
L

ם י י גערעכמיגסײם -►24 ז

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 דעם ®ור מרעכםיגט געדויח וייט וױד ודעדכעז 

 סאד אליקײשטז נױיגס 9 גלייך ס<כט אחד, iiuv ןן
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־ —- - - --- --*------ מ “י •ז כקטויאדץ 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 מ מײיגממװ 9י9זיי  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

*r 1938, יי דזרך געאדבײס האס  l9BftifD 9WH9 MkftMMMfeAM■ mt *MM **Mm .. ---- ערשסען דעם נןו מנלקױט %ד בשרעטטיגט יייז ודר ײ]&
.yp tnyepm •ון ױד

װאר• גיט ר90ײ3אי קײז יארף ז9י9ג ם9י לױס )4
ן ז.9װאכ פימי וױ 190 |9ם o 09 19לכ9װ יי r no• •אײ 
 וחד נם939י*9ג ס9וי יאר י91 יים.9נ93 קריגם י9 י9י

» ל 1900T9 091 יון י ײ 3 א  סארסש, 81 091 יז1988
י 1989  ,190ײ3אר 9פיל ן9ל9ײ ייײאד י9י 193י

י איץ ז9װאכ סמף ממדס סויז ז93חא װאס  90019 י
ח ז9&אנאס דו׳ײ n זדינםיגם י r, נײ דאם יױןי ז9דארפ 

n 09ניי דסם סיז 193יזא סינף ז9ײארס r, ן919ײ זײ 3אײ 
Ĥ %«ס w rom♦ 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

09i 09ניי n r.
:0191■ 19אדבײם אן

 ביז »יד19לכ9יי «ו טש̂ע א i9VH99i 3מא איך
on .סס״צכסיגס oam וול t  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
 19קריג ז«ו90שװעדיגקײ האבען איר וחנם טעות, א דורך

 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

M N M • *  M k M ■  ^ -  -----  m * ------ - - - געזעץ. דעם אונםער םארםאלגען אײך סםייס דער- - - 
ווארםזװ, אײער פמ צײט דער דורך ארגײם איר ן9ײ

 קײז איד דאדםם דאלאר, צװײ וױ ר9מ גים פארדינם אח
t אבער אויב פאכען. ניס אפליקײשאן נײעם o האס 

 א אױספאממ איר םתס דאלער, צװײ מערוױ פאח־ינם
 אר־ אויזי הערס איר וױ שנעל אזױ אפליקײשאן נײעם

•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
M M P  . a  * * a  U b | * i4 M * M  a a a a  h k a a  a  a a  a^a■ ̂ס רעגירונג זײ  ̂ױםד די פון סעקםארי די סטרנזטען ה

סא■ די •on סםרים ר90לי3 106 םילס״, גיסוחמ• פארס
M l*  u L t M M k  * a | a  a h .  M IA M I  a a  a y M  a L a k  . a f t a k k a a a*  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 MMa mmIMMaקס•9ס שדדענס

 צביח געג צו מיטגעפיל פױפסמען אמזער
®!רלוס^ו^^^לעבענס־חבר דעם אױןן

 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  P a ^ ^ k k a a M a M A  a k k k k  m m  m i a m m a a m a m ——»— ------ 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
n n 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  { Ju stice )

טינג דער  דער םיז לאקאלס די דעף פון מי
ע נענעראל װ טי קו ע E? עקז S I”* ״ 

ם אין ארי אפ ?! מינע 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
מי1ארגא אן זיך סירט עם אזוי װי און אוים  םון 9יזז
 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.

ײ׳ ץ1גא .9םשי?אוו 19191 אפילו 19? 190 !
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

ױ ן9וױיס סעם״ ױ אוץ יא|1ױ א פירעז צו ו  *1אײ איר ו
!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
 .19ײאר9ג אפגעשאםם איז צ ר. ג די וױ ?ם1אפ1

 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
,o n מ םאח״, אװ מ״  לײ־ 19.אםערי? ?אבס״ אח ״ג

 אױס• ton 19190191 1צ איבעריג איץ פארסי״ באר
 *in 191 םח 019119*1• 091 פח 03*193 19ליכ1פי

o 9 װעגעז סעי־מדתמעל y iםעאג־ »ון לדז91יזאצמ1רגא 
יתיאז. ךעד m 119001* *יעלמ

 סען3בארי געקאנט יט1 ערTלי האט ט1פרעזידע דער
 אינ־ די װאס םטריעס1ד1אי די אין ען1סעזא מטע װעגען

 *91 |91י1 רםאר9ד אבער קאנטראלירט, סערנעשאנעל
 האט ר9 װאם ר,9ציפ די ד19רםריי9ד רס9ד11באז ן9ײ

 ־9צי1א1םי אמ ן9ל91יזאציא1ארגא 091 191911 1939191
ל.919טערנעש1אי דער םון שםאגד1צ לען

 019צט9ל איז *ייט די װאס ם,9י יף1א דיג19קוק יט1
 אע־ נגם1ז־באקלייד9י1םר ר9י פאר 9039של אזא 191191

 איז לירט,9טר1קא ל91שא91ר901אי י1 װאם ,9םטרי1ד
 *9פארקל יט1 יעיאן ר9י סמ רשאםט91לי1מיט י1 דאד

 א איז זיד ז91םי9ג 19ס1א1םי 9איר *ז 19װאר9ג רט91
 ,19191 רקט9אס3 דארף רבײ9ד .119001* 19י19צ19גל
 אל1שא91ר901אי ר91 09 איז יאר 1צםע9ל ם9י 1אי אז
?אסם* ץ1גא ?רט?ר 91י1איי 1אי 19םיר i* 1901?9יםג1א

------------------------:------------------—n?**ioo בארע
 צײם ר90צ9ל ר91 אק האט ל91שא91ר9ם1אי *1
 0900 9191םארשי אץ 00190*119 רײזז גאנצע א באױים

 אמ 9סטרי1ד1אי 191 פח 19צװײג 9191סארשי 1אי אמ
 19111190931*0 91190באדײ םים 19019 919190 אױ

.19ײט319 די פאר
 ײד1ם1פל1אײ װי אח סט9ם װי ױהם1בא אא דאם

איז. אל1א09119ט1אי די

o האבמ װאס די i*m 9i 1919ח 1צ m םי־ 09י
0*11 19191 191 P00190 0909 1י01?9?ז9 אל«r* 

 PO 191 111***93 191*1190*11 191 19191 09ל91
 *19 193*1 191*1 א., *.9 *.0 191 1* ל91שא9ת901אי

0 3* איז עס •191*191 םו־ישט 9 i r1 װאם ,01אשל* 
 010 1קײ א0י1 ״190119119 0הא 91p9?01*91 *ל1919ג

 ,19191 װי אלץ ס3לײ3 פאו־לױפמ װײל ,9**90190
ד ם1פאסל 191 איז 1פא191 193א  *19? א דװץ• P* ײי

i9 in ? n o o, 19ר?9פארסם 1* גליך90 מאכם 19 װײל 
p# m לי ?i*n 191110*093 די *i אין יג?ײם1אײ שאםעז 
.P 191 1909*?*191 *31**190 3*111191• 190ײ1 לי

191 •191*0191 i9 i  w אױף סאס ל919ש91ר901*י 
י*1̂*01סל !l#*n*93 *1 0*90 90*111 *1 1901191 זיד

190 191 0.* 9.* 9. *19 190**19190 19*?190* 191 p 
1* לייבאו־ 19 pזיד יל po 111*0 19אפזאג ניט איר *i 

*91*3 19 0*1 190**91*1910 *1 1זי* 0*1 19זאל 09
0191 *p 9זײ J 9 1  *1 אים םים צחאממ p* סאפס, ר1

 •1אײ אים זיך 091 ליד119 אז <9190911901** 9»גא
9391! *1 19TB191 91 091 1* 9יםי5 90*111 זײז* 

19 I90oi* i.1* פאלג p91« 191 אויו איז 0א? PD 
 סאם 9T?01*91?9 דאל9191 י1 0*1 ,9*י1ל919ר 191

190119119.
o זאלמי?9ר *1 p m 1 •91 אױם* iiii9 ? i9 i9* 

poi*3ii o i9 T i* דץ םאר p* i9 i*o io אלם?*091אױס 
n il שםרײס 091 אץ ג11ל9שט *i9 i  !9o*i .9 אי. סי. 

*p .* .ל. אזז פ *p הײםט on איז 09 93ל91 1אה 
 אױך רבײ91 לריקם זי הומלאמזמ. 91זײ 09*1*119:91

o*n 19םיםםס איחר I9 i9* inp, 191 איז 09 ױאס r s 
*o r ן9111ל9ג נים n יג?ייס1*יי 9001*191 די 19שאפ 

p* in* 191*9*190* 191 אץ i9 i* 3  nw**3i זאגם זי: 
nno *i־n. * i ,o9* r*־n  p* i9B**i ?םא?םי pe 

ײ ל919091ר9ם1אי 191  19191 19191 אל0 9*ל ז91ז
 P 19191* 111191*3 ארמינחמ־ p 191* שפאלםוממ

o 0919111190* .01**11* מאל r*  p ר9פריח איז 
 * איז יג?ײם1אײ ר9ארבײט אז ס,1ר*ײ9איב םיד 191זײ
T 191 פאר יז1ל3 נים ליג?ײם191יס11ם־19ב9ל 9 io 
*i**n ,19091901■* די אץ אױך איז אד1 מוװעמנג 

לאני• 19X191 po p*>*m 091 םאר
09i pe i9 די in m n i9 סאי יאהר׳ ם91911פארגא 

p* i9^ 091 אױף on 190*091999 091 אױף ס*י 
391*0, n  n»9חל*9םl 1 םארײממ mאסים39אל3 י ix

 ארמיסס• די חח9119«רל *רגײםס־את 091 19שנײד
 *רמיםס־באדי!־ לי 19191191« *ו לל33 און שסתדען

191111 *p די *ױך װי שעפזװ*, די »p• im*i**n 9אל

 91*0911910 19009אק3 1* 1901909ל9 919אקציאנ91
 ?־1900 19ל אלם 191לי דאח• אלץ לאס — 1113געזעצגע

 ם90י1לילא9ס in יג?ײט1־אײ190בײ1א אז ױיז,1בא ססר
p* 1*03*1 i* איז 9*i»i9io i 9אל 193*1* װײט שטייגט 

iw* !91900 װאס ,191*10 919119  o r ־190* די* 
*?191 *31**190. .

in 191?9 *ל19191 *1  91*01?9T ל9190911901אי 
 אי־ טיף 193*191 איז i**n* 01991**1 01901*1 ליידיס

 *ג119?1? ים1 םליפט, 91היילי איהו• איז 09 אז צייגם׳19ב
 ,19iiio*ioi* p* 19תמ9שס ,19ג11שםרױכל *לע *ויף

•19*91X019 190 91>1אי X 191*091 1* 19111*1*0X3ליפ־ 
i9oi*i**Kiw פיהויזמ 091 0*11 קײט,  x ix 19ײם31א 

3*111191.
0פא 9 1 m 9 אל1199דזס די באשםיםט ק9«װ 1 o p 

?09*90 po 119*1900»  ,**11 in ̂אי  ־9019 שיnל
 1םא ix האפפא! לױם1חש p* 1*גלע1 איזידאו• גיגי,

־19? ם1של די אז ,ino3*i 191 p* ס93לי190 ס9אל
0 191 19011X 19X19190.* .191 אי p* 4J •19 ■• א 
•19H»9119 P*TX 19191 19זאל ל•

*09 P לאגיש 19191 *ח *P 9011 א P*0P9B 
i9 i  po םד איר 19לײג1«9 91*0199:99 ריל919ג 

 אײיי p * ?19019119* זיך ז9ב*טי*ליג 19191 ם1של
1■ א *'! 19רםיר9פ :יד 091 4 *.9 סי די װעלפער 9 

»190191 9*x*:*i9 ii9 ן אלס* ix  9*x*i9H םי־ 19ד* 
 די 191 האם 1לױפי1« לײבאר. װ9 19רײש919ם וײ?ען

ף 1?ײ 19ז9ל9ארױסג ױס .9 אי• סי. ־19? *ז* ix יו
190191 *19i*io 19191 0191 190 pm p •ס«ז לארן 

19091 o*i קיץ iw  o* io 09 םלחם̂ז *ix  19093 p
KTK 091 4 ?19019119 1*0 ׳193י1ל1  •*9 .,0 *1 W 

W אל19191 לי דאך p *1*3 *9, 091* האלםע!• P  ־9
 191 191 !׳9ל11־הא1« 1* אגע1ם די o**x האבען םיװע

19191 19391910*11* 091 19019119? 9 IX •pi. די 
n 9ראל n  pe ל919עס1ם?ר1אי *P 19 אירעHVP093 
u 091 םרידזמ 1פא r n o o  pn װען t* 03בלײ m 

 די 091 :י w האפזמ, 1לאםי p* ״9■ןךי«י 190אל איר
 T91 ׳m 1901191 *ױף חאט :י אס1 םיסיע, 9גחיס

19 i n  ix  pn*oפאלג.19 19לליכ
יי ■ •

n * 190111« האט ״11פי9לp 19119« 91*10 די ia 
pni9o**i93 םייל pe o**x 191 po די:n n  po i9 i i i r 

 ־39יפנײ1ח «לם9ד :יד האם 9i*oip9:p9• 09 ראל919ג
 «כס9ג 19191 אסo?ii6p, 1 1*191 לם9י1חא9ג ליד

*191 po 3*1* 1939 ,19*90 0911 P 1אי 1911לא 
*oipon i** »1*0*1 סײלװײז i* rn  r » i 9101« די* 

190 po יתיאן ר93?לאו?« לער *p די »iy o 9io i 
i9 3 » 0 9 ii 191 po ל 91שםרײם־סר* די אמ יתיאן*» 

1*** 0*1 191 1939 זי P* ,191*191 191קלע 19X1*1 p
 ותמ ?אםיש ?לימזח אפשר 091 09 •191*191 אהט

 ריגקײם9שװ 91911193 א w ,19191 געזאגט 091 09
 »9י אין 19P191011* in האם 91םרא די לע״מ «ו
 קלאו?ם. חיעם m 09 װאם 1קלא ניס וױיס i*o אז
 ,01911991 זהוי םלידin 91 חאממ 19?לײד סתימ *1

 בא־ 09 װאם *וםישמיש 9X1*1 * 191*191 איז 09 אז
 דאח• 190 ?לאו?ס. «ו ומס *ון 090911 «ו לאעט

ד1אײ זיך  ־93 זאל n 19 ס״19?סי9 1* «ו 191191 «
00*1190*0 *p •קלאו?ם

םאוך׳ אוו .אום ד* *װעןP 1* 191מזל׳די פיל גיט
*i? 019991 נים האס n אױך .91*1■ m 19פול קיק 

i9»oi9. וחד ג*ם לט9ל1הא91 דד 09 האס םאל דאס 
n .090911 19191 191 ?לאוקם, p« אװ אום ג*ן p 
PK 09 : n* 91*1« לי r t v i p 91*1■ לי »p אג־? 

* *p■ ײססpo *31 קודעגץ p i .ארמיםס־באדיעתממ 
09 *pnw  p * »91ל *p * ל  דיםקוסי*׳ 9י1919«

1939 ? »9 ■m  p האס oi9P9i pm ,עחן: w ס* 
p* 019091 זיך האנדעלט n  p >3 o*i 09 דים m די 

ױ ג*ר*כםיגסײם, מ ױז n 39191 0390 מוו  n  ,pm־



)»- 2 טי יז
 אזוי נים זיך לאזט וואם םיםואציע, x זיך םאר האם םען

קאנטראלירען. לײכם

גת־ די אז אױםצחאגע?,1םא לײכם געוועז איז עס
r פע? x איינגעוואר־ אזײ זיך האבען װאם קלובס, די 

 שאנעל,3אינטעתז דער סון לםxלאק מאנכע אין צעלט
 רע־ א דורך גאנצען אין װערען אפגעשאםם ניט װעלען

 פארשםאנען. האט יעדער קאנווענשאן. א פון זאלוציע
 סיטי אטלאנטיק אין ?אנװענשאן די װי דעם נאך אז

 פץ עקזיסםענץ די םארבאטען רעזאלוציע א דורך האט
 זעלביגע די װעלען לאקאלס, די אין קלובס און גרופען
 פראבירעז עקזיםטירט, םריהער האבען װאס גרופען,

 װעלכער אונטער וױיםער עקזיסטענץ זייער פארםזעצען
 האט עקזעקוטיװע גענעראל די :אר מאסקע. איז עס

 דעם פאלגען װעלען מיטגלידער די אז אננעמען, געמוזט
 אז געהאפט האט זי און קאנווענשאן דער פון כאשלוס

ץ װעט אזױ  האם־ איר אז איבערצייגט, זיך האט זי ביז זי
r נונג x דע־ מח זי אז אדן געווארען פארװירקליכם נים 

 קאנװענ־ דער פון באשלום דעם םיםלעז אננעמען ריבער
 נעראל3גז די װאם ציע,1עזאל1 די דורמנוםירען. סא?

r אנגענוםען האט עקזעקוטיװ x באשטיםט׳ און קלאר אזוי 
so m? נים ?אנװענשא? דער םון באשלום דעם מער קען 

סאסקע. קיין אונםןיר א*נארעז

ײ דער ל בי לא־ ױגיאן״ •רעםערם קלאוק די יו
לxינםערנעשאנx דער סון 36 קאל 35 לאמאל ®ח

ר או ױבילײ. דרייסאכיגען א פײערם חר
os 35 לאקאל וױ יאהר 36 איז 

o iy C y iX געװארימ; געגריגדעם איו rx os 
oinx'ooisonx* דער וױ יאר 26 יוניאן

 געשאשען rx 36 לאקאל פון אאנד
 פמנסלאו דזשאזעף װי יאר rx 26 עם *ון מװירזמ

rx 00 לאקאל פמ םענעדזשער געװארען•
 סך א אײגענםליד rx ױגיאן *רצסערם קלאוק די
גע־ זײנען קלאוקירעסערס די 36 לאקאל וױ «לםעד

s װןן o m a? מ די ש ר ך קלאוק־םרעיד דעם אין ע  י1 זי
מ ח ױזי א ת ® r x ױניאז• א o s רעקארדם■ םאראן זײגען

* r x  n o ־91 *רעסערס קלאוק די דמען 1886 יאר
■sn? ארגאגיזי־ די ױניאן. לאקאל א אין ארגאגיזירט 
un ^ סון n זיר האט ױניאן א אין ירעסערס קלאוק 
^ m פריחער. סך א אנגעפאנגעז וױרקליכקי׳יס דער *iso 

os ?so ,1880 u אי? סױן ליך r פאנגען5אנג זיך האס 
n נײ «ײן r אבער ױגיאן. ר5קלאוקפאכ א ארגאגיױזתן 
s נים זײנעז קלאוקםאכער די «ון יוניאגם sons די i*

̂זײלט זדןן  גענעראל דעם זױ? לאקאלס. אין אײגג
i די r« סםרײק 9ixopnpp 1886 איז •nr נמ אין 

isax pup און לאקאלם באזמדערע שוין סמורי̂מ 
*son? די וײ .oisnsw im קלאוק iרsסsית־ רס 

nr.״ un פריליע אק אנגזמזנגימ זיד האס סםדײק 
 ־5,איגדעיי די אז אעעםע?, רsaריsד קזח םעז *ז

oisi קלאוק ■rx •oisojn ̂רט  נום געװארעז ארגאגי
.1886 סוץ אנפאנג אין אדער 1886 פיז םוף

קלאוק־ די *ת ײניא? si'iisnrpw די לאנג זױ
•otsost צקזיסםירם תאט rx שװsר isros^sorx• 
 םטרײק רsד ?sn ,?siixisnsoiix זי rx ליךיגשױאדוז
1«* rx?לפרע siisisi,? פל דאס וױsגo אין 'UPS 

קלאוק־ די בײ בלױז גים אח ?,sinix• אפט גאנץ *ײם
rsio סון רsארבײט די כײ אױך גאד ערסאכ  sunix־o.
 זיך ?saxn װאס אגס,ױגי די אז ,rx rox דץר ר$3

isnivsi א*ץ ts n  ,TS’w n^P osi נים םאל קײז 
os .vmta rx Tsm asnsorx פלצגעז m se r 

 פאר׳משג־ sםליכs s’st’mu'ix רsד פון איגצדבלײבען
jro נים זיך פלעגאז װאס s^ ’oin rx isiwixo) די 

 ױג־ די אויםלצבעז גוריק און ארבײם ̂רגאנימציאנס
osoisa ,nr מאל xמייס־ נאר נאטען אלםעז דעם תםער 

omx נאמעז• נײעם א זדנםער װצגען סגולח *וליב 
os ,שױן זײנעז ■רעסצרס קלאדק זײ אז זוײסם 

 געוואלם ױאלםען זיי nm איז לײס יתיא? אלסע גןנץ
s« 60 א זsרsפײ נו בארשנםיגם isns< זײ זימק n s?

n «ויײ םים שױן ײביליי r* .סאר* םיר באר נודיק 
tstisw, אז nsi קלאוק די גײ איז 86 גופצר •i־isos־o 

vist* באליבט׳ rx on  rx .נאםידליך rx rx os־
געמאכם האט אןיתי דד«? װאם ,isra דעס •ןד
m גרזיסמ »»r x  r x  os*wr ק דיי מז nוs ו rלגדײד 

t x  r x ו קאסף* »so s3 nרsז isosV o n ז י s י r x 
י■ ^לגי גלארדײכצז א בלויז גיס oxn 86 ק*ל1ל י

r x  u p  > x n p s s n y e r x  y n  r x ג*נ• רער
jro ארסײטער *isnrnsxv ל98 s ra ax*m n m »  is m  ov !סעיײרב r x M r r r

m ווןבןן װאס m פאר פיל אזױ r m 
36 די .pryr otsotw pxftp די וױ

r35 לאקאל פון געשיכטע ר i ’ x םח געשיכטע א 
 םאראז דינען עס און פראגרעם iix קאמף שםענדיגען

ison זיך קענען װאס ױניאנס״ װעניג xo אזא מים 
”o מיט לאיאליםעם, njsoy:nso’ x xrx מיט־ דיערע םון 

ױ גלידער,  אגדער אן איז ױניאן. םרעסערס קלאוק די ו
r פלאץ x װערט ״גערעכטיגקײם״ נומער דעם n s o ’ x 

 און 35 לאקאל םון געשיכטע דער re טייל א געגעבען
r אויםגעטאן האט ער װאס x זײן םון יאר 35 די PS* 

r עס אבער זיסטענץ, x ריכ־ א טייל. קליינער א בלויז 
 35 לאקאל םון באדײטונג דער װעגען באגריף םיגען

 צוזא־ אין עם באטראכט מען װען בלויז האבען מעז קעז
 קלאוקמאכער דער םון געשיכטע דער מיט מענהאנג

 איז 35 לאקאל אינטערנעשאנאל. דער r® און ױניאן
is געװען שטענדיג r ’Xיף דילען, שטארקםטע די םון ״■* 

 איגטערנעשאנאל די און ױגיאן קלאוקמאכער די װעלכע
 אנגע• עס זיך האט באזונדערס געהאלטען. זיך האבען

r זעהן x קלאוקמאכער דער פון צייטען קריטישע די 
אינטערנעשאנאל. דער םון אמ ױגיאז

 גרויסען זײן צו 35 לאקאל הארציג באגריסען סיר
 מיר ערםאלג. וױיטערדיגען אים װינשען און טוב ױם

 גרויםען זײער מיט פרעסערם קלאוק די באגריסען
 שעהנע, אזא פויםצוהאלםען און ^יםצובויעז ערפאלג

r שםארקע x מיר ױניאן• פראגרעםיװע isonaxo ברו־ 
n s i חשאזזמי osno,^ ר5יעריג 26 זײן פונםער װאס 

 is~ גתיםעז אזא געהאם 86 לאקאל האם פירצדשאפס
n םיל אזוי האם און פאלג p y jo rx פאר s m -םים 
r רsגליד x אים װינשעז םיר n5״ ^’T isoרפאלג 
S' 36 דעם באםראכטען פיר ארבײם. זיי? איז in s? 

s' 26 םsד און 35 לאקאל פון ױכילײ m s? ױבילײ 
S פון it ijאלם ברעסדאו ״ is x n s is o ?סס לאקאל פו 

o פאר s i ױניאן קלאוקםאכער גאנצער דער פת םוב ױם 
פינםעתעשאגאל. גאנצער דער ro איז

ע ש ײ ם* איז #טי #לעב sm דא עזװיל םיי ב s? 
ס א ען װ ר טיני רי ק ס S ZSF.mFl אידי״ע געגעזדי

ר ע ט ײ ב ר םיר װאס ,36 לאקאל א
?tsp rr אנדער אז איז 

u אין פלאץ  o s iמsכאללאגס עד ״גלדעכםיגקײם״. ר 
s פאראן דינען os װאס זיך, o n 's קלאוק־פאנוסעק 

n s iio o, איױפע קיין אנשטעלען ניס וױלצן חזלכע

גערעכטיגלךמ ►-----------------------------

 באולויוטזןס ns ײי אמ שעפער• דיערע אין ארבײסער
 פא- onsnioopso^xa אידישע די אס צװישען זיינען

»s םײנע פמ ראלע די שפילען װאס אזעלכע ראן rrx 
, שול־אידען. rx כאלעבאסיס

 ניפ rx <דיז*ר ס. בתדער אז זאג^ דארפען םיר
 אנעו אוגז ײיסען. os rrx לאזט װאס ערשטער, דער
 נידער־ די אט וױפיל אויף דערגעהן צו שװער איז

 אידישע די צװישען פארשפרײט rx טרעכטיגקיים
 ריכטיג זימ זאל os אױב מאנוםעקטשורערס. קלאוק

 אידישע די אט אז באזעיפטעט, קײזעד ס. ברודער װי
 אי• קײן אנשטעלען ניט װילען װאס מאנוםעקטשורער,

 דעס, אין חלק באדייםענדען א ד״אבען ארבייטער, דישע
^ אײף זײנעו קלאוקמאבער אידישע םיל אזוי װאם  *ײ
 זײן מאגוםעקטשורטרם אזעלכע r® צאל די דארף דאן

 דארף os אז זיך, םארשםעהט עס און היפשע גאנץ א
 קאפף. ענערגישער גאנץ א זײ געגען ײערען אויםגענומען

 אײנ• װעגען בלויז האנדלען אבער ךיז זאל עם װען
 ?S? נידערםרעכטי^ אזוי זײגען װאס אויםנאםע?, צעלנע

 שאנד־ צום זײ צונאגלעז r® םראגע א זײן בלױז עס
 פאק־ א אלס באטראכם איז ניט קומען זיי אבער קלאץ,

 אוחא■ די זוכט ?so וחן? םרעיד, קלאוק דעם אי? םאר
so? דער פץ n s ro rx קלןןק־ די פץ לאגע רער5שײ

____ ____ מאכער•
Sבאהויפט אלגעמיינע האכען יעדענפאלס נאר ir?, 

os ?sr נים װערם nsr ?sosisin ?׳ס רועז קײ? װאו, או 
so דארף ?so ניט. n? קלאצק אידישע די פון נעפעז ךי 

 אי? ?si'oosvxo ניס וויל??? װאס פאבופעקםשורערם,
s קיי? שעפער 5זײער o n 's •קלאוקמאכער m  r x 

so? דארף גאםעז א אז גים os פעסםגעסטעלםזר א ?יין 
s 0*1 זאל רראם פאקט, is p? װןרןן. באסטריטןן os 

 ס׳סאס אזץ .פ׳זאגם אױף באגריגדעט זיי? נים טאר
r א? זעחר איז באשולדינוגג n געחערט״. x  soons 

s באגריגדצם, ענדיג סזלשט זײן *isonsn סח זי r? זי 
.03X091 איםיצען געגע? װערם

is םיר iy n סויף אג$ססעלס9 דא זיך jbcti ויײל 
p סיר y n,? סוי? װי s i'm c  01x191 פאל tn sn s i 

 לX& קײן האבעז סיו אנער נאסולױמסנ■ דערמאגםע די
 ודאס ?,9סאקס לסע90091*0090 קײן געקראגע? נים
 ?90ױאל «ױר מדען. ן9יסדבאשט rtxtp נ*ס ?9זאל

ד מ די ױוי 9סיינ91אל ײי סעד הערען ?9ל9ײ ת ח  מ
nru ie, נאר Tsapxo soon o xa ל•91מיס 9אל נדס 

.790m

ראב דער .
x װאם oxnpi opr 
“ x״ r״ x גד, גרויסען

x oxnײנמxאץ ל op rrr x iy« x
 ספױם זײן אױםװײזען גקגוםןןן

Q זײנע סאר 'isv ;
 אים גי׳י זץ• nPxn ׳זיד פירס עם וױ אין,

x כיסעל חיכסע mxגעםוגע̂ן ענגער 
x rx סױכע דרײ  ojmxo חײזןןריגער «X?׳ 

#3 7P*xn ox“סםישנדיג־אן פון ר 
̂ל חןם  jrrunxo גיס סקײמנדױ און רום זײז נאכטינ

rtxa ipoxn ip ^ v x s•
געזיכסזןר, קרנםםןן םיס

x“ ץ  •nxfl ?pjpxi ojn י
rx סי כלויז  !זײכפוער npooipoprooxi X oxn י
rx סױס זײן אויכ* nxi rx רײן, ניס דערװיײ 

 סײן. און pnxor אסער ײ rx וxד
rx װעס ער תױך װי װײס װער «ײס, דקר םיס ix i סס"נ?ס! 

 —!לימען סיל אזוי oxn םעו ?x? װי״
oxn אױפגקרעגס

סיט<ל דעס ײסס די  fo —געירעג ̂נ
l  rxלx  ̂ox• װײסזןן ®r® opi?x געזאמען!

» X a AA  k A M a M ■  U A A i  A A A A A A A  ^  a a a a a M A A x געם■ סױדןןר xnקדאגגען זײנע פץ ײיר ״ ~-
t e k A A A  A A ftA A ■  ^ ^ | A  A M A A  t e A A  t e A A A ^ A A  g A A A ליכק םײן ®זדין זיך קדגקר —

 — ,wm ניס ייד י•• «x«איז
oxn גלױכ און — געסרײסס, ^סמסל דקי סיי 

po ?XP •po^npo ?x? נ«רעןן לס1 װןןלס ךי 
,oenxs mix r̂  ̂ ®in npi tpo ®P 

p7X m ̂לן w או̂י ז  ?po"o ohi וי P p iro 
poo'omx® p ײײ«ש יןזד x i m  * w 

ipoip it וימןן w קיין ip iH»*

, י נ 1 ױ 9 3 8 4
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*X3 ניט זיך זאל מען וױ גלייך אגץ
 עגריגדעטער1נײ* דער צו ציהע?

מע? םח לאפאלעטם די ro פארםיי
 א איז עס אז ?,9עב1צו דאך ר9אב

אמע־ דער אי? פאסירונג ױיכםעע
פאליםיק. ר9ריקאנ

פארטיי? 9נײ די וױל װאס
r 1 דעם אױף xרען.9נטפ9 צו לייכם ױם אר

לאפא־ די מים 1אײנשםיםי ?ײ? צו לייכט איז עס
ם; םויגע? ?9פארטײ 90אל 9בײז־ אז לעטס,  אבער ני

 די פו? פארמיי 9ניי די ױאם קלאר אזױ ניט rx עם
 דאכם קע?׳ ?90 ?.9פארשםעל זיד מים 09וי טס9לאפאל

 קלאר, ניט אלימ לאפאלעםם n איז 09 אז ?,9זאג זיך,
פאר. זיך מים לם9שם פארםײ 9ײ1 זייער װאס

 לאםאלעם, םיליפ װאם ראם־רעדע,1פרא דער אין
 דער אויף ?9געהאלט האם rוױסקאנם פו? גאװערנאר

 ער האם פארטײ׳ נײער דער ro רינדונגס־פארזאמלוגג1
 םא־ דער נים אמ קאפיםאליזם דער יט1 אז ?אגט,91

 האם קאפיםאליזם אלםער ר9ד איה̂נ לט9פ91 ציאליזם
̂ױ י9ד ר9אב ציים, זי׳ץ אפגעלעבט  נים איז םrלxסא
 םאציא־ די נאםור. ר9נשליכ9מ דער צו צוגעפאםם

 די ?9ײ זאגט,91 לאפאלעם האם כט.9ר91 ?9זײנ ליםםען
 זיי ר9אב ;?9גיט91 זיד ?9האב ?9צײם n אז ?,91זא
 מד ניט ײך האט גאסוד געילנשמך די אז ן,צסגלארפ

 סאציא• ניט אץ םrלxקאפיט נים אױב נאר ביםען.
o ? דע? װאם םא ליזם, roxo געװיס קאםוניזם אדער 
 ם1זא לאגע, 91איצםי n .09לאפאל רם9פארזיכ ניט,

r 1 ר,9 x09 יסm  ro, אייף חס9סם װאס X קרײץ־ 
 ?,919ײ די r® ר9לכ9ײ ?9אויסצויןלײב זובם אץ װעג
מ מאם פ r ׳זיך קױ x ם׳91אײ פי? נאד ר,91ריכםי ר9ד
r 91 װאם x?סיף צום קומע ®r 19ײ א «r ער no

 זז?.91 וױיטער ?9190 «ו פדי ,19װ ם9נײ א ברעכען
os ,די םאר יס1 ?91םוי ?91װע אלםע אלע אז הײסם 

 פארםיי רsנײ ns,n םיס ?9וױל זײ או? לאסאלעסס
j נײעם א נרעכע? s t װאס אבעו r x נײער דער is r ?
 'װע05®ראגר ?.sראלsל'ב וײנעז לאפאלעםס די

 ®אר װאונשען, son ם?־ X האבע? זײ או? ?sלxרsאב
 לאפא־ די אנערקעגונג. עכע?1 זיי דארף ?so לכזג7ײ

spnsox rx אז געםליה וױלע? אסס  is n s w װאס 
?rx  IS דאס ארבײט. קריגעז זאל ארבייטען׳ וױל rx 

 ־Si שױ? os oxn לם5רוזוו װאונש. !יםער א זסיד
 פרלזי־ !לודארען rx ער זמם צײם גאנצע די װאלט
oisn. פארוױרקליכם ווי אגער so? איחם ?

ץ אי? תאט םsלx®xל גאװערנאר  5םראגראם־רעז־ זי
sn 1כטייר אנץ1 xso  n  ?x ,?rs'n siix ?איבער־ װעגע 
®S'spnxn איז oxn ,xpnyox .soVx® X ער s i* 

 צופיל, פראדוצירם ?so װאס דעם r® נים לײדם זאגט,
nxi גיכער ®js o  oxn ,o s i r צו פראדדצירם l ' i s r. 
»n ?מ נים קע ־ y ױז is r? ?איבער־פראדוקציע, א ?s r 
os ?זײנע ®xnx? מענשע?, םיליאנען saxn oxr? נים 

iu 9 i 909 צו.? oxn םענשליכע א אנצוםאן. נוינדגע 
r ?,91ײאו' צו דידה x 919מרשײד jr rn ix םענשליכע 

 םי־ n באזארגען פרובירען ?90 זאל באדערםענישז??.
1H91 םיס שפײז, נוג91 םים 91דםם'9נויםבאד ליאגע?

ה ■ערלײדט 9 סי in i9 0 o ix ?װאייגועד jri9n ix r x 
9axi9 ?׳axn ?9®nxn ?90190 oxn? 7939ל *ו 1ינויס, 

מ  זױן סר■ראדוצי מעז אז ?,9דײזויסואר זי־ד oxn 09 י
is  ypnsox אגסטאס װעניג is .יל® r x ?90 װע? 

rx*9 ע?1אנפאנ ם9ײ m p s? 90190 װישיל פיל אזזיי? 
m'93 ?9199 קעיר9אם אי? n xo9 װעלעז ?׳ ix^ 'o? 

o ?9091 װאס ?,90190 r x בא־ ?91קרי ,1לעזײ אתם
סעפטיגוגג.

r 1 דאס ױ, xאנץ r x  ir o n 79 דיoo,Vx'sxo 
01x191 09 ?saxn סײז X ר9אײד פתסער םד n9nxi 

 װי אבער רםראכם,9ד ם9ד is זיך האט 097X®X׳ נאי
f 09 י9 דענקם  ?snrnsrtn

nxrwnxi לאמלעם oxn אױד ix ,T9TH9UX 
9 ?9װאלם ארבײטזמ■ םיליאנען inp? 9ײ ,1111סםי9באש? 

סיםסעם ע1גאנ די ?9רבױ9איב נעםען זיד יאל ?90
י ®יז n ז sn p n so x ?*אײזממנ r x ײ  ?9ל9ססעק?9ו ז

rm *׳יי p  ?9onxpxps r x  ovronxo  x. אבער
r x  oxn T* יטר9 דעד ניט• ס9נײ קײן r x, װי 

f ®ידט  T in  09 ?so מ ז*ל » *XI rw xa is im  n 
? ? ע ר ^זי  ל»מד n נים ?snsnx® ®ב*ר דאס ייי

os is* זײער איז ליס® n  ju ro r 1* קרסס nrap,

אופ־ זעהר שפראך דיעד װערט םא? דארף סע? װאס
ר.xקל

 r^X לאפאלעם גאװערגאר os האם נטליד91אײ
 מענשען אז ױײם איך :געזאגט האם ער געפיהלט.

 אבער מערע?? טא?91 דאס ?9? װי גע?:9םר ן9װעל
 7קײ 91םרא ר9ד אויף האם ער אז עם׳ העלםם װאס

 !עקענם יז1בל oxn ער בע?.91גע גיט עגטפעו ?9קלאו*
 osn םע? rx טא?, ?9אנטאנג דארף מע? אז ע?,1זא

 ־91 זאל עם װי isn ?91ריכםי דעם אויםגעםינע? שױ?
 ער oxn אר־בײם, דער אי? נם9ר9ל םע? װערע?. טא?

 עראפלאן, דעם אויטאמאביל, דעם נעמט אט געזאגם.
l'lsn 91 1אנסאג פמ זײנע? זײ ראדי> די  79H91־ 

 האם ארבײם דער אי? אבער מגעלומפערט,1א ?.9ראט
 װי ?93X0 is זיי נט9לער91אויס נדליד9 זיד פע?

 X אי? םשל nsoii אנץ1 א אםשר איז דאס .1נױס'
 rx 09 91םרא isn אײף ר9ענםם קײ? י9אב ,9י9ר

נטפער.X? 9 פמ הט9דר91ארױם זיך ר9יכrx 1 09 נים.
 ארױס־ 9י9י זײ? אי? האם ט9לאפאל רנאר9אװ1

 oxn ר9 קזאפיטאל. 7913m געדאנק ?03n'93 א 01געזא
 ם,9ד ?919ײ ?9רײז־ is נאריש rx 09 אז רקם,9באם

 is םורא האם rx ?9רשראק9ד זיך האם קאםיטאל אז
sm 9נײ אץ געד׳ן osiisonx.? קאפיםאל oxn נים

תפיילה א
מענעם חד ®ין

ד חי יי ד *י י irtp® יי n  ?pp r, 
ץ דיד ח־ף איױ  ן ל«נג פץ סו
ץ  װינס, npn חאס פארסראגען קול םי

xp נאכס די 'xxn p n ץ קלאטג םי
 סןןג׳ גרא?ר « — *jmx גײט סאנ םײן
 נױר. די אױף ?pop איך

o אחער, קום !א p i חאנט, םײן 
a p i חאגס פײן «r .יר®

י x נאכמ ו  ?pnpi ,םינסםערע 
פ«ננן אץ מ«ד געהאלט??

 װ?ל«, ?pp r® דיי וגו רוןפ »יד
t x ון סױן דיף רוןי®

n םינסטערניס a s p s טרןזט, םײן לאם 
T ; יי®® תסילח מײן a r  T n 
r x ש » ײ x א nspo כי r t r .װארט 

םייין«יל. *ו םיד ®יר !א
p o 'o? ??אץ סװים B sg i npn, 
pnp i? ט ip ני n  a p i ן 

ip i 'o  x  a a ip, ײ פירט  *ו, ז
ײ פירט jp ז n a  X is
a שיןו םײן p m i^ o p i ®סף, 8 חא 

ip n r םיר איז T p  npn? 
a*ronpn a האט כדף 'l  ? ix am op i 

עי 8 ®'י ל•8« 18
ף, t» י1ײ אחנ« a די p i םײן a is n., 

ט לאז  גלינד; בלאנדזסש ני
אג י סי ש י ^ די »ון ?ײ*  פי

n 8 װי סין פיר rp.
 ,B381 ײ כלײכט מזרח וױיסממ איץ
 ;סטראם 8 פליסט דרדם »ץ

®aspnp npnp ?p-ip' r כלוט, םײן 
אום כלוט מײן קװעלט

 ®רײט, פליג?ל די ?ול סיץ ספרײט 8®
ד ג8®י טץ זי a םי m;

M A I A M M I A  ( a a a a a  a a L a a  |fe A f^ A A A Aאויפץ o p r n p o כרײטןןן
U  A k A ■  U A A A t e  ■ A A A A A A A3ײ?ע #wrn

p c 'o? סװיםען i i r  ?,b m x 
?pnp? ®ני ;a p r r»p

* A t e k lA  A t l l A A M  * A  Aa | A A |Aזיי פיר® ׳ npn'® 8 aaip  jp «ר 8 י ®

 .xno קיק ?9פיל גים ר9דעריב ?rx ?9 מאציעם9 קײז
 T7P עם ?yn ,?911109119011X נייע אי? עהם1 קאפיםאל

 נ*919געל X האט קאפיםאל ?sn פראפיטע?. סאפע?
 9נײ אין ,?os osn 191 פראפיטע?, מאפע? is היים

 אױב אמ לט׳?,911רח אונםער אפילו אתטערגעםמגע?
 T» os װזנט ?9פראס'ט קײ? ?93סא ניט ?9? קאפיטאל

s נים in? ?09 התסוער׳?. אונםער אפילו ארם פו 
 קאפיםאל װאס שוא־יג, איז תזװעלם יט1 אז הײסט,

rx ״םטתיקט״.  os ,9 װייל םשרט? os? קײ? איצם 
 ?ײ? os ?9? װאם פאר 1נא מאפע?. ניט אפיטע?1פ
 *019 ׳091 צוליב נים ?9? עם ??93מא גים אםיםע?1פ

 קא®'* םו? 9י1םאשינע גאנגע n ױייל לאפאלעם, ם1םע
 ־91אױפ האט rx געמאו־עז ט1עלטע1פא איז טאליזם

oisn װעחזז ?9געשאפ ף1א1 עס ?.9בײם1א r ix i X 
 ?919? זאל is אז ?אפיםאליזם, םאר׳? 9י1םאשינע 9נײ

 ײידעד ט9לאפאל oiyn א1 19אב ארבײטע?. ױייםער
 ?״91אױסגעפי נים sisn זײ? םון ?9? ?90 .1אום?לא

i אזיי ײי s i י91 אז ?9בײם1א ף1א1 ?אפיםאליזם 
 גאנץ• ?9בלײב זאל עלע1צי אםrx 1 זאט זיץ זאל אלף11

sisn  0191 is? ?791לי 9לכ9װ חוב̂װ 9אלט אפשאפע 
 79ב9ל 793טשאםםלי1וי1 חנם אײף משא ערע1שו א װי
®spnsox rדעם אי? יך1א 1אבע ׳ is  rx לאר,01א? 

oism גאנץ ixo .אום?לאר
 יראגראם, לאפאאום׳ם א'? o?n® אײן איז ?לאר

rx א iso n אם1 — פונקם rx נאציאנאל^חע די 
®oosoyrpixa r. אײנפאד אײד איז אם1 אץ n i3־* 

X IX OOSI osm? 191 :צופיהתנ? x אר־ אה געזעז® 
 is miso ?יץ ?9סאב יט1 אײד דארף םעז או? .1םי
S אם ?9<אכ1 זײ ואס1 םם,9לאפאל די i opn® osn* 

9011? ®r 'נסײל,9191 אין ?.9סאציאליסם ל nאאי 
י ®ת TVoprio 1090 7901191 זײ ?9װאלם  םאציאלים־ י
soipsiom? 1 לםxn פראס־אם ר9זײ םע?. xגלױז ים 

 או? ר9י9?ל םד X אייד נאי ר,9יײ0911®רא םך א
is 09 בוײיםער.  I'isn  rx 9גאצ'אנאליזיר? n באנ־ 

?79. so? אײד יארף sx p isr'x  n  ?9*rrVxxrsxi? 
so rx? 91911 9רײ 9אגצ1 א 79ר1נאציאנאלי דאך-ףX 

i s i  r® ?sim s װירםשאםם. ר91רי?א9אמ
sn שײ? אלם1? אס1 נאר si? 1® פארלאמם צוםיל? 

n 11 םם.9לאפאל osאלם oinosi, זײ אז X ?su m 
oim פארסײ, pixp oxn רא• אי? ?9לם׳9רוזװ םיט® 

1 rx  om nosiiאס rx נים snsi? אבזיכם. 19זײ 
09 0.191 is a 'i ,רחח׳ןללם או אױס rx לאפא• די פאר 

n אגב׳ ראדיקאל• is לעםס  73m 79ײאלס לאפאלעםס 
o אפיא p is isi, לם9רחוז אז rx ים1 זײ סאר n is i 

®n ,n 'ojn ixiאלטT9 ארםם191 ניט אײד זײ X ?90X0 
 פארםײ, לײבאר פארם n א?1פא אך1 איז פארטײ. נײע
sism® פיל א oxn װאס o su x i רח־ וױ ראם1פרא 

rx לם.9ײ  os אז אסח׳ mxo n פארסײ 1לײבא rx 
i ?10 פארסײ 9לאקאל א בלױז םאו־איפי! s i ל•9סיט

M I A a  AA 1A IA  A A A A A U A  Aa AAIAA^U a a a a a M A U  a m  a a a  u AA u a u m,  7p א rx ®ארםײ לײבאר ?9אמערי? ױ וױ אס חזנםם,
n יארק נײ r® םײ1®א 9קאל  isax  ,11919101X rx
 פארלויפיג אך1 אח םס9לאפאל די r® םיי1®א 3נײז
is נאר o לאקאלע, א n  m ארםײ, לײבאר פארם® 
 פאדםײ נײע י1 אז ?,siniBxn אױף ?9בוי זױיב את

0911 m s n 9? פאי־םײ׳ נאציאגאלע א? spnsox n? 
n פארםײ לײבאר  is ix פארםײ לײבאר סארם saxn? 

האפנעגע?. 919093
09 s m? םאראז SMiina,? אז n 9נײ ®ro  n n x 

n נייליד זימ ?9? לאפאלעםס oxn ,o n jis i װעס זי 
s? ?,9נס909ל9 רעסײוע1פרא די אפציהען i'o s i oxn 

 ix? 010191 פאר־םײ isixp^ai®9i 191 7'א גאד זיו
ijn אפשװאפען מזגר נאך  r® no osn פארטיי, אלטער 

oxn oxn לאסנ אזױ o m i r® ?sosisorx n  o m s i 
r אױף ?sanx r® iso אס1 ?אפיםאל. ix i ?spiponx 

 IX ,?spisi 09 ?90 דאחי פארװאס isax לאגיש,
־SiiXT® n אױף npn א האבע? לאפאלזגםס די !ראזי
f םיוחג  mix® is ix p ^ a iiji u n  r® tjhmsojP s 

os יש1לא גןמץ אױך זיך דאכם איז ix ,?903X10 is 
sn® די 'o jn ix i עלעםעגםsז iS iXP^ oitsi u n  rx 

 n יי3 אויד ?sisק פארםײ
is  m 13m u m ?שטיםזנ ®ix אנדידאנחח״ ®ראגרעםיװע? 

os ?saxn n אס  m ?געפתע n  rx ם*ס װאסלצז 
rx 1 ?נאפע  .pm s u p  m sנים סל9חוי1 אד S i* 

nsnלsix n si o? םים s o w  s o w v x o s i? ,אלי׳ץ 
ix? דפער is  oxn ים1 דאך fix  ?sin? o ispsi 
3 ?sn ,oyonrxo s i'mלױז Tsoxipxojn מאל־ 

so? סאר געססי&ס rx  os •O'x או )193ײ דאד ®IX 
 310S1 Sii'US 11X1• n* געשםימם אױך ?saxn איס

ליטאנאר.
i® ,rx די  nuo  yuviyonx די S "i לאסאלאס 

u n  is u o  ?s im a  is a 'i osn m ix• ■אליסיסאו® 
•spnsox ?*x uusnxa iiir o s u x i ד ו י י m.? י i
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ער נז הפלנה דור־ או
 זאל וואם ײארט, איין געשיגען צו ̂וער

כאראקטעריס־ פולע א געבען אייך
 װעלכער אין צײם׳ דער םץ םיק
 משױ א איר אנרוםען לעבען. מיר

םייל־ געװיס דאם איז צײט, גענע
צײט אונזער און ריכםיג, גאנץ וױיז

באליידיגט םיהלען אסור זיד דארף
טענה, א האבען קאן זי אבער באצייכענונג, אזא םון

קאן זי משוגע. גאנצען אין נים סארם איז זי דאם
 טאקע און מאמענטען קלארע פילע גאר אויף אגוױיזעז

 קוים קענען װעלכע םאקםען, נויםיגע די ברענגען באלד
װערעז• באשםריטעז

 נידער־ די רעכט מיט אויך אנרוםען איר קאנט איר
 דאך עם װעט אמת גאגצען אין אבער צייט, םרעכטיגע

 שרעקליכקייםען די מיט זיים ביי זײט ווארים זײן, גים
 םילע אויף אנווייזען זי קאן נידערםרעכםיגקײםען און

 העלדישקײם, און הויכמוט גרעםטען דעם םון אקטען
 מים אנוױיזען קענען װעט מענש דער װעלבע אױף

ױ לאע אזוי שםאלץ,  אונזער אויף לעגען וועם ער ו
«רד.

האנדלונ״ רעאקציאנערע אױף אגוױיזען קאגט איר
 איר וועלכע םון געזעלשאםטען. אמ מענשעז םון געז

 גלײכצײםיג אבער ערווארםען, געקאגם קוים עס װאלם
 זײגעז װעלכע האנדלונגעז, אויף אנח׳ײזען איר קאנם
n a n וועל־ פון זײט, א פון דוקא און רעוואלוציאנער״ 

ר  בלױז םיט עתוארטעז געקאנם קוים זנס װאלם איר מ
צײם. יאר <אר א

 אונזער באצײכענען איר קאנט פארם וױ־זשע איז
 איז װארט געםערער קײן אז זיך, דאכם םיר *ײט?
הפלגח־צײם. דור די װי ניט*

 גע־ לשונות, םון צוםישעניש פון צײם א איז דאס
צװײםען.\ דעם גים דערקעגם םענש איין װען דאנקעז,

 זיך האם וואם אײניגעם, אויף אנווײזען לאםיר
טעג. לעצםע די אויגען די אין געװארפען געוױם אײד

 גא־ דעם װעגען געהערט געוױס דאך האם איר
חי פון חעיג, מעיאר טארישעז שוי  װעלכער םיטי״ ח

 קאנסטי• גאגצע די םעג אז םשוגעת. דער פון לײדם
 םארזאםלוגגס־םרײ־ ■רעם־םרײחײם, פון רײדען םוציע

 געקירצט ניט םאר דאם אז רעדע־םרײחײם, און ויײט
 גרעםער אבער ער איז יוז־, של קוצי א אויף מערען

 די דאם נים װיל ער אז און קאנםםיםוציע, די װי
 אין ארײנטרעםעז סום א מיט אפילו זאל א״ אי .סי

 איז בקיצור׳ ארײגםרעטעז. ניט זי װעם דזשדידזי.
 זימען םיר װעלכער אויף לאנד, דעםאקראםיש אתזער

 צו ערלױבען זיד העיג דער אם קאן שםאלץ, אזױ
 דאם גאתיט צו מאכעז און דיקםאםאר דעם שאילען
 גרױםע זײנע אויף פאלק אםעריקאנער «ץ עכטר גאנצע

 גע־ װערען עם באלד װי װארים, פרײחײםם׳רעכם.
 עם מעג און םרײהײםס*רעכם, די מיס די םים סראסצן

 גלײכ־ דאך װערעז בלױז, מענשען איין סון זײז דאך
 םרײ־ די גארנים צו געפאכם און געשענדעם *ײסיג
 שוין האבען מיר און פאלק׳ גאנצען דעם פון חייטען

 א געגעז אינערצונעטען זיד װאם םים גארגים דאן
סםאלין. א און םוםאליני א חיםלער,
 אוים־ געװאלם אוץ םענש׳ אײן געםוגעז זיך האט
 איר אזוי. םאקע אה דאס צי אױםגעפיגעז רימױג
 קײן ניט געמיינם. דא װערם עס װער אלזג וזײסם

 גאגץ די פיז אימער םאםאם, נארמאז וױ אנדערער
 האט ער םעזזר, גאך אםעריקא. אין םענשען גרויםע

 צו מעיאר דעם םון ערלױבגיש אז פארלאנגט אוערשם
 ער אז און היםעל. אםענעם אונםער׳ן םיםינג א חאמז

am םעיאר דעם אט סח געקדאגעז ניט ערלויבגיש די 
 אבער ערלױבגיש׳ דער אהן געקוםעז ער איז

חו ביט. דאך ןד תאט גןון
 פון קרעדיט דעם צו װערען געזאגט in עס זאל

מ  ער האט נאר גים אז אםאס,ס נארמאן מוםיגען ד
cs ia y s ריידען, צו פארזוך אייץ up■ םאל. צוזײ טאקע 

 ווײל געפאר, אץ לעבען דיז געשטעלם «שום האט <ר
 מאב, אױפגערײצםער אז פעחיג גים דען איז װאס »ױף
p האלסעז םיר װעטען פון ■רעזידענם, אדנזער דאך 
{  שודגײ דעם םים ארויםגעדרעחם זיד תאט «ביסעל, י

o r : •yf aut rnr זאד א איז עם זאך. םײן מ<י את 
מלצר פח , . דונדלו

 ירקלערס קאגגרעסלײס צװײ תאנען נ^כוצס מלד
» p «ו באשלוס םןן״8, a y סיטי חשדיתי גאך־ 

u r r n  n p, ר מ ײ ז  כא־ פעסםעז זײער תאבען ז
m .םײ־ מגדליגצ «ון מסצ * דח־כגמידס

מז םזױיר פיז תר אױפ׳ז גצקוטןן זיי

יאנאװםלוי ש. םון

 מורא אזוי ניט קאנגרעסאיט די וואלטען און העיג,
 לעבענס, די פאר און לעבנס טייערע זייערע פאר געהאט
 די אפשר שױן וואלט מענשען, םילע נאך םון אפשר,
 געװען םיטי דזשוירזי אין רעדע־פרייהײט םון פראגע
 גרוי־ דיער אין זיינען זיי װי אזוי אבער געליחט, איצם
 געבלי־ דאך םארזיכטיגקײט און איבערלעגענהײם סער
 נאך סיטי דזשויחי דערווייל איז װאשינגםאן, אין בען
דיקטאםור. און שטומעניש פון םעםטונג א אלץ

 דער אין שענדליכםטע דאם םילייכט איז דאם און
 זיי־ װעלכע טויזענד. צענדליגע די געשיכטע. גאנצער

 דזשויחי אין חשוירנאל־סקװער צום געקומען נען
 דאם ראטעווען צו חלילה ניט געקומען זיינען סיטי,
 םעיאר העלםען צו טאקע נאר רעדע, םרייער םון רעכט
איר. אונטערדריקען העיג

 װי איז גענוג, ניט אייך נאך איז דאם אויב און
 איז צײםוגגעז די אין לייענען געקאנט עס האט איד

 דזשויחי אין שםומעניש סון באשיצער די צוױשען
 פון םארםרעטערשאםם שטארקע גאר א געווען םיטי
ל. אוו ם. m דער

 דאס זיגען שפעםער אדער פריער וועט געװיס
 קאג• רחוועלם׳ם לענדאז, א• רעדע. פרייע אויף רעבט

 פרעזידענ־ לעצטען אין םלובה־טראן דעם אויף קורעגם
 שטארקער א מים ארויםגעקומען איז שעל־קאמפיין,

 א רחוועלט׳ן געמאכם און רעדע־םרײהייט, פאר רעדע
 װיםענ־ גיט זיד מאכם ער וואס םאתואורף, שווערען גאר
 האם דאן אז דאך, איר םארשטעחט דעם. ױעגען דיג

 איבער־ האט און העלטען געקאנט ניט זיד רוזוועלם שויז
 אונםער־ אן םאר אנגעלעגעגהיים גאנצע די געגעבעז

 מעיאר אז ערױארםען, ניט אבער דארםט איר זוכונג.
 ער ווערען. געקרימם הערעלע א חלילח װעם העיג׳ן

 דעמא־ דער איז ■אליםישען גרױםער צו גאר א איז
 אים םים מסתמא איז רתװעלם •ארםיי. קראטישער

 באלד סםתמא עס װעט הפחות לבל אבער דו׳/ ,פער
 װעלכע״ םיטי, חשויחי אין װערען פרייער אביםעל

 גיט דארף אמת׳ן. דער אין ארוים זיד וױיזט עם װי
 רעדע־פריײ קײן נים פארדינט איז רעדע־םרײהיים קײן

 וױ מעיאר בעםערען קײן נים דארף זי דאם און הײט.
חעיג םעיאר איז דאס

 אמע־ די דערמאנם יא שייז האבעז מיר אז און
 מעיאר מים פארבינדונג אין לייבאר אװ פעד. ריקעז
עםוואם. נאד אויף מאכען אויפמערקזאם דא לאםיר העיג.

 קיינמאל האבען מיר אז דערמאנען, זיד װעט איר
 פעחד אמעריקעז די דאס סאקם״ דעם םארשװיגען גים

 ניט אופן בשום איז גאנצע אלם לײבאר אװ רײשאן
 דוקא שםעהם נאר קערפערשאםט, סאציאליםטישע קײז

 אמ יראםים ■ריױאט־אייגעגםום, פון ■ריגציי דעם אויף
 א אויף אוגז עם האם פונדעםםװעגעז וױיטער. אזוי
 דער םים מאל אלע שםעחן צו געשטערט נים חאר

 דעם אין אז גערעכענם׳ האבען פיר וױיל פעדערײשאן,
 וועלכע ארבײםער, םאסע די זי פרעזענםירט פונקט
 גרױסע די וױבאלד און איר אן אגגעשלאםעז זײנען

 סאציאלים• נים זיינען אדבײטער אסעריקאנער מאסעז
זײן. ניט פירערשאפט איר יאד עם קאן געשםיםט טיש

 גע־ גיט איצם ביז קײגמאל אבער חאבען מיר
 זאל לײבאר אװ םעחגרײשאז אמעריקעז די אז הערט,

 באשיצערין די זײן *ו פליפט איר אלס באםראכטען עם
 יארעז׳ לעצםע די איז פארקערט, קאפיםאליזם. פח

 געםערקם זיד האט געלעבט, נאך האט נא&וערס װען
 םאציאליםטען וי צװישעז דערגענםערוגג שטארקע א

 פאל״ דעם דא דערמאגען לאםיר ל. אװ x * דער און
 םאציא־ אויסגעשפראכענער דער שלעזינגער, ב. װען

 מא־ גרויסער א םיט געװארעז אױםערדױילם איז ליסס׳
 טרײז־״יוגיאד בריםישעז צום דעלעגאם אלם יאריםעם
 םא• ■ראסינענםםטער דער חילקוױם, מאריס קאנגרעם.
 צוגעצױגען איז ציים׳ דץ אין אםעריקזו איז ציאליזם

 םעדע־ דער צו ראםגעבער און לאיער אלס געװארען
 דער־ גים אות ?יק טיט װערט עס בקיצור, דיישאן.

 האלט ל. אוו Jt 4 די אז קאנסםיטרציע, דער איז מאנם
 פון באשי«?רין די װעחנז צו פליכם איר פאר ס?ג

פריװאט־אײגעגםום.
 םע־ םיעציעלע די אלײן אדרבא לײענט איצם אין

.נױ דזד צו געװארעז צוגעשיקם איז װאס לעגראמע.

 אםשר האם איר וועלכע מאי, םען4 דעם טאימס״ יארק
:פארזעהן

 םע־ אמעריקען דער פון קאונםיל עקזעקוטיװ דער״
 די אז דערקלערם, הײנט האט לייבאר, אװ דעריישאן

 צו איר מאכען צװעקען און צילען םונדאמענטאלע
 דער צו און איניציאםױו, פון זײט דער אויף שםעהן

אייגענטום״. פרױואט פון באשיצונג
 װיײ שוין קאז םראגע: די װירקליד זיך שםעלט

 ארױסצוקומען ? רעאקציע וױלדע די .אט געהן טער
 וואס רעדע־םרייהײט, פון אונטערדריקונג דער פאר אפען
 הויפט־פרינ־ די םון אײנער געװען אימער איז דאס

 רעדע־םרײהיים אםצוהיטען פעדעריישאן דער פון ציפען
 און אםען אזוי און אויג, םון שווארצאפעל דעם װי

 םאר אייגענטום, פרױואט םאר ארויסקומען אוגפארשעמט
? עקספלואטאציע םאר יא, קאפיםאליזם,

 םאר מאכען צו קלאר בדי וואם? צוליב אלץ און
 די םיר, אז אינדוםטריע, אונזער פון קאםיטאנען די

 באלשעוױ־ קײן ניט חלילה זײגעז םעדעריישאניסטען,
 געג־ אונזערע דינען דאם ױי קאמוניםםען, קיינע קעם
 שליםען טאקע װילט איר אויב א. אי. סי. די נער

 םיר וױיל אונז. מים נאר עם איר קאגט קאנטראקםען,
האלטען. זיי וועלען מיר נאר און

 דער װען צײט, די באלד קומען דאד וועט געװים
 װעם באוועגונג ארבײםער דער אין קריג אונגליקליכער

 א נעמען מוזען ױעט עם אבער ווערעז; גלענדיגט
 דא־ די אז םארגעסעז וועט וועלט די ביז ציים לאנגע

 אויב צווײפעל, איד און האנדלונגען; שענדלינע זיגע
 ארביײ מאםע גרױסע די װען צייט א קומען װעט עם

 פאר• אירע זיץ מוחל אמאל וועט אמעריקא אין טער
 אזא איז ארויםגעשםעלט זײ האבעז ׳וועלכע שםייער

ליבט. מיאום׳ען
* •

 אבער שלעכם. את מיאום גאנץ טאקע עם איז
 געשעהענישען אגדערע יאר א אויף אגווײזען לאמיר

 א אנדערע, גאנץ א ווערט בילד דאם און טעג, די םון
הארץ. דאם ממש דערפרעחט וואס בילד

 די׳ אלע און דרעםמאכער און קלאוקמאכער די
 אן אנגעשלאםעז יארען און יארען שוין זײנען וועלכע

 אן דערמאנען געװים זיך װעלען אינםערנעשאנאל, דער
 גע־ אויםגעפאכםעז דינען װעלכע שלאבםען, גרויםע די

 גע־ פײער״. אמ .הייער פראגע דער איבער ווארען
 װען געמאכט, באםעם די האבען הימעל ביז׳ן װאלדעז

 רעכם דאם געגען געשםעלם זיד אםט האט ױניאז די
 אנגעבענדיג ניט ארניימער אן אםצוזאגעז באס א םון

 נים זײן זאל זי ייעז אפילי אורזאכע׳ װעלכע אירגענד
 זײ אז גע׳םענח׳ט- האבען באסעס די אמת׳ע. קײן

 צו געבען. גים וחשבח דין קיק קיינעם גאר דארפען
 קײן חאבען נים זאלען זײ אז באםעם, זײ דיגען װאם

 װילען זײ וועמען שאפ דיער פח ארויסצואווארםעז רעכט
 און נױט צו םאםיליע זײן און אים פארדאםעז אמ נאר.

? ליידען
 גןך זײ האבען — !חשאב אויפ׳ן חזקד. א גאר

 גד געחערט עס איז ווען און װאו — געוואלדען, מאכט
 איז עםענםליכקײט גאנצע די און ירעסע די װארעז?

 םורא עם האנ איך אץ. געוואלדען דיערע מים פול געווען
 שםאדק גאר געווען איז מײנוגג עפענםליכע די זאגען״ צו

 ■ריװאיד אױף רעכט באםעם. די פיז זײט דער אײף
 אמר זעלבסם־םארשטעגדליר, דאך איז דאס אײגענטום,

 חשאב זײן באםראכםען קענען זאל ארבײםער אן אז
 אפילו םשונח־וױלד געװעז איז דאם אײגעגםום, אלם
 יחר שױן האבען וועלכע םעגשען״ פח אויגעז די אין

 אויפגעקלעדמ פארםגעשריםעגע גאר ןײן נו טעגדירט
דאדיקאלעז•

 פאר־ צוריק, לאנג נים ערשם געװען איז דאס
 פײער״ און ״הײר װעגעז פראגע די חעלטניסמעםיג.

 סאר פון ארא• גארנים איז דזשאג״ אויפ׳ן ״חזקח אח
 פאר ם׳ייז װאס ׳«ו נאר זיך הערם איצט און ארתוסנ״
 סאמו פון וסק א אלס טאקע און םעג׳ די געקומען
קאורם. סופרים

 םיקײ■ די יאר. דרײ טת םעשח א שױן איז דאם
ת פיז סםדײק א נאך האט. קאםפאגיע םעלעגראף  יי

 סםדײקער• די פון יpיD אויםגעשלאסעז םעלעגראפיסעז,
 גרונד׳ אײגפאמז גאנץ דעם אױף עס זי חאם געטאן

 ייז יוגיאדלײם געטד־ײע צו גאר געװען זײנען זײ דאס
םמיייי דער או ײסגעאדב ערעאגד וױ עריגפלײס האגזז

 ימיאו די אז זיך, פארשטעהט װעדעז• געוואונען
סאקיײמיי די אנגעקלאגט און משוױגען גים האט
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קװענטץ םען אץ תפיםה דער אץ מוני טאם
נאכדעם, שעה א שורות די שרייב ין־

 תפיסה דער םון ארוים בין איך וױ
 האב איך וואו קװענםין. סען אין

מוני׳ן. טאם מים שמועס א געהאט
 אויסערגעוױינליכע אן געװען איז עם

 וואם שעזזן׳ יענע םון איינע שעה,
זעלטען. לעבען אין דורך מ׳מאכט

 דער אבער אלץ, װעגען געשמועסט האבען מיר
 נא־ װעגען םאשיזם, װעגען װעלט, דער װעגען עיקר
 ארבײםער־ םון קאמף װעגען םאציאליזם, װעגען ציזם,

 מיר שעה. קאנצענטרירטע א געװען איז עס קלאם.
, ביז׳ן אמור םון וועלם די דורכגעלאםען דמען ק י פ י ס א  פ

 און מער. וואם אריינצוכאפען זיד באמיט האבען מיר
 — איינדרוקען אלע איבער איינדרוק דער עיקר, דער
 אזוי ױנג, אזוי איז טאם גרימ־גרױער ווייסער, דער

 דעם םמ גלויבען. מיט אימפעם. מיט פול אזוי פריש,
 םץ אנצוג; ליױוענםענעם ווײםען, זויבערען, אין פאן
 םץ ;שטערען הויכען אץ קא■ ווײםעז םים׳ן מאן דעם

 אידעא־ םים שםראמם ברילעז די אונטער אויגען די
םאציאליזם. מים לויםערקייט, מיט ליזם,

 תםיםד- איז שױן ער זיצם יאר צוואנציג איז צ״׳ײ
 באמבע די אויפגעריםען האם 1916 יולי טען22 תם
 מילי• ביים םאדפראנציםקא פח םטריט מארקעט אױף

 אומשולדיגער דער איז ױלי םען27 דעם פערםאראה
 גע- איז װאם צוג, אמ געװארעז ארעםטירט מוני םאם

 פא־ דער סאךפראנציסקא. קימ מאנטאסאגא םץ לאםעז
 די םון ארגאניזאםאר דער טיער, -ארבײטער וולערער

 געװארען ארעםםירם איז מוני טאם טראםוױי־ארבעםער
 קאלי־ באשולדיגונג. באשײנפערליד־פאלשער א אונםער

 װערען פםור געװאלם האבעז קאייםאליםםען פאתיער
 םיט געווען איז דאם שונא. פארביםענעם א זײער פון
 אױס־ םוני טאם איז צײט דער םאר צוריק. יאר 22

 קעמפער־םארםירער. א פמ םימבאל א אין געװאקסען
 א אין געװארען פאתואנדעלט איז מוגײמיז טאם מר

 גע־ קאפיםאליםטישען דעם געגען ■ראטעםם שו־ײאיגעז
 צוואנציג אמ צויײ זײנע מים האט מוני םאם ױנם.

upלע• מארםירער זעלטזננע א אױםגעפארמט םורםע ־ 
 זײנע הינטער פון װעלט א צו גערעדם האם ער געגדע.

 גאר אין םענש באװאוםםזיניגער קײן נישטא גראםעם•
 סיםבא־ דעם געהערם נישם האט װעלכער װעלט״ דער

םוני״ ״טאם נאמען: לישען
ױ  אין איז םען װען םוני׳ן טאם גישט סען זעם ו

 דורד נישם זיך מען שםועסם װי ? סאן־םראנציםקא
ױ ארעסםאנם״? ״גתיסען דעם םים  מען ברענגם ו
 איבער נישט דאם מען נעםם װי און גרוסען נישם אים

גרוםען? זײנע
 מיץ גאד גלײד װערםער די אי*פ שרײב איך

 האר־ זיד םיר האבען לאגג נישט אט םוו־מע. שון קומעז
די איבער אנדערע די אײנע געקלאפם געזעגענט, ציג

 צוריוק איך װעל האר שװארצע ״מײנע
 פױיהײט מײן אבער באקומען, נישט שױן

מוני. טאם — באקוטען״ איך מוז

פאט יעקב פה

 סיר קלינגען עס דענט. די זיך געדריקט פלייצעס.
װערםער: זיינע אויערען די אין נאך

ארויסרייסען, נאך םרייהײט מיין אםשר וועל ״איך
 םאשיזם םץ װעלט א אין םוײיהײט מיר טויג וואס אבער

 טאן םלי א װעלען זיך וואלם עם װי ?». נאציזם און
 םראנקא׳ם איבער שפאניע׳ איבער עראםלאן אן מים

 !רוים און בערליז איבער םאן םלי א !באנדיטען־ארמיי
קעמםער!״ די ברודער, גריס.

שםועם. אוגזער םארצײכענען צו מיד אייל איד
 ארױס־ נישם זאל עס םארגעםען, גארנישט װיל איד

 נישם םען םאד טורמע אמ דאדט ווײל זכרין, םון םליען
נאטיצען. קײגע מאכען

 גומנציג אח פינף ליגט םעז־קווענטין םורמע די
 םוני׳ס םאם פמ אױםא אן םאן־םראנציםקא. םון םייל

 זע־ דער צו געפירם מיך האט פארםײדיגונגס־קאטיטעט
 װעלט, דער םמ בריק װאונדערליכסםען פון שױן אונג.
 ״גאלדענעם סאן־פראנציםקא׳ר דעם איבער בריק דער

 איבער שטריק אײזערנע אויף הענגט װאם טױער״,
םען־קווענטין. מעז זעט ים־אויםגוס. פאסיםישען דעם

טורמע, א — טורםע מענטיגע ריזיגע, א איז עם
 מא־ די לאדען מען דארף טױער בײם םעםטוגג. א וױ

 וואן״ איז נאמעז מײן פארשרײבען דארף איך שין•
 ארײנגאנג סאמע ביז׳ן װײטער גײן קאן און ,שםיבעל

גופא• טורסע איז
 אחיס־ איז ארעסטאנטעז םורמע• א מאקע איז עס

 באדג שםײגעתעם אויפ׳ן ארבײםען טאנםעדקלײדער
 אבער װאכען. שםײען טירען אלע בײ וואםער. בײם

 מען איז בױרא טורמע אין אםעריקא. דאד את עס
םאם זען וױל איד — איד? וױנש װאם :העםליד
 א האב איד .31921 נומער ארעםםאנם דעם מתי׳ן״
קאמיטעם. םוגי טאם דעם פון בריװ

 נאר דארף איד שװעריגקײםעז• אז מעז קאז דאס
 פון טאר אמ געבעז גארנישט אים םאר אין־ אז װיסען,

 זען אים װעל איד אױב נעסען. נישט זאך קײן אים
 ;חודש גאנצען א זען קאנען נישם אים איד וועל הײגם,
 אים מענש דעחעלבער קען חודש א םאל אײן בלויז

 דערלויבעניש א קוױטעל, טורםע א באקום איך זען.
 גרױסער א איז עס זקןל. װײםערדיגען אק ארײגצוגײז

ארעס־ די אויף מען װארט דא ליכם̂י ריק, ציםער.

 מוגי׳ן טאם זען. זיך װיל מען וועלכע מים םאנםען.
 שוין אים האם מען ברענגען. אהערצו באלד מען װעם

זען. אים װיל איך אז װיסען, געלאזם
צי־ וױיטערדיגען אין קוק א דערוױיל כאפ איך

 צוטײלם איז צימער דער זיו־. מען זעט דארם מער.
 זײטען בײדע םון ווענםלאד. נידעריגע עטליכע מיט

 ארעס־ זיצען דים איץ אויף שםולען. שטײען ױענטלאך
 זיינען וואס די, — דיט צוױיטער דער אויף טאנטען/
 איז הײמישע. קרובים, — זײ מיט זען זיך געקומען

 םערציג־ א מים ארעםםאנטען צוואנציג א זיצען צימער
 םרויעז• זיצען ״עם שמועסט. מען אמ קרובים םוסציג

 זיצם זייט דער םון גוםע־ברידער. דידעס, קינדער,
 מעגשען די געשפרעכען. די נישט שםערם און װאד די

 אלײן, זיד חוץ װעלם׳ די נישט העי־עז און נישט זעען
 מען אויסרײדען, זיך דארף מען רײד. אייגענע די חוץ

 גע־ גישט םאר שעה א װי מער ארייגכאפען. דארף
!םיגוםעז די לויםעז עס שנעל וױ געשפרעך. א דויערען
 דער אויסגעתפען האם װארם־ציםער סון םיר אין
:וועכםער
יאם!~ םיםםער דא, שױן אח מוני םאם —
גע־ צאפעל א געםאן, תדער א מיר אין האם עם

 ער אים. נעבען שיק שםײ איד סוני•״ םאם :םאן
 וזײכער״ א בילדער. די אױף וױ אנדערש גאר אױם זעם

 איז קא« דער פנים. באגײסטערםער א ליכםיגער, א
 די אוגםער םון םוגקעל, ברעפען געדיכטע די ודײם,

 שםײבעלט עם אויגען. גוםע קלוגע״ קוקען ברילען
 םיםץ צײן, וױיםע שורות צודײ די מיט גוםםוטיג אזוי

גחת־ אויםערגעװימלאכער אן את עס םויל. קלײנעם

 גרים איך אז אים״ זאג איד גאםען, מײן אים זאג אין־
 איז האנט די אים דריק איד פעחענליד׳ נאר נישט אים

 םון ארבײםער׳ אידישע טומענטער צענדליגעד פץ נאמען
 ער גערירם. טיף איז ער ארבײםער־קינדער. אידישע

:דאנקם ער האגם״ םײן אפ גישט לאזט
זײער. אײך דאנק איך אזױ. זיך פרײ איד
:געדאנק םיםץ שיחנג א ער םוט באלד און
■אגראםעז?.״ ?גאציזם פאשיזם? ?װאם —

? יײלעז פמ ארבײטער די זײנען װעמען מיט
 דער םיז געשעענישען אלע אין אױסגעבונדען אח ער

 באוחד ארבײםער דער פון פרםי־פרםים אלע אין וועלם,
אונטער־ערד. יטשעןיד פת פרםים מים אםילו גונג.

 שיזד אביםעל קומען װעלם דער צו װעלען מיר —
 װעגעז הערען עפעס לאםיר — אים איד זאג — םעד

עס גײט וױ טורמע? איז זיד איר םילם וױ אײך?
.____ , אײד?

 שםײכעל א םים םיר ער ענטפערט— אלרײם.״ —
 אויןי קראנק געװען איד ביז ,אלרײס״ דעם חוץ אח —

 זײן פח איד גאל־שטײנער, אויף און םאגען איז װאונדען
צוגעםײלם םיר האס פען דיעםע.״ שםרענגער א אויף

 צום דערגאמעז עניליד איז עם ביז קאורם׳ אין ואניע
 טעג די האם םופרים־קאורט דער אמ קאורם׳ סיפרים

 צוריק ז ו ם קאםפאניע די אז וסק דעם ארױסגעגעבען
 אױםגע• האט זי װאס ארבײטער, אלע די אנשטעלען

 אמעגעבען האט זי װאם גרונז־ דער וױיל שלאסעז,
 אוגגע־ העכסט א איז ארבייטער די אױסשליםען פאר

 טאר וואגנער־אקם גײעם דעם לױט וױיל זמליכער,
 צוליב ארבײטער געגען דיםקריםינירען ניט באם קײז

ױניאן־לײם. זײנען זײ װאם דעם׳
’Ji נאך איז דאס אבער ijm

ח־ קאמפאניע די  חאם לאיערם גתיסע איחנ ײ
 אתים זיינען ארבײטער די װיבאלד דאם גע׳טענח׳ט,

 אויפגע־ אלײן דעם צוליב שױן זײ האבען סםרײק אין
 האט זי און ארבײטער, קאםפאניע׳ס דער זײן *ו חערם

 אנ־ םים פלעצער זײערע באזעצעז צו רעכם א געהאם
 סוירים־קאורט חגר חאם דעם אױף ארבײםער. דערע

 װאם חנרםים אז דיבורינ^ קלארע גאנץ אין ערקלערם
 נאן■ זײ פארליחמ סםרײק אין ארױס געחען ארבײםער

 איז זײערע׳ זײגעז חשאבם די דזשאבס. זײערע נים
 םים פלעצער זײערע כאזענם װעלכע קאםיאגיע, די

װאג־ נײעם דעם געגעז גאנמן אין האגדעלם אנדערע,
. י נעד־גזױעץ.
 יאר עםלימ םים בלויז איז װאס דאם, אלזא,

 פארטגע־ פון. גאנץ אפיא געװארען באםראכם ניריק
 צו אם איז דאדיקאל, צו שײז פאר םענשען שריםעגע

מ  אנם־ איצם זיך חאט געדאגק ראדיקאלמ חעכסם י
̂אז קאורט. סוארים חנד שלאםוו ערשם חאמז םיר װענ

 אלץ םת פעםטונג די אלס באםראבם צוריק לאנג גים
 מאם און חןאקציאנער, אץ געמיץ שלעכט, איז װאס
 אירגענד צו שםערונג ערגםםע די זײן איםער װעט

פארםשריט! געזעלשאפטליכען וױיםערען װעלבען
 פאקם, א גאד פארצײכענעז דא שײז לאמיר און
 שטארק גאר א אלם װערען באגריםט קאן װעלכער

 פרא־ גתיםען דעם דא מײנען םיר -פארםשריטליכער.
 הארלאן אמ אנגעהויבעז םעג די זיך האט װאס צעם,

קענטאקי. קאונםי,
חי פין א איז קאונםי הארלאן שוי  נאר סיטי״ ח

 פאםשטאב. םקאנדאליעזערעז אין גרעםערעז פיל א אין
 באשעפ־ דארס זימען װעלכע קױלען־םיינערפ םילע די

 טינעד די פח זײגען מײנס, יענע אץ געווארען םיקם
 אםת׳ע זײערע אלס געװארעז באטראכט פאגגאטעז
 אר־ צו זיד םײגערס די פון פאחװ יעדער שקלאפעז•
 נרר דעם אױף געװאחנז אונםערדריקם איז גאגיזירען
 װעלבער דתיםען, פח אײגער יעדער אופן. םאלםטען

 - «שוט איז םינעךגעגענד, חנר אט אין געקוםען איז
 םײם״ און םארד לעבען. זײן םיט זיכער געװען נים

 בתים בעלי די פון ענםפערס די געװען דעען שלאג
 רעגירונגס־אפאראם גאנצער איר קאונםי. הארלאן םוץ
 סאלדא־ גױםיג, װען איז׳ פאלים די שעריםם, די —

 םינעז־ די פח צרדיגםם געװען איםער זײנעז — םען
 און קלאגער קײן געװען גיט איז עם און םאגנ^וען,

ריכםער. קײן
גע־ איו עגדליך צײם. ן קוםט אלעס אויף אמר

דעד פון אוגםערזוכתג שסארקע א געװארען פאנס

 זיד האט עולם דער און סענאם, אק לאפאלעם־קאםיםע
 גרויליכקײםעז און שרעקליכקײםען די פיז דערװאוסט

 איז עניליד ביז אפעריק̂ז אין וױנקעל יעגעם אט »ק
 פאר־ איז םערדער אלערלײ די אז דערצו, גמוםען עם

 וחר געשםעלט זאלען םענםםער הויכע די איז ברעכער
פראצעם. א צו רען

 ײאס םים זאגען «ו געװאגם זעחר גאטירליד איז
 1אי געזוכם האט םען ענדיגען. זיד װעט םרײעל דער

 אױף דזשורי א קריגען צו מיםלען אלע פים געזיפט
 באגרי־ װעםעם אױף און פארשטאנד געזתםעז װעמעם

 בלוםיגער גאגצער דער אס אין אםת אוץ יושר םון םען
 וחנו *ז פארלאזעז• װעגיג־װאס זיץ קאז םעז אזערע
 דעם ארױסםראגען זאלען רײלײמודוש די אט אפילו

 נעמעז לאנג וױ װי̂י װער עם׳ קאז .שולדיג״, אורםײל
ריכםיגעז זײער קריגען װעלען פארברעכער די ביז

y a a

 איו עס שיעםער. אויף םעשה א איז דאם אמנר
 דעד םיט װעם עולם אנמריקאנער דער אז האםןןן, צו

 פראמס דעם נאכםאלגען אויפפערקאזםקײט העכםטער
 זאלעז פארברעכער די או לאחמ,ערד נים וחגם און

 אלײז. דאס שױן אנעד אוגבאשםראפם. ארױסקומען
 געשםעלט אגיליד זײנמ אויד*פיר*םעגשען די אם וואס

 איז אלײן דאס אנקלאגען, שװערע אוגטער געװאדען
 פיג־ דער םים זײם בײ זײם אז באחײז, מסםעד דער

דעד שםארק גאנץ אױן• סררשיפא עקציאער םםערעד
M M I *  -------- ---------- 1- ------ --------  *ו*ו פריהער װעלכער פארםשרים, ליכםיגער גרויסער----

זיגאר. חװ־ מזזקיארײס מו« און װעם שפעםעו־



-----------------------------------4 6 ט י י ז

 שויטאל בײם ט*קן יון טורמע*ש«יםיל׳ אין אדבייט אויף
טורמדקאמער... מייז *יםער״ סײן איז

ן זיד ער טאפט אלד3
ד דעחױיל װ*ס —  װע* טודמע. מיץ װעגן אײד יי

p i קאגונענטרא־ וועגן בעסער, אך1 איר וױיסט םורמעם 
 מײן םארגלײכעז *ו חלפח א גאו־ איז עס לאגערם, *יע

 זעט אם 1 קןמעראד אמת, נישט אייערער... *ו םורמע
 טורמע. אין אסילו שמועסען אץ מיר זיצען *ך,1 איר
? אײד בײ אויך דאס מען קען

 טורמע־גע״ אױף מײסטער א איז ער אז זעה׳ איך
 סאפע אויפן ליסען די מיט שטיל. רעדם ער שירענען׳
m אונז טײלט וואס וועגטעל, i* n o, קעז ייד בלויז 

i חערעז n דער־ גיט שםועס אוגזעד װעט וועכטער 
 נישט ליגט װעבטער דעם *ז *פעז*, זעח איד חערעז•
i איז אטילו שמועס אונזער n ייאה. לינקער

 איד זאג — טאט חכר דעחױילם, האט מען —
e*n p 9 אז — איחם, oאויף ארױסלאזעז געװאלט יד 
? אסת דאס איז אטגעזאגט. זיד ה*ם איר נאר בעיל,

מיר, עד tnycep — געװאלם זײ האבען אודאי —
ל אונםער ? םיר ד*ס טויג וואס אפען־ —  װאל־ מי

P*1 באגראמז שויז «ײ טעז  p * i* i o n. ,דער גיין 
n ענק s צו ג*פאם*ל קומען i n עסמםליכסײם׳ n s קױ 
 אויטגע־ םח סאלשקײם די געריכט. העכםטעז m* מען

p דעקם n  .p im איך 1ט* בעיל, אויף ארויס געח איד 
 רײדעז, גישט איך םאו• ארויםפארען, נישט שסאט *ח

 זאכעז. אנדערע װעגען »ח זאד דער װעגען שרײבעז נישט
p o איד איז ארבײםעז׳ או ״חשאב״ א אויף םיד שםעלם 
 אן זײן — הײסם דאס אפטרעטעז. אים פיז גישט טאו־

ײןי 4 פרײ״• דער אױף ארעםטאגט  שױן איז עס נ
 י י ז נישם טאר םען טודמע. אק ps*r is גלייגער

 קעפ־ דארטען פיר — !עגין פון ארויסדרײעז ז*ך לאוען
p o .א אױף זײן םוזזל נישט דארטען םיר עקשנות׳דיג 

 קאן געדעכםיגקײם די רעכם. אונזערע סיז שטרינקעלע
! ■חמענטיקע הוגדערט א פולע, א נאר זײן

ו איר גלױבט — p ו m y i געדיכם מרגסט אק ?
 ױאם געוױגעז. םח איד געוױגוז, דארף איד —

oyoy 9אל דארםזװ םיד — ? איד p m iy i. אבזנר — 
p o טאדשפילעז״ שלאכט א ק*ן i*p p o שלאכםעז מז 

 װארים געוױנען. אכער פען װעם םלחםח די טארשיילען״
שטאניע.״ לפשל, אט,

 סעךקװענםין םורפע «יק פון אװעק שפרינגם «נר
 הארץ טון טיף רץדם ער װעלט. ךןר איבעד לױפט און

 זײ* 09 םםעםקי̂נ סיף״ דאױטטעדלישן אן פח ארױס׳
 שפא־ דרײ אים בײ געווען זנודיק טעג יאר V פים מז

 זײ װאם אלץ שואגיע. טון גז«יע9דעל א קאמסץר׳ ניער׳
:אבער אױגיז׳ זימע טאו שםײט דעחױילם חאבעז

 די םוני סאם בײ איאם אח דאס — אײגהײט —
 אדבייטער װעגען גערעדט האט עד גארונג. חשנססע
 די אזױ האם ער גליק, חעכסםעז װעגען וױ אײנהײם׳
ארויס. הארץ פון געריםטן װןרטער
 פימוגג־ קלייניגקייסען, פאוזען איגס םת םען —

 זײן, װעם װאם ראטעװעז. זיך פת םען פארשידענחייטען,
זײן!.״ װעם װאם ?קאםעראד

 דײטשלאגד פון געשיכםע די דויד בלעםערט ער
מ־ די םח שםימעז די «ײלט ער טנײח. חיםלער׳ם ביז  ל
 לקױ ם9ד כאפ א גים ער *ז חיטלער־װאלען פאר טע

T90 טײעד שטיק א וױ אזױ וױפער:
 און יתמיאליםטעז פארקסיסםעז, מיליאן פמפױק —

 ג«ײ זיי האט היםלער און גארנישט׳ — און ק^פתיסטן,
גאכם!~ אײן אין בוגדען

:וױסען פיר מי ער וױל אישם
 ראםעז־ קעגעז םלחםזז א אױםברעכען זועם עס אז —

t אייראאע פון ארבײסער די טאן ױעלעז װאם פארכאנד.
 ראנד םאםע אױפ׳ן שםיל. גאר אאינד רעדם ער

 אז זארגם׳ ער פאנאנדער, אונז םײלם װאס ײענםעל, פון
:הערעז נישם קימער זאל םיר ןאץ

 זײ פאר איז דאס פאסקווע. אויף 9אל גייון זײ —
 גײז וױלען זיי פתקם. גןגארםדר דשר לןגםער, דןר
 םחמקרײך... ענגלאגד׳ איםאליע, דײםשלאנד, — פלן

 גו־ אײד מעןאםעריקע װעס חאלםען, װעם שס וא
 19וױל זײ אלע. אלע, ? יאסן איז sm און *לעטען.

 ם-פרטי זװעגע זיד געזקזײ פיד •פאתיכסעז איופביץגגעז,
 םאקםיק־ *וליב זיך שפאלטדן םיד •עלערץן, וזןגען
ײ איז 1«ד»מ ײ — ז לןן ז ײ גאנמו׳ איז ווי  פאיטיקיז י

pm» זפ-יפאש ז9ס>ט«ל ישעןװוו זולױףפ די onwp איז 
*ח רעאקאיע, רj איספעריאליםטיש ^אדסאליסטישערו

— rm n e c. ס  שײאר־ cm .ןקייש^יזסקוו זײגימזפי
n ,עו פו קן פים וון נוי ן איי אי ױ, .  ברוט פים מן

e fn  f9 אתז אױף .קללוו א אאו ךאס איז I״
̂י• fiu וסס» י y ii n וזןלס urn

 געקעמםט װאלט איך קלאס, ארגייטער פיט׳ן —
 — שפאניע... קײן אװעק גאר װאלט איד אײגהײם׳ פאד

אויפריכטיגקײט. םיםעז א פיט םיר ער עגםפערם
— ? קאמוניסט א ? סןמיאליסם א איר דיט —

אים. בײ איד פרעג
— ארוים ער שרייט — !סןמיאליםס א בין איד—

 סא־ דער םון מיטגליד א געװעז איד ביז ארעסט פײן כיז
 איז דעבס װען יאר, 1908 אין פארטיי. *יאליסטישעד

 שטאטען, םאראייניקטע די פץ פרעזידענט פאר געלאםען
 איגער׳ן ארומגעםארען אים םים חדשים דרײ איך ביז

 ײם1 אין םיםינגען. קאמפײן רי ארגאניזירט און לאנד
 1916 אין קריג. געגען געװען איך בין מלחפה דער «מ

 בין איגם טורמע. אין אריינגעװארםען םיד םעז האט
 רעװאלואיא־ א בין איך רעפארםיסטען, די געגען איו

קלאם. ארבייטער פון איינהיים די זען װיל איד נער.
 רײםט ער דעם, װעגען זאגעז עפעס אים פרואװ איד

איבער. םיד
 דאס לאםיר — םיר ער ענטםערם — לאטיר —

 װאוג• םוגאנדערביגדען םיר זאלען װאם *וליג לאזן.
 האבעז םיר װאם טאן. גישט פער איאט לאמיר דען?

אלע... םיר געטאן, פריער
 פרא־ די װעגען מיינוגג אייער איז וואם און —

 דער העלפען די אז איר, םײגם פאסקװע? אק *עסעז
? אײנהײט פון אידײע

 א — דײםשלאנד איז !טראגעדיע א איז דאם —
 א שפאניע אין טראגעדיע, א עסםרײך אין טראגעדיע.
טראגעדיע״. א — סאװעם־רוסלאנד איז טראגעדיע,

עם זאגם ער װאם גישם, שזין זיך קיפערם ד9
הױך.

םיר: בײ גם9פר ר9
 איז ס9 םודהי דאך זיד דינען זײ אבער —

. עםעס דאך איז ? פחמעס ר9נ9אם אז ײעז9ג יאד . . ?pi
 ר9 דעם. ודעגען טראנט איד װאם אים זאג איך

ר:9 זאגט ם9גאכד סוף, ביזץ חערם ער רט.9ח
 בײדע זײנען 9שפאני און רוםלאנד אבער אבער, —

 םונאנ־ זיך םיר װעלן פײער־ליניע, ערשםער דער אויף
 אין אלז שםײט עס װען ר9אב גאכדעם׳ כענעז9ר9ד

 איר פילם ראד,9קאם ראםעװען׳ ראטזװועז, םעז םח קאן.
? תהום בײם זײנען םיר אז אײד,

 ם-9אר סען9געז זײגען אוגז פון ר9וױים אביסל
 זײערע םיט געשמועסט װענטלעך די איבער און טאגטעז
 אוז זײ אויף געםאז קוק א האט םוני םאם פדיעם.

:זאגם9ג םיר או

גערעכטיגקײם ►-----------------------------

־9פארבר 9םאדנ דא הײגט ן9זײנ טורפע אין דא
 האם אײנעד פערדער. א איז אוױיטעד יעדער ר.9כ

 םרוי, זײז — ר9איינ ר׳9פוט 9נ9אײג זײז דערמארדעט
 מענשען די אפ םיעז עפעס סאטער. אייגענעם זײן אײנער

 פענשהיים די װי םיאוסקייםעז, 9רליכ9שויל אזעלכע
 דאס *רעו^ מאראלישער א אױף געװארען קראגק ײאלט

 די ױ אזױ פאשיזם. פון ׳נא*יזם םון קרעץ איז אלץ
אוגטערגאנג. איר פאר זײן װאלט מענשהייט
 קלארעז זײער װײםען, א אין אגגעטאן איז פוני טאם

 שםערן דער וױיס, איז קאפ זיין אנגוג. נטע:עם9לײװ
 נדע9גלי ארוים קוקען ז9בריל די אונטער םון הויה

ױ ם9נאכז* נם9ה די מי אז םיד געםט ר9 אױגעז•  איך ו
מגם: ד9 איז אײדאפע װעגעז ל90אבי אים דעחױיל
ױ רגער9 נאד ? איד א ביסט דו — שוואו״ א ו

 דײםש־ ססרײד,9 פויא, ? 9אײראפ איז ר9ניג א וױ אער.
 ׳«ײ יאגט ן9ם ■אגראםען? װאס? רומעניע... לאנד,

 גאב־ ד9איב םיד םרעגם י9 — בײטשעז• מיט אידעז. די
 איך !טיר זאג סילסטו, װאס ? איד א ביזטו :אמאל
 09 איד... א זײן הױט, דײן אין זייז לען9װ איגם װאלט

 אז, פיר עד זאגט גאר לאסט, אזא קרײץ, אזא דאך איז
 גודל זײן םאדבינדעז םח םאלק אידישע דאס אז וױי̂נ —

 װעלט, דער םץ םאסען אוגטערדריקםע די פון גורל םיט׳ן
 אץ כזזות״ 9םיװ9פראגר די םים קלאם, ארבײםער מיט׳ן
!ג9אױסװ י9ד למט פאשתם קעגען קאמף

 גען9װ קאםפעז, 9י9אוגז װעגעז איהם דערצײל איד
:םיר ער זאגט פערספעקםיװעז, 9ר9אונז

 סאלי־ איך אז קלאס, דיק זאג ,9מאם דײז זאג —
ן דאוײזיר םים ביז איד אז אלע. »ײד םיט אייך. םים וי

yn***
 האס י9 גוגעקומען. אונז *ו את ירrטורםע״אם א
:םוני׳ן געזאגם שםיל

זאגס׳ ר9 ׳קוםען9ג איז אדװאקאם דײן טאם, —
וױכסיק. ר9זײ ס׳איז אז

 ארױס־ אים וױנש איך געגט.9ז9ג דך האבעז םיר
פרײ. דער אױף *וקוםען

םיר: י9 זאגט
פרײ־ םײן אסשר ל9ײ איך קאםעראד׳ ל״9וי —

 ר9י פיז ארױסגײן דאס סויג װאם אבער באקוםען, הײט
 וואם ,9םורם א אין ארײנקוםען און סען־קװענטין טורמע
די זדיסט לם״?9װ .

 גד האב איך תפיסה. דער פון אתיס ביז איך
ױ םיהלם,  דזסם םמ געװארען פוײשם9אפג װאלם איך ו
 איז יאהר *װאנניג און *װײ שױן זמט װאס ן,9םענש
סעז־קװענםיז. פון תפיסה דער

גרױםשטאפ
הליץ נחסיה «ץ

 נוי®, פץ »ץ חונגער םון גראמען *ו דיר אץ את עס גרינג װי
p דײגע דורף גײט הונגןןר װײל w צעשופרײם. און *מןכראםטןןט 

 — גרײפז שטײעז טישן דײנע שפייז, מיט פול זײנען שפײכאןד דײ־נע
 .»1 טױט כדט םול אױגען םיט אופ כלאנדזשען כױער דײנע און
 ברױט גיםען םארץ כלום זײער יאד כײטען וימם גליקליכזן די און

 גרײט חענגט חאר א אױןז װײל *ױץ איטערדיקע טים חאם ם»ר*ערן
שטײם. כיםדםארגמער א טריט יעדער אױף און נױט, םץ שװןןרד דער

 װעכט שטןןל־שטימןןרנע די פון אױגן דײנע גלאטן כיםטרע
 חעגט שטארקןן זײעדע םיט געחױגען דיד חאכען װאם די אויןז

 םארשװענדט- דיר אױןז כוח זײער ידגנם, זיייער דיר אץ ארימגקםויערט
 נןךפענדפז, אוםרױ זײקר גלױטען, זײןןר געלעםטערם ח^פט ךו אבער

 פ«רלעגדט.~ פזופוגפט זיייער פאדלאכט, חלומות זײערע
 געװעגדט דיר «ו כעטלןןגדיק בליהןן, כלײפע זײ שױקן אי*ם און
ונעמעגם- אדן ודגעל דײגע אץ חאםענונג און כרױט זוכנדיק װי

 רױפ םון אץ אטעז םון אמתת אלע אנגעזאםלם הואסט
 רױם, דור׳ם יעדען און שאםוגג לאנד׳ם יעדער און
ײ פים *ירםט און  זויס^ ביזץ $«p פון גוןי םירםעמעס דיץ ז

 םתם. פון ס^טערגעט און תפיםות חאםטו כױער דײנע םאר אגער
 קױפ^ ל|{גןןן אוס לופט — פרוססוץן פאר ׳טרןןרן ־־- אויגןןן זײןןרןן םאר
— גיז

jonw סיט םוד ליפען סיט אױםגיין אײגםאל װןןט טאכ א
im p ip p p m p i p p cro אלע עכרעכען  !  * p i ער 

ױל*ןעפ1 אלפן, אן דױ  ? n p i פױ*ץ דיף אױםרייםען און.!I

7 ט י־ י ז ►(4 י938 ױני,

עו ניי רעחנ חבינםקי׳ס פרעװענט W אמאלגאמ״םעד ו T O׳
דע־ און בעאמטע הילמאן, רעזידעגט
קאנװענ־ גרויסער דער נו לעגאטען

א םאר עס באטראכט איך שאן:
פארטרע־ צו כבוד א און סרױױלעגיע

 יױ אינטערנעשאגאל מייז ,ךא םען
 אוגזער אייך איבערגעבען ״און ניאז

ברודער־גרום.
 נא־ דער װעגען גערעדט ד״אם הילמאן פרעזידענט

 אין ױניאגס. אוגזערע צוױשען פארװאנדשאפם ענםער
 נוױ־ אלס געװארען באםראכם מיר זײנעז פאלען פילע

 ױניאן אונזער ורעז מאל, מאנכעס לינג־אדגאניזאציעס.
 דער געטאדעלט ן9מ האט חטא, א עפעס באגאנגען איז

 האט אמאלגאםײםעד די װען דערםאר; אמאלגאמײטעד
 גע־ מענשען מאנכע ן9האב זאד, גוםע א עפעס געםאן
 אינטערנעשאגאל די און אמאלגאמייטעד די אז דעגקם
 אוגז האם ן9ם אמ ארגאניזאציעם 9זעלגיג די זײנען

געטאן. האט איהר װאס ם9י סאר קרעדיט געגעבען
 קאנװענשאן 9לעצם אונזער אז זיך, דערפאן איך

 נישט איז 09 ר9לכ9װ בײ ,9רשט9 די ירען9ג איז
 פארשפעלצען *ו רעזאלוציע א געװארען ארײנגעבראכט

 פי־ ר9םיםגליד אונזערע אײנער. אין ױניאנס צװײ די
 איהר אז וױיל, 9י9אנד די וװ 9אײנ גם9נא אזױ לען

 ז,9פיג9ג איהר ט9ײ ר9טיפ ל9אביס ז9ליק3*רײנ װעם
 די ר.9קלײד ז9סארס 9לביג9ז די אםילו ן9םאכ זײ אז

ײ *ז ען,אמשלבא חאבען ז9פרוי  םדא־ לען9ײ װאלםצז ז
 םיר ארן פאסאנעז 9פעגליכ לױט םאכם9ג קלײדער גען

 פאגבע אז געװארען, דם9נם9דערנ אזױ דורכדעם זײנען
ד.9קלײד פרויען איגט ן93פא ר9שנײד פעגער

 פאר־ םאל םאנכעם אז נאענס, אזוי זײגען םיר
 חד I אמ דאס •9געדליני9גר די אפילו שוױנדט
 ן.9ם9נארב9*חאמ ן9נס9נא יארלז סך I פיז זולטאט

 אזן צוזאםעז קעםםען םיר צוזאםעז, ארבי״םען נױר
 שליכ־ אײן, גישם פאל 09םאנכ שםיםען םיר ווען אפילו

 פאר־ אוחאד די איז דאם זיך. ז9צװיש ם9 םיר יײמ
 קאנ* די מי^ואװאױממ גליטליד אזוי טיל ואי װאס

װענשאז•
 דריקט װאס דגארםעז9כלופ דפם זצח איך װצן

 פון רפאלג9 .דעם םאר זאנג9לויב־ג א זיך םיט אױס
 אנערקע־ און פארעחרוגג די אח ארגאניפאניפ, אײער

מן גע9פארשייד פון נוגג ניןן אײער פון ווויי  אײ״ *ו יו
 װינש ר,.9פיר 9ר9אני וײ «י *ין גם9?יד9פר ז9גרוים ר9

 ז,9בלום 9פאס דאר צו בוקעט א נאך צוצולייגען איך
 ארן םיסגלידער n פון וחוונשעז גרםע די אױסצרדריקען

 גארםענם לעידים שאגאל9רג9אינס ר9ל פוץ 90כעא& די
 ױאר־ קלאויגג אםאלגאםײסעד דעד is ױניאן װאדקצרס

__________ ױניאן. קערם
 װעדטער 93לי09 זאגעז איצם אײך םיר רלױבט9
 .9טג שטארק אײד איז װאס אעעלעגעגהײט אן װעגען

 פא* פריחערקלאר איך װיל ׳ם9 זאג איך י9אב אײדער
 זעלבסט־ 191191 פאל 9אל ,9בײז* ן9זײג םיר אז מז,
 אוג־ איז 9ארגאגיזאגי אײער ארנאניזאציעס. 91ניי9שט

yiyt, אוגזערצ פאליםי. איר אליץ 9יעל ז9באשליס T P 
 װאזיג־ 9ר9אונז ײרך דיקטירם ן9י9װ ■אליסים 9ר9זונד
עו׳  םמ בליק ם9י ם9י ײרד ז,9באגרים 9י9אונז ױרד י

 באזוג־ רע9אונז ®ח ן9גױט די איבער אונז פון יזװזמ
b קענען םיר אזױ װי וװן ם9י1ארגאניזא 9דער is ־09ב 
 1טרײ דעד פון וזאױלדץ ״געפ39אלג ם9י דיגעז םעז

 אין אײז סיר שםימלז פאל 09םאנכ באװעגונג. ױגיאז
אײן. גישם םיר שםיםצז פאל מאנבעם און אלעס

 קלאר זאל 09 װיל אין־ וי־ײל אײד ס9 זאג איך
 וװ׳ן |9ליר9אי is נישם זזך איך אז רעז,9װ סארשםאנען

 און דאגקעז9ג 9םײג ן9אױםדריק בלױז װיל איך יײר.
 דפר פח ז9ב9וג8איבער אײד נחײם9ג9ל9ג די יס1א ניז

.09י ן9ג9ײ נק9י איד װאם •לאםפארמע
־09 נאכםיםאג הײנם בײגעװאױגם דא האב איך

 9רשס9 זײ ױרד אז חײס איך מאנסמרא«יעס.9ד 9ליכ
 9סליכ9 עזקיסעגטאד ז9דינ נשאן9קאנװ ר9אײ ■ח י9ט

 ז9כםיג9פר ם9י איז ס9י9פאגסטרא9ד 9גרױס רע9אנד
 ס9םאגסםראצי9ד 9גליכ9 אז זיך, רםאז9ד איד ייל•
 ל־9ז י9י איז גיריק יאר אײז מיט ז9קומ9םארג ז9זײג

 די ז9אייי9ג ז9תאלס9אפג דא איז 09 ז9ײ שםאט, מ»-
ם לןףדים שאנאל9רנ9אינס דעד פח קינװמשאז מ מ  מי

 9י9אתי פדןפייפג ז93חא םיר איז ױניאז דס9װארק
ײ  איד T9m 09 ז.9ײמס9ג איז סמגעזרגרײ9ד 9ג9יי

U1191TP ארבײטזװ• דפר •ץ ז9טײל 9ר9אנד יפיזמ

 דערגרייכונגען די אופן ענליכען אן אויף םײערען װעלכע
 דורך עראבערם האבען זײ װאס געװינסען די און זייערע

 דורך און א. אי. סי. דער דורך יאר צוױי לעצםע די
געזעץ. ארבײטער װאגנער דעם

 א. אי. סי. דער פון געבורט די געװען איז עס
 פוט, נייעם האםענונגען, נייע געגעבען האט װעלכעס

 אר־ ניט־ארגאניזירטע מיליאנען צו מעגליכקײטען נייע
 גע־ איז עס איגדוסםריען. אמעריקאנער די אין בײטער

 מע־ גייע די געשאפען האט װעלכע א. אי. סי. די װען
 װעלכע ארגאגיזאציע פון םארמען נייע די און טאדען
 ערפאלג־ זייער און צוגעפאסט אמבעסםען געװען דינען
ײז  אין ארבײטער גים־ארגאניזירטע די ארגאניזירען אין י

איגדוסטריען. 9פראדוקצי מאסען די
 נייע און אידעאליזם נייער דער ,9װיזי נייע די אס
 אוגזער םאר געלעגענהײט די באשאפען עס האט קראםט,
 םיי- אגדערע פילע םאר און ױניאן ד9איי פאר ױגיאן,

 פאר־ די פייערען צו באװעגונג ארבייטער דער פמ לען
 םארבעסערוע די פיטגלידער, צאל ר9ד איז גרעסצרונג

 ארגא־ 9ר9זיי םון סארשטארקונג די ז,9כאדינגוגג אין
 ר9אוגז םון םיילען 9ר9אגי 9םיל אין אויז דא ניזאציצס

לאנד.
 T9H געװען גליד9ם ן9זאכ 9אל די אלסעןװ 09 צו

 is איד. ל9ױיא1צ ,4 אי• םי• ?ײן זײז גיט האלט 09
ק9אפ די װאלט  ם9 ז9װ יבאר9ל אװ ישאז9ר9םעד ז9יי

 יד |9ל9איגדוסםרי אמאטפצז י9אי 19991919*1 איי
 אסי זײן is געװארען באוױזען איו װעלכעס גיאגיזם,

 ער־ אזוי און ארבײם אדגאניזאציאנס ר*ר פאר נויםיג
 בא־ י9י אן באװצגונג, ר9*רנײם ר9י םאר פאלטײיד

 ״9*■ םעז קעז דעם װצגצן א., אי. סי. ר9י פיז שאפוטנ
ז.9*םיר99ד זיך לאזם דאס לירעז,1ק

קאג־ את זיר, פאר תןמןאיצט ירס װאס ר9אב
 קײן נישםא איז 09 גןדיולן• 9באשטיפט אוץ ןטע קו

 טי־ ר9ד װצגזנז אמז צװישצז סארשידעגחיים מײנוגגס
 אמ ס9 .9נים־*רגאגידרם די יגאגיזײעזא is טמיגקײ

 נחיים9טײגונגספארשײד קיין נישסא אתז iswms אױד
j9«m ם9ד is 190מא די איץ *רב״סער די ■sp u r*! 

 אױפן װערעז ארגאניזירם 019P91 װאלםעז איגדוסםריעז
 איך, זאג באשםימםקײם םיט פאד־ױניאגס. פון באזיס

 דזשאהן םים צתאפעז חילפאן, ■רעזידעגם פיס צחאםעז
 »ו I•' 41 םי• ר9י «מ י9פיר 9י9אגד 9*ל איז אאיס,

 ן9איגדוסםרי פראדוקציע ז9פאס די אין ר9ארבײם די
 אױםן םײדען 191911 אגיױדס1אר 019991 נישט װאלםען

יתיאניזם. ן9ל9סםרי1אינד פח באזיס
 אג־ i9ii9i 91נױםי אמ זײ ארגאנמיחװ צום אץ

 משימװ־י. ארגאניזאציאנס אמ מלם אמ שסרײמומ
 41 אי• סי. די אז איה זאג ז,9זאכ 9אל די ליב19 אמ

 ־9אם 191 אץ 9אויפגאכ 9חיססאריש א ילם0191 האס
קײם,1םי9ם איחר ■jm 111191119 19ארבײם ר9וײקאנ

fefeifefeAfe teteMk tê tete L  fc te  ̂  t̂efeafetetefete f in איצט. ביז ערםאלגען 91איח
א. אי• םי. 191 אן אמעשלאסעז זיך האבמ 1םי

 םשפחח די i9in אין איד האב ,מיר״ 1זא איך ױזנז —
®191 r ס19מ1א1 לזףדים שאנאל91ר9ט1אי oi9pnri 

 4| אי. סי. 191 אז שלאסעז911א זיד |99תא 1סי — יעיאן
 ־91 אוז ט9שטי91 זי האבעז את ז9צ1הא נאנגעז םים׳ז
 ז9קײם1םי9ם 9*גיתטנ^על11א 9אל איז איהי־ ז9האלם
געביםעז. פארשידענע די אױף

 אדײן דינעז םיר אז באהױיםעז, ן9ש19ם פאנכע
 *91 האם 09 .010 אײן םים בלױז א. אי. סי. חװ־ איז

 װעז wo 9שםארק וזײנליד9119אױס אז 0909 זײז פחט
מ אנבאטראכט אין 0091 מעז  טזד פת קארד9ר 19זי
 אד זיך ז9האב 1םי oin ז911מ9גײשטײ אמ ן9קײם1טי
 4 *י• םי. 191 1א ז90שלא91

 פאר צוםאג הײגם אך1 ן9זײג איז l9H9i 191זײ 1םי
װאס א., אי. סי. 191 פח 19אב1אױפ ן1א 19יל9 י1

 אר־ ms איז 9יזירם1א1ים־אר1 זײ |9יזיר1א11א is איז
 איג־ 9קצי1פראד פאסעז די אין 19בײם1א די ז9גאגידר
 אימזסס־ אין באזיס, ז9ל7תסםדי1אי אן אױף ז9דוסםוײ

o’ 9ל9י1 irn. 19י מ 09נטפליפאד זיך ז9תאנ םיר 
t את וראגראפ o סזצצזןפאר ז9ל9װ is איחר. שסי״מ 

o * ז9שםי* ישס1 199* ז9װיל מיר riin o ד סח« 
 איז ײע90שפלי9* די פאחדידימז ד*ס און 1טײלת

191 *190*199 40119<װ9 190**91* 0
09 9*TO 1*1*■ p m| 99ל9ײ 41 *י. י.0 1911אי 

wnfp זיד מװ־ען נים דנןן spm s װיחװי זיד ד9*י
 M M te fe « M fe te ite   — - - —  ------------m L I H M I I M I W M  fe te■■■ 9ל 19 ***!919190 199*19** 191 0*0 191*1*91*0

 װעל־ םעדערעישאן 1דע אין גתפען אױך פאחיןן .1בא
 ארביי״ 1דע אין שפאלטונג 1דע מים צופרידען זײנען כע
 װען אנהאלטען. זאל זי אז װילען און באװעגונג 1טע
 באלאנגען לאגע, אמת׳ע די 1פאנא:דע גלידערען 1מי
 אן איז װעלכע גרופע א צו ױ. װ. ג. ל. א. די ,1מי

 שםיצט און א. אי. סי. 1דע פון טייל 1אלע1אינםעג
 פא• א צו איבעועעגעבען גלײכצײטיג איז 1אבע ,1איד,
 1דע אין אקטױו און ליך1אונאויפהע ארבײטען פון ליסי

 טײ־ צוױי די צוױשען פרידען אײגשטעלען פון !יכטוגג
פאװעטע. 19בײט1א 19יקאנ19אמ 191 םרן ן9ל

׳ נים 1םי ן9האב ן,9יד1ם םון 19191 1מי ן9װ ארן
i9i זיגען אין ’ io 1םי אויב װייל ■וײמ. ן919י אום 

 19ײם91* 191 אין ן91םרי 19ל9אײנשט מחט9ג ן9װאלט
 פח 991אי י1 19ב9אויפג פון פרייז פאר׳ן גונג9ב«װ

 9אדוקצי1■ פאסזמ י1 אין ױגיאגיזם ן9ל9י1וםט11אי
 *r* 19191 19טראם91*רױם איך װאלט 19וסטרי11אי

 אויב 4i*oi*o איך װאס 19סיטל 9ל8 סיט שלום סארם
t9 לט9שט9איינג 19ארם1 זאל ן91םרי i9 ii 1*1 1אי 

 פת חשבמ 1׳ים1א 11119199 ר9יים9אר 19יקאנ190א
 לכע911 ר9ײם9אר י1 191 אפזונדע איץ 19םייל191פאנ*נ
 אינ־ 9קצי1אד1* 19ם*ם *1 אין ם1*ניזי11* 1שוי דינמ

p ’ lo o n, איך *לם1! ני*נם״1י ם*ך 9נ91שײ1ם* אין 
 I* 19191 0009P91* װ*לם 19 091 19191 191191

.191םרי
 <מ ב*זים *פץ9 בלױז פײדען 1*פ דינמ מיר

 9 *י• סי• 191 סת *בע1אױפ 9יגעל1י1* *1 אנערקענען
o*i די אץ ױגי*נם איגתססױעל* ס*ר הײםם po*o 

spiipo** !*ר- 191י119פ*לשם ■*ר■ אוץ אינדוססרי* 
■ *רביים*!. *ניזירטע11גים־* די יזיר*ן1ג*

 *רסשד*סס 79ס*כ סיר 1* איבעדאיעם בק איד
is ip אויםץ i אי*ס !ײחצז *ס װ*ס דעם םר*ץ «תד*ן 

 דןרװײל* pm *ס ימ **דמנדלתמז קײגע p ניט
 TP pu^ii*m«* אטיג* r* אױסזיכס«ן 1קײ נישם*

p* 9 איז מערען ה*לטען91 19ל i00 191*לדיHP9. 
 ’01*0 193»ס םיר אז איד- לױב1 19*ב תם טד*ז
 אי*ס pi**i*i* *לע וז*ם *לײז חנרםים שױז שריס

נוי- זײער איז mi*isp ןו•ייסס■*! דןד אין סרידען *ז
- ----------- --------------------- n feLfe te lfe  t e | * M  ■fefetetefe^te  לו *פ װ*ס !ערםים פארשריס פ*כ*ן םיר 41טי

i*io p ל*ע נים ביז pm װ*ס i* i pnyi p*iix־P 
ppjrp i* 9 הימס i*o*ii m  p m t אה m  pm 

is 1עלס*גר־9ס .pm o pirn
 no 9091*91 191 *רײגגײן נים מיל איך

 ־בײ־9 ד*ד אין p»ni פ*רשײד*נ* סח שמלוע ד*ר
pm זײ*ד אח iroypp םער o p  uvpsys. איך 
p «י !ליקליד *מו־ בק i ז* p m למ9װ p m 

pm פ*ר ג*װ«ן גישס סריהער o, אמ poni װעלמ 
 1* ױך ח*ם 4! .9 םי• די pn ,3*1,*גד אין ן99ה*
 114̂*199 1*0**31* 90*ל *1 9 ,0*19191 011*91

p 9 0903*11*0 װעם ל. T9 •0 41 י1 irnסי• י1 ן 
איו 1*3*191 19 סל*ץ, אימ־ סען9פ*רג װ*ם *. **.

1*1* 1*00 11*0*1 9 19191 9*19 10*1903 p im 
pm o p irn s, 9 9 שױן תױבעז ,pnsm i 41 די 

 93זעל ד*ם 19 װ*רעז 0903*1*90 גישם װעם ל. *װ פ•
 אץ pom ר.99ל poms איז ט*ל ד*ר אױך «9

 סי. די *ז *pcs** 1שײ po*m*3 ל. *װ פ• *. חמ־
9. .* pp מתיכטעם גישם װעם אח נישם p irn.

te fe ife feM  te te te fe fe  ^ f e t e  te fe ife  » t e te te te fe te a  ̂— - — ̂ל וױץ :ווערסער ®גדערע אץ iji# װערס מ
 991*שם גלײד ip,** 03*0 *ן1ס* pm 09 9 ?ענם

i 11119193* 191 איז םײלען 9o**3i מעלכע piyp גישם 
0*11*0903 P im 091 91אײ את poymo 00*1 19P 

in סל*ץ  no ,911091 סוף פל םוף װעס פױימזער n־9׳ 
p i * *90 *ל10ס*ו• pm o אײגעקײס *מ poms 

ns n** .םיילען
pm איד ודעז 19 o 19 in יס*9 ג*ד איד מיל 

pipyi on  ppm, ןז p זיך װענדם עס p םיר 
pm, 9 *19 ,01919*91 נישם איד ת*לס o p im s

1*1 11*0*90 PS919 P9191*01900*0 כיל 0*0 19ל, 
193*0 19 01919 19 09 P0V11 191* 1*3*0 p i 
9 1009*111119 *m  r .תכםמג

pi*t T םיר ל*זס 19  ך9 װאם ז*ך 1*9 ג*ד 9
3*n שױן mo .190*91919791 9i* ii9"*io **3 oi*pi 

p i 19 p i* 090 1119191 *רבייסער i**p ס*ל ov*i 
oi*o 9*1 *9 חי*ס.1919ל919 דיסימ j*o קיין זייז

1**0*191 pm o װ*לס p  D09H*o on  pspi ov9 
3*9 oryn 1*פ*ל pc 019991 09 װ*לס n o w



-------------------------------------------------ט י י ז

 ביידע צו זיץ קלאר איצם שוין דארף דאס בריינגען.
 מעהר, נאך געראגגעל. היםטארישען דעם אין צדדים

 אן ווערען דערגרייכם נישם וועם און נישט קען םרידען
זייםען. עTבי פון גאכגעביגקײם

קוקען״ גישט זאך דער אויף זאלען מיר אזױ װי
 אינםערעסען אישוס, פון צוזאמענשםויס א איז עס צי

 צוױם־ די אויסגלײכען װילען םיר אויב פערזאגען, אדער
 אײ די איבער פארשםעגדיגונג א שאםען אץ םיגקײטען

 םח פערזאנען די צװישען אדער אינטערעסען שוס,
 םאק־ די קוקען פוזען מיר נאכגעבען. עפעס צד יעדער

 איצם זיד װיל איך פגים. אין וױךקליכקײםען און טען
 אין פאסירם האט עם וואם דעם אין ארייגלאזען. נישם

 האט עס וואס און םארהאנדלונגען פרידענס לעצםע די
 אויסדריקען בלויז וױל איך דורכםאל. זייער געבראכם

 בא־ אנדערש איםיצער װי מעהר איך, אז מײנונג, םיין
 גע־ נישט זיך האט הילמאן פרעזידענם וואם דאם דויער
 קראנק־ זיין צוליב קאנפערענץ דער אין באםייליגען קענם
 ווען אז צוםו־ױען, און גלױבען געהאם האב איך הײם.

 וואלט קאנםערענצען די אין באםייליגט זיך וואלט ער
 וױים איך אנדערער. גאנץ א געווען אויסגאנג דער
 האב איך און אנגעלעגענהיים דער אין שםעלוגג זײן

 אמ אגזען זיין מים אז גמיבען, צו אורזאבען גוםע
 םײהיג־ זײנע םים און א• אי• םי• דער אין אײגפלום

 גע־ רעזולםאםען די וואלםען אונםערהאנדלען, צו קײםען
 איבערצײגט: זאך אײן אין בין איך אגדערע. גאנץ װען
 ארױסצר םענשעז איץ בלױז מאל מאנכעם דארף םעז

 שליסען צו צוױי האבען אבער מח םען קריג, א תםען
 קײן נישם סאל קײן שאםען אלײן ווערםער פרידען.
 װע־ פארוואנדעלט וועלען װעדםער די סײדען פרידען

מעשים. אין רען
 םון אנהויבען מיר קעגען אנבעלאסנס מיר װאס

 איבערגעלאזט האגען סיר װאו פונקט זעלביגעז דעס
 װע־ געםאן בלױז קעז דאם אכער דעצעםבער, לעצםען

 פארהאנדלועען װען קאגפערענצען, באנייםע אין רעז
 זיצען װידער וועלען םיר װען װערעז« באנײם וועלען

 אויםצוכים־ צוחגק סים׳ן נישם םיש קאגםערעגץ א בײ
 עגנד גאר צווײםעז, דעם אייגער אפגארען אדער ךןווען

 באװע־ ארבײםער דער אין שואלםונג די אז שלאסען
װערען. געמאכם גאנץ זאל גונג

 אדער שםאלץ פון םראגע א זײן נישט דארף דאס
 ארגאניזאציע. מיין אגבעלאגגט װאם איניציאםיװע. פון
 יוניאן, װארקערם נארםענט לעידים אינםערגעשאנאל די

ױ ומקס גרײם, חײגם םיר זײגען  גרײם זײנען םיר ו
 פײ צו נישט און גאכצופאלגעז צײס, גאנצע די געװען

 װאם טעטיגקײם אנטשלאסעגע אויפריכםיגע, יעדע רעז,
רעזולטאםען. ■ראקםישע כאשטיםטע, צו פירען װעם

 האבעז אויפריכםיג, פאלקאס אײך םים זײן צו
 םורא אן א. אי. םי. דער פון םעג ערשטע די פון םיר

 פיחגז טעגליך קען דאס אז עדאגקג דעם פאר געחאם
 בא־ ארבײםער דער אין שפאלסונג פערמאנענםער א צו

 געארבײם כםדר האבען מיר װארום איז דאס װעגונג.
ן י אן. אגחויב פון סרידען פון ריכםונג דער י

 קא־ און רי״כע איחר םים אמאלגאםײסעד, אײער
 אוים־ איז און ענםװיקעלם זיך האם געשיכםע, לירפולע

ז געװאקסעז י  פאר־ זײענדיג נישם אײנפלוס און קראפם י
 םיר באװעגונג. ארבײםער אסיציעלער דער מיט גונחח
 יאהר 40 די צוליב םראדיציע אנדער אז האמו אבער
 אײ ל. אװ ם. א. דער פים פארבונחח זײגען מיר װאס
ר  אנ־ n םענשעז אונזערע האבלז ורארשייגליך דעם מ
 באווע־ ארבײםער דער אין אימיגקײםי אױף בליק דעד
ױ גוגג  דער־ נישם גרופעס. אגדערע מאגבע חאבען עם ו
ױ םורא םעהר חאבען םיר וױיל םאר  אגדערש איםיצער ו
 װאם דעם איבער גאר קאנםעקװענצען, פעגליכע די פאר

 דעם און פארגאנגעטזײט דער אין ערפארונג אתזער
 ױגיאנם אפאױציע םאר באצאלם האבעז םיר װאם ■רײז
תן  האם אינדוםםרי, אתזער אין עקזיםסירט האס עס י
 פארחיםען צו וױכםיגקײט די אײמעקריצם אונז אין
 אל־ דער אין װידערחאלען נישט זיד זאל אזױגם אז
 עם קענעז מיר אױב באװעגונג רײסעגרא ר«מנד«

ווארגדידען.
 זיד באגעגענענדיג ײס,ז ערסױיצו דער «ץ אבער

 זײן געצװאונגען אפשר העלען נױר אז גצדאגק 09ל נדס
 אלײז צײט g פאר װלײמפארנ «י חגזגאיטשמע די דודד

 דעם םיט םרײסטעז זיך םיר קענעז אונאוהעמיג, שן
 אײ״ זדיער פון געשיכסע, אײגענער אײער ■ון צאדאגק
u m i ,אכצעז די דורך ערפאלג און ענםוױקלוגג װאוקס

 אואפהענ־ אן געפירם חאס איר װאס יאר ונדדאטױג
y n .גישם םיממ דאם ^קױסגזעגץ tv ארוים קדקעז םיר 

tv jo n מן אץ וױגשןן שיד  ײילעז דכער ןןם. זי
t y n a ץ צום — מלאנגעז םיד מאו זי

ט <«( קײ טיג עכ ער ג

 באוועגוע. ארבײטער דער םון םליגעל םראגרעםױוען
 םאר צוזאמען די פיט ארגײטען וועלען וואלטען מיר
 גלײכ־ אבער אידעאלען ארבײטער די םון פארשריט דעם

 מעג־ נאך װעט דאס אז האפען און מיר, װילען צײטיג
 אנגעשלאסען זײנען וואם ױניאנס אלע אז ווערען, ליך
 ריכטונג דער אין ארבײטען זאלען א. אי. סי. דער אן

 קײנעם פאר זײן נויםיג גישם זאל עם אום םרידען םון
 קענען זאלעו מיר גאר אויסערהאלב, שטיץ צו אוגז פץ

 ארבײטער פאראייניגםער א פאר ארבײטען צוזאמען אלע
לאנד. אין דא באװעגונג
 דע־ די אויף קאנווענשאן, דער אויף קוק איך ווען
 געגעגדען ענעTםארשי די םארטרעטען װעלכע לעגאםען

 װי פונקם איך םיל פאכען, ענעTפארשי די לאנד, םון
 אייגענער אונזער בײ יאהרען א םאר געפילם האב איך

 כאר אייער הײנט געהערט האב איך ווען קאנװענשאן.
 בא־ אויםגעצייכענטע די געהערם האב איך ווען זימען,
 וואס ארבײטער טויזעגטער צענדליגע די וועגען ריכםען

 נייע און םאכען נייע אין געווארען ארגאניזירט זיינען
 געניםען מיר אז געדאנק, אוים׳ן מיר קוםט געגענדען,

 ארבייט דער םון םרוכם די םאג צו הײנט אייגענטליד
 םונדאמעגםעז די געבױט האבען וועלכע פיאנערען די פח
 האבען וחגלכע די ױניאז, אייער און ױניאן אוגזער םון

 דיערע און ױגענד זייער לעבעגם, זייערע געוועז מקריב
 1א באדיגגונגעז שווערםטע די אונטער בויען צו בחו̂ו

 עקםפלואםאציע די אױסראטען זאל װעלכע ארגאניזאציע
 די אייבי^ אויף איגדוםםריעז אונזערע פון איבלען און

 גע• און װיגקעלשםײן. דעם געלײגט האבען פיאנערען
 אומ. מיט הײגט נאך זיינען וואם די צו קרעדיט בעגדיג
 צוםרידען גיט רוהען״ צו ניט פארפלינטעז זיך לאמיר

 איצט ביז שוין איז עם וואם דעם מים זיך שטעלען
 כסדר קאםף, דעם מחעצען נאר געװןןרעז, דערגרייכם
 עגד־ דעם דערגרײבען צו כדי מיעז שטענדיג ארבײטען,

ע. ארבײטער דער םון ציל ליכען מװעגו
אוים־ אן םאמענם דעם אין לײענען אײך װיל איד

 גע־ האט הילמז פרעזידענט װןןם רעדע דער םח צוג
 אינ־ דער םון קאנווענשןןן לעצםער דער בײ הןןלטען

 אײך םיר *לאזט :געזאגט האם ער םערנעשןזטזל.
 דעלעמטען און בעאםםע דובינםקי, פרעזידענם זאגען,

 נישט מאל קייז װעם זאך קײן tv קאנווענשאז, דער צו
 צוױם־ עןגרײע «ו ריס, v שאםען צו TJniSm ערלױבם

אינםער־ ארבײםער גרױםע צװײ די צוױשען טיגקײסען

 װעל- שוועריגקייםעז קײן נישםא דיגען עס נעשאנאלם.
 גד דער ווען ווערען; אױםגעגליכען נישט קענען כע

 די צװישען געהערשט מאל אלע האט וואס װילען טער
 פארםגע• װערט ארגאניזאציעם אוגזערע פון מיםגלידער

ווערען״. געענדערם נישט עם וועט און קען זעצט,
פאלשטענ־ באגרייף איך דוען מאםענם, דעם אין און

 א פארםיידיגען מײן פון פאראגטווארטליכקייט די דיג
 םים אײנקלאע אין נישט מעגליך איז װעלכע פאליםי

 אז באוואוסםזיניג זייענדיג אנדערע, פון מײנוגגען די
 סי־ ערענםטער דיער א מיט פגים אל פנים שטייען מיר

 טרעםען םיר אז באוועגונג, ארבײםער דער אין םואציע
 איק אייף שטייען מיר צו באז־ען, געםערליכען אויף
 אלץ, דאם באגרייםענדיג צוױיטער, דער אויף אדער זײט
 קײן קען עם און םארגעםען, נישם מאל קיץ איך קען

 סאר־ גישט ױניאן אונזער פון בעאמטער און מיטגליד
 בא־ םרײנדליבע די פארוואנדשאםם״ נאעגטע די געסען,

 אלע האם װאם גײםם קא־אםעראטױוען דעם ציהונגען,
ארגאניזאציעם. אונזערע צװישען געהערשט מאל

 באזונדער, געווארעז םארוואלטעט זײנען מיר כאטש
 פאר- און באזונדערע געהאם אפט האבען מיר כאםש

 דער געװעז מאל אלע אבער איז פאליםים,
 צװי- ברודערשאפם און חבר׳שאםם אינטערעם, פון גײםט

ױניאגם. אינטערנעשאנאל צוױי אונזערע שען
 עס tv ה«י איד את — פאםירעז זאל עס אויב און

 ijnv אורתיד אײן איבער אז — פאםיחנן נישם וועט
 צוזאםעג*־בײםען קענען נישם מיר זאלען צוױיטער א

 היל־ פרעזידענט םאחיכערען אײך איד װיל ¥לעם« איז
 טייער פאל אלע װעלען מיר אז דעלעגאםען, אייד און מאן

 איהר װאס הילף גרױםע די םרײנדשאפם, די האלטען
 םאל םאנמס זײבען מיר װי ■וניןם געגעבען, אונז האט

הילף. צו אײד געקומעז
 םיר אמ מיםגלידער אײערע צו םליכם א האם איהר

 וואס םליבט דער איבער באװאוםטזיגיג זײנען און האבען
 גײסס דעם אין מיטגלידער. אדנזערע צו האבען םיר
 און געשיכטע אונזער םאראנםווארטליכקײם״ אונזער םון

 פלעגעד אונזערע אויסלײגען מיר וועלען טראדיציעם,
 םים דין צו שםרעבעגדיג מאל אלע צוקונםם, דער םאר
אײד• פח טײל v איז אייד

 זא ניאזיו אתזער פון נאםען אין אײך־ גרים איו
 װײםעת אייערע אין ערסאלג בעםטען דעם אייך וױנש

פארהאנדלוגגען.

שפאניע אין פאשיזם פון סרבנות ױ פ«ר נויםינ איז הילןז םןןר
 פון אםיל דעם אויף ײניאגם פילע םיז אפרדן׳ דער

״ ״טרײד דער 'nr צו קןוםיטע״ םפעיז פאר רעליף 
 קרבגות די םאר דאלאר םױזענט פופציג נןוד שאםען

 אויםער־ איז שפאניע. אין םערדערײען םאשיםםישע םח
 1P זײ סח ספעציעל ױניאנם, פילע גום. געװיינליד

 ארײג־ און אפגערוםען הארציג זיד האבעז טרײדם דעל
 םײ אירע לויט יעחג בײשטײערונגען זייערע געשיקט

 וױיט אבער עם איז לײדער מעגליכקײטען. גאנציעלע
 אלץ וױיטער וואם ווערם קרכנות צאל די גענ̂ו גיט

 פאשיםטען די םון אדײנדרינגען דעם םיט גרעסער.
 םארגרע־ דעם מיט געגענדעז׳ נײע אח נײע ¥לץ איז

 לוםם־אטאקעם םאשיםטישע די װאם חורבן סערטען
 צאל די װערט םאראוחאכען דערפער אח שטעט אויף
 די פח קרבנות קינדער, את לייט אלטע פרויען, ®מ

 פאר* נויט די און צאל אין גרעםער אלץ םערדערײען
 זײערע אמ ארבײטער םרײהײםליכע די זיך. גרעםערט

אםשםעלעז• ניט הילף דיער םארען ארגאגיזאציעם
דרינגענ־ א ארויםגעשיקט טrא האט קאמיטע די

 אדגאגיזאציעם פראגרעםױוע יוניאנם״ אלע צו אפיל דען
 צו מעגליד וױ שגעל אזױ בייצושםײערען יחידים אןו

םאלגט: וױ טײלוױיז איז אפיל דער םאנד. דעם
 קינדער אץ פתיעז מענער. ציוױלע ״אוגצעהליגע

 שפײז, איז מאנגעל צוליב שפאניע אין אויס שםארבען
 װערט גויט זײער הילף. יגישעr’מעז איז האםפיםעלער

 חילף נאד געשרײ זײער גרעםער. אלץ װײםער װאס
 שפאנישע אונזערע אויערען. אונזערע אין או־ײז דרינגם
 חילף נאד אונז צו זיד װענדען שװעםטער און ברידער

 העלדישען א קעמםעז זײ הענם. אויםגעשםרעקםע סים
 ארבײטער די פת שונא טויםליכען דעם געגען קאמף

 לאנד זײער אין ארײנגעדתנגען איז װעלכער איבעראל׳
 םיר אוגםערדריקונג. און פאשיזם פאר זי פארכאפען צו

 און פארגאנגעגחײס דער אין פארלןװעז גים זײ מכעז
 פון שטונדע דער אין פארלאזען ניט איצם זײ םארען
ארײס קוקעז זײ קרבנו̂ו און גױם גרעסםער זײעד

 ארבײ־ חברים זײערע םיר, בלױז היל̂ו אוגזער אויף
העלפעז. די דארםען אח קעגעז םע.

«* אויף ן»נעתפען ברײםהארציג זיד האט ״איר
 דעען םיר פארגאגגענהײם דער אק אפילם זערע

 שםיצן אײער ןמהאלםען װעט איר אז איבערצײגם,
 מםף זײער ברידער. שפאנישע אונזעחנ פח קאמף צום
 ױניאז־פירער די צו אפעלירעז מיד קאםף. אונזער איז
 םיד קאםפײן. דעם איז אונז העלפעז צו מיטגלידער אמ

מרלירען״. נים צײט קיץ םארעז
ואונמטרגמשרימנ̂ן

 םשערםאז זיםערםאז, ם. םשארלס
 םרטזשורמר תבינםקי, דוד

סעקרמםער. ,rap אלעקס

 גענען עמבארגא אחנטעךנעמען םאדערט
 צו זשוא טעלעגראמירט שפאניע,

דובינםקי פרעזידענט
 IV אלגעםימער דער םון פרעזידענם זשוא, לעאן

 װעלם־םד און םראנקרײך פח קאנםעדעראציע בײםער
 םיט ̂וחעװענג זיך האט פירער, ארבײטעד רימםער

 תי םון דובינםקי דוד פרעזידענט צו קייגעלגרזןם א
 אחז־ פאר באוועגוגג דער העלםען צו אינםערנעשאגאל.

 יח װאםעז פארקויפען צו פארבאם דעס טערנעמען
 רעגירײג לאיאליםםישער דעד צו פלוומח־מםעדיאלען

 ’אית רעגירונגעז, דעמאקראםישע די װןןם שפאניע, םץ
 קעימלגמם די אן. ישילםעז *ןעריקא, געשלןןסען

^t מלגט וױ: * 
תביגקי, ,חז־

ד אײםפאדעחמ »וץ גוט ןךוי זייז איר ״ווזולט ײ  י
 טיט־ און אנצושליםען זיך■ לאמלעז אנגעשלאטענע רע

 אגמיײ אױף עטבארגא די ארונםעמונעמען העלםען
שפאניע. *tv® סאםעריאלען קאנער

גרוס׳ ברידעויליכען םיט
•״V ו ש ז ן א ע ל
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פאדנאננענהײט דער איבער איבערבליק אן
שאזעןז פץ ברעסלאו דז
ר ע ס ׳ ז ד ע נ ע ם ט ר ע ס ע ר « - ? ו א ל ן ק א י ג . ױ ק א 5 ל 5

 םון טראכם איד און איצם זיץ איך עז
אונ־ אין ױבילעאום •דרייםאכיגען דעם
 געבען צו װי איד םיל לאקאל, זער

םארגאנ־ דער איבער איבערבליק אן
ארגא־ אונזער אז םיל איד גענהײט.
 גלאתיכע א דורכגעגנגען איז גיזאציע

 אץ דורכגעלעבם האט געשיבםע,
 בײ זיד פאסט עם און ערםארונג, סד א דורכגעמאכט

 חשבון א אפגעבען זיד זאל מען צייט איצםיגער דער
 םאר־ דער אין טאן בליק א און ארגאניזאציע אונזער פון

גאנגענהײט.
 םאר 35 לאקאל מיט שםאלץ זײן אלע דארםען מיר

 זיינען, מיר ווײל דערםאר ניט אורזאכען. סארשידענע
 ארגא־ שוועםםער איבעריגע אלע םון בעסער זזלילה,

 אלעם דורכקוקענדיג אבער ױניאן״ אוגזער פון ניזאציעס
 אוגזערע, געשיכטע רײכע די און פאסירם, האט װאס
 מיר עם גיט אויגען, מיינע פאר איצט שוועבט װאם
 װאם םך א זעהר אױםגעםאן האגען מיר אז געםיל, דעם
 דאר־ אויפםו דעם איז מעמכערם אוגזערע םאר שייך איז
 איז דאם פאל. קײן אונטער מינימיזירען ניט מיר פען

 פאר ױניאן, אונזער פון ״אלד־םאימערם״ די פאר אמת
 אדםײ אוגזער פאר םעםגערם, אקטיװע או־נזערע אלע

 אדגאניזאציע דער סאר און ױניאן דער םון ניםטראציע
 אייגצעלנעם דעם םיז העכער שטעהם וועלכע זעלבםם,

 םעטיגקיים און עקזיםםענץ איר םאחעצען װעט און
אנװעזענהײם• אונזער אן אדער פים

 די פון יאר. 51 געװןורעז אלט נאר־װאס בין איך
 או- אלגעמײנער דער צו יאר 34 .באלאנגען״ יאר 51

 לןך צו *מלאגגען״ זײ םץ יאר 29 באוועגונג. בײםער
 האגען זאל איך װען אז זיכער, את זאך אײן .35 קאל

 51 אלע די אמאל גאד איבערצולעבען מעגליכקײט א
 איבערצו׳חזר׳ן, אלעם דאם מעגליכקײם א האבען און יאר

 אויס־ געװען נים את װעג םיק געםאן. דאם איך וואלם
 V איז פארמישם געורען בין ̂יד בלומען• מיט געבעט

 געהאט האב איך קריגערײען. םך א אין םכםוכים, םך
 איד לײדזלז• פמ חלק םײן און טראבעל פון חלק םײן
 םע־ מאכען פח חלק םײז געהאם נאםירליך אײד האב

 האב אלגעםײן איז אמ אלעסען דעם מיט ^ער לערעז•
 האב איך ארבײם, םײן פון פארגעניגען געהאם איך

 די און ארבײט דער אק אינטערעם געפוגען אלעמאל
 געװארען נים קײנמאל םיר אױ באװעגוע ארבײטער

 און םבםוכים אלע מיט tv גלויב איך און איבערדריס̂י
 אומ־ געװעזען נים ארבײט אונזער אח שװעריגקײטען

:—_--------— זיסם.
 פחד v געיקוחגז ביז איד ײי «יד דערמיז איד

 װעםעל״ מאיר בײ געװען איז חשאב ערשםער םײן םער.
 רבי םײז םטריט. דױױזשאן איז םלאר טען6 דעם אויף
 גרין. חײמאן מםען דעם מיט פרעםער א געווען איז
 אין *np *־בײם ער און פרעםער א איצט נאך איז ער

 געאר־ שאפ אין האבען װאם די םח פאר א נןןר טרײד.
 זײ־ איבעריגע די ®רעםערם• באמת געװען זײנען בײם
 גריגע, איםיגראנםעז, ןגגעקומענע נײע אלע געװען נען

 לערע, דער אין געודעץ מד זימעז אײניגע לערנערם.
 צוגעצאלם נאן• איז אוכמיםם װןובען «װײ געארבײם האבען

 דער ®ון «*ױס געװען שוין זײנען אנדערע חזלער. פינף
 ^ער דרײ קריגען אנגעפאנגען שוין האבעז און לערע

ארבײם• זײער פאר ח*ך V HPIP מלב אח ריי י
 סאב־קאגם־ א אונטער געארבײם הפבען אלע טיר
 גום. זעהר צײםעז יענע געדעגק איך םיסםע̂נ ראקםיע

 שםפדעז אױגען. די פאר וױ כמעם מיר שםעהם עם
 בײנאכם, 7 ביז פרי דער אק 7 פח געארבײם מען האם
 םארשםע־ סיר וױ װיכםיגסםע, דאט און ײס.טר^וע חיץ
 אײ זײנעז פרעסערם די *זױ וױ איז איצט, מס העז

געװארעז• דעלמג̂א אוממענשליד בערהױפט
 איז פארנאכם פרימױג ערשטען דעם געדענק איד

 ארבײםעז. געסטאפט האבעז פערײמפרטא די וױ שאפ,
ל אײן םים  אי־ v .ררעסעפעד-ה צװײםער דער האט מ
 זיד דוכט — בערדעל קלײן א מיט בײבעל, א םיט דעל

 םיפישער ן לײזער, נאמען מים׳ן מליציאנער V געװעז
 געבראכט אפאל םיט — וײט יענער פאר רעסערפוגד־ה
 געשרײ: א געגעבעז האט און ברוםם םים באנםש נאנצע א

ארבייס!״ דעד *י ײד נעטט ,פרעסערס
 האם ער װאם פארשםאגען גיט אינגאגצען 3V« איו
ד ווי זעחענדיג ,tjrav געמײנט,  מ־ «ר האם שםע̂ד יי

 איז ברדם v נעט f שסעחםםו .װאס :געשרײ א געבעז
 עישטעי םײן געװען איז דאם שאפ!״ דעם אוים קער

איד מז• געװאלם נים דאם האב איד װעז •יזאזעסט

 פרע־ לערנען געקומען זיך בין איד אז ערקלערט האב
ץ צו ניט און סעריי  פאר־ איך װי סטריט־קלענער. א זי

 גע־ געםעלען שטארק זעהר ניט ענטםער מײן איז שטעה,
העד־םרעסער. מײן ווארען

 מיטינג ערשטער דער שוועבט אויגען מײנע םאר
 האם העד־פרעםער דער שאפ. דעם םון םרעסערם די םון

 לוד־ אין סאלון א סו־ז בעק אין םארח־םען אלעמען אונז
 סקונערם גרויסע מיט געטריט אונז האם ער סטריט. לאו

 מיר אז זיין קאז עם אז ערקלערט, אוגז האט און ביער
 ער וואם אורזאכע דער םאר םטזײיקעז דארפען וועלען

 ניקעל א װעגען באלעבאס דעם מים אױסקומען גיט קען
 און געזעסען זייגען פרעסערס אלע גארמענט. דעם םאר

 סםרייקען אז אפגעתםען, זיד האב איך אבער געשװיגען.
 םטרײקען, יא שוין אויג אבער צוםרידען, גראד איך בין

 וואך םח ארבײםען זאלען אלע אז סטרייקען מיר זאלען
 זיד קענט איר דירעקט. כאלעבאם דעם סאר טאקע און

 האבען העד־פרעםערס די װי םארשטעלען אליין שוין
 געזאגם: גלייך םיר האבען זײ רייד. מײנע געגליכען

 מישט עפעס גרינעם? דעם מיט מער דער איז .וואם
 האלט ער רעדען! איין אין האלם ער צופיל. זיד ער
םראגעןי״ פרעמן אײז איז

 וואם חשאב ערשםען דעם אויך זיד דערמאז איך
 אין געקומען בין איך םארקעט. אין געקראגען האכ איך

 העד־ אלע װאו םארנאכט, שבת םםריט גרענד און לװלאו
 צתאמענקױ זיך סלעגען קאנםראקםארס אדער פרעסערם

 גרינע, אונםער־פרעםערם, פרעםערס, גאנצע זוכען םען
 א איעער װי יינקםלין־ געדענק איד אץ פארשידעבע,
 א אויף ארויפנעמען געוואלם מיר האט העד־פרעסער

 האט ער וואם געווען איז שראבעל דער נאר חשאב,
 דע־ םענם פופציג געבען אים זאל איך אז םארלאנגט

 דערםרי, אין ארבײם דער צו קומען װעל איד »ז פאזיט,
 יעגער אין מאדע געוױינליכע די געװען איז דאס וואס

 איך םעגם. םופציג קײן געהאם ניט האב איד אמ צײט״
 געקרא־ האב איד סענט. 25 פאר געסעםעלט דאס האב
חשאב. דעם גען

 אלײן האב איך אזױ וױ אױך םיד דערמאז איך
 פרעםערם קלאוק דער פון םיםיע ערשםעז דעם באזוכם
 ״םאר־ איז אדווערטײזםענם אן געלעזען האב איד ײניאז•

 איםם 85 אין מאם־מיטיגג א זײן װעט עם אז װערטס״,
 אד־ דעם דעחעהן גאר האב איד װעז סםריט. םע4

 אוםגעדולד מים געווארט שױן איך האב װערםײזמענם,
 געקוםען בין איד װעז םאריןוםען. װעט םיםיגג דער בת
 ערשטען צום געםראםען דארטען איך האב םיםיע, צום
 איד האב דארםעז םשערמאן. אלם בלום׳ען אונזער מאל
 גאלדאװסקי׳ז, זיגמאג׳עז, באגעגענט מאל עדשטען צום

̂נ׳ן,  און לוביגסקי׳ן קיםבאחגװםקי׳ן, זאםלאווער, מענ
 האם מיטיגג דער װאם םיט זאך זעיפם די םלאװיג׳ען.

 פרעםערס די אז וױרקען, צו אזוי וױ איז פארנדמען, זיד
 אז וױ געדענק איך .35 לאקאל אין ארײנקופעז זאלען

 אין באקאגם געװען דאפאלס איז װאם פחנםער, אלםער
 אח און ״שעכםערעל״, נאמען דעם אונםער םוײיד דעם

 גע־ האבען אלע װאם דערםים פראמיגענם זעחר געװען
 םיסעל, דעם מיט ער דדעהם רעדם ער װעז אז װאוםט

 האבעז געלער, נאםען דעם םים פרעסער, אנדער אן און
 מעז װען אז םיםיגג, בײם שדײען אײן אין געהאלםעז

 50 בלױז באשליםען זאל לאקאל דער װען און זײ לאזם
 םומענדער ארײן די ברענגעז םי, ןאײשאאינישי פענט

 אויד איז דאס לאנג. מען האם גערעדם יוגיאן. דער אק
 בא צײםעז• יענע פאר כאראקטעריסםיש זעחר געווען

 סא־ א אתיםלאזען זאל יוניאן די אז מען, האם שלאםען
 זיין בלױז רעבענען אײגעם יעדען זאל פען און גיסעסם
 אז געװעז, אמ רעזולםזמז דער געלד. אימםרים דאלער

 טר א ארײנגעקוסעז אפשר זײנען מאניפעםט דעם נאך
 1910 ביו װארטען געםתם האט מען און םעמבערם מן
 דער אין ארײנגעקומען זײנען םאסען גרױסע די װען
•IT״

 שאפ דין געםופט האם סאדאװםקי וױ געדעגק איו
 ױאם סםרים, רצלפמע עדד צו מסמרי ליסיענארד פון

 גאר גאר, אלס געװארלז פאררעכענם דאמאלט איז דאס
 מארקעם, אין קלאגג א פארשפרײט זיד האם עס אפמאון.

יונגע אלע די און פרעסערס. האבען דארף םאדאװסקי אז

 לאז א זיך האבען — זיי צװישען איד און — פרעםערס
 געקרא־ דזשאב דעם האב אין־ דזשאב. דעם נאד געטאן

 וױיל געארבײט, ניט דארטען לאנג האב איך אבער געז,
 א דורך האבען שאפ דעם פון פרעסערס רעגעלע די

 מיטינג א גערופען וואטש, א אפ ראפלען זײ אז תירוץ,
 שי־ זאל מען אז צװעק, דעם מיט סטריט פארסײם אין
 ארונטעתואר־ זאל ער אז באלעבאמ, צום קאמיטע א קען
 ארבײטען קענען זאלען זײ אום פרעםערס נײע אלע פען

 אריינגע• גיט מיםינג צום מען האט אונז אװערטײם.
 געװען אלע דאמאלסם זײנען מיר װי אזוי אבער לאזען.

 אריינגע־ מיםינג צום זיך מיר האבען געזונט, און ױנג
* א געמאכט האב איך װי געדענק איך ריסען. ^  לי

האם ״וואם — :פרעםערם די צו אפיל שאפטליכען
 און !״ לעבען אייד דאד דארםען מיר ? איגז צו איר
 גע־ וואלם זאד בעסםע די אז אפעלירט זײ צו האב איד
 באלאנ־ און ארגאניזירען אלע זיך זאלען מיר װען װעז
 אלע שוין מיר װעלען דעם דורך און ױניאן דער צו גען
 האט םםיטש דער אם לעבען. א מאכען קאנען איז עם װי

 געקומען איז עם ווען וױיל חשאב, מייז געקאסם מיר
 פראגע מיץ אויף און םעי געקראגען איך האב םרייטאג,

 א םאדאװםקי׳ס האט אװעק, מיד מעז שיקם ווארום
 אוים־ האט װעלכער .יחיאל״, נאמען דעם מיט קרוב,

״בײ געענטםערם: מיר םרעםערס, די אויף געפאסט
ײ וואס מענשען מענשען, מיםעליעריגע ארבײטען אונז  ז

 באדערען זײ וואם מענשען םפיםשעם, קײגע מאכען-ניט
 םרא־ קיין גים זונען זײ ױאם ױגיאן, קיין מיט גיט זיד

 לע־ קיין קײגמאל וועט פאכער טראבעל טיפ דײן בעל.
מאכען״. קאנען גיט בען

גע• האב איך םארלארען. םעזאן יענעם האב איך
 האב איך ארבייטען• םארשי^ע טאז איז ארומגעהן מוזם

 דער אין אבער לאנדרי. א אין ארבײטען געמחם אםילו
 אין קומען םרעםערם ױנגע מיר םלעגען ציים זעלבער

 אגיטירען םלעגען םיר און פארק םםרים טער14 דער
 ניט ױניאן די האט צייט יעגער אין ױניאן. דער םאר

 עם און אםיסערם, קיץ ניט מענעדזשערם, קיין געהאט
 דינען מיר אבער םטעםס, גרויסע קיץ געווען נים איז

 אגיטאציע, די םארשפרײטען םלעגען װעלבע די געװעז
 חך די ױגיאן. דער אין מעמבערם ווערען זאל מעז אז

 קאנםראק־ געורען זײנען וואם העד־פרעסערס, מאלםדיגע
 זײ וואס דעם אחוץ נאכשטופערס, זייערע און טארם׳

 םלעגען ארגײם, דער צו ארױפנעמען ניט אונז םלעגען
 םלעגען און אפשפאםען און אפלאכען אונז םון נאד זיי

 עם זײגען זיי גרינע. די אױף קוק א ״גים זאגען:
 מאכען דאם װעלען זײ אמעריקע. איבערפאבען געקומען

וו. * Jt ױניאן״ א
 מאםע־ דורכגעגאנגען, םיר זײנען לײדען אזוינע אט

 אלעחוײ דורכגעגאגגען זײגעז מיר גייםטיגע. און ריעלע
 אײ אלע און םרעםערם אלע װאנען ביז ערנידערוגגען

געווארען ארגאניזירם זײנען קלאוקמאכער בעריגע
.1910 אין

 קאנען אלעםעז, דעם צו צוריק קוקעז מיר װען
 איצ־ אונזער םייערענדיג קאפ, אונזער הייד האלטעז םיר

 לעבעז איצם גראד אז אמת, את עם םוב• ױם טיגעז
 אונזעוי װאס צײם שװערםםע און ערגסםע די דורך מיר

 דורכגעמאכט. איז עם װען האם םרײד אונזער און לאנד
 תאס װעלכע דעפרעםיע, שרעקליכע v םון לײדען מיר

 איבעריגע אלע וױ גוט אזוי םרײד אונזער געםראםען
 דער אױף קוקענדיג נים אבער אםעריקע. אין םרײדם

 חאט ײניאן די װאם אלעם אן םיר האלטען דעפרעסיע
 חוי־ אונזער :אויםגעקעמםט אדער געשאפען אונז פאר
 םיט סארגלייד אמ נאר ניט שאפ, אין סטענדארד בען
 אונזערע םארגלײכעגדיג אפילו אבער צײם, אלטער דער

 איבעריגע די םמ םםענדארדם די מים םטענדארדם
 זײ־ שטונדען אונזערע םרײד• אוגזער פון ברענםשעם

 איז אװערםײם קײן ;35 ביז געװארען געשניםען נען
 יעדער איז דיײד זײנעז װײדזשעם אונזערע ערלױבם. גים

דזשאב. דין מיט םאחיפערם איז פרעםער
 געוואונעז האבען פיר ױאם םײל א גאר אמ דאס

 אנער־ געװאונען האם ױניאן אונזער ױניאן. דער ײרץ
 אונזערע באוועגונג. ארבײםער גאנצער דער םיז קענונג

 אר־ אוגזער אלעםען. םון רעםפעקםירט וחנרעז פרעםערם
 סאלידע, אלס אלגעמײן אין פאררעכענם איז גאנמאציע

 ומאציעפרע אונזער »מ פאראיעיגםע און קאמפאקםע
 אוץ שעמעז נים זיך דאדפען מיר גוםע. א זעהר אמ

 פאר־ זיד םען קעז זאוג אויף tv אפען, זאגען קענען םיר
געםרויעז. אמז קען מען און לאוען

^ דער ®ון ןםאבלימז דעם טים קלאוק אין ױנ



גערעכטינקײט ט ײ ----------------------------------סו*» ז
 שװעריגקײ־ אונזערע אלע נאך זײגען 1910 אין סרײד

 1גא תאבעז םיר געווארעז• געלייזם גים טרײד אין םען
 אױפאוהאל־ אום דורטױקעםםען אח דורמװגעד׳ז געהאם

 ער־ גענוג דורכגעלעבם האבען מיר ױניאן. אונזער םען
 םיר האבען 1910 אין גידערלאגעם. געגוג און פאלגען

 r» יוגיאן. דער םון עםאבליתנג דער ®אר געםמרײקם
 פיקע־ װאכעז 16 גאנמ געםםרײקט םיר האבען 1916

 דעם אױף עגםפערעגדיג בײגאכם, און בייםאג טעגדיג
באסעס. די סון לאק־אוט

 סםרײק ביםערען א דורכגעגאנגעז אויך זײנען םיר
 אלע אײף אעײגעז געקענם װאלטען םיר .1921 אין

 באםעם די װען דורכגעפירט, האבען םיר וואס קאםפען
 אום ױגיאז די ןןםאקירם אוםדירעקט pg דירעקט האבען

 נים זיד קײן סאר זיך האבען די פאתיכםען. *ו *יר
 םײ דעם אגגעװעגדעם אםילו האבען זײ אפגעשטעלט;

 םולקעם טרױעריג־באריםםע די ארגאגתיחנן פון םעל
 ײגיאז אונזערע p® 6 װעלכער דויד זזײחשענםי, םקעב

עלעק־ pe שאםעז דעם אוגטער געשםאנען זיעען פירער
________ םשזגר. םריקם

 שוועריגקײםען אלע די אױף גוריק קוק איך װען
 זעה ארגאניזאציע, אמזער אין געהאם האבען פיר וואס
 ניט כטעט םיר האמז געבורט אונזער זיגם פון אז איד

 איז יוניאז אונזער פאםעגט. רוחמען אײז קײן געחאם
 געחאט האבען םיר װארעםס. און קאלםס חרכגעגאגגען

 אםע־ במנא די :יוגיאן אתזעד אין אםערעס פארשידענע
 גים ױאס אוץ אפערע רוביז די אפערע, חאראװיץ די רזג,
 גיט חאבעז אםערעם די פון םך g f אםעדע אן פאר

 די אלע איז אבער יוגיאן, אונזער געזוגט קיץ גוגעגעכען
 לאקאל דער אלעםאל גליקליכערוױיזע איז •אסירוגגען

 חאבעז םעםבערס די און שםארק, פאראייגיגט, געווען
 פילען םיר ױגיאן. אלגעפימע די יואלפעז או אלץ <«טאז

 פאררע־ אלעםאל זײנעז םיד װאס דעם אויף שםאלץ
דעם אחוץ ארגאגיזאאיע. לאיאלע א אלס געווען כענם

AAA m b  MMM m m  m u m  mMMBM IMB a L M iL iu  hM ^ i,® יעריאדע דער pg װאם גוטאל, אוםגליקלימז »2d p 
 שיעור איז אינםערנעשאנאל גאנצע אונזער נםעם ווען
 האבען קאטוניטטען, די פון געװאדען ®ארניכםעם נים
 אלעטאל זײגעז מיר און אפגעטײלט ױט קײגםאל זיד םיר

 יתיאז• אלגעםײנער אוגזער פון זײל שםארקעד א געוחנז
 געבארעז איז ער װאס מאטעגט דעס <יז »36 לאקאל

 די אונםערשטיגם אלעםןזל האט איאם, בח געווןוען
 את בןמײ חשאינט דער םון •פליםים קאגסטרוקםיװע

אינםעתעשאנעל. דער ■ח
 ױעלם דער פאר װען אייטען, געווען זײגען עס
 -39P g איז יעי^ז •רעסערם די vs אויםגעדוכט, תפסזיך

 זײ־ אםת׳ן דער אץ ןובער ארגאגיססניע. םערװאםיװע
 םיליםאנםישע, געווען אלעפאל טעסןדעז אונזערע גען

 אור־ די פון אימע געווען איז דןזס און קפנסםרוקםיװע,
 די געװעז םיר דיגעז לאקאל אין אונז בײ װןןם זאכץן

 אוגזע־ פאר בענעפיסס פארשידעגע אײטװפירמ ערשסע
 לײ■ די פאו רעליעף םיט פנפאגגענדיג טע&בערס, רע

 אר־ בענעפיט, טעערקולאר בעגעפים, קראנקןז דעגדע,
ױ. *. x בענעפים בײססל>זע

 די אײנאוםירעז נרשםע די פון געװען זײנען םיר
 *נעספלזיםענט אז אייד אח םיםםעם קארד װפירקינג

 גאראנ־ טיסטעס, םאג־ארבײם דענ ,דורך וועלכע בױרא,
n םינימאלע t םירם p ארבײטם־ די פאר באשעפםיגמג 
 װעל ערשםע די געווען םיד זייגען אױן סעםבעדס. לפזע

דעם פפיס לפקאל אוגזער אין עםאבלירם האכען כע
aMMM MMiMMAft MM MMM^Lm MMM MAMMiMA MM M MMMMAMמעסד אונזערע פוץ קאםפלײנםם אנגעםען פון סיסטעס 

* ריכםיג זןל אלעם אז זעחן און דירעקם בערס *e r a 
 דורד פר*ס אין געװען אלעםאל זיינען םיר װערען.

 אוגז חאט םען און טראכעל, אח םםרײקם פארשידענע
ברײ פײער ״■רעםערם די גערוםען אלעמאל דעדפאר
מחג״.
 וױיםעז יוניןןן אוגזער פמ םעםכערס עלטערע די

t איז אלעם, k ר בין מ ײ אז זי אפ. דאם שעצען ז
MMM UMMIMMMM ^MuLiMM MMMMMMM MMMMMAM •MMMftMMMגום באדארםם װאלםען םעמכערס אינגערע אוגזערע 

 געשיכםע דעד םים באקענען גוט זיך און דורכשםודירען
 דורכגעגאנגעז נים זייזײנלז וױיל לפקאל, נהגראי פיז

 מי*.י *1 בײעז פץ שװעריגקײטען אלץ די פערזענליד
 שימ די האבעז ימי*, דער אין געקופען זימעז זײ װןן

פארםיג. אלעס געפוגען און כאזיס םאלידעז ) געפונען
 וױל םעםבערס, עלטערע אמועויע פון רעדענדיג

 *ער־ און דאגקבארקײם סיפסטע םײן אױםדריקען איך
 אונזער פאר םעםיגקײם אקםױוער ױיער פאר קענרנג
.* ײי  וזאסענגעארבײט.! pggp זעחר זײ ז*במים איד י

 די זעחן וגו איו טעגשען 6 פאר בןלױגונג גרעסםע די
 סים־טענשען זײנע פון איבערגעבענתיים און לןיאליםעם

ן  אים וױיגען זײ װפס חנר׳שאפט די און פדײגד *
 גליקליכ־ די פון אײגער איך גין פאל דעם איז ן*ױס•

ר אין ססן  פין ועריאוע נאנאער דןד דזדך יוניןן. ת
*־זים־ פעפבערס די תפבען יוניפן, דער איז אדבײם פײן

 םרײנד־ אםת וואריםע, אויסערגעוויעליד םיר צו געגײגם
 פרײנד מײנע אלע vs זיבער בין איך געםילען. ליכע

 דיער אז פילען ױניאן דער אין מעמבערם אקםױוע און
 םת איד, אחיסגעװארפען. געוועז גים איז םרײנדשאפט

 אפ זעהר שעץ איך און גליקליך זעד,ר םיל זײט, מײן
 םיםםםען פיין םון זײ דאגק איך און םריינדשאםם דיער

האחנעז•
 אוג־ מיר םאר איז עם *ז נאםירליך, איז עם
 װעמען םיט אלע פו־ן נעמען די אױםצורעכענען מעגליך

 געטאן האבעז װזנלכע און בארירונג אין געקוםעז גין איך
 איך וואם וױיגיגסםע דאם ױניאן. דער פאר ארבײם גוםע
 פאלגענדע די *ו דאנק g אויסצודריקען איז םאן קען

 געדאגקען, די אין איצם גליין־ םיר קומם װאם םעםבערס
 מאיא־ די גאר נים, שויז לעבעז זײ ®מ זדיניגע װאם

 הא־ חנם רעירעזענםירעז און אונז מיט נאך איז ריםעט
 שא־ jk גאלדאװסקי, מ. — :ױניאז אונזער םון ראלל נאר

 םענען, ם. זיגמאן, נס קיפבעראםםקי, חש. װעלםאן,
 קאחעז, &. טילעװסקי,ווא י. י,יגסקלונ קליין״ ם.
 מעדןך ת. שעכטער, נ. שעכטעו, ם. קאהען, ב. דײף, ל.

 פרד ם• ,טײןשהראט ,י. גאלדין א. רוביגםשיק, זד װער,
 לע־ פ. האגדעלםאן, י. רײםער, ד. אגםםענדיג, ס. סאקאף,

 קאל־ םש. בערגער, זע בערגער, אב. ברוקםאן, ם. וױן,
 גלא־ ם. גרושקא, j םאסקאװיץ, ם. גאלד, חש. באם,
 לזר ל. אוסנעד, א. סעלאװסקי, ס. װײםםאז, ד. סער,
 פ. קאראלינסקי, ם. אראנסקי, םשח גאםליעב, פ. װין,

 םעםקין, ם. שולםץ, ז. קאץ, ם. סלואקי, jt גאלו־שםײן,
 בענ־ בערקאײ^ אב. בלאק, פאאגם, ד■ עז,פרײז ם.

 קאם־ מאקם אםך, ב. םיידםאן, דזש• בערלאנד, דזשאםין
 גלײזער, ם. םארגאליז״ װעפרינםקי, jo יעלין״ ב. םעל,

 בארענםםײז, םש. פרײנד, י. קעסלער, א. לײזער, ם.

 לאו»ער, חש. העריסאז, a פישער, » יץ,יראואלאז ל.

 האראוױץ, י. םלאװיז, ם. וױגטער, שנאפער, j\ ביגעל, ל.
 פיליפס, ם. םײכפאן, װײזער, ב. זײלער, י. בעלקער,

j פינקעלשםײן, ב. קופערפאן, פ. װיקטאר, j ,גאטחעלף 
 םײאסא, ם. חשײקאבם, ב גאדניק,יא פ. גאםבערג, ם.
 דזש. לאנקעוױםש, לאנגער, ל. ראזענםעלד, ם. באטאן, ד.

̂ין, j אבראםאוױטש, ם. באי i ,קאחעז, ל. מתםםײן 
 פאםראק, ם. לעוױנםאן, * קאמעלהער, פאסםער, א•
 קוד־ מ. וױלק, a םרילינג, J זאםלאז, ב. ראזעגבערג, מ.

 דיםקאוגם, ji גוס, דזש. ביגעלאײזען, ^ באראן, ד. לער,
ji ,גערשםײן, װ. םינקעלשםײז, י. ערליד, י. דובאװ 
 חש. פארקוס, ם. קאץ, דזש. חאלענדער, ס. גיטלים, ם.

j נאגער, .m מארגענםטײז, i ,ראנעס, * אװנממקי 
 ם. שלאקפאז, ji זאסלאװ, א. רודין, ji ראזמטאל, ד.

 בלינד ר. םאנםי, חש. זאױליק, ם. סםײז, א. סילװערפאן,
 ם. קרײדעז, ל. חעראבערג, ל. אײזעגבערג, ם. שםײז,

 ראםזד ב מעלמר, פ. קאופםאן, ס. גארין, ב. שוממאן,
קריקאלא. װ. קלאקעל, ױ. שםײן,

 אנערקד םיפםםע מיין אויםדריקען אױך וױל איך
 גוםער דער פאר רעםפעקם םײן און דאנק און גונג

 לאקאל, אונזער םון אםיסערם אוגזערע אלע פון ארבײם
 «ו װ., א. א. אחשאםםערם אייחשענםם, ביזנעם םײ

 ix און קאמיםע רעליעף באארד, עקזעקוםיװ אוגזער
 וחד םים ױגיאז״ דער אין םטעף אפים גאנצעז אוגזער

 לאנגע פיל אזוי םאר געארבײם וװזאםעז האב איך םען
 מע־ אפים אונזער צו דאנק םימיעלעז א *ץ יאחגז•

 שױן ארבײם אלײן ער ױאס קאװלער, םארים נעדזשער
 געדענק איד וואס אמ יאר» 21 םאר יוניאן אונזער אין
o םים ארײמעקומעז את ער ווען נאך אים e » ra אין 

 און דינסםעז לאיאלע און גוםע זײנע פאר יוניאן, אונזעד
 און 86 לאקאל vs יארעז גאנ«ע די םאר איבערגעבענהײם

vs זײ־ םיר וואס *ײט גאנגע די פאר פעחעגליך פיר 
גוםע. םײ און שלעכםע סײ דורכגעגאגגען, נען

 פיר שםאלץ םים ױבילעאום דעם פײעוץ םיר
 םפמיעלע א םיר פאר איז עם אױםםואונגען. אונזערע

 איז ער װאם ירעסער, דער אז וױםען «ו !וםרידענהײם
 דערנידעריגםנמר דער און דערשלאגעגסטער דער געװעז

 איז חאס און גײסםיג, םײ און פינאעיעל םײ טרײז־, איז
 אין גראדיאגע א אלס געװארען םאררעכענם אםאל

 ארבײסעו בעסם״באצאחלםער דער איצם איז םרײד,
 שטןוןט ער »מ םינאנציעל, אגבאלאנגם װאס םרײד אין

 חעמד, נים אויב הויד, אזױ אםװײניגםטענם גײסםיג
םףײד. אין קלאוקמאכער איבעריגע די וױ

 איד ! 86 לאקאל פיץ ירעסערם אלע באגרים איך
 םןפ־ אוגזער !קאםיםע רעליעף אונזער אייד באגרים

 חאמן, םיר סך. א זעהר ערװארבעז זיד האט בערשי■
 איםעחװ געםארשירם ארםײ, דימיפלינירטע א װי

ענםוי־ צײםװײליגע דורבגעפאבט האבען םיר םאװערטם.
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 וױיל יל,1 אונזער *ו פאראוים םארשירט םיר האבען
 פיר װעז וױלען. םיר װאם געװאוסט אלעמאל האבען םיר

 און ײךר וױ ערשם םיר זעהען *וריק, גליק א כאפעז
 היםםאריא. אונזער אח קאליררײד איז אינםערעסאנם

 םארװערסס געחן װעלען םיר אז איבעחױיגם, בין איד
 זי• במ »יד יארעז• קוםעגיע די איז װעג אונזער אויף
 ברי־ אתזער פדײגדשאפט, םון געפיל אונזער אז כער

 װעלען יראגרעם םון םראדיציעס אוגזערע דערליבקײם,
 פא־ לאםיר יארעז• לאנגע פאר װערען םארגעזעצם אלע
 לאםיר ײבילעאום. דעם «מ טוב יום אןאםת׳עז כען

קאנםטרוקטיװע און שםארקע א בױען גו פארזעגען
יוניאז•

לא־ ױני*, פרעסערם קלאוק די זאל לעבען לאנג
!86 קאל

גאר־ לײדים אינטערנעשאנעל די זאל לעבען לאגג
יתיאןן ויאירקערס מענט

' ו ע י ל ע 1א.ל.ג.װ\. 35 לאק. פון ױבילטאוס ־יאריגמן35 דפם ןגוי
סל»וױן. מ. פון

פאר־ ױערם רעליעף נאםען דעם ,ונטער
 איגםטײ די 86 לאקאל אץ שטאנען

גע־ פים זיד פארנעםם װעלכע םמיע
םעג• יעדע םיטגלידער יוגיאן *ו מז

 קראנקהײם פון צײם אין חילף ליכע
נױם. און

 פײערט איגםטיטואיע דאדגע די
 םע־ נאבעלער און וױכטיגער איר «ח י*■ 25 איאםער
טיגקײט.

 איד דער אין יוניאן ערשטע די איז 86 לאקאל
 פון וױױיג דעם געגרינדעם האט וועלנע טערנעשאנעל,
 אויף װעג, דעם געםלאסםערט און הילף ברידערליכע

 שאפעז או גאכגעםאלגם האבן לאקאלען אנדערע וועלכען
םיטגלידער. זײערע פאר בענעפיטס גויםיגע

n צװאנציג און פינף r• אין םעםיגקײם רעליעף 
 בא־ פיט רײד ■עריאדע, געשיכםליכע א איז 36 לאקאל

 לאנג־ די אט פאםירוגגעז. איגטערעםאנםע און לערענדע
 געמינעדם נים האט םעטיגקײט דער םון ערפארונג יאריגע
e' אונזערע אין אז אינעדאײגונג אוגזער j r r, װעלכע 
 זײנם קאםף, עקאנאםישען דעם םאר ארגאגתירם זײנען

 דער וױ גליין■ סיםיע, וױכטיגע א פונקאיע רעליעף די
 קעםםענדע א גאו פאלגט װעלכער װאגעז, אמבולאנם

ארםײ.
פאםירוגג• כאראקםעריםםישע א

 דעד אין זײגענדיג ערפארונג, מגדליגיאר א מפי
 געװען םיםגלידער, אירע םיר, דינען קא&יםץ, רעליעף

מיר גױט. און קראנקחייט פון םצעגעס או געװאוינם

 רעליעף די פארהאנדלענדיג םליכט, אוגזער געםאן האבען
 נעד־ רעאמזע אופן. רוטינעם א אויף אנגעלעגענלדיטען

 אלעפען, גאך װייל, פארחארםעוועט, געװען זיינעז ױען
 חאנד־ אירע איז איגםםיטוציע קהל׳שע א דאד קען

 פיתז זיד םוז אח סעגםימעגםאל, או זײן גים לונגען
 אנ־ אמ םיסלעז פאםעריעלע אירע פון גרעגימז די אין

געזעאען. געגומענע
 פאר־ אױםחערעגדיג םיםיע, א בײ אזױ םיר זיאעז

נויםבאדערפםיגע. אין קראגקע ®ץ לאמעז
 פח באגלײט םאן, רתיגער א אונז פאר ערשײגם

 אלקפ דפא די אז דערקעגעז, ןו געװען ם׳אח פרױ. זײז
 געזונמד דער איז נאציאגאליםעם. פוילישער פמ זײנעז
 איגד גאך זיד האם פניםער בײדענם זייערע םיז פארג

 דארפם־ געזתםען פון ירושח די כחות, גריגע די שפיגעלט
הײם. אלםער זײער מיז לעבעז

 תר געםרעגם אים האט ?״ איר פארלאנגט ,װאס
 פארװאונדערט. אח נײגעריג אביםעל פאחימר
 געשוױגען. פאן דער האם םינוט א םאר

ק אנ ר ר-  פא־ פים קױם ער האט מאגו.״״ ניע ,
 אויסגעשםאמלפ. קרעכץ פארשםיקםען א אין םעתיש

 ווײגענדיג איז חענם, פאראלמירםע םים םדײסלענדיג
 •ח געװארפעו קאנוואולםיװ גוןי ריזיגער זײז זיד האט

 אזי ער, װאם פארשעםם איז אױםרעגונג אינערליכער
 קמד א וױ חילפלאז איז איז ארבײטעז ניט קען ריעז,

םרעריז׳ גיז געדירס אלעמען אונז תאט נילד דאם
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מ ארגײםעד׳ס »יז םראגימסםע דאס אױסגעדריקס ת

■4 1938 ױני,
װ ט

35 לאהאל יזניאן פרעסערם פוז ױפילמי װ״פאנןר תו
 די איז קורצעז, אין דאס׳ — לחירות״ ״מעבדות

 דרעס און םום קלאוק, דער פח היםםאריע יאריגע 35
•35 לאקאל ױניאן פרעםערם

 הא־ באגריף א קוים קענעז פרעסערס היינטיגע די ו
 די װעלכע אונטער באדינגונגען שקלאםישע די םון בען

 נאכם• און םאג ארגייםען םלעגען פרעםערס אמאליגע
 אויסגעקעםםט ױניאן די האט אייזענס עלעקםרישע ךי

 פחנס• די םען ד»אם יארען אמאליגע .1910 אין ערשם
 זיי אתמשטעלענדיג הייס־מאכען געדארםט אײזענם

ױ אזוי אוױועלע. ברענענדיגען g ארום  שםונדען די ו
 אויסגע־ איז לעמעז,g רgט לאנגע זעהר געװען זײגען

 געלייגם נאך זיד פרעסער.האם א איידער ig קוסען,
 ער אױפשםעהן. געדארםם שױן ער האט שלןפען,

 אדײנקומעז רפטgגעד שװיץ־שאפ, אמאליגעז אין האם,
g אײנהײצעז אלעמען, פאר פריהער צװיי אדער שעה 

 גו־ גוט זיך זאלען קוילען די אז זעהז אױװעלע, דאם
 ארום פרעם־אײזענס די ארומשטעלעז דאן און ברענען

 װען מעז אז כדי ;װערען היים זאלען די אױוחנלע- מם
 פאר־ זײגער דעם 6 ארכייטען שםעלען זיך םלעגם &ןן
 אנפאנגען קענען נו םארטיג זײן אײזענם די זאלעז מאג•

וחנםען•
לאנגער. שרעקליך א מװען איז ארבײםם־טאג דעד

 זון־ פון געװען: אדבײםס־םאג אן איז הײם חנר זיז
 יארקער נױ דעם אין זידאונםערגאנג. ביז אױפגאגג

 פון דערפמז־דנמז די ס<*תיטאי פען זזאם שאפ םװןם
 ארבײטער די םאכען *ו כדי גאז־באלײכםוגג קינסםליכע

 זײנען שכירות די נאנט. דער אין שפעט בח שקלאפעז
 האט קאנםראקטאר דער אדער באס דער וױםיל גןװען■

 א אין עלענד׳ זײענדיג געבען. vs נױטיג פאר נזיםונעז
 קײז אימיגראנםעז אמאליגע די האבען סבימ^ פרעמחנר

 או אונםערװארפעז זיך געםחם אוץ געהאם נים בױרח
עקספלואםאניע. שרעקלאכסםעד דעד

 ■רעס־אײזעז שװערען דעם כסדר ד״ױבען דאם י
 שרעק־ ארמים, םאג לאנגען גאכ׳ן פרעסער, דעם פלעגם

 פתד ארום אםםאספערע הײסע די אויסמאטערען. ליד
 חאם אײזען, ברענעגדיגען םים׳ן *חאםען סמג־טיש,

 אנדערע• פון םער שוױ«ען *ו געמאכט ירעסער מם
 ער פלעגם שאפ, פת פארשװישםער א אדױסגעהענדיג

 גע־ האט קערפער םידער זײן אוקיחלען. אםטער זיך
 םובער־ די ונו ױידעדשםאנד שװאכערען א געבען קענם

 געפאלען אפטער פחנסער דער איז שלאזיס־באנילען.
 שװינד־ :קדאנקהײם פראלעטארישער דעד פח קרבן ן

זוכלז.
 דעם דאנק א חאט, יוניאן די וױ נאבדעם אפיא

 פאר־ א געװאונען םםרײק, גענעדאל 1910 געװאונענעם
 די געהעכערם ביםעל א און שםונדען םון קלעגערונג

 א בלױז נושטאנד דערםאנטעז דעם עס האט שבידות,
 אט אפגעשאפט. ניט װײם אבעד פארלײכםערס• ניםזנל

באוואויגעז האט פרעסעדס די פיז געזוגנמושסאנד מד

»שביז י. מאױם פח באגריםמג
ױניאן קלאוקמאכערס באארד חשאינם סמקר.־םרעזש.

 געוואוגע־ גאכ׳ן גלייך ,35 לאקאל םון פירערשאםט די
 און ■לענער אויסצוארבײטען ,1910 פון םםרײק נעם

 דער העלפען. צו פרעםערם קראנקע די אזוי װי מיםלען
 מיםגליד g ׳pg7 נאר גים אז איינגעזעז, האם לgלאק

 פ.gש דעם אויםער אויך נאר שאפ, אין ווערען באשיצט
הילפלאז• אמ קראנק װערט ער װען

 געלינדערם לgלאק דער האם נאכאגאנו יאר 25
 ®מ גוים די און לײדען די פארקלענערם שמעחנען, די

 די ײרד זײנעז טױזעגםער םיםגלידער. קראנקע דמע
 טובערקױ הוגדערםער געװארען. געהאלםען יאר 25

 לעבעדיג צוריק םױט םון ױי זיינען םיםגלידער לאזע
 וױדער געקאנם זײ האבען אױםגעקורירטע געווארען•

 דיע־ פח שפייזער די אלם םליכםען זײערע טארםזעצעז
 םעגעז 36 לgלאק פיז םיטגלידער די פאםיליעם. רע

 איז לאקאל דער אז יאר, 35 געװארעז ̂ויז עס װען איצם׳
 בע־ אלע די זינט רr 25 און געװארען, געםשארטערם

 םשםח זיך באמת געװארעז, אײנגעפירם דינעז נעפיטס
 — אלע םיר און ;דערגרײכונגען דיערע אלע פיט זײן

זײ. מיט *חאגמז
•**

— יום־םוב דריםען דעם װעגען װערטער פאר א
 װײם׳ירעױדענט ®ח פירערשאפם יאריגער 26 דער פון

36 לאקאל פון מענעדזשער ברעסלאו, יוםף
ברעס־ בתדער װען *ײם די גדט זעחר גאדענק איד

 לאגע די *געפאנגען. דיז האם פירערשאפם לאו׳ס
 די םרױעריגע. א געװעז יעמאלם איז פרעםערם די ®מ

 דעד םים שױן ירעםערם, די ®מ שכיךזת װעכענטאכע
 פארהעלם־ מױעז אלז נאד זײנעז ,r 1913« חעכערונג
 שמזנר די אין זײנעז פרעםערם די קלײנע. ניסםעםיג

 ירעס־םישען די געוואחנן. רעספעקטירם װעניג זעהר
 כםעם ערגםטען, דעפ אץ װערען אװעקגעשטעלם פלעגען

 א שאפ פיז װינקעל אופסאניטארישען פינםטערען׳
 גענװאונ- געװעז יעמאלם זימען פרעסערם אאל גרױםע

 באלעבאםים די םיט אפפאכען געהײםע פאכוגן או גען
 ®לעגעז פחנסערס אזעלכע שסיק. «ת ארבײטעז *ו

 באלע־ די װאם אלגדינג אגגעמעז םחען שיעטער שױן
 מאמן וױיל ;ארױפגעצװאונגען זײ אויף חאבען כאםים

 אויפדעקתג דעו vs געפירט אפס האם קאמפלזינם א
 פלעגס ועזולטאט אלס און אפמאך געהײםען דעם םון

שאפ. דעם פארלאזען םחען גאנצעז אין פרעסער דער
 זיך האם פירערשאפט ברעםלאו׳ם י. ברװער םים

 שכירות די 35 לאקאל אין עואבע נײע א אנגעהױבען
זײ ;געדדאחח אויפגעהױבעז זײנען פרעסערם די מת

e זײנען rg אונזער אין פארדינער בעסםע די צװישען 
 ביםלאכוױיז זימען שעפער די אין איבלען די סױיו,

 אין דערשיינונג נייער יעדער ix געװארען. אפגעשאפט
T n e שםע־ געהעריגע די גענוםען לאקאל דער האם 
 און חיםפעקםירם איבעראל װערען פרעםערם די לוגג
ץ דורד איז, לאקאל דער  ®מ אײגער םענעדזשער, זי

 באארד חשאינם אין סײ םאן־געבער, וױכםיגםסע די
בכלל אינטערנעשאנאל דער איז םײ און

 אויםגע־ יאדען, לעצםע די אין האם, לאקאל דער
 םיט־ אדבייטסלאזע די העלפען *ו מעטאדע g ארבײם
 . לאקאל דער אז זאגען גים קענעז םיר הגם גלידער.

 אם־דעם אױף ערשםער דער געװען אתז בײ אויך איז
ױ אופן נײער דעד אבער איז געבים,  לאקאל דער ו

 קוםם דערפאר װאם שעזעער, זעחר א עס סראקטיגירם
בחז. ײשר א און שבח א לאקאל דעם

ארבייםם־ די אז אײגגעפירט, האבען פרעםערם די
 םיזאן. דפם דורך ארבייס סעג םינימוס א קריגעז לאזע

 איז קריגען די װאם דאס אז פילעז, ארבײםסלאזע די
 ארבײם. תרך — עם פארדינען זײ נאר גדקח, ניט

 געגענזײםיגער ®מ בײשייל גלעטגעגדער א איז דאס
הילף.

e װעחגן 36 לאקאל ®ח חגרגרײכונגעז די rg גאכ־ 
 אלע גיט אםת, לאקאלס. *חגרע אאל א איז געפאלגט
 זעל• אױפ׳ז ארבײטםלאזע זײןרע העלפען קענזןן לאקאלס

 ווערט דעדפאר מאקע אכער ; 35 לאקאל וױ אופן בען
גע־ און באװאונדערם אזוי אויפטו דערפאנםער דער

JBXSV
 א אנגעפאנגען אויך לעגםעגם האט לאקאל דער

 g אױף יאר יעדען — םעםיגקײטען בילדוגגס רײחע
 וױל לאקאל דער מאםשטאג ברײטערעז און גרעמנרען

 לגבי חיגטערשטעליג בלײבען ניס גןבים קײץ אױף
זײנע און לאקאל דער סעג אלעם דעם פאר אנדערע.

■A A M A h L aM M  M M A A M  M M M Mשטאלנירען. באםת פיי״ןר
us ברעס־ יוםף פרעוױענט וױיס פון זכיח די איז

 גע■ כםדד זײנען פירערשאפט דין אמםער װאם לאו׳
 פעגאכקײטעז נײע איז םעםאדעז נײע געווארעז שאפען

vs באדמ־ םאציאלע אץ עקאנאםישע די פארבעםערען 
 זײער אויפחויבעז איז איז ירעסערס די »ח גונגעז

ער מנב. קולםורלען אריג ער«י  זײן ®ון ױבילעי ד
 א את 36 לאקאל פון מענעדזשער אלס פירערשאפס

 ניט אופן בשום r;p װאס ױבילעי פארזױנםער באמת
חנ די פיז װןדען אפגעםיילט ת  פון ײבילאיס א*ױי *

36 לאקאל
 דרײ* ®ח פאםלנם ;זבפײערלי איאטיגען דעם אין

r זאגען פרעסערם־ קלאוק די פון ױם־םוב פאכען e : 
פארם־ ווערען ארבײם גוםע אײער זאל !געגריםט זײם

I M I A M I M A M  M M M  M AIA  M M A A M M iM M  U A M M A M k  MMMM AAtAAAAAAAצוקונפם דער אין דערפאלג גתיסען פיט געזעצם

ארבײטס־פעהיגקיים. פון פארלוסם דאס —
אמעקא־ גאנמר דער רײכטום, גאנצע דאס דען

 זײז אין דאד גאשטײם ארבײטער פון קאפיטאל נעגער
 ארבײםעז. vs פעחיגקײט פאםעגציעלער דין אין געזוגם,

 רעזערװ דיז ער פארלירם — געזונם זײן ער פארלירם
 םים באנקראם. את ארבײםס־׳פירםע זײן און קיפיםאל

 די זיך ערקלערם לאגען ארבײםעד׳ם «מ צושטאנד דעם
 אינ־ רעליעף־פאגד פץ ערפאלג את גױםװענדיגקײט

 35 לאקאל פח םיטגליחגר די װעלמר *ו סטיםמיע,
הארמן. פוליז םיטץ איבערגעבען זימען

 מיט געװאחנן געגריגדעם את פאנד רעליעף דער
g דער פארדאנקעז vs פיל תאם און ציריק יאר 25 rrrg־ 

 זיגמאז, ם. ברודאר אוםפארגעםליכעז אונזער פין םיװע
 גײםם פירענדער דץר געװןן דעםאלםם איז ײעלמר

i 35 לאקאל םמ
 פינאנם־ יאר חןקס געווען את װעלכער קייזעז, א.

 פעחיגקײםען זײגן סיט האם 35 לאקאל פון סעקרעטער
 אױפ־ ד«ר «ו אופן פראקםישזז א אויף בימעםראגעז

 פי־ זײז אויסגעארבײם האט פאגד, רעליעף פון נילדונג
 אימױםםםעז דץם גאנוטען און סטתקםור נאמיעלע

 קער־ רדליזסי ד«ר פון חילפם־אקניע דער אין אגטײל
יעדשאסם.

n• 1919 איו r אי־ בדןטלאו חש. ברודןר האט

 ®מ איז 36 לאקאל פון פירערשאפם די גערגענומען
 אונםער רעליעף פון פונק«יעם די גײען אן *ײט יעגער

̂װנג די אויפזיכם. זײן  װי בײטראג, זײן ®מ אפזמ
 גע־ װעט קאמיטע, רעליף ®מ םוער אקםיװע פילע ®מ

 דער ומלכען זשורנאל, ױבילעאום דעם אין פלאץ פיגען
ארויס. גים לאקאל

 אינ־ אונזער אין ױניאז ארשםע די איז 36 לאקאל
 דעד פאר פאראנטװארטליך איז װעלכע םעדגעשאנעל,

 אונםער געפירט סענםעד״, העלטה ״ױניאז פון גריגדוע
 דאקםאר געאנםעטען פיל אתזער ®ח ייחנקציע דער

 אינסטיטמיע, דאזיגע די אבער פדייס. דזשארדזש
e אח װעלכע, rg לאקאלען םים אחוץ פאוכדנדען, שױן 

 אין ײניאנס אנדערע פיט אויד אמםערנעשאנעל, דער פיז
 ספמיעל פארדינט װעלכןר ענין, אן איז יארק, נײ

וחנרען. *ו באהאנדעלם
n 36 אי*ט פײעדם 35 לאקאל r* ימיאץ, א אלם

 אינםד־ די פאר קאםפען עדגע1נ8לג פוץ רעקארז־ א םים
 «ײם דעחזנלבער גו און םיטגלידער זײנע פון רעםען

 העלפעז או ארם שםאדקעד זײן פאנד רעליעף דעד איז
או»ן. ברידעדלימן״אינםיםעז א אױף םיםגליד יעדאן

 יײןר םיט שםאלץ ױיגען ורעסןרס קלארק די
 לאנג אודי וזײל סיסוציע,נסיא־לףיה זײער םיס *ז ימיאז

דעם — פרןסעד דעם דדיקם ארבימו פון יאד דאר וױ

 םאן, דעם — םרײד קלאוק אין ארבײםער שווערסםעז
®p פרעם־ ®מ דאמף דער א־יזען, פון גלוט דער װעלמן 

jm די שעפען מאשין o נײ־ יחנסער דער װעט 
 חילף געגעגזײםיגער ®אר אינסםיםושױע דער אק םיגעז

יתיאז• זײן אין
 םיס 36 לאקאל פמ םיםגליחנר געגריסט זײט

 פאר־ אלעטעגם אונזער זאל ױם־םימ זודײפאכעז אײער
 םד אלם דינען 'יניאן דער איז אקםיוױםעס דיגסםפולע
 וױיטערער אח שטענדיגער אמזער ®אר גייסטעחנג

׳ איר. *ו סרייהײס
דזש. ,ברודער םעקרעטעד און טעגעדזשער אתזער

n 30 באלד 85 לאקאל פמ םעםבער א איז ברעסלאו, r,־
pg אקסיװ איז ער ®p אונםערברעכונג. אהן אן, אנפאנג 

טאיטערם. אלד אלן עדווו ואגען חנם אויר
 זיק p® יאר 25 לכבוד אים סמהרפ לאקאל אתזעד

עפטער. עפענטליפע זיינא pg דינםט
 pe ליכט אין יאחמדאדט פאדסעל א שסיץ או

 געזעלשאפםליכע חױכע א געוויס אמ ארבײט קהל׳שער
 באפרידיגגוג. פןחענליכע גרױסע א pg דערגרײ׳כרנג

 א גןװארעז איז ער דגט ברעםלאו ברודןר קען איד
 םיט םיטגעארבײט האנ pg nrxr• דעד איץ סעממר

 מיק אים t# שיק סוב, יום דיץ *ד יאדען. םך ן ודם
ז ןרפאלג איפ װינש אח כח ״שר y יי n .וקונפט*
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• קימ געהאם ניט נאך האם ,ערגער נן
 זון זײן פאר פראםעסיע שםימטע
po iyo. ער oyn געםראבט זיך:

 דערוױיל איילעניש? די איז ״װאס
 ער גוציק, ױנגער y מארטין איז:אך

 זיך לוינם האײםקול, אין נאך גײט
 קאפ דעם זיך ברעכעז is אים נים

שפעטער. יאר עםליכע סאר
אומשטענ־ געװיםע אוגטער אז פאסירם, האם דאך,

 א באשטימם געדאנק אין זיך ביי בערגער האט דען
 אײנמאל געווען איז דאס מארםיגען. סאר פראםעםיע

 גע־ אים py באנקראטירם האט באלעבאם א זײנער ווען
 אדבייט, וואכען עםליכע םאר שכירווו שולדיג בליבעז

 געוואוסט ניט מםוםעלםער, א ארומגעלאםען איז ער און
 זײן n געםאן זאג א ער האם זין. nrtayn צו װאוהין

:םרױ
 פאר פראםעסיע בעםםע די ? בעסי הערסט, דו —
לאיער• א געווען וואלם בוזור אונזער

 םוטער n זיך האם — ? לאיער א עפעס וואס —
געקרימם•
 לויםער םיז װעלט א אין לעבען םיר ווײל —

שוױגדעל̂.
oya, געװאלט אבער האט ty זײן זאל מארםין 

 ױעם רעגירונג, דער פאר ארבײםען װעם .עױ טיםשער א
 געטראכט, אײד האם זי ירגםד^ מיט געזיכערם זײן ער
 לעתעז *ו געדדלר מער האבעז דאז װעט מארםין אז

 בײ זיד שעמט זי עגגליש. שרײבען און לײענען איר
תין- םקול אין גיין is יארעז די א

 האט בערגער אז ■אסירם, האט ארום «ײם א אין
 אײן מון געלאסען את ער גקעז.טערקרעאונ אנגעהױבען

 ער אז געזאגם האט אײנער צוױיםען, אום דאקםאר
 גאר האט צוױיםער א בלום־דרוק, חויכען א אויף לײדם

 אנגעשםרענגם. צוםיל אים בײ איז הארץ דאס אז געזאגט,
 גע־ דאן בעדגער האם ח.^ סך א האבען דארף ער

 אײ־ אז האבעז *ו געװעז װאלס עם גום ״רױ :םראכם
 אן... זיד רדקם עלטער די װען איצם, דאקםאר. גענעם

 שווארצע די באםואכט שאיגעל, אין געקוקט האס ער
ץ פלעקעז  יאוש׳דיג און אױגען זײנע פון וױנקלען די י

םזזשבות: yam איז נלעסערצז אנגעהױבען עז־ תאט
 ארײנגעקומען איז ער אז גאר דאס איז לאנג ״וױ

 ■רעס־םיש דעם אױף געטראפען און אריין שאפ א אין
 געזאגם אים חאט באס דעד און קלײדלאך, מים בארג א

o נױס y i װארט, האוגען ty אױםגע־ היינם פח אלץ 
 דער ביז אהיים געגאנגען ניס איז iy און װערען, פרעסט

D דער אפגעלײדיגם-~ געװען איז טיש ip איס האם 
 האסט 1 בערגער בראווא :•לייצע אין :עקלאפם דאן

 האבער ביםעל קיין ארײנגעבםאליעם. חיבש גאגץ הײנם
iy טארגען. פאר געלאזט גיט a y קא־ די 1 געזארגם נים 

זיך שלאף גײ פול. ויינען אאערייםארס די בײ רעטעט
t .Jo m t

p iy n y a וועלפען מים לשון, דאס געקרענקם האם 
 גע־ oyn עד אנער באנוצט, זיך oyn באלעכאס דער

ױ גיס צופרידען, איט מיט איז םירםע די ty ־וואוםם,  ו
oam~. __________

 פאר פארענטפערען אגגעהויבען •pt ער תאס באלד
ו י או :אלײז ז  אײזען דעם שוין iy שסואט אלעםען, .נ

 אגגעדיימןארעםעז תאט עד יארחוגדערס^ פערסעל ן
oaym געװען איז שעאער די py ווען דאן נאד rtya. ער 
oyn און זון־אויפגאנ^ פאר ארבײסען געשםעלם זיך 

jy אחיים u n v i ר איז oaya i אין •po oyn ן y i•~ םען 
ױ פעד נים דאך איז J ו N )B  v

 אן אים קו&ס חײנם או זאד, איץ וױיםם בערגער
p או שווער זײער n דעס סווו ארביים. םאג א T P 
i תירוץ, א ער זאגט אסלעב t זײ■ םםײלם חײגסיגע די 
p צופאל 4שװעדז ssy s ד $ר  אים, זאגם און ץחאר זי
ר אז ד p ו p םים *ארװעסען מייגס נאך זי r חר■ 

ר  איגנאנמז $ר מל דין״ האס *נו םדייד^ איז מ
 ד^דף ער אז אים זאגם pyay7ya דצר װיח

p זיך n  p v ושנדזקניס ן& t דןד נאר װאלם m v 
ו \זאלס ארגאגיזירש געװצן ם ן ארײמעזאגם״ גום •י

_____ _____V . ____
n * n y p  MM i v p םוסער די אן הןיסקוד

m m עןגצאשװאלא D p i ד> >iib p b m m v m  p ל סן  וני
p p זײן •רן d p i ,ij id u די n w מ ײ  שויז איז ו

p קיין גיש p y n  p m  i n  j t p r p מגלאנאט
*y w  ooy• p * v p 4  D p i r v y s  i p  ,w d  v d

 אונ־ געציטערם אזש האם דיל דער אז הויז, איבער׳ן נעז
 ער וואם בערגער׳ן געשטראפם האם זי פים. זײנע םער
 ער װען איצם פונקם צעױירעז, און אנגעכמורעם איז

אויםגעלייגם... און פריילאך זימ דאלף
מאמע... קיץ ניט טאטע א איז אוים, זעט עם װי —

אוײינגעזאגם. אים זי האם —
 וואגען דעם שלעםען צו אויס קומם דיר ווען —

 םריילאך... אזוי געווען ניט אויך וואלסםו אליין, איעער
 עול וועגעז אנצוהערעניש געגעבען בערגער האם דאם

פרנםה.
 א םאר מאכער אויך אםשר מארטינען װילםטו —

 קול איר אין ציטער א מיט םרוי די האט — ? פרעםער
געםרעגם.

םארענטםע־ איין אין געהאלםען זיד האם בערגער
 פאר־ געמיינט, נים גאר האם ער אז פרוי, זײן פאר רען

 לערנען. זאל מארטין אז אויך װיל אלייז ער קערם,
 יוגגער־ קיק ניט שוין איז ער אז װיםען מעג זי גאר

םאנצען.- גיק זאל ער אז מאנםשיק...
 געשפרעך דעם פארצויגען לאנג אזוי האכען זײ
 ער האם דערהערם. דאם האם מארטין ביז זיד, צװישען

 קלײבט ער אז װיסען געלאזם צערעםאניעס״ אן גלײך,
p צו זיד a ער םלאכד- א אויםלערנען זיך שאפ א אין 

p נים וועם t, נים און לאיער קיץ ניט דאם, הײסט 
 ער האם אזױ דאקטאר. קיק נים און טיטשער קײן

באשלאסען.
םוםער די האם — ! ? טאדסין רןדסטו, ײאס —-------
אויסגעשטאמעלט. קויס

גע־ ניט װאלם עס אז געםראכם, זיך האט בערגער
 חעלפען אים מל עםיצער װען זאה קמםע p? ווען

 אזא אױף ניט אבער פרנםד״.. פון יאך דעם םראגען
<)געתוגם^ און ארײנגעמישט ױך ער האט אוםן.

— p ,דײגער םאםע דער אז גענוג ם׳איז מיינער 
 גראבע זײנען אוגזערע באלעבאטים די פרעסער. y אח

 ניט ם׳אמ כ׳לעבן, דיר. פאר נים ס׳איז ױנגען...
דיר. פאר

 «דער :קאפ איר םים צוגעשןןקעלם האם םוםער די
גערעכם״. איז סןןטע

 אז פארשםיין, צו געגעבען אבער ױי האם מארםין
 בחורים׳ עםליכע םים שמועס א געכאפם שױן האם ער

 באנג, םום די און אויסגעשםודירם pש האכען וועלכע
י ואט דעתאד געזאגט. אלײן אים האבעז זײ רי T ע y 

 דער װאס ציפערען גרויסע םים סםראשען געחױבען
 ער ? נעמען דאס זיי װעלעז װאו :פאדערם קאלעדזש

 אריין, אויער םוםעד^אין דער אריינגעשושקעם אויך האט
 םים ארוםגײן גיט קאז ער און םיידעל y pש האם ער אז

קעשענעס. לײדיגע קיק
 צום צוגעזעצם פארטין זיך וזאט tn*iy *ity און
 שאפ אין דך «ו ארױפגעםען אים זאל ער אז פאםער,

p iy זײן אויםלערנעז אים און y .גל־ האם ער פרעסעד 
d a p ̂ן D הארבען םים ip t, ר9 װעם קאלעדזש אין אז

• • • • **A * * ^ * i *  * M i m a  •a m ̂• גים ס קײן •סרץ ניט רױד ער גײן  אומזיסם^ ויי
p אוץ בעוגץר t בא־ עםליכע צעתאט תאכען םרוי 

 ty אײנגעשטי&ט תאבען זיי במ דעם, װעצען ראטוגצונן
yyv זןןלװערעז מארםיז  y ײמעד.ארנ yn yaya-ypyp- 

D דעם גױט גאסרייסט יך1 בען p i איז פארםק y וואוילער 
V ער ty פחגלן אים ביי זײ װןלען בחור, p פארזעצעז 

p t אווענטען^ די אין לערנעז
 V — :צעקנײםשם אביםעל זיך oyn פוטער די

 גיר ױ tnpi — קמד פאר׳ן שדרער וװ זײז געבאך װעס
V ארביים Apt שװערען y נאך םענח׳ם. p ד ערשם ן

pa  p u n -לעתען
Dp זי ײעז i אין חשבתעז אנגגהױבעץ אבער ®pt 

ל ױוי p לp טארטין או זיך פאדערט עס געלם ז i לערמז 
ץ זי opi בײםאג׳ im סעד פז p  pa■ זי Dpi דאס 

is שױן  myVyA וי םאנסבילען. אװיי די op i געאילס 
ty ױסע אירע isaaiaopi קען זי און איבעד. ויך דײסען 

DTI is.,■ צארנים  tyo
d םארסין p i אױםמלארצס זיך opt אין •רעמדײ

k עס ײס.1 קדרמד inpi 9 געדדיערס בלױז sחדשים ̂ר 
ו גיו wmp ן sa  op i ארבייט. דןו פון סןרסלען <לן 

p v t■ איו p a h d a  opt r v װי אים ביי ju i'iivia 
os אים בײ איו iiiaikiivdid די p n v סאר *Ay a n 

.pArmMD o m  is  oyn *pap) ,p p m  p o ^p a
uy חo f יײחװ דזס רױ ן7»ריסג?ז גשד m  u9fn 

o מורא אים n  .u u iia פיגן אוןלןי אין איו פייוןן פנ

ױ הענם yo’PA זייגע  DPAi’ געװארען. Aשפיל«ײ א ו
עלםער. מיט ^ײיצם װי ויך האם

 פארשסיק awpm D’AnyA האט פרוי oער׳Aבער
 אעע־ מער מד שאפ פון אהײם קומט מאן איר םארוואס
 האט מארטין איידער פריער, הי צעױירען און כמורעט

ty p מע^ך דאס ״זאל : עארבײםA דארם t טאםע דער 
 דיער לטpו ,t דורכקוםען? ניט קאנען pt דעם פיט

d מען אבער ױיםען! וועלען a p אויס. ניט dat*id 
:אקסלעז די מיט ער ציט אירען, מאן דעם ױ

— Aארניט — n —  ! D’AiyA אין אבער דערקענט 
 פאר• ,t טAפרע נו״ אים. פרעסם עפעס ty tja’id דינע

ײ’t וועט אפשר םינען,  אבער .pAnpo’no עפעס אים ב
 .״pAp צו ארניטA פון װײסט ער — AyD ערAגעכטי א

^a* : d ןיך האם ערAבער ojaאחגלמ דערצײל ״ 
 אמר אי̂נ פיז לאכעז דאך װעט't !פרױ א צו זאכען
 jbאי 1צ דרך־ארץ ביסעל דאס פארלירען רyA אפשר

 אי® םיז חחקט באס דער ty למשל, איר דערצײל נײ״,
 פחנםס מארטין ^ר, yt !פרעםער עקספיריענםד ״ען

 ערשםע״ די נאד קיצעלםם דו אץ דרעס !װייטע די שוין
̂, איר צי p פרעסערס אלסע ty דערצײל  PA^paa 

 פשום וײ םרײב^ פרעסערס ױמע די ty אים, פאר
D'ny פילט ער סרײד• דעם פון ty די p i ’A אים y 

p שטאך, n די paw דער־ שטײגער, א צי, אים... דאם 
 פילם ,opn saav דינע צעפירט נמרטין ty איר צײלען

 איי־ וױ עםילA opt oyn ער איז. ער וױ עלטער IIP ער
PAyn p^' א גויד זיד שלעפט וואס נער״ A n p t- 

t’ט ע פארשטײן. ניס אים ױ
שדויי־ צו וין בײ באשלאסען •pAnys האס דארום

Dyn ny •p a 1אפיל p n  pA’tnryA אחײס אמ מארםין 
poipyA חנד פאר ייד מריסט און oyn ny ty ,nyoio 
p ער, וױפיל ארבײט םיל ,tty םןןל צווײ געמאכם i 

p ביים געםאז צופ א אים oyn oy פאפ*• n y n, דער 
opt ty DDiwpA oyn P שפאס. רyAכלוםרשםי A nyi 

■’A איו װאס .אמר :אםת אח ^  p ? 19 װיל p i 
 nyo’nA y ?״ מרםין וױ שנ¥ל ןךױ po״Diy ניט

 פוגוסןל y ty פארשטײז DAy&yA וואלם is וױ בחור
onnAvny* שלyפo n  p שפילמל- קײן ניט אמ אײזען 

rpnym, מןןרסין iAy psyA p i'inyA iy oyn 
pti& oyn ny ty פאר ארבײטען pt■ .שחןף אױס אליין 

 bmava אםילו opt םארםק .oy הייסם פאםער, צוס
o צרויס tid kb צו jyt yty tya p o tin.־ apt is 

pay. ! p*pA*p •pt oyn *tyopo n n  ty doiw pa 
ypA ny oyn opiםאז לם ? oyn ■ p m סר שױן 

add o שטיםם n פון p t /רארף ער אח חתונז jyapi 
tty, גסלס פיל! opi oy אים n p i  yanoy p o tp a 

opi ny p ביו צײם a p i זיך סיי גע׳ומלם׳ם p ip  is 
VyAoy oyn ny •nyoys dis opi״DA פון 

ii אוייפ׳ן i״pp : נאך זיץ .ואל Tpn y, ואל IP  p t 
y •ײסד m y* אפשר typo o n  p iv  p in p  *ipA.״

pyn •pAiya אמלמ געליטעזסון טי^רחײטש iy 
f בײו jyriyA iy איו וױיססטױיו ווחערןנישמ. s 

pA’onyo וייסמוױיו ן1א p  oyn• ויו בײ אים po 
daitpa צאר u , : onyoDAyiKs׳ oyn שולדיג עו אמ 

ty םיר ?pay אין eyyn nyosynyADis yty ץ iy חיד 
p i טיר בײ p  ? p&yAis oyoy• דארןי IJDPuy t p i 

p ’ la ויד y  p״dosa ypA 9 אױףS*i איעזנמ )im p 
o 9 פאר אים do ip oyn איו n

□opt iyA iy איז i y i שםיל dsipa זיד y נייסי 
i p רזשאב, vm s״oa ,װןלגן גלייגןן p p a t p a אים 

iy  p n איו AAn p i p a  i p געאובײס אח my epaid 
 Mpi וײ םיס שנסלנר. נסד אסשר איץ פסרטין, m שוסל

p p i  rs oyn p iy n  is. פאד p  p t איז מארסיז 
yA’Vyuy o n  ®no פארשידענע די פון לןנןן n o o 

oyn עלסערע די m  JiaiViAami payn o iyo yn 
oyn psyn צו oy ■d m  d*d  p i n אים את im  p v 

: p ûiy nayw  'oys o n  p otnyi
D ly y M A A M  m a m a  m M A M  A M  A M A A IM A M מיי טױסמשטילם^ שױן ביסס דו מדגער, —  מי

D ײ oom שױן p a n אױף iP D A •.DAysym 
p n  p  oooyAiys -אממיסס oyn iy ויד W W 

is ײסלט oy oia װי  p n  p n קריגם o yn  y חשאג
mm  A A A M A AA A ^ ^ m m  * u *  AMAM • a I h AAA- aai» payiA o װסלט n  oy y n  iy ־״*p  .DAypAA 

oy פיגםטסד אים װאלט p iy n y i די אין Jon p a p 
etanny wp iy i p j o  y m  b p  oyn is 

p  p n  osyVyAono* סניססל סץ ויך כאסרייס 
pay• 0 איו אוסויסס'iyAiya p n y i מי is 

אים payn yoARpua־ זײגן דזשאג גייעם א

jי*
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לענדער דעמאקראטישע די אץ באיקאט
מארר,ום. ם. ראבערט דר. פון

 אים. בײ װי בעסער גים עAלא די איו די בײ ty װיס^
 ארייג• payn מיר — מעשה: זעלבע די אמאל װידער און

Aאוים ויי ױנגע, די עשלעפטAאח פרעםעז עלערענט, 
שלאם^ pA שוין מיר tyAjo איצט

p יך1 האט a־pAױך געויען, מישס ־ y נעם tyojA 
y די אין לyמy װי פונקט ארבײט דער צו ' jA’ iy ’ iD 

ך האם ער רען. d וי o sid ja : װעט עם .וואס p t,
 פאר־ כוחות לעצטע דינע מיט יך1 האט ער דין... װעט

pa מיט מאסםען a i'  p t ער מארםין. בחור o p i קייז 
 ^כען, אנדערע קיץ אויף pרyםארל נים סעקונדע איין

A p האם םרעםען. אויסער o,מען האם עלאכט Aעשםיםם 
iv אנגעגאנגען. ניט טןך קיק איז אים — v r r ”* p t 

 קלייחנל y אויסםרעסען — tynyA אים ביי איו וואונש
ro װי שגעל אזוי פונקט iy o• האם אמאל װידער און 

p װעט עם ״וואם : oayioyA ויך ער t, ״ װעט ץ! ד
— nytנyעשםA איו םארטין  :iio oyA iyD  y p 

o ער !שיסט אלטער דער װי גאר p i םעהר שוץ o'A 
o p i j a ער שותף. אוים װערען וועגעז oyn ויך PA 
 םאכען נאד קעז טאטע דער ty אוים, ועם עם ty םראכט,

Ayo tyotA y ,ארבײס ty װיל ער iy j...
p און פרעם־םיש צום poipyAts 1אי באם דער a 

p דערשםוינםער, y שטיץ pבליב n ער oyn דעחען 
lyA װי iya וארפט1 ויך, שאקעלט T t צוריק, אמ היז 
 אפילו opt ער .iyA«t y פץ אוםמ אן m צוריק, און הין

o :געסאפעט שװער y i o iy  p o yn  iy a y?
ooyt n — ,¥3 שוין p o  ty liy A iy aשליסס 
A r y  p o  ryישט y,ארבײס לט p o װי — .lyAAn y 

A T באלעכאס דער האס t,אמ עװיצעלט ppAiynyA םיס 
A אײן 'iy צו o y i .p ro iy o איו p  p ip A אנצוהערעגיש 
ty ,ער ro iy o, חןרף y T t שןןקעל tyo, גים ry p t n 

pAy'Ay. אים זאל yoyo דער
nty oy 0«איז Tלץ paa d pa פיר גלאטיג p o 

נאכאגאנד.

iyAiya איו y poipyA tpny ,םיחןר y ia is y■ 
oy ,oy ty >oyA yty oynyA oyn iy  .lyiya מגפאלס 

a p זיד tינyoל a״d»a iyA T t  oyn iy  iyay .iyA 
y3קyלi  .DA, סרוי opt y rn טיף אים oppyAPiy 

t py״pany yi איץ yotPA .p p y io iy i •pi opt n 
iy t r צלאנץ t pA’iy  n  .iyo״r yA:״.A^yoyA p 

eayayan^ pi oyoa, וױ a״ y .נאכנדװאנדלצר n 
payipyA opi םוםזןרליך אים *ח אים אויף חזסגות 

: DAyioyA
 nty ? ניס ,p פיל1א ויד ooaasioo n סעם, —

— panwyA opt iyAiya. ער opt אױפ־ פאםעלעד ויד 
po p a ’vpA ל1פענק y  m״y daipd opn iyA שװע־ 

p i באלד אח פלײצזןס, י1 זסיף זאק oyn װי יד1 ער 
y שבור iy״pn p y  oyT,vpAA .שאוף־סימר

pAony r״id פונקס y  oyat^ya • p i p n  ,aitd 
y  p o n ,סארשסײעסער o iypayA אר־ י1 אויף דך 

p כײםזןר o  ty תזל p o  iy  ,p u n  p iyn o n y אױפ־ ואל 
p iy i  p iy n, ס׳איז סייל a iy אח שפת p p o  rut •p 

p o n iA  y .פלוצים אמ שיססעוס ,nynya y p iyn yA 
/ .*•DoVnpA oyn iy A iy a  *•*i i ^ m ia  y 

ro iy o 3 איו y  pA yovy iאון לײמגר oppyAP 
p o  m יצט1שפ ypלpoyn  yD• אױף opoxo pn ,פנש 

py אײן a iy״oyoom ays iy o אים ns y  po״iy o 
ס  ys oy ,oy m■ צ^ילס, oyn *p •np ד אים װײ
p ח׳ײגט iyam  • in  iy שאפ p a  pAyieyA in  payn 

i®״p : — לײגס d p 1 סיט׳ן m y oy ! o y iy  n p 
po  pn^ yA r y  /p A y p n w s y  , o y a ^  m 

uvye ip ארײן אפיס v a  py ,OAsyiaoy p  p o n ך  ג
po oyoo iyn :ך p וי p ,אלו3 םזל.~ םיין מול i p 

p * iv y s  pm  ©py po poipyap’ i i s  n אױף ױך 
a iy  V y iy i o y i״oiyAAnyAOiiy payn oyn iy o 

m  p  ,p iyA iya פyBv^y1ל pי e ip yA  oyn iy  .p o p 
p ײי iv  oyn pr^y iy  iy  ,m p a t »לז pm  p ip p y a 
p זײ a  d p  i p  oy iy a y . p e n a n  p s y i in  pAye 

oyoy p« פריקרפ m IAp i  p in  v  m y
oyn lyopyi •pi nyva ויך ■iya d u d  oyiyoyA 

po ypano pn d ז<׳גער p  piyn dis oiynyAis t i 
in ,פאו־קריםם tyoya ayr y oyanya p n  oyn: 

— Ayi i p ,סלסססל *m  pvpo yiyoVy v t 
pa n  ,oyi oy .iyo penaioou po אידגיס n־ 

loan ולסןוו©.pAAnooiy ■payA *pi p ip  pop 
i י  pAynya pannyAAy T ^ pip oyn iyAiya 

pa*p y paypA d האגם• כלײמ p i  iy  oyn on, 
Vyi oyayiya m  P •אױימחװיי״ג׳יז p n- 

t i  payn אױך n m  o p  uoyuioyxni'i 
AAiean m  | i ptmyiAy oyp n  o p  pn ppna

 ^ז־אמעײקע 1ע1אפאגאנדי1פ די 1י
קא־ ntitno דייםשע אויף פאיקאם סח
 אין װאם דעם םים ען1שםאלצי נען
yoA'A’P די iy o אונו 1אי שטאטען PA 

iD צו pAלונ iy o״p a אין ly o ’ tiA y 
^yiAy.i םונ׳ם סחותת דייםשע סאס

A’O’ma’^A iy a y  ,? iyo אוגו יקט1ל 
i 1אי אפע1איי אין ty !עהען 1םי װען Aענטוישונ y i 
oyp’ya ײ^  אתיס in וױמט עם עפעקםיװ. ישטA ל

i  ty, דעמאקחןםיעם אפייאישע1אײ pA iyA iy i p r n 
tty, םים וױיט iy n ̂ע 1היטלע צום חניפהtשים ty 
iהעלפ ךײ  ,it itp o  io  y p, אח האלס rjyA פאשיס־ 

פאליטיק. קאמעױן ׳ם1היטלע מדימו^ םישע
tyoy1, דײםשלאנל אמ איטאליע p r n אײ-1פא 

dau אין y את 1נ13ײ1ד tyAyttoortAiD אמ i y i •האנ 
ija צױישעןי׳וײ דעל ^ ?  y iyA. האט איטאליע p a 

 דייםשע ,i פץ DAjsyio 6.4 ח1ל3 ען1איאה1םא קױפט
py nntno oiyoopy 3 האס יאפאן oonpyA22 אמ 

i  po DAyiyio, ̂ײטשry io  .nntno oiyoopy y 
in  p lan  im ל,װi i  ,i  pת1פ1םל פאשיסטילחן ״ 

y OAjnyiAy o״y p̂קyשט ױשם y i iyAקyAyש,םy 
yom yip yoy i ,i  iyay  ,oynrnyo םדיטת A payn,© 

oyn oy .aatAyayiony yty אםאל p iy n  p a n o iy o 
py i im  o n שפאס lyA y io  ,i  PD דעמאקחר םיז 

y»u אפע,1איי אין ty זײ payn ־11ל10 גאלחנל! אויף 
 yn y■ש,דAyסל,lא pAyioyAiyoAty היםל^׳ן 1לא

it m, 60 איהם ״a payn py לײםא yo DonpyAoy 
po DAyiyio אלע ya oyn Jim no  oiyeopy y rn־ 

payn om p דײט p  po p  daps oy ?oy ײ  p»n ו
 pקל,ט1y psynsoy onuyAyiyA y payayA אנל׳ן

o y i po א,yâ־א,aס^D̂יyליi  pD^n״P P A  ,ia^ oo 
ya y o 'lya  n  p a׳nayajrt״iy  o״po pot?yatAA 

• Ay*לy,^yטy־פ,n או־יסלא^ p i pD ^ttytan py p 
m  payn om n y iy i ם1אי. yA1sשםyלD הזולײםא d p 

ia םלחםח pm יפס1ק iy 11לפ^  p i t^ ynyoyo״d 
o y i p שסאף אױפתים lyAHAyotp ■p i iy o מלם־ 
םלחםס.

m  :inyo iya כישץי״קרײז oyn וײ psAyAAm 
̂ט  AHAyaya ty mrA ppiyoya m pn פאושלעם

AAiAoynya o אױף מליממ היםלזנר׳ז p  pi'D isAy 
m payn *ayoroyo p אױף in n y 1איי «לײז 1זי 

iy״pA p irn m jypA-AAtAoyitya py pAAiynsyAA 
pAoynya p  in  pAAtytnt 1מלײ o p ץ,10ודסל py 

1 ooyp ynrAtoy nt my,עלס n  ptto ען1ױפלײ1א 
oo״p iy אױף y ,tsa ip  y iynלץ yiyayn שסײ־

yn m m ,oyai^ya o y i poל•ya oyn, : payt pD 
#f  p o iy i iy  oya

3 oyn lyopyi iy i,אפױלזח no iyAiya ty לי׳ 
y voya oya py pa ייס,8 חווש PD oyn iy n y i

p... ץ1ש t
oya py pAjrtya lyapa rm. ז יד י ו ו מ י ה  פ

poytyi לןנןן a poyaya t i  PR d p״ :o p 
p n  ,■p a p  iya n —״ oyn ! p am  •pp piv

 . liA ’p y ,w on_____
: o iy iy i pn oyo^ayA oyn ly n y a  py 
y<— סעתמל *p a  po ooyioyA o m Aiin y 

p iy ip A  m  pa'a ? on po i p  ayn oyn ~.ooyio 
•VASD ■p inyap  n

d ױ p  oyn mo מסרײסס: 
lytaty i DAtpA p p  *pn n  ,dappsa o*a — 

,p i^gno’tiy  oyn ■p py ■tap trn y tp  poiyo
 •P i ooyn_______

pAm oyn iy .osonyioy tynv oyn ■paiya 
o אױמדומקלאד yam קלעסס a r popoi m p p a  pn 

m o n o  p  in לעבצז o n ,פרפס־םיש wupp i f 
 סתסס oy קלײחול~ y iya py ןלקל״ד y pp אױף
 oayio — .pa’vpajy ,ppm yoyo pn »if oyn אױ

W{ T* IfDyo ifpiDifa yAiyp py ,iyAiya •pi* 
pry? r r  o v a , :m o pn pm ispnM^o m a p 
y pp ,prvow rv  o*a po lyopyi  pp onapy 

t â ifono סיס d p״*« oyvoMioyA oyn pi סאױל 
tp •סל ויך, *flo  pn isayn d*a poiyo voya 

■rtyw po Tff’uv nramtyiAy d p  pa y  ifpno pd 
-rpppmn pi oppfi oy m  y  ,o ip y i oyn is

ty iy שאםט דאם אץ onnp דאם לאנד. אין o״oa 
u או׳מים rn ה ׳ן1היטלע 1צ חגיםהyלםyדעמאקרזר די ז 

oyw לױו3 ױשם t tyay iiia iyoa iy״oyayi’m iy 
yayi’m iy>n ^ ,ooy is ,1נא מאראל iynya’0 ,n 

y tyiy• iym אױך  lyoatyקyנאמישyאנהאלט. ן
yv”* די אז צײם yooayn די איו עס ’ yyey i 
o .שיק^ oyn מדימת r iy E  y iy n״iyn y  iy 1צ ayo,־ 

lyaytto 1םא aaia״o ya^oAyoy 1ע1נ1א ען1ליזי iyn, 
’tyrnto ואלען t iy אז tyoy io iyo  n ד,אyyלyז O'A py 

tyino’onD o לוױ3 y i אינסטינקט. פחד p iv  tp  oy 
̂אלaלי ,ד אז צײם yn yv די py tyoyo yע ’ yyeyi’K* 

yvw yipyo 3 נאפםאן !אל^ מדיױת o y iײשפיל n  po 
ty irnyppa py l y i i ’ a lyaypnyoy נאצי iy i .nnino 

iy א איו oyrooayo איקאט3 o  io םאy1nרצyלם py 
^’tyo ,n tyoyov yoia די y o קאן yoy i y i  .ty ru- 

yoyo iyay?n3־ vayoנאצי ם1איקאםי payi y jtm rto 
n tyoamayiya pn,דDyA ŷ,אלץ 1צ ל • po Dotp om 

o'lay^vo’n דײםשלאוד נאצי  tp םאר* די םיט האוחנל
1 tyoyov yo i’ a’mדאס ויט ױיט oyn ן10תול1 נאציס די 
.tyvAtytiyA in

6.5 po oayyyio אלy אl,סלayש,דoun nnino y 
tyo ip y irn y  iy m קײז ypnyoy 1932 אין, p p  iy i 

ly -rm ׳ס1היםלצ ?I fity i tyam .oayo i y i  t i  tyot 
i״iyay» .yvD איו 1יא y iyn y i קרמים w ry  . i r 

n  py לyצםtyayn ,pp  ya^oy y ^ 1לזנוחג H t t 
iym ג  o iy  o y i סיס אל1 חאג v s p  iy a y  .ypmyoy 

ptam 2.9 סלױו po oay iy io אאנ Ifotp oun nn ino 
la irtony po pn y קיץ i  ypnyoy״py .yvo פאר־ 

py m קריוים די םיס 1גלײ r ליכ1צ Arooyi* y ip״ 
nn ino ryayapyny i p  py irtyoyo חאלפ wo'toty 

iya oyn, אסיםעל 1אײ 11דײםשלא o n  pd  tyoyaya 
i y i  iy a y  ^ a y n  ly o iyo y in yo אלyAמי,-y io  ŷA 

pd  oayi 1ײטשלאנ1 םיס חנל3סא py םים פארגלײז־ 
p חגל3מ חנם a  nya^p ip  ,ly iatf m a y  pd 

i y i  nt ptoipyi r y  ijp o ’ n om ty iim .סאגס
iya oinanyoop ynoonap yiynv n אלץ iyo 

yl ya’mלip  myiay iyay Jirntto ,sya iyoio D 
 אל־ pom pn םווען oun אלםיקלען ?ײסשע yay• םים

oyn 1932 py .pixo oyamaya פארקױפס דייםשלזןוד 
M&121« שפילצײ! 4  p דאלזגר yoA’amtiyo n  ns 

1 oyn 1937 n r py iyay ,ryoyovפאר־ 13ײםשלא 
Dim oyi <iyVyi 483̂ קױםס 46 m iyo on םים 

lya'amt oayiyiD 60 ysaya. 11דייםשלא oyn פאר־ 
 pp py oypvoayn lya’amt פסזצעגם 80 םיט קויפס
1937, iyo pm ט3לײ11פא nyop n 1982 םים׳ז pp 

p'sami p*p שםיקעל »po lyow #oow רייטשלסוד , 
on ry 1937 ®אחןױסם pp py ypnyoy py pnunya 

iy i py צײם oyn 1932 pp py oun 110דייםשל 
nyoio 448,284 ysaya DDnpino .שטיק

oyp'ya n  .ypnyoy tp  yatp n  ip  oyi oy 
i p  py DinrD'oayoap iya iya oiyn yiayiysyio 

yra oayi o p  Tyonimyi מפלמז wb• ̂יסץ ודםלזגר׳ז  ו
po D’ayi דוגל3אס .yoyrm py py .ypnyoy o p 

n voya״ p p  TfDiyn n  io  y myi nrto TyAm’iy i 
 m oy oaiya .royaypy yiyan א ןyלyשטa,יK לפוץ׳

i  po m i iy i .tra״o p  TSAPvya ip  amino yvo 
16 no n  own oyi ryio 1937 Aaopay om oathpo 
a״sya py iyo, דייטשלאגד am״y ■pd  jyo שקלאפןן 

lyiAioviyDî• לױןי pv py 
piv lyooyp nnino n  nt my py _ סםילא iym, 

m  py py yoyrm mio*om py anano n  T^m 
tnyiam d*a iyo piv ypnyoy אױף pyvnoony 

iayVvo,ri *sya o p  tysyo. לױס -vmaony yar 
Tyayooy 01עלפ i f iAy in yi ay Tfî P iUD iy io p 

*yoyirm yaiyiyo o p  isayn yA*oyVa tyayn o n 
 !עפלאס• אױף unyn osuya סלױו isayp oyn נילמ

yoiyo .שאסייען sya* ט11פל וײססלאװ po m oiyi 
*pay לעגדער •yoyo m  po anyian ty&ipyao*iiy 
1^ ___ ____ ייל

oy a*m pp ©ול y> d priyn b m v p  iya* 
*payiB pa •mpAay tyvm s v*ayiayoviyo yoai ̂

yvpyoyrm  9moays pm  i *i o p  VyiaMn isayn im 
iyiayV, מלס TyMyaomi isayn anano *ms n  oy 

yoma d iym זאן — po ya*m iyi*apn iyVyn m 
iyo>4 ס,ל3?״סשלא  eiyoopy yooyia
im לױו3 ודל po yvyoyi y o p  lyamyiMO



גערעכטיגקײם ►( u ט ײ ז

ט פון װעלט דער אין ארבײ
אםלא אין און פאו־יז אץ מאםקװע

 דער פון סעקרעטאר גענעראל ,שוא,
לײ־ אװ ״פעדערײשאז פראנצױזישער

שװער־ און (״סע־זשע־םע״). באר״
םרייד־ דעם איבער קאמיםאר ניק.

סא־ דער םון קאמיםאריאט ױניאז
 טען9 דעם האבען רעגירונג, װעטען

 העכםם א אויף מאי, םען10 און
 ענדערונג גרויםע די דעמאגסטרירם אוסן נױפבאלישען

 םראנצוי־ די און םאסקווע צװישען באציהונגען די אין
 די פארצייכענם האט לעבען דאם וואס יוניאנס, זישע

יאהר. עםליכע לעצטע
 אויפ־ די געצויגעז זיך צו האט דעמאנסטראציע די

 אײ־ גאנץ אין םרעסע ארבייטער דער םון םערקזאסקיים
מאל. צוויי געװארען װידערהאלט איז און דא<א

 סמ קאנווענשאן דיםםריקם דער אױף אײז
 (דיםם־ דעפארטעמאן דעם אין ױניאגם פראנצױזישע די

 אן אויף מאל צוױיםעז דעם אוץ ראז, פון שטאם) ריכט,
 און טוער אקםיװע די םון צחאםענקתםם עזעליכען

דיםםריקט. דעם םון סירעו־
כא־ דעםאגסטראםיױעד דער איז םאלען בײדע אץ
 דורד געווארען באםאנם ארויםטרעםונג דער פון ראקםער

 פלאטפאדםע, אײן םון גערעדט האבען די װאם חנם
 צהאמענפארען ױגיאז זעלבע די גלייכצײםיג *דחנסירם* —

 אײנ־ איז *יז גײםט זעלבען דעם אין זיי באגריסם אוץ
אידײען. זעלבע די םים קלאנג

 דאזיגער דער פון כאראקםער סימבאלישער חגר
 אז זיך דערמאנט מען װעז קלאד װערם דעםאגםםראציע

 דער יאהר 20 וױ מעהר שױן איז װעלכער זשוא, לעאן
 דעם האם ױניאגם׳ פראנצויזישע די פון הױפם־םירער

 קאגודענשאן פראגצױזישע א אדרעסירט טאל לעצםעז
 שפאל־ דער אױף דעלעגאם, םאװעטישען א םים צוזאטען

 יאהר 17 מים ליל, אין ,1921 פיז םומס־קאגווענשאז
 םארםרע־ דער האט צחאפעגםאר יעגעם אויף צוריק. $

 אויף ארויםגעצװאונגעז לאזאווםקי. מאםקװע, פון מער
 האט װאס רים, םראגישען דעם יוניאנם פראנצויזישע די *

f דאן איז מאםקװע םארהײלען. צו יאהר 15 צענוםען 
 םראנצויזישע די אין שפאלםונג דער אויף באשםאנעז

 וױיל לענדער, אגדערע םון יוניאגם די אין וױ ימיאנם,
 די אז געגלויבם נים האט ימיאנם די םון מעחזײם די

 רעווא־ םאציאלער א םאר גרײט שוץ זײנען ארבײםער
 רעװא־ רוסישע דער העלםען צו געזוכס האט און לוציע
 קאמף איגדוםטריעלען און פאליםישעז א דורך לוציע
 האלם הימם איגטערװענציע. םיליםערישער מגען

פאר־ האט זשוא װאס םאקםיק׳ דאזיגע די אז מאסקװע,
םאקםיק. ריבםיגע אײנציג די איז ,1921 אין סײדיגם ־
 פראנק־ אין רעװאלוציע א געגען מאםקװע איז חײגט .

 רעגירוגג. דעמאקראםישער שטארקער א פאר און רײד
 קלאס־קאלא־ פאר און בירגער־קריג געגען זי איז ווייגט

 אין דיקםאםור יראלעםארישער געגען ;מראציע
 די םיט בוגד״ ,נאציאנאלעז א פאר און יראגקרײד
 אגםי־םיליםא־ געגען ;אדבײםער־שונאים ביםערסםע
 ארמץ שםארקער א פאר און ■ראפאגאנדע ריסםישער

 און מאםקװע, איז הײגם פלאטע. םעבםיגער א און ;
םראגק־ פון פארםײ קאםוניםםישע גאנצע די איחר םים J אר־ די אין שפאלםוגגען איז עם װעלכע געגען רײד״ 

אײנהײם״.״ ארגאגישע ,םולע, םאר און רײחען בייטער $
 אזא איצם לאגע די איז אםיציעל װעניגסטעגס אם

םראגקרײז־. איז :
דיערע פח װענט פיר די חינםער אוטאפמיעל,

i יארק ניו דער אין דערשינלן טעג די איז װאם מרלין 
P איז y/w גאצי די אז װערסגדואגם, דעפעשע

םאר־ נים זאל באיקאט דער ציטערען ^ספארטערס
̂רקס  מנסיסקירען «ו •ל¥ז ס גערינג וװליב װערען *ס

o ft מיר אידעז• אויםלענוישע פון אםילו וארםעגען 
לי• אמעריקאנער די איוען, אםעריקאגער די אז

.Tin• גרו־ דעעשידפאר די פח דשמײערפא די אוץ
 װזד ד,אגללזרהיס אין ץרדדיקמוגסא װעדען װאס
װן■ און ןקםפארםעדס חיטלער די ענםוישצז גיט

. ypne ̂דק<רזן  יקאס.בא ציסי־נאאג דאס פאדש<
pt  , t דעם יעלםו דער חאגעז ̂גאסזריק

זיך־ ודיבט עגדליך נאצי״דייטשלאנד. טוקפטפען ןו
ר_________ אייראיע. איז ױךי ym>iwp< ן

w װ*נג*רד. אין זיק װייסןד*

 *רבייסזז־-גאײדט־נג וןיד »ױ זיר הןירם ןים גואם
r «יו ̂ים־ןיד ®פתיײדלנצ איג rלם7ײ ־

כיגאי. מארס פון

 אנ־ גאנץ קאמוניםטען די האגדלעז קאקוםען, געהייםע
דערש.

 םים באקלאגט דך זשוא לעאן האם אומזיםם ניט
 דער אויף ״פעל״ צײטונג דין אין צוריק מאנאם א

 דעקלארא• אםיציעלע די צװישען סתירה שרײענדער
 םון האנדלונגעז געהײמע נים־אםיציעלע, די אח ציעס

 גרויסער ״אונזער זשוא איז אםיציעל קאמוניםטעז. די
 אינםע־ די םאר םשעמפיאן בעסםער ״אונזער םירער״
 האבען אומאםיציעל און ארבײטער״• די םון רעסעז

 םמ באםעל געהיימען א אויף קאםוגיםםען, םויזענםער
 ניט און זשוא׳ן אחנטערגעריסען קאקום־לידערם, זײערע

 אר־ םץ מאנםםער־מיטינג א אויף רײדעז איהם געלאזט
פאריז... אין ארבײםער גאניזירטע

 די בלומעז, לעאז נאך איז, זשוא לעאן װײל און
 דער אין פיגור אײגםלוםרײכםםע און פאפולערסםע

 ,גע־ די םון האנדלוגג די האט םאלקס־פראנם־באװעגונג,
 סקאנדאל. נאאיאנאלען א פאראדזאכם קליקעס״ הײמע

 האב איד װאם צייםונגען, םראנצומישע יעקעל דעם אק
 פון טריאוםף־קלאנגען אלץ נאך איד געפיז דערהאלטען׳

פרעםע. פאשיםטישער און רעאקציאנערער דער
 האט שליח מאםקװער דער אויב נים, וױיס איך
 די אז גאראנטיעס״ איז עם װעלכע זשוא׳ן געגעבען

 אין איצט, װעלען מאסקװע םין תלםידים םראנצױזישע
 דא־ זײער אויפגעבען טעםיגקײם, טרייו״יוניאן זײער

 און אגמיעל לאיאל האנילעז — בוכהאלםעריע פעלטע
 אםילו »ז אבער, זד־יס איך נים־אםיציעל. אומלאיאל

 א געטראגעז האט םראנקרײד קימ מיםיע שװערניק׳ם
 אומאםי־ אז און אםיציעלען אן כאראקםער, טאפעלטען

ייעלעז•
 פאריז קײן געװארען געשיקם ער איז אםמיעל

 ברי־ םון געםילעז טיםע די בלױז דעמאגסםרירעז צו
 ארגאגי־ די איצם םארבינדען װאם אײגחײט דערלימר

 יעלrאוםאפ לענדער. צוױי די פץ ארבײטער זירטע
 א און װיכטיגע מעהר א אנדערע׳ אן געהאט ער האט

אויפגאבע. פראקטישע םעהר
דער־ האט באשטײט אױפגאבע דאזיגע די וואס אק

 ױנ־ לינק־םזמיאליםםישער א זשיראםםקי, זשאז צײלם
מאי. טען10 פון .פאפולער״ אין יאדטוער,

שרײבט: עד
בא־ זיד האבעז עם װען פאםעגם, א ״אין

 גענעראל״ראט חנם צוױשען רײבונגען נייע װיזען
 םא־ די און אינםערגאציאנאל םרײד־ױניאן דעם פון

 שםע־ נײע װען צייט דער אין ימיאנם, װעטישע
 פאר־ םון װעג אוים׳ן אױםגעװאקםען זײנען רונגען

 אעטער־ דער מים ־יוניאגם סאװעםישע די אײניגען
 איז םרײד־יוניאנם, פון פעחנראציע גאציאגאלער

 ברידערליבע די דעמאנםטרירען נו נויטיג געװען
 א יוניאנם. םראנצומישע די מיט פארשטענדיגונג
 פע־ םראנצויזישער דער צװישען דערגענםעתנג

 די פון *עגםראלע דער און ארבײט פת דעחסניע
װיר־ גרױסע א האבען מתען װעט יוניאנם תסישע

 אלע פון פאראיעיגונג געזונםער דער אויף קומ
. װעלט דער פון כחות ארבײטער . .
 שרײבם — איבעדצײגם, םיף זײנען *םיר

״סע־זשע־ די װאם פלאץ דער אז — וױיםער, ער
 ארגײם, ®ח םעדעראציע פראנצויזישע די םע״,

דער םון באװעגוע אדבײםער דעד אין פאתעסם
te k k A A  M  a l i a  a fe M ■  u k M M,אױף אויס איבם זי װאס אײגמלוס דער װעלס 

 די מלוכד- םראגצוחישער דעד פון פאליםיק דער
 פראנקרײך וואם ראליע דער פון װיכםיגקײם

װע־ פאליםיק, אננױ״םאשיםםישעד דער אק שפילם
ת־ פראנצוידשע די פון םירער די צוגעבען לען *  י

 װעט עס װען אױטאריםעם ענטשײדענעם אן יאגס
מז  פראגע דער איבער שטעלוגג א נעמז צו קו

רוסישע די (מים יטיגחײא זױנםעדנאגיאנאלער פון
ײנקמס).
די ארבײ־ מח ״סזדזשע־מ״ לוישזגצױפרא ,

ענם• און ענערניע פמ סיםסיקטא דעם סים מז

שטערונ־ אלע ױעג פח אםראמעז אין שלאםענהיים
איינהײם. צו געז

 פון קערפערשאפםען יוניאן צענטראלע דיא
 םראג־ די שטיצען װעלען שפאניע און םעקסיקא
 זין• אונמעגליך איז עס און םארםרעםער, צויזישע

 (מים באװעגובג״ ״איעהייטס די אז פארצושטעלען
 אזעלכע ®מ םrגעשט ווען יוניאנם), םאוועםישע די

זיגען״ ניט זאל כחו־ת, מאראלע און מאטעריעלע

 א איז טיראדע לאנגער דער םמ םײז קורצער דער
 פראנצױזישע די אז זאגען, איר מיט מיל ער קלארער•
 זײער מיט םיטגלידער, מיליאז 5 זײערע מיט ױניאנס,
 און רעגירונג, אייגענער זײער אויף זדינפלום גתיםען

 *נ• סמ ױניאנס און רעגירונגען סאציאליםםישע די אױף
 .איינהײסם־ דעם םאר קעמםעז דארפען לענדער דערע
 דעם םץ צודאםענקונפט דעם אויף מאםקװע פון פלאז״

 אין אינםערגאציאנאל טרעיד־ײניאן פון גענעראל־ראט
 *ר־ םוזעז יוניאנם םראנצויזישע די נארװעגיע. אס̂ל

 גת װי ענערגיש פעהר גאך פלאן דעם םאר כײםען
תד םיטיע דעם בײ וױ ענערגיש םעהר איצם. ח׳  פ

 שװערביק״זשוא דער װאו ביורא, אינטערנאציאנאלער
 מעד״ר מיט אוודאי איז געװארעז• געםייגעלט איז פלאן

 עקחד דעם םון יאנואר־־םיםיגג דעם אויף װי ערפאלג
 גרױ־ א םיט איז פארשלאג דער װאו קאמיםעט קוטיװ

 םראגצוי■ די געווארען. צוריקגעוױזען מעחרחײם םער
 פון דעלעגאםען די פון געשטיצם דעלעגאםען׳ זישע

 דעד אז דערלאזען גיט טארען שפאניע׳ און מעקסיקא
 קומען עס װעלכעז צו באארד, עקזעקוםיוז דזשענעראל

 חגם זאל לענדער, װיכםיגע אלע םון םארטרעםער די
צוריקװײזען• ■לאז מאםקװער

 ,אומאסיציעלע׳ די באשםאנען איז דעם אין אט
 קײן װעג״ ״אויפ׳ז איז ער וחנז שזועתיקץ, םון םיסיע
יאריז. קײן פארפארען אםלא

נארװעגיע, אסלא, קײן תסלאנה לענינגראד, ®ח
 אנקומען םינלאגד דורך עקספרעס־צוג אן מים מען קעז
 געשיקט אבער אמ שװעתיק שטתדען. עטליבע אין

 *Hp װעג, שנעלען קורצען דעם דורך ניט געווארעז
 םערב־אײ־ דורך װעג, לאגגזאמען לאנגען, דעם דורך

 צוריק 4אםל קײן שיף א םים דארט םץ און רא*א,
 די געהאט ער האם דעם דאנק א צםוך־אײראפא. קײן

 זימע מים םיםיע, דעם םאר זיך״ זעהן צו מעגליכקײם
 םשעכאסלאװאקיע, םון יוגיאךםוער די צווישען םריינד

 לענ־ םקאנדינאווישע די מעקםיקא, שפאניע, םראגקרײך,
 פאר שםיםעז צו באװעגען *ו זײ פחבירט אמ דער,
פארשלאג. פאסקװער דעס

םיה אךטזיסטע
פאר־ דער אײגגעגעבעז. נים זיד האם ■לאן דער

דורכגעפאלען. איז מערהײם גינםטיגע א *וצדגרײםען זון־
געגעראל־ דעם סון וועלם־צוזאמענפאר דעם אויף

 םעז20—16 דעם געװארעז אפגעהאלםען איז װאס ראם,
 .אײנחײטם• מאםקװער דעם פאר האבעז אסלא, אין מאי

 דדײ די פון דעלעגאםען 4 די נאר געשםימם ילאז״
 דער — לײבאר אוו םעדעריישאגס דערמאגםע אױבען

 שפאנישער. דער אמ מעקסיקאנער דער פראנצױזישער,
 חר םיל אזױ מאל םיר געשםיםט האבען איהם געגען

.16 — לעגאטען
 צנגלאנד םון באװעגונג םדײד־יוניאז פעכטיגע די

 אזןלנע אין באוועגונגען שםארקע די פון (געשםיצט
 םשן־ שװעדען, דענמארק, האלאגד, בעלגיע, װי לענדער

 שטענדיגען איחר דורך האט שוױיץ) אדן כאסלאװאקיע
 געקעמפם אמשטארקםטען םיםריז, װאלםער סעקרעסאר,

ילאז• דעם געגען
 א גזגםונעז נאםירליך, האט, געגנערשאפם זײער

 אטערי־ דער םון דעלעגאם דעם ביי אפקלאנג ווארימען
װאל. מעםיו לייבאר, אװ םעדעריישאן קעז

 פארשל̂א דעם געגען געווען איו לעצםער דער
 די וױ אזדי 4גחס פלאן דער צי דעם פיז אפגעזעהן
 האמז יוניאגם רוםישע די פון באלעבאטים מאסקווער

 אוער גום איז גאװעמבער, לעצםען פארםדלירם איחם
 אחװ־ יוצסיש;סא יוניאנם, קאםתיסםישע מיט שלעכם.

 ז* װןס גןןזאגט׳ וזאל טעטיו האט נים״סאוועסישע,
 ניס פאל קײן איז לײבאר אװ זש«רייע;דפ אםעריקען

 פןיים־ א דא איז עס אז צוגעגעבעז, האט ער געהן.
W( דינען קא&וניסטען די אז און געפאר םישע  ip y 

גוגואנס. װאל האט ןנעד, פאשיום, זיגען. פאשיסטישע
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 קאםונחם, און פאשיזם בײחג םיראנײ. און םאםור
 םעל־ םרײע םח אינםערעםען די געגעז געצילם דינען
 געגען קעמפען צו אוגמעגליך דעריבער איז ״עם קער.

 סטא־ םים האנם אין האנם געהט מען ווען דיקטאםוה
באטאנט. וואל האט — ליגען״,

 ניט װײט אז װערען, געזאגם דא אבער םוז עם
 אױף קיקעז יוניאנס יש?אצפאײרא די סון םירער אלע
 אק־ אנםי־פאשיסםישע געםײנשאםטליבע םץ םראגע דער

 וואס ברילעז זעלבע די דורך קאמוניסםען םיט ציעס
 פמ די װי בײשפיל, צום ית^ם, אזעלגע װאל. םעטױ

 גע• געשםיםם האבען נארװעגיע, און םשעכאםלאוואקיע
 חנרפאר, בלויז יתיאגס םאװעםישע די ארײננעמעז גען

י «מ באלעבאםים מאםקװער די װאם  האבען, ױניאנס י
 אננעםבארע ניט ארױסגעשםעלם אפליקאציע, דיער אץ

 רעזאלױ די אין האגען די םון אײניגע באדיעונגען.
 באמאנט, קערפערשאפעםן צענםראלע זײערע פון ציעם

 אולםימא־ אן צו עועליד מעחר אח אפליקאציע די אז
 אולםיפא־ אז נאד דערצו אפליקאציע. אן צו װי םום,
 אי וױלד תוצפה׳דיג אי גלײכצײםיג איז וואס םום,

 געגען פראםעסםירם האבען זײ רעאק«יאנער. םשוגע
 םאװעםישע די פון פאדערונג אולםימאםיװער דער

 און פאםקאםאװ שװעתי̂י — קאמיםארען םדײד־ױניאז
 תסישע די ארײן נעםם מען אײדער אז — גיקאלאיעװ

קאנגרעס, א אױף פריהער׳ מען זאל װניאגם
 אינ־ םרײד־יתיאז דעם פון קאנסםיםתיע די ענחנרען

̂אלע די אפשאפעז און םעתאציאנאל  אוםאיהעג־ נאצק
 לענדער. באזונחנרע אין םעדערײשאנם די פון גיגקײט

 געגען אױפגעבראכם געװעז זײ זײנעז שםארקער גאד
 דער לױט זאל״ אינםערנאציאנאל דער אז פאדערונג׳ דער

 נאר פרעזידעגם, איין נים האבען קאגסםיםוציע, גײער
 אז און צודיי, נאר םעקרעםאר, גענעראל איין נים דריי,
 פרעױוענט איין וװן םעקרעםאר איין װי װןניגער גיס
 די פון םירערשאםט קאפמיסםישע די פארםרעםען זאל

 פארםרעםעז זאל םעקרעםער אײן יוגיאנם. רוםישע
 פון ױניאגם די צװײםער דער און ױניאנם רוסישע די

אםעריקא. און אייראפא םון לענדער אנדערע אלע
 *רע־ תםישען א (װעגעז פתקםען דאזיגע די אין

 יוניאך די האבען סעקרעםער) רוםישען א און ײחננט
 פאר־ שלעכם א דערזעהן, לענדער פרייע די פון םוער

 םרײד־יוניאז־ דעם פארכאיזגז צו םאחוך מאםקירטען
 םין א אין איהם םארװאנדלען און אינםערגאציאנאל

 רע• םאװעםעז זעלבער דער פון ןןגזנגםדר אויםלעגדישע
 און יוניאנם רוסישע די קאנםראלירם װעלכע גירונג,

מלוכה־קאנצעלאריעם. אין זײ פארוואנדעלס
 אין אויפרעגונג די זגעןואחנ אח שםארקער נאך

 די געװארען באקאנט איז עם װען קרייזען, יוגיאן די
 אײנ־ עמישעזסאװ פון פאדערונג אולםיפאםיװע דריםע

 גאראנםיע, א געפאדערס תאט פונקט דער הײםס־פלאן.
 אינםערגאציא־ טרײד״יתיאז דעם פון דיום יוניאז די אז

 סא־ געגען פראפאגאגדע אױף געהן גים ״װעלען נאל
 םלוכזז־ זיץ און סטאלינעץ (םיינענדיג װעטען״פארבאנד*

 סאוועםישע געגען פראפאגאנדע ,אויף אדער רעזשים),
 דער־ קריטיקער די האבען פונקט דעם אין ימיאנס״.

 HP זאל אינםערנאציאנאל דער אז פאדערונג, א זעהן
 װעלם דער פון פרעסע טרײד״יוגיאן די דאט ראנטירען,

 און סאװעםעז־רעגיתנג די קריםיקירען גיט םעהר װעם
יוניאגם. איהרע

 (אץ שרײבעז צו אױםגעקוםען שוין אמ מיר וױ
 מערסםע ״די האבען מארםש)״ םון ,גערעכםיגקײס״

 טיפע א אי פאדעתגג דער אין דערזען טוער ארבײםער
 אונז איחר דארפט געלם, אײך גיבען (מיר ײדיגונגלאב

 פא־ זײן פאר סכגח גרויסזנ « אי ),1 עזאפדינ דערםאר
 זײ אומאפהענגיגקײם. אידעאלאגישער און ליטישער
 סםאליז־דיקםאםור חנר פון קריםיק די אז גלױבען,

 אױפ־ מון געמאכט װערם ױ װען אםילו רוסלאנד, אין
 װעט ̂.ארבײםער־קלאס, חסישעז םון םרײנד ריכטיגע

 וױ װערען אױסגעםײטשם סםאלידקאםוניסםעז די פון
 דעם פוץ און פארגאנד׳ סאװעםעז געגעז פראפאגאנדע

 ניט זיד די וױלען ארבײםער־קריםיק אזא אויף רעכם
 ארגאניזירםע די שםאדק וױ דאם האלםען, די איזאגעז•

 און — סאװענױחסלאנד שםיזען ניט זאלען ארבײםער
 אםאקע פאשיסםישער » פון םאל אין איהר שםיצען

 זײער פון אפזאגען נים זיך זײ םארען — !מען םח
 דער םון םעראר־םעםאדעז די קריםיקירען צו רעכם

דיקםאםור. באלשעװיסטישער
עמ־ די זײ צװישען און — קריטיקער אנדערע

 גע־ האבען זײ װײםער, נאך געגאנגען זײגעז — לישע
 ארויםגע־ נים װאלם מאסקװע אפיא װען אז םענה׳ם,
 םעז װאלם םאדעתגגעז, חוצפח׳זײגע אזעלכע שםעלם

 פיז םשמאותיקעס םלוכח די ארײגנעםען געםארם נים
 — ניקאלאיעוו און אװאסקאטט שװעזעי^ — ײסלאגד

דײמצארג ײגיאנם. חסישע די פון פארםרעטער אלס

 צו אױפגעזזעדס לאגג שייז האבעז זײ״ ואגען ,oarייג
 דארם רופט םעז װאס דאס רוסלאנד. אין עקזיסמיחנן

 בע־ פיל נים אםת׳ן דער אק זײגען ימיאנם ארבײםער
 לענ־ קאפיםאליסםישע אין oarfl,־a,ajiiHP װי םער
 אײנ־ דעם פון קאנםראלירם איעאנגעז װערען זײ דער.

 בױרא־ דער אמםערנעםונגען, אלע םץ באלעבאם ציגען
 םים* זײערע רעגירוגג. דיקטאטארישער און קראטישער

 גאאמטע עתועחלעז צו ניט רעכם קײן האבעז גלידער
 םר*־aקן פארמע אנדער איז עם װעלכער א אין אדער
 װאס םלוכח־קאנצעלאריעם די פץ ■אליסיס די לירען

 אז אן. אויו ודײזען זײ ,ױגיאנס״. גאמען דעם םראגען
 אח ױנ^ס םאװעםישע די פון קאנווענשאז לעצםע די

 שװערניק, אז *וריק; יאחר זעקם מיט סארגעקופען
 ער־ פרײ קײן נים זײגען ניקאלאיעװ און מאםקאםאוו

 בא־ זײנעז זײ אז ;אפאינטעםע נאר באאםםע, וועחלםע
 אויםן סםאלינעז, באלעבאס, ז*עם םון געװארעז שםיםם

 נאציאנא* א אויף ערװעחלםע, געזעצליו די םון פלאץ
 חברים; זײנע און םאםםקי םירער״ קאטוענשאן, לער

 אין האלםעז ױניאז־קאםיסארעז דערפאנםע דדײ די אז
 קאנ־ אלפארבאנדישע אן רופןן צו פארשירעכעז אײן

 זײער א■ לעגען און ית^ם םאוועםישע די פון װענשאז
 אז ;צײם יאד״ר זעקס שױן — יאחר צו יאתר פון רוף
 דעם אױסצונוצען פרובירם ארבײםער חםישער א װען

 לױךארגײטער, א אלס אינםערעסען זײנע אמ פאראײז
 ,שונא און ,שעדיגער״ א פאר פארשריען ער װערט

 םעג ױ איז עס װי אזױ ליקװידירט, אןן פאלק״ םח
 תסישע זײ פון םירערין אלטע די געװארעז ליקװידירם

 ,םײםס״ (זעח ארםוכיגא אלעקסאנדרא ױנק»ם, םעקסםיל
•___ _____מאי). םען23 מון

 אזא איצט האבען יוגיאגס סאוועםישע די װײל און
 /warn נאד אוז, נס*ױגיא י.קאפיאנ פון ציערעפוטא

 האבען יוניאנס דאױגע די פון פירןד סאסקווער די וױיד
 קענעז וואם פאדעװנגען, אולםימאטיװע ארױסגעשםעלט

 גענע־ דער האט ווערען, אטנענוםען נים פאל קיין איז
 גוטגע־ A געעז 16 פיז םעחזײם א םיק ראל־ראם,

̂רaיז די הײםעז  קא־ עקזעקוםיװ דעם פון דלתגapז“̂ו
אנבאט. םאסקװער דעם צוריקגעוױזען און םיטעם

 גאך געגאגגעז םאל דאס איז געגעראל״ראם דער
 װאלםער זײגער, פרעזידענם זעלבער דער ודײםער.
 צוריק •war גײײ מיט האם װאס ,7aענגלו פון סיםיײז

 אײנחײםס־ אנפאנגען ®ח פארשלאג דעם גע׳כשר׳ם
 דאס האם יתיאנם, סאװעסישצ די םים פארהאנדלונגעז

 אויפריכםיגקײם דער אין געגלױבם װעניג אזױ םאל
 פארגעשלאגעז האם ער אז םארםרעםער, רוסישע די פון
 באםרעי״ דעם צודיקוױיזען םיט ?יד באנוגענען צו נים

 םארגעשלאגעז. האבען פאסקווער די װאס פלאן, סענדען
 און ודײםער געהן זאל םען אז דעם, פאר געװען איז ער

^jp די איבעררײםען אינגאנאעז aprajD] סא־ די טים 
ױגיאנם• װעםישע

 מך האבען פאדשלאג וױיםגעהענדען $ףא געגען
 לענ• צװײ פון פארםרעםער — געשטיסט און — רעדם
 צוריקוױיזעז פאר געשםימט פריחער חאבען ױאס דער,

 די .oarיונ רוםישע די םון אפליקאציע איצטיגע די
 הא־ גארוועגיע און סשעכאםלאװאקיע םח רעלעגאטען

 םארמאכעז איעאטנעז זאל םעז אז געװאלם, ניט בען
 זײ פאםקװע. םיט פארשםענדיגונג א צו טירען די

 גויםיגט װעלכער סםאלין, אז געהאםם, םילײכם האבעז
 פאליטישער אח םאראלער דער אין שםארק איצם זיד

w די םון שםיצע n'rapna םרײע די אץ ארבײםער 
 םאדע־ אולםיפאםיװע זימע צוריקציחען װעם לענדער,

 דיקטאסור זײן פון פארלײכםערוע א דורץ און. רדגגען
 ארימ־ זײ מאכען םעגליך .oarיונ תםישע די איבער

איגםערנאציאגאל. איז צונעמעז
 דער דורבגעפאלעז. זײנעז אםסיםיסםעז דאזיגע די

 דלונגעזapפארז די איגגאנאלז איבערצורײסען םארשלאג
 א םיט דורכגעגאגגעז את ײניאגס סאװעטישע די מיט

 געשםימם האבען 14 אײנם. געגען צוױי םח מעחזײם
 געגעז• 7 נאר און פארשלאג דעם םאר

**•
 אויד זיד באמערקט, שײז וױ האכען, 7 די צווישען

 טשעכישע די פון םירער םאציאליסםישע די געפתען
oarxp. איז האם רעגירוגגס־פארםײ, א סארםרעםענדיג 

 סאװעם־ מים איםאד םיליםערישען א ז־ירד פארבונדעז
 א סץ סאל אמ האםען זײ חילף װעםעס אױף רוסלאגד,

 ספע־ א געהאם נאטירלין־, זײ׳ האבען היםלער־אםאקע,
 on גענצליכען א םאר שטיםען צו ניט אוחאכע ציעלע

פאסקװע. סיט
נאצי־דײםש־ װעםען םשעכאסלאװאקיע, איו אגכ

נוױ• פאלניכםעז, צו פארמאסםעז איצם זיך האט
 װעל̂נ דער סון לענדער yo7'rap*ai בעסטע די שען

 מלאגגעז רײמעארבלײר •לע פון פראצענם 60 ארום
.oar״ די *ו

םענםער העלםח יוניאן אין
נזםאן ם. ■אולין «ז

 שםאב פעדיציגישען אונזער פון צחאםענקונפטעז די
 קײז נים כאטש מיר סאר אפיא אינםערעםאנם זײנעז

 םער־ םעדיציגישע און םעכנישע די ניט ווען דאקטאר.
 אי־ געווען װערט עס װאלט געברױכען זײ װאם מינען

פארהזהדלונגעץ. זײערע בערצוגעבען
 יעדן צוזאםעז זיך קומם שטאג מעד^נישער דער

 אײז ארום רעדס צוזאמענקתפם יעדער װאכען. צווײ
 ארומגןך װערם אװעגד אײן קחהקהײם. באשטיםטע

 napan צו וױ םעטאדעז די און קראנקחײם צוקער רעדם
 סיפילים; װעגען פאל יטעןוױצ א פאציענטען; די לעז

 בעהאנדלען און דערקענען װעגעז — םאל דריםעז א
 ענ־ זײנען דאקםוירים די קראנקהײטעז. רעזדמאטישע

 דןם װעגעז און צחאםעגקתםםען די װעגעז םוזיאםםיש
 פיז זײנען צוזאםענקונפםעז די באזוך. אויםגעצײכענםעז

 סענםעד. העלטזז יוניאז דעם פאר באדייטוגג גתיסער
 פאציענ־ די סאר גוצען גרויס םץ זײ זײנעז אוםדירעקט

 ׳pin אונזערע געלעגענהײם א עם גים דעם חוץ םען.
 אײנער באקענען נענםער זיך אמ זיד באגעעעז צו טוירים

 אײנ־ גלעגצעגדער א געװען איז עס צוױיםען. מים׳ן
 אײגצוארתעז פרײס לעא און דזשארדזש דר. םון פאל
 חײקם סענםער העלםח דער צחאמענקונסםען. די אט

 צוזאםענ• די באזוכען פאר דאקסױרים די דאנק א אויס
 דערגײ ענערגי און צײם זײעד אװעקגעמן *מ קונסםעז

n וױיסעז׳ די כאםש אונענםגעלםליך,  at װאס שריםםען 
 איז װערען םארעםעגםליכם גים װעלען םאר לײענעז זײ

an* אײגענע אוגזערע אפילו ארן פרעםע םעגליכעד 
זעלםען. זײ דערמאנען צייםוגגען

r מעד דפר אין רוהיג את אלץ נים r פ^פעסיס תטסר
 דער פון םיםגלידער די צווישען זיך רודערם עפעם

שםיםעו די יראםעסיע. מעז־יצינישער ארגאגיזירםער
Ib^ bmaabam■ aAkAAAAAMUAAiAtk^aAlAAaAAakliAAaA •aMtate a Am aa mבאוואוסםזיניגע געזעלשאםםליך מעהר די םון on^opin 

 םעחר גים דערוױיל אפשו הערען. צו אז זיד הױבען
 יערעס סײ. װי סײ זײ הערם מען אבער שעוסשען א וױ

 זיך דערשרעקעז זיך דערהעדם שםיםע אזא װען סאל
 פארזאמי לעצםעד דער בײ טעדיציגער. אועאניזירע די

 כמר דער סוץ קערפערשאםם דעלעגאםעז דעו פון לוגג
 חנר איז סטעיט, יארק ניו פון געזעלשאםם דיצינישער

 1אי אינשודענס גתפעז איבער קאםיטע אױ פון באריכם
 דער צו געווארען צוריקגעשיקט אויסגאכען, האספיםאל

 דעד אבער םראץ שטודירען*• ,וױיםערען םאר קאםיםע
 דאקםױ־ ארגאגחירםע די po שטעלונג רעאקציאנערער

a דאך מאכס רים, n* גרויס פלאן איגשורענס האסויטאל 
ערםא̂ל

 דזשױרזי גױ פון געזעלשןפט םעדיציגישע די אויך
 םזר גװוען די פאװאםט טיטינג לעצטען איר בײ האס

 זיך האם און איינריכםוגג סאציאליסטישע א אלס דיצין
 אבער םיםלען. אלע םים עם כאקע&פען צו סארםליכםעם

 I דזשוירזי ניו פמ בעסערם ערױארטען מען קען װאם
 דעי וועםמיט דארם אפילו אז זיכער; אבער זײנען מיר
 געזעלשאםםליד n פח שטימע די חערעז לאזען זיך צײם

דאקםױרים. באװאוסםזמיגע
1פארדייכפנתגס םמגדיכע מיעמ פון

 *זױ ״וױ פרײם. דר, םיס צחאםענרייד א געהאם
 ער םרעגם — סםעף אמזער פארגרעסערעז םיר קעגעז

 קענען אזױ װי I ילאץ קײז נים האבען פיר ײען —
in וױ םיר p a ji פאציענםעז אונזערע אויף אױספאםען את 
 את אודאי ילאץ?״ אין געענגם אזױ זײגעז םיר װעז
 װערען געגעבען װעט ענםםער דער אבער גערעכם. ער
 האם דירעקםארם אוו באארד די װאם קאםיםע דער פון

גרועק. דעם פאר באשםיםם
*•»

 n געקוםען. וױדער איז ,22 לאקאל סץ ז״ םיס
 הא̂פ זי ארבײט. דער צו גײן וױל אבער קראנק איז
 אםילו האם זי לעבען. צו וואנען סון ניט גאנצען איז
 מײט ־װי זיך, סאר ציטער קײז גיט אפילו נים, סײם קײן
 אימע איז זי זיך. װעגען רעדען צו האםט זי װײם. «יד
 איו ױגיאן די אז נים, דענקען װעלכע מעגשעז די פין

 איז עס םיםלעז. לעגזמם מים באזארגעז «ו זײ סוזױג
 צו שװעריגקײםעז געהאם האט ױניאן די אז פאקט, א

 װעלכע צו שםיצע אביסעל אגצונעמעז איהר באװעגעז
 איז םאל אויסערגעווײגליכער אז —־ בארעכםיגם איז זי

 אזױ אבער צײםען. חימםיגע ײגיאן א ®יז לעמװ דעם
 װעם עס הע׳לפען. איהר זיך.וועלען װאלס עם וי. איז

 איחרן אויף שםיין• װידער װעם זי איץ געםעז גיט לאטנ
פח םרײ זײן זי םח דעסאלם ביז אנער פיס. אײגענע
jnprn
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ואיבוזרזיה»\ארבײטעױבאװענוננ אמעױקאנער דער אץ
®וןש.סג

,ny געוױינליך איז םאי חודש nyn חודש 
 צוזאמענםארען און קאנװעגשאנס פון
 טריידײוניאן אמעריקאנער nyn אין

גע־ ניט עס איז יאר דאם ,״באװעגונג.
פארגע־ זײנען עס אויםגאם. קײן װען

אינ־ עםליכע מאנאט לעצטען קומען
 םיז צװײ קאנווענשאנס. םערנעשאנעל ■

 ױניאגס. טרײד נאדעל פארוואנדטע אונז צו די אין זײ
 וואיר־ קלאדינג אמאלגאמײטעד nyn םון קאנװענשאן ךי

 םון קאגװענשאן די און סיםי אטלאנםיק אין ױניאן קערס
n p פון נײ־געטשארטערטער nyn םעדעריישאן אמעריקעז 
 וואר־ גודם לעדער םענסי ״איגםערנעשאגעל לייבאר אוו
 ױניאן. ארבײטער פאקעטבוך אמאלגע די ױגיאן״, רסקע
 אין זזילעז ױגיאגם נאענטע אונז די אז נאםירליך, oy איז

 ערש־ דעם פארנעמען מאנאט הײנטיגען איבעחיכט דעם
פלאז• םען

קאנװענשאן אמאלגאמייםעד די
 קאנ־ אמאלגאמייטעד דער װעגען צוערשט רײדען םיר

 םח גרעםטע די איז זי וואס דערפאר ערשטעעם װענשאן,
 דעם דורד קאנווענשאנם אפגעהאלםן האבן װאם ױניאנם די

 און ױניאז די ױאם דערפאר צװייםענם, ;םאנאם לעצםעז
 באזונדערס איז ױריסדיקציע איר אונטער סאך-ארבײם דער

 ארבײטער די צו און אינטערנעשאנעל אונזער צו גאענם
 אמאל׳ דער ביי װײל דדיםענם, און ;םרייד אונזער אין

 דיער געווארען אויפגעגוםען זײגען קאנוועגשאז גאמײםעד
 א בלויז האבען װאס סראגן אינדוםםריעלע עגגע װײניג

 יי מיט אץ אינדוסטריע יןלײדעד םענער דער מיט שײכות
 דער אונטער טrא שטעהען וואם םרײדם אגדערע עםליכע

 דער ביי איז עם אמאלגאםײםעד. דער םון ױריםדיקציע
 אוים־ און צײם םער געווארען [yoyayaoy קאנווענשאז

 םרײד־ױניאן און ארבײטער אלגעםײנע צו מערקזאמקייט
 ארבייםער יעדע אן רירעז און גוגע זײגעז וחנלכע #ראגען

ארגאניזאציע.
r הילמאן •רעזידעגם פון באריכט דעם לױם s די 

 פארגאנ־ די •pan אויםגעװאקםען שםארק אפאלגאמייםעד
nas yaya .םותענט 75 ארום צוגעקראגען האט זי יאר 

 פיםגלידערשאםם א איצט שױן «ײלט ps מיטגלידער נײע
י מח צאל גרעםטע די רײען. אירע איז 225,000 םון  *י־ י

yayoapya םיםגלידער yan] םענער דער םון דירעקט ױם 
 וועלכע םאכען אגדערע די ®ח נאר איגדוםםריע, קלײדער

 אמאלגא־ דער אז אגגעשלאסעז צײם דער דורך זיך האכעז
 דאיערס׳ און קלינער ארבײםער״ לאגדרי די װי םײטעד״

 באדײםענ־ א םרײדם. קלענערע אנדערע [as םאכער גלאװ
 סח געהאט אויך אפאלגאםייסעד די האס צואװאקם ךען

 צײט דער דורך האט זי חאם פירמעם ארבימדקלײדער די
 געקעגם נים םריהער האט זי װעלכע און ארגאניזירס
 גאר־ ױנײםעד דער מים אפמאך דעם צוליב אדײנגעםען

 איז זי אײדער געשלאםעז האט זי װאם װארקערם םענט
 פעדערײשאן אםעריקעז דער אין געװארעז ארײמענומעז

 װידער איז אםאלגאפײטער די װען איצט, לײבאר. אװ
 *וזאמעז פעדערײשאן, דער פון געװארעז אױסגעשלאםעז

 גים nyo זיד זי פילם ,oarיונ א. אי. םי. אגדערע די טיט
 םעג* װאו אדגאניזירט זי און אפםאך דעם דירן• מכוגדעז

שעיער• ארבײםם־קלײז־ער די ליך
 אנמל־ דער פיז חנרגרײכוסנען איגדוםםריעלע די פון

 וױכםיג־ אלם דארף צײט, לעצםער דער דורך סעדנאמײ
 פאר oayonas נאאיאנאלער דער װערען עגסבצײגא סםעד

nyayo nysasa nyn אגמיל■ די װאס אינדוםםוײע, קלײדעוי 
n לעצםעס געשלאםעז האם גאםײםעד r מאל• ערשםעז צום 

 פת קאגקורענץ די גראד געװיסעז א כיז א« שאפט דאס
ארבײ־ די םוץ חשבון אויפ׳ן *וױיםען געגען מארקעם אײן

 דעלמאנאראפ קאנװענשאז די ^!מיגעזאגס,האט5 ^
 ארײסנעקומעז זײנען זיכער םרײד־פראגעז. וױמיג «יי*ר
o מגוג r i hSr yn םרײד־יראבלזגםעז. פארשיח^ע וועגען 
ו ן נ  גד־ דיסקוםירם ניט שאןעגוקאט דער גיי זימעז די ן

 n געװארעז אימדגעגעבעז זײנען פראגעז אלן די ותפתז.
u nayay m w  nrr באאדד• ןקמקמױװ גענזװ־אל 

 אײפגע־ איז װאם פראגע אלגעםײנע וױכםיגסםע ךי
w v m  m r פראגזנ די געװען איז מנװענשאז, ד*ר בײ 

nrr .י• םי» r מז נ*ר גים  פראגע דער װעגןן מ
חר מאגכע און אמ»לג»םײמד דער «מ יירעד די ,

מר־ זיד חנדגןדממז געלאזתגא די •--------
מ פראג«. אױףתד  סים מז, דעד י

rm m m, עד•רידליכ ן געװןן דורבאױם איז.

 גראד אנדער אן געהאט רעדנער יעדער האט נאטירליך,
 רעדאק־ דער װי אזוינע זײ צװישען געווען םרידליכקײט.

 האט וועלכער קאהאן, גענאסע ״םארװערםס״, פון טאר
 אונ־ באװעגונג ארבײטער דער אין םרידען פאר אפעלירט

 םרעזידענט װי אזויגע, געווען ;אומשטענדען אלע טער
 םרידעז, פאר ארויסגעזאגם זיך האט וועלכער דוביגםקי,

 אי• םי. די װעלכע צוליב באדינגוגגען װיכטיגסטע די וױיל
 געוואו־ םאקטיש שױן זיינען געקומעז, לעבען צום איז א.

 קאנ־ לעצטע די בײ נאך האט ל. אװ ם. א. די וױיל נען,
 די אין ױניאנס אינדוסטריעלע צו צוגעשםימט סערעגצעז

 די ארגאניזירען צום און איגדוסטריען פראדוקציע מאסען
 און אזוינע, אויך געווען ;ארבײטער ארגאניזירטע ניט

 אויםגעדריקם האבען וואם זיי, צװישען הילמאן פרעזידענם
 גע־ וועט און זאל פרידען אז האםנונג די און וואונש דעם

 האבען באוועגונג, זrטרײד־ױנ דער אין װערען שלאסען
 באדינגונ־ װעלכע אונטער תנאים געוױסע געשםעלט אבער

 אז למשל, װי תנאים, ווערען; געשלאסען קען םרידען גען
 ױגיאנס אלע ארייעעמען כל קודם זאל םעדעריישאן די
 םאקטיש דינען װעלכע אזוינע אויך א., אי. סי. דער סח

ד םעדעריישאז עקזיסםירענדע צו ױניאגס אפאזיציאנס  י
 קאג־ ױריםדיקציע די אויס גאיבט מען איידער נאך ניאגם,

 דוכם קעז, וועלכע באדיגגונג א — ױי, צװישען םליקטען
 םעדערײ־ דער םון ווערען אגגענוםען ניט אוםן באין זיך,

 אויך זײנען לעצםע די פון רעדעם די אםילו אבער שאן.
 הערען עס פלעגט מען זוי טאז אין םילדער פיל געוועז

פארבעסערוגג. א אויך שױן אח אלײן דאס אח פריהער•
 געווען נים איז קאנווענשאן אמאלגאמײטעד דער ביי

 מא־ װעגעז גערעדם האט םעז װאו פלאץ אײנציגער דער
 אםעריקאגער דער אין ברודער־קױיג דעם םון סוף א בען

 די זיד האם מאנאט דעם דורך באװעגונג. םרײד־יונקח
 װינקלען פארשידענע אין הערען געלאזם םרידענם־שטימע

 ניט אויך האבען עם געלעגענהײםען. םארשידענע בײ און
 ערגער, נאך איז ױאס און, קריגם־געשרײען קיק געםעלט

 אונז װעם דעם איבער האגדלוגגעז. אח מעשים קריגערישע
 דער־ אביםעל. שפעטער רעדען *ו אדיסקומעז אבער גאך
קאנווענשאנם. די בײ מיר האלםעז וױיל

 ארבײםער גודס לעדער פענסי דער פון קאנװענשאן די
אינםמתמשאנמל.

 גודס לעדער פענםי ױנגער דער םוץ קאנװענשאז די
 היםד דער פוגיןט געװען איז אינםערגעשאנעל, ארבײםער

ױ פונקם קאװועגשאן. אמאלגאמײםעד דער םמ  דער בײ ו
 איעהײםליך פרידליך, אלעס געװןן איז אפאלגאםײםעד

 דיס־ קײן אפילו איז עם אז אזױ אײנפארשםאנען, און
 אזוי פונקם פראגע, קײן איבער םארגעקוםען גיט קוסיע

 קרי• א געײעז ארבײטער גורם לעדער םענםי די בײ איז
 געקריגט. זיד מען האם נאר נים קאגװענשאן. גערישע

געגאםען• זיך האם בלום אזש געשלאגעז, ושוט טאקע נאר
 אנגע־ נים חלילח זיך האט דארםען קאםף דער און

 איבער םײנונגם־פארשידענהײטען שארםע צוליב הויבען
 אין זיד האם װעלכער קאמף, דער ,pa םרײד־פראגען.

 דער פאר װאכעץ עםליכע up געחױמז3א ױגקך ער3יע
 און פאליטישע פארםײ איבעד געװען אח שאן,3װע3קא

 טרײד־םראגעז די םים חאבעז װעלמ אי״מרעסען, גרויעז
 איז געשיכםע די שײכות. קנאסעז א nip nrav דער םון

:אזא געװעז
^, םאכער פאקעםבוק די  יר דערע8א אלע װי ייג

p ס,3ניא rt• עטלימ לעצםע די n r, םים שם3געבע אמ 
 האבען װעלען װאלם װעלכע םח יעדע גתפען, לײ^לא

 nanii nyn אין פלוס3אײ גאנאעז דעם אדן דעח גאנצע די
 סא־ א :גוװפען פאליםישע צװײ דאתהח פאראז ניזאאיע.

 און נאםעז.פראג^סיװע״, i׳nwaw גחפע ^ליםסישע
 pam,ליד3געווײ זיד רוםם װעלכע גת«ע, יסםישע3קאמו א

 זקר װעלכע גרופעז, צוױי אויך דארסעז פאראז פייל״. און
 יגם3פאראײ ען3זײ n*a קאל̂י ליסישעןפא קײן ים3 בען

 לעצ־ די פח ע3אײ מאכם. און פלום3אײ יאן3װ פאר בלומ
 א הײםם, דאס גת«ע, סקי3װאלי א איז גתפען *וזײ םע

 םיז עחשעו־3םע njajtyrwa nyr אז תאלם װאם גתפע
trai» nyn, ■װעחנז *וזײקגעבחמט דאו־ף םקי,3װאלי אסי 

פיחמ^אפט. nyn אק
 געווען איז טױיד פאקעםבוק nyn jyfl <1934 אין

 זײ און ,on״nu אנוערע jrt* וזי nans אױף שטארק אזוי
 אויפ־ זיד האט געליטען, שטארק זײער האכען nyבײטnא

lyannya א aaaayrqp םקי׳ז3װאלי *na־*iyaaynaaip אץ 
ir a i' nyn. אםאל אבער האט סקי3װאלי on’aanyn פון 

nyn םאמר פאקעסבוק ’nyoaw nraa א*3 פון שאםעז א

 א םוץ געווארעז באשטעטיגט זיינען וועלכע שולדיגונגעז,
 ים3 זיד האם ער אז באװעגונג, ארבײםער דער םון קאמיםזג

 פארשםעהער. ארבײטער אן פאר פאסט עס װי םnאויםגעםי
 צוריקברענגען, נים אים זאל מען אז םארהיטען צו אום

 די סאציאליסטען, די גרופען, דריי פאראײניגם זיך האבען
 געשאםען האבעז און אומפארטײאישע, די און קאמוניסטען

 אדמיניסטראציע דיזע אדמיניםטראציע. פאראײגיגטע א
יאר. םיר לעצטע די פאר ױניאן די אנגעםירט האט

 חײי רי צװישען אבער איז אייניגקייט אמת׳ע קײן
 גמ־ איק האם ארום הינםען געװען. נים מאל קיץ גרופען

 פאר־ צו געזוכט און אנדערער nyn געגען טnיגיnאינט פע
 אנ־ nyn אין פאזיציעס װיכטיגערע וואס זיך םאר כאפען

 *nyn■ איז ױניאן די אייגםלוס. מער וואס און סירערשאםט
 םשאר־ א געקראגען האם געקומען, זיך צו אביסעל וױילע

 אחטר האט שאנעל,yאיגטערנ זעלבסטשטענדיגע אלס טער
 לאג^זש ײ שםעט, אנדערע אין לאקאלען צאל א גיזירם

 איז oy און זyשלאסyאנג n^ אן זיד זyהאב nyבײטnא
Tynriya 15,000 אתם מים ױגיאן א ^ לי םג  םים מי

Dyn םון וואוקס nyn ̂ואקסזמ איז ױגיאן  אפזך nyn ג
 פאו- זיך האב^ oyavwa^ h אמ Tyoma די םון טיט
םט.nשא

מ any זyקומyאנג אמ װײלnyד ^ אגװ  זײ אץ ק
lyo זיך ty^.n גרופזמ ’na lyaiaya צו nyo o ra ]y^ n 

 םא־ זײ קאטחןנשאן. nyn ביי איינםלום און lyגאטyלyד
 צו געזוכט ארום היגםען דאן האט yona yציאליםטיש

 גת־ yאליםישBניט־ צוױי ynynאג ’n מים זין־ םאראייניג^
’ayo אום סען, aowato'any יס־3קאםו .וײ קאמוניםט^ רי 
̂ן האם y*ana yטיש  *וריק־ ןyלםyה םון פריח םא

ayuyna אלס סקי׳ן3װאלי nyn’ o םון nyn ,איב ױגיאןny־ 
 םאציא־ די םון oyoata yאליטישBיט־a צװײ די זyaװאוyג

yמיםגלי ,n םח םאחאםלוע א בײ און ןyטoלי ^  nyn? 
’on אויך oy זײ cyaann. אנג איז ^לינסקיyשטyלט ya■ 

aynra לי אלםyaל m־n״nyr, א איזnײנyaנומyז ynraya? 
’n^ao אלס onyn.ny אין nyn און ױניאן oy 3זײ^ *ya 

 אלס אים זyװײלny או tyaaan'naa* yאל זynוואya מאכט
oayn’ tyno סח nyn איaםyanyשאנyביי ל nynaynap nyn 

קאטחגנשאז•
nyא שםrזיד האט ט aya’ anyaa3 א y r o rn .םלחמה

 לאקאל nypnr יוnyn 3 װאו ,ynnaipyapy אלnyנyג רי
 יוoyn ]yaya as oaarya 3 האט ,o«myo א oynya האם

 -ya אים האט oy װי זyאטayלyn nyo לאקאל nyקnיא
 װיחנה oaymjnB nyn קאנסםיםוצ̂י nyn לייט קומם

 או•־ זשnyלאג ,n אז לםrוya ypan האט מאז,nynyל *
nyo«a, װאו nyn אײaםלaאיז סאציאליסםזװ ?ײ פון ם 

 ־ya האט oyn ז.yאטayלyn nyo iy^ לr ר,ypnשטא
 אײ־ UP jna'oapytpy nyn אין aa»לטוiש א as בושמט

w âyaaayp ,n nyn זיך האם ayaaayp nyn as .oayoyya• 
y ׳״aas ayoapya iya״t שאז n r ,asrasa^yn ooyo פיז 

yaVyaa האם as oyo»’a,up זײז ya ias ya’oo’n »n* 
p  ,n .ya^syrמלrיy ניי זײ םץ iy in a  nypnr האמז 

r שארכאםט  nfvayaaayp oynאין ל nyoayo אח האנהנל 
Tyayn זיך ns oasreas״ynynas n  Tyr^asa הד מזײ  ב

 ?אםיםזנ, ?חןחגנשעל nyn nso tya»nny nynno למ
 *yaroapyapy nyn פון aynraya באשטיםם איז yלכyaו

tyasn ort דד as oasreay nyaaya n איז טאז oy איז 
lyaranyao'as א a j^ a, ױאy aםליכwoyayVyn y זײ־ 

o'a n  .tynyaaya oa’oaVaas iya־as״ntayVyn yayn^yaa 
Dyn nyoaas ,ayo אײaפלaפיז ם H סאsיאליםםy,האמז ז 

oayoyya א ayaaayp nynaatsa^ אן אין nynas .פלאץ
nso האס װײלזג א ayayao’as oy אז ojm iraa' ,n 

n דך האם oy .tynjna ןyאלםBשyג  w>v9ix»-» nyay 
nya^ aay npm ynyo ryp’nyos מיט אץ nyn פין הילף 

*nya^'D ias onyoyn nyn ro  ,,p s n r  oayn'ayn» יר 
ara, אמ oy גyלaaגyז yaws as] .שלום

 as nyaaש איז האלטזון3א װזנם פתחנן nyn ג1לא װי
nyosnt ya^  »n •tyar אין onaa nyn^  ’ oayo nyn 

^ as אמ לyשאגyרנyםaאי J y  nyo^ שסיל־ ןפעװא א 
nyaj| iyo ײי יג?ײט.3אײ ny'nos יף3א װי שםאמ•  e a r> 

r ײעז װי nyoya אלץ .oaa אייד איז nw חיח א t ra  oy 
oaraa’  *aas tyaaya os’ s אין no״n, װyלפlyoaypsa y 

u זיך p ^ rs y e o  .annayaya ן ת Dayanas nyn מ  י
n u n  p n r  ' ,a כאױיס lynyaa ארן im ao ay an  oy אזוי 

לײחנן. as ayo^ara• yoananayaa* םיל
onwrww ,תבאס אז זיד ^tyoyao טתיד־פחןמז 

pô ביי יןaש איז ayo pp ifoayaaayp nyn״lyaaya ra u 
nyn as lyn̂ האט נמז איז nyam otasya oy עחױיד ניי
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 םון לםyשטyaayזאמaצ איז y^yaa אדמיגיסטראצי^ מדר
 צוזא־ יש3הארמא [yay? ןyלyaa זײ װייט ען.גרופ ע«ל

זען. as בלייבם מעגארבײטעז,
פואפעסיאנאלן און אנגעשטעלטע אפיס פון קאנװענשא!

 טאןaaאשיaa אין איז מאי jyo22 ביז׳ן ayol8 פון
 ‘״יי רyaaaי nyn םיז קאט^נשאן א [ynraya עהאלטעןaאפ

’nraa לyaשאyפראפ עגד אפיס נײםען־  onypnra.די ״ 
’ynraya on יאר סyצטyל רשםy איז יאןוני rasans] םון 

 [as ל. aaא ם. א. nyn םץ לאקאל^ yאלnynפע פערצען
’yeana ya עםליכע aaynosaas.] מיט אלסaליynyaa nyn] 

^n דארט s ]yoaayaa«ns^’ אyaaשטyלטoyo’os ]ao y 
 שױ3אי ,nyayo״s ,nyמאל ^ayo yעלaאפעסיאnפ און

yoayas oayn] און ay ]aoליכoy’ oyosne y. בײם sans־ 
’ 'nyn^ao’o 9,000 oans osnya ft'aa. האט זיך ניזירעז n 
^ל oayn’ayno םץ באױכט oyn יטaל איצם,  nyn as מ
’S’aa] 45,000 יןaש צײלט שאז,ayקאנװ  ’ n מיטa1לי,nyn 

’nyo ןyאםnטnםא [yaaya ]yan שא[ayaaaקא nyn בײ אוץ s 
300 ynלayאםy.ן

nyooaa’ s nyn ]ao opasaa nyann’aapnyo nyn ױ  י
o א.< אי• סי• nyn אין יאןנ ra האט n oosoa’ onso, צאל 

yליaםים v s  nyn ]אי yosaso ]ys] ,באװייזם ציים aױםיל 
’o קען עס as nyoMons jao ]ynyaa oynanyn]׳ asans,־ 

’jyaa o זyלyזאציאנ oya זיי y’noso] קאג־ זײ םה זיך 
oyoaye yaa’osaanyo, ]אי aa’oapyrpy nyn y^yaa איג־? 

 yלכyaa ,nyo״ons ]yeana האלט םיל^ישא[ nyn ]ao סיל
yaya«s p יטnsa 3 האבמ p איaטyanyשאyaל 'oas’ aa אמ 

nyoaas ]y^o ]די naooanoaBS. לא יאתמn ]yosn aa, 
nynyoאלy זיך לאקאלס yoyoya] זיי זאל מילן [yoya 

y’ orsoas א םמ a nynaanjoאsיאaאלny יא[.3ױ nyn עק־ 
aa’oapyt קאaaהאט סיל D oynאnלאaג ns nnoo ]ynpn 

as ]yt’aayapn] 7 האבדן זײy:msya ליכז37קל א -onpy 
rayo, אן ,^ ’ats ; y א[ ל anyay’ שyaל aa nyos’ זײ 

ya ]yrupiשאפy’ ssr’asans n yn  ]y, אל זיך האטyם ayya־ 
onyn װי nnan כיש אa,ף yo osn^ איז no s  n yn״.yo 

r  ]S’ aa> n  ]yaaל pa’ oyo n’ S ]ysyraso nyona״o מיט 
nyn זyלבynyaa n  ]yp ,y’ anyay ny] זײ nyoa’ s  yooyna־ 

yaשאyaל ’S’ aa] ]אי .yp’ nyos
pas בײ p nynאayaaa]מזמ האם שא [yaynn onynya 

o«pa’0’aa i r> םץ yn’no] אץ m o  nyn־’*yaaso nf’ aa 
ocsonyn'o n  .aaaa האט onyo’n so, אזא אז [ynno 

as ]yp] מח yaשלאסnyn .]ynyaa ]y ,]איז אםידליד,3 טא 
pas ]ynno nso ]ysasaa’ s  ]yaaya די o ra ]yaaaaanso 

n א. אי. סי. זײ  ]yan 3 ’ aa דאך oas לyב[yoapya ]y 
nyn *pan •אי• סי Jt

פעדערײשא! זאקעךשםריקער דער פון קאנװענשאן
 אפ־ אם3מא oyn איז ,sa^rasp onsa לאם,nשא אי[

ynyo nyn ]ao ir?ayaaasp yo27 ’n ]ynraya ««̂ s.nya- 
 ^ל־ יא[,3י[ onypnra יnyהאזש nar^yo לaם אװ ריישאן

ya םח םייל א איז nyo«aa’ nyn סטיל?^ onypnra.
yanan n *אר yos^ די ײח־ חאט nr’aa’ די r־

 איז *r״no אי[ צײם. ש^חנ n^anayanyo’as א[ םאכם
oyn ■pan oaa o a n yrs ]yaaya o’a לsyםyז asnyn .n r 

nn ]yoapyanso ]yan״ noo yonyo’onso״op אין ■-ay 
oילana,יא y^yaa האבמ nraa' nyn oospyaos א nso־ 

yayo.] לױס oyn סץ באוײכם as yo’osp oasa’D nyn 
ayaaas? nyn^ די האבזמ noo״op אליק nyn oospya 

n״’ ^ rr 30,000 oans ] r א onan .esaso]׳ n r האט 
n» יא[3ױ osnya ]א ocaapant 1ח 380,000 פץ^  אי־ ל

n nys> אין םםרײ?ס onsa nyn, אמ [yaaasaasya iraa’ n 
yaaya] איר אפצױסס^ח -osp-oarssrasanD ]yoa^iya 

 ayo- זײ םארשסאר?ם האם דאם אמ טaסא nyn אין פײ[
ypnaso ]yn’casnya’s yayn] .אחין orr חאס oosnaya 

 ־,asans די איז ontayrnoasoas אץ ?ייט3אתדיטסלאזי
onyoays yonn ױyלכyasn y] א* דךyaש■יyaבײ לם 
nprayaaas? nyn שא איןnםnyn ]ao p'onp y אז־םמיםם־ 

y’ssn. זײ cיnynםארשפיזוממ האם שאםם as nynn םאו״ 
ptosp  oyn ]ypnsoo אין vafo nyn האם «ח -yao'as 

ans״o אזױ װי פלא[ א [.yn’oasa’o ]as ]yroasa* oy

 באװסגונג ױניאן םרײד non אין ברודער־קריג דפר
פארםיפס. װערם

yayn t o] שa]י yraayaay nynnc] שלמד זײ וסיף 
oynyn װאס yarao] ײד yonr yos^  n] ^ מ  אי

aasישn  ]y האבמ וואס onynya םים aaaaoipi א אױף 
 oaamyn ,nyn’o• יתקח [yaaya ]yan ,nrrno שנעלזמ

nynaoup, כלל as nyao] מ לימחמימ סתס« n sn־ 
« yaaarorr^ «מ יזאלע[ n̂.] שים זײ» nyay זײ פח 
nynw םמ nyn opaao nyay wan owns y r a היפװ

as oaaa ns nyny’ .oynyn ,n ]ao שלא̂ג jyrnyo ]as 
oy asaa ]yo’nas oyn זיך. לאזט
nya’oa’na nyn מיט אנגעה^ען זיך האט מאנאט 

oyn אםיsיyלyן nynyo ]?,nyos nyn ]ao ]yo ^ o ’as,’־ 
’ya’n ora oas אךn 3לײבא aas שאן aa’ opya] אנגyשלא־ 
yo] אין nyn .א. אי. סי n אaיםגyשלאסn  oas’ aa’ yay* 

n : ]ya, אמאלגאמײםעה n’ אײזען as] שםאל nyo” ans 
’n ,]S’aa, טעקסטיל nyo«ans יא[,3יו n אaטאמאביל 

ans nyasn ,nyo” ans״n ]as nyo, איל Dילn און גאז 
ans oasy^snoyc״nyo. מיט צוזאמען *nyoa’S «nn ,n 

yn זyoשלאyאויסג [yan ora ,oלyaנעשא riya] לsyטyן 
onya«o ,n ,nsanoyo, גלאז n ]as nyo’pns’ מעטאל 

’yanyoa- בלױץ [yבליבnפא איצט איז שמעלצעה S nyaaas 
 nyn סץ זyשלאםyיסגaא יט3 אץ on’nayeoao שאנעל
nynyo.ײשאז

aa’oapyapy nyn זיד האם םיל3?או oayaaaso o’a 
 na oayn’tyne .oas’aa’ ’n] זyיסשליםaא מיט׳ן יז3בל

 ר' אי[ nyo״ons ]yoana האט ny אז ,on’oasas האט
 lSur״nynyo ,n אז ם3מײ oy ora ,]ynooana’s yאל

 אפא־ [yn’rasans nnan ?אמף א [yo’anasas זיך קלייבם
 סא?םיש rao זיך האט קאמף מין אזא .oas’aa’ ס3זיציא

nynyo n  .]yo’a.nyaas^ האט yoyayao’ans] א-3 א 
 S’aa’ onya’na a] ;פראגרעסױ nyn as nyonsoo אל[3ציא
 ״-aa’ ’n זי האט y’nooana’S nyr^p nyayo nyn אי[

onypnra oayonsa nyo; ]אי nyn שמ מצםאלyלצyר 
yayoanya ’ars ,n onyonr זי האם יאן33י ôya בלי״a 

nnsp" יא[.33י
nyn זיך האט ?אמף yaraoyanyons Tas] אױם׳ן 

’o פאליםיש^ oya. ]ם איayםילaױיaש האט ̂אaיז nyn 
 [yaa ,ooanc yליכTמםארמיaא ’n oosnoya Tas ?אמף

n אי[ y o p e  p וaאלnyo’ osnpsoyn nyn ]ao ]y פארםיי 
s גאפיגירט »יו'  ]ynsaaya פןן לאיער רעאקציאנערער 

 -ynonyoynpyo oyn שסאט3א ,nrnyaasa םאר פיםםבורג
 ny^yaa ,,nyayp טאם יאן,31י onya״o nyn ]io nynזשו
 lyאלDyכגnan איז 'nyayp אמם. oyn סאר 1yDלאyג איז
’oaya בלויז מיט ao a’ soyt ,̂  ^לם ny y^yaa שםימ
m אן  ,n ]yaa ]yarapya poo •3אי יט3 װאלט ל• אװ פ- 

on’ onsn זיין nyaaya אים אץ oooypso.

קפפ ,n אויף הױבען יתיאנס קאנזפאני

pלyגyo’aooayosaas yny] יש^11צ ’oaraa םח nyn 
 ynynyo ]yoapyanso ]ya״־t א אי. סי. nyn אץ ל. aas ס. א.

ysasa oyn pan] •אי[ סאל, איץ איז מאנאט an,מי־ לוט 
s n נעסאסא,  asaaײטaמס־שnײבya«a ny] ]םםרײ? אי -ya 

3 ^snyn, nyn ]yaהאב^ [״,1םריבי יום yaoono ’ n* 
nypann ]as nys, םיםaליnyn סון o .s nyn. זיך ל., אװ 

pan ]yo’nyaonan זײ oyp’o םים ליינס nyn סון הילף 
nyn ,פאליציי y^yaa רי אטא?ירם האם noo״nyp מיט 

a ]ynynoאדבאמבy.װאלם, ג31האלט אזא ס ooan ניט זיד 
3 [yaa ]yaaya i^ayoים •nosp-nym o nyn

nyn r s  nyos yooany osn לאort ns ya, װאם 
 yo«n nyn- מיט anaysaaso זיך ,oaraa’ י3?אמםא זײ
nאי[ ״־ oaraa’ ,n, ל האבמsyםa oayאn שטאnיפגןך1א ק 

o p  ]yo’an אץ ?אם ^yn] ]אמת׳ע א nso nsoya זײ 
n p  .nyo«ons מיט פאל y ]O’ny nynלpyםnיp אמפא״? 

a’ םמ pns’ a’a באװימט oy אמpלאnס,ooasaaso ’ aa .]yo 
waa’ onypup S’T אלpיnםpyלy ’n האט n  nay סוץ 
n p .א. אי. סי nyo«ons n  i p ’rasans ]yoaaya םוץ 
n p םים קאמפאני np־”Dny ]payoאל[yo’nnso as .a 

nyVsp’nsn n םיט [rtnasn ]yonsn o’a זײ אז p 
 אג־ א[ צשלאסע[3 יש3אײלע אי[ י3?אםפא די האט יתיאן,

oayo’n םים nannyups n p ױאר־ עלצקםױקזול אװ 
onyp םח n p זײ האם אח ל״ אװ פ. 4ז s ioyaya לאמד? 
ons n’ אז הײסם, דאם שאפ. p y״nyo שליסע[3א זיד םח 

raa’ n א[ p.] האט ימיא[ א. אי. םי. זײ on’ooyorao אמ 
u האם, באאײ ם3(ײלײשא nיבאyל רי p אן aroarayoaas, 

oayona* o בתכעז as ?אספאני דער ילע[1באם p, װײל 
ryrya nyaasaa o לױם p אז סאר o’a nyoya-w m s 

 ארבײטער די יף1א npaa« באשסיםטע א גצז3אתיםצװי
npn ]yaya •װיאמ o r s אל־ די גצםישט3ארײ זיך האם 

yo קאמפאני ’nraa מ* onpso ]א npyparma’s 
n כלומרשס p  ]yaya זי אז י,3קאם«א rל o’a סאחװ 

yaypnyas] די n p s  nannyupo דלזון3פאחזא איר םים 
yayaa] די oa»̂  oy .]yaaaaa’u p די אז שכל אוים׳ז זיןי 

 nao• oorao Tap yposs א בלױז דא rs ]raa’ י3קאמיא
ao jynyaa as] גיידע ’oaraa.

 nisan די האנע[ חזנלכע ,oaraa’ סאמסאני yoana א
as זעגאח nyoaas]׳ o a raa’  ya’ aayntyaas, ] y a r, הןד 

ly זאל [yo Dl ,opaasp oas opayaaya זיך מז o s rN 
pyasoya ,n רילייש דייבארp n a y o s  ]as Tasso oas] 

noo ]yosonso as ryrya nyaasaa d p״ynyoyn nso op

h מאכען און שכירות  ]yossa” s as jyaaanynay pynas 
יאגס.3ױ

nso ora א \oas’ aa״ ya” r o p,] איז as aaaya 
yasonyn] זײ אז yoynonso] די nyoyno-p’noo םון 

 nay דזשאנס די םטיל, p’^osoyn די ,nayn ^למיננטאן
 סyצטyל [yosnoya האט y^yaa ,1ײשאnפאnאp לעפלין

’ns סון סטוײי? א ons yn’ s״־nyo צאצ־ אזוידל נאך און 
 םון nasonso nyn אז ,nyos epso nyn יאנס.3ױ ?עדיגע
’yoo 3 און nyoyno סטוײיק ipnsoאויםצר װאגט שמות 
yoyno] ]אי yDy nynנםליכpכל אלס ײטaמnשםIS’ aa’  y, 

 nosp־nynano nyn ora חורבן oyn באװייזן as aaaya איז
.oosnasnso aaaayaaso טרי^ױגיא[ nyn אי[

’asaa אין p’, ,.א האם איל yoana שלyגyאפד א סץ ר? 
aso, מיט יאן,3ױ nyn בלום־ א געמאכט םאליצײ פון הילף 
nso םץ סטוײי?ער אויף yr«s nyn] שטאל און nyo” ons 

 פייפ־ ירטrװאולו nyn םון פע?טארי nyn ]yoya יאן3ױ
 opaasaanso ]ya’n ooyp’o ציג3צווא ?אמפאגי. ג3םיםי

opyr ,]ynsaaya ש די סץaוyר yon’ o ’ n .oynaasaanso 
 מיט שאם nױsלp אויף opsnoasp א ןyשלאסyג אויך האט
nyn יאן.3ױ ?אמסאני

מאנאם upn דורך ױניאנס פון געװינסע[ און סםרײקס

nyo” ons nynso nypns’ a’ a nyn ?איז םםריי oyn 
 ya ]ynyaa- שורות ’n ]yaa .]ynraya לטyטyסya מאנאם

’nyp פון מאס־מיםימזמ [yהאלטya ]ynyaa שריס^ noo ’ n 
[ as האלס צװײ אי[ p ’ oapon as] גוםהייסמ oyn ײ03א 

nanyn ]yos.n npaa’  nyn ]ao nyn’D ’ n ora oayo״oo 
’ nyoynonso מים n םמ n p .]אסאסיאײשא

os>nya ]yosn nyo«ons ’ n א nso״־an ]ynayo, 
syBoיyל ooya ]yo ]yaa ]אי oosnosoas אז oy זײנזמ 

yo ’ n ]yaayaסתים ̂־ yaaלכy האבזװ s oosoya לא?־אוט 
h  ]as האט יאן3ױ onyooayya א מים ny3yaאל p” noo 

[yaasaaya ]yos-n nyo” ons n  .nyoyoo ]yora Dwny 
ys yo’^aםײלaaםוץ ג S ]yosaso oos nso o«ons n p 

’ns, שטאם3א ons h  .]yosaso opyr ya’ os’ s  no ’ n״o 
yonp  oyn] ג גלייךyםײלט pyaa] סון ny o pשטyמאי ן 

n r’ o’ לsyטע ir a אין nyooysp. שכיתת די [ya” T 
psaaya onyoynya] 3 םיס oayssno n’ o nyoyaoasלײד 

3 [asאך oayssno n’ o אין ’n  .1939 ns 
p סתים ^yo צאל ” ons ]yayo o ra] אץ [paaow »n 
ora ױי yowny o p  .os’ aynaso onyaa ,]yo” ons ]yayo] 

’ns ^ ”iyo סתים ^yo צװײ ^ל ons ]yayo אץ r s 
1939 oyaa סאס אײן סלויז yo” ons ]yayo] שא^ א אין 

n’ לי1י sp oaypnyas ]ynyaa o y rpלpyאמ טיװ nftyaa 
oayssno fys. אנטרעםען

yoony oyn] אפיציצלזװ oayonas אוטאםא־ םמ
r סיל p״pya אמ p ’ r p a ’S] םיט nyoyanyoaas, האס 
oyn אט3סא SO” nynyo n  ]yaasaaya] אװ oopyo’ p s, 

0 n p  r® oayo’aoyo nay ooo’ oyp’. .א., אי n  nm 
sp ’ nso oano״ yaaלכon’ saun® y סאמם אוטאםאסיל 

 לא־ םים oayonas א[ [yonoyanyoaas האט פאײ, פאר
n ®ח 201 ?אל p יא[.3ױ

n לוים שסיתת, ימום3םי yan ,opsnoasp o p] 
p  275 r®לאp  400 no nלאonyrnyn ns® osaso s  n 

«s $L60 ro  $1^0 r® r שםnso P31 אוץ ל1ס n n 
onypna. די ’ir a i האaדyלט nyoaas o r s ]א[ װעגע 

oayonas זײ מים ■nnsps י.3?אםפא
np r® ]SPnoso opyr n  r® nyonans nyora n 

w onna ״»? ®nnpy r, ,אהײא r s  nyoans ]yan 
noo״oyn nyo’ s  p װאס yon’ ® n האט T» oa^yaBS 

nyom ns 25 o«ons n p, װyלכyosn y,] ים1ל n 
Uja .]pyaa oa’^ya»s onsoya o’a ,oop*’ o n ra yo 

6 noo ayo״n p  r s  ]yp עשליכמט3 םנסיד [.ynsaaya 
yr o pלyo] סאג ons n  p’noo r s  nyoaans ]yan־’׳־ 

n p  r® nyo ש  as] ®אליןױי n י״.3קאם« *ג^ס
orasa ’ as®osp האסזמ s  oosoya ■אויף סלמדסאז n 

.oeyp’B
n םיל?א isv ’n sm sp  sn sn םילאדעלפיע, פוץ

o האם אססײםעס, oans 12,000 םaםםיyאשo yלכyװ p 
n® די געשל^מ סאנאס s  n  ]ycnsaayao’ras ]as p’nos 

o״r s  nyo .װי גאס r® oayrryn■ n p ,לא?אל n y 
onso rara, גים nyo’s, זיבע[ װעלען n  ]ao nayrao 

asגyשלsםyno nyo«ons yay] גלײד as ]yoapas .מליף 
n p ם1לא<ךא nsonp nsaaya oosoya r s װאס n s  n 

o״n p ]האסע s ]yoyaasas oasaoay •p אױןי יס3לױךש 
18 *n  ps ]S’aa’  n p  r«nas ]ysapyeasp .oaysr 

yosaso nas *wo ’asaosp] האם צײם eosnoya o’a n 
as ]אױסגלײך• א

oayonas o סײס p  r s a ם סי־ דזשאקאװ ךי «
■sans onypnra סמסםיל n oyn ,]yonyoy• rs לזװ



ט ײ i 4 ז s► ■טיגזי גערענ

הר 35 א ט און אמןש)ר י שרי ט אר פ
 טען17 דעם פייערען פרעסערם קלאוק י

 פון עלטער *יעריגע35 די חשון
םאנד, קאנםאמפשאו און רעליף זײער

 זייער םון דינםם ־יעריגע25 די אמ
 םיט ברעםלאוו. דזש. םענעחשער,

אוג־ פרעהען זיך וועם פײערונג דער
 םייל יענער און אינםערנעשאגאל זער

 װירקט און לעבט עם וואו באוועגונג ארבייםער דער פון
יוניןניזם. טרײד דער

 דורכ* האט יוניאנם, אנדערע אלע װי לאקאל, דער
 האט ער ביז קראנקהייםען. קינדער פארשידענע געמאכם

 ניט ער איז נאכם איכער עלםער. איצטיגע די דערגרײכם
 די םים פאל דער געװען איז עם וױ אויםגעװאקםען,

̂ם  דורד געווארען גרױם מאל אײן םיט דינען וחנלכע יתיא
 דורך אדער יארען, םלחמה די דורד :געשעהענישען

 געפא־ אין געפאקט האט לאקאל דער זג ר. ג דער
 זון. דער אונםער פלאץ זײן געקראגען האט ער ביז זעלט

 דעם אויף שװערער. א זעהר געװען איז לעבענםװעג זײז
אן אנגעשלאגעז זיך ער האם כוח איצםיגעז זײן *ו וועג

M i l  M M i l t a M H ■  ^ ^ M שםרױכלתגען. פילע|
 צו אוהערעז געװאלם זיך האבען ירעסעדס אלע ניט

 א ;זיד ארגאגיזירעז «ו יקמערען זײערע סון רוף דעם
 דער װעגען באגריף נמדענםוױקעלםען זײער אוליב םײל

 זײ וואס דעם *וליב םײל א און יוניאן, א פון נתליכקײט
 םון זיד ארגאגחירעז פון געװארעז צוריקגעהאלםען זײנצז

 עקאנאמישע וועםענם ,חעד״ארעסערם״ דאםאלםדיגע די
 װאס חערשען זאל עס אז נעודען זײנעך ןיס אינםעדעסען

ר  גע־ זײגען די.חעד־פרעסערס״ םרײז־. אין הסקתת מ
 פארשירײםער שנאח און פראוואצירער גרעםםע די ווןן

 חאבעז אזױ װײל יוניאן, א געגען פרעםערס די צוױשעז
 האבעז זײ איגםערעםעז. פערזענליכזנ זײערע געפאדערק

 זײער שםירצען װעם יוניאן א אז באװאוםםזײן דעם גאזזאם
 אונטער־ געווען זיינעז װאם פרעםערס די און ,קעגיגרײד״

 באדיבגוגגעז. קלעגליכע און קאפריזעז זײערע װארפעז
דיגען. אױפהערען זײ װעלען

 האם םםרײק גענעראל 1910 פון אױסגאגג דער
 אלע ניט קעגיגרײך. זײער ברעכעז אגגעפאגגען בלויז

 אױספגעבעז געװאלם באלד חאבעז ,הצד־פרעסערם״
 דעם מיט שלום געמאכם חאם צאל א םםשלדע זײער

 איז געזעז ױיעם דעם «ו צוגעיאםם זיך און געז־אנק
 הא־ זײ פוץ *אל גוליםע א װערעגד טףײד, פרעםער דעם
 אוז אויפגעבעז געװאלט נים םיסםעם קאנםראקם דעם בען
בשתיקד- אנגעהאלטען אים

 פרעםערם קלאוק דער פון ױבילעאום (צום
)35 לאקאל ױניאן

לאנגער לואיס םמ
̂רןיםאר יגגי«ו הלאיקםאבןד בןמזדד רזפיאונם יןזדל v« ם

 לאקאל דעם םון קאםף דער אז םארשםעגדליך איז
 גענעראל דעם נ*ד איז ״העד־פרעםערם״ די געגען

 דעם פיז וױיל בעםאד, וױ שווערער פיל געווארעז סטרײק
 איבערגעגאנ־ זײ זײנען םיםםעם קאנםראקט עםענטליכעז

 האט לאקאל דער שםיק־םיסטעם. געהײםען א «ו געז
 געהאם ,,העד־פרעםערס״ םארדעכםיגע אזעלכע אלע

 זײ אױף איםשםאנד געװען ניט אח אבער אויג, אױפ׳ן
 די האם *ײם יעגער איז וױיל האנד, א אתיםאולײגען

 דער־ קענען גו זיך אפאראס דעם געהאט נים יוניאן
 דעם האם עס פאקטען. אםת׳ע די *ו גרוגטעגיעז

 אויםצו־ געלתגען אים איז עם ביז *ײט גענוםעז לאקאל
 אין םיםםע̂נ ארמיט שםיק געהײםען דעם וואחגלעז

 פרע־ די געזזאלםען םיל ײגיאן דער חאבען קאמף דעם
 ד דערשפירען או חוש דעם געהאט האבען װעלכע םערם
 געזעץ דאם וױ װאך, פח ארבײם .העד־פרעסער״ זייער
געםאדערט. דעמאלם האט

 געקעמםם העלדיש אזױ פרעםער די האבען וואחם
 ױגיאג׳ס דער וױיל ? סטרײק גענעראל 1910 דעם אין

 קאנ־ דער אז געװעז איז פאדערוע הויפם און ערשםע
 אונ־ װערען. אפגעשאפט מוז סרײד איז סיםםעם טראקט

 ״העד־פרעסער״ דער את סיםםעם קאנםראקם דעם טער
 דער — ער און פרעםער איבער׳ן באלעבאס דער געװען

 אר־ פרעםער׳ס דעם באשםימט האם — .העד־פרעםער״
 העד־ דעם אהן שכירו^ זײנע און בײטם״באדינגוגגען

 אר־ פרעסער דער זאל צי געװענדעט זיד האט פרעםער״
 אײנער אױב שכירו̂ו א םאר װאם פאר און בײטען

 נים זיך ער האם געםעלען, גים ״חעד־פרעסער״ דעם איז
 ,פרײז״ דעם פאר אפילו ארבייטען אפשטעלען געקאנם

___________אנגעבאםען. זײ האט אלײז ער וואס
 םוץ װערקאײג דאם געװען איז םרעםער דער וױיל

 אונםער־ געווען אױך שױן ער איז *העדיפרעםער״, דעם
 וױ מענשען׳ אנדערע םון קאפריזען די אונםער ווארפעז

 םלע־ וועלבע דעזיינער׳ דער פארםאז׳ דער בײשפיל, אום
 האנד״ אין האנד העד־פרעםער דעם מיט ארבײטעז גען
װעמען סיט םענשעז, קאפריזנע אנדערע אאל א אויך וױ

 פח שכירות די אויף שניט א אעעניםזמ קאמיםע נייזינג
בתים בעלי די יראנענם. 17 אז םרעפם וואם ארבײםער די

M M l M  I M M I Aשםחה• מלא זײנען q
 איז ארונטער םארבער 1600 זײנדז װאנסאקעט אין
 ו* ידפאח א געםאכם מאגען בתים געלי די װעז סטרײק,
 די וראאעגם. האלב ן און גוועלף פיט שכירות שגײדען

ױניאז• אינדעפעגדענט אן גו באלאנגען אומיפער
 םענפארד ביגעלאו דעד פון ארבײםעד 6,000 די
 פאײון־ א אין סםרײק איז ארױם זײנען קאספאני קארפעט

 די אויף פראאענם 10 פת לױךשגיט »דערלאזען *ו ניט
 טיט אגרימענם אן האבען זײ װאם דעם טראץ שנירוו^

 שגײדעז או ניט קאםיםע ארגאניזזמיאנם טעקםםיל דער
 םאר םארקלאגם קאמפאגי די האם .טװאק״ די שכירות.

tn■ במרד. רילײשאנם לײבאר

 קאורם םופרים םםײטס ױנײםעד דעד װאס ענםשיידונגעז
מאנאט. היינטיגעז ארויםגעגעבעז האם

 אפיל דעם *וריקגעװיזען האט געריכם העכסםער דער
 םון כאםעל דעם געגעז 4קן רעגד רעמיעטאן דער םיז

 אר־ דער «ו *וריקנעמען מח זי אז באארד, לייבאר דער
 ארויםגע־ זײנען װאס ארבײםער טױזענט םיר די בײט

 דער אנגעםירם. האבען זײ װאס םטרײק דעם אוליב פאלעז
 םםוײיק־ די אנםזאגען מח קאמפאני די אז לויםעט, באםעל

 פלמער. זײערע אױף אגגעשםעלם האט זי װאם ברעכער
 קאורם סוירים םון ענםשײדונג דער אין וױכםיגםםע דאם
 בתים בעלי די םון טענה די ונוריק וױיזט עס װאם דאס איז
 םארלײ אומגעזעןנליה אויף זיך םירען װאם םטרײקער אז

פלאץ. אױם׳ן רעכם דאם רען
 דעם אין געװען איז ענםשײדונג װיכםיגע ונוױיטע זײ

 האם װעלכע קארפארײשאן״, דײםאגד ״בלעק דער םוץ םאל
 נעםען גוריק באארד דער םמ באפעל א געגעז אפעלירט

 זײגען וחללכע אינזשינירעז, מאריז 86 ארבײם דער או
 *ײם־ דעם םאר זײ ממאלען »יז םטרײק אין ארוגםער

 סםרײ־ ײרד אז גע׳טעגה׳ם, האס קאםפאני די םארלוסם.
 אדער *וריקגמויגען אלײז זיד אימשינירעז די האבען קען

 װערען םאך דעם אין װײל פלמער, זײערע םיז רעזיגגירם
 גאר גײס, באשםיםםע א םאר נים אנגעשםעלם ארבײטער

 םױרקום דער תאם טענח די באזמדער. רײזע יעדע פאר
 די האט קאורט םופרים דער און *וריקגעװתען קאורם

באשםעםיגט. עגםשײדונג
 םון אפיל דעם אויף געויעז את מםשײדונג דרימ די

 םויר־ דעם «ת ענםשײדונג אן געגען באארד לײבאר דער
 אז ארײסגעגעבען האט װעלכעד אפילם, «װ קאודם קום

 םארבאםענדיג קא., םטיל רעפובליק דער *ו איגחשאגקשאן
 ענםשײדונג די פארזזעד. דעם םיט ןמיגײז באארד דער

»r עויארעז■ג איז!ודיקגעוױזעז געדיכם גידעדיגעז דעם

 געוואלס גיט זיד הײם אמאליגער זײער אין וואלטעז זײ
 םאדפאגט האס װאס ■רעםער דער באגעגענען. זאגאר

גןך־ ניט ארות קײן אים האט זעלבםם־רעסיעקט, אביםעל
םעלם.״
 זײנען ירעסערס די װאם אונטערדריקוסנען אלע די

 זײס אײן פיז ,העד־פרעסערם״ די פון אױםגעשטאנען זיך
 ,אריס• זא־גענאנםע די םמ באהאגדלונגעז גראבע די און

 גןך חאבען זײט, אװײםער דער םיז שאפ, פת םאקראםעז״
 אין קעמםער חעלדישםטע די םאר ירעםערם די מאכט

 אױס• זיגרײכען א אין סםרײק. געגעראל 1910 דעם
 ערלײ־ דיער געזעחן זײ האבעז סטרײק דעם םמ גאע
זוסג

ױבי־ ־יעריגען36 דעם פיז געלעגענהײם דער *ו
 אונםער• נים מיר איד האב לאקאל מײן םון לעאום

 איך לאז דאס געשיכםע. זײן שרײבען «ו גענוםען
 וױגעלן. זײן בײ געשטאנען זײנען װעלכע די, «ו אימר

 םײן מאם כלויז איז געלעגעגהײם דער «ו שרײב איד װאם
םיר. דינם זכײז אײגענער

 די איז אלײז זיד איך זעח אײלעז די שרײבענדיג
 געקױפם זײנען פרעסערס די מאו םארקעםם פארשידענע

 איז װעח און אד ,חעד־פדעסערם״ די םון געװארען
 פאר־ איז עס װען זיד חאט װאם ירעסער דעם «ו געװען

 אלם אלײן זיך נעם איך זײ. םון אײנעם געגעז זינדיגט
בײשפיל. א

 פאף — ״העד־פרעםערס״ — קאנםראקטארס די
 כמט שוין זײנען געארגײט האב אלײז איד װעלכע

 ניט איד וױל דערפאד האפ̂ו עולם דעם אויף אלע
 איבערגעכען איד וױל יאך־ נעםעז• זײערע דערפאגעז

 םאר ארבײטענדיג אײנעם׳ מים ערםארונג אײגענע םײן
 די »ון גימ אויף טאון דאון — בראדערם סעלדמאן

 םמ א געהאם האט .העד־ירעםער״ דער סםריט. םע4
 םד יעדעז שכירות זײערע ירעסערס זײנע גאלעז *ו

 תםיד ער האט שכירות מײגע וױנקעל. א אמ זמדער
 — ביגל־באאװ — פרעס־באארד םײן אויף אװעקגעלײגם

 אים סון איד האב לאפען. פרעס הײסען דעם אוגטער
 אאלען מיר ער זאל מיר מלט ער װעז אז געפאדערם

 וױםעז זאלען שאפ דעם םח פרעסערס אלע אז אםען,
 הײם דער פון רעוואלײ^ער קײן 4קרי איד װיםיל

 םען האט שםעדםעל םײן »יז ײײל געקוםעז״ נים איך במ
u געפרעדיגם. ניט דעםאלט קאמף קלאסען דעם p האב 
 אויס־ װי מער ניט איז האנדלומ דין אז געםילט איך

 איך וױיל אנדערען. דעם געגעז פרעסער אײן *ונתען
 דעם םון איד בק דארום דולדען, געװאלם נים דאם האב

 אין — פארקעם איז געוואחנן. אװעקגעשיקם פלאץ
 םיד ער האם דארטען — םםענםאן און םםריט לודלאװ

 דעםאלם־ די איך האב ײשאב קײן אז אז־װערםײזם, אזױ
 גמװאוסנען במ איד באקומעז• געקאנם נים װאד דיגע

 מנטע — מארקעם עבערעזה דעם אין געהן «ו געװען
- בראדוי׳ײ און סטרים t תאם דארטען און ־ o העד־ א. 

געקויפט. פרעסער״
 אךײגגןד האם סםרײק גענעראל היםטארישער דער

 גים אבער האט עד לאקאל• דעם אץ לעמז אםעםט
 װעלמ םון איבלען אײנגעפרעסענע ע ל א םאתיכםעם

 אײנער סםדײ^ דעם םאר געליםען האבעז פרעסערס די
 אײנגןך־ דער געדוען אמ איבלען םארבליבענע די םיז

 פרעםערם די אז שעפער געװיםע איז םיםםעם םירםער
 ערפאתנג אזא אײנע שאפ. דעם קערען געםחט האבעז

 האב איך װען ,1918 י«ד דעם איז װען געהאם אע האב
 ימד דארם װאגעל. ב. ל. םיז שא« דעם »יץ געארבײם

 דעם פארגען םרי יעדען געקערט פרעםערס די בעז
 אום םאז■ או דאס ענםזאגט זיך האב «יד איז שאי׳

 םאראור־ איך האב איבעל דאזיגען דעם אפאושאםעז
 איז דאם וואם ארבײם״ דער טיז ,סםאפעדזש״ א זאבט

 פראםאקאל״. ,סרידענם דעם אונטער םארבאםען געװען
 װאס דערמים געענדיגם זיד האם ,סםאפעדזש״ דער
 דמען פרעםערם זײ אבער פלאץ, דעם םארלאזם האב איד
שא^ דעם קערען *ו גמװאוגגען געװען מער נים

 איד נאר מארקעם״ דעם איז ײד איד זעה נאר נים
 די אין פרעםערס, אנדערע הונדערםע און זין*, אײד זעח

 גמװאוג• געװען אמ פרעםער דער װאו שעפער אויטםײד
 גע־ נאך אמ אלײן גאט ,װען שאי אין ארײטנוקוםען גק

 דער װען אז פײער־פלײז, דעם טאכעז «ו אום שלאםעז״
 זיײ* זיץ זאל ארבײם דער *ו קומעז װעם העד־פרעםער״

ד װארע̂נ זײן שזין זען  זײ־ •יןסערם די וױ יױד זעח יי
 פמר ארבײם די «ןפעלשױפ«ואר געאהאתגען געװען נען
 דעם עלפעןה אײם, n פון«ײט הײד׳ די םלארס זעקם איז

אינםײד דער אין ארבײם די םראמז קאנםראקםאד באנדל

, י נ 1 ױ 9 3 8 4--------------------------------------

 ױריק׳ אמ אחיז אימענם געז שווערע די טראגען אח ועיז,
 נױ םיזישעז זײעד אױף שעדליך געװירקט חאט דאם ױאם

. שטאגי•
 אר־ *ו גליק דעם געהאט חאבןןז וועלכע פרעסער די
 ניט *רות קייז אויד האט שעפער איגסייד די אין נײטען

 די אין פרעםעדס די מיט םארגלייך אין אבער געפעלט,
 גך דער געװען איגםײד דער שױן איז שעפער אויטסײד

 געדארםט ניט פרעםערס די האבען שעפער יענע אין עךץ.
 גע־ ניט אויד האבעז און פלאץ םייער דאם מאכען סער

 ארבייט דער מים עלעווײטארס די שלעפען מער דארפט
 אױט־ די איז געװען איז עס װי םלארם זעקם און פינף
שעפער• סײז־

 באדיג־ אלגעטײנע די אויך און ארבייט, די געװים,
 מיט פארגלײך אין זיינען, שאפ אינםייד דעם אין גונגען

 בעםערע די םאר בעסערע. געווען שעפער, אױטםייד ד
 העד־ דעם קרעז־יט דער געקומען ניט איז באדינגוגגען

 דעם פון פאליסי ארבײט די געוועז איז דאם פרעסער.
 די אין העד־פרעסער דער זינעה גופא. חויז *ינסײד
 אבער סטאטעטשנע מער אויםגעקוקט האט הייזער *ינסײד

 העד־ דער וױ פאסקודניאק זעלבער דער געווען איז ער
שעפער. אױטסייד די איז ורעסער
פרע־ איז געהערשט האבעז װאם איבלען אלע גיט

 אפ־ סםרײק גענעראל היסטארישער דער האט מױיז־ סער
 נאכ־• נײט א ניט אויך און שטעל, אויפ׳ן גלייך געשאפט

 לא־ דער און געווארעז געוואוגעז איז םטרייק דער װי דעם
 אלע אױםצורעכענען וױרקען. «ו אנגעםאנגען האם קאל

 דער װאס פארבעםערוגגען די את איגלעז׳ אפגעשאפטע
 עק• זײז םון *ײט דער דורך אויסגעקעמפם האט לאקאל

ר *ײטונגס־אדטיקעל א אין מעגליך ניט איז זיםטענץ,  ו
 בא־ זיד דארום װעל איך פלאץ. באשרענקטען דעם ליב

 איז 35 לאקאל וױיט װי אויף אנוױיזען בלױז מיט גוגענעז
 אײגענע זיינע אין נאר גיט כח, קאנסטרוקםױוער א געווען
, יוניאז• אלגעמײגער דער אין אױד גאר ױיען,

 דער האט טױיד קלאוק דעם םון םטרײקם אלע אין
 די פאזיןניעס. געפערליכסםע די פארגומען איםער לאקאל

 מילי־ דעד אױף תםט מען װאם געװען, זײנען ורעםערם
 העלדישקײט די םרופען״• ,שאק די שפראך, טערישער

 אתיסגע־ האבען פרעםערם די וואס איבערגעבענהײם שן
 ארױסגע־ זײ האבען םםרײק געגעראל 1910 איז וױזען
 מעמ־ *ענדלמער םםרײקם. איבעריגע אלע אין װיזעץ
 סיםנים די הײנם נאד םראגען לאקאל אונזער אין מדם

 הא־ םעסטונג סקעב יעדע .1916 פמ לאק־אום דעם פון
לאק־אום. יענעם אין געבראבען פרעסערס די מן

 וױרק־ און םעםיגסטער דער געװען איז לאקאל דער
 געגעןדעם יוניאן דער פון קאםף דעם אין זאמסםער

 איידזשענ־ סקעב זיין םים סולקעס םרױעריג־בארימםען
 געשםיזנט דיענדיג וועלכער, םולקעס געװען איז עם סי.
 דעם םאבריאירט האט מאנוםעקטשורערם׳ געװיסע פון

 מענ־ אתזערע פח זיבען געגען מארד־בלבול בארימטען
 פארשטאר־ דער געםונעז זיך האט עם וחגלבע גװישען שעז

 «ײט יענער אין איז װעלכער זיגמאן, מארים מגער
 מיט איז און ^6 לאקאל פון מענעדזשער דער געװען
 אינ־ דער פח פרעזידעגם דער געווארען שפעטער יארען

 אײ־ םקעב דער געגען קאמף דעם איז םעתעשאנעל•
 זײער םאדגאסעז פרעםעדס קלאוק םילע האבען חשענסי

בלוס.
 םול־ איד זעח *ײט יענער אן זיד דערמאז איך װען

 זײנע מים געשטאלם ד«עסליכעז םולזנן זײן אין קעס׳ז
 םאר אױך שםעהען עם אויגען. םאר׳שימר׳טע גרױסע

 לעװיז, און שליסעל אדיוטאנםען, סקעב צװײ אויגען סיעע
 פרעםערס. קלאוק זײן, גיט שאנדע קיין זאל עס בײדע,

 איד זעה נפשות׳ דאזיגע ךי אן זין דערמאז Tא ייעז
 םון קאװענסקי, מאקס קרבנות״ «װײ װי גלייסנײםיג אייד

 וועלכער 35 לאקאל םון םלמקי, הערי אמ ,9 לאקאל
 איזךער פאזידיע וױכטיגע זעהר א הײנט פאדנעמט

 דזשאינם םון אפים דעם אין געבראכם װערען יוגיאן,
 געקראגען די האבען מועה די און צושניטענע, באארד

 לט־דעטא דער םדן רעשםלעך איבערגעבליבענע די סיז
 םון םםרײק א בײ שעגפי,ץאײז סקעב סולקעס דיגער

בלאק. נאםען דעם מיט מאנוםעקםשורער סקוירם א

 האב פלאץ׳ אנדער אן אויף געזאגם שוץ האב איך וױ
 געשיכטע די שרײבען «ו אונםערגענומעז ניט זיך ייד
 זכײז מײז װאם שרײב־דאם איך גאר לאקאל, דעם םון

 פאליםי די בארירעז ױם איך װיל דארום םיר. דינם
 פרע־ די באקעמםען או אגגענומעז האט לאקאל דער װאס
 ■רע* די אזױ װי אנװײזען בלויז איך־זױל נמישיז, סימ

םראגע• דער «ו באאוימנן זיד האבען סערס
 סיםםעם א געהאם יארעז יעמנ אק האם לאקאל דעד

 יײײ יזלדע םיםינגעז שאןקסע רײהע א אפהאלםעז ®ח
מ־ האמז פרעםעדם די װאו געגענדעז די איז װאכעז׳

 די איז מיטיגגען דאזיגע די «מ יעדזנז אױף װאױנם.
 טאג־ אויפ׳ן געווען מאשין פרעסינג דער װעגעז םראגע

 פראבלעם דער וועגען גערעדט האט מען אז אדדגונג.
 פארשטענדלײ זעלכסט א דאך איז וואסער און םײער םון
 וואס רעדנער דעם געווען איז װעח אץ אך זאך. כע

 װעט מאשין די אז זאגען *ו געוואגט נלויז חאט
ארויסטרײבען. ניט מארקעט דעם םמ מעז

 בראנזוױלער דער איז מיטינגעז םעקשאן אלע ®ת
 םעק־ יענעם םון אידעז די אאאקעדיגםטער. דער געװען

 די אבער פעפערדיגע, געוועז אלע זיינען מיטנג שאן
 דיער םעםערדיג. װי מער געװען זײנעז פירער רעדעל
 געמיטער די אויף באלזאם א װי געװען איז לשון מענה

 דעם געגעז דינאמיט מיט פול אבעד פרעסעדס יענע ®ון
יאקאל•

 אפ־ זײנען יארק נױ אין מיםינגעז סעקשאז אלע
 וואך דער דורך גאכט, איין אין געווארען געהאלטעז

 נאכם. שבת געמיט האם םעקשאן בראגזווילער דער אבער
 דינען דארטען אידען די ווײל געװאלט. זײ האבעז אזױ

 דעחנו, געזעהן לאקאל דעד האט פעםערדיגע, געווען
 א זײן יים1 גו ייט1 פון זאל מיםינגען זײערע או אז

גאארד. עקזעקוםיװ םץ פארטרעטער
 כיז באארד עקזעקוטױו דער פון טשערמאן דער אלם

 געהן ונו אלײן געװארען אויפגעפאדערם אײנמאל איך
 םעג־ די געהאט חאב איד אײחני נאד מיטינג. דעם *ו

 זײם, צוױיטער דער פץ טיר די פארמאכען נו ליכקײט
 הערען לאמיר 1 דא איז ״ער :זאגט אײגעד װי איד הער
 םאשין״, ירעםינג דער װעגען זאגעז «ו ער האט װאס
 שוין זיד הערם געווארעז פארטיג ביז איד אײדער אח

 .װאם :םירער רעדעל די פון אימעם פון געשדײ דער
 שמא־ מיר װאס לעקטשור? א געבען געקוםעז ער איז

 טיף אײלעז נען ליגען מיד ידער,נר !פדאגרעס גרעס׳
 לאיןאל וױ לאנג אזדי ליגדן װעלען סיר און זנדד, דעד אין
פאחארגער!״ אוגזעד pr װעם 35

 גראד זײנען מיםינג סעקשאן יענעם פח פרעםערס די
 ודײל הזיד־פרעםערס׳ קײנע פון געװארען אנגערײנט ניט

 זײער שטיק. םון געארבײט האבען זײ םת אלע כמעם
 װאם דערפון גענוםען זיך חאט לאקאל גום געגנערשאםם

 דעם אויף און ,68 לאקאל, אײגענעם אן געהאט האבען זײ
 אװעק־ םשארםער זײער םען האם 35 לאקאל פון פארלאנג
גענוםען•

 פרעסערם די לםובת רעקאמענדאגיעם אלע כמעס
 צוריק־ זײ האבען רעקאמענדירט האט 35 לאקאל װאם

 גענו־ לאקאל דעם האט עס קגאק. א מים אח געװיזעז
 איבעמייגען *ו מיח שװערע און ײט1 לאנגע א מען

 דעם איז אײגיגקײם דורך אז פרעסערם בדאנזוױלעד די
 בראנז־ די אין באדימונגען זײערע װעלעז פאך פרעסעד

געזימרטע. זיק שעפעד וױלער

עלטער, אײגענעם זײן בלױז ניט םײעדם לאקאל דעד
 יןאנ־ את רעלייף דעם פון עלםעד די אייד פײעדס דד

n 26 װערם ®אנד דער פאנד. סאמפשאן r .ער אלם 
 איז ער אײדער פאנד, דער לאקאל. פון זײל א הײנם איז

 האם םעמבערם, די פון טײל ארגאנישער אן געװארען
 דער װי ױעג אין געגנערשאפם פיל אזױ באגעגענט עד

 געװעז איז פרעםערם די פון .פרײנד״ די םאר לאקאל•
 פאנד דעם געגען געגנערשאפם שאפען *ו לײכט זעהר
געווארען. אײנגעפירם איז ער ווען

 די איז גאד מיר קליגגעז גײלען די שרייב איך ווען
 קלינגט עם און פרעםערם ונאל א פון רעדעס די אויערען

 דער (שװארץ העד־פרעסער א םון רעדע די אויך מיד
 װעז געקראגעז׳ האם עד װאם הורא דער און אועאר)

איר האם יוגיאן ״א :פרעםערס די *ו געזאגם האט ער
o* שױן. t און םאנד קאנסאמפשאן א אייך מעז גים 

 בא־ U אייד װאו קרקןן געבען יוניאן די װעם שפעםער
 וױרקוגג זײער געהאט האבעז רעדעם אזעלכע גראגען״.

 נים האבען וחגלכע פרעםערם, אל1 גרויםע זעהר א אױף
 דעם םיט ממװעקט האט לאקאל דער אז םארשםאנען

געזוגד. זײער אויף אױפאופאסען םאנד
זײ־ זײ װאם דעם אױסער לאקאל, דעם פון כחות די

 רײף געװען נים אויך די זײנען דאל, אין קלײן געװען נען
 יע־ אױב אז מעמבערס די איבעמײגען קענעז *ו גענוג
 קדישה״ .חברה די עס איז קרקע זײ פאר זוכם מאנד
גדילד- איר פון ארונםערגעװארפעז האט יתיאן די וואס

 אז פארשםעהן ןװ אנגעפאנגען האבען סעמבערס די
 זײ װי דעם נאד אינםערעסעז זײערע אין איז פאנד דער

 מעם• דא זײנעז עם אז מיםינגען די גײ געהערם האבען
 ארײסי האט לאקאל דער װעםעז לונגען קראנקע מים בערס

 סעדיני־ אויד די גים און פלאץ קאנםרי א אין געשיקם
 פאנד דעם גונםםען «ו פםיכאלאגי זײער הילף. נישע
 געזמם די װעז ענדערען «ד אגגעפאנגץץ ערשם t« האט

 «ו *וריקקומז אנגעפאנגעז חאבען מעמבערס געװארענע
האט פאנד דער וואס געזאגגען לױב םיט םיטימען די
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 דיערע אויף זיי *וריקשםעלענדיג אויפגעםאן זײ םאר
 םא־ זײערע שםייזען קאנען ודיטער זאלען זיי אז םיס

מיליעס.
 אונזער אין ערשטער דער געווען איז 35 לאקאל

 םיט םאראינטערעםירם זיך האם וואס אינטערנעשאנעל
 הױפם־ און מעמבערם דינע פון צושטאנד געזונט דעם

 פראלע־ דער םון געלינהמ האבען וואס די מיט זעכליד
 געווען יאהרען יענע אין איז װעלכע קראנקהייט טארישער

 אידישע די אין ארבײטער די צװישען םארשפרייט שטארק
טרײדס.

 געװען קראנקהיים די איז פרעסער די צװישען
 אר־ זייער וואס דעם אויסער ודיל םארשםרייט, מער םיל

 זײ וואו פלאץ דעם צו שװערע\איז גאנץ א איז בייט
 צוגעקוםען ניט קײנמאל געארבייט און געשטאנען זיינען

זוגענשײן. קײן און לופט קיין

 איז םאנד דער אז באמערקט, םריהער האב איך
 גע־ דאם שוין איז ער לאקאל. דעם םח זײל א הײנט

 אים םען האט דאמאלס לאק־אוט. דעם אין 1916 אין װען
 אק נױטװענויגקײם דרינגענדער א םאר אוועקגעגעבעז

 םארשטארבענעם דעם ®מ אפיעל אז אייף לאקאום דעם
 גע־ ניט אםיציעל דאמאלס איז (װעלכער זיגמאן מארים

 שלע־ בענחשאמין אץ יוניאן) דער מיט םארבונדעז וחנז
 פרעזידענט. דער געײעז דאמאלס איז וועלכער זינגער,

 געחערשם דאמאלס חאם וואס שטימונג די געדענק איך
 עקזעקוםװו דער םון םיםיגג ספעציעלעז דעם אױף

 באארד עקזעקוםיװ דער פון באשלום דער באארד.
 שרים געװאגטער א געװען איז געלד די אוועקצוגעמן

 אז געגלויבם מעמבערס אלע ניט האבעז ערשטענס ווײל,
 זײגעז צװײטעגם, אח נױנױג, גאנצען אין איז פאנד אזא
 TOP געװען נאך פרעםעדם די פון ״םריינד״ מגענאנטע די

 אויפ־ צוריק געקענט האבען און פאגד, דעם געגען טעטיג
 דעס געשעדיגט װאלם וואס געגנערשאםם. זײעד לעמז
םאנד.

 צױ געלד דאם אמאל תאט איגםערנעשאנעל די *י
 אז בלויז וױים איד באקאנט. ניט איך ביז ריקגעגעבען,

 אװעקגעגעבען געלד דאס אינםערנעשאנעל דער האם םעז
 דעם םארזיבערם האם םאגד דעם םון דאלער יעדער און

 איז װעלפער לאקאוט, דעם םמ אויםגאנג ערםאלגרײכעז
 קלא• ערשם אן אין געװארען פאדװאנדעלם תמצית אין

םםרײק. גענעראל םיגען
 נים אויב פארבוגדען״ אײד איז פאנד דעם מיט

 וױי- אח צענםער״ העלםח ,יונמן דעם םון געבורט דער
 גרויסקײם. איצטיגער זײן צו ענטוױקלונג זײן ניגםטעגם

 קערפער־ ערשטע די געווען בלױז ניט איז 35 לאקאל
 נאר צענםער״, העלםה ״ױניאז דעם שפימען *ו שאפט

 װא־ א האלםעז צו םעטיגםםער דער געווען אויד איז ער
 קראנק• די דינעז זאל אינםםיםוציע די אז אויג כענדע

קיגד. א דינם מוטער א וױ פרעםערס געווארענע
 «ד זיך האבאז הײנ̂נ װי גום אזוי יארען, יעגע אין

 גרײט געװען דינען װעלכע אינםםיטוציעם גענוג פונעז
 שױן האבען זײ אבער ארמיםער. קראנקע העלםעז *ו

 םים צי מענשען. אונזערע צו אפעלירט גיט דאמאלם
 בא־ מענשעז אונזערע האבעז אומרעכט, םים צי רעכט,

 קאפי• דער םמ פראדוקט א אלם טשאריםיס די טראכם
געזעלשאםט. םאליםטישער

 פון לאקאל, דעם פון םירערשאםם דאמאלםדיגע די
ברעםלאו, חש. םענעדזשער, דער ױעלכער

 זעלבע די מיט געקוקם אויד האם אימער, געװען איז
 אונ־ פון םילע װי אינםםיטוציעם טשאריםי די אױף אױגעז
 די האבען באגריף דעם דאנק א מעמבערם. זערע

 װאס דעם אויםער אז געאדבײם אונערםידליך מענשען
 בעםםע דאס זײן דארף צענטער״ העלםה ,ױניאן דער

 מעםבערס׳ אתזערע פאר הילף מעדיצינישער םון פלאץ
 זא־ זײ כדי דעסאקראםיש העכםם זײז אויך ער דארף

אינ־ אײגענער זײער צוױשען אונטערשײדען קענען לען
 אויפגעהאל־ װערען וואס אינסםיםוציעם די אמ סםיטוציע .

מענשען. גוטהארציגע םח םען
 רעד איד יועז זכיח דער םיר דינט עם װײניג װי

 ניט איד װעל צענםער״ חעלםח ״יוניאן דעם װעגען
 פרעסער דער אז זאגען װעל איך װען טעות קײן מאכען
 שװאתג דעם געבעז צו nyflp■ דער געווען איז םאנד
 אזוי װעז טאג, הײנגױגעז גאד אינםםיםוציע. דער פאר
 מאל דרײ פילײכם און צויײ זײנען וועלכע לאקאלס, םיל

 םאר־ זײנען יתיאן פרעסערם קלאוק דער םון גרעםער
 לא־ דער אלץ נאך פארגעםם ״צעגםער״ דעם מיט בונדעז

 די איז פארנומעז האם ער מאם פלאץ, זעלבען דעם קאל
^ערן איגסטיםדציע. דער םח צײםעז י

 איז 35 לאקאל אז שםאלץ, םים און זאגען קאן איך
 האס גאר גים אינםטיסוצין. דער פון הײװען די געװען

 «ר נאר ,צענסער״. דעם ®מ גתנדשטײז דעם געלײגם ער
®יר ציגעל א אױף ציגצל א לײגען געחאלפעז אייד האם



 נים און קרעדיט קײן ניט זוכם לאקאל דער בנין. דעם
 לאקאל דער וואם אלץ ארבײם• דער םאר רעקלאמע קיק
 געזונד־ דעם געהאט זינען אין ער האט געםאן האם

 געשיכ־ דער מיט מעמבערם. קראנקע די םון צושטאנד
 ״ױניאן דעם פון געשיכטע די געהט םאנד אוגזער פון םע

 געבונדען. און געקגיפם זיינען בײדע צענטער״. העלטה
צװילינג. א זייגען זיי

 ױם יאריגען 25 דעם פייערט לאקאל דער װען הײגם
 ער קוקט פאנד״ קאנםנמםשאן און רעליף דעם םון םוב

 םאנד דער וואם ארבײט דער אויף שטאלץ מיט צוריק
 געהאלםען מעמבערם קראנקע האט ער אויםגעטאן. האט

 זאלען מעםבערם געזונטע אז םארהיט און ווערען געזונט
װערען• קראגק ניט
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 ברודער םון דינםט יאריגען 25 םון םייערונג די
 גיט םעםבערם די בײ איז לאקאל דעם םאר ברעםלאװ
 םון עלטער דעם פון םײערונג די װי וױכטיג וױיניגער

 םאנד. קאנסאמפשאן און רעליף דעם םון און לאקאל דעם
 אםת׳ איז עס לענגער. םיל לאקאל דעם דיגט גרעסלאװ

 ערשט געווארען ער איז בעאמטער באצאלטער א אז
 געװען אבער שוין איז ער .1914 און 1913 צװישען

 יא־ םילע םון טעטיגקײט לאקאל׳ם דעם מיט פארבונדען
 סעק־ דער געװען ער איז אן 1910 םון םריהער. רען

 אבער באצאלטער, קײן ניט הגם לאקאל. פון רעטאר
 נאר ניט שװערען. גאנץ א געהאט ער האט דזשאב א

 פרא־ שרייבען געדארםט סעקרעםאר דער דאמאלם האט
 ער נאר אידיש, אין סעקשאנם עטליכע םאר טאקאלען

 רױ אין פראטאקאלען די שרײבען געדארםם אױך האט
 דאטאלם אױך האבען •רעסערם חםישע די וױיל םיש,

זיך. פאר םיםיעען סעקשאן געהאט
 םיט פארבוגדען איז ברעםלאוו װאס צייט דער פאו־

 ניט־ םײ און באצאלםער א אלם םיי ער האט לאקאל, דעם
 א אלם גשמה. און הארץ זײן מיט געדינט באצאלםער
 צוטרוי דעם געקראגען ער האם קאם־םעגש, נשםה־און

 האט אמ לאקאל אײגעגעם זײן סח פעםבערשיפ דער ®ון
 םון פרײנד חוגדערםער פון צוטרוי ערװארבען אויד זיד

יוגיאן. אלגעמײגער דער
 גאך לאקאל םון םענעדזשער געװארען איז בחנםלאװ

 אים האט ער ײעז לאקאל, חגר .ג916 אין לאק־אום דעם
 לאגע זעלבער דער אין געפונען זיד האט איבערגענומעז״

 איז לאגע די לאוק־אום. דעם נאד יוניאן נאנצע די וױ
 פרע־ די םון םאראל די גלעגצענדע. קײן געװען נים

 דער װאס דעם דאנק א געפאלען אגיסעל געװען איז סערס
 צו אפעלירם שםארק ניט האט םעםעלםענט דאמאלםדיגער

 םיגאג־ זײ. צוױשען ■רעסערס די און קלאוקםאכער די
 וױיל״ אױםגעלײדיגם, געװען אױך לאקאל דער איז ציעל

 אװעק־ לאקאל דער האט באםערקם, שױן האב איך וױ
לאק־אוט. דעם סאר םאנד רעליף דעם זאגאר געגעבען
 גע־ אוגוץ פיל אים איז «פאר פיז טעםיגקײם זײן

 אים אויף האט םענעדזשער אלס ארבײם די אבער קוםעז,
 פאראנם־ גרעסערע א און פליכטען פילע ארױפגעלײגם

 שזוער זעחר ארבײםען געדארםם האט ער װארםלאכקײם.
 װעלכע מעםבערם די פון מאראל די אױםצחזייבעז צוריק

 נײעם דעם דאנק א נאר גים געווארען אפגעשוואנט איז
 גאך וואם דעם צוליב אויך נאר םדײד, דעם איץ אגריםענם

 אר־ קײז געװען נים איז לאק-אוט פון םעםעלטענט דעם
 קאאיערא־ דער םיט םרייד. אין שעפער םילע אין ביים
 דעם געתאם אים אק האבען װעלכע סאנשען די פון ציע

 לא־ דעם ארדגמגאיז צדריקגעבראכם ער תאט גלױבעז,
 «חד די צוױשען םאראל די ארדנונג, דעם סים און קאל

 פארשידעגע די ערלײדיגען םוץ ליכס דעם אק םערס•
 דער־ חהולםאםען די און םעםבערם. די פון קאמפלײגםס

 װער דא איז אפיס זײער אין או דערםילם זײ האגעץ פון,
 שא■ טעגליכע טאג זײערע אױף אויפפאסעז זאל אס

 אנ־ האם איפ צו םע&בעוט די פון צוםרוי דער פראגען.
 אין ארײנקוםעז ברעסלאװ׳ם םיט שםײגען. צו געפאנגעז

 דער תאט לאקאל, דעם םון פירער דער אלס אפים דעם
“א לעצטער דעד מער נים איז ער אז דערםילם פרעסעו
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 װאס לאקאל דעם פון םענעדזשער אלם ברעםלאװ
 כאראקםער, פארשידענארםיגעז א פון טעםבערשיפ א האס
 פיחנר דער איז ער אסװ צײס דער פאי ^גיג קיממןל איז
 יעגעם אדזנר דעם פון גןװארעז םיטגעריםען דאקאל, פון

 זאגעזי איד קאן םירער׳ א אלס ימיאן. דער אק איגס
<י יו «ר באלאגגס r י n$xrm מז װעלמנ די, פון  מ

 ארגאגמאציע זײער װץן באשליסצ ספאנטאנא קיין גיס
 TP אדעס ■ראבדעסעז• רענע פארשי אן אן זיך שלאגט
tame םים «ר t אײ איז ער ױען »ח בליק קריטיששן 
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 מעםבערם די טאן. מען דארף דאם אז עה זאגם
 מאל פילע פילע, און שכל קאלםען זיין צו צוטרוי האבען
 גוט הײםען און צייט קײן םארלירען ניט אםילו זיי ױילען
רעקאמענדאציעם. זיינע

 געקניפם ער איז לאקאל דעם פון מעמבער דעם םים
 דעם האם ער זײ• םון יעדען וױים ער געבונדען. און

 גע* איז מעמבער אײנצעלנער דער װען װיסען צו חוש
 דער אזוי און גערעכטער דער אומגערעכט. אדער רעכט

 צר א אפים זיין אימער םארלאזט מעמבער אומגערעכטער
םרידענער.

 אפשאצונג באגרעניצטע זעוזר א גיב איך װערענד
 יארען םילע זיינע פון פײערונג דער צו ברעםלאװ װעגען

 אלגע־ דעם באקענען איך װיל ,35 לאקאל אין טעםיגקײם
 כאראק־ זיין מיט ״גערעכטיגקײט״ דער םון לעזער מײנעם

 וואם איינדרוק פאלשען א קארעגירען צו אום טעריסטיק,
 װע־ זיד האבעז באװעגונג אונזער אין קריתען געװיםע

 מענש. קאנםערוואטױוער א איז ער אז געשאםען, אים גען
 מײ־ פעחענליכער מײן נאך טעו̂ו א מאכען קרייזען די

 קאן איך װי יארען פיל אזוי גאד איך זאג דאם און נונג,
 װי ארביים, דין אין רעוואלוציאנער מער ער איז אים,
 רע- זיק דאם אויםנאמע, דער םיט מענשען אנדערע םילע

 רעקלאמע. דורד אוים ניט זיך דריקט וואלוציאנערקײט
 ארבייט. קאנסטרוקטױוע דורך אוים זיך דריקם עם נאר
 וואלטען װעלכע אינצידענםען םילע איבערגעבען קאן איך

 ניט דאם וועל איד אבער באהויפטונג, מיין באשטעטיגט
 ,1919 אין ברעגגען. יא איך ורעל אינצידענט איץ םאן.
 אגרימענט וואך א וועגען םארהאגדעלט האם ױגיאן די װען
 גע־ דארט זיך האם םרייד. אין מאנוםעקםשורערם די מיט

 םאר םיי םקיילם וױיחש די וועגען םראגע די האגדעלט
 װא־ אלםע געווען שױן זײנען וועלכע פרעסערם, די

 האבען וועלכע םאנען די םאר סיי און כען־ארבייטער,
 אױף װאך. דער פון ארבײטעז אנםאנגען געדארפט ערשט
 צווי־ חילוקי־דעות א ענטשטאנען איז קאנםערענץ יענעם

 א אין קא&יטע. קאגפערענץ גאנצער דער אץ אים שען
די :געזאגם ער האט שפראך קלארער גאנץ  ירעסערם ,

 װעלען זײ סײדען ארבײט דער צו צוריקגעהן ניט װעלען
 זײן בארעכטיגם״ זײנען זײ װעלכען צו זײערס קריגען

גאנצע די געענדערם דאםאלם האט שסעלונג אגרעסױוע

s אץ אונפעונעםוננ טעאטער 
אנדזשמלעס מס

 טעםיגקײם דער װעגען באריכט לעצטען מײן אין
 לאקאלען די אז דערמאנט, איך האב ױניאז אונזער ®ת

 רע־ און אינשורענם ארבײםםלאזען אײנגעפירט האבען
 זיך האט װאם לאקאל, ערשטער דער םאנדם. ליף

 איז םעפבערס, ארבײםסלאזע די העלםעז מים םארנוםעז
 לא״ קאטערס דרעס און קלאוק דער £4 לאקאל געװען

 פון און מאנאם א סענט 50 צאלט קאטער יעדער קאל.
 אר־ די צו בענעפיט געצאלם װערם סעגםיגע 60 די

 םאר־ איז ארבייםסלאזיגקײם װען יעצם׳ בייטםלאזע.
 גענוג נים סענםיגע 60 די דינען געװארען. גרעסערט

 א מאכען צו באשלאסען דעריבער האט לאקאל וער
 אד־ דעם פאר בענעפיט אלם םעאםער״אוגטערגעםוגג

פאגד. בייטםלאזען
אינםערעםאנ־ אן זעחר װערען געשפילם װעט עס

 װערען אױפגעפירס װעס עס •יעםע. צייםליכע און טע
 דרא&אסורג באריםםען דעם מוז דיױ ̂דזשאדזשםענט

 װאם אפ שפיגעלם װאם פיעסע׳ א איז עם רייס• עלםער
 גע־ וזאו לענדער, דיקםאםארישע די אין פאר קו&ט עם

 בא־ וואו און ניט עקזיםםירם פדײזזײם און רעכםיגקײם
 באוױיזעז צו געלמענזדים קײז נים שולדיגםעקריגען

וױכ־ זעחר און אינמערעסאנסע די אם אוםשולד. זייער
■ - -------------------  M M M U a k M k M •  i m M  M M M •  I M M kדעם םרײםאג ויערען אױפגעפירס װעם פיעסע םימ 

םם. היל און םע11 םעאטער, םײען אין דזשח, טען20
 פון מעסבער יעדער נאר נים אז עחזארםען, םיר

 פון פרײגד יעדער אז גאר קוםען, װעם 84 לאקאל
^ אוגזער אונםעתעמונס די ײזעןנ■אמרא וועם יוג

 אינםע־ די אין איז עם אז זאנען, צו גױטע ניט
 העלםעז צו חשאבם חאבען װאם אלע די פון חנםעז

 א אײנםאד איז עם װײל נאר נים ארבײםסלאזע. די
 אײגעם העלפען צו םליכט מענשלימ און בדידערליבע

 די• אײנפאך איז עם נאר חילף, אין זיד נױםיגם װאס׳
 צו ארבײםעז װאם די ®יז איגםערעםעז די אין רעקם

 גע־ זײז ניט זאלען זײ אוס ארבײםסלאזע, די חעלפען
 םיר ארבײם. נאך־ טירען די אין קלאיעז «ו *וואועען

 ארבײטס־ אײן פון םארלאגגען נים טארען און קענעז
 אױב חשאב א זוכען געהן נים זאל ער נמנמבער לאזעז

a אייף אםװעגיגםםענם נים אים העלםען םיר n נױ־

 גאכצױ געצוואונגען געװען זיינען באלעבאטים די לאגע.
 דעם דורך און פרעםערם, די םון פארלאמ דעם געבען
 םיני• די און אפערײםארם די פאר םקײלם די האבען
ארויפגערוקם. זיך שערם

 אי־ כםעם ער האנדעלט אזוי !ברעםלאו איז דאס
 ניס אינטערעםען, די װעגען זיך האנדעלם עם ווען מערצו

 אר־ אנדערע אלע פון אייד נאר פרעםערם, די םון נאר
טרי^ איז בייטער

גערעכטיגקײם ►---------------------

 איבערגע־ איך האכ אופן בעשרענקםען א אויף בלויז
 אהן דורכגעמאכם האבען פרעםערם די וראם דאם געבען

 נים נאך האם ױניאן די ווען םעג, יענע וועגען ױניאן• א
ױ געװירקט  דער- צו פיל פרעםערם די האבען היינט, ו

צײלען.
 העד־פרעםערס די וואם אײנםלום שעדליכען דעם

 לא־ דער האט אונםערםאנען זייערע איבער געהאם האבען
 הכל םך דעם נאך פארניכטעט. ניט מאל איין מיט קאל
 שםאלץ איז וואם איעציגער דער נים איך בין יאר 35 םון

 אין גלױבען זײער ליים. ױגיאן אלם פרעםערם די םיט
 די וואם קאמפען אלע צו לאיאליטעם זייער ױניאן, דיער

 עקזיםםעגץ איר םון משך דעם אין האם יוגיאן אלגעמײנע
 לאקאל דער וואם םלאץ דעם באשטימט האט געםירט,

 אינםערנעשאגעל אונזער פון געשיכםע דער את פארנעמם
 לאקאל דער תאס בלאם דאם באשטימם אויך האם און

 באװעגתג ארבײטער אלגעםײנע די װען פארנעמען וועט
געשיכםע. איר שרײגען װעם

געוזי• פרעםערס קלאוק די האבען לײם ױניאן אלם
 די פון ארבײטער אנדערע םאר בײשםילען םילע םילע, זען

 צו זיך ערשםע די געווען זײנען זײ טרײדס. אידישע
 זײ און םים־םענשען זײערע ®מ געזיני דעם םאר זארגען
 וחנלכע די פאר זארגען צו ערשטע די געווען אויך דינען

 דעד צו חשאב א האבען צו גליק דעם תמיד נים האבעז
ארביים•

 אוגזעד «ו מעמבערס די איך באגרים ליכט דעם אין
 װערען צו לאקאל דעם וױנש איך !םײערונג דרײםאכער

 בײדער אייד װינש איד הײנט. איז ער וױ שםארקער נאד
 פארצחעצען וױיםער כח דעם האבען זאל ער אז ברעסלאװ

םעםבערס. די םאר ארבײם םרוכםבארע זײן

 מעפבעדס אלע צו דעריבער אפעליר איך טיגםםע.
 לאס םון יוגיאגיםםעז םרײד *ו און לאקאלען אלע פון

 םאלידאריםעס אײער צײגט :אלגעםײן אין אנדזשעלעס
 פאו אונטערנעםוגג אונזער םאכם !ױניאן לאקאל א צו
 ברי־ אוגזערע פת די דערםים העלםט און ערםאלג אן

חילף! אין זיך נויטיגען װאס דער
פרײםאג פלאץ: און דאםום דעם געדענקם אלז̂ן

I . _ — a. aa. - a - -  ̂ ■■ m m * ̂ *-*■*■a —-    kkih akaaaM f \  m mmחיל און .ננםע םעאםער׳ םייען אין דזשון׳ טעז10 דעם 
סםרים.

 מאכס סענם. 66 און 26 בלויז קאסטען םיקעםם
 סז8 איםט 215 אפים, יוניאז איז רעזערװײשאנם אייערע
. ji םםרים. ן י י ט ש נ י ב ו ר

א״ פון צוז#מענפ#ר ל^גד ק צי װני סוטען ״
אין דא װעט יתי טען12 און םען11 םען,10 דעם

-*AAA- -------- - . . - -------- aaA4M  kklוזאםעג־ ערשטעד דער װערען אפגעהאלםען יארק ניו* 
 ארגאנײ קולםור איז־ישער צענםראלער דער םת םאר

א*..ציק זאציע
 די פיז אי׳עע אמ ,ציקא״ קולםור־ארגאניזאציע די

 קול־ אמ געזעלשאםטליכעז אין ערשײנומען װיבםיגסםע
 אםעדיקא אין פאסען אידישע די פון לעבעז םורעלען

מד 9 איז נױםיגקײם די לאנג שײז זיד םילט עס
t . a a a  MkaaaaMMMMM. aMik  kt̂>, - - - -  פ  . ^M לאד ארײנםראגען זאל װעלבע ארגאנמאציע, םראלער• 

 יידי־ מגמר דער אין ציעגאדיארפא און םעםיגקײם
 *ר איצםיגען דעם אפשאפען און קולםור־ארפײט שער

 אינססמממם קולםדרעלע םאו־שײדענע מאו שםאנד׳
־ איימ ײד עזדעמאנ•ל און אדמיט עגליכע אפט מוען  וז

פיס. די אונםער צווײםער
 םיס סאקע געװארען געגריגדעם איז .ציקא״ די
איז זי 4אױפג*מ אם־דער פאר און צװעק אם־דעם

■Mk mmm m ■aak ̂ k ka ak Mkkkk kkktekkkkhkaa MkkkkkkSk% fck%אר פון אמיציאםיױ דער דורך געווארעז געגרמדעם 
 פארנאגי ײטערארב ןאנאלעיגאצײפראח רינג, בײםער

ד האמן איהר אן שרײבער־פאחיײן. ירץ ל• י• איז  י
 ארגאדפר װיכםיגע רײע נאנצע א אנגעשלאסען שוק
 אנגד־ צאל גרויםע א און לאנד גאנצען איבער׳ן ציעם

פצ»ירא1«ו דער ולטיר-מוער.ק »ון שדײבער זעוזעגע
kkMte ------ ■ - - ----------- M k a a k ^  AM MaMkMkaCM MM*v o n אץ געשעתעגיש וױכםיגע א רעריבער וױז 

M mL  kkkk - - -     Ak̂ kk̂ Bkkk MM kkAMIftL k̂k̂ kkMkkkלאנר• ייז דא טאסען אידישע די פון לעבעז םירעלעך 
•*ימ* חנד פון צרואםענפאר דער אז חאפעז, םײ־

 ppeyt א אגגעז װעם וןא בארפרוכמ באםת זײן װעם
איםמממ־ײ אלץ געפלאנםער׳ א פאר פונדאםענם

 ̂k k k® - - MkkMkkkkkkkkklMkkkLkak MaMAMAkMAלאנד. אין דא טעטיגקײם קילטור אידישער

21 ►ןןײט̂־ 1938 יוני־,

to 3 גענעראל וער פח םיטינג פעופעדעולנעו וער pjctאאדד
 היינטיגען פאםירונג װיכםיגםטע י

איגםערנעשא־ אונזער אין מאנאם
 מיםיגג דער סםק, אהן איז, נאל
 עקזעקוטיװ גענעראל דער םון

גע־ אפגעהאלמען איז וואם באארד,
מינעםא־ מינעאםאליס׳ אין ווארעז

מאי. r® װאך לעצםער דער אין םא,
 דער םמ עקזעקוטיװע גענעראל דער םון זיצוגגעז די

 קליי־ פאקטיש זיינען זאגען, מען קען -אינםערנעשאגאל,
 בא־ פולע אפגעגעבען װערען עם וואו קאנװעגשאנס, נע

 אונזערע אין ענםוױקלונגעז אמ לאגע דער פון ריכטען
 אנגענו־ װ?ירען עס און לאנד גאנצען איבער׳ן ױניאנם

 דער איז פראבלעמעז אלע צו באשלוםען װיכטיגע מען
 האלםען געשריבען ווערם איבעחיכט דער װען ױניאן.

 מיר וואם באריכטעז די םון זיצועעז. די אן נאך
 אז סםק מינדסםער דער נישםא איז איצט, ביז קריגען
 פרא־ װיכםיגע םילע באםראכם םארזיכטיג יוערען דארט

 בא־ װיכםיגע ווערען ארויםגעטראגען װעלעז עם און גען
שלוםען.

 באארד געגעראל די װאם אױפנאמע די
מינעאפאלים אין געקראגען האט

 די און דובינםקי פרעזידענם וואם אויםנאמע די
 הא־ באארד עקזעקוסיװ גענעראל דער םון מיםגלידער

 אין מיטגלידער אינטערנעשאנאל די ®מ געקראגעז בען
 אנקיםעז בײם מינעםאטא, פאול, םײנם און מינעאפאליס

 אײנ־ מיט אױםגעצײכענם זײער זיך האט שטאט אין
 רלידעיסגט אקטײדע הונדערם עםליכע דרוקםםולקײם.

 פח אגגעםירט צװילינג־שםעט די איז יוגיאז דער םון
 םאר־ געסם. די באגעגענט האבען פערלשטײן מייער
 םארקלײדט מיםגלידער גרופע א געגאנגען איז אױס
 םעגשען ערשםע די םון קאסםיומען גאציאנאלע די אין

 האבען מיידלאך די םטײם. דעם באזעצט האבען וואם
 נאר־ האלענדישע, אינדיאגישע, שװעדישע, נעםראגען
 װעלכע קאםטיומען, סקאםישע און אײרישע װעגישע,

 פארבעד זעלםענע א פארגעשםעלם זיך מים האבען
 דאן זיד האבעז געםם און מיםגלידער די רײכקײם.

 אװעקגעפארשירם און פראצעםיע א אק אויסגעשםעלט
 װאו ארבײםער־לידער, פון קלאנג אונםער׳ן האםעל אין
באגקעט. א אװעגד אין געװארען געגעבען אח עם

באױ־כט פרעזידענט׳ס דעם
לא־ דער װעגעז באריכם תבינםקי׳ם פרעזידענט

 םאר־ האם לאנד גאנצען איבער׳ז יוניאן דער פון גע
 אנגעװיזעז׳ האס עד jjmuga טאג גאטנען דעם נוםען

 די װעלמ לאגע, עקאנאםישע שלעבםע די םראץ אז
 גע־ אינטעתעשאנאל די איז געכראכם. האס שאןערעפוי

 און אײגיגקײם די למעזוהאנאנ נאר נים בכזז װעז
 געװעז איז זי נאר ארגאנמאציע דער פון שםארקײם

 געשלאסען apt מען מאו פעלע פילע אץ ערמלגרײך
 בא־ בעםערע ארבײםער ךי םאר קריגען צו אגריםענסם

דיעתגען.
 די אז אנגעװיזען, ער apt צײם זעלבער דער אין

אנ־ געװיםע אנגערירם ערנםם גאנץ האם ןעשאפידע
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 ‘אינ אנדערװער די און מריעסחניא גים־גודם די
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 אינדוסםײע קלאוק די — געזאגם. דעינסקי זידעגט
 אלם ארבײטסלאזיגקײם און םיזאנם קורצע נעתאם האם

 אמ־ דרעס די און עפרעשאז, ו דער פון ־לטאטורעז א
 גנחר עתםםע זעחר דורכמאכען גע&וזם האס דוסםריע

פרײזעם. די איז רוגגעז
םאקט׳ דעם כאסאגט חױפטזעכליך האס דוביגםקי

 אינטערנעשאנאל די האט צײם שלעכםע די םראץ אז
 אנחנרע און קאמײנס ארבאנתאציאנס די אנגעהאלםען
 ^זיי־3איז. ייגיאז די אונאונטערבראמז. םעטיגקײטען

 לאנג־ אביםעל אטװגעהן געצװאוגגען געװען ױחעתאכלי
 ײנייז די איז אלגעםײן אין ארבײש. דער םיט זאמער
 אױםגע־ דעפרעשאז די דוז־כצוטראגעז בבח געװען

גום• צײכענם
 באריכם זײן אין דך האט דובמסקי פרעזידעגם

 גע־ איו יוניאן די װאס םםדייקם, די אױף איגעשטעלט
 1$ געזאגם׳ האם ער אנצופיהרען. געצוואוגגען װען

 אימגע־ ײגקט דער ײד האם פאלעז אאנ איז כםעם
 אױפ׳ן אגריפעגםם די באנײען צו עגםװעדער געבען
אגרימענם• דעם פארבעסערען באר אדאר באזיס אלםען

 גע* ער האם םאל, איין קײן געווען ניט נמעם איז עס
 צוריקצוםרע־ געצװאונגען דין זאל ױניאן די װען זאגם,
 ער פאזיציעם. םריהער־אױסגעקעמפםע די םון םעז
 אינםעתע־ די וואס סםרײקם, די אויםגערעכענט האם

 אנ־ לאם פראנציסקא, םאן אין געםירם האם שאנאל
 םילאדעל־ שייןאגא, םעקסעם, אנםאניא, סאן חשעלעם,

חי, סאום דעטראים, םיע, שוי  פאר א אץ טאראנםא ח
 איײ אין אז אנגעװיזעז, האט ער פלעצער. קלעגערע

 צװישען געצױגען סטרייקס די זיך האבען םאלען גיגע
 פאר־ נים איז זײ םון אייגער קייז מאנאטען• 8 און 6

 םארצייכענט זיינען זײ פון פילע און געגאגגעז, לארען
אגרימענטם. בעםערע פים זיגען, אלס געווארען
 פרעזידענם האט באריכט זײן פץ פארלויף אין

 ער ווארום אורזאכען די ערקלערט דובינסקי דוד
 טשערמאז םון אמם דעם אנצונעמען אנםזאגט זיך האט
 א. אי. םי. די װעלכען צו קאמיםע׳ האחיע דער םמ

 םארגע־ האט ער אפאינםעט. איהם האט םירערשאפם
 חשאהן צו אדרעסירט האם ער וואם ברי̂ן דעם לייענט
 אם־ טען20 דעם א., אי. םי. דער םח טשערמאן לואים,

 דאם אינםארמירם, איהם האם פען װי שנעל אזוי ריל.
 האוזינג דער פון טשערמאן געווארען באשםימם איז ער

 פאלגענדער דער זיד געםינט בריף דעם אין יןאפיטע.
:פאראגראף
 דעם םון אפזאגען זיך איך מח באדויערען ״צום

 צו אום האחינג, איבער קאסיםע ארבייםער אן אמט.
 לויט פוז, אינדוסםריע, די פארםרעטעז אח ניצליד זײן

 ארגאניזירםע פץ םארטרעטער ארײגנעםען םײנונג, מיק
 זעלבםם־ איז עס און םרײדם״ בילדיע די אין ארבײםער

 סאר• צו סרעםענדירעז נים קען איך אז פארשםעגדליד״
 די וױ קאפיםע אזא אין ניצליכקײם מײן זײ. םרעםען
 באגחר זעהר געװען דעריגער װאלט קאםיםע האחימ

דעקלאראםיװ״. גאנצעז אין נים אױב נמט,
 דער »ז באריבטעם, אױך האם דובינםקי פרעז.
 באשטעהט אינםעתעשאגאל דער פון סטעף איצםיגער

 אםים 69 און אםיםערם 153 זײ פון ;םענשען 222 םון
 אלע פון סםעף גאנצער דער אז אױך, אנגעשטעלטע.

 בא־ צוזאמענגעגומען באארדם דזשאיגם און יוניאנס
 יעי־ יעהרליכען א מיט םענשעז׳ 1161 פון שטעהם

דאלאר• םויזענד 203 םיט מילקמ 2 פח ראל

וױיס־פרעדדענטען די פון באריכטען
אר׳ײנגענו־ אויך באריכם זײן אין האם דובינסקי

 פארשיידענע די װאס רעפארםם באזדנדערע די סען
 חד באזונדערע פיז פארוראלטער וױים־פרעזידענםען,

 שוײפם־ א אין צוגעשםעלם איזס האבען פארםמעגםם
פארםע. ליכער

 צוגעשםעלם זײגען באריכטען שריפטלימ אזעלכע
 הערי :װײס־פרעזידענםען פאלגענדע די פון געװאחנן
 אױף באצוײעז זיד האט רעפארם װעםעם װאנדער,

 אום־ איםםעוץ פון אמדוםםריע חװ־ איז לאגע דער
 באריכט רײזמרג׳ם עלאים ;דעפארםםעגם ץמאו־אװ

 קאםעז דעד אין לאגע דער אױף באצױגען ױך האס
 אױף — קרימדלער טשארלם ;אינדוסםריע גארםענם

באלםיםאר. אין לאגע דער
■ע־ ראוז אח קחױםער םילי■ וױיס־פרעזידעגט

באסטאן. אין יתקפם די םאר באריכםעם האבען סאמא
a טעריםאריע אחײא חנר און קליװלאגד פאר n 

קאטאװסקי. סעפרעבײא צוגעשטעלם באריכם דעם
 באריכםעט האס ביאלים םארים וז׳ײם־פרעזידענם

 םאום־ דעם פאר ײזסצילשפ פאיר און שיקאנא װעגען
דיסםריקם. וועםטערץ

 װעגיז געײארעז אפגעגעבעז אױך זײנעז באוײכםעז
 אין יתיאנם די און אינתסםריע דער אין לאגע דער
 דעם גאםעז װעמעט אין םעריםאריע, װעםטערן דער

םײנבערג. י. עשסצלטצוג האט רעפארט
 האם קענעז־ע זזעגען רעפארט ןכעױספיהרליא אן

*לײז• דדבינםקי טידעגרעזפ צוגעשםעלם
חשענע־ נאגלער, איזיז־אר חײס־פחװידענםעז ךי

 חשאיגם קלאוק קא־מר נמ דער פון מענעחשער ראל
 מגעדזשער חשענעראל האכפאז, דזשוליום און באארד,

 באאח־, חשאינם םאכער דו־עם יארקער נײ דער פון
■־ באארי גענעדאל דער פון זיצתגען די בײ האכען  י

 באריכםען װיכםיגע און אינםערעסאנםע זעהר געגעבען
 באםרעפענדע זײערע פון אויפםואתגען די װעגען

באםת האבען באריכטען זײערע .סרדבאא דזשאיגם

 פראבלעםען און צושםאנד איצטיגען דעם אפגעשפיגעלט
דרעםםאכער. אץ קלאוק יארקער נױ די פון

 בילד א געגעבען באריכם דין אין האט האכםאן
 דרעםםאכער די וואם ארביים ריזיגער דער װעגען
 און דורכגעםירם יאר צוויי לעצטע די אין האט ױניאן

 םאר־ געווען דערםים דינען וואס קאסטען גרויםע די
 געװארען געסעטעלט ציים דער םאר זיינען עס בונדען.

 םםיילם 648 און טױזענט 271 פון פרייזעז אדבייטם די
 ארום ױניאן דער געקאםם האם דאס אמ דרעסעם םץ
 אײנגע־ האט ױניאן די דאלאר. מיליאז םערטעל א

 ״בעק־פעי״ און שםראף אין דאלאר םויזענד 546 מאנט
 זינם יאר. צוױי לעצטע די אין באלעבאטים די םיז

 76 און םיליאז א אויםגעפאנם ױניאן די האט 1933
דאלאר. םויזעגד

 הױפם־ רעפארט זיין איז האט האכםאן חשולױם
 קאנםערענ* קוםענדע די אויף אפגעשםעלט זיד זעכליד

 צו כדי אנםירען, דארםען װעט ױגיאן די וחגלכע צען,
 אינדוםםריע. דרעס דער אין אגריםענט דעם באנײען

 דער יאנואר. קוםענדען אוים געזזם אגריפענט דער
 האם ער דרײ־יאריגער. א איז אגריםענם איצםיגער

 םיט שטעלט אוט־אװ־טאמ אז אנגעװיזען, ציגלײד אייד
 דער םאר פראבלעם אנגעװעהטאגםע זעהר א םאר זיד

 ערנםם וועם םראבלעםע דאזיגע די אז און אינדוסםריע,
 קינםטעע די םיט צחאמענהאע אין ווערען באטראכט

אגריםענםס.
םאר: האכםאן שלאגט דעם םיט שײכות אין

 שטרענגעוי א װערען דורכגעםירם םח עם )1
 איגעתיט זאלען גאדינגוגגען יוניאן די אז קאנםראל,

 דעם םראגען זאלען די אז און אוט־אורםאון. װערעז
יארק. נױ אין וױ כאראקםער זעלבעז
2( n בעםער קען גארפענםם לאין ביליגערע 

 שםיק־ םון סיסטעם דעם דורך װערען קאנטראלירם
ארבײט.
 נא־ א אײנםירען זאל אינםערנעשאנאל די אז )3

 אײג־ צו כדי דעיארטםענט, פרײז־קאנםראל ציאגאלעז
 אױםצו־ כדי יזא ארד,סטאנד אײנהײםליכען אן םירען

 ארום אזױ און פרייזעז, םח אונטערשייד דעם גלײכען
קאנקװ־ענץ. באזײטיגען

 םולםםע די באזיצען זאל כאארד דזשאינט די )4
 אום־ באדינגונגען אםצוהיםען כדי פאשינערי, און םאכט

אװ־םאון.
או באםאנם, האכםאן אױך האט באריכט זיין אין

 געחאט גיט ארבײםער די האבען 1938 יאר דעם זינם
 פון זינען ריכםיגעז דעם אין םעזאז גוםען באםת א

 דעם אױך בארירט צוגלייך אבער האט ער װארם.
 מים שװעריגקײםען אלע אויף קוקענדיג נים אז פאקם,
 צחאםענ־ אין קוםען געמוזט האט יוניאן די װעלכע
 פאכען צו געלונגען פוגדעםטװעגען איהר איז שסויס,

 פיז באגרעניצוגג און באזייםיגונג דער אין פאוטשריט
 ווערעזי פרײזען װאם דעם אין אויך וױ קאגטראקטארפ,

 תאט ער דירעקם. ערסאנרזש די םים געסעםעלם איצם
 פארזוד ערםאלגרײכען דעם װעגען מהלעתגעי אייו

 לאין, $1.37 דער אין קאנסראל און טאלק אײטנוםירען
 אויס־• דעם ארגםער לאין דאזיגע וי איז איצם אז אוז

יוניאן. דער פון קאנטראל שליסליכען

i

זײנע און חאכפאן דזשולױס פון כאריכם דער
 ארויםגערופען האט םאון אװ אוט װעגען פאדעררנגען

 בא־ זיד האבעז עס וועלכער אין דיםקוסיע לענגערע א
 22 לאקאל פיז טעגעדזשער ציםערמאן, םשארלז טײליגם

 1» ערלסאװרפא רײזבע̂ר צסעלײ קװ,ימ דרעססאגער
דער וואגדער, הערי און דעפארט&ענט, גארםעגס קאטען

דעפארםםעגם. םאון אװ אום דעם פון אלטערוופאר
 אגנעגוםעז זיינעז דיםקוםיע דער פון שלוס צוט
:באשלוםעז פאלגענדע די געווארען

 םיס שליסם יתיאן זײ װעלכע אגריםענםס, אלץ )1
 עננר־ זאלען לאגד, איבער׳ן םאגוםעקםשורערם דרעס

 אײנ־ און עחנליך דין זאלען וועלכע פונקסען, האלםעז
 am באויעתגען די טופ מןגלין ווייש מ״טלין

אנטהאלטען. דרעם״אגריםענםם יארקער ניו די
דושא־ פיס פרייזען םעםלען פון סיססעם דער )2
 אײנמד אייד זאל קאגםראקםארס זײצרע פאר בערס
 דרעם־ אנדעוע די איז ןנרי&פנטס די אק ווערען םירס

םארקעטם.
 נאחענסאי דעד איז אלז נץאגפערעק א אז )3

 זיך זאלען עם וועלכער איז מערעו, גערופען צוקונפט
 דרעס־םדײד. דעם פון יוניאךםאאםםע אלע באםייליגען

vrrrn דיםקוםירם זאל קאנפערענץ דאזיגער דער בײ
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לאנד. איבער׳ן טרעיד דרעס
 באאויסטראגט זאל דוביגסקי סרעזידענם ®ז )4

 דעפארטמענט קאנטראל דרעם א עטאבלירען או װערען
 אוי־ די דורכצוםירען און דערגרײכען צו צוועק פאר׳ן

רעקאמענדאציעס. בען־דערמאנםע
 לעצ־ nyn אז באריכטעט, האט נאגלער איזידאר

nya זעהר א געויעז איז קלאוקמאכער די םון סעזאז 
 איז עס וואם אז אנגעוױזעז, אויך האם ער שלעכטעד.

 קלאוק־ יאר־קער נױ די האבען מארקעםם, אנדערע נוגע
 ספרינג פון הינזיכט nyn אין מזל מעהר געהאם םאכער

 םאקטען׳ אלע אז אונםערשטראכען, האט ער ארביים.
 װעגען דעטאלען אגדערע און ציםערעז אײנצעלהײטען׳

oyn ווערעז איגדוסםריע קלאוק דער פון צושםאנד 
 ריקא־ נעשאגעל דער סון געזאמעלט פארזיכטיג איצט
 גלענ־ דער אויף ®גגעדויזען האם ער באארד. װעדי

 קלאוק־ יארקער נױ די םיעז עם וואס ארבײט צענדעד
ארבייםםלאזע. די העלםען צו לאקאלס

 האט בתקלין, אין לאגע nyn וועגען דעדענדיג
 פדא־ דאזיגער דער אויף קוקם מען אז ®מעוױזען, ער

 האט מען אז אמ פארגרעםערונגם־גלעזער׳ מים גלעם
 ציםע־ געזאמעלטע דורך איבערטריבעז• היבשליך זי

 ברוקלין אין אז באװיזען, ער האט פאקטען און רען
 איז oy װי ,1912 אנשםאט מאשינען 958 בלויז דא זײנען

 שליםען מאשינען 958 די אז און געװארען, באריכטעט
 םע־ פאבריציחמ וואס מאנוםעקםשורערם די אײן אױך
 אז אעעװיזען, אויך האם ער גארמענטם. סםאיל ניש
 דעד פון פראצענט 66 געמאכט װערם פאנהעסען איז

ארבייט. קלאוק גאנצער
סארט־ באדײטענדער אז אנגעװיזען, אױך האם ער

 די אז און בחקלין, איז געװארען געמאבט איז שרים
 600 ארבייטעז עס װעלכער בײ םירמע. _«*ם*רעלא
געװארען. ®רגאניזירם פולשםעגדיג איז אדבייסער,

דער־ איז װעלכע פארשםענדיגונג, דער װעגעז
 םעגיש וועגען אמאלגאמײטעד דער םיט געװארעז גרײכט
 דא־ די אז ערקלערט, נאגלער האט גארמענםם סטאיל

אויסגע־ גוט אזוי נים זיך האם םארשםענדיגוע זיגע
 טראכטען םוזען דעריבער װעט םען אז p® ארבײם׳ ״
«לאז• אנדער אן װעגעז 4

מיש־ חשארדזש האט oyn םים צוזאםעגהאנג אין
 חנפארטםענם, אװערלעפינג דעם פון דירעקםאר *

 װעלכען אין דובינםקו, פרעז. צו באריכט א *וגעשםעלם
 איז וואס פארשטענדיגונג סריהעריגע די אז ואגט, «ר

 קלאדינג אםאלגאםייטעד nyn מיט געווארען תדגרײכט
 שעםער אירע איז ארבײט דער וועגען ױניאן װאירקערם

ױ נים ארבײם  באשלא־ דעריבער איז עם און געהעריג״ ו
 װעלכע ארבײטער זײ ארגאנידרעז צו געווארעז םען

 און שעפער סםאיל םעניש די אין באשעםטיגט דינען
פול־בארעכטיגםע אלם ױניאן דער אין ארײננעמען זײ

------------ ----------------1.---------------- j j r r t a w l-
 אמאל־ דער מים אםמאד טריהעריגען דעם לױט
 גע־ מעמבערם אמאלגאמייטעד די מען האט גאםײםעד,

 3 םון פעריאדע א סאר דױס $2.50 רעכענעז דארפס
 א אױף באטראבםעז זיך דארםען זײ אז און סאנאםען.

 ,םעמפארארי א אלם באצײכענם איז ױעלבער באזיס
 אונ־ אז ערקלערם, האט װישנאק בעיםיס״ רעגםעל

nya םוטם־ מעניש די האבען סיםםעם דאזיגער דעד 
 עג־ זיך וועם ארביים די ווען אז געוואוםט, ארבײםער

 אמאלגא־ די אין צוריקגעהן מחען זיי װעלען דיגען,
 װעט יוניאן קלאוקמאכער די אז p® שעפער םײםעד

זײ. צו םארםליכטונגעז קײנע האבען ניט
אווער־ םים טאן צו האם וואס סראגע דער װעגען

»1ל  אז בארינםעט״ וױשנאק האם דרעם־שעםער, איז *י
 אײגענםליד וואם באשםימען צו פראגע א איז עס

 דעפארט־ אוועדלעפינג nyn קעז דאם און איז, קלאוקט
זיד• אויף נעמעז גים מגם

 נאגלער איזידאר האט רעדע לענגערער א אין
 קלאוקמא־ די װאם סארזיכערונג, די אז $נגעװיזעז,

ר  דרעם־ די פץ םראכע דער איז געקראגעז האבען מ
 גע־ דאס אז ;צופרידענשםעלענדע קיץ נים איז '^ןאער

 נױ פץ נאמעז »ק איז אויסגעשעפט, שױן איז דזלד
םאלגענדע געמאכט ער האט באארד חשאינם ;רקר*א

 ױיערע אין סוטם און קאוםם טיילוױמ גופעקםשורען
 שעפער, םאבסידיערי די אין אדער שעםער אינסאיד

 ױריםדיקציע דער אונטער ווערען םראנםפערירט זאלעז
באארד. חשאינם קלאוק פון

 צוױי אויבען־דערמאנטע די דורכצוםירעז כדי .3
 בא־ צו געבעםעז דובינסקי פרעזידענם װערם פונקטעז,

 מאכען צו דעפאדטמענט אװערלעפינג ׳־עם אויפטראגען
 צו כדי דרעם־טרעיד, דעם אין אויסםארשונג גענויע א

 פא- דרעס־םרעיד דעם אין םירמעם װעלכע באשםימען
אווערלעםינג. פון קאםעגאריע דער אין אדיין לען

 האכמאן דזשולױס האט נאגלער׳ן. ענםפערענדיג
 דרעםמאכער דער םון װילעך, גוטען דעם אויף אנגעוױזען

 די לײזעז העלםען וועלען פון הינזיבט דער אין ױגיאן
 אונטער־ האם האכמאן אווערלעפינג־פראבלעם. דאזיגע

:פונקםען 5 פאלגענדע שטראכען
 מאכען םירמעס דרעם צאל קלײנע זעהר א אז )1
 איז ױניאן דרעםמאכער די אז און גארמענטס, קלאוק

 מיט טאז צו האם וואס זאך אזא אםצושטעלעז בכח גיט
מאדזנ•
 ארוים־ צוערשט זייגעז קלאוקמאכער די ווען )2

 תאבען און קאנקורענץ םון געשריי א פים געקומען
 דרעם אין קלאוקם מאכען באלעבאםים די אז אנגעװיזען,

 ״האבען ביליגער. עס קאסם דארטעז וױיל שעםער,
 צוגעשםיםט ״דעריבער געזאגט, האכמאן האם מיר״,

 װעלכער אגרימענט׳ דעם אין פונקט א אריינצושםעלען
 גע־ דארםען גארמענםס אזעלכע אלע אז םאר, שרײבט

 קלאוק־ דעם םון פונקטען די אונםער װערען םעטעלט
 אדזשאסטערם גערוםעז זאגאר האבען מיר אגריםענם.

צװעק. דעם םאר
 דא־ גארנים האט ױניאן דרעסםאכער די אז )3
 מאכען וואס םירמעס דרעם םראנסםערירען צו געגעז

גארםענטס. קלאוק אויסשליסליכע
צוגעשטימם, האם ױגיאן דרעספאכער די אז )4

 אםםײ־ באשםימטע א האבען סירמעם דחגס אויב אז
 דארםעז דאן גארמענטם, קלאוק פראדוצירען צו לונג

 אסא־ קלאוק דער אין אנשליסען זיך םירםעס אזעלכע
איישאן.
 דעם אייף באשםעהט יתיאן דרעסםאכער די )5
 םראנס־ װערט םירמע דרעם א םאל אין אז :בונקט
ץ אויך םראנםםע״ירונו דאזיגע די זאל סעריט  גילטיג זי

ױגיאן. קלאוקמאכער דער םאר
צדדים, בײדע םון ארגומענםען די אױםהערעגדיג

 פרע־ דער אז באשלאםען, עקזעקוםיװ גענעראל די האט
 אין םפעציאליםט פראקטישען א אנשםעלען זאל זידענט

 גארמענטם װעלכע באשטימען זאל װעלכער םראגע, דער
 דער־ אח דרעםעס. דינען וועלכע איז קלאוקם זײנעז

 אן ארויםגעבעז אמ צדדים ביידע צוזאמעגרופען נאך
ענטשיידוטג

א. אי. סי. דער װעגען רעזאלוציע
 אינטערנעשאנאל דער םון שטעלוגג דער איבער

 באארד עקזעקוטיװ געגעראל די האט א. אי. סי. דער צו
רעזאלוציע: פאלגענדע אנגענומעז
ל. א. דער פון באארד עקזעקוטיװ גענעראל ״דער

 זינט מאל ערשטען צום צחאמענקומענדיג זיך י. װ. ג.
 אן קאמיטע דער צװישען קאנםערענצעז פרידענס די

 םעדע־ אמעריקען די אח ארגאניזײשאז אינדאסטריעל
 לעצ־ געווארעז אםגעבראכעז זיינען לייבאר אוו רײשאן

 געלעגענהייט דער מים זיך באנוצם דעצעסבער, טעז
 םאר־ דעם אויף באדויערען םיםען איר אויסצודריקען

 אירע שליכםעז צו באוועגוע ארבייטער דער םון םעלעץ
צװיםטיגקײסען.

נהייט דער ביי  גוםהײםען ב. ע. j די װיל געלע̂ג
 די און שטעלונג די רעזערװאציעס איז עס וועלכע אן

 אינ* אונזער טח דובינסקי פרעזידענט פון האנדלונג
 בא* מוטיגעז אויסגעהאלטענעם, זײז םאר טערנעשאגאל,

 די צװישען פארשםענדיגונג םרידליכער א אויף שםײן
 םרײד־ ארגאניזירםער דער אין כחות שטרייםענדע

באװעגונג. ױניאן
 פון טאקטיק די און פרינציפען די םראדיציעס, די

 געגען געװען מאל אלע זימען אינםערנעשאנאל דער
 געגען און באװעגונג ארבײטער דער אין שפאלםונגען

 םריהער איז עם ווען װי מער איצם און ױניאנם. דואל
 איז אײניגקייט ארבײטער אז איבערצייגט, מיר זײנעז

 טרעיד דער פאר כלויז נים לעבענם־גױםװענדיגקיים א
 און איגטערעסען די אין אױך נאר באװעגונג, ױניאז

לאנד. גאגצען םון חאוילזײן דעם םאר
 םאי יאהר, פארגאנגענעם דעם םון ערםאהרונגעז די

 עקאגאםישעז דעם אדיף םאי אמ פאליםישעז דעם אױף
 צו באלעבאםים די פון סארזוכען אומצעהליגע די געביט,

 ארבײסם־ די פארלעגגערען ארבייטם*לױן, דעם שניידען
ארבייםם־באדינ־ די םארערגעדען צו בכלל און שםונדעז

:עדעבמיגסײמ -►--------------------------—

 אלע פון םאראייניגונג די אויך װי שעפער, די אין גונגען
 םראגרעסױוע באקעמפען צו עלעםענטען רעאקציאנערע

 דער אלם דינען דארף אלץ דאס — געזעצגעבונג
 סא־ אץ ארבײטער־אייניגקײט אז באוױיז, שטארקםטער
 וױיט שםייגט און װיכטיג אומגעהו־יער איז לידאריםעט

 איצט שטעהען װאם םראגען״ אנדערע אלע אריבער
ארבייםער. אמעריקאנער די פאר

 אינטערנעשאגאל דער םון עקזעקוטיװע גענעראל די
 טיף דעריבער איז ױגיאן וואירקערס גארמעגט ליידים

 ניט םליכט, הײליגע איהר איז עם אז איבערצייגט,
 און שטערונגען שטרויכלונגען, אלע אויף קוקענדיג

 גע- צו באמיהונגען איהרע פארטצוזעצען אנטוישונגען,
 םאר־ א צו םיהרען װעט וואם העגליכקײט, א םינעז

באוועגוגג. ארבײםער אייניגטער
 באארד דזשענעראל די באשטימט צװעק דעם םאר

 אנםא- לואידזשי םון באשטעהעגד דריי, םון קאמיטע א
 טאן צו האכמאן דזשולױס און נאגלער איזידאר ניני,

 קאנ־ שלום די אז ריכטונג, דער אין מעגליכעס אלעם
 אוו ם. א. דער און א. אי. םי. דער צװישען םערענצעז

װערען. אנגעפאנגען צוריק זאלען ל.
 קאטוענשאן א אין זיך באטייליגען םון םראגע די

 ארגאני־ נאציאנאלע פערמאנענטע, א ארגאניזירען צו
 דער מים קאנקורענץ אין א. אי. םי דער םון זאציע

 באשלאסען עקזעקוטיװ גענעראל די האם ל. אװ ם. א.
 גע־ װעט קאטוענשאז אזא ביז אפצולייגען, םארלויםיג

װערען. רוםען
 װייס־ האט באריכט האכמאנ׳ם דזשולױם גאד

 60 לאקאל פמ מעענחשער קאהען׳ מאקס פרעזיז־ענט
 טױ־ 156 אויםגעטײלט האם לאקאל זיק אז באריבטעט,

 אעם אז און אינשורעגס, ארבײטםלאזע אין דאלאר זעגד
 ארבײ־ יעדער אז םיםטעם, א אײמעפירט זײ האבען
 זאל וואכען, 2 פאר סטעדי נאשעפטיגט איז װאס טער,

ארבײטסלאזע. די פאר ארבײט םאג 1 ביישטײערען
 םאכער נים־גודס דער םון צושריפט דעם אויף

 סענע־ דעם םון אונטערגעשריבען ,155 לאקאל ױניאן
 לעװינסאן, טשערמאן דעם און נעלםאן לואים חשער

 םטרייק א צו קומען װעט עם םאל אין הילף בעטענדיג
 גײם װעלכער אגרימענט דעם באנייען בײם טרייד אין

 עקזעקוטיװ גענעראל די האט יולי, טען15 דעם אויס
 נוי־ די ארבײטער נים־גודם די געבען צו באשלאםעז

 פא• זיד װעם עם װאס פאם פולער אין הילף םיגע
דערעז•

 פמ מענעחשער לױואי, לואים וױים־םרעזידענם
 באארד דזשאינט די אז בארינטעם, האט ,117 לאקאל

 צוזא־ אין נאגלער, איזידאר צו באנקעט א געבעז װעט
 קלאוק דער איז אדבײט *יאדיגער10 זית מים מענהאנג
 דזשענע־ די איינגעלאדען האט ער באארד. דזשאינם

 באג־ אין באמייליגען צו ײד באארד עקזעקוטיװ ראל
 אײנ• די אמעגומען אייגשטימיג האט באארד די קעט.

לאדונג.
 האט באםטאן, םון קרעמעד, פיליפ װיים־פרעזח^נט

 פאר באארד עקזעקוטיװ דזשענעראל דער צו אםעלירט
 דזשענע־ א ערקלערעז םחעז װעם מען םאל איז הילף
 אגריםענם קלאוק דער באסםאן; אין םטרײק ראל

 בא״ האט ער און מאי, םעז30 דעם אױם דארט געהט
 באלעבא־ די קאמף. צום גרייט זיינעז זיי אז טאנט,
 פא־ א ארויסגעשטעלט האבען געזאגט, ער האט םים,

 פראדאק־ אװ ״סטאנדארד א איינםירען םאר דערונג
 םים־ א איינצופירען אװ װאד־ארבייט אםצושאםען שאן״,

אפרענםיםעם. פוץ םעם
 דער פון דעפארםמענט ריםוירטש פון םעפער, דר.

 געווארען אײנגעשםעלט איז װעלכער איגטערנעשןמעל,
 אינטע־י אן זעהר םארגעבראכם האט נאװעמבער, לעצםען

 דערגרײ־ אלע ארײז נעמם װעלכער באריכם, רעסאנטען
אינםערנעשאנעל. גאנצעד דער םון כונגעז

קאםיםע, רעליף םיװיל עמוירדזשענסי םשײנא די
 גע־ זיך האם םשערמאז, איז װאל מעטיו װעלכער פיז

 גא־ צו זיך ביטע א מים ב. ע. חש. דער «ו װענדעט
 פארלאנגם׳ און ארבײט גאבעלער דער אין טײלמעז

 גאמעז זײז באנוצעז ערלױבען זאל דובמםקי פרעז. אז
 באוײ־ איז םארלאנג דער ארבייט. דאזיגער דער איז

געווארעז• ליגם
 א צוגעשטעלט האם םענטער העלטח ױניאן דער

אױפטואונגען• ערםאלגרײבע םח באריכט
טי די  םארגאנ־ דער אז באריכטעט, הויז.האט יוני
 סעזאן ערםאלגרייכםטעז דער געװען איז זומער גענער

 דער פון זומער־קעמפ דעם םון געשיכםע דער איז
 דא אבער איז דעפיצים קלײגער א אינםערנעשאנאל.

.1937 יאהר פאר׳ז
צוגע־ האט שײםער לראים װאס באריכט. א איז

 דערצעהלט װעדם דובינסקי, פרעזידענם צו שםעלט
 און םאראלישען םיגאנציעלען, גרויסען דעם וועגען

 די נידעלם״. עגד ״פינס פון ערםאלג קינםםלערישען
 אין ערםאלג גרויםער א אויד איז אויםםירונג דאזיגע

 אוים־ סאטירע די אויך װעט מען און שםעט אנדערע
שיקאגא. אין פירען

 פון דעפארטמענם לייבעל דער װאם באריכט, א
 אז באוױתט, צוגעשטעלם, האט איגטערגעשאגאל דער

 מים׳ן םארבינדומ איהר םאר זעצט אינםערנעשאגאל די
 םעדערײשאן אםעריקען דעד פיז דעפארטםענם לייבעל

לייבאר• אװ

 אץ אינטערנעשאנאל דער םון אײנקונםט
דאלאר מיליאן זעקס סארגע 1937

 אינטער* דער םון פאליםי דער מים איינקלאנג אין
 םאר* צו יוגיאז וואירקערס גארמענט ליידים געשאנאל

 אלע פח אויםגאבעז אמ אייננאמעז אלע עםענטליכען
ױ גום אזוי ױניאנם אנגעשלאסענע אירע  צענ־ םח ו

 באארד עקזעקוםױו גענעראל די האט אםיס, םראלעז
 םי־ אין מיטינג פערטעל־יערליבען איצטיגען איר בײ

 גרינדליבען א םארעפענטליכט מינעסאטא. נעאפאלים,
 דעם פאר אויסגאבען אמ איינגאמעז די וועגען גאריכם

1937 n r לאקאל 288 אנגעשלאסענע אירע אלע םמ 
 געגענד־דעפארטפענ־ 7 באארדם, חשאינט 20 ױ^נם,

 און קענעדע אץ שםאאטעז פאראײניגטע די אין םען
אינטערנעשאנאל. דער פת אפים גענעראל פון

 אינטעתע־ דער פון איינקונםט אלגעמיעער דער
 דעם דויד ױגיאן װאירקערס גארמענט לײדיס שאנאל

n לעצםעו r, — אנגע־ האם — באריכט, חןר זאגם 
 םיט nדאלא 5,847,957 םון סומע תזיגע די םראםען

 פון אײננאםע די איין ניט שליסט םומע (די םענט 80
n סח לײבא^םםײדזש y ^ ^ n y  nyn טיחיקאל 

ױ װ  nyn האם yסום nyn םון ניחנלם״). njy .םיגם מ
 19 סים nדאלא 1,910X(47 ןyהאלטny אפיס אלnyנyג
 בײ־ ynyn^ אח דיום די פץ קאפיטא nyy אלם גטyס

 םמ איז לאקאלם yנyשלאסyאנג די nםא ז.yונגnyשםײ
yiaio nyn גyבליבyדא־ 3,937,910 פון איינקונםם די ן 

 ארײנ־ איז אימקונפט nyy»a nyn סענט. 81 סיט nלא
Tyaipyi םץ m n ya^ iy3)m  h זײ װאם onyaaya 
,̂ y- םיק און נטyסמyאם לט,yג אײנטתט םיז צאל i 
צאלונגעז. נעםים

 nnin 1937 זyאויסגאב רי יגnנynynגליnynםאגאנ
 אכט מיליאז. פינף םמ yaio n ןyאפnטyאגג האט װאס
anyniin opyr njyt»w 1'ia און o?yז טnynד,ונ y t און 

 nyn TV וױיזט סצנט, 31 מים nאלאn םופציג אץ אבם
y את ronyn ■חממנגט 24 וםnא אז יכם,nבא » ’ W• 

iy« זyבyג n r v אלג אויףyמײגy אnמיניםטnאצrנo־ 
n 679־ro 647 ןyשלאסyאײנג האם װאם הוצאות, jy r 

nאלאn ם 40 מיטyצו שכיתת אין נם yMVO’yv n■ 
 זyגאנצ t'nya^ אפיסעס טnynחונ חײי אין yלטyשט

 67,243 נמyנynyארײגג אייד איז yaio nyn אין לאנה
nאלאn ם 30 מיטyװאם נם n» איגםyתyהאט שאנאל 

 יטאiyק nya n^ אלס א. אי. סי. nyn צו באצאלט
n צאלוגג r  tayn nvy.

 אויס־ איז yato ny«$a nyn םץ נטyאצnפ 62
tyn געגעבעז ^ y i אויסגאבען, ארגאניזאציאנס אױף 

 אײנ־ אח nyn אין .$3,617,444.80 םון yaio א nynא
 ס,nyחשyגyם לאקאל א^ פון שכיתת h זyשלאםyג

oy:rn אגyנטyז״ m v״:onyr, א פתיזnזשאםטny,ס 
 Tyi$io’W הוצאות, םםרײק אויסגאב^ ציאנםrגאגיnא

 און פיםyנyב םםוײיק •tyarnya און סnyלאי אויף
ya? $4409424.73 האבצן ןyאויסגאב חנליף r« yM 

n םא אויםגאבעןnyn n לyצטny זײנ^ קאנװזננשאן 
n• און ױקײשאנאלny nyn 4209,154.44 געוועז p n 

 האם לyשאנy:nyאינט nyn םון Ĵגŷטמnעפאn איישאנעל
n r  oyn 4177,924.95 געקאםם
 יכםnבא ayn םון אפטיילונג nyלyציyספ א אין
 אנ־ םnyװ הילף״ און ןyונגnyבײשטײ״ טיםעל אונטעדן
n האט nיא oyn אין אז געוויזעז, r« ' ,n אויםגyגyבyז 

ypynפא nאלאn 729,488.51 םון םומע א i n  n.]
איינ־ זyגאנצ n^ םון נטyאצnם 13 כמעם איז

 $182,503.48 זyשלאםyאײנג איז oyn אין קונםט•
 8545941 און םיטyנyג קאנסאמפשאן און זyאנקnק םאר

 y:^yny*mM»u yלנyאײגצ «ו yשםיצ nםא nדאלא
wפיםגלי  .nyn־yy א *וnבײטoy’ y r '^ n v  ny אח 
ץ שאנאלyתyאינם רי האט זyאנשטאלם צז־קה  oyn מו

n r אויסגyצאלם yoto »n וחנלמם 4370,450.48 פון 
 םזנקסםיל nyn צו nלאvn 100,000 זyשלאסyאײגג האס

av>n$ onyyn’Vfl״M»r ,צו $65400 קאםיםזנ nyn םםיל 
onyn״ ’V ו $215,450.48 און קאמימ, ארגאנײזיגג*

----------------------4 1938 ױני,
 צ^ה־ארגאגימ־ איז ארבייםזןר־ אנחןחג yjypnrפאח

 טיnא0 לייבאר ןyיקnyאם n האט oyn אחח ציעם.
 גןך םמ שאנאל,yרנyאינם nyn םון יאר o$n ןyקראגyג
 ם,yציrארגאני yנyשלאסyאנג «n פץ איז אםים ראלyנ

490,67524 םון yoio 'n בייםראג^ און זײום אין
nyn אל פמ הכל סךy אויסגאבyםון ן nyn איג־ 

p■ לאקאלם yנyאגגעשלאס איחג און שאנאלyתyט in 
oyn ג װי האט, יארy,זאגם n iy o rio y u  םון yםומ <4

 איז אייננאםמ זײ פון הכל סך nyn און $5466,658.41
 אאא דינעז אויםגאבען n 45,847,95750 געור^
 4l8,70a91 מים |yo5U’nt h פח nyכyה געותנן

oyn Tyayp A’njynyn ,ד פחנזיחננט האם חגפיציט  ז
 nyזשורyטר ראלyנyג nyn אויך איז ny^jrn בינסקי,

 אופגינ־ זײ אז אגג^־ויזען, שאנאל,yרנyאינם nyn ®ח
yroo אינnוסםnיyלn r  oyn in n  y ^  y און nyn 

ny* אין בתים ^yo םון פארזוך iyV i y r r אויסצו־ 
yyy| אס n ^באז־יעומ n  Tyynnynyo jm אר־ 

na*oo«o־’« ^o r i Ty אויף האם nyn אתיפ* ױניאן 
Ty^wiyya קאסםבארy האם םםרײקס iynyn o ^ o y i 

 1937 מרך איז אםיס אלnyגyג פץ זyאויסגאג ’n אז
lynnya כטyםא טyBױ לט  אין .1936 םון yoio זײ ו
1936 n jy^n’ אױםגאבyג םון זyנyאםים ראל tynya 

 Tyo$noyu$ oy האט 1937 אין און $1,070.984.99
42,036,662.11 po r3n’ אויד האט $TymyM, אז 

n אין r  oyn צוג איזyפאלyאויך ן n אויף אױסגאמן 
nyn ,קאנותגשאן n 200,000 oyoo^  ווערט ױאס $
n.’ ןyבyגyאױםג גיט r  oyny

n 1937 ״דאס r, — האט •o iy rryn דוגינםקי 
nשװ א גזדחנז איז — .ynyn זײן פאחגנמגם r  nyny 

a  ynyuuc n40יטגלידny איnlוoםnיyאון ל nyuut 
’y םח ןyליטyג אויך נאטיליד האט ױניאז oynayn nyn. 

®’ayn nyn, כאםש איז nyniK אײננאםy םאױ־ איז 
8 onyoynaא יט iy^®n איז דאלאה טיליאן

y ^ o ’ i® n ג אױךyשטיגy.ז y’ oynayn nyn rana 
n’ o iy in אונ־ פח צאל די אז באתכנמז׳ צו גליקליך 

nyn^ »’ o ynyt איז nnon גyשםיגŷזולטאם אלס ז  ו
n* קאסטבארע און yבאשטענדיג פון r o j r x r ’ ^ inv 

n 1938 אז אזױ, בײט. r j r  Tyol oyn האט n m 
oyn oyn צאל inyn טיטגליחנה 253,646 פח הכל םך 
n’a זיינ׳מ nynn, אינדוסט די װי גיד אזױ אזnיyלy 

jyw iM ’n®n מ vnm ^ל  nyoyn ס די אוןy lי»yלy 
 פון שםאםט וחנלמ ױניןה, nyn פון לאסם yלyפינאג«י

Tjnyp nyun» ayp ,y’ oyniyn nyn, זײן םיר װזגאנן 
 אױף nynמיטגלי ynyrii® *ו באריכנמז צו nאיםשםאג

o$n גײ a*anyn’® TV פח K״yo5M? איבn  ny אױם־ 
ly םיר װי פוגקם גאב^ fra a  oy Tyovn אק n 

n, 1934, 1935 דרײ yדיגnyיהnם r 1936 אח.

 דעם געװינט ר,אלעדזש סיטי פון סטודענט
האנקורס עסעי אץ פרײז ערשטען

’n די םוץ Tyמyנ די o קאלyדזש Tyoiymoo, ל■3וח 
Tym  yn אױםגyקליבTy גyװארTy א סץ y ra v p םון 

nyorn  yoiyravna אלם nyrnya אין yoy oyn’ קאנ־ 
om? םמ nyn איגטnyנyשאנyגא לײדים לnמyײ נט אי  וו

’Tyn®iiyi on ױניזה׳ סnyק ow® Tyrn פמ ojynnyna 
nn• פוץ סיםינג בײם דובינסקי nyn גyבnyאל i?yr?y* 

®or וואס באאח־ םױו  onyii אBגyהאלםTy אק y ra־® 
םינעסאטא. פאליס,

i רי ®ח nyrrtyA די r® T7ayi די i״Tyr זײ װאס 
?Tyro Tyro פאלגם װי: nyשטny ,דאאנה 750 פרײז 

r?iyn האט  T®on$: Tyranyn, פוץ קא^דזש סיםי םמ 
Tyoroy ; p נױ n r ,דאל 500 פתיזI’nmy ,ny ,פץ אוק 

nyn אװ ױנױחגמןיםי קאםאליק ®ypnyo, ,וואשינגםזמ 
n. ;.ק nyonn ,דאל 250 םױיזny, פײרןמ ,̂T®ri®a y 

 וױסקאנ־ ,TVO’nya װיםקאנםיץ, אוו ױנױחנמיטי nyn פמ
 ®־n Tyawnyn האם ,nyדאל 100 פתיז, nyonyo ;םין

x  Bnyn שynBכny, פמ n®3 nyn״nyp’ji® rw o y n* 
אילינאי. אױואנםט̂א םוץ טyזיט

’o די nyלכyװ nyr® yoyc די yoy ^ײ־ ױינ ^  ג
Tyn®iiyi Tyn■ איז Tynyi ױ םאך ױניאנם״, ,קאמםאני  י

 yצליכyזyג njro אמ ױניאנס yלyיnאינדוםט ארן ג^ס
Dאnאגטוn rםליכp.ײם״ nyn ג זיד האם קאנקודםyשלא־ 

 איז nyom פח קאמימ ’n אפוײל. Tyשםny oyn םען
 ny®i®pnr פיץ תבין, זד ל. ninon® .nn םץ Tyבאשטאנ

®oyo’n jm ’ i i, ;טשןגרטזמ nn. ם. «אול Tynjyonn, 
 םזױנט םמ ,Twwrcia םקאט .nn קאלאםבמ; םץ

n ;אנאפאליט פח קאלעחש, זזשאזע׳ם foyorw אול* 
נלאס׳ וע ל *ז שיקאג^ םוץ ̂ז  אגיס־ װינםמם, ד. מרי
^nyayyovn nyfl»o פח nyn גע־ ®מ אינםזנתןדחןננל

o iin ’ tynt nyiyryii םח nyn קאלאראnאםאסיאײ־ באו־ א
®•TV

®o’yoy 87 Tyoiyyiiroi® Tyro Ty*»a r 80 פמ 
 ױםםײקם nyn שםאנהנן, 27 ®ין TyנשטאלםK בילממס

”^Tyaipi Tyi 4ריקן פארטא ®ץ קאלאפנ^ אוו o®o ויך 
T’® ]yn’Kin®ni Tyon®n װאס TVOiymoo באיז נםyקyג

.1939 אמ 1938
:®:®h  vniyn’ o חאט פרײזען anm ynB ײביגסקי 

nynקלyרט :
a האם לyשאנyרנyיגטK .אונהנר n  oiTm®yu” K 

 װערם ®ח oy אז גלויבטyג האבען מיר וױיל קאנקורם,
 די אק לײם קאאתש פת אינטערעם oyn םםיםולי^! צו

y״y ^ o :פראבל^מ tyao’ i® nyn״nyo:y3 
’ Tyoiymoo «ח אפתף n לאנ גאנצען פץn גאװי־ האט 

njro ttp פח װיכםיגקײם רי איץ איננמגחנס s o n  nyn 
^ n»o t^ ריכימנר די ם ’yop״^n® זײ אז װי ®y3 

Tyrn o’yoy פון nyn אויםyרגyוױיגליכסםny קװאליםזנם 
’TyooKnjyo א בלױז נים Tyroua ®ױ iiy i פח שטח־ױם 
^no די n פולזנ א אױך גאר ®  r»  uirnjyo®n®o 

Tyo^a®no מ® nyn פץ װיכםיגקײם n גןך היםםאריפחנ 
®Ty®’ iy.ny מאס nroo ’ n p® TV or® Tynya יתהמם.״
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 סידני פון ארבײטער די םון רעזאלוציע
' שאפ סלײנפילדס

njnrojn® n  ,n’ a תי פח מםילד׳ םי אױן• אח ק̂ל
y וײ iy m y i פמ ארבײמר nyn פירכמג״ r n j r n טאו״ 
 באאח־ תשאינם ayn אק םיםיגג׳ שאפ א בײ לםyaזא

 אײנשםי־ Tyo^®®a איתל׳ Tyol4 ayn םוייםאג, אםים,
^ ’n Tyoyrtâ מיפ אלג :מזאלמיזנ ם

 nyn »ץ אײנער אז אגבאסראבט, אין נעמענדיג
yan’B, װyלכyגזדחח ®יז ר nyn ,ארױם איז פיגאנס־גמח 

 תאם ayn םת מזולםאם א אלם את ■,’®nyion®i םץ
yan’B m אז לאג* א באשאםעז זיך u  «n ג«ך האט 

 אז אגבאטראכם אץ אח ביזנעם׳ »n אױםגעבצז װאלס
’an■® וו^ט דאם וחמ o, 100 ^לנהמ Tyvjya 

p* ly ip iy i Ty®nriyso’ in® גאס׳ ®o’onyn p י  1נ
onyoynnxB nya י on® n י  po T m״px ;yn^oB 

K p®גבKטn,זײ אז אכם ’p n  ,npr• איר ,BB®®nyn’ o 
 rt ניט TJmy« גלידya n®j איז ױאם אלץ TVoya האם

pnr^nyn, אז nyn ■מל שא *p® : Tynyii m v v im 
yayaנױג ®p ,אז אנבאטראכם nyn איז ײנקװ TyuiVyi 

’nyn po o פאר ש®■ ayn ןyאײנצוהאלם oyiya ayn 
nnya״nya” 3n® o, האבעז װאם oyn px  a” anxyi 
^ooxayi l אױך px שאפ, iy a װאם רי אז pyr«  Tyro 
Tj^ r מן א אויף ^ חג jT באלוינט toik בױ jnyp 

 אױס באשיאסעז געםיינשאפםדיך מיר חאכעץ דארום
®nyui® Typ’ nm פולםםעז Tynnaii צו ya’ a®p nyn 

nyn po אװ באאח־ on®opyn’n פאר ayn ארנחשמענם 
”Tyo צו אויף oo®ayi האבען זײ װאס o אתזער j r v 

Typ’ nn n’ a אױם אויך rivrvnx  nynia די צו n ym a 
n̂ צו p® גאלוב, p® מלם» y a r r  an®a nynma 

 ayn p® ,aaya®ni®n® ayn po דורכפיתנג nyn פאר
ayrop גײסט ®Ty^yn p זײ o®n Tya®n .געטאן

Tyo^®*a n’ a אויך ®®*n■ nyir® Typ’nmyo’ i 
p® aoya פאח־אמוגג ypגTy זײ i»6y® iya yr^ p, וחנל־ 

Tyn’n®n®■ ya אונayn nyn טאנםזנל jrn’op® p b ר  י
ײ T^ni®n צײם רyaלyז nyn צו p® ,onyaaya ניאן  ז

ױ p ו in  ,t®»si’  nytr® p b  nro> yaany n־ ayn װאם 
ױ פאל טראגישזח ®זא נעמזך זײ  קײ־ װאם ,nynyui® ו

nyi איז ®ayn p שוא־יג, נים ®T^’r  p אויף « yn* 
pi® Ty®’ i®i®o זײ אויף חשז־ א װארפזמ OBX®nyn’ B 

n p r ’  nyn p b• װי שטאר? ®זוי אױם שרײמ םיר iy a־ 
oyn p צו ליד b  n®op®nyn p® nyaro® p ״אװאעאװ״ 
o’® ®ז — ir  n נים ayn אטת ®p ״®Tfxm  n®ya ny 

nyui® ,שאפ ®ttpi P װאלט ®יר nya Tyityi פאראנם־ 
Ty.̂יnשyג נים םyלכym איך װאלם װארסליד׳
’®T’ די מל Tyayn לאנג i i טים ®’n פיnynשאBם !

: ^yaיnשyרגyנם1א
ארבײ־ פארבליבענע און ®רויסגעפאלטנע די

.•?רינפיעלד סיתי פון סער
.•ארבײםןיר *יבלרגלבליכלגע די

^1 םי. ,T®Dc®,n פ. ש ם ,onynj®o ». מר

’n װ. yo .a ,n®p®ain, .ם n y a r ’B, .חש
r מ. ^ya ה. גודמאה זד ני?,3שרי o i- 

,’onyo ט. ,pans n®n ,013אל א. ,1שםײ
pלגyשמ א. ,Tלשםײypפינ מ. r.י

ז ארג״םןיר ארויםגןפאללגןי די
nyao®o j ,1םאזלא א i, .ד jo ,nyooyo װי־ 

ji >’ px®D מארא̂ז n. ,1הא&טא חש. פװלטץ,
pum י• a m  ,ynxw’, .חש ,’pxo’UKDD 

’TxanyiW 3אײ o.



ט י י גערעכטיגקײט ►)־>24 ז

אינטערנעשאנאל דער אין דך הערט עם װאם
אפ־ איז םארזאמלונג מערקװירדיגע

 דעם דינסטאג, געווארען געהאלטען
 םעגטער אין בײטאג, ׳מאי טען17

 סײ וואם פארזאמלונג, א האטעל.
 דער לױט סײ און צװעק איר לויט

 טרעפען צו זעלטען איז שטימונג
 ארום ױניאנס. ארבײטער די איז

 צו־ זיד זיינען אפערייטארם קלאוק ארבײםסלאזע 1400
 לאקאל ױניאן, דיער םון רוף דעם אױף נויפגעקומען

 געלט םומע דער װעגען באריכט א אויםצוהערען .117
 פאר טעקס םאר׳ן איינגעמאנם האם לאקאל דער װאם

 און װעז אינםארמאציע קריגען און ארבייטםלאזע די
 די װערען. אויסגעצאלם זיי וועט געלט דאם אזוי ווי

 וועל־ םירער די םון אוץ םאחאמעלםע די םון שםימונג
 םון מוםטער א געווען איז אדרעסירט, זיי האבען כע

 און געגעבען װערט וואס )ד.ילף אמת־ברידערליכער
 עט־ נאר צדקה, קיין גים דערגידערונג, אן ערהאלםעז

 וועלכעס צו און זעלבסט״פארשטענדליך איז וואס װאם
 סע־ דעם געווען ארבײטםלאז איז וואם מעמבער יעדער

בארענטיגט. איז זאן
 דעיװ געווען איז םאחאמלונג דער םון טשערמאן

 אר־ וועגען קאמיטע דער פון םעקרעטער דער רובין,
 לואיס געווען איז רעדנער הויפט דער בײםםלאזע.

 בא־ האט ער לאקאל. פון םענעדזשער דער ליװײ,
 ארום אריינגעבראכם האט טעקם דער אז ריכםעט,
 איז ארבײטםלאזע צאל די װי אזוי און דאלאר 70,000
 אנ־ אין האם מען װי קלענער גליקליכערווײז געװען

 מעג- םאר געפונעז קאמיטע די האם ערווארטעט. הויב
 מען װי מער דאלאר םינף מיט יעדען אויםצוצאלען ליך
 וועט װערען אויסגעצאלם גערעכענט. אנהויב אין האט

 שעסער קײן גאנגעז אין האבען וואם מיםגילדער די צו
 םאח־ינם, גארגיט האבען און סעזאן דעם געהאם ניט
 ביז פארדינט האבען וואם די יעדען; דאלאר 85 צו

 די דאלאר; 65 צו קריגען וועלעז דאלאר, חונדערם
 הונדערם צװיי גיז פארדיגט סעזאן דורכ׳ן האבען מאס

 געפאכם האבען וואם די און דאלאר, 55 — דאלאו־
 געלט, די דאלאד. 45 צו — דאלאר הונדערם דרײ גיז

 אפים אין װערען אױםגעצאלט װעט אנאנםירם׳ ער האט
 םע36 װעסם 242 לאקאל, אפערײםארם קלאוק פון

 דא־ אנפאנגענדיג טעג, פאר נעקםטע די אין סטרים,
 רעדזשיםטרירםער יעדער פאי. טען19 דעם גערשםאג,
 עס און נוםער א מיט בריף א געקראגעז האט מיםגליד

םאג. א 400 ארום װערען אםענדעט װעלען
 פאר־ די אז־רעםירט האבעז װעלכע רעדנער, אלע
 דעם אונםערשםראכען הויפםזעכליך האבען זאםעלםע,

 האבען זײ םראגם. ױגיאן־הילף די װאם כאראקםער
 באטראכטעז ניט הילף די דארף קײנער אז אנגעװיזען,

ױ ױ אדער צדקח ו  װען םעמבער יעדער גלשאנק. א ו
 אלם םליכם זײן אלם פילען ער דארף ארבײם, ער

 ארבייםס־ זײנען װאס די םיט זיך־ םײלען צו יתיאז־מאז
 שאפ אין ארבײםער מער װאם ארױפנעםען דורך לאז
 די צו פארדינםםען זײנע פון טײל * בײשםײעח און

 אוי־ זײנען װאם די זײגע. ברידער גליקליכע װעניגעד
 אײגענע זײער אויםער קײנעמס נים נעמעז ארבײם םער
 אנ־ אלע אייד האבעז רעתער די די. קומם עס וואס

 זאלעז ארבייםער די אז איז, עם וױכטיג װי געװיזען
 רעגעל־ באזוכען און יוניאן דער םים אינםערעסירען זיןי

ױגיאן־פארזאםלונגעז. די םעםיג
 אויד האבעז לאקאל פון מענעדזשער דעם אויםער

 :פאחאםעלםע זײ אדרעםירם םיםגלידער פאלגענדע
j ,בעל־ אב. םײנבערג. מאריס ובאװיץ,ארב י. קאפלאן 

עםקיז• י. און םםענזאר י. סאן,
 אײנער קאגאײיץ, מאריס האם גױטינג פון סוף בײם

 פארגעשלאגעז יוניאן. דער סמ מיםגלידער אלםע ךי פון
 אגגע־ אײנשםימיג איז װעלכע ציע,וואלער מלגענדע

 שםארקע אונםער פארזאמעלםע די פון געװארעז גזמען
:אפלאדיםמעגםעז

 .117 לאקאל פון םיםגלידער ארבײטםלאזע די םיר,
a t u .Vji דעם דיגסםאג, םיטיגג א בײ טעלאמזפאר 

 װעסט 108 האטעל, סענםער אין ,1938 סאי, םען17
 אונזער םון באריכם דעם אױסהערעגדיג םםרי* מ48

 געלם סוםע דער װעגלן לידוײ ברודער מנעדזשער
 דאלאר־ 10 דעם פון געװארעז געזאםעלם איז װ*ם

 אר־ די צו צאלזןוצסאױ וױםיל באשלום דעם rat ותקס
ז מלגענדעם ערקלערען םיםגלידער, ן:ײמםלאזע

 אדמיני- די אז מאל, ערשטען דעם ניט איז עס
 פון אנפירונג דער אונטער לאקאל, אונזעד םון סםראציע

 צייט אין און ערשטע די םון זיין זאל ליודי, ברודער
 דעם אין לאקאל. אונזער פון מיטגלידער די העלםען צו

איבערטראפען. פשוט זיד זײ האבען סאל איצםיגעז
 וױיזען אנגעפאנגען זיד האבען עס װי שנעל אזױ

 גלייך לױױי ברודער איז סיזאן שוואכען א םון סמנים
 גלייך זאל מען פארגעשלאגען און וואך דער אויף געװען

מיטגלידער. נויט־ליידענדע די ארויסצוהעלםען זען
אנשטרענ־ גוואלדיגער א םאר וואס מיט ווייסען מיר

 אר־ צו אױסגעקומען אלעמען איז עס אימפעט און גוגג
 דעם קאלעקטען צו צייט, שלעכטער דער צוליב בײטען/
 םאר־ שטארקעז דעם דאנק א זייט, איין פון נאר טעקם.

 די הזןלםען צו אדמיניסטראציע לאקאל דער םון לאנג
 טראדי־ די זייט צוױיטער דער פץ און באדערםטיגע

 געגענזײטיגער םץ באציהונג ברידערליכע ציאנעלע
 געמאכט מעגליך האט מיטגלידער, אונזערע פון הילף

 פראצענם 80 ארום ציים קורצער אזא אין זאמלען צו
 איינעד געװען איז וואם םעזאן א אין דעם.טעקם םון
 קלאוק* דער םון געשיכםע דער אין ערגסטע די םון

אינדוסטריע.
 װערט מענעדזשער, אונזער םון באריכם דעם לויט

 אונז צו געווארעז געזאמעלט איז וואם סומע גאנצע די
 בא־ איז וואס סומע די באםראנםען מיר אויסגעצאלט.

 אלס קאםעגאריע יעדע םאר הילף אלס געװאדען שטימם
 אמת־ די איינםיילונג. ברידערליכע און יושר׳דיגע א

 לאקאל אוגזער םיז םירעד די וואם האנם םרײנדליכע
 זא־ מיר אז געזען איז אויסגעשםרעקם אונז צו האבען

 דער אין װערען ארױםגעהאלםען טײלווייז כאטש לען
 דערמוםײ א אונז פאר איז ציים, שלעכטער איצםיגער

 צוםרױען אונזער םארשטארקען מער נאד װעט און גונג
 דער אין װי לאקאל אונזער םוץ םירערשאםם דער אין

גאנצע. א אלס ױגיאן
 אייך מים שטייען וואס אלע און לימײ סרודער

 מיר — לאקאל׳ אונזעד םון אדםיניםםראציע דעד אין
 האר־ א אײך גיבען און הענם די אויס אײך שםרעקען

 איר וואם הילף אמת־ברידערליכע די םאר דאנק ציגען
 אייער פאר זעצם ציים. אין איז געגעבעז אונז האט
אייך! מים שםייען מיר ױניאן, דער אין ארבײט גוטע

 איז אנאנסירט, ױניאן אםערייםארם קלאוק י1 װי
 גע־ אויםגעצאלם ארבייטסלאזע רעדזשיסטרירטע די צו

 5,000 איבעריגע די דאלאר. 65,000 ארום יוארען
 גוים־ שטיצען צו לאקאל, איז געהאלטעז ווערם דאלאר

 נאך ווענדען זיד וועלען װעלכע מעמבערם באדערםםיגע
הילף.

 נאשסרןופפ חשאנערס דרעס
ד&מו 15ססס, םיפ

 אינ־ דרעם דער םון םשערמאז אימפארשיאל דער
 םארזזערעז לאנגע נאד האט יואװעליר, הערי דוםםריע,

 באארד חשאינם דרעס דער םמ קלאגע די באשםעםיגט
 און אינק.״ דרעם, ״לאמא חשאבער דרעם דעם געגעז

 םאר־ זײ אדן קא•״ דרעס ״דעגדי די םובסידיערי. איר
 שאדעג־ דאלאר 15,000 ױגיאן דער צאלעז צו משפם
 אגרי־ קאלקםיוועז דעם געגען םארברעכענם פאר עחאץ
ױנקמי. חנר מים מענמ

 שולדיג געװארען געםוגען זײנען פירמעם צװײ די
 בײם דרעםעס אויף פרײזען גידעריגערע אנגעבען אין

 אפ* ארום אזױ אח ארבײם דער פאר פרײזעז םעםלען
 עם וױ װעניגער געצאלם זי׳ און ארבייםער די גענארם

 אתיםגעבעז אין ;אגרימענם לױם׳ן געקוםם די האט
 צאלען און קאנםראקםארם נים־רעגיסםרירםע נו ארבײט

 םעל־ אין ;סקעיל מינימום פון װעניגער ארבײםער די
 בא־ און ייניאז דער אםצונארען אום ביכער די שעז

חנקארדם. האלםען
 פח אקאונםענםם די װאם אונםעחוכוגג דער איז

 די װעגען געמאכם האבעז באארד חשאינם דרעס דער
 אויפ־ זײ האבעז חשאבערם, צוױי די םמ האנדלונגען

 םעםס םולע דדײ געהאם האבען פירמעס די אז געדעקם
 די געװיזען האבען זײ װאם ביכער די אויסער ביכער,

באהאל־ די פון אוגםעחוכונג אן יוג^־אקאונםענםס.

 דעד פון חשד דעם באשטעטיגט האבען ביכער טענע
 ארבײ• ױיערע בארויבט האבען פירמעס די אז ױניאן,

 וױײ ניט־דערצאלטע דורך דאלאר טױזענטער אויף טער
 גע• האבען זײ אז געווארען. באוױזען איז עס חשעם.

 די וואס די װי פרייזען ביליגעדע ארבייטער די צאלט
 געסעטעלט. זיי מיט האבען ױניאן דער פון פארטרעטער

 $4.75 פאר דרעסעס פארקויפט אױך האבען םירמעס די
 $2457 אלס סעטלען בײם אגגעגעבען האכען די װעלכע

 אױף געוואדען געסעטעלט דערםאר דינען און דרעסעס
ארבײטס־פרײזען. ביליגערע

 זיך האבען סירמעס צווײ די געגען קלאגען די
 קלא• די איז אריגינעל ;מאנאטען אכט ארום געצויגען

 דער רעקארדס. באהאלטען םירמעס די אז געװען, גע
 םירמעס די באפוילען האט טשערמאז אימפארשיאל
 בעלײ די אבער ביכער, פארלאנגטע די צוצושטעלעז

 די צושםעלען אנשטאם אנטזאגט. זיד האכען בתים
 דער מיט סעטלען צו אנגעבאטען זײ האבען ביכער,
 ױניאן די שטראף. סומע באשטימטער א םאר ױגיאן

 האכ־ מענעדזשער דזשענעראל און אנםזאגט זיד האט
 קיץ אננעמען ניט װעט ער אז ערקלערט, די האם מאן

ײ ביז םעטעלמענט  און ביכער אלע צושטעלען װעלען ז
 הןר זײ םיל װי אויף פעסםצושםעלען אום דאקומענטעז

 יוניאן די ווען ערשם ארבייטער. די אפגעגארם בען
 וזייכער םירמע די איז סטדייק א סיט געסטראשעם האט

 פון אקאונטענםם די איבערגעגעבעז האט און געװארען
 האבען זײ וואם ביכער סעטס דדיי פולע ױניאן דער

 בײנק־אקאונםס. באזונדערע מים אפילו אנגעהאלטען
 דער וואם ביכער די םון באוױיזען די אויף איז עם

 15 מים גאשםראםם די האט טשערמאן אימםארשיאל
דאלאר. םויזענד

 נים־נודם פון פירער בעגען סלאבען
 פון ארויםנעוו»רםעו ױניאו

געריכפ
 םעג םינף געדויערם האט וואם םרייעל א נאך

 מענעדזשער דער איז געריכט, סעשאנס ספעשעל אין
 א וחןלכע אויף טועד אנדערע פיר און ײגיאן דער םון

 תןם סםרײק א אנגעםירט האבען זײ וועלכען געגען באם
 באםרײסע די געווארען. באםרייט בלבול, א געמאכם
 גים־גודם דעד פון מענעדזשער נעלסאן, לואים זיינען:

 אינטערנעשאנאל; דער פון 155 לאקאל ױניאן ארבייטער
 חש̂ן ;יוגיאן דער פון אגענט ביזנעס זינבערג, חשעק

 םױ איזידאר אדגאנייזער; פריהערדיגער ראפאפארט,
ראזען. דוד אח מאז

 ארויםגןר איז ױגיאן־םירער די געגען קלאגע די
 נים־גװם די װאם סטוײיק ביםערען א דיח־ קומעז

 קוירםעד דעם געגען אנגעםירם האט ײניאן מאכער
 אין קאספאני״ און הארניק .לואים מאגוסעקטשורער

 דער םון םירער די באשולדיגט האם באס דער .1936
 1« םםראשונקעם געוואלד־םיטלען, נעען אץ ײניאז

סםרײק־ברעכער. א קידנעפעז אין
 גןנצױגען טרײעל דער זיך האם צײט םעג םינף

 איז האתיק מר. באם דער סעשאנס. ספעשעל אין
 אװ אנגעקלאגםע די געגען עדות אלם אױפגעםראםען

 עדזת צאל א אױםגעםראםען זײנען צוזאםעז אים םים
 און חשורי גרענד דער םאר אויפגעטראםען זײנען ױאס
 זײגען אינדײםםענטם די עדות־זאגעז וועמעם אויף

 זײ־ םארסײדיגונג דער םאר געװארען. ארויםגעגעבעז
 פח דובינםקי פרעזיחגנם עדות אלם אײפגעםראםען געז

 םמקאף, גאםאניעל אסעמגליםען אינםעתעשאנאל, דער
 אלײז• אנגעקלאגםע די אח יוניאז, דרעםמאכער דער םח

 ארױס־ געריכם דאם האט פאי׳ םען17 דעם דינסםאג׳
 תם סח פארלאנג דעם אױף קלאגען די געװארפען

 םירפע דער פת נאעל, םר. יתיאז, דער פין לאיער
נאעל״, ענד ״מאדקאוױץ

 באפרײטען םאר אױפנאמע פײערלי־כע
שײפער מ. ארגאנײזער
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 איז וועלכעד שייםער, מ. ארגאנײזער ױיעד לכבוד טעל

 אפ• איז ער װי נאכדעם טורמע םון געווארען באפרייט
 דער אויף טעטיגקײט דין םאד חדשים פיר געזעםעז

 םאר־ איז שייםער סםרייק. א םרן צייט אין ןיקעט־לײן
 טשײם״ ברוקלין דער םון בלבול א אויף געווארעז משפט

קאמערס. אװ ערנ
 ײניאז, דער םץ מענעדזשער דער נעלסאן, לואים
 מיט־ אקטיװע צאל א און טשערמאן, דער לעוועגסאן,

 אר־ באפרייםען דיער באגריסט הארציג האבען גלידער
 אויך איז באנקעט ביים רעדעס. וואדימע מיט גאנײזער

 לאקאל ױניאז דרעםמאכער דער פון קאמיטע א געווען
 לא־ דרעסמאכער םון געהילסס־מענעחשער דער אמ 22

 עהרען־ דעם באגריםט האט מארגאליס, נײטען קאל,
.22 לאקאל םון נאמן אין גאסט

 םרן אנגעקומען איז טעלעגראמע באגריסונגס א
 ער װעלכער אין מינעאםאליס, פון דוביגסקי פרעזידענט
 גענעראל־ דער םץ מיםינג איבער׳ן וואס באדױערט

 זיין. אנװעזענד ניט פערזענליך ער קען לקזעקוטױוע
 ברודער באפרייטען םאר׳ן פרעזענטען און םעלעגראמען

 םץ ארבייםער צאל גרויסער א םון אגגעקומען זײנען
שעפער. די

שמחה, בעל דער האט רעדע רירענדעד א אין
 און ױניאן די באדאנקם ארגאנײזער, באםרייטער דער

 און אויפנאמע םײערליכער דער םאר מיםגלידער די
 םארצױעצען םירער און מיטגלידער אלע צו אועלירט

 בא־ דער םאר אח ױניאךבאדינגונגען םאר קאמף דעם
אלגעמיין. אין ארבײטער די םון סרײאונג

 פון מענעדזשער גרינבער^ הערי װייס־פרעזידענם
n»’ ארבייםער בעטהראוב און דרעם טשילדרען דער r 

 אז עקזעקוםיװע, דער צו באריכםעם האט ,91 לאקאל
 צו דאלאר 25,000 אויםטײלען באלד װעט יוניאן די

 םים־ ארבײטער, בעטהראוב הונדערם צוועלף װעלכע
 װאס וואקיישאן־געלם זײער םאר לאקאל פון גלידער

 בתים בעלי די םת געװאונעז זײ פאר האם ױניאן די
אגריםענט. לעצםען דעם איז

— באריכםעט גרינבערג האט — לאנג מאנאםעז
 די אונטעתוכם אקאונםענטס םםעף םפעציעלער א האם

 צו כדי אינדוסטריע, בעםהראוב דער אין פעי־ראלס
 די פמ ארײז קומס עם געלם פיל וױ גענוי באשטימען

 ײניאן דער צאלען בתים בעלי די װאס פראצעגט דדײ
 דעם לױט ארבײםער. די פאר וואקיישאז־סאנד פאר׳ן

 די סײ ארבײםער, בעטהראוב אלע זײנען אגריםענט
 שםיק־־ארבייםער, די םײ אוץ װאד פץ ארבייטען װאם

 וואם די אפילו װאקײשאדגעהאלם. דעם צו בארעכטיגם
 דעם געביטעז האבען אדער ארבײםםלאז איצט זײנעז
 װע• םשעקם די בארעכטיגט. אויד דערצו זיינען שאפ,

 דער םמ אפים אין װערען אויםגעםײלם גיכעז אין לעז
יוגיאז•

 םא־ בעםהראוב די האבען אויגוםם לעצטען זיגט
 פראצענם דרײ יוניאן דער אין געצאלם נופעקםשורערם

 צוױי און אינסײד־ארבײםער די פון פעי־ראל דיער ®מ
 אויםגע־ האבען זײ וואס פעי־ראל דעם פון פראצענט

 מאנו־ די אױטםייד־שעםער. אין ארבײם םאד צאלט
 צאלונ־ די פאר םאראנטװארטליך זײנען םעקטשורערם

קאנטראקםארם. זײערע פון גען
 צחא* שױן האט ױניאן די וואס געלט. םומע די

 יעדער אז םארזיכערט, צוועק, דעם םאר 'מענגענומען
 אויסגעצאלט קריגען וועם טרייד דעם פון ארבייטער

 — וואקיישאן, וואך אײן םאר דאלאר צוואגציג ארום
דערקלערם. גריגבערג האם

 בעםהראוג* די םוץ בײשפיל דעם נאכסאלגענדיג
 דרעםמאכער, םשילדרען הונדערם 15 האבען פאכער,

 די אין ארבײםעז װעלכע ,91 לאקאל םון םיםגלידער
 אײנגעשטעלם אויך שעפער, אינדעםענדענם װיכטיגסםע

 דרעס״ םשילדרען םױזעגד פינף די װאקיישאז־םאנד. א
 וואר־ אםאםיאײשאךשעםער, אין ארבײםען װאם םאכער,

 דעם םון פראגע דער איבער אנםשײדונג דער פאר סעז
 םירער די אײבעלםאן. דר. טשערםאן, אומפארםייאישען

 װעט ענםשיידונג ךי אז זיכער, זיינען ױניאן דער פון
 ערװאר־ די װען ױניאן. דער םאר גיגםםיגע א זײז

 אכם ארום װעלען װערען פאתוירקליכם זאלעז םוגגעז
 היעטיגס קריגעז 91 לאקאל פון מעמבערם םויזענד

וואקײשאךגעצאלם. יאר

 איכער הויגעו ארנײםער הארסעט
 ארויס שיהט נאם ווען $2ססס,

ארנײפ
טשער־ אימפארשיאל דעם פון אנטשײדומ אן לויט

 מעקס־ אינדוסטריע, בראזיר און קארסעט דער פץ מאן
 קארםאריישאן״, ״גלוקין פירמע די מוז קאפעלאף, װעל
 ארבײטער אירע באצאלען סטריט, טע19 װעסט 11 סון
 מיט דאלאר דרײסיג און ;ײן טויזענד צוױי םון סומע די
 האם םירמע די וואס דערםאר שאדענעחאץ, סענם 62

 וואם אויטסײז־־שא■ אז אין ארביים דיער ארויסגעשיקט
 אגרי״ דעם לויט םאן צו רעכם קײן געהאט ניט האט זי

 ארבייטער־ױניאן בראזיר און קארסעט דער מיט מענט
32 לאקאל

 לאנג ניט האט ױניאן די וואם אגרימענם דעם אין
 א םאראז איז בתים בעלי די מיט געשלאסעז צוריק

 ארויסשיקען גיט טאד ארבייטס־געבער קײז אז פונקט,
 מלאכות בעל דינע םיידעז שעסעד אוטסייד אין ארבײט

 סאנכע ארבייט. גענוג האבעז שאפ אינסייד דעם אין
 װי־ גיט געמאכט אבער זיך האבען מאנוםעקטשורערס

 אנגעהאל־ וױיטער האבעז און פונקם דעם םון סענדיג
 אוט־אוד אין ארבײט ארויסשיקען פמ מאדע די טען

 זײנען ארבייםער די םון סםאגדארדס די װאו שאפס טאון
 אױן איז די צװישעז יארק. נױ איז ויי נידעריגער

 האט ױניאן די קארפארײשאן״. ״גלוקיז די געווען
 בא־ איר אמ פירמע דער מים איינ׳םעגח׳ן פרובירט

שןר׳ן פאדפליכסונג«ן אידע יקימעןבצאנ װעגען  יי
 ױניאן די געהאלפעז• נים אבער האט דאס אגרימענם.

 אםאסיאײשאן דער צו םירמע די פארקלאגט דאן האט
 װערען איבעדגעגעבען זאל קלאגע די געםאדערט און
טשערפאן• איםפארשיאל צום

 פאל־ א און פארהערען גרינדליכע אמ לאגגע נאד
 איז ױגיאן זײ װעלכע בײ אונםעחוכונג, שטענדיגער

 םנײ■ אײברעהעם םעבעדזשער פח פארםראטען געװעז
 ברעסלאו, שאי, דעם פון בחנעס־אגענט דעם אין דער
 ארויס־ האס פירםע די אז געװארען םעםםגעשםעלם איז

 איז שעפער אויםםײד אין ארביי̂ג מאםע א געשיקט
 נים האבעז איגסײד ארבײטער אידע װאם צײם דער

 םשעדמאז אימיארשיאל חגר ארנײט. גענוג געהאם
 פירםע די אז ענםשײדוגג, אן ארױםגעגעבעז דאן האם
 חאם און אגריםנט דעם איבערםרעםען איז שולדיג איז
 ארבײ־ די *ו $2,039.52 באצאלען צו םאר׳משפט זײ

 זײ װאס םארדינםטעז אין פארלוסט דעם פאר םער
געליטען. דעם דורך האבעז

 אימ־ דעם פון ענםשײדונג דער װעגען רעדענדיג
 דער־ סנײדער םענעדזשער האט טשערמאן. פארשעל
 פאר זיג אויםערגעווײנליכער אן איז דאס אז קלערט,

 ענםשײדוגג ״די ארבײטער. די םאר און יונקמ דער
 הא־ מיר ױאם םשיזלערם, ביםעל די איבעחױיגעז װעם
 װעם יוניאן די אז מאנוםעקטשורערס, די צוױשען בען
 םאר־ דיערע םון אתיםצודרייען זיך ערלױבעז ניט זײ

 װאם פאל יעדעם און אגרימענם אונטעד׳ן סליכטונגעז
 קאג־ די לײדען םוזען ער װעם טאן, עס וועם אײנער

געזאגט. סגײדער האם זעקװענצען״,
 באארד רילײשאנס לײבאר דער םון אנםשײדונג אן

 בראזיר־מאנופעקםשורעד, א געגען םאל צוױיםען א אין
 )סם. םע33 איםט 1 קא.״, בראזיר ״ױנױואוירםעל די

 בראזיר דער פאר באדײםונג וױבםיגער םון אייד איז
 פירמע דער באםעלם ענטשײדונג די יוניאן. ארבײםער

 ®ון ארבײםער 13 ארבײם דער צו אנצושטעלען צוריק
 אנטזאגט האט זי וועלכע בעלמאר, אין שאפ איר
 דיסקריםינירעז ניט מער און יוגיאז־םעםיגקײט, םאר

ױניאז• דער צו גאלאנגען פאר ארבײםער געגען
םאלגט: וױ איז פירמע דער םים געשיכםע די

 און קארסעם אין אגרימענם לעצםער דער װען
 פאד־ םירמע די האם אױםגעגאנגעז, איז םרײד בראזיר

 שאפ יארקער נױ דעם אין ארבײםער צאל די קלענערם
 א געעפענם האט און *אל קלײנע גאנץ א בלויז צו

 זיך האם םירמע די דזשױחי. נױ בעלמאר, אין שאפ
ײניאן. דער םיט אגרימענם דעם באנײעז צו,י אגםזאגם

 דער אמםער דעפארםםענם אום־אװ־םאח דער
 האט װאנדער הערי וױיס־פרעזידענם פוץ םירערשאםט

 סוף םםרײק אץ דערקלעדט בעלמאר אין שאפ דעם
 טראץ ערםאלגרײז־, געװען גים איז םםרײק דער .1937
 אתג־ דורך געשםיצט אים האם 32 לאקאל װאס דעם

 פון ארבײטער די םימפאםיע־סםדײק אין טערנעמען
 נאד םירמע• זעלבער דער םון שא• יארקער גױ דעם
בראזיר־ארבײםער *ץ קארסעם־ די איז װאבען םיר

 25 הרינען ארנײפער כזגסהראוכ
וױיסיישאנס פאר דאמר םױזענו

 ארבייטער די צוריקצושיקען געצוואונגען געװען ױניאן
 דעד קראםם. אין נאך׳געווען איז אגרימענם דעד ווײל

 םטרייק דעם אבער האט דעפארטמענט אוט־אװ־טאון
 פירמע די אז םאדערענדיג אנגעהאלטעז׳ בעלמאר אין
 פירמע די צוריקנעמען. סטרייקער דרייצען די זאל
 אנגעקלאגם איר האם ײניאן די אץ אנטזאגט עס האם

לייבאר־עקט. אונטער׳ן
 אנם־ איר ארויםגעגעבען כאארד די האט איצט

 צו צוריקנעמען םירמע דער באפעלט װעלכע שיידונג,
 ‘בא און ארבייטער אנםזאנםע דרייצען די ארבײט דער

 םארלארען האבען די וואם צײט דער םאר די צאלען
 דיםקרימיני־ אױםצוהערען דרױםען; אין שטײן דורך
 אדער באלאנגען זיי וואס דערםאר ארבײטער געגען רען

 א אױםהענגען אוץ ;ױניאן דער אין טעטיג זײנען
 םעקטארי, דער אין פלאץ אנזיכטבארען אן אין נאםיס

 ארבייטעד די םארםאלגען ניט מער וועט םירמע די אז
ױניאן. דער צו באלאגגעז םאר

 הײםארנײטפארנאםעןאיןארםײ
 אין םרײד פראחצר פישעל

נױיאוסספײם
 אר־ די וואם קאמף ענערגישער און שװערער דער
 םח 142 לאקאל ױגיאן װאירקערם פלאוער טיפישעל

 אנ* םיט צױאםען אנגעפירט האט איגטעתעשאנאל דער
 די באפרײען *ו ארגאגיזאציעס פראגרעםיװע דערע

 בלוםען־םרײד קינסטליפען דעם אץ קיגדער־שקלאםען
 םיט געװארען געקתינם ענדליך איז יארק, נױ אין

T לעיבאר םטײט סון באפעל דעם לױט ערפאלג. P 
 טרײד דעם אין היים־ארבײם איז ענדרױם, טישאנער

 אק ארײז איז פארבאם דער געװארעז. פארבאםען
מאי■ צװײםעז דעם מאנםאג, קראפם

 -142 לאקאל שון מעגעדזשער םואווים, חשאזעף
 םארבאםעז *ו קאמיײז דעם אנגעפירט האט וועלכער

 וחד אז ערקלערם, געזעץ, דעם ײרך הײם־ארבײס די
 װעלכע ארבײטער דעחזאקסעגע םמ 1500 ניגםםענס

 חײם דער אין בלומן אױף ארבײם ארױסגעםען פלעגען
 ארונטערגעדריקם קאנקורענץ זײער דורך האבען און
 אין שאפ־ארבײםער די ®ח ארבײםס־םטאנדארדם די

 שע־ די איז װערען ארײגגעצויגעז װעלען םוײיד, דעם
 םאר שםוגיעז קירצערע ארבײםעז װעלען און פער

 דאס באדינגונגען. םענשליכע אח שכירות העכערע
 לעבעגס־םםאנ־ גאגצען דעם אויפהויבען םפק אן װעם

 םרײדי דעם םטאבילידרען אח ארגײםער די פוץ דארד
הײם־אר־ װאו פאלען אױסנאםס װעניגע די אק

 אזױ עס איז װערען, ערלויבם אלץ נאן־ װעם בײם
 פראק• די אז פארהיטונגס־מאםנאםען, םיט ארוםגעצאמם

 םקול־צײם נאך קינחנר קלײנע באשעפםיגעז *ו טיק
 »םםעגליד. דין פאקםיש װעט זתםאג אמ שבת און

 היים־אר־ די אז אױסדריקליד, אױך זאגט באפעל דער
 די ארבײם דער םאר באצאלם קריגעז דארפען בײםער

 איז קרײעז ארבײםער די װאס די, װי פרײזען זעלביגע
 זײערע קאנקורענץ די אפ שאפס דאם פעקםאריס. די

רבײטער.rםעקםארי די םיט
 חד לײבאר םטעיט דער וואס אונםעחוכוגג די

 »מ באדינגונגעז די װעגען דורכגעפירט האם פארםםעגם
 פארבאם דער אײדער בלוםעדטרײד קינסטליכען דעם

 ארױםגעבראכם קלאר האם געווארען. זארויסגעבראבט אי
 אומםעגשלימ און עקםפלואםאציע פמ פאקטען אזױנע

 םים קאפױר. זיד שםעלעז האר די אז באדימונגעז
 געװארעז׳ באוומען איז םאקםעז און צישערעז קאלםע

 ארױם• האבען װאס ארבײםער אלע םון העלפם א אז
 פאר־ האבעז היים דער אין מאכעז צו בלומעז גענוםעז

 16 ארום שםוגדע; א םענט 16 וױ װעניגער דינט
 וועגיגעד פארדינם האבעז ארבײטער די םמ פראצענט

 װאם אזויגע אויך געווען שטוגדע; א סענט צעז וױ
 שםונדע. א םענם םינף װי מער נים םארדינט האבען

 געװארען אויפגעדעקם דינען אוגטעחוכונג דער דורך
 13 »ון 12 םון עלטער אין םקול־קיגדער װאו פאלען

 ײאד• א שםוניעז 70 און 50 געארבײם האבען יאר
 קריגען װעלען פארארדנוגג זױצםיגעד חנר לויט
 אזױנע גלױז הײמען די אין ארבײטעז «ו פערםיםם

 און •ערםיטס אזועע געהאם פריהער שױן האבען ױאם
 אדעד קראגקודיס עלםער, איכער װאס אזוינע בלױז

 אין ארבײםעז גײן ניט די קענען אומשטענחמ אנדערע
 אײן װי םער כאשעפםיגען ניט קעז באס קײן שאו. א

כא־ ער װאם ארבײטער צען יעדע אױף היים־ארבײםער
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 האל־ םת ארמיםס־געבער דער שא*. »ין שמםיגס

p o ררןגס היים־ארמיםער, אלע פון רעקארדם גענויע 
 איז מײנונג אלגעמײנע די איז עס באשעםםיגם. ער

 ייט31הײם*א די וועט באדינגונגען די אונםער אז םוײד,
םארשוױגדען. גאנגען אין גיכען אין בלוםען־טרײד איז

o זיך גוײים 142 לאקאל ro שםאר־ א אנאוטירעז
 הײם־אר״ געװעזענע די ארגאניזירען a קאמפיץ קען

o ױערען וואם בײםער ro שעפער די אין אריעגעאויגען 
 גיכען אין װעם ױניאן די אז ערװארטען, מעג םען און

מיטגלידער• נייע טויזעגד עטליכע אוקריגען
 היים״ארבײם םארבאםען a קאמפיין דעם אין

 זײ־ בלומעז־טרײד קיגסטליכען דעם אין געזעץ דורכ׳ן
p i וועלכע ארגאניזאןניעם, םאלגענדע די טעטיג געייעז 

 ליג, ױניאן טרײד וואומענס די געהאלםען. פיל האבען
 װימען אװ ליג די יאדק, נױ אװ ליג קאגםומערס די

 םשיילד יארק ניי די קלאב׳ םיםי װיםענם די װאוטערם׳
 קאםיטע לייבאר טשײלז־ נעשאנאל די קאםיטע, לײבאר

p| נױ די ppp ליג• אוירבאן

גערעכםיגסײט »►

 ראסערךם כימ שגײדער אלטעױישאן
םטךייה אץ םטאר דעטארטמענט

 ליידים דער פון םענעדזשער דזשייקאבם׳ איזידאר
 דער ןפו ײײאז יארבײטע אלםעתישאן און םײלארס

 שנײדער אלםעריישאן די אז םעלדעט אינסערגעשאנאל<
TP עווענױ סינפסע אץ סטאר דעאארםםענם ראסעקט 
p ברוקלין, סםרים, •ולסאז און יארק ניו m ארוג־ 
I ־ ̂ ־־־ ־־ ־ tH f און *p w•

itymxpuQ
 רײכ־ דעם אין ארבײטאד די םרן puumoa די

opooppyi arm סטאר p m די םחיעדיגןג זעחר 
m rav די ױאז־. א לארדא 26 ביו 32 «ת וימעז 

p שטוגדען ײםס3סו m דרײ i*nyo po > יאךו; 
•a* טאג יןדןן באגאלט■ גים די קריגןן אווערסייס 

p ip 9סל m m ra יז מעזקו* oy a  jupt דא זאי 
 אױס נאכדעם קלייבם פארמאן דער גיט.׳ אדעד אדסײט
istyn אוריק. ממן דאדפעז אנדערע די און װיל עד 

ו,װא־טםײארב שםמדיגע 86 8 פאדעדט יתיאז די
סקךל־ npn* ;םסאדס ןידד«חאגי»י אלע אין

 עסלינע ןרבייט. פון גוטײלוגג גליימ ארן
 סדביי־י די ארגאגמידעז ■רובירט יוניאן די חאט
 דאס 4«>ל<י TH 19a אדסםמ ואתקס <ון

ןו נ  ססדײק איז ארוגטעד ארבייםער אלא זימןן ן
p m ביז וסולסנןיסגס םםרײק חנם ענםשלאםעז 

p. װאלעז «* i* ip i

 טוײו נאר&ענס nap וץ
דעפארסםענם

^ t p די ly iy v סעזאז׳ שסיקןל דןו סלןקי איז 
^עו ל דאס איז וון p ניט « n yi אימריג on, איו 

pap ■pa* *ין י*סס*<ק9ס ד> w n קיטען 
באדמ־ די כאשיאןן וגו ,דעפארסמעגם סדייד

 — גאװייגליך. וױ אז גײט ארבײםער די ®יז
 סענעחשער ףײזבערג׳ עסאלײ ס־ארעזידאנטוױי

p i *ימארטםנגט. סדייד
װגיאן דער טיט סעטלען ®ירטעס ^

ר באשאפטיגעז וועלכע פירמס וױנסיגן •ינף  ו
גע־ טאנאט דעם תאנען ארבייטןר 600 ארוס ״״

 איז זיי •ח וױכםיגסמ די ימיןן. תר ויס
באשאס־ וחנלמ פירנחנ, סוירא p גאג״גסס

די גאך שעוןר. דדיי אין ארבײסער סוגוןוס ז

16 V*

p§ y ip יאד «װײ 
פאר ד6ײ • וןמד

 • סים ײם,1
 iwjw די

 *דחױט
די יון

ידיײי־ זיד.איז גמיניו

 אלע פון ײסערברא די שעפעד. די פון אםיםםענםס
 אדםש־ אין מיםינג א אפגעהאלטען חאגען שעפער דרײ

 גום־ אגרימענט דעם האבען און מאי טען2 דעם באלד
געהײםען.

 געםעםעלט האבען װאם םירםעס, פיר אגדערע די
 גױ םון םילם״ ניםינג ״בעלגרייד זיינען: מאנאם, דעם

 נױפארם, פח קא.״ דרעס ,נױפארט די און קאםבערלאנד
 אר־ 76 צו באשעםםיגם זײ םון יעדע פענםילווײגיע.

 קאנטראקםאר א קא.״, בלאת .שענאנדאא די בײםער;
 הוג־ מיט יארק נױ םוץ קא. בלאח נעשאנאל דער םמ

 מאנוםעק• א םאז״, עגד ״רוגאף איז ארבײטער, דערט
 װעלכע סיםםבורג אין אוניפארמען נוירםעם םון טשורער

 אגרימענט דעם באנײט האט ארבייטער 75 באשעסםיגט
 אויף ױניאן־לײבעל דעם אנצוױיהען איינגעשטימם אח

געמאכם. דארט ווערען װאם דרעסעם אלע

 שכירות שנײדען וױלען כאםעם ניט־גודם
קעמפען צו גרײט ארבײטער ,

 פאםא־ לאועל, איז אײגע םירמעם׳ גודם ניט אװײ
 םאסאםשחעםם, ריװער, פאל אק אײנע און םשחעםם,

 די ארבײטער. די פון שכירות די שגײדען זיך וױלט
 ארבײטעו־ די און פארלאנג זײער אנטזאגט האט יתיאן
לויךשניםעז. די געגעז קעסםעז או גרײט זײנען

 יזפ אימע ,ללאוע יזפ םילם״ ניםיע ק,סאטאל די
 באשעםםיגם װעלכע םרײד> אק םירםעם גרעסםע די

 ממייען או אנטזאגם זיך האט ״סאר,גרא 800 ארום
 ארוגטעדלאזען איר ווןט מען סיידען אגרימענט דעם

 ארנײםער די װאס שכירות די אױף חעגערונג די
 גאםירליד האט יתיאן ךי J807 איז גן^אגען האנעז

*וריקגעװיזען. פאדזגרמג די
polO o n דןס פון ארפײטער ךי חאנען פאי 

 ה*ל■ י. ארגאנײזער p םיטינ̂ג א אאגעתאל̂ט גדל
 די פיז עריעטאד די אימדג^עמז זײ האט מדיז
 *ps opn יוניאן די װאס שטעלוגג די און D'ns בעלי

p o u• ארבײםער די p o p i גזסגןחייסען אײנשםימיג 
pspi p ימיןן דעד p שטעלוגג די i ו9 כאשלאסען 

p תבינסקי עױדעגט■ר «ו ימעקאמ א שיקעז >9»«n iB 
 יאד חאס דמױגסקי פרןזידןנם ץ•9 דןס איס &או

p o ip vp s i b p p ̂לף #ולן די p i איגטער וןד 
b דןד נ^טיל. p  bpo*b i סן דןו  אױס גײם ויו

p יײי T9B16 דןס i פאר־ אז נאו וקמם ײעאז די 
b די סטרײקי א םיידאן p  p i p u n p וידסן דער 
p װיחנד ומלןץ su g n r w •וחמ־עז ______

19 p93לי pi Bjn i*ajiB»B* 19<«ג  דןד ייז 1
p גחיסער  ,p u p il vynponi פליודסןן וןר 
 b*i זיך האגדעלוו זאר& .,ריזזןו פאל p ,קאווןו

so  ppn״son p ,גאך האט וועלכעוי ןגריסעגט n

10 b p b p די ארבײםעד. די ®ון שכירות די אױף 
p איבןר y n װאט ארבײטןד u p i p p n באשא■׳ 

bop שרדןליו זײגען Bam aum חנרחומזז אויזי 
i לא̂סאגמש ן91וי* *ת  p ap> pijopp p לױךשניס 

b p ןלן j p d פלאנעװעט יוגיאן די p זיד װןנוןן 
wpm אװ רד־גאא טסטײ bbitowhwib תד «ו ir api 

p r o p  P סבסון־. דעם שליכטען

 רילײשאנם לדבאר חןר שלאגען«אר
_______באארד

tynijB §איז ־ p p p p o  pu’p nm i דנד ■מ 
pp*^ iH |99l נאאוו 8ױל*וןנ p ifti די IfopVp 

p* ד9ד פון n  p i9 i npn ס9חי טשילדרמ ,חאדיסבודג 
jp* 9פירם די< ®P יתיאך פארביסעגער ד9י ד9לכ9וו 

 אגנןף איז גטיפאר,וךגע ר9י איז גאלדבערגעד שונא
 p*n***ijBBip j ווןײאלטאױפ פאר קלאגםגעװארעז

p t ארבײםאר די שטערען v זיד ארנאניוירעו pn 
.79191 ■יז ארבאט«ז« איז סװא ױגימ, אײגענעד זײעד

B19V91P בייס Bin יתקמ די P  p n p i אוגסר 
מ עמובאיריטש ג מ מ ם מייי שי מ  pa טיגיס די

n p  p n■ 9 די iio u n in  pn D i9 u iuרװארםעז 
•un p ip  n  *pupil

p u p  *pn סדייד B n  bj9b b p p p■ אייד 97 i 
*י קלאגט p י n■ 9 קאסיז די באארד לײמדBi p *B9t i 

t # ^«* חי״ v װעמע מירםע, ד דןלןחןד, לןוזל׳ 
n iw  j^frntf n  r» ■ir ir iy  > Bin נאלאגסס 

u r n , *pn p >יאײשאו״סאסא 6ד9איטאל •m pr pn 
עז i ל9לאור pn •pn האלט שטאט. w* יי  p i  m 

ח n זיד זאגס p |9^יל9^ n  BP ײיחא׳ «n  r r■ 
Bin טערודיט די

r«

 אדגא־ דעד אין םיט חעלטם ױניאן, םילאדעלםיער דער
ניזאציאנם־ארבײם.

 קאםעז דער װאס סםרײק, סח גיים דער דורך
 גוזיי םיט אנגעפירט האם דעפארטמענם םרײד גארםענם

 פאנופעקםשורינג םיםי ״פארעסם דער געגען »ריק יאר
 סיםי, פארעםם אץ שאפ דרעם קאטען גתיסע א קא.״,

 אן קריגן *ו געלתגען פירמע דער איז פענסילוױיניע״
אינםעתעשאנאל. דער געגען אינחשאנקשאן

 געווארען ארויםגעגעבען איז אינחשאנקשאן דער
 האם ײניאז די אז גרינדע, לעכערליכע אזוינע אויף
 איז מאנאט דעם געריכםען. די אין באקעמפט אים

 דעםי טון ענםשיידונג די געװארען ארויםגעגעבען ענדליך
 דעם מאכענדיג בטול םטײט, אין געריכט העכסטען

 זאל םירמע n אז ונו׳משפם׳עגדיג און איגתשאנקשאן
 אתם אן טרעםען װעלכע געריכם־קאםטען די ממאלען

p דאלאר. טױזענד א

̂נד אױ .אזםנענענד און הליװר

 «ז9האג
םלאכװצ

 פון םענעדזשער קאםאװסקי׳ אב. פרעזידענם וױים
 שרײנם: אוםגעגענד, אוץ קליװלאנד אק יתיאן דער

 לןוווןן האבעז מיר או דערפאגען, זיך װעם איר
p דןוןסבןו im p p i שגירמו די אױף העכערונג א IW 

 םעזאן םירימ פאר׳ן גט9•ראא ן9ז*ב קלאוקםאכער די
p און n דורך םעזאן פאל קסטן9נ ם9י ®אר פראגענם 

p n ארםזד דו• טשערטאן איםפארשיל פון אנםשיידונג 
לי אונזערע רובין. p כתיט מ n געװארנן p i •אױ

panppi ppn n  pm bippii 1סשײד»39 <-ו p i - 
באלי־ 9י9זיי ססרײק זיץ א רט9ליק9י

p יאגואר pain געשלא סאקטיש בחים נןלי די, 
po װי פאר שעפער די p ו a n, דערםים וחללעגדיג 

p p n vpav פאדעדןן גיס זאלען זיי אז ארבײטער די 
m די p p n סיסולױד אונזןרן papi אמר זיד 

ppuvia p ניש n  p  p p n rp n װאפ דןס אױף 
p איז ppu ארבייםם •pn ז״י קתנט עס  pnvi אױ־ 

p שלעכטער סערגעווײנליך i שאפער. קלאוק די B9B9
p 91 פ98§יר 9אל ap iננאגגעל פין ז9ל*ש p i אדס״ןו 

p i .גאםידליר p a in 8ל991 דאפ טיםגלידוװ־ אונזארע
p יעדד p t י־אץס פ■ײאלאעג p  p ajn btt ד 

w p גו ppn מס o*na בעלי in V in ארבײומד די 
 Bin יוויאן די jnvsv די פון ארוגםערלאזען זאלעז

p 1 פארלאנג ם9ד נןסירליך im p491מי9וריקג op 
B9 p זײנעז i ipmptpm p  ipap piiiB װארשײנ־־ װעם 

.put 19 טש ל9אי&«ארש on דעדגיק לין
 1« באמױיען די זאל מען פאדערען

 נעזעץ ררגגסררכע■א עןארגײמסלאז
Bin ,Btspi Bin p b p  p i םאר קלאוק אחייא די 

p דטשירעקטעפ m p pjCB זיד bb pn n  BTgnpn״b
lir גם9אינשוד גט9י&1&ול9אנ u ip 1נ1פןול םיםץ 1 
p ארײסנערעכעגם זאל pnaenm קלאוק די i W n 
9*PP9Bjp p n יעזטרםונדיא וחאןס זײ p  Mn tio  p i 

pn*pn סון באפרייען o n  p V ii אינשורענם joppt 
p 0^90991 וליױ זיד Bin יתיאן די i פארבינ־

p דוטג i 9*B*BiP Pn b*b תפאדערס p אר־ זײן■ 
 פארגעקומן איו פארחעד pn פאחלאר. בײם םדאםעז

m קאלןממטדעם איז  ppp»pi*uiui  n  .pa pb19 
u דעם פון unaptnut ז9ײ91 m  pn p  pnw piB* 

n כידערסאן iBip.* װעלכער Bin געזוכם po p*** 
m, אז n יזבלו ארבעם תפסדידגיא קלארק Bip iia* 
p יעדעס פעריאדען קותן טע i pp איז pp*pn א 

 די |9BiPnnB Bin ,porqpnp איגתםטריע. סעזאן
iP איז יתיאן n y i  Pin 79<91 דאם אזוחנן 

ppni o 9̂ אוױ w n p iro9ימחססרי 9אל |9ל| 
 ארבײטסאויון ®ון ppm באסריים דארמן גימן איז

79P אימזחסס i pn  p i װאט w b i  pum  p i* 
^ w papn pBpatnj סעט ponpii p .ppm 
BP pn p און אײגדדוק pppov א BMBPi ליד i*

Bin u tm די P P  o n  p m p ip n p  p rM P* 
j לאנ< jap ppppi pn  tp עגדיגזאג pa prim  w 
pp אזא אדויסגעבעץ Pinm  pa *pm unm up 

ptnimoi א p i p i pp p p אזױ וױ W i 79191 o il

p i גײם

-rm  pm  
ip  irn* n

די אין

a r TmiB-oarn naPPi im ro ויימ p w w  
ל9ײ89פ 409  jpr on p  *bb pi on״rp*B

pi

^ריעמב וןא דרעם א ר
̂ט־לסטר ̂ןא . י

p וס i rm o n n ו קליזדלאנד׳

, גי ו 4 1938 י
 וױיגיגער געהאט ױגיאן די האט אגריםעגם׳ דעם נײען

 בע־ א געװען איז דרעםעם בײ סיזאן דער םראבעל.
 האבדז םירםעם מאנכע כאםש קלאוקם, בײ וױ םערער

 םירםע גרױםע אײן ארבײט. גענוג כםדר געהאם נים
 אױםגעגעבען זיד האם — פראקם, סופיריאר די —

 א אוגםער געעםענט ײריק נאכדעם זיד האם אבער
 ערםאלגרײד. טעץ אמםער ארבײם און גאםעז גייעם

 «ער9ש דרעס נײע ונוויי געעםענם אויד זיד האבעז עם
דדעסעס. |6.75 אויםשליםליד מאכמ װעלכע

 קליװלענד אין אינדוסםרי עמבראידערי דער איז
p א געקראגעז אויך זײ חאבען i :aiprpm פרא־ זיבען 
 באדיג־ די זײנעז לײדער שכירות. די אויף «ענט

p אלע נים אז אזױמג געװען גונגען n rT W גע־ האבען 
 האבען אפעדײטארם באנאז די געניסען. דערםון נם9ק

 פון אויײגעז 9Pn« די אדבײם. וױיניג זײער געהאט
opn יליםעדם, ווי םרײז־, דעם remo, טאקערס p i 

ארבײם. גישקאשעדיג געהאם האבען םייקערם בעלם
 די םים אגריםענם דעם באנײם אױך האט יוניאן די

 קליװ־ אין שעסער דדעם קאטאן ארגאניזירטע 9עטליכ
 אין שוועריגקייטעז םיל געװען אכעד איז עם לאנד.

 לײ93 די וױיל באז־ימוסנעז יתסן דארם אנהאלםעז
p האלםען בתים i פח ליידען זיי אז קלאגעז אײן p n 

p קאנקורענץ i דעם איז שעפעד נים־אדגאניזירםע די 
םדײד.

ע די אין מיג ט ארו ע ט ^ תאגאט, ש ד לי א  ט
א, מ אז לי ט עי ד

-----p t איז קאואס P ara n a  *on לאוג ויט p*pi
p אװײ פאר געװארען כאגײט t  p p געמאכם דינען עס 

 ־רטעדיאתמיט גענםערעד פאר אראנחשפעגמס געװארען
pn זײ פאר קױסען n שאםם i .176 לאקאל ארביים 

p לאקאל אקםױוער אויםגמייכענםער אן איו t ־ גוםע םוט 
ארבײם.

pnip חאו טאלידזג איז , p n, ר9נד9פרידל p i 
p n iu* אי־יפגעגעמז האט91 זיד האט שאס p t זיד 

*p*p סון כאמיתוגג^ די דורך געעםענט p n ,יוניאן 
ן מ  לעכמ■ש טגי סיגיסמעמגלפארחע ס^אלסורעז די י
p װאט דעם גוליב n שאס tpn זיך a שפעט p i םעזאן 
p 0190991 ומדיק a in נאטירליך וײ p p װאכעז סולע

 האבען זײ םרן 91101911 י1 אבער סעהא̂נ ניט ארביים
09091 a װאד א ארביים סעס עטליכע p i האס 93מאג 

מיון די p אריבערגעשיקם י i* םעזאן. פאר׳ן סינםינעםי 
p קופענז־עז פאר׳ן טעזכזיסיאו י1 i  p p o זײ־ ־אמטאל

9B11 p i• ______
p n לאקאל p i ^ליס opt קאסאװסקי׳ם רורן 

 שווא־ א פון אויפגעלעבס. !ייטען לעגםע די באםיהוגגעז
p וזוז לאקאל׳ 09290פארשלא כעז׳ m מ מי  מעמ־ ז

opn ען19סל a  poip איונט 09 איו פיםינג, א p 
 מיםגליזזד יגעוססויגאוג^ יתימ P< לאקאל ענערגישער

 >1י1נ9שסמם3ל9ו ל9»ימאס אפילו זיד חאלט װעלכער
י װאס עם1 םראץ p ו a in ארביים. פיל געהסט ניס

p i ועיטאן Bin סאלאפאן, דײוױזי ארגאנייזער p n 
 םי־ א ם1לײ9ארײגג לאקאל סיגםינעםי פון םענעדושער

̂יל • יי ■Sroj■ יסן ווײדער  י ײ לש
mma9B p t .tm na i  B i9uppre9i איז p i• יתסק 

p« אחדיטעד 900190 די ארײעתעםען גןלוגגןן n  r 
 m װאס םירםע אײטױגע י1 , קסמסאגי 09H .דעיםאן

p דא i זיד מ» אטשס p n  a  tm yia i ןלאניחשד 
p אר3לײ p p o v iQ  a  >mop אלס ל9אינםערנעשאג די 
n פון ארבייםער י1 פוץ םארטרעסעריץ m kv איי■ נאד 
p 91גי a p p re a p איו p a u y i עודארען! p אסשםי־ 

ו מתג י י נ ײ י י ז י p 148 ו an p 9> optמז «י n ש  p i 
210 pnma*a 91191 װאס p mכםיגם9באר ן a בא־

̂דדדײל ג#ך וױו #גריםענם קיין זיך• ײיליגען סיס ד
 M M-----M • MMI M M  ■iMIiAiMA - ip i גים פירםע p p m .גןזזארעז ” p p  p o

■MgMLgk ggM ggMMiM^h ^^M^HBliדעררױיל m יינער וויתמית m קלזנדזד ®ח ומד^דוגג
MBB ggl gAg gAMgii AAAAAAA AM MAM■ w ירס יוגיאן די סקעילס. וויידוש אין® n ׳»■ ״ 

u אח עט וזייל אס11לאנ חןװלונגןן n i אד״ סיל נישטא
 ̂ - m M MAfA  gggMk M M li gMglM Mit^MMAAA a m ד דימן וױסדגסןן די טרײד• אץ גײס מ you. ן

אן פעמן א באהעמפען ץ יזגי טי א ע סינ סינ
y וױו סיגסינעסי וױן ji קדאדק jynya jinyo גיס
p 1 09 שלעכם. i  M V  p m  110190991 i i  *p B piי 

at p 09 בתים לי9ב a r a v a a 09ײ »k  p י9«ול 
ל סיס obv ײניאו p 9י im m ia 1 יוןP n a p n  p n 

Bporpi p p m . p n  b p  B p a m t p n  •t * p 
9 קסאסני״ i e m p  im״B־p ז ײ׳ i. י r

ggggggB VgBAMM gMMMM m^M MAM Mgך p u 'y i' p n v סיס pv9>. p n פראק p m 
p 7»ל גיר i  a p V p i p*i סמזיג Bjn m a n י1י 

p m  p p V a r a  in V u ia

 בא־ שםארקע וײ איבער פארהער םארםעלען א הןא רען
 קאם־ ער1 עגעז1 *יגעשטעלט האט יתיאן י1 װאם װײמז
 האט םינס n אײדער גאך איז אבער, דעם טראץ פאני.

 ארגןני• שוין זי האם באפעל, אוים׳ן אסגעםדיקענם ײד
 נייעם שפאגעל א אונםער יוניאן קאםפאני נײע א ױרם

p נאםעז, i פארלאנגם עקערײכמא וײ ip o rn 191 פון 
 «ערקענעז עס אל1 זי אז באאח־ רילעישאנם לײבאר

p ײגיאן ריכםיגע די אלם i לײבאר די ארבײםער. די 
m o p אן םאר םארהער עם1 אפגעלימם אבער האט 

p !עבען a ײם,1 אוםבאשםימםער n אינםעתעשא־ 
y גמושטעלען ליכקײם1מע די נעל i ip r p i אז באװײזען 
 קאמפאגי אלםע עלבמע1 די את באשעפעניש גײע זײ

םאסקע. גײער א אוגםער יוניאן

 אפ־ אינטערנעשאנאל באזוכען טױזעגדער
 לעיבעל ױניאן ל. x א. בײם מײלונג

םינסיבעטי אץ אױסשטעלוגג
. M |> -—■ --   AfcM . A M MM MAAAAIAMAMA MAAMgAAMAMאדד און סמםמענױ פון איינומוינער סויזענםער 

 אוים־ זײ מאי.באװכם םען16 דעם האבען שםעם םיגע
p פיז שימלוע n לײבאר אװ דײשאןע1ס« מעריקעזא 

p געװארען אײנגעארדענם איז װאס i טי9םינסמ a אגײ 
p פארלאנג דעם פאר םירען i װניאן םים׳ן סתורות 

 אפגעהאל־ איגס ווערען אױםשםעלונגען אזױינע לײבעל.
p i  jyv שטעט םארשױעגע p i אױפ* אונםער׳ן 1לאנ 

p !עפארםפענם לײבעל יוניאן דעם םון יכט1 n  p i
WowpnvB. ____

B באווכער גאל 900911 ד % lip  Dipt גוגעאױגעז 
i* !9 סת סססיילונ o u t p nלײז**ס דנו<ונול im*

a i*»m o p p p m  oaa93ל9ײ 1גלו9סױםשא ר91 ״ 
 קא־ זידעגם9וױיס־«־ p< אויםזיכם ton אוגםעד שםײט

 יי3 האס אינםעתעשאנעל די •11קליװלא פון םאווסקי
oa מלו9סשסויא דער n p p im i פון שאס רעגולעדן א

p קלאוקם i 090911 p i סרן 19ד םיםגלי ואל א p n 
גיוןן אפעדייםען, ױניאן p 190910 וי i ר91קלײ a 
19391 1* pDitna נןנױף א p n  1919H ארגײם p i 

p< ר91םיםגלי די םוז לעבעז ס91 n  p *אינםזמ־נעשא 
שעפעו־. די איץ ל9ג

1 p i 91mסון אויסשםעלוסנעז אײנדרוקספולסםע י 
p n סון שילדעתגג 93ילדלי3 די איו שאגעל9119אינס 
obi די סון סקסנסדאס p n  ia  a m rw n o איגזזס־ 
p 9סרי i 09 יוניאן סארןרנע די .p w v 91 ודײזם 

p n  *pa 19בײם1א די פאו וױכםיגקײס p i אר יייד» 
p י1 m a w ר9קלײד *יויען י1 װאם p o p p 

pajn 9 ײיד ז91שלא191 ךיזi9ii*P n  9TH* P n 
p 19090 91סןניסא שסרגדען. ארבײסס i 91גדי9אנשם 
p סון פארברויכער you mo די סאכעץ װאס שניחת n 
y פיז ארנײס p n a יייײססאמ^ ia ip wr » n ײ»ס 
opm טיילט91אוים a״ p n לומ9אױסשם BijU ii די 

ly סון וױמימייס iat'nu ל״מל ימיאן חס t b 9אל • 
 תסיק•!אסע סמעדסזקאג דעם »ייד 1»י לײדע!קפדייען־

p ל93^י a* קלאוקס sow pt•
o חאס אינםעתעשאנעל די p p 01םי9ױסג1א אויד 

p אױף p *9לכ9ײ ו9ל1סײ ל91מא ווגקס 93ב in* 
p a 090911 קלאוקם איץ &ןוןס לוסגסע י1 געװיזען p t 
p פאםעריאלעז 9ענסס1פאדשי די פון t •פאסאנעז 

1 poיוניאנס 1םדײ גאדעל אנרסרע י p m בײ p n 
p 090 י1 פארסראסעז אויסשסעלוגג t אמ־ םילינערי 

p 1 יתיאן שאנעל9סערנ i193« לאװ1 י.

ט--------------------------------- י י ז ► 27
ppm ימיאן י1 האס פאן.1םשע שעל1אימסא דעם פון 

 *וזיי־ pn םון 190910100 םיס קאנפערענץ א עהאם1
 אינדעסמד־ p אויד האם װעלפע םע״1פי גתיםע! םער
op ,ענד13. !י אגריפענם pt יוריץ׳י n  pt פע1סי 
 אלגעסײנע די םעז1אונםעושואודא יך1 געעשסיםס האס

 די אױך a הײסם, דאס מארקעם. פאדץ׳ ענםשײדוע
 המעתנס n קױמן װעלען םע1םי דער סת ארבײםע!

 ארבײםע! אלע 1פא !ילםיג !.עפעמננ די מאפם דאם
>p קענזעם. אין םוײיד

p 191 190910100 פעחןלשםײן, םײער i אינםעתע־ 
pn ppn שתיבעגױג סאום־װעםם, pn אין ל9שאנ

M M M I AAAA mAAÂ M MM AAA k kkMkkMkkk kM  wfov וױץ מאכער קלאוק די אז מעלדעט/ עגטשײדונג*
pm דאס איז ססעגיעל שםח̂ז םלא pn םיס פאל n 
ia די יסס וגיאן,י pn אין 1לידע1םים נײע  •ppB 

 9ײנח Pn P אנגעשלאטען זיך האכען װאם סרױען
i לעאםעס ערשם r. 1 די oro paon־9ל91 א עהאם 

ompa אזױ װי אוזעהןײגא n אױף חאלם יתיאז tot
AIAAAAAAAMM mAMM m̂  mmmammmaamבאדיגגונגעז. לעבענס דיערע סארבעסערם

•AMAMA MAMA takMAMAA M̂M k^MAMte---- - ----------- - - שרײבם — יוגיאן אונזער ®ון םרױען און פענער די״  
אוגמװי וואס #«קט דעם  m שטמן — מרעלשםײן

ggMAAg MAM MAAAA ■AA AAAAiAAAM ^̂ MMM MAA — ---—j in סױס אויס דך   ujysn סיםי קעגזעס אין יוניוון  
p זיך p 3 «״׳ םיידלאך אונזערא וואם  pt pin3״npn  

י90ײ31א  n ױשעןאו   piaarpp זײערע םים אױס  
שסאם״ אין איגדוססיײאן • ypnat אלע p>

מטבעח שײנע א כאצאלט באם סװעט  
ארבײטערין אן פאטשען פאר

*ירם רעם1 סילק ן״ «pp פון באס pn .לונמ׳   pn  
* T  01P »ין געױכם אין 0  ppm»i פאד'&שסס איד  
TP 93 לי09 שײנע ל91סײ  p u**aio p a כאגאלעז   
• יאם״ « דעדלימם 1אי חאם  pr װאס דערפאו־ לעד  
to, וחנל־ ip פרעסעתשע יתימ אלטע   p אח 9פירם זײ   
■ n j t . u i r p u p p n p אםילו תאם 93 

M AIM  M  MteMMMמגיין♦ ר קעםפט

רעדאמחן n נױװ

 הױנן הממםאמו סיפי תענזעס
שניחת m חעמחננ

ipm א אחס o סמױ׳ ס9מ9ק סיז ד93זקסאקלא 
top 9אל ווייסס p  pnnam װיס 1סרײ i i  pm אין 
091 pain p p v  pn טאנאס m gpp i panpii 

i* סיס שדירות pa*i 4 3היל אU9BTB ד *ip n 
im סיי iw 191m ייז m  ■pn n  pp סיי p p די
p 1• ז9ארמים ומס v

1* pn *pom p 101191 p  39191 ip  11119syn 
PW lo p  .p  ,■porntrapt 091 p  iw ovia( 

a p  yatiB 1  puyii a די אףןי חןנאזע Jw׳in i 
IP 09 PH B*P PP IP PPCIPI P39191193P  IP

pn w  opvnat pn pptipi opp אסאסיויי־ 
bpo• 9 ויb ip סלענס̂א ססירן׳ *i vwp ,d t p 

b p  prat* pn bp opm i pnapa i  opt ויך 
p p ip n מזיילימ אױך pn IP 

»1
a mדי 1וווי

39191. p n  r»  l io p t iyi  190pmםיגקײס : — 
09 ip נשלאד9ם p i לאר,1נ*םי a ײיי מי ח  ו

o y im p y i opm, ז9ײ1אױסש ר9 זאל w ap• m
pp a סליסערנןסע pan  rot in m i אױן״ p o m 

n  p u n a o p p p i ■שוא ®m  n •̂גליק  אמ
09 00910 mi p  ,t p ל ״י pn יח יי  מי

p אל1 סײגומ ליפער n a t p  p m T o ia םײל IP 
191 i«m Bti ■pb 99»  A xvn  pra ôpty׳p in 

anm 9נסליכ909 חײסס װאס ריכטער, o~
praoam די אגםקעגעז אס1 זאג איך h p  y a m,

n ז9תאלם 9ודעלכ  paw rp  IP 91י1שול m m  ■mo 
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גערעכטיגקײט fr־

ן מינהאה מ. נ.פראנט דרעםמאכער אױפ׳

 איז עקזיםםירט װעלכער אםמאך, קאלעקטױוער עגם
 גיט און ״אפשםויסענד בתים געלי די איז טרייד, דרעם

געםעלען״•
 סון םארוואלטער דער רובינםטײן. תשיי. ח. מר.

 *a® שםעהט װעלכער דעפארםמענם, םעטעלמעגט פרײז
 איז טשערמאן, אונפארטייאישען םון השגחה דער םער

 עדיםא־ דערמאנטן דעם געגען ארויםגעםראטעו שארף
 אסאסיאײשאנ׳ם דער פון נומעױ לעצטען אין ריעל,

 דער סון םירער די דארם דערמאנט ער זשורנאל.
 לכתחילד. זיד האבעז זײ אז אסאסיאײשאן קאנםראקטאר׳ס

 דער־ .קאוד״ דרעס דעם אוגםערשרײבען is ענםזאגט
 .לימיטײשאן״• דעם ענםהאלםען ניט האט is וואס פאר

 האבען שפעטער מאנאטעז 12 בלות מיט װי און פונקט
 און שעפער זײערע םארמאכט קאנטראקםארם זעלבע די

 ארבײםער םויזענם 56 זײערע גאס איז ארױםגעװארםעז
 סמ פארטײלוע גלײכע ®ן ליםיטײשאז קריגען is אום

 קאנ־ זיינע און שאפ אינסרײזי דעם אוױשעז ארבייט
טראקםארם.

 דער געװען פריחער איז וועלכער רובינםםיין. מר.
 קאנםראק־ קאנעםיקום און חשױחי נױ די פון פיהרער

 *ר ענין• גאטנעז םים׳ן באהאוועגם גוט איז טארס
 בריןי״ asiSBV* זײז אין קאנטראקטארם די דערסאנם

 טרײד אין עקזיסםירט האם װעלכער כאאס דעם אן
 ווזנז פרייזעז׳ סעטלען פון םיסםעם אלסען דעם אװםער

 און קאנםראקםאר דעם געדריקם ,תאט דזשאבער דער
 ארגײםער דעם עקטפלואטירס האט קאנטראקטאר דער
u ®ן געלעגעז ביידע זײ זײנען םוף bis און n אדמ̂ז

אםאםיאײ■ דער פון פיחרער די װאס דעם, אױף
 םוי׳ פוסםעװען, םאבריקעז ״די או זיד באקלאגעז שאן

 םא־ די און אונבאשעפטיגט זיינען ארבײטער זענםער
 וױ חביגםםײז מר. ענטפעדט «״נים זיך דרעחען שיגען
 םראכם א ניט רעדאקטאר, םר. איחר׳ ״האם :פאלגט
 עפעס לאנד אין לאגע אלגעמײנע די האס אפשר געטאן

m םיםדעם טאן «ו s? אז ניט, דען איתר וױיםט 
 קאנ־ או גױטיג פאר געפונען האט רוזװעלם פרעזידענם

 דער װעגען קאפיםאל קלײן און גרויס מיט פערירען
 די אז ,o*a איחר װייםט ? ארבייםםלאזיגקײם איאםיגער

 פרא־ 30 פון װעגיגעד ארביים אויםאמאביל״אינדוםםריע
Bass פון װעגיגער שםאל״איגדוםםריע גרױסע די אוץ 

 סי וױיםעז וױיסען אז גלױבען, מיר פראאעגס?״ 20
 וױםעז געמעגט אויד האם רובינםםײן םר. אבער יע,
 דארף ® גוט. איז איהם פאליםיק. איז פאליםיק אז

 דער ®ן פרעזידענם דער אבער װערען. ערװעחלם נים
 פארוואלםער, און דירעקטארען די און אסאסיאײשאז

 זונם שטימען. נאך עדלם צום
טוט װאס אישוס. פאנאגדער מען

 און נעהנטערע בעםערע. א — זײן באדארף מינאגיעם
 אר״ וועלכע אלע די םון פארשטעגתיש חבר׳שע מעהר

 עקםפלוא־ די םון מוח, און הענם דיערע מיט בייטען
 ראםע א סאר װאס פון עקספלואטירער די געגען םירטע
 אד את אוטײלונג זײן. גיט זאלען זײ נאאיע אדער

 האגם די שטארקט רײהען אונזערע אין שפליטערונג
 עקסילואםא• די ■ח אײנםלום דעם םארגרעםערט אמ

 דיס־ אפװישען וועט סאלידאריטעט ®ן אחדות טארס.
גופא• עקםפלואטאאיע דער מיט אחאמען קרימיגאציע

m m■-ער־•־ ^  איז םיזאן געזאגםער םישטוינם י־־
ע ך סלאו װידער איז עס און פאראיבער, |

עװענױ דער אויף דרעםעס. ביי -
M שיער. א אן דרעםמאכער מען זעהט
i t T O P lj g ױניאן דער פץ אפיסעס די אין

■B S P S מענשען סך א ארום זיך דרעהען
וועט אםשר אז האפנונג, דער אין

 2 אדער םאג א םאר חשאב א םון דערוױםעז זיך םעז
לאגע. שװערע א איז עס

 קײן נים מיר דיגען פאל דעם אין אז איז, אםת
 זײנעז ארבײטער אויטאמאביל די ױשעןנו אױסגאם.

 געפרו־ ניט האבען װעלכע סױזענםעה מגדליגע דא
i א באלד ארנײטען בירט r .די בײ לאגע די וױים 

 — םעז זאגם וױ ערגער. נאן■ איז עדייטארבשטאל־
עי רבים נרות  דרעםמא־ דעם חעלםם וואם גחםד- ו
 לײדט ער פארקערם! לײדען? מענשעז נאד אז מר,

 איגדוס־ אנדערע די װען לײדעז• יענע װאס דעדפאר
 אגדערע איז מענשען װען באװעגם׳ זיד װאלםעז סדיןן

מעז װאלם פארדינם, און געארבײם װאלםען סדײדס

מיםינגמן סעקשאן ביי מיםגלידפר םױזענם צעהן

 22 לאקאל מון םיםגלידער םױזעגט 10 העכער
 מיםינגען םעקשאז באזוגדערע 7 די באזובט האבען
 װאך לעצםע די געװארען אפגעחאלטען זײנען װעלכע

אפריל. מאנאט סוץ
 איז שרײבער דער ױאם יאר, 28 פמ םארלױף אק

 אוגז איז אינםערנעשאנאל. אונזער מיט םארבונדען
 קלײ־ גרױםע׳ םיטיגגען״ גענוג באזוכען is מעז1אױסגעק

 םיםינ־ עידענישפאר לעבליכע. איז קאלטע הײסע, נע,
 אײגדרוק׳ דעם מאכען ניט דא אױך װילעז םיר גען.

םיםינגען. שעתגססע םאםע די געװען זײנען דאם אז
t ונטעיא ופא א׳ u»i אש סןוו m  n  rm o i»ui 

 זײטיגע אײגאיגע די 1װא יוניאדמיטינגען׳ געװעזעלימ
 די ארס אן פאר װאם אױף פראגע די געווען איז 1איש

 ארױםמר חאט מאי, םען1 דעם פייערען זאל יתיאז
 פאר־ איז װעלכער לם1ע אן עולם, גרױסען אזא בראכם
T געלאסען אוץ רחזיג בליבען in ײס1 גאגגער דער 

 ארױס און אגגעהאלטען, האבען פארזאטלתגען די ױאם
געװארען. געשלאסען אפיאיעל זימען זײ װען ׳זאל םון

 בא־ אוגז האט װעלכער דרעםפאכער׳ אלםער אן
 אפערא פאגחעטען .אין װאנם בײם שםעחענדיג טערקט

 עולם, גרויסען דעם אנקוקענדיג אביעקםיװ ן1א חױז
 אז שםײכעל, אוגזער פמ פארשטאנען םשםעות האט
 איחר זאגם װאס .אנו< זעאזע שםארק זאך די טוט אתז

 מד איחר ? סיגקאף ברװער טיםינג׳ דעם אױף עפעס
 is געװען איז האל ברייענם אין 6 רום װען דענקט
 אמ *t געדעגקם איחר I לאקאל גאנאעז פאר׳ן גרוים

 ברודןר דער ט1זע ענטםער״ אן אויף װארםעגדיג ניט
 האבען װאס ?״ גיט געדענקט איחר ׳דען ״וואם םאר
 געדענקןן געוױם געקענם.זאגען? ברדדער דעם םיר
H פוץ בעסעד עס געדענקם מער !ײםען. יענע םיר P 

 וװגרײ־ באדארפט טיסיגגען די האבן וועלכע מענשען,
 א זוכענדיג קאפ> דעם זיך שפאלםען נאכהער און טען
? רענם זײ ןװממאחלען װאם םיט דאלאר פאר

 דרעס־ ברידער אח שוועםטער גױטיג* איז עס
 מד װייל טעג• יעגע געדעגקעז זאלען מיר אז פאכער,

 פארגעםענדיג ניט איז טעג׳ םרױריגע יעגע דענקעגדיג
m די s װאס אנגעליםעז, דאן זיו תאבען מיר װאס 

 שאזד דעם שטארקען און אױפאוהאלםען העלםען אתז
 האבען םיר װאס בגק פראכםפולעז אוץ גרױםען נעס,

 װמ־ שעחנע גרױםע, די — געבױם געםײנשאםטליך
יוניאן. מאכער

 זײנען אױס, ם1יע זעהם לאגע די וזי אזױ אבער גײט.
 שפײז קריזיס. פון קרבטת ערשםע די עדפאגדדעס די

 א האכעז• מען «ת פאםיליע חנר פאר אח זיד ••י
ד  ? דרןסןס אמר .now םעז דאח• mtp אימר׳ז יי
 ײרד ױעטערעז קאלםע די חײגט װארםעזו קעז דאם

י  גע־ גאעען אין האם דאם 1 װאכעז פאר למטזנ י
 אונז בײ איז מאי טאנאט חװ־ סרײז־. דעם יטד׳ם

 דםער־דרעסעס. פח במי־מאגאט חױפט דער *לעמאל
%vr V• גאר װעםערען- שלעבםע די וװליב נמז, חאם 

שלעכם. איז לביט ביט אדבײםעז. w אנפאנגעז גיס
 אק האט יוגקק דער פח אפי;טרדפמיסא די
 אנ־ סמאן פארענדיגםעז גאר־װאס דעם פיז יירלױף

 די באזעפעז is •מיםעל םןגליכען מדעז פימנדןס
 געוױםערמאםעז איז אתז שעפער. איז ײטסלאז<31«

 חשאבם, מים ארבײטםלאזע די באזארגעז is מלונגעז
 ארבײט קײן איז עם אז תשא^ דער םױג װאם אמד

פרעזי־ מיט׳ן קוםעז ישחװז די װעט אפשר גיטאי
 ״ווײדזש דעם מיט אדער ילאן״- .ריקאװערי תנם׳ס

 ? אננעסעז זײ װעם םעגאט דער יױב ביל, אחמ־״ «נד
 םעז מח דערדוײל געמלד. חאגעז מען סח דןרוױיל

 װאו דארם אז געבעז, •כםתג ית ה*ר דעד «p» 1ייי
 אנהאלםען מען זאל ארבײם, גיםעל א דא r אײ «ס
 דעם ימ^באדינגתגען. »מ ײגקמ־סםאנדארדס יי

 איז תאסענונג יײטױגע און שח אײמיגע •רגײמר׳ס $
 םעז װען !ײטען די געדענקען דרעםםאכער יתקון. די

 פאר ייסטעראװ מים װאך איז םןג 6 געארבײם חאט ן
 מוע־ םים געװען נים איז דאס »מ יילאר, 18 אח18 *

 6 גאגמן איז איז מעשח די וװד̂י יאחנז דלימנ
י י  דרעסמאכער די שטעחען דעריבעד י*ר י •י

 זײ אבער וױים׳ שחזגחנ א דײז־ מאכעז זײ םאייד.
 אמ ענטשלאסענהײם מים וװקתפט חװ־ אױף קוקען

האפנונס סים
\ טלפקשאנס די אי

 יאיישאןאסאס (קאגטראקטארס) ױנײםעז־ דער איז
 די װאחלען. מרליכע די is ינד1א זיד מז גרײט

 פאר־ חויפם זײעדע ערװעחלען מחען סטא־אקטאיס 5
 א דח־ד םיםגלידער נאארד מזעש־טיײ T* מילמיר
 ״דעםאקראםישער״ א פאר זיד פאםם עם m גאלאט,

אמ, עקזאמענירם מען גאםמירס׳ מען ארגאגמאאיע.
קאנדידאטען. פאר אגיטירם מן אז זיד״ טעהט<רשפ ן

.אי־ באצײטענם זומנז אדדים טערראעטזדעסיפא
« vm״ vm זוכם מז ײ אמ ןמװשפןרןו״ זין־ תאס 

urm  ,p» w m [ גע״נען. תאם מן אז זאגט מז 
is געװארעז גמױגעז איז אױפפאדקואפקײט »גוןר

01איש םעז
? עלעקשאן אן זװליב ניט םעז

in װעלכען קענםער א i אויםשנײדען מח \
חבית׳י־ מל דער םדן אױםגאמ זעלבער דער אין

 אינטערעסאנםעז גאנץ א םיר געפמעז וױיםמג שער
 םים פראגע, דעליקאםער א זעהר װעגען עדיםאריעל

 נים חאט קײנער און אלע זיך טיקעזש יר3 װעלבער
 — עםענםליכקײט דער אין ארוימוטרעםען bib דעם

jn פח םראגע די s ra n p o m s o ri דא זײנען »עס 
 ארױף נזממז ,װעלכע !ײםוגג, די זאגם בתים״, בעלי

 ארױפ־ נים ערלױבען אח ראסע אײן םמ ארגײטער
 האנד־ אזא ראסע.* אנדער אז פמ ארבײטער קײז קײיעז

 פלאץ קײז האט עס װערען. םאלערירם נים טאר לוגג
 װערםזנר, גאלדעגע אינתסםריע״. דדאם חװ־ איז גים

 אין בתים בעלי פח אױך דאן■ מיר װײסעז בנאםנווד
 איז בכבח־׳ע גאנץ זײגען װעלכע םריע,6אמײ דער

m איז ענשעו8 אנגעועחעגע m טעספעלס, איז פװחלעז 
 חשאב קיין זײ בײ TJP ישראל בגי אחינו אז אמגר

 ארט. אױפ׳ן פאלעז אםיא זאל ער יחנז קריגעז ניט
 ססדאפסשעם גאטס סארט דעד אז אחיאי, איהר סײנם
f א פײגט חאט ir m ,פאר־ ״אבער״ !ם1חזל חס נײז 

t איחר שםעחט bאזא תנ דאט םעגח׳ט ׳״ pjiss, 
 אימ־ דאס ^״nmipisom שװער איו אידען א .םיט
 בתאים גידעריגע זײנעז דאם װיכםי^ גיט איז רימ

im װעלמ די ism גידעדיג װענמער גיט ארן p די 
is ועלגע  jjvpsbs זײ־ דאס ײטער.ארג קריסםליכע 

גראשען א פאר װעלען װעלכע ,ארסאסספאאסאס גען

 ערפאמ פראצמנם נימציג חפמנר
פון םארלויף אין האם באארד דזשאיגם דרעם די

 דדײ בזמוועקם תאט װעלכער שעפער, די אין ,דריקז״
 ,נים־יתיאז ביסעל די באדמױגען ערשםעגם זאכען.

 וױיסי is וױיט «מ זיד אלגערעןדװפא עלנאײ ארבײםער
 •ױ אתיפצמעסען צוױיטענם, ;שעפער םאנכע אין

s אין לאזאסבײס ir לאדיגי א איז עס װאי שעפער 
 ײגקא׳ די בײםאן דריטאנס״ אח צװײ; אדאר סאשיז

is אױף קארםען i ז קארםפ ר5םיג1אי® IS7S1 אמי■ק 
n* סון נדפװירקתג ןקסיײד דאר דאנק א su 

isn *דדײװ״ דאר איז עלײפרפ-טשאאש si םאלשמד ן 
e עדפאלב דיגיד r v n e o m n jr A ײשאמס פון 

 I® ,ביכ® די חװױוירט סשןדלײט די isstp באארד»
n גיס issyn װאלגע די איז מיסאראר לא8  B3SPS0 

 מד באזימױגט issbp אין iSm _ בימר קיק ןשסאלא
tip i ■ n ip ̂ם ןגסולופנט W ךי פון גײמן ל V" 

iv ,!s ױכאדקײט יםiso 8 קען קארםען׳ ir • ד ®יי

------------------------------4 1938 ױני,

n 8 נאד איז ןואגענט m  ^sssnיטגלידsר is m 
risoss 1 אמ ר5םארדינ r»sossר.5אחל
os איז is ,איו אז האפזמ nvBTV s i r ממ 1װא 
 פארט• ר5פיטגליי די |5ל5װ ביםלאך״ is גאד ארבײט

1 r im  issstשול־ קײן אנזאמלזװ נים און ז1אהלוגג 
m ניט ן.1ױניאן־קארט sרm אױף ךען isp ip װאס 
 קליין גאנץ איז יתיאן אונמר אין דיום 1נעגטליכ1װ ךי
o 35 |1גאנצ אין __ iso װאך א — isisnoo rruB 

iso  nm אחלװגזמ די ל10אבי םיגט5םארנאכל! i r t״ 
so 5גרױס א באלד דאס גױיכט io, איז os אן הױבט 

is פיחרם אפט גאנץ ר.5שװ |5םאל »  os שםרײ־ א 
 ן5אהל1 זאל iso אז ראטזאם, איז ר5ריב5ד נוגג
־.HSOSOVOU זײן ר50אי אח נטליד5װעכ

קאמפיין מיטגליחנרשאפם רינג ארבייממר

is נאכמיםאג, שבת o l l  o rr ,מי סמ־ אין םsװ י
i אפגפהאלטזמ ל5האם ממ־ r ip i אין םארזאמלונג א 

 ר5סיװ5פראגר דפר תאס קאמיײז מיט׳ן פארביגודע
 איצם םיהרט רינג ר5ארבײם 122 ברפגםש רsדרעספאכ

^ swi 200 פאר אן לי םג  אױפ־ ם5װ סיםינג בײם מי
®o ist t t w  isos זיםפרםאן, סאשא תבינסקי״ דח־ 
 אייד איז לכפר5(װ 22 לאקאל פון רsדזשsגsמ

m w io באםקיז, סף1י אח )122 נםש5בר םמ pso* 
ssosi רינג ארבײםפר פון

is פארזאםלוגג ר5ד is m גוװואחמ׳ געלאדען
 ר1יםגליז*8 רם1הונד 10לםלי בריף׳ םפעציצלט חדך

iso פראגרעםיומ ,22 לאקאל פון isB 11ל1ײ 1לכ1װ 
is ברצנםש ר1אונז אין i®so תבר׳שאםם װאריםע די 
o ז13סלימײנשאפ1ג שץ r is o m פרא־ איז זאכעז אין 

פ— «י1*ט*3אי לסא ״דידער^יגד?ך נעלעיז?ן~8גת  י
 זיך װעלען פענשעז צאל גרױסע א אז האםען, is את

isbtmv פארזאםלונג. די באזוכעז אוץ
r איז אגב t כדאי tv , i s w nrt is די xm siw s

 !רבײ־ פון 01נטש1בר ־1ל1אינדוסםרי ן1ארגאנמיר וװ
אינממ״ אונמר פזץ ז1לאקאל די ®ױשמ וײנג סעד

is גס1לצגט חאס גדחונאל b u s u v אן iso o n s ך  נ
i ראקםער. s i r  o sbs לאקאלעז 1ר1גרעם די פזץ 

 ר/ד בוענםש. v גריגחמ אין האלם *qnv שייו׳ האס
®iso s נםשעם.1בר / שוין האס סס לאקאל

iso^ בײם s 122 פון םיםיגג b h is is ברד חאם 
i r t  , im p s  p s m  i r פראםאקאל lso s ip so, בא־ 

jsov די pisn לם8 עליכם« שלום ®ן I® tuna v 
iso 1פא נרעגםש io  m ײט.31א

באנק״ דרעםסאכער ,די
s מיט s ^ s אגא&PV s s ^ s  issvn  p m s iso*

®8 so22 לאלאק ®ן ר5יםגליד ®is b ip s b i נו ךז  זי
’S |51®גאניזי sp y , s is im  I f,* םימגלידער װאו 

®i s i  I מלמ *דניאז SJSPן V is s iv s דאלאד יאו־ 
 גלײכ און הױם די ױיסען ניס די זןל מען וועלכע מד

hottb i נײםיג s i  is  is i ’ i r t ' i i s i בעםלער. ®ן 
®1 t s s v b o s ii tv ־®!V !SBפט IS ISBIpJV *לײ 

osoup ס1אינסםיםמי 1®עליכ ®ן u p  isa  •pm נים 
.11ל8עיײײיי

rsp. אז סתם v״ issv issvn אונis®ts8 s i r 
s די גזװואלם. ניס i issvn׳B^n׳o ן® iv אמסםי־ 
r s®, װsלכs חול o’iss i m א אױף isooso •באדעז 

1 t® OS|1 י .SS1Pי TSOOSTU’S, SSST1 >|S®3SB 
t״is ,געלם ®ist ךק im  o® oiso’tsi פאר־, 

isoso.3 ״ irw sa sim ®  issvn׳15אשלאס tv די 
.s’spv״ na גsשםsלם nrotm is i  tsbj® irtsn 

®issv  m  art ja n n s i i s i  I גים r p לײבמר 
s אוגissv f t  issvn is®isa s i r איממד

Wpt isa .O'nm 8 זיד is ira rv tים TSlP BS1 
®W i®  J 8 .18 יוניאז׳Sיל ^®i® ,isom ױ׳® 

spssssop, און שתיממ דזדך isis am פאפירעז 
® is®  v, 1 ®ם איז i r tײם isivnso isivsso די, 

issvaosTf יתי®״, קחװים ®is i  isas אױפױכט 
aasaciv s i orpiss art I® גמ ®ן pup .סםײם 

S®s® v oovpso avn pos ir t  tv ,r t  ansotr■® 
, t® ort issv® גזנלם לs®ס r שױן iso®® v

 .isovova ss^os שוין ai®pspo® ״povs, די
m® 1 ®יפס’isns so7— 667 i® t® upwvp• ־® 

t® wp •oisi® upw® ir t r  u p  isaip isoro 
3 Vליפז^ל®. 5אל םים אנק? ,xfm t ^  isa 
■is לײחם isa xfm שו׳ײבa ן® os •opsa isa 

v ons* ן® im * s ,  n,״ art די חײסס 
is h p p s t i׳ •im s a -BKo sism i sum® is m 

t® os מאנמחו v מגימװ■®■ ® trtn s  ® p ir 
r t  t® **a i® a y i’i r ® u p  ,rrrtso opv« 

ispiv or  v issvn i®  ;ojn®  n  a® posna

 ,ISTpisa פון 5םאמילי א פת שםאמס is ® חשד׳
’t האט is 1נא a os הייגט בםודי• האלטזמ5ג אהער 

is m s  i s i אהאן׳ פיליי? i s i ר5אידישיסטיש pso* 
is o s i 1 נאר חלש׳ם אנ?,3 םון isoאיהם אל rtns־’־ 

is s די םיהרען is s ’ a דאס אבער ®דיש״ אויף טא?ע 
t® ניט ״םארלויםיג״ נאד sםון ט3רלוי M’ ptsa o s i 

oosooivbsi. די jss is m s’ ,אילײ נאוער ®*osr 
is a^ דוד אמ ?ליק םשה ^is m  osto םיטגליד^s 
ליושםײן3 לsגדsם ?אמיטעען. םארשײדעגע די פון
®iso isb® i s i  t 3 פיז i s iאװ אאײ is is o p s i’ i 
w םיט צתאמען םארגאלים נימהמ אמ  o s i״is a פון 
is שורות די m שטי?לאך עפעס אויך S00VS3. די
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isportso t o  iso si ososn ,s is n s ,ניט nrtsu מ® 
5 istto5נםשולדיג.|

 ל5מס «ימאל5? ®ן t® מױ, |S014 osi שבת.
ois” bsi די גזװיאתמ ®rn^ vooi פיז u p ® i r t* 

i אװ פאאײ 15װעהלם r i is  po isu pp si’i באנ̂י 
issm ®ט ״ospiva osi<w א חרך  v םחי?אלײ 

 isupwsomi האט 15דע5של לא^ פראגראם. 1שע
•soosxa s״i די

issvoosii, לכ*5ײ ,22 לא?אל ®ן 15®סגליד
is װיאמ n s a אaיסs״ ® לם5ג לi s i םײפ״ ®IV I 
 ®ן 1?אנםא ®ן נחט5װ זין־ |5ואל ציגזען׳ הויכע
באנק•

באםטאץ אץ נידעלם״ אמ ״פינם
פעסאטא. ראוז פון

%

 ®ן וײווײ sמחיקאל'ש די לם״,5ויד אח ,פינם
istiw איlטsn sשאslשפילט יחש,5םם 1א3לײ ל o rs 

 הײ־ sopvosi 1פא אססאן3 אין isovso רט53שי אין
os ort .ip 5םראם5אױפג דא איו| umpovo ir t
iscvso eonp, םובלי? םעאטער באםםאנער דער האט 

 pso,געש |5לט5נטװי?5 ®ן סאו כאװאוסט אמ ŝלכsװ
®isotis גיט is אויםריכ־ ®א ®ט לומ5שם1פא טײן
®im spisiv is i ן® onproos, וױ n אױפמד סאט 

 ̂גרדנםsהיגם סsמsװ א?םיאוץ ל51שא5אמ^ע די גוסזמ
pnavo is די אח i” Vp אױםסילתוג דיער ®ן ®t זמר 

soiob’® is ®ז אלמ■ סאנאטעז ליבע i װאס ® issvn
1אי פארשםעלוע ערשםער דער ביי גע?ראגען

AAAA AIAA AAAA AAMAAaIaAAAA AAAA AIMAAtA AMAAhkA AAA m m a m aװארען vt זיח אין סארליבס אמ באסטאן אוגזער
j® םים לם״5יד1 onm ya urtrsyc iss iv i i 

t® wm si*  u n ן געװארען ערעםעגם® ova*
u *® ׳ן1פא oi^runvo א םים n  i® o®sisa 
 osi קױםם5אױםג האם sspsii ייוי® םיס153לי
issiso •םעאםער isp is i” p וױושעו נים ױך i® r r‘ 

jsisoisi^so װי ®לם רעז5םיםפאסיש ®ן Dsi װאס 
isnso t® ן® bsis'  is &vso .יאשעםאר אװענד® *so 

sun® ®ן ד«א 1לי3דא nsn ,unmopivio ליקס
AAAMAAM m AAAAAMAAMMAaAaAA m ^ a m m  MA^MM A■ a a m aaa aaaaLm p האבעז איגםערגעשאגאל דער פון מרײגד יןריגע 

isous®’® א םיט שייליר די® isonnsm  isomvn 
 iv isttsi* ®ז os tv ,15כם5ל5ג פױידיגמ ®ן אפל®!

uspsoo די 1פא 1אפיל isupopv• י
AAAAfeMIAMAIMAAM AM MAM AMAMAM MAAAAMAM mmaaaaâנגעשלאסעגע די מים ממרד דזשןךגם אונזער 

 נוױיטע די םאנאפאלמירט issovi ®ן issvn Dלvpvל
 ®ן ארױסגעשםופם isisn !יעלעודיג ניס פארשםעלונג,

^osTt ,issyap ל.’שפ isovso 515אייג דיעו זעז p* 
issvo ן® *®®iso די ®ן sun®  sism oivo פרײ־ 

issvn oi*s® is דיג* טעאםער ®ן געםאן לאז א זיך 
 osi !ינסםא^ isoossi art I® ,®a isoio art ססאג,
isal7 ,סאי ® ist ן® su m  isisn ז5פאלעג םחזיד 

ir |5שפיל סגחףדזש אר3י5ל ®ן iP  uni® .isevse 
n אלס isu6sor® סאס  aosi אאח־,3 אר3לײ סםזףם

u p  l® un® isms® ,tasaoTvosi ivarP .® 
•® |j ן® ji jg u n ® שטאט ל״ u n  i® sbbsss 

nsrtp® ן® aאoאoשוooso, יו־לי® ®a isnsi t־®
aL L m m  AM AAAMA MMAAMAAMA MAMAiAAAAÂ  MM ûaaaammj  p m  ® m m vi Divisors asi i® isosio ללי5ק
MAA AAAAM a AAAAMMAAM m m̂  AM L m a m  aaMA m m m m m  —̂ > aaamסיס Jtraaa m װי שגעל ןףוי u n חאם םארהאנג r t
AM MMMMMA MAAMAMAMAM AAMAMAAAA amA a m  mmm a i^  a m a a a aדי ג<מ»כס סיסגלידער אוגזערע האכען אױםגעחויבעז

W AAA m L aMMA MMAi mmaaMA m a A^M m̂L aM ama mmL am^גזןמילס האס יעדער חייםיש♦ מילען זיך ילעד1ש
MAIAAAMMAA MAAAAAAAAAAMMAMAAM MMAAAMÂ MM^MM Am  m aa —רבײסער אויסגעדרןןשענע סטערע#ן*טישע, די נים איז®

----------------  MM--------L aamaMMa MA AAAAMÂ AMAM MAMAMAAMAMAM am .אח עם דראמע s ,םױחימל ילעורדיגע1ש שטיםערישע
—----------- --------L mM MMMAMAM •MAM AftMMMMM MMM AM aMMmL ■ ̂ר, #לעבעז םיס #ריוױו  yyn- קךיגקײס ארן סמסירע הומ

earn ss שפילעד ®ן שפיל די ®ispassir די ®ן um* 
is s ן זױלם םח® ss»oיsדי — ל ®un^ ie ד ®ן® 
un .®ײני

u די n  isossn ® s ir s  sv’rsn sa שיאגי 
avn ® npvort uns יסג^יסם® SO issap art* 

cm  osvi s i r  •rms’ttvi® .aav> s im i n  isov 
® ®is®isa s m i u n ײד ®r t  m is r  a m ין^ 

r ovp*®p u n  i® ן ל5שפיג ®ן® ,i® a rt ני־ 
su ®ן itpisb לס״.51 r שימז ®oav ^ ® > u n  i 

i r  i® avnsi mm issvn די ■®saovnov מג1שילדא 
r t  t® א ®יף isimaoio ,פן® « Vsa ism  art,־ 

irw sa ,un rs®  ^rna די ®ן »*n ,isooiso sa*w 
v ,rm r®  ,®®pnsav sm isssio  aunלissvn s 

u די n  oyti istsi ססעידוש *ב®לע m  isisn ap®i 
* r u s s ’i לם ®ױש?ן® soi® oirtiitva i®  avn* 

isisn ® o i’osi די ®■m rpisova s®r*v• ול״ו
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®j unr^®s i ®ך  m is® t aisnsi i®  avn" די

iso*® is® iso ודילען. ® װאס ®מיגםםמס *®iso 
 is®■® מיר ם® האס דאס װילזח?״ סיר װאס 1םי

p is■ די ■r  .S® i! 1פי *®iso װאם פפשםיםם 
prt»® i*o און •os issm m n i*o

 I® שפילם לס״51גי און ,®נס װאם issvn דרײ די
 ־so o®*svn®i® um® חעלפען ■יל osn אסטאן3

 ®ן םיםגליד® ייגי® isisnvs ® issn םיר םיגעים•
r® ימי® וים  ® i so**aן i* ל ®ז שידלŝדsז u n־ 
s® פ® אױף ®ם יתי® די װאם ■ח i .®םיסגליי

avn agamvas i a®*svt*®i® u n ושידט®® 
saavsa ש*יל®, די ®a sovi■*® sלsים־מאדםl א

u n דיגםם̂א ע^ש1פא a isoio o si.® די 
I® un^aa® n  em nsa®  avn am *®a sa^ ir 

■u n  r®  isp w■*® iss^ is n  ® irr*  um® 
u גרײ׳נס n  •isoova I® isisn מל T ®ױלי״ו t 
eisae■® בײם® ®as ל אױס■®® S w a p ®  n! 

r  r■*® tx* «a s m  sit*uvavn vלsaז ■®® I 
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PS isn ® ,isunsBvn r םיר לל,3ח m  issvn 

up osn t® די אם ti® ove r ’pa r אאממװ ®sa־ 
isinma■*® so*ru s.® םים ראשזמ i
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want ,so’ayp m® u ®ן מ»ליד®8 די ®ן n *ינ® 
mtaavs p יון p*iVsao *um לשםײן,50 sm, ®  י
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מאנטרעאל איץ ארבײט דער בײ אינטערנעשאנאל די
 יוניןן דרעםמאכער דער ps אוגז ײ

 עם לעבעדיג. זעהר osm איז
 וױכ־ זעהר 9 דיםקוטירט ווערט

yagi® yam. ד*ם rs די ®gi*
 פון דיוס די העכערען װעגען גע
25 po 35 <ו םעגט oayo. הע־ די

 gnya omayogpyi* איז כערוגג
 די דעקען קענען ם׳ואל כדי *nsgs דזש>ינם טון רען

̂בען לױפענדע  דרזגסמאכער די יוגקןן• דער פון אויסג
 פץ אײגע םיטגלידער״ גןןהל דער לוים איז« יתיאן

 קאמ־ גרױסען ן מיט ל*גד אין ײגיזנם גרעםםע ךי
o •עםענםן r w די טןן גו igo o*ms מיםגלידןר די 

nysg הל1דיום־«י דער איז ®ים ועלבער דער אין» 
 חנר אין װניןנס. אופבאדייםענדע םילע אין וױ קלענער

 מים םובםידירט גענערטל־טפיט דזנר ogn וייפ עמסןד
gברײםע nysg, is*ai* w w r » n  oagn סוב־ די 

 גע־ האט יוגיזז די זיגם פון ןסגוגשטעלט זיד ogn סידיע
 בעלײבתים. זײ מיט *גריפעגם זיחעקטקטלע g שלאםען

 ogn אוץ ®imagam ןלײן זיך יוניטז די מוז tgn זינם
isam לױם אוגםעגליך איו rs nyn .די דיוס־אײנקמפט 

 tsnnyog מוז און בווזשעט איהר דעקען נים קאן ױגיןן
ism די tm דןט מפיויט. ן םיס s דזשאיגט* די װארוס 

ogn *rnggs ןעפשל><ב isnnayogpyi is אױ־ ד ןז 
yoagonynays דורכ־ זאל דיוס־אפגאהלונג אין העכערוגג

jiy *  ffTff___________________________
 זעהר ן ארױסגערוםען yagno די ogn ,oagtya וזי

yns לונןדימ iy i םיסגליעדער ברײםער דןד ווזי/וען 
 *S3 תאט דעמםע דער םון לעבעדיגקייט די ארן פןפט

 די n זין־ באגיען םיםגליעדער די ooans וזי טיימנם
•1 • •**w• דעם i)3iu2v

די פון םיטיגג אלגעםײנער ןן isoipngo גסןלוו זןמ
IMM M i MMfe ABBMBBBBB̂ BBBB   -   — - -  TP מםגילטיק מדארסם הןט ז#ך זײ רמר סיסגלידעד

oyar p חגבער “ ogn •ljnjm שלאטעז s ig ,osgoya 
ץ און גערעגעגם שסןוק הןס ס#ג רנ  חאגעז רעגען וו
וױ מווכם זײז גים װעס נדסמג דער * מוי־ן געזמם ודד

a ■KMKMMiAK M M i M B iMMfe• iM t/B ------- ----- - ׳ - - - - ----------- n ro עו ביי גריםיג  םרןך nyamsgn ins po ימונג unis ו
 םעז3 חס אױף *נעלייגט םמזינג דעם םיר issgn מס

 די is ouayonnr oyars געשיקם issgn םיד ימי»
is  nyoyv אעדעדמגיט די ודיםען לןנען, ig םיםימ דעד 

im .די ן»געליעם yamn װימױגע yagno חד װעם 
תז זידמקמתט קאנעז רימר ד • ניד מ  לױט װאנעז. ין

 ער־ םען up ,ליעחמגיסמ די וװױשען שםיפמגדן די
מ. י i< מןיי wm w י srsa די נמיי״מז sp n־ 

 גמד שייז איז האס ו נ«ןו ןיגטדזש דער «ץ ױןאיןגסי
מ גןודיםען װיי  ■־sv און סדגןןר עװ?קזןקמױ די «ח מ

is  t fn  dpi s»»w w ̂טא די שםעלעו  יר עדנדחגס
*s t w  w תמן בןזים. ל<ן8יו3ג|יו מז

pirogar דעדזיײל n is is won אין םעםיגקײם 
n asaerri an .לאקאל onsup y n  n$ rqpp n 

n»»yurtus pw^wsa esn וײםװײליג toopy »ms־S 
8 is osasrmresmaדער אין <חסןלסחרױ *r״.o 

o in . isasatcwi m  p u»»3TS n  1» m t״ »■n  i 
׳. םיםגליעדעז ױקשסשחענדע

 דיםםר׳יקמ .^■מאוף דעם אץ
»xm K t a n  r* קטדיטסרי, sm זײבען עס jtp- 

s װעלמ ש«עד n מסאײרם  mpuoi nsB m ss בי־ 
 ןסמסיחרט וױיס שםיק s ימי־ םיר isssn .V*f יימדע

is איגטנגמײהגז n a p  osrssrosns. אײ־ איז יאם 
»srrss t ?w ײ* «סר s ד«ג3ל*«1<יג * bjs*»s»*js>ts

די װײל •asp ביסערער s מײמ איז עס ------
sb rv אתז געגעז nmn ו m  vragnsm*

מו מ• מ isויין b t b v b s u s iגעגעןייi s- 
מי דןדםימ n ן כם.טרײס•88גע *n 1«י ״יי

ר די *P» ־* ײ יי״רי » ן  .nr״ דיי ױו »
appm זליין vnsn נים, העלםם געזעזזן «ײ isssn

sm r s  nssan ד w ײ fm זײ ןסיא ויימז םײ־ 
ד  נמליו, ,nrasn «ײ באנריסנן. ן
י 1« איז im is י u n i s סיסױעל 

n

שעהן בערגארד פון
י. ״. ג. ל. א. ארגאניתטר גענפראל

1יי
 פיו־ *ז »יפ •n *יײ ...

ננלי• די טײ ייז
MkBBM kM Il MB •mM I Marm i ד U'lU ,TfJ 

iy יד ; u iisasnr i7
מז מ w איד וזילמ מ s

pm s ארג«נמסניאנס־קאמ־ אונזער נײען8ב װידער אמ 
n פריער. װי

 ״אײדיעל דער געגען סםרײק דעם שײך איז װןם
j דרעם p,םיר םיהרעז װאכען, 24 אלם שױן איז װאס ״ 

is  TV מיט כאםש s ח׳ייל סםרײקערס, אהל3 ?לענערער 
 אנדערע 1אי אײנגעארדענם פיר is3sn םײל גרעסטע די

 אוגז װעם ד אז געמײנם, האם םירפע די אױב שעסװ־.
 םעו־ת. s איז עם is ׳n איאם זי זעהט אײנמאםערמ

is פיהלם םירםע די  r w אאהלט זי s פרײז שװערען 
n איהר םאר w py׳iy m איז עם אונז. געגמ ?אמף 
 איאט Dsn טירםע svrtn די װאס חידזש r״p נים

 גתיסע סםרײ?בחגכער. אירע רsם ן»עײט װיעיג זעחר
 זײ גג1באאיא s פאר װאם װײםען נד8ל איבעי־ץ sap״

 םון געמאכם װערען װאס דרעםעם די is האממ דארםען
s איד ײיל בײשויל אלס פירםע. ישעערעספידאינײ 

a דערטןמװ n גןד פץ ?וילעךגרעבער די װאס םאקם 
sii־isasn s,bspo ב קאנװענשןװ ײערז גײsשלs1סע is 

SP."• דרעם ״אײדיעל דער ®ח דרעסעם די באיקאםירען

p דןט irren טמ מיינערס די װאם םאלידאריםעם פוץ 
tpvwanpw װיס אונז מײזען *־בײםער »דןרע איז* 

a אק n אםף. ביטערען?
 םמ מלײבתים די is אואוגעבעז. װיכטיג איז עט

is im געמאכם 1ה*גע אפםאוךשעפער די ss s שטערעז 
isnnDpŝ p an םיר װאס אגריםענם isssn געטלאטען 

 פון לעגןליוירונג ױ גילד. b*is*hvspsdusb דער &יט
 גאזעם״ ״אוישעל דער 1אי ערשינען איז אגריםעגם דעט
16 anנאך טעג 90 אודיל. םעז a n חר דאזיגעז 

 רגײטם•8 דער osn טאי, םען16 דעם איז לאט טוט,
s is םיניסטער m s פאראינםע־ די פיץ קאנפערענץ 
b רןסירסן u s אץ u i אינדוסםרי דרעס is חע 

nn זײנעז עס אױב nPSB דעם געגען אױסזעווגגען 
געבראכט isssn בתים ,tss ,אפםאיז ד׳י אגריפענם.

M iBM B KMMMi MKiMi mMM IfsaMaiMK Lm m km  am■ s חיבש Knxgim tso's . געווען זיינזח דןס nsst־ 
iw h o p וחףר*, ״םשילדרעגם .nsumsn,ליג* ״, 

 sלs ism זײ אוץ גים, osn אח ,נמדגודס״ ומרי״
isnsi גרײט njss is»״ ss» is גיט יג1ם אגריםענם 

 ssnss isssn זיי אײדעד is זיך, פארשגדיט זײ. פאר
isssn BJsanis a «ײט n  rim  isssnsais םיר 

isisi bsiiiib h •זיי osn פאר s «חותני& isssn 
 9nsp 3sssaosn s is איהר זןנט ,siqnan *n םיר

asn osn ויו איהר prana is איז isssn pssanss is 
 bstobss spsa ssn, םיניםנחמ* דןד t ר5דליי?ל
is םרעידס ױיערן isssn מיט  *SP םיטץ טןוון is ̂ו
a פח aasanas 1snיBpsל rn־ism  .rsiB חשמנזמ די

in 4• די,tisbbSi, דערחײל בעלייבתים B3sans גך 
pnsn. ר5םיניםם דעו s issyiyi *i api מװ־םױ 

s o  15 pt ״• ps n^si תו sb s pnsBBis m״ 
biissisb װעלצ אק^ n זאלעז isssus לטגי״מ 
isssms — ׳ זײ אױב— ssTsis isssn 

nsnnpî sp נים זןל »נרי&ןגט .anssp rs  ru m s
קד»וקם־דעפ«רםםענמ אין

so s Bsmsnso isssn isssbps^p nsm s־ 
osn nr איז «nssSs r, איזמתלייד *is m  m 

J is i ,נים שטעם isnss תו שלעכםער. קיק nrso 
r»s isujp usois tn> ow nss osn גסד ••no

ism  osm יי isainst isssopŝ O נ״זמ סיט 
n isn ps 3®o is• S״so .ןץ־בײס n n u s׳״*is  so 

S1•"׳S3SB S1S11S T* 1S3SVW11S TB ISOP H
M A  MMkhM aMh M tM M  BBB MiBMB BM B B%Mk •BAB ■ABB os 3 ףיאי זאי •s'n s isusssus B*sss bsi osײ 

isn געוזען איז nr״ יי ײמ •ןױדלעיגג״. סעל r 
*r ארבײם וױיםע די isisiois 1אי געײסרעז m ns״ 

 גך os osn iso .isbsv קראוק די iso'w שעפער
i sn -osn  ps ossa יח w is אײד po is«sv ps 

n  nrn .ly im pm sa ״ps nr ססיעײג u p ro a r 
os is n osn־ottftsm  no impen n 

opnpp is ps isiyn מה ps i| i pnsn essays 
isb —  Bint t b  isssn arm ms •ismrpH^p 

*** yam. ps israo a n  s —  hbihs or w

 ײס3אר ײ¥ד ps םענ מר « גיט װאם 1םעזא g בײט״,
g igc םשך issgii 6 is is  5 po.

o אױך rs  tsairura issgapi^p s iy iiis  is n 
ps לם5ם«50 נייזװ igiyo Dosiyn dsi igo•

n םיטתמגיע עםבראיחןוײ 
ry io  n y rg iM y  a n  ps־ Sis o rs  ooiyn 

oasm םיםואצי? gs is? osn װyרsװי ן s שםילסײם 
g igo .שטורעם
os זיך האגד?לט ogii oyi ps הארכםט, למגממ 

issgn ,ipsosobso isolO a מליד5נ n מיר -frm 
is iso דאס מנלײסתים. די מים אגריםענם יאהר איץ 

isnyi rs ר5ל iso o is די װאם ימענסאגד ym n 
is 5נײ i ’gisos, 1ױניא ogn .געשלאסען

ps 110 לױף dsi יאהר issgn לײבתיס53 די 
 אד isssn ערשםעגם אונז סיט isVissmyosis באדארשט

 אייד issyn אװײסענס ps אגריםעגט oyi 15גאליויר
yoo^ זײ סקײלם. מיניםום־אין osiiys iysg isssn 

isnyirixonis פח זיך ps oyi פמ מיר׳ ism s וײ̂ן 
issgn אלם1155 ניט isisynsg םיםלמ שםרענגע 1קיי 

Diyonss i ױיל1 אלײץ, uraiyi pw סםרײק, g װי s i 
lyxiip איז  sis is® isnss 1אײ לױז3 װי *ײט sop,.

o iyo sn yn y i oy is  ,is s s  o r lf זיד n  p is 
is *ײס n  isn אגריסענס onys ,53 אוים n  isssn■לי 

o בתיס s iy ,דערפיהלם is ז5ל5װ 1םי syoip a s* 
n יאחר  o n למ ,לטײיסולײג i 1שיי **1 ײי p■ 

o אונז םיס האנדלען r s  .is s ’ s osn זיך זײ אײאװ 
p w. ײ osn iso״o ו  isn  is  #tss פארהאנדלזמ o r s, 

r s  os isn שטיל s 'm i ,t s io  p s ארבייס p s די 
i s i s r, אוגז בײ זיי 15ל5װ iss ss ^סאיאװ t o  is s s 
y זיד אײלוח ig is .1מי ניט sura y iy ir s  isssn־ 

insoogs pAsn p s is u n ײ אויף pm ו s is m  p s 
is o  isooyp is פילו8 זײ p n• ,סםרײקס jjranp is  n s 

t וױיל זײ o ן,5םיסל is ײ is ז m גויסיג ig o די *IS 
s״t s io  p s  iy o.

 מאנטרעאל אין «אריז שטיק א
ps די esn isoggow סאנםחמל isogj s די אלס 

r ״אםעריקאנער w.״ is ss לן■ דרעספאכער אוגזער 
s isuyisam קאל g spgo enya שםיק m s■ y'nes 
ps •מאנסחסל

 גןשל$סן ליד05נ osn לאקאל issgoosn אונזער
3» s is i’o ism iאל o s ttoאופן 1זעלבע דעם אױף ״ 

ps לויט i s i וױ סרןדיפיע m so ps• סיס SITUS 
s  ̂s rs'o  ,isoiynלױם ל jnso ism s•  is i 

iso22 oyi isoipigo osn Vss ISI ,יתי ps 
65 is iיק אױף ארמארי, טער• niyny. די 
o פארוױילונג די ,piso די iyinn pn oyn 

ism■ 1׳לױם פראנגויזיש, s .נוסח ysm sjgiD גד 
ps usi וױ ״סקעסשעם״ ps 4• דיS38D380 ly ing 
 םיס דך גרײםען ר5סיסגל'ען םראגאויזישע אונוערע

iy m si i s i  is unyoanss גרויiso .געשעעגיש Bf 
osn, ,אױך גאםירליך ig ig n g o yt. s  pn,די ״ W״ 

o sooיTלsמרsדyלis in s is■  urtsn 1y די םים n sr
______ קלײדער• סטע

prams די •pw  isssn s^ yn ooss sdispbsi 
pm usus די m s irn ^ rn i סיױנמ״  ism: .מל־

i s i  j u n  isssm s םעיןר •p ל5מאנםר|; Jgn 
y io m i ppiso, רןלער5םןןד ns n san p yo 8ס**ס> 

ISI po is ia o  ,I isv is  .o Jsn 1זמלע3לי "P S 
ispysm p ps yn n יר1דזשיםלײסש5ל, Jgn לד? 

smogs osos, פראםינזהםער Wpssmp po o so iis i 
situ. ר1חשיסלײטש5ל s ps

 דעוארמםעג® קײשמנ«ל1עז־י אוגזער
up ,esn oiyoo ip y i VsJsm pm s ism s מו 

isigi, אװעקגעשםעלט in n s ״B p is i  •ps flp 
^gsioigs ps

m y  is i oyn oyennops o*h »o n  pm t* 
osn D קיישאנאל isooigiyi אױף ױק?לם1?גט n ii s

1310
otltopss s pnsnys o rrapis ps os״ dpi 

lysnp s ps api וױים P• isap s issism s in 
eis»o n־. . po isrmp 

3 in  osn snrumpp isuisאםײליגס ps 
paipa ip  rs  esn , easesme ihV> lSiVsa. 

pw7 ps pro6 ,iso4 ,isos ,iso2 oyi bus® 
s ifnya rs'o ps גלענאענדער ism s ip  an

1 9 3 8

באגױםונגען און רעזאלוציעם
p, פיז ארבייטער לי s  osyn ,555 פאקס״ yosg 
isa אויס דריקען עװענױ, ’ sign  g דאנק oyara o is* 

 ײס.3אר גוםער דץ םאר םײערשםיין ברודער אײדזשענט
 pn םאר לערמזה עני3 טשערמאן שאפ דיער is אןיך

is אין ילףה n .אלס ארבייט uuypiyag םאד is m s 
שםיין nyom י1 האבען פײ̂ז ns אים on’oasisno מיט 

n gעnטםולעoosnm on l אים װינשען אץ is ra  is 
omnsoaiisa. # עם

,pasno ,igo’ny חש?ק, ,’ays : yo'sgp די
שעםעה ps ליגSI יאל>3ד טשא^,

 263 שאס׳ ״iayn ps igt^yiy. pd nyomns ךי
ispm װעסס  .onoo yo38 יס1א aaioss yooom nsm 

nsm aaiaypnyag ps שאפ o’nggs nym s ,isonyoo 
^׳ מלי  omayayanysm ps o«sns nyoia pn nso ו

sns n די isa־«rmnso בײם  po isoynyoa’s״nso. 
isnmasiyn■ ps םיט אים jiana nsVioenyn s 

ispm ךי  nyomns אויס אױך pagi nrn 
nym s ,o ay im i oyars ,גאלוב ps אסיסמענם דעם 

*aysyanysm nrn  iso  ,igovya is m s  ,isonyayo 
si הײס s n  po isoyisoam n  is״a n  po iso 

ps ora גיבמ IsoasTTi• ya»w m.
MBBBB MMBB MBBMMB MBMfliM a ■MkBMftMM M̂m̂םניק, נמןריס • קסמיסע ד  ברדקס ווײב ג

po ,*poaswnys opye ps ^117 ^לן;

 aissa^w Horn ps. ,36 לן^' po לאן׳
po 10 לא?אל

to, די a m  mm m si, po i yo»ans ״■ »
246 isum  amnwmi ons ispm  ,osa yo27 ooyn 

isoisro-aw איז י*נק  ism s is aaiaypiyas• בח־ 
3 .3 i r,אםל?ר po 2 לןקאל^ ps isoia pn iso 

nsaysyanysm אמײט nso די isoynsoam ppan״ 
po אלס im oasisio owpnsspasi ps aaiaypiyas 

.lysVn oyo oyanr s em om to
pn om p n s  istm i oyn is  is ,isosn im 

isma אז־בײם om om is*m  ps ■sv isiais iso 
pn סאמיליא ianya, לsנגa n  ISSiaiso ps !S ir  y 

•amisomsa
̂־שםײ!, i»nom :קןסיסע די  ״״a סילװ

isoi»yo ssp*nm  ,isuVsna pmo■

isma״
isnria

poosp ps isopnam. po istrsis n  ,to’,״
204 yo89 earn ססרים״ o'os rs  ,aarnm■sssrn 

is isoya ,war isum po פאלגןגת rsVnpyi: 
ps ,אנבאסראנס isum ,prtosp ism s an 

•isn *isi *pm SsaAs ps •lyvnyaye opnoon 
isn ;•sv ps isssV s isssa isayp prtnp im  h 

is  ps ,om is in  proyn to אלססאל fons ילזח 
ansi ; oso ps an  om באשליםט iyn אײ!־ שאס 

ammt, אױסדדוק אלס ayiyi• is ,o^pisapasi po״ 
isim אים isvam t b  .oasiyio lsVioonvn s om 

is  am זאל ,isan im  ps ,Brnn soanya issia oy

*SP S pponsisasi nyn ,iŝ aom s oiytam isn 
s isaisnya ogn ,iso •קאי״* rs an פיל *iso is 
omp. istam jspasi״• yn ,isoria nynלכrs ŷ 

308 r» ismp sv*bs»o» n  ps easpss on.סמסל
1? istamאל3קײש|1י *is  I’m ogn oayooisosi 

3 oiragaאל3ײז־ pmo ps isaya po oom. דעד 
ps oayns asosnyasi isnr oi’xmpgio onnsaso 

agoan סריח iVm onsvaAe •pm. די *PSi• ismo 
V ♦rSW 1S37ST pons B3S1H aSOagO 1S17 ITTSm

oayooisosi ygagmpriy nyuis האלם ors 
^ an ps״s s isiwasais ייז p ^ p*o לספ? *yn 

 *isoms 3לי isssn ssosn 1דלאײס yiyaams 15ל
 סיגד די בײסיקעל• ן שפפגיר ן אױף

agoan pnr Tsrsmpsi• pnsn סריח׳
H> samng n ps tssmp S** §ר

MMMBMB |m m b  m̂m MM^teM^i ^m m B mMAAMOisuw ״ isum ism בכלל is״  is osyiov ע
MMB M^BMB MMMMM » mL m M̂MB m mBMBAIIM4• ניס *ד *'׳־׳ isvmgaspf pons pits מניס nga 

mso tisb omiyi ps ,issmeosnsisa pons t«
MMM m b B^^MbL bm km  B̂ M M̂A MMMMM M IIM lillVתו די ®רן ווננונד דעס ישיקק סנלו iF וי i n

Iran•

1 issyngo oyn is  isאויד ײט31א גוםע י is i  ps
.ooaipix

i y i  is ועלבער s״is p m  o אוים אויו מיר *ais 
,oayas osara osasiynya is ta is  is  aaiaypiyas iy i 

is m s מיט זדירמאן g װערטםולען im  .oayiyno 
ps s ’ anyay pn אלם מי oyars ט,3אײדזשע i y i  r s 

’g isngnya os שאס s ביישפיל g po שאפ. 1ױױא
is אױך p m אױס 1מי n ym s is  pagi is ia is 

no n  ^ o y o  pn is o  anssoa’ ayp״is r י1 פאר am,* 
o io  is  .onyo אלעמאל o g i נעססע l^ ayo nga ogn 

na rm o is i y i  is1״ po oי .o iy iram
ispm  pagi pforxyoo s אױם 1מי *yo a n 

po isim sa 117 לא?אל, is m s אסיס־ ;לױױי איס1ל 
nyanyaso oayo״ is m s ,גאלאס po isonyayo ps 

isoya igo ,ppigo is & לא?אל m s םייל3א ps 
snrais שאס isssa iso  ps tsoyiyoam זײ yam'ia 

is in חילף  isiayn im  isn yntxnyaggp ps ■ךי 
pwam t b אל וײs יאר גע3לא ps זאלען זײ 

1 issyngo isaypי sns yoia״o ̂ר אױף  סאד חייט
isram •שאו isssapn^p yVs iso  ps .בכלל

ps isbtio ,*nso oyo : yo’ogp n 
 insp ,aiysayrgi ;117 לא^ po גלאוסא!,

po ,iyam ps 35 לא?אל ; isoip ,isoma, 
ps oia*n ,isisVa oso דזשולייס *assn 

A לא?אל po בלום,
B g r־

t b, די o'asoiyrm• oinsp sVs po iso*rais 
isoyv, לם5סאתאם nsss eanram iy i  po omg ps,־ 

131 ispm  .onoo yo33 ooyn אױס *isas isum 
isoia iy i  nso aauyp אדסײס״ p n חזמ־ססולע yio* 

iSBasi״ nym s ,oayvrrm oyars nytam is .בלאק 
ir is  is in s•® 3 װאלאז־ ooys pn ism o nsoײם 

isVoyo די is in s  ps ,onysnam n  iso  ism o 
m s ,isvnyayo opnoon istam־.,ps^o iy 

msoanya os issiawo is  n  pwam t b״,o 
ps זsל isoia isam som  *mo isanraiy n  a n 

isiyoys ps •ארבײם
om סיל ̂aiess

*m ,issam .* ,ngnyoo snt : yerngp n 
n־isom nyn ,omo ig* קסילאז׳ אאים 

oyo jgrosv n g rrs ,!סמקרעםער. שולפא

np *pigan po oi gom sos n  ,t oײלpo ,ns 
isp m  ,nayny yoysn COO אױס aaiaypiyas isum 

*ays ,isanyasB opnoon ,lyoyi o iso yiynm is 
lyoaram, דזשאםין sm o istam is ps ,s6wp 
 פיליי ,oayas גיזמס istam is ps סיל®•, מנ?אל
ptoisn. סיר isasasaiyam iy n  iso n  ispasn 

praranyas ps• 17 ארבײם'oss is n  iso  ps tarn m 
nyoam yooys a n  tarn *ho isanp is  m אוס־ די 

*soo S *rm .onus im  isaypiyas t b  •iruyoo 
po iso n yaya isum  m pagi nPprs 117 לא?אל. 

is m s לימײ. לואיס
n  — oayannsoam :קאםימע 

m v  *HPam-rmoai ss po —  pn isa 
po — isâ go isom ״אנ 1^סא 

ams po — pmvpga jt ם wso 
lyngpmpso po —  igvogp ognm .שאס 

j מסײ?ל s v  o*Hrsn po —  'pavir'* ix 
po —  isbiVso סאלס sv•■

1, n  po isonrm  saytynya n  ,imי?ל ohp 
ispasn ,onoo yo37 ooyn 262 ,*assagp חאוזױג 

pn iso  ,aiysoa*asp is m s  ,oayas oyars istam 
3*m n  is onuyssaiyam ps o m o״po iyo 

ism  oiyasvn  n  m isnssa j s v  a rt אוויס po 
a n  tssyayaons ogn mopsioagp ir r  ps oyars 
raisas ss^am yaiyons  oruynyaag iy  ogn ,osv 

n  ig o iyssm  n  ®aynga is תולזװ pnw «iyom 
am oy tm ^ a  oayoyW isum  m ps ^yars ps 

,w n• m ,apvas tg ,isa is ir t  ps ,jn rh n 
orosaam is  ogn ,■Hopmuasp am  p n m t  ts 

roam ■sv a rt.־ mo T »eaw  om tspagi t b־ 
am mo urnmsa pn, מ״ל isn ניס n o T n a s  m־* 

nhwyaams t b  iswgn jm uyssais sm ps omt

oyn p s ים po אnבײטoלng.1םי גקײם i s  ig  isogn 
oyn די אין האנדלוח אזוי וױיטער אויך isoynyoa’s 
po אתײיטעס די .osnoiso ny isoyn 

:קאםיטע רעואלוציאנם
 oyo םקי,3װעלא ס. ;isonsoo ,ignnga י.

זעליקאװ• annss קאסלאן, ngn םשיםעם,

po nyo'm די םיה s .שא^ דיטמא! פ. חש
 g פײ סאחאמעלם ,png* i*a ,nayny yo־7 — 512
ego ,9 מיטיע oyn ,igno*o־omg p s ,n so  tso 

nytais iio ש^gיaט issgn ,ig*an nysgop^p n sg s 
 ypnyag nyiais isp*nniso*is• שטימיג3איי lsסgשלgב

o*ngo nym s nyonyayo o?’noo*n nyuis is aaia 
opga nym s oayas oyars nytais is  ps anysa*m 

n גסלדשטײ!, rn  nso אויף אויססאסעז ynrais שאס 
o**nayn*nois oyn is aranyay im a*n*m isoynsoam 

g poל.nyo**sns s
gלaytyno ,aaiaypnyag nrais po pmo*m o־ 

sn g om mrarfcga nym s t o  isim̂ל  nano sרםפ
.oyo gnsn oya*w s

iy בײ i ?גחײ3ג?ל?e װיל?ז *am ispasigs t o 
ismns igonyoo isnay«ao*inx iy i סיליס gooan ̂

ps pto*nog ps o*mns nyassyayanys’s pn iso 
•isoyiyoam is*ai* yiyum w v

tsoiyvo osv isna. ל*זז*, דוש.______
iy>ga nm, 9 לן?אל; IUVM *vbor,

 ;10 לסקאל *,gnagp לואי ;117 לא?יל
no■ טל0ל ,1סא31קאל? JB

*a*mo ps aiyasm O i po nyornis *n t b 
h o,39 260 ״ ooyn־ISO^vgs issgn ,onoo so 

tsoiyvo *ogv warn pnmayiyi■ is a*omva*m 
is m s לואי po ,*pora âm לsקgםיס ,117 ל g ל-5ג 

*saiysm ps m oya pn iso ,vogn oon yayn 
says ארבײם *Si• im  js v  isum  pa isoena m

̂ריס בררדער אױך זענמירען TzrDtp f איגמרמן, ס
----MMMIM BMBBBM MMMUMMft * . — — * . -■ m m m  I ■n yvo  isum  tsoTguya yga sag ogn nys>yn ,igo

i n שורערער דין *ין tומרילזײן ן פאר ורבײס »r 
1S7gt ,nyrrro oyo is7woiyn g o*& ,osv iynm 
im  issyngo iTom ps ornnyoanya issia oy *n 

js v  istam iso o**sns
ir a is  i*a tspagngs o**s a n  p s 

oayas e y a s 01 ברודער opya,לדשםײן po 
5^ pn iso אױף s  is n  iynלs םsל pn o*b  ps

MB MiBBMMMBMBM BMî MMMMkMM MMM MK^^^MMMMMMMM■ ram omaysyaiysm !פיסגעהאלסע an TTOTgmsag 
ps isaaiaangs nr דר&כןבח *am p s  yaanrsgs 

g ps j s v  n rלt b  isim ayiyi• aaiaypiyas oy 
*am ispasigs im  •iso pmama yarrtga s  om om 

iysa*m onga ir m s  ,nyvnyayo opnoon n r־A 
t b  a n  1*aya isssa *mo באהאנדעלט זאלזמ is iy n 

p• yam• iyn im isia*p ss^ a *n j*m py^ ps 
oaitya a s  isvam t o  .o n u s po ai»*mis yr^ a 

yavamya pn tssynxigD ארבײט iso  p s tarn w o 
—׳ .iyo**sis 5אל

so'Bgp n םים  ,pass iss^ y m s. 
aanrpm ,117 ל*?אל סוכמזז; pn oyo,*

pm ;117 לאקאל van ,tm, 9 לסקסל; 
r  oyoפלp, 9 לא?סל; isayis nyn, לS*

•85 קאל

 ױרעקטארס אװ באארד פוןדער טשערמאן
ב»נקעט. בײ געעחרט פילאדעלפיע אץ

po iyo**sis n תדלאף, sv on*a*HB ps״■ 
ps ®פילאושלפי po tsoiyvo an  oiynya issgn 

*ana isno**a ism s aw *nm rs  oisoyio n 
o**sis iyota pn iso ,anys אלם ■sv ps tsoiyvo 

ps אלס VHBpyi n  ng *nogs ir r  po isaiyvo 
nsgs oa*gvn pigVp iy i po.־

oyars n  tynya nasiynag ®an oypags am 
ouavvnw, סיגןל po 46 לסטאל ps סלסי •P ־0ל 

ps vnsga nmipnps n ;60 מל  pa isr^ om 
in  P® irr^aom yaops ״np. גלייײס am®

k ארבײטער די סרץ געװ»ריח וװגעשיקט v  j i יח
46. agipyv *pm ogn ,aiysana *®ins®

Jiana ya**v s
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יוני טעו דעם  kipd n ss דו פמט ן הוד   t o .
 *an געװארען ערעפענט איז הויז״ .ױניטי די

 װיק־עגד, דעי מעמאריעל םפעציעלען א מיט אםיוניעל
 אפיציעלע די געקומען. זײנען געםט אאל גרויםע א אץ

 פארקומען וועם הויז״ ״יוניטי םיז אבער׳ ערעםענונג,
3 o nגעמאכט דינען סארבתיםונגען אלע יוני. טען 

 וואונדעד־ דער וואס עולם, גרויםען דעם םאר געװארען
 אין אינטערנעשאנאל אונזער םון זומער־פלאץ שעהנער

 װעז־עם־איז האט פענםילװײניא םון בערג בלויע די
ערעםענונג. אן is געהאט

 *וגעגרײט איז ערעםענונג אםיאיעלער דער פאר
 םץ פראגראם רײכע אויסערגעװיעליך אן געװארעז

 מענעדזשער דער אונטערהאלםונגען. און פאתױילונגען
 ערעםע־ דער םאר is גרײטען ״שעםם״ די און העלנער

 לאגג לאנג, וועט עולם דער װאס מאכלים, אזױגע נוע
 קענען ערעפענונג דער פאר רעזעחזאאיעם געחננקען.

 אינטערנעשא־ דער פון אפיס אין ווערען גע&אכט נאך
םטריט. םע16 ױםט 6 נאל,

 די דינען דאם — פארגעניגען פאחוײלוגג׳ רו,
 א אין פארען זײ װען זוכען םענשען װאס זאכען, דדײ

 הויז״ ,יוניטי די איז דעם פאר אז זומער־ילאז.
i וױ בעסער וװגעגרײט n וױיסעז האטעל, רײכםטער

 וױיסעז אלע געווען. אמאל דארט זײנען װעלכע אלע,
 אינםערנעשאנאל דער פון מעמבערס אונזערע אז אבער,

 פארגע־ קעריערליכע מיט אופרידען ניט זיך שטעלען
 זײער בארײכערען is אױך זוכען זײ אלײן. ניגענם
 איז הויז״ ״יוניטי די קערפער. מיט׳ן אוזאמען גײםט
 בעסער נאך יאר הײנטיגס *וגעגרײט דעם פאר אויד

פארגאנגענהײט. דער אין װי
 אינ־ in םון דעפאדטמענט עדיוקײשאנאל דער '׳

 אויסערגעװײנליכע אן *וגעגדײט האם טערנעשאנאל
 דיערע אין ספעאיאליסטען אלע לעקטארם, םון ליסטע

 פא־ זײגעז לעקטארם די גװישען געביםען. באזוגדערע
 אונױועחיטעטען, םארשײדעגע םמ פראפעסאדען ראן

 !ייטשריםטען׳ ראדיקאלע באוואוסטע פון רעדאקטערע
p טעאטער רעגירוגג, דער מון עקאנאמיםסען i *ליםע 

 די אױך פארנעם. ענדעןגאדײמ םיז ראטור־קריטיקער
 פאר־ אזוי זײגען ריידען, זײ װעלכע איבער טעמאס,

 װעט אײנער יעדער אז באלערענה אח שיידעגארטיג
 װעלכעס אין עםוואם, לעקאיעם די אין געפינען קענען

פאראינטערעסירם. באזונדערם זײנען זי אדער ער
9 poהויז״ *יוגיטי אין װעט יתי םעז12 במ׳ן טען 

 דער po קאנפערענץ יערליכע די װערען געהאלםען
דעםאקראסי״. אינדאםםריעל פאר ליג״

 אונײםם־ װעגען פראנען mנאואפ
מג מזעו מ מ נ

 איגטער־ דער po דזיגארםמענם דיסױדםש תר
 קריגעז זאלט איר in זעז, או בלױז כאואוגט נעשאגאל

 איז איליקײשאן אייןר דוי oyisoa קוטט< אייך װאס
 אויס• פארחעדי א if אייך רדטט מען און אױםגעמאכט

p אפליקיישאגם די טאכען i אר־ רוםיגע אנדערע אלע 
 פאר־ יוניאן. לאקאל אייער סאן אײד פאז* װעט בײט

 אין נוערשט גײט ארן וײפ אוטדססע וין שסארט
p קוםם לאקאל• אייער i איגטערנעשא■ דער פון אפים 

ד שיקט םען װען בלױז נאל אחין. ייי

 באשיגען איגט קענען אדבײטער יארקער
 דורד פאחיכערונג אזעןמטלײארנ ״pm רעבט ײער1

 רעדזשיםםרײשאז וייער בתים בעלי וייערע פון קריגען
 קא־ אינדאסםריעל דער װאס רולינג. א לױט נוםער.

 םח ארױסגעגעבעז, לעאטענם האט ענדריום סישאנער
 •תד א אױף שא< אין אױםהעגגען הביוו בעל יןדער

 די װאם טמער רעדזשיםטדײשאז דעם ■לאץ םיגענםעז
 דעם זיך פאדגייכענט געגעכען. אים האט רעגירוגג

 נאכ• אםילו עס האלט און בעל־הבית אייער פון גומער
 אײד װעם דאס דזשאב• סוז אװעק געחם איר וױ דעם

 װענ• דארפען *pi וועט איר װעז קומען אוניץ שפעםער
בעענפיט. ארבייםםלאזען נאך דען
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w .נר m ױננ ארנײסער
 אפגעדרוקם אמ ,גערעכםיגקײם״ נו&ער אאריל איז

 מא־ ברײטע די *ו חבינסקי מידעגמאח סמ אױפריף אז
 ארבייםער דעם אן אנפושליםען זיך קלאוקםאכער סען

 םון פארדינםטען גרױםע די אויף אנװײזענדיג רינג,
 אויד וױ אינטעתעשאנעל, דעו־ או ריגג ארבײםער דעם
 בײ רעג ארבײטער דעם אמדאסיחמ גו באשלום דעם

קאנװענשאן. למםער אוגזער
a L aa •Asemanmes teem MnssLteMפון םעקרעטאר דער אלס דערסאר, מיר ערלױבם 

 קאלוםס די דורך זאגען ברעגםש, אפערייםארס קלאוק
 םים־ ךי או װערטער ואר א *גערעגטיגקײם״ דער פון

 הייינט פירם 401 ברעגםש J17 לאקאל םון גלידער
 יונ־ א אלם מיםגלידער. גײע פאר קאםפיץ א אן סאג *ו

 זײער מיר ימען1 כרענטש םרייד אינםערנעשאנעל גער
 און קולטורעלען דעם פון געביםען פילע אױף טעטיג

 באוזעגוסנען, די איז ס«מיעל לעבעז, אפמליכעןגעזעלש
װעלם. שענערע און בעםערע א בויען או שםרעבען װעלכע

ארגאגיזא־ פילע איז אנגעשלאסעז אויד זײנען מיר
 ארבײטער־ דער דינען וועלכע אינסםיםמיעם, און וױעס

באװעגונג.
 אין אינטערעם ברײםען גאנץ א אײד געםעז םיר

 אין מאםען אידישע די פון געשעענישען םראגישע די
 מעגליכ־ אומערע נאד און, װעלם דער «ץ םײלען םילע

םינאנציעל. איץ מאדאליש די מיר העלםען קײטעז,
 דךײ־ אונזער געפײערם מיר חאבען מאי מאנאט איז
מיר רוםען געלעגענחײט דער *ו עקזיםםענץ. יאריגען

---i    ,~ i ,  ̂ ete  ̂̂  *-*-■*• te^^teLetehte tehteeteMteS teteSMSUeװעלכע אלע די אױך וזי םיםגלידער, געװעזענע אונזערע 
 רעג, ארבײםער אמ םיםגלידער קײן נישם נאד זײגען

pi• םיר איז ברענםש שײנעם אונזער אן אנשליםעז 
 אם־ פרײנדליכע און ברידערליכע א זײ פארזיכערען

פאספערע.
טשער־ *ום זיך װענדעט אינפארמאגיע םעהר פאר

 אום אדער *וקערפאן, םרײגד ,117 לאקאל פיז פאן
 אםים אין קאםעל, * םרײגד ברענטש, םיז םעקרעטער

םטריט. םע96 װעםם 242,117 לאקאל ®ז
םעק. קאטעל, J גתם, םרײנדליכעז םיט

אױסגאבע. װבילײאום אײער צו שיהט
ם שיקאגא, סח פישקק, ל. רבי  איגםםי־ אלע מ
 לאקאלעז, ארגאניזןטניעם, ארבײםעד פאראײנעז, םושאנס,

 אויס־ ױבילעאום דיערע אואושיקען אים װ. א. א. שולען
 יחידים, לכבוד אדער יעס,1ארגאנמא די לכנוד םײ גאבעס,
ארויסגעגעבען. חאכען זײ װעלכע

 » פאר װערעז באגואט װעלעז אויםגאבעם אלע די
 גדײם ער װעלמן איגדעקם גיבליאגראפישעז גרױסעז

 דערפאגם אפחױעל װעלען סיקעראוש ךי דרו^ *ום *ו
ביד• חנם איז װעדעז באדאגקם און װעחס

 םם., גרענשאו 8839 םישקין, סי. ל• רבי :אדרעס
אילל• שיקאמ^

גערעכטיגנךמ *-----------------------------

 117?. יוניןן אפרײמורם *וס5סיל
עסםסױחמװ אראנזשירפ

 לאקאל םון קאמיטע םארווײלונגס און בילדוגגם די
 ערםאלגרײכןן אן פארענדיגט איאט האט װאם 117

 עקס• אן אראנזשירט האט םיזאן׳ װינטער עדױקײשאנאל
 pB אײנע טען.17 דעם אויגוםט שבת, אויף קױרשאן

 ,םםײט די שיםעץ, עקסקױרשאן גרעסטע און פײנםטע די
 גאגמן פאר׳ז געווארעז געגומען איז דעלעװער״ אװ

 נאר־ םאוטח פאינט, ראטאן קיין פארען וועט אמ טאג
קאנע«יקוט. וואלק,

 גע• אראנזשירט איז בעגד שולמאן בארימטער דער
טאעען. פאר און עולם דעם אמוזירען «ו ײארען

 ן גו גרײט ארקעסטער מאנדאלין קינדער אונזער
 לא• אונזעד סח טים סאקער דער יראגראם; שײנעם

 ליג סאקעו אינטערנעשאנאל פון טשעמפיאנם די קאל,
 אונ• פון םים אנדער אן מיט קאנטעםט א האבען װעט
 אױך םיר אראנזשירען דעם אױםער איז ױגיאן, זער

אנוועזענדע. די םארוױילען n טאלאנטען אײניגע
אונםערנעטוג־ פריעריגע די אין װי וונקט אבער,

 פרא־ קײן ניט םיר זוכען םאל׳ דעם אין אױך אזױ גען
 פרײ־ קאסט w פארקויפט װערען םיקעטם די םיטען.

 מז קינדעד פאר און סענס 75 עתואקםמע פאר — זען
 8L25 קאסםעז װעט טיר ביים םעגם. 40 יאו 12

 לאקאל פת אםים אין םיקעטם קריגען שויז קען םען
 אלן אין אח — םטריט טע36 װעםם 242 — 117

n נ*י פון באארד חשאינט פון אפיסעם דיסטריקם r
-----------------------------------------ײקליןב וןא

 מלם איר מ־י טיקעםם מים גלײך זיד באזארגט
n םענווע קײן האנען גיט שפעטער אונז

 נו ארײזען דרײ װערען געגעבעז אױך װעלען עם
 ן חױז. יתיםי איז יע1װאקא װאך א — געװינער די

תױז־זײגער. א אוץ ראי־יא

 פאד־ םע5 א געווארען אראנזשירט אויך איז עס
 גןד שבת אױף נידעלם״ אוץ *«ינם םים שםעלמג

 on אייד װערעז םיקעםם חשמ• םען25 דעם םיטאג,
ירײזען. קאסט » פארקויםט מאל

 םיקעטס אל1 קלײנע א פארבליבעז נאד זיעען עם
 אין םםענתא• בחדעד בײ קריגק עם קענט איר את

אםיס. 117 לאקאל
.,.1U.7J1 A17 לאקאל קאמיםע, טדױקימסאנאל

js ,םשערמאן םיינבערג 
סעקרענתנר. סטענזאר, י.

מעגעדזשער. דיסטריקט דעם דאגסען
 װעסס 214 שאי״, פון,גאםהאם ארבײטער די םיר

 דיםם־ אעמר באדאגקעז » אשליסעזג רימ,טט טע39
פאד קאפלאן, בענדזשאמין ברודער םענעדזשער, ריקם teMU teMtehte ̂m̂te teteM tetetetete — - - - - -װאד, דער אױף איםער זײז פאר ארביים, גוםער זיק 

mkv אמזער איז קאנדישאגם jnm עזהאב עןזאל םיר אז
 ■רײז־אדזשאםמד, אונזער םיר באדאנקען יך1א
 ■רײ־ אלע םעםלעז n זען פאר םילער, יאנקעל ברודער

 האפ איבערגעבענחײם דץ נאר שאפ. אונזער םאר זען
פארדינען. n גום געמאבם אונז

 נרר אגע̂נ במנעס אונזער םיר באדאנקען אויך
 או־ איבערגעבעגער און מטער זיץ פאר אײמען, דער
m גאנמן אונזער פאר בײט kv __

■רעזעג״ זיי מיר האבען !ײט זעלבער דעד אין
 יי1 מינשען מיר אץ ארטיקלען, װערטפולע םים טירם
 ליר די װיגשעז םיר געזמםערהײם. נמען דאם זאלען

m גע r מםםעז אח יל1ױא פאר׳ן םעםיגקײט פח
______ ױניאן. אוגזער פון

םשערמאן. שאפ קאהען, מאקס
 װאלדסנן, אי1ל שאויר^ אחרן קאםיפמ^ די

a ,די 4ראטעגמר מײער אמעװיםץ  י
 m לאקאל פון — שאכט

1 ~— גאלדשםײז ן1א ראשקין 0 PB י® 
 A לאקאל פון — גערשםיין וױלי
•10 לאשיל PB — לעװיז אעקיג

*נערקענונגס־רעזאלוציע
 דרעם רײמער׳ם ח׳ «ז ארבײטער די םיר

 אממר n דאנבארקײם אתזער אױס דריקען
 «אי לעי, יעקג בתדער ־משערטאז,אפש זענעם
o ארגײט אינערמידליכע םרײע n פאר גממז 

אינםערעסעז.
,טסאאפא משארלס מאיער, בניסין

קאמיטים• אמאגיץ, פג ראזענבערג,
x'sm‘■׳
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 געזעץ דאם
װעגען

גע־ אגגעטמענע דאס מעג אונז
 מיגי• א .װעגען קאגגרעם אין זעץ
did w פאקםי־ א ן1א ין1ארבייטס״ל 

” bid ייבעריגם ױט יסס־ץײטאדמ
 ממיפום דעד װײל דין, געפעלען lvוי ”״״ » יי

 מאק־ דער איז קלײנער » א איז מינימום H און
 ײ•ק אבער ,גרױטער n א did»d ארבײטס־לח

פארלײקענעז, נים דאך קען גער
- — onteseman teaem ■nse teUteesAaem teteteeatek se amam eean ױ־ דער אק •ראגרעס גרויסער v ז#ד אח עס אז מ * 

 אז דערמאנען, n געטג איז עס געזעפגעכמס קאנער
p 88 סים n n  i r, גע־ חעטסטע אסד תאט ,1905 אץ 

 8 אונקאנםטיטעיאנעל פאר ערקלערם פוץ,לאנד ריכם
o געזעץ n  pfi שטאאט n r  w# פארבא־ האט װאס 

 שטונדען מן װי טער בעקערײען איץ ארבייםען n טען
ערקלערם, געםליך האט געריכם העכסםע דאם טאג. א

 יסנאמבאלע די ישעןנװ קאנטראקטען די איז שםוניעז
 אמקאנסםיםױ אן איז דאס און ארבייםער זײערע אץ

פרײחיים זײער פח באשועגקתג !יאנעלע
און ארבײטם־לויז סמיגדט א װעגען געזעץ - דאם

u m i  aaiteaMniama an asm an nnan asnatentetenntetete —, uבא גרעסערע א םך א איז ייט1ארבייטם מאקטינױט א 
p פרײחײט דעד p• שרענקונג i די !װישעז קאנטדאקם 

p כאלעכאםים i דכעד׳ את סען אבעד ארבייטער, ױיערע 
 פאר ערקלעדען נים oy װעם געריכם העכסםע דאס אז

u יאר פאריגען דאד האט אונקאנטסיטחױאנעל. p חעב־ 
Ft o קאנסטיםחגיאנעל פאר ערקלערט געריכט םטע n* 
 8 אײגגעפירט האט װאס װאשינגטאן, שטאאט ps זעץ

םרױ«ן. פאר ארבײםם־לױן 01&יני&
o n ארבײםער די געוויס גיט געזעץ אנגעטסענע 

 ארגא* די דערװארם. האכען זיי מי װזנניגעד סך א
 גאר־ אײגענטליד דרןקט ער גים ארבײטער ניזירטע

 סיט אן זיך פאנגט ארבײטס־־לױן םיניםום *in גישם•
p 8 סענם 26 i n u e v ארבײםס־שםתדעז 44 סים 
p מרגעחט װאד, א i געקםטעז yp 8 סענם 80 במ 

p 42 שנװנדע i ײאד 8 ארבײטס־שטוגדעז p i דאן 
p׳ או עס זיך שטעלט i סערערע איז טעגליך מעט 
n ערטער o in מז גאנאע זיד שלעפען i זי r גיז 

in 40 דערגיין װעם ארבײםםלױן n שםונדע. א סענט 
on זיכער איז pi .ענםױשונג pn פאר־ האט רחװעלם 

p ארבייםס׳לײז ט1&יגי& א װעגוגן געועץ א שפראכען i 
 m ארבײםעד די האכען ײט1ארבײטם* ס1&אקסיס א

m אבער בעםערעס. םך א װארט  im  pna מר 
o איז oy אז דענקעז׳ n םאל, עדשםע m  p i pm

aaaaaaaa an mamateMaanaais mte^̂ n nanasten^^^^n  געזעץ׳ א פארשריבען װערט געזעצגעבונג אמעריקאגער
 רעכםוװזאגעז א רעגיתנג אלעררעדעפ דער גים ױאם

 n םרײהײם די ניט האם ער אז ארבײםס־געגער, אז
 יייי אח ײיל ער װי װעניג אזױ ארבײטער דמן דאלען
ip פיל אזױ ארבייטען חײסען r a v װיל• ןד װיפיל

^ anaWnananMumin nanannLaaaate  לױץ אדבײסס רעגרלירען tx פואבע ערשםע די
תד ®ון איז רעגירמג דער דתץ• ײסנ־ססייב*ר ארן

 ■faaLaaM   teanman n• an n anaam ■■a■ ■■■ —, ד געויארעז געסאכט װעלם׳ן ■ - — , ״ j י  •i j  m אמר 
 ימדi א בלױז געווארען באטראנט איז j ר. j די

o מת גד׳8שם11נױט־ 8 איז אײנריכםמג חייליגע n 
ת ײטס־אין318 ם1סמים 8 ױעגעז געזעץ איאםיגע  8 י

o »יז שםעגדיג •pn m ײטמס־אארבײ טאקסיסש n 
p גןװמט געעזץ i עם װאס חמ־סיט׳ אױד באדײטתג 
ײ אים ײח־ ײערט  באשרענ־ גרױסנ נײע 8 עסירטנג!

 נים חײם nm איז, עס גימנרחװ״אקינ פאר קתג
on »װי זעלביג m ם m אסענד̂פ  w קאנםםי־ 

o וחמים װאס טמיע m io yi מעמז o n פארגאט po 
m 8 קינחמ־־סרגײט,  opn  of ifso באדײםינדען 

p« ײיל i junrv&m tan r װי אזױ ofo8 m*־ 
 זיייר dsfsfnd 8 האס קאגסטיטתי! *in *י םענט

 »ינ 1■ תגיסלןסחיו די אין װידעיוסאנד ימדקען
m n שםאימז n» p i ר,איס88 ססדלױסיג קמ ra 

TFinp י 1FJFP ל8« «י 1F088DV, 18 אל1 8נױםײ י

p אר׳ײז i 8 גשזמט פט,8קר prom nmw o n פמיסש 
p ין1ײמס-ל318 i גאגץ 8 ־ודיטבײטס18 ט10סאקסי 

טודײטונס 71באזונרע

T o p u m m גתיסאו•  anaypip ra אױף   נאר 
DBw nFtm o iFJ8pnFD8 m  *mb װיכגױגקײט אמ־

f aaaa oonkonn̂ n̂ mamaBnA maianante m a h u h  יח לייו #רבייטס מיױמום # װעגעץ געזעץ דעם פון
ארױסגע• ניס דאד עס ה*ס טײ-נײטסבאד מאקסימום

ntetenaaaaaam eaamnMnn a anm̂ teatennnaam  אסעדיק® גרױסזנץ oyi בײ באגייססערונג קײן רופען
tfj זװלס• 18ארבײט n » n  m  a nוװליב ־ o n׳ 
 ד?ר lx זרינגעװאויגס מיר זײגעז אמעריקא ודץ װאס

 po iFoawa 8דיג׳ת1םטש יס8 ױפץ1 לײד1 ו*טמ8ת
פףי8ק געװאוגענעם 8

o פאר n לױך r*i fFiFa'iFiawo p i אנגעפירם
8 inoiiva 18018ט>*ני8 11ג38ל po îD8P ײיז

818 ifi’oii רבימזןר8 די חאבעז געועץ uifi פיל 
bqti td8F m  •oiQTnn זיד iyaJ88FM8 סים 

p אדנײםס־םאג oiropso 8 ififu ימם8י8יגעיעז i 
m  i f w  n  o n  •m aw  e זיג זי  pb קס8*8י8י

im bpfo  eyaFiFUFa ^בל p i שטיםתג די *n  n 
ppF<8T, י88 גגמסטי אזױ ppiya פאלם *7FiF> o n 

18 8 PM B83FO PI IF U rn  1FDiaFM8 PI IF
.teMMaaarn anaaan mananaae ma■■ ■mn• anman^Mmnama teMBMu^Mגעגנערשאסם 1קע1שםא p i שאנסעז גוסז גןחאם האט

ponFoa8oaFiFion p אויד i ififii n  ifbu fim. 
osfi’ift• לם81111ר ifufi iF38 p i 18 קאלס o n 

B P F m F ip1 ׳ dob i fיך du  ra ארײסנמאסם p i 
i זײז  j• אי m  p i זזלםאם8ר m  M >iFi«a p i פיל 

m ayoF^ o ioo גלטק־ביל p i חייסאד ra  D83FO po 
of .TFuoaFa זײנסן ifufbo 38 געװאחגז געמאכט* 

8 OF1D8? p i prpoiFom  pran• rvn מחמד 
 18 זיד האט of 1F38 ס־סאג•טיאומ ם1סאקסיפ ליממ

 DDsypxx Dfn װ*ס אזיגיע,9א שסארקע y גאגיזירט
n מיט  m o rw r tm ת דװיבפידתג» «>m n  f

annamaaan ••aaaanaaan n■ ■an■ teantetateaLaua■ -- ■— p i װײטען 8 סאד קאפסית װאחל זײן» i’difb 
ptfi• obh03 1־f8 לס8חײ ffron p in  TFan m o o 

t ס8ח if מי ײן,ofh 1 האס ,r/m זFל8̂nפע i 
̂יקם׳ p 8 מחהט־שסײטבאר *mo m 8״ אױסג i 

m ואדלאגע b* ײטס־אין*.31א of 18 חײםם of מל 
 שםתחמ ל88 מאקסיםום די prqni פעסםגעשםעלם

18 po,זיק ים1 םאו־ װאס בײם m  P i ,1F3FI1 סי־ 
*oo״a*M גינװם ps pn ra ס8מ ,p־  ■mo־.ifs'if 

ra  if3FTOF18b pn p i o n  if װאס געזאגם of 
818 m  po oiD'opBo m  pn dfpײט8ס־סײ p i 
m סינינטם po ׳1י1ס*לט״31א ifd 1F38 חאט *F i

ra חאפם׳  pn dfh of n. געקראגזח חאס רחװעלם 
8 n w o io n אז p i  i f סדימדליד i8 י iF י iW M■ 

m ,1 װאס געחחדסחדמס p iמ־ מ־אכם833רײ 
p i ifb fbf  rn p i קאנגרעס o n  •pn גתנד po 

pn p 0,טעלחװ1 i twh b o h b 08ח סח,88אקײ8ײ 
oon 8 iF r iy aonn סנםױשתג• ל8גיס Mo m״ 

b 8< האם געזעץ עלגעאגעשלג ifi8of 18 סאקסיסום 
p 8 גײטס־המ* i m a w  40 po ודבײםס־ םיניסמ 

40 po p* 8 סענם n a io o 8 סיס in מנדליג 
p m  m װאלם ra  *op tfufs of 1 שלעכם׳F88 

o n, ײעז Fina8 P i םויײדס DTBFaan p ie  p i 
18 im w a •בײסס־ײא** po שטונ־ 40 װי ניממ־7װ 

rrrm חמ׳  p i, די װי e rn o װאס •a8P iftfp 
m ס1אלי1ט  po שסתחמ, 36 איגגמװ־גסשאנאל׳ p i 
o 81 18 שםמחמ po 40 קסינדס80 8 n  p i ••pm•ל 

p^*or *w8 owans fona Fans, סאכם װאס cm 
«1 8 if t n אך.ײ n תיאסי pw  TFayr לאנג 

ififsfb  8 osoppiaoni .ןומיםדלױן of 1F38 
80 »8 ^fwofo t i  *pi o nי׳ז T »  p i  OFixaop 

818 18 1FHF3 OpFnpO‘W»»a ^ * pi o• ל.8י n  OF 
tfifb*3 8 nm m nn קאסף p i גסגמי־ די nran

in  :oanya קם8אי1געמח־ס p i לײק בליבעז8ג 
o 1 סאלי<ע אױפ׳ז iFTtFn  .on«8p poליי8־וזײ 

8 iForwa o n מ18ײ 8ס«מתל po קאגגחנס׳ W 
m יעקטא1סעזדרג jfjfh 3 םינינדם*m״ob־p i pw 

T זאל ײט8דיסס*ו18 018מאקסי n  iFOiayaoni ly im
p i pn געסאכט rtm  8 *mo ififp. אבעד p n* 

m  p i עץיעלעדפס po a m קאערעס *m  p i
FDprFaiBo o ים3 לסץ8װ n  Tn,w8ani rnrfrn־ 

TFiFa oya• זמ*שט m  p i באנײםער iF ^ a n 
opTmoTFiya m  p i  oyiaaop po a m שױסמ־ 

n o ■  iFo iya iF iiB  8 p i 1F08 iFT8nya praia 
oroyaan •p̂ זאל oy שסאס38 a 8 װעתמ *P8D 
8 o iroרמיםס*לױן oy p i  ,naioo 8 oayo 40 po 

̂ילאמח p חמחדבפי עם זאל pra אז מװואחמ״ סאח i 
p ״ooayrtMooam״ i ײט• יא• דױי* o n עדשטי 

44 po מחמ׳טש on וװוײטי

' ״ .. naiw•״ r 8 oayo 40 p i p ro w
p ם8 זייד ב«ר8 i  oppnpB-TFiFa •MBiFam i B m 

lyaaya y a n o o  ra  if pmya ביז i אױס־ האבעז 
i f  m ,oroya מל ay • irm  oiyairM o ifd  up 

pnonya vmsf ma î oya iy a i סםיל־3״אי די 
ooayo44 ״ m  fo ftf o n  • ir 7 *pw ב*יםס־1א 

•o r F o m  o n  ;n a io r 8 oayo 26 p i pnaieo 
42 p i p i n a io r 8 oayo 80 p i pnawr די PFJ־ 

yoo פיסי oyn *or די M188׳ m m  o**ro u wa 
pn 8 קײשס aw  40 pd  prpm װאד m  p i 

if pd 40 ס-איןסימ  nriyp p n m a  prom  oyp 
oy .y ia w  8 oayo םיתם״ n o  p**f  m  7 p i ip 

m אלבײסס־רים סאקםימם p i סיגינדם *o m i8 
n n o r a 'D ii n  1F88 ,p rm  rroyaan  p* 

■in  n pm ,iym o  *pm p rroa iri pnyp oy oyn 
18• n  P* m ayoroii y r eoaopy n  19 ,prroya 

וו ו pram.  ױו F of .p^yn iy*i uoru «i___

p ארבײטוװ־ װיסיל i 3 לאנד prtyn8 חאבין לײך
niF80׳tTfifa oyayoiayaai o n  po oamya iy a i 

prniya Dayayiyaoni tm oy, 038 בלײז אז 
naypio oinain ביממװ־1א* prtnm סראפיםירסז po 

oyayoiayaao o n פאד־ץ געזעץ ifootf .יאר oy 
aioo 44 1* סרבײםעז װאס y^jno חײסט  ifd  o r i 

oayo 26m lya'ayp ryanp p i ^ o i n א naiOF• 
p i  of ,8 אז קלאר nו*בימהמ״ po װאם לאנד׳ 

m n yiyo  8 T in  18 >oi8 m yi iF m זאלעז געזעץ 
18 n y iזײעיע איז װעחמ סארקיתם גחח1בײטס־שם 

lFooan*MB מלסז TFiyii o iyoyiam, האמז o»a 
î װאס oayan .o ifd o h o  pn if די ײאלםמ 

a״n  po yoo אוין־ onya o»a 1* װאס pn •באגײס 
oy pm ,oiyo װאלם m  pnoiiya lyoiayaao רי־  י

as^omoT f iya *p̂ ya»a חאט װאס oim oya באל־ די 
aairoan yan 40 8 פח yanaioo ארבײםס־װאד p i 

1F38 m סיניסש 8' a w  8 oayo 40 po ל88 די 
ly o n n, סראסיםימ װאלםסן װאס po אזא ffiya• 

n m אגץtynya 8 3 װאלט ayonso װאלם ia m03״ 
p ז.8נ8סילי i  lysy Dim װאס אל,1 די •o i'r o n 

nwDD oyoy׳p i oayooa’ayn -pyiya o n  po oyan 
raia 1 ,*np iy m y  rn 83קלײ•

m  1F38, נים o n  •pm aiaypip- די װאם 
 an׳irnroD סראסיםירט שאפטרעטנײ1א טרקאגו־ימעא

yyiya oyayoiayaao o אזױ n  po a»ayn, האס oy 
p i  oy a a irn ia  yanaam eoayn 8 1  *mb m 

8 rrm, װאס pmpaya o n אלמ אז arnyaan־
yeynn קאסיםאליסםיטתנ p i r n p o אז אטעדיק*׳

*lyoaw nr prar if b s t  p t  ra  o n  aairayi n
lyoya וױפיל IF• מל m ,p i 1F0U18 F a i p^ n

טלאח׳ לסמח*8 ײס.8יסס־ארױ •ppn pn מל oy 8נ8ל


