

 *ר וועט באװעגונג ארבײטער דער אין שלום און שלום,
 און גלױבעז, און האפנונג באגייסטערונג, ברייגגען ריק

 אײ ארבײטער אונזערע םון םאתוירקליכונג די טאקע
דעאלען.

 אינםער פון פארכאנד םםודענטען
 פראכם־ דורד פירס נעשאנעל

פומפײערונג
 איגםער־ די םמ םטודענטען םון םארבאנד דער
 דורכגעפירט מארםש, טען26 שבת, האם קורסען נעשאנאל

g הײ־י^י־ פון שלום דעם לכבוד פייערוגג םראכםפולע 
 און לערער סםודענםעז, די אויסער לערעדסעזאן. געז

 lyoyrorgo געודען פייערונג דער בײ זײנען רםgלעקט
 »ז איז אינטערנעשאנאל דער םון לאמלס ןןלע פון

cmg און יאדק נױ g אל» TjrcmngB מד דער סון 
בןמרד. עקזעקוטיװ לgנער

 g םיט געװאחנז דורכגעםירם איז םײערוגג די
 1» פארשםעלונג םפמיעלער g און בייטאג לאנטשעאן

 אוועגד. אין םםעיחש, לעיבאר אין נידעלם״, אמ ״פיגס
 פאסיגי געװארעז געהאלםען זײנען לאנםשעאן ביים

 פאר און בילדונג פמ װיכטיגקײט דער װעגען רעדעם
 דערגרײ־ די ױעגען און ארבײםער די םאר וױילוגג
 איד חנר פון דעפארםמענם עדױקײשאנאל םונם בועען

 חמ־ניר די *וױשעז .געניט דעם אויף םערנעשאנאל
תאנ&אן, דושוליוס פרעוידענם ווײם :געווען זײגען

 עדיוקײשאנאלמד דער פון טשערםאן איז װעלכער
y עו ;gggoy ראוז וױיס־פרעזידענם מיטע; y i1 

 pTga אינםערנעשאנאל דער פון דירעקטאר גאל
yiM דעם פון סעקרעטאר קאהען, ם. פאניא y7«׳gagy 

T םישחענדלער, אלעקסאנדער און ועפאדססענם H jy 
י פיז ױרעקטאר עדיוקײשאנאל זעגעי « מ

W פרן פארםרעטער געוערט האנעז זײ חוץ r w 
P• ll עקםינג זעליגמאן, אלבערט פארבאנד. in ir o 

״. *•iww»u־UBggo געוזען איז פארבאנד סטװעגטען
 אײמןויימ nrauyug pagn פארזאמעלסע די

g 1• דאנק וייןד אױסוויקןנױג רעזןלונת f f lW! 
 ד װאס מלןנמגחײס דןד מים דענהײט
ו וײ גיס שאנאל  Bu״u» *ו זיד עגםוויקלען ו

 «ו יוגקט דער פאר איבערגעגעמז און סרײ
fysgo סעמױמד. אדן שטארקער איר

, 9 פ#י 3 ם►4 1 8 ײ 23 ז

9 לאקאל ױניאן פינישערם קלאוק דער איץ
םענעדזשער. סארקץ, איזידאר םון

 נאכ׳ן קלאוקםאכער די פון האםנונג י
 דער rg סעזאן, װינםער למטען
גוםער, g דין ורעם סעזאן ספרינג

mם נים איז gאין געווארען. ירקליכט 
גע־ וועלען שורות די װען ײם1 דער

®אק־ זײז שייז װעם ווערעז, לעזעז
 איינציגע די און םעזאן, נאכ׳ן םיש

 סע־ נגענעםgרגgם וועגען זאגען קען מען וואם זאך גוטע
אוועק. שויז איז ער ogn דאס איז זאז

 װעלכע אין ״סימגים״ און סאראויסזאגוגגעז אלע די
 בײ־ גום װי גלױבעז, אינדוםטריע אוגזער אין אײניגע
 װעם דאס rg סאנדײ״, ״איסםער שפעטערדיגער g שפיל,

 ל־gאױםגעה גים אייד האט סעזאן, דעם מרלענגערען
 די אונםערגעװאדםעז איז םרײד אונזער tg אםנים טען.

̂יבע  םץ געזעצעז אינמםטריעלע און עקאנאמישע ז
טרײדס. yTrr:g לעg וױ לאנד

גע־ איז ככלל כערgוקמgקל די Tgo אויב אבער
 שלעכט דאפעלם געװען עס איז סעזאן, שלעכםער g װען
 דורכגעםאכם האבען םינישערס די םיױשערס. די פאר

g אםת, אפילו איז עס «ײט. ניםערע Tgo rg לע«טע די 
 *וםיל געײעז ניט םעזאנעז ספרינג די אין איז יאר פאר

 אדער מער זײן םלעגט עס אבער פינישערס, Tgo ארבײם
 סך g האט װעלכעס ארבײט, םאר־געטרימטע וױיגיגער

 געװעז איז ארבײט װען אבער, סעזאז דעם געהאלםען.
 זעחר געװעז אמ געװען יע איז עס װאס דאס אמ חײניג
 די םון לאגע די טאקע איז םאר, מיט געמריםם וױיגיג

 אןיסנאם חנר מיט *רה׳דיג. גאנץ געװען פינישערס
 גוםער גאר בײ.דער באשעםטיגם דמעץ װעלכע די פון
 האבען באגרענעגם, איז אל1 זײער ogn ארבײם, ליין
 זעלםען מיטגלידער אונזערע םון מערהײט גרעםטע די

 איז אםסמאל װאכען. עםליבע םולע אויסגעארבײט װאו
ױ מער ניט געװעז *רבײט  דורץ םעג דרײ אדער גװײ ו

 אח עס און גום. נים געװען איז עס און װאך. תר
אומ«וםרידענהײס. געװעז

 ogn וױים שװערער דער אויף קוקענדיג ױט דאך
 אײז דא איז דורכגעמאכם, האבען מעםבערס אתזערע
 עס ogn איז, דאס סיםואגיע. דער אין זײט לינסיגע

 נמ^ר־ קײן !אפאסיע ברעקעל קיץ געײעז גים אח
אפהענםיגקײט. אדער שלאגענקײט

 giyo שלעכםע די פאר tg וױיםען, מיםגלידער די
 אונזער אז ;ױניאן די באשולדיגען גיט מעז קען נעז

 עקאנא־ גאנמן דעם םון םײל g בלױז איז זדנדוסםריע
 מיר tg לאנד; םץ לעבען װירטשאפטליפען און ®ישזנז
 ogn אומשטענדען זעלבע די אונםערגעװארפען דינען

 אונ־ טרײדם. אנדערע אין ארבײססלאזיגקײם בחנעט
 זײגען דעם אין אמ — אויד וױיסעז מיםגלידער זערע
 *ײם שלעפםער דער םת אפגעזעהן tg — דכער מיר
ogn םעגליכעס אלעם געםאז ױניאן אינזער nt געםינען 

g טרײד. פח פראבלעםען אנגעוױיםאגטע די *ו לעדנג 
ד, וױיסען םינישערם די ימ  ogn לאקאל אונמר tg *י

 מעגליך, מאבען *ו בח אומער אין אח ogn אלעס גלמאז
tg שטונחג די אדער םאג דעם ogn ארבײס, מען ItPgt 

וױיחשעם. פארדינען מעמבערס אינזערע

 לאגע דער אויף ױך אפגעשטעלט אויבען האבעז מיר
ױז יין  פראבלעם שמרע באד־נדער g אלגעמײן. אין ס

 אין האבען וזעלכע סיםגלידער, געוחנז אומ םאר יײנעז
 גע־ אמ לאגע ױיער געהאם. ניט שעפער קײן גןעען

 מקנא ogn געווען ניט אױך את עס םראגיש. אמת ײעז
 געהאם ogn מלכע אדמיניסטרןאױע, ױניאן דער זײן ױ

 םאג יעדעז טרעפען ױך און באגעגענען, «ו םראבלעם דעם
t מיםגלידער, סים o  y*yn וױיםעז tg גע־ האבעז די 

 זײנען לעבען, g געמאכט מאל אלע ד״אבען און ארביים
 דאך tyogn ארן ארבײסען *ו וױליג און ארבײםסםעד.יג

 איז חילמ בעםםעז דיער בײ גליק חנם געזזאט ניט
o חשאב g געפינעז *ו אנשסרענגונג גאנאע זײער n 

 די r« פראגע די סלעעשסאויעקג tyogn מיר ימזאז•
m אויפ׳ן אדבײטסלאחג m g  igo דער פון wotpytpy 

 TPt נדר •igtyo ספרינג םון אנפאגג בײס גלײך נאארד
 םםעןי אומער פון מיטינגען סמניעלע גערופעז מגז

 חשאבם מפימן פיז פראגע די ton אײחשענטס, במנעס
 T מזמחגז• תלסנאה̂א איז ארבייטסלאמ די מי
 מד זיד oSgn ooiywiT* בחמס די פון זיינער ידך

Yg a מאלט עד tyn גליקליך, פילס q in y r  ig ארבײסם־ 
*tysg זיו ogn oy ארבײם. דעד *ו ממבער יייעז

 ערשטענם, עסק. שװערער גאנץ g זײן צו ארויםגעצייגט
 אין o«:ng וױיניג געװען בכלל אמ עס ogn דעם צוליב

 באװעגען גו שװער tg קומט גאםירליך אץ שעפער, די
g אמ עם װען ארבײטער אן נאך ארויםצונעמען פירמע 

 שטערוע די rg ןיװייטענס, און ארבייט. צוםיל ניטא
 אפם גאנץ נאר באלעבאםים, די םון 1בלוי ניט געקומען

 אח מאל אלע ניט אמ ארבייטער. די פון אױך אםילו
 אםטמאל פשום, גאר נאר שלעכםסקיים, צוליב געװען עס

ogn די םוץ וױיניגער נאך געמײנם םינישער אײן נאך 
 נאםירליו ם.gnגע ogn םען ogn ארביים םעג פאר

tym םינישזגרם מאנכזג tynya אומצופריחװ tyn דער 
oytro אײחשזגנם tyotpyM’tng rg און ogn ממש 

1 tya tyonyaאל tyoyanng נאד g לאמ^סגעל־
ypgo oy ogn ג ױםy.אוג־ אםילו דאך, און טױגט

tym םיר tyogn אומשמנחמ yooyW די םזגר go צו 
מ ^נ  nyog פינישזגרס. צאל yonty: g ngc oogon ג

 ניט דזשאבס קײן tyogn וחנלמג די םון פראבלזןם די
tyttoya און tyogn קײן nyotw ,איז ניט . ן מ ^  און ג
rg  oy די yogaong ל אונחנר םמgקgמל־ צו ל 

tyc וױםיל די typ tya ױ אום nn מעגליד וױיט ו jb ’g־־ 
tyatp חגרפאר צײט. שלזנכםע די tyogn איעגןך פיר 
a פירס jn ^פאנד. מליף ארבייםלאז

 םיר tyogn ,tyשריבyג trtyn שותת די tyn איצס
ty «אל דער מעגען *יפעד גענױע די ניס נאך r^ y a• 

t ogn״tyt גצשםיצט פאגד דעם םץ tngnyA די אח 
oy ogn oVya yato y*r« אויסגמאלם איץ •trtgnya 

n ביי tgo oy וחגלמ פיר i g״nyo .ג^מנטדים nyog 
g ttnwt in סיםגליחנר די  tytyp מר םת באגריף 

ogn a «ץ נחנט,ynyj ױך ttngn ogn צאל rt די y»o* 
^ ט yo’agp חגליף ארמיססלאמ *י  tyugoag ^ג
 קײגפאל rg ארן נאכםיםאג אײנס אחם tyunrt איחג

tn םארםיג נים g tw בימאכם. 10 אחנר 9 מםאר 
 אלא tg ,tyoonnga דמחזײם פים אױך tyayp סיר און

tfnya tym פיטגליחנר  ogn ח נױטבאחנרפטיג« T P 
oynjynya in אח חגכםיגט  ttngn לאקאל, אין tym 

tym: םrשםyג  r*  tngny קססימ חגר םח TP 
gnנדyלם trtgnya אױף tn ^ y m o  g פרײנדלימז *ח 

rg פיגישאר חנר tg נים, ttngr פיר אוםן.  ogn גזד 
tyn 1ארבײםםלא osypw ogn די פוץ yםליכy /דאליױ 
ogn לאקאל דער ogn אים tyatP g ttnga ,tyopya 
 גזד nyon װאלט iy אמנר פאסיל^ חנר אח in פאר
tyn אין y iy n y  tg io  g לאמ y i  oy ogn Ty tyn. 
^ םיר אח ױ ל tym איצם, tg ג  ogn tfo tyn די 

מ סיסגליחגר צאל ל  tya אמ ttn^gnyi ogn tya מ
tyty> ogn די yo'agp ^ ntyoo ארבײ׳ט, חנר בײ yn* 

 ogn oryoayo די אםילו אײנשםינמװ, אאג לזמ
p v t  tym גyגo n  tyogo ty ח פאגי« tym בײןס 

tyayt ttw םיםיגג nyoaya לgרyנyג nm on rg, םײ־ 
yjנדיג t tg ganoa״ Pgru g ttno־n  note ymg םײ 

 און Tytm>pg־t» g tyny> rg באשלוס חגר tg ני^רס,
g ^לױמגנסוױרדיג

9 לאכןאל פוץ ברענטש ױגג ארבײמער אן
 בר. otjnnyn• ogn אינמוזס tyangn חנם
 רינג רײםפארג םמ גרינתנג חנר אין osyt דוכיגסקי

oyoojyro אק nytng םרײד oiyn nyon rg ו» TP 
tyont. סיר tg ,nyon tym ס0*ושרי חנר ogn אח 

י *י trignyt ארױסג^קם  iya 1נא oyn tŷלpgל י
art tn^ onto דרײװ ngo .פיםגליחנר ^jyna n y r 

 tgojn גאנוג ניט ogn לאקאל אוגמר tg ,tyoyn סיר
t אױף f r i .אמר מביס tm oy ושפאם. ניט* gtg 

g .tra אץ אי*ם in סאלם בחננםש m מל גזװױמ 
m סיםגליחנר  tyagn םיר פארמשלאממ. שוץ tym 

tyonn  tg ,nyon 9 לאקאל פת סיםגלחער די tym 
inyt tngo םיל ogn כgלgנגty גיס am ארבײםאר 

 סיר tg גלױמ!, סיר נים. ארמץ באלאנגזװ אוץ רינג
tyorgn נים ttPnyi t yi וױכטיג וױ g tgo tm oy יחיד 

 מלבססחילף. פח ארדען ארבײםזגר gtg nt mtgTga *ו
oy פאחימרונג סײנם r»  trm tm קראנקהייט״ »t 

 עןגליספאשחגלפג f אױפ חילף חבר׳פמ םײנם oy נױם.
o מבים. i r  tm oy 1אנשלימ *ו נייס די tm m

w ברעגסש״ דינג ®רבימזעד «r םיד fiTOFn י¥ 
ן דך װעמז םיםגלידער ן ו ז ו ו  If ii JW ריף r® " ן

g tynyn סײל to טיױפןן tram tm m m  pyinyv״ 
n ארבײספר g t ig u m  ig i in  oymyn jjoynga 

tm omg tm vesyna itnyn .לאקאל

עדאהציע ר אין נריװ
םטענזערץ. ענטפער אן

:תנדאקםאר וחגרסזנר
o"p אםריל אץ t’ o o rty t, nyati״ oyno ברו־ ארויס 

Tgnyoo nsrt גyגty די tyo’ a ogn onyaaya ארויס 
ayn ,זײ באשולדיג^יג ״אװאנגארד״ t’ g אומפאראנם־ 
gnאח רםליכקײם tנyשטyרyרישy 1אי ארבײט nyn ^ױניא 

ta  tg ,otgt ny־r ל 1איgpg117 ל gtg tyotpngo typ 
tg, jrnpon אוגטזןר o jn ד םוץ אויםרײדyמgקרgםישy 

y ttPgt oojnםליכy ניט־דyרלgםyנtyogn’ntgp y אק 
tyngn iנgשpyלy למטזנ די ' t  o ם ב ^י n ד n yo rn g 

y t'n y n ’no tyorn בgשלוםty ro ’ ijn p o n  ,ty די UPJn 
’y םטgרשyםיר די אזץ xgr^gngayT tyagnorng tm 
t’ g די ttr’T די םמ oynm tga ngttyoo •Tyo«ang 

ypgog pn אויף ogn a r t די g׳tym ro jrt די װאס 
tya«n tyotya אויף ty m נים p»p ,ױ נ״זג  נישyמ ו

^yo ברו?לין, סוטם, סםײל y tm tw n g -o ig וחנלמ 
ty m סאל םיל שויץ ttngnya on’ otpon גום־ און 

nya״trtgnya tyo ל די בײgקgלtyan t'a  y אח tm חנר 
tm ny .ytnotpytpy סײנונג, חגר סים no,m tg״׳tya 

yrttg םרgגig i ty ,אפאל ayn ig i ױ  1שוי ogn tya ו
 TyVy»’»gr:giTg pg רyלישgרgפ g rg באשלאסזמ׳
tyoyringo•

oy ny rg וױל  tyn o r t  ,t'ngtjyoo tfstno im 
 אגשטעג״ pg ,ogrpgayt פאראל, po היטזןר g געװארזח
א חנר pg דיג?ײם תי  גיר־ די nyon opjyrya ny ? י

iy ארױםגאלאחמ ogn ny ogn ?ולאחנן n  tm צײם po 
 *lyragp nyottP חןר m tyogatPyn פאר ttPxn די

o ,1שא rtPpnrt tm oy y^ yn pg גnyארm ,ty די
- -  --i       Mk—k ^kkkL|k kkkkkk a-Ukk ——  זײ סלעים׳ זײץ אויף גים זײנימ װאס קאנדידאטעז אלע

t fi נישם, ooiyny, נישס אסרלי!״ נישט Tiyogo ו* 
 זײ אז קאנװענשאן, ארבייםער אץ בײ םארםרעםער זײן

tyagn נים tym tm ארבימזזןר די tyoyiytam 1וױלא נאר 
tyrgorm  in גלוםיגא די אױןי לוסם־ױײחג א םאר 

Tm yang po tyoayo״m ,*ty optyr .«nyo מ ל ^ 
^ty גרוגדלאחנ vpw ga אויף tywya־ -jgp, tym 

pg pg rropnoo די po tfoynyotm ארבײמר״? די
 זײגע םעסיגקיים די דערמןןגען זיך ז>ל סםענזער וחןן

y m  po pg חברים tm די yannynno אםלימ i r׳ 
 וױ ױניזה, nyr po nypmo tyonya twgn «t ntg וױ

ntg ױי tyagn אויסגאלאכם pg די באשפיגזח ga jpg- 
®po tyoP חנר »pg ortaoga ,t rn דאר באשולדיגם 

 פאר־ שחמליכסמ די pg סיחנרשאסם איר pg 1ױניא
otyayra, אכטזגנדיג גיס ogn jpygtpgtgajn Tyn rm 

ogn ogn גy1שא ny tyn ,tyDאל ogn in חנר־ 
gn ,pagaלם iy ניט ognya די myn 1באשולדיגא «ו 

o«pmyo yonjnyooyi pg jnynag חגרסאר ogn זײ 
n״tya אויף •tyajpagro prn» yoanmtyug

mn pg, סחגג pg im חגר twynaigo אויפצו־ 
 tyajPagto yoanmtyug אלםזנ די אפאל iga הײבען

y ^  po פיר nyagapnpp ?סרא־ די אפת, לײחװ 
tym  tyojPa •אלםזג tym ג^תס אמר זײ *gnya 

oyn Tgtayoo •pt oan ?tjn ניט to tfMT ty»n די 
sraya די סוםס, סםײל pg tPprta po rajntpagp אום־ 

ng־tyo mn lyojnr pgo פאר ארבײס ynyanyra 
 n בײ uPraga די pyng tyaya װזנלפזג pg סנמגנדארדס

m אלזג די tg ,nyagapnPp Typ־w נױ  tyajpagio 
 .oogoyaog איבלזמ ‘די pg trtgnya orpya tno ז9נ

tm אזוי, אױב tm wn go ר  וױ־ יײ tyojnargo ת
זײ אויף tyrntag pg tya'npiong דזגר

im וױל tyar בתחנר Tgtayoo׳ m 3אוי ogn ny 
norn naga אױף pg nrt yapgag y m וױל *ryam 

tnyp דארף לאם,3 גײ א ma tyannag oayoory Ty 
tfoma׳ ptm  eon tymmo m 3 פים amאיינשםי־ ישם 

Ty Tyrg vo דאח• וײ, סים Pnpga o’a tyo־’pg tya 
typ im  .Tgoryr yrmga ogn tyo r a  oayayrango 

 g*ne ntg ogn Tgtayoo ogn too tfomaga נים אויך
ma• די ppgn, שימם ותנלפזנם nyr pn m חױפם־פאםײו 

pm ypgog pn Tgo» די om g tya'a ogn nyiPaona 
Ttgaagng. oyn.״ tm oy ang אםת׳ ,e a r T f ogn 

tg וױיס די m yo yooyra״po o די tym  Tjrr?ao,a 
 י¥ר יײ װעיען חברים׳ זײגע אוץ אים מיס אימשםינדג

Tgo tfonav דײ pg װאלזמ די own gon tm oy pg 
pnmp mm tyagn m«- מודי

׳aateag םיס
ניקפמזבורג. נ.
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w מאכער נים־נודם און אמױימורס סלאוס דחמאמו, tv m מרפײעמע נעמיינשאפטליכע
 אררענמ שבת פארקוטען װעט פײערונג — אפערא. און קאנצערט מיט מאי ערשטען םייערען װעלען 155 אךן לװ ,22 לאקאלס

רעדנער. די צוױשען אמבאםאדאר שפאנישער דער און חיבינסקי פרעזידענט — היםאדראם. אץ
 דער טוב, ױם *רבײםער לער919*י91אינםער דער
 די סרן ווערען געפייערם הײ־יאר ורעם םאי, ערשםער

 אינםערנעשאנאל דער םח לאקאלס דרײ םון םיםגלידער
 קאגאערט רײכען אויםערגעוױינליך אן דורך בשותםות

 די דינען לאקאלם דרײ די םארשטעלונג. אפערא און
 אסערײםארם קלאוק די ; 22 לאקאל ױניאן דרעםפאכער

 לא־ ױניאן פאכער נים־גוםס די און 117 לאקאל יתיאז
 אוועגם, שבת םארקומען וועט סײערונג די .155 קאל
 עװענױ זעקםטע היפאדראם, אין אפריל, םען30 לעם

*43 pםטרים. םע
 זיין וועלען םײערונג דער ביי רעדגער הויפם די

 דער p* אינםערנעשאנאל דער םון חבינסקי פרעזידענם
 אמע־ איז רעפובליק שפאנישער דער po אמבאסאדאר

ריאם. לאם דע םעתאנדא ריקא.

 םון באשםײז וועם פראגראם מחיקאלישער דער
 סרן באשטײן וועט םייל ערשטער דער טײלען. צוױי
 באםײליגען זיך וועלען עס וועלכע אין נוםערען פינף

 באגלײםונג אין סםארס קאטנערט און אפערא בארימטע
 אונטער ארקעסםער אפערא היפאדראם פולעז דעם םון

 צוױיםער דער באםאשעק. דזשױזעםי םון לײםוגג דער
 פאפר דער סיז באשטײז וועם פראגראם דער po טייל

״פאגליאםשי״. אפערא לערער
 אין קריגען שוין מען קעז טיקעטס רעזערװירטע

 וױיםערע לאקאלם. די םון אםיםעס דרײ די םון יעחח
 גיכעז איז ײעלעז פראגראם דער וועגען איינצעלהײטען

װערען• אנאנםירט

 וטען פײערט 38 לאקאל טײלארס ליידיס
תאנצערט און באנקעט טיט מאי

 דרעסםאכערפ קאםםאם אמ טיילארס ליידים די
 ן םיט מאי טעז1 דעם פייערען וועם 38 לאקאל ױניאן

 ס*ן30 דעם אווענט, שבת דענם *ח קאנצערט באנקעט,
 זיבןף און עווענױ צוױיםע פלאזא, סענטראל אין אפריל.

 לאקאל, פח מענעחשער דזשייקאב, י. װי םטריט. טע
 ךי צו רוף א ארויםגעשיקם יוניאן די האם םעלדעט״

 זײ וועלכע טיקעםם מים זיד באזארגעז צו םיטגלידער
 םשעד־ און טשערלײט שאם זײערע פון קריגען קענען

 םארםת־ אײנגעלאדען אויך האט לאקאל דער לײדים.
עהרעז־געםם. p* שװעםשער־לאקאלען םון םער

בענעפים פארזיכפװננם ארבײםסלאזפו װענען כלליפ
 אינטערנע־ דער סיז דעפארםמענם ריםױרםש דער

 איגפאר־ פאלגענדע םארעםעגליכעז צו אונז בעס שאנעל
 גע־ ארבײםסלאזען דעם װעגען םיםגלידער די םאר סאציע
 ד*ס אינםער טױקארעבככ זײבדן זײ װעלכע צו נעפיס

:געזעץ סטעיפ יארק ניו
 שיכות אין שװעריגקײטען און סרזנגעז אלע סאר )1

 אפ־ אױםצופילען דױ בענעפיט, ארבײטסלאזען אייער םים
i װען ליקײשאנם, n צײם, אין ענםפער קיץ נים קריגט 

pm בעגעםים וױמיגער געקראגען האט איר דעגקםאז איר 
 שװע־ ענליכע און בארעכסיגט, זײס איר װעלכע צו די וױ

 יוניאן. לאקאל אייער po אפים אין ארײן גיים ריגקײםען,
w דאדט v בזר צו מעגליד װאם אלץ טאן ■ײך פאר ם*ז 

צןן רןנט. אײער וי
מן געזןז דעד ת  איןניו ענעפיסב אהחלסײסג־אר ו

פאלגענדע אין געזזארען גמנדעדס איז םטעים יארק

 *93 גאנצעז דעם ארויסגעצויגען תאט ודד אויב )1
n ט וױד ודעדכעז  דעם ®ור מרעכםיגט געדויח ויי

iiu ןן v ,סאד אליקײשטז נױיגס 9 גלייך ס<כט אחד 
in פיש.9מ» ז9אזסל**ש3יא i• זײם e n t צו בארעכםיגם 

.*״ססלאו* זײט איר זטיב בעגצפים גאו
 יח39רי ס בלדח געקוןנק הטס *דבײמד ןן *ױג

ם ייריל« עדשטען Din <מר #ח״ינימד נןגעעיס  מ
 די «»939רםױא בײם װעדען סבעגעדצג גים גאלד די

 J288 יאד דעם פאד בארעכטמם *עןצוװזלכעדעדאיז
i# ■*w ̂ט ט5י1ו בענעטיט, lys^n o *n *9D ̂ו

0#«• wfn י3י wpi #ס#ר yTSliTytuiBi
MIMm־ —----- - - --- -------*------------------ ז כקטויאדץ מ “י • איי  איז עו ורצלדע צו בעגעפיט, י
נטיגט.9באי

8( 9 a n  nsמד די ז9ל9ײ ,1989 אפריל״ ז9דשט 
sm an סר אויפ׳ז ז9װעד סענענרנא אועולמאיגדא פאד 
r•  on מװ 9י9זיי מ מ מײיג  9י9*ממ־י»י 3»ױ J987 י

ס יידד סזטטגארדיפ o יי r■ ר9ניי ן9ג«װ ז9«ײג מ  וױ יי
ofn yoro ~ *ך ט3ס  jm בענעטיט גו מרעכנױגמ יי

י דזרך געאדבײס האס *r 1938, י  l9BftifD 9WH9
MkftMMMfeAM■ m t  *MM **Mm .. ---------- ןו מנלקױט %ד בשרעטטיגט יייז ודר ײ]& ערשסען דעם נ

.yp tnyepm •ון ױד
װאר• גיט ר90ײ3אי קײז יארף ז9י9ג ם9י לױס )4

ױ 190 |9ם ן ז.9װאכ פימי ו o 09 19לכ9װ יי r no• •אײ 
ם.9נ93 קריגם י9 י9י  וחד נם939י*9ג ס9וי יאר י91 יי

» ן י ל 1900T9 091 יו ײ 3 א  סארסש, 81 091 יז1988
י 1989 אד י9י 193י  ,190ײ3אר 9פיל ן9ל9ײ ייײ

י איץ ז9װאכ סמף ממדס סויז ז93חא װאס  90019 י
ח ז9&אנאס דו׳ײ n זדינםיגם י r, ױןי ז9דארפ  נײ דאם י

n 09ניי דסם סיז 193יזא סינף ז9ײארס r, ן919ײ זײ 3אײ 
Ĥ %«ס w ro m♦ אנגעחױבעז חאבעז װאס 193א די 

ז ״ ק ז ׳ ז o <» י ײ s m װעם שפעסעד, אדצר סארסש 
י י ז i9 אייוי 19190 גס939י*9■רױפג סייס ו i צייס n s

0 9 i 09ניי n r.
:0191■ 19אדבײם אן

i9VH 3מא איך 99i ד19לכ9יי «ו טשע^ א  ביז »י
on .סס״צכסיגס oam ל t וו  obi im

i  9900 uin o im s״**i* דעפארם םס1יסוי1 צוס
10 n n ססױסי 9018 0090 8 ל,91אינםןרגןסא

 שיקס91 אײד האט םען װאם םשעק א קעשם איר 3אוי
«ו90שװעדיגקײ האבען איר וחנם טעות, א דורך  19קריג ז

 כםיגם.9אי3 זײז װעם 1אי װען שפעםער־צו, בענעפים
 דעם צוליב געווארעז געשיקם *pot אח םשעק דער אויג
19ק אינפארפאציע, 9ריכסיג 1939191 ניס האם איר וואס

MNM•* MkM■  ̂ - ------ m *------ - - - - - -געזעץ. דעם אונםער םארםאלגען אײך סםייס דער
ווארםזװ, אײער פמ צײט דער דורך ארגײם איר ן9ײ

ױ ר9מ גים פארדינם אח  קײז איד דאדםם דאלאר, צװײ ו
t אבער אויב פאכען. ניס אפליקײשאן נײעם o האס 

 א אױספאממ איר םתס דאלער, צװײ מערוױ פאח־ינם
ױ שנעל אזױ אפליקײשאן נײעם  אר־ אויזי הערס איר ו

•1ײטל3

 צאלען ניט פאר שאפ צו נעמט רעגיתגג
מעשס םעקיוריטי םאשעל

i די m w ״םשיד די צי 1901191 באסת דך האס 
 סעקױריםי סאשעל דעם גיט (v?yx רועלכע , כאסעס לער

n 19נאל ?9דארפ זײ וואס סעקס, n ר.90ײ3אר 9ו־9ד׳י
MMP . a  **a Ub|*i4 M*M aaa a hkaa a a a  â a■ ̂ס רעגירונג זײ  ̂ױםד די פון סעקםארי די סטרנזטען ה

סא■ די •on סםרים ר90לי3 106 םילס״, גיסוחמ• פארס
Ml* uLtMMk *a|a a h . MIAMI aa ayM aL ak .aftakkaaa*  ארן איעגעמלס גיס ה#ט זי װןןס געלט סעקױריםי שעד

lyom אוקשעז סין פארקױמען §8ש דעס װעט sH i די 
.גז־■א 091 שולדיגצו איז 9רספי די לםװאס91

 דזשײםם רעװעניו, גאל19אינס פון קסאו*9קאל דער
 חאנדלעז אזױ װעם 19 או װיםעז געלאזס תאס האאי, דזש.

091 צאלעז 1* פאמעלעז אסעס3 װאו פאל יעדען אין
t •0p90_ ____

 פירםע זעלבער ps 191 שותפיס די in אײגער
n סיס איז n *191 מילן in כאשסראפס שאגעל,9רנ9אינס 

n 19דאל 60 &יס געװארען n םםעים 09ד צאלפן ניס 
 אױף פאדערם יוניאן די קס.9ס אינשורענם נס9&פלאי&9אנ
n וױס«ז לאחץ ןץ ,נױסנלידזװ 9ל0 m  p  ono m *לס 

 צאלס אס3 19וײ אז וױיט«ן זײ װאם סאל ojnv' קאל
m i קױדטי98 ל90םא די n n o ן9אמײססלאז 09ל m

M M a mmIMMaקס•9ס שדדענס

 צביח געג צו מיטגעפיל פױפסמען אמזער
^^לעבענס־חבר דעם אױןן ̂̂ו ®!רלוס

 םיםװאד איז קראנקחײם׳ שװעתװ• לאעער א נאד
 ראוז םרם. האספיסאל םיני מאונס in 193190091 פרי

אונדער פון באגלײםערין לעבענס ארן פײי די •1האפסא
a  a a  Pa^^kkaaMaMA akkkk mm miammaamam ——»— ------- n »39191 ■מ רעדאקםאר n3 ׳ םיגקײט •tt. האםמאן 

(צגיח).
תויד־אמטעליגענ־ 19H91 no 9 91931900100 די

391 joםתי 9ס9ילל *r כױפ 19פײנםט ם9י *r דער 
איגםעליגענץ. רוםישיאידישעו•

 «גע* דער in רבײטעד90טי און אנגעשטעלטע די
 צו םיל91מיס סמססען ם9י אױס דריקזמ ס״טמשײיענ

 ײאס אימגליק דעם in ,190390 זײן צבײזזסן 909191
•n 1091*1999 האם

̂ר ר8״שיה?ןנ פון כאריכס  חיי־ם
ממיפעפ״ מארםירער סעפ

 פארטיחנד הײ־םארקעם שיקאגאר דעם םון ארבייס די
 םײל וױכסיגססע די כאטש דיגס.19פאי* איז קאמיסעם

n 09ד פאדזאפלונג ל9פאוײ9פ די ארבײס, דער «ז o n 
 on סיר האבעז פאראיבער, לאנג שױן איז םבער>9גאװ
 ל*91 9אל ביז אפװארםען געמחם סאריכם םיטונץ 091
n n פארםיג איצט זימען םיר את ארײנקוםען ז9ל9ײ 

ס:1ל9פ וױ באריכםעז צו
ביישסייערתגעז הלואות, po 19קוס91ארײנ

in 91025.79 ----------------------------בילעםעז פאר
:193א10אוי

< 22JOO — םיסימען םארשידעגע »191
40000 ------ סעםפעל םעקא נס,9י

*090 םעקא אויסגאבעז 919119
9 19« 0191 (וױ עלפ n n 

אםפליפײערם, םםײדושיחעג̂נ
9405------וז.) ז. m ס9אציארדעק

•lim n-----------------------18300
3405---------------------ססײדזשפא

70.71---------- —  —  —  190BP9
____9 19? , סםײשןמערי ן<909ל0

91קלײ 919119 איז 19■
19391 ----------------------2 2 0 0

8------------— — קי«מג מק 0 0
1600-----------חלואות צאלס91אריפ

9-86001 ---------------------םאג»ל
917608----------------------------------ס19ל93

n n מ װערק אסנעשיקס זײטעג םװעם19ל9ב 
09? n nח» אויף אױף ■אסס 9װעלכ שיקאגא< אין 9יס 

 װאלדזײס איץ רסירער9מ שיקאגאר די פוץ 01901190
שיקאג^ )רי 909090

n n געוואתז איבערגעקוקם איז אריכם3 אנץ1םי 
 םײמי91אל אן בײ שםיםם93 קאםיםע׳ אוידיםיע in פון

091 m  ir o n 1 יעמארמיר 09קארחײ־מ שיקאגארP 
0*090.

n  19093 TO ____
̂ן ךין גום אזױ זאלען זײ אז בטריכס, יײשש בײ םארלײעג

o 09ה 9*110*19119 זײער אױב םיםיגגען, m געמי^יי 
190 191 o n 091 ?09*090 בײסאר m ייי ךי פאד?*■

w חײסארקטם שיקאגא יארק. נױ m nsn 
?09*090.
90*09? iin * r n :

אםטראי׳ * «.,i*pom לײבוש
סעקרןסמר• שוסץ, &.

ס ער פון ענטפער רעדאחציע. ד
nn בריװ י״עד — שתאאג̂י pm ן• wrtp jmoiy 

בײטיז איר ואופ■ תלאגעם אוויגע «וו*»*ערס»ן. פ ױיןי
 1• *ארעמגפלימ! ני« «ם תענעז םיד ױניאז• יאר אין
_ : ■. יממרזוגונס »ן

umm o ניס ײעם p w m: פמיר״ *וי«׳ן .קום°
י ;בוים—a נג *ון י  Ji <ו) איו״. און וואל• .
j *א בילד״. bmp .» אוז iv - o  js

G E R E C H T I G K E I T  {Justice)

ג דער נ טי  דער םיז לאקאלס די דעף פון מי
ע נענעראל װ טי קו ע קז E? ע S I”* ״ 

ם אין ארי פ א ע ! מינ ? נ ״ ז ־
 ארגא־ מוטער ױיער םון עקזעקוטױוע גענעראל די אז

 דיער אין אםהאלטען און זיי צו קומען זאל ניזאציע
 םאר איז עס מיםימ. עז3רלי9םערטעל־י איר שםאט

 וואם זעד.ן צו םרייד א געװען עקזעקוםױוע גענעראל דער
 םרויען די און מיידלעך די ארגאטזאציע ע1שעד. א םאר
 עא*1מי שםאדם ג1צװילי דער אין שעםער דרעס די םון

אױסגעמיט. האבען םאול סעעט און פאלים
ז,9םאר צו וױיט צו ביסעל א געווען אםשר איז עס

 ?וקם עם אזוי װ* זעהן צו רם9וו געײעז איז עס אבער
 םון 9יזזמי1ארגא אן זיך סירט עם אזוי װי און אוים
 אסעריקא־ גאגגיז איז m וואס אינםערנעשאנעל, חװ־

1*0.
*3אטרא3 צו צוגעוואומט לאמ שוק זיך ען3הא סיר

9n די ן9ם ? o inר9יזירס1אמעריקא אן סאר ?ל1שא 
 אמ־ דער אין ן9םי*ל יש?1אמער*?א עטם אבער יװיאן,

 מעאםא־ אין ז?הן9ג זײ האבען מיר װי על,1שא91םער
 ?י?ם װי אלץ אך1 ן91אוי 9ז?ר1או איז אויס ?יקעץ לים.

.9םשי?אוו 19191 אפילו 19? 190 !ײ׳ ץ1גא
ית• ר91רי?א9אם ם3ע די אט אז אמת, איז ם9

 צײט. יאר ף1■י ארום אמז ײ3 1שױ עקזיםםירעז ם1יא
 צמו־ זיך צײט מער מיסיג א*ז עס אז שיעם. עם אבער

 ־91םער1אי *1 אז געדא!?, צום דיג19םולשט 191עװאוי1
 זי װאם ,091 פון 190*391 אנצעז1 אין ז*ך האם ל91שא
 !אםיר־ אױך אםשר אח אם1 אמ מאל• א |9ז9געװ אח

 אײמעװאועם געוהמ 19יאר םיל אזױ זיימס מיר ליך.
 ישע1א* א איז ל91תעשא9אמט n אז געדא!?, 091 םיט

 י•1ארגא ים1 190 19? .שי?סעס״ די אז אוץ יתיאן
 19ל9ײ זײ אז האםען״ ים1 זײ אױף ?עז מעז אמ זירעז

nrn* n איץ האלממ זיד n. איבער?ע־ אזא פלוצלוטנ איז 
 *0911 איר צו 01חײ איז על1שא9ת901אי *1 !רעױש

 ר9גתיס א גאר איז ,שיקםעם״ פץ יאן1ױ א םײל םען
 אםע־ אץ ן9געבױר אלײן אר1 יט1 זימען זײ m םײל

 ער1אמערי?א עז1זײ עלםערעז 919*1 אויד אר1 די?ע,
 ,שיק־ *1 :ר911װאו ער3אי וואמדער איז .919עבויי1

 *1אײ איר וױ אוץ יא|1ױ א פירעז צו וױ ן9וױיס סעם״
!צוהאלטמ

 1אי ל91שא9םעת1אי דער פת 9יזאצי1ארגא די
 װאס *,1 סון אימע איז פאול םעעט און א«אליס91םי

j רוםזמ םלעגט סען b .גע־ זײנזמ לכע9װ ים״.3ײ3 א. ר 
T יאר םינף אפע1ק מיט ז9ג?װאר ז9גויי  אין און ?,9

 בפרם !?גלױבט, יג1װײ האט 190 בען9ל לאמ װעסעס
ױ ?ם1אפ1  .19ײאר9ג אפגעשאםם איז צ ר. ג די ו

 אס 191װא פת ער?ל?רעז צו װיצטיג ױס א1 איז עס
 איז עם ,1901191 זיד האט ליק3 סימיסםישער9« יער
 ים1 אז םאקם. 091 ז9םערצושטרײכ1או װיצםיגער םיל

 •1סי אס1 אױף יט1 !ביאות 9פעסימיסםיש *1 איז בלויז
 האם װיר?ליכקײם די אז אר1 ,19110191 ם?ױם דעסםע

 פאר• 9אפםיםיםםיש 9000110191 זײ ז9אריבערגעשםיג
 א איז אפאליס91סי אין 9י1יזא1אתא די אויסזאגעג.

n אט פח טײל n .שטאט צװיליע 191 אין װיר?ליכ?ײט 
 איז ארגאניזירט on לא?אלם, זיבען םאראן איצט עז1זײ

on םים־ ר9ירם1דיסציפלי ר,9טױי א םים םארװאלטעט 
 1919* פאר שטאלץ א זײן קען װאם גלידערשאםם,

ימיאן.

 רײח צע1גא א זיד םאר געהאם האם םיטמג י91
 *90191 11 11191 ן.9ל11פארהא ix 19פראג 9וויפםיג

 ג״,1פי9רל9«אװ א.״ אי• .םי• טליפע:9 לױז3 191
,on לײ־ 19.אםערי? ?אבס״ אח ״גמ״מ םאח״, אװ 

 אױס• ton 19190191 1צ איבעריג איץ פארסי״ באר
 *in 191 םח 019119*1• 091 פח 03*193 19ליכ1פי
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