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 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
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 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
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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
 םיםגליד *,iron* דחנס פארשםארבענעם א םון אלםנה

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,

ױיםזמזידענם תאט אנװעוענחײט זײעד אין און ױלי,  ו
מן ת»נדןר מרגןגע  בא־ די it םשעקם ערשםע די אי
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 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
 חײם, אײגענער זײער אין ניט קז־מען אח קאנםרי אין

 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
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 םים־ זײערע אױפםתםעחח ניט יתיאנם אונזערע זאלען
 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
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 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
אן אמזער  אױס־ דתק-זאכעז מענםען.1דאק אלטע — ײני
 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

 םאטע״ אלע די מחען פארמיידעז צו דאם יוניאן. זער
 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

 ״גערעכםיגקימד ; 1922—1920 יארעז די.חשאסםים״
 ״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

aiaii a a  * - ~ - —  — -— — - ~ aaa aaa 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

Price: 10 Cent•
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עו צים ש ױ  ניײ אידישע דאם חשנת, יראש אי
ך םו»»« א i י 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

iMaaim ai*a aaaaaaa a aa a a  aaalai •a|Mi aaזױז 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 aa  aaaM̂  ̂ aaaaaftiaa aaa 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
______________________־ffi—■ruan► *אין ײד «י האם שסטדײך איז גרזײיץ. w ניײ

*T חאמז גןניג״ גןיחװ ניס נאד דאס איז םאטער 
עז  קי*יואאטששגאסל פיז טײל דײםשעז דעט איז ייייי
א יי באקימעז מד  דארמז ווןל<ן זײ אײך אז בשודח, בי
ר. גיפםיגיז היטלער״ס פמ זסייגקז מ  נאד קעז ימז מ

 די זײן װ«ט מ גרײם װי ײיםןץ נים גענײ יאדלייפיג
 וזײס מעז אבזןר ײערעז, עזאפגץטי ײצלעז װאם נאל
ד.יצניצױמ די אין יײן ײעיי יאל זײעי אז יאו,

 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
 די אים םיט פארבעדימ האמז איז תאפנעגעז גרױסע

 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
מיג יי

 400 איגער םאראז הײנם זײנעז פאלעסםיגע אין
ר איץ אידעז ייזעגס8  יאר לעצםען אין איז לאגע דין

 םעראר אראגישער דער קריםיש. העכםם געװארען
מז דאט שטארקעד, ידזגעײארען  גע־ אמ לאנד אין לע

 וװשסאנד ץקאנאםישער דאד און אימזיכעדער ײארעז
«דג«ר. פיל מײאחװ יײ

w לענדעד, די צי n אמ פארפאלגט, װערץן אידעז 
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
מ ד אידןן, ועגעז נעגעל י מ  חנגירינג סוטאלמי׳ס א

מז זיד ״אם ל מ 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 ס ויײליאד אויד «ס  ממ. וי

ק זזישיס אײיײצ טמ> א^יץ מ־ס״למי ןמ^חייס  ודיי
הז ניט װ*ט *אליסאי אז ײ*תדם, װ«מז די »יז מ

 דערמים םאקע גאר אידען. די «ו בטגע דײסשלאנד פון
 זימס װנרט װיפיל באװיזען נײ דאס פון םוסאליגי האט

ם אויף דך קעז םעז װיםיל אח האט װארט א מ  א די
פארלאזעז• םארשפרעכען

iro נים איר טאלק איםאליעגישע דאס n פריער 
ז איז אנםיסעםיםיש  אנםײ דער נים. חײנם אױך «ם זי

ײ איז ניט גתנד pp אײגענםליד האט סעםיסמם  י
 ײגצקל א עזאיד צאל די דארטיז איז ערשטמס מאליצ■

ד אז — ד  ייי ײיצזאתטעדש צוױיטעגם, סדיזענם. 80 ן
 דדי• זױםאליענער. די ®ון ײזפזעאײ יײ«ד איז גיס זיך

ם.  אךגעד pp פאד ױם זיד *יס זײ שםדלצז מג
^ײסיפראי  ל°של« אידלז די וױ גרו«ע, <טישק««< עג

ז דײדזשלאנד. זדץ מז גדקץגס ניס דלדיבער חאס מ  ײי
צויטיא אוז נ ריזגלאסיא n ז״ מז אידעז די אז ,ז  הי
*TW< די ז*כא*ט*א m מז די און לאנד. פיז פינאנ

 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

p« פיינדשאםם יף1א ליזם, *  T מז צום םאלק ױי  איז צו
ײיייו צום *ײנדשאםט ײעקצז «ו אמ מעסײכסל דאם  אי

שן דאס פאל^  אײי געװעז אבער איו פאלק איםאלימי
 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 פי  די
HR חיסלדר םזימיעסםימאג ז״ץ םיס צוזאםדז םעאו־יצ



2 ט י י ז
 ד*ם osh און סאשיזם מוםאלעי׳ן פון געלערגם פריער

i B/fl זײן בײ ג#?<רגט י1פוסאלי
 וױיגיגער w ihmw* ה«ל*ן איטאליע אין אידען די
ט0’אגט י׳ס1ס.סאלי םון ליידען ס׳״־.  1אי אידען די .וי ,

 פאר oy איז אליש פא, n>ay היטלער׳ם״ pc דײט/״לאנד
 ׳90 שװערער y איז oy קלאס. nynyiv א זײער זײ

אידען. אלע פאר קלאס ראלישער
 איםאליע אין אגטיםלםיטיזם פאשיםטישער דער

 אין אי.ען די פאר בארײם.נג באזונדערע גאנץ א האט
 מא־ ארבייםער אידיטע די פאר הויפטזעכליך אמעריקע,

 מים בארירומ נאענטער אדא 1אי דא קומען ױאס סען,
איםאליענער. די

 גוױשען אז ניט, םח־ קײן קײנעם פאר איז עם
 פ«- אםד סאראן זייגען אםעריקע אין איםאליענער די

 אױסצוזאגע, שלםלן נים זיך pro זאל און שיסטען.
 איםאליענישע היגע די צווישען אױך זיך געפינען זיי אז

 באהאלטענע. וױ ,yiyoy װײניגער — ארבייםער־מאסען
 אין םאשיזם ayn םון אנםיםעםיטיזם אםיציעלער דער

 בײ אפקלאנג אן געםינען אויך םםילא ײעט איםאליע
 א איז oy אמעריקע. אין איםאליענער צאל געוױסער א

 אונזער םאראינםערעםירען אויך דארף וואם פו־אגע.
ױגיאן.

 װערט ױאם ײניאן. אונזער is קומען מיר ורען און
י על םראדיאיע, אלטער איר *וליב נאד,  אױך םעות י
 זאגען, pra קען אידישער, א םאר באטראכם הײנם נאך

 לעאםען איז איז איר אין עלעםענם אידישער דער אז
געווארען• שוואכער נאך יאר

 קפאכער קלא אידישע נײע ?יק is ניט קוםען עס
 חנר אפ. גיכער קוםען ay גאר דרעסמאכער, אדער

 ווערם אידישער, א געוחלן אמאל אח וגאס :ארעל־טרייד,
p וױיםער יאר יעחנן םים y אי־ א וױיניגער 

 באראקטער nyn אויר זיר ענדערם דערפים דישער.
 זײ־ וואס ארבײטער, אידישע n םאר טרייד• דעם טון
pa אלטע די טאר םרײד, אין איבערגעבליגען נאך 

םראגעויע. א oy איז באלמעלאכעס
 און אידען, פאר יאר שלעכם א געווען איז עס

 ענ־ אויך זיך prtyn my זײן םיט אז ,prayn לאםיר
 םיר געבראכם. זיך םיט האם ny וואם צרות אלע דיגען

 אי*ם זיך האט וואס יאר׳ אידישע גײע דאס אז װיגשען,
 םענש־ בעסערער א סון אנפאנג א[ וײן זאל אנגעפאגגען,

 װעט *ײם םענשליכער nynyaya א אין .am ליכער
אידען. פאר בעםער זײן אויך םמילא שוין

 גע־ ערפארונג זײן םון האם פאלק אידישע דאס
 ירא־ חנם םים פארבונדען ay איז גורל זײן אז לערנם,

 ■ראגרעםיװע די אין םענשהײם. גאנגער דער פון גרעס
 דאס חאיגער. איז זיכערער אידען די לעבען לעגדער

 אויד pram אידען די אױםנאם. tv אהן כלל » איז
 און פארםײדיגער זײעחג םרײנד, ynym אז גום, גאגץ

 יראגרעםי־ די prams שםענדיג m געםינען באשיצער
 אמ־ לאנד. יעדען אין עלעםענםען ראדיקאלע און ווע
 װערען זאל מענשהײם די tv דעריבער, איז װאונש זער

■nyivaymyn, איז םענשליכער און בעםער t־ov װעם 
n בעסער v pam אויך מםילא שוין r איחגז. פאר

 טער2ו דער
 געבורטסמאנ

 אונזער פון
בילחננס־

לסים מ

ײאלם »,
אדכיי׳םוז. רילוינגס

 יתזל״ נוריק, יאר 21 פון ^פאנג אריםער קלייגער, דער
 בילדוגגס־ רײכען ,1גרו<ט< דאט bwnu u׳j ר ס ט<ן

o«ti ו>אבאן םיר n״Ud.
 דורכ־ יאר 21 די אין ד** איגט^ר^עשאנץל יי
 פא־ געװען דינען עס ודי״<ן. שווארע םך v געלעבט

̂ן איז לאגע די װען  די tv קוישש. אװי גוגװ
 געשטא* איז איגטערגעשאנעל דער פון עקזיםטענץ אעסס
mi ונייטען ערגס^ע די אין י¥ך, אבער ג<ט««ר. אין 
 דזך בילדומס דעם זי האט אינט^רנעשאנעל, דער פון

 מאמענטעז אין זײג<ן עס <כען.1א.יפג< ניט פארטםלנם
 גע.וארען אויפגעגעבען אײטוױיליג טים גרויםער פון

 איגטערנזנשאנןגל די וואט איגסםיטמיעס, פארשיחגגע
 בילדונגס־דעיארט־ דער גים אבער אויפגעהאלטען, ד-אם

 אײטען די אין גאםירליך, האט, טעטיגקײט דין םעגם.
 ער nynv יוערעז״ באשרענקט געםחט נױט גרײם פון

 אנשטרענ־ גרעסםער דער םיט האט און יםםירט1עק האט
ע,  אר־ דין פארגעזלגט בוחות, דיגע איבער אםם גי
 קען וואס ליםענט,lםvק גרעםם,ער דער 1אי דאם בײט.

 גילדועם איר און אינטערנזדת»על דער ווערען געםאכם
דעפארטמענט.

■ דער פון דעיארטמענם בילדוגגם דער  אינםערנ^
 פארשידענע דינע מיט פארנעם. גרױםען יײן םים געל״

 בא־ װערט געגיטען, פארשידענע אויף טעטיגקײםעז
מז איבער׳ן מוסטער v פאר טראכט אנ לאנד. ג

 עלםער־רײםקײש זיין םיט tv ניט, דענקען טיר גאר
 דין *ו דערגרײכם האט ער ווןזס פאםוריטעם, אדער

 דער■ אײד שײז ער האס געכורטסמןג, *יעריגען21
 פון און װאוקם דץ ®ח גקם • העכםטען דעם גרײכם

ײמן מיר טעםיגקײט. יײז  דער םים tv םער, פיל גל
 דער פיט דערנרײגם, האט זןר ייאם יארעז- פיז רײפקײם
 אין ןמגזװאמלם האס ער װאס ערםארונג, מאם גרײסער

 דין ארבײם, יײז וועם עקזיסםענץ, זײז םמ יאר 21 די
 פארשפרײםען און אנםװיקלען מער ^V זיד םעםיגקײט

 ערפאלגרײכער, און םרוכםבארער ־np װערען װעם און
J3T9 במ רױ

 טון שמלץ דער אח דעפארסםענמ בילדונגם חנר
 IV וױגשען. א.ן תאפ<ן םיר און אינםערנעשאנעל דער

 בילדונגס דעם פון מאוקם און אגםװיקלונג וױיםערדיגע די
 דער פארשאםען וועם טעםיגקײט זײן און דעפארטמעגם

 ןמערקעגוע, און ר<ם כבוד, מער נאך אינםערנע״^על
איאט. במ וױ

t« ון בױח® 
דרעס דער

 דעפארטםענט בילדונגם אונחנר
גע־ סעפםעסבער טען23 דעם האס

עקזיםטענץ. ־יעריגע21 זײן םײערט
u ^געגוםעז׳ איז עס p  21 tv 

דערװאקםענ־ פון עלסער דער איז
ט ענ מ ט ר ^ פ ע  «ttv ■טימעירממא רײפקײם, קײס, ד

 פון פארדיאלטוגג די אויך עם האט
 דעם גענעבען נאםעז v דעפארטטענט בילדוגגס דעם
געפײערם. האט ער ̂ואס געבירםסםאג, ס?ז21

 איגםערנע־ דער פון ׳ועוארססענט בילדונגם דעד
A917 h איז tvhpw געגריבדעם איז שןגעל p ט  אי

V ײאס יוניאז, דער פין ?אנװענשאז דער םון באשלום 
.1016 איז r פילאדעלם איז wnytrya אפגזװסןלםעז אח

u דזנד v ay גריג• די ןױס■ און קליין מיחנן איז
מ  פוץ קלאס־זיפעד קלײנעם v אין מ<זקועגר6פ אמ דו
ר ן  ay וועלכער n מי״םקול, אװחזיגג װאשינגסאן ו
 ױניאן, דער סון םיםגלירער אאל קליינע v געקוםעז איו

H3V מים V םד u ih iw h p ח דאם גלריבעו, און  וויי
« נאסץן ד«ד  ייד■ די װאם ,ס״9דױס9יײײא <יב״טו.

jtfm m אינסםיסחלמ 909גי*<ןגר מי די האגץן V
 / •II3 |1|T IM P__ ____

ו u׳ לו ב• ת t w h u t b u i ר פמ אינםלרמר מ

 די tv אױס, חנחם עס
אסא־ פאנוסעקטשירערס דרעס

SSrSS גאנץיזאגגע«נג^
אן ש ײ א סי א ס *yoap די «ו גרײםען גו ױך א

 דרעטפאכער דער מיט רעטנען
 אײגענםליך דאס ן^נריםענט. דעם באגײעז װעגען ימיאן
 געזונדלאגחפאר די לויבעגםװערם. גאנץ געווען יחןלם

 גדדים בײדע װען מכליכער און גמטער געםירט וחנרען
ױ פאר זײגען ו י  ןעער אח עם וגוגעגרײם. געחעריג י

o»ih p מאי דחןס די זסױ וױ װעג דער לױבעגסווערס 
 Tix קוקם עס םער״ םיל זיד. גרײםען טםעקםשירערס

פארדעכםיט גאגץ זײז גו אוים
h םר. w h h p ^דירעק־ עקזעקוטיװ דעד לאנױ

 אסאסי־ סאגופעקםשורערם ורעס געשןפוגל דער פון סאד
 בריװ, v פח קאפיעס געסאכט נעםליך tapr איישאן,

ovn ער ovn שרימז ר פרן םיםגלידער די 9 גע  ון
ivv'H 'ovov, ױסגעשיקם די און^ urnrH co is ד  ני

 דעם איץ םדער. כלל ארן םירםעס ססײס9 ריעל געםלײם,
 אינחםטריע דרעס די tv ץדקלערט, געםליך װערם בריוו

 יממקודענץ דער פון pivov hivt ^ידס PHP נױ פון
Tiyo-iy די פון o iy מך װעדם אחדיס פאר װאו ד,ש«ע 

ױיוןן. ויעוייגע ני קולס אױןי װערען בריור דעם אין ו
י פיז פר*נ« דער םים aaouyovnp* »יז IVTU'ivruH י

ם קאנקורעגץ ר ױ מ  t דער #ון פראגזמ ודגערליכע ןג
 קרי־ דין ®דױס oap לאגדיט םד. ר9לנ9ײ ז9ױץג ,vpג

םײנונג. םישע
o«ײעלעז םיי r*  r דיסקוסיע קײז ■יי״ירנו נים 

ט מר. םיט m ^נזי m רט «ד װאס פראגען. די  מדי
 is Diyova דעם איז אינםזממסירט nrn בריװ. זײן איז

 משיקס ovn לאמים «־. pym TfoVm זוליב װיסעז
m  ormp מד דער ייז מ־ױי ךיז ױי m לם׳י9ײ .ו u.

n װאם lyonn י װיסיז «ס ײ כלל י  PHP נײ «ז סי
m 19 ײים •ידסײס. ססײס9 ל9רי די »ץ m  19 ovn

י9  m
mf m

י H ד«9ריב9ד שײגט אונז פעדענץ. yfom דרעס י o 
 »ן פירערשאפט דער אונטער אסאסיאײ^אן, סשורערם

n ovn hio ov*9 i זיד גרײט לאמיט״ «ד. i ך װיל  ג
 גרית ר9י דים• איר יף1א םײגוגג עפעגטלינע די װינען
 jyaya •יזזיאגאנדע סאכעז is pyiis דעם אאא״ האט,
א-יסען־װעלט. ר9ל אין ױגי^ דער

 פאסיפעק- דרעס די און ים1לןןנ מר. יב1א אנער
 IV װערם דעם ■v V* שאאען אםאסיאיישאן טשורערס

 פאחיכערעז, וײ מיד ז9קענ מיימנג״ עפעגטליכער דער
tv ױניאז די v ovn ר9ם סך is עפעגט־ דער פאר זאגעז 

 געאװאונגען פילען ייד װעם י1 װען און מײנתג ליכער
 גאנײאמג די tv אבער׳ גלויבען מיר ת>געז• עס n װעט
 מאנוםעקטשח־ערס דרעם די װישעןoiyoniv 8 דעם פון
 פארקופעז והנם ײני¥ז דרעסמאכער דער וװױשען און

 ניס, ins tt גלױבס עס װײל אוסן, פרידליכעז v אייף
tv ײט איאםעער דער אין װעלען מאטםקםשורערס די* 

 סיס ק׳ומף oyiyov TV איז פארײיקלעז װעלען זיד
 סדידליכע דינעז פאחקןנדלונגען די װען זװן יוניאז• דער

 עםענםליכער דער is איעלירעז is נויםיג ניט עס 1אי
וחנלם. די אױפזװרודערעז אץ מימונג

V
ג8 אן נ שו ױ ט  קאםיסיז רחװעלט׳ס ■תױידענם נ

is די שםח־ירעז ms Tyunnsvs- 
ר ע או מ ךיי ע מ  ay* איז טאלקאפי אוז ארבײם שען א

 געבדימז האם זעחװ־שי אין אח לאנד
ט םי א כ מ ל א  ימימ־ די פאר גרוס עכסעזלש v ב

ריקע.9אמ אין םרעםעד
 הױפנהעכליך עזרוואעג געשיקם אמ קןומיםיע די

jysvn ײ1 טים.עבאבאל די פץ פארלאנג ם9י אױף
--------------------- •mi iMfeti■ aiufai m mm m >»—*■— i  19■̂ * iW/U" | H ™ /D j ?wy= ײו J' ׳#■

 jrpnyos איז װי פרײהײט םיל ןףױ גים װײם ױניאנס
h p די גזתעץ. דח־כץ אסם9גע שמרק װערעז די yn• 
 פארכאפ עעלאנד אק געזעץ ovn tv געחעדט, בען

 ענגלאנד אין גזױעץ דאס tv ;סםרײקס 9םיםפאטי
is ip אאלעז ימיאנס די הײסם v ® hw באלעבא די 
 *יקעםעז tv ;19391391 װערם אסמאך אן חזמ םים׳
 די is ח1בל ילויבט9 אמ סםרײק סיץ ײט9 דער אין

 װעלמד גען9ג ׳9פירס דעד פמ רײסענאר נדע9סםרײק
 אל■ אין יתיאנם די tv 11א געפירם װערם סםרײק ר9ד

 שםרמ־ v אדנםער שםעחען םארמעגען זײזװ־ םיס געםײז
a יm פח מנםראל גער im r r ח  m 09 אױב י
 זײן נים אויך עס זאל פארודאם v® ענגלאנד■ אין אזױ
f אםעריקע אין אזױ

 פרן פירערשאפס ד9ד איגםער קאנזיסיע, די אח
 99̂לע געראלחשע דעד po xnpio דר9י9חש

 געפארשפ און געשםודירט ovn געפארעז׳ &פאגי<9?
 װאס זאכען, yon 9אל די tv באריכט, א נעבראכט און
 װך דעחױילס באלעבאטים אפעריקאנער די האם םעז
מ גיס prm נגלאנד,9 איז ױניןפס די גזמ מ ט  אינ

 סטרײקס סים*«םיע tv אפי^ ניס אמ ׳רשםזגנס9 אפוג
 )V ז,9אויסגעפת האט קאםיסיע די .lyspHO דינזמ

 סױ־ 120 ז9האב 1988 אין prnp 1934. 1936 די אין
 סטרײקפ סיסואסי אין lyouyi אנםײל ^בייטער זענס

 די תאט פען ovn אסו^ גיס אויך oy איז צורײטענס׳
¥3 nyisp*nyovדערוױילט אטיס39ל pnm וחגו דעם 
09 190979 iyo אין ססרײק א פון ייס9 דזנר אין
 אי־ ל90בי 039י א די T9Q תאס גס,9דדיס ;מלאנד9

מו ױ ס ד m ג m ו מ p# פאוזפםװאחזליכקײס דן מ י  י
m m  pr in v v  hio ריגי* י9ד פיז ממםראל חנם 

m 9י9די p» יוגיאסס די ר93אי תנג p .uy.'yoHto 
on pv, אין באסיפ9באל די on myn ypnyoR 

ovn ןךוי pngav סקנא pn is באטיס9באל די PR 
____ ____ גגלאנד.9

ovn nvsv 9אײטױג די ניס איז moneiv פאר 
o’ovsj^p  *n 09י איז •POHVP nyn p® 03*HP 

.nv oamp oyn pv opuo nyoyiyiapm n y m n  v 
tv איז *m s *itv r r  O’cyayNp  n  prayn na6ai9 

v 9קםיװ9ל9ק is װאױגם o T P siin n די םים *n 
9HP1 |9  OUpi 190ײ3אל. n*IR TSTaiT "I IV

w ד prams von •oyn 19191 praoyp גים w r tp 
ײ myn ד,9ױדדלovo 1 ײי 93ל9<6 מגלאנד אין |  י

nmi pr .19 יס0939ל93 ױ גלײגןן PRז גלאנו מ  ײ
HW ,pnr־nyo״anR py ױס t o״pr nyHriap םי 

yoprawn די ר.919של i H i i  *pr pravn״m  pv w 
״ iv ^upony ר9129ל p ו n דל*  w 1 ו9וידח

r pv 09pm9״ny ד9ידבײס p p  pv זיי פיס H tn

--------------------------j* גערעכטיגקײם

na6aiyגים

fVyo npt ammRrm ניס
pn p rn y n ^ irv י  ד pr  ny pm

•pym סײז m n y r t  n«  01m s

prtm
n ז.9ליניתאני

oy ■ryiyi proyim s
P• 09
י י  m

י י י ו
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lyoiyo tj ז9װאלם myp םים לעבען 
nyn ,ױיערע אז םילןךאםיע yiyi’H 

n 9נליכ9רז9פ ns ן9האב p y שים 
onyii םים םארגלײד אין ניט n 
mns פון nyn ,וואלםען וועלם h 

nyacopn^p גןך נים אםילו איאם 
. oyn lyiyn onyn, האמנן זײ װאס 

 נים ן9האב און נים ן9פארדינ די װאס נים, או־ביים קיק
 םאו- אין דאס האט on^ א םאר oyri לעבען. n האס םיט

 ׳־9אױסג ם9אי pnm ז9מענש וואס .oyn מים גלײך
oy'inn זײ אין nyoiynio יף1א oyn גוײיזאםםםזמ 

 אין ם9אי בם9ל מנשהײם ysivi די וואס אח אמן
nyo nmo א nyrniympn nnyT װאס אלם־םלחםל9װ 

מ נאד זײן קען א מ ת מ191שוי ,1ש  בלד pv 1לי
nyiy םון pay? praayo h p  ? nyp-nyrmo nyn 

ש nyn .pnjrt׳ נים 9םילאסאםי nyn אס מיט  מנ
m «לז P0 ny^nc םלאכם m 9נ91אײ דמע m ns 

pv pro’ll yjyirai ym  m m ז•9לײל nyo ny* 
 פון mns n וװליב urns yiya״R ym נים מסם
nyn לם.9װ oy אמ nyanyn « כם.9של לם9ח

pv 19לק9ם m prm 1 9לנ991אײ .pmiyoײ 
m זיד pram אלץ ױnymno 1 אויך מ־שכםלן m  PR 

yiyirai m m ז,909איגםער onyn pm nyny די pm, 
19 oy את yoynyoiH ynmr.] !פארלױפי p a n 

ppyo up וױיניג nnyo pravn payp ovn ,praaya 
pan jh זיו וױ םענשחיים די P“ V אוץ T9m  oy 

hp ײײגמ פאיאז אױך pay? oyn .praaya 
 H proynyoiH” יאגאלע9אינםעתא ,n ןלועקשטעלען

n  nyi «9ל9יןמ1נ praynyoiH.
 thr ovn amvony ױ ovn ,yinyo th 09 נאר

m ayo tv ,pmnyi, גים h p  ymyspH pits 
onyoonup onynnpp ra p  pay? proya yonni 

nyc pnm ז<9ײ1אי pan pr pravn ovn סיר זײ 
proynyo און oyn וואוילדין *oiyo nysivi nyn po 

yo n אמז oyn mnnyony n חײס.  tv ,lyrmyi״ 
®ms? T9 ןךוי oy nyo pnm  onyoo^iys די h 

tv ,pm 1 די p an19 ם?ריב רײם n rn  pn מז9ל 
ny# .זײ oiymyno pm װילסןון oyn pranyi oyn 

nyiymyov ?פאל nyn pv pranyransmiv tt 
mלם ny oyn jmrfio גים t k  n  m m  onynyi 

19090 yonm n  pam  ,^ n y oy po p?oynyo9ל9י 
 לײי iv? ypnyoy oyn ,preoAnyo עקאגאםיש? איז

pm ,pn ך 1^רײמשל ן מ ױ ך ז ג ל  HP פלחסז^ מ
n  praya nym m m  onynyi oyn ny װןלט nyo

 V nyo pay? y is promyi האט ny לעמאקהןםיע.
 פים האם ny און סזננשהײט nyn po אל9איל הויכן

 סאלקס־ nyiypnyay לי לם9מגײסם רוף oyn אט
Tyoya, ױיניגסםזננס! piyi y ײ.1 סיז םײל ז9גתיס

you yi’s •־n pmyi oyn אח נםליד9אײג r n 
a im n y אין nyooyni nyn, װזנלם־ בלוםיגעל 

 iya proyo yonm tv- גזװײחגז, oyn oy סלחםה.
 nyn nyo אידןיזןל אן סיס pnyomiya pro ?y? ז9ש

th o«n®iya די prm סקליב גתים r pn is״njr 
yi Tmmra nyni th oyn p* .a■ »מ9ל ry  nyo 

ypnyoy p» pnm, אין oyn לאנה TP th oyn 
pnynyi ooyno אין nyn װעלם nyo ןךױ -ynyoya 

prayn pronvn praaya n ליסםיש  tv py נים ?r 
tvt nyniy װי זינען אק TyoynyoiH yVynyoya• 

nyn th om .pmyi h p  ry  nns n אסת׳ן n  th 
nyi'im לם*םלחפח911  pmyi װי ^ is nay? y 

pnyo'T וועלם זײ ymynpyayn nyo. װי h p די 
n סלחפח y ^ p ^ ia n  nyn py oiniyyi *pr oyn 

TyHrnyimnwyinTOH th n onm P® prmo, 
roynpyayn n  tv ,prayryi pw  |ya oyn אײף 

m  nynלם y pnynyi th סך־ nyon nyi’im וזי 
nyn nyo םלחסח yay n  tv py נאציאנאליסםישזג 

prayn pramyory זיך opnyooyi י•ל ײ »*געי  ג
 proynyo jh. נאאיאנאלע n נםע אי סענשלימ םיק

oyn onVyapsyi nyn זיד y pv opnyovyi 9 ל 
oyooyonyo prm באת גים ,191נ9ל  oyn m  pv 

991 pv orvyo oh  pnynyiלח919י^ th oy pr 
nymnynay nyn oy חל91אי99נ^ om ynya oyn 

9 dsh19ל?90 9ל, yoyvyi oyn oyn] ד yonna 
nyn hp> nnyoya »9יט>חא?8ד po .ט ל ײזנ חו

vודיסק 9ל pv 9אל tv ,p rm 19היסל no pv 
p סאליני an זײ nyo pv prm o oyn nyo nnyoya 

T907m “  nyay ,o;yn nyn po ynynpyayn nyn 
oy נים vnpyoyn n  om ,nyni^ n  pm ,pmyi־ 

u y  my pmyi mi pn ^ p i qht y ■pp oyn yn 
mnyn ױסנאליסטיש^ pnAyn pv נים osynoyi 

praynyojH yojynyj yiyim״i pam בלױז  yny 
po חײגם m H p p a n ^ p  po th

 שםזר ojyyyi נים pnAyn םוסאליני pv 19סיטל
pv prm o oyn nnyoyi pv prt די r o ynpyayn 

m  nyn po,לם nrm n yoHynpyayi f *  pm 
pnAim דץ pv prm o pranrys is  opphirr די 

ty ,my oiamnyo pv .r oynpyayn 19סיםל pv 
yerjHnyo V םײגם oy iy ,pram prtyr סוסאלמי

p באטים9נאל i pronsn 9 בײ 19ת9ל ynyn9עליש 
pramm oy m nynm רי ױין prams pruH’SKi 

sny ynrn pn nynyroo’HH »n״.nyo
nyjypnyoR n  oyn ,noya n  nyay th 

PR prayr 919093 n נים tviit באםים  priHrt is 
ynyany n ?עלאגד,  nyi• די Hayyva nyivpnyov 

onnonpy na6uy pv iy ,ooiynyi lyayn oh שײן 
po ע  nv m ^JrayiSTyi yHmryo* בדײםזג גאגץ y לי

Tm^oo*ra 9 ־ ,annyrnyo־ 019לם# 4 s  ro jy .װ 
onya^ ya nyjypnyoy n  prayn nyn nyay גים זין 

oh לערנזמ גזװואלט  eoaypya prayn pv naftiiy po 
 pv ^nayasyrya nyלyיsvס praya mma ynyn 9ל1

up וײ  prm הײנם yooyna ,n שמאים oiyn»pn# po 
 rsynoo'iHny pn nyoin oyn ,nvonyn לם91וזײ

pan 9אמנלכ any m prara״nyo־oavaya T9sypa 
.Tynynyi

oy אמ h pjh ,סײגוע m לו  na6uy pv ^י
oy pm ,nyo^anv n חאלס  nyo pmyi nyoya oy 
rfrn«? װאלם n n n  ymopr^y? pam  ryrya v pm• 

m ?ז•ג m ש לי «נ  *pr־h ה91?לי pn סים939אל3 9יי
H״nyivpnyoR n  m nyorr^nns p* ny ־9באל 

nyrra nv n  h »  nynyan •jyn rv  oy nyay ,onsp 
 oyn nyay .99191 v אײף pnsRRiy זיד payp יײ ײיײ
oy נים זאל nyn pam  awn* nyn pam  pn נױ־ 

nyn T9P .na6iiy pv pym  yrv ro  tmpm« נים 
fn ימ? ny tv ,oyn m m  UHuynran w om rH 
th נײםײ nyHpnyav nyn praam •ypnyov th 

lyuiVnjynnya m נשלעמןטים ’uw^ RP m m ססילי 
orravi ,osm וײ r voyu Ht th rm a-H nvn nyn 

>3 nyiy?'nyty # m  h p  nyn p am  .Tynyw9אל

nyo yoiyoynya ,oay?o ,payismytmany omya 
*,jvmy is p r nyo״ anv ynrn  pnyov is כזײ ,nyn 

*o?״ noo ynrn prana is PR ojyai' py pnn

 ערשטע די
 ric אױםצאלונג

פאנד

oyn ,oynnnsB y th oy 
prumysony yovny זײ יי3

n MilBB MIBMIMMB̂BMkkAA bbmoyn ,o'oyiya iyo'io po
.................... . .___H נםעnנyשyנyל oyn אייגגי
ען ט ױ מ, מ onoya 91אײני prayn םי

pnm  prm yi?nis קײם1גלי9וײקשט אוליפ TPi py
po prt<

 HH9J93־preno oyn pr praonmyo n לױם
is o?ysyio’H o'oyiya nyn oy onm ,nayo די 

 TH th oyn ייגקח, nyn po ליו*1סיס y po ימ־שים
9 nynײם pn pa םו־ים oia prnya־njynyoo אק nyn 

oy ,nrin ,ודיסם pmyi py ny pm 1ללי1ש h  om 
prayn 13 h »  m nyiarni ppm nyn. זײ־ ,191לײ 

nyn oyn .nyn^aom yiyanyosnyo n  pa מד װי  נ
r i m  pnynyi Tynnyipms th orayiya יח־שים״ 

py oy m nyo om 1י1שול  ttp’ nyn pmyi וײ *ya 
9 pm03רלױ.

9193 pram p^ysenv pam  pra?na nסיס 
*omnyaHHo y pr oy .pnm  omyiay aynoo pmo 

irim o n m o y  pmo praym ym  oyn ,myo. װײל 
h ניט nays nyn om ניס ?•fmoonyy pay

pranon ttip nyn po nynHiora n זיד *ya 
oh  prim  n  ojy?ya mo n  pra 9אל proonmyo 
iy py *ay* pwiyonyn oyn py ײד* *rr m 

p. ן9זסל םיליעס irn  oy

th py oyn ,oaya yoiyoynya סאמענם יעדען po 
pnyn is osuyi om i nnyoyi. װאלם סוסאליני 

 גים ^לם1 יאפאן ;עטיאפיע pranyi נים חגסןןלם
prayiyi 91כי אק th װןןלם ר9היםל osh נים yi• 
oynynn סיט חנלם1 לי y פלוט־באד ym  jyiyn 

•9םשעכאסלאװאקי 1אי .פריחנר״־ױיםשען
 *aiy po ר9סיניסם סרזגםיער nyn ,1י9לל9פפ9םש

 py Tymyn’inyn oonynyi נים tt װןןלם לאנד
 ny Ty אױס, בײ proya tt Tר׳y,יםלn is pפליהן

 די װןןלם ny ^לם־מלחםד- נייע y Tyn״onyo מל
 װאלם ny pm ,lynyomyo oay?yi זיך דערניחגתמ

pram opppa T'n^o’.n און קלאזע־ ©H TV H .nny* 
p’ni אױף y’pyn^oyayoo סיינם y סים מלחםה *iiy 

 ־nrn ?לאהחג 1־roy oiyr לעין19םב9םש pm לאגל.
nyo !חז־שים 9טליכ9 סים היטלזנר׳ m ,?'ms הים־ 
 ony•־’syi y pramiisis paiyoyiiy nyi oyn אמ־

po niyoo די oyayoo th praram praymi׳rpvmp׳ 
oVyn גים הײנם פען tv ,pyno py prajft oonynyi 
ynr םיױם ?y praynaony pr •היכד !הנלט־סלחםה 
 onn on'ayno pra m ynoo my גים omi py לער

Tin P® Tyanoooyny om ny iy ,prtyoonyo,־ 
pm .pnm להמניס אױף praj^y כדי  is oy'nn'yi 

iy rami njfarn ,עמלאנד mynya th impayna 
oh armvnyo p תסלן^ד an גים is 19לאז TP 

rpyr^oyayoe prVya חזולם ny 1אפיל onynyio’w 
ny ry ,pmynoo is שסױעם •Hn po

nyay py מעש^ די oyn nrtnyaoyoo iy זיד 
yamnys nnya py ny rauiasm w in s  ym־ 

mnya ymaymyoiy? pn ry ,on’oyn ־ מל ל ^ 
nyorni pra 119 זײ th oaya oiirriynל,1לא PH־ny 

m*•« די nytrnn »יססהאל«מ  nyn po y’onpyayn 
py 119 באלל th p^yn pn ypira Tomn.לאנד oyro־ 

pn-nira priy? prtnyn n  th om  prtnya אלס 
y .סריח^ם־סלאך o r is n a  nyi״n  prt 9חול po 
y ס־סלאדנסרידע nym o •jnyn ק  po nnyoyi y י

 ono ין9עיל309סש py רץ9חיםל םים py םלחפז^
raimpis n ד׳ם9חיסל onyoo opsyi גים pn 

TP pr onyn om  r ?yn^ayayro  any py jrn 
nyo p^nys 9יסישסאל םשזגפבזמ־לזניג׳ס ,oynnyiya 

nyonyn onn pramyi ripAnyaayoo om נים TP 
pv oy .pannrwy גליד,9פ iy ינ׳ס9רל9309סש TP 

 rpyishoyayoo ry ,utoan nyn אק onyi ליסי?
ל y prt’RR pnynony ^ל  ■אליםי? nyn את 9מ

nr pnm  prams ohitt om  oy jray rn  po 
orroynyo oh m קײס, ? a r*  onranyo oyn־ 

rv iy n o ^  .nî־ om יך» anyn״ pmo סיחאװ 
.nitfuy ro  Puynsy nnyo

190*» ?m s r n  n  yn pr oy nyiוח19?ל 
ד םסעסמרלימם לי ם מנ ^ pra •jnyn אײד

ysm חמ9אױפ?ל sono n ,סיליסיק oyn ם1פאל HP 
n  ounyi iirpiyn yspmsino m nyn oyn .nofcuy 

om רמזלאנה omyo po imyamwo 9פול  n iy שנייז 
aאיר ״ ryoVyn is onyn פראנ?רײד Tpyoo pppoia 

װסל ^ nyn is שײך py oyn nyay אקידן םי  wm מלי
HrariKno nyiHSH nyn oh pniianyo py לאמ po 

tt n pra rpms^oyayoo אפשר nyn th HP למממר 
n  ty ,pn pra oy .pram o ira 9לאג y rn  om ץ  מנ

nn .opnnyioy pn rrtm  nm » n  ay pm .ynymy 
3 yn aynנויײממ !עחסלם 1לױ• ,pranriH n  t h 

nyn is onnyi prayn ayn װײל ,91לא 19םח»יש 
m n די y an m o u p  pam praumy 9«ל די •you

.________

p a ^ s  oiypyi oyn ypmyay n r in  t h  th 
prayrsi’H myn y די opoyo r»  n#sm אץ TP 
pmpn oyn ,ups די mלם nymiyoo y a n 

. .nnyoyi__
ry  yiyi is iram  om oyn ypnyoy פלחםח 

n  praya is לם9װ py 09 .ymynpyayn nyo nyan 
py pray om n  ry ,niyi קאךע־ n iy .pnj^pny 

oh ooye onyoo דעסאקו־אסישע די po nymjrt 
nyn לם9װ nyn po T m o ayn pra'nm y לס9ײ 
py נים ay iy ,ppyTiyn זיד מל n  pramionyo 

py yononryo 9נאאיש py am  po ooyonyn 
n y a. מליני  payoonyo 190וזאל ל9סיםל th פו

ny n  iysyois>y m׳?m .ypnyay th iirnrt װײ־ 
y oyn ypnyoy iy ,pra מלד, סך y םד ■,propiHp 

nn־pn pay? am  .n .ry m panrya .p ^ n y cya 
yom i y הילף nm o yinn nyo ׳«oiyaya y r 

.om po
o itpith רחײסלס nyo nyuynpyo m  pv 

na p ra n u y i^ a y  yspni ^ ’H. ,ל T מ H  prayn 
n פאחל nyo S טירם  payp m iy .p a r  syay



prm גליידגילטיג o t n  a n  .m ץ® nrr* ימלם
o u t געשםעלם prag ,nngoya pa• מ זײ א  קײנ־ 1ה

 *םעריקע m קלאו*. pa שארף זאנסya ניט דאך «אל
oyn העלםען ra שימז גו זיך מרױבםע  ג«גען בא

מז םען האם nyogo און רויבער. די מנ ע  וויים־ *נג
 האל םעקרעםערי po ערקלערונגעז די אז סײטשען,

 לןןגע די וױ רוזוועלם. ■רעזידענם האם עפעם, סײנען
 קרי־ מערען ptaagoyaag ה*ט טשעכאםלאװןזקיע גועגען

 ערקלערונגען די אז ױיסען, לאזען גו געאיילם זיך «יש,
po פאליםיק אויסלענדישער איהר וועגען אמעריקא 

 בדעה האם זי אז געםײנם, ניס אופן בשום האגען
.yog-rot אין םכםוכים איאסיגע די אין מישען ןיו זיץ־

 דין האם רחװעלם פרעזידענם אז זאגעז״ קען מען
 דער אוליב נויםיג םאר געסתען ערקלערונג לעאםע

 עם אםעריקא. פון סאליםיק אינערליכער איאטיגער
rat און װאהלען קאנגרעם ערב נעמליר oy ניט, םויג 
 וחד געפילדער g מיםען אין אנפאנגען זיך זאל oy אז

pra אין אםעריקא ארייגשלעפען g .אבער וועלט־םלחםה 
 םעג װעלם גאנגע די אז טאקע, באוױיזם גוםא דאם
הן  אינםע־ נאהענםע אײגענע די אבי פײער, אוים׳ן «

לײדעז. גים גאר זאלען הײם nyn איז זיד ביי חנםעז

 ברײ א אנגעשריבען האם אײנשטײן ■ראםעםאר
 םינף איז לעבעז װעלען װאם מענשען די *ו װעל

 «רײ א אהן בריװעל א איז oy ארום. יאר ווױזענט
 .6939 יאר םון מענשהײט nyn *ו גאר אדרעס, יזאטען

 מעםא־ א אין pnyn ארײנגעלײגם oyn בריװעל דאס
 pnyn 60 אײנגעגראבעז oyn װאס קאסםול, לענעם

 די rraaynt onyn עס װאו ער־ד, nyn איז םיעף פום
װעלם־אױםשםעלוגג. יארקער נױ

oy אזוי זין• לײענט װאם בריװעל. קירץ * איז:
 גײם־ ערםינדערישע אין רײד איז *ײם ״זװנזער

 געקענם ערפינדונגעז זײערע םיט װאלםען װאם פער,
 מיר לעבען. מענשליכע דאס progo לײכםער םך א

 עלעקםרי־ po הילף דער מים יםים אריבער פאהרען
 ra אױך באםרײם קראםם דיזעלבמע pa קראפט, שער

pwayo אנשםרענ־ םיזישער וגו־גרויםער יעדער פון 
 אמ פליחעז, אויםגעלערעגם זיך האבען מיר גתג.
 שװע־ אהן נײעם איז בריף שיקעז אייד קענעז טיר

כוואליעם. עלעקטרישע דורך ריגקײם
 פאר־ די און «ראדוק*יע די אומ בײ איז .דאד

 ניט איגגאנאעז פראדוקטדז און סחורות פון שיילונג
חנר אמ אדגאניזירם,  אז שרעק, איז לעבם מענש יז

 עקאנאםישען ®ח ררערען ארויםגעשםױםען װעם ?ד
 עק* W גויםיגסטע דאס האבען ניט װעט און לנבעז

מ. ח סי  פאר־ אין לעבען װאס זגשעזמ עחר:ט נאד מ
 ײט1 פון אגדערע די אײנע םאווען לענדער •ידענע

 שםענדיג םענשען לעבעז דעם אוליב אויך און אײט, או
 װאם דעס, פון ױך געםם דאס םורא. אח שרעק אין
 זײנעז םאסעז די פח כאראקםער און איגםעליגעגץ די
 כאראק־ איץ אינםעליגענץ דעד־ פון נידעריגער םך »

די «*ר  באשאסעז װעלכע שעז,סעג געאעחלםע פון
ojnv געזעלשאסם. דער פאר װערםםילעם

i האף, ״איד t לײ־ װעלעז דורות *וקינפטיגע די 
ך ו מ  סח געםיחל א מיט ערקלערונגעז אידםינע ן
i באוואוםטזײז, בארעכםיגםעז א מיט אין שסאלץ t זײ 

חעכער״• •טןחולן
i פאר. מיר שםעל איך t פיז םענשען די n r• 

egao, ויזלעז בריוזעל אנדדאס לייעגעז װעלען װאס 
ym ת דיפאללס־מאסעז װ«ם רשטמנמע א עז ײנ  זײ ז

 אײנ־ אלבערם וױ םענשען געניאלעז אזא םיז *ייםען
 עקזים־ געלאזעז האבעז איץ דום אזױ געװען ימויין
 םענ־ װוללכער איז םיםםעם, װירםשאםטליכע אזא •ירען

nrr ודץט, דעד אין נױט אח התגער לײדען דארפעז 
yVt i םעגליכקײם, t סאי״זזן איז עם וזןן t זאלען 
דארםען. זײ װאס )לץt האכען און זאם זיין

i אמו^ איז עס t םײזענט פינף םיז עגשזזמ די 
tin t m f י־ איאטיגע ארנזער באםראכםען וועלען* 

ע מי  מײסםע די אץ הויכע קײן ניט גאר פאר וזיליז
מ אונזערע ■ץ מי קייז גאד סאר אויפטואונגעז אי ט  ני

t װאם ױאתדערען זין װעלןן זיי ויילטיגע, o האבעז 
 װאס זאממ, םיל «ו nwatTimn מקעגם נים זיך

 פאר װעם oy זזײנפאך. אזדי געדדעץ זיך דאכם זייןען
 חאממ םיר אזײ וױ מגרײפעז *ו שװעזור דין זיי

ם ניט מענ מן װי װןג קייז געטײיז ג װני  עמר• די אײמ
ר ע י ת י ז י מ י י ^ ר ן ד ז ו ס דער פון םיפעגיש מ

i *גלטיגאהא די סדד, t  ji nm tot no o a rv. •װ 
ו ן ג a װעגזמ ן r t אתז י«ד געפמאז די ודילען i t

 ןףדי װי אוםפארשםענדליך, זײן זײ פאר דאך אבער
 גן״ אונזערער גײס *יאםיגער דער אין האבען םיר

t עקזיםםירען לאזם i t םיס־ וױרםשאפסליכע אדםזיניגע 
 םארםיילונג די און פראדוקאיע די װעלכער אין םעם,

 אתארגאניזיר־ כאאםישזןן אזא אין איז פראדוקםען םדן
 אושטאנד וױלדעז אזא פאר װעלען די גושםאנד. םען

 ײעלען זײ ערקלערונג. קײן געםינען קענען נים אםילו
i אגעז,1 קענען נים דאך t און עקאנאמישע אונזער 

 אנםװײ גענוג געװען נים 1אי װיםנשאםם םאאיאלע
 פארשםאנען נים דעריבעד האבעז םיר אמ קעלם,

 װירטשאפםליכער איאםיגער אונזער םון אונזין דעם
 קור־ אײנשםײנ׳ם םון עדיז1 יאד וועלעז די סיםםעם.

ען  *ײם איאםיגער אונזער אין האם מען 1א בריװעל, ז
 םארםײלונג די און פראדוקגיע אונזער אז געוואוםט, יא
 און ירם.1ארגאני נים אינגאנאען 1אי פראדוקםען זײ םון

 שורנאלען1 די אץ ביכער די לײענען ררעלען די ווען
 א םאר וואם עהן1 דאד זײ ײעלעז אײם אונזער םון

 גע־ געםירט אמ עם אויםקלערונג ברייטע גרויסע,
 װירםשאםם־ אוםזיניגער םיגערrא דער געגען ווארען
 אוים־ גריניליד גאנץ האם םען אז און םיסםעם ליכער

 אומגערעכםיגקײם איהר און םעלערעז איהרע געװיזעז
 עם װערען. אפנעשאםט דעריבער דארף זי אז און

 יאזזר םויזענם םינןי םון םענשען די םאר דעריבער וועם
 םאלקם־ די אד־י װי אונבאגרײפליך זײז אימםאך ארום

 די ען1געלא אמ פארשטאנען נים עם האבען מאםען
עקדםטירען. סיסםעם

 די ודאפ &n וחנגעז ניט ײד האגדעלם עם גאר
o םויזענט םינף אין מגשען n t ■wr וחנלעז napi 
 -if ויץ ודעלעז 1אי סײנמג שלעכסע א אונז װעגעז

 זײ• וייס אונזעד סון סאלקס־פאסעז די on וױ שםױגם
 םוימנם םמף י»ח מייז דעם אס װאלםעז םיר געײעז.״ נלז

 װעזד דער 1אי ערגער פארםראגעז. קענען ארום יאהר
a מאו ווײםען םיר הײנם. סון םאנ t דעד לינם tm■ 
i קען זיפגליק דער אזוי וױ וױיסען מיר און גליק t 

 ריג־ געוזעי װי ער בלייבם דאד און ווערען געשאםט
עדגער. און ערגער אלץ נאך װערם עם םיגער,
ןיייסאט גענוג פאראן דינען לאנד אונזער אין  ן^

 נױסץן די באםרידיגען קענען װאם פראדוקםעז איז
 פאראן אײד זײנעז עם באםעלקערונג. גאנאער דער םון

 די קענזז װאס םאשינעז, געגוג ארבײםס־הענם, גענוג
 אז באאדבײםעז, פראדוקםען אח מאטעריאלען אלע
 און אנגעםאז אנשטענדיג זאם, זײן קענען זאלען אלע

 םי־ האמז דאך און חימער באקװעמע אין װאוינען
 אנשםעגדיג* קײז עסעז, *ו װאס גענוג נים ליאנען

 װאךי• אום דירה םענשליכע קײן אח לײב אוים׳ן בגד
 אימ־ ■ראםעסאר 1אונ דערפאגם דעם, אין שולדיג נען.

 סארםײלתג די און פראײקאיע די װאס דאס, אח שםײן.
 «ן 1אי דאס ארגאנמירם. ניט 1אי פראדוקםען סמ

 כאי־לאי־געזעלשאסם, אונזער םאר אויסדתק אײדעלער
 מעחו האם «אל קלײנע א װאו געזעלשאםם, דער םאר

 ניס האט אאל גרעסערע t איז םארבתיכען קען זי וױ
לעבעז• «ום גענוג
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צוױי- שנײדערלאר־הױקערלאד אלטינקע פוו ליד א

י פון ג א ז ב ג י י ל

«««מ«««««««««««««^««ג««««
ק אץ ר ^ פוןגיו ץ ר א ר סץ—ח תער חן ײגןן  שסאס שס

אג דער רײאױג יןוםמ ץana 1 ס  סראט חאססיגען י
 ,P םושערעדעס װי גאטען איכןןר טרײכפו אץ
ת די כױ. סאגיקער «ו ארכײמ פון מחט

 *png אמסען טון פאכריקען גרױע די
 אויןו עםענען פמספערע די םײלןןר די

ת ך% שלמגען און מו ײ זדמעז און םז ױ• ז  א
ײען אץ ארויס. נ»פען אױןי שפעפער זייי שי

 קלײן און פארלןןרען גאסען די איכער און
ײן, און גייין—אלטמקןן נאר םארכלײפען  געפ

ײ װאם ױגס, לאגג פװין ארבײס די חאט ז  אױפגעז
ײ װאס געגויגמ.^ פריפײסױג עלטןןר די חאט ז

 כראדװײ אױף ראג א אױף ג»פ א אױןי דא און
 פוויי, «גײדערלאד אלטמקע די פארכלײכען

ײ װ  ׳קליץ און ארים שכײדזןרדא^חױקערלאד, ן
— גע*ײן< און <יץ מיי םארקװארסע,—פארדארטע
װןןזןןנע  שער~ און גאדעל פון חןןלדען גןן

ײ  שװער און פארלןןרען זיםטען און שטײען ז
ען ײמ ײד  פדיייד אן רײדען און פרקרען אן י

אד חן אין איז גאל פיפערער נ ײע ריייך. ז

U—, ,ײדער ױ געדעגקםט כ פ ו  גרין און םארחחיכ׳
ײכען חאכעז םיר VW, פון ראד דן«פ געט O 

פ די ר ^ א m אץ און געשארסי ש il געדארט 
ת נאלדעגע און י אופדו גששארט.^ חארען י
■ דער מארים, ראזעגפעלד, און  שנײדער־יןזע
gn» ד • ײי ײ ליד םי  פרעט פרעפעדשער דער ג

מק װי טער כא  גרדיט אונזעד באקלאגט םזל, או
מ w י H L kn חך וװ נענעסען װפ. די דול נ

■ חןי געקוםען איז דערנ*ד און גקדענקם*, ״  ייו
 לײי^ אונזעיש פאר פרײחיי• פאר אץ ברױט פאד
 קריג, אץ חעלדעז װי — אימער וױ אלע אוץ
זיג ערשטינ׳עז דעם געװאמען ח^פןןן «יר

סאר־ ח*ט שטדיג דער װאפ גאפ פון שטימקר די
pjn•

 פארפלעק•- נאד כידט אוגזןןוץ ana זײנןןן זײ
 חאר אץ nparmtga גויזער דער agn דערסאר

-nggpa און שרעק איץ געפױגןןן זיד אונז פאר
 שסװ׳ חןר חאםערם ana װי גלײד—ראזעגפעלד און

agn ליד- אץ כאזומעז חעלחןן ךי וױ אונז 
ig דעם אץ ׳איפט g ^a« י ®ז  אײמל און יעדקר י

קיי• כרודערשער און njnigns זײן to 8?לימ נאך
ײ g אײנמאל ay איז גןןװים *רדחןר,  18נ

n אן 8פיי atm אץ p p ara אתזער תר m aw. 
g ר מגע^ ײ׳ װגגע ,aaanp ױגגק — דור א  גל

agn an נאר  apty- דןןו■ איז דאם גיס ייון .ana
מןך nna װאם—אמז אץ  - געײש yawny די זי
 םארזעז- ,tyayanga ~.aayVy aim זײגען מיר
nna ^ ײנ ש aana^rga ז  ,a^naw פת׳ם נאר ג

^ וױ אםילו ~8לײ nya^ana וױ לזן
m אץ ayanga די Tgaag גאר s  ayn ty>ays• 
im שגיײחןרלאד ״חי y p n n, פ ל ניי׳ין אין זײ 8^
MMMl •AM ImmaMA mm •MMkMM -* ־־.̂**** *. עקר וודן פדן חןלדןןן נקװקזץנק

anna an זײ g ש#ױ«מל aaynaa זײזןר '~ *חר
—nynna ,ny, שױן nyaya זופן אתז g חײ■׳ 

nap g אץ r« g ?  laTgp״nyniyr לײס׳
tMM •M LuMAaam a âMל אדימקןץ ד^ריחןן גרוג יוין םן די א״ז  

pp jpp&nigB ■ חדיקןר ר* ,
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קראפמ אין אױץ גײמ געזלז שטונדעךשכירות דער
«ףר ער ר , מ «קם״, סםענדערדס לוי

ד  פאקסיםום כאשםיסלז <ו געץעץ ת
 םמיםוס »מ שטינחת ארבײטס
איג־ אין ארמײםער אלע פאר שכירות

קאסערץ. און אינדחזםרי טערסםעיט
 םען26 דעס קראםט אק ארײן גײט

 איז װעלכער געזעץ, דער אקםאבער.
 את קאנגרעם ®ח הימער בײדע אין געװארען אנגענומען

 אװײ קארגע ®ח געראנגעל א גאך געזעץ געווארען אמ
 ארומ״ און םארערגערט ביםעל היבש א איז יןו״

 גע• דעם םיט אפילו פארגלײך אין געוואחח געשניטען
 סעגאט אין געװארעז אנגעגומען אמ וואם ןןךפראיעקט
 דער האט םענאם־פראיעקט, דעם לױט נאר־א־יארען.
 שםוגדע א סענם 40 דין גלײד געזאלט 'סיגימום־לוין

װאך. א 40 וױ פעו־ גיט שטונדען מאקםימום די אץ
 יאר ערשטע דאס װעם גזױעץ אנגענוסענעם דעם לױט
 זײ און שםונדע א סענם 26 גלות יײז סינימום־לױן תר

װאך; א 44 יײז ײעלזמ ארבײםם־שםמדעז מקסימום
n אוױיםעז דעם r, ארײן גײט געעזץ דער װי נאכדעם 
 *ו ווערעז געשניטען שםונדען די וועלען קראפט, אק

- 42 t ו װערען געחעכערט װעט געהפלם דער אח וואד» 
n דריטעז דעם שטוגדע. א םענס 80 r אר־ די װעט 

שםוגדען. גוױי םים װערעז געשנינײמ nynni נײםס־וױיט
40 n שכיתת די װאך. א שםונדען nyat די בלײבט 

i מײנם׳ וואם מלבע, t די ant״nya באםת װעלעז -nto 
 אין שסnע װאך. יעדע שכיתת שםונחןן נװײ ליחמ
מז  במ װעײמ געהעכז^ם שכיתת די װעם אחס יאר זי

 אויך of ודעם דעמאלם יםילו און שםתת א סענם 40
 װעם װעלכע אדםיגיםםחסױאנס־באארד דער אן ןאהענגען
n גאל גלײכעו־ א פון באשםײן y am n n א(־ביײ פון 

n it, דעם םים שבליקום פון און בתים בעלי ra n t*' 
 אלס כאשטיטט האם פתמידענט דןו־ וואם מא־אםאר
איו די סשןרםאן. ענם־ גו סאכט די האט כן

 ײט1 שױן rat עם אױב אינדדסםוײע nyry’ אין שײדןן ,
n די םון םיניסרם״לוין דןם הןכערען גז itm n t און 

װערןן. בןשטיםט לr דאס סענט msm 26 וױפיל אױף
njnm די פאר גןזעץ njn אט מײנם װאס nt אין 

? בדיגגונגען און *כירות
n ערשםן דאם װעם סיניפדס דעם לױט r 

a קוײגון ארבײםער t עלף פון געחאלט סיגיםום 
n 44& וואך א דאלאר t דאם ;ארביים שםוניעז f a n s 

42 ngs ifn  •  $12.60 n r דאס ;ארבײם שםתדען 
n ידיטע r די און fnjnat םיר n r ח ױבוםען, דעם ג

 די און זןלבן דאס בלײכס געהאלט םינימום די אױב
*fג דעז־ װעם װאך g 40 נו געשנימןן ווערען שםונדען

i זײן חןלם j דער װ^ם העכססע דאס װןך• ן דאלאר 
מז t די ברעגגעז קען מ  rat nw m nt ט ל ^  16 פון ג

ל ארכיים. שסונדןן nto 40 װ«־ א י9יי
 או^ידענשםעלענד דין סון וױיט אמ געזעץ אזא אז

>nt אויבײםןד/ די rat, ױמן  אני נױםיג ניט .to גל
it גןגוג נואװײזעז•  ,ifitanm  n אױםמכן־ די לױט

 mma MAM •MiMI----------------------1 1M ■AMAMiAMAMtM M מ  אוו דעפארטםענם סםײסם •יתײטעד דעם ®ון ממ
nyo^ant דאח׳ לײכאר״  TV 16 װןניגםטןנם האבען 

 nynt nyo דורכלעמן דך קןנןן «ו װאד א
 װאס אימעו• בלױז מא דאס און אנשםעגדי^ װןגיגער

 t פאר אײםאוחאלםען. לײן1 יד1 וױ nyo גים האם
ny •פםיליען־מאז it מן דאי־ף װאס אײגעם  גאד שטי

מז סי  פאר־ געזעץ דעו־ װאס חעכסםע דאס אפילו איז ו
on ,n ױבעז mp ארבײםעו• די שיתכם r אױף גענוג 

 װעם עס װאם םאג. וװ חימט אפילו נײטיגסטן דאם
n ױבעז םיט יײז r ,מל־ דעמאלם װעם עם וױ שיעםער
 נאםירליד rat לעבענם־םיםלעז, אױף ■דײזען םיט מז

i ,1אבע rat םןנדענץ די עז. mp n שװעי t סזוותת 
 וױ .nynrm ntp בילימו־ ניס nnjm אלגעמײז יין
 דאן װעם nyirp און פרוי t םיט *רבײס/ד אז יזײ

u אױף זיד עומעחמ מגעז n it ,וױיס שכיחת noDt 
 !נגענוםען חאבען װאס פאליטישןנס די אמ גאם בלײו
ט געזעץ. מ

» rat ,nyat טראץ n שגמם געזעץ דעו־ גע־ גן
י פיז ײפחמ םי.אי♦ דעו־ טח סײ nfo״ant י

ז rg® סײ י  ^  Jt nyi r .האמז וײ ל ont געשםישם 
n אלץ rat of״ n כלל. דעם נוליב p p װי ntp •נים״

ifagn n ש־בײםעז• יי m ט,גןוואוס It מ קײז י מ  מ
a דח־ד םען װעם גימץ r t אישםיגוז oynutP קע־ גים 

ntp nratpi ra .T frtam  if* גןחװקס Of Otn ם  מ
. •Bfn on> onntt »ד m ,טקוחד<חו t t  rat otn 

ifn r אמענוסעז *rat r*  otpfo r«  im tttf דער־ 
ס ק y ײ n f if t אץ njn קאגגרןס. איז קאםיםע חלס

אים,) דורך געוױנען וופלמן ארבייםפר די מואס

פארבער ש. «ן

it j'D דעם װעניגסטענס ןםאבלירעז » 'n o די n jn■ 
 די אין ארבייםס־באדיגגוגגעז די עזnעגוליn דארף תנג

 גע• האבען און איינגעגאנגען די דינןן יען,nאיגדוסם
 *at אן מאכען *ו אום געזעץ וועלכען אכי פאר ארבײם

געבים. דעם אויף הויב
 niiKp’nyot די 1א אײנדתק, nשםעnע דער איז

nyo'nnt קענען פאסען ntp קײן ערװארטען גישם 
 בא* םען װען געזעץ. דעם םון סםשות׳דיגעם

 אינ־ די פארביסענקייט א םאר וואס םים אבער טראכם
 םאוםד* nyn םון די ספעציעל מאגנאטען. יעלעnדוסם

 עם וואס יים1 דער אין באקעםפם ■ראיעקם דעס האבען
 nto װאס אח קאגגרעם׳ אין געווארען פארהאנדעלט איז

ynyon t םחגוען t״njr פו*עסע D0')n te אעם נאך 
 מסתמא if שלוס, גוס קוםען םען no געזעץ, דעס אויף
 דיערע אנריײמ דאך םח געזעץ nyn 1א װעה, די םוט

 עם־ דאד אמייםער די װעלען nymyn און קעשעגעם
 געשעםםס־לײט וױיל געזעץ, דעם דיח־ געוױגען װאם

תעיפען... צוליב זעלםען װימען י
 רארבייספ די אר9 נוצ®! באלדיגע די

it די nyo^ant געוױנעז באדייםענד סאקע װעלען 
 פע־ זײנע לע1 םים געזעץ שםוגחנן־שכיתת דעס פון

 on®i»Tn שםחנגג באםת זאל עס נאן- אויב לעמן,
םן, די up קוקם פען ויעז אײנתז מעז קען װעחנן, תכ  מ

 פאז־• otn סםאםיססיקם״ לעיבאר אװ ״בױרא וײ װאס
 םילע אץ ארבײםס־באדיגגגגגען די nyam עםענסליכם

ען תס^י  לן^ד• פח געגענדעז פןןו־שײדןנע int אינ
 ״־ant די פראסיםיחמ ײעלעז מןםירלױ צוערשס

nyo, אתדיטעז װעלכע nyorK up שםונדען לענגןחג 
 שתיבם yyty) nyn װאס די וױ שכיתת ynyj^p פאר

up iym  nytront y n tt .ntp גאנץ א לאנד אין דא 
 בױיא nyn פון באוײכם oyn לױם אל.1 באדיממנחנ
ntp iym די אין פאראז ly 'noonrt איז ypnyot 

nytm 850,000 אחם nt װאס upnyn iy*np 25 וױ 
^ צוױי nyant און שטוגחג g ס;נט ל  **בײמז װאם מי
nyo וחנאמ אתױימר די װאך. א שסונחח 44 וױ 

 Tymp oognp איז ארייז גײם ryiy) otp זױ גלײך
ynyrnp אץ שסוגחנן ynwyn גװײ־ אױם׳ן 4שכיתי 

iyn n םעז r וחג^ן שטוגחנז די )lynyn jyonay ו» 
 80 «ו |ynyn onyayny) iy^yn שביח־ת די און 42

oyn ojyo אל1 די o n  nytmng װyלy־ דױעקס ן  מ
lynnroya פמ up  iynyn yyiyi סיל •nyoyna 

nyag •pin iyo אין חאמז m ,tyra לױם oyn 
nyim nt n  on nrtyn ryiya ]yanirt איז V ל y 

n r  Tfan ysoo n  iyonn ?yonri lynoanant ביז 
(nyo די tyynanyn y^yn זײ  און urn שםוגתן '

ynaieo t 40 סח סיגיסוס  eayo. דאס Tyaiynnr oyn 
 פאר iynyn כאשסיסס oyn oy otn ro'ogp nyn פון

anjyoyj ,rongp  n  •rnoonam n n r אג־ אק 
yatp n  oagnotp פוץ oyn ,nynnna noorwnt nyiy 

 םיני־ אח שםתחמ מאקסימום די פון iyr*yna די אק
yyiya nyn o שביתת סוס n ,ם ב  משםימזמ iyayp ^י

oy o n זדיסם ym 'naiv 1אי םםסגדאו־דס׳ אי־בײםס 
nyn לױט און איגדוסםוײ oyn מן םי ש  יון שםונחמ די מ

i די אױב שכיתו^ t  tM'oya y’O'ogp א yomya •יינ 
rat noon שוק איסשםאנד otrat אײטװשמאמ ynyoya 

r* אגחייב םון גלײך משםיםזמ זי iyp באז־יעונג^ p 
yny* און שםתחמ ynyayn ביז שכיתת tno'opga oil 
ynnoo g eayo• 40 און שסתחח 40 פון

yrom בח די לױם t פח םםנים tp  nyotny nyn* 
o n  yom משםיסמ אח nyn nto nrttnya מ?סםיל 
 בא־ זיד irnoonrat ודײגיג nyn אינדוסםו־י,

jyayau סיס oyn 25 פח םיניםום אבסאלומנן t  oayo 
ynnoo 44 און g שםונמן urn• די אין yoonyo אינ־ 

im oon. ל מ מנ מו yannt אין ס  די 1פי םײל א כאםש ו
onTapng iym  nytrong יונ די און ױניאנס איןoar 

י 1װעלע ,oyo'ogp די יױף lyognonto דק ^לעץ  י
pit lynnoa שכיחח n yn משסימס nyoyn iynyn יײ 

yyiyi nyn o n  yoo*y$p otp ואל די און פאר שדײבם 
o n  nytr*ana װעלyגעגעסיטירען גלײן־ ן »oyn r מד 

»nya'nyn oyn n ק nyoyna. םיל י
״ ײאס lytro <n lysgatg nyag װיל iyo וחמ אי יי

Tysgn y p n  unro פון oyn מד שםמתדשכירזת 
oy m  jyp ,jv ניס lyooyo םיס גאת up  nyn

o ארבײטער n דן װעלען ױגןן opyrn oyn ח  ״Tp ק
ynyx און ארבײסס־שטוגדען no iyo jn ra a  yny ayn 
o די osgnotpar אין lyoy( אויך n אינדיחנקט ודעלען 

 *arp די וואס oyn דודץ געזעץ oyn פח iyxu האמח
 oyn סרײדס yny״i אק שעפער םװעם די po ?זדזננץ

o גאל די •iynyn אפג^װואכס n  nyo^ana ותלזגן 
opynnjm האמן jyru פון pn n y n  oyn pytyj oyn 

Ifnyn onnaa opynn prtnm o ױ וױ nyoyna פיל n 
po די yoriynatp אז־בײסס־שםוגחמ pa םיגיסום 

pnt. סירס ryry: nyn otn שכיחת
ן y:y:m nyint בײשפיל, cni <iyoyj לאםיר ז י  סו

rat y ^ i  ,smoonj'a nyr^p ום* lyooyni סײל 
 nyoyn פיל nyonyn דינןן שכיתת די pa ימיאניזירס

מ די וױ לי מנ ^ iym o םינימוסס ג n באשטיםם ngo,! 
njng iyo any גוזײסזמ n r. מזנחזײם גרעסםע די po 

 nyanyn ןyלyn moomjnt nyn אק nyo״3ng די
opynn ױם UP •ryiy) oyn po iynnj’oy)yo iyiyp 

up iym פאראן ^  yaynramto אין lypnago םי
am ,oyoo 26 שכיתת די po nyrnyT) up iym 

U אונםערזוכונג׳ אן pa סענם.  osgoy) no oy o n 
e*yooupyn oyn pa tpna iynno nyn po iynn 

 י גוױ iym שסאסען, פאראײניגמ די po ntp^ אוז
 :םאקםזמ פאלגענז^ די םאדעפענםליכס אנדעחנ ש^
pa א oyoym iyogp po pnogo סנייס איליגאי אין 
n איז y n o ')tm n  nyn פארדיגסם po די *nriynno 

 pa ;שסונדע א oiyo 28 po nyriyn געװען בײםער
pnago ny r^ p prano t מיזורי אין rat חחד־ די 

yo« '  pmy) nyorant 28% די po סאחײגםמז ^
agn Doynoot ogo pa yan'o t  ; ynnoo g oiyo 

rra 27 סליךדוו־גשני צאלםגע t i* ynmar t  osyo 
n  ny*'m  up  pa nytraong'iynno די o n  nyiyo 

מ .orooyvao האס ױ לי  oyn pa iynyn שכירות מ
ױחי׳ גױ אין ifpnato po lyoyayiar באריכם ש  ח

 סעחפלג מדכשגים nyn pm אײיקג 1אי מנסילװימיא
nig rat ynnoa ny« די אק ניחױײג orao ,lypnsgo 

pirn oy rg oy דאו־ם nytraang unto מ ל iw מ np 
po nyriyn> o up .דח־כשניט־לוץ

y- פסל nyn rat ogn אױב a-n y rta  p m • ra 
m ,o n  m oonrat i t  pa ,nyo די «מאגס nfant* 

po onnyo ynppyn די •W Jtpng ppra nytraant 
nysnyn pratpi pa מחמלםניסממ^ג ynysyn סם»ד 

iyo iyp ortgn שוק n  o n  roango ל»גש rat rat 
pmoonjnt yraig מקסנױל יױ pa מ  rata urn ?נלי

po tuyygno n y rta  V די onTJtpur rat nyorang 
am pa o a r r ' pa ז ישילי ארכײס׳סמנדאח־ס די  יי

an די y ra  nyn rat nyoyairan
po pnynagnnyant oyn po ya^ogno yiaga n 

po pmoornant n די am pnaiyya אז־בײסם־ די 
pa orngnagoo שכיתת pnayaya ra  nyayn ptan װױ 

rat oognp-otraong חובלאמ! די ;ביליג■ go o n־ 
ran yoiy> ra ngo prooragatpy ra pnyo ליג  !ןנו

pa n r מ ל f חאמז מ r t  ra  iriw  tm  eaanange 
■gon r i  g rata UP lyara ,oont nyn ra  pnayaya 
1 o n  oognp r p  prnya r a  rat oy o n  oyn poאל 

ra po ty ro y g  ra lyogi ptayp לי m* בתים מ a 
1 oyn lyprannyo»1ױיסס*לױ pa מז תי ש ס תי  ra י

pnaieaw rang סיל וױ אויף of ntp םיש זיד• לאזם 
n y ^  ,ryrya oyn שאסס prnp g או־בײםס־ סאו־׳ז 

iypan r לוין, a  iyp oy pwyn po nyarayra׳ g pa 
nyn ngo r*yna ל aya pm o מ n  m  V pnawa 

po n w a  po priynagmyant otp oyn .pwraang 
mלpnאB nayrraga pmran a pa §לאץ איין  enyay 

ng ra ra aaia'ooyaio nyo prnya oyn ogn •pn־ 
lyanw* ra tm  tnyoayi ra pa nytraa זיד ■fn  pa 

o אלra 1 עיזזנארקלעפ *ויך n  nyorang yra po 
na pnyn״ayaa־r a  lyngn o n  pmoonara ra  ooa 
ong aiaya״iyreya o n  ra ngo o שוק זיך־ pa •םרײד 

 ona א pa rraa ױד ora ogn praogo yny' וױיל
oayn^ nayaya אוים yra ngo oyn שיכמז nyoraang• 

oga ra pa pnyn nyaynp oyn ogoag nyn in־ 
o n  .pnyn nyoyna o n  oayn*oorang ngo yagno 

ra שכידות umfc• ra pa בםילא •lyaranr
n אימז• n  rat .lyagrm  yafsyayaag yta ra 

ryrya rnnraa-prtaioa יסילו iaii nyn pa׳ip׳n m y r 
yango וױ o ra  rat oy• ײד« onna po וױכסיגקייש 

*na ra ra ,rat arara rat oy o n  •nyrrana ra ngo 
prtgi nyorat ניים חילגמװ דז־ prata כלל .ogn oya 

u p  oyo pa ?yarap ooayp ra.״ *ra  pa nyorana ra
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קמם אונײטןו אםעריקאנישפז חט &ה יאטפעז ודסטאױשן ױ
 יואפי־ דעם נעגען האמפען ארבײטער ױ

.1921 יאר אץ אנגריה מאליסטישען
בא־ גלײך זיד האם 1921 יאר ין

 סאראייניגםע די אין אז מערקט,
 אן זיך הייבם אמעריקע פון שםאםען

I n g V f l מיליאגעז די קריזיס. שטארקער א 
זײ־ װאס סאלדאםען, דעםאביליזירםע

שלאכט־ די םון *וריקגעקוםען נען
 נים און ארבײם געזוכם האבען אײראפע םמ מלדער
 װאס פאראדען גרױסע די אױף קוקעגדיג נים געפונען.

 לענ־ סיהרענדע קריג די זײ. םאר געמאכם האט םען
 םםאביליזירם ביסלאכװײז זיך האכעץ אײראיע סין דער
ps עקספארס דער pc םאראײניגםע די םח סחורות 

 אײן אין בלױז איז לענדער אנדערע אין שםאטען
הן סח געםאלען ,1921 בת 1920 םוף po יאהר,  מ

 ביליאז זעקס אויף דאלער 1מיליא 179 םיס ביליאז
 םעחייג אױף כמעם ד-, ד. דאלער. םיליזן 379 םים

 גרױסע א is געבראכם האם אלץ דאט — ■חמענט
 »ו געשאזנם. ווערם עם לאגד. אין ארבײםסלאזיגקײט

 אר־ געווען זײנען םענםשען םיליאן זעקס po גאהענם
.1922—1921 אין מיםסלאז

 א אין קריזים א אז זיד הױבם עם גאר װי און
 גאתישם לאגד םון עאויושחבו די װיל אזױ לאנד.

 װענ־ און זוכם נאר ■ראפיסעז, איהיע pc פארלירעז
 זאלען קדיזים p# לאסם דעם אז םיםלען, אלע א[ דעט

Tfv m בײסעראד די «p םאלקס־םאסעז. ברייםע די 
 דעמאגא־ פארשידענע סיט זיך כאנואט בודזשואױע די

 .נאפײאנאלע וױ םראיען קליגגענדע אזץ םיםלען גישע
 is ״שותםים זײנען ארבייטער די אדער אינםעדעםען״,

 ארבייטער די דארפען דעדפאר און אינדוסטריע״ דעד
 רעדוק־ א אויף אײנגעזזן זיך, אויעאאפערען ps ליירען

ן  זדנדו־ די ראםעװען is כדי סעיחשיױ די אויןי ד
לאנד. דאם pא סטריע

 אין אסעריקע איז קלאס קאפיטאליםטישער דער
vnpן האם 1921 ־  האםערדיג באזמדערס געסיחלם ד

 ארבײםער־ אםעריקאנער דער געגעז קאםפסלרסםיג אץ
DMV. ארבײסער די װאס דעם זדליב ערשסענס PD 

 גע־ זײער פארלארען האבעז שםאל״אינדוסםריע דער
 ארויס־ האם דאס pא ,imp pH* 1919 נןראל״םטרייק

 P® ארבײטער די גװישען דערשלאגעגקײט א גערוםען
 םאל־ דעםאביליזירםע די װאס זװײםענם, אוץ ;לאנד

 דער אין געגוםען אגםײל אז האבען װעלכע דאטען׳
 פאב־ די איבעז־ אזירסיטג?ש«ר> חאמח ו/חטמלעלס־װ

 is םוחות און כח״ת ױיערע אנגענאטען און ריקען
 קא«י- דער האט םיבית, דאזיגע די אט — באסעס די

 א געשאפזןז האס אױםגערעכענם, קלאס רעישטטאליס
 נזאס־ גרויםעז א אײף אנגותויבעז, לאגע גמםםיגן

ו אנגריף שטארקען א שטאב,  אױם־ די פארניכםען ו
 נאנגע די אסשד, און נעז באדיגגמ ארבײנזס גןקעמםםע

.מ ו ער־באוועג ארבייט ארגאניזירםע
 געגוםעז פאכריקאנטען די האכען זאד ערשםע די

אדבײםער. די p# וױיוזשעם די רןדווירען
 םםזױם יארק גױ דעד װאס אונטערזוכלגג, אז לוים

 װע־ 1921 אק געמאכם האט לייבאר אװ דמארסמענם
 איגדוסם־ 1,648 אק פארדינםםעז ארבייטעד די מן

ו געווארען, באוױזען איז אמםערגעהםיעעז ױולע ן

 אוץ ד8ײ חװ־ אויף זײז כל קודס רארפען יוניאנם ארן
ז היסען ס, די איז ן  טריידם די באשםיםען בײם קא&יס̂י

 בײם אח אמדוסםרי אן איז אײגגןשלאסזח ווערען ווןס
m p o v p םרײדס, זייערע אין שכירות אדן שסוגוען די 

m i ארױםקריגען זײ o n נארי איז װאם סאקסי&וט 
ד לי  פאר ארבײימן אייד דארמז זײ זיך. ■אר מג

 םאר־ געזעץ, דעם עסערעזביטיא ym מחמיסגרשױ
תןן  םאר שרײבט עם מאס שםמדען ססיסזסמן די קי

ן אן ן ו ן ס ן ו ג ^ םיגיםוםס. די ו
 גים טארעז ארבײםער ךי װיכגױגעד, נ^ך איו װ^ס

מז לז מי ײ • >p גזר־ דעם אױף גאגאען יזא אז?!פארל זיך 
m yjf ס  שטונדען קוראע מים כאזאדגעז שוין זיי װעם ן

ps נמןגשלימ jn r w ו  װעג, בעםםער דער — וחנג מ
m אוױ is ױו ןשס די <ןק  אדגא״ דירך אלץ נאך איז ן

רון  פאד־ חנר אמילו יתיאנ^ yp*stov <דן ייד ויזי
>n»Sfi»n* ץ  גע־ *נגעגומען נים םאל קײז װןלם גוין

9*m דדדק חנד ג*ס װןן u n  ps אר־ ^רמגמירםער
•uuywt

יאזעםסאן. א. פון

 *װאנןױג אויף געװארען רעדמירט דיגען שכירות די
 אונםער־ ענליכע .1920 םיט םארגלײד אין םראאענם
 אײ װיםקאנםין, װי שםאםען אנדערע די םון זוכונגען

p שכירות די אז געוױזען האבעז װ. א. א. ,ליגאי t אר־ די 
 סום־ pא םעועיג אױף געווארען געשניםען דינען בײטער

פראצענם. ציג
 pfi ילע6 אז זינען, אין האבען מען דארף דערבײ

 PB שכירות די געשניםעז האבעז װאס קאםפאניעס די
 יאהר דעםזעלביגען אק האבען 1921 אק ארבײטער די

 אני«ס8קאם אײניגע pb יראםיםעז ריזיגע געמאכם
 אין ילו6א האבען אונםעתעםונגען אינדוסםריעלע און

 אזוי, פראםיםען. זײערע פארגרעםערם יאהר דעם
 קאםאאניע טעלעפאן pb םעלעגראף די האם לםשל,

 PB ים8ירא מיליאז 62 — 1920 יאהר אין געםאכט
^, 64 — 1921 יאהר אין ל  װאולען אםעריקעז די סי

 םיליאז יר6 געמאכט 1920 יאהר אין האם קאמאאניע
 אח pb 1921 יאהר קריזים דעם אין pb ■ראפיט

 אױף געשםיגעז6ארוי קאפאאניע דער pb יט8ר*8 דעד
 מים מרגעקוםען איז זעלביגע דאס דאלער, מיליאן 6

 קאמיזר דיזעלביגע האבען דאד קאם*אניעס, אנדערע
ארבײםער. זײערע pb עסוױידזש די רעדתירט ניעס

 גלייד האס םײטעדש^נד^ אנױיתחנאדג זזיגע די
 באסעם און פאבריקאגםעז די װאס is דערשפירם
 - ps םום םערקוױרדיגען א םים האבעז pb שםרעבען

 אגגריפען די וװריקשטויסען געטםעז סלוסםיגקײם6קאם
pb באסעם. די

 8 מורגעקומען זײנעז pb 1921 זוםער אין נאך
 עם לאנד. גאנמנן איבער׳ן םטרײקס pb רײהע ג*נ*ע
 קלזיק■ די ארבייםער, זעצער די געסטרײקט האבעז
 שלאנס־ די pb ארבײםער די יארק, נױ אין מאכער
 אר־ די pb אויםנאהם דער סים שיקאגא. אין הײזער
 *לע כמעם זיינעז שלאכט״הייזער די pb בײטער

ארבײסער. ךי לםובת געװארעז געוממען סםרײקם
 ארבײטער די pb קאםפעז גרױסע גאר די אבער

 אר־ די אויף אכריקאנםען8 די pb אנגריף דעם געגען
מן איז אמעהויבען זיד האט בײטס־באדינגונגעז  מי

 גענעראל־סםרײקס דרײ בלות װאו .pb 1921 יאד.ר
ארבײסער. מיליאן א po נאהעגם ארומגעכאפט האבען
זײ־ 1921 אין סםרײקס גענעראל גרויםע דרײ די

 םעק־ םותנעם הונדערם pb םםרײק דער געװען: נען
 םיליאז האלבעז א pb סםרײק דער ארבײםער, םטיל

 iTB pb םםרײק גענעראל דער pb גרעבער קויהלען
באהדאנגעשםעלםע. םויזענם התדערם

 טעקסטיל־ די פון סטרײר, גענעראל דער
ארבײטער.

 ױמעז ארבײםער םעקסםיל די pb מרדינםםען די
 יאחרען די אץ אבער קלאגעדיגע. געװען שםענדיג

pb ,םעק־ די אז וױםענדיג, כאסעס די אוץ קריזים 
 די האבעז ארגאנמירם, נים זײנעז םטיל״ארבײסער

 רעדיגי■ מעהר נאד געגומען סאבריקאנםזזז מעקםםיל
 אדבײ־ םעקסטיל די pb שכירות קלאגעדיגע די רען

 ײ6קװאלי הייד א אז זאגען, is גענוג איז עס םער.
 געקראגען 1921 יאחר איז האם ארבײםער גירםער

ר  דאלער דוואנדיג ps איץ ארבײם װאך ולער8 א מ
ז םענט, 78 מים י  ם־שסא■רוד די אין pb נײ־ענגלאנד י
 *רבײטער דעמזעלביגען ps מרדינסם דער איז םען

סעגם. 65 םים דשלער זעכאעהן געװען
םעז מעקסםיל די מנ  געשריען, אבעד האבען מברי

is זװאיל ארדינעז6 ארבייטער םעקסםיל די ps די 
 האבען ,1921 יאנואד זדן רייך. םםש ױערען ארבײטער

 מעלדונגעז אױסגעקלעפס םאבריקאנםעז םעקסםיל די
ps די רעדונירען װעלען זײ אז פאבדיקעז, זײערע 

 גלייכוױיטיג און #ראאענט גוואנגיג אױף וױיויושעט
rrvnsfr vga 48 אדבײטם־שםונדעז די pb >52 ײף 

 געדולד דער אויס׳ וױיום שרין, האט ךן מןן. א שעח
pb געולאגט ארבײסער םעקססיל די p s ps דעסד 

 ארגאי נים איגגאנאעז ספאגםאן, האם חודש זעלביגען
 שםעםעל ps םםרייק s אױםגעבויוגעז נתירטןחדיט,

p סםו־ײק דעד אײלאנד. ראח־ ס,פאישאקע s דעם 
ל מ מ ט ש  שמל, בליץ *ײעד. ײ*לי « ײי זיד, מ

tmBriSB ײטזרבאר םעקסםיל די ןשעױ«ו ps די

 מא־ העםםשעיר, נױ םעין. עעלאנד, נױ po שםאםען
 טעק־ די po סםרײק דער װערפאנם. ps סאםשחעםם

 הוד pb העכער ארוםגעכאפם האט ארבײםער סםיל
 po באשםאנען איז וואס ארבײםער, םױזנעם דערם

נאגיאנאליטעטען. פארשידענע
 דער po ארבײםער די וואס אבער, איז *רח די

 געווען ניט קײנפאהל זײנען אינדוסםריע םעקםםיל
 פארזוך א געמאכם ווערם לעגםענס (ערשט ארגאניזירם

po 4 אי• סי. דער is אר־ םעקםםיל די ארגאניזיחמ 
בייטער).
ד מנדליג א עקזיםםירם יא האבעז עס אמו^  י

ospo, ארבײ־ םעקסםיל רי »זישעז ױניאנלאך, אדער 
o? קריגען is געזוכם האם ױניאן יעדער אבער םער״ r 

 פלעגען ps y-noonrs ער5גאנ דער איבער קאנםראל
זיך. וװױשען אמםרײסען שםענדיג זיך

ps אנוזויב prn םעקםםיל די פוץ םםרייק דער 
 ן געודאדען געםאכט זדז אויםגעבראכען, איז ארבײםער

 םין א איז יתיאנלאך אלע םאראייניגעז is סארזיד
 סםדיי^ דעם געםײנשאפטליך אטװסיהרען ,כד קאונסיל,

 די װ» װאו זיין קײן גענ־םעז נים האט עס אבער
p האבעז ײטערארב םעקםםיל די *װױשען יוניאנלאך i 

s 1אסיל אדוםרײסען ps קריגען גענומעז  ps״pB u 
סםרײק.

 TS םעקםםיל די אז געדענקעץ, pm דארף דערבײ
 חמי• ps שם?שלאד קאינע ps עןפארו!עו את דוסםריע

n סיפי«~מש1ליאס די מעיארס״ די 1װא סער,  ps 
p אסהענגיג tsssu’* זײנעז שעריפס s םעקסםיל די 

 ז״י־ רסעי*ברא סילססעש די נאר וױ איז קאםסאניעם.
 פאר־ געגענםען יענע דינען סםרייק, אין ארוים נען

 זאד לאגערען. כאוואסעגטע ps געװארען וואנדעלט
 די ניליזידשאמ האס אײלאנד, רארד pb גאװערנאר

p אריינגעשיקם זי ps םיליסיע סםעים s םםדייק דעם 
 אנדעקן געטאן אױך האבען דאסזעלביגע געגעגט.

גאװערנארס.
 געדוננעמ אמ סאליגײ מיליםער, די חוץ א אבער
 אײיםמד קאססאניעס םעקםםיל די האבען שלעגער
 מד סרװעפאר את עס וואו ס,שאנקשאנאינדז קראגען
 סלד־ םםרייקענדיגע די סיקעםען is נאר נים װאחנז

p 1אסיל נאר סער, i  is גאסעז. די אויף
 ps יעסיעססרע אלע די יף1א קוקענדיג ניט דאז־

 מד ערטײארב םעקםםיל די זיד האבען שװערינקייםען
 העלדיש געסיהרס ps ארישדיאלס מוםיג, האלטען

 פארלײנגעדען אוץ לױןישניםען די געגען קאמף דעם
ארבעםםםאג. דעם

 געיעהמ האבען פאבריקאנםען םעקסםיל די װעז
 םמױיק דעם מברעכעז נים איסן באין קענלז זײ אז

po ק*נר טעקםטיל ךי האכען ארבײםער, טעלםטיל די 
 PB פאדערונגעז די גאמױגעכען באשלאםזח סאניעס

 *רבײמד דעם ס^רלעבגערען *ו ניס — זןרבײסער, די
p מאכעז נים pb טאג ^  p>p ,די אבעד שניםען 

 אר די אײסנענואם האכען פאבריקאנםען םעקםםיל
 שיד םעקםםיל דער אין ױניאנלאך זײ po ריםענקײם

 bib p’p אנערקענעז געװאלט נים האבעז pw סטריע1ד
 ארבײמר םעקסטיל ךי האכען ארוט אזמ ױניןן.

jp קײו נים האבעז זײ װײל םארלארען, סאקםיש sn 
 אי־ ואלען געמינםען די אז געבען, אכםמג זאל װאס

װערעז• געזזים

 רןױלער דער אץ םטרײה גענעראל דער
אינדםטדיע.

 אתםעדשיי אהן ארבײםער, יעדעז po לאגע די
 ידי ב^שעסםיגס, m ער אינדוסםריע ררעלכער וױן

 ליגי די איז ערגער מאהל םויזענם אבער ביטערע׳ א
po קמהלעז־גרעבער. א

 «ר 6װא סאג, דעם ליגם קייהלעדגרעבעד דער
ד׳ באגראמז *pro אדבײט, ד ע ד דן ד ע ם מ  סר ps ז

 ps קריחלעדגרעמד דער װארם. po זינען לעז
 שמסיי pb עןטיטסױדא װעם ער אז זיכעד. נים מאהל
1 לעבעדיגער. א עדד דער 1921 m r  psײמז WTO 

 8**3אר דשד ביי געזזארןן נעטויטעם גרעבער קויהלען
ps בײ s נאהענט oqpw  inys pb ײהלעךגתמי  ק

ו pb is*vpisi פארקריסעלם זױנן J5 ארגײם. דן _ l 
«ps i׳i>»n»ip די זײנען אלעמען דעם ar n י י י י  מ

is יגיכע סװא זקריגע por t  M * m אממדמזמי
jiiw iim  n> r im s  pb opusbp

V® W 1יײלע1ק לי rtpW P 1S9VB BTHBHSP 
n יתקמ די פיםעז.  pb .מי ח ק-ג ל ח י קוי י

7 ם י י ז ►ן
 ב/ר is זדכם אםעריקע, אװ װאירקערם פאין נאיםעד
ן ע  די קויחלעז־גרעבעד. די ps אינםערעסעז די ^

 שמד־שטיק כל׳ערלײ אן װעניעז בױהלעךקאממניעם
 װאירקערם פאין ײנאיטעד דער po װערען is •נװר

/ אסערימ• «ז
 קײהלעדקאפיאניעם די האבען ,1921 אנהויב אױ

 םי* po 63 (רעזערװ) זאיאס ריזיגען s אעעזאמעלם
 האבען באראנען קױהלעז די ps קויהלען םאן ליאן

 אנ־ tj״s גינםםינע א איז עם אז געגאיבם. דעדיבער
 װאירקערם מאין יתאיטעד די געגען קאמף א מהױבען

i f .שריט ערשםער דער אםעריקע po קױהלען זײ 
 אפגעזאגט זיד האבעז זײ אז געװען, את קאמפאגיעם

 יונאיםעד דער םים אגריםענם דעם באנײעז is «ץ
י אמעריקע• אװ װאירקערם מאין  קײהלעז־גרעבער י

געגעראל־סםרײק. א דערקלערם האבען
 קויהלעך- די po סאר קיםט װאם םםרײק יעדער

 װערט גאר םםרײק, געחײנלעכער קײן גים איז גרעבער
 דע־ דער אבער מלחםד^ אםת׳ער אן איז מתואנדעלם

 קײהלעך־גרעבער די po םםרײק גענעראל פאלסדיגער
s בללים אלע לײט ארעןעװג מסיהרם איז  po סןד 

 ps באםבעס םאשידביקסעז, םיט װי מלחסה״ דעתער
 דעפאלם נאך איז אינזײסםריע עראסלאן (די םאנקעז.

אנםוײקעלם). אזוי מװיען גיט
י וװױשעז שלאכט ערשםע די  קײהלעו־ברעבער י

px באנדעס מרדאםענםע די pb קײהלעדקאמיא־ די 
 אי־ העריץ. שטעטעל דעם »יז פארגעקוםעז איז ניעס

 גרו־ s געשיקם האבען םםרײקער די סםעים. לינאי
 סטרײק־ ייםסארטירמע די מיט רעדען is ארבײםער «ע

 באגענענם האבען באנדעם באװאטענםע די ברעכער.
 פאשיך «ץ טױער א םים ערסײארב מזרײקענדינע די

 געחארען דס־שאםען דינען סםרײקער ״■ns בילםמ.
געװארען. פארװאונרעט זײנען עטליכע אדץ םױם יויף

 די אויפגעשםורעםם האט פארד דאזיגער דעד
 הת־ עםליכע האנען טאג ווױיטען אײס׳ן סטדייקער.

 בא־ זיך שױך גרעבער יהלען1ק םםרײקענדיגע דעדט
 ין.מאלזן־קױ דער is געקממז ps ביקםעז םיט ײאסענט

 קײהלען אילינאי םאזיםערען דעד is באלאנגט האט װאס
 די וװױשען אױםלעבראכען איז שלאכט א קאמואניע.
 דער יברעבער. םטרײק אימסארטירטע די םים סטרייקער

ײנמוזן is געוזעז, pb סוף  זײנען םטדײקיברעכער נ
 סארי זײנען םך s שלאכט, אין געװארען געםױםעם

 דינען סטדייק־ברמער arts pb וארעזחװ דדסזדאוג
 ps גתבעז קױהלען די סוץ געווארען ארױםגעשלעסם

 שםד־ די ps געווארזלן אסנעסיהרט נרילסעדיי s טס
ps p םעלאו n .הערין
מ די נ p םילנמג געזעלשאסטלימ גן s ,םים געווען 

s« אױםנאהם דער  T ערען,אגיסרעאק גטעלבי pis• 
 oy קױטלעןערעמר. סטדײקעגדיבע די סין דיס דעד
מז, יש י*יכ *יז מ טני  PB דזשורי. ארםימנ is is א

 קלייךכידתר, סון משםאנען איז װאס איליגאי. העדיז,
po irn די אמטעחוכט האט sn sv y i שלאכט דער 
 זיי־ שולדיג is אודטײל. is ארױםגעםראגמ האם אץ
m אימיארטירט האכעז װאט קאסואניעט, קויהלען די 

סראװא* is שלענער ps גענגסםער «־אפעסיא;עלע
pnn עדערבמדנל.

 האם קויהלעןיגרעבער די סון םםדײק גענעראל דער
 קײח־ די pm ps חד־שים סיער pb העכער ןגנעהאלטען

 נישם קעגמ ײis 1 געחױזעז, האבען שאמיאגיעס למ
 «וײ 1םע16 דעם וײ pnsn םםרי״^ דעם מברעמז

 דער טים אזריםענם is װמעשדיגסרג^ ,1921 גיסט,
•yynyos אװ קערסרװאי psn יתאיטעד

-------------------------)◄193 8 אהט.,

• *iuu  ;n  lydy ע I uu » שן»
ארבײםער.

 אלו סארדעכענם ױערען ארבי׳יטער איחענבאהן די
 טעוײברא na»spnana> Ban pa ע*קיאס«סמרי« יד

o r?• די אבער vbp מאגגאגחנן p s ל דיער  9ג
ט װילק ■ראסמזדו גאך p .l ני i t  sis PB jnrem 

ם •דיסםאקרשטמ, ly ני u s'tp su o 'f, קאייטאליס די 
מנז מייי s בלײז ט־סיועדןנטחויסא ט  f s״ygt i - 
J װאםמעחר •טניואעלען g n  p s ospy ansB 

P* יאהרען די ps ר יטלחטה װעלט לססטסר דן
י ײײי w* י w w »>ר«ר>ל y n m  a m p 
j די 1«מס m p כדי s  im rn iB  is גמזע is 

u n  u p  s u e n s B e s re jm ד םלממה־סיחדזסג
U« אכט dti BUPBrorm טסטאלד האם תגײזגג r

1*aui TV״psi sM»uu• די t »  i t  isansa מ « 
*וז8ײ im לײז * י sayn די u w*uui p m.

isaw חנמרתג די האט 4920 ייז rm u ד׳ 
י «י ®י״מז n י rtp w p  smbipt. ז י ־ י ד  י

שמז 4®1 PB u די י u h sia  w spubb  m ri

u זאל מען אז באהנען, די po באארד לעיבאר p 
in Ts 12 אויף באהךארבייםער די םץ װײתשעס די 

 םארלאנג דעם האט באארד לעיכאר די ■ראגענט.
 S אין אבער באוויליגם, באהךקאמפאגיעס די םון

 לעיבאר די האט ,1921 אפריל, אין שסעטער, חודש
 אגריםענם דעם אפגעשאםם כאזעען די po באאדד

 באהךסארװאלםונג רעגירונג די װאס (קאנםראקט),
 באהךאינדו־ דער po ױניאנם די מיט געהאם האם

 באהך די אז סיגנאל, א געװען איז דאם — סםריע
 די םארערגערען is שםארק זיך גרייםען קאמפאניעם

באהדארבייםער. די פון ארבײםס־באדינגוגגען
 די םsגעשאBא דיכםיג האבען ארבייםער באהן די
 זעקס האבען ,1921 ײלי. ערשםעז דעם pb לאגע

 באהן די גװישען עקזיםטירט האבען אם1י יעיאנם׳
בלעק־ אװ בראדערהח־ אמאלגאמײםעד די :ארבייער

 אינ* אירקערם,11 מעטאל שיט אװ אינטערגעשאנעל םםים.
 אמ מייקערם באילער אװ בראדערהוד טערנעשאנעל

 בא־ 1אי םיםגלידערשאסם די ײאו־ יתיאנס־ אנדערע
 ארבײםער טויזענט זדנדערט פיער אײם pb שםאגעז

 דינען םםרײק ois םםרײק. געגעראל א 1אי ארוים
 סראכם װענ־אויםסאםער. קלוירקם, די געשטאנעזאו ײךא

 ארבייטער. האלב־קוואליםיאירםע אנדערע און אנלאדער
 דער po מיםגלידער געװעז דינען םטרײקער אלע די

 סםרײק ois לעיבאר. ns םעדערעישאז אםעריקעז
גע־ װאם באד׳דארבײםער, די אוגעשםאנען ניט זײמװ

 םיהרער די אבער בראדערהח־ס, סיער די is הערען
 העל־ is וװגעזאגם האבעז בראדערהודס סיעד די פון
םםרײק. דעם סען

תע סעדעראלע די  סאל־ ארײמעשיקם האם רעגי
 אםויר־ דאמאלסםיגער דער ps באהנעז די אין דאםען

 סע־ א אחיסגעגעבען האם דאהערםי, חשענעראל ני
 1אםיל האם םםרײקער א 1װא איגדזשאנקשאן, דעראלען

 זײן םים סטרײק־ברעכער א אנרוםען געםארם ניט
 קאג־ דינען ײניאנס די po םאנדען די נאמען. אמתן׳

 רעגירתג. םעדעראלער דער po געװארען סיסקירם
געגאנגעז. םארלארען איז םטרייק דער

 ארבײטער היגער דער po באאבאכםער אלע אבער
 באהך דעמאלסםיגער דער 1א ,is געבעז באװעגונג

 דעם, ^ליבs 1באי געגאנגעז םארלארעז איז םטרײק
 פיער is געהערם האבען ױעלמ ארבײםער די וואם

 ברידער, זײערע געהאלםעז נים האבען בראדערהח־ם
םםרייקער• די —

 -ys pb עםײלט5 געװען זײנען ארבייםער די װען
 גאך יך1 האם דערצו און סםרײק א פמ d«s אין ריםען

 דער יף1א רעגיתנג םעדעראלע די אריינגעםישם
 נאםירליד, געװען איז באהךמאננאםעז, די פון זײם

סטרײק. דעם פארליחנז אלען1 באהךארבײטער די אז
 pm^ איבעריגער אז 1אי פאל יגער1דא דער אם

 ת1כח ארבײםער די װען ליייעז ארבײטער די אזױ װי
ברעקעלט.ps 10 סושפאלטען זײנען

רײזען. אברד«ם פון « » « » צײם־ימאםיװען

הארבםט
 געחען, װאלקען
ipppu װינםען

ps די pm -np מיד; 
p s רױםען, די 

סען, איכקר ײ ג
ציחמ^ פייגעל םחנח $

פאהן ניײע די
קינדער) גרױםע םאר (פאנטאזיע

ך — ip האט װן ir s טארכןזםען םאן 
 דעמעחל^ ׳כרודןןריל

 שטן, תןר חאט פארכאטען זי
חעחל.» s אץ זי לינמ

 שאכעז, פלינעל
ען. יאר אכ ר מכ

שו,געטרײ — חבר׳י
 װןלןןן זײ ביז
ף אפשטעלן זי

n r o  um גופי «p -ײ ר פ
 בדיקען די חויבסס

גליקען די *ו
ען אז רן  ן חוץ• דער אץ י

 שרױםרם קינדח*
p חןןרץ, s ם׳כײערט:
אויד״. ערגעץ םיף נקממ״

ר דעם ?יני r° חער אבער חן מ  װו
_____ {כאדײט סאן sװאם
p s תדער, ׳חןףזל טיפןןן דןןם  מח

םז־טער־פײט. די זיאט

p שסױל דארטען זי זי«ט s 4ארטי 
im װןןב-שזטוזזל s p s טראןן 

p s װעכט זי p s פאדםיג דארט טאפט 
פאן. גײןן p גאר

 קיוײטען tnoBipv פארכןןן, שעגסטןן
 ;p*s דארטען זי װעכט

 גרײטען ײ טאנ נײעם דעם םאר
זיץ.^ נאר דארןז עס װאס

כאגעחרען האםנמנען, אלעטאג נײער «
p זי װעכט is, ט; די ײ » 
ט כאלד  װןרען פארטינ שוין פאחן װן

p s װעלפדכמפרײם.^ מ 
•

ט ר מי ע ט ד ל ע װ
s װערט  isti כאפרײם לאנד 

p םרײחײט שםראלט it p s ;ק לי  ג
װאננ חערסמ מ p*T כמןג — פ  — װײט ו

p s ער p s וװריק^ וװואגג
teAA AAAA ^̂ AAA MA|Aםידע םיט p s ער ,t o

;דרייסט ער װערט שטאלשע םיט

op םומ s םאד
 pin, די װײט, ד%
טאכ יוגג?ר א

jp אחן just »חן d

AaAaaIi AAAÂn aa . A,BB17 ipP73 PS
p s ^גרמ ^aum y p s 

.w nrw pap p s 
ip װארפט p n כליק 

ipm s ײ  ;בי
cp פאלט p s שטראחלם 

p is* ,װי. וױ חארץ נ

ip נױט 'i i s p ם, ער געחמ םי
MAAMflÂAAA ua.LaaLa aaamגעםרײםם. — גליקליכק פים

ip  um  p s קוטט p s געחט
p ip i ip  napngB םן שטי

- - - - tAXMftkktelU■ aaBmha ^aaa דערפרעחם, B7pii אים חאט דא
- - ^AktO |AfeM||UAAaAAAA| AAAkAA* יייס*- ד^רמ זאדן

«ז» טאנ »
BPinp ip tflp  p s, 

p s ם  נעכל־תי
p i• ױנ ט tp. לי p i

tsiuAteaMAA â a aaBTSBVpS 3JP S
p s ש8קי ם׳ י «  ײ

tosB popis p s
'®-jo irnpan  l

Qcynvs w2ys םימ וויז קר 
AUAAMfe tkl• Mtk געדדײן, אין וורן פרײד אין

AAkfeAAteAA |gAA a a . aמרעפ® זיך װעד® פױ® דו^ס אוןBIBhlB SMIft (■Mk Smmiia mum®ןךיץ״י• איחם סי® סרזןפ

AAAte *MAAAAAukM ■AAAnp®®7® ®p• שו® —MBiMBi mibua a am a a aאיחר onpr, חערגי• פיחר
AA ■LaM| AAAAAte| BPip np אדד IS ג

tip— ®וין•  np tfls
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און באװענוננ קאאפעדאטױוע די
oisoiojyjr ן איז קמיעראםיװ* *P 

m געגעז יראטעסט פ*רס ן ױן 
או־דענתג״ ?■•יטאליםםישעד דער

rsrw פוז קװינםעסעגץ .דער iy y p״
 עגגלישער מריםםער דער אגם1 —
 הער«לד עקאנאםיסם או־ן יאליסם8ס*

 אז ןאלײקעטגג״ די איז — לטסקי
 גערעכםע א שאסען איז עס װען קעז ■ראסמדםאםחז חגר

 יממיעדןןםײו׳ פארברױכער ן געזעלשאסם״. מנשליכע
 גע־ טאר׳ן ■ראדוקניע אויף מזירם איז עס וואס חנדםיט

 פארגו־ויכער. םון ק^נטרןןל דעמקראטישען ps ברויך
 ps אידײעז די ■לאץ מגחנגיצםען y אויף אײן שטעלט

ען *קאנאםישע תג א  אויף אנגעװענדם װען וחגלכע, מני
 םאציאליזם. בלױו זײן קעז נעזעלש*פס, lysaya דןר

p אן ב^וועגוע, קאןאעחזםיװע ערסטלגרײכע ps פאר 
 שגמרקער y אמ עם אבער סאגיאלמם קײן נים איז ויך,

pnyaםעגליכקײם. ■ראקטישע א איז סאציאליזם אז ׳
 דעריבער איך בין איבערגײגונגען. די oy האכענדיג

nmya איבערראשם is גוםער םעפםעםבער אין לײעגען 
 קאגסומערס וועלכעז אין ארםיקעל אן ״מרעכטיגקײם״

 םאאיאליזם פון גאםען אין אםאקירם װערם אאאפעחסניע
קאאסעראםױוען, סון נוצען האבען ארבײסער ra (קעגען

ערקלע־ דעריבער דא וױל איד ראביגאװיטש). ש. *־ן
 po שרײבער דעם םים אײגשטיםיגקײם גים םײן חנן
דאר־ סאגיאליםםעז oyn פאר אנוױיזען און ארםיקעל דעם
 זײ וױ •ונקם aaiaynya yiniiyiyossp די שסיאען פען

טארבעסע־ גו םיטעל אלם יוניאנס, סרייד די שסיאען
מז oyi רנן  און os's שויז םאסען טוןדיארגײטער לע

jaiayny גאזאלשןפטליכע גײע א כוענגען
 זײער אין זײגען קאאפעראםיווען ra nt opys דער

ass פאר־ םעז װען זען״ םען קעז קאטיטאליססיש ־ אנםי 
p■ די גלײכם e n m a n די םים ראמײועןוס־קאאפעקאנס 

 גצשעסםןז• קאטיטאליטטישע •ריוואט •ון ^
nra w awyyp ra ( i M ןוימע ps»ayarat oyi די יןט 

V דעם ®אר ■אדברויכער isaranosa is pirns בא* יײערע 
 דײ״ד טרןטיטען סאכען is םיסעל אלס נים דסיטעניטען, '

jn סחודזו טארקױטען r m  V
2( lyn'utpyoyyp ra עמװאלטטאר ראןװע SByi*

n^ ניט טראםיש, v y p, ,י מלט גיט םעגשק י  י
ד ן r קאנםראליראגדער י v r  .ypapmױבער־גרטאר ר 

 װיםיל אונגעאכטעט שסיסע. איין בלױז חאט ןז׳יגעגטיפעד
•BBlvju איז •רײגגןלײגם האט ער גןלס

י «מ m אױג )3  יאר סמי מײם סודטמם y חאי
ip א אין p y p n y p ו נישם עס גײס אוגטגרנעסוגג  ו

ן נישסא) זײנען (אממן א^טיטאליסטען n בים א  is 
 םרײד־ הענסטע די מוױיגסליך קריגען (ןיי ןט^טטעלטע

y שבידװו *ונשיז n t ,(ד־ערױטברטא די גו גאר <תר 
m אין איימעױםער p y x ו  װעל־ טאר םוםע דער ן

ד w האכען זיי מ y y i דורכ׳ן אונטערנע&וגג דער אין
_____ ____ _____ חי־•

פארזיכ־ oyn ראכמאװיטש םר• אױב ונודײפעל איך
ט עקזאםיגירם טיג ק, די ן ו י ו נ י ו ערשםעגם׳ װײל ן
דןטיגי״ גאשסיטסא קײן ניס ןדזזיקעל דעם אין עו גיס

»p» r דעד ya»yn aanr p a דאס ^קריטיקיד <ר 
ו םיסול באקוועםער א איז  *יל־ די ארוםטירען JSTIP ז

 זײן איו *װײםענס, קוילען. די כאגענענאן ונו סרןס
ix u p s בא־ עד םיטעלןןלטערליכע. א טרןגע דער 

u n םיס זיך >f c p v קןאטץ־ די דיםקרעדיםירען ונו 
 םיםעל־ טון געלערסן די וױ טתקט ^luynya ר^טיחזג
 טאראײםיגע די פון אױסגיגען טשנגען טלעגען ןלטער
מן רי ו ארן ג ן פ ו חי  האם םאלאםאנדער y או באוױיזען ו

ר גים סורא ץין וייער. מ
tn הויטסזעכליר y זיין עס אח m yyp םאכט סװא 

n אוםםעגליד pyt n די פון מדײטונג װירקליכע די 
inriyiiimpincyf■ אר־ דער או איז, םעאריע די 

מר סייטעד UT טי uywwyy עראירודארט אלס גלוח.
ו איז מזייבעוי ■ ן עו ד ■®רזוך י מן שיאען v ך  אלס זיך מ

*ײט װןרטטו/יער וון טאױלוסט א בלױז ט^רברױמגר <*
פליכם טאראלער וי׳ין טון אװעק בלױו אים אים עט שן ■
ת ^ ______*»1WP 1קל*ם« י

שגקט דעם טון  איז װאם אײטױגע oyi איו פווןנו
% i w t i איו iw j n w מן ריי ן ו ן ו י « *yp ז י 4ני  ו

ו סײא ודייוונן ו מ ין שן  ^■מ׳פסר׳ם וחגדאז גאלט ט
% vfe ר u דן ipum p ; ^חעמדע קריגמ םיד אייג 
ק שגיויות € ײג ד ז [is 1 גריים ילו0ו •י ל|  מכערע |
מן ;י ^יי oyn y די <אר • s u ףי ®יד ױון ו ק ן  שרײבנד ו

ן די n אטילו נ ן ו י «ז קחןליטאס טון ו  י
ly i r a p  , im n טטלשץן i s םזידח n ו T W P

)lynuy in* ׳•׳ raMi(M«3ri(

ם פון ה ר ב ײן. א ט ש ל ד ע ■

 און עקס«ל^םןחניע די מרגרעסעחמ נו םיםעל םער
ארפײםער. די פון שכירות רמלע די שגײדען
ױמר חגי oyn ■רײזעז״ אז םעאריע די  אלם1 מרבר

 יין ןלןמענם וױכטיגער קײז ניט איז סחורח פאר
 אויף געכױם גיט םײנונג, םײז לויט איז, קלאסעדקאמן^

 אײג• די אז טאג׳ דער וױ קלןןר ח»ד איז עס פאקטעז•
את ײאוילזייז דעם פון oyo ריכטיגע *יגע
ל די גיט י קריגס ער oyn דזזלארען מ  אד• יײן מ

 ברויט, די טון קװןןליםעט און מאס די גאר גײם.
 oyn סחודות אגיערע און וואױנונג קלײדער״ פוםער,

 קען קײנער פארגרױך. דין nyo האגען דארף ער
 V m איז ארבײטער דער אז איכעחדיגעז, ניט םיר

 געחעכערט ײזרען שכיתת זײגע nrn לאגע בעסערער
 לעבענסםיםעל פון iraoyp די און דאלער אײן םיט

 פאר־ אםת׳ע p סיל. אזױ ןונקס םיט העכער וחװ־ען
 דער־ בלויז קען לאגע ארבײטער׳ס דעם אין בעסערוגג

ען גרײכם ר  פין אונםעדשיד דעם ערעזנרקלעפא דיח־ מ
 ארםיקעל דעם טאנען פאר קריגט ער oyn שכירות די

ען פדז עד oyn ■רײז חנם און  עס גײט ער וחװ מל
קױפעז•
 אײג־ גום איז ױ srn נאחןגתג״ מאועראסיזחג די

ען, שױן oyn געסעסםיגט, װיז  מרקלע־ קעז ד אז מ
 מ־חנגמג שעדישױע די אוגםערשיד. דעם oy נערק

^ רעגולירם  פילנ סיז ■ר־ײחנז די ײירקליד איאט ש
רן ארםיקלעז מ מן אי אנ  אי- געוחװ איז זי לאנד. ג
ײזעז פארקלמגיחנז is ערפןזלגרײן■ בערחויים  אױף ײ
רס׳ געװען זײנען װאס ארםיקלען  אײנפיד סאממליזי

^r דח־ך y מז »ח לימס די *ץ ארימגײז ע ד  ■yjyo די ג
ײיז די פח •חגססיזש דער •אלען.  דער איז קמאץדאסי

pynm דןזי בלײז אז גרױס, אזױ איז הינזיכם uo - 
s״my is ילyלסynױרuyרy^yyp דער סון r ir»  isa*» 
ס, רען לןוו ז געכראכט oyn לינן ת ן  ירײ־ די y ו
מ די סאלען• אונגעחייער זאלזנן זען וי ן  1WHIP שז

מד זיך סעגען אסיװען ו רי ס םיס דע ג a ון n  isoj i 
 דא םיליאנימ םארברוימר די אייגשסארען פאר קרעדיט

ל גרעססן די «ימ*ן ג$ר ניס חמ־ליך. לער ר־ מ » 
irrm די נאר ארבײטער. ברױכער snyyyp מז  זיד גי

 ימל־ אחױקלזת קלײתד אוז שסײו םיס ■y תויפםזעכליך
ארסײסעד. די סאר וױכסיגססען bis זימעז כע

ד■אר די אײן אױץ nnynr סוסץן ענליכע די דממנג
 אץ יוייך עס סדיגץ זײ wwgz ממ^עראסמועץ ענגלישע

p ענגלאנד אין אופן. סנדער onpiss קא־ די גיט 
isinoynyra .חאלםעז זײ ביליגער p ומס •־ײזען די 

 זײ האבעז דעם דמץי רעכענעז• קחנםעז־ •ריוואטע די
 םי־ 110 פון •ראםים רײגעם א oyn;} 1836 *sr דח־כ׳ז

 פיז םײל גרעםסער דעזי סװיילוס״ דעו־ חולער. ליןא
 1» םיםגליד«ר די is גזװוארעז »םגעקערם אמ ח^לכען

 aw אםת p איז רעזןרװ, אין געתאלסען װערם סײל א
ײנןן וזזלכע ײמער.ארב די סאו גזדױגס  גרעסטע די ז

oyi m םיםגלידעד. די פח פעחוײם  os מ ל  וױ מ
 כגעסאלגם6ג גיס onyn rtrm שכירדת אין חעמרתג א

ירײזען. העכערע סוץ
 oy p באװײזעז yvnso'oyoo קיק ניס syn איך

 מ־ מגלײם איז ■רייזען די אױף אײנשפארען דער
 םר. וױ — שבירות״ אין פארקלענעחנג y םון ווארען

no oy n ראבינאוױםש  o p u n y s .זיכער געשען 
עז קאאפעראסײועז די אז איז,  מרחעלסניסםעסיג מל

 ו* וױ הןכער oiysyii jjs אוסגעפעד שכירװ^ הויכע
oyn דעס לױם גאלעז׳ קאנקורעננזעז סריוואםע זײערע 

m די פרן אונטעחוכונג p סון באריכם u y iy iyyp 
pinoynyoip אײראפע אק osn םון חנגירתג די 

 לןוסעס פארעסענטליכט oyn שסאסען פאראײגיגםע די
 גןודײגלינען ואס אין p אםת, זיכער איז עם יאר.

חון ווערען קאפיסאליזס פון ויקעל קלןגן  סרײזען ■!י
 איז oy שכירות• אק unyiyVpiyo א פוץ oלגysyנגyנ

iysy אריד raw פעריאדק איז אז y n שטיי׳ שכידות 
lyiyn ,y i אױך אלגעסײז איז סרייחמ .oiysynyi 

 lyiyi eiyouiy p איז ערשםע oyi iyanyi אױב
lymwnyiyyp, דאך איז nx oyi״yty opus yo ארגו־ 

.ojyrn y iy i oiyo
oyi איו y דילאסא p ר מ ל ת  ניס זיד jyiyp נױר ו

im no*rw לאגנ אזױ oyi m יראןיסראד» nmno fit

ארבײטער ױ
■aaa u a  HafeL awa aoa aat mamua —i — —— p  puym y I ’loyrofnn oyn םאד לוסס דעם «*yi 

rw* ימסמעראםיװעז םון אנװעחננחײט די פיםזנן.  iysy 
unpoyjypy oyi י עגדערם שלאכסםעלד  דער לאגע■ ו

moya די סוז jyn'oyiysyyp גיס באזאדגוע, איז 
 פארברױ־ די is outfys 01רפל1ס דיזװ־ ;וראפיס

ד.  אין םירערשאםם די o&yi קאאפעראםיװ א iyn מ
p m ■  ijnyi^piia(םום ״ oy iy רי שנײדעגדיג נים 

s םץ שכירות  y n״yiyi .אנגעשמלםע oy p n 
ypiyoo y i p rn יוניאנס jyoms אין ארבײטער די 

 1« גים זיי־יד דארם oyn ׳piruaynyoip ■ריװאט די
מן iy שכירוו^ די iyiyn שני o  r  oyn oy oyn 

oyi •pn jyiyn o iy j^p די אח ורײמן, שגײדזן 
po ’oyp די םץ ■lyoynyoip yosnn• אויף oyi 

 סאתאנ* דעד אין ענדערוגג אמת׳ע אן iyo קוםם אוםן
iy iסייאנג po אײגקונפם is מן ס  ארבײםזנד. די גונ
 איז y^ די אי«ם oyi איז וױיס, איך m חנם לױס

 *sa דער iyn oyi os's אײגם לאגד oyi און שװעדען
iys חנלם.1 קאאפעראטױוער

 ימממרא־ די p גלױבמ ראביגןזװיםש׳עס pn א
 דערגרײ־ ymoyjypy yiy’i אין ^su״ זײנמ םיחזגן

Tyino, גלויבם iy סןמיאליסםזנן פראעויזישע די װי 
y לױם lyarspyyi ״דינען זײ אז ,1879 פח im מזד 

ppyoדי םון ענםוױקלוגג (די ״ ^yox זעמנײ TPi •nr 
y u שײנם מן״ p  oynya oy ווירקונג קלימע yi*n »pp 

 שװאכען lyn'oyiysyyp די p גלויבם״ iy מײגוגגען).
oyi iy און ארבײםער די פוץ קלןןסען״ג^וואוםםזײז urn 

 yo* די oy שטיגען is קאסף. קלאסעז no ay די חמ
 שדײ־ א אױף p שווזגר דך iy שמרם ,ym חױפטוגג

iya אין ,pryayo o'Tynyn* ף  םײנוסנ׳ oyoyn »י
מד״ אין גין  געוױכם וױיניג yaya ג¥לייגם װןלס iy זי
nos iy פראגען• yiyiay אק i ,ר וױ איז עזז  זיך קעז י

ען ג תיי מ  *yoyyp די םון געשיכםע די נאכקוקעגדיג ^
 די וױ ומקס די״ n וחנלם״ iysasa חןר אין ראםיװען

ך זיך |yaybv יתיאגם״ סרײד  yraya ayn א חדך ^זזיגלי
tio y'S'tyoy iy i יאליסי סיזגעםליים, קאפיסאליססיסן, 

oayo און yoyn iyo ,uu^/yu>isp  iy i• איך ayn שײן 
oyi oayoiyi קאפף po שדוזןדישע די pmoKiyoyyp 

paya מ*יםאליססישע j p t m p די yw^aay ד  ם
no aauyn כםדד־ iy i paya peayp סיינדלימר *,• •P 

 yopyo nayranappop■ די ps yoyn ס§ליססישער
paya p m  y n  ja rn ayi iy i iso  paanyoo ps די 

ly n u n p R y אין piyoo n p  ■pi״ w זײ osw p n a 
ױיגןן s מיסןל oVy yoyio אייגעגע p אױף ס ר  זיך פן
ps זיי ip  jn rp p •  iy*i poiyrnxo payn גים)pvH 

ps ■p מדקססל y ra ^  ypawii p  irm ay ap  pn 
in y• די) ymoyiysyyp איו סארסײ p i a'aaynsyiw 
p n פארסײ, לײכאר r a p ארבײס זי )■w  i p  o p 

i n  oy סאקס וױרקליכער irnnayap  pa זיד paya 
po •p*uay oyi את מייסאל״ oyn וױר־ די באשםיםם 

aaiaynya p n  po aaip אױף oyi ־ ארסײמר׳ס  מ
•rreoisn

oonyp'ayi סילאיאםירם s םך ynyye p n  payn 
oiyn po. איז poynyi• pc oiyn p n כאשטיסס pa 

pny  ,oyaay ps yasieaya םארקס וױ jopfifi oyn 
oyo p דזדך n ארבייט p n  osn ענטתילס• ■רןןדוקם 

ypa, oaypa opiyo oyn s m s  aas(שלooy^לי r a* 
^ya ײם״ p — ^ב  piymxay o*a oyn yiyio s 

iyoאױך איו כרויך oiyn oyi ps lyopyo s* װייל 
yiy גים ארבייס קיק איז מרברויכער T7raDyoiypa 

p מיס סגח זיד עםנ איך ניאליך).  ,poannya n די 
pm די po װירקונג oyiyayrp, אױף Typasiya oyi 
ps aasa או־בײסער די oanmyaw oyn גיס״ ayn pny 
n p n״oiyn po ynyyo p n  o p  po  is a»a• די 

: p m  pops■__________ ____
nt (l ױ myooM tp anaynsa ymoyiyayyp 

s םייל araynsa p r o s  p n  po
Txpoxw ywun םירתג די )2 ysyyp *I ip 

a is  o y i oaayia ya m״r a  onooayasns tp iy o 
o p  l yani a m ז דיyלyopo^ sepu p  ya בחחז b p 

p■ אלס oooyp iy װזגלמ s .l yr siiy i
3( o s  tp  oysyn iy i ts״p n  p»y ױקלוגג1^ג 

ps די pio**ais מז וועלגן ס לי ױי p מס o ii די p p 
oyi p ■ח ױקלתג1  ♦p n wsnpa-poifrp וױל TP 

ty ,pm ay  pp די paopiyeway p n  p n p r iyyyp 
m די אק •ונקם n ap  iy n p# *־■imp־ wpo n  ps 

p n  sm ,pnpV  yoniyan קלאסrn uopisa  p ת י •  י
ai s״ans j Vypnsap  p oopiyor ois tp i yo ׳ י  י

pp r t n y ra גים p m u riy yyp n  nt p n ײו יי
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anaynsa lyomap t jm o s p p  osya s, אח p p 

p p rrp a  ms ,p t<, 3 גיט n p.3 לינד oyn iy•איכ 
oym pn a»opi יתיאנס די ps די pnr'osiysyyp 

•posns
n p 3לײ8 איך וױ< « payn iyn’oyiy»yyp n 

 איד קעז סאגיאליזם׳ ■ץ עלזגמזננט popya s ױך אק
מ ניט דעוײבער ם םי ש  מא־ ע1אונזע םו־ז מאנכע מים ^

yaiyi 1עטיקע1טעא y’syiysyy? po, חזביגןןוױםש װי 
p עס, סום n  p קאאפעראטױוען די םון קס1װא ?p 
 קא־ דעם סטאביליזירען is מיטעל אלס װערען אכט1באט

n אויף ■יםאליזם. p װאק־ אטױוען1קאאסע די װי סיל 
 ־1פא 1נא קאפיםאליזם, דעם נים p ען1םטאביליזי סען״

 קאאפעסןםױוען םלאץ. דיז נעםען1סא אמ איס בײטען
איז קאפיםאליזם po חלאת׳ז iso nxioi א זײנען  אויף ג

ם iy װי אופן ת i איז טוים iyo nsioi y אנק■1ק אלע 
 piyn באםראכט y’syiyByy? p? דעם 1איבע ודיטען.

iyo אגםי־קאםיסאליסםיש ps ־1װי 1עקאגאמישע 1אי 
anp דינען דאס װי p אציע1קאאפע ױנק<גם. םתיד 
 iyo is* זוכט oy קא<יםאליזם. םים נים האנדעלס1פא

̂ןץ. זיק נןםעז ?■ oyn ביגאוויש׳עם אגבאלאגגט^ 
aaiaynya lynpyiysyyp p n  paya pansyrons״ 

rs מײז lyooay״ yT n  epaia tsלaיpaaisyrons ya 
pp מיס yT p nלyaיק8לא ר paya piyn eaysya 

m o  n ^ נ  yn pmoyiy»yyp* די m ,oayr pr ױ
 סאאיאליםס lyalpn מסױאליזם. קײז paayia ניס לזמ

yo paayia p די אז oy גלױסס ^  oaran* 
o iy i iy  ? a r^ rs םים payn aneaypp יגף■ y i• 

p אק שערס לןר m  .poojnrya nyoyia ײ זײ  וי
n  m awn iya»a סמף po  osn o n  prtp i ם  מל

pa oyao pr tp n v iy i  ps משסאחגזאי s י^נל» 
p איז גראסעריס. זסיף n ניקשל sppsyam t אלס 

■p n  m oiyn pra»mi p y n aiy גיypל pst pro• 
 ״־aiy pa pooftpp די oa^pya pr f שכיתון די

pro אלס s״myoyyy nfrm tn rm  pa pra»aaya 
eyoya oyn »pnp םיס y ײגיאו s  pn  ,p a סרײק• 

opra לסו מי מ rat oy nfrm v סא rm  p m 
oaymram אליסיס■ ppyi p די ■r s  pooiny קיא

11 y iso  oayayiyaטשעס^יש s  is אר־ 1■אליםישע■ 
 קא־ aipa נים ijnpa עס איז פאלעז אייגיגע איז םיי•

 האם װאם טעטיגקייטען גגס1ילד3 איז םאגגעל ps ■יסאל
o r r s n נגען.1נעמ1נםע1א די

 אכם13גע ען3הא װאס paynis ע1אנדע ן1א די
p אױםגעמידען געקענט payn כפאלען11ד iynדי מעז ׳ 

iy םץ געשיכטע די ט1שטח־י װאלטען מענשען i קאאפע־ 
 איצם זיינען אטיװען1קאאפע די .aaiaynya חאטיװער
ya’oayo עג די סון הענט די אין װאםען עקאנאמישעaלי״ 

 נים iyay זיי זײנען דאס ײםער.31א שװעדישע און שע
 ןyעװא^a אשאפען3 דינען די .ayo איין איז ען1עװא3

oyayio i n i און I'niyo• אויס זײנען דיyaשמידט ya* 
i n i  pnm און קאמף maaip — ניט 1אםש קאמף א 

nnt װי אמאםיש1ד iy i ײניאנס, די םמ קאמף iyay 
ay payaליכpooyip y, די yooanam םון ynלכoy y 

r״pniya pa די ps trmayomois ־1א די פון איעיגקייט 
 lyoyio װאם paaioyaiyoais די אם אלימ״ ייםער3

s 3נyמילי lyoiyiam p איאם  iya’K) oiy^yi p«ילי 
 para אלײן) pmcyiyoyyp yw^aay די איז רyלyד

po pisnya onayao'is יגע3מל די yaraiyVyi •p’O
asiso* םים pyns oayo ינאװיםש3רא yaVyn שעמ״
ano

p s y i זײ p m  p o y ^  yoa’aranso 1מי iya 
po yiyray■ iy םײל isooyia ms אלץ i  ps קאמף 

iyay ,maaip p s 1םי n o  osn aisiyo oyi payn 
p arn sn y ra po p n ^  payp אין p s .y yirai 

p s ps y i pisnya orraaiyi in o  p s  oy oyn oyi 
payp w m םיי .ooaipis iy i  po ppn■ pr r w 

on^piy oonpa'ayi, אז *yn piayooois y^rsyw 
yn ,lynnwiysyyy yg 'nH prat ra i^^ynya p aלכy 

oayr iy  .yprayas r s  y i yoT»a para״ n o  veya ts 
araiay p  eayaya y i payn ד oyn ,y ײי 'erw n  iy i 

y^y psoy-rons rarayaor• po lysipyrais oy i p n 
rta ,ons orrai •y  ra .panam aiy i nyrais׳־,iy  oa 

 payn ma paarpoyaiy■ ra rayirat אין אז
*ranyara ניס oral rat ל«גיק ra oy •aaiyim קײן

ip a. אץ payn oraipaayaiyo iy i זעלבי־ די סיר 
is aisya ps oiy.iya mraa ya ניאנם,1י para ra m 

p 1אםיש1איי די 1סא oia 1אסש p p  iyay ליהעז3 נים 
 ps po”pa^ayB yoma פדן לאנד דאם ,ypnyoy איז

ly^ynnma’S ^איניציאםױו ■oy on an איצם iy i־ 
iy ןyצײל i .45 אי• סי

 טעזיס דק לנםדזייקדלט חןבינ^ױםש m גאכדעם
3א lyasp’iyny 1פא ניט iyara lymoyiyeyyp אז  ײ־1

1 iyoזיי ױיל payio יליזיחנן3סטא 1צ בײ nyi קאפי־ 
 אױס־ para ra אז לײכצײטיגiy 3 ^טy^קלyד םאליזם,

yya״oaya ױיל1 ,1פארמע די 1סא iyra לyכyן oiyn 
pa’iiyao’is ״pa ,pnpaya poקאמפאניס אליז ■yi ps 

oiyoo oaynoiyo.״ pa o’o iy i אים מים 1אי <-ara 
 ע3לא די איז oyn םים :1זי oayio iyay שטימיג.

iytm o po אין oyi ם3היגזי ra wiyiay ל דאסP^y 
a™ oyi po״־aiK iy i  oiyn ? iyo״iyo אלס ?n op 

oiyo גיס yקסם̂לyעס י11 ?1שםא אזױ פונקם טי^ט 
y oiynקoפ̂לy1 טי^ם ans ? lyaiyo iy iי oiyoiyo 

ra paayiaiyoanw pn'oyiyoyy? y ir n  i m  payp 
■iatf r s  y i aaiaraoraya iso  prra״ payn ra ra 

ra oyn iyo ,pr’nya la jp ^ a  ras oy ארבײ־ 
p m p a  payp o»a in s  oyi iyo ײיץ־ ra זyלבy 

p םיסלזמ m ■  ra paayiainyoaray קלײ־ שיײז, ■או־ 
1 paaia'isn ps iy i

s  ira pp y's s iwyyp .oy ra payp iyan 
p a w s  iyra r*  iyo**ais ra iyo lynya araayo 

P* W אין ypa yiyoya s  pnraaiyi׳ya^ooy«rt 
*oraya rat ,p r s n  lyorany ra oyn .aaiamy 

oyi payaiya’s  pn r s  p iy n  is  oiyo ,ציל p s 
parap י ??ps irtyoya ra ps s'ayiayonyo ru t 

*rV rsyo ysrapt w  po yayacns ra p'syiysyyp 
p s i p o• נים זײז ys isםוסל-p iss  ora •tprarat ra p 

0'praayiy■ iysrao״ iya ילײז *i»  iy i  pa parart 
 ■י pn סװנגונג מוןועראעיװןר י#ד ©ו׳ן ןמרוגג

m o  ra rs aanyrv iy i  po oy'spy» ra payaiya• 
p יססעז3יא31י s חנר .aaiayraa w m s  iysasa

ts ,oayr 
payoup׳

yn poayoun  ra ora yaraiyi oyi■ 
ons• y* גים וױםש m  .lyrrai y irnsiyyyp  pyya p 

raaraa r r  r a  iya p m  ray sy i r» nyaaraip 
yrayiray* p לי׳מ^  payn o iy i iyח ״» ‘n o r 

lyrrai ynrayi איז prais rap p s  s  ora prar na• 
■ra p״ r s  -iy oayr לױו■ •paraarato ytna r  אלס 1

n ss *pi ira jneparat yinosiyiyyp?3 ׳ p mלױז 
lyrrarat ywrara po paarayarysaw yanry ira pnya 

ns ps״ »ra *peaw asm *pa pnarspaw  ra p 
מן אײמנגמימעד, זןלבן ר איז 9װן ליג 9י9 גי■ גן  ״

ר רי מ קי  *yaiyoais yoynra• ora פארגלײד »ין חנ
nnyo p m  rap ra rm .o'Pip oy i *pn para 
onrayaiy lyrrai ynrayiysyyp n p  y yrar na ps 

p דורך sru  yiyiay, מ ל ^ piraonyy שויז ,yVra
p rar f n.

yarn ya'sirat# ra חײחנר״״ w nyarayi yaiyn 
p n'oyi y yyy iyoaw pa'tara■ p m ' 

p a n איך *Vyoy ra nm s earai iy  ts 
pn ■aansn rar sm  .iyra ,שלוס oyi ts 

pnrayiyiytp p m ח  oyn ratrpi ,lyoya אין גלו
ohn  07yipaarai payn oyn psayo ra יײ־1 די אין 

r a  p m  *pr רײ■ oayoooynant iyra lyn'sisoni y 
p  nt .oiraiya* וױיסט •n s nray iw yyp y syn o'a 

ara rn p m sison is *r^aora y raw rparaayo ra־ 
po prsara■ earn ra p■ yarat r a  rat oaysooyn 

*ora ra ts nos r a  oy r s  oy i rm > .y'syi pyyp 
lyrrai yn'oyi y yyp *ryerasplyay ra p■ rariraa׳ 

מ ל parappms r מ a  payp p nraprais  *n pVm 
prar r w  ^ y a  iyra לאננ mayrapaiB oy m 
ray■ •pVrsy■o y orar* אױף o iyr ra ponppm s 

oyn ra po אן ױ lyrrar ra po p. ז n'so*n s  *rr 
*yk nrs rap mt aarayarareast ra *iy■ •pa r s  oyn 

iyV«״ is  rray nroa pmp orarfryn p y yra nt 
.p n frsp  oyn ra p s ly syS■ ra im a m

s  rs payayais סך paaioyaiyoaw ywu n y yyp 
p m  p r * a*w ysrara p• ^ ל ^ו גן מ  m« oyi ח

ps ומיג״יין p ay־ ra •p s שולד •p m  osn ra p 
w  pnya yran וױ •*ara■ rnosiysyyp ra p 

r a w *  p m  ra y a w  r o  p rapoy  iw  p r* 
sw pss aiaya pmya• ד r 1<י נייסט ת rarauyosns 

syn ש v• חי w f \  ra f»  y a r a j y p a  W  i^R 
W .o tP  pnya rat W arm  ■yi m a pasm a yoo 

B rot ra p w w  wwyw p w sy s  yru rap י  י
m »  m  « p  rawnpyyp •p i p s ra prana tro

a j a a j a  *-* s - : ו  ן ן ן ף ^ ח

a y״ps «.|y warp np ip •זיף •׳וױל ray sin 
ip i "־io y ■?pn ipanapi״sr־p a p  siyn 

ivos ■pn זיץ נדיננקר payn■ p 
po ■oy? ra דיידען po p s -ײ װ

payp ייד ײעי וױ '•,a ts װײ■ יסץ,
k̂MM ^•■M MIAMI■■ mMM ןן . iro ■דײס■ paapia אויך y אױזי n  y1״ r 

ך ידעד דןןרװײל אײך ipspa ■דין א'
•tpsysnpr pynwpo y ipsaprŷ פון

yn ?yn y■ ל סן ^ג * י1*ײ י  t ■synanyy זיך xwT< 1ז
yn o״ y m s■ םץי npn םזל ! ■sinapa m pn npr ijrai 

p s  araapwr ry דאף ■יד u p  ra ay■ ,■ran■ p s׳ . 
pwra iprpi,* •ווד ז#ו, nprp? יאר ד9י 1זי ppn״ 1יי

IkMlk klkitB ■*■SMI ■klk■ ■Mi■ BHiM ■MmMI ■M■ ̂ס »■jw 73 רױע יזןדען ממד  i§9*v — װ
psrn y ran ppaip tp̂ און a ty ■arat ̂

 ■yp םײן iya ipaasars ו^ך יייד ײרליר
iprs •pa,

»ayn r ®יײד יי P״r רו w  moy ייד -̂  ױלןן
yr ap ipn# ra» ■זיץ ני o״r סוןי — 

rs לץ« ipa* ray ra
ay■ ,rat ay■ — pp■ rs ray ■y ipap> ra -אײז״ 

ipoyivya ip  ■yn nry
MMiaBM■ IM| IMMum MU M*liU Mil«piyn ■is rays ppy■ pזיר ״ ya1»׳ry

lamnsfiaamy זין ra יױין. ■ײד 
,Ipoippr a  ipoyn bis r s  ip  |pn  iya 

T *a ipayn ■payvr ra  m p n p  ip  ■yn
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מי־לער. ברוך נוון

 םענשעג׳ם א אין םעג םיגף איז אם
 מען איידער אפםמאל, ? לעבען
 פייגעל װי די דיגען ארום זיך קוקם

אוועקגעםלױגען.
םארקום, םילאזאסירט אזוי אט

 מאנםעל לאנגען א דריים ער בעת
זײן סון נאדעל בלאגקער aya אונםער ,

 זינע? אויס׳ן ooip אים םראכט. און שםעפם ay פאשין•
 poyiya גראםעס הינםער איז ער ווען ,ayo םרויעריקע

 ױגעגט. פריער דין אין אמאל ארבײם פאליטישער פאר
py אזוי געקראכען נים דינען םעג יענע אז זיך, דאכם אים 

 זײ כמעם זיך בײ איז ער שאפ. אין דא ךי װי פאמעלעך
aya. םאריבער, דין וועלען םעג פראבע די איידער אז 
 איז װאס האר. גרויע אין איינגעםונקם דין קאפ דין װעם
 ארבײם נאך גײם ay ווען םאל אלע אז ? וואונדער דער

 וועג גאגצען דעם שטארק. אזוי הארץ דאם אים קלאםם
 וועסם .דו :אויערען די אין שושקעריי א עםעם ער הערם
ayo אייז!״ זיו פאק !קריגען נים ארבײט קיץ \

 ריידען באלעבאםים «ווײ דינע װי מארקוס דעחעט
 זיי ריידעז דאס אז אים, זיך דוכם זיך. צװישען עפעם

 ארוים שוין קוקען זײ ארבייט. זײן ורעגען אים, װעגען
ay זײ איז מאנטלעז פאר דינע םיט ווערען פארםיג זאל 

 טאקע קוקען די ״יא. :pa הייםען שוין אים װעלען
זײ סון איינער ypyo זיך לאזט אט !ריכטונג p« אין

 פאסירט אייגמאל האם םראכטעניש סארם אזא •*וליב
 גתיסען א איז זײגע שער די ארײמעגײם האט oipayo אז

p קאלנער. i וואם גליק ay יים׳ אין געכאםט זיד האם* 
 םיר• זײט יענער po imya שויז ay װאלט ניט אז

 אויס״ אים זיך וױלם — אים, דאם קופט סאתואם
 ארוםשוועבען םאג piaya דעם זאל ער אז שרײען,
p אהינגעקוםען איז װאו ? pa py r נוױשעז i וםרוי* 

 זיך ay וואלם פגים׳ער, כאקאנטע ער זעט אס ? זין «ו
p גאר דאם בױערם הײםלעכער. פילען מלארפם i מוח: 

. ? נים אדער אים, פאר גום דאס אח .  ארײנ־ זײ װעלן .
poryn i פארקערס גאר אדער אים. פאר װארם גום א

 שםארק זײ איז מארקוס און לידער זינגען ארבײםער
oy פיםהעלפען. זײ אים זיך וױלם ay האט 

p זײנע אלע געזאנג, ליב אזױ a r בײ געזוגנען aya אר־ 
p אםילו ײם.9 i וױ האט עם םיםזיגגען. פלעגט םאשץ 

oaam אט, אם, גארגעל. אין מקיךעלס i און זיך ער p i 
ביי שםימע פײגע ״א :■לײמ אין אים קלאפט שכן

 UP פירםע ״די :באלד זיד פוםר׳ם ay אבער *ײד!״
 פאר פאסס דאס חתפד- פאר poayaoya נאך דאס

p 1פי אוריק אפילו זיך האלם ער און האנם~״ אלםע 
p שמײכעל א o װען ay זײגע דעחױילעז• וױץ א חערט 

*po ב :זיך בעםעז  דאכט אים אבער שמײכעלי׳, א ״גי
p ?יך, o  if זײטען, אלע סח אים היט p i אח ריר״ יעדען 
ay װאס װיםען ניט קאן oy אים קאן I W  paayaa אוז

du on.
oipayo בא* ארבײטער די אז זיך, בײ זיכער איז 

poayn i וױיםם װאם קאלב, א לעקיש, א עפעס פאר אים 
 דאם פארדריסם •ayo גים py שםעפעז׳ :זאד p»ןלויז
זײ םים אױם׳םענה׳ז אן זיך הײבם ער און גאר ביז אים

 זיך שםועםען געדאנקען דינע געםינען• דא אויך מארגען
:דורד

?״ גים ״פארוואם
?״ וױיסם ״ווער

געפעלען.״ דאך איז ארבײם ״די
 אויס־ אים זיך װילם דא — ציים״ פראבע ״ס׳איז

 *aya טעג םינף געזעסען גיכער וואלם ער אז שרייען,
 יעדען אורםײל אן םאר ווארםען דארפען איידער אגאנד,

באזונדער. פארנאכט
 אז באקלאגם. זיך ער האם דינער םרוי דער םאר

 גע׳םענה׳ם, האם ער אקטיאר. אן םון ערגער נאך איז אים
 רא־ םרעמדער א אין אריינפאסען זיך דארף אקטיאר אן אז
 אװ טאג• א שעה זיבען עד בעת בלױז, וױילע א פאר לע
 די אז אויס, אים זיך דאכט טאג גאנצען דעם דורך אז

 בלויז וואכען דינע, באלעבאםים צוױי די פון אויגעז פיר
 העמען שאפ, םון װינקעלע יעדען אין אז אים. איבער

 זא־ נאר ער זאל אונטערצוהערען. זיך גרײם אויערען,
 געםעלען.״ נים םירמע דער וועט וואם ווארם א גען

 ער אז און שטומער. א װי םאג דעם אפ ער זיצט דארום
 םון םויער א װי אים םאר טיר די איז אהיים, גײן דארף

 האט עס — ? לעבען א םאר דאס איז וואס גהינם. א
 האם פרוי די זיך. ער צעוױיגט אם. אם, װי אויםגעזען

:געםרײסט אים
 בלויז דאד איז עם ? דיר םיט איז וואם בעני. —

 דו ײאסזשע, ײאכען. געװען דאד איז אםאל םעג. פינף
? פארגעסעז שויז האסט

 ד«ד דמעז אםאל אבער !זזנה גערעכם, ביסם —
 איך האב םענשען. איבעריגע םיל אזױ געװען נים

 ,pa !יא ׳יא ? ערנםם אזוי פראבע א גענוםען אםאל
pa! צװײטען א אױף געווען איך גין באלד און 

 ־*wa געהויבעזaא האט ער — ? ם3הײ אבער חשאמ
: pאל זיד *ו גערעדט הויז. איבער׳ן ארוםשםאנען וועז

 די — טעג~ •ja’D p? ים3 יאר, ף3םי ס׳איז —
ען זיך האם םרױ ב ^״וי בײזעח: א
— n  ,u שױן גײ ציגער.3אײ דער ים3 דאך ביםם 
עסען.

 צום געזעצט זיך געבליבען. שםיל פארקום איז
p אויף געקוקט טיש, i גע• איז ױאס חעלען, םאכםער 

 איז געגעסעז און ביד אפענעם אן םיט איבער3קעג זעסען
 םיםלײד גתים געקראגען פלוצים האם ער ם.3געלײע

 דארף אלט, ים3 יאר אמעז קײז נאד זי. װאס איר, מיט
 אים זיד האט עס עםען- םיט אויסהאלםעז אלעםעז
 וױ געפילט האט ער אים.״ אויף ברוגז איז ױ אז געדאכט

 ע3דײ האבען שױן װעסםו באלד ״םאכםער- :איר זאגעז
^ ױך פאר דאלער 12  קלײדעז ױד ײרף םײדל א א

 א פאר װאס :טראכם א ער גים באלד אבער שײד.~
 בײ זיד װעם עס אויב איר, םאר האבעז ער װעם «ױם
:איר ער םרײםם דאד ? בוידעם א אויסלאזען אים

p םאל אלע ou װעם עס העלעז, — i ~-אזײ
ז קוקט העלען :םםערם3ע און p־w ביד יי

• װײס. איד ווײס׳ זױד —
דאם• זי ווײסם עז3װא םוז פרעגעז איר װיל םארקום

p אז טראכט, ער i אז זיבער ים3אם שױן אמ פאםיליע 
p ער אבער ארבײםען, בלײבט ער i .du געפעלם ארבײס 

 איז דאס אז סיםן א פראבע. איז פראבע אבער מאקע,
וױיס. אױף שײארץ ם3אגרימע אין ארײמעשרינען

 האם ער חלום. פאדנעם א געהאם ער האט נאבט איק
 םער3הי בלײשםיפטען םים באלעבטים צוױי ע3זײ געזען

 הער־ וױ אײסגעזען אים האבעז װאס אויעחמ, זײערע
p ap  p  .ygi לעכען ען3געשםא p i אײ־ איז פאשיז 

pa* ער :צדוײםעז צוט געזאגם האם. o n ױט עפעס 
ת איז ער באלםעלאכע- p? וױ  װעם ער אלם^ צו ש

 ער זיד~ שושקעז p געבעך.~ ou אדבײם םאג ?ײן
ja שער p האלם p אין oa*n, אים בײ ציםערם זי און 

ז שםאר^ אזױ p» ײדם3ש ער י  p טעל3מא א פון סחורח 
p ער העו־ם באלד און n w קול א אוקי חײד לאמז: 

yj*n p װעסם דו פזל, *שלים o שכירות pap? pa ״! 
 איז ער םודפע. א וױן איז •p אז אים זיד חלום׳ס באלד

 און װאסער קאלסע אים אױף שפריצם עםיצעד און נאקעט
שתים. עד

מי, — :סרעםאגע זדם האם םרױ רי  שרײ• ומס ב
tw o זיד חאט פארקוט *tfo o rm  •o n rn n סיס 

*earroa r :» ד»  pau
זװאי — ד י א ז י ?urn ג ד י י ז  חאם סרױ p — בי

4אולאכי זין

 ט.aאpa אים זי האם — !היםעל אין ביסם —
 :פאר׳זזידוש׳םער א בעם אוים׳ן poypa איז םארקום

 pa האם ער ? לאכם וואס פרוי די זיק דאס זאל ווער
 aaujaow ער3חושך׳די דער אין paאוי די םים גלאצט
^ נאך זיך. ארום  עהאס3 םורא זיך שרעק. אין געוועז א

 3ליכםי האט yap םרוי די ווען דאן אםילו ען.3באװע צו
 ■p וױ איר, אין עקוקםaapז ים3 זיך האם ער עמאכם.3

 האס ער ווען אבער. דערפאר דערקאנם. ים3 זי וואלם
 און pקוש עכאפם3ארום איר ער האט אויםגעטשוכעם. זיך

 וואם געםאן. הגאה אים האם עם עלאכם.3 שםארק אויך
חלום. נארישער א עװען3 בלויז איז עס

 איבערמר אן ijnpa מארקום איז םאג לעצטען דעם
 פירםע p אז עטראכט3 זיך האט ער מענש, ביטעגער

 שםע־ קיין שוין װעם איצם, ביז עלאזם3 צורו אים האם
 לײך3 שאפ אין ער3ביר א װערען צו זימ ים3 33רי

 א paya זיך םאר שוין האם דy .yרyאנד yאל םיט
 טאן. שםיף א טאז, aa’i א pay? םyװ רy ווזגן paמאר

p ים3 אים זאל טאג רyד אז i 33לא אזוי מאנאםאן, אזוי- 
 םים סאשין ביים poypa איז ny ny־.w ביז װי 3וױילי

 yap זיך• צו צוםרוי רyם םיט poya לייכמרזגן א
 זין האט צייט^־ױה •3צי3לאp 3זyaאויס pד.אב ןyaאוי

 איז ?ר ים.3ם זיק אייף לyשפײכ א םyב׳aaםאר׳ אםילו
 םתער־ די אין װי npw אזוי poyiya ים3 אויך ם3הײ

pa <ayo yap אזוי pa^oyaapi .םעד
שם^• nyny אץ אי׳יז יםpדya ,poyiya רy אח

 pa איז האלט וואס byonm םyaריa סח ojnypa ל?ך
 אראפ טאנצטya האם אחנלy 3קaבלא די ווזגרןנן. בױרעז

ע םpםאר און ארױף איז כ  וואס שםעד ya’na ױיעז ^י
 חגדעל דאם לד.yD לyשםיק רין3 א װי ppao’־w האם
בשעת האם מארקוס אח און דרײםya דך האם

,^ pלyשטaאײ וחגם ער אזוי p םyװyaפלאya ם i p 
^oayo שכyapפיז ר p  paiyo: דעם םים ,אויס
 זיך האם oy שכירות״.~ o'ajrtyn דק אױף pבyל

p צײממוײז אים בײ o p p p an n עכםיג3 א arpa- 
tnym זיד אח קעל ya : ,ס אד3 װ?סם װארם  np ךי
po ו* ya'P p3*o אבער !ער3פלע D pרײלyכpa y 
 דאס איז lifoyi װארף א חןם אױף זיך payn pקaדא

דערשנױקם. לײך1
p םaקאya װאלם פארקוס ay w, אז p באאבא־

ק^ טליכע3םרײ אים אויף po־wm yap םים  געת בלי
p באםראכםoyap p ל3מא א  *ז ור.3פי דער אויף מ

p i שג שמpכyאים, צו לם yאים צו וױל ר .pajn 
ר םארקום, ny אז וױל, רy אר3 מ, דיער מ ^ ם ל א  ב

ppw* זאל a םריער p a rt. ר מ  י9 האם באלד א
o אםשר ווײם, װ?ר חרםד- n קאלי אים דאםy מא־ 

po ? האם ?ר p אoayoppaa ר אז אח הארץ? o n 
a זיך n  ,P7yiti ײ װאס וױיס  ארױם־ זיך p? אים נ

ay ?poyo האם y*nna ט ל  pa^?oo זיך וײ ^
ayo ,אז אים ayap aya צים p aan  ayo o n  oapi 
aya װי aya aya w.ayo ya’aay'ao p שכן ?p אים 
aya בoyוrכםp אז ay איז oyey א ^ ל  װיל ay p םוי

po ’uao ou. ח« ay האם payaoyapny aya au 
^ an צו אהײם ppayaya yap מים * w -o a p y a  p i 

oayoaya װאס ay pao y aot איז aאםyלסם papa• 
yap yoyo p האם n  : o'aoaopa ױילםם ayoarm 

ayop> oya p ta n? צושמײמלס מארקוס T t ח  י
aya?" 3 שאפ אין opiסאלד םאחזאס. ים P i o a n 

oy an ou ay •ooaay paooo o>ao סש«3חשבידה p 
p סלוח ay האם איצם y תםה~ — 33סארלא■ UP 

ay oo’po ך y o זי n  ay p ו סימגל» p o p  an, 
aypopy p  p a n  ayam ay o n ,מענםש paayt 

סלל.~ פארן
m p זױז אמאל םיס ro y o  p  r»  o'pya aya 

i p  oy .paynya pouipaayop ayoyo y o p בלױז 
p  r*  payno p  tp paapi po^oya ,נאלפעלאס?ס 

paa*?ya עי וױ מ ל  paaonya oaya po^rn. ג
oantayaeny ^ yoryao p̂  an oyn oiyayo 

o yap״ayoaaa« .p e p  p a  an ow^ya i p  aya־ 
מן לי מ n מ y o  aw»p p r  an i p^ אױס־ האמז װאם 
p  piya ויopyלy p  poya any oya .ay נװיממז 

IP opanya d p  oyn ayar js p  p o ^  ayopaay 
•OPP r a  a p p  rn r yp  a» t$ oayrya any d p 

o r  *p  oayiya du aya d ip  ro  d p  oyn p a  y
s מרקוס סיסז״ גרסער utvji Dfn י ״ י ײ ״ ח י
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ועניחננ פראנצדדשער וער פוז
AM KUU Ml —-------------------- ay װאס רושם pmayaouay oyn oy 

no yaya p פyaנצויזיש*ou’o p 
ayo־ynyfrya aayrp oaynyao 

ay ayan'.ayo a’oayo aya yauo־
 yaouy- יטa«P 3 האם סײםם־װאה

aya .oan די ayקלayוpaa םון 
aayrp איז דאלאדיע o n  ayaילy 

 ־ya aya no פארםייעז p צװישעז paaלוaaהאaםעaאו
aaia’a ת מעהרהײם* poayipyoa’y p עדוארד סײ 

 aya aya סאדוהיגם. אסיסעל a’i po האם דאלאדיע
oyapya ana םון aapuya aya ײ3אויפס האם ouay* 

poiaya א aausniyo ooyoyao yo’iaa 
 a’i• לםyaayה oy װאס אין אם

aya געזעז no ayapi ,1936 ,u r po21 no 
r«  yooay p טון p וױכםיגסםזנ no pappa לזחמ 

 אין ארבײםס־צײם p סאשםיםם ,aaia’aya סלום׳ס
a’Ppayao ש 40 אויףyאין ה ayay a n  aya אויף 

2,000 ayo. אין 'any, אל איןyoynPB y ײסם־3אי 
ypלyo ,jfty’oayoyp ,yל־םלאכה׳שyayoyyp n« y- 

Taya poiaa pa’D p  i p  .paaaoyaayoaiy n 'o 
p ים3 ארבײםס־ציים papaoayo'y אכם a’O’pa no 

ayo, םים a’oayo 13וםז3םי.
3 aaya yyiya an a  ayaיט ayDקלoya payay 

oayon־.ayo«oay p  no yira 
oya איז •rypa aya

snppyooup no poyapya ayoy poip ayon 
oya p זyשלוסyב a n 1אוס .aanayray aya no 

a אין nyw 40 po״oay אזױ װי n  aya ?
a אכס צו ayo ף3םי n?,

ayo opyi 6 צו nyv םיט a’layo םיטם ?
? oyuiya'ooyp yayaay ayay 

yo ,poyapya p70ר a. אײaצyל,paaw w yo ya 
20 aayo, װאס mapaay p ap אמ געװארעז aoo 

ayruy jfcy poya ,1937 i p  1936 pa.ar p  no־ 
aapס־מayליכpײטan a’aayayoya ,p םים p אײ״ 

no iyoo*n?aya םים ayay’ no pouyBayayo p 
y oya aya ; ayaaiiyo y'aoona’yלyס poya p  i p 

40 no עי אמ שזנה a. י n
oya איז oaapanay yauo־oryiya no payoyo 

.you yypa no poyao’P  ayoy map ayopa 
naap כל lyopap o n  oypoonap p  i p 

opaay p  oayua aau’apaayo ayVyairyya ayi aye 
45 IP  nyo יער •a n

oya מ ל po’uarDyao’P זן  ,yaayaa’aa ayo, 
poaya o n ל3ש? .p a n  oa’aayayo

ayaaaryo y געהח popaayaxoy oo’^ay 
p צײם paayaya p a ’^ayo i p  o n ד  ־’op^yp מי

a n שמלוז o.״oay aya no אפ
no o’ayap y o’aoayo p.ayi poyapya yaupi 

o איז שןיה 75 n  ppoonap  ya’ay’ p  ayo any

ay o n  a y o a n  m a  p  ayo a m u a y  oya pea? 
na d אים האם p  poyn ppaoaya yap  .oaypa 
n’ai םליyaל e a p  ay ooya oy .payaoyaopp ק  ד
a שטap no סײי p : ״םזל p  -aan ,oaoיyaoהyלp o 

am ! Joyao p שית ביז aoaao p p  aya’n־,ayoya״~. 
i אױף האנס y חוילםya oapayo האם פלתױס p 

y an  oyn ay ^yopy צאyBל p o  p  poya װאלט 
no opyaayaonB om ^שלמ o’payao’P  an oyn ay 

yap  no ayapi r* באלyבyםים y o a ^ a y a  d p  oyn 
oayaaay? oya^p םים p שכיתת *ya a’oy i p  ,sap 
paaya ip  p o u םוץ בלײשםיםם IP  a n o  p r n ’n 

:oaypa
oyaay a לןמט — n *  lap! אפשaya o n  a 

n  ,m  o ^e  vלp o p  rm  am p«. 
oao״: oypDaipa an payn ayo 
ay — ם3לײ jy  o p 

? p a  byn ,u —
y •חזםנװז — .mnnyaoy ayapi oyn 

ya an oyn oapayoל■ayo^yניס ̂ג i p  opayaya 
oyn ay .oyaay oypap דp^yלIP  ru y rm  y e 

*u p  yun e rya p  ,ayopaay p  j y r  aya — ayp 
ז׳ י IP י  .pane yap aya m ay*  an oyn ^ y 

poyn yup p  .ppno p y  paynya d p  i p  p an 
ay ,oy .payop p בײ annyaay o p ו»לס ay ay’־ 

aya n  tnyeyap ayarta y p  an oyn ay •aya 
.ap

•*ריז) «ון בריו (*
יארבלום. מ. פון

oya i p  an p a p ’u׳ «y o n  n חוץ p איבעחױים 
*yaayo’P  ayo pnypao’inayo ay,ano pap  o n 
n^ליכapו  no iy’aooria’0 p  ayo ; lyo’uay y 

yo אמ auaynoy אן ayooaay סון םייל yayyya aya* 
ooya ayooup-oo’Pל iy  aya oyn y’ypiayao ay 

יאהו־. y שזןה opjayry po»*ay 100 צו
*ya aya iy jnyi צו איז poyapya אאג p טון

1936 ,u r  po21 no fyi, אז שםיי̂ן אזוי ים3 איז 
ay איז a’aryauo auya איז oya pn  iy באמת איז 

oo”oay aya pp apua־ay ayoo’a’oלויבyגאנץ ז 
yooaay אויy:oמy.ט ןayשםay, ,זיד DאO’payry a 

o an באצאלט oayaay װי aya pמyלjiyo 40 y 
iyooa«o y םײל yp p  pnyiלpyטיn פאר־ אםמאכען 

 oya לױן. inyoaya no aaaayoyn oayצyaפ 25 אויס
 ־yay’yyaayoa’B aya no כאשלוס no הםכס איז איז

oo’uay ajrt־no rayayDayp 1919 סץ װאשימםאן.
ayo’uay p בײ  poyn paauapyo ya’iya p 

3 oy’yyiuyaayים p ooyoya״an^w  yayaanyo r* 
po«p אין p פyלpn p אוaםyaayמוaגyן iyoyn באםת 

oa’O’uya an אין .o’uay*oyaiy y
*ya poyn oy’yyiuyaay ayo’uay p  o n  oya 

nאיז לם p iya אז oaip זאל כל yayaay pon po 
ayoayoyaaayo aya ayo p a n ארביים: ayשyoלp 

p  no ayo’raay n a •או־בײםסלאזזי p  payojnayo 
P  x  pa’oyo• •ײ ny בלויז pxuyo an oya aya םים 

opi*oopaay ,a. זyayגayלayפ
aayny no yaya p  oyn ypyo aynnya ip 

aauyae’P  yiy ponyaonay y’a^ya
yypa paya p’O’ap ya’ooyn yiy o «י n בשזנת 

po’paaya o^y pp po אין rypa n® poya p, 
uaaapayoeayo ttp

oy איז aya לאת־? payn an pp oy iy pnya 
poyao’P בלויז לזמ  p a n. אין pouaa y םײל no 

aya po  opaay y’aoonap aya יט3 אפילו py  p 
n לױבנהנ p  a’nyo חגר אין *pyo aya i p  ! a n 

i סםיל  ,ypoonap■ ,•ק ב« no paaaoyaayoap p 
 ־ay oayyyao 46 yoyap איז ayopaay 100 םיױםוס

n p o u״nye 40 no aya’a חנר איז a n•
oa’piw oyn o n  oya ,oya fin y איז *ya aya 

y’a^ya no ya איז oa’p’onp oyn ay .po aya 
ip בלות  ,nm  a’nyo p אײז קײז םים ou o a n 

?Byp p  oa’p’opיyoליסטo n  p סאבאטאזשירזנז oya 
fSPi׳ o n אז payoyo yayaay p װי n  ou צו 

ya’P ’ p  ou v p  ip  ,ymppyro p  ppayoeayo 
yp yaya onay pan’D o n  *ayoy’aoyB.םיטyלp 

*ooyooa’n oya o’oaya apaypayooayo ,aa^ no 
מז ?ריזיס. uftypaya’D ip לי

oyn ypy^ya ,a ^ p  n» אק py  yaya rn 
po pupyoyn p  iy oajrtp לײז *ayom p  aye 

IP arya oayiyaB 10 :pappya pa •pya paaaoo 
oayyyao ! 25 ישט3

o*?n oya באסת rypa aya poyeoy poppa 
aay ayap'nye 40 po״.an*oo

IP aauyao’P  p  opayovayo oyn ony oya 
oo”aay po yiyaa’iya p  nayaonay oyn3’0־’ayoo 

ypa ayo ayoou’o po py ypyooaלשy^םםלי*ay y 
a״.ayoyao <po

 iy oa^pay payn paayo pa py ואלאדיע
oyn po עסייטשם3אױם פאלש iy ,yaya p סאל קײז 

p a n  oayaoya du Dayaayao ayoo’ro  aya oyn 
pi eyn oy ,yyiya oya poyeoy* פלויז געהאנדעלם 

p a n *®לײכט in  appayaya ^itaayiuy p  pays 
 aya py .ypoonam aya po pvuyoayaya p םיס

ayiaya מ^לס p־a״yap'nye 40 p  ; ayaan po  o 
oanaonpy i n *oowaay פלױז py py *pppayao py 

po 45 סעקסיקן  o”aay ayaaj^ sv^xsv p  py 
no po  •an  aya py nye 48 py אלזא py ■pm 

anyo po”aay pppayao ן  נױסי^ im oy ווזס ו
40 po rypa oya oyapain^y py apayv /̂ynony 

jy v
y oyn aarpaya pנa^לי onaayyaony ayo p 

map aya^yn oyapya o m  y13¥3¥■סל סלם* p a p 
:pana

aay o n  raoonam  aya yaua״aya aye o 
aarvaya p  pp aauppaayD a^yayaya אלײז pyo 

p  ?yayaan ארסײםם־צײם oaon py ארנױיםם־ םים׳ז 
.ayoo’a’o

na״־oayo: אין ay y’aoona’y aya’aya’y aya* 
 *3אײ שײן p חח y ayoou’o״oo״aay aya לײכם

yoan’Dya ־צײם.3צוגא y aya צאהל panoo, במ 
ay p איז 100  o n  ayoo’a’o aya .anyלויבayיש 

paya אויפ pn a^ayo ou oyn oy צו pa’a’aoya 
na p o ’ayoayayo p־i אויuoצaay p״ayay n ^o o 

yayaay aan .מיםאנן
na :oayo’aa איצם ayoyaayoanc aya oyn 

ay y poipya ooayayo^לױayאיב אויף ישayשםו*a 
iya ; אײף ay m pa auya o n  ayopi לאזם pom 
 pya’o p זיד בײ pm םיהז־ם און זיד oana’U ay אז

oo”aay aya .paaaoo־pay? o n  ayopyooa’n 
y יײז לייגעז m אויפ yn o n  nyלoyn po ty po 

aya’tya aya .paaiooaya^ p  iya”oo’ay oaypya 
rypa oya ora ,o ?ם3פי n׳ p a n  payayaaya’y םאa 

aaaoayaoya צו py ayoyaayoaw p ארבייטער ayaay,■ 
ya oya py oy’aniציayאלooDynmpn p־.oya

ayo r ײ o״aa aarvaya p לידaay און n u  y 
ayB oyaלyמayם opayao iyan םון p  payoyr 

paaaooaya’y pלוי  aye pa, טpayלpayay אים pn 
pn o n  oy .גויטיג

aya ry  oya ה»לט3אי py .oyapya p o j^  no 
yלoyaײDya איז y py o*a ay וױחמ־שפרוך pa o p 

a’aayo aya ayam ,1936 ,uv po2l po nn *שעס׳ 
oo”aay ayap־.i n

ayooay aya פונ?ם — ypccnam aya yaua 
oanappaayo a ^ r a p a  aye — ײ,3 ים3 איז p 

m  oya p ?  aan’aya לױם 1שוי ya’aayvao p 
•lyoyapya

ny aya״fipo-ayam 100 p  p a n  opaao ayo 
amp py אייד איז *ya pe yaya aya ayo *pa ,pw 

oya ia לאדיע, n  payrya oayaoya ארבייםס־םײ 
ayoou.

py ayaay מים oayo o n  oparn po’aa oya 
pan’Bapr oya ayoyaayoaay p לײפם «י ײזש  ayo 

py  no pn a’aaynoy o n  o^y .paaiooayam 
o לומayopy»oa’y. 3־oo״3 n  Ty אוaםײלyאויב ז 
3 oyn aaaoyaayoaiy pיס payaay p*p oynya אויס־ 

an וױ ppaayny. לוים ay o n  oyipiaooa’y y * n 
y*pa papsony ay oםײלaאו n  m ? p צח־יס ?

ya■ p מדליד, איז a n  opr» ayoayt aya* 
oayi 3 סיז payaynם ל ^ D”oayny ayo■

aapuya p  any זן»ל p^y oaya oya poipya 
ynaayaya p  rm m  ,oayiya■ oya po ’ooya n 

o^p*amraay payo אז oayiya■ aya זאל pn ou 
p^p n? סאםת אויס p  pypni apmyoaiy aya 

paaiosnyam py ^ a y a  p  ayo pa’* זאל pn 
Tya oa^yo  iya ,aayo’pyaom aya גלהח ■’aya 

aya .aaio^rya py o a n  inaya pn paaioo 40 p 
oayoi*ay■ on  im p  •pa o n  yayao ya’iya p 

yayao p איז  inyoo o n  r אײף *anyo a i ^ n 
p אויף :ypyלya aayrp שגױמז זיך וױל ודים

 aya .yoaya p אײף ayay .ppaay■ ם3yaBם*pלyפ
 אפגע־ שןרף oyn ayoouns-aroya■ ayשnױl3yaם

po’u  ii o”aa n  ay iy ,*pmayo oya p o a n 
y th t oayaoya oya oyn ay ;opnnyo p מלײ־ 

poip i i  ayrw u  ou pn o n  oy iy u p  ,aaiap 
.oaon y rs

pooyoya■ u. דערוױיל  puoyopaynya p  pop 
poo’aioyp p שמזממ ooyoya■ aya po oiaa •בא 

u au n
oanaayaya? זי איז

oyaayo yiy py o’a aya ,*pan, וױ oyn oya 
iy ^  ppnyaay anaap .באם anaua im oy צז 

u אויף שמהן  o»a , i n  aya יayלyז■yo p  iy p 
r«לyi o*a w *  p■ aarvaya aya po p iy p a  y* 
ayaVyi aya p« aya .pan 1 ז1ל  o r*uyײם •pya 

ovrupi p  payaa pp  o n  i r m  w op o’aaya

f a r m י  י  pap״ oay■
,1987 p»

ל3ססו
■*yiy

n
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s פמ נװ s מ־ קלאוקםאכערס ר ם ע » » ען עג װ
שרײ־ גו אבזיכם םייץ נים דן איז ,ס

 בוך דעם איבער קריםיק א בען
 ביטרים םון ברעד״ ,םומאראי׳ס

פערזענ־ גראד האב איך ביזגא.
ביזנא, אברהם געקעגט נים ליך
םארפאםערין, דער פון םאטער דעם
בוך. אין הויפם־םיגור די איז װאם

 דארטען איז עם װיפיל װיסען נים דעריבעד קען איך
 םטי־ דער וויפיל און ביזגא פאקםישער אמת׳ער, דער

 בא־ ניט אויד איז םיר איבאליזירטער. און ליזירטער
 געװירקם האם ביזנא װעלכער אין ציים די גענוג קאנם
 באוועגונג ארבייםער אידישער דער םוץ בויער אלס
 באקאנם בלויז זי איז םיר סירער. םרעיד־ױניאן אוז
 איבערלעבונ־ אײגענע זיינע סון גים אבןר לייענען ■ון

 םאראינ־ ביזנא ביטרים םון בוד דער האם מיר מן.
 ,1אי ער וואם דעם, צוליב הױפםזאכליך ■ערעםירט

pn* אין םאחיד ערשםער דער וױים איד ווײם װי 
ר  קלאוקמאכער די באקעגעז rt אד1ש« עגגלישער «
ix r קאמף זײער *ץ t םארבע־ צו אח ארגאניזירעז 

רעז  בעלעםריס־ א םאר םעמא א אלס לעבען דיעד ין
n .מיד װי דאמאז, אדלד נאװעלע. א םאו־ װערק 
 ערבײ1 איו 09 רופען. u אײנגעוהוױנם עם «19

 8 געװאתזז חאם ניד דאם או באםערקעז, ix װדרס
®או־מםארין. זײז סאר דאלער חתדןירס 25 פון פרײז

 נאומללען היםטארישע אדער ראנמנעז חיסםארישזנ
 יע־ פאר וױכסיגקײט און אינםערעס גרויס סח ז*ג«

ע פיז פארסער סאציאלמ «ן עג מנג ר  עיאכעז• מ
מז זײ  סאםוייאל סאאיאלאגיסמ יייצעו > אסס גי

 דעם *[8 19ג3ז־די133ײ9 םיפעד מעגלעכקײם א און
 אײ דער אין [P געשעחןנישען 929138פאחנ פון ך8י

לזגי! גןדליכער מ סי  ב® ®גסײדגעמר. i ״יעו ®מ •
מדס׳  ביאגראםישען 8 סויאגס גאװעדע 8<8 ײינו אנ

9 0 7 3 9  גיז־ ביםריס םים ל8פ דער איז דאם וױ ,3
בדעד״. ׳ס9״מחמאח־ בא׳ס

*̂ (4•■ MflBMMBiB mMS ByBaŷa• jWHjotrn מיסר*® *בעד קאגלז נ^װעלעז 
in p im .ען ע תןני מן  *ױס זײ האבעז אסאל גן
מגזזמ 93933901 W אידעאליזיחח נו מ 'm s r n 

ן.גאװאלא ביאגראפישן באזוגדןרס פןרזאנאן. אץ
ו באגיחונג פןדזעגליכן 8 מאגענדיג רן ו ל־ ויין מ

187 on» 8 זייm ־ אויםנוםייײעז גאגײגט זיין » 
19 119 0*111» p ם D פעדחתלימז דאזיגאז « fo o 
j p n

ז«<גס־יג8יייסל8 נים י ס י מ י י ז ג ד י »*738װס י
y די ז8א s in p i iw v ס אופן כשוס גאוועלע  ני

ס ד סינון וױנטיגקימ^ גרדיס איחר אין ױארפן פ
_______ / •_____

8 !1HWT8H8 אײנמלחימזען אוטוױכטיגע דײזמ 
yv ,דןן א  ארויסנובדייגגןן נאװעלן ךי באוזײזט ןויו

r iia u^nom atnn ^ עינ ס מז עישפסרי^  8 פמ שטדי
r גאודיםעד •  m w פון גסװיקלתג8 ^עד o n *אי 

n <דנ8קריפ«8-שי* rw■ דימי א^ן
מ ײ מ n <ון י מ סי כ  ויז סישעסת8קס8י8ג מי

iM N O m c n 8 ?לן •םריגען mטן נטוױקלונג 
o n ^ ן ו רן ש יו ו81ו  באשסייט יוניאגיזם טוןיו ו
ם סין  אױםגעװאקימז יז8 װעגיטנ83 ראזיגע די ,וזאס דן

ױ — •טיכײאיש  r• — לײז8 זיד ■יז ז#ג?ז ד ס
o n גופא סאסץן די פוץ וץאגג איגןחייגינםטןן — 
Ti8״i>wi>iB ליױ« די *מ םסיםילידם <רן  83מי
ד סיל סמ בןססי »״ס. יענסר סוץ גינגיזססייג וסן

j i m  8 im p  viyn of מןר ס, וױי׳םס קי  ני
o n  O P Of tjhn סיסמג >tim f ז װאם *וליב* 

ר אזדי וױ ר מןדס ססל זז מ  שנײ־ םיס קס8גגעס8 ס
n n t  , i n ר ד 8 כסעט סון סינדער• p וזיינן  נ

ליגון uofppi o סן n ױן ױניסז 8 סטרייק׳ 8 אויס 
לו8 npnoom 8 י on מקסליע *ח ■סלינײ סים 

r a w « . ק
m  ,n• 8 איז תאס *תדיסס״ 18 0 8 o n, ײי

3 n / t p f f f p f*ױך בנלל• אן פ0וגד« m  *Q180
y w y w m i  n tm 8 *ת m•ײייס■ לסוו _ _ 

י foso m ז u  *t מ לי ס מוי מי י ו ני  ו
i n־— w i n v p  n  in * y  f m io i- 

m< נ*ס iio y w w  tio 
m g_  j o i m t  f it׳m o m p  ifm  in g io ^ f 

it ip סי  m n  p  — iy n f )  h v p
o n w i m  o n
f w  n m t  i f-
ffWO 11 M V l

ס םץ כרעד״, -םוםאראו׳ס טרי א כי  םמכםער 8( כיזנ
א). אכרהם פץ כיזג

דוביצקי. א. פראפעסאר פון

פרעם. אימערנעם דעם אויפצוהייבען איהם פאר איז עם
 אויך וױ טשאכאטקע, באקומט ער אז ווייםט, ער

קויהלען־גאז. דעם סון דזשעק, קאזין זיק
 םרעיד״ װעגען װיסענדיג ניט אלע, זיי וױיםען דאס

 שגיידער. דורנשניטליכער דער גאר נים און ױניאגיזם.
 סעם ארבייטער־פיהרער קוםענדיגער דער אפילו

 לעבען זיק אין מאהל ערשםע דאם זיך האם קארענםקי
 םיסטזך װאונדערבארען נײעם 8 מים אנגעשטויםען

גלויבען• ריעזעז
 ער האם איצט סארשטײנערט. געבליבען איז ער

 עדשםע דאס אמ. מיטינג דער װאם צוליב געװאוסט
 םעז אז דערםיחלס, ער האס לעבען זײן איז מאל
ם קאז  לעבען זײז איז פאל ערשטע דאס םאז. מע

ת םענםשלינע 8 דערםיחלט ער ר״אט  װאס ט,וערשאפנ
.T9B9380 קאגם9ג גים איגגאגצען נאך תאם עד

 פיהלט9ג נים זיך ר9 האס איצס בח קײנמאל
 שנײדןר די ®ת 09191 די •9גײ* א םח סײל 8 ײי

o »מ רם908ה9ג ז9האב m o fJ זײן no, גלי• 8 וױ 
i .09«־ נדיג9ת f אמ p 09tf l ^צוגעוזאקס rt זײן 
________ל.9גק9ב

 לייז־ען. נלוסיגע פון אויסדרדק אדן ווערםןר, ♦ײסחנ
ק1 ארדיסגדזאגס וױ גלייך נ  געװארען פארגלױוערס י

ra — 89יג1ססשוו/׳ ofQf אין o י םים  סנ־ זמגס י
ט Ji ■iaaŷן.9י8גי  ■■4 mb ■4MBk 4H■• - - - — - ר ען די ®ון דראע יזחיג^ר דן ס  jytDTP rx מ

ױת״גער דער געגען ע ווכזר ױ מן לוז מ ק ן rm ע  ג
o 1*0 איםפולס גאוואלטיגצר 8 ז9וי fxp ii o n או 

ת ידגײש די צזיאגמײ־י סאיג־ן ת.יי  דסלןקילסו *1 סי
i 1*8 ד* פון אפגעשטאנדנקײס r a 8  m  TV ,1908B, 

עז ®לגעבױמע די םיס אינאײגמ מג  •r 709* מדיגג
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סויגערזינס.*ארבײמער־באװעגונג אמעריקאנער דער אין
ש. ן jd *ו

צוגע־ םאגאם דעם האם .אליפאמיע
 די םון אויפםערקזאםקיים די שםידם

אםעריקא־ די גאו ®אלגען וואס אלע
 אלץ און באװעגוע םרייד־ױניאן גער
 נים איר. םים שײכות א האם וואס
 אין פארגעקוםען איז עס וואם אלץ
פאר־ דעם דורך םםעיט זוניגען דעם

 ארבײטער די פאר זוגיק געווען איז טאנאט נאנגענעם
שאםען, אי ליכם אי ןארט געווען ױניאנם. זײערע «ון
 די םון אלע אבער ®אסירונגען, שלעכםע אי גוםע אי

 אזעלכע אלץ סאראייכעגען. צו ווערט און אינםערעסאנם
לער־ םיל קעגען ארבײםער די װעלכע po געשעעגישען

ױניאנס. קאליפאתיטר אין רײסערײען אןן אייניגקײםנעז•
 נים מען האם אםעריקע אין געגענד אגדער קיין אין
 די םון באאיאונגען די אין קאנםראםםען אזוינע געזען

 באאיאונגען ױיערע אין אנדערע״ די צו אײנע ױניאנם
 דער םון האלטונג דער אין און ארבײםםנעבער די םיט

 געזעז עם האם pm װי ױגיאנם, די או מםעלקעחנג
קאליפארניע. אין םאנאט פארגאנגענעם דעם מרך

 װאם צײם דער אין דעי, לעיבאר איז לםשל, אזוי.
 איבער׳ן א. אי. סי. דער pb ל. אוו ם. א. p® םירער די

 ארבײםער דעם פייערען אגשםאם האבען, לאנד גאנאען
 רעדעם אין !ווײםעז אוים׳ן אימער געםײערם סוב, יום
 סדאק־ בײדע p® ױגיאגם די האבען דעקלאחמיעס, און

אײ־ אין אוזאםען מארשירם פראנציסקא םאן אין ניעס
 דעםאנםםרא־ ארבײסער אײנדרוקפולםטע זײ פון נער

 ארבײםער די געאױגעז זיך האבעז שעוז פינף ציעם.
מיג וױ׳עיגםםענם גאםען. יום־םובדיגע די איבער רײען  א

 סזי־ מארשירם האבען ארבײםער ארגאניזירטע סױזענם ^
j y v J אויםגע־ געווען זײנען װאס םענשעךװענם *וױי 

 הויפם־ די סםרים, םארקעם pm**t בײדע אויף ■*םעלם
 עס װאו האפעךנאם, די עמבארקאדער^ דער po ג»ס. ^

תמ ז וי י  םיל אזוי םארגעקומען םארגאמענהײם דער י
 און םםרײק־ברעכעד און ארבײםער גװישען שלאכםען

ת באשיאער, זייץדע  איז עס װאו סענםער, םיוױק אום ג
 גע־ אנגעםירם איז פאראד דער ילאםסארמע. די געודעז
 אים םים ראסי. םעיאר םאז־פראנאיםקא׳ער ®ץ װאדען

 פח פרעזידענם שעלי, דזשאהן גענזעגען איז !וזאםען
 פאראױס אין ל., אװ j א. דער p® קאונםיל לעיבאר

 יױ םעדערײשאן די ®ח מיםגלידער םױזענם 55 די פיז
דירעק■ קאוסט װעםם דער ברידזשעט, חערי און גיאנט,

 יתיאן טױזענט 25 זײנע מים ,41 *.9 םי• דער פיז םאד
ד אנדערע און ווערהוהמען לאנגשארמעז, די ®ון לײט  י

נאכגעפאלגם. האבעז ניאנם׳
 ױניאגם די אז דערצו״ םיםגעבראכם האט עם וואס

 ארבײםער אםעריקאגער דער אין םראקאיעם בײדע פון
 קרױױ «ערז<נליכע זײזנרע םארגעסען זאלען ביוחנגונג

 פאר־ זיך «ון אװיסטיגקײטען ארגאניזאציאנעלע און דעס
ד לעיבאר דער אין אײגיגען  די איז דעמאנםטחמיע״ ח

 שונאים ױניאן אלע ן א בתים בעלי די סיז •אראײניגונג
 פרע• ױניאן די ױניאנס. די םארניכםעז «ז פארזוך א אין

 א איגט זיד האם קאליפארניע אין באװעגתג סערשע
 עקאנא* אוים׳ן םײ יתיאנס די באקעםםען *ו געסאן נעס

 פעםיא־עם דורך געבים. פאליםישען אוים׳ן סײ און נדשען
m אױם׳ן ארױפאושםעלעז געלתגען ארגאניזאאיע דער 

 פראיעקם געזעץ א גאװעםבער קוטעגדען חנם באלאס
V םים־ פארבאםען ;פיס און הענט ױניאגם די במדעז

 בא־ שםארק ;באיקאטס םםרײקם, םיםפאםי און ד*ח
מז גי חנ  םםרײקערם בלויז ייקעםען; «י רןכם דאט ג

»9 r א פיז *ײם »יז פיקעםעז מעגאז זאליז פירםע 
װעלכע, באגרעניצומעז, רײ גאגאע א נאך אןן •םריי׳ק

אױב שווער, םםרייקם געמאכס ח^לסימ *י#ן
 האבעז כאסעס די זשירען.אגא אונטעגליך \tuox* יײ1

i w n i 9 פ»ר vm  art 43 פון ״קאםיםע/ 
n  asm מ די פיראייגיגפז  אין פאדסערס ריי

u m a י איץ  אדן ארבײסער די געג*ח אױפחעאען י
מ• , תין י י דוז י בי ח n זיך ו riu n ס נױם וע

»j  m  y w * *ד .» ym י•9 םי• רדן M 
t r v w ז זיך ײפןן. זאר ו דןו  נס9מני די ון

m ייז narm  m ז»  ״t .rrm נים «יד אי
nrw  m . די פון mb bw p* פדייט־ליכ דפד 
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 געגענזײטיג. דוקא זיך העלםען און ווענטקע דער אויף
 די פון אײנער געווען איז פאראד דעי לייבאר דער

ארבייםער. אלע פון אימיגקײט םון אויסדרוקען
באםעם• די פון אנגריף ברענם אייניגקיים

 םאךםראטניסקא אין באםעם די םח אעריף• דער
 פאליםישען דעם ף או בלױז בזמרעניצם נים זיך האט

 צו םארםאםשעז שםארק א.ײך זיך האבען זײ םעלד.
 םיר פעלד. עקן^אםישען אוים׳ן ױניאנם די באקעםפען

 ןער־ .גערעכטיגקײם״ טםער לעאםען אין שוין האבען
 בא־ װערהויז םאראייניגםע די םון טאקםיק די מאנם
 אג״ סחורה וואגאז א ארוםגעםירם האבען וחנלכע םעם״

 דער צו װערהויז אײן פדן םטרײק־ברעכער, םון געלאדען
 ענםזאגם זיך האבען לײם ױניאן די ווען אץ *וױיםער״

 װער־ די געשלאםעז םעז האם װאגאן״ דעם אויםצולאדען
 למד דעם דורך ארבײםער. די אויםגעשלאסעז אח הות
 אר־ דער םון אריסגעשלאסענע גאל די האם פאנאם םען
 םײ־ דריי טח גאל די דערגרייכם םקים דעם דורך בײם
 םון ימיאז ארבײםער יז װערה די םון םיסנלידער זענם
 אױמנױ נעםםראשעט אייד האבעז זײ j$ אי. סי. דער

 זײ םים באלאנגען װאס לאנגשארםען, 4,000 שליסען
 רעכע״ דער יתיאן. אינםעתעשאנעל זעלביגער דער *ו

ע  קענען װעלעז זײ אז געװען, את באסעם די םון נו
 םרײד־ דער אין קאמף אינערליכען דעם אױםנואען

 דאזעןטמא די ®ז הילז• די קריגען אץ באוועגומ יוניאז
 האט װעלכע פירערשאםם, לונדבערג׳ם אונםער יתיאן

 טימםטערם, די און •9 אי םי• דער פון אםגעריםעז זיד
 «ו 4בריחשע< געגען קריװדעס זײערע האבען װעלבע
 װערחויז *ון לאמשארמעז די פארגיכטען זײ העלםען

יוניאן. םענם
 ופד ימיאנם, די און ארבײםער די םאר גליק אום

 זײ וױ שםיק גרעםערען א אפגעביםען באסעס די בען
 זײ װאם ײם1 דער ײרך אראפשלינגען. געקעגם האבען
 און װערהויזםען די אויסגעשלאםען ביםלאכוו׳ײז האבען

 אױם־ איז לאנגשארמען, די אױף אנגריף דעם אוגעגרײם
 םים קלוירקם ריםעיל די םון אגרימענם דער געגאנגען

 באסעם די און אײגענסימער םםאר דעפארםםענט די
 בא־ װעגעז אםילו םארהזעדלען צו אגםזזעם זיד האבעז

 םעלדונ־ אויסגעהאנגען האבעז זײ אגרימענם. דעם נײען
 דאם mkv אפעז אײן םירען זײ אז סםארס די אין גען

 אין קאירקם 8000 םון םםרײק א «ו געבראכם האם
 און שםאט אין סםארס דעפארמםעגם גרעםםע די פח 27

 און דראג די אויף זיך פארשפרײםען גו געםםראשעם
 א האבען די כאטש םיםגלידער, ורעםעם םטארם, שין־

 דורמוגײו אנםזאגם זיר האבען אנריםענם, באזוגדער
 םםרײק, אן אגגעשלאסעז ד־ך האבען און לימם פיקעם די
 ל., אװ ם. א. דער אן אנגעשלאםעז זײנען קלוירקם די

 אויגען די געעפענם האם זײ אויף אנגריף דער און
 א. אי, םי. דער פון שונאים םארביסעגםםע די פון אםילו

 ארגא־ די װאס זען או פירער םעדעדײשאן די אוױשען
 גע־ איז רעזולםאט דער אויסען. זײנען באסעם נתירםע

 בא־ העלםען אנשםאם יתשנס, סעדערײשאן די *ז װען״
 הא־ באםעס די וױ לאנגשאדמען, 41 אי. םי. די קעםפען

 שארםע גאנץ 9 געוויזזװ ר9ג די בען9ה פם,9געה בען
 אז אימגעזעז האבעז באסעם די זײ. העלפען n נײנונג

ז9ה זײ *ח יעז9פארל איז שפיל דער  דעס באנײם מ
י םים אגריפענם  אי«ם אויך האלם עם רסען.9נגש9ל י

 גײען עם און לײסע װערהויז די םים סעםלמענם 9 בײ
 אײ־ םםאר דעפארםמענם די םיט נפערע«ען9ק 19

 םעםלםענט. P* 9* אױםזיכםעז גוםע מים גענטיסער
 פרע־ r® רעטפארסרע ■ערזעגליכע און םי9ר ר9מ?י

 ונחאמנ־ כען9ח ,1שאפעד?יײ דער פין גריז. זידענם
פ ביירע געבראכט די ד ז

אנדתססלפס. לאס אין יתיאנם די פאר ניחזרלאגס
 װישען« ײ;ןררי*סע די זיתען לעפחשעאג לאם אין

npt 4pc*ia»סאן איז וױ קצרארשס פיל ימיןמם די r 
ז תי די םיקע מ m נם9י ran מז לי  ני־ ארקוטש 9 מ

w רײ׳םןדייןן די דערלאגע. a r מן ײ  *װי־ ר9< גמז ז
W די * * m .1 לM מי 41 י.9 סי. די  ד9< 4נ<9י
ױד rn י rm י trap לייז9 ײנקאט 9 י•9 סי• י  * ru n 

 *ײמילימנדיג ײגי*נם, ל9* 9 רים. חינשעד מ9< 9
ל»פ»לס 9»ל «<49«יײימסי אונזעי פון לאקאלם יל«

®p םער־ איבערװעגענדע די און ארגײםער בער9י די 
 ארבײםער אוםאםאביל דער פון םעפבערס די פון הײם

 םטריעל9אינז־ דעם פון אוריקגעאױגען זין־ האבען ױגיאן,
 אנם־ אויך זיו האבען זײ פון םײל א און קאוגםיל יוניאן
 אין באםייליגען זיך יער9 דעלעגאםען ^יקען «ו זאגט
 םםעיט 9 «י• םי• די ארגאניזיחנז גו קאנפערענץ דער

 באםײליגם יע זיד בען9ה וואס זײ p® די םעדערײשאן.
 דװ־ד געטאן עס האבען קאטוענשאן, םםעים דער אין

 קאםף דער אינםעתעשאנעלם. זייערע ®ון גאםעל א
 רעזולטאם א איז רםען9ד א. אי. סי. דער אינערהאלג

®p א בריחשעם הערי געגען ®ראטעסם דעםp ארםײ־ די® 
 װעלכע און אײגנעפירם דארם האם ער װאם הער^אפם

 ־9מאםר די װי יוניאנם. גאנגע אז דעראו געפירם האם
 ®אר• זאלען ארבײטער אםיס pא ארנײםער געהילץ זען,

פעדערײשאז• דער *ו אריבער און א אי. סי. די לאזען
 דער אוחאכען, די זײן גים זאלען עם אבער וואם

 pא ארבייםער די םון נים־אײניגקײם דער p® ®אקט
 עס אז םיםגעהאלסען ®יל זיכער האם יוניאנם זײערע

 ס9ײ דעם גו ענליך שטאם־געזעץ א דורכגײן דארם זאל
 גאטנען ®אר׳ן דורכס־פירען דארם זוכען באםעם די

 pא הענם נס9ײני די ביגדט וואם געזעץ. א סםעים,
 םטרײקעז *ו ארבײםער ®אר שװער זײער מאכם p® ®יס

 װײ־ דער טעםיגקייטען. ױניאן אנדערע אנםירען אדער
 איז געזעץ דער ם9ײ דערםים גרעסער גאך איז םאג
 ®ארטחר ערװײלםע די ®ון געווארען דורכגעפירט גיס

ד די װעםען אויף און אסס. ®אסירם דאם װי םער,  י
 אנגענוםען איז עם נאר אײנסלוס, קײן ניס האבעז ניאנם
 קא־ אין בירגער. די ®דן אפשםימונג אן דיח־ רען9געײ
 איניאיא־ p® רעכם ם9י בירגער די האבעז רניע9ליפ

 דורך געזעגען ליין9 רשלאגעז9® הײםט, ס9ד םױוע.
 א®־ ריםעם9מאי 9 ײרד אננעםען זײ און פעםיאיע א

 אי־ p® אײנפיר דער אם ?ל«קשאן. 19 1אי שםיםוע
 באצײכענם ל9פ אלע את רעםערענדום p® גיגיאםיװע

 אח ®אר&ע. דעפאקראםישע העכסם די אלס געווארזח
 אנרזשעלעם לאס 1אי 1מע ®9ה אײנםיר דעם דורך דוקא

ױגיאנם. ארבײטער די אויף פענםע א אנגעסאז
פארביספן. טרTלי גדדים ביידמ פון פירערשאפם

 1סא p® געבראכם בען9ה םיר ם9ײ בײשפילעז די
ra זיד דוכם 1זײנע אנחשעלעם לאם און ®ראנציסקא p®* 

 איבערהויפם און ארבײםער, איבערצײגזמ *ום גױםיג
 1אי אימיגקײט אז ערפארוע, יארען םים ®ירער 1ױניא

 ארבײ־ די פאר גויםיג לעבעגס איז ױיען רײסעארב די
 װײזמ בער9 לײדער רגאגיזאאיעם.9 זײערע 1אי םער
 *דדים בײוע p® ®ירער העכערע די אז םםנים, אלע

 ט9אנשס ®אקםען. 1אי גיק9ל ®אר טויב p® בלינד דינזמ
 1םוע ,1®רידע ברײנגזח אויף שרים א אונםרדונעמזמ

 און קריג דעם 1®ארשארםע או קענעז זײ ײאס אלץ זײ
אונמעגליד. אײניגקײם פאכעז

 P® ר־דעי9לעיב רעדעם די 1איבעתױלײענע גענוג
 גחשעז קריגערישע «וזײ די p® ®ירער הױפם «װײ די

תי םדײד דער אק m« באװעגונג, 19י  x טו־אגי־ די 
 פאראלײ װאס קריג 1אי שפאלםונג דעד p® קאטעדיע

 גרק םײ 1אי לואים סײ באװעגתס ארבײםזןר די זירם
 לזןגסעס 1דערגרײכונגע די פאר קרעדים דעם זיד נעגממ

 געווגנ 1אי 1סיש9נ9ק9 1אויפ רבייטער9 די ®אר יאר
 ײמס-בזוא די אויף 19 וזײחח בייךע געבים. געבערישעז

 עקט װאגגער דעם פעגסיע, עלםער און אינשורענם זע9ל
 ודייזס יעוער געזעץ. םםענדערדם ר9לעיב פעיר די זמץ
 ויאס פרעסםיוש 1אי םיםגלידער אק װאוקם דעס אויף אן
 אױס 1דריקע ביידע מער, נאך געתאט. האט גרופע 1זיי

מ1 זעלביגע די כמעס ל  םרײד דער פון אױפנאמט 1אי י
ת באװעגתג• . . יאך י י גרין אױם גיסס .  י

 )9י םים פארענדיגם pB 41 י•9 םי• דער אויף תוכחח
זזן :װאמש ו לי מ מ טיו לן . 9 ir r p ra ro*M אײ־ גײפ 

9אי קײסגיג 9צײע?שאר1 1 * » » > 
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 דאס ®עלד. אויפן אליק ®ארבלײממ *ו ׳1גווײםע דעם
אײניגקײם. pb ®רידזמ pc באגריף זײער איז

pb 1אי רעדעם. ױם־םובדיקע די אץ איז דאם 
 אםע־ די ערגער. ג»ד עס אח האנדלוגגעז װאכעדיגע די

 1אי געװענדעט זיך האט ר9לײב אװ אןײשרעדע® ריקען
 רילעישאנס לעיבאר דער געגעז קלאגזמ םים געריכם

 אוגטער־ ®אר 1לואיס׳ ביםער אםאקירט pb באארד ו
 PB םײנערם די םים אגריםענם שא® קלאחד א שרײבען
 וואו הארלאה 1בלוםיגע 1אי קענםאקי, קאונםי, הארלאן

 PB געװער םים שלאכנהמ אםת׳ע 1אנגעגאנגע איז עם •
 ארבײםער די געגען מארד pb םעראר םים דינאםיט, )
פאחח־ א 1געװארע געםאכם איז עס ווען מאל יעדעם י

 עגדליך איז עם ורען ױניאן. א אין ארגאניזירע! צו זײ
 געװעזענער דער ,1גרי איז ארגאניזירעז, «ו זײ געלונגען

 אלײן האם וועלכער יוגיאן מײנערם דער p® סעקרעםער
 אץ 1לואים׳ אויף להבה אש מאזמות, יענע םיםגעמאכם

 PB אגרימעגם דעם שליםען םאר באארד לעיבאר דער
 געםשאר־ האם גרין וואם 1ױניא אפאזיציע די לאזען נים

 די איבערנעםען ױניאן, מיינערס פראגרעסיװ די םערט,
װילזמ• זייער געגען מיינערס דארםיגע
גע־ 1אי געיוענדם אײד זיד האם םעדעריישאז די

באארד, לעיבאר דער געגען 1אינחשאנקשא אן נאך רינט
 ®אר* די אלם ױניאן םאלדערס די אנערקענען ניט פאר

 םעג- עגד ״ראבערםם דער אק מאלדערם ®ץ םרעםערין
 ®אונדרי ״האםבארא דער pb קאמפאני״ סםאװ דער
 אן אונםער ארבייםען וועלכע ®ענסיאוײניא אין קא.-

 ארגאניזאציאנם ארבעםער שםאל דער מים אגרימענם
ם.װ.א.ק. די אז גרונט אויםן איז קלאגע די קאםיםע.

 קוואליפײ ®אר ®ארהאנדלזמ צו קאמפעםענט ניט איז
 געװארען ארגאניזירם איז זי ווײל מלאכות, בעל צירםע
רערס).באלײ (קאמאן ארבײסער שיוארצצ ®אר בלױז

 םאנאם דעם 1®ארגעקומע זײנעי ביישםילזח אזויגע
 גע* שולדיג נים זײנעז פירער סי.אי.א. די און סך א

מ אויך 1זײנע עם ענםפער. קיץ 1בליבע עיי  ®אר־ ג
 אפשםעלען pb 1®רידע ברײנגןח צו ערנםםע, זוכען,

סקי סרעזידענם קאםף. דעם  געמאכם וױדער האם תבינ
 קאםיםע א צדדים. בײדע צחאםענצוברײגגןמ ®אתיד 9

*p® j 1װײם־פרעזידענםע די עקזעקוםיװ, גענעראל דער 
n זײנען גאגלער, pb האכמאן #*אנטאגיגי. ra ic ji אט• 1אי 

I ירער די םים זיך טרעסע! צו םיםי לאנםיק® ®p דער 
L עדעריישאן® pm דארם האם קאתםיל עקזעקוםיװ דער 
, pb א געהאלםען ’ i r r t 1אי געװען כדעם9נ זײגען זײ 

 זײ בער9 וױ אזױ לואיםץ. םים רײדען צו װאשיגגםאן
 W דארף ארויםגעגעבןװ נים ערקלערוגג קײן 1האבע

ם זײ איז עם אז ®ארשטײן מ. ני ע לו ע  קאנ־ די אײך ג
 בײרםינג־ 1אי 19יוני גראפיקאל9םיי דער p® װענשאן

 אימ־ ליציע9רעז א 1גגענומע9 ם9ה אלאבאמא, העם׳
 די באנײען *ו צדדים בײדע 1דערע9אויפצופ שםיםיג

 באװע• 1ױניא טרײד די ®אדאײניגזװ pb קאגפערענצלז
ע.  ®־9 נים קימער נאך זיך האם אבער דערװײלע גו

 אײנ־ אויד אח 1®רידע ®אר רעזאלתיע א געתפען.
 םםײם יארק גײ דער p® 1געווארע אנגענומזח שםיםיג

 רםען9ד דיגעז עס א. אי. סי. דער p® ?אנװענשאן
 אײניג־ םאר רעדעס ווארימע געװארען געהאלטען אויד
 1אלײ האנדלונג די אז ? ארױס קומט װאס אבעד קײם.

ז דעם 1אי ארגאניזירעז ®ון ל ג םי  אסא־• 19 מאמענם ^
 די בלוח ®ארשארםם סםײט אין ®עדערײשןך ױציאנס

קריג• דעם pb שנאה
 האמח נאל9אינטערגעש אמזער p® לאקאלס די

 קאנ• דער 1אי באםײליגם גים דעם איבער טאקע דד
 גײ־געגריג־ דעם אױםען געבאמװ 1זײנע pb װענשאז

 לוים 1רע9געײ געטאז איז דאס קאונסיל. סטעים דעםעז
V באשלוס ®p װעל־ באארד עקזעקוםיװ גענעדאל דער

 1םע pm אז שםעלונג די 1געגומע רעכט םים האם מ
p® ײיל n n. דארף pm םעג־ די מאכעז שװערער נים 

 *v*rt9B9 1רגאנתירע9 דויד prm® ®אר 1ליכקײםע
 די מים 1נקורירע9ק 1זאלע װעלכע pםןcד^ערשאyק

.1®אחדיניגע זיך וױל pm 1װעמע םיט 1מדיערשאסםע
 דטר אין װאפסן־שםימסםאנד אדסר ו טלום

אןו אױםאסאביל תי י
ר־9 גיל9מ9אײם דער איז קאםף אינערליכעד דער

תיז חמט 1פי נאכסאלגער די 1צוױשע nי  •-עזי
 האם װאס גרופע 1תד«ד*פראנקענםםי9ם די 1אי
מן גים ח ב תקפ די מ c דעם י9® איז י u m 

a ייײירעז• ״7״ m p י ײי «־ י ד ל9מנ ח  מ
 T9 פשדח סאסאילו 1<זױזעג«וריק ®אקםיש חאם

ײ ײמממז וװדיק ל9י ז9יי «4<ם9של«ױס9 די אד
ס םגזי ע u• ט n  p ל י ז מי ק< מ » חװ9ל pb ײ«9יק

1* !VinPTPy 9 9י-9םי- י9ל W BPTM9ל
םמ מ ®9ײ גקיי ל p אגםשםיק מ rm w י ױי י וז

 P® ®ארםרעםער צורײ די 1געלוסנע עם אח ®ראקציעס,
פארעי, ®ילי® pb הילםאן ®רעזידענם ,41 י•9 סי• דער

p צו w a a אױםא דער ®ון עקזעקוםיװ גענעראל דער 
 וואם אפמאך דעם לוים ®שרד- א pmyriiB ימיאן

 קאנםערענצען. םעג נײז נאד געװארען געשלאסען איז
 בא־ פיר אויסגעשלאסענע די 1געגע אורםײל דער װעם

 פארםיםלער צווײ די p® ווערען איבערגעקוקם אםםע
®p אויםגע־ יועם אנםשיידונג זייער אח 41 י•9 םי• דער 

 קענען וואס סכסוכים וױיםערע םאר װעחנן. פאלגם
 אויםא דער p® קאטוענשאן נעקםםער דער ביז אנםשםיץ
 דארםען עס פיר pc קאמיםע א וועם ױניאן ארבייםער
 און הילםאן זיינען ®יר די שליכטען. און אויםנעמע!

 םון םאסאס pa מארטין און א. אי. סי. דער ®ון מארעי
 םארשםא־ אבער יוערם עם ארגייםער. אויםאמאביל די

איבערנע־ וועם קאםיטע דער pc באשלוס דער אז נען,
:pnjm pay עקזעקו־ גענעראל דער צו באריכם אלם 

 לעצםע דאס האט יועלכע ױניאז אויטא דער pc םיװ
p אלע אין ווארם ? ^ c קערפערשאסט העכםםע די אלס 

ױניאן. אויטאנאמער אן פון
 דער וועגעז ®יל זעהר זיד רעדם באשלוס דעם אין

 א. אי. סי. דער צו ױניאן אויםא דער pc געםריישאסם
 אומבא־ די אח זעלבסםשםענדיגקײם דער וועגען און

 םחען אלע וועלכע קאנסטיםוציע איר p® רירלאכקיים
 כינעזער וואס בלויז נאםירליך איז דאס .1אויםפאלגע

p?cn 1ארזיסע1ן צו צוקער איז עס םײװיגג״. ״סעים 
®יל.״ געשמאקע איבעריגם ניט די

איצ־ דער ®יל װי אויף זאגען צו שווער איז עם
 שלום א באםת איז םראקציעס די pm’*־!■ אסםאך םיגער
 דאס אסילו אבער שטילשםאנד. וואפן א בלויז אדער

 האם װעלכער קאמף אסענער אן וױ בעסער איז לעצטע
געװיגסען. אירע אלע pb ױניאן די געסאר איץ געשםעלס

נזאנאם דטס סכסוכיס און םטםטלמטנם סםרײקס,
pramra ארגאנ• דעם דורך סםרײקם װיכטיגע די®

 דרײװערס םראק די p® םםרײק דער איז מאנאם, גענעם
 איבער־ דאם ®אראליזירם האם װעלכער יארק נױ 1אי

 איבער אוםגעגענד. pb שםאם אין סחורות p® 1®ירע
 1אי 1געװע ®ארװיקעלט 1זײנע ארבייםער םױזענם אכם
 1רע9געיי 1גערוםע נים איז םםרײק דער סםרײק. דעם

rא cיעל ®p ספאנ־ אויסגעבראכען איז נאר ױניאנם, די 
 אסי־ די און בתים בעלי די געגען ®ראםעסם אלס םאן,

 בראדערהוד דער p® לאקאלם דרײ p® ®ירער ציעלע
 ®ארהאגד־ די ®ארשלעפט האבען װעלכע םיםסטערם אוו

אגרימעגם. נײעם א ®אר למגמ
 816 ,807 לאקאלם די 1צװישע אגריסענם דער

282 pb װעלכע ®ירםעם םראקינג גרעםםע די םים 
 1סארםע געוױםע אויך און סםעיםס צװישע! םחורה 1®ירע

 *19® םעז1 דעם אויםגעגאנגען איז שםאם, אין םראקיע
 סארקיר־ די געסאדערם האבען ארבײםער די םעמבער.

 40 צו 1שםונדע p 47® ארבײםם־וואד דער p® *ונג
 1װעגע 4שכיריו די 1אי ®ארקלענערונג א 1א שםונדע!

 אר־ די .1®ארהאנדלונגע די 1אנגעגאנגע עס 1דינע דעם
 ®ארשײ* אוםלעדולדיג. געווארען בער9 1זײנע בייםער

 אז ®ארשפריים, די צװישען זיד 1האבע קלאגגען דענע
 ארביםרײשאן, אױף ױך 1®ארלאזע צו ®לאנעװעם 1מע

 פאר* צו דאם קאמפראםיס. א געמײנט וואלם עם װאס
 באםיהונגען אלע סםרײק. אין ארוים די 1זימע 1היטע

®p צוריק־ םםרײקער די באוועגען צו ®ירער ױניןח די 
p i זיך סםרייק דעם 1זע9ל נים אדער ארבייט דער צו 

.19דורכגעפאל איז 1אויסשפרײםע
 באסיהונ־ לאנגע נאד עם איז םםרײק. ד9יי 9 ד9נ

p® ppi צו 1געלוגגע ריס9מ לד9נײב םעיאר עקםינג 
 די םעג. ®יר ®אר נד9שםילשם םען9װ 9 1ברײגגע

 און רביים9 דער צו 1צוריקגעגאנגע 1זימע םםרײקער
 ®אר־ 19®ארהאנדלוגג די דארםען םעג ®יר די דורך

 װעם גים, אױב *ופרידענהײם. זײער צו prpm עגדיגם
םרײד. אק סםרײק גענעראל א 19װער ערקלערם דאן

p די p® םםרײק 9 rm 19■עםערס 1אי װעבער 
pb 09190 דעם געווארען גערופען pm pm זיך האם 
p«*p געקעגם ניט b אױף prnni םעקסםיל די ס9ײ 

 אץ נעפאדערם. האם קאםיםע ארגאנײזיגג װאירקערס
 האנדעלם עס פיל• גיט גאר ppm לי האם געפאדערם

 ארבײםער די 1רזיכערד9® 19זאל װאס פרײחת אום זיד
ר9 ד•9ײ 9 ל»י9ד 18 סיס  די שײנם דאט אפיא מ

צופיל. 1זײ צו 09093
האס קאסיסע רגאױידגג9 דם9ירק9ה טץקסםיל די

 סיס סס19גױס9 צוואטױג pb נוזיי כאגײט 119190 09ל
n 119*00190 אונטעדגעשריבעז pb ®ידסעס o  **ns• 

 *סװיפס דאד םים i9i**t 00190*119 9ניי **ns די
 איילאגד, ראור רלי9סט9ײ po *4P 19וחסל ר9ריװ

1900 919ל9וי *pw סרבייטעד oi*oo90B3 260 9לכ9ײ

 םםיםה קלעי די pb קלײדער 1®רויע pb םענער ®אר
 P® קארסאריישאן םעקםםיל סםיםה דער ®ון דיװיזשאן

 אר* 150 באשעפםיגם 1װערע עם וואו איילאגד סםעםען
 19ל9® ביידע 1אי רעס.9ײ קאםזה ®ארבען בײם בייםער

 אגדערםד״אל• און ד9וו 1שםונדע 40 א אײגגעשםעלם איז
 1בלײבע שכילות די ווערםיים.9 פאר געצאלם ל9מ בעז
זעלבע. די

*90 דעם האבען גרימענט9 1אויםערגעװײגליכע אן
 1מעריקע9 דער p® רםרעםערp ®9אונםערגעשריבז נאם

 דער אין םיםםםערס די ר9® לייבאר אװ סעדעריישאז
 אגרימענם דער איז אויםערגעווײנליך וועסם, מיטעל

ס אזוי וױ אוםן דעם מים סיי  pB ®ארהאנדעלם אח ע
 ארבײ־ צאל דער םים םײ געווארען, אונםערגעשריבען

 1באדינגונגע די מים םײ pb אריין נעמם ער וואס םער
אמענוםען. דאבעז סארםרעםער ױגיאן די וואס

 םרײד 9 איז אגריםענסם אז זיך, ®ירם געוייינליד
 דער pc קאונםילם חשאינם אדער לאקאלם די pשליסן

 pc געווארעז געשלאםען איז אגרימענט דער געגענד.
 אינםעל־ זײער pc נים אפילו דירעקם, סעדעראציע דער

 מים געווארען געשלאסען איז אנרימענט דער נעשאגאל.
 יהגלכע צחאמעז סירמעם הונדערם פינף םויזענד דריי

 אגריםענט דעם אוגםער סםעיםם. פינף אין אפערירען
 וועל• ®יז ארבייםער׳ םיליאן א ארבייםען דארםעז יועלען

 די pc םיםגלידער prim דריםעל א ארום בלויז כע
ארגאניזירם. נים p?ri אנדערע די ױגיאנם.

אגלי־ דעם אין באדימעגען די ם1לייע 1מע װען
 *pt p?®9n גתים בעלי די װאס סאר קלאר װערם םענס

 קלאחד א pםערגעשריבןlאו 1סריײוילי און צוגעאיילט אזוי
 זעכ־ איז ײאד ארבייסס םאקםיםום די אגריםענם. שא®
 01סע 75 במ 60 ®ת 191יי* ת1שכיי די שםזגדען. ציג

 מייל. pc באצאלם ן91קרי 9םערסם די •9ד1שטו א
pb העלםם א בלויז ®p םים 19סאר זײ ן9װ ®ו־יח ם9י 

.191לײדי
י19ק לאםם p 191® ארבײםער 1£00  י1קםא9ם י

 אק ארונםער מאגאם ם9י 191זײ איילאנד לאמ 1אי
 1דע p® דוארען9ג I9®r9i pb סםתיק ר9י סםרײק.

 ל. אװ ס. א• ױניאן ר9ארבײם רי9קשאנ9ם19ק אח קמדי
 19רום9ג סםרײק ר9י pb שימם 09 װי .452 לאקאל

 4סי.אי^ ר9י 191911א1 9®ירם דער 19191 ים1 ן91װא9ג
 1יבא9ל י9ד םאר 901®י י9ד געקלאגם האם װעלכע
 *19 י9ד לוים .11םשײדו1א w ®אר װארם און באארד

מ9קל  ®אל ם9ד אק אז אוים וױיזט 9®ירמ דער p® ת
סםרײק. p® ptpibis דוקא מע1®י די איז

 1אי רים9בעט p ®0119190® ®אבריק פילקא די
 *39T ®אר pb 1911919119 ססרײק א װאו 9דעלסי9®יל
pn ^אכ־ 0190919 צוריק 09190 דעם ײד האט וואכ! 
 091 דויד 19מאר91 1911געצװאו pb 901®* די וױ 091

 יק1קם9ל9 י91 םיס 0190*119 091 19באנײ צו םםרײק
i9 ®ה רם9יר?9װ יא1רא i .41 *.9 סי

 מד האם באארד רילײשא!® 1לײבא שאנאל91 *1
 91אײ שיקאגא■ p® קא.״ סעקימ ״ארמאור *i 19®ויל

 אוי®* אמעריקע, אמ ס9®ירם ®לייש 900911 1®י די 1®י
I9 צוריקנעמע! 1אי יתיא! קאמפאני איר 19ז9יל1 i is 

 !י י.9פ בעין סים ר90רבײ9 9םזאגם1א צוױי בייט19
 19בײם19 *1 סון אםשםימומ אן 01911991 אײד האס

 זײ זאל 09 19װ 19באשםימ צו ים1א םעג דתיםיג 1אי
 19ד מים 19ג1לי11הא1®א 9לעקםיװ9ק אין 19091סארס

 ***7XXX 319( אתם םםמם9באש 9ם1סי *1 .901*0
ם.19פל 91שיקא 091 אין ר9ם

סםרײזן !טנטראל א װטגטן שםיםטן ארבייםטר אייזטנבאן
 אײ־ י1 צװישע! געז1לו11הא1סא 9איצםיג ביז 9ל9
pwpp 011,1191913 קאמפאניס *i  pb אר־ עם119װענ® 
 P 091® שכיתת *i שנײחח צו קאמפאניס די pc שלאג

 איצם ביז האם ,019191® 15 םים 190**319 מיליא!
 די־ בתים בעלי זײ .oi*®9i 0*1 ^זולםאשען קיק צו

191 9l19בליבז® *i  •0i9®o9ii**B p191® ר9מיםל P 
i ים1 ג9אויסװ קיק 19האב 1111*191  •19HB91* *קאם 

 גע• זעץ.9ג po 1900*1019® *i לױם ,19האב פזמים
9391? 1* *o irn 9® אז נאםיס pml 091 P193קסא 

 *91 ז93הא ס1יתיא *jm 1*30 די pn**io די 19ל9װ
0190019 0*0 9 100**4P11919091 p 19026 09י 

 די 19 ?.9תער רם9קל191 אפיציעל ארף1 193090190
ססרײקען. צו ײם1ג זיינען ארבייטעו״
 גלײך קען סםדײק יעד או גים• נאד םײגם דאם
 גלייד 1919P קאספאניס די אז prum. 1919 גאתפעז
pn**io די j i n w לױם « 01אי ײירף גיײח• ח MaMMHIM• •■ft ■■■■•■■■■MM (•MMMMIM■ MMM----------- 191 ■•10*090 0U131I19OPB 19 19o*OOK3 OPTPPrl 

 PB 0019 4(9*9911909091 19119131»־** װעס 93ל9ײ
 ̂*B PB 191*11919*111 ?919" 09*1911909991 *1 19״

091 4P*100 91119019 09 199 D*TIS *1 po
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אינםערנעשאנאל דער אץ ױך הערט עם װאם
 ,אנדערווער דער וואס םארזוך ער

 פון ארגאגיזאציע די אינסטיטום״,
אונ* פרויען דעם אין בתים בעלי

געמאכם, האבען טרייד טערװעש
אונ* געשטריקטע די איינצושליםען

אינ־ טעקםטיל דער אין םערװעש
 די פאר באשםימען און דוסםרי

 און ארבײטם־שטונדען זעלביגע די דארםעז ארבייטער
 םריידם. טעקםטיל קאטאן די אין װי שכירות םיגימום

 קענען ױניאנם די וױיניג באוױזען_נני, אפאל נאך האם
 און געזעצען ארבײטער בעםםע די אויף םארלאזען זיד
 בעס־ די אז היםען, צו וואך דער אויף זײן םוזען זײ וױ
 ווערען אויםגענוצם נים זאלען געזעצען ארבײטער םע
®p אר־ די םון לאגע די םארערגערעז צו בעלי־בתים 

םארבעסערען. צו ד אנשטאם בײםער
 דער* זיך האם אינםערנעשאגאל די וױ שנעל אזוי

 אױסצר באסעם םאנכע פון םקים דעם װעגען װסוםם
 םיני־ אמ שטונדעז מאקסיםום פאר געזעץ דעם גוצען

 po ארבייםער די פאר זיײגשםעלען *ויף שכיתת פום
 װי סטענדערדם ערגערע טרײד אנדעד־װעיר ניםעד די
 םעהרםטע די אין אויסגעקעמםם האס יוניאן די װאס די
 גאך אפגעםארעך מביגםקי •חנזידענם *יז ,1909«

095*19011 po םעקרעטאד עקזעקוםחז םון באגלײסומ 
 למחשערי דעד פון םעגעךזשער שאר< pR ■&עי

ל אן לו א״ מי מז r* ס י תגדבעז הו מד  שאר־ א אי
D וען O jult ענד־ פ. עלםעד אדםיניסםראטאר *וס 

w i ,!ס חייוט סארלויסי  ■רא־ W חאט אױם ן
ooyu ארן געװירקם po ליסס דער po װאס םריידם די 

דןן  די איז טעקסטילס קאסאן אין ארײנמדןכענס לן
ש ג^שםדיקמ ע מדדו ניםא• «

*®■*iyi רעזי־ האט װאשינגטאן נאך• 
lyonjtiyo שאר po שיחגו א  גע

 oyi אס *טאקירט 190*3
pv דוביגםקי כ^סעס• די tnpi אגגעדױזעז״ IV 

 האועיעוי. po װאל״װעבערײען די ודאם ײס4 אד1
מגן *יגדו־ טעקםטיל דער po ײל6 ן זיכשר ז̂י

*נןן  צחאסעז געװארען איינגעשלאםעז גים ז
הע־ האבען זײ ודאס דערפאר טעקטיד 1*097 י

 םריידס אוגסערװעש די מען %טה ססעגד^דדס, כעדע
מ ד חן m י y n ס מ מז *יץ כ אנ ס ג  םים שייכות קיין גי

ױל ן מקסנ  סעקססיל דער אין אײגשלי״^ז אדובירס י
 װאס ארבייםס־באדינגתגלן «19393 די io*9 #ינדזסםרי,

אױסנעקע&פט. דארם ה*ס ידניאן די
n p w y i< רעזידענט תאט — אוגסארוועש■ 
^נ• ף מ סןי מ ב  ynipyo*7 דער p* אמטצאל — ײ

T9 ד דיון ד ק  אײנגעשםעלם חאבען #יו 999911 פן
 קעז איד מדינגונגען. 919*93 *יז סאױדיח 919393

 אונטעד האנדלונג ערשסע די טארוואס inyinny• ניס
H i n t  n r דודמעפידם איז װעלמר גןזעץ שכידות 

f גןודאראן w באדינגונ־ די פארבעסןרען *ו <װןק 
 ®רונממו־■ ידפאח ן װןראן גאטאגט <אר זאל גען

זײנעז זיי װאו םרײדס די אק ornruyoo די
< •

 פאר אורזאכע די אגגעװיזען האס שאר סעמיוןל
טון פאנופעקםשודזלדס די סיי px ידניאן די סיי

 ארױם* עס וועם סםענדערדם נידעריגערע זיין זאלען
 בי־ די םון מאנוםעקטשורערם די ביזנעם םון םרייבען

 אבזיכם די זיין גים זיכער דאך קען דאס ליינם. ליגע
רעגירונג. דער םון

 פאב־ םילע אין אז באהויפטונג, די איז ״דריטענם,
 װערם עם אח ווארעס די געשםריקט װערען ריקען
 ניט זעהר א גארמענטם, די אױפגענעהט אויך דארם

 פאבריקען אזוינע אײגשליסען פאר אורזאכע גערעכטע
 די איז פאבריקען אזוינע אין םרייד. טעקםםיל אין

 אונטער* די גײהען וואס ארבײםער די פון פראפארציע
 איז עס איינם. צו םיער איבער שטריקער די צו װעש

 שטריקער איץ דער אז יושר׳דיג, מער זיכער דעריבער
 גאר־ דעם םון סטענדערדם העכערע די קריגען זאל

 זא- ארבײםער קליידער םיער די איידער טרייד מענם
 באדינגונגען ערגערע די אויף ארבײםען דארםען לען
טרייד.״ םעקסםיל םון

 די שםיצעז מאנוםעקטשורערס ארגאניזירםע די
 דער און םראגע דער אין ױניאן דער םון שםעלונג

רןזידענט  שנײדןיר םיםשעל אסאסיעישאן דיער סון י
 צו טעלעגראמע פראםעםם א אוועקגעשיקט אויך האט

עז ענדרױם אדםיניסםראטאר  אייגצו־ פלאז דעם תג
 םעק־ דעם אונםער אונטןרװעש משטריקטא שליסען

קאוד. סטיל

PT נױ אױ טרײד סלאוס אין

סיאץ. םעקסםיל
 •ראדז — עדקלעדט עד האט

̂צעגט  מאנוםןקםשודערס די פון ■ר
סאד־ יוגיאזבײזת רזר מיס

מ* פון גץטאכט װערט װאס די יי9
 אסאל •MiVio געװעבמ מון י9 אא י _

 אסאל אוז גלײכנימױג געפאכם סאדסען
װאם ̂יי. «ון ז^רגײסא וײ ומרעז

WNI כאאס דעם ר8# זיד #וןןלם 
מ ד(ס זא־ oy װעז גרייגמז וון

ז----------- J ־ ״ י א  סטמדארדס גיחנדיגןרע
ן ן י ס י  י לבײ*ז9ז ת

m מל »  xm h כ *חײ

i l y TBtTi מ זי ו ן ו תו ן ו י  ו
)i  M* ביליגץ nrcr^B את״

. va tan ז» i r n װ  8<*יאד י
י חןן י ל מ ז ^ ױ א װאדדס מו

װ־ בילד סול א י 9לאג שװעדןר םתח  קלאוק זי
o צוליב טדײד n ארבײט־ די און לאגד אין קריזיס 

ח לאזיגקײט ר «דגײם די י נ ח ז  ־קאנמ «ו ײגיאן ״
ם ראלידלן  באדינ־ ידגיאן די אנהאלטלן און סדייד דן

י איז גוגגעז מ י  חשע־ געגעבעז פאנאס דעס חאס ד>9ו
ד1 מ ח מ מ * ל דן  קלאוק דער p# גאגלעד איוידאר |

מ סיטמג חשאמט ן בײ גאאח־, חשאמס ־ אלע י  מ
לאקאלס. קלןוק די po באארדס זעקדםיװ

אנגא־ גאגלעד חאט ען ציפןז און סאקטען םים
 באארד חשאיגם די ודאןס סראגרןס דעם אױף וױחנן
סו די דורך געסאכט תאט  דעם םראץ ■oop לןו

 וױ גוט ןסוי טרײדס, נאויןל די װעלכק po קדיזים
 שװעד תאנען גד9ל אק אמדוסםריןן אנדערע לע8

 מטיגידטאז די אדיף אגגעוויזעז תאט ר9 גןליםןן.
 חןלסען n לאקאלם און באארד דזשאיגט קלאוק די סון

סןן אלע טים קיי ליג  די* דודך ארבײםסלאזע די מנ
̂ן רלקםע  באזע צו זזכען דורך לאקאלס׳ די po שטיצ

ן  איז דאס נאר חאו ■ללצער אויף ארבייססלאזע מ
האס ער אוסגים• אנרערע לע8 אייף P* גליך9מ

tg ,prmyug וטן 9 .117 לס.לאקא ײדר די נלױו 
 דא־ טויזענסער חתדןדטעד אויסגעגעצען האגאן 85
 זײ־ פאר חיל|ף אויף gpyo לעגטןן דעם דודך ד8ל

 שםאנד־ po אז אגגעװיזען׳ האט ער ארבייםםלאזע. <רע
ר קלאוקמאכער די האם קאגטדאל יוניאן po •תקם  י

 די וױ שמדסע העכעדע פיל א איצט דץדגרײגם ניאן
צוריק. יאחר •אר א םים בלויז געהאס האט זי װאס

 םעזאנןן שלעכטע די באדױץדם האט גאגלץר
po ד9 לעצםענם. לײדט טרײד קלאוק די וזעלמ

mb atA MaaMBA MAMaאנגןוױזק, אבער תאם i t אלגעםײנע אז איז דאס 
מז איבער׳ן ארפייםןד אלע װעלכע po צדח  לאנד גאג

i אימשםאנד ניס איז יוניאן ?״ז P# ליידען t  oy לע־ 
jji, םץטיג־ סארשטאוקסןר סאר אסעלירט האט עד 

ביוןן וו קײם ח  סלענעו אויף ארבײםעד טאזאגען ס
 bw 19 ביזי נים איז עס װזט שעסעד׳ אין ססילו

p ארבייט אױסער איגנאנצצן ךינןן װאס די העלסען i 
it סאכעז 19 םיסלען t •לעמז

 באדיבם דעד איז דיסקמיע לעבתאפטער $ נאד
•19געװאד אנגענוסען
געםעטעלט. מעיברוק אץ סטרײק קלאוק

19 אוט קלאוק דעד 1 p to אוגטער דעוארסטעגט 
ר ד דושןןרדזש ס^װ״ס־איאזיו po גמט̂יחזסס ינ  י
ס טאגאס דעס תאט בץ.  געגאז םטדייק דעם לס909גו

,* po קאוס *קאלודץדט ר9ד ittiigp ,1ני מעיברוק 
TJP• י vm $9 זיך otpi רסאסי י frvtv חד ערד>* 

שןן מ po סיןי סן ת אײן ס באדמגתמח. ױביאן ו
ד lyifi ovoyut תאס יתיאן די וזזאם סף8ק ת

 w איהר צוױגגען צו געלומען איז עם ביז םירמע דער
 וואס ביטערסםע די םון איינער געװען איז סעםלען, צו
 םים נאד געהאם. ווען האבען ארגאנאיזערס ױניאן די
 סםרײק א דערקלערם ױניאן די האט צוריק יאהר א

 יארקער נױ א םאר ארבײם װעלכע םירמע דער געגען
 האס סםרייק דער קא\. קאוט בראמלי .די דזשאבער,

 pk און צייט מאנאטעז דריי אנגעהאלטען דאמאלט
 צוריקגע־ זיינען ארבײםער די געװארען. פארלארען

 באדיטנונגען. שאפ אםען אויף ארבײט דער צו גאגגען
 העכערען צו םארשפראכען דעמאלם זײ האט באם דער

 צו אנשטאם אבער פראצענט. צען מיט שכירות דיערע
 נאן שכירות די ער האם פארשפרעכען זײן האלםען

 שםיק אײנגעםירט אח פראצענם צעהן מים געשניטען
פריתען. קלעגליכסטע די מים ארבײט

 אח שבל יט9 געבראכט ארבייםער די האם דאס
 אינםעדנע־ דער צו געווענדעם וױדער זיך האבען זײ

 זײעד פארבעסערען און ארגאניזירען זיי זאל זי שאנעל
 האס דאסארטםעגם םאיז אוו אום ק1קלא דץר לאגע.
 אר־ די אין זאםלאװסקי ארגאנאתער דעם געשיקם אזזין

 איז ארונםער אייגוסם םען24 דעם זײגןן כייםער
סםריי^
הא־ סםדײקעד די װעלמ טיס שװעריגקײםען די

 אופגןחויעדן. prnyi |9וײנ דאנגלעז געםחם זיך בסן
oy דמ־ 19 זיתיא י9ד םאד אוםםעגליד גזגעוח אח 
 ססדײמדי די po מױגדרק סין חאל פיסיגג ן גען

oiyiy האלססזאנ onoya האמז v iyn יטןיווצ א אין 
o סאהתנז po וואלדען׳ שםעםעל, m r 19 מאל po 

po םעיאד דסר לאין. סיקעם ד9ל po ל־9ײ ל,909שס 
ד ד אױן■ po מ  אװ באארד דסד po סשסוסןן דן

 po כאססס די םיט tyatovya נאםידליך סיז טרײד,
woyi ,װןס אלץ iy 9 חאט oaypyiדסם 1999*0 י 

 ojpi זי to >090910091 חאס 9סירס די ססױיק■
po ogo oyi i jo w n i ד׳ ן9לסו*91 ססילו 

19 iyo 0790190 סױן סיו לץ9 אז זסחן, קוםעז **Or 
 ויך 19«רבײט די pngn 1939 ססל דאס צדסיחראן•

po p לאזס91 ניס r y די »090 19190091 |91ז״ 
•19ל09ס וס1091 האס פירםזג

 אין אנױםענפ דעם מנייןן ערכ
סױיד דרעס יארהער נױ

191 0*09*191 119*0190 Ohl Ih r  PI po 
 >pb סוים onya 0190**0*0909 די מים ד10כא דזשאינם

oyi .1 ג*ס כאסס יאחר* *po ppn 9*0909 *1 גמז■* 
d*io 0*1 ■ארלױסיג גאך 19390 שאנס  I9DU91 ^  ס

ר 09נײ oyi priyp ן9פארהאנדל ix קאגפערעגצען  ן
ל901900*0 191 ל90 091 1939 095 >0195*1

 m* *T195 .10 י10ײס1י0 0911 191 ייז 1901900
 בײ־ ז91919י«9סיסי סיװנ9י9»*ני די lyouyi ,1לי9ײ

י >191דלמ19X3901919 1* 195190 לײד1 0*119 91 • 
ל1 191 0*0 091 190 091193 1*1 095  P9 0*י51919|

ח90 095 19 095 >0011*1909113 1990019ל 9  «י
19 193*1903 po o**pi*oyo *i 5 *יס9 1יײ Tin 
U9*7 191*09*0 191 095 |>9099א0 [59939 9099ל

0190 TQ1P0 ,10 <0990 T*0 1*0 1**10 09TI po־ 
 f5*i 190 091091 PO 09 19 >191*59191 095 םאל
ל90ח9* 193*1519 19 1לײ1 0*119  "Tg ■119 «ײ 19י

 "91 19395 שוין *100111*0 *1 ל91 19309591 1900
ק די שסימס ג ת ג מ ןו f ױמד# וױסעץ און נ ■  » iv 
ר 9*1 095 סמדוססדי oyn 191 סין ײקסין א  א
לינ װערעז ברזכימ ^סדי^דגקיימז► וו

ש 0395 190119190 ל9י919ח
pyn ijr 0190791*1 5911993 191 *ו t po 

1919511993 9 o |n  td>iipi9B9ti9 oyi9י
191 193*03 *901900*0 p199190■ ל PO 
0*019191891 19 BOiyiy 01*1190 pR 

191• 191 1901900 — 199395 9 g
191*0י70*1 19 גלײד 1909191 9*1 095

•*tW  91^9 9  191 •■!■■*lit 99**1 P99 
1 mviju' i  s i  v v דך ■ifDJV iu v ״
JW*9r I • " " HUH I4 י#  'l  TFT V ■  TF״ UT7
09H TKp 51 191 1<5 091 T51 1f9lp

 *i סופגעװיםחײס. po גע9ל o po 191*091 זיך װעס
0150*10*93910 oyi po צחאפענקוגםם lynyi po 

 b**pi*oyo 191 19395 1903*193 *י 01געזא שױן וױ
po דערגרײטעעז oyi pe טשערםאנ׳ם איםסארשעל 

iy דורך אסים i 095 *ײם oiyonio iy i סיז po 
 *91190 ען3די װאם *װיסםיגקײםעז צאל די קראםם,
i געװארזמ. בראכם !p*i 5 ר9ראקט9כ poזײ ■זוי י 
iy .1919591 געשליכםעם זײגען i באריכם inyr po 

 19391 *ו אוםםעגליד no oy 1939 אינםערעסאנט,
ם.3רזי93סי אן לױז3 סין דעם ן9װעג ז9צעלהיים3אײ

 װי ,9חױיל9ד ד״אם צדדים די po iyi**p כאסש
 *95 ן9ערקלערוגג 9ל9אםיצי קײז 03געםא נים געזאגט

 ל9איםסארש פמ פארשלאג *ום ג3לו9שם דיער גען
 ען3הא זײ װאס ן9לעמ39פר די 19195 אין םשערמאן

 9 פאר ן9ג3דלו30מארד״ *i ײ3 םארצוםײיעמ בדעה
 לען95 גצען9םער3קא 9אזוינ [95 אגריםענס, נײעם

 ססא־ 9פאנט װאם םם3יםםע9סט פון דאך איז פארקוםען,
iy פאר אכט09ג ן939ד» 1909םארםר םיאיישאן i 

 װאס סישוס די םון yr*o אז >i*oiyp םליכקײם39פ9
 -3קא 9קוםענד די בײ 193סויס*והוי זיך קלייטען זײ

jy iiy iy t ־9ש םאח 5■ אום די 1םי 919«־ די איז 
 *95 ארמיטם־מדיעועען *1 אהױסםען3 זיי װסו, פער,

 *95 װעסעס און םראלירם3קא piynya וױ נים ן9ר
י אץ וױ ר9יליג3 ם3םא9סויפג 193דערי דארם חמ  ו
•19*9ש יארקער נמ

 *py זים,39ל ז■9מארםים אם5 דום3םעמארא א אין
iy 91 םץ 19קט9דיר זעקוםױו iאל39ש oyii מאנו־ 

 די *ו שיקט9סרױסג האם אסאסיסײשאן קםשורערס9פ
 ריעל *י קאפיעס op*oyi po פירםעס שלאםעגע9ג1א

o’yooy לײס09בי» ס,9פירס po םד בלל 9שסאסיש 
 גמ i*o י1סינדוסם דחנס *1 19 ער> ער?לערט הער

p ir דעי פיץ שםאר? ליידם ■?fiyiipi אח אויט פיז 
 *310 19ארטײם הױפםעםiy 93 וועלכע שעפער- סאון
190 1*191*9191 011913900. 0093 191 199391

«011191919 193*1091 po 9 איז «*nr ־**!םליכעז* 
 *־ip *ו 0391 09י לעמים םו־• 1939 זיד געםם טאז•

jyi*p*o 39 191910 יתיאז םרײד 93אינערלי««* ‘po* 
 19 319• 9919ײש קיץ נים 0959לסזש po ז.9לעס

i 9לסג די מאהלעז  po* 1909 59 סום■ oyn poo 
ד9זײ 1סי םיגקײס3י5 די סימס־םרײגמ שםארק *ץ

.fiyupiOP
*9190 ל919390ח .190395 019159*1־• װײס

095 11993 01*9011 191 po iyon 19 סױף iy i
10*91 019059091*01501*9 PO 019001991 גלײד, 
 095 0539ל .10 װ*ם בילז־ PO wyooiy 1*0 אז
**po 193*10193*0 pi*0O 519*01911 5 19חל909ג

po 191910 nw *  *oo**3T9 די סיבער ?*גםראל ײני
i* אין 191511*193 9i*o 19 19090 p*o 59 019 *i 
i* *5*19 בלױו ס9ײ **»nlyiartyu* יײיאז 9ליג

po 0390*500909 ז•9דל3ה* oyi 19195 iyp אלײז
 po ךPO 5*919 190910190 190191 5 0*53 לי93

19051 0*1 1919H 8151f.
*•1 5*1 10 01*1 0HRP9090. 190*51 0539ל 

«091911 :
ix pP5* iy 190 סליכם די ניס oy .איז i po 

סום־ po i9nyo**T»oT9* לץ9 ײד חנם 18195 מעס
lyoiyaoya מיוקס oyoyn p* 9**711910 *on po 

« «18 1*191*1» 19090 *1 po 191511*193*0B*5n9 
I* <193911* PO VO f 1* 0*911911*1 5* סום  P- 
י P» ל99^ *m« 9011*03 1993*1 19390 9195 י

lyoyo oyn *i 1915*19*5* «  ifiium oo i*  yo*o
n** 1939 191515*10019 9י9י5 ^19* 1*3 191*9«

o יז3 193 ro 09 >1*191 03*1391 לױז3 לײדער W ז*ל 
t *5*19 ןרױסגעלײגס  prom 3* ל9009שס *i  •pi** 

 *i װי 9i9i*i9i*i onynyoo trwio *רבײם 9ליג
i*o oyn ly ס9ײ p ir  p i oyi po lyoiyn oy* 
1* 191 1*0 15*091 9 on* *5* 1*1390*0 <09P* 

95 pi** p i po *100113*0 oyn i90in**p93ל 
3 •PO 15*0 19P119*1903 ל* *PO״. t

190ײ5ל9*1יי0 1*0 או־ײז 1*1 ־15 ל*זם 0519ל .10
19195 191 319»*0*0*0900 1 po 19001*1190 po* 
19195 *5 0*5 091 191911 ; 19*90 p*0 5* Of

e*i PR 0190019091 1915 יממםראלירם 193 9 po 
pr *hrrs 01*9011 oyn 19719* p i 191 po סאר־ 

0*9191 919119 *5*5i*i9־oar*9»:*p 1919ל3סרס. 
pnnnoeya 19x19a 1*5 po »1*7*0*17 19 9לכ9װ
0 035 100*51*0909 *1 I* ,X5J39P PO193*י7ײ*»ײ 
 19*19190107 9119017 5 *9 10*0 0ל5 91*10 *1

jw זזדס v (!■V■ «1 OJ90'vi|U וױמזסיגן t w w 
. יייײמי 9ליל ד ח י ״

־PW• 091 51991 0*5 1900*5 0191«י<1־*0*5י

oiyo, ז* wyooiy ם3טר*י ie< סי• שסארק גזים9ל 
3»1 1* *?3 PO riyiipi5* 01* 9**751*1* 191ילי 

p*o< 91910 די אלאמס31א װאם סון po 7 מניאן*oa* 
 iya*o* 19 09 איז ,19090 םאמ *װ אום די po ר*ל
 האכ־ •1919ל 095 אלײן 19*5* די װאס פראגע 9ליכ
:01*191 האם סאן

 *900 931*0 19*1פא T 09 5*191* ,1* 3י1 יך0.
iy םים פארסינדוע po 190**71*19110 9ל9*י i אום 
 געלעזם דארםען װעם 1939 דאם לע»3ור* טאון אװ

jyiyn 191 פון *i**ii •19739191 סען אלײז no« אז 
 סת־ נזים9ל םר. *ii איינפאכע אזא ים3 סיז פראגע די
 לם97י5ו*9פ oyi אין ן93ז** עס לען.9פארשט עס ירס3

 סק םארפעלם גזים9ל םר. 93ל95 ן,9ר9פאקם 9םיל
3*191*19391 191 1*0 [.91*0191 1* 19X3 ײם* po 

.״191*0170*1 1919«* *1 1*0 19ל95 פלאץ

 DPWI80 ױניאן ניפ־נודס
פעםינהייפ ארנאניזאציאנס

 פױױ נארםענפ סאםאן אין
דעפארפמענס

 האס ,155 *ל79ל יוניאן iyo**3i9 om־o*i די
 *i 19191 קאפף סיהר 1971*00*190 גענומען איצם זיך

 *1 װי 0913*3 םרײז־, po שעפער iyo* 93ע3לי3פ*ר
ooiyoni* ׳1091190110 סיו *ם*סיסײש*נם זײ מים* 

193 19191191 po 1855* די iyo**3i 7*ירי *i  po 
19090.

1111 1' 109119050*9193 119*00190 0*193 1*
*31**10 1J0191500 ,1913111*193 919*5 190ל9ה910י 

po די פמ שכיתת po 00190*119 y rn y m io לס* 
 191*1793 190ײ31019519150 190*1 *1 193*5 *^11*

07110 oyi, ז* iy i ה*ל־ * פ*ר באצאי׳לעז זײ םת ב*ס 
 po 90« 1901191 19195 *5 195 ,0ײ31* 1*0 193

-i* *■91^19 םאן; צו װ*ם נים 193ת* *prn 5 *שילו
190* *aanyayn * 19191791193*3 iyo**3i די סױף 
 19017 *5 195 0ל9*91 1*0 |9ל10 9 1*0 •151*30
*po p*i ש*ס p*o po 91 ס*ס י*חר * 1*0*795 װ*ך* 

 19191791 19395 190**319 םעקסםיל די סון ס*הלס
919393 5 * po nrpdo1*0*97*5 *ד.
po **93סל*9 ליבעז3פ*<* ג*ך 1955 7סםר po 

193*3 0*5 19990 1T5* 1*X3*5X ־109119050 נים* 
193 091 90 19*9 19*51 * DPI* po 0390*11* B9**l־ 
iyo• די i**ip 19*נססל סיו סםזײיקם די 1913*01*1909
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1935 * ,HP9093״ WOOfl—

 19*5* 191 1י0 0190019*91 019ימ*י1א119 191
 *םlyoyo 5 9נײ סאלגענדע די o*iyip 1*5 *ו *ס3

 *־5 1*0 90*9ל די *ך51 19195*1 015*19*5* 1955
ת: y 1לי3״ לסי״,909ס* ,סעקסםיל מ m,ײי *״ .ח
p*iל ״,019*19״ *כ״>11ל9»ג ״׳  ״םיםשליז ים״,3*01.
 -910״ קא.-, 13סשודי79013מ ״סײז־אםיד ״,jp אח

״.0*3 *3*3, 151 ״.1*95019*0 13*3, ״,079011

״ די ד ע מ ײ ד לי א ס אג ק ט ״ ר בי רו ך • ר. ד ע ד ױ ו
 0*3 93ל95 ,י'1א0&97 נא׳יסיע 1*לידײםע0397« *1

 יס9סם * i9i*ipi*o*iiR 01909091 ־pi סממיסק ד93«3
00*1901 0*1 0*13 0197*3* *5*19 0*1 09 0*3 PM

019791 593*195, 3110*01 pi* וװ ו*כ*מאל סי*ם 
 093 ד9לידײם9אנם7 די **[.5* *190197 סיחר כסר׳ן

iy *ו oyiiyuya זיך i סיס 11**3 *ס*נס9יל1 *ר3י9ל 
191 0*15191 0*1 19 *000*0110 51*3 1* *31**190 

1*0 1909101*0 91*13*51 0ל9 *5 19יל3  190ײ31* *1
 *90 נעלסאז, לזסים געז.3רהאנדלו9ס 95*079ל97 19®

1901193 iy i po 3 19*5* 1ייטע319 !יס־גודס* o*n־ 
*־3 095 93זעל די 193די 190910190 די *ז געדױזזױ,

93] 03591 0*3 191 PR lyOiyOU 0*900 9 191*17 IX 
 גולס * בלױז 191די *5 *סoyi 5 3צולי 0191019 *5
»90*3 *1 1י0

ס ג דונ ל מ. בי ײ ק ט׳ינ ע ם
 אױם־ 0*3 *ל79ל po 90*097 ל91*0י*71י19 *1

*ן * געארבײם  ■19617 1*5■ 0*11910 בילדועס ױ
 **ר־ po קילסמ־ pny 0190* דיג39סימשליס ,1919019ד
־19191 9191*01*0 1*0 190ל*7 .190ײ7י *090 15יל5[

 PR '1ל*7ד13 1*0 סײ 19195 1939191 |9ל95 [9*0*00
».1י* po 51 ײ0

 ^*P 1*0*7 P• 1*0791*1 .11935*1 09לײ9
oiyo ס:3שתי 0190019091 טריח־

 ארםיס םעהר ל9ים3 * סון אנקוסען oyi םים
1 po* 91ל* א את 0190019091 191 איז ,1909ש 
3 ix93ל95 ארבײם, ארגאניזאאיאנם די אנייען iy סיז 

prnyi 191 דװד אגסוםיהחמ ראםזאם נים pe o**x 
 זיך 1םי o**x 3*193 191 דורך ײם.71ײםםלאזי3אר

 09י3סאזי 919115) אנהאלםען מיט באגוגענען געםחם
po .9197 באז־יעועען o ro? 197םארשמ*ר םיר 

(iyii5 1391193*1* ן5ו םעםיגקיים po * פארםײדי־ 
יעס.1פ*זי 9נײ סויף *מריף *ום ־ק*פף0151

 191 ײרד *סעס3 שאפ *פעז י1 פון 13לו1ה*נ *1
P« i**x 50 ן90ה*ל91 פיל אויך אונז האם 79םל po* 

iyr 90 סין *רמיםער *1 ײם.3*ר ער1װײםערדי* 
19391 iyo שוין no oy 1*03*5 *5 ox*o 19 פאר* 

oi*i*i*ai* p זװ בײםער i 17*191 919093 סום ix **ב 
lyuiain 195 סײםעז סין po oy *ײס31* ד ns r>o 

iyi*i*5n*o זיך po 9כם9סל iyo**x. 1לײכענדי1פ*ר 
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pljfO 0 1901900 ל901900אי P0 191*1*91 PR3י| 
*1 **190*119 091 039D 901*0 *1 I* ,UTPVOJ 
1*01*0 3** 5 1*9 1*9 091 PR *531* py «■■ 
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ן דער םיט ײגיאן דער טון מרםרעםער *וײשען מ

 געװןרעז אונמערגעשריבען איז אגרימענם דער
 בײ דזשאזעף ײניאן דער סון לאיעד דעם פון אפיס «יז

 אג־ דעם האבען יעיאן דער 1פ* באסםאן. אין ראק,
 םעגע־ רײזבערג, עלײעס אונטערגעשריבען רימענם
 דעאארנמןעגם; טרייד גארמענם קאטאן דעם פון חשער

 דעפארט־ דעם סון םענעדזשער דיםםריקט האלפערין, י.
 בארקער׳ נײםהעז סםעיםס; עעלאנד נױ די אין םענט

 אין ױגיאז רעין־וועיר ,24 לאקאל סון מענעדזשער
 םיםגלידער די קעסלער• י. ארגאגאיזער אח באסםאן

 אייג־ אגריםענט דעם גוטגעהייסען האבען 24 לאקאל פון
מיםינג. ספעאיעלען א בײ שםיםיג
 דישטריקם יעגעם אין סארבליבען גאך דינען עס

 גו ניט כאלאנגען וועלכע שעפער׳ ױניאן נים צאהל א
 אר־ איהר םאר זעצם ײניאן די אסאםיאײשאן. דער

 גרײט איז און שעפער די אין גאניזאגיאנם־קאםפייו
 גאנאער דער ביז גויםיג װאו סםרײקס אנאוםיהרען

 אועא* וועט געגענט דעם אין רעיךקאוטם םון טרײד
וחנרען. נתירם

 פענ־ אץ אונטערגעשריבען אגרימענטס
יארק. נװ און סילוױיניע

אל־ פון קאמפאני״ אנדערגארמענט ״אלפלגא די
 חונ־ אוױי ארום ארבײםען עס וואו ,■ענםילוועיניע, טונא

 א דויד געווארען געאװאונגען איז בעלײםלאכות, דערט
 םים אגריםענם דעם אונםעמושרײבען םטרײק קורגען

 פאר־ אײן אין געהאלטען האם םירםע די ױניאן. חגר
 א דעחזײלע געפאכם און סאחזאנדלועען די שלעפען
 ארבײטער אלע אבער װען שכירוו^ שנײדען *ו פארזוך

 זיד האבען און ארבײם די געװארםעז האבען שאפ פון
ס חנר אוק• באװיזעז קן jb# די איז לאין, וי t מד ײ  וי

 אגרי־ דעם אוגםערגעשריבעז עגדליד האס און געװארעז
 עלײעם דורך מארםראטען געװעז איז יוניאן די מענם.

 װערנא םשערלײדי גריז, סאל ארגאבאיזער רײזבערג,
ארבײםער. די פיז 9קאםים א און םײער

 װאס או־גאניזא*יאנם*קאםפײז ענערגישען אן נאך
 האס פאנאםלן עםליכע אנגעפירט האם דעפארםםענם דער

 פענסילװזױ־ שאםאקיז, פץ קאםפאני״ דרעס ,ראיאל די
 יוגיאץ. דער םים אנרימענם אן אוגטערגעשריבען ניע,

 ארבײםער הונדערם «וױי ארום באשעםםיגם פירמע די
ת  הויד r» פירםעם מדײםענדע די םון אײנע איז י

 אגרי־ דעם דורך האבען ארבײםער די טחדד. דדעס
 לא־ 14 ,ראוו־סײטבאר ־שםתדיגע40 א געװאונען מענם
 פרייזען, םעםלען פאר פאשינערי װײדזשעס, סיניסום לער

 באדיעתגען. יינקח אגדעחנ און שאפס ײנקמ קלאחד
קאםיײז. דעם אנגעפירם האם םאבין עד ארגאנאיזער

אנדערגאר־ פאלס ,האזיק די םים אנריםעגם דער
 די אויף געװארעז באנײם את קארפארעישאז״ םענם

 ודײ־ די אויף חעכעדוגג א מים נאר באדיננומען מלבע
 האם ערקלערם רײזבערג וױ קאםערס. די ®ח דזשעם

 אגריסענם דעם אונםער אז געוױזען, אונםעתדכונג $ך
 פארבלסערס דנבאדייטע ארבײסער די פון לאגע די את

 גיז זעקס םון גלשםיגדן זײנען שכירוח די געדוארען.
הן  אתםער געװעז דינלז זײ װאם ויאד א דאלער מ
װאך. » דאלער 22 ביז 13 סמ וװ באדינגונגעז שאפ *פען

דף. דערגענטערט םטױיה שנײערסאן
 באנײעז *ו יתיאן דער םון אנשםרענגתגען די םדאז

 אתםעדװעש ײעדסאזגש י. דעד םים אגריפענם דעם
 גיים ורעלנער עמס,חמאסאסש ריוזער, פאל אין פידסע

 ווײזט פירמע, די איז אקםאבער, ןרשסען דעם יױס
a m אוםפאדםײדליד. סםדײק א םאכען «ו עגםשלאםעז * — a   . — - - -  — * גע־ «אל א אנגעפירם האס ריחבעדג פרעזידענם חײס 

n n rew ען *ו זײ קריגעז «ו פירמע דער םיס ר רי מ  מנ
 ■לתלתג אבעד איז דעם אגשסאט יוניאן. דער מיס

א דעד אויף ®רשימת מנ .סאשעל געחײפניספולעד א ס
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nm סטימז pקןגםיליאיישזן ןןװ ״ oyn 
מן קלדכ oyi ■רץ די מ ד מ דוג  געגזך און סאסקע די א
m יתיאז דעוי xartn ד ד פיגף די עזסיסשלי»י «  ג

ע  םירער די געווארען זייגעז ודעלכע םיםגלידער זוןזןנ
p יוגיאן דער פון •אזיזױזנ די געששיאס און קלדב 
m םירםע די טאר •גריסאגס שא■ קלאחד זמטעד׳ז 

ס iw ני w i p 4<«סאשלאגאױס די
ם חאם ױגיאן די  םים שטדײנג ונו דײן געוואלט ני

ר פארפיתרפן ®מף ויי סן גיי ד n אץ ן p t ײ  געלאזם ז
ג זי לוי ר *גןן ון ל רג א ס• די ®יף ו פןג ײ דו  תאנען ז

*f t  g w g  r t f g חײי ײי ט ^^  דוגינ־ •ראזידעגם מי
ו •אי# מ o ן r a p ר זוױ ן ד האס באסאס די •ון מ  זי
ש ״ פ ן ז ן ז ו ן ז ן ן ( ן ג א ײ ו B חרםח ז p y i•

גערעכטיגקײ -►
^ דער וױסעז געלאזם איגט האט םירמע די ג י י

 אקםא־ טען31 דעם אגריטענט דעם פארענדיגט זי אז
 בא־ וועגען גארנים זאגט און אויס געהט עס װען בער,
 ענםוױקלועען שנעלע עתוארםען מעג םען אים. נײען

 פח עקזעקוםיװ די וואכען. םיער ק־מעגוע די אין
 איזזר און פראגע די דוסקוטירם האם ,309 לאקאל

 גוטגע־ אײגשםימיג איז מיטגלידער די או באריכם
 גע־ האם רײזגערג וױיס־פרעזידענט געווארען. הייסען
 גע־ אלע די װעגען באריכםעט אמ מיטינג בײם רעדט

 און םירםע דער םיט געהאם האם ער וואם שפרעכען
האלטונג• זייער

םירםע. דער אן גאנגען אין עם זיך ווענדם איאט
 די סײדען אוספארמײדליה זײן או שיינט םםרייק א

 זיך לױנם עס ןף אימזעהען, וועם פירמע שנײערםאן
 םארםעסם א אײדער םעםעלמענם םדידליכער א בעסער

ױניאן. דער םים כח אין

 אזס־אװ־סאװ איםםערן אין
דעפארםםעכם

 םון מענעדזשער וואנדער, חערי ױײס־פרעזידעגט
 א אז באריכםעם, דעפארםםענם טאון אװ אוט איסטעת

 די פון םענעדזשערם אוו באאײ דער םון קאנפערענץ
 אפגעהאלםען איז געגענדען אח איםײלוגגעז פארשידענע

 באריכ־ געווארען אפגעגעכען זײנען עם װאו געווארען
 די געװארען דיםקיםירם איז עס און לאגע דעד פון םעז

 שםעם זײ אין ױניאן דער יראבלעםעז פארשידענע
דעפארםםענם. דעם םון קאנםראל אוגםערן שםעםלאד און

 גע־ איז עם אז באריכםעם, האבעז מעגעדזשערס די
 שע־ םעהרסםע די אין און ארבײם םעהר אביסעל װארען

 יסנאם א אן ארבײםען. אנגעהויבען שויז מען האט פער
 קײן גאך איז שעפער פילע איז װאי נוארק׳ בלות איז

מ ארבײט 4ני
שע־ צאחל א אז געווארען באריכםעם אויך איז עס

 הא־ זײ וואס דעם *וליב במנעס פון ארוים ױינעז פער
 אנ־ קײז האבען און דזשאבערם זײערע פארלארעז בעז

p באאםםע די קריגען. געקענם נים דזשאבערם דערע t 
 אר־ די באזעאען *ו םעגליך װאס אלץ טיעז יתיאן דער

 דאס אבער פלמער, אנדערע אויף שעיער די םח בײסזװ־
 ניםא איז עס װאס דעם איבער שװעהר זעהר םrא את

 עס וױ שנעל אזוי אז אבעוי, האפעז זײ ארבײם. גענוג
 גע־ זײ זאל שעפער די אין ארבײם פעהר װערעז װעט

ר קרײעז «ו ליגגעז ע מ ל אחיסגעםאלענע. די םאר •

דזשאבערם. נײע פון פראבלעם די
 דע־ קאנ״אקט םון מענעחשער הורוויץ, ברודער

 פון פראבלעםע דער וועגען גערעדט האם פארטםענם,
 פאר־ אין םרײד אין ארײן קוםען װאם חשאבערם נײע

 אנ־ האט ער שעפער• םא־ן אוו אום די םיט ביגדונג
ל » זײנען ,1938 יאנואר, זינם אז געוױזען, ח  דזשא־ מ

 דזשןך נײע *אהל קלײנע א ביזנזנס. פמ ארוים בערס
 גע־ ארגאגיזירם *ײט דער דודך זײנען םירםעס בינג

 געםינם פירםעס נײע די פון מעהרםםע די אין װארען.
 םארבונדען געווען איז װאם פערזאן » געוױינליך ײד

 גע־ זײנען םירמעם נײע די םירמע. פארמאכםער א םיט
ד גאהל די ®ארקלענעחנן *ו געאװאוגגען וױינליך  ח

 גענוג ניט האבען זײ וױיל קאנםראקםארס חשיםםרירםע
 זײ קען באארד ײשאיגם די ביזנעס. געגוג און קאפיםאל

 פריהער־ זײערע אלע רעדזשיסםרירעז או גװיננעז גיט
 חשאינם די איז םאלען אײניגע אין קאנםראקםארס. דיגע

 ארבײם, װאך אױף אושםיםען גמזואוגגען געװעז באארד
 געדארפם האם אגריםענם קאלעקםיװעז דעם לויט כאםש

ײם ארבײם. שטיק װעחװ גמרב
מאגא• אכם די חדך אז באר׳יכםעם, האט הורװיץ

w יעם ®מ םעז r• ערילײזײגם דעפאדסםענם זײן חאם 
 םוז געק-םעז זײגען 443 װעלכע פון קאמפלימם, 601
pjiiuunw מאין אװ איט דעם n.

ח*סדפ דער בײ האט װאנדער ס־פר;זידעגטיױי  ץװז
ד ײעגיװ גערעדט  אוזאםזמ־ אזײגע סון וױמױנקײט דן
 סײ־ אגסאגג איז ײאידלספ מענעדזשדרם. די פמ קונפטעז

ם האם ער זאז• ד מז מדן ד װו  שסיץ •יז װיכםיגקײס דן
 שנעל את סיםגלידעד די םיס קאנםאקם גאהענטען »יז

קאםילימם. *ז אטענדיז
 לאגג אץ ארגאנידרט שעיער דרײ

אײלענד.
ע די איז ס מ מ ל לי ם  אװ *וט דער חאם װאכען ן

ת לאנג אק שעפעד דדײ ארגאנתירס נסןפאדטסדל מ

קאפר דרעס ,בעל די :זײגען שעפער די איילאנד.
 געקראגען האכען ארבײטער די װאו קאראנא, פת פאגי״

 דאלעד פיער ביז איק פין שכיתת די אויף חעכערוגגען
 קא־ אין אויר קאמפאני״, דרעס ,עלםײרא די וואך; »

 אגגע־ האם שכירות די אויף העכערוגג די וואו ראגא,
 ״וועסטבורי די און װאך א דאלער 4 ביז 2 פון טראפען
 ארבײ־ די װאו אײלאנד, לאנג וועםטבורי, פון דרעם״,

 פמ שכיתת די אויף חעכערונגעז געקראגען האבעז טער
 םארהאנדלונגעז די וואך. אויםן דאלער דרײ ביז אײנם

 גע־ געמאכם זײנען םירמעס די מים םעטעלמענטס און
 לאננ דעם םון מענעדזשער גראסםאן, דזשעק פון װארעז

דיסםריקט. איילאנד
 עטליבע האט דעפארטמענט קלאוק

סטרייקס.
 אונםעד דעפארטמענם טאון אװ אום קלאוק דער

 ײבין, רדזשאחש וױים־פרעזידעגם פון םארװאלםונג דער
 יד נים עםליכע ארגאניזירעז «ו קאמפײן א אן םיהרט

 האט איז דיסםריקם דעם אין שעפער קלאוק ניאן
סםרײקס. עםליכע איגם

 לאמ םעספעםח, ®ח קאמפאני״ קאום די,פראדוקטא
 דער פאר ארבײםענדיג געווארעז געכאפט איז אײלאנד,

 חשאינט די װעםען געגען קאמפאני״ קאום ״קלעיםאז
 ערקלערס איז שאפ דער סםרײק. א אן םיהרם כאארד

 דעם פיקעםעז ארבײםער די און סםרײק אין געװארעז
 שא■ א געגעז געװארען דערקלערם איז סםרײק א שאפ.

 «רד חאט םירםע מעםפעםח די וחןן פארק, בעלמאנם איז
ארבײם. איהר מאבעז דארטען בירט

 חשאינם די װאם םטרײק פארגויגענעם דעם איבער
 קאם־ קאום ,םםוירלימ דער געגעז אן םיהרט באארד
 קא־ א ארמםערגענומען דעפאדםמענם דער האם פאגי״,

 אין געעפענט האס פירםע די װאס ס■ענסטארפעד םינג
 און םארךױגענער דער אײלאנד. לאגג םעידזש, בעםח

 איז w קאום בראםלי דער געגען םםרײק ביטערער
 בא־ װערם עם וױ געװארען, געםעםעלם את מזױברוק,

 ,נערעכ־ נומער דעם אין פלאץ אניעחנז אז אייף ריכםדם
םיגקײס״

 םאוט םון קא.״ פאנוםלקםשוריגג דרעס די.העמילטאן
 גןך האז שאפ םהױרם ױי־געעםדנטדר א פלדינפילד,

 און װאלםםאז פאר קאנטראקםאר אלם ארבײטעז זאלט
 אבעד האם דעפארטמענם דער יארק. נײ סח גרינבאום

 דתטשיפפפיגמא ים1 באלאמם שאפ דער אז אײסגלםונלז
 ימיאן די סיזדײלז. איז ארונמדרידײמדז איהם ה«ים איז

 װאס דעפארםשענם ?אטיגג דעם אפגעשטעלט אויד האט
ױ איז געהאם האם םירמע די יארק. נ

 אץ סםרײה דרעם ניפעועו
נעוואונען כאססאן

 געװאונאן איצט האכעז דרעסםאכער כאסטאנער די
 איגםזנר־ די װאם מלחםײ^ םארביםערטסםע די סון איינע

 פאר שטאט יעגער אין אנגעפירט האט נשעאנעל
 דעד װעםען געגען םירםעם פיער די *ייט. וואכען אוױי

 ר39 בלום ,סעםיועל געװארען, אנגעםירם אין םםרײק
 דרעם ,ליבערםי דרעם״, און סקוירם .פױריםאז סאן״,
 הא־ איגקארפארײםעז־״, לעוז׳ין און ״בערמאן און הויז״

 איינ־ יוגיאז, דער פיז פאדעחגגען אלע גאכגעגעמז בען
 די געהעבערם ,ךאיסס־זוארבי שםוגדיגע 35 א געםיהרם
 עפיחרסגאײנ און פראאענט 40 בת 20 םון םיט שכיתת

שא«• ױניאז א
אזא-. איז כאטטאז אין סםרײק דעם םת געשיכטע די
 כאסטאן אין באארד דזשאינם דרעס און קלאוק די

ן איהר איז האט ע ג ^  די ארגאנמירען אז קאםיײז א
 אד םטראטעגמ. ױיער א אויף באשלאסעז דרדסמאכער

 «לאנ« אסד וױ וױןטדייד סטרײק ראלאגאנע רופען שטאט
 זייכאשלאסןןארתםעדממא חאמװ װערען■ אסאלגעטאן

 די גוןגײוא א טן שעפער אלע בילדינגװײז, שזגוער די
 גאו ארבײם דעד «ו *וריקגןשיקם װעחמ שעפעד יתקמ

 «א<ד ײגקמ ניט די ®ון ײסעדגרא די און םעג «טלימ
י פיז ײמלדבאר די םטדײ^ איז לײגעןב 1« ײנחא י

MiHMaM ------- j 1 - - — aaMB teauaײון דער זױן פער ג  ייקאסין םםדייקער די העלפען גן
 זיד זאלאן סםרײק־בדעכעד טײז אז אייף פאסעז און
אדימשםוגלזן. קלגעז נים

 חאט יוניאז די רדאס גולבײוע ערשםע די
ס ~ ת די גזידדעז זױז ש ײ ב  קיגדעגד so •pH מ
 in ר,שןפן ח*עס14 אטמאזג זיד חײאכ< זחפ^טו
M פיר IV שןפןר יתיאן גןווןן זימןן יוללכע l 

ד. ר פון ארבײסאד אלן מ ן וײמװ גץבײדן ו

ם ײ ו ► 19 ט., ה 1 א 9 3 8 4---------------------------------------

 דעם גלײך זיך האם פאליאײ די געווארען. י שםעלט
 פי־ םינף ארעסםירט את ארײנגעםישם םאג ערשטען

פעסא־ ראוז געווען אויך איז עס װעלכע צװישען קעםס,
וועל־ איגםערנעשאנעל. דער םת וױים־פרעזידענםין

 אווײ״ אוים׳ן קאםפיין. דעם אנםירען דארם העלםט כע
 און פרעכער געווארען פאליאיי די שוין איז טאג םען
 ארעס־ געבײדע, דער ארום אלעמעז ארומגערינגעלט האט

 האם זי וואס פערזאן עטליכע אח הוגדערט םירענדיג
 נים מאל דאס האט פאליגײ די געםראםען. דארט

 האם זי וואם אלעםען ארעסםירם און איבערגעקליבעז
 אין שעפער האבען װעלכע בתים, בעלי אםילו געכאפט,
 געםע״ די ®ח ארבײםער און םארבײגעהער בילדינג,

 ארבײם. דער *ו געגאנגען זײנען װאם שעפער, טעלםע
 וױיס־פרע־ געווען אייד איז ארעסםירםע די נװישען
 באס־ דער פון םענעחשער קרעיםער. םיליפ זיחננם

 האבען סםײשאז ■אליאײ אין באארד. תשאיגם םאן
 םארהאל• און םארםירם םארנאנדער ארעםםירםע די ךי

מ און קרעיםער׳ז םען לי ם  אונ• פיקעםס םעראיג און ע
 דעם פארשםעלען םיז קלאגע דער אויף בעיל םער

 בעיל אויף ארױס גלײך זײנען פיקעםם די םײדװאק.
ח ר אויף *וריק י לײן• פיקעם חנ

אן עםליכע די תי ט־י  נים ײד האנעז באסעס ני
 םון ארעםםען און םעראר אױם׳ן גאטנען אין פארלאזען

 פאנ־ האבען םםרײק פון םאג ערשםעז דעם פאליאײ. דער
 װאשערס בלײענע געשלײדערם ארוגםער ךי פון מ
 די אױף עםאזש אױבערשםען אן פון םעגםםער די םמ

רן װי אמ םםרײקער די םח אײנער און פיקעטם  ײ
 א װעז װאונדען ערגםםע םת געװארעז געראםעװעט גם א

מז געפאלעז אי« קאסםען תילמרנער ע  <MP זײז נ
w מן שי א אן די האס פיקעסס די ב  אײגגעקױםם יוני

 םאגאגדערגע־ זײ און העםם בלעבענע סיליטעדישע
 פאסראלירם האבען זײ און פיקעסס די אװישען םײלם

 אוגע־ האט דאם חיםלעז• די אין אנגעםאן שעפער די
שלאכםםעלד. א פוץ אויםזען אן געבען

לי• װאס סםײםמעגם א אין ד קחױםער, פי מ  מ
שאינם באסםאנער דער פון חשער  האם באארד. ח

 אויסערגעוױמליכעז אן אויף אן ער וױיזם ארױםגעגעבען,
 די פאר חילף און אײגיגקײם ארבײסער פיז בײשפיל

ײ די ארויםגעוױזען האם עס װאס סטרײקערם ר נ מ ר א  י
 געהאלפען םיל האס װעלכעס כאארד, חשאינם דרעם

 נאכ־ מוחנן װעלזנז זײ אז פירמעס די איבעחנײגען *ו
 1טא עס דארםען זײ און ױניאן־םאדעתנגען די געבען

 האט באארד חשאיגם דרעס יארקער נױ די גיכער. װאס
»דער פון פארלאנג דעם אויף 'n r אװעקגע־ נאסטאן איז 

 דורכ־ טאג אײן איז רוסס שאו די ארום פיקעטם שסעלם
 דער ארום פיקעם־דעםאגםםראאיע ריזיגע א געםירם
 םים זיד געםיגען פירםעס די םון אםיםעם די וואו געבײדע

 דער איז מאג נעקסטען דעם דרעסמאכער. םױזעגםער
גןװארען. געסעםעלם סםרייק

 פארבראכם האט האכמאן דושוליוס ודייס־פרעזידענט
 דעם סעסלען געהאלפען און טעג אײניגע באסטאן אין

סםרײק.

םיםעל־װעםם דעד אין ואםירוננען
געװאו־ האס אעםערנעשאנעל אונזער װאס זיג דער

^ בראזיל, אין געז  װײס־פרלזידענם שרײבם אינדיא
 יענע פון חשק דעם אישלאגען דארף ביאליס, פאריס

 בי־ בארגײנם. כאפעז גו זוכעז װאם טאנופעקטשודערס
 ארגא־ די ארום שםעםלאך קלײנע די אין ארבײט ליגע

*עגםערס. ניזירםע
 םיט ארוםלויםעו נים זיד לױנם עם w לעקאיע, די

 גאד מױעג זױן נויײסען א אױןי פלאץ אײן פץ שאפ א
 װעם־ נארד די געקראגעז תאט ארבײטער, םװעם־שא■

 גע־ האט םירמע די קאספאני. םאגופעקםשוריע טערן
 ארבײטער די װאו שיקאגן אין שא• אפען אן האט

 שכירוו^ חויכע איבעריג קײן געקראגען גים אײד האבעז
 גע־ האכען זײ װאם שכירות קלאגעדיגע זײ אםילו אבער
 אויד זײ פאר איז שיקאגא איז ארבײםעד זײערע *אלט
 גזך זײ האבען *וריק *ײט שםיק א מיט און *וםיל געװעז
 גערענענם האכען די װאו בראזיל אק שאפ דעם עפעגט

m באםישען אםת אן האבעז *ו rn. ארגאניזירטע גים 
 18 וױ װײניג אזױ פאר דמגאן קען םען וחןלכע ארבײםער

 אזױנס װאס נים װײסען װעללוע ארסײטער טןג■ א סעגט
ײנמ און איז יוניאן א  איז 09 93ל9װ 19ט9אג<מ גרײם ז

א די װאס כאדיגגוגגזת  חא־ °9WP די זײ. גיבאן ס90נ
 ברא־ אין ארבײמװ־ די אז אויםגאפתעז, ל9שג אבלד כעז
 גזר האמװ זײ הי *פירנמװ־״ 9אזויג גים גאר ז9זײג זיל

נם.»9כ9י
אײנ־ נאר זיד תאגלן ארבייטפר די וױ שנעל אזױ

ם מ עז  תוחז די איבערגענומען און ן9מאשינ די ביי ג
 אינ״ גום געװענדם זיד זײ האבען דרעםעס, נײהען סון

 ארגא״ די זאל םען אז שיקאגא אין אםיס םערנלשאגעל
ניזירען.

 שיקם9אוועקג גלײד אהין האט אםיס שיקאגאר דער
 דירעקאיע דער אונםער ארבייטען י1 בלאםױ ר9שװעסם

 ארבײםער די העלםען און פלאםקין אברהם ברודער םון
 ארום צײם קורשער א אין ארגאניזירען. זיך דארטען

 זיך האבען אח ארגאניזירם זײערע גרופע א זיד האט
 לאקאל א פאר ל9שאנ9רנ9אינם דער *ו געווענדם

םשארםער.
ארבײ־ די אז דערמאוםם זיך האם 9םירם די ז9וי

 גע־ די n נוםען9ג זיר זי האם ױניאן, א ן9בוי םער
ען סוף ז•9םיםל װײנליכע ם מ  םירםע די האם זוםער ל

שא^ דעם פארםאכט און ארבײםער די אויסגעשלאסען
 דאן האט שיקאגא פמ אפיס אינםערנעשאגעל דער

 רילײשאנס לײבאר דער םאר פארקלאגם 9םירם די
 גע־ איז 9םירס די ן.9װאונ9ג קײס די האם און באארד

ײ  3,000 ארבײםער די באאאלען או ז9ײאר9ג רט9א
 שרי*9רג9אונט זי האט םrא און י9פ בעק אץ דאלער

 חנר ײרד ל9שאנ9רג9איגם חמ־ םים :ס9אגרים אן כען
ױ סםער9שװ און פלאםקק ר9ארג»ײז פון באמיהונג  ח

 קלאוזד א ר9ארבײם די גים נם9אגרימ ר9י בלאטױ.
שױי םיניםום שאפ, ױגיאן ח  ר,9װיכםיג װאס און. ס9י

בראזיל. אץ ארבײם גאטנע איר פאכען םוז 9פירם די

• סאוטח־װעסס דער אץ
 מרסרעםעי עלעדנעשאנאיגט רלשטײז,9פ ר9םײ

 אגגעשםרענגםע די באשרייכט סאוטה*װעסט, דער אץ
 ז9אוימואיב גד9ג9ג ם9ג9י r» ײגימ חװ־ פיז ארבײט

 װאס דרעסעס פארקױפעז גו נים סטארס אויף דרוק א
 פײנד־ יתיאן 9ג90פארבי *וױי די פון פראדתירם חמ9װ

 ,4P טאגוםעקםשוריגג סיםי סם9פאר די סירםעס. 9ליכ
 9איר אין אדבימהװ־ נד9םויז א אתם כאשעפטיגס 9לכ9ײ
 קאם־ לי9דאנ ל9״ג 9באריםם ריג9םרוי די און ר9«9ש

 |9פאר מאס ס9קאסיט נוױי אמט האט יוניאן די פאגי׳•
 און קיפערס סטאר באזוכעז שםאם׳ *ו שטאט פון ארוס

 און ס9ארגאגחזמי 9יאל9ליב את ר9ארבײם 9ג9פארשיז־
 פירט ױגיאן די מאס קאםף ם9ד ז9ג9װ אויף וײ ?9ר9קל
מ9ג אן  װאס ז9פארלא» 9כט9ר9ג די און ס9פירפ די ג
גאסגוגעבעז. זיך אגזאגוח באסעס 9נ90פארבי די

 אינםערעסירעז כלל אלס רס9סםארקיי די כאטש
 קלײ־ ײ 9לכ9װ ר9אוגם ן9באדיעוגג די םיט גיט זיך

 חמ■ י9אכ איז גלטאכט, ז9י9װ פארקױפמ זײ װאס ר9ד
 קאס־ 9פרײגדליכ י9ארביים און אױפגלקלפרטל פון דתק
 1וי לױנם w 09 ז9אימ« ־די טאנעז «ו גלנוג ר9םים
 9י9אגד •ראדוקנמח. שאפ ם9סײ פארקויפמ «ו גיט זײ

 ר9װײ 9אײגיג םיםפאטיש. ייד ז9האלם יס9קיפ סםאר
 די־ םיר אז ייק ז9ײ9ז זײ י9איח־ |9ם9פיק םיר ז9םת

 .9לאגגזאמ א און 9י9שײ א אח אדבײם די גם.9ר9ג ז9נ
ז.9רלזולסאמ ר9אב 09 ברײמם םוף כל סוף

^ די  א ז9ם9ייק םים ז9פארנום אי«ט איז יונ
 .סקראגס, די לואים״ סימם אין סםאר נם9פארםם9ד

 אבסאלום ױך האם 9לכ9ײ ״,4ימ בארני און רװארט9װאגי
r אגטזאגס t די פון סחורח די ז9פארקוים ז9ר9אױפײ 
 ארימ־ די ארום גליד9ם אום ן9גײ טם9ייק 14 פירםעם.

 די «ו נדיג9ליר9אי םימם, טים םםאר י9י «ו גאנגען
ס.9ס9דד די ז9קױפ או נים ר9קאסטאט
 איז חשןמם די סיםי, קזמזלס אין סםארס ײײ1
 אײף סיםיאטיש ז9רום9אפג זיד ז9האב םםארס, קלײג׳ס

 פיקעםס די וחמ און ײנקמ י9י םת םארלאננ ם9י
 זײ אז םארשפראכעז זײ ז9ת*ב ן,9כאװיז זיד ז9האב
 ז,93הא זײ װאס דרעסעס די ן9פארקײם בלױז ז9װעל
 גים 09םירפ די בײ ז9לונג9באשם 9נײ הײז י9אב ז9װדל

ײגיאן. י9י םיט ז9טל9ס ז9װלל זײ ביז סאכעז
 יחד ז9רהאנדלונג9אתם אױך אישס םירם ימקח די

y נױם נין9 ם9ד ז9ג n ססאר סאגס אמ םזױלאד וױליאו 
 סטארס 9גרױס 9י9אגי 9אײנײ מיט איז קלײולאנד אין
ד איז  ז,9חױיג9איב די •ריבירס ימקמ די ם.9שם 9י9«
 זײן זײ ז9דאי*ס געשעםם סץ שםאידפתפם פץ אפילו אז

 י,9ײטכרא די פאד ז9ארגײטס*כאײנגמג 9סזתשליכ ם׳יר
קאס־ 919093 דמעז י9ארבײם 90לא«אפ3 י909ב וױיל

 מינעאיאליס «יז א-בײט?ור ױפדגודם
סםדײס. נעוױנעז

ל־9מ דובײםקי גמ9<זזייפי «י 9םדל«יורימ א איז
 ר909ידמסא <ל>גןשגר«אמס ײז.שפדלײפ גייײיד דדם
־ריש9י<9אמס האס npxn די או )טס9ײ טסאר חװ־ אין

 ניםינג ״גאםער פירמע דער םיט אגריםענם אן בען
 אגריםענס דער םינעסאםא. םינעאפאליס פון ווארקס*,

 סטרײ^ קוחנען א נאך געווארען אונםערגעשריבןנן איז
 פופ־ סון העכערונג א געקראגען האבען ארבײטער די

 9־שטונדיג35 א און שכירות די אויף פראאעגט צען
 אין ארבײם דער םון פראצעגם 50 ווען ארבײםס־וואד

 ס9ײ ארבײם די ווען ליגען. און סילק אויף דין װעם סיל
 ארבייטס־וואד די וועט קאטען, םייל גרעסטען צום זיץ
שםונדען. 40 זײן

ני־ גרעסםער דער איז מארקס״ גיטינג ״גאסער די
 םאל ערשםען צום איז דאס םינעאםאליס. אין םיל םימ
 *85 א אײנגעשםעלם ווערם געגענם יענעם אין וואס

 אז- די שאפ. נינדגודס א אין ארבײם־ויאד שםוגדיגע
 און ױניאן דער אן אנגעשלאסען 9אל זיד האבעז בײםער

ארבײם. דער או «וריק ז9גײ

 ועפארפםענס עדױהיישאנעל
אלס יאר 21

 אינ* י9ד פמ גם9פארטם9ד ל9דױקײשאנ9 ר9י
i 21 ז9ײאר9ג אלם איז ל9רנעשאנ9ם r. אח ױבל ר9ד 

 קאנ־ א םים אופן פאסיגען א אויף גלווארעז געפײלרם
 האי־ אוירװינג װאשיעםאן אין םאחאמלתג, און רם9«

 װאוקס ס9ד םאר סימבאליש ז9ײ9ג איז ילאץ ר9י סקול•
 וױיל ל,9שאנ9ת9אינם ר9י אין םיגקײס9ם כילדונגם םון
 יאר *װאעיג און אײן מים איז סקול ר9לב9ז י9ד איז

ק װי ר קורסען ערשטע די געװארען ערעםענם ג  די «
 און געסס *אל n שאנאל.9ת9אינם דער פון ר9םיםגליד

 איו פײערוגג 191 בײ ,9פלאטפארס 191 אייף ר,9דג9ר
 I9OJ91W0 די װי צאל אין ר909גר ז9ײ9ג ױך דופם
 r* כאר 19י .19009090 ז9רשם9 חמו ז9קידס זײ »ײף
 ניס האבען ל.9שאנ9ת9איגם 191 םת 19סם9ק1א 191
 און שפילען ז9ײכענם19אױסג 19די םים ם1אימפאני נאר
 םים 1נא םוד^ עישלאספ »ץ ר9ליז־ 19או־בײם ז9זינג

ם די באוױזעז זײ האכלן עקזיסםלנץ זײזױ־  גרײ•19ד 9גתי
 גס9001פא91 םאחזײלוגגס און בילדונגס דעם פון כוגגעז

1 T inיאו גוואנציג און אײן י,.
 ם19זיז־9־פר0װײ מװחח אה גם9אװ פיז מאן19טש
9 פין םשערםאן האכסאן, זזשולױם  קא־ דײקײשאנעל191

ע1באג מיט .9םים סו מ ז9י  זי-91« ז9אט1ם9ױסג1א ן9ד
i9® מאזישאל חשײםם דובינסקי, דעגם i  r ןאן 1כאאי 

 קארפאן .n װאשינגסאן, פון סמיםזז חילדא ײקײשאן,19
ס ן9ינד31פא ז9ײ9ג ז9זײג 93ל9ײ פישחפנדלפר, איז  טי

 פאניא און צוריק, יארפז םים בילדדנגגדארבײם 191
____ , קאחלז• ס.

 ארױם־ דעפארםםענט 19ל חאם נהיים9ג9ל9ג 191 צי
װ ײאי נאל,1זשו דײממ א ז9געב9ג  בילד אח װאו־ט ח

 *191 י1 איז װאוקם 191 ן9ילאר9ג ם1שילרע9ג איז
ט.ענמארסדעפ ל9אגײשקײ19 פת ז9ײכומ1ג

רעזאלוציע. טרױער
 םמקאף״ און פון.באו־לנשםײז אדבײנהװ־ רי םיר,

שוד9ב 191ברי *ו םיל9םיםג אתחװ־ אױס ז9יײק1 ח  נ
iy קאפלאן, םק o n y :yo בי׳׳ טפזמם1«א91 פון  פיו .

ך פארלוסם זײן אויף באאח־, דזשאינם קלאוק 191 ד  ח
.19םום ליבעד זײן םון טויט 091

 117 לאקאל סמת. אסקאי• :קאשיםע די
 85 לאקאל גציםבאך,

AS לאקאל כאססא, דושאחן

 קאיסקי, און אינדיקםאו־ פון 19בײם1א די ,1מי
9 p m| 1» סאוילוסם פאו־׳ז יל09םיםג 19אוגז אױס 
 םו• קאפלאנ׳ס 19ברח־ ,190119:90 זײסםריקם אתחמ־•

i9o. 19גײם1א 191 אין טרײסט זײן ן9סינ9ג 19 זאל 
באװעגומ.

טע. די םי ס9סש קאחעז, 090 קא 48י

*in 091 פװ סױם פרינײםיגמ 091 ז919באז־ײ 
תז פח ײן  גס9גריװ ro 191 1001900 ץ,9ק ם. 19־ב

ק מיר 23 לאקאל םח 9קאםים  ז9םיםסם D9i אױס ז9ײי
 אקםיװי־ וײן זאל .9פאמילי זײז אח אים n םיםגעםיל

090 «191 r זײז איז אים םאר םוײיםם א זײז יתיאז 
 אי1 װאתדזמ 9אל חײלס װאס צײם די אמ ,9ם^זילי

.ן9דילו1פא iram 19*1 אױן־
ײי א ■1פרימ 9ג

i9 לאװיוי סאל. i« ,193090 קז.9 קאםיםע 
23 לאקאל
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1נגע1ארזאםל3 סיםגלידער לעצםפ אתזעוע
 טען19 און טען15 םען14 טען,13 עם

גע־ אפגעהאלםען זײגען םעפםעפבער,
פארזאם־ םיםגלידער זיבען װארען
םיטינ־ אלע 22 לאקאל םון לונגען

דיםטריק־ ״אוטלייאיע די — גען
גע־ דיגען — *ריינגערעכענם, טען״
באזוכם. גוט זעהר װען

םינד־ זיםערמאן ברודער האם שםײגער, דין װי
 דרײ די בײ עקזעקוםױוע״ דער פאר באריכםעם ליך

 דעם אויף קוקענדיג ניט און פארזאםלועען, תױפט
 אין עגגשאסם די און לאגגער א איו באריבס דער װאס
 דער םים געווארען אויסגעהערם ער איו גרוים, מל

 געשאדם ניט וואלט עם אויפםערקזאםקײט. גרעםםער
 דער אין איבערגעבען באריכם דעם זאלען םיר װעז

 פלאץ. דער נים עס ערלױבם ליידער #גערעכמיגקײם״,
 וױכםי• םעד.ר די בלויז דערמאנען דארוס װעלען פיר

pipi :שמעלען
ספזאן איצסיגפר זער

 א *לעםען אונז פאר איז סעזאן איצםיגער דער
 אױם־ עם האם סםױם אלע לוים ענםוישונג. גוױיסע

 א האבען דרעספאמר די װעלען ענדליך אז געזעהעז
i p אביסעל קענען זיך װעס פען איז ארבײם חדשים 

 זיד שםעלעז *ץ חובות אגגעזאםעלםע די פון באסרײען
 םרוים. א וױ מעהר נים עס איז דערחײל פיס. די אױף
 װעלכע געלדער, םומען גרױםע די אױף קוקעגדיג ױט
 אל־ די דאך איז אזים, גים רעגירומ ראלעעסעד די

בעםער, האר א אויף נים לאנד אין לאגע מםײנע
 אל־ די זמן כל און מדאיאהרען געװען איז ד ודי

 סארבעםערען נים זיד װעט ל*נד *׳ץ לאנע מםײנ«
ם  דרעם־ װערען. געעגדערט גים ל*גע אתזעד אײד מ

ip o p י ןמומלימז סחזװ ען ײניאז י מונג  זױן מדי
 גזד ניט סאהרען םםעגדערדם אונזעדע שעיער. יי

 דאם *ײט״ שלעכםער דער צוליב װערען סינדדדם
 פו־ײז־ און צסײרלשעיסאפש שלאגײדארט. אינזער איז

געבען. *בםונג דעס אױף פוזלן קאנױסעס
V no אח אום

p די אײף in p באריכטעם שוין איז םיםינגען 
 פון גאארד עקזעקוםיװ חשענעראל די אז גצײארען

 םי־ אין זיצונג איתר ביי האט לטעת<גש«נעאיג אוגז?ר
סלן מנאפאליס׳ פלן  םעג־ וױ וױים אזוי אױף אז> גן

 אײגגע* דרעס־פארקעםס םארשידענע ױ אין זאל לין,
w סםעבדערד. אײנזדיםליכער TS וחגרנו •יחרט p םח 
n o n ײנחנן *B זא־ דחנם־סירםעס חא־קער גײ 

 שי־ אין ױך *רימדזמױחען יײיק קוײגיז נים לןן
A tm קלױולאגד אין שיקאגאר די t« m. .װ

 שםונ־ װען ד*ן בלױז װעחנן פארסיד?! קען דאס
j r t ארבײםס־באדיגגונ־ אנדערע און םקײלס םיניםום 
מ די זיק זאלעז מן ל ז חנ י  גלײכצײ־ מנםערס. •לע י
 םעגות אתזערע וױדערחאלם nwnwn גר. האם טיג
מ *װ ן^ס די *ו ר, מ ע  נױ פ*ר ארבײםעז װעלמ מי

 גױ די טיט קאנקורירען ודעלכע און דזשאבעדם יארקער
 זיםערמאז האם — וײלען״ ״םיר שמעד. ^רקער
 *רל די פון אינםערעסען די ״מרטײדיגןן — מזאגם
מון *װ *ום די ■ת טײטער  םון וױ *ונקט שעפער, י

 גע־ קען דאס אח יארק, ניי איז *דביימז װעלמ די
 שםע־ «ו — נעפליד אופן, אײז אױף בלייז װערעז םאז
 גױ דער פון קאנםראל אתםער׳ז <מח *װ *יט ליז

באארד״. דזשאינם דרעס יארקער
j נ י ק ן ר ם

ד חשאינם דרעם די חאט צוריק *ײם א םים  מ
 (םרןיק־ 102 לאקאל ברוחןר אונזער אנגעקלאגט אדד

r דדײװערם) t א באארד. טיװו?קזעק לארמשפנע דעד 
 אונ־ אן טאכעו גו גערוארען כאשטיםס איז קאמיטע

 װעל• באריכם, ןעױיזוסײל דעם לזים *דן ®ןדזורונג
ד ס אונז איז מ ^ל ס פ ען  קןך די געםינם געווארען, ו

 ריי nm יאכעזנטאי חאם ,102 לאקאל אז טימע.
מז מד ס *ץ מ דן לן גז דודד אינטעוינעשאנלל דעד פוץ מ

--o n עז *י זיד «מגם1« ה*ם ײ װזים ר מדי א סים מ
ח מ,גידישא דרדס ךעד  א אײדפיחרס האמז מיר מ

• מז מיו ע לי איז סיפואביוש n ו צד ײז■ל 1.87H י  י
פ ווצדס ק^מאל מ ח װן  גזאקיזיק. זײן ןנדעויעז וױ ון

סן שטרעגגע די לןן • דער םאל אין ווןדן גענוטדז וזן

 גןנר״עריגע די וועו־ןנן געשאנקען ניט װעם ווארנונג
אויפםןנרקזאםקײם.

פראדזשעקס• .דאבעלױ־פי־עי
 דער םמי באםיהוע שװערע פאגאטען עםליכע נאך

 לא־ און באארד דזשאיגט דרעס די איגםערגעשאגעל,
 אגגעםאנגעז עגדליך .פראדזשעקם״ דער האם ;22 קאל

 םעג־ boO דארם ארבײטען אציגד פוגקציאגירען. צו
 װעם צײט דער מים אז ערווארטען, םעג םען שען.

 אז האסם״ אםיס דער װערען. פארגרעםערם צאהל די
 אוים־ אפאראס אן ווערען איעגעשטעלם וועם גיכען אין

 צמישען אנשטעהען עם וועלכע סכםוכים די צוגלײכען
 רעגירונגם־אדםיגיםםראציע. דער און ארבײםער די

 די רעדמירען צו אן שוין געהען אונטערהאנדלומען
ארביימם־שםוגדען.

•4 אי. ״סי.
 דער םון ױניאנם לאקאל די האבען באקאנט, װי

 דער *ו דעלעגאטעז קײן געשיקט ניט אינטערגןישאנעל
 האם איגטערנעשאנעל די וואם דעם איבער קאנװענשאן,

 פארשארםען נים דארף מען אז שטעלונג׳ די גענומען
 םעדערײשאן אםעריקען די *וױשען צװיסםיגקײטען די

p ײגיאנם א. אי. סי. די אץ לעיבאר אוו n• ארגאני־ 
 אין סעדעראציעס סםעיט באזונדערע איגםער זירען

 עושעד־ק לעאטרצענ עקזיססידענדיגע די צו אפאזידיע
 פירער־ דער אונטער אינםעתעשאנעל, די שאפםען.

 צמאמען פאר ארבײם דובינםקי, ■רעזידעגם םון שאפט
 טרײז־ אםעריקאנער דער אין פליגלען בײדע ברימגען

םאראײניגעז. װידער זײ און מװעגונג ױניאן
 איז װעלכע 22 לאקאל ױניאן דרעסמאכער די

 גאנ־ םים׳ן האט וואם יוניאנם אקםיװםםע די פון אײנע
ז  גע־ םעגליכקײםעז איהרע אלע מים אח חאמעז מ

 אוגםעתעםונגעז זדתרע אין a$ אי. סי. דער חאלםעז
 פמ לאקאל אלם איז םעםיגקײטען, ארגאניזאציאנם און

 דער בײ פארטראסען נים אויך איגטערנעשאנעל דעד
 דער אויף אוחאכע. זעלבער דער *וליב קאנװענשאן

 די־ די האבעז זיםערםאן, טשאולס םון רעקאםענדאגיע
 פאל־ שיקען צו צזאסשלבא סיםיגגען מעםבער ססריקט

 :קאטוענשאן דער גו באגריםוגגם־םעלעגראםע גענדע
 דער סמ .22 לאקאל ױגיאן, דרעםסאכער ״די

 יוניאן, װארקזנרם גארטלנט לעידיס איגםעתעשאנעל
 םםײם די כאגריסם םיטיגגען דיסטריקט כײ פארזאטעלס
 ארבײ־ פץ גײסט אין א. .,א םי. דער פון קאגװעגשאן

קא־אפעראציע. ארבײםער אץ כרידזנרליכקײם םער
 אר־ םאסען די פון קאטפען די און קדבנות »די

 4 איי םי. חגר םיט פארבונדעז זימעז װאס בײטער
 רזןזולטאטען ארגאגיזאציאנעלע גרױסארםיגע די און

 פראדוקציע טאטען די אין דערגרײכם האנען זײ וואם
 פאקם דעם םים שםאלץ אוגו מאכען איגדוםטריעז,

 פןך בײםראג װיכםיגען א געטאכט דיאגען סיר װאט
 םארםשרים און װאוקס דעם *ו גײסםיגעז, און טעריעלען

 װיגשענדיג און ײיק• גריםעגדיג 4 »י• םי• דער פון
 םזד אײער פון גןביט ריויגען חגם אויף ערפאלג אײך־

 הױפם דעם גאםאנען אטאל נאך מיר מילען טיגקײט״
 םאר פונדאמענט אלס געדיגם האט װעלכער פרינגיפ,

^, אונזער טת פאליםי דער  אײניג־ די נעמליך, ױנ
 םארהײ־ שנןלע דאס ארן כחות ארבײםער די םון קײם
 פאגאנ־ טאג rt הײנם סײלט װאם ברוך דעם םץ לומ
 אנדערע םץ ארבײםער ארגאניזירטע םיליאגעז דער

 הא־ לאםיר לאנד. אין אוגז גײ אדבײםער םיליאנעז
דייעחמ. נים לאגג װעם צעםײלונג די אז םען,

 דח־כ־ נים פארםליכםעם זיד האט ימיאז ^אמזער
 און העלפעז *ו םעגליכקײם מינדעםםע די צולאזען

 באווע* ארבײםער פאראײניגםע א ברײגגען *ושםאגד
מ  פון פריגצי■ דער װעלכער אין אםעריקע, אין גו

 די אין ארבײםער די םאר ױניאניזם אינדוסםריעלעז
 עםאב־ פעסם זײן זאל אינתםטריען פראדוקציע מאסען
לירם.

אייערער, ברידערליד
םעק.*םחהשורער. זימסרמאן, םשארלס

 אנריממנםס אמזמדס פון אויסנאנגס חנר
 װעלכע *גרימעגםם״ אונזערע מיט פארבינדונג איז

מנדעז אדים גדהעז ר, קי א  זימערמאז ברודדר האם ^י
 פון םשלרםאז ארטײאישעדפאומ דעד אז עס,כסייאב

K פאררוםען לעגטעגס האס אינדוםטריע דדןס דזד

 געװארעז געלאדעז זײגעז עם װעלכער <ו קאנפערעגץ
ױניאן. אונזער און אסאסיאײשאגס אלע פון פארשמעהער

םשערפאז, אופפארםײאישער דער יואװעליר, הערי
 ײגיאן די און אםאםיאײשאנם די «ז פארגעשלאגען האם

 בא־ וחגגען קאנפערירען גו אנפאסנען כאצייטענם זאלען
אגריםעגםס. די גייען

 למטען ביז׳ן אפלײנעז עס םיר זאלעז .ווארום
 ״אט — געפרעגם. יואװעליר מר. האם — פאמעגם״

 פארגאעעגהײס דער אין האט םען װאם דעם דורך
 האבעז ״בײערם״ די און קאנםערענצעז, די םאמויגען

 םארהאנדלונגעז די פון םוף דער װאם געוואוםם נים
 * געװארען געגעבען .אחרערם״ די זײנען זײן, װעם

 בעלי־בתים, יארקער ניי די אמ מנםערם אנדערע די
 —פארלארעף דערגײ האבעז ארבייםער די װי גום אזױ
פארגעזעצם. ער האס

 דעס » צוגעשםיםם האט סיהרערשאסם ױניאז די
פארשלאג.

 n דערפאנען *ו אינםערעסאנם דערבײ את עם
 «ס וואו יישאנס,איאססא די פון אייגע םח ערקלעתע

 אה שםארק איז ױניאן .זײ :פאלגט וױ געזאגם װערם
 *רוג־ מקעםםען. ניט איד% קען קײנער םעכטיג.

 ארבײםס־בא־ און סקײלם איצםיגע די םח מערלאזען
 פאכעז װאם צו םא גיט. געװים זי װעס דיגגוגגמ

פארםיג!* און אגריםענם דעם באױיען לאמיר גאריש? זיך
םיםיגגעז, די בײ חלמערנעו עם האם דפערסאן

 אױף אפגעשסעלט נים רעתזנר אײן טײז זיד חאם דאד
מז* אנגעגאנגען• איז דיסקוסיע די װעתרענד דעם  זי
 גא3אא י< ארן בליושםײן מעגדעל םיט עולם גווישען דיג

 גך שלעפ א איהם םיר האכצז צלטעסזאאדפ די טעגדיג
 גי־ איתר ״האם :גלםאז פחגג א אדן ארבעל ביים םאן

״I געזמו־ט נים דען .װאס ?״ מענדעל הערם,
םים — ודײםעד איחם מיר פרעגען — .נו״, . a n 
 ארױס־ םעשח אזא װאלט אפאל װאם עס איחר ערקלערם

 פס נעםט איצם און אפלאדיסמענםעז, הילכענדע גערופען
ץדשימונגז״. נאםירלימ אלם אז «ולם דער

 ra .זײם םענדעל: ליבעד דער םיר ענםפערס
•ל״ דאם׳ם זכחץ, קורגען א האס עולם דער ענםוישם.

דיסקריממאציפ ראססן
ער תי  געוױממס עגיז דעם האם זיםערסאז, סאשא ב

י ביסעל היבש א ד ײ םנ י נױםגלידער לעצטע די א ח  מ
 איױ אפגעשםעלם זיד חאם ער .22 לאקאל םיז לונגעז

 היטליד ®מ םשרתים היגע די װעלכע אגיםזמיע, דעו־
 את־ אין אויפגעחױבען לעצםעגם האבעז םוםאליני אץ

r w מ צו פאלגןןן די און שעפער ל  פיתחמ קען דאס װן
 V4 באשעפטיגט דיגען עם ױאו אונזער״ רױ טרײד א אין

קריססמ־ אנדערע צאחל ן און איסאליענער דאחל גרױם
אף .אונזער מי  *נחד ןציױשע זיפערמאן האט — י

a« סיײ געײדז מאל אלע ״אמ — געזאגט רעם n  r 
 טײ דאמן־דיסקריממאניע. זיד תפם װאם שלאנממ־גיפט

ד גװישעז !ײואקזװ n געזוכם מאל אל« חאכען » 
 םאלײזו פמ אזזד־מ^ פון גײטם דלם םיסיליחװ־ זערפ

ט מ מרא on וװ עססלאיאלי איז יי  אי־שײ לאס■ק ערזמ
y t ,ייז םיחריז די לײדןר. װעםען, פאר ארבײםןד 

 » חײגט גיך פאדמאכט גאד זײנעז אינדוסםריעז פילע
ײמן טאג,  גלײכמרעגםיגםו געײעז מאל אלע אונז בײ ז

 אדסי־ אינזער אין טראמזזארפ וײנען זײ מיםגלידער.
ד ניסםדאציע  TP»yvipv דער אין ערחרשמזפא ײי

 באמחלטיי אויפ׳ז אױץ־ באאדד, חשאינם איז באאו־ד,
ת רןטלסשײ זױסאליוװישפ אונזערע סיט םםלף.  גרי• י

 2« לרש זזלטאדחאפ פ*ל אלד זיד סיר האמױ דדר
 »יז בירגער גלייגדארמםיגם! אלם דאדיש,

מ מיר ארמניזאזיד• יײיילער גרויםזר. א פמ מ ל ע ו  י
מי רײזדײ. אונזדרע איז איייפאלײימ דפילאײז  אי
דו וודם אײנירמייט ז סדיג ן ו ן  ,ל מייר פארזיד י

מז גױר װ^ס דזמז. ײײײחח וױ וייסײײי ײ הזן  מי
מגײײ*. שאםםליי

w גו״יוײ זזיייז חײיײ nw t האושײג 
W'TtvnO ^ײזיוןןן wn ךאן

 «ײי' ךיײ• m ויײיי־״<-יײײ־ײיי« זײיײײײי
יײז «ייײײ ײײיײ57«ײי?*ד*י ײמ יײייױייײד^ײ איל

ײ״יי וי״י^ײ *
̂יי w ךייי 1«ײ דיוד יײי

מלמ^ס אטאקירט פאר אדיוטאנםדז חינן סי

״ ם ס 1 א 9 3 8«-----------------------------------

ר ע סט׳ x פי n n »יי׳י וח<ל *W ו 9 ל מ ו ■ י יי  י
געהױכעז•
*וױשימ דיםקריםינאציזג וחגגען גערעדס דאס איז

 אוג־ וױ הײגם וױיסען. און שודארמן קריםם, און איך
ס אידישזנ או לזיזען צז עס איז אעעגעם מ ר  אץ פי

חנן םדײד קלאוק און דרעס םיני סקדי  אי־ גאגעז די
שיגען איז אט ? ארבײםער דישע  א םרן בדיף א ןד

דן ארבײטעריץ אידישע  םען17 פיז ״םאדװעדםס״, ז
שע א וואו םעפטעםבער,  דרעם גחניסעס ״די םירפע אידי

מי, 1385 םמ קא.,״  אנגעקלאגט עםזגגםליך װעדם בראדי
ען ךיסקריםינירען אין  אח *רבײטארין. אידישע א מג
 װאם פארברעכען קריסינעלער גרעסםער דער נים דס
 שרעקליכע אזא אין נאד בםרט באגעהן. קען איד א

ד איבער פארפאלגט וחנחנז אידען װעז זױים,  גאנ־ חנ
ר  קען שםוםע נידעריגער א פאר װאס גו ? װעלם מ

 פון אימעם געגען דיסקריסיגירעז װי זינקען, איך 9
? פאלק אײגען זי׳ץ

שדײבערין, די זאגס בריף דעדמאנםעז דעם אין
שען (דעם םארלעידי די אז  שװעםטער) באלעבאם אידי

 נים שםעלט כרודער ״םײז געזאגם: האבען איהר זאל
 יאלדעז• זיעעץ איםאלידנער אדבײםןר. אידישע קײן אן
 װעלכעז אירגענד פאר אדבי׳יםען rt וײליג זײנען זײ

פרײז.״
 נידערםדעכםיגער א דאס איז אלעמען״ אויסער

 גוםע אזעלכע פונקם זײגען איסאליענעד די בלבול.
 םקײלס. זעלבע די אונםער ארבײסעז זײ און פיםגלידער

תג אזא תירוץ. א בלױו אח דאס ל ד  » «מד מג
אי את םירםע אידישע רןן rt טטדאפ ד װי  VTT מנ

ד, ד יי םענשען• רעבם־חגנק«נדיגען יעדען מג
» ק«פעל: con אונםזגר  מעז װעלמנז קענםזנר .

תי אין סיר האבעז אויםשנײדען״, םח  ײס״0״ג«רעבםי י
 מלמר חנר וחנגעז ז*ג«ז rt פאלגענדע דאס געהאם

פדאגע:
ם p* אויד דאד מיר ,וױיסען תי ײב  איז מל

 בכבוד׳ע גאנץ זײנעז װעלכע איגדוםטריע, אמזער
מן אנגעזעהעגע און מ ע  אוז שוחלעז דיערע אין ם

 זײ בײ קדז ישדאל בני אחינו אן אבער םעמפעלם,
ם דזשאב קײן  פאלעז אפילו זאל עי־ װען קריגן, ני

 םארם דער אז אודאי, איהר םײנט ארט. אוים׳ן
? א פײנם חאט סםראפםשעס גאם׳ם נײז, אידען

ר, !ושלום חם מ א שמחם ״ — םיד״ איהר פאר
ב דאס םענה׳ט  איז־עז • ״םיט — ׳«בועק אזא ח

מד^ שװעהר איז שי ױ ױמ חד זײנעז דאס א  ני
 די זײנען גידץריג וױיניגעד גים און ברואים ריגע

ו כאציתונג זעלבע ךי האבען װעלכע קריםם־ די ז
ארבײםער״. ליכע
 זײן וזעט $ס פארסדאכסץן. טעגשעז די זיך זאלען

 אר־ װען געשעפטעז, זײערע זאן זײ צו װעה און אך
T *ו געוודאתגעז זײן וועלען ארבײימר גאנמירםע P 

ט םירםעס זייערע לאגערן  פראנרע־ לײנם. פיקעט סי
 דיםקריםי־ ראסע געגען קעםפען װזנלען ארבייטער סיװע

ר דער מים נאציע מ ל ע ן עגעדגיע ז ו  *נםשלאםענחײם י
 נא־ עקספלואםאציע. מישערקאנאע געגעז קמםען זײ װי

ם באדעז קײן װעם םאשיזם און *יזם  אז אין געםינען ני
 אוג־ וױ ארגאניססױע •ראגו־עסײוע י װאו אמדוסםריע,

ע אזא שפילם זערע, ד עג ט ײ ע. מי ^י ר
סו דינם pmis 1װעלכפ פ

 לאנגעז rt א אין ײנלאהמאר גיט ויד וױלען םיר
 אביםעל אוגז טאדעלט וחגלכער שוץ, &. תגר מים יקוח
 קעפעל: אתטעיץ סעפטעטבעד, םען9 פון ש., ». (ם•

 מיר חלמאי םינקאף״), גר. קריטיק אדער .שםירערײ,
 באםער־ װײס׳ ש. חבר באנ״כענען וװ געוואגם האבען
 שוץ זוגר שםירערײ. אלס ײגיאן, אונזער װעגען קונגען

ין קאלוםם *װײ בטעט עגטפער דעם וױדמעם  «ו זוכט י
 דעד װעגען אתז םיט פאלעםמירעז און פילאזאםירען
 פרעזידענם װעגען באאססל, אונזערע םון פארהאלטוגג
 פגמים, אזעלכע נאד אח סםייטטענט א תבינםקי׳ם

ליקר. ודם שײכות קייץ ניט האבעז װעלכע
ך האנדללם עם אײנעם אין :װאס אט װעגעז זי

 באמערקם, סיר האבדז זזמבאריט פארינע אינזערע פון
ד אז שודמס ארנעםפלאימעגם .סםײם דעם דוי  פאנד״ אינ

 סלזעז3«ארדי אמת׳ע די װאם וױסען אצמד מיר ײעלעז
ײניז ס אוגזעדן ®מ ז  װללכע די, ײציעלפס ליד^ר,גטי

 האלס מען וחװ ר.דשעפ טאנטראקטמו די אײ ארב׳ײײדז
ד טײז ניט מ מלטבתאבו גאנצע די װאו ארן בי ר  װעדם ז

ס׳ז גן׳פיחרס  rt אנשסאס איו װ. »ז. m װאנ» ױי
ם שדץ זאגט jart אײיי מםפדו־זיז א  טאץע ליגם דא אז.

אן די אז סד׳יםױיוו^ װיל, np אכ<ז«איר3 המט דלד תי  י
T* אפשר ,סדטראהמאקאג די ןןטאסריאי זאל *לײז

תאט «ר גאך וגאס מייספ אוץ סאטשפאסשורערס ןגיסעל
 נאך סיד תבען דערווײל אז פארגעסט ער דמנן. איז

 גים גאך האכען ימיאנס די װאו רעגידוע, א אונםזנר
J נאנמ די in ,וזײט װי אױף אגג op םעגליך איז 

 בא־ איז באזייםיגם איבעל קאנםדאקסאר דער דאך װערם
p גרעמט n* אונזער פון פוגקם׳ ,אמיטײשאן חנם 

 אונז באמיהוגג זײן אומזיסט איז op בנפנות, אגריסענס.
 ״פעכ־ דרעסמאכער און קלאוקפאכער *ז דעמעהלען, *ו

 װידער־ באריכםעז סאנאסליכע אונזערע הונגער״ פמ נעז
 םיר געפינען עגטםער זײז סיז פערל די .op האלען

 זאגם: ער מאו אדסיקעל, זײן «מ סיטעז םאסע אין
 רע־ די דוי־ד געװארען באקאנט עםענטליך דאך ״עםאיז

 יארק, נױ םוץ הארץ םאםע אין אז גיתגגס־אגןנםורצז,
 אפען הונדערםעד פאראן זײנעז סעגםעד.״ נאדמעגט אין

 גאר־ א סלנם 10 פאי קלאוקס סאבס םעז װאו שעפער,
ו אונסער נים דא זין־ נעמען םיר פענם״.  ענםפערען ז

 שםעםעל אײגען זײער קענען זײ קלאוקםאכער. די פאר
 אן פח זאך די אבער אינםערעסירס אונז באשםעהן.

 געמאכם װערען קלאוקם אויב — שםאנדפונקם אנדער
 געדויס דרעסעס דאך װערען גאדמענם, א סענם 10 פאד

 קײן ניס איז דאס אױג סענם. 1 פאר 10 געמאכמ
פלאפלעדײ. געװיס עם איז שמירעדײ,

 נים און יארק נױ אין אדיב םרויעריג גענוג איז עס
t געפיגעז םענםער גאדמענם אין דוקא t קלאוק עטליכע 
 מאכם םען אםילו אויב און שעפער. אפלן ךדעם אדער
 שםיק, א סענם 10 טאד ניס גאו־מעגםס די אױף דארם

 אויד עס איז ביליגער, פראצענם 20 אדער 10 םים נאר
 דאס איבערטרײבעז? דאס םויג װאס שלעכם. גענוג

 וױיס חבר כ׳לעבעז, *רגופענם. Dpi אפ בלויז שוואכט
 װאלם ער יושר. סליץ אזא דת־ד געהאלפען נים װערט
o אלײז שײז ipppi חשאב ב?סערעז א סן• א פאכ?ז!

אגערקמנם םאל אלע ווטרם ארבײס גוםע
בילדיגג־טשער־ p תאנעז זונמאג און שבת למםעז

 (קאםיטזך סי.״ די. ״ױ. דער פח םיטגליד?ר און לײםע
 אבסונג, גיממ און ש?פער די פאםרזלירעז װעלכע לײט

 שםוגד?ן), אוםגעזעצלימ ארבײטעז ניס זאל םען אז
 ייוגיס — ״p'apom, אײגעגער אונז?ר אין פארבראכם

o עחרען די אלס הויז. p n  ip i  p i  oops דזשאיגם 
popyip 5 נאארד■ i ״כאסצס׳ jp p פרײםאג ip o v 

o פון אפג?פאהרעז נאבסיסאג p i אונ־ פון אפים חױפם 
ip t ,40 אױף יוגיאן o nאון פאזעען ימיאן נאס. טער 

 כאפוצט תאבען אויפשױפסץן פאםענדע סיס שילדען
 ipo תאס פוזיק כ$נו קײן אבוואהל און *באסעס״ די

p זיד האנ?ן tpoups נים ipw io עסרלײעסש בילדימ 
ױ שױן  אביסעל תאט םען געג?בען. rap אז איז op ו

 םעז אײדער און צוגעבאםקעס אביםעל און צוגעזונג?ז
 *ip פרן זיד האמז זיך, ארוגמוקוקעז פאספעיעם האס

o ״באס״ שם?ז ip m p i אונ־ — *יתיםי ן:1ג?שרײ חירא 
ip r פון פרײד חװ־ םיט חומ״. ױגיםי n frtn  p p ii’ p 

ipoip כ? די חאבען קעמפ, א אין אן  חונד?רס »לי
o די פון ארדיסג?לאזם סענשען p a p גע־ די אין ארן 
 אנ־ נום אײנ?ר רופם גאר״, npt נאר, npt, בײדלס.
ip ip iװי ״ ױ שעזזן, .  אוץ אל?ם!״ איז דא פראכםםול ו
ipnp ײירקליד איז אלעס i .םי״ שעהן  זיך האס ״ױגי

 די קלײדער. הארגסם ש?גסםע איחר? אין אנגעםאן
 בוים?ר n אױף בלעסער די גרין. געװ?ן נאך איז גראז

 *pp« אביםעל? געסס ג?הױבעג? די לכבוד זיד האב?ן
 יום־ אםת אויםגעזעהען האם אלעס אנגעפארכם. סםרא״

םוב׳דיג.
 זיד איב?רגעסאן אגיסעל זיך, אפגערוהם אביס?ל

 לאז א אײניגע זיך האבען אתםערגעביםען, אביםעל און
 אגדער? און לײברערי אין קאסעחש?ס, וײ אין ג?םאן

 שפזױ אביםעלע נאך באריהםטק,יוניטי״*טײך. דים —
ip o סאפער. «ום גרײםען געגומעז ײד מז האם ip i 

 די לכבוד דעקארירם געװעז איז ?ס־«ים?ר גרױםס־
 סעתוירט. שײן זעחר גזװוען זײנען טיש?ן די ג?םם.

 אינםערנאציא־ דעם אײםגעשפילם האם ערמעסארק אז
 און לידער יתיאן אגדער? סון נאכועפאלגט הימן, נאלען

םוױ?. פאפולערער
 אביסעל? אויםגעצײכעגם. געווען את עםען דאס

 םמש איז עולם דער אײםגעפעלרז. גים אויד האם משהה
ip הימעל. זיבעםען אין געווען i  ,ip iVp םענעדושער 

ip אי האם הויז, ״יתיםי* סמ i אראפיד־ גללעיענהײם 
זסטיסדא פראםמעגםע אימיג? בראכם  יארק. גיו פון ז
 םים אױסגענומעז שםארק זזוזזר עולם בײם האבען ררעלכע

דז זייער .ססא«יעאדעטל איז זיני
pupoyo ס  פון געלואדןו מהאלסןן זימ?ן רןוז

 אדואגי־ פ׳ץ דזשעד«נעס גליישחײו, ידלנסד רדידדד
 םי.״ .p .יד. פון ראי״רא, אייה דדפארמגזזינם, זאגיאגס

פײ אנםאנמי, לואידושי זיטערטאן, סאשא דעפארטטןנם,

ו--------------------------------------- ם ײ ן ) ► t i

o סרץ סעקרעסאר 499 ליפ pn באאח־, חשאיגם tp ta 
ר סעםייסל JSO לאקאל p• םמעדזשעד jpקאה ס  מד

4האכםא חשוליזס און lu לאקאל םיז ip»npipo סער,
___ ר.pדזשpגpס דזשענעראל אוגז?ר

ip האט זונסאנ אק שבת i סארבראכם זױלם »T 
pppo ip אוםן״ jpo^mp אן ip אביpoלp עיבעס i p i 

ס ipo האם ספיםשעס קיק ם?הר וואס פאד, גןסאנוו. ני
 יזא asm( א אויף ױניאן די חאם ארום אזױ אט

P/ גילזױגג יד באדאגקט אופן העכסם־עסט?םיש?ז lo t 
m םאד לײם? i איגעז־גענעבעבמײט און ג?טרײשאפט 

ip פון איגטערעםען די צו n a איהרפ און יוניאן p « p i 
םיםגלידער. םױזענטעד ל־ג?

\ טרלזיבעגיט \s די גים באס דפר
 ם«ג די האס וזאס סעשה׳לפ טשיקאװע א איז אס
 װי opi גאד שעפפר. אונזערפ םון זדיגפר אין מסירם

ר אפגפ׳חתום׳ם פריחען, די געםעספלם האט מען ן י  ד
ip האט ,ipo ?טליכ? א*ג?אדבײס און פירען i באלי׳ 

 ײזײז TPO אויב אז ארבײסער, די וייסען ג?לאזם באס
 לזיס םקת־ פון ארוגםערלאזעז גיס ipo־u Dpi אק opi םון
 פראדוןדחח. גיס איחס ip קען געסמחנלט, האט jpo זױ

ip םיס סש?דסאן שאפט דער i האנעז פרײז־קאםיםע 
ip פון ipiptpi י1 »ז :?׳םענה׳ם, i מז ײניאן א רנ מ  י

ip. זאך. אזא i ,האט פרײז״ ip i ג?ז*ג®׳ םש?רסאן 
 שויז זײגעז tpoo^ ד?סקריפשאן די אפגעמאכט, ,איז
ארתםעדלאזימ״. נים tpo ?pp פרײז םון אפיס. אין

:.iprtp האם — פאינד״ ip i באלעבאס ?ר1קלו 
o ipoo ipp i — אז. tpo ,וױל v ipo oropi .װ?ג״

 ניט »יז גיװזאלם ניס ipo* האב?ז ב?לי־םלאכות די
ip והח נאן־ בפרט װ?ג, קיק ג?זוכם i ז גארסעגם י  י
o געײעז װ?דס p i וח^ממ אויף מקח ip איז p®pi־ 
n ם?לם m n p i. איז ip i באס1באל קאגזױ־ 
ip פלאז• א אויף i גארםעגם o p ״ שאריגג געהאסOr 
ip דארף םעז m וחס תאנט, םים׳ן ipo יס1 איחם זאל 

 אח op װי גאר ip װ*לס שאריגג די פאר רעכענען
oipppi ט, גארסענט. דעם פראדחױר?ן  אמ איו .

ip זאגס שארימ״, i .״ניין״, םש?רסאן o o p *את 
o p  ip i  ip o, שאריגג ״זײ no זײן׳ *vhm * ip a פ•־ 

tpp d p i דם״. איך
impnpr, ז* ipp ip םיס o p  l po^a n  n ניס 

ip אויםםיהרעז  o p זײ a n  eap p i פאלג?נדעז p p 
p* םיר לאזם איחר :שלאג  i p  o ipo 10 lpoirt 

ײד איך Vpn דעדפאר און שארינג i לאוען י  p m 
זײגערטיים. שאריגג

n  oipooip מ, קלוגע מי pp אז מ  D p n p rn 
n• *דבײס?ן. *ו ױניאן n נים יאד לויבט  o ip p ip 

o p  ip i^ p : ״וײ a  *p i ip u p p  ip ir t r p p m 
m <ו יש1רלויב?9 אײך איך on נו, יײד.  »i ip r o 
ip רימ. n p m״^

̂ס ק^מיסע קלוגע די  וקמ םלן וװגעשסימס• ה
o און דינער״טיים שארינג געצויגעז p  tpo ארונטןרגן 

 מװויממ ן איז איז, op ביז םענם, 10 םקח םוץ לאזיז
o אץ קאםיםע ארגאניזייעאן די געקומלן סאג p ארונ־. 

tpinipiipo״ o p ו שאפ גאנצען ip ו i גריווצנם־מ־ 
O פון פדלויבעניש די אז סשסעות, מיטע. ip ^ p איז 

ju ים1 פארלױפיג גאך p i ̂

ip אין i ̂יגילזער איזיש  TIB רײם1 װןלם רע׳
ו אצינד זיך ip* זין• ipso אידען כפור• יום ז sp im 

 firm ןדלח׳ם און ײמעזקישנאר n פאד וחשבון ין1
P יאזזר. גאנץ א באגאגגלז האבעז זײ in] בײ באמז 

TP*ra .u פאו־ םחילח מענשען בײ און גאם p  pip*p 
ipopo .חזםים pops] גייעט ז׳םאר געזוגט און גליק 
ה גאט־גלױביג* אל? אם־ז־י םיר װינשעז יאהר.  י
p אז בעדבאזשנע, ד' אפילו ip n זאלען ביםעם p p 

ip אז און װערען וױרקליכם i י יאוזר קוםענדער  ײ
ip און אידען אתז ברײנללן i ליק,1 םענשהיים גאנגער 

פרידען. און געזונם

ענמ.אג“בױנע£ דאנסעןדעם
י מיר, o םון ארבײסעד ! r o p]* בראדערם jrpp 

epir אתזדר קעןאנגאד םםרים, po27 װעסם 115 a■ 
ip ברחיער אגעגם, op ip, ז פאר י a ארבײס גודץ י n 
p זײז זאל ip אז אים וױנשדז ריר שאפ. אמזער r m 

o n סאן קענען און פאמיליע, זיין pon אױך ארבײס 
וױיטער.
y ױ o 'c p p : משםייז, חיימאן p n p v o. 

T סאקס ראבינאדײםש, אהרון P איז 
; 117 ללאסא פמ ראדיצקי,

•85 לאסיל פיז ר,nײo םאריס
ח סײבעל״ ipo איז קאדיק זחמײ 9 לא> •



ם ײ גערעכםיגסײט ־►•4 22 !

מעדיצין אײגענע זײער פארזוכען דאקטױױם
 גאציסנאלען ביים אנװעזענהײם *יץ

 איז וואס קאנםערענץ. געזונדהײט
װא־ אין געווארעז אאגעהאלםען

 סח פארלאנג דעם אויף שינגםאן
 געװען אח רתוועלם, סרעזידענם

 לאנג װעל איך װאס ערםארונג או
געדענקעז•

 םע־ דער םון געשיכםע דער אין מאל ערשםען *ום
i9® *i*n ,געניגעג• נים םון סראגע די איז #ראםעסיע 

 באפעלקערוגג דער פאר באזארגונג םעדידינישעד דער
 םעדיצי־ no אױםשליםליך נים געװארען באהאגדעלט

 ארבײםענדע די no שםיםע די עקספערםען. נישע
 םוחג אן און קלאר געדערם דארם ױך האם םאסען

ם שטיםע פארםער׳ם דעם  אײנ־ הערען געלןןזם זיך «
 װעלכע בירגער. גרופען אנדערע .ooyo אבער פאך

 עס קריגען אגער הילף מעדינינישער 1אי זיד נויםיגעז
 ערפא• זײערע דערזעהלט און געווען דארס דינען נים•

 טעדיקער ארגאגיזירטע די אדויםגעםאדערם און רונגען
? די אמנולײקענען »190.

 גע- גאך זיך האם 9*090310 םעדיאיגישע די אויב
 נא־ א איו םאלקם־געזתםהײם אז באוױיזען אין גױמיגט

 כאסיײ זיך האבען וואם די האבען פראבלעם, גיאנאלע
 גאװײזען די גוגעשטעלט זיי קאנפערענץ דער אין ליגם
D געניגענחװ־ א אק ip.

ױ  ו״1 דין אין געזאגט האם רוזוועלם ■רעױדעגם ו
די :קאנפערענץ דער גו שריםט  עקס״ םעדחנינישע ,

 םיטלען אוץ װעגען די אכער העלסען, קלנען סערטען
ױ  וחד באשסיםם no סראבלעם דער םיס חאגדלען ix ו

 פון אינטערעסעז כעסטע די זינען אין האבענדיג רען
בירגער״. אונזערע 9ל0

 די אויך איז געשיכםע דעד אין מאל ערשסען צום
 גוםע פון סאנאנוערסײלונג גןגיגענדער נים פון פראגע

 סון םאסען גרויסע די פאר באהאנדלונג םעדיצינישע
i חנר vo *o tp באטעלקערומ, טישערא־שטסואר איז 
 •190190077 םעכנישע סון גים געװארען עלטהאנדגא

 פאר־ פון נאר כלל״םוער. אח *אוגטערזוכער רעגיררנגם
פארמער. און ארבייםער פון םרעטער

ס עס װאס געשיכםע, די געװען איז דראםאםיס » 
 ״אםעריקעז דער no אהארט װ. * םרם. דעחגעהלט

:דערמחלם האם ױ ײעז ך,אײשרטעדע פיורא פזס־ם
 חײגט זיינען קחילות דארסישע אונזערע פון ,פילע

ו  כאהאנולונג םעדיאינישע פון נויט גרױס אץ סאג ו
 ס?ז װאו קאונםיס פון וױיס איך האסויטעלער• און
 םײל 40 סון שםח א אין דאקםאר קײן געםינעז נים קען
 *זױ עד פאדערם דאקטאר, ן שוין קריגם מען װעז און
יױלען נעסטען זײן בײ קען פארטער דעד אז געלם. פיל
up מלעז. נים

אתו סיס האלםען דאקםױריס טראגרסמזפ
האבעזקריםי־ י«01יסרפ« אדבײסער בלויו נים

ן סיטטעסע איץםיגע די קירם  םעדינמישע באזארגען וו
מז דינען עם זיך. בױםיגען װאם די םאר חילף ע  אײד ג

 די םים סאראײניגט זיך תאבען װאס גרואעז״ אגדערע
 גלײכ־ די סארדאטט האגען און פארשםעחער ארבײםער

 סון שםעלונג רעאקויאנערע !יגישע, און גילסיגקייס
r ארנאגיוירטער דעד o y n p i, ױ  אויסגנדדיקס איז זי ו

 דער פון פארשםעחער אפיאיעלע די דורן געװארען
ך עסאיז און ן*.שאײאסיאסא םעדיקאל .*םעדיקעז  ג

ױ דען n פארגעגיגען ן װען  אויסגעשיראכעגסםע, די ו
 ירא־ םעדיאינישער דעד סון גרואע גאװאוסטזיניגססע

 םישבײנס. די געגען ארױסגעםראטען איז אלײן סעסיע
 װעלכער אנעל. דר• װןן אבעלס. די און װעססס די

 םעדיקאל ייאםעריקען דער סון ■רעזידענם דער איו
 פירט ארגאגמאגיע דק אז געזאגם. האט אסאםיאיישאף,

 נױםיג־ דער װעגען אונםעדזוכונג אייגענע אן אן איגט
 קאבאם חיו דד. האט כאחאנדלונג םעדיגיגישע םח קייס
ענם־ פאלגענדען דעם געגץכען אױוס קליניק טעיא סון

: ר י • __________
 ד̂ר האם — מראינטערעסירס׳ געװען בין *איד

ו — געזאגס, קאבאח רןן ו  דער פון •רעזידענם דעם וון
שןר אמעריקאגער גרױסןד  דער* גןזןלשאטט םאדיניגי

m p טיחרען זיי װעלכזג אוגסערווכוגג די d i*k •איך אן 
ל נים חאכ •נרחהליד irrw •י m איו n ,רזזילטאסעז 

 דאקםױרים מםאדעז װעלמ דודך גיס ודײם איד מײל
iy די װעגען אױטגאשמאן קןנןן p B זעהען זײ װאם 

r f נים סאל e» •w די קלאר׳»ז ךדא איז nryayo 
tfn ס קריגען שן קײן ני ױ ך ױ  שאארעז באחאנדלונג סן
ן גיס דאך זיך י y «ז יסעסאפ די י w y y i «וױ ס

ן םון לי או אן, מ. פ מ סענםער העלםה יוגיאן ניו

 יםע•1 איבעחױיגענדע םער קריגען יעגע װעלען אזוי
 !יסערען׳ אזוינע אין זיך נויםיגען םיר אםילו אויב רען
באגעםען-״ קאן קאפ גראבע םיין װי םער איז

 אײנגע־ האבען װעלכע אנדערע, געווען זײנען עם
 יעיל םח וױגסלאו פראםעסאר קאבאט• דד• םים שטימם

 געטראםען זיד האב »איד :געזאגט האם אוניװעחיםעט
 םאקע זיך געפינען װעלכע זײ םון םילע גתפען. םים
ע די םאר זאל, אק דא ם מ ן ל  דים• יאר״ צװאטניג במ מ

 דענק״ איד את פראבלעםעז• זעלביגע די קוםירעגדיג
 די געווען מאל אלע איז מוחות אונזערע אץ טיף אז

 װעם קאנםערענץ םין אזא אז חלום, דער און האסענוע
 דאקםױרים די םון אײנער !חאםענקוםען• אםאל זיך

 אועײםיג אן מים האנדלען סיר אז געזאגט דא האט
 ויד m !וריקנעמען עם ױעם ער אז האף איך עוםח׳לע•

 אח 09 אויב באסראכסען פארזיכסיג און קליגיק אין
 אנשםאט שפײז) װעניג » (פון פארמארעם אפשר ניט

עלםעד פיל איז עום׳עלע דאס אז דענק, איך אונמײסי^

 אח זיך נויםיגט עס װאם אין אלץ און דענקט ער װי
 ל. אוו ם. א. א., אי• סי• װיםאםינעז אביסעל עם אײנגעבען

 דער אין םארמאגען זײ װאס װיםאםינען אנדערע און
 קרעם• און געזונט א װערען זאל עס אום בױרא, פארם

קינד״• טיג
 פארזאםלונ^ גוםע און גתיםע א געװען איז עס

 ארבײםער, די םמ שםימע די װאם דערםאר גרויםארםיג
 םעדײ דער אין כחות פראגרעםיװע די און םארםער די

 *ום געלעגענהיים א געהאם האבען פראסעסיע צינישער
 םיט פארבינדוגג אין װערעז צו געהערם פאל ערשםען

 בחות די ארױםגעסאדערט מיםיג האבען און סראגע דער
 אז זיכער, בין איד םעדיצין• ארגאניזירםער דער פון
 פאר־ נײע א װערען געבױרען װעם קאנםערענץ דער פון

 פון װיכםיגקיים די באגרײפען װעם װאס שםענדיגונג
 בא־ םעדיציגישע םים באםעלקערוגג דער באזארגען
האנדלוע.
 צוזאםען גערעדס, איך האב קאנםערענץ דער בײ

 *90 סאשיאל ר9י םון רםאן9טש ר,9אלטםײ מר• מיס
ר אויף באארי קױריםי  ־9ג האם |9ם 9לכ9ײ ראייא ת

 נא* איז םעםא םײן לאנד• גאטנען איבער׳ן בראדקעםם
״ ר9אונז ז9ײ9ג םירליך 'nr ר•9נם90 לםח9ח

:רעדאקםאר ר9רם9װ
 גוד |9ונג19אויםז 9אײניג ז93מא צו םיד רלױבם9

 ר9םב9פם90 ר9י איז ל9ארםיק יאגאװםקי׳ס ש. ממ
ט י<קײס"בט9ר9<, י9ד פון אויסגאכצ מנ םיו חנ מן מ  ו

קאלערוש. וואסאר אין פארגעקומען איז װאס ס<9קאגגר

 און םארגלײכמ «ו אוםרעכם אן דורכאויס איז 09
ס חויך אײן אױף |9ל9שט  םיט םארבאנד סאוועםען מ

מ םי לו ב מ9י ססישעפאשי די ת  איז 9איםאלי פון ז9גי
 אױ־ באװגדארפ געװעז איז שםעלונג אזא דײםשלאגד.

 םאג־ארדגתג אױפן פראגע 9אייטױג די |9ײ ג9ײ יז90
 אז ג9ײ א ן9סינ9ג «ו |9ײ9ג איו 09קאעו* ם9י פון
 אױמװחאל• ז9מיםארבײט ז9קעג |9זאל |9מגא9ל9י 9אל
 אח ר9אגגרײם די גאםזמ און ן9־פרייסל9ײ 09ד |9ט

װייס איד אז ן,9זאג אױך וזיל איך םלחמח״םאכער.
MMIIAAA IBiA■ HiiAAMAA AAAMAAkAAA âaa  פראגראם׳ דעס געגומעז האס יאנאװסקי |9װאנ פון גיס

 גם9ױג ס9ל ״9 ?9װאר9ג |9נוס9אנג איז זאגס עו װאס
 פראגראם ר9ל גיס צוױיפעל אן איז 09 נאר ,09קאגגר

 ווי לויס ן9נוס9אנג האס קאנגרעס יוגצנם ר9ד װאס
ײםס״פח יארק ״גיו די  אנ־ און ז9ם24 ם9ל אױגוסם ס

איבעדגעגעבצז. |93חא i9uw*v ר9יארק ניו וערע
 ארבײםצד פייל און נק9ר סך א חאמװ גאר ניס

»9«ילי די פארדרוס םים נם9ליי9ג  סא־ 09י פיז רו
 אז און נגגיש*909ג 9גרױם א״ אלס פארכאנד ן9וועט
מ 90093 און גרצסםע «די  רוס־ םון ז9גולאפ זיך זיינ

 9גרױס א אײד נאר גיחנום״, ז9קליכ9שר א פון וױ לאנד
 *3גלי9רז9פ 9נם9פראםינ און ר9פיי יוניאן םרײז־ גאל

 ריכטיג גיס פאר אוגאנג אזא האלםען ז9ל9ײ קײםעז
יליד•9ש און

 מ*9 •391 סידני װאס ציםירן גים ל9ײ איד
 דײוױס ראס9דוש ;סאציאליסם ר9נסס99ז9אנג לאגדס

 טײ אװ פערעריישאן אסעריקען דצר פון וידעגם9פר״
 פון נם9זיד9פר גארמאן, םרזנגסיס און יוגיאן, םשערס

 *91 191זא יתיאן׳ ארבעםער טעקסטייל 9פאראײגיגט די
 ר9אנ םיד צרלױבם פארבאנד. סאװעםען 09ד |9ג

 ד9י פרן פרשזידעגם ודיס און םענעדזשער םײן ציםירצן
 פון םריינד א •אלס :ברעםלאו דזש• אינםעדגעשאגאל,

 *91 ר9י פאר דאגקגאר איד בין סארבאנד ז909םאװ
 20 ירומ,19ר |909ײסא די ז9ראםוליר1 או נחײס919ל

 ג־9ל1 איר פאר מאכם׳ דצר «ו |90קי איר או1 יאר
 פאר־ סאװאםעז ר9ד םעסםקײם. און 09פראגר 191191

 ר9ארבײט אייטױמ די םאג זװ הײנם no אה כאנד
 אל* איאסיגמ■ ר9י 3אױ ײעלם. ר9י איז 1ירונ19ר
 |91 >19י91 ז90י0910אױ יםJ9P 1 קאסף ר93לי0ל9ײ

 191 װירקיא^ נים זײן |9ל9ײ באםיחוטנמ 9םרידליכ
 *91יריקI919P 1 ניס וועלען חערשער פאשיסםישע די

 פארכאגד סאװוגסען ד9י ם9ײ דאז |.9ער1 חאלטען
מ  19191 כחות דצמאקראטישע 9אל פיז 9אםאק די פיי

יסױ•ארגארג ן9ילי1
די וחװ אלײז• ניםלאו09בר

 אײן פאדגװאלםיגעז ן9וױל איז |9אםאקיר אגרעסארם
 און 09שס 919אפ באםבארדירצז ן.90צווײ א גאד לאנד

 אין ר9019חיס די אין י9קיגד און |9פרײ ז9נ9׳1חי־
ע• את את 9שפאגי מ cm נ  ry אג• זיד גרײם ר9חיטל 

 נגלישע9 די האבעז טשענאסלאװאקיע, אױף גופאלען
ד ר,9ארבײם ארמסחירםע n םרײי י9זײ דוי r n •קאנ 

 סס90סאגי א 190U9U1 לאני,119 בלעקפול׳ אין גרעס
ש9 ״די אז 1גדי9ד9פאז־ מ19ר 9מלי רו  אזױ |9מאכ זאל י

ד וױ קלאר לי u י9י פאר מי rv « n דײסשלאגד פון 
0 זי אז 9 i •ד9פראגצױזיש י9י םים ן91פאראײני זק 

ע רשעיסײצאס און רו y ז9ל9סשואפצ ר^ני r r 9אםאק 
ד *.9יסלאײאקא39שס אױף י »י ש9 י  ד9ארכײס 9»לי

nm י9י פון 9ראל די |9רײפ1בא nwo מ ח מי  אין ר
•1900פאשי די n»9i 1אי 9מאקראטי9ד פאר קאסף 09י

 09 אז יאגאװסקי׳ן, םדיעד נױס אײן שםים איד
ד |93תא קאםתיסםעז אױך װאס זאך 9011 א איז  *M3 זי

o ן93«אלװעלסלי 09ל אין םיילמס i9 ii .קאגגרעס״ 
ד 091 סמאווסקי פרימד אז ן,9תאפ וױל איד  ך90 גיט זי
 אד אױך און ז9ײלךסאיאיפ 9זײנ פון ז9פארפיי |9לאז

מ9שס רעאליסטישע ר90 א |909נ  סאװעםןז דעם צו לו
פארבאנד•
קאמרעס, 019H 09*1 י1 קײס1אויםריכםי אױס

ו רעדאקםאר ם9י 19093 איד וױל  פאל״ 091 דדוקזװ ז
 193לסלי9וילא ם9י ײI90U9HM 3 ראם,1פרא 191191
01911 09110P :

t ®19191 •1 ל99ארטי o ו  גייסם א אנםוױקאװ ו
 י5ו ז9«וױש םיםארבעםערשאסם און רליכקיים9ריד3 פון
 םאראימיממ לפעז9ה צו >09י1נא 9אל פון 93גסלי91יי
י י9ל 9191אײ רע9אונז פמ 01911 י  ארבײםאן און 19נ

 ר9גד9ל 9אל פון 01911 י9י פיז אײנמקײס חװי פאר
 םײנתמן אחװ־ ז93גלײ ,9ראם פון 9דיםקריםיגאצי אז

 קאד לם91 01911 09ל פיז פיחמ־שאפם ר9ל ר9אתס
״.0911

חפח 9אל ז9םארדאס םיר J2 ל9סיקאר מו  םלח
 |*1עקא און פאליםישע די 19191 פירס911א פארכאפרטנ

לאגד. ן פין גקייםיגד9לבםטשט9ז 9םיש
אל| סאז או זיד פאו־פליכםעז to •3 ארםיקעל
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 1 אװ שסאס 919אפ פיז באםבארדירוגג די 1א קיים
9 9191 געז1רי90ל9באפ 9ל 9 9 i3 n o שלאנ«ד19ס
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T או5 פאסנויםיננ נ״ס פאזהפ נעגעז דןפאנםםראצין גרדםע m
ױו די ס מיט־ האט ספעין״ פאר ליעף91 1יא11 ״

 פון איינע דורכגעפירם סעפםעמבער״ טען21 דעם וואך,
 פא־ געגען פראטעסט־פארזאמלונגען ווא,גדערבארסטע די

 ער1 געהאט. האש יארק נױ װאס גאציום און שיזם
 הילף וױיטלרע שאפלן צו געווארען גערוםען איז םיםינג

 הא• אומגעבוע די און צײם די קרבנוו^ שפאנישע פאר
 סאר־ איז עם דעם. םון מער פיל געמאכט אבער עס בען

 *ראשעםם לער איינדרוקםפ אן 1אי געווארען וואנדעלט
 תליגים נאצי און פאשיםטישע די געגען דעםאגםטראציע

איבעראל.
 םאר הילף שאםען צו קאםיםעם 1יא1־ױ1םרײ דער

 ײבינ־ םרעזידענט װעלכער םח בנות,1ק שפאנישע די
 םשערמאן 1אי זיםערמאן סאשא טרעזשורער, איז םקי
 באנתם זיך האבען סעקרעםער,־ איז ראח אלעקם און

i9 סארשטייער ײ11 ואס1 נהײם9ג9ל9ג דער מיט i no 
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 *911 פאחאמאנג. *i 191אראנזשי 1צ יארק, נױ אין
 1אי םיםינג״ םח מאן1םשע 191191 איז ובינסקי1 זידעגם

9־oiiii9D9i9 1זײ 1אי שוין i9 i 091 1939191 19 האם 
םארזאםלומ. ר9גאנצ דער םאז

 י1םי 9.זײנ אגט,9ג 19 האם ״,9אמײק אין ״מיר
 ־919 האם װאס סײער, 9העליש אס1 אז צײגט,19איב

 איז ,9שפזמי 1אי צוריק יאר צוױי םיט 19ר9םלאק פאגגען
1אי 9דעמאקראםי 19פארגיכט צו אויסען  ר9אנצ191193
 9װיל 19פאשיסם אמ נאציס די סון הענם די װעלט.
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 ארויסגעתפען האס 19 אטועזענדע מויזענם זעקם די
 צו האס אין קרב^ת די פאר סיםפאטי פ,ן כוואליע א

 פרא־ פון געװיגט זיך האט זאל דער העגקער. זײערע
אויסרוםען. סיםפאטי [9 אױסגעשרײען םעסט

 1פי 1אראגזשירע די װעלכען םאר װעטער, דער
 שטערען װעם עס אז געהאס מורא םריער האבען מיטינג

 פארשטארקען צו צוגעשסילם װי האם פאחאםלונג״ די
 א געגאסען האס סאג גאנצען דעס אײנדרוק. דעם

מלונג די וועז ם,3אווע 1אי רעגען. תא  געעפענט איז »
 עלעקם־ די געמאכם קאליע שםורעס דער האם געווארען,

ק 1געװע וױילע היבשע א איז זאל 1אי אוץ י1 »  םיג־ ש
 איבער געװען זאל 1אי זײנעז רעגען דעם םראץ סםער.
 ציריק־ געםוזם האבען םילע איז םענשעז םויזעגם זעקם

 די זאל• 1אי חושד דער פלאץ. 1אי מאנגעל יס9 גיק
 סוירטש־לײםם• עםליפע םץ באלױפטע! פלאטסארםע

 19 װעלם דער 1אי לאגע די אפגעשפיגעלט װי האם
 הא־ 1מענשע די איעדתק. דעם םארשטארקט םיל האט
 ארי־ וױ זיד ער3עד1 די סמ שילז־עתנגע! די דיח־ בען

 עס אמ םביבד^ אײראפעאישער דער 19 1אגע1בעועעם
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באםבעס...
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״ייייי״יי יי™,™ך ״־0״3״י חינסער־ צוליכ גוריהנעװיזען בעמפים םױטען w סמיםם פירע
m m ף ױוס אין ^ יי

 סױטען פאר קלןףמס װעגען באריכס ערשנזער דער
ם, סי  אויםגעצאלט האם אינטערנעשאנעל די װאם מנן

 װאנדער, הערי וױים־פרעזידענם וואס צוריקגעוויזען, און
 פאר־ האם קאםיםע, בענעסים םויטען דעד םון סשערמאן

 קלעיםם צאל באדײטענדע א אז באוױיזט. עפעגםליכם,
 דעם איבער צוריקגעװיזען װערען בענעםים םויטען פאר
 גןך שולדיג זײנען םיטגלידער םארשםארבענע די וזאם
 איבער יתיאן. דעי־ אין דיום װאכען דרײמן װי םער יוען
 אײטנו־ רעכם דאס םארלארען ױרשים זײעדע האבען דעם

בעגעםיט. דאלאר 160 טאנעז

 בא־ אויסגעדריקם האם װאנדער װײס־פרעזידענם
 םיט־ םארשםארבענע פאנכע פון ײרשים די װאס דויערען
ם ונו רעכס זײער פארלארעז האגען גלידער  דורך מנעםי

 בא־ צו םיםגלידער אלע צו אפעלירם ער םארזען. דעם
 זײ־ וועלכע םאנד, בענעםיט פון רולם די םיט זיך קענען

 קריגען םיםגלידער קענען רולס די אײנפאך. זײער נען
באלאנגען. זײ ױאו לאקאל מון אםיס אין

 בענעםיט טויטען די סון ליםט א איז םאלגענדע
 װאס די אמ געװארעז אויםגמאלט זײנען וואס קלעיםס

:אורזאכען די און געװארען *וריקגעוױזען זײנען

 אדבײםער די האנען םעיטעסמר, סעז10 דעם שבת,
 דיםטריקס, םריעז־׳ס הערמאן גרודער פון שןפער די סמ

 פוםציג־ זיין סײערען צו עהרען־באנקעט אן געגעבעז
 באאםםש־ א זיין םח יאר צעז אוז געבורססםאג יאוײגען

ױניאן. דער אין
 אלו פיז קאמיטעס פארםראםען געווען דינען עם
 גרױסן א אויך וױ פארםרעט, סריעד וועלכע שןיפער,

 געקוםען דינען װעלכע ארגאניזאציעס, פון געסם צאל
ױבילאר. דעם באגריסזמ
גרוחנר פוץ געווארעז געעפענם איז אווענט דער

לאקאל דאםום נאמפ«
60 2 יולי — ---------מעקם טאראםשניי*
8 7 ft ----------- הייםאן )ט*לטאדזש

100 8 ft ----------------פלארע סאטארין״
22 13 ft ------------------םרױ קעמפגעל.

188 13 ft -------------------סערי קאריני.
160 17 ft -------------קעטערין סערקורי,
22 18 ft ----------------סעס ראזענפעלד,
36 21 ft

22 26 ft ----------------חײםאן גריגגער^
22 26 ft ----------------בעני בערגםםײן.
9 27 ft — — — «אול לעאז הילםאן״

100 30
117 31 ft — —־־ — — מעקם עגגעלםאו,
89 1 אױגזסט ---------------אננא קאנסיליערי,
18 1 ft -----------------דושאו לעאווים,
89 11 m — — — — JB קאלוואניקא,

117 12 ft

22 17 ft — — ־י■ חשו׳ליום וזעקםלןר,
117 17 ft ----------------oyo ײױפלטיעד,
166 18 ft פסינ, — — — סןטיועל לןי
57 18 ft ריז, מ — — --------לאוועד קו
18 19 ft מן, מ קיןוז אינ מ — דזשאוןן ח

146 22 It ארוי לאיאפאפפ^ — — — מרנ
89 94 It — — — ׳ע ט«אדאו סאדיאגא,
20 27 a -----------— סאלאםאז פראסט,

ע ז י װ ע ג ק י ר ו ן
י™ ל o w n 11991
117 1 אויבוסא —
117 9 ײלי —־•——־ — ל• םםולצענבעד^

9 9 ״ — — —• י-י■ לואיפ סיעקטאר״

36 8 a

117 9 y סארקוס, p m---------------״
112 11 ״ —יי— — ----------4נ לעדדק,
228 16 ft _ — — סאפיע קלעװאנםקי,
117 26 ft _ — — — פילי• נןלדכעדגא
117 26 ״ — ן גאלדבערג, — —- — מ
338 14 ײ —. • — י— — — לילי «לי*ם.
48 22 — — שױייגק סעלענםאגאן

צו אויסגפצאלם פלםפר לפדזשפר
אלםגח 67 • 812

סאכטער 60 238
ברודער 69 8033

ײז 61 16476
מוםער 23 923

מאן 43 2029
אלםנה 32 30092

a 66 396
a 66 40589
a 60 8180
a 62 7397

םאכטעד 64 8621
אלפנח 60 6722
םוםער 42 6486
אלמנה 60 236

68 22641
60 . 10182

» 60 22226
0 60 3671

םאכםער 62 1424
מאז 63 868

פרוי 67 64
0 64 2623
0 42 2346
זוז 68 1716

:D 0 י ע י ק
צוריקודיזפן פאר אורזאך פלםפר לפדזסזטר

 דיוס אין צוריקשםײאגד
« 0 י

3166
_ 8932

0 0  0 62 7669
» 0 . 0 • —

0  »  » — 7900
ז גיט ײ סיטגליד א יאר ק — 1218

אסעסםעו אין צוריקשםייענד — 190
דיוס אין צוריקשגריעגד — 4908

0 0  0 _ 1869
M M  ■ M M  H A ן 1 • - - - - - - - *------ סיטגליד 8 יאד קײץ נים 60 146

םיםגליד א יאד קײן נים 66 10622

 קא־ אראנחשםענםס דער םון טשערםאן עפשםײן, נעם
 באגריםם אײנלײםונג קורצער א אין האם וועלכער מיםע״

 םאאססמאס־ דעם םארגעשםעלם האט און ײגילאר דעם
 נאמעז אין האם װעלכער האםפאז. מאריס ברודער טער,

 ױכילאר דעם געדאגקם שעפער די םון ארבײטער די פון
 אינס, ביז געטאן האט ער װאם ארבײט גוםער דער םאר
םעםיגקײס. פון יארעז לאגגע נאך אים געוואונשען און

 טאנמג םון באגריםונגען נאכגעפאלגט האבען עס
 אײזלאנד, הערי ברוז־ער שאץ. נס ברודער וױ םשערלײס,

 אױך האבען עם שעאער. העםט׳ס פון חעד־סשערטאן
 פיז םשערםאז וװקערפאן, רובין גאסט דעם באגריסט

 םעגעדײתד קאאלאן, בעגחשאםין ברודער ; 117 לאקאל
 נמ־ פײנבערג, מארים ;דעפארםםענם אסעוײקען םון

 בענחשאסיז אח קאונסיל אינדאםםריעל םון נעדזשער
.117 לאקאל פון םענעדזשער אסיםםענם גאלוב,

 פיז נאטעז אין האם אראנסקי םשארלי גרידער
 פרעזענ־ דעאארטםענם, אםעדיקען דעם םון סםעף דעם

קײם. סיגארעם זילבערנע ן םיט ױבילאר דעם טירם
 םעלעגראמע ן אװעקגעשיקט האבען פארזאמלםע די

 am 117 לאקאל פח סמעדמער ליװײ, ל. ברודער *ו
41«רחאלי גיכער זײן פאר װאונש א

ײגי־ דער געװארען םארגעשםעלם איז למנט *ום
 אױס־ װארים זײער איז װעלמר פריעך, כרודער לאר,

 I אױף איז פאתאסעלםע, אלע סון’ געװארעז געגזמען
 JTJBW אין לאגע די געשילדערם װעג געלוגגענעם

לע זיך 1?3אא «רלאגג דין אויף איייגןףמאל■ י
 ל«גיז זײער גןגעבעז תאבען ײ«למ די יזפ דזגקאג איז

פזיײחײם. פאר
 91M0 באװיליגם חאט קאגױטע אראנזשסעגס די

קרבנות• עישגשפא די פאר
קןזםיםע: אראנחשמענם

םשטרנזאן. ע««םײז, נעם
ספקרפסמר. תאוטאז, סאריס
עיייז םרפזשורפר. ^•ער, ג
 םשאילי שאפירא, םעם שאץ, מארים

בעקערסאן. ט■ שנײדערםאן<

 סםיים נדער8 אץ«ן נעםופם ח*בעו װעלנע ארנײפסמזע
נמפפים דיער סרינען איצט מנען

ם ריםױרםש דער םןנ ם ר א מ  איגםעתע־ דער פון ד
מ עס װאם אפסאך אן לויט אז םעלדעם, שאגעל  איאט א

שען געװארען געשלאסאן  םערי־ און סטייטס אלע גװי
ם שטאטען, פאראײניגטע די פוץ םאריעס  אױם־ דער טי

 האבען װאם ארכייםסלאזע, איאט קענעז אכט, פון נאס
 *וױיםען, ן אין ססייס איק פון אריבערגעגויגען זיך

 איז כענעפים איגשורענט ארבײטסלאזע זײערע ?ריגען
װאױגען. וײ ודאו סםײם דעם

 אמםעדגעשוײבזת איז וזאס אאסאך. דעם לױם
ן ארבײטער, אזימע ספגפז געװארעז, נ ל  בא־ זײמװ מ
 װאו סטייט ן אין בןנעפיט ארבײטסלאזן וװ רענסיגס

ד זײוואױנז  נײעם דלם איץ ן<’ז»רס^שיזדאר זיך «ש,נ מ
ױנןן. זיי װאו םטייט מ  בײ־ dtx ארנײסןר, אן וזען ו
ם ששיל, ■ מ דגיי ז מי י ײ י  MPt איז 1887 *יז יארק נ

מז זיו ײ מ דנז מ רי קרימױ אר קןן קאליפארגיע, נאד א

GERECHTIGKEIT {Justice)

ט מ טי ר ש א םא־ איגטערנעשאנעל די פ
ר‘, א ב ײ ײ ט ר א מיםגלי־ אירע אלע אויף דערם פ

י אין בירגער זיינען וואם דער, ׳
 די צו נאװעמבער םען8 דעם געהן זאלען זיי אז לאנד,

 לײבאר דער םון קאנדידאטען די םאר שםימעז און װאלען
פארםײ.

 די איז עקזיםטענץ איר םון צײם קורצער דער אין
 פא־ אײנםלוםרייכער גרויסער א געװארען פארטײ לײבאר

 די פון אינטערעסען די אין איז עס און כח, ליטישער
 וואקסען זאלען װירקונג און אײגפלום איר אז ארבייטער,

 ארבײטער די םון *ארטײ די איז עם גרעםער. ווערעז און
אינטעדעםען. זייערע םאר קעמםט זי און

 גרויםען א אפגעהאלםען האם פארטיי לייבאר די
 שםאט דער םון װאהלעז די אין צוריק יאר א מיט דג
 אפמאלטען מאלען איצטיגע די בײ דארף זי און יארק נױ

 באזונ- זימעז װאלען איצטיגע די זיג. גרעםערען א נאך
 װיכםיג, באזונדערם דעריבער איז עם און וױכטיגע דעדס

 דעריבער זאל זיגען. זײ איז זאל פארטײ לייבאר די אז
 א האם װאם אינםעתעשאנעל, דער םון מיםגליד יעדער
 םען8 דעם דינסטאג, פארפעלען ניט שטימען, צו רעכט

םליכט. זײן ערםילען *ו נאװעםבער׳
 ״גערעכ־ גומער דעם םח זײט לעצטער דער אויף
ױ אנגעגעבען איז טיגקייט״  די פאר שםימען צו אזוי ו

ױ »ון ■ארםיי לײבאר דער םמ קאנדידאטען  שטיםען צו ו
 יארק גױ םון קאנםטיםתיע דער *ו אמענדמענטם די םאר

םםײט.

**

ג דעם 1צ נ טי גענע־ דער םון מיטיגג דער מי
ער ®װ  אינ• דער םמ עקזעקוטיװע ראל גענעךאל ד

טיידט  איגע־ װעם װאם םערנעשאנעל, טמזטמו
צוױי־ דער אין װערען האלטעז ¥ ״

ןי ניון אין נאוועםבער םח ויאז־ םער דז
ל ע נ א ש ע מ ע ט נ  די אויסער וועם װאשינגטאן, אי

די־ םאן צו האבען וואם פראגעז׳
 ױניאן׳ גרויםער אוגזער פמ אינטערעםעז די מיט תקם
 די בארירט וואם סראגע, א םארהאנדלען דארםען אויך

 ארבײטער אמעריקאנער גאגצער דער םון אינםעדעסען
 קאגםטיטואײ דער פון םראגע די איז עם באװעגוגג.

 דארף װאם $ג, אי. סי. דער םח קאגװענשאן רעדנער
פיטםבורג. אין גאװעמבער טען1 דעם עפענעז זיד

איגטערנעשא־ די אדיב פראגע די בלויז ניט איז עס
 אדער קאנװענשאז דער »ץ באםײליגעז זיך זאל נעל
 גאנץ געווען אםשר װאלט זיד םאר םראגע די אט נים.

 םארבוג־ געווען נים װאלט ד ״װען אנםשײדען *ו לײגט
 איר• נאך קוםען וואס םראגעז׳ אנדערע םך א םיט דעז

 ■רעזידענם איהר דירך האט אינטעדנעשאנאל די
 ער־ געלעגענהייםען פארשידעגע גײ דובינסקי דײוויד

 $ג אי. םי. דער מיט פארבונדען זיןי האט זי אז קלערט,
 די אדגאניזירען העלםעז *ו צװעק דעם םאר בלױז

 אפע־ דער פון דיגען װאם אונארגאגיזירםע׳ מיליאנען
 גע־ םארנאכלעםיגם לײבאר אדו ישאןערעפעד ריקאן

 ארגאני־ פיז פארם איחר װאם דע» *וליב װארעז,
 *ו צוגעואטם נים איז — יתיאניזם קרעםם — זאציע

 אבער ■ראדוקציע, מאסען פון אינדוםםריעם מאדערנע די
 אר־ די שפאלםעז צו אוועק דעם פאר ניט אוסן בשום

 צו און באװעגתג ארבײםער אםעריקאנער גאגיזירםע
 קער־ צענםראלע זעלבםטשםענדיגע צװײםע א שאםעז

 אםעריקאן דער מיט קאנקורירען זאל װאם יערשאםם,
 װאם קלאר, דערםיז איז עם לײבאר. אוו םעדעדעישאז

 אינםערנעשאנאל דער פון שטעלונג די זיק דארף עס
 יטסנירג.פ אין 41 אי• סי. דער פון קאנװענשאן דער «ו
שא־ *ו צװעק דעם האס װאס קאנװענשאן. א איז עס

 צענםראלע פערםאנעגטע זעלבסםשטענדיגע די אט פען
 אוים־ אזױ איז אינםערגעשאנאל די וואם קערפערשאפט,

געגען. געשפראכען
 די נים. דאך םראגע די איז אײנםאד אזוי אבער

 םון זיד האט אינטערגעשאנאל דער םון םירערשאםם
 םאראױםגעזע• האם און גענארט נישם אן אגפאנג

 איז אנגעפאנגען זיד האט וואס שםריים דער אז ד׳ען,
 שא־ די און לייבאר אװ םעדערעישאן אמעריקאן דער
 ארגאני־ אינדוםםריעלער םאר קאמיםע דער םון פונג

 אויף ױניאז• דואל א צו םירעז קען א.) אי. (םי. זאציע
 עקזע־ געגעראל דעד םון מיטיגג םערטעל־יעהרליכען דעם

 אפגע־ איז וואס אינטערנעשאנאל, דער םון קוםױוע
 צײט קורצער א אין קליװלאנד, אין געווארען האלםעז

 איז געווארעז געשאםען איז א. אי. סי. די וױ נאכדעם,
 פרעזי- געװארעז• דיםקוםירט בריים גאנץ םראגע די

 ערקלערט, מיםיגג יענעם אויף האם דוכינםקי דענט
 יײ דואל א םון געפאר די םאראױםזעהן קאן ער אז

 מײ די ארגאניזירען *ו אונטערנעמוע די נאר ניאן,
 וױכטיגע, אזא את ארבײטער אונארגאניײרטע ליאנעז

 װעט םען איזאגען• איהר^נים פמ זיד קעז מען אז
 אנװענדען אץ װאך דער אױף שםעהן דארפעז בלויז
 צו שפאלםונג א םיז געםאר די מיםלעז מעגליכע אלע

םאדמײדען.
 ערםילט םליכם איהר האט אינטערנעשאנאל די

 אין םיםגעחאלפעז פיל האט זי זײטען. בײדע םון
 ארגאגיזירען *ו $ג אי. סי.' דער םון קאמפעין דעם

 אינדוםםריעם מאםעדיראדוקציע די םון ארבייטער די
 *ד געזוכט צײם דעחעלבער אין אויך האט זי אץ

 איז װאם רים, דער אז כחות, איהחג אלע מיט ױירקען
 ארבײטער אמעריקאנער דער אין געװארעז געשאפען

 װעחנז• געמאכט גאנץ גיבער וואס זאל באוועגונג,
מ די האט דובינםקי פרעזידענט אנ  אוים־ ניט «ײם ג

 צונויפצו־ ■ראבירען *ו געלעגענהײם קיין געלאזען
 םרידעז שאםען און דדדים שםרײטענדע די בדיינגען
 אין כאמיהונגען זײנע האבען לײדער זײ. צװישען

 גע־ דעם מים געקרוינט ניט זיד פארלויםיג פרם דעם
 אױם־ ניט דאז־י טארען זײ אמר ערםאלג׳ וױנשםעז
װערעז• געגעבעז

 א שאםען צו אײנגעבען איצם זיד זאל עם ווען
 4 אי• םי• דער און ל. אוו ם. א. דער צװישעז םרייעז

 ארױסגע־ באװעגונג ארבײטער אמעריקאנער די וואלט
 שםױים אמערליכען דדײ־יעהריגעז איהר פיז קוםעז

 אר־ ארגאגיזירםע םון *אל די םארשטארקטע. סיל א
 פאר־ וױ גום אזוי צײם דעד אין זיך האט בײטער

 חאט jf אי. םי. דער מיט שםרײם דער דאיעלם.
 אמעריקאן דער אין טעםיגקײם און ענערגיע געװעיןט

 סים גענופען זיד האם n לײבאר. אװ םעדערזױשאן
 אר־ ארגאניזאציאנס צו אימיעם באזונדערעז גאנץ א

x די ערםאלגרײך. געווען איז ארן בײם  m ל. אװ 
 בא־ זדמט איז «אל םיטגלידער איהר אז פאחיכערם,

 חאט זי אײדער צייס דער אין וױ גרעסער דײטענד
41 אי. םי• דער פח יתיאבס די םוםפענדירם

 אמםעחוכען «ו אונטער ניט דא זיד נעמעז מיר
 װאם ציםערעז די •ינקטליך זײנען עם װיםיל אויף

p יי  4J. מיט־ איצםיגער איהר װעגעז אן גיט ל. אוו 
 Vt■ 4 סי. די װאם ציםערעז, די איז גלידערשאםם

מר מיםגלידערשאםם. איהר װעגן אן גים  אלע םים א
 אנדערעגס דעם אין מאכם *ד יעדעד וואס קארעקציעם,

 חא־ צװאםעז בײדע אז ארוים, אלץ עם קומם ציםער.
 אזא ארבײטער, ארגאניזירםע נאל ריזיגע א איצם בעז

 האט באװעגוגג ארבײםער אמעריקאנער די װאם *אל,
 זאל עם װען און געתאט, גיט קײגמאל אי«ט גיז עם
 די צוױשעז םרידען ברײגגען «ו אײנגעבעז איצס זיד

אר־ םאראײניגטע די װאלם צדדים שטרײםענדע צװײ

 אועע־ אן זיד מיט םארגעשטלעט באװעגמג בײטעד
לעבען. אמעריקאנער אין םאכם גרויםע הויער

 גע־ זיך האט וואם אינטערנעשאנאל, דער םאר
 גע־ דעם ברײנגעז העלםעז צו אױפגאבע די שםעלם

 זי אזוי װי םראגע די איצם שטעהט םרידען, װינשטען
 אר־ די ריכםוגג דער אט אין װירקען וױיטער קעז

 האםטנגספולעד, םך א גזױיעז װאלם םרידעז פאר בייט
 איאס װאלס 4 אי. םי. דער םמ םירערשאםט די ווען
קאנווענשאן. א האלטען גו באשלאסען ניס

 האם פרידעז פאר האםענונג פץ שםראהל נײער א
 םון קאנװענשאן דער םון *ײט דער אין באוױזען זיך

 ױם־ איז לײבאי אוו םעדעחױשאז אמעריקאז דער
 דער אונגעוױיגליכעם. עטװאם פאםירט האט עם םאן.

 אמע־ םיז שטאטען םאראייגיגטע די םון םרעזידענט
 אכמד דער פון ■רעזידענם דעם *ו איעלירם האם דיקע
 אײ־ און םרידעז פאר לעיבאר אװ םעדערעישאן ריקאן

 באװעגוגג. ארבײטער אםעריקאנער דער אין ניגקײט
 וױר־ א מאכעז צו םארםעלען געקענם ניט האם דאם

 אויםדתק דעם געםתעז גלייך םאקע האם זי קונג.
 נױגד דער פון ■רעזידעגם דער טאביז, דעניעל דורך

 אמע- דער אין ימיאן גרעסםע די איצט יוניאן, סטערס
 אויף איז םאביז לײבאר. אוו םעדערעישאן ריקאן

 שםארקעד א םים ארױםגעםראטען קאנװענשאז דער
 גאנצע די האנען װאס כחות, די םרידעז• םאר רעדע
 גרויםע א באקוטען האבען םריחמ, םאר געארכײם זױים

 איז פרידען א אז האםענונגען, די און סארשםארקוע
 איז םיטען אין נאד גרעסער. געװארען זײגען נאהענם
 קאנ־ א םאר 4 אי• סי• דער םון תף דער געקו־מעז
 װעג דעם געטאכט שווערער האט דאס און ווענשאן

פרידען. צו
אלזא, איז. אינםעתעשאנאל דער פאר םראגע די

 קאנװענ* דער אין באםײליגומ דער װעגען בלויז גיט
 געפי־ *ו אומשםענדען די אונטער אזוי וױ נאר שאן.
 דער אז וױרקען, צו וױיםער װעג כעסטען דעם נעז

קומעז• קענעז גיכער װאם זאל םרידען געחאפםער.

אױס־ װעט עם װאם פראגען, וױכםיגע די צװישען
 *ו עקזעקוטיוחג גענעראל דער םמ מיםינג דעם קומען

 פיז קאנותמשאז נעקםטע די זײן מעם םארהאנדלען,
אינםערנעשאנאל. דער

 אינ־ דעד פון קאגװענשאז רעגולערע נעקסםע די
 קר דעם װערען אפגעתאלטעז דארף טערנעשאנאל

 איבערגעבליבען איז עם אז חײםם, עס מאי. מעגדיגען
מז אין אנ  דארף מעז און יאחר האלב א ערך אן ג

 עם איחר. «ו גרײטען אגפאמעז שױן זיך דעריבער
 אינ־ דעד פח פירערשאםם דער בײ אגער זיך האט

 טאקע איז עם אױב פראגע, א דערװעקם טעתעשאגאל
 נעק* דעם קאנװענשאן א האלטעז «ו נויםיג דורכאוים

 אינסעתעשאנאל דער פמ קאנװענשאז א מאי. םםען
 אוחמ געמם עם און געלד םומע גרויםע א אפ קאסט

 םאג־םעג־ דיער פון ײגיאן דער פח טוער מײםםע די
 פאו־אן זײגען עס װען גאר ארבײם. רוםינער ליכער

 אנם• און פארהאנדעלם דארםען װאס פראגעז, וױכםיגע
 וועגעז רײד קײן דיז ניט עם קעז ווערען, שײדעז

 װעחה געחאלםען מח ד קאנװענשאן• א אפלעגעז
 זין• זעהעז אי«ם אבער איז לאגע די וױ צײם. אין

 פאר פראגעז׳ וױכטיגע באזוגדערם קײן נים סארלויםיג
 עם נויטיג. מרכאוים זײן זאל קאנװענשאן א װעלכע

 די אילעגעז זאל פען אז סברא, א דין דעריבער פען
שיעםער. יאחר א אױף קאגווענשאן

 זאל באשלוס אזא װען אז זין/ םארשםעהם עס
 ײעם עקזעקוםיוחל גענעראל דעד סח וחױ־ען אנגענוםען

 אלע «ו אפשםיסונג רעפרענז־ום א צו געחז םמען ער
אמםערמנשאגאל. דער פיז לאקאלס


