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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
יאיירען. נויטיגע די מאכען

 גע־ אײד פאר האט מען אויב אױם געפינט
טעהס. סעקױױטי סאשעל דעם צאלט

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

ז ׳°״*״“״ I I I___H I *ו נויםיג עם איז אוחא^ע דער איבער ײערען. מ
די איז עס ווען אםיס עמ#לאימענט סםעים אין קוםען mrt m » f  >—nt of tt> way twiUd te my OM-A|» Uwnww A—oant . . .  m-iWmt w  w w די—י 1©D D” I יא□ for Um mr •ndiaff Dm•mbtr *1, 1N7. I  Ul I  Of th» |F l7JfD lX

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**•״_____rrsnssL.־irs“—~ 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
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[  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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 ®נצערםען אירע םיפ אינער לץ8 זיד פרעפט חױז״ ״ױניפי
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
 גע• װען האב איך וואם בעסטער דער און הויז״ ״ױניםי

 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
 דער דעם, זזוץ און באצאלט. האב איד וױ םארגעגיגען

 זומער דעם אין זיד געםיז איד אז געםיל, שטאלצער
ײפלמפ ל«מ*אן,אנאשאינטערנץ ויעדנעד

GBRECHTIGKEIT (Justice)
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אוןאױפץלאנד nr נױ אין ניחןמ״ אוז ore״
 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
ר איז חשעלעסאנ לאם אין גיחגלס״  געגו־ טעאטער דן

מז אין געווארען מען אנ אנטי־ אנחשןלעם לאס דער פיז ג
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
םטעיחש״ לײבאר םון דירעקםאר שײפער, לואים וױ

מ שױן םרופע רײזעגדן די האט איבער, גים  איאט ג
 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

ר מ  19& האט עגגעידזשסעגםס געטאגטע פריאר די אי
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 ײלתמז לײכםיג אפחירעגדע מ מ מרח _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
^ קוױדא ;עמערקר איזא קאמואני; אפערא ױוי  אחי

 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

pn נױ איז 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 jn 190800 נײ r .־ גײ תאבעז שטייאר די םאל 

ג ע ג ג טאראגזש זדיט^  אוייי זיד פאר יאדםי » יי
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
 רג•9 דער 1אי וױ גרױם אזױ כטעט איז נײטסלאױגקײט

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 si וןןו&|■ גו 

 װיכ״ ךי פוץ אײגער איז װאס געזעץ, וואגנעו דעם גןן
 אײנסר 19זײג װאט ארבײםער, די פאר 1919191 9םיגסם

חמ רסמזזי ק9אם אץ *י  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
מדי קאםף דןנם פאר באנתם מװזנץ ש  919שמלט91 !יױ

 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
 ר9י909נ א פח אנאפמ אז pn ט9ײ ײיי־י^־־ 1« ייי
ם אוױ — י״ס מ מ ע ױיג ך9 די נזאו 19ר93זיארפ ו  ק

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
ײזח גינץאק •19י9ײ דס9^לפאיק נד90באדײ קו
m 1919? םיר i סי. די »ס וױפיל אױף זאמװ  אי
 09 י9אב »9ריני1בא זיימװ פאדו^יסזאממח 9טיםטיש

 פאר 19ײוײסױרא זיד 19ל9ײ זײ אז ,19לזיב1 זיד ײילט
ג1ריפטי

m i אי ״ די פארלױפיג זײנזװ 19ר9ייג  1אי 0193!
m 9אמדדסטרי ל9נאז־ חני i חר—אחפ 01רי9«ױב קיק 

א90י9װ די כעגחנ• ס  אלץ נאד ism ארבײס״ קית ר.ני
ר V* י9קלאוקםאכ 1פי 9סר9ה9סײסט־ג די  ד.9סמאנ9י
י י9אב אי י ס קמ 9איגײםסרי ל9נ  19י9ײ סכדי9אױפג ני

מ אז קממװ ם9ײ ם9 ר9»ײי ײ ם מ n •ל rw a n e o אק 
לאנד. 1פי 9לאג ר9קאגאםיש9 חמ־

19ײאי9119תשאפ סאמפאנ איז װאם י.9ז* אי3י9ל
פארװאג־ ביםלעכומיו איז סוב, יוס ארבײטער אז

 אמ• 1אי ל9האנד פאר נײ־יאר פין א אק ז9װיר9ג מלם
ײי  באםראנס mwti רי אי3י9ל 4דיקז9אם ײז 9ײ«

פ 1פי םיזי דעס מר  1אי תײ׳ ר90זי ps ס,9װאקאני ר9זי
ם ע ־PUB9W91 47ארביי p• ייס1 די 1א װיז־מד ײד ין

 ר919יל רע9זײ מאכעז ר9מ9רנ9אונס 9ל9אינדוםטרי לײט,
 גע־ זײ האבען ר9זום י.9י יבאר9ל נאד 1טא צו װאם

 ארומ־ ר9אי לאנד, אוים׳ן זוגממ־־חײנמװ זײערע אין תהם
o rn s i וואױלגײן. לאזט9ג זיך װעלס. ר90י־וי1 דער אין 

IIP 190 אח אהײם צוריק מען קוםט ר9אב י9ד לעיבאר 
ײי זיד שיאנט  דערי־ איז עם ארבײם• חװ־ אק איץ ר9ו

 פארבונ• זייז 19זאל י9י יבאר9ל mo אז נאסירליד, ר9ב
 פאר 190יי1 בעסערע גען9װ האםנונגען פארשידענע דען

p האנדעל i 9ל9קאםעחני ,9ל9םינאטני די .9איגדוםטרי 
 19זימ !ייטוסנמ די אין אפםיילונגמ 9ל9אינדוםסרי 1אי

 פראס- ר9י 19וועג פאראויסזאגוסנען 9גוט מיט פול איצם
 09.י.9י יבאר9ל נאך אנפאנגעז זיך oyn װאס •עריםי,

 אויסא■ די אין ארבייט 9פימגרהאפס א אנפאנגעז זיך 09װ
 פילט ס9 וױיל אונז, םעז כס9פארשפר פאבריקמ׳ מאניל

 אויטאםאבילם. אױף 9נאכפראג 9גרױס א איצס שױן זיך
 פארבארײ־ 90רוי1193סא סאבריקאגםען אויטאמאביל די

 זײ־ אק ז9קאפיטאל 9גרױס 9״i 1אריי 191ליי און טוגנען
19*9 *i9iiw9i*i9ox, 190רוי1. א 19רסארײ9י זײ װייל 

 ר9רױם1 א זיק 09ײ 09 19װ און יאר״• אויטאמאביל
 שטאל ר9רױם1 א 1זײ ן9מח אויך 09ײ יאר אױסאסאכיל

 1אי שטאל. םך א ז9פאדברױכ אױטאפאבילם וױיל יאר,
i9o nrn סו א 190 פארברויכס שטאל, סך א יראדחױרם 

 ,19פיר י1 פראכם סך א האממ אייזמבאנמ די ;קײלמ
p i לט9קײם אזױ אס D9 ביז 9ר9אני דאס &יט אײנס זיך

Mtaiaeana mmmb mam aaea Maammaia MaiaMM ^m MMaea mmשע«ער. דרעס די און שע§ער קסווק וװ קוסס עם
 װײל ,pn 9P10 09װ אזױ או ,193גלוי 09 זיו וױלס

 •1זײ אזױ זאל 09 אז וױל׳ 190 1אי זין אזױ דארף 09
 פאר־ 9071 אזעלכע אז תרפיי, זיך רמאגס9ד 190 ר93א

 י״9ל ו1 19יאר א פאר 197791 אויד זיינק ן9אויםזאגונג
# _____ י•9י באר

r 9שײד ייי װאפ רגא^wהאממדיאד־ חױ ינאד 
 19בשאפ איז עו ניס. םזל קײן אים צו אםילו ר90בײ

 זיד האט ר9 ר9אב םוב, יוס ר9ארבייט אן אלם ן9געװאר
n 9171 ר9אדבימז די m iוס•9קל ps 09 אס17 גגפאגא 

 ר9י חמ9ײ וױרקליו 09װ חױ יבאר9ל אז חן,9ז9אויםג
’sto m 1»י ן919םל 09 אדבײםער• ר9אפעריקאנ פון 
 יא• ר90ארבײ 90*711 19װער אוגעחאלטען סאג 09י

 9פארשױעג ן90א1 די אין ז9מארשיר 1919פל 09 ;19ראי
 און 19שפיל גס9פל מתיק ,19פאנ זיחסדע &יס יתיאגם

 גלױממ״ oi9P9i חאס 190 סוב׳דיג. יום 197791 איז ם9
 בײ ן9אײגווארשל זיך סוב ױס ד9ד 09י7 ד90ויײ וראס אז
 *977 0־79פײ91 09ײ 1אי 19DKB ד90ײ3אר 191*9*198* י1

 זיך האם עס פאראד• סיט 190 אלץ ד9װײט װאס 191
 גע• איז י9ל גאי*י9ל ר90ל9 װאם אז ,19לאז9אױםג 193א

די בײ 191*779119 איז טוב 07י 191וױיגי אלץ ן,9װאז*
 191*9*190* 1פי 370 07* * 191*77911919 ■1911**31*
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2 טי יז

 זיג דער
 די ®ון

 גיט־גודס
*רבײטער

 געװען איז דאס
יוגיאן די

 קױ זאלען ענחנתגגען די אז דערלאזען, «ו גים קאמף
 *ו בלייז ערפאלגרײד געװען אבער איז קאמף איר םען.

 זײעד פארלאנגזאפערען 1« און עגדערונגעז די סארהאלטען
 ׳IVi.Kji *׳, אפהאלם<ן געקענס גים די האט זי אבער װעג,

 עג• די אם און קוםען. קענען ניט מאל קײן זאלען זיי אז
 איז װעג זײער דורבגעבראכןן האבען וואם דערונגען,

 דער םון װידערשםאנד גרױסען דעם געגען םרעיד קלאוק
 גע- זײ האט מען םילען. שםארק אי«ס זיך לאזען ימיאן,

 םען און קלענער געווען דינען די ווען ווייניגער. פילט
 גרעםער• געװארען זײנעז די װען שטארקער, זײ פילט

גע״ קאםף דעם אן אי«ט אויד נאך םירם יוניאן די
 אנ־ אלע םאכט זי ענדערונגען, אנקומענדיגע די גען

 איז עס גאר װעג׳ אין שםעלען 1« די זיך שטרעגגוגגען
פארלענגערעז׳ די בלויז קען זי :זעלביגע דאס וױדער

 װעג דעם םארשפארען ונוױיטען א אין אדער ארם איק אץ
 קעז גאטנעז איז גאנג זײער אפשםעלען אבער זײ, פאר

n .גיט ____
ביטער. גו אה ער און א&ת ביםערער דער איז דאם

 גים־גודס די ענדליך דאך זײנען
 און שכל גום געקומען באלעבאטים

אונםעחיו־ בעסער באשלאסען האבען
יתיאן, דער סים אפמאך אן שרײבען
םלחמה• איר םים האלטען *ו אײדער

זײם. זײער פון באשלוס קלוגער א
 איץ האם ארבײםער ניט־גודם די פון

 וױכםיגע קײן אסיטבאלעב די געשםעלט נים אלגעםײן
 אלםער דער אז פאדלאנגס, בלויז האט n פאדערונגען.

 אוױי סיט האנען ארגײמער *מסנודס די
 אױס־ קלײגע סאוי א םים אױסגעקעםפט^זאל ןגוריק יאר

 דאס האבען פאדערונגען די ווערען. באניים בעסערונגען
 חומה־ גאנץ און באלעבאםים, די געשםעלם גראד &אל
a n אז געגאיבם. האבען זײ oy איז tyoipyi זײער 

 n אז און באדינגוגגען יתיאן דער דיקםירען i« ײט1
 נים וײט שווערער איגטיגער דער אוליב װעם ױגיאן

 >י' אבער זיך האבעז זײ קאמף. אפענעט קיק אויםנעפען
 גאנץ א איז זיך תאבען זײ חשבון. זײער אין גענאדט
ךנןו  ix גרײס אח יוגיאז די אז אימחױיגס# אייס קו
lo&yp ז*ך חיגםער האס זי אז און n מ פולע םי  און ש

n שאגעל■איגטעתע פוןדער חילף  po בעלי־ גיט־־גודם 
 »ן םייגם עס װאס ערפארוגג דיער פרן װייםען בתיס

 האבעז זײ ארבײםער. גים״גודס n טיט קאסף אפענער
oy אוריקי יאר אוױי פים אויספראכירט

n פון יוניאן n ופרידען, איז ארבייםער נמדגודט*
 א אהן געװארען באנײט איז אפסאך אלםער דעד װאס

 אויםםײדעז געוואלם שםענדיג חאס יוניאן n >סםרײק
בא־ n םים שאןוקידכאוד 09

ם םי מ מן y אױןי לנ א דעד »פן. *־ידלי  אפ- גײסערנ
 אין וואם דעדטים, געווארען אױסגעבעסערט אויך אח מאך
 אױב אז פונקם, דער געװארען ארייגגעשריבען איז איס

 קריגעז ער םוז שא• % אץ גערופען װערט ארבייםער אן
 האם נאלעבאס דער װען טאנ. תאלבען א פאר נאאאלט

 אדבײ־ *ו געלעגענהײם קײן געגעבען נים אפילו איס
ר טןן•  זיד חאם עם וױיל נױסיג, געוחנז איז פמקט דן

 ״יושד׳דיגע״ אועלבע פאראן דיגןן oy או אדױםגעוזיזען,
 דער גו שאפ אין ארבייםעד רוםען װאס פאלאגאטיס>

י לאואן א] ארביים  די< זאגען דעונאך ארן װארסעז ז
s*0 נאד איז ארבײס n או

oy ן טעגען  באלע־ נמדבח־ם n גופרידזנן זיין אי
פ03 ( אױסמסידןן איז סםרײק א װאס ל ]oy ■ijiim 

x םייזנר גאגץ סלדוסה n די וואלט o p y i קעגןןן זיי 
 דשםy און — yny* ונזױי <אר <ון חשבון דעם נאכקוקזלז
 אפ~ )א אתסערשדײבעז געדארפט זײ וואלםען ואמאלס

ר מים םאך ידניאן. זן

ד - שסענ ת ח n* ר<; r - o r n  r- 
חחגז־פוױיס לאקאל נחגדס טנגי

ggM MMM BBB̂M IbMMIBסיז נאםעז איז האט ,קאהז מאקס 
חג יזנד םיו מי  יתיאן זיק פיז מז
or ײד wyflya ו* n םיםגליחנר

 60®חלאק#ל אױ»ץ» אן
 דינע מ

נדטגלידער
 njn &יס

«יד . 
ח •

ד ת

 yםיגrא n זיד פינזמ0ג oy װעלכער אץ y^ בער
ת פשוט אײך *ו איעלירעז םיר ארבײםסלאזע.  «ראסט י

 אװעק־ סעגלינקײםעז אלע אגו־וענדעז וועם לאקאל דער —
י איז ארבײם׳ דער גו ירעסערס צושםעלען y י v rr 
ץ שםעחז ײעלעז װאס פרעסערס,  חנר וזזנם ותיג, י

פאראגםװארםליכקײט״. *ו רוםעז אםיס
 קרי- וחנם אױפרוף דער אם אז האפען, װילען םיר

 פח מיםגליחנר n בײ אפקלאנג װארימסםען דעם געז
 לא־ אנחגחנ אז יײך, דערווארטעז םיר און 60 לאקאל
 װאס מלביגע, דאס געמאן גיט נאן־ האבען װאס קאלס,
בײשייל. א פאר iwya oy װעלעז ,60 לאקאל

ר ע ל י א רנ שו ר חגר ז ע ד ^ אי וױים־ און י
מ״ אי ל  אילוסםרירםעד םארשפרײםעד ףי אןן ״

■ אנןין ש ט רנ ט מ  *HP״ זשודנאל װעכענםליכער אינ
«' ײ * * * ¥  םח אױסגאמ זײן אין האם *
ײמז [yoyay»y אויגוסט ־טען1  ביל־ םים זײםעז דד

ת באםןרקתגזמ און דער שןמ^ דעד מגז  די אינםזממע
 oy םוט זי אז באםערקם, האט זשורנאל פח רעדאקזניע

^גונג םץ אױסדרוק אן אלס ע ר *ו אג  רyגרױם״ ת
ם וױיוט װעלמ יוניאן״ גוםער און רךר פאד װעג ת

גערעכטיגקײט ►(--------------------------
באװעגוגג״. ארבײםעד אמעריקאנער

 פאר קאםוליסענס גרױסזנר א װירקליד איו דאס
 פאד דאנקכאר זעחר איז זי און איגםעדנעשאנעל דעד
ayi דער־ אגעד וױאגז סיר סון,ל«יף״. רעז־אקייע חנר 
 ארגאנישער אן איז איגםערנעשאגעל די אז זאגען, בײ

מד חנר פח םײל אנ תג ארבײםעד רyאנpדיyoא ג מג  מי
 זשותאל דער װאס נונג,yרקyאנ װארימעד דזר מים און

 געװאלס זיכער is האט געגעבעז׳ איר האט #לאיף״
 ארגזד דזנר פאר פילyג האריםען א האט רy אז וױיחנן׳

 אל״ אק אםעריקע אץ באװעגונג ארבײמר גיזירטער
 trncyi באזונדערס חװײבעד אונו וואלס oy געםײן.

^ או זיד ג ^י ^ ב  פאל. דער אזוי טאקע איז דאס אז אי
n שטאלץ, זייער געפילם זיך וואלס אינםערנעשאנעל

 BIAiMMIMM BgMM bbbUbi ggL4MB MM------  סאר װעגרױיזער דעד בלויז גים געווען וואלט זי װען
זשוד״ חנר וױ באװעגתג, ארבײםעוי אסעדיקאגעדי דןר

ggLuM MMM MBM MMM MMM MBMMMaMBM mm ■ ■ ■I Lma    װע גאר איר, ממײכענם #לאיף״ נאל n* אױך וואלס 
 TP זאאמ *tyoyrtyorw n *ז װירקונג״ די געהאט

^יז אין ײנחמס רyארבײם די םראכמז לג  ן פאר א
 אםעריקענעד פון לעבעז דעם אין קראפט קאנסטרוקטיװע

ר [yruys זיך און פאלק מ רי יוניןן• מים בלױז מ

 דעם אין נאר גים איץ• י
 םון נאמעז אין אויך נאר

y סד א ןיא אז, ,זיך םאנגם 
vyuvi K•״ אמחװ־ ־ לןי פו  ן

e iy n m n m y s אלץ םום is נױם די פארלייכסןרען 
 םיר ארבייט• אחן אוופ tynyi וואס oiyoyw n §ון

m אבער &הען p i ר  דארפט און טוזט איד חילף• ויין
Ty^yi n מיס באגומגעז זיך אמאל n w, און ד0*גװײג 

מ ל א ״ו ו. רג דן ױ נ
מן גישט קעגם ד װאם מי  װזנם סארגאן ת

עד אק ויין חלילו^ ■uyp אלײן מל״ ו

s \ m י6  ד
*TP DTU פח קרילאװ) (לױמ

w ל*כ .17 ל*י< א m pga 
 «װןןר n װאלש אים
אזױ 0גי זץ■ ס׳פאסס נאד

 מאכען, גו זײ שץ ww א גמװמן
t אוװאגזןן א םיפ חאנדלןןן ומ װי

 ד^ד, קרױן די טראג* םען
 קאכעז וװ אזױ גלאט גיס
ip מעז r i דאד f « m גערעכפ I

כאװײזפ

אװלדז

i איז ד» אץ ta tfr v
mmmbLm MBBBM MUM MmMMB mbbmMmMMM AB BmMMזיד i געפלעקפזע D>yv ײנע ■ןר בדיקען, ז

ען גאר ער םארלירמ אגג ענ .געדולד די א . .
ײ ססץ םען װער* וױ װר, ז »

ר פאר און ף *ון ח־על■ חן r די אראפגקסען זי
MM MMM MBMtMMMM MMM mbLaM MMMMנ איז לי  ןןר חאס פאררופןןן Bjn נו

ף, «ו פדקפ און כןןר דןןם ײ, פאר פארטרױפ חאפ און זי ז
ם קוםט ןןס שווןןר װי פ אי לײדען, פגד אןי

ײפןן פון oopw גןןםלעקמע א קר דקרזןןפו קױם אז — װ
ם פװןןן איז װײ, אזױ אויגןןן די אי

 ־ םורא חאט טר אז
זי פון װיל ןןר — חכלל

אןןן  פלמד איגגאנ
ײ ח $ך ז חערען. ןןג

.װערען פו

 דקר חאס פפגקרוםקן
ז רײדען נאד עי  ם
גליקעז׳ פװם קיץ

,ny»
 דארןי װאפ

. מעז גאםעל
 גלײך שעפסעז די

גלױפ אין־
פ ד^פ חארולען או■ גאר זיךי װע® קײנער אז . נעםען״ ד

ק^ דער ע די ח®® װאם פו »גו ® אײפ ג ם פאפראנ  לײכ, חן
ױ באפערק® ®in און  גרעםען, די ונונױןי רוק® ער שפרענג ו
in® מו« «נדער »ן אין נאר א*פ ®ו געװענד® זיף:

BM MMMM MBM MMM MMM----------- די װעפ® ת װייפ< איך
ן,פארגיסע ני® און

ז דיר װאפ״אגדערש זיך איד ןןרלױפ : ו ען ג י ז
ײ פאר קלײפ דו ײ » ז ע ר « ע ד ײנ  אױפ, מ
ן 9י9 «י ײ1י r« נעגונ זאל זײ ו טן. אופ י ק מ ר  י

ץ אײד ח » ד^ר® זאל זי לי אי פ  פלױז, װעװארג פ
ען *װאי ^ג ױ מ ען, און זיןי •יינ מג ר פ ״

^ g MBM bMM maambmMMM M MMM BBBM BMM MM»אױפ״ אונז פאפאופקר פ׳פעדען וױ אזוי און — גו 
סי ל s —״ }רי װן  T im •  p  i f w n f —

ײ m װעל^ די םאשםױם® שעפסען די ו^לען ו
«T ײפ ײ יי י — יי יייד מ • אי «ן ----------------װן

:גו® וױ און ׳ ̂ייייייאגעז חילפלןזיגע  יי
— פלו®, אוסשדלדי־גען דו װעם® סזןן

 ?א מען זןןל דןןרװײלן
• םארגרזזנגןןן “ די גו M̂M̂̂MM̂m̂M MM MMtM bum MM4Mײ םי® װען אדן — ®רעםען װאם ז

W װאפvww •ני

׳ י ף מ ״ מ ״ י
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ן ו © ^ י י י ו צ תצ ן י ז י ב נ

 געװעהלם איז װאס קאמיטע, דאיז י
אונםער• *ו קאנגרעס םת געווארעז

 טעםיגקייםעז אונאמעריקאנישע זוכען
 מים ריכטיג גאנץ אגגעפאנגען האם
 אבער גאגיס׳ די ®ח םעםיגקײם דער

 האט און געהאם חרטה באלד האט זי
 אלםען דעם אױף אװעקגעלאזען זיך

 קאםוניסםען. די אוגטעחוכעז םון וועג ®יעעפארענעם
 אונםער־ האם קאמיםע דאת די װאם סעג. צען די ®ז

 *ו אפגעגעבען ערשםעז, דעם טאג, איץ זי האט זונס,
 טעג 9 און נן»יס n פרן טעםיגקײם די ®גסעחונען

n• ברײםער גרױםער, •לער אויב את קאמוניסםעז• די 
אונ־ דער וחגגעז וױיניג םער ווײס עולם :ער
אםעריקע, איז נאגיס n פץ טעםיגקיים :ער

 װעגעז געחננקען y/p is וױפיל מער אבער ער
 ניט אפילו קאן אר קאםוגיסםען. n םח סעםיגקײט דןר

 טעםיג־ n שוין חאבען oy קאםיטעס וױםיל מדענקען
אונטעחוכט. קאםוניסםעז n פון פיים

 נים. געדענקם ער װאס גוט, אםשר איז oy אוץ
 iyp3jny< װאלם ןװלם אמעריקאנןװ־ חנר װעז װארום

v די פאר האס מעז װאס אלץ x fw m ױ  אונמרז
 פון םעגױגקײם חנד r/xw דערמחלם קאםיטעס כונגס

n ,װאלם קאםוניםםען yר ®Tyaauyaon אײן אין 
ם גאלד אם אז שרעק ר מ איז מ ־י מי ײנג^רט א  א

x װא־ »יז תײז וױיםזנן אין און דיקםאסור קאמתיסםישע
j פיז ססאייז ןיוען גאלו וועפ ̂דסנסאז Tvm a--------

פארגו־ שוק קאםוגיסםעז n האבען אײמנסליך
ggM MMMB MMMBM MM MBBMM MBMMBBBMMli MMgMMMM ggMAוױמיגסטענם אםעריקע. מען oy ®nyt פון אױם אזױ 

nny oyt קא־ דאיז דזנר פאר םעםיוס דד. םון זאגען 
 געד״ויבעגע קײן ניט זעחר האם װאס םעסיוס, סיסע.

 זײן Dm האס באװעגוגג, רyoארגיי דזגר אץ חלפוםאגיע
 דאיז דזנר פאר פתאנדערגעוויקעלט םאגםאזיע ױיכער

 *yo קאטוניסםישער דזנר פון בילד ברייטען אזא קאמיסע
 אז אײגדרו^ ועס סאכס oy אז אםעריקע, אק סיגקײס

ליג״ ״לימרטי חנר אױסער האבען, קאםתיסטען די
 פארכאפס רעװאלואיע, אטעריקאנער פון םעכטער די און

 אמעריקע, אין ארגאנתאאיע לימראלזנ א ניסא אלץ•
ן קאממיסמז n פון קאגםראלידם יין ניס זאל זזאם
 װאס אםעריקע׳ אק ש2סא אײנפלוסרײמר קײן ניםא
im אױסגדגתם גיס זאל m פון n און קאטמיסטען 
 פרזנזידענס סון אנפאנגענדיג אלזנ, וױלאן. זייער םאן

 שוירלי סיס smysnsy און װאשינגםאן אין רוזװעלם
inyow װעגאז האלױואח־. אין סעספעל re, קאגגחנס־ 

ס און לײס ר א רג  גןך «זר אפיא אפגערעדס. את ^
 ניס האם״ .ױרױחש גיו פון האפמאז גאװערנאר װאזאנןר

 זײזנר ןyפחאלyג און קאםמיסמן די omy; וױס^ױג,
שקפ *ו שײד איז װאם מםיגקיים.  nyn*iw ,עסתדו

n <ו אפילו איבריג איז עסארעזאספר און זיסעסען y i 
o אין גאנאען אין זיד |yroyi זײ סאנאן. n רשות 

 װאס װאונחנד, א גלױז איז oy קאמוניסםען. די «ן
 Tyor* אלזנמז איז אלז האמנזײג קאםוניםםעז׳ יי

r און נאד [yo*»m קאנמראל, און אײנפלוס זײעד a•נ 
T ארימר ניס מז y j^ o עו ח  סא־ n אײטװפיתז ן

מ אין סיסםעם װןםעז רי מנ ו oy און א  פאראײניממ ו
מאסקװע. פיס

rsm  oy אמן, סך א • nyt סשסיוס װאס ז ד ת
 קוקזננדיג ניס jm זײז קאסיסע, דאיז חנר פאר ייים1

 מחױ• קײן ניט גאר איז ימקארד זיין װאס דעם, יױף
מ *ו א חאם עד אבער נמאד, ײ ח פאגסאזיע ר  oy י

w *ו *יזשוחנד n מאו iy oyמן ײ זיר די  n אים נ
W? װאו איו oy אים בײ אן זין• פאנגס n *פןנ 

■♦W
וןעןך. imy oy׳m*oyo סון אױם oy קוםם אגב׳

װ און לימראל איו װאס אלץ « מסי מד ײז פיפג  ינ
ת י מ םסיסמ^ם oyױ0tנח0רג0 לימראאנ י  אחאינ

nmnnra jym»ייז  ypnyo פיפר m m קאגסדאלירס 
ח ל איז דאם »יז קאמתיסםאז די י י ו י ו מ T י P

 imy םעםחיום׳עם לדיס אויפ> קוסס oy זיי• אא^
ל דאס אז זא״מ׳ מ is סיד O0n fiליג בי m איז yoi* 

f jסיר האמנו ״׳ l o o*«B0P n  lypamoo vt♦ 
ף , מ י ז א*ם בײ מ י m י n ז אז  אױסלר זאל מ
״ e שסאדם, אין לואממ ילפ ״ y n n m p אױסמד 

n» יימס־אז  nrmיזאס ׳ iys00 זײ Trtmjw0, זײ־ 
 .10*סינ00ק גזױיעז אױר *ק

י י י ד0 איז omy אמעריקאמד .  אזוי גיס וױיס מ
ײ״ מז׳ נו יי מ n פון *סל n » גלוי ס ס תי פ ז מ י י

 אזוי איז אײנםלוס זייער און גתים אזוי איז אמעריקע
 אונ־ אמ העני זײערע איז זיך געםינט אלץ אז שםארק,

 אייננעמען זײ װעלען גאלד אז און קאגםראל זײער טער
 פאנסאס* אלע די װאס אבער, איז גרה די אמעריקע.

 גרוי־ דעם אח כח גרױסען דעם װעגען מעשױת םישע
 גאגצען אין האבען קאמוניסםען די פון אײנםלוס סעז

 דאיז דער פון אונטערזוכונג די זײם א אן אפגעשטופם
 פח איז גאציס די פון םעטיגקייט דער װעגען קאםיםע

 געװא• געםאן אח דאס אי אמעריקע. אין סאשיססעז
 פארזי־ דער דאיז, קאנגרעסמאן פון אבזיכטליך רעז

 װעלכער קאמיםע, אמטעחוכוגגס חנד פץ *ענדער
 געװען איז דא אדער ׳רעאק*יאנער א םאר באקאנט איז
 פאר־ n אז איז״ רעזולםאט דער אודזאד, אנחנר אן

 פאשיסטען אח נאניס די פון םעםיגץיטעז בחנכערישזנ
 קען עס און אונםעחוכט. ניט Tyanays חנרװײל זייממ

 n װייל אתםעחוכם, גים גלײבען ojm oy אז זײז׳
 װאס ■׳rtyi דאס פארברויכם באלד שוין האם קאםיטע

 n גװעי^ דעם פאר באוױליגם איר האם קסנגחנס דעד
 אז ײזוחנלם׳ן, n װענדען גו דך בדעח חאט קאםימ

n ן םיס ארויסחאלמז איר זאל אדםיגיסםרסגיזנ ^ י  מ
נמװ אנער אמטערזוכוגגס-ארבײם, רyװײטעדדיג איד פאד

MAMMAAMfe hBMMB MBM BMM MMBMMMMM MMlBM .... - - - .  עס װעס אדםיגיסטראציע די אױב ווױימ<ען, דארף •HP
MAAAMIAM MggMMiM Bk ggMBBMBBMMM MBM MMM BBMMקאםיםע דזנר פון ארפײס אוגטערזוכוגגס די האס דאיז 

 געגעז פראפא^אגד? םאכעז <ו אױסגעגמם שסארק גאגץ
is i אדםיגיססרזסניזן. ווװועלס oy זיך האס :T^oy

קאםוגיסמן. די פון קאנםראלירם װזנרם םרזסניזג
 פאר־ פמבירזנן omi דאת אז ,jyoyn דארף מזנן נאר

oy •m זיין ריכמז o v m מק  גןך אויםגעדריקט זי
 וױיזען, םוזזגן oyn is און iyooyo03o אופיל 1ר0װ
ת נאגיס n גו פתיגדליך «ו גיס איז iy אז  סא• י
•100שי

 אױף פאליםישזהס n מגן0ה חדשים האלב 0 און פיר
p חנר y p p M u l סםיים יארק ניו פון קאנװזננשאז 

o n rwvix  i r w *י ײ« im »iy i o י  גײ י
ymo'Doyp סיס םארזנגדיגם מדליך 1300 זײ ביז 

o n *ס0װ תקספ 0 איר אין 13ישמ*אױ*» קס00קל 
^ג010■ר 003300 שיןג  זיך 1300 דעם אױף װאחלזנן. ו

 פאדסײזנן אלסזנ ביידן פון פאליםישזננס n פאראייגיגם
ר פון —  חנפופלי• n פון און ראסי^װ־אקחגט ת

1 J0P.
n גו״ ־  w !חנםאקראם ?l o  i קײן ypngov 

ruyo עז שסאוק אך30נ 1300 זײ •1300 גיס ם ^  ג
ױןמ^ n פח  ־ovooyi n איךסײן .1אחל0 פראפאח

i o 00 פיז *syoyoר^0י ניו איז ל n פראיאחױאגד־ 
 אין |3יר0 א 030oyu0 אימםאד 1300 1אחל0 0ל

iyayo* .חאל n י0<י 1300 130 1ג0ליק3פי0ר 
iiw ny i פון n 1300 ויי װאחלזנן. 0ל0נ0ראי0ס0פר 

 גזד װאוזליגז פראפאושיאגזױזג n פון גרתד חנס אױף
נ 1קראג מ ^ nyoyi i o קסונסיל׳ סיסי איץ nys

BggMB ggBM MMkMM M̂M MMBBLiMM m̂^̂ ^̂ mB̂̂ B̂ mbaLmmaaimm  אײג קײן אמשר די װאלםען װאזזרען געוועועליכן אק
l 1*יג o y i i o 3 גיסדערויי״לם• אפילוy30 אױןי 

i 1נןל0נססיסווי0ק 1ד n y i u i זיד האס oy די בײ 
 ■חנ א װעגיח געהאנדעלס אאליסישענס ועווכליקאנער

 Jvn א 1זאג לק0ס דאס לאחנז n 1וחװיג װאס א*פ
oy u א פאראז איז ®y p io ,00 או חאפנומ n־ 

i 0« גיס לפנג זיד 1ו*ל 0r1זײ יס 
an סז0ך אסyלפיגy ,פאלק io y m 1וױל זײ 0 vx 

 די פלז גפד םפרלױפיג פכסר 000 וױמימר 000
n ri 1אי שםיםזנז גו 3 u jriyoyso*!, n.ס0 ״  די י

קאנסםיםמיזנ. חנר »יז גאסאפס 1300 ס1ליסי&0פ
 אזוי לס00מ yp00 13חא סנתגיסיפלפא n אסו^

* 1פיל זיד זסל פסלק דסס או אױסםאג^דיחנז,  אװ•0מ
מז *ו מח i שםי o יס0 »01001100 0030של אלא 
 11«ײ oy .y*m*ooi0p חװ־ או מססגס 1300 זײ
1010P n*0« סליד01  000 00101100 67 n  i r• 

n 0 030001000 שסז o  rro*ooi»p n  nײנימ 
lu 03ירקלי0 n y o y s o i 0 03ל00 פאר oy010 יו 
n «ו  1300 . i 0*0v 0010 ס1יש0ל*0פ I 3* i i־ 

1 0ל0 1ל01001BHB0 67 0»ל 1 ריד» 0 0  *ס0 1
m 0 00*00010 ל0סא mמ די «וליב יז מי  you אי

oj מז אױך פאל? ם01 שוין פסד שסי
פפלײ n 1«גר זיך סס0 ס0! 130

. ooi גיס סישפגס i s y i m שויז איז i n •ייייל 
i n  00101100 m  n סו 1ג1ל » נ איינ» קפפף 1

i און גרו■! 9 אין יואר«ז0ג ג«םײלם o קענזח וחנט 
iy ר.0אזו:דyoni iyiy 3* פאר שטימ«ז i 00 פונקט■ 

jyi ג«שטיסם װ«ס װאהלען 0■ראפאר«יאג«ל jyiy0 נא־ 
 דורננו־ אים לייכט זײן ססילא oyn oy אמ זונד«ר

nאל אז סײנם, אס1 אח װארפ«ז  y װאס jy r i פאד 
 «ו זינען אין האבען 1ארפ1 װאה^ן yלyניאנnפראפא

iyo*oo נעגען oiyoiiyoy oyi, פראפאר־ פארבאט װאס 
*sisu r וױ פוגקס .1װאהל iyo 1שטיס דארםעז וחנט 

iy i ?yiyi פון אײנםיילונג גייזגר i* װאהל־דיםםריקמז 
פארםײ רעפובליקאנער iyiyi»*»p»yi חגר זימרט װאס

iy אין oyo*i»*»o א i אני.3אל אין אגגיסלאםור
•

■o n * ty i האס רחװ«לט n  m ,o i^p iy סאוטח 
 אײנס״׳ 1נום םyפראבל yo*o»ipy, אם«ריקא׳ס איז
oy ,1 הוילזגן «ו כדי אז הײםם immoyiypy oyi 

 קראגק־ oyi פון אנפאנגעז iyo םח ypnyo« פון שםאנד
o i  iyoo — פון n סאוםזע

n פת איז סאוטח iy i ly ty ii m io o קראג־ 
iyp איז ארט .iy»iyp iyo*o»ipy i« p * io »  oyi 

n נ«ד 000 און 1100010 ל0איגחסטדי את סאוטח 
 איז וײי0שקיאפ הגם פר**ים פזמס־אלא איחנ זדיגס

i o n יר*3 חדכ׳ן געװאוען שאפס0אפג שויז ל0ס1פא
i i־ anp____,

1אי פאתאםם װאס סאוםה״ די ל1פ א 3  n פון מ
א נאד זיד ooyrwo ,1שטאט 0ײגיגם01פא  «ום א

tyooyii 1אי !!יקולםוד־. םים םײל ל «וױי 3 מ די  ז
iy 3 פון iסון ונג1לק0אפ iy i אויפ׳ז נאך ם30ל סאוס 
« ל 1קנאפ 0 בלױז ,1ל מ די 003 שםסדס׳ אין ם30ל ז
 ־0י0ם n ס30ל yp*iya0 פזץ םײלזנז yi*i3*» n אק

oyo*i פון n וחנז און שםאז־ם. אין תג1םזנלק0ב oy 
iy םים «רות אח i !1*0 ינג1לק0כאפ אגריקולסומנל 

1 ,ypngsair^ i»1 גול m  t i  im*n» *i w o uy• 
ii*n ty 103 ריקולסוז■ o p r i i1י 1אי 1מפאל 11ײס 
o isopy 0111*010« שםאי־ק חנחו־ איז >m, איז 

oy װי, ip  iyo לײכם m io rw• נסד yiyoyu תח» 
0*1 iy i ודאו סאוםחן iy i no oye*i*0B yo*ru n 

^ילסקיאט־י i« 1*0 כאפ^קזנרוגג  איגײם־ יזr 0* מג
iy ל0םרי i.n o  Bprnm 00*10 1 1  Jrtypm oi o*i 

rtyo n 1*0 סאוםח  •loop־iy i no iy 13*1 סאוסח 
1 93 סתיס 1 •i0O0p i i 0p*io0 no oiy»0i 1י 

«i 1ליג0ס0 p * iy a0 ״iyoo? i*iyp,10 0 ס0ײ ״ 
1ל 1 1 no 1סל װסלם חױ־ 1 i ים0 1 p i  ly o n 

10, 0 onyi03 י«ם o i l1סל• oi**0 you זקײ iuyi 
«loop i פאר קתים p * iy o 1םילי •0  loop 1באל 1

i איז 1ליג o  n« im u iy n  n ים1 חײס i o  i  oon 
1םילי סײטמנשאפם זיד 000 חגגירמג n זײ. סיס 1 
 פלאנםןר ?אסזח די האם ױ װןנלמ סױף ,loop 1באל

01 nemo n  no D ie1ליח yo*ru לז־•0< סוםעז
____®oy 3*10 p מ סים «תת איז תי ג י o ד iy o io

.0*1 iy i ^איז סאוםז oy םך א גאד nx yiyoyiiםים ״ 
i* 0« .01קליי h i  ei0e i e  0o io  n  n 0?לײנ סד 

l i  no i m y i  yo io  1*0 .iyoi»o יײ־ סאײחי 
iy o io  1010 n. װאס iy n מ1י  ג«־ noian לי

01 74 *n i o  o*i o ro  ooyio1ל. *®■loom  n 
מ 1 0*1 00100 סמסח לי 0 1 0 n  no 000 ימדאלײגא 

i 1929 1001003 10 1*0 אפיא *  *e*iio0i»  oyi 
129 •n 0 *ז •1ל0ד O0i  pmיז iy i ^*!חדבש 

i o  nm oom oy לײגם m  no mono n  i o 0tis 
i o  n» iy o io וװסיילם n* גלײד, אײף l*io 10  i p 

n *11 ^קסרשפא לײבס  r»  00130 n  no oy r^ p 
001* 1*00 101MO•

i *0 oiyp 0 ײד is o s אײי װי מלו0סשפאר « 
iy o io פאםיליזג i p י יסי* א 1ל0י 74 ץ•1 לסממ 

*0 r0 סיא iy o io 0חמס א האס װאס no י נלױז* 
1שסײ 110 1ל»ג0ס«yoniyi 0 000 1* ס 10ל01 1• 

i *0 oiyp לד03 זיד ip y oo i o װיסיל oportp 1אי 
ip  1  oyorn 1קױס i o 10 1י0 •0םילי0ס דק 

ק אק 1300 דסקי  םײסימגס in זפאמלס oy m מ
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יוגענד אונזער װעגען שטימונגען און ען)נעדאנר
י.) נ. פאקיפםי, קאלעדזש, וואםאר אין קאנגרעם ױגענד־ אלוועלטליכען דעם דורך (ארױםנערופן

ײגענד־ די זײ, זײגען הונדערט ינף
פופ־ און עםליכע פון דעלעגאטעז

u וױל איך און לענדער, «יג p*
 וועלכער םסיכםען. און װיסען נים
 oyn װעלכער געווען, oy איז כוח

ױ־ דאזיגעז דעם ארויםגערוסען
 עם לזנבען• אין גענד־קאנגרעס

 כונות, שלעכםע םון קלעי־ קײן זײן נים גאר קאן
 וחנלט״ דער גאר איבער פון מענשעז ױנגע 500 װען

 דײטשלאנד. :לענדער דיקםאםארישע דרײ די אחוץ
 םראכםען n אונויף זיך קוםען רוםלאנד, אמ איםאליען

 *ו סוף א מאבעז *ו אזױ וױ יװעגען און מיטלעז װעגען
 סים סםראשעם װעלכער םלחםה, po סאנסםער דעם

 yiaua Tyrant *יוױליזאאיע, yiaya אונזער פארױכםונג
 אװעקגעלײגם האט םענש דער װעלכער אויף קולטור״

yooya ym יארען. םומעגםער םון סשך דעם אין כחות
 באגריםם דארף װעלכע •אסירונג גרױםע » איז עס

יובעל. מיט און םרײד םיט װערען
oyn זיגען״ אין oyi געװען עם 1אי לאנג נים גיז 

 oyi אױסגעזעחן, oyn oy םאראמײםלען. n גאר טאקע
 ;ױגענד די טארלארען שױן אײביג אײף האבעז מיר
 איז ױגענד אונזער »ז גלױמן״ ןמגעהויבעז האבען םיר
 די פמ מלאכי-חבלח די םון םארכאפט אימער אױף שױן

1 |W DWU'flהאבעז ױגענד, די יי to
 גרויםע די מים אינםערעםירן אן ניט זיד הױבט געזעחי׳

 האט זי װעלכע םיט םענשוזײט, דער פון איחמלען
 גע־ און געאםעמם *וריק לאנג ניט גאר גאך ערשט

 םײערען yoyo איר אפם האם ד װעלכע םאר און לעבימ
 געגריזשעם אונז oyn ױגענד די .oiyooyya לעבען

 אזױ געווארעז איז יאוש, פון געםיל שרעקליכער דער
ש,  וועלפע אירגענד פיז גאקעם פארדאמט nr* נמי

 אלערלײ אין זזשק yiy מיט ארײנגעטאן און איחמלעז׳
 געטראכם, םיר האמז ױגענד׳ די ;פארגעניגענס ■וסםע

 אוין• oyn איר םיט און פארלארעז אונז פאר איז
u אױף aaiaoyn אונזער געהן סארלאי־עז מםוזם n ױ» 
 איך תול urn ײם.unyoya 1 נײזװ־, y אויף קונפם׳

 ניט ? ױגענד קרעםםיגע די ניט װיבאלד ברײנגען,
 זײנעז גײסם און lyny? oyajm אלםע, די זשע שוין
? רױמאםעס סיט פול

 ױגענד• גרױסער דער אט קומט אטאל םים אמ
 נאד אז עדוו^ זאגם הפחות״ לכל װעלכזנר, קאגגרעם,

 פאר־ און םארמוסאלינים און רם?יםלארהפ אלעם גים איו
 ױגענד, לעבעדיגע םרישע, א גאד איז עם אז סטאלינם.

י וועמען  גו װעקעז און רוםען *ײם חװ־ פמ גויטעז י
 םאנ־ מםש זיך וױלם עם און םעטיגקײם, גרױםער דיער

ן ^ פאר מ ם  םוף פון אנזאג• נעסמער דעד זאי דאם ש
!מענשעז־םארשקלאפעד אלע פאר

פרײד גרױסער דער פיז טיטען r» אם אבער

יאגאװםקי. ש. ®ון

 מא־ װעלכע עראינערונגען, שודארשע אלערלײ אן קומען
באגייסםערוע. גאטנע אונזער גארגיט או װי כען

־טענ עסגרױ די פון אײנער םין•: דערמאז איך
 שרייבם גײםען, אלע פון אםשר און אײט, זײן פון שען
 זײן דאס באגײסםערונג, םיט פול בריןי א אייגםאל מיר

אונזערמ. איז םאכםער
? בעםער זײן דען קען םייץ•
טאכ־ די יאר, עטליכע בלויו אוועק געהען עם אוץ

 אנדערש קאן דאם װי געראטענע, א געדוים איז טעו
 איר אין אבעו־ םאםען. אזא פיז קינד * אלם זײן, ניט

 םאטענם גרײםען דעם םים זיד־בלויז זי באגתנם לעבען
 םאראבםעם האם ער װעלכען טיםול, זײן םיט נאםעז״

 קײגמאל אבער לעבעז, גאנאען זײן פון פשך דעם אק
 װאם טם איז עס אידעאלעז• און אידעען זײנע פים גיט
 גע- װאלט אלײן דאס טויס•• איז טאטע גרויסער דער
הארץ. ?ײן.גרױםע גובראכעז וױם

 קו&ט עם עםװאם. נאך אן זיך דערמאן איך און
זיך, מהרשסעפא אתזערע• פון שימער משלאגזדײ פןו

 ? באװעגונג יענער און דער מים עס שםעהם וױ ? זיד
 שםעחם עם :רקײטכעזי םים פול איז ענםפער זײז און
ם. אונז בײ  האם באװעגונג יענע אדער די אויםגמײמנ

 וױיל נים, גאר איז דאס אבער איינגעדארט, אביסעל
 די האבען to וױבאלד און אונז, מים אח יוגמנד די

אונזערז^ אוקונפט די אויד איז ױגענד
 גרױםער דער םים געפרעהם אלע זיך האבען מיר

 דאן געקאנם נים זעלבע דאם האבען םיר כאםש בשורד^
^ r» ױגעגד אונזמר װעגען זאגעז רי םע  האבען to א

 זשד מיר ,װארום ערפיװפאר שוחגרע געמאכם זיך חזז
 גרױסע y !ואוגרײםען אויפגאבע הויפם אונזער בען

פארנאכלעםיגט. םארברעכעריש אזױ ױגענד
n םילע גים n r ע־ יענעם זײם *װעק, זײגען י

תיװאר« גרױסער חװ־ װעגען פארט  ױגענד «ר<ד3אל
 ־איתלעוואר די אומװאנדלוגס אז פאר װאם װעח, און,

 שטורם־םרו־ היםלער׳ס געווארען up איז ױגענד נעדע
 געװאחס מלעדאגװפאר איז ױגענד דןךיגע די «ען.
לז געגעז אק אידעז די געגעז חיות װילדע אין  װאם י

אר  די אס געװען זימעז סדא ז,יוראגרעט* געוחנן איזנ
 גרויםעז אזא געמאכט האנען װעלכע רעװאלוציאגערעז״

 מענשלײ דער װאס גרויםעם, אלעס םון אױםא־דא־םע
 אם־די געוחנז אמ סד« ען.געשאפ האט גײסם כער

 ארױםגעטרימן האם װעלכע יוגענד״ רעוואלחניאגערע
V עי ו אלע אוניװערםיטעטען און שולען אירע פון

שין ראסט אייגפאן/אזדי  זט־בײט אװעקנעמעןדי װעט מ
סאוסדע חנר איז מענשעז םויזענדע חונדעדםע פון

מענ־ עשיסטליאאידע דעען ברידער ראסם די אםת׳
 זײער װאס די חעלפעז «ו וױ םיםלען ווכען זײ אין 19*

 װילען וײ ארבײט. חװ־ פון אדויםװארפעז װעט «ישק
ץ רפא געטעז דעריבער  גאנץ א לױזב אשץמ דעי זפי ז
ת ״up א דאלער טויזעגד עםליכע פון פראםים קלימעם  מ

ד די װאם ■ראפיס, דעם פיז םײל גרויסער גאגץ א  מ
 העל־ וװ ותרען באנוגט זאל ארײנברעמען, וועם שין
 אבער ארבײססלאז. טאכען װעט ם*שין די װאס די׳ פען
 ׳זײן גיט זילעז ראסס כרידעד די שיססליעאדאי וױ

מ i ײ r ר  זי אז זײז, םאשין זײער פון רעזזלמם וז
q םױוענדע ז/ונדערטע פזץ ארבייט די ifdfjis װןס b‘ 
 אבעד לאזעסײסבאר נײע די אם װץלעז m *ז שנן^
 גרעססעז וװם אלץ UP איז װאם /iyaro חװ־ ןאי טאז
? אגריקולטת־ול סייל

י זײעדע וױיםען סאוט דער פון באלץכאסיס ו
... ---------------* Aft ftft ftftftMM MiftAft f̂tft ftftAft MMMAארײטנו־ פיים מגגערעד א ®ץ שױן זוכען זײ ארן אדדוו 

ד שטאסען דיערע אין קריגען  אונםער־ אינדוםטריןלע סן
 את־ זױבײסםריעלזנ די אדס nrayn ײז *ז ננסמגזז״

y װאס טערנעסער im v m — ארבײטס־חענד. ביליגע 
ז סך א יאר אי ר מ מ ר מ ת  תגט•וװאףז יייסעג y דאס א

ן איז קראפם ד ן ד  את• אמחסםדיעלע פיז גאױוער מ
ו לייגם thsp oyn מרגעסונגעז, ח י ו מ ד נ ױ װעדין ן

m ̂  mm ■ft MMM ■mM mmסים באנחנם זיד האמז גוױיטען׳ א אריף יייז *ו 
ײ םײל גרױסעד א איז »»ן yiy אױןי janwxfm י

מד נײ-ןןנגלזמד זײ פון אינדזסםריע ילקסטמע דער פח  ש
 עס סאוטה״ דער אין געוזארען אוײבערגעםראגעז םען

y אריבערגעםירם אױך זימען u n p פח שעפער אודן 
̂■ דער  סאוםת די אנער .it <ty Jt אינדוסםריע קליידע
אוןן געו/אלפען װײניג איוט ביז דערפון איז ײ  און מ

 פון אוגםערגעםער yyn^yuy די װאם דעם, גוליב טאקע
י אױם שס$רק אזױ טאען שםאםען tup אזץ םזרח די  ו

 דעד •noun דעד איז ארבײסם־הענד םון ביליגקײם
 עקם־ די און קליין אזוי איז סאוטת דער אין ארבײםם״לױן

 באשעפטיגט ןזײגע װאס די אז גרױס״ אזױ פלואסאאיע
y אינווםטריען״ yyH^yuy די אין i p ניש־ גאנץ א 

 נים אוםן אזא אויף איז noun די סט■אקר-ףיקי סיגע
y עזפלהאעג umw זײנען װאס ריעז,ססתאיג די םרן 

n פ געבליבען אמ זי אגטלאפען. איר ױ  געוזען• וױ ן
n  Tyay לטעײע פון סיסעזש n  oy זײגען ריעןסס־זטיא 

p האבען אגטל^וען, y w  uryi טעז■געלי
u זיד םיט שםעלם noun די גום, און קרדץ p א 

 noun די •ראבלעם. yuupypy שװעדע tut גחיסע
run• ם װערען אױסגןגליגען סריעלדזסאע  uy די פי

ן ו ip אסאריקע. פדן סיילען ח y ר דודך נים מ לי  ני
T■* אמ g y u rtig יסלקםא ^טאי  orn opr יײלי נ
ר ניט noun די נן ״ y ו s n״ y m  um ny oyn u p
זסייי עטריויאלירםסדוגיא שײז די » ז  Th■ .ypnyeo י

ם f דעריבעד oyn ױזמןלם דדןנ w ריבסיג oiynp, 
y די oun ס איז קן׳ p* אוןוי ry p y p ראבלעם•

ך גים האבען װעלכע יראפעםארען, און לערער גרויסע  ג
 דעם םאר קגי זײערע בױגען *ו זין־ בײ פועל׳ן קאנס
 בלוםיגן די װעםען בארבאר דעם פאר געםשקע״ נײעם

 ארויפגעשלײדעדס האבעז םלחםה דער פוץ כװאליעס
 באגרעבער און upiyopn דער ווערען גו אױף אויבען

 דײםש־ אק שעהן אח גרױס געווען איז װאט f?y פון
ל»ד.

yבלױז געװען ד*ך איז סיםלער בארבאר דער בער 
y װאם לץ פון נאכקרימער oyn איםאליען. איז פאסירם

 םלחםה די װעם אױסגעזעהן״ עם oyn ״oun אויך
 גאנגען דעם פון סוף באלדיגעז y או ברענגען סתעז

 ayi און ארבייטער, די רעזשים. קאפיםאליסםישען
 געווען איז יוגענד, איםאליענישע גאמנע די אויך מייגם

 קאפיםאליזם דער געשםיםם. רעװאלחניאגער שםארק
uy oyn» זײן װי ynynyo p p, ךי »ויד אײי »מ 
 םעק• םילע osysup האבעז ^בײסער די רעגירונג.

onyo רעגיתנג די און oyn ו םוט דעם געהאס נים* 
 41חנבעל די oy געגעז םינדסםע oyi אונטערגעםען

o אויסגעזעהן, oyn עס fi פאדזײ די ארן גאריבאלדיס די 
ץ אײגםלאנאענדיג געלעבם, אומזיםם ניס האגען נים  י

ק אימליענישען גרויסען דעם UP געפיהל דיז מל
- - — - - - MMMMftM MM MMMiM MMiMtMMMi MMM MMM MM  וױאוײא■ די דאס אויסגעזעהן• אױך האם עס פרייהײם.

 גרוײ rnruy לעy *ח םערלי^ס מאלאםעסםאס, ניס״
mayoyau יסג ,עדןןגרעזיסלתױא סד p דױ•ג ר«ס אױך 
 UP מקונק״ מימאיל פױיהײםס-קעםםער תסישען סען
 עס lyoy אױםגמדיכענם. ארבײם זײער tyeyi בעז
oyn לאנג גים m w i און oyi ישן19איטאלי 9גאנא 

p?yo דורך וױ איז y מר אוםגעװאנדעלם כשוף פײהװ
-----*---------- ̂ iMMMMMMM i MMMMiLMMMM MMM flMMM̂M mmLmm ynyn גרוילטאטען 9קליכםם9שר די חיוו^ וױלדע אין 

ײנמ  שױ״ גש.90 י9איב נש9מ פון ynynyi ppyaya ז
 איז געויארען אויסגעפיהרם זײגןמ T9oyo*nyo 9רל^9ד

ג גיט ר9רשס9 י9ד »ת iyo ז9ל9ה ן9מיס  i’iy^ג
unrxA און ממיאליסם yiun איז wupwi יער UP* 

םאלי^ ן9ניש9איסאלי גאטממ 09י פיז שקלאסער
to און  iy ל עז9ד ביין שױן ז90מ מנ ד״יזי ר  זי

yp רוסלסנו״ חײם״ 9ספאליג אונחגר אויםלסחמ ן9ם‘ 
o נשזװ9ם ז9םיל^ג וזיפיל p  yrayn געײ• םקריב 

 דאפ ®ז באםרײאוגג דער yyt לעבענס 9ר9סײ 9ר9זײ
^ רוסיטמװ  גרױסיי ר9י piyoya אמ נדליד9 מלי

ם ר9י ר.9װאוגד ריז P שםיחנם9ג אמ מ  nnyrtyi 
u זיגס״9ג oyn 9וושלו*י9ר די n yסוט ״ Veu y u p 

f תםלאנד. אין אי*ם ײד םום oy oyu קוק, tm  oyi 
״ i9 זײן »ץ ^ני » y i גרױ* אײז אמ ברײם״ און נג9ל 

 רעיתד דער פון אײפסחמ* yoyo די נגגים.9פ9ג ר90
m םון לעםער וױ lyosyoyi yrnm אוניע m ממ  איי

מן yooyo און yooyr די jp-an 9גםיג9נ  *ד וי
װזמן״ UP זײ איז 09 אױב תםלאנד״ פון ן9ל^פ  גז
^ ליגעזקשוע y פון וױ חעו מ oyr ג רוי שי ג  חסי

ק  שױ* חנם מיס זײס, אײן פון ״eoyeyi שלום oyn ^ל
מז רלי  םייי זײס״ nyunp דער פיז אח״ upyo חנ

מ ױ ר ק9ס« ג מ ^ וחמיג גאנץ איז לס9ק ײי ב
 ײם־ װעלמר םים יוגענד, דער םכח איז oyu און

oyn •pyV 0393עאײאױסג אסג נים עו־שם זיד f ײאי 
סן ״ oryporany איאםיגע די ו  nuyoש«לי»־ו די ״ 
ou p. די oyrapy-muoדי ״ nyoo^ioyi בחײ■ די 

orypoiiyp■ די o'pmupuuo, יי ססעסנחמס״ די
O MMftMM MMM MMM MM MoppoyMnp, לזננינם די אױך און i

p״r און זײ. פון דוך oiyoy מד םי o אי n םױל״ 
eoyo ן rp *ז «וי גלײד אים מ  iVuy onyrp oy 

ypi .נים
m די oy p זיך eiyaurr סעז װעז איז m n m 

p װעלמ m קױס u p  ra y n s זיייי ײיײ>. סלם״ 
yienyyyp אײפן ynyn. יױ וױלס דעססװעגמ «ז 

װ לסחח גים מ9םרוי 9ל1 די oy סון מרםיוז ײ רי יי  י
n  rut p u n y i י ברײגמז זײ וחנלמ מתגעןישס  י

oy ן וזילם י ty ן v n •הסםען

oy iy ,p o an o n  p  p a u i t o י איז י  ג
תזיי םים eroya oyn oyn tpy p ניס״ ראיזז  א

מר מד, לי p סח יוג royo  ■put םיס umm 
uyiv.״ ___

ynm אק שולד די ליגט אפשר  oyn jagri 
n  pupup rm *ma* r® ױיו unyrm י ynn♦ 

o שולד די איז n  r«  pnyi״ J i u u  oyn 
uoynuuy״® u n y  ,>yy yay ts גיי גלויו

poyjp פין מנטרסלירם גראד o n גענ־9איבערל אאגם 
p און פארשםאנד. חנן o  oyn ל^ p n y n u p אונ־ 
 אױסםראכ־ ניס קאז pם yyay ױגמי״ yyaumi מר
po איר אויף o n בלבול״ o n י סלילח את זי* *y y r- 

ר ליסטיש״ מ oyr ,p גי iy t po  pp שױן איז זי y 
ת •ראקסיש״ *ו ביםעל  את־ מיט שוין pp חמ־פאר י

oyn oy oyn o גיס ױגמד מר n  p royo מסירס 
i םיס n פון ױגמד up riu y ra  y ^צוריי

ע די .oyi up אבס1באם ^ג ס  oyn ױגמד א
o 1אי אין 'u ^ jy in גיס oaypyi ,פןוראױסזעהן oyn 

iyiy orxyj םאשיזם iyp את 919?ליג בתינגמ• די 
oyi payn p® po yayuaiy inya קוים זיך אױך 

oppyi ^ ל מ ש ^  yi• נד9ױג די oy oyn וױ סו ם
o:yp פןןראויסזזנהן ? u p  p o  oyn 1אי o iyiyim t״ 

oyi ry איז n  ypyo 9װן<לו«י9ר 9׳אםת, oyn די -yn 
pa אין אויםצוםיהחױ באשלןזסען p i ^  u m ענםו־ 

oiyn. גיט niy איז yבyר i n םיט םאל i n איןנ־ 
ly iu זי נד.9ױג onyi גו ליך״19באשײגס שױן חזד 

oinuyi payn o y '^y n y i yiy oynװןזלם זי און ״ 
m  onoyi 1בליג את םײג oyi איז זעהז *י ניט i i 
p פארשסיממ o o n au  o n חשק iyo 9^עלכ •y m 

לתחנם•
yi oy no o א״ח n געמאכס קלן*ר ג»נץ yn■ 

p i׳ m  p גלױp a ם9י1װ¥לו91װאלס־9ג אין oyn 
inyo i, גאעעז אין זין u  ooiyi oyn .ooynyionn 

u p  payn די poo»noyp םון אפגעזאגס זיך אלײן 
m פון וױ ״9חדק<לתי n p  ,oyapiyu oynoy לןןנג 

ק פון oyo'upyo די וױ  piyn נים חמ־פון וױל מל
f איז oy את •pyi אמ p a j n םספארשםמדליד,3ל9ז 
!ושםימונג m אויף poiyn מחען oyn po מלד וױ
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שויז
ע. קײן m גים בפילא מי ל תו ^
y די אןו,1 r o r i מד מוג גליקליד איז ױג  U ג
payn םים !ישײדט זיך u p חלוםות 9דליכ9ש סילזנ 

iy^yoy פון  m את ױגענד׳ p n  oy זי *pp  y oyn 
 לײם 9»ױ !ונויף זיך poip 6y pלפyװ אױף גחנם,

yp פממיג און סליכע9 ®ת runyo זײ און נחמ־״9ל 
p אלע m באהערשט y po פיל9ג po 1םא םאלעראנץ 

yanmo,? 9וחגלכ pn payo לחיפוד m m, אח payo 
to 1אסש p iy n  o»a רס,9באגײסם שםארק iyay 

oyiaayp yiy payopyny םיט to  p iy e  oayn m 
o’a •put, אםילו y i pn איז poiyn o iy i די אץ זיד 

pinu 9אײניג .poo'aioy? yaap
p פאר oy האלםעז to פארקערט׳ i  you paya y 

oyn די אױך ?pumya p m  poo'aioy פראק־ גאנץ 
p םיש t בyםײליגp א אין זיד oyiaayp 1פא ,p in o 
oyn זײ ynלup  pn po u  po ’oyaoni po אםשר 

ooyrpu יגע3אײ םים g n u  u p״ rn  up  jut״ «i 
naia um את u p  o’a די po aarmnuo מר־ קז*יג  אי

o יג1ק po aavmnyo די וױ חױפס, ru׳ la tfon  pm 
m o  oyn םלחםס״ 1פא to  nyay אז ױך דאפט oy איז 

iy o p  pan n  oan o»a שאנפםזנ payp .pinoyo 
paa,na,rm ygio to הארץ אײגעםס אין ? p ?  iyn 

payt oy הײם19זיפ 19סול םיס ?
oy איז y i כדאי i n m  ,frym ym  u  yyeu u p 
oyiaayp שוק גוס איז utoiyi״ oyn דיקטא דיoiyo 

p וחנלן in t  prm, אז oy װאקסס y ײז  אין ײגעני׳ נ
oyn oy p קיינמןול זײ nt pnayiya o»a דיי םאכזח aya* 

yi סאו*שקל¥סס, וחגלס oyn זײ prayn ױך •aayaiyo 
pn pp  po  oyn py ,pn< שײנמרלאד m מ m  po 

p האנדלוגגען׳ i  py איז oyn oia oy במ oyn e iu 
 אויס- oyiaayp־iay;n 1אלוחגלסליכע אעטיקעו m זיד

iy דין *ppi סראקטישקייט, m ײרד גמײכענס au* 
 yiyiay oyn ״oym די pc דוך קיץ py לייגםקײם

ynלםnayan m  po pom m y oaypya p.
nya שמ״ות די iyo to  payn pa*iuya jyiyn 

 yap oyn iayan* די oyn omayio די דערװײל זיד
 כםיקײם,91גע oyonya’o mo py םלחםה paya גומעז

*r זאל y i oy גלײד o n  r® poau u  rum oayiya •אנ 
7 oyayouya«־onaym  panayopr״ iy  oyn איז 

oyn otnayn o n  nt u^ay um םםײם nyoyipyo 
W ntP חאל״ oyn 8לאג נים oanayamo p t i איז 
o. /« אײגיר n y i ym  r 

oy py איז tanaym untaya m  ypyo :
 אלץ אתים paayia aye יעזץ ppaApmep «די

iyo py u p לוזד? lyraut oyi opra o n 9לאג oiyn 
po o t u p  piyo® אלץ ®•w ay  iryaiy iyo ooip oun 

.um
,prtyt to  oyn וױגשעו, נים payp to  iyay 

oy py n לײמן3 נים ^ a i ^ a שמל איז  אימראל. םי
anoyau® pm״ ay pay^o lyaaui py ipy ooyiymo• 

t o  iyn® *n ,to  payp .prrpaya yun זאלעז o*i

pnamiy״ ysroyaypy ypam  unaut m payo לאגע 
pnyn oiyaiymo. נים זןןל

#pn פרײהײם iy au  oyos'aiyo oiyn די vna- 
ya p iyn  ,unaj^ yoשםyלם mnaut iooya py אײ

po P ^un 9אל אױך וױ םוײיחײם׳ 19ל9איגדױױדו 
ya yiyraiyליבםy 9«¥ליםיש py סםי-3אי 9סן»יאל 

oyntie״
i n  pm, 3® לבת־« u n  Tנשםה 19שליפ 

oiyn אין ם39פארלייק yoma ז9םײל po דער o*pm 
oy p n  py די oayoya UP oiyn aauyp^mo 

 ל-90 די poyauto pmom py םיגהנל yiayayoyio אלם
i n״ p iyp3״ iyaיט n  u » n לאנד דין אי iy iy 
m איז היים inyi pom  to  .iyan גוט yiy oyi 
 prt»pmoay ניס זיד pp oyya pנ^יגyלשטyפ po 9לאג
3איב  שםחג־ ya'ory די אז קלאר, איז oy iyay אבם,19

i אמ איז סוע n ,ריכםומ lyaan oyn py אזא 
א ,p האלם 9לאג  ?ײ oyi ״naao די אזז lyoyia א

yiaya ם ל o אץ pnyn panpaamy קןיז ^ n  oy 
po ana Vyoyp חנגולירמ ױם py וױלחג *yaypy 

ש ״9םיש  py rayupayp 9יש19פילים py 9מליםי
קאמף•

o n  po aaioMU® m  mo ?אוסגלי oy no 
: pnyn peya oyn

 -1פא yiyoyia א אלץ py aniayiaya די .1
.aaiaoyrpa po קלענערוגג

2 aaiynaiyau ymoyaypy, א מים ya'iuto־ 
po aan כםיגקיים919ג n אלם ה9ל?9ס 9אל no i n־ 

p^yar«uiyoa»y mo oayon ײאיילזיץ py -זי 
piya0״ .o

^ m̂m MMAM MMMM mm■ MMMImMM O-------- - —---------• ---a, mmm a• דיג אונדאםעגמ^לע די ײ3 אעסס זיך האלסען§
po p in t איaםpa^yגa rאלyז pypa אלם -ayorn m

oyi .pariya p® nu aann'oem po payiya i n־ 
pnauyaay payooy mo opy■ פרייוױליג״ paanyiay 

pm ,payooy po די p^mo o m  yoi’oyiyoryiyo
aannw•® גויםיגקײם די  yp P

ya po rn זיד .4 ay a  o n  po pobonp’T i- 
ד ל po am אמ ^ uain  i n לײ19אל nyairiya א־• 
 אנמך ליפע193אי די py זיד ppnoamy גים py ליסיס

____ . .patpiya yunay po גמהײםען9ל
J5 םיסארכעטערשאסם lyoomo u n  py ױיס־ 
iya’o 90 יסטויש1א p o n u1 •1לקע

6. pnr*o®iyoaiy 9יןןנאל1א31903אי *yiyoyyp 
p 9לכ9אז סיט py 19שטײג אזא אױף 9י1 i yoyo, 

pn pay? oyn סואקסיש yn yabyn pyלp הyלpy pD 
omayio o.® נים n  pnyo

 איז poyi py 19?ל9ס jrt»y po גלייכהײס די .7
 19ידליכ1ס y po aanyaumo די iyo דאפעגםאל3םו
 9סאליםיש py 9ל91קולטו yiroyaypy .3ונ3ל1לם־א9װ

yoayi 91 זאאװ ,pmyo’iya'o u  oiuayiya pn-לי 
py ypna מליטישע py אויו yrayoiyoaiy .pom 

py payntya קאלאניעס pnyn oyoanya p^yr אױסץ 
u  ayn דוי־ד ג3לבסםבאשטימו9ז po amuiuam i n 

naya^a oaaumun״pmדורד ״ i n אסשאסומ po 
o?yo jnayp’i i־py p iypa 33םאבלית9 די דיח־ po 

oayio’o® pnompyon. םיינעם9אלג

oyi די איז n  oyn omayio 19לײענ ya p m״ 
paya papA u  paoya .אױסםערקזאם p ay ^  oy paVyi 

up o’a די lya ,yaan ע19לם9 די אייד .taut pm m 
po aaii’oain iy אין pלפyה היבש pay? זײ אויך i 

jamayio oyi

ען « צײט־מאטױו « » ױיזען. אברהם טון »

ן » ן י ר א ע ט ײ ב ר ם א ב ױ ו ט
 פ«רמ»טזןרמ pit כאםריבט

p c ען ג כי א  — ^iaya װ
 פלפסוער® חוץי פאנען איר

ta?yo am פץ jiayrya

 געסרײע, איר װעו^ חןר
ױכמ איז p שס it ריג  ן פ

e r u נײט דורף אוגז פירפ — 
ץ זאל aaya דער ליכ~ זי

 טיחען, דעפ *ו חײם pפ
py אחײם םיחעז; 

p װיל» איפפ t• פליחען, אונז 
רױם^ pא פײגעל װי

 גלױכען, דער זץ■ װעקפ עס
ay פן דער זץ• װעקמ  םו
p די t אױכעז דןןרפען

■ MMMMIMA MftAft MMABMMM■וןןחפדםי pa -.םארשרוט

ר ע ר ד ע ד נ ו א ו ו
 םענ®. pa װאונדער דער
rrT״ pa •לאנטער דער

MMAMftMft MfeftMMkiiM,גקכעגשם, כןןדײדיגט
MMMMMM MiiA kMMftM■ MMpa ,טדגקןןל .pm  pa

^ דא  פאלש, דא אמ
pa ,גרותאא pa םיילדן 

a יץ״ גלוםכמג«ד* 
pa ,ש*ידט.~1סא װזןן לאכט

a פליק pa פוןי, אץ
ftMftftftflft Mftftft ftMkMMMM m ען ל פ ײ װ * k״ !® חייג

ftlftkl■• MM MAMMM ftfta פײמי איו װאפעז 
?ימ■•״ זדן ijn* סזרױפמ און

v גליק׳ י1איי װארפעז 
 asm; אץ לײדען »

pa עו רג *ײה׳ זײו •ן
ftMftftMftMftftftM ftMMM MkMM MMאץ m iir p i F i  ■ r n

ײ ד ן . ו ז
nty p די t װײא p a די f*pvt u ta  p t 

p נאך דקראו a שןן—שטאט װי  ;רויד pa קוימןןגס צ
pa אד קעלטען, די נאד — ערשט  גאד שטורעםנ^ נ

ױנט, ו
nyt pa, װי ayn an y ף w אלץ ד^ף זי m y s«.

ײ iym ג nײ ׳ p לײדיג װאו ׳חױסקן ג a ,פרײ 
pa או y iy וו i ם  דןרבייי, װער געפלאנטט ayn גוי
pa װאו p t anyt ay iy i• די n y• ארויפ — anp 

ay i p u r aapyu p a גרyזyל p a אא pu ס׳גלי r 
a  iy i
iya i p  iy u — ךי ^ ײג ײ פ ײ נ p ז u r p a לאנג 

p a p u r am aya ,au ran  i p םליא ; aaytyi pa 
a u ia iy a  jy saaara p t p t i p  tyayn n t
MMMM M MMMMM ftft̂ ft M MMM MMMftft MMMMMM M̂ftM«yo»T * mH *yiDsy# pH

y ג ײ צ ל י ס ש
jmsPaw y pmyi Pi^a 

;w a y isp  ay i taayn
מ ,au װיץ yara,? 1לי

MftiMMIM MMM mmLm MMMkkM̂ ftאויןי גדויז שפמאייג [.~ysyu 
o׳iy v  y ph אודאי —

MMMM M ■Mftft MM ■mmm*  jtynyj ay pa, שןןהן
jyaya an  paya ay aaayp.

MftftMftftMM kuMMM M̂ft MMfMo אן איז w.jytyu ?pna
a׳yaviy  ay i an  iy i  pa״ 
y 8ני a sp  a p ילפײג•®; 
 !,ya^a iya זײ aayn מ

jmmmuwr » « u ip  pa
,jym p p i  a aayu 
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isrcw הט פןן ממפמ ודסםארישע ף ra ונ״סעו*
רן די א i9 י i8־I9 i9 ען ײנ ען ז װ ע רן ג א  פון י

ם ר טו מןז. און ש א ק
בא־ ווערען 1919-1918 פון יארן י

 םון היםםאריקער די םון *ײכענם
בא־ ארבייםער אמעריקאנער דער

 זיינען עם װען יארען אלס װעגונג,
 און קאמםען גרויסע סארגעקומען
 אםעריקאנער דער אין אויפברויזען

באוועגונג. ארבײםער
 פאליםישע און עקאגאמישע וײיע גאנגע א *וליב

 אױפ־ טיפע םארגעקוםעז יאו-ן יעגע pa זײנען סיבות
 גאנצער דער אין קאמפען שםורעמדיגע און םרײסלונגעז

פראנטען. אלע אױף באװעגונג ארבײטער היגער
 פאראײניגםע די אז ווערען, קלאר דארף כל קודם

ײ־ 1920 ביז 1900 פון האט אמעריקע סון סטאטעז  דז
 וואם אגםװיקלוגג, אינדוםטריעלע ראשיגע א געמאכט

P נים האס i n װעלם־ גאנגער דער אין גלײמז קײז 
 דער פון (*ונױםזאמלומ) קאעענםחמיע די געשיכםע.

 האנדעל פון אויםברייםונג די קאפיםאל, און אינדוםםריע
 ״up *װאטױגםםעז פון יאד *װאטױג ערשטע די ra האט

 םעכניש־אנט־ אמדוםםריעלע די אריבערגעיאגט הונחנרם
 דײםש־ pa םראגקריח־ עגגלאנד, םון לענדער וױקעלםע

לאנד•
m *ו כדי an באגריף שטיקעל א כאטשבי po דער 
קאפיםאליס־ און אנםוױקלונג אינדוםםריעלער ריזיגער

 יאר־הונ־ *וואנאיגםטעז דעם פיז *up אװאנאיג ערשםע
:איפערן אביסעל ברענגען דא מיר װעלמ דערס,

אן. א. פון ס ם ע אז י

s 1 ן 1
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u
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«•11408 8,975 4,712.763 207,514 —190020,672 18,428 6,617,048 268491 —191024,246 22,770 7,076887 276,791 —191562,910 44878 9,103800 280,768 —1919

 דרייסיג םון העכער אויף 1920 ביז 1900 םון גרעםערם
םענשען. םיליאן

ארבייטס־ די געליםערט האבען אימיגראנטען די
 הא־ גאזונדערם אינדוסטרי. אמעריקאכער דער אין העגט

 שווערע די אױםבויען געהאלםען איםיגראנםען די גען
 די םון בויאונג די אויך קוילען, איחען. װי אינדוסטריע.

 אםעריקאגער עכםע די וועלכע « שאםייען און םאבװיים
צורירען. געוואלט נישט זיך האבען

 געווארען געמאכט איז וואם אוגםערזוכונג אן לויט
 אין אימיגראנםעז *אל דער וועגען װעלט־םלחמה דער נאד
 םאלגענדע די מיר האבען אינדוסםריע, אמעריקאגער דער

:ציםעח
®ואגץנס 58 — pa iyr*atf שטאל------- 62 — 0— — — קױלען װייכע 61 — שלאכטהײזער pa פלײש

0 62 — — שםריקערײען pa װאל
0 69 — 0-------------------קלײדער 67 —0 59 — • 0--------------------- םעבעל 67 — -----------------------אױל

pa װי מער אז זעחז, םען קעז *יפערען ע2דאזי די

 פארלױף pa אז נױר, זעהען !יפערן דאזיגע די פון
 גרױםע די איז רביימערא אל1 די זאי 1919 ביז 1900 פון

 ארײנ־ דער געװארען, פארואפעלט וױ כםעם אינדוסםריען
 אױסגע- איז אינדוסםריען די אין קאפיטאל געלייגםעד

 גאענט אויזי דאלער ביליאן )9( ניק קנאסע po מאקםעז
 pa װערם דער pa דאלער, ביליאן פעחניג און פמף פיז

 האלב א איז ףל9 פיז געגעבעז שפרונג א האם םחורית
מיג pa דדיי קנאוע n ביליאן ע דאלזנר. ביליאן ז

 «װײ אונז לערגען איפערען אויכעגגעכראנטע די אט
 וױ מער ra אדבײטער סאל די nyvs ערשטגס, :זאכען

 אתטערנעםונ־ אל1 די דאך זײנען געווארען׳ פארדאועלט
 א אויף אפילו אױםגעװאקסעז נישט םאבריקען pa גען

מז px תונדערם וװוײ (פון דדיםל•  *וױי אױף םויזעגד זי
מיג און הונדעדם  םאב־ די אז באוױיזם, דאס טויזענט). א

 געװאדץ. פארגרעסערס און אױסגעברייםעדס זיינען דיקאן
 אינ־ דער פון קאטנעגטרירונג א פארגעקוטעז איז עס

־" חססױע•
 אאל די בשעזו ויפערן• די באווײזן זאך א נאך זשן

 אבעד־ איז געווארעז, פארדאפעלם אמ ארבייטער די פון
 געיוארעז יראדזזױרם איז װאם סחודדו^ װערטפח ד«ר

 באײײזם דאס םער. םאל 6 איבער אױף אױסגעוואקסען
 איגדוס־ חןר אין פאשינען פון אגםװיקלוגג די אז וזידןר,

 לשון, וױםנשאםטליכען אױם׳ן ראויאגאליזאנין, די םריע״
ד פי ס  פשום׳ע אין םײנט דאס װאס פיססאס> ״אפ און,
דן אז װןדטער, ד דו ן  האבעז ארבייס, דעד ביי יאגאניש ו

 אדער ארויסגעקראגעז באסעס און ןסבר*קאנשא די
״ ןרגײסזןר די אן ארויטגןקוזןטשט  חאלב א איז ןוו

ד «אל ז אזקס■ראײ מ י i9 י w  i r 1900 יאר איז ײי
 דער אץ אגטײל דיער און אימיגראגטען די

אינדוםטריע.
 שםא־ פאראײניגםע די אין שטראס זדמיגדאאיאגס דאד

ז י פ ן ד «יז אױםגײד אסד כיז ,1914 ביז 1900 מ  ײ
 פון שסופעי yuosyn די ו^דגרײכט חאט וזאלטיםלחפו^

 אר.פ די »ק חגדסאײגמײאג חאממ 1914 ביז 1900
רפיז שסאטזז עאימיגס ש מ מ ח י ל ש ן n מ . t yriya 

י איז באוןלקאדונג מ י ג י מ ח «»ר־ זיד אןש שטאטס מ

 גל« ד. א. אויל״ קױלען, שםאל, איז אייזעז וױ דוםםזייען
 קלײ־ לעדעד, וױ אינדוסםריזג, לײכטעד חװ־ איז סײ און

 אץ איםיגראנסעז. געװעז זײנעז װ״ אז. * ױאל דער,
מן איםיגראגםען די װערטער״ אנדערע  זײער אװעק גי

 אין קאפיטאליםםעז די מאכען או רײכער בלום און שוױים
אסעריקע.

 קלאם ארבײטער דער אוו װעלט־מלחמח די
אמעריסע. אץ

 יאר איז אגגעתױבעז זיך האם װאס װעלם־מלחםו^ די
 קא־ אסעריקאנער חנר װאו לאגע א געשאםעז האט ,1914

 לי. חױפם דעם אין געװארען פארװאנדעלם אח •יטאליזם
 מאםעריאלען, רויע יע,rאמונ םיז (*ושטעלער) פעראנם

 קריגם־פי• די *ו ארטיקלען אנדערע אח קלײז־ער שפײז׳
 יײדאפע פת רענירמגעז אלע כמעם לעגדער. רענדע
 ‘רי געמאכם און קאסטאמער כעסטזג די געווארען זײנען
שםאםען. םאראײניגםע די אין באשטעלונגען זיגע

 פעט אח קאויטאליזס אמעריקאנער דעד וױפיל אױף
 װעלם*מלחסח לעוטעו דער פון אייט דער אין געוואוען

 געשארם האבען קאםיטאליטטען אמעריקאנער די און
 םשיקא־ אויף דא, ם*ר װעלען לאפעטעס מיט גאלד םמש
 םטייםס יתייטעד דער ®ון באריכט דעם ברעדגען װעס׳

 אונםעד־ שםיקעל א געמאכם האם װאס קאפיםע, סענאט
 אםע- די װאס יראפיםען אוסגעחײעדע די װעגען זוכונג

 ײס1 דער איז געמאכט האגען קאפיםאליםםעז ריקאגער
 פארעפענם־ איז באריכם דער וועלט״םלחמה• דער פיז

 וועױט וארס און ,1984 דעזעמבער, אין געװארעז לאכם
 אזוי געסאבם האכעז קאויסאליסטען אימיגע אז דעדאײלם,

 אינוועסם- ױיערע אױף פראאענט תונדערם אכט וױ חױך
 קאפיםאליסםעז 181 קאפיםאל). (ארײנגעלייגטעז טענטס
 ■ראפיט נעם יאר א דאלער מיליאן א געטאכט האבעז

יארען. םלחםח די אק
 ארױפגע־ זײנען שםאל-םדאםט ®ח ■ראפיטעז די

 586 בח 1912 יאר איז דאלער מיליאז 89 פת שפײמעז
_____ ̂ .1917 איז יאר א דאלעד םיליאן

קאםיא־ פלייש גרייסע םיר די פון ■ראפיסען די
 מער דאלעד פיליאן 68 אויף געוחנז 1917 איז זײתז ניעס

קריג דעם פאר ■ראפיסען דורכשניטלאכע די וױ
 קאםיאניע׳ ארםס •פייעד װיגטשאססאר די
 געםאבט 1918 אין חאם ביקסעז) טאשיז און ״ביקםעז
•ראםים. וראועגט פעחניג

אנ• סיט שםאםעז פאראייגיגםע די פיז האנדעל דער
 װעלט־םלחםח דער םרן יארען די איץ איז םלוכות דערן

געװארען. םארדרײםאכט
 סחייות טעקםפאקזיר קאאנזארי האט y■ 1910 איי

ר סיליאן חתדעדס 18 פאר י אויסלאגד קיק לן  אינד און ון
 סיליאן הוגדערס 16 פון חעמר םאר םחדרות פארטירט

 פון ספאראקס דדא אץ 1918 יאר אין גשאת דאלאד.
שפיגןן סחורות ד און דאלןד ביליאן זעקם אױף גן  דן

ליןן דדיי גןוזאן איו םחורות פון איטוארט דאלעד. ני

 באלאנםט א געהאט האם אמעריקע װערטער, אגדערע אין
פראגענם. הונדערם פון העכער אויף

הא• אמעריקע אין קאפיםאליסטעז די װיםיל אויף
 דער ®ון ציים דער אין בייז םעטען א אפגעלעקם בען

 םמ געטעל דעם דא בר^נען או כדאי איז װעלם־מלחםה
 לויף אין נאכט, איבער געווארען זיינען וואס מיליאגערען,

̂ y3yi געווען, 1914 אין איז אזוי םלוזמד״ דער ®ץ
 םינף אץ םויזעגם זיבען שטאטען םאראייניגםע די אק

 — געווען שײן זייגען 1915 אין ;מיליאגערען הונדערט
 מיליאנעח, 17,185 — 1916 אין מיליאגערען׳ 10,671

 .אמעריקען :מיליאגערען(זעח 19,903 — 1917 אין א̂ו
).1920-1919 בוך״, יער

ען די ט ם נ די ר א ר די פון פ ע ט ײ ב ר ץ א ־ א ע מ  א
ע ת ץ רי ט א ר פון ציי ע ה. ד מ ח ל ט ־ ט ל ע װ

 האמגן אמעריקע איז קאפיטאליסטען די בשעת אנער
 די האבען גאלד, מים קעשענעס םולע אנגעשםאפט זיך

 פאר• *ו נײגונג םינדסטע די ארױסגעװיזען נישט אבער
 ארבײםער היגע די ארבײםער. די פון לאגע די בעסערעז

 ארױס־ כדי קעםפעז, ביטער אדן קעמפען, געםחט האבען
 פאב־ און באסעס די ®ח קאנאעסיעס געוױסע *ורײסען

i 1916 איז אז באקאגט, איז אזױ ריקאגםען• r זײנען 
 גאגמן איבער׳ז סטרײקם פון כװאליע א םארגעקומען

 זעס געםסרײקם חאבען סטײט קאנעםיקום אין לאגד.
 אין ;פאבריקעז אםוניגיע די אין ארבײסער טױזנט «יג
 די פון סםדײק גענעראל א פארגעקו&ען איז יארק גיו

or אנזזח אאגיקש יןא ,סערגײדי זסופזד n w ya «ד 
 גזך pyn םילאדעלפיע איז ;בוי״ארבײםער און םראגדואי
 פאוגעקר זײנען סםרײקס און דרעספאכער, די סטרײקם

שםאטען. םאראייניגםע די םץ שסעדט אנוערע אק סען
 מעז סטרײקם װאוילטאג פון אז זיך׳ פאושסייט עס
 די זױן אםילו חאבען אםעז־יקע אין ארבײםער די גישם.

n •ראספעריםי גרױםע גאר n r לױן. הונגער א געקראגןן 
 געמאכט האט רעגירונג די װאס םםאםיסםיק, דער לױט

 אטןריקע אין ארבייטער די פון םארדינסםען די װעגעז
 גישם און קוואליםיאירטע אחאםען, ארבײטער אלע האבעז

 1918 יאר אין דורכשניטליד פארדיגט קוואלי^ירטע,
 מאכט דאם װאס יאר, א דאלער חונדערם עלף קנאפע

 1867 —1920 יאר אין און מאד׳ י דאלער 22 ארום אױס
 דאלעד 27 ארום אויס םאכט עס װאס יאר, א דאלער

װאד• א
אגבאטראנט׳ אין גע&ען מען דארף דעס חוץ y אבעו

 מוױת קײן גישם נאו את שכימוו ®ח חעכערוגג די אז
אגן עקאנאטישע די אז  וױרקדאך את ארבײסעד די פון ו

 פין פרײזעז די איז זיד װענדעם עם געװאדען. פארבעםערם
ױב לעבעגם־םיםאנז. נױםיגע ד׳י  לעמנס־םיםלמ די י

 די אז םײגט שכיתו^ די פון העכעד געשטיגען דינען
 דןס אויזי קוקענדיג נישם פאקםיש, פארלירעז ארבײםער

ח.אר?עװ-ג עדטגעחעכ זימען ^יחשעטו זײערע ױאס
 נװײ יארען די אין טאקע. םיר זעחען בילד אזא אט

ר דעד לױם האט, 1919 און 1913 שעז ^ן א פי  רך־ א
 געשסיגיז שכירות טעדאדגײ די סםאםיסםי^ גירתגס

אױף אבןר פרייזען די ®ראגענט, 65 אויף דורכשניםליך
bMMMMM MMM MM MU muIlM mmiMUMmiUlMUMMftMMM  ̂ MMײס דער אין ייד האבעז גויטװעגדיגקײסען לעבע-ס די» 

ח אױף געטאן חײב א » 104 *J3XFBT
 אז אנבאםריכ^ אין נעטאן מען דארף דעם חוץ א

 יאר בױרא פעדעראלער דער פון אױסרעכעגוגג דעד לוים
 איז דעפאו־םםמס, לייבאר oy i גײ ארבײםם-םםאםיםסיק

 גפשײו פיר פון םאםיליע א אז געװארעז׳ פעטס-געשטץלס
 א דאליו־ םויזענט וװױי פון אײגקתפם אן האכען דארף
או װאדי א דאלער פערגיג דורכשניםליך אדעד יאר,  גדי

 ^זןיז־ןספ לעגענפ אטאויקאנער דעם לױט לעבעז קעגעז
ר פארדיגסם דורכשניטלאמר דער מ ^ פח .א י ב י ז י  י
 קאפיםאליםםישעז פון יארען בעסטע די אק אםילו םער

 זחנלפפ א תי מער עטוואס געװען בלױז איז אויפשםײג
a פאר גױסיג איז תאם סומע״ דעוי פיז n לעמגס־ חיגען 

סםאנדארד.
 קריגפ־ די at פארמסאז, גישט םעז דסדף דעדבײ

ץ נאשסעלמגעז ח אפעייקי י י י  פי* פון סאגיליזירמג י
ru ןמלײואקװאא סענשען ײנגע ליאגעז m אױי׳ז קןפ 

m jam געכראנט חאפ שלסספפאלד  n ייי נאר גישם 
m <*י ארבײט גענוג געײעז fm, מ־ נאו איז עס גאר 

י איז ײבײטדא די .שדטיינדא איז ײחק א װען * 
 • «ײס יןגער איץ דערזען זעריבער ריקע.האנאז

חנסבן טןןךײסנוייאד לאכקײס  למעגסכסדינגתמז ו
 «יו תאט סםדײקס פון כוואליע a ,זיך. פאר
pa 1917 די pa prop־J918 לזים a n

o איז איז גארינט rפמ העכער פארגעקומען 1917 ־ 
 אםעריקאגער די אמעריקע. pa םםו־ײקס םױזענט פיר

 אוםרו־ דער איבער אלארסירם געװסרען איז רעגימגג
 געדסרםט האם מען ארבײםער. חיגע די םון היגיןײט

 בא- די גאר גישם באזארגען שטערועען אחן און ןנײם אץ
 אױך גאר מלוכוז^ קריגס׳פיחננדע n םח שטעלוגגעז

 סים םאלדאסען *מריקאנער םאבילתירסע םיליאן פיר ױ
 pa שפײז קלײדעד, םרסנספארםאאיע׳ יע,rאםונ געװער,
 פחמידענם דעםאלםדיגער דער ארםיקלעז• אנדערע
 באארד״, לײבאר װאר״ א געשאפעז דעריבער האט וױלסאן

 קא- די םת פארםרעםעד פיגף פון באשטאגען איז װאס
 אװ ןײשארעעיפ אמעריקען חװ־ פח פינף ויטאליםטעז,

אוםפארםײאישע. אזויגערוםענע *וױי pa לײבאר
 אכטונג געדאדםט ־האט באארד״ לײבאר ״וואר די
 פאר־ נים זאלעז בשטעלונגעז םלחםח די אז געבעז,

 םםרײקס. pa לײדען ניט זאלען jm װערען ומלטען
pa pa האבען ארבײםער די װאו אינתסםריעם די 

 געקראגען טאקע ארבײםער די האבען יתיאנס געהאט
 אין ארבײםס־באדינגונגעז. בעםערע pa לנמ-העכערונגעז

 פיר די pa ארגאגמירם באז־ארבײםעד, ד־ האבען 1916
 אויב סםרײק גענערסל a מים געסטראשעם בראדערהודם,

 ארבײםם-םאג. קירמדען a קרי־גען נישט װעלען זײ
 פארלאםען na וױלםאן ®רעזידעגם תמלטדיגער דער
 אזויגעדו- דעם קאנגרעט pa חרכגעפירם pa װעג דעם

 באז־אר־ די גאראנםירם װאס געזעץ, אדאמםאן פענעם
 ארגאני- די ארבײםס־םא^ שעח׳דיגעז 8 אן בײםער
 pm שםארקעז א אדיסגעאיבס האביח ארבייטער זירסע
כמעם זאל עס אז באארד״ לײבאר ״װאר דער אױף

- - ̂  - — ^mmi ^mMMAI u Lmmimmi MMl ■mamiâ mmiiM mLm __—.אכס דעו־ ווערען אײנגעשטעלם איגדוססריען אלע אץ

------------------------------4. 1938 סעפט.

ם די ע ױ ת אל װ ע ץ ר ע א אי ר ײ ץ א  -1917 א
ר און 1918 ע ױז ד ר ב ט ױ ען א ש ױ  די צו

ר ע אנ ס ױ ע ם ר. א ע ט ײ ב ר א
pa 1917*1918 די pa p n r פארגעקומעז זײנעז 

a אלוסיאסײרע רײע גאעע pa אויפםרײסלוגגעז pa גסנץ 
ra אײראפע.  1917 n r  pa באל- די ימאןקאגפאר 

a מתאלװרע שעוױסםישע n  pa שען  רזפלאנד, מדי
1918 pa איןואדנו פארגעקוםעז זדינע ש־ סא ם  ייןדיי
 אויפשססנ* ארבייטןר די אתגאוץ, pa עסטרייו לאמ/

 ךייםש־ pa געגענגהח אנדערע pa pa קײערן pa דען
י אסילו pa לסגד•  עעלאנד pa פארטײ לײסאר י
סדי גסגץ a אשסאלסגאדױס op pa* 1918 פאט  לאקסי

מ די אם — יראגראם  אײראסע pa פאסירתגען דאזי
 די pa *סקלסנג כדיעז pa שםסרמז א מפתען תאבעז

o n  pa im מ  -ראמײבאר די קלס^ ארטײסאד זהי
 pm װארים געטאן. ריר a זיו can אסעױקו pa שאפט

* a *op at* ײרגאממ, דארףנישט * n r גרוימר«דיל 
*P ם  איםיגרסנ־ זײנען קלאס ײסערגרא אמעריקאנזמ־ ת

ד דינעז זדםיגראנםען דאדגע די pa םך א *ז מז  מ
pw  nwa pmy אנגאזססטא pa ױבמ ד מים אנממ  ח

m געדסנקעז ע געוײאליניא  pa אלסזנר rat Jem 
 םאלידאריםעט־געפיל אינםערגסניאנסלןנר דער נװײסמם,

pa וױרקם קלסם עדטײבאד דעם aaa 4 &אלpaat 
n* אײדאסע pa געשעחעגישען די װשסםזמי^  m an 

ד מ  אװאנגארד דעס ױף0 מװידקס אלץ pa פריעד יי
pa חנר אױף — קלסט עדטײבדא אםעדיקסגער דעם 

דישססיסלטאאי אמדיקסנעו־ r װסלמ ססרםײ׳ ן a  oon 
 די םיסגליחנר. םויזענם אםױג pa העכער געהאם 1917

 ,ra 1917 האט ססרסײ ya*atp»raoo ססעדיקסנןד
ס pa אגוחײשאןק איד אױף  a אנגענממז לואי^ סלג

מ לוסיססחח ע ריײסלוניאגעז o מי n ריג ק אד מ י
r a  pw אנחױב m an 1918 pa בי־ געגדמעז זיד 

pa rw םיספססמן ויײזעז a  pa די נוױשען שסורעם 
מן n זוס«ד pa סרבייסער. ז  m an  4919 pa אײ־ 

nPPn ,ײסס ארמיסער m an סלסעשמססי זי^ יטס 
מ סוימנס הוגדןדמ דדײ ®ון ח טגיוי ר  ®מד ן

ס אדעד מ װ/ג ח  ifsoa קאס• יסל tarn אנסמד, אז מי
 ארימרמגאנ־ זימ«ז אײזןגבסנאז די בשאת לסגי, «ײסד

י «י 1<י Jttn ירײוסםן י laoop גראבער, קױלוז די 
ד זימעז ײאם מ מ  סנמירט,<סי נױייזמ חסלמז a pa ו

 די pa ניפי1אן»ס«*«< די טחגרפאגע אנןדגיש ײאבעז
מז׳ קױלמ רי מן די pa ג רי סן  לײ־ סװ ושאדײײפא י

י פ מ T«׳*pm נאשאט a אגגאנופזח מ a קאנװעגשאן 
י סדנסגתירק » ײלמ וזסס וס־סיססד, שססל ז ־ נ מ

י מז ס P® מ  זמחסםרי. שםאל *art pa םיליסו חל

a דמסלײ סתיסם׳  wמד ילס ניסססדסץ) pa טיינ

 ארגאגיזירען «ו p’aoap דעם pa אגםירער הױסם דער
 חא־ ארבײםער שםאל די אוױשען ארבײםער. שטאל דו

 בעסער אדער״ יוניאגס, 24 עקזיסםירם דעמאלם בען
 כוח pv געהאם נישם האבען װססי יוגיסנלעך, געזאגט,

vt לעבעז p’p pa שטארבעז• גו םוט pa קױ נישט 
 שםאל די pa יוניאנם 24 אלע װאס דעם אײף קענדיג

 pa םוכמנ גװאלדאװנע די בײגעשםײעדם חאבען ארבײםער
 קאם־ ארגאגיזזמיאגם דעם פאר דאלער חונדערם 24

 געךץ אזױ געװען ארבײםער שטאל די זײנעז דאך ®ייץ,
 מנדליגער די pa האבעז די אז זיד״ ארגאניזיחנז גו

 װערען w אפיםעס יתיאן די גו געשטראםט טויזענטער
מיםגלידער. יתיאן

 חנד אז דערפילם, חאבען קאםיאניעם שטאל די
 זײ האבען ערפאלג, אן האם קאפפײז ourארגאגמאג

 ימיאן די pa פארפאלגונגזנן pa םדרח א אנגעהײמז
 איז עס וחנלכע אױף ארבײטער, םותענםער מיםגלידעד.

upגעװען ־ a ,זײ־ יוגיאן, דעד־ או געהערען זײ אז חשד 
פאבוײקען. די pa געװארעז ארױסגעװארסעז נעז

 a געװארען פאררופעז ra ,1919 םאי, םען16 דעם
 איגדום־ שטאל דער pa ארגאניזאסיעס די pa באראםונג

 583 געניםען אגםײל האבען באראםוע דער pa םריע.
o» פוגקםעז פארשידענע pa טוער אקםיװע n  r שםאל־ 
m םוער ױניאן אקםיװע אלע כמעם געגענם. an -געפא 

 גענעראל a וחנחװ געתסען באלד זאל עס אז דער^
 קסם־ שסאל די וױיל אינדוםםריע, שטאל דער pa םםרײק
םי־סגלידעד. ײנקמ די טאנ יעז־ען ארױם װארסעז פאנים

--  * 1 -1  !..,MMMMllMiA MiftMftM■. MMlAllM MM AM &MIMAIM %!■גסנגע א ארויסגעשטעלס האבעז ארבײםער שםאל די 
 *na שםונדיגער אכט pt וױ :פאדעדונגען סעסיגע דײע

 בא־ ארבײםס בעסזנדע אץ״ pa חעכערוגג a בײטס־נזאג,
pa pnnun יתיסן jauapngaa

ן ,1919 סןסםןםמר. םעז22 דעם ע  אר־ שטאל די מ
 טויזענט זעטױג pa פינף pa חוגדערם דדײ בײטעד,

)865,000( ra ,־ײס<ט «אל pa ײ^ססר סלגעגער א 
מר שטארק געווען זײנען קאמפאגיעס שסאל די נו

MftM ^MlUMAftBMAU ammm mm MMMMM M1 M Mima Mי3#& און איםאארםירם זײגען עס סםדײק• גרם גרײס
MMAM1AM ^HMM MM M̂B MMMA1 1M1 1  MMAAAM ■  םםדײק- סויזענט פעחניג pa ארםיי אן געװארען ליזירם

 םדיזעננחמ־ געװסרען אײגגעשװאױרען זיינען עס ברעכער,
 אלס שלןגער פראםעםיאנעלע pa םעגשן אונםזנרוועלם

gra n* רסטעיס די ס,ריסשע pa סשיסספאלשױי־ די pa 
o פמ שםעםלאד pa שםאם אלע n װעל- ראיאן, שסאל 
m טסגנאסען, שםאל די pa גגאד pa לעבעז כע a t זיך 

 קאםיאני^ שםאל די pa דינםם pa געשטעלם
 P’P אסהאלטען געקענט גיס *up נישם תאבען םטרייקערס

m גאר ססרזס&לונג, an בסמד זיך געקאנט נים אםילו 
 די pa ודיסען סילע אגדעדען• מיטץ סיימר גענעז

 זײ־ pa בײגסנס געווארעז לאןסאסב זײגען סטרײקערס
n f ן סאםיליעס ו  געװאחנן. וװשלאגען שױדןדליןי מ

jpq*7pa ,73ga*yn pa א  מרדעד געדוגגענע די סןו
put ly spn jn* םםרייקןר סינף סוים pa סױװשנרעט 

y. מגדליגעד iru a
 ססכי׳ זײגןן ■רעסע די pa קידו די געדיכמז׳ די
m ליזירט oron םטרייקערס. די נעגען oon m *סנ 

a געדופעז n סלוש*^חװי ;ישסטזיץוסגסל « ססרײק 
ו סססםער, װיליסם ווי לױס a ®ירןר ת n  pa 

ד סםדײ^ שםאל דעמאלדיגען מ סי ם  גון־. pn pa גי
ײנן pa םסדײק שםאל «דןד in ,,לןרןס ז  aon ססדײק 

pa 0*191303• 0*1 191303 ל93300 0 1י0 190לי91 1איי

ארבײט אמ ברױט
1סיײ נחמיח «ין

Laamm MAAAB mmm mam â mm MMAMpoor ד ײ ל«0״ ■P* •0״ ךיז
am  w a װייץ p a שםקלץ a jn ,שסאל 

pa ל03 אדלן3 חאםער, פדס שסןי —
pioa סרולס כיפען •••

BMB| M|AMa| |  MAM mAmaAM maam M̂ahמג  לידזןר םימ חארץ דיין ז
׳עכרויז3כלוט־ טיט <ילד p*i &סל

Mm | ma|AMM AMMMM ^MM U^Ml^MAB MAMײמי די׳ין שםיין אורןןטןןן םימ tTOw — ג y
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ױע w גר n  np נדיד אדן נײס■ ארן
M|k MA* Mm Lm rnBAM MAM MMM MM ן דד און א ?יד# pp קדײר אדן גי

fM ססדסן, <*ד סלץ-ויסס p n ■ר«ײ« • י — נ
״י ״י ש • m ®פ . I W
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m on געקראגען ארבײטער שטאל סםרײקענדע די pa די 
 לאגגען דרײ-מאגאם דעם pa לױף pa שםישע ױניאנם
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גערעכטיגקייט &

לענועו םישע8תר8דעם ד ns הילי דער חוו װ הארםעז דיםשלאנד m נ«ציס

m

 קארעםיןזגדעגט לאנדאגער סון קייבעל
po 1אי אז פעלדעם, «רעם, ױנײטעד 

 גענומען װערען בערלק pa <#נד*ז
 WV'oyaypy W שאפען *ו שריט

נאגי־ און ענגלאנד *װישען *פםאך
פאו״ באריכט דער דײםשלאנד.

 אלע גים אז חשד, דעם שם&רקם
 דײטשלאנד pa עגגלאגד צװישען אפמאן■ פונ׳ם •וגקםען

 *ynya פארעםעגםליכם דינען זזוב עסםרײכישען װעגען
בםוד, געהאלטען װערען ■רםים וױכםיגע גאר ןך רעז׳
 דאוניגג אק עלעםענסען ירא־היםלעדיסםישע די *ז און

 װעם ענגלאנד *ז היםלער׳ן צוגעזאגם האבען םטרים
ם אים םי ען ױנ  װעם iy אויב האנדעלס־מגאעםיעס מל
 נאגי־ די אט זזוב. עםטרײכישען וועגען רײדען לןןזען זיך

דײםש־ אפגעראםעװעס ם$ל עסלאכע שױן הןןבעז פרײנד
mu ukA UUM UU feUuu ■— * —-----̂װאלם ארן זיך װאקעלם װאס בגין עקאגאםישען ס לאגד 

w היטלער׳ם צונױפגעבראכען. איגגאעען הילף זײער 
o האבען לאגדאז אין פרײגד s r פאניםעם־ נײ דאס ®ח 
 ארישען «ום ברודער־ליבע פין געפיל גתיםען דעם םירט

iyiw. שטאל שעןדײמ נםח וגונױםגעפירט ה*ב?ז זײ 
 דער און זױגםערעסעז שטאל ענגלישע די מיט םראסט

 דייםשלאנד אז געווען איז באגעגעגיש דער פון רעזולםאט
oyn טױזענט הוגדערם דרײ אויף ק^נגעטיע א מקומען 

 םים אנגעשװאלען איו oyn אטעוואן, אק לאנד אקער
is o ולאגט עגיפטען מאו און אייזען s r איר בויעז 

 רייטשער דער פאבריקען. װאפען און שװער״איגדוסטריע
ער oyn איחען פאר׳ז כאג^לען װעט סינדיקאט שםאל

n פיליאן פופמז r  < nfop• ___
is ay געװעז ווזןלם עס w םעזזןןל וחנן אומרעכם 

8^ isonpi די ענגלאגד אױף ysaaa חעלפעז פאר שולד 
h שטײס פראנקרײך םלחםח״םאשין. זײן אױפבױען חיםלער׳ן 

r a  V ■ן po חיטל<ר*חילן*• דער oyi האט ױלי זיבעםען 
^ iy i ױום פראטנױזישעד  פארעםענטליכם •מאגךסיניסטן

w י  *ו ױך פארפליכםעט טקדײךפדז עלג^זװ סלױ טאךן
 פופגיג און חונחנדם דדײ דײטשלאגד po איטפארטירען

 קײן שיקעז is און פאנאם יעדען קוילען סןן םויזענם
 אײזען דאס חמ־ליץ. יײחמ we 7,200000 דײםשל*ד

w ern געטשמ לענװײפ wntn י w נ rsnaao װאפעז 
םלחסח־מכשירינ^ פארשידזנגע און

<«סישקדךעמ« אנדערע די םכח איז װ*ם און
wap» 1837 n «יז 1 מדיגות r שן די מדי דל  גייי
 םיליאז 468 <או סחורות רייםשע איטפארטירט פדיבות

 פון יראוענס SA iswrwwa חאם ד*ם װ»ס רײכספארק׳
ir r tm די עקספארםירס. דײסשלאגד װאם jp«m p e 

w ינותטד װישע ap רזסמנם 10.7 ג^ןױ»ט 1937 *ק• 
 עגגלישע די יזר. יענעט עקספארםס דייםשע אלע פון

 דייטשלאגד׳ם פון פראאענט 15.6 געקױפס זזאט איםפעריע
ר אין !קספןרסס  אין דעחװ גןםען םיר װען •1037 ין

 זאי אליעאימ לעגדעד, יססישעשפא נוױי *ד או כמבאסדא
 •ואאענט 7.6 בלויז געקױפם weens חאבעז יאפאן.

וױװיכ־ װעתזקל*ר ,eenweps דײםשלאנד׳ם אלע «ון
 7PSPS דײסשעו דער פון אויםהאלם פאר׳ן איז os םיג

i s i  ST ידען םדיגחו דעפאקראםישע די װאס האנדעל• 
b t .ד5נד5ל דעמסקראטישע די אױב דײטשלאנד — 

w פון קל«ר וחנרם isb t  n — טירעןבאיק ז*לען< 
 קודנעד ן אין bjspsi זיי װאלםען סחורות׳ דײסשן

s״w p w is i e דײסשלאנד׳ם e ip p s^
ט p'B**ps*o*i*eops דײםשלאגד׳ם אז  םים איז:גי

we WP w esit ! • ו ח ז מ ן ױ d די ofn ש p* ־ •sos
is אינםערגזמיאנאלע w>sn •לססעלט  wunsisrwB 

wt »w t ד איז דײםשלאגד *rלsמג  ^ ro באשולדיגם 
een w eirv fn  i t אױסמסדבם s ל8« בראזיל אז דדוק

uaam ^uuua amaAM uaa MASHAiso יחגיעז נים >wes סחירות פאר פארקען רײטשע 
i זיך״ פארשטײט איר• ײ3 קױפט _ דײסשלאנד וואם t 

e גיס וױל דײסשלאגד s i isp isisi ^נים וױל זי אסו 
w wasns ד een איר םים y/xtvm סיקטיק i t 

»w־oies בראזײ׳ bis m די ■ח סוןי so eis פיר 
־ פיז חחניס •  בראזיל wa^ssa שולדיג זי איז 1938 י

מ וױג i און םאדק, סילי t ח*ם זי w aruaa ברא־
p אױס׳ן שיגמװ ו ita-uVsn דירד n  otn e s i 

r ויטגע־^ט o n סחורות די םארק Dtn n  otn 
 ■אד סארקױסם וײ etn און גר»וי< אין ײ«ס
etn די וױ  f in e  i w w w t i זײ s u t•

m דײסשדאגד i זיד• •ארשסײס BMDfiSi
M uLaMAABMA AtklA AAAAAA - hs t•, »ונווייו/ומ, ^ג7ז1וו■ HP די וױיד ^

דיוןו נןןי לעמעז ג לן מ מי *י א ן ז ו

̂־־קום ראבערט.ם. דר. ®מ ט

i s i װעלם־קריזיס etn געשםויבם אינגאגאען 
t־Bit*ops דײםשלאנד׳ם  .p’oipepsםrיsלs סטאםיס־ 

באועיפםונג. די שםיאם טיק
תנג5ר היםלער די װאס דעם םראץ  ־Sisi etn גי

wa אין דײםשלאנד האט עקסיארם־סובסידיעס׳ גרויםע 
o im t»ops 1937 n r 4 גלױזa8 דעם פון ירןןאענט 

n 1929 איז עקספארםירם האט זי וואס r, בלויז םים און 
 גע־ איז דאס וואס ,1932 יאר אץ וױ םער פראאענט 3

seoison o יחמ ti .1938 אק קריזים־יאר n r איז 
 •ops אוים׳ן םילח דײטשלאנד׳ס wnrnsi isos־a נסך

o n s m iti. פיז קװארסאל ערשםען אץ i״n r  os 
etn אין צעז &יס אםעריקע בײ געקויםם דײםשלאגד t 

isôלP םילימ האלב  ^s וזודש אין איר. בײ םיר וױ 
o דײםשלאגד׳ם etn אפוײל ito a 't כאטראפען iso םיט 

.Ditaops 1אי וױ ריינםפאר? םיליאן 26
 דײסשלאנד פארלידט חוז־ש nns’ װאס osi סוליב

i ם־געבים.1עקםיא אױפ׳ן אנהאלם איר םער אלץ s i  etn 
 דער־ לעיםעגם פונק, ,p'DtptPS סון נ^נײםיגיםםער

i t  enftp די t  w ieeut wno ofs ti ״פאנאםישעז ops* 
•e i t ,"ד5זײנ בױגקמאן, דר. און דוײיזו׳ t ^ג^מויל oipi

i t  w asis« s* n n n ג נ ת י ג ן ד י ! n ^ sn  osn די 
oisonwops זײ גושםעלעז דודך seio s iso sn  t פון 
ײאליוגסג 18אױסל^דיש

otn 031 rאיגםערעסאג גאך t  iso דײססלאגד׳ס 
otn e געפאלען איז האנדעל s is tio דייםשלאגד etpi 

jsiS’ o sn sn su t םױק מעגליכעז is פארט־עסערעז 
etn איז •tntaops איר  1936 n r לאגדדײמש *s i
etn אויסגעאריבײם t בארםעד־-סיסםעם ?אםפליצירםזון; 
etn ifusV די םיט האנדעל איר אץ  sn’M pnserm 

esu זיד דײםשלאגד ta םיס t ג$לס, סין םפמיעלעז 
p *אפ^ סיט׳ז r o,״ otn otn איר t געהסלםען סך; 

otn o די און s 'ro iio ױמושלאנד etn י1 געגעבען

4

י ד ״ ״ ר ע ^ נ ש
ד פת ם ת ע עג מ

------------------------ ÂBA BAA MAAAAA •AA AAAABkk A AMMגקװאכמ און זײד טאםןןט, פון קלײדשר אײף
MAAAAA AAABBAi AtBMAA MU - - ~~  -־ —  ra שגיידס שװזייס ?w a it אץ ti 

ײקעי א״יזען^כױס פױר דריקען ח»ג« חא
דײיא׳ א^גזקר ן

ר ע ע חו ר׳ ױ•. מ ר ג
®; שאױיקן םיר קעיז די חאלמאקזן ײ קנײל, t ם

AabâA ah ammmm aba babâ b̂a mm MABAדי װײסעז םיר — ■רקסןןן זודן נײזןן p jn v 
ן •ון ו • סי י p אדן • n p o w ײ  סו
סלזן^ סון «ײ*ען אץ

AmLa mA BBBAftBM mM SAÂA ^aaMA mb̂Bפון *ײטען אץ םיס יייגען סיד /py?e 
ײ• די y אין ipnw ארכ t t r ,טעג 

p אץ על«קר •אר זארנ jn w ip a in 
jy אתזןןר איז s n te

BBBBBA AAAAAAA BABB AAAAAA AAAAB MAMאזױ pnpj] ,ס געגטען  חײנט, lyoys גי
is אנס1 םארגען דעד  n •פיל 
ר םמר א, דער אנז  פימפז, דער פימאלץ• םער *ונ
חד «לץ ײ «מ• דער װי
;ל3&8 גע׳חלום׳® חלדםות קן9חא םיר

uLbbMA ABBA ̂A ABBA AlABUA BA a a abL MAדגןן ®ין^ By»9 דעם ס
ױו b גןןנ t is ׳ל3• אז סױזעגט 

w siy i • jn געשםילט. זיף
fiyw און אײזטן •ון •רידןןר 11$

n a n ארוױיס, •ון r e m r •ניייד 
ץ נעמױגער דער  ׳םער גיס אתז דמפי מ
• י ד... w און אתז ו ײ א

epns iy n אונז t  t ריינ ע ײ  װארס, •
ױ ר איז װ ק א י ני ױנ פד« ו מ אן לי נ עזי נ

* * י ײי ף «י «{ ײ« ײ ו . ״׳ ײ׳ ײי אי
| p i r l* ן • M i l l r r

oisonwops אתיפלײגען דח*ך »n דעם *t  pyn 
 otn אלאדיע אױף •חסנענם פינף ביז גװײ פון שטייער

s אין געװןןרען ם1י1פאברי איז m פאר- אין גךעניצען 
n םיז ־ לױף r, ג האטsהtלםw בײ?וםעז נאאים די t 

̂<1לם*פא5װ אויפ׳ן ?אנקור^גץ םך
ד אח י — י

 אױס־ זארגםעלםיג אזױ איז װאס בנין, גאעער דער
onosi בײם האלם ען,1געורא sופ»לiSBita i s i  .w• 

 won• טײערען א םאו־ ויסגןװויזען1א זיך האט סיסםעם
 פאו־ביליגטע די *ננעטעז ניט ise שױן וױל אויסאעד
תת: »ns איפם etn דײםשלאנד מ*ר?ען.  jsosi ברי

s ע?ספארםערס די iso s ii its ®לײגע ײרד סובםידיע 
n*״ איר אױף שםײערן שווערערע fa rm o n rs isssi 

•otn ,S’sprnr אינ־ 1אי ••שװאכעז אײנפײםיג םײנט 
ismגלישsל  ; P'eiptPS s שנײדעז s in אימיאו־םס 

o איז u t m t אױס• םיט הןןנדעל איר באלאנסירען 
ר מער נאך םײנם oonp&'t שניידען אבער לאנד•  ם

wam די i״see נויטוענױגקייט^ די פוץ פאסען 
I s is ' otn ף1דא םענש watn, נױם שפייזען זײ iso

. .f tn s
is אח i איז« אםת i t ת8חאז*איחמל5 די  iso ג
i פײן, גאגץ ?ליגגען s  a t זײ חעלםם זי tip• איז n m 

ps■סo^tה*tנדs.15 ל i s iעץ־פאגהװ־יאל? ootp סייע־ 
i s i וױ o ti אױף אלצדיגג און םיקעל1א גאםירלאכע otn 
is גענוצם װערט ootp .ממילא טײערער TSP כסעס םעז 

^ן א  ירסדוקם t אױסלאנד אין wonpnte גים איגג
otn פון געמאכם איז fin is, וױיל בלויז ניט i s i עולם 

ig׳a ילװ דאגױסלא יןא jו־י ׳ m ine s 'naw עיא  ״Hi וו
oyn nem זאץ, n n p פאר s tris סת יאלען17אטמ 

is״e רענענען דייםשלאגד is.
סי ^1 wosi זױ t סיגםעגישעז בײשסיל«is a t i.״ 

n n  e t עחאץ •opmn, װעלכער lSisn esusi esn 
e אין is s f •  lim n s סח otn xi'nTn דייטשלאגד 

b owo 47 isant o ■חךזפירט, r  ootp״tsis אױפץ 
n 3 ליכצגוםי.1נאםי וױ פוגם p iso  Otnאויפ׳ז אקוםעז 

nלם״5וו t mo p its* זױ כיליג or® t  -ojso iim ib. 
f*Tis,געזאליז ״ eotps i oipi םענם זעכציג t גאלסן 

לין איז ד eosisn w מ n r t  nw, איז s  i s i״otn e 
isess איז  etn spnso t ליז ^י *we נים eotpsa ג
 אין עכםעז גװישען •npiu i סענם io העכססעגס #1ס וױ
s^ח^ץ■געtאיז לין t פחלד• חיבשער wo שום לןויף• 

isonp is ויין  saive איז sp’iyoe לין,3ז5עחאץ־ג 
otn װסלט eotpsi in איבעז■ םיט iso  eiso yrvg t 

fo n t «וױ גאל •Bpm n •  isoas lsaepnsee i s i
ײו osi •puis רעכענם םען װעז ױיז-אתסןרז • 

ק otn לין61גע גאלאנם םיליאנען די לױם  געסשם דינ
eosisn wnr*t*n® wnpiyi בא* דייטשלאנה אין 

t  o e is wo ooip בילד ריכםיג •o si r דײו חױכןן• 
otn דײםשלאגד no עז SP> יײז־אײטױג saus מל 'eit 
wn זי oosonu אױף זיד •woven ניס inisoipw 

stk  is •זיך שס$לס חימם״ שכניס )otn np פאר t 
n חשלס דייםשלאנד פרייז םײערען  wn nhnw onosa 

iso זיד נעםם  np אױף פארלסיען Tims•
e צוליס t די pi’iyrw  sv'OiptPS״etn we 
i לעצםמם דײםשלאנד t  epu e s n a סנםימםיטישען 

i קאםסיין• בארבארישעז t  it  os פאשיסםישער אלםער 
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ם ײ גערעכטיגקײמ <4)12 ז

 געווארע! געפתען >נגעקל>גםע די זײנעץ םרײעל, בײם
 אױםגעשלאסען דינען וױים־יחמידעגטען דרײ פװלדיג.

 גע־ םוסיענדירס איז אײגער און ימיאן דער pc מווארען
 געענ־ נים װימז נאך קאמף דער זיך האם חנרמים װאחנן.

 קענעז די וזןזם טוען פירער אויסגעשלאסענע די דיגם.
 אײ־ אין לאקאלם. ךי אין קאמף דעם *ריבעחנוםראגעז

 עס איז ■לעמר, אנדערע און פלינם איז לאקאלם, עגגי
 די ®יםיגמז• n ״3 געשלעגעז ix געקומען אםילו שױן

 פאדעחמ, אנהעגגער זײערע אזץ פירער אױםגעשלאםעגע
 *ו קאנװענשאז ספעאיעלע א װערען גערוםעז זאל oy אז
 ענםזאגט אדםיניסטחסױע די פראגען. די דלדזאגהארפ

 גע־ זיד האט אפאזיגיע די תפען. «ו קאנװענשאז אזא זיך
 זאלעז זײ א. אי. םי. דער n און לואיסען ונו וחןנדעם

 פרד עס האט לואים דאםעװען. און«ײ ישעזנםײיאו דך
 ער־ יוגייז זטםאמאביל דער פון פירער די םאן. בירם

 זעלבםםשםענדיגע ן איז יתיאן זײער אז אבער, קלעדען
 םענ־ זײטיגזנ דערלאזעז נים װעלען זײ איז ארגאנחזמיע

ג שעז,  םישען זיד *י. םי. דעוי פון זײז אפילו עס «
ױ ירזחיקטד אזץ  װעחח שורות די װעז האנדלען. *ו זייו

 פאר־ האט לואיס אז *ײםונגען, די מעלדען געשוײבעז,
 םארגעלײגט חאס ער װאם פשרזדפלאן א עפענטליכט

 אויס־ די אז דעם, אין באשטײט עס «דדים. בײדע פאי
 אײנגע־ «וריק זאלעז װײס־פתמידענםעז עגעאסעשלג

 זי־ *דדים בײחג און עמםער זײערע אין װערען שםעלם
 קאנװענשאן, נעקסםער ביזדער לאזעז rnx פראגע די לען

 אויםגעשלאםענע די 1939 איז פארקומעז דארף װאם
 ענדגילםי־ זײז נאז־ חאם מארםין אמענוםעז. עס האמן

 שײנט עם געגעבעץ. ניט םארשלאג דעם אױןי ענםפער גען
*וריקוױיזען. עס װעט ער או אבער

װערס
פאחויקפלם. ממר אלץ

מאי אנדזנד קײן אק ילאנ־ m נישס העדשט סמדיפנ
ד  פחיק־ אמ יתיאנם *יל אזױ מיס מםישעגיש, איז מ

m די אײנ« אקפספפןנ ױאס «יעס rrm, מא־ די בײ וױ 
 חנד פיז ארגאניזאאמס סואען חאלמר » ארביממד. רין
41 jd אז דארם פייןן א• אי. סי. חנר אמ ל. אװ • 

 n אמערהאלנ איז מײריסדיקא אוץ קאנמדאל פאר קאטף
 פארשיחנמ *ווישעז ױיסערײעז זא גפחעז פטטסױארגאגי
פראקאיעס. און גרופען

ײיז די איז  חאבעז 4| *י. סי. חמ־ פיז יוניאנם ם
 מאםראזען די אפגעדיםעז זיד ים־ברעג יפישזזפאס אױפ׳ז

די פון פירפרשאפמ חװ־ אונםער לאקאלם  לאנז־בעדג׳ מ
» ל• אוו J 4ז דןו־ אן אעעשלאמז זיך האמז אח  ח

 יךלפסמנאױ מװען איז מאםראתז ךי פון זיד אפרײמז
ז טאלרעוי ן מ ר אפפרשחע בריד״מס׳ חעוײ מ מ  די אי

ײױאנם. 41 «י. םי. דארםיגע
rm  n t ג«ד תרכגעװארפעז םאןאם דעם זײממ 

מ די זלעקשאז $ך אק ײ«חמ אפמ אל  מאריז דנר פח מנ
 געווארען באשולדיגם זײמנז חאלמ ײניאז, עיטנײאר
 דןד איז קפאליטי פארסײ יספ*ש<גיקאס אנםירעז אין

•nrrr. ןדװײלט איז קאראן ףגחשאדז פון פלאץ אויפץ 
 םי־ אלםער אן קינג, חשעדי פרעזיזמגם אלס מוואחח

ײמר, םארין די פיז פיחװ־ ליםאגםעו־  *וזאמעז און ירב
iF* ערודײלס וניז ווים מיס W • !*̂י  «yi טוץ w>w׳ ס

m iM I ע אדםיניססרזמנ גײ< די עקזעקוסיװע. דעד ווק
- - ■ - - - - * - - - •HUM mum gagte M kua  מאיד דער םים פארבינדעג אק גפשסעלפ גלײך זיך האט

 אק■ געםײגשאפםליכער פאו ואסיויפ אױפץ יוגיאן ראזען
»r ר מ r« טדײז־־אנמלעמנחײמז, אי r ם  װאס ת

ד «ד כאלאנגען יענע ו או ד «ז ״שאן ןו פןו דן ו  סי• ד
נןן ויי װאם אדבײם ערשטע די j$ אי.  אוגטערווםעז חן

דןווןו אוכיישפ באקפספעןדי איז אחאמפן, פון ם א ד ױ  ב
 מטראזעז שיקן װאס גענטורען די אז ען פאדעו און גידוגג

ץ שסײן יאלעז ראאפפל אױף מד ת  יספליסלינפזאו א
יוגיאנם. די פון קאנסדאל

 ~1אי* זױדפר, נאר̂לײ אײ פעדעריישאן אמעריקעז די
שילןן פון פאליםי איד n זמגדיג  ארבײ מאדין די ון

ד  פאקנױש חאט א אי. סי• די אז ךןוןו גענראכט האט מ
מז תגו ד מ  mמאם ידפםחאמ ,רעמזיגדא םאריז די אי

 יין קאתםיל ןקזעקוםיװ פון מישמג ביים באשלאסען
ל שיזודש w מזל פדוגירןו פו סמױ ןשלאנסיפ  ייז מ

שינסן איר n מ  w * אן.דעד אינדוםםריפלפר תי  י
bbo פז גאשלאספז חאפ קאונטיל th w ־אי־יס אלפ 
p פון גימזןד n u ד אפסײלתמװ אלן אץ אץ לאנד  י

ד  חװ• פיז פירפד די .יעוראשט ןלתפשאנןוטיא m מ
מניז ד m רפ ש ד«ד ײי י פ מ ױ מ  פמ א

 ג«שאג«ל זייזד •יו יידפד n «יש
די מן ױי מ מ װ א מז מליג ת י סי  מי

i r .ןץ. •י « jm אײג יייז חאמנדיג מ ספי  יו־ ײ
wm ליישם «יי m ו* ipwa—װיליז חאס די <ן

 און לאגגשארפעז די װי ,4 *י. סי. דער מים סארבלײבען
פאסיפיק. םח מעז װערחויז
 װען געארבײט, געװען אםשר װאלם םםראםעגיע די

 האט פלאן חנר װאם רײסערייען און געגנערשאסם די ניט
 יוניאנס מארין די פיז פירער ךי *וױשען *רױסממםעז

 איז פלאן דער וױ שנעל אזוי גופא. ל. אװ ם. ^ דער אין
ז *רױסגעסראמז איז געװארען פארעםענםליכם מ  אים מ

 דער פון פחױידעגם ד?ליץ,אפמש ראבערט ערשםענס
 עדעריישאן.פ דער םח ײניאז מאםראזעז קאוטס איםם

 םאכעז ונו פלאנעװעט מען װאם לײדעז ניט וױל ער
 אינ־ נײער דער פון פירער הױפם פאר׳ז לוגדבערגעז

 זןינטערנעשאנעל m אז וװפרידען אמ ער םערנעשאנעל.
 זאלעז דיסטריקטען די ,אבער ווערען געטשארטערט זאל

אויטאנאמיע• האבען
 הםתים תזזית אױפגעשםאנעז נאך איז גוגאב אלם

ד איז װעלכע יתקמ, טראזעואמ אלם־םארשםארבענע די ח
MMMMftli lUMBBUMMlB MftMl HB ibmIMIMI ןןן  װי נאכדעם סעדעריישאז דער פון געװארען ארגאנמירם

האם 4 אי• סי• דער פון יוגקת ארבלטעד מארין נײע די
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 געריכם אין אנגעקלאגט אי*ט חאס יוניאן, מאטראזען
 פיז אנדערע די און רײען פ. דזשאזעף גרין, ■רעזידענם

 זאלעז די אז יתיאז, סאטואזען ריארגאניזירטער דער
 וועלכע יוניאן, דיז געגען פארשווערונג א געמאנט תאנען

 אײגאיגע די אלם פעדרײשאז דער ןפו עדמשארמ א האם
 דעם פון ודאם קאוסט. איספ ז׳אויפ מאסראזען פון יוניאז

 אונ־ פארלױפיג נאך איז װערן װעם קאפף יוריםדיקאיע
פאראויסנרזאגעז. מעגליך

ר אין ד**פעד*יפז זײ טיט כא־ ײניאן מאטראוען דן

ג םיפישעז רן ג ס זוכען פראטניסקא סאן אין שי  די איו
 אגרי־ האבעז וועלכע ססארס, םשיץ iv אייגעגסימער

 אנגעשסעל־ יתויז װער ױיער פאר יוניאנס די מים טענסס
 כדי לזיךאוט, S אדער םטרייק א פראוואוירען או םן,

רןן או פםור ם פאו קאנסראל. ױגיאן פון װן  גװעק דן
ען געלאזט אומיםטען די האבען לןו  סיס װאגאן ן ןנ
 װאגאז דעם ארום פירען און דײם יוניאן גים דורך םחורח

 װער־ די װי שנעל אזוי גווײטען. פוס האפען אײץ פון
מן ד דןן זיך אנטזאגפן הוי לן מו ױ ם א  שליסם װאגאן, דן

ו די ארן ווערתויו די סןן ן ס ״ נ ו  אר־ אויםער בלײבען ו
 װעד־ גרעסטע די פדן 1)77 שױן זימפז איאט ביו בײט.

 עם אח גןוואחמ גןשלאסען פראנאיסקא סאן אק חײזער
 *לתםימעם אן יר<ןאנװאפי ײעלעז די אז אויס זעט

םםדײ^
ס ווס ד ווערען, גפואגס דארן• יוניאנם די פון קון

tw נים דך לאוען זיי או o ר אריף  װענםקע. כאסישער ת
דניי, חאלט עם ו ון מ ן ן  ארייג־ זאלען ױניאנס רײ טונ

ם אין וופדען געגױגעז ו פץ יוניאנס קאסף. דן ן  אי. סי. ד
 19 באגרײמז׳ אלע די .ןש«<ד<ד**פ חנר פון אח 4

א דאם אאיז שװןדופ דגני ז י  דיםס־ ױםקאספרא סאן עדפ
 זײ און ימיאנט די נרעבען או אסאסיאיישאן ריביוטארס

 אורחא, אגב קא&ף, דעס זיו• פארסיידימן וװ גרייס זײמז
קאטפאני. אולײאירטײ די אנגעחױמז תאט

אינחססריס םפקסםיל דער אין קאמף
 גאממא cyt זיד ײ>ט דיאמתםמא לטיקסספ רת איז

 פיז פירןר די גוױשען קאמף ר11אפ< is -אנגעחױבעז
ר  אוגטער קאטיטע, ארגאנײזינג וזארקןדם םעקסםיל ון
 S אץ חילםאן םידגי פרעזידעגט פון פירעדשאפט דער

ד פון בעאמטע פריערדימ גרופע ן ײסןו ו מ  טעקםםיל י
g יתיאז, װארקעדס j p מן מד זיי רי ד *ו א  װ. ס. דן

p m• ם םים  אמ־ דאד פון פרעוידןגם געזזעזענעם דן
גארםאן. פראנםיס טערנעשאנעל,

מנפליו שױן זיד האם קא&ף דער אנגעחוימז איי
imbiUim BBBIIB b̂MMI hb bM ibMIM BiMMA L |i& #39 י $ mד ו קוליסעז« ד ממסער גיװוען וױז ן

מ גיטײ <ס חאם מאגאם ד ימ ג י ח זי  !שליג•m <מי י
דן ויאס קאנפעדעגמז ביי קײם געהאם חאבען *חױם ניי

-----------------— ——— bii î bmmhm mam ihLmim mi i|Miגעריכט איז אץ דאקאלס װאוםםער אדן װאולפן רי םיס 
ו *ייז א ר ומא אייילאנד, ו קאנמנםרירס. איז קאפף דן

ו מ  מ
ז9 נם ו ד1י1 דעד ?יין is שײגס קא&יסיג ןדמגײדע תן tu ן n* 

ײ 1»י אײנמפידם תאמז «ײ װאם ראליזם  ימז ױניאז. י
שמ די איבערגמוטען האם s %• •“ די אן  יוניאן, ס

 אנפחד נים *פ*ר*ט גאנמז דעם אײגגעשםעלם זי חאם
m ביי אד«ד אדגייימד םמםסיל די גײ תגדיג m פרי־ 
מ פיתר. ir*» «דיימ  גאר- װאם קלאמז די ■מ ייי

a w האט פאו w ay y r w9״ B 
ו 1 וחישםןד אן וחאלון די פדן מ

 דיחנק־ ױבעז פח קאםיםע דער וװוישעז װאם דאם איז
מ די אן פירען מאס טארען אנ  זיד געםינם ארבײם, ג

 םארשםייער » אדער ארבײטער םעקסםיל אײן קײן נים
מו איגדוססריע. דער פוץ ע  » שױן קומעז נאסירליך ד

 וױיזען בײשפיל, «ום אזױ, קלאגען. און קריװדעם אנדערע
 ״טװאק״ די אז טעקסםיל-ײניאן, דער םח םירער n אן

 םשאר- איגםערגעשאנעל די אװעקצוגעמעז גלזוכם האם
 ססעראדמש םים פארבײםען זײ און לאיןאלם די םח םערס

 עק- די אפגעשאםט םאקםיש האבען זײ אז ;״םװאק״ םון
 פון אפטײלונגען באזונדערע די. םון באארדם זעקוטיװ
ד געװעז איז װארקערס טעקסםיל יעײםעד ךי ױעלכע  נ

 n »ו קערפערשאםטן; אויםאגאמע אלם זאפענגעשםעלט
 םע־ גאנ*ע איר קאנמנטרירט אומיסטעז האם ״םוואק״
 די פארנאכלעסיגם און םילעז װאולען די אױף םיגקײם
 געהאס חאט אמאלגאמײםעד די וױיל איגדוסטריע, קאטאן

 דעד פון ארבײםער װאולעז די אפאורײסען זינעז אין
 דpלsסs דער TS *נשליסעז זײ און יינקװ טעקסטיל
 און בעאםםע אתיסגעװארפעץ חאבעז די אז פײטעד;

 פחד נים פלמער דיערע אויף אנדערע אנגעשםעלטע
 עקזעקד געזעאליכער דער אדער םיםגלידער די גענדיג
א אויסגעשלאםעז ״םװאק״ די האט לעאםעגם םיװע.

. bm bm̂ imi iaâ aaiai a| aaaf a ןןוו ןןןןbum bו .ן לאקאל דער אױך איז עם װעלכע אוױשען לאקאלן, רײ
mmbmihi BA MaM maLii MIMlMIM baLmu---— — — ----- ---------------- ....מעםבער. א איז אלײז גארמאן װעלכע םון פראוױדענס, איז 

 פון פרעזידעגט דעם אויםגעשלאםעז פאקםיש, הײסט, עם
^ ארבײםער םעקסםיל די לאקאל. זײז מים *וזאמען יוני

bbBBIIA MM AAAA iiiAmaiib Kbiiiiu m i m̂ ^im imסאקסען. די גים לײקענען ^טוואק פון ®ירער די
..- — . - ... bmLii mi bbbai ו ןןןןbmL MMaIIIAMI |B n  לױס געװארען געטאז איז אלעם דאם אז אכער, זאגעז די

םים אונטערגעשרימן חאט גארמאן װאס אפ&אך, דעם
האם קאםיםע ארגאנמאאיאגם זײ װען א. אי. סי. דער י *

_

n אין ײסעי־ארג װאולעז
י לײט ארבײסעת קאםאז די אום נים זיך קימערט  ת

 חאס דערפאו־ בלױז עם איז ״םװאק״ דער פון ערקלערוגג
 Tn און ארגאנידרעז או שווערער איז םילען קאטאז די

 אױף םעםיגקײם איר קאםיםע די קאנאאנסרירס ריבער
םריחעד. אױפגא^ע לײדםערער דןר

מוי דערוױיל איו געזאגט, וױ קאמף, דער  אין ארי
 קאפיטן אדגאנײזיגג ודארקערס טעקםטיל די געריכם.

 אינדזשאקשאז אז גאד געריכט אק געװענדעט זיך האט
 *ו לאקאלם אריסגעשלאפןנע די סארבאטעז זאל וואס

 װארקערס טעקםטיל ױנײסעו דער פון נאטען דעם נוגען
י פזץ גןלש די 41 .יא סי. דעד פיז אחװי ימיאז  לא־ י
 אץ בייגק די אץ געווארען פארתאלטען אױך איז קאלעז
 האס of ביז רירןן נים עס טאר אדדים די פון קײמר

מ די וועראן ארדיסגןגעבען טי ל ענםשײדוטג ןנוגי
מאגאס דפם דורך ססםלמסנםס און םםרײקס

 וו ווןדפ את װאס פאסירוגג אויסערגעודײגליכע אן
 לר אין פארגעקומעז םאנאט דעם איו פארוױיכענעז,

 ססדי״ק זדץ ארונסער זײגןן ארלינס נױ איז אתיאנא.
 חאנא וועלכע פעקטאריס, כאקס זוװוײ פון ארבייםער די

 שעגדלימ די אריבערטראגען געקענט נים ליינגער שױן
 7• שגירות נידעריגע זײעד די און באהאגדלזנגען

 די גמאלם. זײ חאט סעז װאס שםמדע, א סענט 15 ביז 12
 ויי זאן שלעגער איז גארדס אגגעשםעלם גלײך חאם םידםע
 גאװערג^־ װןן פיקעסט. םינף אא׳חרג׳אט האבען

 ןויפאוןן, דעדפון יחאט לואיזיאגא םון וױליץ ריםשארד
 די חאמז וועלכע פאליס םםעים אדײנגעשיקם אר האם

 האמן און שטאס פון ארױסגעיאגם שלעגער קאספאני
ר םעקטארים. די געשלאסען  פןד״ איו גאװערגאר דן

געזאגפ: די חאט און םטדײקעד די או געקוםעז זענליך
 פאר ארבײט דאד או אודיק גייז ניט וארפס ״איר

װי םםעיט רייגען אזא אין שכירווו נידעריגע אועלבע
BB BMIBB M̂ l̂ MIM MM BIMIM Ml B M̂M IAAAIMMIMAB■  wn קריגלן װלס איר בת דריק1 גים גײם לואחיאמ^

 פאליס םםזױם די געכען אײך װעל איך שכירוו^ כערע
שימז אײך זאלען זיי  פעקםארי® די אז זעם איר און בא

עפעגעז״■ גיט זיד זאלען
 «ו קיך א לידטאכ?ט אױך אטח װאתארגא עדד

קןו די נאואופןן  אנגעשםעלפ האט און שפית םים סםויי
םעז או פרױעז ערסדײקטט n םאקע ח קאמזע לי י  ני

״ ר פאר פאג א דאלאר דדײ ז ארבייס. ון
לי די is זיד, פארשםײט  שפשלו זייגאז גתים מ

 יואגיו האגדלזגג אזא אױף גאוועונאר. אױפ׳ן כעס איז
םי גיט זיך זיי ױנ  1WSH זאגענדמ אסוו דאם אגאר מ
f ניט אױך זיך דזדם ארבייםער די זיך i  w n w 
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עקסיער־ טרײד אלע די פח גביאות
i דאס אז םען, r גוםער א דין װעם 

 v* דרעםעם, אמ קלאוקם בײ סעזאן
 דורך געווארען. מקוים גים דעתױילע

 זיך האט מאנאס םארגאנגענעם דעס
שע־ די אין ארבײט אביםעל געװיזען

 גוםער דער פון שעפער אײניגע פער.
 אםת׳ען אן פמ אבער בתי. אםילו דינעז ארביים לײן

 םרײז־-עקס־ ׳ מערסםע די וױ טרײד, גאטנען אין םעזאן
 די װעלכעז אויף אח פאראױסגעזאגם האבען מרטען

 גע• גים איז געװארט, און געהאםט האבען או־בײטער
ל גרױםע גאנץ א ארום געהעז נאד קוםען.  קלאוק מ

 שעפער םערםטע די אין און ארמים אז מאבער דרעם און
װאכעז• פולע קײן ניט אלץ גאך םען פאנט

באשול־ אײניגע גים. פעלעז גאםירליך, תירואים,
 קלײדער אין מאנגעל א — אנדערע וועטער, דעם ז־יגען

 בא־ ניט האבעז מאגוסעקםשורערס די ױעלכע שםאפעז,
 דערימר קענעז און פאראוים אק םילעז ײ —ן»~״י
 קענעז תירמים זיי םיס 4םחורז די קריגעז ניט אינט
 שכיתת און קױפעז נים גאר ארבײטםלאזע די אבער

 שלעכט• םאקע לאגע די אמ גיט. מען וארדינט
 די האט 117 לאקאל פון אימיאםיװע דער דורך

 א אונסערגענומעז סאנאט דעם נאארד חשאינט קלאוק
 גאר װי ארבײטםלאזע םיל אזױ באזעמן גו פאספעין
 דזנר פץ מגעדזשער עקםינג שעפער. די אין סעגליך
 אי• חאט אופאדמאז, ראובז vrxi* אפערײטארם קלאוק
 לאקאל םח םאב־קאםיםעס םארשיחװע די םיס זאטען

 וױ שאםעז «ו קאםיײז א פאר פלענער די אױסגעארבײם
 אפע־ קלאוק ארבײםסלאזע פאר פלעמר מעגליד װײס

 פון געוואדעז גוטגעחײסעז זײנען פלענער די ױיסארם.
 גע־ פארגעשלאגעז איז און לאקאל פון עקזעקוםיװע ךעד

 אױם־ אים האט װעלכע באארד״ חשאינם דער װארען
אנדערע די איז ײטעראדג די פאר אייד טיטערגעבױ
____ . םרײד• קלאוק פון פאנען

גאג־ מענעדזשער תשעגעראל װאם םיםיגג, א נאך
ד דיםםריקם אלע םיס אפגעחאלטען האט לעד נ  מ

ױי אגענםעז בימעס אלע זײנען חשןדס,  מ• אחנרטגןפא
 װאס ארױפאושיקען םיטלעז אלע אגאואװעגיעז ײארען

m איז שעפער די אק טערײנאר גײן טןר m דיסט־ 
im ו ריקס r דער װעגעז באריכטען דארף זײ פון 
 װעמנטליד• געפלײסם תאט ער װאס ארבײםער נײע נאל
ר איז גלײז־ אח איבער גים מןן װי שטײ דן  ײאד ןר

מז אר־ מגדליג עםליכע באזעמן *ו אפיס דעם מלונ

 נעצוואונכמו איז חשאנער סלאוס
 אימ־ צום הוםען צו נמריכס דורכץ

פארחער פאר סשןרםאן פארשעל
 געשאםעז איז פרמעדענט אױםערגעװײנליכער אז

 באארד דזשאינם קלאוק די װען סאנאט, דעם געװארעז
 אים־ פאר׳ן םארהער א *ו חשאבער א געגראכט האט

 □ix אמ דאם שעריף. דעם דורן־ םשערמאן ■ארשעל
 סכםוכים ארבײםער פון געשיכםע דעד איז פאל ערשסען

 א ארויסגעגעבען האט ריכטער א מאו אםעדיקע איז
 שע־ דעם באפױלעז *ח הבית בעל א געגעז װאראנם

 םשער- אוםפארםײאישען אז פאר אים ברײגגען » ריף
יוגיאן. א פח קלאגעז אויף ענםסערעז נו טאן

פיר־ תשאבינג קלאוק דער מיט עס האם פאסירם
 םע37 מעםט 240 פון גאלדפארב״, און ״לײאנם םע

 םירםע די אז חשד, א געקראגעז האם ױגיאז די סםריט.
 דזשאבערס דער אן אגגעשלאסעז געװען איז וועלכע

 ארויס גים און אגרימענט געגען פארברעכם אסאסיאײשאן,
 קאנט־ חחיגנירטע נים און שעפער נים־יוניאז *ו ארבײט

 מען אז געפאדערס דעריבער האס יוניאן די ראקםארס•
 אױםצו־ פירפע דער פוץ ביכעד די אונםערזוכען זאל

ארבײם. איר טאכם זי װאו געפינען
M׳ ural ■pi am  f w » i r ז ________ ו

 אסאסיאײשאן. דער פון רעזיגגירם תאט און ביכער אירע
 אױפפאדע־ די אימארירם אזץ אױםגעלאכם ױך האם זי

 פאר־ א ix קומען ix טשערמאן איםפארשעל פץ רונג
 אין אגגעקלאגט פירמע דער דאן האט יתקח די חער.

 בא־ זיך האם און אגרימענם דעם בחגכען פאר גערינם
exu װעל־ אגריםענם, קאלעקםיװען אץ פוגקט דעם םיט 
ר אוםפארםײאישער דער פון ענםשײדונגען או לױםעם מ

IMBMM MIBIIBMI Bln■ MMIB BM^I hb -----------------------װערען אױסגעפאלגם פוזען םרײד קלאוק פון מאשינערי 
 ־,X און ארביםרײשאז װעגען געזעץ דעם פון טײל א וױ
מ -,װײ י ״ m גײ 1»י י r .װעגעז פונקט חנר סםעים 

 דעם פח םײל א פאקםיש דעוײבער איז אדביםרײשאז
 ריב־ האט גרונד דעם אײף געזעץ. םםײט קא־ק ניו

 בײדע געגעז מאואנס א ארויסגעגעבעז ועקארא םער
 םעםיועל און לײאנס חשעסי פירםע, דער פון באסעס

 גאלדסםײז׳ לעא שעריף, חנפיוטי חנר און .גלדפארגא
 אום־ פאר׳ז פארחער mx קוטען געסממגען די האט

ראזעגבלאט. סאל םשעדפאז, פארטײאימז

m m מד אימעגבאז די פואנאגט. 16 םיט שכיתת 
 יער װעז רעסיװעדם. פון חענם די זױן דן■ פעם

 אױם־ איז יוניאן חױלוחױ סטרים דער םים אגרימענם
 גזר זמם גאווענדעם זיד דערעסיװ חגר האפ געגאנגען,

ר־ אז וע׳פםק׳עגם האם חשאדס דער אוץ ריכם א  די
 פאחאנד א לוין־־שנים. חנם אננעטץן דארםען בײסער

 ריכםעד ■ח אורסייל דעם תאט ארבײסער די פון אנג
 ארונםער דמען זײ און טוריקגעשלײדערט יימשטיסיג

 די פמ אנמפירם װערם סםףײק דעז־ םטרײ^ איז
ײגיאז• ל. אװ j( 4ז די און בראדזנרס דאורלחױ

טױ־ םטרײק אין ארתםעד זימען םילאז־עלטיא אין
 קאמפאגי, קענ יאלאו דעד ®ון טײוזעדרד םעקםי זןנד
 אגרימענט דעם באנײען ix אגטזאגט זיד האס יזןגע װעז
 שכירות םמיםום ®אר טיעעחגא זןלבמער דער סיס
 װאכעז׳ וװױי די דײץ• Asm ביז געחאט האבען זײ וױ

 קאטפאני דער איז איאט, ביז אן גײט סטרײק דעד חאס
 םםדײק־ברד־ חונתדם א ארום ױרעזמרעקר ix ממגגען

 דער אנםשלאסען. אח םמױג זימעז םםדײקער די מר.
 ײגיאז• ל• אױ j 41 חנד *ז אנגעפירם מעדם סםדײק
 ®ארמר דאגלײ ם. דער פוז ארבײטאד חמחגרם די

 עלעקםריק דאר ®ון סיסגליחנר ברוקליז׳ אין קאמפאני
 סטיײפ זײער nrגעװאמ האגעז יתיאן, עסערגאר רײדיא

בןן רטױערעג האט ײעלכעד  נײיר חנר מאגאסעז• זי
 חאכעז ארבײםער די .יטקאמפראט א איז אגריםמט
 סיס־ םשאק-אף די אח שאפ יתיאן קלן^זד א גזװדאתעז

מ ת אךװס-טײארנ שטמדימ 44 די ;פ  שאייפאמי• י
ס. ד פאדדמיז מאט ארבײמד די מ מנ  20 מי מני

אי ל m או חאלמז ײאד » יי m טיק•ש די 4שכירזז 
י נד •רייחח די <מ ארתמר לאחנז אדבייסאד י  שםישי י

«T מד ל ס תן m איז ן n ז י  איידיר 1987 אױמסט י
ת די מקראמן האמן יײ ר מ ד־ • אח דאם 1מ ײ

מו זטפגעפעד אױף שכיתת די אין קלעגערוגג •רא־ זי
4JJJTX

 זשד בליםשערס אח סררכעטא פון פאתרײשאן די
 דער טיט אגרימענס דעם באנײם םאנאט דעם בען

ף שאזײיאאסאס  געיחמ• וױ באדיעתגען זעלבע די »י
 דעדלױב־ דעד םים װאד, שםמדיגע 36 א חײסם, דאט
 געװײנ־ פאר אװערסײם שםונדעז ®יר ארבײטעז ix גיש

 שםתדע א סענם 66 םמ םקעיל מיגימום געהאלם, ליכען
ך טרײמ פאר שטמדע א ס$גט 48 את מןנער סאר  א

 געמלם. מיט טובים לם לעגאלע זװוײ מים בײטער
 *wn ix באלאנגעז פאבריקאנטעז אטױג1וװ אמ תתדערם

m איז איץ אןיישאיאסאס m שעפער im m •באשעפ 
ם טיגם מ ארבײםער. 16,000 י

םאג דער איז ארבײםער די ®ח םםרײק דער  מי
ז יײאװא, נײטאז׳ אין קאטפאני מאשמערי לאתדרי  יי

 חאנדלוגג דעד דודן■ געװארען געבראכעז סאנאט חנם
ק חאם «ר גאװעדנאר. חנם פמ  רשפראגעזפא אנפאנג י
 קאם* די ביז פאבריק די עפעגעז לאזעז נים װעם ער אז

 טדאמ דער אין ײשאזריסארג ix וװשםימז װעם פאני
jh« «ץ t םיליז ארײנגעשיקם חאם ער װי נאכדעם 
 שטאנד.1קויגס*< אתםעד האגם איז לאגע די געהאס אמ

י אױף טאבריק די עפענעז געחײסימ ער האם  בא־ י
 די 1»י שגים א םיס בתים בעלי די פח דינגתגעז

nrxr>4 נעז פיז שכיתת t .קײז האבעז ערארגײטדי 
 ®טדײק דץם האמז ייץ מנהאס גים ברירח אגדעד

nrxn yiymx. י האם סםרײק-פיחװי םחמן א אחם  י
ןװדיקגאגזסאז• גיט פאטפאני
ד ®ארגיםערם זאחר nrm ,ימחװבאר ךי מ  ניט א
״ ר<לײ מאגין «ײ אן.אגחגרשל מ נ ײזי ײ יי ײ׳ *י  ״

ix כאנײעז ?o r חערבסס אק רײקסמ i n מירײ «ס

 יוני־ דעפארטמענט אוט־אוױטאון קלאוק
דזשײמםבורג אץ שא£ גרױסען אניזירט

 אוגםער דעפארטםענם. אום*אוו-םאח קלאוק דער
 תבץ, דזשארדזש ווײם־פרעזידעגם פת פאתואלטוע דער
 ״הערי םירמע קלאוק די ױניאנמירם םאנאט דעם האם

שויחי, גװ חשײםםבורג, פח /4קן קאום סוירקוס  ח
מר באשעםםיגם װערען עס װאו  ארבײטער. הונדערט אי
 ארכײםער מערסטע די האבען םריער װאכען מיט נאך
 איגםערנעשא־ דער אן אנגעשלאםען זיך םירמע דער פון
 נעשאנעל דער ix געװענדעט דך האם ױגיאן די און נעל

 אנער־ סאדערונג דער םים באארד רילײשאגס לעיבאר
 ארבײ־ די פון םארטרעםעריז די אלס װערען ix קעגט
 פארביםעגע די פארהאגדלוגגען. קאלעקםיװע פאר םער

 אבער האם שטאט״מאטעס דארםיגע די םיו געגנערשאפט
 אן ונעמעז1אתםער יוגיאז דער סאר אונמעגליד געמאכם
 הא־ שםאם־טאםעס די םירמע. דער מים קא&ף אפעגעט

 די װעלען סטרײק א פון פאל אין אז געסטראשעם גען
 פאר רעליעןי אפשנײדען וועלען און מיליץ סען1ארױסר

םםרײקערס. די פיץ פאמיליעה די
 די געשגיםעז לי1י םוף אבער חאט םירמע די וועז

 אײנער װי אלע זײ זײגען ארבײםעד, םמ*די שכירמז
 דער סטראשונקעס• אלע םראץ סםרײק, אין ארונסער

 קאנםערענץ א פאררוםעז ואן האט שסעטעל םץ מעיאר
 אויחױנג און וױבין װײסיפרעזידענם !דדים. בײדע פוץ

 נאך און אדבײםער׳ די פארסראטען תאבעז אוױץהאר
ע.פ*יי לײגגערע ײי Mya ?זאנ rgnr  wpi 

 אײגשםעלען ן1א אסאסיאײשאן דער אן אנצושליסען זיך
 מך האבעז ארבײסער די שא■• אק באדיגגוגגען יוניאן

 ארבײםס־ נדיגע1־שם35 א אנערקעגונג. יתיאן מאתען
 ארבײםעד, פח קאםיטן א םים םעםלםענט פרײז איז װאד

שעיער. יוגיאן אלע אין מי

 נאסעס דרעס אן װײזפ חאכםאן
פױידלאגפ פארגפסערען צו וױ

 סעזאן דעד איז מזאגס, װי םרײז־, דדעס אין אױך
v גיז m דדעס־ פילע זײן. געדארפם װאלם עס װי גים 

 שעפער די אין אמ ײטסלאזפאר אלץ גאך nrm מאמר
 דער עם איז איבעדחױפט אדבײט. געטג גיםא איז

דדעםעם. ליינס ביליגזןדפ די אק ®אל
שומדאל האנטאן, חשולױם פדעדדעגט װײס  מע־ ח
 אן אין חאט באאדה חשאמם דרעס דער ®ח געדזשער

 װעד״ ״זזימממס חנר ®ח ארמעדפרע א םים 1אינםעדװי
 עסעדוסנפארב ײזעטײלװ א ח״זיגםםענם אז אגגעװיזען,

 געקענם מאטטעטטשורערם די תאבען טרײד דרעם איז
 אין לעבעדיגער אגיסעל װערעז ךי װעז חװ־גרײכען

 פארברויכעד די םון אינםעדעס דעם ארױםתפעז זײעד
 טאנר דרעס די אז אנגעװיזען, חאם האכמאן דרעםעס. אין

 טדעידמאגתועקמש די n םרײד פארלירען םעקםשורערם
 ממקורירען װעלכע באקלײדמגם־ארםיקלעז אגדערע פון

 דעס חנרגרייכען איז רירעװדיגער זײנעז »ץ זײ םיט
■ובליקו^

n ^̂ B ABB BMI 11 MMMH BM ן  Mil m  bib זיכער שײנם ״עס ix דרעס די אז זױיטליך, זײז 
 װאס דער» סאן נעםעז עפעס זאלעז מאנוטעקסשורערס

 האם — איגדוסםריעז אנדעדע ix םרייד פארלירעז די
י קען נאטירליך — עדקלערט. האנטאן ך ניט יתקמ י  נ

 זיײ to אכער ארבײם׳ אזא אק איג^יאםיװע די מען
 אינײסמרין דרעס דעד העלפען1סטים יױליג ױכער נעז
 ix לעמן, א פאכען ײםעדארג mrww װעלמד פװ

 אין ארבײם סעד קריגען און לאגע די םארבעסערעז
_____ םרײד.

די מן ix שײנען דרעסעס לײגם פיליגססע , טי  נוי
 פארגרעםעדעז און י^חאלםען1א םיםלעז אין םזנר זיך
 בעסערע די וױ פראדזקט, ױיער אױף נאכפראגע די

 אגגעהאלםען תאכען דרעםעס לײגס געשעחג די לײגם.
y פארקױטאן װאס דרעםעס די איז עם פארקױן^ זײעד? 

מי, 110.75 פאו לי חגי  םו־ײד פידלירעז האלנן א
 לד1ש די וײן ix שײגט עס תאם קלײדער* לייגס אנדערע

^ oy די םמ lyToopyouxo oyn װאדשימליך װאלם 
ony די אז iyny< ממױג rropytusa פין fm לימס 

.oyoyrr מןן זיך ואלןן מ ש ט  ויז pym wn דפא ו
nnsv פאנד׳ מםײגשאפםלימז א ix װןלגוז oy •װאל
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 גװם דרעס פון םארקױםער די בייגעשםײערם אויך םען
 םאראינםערע* אױך זיכער דמען ogn ריטעילערס, און

 ווערעף• געגתיבם tyo זאלען דרעםעס Tg םירם
 *sg טרײד דרעם po otnwopyougo די װעלען

 אינ־ דער פאר עסעס םאן און אנסודיצרעניש די געםען
jrtoon. פאכען זײ וחנלמנר פון y tyn און סראפיםעז 

 פאר־ *ו אנגעװיזען pun ארבײמנר די yלכyװ אויף
pun ײט1 די ? גרויס זײער o n  oyn געבעז■ ענטפער

 אדמיני־ איין און סםאנדארד איין
 אװ םילס פאר םפראציע

pgpsm האפעו
ײ־ cnyptgn oayotaa לײדים אינטערגעשאגעל ״די

 קאםאד pnamstsiyeattg קא&ף g אנסיחמ oyn ניאן
oyont אונםער t n •^די וױ אדםיגיםםחסדע מלב 

 ־typ jftrtoonam אז כאשטימעז גײס ,oyont םילק
t פאר סערשאסם n דחנס ynoonam מד חנם אונםער> 
 דר •חמיחננם ogn •yyiya שסונחנךשביחת מו־אלמ

, .oijfcpty גיגםקי
 זו־ אינםעתעשאגעל די oyn unyVrnr חנר לוים

tys חנרלאזזגז «ז נים מגליכקײסמ אלא מים ogt ל  מ
 םאר־ איז oy וױ םױיד אין צעםוםלעניש מלפיגע די

 »pi מען וחנן א^ ר. J חגר אונםער געװאחח אודזאכס
n םרײד דחנס קאםאן oomyaayoans קאוד אײז אין 
 קא־ אלמםײמנ זײ םים אדםיױסםראניצ אײן •praam און
y די .ooayotaa םאן r toonam p a n  oyorn tgogp
 לדע־ םילק לײן כילימר חנר םים פארגונחנן tyuy סיל
oyo םים וױ tnoyn. ה און אוחגראלס מ » חג חג קלײ־ אג

גערעכטיגקײט -►

m, וחגלמג praam pratp• קאםאן דער oayotaa אינ־ 
?m oot. די prtntpagp oyoyn jgegp םים דירעקס 

ם מ ל ת מ לי מ  אר־ nyany-na און oyoyn לקםי די
ס קאסאז פיי בייםם־סםזנגדארדס סן  די־ שעדיגמ מח ווז

tra די .גר*רממח oytt לקסי די תקט n מר את  דעדי
r ן^אנסשלאסעז a חגרלזחנז in y i•

 7fi דרעס [ftHp די th מצײסעגם פארחיטען וגו
o n אוטי־ זעלבער דער אונםער װערען אדיתגעגומען

MmMM teMMMM MM ■M■ M■ MM■ ___________- . — ־ ר  נארםענם קאםאז דער םח באדיגגומען און גיסםחמיזנ
 *goyaog אפהעי םעקרעטער twipytpy איז איגדוסםריע

ן  װ*ם מממחנבץ די בימויװאױמז װאשיגגטזז ■yp מ
egn a >ריסטרײסעז«< r m y ארםחר «ז עזאריארם* 

ynoom ארן V»pcpyp קאטאן דער ■ון «תד nt aanm a 
 ןנדו־יום !דמעיסםראטאד יודך קלאחװשםעלמ ווכעז און

^ mpgep a n דעד יזפ j n porom o rn  ignp
 גלױ־ uy i אויסגעדריקם atpi דובינםקי ענס ■ר^יו

n  nra חגחנאג די פוץ רעסודסרפא די vxgvm  w m 
״ ױןן ז״ן ןיאו ווללןן ס1סו #ר jy וו 'na *t ig ןר1?ל״ 

ן אאמםײלם זאלען מריידס ן ו עו, מ תד a וױיל מז n 
Bjn •גרינגער tysgs אד> nשין ר ססר טיגי  דזדכ־ ןו

 גאממננט קאטאן אין חגגולזסױעם די אנבעז איז *שירעז
מגזאראײג8 ודעט r* סרײד » B n די <תזסי«י«יקלא 
מ טיילען ל  םעגער־ װי זיך ווױשעץ שיכות מןר האמן ^

ayima ,ײד<װ■קל ״ססאדב ומםדער׳ n *i מ און לי נ אר־ נ
js ♦יקלעז*

 ניס־נודס אין כאנײם ואנױםענס
______סױיד______

- im——————————ן—ןן----------------------------------------------

iy וחנלמ ארת>עדלונג?ז.8 נאך sn מן דך י מו  ג
 oanyi פאקגױש האס יוניאן די וױ נאנרעס לאנג, װאגען

שנגןן אלזג אד״ g jy #ןוג in  is ■ממװיאל
agiga a איז טדײד, אין n כאגייט n r ip u חװ־ 

i n  n mאן יתיאז נמדגודט ״ m יתײ־
דמ<ן<ןמש1מ װעד ניס n ליזנג^די 8^ rv e g D i 
לי n מ its ו י a ו n טדייד. נמרטדס

מן די נ מו ױ  PM**i ®גריםעגס נייעס oft tfujw גן
לנן די ן an ו t ״ מן ז ״ p ז m אתסער a n 

p i  *tn  a*a B » m i  p<: אר ןדיגג8בן8אױ» 
ו ״ נ ו in ז<ןו ■n ווו,ו t tys a*tyrt n w ץ> wnr 

ty •p n• מז  סאג תאלמז g פאר ססנאלם קרי
ו א ו ו » י a*a ■trap vm.«ר— אתדימ ו  t r 

lyu גיניס n y ip  m  p y s y y w  g s p i 
ו ד מ א t ד  iW w t ,i  r® w i  I  »iywBf

מז, yty״t אלצ מ מג ד i די מ

 םרײזנל וו*ד איץ או^רםײם, פאר געגאלם a-mopy װאך,
tgnya,ג פאר טמנאלם ־yזxyליכy דעם און 8םובי 8ױםי 

'n rit .קאנטראל nyaita די jnyn®. w o rn באדיג־ 
o איז םרײד אין גזנמװ n באדינגונ־ די פון אויפמלםמ 

מ גןךויגם. g זימנר janyoystao אײן דער מים גאך ג
 פאר־ גוט גאנץ oy tysgn ארביממר גים־גודס די
 -nKonyoaa די בײ *־זיסגעוויזזמ oy האבעז און שטאנמ

a םיםװאד פארתסמ האט ױגיאן די װאס זאמלוגגמ n 
a ראםיפיציתנן צו אויגוםם טזןן17 n .אגריםעגם

ן  דער פון רוף אױפ׳ן איז תרפרי אין רyזײגg מ
 שעפער אלע אין ארבײט די גמזארעז אפג^וםעלס יוניאן

 און ^yaaw און יארק נױ אין טרײד נים־טדס פון
*7,000 an ארבײטyפארזאם זיד ה*מן רyמז אין לם  זי

 פאחאםלונ־ די נוארי^ און בתיזליז ,png'נױ אין האלס
ingtty: on גזח 'onig  iym וױים־^זידעגנהגן די םון 

 *ysya םון און זימערפאן gugo און אנסאניני לואידזשי
 ̂־yi לואיס יוגיאן, ארבײ^ר ניט־גודם ״tn ®יז דזשזנר

oiyT*tr» .]go דובינסקי. ogn און ױניאן די באגריסם 
 האלם אלזנ טעלעגראמע. יגער1ר>אר g אין פירערשאפט די

 און טרײד פון ארביממגר די סים opasyi געותנן זײנמ
i nאמ למ¥גט0¥ס ״ m gttyi lyauyu'ta באגײ־ מיט 

pa unyoo אייגשםיסיג איז .m gnys ]yatiyug
ogn ,vnyaaoo •tn די 'iygnyi ogn tg'fl או 

a ראםיסיציחמ n גײעם otysnsg, איז t n  tyttyi״ *sg 
n פון הויב n m o n g  tynny iy  Tg קאםפײן ng  t i 

תזג י אגיזי ty«ya tn י g.יד ״ ta״pa i yu" a *ד gog- 
o* די אין און *tyaya סיאיישאן in iy a n i1 ,װפל׳ שעפעד 

m gn ys סיט געסעטעלם tn* ,וריקגד־ זײמ^ ױנקמ* 
t שיקט n  ts lytgnytארבײט. ״ pa די tyiyv,װאו ״ 

ט. ניט האנעז בתיט בעלי די ממל  ארבײ־ די iyrn מ^
tyo* סםדײק• אין פארבליבען a n קים־ ארגאגיזאניאנס 
ײן n ביז םארשסארקען pa אנהאל^ז ײנקח די י n

מר מרןן, ארגאניזירם syn טרײד גאנ  ניט־גודס די ו
i באױימז agn ig'P'ארבײםלר n  paפארגאנגענהײט, ״ 

tg װי תיממנן זײ tysgn pa iyooyp t i טאכט די pa 
ts  ny'Tto'ta םארטיידיגק t״•tm  pa ay 'rtg* n y 

.y n aan ra  •tn  pa n n

 ערוױילען ארגײטער נאװעלטי און נאטאן
נעאטטע

 קאלgל nrit' nyo"ata נאוחגלטי pa ]gogs די
132 ogn בײ g מיטגליnױילט פארזאםלונג ר ^ ys- 

yoaa פל אויםגעזט־בײט אוןyנyר a n  lysyngo pyaytt 
 ny אזוי אן פירם npat'די ogn קאםפײז אדגאניטטניאנס

ם^גרײד.
o פרייד מיט iysgn פאחאנמנלמ די n  lyonyiona 

 lyayn םעלרסאן, מארםין ,nyanyiya זײער פוץ באריכם
oyo a nלyaנogn o זײ jysgn געװאונען pa מזוחנלטי־ 
a דזשולזגרי o in s וחגלמר םרײד, פון lysysyi ogn די 

sna״g nyo ג תנ מ  pa ign אוים׳ן ny^n פיר *ת מ
 po 48 שםונחמ, cog טים ארבײטס־נײם די פארקיחנם

•Ign g שםונחמ 40 אױף
m טירם1דיםק jypn םיםיע 8בײ gnyi •«פאננז 

̂נן  «־ די pa או־יך באדינגונגמ yמלכיג די אײטװשימ
מ מ א ײ ט פ װזןז  שעל pa pys די וױ םרי״ד, po ח

 [yo"sna ogn די pa ארביממנר פלאסםישזנ ארבייטזגר,
.oagogs rtyngp בײ

nyn o• װײס iy r tn מרג  בײם iynys ra גרינ
pa ,tynyrooga t מיםיע n באגײסמחנג סים איז

m j m■ MMMMMM mm■ MBS MiMtIMMk ftAMMMMk MftkU — ■- - ̂ ~ -- --  ער־ זײגען װןןס בעאםטע, נױע די געװארעז• אויסגעהערם
in װײלט g ttya, מ ע  -gi די po ,xix'D ם. •tgopyn ד
טי  חשאן pa ,otyrtyt■ אלם *,tyo«sna ריyדזשיל מל

 ־no*o״n אלס ארבײט^/ פלאםםישע די po סעאנדא,
o iy n.

 װניאן עהזעמינערם דער ®ון װאלאנטירען
שע#ער ד־ פאטחלירען

nrn' onyraytpy m טיטינג g בײ  po .32 לאק 
ogn, אױף arr אסיל Tygnyiya po ־rnw riys■ זיד

 אץ מסאלס סלענערמ ױ איז
נװימ־ס

ר ע כ א ט ט ל ע אן ב ט װני ײ אנ ט ב ענ מ רי  אנ
ט ע מי ר ע כ ע ת ח דו כי ע און ש ר ע ד  אנ

ען ג נ רו ע ם ע ב ר א פ
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 אגרי־ נײעם g lynvypyona ogn אינםערנעשאג^
a בתיס בעלי po ײשטזאסאסיא m מיט םענם n  pa

tyolB a n 1940 ,גיססאױ _____
m לױט yn po litnyVpny n n ,שווארץ *yiya 

tygn• ל סוןgקa40 ל, tysgn ארבײםער די po םרייד 
 ״tyona ״tgn g דאלאד אײן po חעכערונג g געקראגעז

a n נײעם t oy pa nyuntg״tyj אויך u'tysynys 
ngttys מינימום די po tysao j^a pa oyonwi םרייד 

yoto t סיט n. מינימימס, די a n  tyona אלמעז *jg 
ogn ,m ya't איז tyol5 a n  tyuatytota ,אויגוסם 

מן ד ו יזליגי w :מװען ויי  געלעתםע גיס מאר ייז
tgn g ty ^rt 20 ; tyo^sta״ tae27 ״ ; otgon y a 

n rtn״ n  80 pa otyo'too *taoלtgn g ty״ tao 
.otyaap

uttysyn t n  ftn g שכיחמ די אוקי n  ogn 
a געװזדנעז יוניאז n  pa tyuttyoystao סיסםץם po 

 .tyunrtgs די po לgtגטgק pa סכסוכים שליכטזדן
a n  tyona נייעם g uVyuoyu'tt otyn oiyo'tsg 

trn סמף po ״nggs קאנסראל ' t n  pa tyoytotaa 
pa סיסי pa tyoyni ona otm o opyw go n  pa 

^tyos סבסיגיס -nta ptyona rtwroiy tyVyn ogn 
 סארתאנדלען pa tyoyiona ”״a oyn Ttags ~ סענס.

 זדדיס yta ystyn r* ,tyonsgta סדייד סלגססײמ
ot 'oytyw'atga tym  ynoorma t n  pa.

tn■ אגרימגם atop 1500 זיד tyoyiaw gna 
ra *wnsta ,ײי nn pa oi'uayaga m■ סו yn ogn 

tgrm'ogog pa tyaya o tn .*די נױסנלמז ata-״ 
tysgn tyo יימשטיסיג -njg a p t o n  tytm w m 

•pag ra ogn uftaanaa tynoysSg to <*a onra 
-.tsyng taoaga tyoiyo Vyogn pa tngnys iiirgn

ts s n ^ » 'a  nssyt po yo'agp g ot'otgo ססםרולי־ 
tn די tg ,oiyoaty ,tyoaoo'ta pa tyoya 86 די- 

po tn לgז igrroo^ata שםוגדיגס y n  o'ny»g די 
n  tg pa ,otyt'oytpy ^ בתים ^t נים שלײן tge 

o די is tnynys oy ogn ארבײט די n  pa tyo"sta
םוײיד.

t n  po tn ^ n r o סיװקוזעקע nrro •nggs 
tg םים t n או־בײס po װסלסנטיחױ חמ־ -na ,yo'Bgp 

nys^ jyrtyo t n  tyo אױסזיכט po tyartyiyo po 
pmar םשארלס לסקאל, tya. די p ta tysgn oyotap 

you tn»  pa tn 'ig 'spno  tyannyug .אדבײט
 נעמט 9i לאהאל יוניאו דדעס טשילדרען

אפים נײעם א
tyarrytyo ityװײס srtA  nyn to tn y t r״ po 

tnטקױאיחמ ״ tyomta sg-moys pa oytt n n  pa* 
מ t ,91 לaקgל ייני n  tg tn'oigtg• לgקaל T» ogn 

g pa tynw ntys'a נײעם t n  .otaf tn y o y ti pa
o'og u n i ם מינ po ig זיד ג t t'o 'ta ,"rng ts 932 p a 

•tynpo tgo'tyo
o'די n  oayrtao n rn גאנסעז tyotyo 1«סל po 

p'o t n־*sy> ty i'7goa״po n שםgל pa ,ג^מ pa 
tao tytrvs^aynpas ^  ogn 1לופםי םיםגאחװ־. די 

tyonti tyaynpas g ogn o'og m לינסיג  Jurm  pa 
tao tyo 's בײנקלאך םיט נױסגלי^ר, די pa tysn ts 

tao tyo 's ou*gnty tg ,Tt flntog די ,ty r^w 'o 
t n r  tao oyo'og y tnn tgs סשענײדזא בימעס tg pa 

arngontg סימי םים tao ty sjto  otnatn ■סאחאס 
^ yoyttpas m לונג g ל סיםינגgקאלם •oaa •tao 

tyu'D'o.

חגפארפםענם אום־אודםאװ אין
tyona t n  po oayao tao n  pgo tsi t pg t n•

t אינםער נעשאנעל, n סירערשאסם po װײס־סרעױדעגם
oyu o n  tn 'r a r n ' ogaga o n  ogn ,tnaan  nyn־

t n ד n ילח r  ra  ,nrto pa »aaoogp t yttt n ag 
3ta oy tatt״nya tyo״tyorsta  tayrto ottg t^ a 

om  pyVo pa ,esm am pa װערען eantoyoas אײ
tysסלאכות. נסל 600 ״ ____

t n קססף ya pt ogn oao o n  tyvpagtar ts״ 
po aanyvpty t לדיס ,tg* זזיי סלד3 סיימז n װײס־ 

tnaan uiyiny to׳. s  t n  Tttt״ya essaya lyan o״ 
po tngn די n  pgo tg  u g  o n  po otyr'aaatg״ 

t a  n  trt'naaaig  ts tystrtao ya'»ysata eayoetao

--------------------------4 1938 סעפט.
 מאל יעדעם tysg סאבריק. גרעםםער דער פון מממר

י' האם  מידער־ oyatyr'a *ן tg סנגעשםױםעז זיד גי»ן1ל
ttg .yat'o ty מצד שםאנך t' שyaוױ ל oy איז aoya- 

ty ארבײטער tg אויף חשד a לעז  tg םים סיםסאםיזירט 
 .tyotattatso'ttg tyoatoo O'a 1מע םלעגט ױגיאן, ךער

ty געװארען oaatoaa ypao דיגען ילעפ t po ארבייט 
t אנגעהעריגקײם דיער פסר n  is .יונקח

 tg אוםט,1דעח tg'at' זײ «יד האם ציים דער דורך י
tngttya orraaatg״a'ogDg בעגעסיט ױ  ra  ogn npy 

o n  pa שsta  tn y ' •tg'at' 'aaougp g noas ra  ea״“ 
 g םעגם tys בײסושםײערען tyttya tyaatattsyi ra םעד
otg t די og IלטעaוהsDויa װאו n  •Ig'ai' 'aaoogp־itg 

oy^pnao ta t ogn oayootaon nao די tao yore 
tn תלײשאנם 1לעיבא נעשאנעל ^ano'« tao •nggs 

s ta  ty^gotao •tao pa nrat' 'aaoogp g no״tyo 
g raלכyװ ,tg'at' ty'noa tg ts באלאנגען ®אר  oy 

opa tyaaan o n  tyay} tysnstao.
ogn tn וױ נאכדעם aan  o a n 'tn ro 'm זיד •ya 

tyo'otgo ,yot'o t זדיגעגטימער מים׳ן םראפען n  po 
^ pn pa גױגבעמ, אי  po o'og 1סי ,tatagp .to ל

nggs tgs'jrt t n,״ ogn זיד tg tyrnyaontg ר די  פי
ra  yo סײנפסך ra  oy tyoyn po tngnya ot'otao 
ogn pa ניט סשוס tgoya tnyn oy ogn eotanya זדן 

av• ךי געגען s ta״tyo. נסד ^tysanyoagp nyaa 
nrat' *tn PD tyonotao pwms םים ,yot'o t n 

ogn דמען pa tngnya pn^anyHg ^ ל  pa npo ס
 oayonag tg tysnwyatyoant yoro די ogn ,png'ניו

tg'at' g ana^yooana ,o'og onnaan pa ,שאס g 
oto'a'o g ,tgrroo"Sta yanator40 גסמלס tao 

44 ̂po  e tyoyto pa otgonyoa 
ns ogt ty' ערשםע ^ n  15 pa tg״-aa r>a t r  yo 

tyaaiaa'tas n n.
o טוט ױניאן די ra אלץ ra  ogn םעגליך -ty  ts 

n n די sta״tysgo pa tyo זײ tao יגע3באװאוםםזי 
tyonta gtg pa .o '^ tra t' ,שאס *as tnyn  oy tan 

s םיל ntg שעפםיגם ta  yotnavt״tyo, ח^למנ rvsgn 
yo t ידץ אי«ם ביז גאך » r  an pa oanya r a  aanaoty-
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 דעפארט־ דעם אץ ארבײט ארבאניזאציאנם
שװאוגג פולען אין מענט

t n אום־ןךדg tg o ra  o t'o  oayootaon pgo 
oarsaraajtg typtgoo קאםפייץ yo tysaaa t n  pa־ 

ogn ,y'tgon שטײם osno'ta pn tyoata. זױן m 
jngny} e איז ליץ oytwyuata pa oytt םשיליחח ra 

gביyoל tyo .בײ א>בײס jga ra  oyont• קיק אלץ 
jp או־בײם 'a תןזולםסט אלס *oarsaraaatg o n  po 
tg os'a oaytanaon t קאםסײן n  tn'o םטד׳ימןס, דרײ 

ץ «ײײ ױחי ra י ש  די ד.3אײלא מgל pa oya״a pa ח
ag tyo no ■tga r סטז־ײקס a  .yotyo'Stao t m  tym* 

t םיט »ייד Tga בתים, מנלי די מיס קאםף g ■יחמ n 
tto־ogoo די מים pa יס^נײ s  tnyn  ooyp'B •oyogo 

raלyשטyג pa ותסםימז  ^ 'ys ys'tn tyoata o אײ־ 
yra ״ סאלעז»is tngnya on'eyatysm ooyp'B tya 

ogt .n ttm  tan a  t r שגמנלם og o'a tysg די 
מ פסיײקס t״ י r a r ' t  .otym too n  og o'a o p n 
pta ty םוםיג דיגסשסלסײ o ^ s ta 't  po o sn  ogt• 
מ ז ra״׳too h םרײהײםסן. סי^לזנ י  pa op חי שוי  ת
ogn ,ty וװױי ty»y« יינעז » n סרבײםעז t n  tao 

o .ת• n  tay. קלסיק agoogp.״' t  tyoyn tyayo'ױ  י
ססי י>זג tana* n סםרײק. g to י  tyan •tyoyo n 

tyn otgoo״ oy r ,  n  pa o y sa t^  po סיסרעל״ po 
ra ,'gsoy-otyo .ױחי ש  aagV pa* סםרײק m ח

oyoogn, m יײל*ני  ty»ya ra סדסקס״ po .חיקסוױל 
י oy tyo^st פינף nmooytg גזנלסזם ogn oga מ a־ 
מ י m וױ onsga שםינחח י m  oo'ooyats otpt •ty• 

ז מ nggs tgs*4 t *מ מםשײדזמ tg ^י n זײ jt ps 
ata t*״״* n  ts in״ogn ty  nt onsga ,o די oaa■ 

tr a r ,מסיגקײס oao pa tsaaynona pa 
ts tyowat a n  tn y o a ra  tyo oyn ty  tg rw p o 

t *י מײ««יז y r n ta  yrrooytg  n  •tran t n •זײ 
״ ז ״ o ײ ra  pa tngny} m eg s קלסגס a״po iya 

ptaag tao ogs o n  n..•

 פוײו נארמענס האסאן איו
חןפארפםעפ

oayotaa tgog? ty t םרײז־ in  — oayootaon- 
n ,tgopn’t צײלם  t n״oan 'tn■  o תחבערג, עלײןס 

yo n  otnoaysagp ogago oyayuaatao o n  ogn —- 
 tayayaota pa ooyrooaoao. 1אי !עייטזזנכליך םיגקײם

oayonag o n  m ags tao tyaarttagntgo םיט ra ty t 
 yao'ta ra- רyלכyn ,tgonrogog tynanrt 13ענגלא

1' jyooty o n  tyaaaa,םיס 1גע31ל13פאחןא און לי t n 
ysbyn ,tgoty'ao .' ,yot'o oytnyoata tyonta כא־ 

 ־tao tysgn ,tynn סאל pa tyo"sia 800 שעסםיגם
n  tn n מיסם oatptyoo'ta״?ooasnn'o t n  po o 

p it״ •tysgn ys'Voy yosn n

 רעינװער דער מיט פארהאנדלונגען די
אסאסיאיישאן

t n אלטזנר oayonag םים y t'a t nנגלאa»n ta* 
tyn אסאסיאיישאן o n  tyaaaayaona ,oagtya nt ,t'a 
t n i .ײלי tayrto tyoyaota n ,־בײםער* *yn ogn 
pn פאסמנססיגם po tn ^ a o 'o  n  po tyoyo n  pa 

jyan ,jggnrogog t n פארסלימח jyo 'nta סײםחײ־ 
o ליג n  po aanyaa^ttao g tyoata אללהגן ,oayonag 

ד ag o ײי n a  t'tao tyaa^taaniao n  ogn onr t n* 
oayon גײם oayonag oy«a ots ogn nrat' n  •tg 

po yooa'osnt n אוזיסמףממלס  ,ptaattngo y s ^ y 
tnatogroD"sta nל^yװ  po aatrt'ptao g tyan y 

35 a  rat tgn a אױף מגמגװנג n 
s n  r»  tyonotao n  jn t's g^ פתים r s  tysgn 

ao n  pw tanao ts estrya es'xרהaaדלוtysg .tyaa 
ay t'a  n rn ' nםשלis r a  ŷog לסחװ trs ta o  oy 

•rn a  pags tyaajfr t n  pa
ogn ootana ty ro  pa ס ליז p* ז n n  i ty s m 

m o  oayotaa tgegp po *tge־ Vatyaya ,oayootaon 
tym aatg .' סאלממץ tyageogs po״ pa ,opnoon 

po t yertyayo ,typtas pnra לסקאל D'o tyoans M 
s ta  n  po ye'&gp g״I  tyoVanyaog m n t ,tyo 

panyoagp סיס pa ,tggwg'ogog t n  po t yonot ao 
ta tn  ts •pngo g״•n  r a  nran n  .oayo^oyo g po 

aaaV oyn oy tg ,tys שױן •tyna t n  pa tyoya o'a 
tn y n  tysnoyatyoata oyn oayonag מיס n yont 

tao tyaartyoystao״ tyeptgeotao g pa tyom ta n״ 
t'y t pa y'saraaatg״.tayaya oyar pa n o  otgp

שניערסאן י. מיט ױ.פארחאגדלוגגען
W»x> MM■ HM ■UkMkL Mמרן לזגזעד די iy i ״גזגד^כסיגקײס ̂i

 ognya ogn nran tytata ogn tytTpanyino n םים
ya r ״tyo'na m מים a  oy r s  yot'o oytttyoata■ 

ty גזח3לי rra ra t' ts .איר r a  r a  tgo irao  .*to 
tyo«sia yan po nran t ם3פארלי שםארס n  pa. 

oayonaa t n סים yot'o t n אוים גײם eyov osny 
pa aanyn tys  g p rm a o  ts tysg ota .oostyn pa 
tao pmtaya •pt nran n  ogn ,tgro pna'o pm sn־ 

oaymws p^tagn םים o n  tm a s  wayn yot'o t n 
tysg tga ogn yore n  .oayonag, וױיזם o'a ,o'ta 

n 'a  tyoyatao א&סליגע osttya pa ty ^ 'o סארשי־ 
tyyan♦^ תיתסים po tys^tsnyoata ogt typ^tsog 

.oayonag o n
ya ts nran n  tynyto'stys'a tysg }nayVyn־ 

ta  •pt yot'o n  ogn ,om  tyant״otnttyaaoyaa 
•ontg ra  oy nt r a  pa yiaV •tyoyayaaaata tg pa 

tysao ts •pt tynya tyaaonwya n ra  ,tysnpts ד  ל
ך. א ר gtg tynya ra: מ  yostoya n

yoagp ts tsonya yot'o t n  ogn nran n  pm* 
ogs t n  ogn ,oayonag o n  tnags tyayn t n n 

*n  t n  tyay} ra tga ogn ty  ^tstta tg ,o t^ p tn 
ntg tga •nra וױ ty וױל ty rn ta  yan pnt'oas־ tg 

tyVgt n חלילח ts tyaaTis ts tnyn  tyaatattsya r  a 
t ^  •tyn tyaya nran t n, גם3סארלא *og w ■ty 

ty שםימומ r n ta  n  po מי aann  g, יײ אױב tyVnt
ti מארםרעטען. זײ ױגיןן די

aaaytgo gtg oegs סוז ra  oga g, לז־^ ,otytya 
g p« T»antyatyr ta ל » ■ya pw  tysgn tn* om 

n  pa ym o t n  on» oayonag tg ean ארבײ־ 
tyan tyo סיסגלי t n  pa ty t 7,■׳yjovy4 iyw 

רג סבסד ס וױן ויך לױגס oy to גוןפילס ױיוגן  סאל דן
tg anayont ,ym o t n  po aarttm  a n  tysyaags 

oyn uauvnyt t n בדױז r■ r r p  n  tyytgegtgo
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t n •ױליאם1 ױגיאז t n  po tyonotao ty t ,oogt 

pa tg'an דיסטריקם, יעגעם ty s n n  ogn אײעערופען 
g פון םיםיע n סאל אין ארפײטער tao tynn!־׳ jyoil 

pa ,ootana געלאזם m» to  t n  o n  tyayn tyont
ogn gt זיך n סירםע g tgo ogn oogsya tysg 

r זי נארישקייט a םיט פאגאנגען t n ^און פארערו -ya 
ostt זיך oga o n  tao .p o tn  um ttso 'tta זי ns 

ל בסך ogn זי סקינ^ געגיאלען g געטראפם » ■ya 
n  tg ,otngo װערען געתאלםען זאל אפשםימוגג tyoata 

o זאל ogs דער און osno'ta איר n  tysgn שליסעל 
po אקס.-3 באלאס

u,־ g po }jnngo yotyntyata ,yan'norn gtg 
tg'at' n  ogn ogs 1שײ o'a געקענס t n  pa tysyasga 

 איז oy nt ra סירםע n פארגעקוםען. גים איז םיםינג
t 1ארויסגעקראכע n  po ,פארלעגעטדים n tysbyn pa 

ogn ארײגגעילאנמרם. זיך ptaa^aantao n גײמ tga 
ty t ogn •tg רעזולםאם oyn ײעלען זײז׳ n ליחננער po 

onpa'o^nya* t nמםתמא ״ tyoopya pa tya'oyaona 
.tyota

טורמע ®ון באערײט אפריסענא שילאמענא
onsga י ױז o ו n  po ty o n t g tyoytyaog ra 

o דעקס n  tyoyp'o tao ,yotto r a  potyo tyogago 
ra יק,rrtys pa שאס  ,ran^'oayo סילאםע־ סערעסװש 

po tyoto y o ^y n  n  ,aayonoa aa סיר m a'P, 
ynלכtynya snpo ogn y פאר סרײהײס איר tran  t n 

tyonsta onsn n 'a  ps, באפרײט -go o n  tngnya 
tgatynga po tgnao g •pit oga ל ^  ay■ po- או

סילווײניא•
ra  aayoi^o oan po פאראורםײלם ts tngnya 
tao oatan o n  tyannogs חגקמ •tysoyoo o n  po

p ^ r  o ys^ayo ^  onayn איר ry p  n  .tm ogs ts 
pngnya ot^yog r a ײיץ סיז tyonts ots osnya 

po osnya proosyn o n  r s •סםײט n  ogn TVtJy 
nran, ז ײח־ י י nggs t* זיד ,otynh י n  ts oyt aynya 

po oagrtgo ng סםײם yooyats paלם tyoonot yoata 
yn ,pnitys po tyananam 700 poלכ•goya pngn y 

n  tg o tn מל y*satayogpn  t n  pa .pnyn o'nogs 
nggs t n  r®־ ty •tgatynga ots• איר ,pm oas

r a  ogn מיםגליד »tyog oagTtgo ng ttags t n  r 
n 17 םמװא־יגם,  tg ,מנ סאליםלײם ל  איר tysgn מ

tysgo. is ot'onyoanrtao tynya pia^t ,rt'ooytg 
t n p o ױן ר ty פ s^png שייל n מי n a a  tao.״ t n 

m o a a  t 'a  ogn tgatynga. 310 לא?אל p'tnys po 
riap  tya'ogo g rt'g tagtg ogn סניס ty n  tao 

pm ,tyooyno זי jm tte po ontg ra

nyoan tytata po o^patayo oagnaraaatg n 
yaשyagל «ogn ooytrotgo m  r ד  eaaga tyosrt ײי
 ny tgo g pagt g ratyay ygno םיט pmtayaag זיד

Tin pa osnya pa oanya tysgn to  ogn pp^go 
tg s ^  t n 03אשריליי nggs,ם3שרײ — ־ »■yo ty n 

goyatyoa'a m• לyagחשn רעלשטײן,  po tg o p n n 
n ייז לyנ  ogn , t y ^ t y  n ts  n  .ooytrotgo t n 

oantya t n  :tym  ,oaysnnao ogn nran םד אין 
pagorta'a o• מיםיםי■', מלא, n  1® pwoog ogt pa 

ya nש  ogn tgל yaontg oanya ogn yot® *Vyagt- 
Tyay} ty}gtp עי t י n  tyogstao ogn •tystyn ,tra r 

tn® ® לyנgשyתyםaאי g  tsoyp אימליחת n  ts 
tsVtagn ts r a  yot® t n  po tyonogp איד, סיס

 אנטזאגטע צוױק נעמען באסעם טופעלא
בעק־יעי S2900 באצאלען און ארבײטער

n לזױזנד O^pansytya, t n  po״ }tga typnrty 
ra  Vyoyog t n  t® praga o n  ontya ,נױםיסיסי tan 

tg■ g t r  oytnrrt tysgn o y aaa^  nags g מgל •ya

*ya r a  gVytto .egoo po tysnoyao'ttg tm  pa 
I r a n  t® tyaawoyo yoos^ayo n  po yam pm 

ty s n s״ oyar ra ססײס ,*ya oy tm *tysnn pa 
tysgn oy .oyogs oaoeyno tao tarsag ty n  pm

mmmm MMkkkMMkk kk M MMMMMMM MMMM Mkk   מאנרםעק־ דרעס נמדײגיפז דרײ באסעסםיגם דפרס זיך
MM k̂MkMMflfl̂Bk MMMkM MMkMMk MMM MM MMkMBBMkkk--------M-  ■ --- - , ptyoata lyooyoya y אץ םשורערם tyn  ot'oyiag שוץ 

po פגסעסשילחיװ ®otyagp ng •tysoyoo a n  t, 
P pngVtn װעלמ  r a  tysgn״lymaaatg nran t 

uguo pa praantama.
r a  Vyagoyn yoam n  t n ד י ya ® tna^ya• י



 בזר jynya זײנען ווןם ארבײםער, די פון םײל y וױגען
 די באםעס די תאבען שע«ער, דרעס זײ אין שעפטיגם
 האש ױניאז די שע*ער. די םרן ארױסגעווארפען אדבײםער

jyn ד ״פילאם בראדערס״, ״ריעז־ די פירמעס, דרײ די  מ
 4P* גארםענט טופעלא #די און קאסאאני״ גופעקטשורינג

ײ רילײשאנם לײבאר דער פאר אגגעקלאגם מ  אונםער בן
ayn טעראר דער געזעץ. תאגגער pa אין באסעס די 

 ניט ayn באארד די ty שטארק, ןךוי געווען איז שטעםעל
aaypya םאד־ די אפאוהאלטעז ילאץ א דינגען *ו קריגען 
jynyn אין םארהערעז די אפהאלטען געמחט האם און * 

ארקענםןי• אבערדיז, אין שםאט, *ווײםער
jyn האבעז שעיער דרעם די םון בתים בעלי די 
ty jytya חןך מודא און םײםעל, פאר׳ן איז שפיל דער 

 די jyn האבעז װעם עס װאם וױרקונג nyn פאר בענדיג
 אדױסגע־ װעם באסעס די pa םעראר ayn jyayn םאקטעז
 פארחער, בײם עםענםליכקײט דער איז װערעז בראכט

 ארגאױי־ אינטערנעשאנעל *t פון jyayt עדות ayn ײרך
 םעטלען is באשלאסעז די האבעז םיםגלידער, און זערס

 געװארען געמאכט איז םעםלמענם דער פארהער. םאד׳ן
 אגשםעלען אוריק אײמעשםיםם ולאבעז קאטפאניס די איז
 דאלאר 2800 באמלעז זײ און רגײמערא גמזאגטעא די

*ײם. םארלארענער פאר
עין יוגיאן פ מ א ען ק עג ר ג ע ל ד ע לי נ ע אנ  ד

ע מ ר ץ פי ען א ל װאונג פו ש
 די װאם איגחשאגקשאז, דעם פון jyaavay מים׳ן

 אחים־ געחאם ayn םיטי קענזעס פון פירםע דאגעלי נעל
 יונקמ די האם איגםערגעשאגעל, nyn געגעז געקראגען

ra-״ y s גע־ פח םירמע דרעס דער געגען קאםןײן «יר 
nycyaya ayaytyn רלשטימ5«ז וױ אמ פרױ, ריעדס׳ם 

ערםאלג• באדײסענדעז םיט םעלחנם,
 איז אינםעדנעשאנעל nyn פוץ nnyys חשאיגס זײ
 מנבחי־ די is *ייעל אן ארויסגעלאזם האט סיםי קענזעס

ר רןו װערעז ayn קלײחװ־ די pmraynaaa is גיט מ  י
 פארבי־ איר אױף אנװײועגדיג פירםע, חנר פמ דונירט
ayaya קאסף jyaya םים פארחאנדלוגגען עװיקטעקאל 

nyn ארבײםער. אירע פון ײניאן nyn וױ איז אפיל 
:פאלגט

םיםי, קענזעם פון 'aaaayp aayanya חמעלי .די
 דרעסעם, יאז״ ,נעלי די יראז־ווױרט װעלכע די םמודי,

 *yvyanyaant דער פון םיםגלידער קיק נים כאשעפטיגט
^, מןרקערס גארםמט לײדים געל  סד אײטניגע די ױנ

 «ר*־ בײם ארבײםעז מיטגלידעד װעמעגס ײגיזז, איןגאלע
קלײדזנד. פחיען דופירען

אינטערנע־ דעד פון רטפטרעפאר האנעז 1934 ,זינט
 i“ פרובירם ידגיאז װארקערם גארמעגט לײדים שאנעל

ד «יז זפחתלם די אױןי קמ ל ח לי .ני מ  מםיאני״ ח
מן «ו  מיטץ יתיזז, דער «ז עסניסדאדפ מים דך םרנ

 זײז וחולט װעלמר *גרימענם, n דערגרײמז «ו *װעק
די אדדי̂נ בײדע פאר גואליד איז וװפרידעגשטעלעגד

MM A MMkMfe »■ ■ ■ ---------------------- —1  און םארלאנג אונזער איגגארירם האט קאמפאגי דאגעלי-   
אױמוחעחמ• אוגז אנמזאגט אםילד זיך מאט

ל ן האכעז 1984 .יין  חאבעז װאם ט,ארײמדפעא מ
 •גגע־ זיד קאםפזמי, ח»«לי נעל דער פאר גמרבײט

 ויאר גארמענט לײויס איגםערגעשאגעל דער אן שלאםעז
לא־ אײגעגעם זײער *רגאנמירט חאבען און יונקמ קערם

MM MM •HAIM aM mm ■ m >■ - -—.דער פאר געארבײט חאבעז מיידלאך די פון פילע קאל 
n מנאאני n r ,ײד חאבעז זײ װי שנעל «וױ *בער לאגג

■■ ■ ~ MMM MM MM M ■gMMfeM MMa MMM MMaaa  געפוגעז םירמע די חאם יוגיאן, דער אז אגגעשלאסעז
 שאי טח אװעקגעשיקם די האם און זץ אױף חסרוגות
נוױיםעו• א אדער אויםרײד פאלשען איין אונטעו

 1« טעראךגײ וױיא זײגען 1937 פח פארלױןי ,אק
 געלאזםוױםעז׳ האמן װעלכע קאםפאני, דאנעלי דזנר

 ירטאסאק ימי>ז, חװ* m ז^נגעשלאסע זיך חאבעז זײ אז
 r® געײזרעז אװעקגעשיקם זיתען אץ שא• איץ געװזרעז

y n ץ ארמיט* can ryay i קריגעז געקעגס גים דיז 
•ידנמי דןד מי ארגײם קיין

דער פון מיעסערפאד ז93הא 1937 טארטש .אין
------------------- - -----------------aLakMM MM H• MMMMMMH M MMAHMkÂMM * שןנןל תן ת מ  l אדימגעשיקס וי

 אױף גזז.זא ערעןאד ווױשןן זיד באקלאממזײג קאטפאגי,
ס אי די ודאט מ א וןןפו  דעדפאר ארבייםער וגטשגט ח
m יײ m x tm י» y n ית i r, ידלאנגם, און* m די 

i זאל ק»טטאגי i r a t a« מ ד נ  סים זיד םייעמז <ו מ
t ק^טיסן נדיימד fit •אממדמױחמל. דןו y n אד® 

m אימרידט m ל»סנ t m ייז btrnp m חאכעז
מיי «ײ ^יי טדי ר דוי מ u* *ד m i n m'* ״ 'nr.״ 
טגון mpi Vyatpryntem די טן ױ מגעז קלאמ • פ

י י n if י  »a»ffy n a y sS

ט ר דוני מ  רעימרדס אײגזװע איחנ ®מ זירעסעס. קאטאז י
 די םון •רייו דורכשױטליכער דער ty ארױם, זיך וױיזט

 y דאלער 36 איבער איז ירזדואירט, זי װאס דרעסעס,
מן.  דעם •ר«דמירט וואם םירמע ן אז באשםײען סיר טו
 מל־ אלס װערען פאררעכענט דארף דרעםעס, סארם
 דארף פירמע דאנעלי די אץ שאן דרעס דיגער3שםע

ת מלעז  ארבײ־ און סקעילס װײדזש די ארבײטעד אי
ױט  אד־ עם תי חזיה 9 דעז3שטו 36 די וױ מער טען

 ארבײם. ליץ דעד פץ דרעסמאכער אגדערע די בייטען
 שטע־ קאסןאני דער פון ארבײט־םטאנדארדס ירעריגע3 די

 די «ו קאנקורענץ ים־יושר׳דיגע3 א פאר זיד מים לען
סרײד. אין אנדערע

 פאקםען, אויבעךאויסגערעכענםע אלע די *גוליב
 די קויםען «ו ים3 ■ובליק קױפער *ום מיר אפעלירעז

ד אונז חעלפט דרעסעס. דאך ,נעלי  יאםראניזײ יט3 ײי
קאמפאני. גארמענם דאנעלי די רען

ןאונסתעשריבטס
,114 לןוקאלם סיטי, קענזעם באאדד דזשאינם

י. װ. 4 ל. א• 274 איז 270 ,119 ,118 ,115
ר ע ײ ץ נ ע מ מ ע ען ק ג ע ר ג ע ט ד ארעס טי ®  םי

ס ע ר אני ד פ מ א ת
 יוניןח די האט םעלועט, פערעלשםיין םײער וױ

 ױניאני־ או קאםפיין איר באנײט םאל םערטען אוס איאט
 מאנוסעק־ סיםי ,פארעםס םירמע דרעם גרויםע די זירען

 אין מאל דרײ מיזורי. לואים, ט3סעי םון קא.״ םשוריע
 לאנגע אנגעםירט יתיאן די האט פארגאנגעגהיים דער

 האם יאז3ױ די 4ערפאל אן פירמע דער געגען םםרײקס
 איאט ײד האט און אױפגעגעכען יט3 ארנײט די. אבער

.אדגיימ שװערער דעד םאר ױ3 דאס אויף גענוםזןן
 מיטלעז אלן b'b כאפעסטיגם זיך האט פױמע די

 f ארגאניזירם אאנען זײ באנזאען. קענען באסעס װאם
 סקיסס אנדערע אלע אנגעוועגדעם און יוניאן קאספאני

 פריער פלעגט י3אמפקא די ארבײםער. ױיערע חיטען י1
 זיד לעגטפ וזאס, דרעס, קאםאן ביליגע א פראדתױחח
 זי חאם לעאםענם ריםעיל. דאלאר אײן פאר םארקױםעז

 פארקױםעז װאפ דרעסעס, םײערערע פראדואירען גענוסעז
מ $588 פון זיך  אגבא־ אבער װאם שטיי^ » $7.98 נ

 האט ארבײםער, די פאר באדיגגונגעז אדן שכירות לאנגט
 אירע אלץ ך$3 אאלם זי פארבעסערם. יט3 י3קאטוא די עס

 װאך f דאלער 12 און 10 וזי יג3וױי אזױ אפערײטארס
ארביים. שםונדעז 50 ביז 45 פאר

 י$ן3יו די ניט זיך ט3וגע3כא דדייװ נײעס דעם אין
f םירם י$ן3יו די שאפ• דעם פיקעטעז כלױז םים  Yf 

ר געגעז קאמפייז פובליסיגױ שםארקען  ־W קאםפאני, מ
 •אט־ או יס3 ג^רױפאדגר איז םםןרקיפערס *ו דיג3$ליר
 דער פון געטאנס װערען װאס דרעםעם די יזירען3רא

 םטארס, lynyp'i וױ מײט אווי אפילד גײט פון פירטא
אױפ־ יט3 װילןן און דרעסעס אירע פארקױםען װעלכע

.,*a ־־' "'ז ,‘י . - ’׳־' ,r1 י ו ־.־׳־ i ■V ־■־ * ײ•־-'* יר

 געגענד, דעם פון שםעםלאן ארן שסעט אלן אץ םיידלאך
י םחורז^ איר פאדקױםט םירמע די מאו  גוס אפעלירען ז

ד פון דרעםעם די קויפןן או יט3 עולס ד די םירםע. ת  י
 י3ט$טפא סיםי ■ פארעסם די פארקלאגם אויך האם גיאץ

w אנתאלטען םאד באארד לײבאר דער f י$ן.3יו י3קאמ*א

ט -►( ײ ק ג טי כ ע ר ע ג

 איז קאםפאני״ מאנוםעקטשורינג ,דזשאװענייל די
 איבער׳ן םרײד דעם אין םירמעס גרעסםזנ די ®ח אײגע

 אין ארבײםןר 400 ארום באשעפםיגט זי לאנד. גאטנען
 חונדערט אוױי any און rayyay סאן אין ילענט איר

 דערע3א די ארלינם. יו3 אין שאפ *ווײטעז y אין ארבײסער
 «ד בײדע באשעםםיגען אץ ערע3קלע זימען שעיעד «װײ

ארבײםער. דערט3הו ארום זאמען
 ענםהאלם אח יאר «װײ אייף איז ם3אגריםע דער

 דעם אץ םרייד םון באדינגונגען ױגיאן געװײנליכע די
 ;שאפ ױניאן קלאוזז־ y איינגעשטעלם װערט עס געגענם.

40 yרײן סקעילס; ימום3םי ארבײםס־װאד; דיגע3־שםו■ 
 באדיעוסמנן. ױגיאן אנדערע די אח קאמיטעס שא• און
 דער־ נאר ניט וױבםיג באזתדערס זײנען סעטלמענםם די

 סאוט־ דער אין ארגײםער חוגדערם זינען נאך ױאס מיט
 און יוניאן דער אן אנגעשלאםעז איצט ען3זײ װעםט

 םער אד3 אר3 באדיעוגגען, יוניאן םער3או ארבײטען
 געווא■ דורכגעבראכען דעם דורך אי« עם ױאס דערמיט,

 דעם אין פעסםונג ױניאז אנםי די מאל ערשטען גים רען
jpaycay סאן אין טרײד דרעס םשילדרען

 פאר־ אז איגט ער םירם מעלדעם, פערעלשםײן װי
 םשילדרען ®ון םירםעס עםליכע נאך מיט האגדלוגנעז

 גערופען םעגליך װעם עס און שםאט יענער אץ דרעסעם
 װעלכע םירמעם פאר y געגען םםרײקס גיכען אק װערעז

אײנגעשיארם. באזוגדערם זײנן

 טאכס יוני$ן ורעס פילאדעלםיער
פשיזלסרס m ססימ מ־גישס

אן ע ײני ם ר ט פי ר ײן פי לינ א ױ ײו ר ײ־ * אין  װ
ם אנ ט ש ט מי ל א צ ע ר נ א ע פ ר ר אי ע ט ײ רנ א
 סיפי oyrayp ®ון ״י3קאמפא ט3גאומע ,גרענם די

 געוױסעז ןעכליפטגעזזלשא פוץ פיחןרין די געװאחמ איז
 ארום כאשעפטיגט וועלכע פירטע, די סיטי. oyrayp איז

 י$ר3דזשז און םשילדרען אױף ארבייםער חובדערט גודײ
 זוריק י$ר אגדעחזאלבעז םים ערשם חאס אח דרעסעם

ל ערשםען וװם ת y <שריגעזטעדג3אי מ  ענמ,אגרימ ^י
 פון ג3חאלםו און כאגיאומעז די מים אופרידאן אזױ איז
 איק פרײוױליג אײגגעפירם האט ער ty ארבייםעד, די

 װאם ארבײטזנד אלע פאר גץגאלט םים װאקײשאן וואד
מזנר. אדזנר lyayaya אמעז םידפע דער פאר ארבײםעז

aMM aUMl MMMUMMIMfe MM — -   __________  קוםענדיגעז דעם קראםם איץ יויין גײ?ץ חיק״שןגס ד
נײייןר.

ױי ען מ ר ד ל שי ס מ ע ר ר ד ע פ ע ץ ש אן א  ס
א אני ט ג ען א ל ט ע ען ן ס לונג ד אנ ח ר א ® 

ט ע מי ר ע ד ען אנ ײ אן ג
 aMMMMAM MMMaM̂ âlb MMM MftaMMMMMAM M MU------M - - ך ט3עזיד<פד «ז עעגדאטמעל y יזא ו מ נ  מעלדעס ח
 nprynyoam דעד פון פאדםרעטער פעדעלשםייז, םייער

m וחנסט, מדס חנר איז ג«ל  sy nr נו מלחגמז אים 
Tr r r a r a v רנזדילשמ דדײ cm י ו ס  אד yn יזי י

aravo מן םירמעם די דזשאײונייי די* ;זיי
i p!■,חלל ״ ג ״ ױנ סוו מ נוו סן

•aMM MM^UU m  MU ffaaMMי נ ףו די.בעטער איז א ױ. oeayaam מ מ

 פילאדעלפיער חװ־ ®ח עדזשער3מע אטא, םעםיועל
ira דחי ry ,מעלדעם, באארד ט3דזשאי דרעס v האט 
 y פון חשבון אויפ׳ן שםריד גראבעז y געמאכט דארט

 פאנוםעק־ דרעם דער אין טשיזלערם קליקע געװיסער
רן חאנעז װעלכע אםאםיאײשאז, םשודערס  געוױםען y ײ

 קורענץ3קא דע3ײדע3חאלדש y באשאפעז «ו געזוכם םקים
 ארבײ־ די פון חשבון אױפץ מארס,אגטראקק די נוױשען

םדײד. דעם דעפאראליזירען און םער
ל געוױםע y אײסמרעדם האם קליקע די  קאנט■ מ

 יפעקטשר3&א חנר איז מיםגלידער װערען rt ראקםארם
 קאנט־ אײגענעד זײער איז ayyvay ן,אאס^ישאס רערס

 iy פארשפרעכען דעם אוגםער ײשאן,איסאאס ראקםארם
מר זנל3ש אזוי ארבײם. מער געמז זײ װעלעז זײ  וױ $

yar ים3 תאכעז און ןאסאטיאײשא דער אין ארײז עז3זײ 
ר געתאט  waya■»״ דיער r® שיז חנם און חילןי די מ

 שלגד- אױםץ Yrrawyaam זײ זײ חאבעז ן,אאסאססייש
 אר־ yrayaארוים ג*טימז3$ חאמן די אופן. ליבסימז

ן םראקםארס;3קא יזירםע3ים־ן<רגא3 וװ בײס וײ חאם «
w lyaawniya ז מ irm מ payp r*  oronayp אױא

 אפימ תאכעז זײ און אוױימען םיט׳ן ער3»ײ tym■ די
ן באקלאגעז n זיד געהאט טורא  יס3 זײ בײ מל מ

tyayapyrn ארבײט. די
^ די ת  נו גאשל$טוח אי*ט דעם, אוליב חאם, י

 •yrwayp דעד דװך בלױז טארקאנטדאקט םיט האנילעז
ד ןאאסאסיאײש םארס  אינדיווי• קאנםראקםארס םים *י/

3 nyay ,Vynר פון אדמחױסגרפ מיט ים  ױמשקעפימאנ מ
ד ד קאנםראקםארם. םאר ^םיאיישאן ומו־ס  y■ מ

yanajw שאמז חנם באגרײטעז סידעריפעקמש3מא 
oyn רם גתפע די^ ש ר מבאוחפארא ם  גאטמגר מ

ז y םאמז אלאוואס איז דוסםריע3אי מ  oy®m בײ א
4$ײגי חנר פון סאשליג דעם םים *ופרידאז זײנעז און

ם ד גו ־ ט ר ני ע ט ײ ב ר ץ א ע א מי על אד ל  ®י
so ט נ ע צ א ר ט י װי מ אנ רג א

ס מרשרײמז3או ״םיט׳ז  די סיט אנרימנם ת
י שרײבם—סילס״ יםימ3 אװעלטי3איז« ,פארעםם״  1ח

i יזפילילאדאפ די »יז יײאי3ארגא ®יײאדץ, מזי w a 
 יון היגדאדט ארום באשאפםיגאז װעליע — ארבײסדר,

« די rya״oyy מיט און ארבײמר, פופזיג י  ®ױי װ
 W עזײגרשמעראינ גײס חאלםאז מיר װעלכעד מים

oayan, 1«יי ל«יא1ילאיפ אין טדײד יס־גודס3 דאר װאט 
מר זײז יזירט.3אדגא eayyy-n אמיג אי

»3ײ די  מים אגרימךנםס ט1אי שייז חאם י
my v 12 גאד חאמז סיי־ פידממ. m■ ,מילאז 

מ מל n ביףײסומ in ויינמ י ררײ גלמז ו  thi {it 
y 190 לאקיל חאס שמאד iayuwnh y ל  מ

ד. ________________ת
מ איז ארגײטזד יט״גודפ3 די ל ו ו ו ל י  am ו

wny מז tyrrami תני y נלױז«ײז טיס i r

•־•■׳ • 'Ll) '־'
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ט. עו -----------------------------------4 1938 ס

 קוחנער ץ3גא y אין ay זיכער, דין *ו oy שײנם איגט
 דעדם3תו זײן טרײר דעם אין ארבײםער די װעלען 0<ײ

 םאר־ yay אין אויפםו דער אט ארגאגיזירם. ןרמעגט
 דער קרעדים גרויס ים3 צײט קורמר העלטניס&עסיג

טרײד. פון ארבײטער די און פיתרשאםט

יט י 17 -►ז

m יז w אוםנעמד און
דרעספאכער׳ פופגיג און חונדערם די

 ײ־ װארקזנרס eagnma לײדיס ל$3$אש3םאר3אי חנד פון
nra אין jaynana ,-oyayn י מ$מז  y lyayaya יתיד י

 נדיגעלפעח יגקײם,3»ײ דגמחיארג ת׳ער8א ®ון בײשייל
םי־ y דח־ד ypan רםyטaיyפ lyannjp דעד מי  סי

ר פון 298 לאקאל ♦lyaamnya אייז Yyantya םםדײק  ת
a< מיאסגעש טהא ייממנתעשאגעל r חגס מר$ץ סרײקס 

ו Yyaaata ®עינ&ערם די ויןן®  y iya אטעריקען דאר ן
 4 ״•9 םי• די יטlyaaaryya 8 די איז לײנאר, אװ ױישאן

ר דארט, אין oarיינ מ  חנר אק ברוחגר־קריג ajn אי
*yauy iv lynya aayas^ ,aaiaytyp טדײד־יוניןמ
שםרעמטע.

ר איז םארגעקוםען ayn o איבער סכסון ת n די 
קאםיאני״ aaya*uu yaynan, •yn ®מ ג3®ארװאלםי

MAM AMMAftAaMM iî AM̂AAA ^̂ ÂA MMAtAUUÎ  M MVnתיןן *זוײ ^גגעשטעלט י״#ס מדי  דעד וװ ועינסערס ג
 זיך. געםינם שאפ חװ■ װאו גילדיס^ חװ־ אױף ארנײט

ן ayn 596 •וינםערסלאקאל מ ו א ן י  אח דײקסס ®
ו ארו& פיקןספ וזעקגמזטעלס ן . i,iayi ז י |  inyiain ו

 דזדמנוגײז eanaaR זיך ווןנןן דרעסמאמד ®ינמיג איז
ay■ 1י r רי יז< לײגס Tyaam  iya**t m  aTyaâ yy איז 

*®aam* לאפאל דשד מדײק.ס ty jn ^ r ty  ®yn די 
 יײ n »יז.יא■ ני*ז«ײ*$ ra מל<פי יימ״מי

jirm די ®יז •®דייק t lAyayaya •y® anyaa’ya 
ד ײיז־ o ח n  yn uuaywray-----------

m זו״נדמו זרס־פחןװענפ  w  nsis
ױבילעאײם דין פײקרט 25 לאקאל

 סשעמנערס־ אין גןמוה־שעפער
ױני$ניזױם נ»רפ»לס און נורנ

ty םעלדעט, דלער3קרײ טשארלם ווײם־פרעזידעגם
 געוואן נאך איצם במ עז3די וואס שעיער קלאוק

 אר־ איז געװאחנז ארגאנידרם אי*ט זײגען שאפם, אפען
באדיעומען. ױג^ אוגםער בײםען

פא. טשעפבערםבו̂ר איך איז שעפער די ®מ איעער
a *ו באלאנגט שאפ דער , yan»a nyn. קאהעז nay םאן״ 
 דער איז געעפענט שא■ דעם האבען זײ באלטימאר. פון

 nyn געגעז םםרײק y אגגעםירם ayn ױניאן ױ װען דיט
 אין סםרײק nyn וױ גאכז־עם באלטימאר. אין פירמע

 בעל־ n האבעז גזװוארען, געםעםעלם איז באלטימאר
 קאמ־ y איז זיד יזירם3ארגא םשעפבערםבורג אין םלאכות

 םשעמבער דעם פון אמ באם םון גשטיגט ױניאן, פאני
' ®.nyayp אװ

 געדולד םיל אח «ײם לאנגע y גענוםען האט עס
ת ארבײם שװעחנ און  אגמר זיו האבען ארבײםער זײ ג

 ayn nyya לײבאר ןױ אל.3אינםעתעשא nyn אן שלאסען
 nyn באסוילמ ayn ױ װען פארענזײגט, חשאב דעם

nyp^ana n אויפנולײזען פירםע  .wpar >anaaa n

 און בלאוז nyn פון בעאםטע און עוישיעקעקז זײ
 אינםערנעשאנעל, nyn פון 25 לאקאל ײנקמ פאכער וױיםט
 געבוז־םסטאג פופגיגםםעז ayn געפײערם װאך n האבעז

 קרײנז- טשארלס ם3וױים־«חױיז־ע עחשער,3מע זײער םוץ
 y םיט געװארעז an'ayamn אח פײעתנג זײ לער.

 רעסטא־ לופאװיץ׳ם און פאסקאװיץ איץ באגקט םורפרײז
naypya 40 ,naan .עװענױ 

. n ת ^ שטיל אזוי געװאחמ זװרכגעםירט איז ג3פי

 ®ירערשאפט nyn nyaan טטרײק אין אתנטער זײגען
 שװעםטער םון אױםזיכט ayn און אוגגער שװעסטער פון

 y nya .nra® nyn םון אפיס באלטימאר ®מ באמבאם,
 קלאחז־ y עז3געװאו ארבײטער n תאכען סטרײק קורמן

®nra ,און שכירות זײ אױף העכערוגגעז באדייטענדזג שאו 
באז־ינגועען. nra® אנדערע

nyn שאפ, אוױיטער ayn געסאטאלט איז tynynya,
 װירחשײ ארפאלק,3 םדן .״yק aayanaa ״®עשאן nyn אח

jpa פון ארבייטער זײ ayn שאפ yayn אנגעשלאסען דן 
 געשטיםט aaia'avay אז איז איז אינםעדנעשאגעל nyn אן

 אין סרעטעריןארפ זײער אלס אינםערנעשאנעל nyn פאר
באס. מים׳ן פארהאנדלונגעז

 אונ־ איז פירםע nyn םיט jyxaynyaayp עםליכע גאך
 אר- זײ anayaya מעגט.אגרי אן jynynya סערגעשױבעז

 ארבײטם־ ־שטתזײגעy 35 שא■; nra® קלאוזז■ y בײםאר
 שאוסאפ-ש y פאגאז; fm ארפ סקאילם סינימום וואד;
pa קאםיטע פרײז און m פאר ■ריימן סעטלען nyn אר־ 
 אלא שלימחװ או ynya^ya ספארסײאישעאו y איז נ״ט

 ארץ8 באגײםטערט ny״i אז3די אדבײטער זײ סנסוכינ^
 אפיס, באלםיםאר פון כאסבאסא, אלעשדזאג סעטלםעגם.

ayn ארבײט. ארגאנמאאיאנס זײ אנגעםירט

קרײנדלסר םשארלז וריס־פרפ^פנם
ס ודי ,ViaaprinawK nyay שיח־עו,אנ און ל שלן ױ  ק

B אין קאריערע ayp iyvvn  •®rat* nyn קרייגדלער 
 איגטערנעשאנעל nyn pa װעטעראגען זײ פון איינער אמ
 סיזי וואוקט און גױאױפ סאו בײגעםראגעז פיל ayn איז

nra® nyn, קליװלאמ/ אץ ספעאיעל ®ny at אףײן איו
 אלס אנגעשלאסען זיך ayn און קאםער אלט טזײיד אין

 J913 זאי nya 40 אללאק anyaup tyannyn pa םיטגליז־
n n y m* אינטערנעשאנעל r a n a n y איז jyanyn 

ny»u®np ♦pnynya an*»ayBy aoya איז lyayavya

^ינרא ארגאגײזער/זג e וחנלמר שיקאג^pa זיץ,נ r a 
y אין ארבײט זײ *nayaya ayay, איו am געלמגןלן ns 

lyaaynstsayam די m s pa nyanaayana יון שאלחגר
םים מאנופעקטשורערס, ער3שיקא זײנזמ װעלכע הוירש,

nya y nya pa ,nra® onyaann nyn pa nyaynanaa 
ayn ,jyxaynyaayp א*געהאלםעז דינען jynynya ײי  נ

nra® anyaanm nyn pa nyeynanm n  jyv די פיט 
o>snyp<ayn y a  ,nyanaayan t יזא 4ליגפארסיט nyn 

nao״yBya pטyלט jysyn nyamaya®* n  •jynynya 
yu® ®,a *n ap*vyapyny פעיגטערם Mywyaay jw 

®jra ג אױןי לײם®jyaataa^ys j r• ױ nysaaoynn זײ־ 
pyny pm s jyn jya .ארמיטעז

nyn y jnקלn$ yy4 ®>anyaam ayn jia aaT̂ y־ 
nyVupyV nyn ts jyayayaonna ayn ny ayn ,nytma 

yaync• ייוט® ana jyahyn iy ,jy ny״jyanva nya 
jyaJnynya yasynya ynjpn איז jy n r jib a n  nyn 

n  ,nra® n  r t ayaayyaoy ,jya nra® jyananyny 
 jy אנגעשלאםען את ,jyaajpya םםרייקאר n װעלכעד

nyn •4 אי• םי A ny *  m nyn jy nyny
ayn anw srta ױן ׳laya nra® nyaupna ,n ו

 imp nm jm פירפע זעלבער nyn ana םיכםון y טעלט
yaapna jm, װאו ay י וזסי ארזם באשעפםיגם װערען* 

a״jw nya וועלגע araya ayn וװ jy סטא־ עסײנעם3אל 
nyn jn a  ayn jm vnya איז םיכסיך jyatpyaanny 

y® די ayn ayn אוליב a v  n  ty jynaany ayn nra 
jynyn ay tin  ,aayaanaayn aansp jyipnis y ayn

יער נ זײער אונטער קאםערס ®גיאן ניט ט3כאשעסטי
n AAMMMMM *MM lAMAUU MMIMMM ------ געוד#רסען ד*$ ה#כעץ קאםערם די מדינגרגגען. גע

ana 400 fm״t is nyayav jw ארבײט  jw״pa nya 
nyn ־®•yaaya ■pVnay ayn y a r•  n  .nyaxr* ya- 

Bp*vyinyannw p» nra® nyn pa aanynya n  jysya 
onyanp nra®n®a n. די nyn nm jyaaftiawnaa ־® 

pa jynynya arayaay r® nra יױיס ■ya aaynnyna 
a*n 4 ;גיאליס ajyrrrm  ayars ,rnyaa ay  .n אין 
n וזויי די v ,ס ליי ד  * • ™ גרינןאריו׳ וױדיאם מן

n  p  ,jysm ynyn ^סאגקאװיג »J י ׳®•ty®■® ז

nyn a»a דער3?ליװלע n a  nra® nymaoynn pa pnT»p* 
ny אלס njn®apa ,•בעאפטער אלם םיטגליז jw אלם nyn 

 jia nyזשnyנya אלס ,nra® nyn פון nyva חעכםםער
 nra® nyn pa פירער אלס 43לא jynr באאח־, חשאיגט

 וױיס־«חד דין «ו jynynya jyrvnjrr 1925 אין ny אח
ajpryanyora nyn pa aaynn^ װעלמנז ny eay חאלם 

jy *jyi 4 הײנט ביזya is
 pnrya® על3טערנאשא3אי n אים ayn 1932 אץ

n פארטדעטעד איר אלט  jyn •ynyayp jm וױיסט pa 
 וױ־ ayn 25 לאקאל אלםער nyn ,nra® מאכער בלאת

nyn ,ו־ײנז־לזנר אמ אױפגעלעבם? nm jynynya פד־ 
ayn ayn pa nyinya ארױפגעארבײט לא?אל pa באפעס־ 

araaany ypnyaa y• איז עס ביז טיגם r»  n  jynynyi 
ra  n ayn r t דדמם aye is. ר ^ ײנ ר ? ayn אלעםאל 

 nty pa jyrnwa pa שטיל arayaay םעםיג?ײט דין
n אױך איז  jynya איאטיגא name® פײערוטנ pa זײז 

oy jyaoanaya jyaaa»sBia איז y jynya פריװאםא 
jm r פײזנריגג aipytpy nyn jia טיםארבײטער jm pa 

ayn ,nr®’ וױ רױיסען yanna pn jysasnsay פאר־ 
 nm pa ית8אלגע אק איגטעתעשאנעל nyn פאר זײנםס

nyn וױיסםפאכער ®anynanaa nra•
ya’snyn סבאס־יסוגג ya jytAanya jyam aynyn־ 

jynyn בײם r  nyn jia jyaayaa ayara n  pa aypajp 
a ,nra״jt pa ,janaya jya לײבאװיץ pa עטלימ PI־ 

am jysyn na«na n  •nywaam nnyya rmnpyr בײ 
am uyay^ nyn מיט באשאנקעז y שי׳ .aayryna nyr 

ais ayn »poa»sn aam yn• ױכילאר apnm is 
: yaria^ y a  oaaianaaa nrrvm ynayaVya n 

nyVna,״v ״טשארלם
p n r ®a •םיםי

Û bMMMM aaa* AMti MM* MAM* MMAAMAM  rnaynya זיך קזח איך ayn nynnaa ,איד
nyn ra אײנט jya’V״aas יט3  aayny פימדמג pa

m*m*UUU MMUtt Lmi mam*U a|m*MMM*MM* *a*mm*amm*m ל איד געבררםסס*ג• {וופגיגססען אייןר  «י 9י9 י̂י
a jyvms jynyn aaysyn״yny םיסאר־ אוץ ■רײגר 

מ ממחמ־ ל ד aaiaypnyay n אײו jya»a מ מ ד ו י י  נ
 pv aaianaas yaaanan םיץ jy aaya עגהײט.3לע

vam •PR •jyvaianp*»a yarnyn יײד nya פילא r־ 
aanya jyaia pa jyn, גליק jy synp  eSyrnm typR 

nra® nyn jm• זײנסט אקםיװע אייןר
קי״.8חגי* דזד ואתנתנתעשריבמן,)

ל א ^נ ש ע רג ע ט נ אי ט ״ ע ר װ ע ט ױי ען ו פ ל ע  ה
tm p ס ®אר ני׳ ״, מו ג נ או ײ ר פ א • ב ע ל ע  ט

ט ד פי א ר ט ג נ ע ד ד ע ר ײ • ק ס בינ ח
aya-nr jya22 ayn pa ®*mayayVya nyn is 

aan ד ra״ nyipmny3־« aye ,nyran aaי jir 
jynyn גס׳3בילי *fP PR jynynya enmvyaamt jyam 

y arn  nranya^ אױף Bi»a jys^nayv y־X ,»ia»s 
ap^vyapyny *peamn aayn y na ענחנ3פאל a 

m  nyn is y am'ס3313פארטיידי : yenayp 
yamyp oayayn »aia.״

Rponuano am .שוליפארניע
PM aan n r  22 pa amiayaĵ ya nyn is. יגי® 

jynan pa * ם33בילי . jra ra  pa anaaayarm  jyarn 
aayry «יד שליסם anyaam n  jy» לײױס aayanya 

jya anypryn■ א&אל jy ױ m a®־mayna pa nra 
is  aanynya nyn jm inns yi®a זײ באסרײעז jyvaya 

 ®אר־ oyayn pa למלy pa masnp jyan 3 וחנלכע
n®■ ®T» .a^anwynya pa yfm  y na xtirxrm* 

דין ya ynyiaiR jysaa aaya a»a nya jy*« מי n r J 
u ילמ8 n y a a^panna nyanasn®aaysy» nyn is 

nya *map ayn jysyt די jyvaya בלײז לײחנן ותלכו 
nya jyaayp aaanya jysyn «t ayn naanyn י  ny* י

s״n  •jyeynyaam nya איגטערנעשאנאל T tn  ayn 
pa Vynyaaa tnrevya ronyay jy אלע די n r גײסל 

Jyaayns is naaams aaiaaynavay y n r ana ך מ  י
nyranya n  pa aanma מנ ל  ®ײאײס״למ Jian מ

jynynya אױף ya jia jyayrnny aynלש־שynד.ny 
ev is jysynya jyVyn r a8״ aaya jי ים  tm י

מ1 ל TV מ  jyp ypnyay jm r s m a  ty ,jss^ a 
yaל aya ®a jynyn anysnnya ra פוני jynan pa 
jyvaya m• ביליגגס # a  pn nyrn  jyVyn

ד ו ,pסaיaװ ד ״.aaynnyna י
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טרײד אין און ױגיאן קלאוקמאכער דער אץ
 ניטא איז אױגוםם אין טרײד דעם י^עגען—

 געװען ניט איז עם שרייבען. צו םיעל
n j g j g Mך  ײ9 און געדענקם האט מען וואס דאס |

.J J H 0 K וואם באיערם צאל דןיר לוים װארטעט 
 און שאױרוסס די באלאגערט האבען

9 1 1 סטײלם. פאר ארומגעלאםען |1
 זעזזר זיך האבען סיילס אויגוסם די

 םטארם דעפארטמענם םילע אין םםעציעל געעםענם, שעהן
 םאר האבען סטארס גרויםע םער: גאך וועסם. די אין
 וואס בודזשעםעז, זײערע טארגרעםערט םײלס אױגוסט די

 געלט סוםעז גרעםערע אסיגנירט האבען זײ אז מײנם,
 האגען דאך און סיילם, די פאר קלאוקס מער קויםען *ו

 םאר־ א געװען גראד איז עס געארבײם• שעיער אלע ניט
 געבען געוואלם האבען םםארם די און קלאוקם, פאר לאנג

 ערגעץ• אין געװען ניט ארבײם סך קיק איז דאך גיזגעם,
 זיך ערקלערט װאם מיט ? אוחאכע די געווען איז װאם

 א געװען איז עם אז איז ענםםער דער ? רעטעניש די
 םרײד די באשםעטיגט האט דאם און ווארעם, אין מאנגעל
 מאנו־ אלע גיט האבעז געוױם װער״. ״װאוםענס *ײםונג

 ד״אבען וואם, די מאנגעל. דעם םון געליםעז םעקםשורערם
 אין געארבײם האבען באגײםענס, װארעס די באשםעלם

 מים געװארם האבען װאם די װערענד אױגוםם, מאנאט
 קײץ האגען םיגוט לעאטער דער ביז באשםעלוע זײער

 הא־ דערפאר און *ײם אין קריגען געקענם נים װארעס
ארבײםען. צו וואם אויף געהאט ניט שעיער זײערע בען

 געארדערם נים םאנוםעקםשורערם די האבען װארום
 די אז אנגעגעבעז, וחנרם עם צײם? אין ױארעס זײערע
 געםםאקס װארעם די מים װעלעז די אז געהאם פו־רא האבען
 םע- םע1ל די אין פאל דער געװען איז עם וױ װערען
 באשםיםם םיר קענען גים, אדער אםת איז דאם צו זאנעז.

זאגען. ניס

לאננער לואיס פח
ײגיאו קלאוקםאכלר באארד רזסיאונם יארק גױ םללרןיםאר

 װען קאסםאמער, דער וױיל סםאק, דעם םיט באוועגען
 פא־ דער אױב םטיילם. נײע אימער ער זוכם קומט, ער

 אל־ זיין פאר קאםטאמער א שוין קריגט טםעקםשורער
 האלב עס אװעקצוגעבען געצוואונגען ער איז סםאק, טען

 פארמאגען וואס די אםילו קעש. קריגען גו אום אומזיםם,
 איבערגע־ דעם פאר קריגען ניט אויך קאנען קאפיטאל,
 זײ דאלער; דעם אױף פראצענם 100 םטאק בליבענעם

 צו אום ראנגלען זיך איז עס װי אלץ אבער נאך קאנען
םםאק. זײער םאר פרײז גרעסערען א קריגעז

 גו געקומען, איז קאםםאםער דער אז זאג, איך ווען
 רעד היםעל, דעם םח מן וױ סטאק, האכען וואם מאנכע

 רעגירונג די װאם געלד, דאם וועג. דעם אויםער נים אין־
 פיל װעם אינדוםםריע, דער אין אריינגעווארפעז האט

 םטאק םאר קעש קריגען צו אינדוסטריע. דעם העלפען
 פארשריבען אן לאנג פון ביכער די אויף שױן איז װאם
ריוזז• כולו איז םטאק׳ טויםער אלם

אלע. וױיסען קאםםאמער גוםער א איז רעגירוע די אז
 מא־ מאנכע װאם געלד, די סים און ■ריח דעם באצאלם זי

 װעלען קריגען, םטאק דיער פאר מעלען טםעקםשורערם
 נעקםטעז דעם ביזגעס די מיט אגגײן קענען ווײםער זײ

 דעגידונג די װעסעז סשודצרס,קסגומא אלע די «ו סעזאן.
דיעל, גײעם דעם פאר זײנען הילף, *ו געקוםען איונם איז

 וועםען םח זײ״ סון פילע אז איז זיכער נים. מיר וױיםען
 ליב האבען םטאק, דעם אפגעקויפט שוין האט רעגירונג די

 זאגם װי נאז. דעם אויף טשיריק א װי דיל״ ״נײעם דעם
 גראשען זײן נאר םריף, איז גוי ״דער ערוך: שולחן דער
כשר״. איז

■yy ,117 לאקאל פון מענעדזשער דער ליװי, לואים
 מאכען. עםליכע זײט שוין האםפיטאל א אין זיד םינם
 אונזערע פון מעמבערם פילע זיך האבען צייט ךדער דור

 דעם װעגעז אנפראגען םים אונז גו געװענדעם לאקאלעז
 אנצחאגען דארום אונז םרייט עם צושםאנד. קדאנקענ׳ס

 איז לױױי ברודער אז בשוחז גוםע די מעמבערם אונזערע
 עס בעםערעז• אין זיך האלט ער און געםאר אויסער שוין

 ליװײ ברודער און דויערעז לאנג נים האםענטליה װעם״
 םעםיגקײםען, יוניאן די םים אפגעבען װידער זיך װעם

לעבען. זײן םון טײל א איז װלכע
 םע־ איז ער װאם ציים דער דורך האם ליוױי ברודער

 אנ״ אז עתוארבעז זיך לאקאל, אפערײםארס פון נעדזשער
 זײן און יתיאן, אלגעםײנער דער אין פלאץ געזעענעם

 לאקאל, אײגענעם זײן אין נאר נים זיך םילם אבװעזענהײם
 וױג־ געלעמהײם דער בײ ױניאן. גאנצער דער אין נאר
 אזן ערהאלונג, םולקאמענע און שנעלע א אים מיר שען
 ניצליכע און גוטע די פארזעמז קענעז ווײםער זאל ער

 פיל אזױ םיט אוגערםייליך, געםאן האם ער וואם ארבײט
 גע־ קראנק איז ער וואס צײט דער ביז איבערגעבעגהיים,

 נא־ אין אוים םיר דריקען װאונש דאזיגען דעם וואחגז•
 די פון נאמען אין ארן באאח־ חשאמם אדנזער פון מען

לאקאלען. אעעשלאסעגע אירע טון מעםבערם

מהססױרעמן מרפ*מױיכען חאבעו פערײט$רם8 סמוה
 אוײ אין װארעם אין מאמעל א געװעז איז עם אױנ

 נעקם־ די מיט איז װאם אוועק. מאנאט דער שויז איז גוסט,
 אין מאנגעל א דין וױיטער אויך װעם ? מאנאםען םן

 םען גיץ. אז סעז זאגם רעדט םען װעמעז םים ? װארעם
 ניט האם אינחסםריע טעקםטיל די וױיל אז זאגאר זאגם

 איצט זי או־בײט פאראוים, אין װארע געטג אגגעגרײם
 פון פארלאנג דעם נאכנוקוםען כדי ״שיפםס״ דרײ אק

 נאר 09 זאל הלואי שעהן, זעהר קליגגט דאס מארקעם.
אמו^ זײן

 המות םלאך דעם מיט וױ איז םרײד אונזער םים
 פאר פארלאע א דא איז אױםרײד. אז האבעז מת נר

 ײארעס, דא שױז זײנעז ;װארעס אויס םעלען קלאוקם,
 אל־ אין באיערם די אדער װעםער, שלעכםער א אן קוםט

 יעדענםאלם, גיט. קויפען זײ און זיך דערשרעקען געםײן
 נע?ך די אין ביזי זײן זאל םרײד איז אז מעז ערװארםעם

 אין זאך. גוםע א איז איםימיזם דער םאגאםען. סםע
 א פאר אלץ האםם םען או עם, םײנם אידיש פראסםען

םעזאן. גוםען

 יאר א פאר קויפען n קאסםאםער אלס רעגירונג די
 n »יז מארקעם. אין שוין אח קלאוקס, דאלער מיליאו
 ביזגעס קלאוק די איז דאלער םיליאן *װײ שױן. קױפם

 די אז באםראכם אין געםס מען װען םך. קײן גיט איז
 םעג־ םומעגםער םילע די שפײזן חירף אינײסםריע קלאוק

 אדער דירעקטן א אױף איר, אפהענגיג«ז זײנען וזאס שען
^ «אר א איז אופן, אומדירעקמז ל  א ביזנעס דאלער םי

 פיליאן צזױי די אז אעז, שײגם דאך ים. איז סראפען
 זמד םילתמען מערער וױ 9ראל גרעסערע א זדצם שפילט

ר דער אין נײםן. נארמאלע אין געשיילם גען ע טיג  ײט1 ^
 װארםם רעגיתגג די האס דאלאר״ סיליאנען פאר די דיגען
 ים, אין םראיען א וזי נים איגתסםריע אוגזער איז ארײז
ל א וױ נאר  אן גיס דאקטאר א װאס ןאשחיראנספס מונ

 םאנופעקםשורערם, פילע פאר יאציזמם. קראגקעז רנסט9
ofn ײ קײן גיס האבען ע  גיזגעם, זײערע םים אטגוגײן ג
 די איו סטאק, אלםען ביסעל חיבש א פארמאגען די גאר

 םון םן דער וױ געקוםען קאטטאסער. אלם חנגירמס
הימאל.
וױי■ אינחסםריע אוגזער מיפ באקאגט זײנען חאס די

יסטודניא די קאנםערודיטיװ װי אז סןן,  אד־ נים זאל עי
ר וילץ ג$ד בלײבם בײסען, מ ד סםאק זיי  םיזאז. דעט ני

 טרײר״ן וועלכז אירגענד »יז םםאק י^מרגעגליגענער
ם ארן מרחויפ  םרייד סםאביליזירטען גיט אזא איז נאך ^
 קאן רזןר מאגיפעקטש דער שלעכם. איז!אהר אתזערער ױי

ײ כלויז ויך ו u ל.סאאייק טיט ז9ג9מ גים אבער זיד מ

 געװארעז אראנזשירט איז װאם עקםקױרשאן דער
 אפע־ קלאוק דער םון קאםיםע עדיוקיישאנאל דער םון

 אויםערגעווײנ־ געװען איז 117 לאקאל ױגיאן רײםארם
 אױס־ דער םים היגזיכםען״ אלע אין ערפאלגרײך ליך

 רײץ א אביסעלע זיך האט וועלכער װעםער םח גא&ע
 וױילע א פאר האם און ארבײםער פר־ײליבע די םיט םאן9ג

 האם רעגען דער אפילו אבער רעגען. א אנגעשיקם
 שטי• יום־טוב׳דיגע םרײליכע די צעשםערעז געקענט ניט

 אױםגמײכענם זין■ האט װעלכער עולם דעם פץ מונג
אמחירט.
 איז עקסקױרשאן דעם »ץ אױסערגעוױמליכע דאם

מ די װעלכער םים פיגקםליבקײט די געװען אנ  פרא־ ג
 פאראוים־ םמ די לוים געװארען דורכגעפירם איז גראם

 דער דאגק א קומט עס װעלכע פאר ילעגער, באשםיםםע
 י. און םשערפאן איז פײנבערג מ. װעלכער ®ת קאםיםע

 ארױסגעפארען אמ שיף די םעקרעםעד. איז םםענזאר
 די םרי. דער אין אזײגער געץ — צײם אק פינקטליד

 3,100 ארום אנגעםילם. בוכשםעבליך געװען אמ שיף
 הא־ פו׳ײגם און קינדער פרױען, זײערע מים ארבײםער

 געלאזם זיך אח ■לאץ שםיקעל יעדען פארנוםען בען
 םאנץ געשפילט האט ארקעםםער שולמאן׳ם װאױלגײן•

 ;געםאטום האבעז יונג׳ און אלם עולם, דעד און םוזיק,
 .117 לאקאל םון םיטגליד א «ח קיני v־vnr אכט אן

 עגגלישע און אידישע געזוגגען האם סאקא^קי- צביח
 שםארקע םיט געוואדען אױפגעגוםען איז און ליז־עד

 אםחירם האם גרויע םראבאדור די ;אפלאדיסםענטען
 נאזױאנאלע עשײדענ־ופא שיילעז זײער םיט עולם דעם
לידער. םאלקס און

 גע■ את וואם פראגראם »ץ פונקם אימציגער דער
 םאקער־ די געװען איז רעגעז, דורכ׳ז געווארעז שםערם
 לאקאל און 117 לאקאל פת םיעםס די *װישען שייל,

 אן פאר אילײגען מוזען שױן מען װעם דאס ׳גו .10
געלעגענהײט. אנדער

 דער לאקאל, פון םירער דער איז באדױערען״ ונום
 קס״9 בײם געווען נים ליוױי, לואים ברודער םענעדושער

 געפינט און קראגק אמ ער װאס דעם איבער קױרשאן
 םעלע־ א *וגעשיקט האס ליחײ חאספיםאל. איז ײד

םע דער באדאגקענדיג גראםע  אים םיכען פאר מםי
 פאר אלעםען באדאנקעגדיג »יז עהרעז־םשערםאן שאר׳ן

 די ערפאלג אן פאר אוגטעדנעמונג וײ םאכעז העלפעז
 פאר־ די פאר געװארען פארגעלייענם אמ םעלעגראםע

 אכםוגג גרויס ארויםגעוײזעז האבען װעלכע זאמעלםע
 באלד װעט ער אז האפענונג *ץ םעמדזשער זײער םאר

זײ. םים זײן װידעו־
 געװאדען געראפעלם זײנעז װאם פרײזעז׳ דדײ די

געװאונען דמעז אחײם צוריק פאדעגדיג שיף אוים׳ן

פרײז, ערשטער :פערזאגעז פאלגעגדע םת געווארעז
 מים געװאונען האט ױניטי-הױז, איז וואקזמיע װאד א

 ראדיא, זמער א *וױיםער, ; 603 נוםער טיקעט פאזגאק,
 ;2184 נוםער םיקעט םלײשער, מארים געװאתען האט
 ־9ג מאם זײגער׳ עלעקםרישעז אן ירײז, דריטען דעם

.868 גומער םיקעם רעגקאװיץ, דײװיד וואונען
 הןף װאם די בײ אנטשולדיגונג בעט קאמיטע די

מן «ו שםולען קיק געםונען ניט בען  װאם דעם איבער זי
 גןך זיך האט םען וױ גרעםער געווען איז עולם דער

 גא־ האם טען װאם שםולען 600 עקסטרא די ריכט•
 םינום א שיף צום געווארען געבראכם זײגען ארדערם

 אפגעשװאוסען געװען שיץ איז שיף די װען שפעם, «ו
ארױמנעסען. געקענט ניט זײ האט םען אוץ ברעג פון

ט אינטערנעשאנאל צ י ט  עלעהטױקאל ש
 טױזענד מיט װניאן ארבײטער ראדיא און

םטרײק־פאנד פאר׳ן דאלאר
 יד װארקעדס גארםענט לײז־יס אינטעתעשאגעל די

 «ז דאלער םױזענם אויף טשעק א ארײנגעשיקם האט גיאן
 9ײנק ארבײטער ראדיא און עלעקטריקעל ױנײםעד דער
םםרײק־פאנד. זײער «ו בײשםײערוגג אלם

 ריקעלקטעלע דעד פון קארי, x חשײמם ירעזידענם
 I מים געװעגדעם זיד האס יוגקמ, ארבײםער ראדיא און

 אינםעתעשאמל, דער פמ ײגינםקי פרעזידעגם *ו בריװ
 װאס אױםגאבאן ריזיגע די אױף אן וױחס ער װאלכען אין
#ק איר אין איגם האט ײניאן םיליםאנםע יונגע, די 1• 

 די שנײזמן גו גתים בעלי די פון פאײיד דעם געגען
 19ג9ג םםו־ײק אײן דער בלױז ארבײסער. די פון שכיתת

 פי׳ פון קאספאגי׳ ראדיא .פילקא דעד פת פארזוך דעם
 10,000 9איי פון וױידזשעם די שגײדען «ו לאדעלםיא
ו אפ קאסט ודאצענט, 40 ביז 26 פיז םים ארבײםער  מ

 1ודבש שױן זיד אים אין סאג א דאלער ביזםויזעגם יוגיאן
פ איחנ אדיף אױך האט יוגיאן די װאכען. עםל״כע  מג

 װי׳ איר צוליב לאק־אוסס אזץ סםרי״קם קלענערע <אל א
 חמײ־ דך טיםיגט n און לײדשניםעז, געגעז דערשטאנד

חילןי. םינאטניעלער אין בער
 תאפ אינםערנעשאגעל ךעו פון קאםיםע פיגאגס די

 שלאסנזגא ױנ»ונפעקא9ד דובמםקי׳ם פרעזידענם אויף
 דאר פון פאנד םםרײק ms דאלאר םױזעגד עזרעײסשוײצב

יוניאן. אדגײסןר ראדיא ארן עלעקםריקאל יונײםעד
ברױז. ארסוסיגאגוא p סשעק אױפ׳ץ ענספער אלס

 אינטןרנד דער פון סעקרעסער עקזעקוםיװ דער וואס
א אדײנמויקט, האט אפהןי, & פרעדעריק שאנעל, י ח  י

װ א ערתאלטען אינםעזמעשאנאל ױ ךג ג  ד•® פון ח
irx• יײמיארנ־אךזאר דער פון רערייעושט r•
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םרײד דרעס אץ פרײליכער װערט עס

בא־ אן זיד הויבם דרעס־טרייד ער
 שע- ליין בעסערע די איז װעגען.

ניש־ גאנץ שוין מען ארבײט פער
 ביליגערע די אין אויך ;קשה׳דיג

 ביסלאכווייז אן מען פאנגט ליינם
 אז ערווארטעם, מען ארבייםען. צו

 אלע ויעלעז לייבאר־דיי נאך באלד
ארבייט• דער ביי צוריק דין מיםגלידער אונזערע
 סיזאן אנקומענדער דער אז האפען, צו איז עס

 םים־ אוגזערע אז און צייט לענגערע א אנהאלטען װעט
 םארדינםםען די אויף געבען אכטוגג גום וועלען גלידעך

ארבייםס־באדינגונגען. און
ספע־ זינען, אין האבען עם דארםען דרעסמאכער

 דער סץ שוועל אויפ׳ן שטעהעז מיר ווען איצט ציעל
 אוים געהעז װעלכע אגרימעגטם אונזערע םון םמײאונג
םעברואר. קופענדען
 דרעם די װעט *וקונםט נאענטער גאר דער אק
 באנײ- דער פון םראגע די אויםנעםען באארד חשאינם

 אנ־ באלד װעם םען אגרימענטם. אונזערע פח אונג
 שאפ־םשערלייםע פון באראטומם־םיםיגגען רוםען פאנגען

 דיםקוטירען װעם מען ױאו ױניאז־םוער אקםױוע און
ילענער. און פאדערונגען

 באגריסען םיר וױלען אגריםענט. וועגען רעדעגדיג
 און געלםאן. לואיס ברזדער משערםאו, אלםען אתזער

 דעם מים קאונםיל״ גודם נים ״חשאינם גאגצען דעם
 דיער אין פארצײכענם לעצסעגם האבען זײ װעלכען זיג

 ארבײםער נים־גודם זײ האבען גאר ניט איגדוםםריע.
 האבען זײ נאר פאזיציעם זײערע אנצוהאלטען באװיזען

 זײערע אק אויםבעםעחגגעז באדײםענדע געװאתען אוין
 האלטען נעלםאגען צוליב םאקע באדיגגונגען. ארבײםס

 שםריקער די פון קרובים נאעגטע גאר פאר זיד םיר
 דעם זײ מיט טײלען w רעכם דאס זיך געמעז מיר איז

 םכסוד דיער פון אויםגאנג גינםםיגען און פרידליכען
בעל־הבתיג^ די מים

!פארצוג קריגסן מחען ױױאךמיםגלידער
,22 לאקאל האט צוריק צײם יאהר א איבער םים

 «ו באשלוס א אגגעגוםען באראטוגג, לעגגערע א נאו
 אין םיםגלידער נײע פון אײיגעםעז דאם באגרעגיצען

 םמ םירעז די זײנען באשלום דעם לױט יוניאז• דער
 האבען וועלכע דדעםמאכער אלע פאר אםען יוניאז דער

 מאבען װצלכן איז 1933 זמם ידניאן דער צו באלאנגם
 םים־ זײער פארלארען םיבה אגאנדער אדער אזא צוליב

 אין מאל קײן אבער חאבעז װעלכע די ט.DערשאTגל
 געװען זײנעז װעלכע אזעלכע אדער געארביים נים סרײד

 אצינד קןגען יאהר, 6 לעצםע די זיים םרײד אױסער׳ן
װערען. נים מיםגלידער קײז

 דער צוליב געװארעז אנגענוטען איז באשלום דער
 אונזער װעלכער איז לאגע, עקאנאמישער געדריקםער

 ארםײ די יאר. עטליכע לעצםע די זיך געפינט םדײד
 קלע־ ניט װערם װעלכע םיםגלידער, ארבייםסלאזע «ן

 זײנען װעלכע די פון םארדינםםען קלעגליכע די און נער,
 ■ראגרעםײ אזא פאר אםילו האט שעפער, םים םארבוגדען

 אנ״ קײן איבערגעלאזזז נים אונזערע וױ ארגאניזאציע װע
 גוםגע־ אײנשגױמיג איז באשלום דער אױםוועג. דעד

םיםגלידער. די סון געווארעז הײסעז
 עס װאס דעם דודך אז נאטאגעז, צו כדאי איז עם

 באשלום, דערמאנםער דער געװארען אנגענוםען איז
 אימקוגפס איר אין פ^־לוסם יערליכען א ױגיאז די האס
 געחאט האט 22 לאקאל דאלאר. םומעגם 80 קרוב פון
ז אײגםריםם־געלם פון אײגגאמע יז n יי rװעל־ ,1986 ־ 
 אק $77^00 און $82^92.00 גאסראםימ האט מ
srאזא פאר אפילו סוסען ריזיגע זײגאן דאס .1937 ־ 

^ גרויסער  די האם פונדעסםװעגןח 22 לאקאל וױ ױני
 איז עס אז הן,9ז9אײסנ יוניאן י9ד ®מ רשאפס9פיר

 י9אײד פארלוםט ז9ל9םינאג*י א ז9תאנ צו גלײמץ־■
 9לכ9װ ר9ארבײם גם9סױז 9יכלמ9 נאד ז9ם9ארײגצונ

 די מים ז9לײד און ן9ר9חו» ז9םוז וף6 כל סוף ז9ל9ײ
 סדײד. אין שױן ויתען 9לכ9ײ 9י9אגי ד9נם9סוח

 19W98 9flr אױןי שיחװ־ פאלס באשלוס ר9י . _
 י9אב פאלס ר9 םוײיד. אין ז9»יקימײרא זיכעז 9לכ9ײ

מי די אויף ר9ד9שײ גאד  יונקמ* און ר9סװאל־פאר?אי
 זײ אס ז9ײזקחדי«ו ז9סוז 9לכ9ײ 9לט9שם9ןאג

9ילײט9שט war ran וזאס 09ירכדו ז•9קאנס

 אן מענשען ערלויבען און באשלוס דעם געגען ברעכעז
 װערט ארבײם, דער צו ארבײטס־קארטען אן און ױניאך

 אונערםרעג־ פשוט איז װעלכע לאגע א געשאפען אפם
 שאפ־ זעלבע די אט גראדע אז מערקװירדיג, און ליך.

 ״קיקערס״ גרעםםע די רוב דאם זיינען טשערלייטע
 טרייד. אין מענשען פיל אזוי ארײן לאזט םען הלמאי

 האבען מענשען נײע די װי נאכדעם אז זיך, םארשםעהט
 האבען צווײ, אדער װאך א שאפ אין אפגעארבײט שוין

 ו סםייטש פרעטענזיעם. גאנצע יוגיאן דער צו שוין זיי
 עם וואס אי, לעבען. קײן מאכען גיט זיי לאזם מען

 מיט דרעםמאכער גאםען די אין ארום זיך דרעהען
 אר־ טאג א זוכען און קעשענעס די אין ױגיאךביכלאך

םענה. א איהר האט םילא, ? ביים
 אז שאפ־םשערלייםע, די דין מודיע דא םיר ן9װיל

 אז ז,9ווער באשםעטיגט וועם עס וואו םאל דען9י איו
 זעצען צו ױגיאן־מענשען קיין גיט רלויבט9 האם מעז
 •9ג נג9שםר טשערמאן דער ט9װ ארבייט׳ דער «ו זיך

 ר9ל סיז 9קאםיט נס9גריוו די רען.9ײ שםראפירט
 און באשלוס, דעם ן9דורכצופיר ז90אנםשלא איז יתיאן

 9רליים9םש די ן9דערםאנ צו ן9םארםעל נים ן9ל9װ מיר
כטיגקיים״.9ר9,ג ר9י איז םער9ש די םון ז909ג די אמ

גאנצען אין נים אבער זי, האם רעכם
ברי־ א אין ראבינאװ*טץ״ ״שרה זיך באקלאגט 09

 אויף אויגוסט, םען13 ם9י םיז ״םארו^־סס״ אק ל9װ
 09די די אין ד״ערשם װעלנער סיססעס .ספיד־אפ״ 09י
 די ז9צװיש אז ן,9ג9לײק נים דא םיר ז9װיל ר.9י9ש

 ־טרײד09דר אין האבזח סיר 9לכ9װ שעועו 2,600
 םח ז9יאג ר9ארבײט די װאו צאהל 9היפש א דא ן9דיג
 ־9ג אלײן ז9האב םיר װאם אט גש&̂ז די ארוים זיך־

 1937 ר9מב9פם9ס אין נין9 ן9לב9ז ם9ד גזח9װ שריבזמ
:כטיגקײם״9ר9,ג ר9נום

בי־ א זאד די ר9באזוכ י9אונז האם .אםשר
 בא* שםארק צו ל9בים א ן.9רםריב9איב 9ל9ס

 א אין אז אמת, אן פארם י9אב איז 09 זאלצט.
 שםארק נ'ש־םגםה9יאג די זיד האט י9י9ש סך

 פארק־ קײן זײן גים באדארף ן9ם סםיגם.9באם
 I9nr 19נש9ם אז הן9םארשט צו גאון ר9סיסםיש

 די ן.9ג9ײ װאוילםאג םח נשסח די ניט ויך פון
•9קלײנ ז9סארדינםם די •9קורצ ן9זײנ םיזאנם

ם׳9דר א נאן דך. םזמ אײלם גרוים^ המאות די
 19האב גאםירליד, הבתים. לי9ב די ס.9דר א נאד
 ר9י רט9װ ר,9ם ס9דר א װאס ן.9ג9דאג גים
־9גי־ פראםים ר9ד רס9װ ירט,1דו9ר ד״9רה9״אװ
 גיממ ארבײםזװ־ די װאם ם9י דורך אבןװ־ סער.

 גיט דאך זײ ז9ר9ס9פארגר ם,9ם9דר הר9ם ארוים
זאד• א גאד און ם.9ס9דר אױף 9נאכפראג די
 ר9ארבײם ר9י וואס נים ארם הבית ל9ב ם9י

ארויםצו־ אום ן9טם9קר 9צם9ל ז9זײנ אויס שע*ם
 גים י9 ם•9ם9דר קםםרא״9« 9טליכ9 די ן9ב9ג

ח אין ארײן באלד אײך  אר־ ר9י װאם .9■יײ די נ
 כל םוף פארדיגט. ײאד י9ד פאר האם ר9גײם
 שםיק 9י9אתז אויף ז9וױרק ניש9יאג די ם9װ סוף

זיל לױנם ז.9י9װ דוצירם9ר לעז9ײ זײ פקזזי̂נ

 אםת ? זוגם9ג ם9י םכח 9םאק איז װאם און
 גןך םיז 9סראג די ז9פארגלײכ גיט jyp סען ,9םאק
 סקי9 אז ם9י9 דאד איז ם9דר א ס.9ח־ א *ו וונם

 '9ג דער ,pay דזװ־ ר9אב םױג װאס !געשעפט א
 19ב9כ׳ל זוגט9ג קײן ניםא איז 09 ז9ײ פם׳9ש
נים״ זיך לױנט ס9

זימװ• ניט, ס9נײ קײן אלזא, איז, ױך pnr 0דא
 9לכ9ײ ױגיאן ר9אונז םון רשאפם9םיר ר9י פאר נים

 ז9האב םיר ת9ב שרים• און םריט אױף ס9 טפם9כאק
 סאשא ברודער םים ס9שמי א געכאפס גק9 ם9י ן9צ9װ

 אנ־ 9גראי איז 22 לאקאל פון ר9דזש9ג9ם דפאן׳9זים
 האם 9לכ9ײ םירסקי, ראת ר9סם9שײ געקדמעז

 קאנםראלירט ױ ז9װעלכ שא• א אין אז ז9ב9ג9יג9איב
 ז.9ב9ל ם9פײנ גאנץ א פאכען ר9ארבײס די װאו איז

ק ר9לכ9וי ,ססאכאנאוחח׳׳ א באוױחמ זיד האט  י־ם9,
 ן9פמ9ג זיך־ האבזמ קוקענדיג איחם אױף .ף9װ«לס

 גאנ^ א חט9ג 09 אח ײלאד״,9פ 9ל9,שנ 93עמלי נאך
 קיז דאס װאם צו ן9װײ9אגג שא^םיםימ בײם האס זי

 יײ אױב זא ז9גש9מ די גס9װאי9ג האט און פיחחמ
*9ג זײ ז9ל9װ םאהטיס זײער וווו«גז»ױ

 שטיק־ קײן וועלכער םון חולאת, א איז ספיד־אפ
 מגסח א איז אם״ .ספיד םריי. גיט איז ארבײט־סיםטעם

 9ביליגער די וױ גוט אזוי בעסערע די אן רירם װעלכע
 ארוים* דארף מען וואו לייגם, ביליגערע די אויף ליינס.
 גוים די וױיל זיך םען יאגם ארבײם, סך א געבען

 װאו דארט ליינס, בעםערע די בײ װעהרענד טרײבט,
 יאגם שכירות, װאך שעהנע א אױסארבײםען קען מען
 פאר א ארײן טאקע ברעגגם יאגעגיש די וױיל זיך מען

 09 טויג זײן. נים זאל מעשה די וױ דאלאר. עקםסרא
נים.

ד זאל שרה שוועםםער די ווארום אבער  ן9גד9וו זי
 אין אנשטאם פרעסע דער אין יןאמפליינם א מים

אן, דער םון אפיס  עולד- אן איז איהר, זעהם דאם, ױני
ױי איהר פון םייל דעם זינען אין דא ן9האב פיר  ל9בר
ך, באקלאגט זי וואו צ 9אל ׳9 צו סערםעל ״א אז זי  ן9זי
שינען.-״ די מי שוין  דרעם־םרײד אין האבען מיר מא

 קא־ בילדינג און רלײטע9םש בילדיגג םון ם9םיםם א
ם9 מעץ ם.9םים ע רלויב ד זעצען צו נים ם9קי  בײ זי
 אין בלײבזמ םאר אח י9זײג ם9י 9 םאר סאשין דער
ם 1 אפילו שאם מ פט9של דיגןװ־ ם9ד 5 נאד םיגו  ם

װ י9י צו  םיט באשםראפט ן9פ װאו ,9קאםים נם9גרי
 אק קופזמ שרה ר9סם9שװ די זאל אדרבא, לט.9ג

ד ן9ל9ײ פיר װאו אםיס,  *ו ן9ל9שם אח ז9דורכרײז־ זי
 בריװלאך ז9שרײב •9שולדיג די פאראנםווארטליכקײם

 י9י פמ נאםעז ם9י ז9ב9אנג נים אח ז9צייםונג די אין
ן פארדאבט א װאופס םירםע, פ׳  את 1עגי גאגצען »י

ן אייד פ׳ ױו »י ר.9שרײב ל9בר
I קריםיק הייסם אלץ

 Tt חידוש׳ם װײם ש• ר9דיג9כ9שם ר9אים ר9י
 אױגוםט, ן9ם19 פח ״9שםים ר9ארבײם .פרייע די אין

 ל•9נאד זײ וױםיל גוי9ג נים װײם גוםא יוגיאן די הלפאי
 ם9י אויף װארםעז ז9םח זײ און ן9םארדינ ארבייםער

 װאם ז9םינ9»יסצוג »ם םאנד״ נם9אינשור ״סםיים
 װאונחװ־ם רהויפם9איב ן.9זימ םארדינםי״מ 9י9זײ

 .װײם י9 אפיא װאס פינקאף, ר9ברוד ם9י »יף איוע
 ר׳ם9ל*ארבײם9נאד א סון םםאםיסםיק די לױ9ג נים

ף.9םארדינםם
ר א ז9שריב9ג װאלם דאם ז9װ שרײ־ ר׳9ל9ג9.

 ר9י וױים װאם !אך :זאגם9ג םיר וואלםען ר,9ב
 -9«א ן׳9םאנםאזיאר רוב דאם ן9זײנ ר9שרײב ? נש9פ
 ל־9ז ז9םענש די ז9דײ װירקליכקײט ר9י םים |.9ט
 19ג9װ זיך לם9חאני ס9 ן9ײ גאד בפרם באקאגם׳ ז9ם

 י9אב איז וױיס חבר חמ־ װ. אז. » ן9שאפ״פארדינסם
 קײז גים דאד לם9םארס *לײן י9 בראט״• .נאש א
 סת םיםגליד א אח י9 אז זײן, *ו 9םודי גהײם9ג9ל9ג

 ער ײסײ — אזױ אױב נו, שאגאל.9רנ9אינם ר9»גז
 קאנםראקטארלאד םון ם9םיסם ר9י אמנמץ־ אז 9י דאד

 אר־ די נים ז9װײס ל־םרײד,9נאד אין הערשם 9לכ9װ
 פארדינםמװ די װאם באםים9באל די נים איז ר9בײם

 אײף םירם9ג רם9װ 9יי9בוכהאלם גאנצע די זײנען.
 װאנם »ים׳ן ז9גג9די 9לכ9ײ רגס9ם9« 9נ9פאפיר די
 איז קאלד װײסע דאס אױב גוםא, וואגם אוים׳ן ר9אי

 די »ון רשאםט9יתיאדסיר די ט.9אפגעשקראב נים נאך
 ניט טאכט ז9ם כם.9של איז ם9 אז װײםעז ר9ארבײם

X וױפיל נוי9ג גוים. לײדט ממ ן.9ב9ל ם9ד n
____ו ר9ארבײם 9ג9י כלויז ז9װײם ז9זימ ז9דינםם

 ר9ארבײם שנױק די ר9אד װאץ־ פח םםיגם9באש ז9זײנ
 9רםם9ם די צער.9פל ישעגאסלעאנ הר9ם די אין

 די גים ז9װײם ר9י9ש קאנטראקםאר די פון ר9ארבײם
 די נאך בםרם פארדינםממ, 9י9זײ פמ 9סומ 9נוי9ג

 — גאםירליד #גױם אױס — אן האלטמ לכע9װ םרגלים
 דא םאג ,א םאבט םזמ אמאל. אױף ■לעצער 9םליכ9

 ״חשאב״ א פעז האט נאממװ־ »ח ז>9דארם סאג א און
 וװשםזד װײס ברודזמ־ קזמ אגו. jrr•״ די ז9»יפצופאנ

? ז9פארדינסם 9דמ סח נונג9רעכ ם9נוי9ג א ן9ל
 י9ברוד םײ געז9םר ז9ל9װ םיר ז90וואל אגב,

 װאם :״9שםים ר9ארבײם ״םרייע דזװ־ סײ ארן וױים
 ם9 איז ? דײ9שםיר מין אזא םון ל־יוצא9■ו דזװ־ איז
 ױנ־ די פון ? ארבײםזװ־ די םח ן9ם9ר9אמט די אין

 גזװױס ? קריםיק ז9י9ײ אנמװ־ופמ דאם ז9ק ? י»ם
 אױםבעםע פאדערען לכע9ײ ן9זאכ אונז בײ דא דמא
 זאל קריםי^ י9אױס גים םיר ?ײממ געװים ז.9רוגג

 ייל• א האבעז ay זאל קאנםםרוקםיװ. זײן אבזװ־ ס9
nnn ״ ײי אין גאד בפרם זיז. סײז גיט tnn זײט״ ■ .י
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מיםינגפן דיםםריקם 22 לאקאל די נו זיך ײם1נ

געודײג־ די זײנען זוםער־חימז גרױםע די צוליב
מ  22 לאקאל TW םיטיעעז םיםגלידער דיםטריקט לי
 יון ײלי מאגאטעז די דח־ד געווארען אפגעחלםעו גיס

 די און פאראיבער חיצזנן די זײנען אציגד אױגוםט,
װי פאנאטליד װעחנז *פגעהאלטען װעלען םיםינגען

*  װעחנן אפגעחאלטען װעם מיםינג ערשטער דזנר *
ד מאנהזגםען אין סעפטעטבער, טען13 דעם דיגםםאג,  «י

 אװענט יענעם עװעגױ. םע8 און םםרים טע34 הױז, רא
 זײגען װעלכע מיטגלידער אלע םארזאמלען זיך װעלען

 שעפער קאנםראקםינג און אינםײד די אק באשעםםיגם
 םאלגענ־ דעם יאײשאז■אסאס ״אפיליאײםעד׳ דער םון
 וחנרען אפגעהאלםען ■לאץ זעלבען אין װעם אוועגם דען
 דאנער־ און שעפער״ ״נעשאנאל״ די פון םארזאםלוגג די

 ״פא־ די פיטען װעלען םעפםעפבער. םען15 דעם שםאג״
 דאס דיםטריקטען, .אוטלײאיע״ די שעפער. פיולאר״

 *נ־ און בראנקסער ברוקלינער, בראנזח־ילער, די הײסט
 פאלגענחנז דעם םאחאםלען זיד װעלעז געגענדעז חנרע

םעז•19 דעם סעפםעםבער פאגםאג,
 אויפגעפאדערם װערען םיטגלידער 22 לאקאל אלע

 װעגעז אנאנםעז וױיםערדיגע מיטימען. די באזוכען צו
ירעסע• טעגלימר דער אין ערשײנעז װעלען םיטיעען די

לעהרפר! םםרייקפנדפ די שםיצם
 ער־ האם 22 לאקאל פון באארז־ עקזעקוםיװ די
 יתיןיז״ טיטשערס ״היברו דער פון בריף א חאלםען

 עטליכע שײן אז, סירט n װעלכעז סםרײק א װעגען
 «װ סעגםעד קאמיוניטי ״דזשואיש דעם געגען םאנאטעז,

■אמם״. האנטם
דפא זימען מיד  סטרייק ד«ם אין מעתנסירסנח

 םיט םםרײק א עם איז ערשםענם, םעםים. צוױי צוליב
 אין טאקע פאר עס קו&ט צודיםעגם, פיטשעװקעם. אלע
 פאר־ «ו כבוד דעם האבעז םיר װעלכען דיםםריקט, דעם

 זײ־ װעלמ לעהרער, די אסעםבלי. דעד אין םרעםען
 יאהר. 9 לעצםע זײ זײם צענטער םים׳ז פארבונדען געז

 דער שםעלעס. זײפרע פון געװארען ענםזאגם זײגעז
 האמז זײ אז טענה׳ט, אינםםיםוציע דער פון גאלאװא

 *י אנגעבאטעז לעהרער די האבען גים. געלט קײן
 איז אנבאט דער אבער געלט. אז דערוױיל *רבײםעז

 אלעם. ניט איז דאס אבר געװארען. אגגעגומעז נים
 םײ אפ האלטען םםרײקער די הלמאי םענוו^ האם מען

״עם טרעסע. דער אין שרײבט מען הלפאי םינגען,
ארײם־------באלעבאםינ^ די זאגען — שעהן, גים איז

 װעלכער םכםוך, א עפענםליכקײט דער אין גוברענגען
 אידישע װעלען װאם םינאגאגע^ א םים םאז צו האם

 מען װאס דאס, אבער זײ• טרעגען זאגעז?״ שונאים
חיונזג זײער פון אטגעשניסעז פאםיליעדלײם אוױי האט

... ■ ■ ■ 1 1 ^  A — גארנים. איז דאם —
 אושריסט דעם אויפגעגומען האט עקזעקוםיװ אונזער

 האגדלרע דער געגעז יראםעםםירען «ו באשלאסען און
 אטעלירען גלײסױיםיג מנםער. פון סיהרעד די פון
 אינםעתעשאגאל. אונזער פון םיםגליז־עו־ די צו מיר

 זיד שםעלעז *ו שולע, די באזונען עם קינדער װעמעס
 געוױנעז העלטען «ח ײקערטדס די פון זײט דער אױף
irn װעלממ קאמף, דעם r םח מענש רמםחננקענדער 

שםימז•
!וואהלסן די צו זיד גריים

 ״ירײםערי״ איז םעטטעממנר״ םעז20 דעם דינםםאס
 פמ בידגער די.ענראלםע״ וחנלען טאג יענעם װאהל.

 קאנדידאםעז זײערע דעזיעיחמ ■ארטײ ארבײסעז־ חנר
עםםער♦ •אליסישע pn •ארםײ םארשײדעגע די ס^ר

 לעגגערע קײן ניט לײדער עדלױבם *לאץ חנר
 װאם װאהלען. ■רײםערי זגנק דעם װעגען גדלתאנ^טה
 אמזד ״עגראלםעד״ יעדער n איו, װיכםיג יא איז עס

 קוםעז סאג יעגעם זאל מיטגליד «ארםײ לײבאר ריקען
יארםײ. דער פון קאנדידאטען יצמןלמ3ן> די טאר עןםשמי

 םען.20 םמםעםבער דיגםםאג, :םאג חןם געדענקם •
שסים־טלעמר. געח׳ײנליכע די אין

 נעלט שאפען שא& יאנקערס פון ארבײמער
קרבגות שפאנישע *אר

 און שיף טון ארבײמר טון.די שאט־םיסמג » בײ
w «רסקי, w r־jo ביז־ טח אנוועזענחײם איץ ניך 

o m r o n געװי־ אױפגעגיםעז אין מאיעטםקי. ברודעד 
 טאר חילטס-פאגד עדמײברא דעם פון אושדיטם » ר«ן

w די און ששטניעז n ו מזשסײפרגגײ חאמת* 
מד « n ך  .y n r 39^0 מגאמעבדרײא האט זיםלונג

גערעבטיגקײמ -►ן

אנחשעלעם לאם ■ אין לעבען פוץ
חבינשטיין ת פץ

םספרגמן;
a ״ד

JRT09P די —
»מ

ל גרױםע די *ז זיכער, בין יך  מ
 לואים פח באקאנםע און פרײנד

 אין באקאנט איז ער וױ אדער יימ,
 װע- טינקאווםקי, לואיס איסט דער
אונ־ אז הערען צו פרײען זיך לען
 װעלכען פון באארד׳ תשאינם זער
 םשערמאן דער איז טיין לואיס גר.

 אױמנו־ גאשלאסעז האט יאה עםליכע לעצםע די פאר
 50 ווערם טײן ל. ברודער וואם געלעגענהייט די נואען

 אנערקעגונג עםעגסליכע די אים געבעז אויף אלט יאר
 איבערגע־ לאנג־יאריגער זײן פאר אים קומט עם װאם

 ױניאן, דרעםמאכער און קלאיק דער פאר ארבײט גענער
 ױניאך םרײד דער פאר און אינםערנעשאנאל דער פאר

אלגעמײן. אין באװעגונג
 םײערעז *ו באשלאםען האם באארד ײשאיגם די

 באנ* א דורך פיין ל. פץ געבורטםטאג *יאריגען50 דעם
 םעיםעמבער. םען17 דעם שב̂ו קאנצערם אמ קעט

 םוא־ א ווערען ארױםגעגעבעז װעט געלעגענהיים דער גו
 אפשפיגלען װעלען װעלכע ארםיקלעז, מים װעגיר־בוך

ױבילאר. סון םעםיגקײט אח לעבעז דעם
 םון לעזער די דעחנײלען «ו נױםיג ניט איז עם

 פיין. ל. ברודער איז עם װער ״גערעכטיגקײם״ דער
 םמ אמט װיכטיגעז דעם פארגוסען ער האם לאנג יארען

 באארד• דזשאינט קלאוק יארקער נױ דעד טון טשערמאן
 און װיכטיגע אנדערע פילע םארנומעז אויך האט ער

 אײ־ איז און יוניאז דער אין עמםער פאראגםװארםליכע
 אינםער־ דער םץ פארםרעםער דער געװען מאל נמע

םעדע־ אמעריקען דער םון קאגװענשאנם די «ו נעשאנאל
.............-I ----------MM liM —  r» • א עי וואם יארעז די דורך לײבאר. אוו ריישאן
 נאר ניט יוניאן דער אין אקםיװ ער איז סדזשעלעאנ לאס

 אקםיװ געװען אײד איז ער נאר באאםםעה אלם איצט,
 גע־ האט ער באאמםער. קײן געװען נים איז ער װען

 בא• דער םאר גוצליד זײן צו מיםלען אמ װעגעז פונען
 זײגעז םיר םײלער״. ענד ,רענק אלם אטילו װעגוע

 גע- ־יאריגעז50 דיז פץ נײעם די אז זיכער. דעריבער
 װערען אױםגענומען םרײד םיט װעם בורםסטאג־פײערונג

 ארגא־ אלע פמ אמ באקאנםע אץ םרימד זײנע אלע פון
 זײ אז אמ םעםיג. געװען איז ער װעלכע אין ניזזמיעס

 זיד באטײליגען «ו צוםרידעז וױ םער זײן אלע װעלען
 אנערקע־ כשר־פארדינטער דער אק אלעמעז אונז מיט
 דער פון קאמיםע אראנחשמענםס די ױבילאר. צום גונג
 וױים־ םון.װעלכער כאארד, ײשאיגם אנחשעלעסער לאס

 האט עהרען־םשרמאז, דער איז טײגבערג י. פרעזידענם
 זאלען זײ לאקאלען אלע צו אײנלאדונגעז ארויםגעשיקט

 זיכער זײנען םיר און יום־םוב. דעם »ת באטײלמען ײד
 גליק־ זײערע מיט אירוסען װארים זיך װעלען זײ אז

 מא־ באםײליגונג זײער מיט און ױבילאר, «ום װאונשען
אײנדרוקםפול. און אימפאזאנם שעהן״ יום־םוב דעם כען

אראגרעסירם יתיאן אתזפר
ױניאז־םעםיג־ אלגעםימער אוגזער אנבאלאנגט װאט

r װערם איז קײט t ,מא־ לאנגזאם, כאםש אז, באריכםען 
 דער געגען קאמף אונזער »ק פארםשרים אבער םיר בעז

 אונזער אין זיד פארשפרײם װאם קאנםראקםינג־םגפד-
קלאוק־אינדוסםריע.

 האם שעפער אלם-עטאבלירםע אתזערע פח איעער
 שיק האט םירפע די װי דעם גאך סתאן, דעם אנפאנג

 פרײז־קאםיםע דער מיט ■רײזען רעםלען אגגעהויב;ז
 ױ אז אנ$;סירט, ■אצלתג ײרכקומען. געהענם גיט און
 אץ עםליכע די געהײסען און ביזנעס׳ די אויף גים

 באלד האבען מיר חשאבם. זוכען ארבײםער צװאטניג
 ארויס־ זמען r» ניט האט םירפע די אז פאדשםאגעז,

 געהאלטען םיר האבען קלאוק־ביזנעם. די סון אוגײן
 און םירמע. דער פון םעםיגקײס דער *pir א־יגעז אסענזנ

 אויסגע־ האבען םיר און לאגג געגוםען ניט האם עם
 קאנםראק־ אויםםײד אן בײ ארבײט מאכט זי אז פונעז
 בײם ארבײט די אפגעשטעלם גלײך האבען םיר סאר.

 דעם גזנעםענם צוריק האם םירמע די »ח קאנסראקסאר,
 אזױ האבעז ארבײםער צװאנגיג *ץ עטלימ די שא^
תשאגם. rum צוריקגעקראגזמ ארום

אמ־ פח אנהויב דער געװעז אײגענםליך איו דאם
עזדי קאםפײן זער  אלגעםײן. אין קאנטרזמםארס געג
 אונםערגעשריבעז װאמז ■אר לעצטע די אק האכען םיר

 קאגםראקםארס. וױכםיגםםע די פח 4 םיס אגרימענםם
פארהאנדלתגעז, פרידליכע דורך געסעטעלט האבען צוױי

 «בײ האם םעז וױ גאכדעם ערשט צוױי אנדערע די און
געסטרײקט. װאכעז עםליכע «ײ

שע• קאנםראקטיגג די אין ארבײטם־באדינגונגען די
 מים אונמעגליד איז עם אז געזונקען אזױ זײנען פער
 ארױפנד זײ אגרימענם אן פון אונטערשרײבען דעם

 עקזיסםידען עס באדינגונגען״-װאס זעלבע די נו ברענגעז
 די את חגריבעד ױניאז־שעפער. געוױינליכע די אין

 שמעד קאגטראקטינג די וױ לאגג אזוי :אזוי לאגע
ר קריטיקירט מעז האט ארגאניזידט געװען נים זיינען  מ
 סײל א ותמ יעצם׳ זײ. ארגאניזירען ניט םאר ױניאן

 ײגיאז אונםער איז ארגאניזירט יא זײנעז שעפער די סון
 ברענגעז ניט טאד וױדער מעז קריטיקירט קאגםראל,

 אלט־ די וױ באדינגונגען זעלבע די צו שעסער דיזע
שעפער. ױניאז עםאגלירטע

 גזד א אח םארלאגג דער אז איז, אמת דער נו,
 קײנעד ניטא את עם אז זיכער, בץ איד אמ רעכטער׳

 די געװאלט. ניט דאם װאלט װאס יוניאן. דער אק
 ײנם םיר תרכטירבאר? עס איז נאר: איז פראגע

 זחד שעפער יענע אין געדארסט װאלט מעז ניט. אז
 אוקי אפשר ארבײםער די «ון פארדינםטעז די כערען

 באדיג• די אויסצוגלײכען אום מער אדער פראגענם 200
 אימעד גאר בלײגט שעפער. אנדערע די מים גוגגען

 פאר* פח זיד אפזאגעז אדער :אויסװעגען צוױי די פון
 םאן אדער גײם, עס װי גײן לאזען און אנםװארטליכקײם

מ םיוי וױ  אונםעד זײ שטעלען זיי, ארגאניזירען — טי
 דעדהױמן ■רובירען שטופענוױיז און ױגיאדקאגטראל

 געדענמז׳ אויד דאיף מען ױניאן״םטאנדארד. «ום די
 קאנםראקםינג די אין געפינם מעז וואם ארבײםער די אז

 םען װאם ארבײטעד טי■ דעם סון ניט זײגען שעםער
 דאס שאם• ױניאן לעדזשיםימײם א אין ארימשיקען קעז

 גאר אדער באלמעלאכעם, םערםעל אדער האלבע זײנעז
 עלטערן אדער םרײד׳ די ניט גאד קענען װאם יונגע

 י את־ פת שית װערעז װאס קלאוקמאכער אױםגעארבײםע
 גו אלס צו אלס באםראכם כאסעס ״מענשליכע״ זערע

 זאל װאם גו, שעיער. דיערע אין באשעםםיגט ױערען
. ארבײטער. די ימיט טאן מען

 םארםיגעז א אױך דעם אויף קריטיקער די האבעז
^״. דער אץ ארײז נים זײ ״נעםם :ענםםער  אח ױנ

 אמו־ ענםפער, גוםער א אפשר דאם איז קארנער אױם׳ן
 ניס קען םעז נים. דאס ארבײט פראקםיק דער אין

 וױ דעם נאך אח סםרײק׳ איז ארבײםער ארונםערנעמעז
גיס זײט איר :זײ זאגעז סטרײק דעם סעםעלם מעז

MMMH• -----1 ------- — - . -----------» -- 1 . . ______אגדאדא ארײםשיקעז וועלען פיד באלמעלאכעם, קיק 
 םקעבס• שאםעז אלײן מײנם דאם פלעצער. אייערע אויף
 תם מענשעז די פאר סאדערען גים אױך אבער קעז םען

 די אז זאגען, ניט קען מען געזאגם. וױ םקײל. םולעז
 מםסן דאס אבער איז עם גוםע.* דינען םעםעלםענםס

 װעס יונקח די נאםירליך, אומשטענדעז• די אונםזנר
 *ם שעיער, n אם אויף געבען אכטונג גוט דארםען

 םםאנדארד. זײער דערהױבעז שםוםעגװײז פרובירען «ו
 אונזער אין און אלגעמײן אק לאנד אק לאגע די אויב אמ

 אױב ;פארבעםעחנן זיך זאל איבערהוייט אינדוסםריע
 ייז ארבײםסלאזיגקײם׳ גרױסע אזא זײן ניט װעם עם

 קאנ־ א האבען נאר נים קעז ױניאז זײ אז ביט, םפק קײן
 ברענמו גיכען אק םאקע נאר שעפער די אין םראל

יתיאן־שעפער. אלם־עטאבלירםע די «ו גאענט זײ
יארק נױ פו\ געסם אתופרמ אױם נוצפן מיר

 י יזא מעגסלעצ זײגען םעפבערס אקטיװע אונזערע
י שלעבמע די םראץ שםיםונג געהױבענער י ז׳ מ די  ו

 ערשםעגם׳מליג חיצען. גרױם די אין םלעק לאגגע
 אתזייי םים געםופעלם זיך האט שםאט אין װאם דעם

 גיפיי די *וליב צדוײםענם, און, גידעלס״ און .פינס
 וײ אםזוי יארק. נײ פון גזנהאם דא האבעז םיר מאם

 זיימז זײ יתיאן. דער צו דירעקם געקוםען ניט זײנעז
ר צו סאניטאריום־קאגװענשאז, ז*ער *ו געקומען ריי  חנ
 האםפיםאל־מבײײ• חילקוױם פארים דער םוץ עפעגונג

* אלם באטראכם אבעד זײ האבעז םיר עגי ר ע  אונז
 א«ר1ארגאניוא»י פאר זײ אויםגעגוצם זיד״ םארשםײם און>

 אגםאגמי. חײם־פרעױדענםעז די האכען אזוי ארבײח
» v אדרעטירם אימיגע גאד אח זימערמאז *פיי «  מ

 1 ״ייגם אגבאלאגגם װאס מאכער. דרעם די פוץ
ל גרױסע א תאכפז נאר נים איז נידעלס״  מ

 ײדזש,סט ױפ׳זא רעוױו טימעם דעט זעעגדיג געהאט הנאה
ײ חאמז ארגאנײאציעם אונזערע פח אײניגע נאד  ײ

מי בזהעפים־פארשסעלוגגעז ארזמזשירםע די  מ
ארבײס• זײער נדט אנגוגײז דאלאר עםליכע
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ױניאן זײער פארטײרגען צז וד וןײסען מיטגל?ער אינטערנעשאנאל ױנגע
אונ־ װי זען צו געוואױנס שוין זײנען יר

 די םרױעז און םענער אדבײטער, זערע
אינ• אונזער םון םיםגלידער עלםערע

םארםײ־ צו װי וױיסעז טערנעשאנעל
 רעכםען זייערע און ױניאן דיעד דיגען
 לאנד מװ בירגער און ארבײטער אלס

 ױגיאז־האסער פון אנפאל יעדעז געגען
 םוז צוױי האבען אבער מאנאט דעם פארלוימדער. און

 ̂ר.א.1 גערוםענע אזױ די מיטגליחנר, ױנגע אונזערע
 זעלביגע די לעבם די אין אייד אז באוױזען, בעיבים,

 װע־ אונזערע אין וױ מוט זעלבער דער און טראדיציע
ען צו וױ וױיםען זײ אייד אז םעראנען. ^יג אר  ױיער פ

 צװיי די ױניאךברעכעד. און פארלױםדער געגעז ױניאן
 לאקאל םװ סעקרעטערין גאגנאן״ אננא שוועסםער זײנעז

 אינםער- בעילי, בילי שױעסטער אמ י•״ נ• קאהאם, ,163
םאוט. דער פון ארגאנימער נעשאנעל

 ענםםער ריכםיגען דעם געגעבען האם גאגנאן אננא
 איז װעלכער צײםוגגס־שרייבער, ױניאז־םרעסערישעז א

 ארטיקעל אן אין אינטער^עשאנעל דער אױף אגגעםאלען
 גע־ טאקע אים האם זי אםעריקען״. ״קאהאם דעם אין

 וואו צײםונג, זעלבער דער אין בריװ א מיט ענטםערם
 געווען איז ענטםער איר ערשינען. איז ארםיקעל דער
 שארף, אזױ גלײכצײםיג און געשריבען איגטעליגענט אזױ

 איר פאר גאגריםט איר האם דובינסקי פרעזידענם אז
 שטאלץ איז ער אז געשריבען איר האם און עגטםער גוםען

 און בריװ איר ױגיאן. דער אין מיםגליד אזא האבען צו
 :פאלגם וױ זײנען אפרוף דובינםקי׳ם ירעזידענט

 1רפדאקםאר צוס בריװ גאגנאניס מיס
אמעריקען: קאהאס רעדאקטאר

 ארטיקעל אן יוני ערשםען דעם געדרוקט האט איר
 זאגען «ו עפעם האט װעלכער קארםער, באאל אײנעם פון

 איר װעט באלאנג. איך וועלכער צו ױגיאז, דער װעגעז
 לײענט אץ שטאט אין דא װאױגט וועלכע מיר, ערלויבעז

 װערםער פאר א זאגען אויד רעגעלמעסיג, צייסוגג אײעד
? אנגעלעגענהײם דער איז

 ׳דעם דורך געערגערט זײן צו שײנט קארטער מר.
 לײדיס אינםערנעשאנעל די יו־ניאן, אונזער װאם פאקם

 בײגעשםײעדם האבען זאל ױניאן ווארקערם גארמענם
 אר־ םעקסםיל די םון קאמםײן ארגאניזאציאנס צום מלם

 װאןיל־ און ארבײםער צו ארבײםער, שםאל יי בײםער,
 לײבאר אםעריקען דער צו און ארגאגיזאציעס םעםיגע
זיו. האנדעלם עם װאם אום זען לאמיר פארםי.

 אוים• אינםערגעשאנעל די האט ציםערען די לויט
 דאלער 450,000 אתם 1937 יאר דעם ײרד געגעבעז

 עם־ מײנט דאם קאםפײנם. יוגיאן *ו בײשםייערונגען אין
 250 די םון יעדען םון דאלאר צװײ וױ וױיניגער װאם

 װאס חײנם האם. ױניאז אונזער װאם םיטגלידער סויזעגט
 איז אט ? קארםער מר. דערפאר, געקראגען מיר האבעז

 ארום ארגאניזירעז געהאלפען האבען םיר באלויגונג. די
 האלבען א ארום ארבײםער, טעקםםיל מיליאן םערםעל א

 א םים געגעבען האבען מיר ארבײםער. שטאל םיליאן
 צדקה און װאוילטעטיגע גרױםע אלע *ו האנט סרײער

 פאר קרײץ, רויםען דעם אימשליסענדיג אדגאניזאציעם,
 געחאלפען חאבען מיר און םארםלײצונג, פת קרגנות די

 ונום פארטײ ארבײטער אן סםײט יארק נױ אין אויסבויען
 דער איז פארםרעםער ארבײםער םים מאל, ערשטען

 אזא גיט קאונםיל. םיםי יארק ניי איז איז אסעמבלי
 גישם איר דענקט קארטער. מר. אינװעםטמענם, שלעכםער

אזוי?
 ,אװעקנןך װעגען זאגט קארטער מר. װאם דאס איז

 םטרײקס״, מער פאר באצאלפז «ו ארבײטער פח געלט מנז
 איז .ארבײט״ דער פון מענשמ מער ,ארויסצואװארפעז

 דעם אין אויגען. די אץ זאפד געשאטען פשוט עס ייד
 אפעז, גאנץ טצײלרדע װלרם ימיאן אונזער םיז באריכם

 םילע חאבען צײ׳טעזד שװערע די *וליב ,1937 איז אז
 שכיתת, די מעררײסצזארמ פרובירס אונזערע בתים מלי

 איחי־ נים איז ארבײםם־באדיגגונגעז די ארתםערדריקען
 כאשיצען געמחם האט יוניאז די אגריסענם. דעם טעז

 n מגען סטרײקם ערקלערען און םיםגלידער «ירע
 געלם. קאםט דאס און ברעכער קאנםראקט און םשיזלערס

 א האם און מעגש ישפרפראקט א איז קארםער מר. אױנ
 ױגיאז די m טעסארפחז «ר האט ארגאנתסױע, םאר ײוש
 ארבײסס־ אמזערע »קי אגגריפען אזױנע אעעפען יאל

 טײױרפי גישם אונז און שםילינקצרחײם באדינגונגען
חכםח׳געז? בלױו ײד וױל ער אדער מז

115 צןרלוארפ האט אםעריקע אז זצנז, זאגם ער

 עפעס אים מיר לאזם נו, סטרײקם. דירך יאר םױזענם
 אין געאדבײם אםאל האם ער אויב נים וױים איד זאגען.

 דאלער ױבען אדער זעקם זאגען, לאםיר םאר, פאבריק א
 די אבער געארביים. נישם ווארשײגליך האט ער װאך. א

 םח םויזענדער צענדליגע את געםאז, יא עס האבען װאם
 יר די איידער שכירות אזוינע םאר געארביים האבען אונז
 אייג- מיר מיט וועלען יענע ארגאגיזירט, אוגז האם ניאן

 אםילו םארלירען פארגינען זיך מעג אמעריקע אז שטימען,
 אנ־ אן פראצע םװעם־שאפ אזעלכע םח יארעו םיליאז א

שאפ. איז זעלבםט־רעסםעקם אן אח שכירות שטענדיגע
 צו ענםםער דעם דרוקען װעם איר אז האף, איך

 אויך ענםםער דעם װעט ער אז האף איך און קארםער מר.

 אויב און ענםםער םײן זען װעם ער אויב אםשר, זען.
 אז איעזען ער וועט לעבעז, א מאכען אויף ארבײם ער

 װעט אםשר נים. ער און אמעריקאנעריז אן וױ רײד איך
אלייז. זיד םאר םארשעםען דאן זיד ער

גאגנאן. אננא
 *וגעשיקט איר דובינסקי פרעזידענם האט דעם אויף

:בריװ םאלגענדעז
:גאגנאן שװעםטער ״טייערע

 פון אױםשגיט אן געגעבעז וואס נאר םיר האט פעז
 װעלכער ױלי, םעז19 דעם פת אםעריקעז״ ״קאהאט חגם

 קאלום קארםער׳ם באוק אויף ענםםער אייער עגטהאלט
 אוגזער קריטיקירם ער װעלכער אין ױני, טען1 דעם ®מ

 םינאנציעלען דעם םון רעזולםאט אלס אינםערנעשאנעל
םארעםענםליכם. האבעז מיר װאס באריכט

 צוריקגעשאיחןרט טרעםליך אזוי האם בריװ ״אײער
 פאר־ כשר די געגעבן אים האם און ,ארגומענםעז״ זײנע

 איז װעלכער ארבייםער, אן בלומ װאם פארציע דינטע
 פעתעגליכער סץ פראגלעםען ארבײםער םים באקאנט

 ארבײ- אױם׳ן קוקם װאם אײנעם געבען קען ערםארונג,
 װאם װערםעז אלמענשליכע די זעענדיג ניט קאמף טער

 צוריקגע־ זיד האבעז מיר םארוױקעלט. דעם אין דינען
 זײ־ איבער דירעקט״ קארםער מר. ענםשערען פון האלםן

 אר- איבער אגזיכטען רעאקציאנערע גום־באוואוסטע, נע
 א*ר װאם צוםרידען אבער זײנען מיר םראגען. בײטער

גרינדליך. אזױ געםאז און געםאן עס האט
 מיטגליד אלם אײך האבען *ו שםאלץ זײנען ,םיר

איגטערגעשאנעל. אוגזער םון
אײערער, ברידערליד

םפקרפםפר.* פרפזידפנם־דזשפנראל דובינסקי, דוד

 אינ־ דער פון ארגאנײזערין בזױלי, בילי שוועסטער
 דער מים באנוצט דך האם סאוט, דער אין טערנעשאנעל
 געזאלם ד״אם רוזוועלם פרעזידענט װאם געלעגעגהייט

 דורך טור זיץ אױף ײשארחשיא, בארנסװיל, אין רעדען
 שײנע די וועגעז עפעס אים דערצײלען צו סאוט, דער

 וױ און שםעטעל יענער אץ האם ער װאם דעמאקראםען
 ארגאנײזערס. ױניאן אח ארבײםער באהאנדלעז די אזוי

:בריװ פאלגענדעז *וגעשיקם פרעזידענם דעם האם זי
:■רעזידענם םר. םײערער .נדין
 וױל חשארדזשיא, בארנסװיל, אין רעדם איר ,מען

 בארנם־ שםעטעל םארס א פאר װאם וױסען זאלט איד איד
 אלס געפארען *וזין איד במ יולי עצמעןל איז. וױל

 גארםענט לײדים אינםעתעשאנעל דער םח ארגאנײזער
 בא־ מםערע ברײסנען צו םארזיד א אין יוניאן ױארקערס
 װערען װאם םײד־לאך חונדערט עסליכע פאר דיגגוגגען

 די פאבריקען. אונםערװעש גרױםע די אין באשעםטיגם
 איצםער נאך ארבײםען און געארבײם האבען מײדלאך

 פינף ארום אן םחגםעז װאס שכירות פאר שסוגדען לאנגצ
װאד א דאלער

אנגע־ מאב, א האט יולי, םען28 סמ אװענם ,אין
 פאר־ חײפם דעם פון געחעצם אק ביזגןםלײם פון פירם

 םיט קאטפאני, אגדערװער קארםער דער פון װאלםער
 האםעל פון סיך ארױםגעשלעפם געפאנגען, מיך געװאלד

 אק ארײגצואװארםען פיך םםראשענדיג און בארנסוױל
 אן אין ארײנצװעצעז דך געצװאונגען םין די האבעז םייך,

 װידזשילאנםי דער םון מיםגלידער םמץי מים אוסאפאכיל
 שםאם, סון טייל 60 פארשלעפס מיך האבען און געגג

 קײנםאל באפעל םים׳ן אפגעלאזען םיד האבעז זײ אײדער
שם#ס. ווק קו&ען וריק1 גיס

 בא־ זײנען װעלכע לייטע, 250 ארום פון םאנ חנר
 קאנ־ די פארברעכעןגעגעז שןנדליגען דעם אט גאנגעז

 ■דא־ פין געװארען אנגעםירם זדז רעכםען סםיטוציאנעלע
 ןר־ האבעז װעלמ שסאס, פון טילי פטסעשצג מינעגםע

ו בתים בעלי די גאראנמידט האכען זיי או קלןרט *id ו

 אין געקומען זײנען יענע װען ױגיאנם געגעז זיי שיצען
 *ו פארזיד מינדסטען דעם געמאכט נים האבען די שטאם.

 גאנאע די און דערקענען, ניט זיי זאל מען זיך באהאלםען
 אין םארגעקומעז איז םוף ביז׳ן אנהויג םון פאסירוע

 דעם אײנגעשלאםען פאליציי, דער פון אנוועזענהײט דער
 מי־ גועלכע שטאט, םון מעיאר דעם און פאליס אװ טשיף

 פאלים־ אייז צוגעקוקט. זיך האבען אמ געשםאנען גען
 םיץ אריינווארפעז באנדע דער דערלאזען נים האט מאן
 צוסרידענשםעלעז זיך דארםען זײ אז זאגענדיג טײד, אין

 םארםרייבען געוואלד מיט אח מיד קידנעפען «יט בלויז
שטאט. פון

 גע־ ערצױגען און םאוט דער אין געבויחנז בין איך״
 די צחעהענדיג געגענד. דעם םון םראדיציעס די אין ווארען

 פאב־ די אין םרױען םון עקםפלואםאציע אומברזזמגות׳דגיע
 דורכ־ אץ בארנסװיל, אין דא װי םאום, דער םון ריקען

 בא־ האב איך װאס די װי ערשארונג אזא מאכענדיג
 גע־ נאציאנאלער א אםילו אױב מיך וואונדערם שריבעז,

פלעצער. אזעלכע אין ווערען דורכגעפירם קענען וועט זעץ
אכםונגספאל,

י.ײ װ. .1 ל. א. ארגאניקפר בעילי, בילי

 בונד םון ״םרײנט גרופע אמאלגאמײטעד
 דאלאר 3׳ססס ערשטע שיקט פױלען״ אץ

 ״נײער דער פאר לינאטיפ־מאשין א אױח
פאלקסצײטונג״.

 אמאלגא־ דער בײ איז צוריק יאר קנאפען א םים
 געװא״ געגרינדעט ױניאן וואירקערס קלאדינג םײםעד

 בונד םון ״םרײנם גאמען אונטער׳ן געזעלשאםט א רען
 געזעל׳ דער םון צוועק איינציגער דער פױלעױ• אין

 ,4״בונד׳ םאר׳ן הילף מאםעריעלע שאפעז צו אמ שאםט
 טעםיג־ ברײם־פארצווייגטע אזא אן היינט םירט וועלכער

 םאלקס־מאםעז אמ ארבײטער אידישע די צװישען קײם
פױלען. אין

 א געהערען פוילען״ אץ במי פוץ ״םרײנט די צו
 דער םץ טוער אקםיװע אץ באאמםע װיכםיגע צאל

 מענע• דער האלענדער, לואי ײגיאן. אמאלגאםייםעד
 עהרעד איז באארד. חשאינם יארקער נױ דער םון חשער

 ע. את םשערםאז׳ — הערשקאוױםש אב. טשערמאן,
סעקרעםאר. — ראבקין

 גע• גרופע די זיך האט אויםגאבע ערשםע אלם
 םאלקס־ ״נייער דער םאר מתנה אלם קויפעז צו שטעלט

 ״םאלקם־ די וועלכער איז לינאםיפ-מאשק א צײםונג״
 מאשין אזא שםארק. זעהר איצט זיד נויטיגט צייםונג״

 פארפליכ־ זיד האט גרופע די איז דאלאר, 6,000 קאסט
 יאר צוױי םון םשד אין שאפען צו םומע דאזיגע די טעט
ציים.

באנקע• אן םומעל, אן אוםן, באשײדענעם א אױף
 איבער־ אח ברען םולען מיט׳ן אבער פובליסיטי, אן טעז׳

 דער צו צוגעטראםעז גרופע קלימע די איז געכענהײט,
 מאנאטען דרײ ערשטע די פון םארלויף אק איז ארבײם

 פאר׳ן געשםעלט זיד האט זי װאם קװאםע די דערגרײכט
 םעקרעםאד חנר ראבקיה ע. טעטיגקײט. יאר ערשםען

 װאד םאריגע האם פוילעך, אין בונד פמ ״םרײנד די פון
 דעד צו דאלאר טויזענט דדײ ערשםע די אפגעשיקט

 אנחמ־ע די *ז געמאלדעז, און םאלקסצייםונג״ ,נײער
 פאר־ זיך האט גרופע די װאם דאלאר טויזענט דרײ

 משד אין װערען געזאפעלם וועט שאםען צו פליכסעט
מאנאםען• עםלאכע נאענססטע די פון

״ םת #פרימד פת גתפע ענליכע אזא p גוני j* 
 אינםערנעשאנאל, דער בײ יאר עםלימ שױן זיסטירם

 דער םון טשערמאן דעד צוקערםאן, ר. וועלכער םון
 איז ,117 לאקאל םון און באארד דזשאיגם קלאוקמאכער

 םעקרעטאר־םרעזשורער דער אשביז. .י, &. און טשערמאן
 סעקרעםאר. את באארד׳ דזשאינם קלאוקמאכער דער םון
 דודד פירם בונד״ םץ ״םרײנם גרופע קלאוקמאכער די

 n װעלכער פוץ אתםערנעםונג גרױםע א יאר יעדעם
 אזא אויף ״בונד״. דעם לםובת גײט דיכנםה גאנצע

 פון צײם דער פאר באוױזען גרופע די שוץ האט אוםן
 געביט אוים׳ן םך א זעחר אויםצוםאז עקזיסםענץ איר
״בתד״. דעם חילף שיקען פון

עג־ געגרמדעט איצם װערען איבער, ס׳גים וױ
מ  אנדערא רײע א איז בונד״ פון ״פרײנד פוץ גײיײמ לי

 אדבײמר םך א אקםיװ זײגען עם װעלכע אין יתיאגס
 פארגונז־נן גןװוען חײם אלםעד חנר אין זײנעז װאס

.בונד״. םיםץ
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באנײט באםטאץ אץ אגרימענט קלאור,
וױיגער װאלח פיז

בא#רד. דז«איגם םעקרעטער
קאנפע־ און םארהאנדלונגען לאנגע אך

 באארד דזשאינם דער איז רענצען-
 באםםאן אין קלאוקמאכער די פון

 אגרימענט דעם באנײען צו געלונגען
 די אנהאלטענדיג בתים בעלי די מיט

 די װעלכע סיסםעם, װאך־ארבײט
םאר־ געוואלם האבען בתים בעלי

 זעלביגע די םאקטיש, און שםיק־ארבײט, אויף בייםען
אגרימענם. אלטען םון ארבייטם־באדינגונגען

גע־ געפירם דינען צײט מאנאטען צוױי איבער
 צוויי די באלעבאטים. די מיט פארהאנדלונגען די ווארען
װע־ םראגע די :געװען זיינען פונקטען שטריים הויפם

בתים, בעלי די םון פאדערוגג די אח שטיק־ארבייט גען
 אמ זיבעז די געבען צוריק זײ זאלען ארבײםער די אז
געקרא• האבען זײ וואם העכערונג. פראצענט האלב א

 דעם םון עגטשײדונג דער לוים צוריק- יאר א מים גען
םשערמאן. אימפארשעל

 צוגעגריים זיך האבען קלאוקמאכער באםםאנער די
 נאכצו־ נים געווען ענםשלאםען זיינען און קאמף א פאר

באלעבאטים. די פון םאדערונגעז הויפם צווײ די אט געגען
 גים װעם עס אז פארשטאנען קלאר האבען ארבײטער די

 וואכען־סיםםעם דעם אויםצוהאלטען זאך לייכטע קײן וײן
 צענםערם אגדערע אין ווען צײט דער אין כאסטאן אין

הא־ דעריבער און שסיק, פון םען ארבײט לאגד איבער׳ן
 םאגאם אין נאך באצייטענס. גרייטען גענוםעז זיך ב

 םפעציעלען א םאררופען קלאוקםאכער די האבען םערץ
 זיך האגען און 56 לאקאל אפערײםארם דעם םון םיטיגג

 דעתוארטעםעז דעם פאר דאלאר צען םים געטעקסט
 א ארױפגעלײגם אויך האס באאח־ חשאינם די קאמף.

ט ס ק ע ס ^  דער אין ארגײםער אלע אויף דאלאר 5 םון ן
A אינדוםטריע. קיאוק

 איבער געװארעו געםירם זײנען דיסקוסיעס הײםע
 די צו ווערען געשםעלט דארםען וועלכע פאדערוגגען- די ^

 דעם פאר פארהאנדלוגגעז פאר באזים אלס באלעבאםים
 אײנשםיםיגע כםעט די געוועז איז עס אגרימענם. נײעם

איגדוסםריע, קלאוק דער אין ארבײטער אלע םון סייגונג
 פונדאםענםאלע תױפם אוגזער זיין דארף װאך־ארבײם אז

 דעד פון באראקםער םפעציעלען דעם צוליב פאדערונג.
 אן געװען פשוס עס ױאלם כאססאן אין איגדוסםריע

 שטיק־ װען קלאוקםאכער כאסטאנער די פאר אופגליק
 םראגע די אז אמת, איז עס אײגגעםירס. װערט ארבײט

 פריגציפיעלע קיץ ניט איז ארבײס שטיק אדער וואך פון
 דעם אונםער אז םארשםײם אימער יעדער אבער םראגע׳

ך א ארבײםער די קריגען ארבײם ײאך־ םיז סיסםעם ח  ג
 שםיק־ארבײם דעם אוגטער װי זיכערקייט׳ מאס סערע

 װאך־ סאי־ ארגוםענט דעם אט חוץ א אבער סיסטעם.
 איז באדיגגונגען ספעציעלע די צו גאך קוםען ארבײם

 ספעשעלס םערםטענס געםאכט װערען עם װאו גאססאן,
 *ו אױם קוםם ארבײםעד אן װאו ארדערס׳ איז,פיל״אין״

עם־ און קאלירען פארשידענע גארטענםס, אײנציגע נייען
 אונסער שםיק פון ארבייסען םאג• א םםאילס ליכע

 ארוגםערצױ געםייגם פשום װאלט באדיגגומעז- אזעלכע
 מאכער קלאוק כאסטאנער די סון םטענדארד רעס דריקען

 באטטאן אק קלאוקפאכער די שטופע. נידעריגער א או
 פאראײ־ אײן םים דורכגעדרתגען געװען דעריבער זיינעז

לןן ניגטזןן ד אונםעו־ װאבען״סיסםעם דעם אנצוהאלטען ו
 צו האבעז ארבײטער באסםאנער די אוםשםעגדען. אלע

 לאגע עקאנאםישע די אז פארשסאנץן צײט זעלבער דעד '
 גינסםיג זײער גים טאטענט אתנםיגען ביי איז לאנד אין

װע־ אויםגענוצט דארפען דעריבער און ארבײטער די סאר
 צױ אםענעם אז אויםצוםיידען םיםלען םעגליכע 9אל רןן
#ntiwuB* באלעבאםינ^ די םים

 די םאדערעז או באשלאסען זזאט כאארד דזשאיגם די
ײווגג סו דעם פון גןנ א ס ױ  םראפ דעם שםעלענדיג ןג

־ אכער .ט״באך-^רװ «וץ פראגע מ ע ל מ יי
;גגעזפאדעמ ףײ א ימיאן דער צוגעשםעלם אןגאן

 סקײלם מיניםום די פון ןרקלןגןדוגג
a ײחא •ראצאנט׳ 1ט n יראצעגם 7% די פשאפעזא 
ן סיס גזג<קראג? אןסאג אאדאדמי די וואס . .׳״

ק, % רי ם פון אגםשיידונג דעד לױם וו  ארםפאר־ דן
איז ריארגאגיױישאו טון רעכט דאס םשערםאזי ®ייאישען

ען. ךײ ן , מרמג __________________פן
tV m &ןי 9 m ײמז זיך  פארחאגדלוגגען אנגעח

m i י p באלוגאסיס• ו f• פאדנוןוין ta pזיײ ערעגדעז

 אוועק־ האבען באלעבאטים די געוואו־ען. אםגעהאלטען נען
 טייער צו זײ קאסט עס אז טענות, אלםע זײערע געלייגט
 מיט קאגקורירען ניט זיי קענען דעריבער און לייבאר

 מען ווען יארק. נױ מיט ספעציעל און מארקעםס, אנדערע
 אוועקגע־ געקענט זיי וואלטען שטיק־ארבײט׳ זײ גים

 די און באזיס קאנקורענץ־םעאיגען א אויף װערען שםעלט
 געוואונען• אויך סוף כל םוף דעם םון וואלטען ארבײטער

 געװי־ םאר םארםרעטער ױניאן די םון םארלאגג אוים׳ן
 מאכען, צו לעבען א ארבייםער די םאר גאראנטיעס םע

 קיינע קענעז זײ אז געענטפערט, באלעגאטים די האבען
געבען. ניט גאראנטים
 םון םארהאנדלונגען לאנגע די םון רעזולםאם אלם

 אנדערע די איז קרעמער׳ םיליפ םענעדזשער, אונזער
 ױניאן דעד םון קאםיטע קאגפערענץ דער פון םיטגלידער

 באםטא־ די אז געווארעז, קלאר באלעבאםים די פאר איז
 אויב סםרײקען. צו ענםשלאםען זײנען קלאוקסאכער נער

אץ באדינגוגגעז, איצטיגע זײערע אויםצוהאלםען גויטיג,

 פא. דער צו אייגצושטימען געװען געצוואוגגען זיינען זײ
 אויף אגרימעגט דעם באגײען צו ױניאן דעד םח דערוגג

 אייניגע םון אויםנאמע דער מיט באדינגונגען, אלטע די
 געװארען אגגענומען דיגען װעלכע עגדערוגגען״ קלײנע

צדדים. ביידע פון
 אםגעהאלטען איז ױלי, טען29 דעם בײטאג, פרייטאג

 קוקענדיג גיט קלאוקמאכער. םון מאםמיטינג א גווארען
 דער םון האל דער איז היץ, ברענעגדיגער חנר אויף

 ברודער מענעדזשער, דער איבערגעפאקם. געווען ױניאן
 פונקט אגריפענט דעם געלייענט האט קרעמער׳ פיליפ

 געווארעז געשםעלם נאכדעם דינען םראגען פונקט. בײ
 דעם פון געװארעז םארעגטפערט *ופרידעגשטעלענדיג

 אגגע־ איינשטימיג איז אגרימענם דער און מענעדזשער,
געווארען• גומען

 מײ־ דאס באטראכםען קלאוקמאכער באםטאנער די
 א אלס םיסםעם וואכעז דעם ®ת אגהאלםונג טערדיגע
 זיך וועט באסטאן פון ױניאז די דערגרייכונג. װיכטיגע

 קלאוק אומארגאניזירםע די ארגאניזירען צו מאביליזירען
 צאל, קליינער א אין דא עקזיםטירען וועלכע שעפער׳

 די אין באדימונגען די געםאר אין זײ שטעלען דאך אבער
 דער אױף שםײן אױך וועם ױגיאן די שעםער. ױניאן

 דורכגע־ זאל אגריםענם דער אז געבען צו אכםונג ייאד
לעבען. אין ווערען פירם

̂סטאנער אץ פראגרעס w נ a r n
ױ פון א א, ר ט א ס ע וױיס־פרעז פ

 באארד חשאינט די איז מאנאםעז עטליכע לעצםע די
 פארהאגדלועעז די מיט פארגומען געײען באסטאז אין

 איר וױ םרײז־. קלאוק אין אגרימענם דעם באנייעז װעגען
 אג־ חנר איז באריכט, וױעעד׳ס בתדער םון שויז וױיםט

 פאר* װיכםעער א מים אוגםערגעשרימן שױן רימענט
 אגרי־ אין געװארען ארײגגעשריבען אמ עס בעםערונס

רמחנ די װעז אז פונקט א טענט װעם ארבײםם־װאד קי
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באססאן. אין קראםם אין ארײן אוםאמאטיש אויך
 שםויסעז איגדוסםריע, דרעם די אמבאלזמגט װאם

גרע־ םערסטע די שװעריגקײטען. גרויסע אויף אן זיך מיר
■iMAA AAMMA -—  —   —   -   - - -פאב זײערע בלױז אן האלטען פאנוסעקםשורערס םערע 

 איז את חםם״ שאו סעילם־רוםם, די כאטטאן, אין יײקען
מז דעזײגערס זײערע אויך פאלען םאנכע פי  אין זיד גן

 אר־ האבען פאנוםעקםשורערס די פון איעיגע יארק. נױ
 ארבײסער ױיערע פאר יוניאנם קאםסעי אמת׳ע גאגיזירם

 צײםען. אלםע גוטע די פון קליפערלאך אלע די מיט
 בײם־באל ױניאנם, קרעדים קריםמעם, ערכ באנוםעם

 די איז ארבײםער די סאר אייספארען פיק־גיקס״ טימם,
 ארבײםער די אפהאלטעז צו אום םובות אנדערע אלע
 אונז איו דעם םראץ יוניאן. דער אן זיך אנשליםעז םון

 ארײגצוציעז מאנאטען עםליכע לעצטע די דורך געלוגגען
 אױך פאלען אײגיגע אין און קאםערס אלע יוגיאן דער אין
 איצט פאנען. ^דערע פון ארבײטער איז פרעםערם די

 האנדלען. צו דעפארםמעגם ארספיטסױאנס דער זיך גרײם
 בא־ קײן אויםגעארבײס גיט םארלױפיג נאך האבען םיר

 קאנ־ ענםװעדער ױך וחנלען םיר םטראטעגיע. שםימםע
 און שעפער סםראםעגישע כאשסימסע אויף צענםרירען

 קא&ף, לעבעדיגען אלט&אדישען אן פארזונעז צו געבען זײ
 עם־ ארבײט דער פון אהנסאוגאטען װעלען מיר אדער
 באסעם. גרופע איינגעשפארםער דעד פון שעפער ליכע
אױםקוםען. גים שייז װעס דעס אױף װארםען לאגנ

ד םיר װאם שװעריגקימזעז ערגסםע די rw אײנע  ס
וןוי כמעט װאס דאס איז געגענעז  נסמו־ באדײםענדער ין

 א אין ערגעץ שאפ ברענסש א אויד האם םעקםשורער
 די דערגרײמן. צו ױי שװער אמ עס װאו שםאט, *װײטער

 גױ־ די ®ח לאגע עקאנאםישע םפעציעלע די איז אורזאך
שםאסען. ענגלעגד

 צענםער פאכריק דער געװעז אמאל איז גירעסנלאנד
תן: פאדאימיגםע די פון מי אױםאר־ װאל םעקםטיל, ש
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 דעם איז םײמז די *יז ברעגעס די אױןי נעפונען זיד
 דעס און ענטוזיקלונג אי־לעוסמדידגיא חנר םיט געגעגד•
m טרײד־יתיאן חנד פון װאוקס m  AJWma אנ־ זיך 
װ חמ־ע ״ מ  רײגצד־א mro rnmya גןגעגיען »ח ״

 ױיעדא איז §ראהפןדיםי ברייגגען צו פאבריקען קריגעו
 געווען איז מטקורענץ דעד פדן רעזולםאס דער שםעם.

אניאוא די איז טסאחשסאסאמ אלעםען. פאר אומגליק אן
- ■I ÂAM■ •MAMMA IMMkMMAMAl• AMM HAMIMAMפארבליכען דתען זדברעג אסלאנםישעז כײם שםאםעז 

om סאוס די גןבײדעס. פאכריק לײדיגע גרויסזנ, םים

 געזוכם האבען װאם פאבריקען אלע די אוועקגעגוםעז
ארכײט. ביליגע

 םאבריקעז די מאנען פון שטעםלאד, איז שםעם די
 וע׳דלעז גענומזנז זיך האבען ארױםגעצויגעז, זיך האבען

 זײ םארשפרעכענדיג מאגוםעקםשורערס, קלײדער די צו
 אר־ טעקםעם, נידעריגע רענם, קלימע גליקען, גאלדעגע

 אר־ צו צוםרידען ױינעז װעלכע דערשלאגענע, בײםער
 די פון םילע איז ס...עשזײדיו װעלכע אבי פאר בײםן

 האבען םאבריקען סעקסטיל אמאליגע די אין שםעטלאך
 םקױרם איז דרעם קלאוק, חימטיגע די ארײנגעצױגעז זיך

 שוץ אײםעריגען דעם האכען פאבריקען די אט שעפער.
 טשעם־ די און סעיאר דעם פאליציי, שםאטישער דער םון

 ארגאגיזי־ םיר םוזען שעפער די אט קאםערס. אװ בערם
אויפגאמ. גריגגע קײן נים איז«ם נאםירליד, רען.

אויפקלערוגגס־ אונזער מיט אן מיר גײען דעתוײל
 געשפילם דא האם פרילינג אק בילדומם־םעטיגקײס. את

 וואכען דרײ הײזער געפאקםע פאר נידעלס״ ענד ״פינס
 פרד צו אױך באשלאםען האס דור ױנגער אונזער צײם.

 און מחיקאלישען ן׳אויפ םעהיגקייטען זייערע ביחגן
 קרײד ארגאניזירם זיך האבעז ןם געבים. דראפאםישעז

 א ;פארשםעלוגגעז דראמאםישע און געזאנג פאר לאך
 פו־ױען, און מענער פאר קרײזדז צסישעאמל רעדנער־קלאס,

 געגענשטאנ־ אלע אק קלאסען ארבייט. גוםע םוען וועלכע
חױ• לעיבאר גאך װאך די ווערען ערעפענם װעלען דען

 אח ארגאניזײשאז חגר האט אױגוםט םעז13 דעם
 ערפאלג* אן דורכגעםירס דעפארםםענם עדױקײשאנאל

 פארכראכם. גום גאנץ ם׳האט װאו עקםקוירשאז׳ רײכעז
 געבען צו געלאדען םיר זײנעז אױגוםם סעז30 דעם פאר

 עי פי דאבליו דעם פון אױפזינם אונםער׳ן פארשטעלוגג א
 פאכם אר3 אוגזעו און דעפארםפענס רעקריעישאנעל

_____ דעם. פאר רעפעטיציעם איצם
געװאחמ געתאלטען איו דא װאס װאד, דער דורד

am Ma A mLaumAMA AAbתאב<ח פאבריקאגטעז, קליידער די םץ אױםשםעלוגג די 
w געלעגענחײ׳םצו םיטדער זיךכאנוצט מיר i p n* 
 אפעךשא־ די װזנלכער פון אויםשםעלונג, אײגעגע קעל

 אפגד־ חאבען םיר געהאם• גישם נחת קײז האבען פערס
 וי אגװײזעגדיג שאדקארד, נדע9אטני זײעד א דרוקם

O’ איז פירפע וועלכע באיעדם TParJi אפןלירןגדיג און 
m םיי פירםעם. יוניאן די יאסראניזירעז צו זײ צו m 

 י1 פיז גאסען אמ םיס ליםלעם א אפגעדרוקס אױך
 אגרימנםא אונםער אדבײסען װעלכע סאטפעקסשורעוס,

y 09 האמז סיר איז אינגחנרנעשאגעל, דער מים u m״ 
 פון אױםגאמ ספעציעלער דער מיס צוזאםעז געטיילם

מן גראד אח ווזנלכער ,דײף״. זשורגאל דעם חד מ ן  י
 אױפ׳ז אײגדחס גאוואלדיגעז א געמאכט am עם ױאך.
 מאנוסנקסשוריר ישעדןרפרעס ױני« אײז גים און עולם

האחמז״. איז װײ׳םאג א םים ארוסגעגאנגעז איז
ד דין «ו שײגגז פארלױפיג ר די אויף סאזאן דנ  מ

מי סןס יתקא ךי איז 039של גיס דרעסעם לײנס 9י9ס  ד
rtrmwru איז װאס אלץ סאן **y* fm ײחי 9י9גול9י  י

סדײי• 09ײ באססאנןר אין באדיגגונגען

}> 1938 סעפט.
ג
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מאנטרעאל אץ ױנואן אינטערנעשאנאל אונזער
 האבען יוניאנס טדײד מאנטרעאלער י

אנצו־ כבוד דעם צוגעטײלט אונז
לײבאר־ הײ-יאריגעז דעס פירען

האם, ױניאז אונזער פאראד. דעי
 פארגעניגען םיט זיד, פארשםייט
 דאם עהרע. דאזיגע די אגגענומעז

צײכען, א אז> םיר נעמען את׳
 אנער־ מאנטרעאל אין באוועגונג יוניאן טרײד די אן

 אין געבים טרײד־יוגיאן אויפ׳ן אויפםוען אונזערע קעגט
בבלל• פראװינץ קוױבעקער אין ארן מאנםרעאל

פא־ דעם אין ערשטע די זײן װעט ױניאן אונזער
 125 ארום באטײליגען זיך װעלעז עס וועלכען אין ראד

 די מאכען אין פארנומען איצט זײנעז מיר יוניאנם.
 דעם איז באםײליגונג אתזר אז צוגרײטינגעז, געהעריגע

 אײנדרוקםםול איז שםארק זיך זאל ארבײטער־מארש
 סימ־ זאל װאם ״םלאום״ א *ו גרײטעז מיר אנזעהן.

 די אונטער מאנםרעאל. אין ארבײט אונזער באליזירעז
 םון מיםגלידער די װעלען סוױק בענד א פון םענער

 ארבײםער די םיט מארשירעז לאקאלעז אונזערע אלע
 סא־ אתזער דעפאגםםרירעז צו םריידם אנדערע אלע פון

 זיד, װעלען םיםגלידער אונזערע די. מים לידיריטעט
 דער *וליב יום־םוב׳דיג םפעציעל םיהלען איך, האף

 לײבאר ענד טרײדס מאנםרעאלער דער װאם אנערקענוגג
 גרױסען דעם און ארבײט אתדער געגעבען האט קאוגםיל

איגםערגעשאנאל. אונזער צוגעםײלם האט ער װאס נבוז־
 קלאוקס־םרייד אץ סעזאן טלעכםער

ענטױ־ זעהר איז קלאוקס״טרײד אין סעזאן דער
ארבײם. אין פאנגעל א חערשט שעיער די אין שמד.

 אפגע־ נים אבער תאט םרײד אין לאגע שװערע די
ת פאזיציעס אוגזערע שװאכט  פארקערט, שעפער. די י

 בא־ םןר נאך איז שעפער די איץ יוניאןיקאנםראל חנר
 םיה־ צײם שװערער דער אין גראד געװארען. פעסםיגם

 םוליען זיך מחען זײ אז שטארקער, ארבײטער די לען
 אויס־ גיס זאלען געלײבתים די כדי יונקמ, דער גו

 ארבייםם- די פארערגערען צו לאגע שלעכטע די נוצען
 קאם־ אינםענםיװעז אן אן פירם יתיאן די באדינגונגען.

 װי און שעפער די אין באדינגונגען די אנצוהאלםעץ פײן
פארבעסערען. זײ מעגליך ודײם

 מיםגלידער די וױ חװץ צו אנגענעם איז עם און
 אלע יוניאן. ר9ד וװ לאיאל און איבערגעבען זײנען

 דיוס־צאה־ ױיערע אק גוםשםעהענד זײנען סיםגלידער
 םראץ אומגעשםערם אן געהט ארבײט אונזער און לוגגען

םרײד. אין באדינגונגען שװערע די
דרעס־סריע אין

 נים אויך זײנען ס־םרײד9דר אין באדינגונגען די
 ער־ גאד איז דרעם״שעפער די אין לאגע די גמםםיג

 םיר גיבעז *םדײד09דד אין אייך קלאוקם. בײ וױ געד
 די אױםנמען נים זאלען בעלי־בתים די אז אכםוגג. גום

 ארבײםס־בא־ די ארמנהנרצודריקען 9לאג אוםגינםםיגע
m מײ־ װעלכע דיעונגען m ספס.9ק9אױםג
אנ דרעס״טרײד אין  ארױם־ 9900 בעלי״בתים |9ו
 זייערע פאד לאגע די אױסצוגוצען םענדעגץ א געװיזען
m למשל. איגצידענם. אײן *וועקעז• m געהאם מיר

■•• AAA A------------------------------AAMAAi AAA ■AM ■■̂M *  גרעסםע די פזץ 9אײנ דרעס״, ,שטערעגםאל דער םים
 גרדיםעז א האט פירמע די אס שסאם. אין פירסעם

י  ארוס פםיגם9באש ז9געװ ן9זײנ 09 ז93ל9ײ r* ״
או לעצטען ארבייסער. 200  געטאן פירםע די om י

 דארף זי אז באשלאסען, האם זי און ז9געשעפם שװאכע
jn• איהר עז־ע<גלע?יפא p m n פאר־ םײגם דאס װאס 

 to אז ,זיך פארשסײט סעד■ײנאר צאל די קלענערען
 דעם פאר׳קלענערען ן9פארכאס oaP9̂ גיט איר מאלםעז

om  ^  m ריװענ  om 9סירני די ארכייס• מ
 געלעגע:־ ךי נעןסטיאו קעז n אז גערעמנם, אבעד
m זיך ז9באםרײ צו ײיים a c ro יתקה-מטםדאל. פון 

ל»»יסא «ז אנסזאנס ײד האם ױ  במ־ ר9אתז םים 19י
n כרודסר געס־אײדזשענם,  jp v 9פירם om אויך 

m סזרמיטיסקרדי גענוםען e סים־ 9אקםיײ אונזערן 
 די קעןשיקװןא װעם זי אריב *ז גסםײנ* איז גלידער

m■ י אח ליייי טשעי  ס ס9ײ ר.9לילגיסס 9ס*ס«ק י
^• אתמר סון nmm «סיי שזיז תי  אתזעד «ץ סיד, י
m ילס»1 9פידס די וסס ממחמייג יייס* m ם זיד  ני

m ב»לד און נםים׳ אױןי פידלאזם n m ילתי3סא  ז9י
om א פאר םוװו g י1«פיגיע  r n m די

םיג ס־רטל m םידא מג o n o  ■ow n ו ■מ  ח
ען פירסע #ילז הןנ סאר *0900*00» גססאלססן ן

שעהן בערנארד פרן
י. װ. j ל. א. ארגאניחער גמנעראל

 אײנ־ נאר אונז, םון ״אפרעדען״ זײ געװאלם ארבייםער.
 .םפי־ מים בעלײמלאכות די קעז מען אז זעהענדיג,

 אר* צו אנטשלאסעז זיינעז די אז נעםען, גיט טשעס״
 גע־ םירמע די האט ױגיאךשאפ, א אין נאר בײםען
 םארהאנדלען צו אײנגעגאנגען און שםעלונג איר ביטעז

 אויגוםט, טען11 דעם דאנערשםאג, ױניאן. דער מים
 װעגען מיר מים געזעהז זיך שםערענםאל םר. האם

 אז געווען׳ איז פאדערומ אתזער ענין. דעם שליכםען
שער^י די זאל כל קװם  צוריק ווערען ארײנגענימעז ם

 םאר״ מען װעם דאן םשערלײדי. אלם ארבײם דער צו
 זאל פירמע די אז פארלאנגט. האבען מיר האנדלען.

 וױםיל פון ליםםע א צושםעלעז םעג 10 פון משך א אין
 בעלי־מלאכות די אט אז און דארף. זי געלי־םלאכות

 דער פון פארשםעהער פיז װערעז אויםגעקליבען זאלעז
 ארײג* אז אמ ױניאז׳ דעי־ פח םארםרעםער אמ םירמע

 אזעלכע נאר זיד• פארשםעהם קאגעז, ײערען גענימען
m װעלכע m םריער. געארבײם געהאם דארם

 איג־ אז נאך װענעז איבערגעבעז אויד וױל איך
m סיד װאס צידענס, m עם דרעס־טרײד■ אין געהאס 

 געװיסע אםילו אז װײזם, עם װײל וױכםיג, זעהר איז
m ארבײםער צוריקגעשטאגענע m צײם קורצער א אק 

 ימיאן אונזער אז אײנזעהן, געקאנם האכען פאר א פח
 רעגירונגס-געזע־ נײע די וױ באשיצען בעםער זײ קען
 די נומערען, דיערע לוים באקאנט זײנעז וועלכע צען

^0 איז 19 געזעצען
 בלויז געםתען זיך האבען םאנםרעאל גאנץ איץ

m עס מאו שעפער׳ צװײ m אהל א קאנצענםרירם זיד* 
m װעלכע ארבײםער m דאר־ זײ אז געםײנם, גלתאם 

 פאר־ סך i9ap דיי אז ױנתמ, די נים םעהר שית פען
 װערען באשיצם ואלען אינםערעסען זײערע דאס לאזען

 גלועצעז■ אײמנדערנשסםע די לױם רעגירדנג, דעד פוץ
 דרעם״ ״באלפור פון ארבײםעד די געװען דמען דאם
 אױם־ זמעען זײ ״4P מסופעקםשווײגג ״גראס םת און

m םיר ײניאן. דער נו .דױם״ צאהלעז געהערם m 
 אייפגעקלערט׳ סי שאפ־םיםינגען, אפגעהאלסעז זײ םיט

װעז עןפאלש רזעה א מאגעז די אז שמז  דענקען, זײ ח
 אונ־ םיס איבערדייסענדיג ווערען כאשיצט t9ap זיי אז

 פאר אבעד .דײם״. קײן צאהלעז בים דורך ױנקמ זער
m װאכעז פאר א m גלנוםעז גים װארטגג אונזער זײ 

 אײד זײנעז זיך, פארשםעהם בעלי־בתים, די עתסם.
 אויסגע־ גום לאגע די האכעז די לעדיג געזעםען גים

 יתיאץ. אתזער געגעז ארבײםער די סאר רעדען צו נוצט
 ער־ באז־ארפם האם מען װאס דאס האס פאסירם און

 בעלי־ די און אורעק זימען װאכעז פאו א װארםען•
 ן9זײנ די אז גדיג,9פיחל שעםער, דאזיגע די פון כתיס
m אל,ױג^־קאנמר פח פרײ m ־ גײדעזש נימעז9ג  ויי

א עוישס דזשעס• m 1ו m דער־ זיך ארבייטער די 
caps גד־ םאקע זײנען און װארנונגען אונזערע אן 

m זײ ײגי»• דער איז פעזליי צו ז9קומ m גזד זיך 
 זי׳י זאל ז90 געבעםעז *חסאתי*, הארצען אין שלאגען

 תאמװ םיר זיי. פאר סאן פעס9 זעחן און ענםשולדיגען
 צװײק זיי ארײנצוגעמען זיך, פארשםעהם כאשלאסען■

m םיר פראםעקציע. געזזעדיגע די בען9ג זײ און m
— - - - — —   —  — AMAAAA AAA M■ MA AkAABkAMA MM לי די ̂יפגעס^דערס  םירמס, גדוײ ױ מרן בתים מ

 9 או געײארזמם, און אין-שנים די ן9י9קסיא ז9זאל זײ
 09וי דאס אױב ן9װער דומגעסירם װעם ״ססאפעחש״

 אוג־ pm מלי־בתים די ■orom מנז9נאנגעג גיס
̂ז• פאוערומ ר9ז  די אס שייז וױיסען איצט נאסנעגעב

m צזזײ די פיז אגזרפסדרפ ל9ביס ow9״oap»m שד־
 mam  MBAMAAA AAA ■MUMMAMAMMA ma■ a A ma m #ל אוגזער גאר אז §עד ̂̂נ  באשימז קען וױנסערנץש
 י9גדליגשע פון ן9אױםחים סי אח ן909י9אמס 9י9ס*

עקספלואםאציע.
פארגרמספרם װסרם דססארםנממם מדױקייטאנאל אתזער

 oto נשסםרעאל אין דא אינםעומעשאנאל אמחװ־
 אונזעדע ז9*וױש ערציחוגגס־ארבײס 9םיכםיג א אן

ס9י לאנאש*י9ױי9, י9אתז ר.9םיםגליד  איז #גס90סר
* * * תז ז9לכ9מ * »י9 י9י ח «נ מר קזח 9ר זי

ן מ מ מ י ז9י909גדפאר *ו ןןלאס ושט םיד י י

 םאר־ צו באשלאםען האבען םיר ארבייט. עדױקײשאנאל
 ארבײם דאזיגער דער פאר בוחשעם דעם גרעםערען

 םיר האלםען איצם יערליך. $3-500 צו $2,500 פח
 און ערציהונגם־ גײע פאר פלענער אויםארבײטען אין

 ער־ ברײטע א פלאנעווען םיר בילדונגס־םעםיגקײט.
 םיםגלײ אידישע אונזערע צװישען ציאונגס־םעסיגקײם

 גע־ פארשײדענע אױף קורםען און לעקציעס דורד דער״
 םאר־ זײן דארםען ארבײםער װעלכע אין גענשםאגדען

 װעלען םלענער די ווען אז האםען- םיר אינטערעסירט.
 דין אינםערנעשאנאל אונזער וועט ײערעז דורכגעפירם

 םאנם־ אין קולטור־טעטיגקיים ארבײםער םון צענטער א
רעאל•

אגרימסנס דורך פיהרען ארבייםפר סמבראידפרי
 עמבראיחנרי אץ אגרימענט נײ-געשלאםעגער דער

 לױם גום. זעהר לעבען אין דומגעםירט װערט סרײד
m אגריםענט דעם m געקראנמ בעלי״םלאכות די 

 װאד• א דאלאר 5 ביז װי הױך אזױ לוידהעכערונגעז
 סאד װאד א דאלאר 11 ®ון איז לויךםקײל גײעד■ דער

 TP פאר װאך א דאלאר 35 בח הענט״ .חשענעראל
נאנזא

m בעלי־בתים די m זײ אז געםײנט״ אנםאנג אין 
a דער ביז לױךהעכערונגעז די אפשםופען קאנעז p־ 

ט ײערען לעגאליזירט װעם םראקם  ״קאלעק־ דעם אי
 זײ אבער עקם״. עקסםענשאן אגריסענם לײבאר םיװ
^ om ז9װני מן סיר אז ט,׳הגסעג  סאר־ נים לחלוטין זיי

 om ױניאז אונזער אז דאז, ביז װארםען צו פליכםעם
 om םען אײדער נאך אגריםענםס געשלאסען געהאם

 אגרימענםם. לעגאליזירען װי זאך אזא פון געװאוסם
 לומ־העכערוגגמ די אז געװען. איז פארלאע אונזער
 אױגוסם׳ ערשםען דעם פון קראםם אין איײז זאלעז

שפעםער■ ניס
לא־ עםבראיחנרי דעם פון סנײדזשעאנױנעס־ דער

 אוחאכע? פעתעגליכע צוליב om שולמאן, העדי קאל,
 אלעקס פון סארנוםען װערם פלאץ זײז רעזיגנירם.

 םיקזמם״ ברודער לאקאל. דעם פון םשערמאז םיקעגם-
 עגען,דפסטוופת אםם, זײן אין נײ נאז־ איז י9 כאםש

 ערלע־ אפיס, ײשזמעראל םון אויפזיכם דער אוגםער-
שםעלענד. פליבסען זײנע ער זײגם  געחם אלץ צופרי^

 ר9םיםגלח־ די לאקאל. מבראיחװײ9 דעם אין גום אן
m זײ װאס צוםרידען דמען m ױדחעמ־ געקראגעז  ל

סםרײק. א אהן רונגעז

טשערלײדי.' זײער •רעזענטידען
קאום, נם9אינפ נצשאנעל סון ארבײטער די םיר,

m עװעגױ. אכםע 620 m סון יבױעזענהײם ר9ד אין 
 אגמט, ביתעס אונזער סגײדער, קאבחפױי ברודער

 םשערלײדי, אתזער םעם ר9זילב ן םים עננױרם19פר
 o*n*apan «ז אױסדרוק אלס ר,9פיש רעססעווש

 םום ד װאס ארבײם גממר דער סאר אנערקעגוגג «ן
פי* שװעסםער וױגשז^דיג שאפ, םח ארבײסער די פאר

AMMMl MM MM •MMAAMMAMA■ «aa«AbAa AA ma maAד שער op פארט־ זאל און הייט געוונטעו פארנוצען עס 
װײסעו־. אױף טעםיגקייס איר ועצען

r אויך t את־ ז9אױסצוז־ריק ז9װאי9ג ז90אשלאב
■MMamMammMMMMMMA AtkLLMM aMaâ m̂a aaâ aa m̂m mam̂ m̂ maזעד part םענעחשפד הןללןר, דזשײקאב ברודער צו 

 ביד ר,9סנײי־ ברודעד « און דעפארםמענס, ר90די פון
ד9אינם די צו אױסרימױגקײס זײעד פאר ,019« 091  ח
 *ו ז9יאו־ 9לאנג סי וומשענדיג ,רײסעבאר די פון סען

אינםערעסען. ארבייסער די דינען
סײמדם, מאדםי ,קזח עץסגײ ױמע:קאכ

קראװיץ״ ואח תאפםאן, דאראםהי
■AAAM̂ AI■ AAAMAMjnySPvu "yiTOoy

MkfelMHltkhA■• AMk̂ AMרעזאלוציע מרױער
 00 ד9םיסגליי איז באארד יװקימזעקע ךי םיר,

1 לאקאל  האר־ אונזער אױס דײקען אי װ. ג ל. 141
 נס9בימעם־אג אתזער וװ םיםגעםיל און סימפאםיע *יגע
תי  0• סוים פריצײםיג^ דעם אויף שסאסגײזעא ר9ב

 אײזמ־ סרױ ן,9ב9ל אין זער וסן סדיימ־ ב*ליבםעז זײן
 וױסען נישס םעד זאל ער אז אים׳ וױנשעז to שסאס.

קײנע פון
 141 לאקאל נאארד עקזעקוסיוו

 1ומםפרמא שװארץ, ד.
ספקר סםיגעל״ חשאו



,t o וױקענו לינארועי פ»ח ארברײםוננען פ אדםעתעודינליכע סאנפ הח׳
 טעאטער, פון םטארם בארימטע װעלט — אװענט. מאנטאג ביז פױיטאג םון מעת־לעת, דרײ אנהאלטען װעט װם־טוב ז־ער

קארניװאל. אמת׳ער זײן װעט באנקעט מיטען־נאכט אריענטאלישער — קאגצערטען. בײ אױפטרעטען װעלען באלעט און אפערא

»24 ט י י ז גערעכטינקײט ►(----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------)

 זוםער־ דאלארדיגער מיליאן דער הויז״, ״ױניטי די
 וואר־ גארמעגט ליידיס אינטערנעשאנעל די וואם ■לאץ,
 זיד גרײם מיםגלידער, אירע םאר אז האלט ױניאן קערם

 און רייד אזײ םעזאן הײנםיגען םון שלום דעם מאכען *ו
 גע־ עם זאלעז געסט את מיטגלידער די אז אימפאזאנט,

ממת• לדוד דענקען
 מאל״ אלע וױ יאר, דאס וועט םעזאן ®ח שלום דער
 לעיבאר־ טוב, ױם דרײ־טאגיגען א מים ווערען געפייערם

 אווענט פרייםאג אנהויבען זיך וועט עס וױק־עגד. דעי
 כםעט אנהאלטען װעט און סעפםעמבער צװייםען דעם

 ביי־ שפעם דעי) מאנטאג(לעיבאר ביז אומאונטערבראכען
 םענע־ אונטער הויז, יוניםי פח םארוואלםונג די נאכט.

 עם־ צוגעגרײם געביםען אלע אויף האם עלנער, m חשער
 דדײ איז טעג דרײ די פאר אױםערגעווײנליכעס װאס

נעכט.
צימערען, באקוועמע שפימען, געשמאקע די װעגען

 אײנריכטונגען װאוגדערבארע די און לאנדשאםםעז רײבע
 נויטיג ניט דאך איז געסט, די םאר הויז ױגיםי דער םון
 םיט־ מענשען, טױזענדער צעגדליגע די דערציילען. *ו

 ױניאגס, אנדערע אח אינםערנעשאנעל דער םון גלידער
 ראדיקא־ אמ ■ראגחנםיװער דער םון אינםעלעקםואלען

 הויז ױניטי אין םארבראכט האבעז װאם געזעלשאםט, לער
 און דערסמ װײסעז יאר, «אר לעצטע די םון משך איז

 װארם אין הױז ױניטי דער פאר לױב־געזאנגען זײערע
 מענשעז םויזענדער הונדערםע דערגרײכט האט שריסם איז
הןך־ דעם םאר לאנד. גאנצען איבער׳ז שיכםען אלע פון

נענעפיפ פױפעו ערשפע ױ אויס צ&מ אינסערנעשאנעל
אינםערנעשא־ דער פון פאגד בענעפיט טויםען דער

 אײנ־ איז װעלכער יתיאן, װארקערם גארמענט לײדים געל
 קאנ־ למטער דער פון באשלום א לױט געװארען מפירט

 בע־ ערשטע די אױםגעצאלם װאד די שױן האט װענשאן,
 דער מיםגלידער. פארשסארכענע «ון יורשים צו נןפים

 בענעפים טױםעז דאלער 150 די פאד םשעק ערשםער
 די מאראםשניק, לינא צו געװארען זדבערגעגעבען איז

iro* דחנס פארשםארבענעם א םון אלםנה n,* םיםגליד 
ױניאז• *רעםערס דרעם 60 לאקאל פיז

פון סאנד בענעםים םויםען דעם פון רולס די לריט
MkMMM IktMMaMMMtM• • AIMMM kMk  םיסגליד גוטשטײענדער יעדער איז אינםערנעשאגעל, דער

 פופ־ און הונדערט איץ אינשורס אינםערגעשאנעל דער פון
 װעז ױרשים זײגע n אױםגעגאלם װערט װאס דאלר, וױג
 דעם קראטט אין אריין זײנען אאלונגען די שסארבט. ער

 איג־ דער פון קאטיטע בענעםים םױםעץ די יולי. ערשטען
 ירעוידעגםען ודײס די tub נאשםייט וועלכע טערנעשאגעל,

 ברעם־ זיםערפאן, אגטאגיני, ;םשערפאן װאנדער, חערי
 דp מעקם און גריגבערג ביאלים, ױיזבער^ ליוױי, לאו,
 ארײנ־ די קעזקייורגנד ומזאמןנמקוםען זיד דיזנעז יחמ,

 פיז יורשים *ון בענעפים םויםען פאר קלעיםם געקוםענע
 ערשטען דעם נאך געשטאויכען זײגען וועלכע םיםגלידער,

ם תאט אנװעוענחײט זײעד אין און ױלי, מזידענ םז ױי  ו
מן ת»נדןר ע רגןג מ  בא־ די it םשעקם ערשםע די אי

•901ל399ל
 דודן־ איז קאםיםע, דער פיז ערקלערוסנ חװ־ לױם

o n אק ארײן זיתען גאלמגען די זינם חוויש ערשםען 
 קלעימם. 24 ארײגגעקומעז ױלי, חודש חדג׳ז קראפט,

גמד און דורכגעקוקט קלעיםס אלע די האט קאםיטע ךי
 די בענעםיםס. או בארעכםיגט זײגען װאס די גןהייטען

געװארען. ארױםגעשיקם גלייך זײגען סשןקס
 םח םקולםאן היימאן כאשסי&ט חאט קאטיסע די

 םױםען חנם פין ערסר*^<<פ אלם אפיס עלאגשענראעטע
 אנאר אינםערגעשאגעל, דער *ון דא*ארטטעגט באנאפיט

רןן  אױפד אונסעו׳ן ד**ארט&ענט ד*ם tub ארבייפ די וי
מ י ̂. דד *ון ו  פאנאנדער־ אויד האם קאטיטזג די קא&ים

ow *יז רילפ די <או<י« ^m y i אלע או טאנד דעם *ון

ד דעי לעיבאר יאריגען ^נ י ו  *װעגרייט זיעען אבער ו
 אײסער־ גאר דעען אם11 רס1פיםש םסעציעלע געװארען

ױינליך.1גע
 צעםעל טײאױיזער א באיז בײשפיל, ם1צ איז, אט

 װע־ װאם קינםטלער בארימטע אמ נגען1נםערהאלם1א םת
 דרײ די דװ־ך קאנצערטען די אין באטײליגען זיך לעז
:ב1ט ײם האי־יאריגען םרן נעכט ן1א טעג

 דער װעט סעפםעמבער, םען2 דעם אזזענט, םרייםאג
 באלעט־ םפעציעלער א מים װערען ערעםענט ב1ם ײם

 בא־ טערעזא ״מאריא בארימםען דעם נװן םארשטעאנג
 א־נשטערב־ דער םדן נאכםאלגער און תלמידים די לעם׳/
דאקאן. איזאדארא קינסםלערין ליכער

 דער װערט סעפטעמבער, טען3 דעם אװענט, שבת
 אין ארמםערגעבראכם — בראדוױי — עג״11 ״װײםער

 מו־ זינגער, אקטיארען, קינםטלער, בארימםע הױז. װניםי
 אפערא ראדיא, בינע, דער םמ אתטערהאלטער אמ זיקער

 אם11 פראגראם א אין באטייליגען זיך װעלעז יס11א1מ ארן
 אין זען נים מען קען יארק 1ני בראמױי אױף אםיא

אױענט. אימ
 קאנצערטען. צװיי װערען געגעבען װעלען דנטאג

 קאנ־ די אין אװענט. אין אײנער אמ םרי דער איז איינער
 קינסם־ בארימטע יגע1אז באטײליגען זיך װעלען צערםעז

 מעםרא*אליטעז דער םמ באריםאז ױדי,1 ראבערם װי לער
 הענ־ ;םאפראנא דראמאםישע אלין, הילדא הױז; אפערא
 טילתאר־ יאדקער נױ פמ סאליםטין די שזמאן״ ריעםא
 אר־ אז1װירם וױיאלין בארימטער ײנגער דער ;מאניק
אנדערע• אמ אײדענם, ^לד

 זײן אבער װעם ײם־םמ דעם פח זזױד־יתקט דער
 זיך װעם װאם באנקעט, מיםדנאכט אריענטאלישער דער

 װעט איז נאכט בײ אזײגער צװעלף זתטאג אנהױבעז
 םמ םאלאז דײנינג ריזיגעד דער פארטאג. ביז אגהאלםען

 וחך םארװאנדעלט נאכט דער פאר װעט חױז יוניטי דער
 דעקא־ כינעזישע מים םעטועל, אריענםאלישען א אין רען

זײן װעם עם מאכלים. איז קאסטײמעז בילדער, ראציעס,

הױז״ ״ױגיטי די לױבט
:״גערעכםיגקײם״ רעדאקטאר ערםער11

 אין ואקײשאז1 א םמ מען1ריקגעק1צ װאס נאר ביז
 אױם־ פח ריקהאלטען1צ ניט זיד קען «וץ הויז״ *יוניטי
 גע- דארט האג איד װאם באװאתדןרוגג, םײן דריקען
 מיר אז אמת, ם׳איז קלאוקמאכער. װעגמ אזױ טראפעז

 נאדעל- גאגצער דער םץ ארבײטער די וױ קלאוקמאכער׳
ר אמט לעבען איגײםטריע, טדײד מ  שרעקליך א אי

 איך װײם דאך ארבײטסלאױגקײט. פון צײם כיםערע
 װאכען פאר א אויף פאחגן װאס קלאו־ק&אכער, םילע םמ
ט קז־מען אח קאנםרי אין  חײם, אײגענער זײער אין ני

 גאםוד־ אץ באצױבערענד פראכםפול אװי איז װעלכע
 אוים־ אײנגעארדענם כאקװעט אזוי אױך װי לאנדשאםם

לעבען. שטאטישען *ון נערמען צושרױםםע די צורוען
 די שילדערעז צו װערםער געגוג נים האב איד
 קריש־ דאס שיםערירט עט װאו לעיק, ארום שײנקײט

 װען אח בויםער׳ די צװישען פח װאסער קלארע םאל
 בא־ םײך אין לבנח די זיןי שייגעלם פאלט־צו נאבט די

 םיאלעםעװער א אין וױ ארום בוימער די פון שאטענט
 ניט נעכם זילבערנע אזעלכע םאל קײז קען מען ראג^

 פאר־ :אויסשרײען אײנפאך ײד װילם עט פארגעסען.
 אױס־ אױסגעםוםשעםע, אלע נים זאלען פארװאם ? װאס

א געגיםעז קענעץ שטאט פון ארבײטער געהארעודעםע
a I»»a A aLkMk I* •MMIMk m L• UliMkאױף כאסש גליק ביסעל y פארוואס ץ בלױז װײלע 

ט יתיאנם אונזערע זאלען  םים־ זײערע אױפםתםעחח ני
 װאוינ־ זײער פח אביסעל געניסען אח פארעז «ו גלידער

? הײם אײגענעד דער״שײנער
 קלאו־ק• מיר, אבער שלעכםע. א איז ײסצ די ו^אט
 באדגען װאם אונזערע ברידער םילע פון װײסזנז מאכער,

 םלעק־ דער דורך שאו אין קערטעל א ש*ילען 1צ געלם
 געזונם. זײער אױך און געלם דאם פארלירןנן און צײט
 בעסער םיל געװען דאד װאלם בארגען, r שייז אױב ס»
מז צו » ץ  גײסט אח געזמם אײגמעם פאר׳ן געלם ח
 *אר א פאר כאטש אדער װאך א םאר אװעקפארען איז

 א צחײק קומט מען װאנעז םון הױז׳ יוגיםי אק םעג
קרעפטען. נײע מיס סעגש גײער

.117 לאקאל מעםמר ^ ו ר ג ל י ם *

 מאס שפאם אמ געמם פארגעניגען, םרייד, םמ נאכט א
געדענקען. לאנג־לאנג עט11 לם1ע דער

 nin ױניםי דער אין פלאץ מים זיד םאתיכערעז 1צ
ש ױינליכעז1יסערגע1א דעם פאר  » ראםזאם איז ב,1ם י

 םע16 װעסט 3 אםיס, אין באצײםענם זיך רעחשיסטרירען
 אציעס1רעזעת מאכעז 1צ בעסער אלעמאל איז עס סטרים.
 םעז קען איינצעלהייטען םאר שפעם. 1צ קשען אײדער

.6868—9 װאטקינם טעלעםאנירען:

 ארײנשיקעז געבעטען םיטגלידער
 צו געשיכטע־מאטעריאלען

אינטערנעשאנאל
 אינטער* דער םוץ דעפארטמענט ירטש1ריס דער
 האבעז װעלבע אנדערע, אמ מיטגלידער בעט נעשאנאל

 םוץ געשיכםע דער איבעד מאטעריאלען איז עס עלכע1ו
 אױס־ דתק-זאכעז מענםען.1דאק אלטע — ײניאן אמזער
 זא־ די — ארטיקלען ענליכע אדער רנאלעז1זש גאבען,

 םץ דע*ארטמענם ירטש1רים איז אריינשיקען עס לען
אינטערנעשאנאל. דער

בא־ דיער אין האבעז מיםגלידער עלםערע םילע
 איגטער־ די אם11 זשזרנאלען. ן1א נגען1ציים אלטע זיץ

 — או־ױםגעגעבעז האבען לאקאלם די אדער געשאנאל
 די מע:טען.1דאק אנדערע איז *ראטאקאלעז םץ קאפיעם
 יםגאבען,1א ם1ײבילעא ליםלעטם, מיט צחאסען זאכען.

 װערעז םאםעריאלען געדתקםע אגדערע איז אױםתםעז
 דע־ ריסױרטש דעם םמ קלאםיפיצירט אמ געזאםעלם
 היסםארישעז םאלשםענדיגען א אײטװשםעלען פארםםענט

י. .11 ג. ל• א. דער פיז טעטיגקײםען די םת ארכיװ
 די איגזנר אשט אח עם וױ פארנאנדערגעװארםען

 םא־ די זײנען םיםגלידער אלםע מ־נדערםע ®מ היימעז
 דמען אוץ לם1ע צום צועענגליך ניט טעדrא טעריאלען

 זײן װאלם עם װאם װערען i* פאתיכטעט געפאר אין
 אונ• םון געשיכםע דער פאר שאדען אעערזעצליכער אן

אן. זער  םאטע״ אלע די מחען פארמיידעז צו דאם יוני
 זײ 1װא ■לאץ אײן אין װערען צחאמענגעױמען ריאלען
װערען• אאגעהיט איז געהעריג װי װעלען

 באזתדערם זײנען םיר װאם ארםיקלעז די צוױשען
 זימען: ארכיװ םאר׳ן םען1באק «ו פאראינםערעםירם

שאסםים״  ״גערעכםיגקימד ; 1922—1920 יארעז די.ח
 ״גלײכ־ פח עקזעםיליארעז איז ניט װעלכע ;1924
 קלאסע״; די לאםא ״לא ;*אסם״ ״נײע די ;הײם״
 .די ;װאירקער״ גארםענם ״לײדים ;װעקער״ ״דער
 חשױרגאל״ װײםטמײקער לײדים ״די קמײקער״;1קלא
םעםעדזש״. «די און

הא־ װאס ױניאן, דער פון פרײנד איז םיםגלידער
װאם מענםעז1דאק אדער אױסגאבען איז עם װעלכע בעז

a ia ii a a  * - ~ - —  — -— — - ~ a a a  a a a  aaaauM *a aaaiaaaaaאיחר איז אינםערגעשאגאל דער םים שײכות א האבעז 
 ריםױדםש צש עס שיקעז צו געבעטעז װערעז געשיכטע

 IP16 װעםם 3 אינםערנעשאנאל׳ דער םיז דע*ארטםענם
 ױערוז געשיקט װעט רעסים אפיציעלער אן םטרים.

מאטעריאלען. דערהאלטענע אלע פאר
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עו צים ש ױ  ניײ אידישע דאם חשנת, יראש אי
i יאך םו»»« r, נטער1א געװײנליך םען ציהם 

J םך־הכל דעם “׳ jid לעבעז אידיש יאר א
 זאל ־nr םעגער1גײ־אגגזנק דאם אז זיך װיגשט םען *ך
 איז װינשען יב1א םארגאגגענער. דער װי בעםער זיץ

osn ,א װיגשען השגח ראש דעם םען דארף מערט 
 םארגאמע־ דער װײל אי?, עם װען וױ פער יאר כעםער

i נער r איז עם שלעכם. אוינערםרעגליד געוחנן איז 
שלעכםער נאך אבער אלעםען, פאר שלעכם געזחנן

 איז װאס םרײםט, אײן פאראן נאר איז עם אידען. «ו
 די קענעז אמעריקע. אין לעבען, מיר װאו לאנד דעם

 ער־ געוועז זײ איז עס אז באקלאגען. נים זיד ייחמ
עס וױפיל אייף טיםבירגער. קריםםליכע זײערע מי גער

iM aaim ai*a aaaaaaa a a a  a a  a a a l a i  •a |M i a aזױז yynya ס שלעכס ̂ררלץ ן מז מײי ג לי  פ
 געװעז עס איז גוט, געװען איז עס װיפיל אױף אןן

 דאם חימם איז אםעריקע אוגזער און אלעםען. «ר
 די אױג און אידען• צאל גרעםסע די האט װאם לאוו*,

 אין לעבעז װאס אידען, םיליאז האלב א אץ 4 איכעד
 עקזיםםירעז עם אז באקלאגעז, גים זיד קןנען אפעריקע,
 דער אין דאם איז זײ, פאר שלעכםעז צוט אױסנאסען
 tub געשיכס* דער fn צײט קריטישער איצסיגער
םרייםם. גרויסע א פאלק אידישען

------ — -— a a  aaaa* â a a a  aaaM̂  ̂ aaaaaftiaa a a a  aaaדייםש אין אידען די פון דאגע םראגישץר דער צי 
 V נאז־ צוגצקוםיז יאר פארנאנגענצט ד*ם איז איז לאגד
«פ *סטוייד. אין אידעז די פון לאג« םראגישל מיי

 את טיראנאי גרזסערע קײן אז *•גדדוגס, מאאזיד
 אאמװ נאציט זײנא און חיםלער װאס אלימעמ,גדיס

 םען קיז שלאגדטדײ איז איײת די ג*גען אתיסגעײיזזח
 ילאט יזסצאינאר חיםלעד׳ם אבעד ארשט?ל<ן.פ גים זיך
 *אין ײד «י האם שסטדײך איז גרזײיץ. w ניײ

►ffi— ■ruan־___________________________
*T חאמז גןניג״ גןיחװ ניס נאד דאס איז םאטער 

עז י י י י  קי*יואאטששגאסל פיז טײל דײםשעז דעט איז י
י באקימעז א י מד  דארמז ווןל<ן זײ אײך אז בשודח, בי
ר. גיפםיגיז היטלער״ס פמ זסייגקז מ מז מ  נאד קעז י

 די זײן װ«ט מ גרײם װי ײיםןץ נים גענײ יאדלייפיג
 וזײס מעז אבזןר ײערעז, עזאפגץטי ײצלעז װאם נאל
צניצױמ די אין יײן ײעיי יאל זײעי אז יאו, ד.י

 פאר• דעם איז םארערגערט «יל אױך זיד האם עס
 אק •אלעםםינע׳ אין לאגע אידישע די יאר גאגגעגעם

מ  געלײגם ׳האבעז אידצן סך א ייעלמז אייף לאגד״ י
מז איז תאפנעגעז גרױסע א  די אים םיט פארבעדימ ה

 עק־ גאציאגאלע זײן און פאלק אידישען םץ ױקמסט
זיםסענץ.

 זיק געקענם האגען האפױמען גרויסע די װעגען
*T סײנונגס־םארשידענחײםלז, גרויםע גזװחנן זיינעז עס 

 םײנונגעז אלע ױינען הײנט ביםערען דעם װעגען אמר
יימיג

 400 איגער םאראז הײנם זײנעז פאלעסםיגע אין
 יאר לעצםען אין איז לאגע דיןר איץ אידעז ייזעגס8

 םעראר אראגישער דער קריםיש. העכםם געװארען
 גע־ אמ לאנד אין לעמז דאט שטארקעד, ידזגעײארען

 וװשסאנד ץקאנאםישער דאד און אימזיכעדער ײארעז
«דג«ר. פיל מײאחװ יײ

 אמ פארפאלגט, װערץן אידעז wn לענדעד, די צי
עז מ .־----------1---------אײד יאר יי
wאיטאל ידע a r איי־ םים שײז האם ױטשפא

י גי^ י  צײחן גיפםיגע זימ« וױיזןן rvunavu* *יייק י
מד אידןן, ועגעז נעגעל ימ  חנגירינג סוטאלמי׳ס א

מז זיד ״אם מל מ  אסיציץל האט זי ראמף. ךי אין ג
 חזדז מעז את ו*«לוײי<ױס<ד ניט איײיסדמיםיזם *ייז
»w m  T.ח ״* e n  n ממ. ויס ויײליאד אויד «ס 

 ודייק זזישיס אײיײצ טמ> א^יץ מ־ס״למי ןמ^חייס
װ«מז די »יז מהז ניט װ*ט *אליסאי אז ײ*תדם,

 דערמים םאקע גאר אידען. די «ו בטגע דײסשלאנד פון
 זימס װנרט װיפיל באװיזען נײ דאס פון םוסאליגי האט

 א דימם אויף דך קעז םעז װיםיל אח האט װארט א
פארלאזעז• םארשפרעכען

 פריער iron נים איר טאלק איםאליעגישע דאס
 אנםײ דער נים. חײנם אױך «ם זיז איז אנםיסעםיםיש

 יײ איז ניט גתנד pp אײגענםליד האט סעםיסמם
 ײגצקל א עזאיד צאל די דארטיז איז ערשטמס מאליצ■

 ייי ײיצזאתטעדש צוױיטעגם, סדיזענם. 80 ןדד אז —
 דדי• זױםאליענער. די ®ון ײזפזעאײ יײ«ד איז גיס זיך

 אךגעד pp פאד ױם זיד *יס זײ שםדלצז מגם.
^ײסיפראי  ל°של« אידלז די וױ גרו«ע, <טישק««< עג

מז גדקץגס ניס דלדיבער חאס מז דײדזשלאנד. זדץ  ײי
צויטיא אוז ריזגלאסיא n ז״נ מז אידעז די אז ,ז  הי
*TW< די ז*כא*ט*א m לאנד. פיז פינאנמז די און

 א געויען חנריבער אח פאשיזם איםאליעגישער דער
 אגםימםי־ םמ «רם דעם אין אוייסגאס אז צײס לזמגע
 אנסיםעםיםי*, געװען גים אפיצמל איז ער — טיזם
 אנםיםעםיםיש. *אשיזט יעחװ־ זדו תח־ p« אין ד״גס
 סרגאציא זצנױחאחױגע יף1א געבײם איז פאשיזם דער

 איז צוױימז צום םאלק p* T« פיינדשאםם יף1א ליזם,
 איײיייו צום *ײנדשאםט ײעקצז «ו אמ מעסײכסל דאם

 אײי געװעז אבער איו פאלק איםאלימישן דאס פאל^
 איטאליא איז פאשיזם ד«ם אז *נםימםיטיזם, פױ וױיט
 אריימי־ אימםאלעז געקענם ניס אםילו אנפאנוס האם

p ייץ אנטיסעמיםיזם שםץלצז i .ראגראם*
 ײאי *נגעיאגפ, איצם צנדליד האם מתזאלמי נאר

• איו האס «ד גיאיײאכלעסיגט. פרידד האם דד  ז
ד זיײ מיםלצי׳ז פדן איכדרוזױיייצז יאר לממממ  דיפי
HR חיסלדר םזימיעסםימאג ז״ץ םיס צוזאםדז םעאו־יצ


