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אינםערנעשא־ דער סון באשלום םים׳ן אנקלאנג אין
 אםיס דדזענעראל דער האט יאר, לענםען קאנדוענשאן נעל
 אנגע־ אלע צו צושריפם g ארויסגעשיקם ױניאן חנר ®ת

 טויםען• דער אז זײ, םעלדענדיג לאקאלם׳ שלאםעגע
 םוגק־ אן הויבט אינםערנעשאנעל דער םון סאנד בעגעםים
יולי. ורשטען דעם גיאנירןן
 -ag אינםערנעשאנעל די װעם אן, דאםום דעם «ון

 ױרשים די *ו דאלער 150 פון סוםע א אויםגאלען הױבען
is בענעסים יוניאן. דער «ון מיטגלידעד טארשםארבעגע 

ayn םיטגליד יעדען פמ יורשים די » װערען גמאלם 
 װײניגםםענם יוניאן דער פון םעמבער א געװעז איז װאם
 זײנען און געשםארבען איז ד אדער עד אײדער יאר צוױי

 זימען הײסט דאם יוניאז״ דער אין גוטשםײענד געװןן
 און דיום װאכען דרייצען וױ מער גיט געודען שדלזײג
pan אסעס־ קײן יוניאן דער געבליבען שולדיג גים 

טייגס. אדער מענםס
 געװא־ אנגענוםען זײגען װאם רעגולזמיעס די לױט ►

 פאר־ װעלכע באארד עקזעקוםיװ גענעראל דער ®ז רען
אױםגע־ בענעםים דלר ayn פאגד, דעם מים װאלםעם

 פאל־ דער לוים יערזאנען פאלגעגדע די » װערען אאלט
:פאחנוג «ון ארדנונג גענחנר
 פארשםארנענעם פון םאן אחװ־ םרױ דער *ו )1

םיטגליד.
קינדער. די *ו )2
םארשטארבענעם. פון פאטער גום )3
םוםער. דער גו )4
ברידער. אדער שװעםםער דער גו )5

p אױב an  ay ױ פער דא  םער אדער קינד אײן ו
ױ  אויס־ געלם די װעט ברודער אדער שװעסטער אײן ו

 לויח די געועקם האט װעלבער דעם s ווערען געגאלט
אויםנאבען.
 דער מיט אופרידען איז װאס מיטגליד יעדער

 באשםימעז נים דארף צאלונגען די is אראנחשםענט
 קען מיםגליד ילדער געלם. די קריגען זאל מאס דעם

 זײן פון ײרש דעם אלם װיל ער װעםעז באשםיםען אבער
 אנדער אז באשםיפעז וױל לידמיסג דדע אױב בענעטים.

זײן s ווענדען זיך ער דארף בעגעםישערי אלם פערזאן

 װן• כלענק גאשטיםםען א אױםפילען את יוניאז לאקאל
pa װעס לאקאל דער אונםערשרײבעז. דאם אץ דעם 

 _ םרעזשורער סעקרעטערי *ום איבערשיקען בלענק
 מנעםישעױ דעם איבערבײםען אינםערנץשאגעל. דער
 דאס םויס. זײן סאר *ײט יעדער *ו םיטגליד א ׳קען

 וחך טאר יעחאן דער » װערען אױםגמאלט ayn געלם
 אין מיטגליד דעם טוץ געװארען באשםיםם איז דאס פעז
 פײל אין געפינען זיד װןם עם װאם *ושריפם למםען דעם
 אץ אינםערגעשאנעל דער פון רעדוושטרע סעקרעםאר פון

װערען. אױםגמאלט דארף געלם די װאם צײם דער
אויס־ יורש דעד דארף שםארבם, םיטגליד א װעז

 אמשורעגס די פאר אפליקאזיע אן ארײעעמז און פילען
 ד■טאפארש דעד וואו לאקאל פון סעקרעםאר *ום געלט

 דאושןן אױן• װעס עד םיםגליד. א געװען אמ בענער
 פאד• דעם פיז ביד יוניאן למטען דעם ארײנגעבען

 אנדעדן אדעד סערטיפיקאם טויטעז א און שטארבעגעם
 געשסאד־ איז מיםגליד באםרעםענדער דער או באװײזע

 ארײנ־ םח געלם אינשודענם די סאר קלעים דער בען.
םױס. זײז נאד םעג 90 וױ שפעםער נים װערען געגעבעז

 רכא■8 פ נרױסע נ»כס חױז װניפי
 װיס־מנד דעם ר8פ ױיסוננען
ױמ ?ן84 ןפו

 דאס מאנםאג. אױס חײ־קא• פאלט יולי םער4 דער
 קור־ א נעפעז *ו פעגליכקײט א געבעז עולם דעם מאט
 חױז. יתיםי די םעג םיר קאו־גע פון ןאאקיישױ מן

י  איגטעתעשאנאל, אונזער פח סײחד־וט?ז יראכםטולע י
im דעריבער טאנט n m a ו וװגדײםונגעז גרױסע» 
 סיעריגאזג א או־ױם קוםען װאס םיםגלידער די ג«מן
םוג יום־ פרעחליכען אםת אז חאמז t« תלעגןלנחײם גמזן

 תויז ױניםי דער פון עלנעי־ םןנעדזשער דעי ױי
 אוץ ןע^יטכיבאקװעטל ען,ײזשא די װעלעז »ימר, גיט

 װעז איז עס װאם אלעס איבעדםרעמעז •*חוײלתגען
 מך ונוגעגרײט איז דעם חיז חױז• יוניםי אין גאװןן
מן ת םואוױם »עמז?ן.נקא •ארשגמלינמז, וזן  איערא י

 וױ איז פראגראס דער «ץ טײל א טעג דרײ די «אד
פאלנש:

 ױעלכעז איך קאגאערט, רייבעד א אװעגד פדײםאג
 דער אונםער רעטארקעס דער באםײליגען זיד װןלען ןס

 פראגראם א אין אלשאנמקי דערקסאגאלע פון יירןקאיע
 דער פיז באדיטאז וחנדן״ ראמרם ;םוזיק קלאםישן פון

 געגעבען װעם אװעגד שבוו ;איעיא םעםדאיאליםעז
מז  זינגעד באריםםע םים ״■אגליאםשי״ אפעדא די ײז

סקאלא לא און אפערא שיקאגא דעד פון אדםיםםעז או׳ו

 וועדע׳ ראבערם אנסייל נע&ען עס וועלכע אין קאםפאנים׳
 ;טענאר העראלד, ראלף ;סאפראנא םשעכא̂װ יאזעטא

 זתםאג שםימען. 16 פיז כאר א םים mm דזשאהן אח
n טיט סאמאדיע » װעראז רמאױטגעפי oyr\ איחגגד
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 געװיזעז װעם אװענד סאנטאג און אקטיארען םינענםע
 דער איז מיני «אול סים זאלא״ ,עםיל פואוױ די װערען
ראליע. הוי«ם

 שייז זיד פעז קעז ■ראגראס ערױיזאמײ דעד לױם
 די, טעטעדװאד עס טארגעניגענם א סאר װאס עלעןטשטאר
וױק־ענד. דעם הויז יתיטי אין זײן װעלען װאם

ליליפוניהרעפשמער ח.
n 55 פון עלטער אין r מ־ יתי םעז11 דעם איז 

 אר־ אין שדײבעד אידישעד באקאנםער דעד שםאדבען
ר?סשמעו־.קר»מלילי m בײסער־םוער

 דראסנ־יעריאד און שםורם־ ןד<ןאנילתיאור? איז
 שמױמד » זעהר מזוען ער איז ח׳סלאגד מרישמ אק

 חאם ער װעלכער באװעגתג, בונדישןד דער אין טוער
מעדגיע. יוגעגטליכער זײן פון םןי I זעחר *■געגעמן

 זעחר געװארען ער איז אםעריקע w קוםענדיג
 ארבײםער־באװעגונס םאניאליםטישעד דער אין אקטיװ

םאם. און שדיפם װארט׳ םים געדינם האם ער װעלכעד
Ji ערשםער דעד געװעז איז לילי«וט־קרעםשמר 

 ■אםם״ ״נײן *ײםונג קלאוקמאכער דער פון רעדאקטאר
 גע־ ער איז לעבעז וײן פון ט*ג למםע די גו ביז

י איז בליבימ מ י  און ארבײםער ײשעדחא דןד פון יײ
 פון,טאר־ םיםארבײטער אלם באװעגוע סאאיאליסטישעד

 איך ארבײםער־רמג, אין םוער אקםיװעד אלס װערסס״
 מד אױך איז ער װ. * * פארכאנד םאאיאליסםישען

 םרײד־ אידישעו־ דער םים פארבונדעז יירמט װען
<קזעקוטיװע דעד’ סון םיםגליד אלם באװעגונג יתיאז MB MM ״ געדרערקשאסםען. די סרץ

«נחנגק! וײז עדע

געשטאלטען״ און ״געשעחענישען
* ____

ד«ד־ גאר׳װאם איז רימ״־פארלאג ״•ארבאגד ייז
 אונםעד׳ן חײזלער, קלמן דיכםזװ־ דעם *ץ ביד א שמעז
im p בוך דעם »יז גץשםאלםעז״. און ,געשעהענישזװ 
 רבמם an׳ :וױ ארבײםעז, ישאטדדאמא דדײ ארײן נײעז

 .טארשאלםענע די און לאמ״ דןד ״ײאז קאשױמד׳
גרמנ״.

visn tw m ץ םיטחילף דעד נױם בוך דאם איז• 
 vrn- *ז רמג ארבײממ־ 122 ממגםש טמאמר

ד מ שיז מטעבאא די אױך *יז «• j * 22 אוױיג מ
im 22 לאמל p w rn .ײניאן

י ביך דאם י ד י m זייי tvnomm קאסט *ך 
 n« באקממז נוד ד«ם ימגם urn דאלאד. 1 כלױו
ז ססדיס׳ מ40 װעסם 218 לי• יי jem ס'm יי

117 ממאל פװ םיטנלידער פאר
 אראד האט לאקאל דער תאם עקםאױרשאן חנם *ו
ראנםא קײן אויגום̂נ םעז30 דעם שב̂ו אויף זשירס
 ךעל?וז;ו״, m ״סטײם שיזי םאדעתעד דער אױף ■אינם׳

 םעד די טיקעם א קויפען װעם װאם אײנער יעדער האט
 מאקײ• •יייי ײאד א «יז «רײז דעס געויוינעז «ו ליכקײט

 אינמר־ אתזער פון הױו ײניטי שעזעעם דעם איז שאז
נעשאנןןל.
 •רײחח אנדערע 2 װעדען מממן אױן װילעז עם

זײגער. ישעןקטד?לא אן איז ראדיא א —
i םאנץ טײנער דעד «יק ימם פיאזקױי?קט בײם n 
 דאד שולמאן. V* אגסירתג די אתםער קעםםער

אױא• װעט לאקאל אונזעד טון עיסארקעס םאנדאלין דער
נומערעז. קלאסישע אל1 א אין םרעםען

re לאקאל אונזער «ון טים םאקעד דער  m m rt 
 p מלד דעם אױף שיילעז ימלמ «10 לאקאל דעםפח

«אינט. ראםאן
 9&אל שיף דץד אויף זינגעז וזעם מחשע געדזמ א
שפראכען. טארשידענע אין לידער

ץ םאג׳ גאננעז דעם װארט׳ אײן םים יױ, 9« י
 « !»- ism אװמס״ 11 אח■ גיז איגעהז׳ װ*• שיןי די װעז
 ל*ר ניט אגװעזענדע די װןאן ינײז,ק!ידיק װעט שיף

 m איז עסעזגפאי אביסעל װעלען און זיד וױיליגעז
זארגען• םאג־םעגליכע

m םיקעםם די m יפמקו•יר n רײמן קאסם■ - 
 ביו קינדןד «ד סענם 40 »ח ערוואקסענע פאר סעגט 75
ר.12 ? nan דייז«ןו״ז די װעלען מםקױרמז •ון םאג• 

םענם. 75 *ץ 81.26
 m לאקאל איז מפייקיפא שײז ױעחח םיקעטם

 אפיס» קסדיסמדי אלע אין און םטרים םע36 װעסם 242
ברוקלין. און יארק נױ פיז באארד דזשאינם •ון

 גלײך זשא גײט בלײבען, אױםען גיט וױלם איד אויב
פאמיליע. אײעד איז זיד פאר םיקעםס קויפם און

י. װ. * ל. JU17 א*. קאמיסע, עדיויזײשאנעל
 •*עיסאן •יינמדג׳ 4«
סעקרע*אר. םטעגזאר׳ י.

חאם־ ®ון ארױס שוץ חבי־נסקי רעדדענט •  
U P B I יטאל• ;. ,
• פיסגלידך  f iju v טעלוען גו אונו טרעהם עס   
•6 Twumegn ון ארױם שוין איז דובינםקי רעזידענם• • 
T o m וזאנען ןװײ געװען איז ער • א דודכםימגדיג ןיי  

1 י8 ווןס שן ױני טןן14 דעם אועואגיץ/ וױכםיגע  
4 W H וױכםימר ז״ן סיי ז״ן וױוןר   

-  W תר אין אלעםעז   n s
2 5 2 5 5 J ®  *m m ® און •ריינד םויזעגדער די   

א 0191 קראנקחײס זיץ איז ביגםקי׳  
01 לן איז «ר ודײל א1 &אל ו  j n i f iw  

ױ גאך ל מ ח מ ו  uyn חבמסקי ■won 
י גיז זיךי עמײ י  cm ד<ר וױן אגזזוז   ym י   

מי ד ס*י<ו  rs n > p is ד$ר  וחופלון 
xn -m ז  וױבםימד זיין ו  o s אץ 

WITH SPECIAL ENGLISH SUPPLEMENT
G E R E C H T I G K E I T  [Justice) .
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ער אמעריקאנער ט ב  אז אתז׳ שײגם עס רי
ה»סי* דעם אמ

אי וװדשען ט #י « 5־ ? c «ױש”1 r  4  m
מ18 אמ שפועס לעאםען זײן איז בײ

 צוטרידענהײם, זײן אויסגעדדיקם ראדיא דער איבער
 גע־ ענדליד איז אםעריקא אין ריכםערםום דאס דאס

v״ דעם פמ גײסט חגם *ו נעחנםער הוםען i דיעל״ 
 סא־ די *ו מסניהען אנדערש אנגעטאנגען זיד האט און

 חאט ער לאנד. םח יראבלעםעז עקאנאסישע אק *יאלע
 האם ער או זעחן, או געלעגענחײט די געהאם באלד

 גע־ אים עס האבעז ריכםעד דרײ םעו̂ו א געמאכם
װײ — וױזען  דריטער א און יארק נױ אתזער את י

דזשױרזי. נױ חעיג. פרענק פח לאנד דעם אין
 די טץ אײנער

 רח־ וױיזעז «ו ערשםער דעד געװעז אויד איז כער
 שטיקעל א אונזערער לײדער, איז, טעו̂ו זײן װזלט׳ען

 די וחנםען קאםילא׳ עארמאװאלס את דאס — קרוכ
 װאה־ לעאםע די אין אינדארסירט האט ■ארטײ לײבאר

 ארױם־ חאט ער ערװעהלעץ. געהאלםעז אים און לען
 סםארם די ■יקעטעז געגען אינדזשאנקשאן אץ געגעבען

 ימל* געג׳ח בוש, פירמע דזשולערי באקאגטער דער םץ
 םיר סםרײק. א ערקלערט האבעז ארבײםער די כער

 איגחשאגקשאנס םמ געהארם ױם לאנג שױן האבען
 ושד מיד יארק. נױ אין אונז בײ סםרײק־»יקעםס געגען

 םםײם־ די און געזעמן םעדעראלע די אז געםײנט. בען
 דעם אונםער געדדארען געשאפען זײנען מאס געזעאען,

 און קאפיםאל אוױשען קא&ף דעם װעגעז דיל״ •גױ
 ריכ־ פיז פאכם די באשרעגקם גענוג האכען ארבײט׳

 אינ־ אזעלמ ארויסגעבען קענען נים זאלען זיי אז טער«
 עם האס קאםילא װו פיקעטען, געגעז חשאנקשאגס

םסרײ^ כיש דעם איו ארױסגעבעבען
IIP יאר־ גיו אוױיםער א געקוטען איז קאטילא׳ן

 ארימר־ •רובירם האט װאס םםױער, אראן ריכטער קער
 האט ער םםרײק. בוש דעם אין קאלעגע זײן יאגען

 קאםפאניע בוש דער םוץ רעכט דאס אגעדקענט געםליך
 א איז ארױס איז װאס ימיאן, א בײ שאדען סאנעז נו

 אר־ סםרײקעגדע אירן העלפען או סםרײק סיטפאסיע
 אמושאגען רעםערי א באשםיםם תאט ער און בייםער׳

 האט קאטפאניע די װאס שאדען, דער איו עס גרױם וױ
 תאכעז אזויגס םםרײ^ סיםיאםיא דעם פח געליםען

 נים אםילו געחערם׳ גים לאנג שױן יאו־ק ■נױ אין פיר
fn s דיעל״. ״גױ

 is בערי לעאן מאדזשא ורײםיםשענסעלאר באר
ago ,שױחי, נױ ריװער  בײחנ אריבעדגעיאגם האט ײ

 איג־ אן ארױסגעגעמז האט ער יארק. גײ פון ריכסער
 װאם ײגקװ׳ ארבײםער מעבעל דער געגעז אגקשאזחש

 ארױם־ is ליפלעטס פארשפרײםען n איר פארבאם
 טאיק, יזא פירמע עגעלמ g ג;געז פלאקאםזמ שטעלען

 קאנ־ g אוגםעחװשדײבעז אפגעזאגט זיך חאט װאם
 אנעד 3שא קלאחד א פאר vpm דעד נױט םדאקם
 אין בפורח די פארדינם גיס ער װאלט ןאלײ ז־עדםים

 «ד־ ארגאניזירםעד 1געגע ריכםער״קאמף נײעם דןם
 ריכ־ האם קאסף דעם איז קראנץ לארבער דעם בײט•
 האם עד ogti «דקלערומ, זײן םים פארדינם בערי םעד

•1אשאנקחש1אי זײן זװ גזגעגעבען
 אױפ* ױם נײעס קײן האכןן סטויפר is קאטילא

 אל־ 1א איז פיקעםען געגזמ אינדזשאנקשאן אן געטאז•
מ די is ט«ד. גישט מד• «י מ iy ל m  im p ז־י 
̂נקש^א  האט ערשםעגס זןלססןו■ ןרסןגןוז אנס̂ו

v באשר לוסנטעגס געזעץ דאס  ra  opts גרױמנר ן 
o p מאכם די is טווגןגןן ריגמער חי ל ■ ג ן גווו  י

מל *װישמ מטף ח» ץא יי«ס •רגייט; is מימ
 ניטיל ■an 8 ייײז«יד רי«י«ד יי pan ״ײסמם
י ייז מנייײמ מ י ײ m ל m  v rrm  is  .m p*

 is קאמפאגיע א פון רעבט דאם אנערקענט וואס דונג׳
 נײעס קײז אױך איז יוניאן, א פון שאדענערזאץ פאדערען

 מ־ וראאעס באריםםעז דעם ניט געחננקם װער ניט.
 םעה גישט דענבורי? אין יוניאן העםערם דער נען
 באלאגגט װאם עועפ, איז דאם אז געדוכם׳ זיך האט עס
 אמעריקא אין םארגאנגענהײם לאנגער גאנץ דער צו
 בערי ריכטער מעגליד• גים אזױנס איז drg אז אח

 םעסם־ פארנומען זיך אינחשאנקשאן דין אץ האט אנעו
 אםעריקאגער דער פמ גרונד־פריעגייעז ךי אושטעלעז

 פון פרײדדמהמ «ת רעכםעז די פיז אח קאנסטיטוציע
פאלק. אמעריקאנער
 אנםשיידוגג זײן אק אונז ערקלערט בערי ריכםעד

 ארױסגעגע• האט ער װאס אינדזשאנקשאן/ דעם וועגען
 נװישען אתםערשײד גרױםער א פאראן איז עם אז כען,

פון קאגםסיטופניע n סװא טוט,גפגײא
 רעדע פרײע אויף רעכט דאס is גאראגטירט״ אמעריקא

o• פרייע אץ n,; אױף רעכם דאס גאראנטירם. זי װאט 
 אוגעשאפט נים קען װאם םונדאמענםאל, is אײגענםום

 סיםגעבארען ווערט װאס רעכם׳ א איז עם ווערען.
 רעדע פו־ײע אױף אבער רעכט דאם .1מענשע םים׳ן

is פרעסע פרײע is פרײױלעגיע א בלױז is זי t s 
ױ גילםיג, לאנג אזױ דעריבער  is גיט קוםם זי לאנג ו

 .ow«w»s פמ רעכם הײליגען דעם םיט קאגפליקט ■
T חײסם עס ga rsרעדע פרײע 1װע אז ׳ is םרײע 

 1חײליגע דעם םיט ױחמישירוךו g is 1קומע פרעסע
is פרײע no mom** is רעכט  m n פחנסע פרײע 

is אתםערדריקם  •irnm האם גרוגד דעם אױף אם 
^ דער פארבאןמװ בערי ריכטער  רשפרײמעזפא n יוני

s ליפלעםס  is פעמל דער 1געגע פלאקאםעז 1טראגע 
im ra פרעסע פרײע גואר^ םמ is גע־ געםליד דא 
is פריװאט מיט קאנפליקם א נו 1קומע  o s flu 's די 

s קטיאתטערדר עייבעדד םת ערשטע  im m גת־ 
is  pao חנר t i p s

le אזא »ײף חאט בערי ריכםער s גע־ ענק דעם
n גאגץ מאכם u s• אל1 אנםשײדונג דק אױב P־■ 

 געגעז רײדען םאתמ נים וועלמ ארבײםער בלײבזמ.
 נים װעלמ סםר־ײקמ, די װעלכער 1געגע פירפע דעד

 םדא־ נים ליפלעםס, סטרײק קיץ 17־ײמפ<שארפ 1םארע
 ניט אױך אח סםרײק דעם 1װעגע פלאקאטמ קיץ גען

o 1װעגע 1אײטונגע די is שרײממ s•
ם ריכםעד נאר  אםע־ דעד is עדקלערונג מרי׳
rxwm ריקאנער oagp האט n s אח ד םעלח: גרױסע 

ײ־ קאנסעז־װאםיװע אםילו s רעאקזיאגער׳ וױלד אװי  י
•TS 1געגע 1ארויסגעטראטע שארף גאנץ דינען 1םונגל

is קאנסערװאטיװע די האמח ײטקגיקלוױד דער 
 מיט ומשסימיג ■רימױפיעל דץ געדארפם *ײטונגזמ

 קאנםםיםוגיאי די 1װעגע עדקלערונג בערי׳ם רינםער
is נעלע  m a n פרײטימהמ is ביר• אפעדיקאנעד די 
 ערקלע־ דיז IS בערי ריכםער האט אײגעגםליד גער.
^ *יגפאמח דעם אגם1ארױסגע תגג מי  איז װאס •רי
 קא־ is קאנסערװאםיװע די 1עאװיש שפרײטפאד גאנץ

 ^עגטום• s אםעדיקא, is קרײחמ ייםאליסםישע
ױ חעכער שםעחט רעכם שמ ו חמ־ גאר רעכם. מג

 1די is חאט עד װאס ,is בערי רינםער םיט םראבעל
rx דעם תגדקלעדע m a ארויסגעשםעלט s ,גאקעם s 

ברוטאל.
ערקלע־ רמ^ױאנערע װילד די אז ,nmgn סיר

is די 1װעעג בערי ריגסער is תע  m a n פריײ 
,רטראנסיגא קאנםםיםואיע אםעדיקזמעד די װאס .עןסיחי

«ץ װעם iro נים אמר װעדמ, טעוױשפגא גיץ ג n 
a פאק» תד זיד• האגדעלט תס n ירקלידתג אזא 

m  is  m m  papaya pp אגט1 נײט״ אשמױגעד 
p a  ■  ,u s דן איסיםיסםיש אוױ זײן נים ווײס ון

J» n ya w aaynya■ is  a n a v s  a n  iro n יי» 
is  p ap i ר ן מן ס א p* דדי ppqra ויי a ir s u

is ריכםער םארשײדענע דרײ g is אװישעז שטרײט 
 העכםט 1געווע 1דינע דרײ אלע אח ארבײם is לgטsgק

n דאס יאגער.1רעאק s Btnsa, ריבםערםום דאס אז 
is אמעריקא is געײאר״עז אנגערירט װעניג גאגץ נאך 
 1געווארע דורכגעםירם דינמ װאס רעפארםמ, די פח
י לאנד• את יארעז לענטע די

r עם דארף אגב s זײץ g דער פאר לערע גוםע 
 םאחיכםיגער דיץ װײםער אל1 ד אז פארטײ, לײבאר

 פארטײעז• אנדערע פח קאגדידאטעז pTOTgias אק
 גוםע g דיץ דארף 1אינחשאנקשא קאטילא׳ם ריכטער
 װײטער אל1 ױ אז פארטײ, לײבאר דער םאר װארנוגג

 ״as געהאם האט פארםײ לײבאר די יכםיגער.1פאר דין
m אגחנרע מים אױך ערפארועזמ אגגענעמע g i’Tagp׳ 

 די דערמאנען «ו גענוג אמדארםירט. האט י1 וואס
ix lyagiphyr קאנוועגשאן. קאגסטיםוציאנעלער דער

קאפיטעל. באזודער g 1אי דאס אבער

טע ען גו #*נוננ ^ ר י ״ י י  
ר (|»ר ע מיינ ס או ל ה

 גיבעז ק^ק־פאגופעקםשורערס די s אמ.חאערדע כעד
 פאר m״x בעםערע קומען עם rg חאפנוגגמ, גוםע
 אייף זיד 1באגרינדע האםגוגגזמ י1 קלאוק־םרײד. דעם
tp נאכםראגע די װאס דעם, s לאנד איבער׳ן קלאוקס 

m ױאס ארדערם, די is גרעסער וחנרם s אריק is 
w גיי די או לאנד ru rװאק־ קלאוק־מאנופעקטשורערס, ־ 

is  m .ק^קפאנוםעק־ די 1םאחיכערע דעחנו אאל 
 איז מסער אלגעם״ז is װערם במנעס rg םשורערס,

י איז מסער װערעז אױך r® םםילא is לאנד  קלאוק י
 זײע־ באגריגחמ קלאוק־פאנוםעקםשורערס די בימעם.

 פארקױף דער װאם דעם, אױף אױך חאפנומע! גוםע רע
is לעיבעל״ ,ריקאװעדי ®ץ  n  agn טעג לעאטע די 

מרגרעסעדם. באדײטעבד גאנץ
 די אבעד םיםני® גוםע געװיס ןײנק דאס גו״

 האם ײם1 אעםיגער דער is אז ׳1אגע1 קלאוקםאכער
ץ געדארפם שוץ  שעפער די is ארבײט םער סך g זי
is עס is ארײנאוברײנ• די לײכם אדי נים דעריבער 
m אץ ig שםיםונג. אפםיםיסטישער

r 1לײגע קלאוק־פאנוםעקםשורערם די s גע־ פיל
n וױכט 's װאם דעם׳ n בײ אפקײפעז װעם רעגירוגג 

 זײ בײ אח װאס קלאוקם, דאלאר 1םיליא דרײ פאר די
m ^ a ia a n s פריחערדיגע די פוץ is  pagiyo װעם 

 װאס באםעלקערונג ארימער חנר אװישמ *וםײלע! עס
m ק^ק־מאנופעקםשר די .1קױפע נים קלאוקס קיק 

ib אױף זיך 1װעלע רערם s  gig באםרײעז is דעם 
 ריםײ־ די און אנגעקליבעז, זײ בײ יך1 האט וואס סס̂א
rg ,m 17װעל לעדם n גיט מער האממ זײ v װאי־ 
m אױף s mת is ארימשיקזװ אנםאנגל! 1װעלע 

im עס װעם מםילא is באשםעלונגע! זײערע yn מער 
שעפערי די אק ארבײם

a אייד נאר n מער קלאוקמאכער די נים םאכם 
 1וחנלע םאױםעקםשורערס לי אז ,1זאגע די אפםיםיםיש.

m געחאלפעז טאקע  .m m י װעט רעגיתנג די י  י
^ayaya קױפזמ yam s T im י אבער םםא̂ק  י

 װע־ pלםgnya a»am yaga מרפח וחנלזױ ק^קםאמר
is  ay m נוליב פאד1ײא am לק־ די װאס  ק̂י

is  nragn my-mreamugo 8 די■ mxmאי י ו י י  ז
 gn• די סטאק• גרױסאן g זאמאטגאוא osya שטארק

y m v  m m  is  po»rng pn^ya m. ז מ ז מ  ײ
iyagi, פח is  iagn .סױל ogn ogn is ײ  agn s נ

 pp ס8,װ סחודח םארט תס פון איז למאטעומעא דץ
pagn א crrtsa's oya^p yam אױף a rt ל?*pi־ 

•aypiga
r p  a»a is  ay Tga מלח m  s פיל« am,־
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 חסתן. גחיסער ס איז עס געגענםײל, אין סיטטיש.
 ניס איז דאס pa ספהענםיגקײט צו ברענגט ■עםימיזם

 דער אויף שםעהן כסדר דארםען װאם ארבײטער, סאר
p צו ״סד ra n a װעלען מיר איבטערעםען. זײערע 

̂עםען בעםער  קלאוק־ די װאם האפנונגען, גומע די א
 סיטיםיםטי־ ווערען און אדנז גיכען םאנוםעקםשורערס

o גרונד״ חנם צוליב םאקע pa געשםימם. שער r עם 
 גוםער ס דין וועט עם אז האםנונגען, גוטע סאראן זײנען

 *yam זײן קלאוק־מאכער די דארסען ארבײטס־סעזאן,
 װעט זי װען *ײט, בעםערע די אױסגונעען גרײט

p טאקע לאמיר אמ קומעז• e r, קומען. זיוועם אז
V*

ניט דער סון םיםגלידער די חוצפה׳דיגע די
האבעז 155 לסקסל יוניאן גודם ®אדערונגעו

אין מיטינג גרויםעז * אױף ׳*
״“J ‘ י1־ ., u אײנשטי־ הומ אטערא מאנהעטען

באפולםעכ־ *ו באשלאסען םיג באלזןבאטים
pana ״ דער פון כאא&טע די 'n r ערקלערען צו « 

 דורכ־ אפזאגען זיד װעלען באלעמטים די אױב סםרײק,
אופן. טרידליכען * אויף יוניאן דער םים *וקוםעז
 נים־גודס פון באלעבאםים די אז אױס, זעהם עם

p זיי זכרח• שלעכםעץ א זעחר האכעז םרייד a r דאך 
p זײ אז געדענקעז׳ געדארםם זיך דאכט a r צװײ םים 

nr* פארמאטטען זיך צוריק pa ״ דער םיט כזזות 'nr 
pa די p a r •גאנץ ן געווען איז עם און סארלארען 

p די װאם זײ, פאר קס&ף קאסםבארער a r גע־ גיט 
 נאך •דובירעז איצם עס זײ וועלען סארגעסען• דארפט
 האבען מאל דאם וועלען זײ to זיי, דעגקען ? סמאל
 װאם אויף אבער ? גוריק *nr ג״ײ ים8וױ? גליק םער

p- גר״מ ,א p p זײ p a r  * i~ .tppayn ay

 אנטשײ־ סן ײיד אופן םרידליפען ס אויף געקראגען
 דער םון םשערמאז אוניארטײאישען דעם םון דונג

 אײבעלםאן. סאל דר. אינדוםםז־יע׳ דרעס םשילדרענס
 םיט אײנקלאנג אץ איז װאם אנםשײדונג, סז איז דאס
 געדארםט האט זי מער נישט צײט׳ דער םון גײסט דעם
p צוױי פאר *up װאד אײז פ*ר נים זײן a r. װארום 
 אין און ? װאקז״יע װאכעז צװײ װי װעניגער איז 6ווא

 און אײנגעםירט דאם שױן איז אינײסטריען מערערע
o םאר קאמף » געפירט ווערט םד א איו r, װעט װאם 
װערען. געײא״עז זיכער *ײם דער םיט

 צו אנפאגג גוםען דעם געמאכט האט 91 לאקאל
 160 לאקאל און װאקזסניע ממאלטע וואך א קריגען

אן ארבייםער בראזיר די נאכגעםאן. באלד עם האם  '״י
אן איז בעיאז םון  ,160 לאקאל חשױרזי׳ נױ םיםי, '״י

 א מיםגלידער אירע םאר געקראגען אױך נעמליך האט
װאקאגיע• באצאלטע וואך

 קומם עם װער זעד.ן און װארטעז םיר װעלען איצם
נעקסס.
דורכ־ את וואקאאיע מסנאהלםע םון םאדערונג די

 פאר און אנגעשטעלםע אםים פאר גערעבםע. א אױס
 אינ־ אח האנדעל איז אנגעשםעלטע אנדערע פארשידענע

 ״אר־ גאמען דעם דירעקט ניט טראגען מאס דוםםריע,
 באאאחלטע אײנגעםירם לאנג פון שיץ איז בײםער״,

 װאכען. אװײ פאר וױ מער זײ פון םד א און וואקאגיעם
 אנגעשםעלםע קריגען װאקאזניעם םמאהלםע לענגערע

 שטאדם־פארװאלטוגגען. די פון און רעגירמג דער פח
 אמע־ אין אנערקעגם ברײט גאנץ איז עס אז חײםט״ עם

מי■ דער ריקא  איז ער וואקאציעס. םמאלםע םון ירי
איז ארבײםער די פאר געװארען פארנאבלעסיגט בלויז

 זנוױי םיט פארלארעז '״יאן דעד געגען קא&ף זײער
 דעם׳ אוליב גאר גליק, שלעכם אוליב ניט *וריק יאר
 ארגא־ גום א אױף אנגעשםױסען זיך חאבען זײ װאס

 בא־ או שװאד או געווען זײנען זײ װאס מאכט, ניזירםע
 אן פאר װאט געדענקען זיך דאכם דארפען זײ זיגען.

י כח פאראייניגםעז ארגאנחירטען ״ י 'n r געגען האט 
 די אז ניט, דען אבער זײ וױיסען ארויסגעשטעלט. זײ
״ 'nr וױ שטארקער אך1 חיינט איז b'o װײ* n r 

 װאם באלעבאםים׳ די זײ, דאך on זײגען ? ונוריק
״ דעי פון קא&פסלוטט די אױף שםענדיג זזאלטען 'n r• 

 האלםעז און װאך דער אױף שטעזון שטענדיג לr זי אז
קאםף. גום גרייט געשלאסען פעסט רייהען אירע

״ ,ל 'nr אױםםײדעז געוואלט שטענדיג האט 
 ארבײםער גים״גודם די פון פאדולרונגען די םםדייקס•

 בא־ די װאם טעטיגע, געװען &אל אלע רעריבער זײגען
 זײערע אז גאכגאנען, לייכם געקענט האפען לעבאםים
גרױם. גענוג בלײבן זאלען פראםיטען

 די חאמז למםןנם גאר םאבריקעז. און שעסעו די
 אנ־ קאמף א פירען אנגעפאנגעז ארבײםער אר־גאנמירטע

 אין געוואחנן םארנאכלעםיגט איז װאם דאם, *ױאגען
tm פריחערדיגע די r י״נלמ זײ איז on דעד־ זיכער 

פאדעחנג. גארמםא א דודכאוים אמ on ײיי־ל גרײמז׳

 מר פון האנדל״ג די און ל. אװ .C א. ױ
שאגאל די טעמע לעיבאר אײ פעד• ײקעזאמעי אינ

ארױמו־ זיד אפזאגענדיג
 םריידס, די אין ימיאנם אפאזמיע *ו טשארטערם געגען

 _ אינםעתעשאנאל דער פון קאנטראלירם װערען וואס
 — םאלען אזעלכע דרײ געװען לענטענס זײנען עס

 1 איד דאס אנערקענוגג. אויפריכטיגםםע אונזער פארדינט
 דעס אין הערשען דארף מאם גײםט, ריכםיגער דער

 םעחד אםעריקעז דער *וױשען שטרײט םארדריםליכען
א. אי. סי. דער און לײבאר אװ ריישאן

 די אךן אן אנפאנג םון האט אינטערנעשאגאל רי
 דער אז געדאנק׳ דעם אונטערגעשםראכען *יים גאנגע

x די אץ א• אי• םי• דער גװישעז שםתיט  m ל. אוו 
 ניט די פון ארבײטער די ארגאניזירען װעגעז בלויז איז

 צוליב איזנם ביז זײגען װעלכע טרײדם, ארגאניזירטע
 געװארען םארגאכלעםיגט גװייטער א אדער אורזאד איק
 on אבער לײבאר״ אװ פעדעױישאן אםעריקען חגר פון
״ אפאזיציאנס קײז ווערען געשאפען ניט זאל 'onr 

״ ײאל אדער 'oar זײנען וועלכע טריידם, אזעלכע אין 
 טײל גרעםםעז *ום אדער ארגאניזירט״ םריהער פח שײז

 אוםע־ ניט געדאנק דער אם איז לײדער ארגאגיזירט.
 זיך האט שטרייט דער געװארען. דורכגעפירם טום

 סך א געבראכט האט ער און קאמף א אין סארװאנדעלט
 ניט דא זײנען מיר אבער רעזולטאםען. אונגעװינשםע

 דעד צווישען קא&ף דעם אויף אמנושטעלען זיך אויסען
 לײבאד אװ ןארײשעדפע אמעריקען דער אח א• אי. םי.
 בלױז דא וױלען םיר אנםװיקעלט. זיך האט ער וױ און

 קאדעקטעי םארדער אנערקענונג אונזער אויסדריקען
 לײבאר אוו פעךערײשאן אמעוײקען דאר פח האגדלוגג

 םד מיר אוו איגמערנעשאנאל דאר «ו שײד אח װאס
 אמזער אױםגװ־דיקעז געלעגענהײט דער מים זיד נתעז

 דןד אין פרידזמ דער אז מאל, א נאך װאונש אלםען
 *ins!' װאס קומען זאל כאוועגמג ארבייטער אמעריקאבער

 מך און םאראײניגטע א חאבעז ווידער זאלען מיר און
״ טרײד אײניגםע 'n r .ארגאנמאזניע

̂, ר7ברוד  גיט־גודס דער פון םענעדזשער ^לס
״ ןדפײמןר 'n r, זײן אין האט m n אי אױף  אלגע־ ו

 אפערא inonnnp איז פארזאםלוגג םיםגלידער פימןר
W *״ ל 'n r םםרײ^ א אויסטײדען וױל

ר איז םטדייק א אז וױיס, זי חײל  «ײם אישםיגאר זן
 אמדוסטרמ, גים״גודם תר שאדען םך א ברײגגען װאט

 אםםו־ײק ארױמוגװיעען זוכעז אטיסבבאלע די $ב/ד
n״’ Tnr אויף rוױ אגדערש ניס מילק די אױג און ׳ 

n i זיי װעלזװ קאמף אםענעם on פול־ דער אין קרימז

״ ״nn סון סאיזר״גמ די 'n r געגעךפא די איז
מן  איבערגעגעמז װןרןן באלעבאטים די פון תר״

 איםײלוגג דער אין ״מראמױגקײט״ נוםער דעם אין
n אין זיד חערט on «וואס r i .איגםאדגעשאגאל״ 

on פאדערועען די פון pint, זי״זמ אגגויימר די אז 
rnאמ'בnאלa די m  J ס פאחװ־מגעז  עבאמל יי״

ת׳ןח p «ײ זממה׳די o p א1א«יא״אק • זד «גיס*ש'
•0*0״ באםראנט נים םטרײק א סאר

̂ןנבאםים אז ׳tnopn ױלעןו ארג־ ו״נלס דיס
 וחד און nלאג די כאטראפ״ס פארזיכםיגעד ן

ו א או קוננס ליד ױ  םיס ױס<לייךא ליגאו
*W ״אלס זײ אגסי לסא איז •0

o v די b u jt w סןו  אױף האפעז א״״
W*w ואל,א״םס״אשא לסי ■ח ״ללו סן

 r* פארשסראמז׳ זײ on האס דזבמםקי
מד, זיגס• ימלס «ײ ס זי

A A
. אגד דרןס מ^טשילדדאנם  

ס׳ ״אידאסס ״י חאס י  
*m r«  n » ro י  י  r » סי חס —ס «  —  m  
on apt n  p i -----------------

ץ גחטיה פמ לי ?

נאקןןש ימנ,
!ע׳ס

־ן— גײדאודםוסקעל
_

ששאש. א איכער ששאש » pC if ס
כבל׳ס פון מירןןזש »

זערײנע די
ש פ«ר מני ע װאיקעז• ס״

ניו ip*n r— אױפץ קמכיגץ
w פוז ששאשגײסש ימגער g w גיייפשער• אןAAflikAAfeAAb Aft&M AAUAMAA aaaCa ÂAA AAAtekAAAA!■  לןןגןןגדןןס דיר ארום עחא■ שפילען װאלקןןן, װינמןןן, שטראלןןן

דודוו^ קוםןןנדיגןן שװזןןגמ פאר

p למיעפ, לןאגע ד״נש jn ארגעל, »ן סוןlAMtoUAMA AAAA AAAAIiAAAM UAAAiAIMAIA Ate teAAAA AteAAteAteשםדרזן^ און שטרײט פון סימסאגיץס די אױס שפילזןןAAAA fĉ AAAA teteAteA Mte AAteteAteA tetete AteiA Atetetete teAteAA AAAAAteפון גןךארײ דאם אױף כ»פןך דיינןןווענפ pap“ געיאגשןן זוון 
tpioaprw די איפקר ןןם פחאפרײפס און yp װעלמ. דקר פון

A A A t e t e t A h  M M  f t f e l M M t i  f e f i M A l i h U  t e A A f e A| | prnpa“ אדן aapnnpa איגערץ װײפ

געזיטסן*.

A, L t e A A M ■  te A ^ A  L ^ t e A t e ^ ^  t e♦ חיסקד ווין ירווד •^ v 
שפאלץ און ספ״ןו  p i שטארק «זױ ביזפ  

דימע או̂י ארױןי גיפ לאזפ «ױ« » אםילו
M A O M M M  a a M M ■  L u t e A t eפװײגקךו דײגק שטאל

t e t e t e t e L t e  A A A A A t e  a L > a a

. גןןלר . -a

 — דיר «רופ ז׳יך רסננלס שאטס און ליכט
געפפ• פארץ ipvp אץ דיזעףאדלער פוו״

 לי«8* יידאיז מי® זיו
זילפעף. אץ וין װןסןן וואלקס

Tptinpk̂ דעפ קאפ דײץ גל?פ זון די A A&MA teteM teAAA teteteAA liAAAAkM 4k MAפ וױ ly tn ״pp■ כאגינ׳ קמד איױ
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n״f פום  •« fp jM p דיף 
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ן *ז ש ביו ג

 פון אידעז די אויב ניט׳ וױים יך
 דערװארט םיל האבען װעלט דער
קאנ־ איגטערנאציאנאלער דער פון

פראנקרייד׳ עװיאן׳ אין פערענץ
 םון םליכטלינגע די העלםעז *ו

 אידען עםטרייך. אץ דײטשלאגד
 גיים איצםיגער דער אין זײנען

 ײאר־ זאלעז זײ אז געשכימט, אפטימיםטיש אזױי גארנים
 םורא גיכער האבען די ישועות. באלדיגע אויף םען
צרות. ;ײע אץ גזירות נײע פאר

עםט־ און דײטשלאנד םון אידען די האבען געװים
 עװיאן• םװ קאגםערענץ דער םון דעתוארט םך א וײך
 קאנ• די איז לאגע םארצװײםעלםער זייער אין די פאר

 אייג־ די סגען׳ מען קען געװעז, עװיאן אין םערענץ
 נאסיר• װי םעהר גיט געװען איז עם און האםגונג ציגע
שוע״ א איהר םת דערװארטען זאלען זײ אז ליך  י

 א פאר אםילו זיך כאפס זיד״ טרינקט וואם אײנער,
 װערען. צו געראםעװעם האפעגוגג דער מיט שםרוי
 קײן האבען איה <לױב װעלט, דער פין אידעז די אבער

 עוױאן אין קאנסערענץ דעד אױף האםנונגען גחיםע
 םון געלערענט ביסעל רענט א האבען זײ געלעגט. גים
 זײ יאהרען. לעצטע די אין ערפארוגג ביטערער תר

 האבען מאס קאנםערענצעז, אינטערנאציאנאלע אז װײםעז,
 איםעצענס אנצונעמען זיך צוועק נאבעלען דעם געהאם

 האמד קריװדע׳
 געבראכם. ניט רעזולטאטען קײן גאנצען אין האבען אדער

 חמ־מאנען צו זיד גענוג איז וױים״ זוכען צו גיט כדי און
 גע־ גערוםס איז ״אס קאנפערענץ״ אינטערנאציאנאלע די

 pan״ איניצ^ױװע רתוחנלם׳ס פרעזידענם אויף װאדען
n «ח אנפאל רויבערישעז דעם o r .כינוג אױף

 צײט בארבארישער בלוםיגעד איצםיגער דער אין
 •עםימיס־ אלםען דעם פאר גיכעד זיד איחנז האלטען
o יואס תלםוד״ פיז כלל טישעז a r, חמ״ מעז װען אז 

 װעז ;לױבo, 3עשםארבa אה סרײנד דײן אז צעהלם׳
po איז פרײגד דײן אז אבער, דיר דערצעהלט na־ 
m־«p ,רײד •o'a a^a

 דאד־ עסטרײד סון איז דײםשלאני פץ אידען די
pp אמ דאם דערעז■גאװאואײנצ וואו לענדער האבען 
i אײגציגע די r» די װאם דאם, אוץ ״מװ• זײ מאס 

n״n איז קאנםערענץ אינםערגאצ^אלע r ײ האם  pa ז
pn קענם  ,pana פעלק דיn״אם ה p m איחר אין 

prma װאלם פארםראםען׳on p >האס 4«װגאל p a 
ניט• וױלןץ זײ אז ,oonopa פאו־אויס אבער

p ל א אז זימד, ניט בץ איו ro  n דײטש־ פון
 אפילו pn דערט.3אויס«ױוא pװאלם עסםרײד את לאני

 א •nnpna ס זין• מאו לאנד א oprpa pזײ.װאלט
 אױף po^ana דאד pװאלם אידעז צאל «װויסע
on a איד ^טער• זײעוז r צוליב a n, חנר װאם 
p צאל חנר pan״ eapana װערט on װאם חשבון׳ ro 

oa*piia p װאס עסםרײך אץ דײםשלאגד פון m n 
v rw בימל א איז הײם. א מים pan •panonnam* 

paunap, ע ל א אז p ro איז דײםשלאגד פון •oon 
pnnnappnxo'o oma p רײו mגאר סאװ וחנז«ײ ׳ 

pann ״ גסמ• *ו װאוחיזan צאל זײער papn i די םים 
 pוױל ״אס נאציס, די פון פארסאלממ נים־אידישע

 םיליאז׳ פערגהנל דרײ ארום porwwo אױסװאנדע^
o r אנם8דעז־ את װאס צאל׳ זײ ענםליד8אײ אמ pa 

p״ o װאם צאל א — קאנמחננץ עװיאנס* דעד אויף 
 pnn״ פארסיילם oppna לײכט rm זיד יאכט ייאלמ

pwno װאס לענדער, 32 די papn אגםײל pauna 
 גן״ואלט• נאר on װאלטזמ זײ pn קאגפעחננץ דער איז
on מר זיו מאלם pn 8וױיני «נץ זי  nppap אוג־ אק 

pnftnam אםזנדיקא •ponna זעד * piA«n -ײא» 
 pa איז nסaאלoפאר די ®־ן םיליס מרמנל א יעז
 אז פאר׳ ״ד שמל איד ד.3נאצי*דײטשלא אין nטa•לא
’pn װאלם on ײעז on■ oannna, אז ontn א אין pom

p פ״סמחמ* a n p a ra סל נאבס panp p a שנױלזןד־ 
p*־״ מײס a m a r אץ »apnna מל א  'ליאן8מר
 אי* פארםיילו!! זײ איז ^גגע83סל* nopapn די •ן

p n p a i'p a ר לאנד׳ מי קי לי סיי ל  pa גיט on ס
papa V 8 ״»לט סױ איז •םיפ, n n m o roי ים  י

m oדי למ^ר. נח n«ra«ppn 82 אין לאגע n 
v a n דאס אױף גים זיד ״אלס *a n  n eo rira 

ס ײאלסס וײ 0ײ סמדס• oan יודס ש ד יי״ •אר־ ״

 p*r̂* חזגלט ךץר םיז רnנדnל די אבער קריםטעז.
 איחנן אלזנ ״' nna און שרעק. אימיגראנטען אן םיז
 בויטnaאוים pa»n ora ר׳nנדnל ד' שרעק דער אט פון

p-^ m i און o^ na onna גnיrרp םון ^pbaKna’a.
’a? ניט אבער ian?a אaדעם, יף ora די nnan’aan 

?rp in o p גיט האט o^ ana ר באלדימ קייןnאלn 
 האט םע,3םארםאל אץ ntaanpa די פאר רעזולםאםען

 אמ paa'orwoananT po'aana א onnna דאד אבער זי
.onnaa pפאראליש
on אז אמ̂ו איז pa האט Tax חנר rarinoana 

pan זײז םים היםלזגר׳ן םארדאמט יט3  ,D’apn*'xna 
o r ̂״ האט  ׳pom אאג דארװארט. ים3 דאך קייג

 nsr»anor׳B’i רוםם pa ora ,oa'ap םאראן איז on אז
p ײט.aםליפnה op a  •am ^aa o r  pa  a»aa nnan 

â an ran<* דיפלאמאםישnניט ד^םליכדיט ר poapap 
 ana- די *nn איז נאמס* pa'oan זײן מיט היםלזנר׳ן

p םערענץ  paana אפסע ■pa r a n o o r r 'a c n o r 
pa איהם pa סא&ער און רעזשים. בארבארישען זײן 

n געװאלם ניט on nnro’a ױאלם p איז אױםםײםשען׳ 
poiana מ פוײינד היםלזגרסoaאיז אליני o r זסיס־ די 

o םוסאליגי .na«&03 םייםשונג r נעמליך זיך paaa
an oar באםײליpa ר איז o ״ײל ׳rajnnapa זז r  P 

 pa paneoanayr סײנדליכע א אלס באטראכט איהו
pa חיטלער• םרײנד זיק o r ש איז אלייןpa פיל 

o דערמ װערס. r די porana panpoana א •*p 
ncanano װאם ארגאנמאצ̂י onn א היםלזנר׳ן זײן 

n רnaנדיnoש r אק pn  ,ana ד onn אBילa ניס 
no»na r a  paa»na רא»aםישn רapלoאa» po* די׳ 

 paaaa.רפאלr מרבארישז n"t פון לייוען naלn״
o r  pa רם• o r א p a  aaaowaaa no'a*aa באשלום 

po מר pajnnoana, םאדערען צו po ^היטאנר׳ p 
p ניט panianap די po opanopo ,די onn 

an oaanan nn אaםלױפr® p ״p גלaםיpa ראזשי״kNAiLtilMAM tefeAte AIA teAteM tetete AAA aaLamaa a AAA aaעםעגםליכער דער פרן דרוק דער אז םעגליד׳ אױ עס 
p a r  onn aaama ש אoיקnל o p  tp i pa aaaanna 

̂ר׳ן. אויף p״ גיט׳ *ױב pa חיטל a r  on on א 
yipp w p■ pnantmno paaa ״oya pana o p

p r* p ap a •זיך פילט נאצײרעזשים n * irיoלnר 
n p נים i  pa oytaaaa pnpa pa״♦pay p nana n r 
p a באוױיז בעםםזנר a» paaaop nm  p  ,ra־p*paa 

pa panpaana p a  po paan p a r אפלאכזח p t 
o ױאם רחוחנלם׳^ r די •paapaanm  panpaana 

pana pan  o.pa po ,אז לייפם on איז p a r  n םים 
•onppveor

A
נאצי־ po פליכםליגמ אידישע די pa name די

 פארעגםסערזנן ix לײכטער סך s געװען װןלם לאנד
p n זײ raלpyano po paxovao p e, װאס pana 

no n*לnדanרווr לײפט n tm a p ip  r a  p p n  o 
yaya םלaבna״ p a  •paa peratnaa papa p m  ora 

am  onjrtpp p a r  ,pipnaanp* אױפ־ גרייסקײם 
p  ,poo'aj^np ponnn חייסם p m  onn *pwano 

ppaaa an pa n צרײס p  p t m n r a  an anpa pa 
p p ’oy לאנד׳ n r  p o  an ,popaa onn זײ p a a 

p p  •pop די r a־pa p ךײםשל»נד *pnoon pa 
p m קיק גים ap־*p w  ra»  panp pa p o«a p 

e a r n ״n*n«m i p o n a  ,p tp p p - n n p a  p p

מד

a׳ a a a---------------M l k M M A  AAAA t e h A ^ L li t e A t e t e ■  t e t e  A A > A A  A A A t e A  עסםרײד און דײסשלאגד פון אידען די װען מזר
^i לײכט oanpna pלסnײ a ra p a ״r pa p p 

raypoanp*^  p t  t»  vfnm ,p o p p ניס 
p p n  m a r• די ^ayiaj״ *״p m  on גוײם * 

n״pon ^קאלאגיס p a  • p r גים m ,pona 
rלpo on p• די n^pp on p a r־o ״>p a 

na paapaonaan ra  pnan pa raypapp״m 
aapa p p o  pa p o ra ftp  p n פלאץ o*a בלױז 

^pa pp די aam מנםושל *r? pa apnnan 
pa .ypanp pa •paa p a  *pn לו  אױםםי »י

 ״אלט מגלפמ*. pa apm poo’anVnp ילn on״
p i• געדממז גיט f m  nan ״p pp n  p 

an ״p p p  n r  n nap

po n די in e פליפטלימ אחײשזןn דײטשלא̂ג פון 
ra  Tnoon paלo אײד סײלווײז pnna לײפ^ר p 

 *־an ויי ו^לט aaan'ayi*'nr די pn פארענטסערעז׳
 *,naa pana n .oananopo yam מיםצוגעמעז לױבם

p אידען jrenomoon pa דיינמחג די po םייל סער m 
paaa p זײ po yaypo •poano סארמןגליכע o r 
on n קאפימל^ באדייםענדע r די nnלם pn O’a 

 *naa>»p די pלםnn ora ר,yזanל pa’ona an שחזןר
ײ־ דייםשלאנד po חנר3לצ ישע3שכ די aילon לאזען.  ו

pana pa דליך3סריי ana״an oa אימיגמג־ מרמצגלימ 
po. זיך מיט בריימען די o’a קאפיםאל, בלויז p a 
paa דערצו a*oanonannoaaa״*oaaaonannoaaa pa oo 
aיקלוaםדan די pלפnה onn קײםעז׳3פעהי r  po aaדעל 

n a r  pa nnoona’a pa ב די אמרr pרישnna n,* 
yam פליכםליסמ אידישצ די בארױבם רזנגירוע  pa 

pa oayanonr די זײ פר זי ^*שליםס חגרםיס 
n אץ *ayratf? yiyran po םירצן y i צײם׳ n  onn 
î םאכס Jjnonnaaa po^  n m זיד בײ pa י•3לא 

• nyna איז n r  r אמאל n*״ayr p rp n  o a r• בא־ 
 pa onnpa ora ,parnoan? nrap דער po סaשל

r נאצי דצר  n  p  ,aan’ ayaגים ל p o n p o סליפם־ די 
apanopa y ליעא a rn  pa•

o דער r  po o*pn• באשלום paa npno •pt o r• 
p n  ,pm paonp  •p^a חיטלאר piaa o r  a p  o r* 

pnparm  pa a»anp p y^ ap  o r  pa,• משיקם n 
oיynnלp שליזז an •םאקס׳ לאח^ n r אויסלצג־ 

p T n a m  i •pi ,na^ap po ■anoo»auj w i גױמ 
rn דלימחג3פרײ payn איהם aa״pwnan paaa דייםש״ 
p לאגז־ o o p  o r  pa •nai6ap pa׳ onn ופד לאײ־ 

p ליפאקס p p a  o r היסלארס p  o r  •ponno p B

p לr רוגג np nô o, אז po naa^oo^o n ■דייטש 
pדanaaoיaa pan? pלr י3לא  •paa p p אח״״גם־ 

on •paa pa*ono ,הײסם p לאח־ o r  apna^ r 
o p rn  paaa, נים אױב oanopn ,pen pxana pa 

P חיםלפר׳ס i  pa aaaptna p n  payn p o yw p o 
pppoanp p n p״ pa נלא^ ײפלמר® paapa o r 

p אנסײל. prmopn אן n  pa חיםלצו־ o'naTap ooat 
v p i *nra oan p  pa ,oaaonmw• ״ שמרק׳an 

p a n a r p ro  ■pi p םיט -pa aaTpo o r לארי 
opao 'V r׳ n r  eon• באםראכם n *am p p n מרלאנג 

ap  n r  po׳

rnparaa pa a'ana pnr^ap ™ 7Tana p n* 
aaa n  pa״a r  P  tnpf .nanaapa^ op oo רי־ מ  ג

ra  pa ,ריו wanna a o מ r
t e t e A t M  a w M a a a Lװערס. ליטישזמ
nonna n ממיסםערטע n  ora P ar a na . 

p v^ ap  o r  p p p a  p o r  p m קעניג׳ pp מי  ײ
p גיס p n  aoa«npaana אן מר pa pranana >ליג 

n  jt p  yaannpya an מריזער arm  p m  pona* 
a w  Jw aya n  p m  pa p agp^aaiyn jpaaanpa 

pa .מנארכיע p a «  p o p c j גמנחנלם נים 
rtap  n p a ja  payn פגים «- p p n  •pa •*m ar 

po^ ap  po ny p nu n r p*nrron  o r נױם מלק״ 
a r מלק ann איו פראנקרײד »m ל»נג pnaaapa 

na paל n •paa״p n  •pm aanr p a ^  p o םד 
p® זוך im a p  n r  p ליכער3קעני *PPn® pa p o 

o רײד r לײ3 גים uaanrapo n  an o n n e e a rr 
om oearpn  *paa o r  n p a « מײיסע p e rn* 

 חד n papa pa 09 ליגיע. סישצליפא נאציאנאלע
n פאנםסראציע ra p a  p n  paja״pa a 'פתתיל״ 

p o>p a nn n m  p p a  pa n ^ ’n pa, ײ־ בי  מי
n שעו* y ro o n rr •אליטיק■ a r  »P aajoaa'pn 

p a r  p p p •  n  po pnnpa p anoon r n p•
p a r  a ra  pa מוסאליגי pa היםלער oarpa 

po aaanranr p n  p a  aynanosanar משיזם *T 
p^nyaanao ym anrrpaar n  pa ja n g i רןגי־ 

a r  naTap po am מ ^ m מ»י מ  ״אם מל
n r  e a te r a r ^3 אײנדרו vgיט T *  mppap 

a n r *rm ag pa naTap o r  ,a r״pn פחפק־ םיט 
pa^ ap o r  po n r  a r  pe«  b jp i ,*pn ־ 

 *ו סער aarpar pn po pa םיניסםער יער
n T׳n  pa p .מוסאליגיץ p n  a« pa 
o r םשעסבעדלײגם rw a rs p tr אליםיק■ *n  a r 

o r  *ear פיל a r  apnaaar פוס p te n r r  n  p t 
pe paT/ayapp o r  V* opp *n pa יי סום 

y r ar w e n לp r o n t  p n  p a t .p n p ״*□I 
ayy pa^ ap pe״ p a r»  pa״nay p n  pa —  *p 

מר איו״ ete a»pp א p נ n  a r
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ם ײ מורעכםמסײס ־►■A 4 ז

ם ז ע י ט א ו ש ת א פ ו נ מ ח פ ר ן ױ ן ױ א ם ע ם א ב

■̂ ־י

 לאמיר סריער, י»ר אייגיגע מיט ,סשר,
 װאלםען זײז, מתודח אמ מודה זיך
 װאס .opopo די סון *רווז די
 פון אוימנושטײן נעבאך האבען זײ
 מיך אנשיקענישען׳ נײע אלערלײ די

 TPor גערירט. שםארק אזוי ניט
וױיני־ אדער םער אלע, דאז דאד פיר

 ארבײ* עקםפלואםירמען דעם םאר געזארגט מער גער.
 אפילו סאם. דעס עקםפלואםאםאר, דעם פאר וױ טער״
 דעם געגען עולה אז געוואחװ באגאנגען איז op װען
 סא־ עולות קנא■ פארקוקט. אויך עם מיר האבעז סאם
 דער״ אמאל אױך ער מעג ארבייטער, די געגעז ip גײט

עולה׳טשקע. אז אדער עולה אן פון םעם דעם פילען
 בײ כלל אנגענומענער אן געװען עם איז דאן און

 םאר אטנונעמען זיד pop אונזער ניט איז op אז אונז,
ip װען אים, r o ’P נישקשה, אים. קרױודעט ip האט 
 אײנ־ זיד זאלען װאם אינםםיםחניעס און םענשען גענוג

אים: פאר שםעלען
 דער ;דיט זײן אויף — אימער איז געזעץ דער
p די ;זײם זײן אויף — קלאב דעם מים פאליםמען o re, 

p גאנאע די ניט אויב o re, נײן־ װײגיגםםעגם איז 
 — פרעםע די וױסאלז־ און זײם. זײן אויף — מנטעל

 זײן אױף םײגונג עםענטליכע גאנמ די שױן דאך איז
 opep געשעז אים איז op װעז .pppo דערפאר זײט.

ארען. *ו אנגעחױבען גיט אונז op האם אונרעכט, אן
אמז oy חאמ אפט גאר ,אוגז פזאװיש נלײנעז op _»ל

יאגאװסהד. ש. פון

געטאן. הנאה שטארק
ipop װאסערען פילע גאר שױן זײנען דאן זײם 

i אנגעקי&ען איז עס אריבערגעלאפעז, r דיעל «נײער : 
עלעק־ פרעזידעגשעל א ווערם דוסינסקי דײוױד אונזער

 געסט גאראפטע דעען תסינםקי םרם. אח ער איז םאר
 מיר רחוועלם. פרעזידענם אדנזער סײ זדיז ווײםען איז

 מיט צוזאמען ראדיא דער אױף געהערט אויך אים האבען
 דורכגערעדם זיך האבעז ביידע די און ז> ראקפעלעד

בװעם־פרײנד. אםת׳ע די וױ גאר שונאים, וױ חליל̂ז ׳ניט
חיל־ םיתי װען *ײם, » דערלעבם אויך האבען םיר

L i U l l  | »  M k  H M M  ■ I M k ו » I f  ■ m i m i . . ------— i מאן׳ r האט אמאלגאםייםעד׳ ®ון פרעזידענט ip i 
 װאלט ער אז װאשיגגםאז, אין פיפם־םאז א באדארפם

 שנײדער־ די פון אפקױפעז זאל רעגיחנג די אז געװאלם
 װאס בגדים, דאלאר מיליאן מן ®אז־ סאגופעקםשורערס

גױם־ אװישען פארםײלען op און אנגעארבײט חאבען זײ
 װאס קלײךעד׳ קײן קױפען קענדןניט װעלמ לײדעגדע, ץ

 געחעז װעלכע שנײדער, טויזענדער אז מאכען opn דאס
 קעגען זאלעז שלינג־און-שלאנג, קא־עדלאגג אדוס שוין 4-

 אויד אוחזא אגב און ארבײם׳ אביםעל תאבעז װידער
בעסעד אביסעל פילען זיך באםעם שנױדער די םאמן

 דאם איז באשעפער, דין *ו און דילער נײעם דעם *ו
׳ געװארעז• ערפילם וטיד תיכף

 דערלעבט שױן חאבען טיר מער׳ איר דארםט װאס
 םון באקעספער גרעסםע אונזערע אםילו װעז גײט׳ א

 אלץ פון און רעפובליק בלאף איר םץ בורזשואזיע, דער
 •א־ די :דעם מים אוזאמען געחערט וואס אנאנדער מיט

 דעם מיט סענאט דער קאנגרעס, דעד •ארםײען, ליטישע
 שפאגעל• א מיט באנײם זיך האבעז בראש, פרעזידענט

 זײע־ בײ שװערען זײ װעלכער »ץ קאנסםיםושיע, נײער
 פאטריאטען׳ גרעםטע די זײנען זײ אז פאות און בארד רע
 זיד האלםען װעלכע אלע׳ פארשטױםען אח האסעז אח
 זײ תורח. רעװאלתקעערער אמאליגער זײער בײ גאד

 באטש, יאלעם, פרעזידענט׳ם דעם אן אן זיך חעגגעז
 חאלט ער װיםען. ניט זײ םון ער וױל ׳איז אמת דער וױ
ױ בעסער, הארעלע א נים םאר זײ פאשיסטען. די ו

ארגײטער, די םאד דיל נײער א איז עס בקיאור׳
 ״םײםם״, pmp ניו די דאך אדן בתים, בעלי די פאר וױ
 נאך קאן פרעסע׳ קאייטאליםםישע גאנאע די כסעם וױ

 מאכט און דיעל׳ נײעם דעם מיט מאכען שלום נים אלץ
די r® רעכט די םםײםש, זײנען׳ װאו :געװאלדעז

? באסעם
ey m הארץ־ווײסאגז א ניט-----------------------

זױים, דער אן חגרמאנעז ײד קעז »ײד םת װער
 געוואל־ געמאכט האם פרעסע קאפיםאליסטישע די װען
 בארױכט שענדליך אזוי ארבייםער די ווערען הלמאי דעז,
re אלם און בירגער אלס מענשען, אלס רעכםען ױיערע 

 די re שדייבער דער דױיניגססענס גוין, ? ארבייםער
 איאס. אנדערש גאנץ דערםאנען. ניט עס זיך קען שורות

 געשריי דעם םים פול איז פרעסע קאפיטאליםטישע די
 re כאסעס< די re רעכט פארגוואלדיגטע אלע פאר

 *ושטימוגג דער םיט געזעץ, װאגגעד גײער דער װעלכע
re בארדיבם. זיי האט קאודם׳ םופרים סאטע

 איז עס קדושח א פאר װאם םים ואד, וױיסט איר
 סאמע די re געזעץ דעד־ געװארעז ארומגעריגגעלט

 קליײ א געזעלשאםם. אוגזעד re בעסםע און גרעסםע
 מי־ א דא קאז געזעלשאפט די געזעץ! עפעס גיגקײט

 אויף טאר דערפאר אזץ געזעץ, אן באשטײן ניט נוס
 דעם אנכאטרעפט װאס פאלען. ניט שטויבעלע קיין אים

ױ געװארען׳ באטראנט דאןי ןןר את קאודם םופרים  דעד ו
 װאס דערמאנען דאך זיך װעם איר אלײן• קדשים קדשי

םארמאם־ זיך האס רוווועלט װען אפגעםאן׳ זיך האט עס

 ,הײ• דעד איז ענדערמג מינדעסטע די מאכען «ו טען
o איז אמאל םיט און הײליגקײמד, אלע re ליגקײט r 

ױ אזױ אלעס  געזעץ, װאגנער חװ־ געװארעז• סארגעסען ו
 געגעבעז תאט אלײן קאורט םוירים דער ױעלכען אױף
 ארגע-8 זײגעז װאם סעלע ילע6 גאר אין חסכמח דץ

 אלס געשטעמ«עלט װערט אים, אר6 געװארעז בראכם
 אי־ זיך םראגם עס »ון אונגעזעאליכקײט׳ חעכםםע די

 געזעץ יע :געשדײ ביטערער א לאנד גאטנעז בער׳ן
? באסעס די re רעכט די זײנען װאו אכער געזעץ׳ ניט

 רעכםעז װעלכע וױסען, אודאי שױן דאד איר וױלט
 גאנפע די װאס כאסעס, די re *וגענומען מען האט

 דעמײלעז אײד מיר מחעז געאילדער. אזא מאכם ■רעסע
r זיד• חאנדעלט עם װאס װעגען קומען׳ אץ

a ח־ײ געװארען את מאנאט לעצםעז r,די זײט ־ 
 גאכע8אײ װעמעס באארד׳ רילײשאנס לײבאר נעשאנעל

 און אפגעחיט זאל געזעץ װאגנער דער אז איז, עס
 און ארגײט איר אגגעחויבעז האם װערען׳ דורכגעסירט

 רעפארם א ארױסגעלא״ת דעם אוליב טאקע האט זי
 אוימוםאן געבראכם סארטיג האם זי װאם דעם װעגען

יאד. דדײ re משז־ דעם אין
*r דעראײלם׳ האט זי  o r םשד דעם re דדײ די 

 תונדןרט ױן טױזענם עלןי ״געחענדעלם״ זי האם יאר
 זײ־ עס װעלכע איז שםדימױגקײםעז, ארבײםער אמיג

 און חתדערם *וױי מיליאן, אוױי סארװיקעלט געוחנז נעז
 עדםאלג. גרױס מים און ארבײםער׳ טױזענט סעמיג

 אינ• זײער םיל גאר איבעד גיט באארד ר. J לײבאר די
י״ננעליא אנטעסעז־עס מ יטןן;ו מל  ךז w מיר י93א י

 באסעס די חאבען סאלען אײניגע אין או־ײנלאזעז. נים זיך
 לײבאר דעד re באשלוס דעם געגען געגריקעם זיד

 גע׳פםק׳עגם האם קאורם םופרים דער אז אבער באארד,
ײ האבען זײ, געגען  פילע אונםערגעבען. געמחט זיד ז

 זײערע re געװארעז געסעקם זײנען װעלכע ארבײטער,
ײ װײל באסעם׳  איגםערעס גרויםעז או א גענומען האמז ז

 אוריק זײ געםחם כאסעס די חאבען יתקמם׳ זײערע איז
ײ בינאלען נעבאד »ון אגשםעלעז  גאגאער דער «אד י

 זיד גאריםט אזױ געאדבײם. נים האבעז זײ װאס ײט,1
 געםאז האט זי אז רעכם, מיט און באארד* לײבאר די
 אדבײסער, אפגעסעקטע די נאר נים טובח גרױםע א

 סעק די געססראשעט חאט עם וועלכע םױזעגדער, די נאר
 אזיך חאס עס רעכען.גפאר ענלימן »ן דיזען פאר

̂יקוגג זזײלזאםע א געהאט  עס באסעס׳ אנוערע אויף וױ
ן זאל ײ זי o טאז או פארגלוסטען נים ז r .זעלבע

ױ געסאן• האס באארד לײבאר די אלזא,  זעט עס ו
 גאר געםעםעלם זי חאם נאר ניט ארבײט. גוס אױם׳
 9פיל גאר r« יטחראפ האס זי נאר םטויײקם, 9פיל

o זי׳ חאט סטוײיקס. s r ,באדאדסט זיך re קא־ אתזעד

 װערם באזוך דער שםיפוגג. די געענדערם גאנאען אין
 דעמאקרא־ די re חנמאנםםחמיע א פאר באםראכם

 זעחם עס »ון טאשיםטישע. די געגען טעלקעד םישע
 ער אױפגעגומען. חיםלער אויד עם חאם אזוי אז אױ^
p אין קעניג ענגלישען r® באײד דעם ערב חאם a re- 

ױ געשיקם, רײך ..  פער־ זײן באמערקם, פריחער שױן ו
 מים דודמורײדעז זיך לאנדאז r» פארםרעםער זעגליכען

o האליפאקס׳ ז ?אר r מיניס־ אױסלענדישען ענגלישעז 
 אװי באציהוגג סרײנדליכע מער א שאסעז װאגימ סאד,
עגגלאנד, אזץ דײםשלאנד שען

o r די װען אז אויך, באוױיזט אײגעגטליך y o r* 
rn *ו עס םוען מגירונגען קראטישע n o o a p r זײער 
 און סאשיסםען די ביסעל א זיד תרשדאקעז איעיגקײט

נאאיס. די
ן פאשיססען די  נים ודײם װאלםען נאאיס די יו

געגושע־ אזױ ניס װאלםעז און חומח׳דיג אזױ
ױ go די װען עד,גמדרױ װילדע ו ry ip y o r 

 און אײניגקײם מער ארױםגעוױזען חאלטען
yn די אבער זײגאז »Tpf> T

miammmmi mb mhi tMkMMMI• mhmmחאבעז םאשיסטען די װפז גסיג<9אסה ג׳גײ׳גז 
o איז r זײער פארגרעםערם נאד חאם

 איז גסעלינרשפא א האכען וױל אימיזעד אױב
o מ*שיז די מאס א פאר a r ארבײס די אװעק 

 פיז «אל די »יז at <דױס װי זתיט־«י
איץ פאבריק סן ארויס ורארסס זי װאם

ד קיז מז אם י ד, די •יז קיי זי װאם מי

r וועגען געווארען סארעסעגסליכס סעג r און גיגארען 
איגדוסםריע. איגארעסען

 םוײ 14 געװעז אםעוײקע אין זימען ar* 1921 איז
 בא־ האבען װאס פאבריקען״ *יגאײװ 579 מיס זענד

אױך שױן זײנען עס ארבײםער. סױזענד 112 שעססיגס
■  H M  1 1 ■  ------ ------------— M A M A  איגארעז, געמאכם האבען װאס םאשינען געװען דעמאלם

yow 112 די re אבעד » rזײנעז אדגײסעד ןםויזענד 
 האנד־געמאכםע בײ דגטזגשפבא געדוען םײסטע די

*יגארען.
 5 בלויז געװען לאנד איז זײגעז ar* 1985 איז
 בא• האבען וואס מכריקען׳ *יגארעז 292 יון םויזעני

 די אז הײסם, עס ארבײםער. םױזענד 56 שעסםיגם
 אבער חעלסם. א אױף גע*אלעז איז ארבײםער «אל
t r מרלוסם m  •nrאין װערען געשטעלס גיס ־ 

o אױף גאטנען r חשגיז re וזאס םאשינען, ױיע די 
 איגזזס־ וניגארען ר/ד אין געװארעז אײנגעסירס ?ײנען
o »יז םײל א םריע. r חװ־ אייו חאם פארלוסט op r, 

o מעז װאס r ןדגארעז װעניגער רױכערען אנגעסאנגעז 
 אין *יגארעטעז• םעד רױכעדם םאז און אםעריקא איז
r אמעגעמגע די n r 1936* 1921 !וױשעז r איז 

o r רױכערעז re פרא־ 30 אויף געפאלען !יגארעז 
o לױס ייז מנם r סויזעגד 34 אז אוים, קוםס חשכון 

r איגײסער n r אדבײם. זײער מרלידעז גאדארפס 
ip a r ep 09 םויזאנד, 56 ארגײם די מרלאחמ י9אב 

o איז מער םויזאגד 22 חײסם r  wp פאר* או ז9מ 
ip די ז9ד*ק ra r• ײטקױיקליסו חמ־ ייז Tpar 

n נמשממ ipaupm נאד tpo וױסר די בײ ארגײם 
ייז lpopa •nr ipa וייל

 װאלםען ז9מאשיג די גים ן9װ און געווארען קלענערט
 געקדאגען ארױםגעווארםענע די r® ד9ארבײם מער

ארבײס.
 וױגא־ Tpnpj 68 אנממײקא אין «ײג?ן 1921 איז

 ■ר9ײס3אר 600 און נד9סױז 21 םיס ז9םאבריק ז909ר
a איז rפאברײזזמ 29 בלויז בלימז9ג ז9דיג 1937 ־ 
 09 ז.9שםיג9ג זײ איז איז ר9ארבײם אל1 די י9אב
 m גאר J.46 »ון םױזעני 26 ז9ײ9ג נעמליד ז9זײג
rw די אז ,כסאהבאס אין םם9נ םעז m m  p m 
 וװױשץן וױיס דזר אין גלויז אז געוואקסען׳ ריױק איז

»60 אױף גזױמױגמ ד איז 1907 איז 1933 ז ו  נס,9י
onyt די איז װאלם מאשינען 9ניי די ניס ײמ אז ז«9מ 

 געדארפם ר9ארבײם אאל די אלײז יאר פיר וערטאנטע
̂יז ז9שסייג ~ i r 50 אױף 9אמדוםסרי טען9וױגאר 

o נפסט ז9מ וחװ איז פראפעגם r רן ז9שסייג® i r 
ק*י ױ i מד 9«וז r »  1937 גיו re 1921 *ײס ד9מ

o r יז 190ארבײ אאל די* m ra p r»  i r אעדזס־ 
p 9נײ די נים ז9רי ׳9םרי r v r,] ד זײן גסדארפס מ  יי
- נד.9טױז 60

i םיט r תג1אײגסי re סיס יאון ז9טאשמ 9גײ 
i r םאמניזירונג i r  re ייז 9אינדוסםדי ז9איגאר 
i אלעוגעפ אױך r ילױן. ארבייסס o r סלאץ »T ך 

 טישיי־ ן9ײ9ג זיימן װאס ר,9איגאר״מאכ געלערןגם?
r בײ םיגם a j n p i ,prppn p— ip r u r זסמירסג 

ip ילמי o m r סגי p p 9נס919ל9ג w o p. יי מײ
a it  w j g y p i״ip u a i re  opoa TPu בלייז

p 910 •םאל •19פײי u n  ' i r  mיד

י י איז י i 18 י r  r«  •ar

5 I ײ   I j► ------------------------*f 1938 אףגזסט,
p פיסאליסטישער o re ז9יג1ק o r יישר נסטען9ש ro. 

o לאזען9אױסג r זיך op אויף גלײד קאפױר• פוגקט 
o r ^  ,mrm ױ 1r ו r  i rשינעז׳1ע איז ם o r 

p !מזער o re גים ץ,9י9ג יע :קעז זי װאס גןדױזעז 
,rm; קאורם סופרים גים קאורם, סופז־ים 9י — 

w i• רעכט הײליגסםע די װען שודײג, א כאפען re די 
open פים, די מיט געטראטעז װערען o r און קענזװ 
ra w איז אט און ניט• די o r כאר re געוואלחװ 

o r יארק נױ די זיך, פארשטײם אויסגעאייכענם׳ ןין 
״םײםס״.

 אימיגע מים אונזערע 1לעזע די דין מזבה לאמיר
o ןערל r  re דיםאריעל? i r  re ,וועלכע ״טיימס״ 
i שמחה גאנ*ע די *ופאטשקעז נו סרײס r  re לייבאר 

באארד.
o אס r ערשםען דעם וואו־ם אין ווארט איר 

:לײט־ארםיקעל דעם םון ןאראגראף
י ו  *יר באםראכם באארד ר<לי״י«ן ל״ב«ר לע־.ז:ע« .
םו ױו  יריסען איר *״ער■ זי «ו«רידענחײס. גרויס םי■ י

̂ג,  ערפפלג םיט ח*ט ןי ו*ס זויםען אוגז ל*זענדיג געבורםסט
 און טארםירס ז»ך חאם זי וואס *״ס דער *װי«עז גזחע».דעלם

 זוי־ ש«רײ*יגקײ«ען. ארבײטער 11,180 דז«וז, ער«םעז דעם
 געװ*רען ■*ראורזאכט ז״נען דיםפױםען דאזיגע די «ן ן.ל
ן און גופא *קם װאגנער דעם ןןן ״  ■אר־ *דםיניםםראטיװער ז

ט דעם אויןי ט״מונג,  םאכ■ ער «ן. גיט רעפארט דער װ״ז
 ביז ט*ר«« ■יז דאם א?ם דעם ײעגעז שװײג » איגגאכפען

 און סטרײקס די •ון *«ל די ח»ט י«ר לעגםעז סעוטענעער
 #ארװיקעל• געװען זײנען װעלנע ארב״םער די פון ««ל ךי

 V* גיאד חעכ«מז *ום ביז חןרחויבעז ויך ח»ט «״. »ין
«אי« «פנדל«ג «װ<י ד«

o איז גלײד שויז r מאכט פאראגראף ערשטעז 
o גארגיט צו ,םיימס״ די r אױסםו גאטמװ i r  re 

o ײ אז זאגסם, דו באארד. לײבאר o r םעלם909ג 
i אז סםתיקס, סיל אזױ אמ סיל אזױ r איז׳ אסת o r 
o אלײז ײ o r אז. ;ז96ו19ארויסג ססרײקם חטיגע די 

ן.9וו9ג גאתיט ײקס1סם קײן ן9װאלט דו, ניס װען
o r  r אר־ די :טעגח מסיש? אלמ די איר 

i נים װעז געסםרײקם׳ ניט קײנמאל װאלםעז בײסעד r 
i אגיםאטאר׳ באגאלםער r ר.9סײק 1לײמ ר9פארקױםם 

 י•1 לײמי־ ל9שאנ9ג י1 איז באשולדיגוע דער לױם
i באאײ׳ לײשאן r און אקט 19װאגנ i r סוסרים 
ip ניס קאורם o ױ 19וױעיג גים און  אגי־ ר90ארבײ ו
 זײ כדי ל,9טח« מאכעז *ו ז9ײ1ט וועלכע ס,1םאםא
i ז9בארים IPJPP זיד אח גוסמאכעז קעגען op חלען r* 
r< קײז מים. p o r ז משולדיגוגג און באלײדיגונג י  י
 TPtpi סון סנים אין געװאײה געשלײדערם ניק נאך

o אח קאװ־ט סוסויים r  re 19אויםםו חויפם o r  ro 
וזווזגלט.1 םרעזידעגט — אלעם

o איז r• א גזװויס ip o p ie .ז9וי נאו• ליגען op זאל 
i אס אק אמת ipepio א אפילו זײן r ,באשולדיגונג 

op no קחױ־ים «ום ײת9װ געזאגס דוקא i r  re 
י נ• ו• ל• ג• i איז זאד י r •אײדזמ־ :ישוס גאו i r 

 ppeo 19בײס1א זײ TPor געקוםעז• אח דיעל נײעם
ip זײ ן.9געשוױג און ליטעז9ג a r ילם09ג גים זיד 

 9גחיס די םים קאמף א tpoyraona נוג9ג שםאי־ק
ip נים איז עס באסעם. n  tpnpi, מדױ אין 19אױסpo 

oa• שםארקסט? pope די ז.9*אל rn, ז9זאל לכע9װ 
tp זײאו־א 1פא אנגאמען זיך o rp o sn• םיט o r גא־ 

ip ®מ אבער בורם ram  o r .אקס p a r] חמיסילם׳ זײ 
 9גרױס גחס־ סים קא&ף א ipopasne םעגעז זײ או

O איז ן.»9וױג9ג *ו שאגסען r r» o r חװ־ גןדױס 
ip ,װאונחװ טאז9אויפג אקם װאגגעו־  re אלם מעג 
o זיך 1פא קחח־ים גרױסעז r  ipopjene איז שםאד 

o r מחזאח־ף i r  re ,םײמס׳, o r  ip  o r 9םאק 
 סםרײקס• י1 ן9סאו־אוחאכ איז געהאלסעז
ױי ,םײמס״ די גם9דרש און ר:90ו
 בא»רד, לײנפר יי ײעז געײעז. גיפליכער פיל זיאלט «עם

 «י װאס •פאןן״ *לע די יועגען ייבערדעראײלען
 זיינעו jnejn וועלנע דער«ײל■ אוגז װ*לט געװאוגען, יא»

 געםטראאמנט ווןרט ער װען ארבײטםגעבער, יאר׳ן גןבליבען
 םטי״ק » םיט גןםטרא׳יעט באס « װערט םםרײק. • סיט

*P ײןגאז רײחנז ניט אר ט»ר •עקטןרים, זײנע פון איינער 
or »דעד «ון פןןחפפײער ךי ס>ט וזי אוווץ ק״נעם םי 

 באסראנ• njni ארב״טםגעבער »ן י»יאז. *יייפענדער
ײי ip אין urn חפגדלו̂נ שלעסאע • נאגעחן »  • |1• י

 ווןלמן אין װאגט, אויו׳ן נילפפיז • יזיס לר חענג• סידײק
 pm אר באארי• ל״באר תר «ון פגענטען ײ קײייקיר• י9

 ײ• נ«מז למ9«« טי• *װ־ייק «יז ip•» יי אגײמז *י•
שי«י ״*ײיסײי p ספמי- «״*#מל חסייפיל̂י «א̂ר’זײ r•» 

 זמיימי, «חנלמ יירנןנד נאנרוימו «מי קאױ•■״, *יײ׳
 ײגײפפנןתי ip ױניאן. ךי tpt*«ippon יאלפז ײיימ

IT »ווי מייוןגומאז, «זעלמ אין סנ«״ל סײן גלמנז ני

 געזעץ־און• לפיאליטעט, «ו ארבײט, דער *ו *וריק רו«עז
 ואל ויפם •רפגראם, װעלכעז אירגענד אין *דער *רדנוגג

י *ו «םרעבען ן •ון ערע#עגונג מ ״  גי« ער רpאײ «א^ ז
o זפגען, גיט ט*ר ער ױגיאן. מר *ו אונטער זיד p װע■ ער 
̂נטראקט קיין אונ*עח»ר״מןן ניט  רpפ ױניאן » םיט ק

 ום«א םגע קײן חאבען is גיט בפשלוס » טים ארויסקוםען
אז׳ מר םיט o יסגערו»עז1אר חאם װעלנע יוני p .ער םטר״ק 
o םםראשען, ניט טן>ר p פעקטארי, ײן1 ארויסגיעז זועט ער 

 «ליסעז, איר װעט ער דפס אנגוחערעגי* »( געבען פדער
o װ״ל p בעמז גי■ טאר ער סטרייקער. די פיפרעקןןן ק»ן 
 א״געגע »ן ז״ער ארגאניזיתז » ע«̂ו »ן ארב״טער ז״נע

ן1 זאל װאס ױגיאז,  וועלכער אירגענד פוז אונפפחעכגיב ״
 אירבענד םיט פארחאנדלען ניט טאר ער ױניאן. נעשאנעל
פחענגיגער װעלכער  זאל עם און ארבײטער, 1פו גרופע או̂ג

V l־u מיל ער דפם ודפד, ךץר פ»לען גיט אים אויף p j t 
 איז עס גגעזע«ליד.1א געװים איז דאם »אס מניאן ?#םפאני

o קלאר גים אפילו p  v o p רענט דפס ח*ט tP » o ig «  is 
n ײן ארבייםער ז״נע ן עפענען n װאונש ז ״  און שא• ז

ע1 א״גלאדען i ארב״םער ״נ p  i t  p>m .ארבייט״
i לוים אלזא. r ״םיימם״ *i r  r איבע־ 1גא»ע 

p 1קאפיטאליסםישע ריגער o re. איז i r איג־ באס 
עכטע.1 זײנע אלע ®ון באתיבט גאנצעז

i איז אזוי? םאקע עס איז 1אבע r בא־ נאס 
p זײנע re רויבט o o r, אלס אים קומט עס 9װעלכ 

 9אל re באו־ױבם ip װערם אדער ארבײמס־געבעה
pm ,ער װאס פוױױלעגיעס o r געהאט *V אלײן זיד 

 די סיס די מים אםען1געם אתם אזוי re גענומעז,
re הײליגסטע  p o o r װעלכע ,1ארבײםע מיל^נען די 

קנאמל. זײז ר9אוגט ז9געלעג זיעען
r וױל אסמ- e «סי i r אםװ ■קטא 1געגװא ip 
?9װאלז־9ג אזעלסע מאכס  זײן אים סײ *ו ip נעמם ז

iT זײז קאפיםאל׳ P P e,סארױסם ? נםום9אײג זײן ״ ip 
o אים o r  o r  re מאכעז «ו ®r® o 'e r 90ל9װ די 

o רעסטע באסיש? 9אל די אים? iee אויסײטעז r 
i r גים מאת• 1לייבא e־*o i r r o א אייף i r. 

ipop אים זיחאטבײ o r  ipaupm פאח־אמםע o o r 
 אמוגאמױ אויבײםער. ךי 190אי זיך ?pnpppira או
 ,19חוסנ םים ר9ארסײם די ז9אש1םם *ו אתדיםער, די

 אונמענשליכע די אונטערווארסעז נים זיך װעם ip אויס
T p im y ir. הײםם o r ױבעז1אװעק ®r כאסעס די

r״?p o o r r p
r זײ o jp o r סאז געקענס אודיק לאנג ניט 1גא 

o םיט r אח געװאלט. 1נא האבעז זײ װאם 190או*סײ 
ip געוועז o r  ,oetoipnyi ־9ג די ז9געװיי אים מען 

po o? גים׳ אויס ארבייטעז. געלאזם אים און נאד r 
Tpnpi נים איז op r* שא• פון ז9<1ױםגעװא1א אים

o וײסםעה קײן און 1גע9קל קײן ra נים עס קאן ipo 
1ײםע01א די אז זינען, r* האבעז םח ip סאס. 1דע

p האסען םחען אח אײד האב?? o o r W׳ *o r  r
ip נים קען ipo צײםעז• גוטע אלטע די אין װי ןעװעסוש 

o מײגם r .אז אויך i r און מם pm ,װעןעעשרײעז 
p אל? פון סאתיסט איז ip אז o o r pm׳ o r]? די 

ain’oo מינדסם? ree?
pp ip) ניט ipo זײן i r ס?ל אייעיג?ר rה 

o איב?ר r, װיםיל ip אלען מח* pm .װי־ ארסײםער 
 ־1סא 1בייםע1א pm ןpלםr זאל ip שטו^ן םיל

o סוליס און .,־ajoppe זייז איז שקלאפט r ■םאו ip ניט 
 או־־ 1P1P’ פיט ימענטם1אג שםיגע1סלומ pm םאכען
iru 1סייסע rp o, גאו• אםאל, וױ ip די ק?גמ1אנ? מח 

o די װ?לכ? שםייער,1םא ia״ip o ױגיאז o r אױסגע־ 
o קאז אים• םיט האנדלען1םא צו קליס?ן r אימימר׳ 
o זונד״ אישה מצח קיק ניס האט 1װעלכע r אוים־ 

p די םת סאו־ויסונג א אלס טייטשען o o r די סון opopo ?
i מיט ים?נט1אג קיק מאכמ גיט וױל ip״ r 
o איז ױניאן. r הײליג' זײן נים o o r ? זײז גאי״ קאן 

־r א איז ג?זעלשאםט- ip״io א אין געזעץ אזא » 
o אזא װעקג?מ?ן זאל 1װעלסע קחןםיע׳ o r ״?
 אן וױ אזיסזען אױף אױסען פון mpo די אט קאן

o ?ולח׳ r  ipap איז i r אזוי גיס i r .אנג?* םאל 
i גומ?ז, r  o r סאס o r אײגג?שטיפם. אא או שוין 

o ױניאז די װאם r אז נאו• לאגגט.1םא op ום קומט* 
oap m אױף ײס?ן1אונט?מוש io  ipooipona i r־ 

i גים דאם איז זיך. ip זאגט r ?סאוױיז 1שטארקםט 
ip  o r נים לסתחילח האס omjpa װאו־ם מלם?ן 

a און ia  n  ipiaaep״ipo, שםײן לײק?נ?ן דאן און 
 — *וג?זאגט. הויפט1איס? opnop האם ip אז בײז אװ

o r א ױגיאן די ניט M  boyi גןגען ויו ענען נןווןו 
io? סעל אזא i

n rpo,־ ipaaa i r יז ג?שרײ® i r קאאיםאליס־
י TPJpn pop** םישער p י o o r די פון opopo, פח 

 גתיממ־ אײן איז מתיסט, סלוםרשט װערען די poװ?ל
 opn op אויספיחמ. גאתיט שױן װ?לען זײ און סלא̂ן
ir נאד opn op 1גא סלײסען, אזױ tpno גאר גים p n 
ip מוז אמ ipn און זװיגער אלץ iee  4ipnp י  מסעם. י
 די װעלס? ■מװילעגיעם׳ צופיל אלץ גאך האסען זײ

o י ia״ipo ײ, אמיסו־ײםען מח?ן  סיןגאו• איך און פוןז
O ®ת פאתואורד א םים אײ:פארשטאנ?ז גים ir ’ nrw

o ®ון אײנעו• איז תװ?לט,1 p ir  pmו ׳* i r ײ־01א 
ipo סאװעגוגג׳ o r  n o r אסיסעל eopopnpo’P די 
o r. 1 און — װאדט א מיט ne p p rקאז — חװ?לט׳ז 
ln אתײיםאר די זאל אח ip r ir אים o r  ,TPipeoip זי 

ip  o rאגג?חױמױ... שט

ומבעטףער

 געפאגגעז וױססעגיש »ין לײ« ימגןך א חאס מען
 ן געגראכט נירק אץ — װעלי דער ס*ר װײזען וװ - אי■ אץ
 שאאגגען, געשםח־טע אײזערנןן אחמאער דארא, און
 נאכט און סאג ײיידער, י שאײג׳ אין ער איז

 ארוםגעגאנגען, אמא װיגענדיגע מיא
ײז און p א — נ p tr! —

Ikk AM AMflAB AAMAA A״ BM םיפזץ נקװארפען
 דערלאנגען, איס עסען ךא■ ®לעגס װאס דער אפילו

̂ס גאר »ײד איז  *וגעגאגגעז, ניא שסײג זײן וװ נאחן
 נרויי א דורמעםען ס׳פלקנא

מײל~ םורא׳דיגען ?יץ אױןי שמײנעל ayrps סון
i פ^ײקק• זימעז אזײ־א r אװעקנענאעעןן 

 לײם׳ זעל*מ די «ײ און ודרק זעלנען אין — לײנ ךןד
ר ער זזױנא און ע w ווען נאד y$ אייי i ep ארוסען «ו — 

דומנענוסען^ אלק װןןרען •חד מיא
אייז םימא ayn ד«8י

u n e v  ip ד שיץ « מאנױגען יייןי » ײי ״ ני ײ ײ י

 ניי גאר ײד װעי איז אױיזאנען אײד װןל אץי
m p w  ry נעהי r» קישמװ 1אי ץ1ײי

י ק י ײיי עז נ ײי מ י וײנעו׳m ײ י



4 6 זײט
x► גערעכטיגו

m א־נ״טעו אםעריקאנישען חט פה ק«ספמ היסטאוישן ד
לאדלאו אץ קוילען־גדעבעד די אויף שחיטה די

פארגעקומען,. זײנען וואם קאמםען י
 פון ,1914—1913 יארען די אין
קוי־ די געגען גרעבער קוילען די

 קאלאראדא אין לעדמאגנאטען,
 בלױ די פון איינער איז סםייט,

גע״ דער אין קאפיםלאך טיגםטע
 אמעריקאגער דעם פון שיכטע

יןלאס. ארבײטער
 יענע םרן געשיכטע די איצם לײענט מען װען
 א מיט אינגאנצען םארגערןומען זײנען וואם קאמשעז,
 דאזיגע די אז זיך״ דוכט צוריק, יארהונדערט םערםעל

 אין סארגעקומען זיינען פאםירונגעו און געשעהעגישען
 אגער מיטעלאלטער, אין פארגאנגענהייט, ווייטער דער

 נישם און יארהונדערט צוואנציגסטעז דעם אין נישם
 איז עם אמעריקע. פרייער דעמאקראםישער דער אין

 ארביי־ צװישען סטרײק געוױינליכער קײן געװען נישט
 אן פארגעקומען איז עם נאר באלעבאטים׳ און טער

 אויםא־ געםאנצערםע םיט סלחמח א — םלחמח אמת׳ע
 שלע־ געדונגעגע די און מאשין־ביקסען. און מאבילען

 מיליציע דער פון אמ קוילען־קאםפאנים די םון גער
 מער ארבייםער די געעגן מלחמח די געםירם האבען

געמײגהייםעז מער ג?נזבאגאנ זײגען און סגזדיוס׳דיג

יאזענוסאן m פון

שוגאי א געגעז פלחמח א אץ װי
 יענער פון געשעענישען די איבערגעבען דא לאפיר

אופן. כראנאלאגישעז א אױף ציים
 די איז איז קאלאראדא אין קוילעךאינדזסםריע די

 דרײ םון קאנטראל אתטער׳ן געװען 1914—1913 יארען
 פײעל עגד אײראן קאלאראדא ״זױ :קאמפאנים ריזיגע

 ;ראקעםעלערם די צו באלאנגם האט װאם קאמפאני״,
n ״ראקי די איז קאמפאני״- פיועל אםעריקעז ״וױקטאר 

 קױלעדקאמ־ איבעריגע n קאמפאני״. םיועל מאונםײז
 דרײ דאזמע די פון געװארען דיקסירם דינעץ ואניס

קאםפאנים. גרױםע
 נישט זײגען קאלאראדא פון ביראנען קױלעז די

 קוילען־ דארםיגע די פון באלעבאםים די געװען (אר
 פון הערשער פאקםישע די גןװען זײנעז גאר גרובען,

 פון לעבעז פאליםישען און עקאגאםישען גאגצעז דעם
 פאליס־ א בת גאװערגאר דעם פון סטײט. קסלאראדא

 גע־ איז קרעמער דער סײ און באנקיר דער םײ מאז,
 אײמדחנר־ די פון קאנםראל םולען אונטעד׳ז שםאגעז
 גאװער־ דעפאלדיגער דער קאמפאנים. קױלען פאנםע

HP* פון שוואגער א געװען איז אײמאנס׳ א,דארלקא פון 
ח8 קױלעדמגממז. די םון איעעם  חאלםען דעם ״

 ארםייען, פריװאםע אייגענע אױף ̂קױלען-קאםפאגים די
עלעםענםעז. פארבדעבערישע פון באשםייען װאס

קױלעך־גרע־ די פון באדינגונגזװ עקאגאםישע די
שוידערליכע• געװען זײנעז קאלאראדאםטײט איז מי

- — 1 - - -— - - .— — ftMMMUMHIMMI mbדאלאר פודײ געװען איז וױידזשעס דודכשויסלימ די 
 האבעז שכירות די אט אבער טאג, ן סענם 61 פים
 קעש איז געקראגען גישם אױך קױלעז־גרעגער די

 געםחם האנען גרעגער קייילען די געלם). (נמוסן
 האבעז קאםפאניס די װאס חײזלאך, די אץ װאױנעז
י איז קױםעז געמוזם און זײ פאר גזנבױט  קראםען, י

 געגענם. דעם אין אויפגעהאלםעז האם קאסואגי די װאם
rvm ארונםער־ קא&פאניט קוילען די פלעגען דעם 

אונםער־ סעדיצינישע םאר וױיחשעם די פון רעכעגעז
-------------------------------------MM iMMuLMM MMMMM *וטשעפענישען. אנדערע און פארלוסםען זוכונגען,

-------- ,,,, m im im u L m  MM M M IM t M m M  עם האבעז קאלאראדא פון גרעבער קײדעז די
 אין זיד ארגאגחירען «ו פארזוך » געפאכם מאל ליכע

* flp .w nnקױלעךגרעבער די האגען 1884 אין ־ 
n־״ 8 איז זיד ארמגיזירט דאר«אקאל «ץ r, אבער־ 

o rn r י פלנמו מ*ל  צושםעםערעז קײלידמראנעז י
n*״ די r• קױלען די i m p ית־ טײל יײן פלעגעז

s «ײס מד  v* y w n w n מן םײל *חיי
 יער־ קנאםעל• אייזערנעם ארנםעדץ חאדסצז _

̂נים די ילעתן  פרי־ מאל »לע איסמתדחנז קאם
נאניאגאלײ מרשײדעגן פון זדסיגדאנםען גרינע

מויפרײדעז קענעז גישם זיד יאלמ וײ כיי י __
ז ק י דוי •זגי«♦ v ו

*ז ויאיר• «ייז ,ימײשאד די <ת nr 1900 י
קיז דןד ®ון ײ מי איביר אװ •ץךודייפיאו ו
»יז • אדמגתידיז «י ל קי ^ לי לײ־ײ י קי י

 ארגאניזירען צו גערן אזוי געווען זיינען גרעבער קוילען
ד׳  דים־ א געווארען געשאפען איז יאר אײז אין אז זי

לאקאלען. יוניאן פוםצען מים ארגאניזאציע טריקט
 געוואקםען איז קוילען־גרעבער די פון ױניאן די

 ארבייטס־באדינגונגען די װי אזוי אץ טאג צו טאג פון
 גע־ זיך ארבייםער די האבען קלעגליכע, געװען זיינען
 ױניאן דער םון סירערשאםם די םםרייק. א צו ריסען

 נישם קוילען־גרעבער די איינהאלטען געקענם קוים האם
סטרייקען. צו

 פרע• װײם העים׳ םרעגק האט ,1913 אויגוסט״ אין
 אױםגע־ תאירקערם״, םײן ״יוגײטעד די םון זידעגט

 מים קאנםערענץ א צו קאםפאנים קוילען די םאדערט
 האבען מאגנאטען קױלען די פארשטײער. ױניאן די
 גע־ גלײך איז עם אפגעזאגט. חוצפה׳דיג םאדערונג די

 ױנ־ לאיןאלע אלע םון קאנװענשאן א געווארען רוםען
 את עס ױאו מעקםיקא׳ נױ און קאלאראדא פון יאנם

 פון אפזאג דעם אױף ענטפערען צו געווארען באשלאסעז
םטוײיק. א מיט קױלען־קאמפאנים די

 העכער זײנען ,1913 סעפטעמבער״ טעז23 דעם
אתים חװא8קאל 1אי גרעבער קוילען טויזענם עלף םמ

 פאר־ האבען און קאונטים העפנא און אגימאם לאם קיק
 םיליטע• אויפ׳ן זאגם םען װי קריגם־פראנם״ א גומען
מײל. צװאנציג אמ הונדערט םץ לשח, רישען

געםײג^ גרעגער קוילען די האבען אנהויב אין
 אומפארטײ־ האלטען זיך װעט גארדס נעשאנאל די אז

 קומט װאם קאמף, דעם אין מישען נישט זיך און איש
 קאם־ קוילען די אמ גרעבער קױלען די צװישען םאר

 צוש איז גארד נעשאנאל די ווען דעריבער פאבים.
 קוילעך די האבען לאדלאו קײן געקוםעז מאל ערשםען
 םיפ אין פאראד א םים באגעגענט אסילו זײ גרעבער

 האט טיליצע די װען אבער בענד. מתיק אייגע;עם אן
 קוי• די האבען ברעכער םםרײק די באשיצען גענומען

 די צד א פאר װאם אויף דעתען גלײד גרעבער לען
איז. םיל^ע
 דער םים צחאםען דעטעקםיװס געדונגענע די
 פראוואקאםארישע אלערלײ אנגעװענדעם האבען םיל^ע
 די גרעבער. קוילען םםרײקענדע די געגען םיטלען
װדעמעקט די מיט צוזאסען מיליציע  ארוםד םלעגען סי

 אויטאםאבילען, געפאנצערםע אין בײנאכט שפעם םארעז
 זיך םלעגען םטרײקער די מאו בײדלאך די צװישען

 רעפלעקםאדס ריזיגע מים האבעז איז אויםהאלםעז׳
 שלאפען, םםרײקער די געלאזם נישם (שימ־װארפערם)

 פראװא• געלאום נישט זיך האבעז םםרײקער די אבער
םרידליו־. זיך געהאלטען און צירען

םטרײ^ אין”
 זײנען גרעגער קױלען די פון םאדערונגען די
געװען:
יוניאן. דער פון אנערקענוגג )1
וו׳ײ־ די אױף וראצענט צעז פון העמרובג א )2
תשעם.
 און מאױנען צו ארבײםער די פון רעכט דאם )3
 וואױנונגען די אין אדווץ פלעצער אנדערע אץ קײםעז

קא&פאיי. דער פת געשעפטען און
 באװא- געדוגגעגע סון םיםטעם די אפשאםען )4
גו־ובען. קוילעז די אין (גארדס) װעכטער םענטע
 גזד שםײגער״ אפראםען םאר באצאלט קריגען )5

דעסגלײכען. און הילץ
 קױלען־גרעבער די פון סטרײק דער װי גיך אזױ

 באראנען קױלען די האבען געװארעז דעריןלערט את
הײזעד. די םון םטרײקער די ארויסגעװארםעז גלײך־

האנד־ אזא אױף געריכט זיד האבעז סטדײקער די
 אפגעדוגגען זײ תאכעז קײלעדקאפפאנים, די פון לונג

 קױלען־ די פון וױיט נישט לאדלאו׳ אין לאגד שםיקער
 װעלכע אין בײדלאך אױפגעשםעלט דארט און גרוגען,

 ארײג־ ויד האכעז פאמיליעם זײערע םיט םטרײקערס די
, געקליבען.

עט־ אימיארםירם האבען קאמפאגים קוילען די
 דער פון (גארדם) שלעגער באװאפענםע הונדערט ליכע

 זײ האט שעריף דער און אײדזשענםי״ פולטס ןױלדוא.ב
 דע־ געדונגענע די דעפיוםיס. אלם איעגעשװאױרעז

 םםרײ־ די טעראריזירען צו גענומעז זיך חאבען םעקטיװם
v גרעבער. קױלען קענדע

איגער־ גלײך זײנען געגענד יענעם אין םורפעם די
 דעם גרעבער. קוילען םםרײקענזײגע םיט געװאחנז פילם

 געטױ־ שלעגער געדתגענע די חאנען אױגוםם םען16
ן יוניאז־ארגאנײזעד א םעם  אקםאבער טען17 דעם יו

 געדוגגענע און דעםעקםיװם באװאפענטע rune א האבען
 אױםאפאבילעז באװאםענטע צװײ מיט געקוםען שלעגער

 בײד־ די אין געשאסען מאשידניקםען םיט האמגז און
 גע־ זײנעז םײגערס צדױי גרעבער. קײלען די פון ל»ד

 פאר־ איו אינגעל א אץ פלאץ אויפן געװארעז טויםעם
געװארען• װאוגדעם
 באװאפענםע די האבען שיעםער םעג יאר א אין
 װאם פאתאםלונג, פרידליכער א אין געשאםען םערדעד

 דרײ 4וואלענסגודי אין געווארעו אאגעהאלמז איז
 געװא־ געטײםעם דמען גרעבער קױלען םטרײקענדיגע

i n געװארען. פארשװאונדעט זײגיז עםלינע איז
 גישס אלץ נאד זימעז קױלעדםאגנאמען די אמי־

 מ־ זײערע ייז טצגױגקײם דעד םיט צוםרידעז געװעז
 קױלעך n האמן זט,טװצקטדע ייז שלעגעי דמממ

 שיקצן זאל ער אז גאװעדנאר׳ ®ח געפאדנרם קאםיאגים
 דעד גארד• נעשאגאל די דיםםריקס קױלען חגם אין

 קוילעד די געםאז צוליב נאטירליד, האם, גיװןתאד
ח באדאנעז  די »יו >1918 אקםאמד׳ מז26 יצם י

ײ נעשאגאל גאנמ געקוטען םםײס א אדאוקאל 1« «

באיךןר מחנה א ___ .
 די מים קאמף א פארםירט שלעגער געז־תגענע םעגםע

 1» צוײק געשלאגען האבען סםרײקער n סטרײקער.
 שלעגעד געדוגגענע די פון T® אז געדוען, איז םוף דער

געװארעז• געםויםעם וײנען
 באוואםענםע און םיליציע דער פון האנדלונגען די

 דער אין שטורם א אדױםגערופען חאט דעםעקםיװס
 אדאראאלק די כאװעגוסס ארבייםער חיגעד גאנצער

 םיע־ א גלײפעז חאש לײבאר אוז שאןייערפעד םםײם
 דעס אויף פיז־עו־ ארבײטער פון קאנםערענץ ציעלע

 זײ• קאנפעעתץ דער «pw 1913 חגצעםבער טען18
 «ן דעלעגאםען תונדערט םינף םארםראםען געװען נען

 האט אײםאנם, סםײט׳ פון גאוחנתאר דער יוניאנם.
 און אוםפארטײאישקײט פון אנשםעל אן געמאכט כלומרשט

 קאלאראדא 4חמ פון פרעזיחגנט דעם אײפגעםאדערם
 װאס קאםיםיע, א באשםיםען צו לײבאר אװ םעדעויײשאז

 די מיליציע. דער געגעז קלאגען די אוגטעחוגען זאל
״ אז םעםםגעשםעלם, האם אונםעחוכוגגם־קאםיסת . 

 נישס אמ םשײס. גענעראל םיליגיע, דער מיט אגפירער
 פאר־ איז םיליציע די או אויפגאבע, אזא פאר פאסיג

 צאל גרױסע א אז און באראנעז קױלען די *ו טײאיש
 אלייז געװען פריןר זײנעז םיליציע דעד ®ת סאלדאטזוז

 קױלצך ךי פון שלעגער געדונגענע אלם באשעפםיגם
זױיגענטימער.

 אונטעתוכתגם־קאמיםין די נאר נישם מער• נאך
 מיליצי! n אז םעסםגעשםעלם, האבען ארבײטער די ®ון
 פאו פאראנטװארםליד וײנען שלעגער געדונגענע די און
 די צוױשען פאר קוטעז וזאם געשלעגען באטיגע די

 באװאפענםן די איז גרעמר קײלעז םםרײקענדיגע
 8יא פיז ארגםערזוכונגם־קאםיםע די *ײד נאי םערדער,

 am באריכט א צוגעשםעלם האם קאנגרעם אמעריקאנער
זין•: זאנט עס

 צו נױטיג פאר געפמם קאנגרעם*ק*םימע ״די
 װעמן קאערעם צום באריכט איר אין דעדקלערען

a 1« טעםיגקײם דער n םשײ^ קאמאנדיר
 דיקטאטאת^ געװען איז םשײם m .חשאז

in פאר אוטעדםרעג^ n ,גאו איז װאט אײגעם 
באריו־ונג״. איז אים סיט געקומעז

_ ------— - — a m i  MftAM MMMMM MMביריכט דןר זאגט וױיטער און:
 ■ד געװצן פריער זיינען װאם מענשען «יײ

 קוילעך די אין וועכםער אלס גצשםצלם
וײגען זײ געדואדען. אגסװאטעגט זימען

AAA m MMHM WMMNHMMM# MM||ױ געװארען ייבגעשרימן תיכף  םיםגליז ו
m i באקומן צוריק האבען און !1!1ילט 

ביקםען״.
 * די חאט דצרויןי• קרקצגדיג גישס #הר

p טעם קאםי * זוכונגם a p די אז ®עסטגעשםע̂ל 
*יז שולדיג וײמן שלצמר געדוגגעגע די אין

■ ךיצ״•
<ר קוילצז צ

7 ט י י ז ►4 1938 אױנום^
 פוז לויף אין ארײן. נאבט דער אין שפעט בח טאג
 לואיס ױגיןמ־פירער׳ גריכישער דער איו געשלעג תם

o פון םעקרעםאר דער און טיסאם, n םײנערס לאדלאו 
 מיליציע. דער פון געםאנגעז געװארען גענומען לאקאל,

 יריקלאד א צובראבען האט לוגדערפעלט ליוטענענט
 ױניאז־ גריכישען דעם פון קאי אויסץ ביקם א *מ

ן טיקאם׳ פירער  טיקאם׳ן, םײ געטויטעט שפעטעד יו
 דעם אונטער ױניאן, דער פון סעקרעטאר תם סײ

 פאחוך א גע&אכט כלומרשט האבעז די אז אױסױיד,
 די־ גרעבער קױלען־ סטרײקענדיגע די אנטלױפען. צו

 מערדערייען די פון אױפגעצאדענם אזוי געװארען נען
 א געכאפט האבען זײ אז ױגיאן־פירער, זײערע אױף

געםויטעט. אים האבען און סיליציאגט
 צו כייי אױסרײד או געפוגען האט טיליציע די
 סםרײקענדיגע די אויף פאגראס שוידערלימן א &אכען

 מאשין־ביקםעז מיט האט םיליציע די קוילעז־גרעבער.
 װען איז גרעבער קוילען די םון בײדלאד די באפאלעז

o םאו־באפט האט מיליציע זײ n די םון קע&פ גא»עז 
 םיט באגאסען זײ האבען לאדלאו אין קױלען־גרעבער

 מיט צחאמעז זײ םארכרענט און בײדלאד די קעראסץ
 האט עם געפוגען. דארםעז זיך האבען װאם פענשען די

 םרױען צדױי און קינדער עלף אז ארױםגעוױזען. זיך
 אונטערגעצונדענע די אין געווארען פארברענט דמען

היחלאד•
a n אונטעחוכט האט װאם חשורי, קאראנערם 

a n אז צוגעגעבעז. באריכט א אין האט ענין, גאגצעז 
 םאר פאראנטװארטליד פולקאם את גארד נעשאנאל די

פרױען. און קינדער די פון םױט דעס
 קאלאראדא אין ביװעגונג ארבײםער גאנצע די

 מערדערײען די פון געײאךעז אױפגענרױזט איז סםײם
דיערע »ח גרעגעילע̂ז?ױ טטרײקצנדיגצ די אױף

AMAftMkMft AAMMi AkkAM A AAA AM A ------ -----------ױז עס קינדער• און פרױען  געווארעז ארױסגעלאזס ו
אז באסעלקעדונג, ארבײםער גאגצער דער צו תף א

n AMMhMkMM AM MMM MMMMMM MM ------ t- - —  באשיצען צו כדי װאפען צו נע&ען זיך זאל פען
MMMMMMM M̂M MMM u m m i  M  aaaa - - - -------tארבײטעד• די פרן הייםען די און לעבענס

 אדאארקאל איז ארבײטער־פירער די ןפו רוף דער
• געלײענט זיך האט

 געגענם אײער איז ארבײםער די .ארגאניזירם *י
 אד־ די באשיצען צז אפםיילונגען׳ װאלונטירען אין

ײ טערדער כאװאפענטע קאלאראדא. םח בייטער זי

 אונטער קוילען־מאגנאטען. די םון דינםם אץ נעז
מע־ זײ מארחנן םיליציאנערען׳ פח מאםקע דער
 געװער צונױף זאמעלט קינדער. און פײיעז נער׳
!פארטײדיגעז צו זיד אמוגיציע אמ

 םחען שוץ. קײן נים אונז גיט שטאם ״דער
 באשיצעז מחען םיד באשיצען. אלײן זיד פיר

 די אט פון היימען אץ קינדער םרויעז, אונזערע
מערדער!״

n האבעז גרעבער קוילען םטרײקענדיגע די װען n*
 צו גרײט איז באװעגונג ארבײטער גאנצע די אז זען״

ײ׳ העלפען ארן ש^ען  מוטיגער, געװארען זײ דמעז ז
 זײערע אין גלויבען א געקראגען און האםגומםםולער

o 22 כחות• אײגענע nדי האבען ,1914 אפריל״ םעז 
 קױלעןערובזמ עמיײער די פארכאפט גרעכער קוילעז

 בלויז איבערלאזענדיג סיין גאנצע די פאתיכםעט אמ
 האבעז קױלעז־גרעבער באוואפענטע הונדערט סינף אש.
 אנ־ אלע צודיקגעשלאגען םוט םערקוױרדיגען א מים

 אין ביידלאך זייערע אױף מיליציע דער פון םאלען
 חװ־׳חרג׳עט דינעז געשלעג בײם און אגוליא׳ קע&פ

שלעגער. געדונגעגע כאװאפענסע דרײ געווארען
29 o nט האבען 1914 אפריל םעז ^  בא־ חונ

 געפרואװט קױלען*קאמפאגים די פח גארדס וואםעםנע
 זיד האבען האס םםרייקערס, הונדערס פיר ארויםזעצען

 קוילען םטרייקעגדע די װאסלענכורג• לעבען באזעצס
 גלייכצײסיג האכען און צוריקגעשלאגען האכעז גועכער

 האבען און פארביום ארום גרובען קױלען די םארכאםם
 אין קױלען־קאמפאנים. די ®ון הײזער די פארברענט

a n מער־ געדונגענע כאוואפענטע זיבען זײנעז געשלעג 
 געװארעז• געטויםעט קוילעז״גרעבער עםליכע און דער

 האט סטײט קאלאראז־א פון בורזשואזיע גאנצע די
o פאר דערשראקען זיך n די פון אויפברױז און צאח 

 האם בורזשואזיע די געגעגט. יענעם אין ארבײםער
tr* זיד im s צו a n וױל• פרעזידענם תמאלדיגען

aaa MMIMMAl M MkM MiiLlMMfe AAA AaaLaA a a אז ליבעראל, א אלס געגאלםען האס װעלכער םאן,
MMMM MMM MMMMMMfeMM MMM MM k a m m ------------ aaa *---- ------קאפף דעם אפשטעלען זימ און ארײנםישעז זיך זאל ער 

 קאמפאנים. קױלען די אןו גרעמר קױלען די צװישען
29 a nבאפײלעז װילסאן ירעזידענם חאט אפריל טען 

 צאל גרייסע א סםײם אדאקאלאר אין ארײנצושיקעז
קריגס־םי־ תמאלדיגער תר םאלדאםעז• םעז־עראלע

 סײ אז באפעל׳ א ארױסגעגעבעז חאט געריסן, ניסטער,
 באות»ענפע די סײ גדעבער, קױלען סםרייקענדע די

 איבעדגעמז זאלען קאמפאניס קױלען די ®ת שלעגער
רגי איז מיליטער׳ פעדעראלע די צו געװעד זײערע  ת

o שליכסען װעט וױלסאן פרעזידעגם אז שאחיכערט׳ n 
 קאסד קױלעז די מים גרעבעד קױלען די ®ון םטרײק
פאניס.

 פארזיד א געמאכט טאקע האט וױלםאן פרעזידענם
o שליכטעז צו n 8 רבײט8אױסגע «8ה און סטרײק 

 געדאדפם חאבען צדדיס בײדע װאם פונקםעז, דײע
 קוילעד דאאראלקא די פח קאנווענשאז די אננעמען.
 נ•8 ז8װילס פרעזידענט r® פונקםעז די האט גרענעד
 פונק־ די האבעז קױלעךפאגגאטעז די אבער געגומען,

׳1914 נאװעפבער, אין אננעמען. געוואלס נישם טען
- - - - -  MMMmLm  MM MMMMMM M MMMMMM MMMMMM — — t n וױלםאן האט n ’ti שליכםצז צו םארזוך א געמאכם 

o n װידער אץ פאדמיםלוגגם־קאםיםיע, 8 דח־ד סטרײק 
געװאלט גישס אײגעגטימעד קױלזמ־גרובען די האבעז

M M  MM MMMMMM AMM MMM AMAMM AAM AkA am  am■ a mm■דעם און יוניאן, דער מים אפמאך שוס קיין םון װיסען 
 08ה וואס םטרײק 8 נאד ,1914 דעצעמבער׳ םען10

ז8ױגי די האם ,8חדשי פופצעז ®ח חעכער געדויערם
MMMMMM AAA MAMAMMkMAAAU F--------------ססרײק. דעם !וריקגערופען #מיציעל

 מענשןן 42 אז ארױםגעװיזען, זיד האס רךרבײ
 חד די פון לויף אין לעמנס זײערע פאדלארעז האבען

קאםםעז. זיגע

 װאם קרבנו̂ו לע8 אויןי קוקענדיג נישם אבער
a י8« געבראכם האכען קוילעז־גרעבער די n רעכם 
 און בעםערעז א אױסקעמפען און ארגאניזירם זײן צו

 נישם םינוט אײז קײו אױף עס האם לעבעז, םעגשליכעז
fliaa W אפגעשטעלט  lJ8tT o n* קזימך ̂די &מ 

 ד8י 8 1אי יוגקמ׳ 8 איז נתירס8רג8 זײז צו גרעבער
hp• ר קױלעז די האבצז שפעםער מ  8י8קאלאר פון גון

ױ׳8יוני ח־אירקערם םײז ׳״יונײםעד חװ־ אין ארגאנמירט
— - - ----- - n MAAMA AMAM 4M AMMMMMMMAMM AAAAA AAA A  םיס קזןמף e וגויסגונעסען וױדער גרײס געווען

 מד יענעם פון ניס8&<8ק קױלעז די נעז.8קוילעז־באו־
 געדענקט גוט גאגץ אויס, וױיזם עס וױ האבעז, גענט
a n צוגע• האבעז און גחנמר קױלעז די פץ קאמף 

n נױם אפמאד אן שליםען צו שטימט n «תי  די פון י
קטסף. נײעם 8 נדיגnאױםמײ גרעבער קוילעז

ודפרציידת̂גצײםעז אםאליגע גישמא |מילער בדוך־

 לעצטע די זיך האט מארגאלין ר.
גלזארגם, צופיל ביםעל א צײט
 חאבעז קא• אוים׳ן האר די וױיל
 זאגעז םעג מעז פארלאזט. אים

 די אלעמאל. אױף אײביג אויף
באגוצט׳ ער װאם שסיראכץ״

a י8 י8< העלפט n קע■ גלאםע
1 — t . - — a a a  Lam------------A MMMM a aLm a aam aammaa a a —  . מ חעלער וױ אױםזען און נלאנצען זאל דינס ■צל

 אױם זעם הענם זײגע םים גלעט ער װעז און «גט
 יען8פ שױן מעג םען צי אויסגעסמען וױל ער וױ

jxn אױף
 ביסעל 8 ? זארג זײגע באשסאנען איז װאס אין

אימ־ ודס האם פריינט 8 וײגער װאס *ססאקס*, צוליב
MMMM AA â a a  Laama aaaaam m̂a a a  a M̂AMIMMIMזדם וױז מזו&ץ ביסעל סונגען דעם »ן און ממנדעלם 

 גע־ לױעב מיס ר<י8י ױגקסב שײגע פאדבלימז
 אק און פעטשאםעז קײלעמײגע און אותיות דדוקטע
yoqap גזר » מלעגעז בכבוד׳ע זױ8 זיד איז כגותש 

a וון אתםעדשריסט ציקצלםעד n לײן.8 •רעזידענט 
י אױף קוקם ןד 8  זױam 8 װערט זײגע, קציעס8 ו

״•ח םן־ 8 אױגעז זימע פאר זי וםיבאוױ ןס אײמטיג•
AMA â AAMAA /aamaa aam ■a ^̂ ama â^̂ mmAm\ jm/mMMזיי היגטער טצבות). אויף ;אויפשריפטען ״ נקבד 

̂לז־ פיל זױ8 באגו־סבעז ליגם o זײנם- ג n אײנציגע 
 גוםיז 8 נאכזאגעז איז ,mo asm ז8ק מאדגאלין וואס
Aflraw ויינע שםו n

MMMMMM MAM MiM AMMî AM AMAM a a  AA•  סאדאס יײז ®ח װאס געוארגט אריד זיך האם צד
v 8 »08, 83 איז יזל8ײ8פ n rmעי־געץ זי נעם סש 

*8 T איז י*8נ ײײכעז n  yvevp .איז עם אװנסצר 
ס *י® n 8 ײי rw מיס m מ8כ *ו  •ירצ8«ש 8 י

8 «i f זי׳ איו פים׳ חנקם אימר חוימר, 8 ש^מור׳ 
מ די אדיד מ8«י  בדײם״• חסר איז י8ג ממ׳ מל

 שװער. •ו׳ײכם rat שטײן בלײבם n r»18ײ 8 ײ«י«
 מ־ גיט m לױה~ 8 בײ ויי ךלאעפאם גײן «ד ■ײ

ם: ״יייפ אי ף ױ ךי רס8ײ 8ס»יזמידיר,8װ — זיזי

8PH8 p זיו ר< ל8« — לזיפסס? n וואס ר״ס, a 
 חמיחײם איז גענוג ס׳אח ? גאס מיםען אין איר מים
 ציגלײדי בלאםע חװ* םים אפס זיד מאכט מען װאס

 אדײנ־ ant האט םשפחח איר אז אױף אים װארפם זי
 הײנם גאד ער לט8וו גים״ װען במנעם. אין געשלעפם

 גןללם אױם ער בתגגס איצם און בארװעסער׳ 8 געוועז
n« אויף a r יז אײד איר• אױף װי םער פרױען« 

 זיד n מ׳חלש׳ם ניט אז שװײגען. ער מוז םײרחעד
 איז צובױף לד8ב זיך לױפם משפחח גאנצע די m ײי8

 געזזח• מים am םטראשעם םען און אים, מוםר׳ט מען
 ק8קיל 8 נגעגרײם8 םילו8 לם8ח זײנער שװאגער איק
 ײ אוז םײלמל דײן נאר .עפעז רעדט: אײנער וױ

ח 8 קריגסם n ״  m ז מו8ב דײז זעז װעםם י  חלים״ י
שוױיגם- און שכל ער האס נו׳ —

ר כער8  ליז8רג8מ דך זארגם לצדינג8 פאר «
 סײגתג זײז לױט אדן נידרם»8רג8 איז שאפ זיק װןס

ױ י8ש אין 1SW צו מר יגיממר8 די גען8ח  ער. ו
 o*m פארלוסם 8 םארגלעםען געקעגם עו ט8ה ל808
n ארמטערגעגומעז צוױי. און  pa רבײס8גע •רײזען׳ 
p לעסנער ביסעל 8 rm •~איז מאג m איז פטרלוסם 

 חימם מר8 אים- אײזי שדחנר אזױ געפאלען גים
ײ וױלעז מז זיד דןמעז זײ װיסען; רגיט8« פיז ו  קיי
פארנױג- און זײןדם

 יער8ל בײם אײגפאל געזעסעז «ר איז ר8'חמ־פ
 טירט,8באגקר אים האם קמד 8 זימעד װען אםיס איז
 אײר אייפ געפמם — :י«ר8ל בײס זיך מבעםען אח

 אן איד ביז ניט !8 שעדם, אפשו ליםים,8« ער תאט
a ײמ8״ m מנש׳ אוםגליקלימר n דודכיױם זײן 

 יי8יי עד — צימזעז- לימ8מ8 ניט איז עס םײנער,
זיד♦ ער צוזיײגם *אט08 וױ געפילם

ט י< י8 עיט<3יײ8« איט חאט יןר8ל חװ־  ״י
tm איז מװחמ׳ ודזדש מוקר om שסיל גם8געז frm 

 מחח «ין « וױיס רציאסידמ וגאנק m י8 אױער,
«p ער tm י״ ײ׳ ײי ס98« רענט.-8מװ גוט ױך•®

o ער און געממ.״ ל8&8 האם לק,8ג n ר 18 איס׳» 
 ניט זיד זײן, צד דארף8ב עם ױי אויפםירעז זיד ל8ז

 איז ,געחח אומזיםם. זײז װעם עס חזיל בונטעװען׳
ד- ע עז ג
mr פיר ד8נ געװעז דארם זײנען ליעגן8מארג חת v 
o געשםײכעלט. אלע בען8ה אויבענאויף און דיםארעז n 

 ארעז• צו ז8 ניט עס זוױבט זײ m םײנעז, געזאלט האס
a זײ האבצז אבער חװ־פטר n אק באגקתמזירטען 

ױ נאר זע — :״געבענשם״ חערצער זײערע  זיצם ער ו
 ן9צ8פל זױ8 דיר אין ל8ז עס ? זױ8 זיד שםײכעלם און
ױ ל8ג די  ר*8פ — :שטײגעד א דער8 — סיר~ איז ו
 איז ער װען םיס די צעכראכעז נים דך עד האט ם8ײ

/ !וײילאלק קױפעז סיר «ו געקומעז
a ליז8רג8מ n 8 וױ געקוקם אים אױןי A m 

 װצט ער איז צו׳ י8נ אים זם8ל שעפעלע. א אויף
ant 19ײ םחורח נעםעז איז קוםעז צו זױ8 װי וױיזען 
ow שױן חטם ער n װעגעז מחשכח שלעכםע די 

a י9 ט8ח ס8,שאדזו ז:9םיר8באנקר n 9ג איס צו- 
m ׳180  B8 סי?״ לו

 אונםערגןר אלעםעז באלד זײ חאם ר9לאי חמ־
 זײ m זײ ז9געחײס און פאפיר נס9בױג 9«8ל תקם

 *8• די 1אי קוקם9ג זײ האבען יוטחאישרײסמ׳ למ8ז
»ow  isrm  •i9T י8פ װיתמ געװאלם a n צוױישיו 
סװ9ז8  אותיות״• 9קלײג סטוטױךאיזדי9ס8רװײ
 נ-8 1» 19קול8ש« ז9ארױסגעגום כלוםרשם סעז 08ה
 88" 1מײ*א חױ־ 1אי י.919ג 9בײכיג אױןי לס908«9ג

 רשדײממ9אתם 8גײ געלײעגם. גים זײ פוץ ר9קײנ
o איז n 8 19מלמ»י זיחי ז9גג8ג9צוג ji»w»י9שנ ױ 
*י זיד הטם ז,93שרי9דג9אונט נאר האט ר9»ינ וױ  י

 «יד לױנט דיר׳ זיך ם׳לױגם *אז :אנטרעטג זרסצוױי
m אח מארגאלמ אױןין״ םיד  ir m זיד ר9צט9ל 

ת .צץנײדשצועדמסא ױזי װי י  י9י 88" ל״מױם י
a 9 גיסדאכם פאפמ־ זײן לאיער n"88" י9 4דשי 

תיג זיך םגײיו 08״ 08" חתיםת־ יײז 1« ןלססן ייי
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ױ  זאגען is זיד בײ געטראכט חאם ער פלעקלאך, ו
 גע־ גוט ניט איו ער װען אלעמאל או לאיעד, דעם

 דער אבער ארוים. אזױ אט חתימה זײץ קומט שםימט
 אלע־ אדן אוועקגעלײגט גלייך פאפיר דאס האם לאיער

ױ חאנט. די דערלאנגט םען  ״איר, :רעדם אײנער ו
 !געשעםטען אײערע is גײן שױן קאנם חשענטעלמעז,

פארזארגען״. איבעריגע דאם שויז װעל איך
 דעם אפיס, אין 1«י בײ םארגאאן געזעסען איז

 עלענבויגענם נײדע מיט אוגטערגעשיארט זײנעם קאו
ױ  ארונםער־ אים וועס ער אז געחאט מדרא וואלט ער ו

ך: געטדאכט פאאגן.  אוים• איגס װעם װעו־ ,u« זי
 אנ־ אים מ׳חאט װאס ■יזמענטען איבעריגע די שטײן

 שאפ־טשער־ דעם או״נתפעז ער זאל אפשר ? געזענם
 ״אומגליקליכען דעם טאר בלויז אז זאגעז אים און מאז

 ער — ? ביליגער ביסעל א ארבײםעז מען זאל חדש״
 האם װעלפע בוקקיפערין, זײן םיט באלד ?יד שאפט

 איז זי אױמנורעדען. װארט א מורא *ײם*  גאטנע די
 איד םים זיד האט ער װאס נוסרידען געוזען גראדע

רעדען• שוין װעט ער אז סימן א איז דאס געשאפם.
 אפיס. אין שאפ־טשערמאז דער שױן איז אם און

״פאר פרײגדליך: זעהר וױיך, זעהר רעדט מארגאאן
 דער שאפ... אין באלמעלאכעס אלע פח װאוילדין דעם

 זיך וועם עם אײנעם, אױף פאלען נים טאר באנקראט
• שאפ־טשערמאן: דער זאגם שלעכם״.- אפתםעו
דאר־ ״סםאקם״׳ אין געלם פארלירם איר אז —

? אױםשםײן דאס מיר פען
:מארגאלױ זיד נעשרדם

ביזנעס! דײנע גים איז דאס —

נעשטאלטעך און ״געשעענישען
פרומקין. א. טון
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 פארגאלין אײדער נ*ד איז ביזנעס... דינע ניט אויך
נישטא. טשערמאן דער שײז אח זאגעז, עפזנס גאד וױל

ם שו״ בוקקיפערין: חנר אױף זיד ער מ
 איך 1 ארוים ■> גײם מיר? איר חים װאס —

נים״. איך קאן אײך־ *וליב און עפעס׳ זאגען וױל
 דאם פארלײדען געקאנט ניט ער האט דערנאד

 פארסאן זײן אריינגעײפעז ער האט שאפ. איז געזאנג
 גע־ דאס אפאושםעלען גלײד באפױלעז אים מים און

 — ? דרינזגז מיטען אין זינגאן א פאר האס — :זאנג
 און ארײן פארמאן דער איז געקאכם. ײד ער
 שגעון, זײז נאסנעבען אים זאל מז *ז זיד ממםעז

 געגע־ אים ארבײסעד אייז האט באלעבאס... V פארם
ױ אזױ אז פארשטײן, *ו מז  בײ איז שגעון דעד אם ו
 םעז קאן דעריבער לכן, אײביגער׳ אן באלעבאטים די

 איז געזאנג דאס איז גאכגעבעז׳ נישט פאדערוגג אזא
קראפט. איז געגאגגעז אלץ V, י• שייש״יי ״ ו y  I• ןזי•■׳

געװען, ״מטריח״ אלײז מאו־גאלין מר. ײד האם
 בײ וואלט עס גלייד שאפ, אין שטורם א מיט ארײן איז
ע־ זיך האט און פאכװעס, די אונטער געברענט אים  ו

:ליארעסם
 איר זיגגם װאם אײך״ אױף גײלח די אח װאס —

? אזױ
סאפראנע: א אפגערופען זיך האט
געשמאקע̂ד זיד ארבײם זינגם׳ םען אז —

בײזע זײגע אנגעלאדען איר אױף האט מארגאלין
 באלד װעםטו קלוג, או זײן װעםט n אויג — אױגען

 די אז געװאו־ט, און געשטאנען איז ער — !אחײם גױן
ײז נאר זאל מײדעל  מ־ װעם ער אזץ זאגעז׳ װארם י
 מאס זען זי ״זאל םאשין. איר בײ באװעל דאס רײסען

 ארײנגע־ םיידעל די האט איז!״ עוי חעלד א פאר
 געשװיגען. ןראדע און ארײן- סאשיז איז שםיימלם

 האט איר גראדע אט גאר. ביז געברענם אים דאס האט
קרבן- ערשםען פאו־ץ תאבעז געװאלם *ד

 מאשין אײן פח געגאנגעז מארגאלק איז אזױ אט
ט! זינגם — ער:טױיונ דעד «ו קײז נים איז עם ני

*dt דעריען, שױן ער ה#ס דחײל7ד — חייגס. סרב Tg 
 אײנ- י1 אײגעוי גאד און שמה גרױסע וװ סאבס דעד

 פארזאמט זיך ער חאט טשערטאן לעבעז געחאלםעז•
im לעמז ויי לענגאר בימל א r ארבײםער. אגדערען 

פלײמ: 1אי געסאז קלאא א אים חאם עד
מי, — ױ אזױ גים לױף םשערםאז, ו  בלינד א ו
b טײז פאר !פשרדעל w מסערע האמז איד קאן 

ױ ,ךל*«ס«ױטש גאר זע )גאטאגט גארמענםס  םוראש־ ו
 מיר טוט געםער׳ ארבײםען נים קאנטט דו אױג קאס•
^ ממד ח אן מײגט «ז לייי  גלויז איד וײל וייםער י
ארבײם. אטן
ym יךז חאט טשארטאן דאד # x n:

!ארבײםעז לאזט םארגאלין׳ םיםםער —
imp ויס ייד rti דיך אזן קןליקע ן גחס די —

fart •אי «יי שישש װאפ ייז
פאר־ *לט, םײ 4ײנ סײ אלי׳ האמז

געשטאלטען״ און ״געשעעגישען
 *<חדאלםןינןי ״די ״יראן-רןיר-לובןי״, יארזיים״, רביינם ״רןים

 תײז^ד, ללנון סו\ לפױאידו דראםאטיסש דרײ ברוגןי״,
.1938 יאחן, ײ1 ״*זרםינד־ריגג״-םא׳רלאג, פו\ ארדיםגןיגדבןין

ם קייז נים איז ר ע ל ז ײ ה ן מ  ״יני
 יאר א מיט נאד אונז. בײ חדשות״

 האם אוריק פעחנען אדער
ליטע־ אונזער אין באוױזען דלז ער

בחור׳ ױנגער א — װעלטעל ראריש
 מאשין דער בײ געארביים האט װאם
לי־ געשריבעז און דרעםמאבער׳ אלס

 םרײגדלי־ דער אונםער ער, חאט 1927 אין שױן דער•
 גלאטשטײן, יעקב םמ דערמוטיגונג דער און אויפזיכט כער

 אנגערופעז האט ער וואם לידער, ביכעל א ארויסגעגעבען
 אזױ זיך האט נאמען א ווען זעלםעז אץ ״מענשעױ;
 פון אינהאלט דעם אויםגעדריקט גוט אזוי צוגעיאםט,

 אײנ־ געמאלען ביכעל יענעם איז האט״ היתלער ווערק. א
 הײם, אלםער דער פון געשטאלםען :בילדער דרוקםפולע

 םאטע־ זײן דידען, זײן עלטער״דידען, דיז אײגענע, זיינע
 געטואגען האט ער װאס גאעגטע, אנדערע און מאמע

 שטע־ גאליאיש זײן פמ מיטגעבראכם און זכרון זײן אמ
 היים׳ נייער דער פון געשטאלטען אױך דעחנו און טעל,
.פ**טדאא< «אט -<ד װאי ק,ז-טאפ*אדקפר״ דעד פדך

 אפגעדרוקט ער תאט ,1930 אין שפעטער, יאר דרײ
 *קומאתער גאמען אונםער׳ן לידער זאטלונג אוױיטע א

 דעם או וױדער אוט זיד ער קערט דא פארשױגען״.
 גע־ דעראױגען און געבױרען איז ער װאו שטעטעל,

— דעם או ווארען,

קוסארנע, .׳יסעטל
:קבר « װי גרוים

 4לענ די אײלען ■יר
װ״ ברײ*; די איילען *
װ>>«, סיר ביזפ חײנ■ «יז

חוינען, די אין חעפ-וו״■
רערגריינזגו, *ו חאנס םיפ׳ז

־י דעראלײנען. «ו ■ום םײן םי■
• .

 — קאו אין אויג דאם .אבער

e n איז אויג — 
pip■ ^יא«, קוקט ארוי*

p-------נע — טאר-------ו:
לע̂נ די א״לעז *יר

װ״ — גר״*, רי אײלען *
מל מ״ן לעבען, •י
•רײד״. גרויםע םיױ

 אפ• געהאט זיד ױאלטעז «ײ וױ די.חענם, מיט לײגט
גערעדט.

אעפיע־ זיך און געװאחװ בלײד איז מארגאלין
נעם:

 אייך! איך זאג אגריםענט׳ דעם ניט ברעכם —
 פארלירען איר װעט ניט אז ארבײטען״ אן גלײד חויבט

אײד! וואח איד דזשאבס• די
ארבײט. קײן *ו או ניט זיך רירט קײנער אבער

 גים וױיםט און פארלױרעגער א שטײט פארמאן דער
 געפיגען. נים ארם קיץ זיד קאז ער םאן. *ו װאם
:שםײנלענדיג זאגט טשערמאן דער

 לעק־ אויפהערעז װעט מארגאלין מיסםער אז —
ארבימחװ- אנחוימז מיר װעלען טשורען,

 בא־ דעם גלעםען אנגעחױבעז האם פארמאן דער
הענט: די איגער לעבאס

סאר־ טיםםער אױף, גים זיד רעגט פליאז״ —
!גאליז

ו חאם אפים אין םעלעפאז דעד י  און מקלונגען ז
 האט עד וואם אופרידעז, זעחר מװוען איז מארגאלין

מ דאגיז״ פון אװעקאוגײז אורזאד אן  פאר־ » כםעם י
ז געלאפעז ער איז שעממר י  גןך חאט ער אפים. י

ן מנט די אץ םרובקעאנ דאם גומעז  חאט «ד אײדער יו
 גע־ בורטשן א עד חאט םעלעפאז׳ איז עדטדאגגארײ
טאז:

!ײגגאםשעס גראכע — ! !

 און בילדער ער שילדערט שטעםעל דעם אט םװ אח
 גע־ װאלט די פת טײל חיפשער א װאס געשטאלטעז,

 ״פענשעז״ זאמלונג זײן אין װערען אריעגענוםעז קענט
 «ול- ״מענשעז׳׳, דינע וױ פארשױגעך, קומארנער״ זײנע

 פשום, איז שילדערוגג די לעבעז• מיט ם׳תב, סירען,
 גע• ניט אײגפאן־, קלאר, שפראך די און דורכזיכטיג,

 לידעד־ביבלאך *וױי די אין זען: קען מען קינצעלט.
 אין געװען איז װאס דאס, געגעבען הײזלער תאם זײנע
גענען. געקענט האט װאס^ך דאס, איט;

 ארױס• אײזלער איז אמט ««רבײ. זימען יאר אכט
 דראפא־ דדײ :פראזע אין װערק גרעסער מיט געקומען

 ״געשעעגישען נאמען דעם טראגען װאם עפיזאדעז, טישע
 נים ער האט זײנעם דעם_גוך אט אין געשםאלםען״. אח

 א דודמנופירען אױך זוכם ער נאר שילדערונג, כלױז
 קור־ זײז איז אלײז דערקלערט ער װי װיל, ער אידײע.

 מיר װעפען אין געשטאלט, א באשאפעז״ פארװארט, *ען
 אידײע די דערקענען״. אח אפשפיגלעז קאנען זיך זאלען

 געװארעז באשאפען װי ״זײנען װאס מעגשען, אז איז״
 זיו קאנען קחלםװעגעז״, פאר — יענעמםװעגען פאר
 פלאנטעתישען, קלײנליכע ״צוליב העלםען. ניט אליין
 װע־ נוגעגרײם, םריער «װ שײז האט לעכען דאם וואם
 חאם, דער חרוב ם׳װערט און געשםרױכעלט זײ רען
אױם׳חלום׳עף. געקעגט האט מענש דער ̂אר װאס

 געזאגט, שױן וױ געטםען, חײזלער האט דעער אידײע
 דין פון לעגענדעם אלםע אוױי אוױשעז עפיזאדען. דרײ

 קאשײט״ רבי׳נס ״דעם — קומארנע שםעטעל קבר׳דיג
 ארײנגעיאקם ער האט — גרונע״ פארשאלטענע ,די און

םיז א ״װאז־חנר־לובע״, געשםאלט: מאדערגע א
.̂  טרא־ דעם סיטעלסטען, דעם װעגען איז ״םענדװיטש״

 קאז װאךדע־ליכע, פיגסםערעז קראנקהאפטעז, גישען׳
 אים, *ו ןנוגעסראםעז איז חײזלעד קורץ. גאנץ מאכען םען
 מאםע־ דעם גענומען האט ער אוםבאקאנםען. אן ונו װי

 אבײ און •רעסע דער איז געפונען האם ער װאס ריאל.
 בלאסע׳ א ארויםגעקוםעז אח פאנםאזיע. זײן באגושט םעל

 גים־אינטערעםאגםע בכלל און לאנגוױיליגע ערםעדװײז
זאד•

 עפײ קומארנער אוױי די װעגען אבער איז אנדערש
 חײזלער׳ע װעגעד רײדען *ו דא גים םײן איך זאדען.

געשםאלט, א ,באשאםעז או פארלאנג דיז װעגעז איל׳

 חוישט־געשםאל־ ?3אפיא 5קמזנד^סיר*דוכט^
 פשוגענעד דער אץ קא־אײם״, אין,רבי׳נם ױדע, :םען

 ניט זײגעז ברונעם״ .פארשאלטענער דער r» שיע,
 דער װאס אידײע, דער פון םרעגער די זײן או מסוגל
 חײז־ אז גאך בפרט ארױסברײנגעז. װיל בוך פון מחכר

 קאנעז ״םיר ןי זיכער, אזױ ניט גאר איז אליין לער
 אוים־ עפעם דך געשטאלםען דרײ די פון זאלען אדער

זאגעז דא וױל איך װאס אילערגעז״... אדער לערגען
MkkM UMiAkteMMai MU ־ ' ̂״ י׳ “*  אוױי דערמאנטע די אז איז>

 א זיך פאר און אן גען,
תנאח. םים װערען

 ״רבי׳גם דעם אין
 דן ײדע, בחור דער אזױ
 חנר פח סודות די אין ארײגגעפירם אימעל אלס גאן
ױ און קבל̂ו  שװעגאאמ״קיגד, זײז װאט דעדפון לײוס ער ו

 בעריש׳ז, «ו פאר׳קנםם ײערם גלוסם, ער וחנםען או איםע״
 געגױרעזגד־ איז מאס ׳ער אבעו זון.». בעדער׳ם דעם

 געשטארבעז, איז רבי דער װען סאג, דעם אין ווארען
 ער אז געזאגס, גביאות האט רבי דער װעםען װעגען אץ

 ער,אם — גיין, או אגטקעגען משיח׳ן דין װערט וועם
 תרפילןן. גיט פארלאגג אײגענעט זײן קאן ײדע, לןד
f אטיקורםישע is דערגייט אר אי̂ג פארביםערם דאס l* 
 אןז קיטט אדגע,?וט עד אזטלפאך יליךאג אין גקאז,דא
 אלס דארט ?יך דארקלערט שטעטעל, דעדבײאיגעץ א

 «י אץ קראנקע אױפ חיילט װאוגדער, באװיחם ,גביא״,
 גרייש איז p חיגגןריסןן ווערס חטון תר ײזן ליקעס•

is י א 3 ר< אדטדןדקל איס, פאו פײןר יזא גץיז ו  ■ י
 1 פיז דיאא וזאדאן גאגײרען װאס םשיח, דעדלימאד,

ם זײגסאל חאט װאס בתול̂ז ר׳ קײז געקמס .ני ו םי ו י
י ״ י ײ ײ *י <ייי, ײ *י י ײ • * ״ * י י1 י י י ״ 1!11* י C P יאד V פאד א. חאג חתתח ניט חתךכלח קיין  W׳ 

ניט חופא קײז
חו די אט ןדאאפ סײן אזגזי ו ▼ ו w יןאפ

9 ט ײ ז ►MU 1938 אױגוסט,

ארטײם פון װעלט דער אץ
אינטערנאציאגאל ארבײטער ®ון מיטגליד » װערט זיל»נד גױ

אנ־ זײנעז װאס דענדעד, פמ פאמיליע
יאנא■8אינםערנא דער אן געשלאםען

טרײד־ימיאנס, פץ פעדעראציע לער
פארגרע• מאגאט לעאמז זיד האט

p איז עס םערט. B ip y iis א גאך 
זיבען־ די זעלאנד, נױ — מאכון

גאל• איז יג8אוד»זאנ
 דעם אױף געמארען באקאנט איז נײעם דאזיגע די
 אינ־ טרײד־ױגיאן פח בױרא דער פמ מיטינג למטען

̂יאנאל  לעם זי^גג איר אפגעהאלטעז האט װאס מר
. פאריז• אין ױלי ןטע־7

 חעד־ מים לײבאר״, 11א פעדערײשאן זילאנד .נױ ךי
 נײ־ דער פון הױפם־שםאם װעליגגטאן, אין הװארטערם

 דעם פץ נאמעז דער אמ דאמיגיאז־פלוכה, זעלענדישער
מיטגליד. גײעם

 נייעס די האט בױרא דער פון צחאמענפאר דער
 באשלא־ אײנשטימיג אח פרײי גרױם מים זדיפגעדמעז

 ײשענעראל «ץ מיטגלידער די רעקאסענדירעז is עןס
אפליקאאיע. די הײסעןlsםlג קאונסיל

— יאנאלsאמטערגא טרײד־יתיאן פת מיםגלידער די
 אײ־ אונזער פץ םעמבערם די אױך באלאמעז די is את

 is אוחאמן םפעאיעלע חאבען—איגטערנעשאנעל גענעד
 איז זילאנד נױ עדפאלג. נײעם דעם מים ירעז8שםאל

:l- - -----------------״ טק--א ׳י שויין

 אחכײשןד־סיװדנוננ רןץ־ «ױן ויו חןירם עס װאם
ו לאגדאד ■ארייײדאגא »ױ ו מ«ל» וזאד י

כיגאי. מארס מון

W\ \ / »יי ו«ז n יT —V״ ־י ------------« ־

 אין געקראגען זי האט טיטול דעם גךעדן״. ״ארבײטער
 אאל גתיסער דער *וליב ליטעראםור ארבייטער דער

 דורכ־ דארט זײנעז װאס געזעאען ארבײטער •ראגרעסיװע
 אײ־ םערסטע די איז וױ פריהער םיל געװארעז געפירם

לעגדער. ראפייאישע
 פארטיי ארבײטער די איז יאר דרײ סעsלע די

 דארם םירס רעגירמג איר פארםײ. הערשענדע די דארט
 געװיג* אמ געזעמז ארבײטער ראדיקאלע אזעלכע דורך

 n אװעקגעשטעלם האגען װאס רעפארפען, לעKיsסא טע
 םת רײחע ערשםער דער אין רעפובאק דאמיגיאן ױנגע
 איבעראו־ זיך באםיחעז ױאס לענדער אלs קלימער תר

 אחן יםחװת׳ םאאיאליסטישע אויף לעבען דאס מיען
 לײבאר דאזיקער דער אץ םעראר. אהן איז ר1דיקטאט
 דעי *י ױניאנם׳ די נו דעח הויפט די באלאמם פארטײ

 טרײד״ דעם אן אנשליםונג איר לײבאר. אװ סעדערײשאן
 קערפערשאםט אונזעד is גים יאנאל8אינטערגא ימיאן

י____________________פרעסטיזש. גייזנם א
w r r די זיך םיט ברענגם rssp^ »B גײ פון 

 שכי־ די אויך אז פארשפרןכוגג, אוםדירעקטע אן זילאנד
 איןדער װעט אױםםראליע, רעפובליק׳ דאסיניאן נישע

 טרעיײ דעם פון טײל א װעחח אלקוגםם נאהעגטער
 איז אנער מאמעגט דעם אין איגטערגאאיאנאל. ױניאן

 קער־ ערשםע די לײבאר, אװ פעדעריישאן ניױזילאגד די
אטװ־ זיד וחגלם־קוגעל, פזץ טייל יענעם פרן יערשאפט

 יםטרא־1א םץ ײגיאגם די אינםערגאאיאגאל. אן שליםען
 זיך איצט ביז האבען ניױזילאנד און טאםמאגיע ליע״

 אייראפיי־ דער פמ אפגעזמדערט אינגאגאען געהאלטען
 אתיםגעװײ ניט קײגמאל אוץ גג1עג11בא ארגייטער אישער

 טרייד־ דעם אז אנאושליסעז זיך חשק םינדסטען דעם זען
אינםערנזמניאנאל. ױניאן

 סץ ער1ם די אם11םאר רזאך1א אן נאד דא איז עס
 מים דערגרײמנג. דער מיט שטאלאירען אינטערנאאיאנאל

nsזײז אױף דער האם »ריק יאר ״
 דרינ־ א ארױםגעלאזען ,1936 איז לאנדאז׳ איז מנגרעם

 װאס קערפערשאפטען ױניאן ענםראלעs די is רוף געגדעז
 אן אים׳ אן ושליסען8אנ זיך דרױסען, אין שטײען

 ענט־ אן אלס םרײד־װניאנס. מח װעלם־פארבאגד דעם
 ארײן אײט יאר ״ns די פאר זײגען תף דעם אױף פער
 קערפערשאש־ ױניאן צענםראלע די יאנאל8איגםערנא אין
 םאראײ־ די םון און מעקסיקא פמ נארװעגיע׳ פח טעז

 אירלענ־ דער פון ראט גענעראל דער שטאםען. גיגטע
 אז וױםעז״ געלאזט האט לײבאר אװ םעדערײשאז דער
לעןדיקאמעגרע ס? טווע ץוא גתסשליאג רפא איז אד
is אי קאנװענשאן. ?!מעגדער דערsדי געקומען איז ט 

 וױיטער דער פון לײבאר אמ םעדעו״שאן גלאררײכע
 ארגאניזירטע די זיד מיט פארגרעםערם אח ניױזילאגד

ױניאנם. םיז !ועלם־פאמיליע
 איצם איז לײבאר 1א פעדערײשאן םאװעטישע די

 װאס קערפערשאפט, מנטראלע װיכטיגע יגע8איינ די
 אבער אינטערטמיאנאל. טרײז־־װניאז דעם אױםער אח

 מים־ א װערען is געװארןן אײסנעלאדען את זי אױך
 אײנ־ דער אױף זי חאט אײט יאר א װי מער גאד.

 א נאז־ איז ענטםער דער װען געענםפערט. נים לאדונג
 ‘קיק קאסיסיע יעלער8ספע א פח באזוץ פערזענליכעז

 אזעלכע ענםהאלםעז ער האט געקומען, r שימ פאםקװע
 (קאגסטיטו־ םםאםוםעז די ענדעחװ װעגען פאדעתגגעז

 דאס יאנאל,8אינטערנא דעם פון מײלאאם) און שאן
 געקענם נים פראגע קײז גאד האט זײ אננעםען װעגען

 גע־ וװריקגעװיזען דעריבער איז ןפליקאאיע די זײן.
 די ראם. גענעראל פרן םיטינג תאטען אדיפ׳ן װארען

 יוניאן מגםדאלע די לײבאר׳ אװ םעדעו״שאן אםעריקעז
 ניױזילאנד און נארװעגיע מעקםיק̂ן פון קערפערשאםטזמ

 קײגע ארױםגעשטעלט ניט זיד אנשליסעז פײם חאמז
̂ונגאן.  גלײכבארעכםיגטע אלם אדײן זײגען זײ באדינ

 אין קערפערשאםט, פעדעראטיװער א אין םיטגלידער
 און רעכם גלײכע דיזעלבע חאבען לענדער אלע װעלכער
פליכטען• גלייכע דיזעלבע

 פאנטיקער אױושעםן זײגע נױם םופמ״ ,בעל דער ײחנ
 גא־ 4P איז םײז דער כוג̂ז די אריבער. זיך קלײבען
 ײטעז שײגער דער «ץ חתמח וװשטערען.די is םירליך,

מריש^ חתן איר םיט
 חופיי < שסעלען ײםע און מריש אז איז, סוף חנר

ה רוױסעזדע פאגאטיקער װילדע די װען געחײ̂ג אין  זי
 פארשטײממ• זײ וױל מעז און אזפשלעני די מען בדײנגם

 אי־פ אױנ חרג׳ןנגען, אױב אז דערקלערם, ײדע אגער
 תשובת״• מל א וחנרם ןנד זײאים. דארפעז לזםיינעז,

 אבײ ארױםגעקתמז זאד די איז ״אידײע״ חװ־ וױליב
 .שאי א ..מק׳ט*..פאר׳ך אדאך פאר׳דגקח׳ט, סעלאו
 לוסםשפיל, א פאו סאטעדיאל גןהאט דא האט הײזלער

 פאיפי־ אויפ׳ז װיסען לאזט «ד קאמעדיזס פײנער א פאר
 אנמשיי־ ןר האס ביד איז פעשות דאזיגע די או נלעטעל,

ר־ לײןגור״״. אאו גאר םעאיתד״״, פאר מנן.נישס  יי
 ײ»י קאםןדיע, גוםע »שאפאן נים פארװאס עיעס? מאס
דעי־ »יז אח אמרגלוימז פונ׳ט כוזו דעם זעז זאל מז

0 IMMM• guuJL •Mk - --*--------------- - -_____ _-----Lilt1 חאחױג ||J* ׳ זאן פארװיימן ?יך אייס זינדבער  
קי אלס ,0« חאלט ,לימגעדײ״ פאו • im אמא• 

M̂kk̂ uauk _̂ûk gkkSkMk,געװאתעז. פיד סאדיע
ד נאד n רגי׳גם ten• וױ מ r,י׳ ״■״^ מי ײ ש

מ״ אוראאלופ .די איז ר׳ז ססוגל גרו פיי• פי  מיי
m גרױמז א פאר טאטאױאל פאראז איז דא m m> 

a לעמדיגע םים im m a. זיד יאדאדס ליךדטינא

ױ פארם, דער איז ביגע. חנר פאר איבערארבײטונג אן  ו
m םעו־ דאס איז אנגעשרימז, איז זאך די s •דא לײענעז 

 גײט׳ װאס שםעסעל, א פון געשיכםע די דערנ״לט װערם
 רימטם א פאר אויס םמש זומר־זודשים, חײסע די אין

לי־ פיס נאד איז, בדתען דעד מחמת װאסער, םרונק  מגי
t גער n r ,רגיץ דעם טון געויארןן אןשאלטדפא אוריק 

~ נים װאסעד קיק «אל פר אז אײדקעל; ר׳ מז  דא מ
 איז קײסטכמאטזפאר פיץ גױט, פון בילחװ־ דורן• איפען

 ארײנמד זײגען ד» און אבערגלױבען; וױלז־ען — פון
מ- אײדעלעד־ שטילער, פיז ביא־עד װענט א

 איז <מר, נאד אפשר און אחװ־, חײזלער׳ם איז וױ
 ארױס־ זאפםיג. ארן אי׳בם דא אידיש דעד שפראןי, די

 אח מדרוקט יייז שייז, זײאד ביד דאס אמ געגןגען
 ארױם־ די באגריםעז דארף םען אײגבאגד. פײגעם א מיט

מר  אדבײ־ לעזאגאי■אי אידישעז פון 22 ברעגטש — מ
 יאר — רמג ארביממר 122 בחגמזש אמ פארבאגד םער
 •גד״ברױסאוא גענוםען האבעז זײ מאס אמשױאסיוזע, דער
מי־ תר אײף ברודןר־ימס דןם פון װעדין דאם ג«ז  א
ר־ גו״ט אימד, םיד גים מז וד - װעלס. מר ךיי  זי

 אדדיממט־ אדױמװממװ איגגימז קאנױטפט זעלמר
 פאדןפננטליגט חאם ?ר װאם אתר, חייזלןד׳ס טון למג
םייז זיד״ פארשטײט 1980 זינם *«ןפשדנ און  אזיי
m דט^וויג פיל  pw שײני־ יײז פיז פאדקױף מ  ביד.
געשטאלסןף. ואן שןן

רעקארד וואונדערבארער 8
 באקאנם איז נױ־זילאנד אז געזאגט, יבען1א האנ איך

 ל1םיט דאזיגען דעם גן־עח״. ״ארבײםער דאס אלם
i יאר א םיט נאך געקראגען זי האט 'seib ,װען וװריק 

 האם רעגירוגג םרײנדאכע ארבײטער פראגרעסיװע, א
s םמ סעריע א אנגעפאנגען ’sso^ ,װאם רעפארםען 

 פארגעםען האט לאנד דאם אז דעם, is געפירם האבען
 האם ניײזעלאנד םםרײק. ארבײםער אן מײנט עס װאס

 אלע מאכה״• ״םםרײקלאזע א פון נאמעז דעם געקראגען
 םלעגען ארבײםםגעבער אח ארבײטער וױשען5 סכסמים

 פון עגםשײדוגגעז די את ארביםרײשאן is איבערגײן
 אבליגאםאריש געװען זײנען קאמיסיעם ארביםרילשאן די

U בײדע פאר 'vrs ליבעראלע ^lysjnyi-pn װזנ־ 
 װעגען געזעצען קינדער, איז פתיעז םמ ארבײט גען

 ארבײםער שטװדען, ם1םאקסימ אח !ױידזשעס ם1מיגימ
 באמ קאיגע׳ (אמת׳ עלטער־פענסיעס את רעגם1אינש
 נאר־ א דארט לאנג שייז זײנען װאך), א דאלער זעקס
, ערשײבעג. מאלע

 פון םעטיגקײט די געװען דארט או־יך אמ נארמאל
 מיט• טױזענט הונדערם עטאכע דיערע מיט ױניאגס די

 גע־ האבען זײ װאם פארםײ, לײבאר א אוץ גלידער
 די געװעז איז ״נארמאא קאנטראלירען• און שאפען
 געםירט ניט האם זי װאם זין, דעם אין יארטײ לײבאר

 מים באט־גענען זיך םלעגם און פאליטיק אײגענע קײן
 און פארטײ ליבעראלע די ען8שםי םלעגם זי װאם דעם

 דער אק רעגירמג די שםױסען is ד״ילף איר סיט דכען
 ט-טרמיםװעל לצר ארגייםעו־-^עמנגע! -פנז- רעםמגי

 קאנ־ די לאגע. דער אק ענדערונג אן געבראכט האט
 א־ די באזיגט פריהער האט װאס פארםײ סערװאםיװע

 פרובירט האט רעגירונג, די איבערגעגומעז און בעראלען
rm ליבעראלע די ענדערען vn אינגאטנעז זײ אדער 

is .געפירם האט דאם באקעמםען is פארשטארקםעז 
 װאחלעז די בײ ארבײםער. די בײ סטדק1קלאםענבאװא

 קאנסערװאטיװע די נידערגעשטימם זײ חאבען 1936 פמ
 םאיארי־ א פארםײ איבאר דער געגעבעז אמ רעגימנג

טעס•
p קױלעז־ געװעזענעם א םיט רעגיתנג ארבײםער 
 איבערגענוםען 1936 אנפאנג האט פרעםיער, אלס מימער

 לינד דאם םארמאנדעלט דאן זינם האם איז מאכט די
איבעחװבײען איר װכם װאס מאריע,אלאבאר א אק

IkMkktok  ̂ — t - -     ^ת.1יםוד יאליסםישע5סא אױף
 איו ניױזילאגד פמ דיא ״נמ סאאיאליסטישפר דער

 זיד גרײטעז בירגער די *ץ אלם יאר דרײ באלד שױן
is זין־ גרײטענדיג װאהלען. ױיע is פי־ עלעקשאנם .די 
jn| זײ *m rארפימײי די װאם דעם פרן ®דסכל א ״ 

עסאז■אױפג האט רעגירתג
? סך־הכל דער אמ װאס
 װאם אםעדאטוד, רײכע א עגםפערם דעם אױף

 ארבײטעד־ אח אמטערטנניאנאל סןמיאאםטישער דער
 א נאד חאבעז׳ לענדער פילע פח געלערםע פרימדאכע
 אםזד דאזיגע די ארױםגעגעבען. שםחײום גרינדאמז

 דערימו־ איד װעל ײאיש.מפאר זײן אבער קען ראםױ־
 evn באריכםעז׳ םיס נאטיאען םימע פאד באממן זיד

 געגגער. אױםגעשפראכענע איז קריםיקער פח שטאמען
 די װי םער פאל דעם »יז דארנ״לט זאגעז עז־חז זײער

יאט־ ארבײםער פין ימעדײזזנאר איז לױבעעזאגגען

 קאג־ א קריםיקעד, אײן אטטעלט זיך ^מאקלאגם
״םײםם״: פיז קארעםיאנדענט םערװאםיװער

 פיץ לעמז דאס י<ח1ב1אגפי*א געזענמבמג ״די
 אנגעפאג־ זיך האם יסלדװו ישעסטאא«סאפ אױןי לאנד
 איבאר n האט דאן דנם 1896 פעברואר, זדן מז

 ח״דזש־שניםען, רי ירבײםער די וװריקגעגעמז פידטיי
 פריומד האבעז חנגיחנג די <יז מ״מחי3אד די מאס

ta די פארגרעםערם האט ױ זזרכגעפיחרפ m rts tt 
 ?ל־ די זװדיקגעבראכט ;מאכח־אגגעשםעלםע די פזץ

 באטראפיז חאבען זײ װאם סומע דער is םעד־פעגס^
n פראסמדיטי די איץ rv r מארםג״ז־זש־ א תרכגעפירם 

 מדט־ די פארקלענערם שםארק האט װאס ירעפארט
 יז־אײגעגםי־1ת אח פארםערס ךי פון psirtps גײדזש
 ד«ם אימד קאנםראל *לען דעם אימרממטען פער;
a דח־ד לאנד פמ םיםםעם קרעדיט אח געלם n װאם 

n רטדאיא8פא האט o n מ ;רעזערװ־באגק םמגי  אוי
o n םאמדבאנק לידרסיזאיפאו om היא• זיין םיט

is מ פמאגםירעז •ייד ײסױמגמז פה נרגלפסױ-ב ריזי
m די תיס (סױןי באפעלקעתנג o n  s irm n אױם 

פיז ײדכשניט א במאנדיג יאד, א דאלאר םיאאן 60

-



ט ײ -------------------------------------->»*io ז

 i* •לענער פינאנםירען » אויך װ*ך); x חײזער 60
 דער (איז פיגדוסםריעז וױכםיקסטע די ממיאליזירען

o בױט אינדוםםריע שט*ל rx ארבײםער אן רעגירתג די 
9*10x0, חזלער).״ מילימ 25 באטרעפט װאם

 ודײםער זין־ ל*גם9ס* רעגירונג, 9של*סס**נ**ס די
 ״עלעקשאן אירע ערנםט i* נע&ט מרעסממדענט, דער

 װאהלען קומענדע־ די ro ײיל זי פירשירעבתגען.
 װאס •לאםפארמע, דער פון •ונקטען אלע דורכםיהרען

 די .po 1935 װאהלען די ערב אנגענוםען האם זי
 ארבייםסלאזיגקײם. אפגעשאפם כ&עט האם רעגירונג

רן בלױז ניט געטאן ד*ם ה*ם זי  געװײנליכע די ײ
עי.7«ד*ב ^י. גױ אמעריקאנער דער װאם םעטאדען׳ יו

— — t ןןן■̂ yyjU MfeiMiMi MiiM iftMi MM M MMiteMiMMi  און וױיםער געגאנגען איז i איינגעםירם. האט זײל
 .געגוואוגגעף געלם״יםובםידיעם פוץ םיםטעם 6 דורך

 נײע *טװשםעלען געבער ארבייטם און טען2ס*סריקא
 די ונו פרײזען פעסםע גאראנטירם o*n זי ;ארכײטער
ר אין פאר&ערס ן  זי ;אינדוםטריע ■וםער אדן סילך ו

 לאנד סון בילדוגגס*סיסטעט די אזוי אויםגעשפר״ײט ה*ס
̂זארגט איז איינוואוינער ,יערער אז  ביל־ פרײע םיט ב

 זי אונױוערזיטעם״- דעם ro קיגדערגארטען פון ווגג
ip םעתניג די אינדוסםוײען פילע אין אײגגעפירט 

 *בליגא־ פאכען עם העלפט און מ*ך ארבײסם שטוגדיגע
 אנ־ אלע אין םעיםעפבער ערשטען דעם ביז •טאריש
אינדתזמריען. דעויע

r 1 190ם* ארן xצװײםער א קו&ט ,21292 ניט *ס 
 םןסניאליסםעז זרי אז זיך ל*גס9ס* און מרעםפאנדעגט

n ®» א אין װעלען וארטיי לייבאר דער פון m p ארום 
שס זײעד דורכפירען  זירוגג^איאליס װעגען מװ9»»

ײ הילף. םעדיציגישע און םעדיגין פדן  ערב הןכץן ז
גירגער, יעדען ב*ז»געז » פארשוושנען װאהלען די

ו?ד3*ײגײ»יי יעחם לןגי« מ 4. *ו .jg y y g a g g
 דןןקטוירים, בעסטע די םיט ,022כ*ל* ער קלאס כען
 חנגטים־ םעדיקאמעגטען, און האספיםאלס סעסטע די

 fix פרײ• 19X3X2 px סמציאליםםעז ®גדערע px םען
i* זײגעז^רײם e ft װחישסטדח. x דזקםזירים סך 

*i אין i ,לוונו o. 19191 ן9זײנ *םעז־יקא׳ שן װי וי n 
»י- די בעי_גים•6 ימלפעז ■ראםעםטען 919*1  ס*י

090 po 9®*ל r x פאר o r w  px n n 1211*391 די 
oxn זוכט ix אױםגאבען די דעקען x***o o p  po 

r הילף דער םים •לאן ליסםישמ x  911*0912*« po־
090990 DXP.

 ן9זײנ שונאים ר9tרבימx px קאפיםאליסטן די
 ײן1 ט9װ רעגירוסנ ארבייטער די אז ר.9זיכ געװען

 אויסגא־ גרױסע רםע9רה9אומ אזעלכע אך2 באנקראט
קארעספאנדענט א פלענער. םןןציאליסטישע אויף כען

I aM Ml■ MteiiM MftM■ MMMMIM iii  זמריל לעגטען םאקע האם ״םײםם יארקער נױ פון
 באגקראם. x מי האלם 09 אז גיש,9אעוהער 1909291

r x1901992 ט rx סיז קארעםפאגדענם צװײםער א 
m 1 *ײטזסנ זעלבער pxים n 9םיגאנציעל די אז 
 א rx 2ירונ19ר ר909ארב 1דע2זעל* יו1 י9י ®ז 92לא
 אן fix םלוכה־חובות 9קײנ ׳םחױט9י קײז .9ד29א29ל2

 ר9לאנדאנ x rx לxיטק̂א־װ9̂̂ז9ר אנגעזאטעלטער
 זערװ־קאפיםאל9ר ר9ד דאלאר. םיליאן 200 פון באנק

rx שםעלם9צחאמענג ps גו* םפעאיעלען אT919’ 
ע29י די װאס ר9שטײ ח  םירם,92אײג mow האט י

ן.9װאקס אייץ אץ האלם ר9 אמ
 קאפיםאליםםעז, די px ■ארטײ 9קאנםערװאםיװ די

 אנדע-1•ראפא א !עשאםלן האבען איהר״ שםיצען 9װעלכ
 ־92 יטירען1א ix זמ־יף דאלאר נט9טױז pu 150 פאנד
 קאנםרא־ ן,9קא«יטאליםט די זײ, ירתס29י ר9י 192

 האבען ארבייטער די px לאנד po !ײטוטנזס אלע ליחח
 פאר װאכענבלאט. איץ px 1ײטת1 93?י29ט איק בלױז

 ראדיא־ די םאטען< 9ר9ייז ר90א דיידען ר9ארבייט די
 מא־ די px קאנטראלירם יחנג29ר די װאם סםאטניעם

 ן.9אגיזיר1אר ר9ארביים די װאם 192*פארזאםלוג19ם
ix רעזולםאט ר9ד  >rx נים זיד רען9ח טאסען די ix

iiMM MMM MbM iM M iitM li (Mi MkMkMA M M  felt■ ix 9ריטי9 דער px 192זײ»i9 i“ 0ix י•19ר ר9ד סיט 
rx רם9ײ r»x דת̂ג  oxoonxo ״םײםס״ ר9י X rx 
 ליי•1חש D9*t 091TT92XX 19017 האס זי oxn ל93קײ

 חמ־צעהלם >״ן9פארמ9ר 9אליםאג םיט לם9האג «עם
 9129 9נײ ברעגגם 2סא ר9י9*י קארצספאגדעגם, דאר

nxo 'm־ 01912001 סיל9 י9י px ז922ײ  oxrr .TT־ 
192 19229*10 tppi« *ם9 !לייכס לם19 ר9ברײט ר9ז 

e 9 ד״,12 סו rx ״לאיף ר.90א ixt.י
װ*־ םוניגימלע לעצטע די האבען *ונחיסס נים

 ■ארטײ. לײסאר ר9ד 1זי 19גרױס אזא סדססט92 19ל
1X0 02909191 19סימ יך1 190הא אסװ 19יקס10דיס
90*0x01902x9 90 1909292 איצט 19האס x191 רחײם 
 190הא 12X9 po *ס19שס 90011 י1 ■ארםיי. 1סײםע1א

90 190019 BIX190 ל X 1909191 9000992 *191 1*X 
*91 אויך 190הא 19ארסײם די ר.9ארסײט די הײט

גערעכםיגקײ® ►----------------
px i 1 090אפי זײ 1פאסנע r 90 poםערהײס י po 

 px 01900 91929ל1901912W 9 1אי 190יל021קא
^01שםע

ארנײטער בעלגישע די בײ ױם־טוב א
rx 1921 19ארסײט 9יש2סעל די  o rx מם־ י 
IX 9עדאצי1902״קא דיער שטימו^ ר91םוס׳די  po 
 ox*x 40 0190 לײסאר, אװ !שאייערדעפ אדער סײט״,

א אלס. 1״1יא
 •02920 די ,0X1900X9*190 די 1אי 02יא21י *1

px 09*xxrixnx ײסעד■באר די ׳1901ל9 ססארס די 
rx 9םאסיסליםםיש ד* px *ארםײ  190x01091 •סארלא

Jt10־D1* 01X זיך 19011 0290
 1922X02X T» 1901X1 091 19030 192219®** י1

191X091 19012922X rx* 1יא לײ,1ײש  09 190 2X01X 
191 19b *txoom 01גסשל X 190X0 ix ־910290ד־29ל 

 1909x0920*10 rx 09 9לכpo 90 יתיאנס׳ די ixo 9ל
1* 9*9X191902X9 92**092̂ X 91*0090 PX 90*112 O rx 

011X  PO..״
09 ,19293**X1XB IX 02X091902*X 1191 rX 

00 191 «X299 01של X 19®XO IX190199 9«־אל 
2 191X092 19012922X OX 03X*31* 1  IX® OBXOיט 

 n*ix •HP 191 ס,2ניא1י po 00219290x09 x אױף
e לײבאר P# 1X02903X9 191 לערxיאנ9xנ ix i.**

9 1שײ oxn **oix■ i90**aix 9יש2ל9ב די 91Xi־ 
1*00*01 2X 19091 192*1 1fl*X t*X •m r IB 9X3X2■ 

1X1 ro 19092*21* אלX 9 1909של91  rx  1  px 03X 
11191*2**192 o rtxio29X* ,פאתם n oxn oxo* ד* 

19121092290x1. קאעדעס איהד liia pw i cap w 
i  1912*11 ix* םו־ײד־ײנקמ p® ,9*0*0xp 09 19לכ9ס

rx 1909שי *«i  1909X0920* 9־זש90» 9יש1ל9ב- 
 191לי20םי o 1H90 ox*x* 600,000 חלם0X0 *9 ״.90

W i rx  px• 0® ז־בײז99ײX0 ,**Oix® 191 P האט 
.0912*1192 m*x

in  po iooox 190019 i9 r טרייד־ײניאז, xp־ 
 P® 1912*11 0X1 19091 1*X 191 190019 ״9*0*0
ex*x oi9**® iro ססיל99ס *  91*1*1 * i. •nrio אױד 

4X01HX* 19040 *VOX

4^ױגוםט׳1  1938

פארזיכטיג דין מען דארןפ ציפערן מיט
פארבער. ש. םון

 po 191לײ pnx* נױ אמ 19̂ל»קמאכ
rx קײם.2י19ארבײםסל 'o שלעכם די 

px 101*191. 19011» 192ײ1 זײX0 
לײחמ. 919ײrx 1 91לדי10 *1 זײ

2 rx  ox iליך.1אטי
®1» 1X1X 117 אל99ל ix אסא־

90 9*r t2 9לכ rxיט p rric ix םיט 
191 19**1 P® 9*XX100*1*01X לXpX1» ל ®in  P 

 םיט 19X12X0 זיד א«אזי*יע די ox סיל ־.nxxa חשאינט
i »בײסס^מיגקײט 191  po o**nin*iBixo« px* 

0190090 19299 190012*12 191 .00X0191*0 m 
i 19לױב2 פאכען ix איז װעג  «  ,0190090 * i* ירער® 
o 1אי 1לדי1ש ן9זיע n ן90הא זײ װאס px o**oix i*2* ii 

rx  o x i J 1291 0*2 192*11x0 ד ױ !אםירליך. »י « 
.190*** 91אײבי p® *ךoi*092 09*nx*x 1 ן9האג

oxuxo 9*s*rx®x Pt pm rx סברות םים זיך px 
091990*90 «19029012 >o*i *n 1* pm pp קײן האממ 

x i 193*n px m  19399 190XT 92*1« 19X*X J11290 
 זיד ®חבירם pra i9*x pm .19הײט2ס־פארשידע12ו2םײ

 **־190X0 90*00*0x00 e*e px 19190** סיס באנוצען
 קען o*2 pm װײל םאו־זיכםי!, זײן שױן 190 מח ן9ל

 1*1 0*2 19399 1919**® 19191 ן.9אל02»י* 01יא0 190
 01X0*91291*190. 1* 1*192 191911029 02213יי0 1קײ
1*00*2 0*2 0*0 H  0*12X0 190 «  pX .0*2 191X

אױססײ־ 92*09*1 0*3 0*0 19» 19190** 91י*סמ*

»pnxnyi 00x092 o*np 1 190 »ז  *HP ,קל»קם 
i װי 9n*io?

029212x0 i 9*x i 90**io in יט3 ז*ך r^ o םיס 
19 •19190** 190912X ט1®תבי i* ד  pn*^x2x »י
3 px1ל*9 1אלײ זיד סאר בל™ יס *p n 9 i i װאם *i 

®**1919 pmmxo, ס» נאר  קל»ק י»קער i*3 *i »יד»
px 190x0 ז9ל9װ אסשר ®o n  p ן9רנ9ל 0909 אײד

«in*® l«*2i* n9t2.״
12, 0092 190 pm זיד ixo  pri9o*x m*^x2x 

0909 n * iix 1901 190 דאה• דער«ת לעײמ *י ix i 
j*oo*nxo p i װי טא in  09 010 *im 19שוײיב ?

o הײבט ער n  1«  «  .121190*11X0 m  o*o ix 
m90׳nxxo *i9nxpn 191 po 19®** I9i*i,־ i  rx* 

3 199 מ*לי», 23 190*o 19*תייסל. rx  19 .01991x0 
1*190« »09 pnxrw i 00*19«® rx םיט pix סרא־ 
*029 i*o קלאוקס i90*x 90ל9ײ T«X0 *191X9*1 *i 
9 r*p 0*2 oxnהײסט, דאס טראל״.2א « m  l'x 
1» l'nox לױט pown o n סארקױםם prwnyi קלאױןס 

i9o*x׳p i« x i i מרס׳ז 12לא «  1פיליא 25 אח־ם 1937 י
 r*t יס3 װיל i9ox 19שוײיס in .1291*10 300 סיט
*«19 0092 ,19291 029012» ®» 1» 01X019922 
9 o n  IX0® 190** 191939ל P1םיליא 23 1י1ל. rx 

iy  * i ox זײ 02לײ ®: m 3xnx
00X092 «1 0191 ל»קסpo 1* 9 029»א* 85«

3*1 *199*» 1*3 ,190191 n912X 0*0 ^1X ■קל»ק

ח ■►זײט
ix םא אסשײיטאה i 1462 סונקט 1901292 19 האם 

? 1ײטא190א 19י9י 1®א 19י31שט
«1 p»oi po 1901292 09 19 האט o n באשםים־ 

po 190** pra ייטארם19א* ד391טײ 19*חײי i*3 px 
»D99 ר9יארק o. 9*י1אסא1® 19י לױט po »ײ•19א 
 םדײד קל»ק rx 190»סײ יאל גאנ*ער דער *י טארס
mטלי39on®א 1» ויאס  po oo סיודא םטײטם ױנײטעד 
ix «ןײ־ ס1ײטא190א » אױם םט1ק סטאסיסטיקס, לײב 
193 43 px ט3פרא*ע האלב א ®P ײ קל»ק 9אל בי « 
ק po 3*1 דיםטוײקט *אליםאןx̂ם9מ אין .19® «  זײ־ י

 190ארבײ 0090X0*01 192*191 32,927 1937 1א* 192
 m 0נ9א*1פ האלב א i*xi90 px דרײ קם.1קלא בײ
14^14 ix  oono po יים»ם190א i*3 px .דאם י»ק 
mix 9 10*1391 190»9 םיט איז i ײ1 ײט»ס19אי o n 

px 19013913* oxn 19 o x i 190** n 9 0 n i 0190**1O 
* סיעס בםילא ס pn3ioo 193*3*11 09 1י  19® »מי

ײם».19אי
שוײיבמ־ in םאכט 19ל90 19190912 א סד א

 *1X1 19 «01*01 0*11*191 1 ,9לP*t 0*90 1אי
 קלאױן־ די po p«o3*nxo 9סליכ39כ91 9יטליכ3כש11ד
1 1» 190X0* 19* 90*9ל •«  X לױ093 0093 19 י

i*3 o 9ל9ט*ב n  po ם29דעפ»סס לײס» סםײס י»ק 
ixo ר9קלײד 19סרוי 9אל px i 90**oix 09לכ9װ סםײט׳

-—1 .*a mm yy iM yyy i■  iiiiLy ia■  iM ii UAIIlMאלע פון דעדיגערם דירעקסארם, סארלייט, אײן שליסם 
p® 19221*סםײל rilo  in  P 9» ר9קלײד*ioon3, 

09on קל»קם, i, 191יסש*ל px .09on i 91912* 9אל 
120*0 i* 09 0*2 px 0911902«  pin ת11שכ* אלס 

®ii *190קל»קס. in 190שרײ ix  o m, « *פאי־ ד 
19סם3פ»די oiyoxp, 09091 אײן אױד 190שלי 19םס3די

aateâ  ̂ â̂ H aaa Ma aâ aa a aayyia aaMaia mm mmmmm M iiiM1*19090192. 19 3 190* o mישם ix> « שליסם ד*ם 
PX «1*92 090911 191ש*לי0 ײp «0**190 0» אױד

1922100 ooip 1919c** pc ס  190199®» קםx *31 »ױ
pmmxo 01*01«  190 o x i o n  11® oxoripn.

 9לכ9ײ 1929P03K 0*1 2*T 1* ®**1919 0*0 »ד
i**r* in» זיך האט זס  pnruxo oi*oi *ג»ד3*װ 
p® זײ .190קל»קם* די ixo*319m םט*־ 19זײ םים

M iM iM ii î Mia laaiMM aaMaa^ 197X0923.»** םיאום סיםםיק
 זיך 190הא זיי ®װלד. rx 09 «1911 םײלווײז

oxuxo םיט X סיס .19ל9דרוק־ט * lin o  p® n i9D 
«9*19 px 19012 «9192לעצ proאױף קיים״.1כםי 

091 0190 0*1190** ®*«1092*0 2 •9*1*90 9*2X2 X־* 
 *BP092 9*1*90 9*2X2 19*1 1*10 J0*n «1*0 ליך1*0

לערהאםם.9ם שם»ק 19019
1« 0190 0 19192 PX2 1י1לX .19®** X PX*

MaMy aaa yaMa L̂ .aaL ^aMMaia OPT aiaayaia 1 AlMMa0 שטאםX1 >0?9®*97 liy r io  oZt i**?*o 91 דיX79
o*n nxxo  *191*9*1 oio px ײח־ פ»קױסס o n

«  י־9ל 1*םילי 191X191 23 19*91 סײם rx ,1937 י
o 1*1 .0ל90 n  0*0 2*129*12X0 190*9 19&*לש px 
9 o n  po 3iio®*inxo 191*00*1 in  o*oל9דים»י rx 
»po ei9*x ,19012 זצלביגזמ ם9י  86 m 9אל oyafrp 

pX 191 «1 2*1 «*199»*® 1» 13לאX191 00X092 
0*0991, 90 9*2X2 X 01092®*« O n T «  **1 190*n־ 

19019920*1» PX 9*1*90 PI «  ,1*1 0**0O«C •J*H
ממלה׳דיג

«1 i *«2**193 4190 1 19192 ד*ס 0*ל19 n0*ל
pmyi ixi w י* n .in*^m* ז9ח*ב o ixo* m־* 

 90ל91 ,92*00*1 0*2 ,19190** 91912* 1*2 0*0 0*11
px .prai29i »1 װײסם גאם p» כלױז  09 I90*n *n 
4יפםי1 ניס »ד» px אײ» 1שײ rx דאס

*2*009191׳ די *ס1« :ל99י01א 191 למשל ז*גם
 193זײ oxi לס90י9(ל **ל די » ,rx ניט oi*i קײס׳

p n xi9 i o®*ipiw ס9*ם9ל («  ם29»א* 22 םיט rx י
®19 i* פ2 ,19» י*ר״. *װײ לע*םע די* rx מיס 

o*n « i :T» 1אי prei29i 029 190» 22 די*x? 
23 po 1190 o n  19012922* 1«  0*0 ;1002 noo 

» oxn 1** px 2*00*1 לם90י9ל 1ילי*0 0  1987 rx 
»o*n9 190** יי i  pc* לס90י9ל **ל ox i 193זײ ixo*

AAA aali â ŷ ŷ y â M̂aaâ ay m m i yaaaM aaaMMMMI א ?i n  im  191x1191 on «1936, י191ריק px m o p 
 ־X 09 1X1 rx «®90912 .16,565,319 1» 19**® יי

220 1*0 »1 22 •1*0391 2« ®XI• S8£ 9*1X2 P* 
m  P* J*» 91 190קל»קס* אלם 190שדײ e*n־ 

prem on® « ד*ם pp*n 1987 rx  «  ,tpook rx
^ »»IX D*n910*3 190X0* 1 *1 0**0» 190 ®יל*X

m  B*n «ibbb שו־ײבסר i  ®*nil « i*n* 99ריגסי 
1 ,i» JW f19192 »1 19 0*ל rx  09 «  001X192 

191*192 0«*1p« B rx  1987 rx  «  « W®» 
*e .1988 r* לס9*ס9ל װייניגער 237^78  »i 

^ מ יי  ומחמסרי קממ ד m# אויםפיד, ויץ §ון יייו
י ט״נ י װי m 01*190*0 מיז  P» xrw m «ס*־» 
un «״? <»׳ 2P *״ i  0*1 px ־2*1« *ימדסױסט 

0*190*02* pm 1ל®* o n 1919**® שדײססד׳ס

221290n 091 1*2 199KB 001X193 190*n 190X0 
»םילי*ז ס*לס x 19 אתם » דװ־ס׳ז 00290!  1937 י
1291*10 18*12 on* i* i p»*®9i  pnx* i* i px קלאוק 

 װןלס 003901X2 1*םילי חאלס x px 19 ♦ס»סרי*9»•
 i* 1462 192*2*11 נים 1391*10 19*דדײ די 1909291
pnnoo סייט« «® *pn9 190 ר,9קל»קם*כ i9 ix 

190*1 41 *i נ*ד *»• ײרכ״ Dio*2*D o n סקעיל 
n ie o  *  $1.66 p® 0390*12* px קל»ק 1919* װאלט 

ק 1*3 1» 1ײמ*19*< «  2410.65 193*1®» 0»*ל2 י
״.i «* 1987®»׳ 19ד*ל

 px 9*0900*1* ר90שרײ in 199 ,091 »ר װי
poon m 09 ד*ך 4יכסי1 אױם וויחט rx 190 װ*ם 

״.poon ר9ש1ד«*י,שג x תםט
129092*2 x 1«  19 po iy®*» pn ם*לי*ן ה*לנ 

2«0039B 00 »יףX0 ,01*0**19®X 1291*10 19***TI 
09 002901x2 lsoo  o ix ער* i*o**i9®x. אױב in

MM MB MM MAMA MiMMyMMMM MM MiMMMi yMy MAIM yaayaayiiâט שרײבער  oy TK ער וױיס סטאםיסםיק די גאכגעקוקס ה
לX ®9019 ס*ס 02»* חדכשגיםליך 02909191 01911

2*002901 ®19 912100 ®03*0 0*1 .01*0**19*® IX
*«9 x oיםס־א ®pnpox 1200 p דװ־ס׳ז *ix «® «

P^ tt 0*0192 0 0190*2®* ,0191ל*9 יייX199 PXײ 
090911 ,09o n i װעכענטליכע 90*רכשניטל1ד 
 p 79«9® 9192*191*2 190*1 ד*ך״ 192זײ שסיוזת

3X2 o*19 20 אפרייםארם. n  1«  *pi 0019x0 oxn *oיז 
m»* סױט 19 װאם  *i*« *l *9ל90ט ?

ioio in השסל ®o n  P אלעםען rx  09 «  ,rx 
x 1*2 ixi*® 192*1 09 «  jiox 91*ד2װײמ* סך »o*i־ 

 1» לײחמ 193&*9®ל» » ן 19ס*כ91לא9 די סיי לעמעז
 P 119*9® «19001*1®» 92לײpX 9 0ײ91י1ל*00ײ0»

41HS 91912* px 192x190 *19190** ד px ססאסיס־
yM it aaa y mmmmmm MyMMiaM y aaaMMaa maim mmmm yyyaaט oki» iy3< op 3י jj/ijirP  jwDXi3yi |y iV i ך ם 

 190 *1» װי 39P 1ײp 11*191 3*0 9* 1909»ל1® *1
9?p 3 1אפש אחען. זײ o*ri9 191. rx״2»י די ים 

» 9*יג ח «9 ®1 p* 191לײ ®i  p* 09 ו־.9אכ091קלא 
2 19» rxש  »* px זיד 191**13»* 191*01» 1* »י

”3» 9לאי9 יoi*oi 09«, 1»190שױי m װי «9191
MiMMM MM MMMMMMMM MMyUABM AyMAM Mali! ay a a a i yקריזיס• פרץ געווארען בארירם וױיגיג גאנץ איז דוסםרי
Mi uay iiMUiMAaai MM ■mm aMyiMa y L̂aa yyaay ■ p ן9ס ף1דא עם,7א 1איסע און i י סים פ*חיכטיג* 

pn9o, 199 190 חײל o m** לט9געשטרױכ 19שװ 
191911♦

ר ע װ

נ י ד ל ר ? ש

קאפשטיץ ברבה »ן

r׳o *•נעלעסט װי װײמ, װי x ׳*ײט יעגןן זכרמ אץ 
 לײד,3 ארכײס דער װאקםעןפיס אוןמוסקולען םײנןן חעגמ װעןס׳סלשגען

 ׳®רײד כװ*ל*עם כדענגעז *חײם מײנע חעגט ס׳סלעגען װען
«ײן פלעגט סרײד און י ײסװג׳ אץ אוי  געםימ, אויןי אץ חיירץ 1י

ױ גום ז*ץ סלעגס  — ת אץ ק*® םיוץ *װןןקלײסן *ז
/ װײא®* ת

oy ןזקלוע סקג װארסקן /
/ אױס*ונןןםזןן

MMMMA Mfeli yaa MMii aaaaM mmamd f n וזיןןן copy מזױ זיך • *pTiw 
p® כרעמעז וואנמגדיגע די אױ^ תען ניט של$ן« חןר וױל 

fMPM
M MIMMiMCk Mi yaiU yauMiaM aayaaky MiMiMp?pip 1® די דורף 02921*0 סלײכןן “yBoip 

" א^א« " - 
.*זוי b*73 גאסעז אױף אוס איף שסאך . . 
 - מיר ארום

טייר אוגסןןר אץ
a M|UM MMM MAMM M|A MMMIM MMIMikii  n x*  o jn px חי*ט   ppiw  גדיװעד■ 

f  ̂ וון שולדי̂ג איז  ip p  —  
^ שװײגן *ט3 סןןר ליוןןן װילןןן  

lyoTM® * i אץ 
״יו,״ ^ *עשטקרעז׳ איו

ים1ש יגען13ן71ידי * םיש
MMM ■MAM|̂ M|AjBMf M|ai||MB*♦♦ ק י ולחוןדױו י י !  y n y ?  די 

ו ן ו שולדמ איז ו , 
שולדיו  ̂m  w i 

רז ע וו
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ט י י גערעכטיגקײט»12 ז

םאנאטאריום לאם־אנדזשעלעם פון יובילײ זילבער דער
גע־ געםייערט איז איינדרוקםפול רוים,

 פון ״זילבער־יוביליי״ דער װארען
 סאגאםארױס לאס־אנדזשעלעם דעם
געווא־ געפײערט םובערקולערם, פאר
 םערםעלײארהונדערם דער איז רען
רעםונגם־אר־ מענשליכע נאבעלע םון

 קאנווענשאן נאציאנאלער א בײ בעם
 זײנען עם וועלכער «ו אינםםיםוציע, בארימטער דער םון

 גרעם־ אלע פון דעלעגאטעז הונדערט םינף איבער געקומען
 ארום פאדטראםען האבעז וועלכע לאנד, אין שטעם םע

 גרױםע א אקזילערים, םאגאטארױם באזונדערע םוםציג
 לאנדםפאנ־ ארגאגיזאציעס, םראטוירנעל יוגיאגם, צאל

 אלעמאל זיך רופען וועלכע גרופען, אנדערע און שאפטען
 טובערקולאזים נאציאנאלן דעם צו־הילף קוםען און אפ

אנחשעלעם. לאס אין םאגאטארױם
 קאנ־ דער בײ זײנען מאמעגטען באגייסםערטע םילע

 ערעםע־ קאנווענשאן דער בײ גלײן■ םארגעקומעז• װענשאן
 םייערליכ־ םון טאן דער געװארען אנגעשלאגען איז גונג
 גאנמ די אנמהאלםען האם םאן דאזיגער דער און קײט
 װאס זיצונגען די ביי םיי ?אנװענשאן, דער םון םעג םיר

 הא־ אין האטעל, תזװעלם אין געװארעז געהאלטעז דינען
 גע־ געהאלטען זײנעז זיצומעז די ױען און׳׳סאי, ליװאוד
 דוארטא׳ אין םאנאטארױם םון גראונדם די אױף װארען
האום. פײשענםס opy דער אין אז־ער

 יראקםישע די אין און באריכםען די אין אםילו
 זיד האט געאווארען, געמאכט זײנען װאס פארשלאגעז,

e יסט mimm u»V3 אפגעשייגעלט rr ינשאײ
 שםי־ צו אנשטאלט נאזױאנאלעז גרויםעז דעם וױלען און
 די דאם דערמעגלימנז אויך וױ פארגרעםערעז, און צען

 זאל אפליקאנםען קחמקע די פון ״װעיטיע־ליםם״ לאנגע
מינימום. א ביז װערעז געקיתם
 געהאלטען זײגען וועלכע לאנטשענם, םעגליכע די

 זיײ וועלכע און זיצונגעז םרימארגען די נאץ■ געווארען
 אײנ־ ■ערזאז׳ םױזענט איבער פון געװארעז באזוכם נען

 הא־ פרײנד, און טוער לאס־אגחשעלעס די שליםעגדיג
 םים םײערונג הערליכע אוץ גמיסע די פארגעזענם בעז

 בא* זיך חאבעז oy וחגלכע איז קאסנערטען, גתיםארםיגע
 חאליװאוד די פץ קיגםטלער ממיקאלישע םילע םײליגם

. _ סםודיאס. פילם
 די פרן פארגוםען געווען זײנען אוועגטען ךי אױך

 גאכם׳ ערשטע די פײערונגעז• בײ געסם און דעלעגאםעז
 יי געװעז אלע זײנען יולי, םעז15 דעם פרײםאג פון

 באװעגונג׳ םאניטאריום דער םון פרעזידעגם פון געםם
 חײם רײמר זײער אין קארםער, .on•און דארסאק מאדק

 גע־ געהאלטעז איז גאכט שבת ;גארדענס •רעכםיגע זפץ
 רח־ אין באנקעם, קאנװענשאז אפיציעלער דער װאחנז
 געװארעז געזאםעלט איז עם װעלכן בײ ד״אםעל, װעלם

 סון סומע א אקזילערים און ארגאניזזמיעס יחידים, פון
 איז נאבט זונםאג ;דאלער םױזענם םערציק פון נאענם

 גתיםארםיקעז״בילם־ אין דענס״ ״דמער א פארגעקוםען
 םםארם באוואוסםע םים האםעל, בילטמאר פון באל״ מאד
 רײכעד דער איץ עגטערטעיגערס אלס חאליװאוד פון

 בא־ דעם פים •ראגראם, םתיקאלישער איז שאי פלאר
 סעחד אװ ,מאסםער אלס חביז בעני קאפיקער וואוסטןן

קאגװעגשאן דער בײ םאג ®ײערליכסםזנר חנר מאגיעס״.
אױף יולי״ םען17 דעם בײטאג, זונםאג געװען אנעו איז

■ ■■ -  *■   — ̂ —     — *-*-*-— % % % גיו די װען דוראטע* אין סאנאסאריוס פון גראונדס די
w איגםעד־ דער פון לאקאלעז די ®ח דעלעגאציע.

אי־ חאמז #nry ארקעדסװ גארמענם נןגשאנעללײזײם
ביל־ האספיםאל םעפאריעל ,חילקוױם דיןר כעדגעגעבען

מי געװארןוןפאר געבויט די «ץ איז אטוי ,דיגנ״, מ ז
סאנאםאריו^ צום — ראלער טויזענט חוגדערם

מ־ םאג דעס זיינןן סענשעז םויזעגם אוױי אימר
װאס די •אציענםעז, די אפילו סאנאטאריום, אין קוסאז
■ארםשעס די אויף ארױס וײנאן ג«קאגט, גאר וזאנאן

מקבל « טשערס *ריקדימינג די אין אדןד געטצן איץ
לאגאסזן.דא די גאגריטען או איז זי׳ין או <ניס

פיןדאלן רי און משאתעשאנזל*,א דאד ן<י ס
טאױר־ זײמן בראש, אנסאגיגי לואידזשי ודם יארק, גװ
בכלל׳ קאנװעגשאז דער ײ3 גןסם חזיאם די גאוואן ליך

iT w S K i ־ “
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 םיט און וױיםען םון געשםאנען מאסע קאויגע טויזעגם
 טריט און שריט יעדען זייער נאכגעפאלגט כבוד יראת

 ווארט יעדעז *ו צוגעד״ערט זיך ארץ דיד גרוים מיט און
געווארען• ארויםגערעדם זיי פון איז וואם

 אויפגע־ איז װעלכע גע<^ע, האםפיטאל די אז
 ,89 לאקאלם אינםערנעשאנעל די םון געווארען שטעלט

 דער םיט צוזאמען ,155 ׳׳אמ10 ,117 ,22 ,91 ,62
̂וקמײקערם די פון באארד חשאינם  יארק נױ אין ק׳

 «אםי■ און שיקאגא אין לאקאלס אינטערנעשאגעל די און
 האט דאס דעלעגאציע׳ דער געםעלען איז קאוםט, פיק
 הערען און בליקען זייערע םון באמערקען געקענט מען
 אויסער־ דער װאם באגײםטערונג, םון אויםדוםען די פון

 גאנצער דער פזץ אויםזעהן ארטיסטישער געוױינליכער
ױ דעם םץ און געב^ע  זײגען ציםערעז םארשידעגע די ו
געםאכם. זײ אױף האם געווארען, געבויט

געבײדע, האםייםאל דער אין ארײן טרעט מעז ווען
 אין ארײנגעטראטען ם׳װאלט װי אזוי װירקליך דך פילט

 יעדע־ באהערשט האם ציטער הײליגער א קדוש. מקום א
 אויפ־ רונדען דעם אין אוײינגעטראטען איז וועלכער רען,

 ערשםער דער טעמועל. א װי אזוי געבוים נאם־צימער,
 געלם די אויף געװארעז געבוים ספעציעל איז צימער
 גע־ האט גאנצע, א אלס ל״,ערנעשאגעינט,א די ומגלכע

̂וויט מסיגעז א 1פאו חאלםען  סעפאדיעל״-־מר ״ון׳י
 שאםונג, זײער גאױאונדערט האבעז בױער די װי דעם
 װעל־ געבײדעס, יונים 9 די פיז טירען םילע די מען האט
 פיש״, .ססאר א פון אויסזען דעם לױט געבױט זײנען כע

 אלגעמיײ ®ץ אינספעקאיע דער פאר אייך אויםגעעםענם
עולם• נעם

 צוגעםראםעז מען איז בײםאג אזײגער דרײ פונקט
 חיל־ פון הגית חנוכת פון םײערונג יעלערrאפ דער *ו

האספיטאל. מעמאריעל קװיט
 מר פארשידענע געשפילט האט םוזיק ארקעסטער אז

 זיך האבן בינע דער אויף קאמפאזיאיעם. זיקאלישע
 .אינטערנע־ דער פץ וױיס-פרעזידענםען די אויסגעזעצם

 הערי זיםערמאן, טשארלס אנםאניני, לואידזשי שאנעל״,
 פון דעלעגאציע די אויך םײנבערג, איזראעל גרינבערג,

 אױך ,89 לאקאל דרעםמאכער איטאליעגישן פון אכצען
 םײקערם גודס ווהײט ®ון םענעוזשער שאר, סעמועל
 דער אויף אױך זיך זעצען זיי טים צוזאמען און לאקאל,

 דער פײן, לואי גאלםער, סעםועל קארטער, מארק ביגע׳
 אויך כאארדן דזשאינס אנדזשעלעט לאס פון םשערמאן

 סאנאםארױם פון פרעזידענם ערשטער דער קאהען, .3
 באאח־ דער פון וױיס״פרעזידענט קארל, ■. און באוועגונג,

דירעקטארס. אוו
 איבער־ דער און מייקראפאן גוט *ו טרעט קארל •.

 אין ערנםט. און שטיל ווערם אוידיטאריום געפאקטער
 עפענט ווערטער פאסיגע זײער אבער געציילםע אימיגע

 גאלםער׳ן, איץ לאדעס און פארזאמלונג פײערליכע די ער
 םעםועל טיגױגג, פון טשער&אן דעם פארשטעלען זאל ער

 פירער אנערקענטסםע די פון אײנעם יארק, גױ פון שאר,
באװעגונג. ארבעםער דער פון

 גתיםע די דורכגזגפירט װאונדעדליך האם שאר
מרעטןניע.
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 שעגסטע די פון אײגע )נגעסווגגען שאר האס װערםער

געהאלםען. װען האט ער װעלכע רעדעס הארציגםטע און
 אז םארשפרעכען, צו געקומען אחער זײגןןן ״פיר

 ווערען אויםגעחאלםזוז זאל איגסנױםוציע גלאררייכע דיזע
 װע־ גןחיילם דא ?אל רקדאנקע לאוואדקובט w און

:פרעגם ער און אויםגערופעז, שאד האם — רען,
לײ־ ן מיר, װאם זיך, וואונדערעז צו דא איז ,װאם

 איז פאראיגםןרעסירם שםארק אזױ דיגען יוניאן, באר
 אלע דאד זײנעז קראנקע די — I אינםםיטמיע אזא
 אונזערע און ארבייסער די פון רײאן די ®ון קומעץ װאס

מןן יתיןאס  דאזימ די אואושאפען זוכעז װאם די דאך זי
קראגקחײם״. פראלןטארישע

ר דן ח רי סי  !ייייפאר חחאמ ,אינםערגץשאנעל״ ,
ס יארןן מייןו ס ג ן ז חכימ חגוכת ו ד •  שלוייעןר־ ת
®יו « ״* ״ מ v •9 ׳ י • ו u י j■ ״ i חילקוױס 

ל. י י ^י ױןו n דןס ח ױ מװיח ן וו זןדנןן נדר ו
ד ת ו י י ו <r מ  mm י ץ— « י ר ח ז ג י י • ײ ז ײ א

מיםמענשצן״. אוגוןרו •ון ארן םיטגליוןר

 אן- אן געבען צו איבער דאן געהט שאר סעםועל
 אנדײגקען מעמעגס אין וזילקוױט, מאריס »מ שאצונג

ח.יאחגעי געגױם איז חאספיםאל גרױםארטיגער דער
לאיער, דער נאר ניט געװען איז חילקװים ״מארים

 דין באװעגונס ארבײטער דער םון פונדא&ענט דער גאר
 פון סינאנים דער איז ער שםענדיג. לעבען װעט נאמען
 װעס עס זמן כל .אינםעתעשאנעל״• גאגצער אונזער

 װעס גאװעגונג, ארבײםער דער ®מ םימן א זײן נאר
 װע• דערמאנט ערםורכט מיט איטער נאמען חילקװים׳ם

 ער שםעלם רעתער ערשטען דעם אלס און — רעז״,
פיעבערג. איזראעל ווײס־פרעזידענם, דעם פאר

 חילקוױם׳ן אויף םײסםענם אפ זיך שםעלט םיעבערג
 סאציאליםםישער דער ®מ טעארעםיקער און פירער דעם

 און אינטערגאציאגאל, סאציאליםםישען און באוועגונג
 אפיל אן מיט רעדע שיינע קורצע זײז פארענדיגם ער

 אנדזשע־ לאס דעם איגער אינטערעס דעם אנצוהאלטען
 פלאץ פאםיגםטער דער איז עס וואו סאנאטארױם, לעס

 פירער באריםםע די נאך םאנומעגטען אוועקצושםעלען
 *ולינ ווערעז װעלכע באוועגונג, ארבײטער דער פץ

 פוץ ערשטע די אנגעגריפען לעבען נארמאלען ניט זײער
קראנקײס. םובערקולאז אויסגערעגדער שרעקליכער דער

 טשארלס וױים״פרעוידענט רײדען םיינבערג׳ן נאך
 און ,22 לאקאל דרעםמאכער ®מ םענעדזשער זיםערמאן,

 לא־ פץ מענעדזשער גרינכערג, הערי ווײם־פרעזידענם
 וױיס־ ערשםען דעם פאר דאן שםעלט שאר און ,91 קאל

 גארםענם לײדים ,אינטערנעשאנעל דער פוץ פרעזידעגם
 איםא־ גרױסעז פון מענעדזשער און ױניאן״ ווארקערם
 — sy לאקאל דרעסמאכער ליענישען

נמי.
 בײם אח קאנװענשאן דער ביי האט אנטאניגי

 אויד גאר לאקאל, זײן בלויז ניט פארטראטען הבית חנוחת
 םים רעדע דין אנגעםאנגען האט ער אינםערנעשאנעל. די

 פחחידענט פון םעלעגראםע םאלגענדע די לײענעז דעם
:דובינםקי

 דער םון פירערשאפם און םיםגלידער ״די
ר װארקערס גארמזנגם לײדיס אינםערנעשאנעל  י

 דער בײ אלעםען »ײד םיט זיך פאראײניגען נקמ
 םײנער, דער װען געלעגענהײם, אײנדרוקםפולער

רא־ גו באשםימם אמ מאס פראיעקט, מענשליכער
 װאס פילע פח געזונם דעם און לעבענס די טעווען
 אונזערע אײנשליםעגזײ! טובערקולאזים, פון לײדען

 פאר־ ענדליכע די דערגרייכם ארבייםער, אייגענע
 םאריס דעם פון אױפבױען דעם דורך װירקליכוע

 פון טײל א אלס האסויטאל םעפאריעל הילקװים
 אד אייביגען און אינססיסוגיע נאכעלעו אייער

 באװעגונג אונזער אין פירערשאפם זײן צו דעגקעז
־תײעדמײשב און אמעיאםױוע דער דורך געבוים

 פון און ארגאניזאציעם לאקאלע אונזערע םון געז
 ra געודידםעם און ױניאז, אינטערנעשאנעל אומעו

 4ודלקודי< מאריס םון אגדענקען אתשםערבליכען
איחנא■ די זיד םיט האספיטאל דער פארקערפעדם

^אטריאדיסאל איז לבסמ-חילױזע ארבײמעד פין לען
 געשםאנןן אלעטאל איז יוגיאן אונזער װעלכע פאר
&א* װעלכע צו און פראקטיצירט אלע&אל האס און
 יװ גרױם זיין געוױדמעס חאט חילקווים ריס

ארביי■ גאנמן פון דמםט אין לעבען פרוכםבאר
סימדעל. ארבײטער ̂נזערע פיץ און קלאס טער

דוביסםקי. חד (אתסטתפטריבפן)
 דעם פאר אינטערעט ספעויעלען א האט אנטאניני
מד איז וןרויילפ אלייז ער וױ סאנאםאריום•  R יי

 געשםארמז וװדיק up zd מים ברודער, זגלםערער
 איםיי־ זיץ תאט קראנקהײם, כאצילען דאזיגער דער פון

 ימיט א בויןן גו נאר ניט כאשלאסען לאקאל ליענישער
 תאביז זיי נאר תאסויטאל, פעפאריעל דדלקוױם׳ם אין
 ן טיט פארפליכטעט אױך זיד
ד״ פאציענםעו די ךיין __ ...............יי
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r«מו ׳ ױיז יי מ ד m •יז קדגנויו ײי f n mtyio
 wn •לאץ טאר■אפיגס דאר זאי סאתונאטטא דאו־

 יאםימ װ<ר«ז ױט3<< אלנןו גאטזז זייאד
אניירי מזונט זאמן װןלמ

י ד י װ
)18 זײש אױף (שלוס

- .fM

■■ ■ 
.—

ט•IMS 4 אױגוסט, ײ ז ן ► i t
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■אליודי־ פארפאלגוגגען, פון כוואליע
 כד אײנפאד און געריכטליכע אישע,

פאדגאנ־ דעם דײד חאט ליגאגישע,
 געטאן לאז ן זיד מאנאט גענעם

 או־ז ארבײטער אםעריקאנעד די אויף
ארום־ האט מואליע די פירער. זײערע

o במעט געכאפט r פיז לאגד, גאנצע 
 לואיזיאנ^ גיז מעין פון קאליפארניע, ביז יארק ,יי

ערס  שײ עס געש^ען, םעראריזירטאמ װערען סם̂ױ
אינחשאנק־ און פארפאלגונגען פאלינײאישע טדזזיד

עזמעזג »•5
איבײי״יי די בארױבעז די

 לי מער װאס אז אויס מאל מאגכעס קומט עס רעכטען.
 קאנגרעס אין אגגענומעז וועחגן עס געזעצען מראלערע

S װערט ביםערער אלץ לעדזשיסלײטשורס, םטײט די איו 
̂י בתים, בעלי די פץ אנגתף יער  ריכםער• און פאל

 גיט־ נאםירליד, שװײגעז, יונחאס די אךן ארבײטער די
 זיד פלאקערם קאמף דער און װידערשטאנד א גיבען די

םאנאגדער•
 קאל• חפסםהאוד, אין םםרײקער 1געגע פאגראם דער

קאליפארניע, אין שטעםעל קלױן א וועםםװאוד, אין
 דעד אין פאבריק גזנחילץ גרעסטע די זיך געפיגט עס װאו

 רעגעלעך א געװארעז געפאכם םאנאם דעם איז װעלם,
 געפלאגםקײט אין האט װאס סםרײקער, געגען ■אגראם

̂לש און עי̂ר י מיס לײמטגרפא «ךו סנ<קןa טיג <נב־ -י
 לענ־ פאשיסםישע די אין ארבײטער געגעז ■אגראםען סטע
 מיט באוואפענט כוליגאגעס׳ םויזעגם פח באנדע א דעד.

 זאדעגעװ אײנגעשװארעז אי? טעסערס, און העק ביקסען,
 סםרײק־ םון חילף דער םים אח׳ שעריפם דעפױםי אלם

 ארײנ־ זיד זײ חאבעז ױנקמ, קאםפאני דער פון גדעסעד
 פיז חײםעז די אין בײגאכם זײגער א אײגס געבראכען

 די גלײד פארלאזעז צו געדוארענם זײ און סםרײקער די
 גזר םירעגעם די האבען דערפרי אין אזײגער זעקס שסאם.
 סיגגאל דער געװען איז װעלכעס פײער־אלארם, א בלאזען

 ■ײ אויפ׳ז סםרײקער די אםאקיחנז צו כוליגאנעם די פאר
 דרײ־ בלוטיגער. א געװען את איבערפאל דער לײן. קעם
 בא־ פאבריק ארום ליגען געבליבען זײנען םםרײקער סיג

 װעו געװארעז• פארדואוגדעם זײגען הונדערםע װאוםםלאז.
 האט פארםײדיגעז, פרובירם זיד חאבען סםרײקערם די

 שםרא־ םים און פייער־קישקעט n געעפענם זײ אויף פען
 פאגראם נאכץ געשלײדערט. פיס די פח זײ װאסער מען
 זײע־ םים סםרײקער טויזענם א *חאםעמעגומען מען האט
 שםאט פון אמיםגןפיךט זײ און קינדעו־ און פרױען רע

 םעז אהין. קומעז אוריק ניט קײגפאל װארנונג דער םים
o r ערלויבם ניס אפילו סםרײקער פארםריבענע די 

זאכען. ױיערע מיםצונעםען
 פאחאמעלם ױך זואנען ײקערדמס פארםריבעגע די

 דער װעםטוואוד. פון םײל 85 שטעטעל א בלאף, רעד איז
י איז םעיאר  זיז־ I93T שםעםעל דעד פון פאליאײ י

 למעזאפחא trvrt םםדײקזװ־ס די ערלוינען *ו ענםזאגט
■אםרו־ װערעז דסטװאיװע ארום װעגעז אלע מיםינג• א

I4AA 4AA4A44i AAWm m̂ *------------- ̂  - -- - - - ---------------— — 44■ • • I4W4IAגיט לאזען װעלכע כוליגאנעס, כאוואפענסע די םוז לירם 
 אײנ־ םייזרעז זאכען, ױיערע נעמען או םטרײקער די אדייז

גרופעס. יןלײנע גאגץ איז אדזנר ציגװייז
 ארוים־ אח מיל״ ריזוער ■רןד bjtt אק םטדייק דער

o דורו געװארעז געתםעז r לי די פון פארזוך  גזוים מ
 פראר 17% סיטנושגײחנןדיפעירותפוןדיארבייטעד

 טיליץ ארײגנושיקען גאווערגאר פון פארווך דער גענט.
 מים שעריןי פון געווארען אוגעשטעלס איז שטעטעל אץ

 אלײן זיד קעגעז םענשעז זימן אז דערערקלערתג,
בונםאװשטשיקעס. n מים ספראװןן

ארדינס. נױ אין סםרײקער געגסן ממראר פאליצייאישמר
 I אז גײט עס wn לואיזיאט^ ארליגס, ניז אין

p ®יז ססדײק r o לענטע די פאר דדייװןדס טןקםי אץ 
 טע־ 9ו*ואס אז ידטאישגאפ ד*קיאל די or װאגעז. פיר

אימר־ מאכאן זיי ססרייקןדס. די גןגןן פטתעדשא
מיןן די יאיין  סתםסירןן ארן_ סחאדפװאדןד י
ן ■יז סםדייקןדט ןו ץ מנדלימ. די פין •ידןד ויי איץ י

ז י ^י ל ן ״ מי m זיי iibkh י  ,Hit i itt 71  uvuorm•* 
if• בן m מי  v t 4 אױך p * w »  r r m ,יײאויס 

t n  m  m n m ו מ י ז י י w,* ו n 
תייי ל n פ^ד י  r n w  ■ n  n מליאײ or אףך

ר די פאחנאפס r ®ז מן p r זדןד• *w n מ ווןל

ס לייבאר געשאגעל די o באאײ רילייש̂ן r געפאדערם 
o ױניאז א. אי. סי. די אויג באשםימען נו r םער* א 

 ױגיאן די לױם רײען. איחנ איז ארבײטער די פון חײט
o פיחגר׳ r םעמ־ םערסטע די פארניכטעט *אליציי די 

 רילײשאגס דער נו איבערגעגעבעז און בער־קארטלאך
זײ. פמ טייל קלײנעם א בלױז באאח־

 פון רעזולטאט א איז ארליגם נױ אין קאפף דער
 םרײד־ דעד אין אן גײס עס װאס ברודער־קריג דעם

אז  םי. דעד און ל. א. פ. א. דער צווישעז באװעגוגג ייני
̂ס די .א. אי o ייגיאן טימסטע ir  o r קאנסי א געהאס 

o p r די םאר בתים בעלי די מיט p ro^  פי־ װעלכע ,o״
o די ®מ איז *י סחורה חנז p r. אגריםענט דער rלם 
 פארהאגדלען זיך ?לייבם א. אי. סי. די אח אויםגײז בײם
 טענה דער אוגםער אגריםענט אן פאר כתים געלי די םים
iy די אז ir  o ^ p ro גײער דער אן אגגעשלאסען זיך 

 אן דעמבער פירעז דרײוחנרם א. אי. םי. די ױנקח.
o^pr ל. אװ פ. * די אח םםרייק דעם o ארן opyo, 

פאליאײ. דער פון שת דעם אונםער ארבײםען דרײווערס
איבעראל׳ וױ ארלינס, גױ אין ברודער*?אמף דער

 יױ םון פארזוכען אזױגע באז׳ויעחנן, *ו נאטירליד איז
 די פון אײנע פארכאפען געװאלד מיס פרובירעז גו ניאנס

 ־ypo צו פירען אונםארםײדליך מוז מיטגלידער, אגדערע
 םרײד־יוגיאז גאנגע די װעלכע פון געשלעגעז, אץ בערײ

 םון ארײנמישוגג די אבער תאיגירס. וחגרט באװעגונג
 אז אין אוױיםעז א אדער צד אייץ חעלםען או פאליציי דער

יפאליציי דורד העלפעז נאד אוז יײיאן »דלימיץ1»י
 זיכער טאר ארעסםען, אופגעזעצליכע און םעחא• אישעז

 מלי־ דער םון געװינער די אםילו װערען. דערלאזען נים
 כל סוף אז אױסגעפינען גיבען אין סחען חילף *ײאישער

 זײ געגען װערען באנוצט אויך מעםאדע די װעם סוף
.prrioo א אין װערען פארװי?עלם זאלען זײ אויב אליין,

אייאווא. >1נױטא אץ דסרקלערם קריגס־צוטםאנד
 דער פון ארבײםער די װאו אייאווא, ניוםאן, אץ
n •מייסאג iiT איז זײגען סאספאני״ פאשיגערי o־״»p 

 שגײ־ *ו פאחוך א גענען סאנאסען דדיי לעצםע די פאר
o וראצענס, מן םיס שכירות זײערע דען r גאװערנאר 

 ארײג־ און ?ריגסצושםאנד דער?לערם ?ראשער נעלסאן
 וױדער־ דער סקעבס. די באשיצען או םיליץ געשיסס
 שטאר?, אזוי געװען אבער איז םםרײ?ערס די פרץ שסאנד

 די שליסען או געוועז געצװאוגגען אמ םיליםער די אז
םאברי̂י

o פירמ די r םיט םסרײקער די געגען כאנוגס זיך 
 דירעםימםאד וןאס פארםולע, באריםםער םרויעריג דער

o פירםע רענד r סםריי?ס. ברעכען אױף אויםגעארביים 
 סד א םארשידעמפראװאקאםארם דװץ אז געזהוי זײ

 אויסגע־ און באוואוסםזיניגע װײניגער די אווישען װעגונג
n או אוריקגיץ פאר onyp״noo הונגערסע r .ארביים 

o איז ז״ שטערען פיטעסס די װען r, פרא־ די פארםירען 
n געלעגענהיים א גיבעז און געשלעגעז ווא?אםארס r פא־ 

 און וטיש?זג«ײאד זיד םיליםער און ריכסער די יצײ,ל
o ברעכעז r סםד̂ײ -

o באוועגונג סיס אזא r אויפ־ קאספאגי׳ ״מייםאג וי 
i •יקעסם ז״ ײעז אמ געחויבעז r r פארםײדיגם, דך 

o r פון אמדזשאנקשאן אז ארויםגע?ראגעז קא&ואני די 
 חװדלסאס אלס יימטעז• זיי פארבאס װאם דזשאדזש א
®o r  T אינוזשאנקשאן o r שױז n r געלאזס דזשאדזש 
npô 21 יעססיחװאז ano, אין םענשען אקסיווסמ די 

noo״p גע־ *ום פאחגסונג פאר סשפסען זיי גײם ארן 
n אוגםערדריקעגעז אלע די וײכם. ro  i r r גע■ גים 

t איגס און תאלסען r r וו גאװערנאז־ בײם געפועלס זיי 
Trn^pny אונ־ מיליםעז־ ארײנשיקזװ און דמאגשצוטוײגס

lypn ni r yo די nyp*nuo. אייד אבער o r, עם וױ
ניט. חעלפט שײנט,

 נארם אין סםרייקפר דא9 ססמוו און גפז־באנזבמס
םזיקאגא.

n פיז ארגײטער די אן ̂ראןפ קאסף דישעןחאל א r 
i .שיקאגא m p שײ גארם אין קאםפאני״ פאונדזײ 

לי די ■מ פאחוך א גאגעז קאנא  שגײדעז וװ סזים מ
f״jnp מז בתיס מלי די פראצץנס• 10 טיס שכיחמ זי

o ס r  o n מיםלעז מוױיגלימ די םיס סםרייק 
•opar OP ■שןריא מליוױי, )אדידנחמד נסונס 

n 40סי909<«־«י« *ז o r w t  na סיז op ניס וײ 
n ד סס<0נן m ד גיס לאחװ אץ פןסס שםײןן* .

 םיט באנוצען געגומען כאסעס די זיך האבען איצם
 אופן. גמיםעז א nגא אויף onyp״noo די געגעז געוואלד

o 19 דיגסטאג, rאיז ױלי״ םען n r זיבד־ םיס שעריף 
 ויקעטס n כאםאלען אתיסחעלפער איינגעשװא^ע «יג
 םארביםערםזנז א נאך און קלאבס, און געז־באמבעם מיט

 די אריינגעלאזען און פי?עטס די םארטריבען געשלעג
o ?אמפאגי די װאס סטריי?־ברעכער ביסעל r צוזאםעג־ 

גע?ליבען.
im שדזשאדז דער r ד סוטy19 װאס תוײלעP ny 

yon’o n זyארויס«והעלפ r ^־□o r  Ty ^מן סטיײי 
ooyp’ i, צװישען y^jm די גזװחמ זײנען עס n r 'o 

otTys ny o סםריי?, סון r קאנסעמפט פאר ארעסםירען 
 ביז 20 פח אויף םורמע אין םpשיnפא זײ און ?אורם אװ

ir’ םעג צװאנציג און הונדערט y• סםרײ? די ®’n r 
iv n r נאםיnליד »iy ^ ? y צוואנ• סערםינען. ליעגסםע די 

^אט iya״r פי?עםס ציג  -עשװפאר פאר גזױוארעז אנג
yאגש און רונג p rז noo״p־Tym opyr .ny3ra אחמד 

on’o ן פאר געװאו־עז^  װזנז מליצײ רr זyגyג זיד ש
 ליין «י?זןם די םארלאזען גו אנםזאגט זיך n?3r זײ

 םורםע אין [yp'o»־a ײח־ ^ריף• פמ לyבאם אויפ׳ז
n״noo א?םיװע די r  o :y a r n r ’® p ו חשאדזש*

o r  ly o ro  iy3yp װידnyא די פמ שטא̂נnבײטrs ny 
לוידשנימן. די

בפספר. יל9 נים פס את יארק נױ אץ
^ אוגזזנר אין אםילו ■njm’o r יארק נױ T sa r 
סםרײ׳מר

 ריכםזנר װאס איגדזשאגסשאנס און םארפאלגונגעז צייאישע
r זײ, vfW* ארזים גיבעז r o סון גאװאתנגישזװ אלזג 

n^ onryo o r אח־יםגעמז געגען געזעץ םטײם אמ 
סכסוכים. ארבײםער אין אינחשאנקשאנם
ynoooî דזשאססיס po אםילא? o r  o r מאנאם 

 ױ־ 830 לא?אל געגעז איגחשאנפשאז אן ארויםגעגעבען
r נהניל n ' own^ooy] פיז 208 לא?אל און n r יר־ 

iy וחנלמ יוניאז, onypnpn אפםיסעל נײםעד s r אנגזד 
on»o ססרײס א n r  tyiya ̂וײ בוש  nm קאםסאני תשו

n וואגעז• עםליכע r יוניאגס די םארבאם אינדזשאנקשאן 
o די פי?ענהנז או n r  ivownw nm  ,o n ro ליםלזנםם 

n ro אדזנד ברעכפר םםזײיפ די או רעדעז n y e r o r, 
n ro וחגלמז א אױף oy שמתױ אופן אנדער איז n r 

ביזגעס. אירע אין ?אמפאני
arnfcpny n »יז r מםילא חשאחש װאס o r 

^ ענ סג תי  פאק- ny מאכס אינדזשאנקשאן, זײז איז א
o *ונישס םיש r 9 אגםײאמתשיגקשןיז -r mיד־ י 

onrp, אז n r גמילם בלױז אמ געזאץ nrp ־ *ו » 
 מד rnnyno nyoiw njnrano די פון own די מז

מז•  או־ױסצוגעבנן חשאדזש א נים אמנו• פארמט ny ת
 אנ־ אץ Tyoyp’■ אפילי פארמםענדיג אינדזשאנ?שאגס

ynr מ לי ^ז o לױט אויב ימסמקײמן, ג r ײשא־ 
 געימ־ די nr'R סטרײ׳קער די lyopno םײגונג דזשעם

מ װימן לי  (אנ־ מםיגע גיס ארויס שמלאן nynp גח
^ נ ן ז n לוים פאחנתנג^ ױ r חײסס אױסםײטשוגג 

oy, אז oy אז א■ תעגגם o r באשסימן *ו שדושאח 
מ ^ל yM י n rr? די פון iym  nyo ŝno ע ס  nm מ

i ײס<װ־3יא די אז opar Ty אױב און r r r חױכע «ו 
 sye ,ouirnm וװפיל איז שאו טלאוזד אז אדעו• שכיתת

iryjonno ny זיי פאו־באטעו איז איגדזשאנפשאז אז
■!•yoyp1

o איז סטרײסער די r אל® iy s r אז זיד ray 
m vm ױ o אתמוגײז אזוי ו r .ױ אזױ אינחשאנפשאן  ו

ח סםאז״ם בוש די on 9י9זײ י y*yo3r וױען yn rn 
n טיז נים טאסםיםער r ,נאכבארשאםט noi מד 9אל פון 

T T iy i זײ האמן אומגעגענד, איז שםאם ®ת o r י־• 
Tyoyp *רײסשפ<א> ynyow אימז־אל איז שטאס ן9גאגצ 

 nypnco די צװאסןן. זיך tyoip tyyjyo |9סאס ײאי
ty s r 9379 טיט ^אפלאנלז אײיסמשיקטn ,onyonoo 

n ז9שפױיט זײ סטדײ^ oyn ז9**זטי9װדא r a r r -ליש 
iy o V r TP o o r די אתס גיט פאוזאםלדגגדז o n ro, 

n סך wn 8 י9>9ל9 איז נאר n 19• זיך לןיסקMPS
ר אט אז i9Q9P*> o יו n r גאנץ אמ n״ooipn ז י o י r

oy o פאמוױיםלוגג די באוזײזט פאל, r  n  TP 93װעל 
19W& פון *יוט n 9 n יתיןגס די סון n a n o  in r w i 
yaarw n■ י9ד«ל  .ymnoa 'p איז nyaj  r נm  r 

or  w a n סןשסזלאנגא די סן סםדייק nr  p i מ׳ס־ 
w p p׳ r  o r  n o r  • r  0191919m ■ r  o p
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 פארגליײ ז*ל אינחשסגקשסו ןײן אויג שאפען, נו גזנזוכם
prs, מאכט oy די ווןס געזמעז די וװגישט פאקםיש

j’® יל® זױ* מים אויסגעקעם*ט האבען ידבײמר f ״״ y סאסירט האט פאל נוױיטער oyn 1אי מאנןט 
*י יער פון ארבײטער די םיטי. אײלאנד לאנג *  ®י״ ®״
 ז**ט םטרייק אין onyn זײגעז קאראארײשאן גודס סאל

 ײרד געוזארעז פאראורזאכם איז םםרײק דער מאי. םיםעז
oyn art םירםע די oyn ארבײטער די אויסגעשלאסען 

 זײגעז זײ װאס דערםאר דעאארםמענט ■אלישינג איר פון
 •״8 אגדערע די פון ארבײטער די לײט. ױגיאן גוםע *ו

םטרײק• y פים געעגטפערם האבען סײלתגען
 דעם ארױסנוםופען באשלאסעז ךאן ה*ס םירםע ךי

mar שוץ חנם אונטער חשױרזי, גיז סיםי, יוגיאן אין 
 םםרײקער ךי חעע. םעיאר באריםםעז םרויעו־יג דעם פוז

 ארײנ־ זיד האבעז און דעם ױעגען דעתואוסם •pt האבעז
 נסד ךי ארױספיחמ חװ־לאזען «ו גיט aao אין געריסען
 םיחנז די אײגגעבראכעז *גער האם «אלי«ײ די סינען.

nyn po םו־ײנד־ * זײ. פון 24 ארעםםירט און סעקטארי, 
 גע־ זײ האס װיעמזלד׳ גוםםאװ מעדזשיסטרײם, לימר״
 ױארםענדיג גיט בעיל, דאלער םויזענד 37 אוגםער שטעלט
 קענענ־ גיט ״npxp דער po לאיער oyn pnyn «ו אפילו

 סטו־ײ־ די םעז האט בעיל, הויכע די ונושסעלען באלד ךיג
■ו־יזאז• איז אײגגעשאארם קערם

 ®ון מגפה געגען דך װעךו ארבייטער
לױן־שביטען ־8״ םיר װאם פארפאלגועעז און סםרײקם אלע די’

 םםרײק דעם po אויםגאם דער מים באשריבעז״ yn בען
 געװאחמ ארױםגערזפזמ זײנעז .סאנאמאר״, דער אין

 שכיײמ• שגײדעז «ו בתיס בעלי די פון םארזוך oyn דורן־
 או oycya tw prsTtnaa די prayn עזנײט ל«ס< די

 פון כאראקםער oyn tyouyxxy שכירות שנײךען
ra n. מגל אלע םיט ײד וחניעז ארבײםער די 

ד *גאוחאלטעז זײ געליגגם nysy אימראל גים  סרי־ ײן
 קאםיאנים אײזענבאן די פון ■ptnaO דער לױן. ערדיגען

 ארבײםער, מיליאז קארגען דעם פון שכיתוו די שגזיחנז «ו
 אײ־ ערשם־קלאסיגע די אױף באשעפטיגט ױעחנן װאס

 דעם םון וױכטיגםםער און גרעםמר דער איז מנבאנען,
 אמעריקאגער די פון וױידזש־סםעגדארד דעס אױף אעריף

 דעם לױט *בער, קמ אײזעגבאגען ךי אױף ארגײםער.
 לאק־ 9 אדער םםרײק קײז װזגרען גערזטען גים געזעץ,

 S דמ־כגײז פריעד מוזען *ז־דים מידע לײכ̂נ אזוי ןוט
 פארמים־ און פארחאנדלוגגעז פיז ידעדטדאאע גאשםי&םע

 איינײעז נים אוםן באין זיד קען nm pm «רשמ
 סטרײןי ן ױערעז גערופען
 מרחאנדלונ־ די אט אגגעפירט טאקע איאט וחנחנז
 ארבײטער אײוענבאז די *ון רעמגפארטײ די *װישעז

דינעז אדדים בײדע קאטאאניט. די פון פיחנר די
____* —- - ----------kHmtHHM tilt .ךי ^ששלוםלז u' jkbq*d  w____ -.....•• “ 

 םים לוין םון פארקיחנוגג א טאר פאדערתג זײער
x חאג?ד,מװא עדזײ ■חמענם.  jt האם אקס,הענ 

םאר־ גיט װעלען קא&טאניט אײזענבאן די אז ו,
®ילע די אױף באשםײעז זײ קאמאראםים. קײן ___ _ _

18 ■j  *  •Piyun די פון טארשםײער דער װוימגי,ו 
 אזוי «תקט אמ קאגםערענץ׳ בײם בראדערחודם

 די אז ערקלערט האט ער נאסנוגעבען. נים
 פון לעבעז א טאכעז *ו בארעכטיגט זיינעז

 קריגזמ רסשערהאלדע די אויב גלײן■ גאגץ ־*עײם,
ניט• אדער
 אונזעיזנ סדעדגרײכ אייך חאט מגטח דילױזשגים

 דעם האם יוגיאז טאכער ואקעטכוך די טריידס.
 מלי די סים אגדיטענט גײעם ן אוגםערגעשריבען

 יױף שכיררוו רי פון ן(טורקלעגעװנג )נגעמענדיג .
 ליינם נילימ די אין ארבײםער די טאר טראגעגט

מ96טאר ריםעיל זיד טארקײפעז oprv די  י
שםיק• »

 טיר געװארען אונםערגעשוײבען״ איו אגרימענם מר
ד לי,1 דעם *ײט,ביו ין  לויד דעד .1940 מזיו

an טממזןר ypזאגרימעגם* 
 גיז וו וחנרעז גאזממרס דיק
מ  רארבײסע n 4989 מלי י

 וױמדמ ןנזיערע גוויפ מלי די
 אלע «ץ רןכם חאז שםאיו

ר רבײיתר  מױ יי
w* ד ח

t ױמז ורג״פןן

 פאיאריםעט, גרױסער א פיט םיטגלידער די טון טינג
 װעלכע געגנער גאל א געװען אויך זײנען עס גאטש
 יוניאן די אז עס םײגט פאקטיש אז אגגעװיזען, תאנעץ

 פעחגיג־שםוגדען די בתים בעלי די גאכגעגעבען האט
 די אױף פאדקלענעתנג וראאענט זעקס די ווײל ײ«ך,

 םאכט שכירות, געווײגליכע פאר אווערטײם און שכירות
 אר־ זײערע באשעפםיגען נו בתים בזגלי די טאר םעגליך
 שפירות זעלבע ךי פאר װאד 8 שטונחמ פעחױג כײםער

שטונדען. 37% טאר איצםער קריגען די װאס
̂ם. דעס דוו־ד סעםעלמענםס hn סםרײקס אנדערע םןןג
 «ירק בײלי עגד בארגום ־ בראדערם רינגליע דער

 האט און ארבײםער די אויסגעשלאםען טאנאט דעם האט
 װי נאכדעם יאר, דאס פארשםעלועען די אויפגעגעבען

 לייד 8 טװנעמען8 אגטזאגם זיד האנעז ארבײטער די
 גרײ8 ז8 געהאט האם *ירק דעד ■חסנענם. 25 טון שניט
»חנן8קטי8 חמ־ םיט טעגט 'nr ̂ל יו8 פ• א• דער פח 

 איאם קלאגט ױני*ן די *$ר. 4 לױפען ד8נ דארף װעלכער
אגריםענט. on גרעכען פאר קאמפאני די

 האט ױגי¥ז װארקערם זשעריהא פעשאנד פול די
 סיאײ־808 דער פים אגריםענט איר נײט8ב מאגאם דעם
 פאק־ אויפהאלטענדיג מאםשטאב, גאאיאגאלעז y אויף שאן
 און שטוגדעז באדיגגונגען, ארבײםם זעלביגע די טיש

i דרײ פ»■ איז אגרימענט דער שכירו^ r. ״ די 'nr 
 קאנד oarארגאניזזמ שםארקעז T8 8 גיכעז אין פאעט

סאום. דער אין ׳טילען זאקען די אין *ײן
ארבײטעד־ טרײד בילדינג 006̂ &ח םטו־ײין 8

 אויםשטע וועלם קןרקער גױ דער פון געבײדען די אויף
 טעלעפאז װישעזא סבםוך ץריסדיקאיע 8 לועאיכער

 געודארעז געסעםעלם איז עלעקסדישעגס, איז ארבייטער
פאדעפעגם־ ניט זײגעז דינגונגזנז8ב די װאכעז• דרײ נאך

 פילאדעל אין פאכריקען *וקער די אין ארבײםער די
 דדײ *סנעחאלםעז ayn oyn סםרײק, y האבעז^אך םיע

 דער ארבײטען. אוריקגעגאנגען און געסעםעלם װאכעז,
 שאפ. קלאוזד פון פאדערוגג דער פאר געווען איז סםרייק

קאםיראםים. y אויף מען תאט געסעטעלט
w »אין ארבײטער די m ד,ושײאחע איז קגריפא

 זיץ• y אטנעתאלטען וואכען דרײ lysyn דזשױרוי, נױ
לי וייערע pa פארווך y געגען סטרייק ו בתים מ  שנײ־ ו

 פארהאנד־ נו אגטזאגם זיך oyn םירמע די שכירות• דען
 פארלאזען װעלען ארבײטער די ביז ױנקןן דער טים לען
 און נאגגעגעכעז oyn uoyn ארבייטער די סאבריק. די

 TV גײען םארהאנדלונגעז פעקםארי. די איוט פיקעטען
̂ט* א פאר סלטל&ל

̂טעל די ̂גספאני בראדקעםםינג געש *ya דעם oyn ק
 8ראדי דער םיט אגרימעגט tv אונטערגעשױפען נאט

 אירע אלע פאר ל. אוו s א• דער pa ז8יוני ארסיססס
pnrp p y, מ  איז אױף prwno מס פוויק®•׳ איז <רזי

 גך אוגםערגעשריבען איז אגרימענט דער פראגראסען. די
 גמױגען זיך האבעז oyn פארתאנדלונגען נאך װארען

.proמאנא 5

4 י•8 סי• פאר אנםשייחנד ב#ארד ריליישןןנס לייבאר
וױכ־ אווײ געוואתען םאנאט דעם oyn 4f י. סי• די

 רילײשאנס לײבאר נעשןאןל דער פון ענםשײדונגעז םיגע
n y jp■ דעריג סכםוכיםםיט זױןny jd .ל

 װעגעז פראגע דער אין געוחח איז ענםשײדונג אײן
 פון רןפײנזנריס און םעלדער אויל די אין ארבײטער די

 אםזד די jaapo^py םאסקעגי, אין ",j$p איל ״פיור דער
ny ivr»n» ריקעז m לײבאר oyn געפאדערט V איז 

 ¥נערקענען םען זאל ארבײטער סדןדי אפשטימונג דער
 די און יוגיםס באזוגדערע אלס פאכען פארשױענע די

 וחנר באזונדער שטיםען זאלען םאך יעדעז פון ארבײםער
 מ־ oyn דערװי 4 י.8 סי• די ז•עטעפארסר «ײ עםזןןל

אן די אזן ארבייטער אלע פוץ אושטיסונג tv דעדם8פ  יוני
oyn oyn געװיגען y ןאערקענס זאל שטיםען םערתײם 

 ארגיי אלע pa פארסרעסערין אייטױגע די אלס ווןדען
oyn T די אני.פקאס דער פון םער iyys פאר באשלאסען 

ארבײסער. אלע פאו xxarovay אן
ר pa פאל דןם אין ן  קלימר װאקױם עלעקםריק ו
auayp* קליזזלאגד, פון oyn דילײשאנס לײבאר די 
nyyo* ̂זד דעס ערקלערט  די oyn אגריסעגס שאפ קל
 אלם ל• ny j א• דעד סיס אונםעדגןשדיבזח oyn פידמ

oyn n y y x  ■n ô s ̂ס ̂סלפ &oy פ nsx iy 
y אוגסעויגןשדיאען איו y x  pnynyx ון ורילעז דעס• n 

ק יוי«**ו<8ו ^ דסר י  מד אױך oyn ■nyya די יאגרי
iw y 94 תר m n r n i *awayp ארגײטןד oyn 

ד אנסואגס oyn זי דיי ײ oyn ת ד?ר v ז9באלאע ז
• ®י• • ײ ״* י י ז י י י י י י

r r m  tom  n שןו ס

•p נערעכטינקײו

 שםונדעך p9 אדםיניסםראםסר אלס באשםימס ענדרױס
געזעץ. שכירות

 סםײט דעם באשטיםט oyn רחוחנלם ■רעזידעגם
̂סטריעל  עגדרױס, עלםער יאדק, גױ פון ממישןןנער איגז

 שםונ־ oyxyouyxar’J דעם פון סדםיגיםםראטאר אלס
געזזנץ• דען־שכירות

 ארויסגע- oyn oay חנם *ו משטיסוע עגדרױס׳
o&y חנד קרײזזנן. ארבײםער אין אופרידענהײם רופען

km■■ M̂■ KkkKtfeUKfeM KHUKHK M mb ■■u - - -  דער וױיל װיכטיגקייס, גרעססער דער פון איז yדoײ 
 אינדוסם־ וי באשטיםען דארםען op װעט גיסםראםאר

 וחנ־ וועלכע אינדוסםריע, יעדער פאר קאמיסיעס ריעלע
 די פאר שכידות מינימום געועאליכע די באשםיםען לען

 םעגען זײ oyn שטוגדען מאקסיםום די און ארגײםער
 פאכט די אויך oyn אדםיגיםטראםאר דער ארבײטען.
 פון רעקןןםענדאציעס די *וריקװיהען nyiy אנאונעמען

מםיסיעס. די
שארמנר אלץ 1װערע יוני»ן yoiy דמר אץ רייסננרייען

n אין רײסערײען yוטyמyיתקמ ארבײסער גיל 
 די און פארםין ירעזידעגם פון םראקאיע דער אוױשען

 oyiya דעם דורך איז גרופע, געםירטע קאמוניסםיש
 אז םארםען, אזױגע אנגענוטען pa געװארען פארשארםט

 אין געשםעלם וחנרס ז8ױגי דער פון עקזיסםעגץ די
געפאר.

 דער pa פאחוך y םים עס זיך oyn אסנעחויבעז
 מארםי־ pa pnyn *ו יםוד םראקאיע סמליניסםישער

 אלס משולדיגען זײ מלכע ¥גמגגער, זײנע pa נען
^Tyoo’xyoon. סעקרע־ דער און וױיס־פרעזידענםען םיר 

 באנתען געווןןלס זיד האכעז אדעס, םער־םדעזשורער,
 דעד pa םיםגלידער סאנבע pa o»rojnynoy דער מים

 א&ס pa מארטינעז ™־ימנושםױסען עקזעקוםיוז גענעראל
 האגען זײ pm riyjp דער pa םיטעג y רוםעז דורך

oxyarwn ד« זײעד זא oyn ןדסד n>yuT ivayn סעס.י
 synsy- .די Tyayxyax»״ ניס זיד oyn jrmyaw יי

oyn xnxyyrnn ,tyannyo pa nyx גרד מארםימר די 
ya אויסעז, איז tyayn פארלyזo םיםינג דעם pa גזד די 

 פרפזידענם קחשטא. קײן געחאט גים tyayn בלימנפ
 םעג פםלימ םים םיטיע y tyanyx דאן oyn סארםיז

^ר,  בןגארד גאנזע די Tynyi ןאוחמגד אמ oy am שי
oyn ny pa זיר exysnyxay גרד סארסימר חגר פים 

ya סיוױ פיר יי םוםווענױרעז ײרך pa Tyojyi 'iy ia
 ya- ײד מארםץ oyn oyiya למימז דעם דורן•

Tyan אױף tv תז «ו ססור אםת מ ’o תר פון ו riayp* 
pa ynnyay nyovayxnno תר יתקמ. דער *ytynyx 

 yx oawo'yx• איז ,ojny ,nrnonrw-nyojnpyo בזמ־
pa vrwn ג חנרyנyראל nyya פאר «’Tronyaa 

n vfrwfi די שיקזװ ao'aap-rya מלס pa חנר 
 ג«ר אין oyeasy פלרזעגלאד, אים «ו לyנyרנעשyאיגם

 אין קאסע ירגקןן די פארהאלמען םאר ארן אפיס נעראל
pa TWipayxona fo די בײנ̂י די rry  oyn naya 

•TTpin דפר
 די *ו ^עלירט piayn yoaaya סוסיענדירטפ די
 דער pa פחנזידענם pa אאנדלונג חגר tpxw לאקאלס
 די זײ. םים tp^ ^קאלס מל y .nyya גענפראל

 •tunyn TPanyx nyanyn זיד oyn moipyrpy ראלyגyג
חװ  אלים חנם אין לאקאלס. yx»xyaxnym די ניזי

ר מ ל  ערססיסאש3 מר oyn סיאזןזקי איז לסקאל ^
TPX’onaa pa nyojmhaa יו  ססיס אין TPonyxma ז

pa די פארכאפס pa onypjn ,nya»a ׳ג%ם oyn חור 
 pa .o'bv אנחנר T8 oxyayyx pa ,oanyx oyn ^קאל

oyn pyanyo געג חנרyרaל y or ryam a o'ay רך 
oiytyxnyorna pa nyn»o פינף pa yoaaya לסקאל 

pa 3 רגעגו<מח73אי .o'ay a rtײ y םשוזא  ןוגסעהך
 ארום בלויז rrm niyrynxy TPJn oy ודאו סיםינג,

n םיםגלידער ודנדפרט דדײ  pa םױ־ *וױי איסגעסער 
n זענם y i oyn onyaoyo לאמל oxyanya, דודב־ איז 

 *ya yonayaoio סיסי די סושלסס v TJnynyx גפפירם
ימקמ• חנד pa Tyy»«n»o^ איגגאגמז אםטע

 תר ן9*1ל תר pa yon< קאמוניםםישינ די
iy xrnyyr זײ pa mna rrn warynyant yayn 

 anry TPKBapa *raapa pa ora Tpy*r to,* ײגיסז דער
Tyonooyx סו TPayn ,ipiyn זיד ouynyx דוסאתן סו 

 וnלyrדyו8״יy^יםי•«י*P• oxrrpn■ ,o»a* ל.
 •רד Mpi לואים קריג• דעם tyvyuvMi אריינמישעןאון

ip בירט iv w  ipuynpnapy תו ווייוןן סיס סי וו
pa pro קאל^ pt TPayn ya^yn ,oiarm* וס p i גך 

now won*, rrm ra  p o y a ^Tyay ahu'Wv״*. 
W  lyoyooxy דייז TPayn ,lyiny ל מ  Mmwf ו

oyn סיס מלםוז ey*oyu*na ^na אאיסץ *oyn y 
ו נמג • םי• די י pa Tג זיד תיל 4 וי p rom a r ד  יי

pa m m fr m  •nryVnyra תד irxn y ry.
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 סיר אײדער םעג עםליכע למםע י
נו־ דעם מיס דדוק *ום גײזחמ מיר
 דערהערען ■גערעכסיגקײנױ, פער
̂̂ג פרײליכערע עטוואס זיך  pa קלא
 1אי סײ pa קלאוק pa םײ שעפער• די

oyn וױתען אן זיך הייבם סרייד y 
 איז oy ooya pa ארבײט• ביסעל

jnym אלע אז מורלױםיג׳ panyi װײס גאנץ נאך a םים־ 
 a םאכען pa ילמעד סיט oxnyrya pn זאלען גליךעך

 לײדיג mny אלץ ד8נ גײהזח oy כאםש שכיר̂װ װןך
 מעדםטע די אפילו pa דרעספאכער׳ pa קלאוק םױזענדער

 גישם אלץ נאד אדבײםעז פלמער, האבען oyn די פון
 לזד אפיסעל jnyaoyooy די un איז װאכעז, פולע קײן

 Tyxna די pa ay ניס pw זיך לםyיגBש oy בעדיגער.
nry ̂גענקײם די שםארק  Tyrrtaoy איאםי. pa דערש
 oyn oy־oy אז ,iyxna די pa xnxyayn pa פונקען אױף

 אז ׳Tyayn נאטירליד זיך וױלט oy ארבײם. pn וױדער
 oy oan nyay .rrm םקוים T^yn ערװארטונגמ די

pw אלײן xxuyayn די ,pn גיט זןל  ra אױך y שםי־ 
םרײסם. קעל

 מד פימל די pa Tatyo pa זיד Tnyoiynjn דאס
o אױך •pt לםyיגaש שעיפר די pa ארבײם rr pa ay 
ױגיאגס• jnytna pa טעםיגקײס pa לעבען

 ms גױיס ̂רנײפער ניפ־נװס
 נלײמו כמעס אױנ ספרײס
איינגעשפארפ. ן

־• [

 Tyxxaxyxona איז םרײד ניםגודס pa אגריםעגם דער
 זײנזמ oy oyn Tmnyaxyp די pa ױלי. םזמ15 חנם

 ־yoy חנר pa פארםרעםער מים געװארען אוגעהאלסען
ro״pa ra ,Tyo םיר x״pm ra  Ty מד חגר םיס. 

 די זיד• Tyx»i״a «ו Tynyx מגליך נים רעכםיגקײ̂ם
 ra מדעתגגעז עגדע1פאל ארויסמשםעלם oyn ױנימ
 חע־ *;iyn ארבייםס y}nxwo־y : oxyo’nxy 35 נײעם

axnya 20 זפי oayupa אויף n וױי ;שכיתת» Tyayn 
ia“ ^סןלס pa ;װאקאאיע באמלסע  xyo t̂  y Tya 

 אפילו שאס, tot fyamyx onyn ארבײםזגר to ײעז בײם
 יי אױף .xnx’oama xyo פולזח rp גיט oyn ny וחנז

Tyayn jyxxnjnya פארםחנםזנר די pa בתים מנלי די 
yרויסyxשטyלo 40 ^1מל y : Tyxmyiya Tyxyx״ 

 ojp ;oxyyyna.15 pa לױדשניט y ד;8ײ שסונדעז
pa oan בתים בעלי די nynyaoyo Tyoyxwanny 
 yxnry iyx pa tyayn opyr פאר nryo pa אתױיסער

pa nyoynonaa n .oy’oyaxyp ״ תר 'nr אונמר 
 Tyayn ,Tvrtyx לואיס עדזשערמעג pa פירערשאפם חװ־

 מוים מלי די pa Tyxxnyrya yxn׳nam די נאםירליד
Typnyxpnw t ^x.

oaaoyx oyn nrin o*nxo»x n אלפ nya yxwnx״ 
m סםדײק ראלyנyx y פאר בארײםינגזח o pa. אלפ 

 אפילו .Tnynyx oo'ovya tw״t oyo’oyp סםרײק
 pw iya*n ■pt ToVoanaa גו רסקײרסס די פאו־ חאלס

y •Tyxxnyx ײסטזגרםער1פא pa xxnno סשערלײס שאפ 
y t8 ojnayx paלyxםײגpa xrtoynya y ליחגר.1םים 

 «וױי איבסר יגעײעו niytyroy tow עט װעלכער ביי
ana oxyno״nyxom Tyayn ,nyo״Tyxx^wi n  Tyo 

jyayxyx payowyp rxjnyaxip nm pâולםאגס -yn 
yx oy tŷ זיי tyo ססדייס y Tyan סו סימר רן yn״ 
TyJ’■ 4נױסי פאר

pw *porarr oxyrryw מממל די nwipyipy 
tyayn nyya פארשפרסכען nyy yroo yVia ניסנודס 

 סםדי̂י ywjyoip זסל oy anaיתיסה ירנײטער
yruo trm tyaynaoTaa tyayn yaVr  WP *י-8ס י 

 jnyna סין לסקזזלס ניסנודס ynytxa yva pa י״«~|*
oyoo. אדמיסעד ניםײדס די tymnaa tyayn וייי סיס* 

iy t<ra-nrr« דסד ײיד ית *ײיק ייי n ויימז «ײ 
oy ana .nyaoyp m זסל era t w ססדי̂י 8 נו 

TTJJ יי» tyaoyp it m tyonn w to tyi**naa iyan 
* י ײ י mxrtrm יײסמ wm י

a xx’ono ^oopyo n יאיישסןאסאס די  po^
nty ;ô מזים yixynyx nyx̂ p pw oyn שנyדי וױ ל 
ana״po nyo םי«לי״ אויך זײנזמ וחגלכע ^ױילת! חנר 
 155 לסקאל tr»’ ארמיטזגר ניםמדס חנר pa תי

oo’ooyx tyayn פאר y ,ססרײס rtyayn״ tyayxyxayx 
 ״nxa oyn tyanoyxnyoxw p« tysxrnnya nr»’ יי

 *pw xnnyayn y tyxwnyx tyayn nyo״ana די פענס.
 ynwpan iyn y ;oxyyjpa 20 ra 10 pa שכיתת די

 tv tn ארבייט xyo *ילען 8 בזמןןלם pa oלysyx םים
 פאדינ־ jnynxa אלזג שאס. pa tyanyx וחגרט ארפיממד

t prxnx״tyx ז דיyלpa m ya מ מ .oxyonxa 1ל

 עגדעחגנען פ»חןרם םרײד סלאוס
 אינער ארכײםסממ די אץ

חלס רענס
xpt̂ לעגטער דזגר דורד o״o׳ oy tyn איז ra 

 דזגר ארבײם oy וױ jynanyx oamyxona םאל ערשםען
njm■ אינשורענס ארבײטסלןןזער pa yyryx קלאוק תו

tu ’y o i i _ . . . . זיימעזעז, יד .
pw רולס yxwra די ביי אז  nx pa בײם ססײס ona״ 

̂ן  קלאוק־ די אױס ooip yayxya 1עז8לסרבײמא די מל
lyaas ליידפן וו pa ספעגיעלל Tyowxnyrw ווליפ 

on עראקמכאר pa .חלס וי לויס סד־ײד tyx*n ו* 
oxwaytya owyxya די< בלויז oan זײנעז tyxxax pa 

 אר־ ta אפער ana •tyayn «אל yomyx a ארבײסםלאז
 שםונחנז nya a בלויז אפילו םיםעז pa Bays בייםזגר
 זס^ר «װײ וױ םער pny אים oxxyna oy oan ארבײם,

o'oyxya r a  pio ny pa ניט ox'oajnya.
oyn שאסט yxmmpnyo y לאגע yry pa סרייד 

 oayo סלעק nyooynx ״iyn pa אפילו סלאוסס. בײ וױ
ty זיד ir pa oay שאפ y שםונדע njny אר״ «וױי 
a״o פאר nya y כזנל״םלאמ̂ו nyay tan תולעז זײ 

yn ,tyoyxxy oyלyןײ ן nyaלירען oyn די אייף רעפם 
t8 oayno oyn oyn iyn nyn naa O'ayxya פיל nyo

- . ■*■■ ■KMMKMK MftBMK KKM BUM ■MKkBU■ bmM■■■*̂  uMK  אין סארדינעץ קענען די װאם שכירות שםוגדען •אר די וױ
 ״oxy ארפייטער מערסםע די אז איז רעזולטאט דעד שאס.
tyxar זיך nyoxw אין ארײעוקוםען אוטשטענדען די

........— •MMMM KUK ■M KKBKBK̂ k̂ ‘ MUKM■ ■MMMMM KftBK KKK  ארבײ־ די סיי לײדען דערמון שסוגדען• אאר א מאד שא§
 די tyauyxpyna דורפחנם onyn oy yayyn ביי טער.

o«pâ xyo ו» oan n ^  nya a tyx tyxmaa יתזלם 
pa ,tyoipyx yra זײ  oix ̂י־פתיס׳ די סײ  tyoyn פ

nya a oaaayxana tyxnp w nyrw ra oy ספעשעלס 
.pm ooip oy pm

oyn •n^xyx nym םעגעדזשער דזשענעראל a די 
prannyxana yxyna בײ yxynyaxyp n y a ^ ’  nyn 

nyn pa קאוס *nya oyn pa ,nnaya ,nynyp’n 010 pa 
oy wn oaaonyanyp n  ta tyxt̂ oyx זײגזװ naa־ 

tyoyno ם אלע  tynynya yyt אינײסטזײ nyn tw וזזי
pa pnamynxy תלס די oan מל pVxya• מאמז nna 

naa ו לאזעסממיאר םײלוױח» .o’ayxyo n m  ptxnp 
pa tramyx pnxnyxana yxana n  pa eyxya oyn 

nyn שיעל naya nynypn• סלײט^וו  nyn pa-yowyp 
pa oy pa משלסממ *xy yxnrn tynynya it  tromyx 

n  pa prxxriyn •בײ חלס nyn oyn tmmyx^x nyn 
nnaya nyn pa nyn^ oann1םילמ ״ o n. ליוױי *yxxa 

pn r px  pa ta ,typn ססייס n  prxn תלם *nyoxyp 
prtjrtxa tw oy tw^yn pa nt nywoyn ססײס po 

ynynxy po axrtxw nyn ססייסס T» oxwtony ײקא 
x tyoyxttxy ynpoow w  n״iw״yxn באשזןפםיגונג 
p n  n  prrtnyo nyx o»x pa־ owyxya n m  o»x oyn 

nyxwx*w nyn xneopy tyx tyxnp n  nyx סםײס 
ש וזןס חן ע f ד גיס ו i f w i i i א ש  v י י

n r  nx po  onoopy oxyo

 w ענפשיידעס סאורפ סופרים
̂ןאיזגעזעצליד ליםיםײש

 oyxya oyn oyn ליודײ owoyon קאורט סופרים
xxrtnroxy ta prayxyxopna װאם oynx nyn pa po* 

a6p n  naa tmpxwm nyo־pa nyaaooynn pa p 
n יאריז ײנ  naa pa ארבײטער nynyx ynynxy n  pa 

m o יתיאנס nyn tw .וקןנםם* xxrrwoxy n ,לױטפט 
a pa opxia nyn ta 1ױגיא oxyo»nxy װסס orxynxya 

n מל onyopanoxyp װאס ixyo nyna nyayon a 
xyo nynwopya באשעפסיגזװ tw ג^סנליד tyo pa 

oxyonxy ata typ בםול גים ptoaa אױם׳ז oxnx 
wn orxynxya oyn ta רעכם nraaon pa״ *xyp pa 

nyny tJnyxwopna nyopano ארבײם אננעטען po 
tyojm די •t^m
*pw tynanyx tJ»y«Txonna tw xxrmroxy n 
p nynלאnyopanoxyp oynrt a pa yxסםײנעד״ לאמרוס ״ 

oynn nyn ^xyoyxnyoxw nyn tyxyx חשאינם natp״■ 
 yx n pa ’poron axyptyna■ ״oxtnmroyoa דוײ

nnatp ox*yon oynn oyn pa yooy״ ayn naanyn 
tyoyxo*rw on̂ נים ow tyoyn די nyn ארבײם pa 
 חך ow oyn ווןלכער oyn ״יסןר י זיז

 nyaaon nyn קאגסראקטאר. p»t אלם תשיסםוײרם
מ פאר  ביד־ po ארױם tw omwyx oyn סםײנפר 1מל

pa oyx סםײנעז־ oyn געקלאגט pa epxw oyn nyow m 
oxyonxy ײישעז* oxyxmroyoy n  pa prxn nyn 

ny typ נים rv  m*V ארגײס *nxy ata .m o pa 
oxyoלאיערס סםײגער׳ס האבען ״ o'nxyo'yx׳ **yayxyo 
oxa n זידם  ttxyx tyonyn pa pa m o oyn׳״ 

nyn njnnyn *pan oxyonxa nyn •tytytyx ooyno* 
O’x naa tjrtyn tn^p גילס̂י

oxyt xxrrwoxa pn pa ליחײ״ חסאסםים ta 
vap אױבעדפלעכאך epxw nyn w tytmana ■pt typ 

*wxy n  Tyxyx pa onyopanoxyp Tyrxynxyo iyxyn 
tytytyx ooyno״ tw םעז oay pa Tyoyx nyay״ y ty 

trxn״ -ow ynw pa tyxxixxnyo n  tytwya w no 
tw ,nynnx רןגולױןן אויך promt tyxxw'tyo n 

nyonyn tw oyn onyopanoxyp n  pa onyoyvn n 
a promt ta&ay oyn pa epxw nyo t̂ytyx a יוגיאן 

pa געלי־בת̂י
 nyn tw nyortyxya אלעדעגחש ״Tyaoyn חשולױס

t w ip  oxnpnn oynn״ yx xxrrwoxy nyn flrxyn oyn*
K MM^^KKM KKkKfe &MkK BM MKiBMםאכם xxnynpny ynxyxnyo n

owWpm onwp onaio pa xxrtnroxy n, ליודײ 
orxynxya ayn oxyonxa nytxw pa epxw nyn w 

n אאל xyo nyoaotn a oan onyopanoxyp באשעפ־ 
n  tw yx»w pa ,Tytytyx pa tyxw וױכםיגססע *oxy 

tyxn pco tny oyn oan nytp’ow n naa tyxxipw 
 געוױנען opynn .oaxipit nyn pa oxynytyna y אלס

nyayopoftp pa nyaaaam  140,000 n  panyn pw
M^Bî ^U k m  KB^M■ KfeKAMBMBM MM KKMB BBB MKיארק גױ סוץ jm ,דערשלןד זיד האבען װעדכע ארסגאגאגד
M̂ M̂ BK BBAB ■MKMABK MMMBBBAK mMMB feMIBMMBMKMM BM MB■ nn™ xxnyoyoo'w n tyx ביםערע *too a tw tyosap 

pa יאר̂ע oan onyopanoxyp pa xxtrxynxys n 
oaaypyxona oyn prxr nyaaaoynn nytxw״ oyn 

nxytpmo סמביליזירם xw yowyyo n  tw yx*w״ 
tmoort װעלכע exnxay pa tynynyx pnnoyx tw 

 nyn pa pa בעלי״בתים ysxao pa nnpon nyn דורך
onwyixy tysyn n  oan pxympxyp nynxjmwwan 

promt זיך oyn pa pton frw ם׳ארבײםעד *naa 
*ny n  nyx trx pw trtw prxypnyxy ayn .prooxn 

ynootnxw nytxw tw nyonx״ *xyooxa n  pw nyx 
nyo po yxn וױיסױמױמ •onynwopyauyo

a pra^yx nyoy tyx tyxn ynoortxw nyn pa«
n מל  tyxyn nyx Ty'oAn oan onyVtwo אלמ you 

f זײ pm וױיסען״ iw  tyowyna osasyx Tysyn חמ־בץ 
m oortxw  nyn tw• זײ lyoVyn מלס t  n  oy״tyo 

po w ,w in nrm  xtxyx tyayn nw .tyxxynap*nts 
tym  wwywnotyp oyn po yxaVp nyn nyoxw a 

ynynxa tyxaooyi״ *nootnxw nyn pa pnya ynyaynx 
oo otuyxona tyayn oan״nyx׳xxuyayn nyn pa »i 

ta סיס חדך *xyp oyn tiayns it  y in o  w  oyn



ײ ■4 1» ט ז
 אםאסי־ די און באארז־ דזשאיגט אונזער צוױשען םראקט

 םון פונקט פארהאסטען זײ דעם אפשאםען און אײשאנס
 זײ• חנחשיםםרירעז און קאנטראקטארם די באגרעגיצעז

 זייערע םון םוף א מאכט געריכט סון ענםשיידונג די
חלוםות.

 דעם פאר ווערען געגעבען דארף קרעדיט ״גרױם
 שלעזינגער׳ עםיל לאיער אונזער צו ארבייםער די םון זיג

 דורך געריבט. אין ױניאן די פארטראםעז האם וועלבער
pn ױגיאן־שטאנד־ דעם ®ון פארטיידיגונג בריליאנטענער 

 געשאםען זאל עם אז דערצו געבראכט ער האט «ונקט
 אין ארבייםער באשציען וועט וואם םרעצעדענט א ווערען

 געווארעז אנטװיקעלם זײנען עם וואו איגדוםטריעז אלע די
 קאנםראק־ און דזשאבינג װי פראדוקציע סח םעטאדען

 געלעגענ־ א בעלײבתים אמת׳ע די גיבען וועלכע טיגג,
 פאר םאראגטווארטליבקייט ®מ ארויםצודרייען זיך היים

 מא־ וואם בעל־מלאכות די פון ארבייטם־באדיגגועען די
 קאנטראק־ אװ .לימיטיישאן דורך ארבײם. זייער כען

 בעל״ אמת׳ע די געצוואונגען ױגיאן אומער האט םארם
 באדינ־ םאר םאראנםווארטליד דירעקט זײן צו הבתים
 האט שלעזינגער וואם ענטשיידונג דער דורך גוגגען.

 אגרי> אין פוגקט דער איז געריכט, פוץ ארױסגעקראגען
 מאכט דאם געווארען. לעגאליזירט און באםעםטיגם םענט

 אונ־ נאכצוטאן םרײדם אנדערע איז ױניאנס פאר מעגליד
ביישפיל״. זער

 כײ דרעסםאנער פ»ר ארכײס
: »ײ. י.8 דאבלױ. _

גערעבטינשײט

 פרעזידענט םון באמיהונגעז לאנגע מאנאטען נאן־
 װא־ איז רעגירונג דער פון םארטרעםער סיט דובינסקי
 נױ אין אדמיניםטראציע שטאט דער םיט און שינגםאן

 םון געװארען באשלאסען מאנאט דעם עגדליד איז יארק,
 אר־ די םאר עטוואס םאן צו פירער אײ. פי. דאנלױ די

 יארק. נױ איז ארגייטער קל*־ער םרױען גײםסלאזע
 אונטערצו־ געווארען באשלאסען איז עם וואם הילף די

צוױיפאכע. א איז מנמען
 אוו׳עקצוקױפען געװארען באשלאםען איז ערשםענס

 פרױעז־און־קיג• פאראיאריגע דאלער מיליאן צוױי פאד
 צוױשען ווערען פארםיילט זאלעז וועלכע *אוטם, דערשע

 ער־ דאס רעליעף. אויף פאמיליעם גויםבאדערםטיגע די
 וועם עם זאכען: צוױי אױפםאן װעם םען, ווארטעט

 סםאק אלםן דעם מאנופעקםשורערם די בײ אװעקנעםען
 אנצוהויבען מעגליכקײם בעסערע א געבען זײ וועם און

 נױצז־ די באוארגומ װעט עס און שעפער״ די אין ארבײטען
 אוץ אנשטענדיגע םיט קמדער את פרױען באדערםםיגע

וױנטער. פאר׳ן בגדים װארימע
 אײג־ גיכעז איז געװארעז באשלאסען איז צװײטעגס

 אײ. ■י. דאנלױ דער pe ארבײםם־־פראיעקט אן צושטעלען
 דרעםעם סקוירטס, קיגדערשע און פרױען יראדוצירען צו
pv ,ארבײםם* טויזענד דרײ ארום װעלכע בײ פאגמלען 

 באשעפםי־ קריגעז װעלעז קלאוקמאכער און ירעם לאזע
גונג.

 םארעפענטליכט דובינםקי פרעזידענט חאט נייעם די
מז19 דעם דיגסטאג,  וואם קאנפערענץ א גאד ײלי, ־

 דער איבער לא־גװארדיא םעיאר םים געהאט האט ער
 די װעט ערקלערט׳ האם דובעסקי וױ אנגעלעגענהײט.

 מי־ פינף פראיעקט דעם אויף אױםגעמז אײ. פי. דאבליו
 אר אריף חױפםזצכליך גײן װעט וועלכעס דאלער״ ליאן

 400 אויסגעבעז װעם רעגירוגג שםאט די געלט. מיטס
 װע־ קלײדער די װעלכע pa װארע אױף דאלער טױזענד

 וחנ״ װארעם אזױנע פאר אגבאםעז װןחנן. גע&יכט לאן
ן םילעז םעקסםיל פון סײ וחװ־ען אנגענומען ל*ן  חענד־ יו
 איז פאנופעקםשורערם דרעס און קלאוק פון סײ און לער
 למ־ פיז שםאף איבערגעבלימגע חאמח װאס סעראגחש
יןד• םיז

 כאםש אז אגגעװיזעו, אױך תאט חביגםקי ■חחידענם
a אױף ווײחשעס די rt געװײנ־ די זײז װעליז •ראיעקט 

מ  אזא פאר צאלט »ײ. •י. דאםליו די װאס ־שכידװו לי
 בילי• זײן גים דא זעסטס־קאט״אדב די וחנלען ארבײס.

ױ מד ױ אינדוסםרי. יריוזאמר ד«ר אק ו «ז ױ ײז  די ו
^זױז קלײראר אױפתנײמ מחנונ רטארקצטנאר גי ח  י

 סײ תאנלז װןלמ נױםמ^ןדשםימ, צו סײלטרפא ךען
ױ •גיםקײןמלס«וקױמזקלײדאד,ומס ו ײז« ק ז יי

•umi —i■ ' ——---------------------- ------- » --X-.איגרוםטרי •רױדיםאד דאד «ױם קאגקודידאז ניט אאל 
ײ די •ון tram אװןקממז  רייס םיינויו ב

r r m ם ג םי א מ • 1»י מ י י י ײ

 כא־ מיט אנרימפנם מלעספיװער
 נאוועלםי אין נעוױנסען ױיפענדע

פרייד דזשולערי
 גאטאן דער פון אפטיילונג דזשולערי נאװעלטי די

 אינטערגעשאנעל דער פון 132 לאקאל ױגיאן ארבײטער
 קאלעק־ ערשטען דעם אוגטערגעשריבעז מאנאט דעם האט

 בתים בעלי פון אםאסיאיישאן דער מיט אגרימענט טױוען
 םארבעםערונגען גרויסע געוואונען און טרייד דעם אין
 ווערען וואם ארבײטער הונדערט אכט אומגעםער די םאר

שעפער. די אין באשעפטיגט
לא־ דעם םון מענעחשער פעלדמאן, מארטין לויט

 אנ־ ראזענגלום, לואים טיט צחאמען האט, וועלכער קאל,
 פון פארםרעטער די םים םארהאגדלוגגען די געםירט

 דורך ארבייטער די האבען ערקלערט, אםאםיאיישאן, דער
 אײ די ®מ פארקירצוגג א געקראגעז אגרימענט דעם

 א און װאך א שטונדען 44 *ו 48 םון בײטם־שםונדען,
 װאד• א דאלער 4 ארום ®ון העכערונג דורכשניטליכע

 םיז געוועז איצט ביז איז װעלכער סקעיל, מינימום דער
 צו געווארען געהעבערם איז וואד״ א דאלער 14 ביז 10
 געװאונען אויך האבען ארבייםער די וואך. א דאלער 16

 װעלען זײ װעלכע םאר טובים ױמים געזעצליכע צוױי
 בױרא, לייבאר א און ארבײטענדיג ניט באצאלט קריגעז
 אונ־ שעפער די אין ארבייטער ארויםשיקען וועט וועלכע
 בעלײ די אנשטאם ױניאן׳ דער םון קאגטראל טער׳ן
w m מאט צס גזי גא̂ס פת ארגײמער ארויפגעמצז זאלעז 

םער.rא בת םרײז־ אין געםירט זיך
 האט אסאםיאײשאז״ דער מיט אגרימענט דעם אחוץ

 דעם מיט אגרימענט אינדעפענדענם דעם באנײט ײגיאן די
 אין דזשולערי נאװעלטי פון מאגוםעקטשורער גרעםםעז

 םישעל״, און קרתמאן *טריפארי םח םירםע די יארק, נױ
 דעם אין אסאסיאײשאז. דער *ו ניט באלאנגט וועלכע
 ארבײטער די חאבעז םירםע דער םיט אגריםעגם נייעם

 גע־ זנקסםרא ארבײטסוואך; ־שטונדיגע40 א געקראגען
 ארבײםער שםיק און וואך פאר אווערטײם םאר צאלט

 שטונדע א םענט 40 קריגען װעלען ארבײטער (שטיק
 דער םאר פרײז דעם אויםער אווערטײם פאר עקםטרא
 געצאלם מיט װאקײשאן ײאד א מאכען); זײ װאס ארבײם

 באשעםטיגט שאפ דער םארבעסערונגען. אנדערע און
ארבײטער. 360

 טיטינג א יוניאן די רופט אויגוסט פערטען פאר׳ז
 װעט עס װאו האל, ■לאזא אוירװימ איז ארבײםער די םון

געװינס. זײער ווערען געםייערט

דעפארםמענם נארםענט סאםאן איו
אונ־ דעפארםםענם, םרייד גארםענט קאסאן דער

 דײד עלײעם וױים״פרעזידענם פון פירערשאפט דער םער
 די פיז איעעם ארויםגעקראגען מאנאט דעם האט בערג,

 ®ון זדמער געגען געריכס םון ענםשײדונגען וױכטיגםטע
 װעלכע לאגד, אין פירםעס דרעס םשילדדען גרעםםע די

 אגרי־ ײגיאז ®ח ארויםגעדרײט זיך לאגג יארען חאט
 האם ענםשײדונג די באדינגונגען. יונקמ איז םענטס

 דער פיז קרײזעז אלע איז פדײד גחיס ארױסגעתפעז
 פון םעשים די &יט כאקאנט זײנען װאם איגםערגעשאנעל

פירםע. דער
 טשילדרען ״חעריםבורג דער געגען באםעל דער

א״ סגודג.יחער פרן קאםפאני״, דרעס ם׳ י מ  * לײם לוי
 גו צוגעשיקם האט רײזבערג עלייעם װאס םעלעגראםע
 איר אויםלײזעז גלײד' מוז זי אז דוביגסקי, פרעזידעגם

אז; קאמפאני  אז שאפ, איז מעלדוגגעז אויפחענגען ױני
ה ״  n װןןס #ײגיאז חטרקערס דדעס סשילררען ייג

װ*מער דעם «ין מרגימלטיגוגג אץ אדמגמירט האט
4444144■ 444*44 AA44 44 kkk " kkfck ■4*444 ftk  גיט װעס זי vt זגערקעגעזן גיס מער זי װעט געזעץ,

אדםמתי• גו חנכט דיעד אק ארבײטער ודרע שםערען
----------------- 44H44 4444 MMk444 4Mlfi4tat4 414 4444 4444 444Bפאחואגדלען װעט און יתלאז ער אםת אן אין זיך זיע 

®ארםראסנר. דיעדן םיפ קאלעקטױו
4B4BB4BMM '■4̂ |4|44ן M4 44h l4Mtê to4444MM  םשילדדןז ,חעריםבורג דןד *יז זייגאמימד דער
י באװארסט איז גןלדמרגער, דזש• ל• חי

ע ותאיאיזטרײיאלסו םנ מנ מי פי חיי rית ■ » i r־ 
 ןד םדייו. דדןס טשילדדןן דעם אין באסלס סערישע

י יײז״ייי■ מייי* יל8* ״יי י  גײיאר^ןר ייז ״
 אסאסיאײשאן תד •ון •ראויחנגט דןר אפילו געוחװ איז
מד שסארק זיד חאט *ץ טיײי איז גוויס מלי די ■יז

 דער װערעז אײנגעשםעלט געדארםט האט עס ווען םישט
 דער פיז צײם דער אין טרײד דרעס טשילדרען אין קאוד

 א זײן געװאלט אבער ער האט אלײן זין־ םאר א. ר■ ג
 גאך אתיםגעפירם שאי זײן האט ער און פויגעל םרײע

העריםבורג.
 די ארגאניזירען צו ױניאן• דער פון פארזובען אלע

 באשעפםיגם, האם ער וואם ארבײםער הונדערט עטליכע
 װאגנער דער װען מיטלעז• אלע םים באקעםםט ער האט

 ארגאנחירם פירמע די האם קראםם׳ אין אריין איז געזעץ
 םשארםער א ארויסגעקראגען האט און ױגיאן קאמפאני א

 וױקערשעם ב. םרענק חשאדזש םון ״ױגיאן״ דער פאר
 חדך אינםערנעשאנעל, די קאורט. פליעס קאמאן פח

 קא■ םון מענעדזשער רײזבערג, עלייעם וױים־פרעזידענט
 םירמע דער האם דעםארטמענט, טרייד גארמענט טאן

 באארד. רילײשאנם לייבאר נעשאנעל דער פאר םארקלאגט
n איצטיגע a a iT w iy װאם םשארטער דעם בטול מאכט 
ױגיאן. קאמפאני איר פאר או־ױםגעקראגעז האט םירמע די

 דערוואוסם זיד האבען ארבייטער די װי שנעל אזוי
 רילײשאנס לײבאר דער םון ענםשיידונג דער וועגעז

 זײער צוריק םאדערעז געטםען זיך זײ האגעז באארד,
 צאלען געמחם האבעז די װאס געלם אייגטריטם און דױם
 קאמפא־ דער פון מיםגלידער די ױניאן. קאמפאני דער איז
 די שאפ. איז םומעל גאנצעז א געמאכט האבען ױניאז גי

 דעד אין מיטגלידער זײנען װעלכע שאפ, אין ארבײטער
 אומ־ מים אויםגענוםען נײעס די האבען אינטערגעשאנעל״

שמח̂מ גאנצע געפראװעט און םרײד באשרײבליכער
 דך נעמט דעפארםמענם טרײד גארמענט קאטאן דער

 ארבײםער די ארגאנתירעז צו קאמפײן דעם באנייען םrא
ענערגיע. באנײטער מיט פירמע דער םון

i r צו פשארםער אבפזאנפ ג־לד 
דער נענען יוניאן אפאזיציע .

 דעם האם לייבאר אוו םעדעריישאן אמעריקען די
 M םרויען דרײ םון פארלאנג דעם צוריקגעװיזעז מאנאט

 זיד האגעז װעלכע ■ענםילוױיניא״ אין שעפער קלײדער
 לא־ פעדעראל אלם םשארםער א גאך איר צו געווענדעם

 םארםחד דעם געווארענם האט גרין פרעזידענם קאלם.
 צו ניט געגעגד יעגעם אין פזנדערײשאן דער ®ת םער

 זײנען װעלכע ארנײטער אפצורײסעז פארזוך קיק םאכען
 ליײ איגטערנעשאנעל דער ®ח ױריםדיקציע דער אונטער

ױניאן. ווארקערס גארמעגט דיס
גאר־ קאסאן פון םעגעחשער רײזבערג, עלײעם וױ

 גיס אינםעתעשאנעל, ךער פון דעפארטםענט טױיד טענט
 ®אלגעגדיז אוין• פארגעקיטזמ גלשיכםע די איז אימר,
אוםן:

akk|44444B44444kftk I4M■ ■14 kk44M4kkkftkklkkk M kkkkkkkkkk to * —געשא אינטעו דער פון ארגאנײזערין געװעזענע א 
 תאם געװארען, אנטזאגט איז ױעלכע בארעם, רידא נעל,

״ דער ®ת נקסת נעמען קעז זי אז געדענקט 'n r ■חדן 
 H איצס טגײ עס װאס נײחגר־קאמף םים׳ן זיד באגוצען

 אםעריקןן דער צוױשען באוועגונג םרײד״יוגיאן דער אין
 זיו האס און א., אי. םי. דער און לײבאר אװ םעדעריישאן

 אינטערגעשן דער פון שעפעד דרײ אפרײסען פרובירט
 W• דער םון ארבייםער די אײגגערעדט תאט זי נעל■

 פון דרעס״ ״פענגא די ;אלענטאון פוץ םפארםווער״
 ו0בעםלעחע פון דרעם״ ״סועקטאר די און גארםעםפםאון
ײ אז פענסילוױמיא,  איד דןד פון אפרײסען זיך זאלען ז
ױ איז, װעלכע טערנעשאנעל,  I געזאגט, זײ תאט זי ו

 אמד דץר אז אנשלימז זיך און פאראינערס׳ פון ױגיאן
 חאמןזיד רעטײארב די אר.לײג ײשאןאװעךעדפ ריקעז

 קאםאו דעם וױסען געלאזט און איבערריידען געלאזם
 דדיי די אויפזיכט װאטענס אונסעד דעפארםםענם, טרייד

פל.עשאגגעינטאי רי זלאזאפאר *n אז זיך, געפיגעז שעפער
 דאד ®ון •ארםדעםאר צוט געװענדעט אױד דך האבעז זײ

a מטי יאפעגסיאױמ ןאי ןשאײערפצד rt זאל דפאדלאנגצ 
לאקאלס• ®עדןראל אלס טשארטעוס ארױםגעבען זײ

o חאט ר«איטיצ«מ דער וחנז . n דיז פארלאנג ויין

. _ _ _ _ _ סןד רעם געװארענט סון א דןו פון מר פ ר״ דן  W ון
רוו צו נים פעגםילווייגיא, בי  א אורײסאן •רו
מז מזיי ל חנ א אתטאד ו אז רי מ פ טיי ד  חנד יו

י ■ון ארנײטור די נעעאגעל. ר י או לי V* יי  י
r זיד 1<3א11 נארסחאמםאז און W 
י <ן8וי<ל p« אמפפדנאשןאןל, דדא *ז גדיוז א י

ײ w קלערעז מז י ײ ■ י ו י ו ו י ריז י ײי מ גי י
sxtnm*** זל פל  •m r m

דןו פארבלײבןן לי מ ז מי ו חד •
«ז

}» 1938 אױגוסט,
 צוריק־ דעען זײ און געװארען באװיליגט איז פארלאנג
 בעם־ אין שאפ דער ארבײט. דער צו געװארען געשיקט
 דארט אויד אבער געשלאםען■ *ורלױפיג נאד איז לעהעם
 װערען צוריקגענומען גיכען איז ארבײטער די ,ןעלען

יוניאן. דער ®ח מיםגלידער אלס
 דער אין פעדערײשאן דער פון האנדלונג די ,אט
 — רײזבערג, עלײעם ערקלערם חאט — צײם איצטיגער

 באװעגונג טרײד־יוניאז דער אין ברודער־קאמף תר וועז
 רײ- ױריםדיקציע װען ;לאנד גאנצען איבער׳ן פלאקערט
 ױגיאנם א. אי• םי■ און ל. אוו פ. א. צװישען סערײען

 װען אינדוםםריען; און שםעם צענדליגער אין אן ײעןג
 דארף צוױיםען, ®וץ שעפער פארכאפען צו זוכט צד יעדער

 באגריםם אמ געלויבם באזונדערם האנדלונג די אט
װערעז״•

סטרײק. א נאד סעטעלט פענםילװייניע אץ שאפ דרעס טשילדרען
 האט דעפארםםענם טױיד גארםענם קאםאן דער

 אײן םיט אגרימענט אן אוגטערגעשריבען מאנאט דעם
 דרעם א געצװאונגען און שאפ דרעס םשילדרען גרויסען

 פרײז דער אנםזאגט האט װעלכער םאנוםעקםשורער,
 דערצו און צווײקנעםען די אחדים, דער פון קאמיטע

 בעל די פאר ארבײם דער אויף פרייזען די העכערען נאך
מלאכות.

 יוגיאניזירט איז װאם שאפ״ דרעם טשילדרען דער
 פא• םעקאדו, םון שאפ״, מעק ״פענן דער איז געװארעז,

 דער ארבײםער. הונדערט איבער באשעסטיגט װערן דארם
 באם דער און שאפ אפעז אן געװען איצט ביז איז שאפ
 אדער יוניאן די אנערקענען ®מ העחגז געוואלם ניט האם

•tl ןזי אבער נאבלעט באדיגגבגגצס
 אפגעםםרײקם און םטרײק אין ארונםער זײנען ארבײטער

 אונםערגע־ און געדוארען וױיכער פירמע די איז װאך, א
 אגרי־ אונםער׳ן יוניאן• דער םיט אגרימענם אן שריבעז

̂־זד א געקראגען ארבײםער די האבען טענם » קל 'n r 
r א שאפ; l  ױגיאן אנדערע און געזמלם מינימום אלאר4

באז־ינגונגען.
פא., בעטלעהעם, פון קאםפאני״ דרעם ״שערמאן די

 אבער באם דער שאפ. יוגיאן א םריער סון געװעז איז
 פרײז די או דעם, צו צוגעװיוינען געקעגם נים זיך האם

 איבער דעח א האבען זאלען ארבײטער די פון קאמיטע
 פאר מלאכות בעל די צאלעז דארף ער מאם פרײזעז די

 םעם־ געקוםען לעצםענס איז קאםיםע די װען ארב״ט• דער
 פאר־ תאט און םםײלס נײע פאר פרײז א אים םים לעז

 פארדיבען קענען זאלען ארבײמער די אז פרײזעז לאנגם
 אוץ געװארען מם אין באס דער איז וױידזשעם׳ יוניאן

 קאמיםע פרײז דער םוץ מיםגלידער אלע עגטזאגט האם
ארביים. חנר פון

 א מים טרעגספעעג גלײך מירליו,נא תאט, יאזײנ די
ױ נאכדעם סטיײק.  דעם געפיקעט האכעז ארבײםער די ו

 און אונםערגעגעבלן פירפע די «זד האט װאד, א שאפ
 קאמיטע. פרײז דער םון ארבײטער די צמײקגעגומען

 געצװאונגען פירםע די איז םםרײקערם די פאר באגוס אלס
 אלע פאר שבירות ױן פרײזעז די העכערען צו געװארען

פראצענט. צען מיט ארבײםער

 ױאינסטײטעט ארבײטער קארםעט זעקס
בענך«עי־. מיט

באארד, רילײשאנס לײבאר חנר פיז גאשלוס א לױט
״ j קאסאגדאינא, פון ״,4P קארםעט די.מילער איז  גע־ י

 װעלכע ארבײםער, זעקם נעםעז צוריק געװארען *מאועען
ײ כאצאלעז און םעםיגקײס יעקמ םאי ענםזאגם האט זי  ז

ײ װאס צײם דער פאר מק־פעי עז.אררלפא חאנען ז
■אריחש דער צו געבראכם קלאגע זײ האט רײזבערג

 ענםשײדונג איר געגעז אגער האם םירמע די באאײ■ געי
 פאר־ תאט לימרמאן עלײעס װאשינגטאן■ אין איעלירם
אז די םדאסען  אוגעןװעג און דארטעז פאדחער בײם יוני

קעים. לי

דעםארםםענם אום־אװ־םאמ איו
 װאומ־א פיז שערעדוגטע ודיגדער, פסײײס~פחחיח

 IV םעלדעט, איגטערנוגשאגעל דאד פון דעפארסטענם טאון
ד־ די ארסטמירלז «ו געלוגגעז איו זייזדעפארםמענם  י

מי־ im קלײדעד פרײען פיר «ן נײ v חשויר־ ניו איז 
לי די טיט אגרימעגם אז קייגצז אץ זי  rrm נתיט מ

can ן ארגײס וױיגע איצט פאראז איז עם װאס די יי

 דזש« נ. ליגדען, פון קאמפאני״ ח־עס ״שאנד די ;םערעט
עליןאבעט. פון קאמפאני״ דרעס .קלעיר די און

 איז שעפער אלע די אין שטוגדען אדבײםם די
 און ײאד א שםונדען 40 צו געװאחגן ארונטערגעשגיםען

 געװאחנן געחעמרט איז ארבײםער אלע פון שכיתת די
פראצענט. צװאנציג טיט

 שםארקע א איצטער ענטװיקעלם דעיארםמענט דער
 אװי און חשויחי גױ אין טעטיגקײט ארגאגיזאציאנס

 שעפער די אין ארבײט מער װערעז װעט עס וױ שנעל
 אפעך אגדערע צאל א ארגאניזירען *ו זײ ערווארטען

סטעיט■ דעם אין שאים

געצאלט. מיט װאקײשאן װאך א קריגען בעיאן אץ ארבײטער בראדר ססס,ו
 כאשעפטיגם װערען װאס ארבײסער, 1,000 איבער

 בעיאן, אין קאמפאני״, בראזיר פארם ״מעידען דער אין
 160 לאקאל סון פיטגליחגר זײנען װעלכע חשויחי״ נױ
 באצאלט געיןראגען איצט האבעז אינטערנעשאגעל, דער ®יז

 אגרימענט, נײעם דעם לױט װאקײשאן, וואך םולע א פאר
 אונטערגעשריבען צוריק לאנג ניט האט ױגיאן די וואם
פירמע. דער מיט

 םריהער נאך נאטירליך האבען ארבײםער די כאטש
 קריגען זײ װעלען אגרימענם דעם חדך אז געוואוסם,

 חאם געצאלט, םיט װאקײשאן וואד א פירםע דער פון
 חאבען זײ װען אויפזען גרױס ארויסגערופען זײ בײ דאך

 די אין געצאלם װאכען צוויי סאר פדײםאג ערתאלםען
 אר־ װאך רעגולערער זײעד פאר אײנעם עגודעלאפם, פעי
װאקײשאן■ פאר שכירות עקסםרא װאך א אץ בײט
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 םים־ זײערע םאר געצאלט מיט װאקײשאז ויאד א םענט
 באלאגגען װאס ארבײטער שאפ א נאך יאי• יעדעם גלידער

 בראזיר״ עדעלםאן ״קער םץ שאפ דער לאקאל, דעם צו
 די אגרימענם דעם אין געקראגען האט םיטי, ױניאז פמ

 דער אבער װי אזױ ארבײטער. די פאר קאנצעטיע זעלביגע
 געשלאםען איצט ערשם איז פירמע דער מים אגרי&ענס
 זײער קריגען ערשם זײ װעלען געװארען,
נעקםטעז

►■1» 17 יי
 חאט אינטערגעשאגעל די ױגיאן. דער געגעז חשאגקשאן

 ענטשײ־ אן טיט און געריכט פעדעראלען א צו אפעלידט
 ריכםעד דרײ די חאבען אײנעם, געגען צודײ ®מ דונג

 דאן חאם ױגיאן די אינדזשאנקשאז■ דעס בעשטעטיגט
 שמד פאראיעיגטע די פת קאורט סופרים *וס אפעלירט

 דיםטריקט צוס צוריקגעשיקט קעיס די האט וועלכער טען,
פערחער. גײעם א פאר קאורט םעדעראל

 אום געחאנדעלט הויפטזעכליך זיך האם טרײעל בײם
 מיט סכסוך ארבײםער אן פאראן ם׳איז אויב פראגע דער
 געטעגחם, חאבען םירםע דער פוןאיערסל די םירמע. דער

 זײנעז פירטע דער פון ארבייטער מערתײם די װיכאלד אז
 די און סכסוך געזעצליכער קײן ניטא איז קאמף, איז ניט

 פי־ י1 תכט קײן ניט דעריבער האט אינטערנעשאנעל
 האבען יוניאן קאמפאני דער פון פארטרעטער די קעטען.

 אלע פיז העלפם א וױ םער האגען די אז גע׳םענה׳ט,
אז זײער םון מיטגלידער אלס ארבײםער  זיי איז יוני

 געזעצליכע די אלס ווערען אנערקענט דעריבער דארפען
 , מאעעו־אקט. פארםרעםערפמדיארגײטעראונטערדעם

 םירםע די אז באוױזען, האט וױדער אינטערנעשאנעל די
 דאס אז שאו אין םיסםעס ספיד־אפ אזא איינגעפירם האט

 זי און שאפ סװעם א איז אײגפאך איר פארוואגדעלט
 יתיאז « יייז זיד ארגאנתיחײ צו ארבײטער די שטערט

 געזעצלי־ א פאראן ודז דעם איבער וױלען■ אליין זיי װאם
 גאריס־לאגווארדיא דעם לױט און סכםוך ארבייטער כער

 איג־ קיין ארויםגעבעז נישם געריכט דעד קען געזעץ
פאל• אזא אין דזשאנקשאן

 ריכטער חגר געװען איז װעלכער קאלעם, חשאדזש
גע־ איז יונקה די אז אנערקענט האט קעים, חגד אין

איג־ דער סכסיד.

 נזך נסל אעדזשןגסשןון דאנעלי
נאנײפ וחןופ w - נ»נס

 איו געװאוגעז אינםעתעשאנעל די האס מאנאט דעם
 גאר־ דאנעלי .געל דעד גןגען מנריפטנן די אין קאםף
 םופרים צום ביז דערגאנגען איז װעלכער קא&פאני״, מענט

ד *וריק און שטאטעז פאחוימיגםע די פון קאורם  די תי
 אינדזשאנקשאן צײםוױיליגעו־ דער קאורםם. גידעריגערע

 ארױםגעקרא־ האט ריעד סענאםאר געװעזענעד דער האם
 פיקעטען *ו יונקה דער פארבאםעגדיג וױיב, זײן פאר גען
 האט חבעםקי פרעױחננט געװארען. בםול אמ שאפ, איר

 צדריק־ זיד באלד װעם ױניאן די אז אנאנסירס, גלײך
 אר־ 900 קארגע די ארגאנמירעז כחות אלע םים נעםעז

 פיר־ דאגעלי דער איז גמיפטעשבא װערען װאס בײטער
 אינםערגע־ די װאס קאמפײן דעם באנײעז װעם און םע

 יאהר א םים שמצלעזאפצו געװען געצװאונגעז איז שאנעל
 איג־ דעם יס«קדאגעןאיי סאה פירסע די װען צוריק

אםים• י■ מעריל דזשאדוש פון דזשאנקשאן
 חנר געגעז אינםערנעשאנעל דער פון קאםף דער

 דרעס קאטאן גרעםטע די פון אײגע םירםע, דאנעלי״ .געל
 פמף באלד שוין זיך צים לאנד, אין מאטפעקםשורערם

r.ר. 4 דער פון צײט דער אין גאך »־ m סעגאםאר איז 
 קאםיטע קאוד דער פאו־ װאשינגםאן איז ערשמען ריעד

 פרי־ םפעאיעלע קריגען זאל פיחמ די אז געפאדערם און
ײג־ דחנם קאטאן דער םון קאוד אונםער׳ן װילעגיעס

n ײנ די r ארגא־ שםארקען א אונםעו־גענוםעז האט 
 אין ארבײםער דאגעלי די צװישען קאםפײן גיזאציאנס

 םיםלעז• ילע םים געװערס זיד האס קאמפאגי די .1933
 ארויסגע־ האס ײגיאן, קאמפאני » ארגאנמירט האט זי

n אקםיװע 16 שאפ פיז װארפעז rs r .קאםפײז דעד לײם 
 דער בײ »ץ ערפאלגרײד אנגעגינגמ פתדעססװעמז את

 אם־ אין אינםעו־נעשאנעל דער פיז אושגענויקא לעצםעו־
פיר־ דאנעלי תד r* ארגײטער ךי תאכעז סיםי לאנםיק

n ופדפװ» , n וײמז ■
% די ײט.; נמ ראחײלי, פיז

4 p  i r r n i p o,  ״
־ ״ ד קי ז •י

 V געהאט מע
 קענמדיג ניט <
ײ אז זיד סעז  ין י
טן געדינס אין

 ®ח אדכײסצד די אפשםעדען
מ די ר ך ^  D זי

«

44(4to 4444444 B4B 4444 MB44Î B4B44 BBB4Bft4B -—»— ■ifeMM ■ ■ ■M■■האט ידגיאץ די און אאגעשאסס דעריבער איז דזשאנקשאן 
פלאץ■ דעס פיקעטען צו רעכם א ווידער

 די געקראגעז חאם ער װען דובינםקי, פרעזיחננם
 ארוים־ חאם געדיכט, פון עגםשײדונג דער װעגען נײעס

 פאר־ איו װעלכעד סטײםםעגט פאלגענדען דעם געעגבען
 גאטנען איבער׳ן פרעםע דער אין געװארעז עמענטליבט

לאנד:
 אימר־ מיר דינעז — געזאגט, ער האט — *געװים,

דןס ענםשײדונג. קאלעם׳ם דזשאדזש םים צוםריחמ
B1444444 BI44444B44 B44B ^kBkkBk B4B b̂b44b ■ * י—-------  ■■b,אונזער אלעפאל פאר איינמאל םיר, האפען עםאבלירט 

 גים־ארגאנמירטונ די ארגאנמירען צו ױניאן א אלם רעכם
 םעםם־באשטיםםע אדן גלײכע שמעלעןוײא און ארבײםער

 אמ־ קלײדעד םרױען דער אין עזארבײסס־סאליעדסג
אויד שטעלם עט לאנד. אין סארקעט יעדען אין דוםטריע

M 444 b|44A44BBI4 B̂ B BB4444B4B B4B b44 u bu b  ■b̂ b̂ סכסרך ארבײסער אץ האכעץ סיו אז פאקט דעם פעסט
B444B4444B B B4B4444BB44B4444B B4UBBU■ |Lb 4*M bu b  קאםפאני, מאנופעקםשוריגג גארםענם דאגעלי דער מים

ױ האם, וועלכע  דערקלעדט, םאל אוגצעליגע האכען םיר ו
 אדבײםס־ עדגעדע אונטעד פראדוקציע איר איינגעשםעלט
ױ כאדינגונגען םארקעסם אנדערע אין חערשען װאס די ו

■4444BBB444B BB BB/sil44k 4■■4B 444 444 ■*Bkk — שר״גע אן אן דעריבער פירט אח—  קאגקוחננץ אופ׳יו
 אתזעד רעכםפעדםיגם עם בתים. בעלי אנדערע םים

 צום פאל דעם אין בארעכםיגם דינען םיר אז באהױפטונג,
 אמ* געגען געועץ לאגװארויא נארים דעם pa שוץ

דזשאנקשאנם.
 אסאקעס די געגען קעים אונזער .פארםיידיגעגדיג

 געקעמפט ניט פירקײבפאל חאמן ,JP דאגעלי דדצ פון
 די אנגעפירט האט װעלכער ריעד, סענאםאר עקס געגעז

 אד סיםי, קענזעס אין יוניאן אונזער געגען פארפאלגוגגען
ױ מאםיװעז, פאליטישע ליב  פרובידם האט ריעד םר• ו

 קאמף דעם אנגעפירט האנצן םיר אייגדרו^ דעם שאפען
 אײגצושטע קאםפײן אלגעמיינעט אונזעד פון םייל א אלס
 אר־ און ארבײםס־קאםטען די אין קײטכײמלינהאײ לען

 גיט און עידטדוסמא דדעס דעו־ אין בײםם־באדינגונגעז
דס.ארדגםמע ססיאדמ נידעריגע קײן דעדלאז?ן

 שםעלוגג אונזעו־ פון געזעצליכקײט די או .איצם,
 אלע אגצואװענחמ בז־עח םיר האבען אנערקענם, איו

 דאנעלי דער פיז ײטעדארמ די ארגאניײחװ וװם כחות
 טוג־ פון םײל אלם קאטפאני, פאנופעקטשוריגג גארמענם

 איז גלייכקײס אייגצושםעלען םעםיגקײט אלגעמײבער ועד
 ארבײםסגןד אלע פאר פראז־חױחח צו פעגליכקײט דער
 אױפהײמז דדדכז־עם »יז אמדוסםריע אונזער אין מר

» פאבריקען אלע די אין באדיגגתמן ארבײםס די  גיט װ
 גנשײדינמן די נאד■ עקזיםםירעז באדינגוסגען יוגקמ

ד קאםפאני דאג«לי דצר גים געריכט׳ פון ת a ווי rt
_________ U44444 B4444BI4 B4BB4BB B4444B טי ואלט#ן1גן0א אל0̂1# i"U, _ ״ י lX I ׳פן••"
 באציחונמװ קאגםראקטלימ נאר&אלצ אייגשסעלען אדןר

ױ ,nprp מיטאומיד ט»יז מדשס אסד ז n ••קםי n r 
מד׳ו םארקעט v אי u u .לאגד״
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פאדפרט דובינםהי פרעז װעספשאופעו8*.פ.*װל.נעמפ f lf i ן ן ן ן U אי• ״ אין ץ  •“ * V V i d H

מזמ* ®װעתאופעסםעס
g up םםרײק גיםעחנן po אםען,1םא פיר 

tnpv אנםא־ םאן פון קא.״ ווער אמפענםם די״םעקסעם 
 דער םיט אגרימעגם אן אונטערגעשריבען םעקסעס, !יא,

 אײג־ ױגיאז װארקערם גארמענט לײדים אינטערנעשאנעל
באדינגונגען. יתיאן און שא« ײניאז קלאתל א טיתדיג
 דער פון פארםרעםער דער פערלשםײז, םײער ווי

 איז איבער, גים סאוםװעםם, דער איץ איגםערנעשאנעל
 די פון אײנער געװען םירםע דער געגען סםרײק דעד

 האם אינםערנעשאנעל די ױאם קאםםען פארביסענסםע
 אין כאםש און ענד,געג עםיענ אין מחאטאנאופיחנז

 אר־ 75 ארום בלויז ארבײטען שא■ כאסרעסענדען דןם
 סון סעםלמענם דעם פרן װירקוגג די אבער וויז בײסער,

 אײ םעקםיקאנער 9אל פאר וױכםיגקײם גרעסםער דןד
 םשילדרעז דער אין באשעפםיגם װעחנן מאס בײטעד־

געגענד. יענעם אק אינדוסםריע דדעס
געחא־. אינםערנעשןמעל די האס o**x יאר עטליכע

 אר־ מעקםיקאנער הונדערםע די דערגרײבען ix טערט
 איכער םעקםעס. אין טרייד ררעם םשילורען אק בייטער

 מא מעזריגקײשדוע דשפרא זאי לעזאסידפןיאירטײי די
 ארבײםער. די דעדגרײכען ix שװער זײער אנגעקומען 09

די ארגאניזירעז ix מגעןגעל יתיאן דער איז ןגדליך

 אז פארהיטעז גו ,קאםפאני״ װער איגפעגטס *טעקסעפ די
 חאם ארבייםער, אירע ארײגקריגען ניס זאל יתיאן די
ײ יזירססחסא  חאס אבער דאט ימיא!. קאםפאני א אין ו

 אנםזאגם זיך האס םירמע די װען געחאלפען. נים אױך
n אינםער־ דער פון מרזמערארפ די םיס דלעןסססאח 

 ארונםער שאפ דער איז אגרימעגט אן װעגען גןשאנעל
p t .ססרײק

 דעם םיםלען אלע אנגעווענועט חאם םירםע די
jגע־ די אין געווענדעם זיך האס זי ברעכען• *ו סםדײק 

 דער געגען אינרזשאנקשאנס ארױסגעקראגען און
 האט אינדזשאנקשאנס די םים טאכען ארבייט קיק ימיאן•

 ן אױף געפאלען םירםע די איז געקעגט• גיט אכער זי
B W .קא&ף איגערליכעז דעם מיט באנוגעגדיג דך •לאן 

̂ונג םרײדייוניאן אטעריקאנער דער אץ  *וױשען באװע
 לײ־ אװ («עדערײשפ ןאמריקען חגר »ח 4 םי♦«י• תי
ך זײ האמז באר, פון פארםרעםער די «ו געװזנבדעס זי

א_____ אי מ ג א מ מ ק האמגז יענע אח א
 די *ו םשארםער לאקאל פעדעראל א ארױסגעגעבען

פירמע. דןר פון נערעקגרסדײס
 םעלעגראפיש געװענדעט זיך האס ■ערלשטיין םייןד

מז ■ראםעםםירט ארן גריז ■רעזידעגם נו  חאגד־ דער מ
̂ראדפ די פון לתג  העל־ אין «װ;רײשאןפ דעד פון סרעט
ן » o n סטרײק aןשעפדיגוי״ ygm  n p עגדעדי״סטרײק 

ץ •רעױדןגם ארסייםןר♦  זייגע געאווערט גלייך האט גו
ir ןיירםדעמר r a r m i קאט- דער פון רמעדאמש דעם

 ארײג־ האט דובינםקי פרעזידענט וואס בריװ א אין
 אםעריקאן דער םון סעקרעםאר עקזעקוםיװ «ום געשיקם
 גע־ האם ער װעלכען אח ראוז אלעקם פארמי, לעיבאר

 דד באדויערם אײטומען, די אין םארעםעגםליכעז לאזם
 לעיבאר *מעריקאז דער םון קאםיטע די װאס בינםקי
 !ײםוגגעז די אין םארעםענםליכם האם װעלכע פארםי,

 לעה־ האט טיקעם, סםעים פארן קאנדידאםען «עטעל א
 גאװערנאר אז פאדערט ער און אויםגעלאזם נאםען סאנ׳ם

 םי־ םםעים דעם אויף װערען ארױםגענומען זאל לעהמאן
 ריף1 דער פארםי. לעיבאר אםעריקאן דער פון קעם
פאלגט: וױ איז

 פון סלעים צײםוױיליגער דער ראוז: ליבער ,םײז
 פיז געווארען אנאנםירט איז װאס קאנדידאטען סםעים

 עם וױ ואדערס,קיהעד יארםי לעינאר אםעריקאז דער
 אנם־ *ײםונגען, מארגעז די אין געװארען באריכםעם אח

 ji חױרפעדט גאווערנאר פון נאמען דעם ניט האלטען
 ארגאניזא־ אונזער םץ שטאנדפונקט דעם פון לעהמאן.

יד װארקזנרם גארמענם לײדיס אינםעתעשאנאל די איע,
- - ̂ — - — .— ■— ■ - ■— *B te&MB teUM BBB4B MMBABAIBA BBBBB,םארדריםלזד א זעהר םאר דאס איך באםראכם ניאן 

מרזאז־.
 םיי יאהרחאמז לעאםעז טמ לויף אק ״כאטש

 לעח גאװערגאר װאם אלץ מיט אײגשטזמען געקענס גים
>BJfiyi  w n iP ץ דז< ךאו ,ןועסא «רון  <אגדפ ?

און אימרגעבענםםע די פון אײנער אח ער אז ניט,

ארױפשםעמן ז»ל פ. ר. &
אדפזסט״טפקעט

 פארמאגען״ ארבײטער די װאם םרײנד אויפריכםיגםטע
 איד ארבײםער־חנקארד. וואונדערבארעז א האם עד את
 אםעריקאן די אזוי וױ באגרײםען נים דעריבער קאן

 חגקארד זײן איגנארירען געקענם האט פארטי י״יבאר
באװעגוע. או־בײטער דער או לײסםוגגעז גרױםע זײנע אק

 איך אז אונטערשטרײכען, איך וױל ׳דאס ״זאגענדיג
 א ױארםען *ו אוםן וועלכען אירגעגד אויף גיט דא םײן

 דערפאנםע די פמ פאםיגקײט דער אויף ליבם שלעכםע
 פאר־ לעיבאר אםעריקאן די םארםרעטעז או קאנדידאםען

עלעקשאגם. סטעיט קוםענדע די אין טי
 פון אעםעל דער אז אנבאםראבט, אין אויך נעם ,איך

י פאר זעייארעג םארעםעגםליכם אמ װעלכער נעםען,  י
 און *ײטוױיליגער. א בלויז איז עמטער, פאושיוענע

 (געםעל) םלעים דער װען אז אױף, דערפאר פאוער איד
 אגט־ ער זאל װערען פארעפענטליכט באשטי&ט װעט

 דערםים, לעהמאן. גאװערנאר פמ נאמעז דעם האלטען
 גך פיעל זעהר געטעל גאגגער דער װעם איך, דענק

 ■א־ דער העלפען אויך װעט עם און ווערען, שטארקט
 קוםענדן די איז פארםי לעיבאר אמעריקאן דער פון זי*יע

עלעקשאנם. סטעים
אייערער, *אויפריכםיג

____ דובמסקי, .דייוויד
לײדיס אלגאממעתאשא <סרפ<ידא«פ—---------------

יוניאז״• װאירקערס גאדמענט

 נו־ אגםזאגט זין־ חאבען םםרײק־ברעכער די יתיאן. «אגי
 אין געװענדעט זיך האבען און םשארםער דעם ריקגעגען

 םזד אםעריקעז דער געגען אינחשאנקשאן אן נאך געריכם
 פארבאטעז איר זאל וועלכער לײבאד, אװ דעדײשאן

 אנגעתױבעז זיך האט עס טשארטעו. דעם אוועקאוגעםעז
 איז ועזולטאט דער געריכםעז• די אין קא&ף נײער א

 אזאג־ אתטערגעשרימז חאט פירמע די אז געװען אבער
 םלאכות בעל אלע און איגטערנעשאנעל דער םיט ריםעגם
יוגיאן. דער אז אנגעשלאםעז זיד האבען

פערל־ שרײבם —־ פירםע דער פון סעטל&ענט ,דער
 אלע אױף וױרקונג גוםע ועלטען א געהאט האט — שטיק
 סאז איז אינדוסםריע דעד םים פארבונדעז דינען װאס

 קאםפײז שטארקעז א אן איצם פירט יוניאן די אנםאניא.
,שעפער. איבעריגע די אין

 ־שטוגחןן4ס r» *ירט אינטערגעשאנעל
װאנסואװער. אץ װאך

 פה ערפארסרעמ פײגבערג, ישראל טנעזידעריס־פוױ
א אין מעלדעם ואסיפיק, אױם׳ן איגטערנעשאגעל דער

MB BBBAB B̂B BBB BAABBBiBM BBBIBMBBMBMA BIB MMBkMMMi^ i םעלעגראם i דובמסקי, ■רעזידעגם xtt גע• ודם איז עם 
די פים אגרימעגם אזװמיקקאלא דעם באנײעז *ו לונגען

םאנאפןרױס מס־אנחשעלמס פמ װנילײ דלכער חןר
)12 זײם פון (שלוס

 זײז זאל סענשזזײם גאנאע די און טיססעט גאנגע אתזאר
9 jram yi ױ דעם גאך  באגרי־ אויו לעזם אנטאנמי ו

 לא־ קלאוקסאכער ישעןגאימאליע פון םעלעגראםעם סתגס
 געשריבעגעם א ■ארםעם, א אױף דא לטוױקא ,48 קאל

■ • ״ דןו ר י  גים וועלכער דאקוטענט, דעם פאר לןזט ן
 נאםעז איז חאספיםאל״ םעמאריאל דעם:חילקוױם

 מד האםפיםאל ajn האבעז װאס לאקאלןן אלן די
קואגקא. •וןז־י . \ ,
תאם־ פון זאלען קראנקע אלע די ודאתש דעם

_____  _____  jn
סאנאםאריום, פון ורעזידעגט ךןו ר,

אנטא־ ודם זיך אוקושט ,
i אזױ איץ דד אוז t  j o t ii אוים אים הוםם עס 

שלום־רץחנ. ויץ
זאגם לןבעז״ םײן *יז טאג גרױסןר א איז

r » m ■ײדינ ! •ד • n א ״ מ י י א י

«ד

 ביל־ דער r® סאדערװײזפופ און אןקמימאבאר זײ דאנקם
 איזגעכױט געבײחג דיגרױנמ אז םארזימרס דיגסאר
 איז ארבײםער יוניאן וראאעגט הוגדערט םיט געווארען

 ם׳קעז װאס דזשאב בעסטען דעם געסאכט אלע האנען זײ
. קו־יגען. נאר

ר די מיט םיםיגג פײערליכען דעם שליטט שאר  וון
 וױ װעט האטויטאל טע&אריעל חילקוױם *דער ;םער

י באקץטפעז געחעריג מ קראוקע אלא יזא קדאגק י  לאןי
p געזונטע ארױס געבײדע דער פון t אודיק פתטןוו t 

 םארמוטשעםע קראנקע די טאגאן w געזתם ארבײם, דעד
איזס״. לעבעז םיר װעלכער אץ ארדנונג,

 ארזים ם׳איז טארש, א אױפגעשפילם יתאט פוויק
מיםיסג חיםםארישען א פון

it ארן װאוגש אלאטאגט איז עס  (Uum pi דןו 
̂פןוטאו*  װןל־ יןנטאן,יאא 68 פאר אלײאספיט אױסגאא

I פאוןתסטע די טלױ געוואראן גאבױט אין מר t -רא• 
̂טאלאאם און גלליס יזשמאיגראט  *וין־ זאל געמידעם, פ
u ײאם im it u f f t  T iy i נױםית אלן מיט װאדןן 

 |t פאדגיסשזד האספיםאל
 אליטאטפה דאד it ל^מזגדעדשא מושיט אח װיאטאנט

itu גימר ײאם זאל tu t קראנק?. די חײלןן

 ברי־ װאנקואווער, אין טאנופעקסשװערס קליידער פרויען
 פאר םארבעסערועען וױכםיגע פיל םיט קאלוםביא טיש

 אר־ די אמ אגריטענט נײעם דעם אונםער ארבייםער. די
 שםוג־ 40 אױף 44 פון געודארעז םארקימט נײמס־ײאך

 געדחך איז ארבײםער אלע פון שכירות די װאך. א דען
 אײנ־ זײנעז עס און פראאענט גען מיט געװארען כערם

 אר־ די אין פארבעסערוגגען אגדעדע געװארען געפירם
בײםם־באדיעועעז.

 װאנ־ אין לאקאל אינםערגעשאנעל דעד 276 לאקאל
u די פון אײגער איז קואווער, p דעד אין לאקאלס יונגע 

 געװארען ארגאניזירם איז לאקאל דער אינםערנעשאנעל.
 ארגאנײזער אינםערגעשאנאל דעם דורך יאחר לעוטעס

 זיד געפמעז דװאנקואװע איז סמ.נחונר י.וױניפעג׳. פח
Tpipv Dsn♦ דןורם

 באדיד יוגיאן געװארען איינגעשםעלם מאל ערשטען גוט
 באנײט אגרימענם דער איז אי*ט קאגטראל• און גונגען

שכירחצ העכערע און שטמדען קיראערע טיט געווארען

רעזאלוציע. *נערתענוגנ
 1400 װאג״, ״חשוגיאר פון ארבײםער די םיר,
 כױרקאװיםשעסרעסםאיאז אין לסעאמפארז בראדװעי,

 פון אגוועזעגהױם דער אין םישען פײךגעדעקטע בײ
 פאר־ אױך וױ ראזענםאל, ברודער פיזגעט־אגענט אונזער

 חד פאלגענדע אן נעטען םירםע, אונזער פון טרעטער
זאלמיע:

װאױל־ דעם פאר ארבײם גיטע די אנערקעגעגדיג
 ברזדןר שאפ־םשערפאז אונזעד פון )שאפ אונוער פון זײז

 וײםט־װאטש א מים איחם םיר ■רעזעגטירעז םםאלין,
 מסטנז איז געברזימז w עס איחם וױנםשען און

 וױיטןר אױך װאם ער או חאםען, און זונם,
שאפ. דעם פאר ארבייס גוםע זײז

אוד *ו דאנק חאראיגעז אונזער אױם דריקן םיר
^ ABBBBBA MBBB-------m B̂B fc —— — T #חחענט»ל ברודער ̂גענס ביזגעס זער l Ofn 

 טאט< און ואט םים חעלפען גו גרײט געײזװ אלעמאל
I« 1ושי גיגעסאגדפאד ניט  u p  it  J0*rm  r 

m באװיזען חאם ןװןלט ימיאז, אי«<ד אנקד  it* 
ײז ליזי חיי try אאלטוזגאוא *ח בי ש איז ל חן מי  מ

f די אנאחזאלםעז זגעלתגע אתז יױז t  o r tn y o 
ו סיר פליצטעןפאר ,שאפ י I* t טאל לןן אלו ז  p t*
a דןו rt *tit t r o t  t  r o ומױלוײז t u t  i t

מזי סמקס ®ױידסר, חס״׳מב מ• מי

•4 1938 אױגוםט,

פראנט דרעםמאכער אױפ׳ן
© י י ז ► • 9!

03 מיגק̂ש מ. ג
סיזאן ערב

 א ערב שםעהט אינדוסטריע דרעם י
מאל, אלע װי און״ םיזאז. נייעם

 די אין גריבעלט און שװיבעלט
 ״בייערם די איז רומס״ ,שאו

״רעסםאו־ די איז איז אםיסעם״
 מאנוםעקטשורערם וואו ראנען״.

 אץ זיד, םרעםעז ״בייערם״ אץ
 טרײד־אייטונגען, די דורך מען בלעטערט גיט? װאו

 די וועגען אפהאנדלונגען לענגערע דארם מען געסינט
 א םאר אגיםירט מען ;טדײד םאר׳ן אױסזיכטען גוטע

 ;םטײלס פון איז מאטעריאלעז םון אויםוואהל גרעסערען
 נים וױמען זײ הלפאי םיו־סעס, םםייל די מוםר׳ט םען

 געשפאק דעם אנטװיקלען אץ פארנונםם מעהר ארוים
 מען םטײלס. ״■ראגרעםיװע״ םעהר םאר םרױען די פון

 םאן M טרײד אץ פאקטאר יעדען םינםערט מען רופט,
 עםליכע נײן, ״נידעל״, א ארײטנוגעבען םליכט זײן

 דעם מרװערםם שטוא א געבען ארעם״ אין ״נידעלס״
 אץ פאזיציע ריכטיגע איהר םאתעםען צו םרײד דחנס
אינדוסטריע. פרויעךקלײדער זיער

 זײנעז םיר אז װערען״ געזאגם גלײן• דא זאל אח
וועלכער שריט יעדען מים מיטעל, יעדען מים מסכים
 וואר־ ארבייםער די געביט. דעם אויף געמאכם ווערם

 זײ םיזאז, גוםען א םאר יאחר םאר א פון שױן םעז
 שױן האבעז זײ םון פילע או לאגג אזױ שוין װארטען

 עס אױב דעם. פאר האםגונג דיער פארלארען באלד
 שלעב־ דער סץ לײדעז ארבײםם־געבער די אז אמת, איז

 םת פילע אז אװײפעל אהן איז עם און — גיים טער
 כפל — אמת מער םך א אבער עם איז — לײדען זײ

 אחער גיו ארבײםער. די נו ממוג אץ — בםלים
 םד או ניפערעז נױטיגע די געחאט גיט מיד האבען

 פאנד אינשורענס םםײט דעם דולך עס. שםעםיגעז
 קריגען באדארםם װאלט נמנן װעלכע טשעקלאך (די
 לאנג) אזױ װארםען או אוים קומס עס װעלכע אויף אמ

 װי און אינפארטאאיע, נױטיגע די אאינד םיר באקוםען
 װיפיל !איפערעז די אן קוקט מען װעז איז עס גיטער

 אױסקוםען באדארפען פענשען אתזערע פץ טויזענטער
 װאס יאהר, א דאלאר חונדערט 12 וױ װעניגער םים
ױ װעניגער דאלאר 200 בערך מײגם דאם  םאמע די ו

 באשםעהענד םאמיליע א וועלכער לוים םומע פיניפאלע
 דאס און לעבען, םים׳ן אױםקומען קױם קען גםשות 4 פון

איפערעז• רעגיתנגס אםיגיעלע די זײגען
 אוגזערע פון גביאות די אז האפען״ מיר וױלעז

 אנ־ חנר אז װערען, םקױם װעלען עקסיערםעז טרײד
 דרעסםאכער די און אלרײם זײן װעט סיזאן קומעגדער

חובװד זײערע פון םײל א כאטש אפאאלען קענען װעעא
אויסמנסערונג אן זיך אדערם9 מס

״טשעקלאך״ די װעגען שױן רײדען אז.םיר אץ
 איבע־ דין ניט געוױם װעט פאגד אינשורענם סםײט םץ
 דעם םים אומופרידענחײט אוגזער אױמודריקען ריג

 פאגד. פון פארװאלטונג דער מיט »מ געזעז אמטיגען
 םיר װאם דעם אױף קוקענדיג נים םיר זאגעז דאם אמ

 נײ דער םץ געזעאגעבער 150 די פת אײגער זײנען
אסעמבלי• סטײם יאו־קער

פאר־ ארבײטער אן מת געזעץ איאםיגען דעם לױט
 בארעכםיגם איו ער אײדער װאכען דרײ פולע לירעז

 אױםגעמאכם. נים שוין עס װאלט בענעםיט. קריגען *ו
 מארגעז אױןי ערװארםעז>.אז n נופיל געװען װאלט עס

 זאל ארבײםען גו אױף חערט ארבײטער אז וױ נאכדעם
 *אוולען זאל סעז אז .אויד בענעפיט• קריגען גלײד ןד

 ׳ אבער זאגט געזעץ דער װען לוסמ■פאר אגמ יעדען פאר
 אן אחן ״קאנםיגױאס״׳ זײן םחען װאכען דדײ די אז

 באםרעפענ־ דער אױב אז םימם, װעלכעם איבעררײס,
g ארמיס y 1 מגקרי עדך n a p מויעז עראיז תי 
 פיר־ ,וױיטינג זײן עד פארלירם ארבײםסלאז געןװא 2

״  םױג גײ, דאס אױןי ״ײארםעף ןאגפאנגע מח r* ייי
w •ניס t o אין קאסף א אויפחױבעץ מוזען װעלען 

 is לאדזשיםלײטשװ־ דעד טן םעסיע קוםעגדער דער
 םעג מחלמ זאל מן אז אוױ גאועץ, חנם ניעגדיחח•

r גים און a n .מד ימן מימס דאס װאנאן  ישר־ יײ
m 15 די nm אטיא איבײ» םעג 15 יידס tn  m ויד 

או באראכטיגט זײן <ר זזל װאמז׳ 5 אין •מקלינען
* m m

םים־ די אז םאדערען, מתען םיר װעלען צוױיטענס
 זאל געמאכם ווערען אאהלוגגען די וועלכער לױט טעם

 אפי־ די אין זיך שלעפען דאם ווערען. אויםגעבעסערט
 לאין אין שטעהן דאם דעפארטםענט, דעם פון סעם

 אונזערע םון לעבען דאם םארביםערט לאנג שטוגדען
 אויסגע׳• אוםשםעגדען אלע אונטער מוז דאם מענשען•
 און םעכניק, סון םראגע א איז דאס ווערען. בעסערט

 האם רעגירונג די אויב געגוג. מיר האבען טעכניקער
 ארוים־ קענען איהר איגטערנעשאנאל אונזער װעם גים״

 דעם אויף םפעציאליסםעז קיין ניט םעלען עם העלםען.
געביט.

I געבען אכםונג די אויף ממן דארף אי.
הא־ איבערבליק״ פאגאםליכעז לעאםען אונזער אין

 דרעם ״עלדזשין דער םים פאל דעם דערמאגט מיר בעז
 האם װעלכע סםרים״ םע35 װעסם 237 פח קאמפאני״
 גע־ פטור און ביזגעם איהרע ״אויםגעגעבען״ כלומרשם

 דער מיט או־בײםער הונדעדם עטליכע איהרע פון װארעז
*חאפען. אגרימעגם מים׳ן און יוניאז

ױ  האם געדעגקעז׳ #גערעכםיגקײט״ םון לעזער די ו
 n אז גרוגם״ אױפ׳ן םירפע די באקעמפט יוניאן די

דעם פארקויפען און אױפגעבען םיט׳ן מעשה גאנאע

 װי מעהר נים געװען אמ גראשעז, דרײ קײן םארמאגם ניט
 פאראנם־ איהרע םון זיו ארױמנודרעהען מאנעװדע א

 אגרימענם. קאלעקםיװען אונזער אונםער װארםליכקײםען
t האבען דערבײ o בריליאנ־ דעם אויף אגגעװיזען אויך 
 געװארען באקע&פס איז םכםוך דער וױ אופן םענעם

 דושאינס דרעם אונזער םץ פארשטעהער דעם גמד
באארד.

 אום־ דער או באריכטען, או אונז םרעהט אנינד
 גינםטיגע א ארױםגעגעמז האס סשעוסאן פארםײאישער

 פאלשםענ־ א פאחױיכענם האט יוניאז די ענםשיידוגג.
 דער סײלסםאן, אודיק אמ סײלססאן דער זיג. ,דיגען

ל איריק איז הבית בעל אסת׳ער  אר־ זײ און הבית מ
 םוסר דעד חשאבס. זײערע אוריק האבען בײםער

 נים אבער — לתליח גגב סוף או איו״ דעם «ון חשכל
פאל• אלע

• • אײ• ■י ״דאבעלױ
 ערשיגען לעגטענס איז *ײםונגען םעגליכע די אין

 ענדליך האס איגםערנעשאגאל אוגזעו אז אנאגס אז
 »«רא* I גיתסגרע ערלפעדערא תר פין רקסיייאױסגע

 «אר א is באשעםםיגונג געבען װעט װעלכער דזשעקם״
ארבײםער. גױם־באדערםםיגע און ארבײםםלאזע טויזענט
 תאבען זאלען םיםגלידער אוגוערע אז כדאי איז עס

 אונםער־ גײטװייליגע א (א) איז דאס או זיגען׳ אין
 קליײ דעם אין אדײן ניט געחם רעגיתגג נעמוסגדי

 אונ־ פריװאםע די םים קאנקודירען או דער״גולשעפט
 םעסא־ פילע די פון אײגער אמ דאס ב) םערגעםער.

 נױם;באדערפ־ העלפען וװ רעגירונג דער מנו דען
 באלדיגע אין זיך נױטיגען װעלכע ארבייםסלאזע םיגע
 רירעקטע קריגען זײ סוזען ארבייס קיץ ניט אױב היל̂ן

 ״דאבעלױ דער פוץ םייל א איו דאם ג) געלם-שםיגע.
 פון געניםען וױלען וועלכע די און סיססעט אײ״ פי

 זיך אונםעושואװארפען גדײם זײן םחען פואיעקס דעם
ix אפערירט. םיםםעם ךי װעלכע לױט רעגולאאיעס די 
 0x9 דער נים און פארדינססען פון םקיילס די נים ד)

 יוניאךקאנםראל. אונםער איו פראיעקט דעם פון פיהרונג
 אונזערע .קאזיאגשםשינע״ אשכגז בלשון אלץ איז דאם

םײבם. דאם וואם וױיסעז לײענער גאליוױאנעד
 װעם ״■ראדזשעקם״ דער אז האפען״ ix איז עס

 בא־ א םאר ■רנםח ביםעל א און כאשעפסיגמג געבען
rn x rm ימגלידער,ס לאזעסטימ־או אמזעדע יזפ ײלט 

 פאר־ ויד האמן ox שעפער ווולסעס יענע איבערחויפם
V{ ייעלעו ygr טאקע אנט.ס ®  J t r t p  0T־

 שאגס,זיו תאבען װעלכע די אױן וועלען דעם פון פיםידען
I די «ץ ארתםערנעמען וועם סען װאס דןרםים P P 

 אלע האמז בוויס בעלי די װןלגע לעדיג״געחער די
m פייםש א אלס oxuyi סאל n ײןון ארבײסעד. ז

 סןדד -סיס ixxm גים גאנוידליד, .װאטי יתיאן די
In סזז «תז ײ<נט*« ל<גסע w t  it  ,] iw  u t a t 

ix tiyo וt>̂ואלאז איז 1װורו באתאנואלס ריכםיג ל 
פ» גדיימױיטיג

שאפ םוסםער א
 ix קרוב דא זײגען טרײד דרעם יארקער גױ אץ

 קלײ• און גרויםע דא זײגען זײ *װישען שעפער. 2500
 זײנען װעלכע שעפער פאראנען שלעכםע. און גוםע גע״

 אגגעשםעלטען. און ױניאן־באאםםעז יעדען צו באקאנם
 פונקם אנדערע אין טוביס םעשים זײערע פאר אײניגע

 װעלכע אאנקערײען אמ רײסערײען די פאר — םארקערט
 סודיען אײן אין האלם מען װאו און פאר דארם קוםען

זיד•
װעל־ שאפ, א דערסאנען םיר וױלען סאל הײנטיגס

 דעד־ דוקא גיט דרעם־םדײד אין פראםינענם איז כער
 װאס דערפאד נאר גרעםםער, דער אח ער װאם פאר
 די םון אײנער אחײםעל״ מינדעםםען דעם אן איז״ ער

 אונזער מאס שעפער, איבערגעבענסםע און שעזעסםע
 דענ־• נים לײענער אונזערע זאלען און פארמאגם. יוניאן

t אז קען״ o גארד דיוס אויף םראפ דעם דא שטעלען 
 און ;אלע !ייםען הייגםיגע אאהלען דיום גײז• לען.

 װעל• םים שאפ יענער דוקא אז זעלםען נים פאסירט עס
 דידם !אהלט גרות גרעםםע די האס יוניאן די כען

אנדערער. אן וױ בעסעד
 סופ* א פאר שאפ וויזענם סאקס כאסראכסען סיר

lyo., סון אין װאס ערפאו ז-̂ i-פארלוי t פמ^ ל?ססע 
 געבי̂נ יעדען אויף אויםגמײכענם זין עד האט יאהר
 פון נעװארען געסאכס איו װעלכער רוף איק קײן גיםא

 דעס ®ץ ײמערבאד n נעןעלװ אוקי יוגקת׳ אונזער
 סאס פולער א םים אפגערופען ניט זיך האכען שאפ

 פאל איין קיין ניטא איבערגעבעגהײם♦ און געםרײשאםט
 אינטע־ די פארנאכלעסיגט האכען זאל שא• דלר װאו

 מד זיד האס װעלכער שאפ־םיטארבייטער א פון רעסען
 װאו םאל אײן קײז ניםא לאגע. שלעכםער א אין םונען
 דעד אין פאסירוגג א אױף רעאגירען ניט זאל שאפ דעד

 דער מפזעגונס טעדײבאר דער יןא אדער יוניאן
 חר די סאד אנגעפירט ווערט װעלכעד קאסף ביטערער

 פע־ די געגען שפאגיען אין עלעסענסען סאקראטישע
p װאריםעז א געפונען האט פאשיום פון כחות סטערע t 

 &לאכות» בעל װיזענם סאקס סוזישען אפרוף תבר׳שען
 אלע 190 199 <9'9אנסטדא09ו א װאו םטרייק, א װאו
S ױ וװױפאם שאו נס9וױו opto nnninrqn סאל tu n s

t 09 19140191 מאס אנטקעגען o סאל חײנםיגס f 
o 190 אזא פאח־ינם ערשםענם׳ p 19 זאל>to  ix i B it 

o אץ n ושודנאל ן9ל9י9אפי iy i  p t ױגיאן j וס*־ 
 פארמר סוריק syo 93טל*9 סיט דארם ן9זײנ גס»9ט

19019 nx* כאראקםד־ לכע9ת ן9ואסיהנג 9ינינק1קל 
o y i i x i t i 9דשט9 די •ישטשעװקע̂ג 9אל םיט שאפ 

 ix ד9ארבײם די פוץ כאסיהוגג דעד סיס םאז ix סאס
v 9איבעריג די r o i i* םרייד סרן p t 1 ל9םפאי ixי 
.19םיםגליז־ 9סלאוסײ3־1א

עז191 מ w ל i po דמ־כשניםליכין TPtooxTi 
 *to גים 199 19 װאס דערסאר פשום ,191911® א איו
t אלץ 1919וי סיזאנס די לעבען. קיץ כען o  .19XT9* 
oyo 193גי i *pit19 09 געשעפםען. 919״® p r o 

none ניס |9קעג זיי ixsto 9'19אני ■ראסיס< קיין 
 שעוןר*• ״םװעט ן9אנהאלס חדך 19019300 ס׳וױל װײל

1913900010 n  190m, סאלט ר9*יט3אד אן וחמ o im 
 ארױםגעסאלמ װאלט 19 װי אזױ ווגקס איו שא■ א ®ז
po 9 •1900190 א ix19פל 19ריגx9 ארױס* י1 פאר 
®r* 9001911® אתזער איו 939פאל91  900911 p t 
 *190 די *to איו ילאז סײטח׳ײלימװ* א 1אפיל ^9בל
הילף» 9גרױס א 19®

iy r n a 11010^19x191 •u 1ססאאל n®9Q t it,־
*i עטלינע po איימו״ בק «איך ;9ל x n  p t ארבײ־ 

iy o ל האמװ ױעלכע n titto y o  t  19SPPP 019 0x9 
p חשאב ן)9סװײליגײ1( t פאקס o iy rr ••דאס אח ש 

ix א איז — 19 באסאגס — i  om x n s ■ארבי״ט שא
MBiMte |BMM BBMB MBBMM MM bbb^̂ b■  בי׳מל ד©ס םיס $בער זיך םיילס םען װעניג• זעהר

t ®רעגעז an ם׳איז װ»ס o: םעםיז־־ םימם װ»ס 
*יל9 א ״אז אלםמאן: ת־ערבר אתז זאגס f רארי

T» u«nm 1 3*790 וװפאהיען זיך דינען אױבײםעד u 
p t 19פיחל 93ןטלי נאד w <190 האם טס b ifu u 
it 1 9י*סײײלז<9 םים 191סאשי די a t  •unm u iיס 

D — .|9לײIX 99191 190אױ ײדא איך pa דאס tp 
p — ז■סאסלא ר9חייס t  om  *i 190 אסי ײי הײחן 

p * V * w i , t i t  otn ,אין 1901391אױס _ ןמימחװ־

*
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m o גע■ אתז אױף האט עם אײגדרוק זאנדערמחנן א 
 שאא־םשער־ דער װאם באגריםונג, סאלגענדע די &סכס
תי ברודער מאץ,  אױף אױפגעהאנגען האם ברןןדער׳ מ

 ארביי־ .צייםוױיליגגנ :באאח־) (ביולעםמ ברעם אנאנס
 זיך 1םיילע צו גרײם דינען םיר — גמגריסם דים םסר,
 1אלטםא װעז אמ פארדינסםען״. אונזטרט מים אײן םיס
 :געטראכם זיך בײ םיר האבען דעמעהלם אתז on זיסם
 דעם אט אריבערםראגעז געקענם װאלמ מען װען *י,

ױ שעטער, איבעריגע די אין גײםט  װאלט עס גריגגער ו
!לאגע די געװארעז
 האם װאס סאםיתנג, ונװייטע די איז װאס ״און

 גע־ מיר האבעז אײנדרוק?״ אזא געמאכט »ײד אײף
 אגדער גאנץ א סון איז סאסיתנג צװײםע ״די סרעגם.

 אמ טענשליכע די אילוםטרירט דאם אבער מראקטער״
 אין ארבײטער. די «ו שאפ דעם םון ססניהונג חבר׳שע

 איז ארבײטער אן אוםגליק: אן *אסירם האם שאפ
 is איז שפעטער טעג פאר א םים און געװארען קראנק

 אגגע־ איז נײם די װאם מאםענט דעם געשםארבען.
 די געװארען אפגעשסעלט גלייך איז שאם אין קומען

 גע־ םיבוט 6 סאר זײנען ארבײםער אלע און .סאועד־
 םאר־ פח אנדענק אין קעם געבױגענע מיט שטאנען

 אר־ הונדערם איבער זײנען פארגען אױף שםארכענעם.
לויה״. דער is געגאנגען שאפ םון בײטער

 און שרײבען מען קען שאפ וױזענם מאקם װעגען
 דער is *וטריט זײער בײשפיל״ צום נעמם, שרייבען.

 ארבײםער. נויטיבאדערםםיגע דיערע העלםען םרן פראגע,
 װעלכער קראנקען־פאגד׳ אייגענעם אן האט שאפ דער

 עגע•?ראגקעךב װאד g_38^<ubnn א יןא?ד הלחאא
 א זײ האבען דעם אױםער אײט. װאכען 5 פאר פים

 אז אוים האלם שא■ דער הילסם״פאנד. ססעציעלען
 כראנישער א םיז אנגעגריפען איז װעלכער ארבײםער,

 ארבײםער אן נאך יאחר. דרײ is קרוב קראנקהייט,
 דער םאנאםעז■ 8 איבער שױן אױםגעהאלםען וחנרט
 םענם 10 צאהלם ארבייםער יעדער װעלמןן is פאגד,

פוץ קאמיטע א םוץ פארװאלםעט װערט ױעכענםליך,
_____ .ײטעדבראד

םשער־ דער אז געווארען׳ דעומאנט שוין איו עס
 װי מעהר איהם׳ is בראדער• בארגי איו ש■ פון

 װע־ צוגעשריבעז מח ידדד׳ אנדער וועלצען אירגענד או
 און אױפפירונג שעזעער דער פאר קרעדים דער רען
 שאם. דעם פון ארבײםער די םון האנדלוגגען פײגע די
is באצאהל־ קיק ניט — אםט פאראגטװארטליכען זיין 

 איבערגעבענ־ די נעבראכט בארגי האט — חלילח טער,
 — ישיבח־בחור הייטישען on פרן עקשנות און חייט
 אונז זיך דאכם םעות, קיין ניט םאכען פיר אױפ אזץ

o n אין m* א ״געקװעסשם חײם אלטער 
 פראגרעםיװער אינםעליגענטער, אן איז דאס בסגק*.

 פעחענליכע אהן אױך און פרעםעטניעם אהן ר.ערטײטא
 פון םײ געאכטעט is װערם אופזיםם ניט אסביציעס.

 פירער־ דער סץ סײ און שאפ זיין פון ארבייםער די
יוגיאן. אונזער טון שאפט

ו געפאסט זיך וואלט דא  בארני׳ס דערסאנען ו
 זעלבען אין ארביים וועלכער דזשעק׳ ברודער״ אינגערען

 עלםערעז דעם העלפט ער אז זאגען, לצים און׳ שאפ
עו  דער־ זאל אבער ארביים. זײן אין ארױס פיל אווו

ל מגנו^ דיז וו״
טולה אן איז דאס

 אנ־ שױן דיגעז שודות אויבען״דערטאגםע די װןן
 גע־ מצדקזאטקײאויפמ אונזעד איו צז,געויאר גשריגען

 גע־ םארגאלים, נײסען פון בריף א *ו מווארעז *ויגעז
̂אל פוץ דזשעד־טצגעחילשס  ער־ איז װעלבער ,22 לא
ױלי. םעז23 דעס ,פארווערטם׳ אין שינען

 באמער־ געװיסע אױף ענםפער אן איז בריןי דןו
 פוץ געװארעז געפאכם האבען ואלען ווןלמנ

תיןן פאריערם דער פון כאאנוטא  כאגוג אין י
 םמ שאפ דעם דערבײ דיגאדננאגאנד יתיאן׳

פאר־ דעד פון עטסאנא באטרעפעגוע די וױזען,
 די אז אױסגעז־ריקם. האבען ויך זאלען יתיאן

עדלויבם
 די פון איינעד איז ודזזנן גגאקט פוץ שא■ חנר איץ
ו ן  *יםירעז םיר ■ראקטיאירם• װערט אימל ו
 םיר חײל ברי̂ן םארגאליס׳ בדידןר •ון םײל *

» מײ ניט V* אך< ני  װ
| •ארלזימחע ן אלס v* אתזעד 01( w אח 
שרייבם שאפ• װיזעגם מאקם *ץ ארכייםער ךי

ו:

 ניט זײ קען באם דער און דזשאב צום בארעבםיגם
 אז װאו פאלען אין אפילו מעהר, נאך אוועקשיקען.

 האט חשאב״ א קריגען *ו געח דיעגדיג ארבײםער,
 אנ־ װעם ער אז באס דעם םארשפראכעז שטילערהײד

 אגער־ ארבײםער, טעמפארארי אלם חשאב דעם האלםעז
 אנערקענט אגרימענט אונזער ניט. ױניאן די עם קענט

 ארבײםער און באם צװישעז אפםאך פריװאטעז קײן נים
 קאלעק־ אונזער פח באדיעונגעז די געגען איז װאס

אגרימענם. טיװען
 םירער די באוואױגען האם װאם נישט וױים ״איך

 סטײםםענט אזא מאכען *ו ױניאז פאריערם דער «ון
 םײ־ קימ אויםדריקען גיט װיל איך מיטינג. זײער בײ

 זײ וואס טרייד. םאר אמ אגריםענט דעם װעגען גונג
 דאס בתים בעלי די געבענדיג אונטערגעשריבען האבען
 זעקם פאר ארבײםער טעמפארארי ארױםצונעםען רעכט

 זײ וואם אומשטענדען די אין אז מעגליך״ װאבען.
 געקענט גיט אנדערש זײ האבעז געפונען, זיך האבעז

 רעכטםערםיגען זיד פרובירעז םארװאם אבער האנדלען.
 א אויף בלבול א מאכען דורך מיטגלידעד זײערע פאר

? ױניאן שװעסטער
טעםפא־ די םיט געשיכטע די איז עם וואם «אט

שאפ. װיזען מאקם דעם אין ארבײטער רערי
 ױניאן־ בעםםע די פת אײגער את שאפ ״דער

 ארבײםען דארם טרײד. אין האבעז מיר װאס שעםער״
 מיטגלידער אקםיװםםע און בעסטע אונזערע םון פילע

 זײענדיג שאפ׳ דעט סון ארבייםער די יוניאן. דער פון
 װאם סיט העלפעז װעלענדיג און קלאסען־באוואוסטזיגיג

שװעם־ אוץ ברידער ארבײםםלאזע זייערע מעגליך גאר
יטג פשא <ײפר ין-^ל-א

rm נײ״
װי

rm <ד

«ס האבעז םעד,
 אז פאסירם עס װען לעדיג• פלאץ אײן קײן לאזען *ו

 דער «ו קוםעז נים קען ארבײםער די פוץ את עם װער
 אורזאכען, אנדערע אדער קראנקהײס איבער ארביים

 דעם אױף ארבײםסלאזען אן ארויף טשערםאן דער נע&ט
 וױ אזױ צזדיק. קוםם ארבייטער דער וואנען במ פלאץ

 הונ־ פינןי קארגע באשעסםיגט װערען שאפ דעם אין
 געלעגענהייםען פאראן פאל אלע זײנען ארבייטער, דערט

 פארדינען צו םעגליכקייט א ארבײםסלאזען אן געבען צו
שכירו̂ו םעג םאר א

 אין װאך אײן געװען שאפ דער איז ״לעצטענס •
 געגוםען האבען ארבייםעד די און געשלאםען גאנצען

 תאבעז וואס ארבייטער ביםעל א געווען וואקײשאן.
 װעז און יישאזװאק װאך אײן וױ פער געמעז געװאלט

 געבליבען דינען געעפענט צוריק זיד חאם שאפ דער
 און פינישיגג איז פלעצער עםליכע און מאשינען 44

לעדיג• דעפארט&ענט קליגיגג
 זײנען מאל, אלע זיך םיחרען זיי וױ ארבייטער, «די

 ארביי־ רעגעלע די וואם ציים דער פאד אז באשטאנען
 אר־ ארויםנעמען מען זאל וואקײשאן אויף זיינען טער

 גע־ א זײ געכען און פלעגער ױיערע אױף בייםסלאזע
 אר־ דער שכירו̂ו װאך א פארדינען צו לעגענחייט

 גע־ ניט זאגענדיג׳ אמת דעם עס, האם בײטם־געבער
 גע־ נים וױ סײ שאפ אין איז ארבײם םך קײן װאלם.

 אר־ דער םיט געטײלט זיך האבען ארבײםער די װען.
 די אויםמאבען גוט גאנץ געקענט אלײן האבען און בייט

 באשטא־ זיינען אבער אובײםער די ארבייט. ביםעל
 געלע־ א װערען געגעבען זאל ארבייםסלאזע אז געז׳

 םאקע האבען די און דאלאר עםליכע מאכעז צו גענחייט
אויסגעפירם.

פיני־ 15 אפערייםארם׳ 44 האכען רעזולטאם «אלס
 *ו געלעגעגחײט א געקראגעז קלינערס 9 אח שערס

 די אט או זיך׳ פארשטעהט דאלער• עםליכע פארדינען
 דער םאר אתיפגענוםען האט מען װאם ארבײטםלאזע

 אן גענוםען האבען רעגעלעארבייםער די װאם צײם
 פערמאגענטע קײן האבען װאקיישאז װאך עקםםרא
 סיידען האבעז, געקענם נים פלאץ דעם איז דזשאבם

 די םון ארבײםער אלםע די ארונטערשיקען םעןזאל
 ארבייםער״ ,םעםפאדארי די זיעען דאס אט פלעצער.

שאפ.״ װיזענם םאקם אין
 ארבײםער־ פון שםריך שיינעם אזא נעמען ״צו

 אז געדאנק צוס פארקריפלעז דאם און ימעטארסאליד
 ערלױבט ײגקמ דערחמסמאכער יזא אז מײגס דאס
 פזץ עולח אז וױ םער איז ארבײטער, םעםפארארי מען

םירעו־שאםם״. פאראנםודארםליכער ן
אלײן, זיד פאר רעדט בריף פארגאליס׳ ברודעד

 איחם. וװ צונוגעבען גארניט בלײגם אוגז און
sou אנטרקטנם וחנרם ארביים 

— 498 ס״,מאלראפ «-י,דזשמ זפי מחגדארמ די
 שםיקןל • געפראוועם לעאטאן האבעז עװענױ, םע7

yin ז*ך זיא פאן שמזײ׳לע•  l  rm lyaysum m* 
אײנגןלאדוז אױך זןאט מן װאיחיז רעםטאראן, םאוגער

שןן f מרגאליס ני ir

ם »► סײ טיג כ ע ער נ

 דער פון שןפ־פשערלייפע צו
אינדוסםריע. סלאוס

— :ברידער
לא־ אונזער האט באמאוסם, שױן אײך אח עס װי

 דעם שבת׳ פאר עקםקױרשאן אז אראנזשירט 117 קאל
 אראגזשירם נים איז עקסקוירשאן דעו־ אױגוםם. טען27

 א אח נאד געלט, מאכעז צו בענעפיט א אלם געװארען
 לעצםעז איז װאס פראגראם עדיוקיישאגעל דעם םץ טייל

געווארען. דורכגעפירט ערפאלגרײך אזוי םיזאן
 ער־ פאר םענט 75 — טיקעטס די םון פרײזען די

 איז יאר), 12 (ביז קינדער םאר סענס 40 און װאקםענע
 איז פרײז רעגולער (דער אוגז. קאסם וואם פרײז דער

קינדער). םאר םענם 75 און $1.25
 שיף פראכטםולע און גרױםע די געגומעז האבען םיר

 םרי 9.30 אפגײז װעם װעלכע דע׳לעװער״, אװ ״םםײם
 לאמ שיינעם דעם דורד §ארק, בעטערי ,1 •יער ®ח

סטיים. קאנעקםיקום פאינט, ראםאן קײן סאונד איילאנד
 מןוואוסםע די און טאנץ״ארקעםטעך שולםאן דער

 *ו געװארעז אנגאזשירם זײנען גרופע זינגער םרובאדור
שיף• אױם׳ן עולם דעם אםוזירעז

 שפילעז םים םאקןר אונזער װעם אינזעל אוים׳ן
.10 לאקאל פון טיעם סאקער דעם מיט קאגםעםם א

 נויטיגע אלע געמאכם חאבען םיר װארט, אײן מים
 סיט קומען װעלעז סיםגלידער די אז אראנחשמענטס

 פאר־ איז טאג א פארברענגען זײ זאלען פאמיליעס, זייערע
-----------------------------------------------------גןניגאן.

 װעלכע די «ו פרײזען דרײ באשטימט האבען םיר
 וואקציע װאך א — נוםער ״לאקי״ דעם האבעז וועלען

םי איגםעתעשאנעל אונזער איז  און ראדיא א הויז, יוני
זייגער. עלעקםרישער אן

 אלס איר, אז ראטזאם, געווען דארום וואלט עס
 אפערײםארם אלע אז אראגזשירען זען זאלם םשערמאן,

 פא־ זײערע םים צחאםעז קומען ואלען שאפ אייער םוץ
םיליעם.

דײװידאװ, ברורער םים אראנדזשםענםם די מאבט
 ױע־ באשםימט אייך פאר װעט עם און אםים, לאקאל אין
 םון נאמעז דעם םיט םיין א און פלאץ באזונדער א רען

שאפ. אייער
 אפערייטארם אייערע םיט צחאםען גלײך זיך רעדט

םיקעטם. די קױפען לאקאל אין קומט אדן
גרוס, ברידערליכען מים

J___ אן אפערעיטארם קלאוק װי .117 ל#ק«ל י
סשערסיון* *וקץרםזיןו ר*

םענעדדיער. ליגי־ײ, למױפ
 ק^םיטע עדױקיישאנעל

פדיערםאן. פײנבלרג, נו.
סעתיעמער. םםלרזאר, י.

 פײז גאנץ האט מען געםט. עהרען אלם גוזפאז, םאקס
 געהאל־ גאםירלאך, םען, האט גאכחער און נוגעביםען

 זײגעז אונז, טען זאגס ספיסשעס, די און רעדעם• סען
___ ניש׳קשח׳דיגע. געװען

ירעזעג־ געלעגעגחײט, דער צו האט, שא• דער
 חימעלפארב, װ. ברודער אייחשענם, ביזנעס דיער טירט
 דזנר גוםעז• א טאקע אכעד ריםם־װאטש. שײנעם א מיט
 ווערט װעלכער חיםעלפארב, קאלטבלוםיגער טאל אלע
a ממי ארום זין• םראגם גת«על, נים זאך קײן פיז n 

ױ אזוי זײגערעל,  שםארק זיך םילם םקוליקינד. א ו
 אר־פ •vpnvn. פון ײסעדארב די װײל געשםייכעלם,

 I ארבײטעז דארםען װעד. אבי נים זימען מאלס״
 ״P• גממ םענםשעז, בעסםע םאםע אונזערע פיז צאל

ײז םיט ניט זיד װארפען װעלכע םיםגלידער, טױזע  ז
 אוט־ גים קאםפליטענטען. קײן םיט און פרעזעגטעז

װעלװעלע. שםײכעלג! זיםם
 טאקס נרורןו־ שןן פון טשערטאז דער

 I ־־־־• tuna װןדםטולע $ באקוםעז אזיך האט
m די s ן טלאנח די נים םאקםקעז װאם יזא  יו

ו ןד, זאגט גיםשעדוא אבער, פיקסשעם. װןס ן

לננ מ׳ ____ װן
 האט איז ירעחנגסיז

m tem י «ז יײa י  ו
טן סלונקי און טערןגץ
ליז »יז ס® ליק*ל • מי

די
ly די is a n r ו י  י

ײ״ מגי לײד,  סי
rm מ ח««

1938 אױגזסט,

םרעיד אין און יוניאן דער אין
ם פמ אי לו

ײסיארגם יאיק «יי םזקיפפיר

.c בעםערע א שוועבען אנגעפאנגען האט 
 גינ- א פאר מארקעם איז שטימוע \
 וועמען מיט סעזאן. װינםער סטיגען י
i זיד פילט רעדט״ מען T8 ,אפטימיזם
ץ וחנט םעזאן קומעגדער דער אז ו  זי

ױ בעםערער א  איז לעאםער דער ו
 זיך נעמם אפםימיזם דער געװעזען.

 שי• ראודם די םון םײלםלײם די װאם בארינםען די פון
 איז וואם מאז, פראדאקשאז א םיד זאגט ארײן. קען

 סײלםלײם זײערע *ז הויז׳ גרויםער א מיט מרבונדען
 טוײענדער פאר ארדערם ארײנגעשיקט איצם ביז האנען
 םון בלויז או־ײגגעקומעז זײנעז ארדערם די און קאוםס
 גרויסע די ווען אז וױתם דאם מױרטשענטם• קליעע

 דין װעם קויפעז, או אגםאנגען װעלען םױרםשענטם
סעזאן. דעם קלאוקס גענוג
 נא* גיט נאך וואלט איינעם פון אינםארמאציע אזא .

 גוםען א פמ ערװארםוגג אפםימיסםישע די ועכנױגם
 ערג־ די אין אז געזעהן שיגן האבעז טיר וױיל סעזאן,

 סך א האבעז װאס חײזער זיד געפינעז נײטען סםע
 קומען טרײד. גאעער דער נים םיעט דאס אבער ארבײם,

 זײ אויך אז חײזער אנדערע םמ באריכטען אויך אנער
 געמם אפטיסיזם דער און םעזאז׳ גוטען א ערװארםעז

a פין זיו n ס פאגגעזאטנע זחאבע יערס$3 יי
 אז *ו גיבען זײ שאױרומס. דיערע באזובען צו פרי גאנץ

 אנקוקען בלויז קוםעז די םיל. גיט גאד קויםעז באיערם די
 די באזוכעז װאס באיערם צאל די אבער סםײלס, די

מן צו בארעכטיגוגג א זײ גיט שאו־רומס  עס אז גלוי
 אזוי, גלײבען װעלכע די סעזאן. גוםער א זײז װעם

 ניט זײ געדענקעז יאר עטליכע לעצםע די אז זאגען
 טען4 דעם כעפאר ביזי אזוי זײן זאלען שאדרומם די אז

יאר• חײנםיגעז דעם םאל דער געווען איז עס וױ חשוליי

 מאגוםעק״ די רעכענעז שאױרוםס ז< אין ביזי די
 ערשטענס׳ :אורזאכעז באשםימםע וװוײ צו או םשורערם

 םיענדעז או איאמ זיד טקלײג רעגיתנג די װאם דאס
 דער װאס דאס אודײטענם, אח דאלאר״ ביליאן עםליכע

 אנ־ האם קאנגרעס דער װאם געזעץ, לױן און שטוגדען
 דער אז זאגעז, די קראםט. אין ארײז געהם געגומען,

 האם ער װאם שרעק דער און געזעץ, דעם געגען םומעל
 אײ־ פימאגק,קא אינזזטטךיןלןן די אויף ארויפגעװארםעז

 די אפגעהאלםעז האם געווארען׳ אנגענוםען איז ער דעד
 דאס און אינדזסםריע, אלגעםימעו־ דער פח רעחנר

 נארמאל נים האם לאנד דעם םון לעבען וױרםשאפםליכע
 געזעץ דאס אז געהאט םודא חאבען זײ פונקאיאנירט.

 ארבײטער װען און אוםיל׳ ארבײםער די געבען װעט
 קלענער• פראשיטען זײערע וחנרען מער, *ביסעל קריגעז
 שיץ וױיםעז אינדוםטריע פיז קאייםאנען די װען ייאם,
 פאקעטם זײערע אז און אאלען דארםען װעלען זײ װאס

 דאס אז םעז האפט אגגעפילם, בלײבעז אלץ גאד װעלעז
 אגפאגגעז וױדער װעט לאנד פון לעמז וױרםשאםםליכע

rt גארמאל. פמקציאנירען
 װא־ אײדער טאנאט, לעאטען אז גאםירליה איז עם
 גים פילע װאלטעז געזעץ דאס אנגעטסען חאט שיגגםאן
 םדעז די וױ םילאזאפירעז, או אפםיםיםםיש אזױ געװאגט

on .צויײ םיט מעגשעז זעלבע די חאם מעז װען איאט 
 חנם װעגעז דמקעז די װאס געסרעגם נוריק פאגאסעז
 די מיט געדדיקט זײ חאממ סעזאן״ װינםער קימעגחװ
 װעז טוגקעל• אױסגעקוקם זײ פאר חאם אלז אקסלעז•

 ־N םער מענשעז די פילעז חײנם, זײ מיט רעדם םען
a פאר םימיסטיש n זײ וױ סעזאז קומענדען tra p גע־ 

 בארןןכםיגםער, א איז אפםיםיזם זימר וױ דממולט. פילם
on באווײזעז• נמנםע,$וקונפט גאנץ די װעס

V
o םעיל^ אױגוסס די מים אח װאס n אונזיר 

r לענטע די אין האט סױיד n r ?װעט פראקםיאירט 
 די פאר ירניממן יאר חײנםיגעז אױן• טדײד יזד

? םײלס אױגוסט
 איד וױל םראגע׳ דלד אױף עגםםער איך אײדעד

 זײנ«ן מילם אױגוםס די װאס פעסמרס די מקעגעז
a איז ײייגם׳ rm ייס אימד תפט פראגע די» » 

 מנומקטשיחװ־ס די שןןנזױ נאר ניט ייליקײחװת
פזקיסטן ןנוױשן אױך נאר טדײד, יין דס.י

לאנגער
ײ ימיאו פלאיפממד מי

 םאר־ ניט קעגען קלאוקס פון סעילס אויגוסם די
 — :ביישפיל *ום סעילם. אנדערז *ו װערען גליכען

TO פון םעילם אדװערמייזטע איר זעהם סעזאן יעדעז 
 אין געװארעז סאיקויםט זיינען װאס םחורות געװיסע

o n סחורות דיזעלבע און םריין געװיםען א םאר סעזאן 
o נאד פארקויםם װערען n ביליגערען א םאר סעזאן 
 אױםצורייניגעז אום אראנזשירט ווערעז סעילם די פרײז.

 סטאר־ די גייע. םאר פלאץ מאכען און סחורה אלטע די
 גע־ שוין האבען זיי װי נאכדעם דאם טוען קיפערם

 פח לויף אין סחורה זייער אױף פראםיט זײער מאכט
o n .מאכען פרייזען רעדעירטע די אויף אפילו םעזאן 

פראפים. געװיסען א אלץ נאך זײ
 זעלבע די גיט זײנען קלאוקס פון םעילס אויגוסט

 סםימו־ צו געמאכט װעמװ סעילס די םעילס. אגדערע װי
n םאי און מאגופעקםשורער in סאי בימעס. ליחמ n 

 זײנען די װעלכען צו פראפיט, זײער םאכען םטארקיפער
 די רוםען באמערקט, שוין האב איד ײי בארעבטיגם.

 מאנו־ די צװישען חלוקײדעװת ארוים סעילס אױגוסט
 פרא־ װאס זײ צװישעז הױפםזעכליך און פעקטש^רס.

 אזעלכע םאר זיעעז זײ גארםענט. בעסערען זעם דוצירעז
̂נאגײםטערט. סעילם  אויגוםט די אז באהוייטען זײ נים
o קריגעז u זײ שטעתמ סעילם n פרײז געהעריגען 

גע־ איז םטארקיפער m װעז דאז גארמענם דעם םאר
 Tvpan וראס מאנוםעקטשורערס די קויםען. או צװאונגען

o איז בלויז גלויבען אזױ, n פון געזעץ עקאנאםישען 
o איז נים אץ נאכםראגע n אנבאם. פון געזעץ

 אויגוםט םאר יא זײגען װאם מאגוםעקטש^רם די
 is אז זאגען די געפערליד• ניט איז זנס אז זאגען סעילס,

בא־ m גיס אױך זײ סעילס אויגוסט די
 ניט גאר זזאבעז םעילם אױגוסט די אז און ירושח בע׳ס

is װאם קאוטם פאר פרײזען די םיט טאן m קױםער 
is את  jym im xsi םאנאםעז שפעםערע די אין קויפזנז 
o פמ n .איז גלױבעז זײ םעזאן o n שפריכ• אידישען 

 זײ . שפענער פאלען חאלץ. האקם מען ״אז :װארט
 :םעילם אױמםם פאר Ttmasswxyn דיער אין זאגען
o םאר רענם n אר־ די סאי, װי םאי מעז צאלם לאפם 

 יראדאקשאן־ בחןקיפערם׳ סעילםלײם, םח יע8גאניזא
 אױםתאלםען, מען מח ירקײו שער אנדערע אלע אוץ לײט
 ױט און מלד עועס טוט מען װען בעסער שוק איז

 ג1װא5גע זײן װעם קאסטיםער m װאנעז ביז װארםען
 אזױ, זאגעז װעלכע מאנופעקםשודעדס די קויפען. is גען

 m איז אז געזעחן זײ װאלטעז- צדיקינ^ קײן ניט זימעז
 יראםים, קײז ניטא איז םעילס אױגמם פאר ארבײם
 m אז ארבײםען. געװאלם גיס זיכער זײ װאלטעז

 אױם־ די ארבײסען is זװױגגם מאנוםעקםשורערם קלאם
 זעלבסם־ איז םעילס אױגוסם םץ געגגער געשיראכענע

o א פאר װארטען עס קעז װער נדליו.ארשמעפ in iw 
1■ o jyssioײען ייז in ארבײם קאנקורענם ?

^ זעלבע די ̂ו  פא־ די זװױשעז אח װאס חלוקי׳
 סעילם׳ אױמסם די אנבאלאנגס ױאס ערס1נוםעקםשו

ו סעוקט י t אױו ז sv u s װעלכע די קיפערס.1סםא די 
 קױפם פרױ די אז זאגען סעילם אזעלכע געגען זײגען

 װען אױגוסם, אק נים אזץ קאלס איז os TSH קלאוקס
is די r n איז גרױס• זײגעז an זאגעז אױגמט, מאגאס 
 זי אבער *וױנדאױשאפינג״, בלױז *no די געהם זײ,

פרײזען, סט1אױג די ססי זיד מוקענענדיג נים. קױפט
a צאלען נים זי װיל n ̂גען  איז זי װעז סרייז געסער

is  tsu ionsst קױפעז o n אז דענקם זי אח םענס,1גא 
is i איר זדכם 1סםארקיפע is .די די« באו־ײסען *moo 

מז קייעז־ס׳ t גי o אגחמיע רײ א $ן so isonm] װא־
געזתס• נים זײנען םעילס אױטםס די תס

in װאס ססארקיועד ns opm* גע־ גים איז 
oavi■ אױגמם טאנאס אין געחען םתיען לעא גיס 

 מל גרױםע גאנץ א n זײגעז os •ימוןחמסמג״.
ts’ho לד5ג אביסעל אײגשוארען זיך װילמ װעלכע 

is די און iso v  sso s m גיט איר is •קױסט זי קויפמ 
a 1*א ו$ס זי אז ost זי מן n שםיקעל ן סלבוס 

sim די בארגעיז• io איז m  *s איז״ גים סםארקיפער 
חו » מ ד מ

o די̂  n  |W iusa םםאריקיפעד׳ is די חיײל no* 
osspva ו ןן די <ױס זי ױיו  גיט זי װיל אױגמט, אץ ו

a n  is m סאד סדײז o n דאסאלס קאוט isn דארף זי

מ------------------------------------------ ײ ז ► M

 ט1קא דעז־ װייל )עכטע1גע קיק ניט איז האבען, אים
 ism אױמסט סאגאס אין 1סטא אץ זעהם פמי די װאס
is ניט אים זי זעהט סעפטעמבעה אין 1אםיל o די אין 

 ism דאפאלםט .1נאוועמבע ism 1אקםאבע מאגאטעז
 S זיד 1פא osi סרױ די ט.1געענדע םטיילס די שױן

 קװא־ געלד 1אי םאר זוכט פחי די ט.1קא סטייל נײעם
o איר גיט מעז װען אח ליםי n, זי• כאצאלם D im 

o םין גומענטעז1א אלע אװעק םאלען n ,*סםאי׳קיפעז 
 קריגען is ביזגעס דינע ען1שטע סעילס אױמסט די אז
םעזאז• םץ מאנאםעז ע1קעלטע די אין פח־יזעז די

 יטעם1מאיא די דינען זיק, נים זאל זאך די װי
 מאמםעק־ יטעם1מאיא די װי מט י1אז ם,1קיפע1סטא
___________סעילס. אױמסט די 1םא ,01ע11םש

 דזשאינט 1דע אס11 1דינע טעסטימאגיעל 1דע
 *1אנע אלס ,1גאגלע בתדעו־ לכבח־ געגעבעז האט באאװ
 חשענעחול אלס דינסט אעהז־יאו־־יגע! זײז פיץ קעגונג

פאלג•1ע פאראלישער 1גתיסע א געװעז איז םענעחשער,
 און לאקאלם די סון נעשאנעל,1אינטע m פיז פני די
 גע־ האבען װעלכע די באװעמנג, 1בייטע1א m םמ

o זײגעז קמןען. קעגס in םעם־ די אםען.1ט1פא געװען 
 שאפ־ אאל א דזוץ־ אטען1ם1פא געווען איז בערשי■

 פיץ געסם הויוס די געװעזען דינען זיי ן1א ׳לײמ1טשע
o n באארד. חשאינם

גע־ זײנעז חװעס געלוגגענע אוץ אינםערעסאנטע
 אױך װי געסט, יוניאן ע1אונזע ן1ס עז1געװא האלטען

 5אל באװעגװג. אמייםער דער פון עםער1פארט די םון
 17־ברח װעגעז אסשאאװג געהעריגע א געגעבען האבען
 אח באװעמנג בײםער1א m איז םעטיגקײט ׳ס1נ»גלע

»r נעזײ is uoam so פח «נפדזשערס יאלמ?ג אלס 
באאח־. דזשאינט

in געװען איז סםםאםטער1טא is m a אים1ל 
 נים־עד־ אלס .117 לאקאל פמ 1מענעחשע m ליװײ׳

 גיםעז א געמאכם is האס םםמאסטער1םא 1ענע1סא
בח־ לם51גע האם מענעדזשעדס לאקאל די פאר תשאב.

At* * - . - - - t  k|fcL j...W ̂  |||M tekMl36 לאקאל ®ח מענעדזשער דער ברעסלאו׳ דזש. דער• 
 װעלכען אין איבערגעגעבען ער האט שםײגער זײן אױף

 כא זיך האט ער אומשטעגדען וואסערע אונטער און יא״
s סאלקסםיםליכע זײן גאגלער. בוזחװ־ מים געגענט m 
בײפאל. גרױם מיט םעז1יפגענ1א nױענn1אנ די האבען

^soap פמ אן01םשע שאפ ,1ברײםפא םעם n*
o כאגױסס האט היקי, n 1םי נאמען אץ ערעדגאסם 

לייס.1סשע די
o אױף איז מבינסקי פרעזי^ם n װא־ באנקעם

 1געװע ism םעמבערס די געװארען. 1מע1יפגעג1א רים
is n o is אים in s i is אלס אי is n אמ פחחידענם 

srsm 4אנקזדינ1ק זיק פח ערהאלםזמ אלס אי n  sm 
 הא־ סרײנס יעחענלימװ אלס גאגלער׳ן 1גע5װ 1װעו*טע

m א אלם אח שםיםתג פיל עגםחאלםעז is 1יוני rio סיל 
s זײז אץ אויד 0תא יחױיח»ס in איב־געזאמ. m 

o אויוי אפגעשטעלט זיך n פאקט m איז o n 1זעלבע 
 1אתיםגעײסע את os זינס יאוי 28 געױאו״ען אמ טאג

 סםרייק אל1גענע 1לאוקפאכע0 1ױםע1ג דער געװארען
o האס ױאם ,1910 םרן n  in s is t שװאתג is אתזעז־ 

 פאו־שידענע פוץ יוגיאנם אידישע די אח אינםערנעשאנעל
םרײדס.
tso אובן1 isp is׳ in דזשאיגם פח פרעזידעגם 
s 5 פח יײנזמ• ױץ,1אpפsל ס■ איץ באאװ, isrimלםסםע 

is בעאסמע, o tn s  in אץ iso n באארד דזשאיגם םץ 
is o n is  in  im אין o s i po iso n חאבען םםע̂ן 

o יסס1באג n איבערגעגעבען איס און עחחח״גאסם 
יחמענםען.

n  m13 זײז איז תאט אליק דמי ל s mאנא־
ײ 1װעגע איבערגעגעבען לאגיש  m איז o״pi*oso 1ז

so*n די װעגןץ po 1̂יאי i 1יא11י אתזער װאס 1קאמפע 
is 1אי איז ־01געפי האס  s^ s ii 1א געגימעז תאס 

pa 1928 issm 1938 די אגסײל. s is m 1 װאסS 
 די בארײכעדט סיל תאבען ,1םעגעדזשע אל1גענע איז

n האם נאגלער אז .1ימיא in 1פי געשיכטע s n n m 
o n  iso אתטשו אפיס sa^ m isnsom ,־םשסענדעז* 

isoosm א איז ssm u פאקס mo קלאױןסאמװ־. אלע
ro װאס m• 10 די דסא o m  is לסא אפיס V ris is i 

ivo n stso, א ד איז  pa שםודם איין po o*im יוני
ן ױי isom ן איץ ן s שמדםי os מר אבןר איס איז 

ד לתמן׳ ffro סדחיגקײס זײן חי y a p ip n  po, דח־כ־ 
isto is תיןן די T י in ם11רא שםזדעםס. אלן IS  o$n 

a כשר n  am m o ה$ס פגוד גדױסןן m דזשאיגם 
am a p i n o n •וװגעםיילס jso7 a n האס חשולײ 

is געשגיסען is  oon o n סיחײם. האס



נערעכטינקײט

ל8ם«נםדע אין bsisss נס8צי8ניז8ונ8 אױם נוײפערם ל8נ8אינםערנעש
אוג־ פון סוגקציעם די װאם דעם וליב

 מאנטרעאל אין איגםערנעשאגעל זער
 האבען מער, און מער אלץ װערען

דורכצוסי־ גויטיג םאר געםונען מיר
 אונזער אין ענדערוגגען געװיסע רען

עגדערונ־ די ארגאניזאציאנס־אפראט.
 מיט געווארען געמאכט זײגען גען

 איגםערנעשאנעל אוגזער םון ארבײטען די אז ציל״ דעם
 גרינדליכער און בעסער קענעז זאלען מאגטרעאל אין

ווערען. דורכגעפירם
 טאקע — מענעחשער איין געווען איז איצם ביז

 אונ־ םון דעפארטמענטען אלע אויף — וױיניגקײם םיץ
 געווארען באשםימט זיינען איצט אינטערנעשאנעל• זער

 דעפארט* פארשידענע די םאר אסיםטענם־םעגעדזשערם
 מע־ צום םאראגטווארטליך זײן וועלען וועלכע מענםען,

 גע־ םון באםרייען מענעחשער דעם װעט דאם געחשער.
 שענ־ קאנען דעם צוליב װעט און רוטין־ארבייט וויסע
ftp אלגעםײגע צו אויםמערקזאמקײם און צײט םעהר 

מאנםרעאל. אין איגטערגעשאנעל דער םון אינטעדעסעז
קלאוקם־חנפארט־ צום מעגעדזשער אםיסטענט אלם

 קרײזמאז, סעםועל גרודער געװארען באשטימט איז םענט
 טאראג־ פון מענעדזשער געװען צײט א םאר איז װעלכער

באארד• דזשאינם טער
 לזד אזוי איצט איז דעפארטמעגם קלאוקס חנם איז

 ,UW יייייו פאדמװענע די ביגשטאק. א איז "מדיג״װי
 איעשטעלען טיט פארנופען גװאלדיג איצט זײנעז טעם

 שעיער קלאוק די אין ארבײט פון סעזאז דער פרײזען.
 גיט צײט די איז פארלויםיג אנפאנגען. מלד זיך װעט
 אונםערהאנדלוגגעז גאד מיר האבען דערפאר און גוםע אזא
 צװײטער דער אז אײנגעשםימם, באלעבאםים די םיט

 גזד אגרימענט, דעם לױם האט, oyn ״רעיז״ ■ראצענט 6
 ««־ זאל ױלי, ערשםעז דעם קראפט אין ארײעעחן זאלט

יאגואר• ערשםעז דעם אױף װערען געלײגט
פאר־ דעם ארױםגעשםעלט האבען בעלי־בתים די

 באחויפ־ לױךהעכערונג, פראצעגט 5 די אנלײגען צו לאנג
 גד־ ניט זײ oyn קאנצעסיע דאזיגע די אויב אז םעגדיג,

 פח פארקויף צום שםעחנז זײ עס װעם prom געבען
 פאר געװארעז םארחאנדעלט דעם װעגעז איז עם קלאוקם.

 די גריגבערג. איסאכאר םשערמאן, אומפארםײאישעז דעם
 פון איגםעדעםען די אין ם׳איז אז געםילם, האט ײניאן
 םרײד־ אומגיגסםיגע די אכם pn נעםענדיג בכלל, טרײד

פראצענט 6 םון לײז־חעמרמג n ׳יעען

שעהן נערנארד פון
װ. ג. ל. א. אוגאנייזער גפנעראל

 דעפאוטנזענם דתנס אין ענדערונג די
 קלאוקם־דע־ פאר׳ן האבען פיר ווען צייט דער אין

 האבען אםיסטענט־םענעחשער, אן באשטימט פארטמעגט
 אםיסםענטם צוױי באשטימען צו נויםיג םאר געפונען טיר
 זיי־ די דרעס־דעפארטמעגט. דעם םאר מענעחשער צום
 קאטער׳ם םון מענעחשער דער אלען, דזשאהן :בען

 םאר ארגאניתער אן דזשאדװע, קלאוד און 205 לאקאל
ױניאן. דרעספאכער אונזער

הא־ פליכטען, גייע זיעע לויט װעם, אלען בדודער
 אויך ווי .קאמםליינטס״, די איבער אויפזיכט דעם בען

 דזשאד־ ברודער צו אםים. אדםיניםטראםױועז דעם אויף
 ארגאנײ איבער אױםזיכט דער איבערגעגעבען װערט ווע

 םאר־ חשאדווע ברודער אנגעלעגענהײטען. זאציאנעלע
 דער םון םיטגלידער םראנצויזיש־שפרעכענדע די טרעט

ענגלישע. די אלען ברודער pn ױניאן דחגםםאכער
 א און ױניאן דרעספאכער דער םון סטעף דער

 אונ־ זיך האבען קאםיטעט אוגאניזאציאנס ספעציעלער
 דױס־צאלען די אין גוטשטײענד םאכען צו טערגענומען

 חעבע־ די װען אקטאגער, ערשםען בח׳ן םיםגלידער אלע
איצט ס׳איז הגם אן. זיך פאנגען דױם־צאלונגען רע

 פראדוקציע פמ פדײזען איצםיגע די כדי יאנואר, אױף
 אבער ם׳איז .prom געחעכעולם ניט םארלויפיג זאלעז

לױךחעכזד די זאל יאנואר אין אז געװארעז, םארשםאנעז
 אונטערחאנד־ אז קראםט pn אױםאמאטיש ארײגגײן רתג

לוגגעז.
 געװארעז באריכםעט לאקאלען די צו איז עס װען

 פראצענם 6 דעם איבער פארהאנדלומען די װעגען
 די אגגענופעז אײגשםיםיג םיםגלידער די האבען ״רעיז״,

 םיםגלידער די קאונסיל. חשאינם פוץ רעקאמענדאציע
 פאו־שטענדײ געחעריגע א אדױםמוױזען חנרבײ האבעז

 מאניםעםםירם און טרײד פון פראבלעמען די םאר גונג
 דאס יוגיאן. דער פון םירערשאסם דער וװ צוםרוי זײער
 ן א הערשם עס װאם צושסאנד געזוגםען דעם אױף וױיזט

ארגאניזאציע. מאנםרעאלער אונזער

םיםגלידסר צוריקשםפהמנדע 1גוםמאכע צו קאמגיץ
 מח עס אז באשלאםען, האם קאונסיל חשאינם דער

 א גוטשםײעגד פאכען צו קאםפײן א from געפירם
 צוריקגעשטא דמען װעלכע םיםגלידער׳ אונזערע פון
דיופ־צאלונגעז. דיערן אין
 ימד א געװארעז באשטיםם אװעק דעם פאר איז עם

מ  די אם און לאקאלעז, אלן פון ערסטרצפאר םים םי
nm ״אפטשעקעז״ דארפען װןם r און םיםגליד 

 זײז איז *ודיקגעשמנען זײז נים זאל עד אז
קאמײז חנר אט אז אימדזױיגם, זײנען פיר

MINI tetMM MMAM ^^^44 ®זיי װזגם דאס און ןדמזמריקך מערען דורכגעפירט. ■ - - - -   
יוניאז, דעד פון צושםאנד

מ א חאמז ױעם .עס •רײז־ די אױף וױרקוסנ גי
שםארקער פמאגציצל איז יתיאן v ויזו איז

ױן־פןר א bv זי u w w i י י ז מלי־גחים• «
rm ײני*ז סאגעוטופלט ד ״ י 1יי ייי1 . . _

j לןס n  v n  vm אגיןדו •ן

w זײער־שװאץ■«לן  W  ,r h b ,*א«ו w שנעל *ווי 
אײנ־ אקציע די װעט אנםאגגעז, זיך װעט סעזאז דער וױ

 פאראױם ״דיום״ אײנצאלעז וױלען װעלכע םיםגלידער,
 זײ װעם טען װאם פריוױלעגיע די קריגען יאנואר, ביז
 וועזז־ *דיום״־צאלתגען. קלענערע די רעכענען דאן ביז

 גום־ פארנאכלעסיגען װעלען מאם מיטגלידער די רענד
 אקםאבער נאך װעלען אקטאבער, ביז צ״ױם דיער צופאכען
 לויט ,דיום״ צוריקגעשטאנענע זײערע צאלען דארםען

קורם• געהעכערטעז דעם
 װעלען טיטגלידער די אז ערװארםען, צו איז עם

דרעםםא־ די און אקציע דאזיגער דער אין_ קאאפערירען

 א אױף װערען געשטעלט װעט שטאט אין ױניאן גרעסטע
באזים. געזונטען

רעארגאנידיטאן. טראצפנם פינף
 אגרײ אלטען פון נאד פונקט א םים אײנקלאנג אין

 רע־ *ו בארעכםיגט דרעם־בעלײבתים די זײנען מענם,
 6 אויף חודש חײנטיגען שעפער זײערע ארגאניזירען

לי דער װערם אגרימענם גייעם דעם לוים יראצעגט.  יו
 פרא־ 6 בלויז בלייבס עם אפגעשאפט• רעארגאניזיישאן

העואר. אין רעארגאניזײשאן צעגם
 פאי קאציעסאפלי עחזאלטעז םיר חאבען פארלױפיג
 און שעפער צוזאנציג און עםלאכע סון רעארגזעידישאן

 אונזער פון טיר, ארבײםער• 69 צחאםען אן רירם עם
 און בעלי־בתים דאזיגע די פים אונטערהאנדלעז זײט,
 םער װעלען אונטערהאגדלונגען די נאך אז חאפען, מיר
 ״חדאיגסםײםעם״ ארבײםער דאזיגע די פון העלםט א וױ

 האט כאארו וושאיגט דער װאס באשלוס א לוים ווערען.
 פאר־ ױניאז די איז צוריק, זזדשים דריי מיט אנגענוטען

 בעלי־ אזעלכע פאר נאר פארהאנדלען ונו איגטערעםירט
ס״, זייער םיט גוםשםײענד זיינען וועלבע מלאכות  ,דיו

חדשים s לעצטע די אין האבען װעלכע יעניגע רי און
4444 4444444444 44444 444*̂44 ̂4 4|4 4 4 - 444 »4te4ftil 4kktek4444_  םיםגלײ דיער גוםמאכען צו וױכםיג פאר געםונען ניט

 םאר־ צו פאראינםערעםירט נים יוגיאז די איז רערשאסט,
 װעלען װאם פאלען רעארגאניזיישאן די אין האנדלען

פאכעז• ײד
 אויפגפרודמרם האם וואס םיחינפם• .באל דפר

' וואנםרפאל.
 אונזער װאס םידזיגעם״ ״גאל פראכטםולער דער

 דעם טאגטרעאל אין דורכגעםירט האט אינםערנעשאנעל
 איז דאם אוז שסאט די אױפגערודערט האט יוני, טען23

 קרייזען סאציאלע די אק געשעעניש גרױםע א געװען
 באל א געװעז ם׳איז טעסראואליע. קעגעדער דער םון

 םים־ פראנצויזישע אונזערע שםײגער. פאריזער דעם אױף
 געװען זײנעז םריינד פראגצויזישע אוגזערע און גלידער

 פאריז שסיק ן זעהן צו כאגײסמערט אויםעדגעװיינליד
מאנםרעאל. איז אונז בײ

 גזגסט, חשובע זײער צאל א געקומען זיינען באל צום
ױ לעבען, פאליטישען פון פיגורען לײטעגדע  פי• זטיך ו

 אנטאניגי, לואיחשי קריתען. טתיד־ױניאן די םון רער
 איגטערגעשאנןןל״ אונזער פון וױיס־פרעזידענט ערשטער

 דנעעלוו פרעזידענט, אוגזער םארטרעטען צו געקומען איז
 קומען. געקענם ניט קראנקהײט״ צוליב ליידער, האט״
ז אינטערנעשןנעל אונזער פון גאםט וױכטיגער א נאך  יי

 געקוםען אח װעלכע םעסאטא, ראת שװעסטער געװען
 זײנען געסם אגדערע באסטאן. פון באל צום ספעציעל

 מאגטרעאל; פון מעיאר רייגא, אדהעמאר האג :געװען
 אין אפאז^ע ליבעראלער דער םון םירער בושארד, ם.

 לי• א באסםיע, קלעאפאס ;לעדזשיםלײטשור קװיבעקער
 טוניע, מוסיע לעחשיםלײטשור; םון מיטגליד בעראלער

 קװימקעד די םון םירער גאדבא, האנ. םון סעקרעטער
 טרײד־יױ באריםםער ראשפארט״ קאנדיד ליבעראלעןן

 םעק־ טאראנםא ®ון פרעזידענט װעלש, מר. פירער; ניאן
 קאן איד נעמען װעמענם אנדערע, םילע און ױגיאז׳ םטיל

■לאץ. אין םאעעל צוליב אויסרעכענעז ניט
 I געװארעז דורכגעםירט איז עם װאס אויסער
 פאלקס״לידעד, םראגצויזישע פון קאגצערט פראכטפולער

 דרעסעס איז ״פעשאךפאראד״ א פארגעקוםען אויך איז
 די פון געװארען אויםגעליען זײנען צוועק דעם פאר

 אוד באשעפםיגם דינען עס װעלכע בײ דרעס־םירםעס,
_____ םיםגלידער. זעחנ

 אוגזערע פאר געשעעניש גרויסע א געווען ס׳איז
דפר לידפדטגימ

 נאענםעד דער איז אונםערנעםונגעז אזעלכע נאך מאכען
צוקוגפם•

 םרײד. פםבראידפרי אין אגרימפנם גפשלאספנפר דפר
דיגגענישעז און אונטערהאנדלונגען ליינגערע נאך

4̂A - —  — - -I — — 44M4akU4M 4M44S44M4M44M 4̂ 4 444M44Mקא־ א געשלאסעז בעלײבתים עמבראידערי די האבען 
 אג־ נײער דער יתיאן. אונזעד םים אגרימענם לעקםיווען

 אוגםערגעשריבעז איז יאר, צװײ פאר איז װאס ריםענט,
מי, םען26 דעם געװארעז  ספעציעלען א גײ איז ער און י

 סטיםשערס זאי מעיספלי עמבראיחגרי, דער םץ מיםיגג
גוםגעהײסען ענסתיאזס גרױס םיט ,815 לאקאל יוניאן

___ ____ געווארעז•
ארבײ״ יעדער איז אגריםענם פון ווגקטען די לױט

תױז״ 6 *ו בארעכםיגם םער ױ װײניגער ניט פון .  I ו
לי טאנכע און דאלער׳ ונלרכעח ייןל קריגעז םלאכות מ

* 4MM44 IMM Ml MMI4 MM NMM (4ftkLtM4 A 44«4 O —■*-*- 44ftסץ גען s לױך נײע די לױם איז דאס דאלער• 4 און 
 אן געװארען אײנגעשטעלם זימען וועלכע מיניטוטס

אויגוסס. ערשםען דעם פון קראפט אין ארײן גייען װעלכע
 זןל אגריפענם דאזיגער דער אז נױטיג, איז איצט

 אר לײבאר קאלעקםױוען דעם לױט ווערען לעגאליזירט
 זײ• לעגאליזאציע די דורכפירען צו שרים עקט. ריםענט

געווארעז• גענומען שױן נען
אן עמבראידערי די צושטאנד. גוטען א אין את יוני

 ארגאגײ זײן פון וױכםיגקײט די ווײסען מיטגלידער די
 טדפםפפארב בעזהא ײז וזיפיל אויף באגרײפען איז זירט
 דןד אונםער מאראײגיגט זיך האכען די זינט לאגע זייער
אינםערנעשאנעל. אונזער פון פאהן

רעזאלוציע. טרױער
 געשםארמנז איז ,1938 יתי, םען24 דעם פרײטאג,

ד קלאױן דער טון םיטגליד א ,גמאלפולעו a ברודער  אי
םױט פריצײטיגען זײן מים J17 לאקאל ,nrxi' רײםארם

4,44 4̂4  ■ -1 K----n NN NMMIM M4444LMift44 4444444 44414ft*  פרן אײנעם פארלארען יוגיאן קלארקמאכער די האט
 אװעקגעגעמז האט וועלכער וועטעראנען, און גרינדער

 בילדונג און בױאתג דער פאר עגערגיע און מי צײם, זײן
ארגאניזאציע. דער פוז

מנדינם יארען פילע סאר האט אלמנעלעוו ברודער
44 ft 444 44ft 4 ■ ft 4 ftft 4 ft ftfe44 ----------־—— צ ־ ■MMMMMMMI 44M  צקיצקוידײ דער סון מיםגליד אלם ארגאנמאציע דער

 y 1 גאאי־ד חשאמם אלס אױך און 1 לאקאל מון באארד
W זײו וױדטען צד גריים געװען אימער איז ער לעגאט.

 bmb — -- —---------*------f MM MMM ■Ml M4Mt4MtXll 14̂M MB  y דדא ארן קלאדקפאכער דעס ®ון װאױלזײן דעם פאר
 אלי ביי םרויער א ארױסגערוםען מאס םױם זייז

געקענם. אים האבען װאם
 ידײ גלייכצימױג און טארלדםט זײז עיפזײדנא םיר

 סיטפאסיע«ודיקינדערוחנסיזײ קעןםיראױםאתזער
____איבעדגעלאזעז• האם

— .___. 1אנד?נקעז זײן לעבעז זאל  117 לןזקאי יוניאן אטעוײישאו־ס קלאוק
j .7 i .י. װ

 ז,צוקעיטא ד»
9 ליוויי, לואיט

י

פראנציםקא סאן אץ טעטיגרדטען יױניאז
 מד אין משדימן גיט לאגג ײז

ר *גידיכטיגקײט״. מ o י r איז 
װאס געװןן ניט איז ןס וױיל ניט
44 L4B■ 44444 (MMMtH — — זדו Of ודיל גאר שרייבלן, צו
44!■ ■41■ ■4MN 44444 ■MMtMM^ 1 P'P׳ ״׳(׳׳ ײס,IS

n״’ אונזער r ז פראנניסימ סאן איז י  נײיממגד י
תמד *ח קאנוחוגשאז מד דנט אױסגעװאקםעז  אינ״ י
מןן אונז איו צולדשט .1987 *יז טערנעשאגאל קו  ווגו

>191 לאקאל ארבײמד׳ ניפ־־גודס די פח לאקאל תר
444444 4/mMNMI MMUMM ||44|1 M 14144■ I - - -דןד טדײד. ן זדמד קאנםראל פולצז א האט װןלכער 

ס » האם לאקאל פןנ מגרי מ פאר גזקסמ די פאר ײ
t r, ^ ת דזו ן JW קלאחד ן און באדינגונמז י
---- - - - —  ■*■  4M 4 UaMlIM^lMMIUM• MMN  - - - דך האט װאס קײם ג ארבײםסלאזי דער םיט גאר איז 

a סיס גליק־ כםעט שניןד די אין באזעצט n מנודס 
^. דער פון ת ע זעחר י  ןד־ סיסגלידןר די סון מנ

ימ די נאדמאל. בײםעז  אמד וחמיג מחד אדבײט טייחן
a םייז אז.טלײטבדא גאגצעז איז איז n װלדןן אמד 
 גוטע » קדיגץן ?ײ אח באזובט גוט םיטינמז לאקאל די

ידניאניזם. טרײד אין אױסבילדוגג
ו צוגאכ נײעםטער דער יוניאן״משפחח אונזעד ו

A i4  44M4M141■ M44 44 ̂4 444 4̂דאס •541 לאקאל כיגיחישער דעד אח שסאס אין דא  
ןו מגלויבט״ אתז פון סילן האבלן זאגעגויג אטת  

o וײן fn ײטןדארב   ir iy w  * ל שן  if ארגאניזיד דאס
■44A41K M 4B44■ MM1M li■■ 44L4444444 tl4l, 4פאקט § געווארען אמד אח דאס אונמעגליך. גטעט 

אמ־ אתמד סון אובייט אונערםידלימר דעד דאנק ן

ניגיאו* י. •ת

ifjw יח nfa און אנ^זמונג יתיאן n ri v די אױף 
̂ן. אדבײסס׳באדינגונג

 אמןדיקאנןר מד ײן ריס אופגליקלימד תד
 חיפש א דא מאפרשפא אמז האט גאוחנגונג ארבײטזװ־

מל m גױר 4נדוז ני m א מזוגס פסדד האט ומלמד >8 לאמל פוץ מיםגליד א מחאט דא v*nmfm
111 ■■■4»ft4M 14 441 >44441141 |̂ 4^^M444 4  ■MM״L i ײ וװ n שםיקעל א פאר באאמסעו• גאצאלסער א 

m אר באאמטעד אלס געװארען אגגצשטעלס צד® 
o *ײס. טײל א f חאס qnv* גיט לאנג n rrm\ איז 

m לאקאל oyn אײנגif if< פשוםעד א איז גפש חנד ןז 
TO fp ri ז י m איז Tf י v n fi ifo »ioo fao*wo סח חאט im^fu*rnv די יק יי® תד xm יימז

pג איד f אח סרי גאנץ םרעפען ענם o fov יזי tTJfwy 
ז א י T נאך מ f i 3 אק ײסארב*iio ’ i f i לאדטאסיו 

iארבײם די באזוכענדיג f אין f  iH'H מן  אייגפלאג״ חיי
if ױניאניזם םרייד סון געואנק on צענדיג i* n i ויי 

ofrflp אימרממך• אז פוז חילף דער םיט  T to tsi־ 
foצוואט געלונגען איד איז בעד f j iu f} א f ir u סון 

איזז ארגאנמיחנן *ז דיארמיטער  רישלששן ללאק> iיי
v גלייך חאס דובינסקי ורעזידענם s y ifw if i םשאד־ א 

y איז לאסאל דץר טער. fm חױאמכלק־ געדדאקסעז 
 ,^שאנאל די — שאו אײן פון אחדימד די ןשל צוױ

נ מקסאדי״• דאלאר סידמן, ךי האס קריסםסץס ןו
44■ 4̂44 14 44 4^̂^̂^ ■44444 j צו פםור כדי f “yn אװעקגעשיקם יתיאן׳ דזנד סון 

̂יט׳ אקנױװע  האס דדמני אמר מלי איז סיד ײניאן״
 דאס .סרײקס y <דפ קי^דשראסט עד,ריאמסטײס זײ

 אונזעד סון פרעםםיזש דעם פארגרעםעדם פיל האם
^וג ̂יאזיי t יאוי נײ גאך עד.ארבײס די גזייי o  ifsyn 

if דןו מים סאדתאגדלןן אגגדהױבען i f i i  fDTO אן
 oyn סארהאגדלונגש די po מיסןן אין אגרימפגם•

i יוגיאן׳ אונזער זדסן געלאזם אײגענםיפער חנד f  iy *nr an סאוקױו» האם
תיןן די איז םזגברתור סוןי__ לין י Ifu ןנו w n yn

ײיייז מז «ו מ o ײ n די ססד̂ײ אין שאו n n y* 
ת  אק דא ifayn pnayo w סיז אײגענםימד מ

if םםארס, דדײ שטאט  oyn פיק אוועקגעשיסט םיר ouf 
n*״ דיד ית קדנדיס <יס סםא̂ח די אדום r די יון

a 1100 >^לל oxtmntan ריסייל  m
iy דערצעתלט דארף ̂ל אז  ,ynyn סז  מממליתד זיי

a 70 די אין ײסבארגע האבען װעלכע m  —  oiyoo 
י דדדמומוחז esynuy חאמז«יך — מיירקם o י fro• 

p דןם f א iu pn <riל m ון• f jf v n i'M פל i f  i f 
p w ײ ^ift דדױסמ ז ynyj in סםארס די

iy< שאקטיפ o  ivm Vitff ״ ר xm ו  ifoyn ך fU T i 
i ?אפ Pלדiy  m aw ?1 T גאי^ל סןן>ןנק<ד<חס oyn

ifU פארבאםעז fP 'i סטארס די p in  pn• באגרעגעצט 
שײחמ איו to אופגיט מד r i eyr סםדײקפד■ ױ פן 

yyio ם לינןן nyopyo די פיז אבעד זז  משלא־ גןנ
מ די ביז וױים׳ װאמז 15 פאד סעז ד  אממר־ oyn יי

מז ײ  אײנסידשמױג yp«» חנד «ױס *גרימנם iy מ״
y 40 ײניזמ אקלאחד  jy v מף װאד> שםתדימ• 
n חעמרונג y ידאנענם  •pw סיז שכירזזו tm •ר$ 

j 14״  , J^ ^ ר לי » י

תי םעז14 יעם ע י ifuוי ya y ip m s w o n  n  if צו 
ס׳ מיי דן ײ •oyo p» די rn ו m מז נים ײזי  tm מ
m xrrnm אמ o f דיד y x rm גרױמד »m  pn• 

*י ^ י לאי ^ ^ ■n w i  y n t r o  n w p 
n }m am״ifw n f m s rn m  rm a n  v טאל rm

444^44̂4̂4 M4 4 4 4 4  l̂̂ M MMMMMMU INN blMAl tw« װאו פאל i\ ססיאסט oyn זיך ifo u fs ארגאגי־ 
y po lfU די וירסן ’U iy <ד אט זיך חאט שאפi f נסש

44|44■| 44 4̂4 4̂MM1N 4■ M̂iMMMtllÛ lAflM pn ifrn s o מן שד מ ך פ o או ifonay  iy די פאר 
oמלביג n e  f •כאדיגגוגגעז שא iy j סענט 26 םים

UN ■■4■ 44MMMH■ ■ן■■■■■  זײןגדיג כאסעס/ ד ידגיאן• דיץ איץ דץס סאד צקססדא
1 ' U #3י#ל י liJn W

y n t i f o y n און געםןטעלט. אים פיס לסן6פ צאל 
y if וחזי iy y f iy n w n f oyn זײז שזןפעדייז לאא 
if אױ if in p מדססגס *דוסןגראל o ifp ry n •ית
yp״ po ד ny a מ  m .ל _____

i f  oyn v m y  m fo m y i * i oy אנגעםירם 
lfo וײסגדיג tvj שםילסרודיד o fo  y אונזער אק 

if יוניאן.  oyn t o  p n תחזאוסם זיך if  oyn מיד 
^pn ii( איס s ^ 'y m y w  is  p n p אױם־ איס 

in געשלאמז  po •ױויאן i f או־ױסגןקוםען דאן איז

4̂14444 4 4 4 4 4 4|44&4 1 4 רעדאקםאר. גום כרין*
*'i f i r n ’ r סינקאזי׳ס po »fp»iny ,יולי osyi

רג .___________ י
is ,הייגס  o n  <oyo is אפילו פארגעפעז y םעכ״ 
eoy pnra םת ימקמ די אק m so rsap  p n ױ  ו

opyo o»y / mo pp»fa y ifoyo גיס i f אתז iy 
p וייוןן באלסבאטיט אונזערע ray p  po* .סארט oyn

םעגשען/ ,קאלעדזש חײסם,
■/444444 44H444 414 ^̂^̂4̂4 4 4  444  ן סינקאף בדדדץד נדם גײן אריין ניש איך וױד

ןו ױכח/ א אק ר, גק ודך נ  אימשסימען װעס עד אז זינן
y  iy  ,t o  o n מגש קאלסדזש mo קײז האבענדיג 

yn f T f m־»p p  u i שנ זיךif» f 1אי סזאױסגליטש 
y p a p לאגישעז oyn opom y םרעיד ב¥לאגגט 

ifa y io, ױ aanyo סדד ו if-TTw  oyn oyn w m 
ma pn װ קיק ך ל לרונגי3ש

lf אײגשטיסיג pa אין i i io  o n ,םינקאזי׳ז iy 
o f איז n *pm׳oyn ifa m  p ip *  ty ,u ifnoafva 

K is  opafi <oofiiyo| אסט pn
p i תיןן a Vfo»a y זאל י  ifs 'iy o׳o f J iii7 .איז 

iy זיך> סןדשסייס  ,pfrip n o  y fo*ay ל א אןז תי  דיי
p ip n  o sn איתרf סיסגלידשד po די )w U fvn p y 

oyn extoaman  frpyowpm p *pri *proy ארפסדגע 
p n p  p w y ד iD p a p a ןן,שסיל po pnayo שײי־ 

p yw  if  oyns ,p n טסםססיס די oyn ,sp a r *pn  po 
a m p im  r$ prsnyo ,סילדונג fo o  y prove po 

i p i  o n  p in•״ ifoyn  t o  iy  <pa*i p s t i 
^ ifo סי y o o fn  fo m n ym rrp ^ yp. זאל אױך 

ײ proyipf p 1י  po f onyo fonpra y, נסר גישס 
p a  < u ip fp  p r o  po סױך oye fonpa y  po 

is סילדוגג  o p a fi oyn pnf* pro ,זמלכעז פארממז 
pn  po u p  no ma* .יוניאן if  oye iprn o p די 

nr p p p i oyn jw w ויי n î i איג pay iy ו״  pro 
p n- ו י y ז  o n  promaw ס ביססל  סיז oyn !ילח

■.pmom aayo is  own
oyn גו־ופען(יעיאלוי און קלוסן די סנבסלסנסס

nwrprtmn yn p■ am וי ייו y ײיייסל* 
po am m o  n  m n  .foanan ya  y י on ז  rfm rfr 

*p i pm ono o n  poop is  pm a n  y  m sn  p a w n

 ־pr■ םוגקעלע אזױנע נאך po זדלף דער סיט און אפעו
 אין דא ארגאניזאציע ל. ny a א. •pn pn שױנעז
 אויס־ זאל יוניאן אונזער אז געלונגען איס איז שסאפ

 לאקאל זײן און קאוגסיל לייסא! po ווערען געשלאםען
p ארײנגענוםען זאל rifii ױניאן. !יכםיגע אלס

 דורכ־ געפרוסירם זיי האסען קונץ זעלסען דעם
 איז מאס אױסשםעלונג, לײסעל יוביאז דער סײ פיחגז

 איז דאס אסער סאל• ערשטען ms םארגעקומען דא
געלונגען. ניס זײ

 םעקרעטערי נעשאנאל דעם po סאפעל א לױם
po פחד פון און דזנפאויסםענם םרײד לײסעל יוניאן 

m  ,p ia  o a fn נים אפאזיציאנם־ױגיאן די אט fa is 
is לאזעז  pnyrifa אינ־ אונזעו־ און אױסשםעלוגג דער 

 געחע־ איר סאוטסען האט ארגאגמאציע טעדנעשאגאל
ifa n •פלאץ

 שענםםע די געווען זיך, oon איז, סײדעל אונזער
 אויפםעדק־ עצויגעןג האט pn מעלונגשסיאו חמ־ אױןי

סאזובער. םויזענדע די סון ואסקייס
 oyn יוניאן אונזער oyn םעטיגקייגחנן די צווישען
דערפאנעז צו װערט איז צײט דעז״ דורך אונטערנומען

■MNMft 4414I■ H4fe4MMi 414 444ftl4BftftL44 >4*444אנםײד אונזער שפאניען״ םאר קאםפײז חילפם אונזער
>44441M4I4 HI 4 i4 4 i4 4  ■4*4 4ft̂ ^̂4 4444 ■&> >̂ftft̂ 4 >>aארדנענס סיםי דער געגען קאמף דעם אק n סארבאטען

p rv o isa iri oonya oyn pro oyn pm spn ; סיל־ די
pדירסק עדידקײשאנאל אוגזעד װאס דונג־פארזסם, p 

p u « f(•
1̂4̂4 4444 44*444 **ft 44114 MMMltU 4L4  קלאדקס, בײ םאכז, אונזערע אדע אק םעזאז דער
garb* אונטערװעש pn דאס איז ךסװעו■,פאס P P 
in y a יס1א אןa ifמערסגת די שלעכםער. עוױיגליך

>■>—>»—— 44444> 4*444> ■■4 ■44144 44■ ■44 4I44  מרלא אײן קײן געמאכם גיס האבען אוגזערע םיסגלידעד
jynאלעםען דןם םדאץ ארסייס. ״ prm רײעז אוגזערע 

 סאגרײמז מיםגליז־עד אונזסחג pn פעטט מסלימח
ױ איצםםעד ױ אלס אלע ו o גױםיג ו f די פאר איז 

יתיאן. קע1שטא y ייםער01א

pm J אנממ םאג־םעגלימװ po prayio סעד־ y r  po 
 מ־ PT גים האבעז 22 לאקול po םססמנרס די אבעז־

r זיד לעגענהײם im  ifa n  ifT n isonn ױסדיח״ס 
po pronya p םיםינגצז וױיגיג חײל בלוממה rm סױף 

lf פעפסערשיפ־םיםיגגעז po םערסםע די 07f i if iy n 
P די אױןי pn אויפגענופען, pwyio םרײד r if oo fo־ 

pram, װאו r iaw no  r  p rm  Tfano- r nu ̂
a o p  o m010 סיין אױף עםאן-.

 pnafooon אזויגע אוגםער ry זיך״ ײטארשטפ
ך סת  ״a ודםצופזײדעגקײס %ױסע y אנםװיקלען וי
anקק ma pn םעםסעדס די a f אױםדדיקעזמי זיך 
p סיםינג ppm א rm לוסעןק pn גרופען proyvfa, 

ױ אזוי I רעג v נאך שװעטעלעו ו f•
oi yiioafoam p nny i m  oy, םים אז pro o n•

p זאל גרופען pn קלובען אױף באט n* עטאנלירס 
yooy in  yopro y p rm ,ױניאךםינױנגעז n n די 

 po אגםײלנעמז קענעז זאלעז מעפבערס צאל גרעםםע
po e די ro ip o n •לעסעז•אגפר םאג־םןגגלימ זײעו o ft 

oyn ישסאסאטיאו anyan  ifa yo די po aartana 
yaym nyo חץ?אלי .p n iia

ט» לאקאל םעםבעד פריןגד. םאלאמאז

■ 1 114 (ft ■■Ulftft 4 ■4 4 *ft■■ Mil*■■ ■Hltlt h**4.**44טשערמאן. שא■ דעם פרעזענטירען
a די p״o y i in  w ם1םקוי po m o םארים 

e 39 847 בלעק, o nאראנזשירם חאבען םםרים, םע y
■4■ 444 ■444**4|4 444■ 4*4̂L 4*̂ M 4̂ 4M■■  אחריז סשצדסאן, שא זײאר לכברד שא• זײער איץ ש&זזה

prayn xrm דער מי סםײנבעדכ m frn סחד אים די
____- ______4*4 14 NMMl Ml 4*44Bb*M !■MM b b̂*MMM4  זײצד ®ח אדי־סדידק אלס םתגה ®אסענדער א םיס זענםירס

אר• יח.אימרגעבעמד נױמױגעד זײן ®ון אנעוקענוסנ
44■ 444 4*444H44M 4̂ M̂ M44**4 4 ■■̂ ד אים וױנשאגדיג ®ארטרעסער, שא■ זײעד אלס בײס. - - - - - - ■ - ----- —   ג

לו pn גלי^ pn זדנד מםיגקײסי pnm וי
ײ • oa is !סזאלוצי y proiayaav •pn prayn ו  f*

 אימד־ r* ד^אד r® אדמיניסםראציא דער דאגקען
ly m a  n  com לואיס ly o n yayo ■ on; לרסיס P P* 

pp, ,טשערסאן iVya oyo po, ביזנעם m r  p »  ,oay ay 
lyayayaifant סױססססתג **n o  po rsO TM WO po

אחכײשאד• n *ץ וױנס^דץיאץ די סײדיגק
 ל'ין,3לין סעס גײטעגם, mo j yonyp די

p u rrtp  oyo, סייגי Tfpy•
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אינשװענס ארכײםםלאזען אױסצאמו ניים חןנולאציעס נײע
כענעפיט

גערעכםימךם -►

 אין געארגייט האבען זיי אויב איז פארדיגםטען, די לויט
 פא־ דרײ ערשםע די דורך געלט סאח־עס און *ם* ש *

 *י בארעכטיגט זיין *י*ט זיי קענען ,po 1938 גאםעז
 װעלכע װידער, *רבײטער די בענעפיטם. וױיםערע

 וואם ,1*0191 בענעפיט קײן קריגען געקענט ניט האבעז
 מעהר אגגעטראפען ה*ט 1937 אין םארדינםטען זייערע

 מאכען ווידער 03אי קענען דאלאר, טויזענם דרײ װי
 פארדינםםען זײערע פון באזים אויםן אפליקעישאן אן

.1938 מארטש, און םעברואר יאנואר, אין
 אױם־ ארבײטסלאזער *ן מוז פאלעז אלע די אין

 מעמ־ אריינגעבעז• עם און אפליקעישאן נייעם א מאכען
 אויםמאכען װילען װ*ם אינטערנעשאנאל דער םון גערס

 םון *םיס אין וועגדען זיך קענעז אפליקעישאז, אזא
 וועלען דארםען אץ באלאנגעז זײ ױעלכען *ו לאקאל

 אויםגר חילף יעדע און אויםקונםםעז אלע קריגען זיי
איירען. נויטיגע די מאכען י

טעהס. סעקױױטי סאשעל דעם צאלט גע־ אײד פאר האט מען אויב אױם געפינט
רע־ אײער אויב זיכער אויף אויםאוגעפינען כדי

 אום ריכטיג. איז אאלונגען סעקױדיטי םאשעל םון קארד
 אייך פאר האט ארגײםסגעבער אייער אז זיכער, זיין *ו

 אמנאלונג םעקױריםי סאשעל סומע ריכטיגע די געזנאלט
סמגרסױח דער «ז לוי

 אינטערנע־ דער םון דעפארםםענט ריםוירטש דער
 איינגע־ איז פראצעדורע גייע א אז װיםען, לאזם שאגאל

 אויםגאלען דעם אין ױלי םען18 דעם געווארען פירט
בענעפיט. ארבעםםלאזעז די

 ארבעםסלאזער אן װעט איינםיר נײעם דעם לויט
 ארבײטסלאזע םאר אפליקאציע זייז ארייז גיט װעלכער
 מען װעם אםיס, עמפלאיםענט םטעיט דעם אין בענעפיט

 נאכ־ וואך דריטער דער אויף צוריקקומען הײסען אים
 קומענדיג אריינגעגעבעז. ױערט אפליקאציע זײן מי דעם

 װעלכער םטעיטמעגט, א געבען איהם מען װעט דעמאלם
 *י בארעכטיגט נים אדער יא״ איז ער אויב צייגען װעם

קריגעז• דארף ער וױםיל p* בענעפים
 ווערען געשיקט סטעיטמענטס די פלעגען פריער

 פאםט. דורך אהײם ארבײטער *ום אלבאני פון דירעקם
 19199 ארבייטער דער װעט סיסטעם איצטיגער ער1 לױט

 דעפארטםעגט לעיבאר פון באאמםען דעם זאגען גלײן־
 וועם ער און ריכטיג גיט איז סםעיטםענט דער אויב

קארעגירען. עס און רעקאח־ דעם נאבזוכען קאנעז באלד
 קוםט עם וועלכער פאר װאך עדשםער דער נאך

 אל־ פון קריגען ארבײטער דער וועט בענעפים, אים
 צוריק־ אנשטאט גאר קארד, סערםיפיקעישאז א נאגי

 געדארפט עס האם ער ױי אלבאני נ*ך קארד די שיקען
 אין ברײגגעז אלײן דארפען עם ער וועם איצמ, ביז סאז

 אונסעד־ וארטען juro*o* oiponpoop 69 םםעיט
 געמאבט: זיבען די דורך האט ער אז דערקלערענדיג, שרײמן

 געדרוקם, דא איז װאס קופאן דעס אויס שנײדם ער װעט טשעק בענעפים דעם געארבײם. נים טעג
 שיקם און קאנווערט א אין אריץ לייגם אזיס, אים פילם געשיקט װעלאן םשעקס די קריגען. ניט דארטעז אגער

 אדרעס.• פאלגמנדמן אויף מס וױ אלכאגי, po דירעקט אחײם, ארבײםער «ום וחנחנן
כאארד סעקױריםי םאשעל אי*ט. ביז

מערילענד. באלםימאר בילדיגג, םשענדלער דארםען זיד ארבײטער דער װעם תלם נײע די לױם
 א מאל אייז אפיס ע&פלאי&ענט םטעיט אין מעלײא

------1-------1-----1 עסאנגע־ װעם םעלדןן ניט זיד קומט ער אױב װאך.
i או pnyii גוםען j ןןרבײם pn דץ •-----*------«------« .r old-aob imsuumcs• •״ייי

̂ע דער איבער ײערען. מז ׳°״*״“״ I I I___H I *ו נויםיג עם איז אוחא
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p n* 09ליקאצי1א נײא איצםער אוײיגגאבען .Int«m*tlon«l Ladl••' Oanwnt ■orkara' Onion
S ארבײ־ יארקער נײ פילע קעמו בעמםיט, לאזעזטײארב B{—״— -.......—------------------ ־
- -.................................. אדער בענעפיםס אנטזאגס פריחער האט טען וחנלמ םער,

•...........—---------------------- װעלכעס *ו אלץ אפגעגוםעז שױן חאבען װעלכע אזױגע ^c
. - . - - _ ___________ ____ םארדינםגמז זײערע לוים בארעכםיגם מװאן

--------------------------------------------------------- 0אל װערזװ דערקלערט איצט ,1937 ־vnr דעם דורך

w* r_______________״•* r s n s s L.־i r s“—~ faaaM-■ ________ איג־ דער פח דירעקטאר ריםױרםש םעפער, לאזר דר.
I7DSWIW.O־ .מייזי װארקערס גארסעגט לעיזרים טערנעשאגאל

 אויף און קויאז דעם צוריקקריגעז דאז װעט איר גא־ יחגימ אי«מ־ װאס חגדפח קומס. ^דערוגג זײ
^.* ױ יזפ ג?נ<פיפ ׳ײ רעכעגם ^ ״ ביי פאר־ האם איתר װאם סומע די םאחױיכעגם דין װעט אים יײעיי לױט י

״ » ״ ״ תי ״ ײוו ־ מ w י i r « T » m » n < n » n
[  די װאם דעם איבער מנעפיט> ענסזאגט פריהעד האט

 נױטיגן די םארדינם ניט 1937 יאחר דעם איז חאבעז
 גאנ־ די געקראגען שױן האבעז װאס אזוינע אדער סוסע,

בארמםיגט גזװוען דיגעז זײ װעלכע «ו בענעםיט מ
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 לץ8 זיד פרעפט חױז״ ״ױניפי
 ®נצערםען אירע םיפ אינער
אונסערחאלפונגען און

 הײם זוםער פראבטםולע די הויז״, ״ױגיטי די אז
 פענ־ פת בערג בלױע די אין אינםערגעשאנאל דער םון

 אין איבערםראםען אלײן יאר דאם זיך האס סילוועיגיע,
 בא־ אמ וואריםע די םון זען םען קען ד״יגזיכטען, אלע

 די פון ערהאלט אפים דער וואם בריװ גייםטערטע
 הא־ פאר א םארבראכט דארט האבען וואם מיטגלידער

 זיך קענען זײ װיק־עגד. א בלויז אםילו אדער כען
 באקװעמליכקײם, שײנקײם, דער םון אפלױבען גיט גאר

 אוד און קאנצערםעז רײכע זעלטען אח שםיח גוםע
געגעבען. דארם װערען וואם םערהאלטונגען

 פאר־ דארם האט וואם ,22 לאקאל פון םעמבער א
שרײבט: וואקײשאז איהר בראבט

 חגר אין וואקײשאן ערשטער םײן געווען איז ״דאם
םי  גע• װען האב איך וואם בעסטער דער און הויז״ ״ױני

 מאלצײטען, די לאנדשאפטען, די פארוױילונגען, די האט.
 פראכט־ אזוי איז אנדער אן מיט אלץ םיארט־שפילעז, די

 ניט בין איך װאס באמת, מיר םארדריםט עס אז םול,
 יארעז. פריהערדיגע די אין הױז״ *יוניםי אין געםארען

 אזויפיל מאל צװײ פאר געקראגען האב איד אז פיל איך
ױ םארגעגיגען  דער דעם, זזוץ און באצאלט. האב איד ו

 זומער דעם אין זיד געםיז איד אז געםיל, שטאלצער
ײפלמפ ל«מ*אן,אנאשאינטערנץ ויעדנעד

GBRECHTIGKEIT (Justice)

P ric e : 10 CentoJe n e y  C ity , N . J ., Septem ber, 1938V o l. X X . N o. 9 .

n נױ אין ניחןמ״ אוז ore״ r 
אוןאױפץלאנד

 ש«ײ אינםערגעשאנעל די פון טרופע רײזענדע די
 אנגע־ יולי, טען14 דעם אװענט, דאנערשטאג חאבען לער

 ,פינם רעוױו מחיקאל ערסאלגרײכע די שיילעז מויבען
 שיי־ עלאזדארטװ זײ ס.אגדזשעלע גידלס״איזלאס עגד
םעאטער. בילטמאו אין וואכען דרײ לעז

 ענד «יגם״ פון פארשטעלונג •רעמיער דער «אר
 געגו־ טעאטער דןר איז חשעלעסאנ לאם אין גיחגלס״

אנטי־ אנחשןלעם לאס דער פיז גאנמז אין געווארען מען
am Miaaemiaiaeamaaia ....... I  ̂ hi,m — - t — - -— . -1 a.....ו אויםפארקױםם בילעטען די האט וועלכע ליג, גאצי* 

 ■ער־ יראםינענםע םילע שסיק. א דאלאר חאלג א םיגף
 געקומעז זימען קאלאניע מואוױ דער פון זענליכקײטען

פארשטעלוגג. דער «ו
ױ םטעיחש״ לײבאר םון דירעקםאר שײפער, לואים ו

 איאט גמ שױן םרופע רײזעגדן די האט איבער, גים
 אין װאכעז דדײ עלםיע, םילאו אין װאכען דרײ געשפילם

 איז שיקאגא איז שיקאגא. קא עןװאנ זעקס אף אןנאטמ
 nm אז גרױס אזוי געוועז םיקעםם פאו פארלאנג דער
 אבנר זוסער. סונאעז דעם שפילעז געקעגס דארם האט

 19& האט עגגעידזשסעגםס געטאגטע פריאר די אימר
םאן. געקענט גיס עס

 1» באקוועםלעבקײם םײן םאר אויםגעהאלטען ווערט
פראםיט״. איז עס וועטעם פאר ניט

 םאל־ שטימט טע&נער דעם פון נאשוײבונג אנדדי
 פון םענעדזשער דעם פון באריכט דעם מיט שטעגדיג

 ארעגדזש־ די װעגעז עלנער, אברהם הויז״, ,יוניםי דער
וואכען• עםליכע קוםענדע די םאר מענטס

 אויפ־ מיר װעלען — עלנער שרײבט — גיכען אין
 ארטיס־ זעלביגע די םיט ״ריגאלעטא״ אפערא די םיחגן

 מאם די וױ ארקעסםער פארגרעסערטען א איץ טעז
 אפעראס *וױי די דורכגעפירט ערםאלגרײד אזוי האבען

 שטארק אזױ האם װאס ,פאגליאםשי״, און ״םאוםם״
 ארםאנד םטארם, בארימםע די עולם. בײם אױםגענומען

 װײא־ ױעלם־בארימםער חנר ;טעגאר םאקאםיאז,
 זיגגעד באליבםע די און עידום ארנאלד ליניםט
 אױפ־ װעלעז װידע ראבערט און פיערס חשאן

א אױגוסט. מאגאט דורבן •ראגראמען די אין טרעטעז
- -  ---------- - - - MMI CMC MbaHMmtaO »na«»L י ר מרזזך מ מרחײלתמז לײכםיג אפחירעגדע מ _װ

 חש. םראנץ דר. פון םארשםעלונג א סיט װערעז געםאכט
לײענען). (געדאנקען םעלעיאםי מענםאל פמ פאלגאר

 אויפמד שוין זײנעז װאס ארטיסטען די צוױשען
 אױפםרעטעז אטאל גאך װארשײגליך וועלען און טראםען

 רא־ וױלי דמען: סעזאן, חײגטעען הויז״ ,יוגיםי אין
 ראדיא פון זינגערק װיקטאר, דאראטהי טענאר; גין,

 שיקאגא פוןדער טשיגי, אלםרעדא חאל; םיחיק םיטי
 אחיױוי^ קוױדא ;עמערקר איזא קאמואני; אפערא

 לאזאריה לארענז לעאגארד כאריטאן דער םעגצערינם;
אגדערע. און םשעליםט אז,סװעלער מילא

ראםנעק״ םים ,ליםעל ■יקםשורם ■ םואוױנג צודײ די
 שטארק אזוי תאבען ספעסימען״ וערפעקט *חזי און

 חרנן וױיזען עט װעט מען אז עולם בײם אויסגענוטען
 פאישםעלמ־ וץא אװיסמו קאנצערםען, די חוץ םעזאן.

m פאר םארװײלונגען צוגעגרײם וארט זײנעז גען r 
 באל, חענד טעניס, געשמאק. איחר אדער דין, לוים

 ס«ארםס אגדעדע און זיך שיפען שוױםען, באל, בעסקעט
 פאלקס־ג«זאגג«ן, מןדפייערס, עס. גלײכען װאם די פאר

 מןד װאס די פאר פארװײלוגגען אנדערע און שפאצירען
jm ליב בעז

 •לד פײנםגמ די פון אײנע עס את ארום און ארום
ר י מ  אנקלײמן און זיך אפצותחען ארבײטער אז מ

יאהר, קוםעגדען דעם פאר כזזות פרישע

p נױ איז n r 5 ,ײ* סטײחש׳ לעיבאר איז
מ פאר אױפגןפירט שייז וחנרס נידעלם״ מ ל י ד  

 עווײגליכע אויםערג די װערט סאנאטעז,
 חייזער• פולע פאר מףמױלם אלץ נאך שםיק םער

 1 געוואריז אױפגעפירם גידעלס״ ענד איז»*יגם םען12
ms j 190800 נײ n r .־ גײ תאבעז שטייאר די םאל 

 אוייי זיד פאר יאדםי » ייטאראגזש זדיט^גגעג
םעאםער. 1פו םטיידוש

עי רעיבאר  מר אםעריקע פון ארמיטער די ך
יום־ זײער יאר דאם אויך נענענען ׳
 הארגען. םרעחליכען קײץ נים םים דעי לעיבאר סונ
 עגד דק צו זיד געחגםערם קרתים דער אז האפגונג, די
 פאר־ מים חאלט ארבײטםלאזיגקײם גתיםע די אז און

 דער געוואחמ• פארװירקליכט ניט לײדער איז שוױנדען,
 אים זאל ממ נאממ א פאר מאם םיט גלײד טמץ קריזים,

 אר* די 1אי פארלאחװ גים אלץ נאד אונז וױל תפען, ױם
ױ גרױם אזױ כטעט איז נײטסלאױגקײט  רג•9 דער 1אי ו

דעפרעםיע. דער םון צײם ססעד
 אמע* דעי פאוי־ אנטױשוגג גתיםע א אויך איז עם
 לעי־ װעם יאר דאם אױך װאם ארבײטערשאפם, ױקאנער

אר־ ר9פאראײניגם א פח װערמ געפײערט נים דעי באר

 נאד לײדער את ארבײנחװ־ אםעריקאנער די םח רײהען
 גים, אפילו ײד זעם os געװאחמ• פארװירקליכט גיט
 פאחזירק־ איר «ו געקוימװ נעזעטער איז האםנוגג די אז

לינונג
 אר־ י9י 1אי אימיגקײם םאל אלע זיד פאדערט עם
 די ליגם אײניגקײם ר9זײ אמ װײל באװעגונג, פײטער
 באזונדערם גאנץ אבער ארבײטער. די פון טאנט גאנגע

 דריקטער9ג ,רעמגלעש א 1אי אײגיגקײט די גױטיג אח
ארבײםער• די פאר צײט

 אדםיגיםםחמיע לם9רוזוו ר9ל אונטעו 1זײגע עס
 19זײנ האם ,1919191 םערערע געװארען דורכגעפירם

 אבער וואלסען זײ ארבייםער. די פאר גינםןץג
 ארבײ־ די פוץ וחװזח אויסגענואט געקענם בעסער סך א

 אר־ ל9ד אץ אײניגקײט קזיםנױרם9 מאלט עס 19װ םער,
iu דערבײ איז 09 גונג9נאװ בײםער s i וןןו&|■ גו 

 װיכ״ ךי פוץ אײגער איז װאס געזעץ, וואגנעו דעם גןן
 אײנסר 19זײג װאט ארבײםער, די פאר 1919191 9םיגסם

ק9אם אץ *ירסמזזיחמ  אז־סײ ט׳לטןװורו אונטער 9יי
 ״1װא ם9י פיז װאלטזװ ר9ארבײם די י9אב גיםםחמיד

*91 װאלט עט וחװ יראםיםירם, ר9פ פיל ז9י91מר*
atate MieaaaaMMka mm  ̂.... a a mmm aaea aaiamaafttlAfe ftaBMMMtבא ר9ארבײם אםעריקאנעד ד9ד אץ אײניגקײם חןרשס 

 ד*9װאגג י9י אפט יוערט איצט, את ם9 וױ װעגוגג
די קאםף דןנם פאר באנתם מװזנץ מ ש ױ  919שמלט91 !י

 בא־ «ז אים אײיער 1גונ9אוו3 ר9ארכײט דזמ* פח 19טײל
19W קא&ף 1אי רשאםם9ארבײט ר9פאראײניגם א פון 
43יאס39לנא די מגמ

 יבאר9ל ד9ד אז םרײסם, איק כלויז פאראן איז 09
̂־־ 1« ייי  ר9י909נ א פח אנאפמ אז pn ט9ײ ײיי־י

 קך9 די נזאו 19ר93זיארפ וױיגעממם אוױ — י״ס
190Q*WP. זײ isomvqp, 9אל פאראז זײ״מ 09 אז 

 ייץ זיד האלט לאנד איץ 9לאג 9קאנאמיש9 די זא ,193«״
 09ײ 9איטסלײארג pa אדםײ די אז 1אי םעדען9«ןרב

•19י9ײ דס9^לפאיק נד90באדײ קוײזח גינץאק
m 1919? םיר i איסי. די »ס וױפיל אױף זאמװ 

̂יסזאממח 9טיםטיש  09 י9אב »9ריני1בא זיימװ פאדו
 פאר 19ײוײסױרא זיד 19ל9ײ זײ אז ,19לזיב1 זיד ײילט
ג1ריפטי

m i ״ די פארלױפיג זײנזװ 19ר9ייגאי  1אי 0193!
m 9אמדדסטרי ל9נאז־ חני i חר—אחפ 01רי9«ױב קיק 

is ארבײס״ קית ר.ניסא90י9װ די כעגחנ• m אלץ נאד 
ר V* י9קלאוקםאכ 1פי 9סר9ה9סײסט־ג די  ד.9סמאנ9י
י י9אב  19י9ײ סכדי9אױפג ניס קמ 9איגײםסרי ל9נאי י
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