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פארפױ לעיבאר דער פוין קאנדידאטען אלע ערוױילט
 אין ®אראיגםערעםירט איז *ם7 םענש יעדער בירגער, סראגרעםױוער יעדער ױניאן, א po מיםגליד יעדער

 ערוױילען is ם*ג עלעקשאן שטים*«למער די אץ גײן דארף רעגירוגג״ מענשליכע און עהרליכע ריינע׳ גוטע, א
 אח געזעאגעבער פון ערװײלוגג די םארזימח is אום עמטער, די is ■ארםײ ארבײםער דער po קאגדידאםען ךי

.9פ*ל פון אינטערעסעז די is איבערגעגעבען דיגעז װעלכע ריכטער״
 אײער פון מיטגלמ־ער אלע אז זעם *ארםײ. לעיבאר דער פאד־ שסימען *ליץ מיט בלױז ניט זיד באנוגעגט

פ. ל. 4 דער po קאנדידאםעז די פאר שטימעז און מען שטי גײן זאלען שכנים און סרײנד אײערע אלע פאמיליע׳
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 איז ליװער יעדעז ארונטעד דדיקט ■ארטי׳ לעיבאד אםעריקען דעד pc קאגדידאטען *לע םאר שטימען 4 כדי
 דער אין אילוםםרירט וױ ■אזיגיע, דער אין זײ לאזט און po*o דער p® ברײט 7*32*2 דער איבער ״סי״ רײח דער

 די ״םי״׳ רײה אק ײד געםינעז יארטײ לעיבאר אמ«ריקעז דער p® 19007*72*9 אלע p® נעמעז די .221293*4
אזױ. די ל*זם po ליװערם אלע די ארונםער דריקט אויבען. p® שורח דדיםע

®ארםײ לעיבאר דער ®ת סאנױדאטען4
ט ®מר עי ט םטער ם ע

לעהםאן. Ji הערבערם — 7*2197*1
®*לעטי. םשארלם — גאװעתאר לױםענאנט

 ראבערט — טןדםין) (לאנגעז םעגאטאר ס. יו.
19247.
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Je rse y , C ity , N . J ., D ecem b er, 1 9 3 8V o lu m e X X , N o . 1 2 .

ל די ע ג א ש ע רנ ע ט נ ®קזעקוםיװע גענעראל די *י
u• אינםערנעשאנעל דעד ®ון

ע גינ ענ רז « א 2 אונ **3 װאשינגטןמ 7 5
אן. ח m שלאסען, װני פרידעז ב

ײי־ •םעריקאנער דער אק װערען אײנגעשםעלט װעס  טד
» מ װענונס י  אונ־ *ז אינטערגעשאגעל די בלײבם בא

*ן״ אוהענגיגע תי ע־ אדער רעגולערע א װען אױםער י  סי
שאגעל דער p® ק*נזזעגש*ן ®יעלע  *נ־ װעם אינםעתע
ש באשליסעז• מר

באשלוס׳ דאזיגער דער i* זאגען, א«שר m< מעז
ױמעחעז גרױס *רױםגערומנן האס װןס ט א  בלייז ני
ר׳ אויסער אױן־ גאר באװעגונג •רבײםער דעד אין  אי

bpi ®סי ק *i שן y־n rט*נ ־ P im f i i 1אי «  ,1909ל ״
תע דער *ין  איג־ דער p® אושטאנד דעם אין און ®י
»®■4^ * ם דער .< שלו ד pe האט מ װג  געגוםעז ג

ר  בלײז האס ער װערנג פארפאלעז • ®לץ װי מ
 פיז עקזיסטירם שױן האט װאס ®אקט, » באשטעטינט

שאגאל די װײל *ײט, לעעערער •  *P®* איז אינםעתע
ױנ םיש,  אוג**חעגגימ ®ז מװוען שויו ®ארםעל, גים א

*ז, »י ם י ר ני געקומען איז פיחנרש**ט איר זינ  חנ
• םי- די «ז איבעחגײגונג׳  װעג חגם אײף געחם 4 יי

 זעלבסםשטעג* ®®רפ«ג«גםע׳ * ®*ר זין־ ®טאנלירען ®ו
®דגאניחטױע. דיג®

תד ײ ל די א א ד מ נקנ מ ר p® וטיײעקו  אינ־ חנ
אלעשנעדט  םי־ איר אױןי נהאטענגעקוטען זין• איז ^

שיגגט*ן אין טינג ו װן  יחר ®ראגע די ®«רה*גדלעז נ
מנן גען לי םיי ד מ  דער פיץ קאגװענשאן דזנר אק זי
ך ה*נעז װאט אל®, האכען 4 י•8 זי•  אינםערעםירס זי

j דער ®יט n iv ט נאגץ o גו w n ii® 4 ®י• םי• די אז 
באטײ־ דער ®הן װערען ®■געהאלםען וועם קאנװעגשאן

 —— keaaab------------------------------teMtOMwa ■aaa■ mom • --- דיגונג ®p ד  געװאוםם האם pm אינטערנעשאגאל. מ
ס וזאס ס ן ק o וןנ fi jy ip i דוביגםקי ®רעוױןגט ®P 
טגלידעד די דעגקען ®ם וזאס ל דאר p# םי מ מ  *P9 מ

p עס זעקוסיוחס i® אויםערגע־ * ■®סירען געואר&ט 
גןו לי ט ״נ ף * װאוגדער, זי סיגג דעם אוי ן r• םי ו  ,ו

®נדערש. װערעז באשלאםעז זאל שינגםאז
ר p® וװשטאנד ר^רמעלע® דער  איגםערנעשאגאל דן

ר אץ ן ס ביז ®ייט לעאםער ו םינג ת ד אין םי  מ
ip n rv ח p א ® i, זי ®ז p i® נאלאנגט p i* ו* 

ד מך ®י♦ םי- מ ip «ו ®^ j  at i r i .־־4® איז זי ל 
 םאר־ איז זי און ערשטער p 197® טייל * געווען ל9®

ם םעל  (זי 79*װײט p 197® אױםגעשלטםען 19192 גי
p 193* ®אקסיש ®!®■*נוירס). לױו3 געװען איו i® 

ך איז און *ל*גג®3 ני® בײדן <ו וי  איר געגאנגען זי
jp 3 אײגעגעם nם ן9*ל*גג  P® ®ליכםעז 193ח* םיינ

ט אײן ״  זײם. p 197 *#191972 ח97 * 13ח* אץ ז
י o ש*נ*ל9רנ9ט2אי י p i ק עס  *ײ® לעונםער 197 א
49*1*1*2*21* 97בײ אץ 0*7191 *®2

 1939ל 09י איז 0103 ז׳939ל 191210 אץ 193*
*1 *21*2**9*09 b p p i *»ו ו909יס*לײו* ײ * ד ײ  ג
4װע ן90  אונ־ און *םיוױעל p® שייו1902או 197 1
 19ל9י9*®י BB* TH * 2*2? 0311*192. 197 ל9*1*6*
 PO ®PI 911*0109199 *לP 197 19292® 01*של3
ײס, *7 ®*ל ס9י מדגק if 3 ױי  o p iח*ל• *7 *שסימם 

»22 *p® 2210*3*3 *7 p 191® 1סײלפ *לע P אמ־ 
 M 191 13 P 4® 4 **• *•0 797 13 *ל2*092190

ל. *װ
7*

 ®ידן D29B91 זיד
ױן * «*. •*. » 
ר ייד  92 *יוי ייי
י 9*3 02י|דזי י

׳ —• , ו י״ ׳ ' ״ * ״ * ־ • ־ p® 2*22W*M 191* ײלם091*® ״י  p 
p® ײס3 1מערע9ל * י i p®
 p® Q3P21* *ל9ל* *7 193* ■

®P ל2*0921902א* *7 93ל9ײ*

 *נדערש פילען 019091 |93ה» ל®,9שס9ע9ת*&3 איז
*0 1*1 P4 **• םי• 197 13 213*3 אין ש1972* 191י, 
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4 2 ט ייי ז

 אינ־ דער םון םיםגלידער די באשלוס דער
 אײנ־ זיכער װעלען םערנעשאגעל ךי אפצוליעען

 םון באשלוס דעם מים שטימען
אפ־ עקזעקוםײוע, גענעראל דער

 װאם אינםערנעשאנעל דער פון קאנװענשאן די *ולײגען
 װעם דאס מאי. נעקםטען דעם װערען געהאלםען דארף

 אויד און ױגיאז דער געלד םומע גרויםע א אײגשםארעז
 קאגװענ־ די אפאולײגען באשלום דער ארבײט. סך »
 האל• *ו לאקאלם די םוץ רעבם דאם אן ניט רירט שאן
 פאר־ דארסעז װאס בעאםםע. םאר וואהלעו םריהלינג טען
יאר. *וױי אלע קוםען

 דע־ םאר װאהלען םארקוםען דארסען געװאױנליד
 לאקאלע םאר וואהלען און קאנווענשאז דער זנו לעגאםען
 װען אז ניט, םײגם דאם אבער גײם׳ אײן איז בעאסםע

 םאר נים קומעז עם און אםגעלײגם װערט קאנװענשאן די
 אויך זאלען קאנווענשאן־דעלעגאטען, פאר וואהלעז קײן
 דאם בעאמםע. לאקאלע סאר װאהלען קײז םארקומעז גים
 באשלום דער דארף אגב, לאקאלם. םון רעכט דאם איז
*r קאנװענ־ די אמװלײגעז עקזעקוטױוע גענעראל דער 

 אפשטימונג. רעםערענדום א סאר װערען געשיקם שאן
 צום זיין װעט אםשםיםונג די אז אבער״ גלויגען םיר

 איגם איז לאגע די וױ װײל באשלוס. דעם םון גונםטעז
 קאנ־ א אפןיוהאלםען נויטװעגדיגקיים קיין ניט זיד זעהם

 און קאםטען פיל אזוי מיט סארבונדען איז וואם װענשאן
 אויף םראגען וױכטיגע אזעלכע ניםא דינען עס ארבײם.

 עם אז דרינגענד. אזוי זײן זאלען ױאם טאג־ארדנונג. דער
 און אנטשיידען. או זײ קאנװענשאן א נויםיג זײן זאל
 וױכ־ אזא אונערווארםעם אויםקומען זאל עם װען פאל איז

 איר נויםיג זײן זאל קאנװענשאן א װאם סראגע, טיגע
 א *ייט יעדער *ו װערען גערופעז קען אנטשײדען, צו

 װי םער נים דעריבער איז עס קאגווענשאן. םפעאיעלע
 פארקו- װעט װאם אפשםימוע דעפערענדום די אז לאגיש.

 עקזעקוםױוע גענעראל דער פון באשלוס דעם װעם מען
גוםחײסען.

*«
 סריןנײטיגער װלאדעק׳ם ב.

 אונגעהײער אן געווען איז טױט
אי־ דער םאר פארלוםם גרויסער

 באזויג״ און אלגעםייז אין באוועגונג ארבייםער דישער
 איז ער װעלכער גו אינםערנעשאנעל, אדנזער פאר דערס

נאהענט. אזוי געשםאנען
 אויםגעשפרײם זיך האט טעטיגקײם װלאדעק׳ס ב.

מז די אױםעו־ וױיםער םך א  ארבײטער דער פון גרעני
 געזעלשאפם־ א גאטור דער םוץ געװעז איז ער באװעגונג.

 האט םעםיגקײם געזעלשאפםליכע יעדער און םוער ליכער
 דעריבער איז נאםען װלאדעק׳ם איגטערעםירם. אים

 און ארגאניזזמיעם פארשידענע מיט פארבונדען געװען
 ארגא* יעדער אבער םעםיג. געװען אלע איז איז עד

מד באװעגוגג׳ אדן ניזזסױע װעל  באםיי־ זיך האט ער אין
 דער פון איגםערעסען די פארטראסען ער האם ליגם,

 װלאדעק געװען אוםעםום איז ער באװעגוגג. ארבײטער
ארבײםער. זײ סון פארטרעטער דער און םאאיאליסם דער

 סעלות אלע פארקערפערם זיך אין האס װלאדעק ב.
 געזעלשאסםליכער און פירער ערפאלגרײכער אן װאם

 גע־ איז ער ב*זימן. דארף גראד הױכען א פח טוער
 שרײבער, םאלאנםפולער א רעדנער, גלענמנדער א װען

 גתיםער א םים פערזענליכקײט םאגנעםישע א ואעם. א
 הארץ. נרײט א מים און קלוגשאסם און חוםאר פאס
 ליב־ איז פרײנדשאפם םן א זיד איז געהאם האם װאם

.שעזװמיטמז זײנעז טאר שאפם
J ז װלאדעק  פער־ פירענדע א כלױז ניט געװען יי

 *וגעחערם זיך oyn סען װארם ררעטעס *ד זענליכקײס
 ליב תאט םעז װעמעז אזעלכעד אױך נאר געטאלגט, און

 עןגערװאר אונז בײ זיד חאבען פזװשען וױיניג גץחאט.
ן ז האס דאס װמדעק• ב. וױ !^•רלאריםעס גרײסע ן

---------- -------- — KAMI  פריזױיםיגעד זײץ װאס סרױער גרריסער דעד גןוױוען
ל ריזיגער ביי ארדיסגעדרמן זממז סדיס  מעגשען מ

ון ריזןן ■ארשידעגא ו  לוית װלאדעק׳ס שיכטען. און ק
מז קײז נים חאט יארק. נײ *ון געשיכםע דער אין גליי

jj און םירער געבאדעגער א געװען איז װלאדעק 
 דעד n גוגאשטאגען איז אר סועו• גאוןלשאסטליכער
 איז ןר װןן רוסלאגד, אק באװעגתג דאוואלוניאגארער

 אױף גענױגען באלד האס אר אח ױגג גאנץ גאווען גאך
 חח־נעד־םאלאנם זײן אױפמדקזאםקייס. גרויס זיך
 אין אים האט םען אז נאסאן< אזא געטאנט אים תאס

 לאםאל״. ,יממר נאםען דןם םים גאקרומט ,בוגד•
 זײן מיט בלויז גים וויסגס״גןגפ זיד האט ןד 1939
 רך זײז מיט ווײגיגאד גיט וױך גאר טאלאנט, י ויןדנןו

mro y n t vFrhyn■ מיט 1<רא>גי1א1ײ9י זײז סיט 
tm אײגמשאפ־ וי אס פץ סןוזיגקײס. זמעדםידלימד

̂ן ב̂װלאדעק

גערעכטיג̂ 
 ארױםגעוױזען זיך האמן װאס םעהיגקײטען און טען
 סריהער זײן אין טעטיגקײם רעוואלעיאנערער זײן אין

 גע• זײנען און אנםװיקעלם מער גאך זיד האבען ױגעגם,
 געװאחנז רײםער איז ער ווען אויםדרוק׳ אום קומען
 האם ער װאד אמעריקע. איז געקומעז איז און יארען אין

 םע־ זײן סאר םללד סרײערען איז ברײםערעז א געםונלז
םיגקײם.
 אץ שריט יעדען אויף םעלען אתז װעם װלאדעק ב.
 זאל װאס קײנער, איבערגעבליבען ניט איז עם טריט.
 וועם פלאץ זײז ווען און םלאץ. זײן סארנעמען קענעז

 בלײבעז׳ ניט דאך ער קעז לײדיג ווײל װערעז׳ פארנוםעז
פארלוםם. זײן םילען שםארקער נאך ערשם םיר וועלעז

I ליייחין אברהח I דעם נאד ייאד קנאפע א  j פון טױט פריצייםיגען | I ׳ ““ ״י*
 גזד מיר האבען װלאדעק,

 םון טויט דעם דורך םארלוסט גרויסען *וױיטעז א ליםען
ליעםין. אברהם שריםםשםעלער און פאעם גרויםען דעם

װײ־ גאנץ סאראן זײנען פאעזיע אידישער דער אין

 דמא וױיגיגער נאך און גלײכען ליעסינ׳ם אבחע ניק
 רעװאלואיאנערןך אידישער דער אין גלײכעז זײן פאראז
פאעזיע.
 אויי ערשםע, די םת אײנער געװען איז ליעסיז א•
 רוסלינד איז אנגעפאנגען האט װאם ערשםער׳ דער ניט

 הוימך א ®מ לידעי־ רעווא̂יאנערע אידישע שרײבעז
 ארבײ־ רעוואלמיאנערע אידישע אין װערם. יאעםישען

 פלעגט שםעדם אנדערע אק אמ םינםק אין קרײזלעד טער
 זײעד װער וױםענדיג נים זיגגעז, ליחנר ליעםיג׳ם מעז

 האמן װאם לידער, געװען זײנען עם איז. סארםאםער
זינגען. זײ זאל מען אז געבעםען, זיד

 om פאעםעז גרויםע וױיניג פאראן זײנען עם און
 ליעםין אברהם פובליאיםםען. גלענאענדע זײן אויך זאלען
 סאר- זיך אין האט װאס וױיניגע, די םץ אײנער געװען איז

םאלאנםען. ביידע קערפערם
 x מיט םארלארען האט ליטעראטור אידישע די
 און םאלאנםען גרעסטע אירע םיז אײנעם םוים ליעםין׳ם

 די סאר םױט זײן איז םארלוםם גרויסער באזתדערם א
ליםעראםור. אידישער דער םון לעזער ארבײםער

װד פוזנתום

ד דער ר ע פ
 הויף «ײערם אויפ׳ז װי געזען חאט ױאס סעדד, א

»,1«רוי טוקס א נאכט םיטען דער איז קדסם
זײפוען, אלע אײף אוס ײד קוקם און

— םארשטאכט, אץ *עטדאגען
 ־ װײטען, פץ חמם א *י פאםטקע, א װאו נימ שטײמ אי

:געטראכט חײ דאס קײענדיג לאנגזאם חאט
 לײטעץ כײ װאס ױט׳םאר גאר װײס ״איד —

̂. איז םוקס דער אז אנגענומען איז  קלוג
 םלוג, אץ איר, װאלט — געםרעגט םיף װאלט םןןן װען
ת פאי !געכןןן ני־ט חאכשי-קעדענחןל קיץ םארשםאני ז

קאן, אץ פעל מ אײגשטעלען נעמען ױײל
 לעפען םים׳ן פשוט גאר זיף שיילעז אץ

ײאן״~• דארען א «י חיגדעל א אוליג
 עםען םיטען אץ אים כײ זין• חאט דא נאר

נאז. אץ ארײגגעםאכט שטרדיעלע א
 כלאז, א געטאן זיד םץ ער חאט — ו״ ״ױיד־פורד —

ץגאר דעם אױף זיר חאט און עג פארגעםען• גאגאען
 װאםז איר װײסט און

:אםען זאגען אײף װעל איד
 סילאזאפען יענק חאראען אום ניט זימען םיר

 ;מאפ זײןןר אױן« געםיל םים אן אלץ מעםטען װאם
 שטראםעז, און םוםר׳ן *װײטען דעם גרײמ זײכען זײ

נאז. אץ שטרױ א ניט שטעלט זײ כל־זםן

נ#כט דײ און טאג דער
חיטעל־מאל אץ װײט ןןרגןןץ װאו

■kftft ftftftftftftאמאד« זין• חאט
אי גאד וױיטען, איראלטע די אץ ג
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 גאזיגט, םיר פון דאן• דו װקרפט ״טאג־טעגלאף׳ —
 לײטען פאר גרױ• נאד זיד מ חאלטסט דאד
m 1 םיי קעגען כיזט דו אז םײנט• און  v . . . 

געוױס«
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-י פאפאלען טאל וטן כארג טו

רד די מיל און אן זןן1גליווארזײ אין ן  •».*1 אײן חו
* % ,  — זײן. קאן גערעכט, נץנא -

J דקר חאט נעשםײכקלט y i/ ח דאך  «1דקרקלןןר? דיר איך ס
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 און שנעל אםעריקע אין לעבען ,יר
פאר־ זיעען אט שנעל. פארגעםען מיר

רע־ זייערע וואם וואלען, געקוםען
אוים־ היפש גאנץ האבען זולםאםען

די־ עם אבער לאנד. דאס גערודערם
 און וואכען פאר א אריבער קוים גען
 וואלען די װי אויס. שוין קוקט עם

 װעם עס נאר פאםירונג. אלטע גאנץ א געוועז װאלםען
 וועלען מיר זכרון. אםעריקאנער אונזער העלםען ניט
 עםלאכע אין דערםאנען םוזעז זיך וואלען לעצטע ךי אן

 וועם קאגגרעם ניײגעוױילםער דער ווען ארום, וואכען
 קאנגרעם־ רעפובליקאנער די זיאונגען. זײנע אגםאעען

 קאנגרעם נײ־געוויילםעז דעם אין װעלעז וואם לײם,
 פריערדיגען דעם אין װי *אל אין דאפעלם כמעם זײן

 װאלען. לע«טע די װעגען דערםאנען שטארק אונז װעלען
ױ רחוועלם׳ם פרעזידענם  געהאם נים האט דיל״ ,נ

 קאנ־ פריערדיגען דעם אין אייד פאהרעז לײכםען קײן
 רעפובליקאנער 88 גלויז געװען דיגען עם װאו גרעס,

 שוחד א סך א האגען זיכער װעם ער און קאגגרעםלײט
 װע־ קאנגרעס נײ־געוױילםען דעם אין װען וועג, רערעז

מן לען קאגגרעסלײם. רעפובליקאגעד 170 זי
 אויך גאך האבען דעםאקראםען די אז )אםת איז עס

 מאיאריטעם, גרויסע א קאנגרעם נײ־געוױילםען דעם אין
 נײעם דעם אין דעםאקראטעז 262 די אװישען אבער

 ער־ יייגעז וואם ניסעל, רעכם » פאראן זײנען קאגגרעס
רעפובליקאנער. די װי גער

ױ דעם פון געוױנםען גרויםע די אװישען דיל״ ,נ
 גערעכענם געװים דארף קאנגרעם ניײגעוױילםען דעם אין

 וואם יארק, נױ אין אקאנער םון דורכםאל דער װערען
 םץ אײגער געווען קאנגרעם פריערדיגען דעם אין איז
 און קאנגרעםלײט דעםאקראטישע רעאקפיאנערסםע די
ױ דעם םון שוגא פארביסענער א  איז עס און דיל״. ,נ

 שטע־ *ו פאכם גרױםע א האגם זײן אין געלעגען גראד
 געװען את ער װײל קאסנרעם, אין דיל״ ״נױ דעם רען
 קען װאם קאםיםע, רולס דער פון פארזיאער חנר

 נים זאל ער אז געזעץ־פארשלאג, יעדען פארהאלםען
 אבער קאנגרעם. פאר׳ן םארהאנדלונג גו װערען געבראכם

 9 פאראז קאגגרעם גײ־געװײלםען דעם איז זײנעו עם
 קאנגרעס־ דעםאקראםישע רעאקאיאגערע ביסעל רעכם
אקאגערז• אד.ן אויד לײם

 פארלוםטען די װעגען שוין זיך רעדט עם װען אח
 וואלעז״ למםע די אין דיל״ ״גױ דעם פון געװיגסען אץ
 גאװערגאר וואס פארלוסט גרויסער א זיכער עס איז

 םיגע־ אין בענםאז גאװעתאר און םישיגען אין טוירפי
 .גיי דעם פון םרײגד די דורכגעפאלעץ. זימען סאטא
 דעפא־ די װאם םתיעחמ גארגים אבער דארפען דיל״

 אחײא אץ גאװערנאר זײער פארלארעז האבען קראםען
 TP זײער פארלארעז האבען פראגרעסיװע די וואס און

 דעמאקראטישער חנר דײוױ, װיסקאנםין. אין װערנאר
 אויסגעשפראכענער אז געװעז איז אהייא פון גאװערגאר

 פראגרעסיװער דער לאפאלעט, םיליפ און רעאמױאנער,
 פראגראם דעם םיט זיך האט וױםקאגסין פון גאװערנאר

 אויסגעגליםשם שםארק פארםײ גײ־געשאפענזנר זײן ®ון
 פראגראם זײן jjrn פראגרעםײועז פון אראו איז און
 נאד האם זי און דיל״ אנםי־,גױ פאקטיש געװעז איז

 זין• חאבזמ עם וױיל ריח, שלעכטען א געהאס חגרנו
 װעלכע אין פונקםעז, מאגכע ארײנגע׳גנב׳עט ייר »ין
 פאשיםםי־ חנר פון שפוחנן מנמרקעז געקענט האם פען

 באשולדיגען *ו גים חנרםיט םײן איד פעסט• שזנר
 זאגזנז׳ בלויז װיל אין• פאשיז̂נ אין לאפאלעםען פילי•

 באאײנפלוסם ױנקםעז טאנכע אין איז פראגראם ייז אז
 מ־ איז עס און םענתטממ םאשיםםישע פזן געװארעז

 גײם גלײד דורכגעפילען איר פיט איז ער אז סעד,
ארויםםרים. ערשטען
 געדארפם אײגפאך םען האט •עגםילװימיא איז

 קאגדי׳ חנמאקראםישע די אז װאוגדער, דערװארטען
 זיגזמ זאלעז םענאסאר פאר און גאװעתאר פיר דןטעז

 יײער םים חאבעז ראמעןקאעטו די װאלען. די יין
 רעױבלי־ די געחאלפען דירעקם זין אוױשען שםרײט
װאלעז• די געוױגען או קאנער

 די אױסאואעחלעז אױסען גים דא ביז איך אמר
 די איז דזפאקראסעז די פון nrorrqr ג איז ®ידלײםימ

 TP רעמגיז, נים זאל איך וױ הארים רעפובליקאגאר,
מי די *ז מנל, סך אוגסערשסעד חװ־ ח־ קומס די

 גתיםע געהאם וואלען לעאםע די איז האבעז קראםען
 געווינסען. גרויםע רעפובליקאגער די און םארלוסםען

 עם וואס באםראכטען און קוקען דארף מען אויב און
 און קוקען מער נאד אבער מען דארף פאסירם האם

 װאלען לעזנםע די פאסירען. קען עם וואם באםראכטען
 קוםעגדיגע די םון פארשפיל א םאר באטראכם ווערען

 םראגע: די זיד שםעלם יעדער און וואלען פרעזידעגטעז
? ארום יאר אװיי אין פאסירען וועם וואס

 א אז געוויזען״ קלאד האבען וואלען לעאםע די
 יאר אין האבעז וואם םארמערס, די םון טייל גרויםער

 פארםײ, דעםאקראםישער דער םאר געשטיםם 1936
 רע־ דער םאר געשפימם וואלען לעאטע די אין האבען

 דך עם, הײםט האבען, זײ פארםיי. פובליקאנישער
 ערקלע־ די פארםײ. אלםער זײער צו אומגעקערט אוריק
 קארן און װײז פיז פרײז דער :אײנםאכע אן איז רוגג
 דעמאקרא־ די נים טױג פםילא און געפאלען זײער איז
 דיל״. ,גױ רחװעלם׳ם נים טױג עס און פארטײ םישע
 די איז װעלעז פארםער די yw םרעגם, מעז אױב און

 ענם־ כלויז מען קעז װערען, קליגער יאר צוױי נעקסםע
 דין װעלען עס װי דעם פון אפ הענגם עס אז םערען,
 האס ערפארונג די און קאח• און וױיץ פון פרײזען די
 פון װאלאם סעקרעםערי אז געלערנם, טrא ביז אונז
 אדםי־ רוזװעלטם׳ם םון אגריקולטור־דעפארםםעגם דעם

 פרײזען די אזוי תי םוד דעם גיט וױיס ניסםראאיע
 אויםגע־ האס ער שטייגען. זאלען קאון און וױיץ פון

געהאלפען. ניט האט עס און מיםלען פארשידענע פחבירם
 אוין וױיסעז רעפובליקאנער די אז אםת׳ איז עם
 אדםײ רעױבליקאגער א געװען גראד איז עם נים.

 תאבען קארן און ווײץ פון פרײזען די װען גיססרזמיע,
 גע־ זײנען פארםערם די און זינקען שטארק אנגעפאנגען

 גע־ איז דאס הײגם. װי *רות גרעםערע סך א אויף ווען
 פארגלײד א מאכם םען ווען *ײטען. הואװער׳ם אין ווען
 זי שלעכט וױ פארםערס, די פון לאגע די אינט איז
 זױײ הואוחנר׳ם אין װי בעסער סך א דאך זײן, ניט זאל
 הייגם טען. פארגעסם געווען איז עס װאס אנער םען.
 אזױ װי םוד דעם װײםען זײ אז רעפובליקאגער״ די זאגען
 עס און שטײגען, קעגען קארן און ײײז אויף פרײזעז די
 האבען דאס זײ. גלױבען פארמער די אז אויס, זעם

 לענםע די אין שטיםען זײערע געװיזען וױיניגםםענם
 אי־ די אז אנבעפען, זאל םען אםיא אױב און וואלען.
 אוים• קײן געװען ניט אח פארםער די פון שטיםונג
 אבער עם איז חגפובליקאנער, די איז גלױבעז פמ דתק
 אױסדרוק אז געװעז איז עס אז נים, *וױיפעל קײן דאך
דעפאקראסען. די אין גיט־גלויבען פון

 זי אז זאגען, קען פארםײ דעפאקראםישע די נו.
 גאגץ א װאלען די אין גזגקראגען אלץ גאך דאך האט

 אום־ אזעלמ אונםער אפילו פאיאריםעם באדײםעגדע
 פארגזר װאלען די דאך זימען באדיגגונגען. גינסםיגע
 וױ ,רעםעםיע״, חנר פון אײנדרוק דעם אוגטער קומזגז
 ביז נאד אמ װעלבע געגעבען, נאטען א עס האט םען
 *אל גרויסער גאנץ א בײ אוץ פאראיבער• גים הייגם
 באנײםער א גאר .חגסעסיע״, א געװעז גיט עס אמ

 כלל, אלםער אז איז עס און קריזיס. ביטערער שװערער,
 חעגם יירע ייז רעגיחנג די האט װאם פארםײ א אז
 פת דעפרעסיע, עקאנאםישער אז פון נײט דער אין

 דעםאקראטישע די װאלען. די אין שםימען פארלירען
 ניט חאם זי װאס אוםרידען, ײין דערפאר דארף פארםײ
 ריכםיג• גאנץ דאס את אפגעשניםען. ערגער גאך
 פארגזנםעז׳ נים דארף פארטײ דעפאקראםישע די אבער
 איז װעלכער חוח, וױיסזנן אין עלסץװזור א האם זי אז
 דעמאקרא־ די לזמד. איבער׳ז פאפולער זײער אלץ גאך
 געזזן זײ װעט עס וױ םארםראכםען זיך דארפען םען
 מיי־ זיד װעם טערנדן רחוחנלט׳ס װען װאלען די אין
 אױף אנחגחנז אן אװעקזמעז דארפזח װעלעז זײ און גען
 יאױלזר דער יח וחנר יון תױז. ווײםעז אין פלאץ זײן
 ארזיס־ קענען חנמאקראםעז די װאס קאנדידאם, חגר

 די *רויס יוןזיד דערימר שפרמגם עס שםעלען?
רחװעלם׳ז. פאר מרנױן דריטען א וחנגעז פראגזנ

קאנדידאם׳ אימפױגער דעד חײנם אח עלמורתו
 *חמאלממשםײ n זיד ארום םאראימיגןז קען װאס
 ווײסעז׳ םיר »רבײמרשי» •מריקאנער דעד פיז מען
 *םערײ דעד פון דײען די איז קײפגאלםפנישפ די אז

 סד V ערפנר rm אין חאט אפטשטןריאדמ קאגןר
 יי איו ראפובליקאמר די יון דג חגם םיםגעחאלםעז

ײיייז׳ ימ אפםיםיסםיא ייז ימז מז װאלעז• למםע
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 ארגײ־ אםעריקאגער די װעם וואלען נעקסםע די ביז אז
 אמנר פאראײניגם. זײן אפאל וױדער באוועגוע טער
 או גלויבען, אח פעסימיסםיש אזוי זײן פונקם קען םען
 םאראיעיגונג א ביז יאר אווײ וױ מער דויערעז וועם עס

 זאלעז פעםיםיםםעז די אויב און וחנחגן. געשאםען וועם
 קופם עם װען גאר שלעכם. זײן עס וועם טרעפען,

 פאו־ אח עס שפאלטונס קיין ניםא איז רוזוועלט׳ן, או
j די אים פאר איז עס און א• אי• םי• די אים  m ל. אװ 

 גאגץ א איז םערםין דריטען א םון םראגע די אבער
000שווערע.

 און נענםער אביםעל האלטעז זין קען םען נאר
 װעט קאגגרעס נײ־געוױילטער דער אזױ װי םראכטען

 שטארק וועלען 1940 פון וואלען די אויפםירען. זין
 געוױילט איז וואם קאנגרעם, דער װי דעם פון אפהעעען
ארבייםען. וועם 1938 אין געװארען
 אין געווארען געװײלם איז מאס קאנגרעם״ דער

 ער אופרידעגשםעלענד. ניט גאר געארבײם האם ,1936
ױ רחװעלט׳ם געלײגט האם  שטײנער פיל אזוי דיל״ ,נ
 פראגחנםיװער יעדער געקעגם. נאר האט ער װי װעג אין

 אין געווארעז ארײגגעבראבם איז װאס געזעץ־םארשלאג.
 וױדער־ ארגאניזירטען אן באגעגענט האם קאנגרעס,

 רעפובלי־ די חנםאקראסען. די םון דװקא און שםאגד
 האבעז שםעחנן, *ו שװאך או געװען זײנעז אלײן קז^ער

 גע־ זײ קאנגרעס פון דעפאקראםען רעאקגיאגערע די
 דײטענדע■בא גאנץ א געװען איז אאל זײער האלסען.

 חד די פח פאראײגיגוגג רעאקאיאנערע די האט אפט
ױ אגטײ מאקראםישע  רעפובליקאנער די מים דילער״ .נ

 דיםקחר *װײפעל אן האם דאם מאיאריםעם. א געהאט
 ודײלער. סד א בײ פארםײ דעפאקראטישע די דיטירם

מז גים קען םען  יאר־ א *ו *וםרייעז האבען און גלוי
 נים וױלען קאערעם אין פארםרעםער איחנ װאם סײ

 האט פארםײ די מאם פארשפחנכונגען די דורכפירען
געמאבם.
 נײ־געװײלםען דעם אין אז מײנונג, א עקזיםםירם עם

 צחא־ דעפאקראםען. רעאקאיאנערע די וועלען קאנגרעס,
 ן אװישזלז שאפען רעפוגליקאנער די םים םען

 פארחאלימן קעגעז װעלען זײ און םאראײגיגונג געוױםע
 זײן װעם דאס אויב געזעצגעבונג. פראגרעםױוע יעדע
 װאלעז נעקםםע די אז זיכער, זײז מעז קען דאן אזוי״

 PP גיםא אח עם רעפובליקאגער. די געװינען וועלען
 פיר שםיםעז זאלען די אז וױילעה די פאר אוחאך

 רעפובליקא־ פאר יײדער דעפאקראםעז רעאקא^ערע
 געטג האבען ניט קעז וױילער דורכשניםליכער דער גער.

 נאםײ זאל פארםײ דעפאקראםישע די װעמען אײגפלוס
 דעם אין האבען פאשיגעז פארטײ לאקאלע די נירען.

 יי אמכעםםעז באװיזען האבען דאס אײגםלום. םער פרם
מז פרובירט האט אלײז זיחגלסור וחולזנז. לעאםע  זײז גו

 חנמד פערעחנ פון נאםיטמיע חנר איז אײגםלוס
 אויסטר פאו א םים אח> ער און קאגדידאםעז קראטישע

 פארםײ־ לאקאלע די דורכגעפאלעז• אוטעטום פען,
 פרס דעם אין האמנז זײ אז באװיזען, האבען פאשינען

אי̂נ פון אײגפלוס מער
 חד רעאקאיאגעחנ די װאס דערםאר, םאקע אבער
 גזר קאנגחנס נײ־געװײלםעז דןם אין חאכעז מאקראםען

 תפובליקגןר די םיט צוזאמען אז פאכם, אזא קראגעז
 .נױ רחװעלם׳ם פאראליזירעז פולשטענדיג זײ קענען
ו װעלמ דיל״, ס ן ן ״ ז י  יײגגע־ און פאחיכםיגעד י

 עדעס,קא פאריגעז איז געוחנז זײנען די ,וױ האלטענער
 װאלזמ געקסםע די אין אז jma אוליב טאקע אט און

 זיי< איז רעפובליקאגער די געוױגעז איעאגמן וועלען
 חנר־ אין זיזחנז בלײמן װעלעז אונםערהעלםער, זײערע

 װעחמ װארום גים. געװים זײ װילען דאס און הימג
 וױ ערגער, זײ פאר איז פאליטישענם לאזע,ס.ארבײמ

דיל״. »נװ רחזועלם׳ם
 אנחנחנ פארשידענע ארויסגעזאגם װערען עם

ם מעגען םברות  Qfn איז קאנגיעס גײ־געחיילםעז ת
 אים נוױשען באאיאוגגעז געגענזײטיגע די דק לעןעוו עם

ח עם אבעד אדםיגיםםראאיע, זײן און רהװעלם׳ן םים  י
 גו־ זיד װעס קאנגרעם דער ביז װארטען *ו לאנג נים

 ארבײם. דעד בײ זזגהן אים װןט פען און גויפקוםעז
 נײ־מ־ חנר וחןם קאואר פון וזןןן• ערשמד דער אין

 מיר און זיאונגזמ זײנא אנפאגגען קאגגרעס װיילםער
װעם^םאן. אר װאס זזנהן װעלען

' םאסארס דזשאמדאל דער פון פלאן דער » » »
 ליממאפגע ןיואדע זײ וחנן ארבײםעד, אירע לייעז *ו

 •יז •ראמנם 80 יון 40 *װימז ארבײס, חנר פיז
 זײ ײאיי דיס,ו חגד יןפ אפחאנגיג פארדיגםסזמ, זײעדע
עס זיי זאלעז שפןטער און אנגעשטעלט, איר בײ זײגץן
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יקלאס ארבײטעראמעריקאנער דעם פוץ קאמפען היםטאױשע
ע די — ו 929-1923 ענ ד ל א ט ג ם םון ציי ע  ד

ר ע אנ ה רי ע מ ם. א אליז ט פי א ק
װעלם* לעצםער דער םון ציים דער ין

 אין קאפיטאליסטען, די האבן מלחמה
אמערי־ r® שטאםעז פאראייניגטע די

 םארמעגעגם ריזיגע אנגעזאמעלט קע,
גאלד, אין געבאדעז ממש זיד אץ

 םאבריקאנטען אמעריקאנער די ווייל
 םאר פראדוצירט נאר נישט האבען

 םון גאדערפנישען די םאר געברויך. אינערליכען דעם
 (עקס־ געליםערט אויך האבען נאר לאנד, אײגענעם דעם

 רוײמאטעריאלען i® סחורות אויםגעארבייטע •ארטירט)
 זיינעז פעלקער און מענשעז וואו װעלט׳ האלבער א פאר

 די איינן זיך שעכטעז טיט ispiinso געווען דעמאלט
 אמערי־ די האבען געלדער אגגעזאמעלםע די אנדערע.

 אין (אינוועםטירט) ארײנגעלײגט קאייםאליסםעז קאנער
 איג־ נײע אנמװיקלען אוץ געשעםםען נײע אויפאובױען
חםםריעס.

os 1923 פון יאר אנהויב דעם אין דעריבער זײגען 
 און איגדוסםריעס נײע רײ גאטנע א געווארען געשאםען

 אױםגעבריײ דינען אינדוסםריעם אלםע די פון סך א
 םאסען־ פאר׳ז יראדמירען גענומען און געװארעז םעדם

 גענומען יארעז יענע אין זיך האבען os געברױך.
 ערןך ראדיא״ מון אינדוסםריעם די אנםוויקלען שטארק

 •יקםשורם) (םאקיע בילדער רײדענדיגע אלוממום״ ילאן׳
 אױםאמאביל די געווארען אויסגעבו־ײםערם זײגען עס און

מ ײ אמדוסצזרי*׳ י פ ת פילא און smoona* מ מ נ  א
 גע־ האבעץ אמתסםריעס דאזיגע די אם — אינדוסםריעם

מז און טעמאא פולען איז ארבײם  גװאל־ א געגעבען הא
לאנד. םון לעבען עקאנאסישע גאנגע דאס שםױם זײגען

isnsn האט װאם םאקםאר, א נאך־ *וגעקומען איז 
 קא־ אמעריקאנער «ץ אויםשםײג גרעםםען גוט געבראכם
isn יענע אץ •יםאליזם r. ביז nsn מםער  װעלם־ ל

 לײױנג) אװ (סטאנדארד לעבנם־ניװא דער איז םלחטח
 גע־ נישט אמעריקע אין פאלקסמאםען ברײםםםע די «ץ

 ארביײ באגאלםע גום די אפילו אז חויד׳ אזױ שטאנעז
nso פארגינען קענען ױך זאלען «ײס יענעד םון is 

 דער אין וואױנונגען. באקװעמע און גוטע אין וואױגען
דער זיך האט םלחםה װעלם nsossn חגר פון *ײט

אן א. םון אזעםם י

 אין ארבייםער צאל גרויםער א םון לעבענס־סםענדארד
 טעכניש־ און קװאליםיצירטע די באזונדערם אמעריקע׳
 נייע pp געהויבען. םיל זײער — ארבייטער געשולטע

 םון לויף אין דינען מאסשםאב, ברייטען א אויף הימער,
 האט עם געװארען. אויםגעבױט נישט יארען *ענדליגער

 אין דוחק גרויםער א געםילט דעמאלט דעייבער זיך
 קא־ און םינאגםירן סך א הייזער. נייע אין וואוינונגען.

 זיך עםענט עם אז דערשפירט, גלייך האבען פיטאליסםעז
 םון פראםיםען גרויםע מאכען קענען זיי וואו סעלד׳ נײ א

 במעט זיך׳ האט os אמ קאפיטאלעז אנגעקליבעגע זייערע
 כאליאםט־ גאנצע צאל, א אן אנטשטאנען נאכט, איבער װי

 בוײ און קאמפאניס עסםייט ריעל ספעקולאגםען. פון רעם
 געיעג םיבער א אנגעהויבעז זיך האם os קאפפאגים.

 אנדערע און באנקעז היגע די הײזער. נייע אױםצובױען
 איבערגעשםאפט געורעז דמען אינסטיםואיעם םיגאנציעלע

 (פאר געלד געגעבען גערן האבעז זײ אמ געלד םיט
 בוײפראיעקםען. די אויף גאטירליד) פראצעגםעז גרויםע

 גע־ האבען סיבות אויבעגדערמאנםע דאזיגע די אם —
 אםערײ אין פראדוקציע די שטוים םעכםיגען אזא געבעז

 פראספעריטי גרעסםע די געהאט חאט לאנד דאס אז קע,
 געשיכ־ גאעער דער אין אױפבוי קאפיםאליםםישער און
אםעריקע. פדן שםאטען פאראײניגםע די םון טע

 *יפערן פאר א ברײנגען קוראעז אמ דא װעלען מיר
 רײ דעם װעגען בולט׳םטען אם אילוסטרירען װעלען װאם

 אוים־ קאפיםאליםםישען און יראדוקאיע פת װאוקס זיגען
יארען. יענע אין שםײג

 די אין אינדוםטריע שםאל די האס 1927 יאר אין
 — פראדתירם אםעריקע םון שםאםעז פאראײגיגטע
 באםראםעז דעמאלט האט װאס שטאל, טאן 43.287,743

 פראדוקציע אלװעלטליכער דער פון פראצענם 49 קנאפע
 פראדױ אמעריקע שױן חאט 1929 יאר איז שטאל׳ פון

שםאל. םאן 49.853.265 — *ירט
 1927 יאר אין האם אינדוםםריע אויטאמאביל די

 1928 »יז אוז אויטאמאבילעז׳ 3^80.000 — פראדמירט
 4,650,000 פראדואירם אינדוסםדיע אויטאמאביל די האס

אויטאפאבילעז.

 אסןף פמ שםאטעז פאראײניגטע די האט 1928 איז
 אויס־• קײן םאםעריאלען אמ סחורות ארויםגעםירט ריקע
 גיין הונדערט און ביליאן םיגף םון םומע דער אויף לאגד

 זדז *nr דעםזעלבעז איז דאלער• םיליאו *וואטניג און
 סחורוזו פארשידענע אויםלאנד םון געווארען אימפארםירם

 גײטױג און אײן און ביליאן םיר טון סוםע דער אויף
 פאראײניגםע די אז הײםם. דאם דאלזנר. מיליאן םויזעגט
 ן פון סוםע דער אויף באלאנס א געהאט האם שטאםען

דאלער. םיליאן 38 םיט ביליאן
,1929 יולי״ אמ באריכם םינאטניעלען דעם לויט

 230 שטאםען פאראייניגםע די אין געווען דעמאלט זיעען
 פון קאפיטאל א געהאט האבען וועלכע באנק־גרוםעם,

 די אין דעפאזיםם די את דאלער ביליאן דריקנעז העכער
 באטראפען האבען שטאטען פאראיעיגטע די םון באנקען
דאלער. ביליאז )55( םוםגיג אח םינף םח העכער

 םאראימיגםן די װאם הלואות. n האבען 1928 איז
 פערמן נאטראפען אױסלאנד, אין געהאט האבען שטאטעז

 די אריק נישם גײען חשבון דעם אין און דאלער ביליאן
הן  װאשיגגטאן אין רעגירוע די װאם דאלער׳ ביליאן מ
 דעד םיז *ײט אין פארבינדעםע אירע געגעבען האט

וועלט־םלחמד-

ע די ש מי א אג ה ע ע אג ר פון ל ע ער ד ר־ דדג  א
ט ם א ש ר ע ט ע ץ ב ט א טי. פון ציי ױ ע פ ס א ר פ

 האס אםעריקע אין פרעסע קאפיסאליטטישע די
 אםעריקאנעד דעם פון לאגע עקאנאםישע די םאלען צו ליב

 םארבען, ראזעװע אץ און ליכםיגע אין קלאם ארבייםער
 קאייסאליםםישער היגער דער p® שילדערוגגעז די לױס

 ארבייםעד די vt אױס׳ קוסס משרתים זײערע און •רעסע
 םםש לעבעז און װאוילטאג אין זיך באדען אמעריקע ייז
 אוץ קאפיםאליםםעז היגע די אויף און עדן, גן א איז װי

לםשל, אזױ. אס jiuam א געבאך. איז, פאבריקאגםען
M k i M  M M U i f e  MMM M M M M  M M M  M M M M M I b  M i M i  M M  M M Mהיג< נאנגע די כםעם *ײט לעינםער דער אין האט 

 1» םײםם״ יארק ״נױ באלעבאטישער דער םים פרעסע,
^ דער  ,סעדימאדיעל שרײבעז «ו אויפגןןהערם נישם שפ
 Iחיג די פון גורל דעם באקלאגען אײז אין חאלם מען מאו

 קלעם אק זײנעז װאס פאבריקאנטען, און קאפיםאליםםען
 נײ־ דער פיז גלות) װארם דאם געפעלם נאך האט (עם

 אײנעד, יעדער אבער באארד. ריליישאנס לײבאר שאנעל
געקענם האט קאפ. אין שכל קאפעטשקע א האט װאס

 גאר ארבײםער די פאר איז ארבײם, םים אפגאלעז
טובו^ גרויסע קײן ניט

 לײכםער ארבײטער די פאר זײן װעט עס אמ̂ו
 קײן ניםא איז עס װען *ײם׳ דער אין דורמוקומען

 דעם םים װאם װערט, עפעס אױך את עם ארבײם.
 איז עס אז פרינציפ, דעם קאפפאני די אנערקענם פלאן
 אין אםילו ארבײםער אירע פאר זארגען או םליכט זדר
 דער זײ. םאר נים ארבײט קײז תאם זי nm גײם, דעד
 ערםאלג חנם *ו נענםער םירען אײד אםשר קען «לאז

 זײערע אז ארבײטער, די פון םאדערתג אלםער דער פון
 אבער יאר. א פאר וחנרען גאראנטירט זאלען פארדיגםםעז

 דאלארם *ו קוטט עט װען שור̂ז אונטערשםער חנר אין
 דער םון גארנישט ארבײםער די קריגען םענםעז, און

lySn קאםפאני׳ס
די. נע&ען לאםיר ?אםפאני, דער פון ארבײםער די

 לױט׳ז װעלזח, יאר, םינף שױן איר בײ ארבײםעז װאם
 חנר אױף ארבײם קײן ניסא איז עס װען קריגעז. ילאז,

 װעז םארדינעז, זײ װאם דעם פון פראאענט 60 פאבריק,
זײן אבער װעם דאט ארבײם. װאך פולע א האבען «ײ

. - -  -  . - .  B        M f t L i M ■  ■ M M M fe M M M  MM  M U M  M B M  Mװען באאאדען, דארםען וועלען ארבײסער די װאס חוב, א 
ח ױך װעט עס  זײ םאבריק. דער אוױי ארבײם אנפאס̂נ

 םיט גאר געלם, מיט אפגאלען דארפעז גים עם ײעלעז
 ארבײםער די פון פארז־ינםםען די אז חײטם, עם .מײארב

 װעלען זײ נאר װערעז׳ גרעםער גים זװ?לע שי ««רץ
איז עם װען איים דעד וין אז אזמ. װןרןן פארנזײלם

------------------------------------  -------------------------- -- M l  MMBM L u t  M M i t M kאר«§געגוםען ®ארדיגםטעז די פח זןןל ארבימז  nrHPB
h m u  m m  t m  m m  k U M  M M M  M M M  M M M  L m m  M  M M l Mר קײן איז עס װעץ דײם, דער םאר םײל א ודןרןן  א

 אטפאניק די װעם אבער םובח דער פאר 4נים גײם
ר זײן קענלן שםעגדיג מ ו זי  ארבײםער אירע ושפנאן ו

 *וגעבונדען מער הןלטאן זיי װאט זי זײ. דארף זי וזןן
 דערגי קאטטען. נארגישט איר װעם דאס און זיך *ו

ס ן פ « או ו יחװג ר a פין ססאגדאח־ חנו־ אז ו,מ n 
מו י •ון לז ט זאל ארביסןד ו ק ױ גןו ןו  די װערעז• ןו
ו געאוואונגען זיין וו<לען גןן ו  נידעדיגןרען א אױף לו

אר־ חאבעז זיי װען אײם, דער אין אםילו סטאנוארו

 דעם קאספאני דער אפגאלען מחען װעלען זײ װײל ביים.
 ניט ארגײט קײן האכען זײ װאם *ײם, דער םאר חוב

געהאט.
םא׳־, וױ סאי זיך פאדשולדיגען ארבייטער די אמח,

 אפ עם *אלען זײ און גיט, ארבײט קײן האבען די וועז
 זיך דארף םען אגער ארבײםען. אן פאנגען זײ װען

 װען *ישטאנד. פםיכאלאגישען א םיט רעכענען דערבײ
 םאכם ווײדזשעם, וואך םולע א קריגט ארבײםער דער
 פארלעבען קען ער װיםיל חשבון געגױעם קײז בים ער
 זײגע אמװאאלען איבערלאזען דארף ער װיםיל און

ain־Ji מער אוימװגעמן ערלוימז אםאל זיד קעז ער 
 אביםעל אױף חובות זײנע םון *אלען דאס אפלײגען איז

 ייםיגער א מאכען אים זיד װעט עם ווען שפעטער,
 װעם פאםיליע דער םון איםיגער װען אדער פארדיגםם,

 טעז קעז קאטפאני דער is חוב דעם םארדינעז. עפעם
 זײ לאזען. ניט אײנפאך װעם זי אפלײגען. נים אבער

 אדער םער זיד װעלעז ארבײםער די פון פארדינםםעז
n אימי־׳ז םארטײלעז גלײך װײגמער r ו אגשטאט» 

 און פארדינםםעז גרעסערע מיט װאכעז *hp איז האבעז
 פלאז, חנם לױם זײ, װעלען פארדינםםעז, אז גאר װאכען
םארדינםםען. קלײנע יאר פון ױאכען אלע האבעז

קאם־ םאטארם עראלנדזשע דער פון ארבײטער די
מר זיך װעלען פאגי  דעם מיט אפנארען לאזען גיט זי

 אלע םון פאדעתנג די וױ איז. םאדעתנג זײער פלאן.
 װערען גאו־אנםירם זײ זאל עס אז זײן, דארף ארכײםער

 קענען מלען זײ װעלכען םיט פארדינםם, יערליכער א
n םיז װאמװ אלע לעבען r פאדאן איז עם וחח םאי 

 ניםןס איז עם װען םאי םאבריק, דער ףאוי ײטארב
 זײ װאט װאכעז, די אין קריגען נעםליך דארםעז זײ

 זײ אז ארבײם, זײער פאר םיל אזוי ארבײטען ־'
 די װאס װאכען, די אויך לעבען is מאם םים האמז

גיט. ארבײם קײן זײ פאר האם פאבריק
£

 האט חיםלערלאנד אין אידען אױף דיפאגראמעז
װזנלס. yv$x די אױםגערודערט

 באר־ טאגםעגלאכען דעם is צוגעװאמם זיך האט םען
 מעד רודערם os דײטשלאנד. אין ים5נא די פיז באריזם
 אכזרימ^ עלכע11 לײעגם םען װען אייף, ניט קייגעם
 כאגאגגען װערען דארםען גידערםרעכםיגקײטען װעלכע
 דעם םיט ינט1אייעעװא זיו האם םען מײל טאג, יעדען

 חיםלער־לאנז־ םת םען קעז בעםערעם קײן אז געדאנק,
 םיס היםלער האם מאל דאט נאר דערװארטען. ניט

 אכזרײת דיער םים איבערטראםען אלײז «יד יס1נא זײגע
 בעםםיאלען באטיגען. װילדעז, מין אזא װילדקײט• און

דעחזארפ ניט היםלער׳ן םת אםיא םען האט פאגראם
os אױך אז שפריך־װארם, אלםער אן פאראן איז 

 גלױנ, איך ,oou אתיסקומען אמאל קען כטסsשל פמ
is איז ns אז  oosssm  ^ o s a o s בארבארישן די 

is*p זטיף פאגרא&עז s חיםל איןs.חאממ זײ רלאנד 
מ דינט,5ג s םעז ק i r,] םײמ א װיn frr או־יפרײס־באסד 

S3. אױפג האט װאסs sיטsדעם רם iss'Ytsi ײ פיז  י
לט.8ײ

os איז ns30sni nsn פאר םרײסם osn אידישק 
 פיאמ׳ is ײם3 ר5ריג5םתי nsros's nsn אין םאלק

 װילחג בלױז נים פאראן isi«״ לםsװ nsn אױף אז
 ייממ os אז גאר, נאאיס, די וױ חױת, תיב בלמױמ

מענשען. פאראן אױך
 •ו־ס 0S7 אין האמח אםעריקא אין אידמ די אוץ

 חיס אטאריקא װײל .o״msrnois 5גרויס באזוגדערם א
 ts סי&פאטיא ss'ru nsnan«3 גאנץ א אתיסמװיזעז

•וןד די ר*לאגד.5חיםל אין ists די פיז לײדזח די
ns«pnsD» r® m o w פאלק tsisi גרד חיטלאר׳ם

מ טאליטעט מ i זי r v i א שארפפ די שאופט^ די 
o פיז רומ5קל isr ism לט7רוזװ isp 1 באטדאנטFW 

w גים מאל קײן נאך איז OS היםםאריש. אלס nsi ק״ז 
 ״וטדןו v •י ׳s®onssi nsutp’nsos nsn אין פאל
ל  I גאגעז אוקלאדוגג שארפא אזא פאכען מ

פרײגי■ אק זיך Di'ost אנמװײקא ר5לכ5י1 םים רמג,
מ י . ל ען ג ג תו צי מ
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s די פמ מלײריושר׳ס די ז5ל5שט i’n 15פאבריקאנט 
פראגען: וװױי

sרשטs,מם1ק װי נס os. נדיג5ק1ק נישט ױאס sn־
sp אץ ר5ארבײם די װאס װיף״ n sos לsבsאבים ןsל 

nsoso פיל (נישט nsosa( ארבײט די װיsאק ר snsnis 
®ns»pns די ז5זײג דאך ר,5נד5ל s פאבריקאנםsרײ־ ז 

ns3 ר5בםיג5פ אין m אין ז5םאבריקאנט די »snsn 
o״iis את ? נדער5ל rn so  ,03so 5נ5גאלז־ 5אל מיט איז 

 איז ארבײטער די װאס ײלט,sרsד isnsii װאס גליקעז
sp’nsos װ יאד האבעז׳s5אמעריק אין ר5ארבייט אן רט 

n r  vsnso is ערט11 אמ פענש ר5ריג5איב אן שױן 
snoom םץ יסגעשפיגעז11א rs nsn ? דאזיגע די אױף 

עז *וױי ^ t ייעלעז ם o באמיעז זיך is3si is אז 
ענםםער.

ט ױ ע ט ױ ױ ט ק דו א ר ר די פון פ ע ט ע ב ר  אין א
ע. ק רי ע מ א

 ודעגען n’n»3 ל5שםיק א כאםשבי האכעז is כדי
nsn אינטsױט1נסיsאמ ניש5יאג אח ט nאsיאנאליזאsיS 
osn ךי אין oon j’s  nsisp’nsns, װאס STm  oaisns 

sn אח כאסעס זױן פאבױקאנטזמ די is ז5פ(יאסים o”* 
 דא to זsלsװ ״nso״3ns s«יג די is לטזמ*5 םיגעז

.Tsnso’s אמ פאקםזמ ל50אבי בתיגגזמ
s? 1918—1920 די איז i r די האט ^nכשניםליכs 

 אין nso״3־w םsלנsאײטנ osn םיז ם5קםיװים1■ראד
sp’nsos אל (די פתקיײח 124 יף1א ז5שטיג5או־יפג»
onsnun איז *m m u םאו־ nsn נאו־םאלזװ־ '*opmsno 

osoni.( איז 1926 אין oso^ opinris n ח® nsn חי־ 
m ז^גssלגs״3»־ םnso 134 אױף ן5שםיג5ג *Tsopr 
osow■ זײ איז 1927 אין אוץ oprnn גsשםיגsיף1א ז 
 *Si osonpoprnpo זײ אין 1929 זױן איז פדאצענט 49

n סיס ס.פראפענ sxao 60 אױןי ז5שטיג r  isn r 
ר די פון osonroprnr•־ ,n שםײגימ אײן אק האלם  א

3«nso. אין nsonsn s o w םײנט os, אתדי־ זײ אז 
nso אין sp n sos ױס^ן איק אץ זיד ז5האלם  פת וט־
 כזײ ם),5םיםם (ספיד*אפ ospr*p זײ םיס גשםח זײ זיך
 *nso את nson<3״n אנזאםלעז ן5זאל ז5?אפיטאליסם זײ

ojsiso. 3 און is  n״nso אלײז snsfl] ײםיג8ם«־י 
שארמ^ס. גובראכענע

s»»prnn■ S3’in n אין osn בליהו־מם־פזװ׳קװ 
nsisp פח nses osn 1929 בח 1923 פח ?אפיםאליזם 

 ?אפיםאליס־ tsth osn rso’osns ײזימ1 געבראכם האט
atpo .קלאס os י נ»5ג איז* is« r, אז n אפיטאליס־? 

iso, װsלכism  s א o so n r 'o  s i^ p לאנה אין 
מ tsousiis 1929 אץ האבעז אנ  no פראגענם tssst ג

osn גאעען tfo u r n u לאנ^ פח אײג?וגסם
 1921 אין אז סטאטיסםיס. n באװײזם אזױ אס

 1S34PPS1 48 ?לאס nsיםאליסםישBאp nsv.n nsn האס
מ issjsa osn פמ פחמענם ^אא מיז אײנקתםם נאא
svn שױן האבען 1929 אין אמ  n אפמזאליסםזמ? 

isousiis 60 נאנאע זיך פאז־ o:sssno םח nsn גאנ־ 
ns« ̂נ na6• פיז הכנסח nsנאלrנא

nso«03״n 5אל 15שאפ װאם ,nso״3ns sהיג יי
s בלױז האכעז ,o:sisoisb און  isolpsoװsא אח לף 

issau םיז ojssyno האלב  osn אימ?ונפם נא$יאנאאמ 
לאנז/ פץ

m זײ is ^ s s n ’s פון osn 15?אפיםאליםטיש 
ד או־בײםזױ*, זײ ז5051אימשם ן5װיל קלאס ײ ז ז  או־בײ* ן

ism  ,nso שמזםים snooin i's nsn is. אח nsonsn 
isonsn 3 זײns״nso אה זיד ײמ5אױםאפפ ISiriois 

os o חל? ns«״ irn sn  .snoorrm  nsn is 1אי אתז 
S03W 1 nsn װי isasn nroso m s ױםט5ג אםאל? 

אײנו־ײ־ גמזאלט האט שותף אײן אח בהםח א בשמופװו
iso m s osn isn ^אז שחז ns מל iso sn s סת nsn 

nsom איז םילן־ n בהםח s nsn זאל שותף iso srs 
®nsn r בהםח osn .אפפאל

is םיליאגןװץ םוץ אל3 זײ m זײםי5אספ1פ זײ אק 
pnrw  spnsoo r® isn r 153חא 1926 איץ •15גזױמדג 

 האבדו זײ אז תסױרזמ nsn גיםאלחמ ממשזמ 207
osnsi אז p mאמ םיליאז א פון וגםם nsasn אײז איז 

n r; 1926 אמ is m שחץ isam s■ 231 isn si 
o האבזמ אז«ײ אגג$ג$מח< האבזח װאס s m  s אײנ־ 

 די איז 1927 1אי איז ns3sn אח םיליאן ן ®ץ פט1יא
ל ק םיליאממ־יװ לטי1ם ד פון מ ג ו מ ז  SWP «ו ג
.onsnnn ח׳ײ

ע ױ כ לי ט שגי כ ר ען דו מ ס דיג ר א ־ פון פ ר א  די
ר ע ט ײ ען. די אין ב ס ױ־ ב א פ ען־ ם א ת

n 1926 »יז r 1א האם *r״nso ד די אק מ י  ק
in *יבײם װאד ן nyv 53 m« פאבתקןמ. r v n םנג״ 

-ssn איז ,1928 איז איז .ojso 48 םים 17 מ

iso פמ בחמ onsoosno’, האכעז nso"3ns ,n םת 
n, (בױױאל) ?אטזמ nyv 53 nso ispnoso װאך א 

^sn 17 is אחױיט psa׳riװאך. א סענט 30 םים ̂־
isoornnso n פץ n s rw  nsiso n אין S ̂

:פאלגם ni ism טsשט גתיסע
 nso 44 םאװמט nsnשגײ א האט ns 1926’ 1אי

n איז אױ םענם> 23 פיט nאלעn 33 — װאד א שעה r 
 װאך א שעה nso 44 געק^נען nsnשנײ nsn האט 1928

 ,:nst( םענט. 16 סים nאלעn 32 פץ soio די או־בײט
̂’pi3 n’S’ ns3״  isp’nsos,1928 ״.(

 בױרא סטאטיסםישע ,n האם nsaosxsn 1928 אין
 בוחשעם, א אױםגעאו־בײם oisoonxssn לייבאר בײם
o מיגימום. סאמע nsn איז װאם ri א s ^ ’ww בא־ װאם

1מחע nsna’p ײ װ  1® ®םער סאטער, א 1® שטייט
זיך. לעבעו1ײו^* ®יף האבען

מוםרןמזם: בודוםיןים גדײנדהײם סיגיםום ײדכענםליבער יןיי
«י•’ ■ 82.100 — ׳. 8---------------יאדק נױ 4 1nװא « 1 2,000 — 8-------------סימנעקסעדי *״ 9 2,150 — 4--------— ראמעםסער n״ 3 2,200 — 4-------------ליס6םינע«« n״ 6 2,200 — 4-----------------«יק«גא ״ 6
99 2,200 — ״ 46 — — — «ילאדעל*י»
99 2300 — 4---------— — רעדינג ״ 8
99 2300 — 4---------*נדמעלעס לאס ״ 8
99 2360 — 4--------«ר«נ*יסמ ס»ן ״ 9

os ז סייל ?לײנ®■ א בלױז אז ?לאר, איז® osn
nso”3ns nswp’nsos אפילו פאחײנם, האבעז קלאם 

n* יי אק r  ,onssw r — 1929 כיז 1923 םמ — n 
n’ 9םוט ^ s• װאס osoiTD nsoisonsniso'is nsn 
o’m אז• גים so  so’ini n טת osn חיגמ nso«3is 

r» isn די איז האם קלאס r  sooss שיטאפיסאליסק!? 
ױינס אױםשםײג שניםליך פא  פינף װי חײניג®■ ײמ

װאד• ns 9אלn )26( אװאנאיג את
jios פח םײל א osn חיגיח sup n  .nsonns* 

^son’r c איץ nsp’i3so. פאװיגזמ sm 'n s^ ro 
smשלאגnsn ױך תאממ אוץ שכיתת o r i is  ls באזײנ־ 

3 soosna n  ns:»s .m m9® אל nsvn nsn r-ר 
3»Bosonso םים האט t״sns נים ?ײגםאל פאײיגםםזמ 
מ נםspsג ^ז  r® שםײגומ אח אתיםשתיפעג n אנ

n לעבענם isoosp• אח ?אפיטאליסםזמ די n״nso sns* 
o״nsi’T אח־יסגעשטעלם אח געזוךם אלעמאל 1האבע n 

nsoso 5אהלם5בא nsomns שגים א אלם  osn ®ץ ײמ
3ns nsacpnsos issaa״nso .לאם?

ר ע רבן ד אס תו ער וו ם ד ד רי ט ק א ט ה כ א מ ע  ג
שען ע די צװי ער. היג ט ײ ארב

isn בחמזמ5אױסג האט 1929 אין OTnp nsn אין 
so רי i'm n so פת שםאםזח sp’nsos. האס pp עקאנא־ 

 אז זיך. לסsשםsגnפא נישם nsשnאB̂לאיsאo איץ םיסם
onnp nsn אמ פאחפפתיםמ שםאו־? אזױ זיך 05װ 

nsooso nsn •isnso’onso אין גלױממ nsn שםאנז״ 
 האס ?אפיםאליזס nsispnsns osn r® האםםיגקײס

 אלץ אז שםיםמגןמ, 5אפםיםיסםיש זײ אױענ^נליײמ
מ nsins אק ארדנומ nsoosa nsn אק אח ש םי א ^ 

לאנ^ פת lsבsל
onnp nsn םמ איז 1929 אין n 5?אפיטאליססיש 

sns§ isoo’os^ps״isnsnsi oiS3 אלם r® nsmc 
B n״3»־isw im n s sn jsn ׳1535ל ?א:אםישזמ5 אין

ן א לעבע
װל&דעקן) כ. אנדענק (צום

ה פון מי ח ײן. נ קל

 פוט םיש םול איז װאם לןןכען * איז שײן וױ
 .nn: אץ געפלעפט שטײט װאם דור א אץ
p פדש פאלגן זיץ פון לײדן די לײטןךט ער i גלו®׳ 
ת טרײם* צײט חןר פון קלאנ אץ ליי• ז

קעלט׳ יי װארס װארעם זיץ
 װעג• שונקעלן דקס גאשימט טואתג זײן
 װקלט די חןרחײכס גײסט גרױםער איץ
p יסץ n w r* גרע^ זתיגען צדם גאגג איר

 ע?אנאפיס־ װי nsns טאג, nsorn א 1אי םmשט א װי
iso באזױיכענעז פלעגזמ O’nnp osn אלס »nsm ח® n 

 מאכם לעבעז עקאגאמישען פץ nsn n װאס *צי?לס״,
 קרי• nsonsisps nsn isn ns3S יאת s 7—8אל חדך

 5*גאנ osn אוץ אױסגעשםריים זיך האט 1929 םץ זיס
 ?ײ?לזמ lSDiisi זיך האט n«6 פמ לעבזח עקאגאמישע

 npsps קאםיטאליסםישע רי האבען אראפ, בארג האססיג
 STos’S ביז זייערע אלע אױםגעבען געמחם מיםםען

o’'pnsoo nsn isasn os’isso ן1א pns3’t״o םת pא׳ 
פיםאליזם.

pu א 03sn3si האם o’tnp nsn װיים װי יף1א n 
 is נוג5ג איז לא^ םרן זsבsל זsקאגאמישs osn אין
 *pnsno 5מײנ5אלג n איז 1933 מארטש אין אז ן,5זאג
s’t ג לא^ פוץsשםאנs49 פיס ז nsm sn’3 oisssnB 
 ־nsn האט אמןײ sn^oo«3ns n און 1929 אין װי

 •isoiso 1םיליא )PSS3ST )16 סיז נא^ם גרײכט
nsn ג האטsליטsאמשטא זpnסטsרחים פח ז? ? n 

snsnis n שאפם.nsבײטnא sהיג  nsns שיכםמ ®nsn r 
 sansn n יף1א isnsoois is na — ? נג1nspלsםsב

^ sn to זsלsn פראגמ. תינג  S ,osnsp’oo אױף ב
n ,5ל5םאב  osn םnsns3 אל»sm איז אי«װ־ליממ פמ 
n, 1984 האם לsnהאנ lsליכnsאו■יס sn r iso21 osn, 

x̂גsשםsלם isoomnsB n  isisn osiso osn 1אי 
nso iso’osns 1929, 1931.1930 די : n r 1932 אח. 

o'oonsopsnso nsn: ציםזװץ זײ  ism
 :יארו רי אין אײםגלמלס לגין ארבײםער

i *m ליןן 180 און ביליאז 17— 1929 י*ר  דאלאר םי
פז290 «יון ביליאן 14— 1930 יאר אין לי  יפלער סי
PM ר סיליפז 641 אוז בילי*ן 10 — 1931 יאר  יפלן
אן 0 — 1932 י*ר אין לי ן ני ו ליוו 839 י  יפלעי םי

osn .3 זױ אז מײנם is״nso אק spnsoo האממ 
 •י־א־ )rsssr )60 פמ לוסס1פא א גלהאס 1932 איז ;

o is i 1י1־בײםס־ל1א פת.
 מאאיגים.• אדן םאגמןסמײישז־ס ױ אויםגןיזאלם רױײדןינםןיז

 יאלער 1םילי* 58 יון .לואזב 5— 1929 יאר אין
 דפלפי םיליפז 795 ױן ביליאז 5 — 1930 יאר ײן
 יפל«ר סיליפז 811 11« ביליפז 4 — 1981 יאר אין
 סיליפז p 599« ניליאז 2 — 1932 יאר «יז

 פאיפ םדאסם איץ טאנממםםיײ^חפ זו אײפגענאלם יראידגםען
 זאל<י סילוןן n 687« ניליאז 6 — 1929 י*ר 1"י
«p ראלש־ 1סיל«* 826 11« ביליןן 5 — 1930 יאר

 ישלפי סיליפז p 662» ניליאן i93i —5 י«ר «יז
»p יאלער םיליפז־ 606 11« ניליא! 5 — 1932 יאר 

n האבזװ ז5?אפיםאליסם ooftnso 9 osnsi 1פי 
oisssno• חײי

isan nson  si’isn n בילי ?לאממ א זיד תכם 
os nsn םח ליח־ם אח לינממ5ג האם osn איאםיגזמ np־ 

ח sojsonsnisno n דס. מ ism *י aa 1אי אז n r 
oasssno anosr nsoאו־גײ n האבזמ 1932

 האמװ ?אפיםאליסנחמ זײ אח או־בײםם־לױץ nsn ®ץ
osnsa ח־ײ פזץ פאו־למם א easssns טק snsn פר•־־ 

 .ISB’B__,
osn is oaasno onnp nsn, א אז soma ל  מ

nsomns את snsn  onsnana די אח ס5סאםילי rp־ 
nsn ליח־זמ ona .nsaaw אח ^amsansn-opa

n םילאsnoaפישorssrasans s האממ oanosa 
n  aawinsoais is אזױ onnp nsn האם opnnsa 

 aawisoais n אזץ nsלםsל*1ש פוץ nsna'p n אױף
 osn nsna’p n פת oassrw nsn אז ,isrraa האם

nsaain iso האממ ^ a ישם3 אוץ aamsansn 1932 איץ 
, :פאלגט n איז

W אלע «מ oasssn■ 22 האכעז pnr na 1אי P 
iso ^ a ישם3 םוץ aamsansn ; אק DילאsnלBיא ism 

42 ■ansaain isnsa nsna’p yi*  po oasssn שול איז; 
nsna’p sVs r® oasssn■ 19 — oostwososo אין

%iso האבעז a פוץ aansansT’oo’a. ____ ,
pnnsn■ .m nsp’oo’osoo nsoonso nsn •ל 

nsn r® 'm גים האםמאז n  ism p s nson שםײ־ 
nsnasa לבםטסאײ5ז r a y v n אץ onr פח onnp• 

isaasaso rm w  20.068 ism  1931 m לנסיד5ז 
soi’an די אק םאח־ rsa איז אםערימז פח שטאסיװ 
1932 isaaass is®aso 23.000 o r*  ism לבסט־5ז 
nלגםםמsז n פת אאל n זדז 1934 איז אח מאײ m s 

isanawsa אױף oasssn■ iss. 1» לסאגי1װא פח איץ
n.  ישםiso 3 באגײט ס10לו? n so o o ^  pp____

t לויט ss p  Tse>STL nsn 1® pnonnpao nsn 
®1 pn r i’a״ pasnp n  ism״n« n  istm® iso* 

sn^oom י אץ isanosa 1932—1930 isn י r ױןי  י
83 ■.oasssn

onmp nsn nms 1® isp^ao® •  ®a osn os 
ism• ®ן כדײעם  nso^an* m

t
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פאדטײען פאל־םישע ױ אה טױחנאנס פראנצדדשע ד
ענפשײדוגג *ן ןןרכ

——- י——ך  1אי נאזונדערס צײטען, לעצםע ^
אפטאך, מעכענעד מיט׳ן צהאמענוזאנג

M די פאדשארפט שםארק זיך האבען
אר־ אלגעמײנער דעד אין דעות חלוקי

 פאראײ־ וואס כײטס־קאנפעדעראציע
n B■ אדבײטער פראםעסיאנעלע די גיגם

 דעם זײם סראנקרײך אין באװעגוגג
חנירעזענ־ וואס און 1936 מערץ פון טולח אין קאגגרעס

פיםגלידער. םיליאן סינף בערך םירם
:דאפעלטע דינען דעות חלוקי די

 דער אין ;שלום יון פלחםח פון םראגע דער אין
 טרײד״יוניאניס־ דער צװישען באציאוגגען די פון סדאגע
פארםײען. ארבײטעד פאליטישע די און באוועגוע םישער

:ױנקם ערשםען דעם בנוגע
 געטײלט געװען איז עםענםליכקײט םראנצויזישע די

 געגענ־ פאליטיק אגרעםיװע היטלער׳ס ®ון םראגע דער אין
 אז געחאלםען האבען אײניגע טשעכאסלאװאקיע. איבער

 צו דערלאזען נישם פאל שום קײן אין טאר פראנקרײך
 אםילו קאםםען, םײער צו זאל דאם װעו אפילו םלחםה, א

 די גרעסםע״ די םאכען היםלער׳ן פוזען װעם םען װען
 זאל פאל יעדען אין און ;קאגצעסיעס ווײטגײענדיגםסע

 עם אױב באםײליגען נישם םלחפה » אין פראגקרײך זיד
 אינטערעםען, דירעקםע אירע װעגעז גישם זיך חאנדעלם

מן, דירעקםע אירע װעגען חןני ג
 םארקערםע: א געװען איז אנדערע מרן שםעלמג די

ײמן ניט נאר שלום, דעם אױםהאלטען מרטר  דעם אי
 הגם וואם, קאנצעסיעם, אזעלכע אױף געהן נישט פרײז,

A זײ קענעז פראנקרײד, הײנם, דירעקט׳ נישט בארירען זײ 
 אינטערעסעז, םראנצויזישע די םאר שעדליך זײן אבער ■
 דער מים אפםאך דעם טרײ בלײבען עיקר: חנר און ^

טשעכאסלאװאקיע.
 געחערשם האבען קךײזןןן ארבײםער די אין אייד

 דאזיגער דער אין פײגונגם־פארשידענהײטען עתסםע
 ביז פאציםיםםען און סיף צש ביז ■אציםיםםען :פראגע

וונקט. באשםיםטען *
 ארײנגעריםען זיך האמן דעות חלוקי דאזיגע די

 ארגא־ ארבײםער פראסעסיאנעלער גוײיםער דער אין אױך
 כא־ ערנסטען אן אנגעגוםען דארם האבעז און ניזאאיע

ראקםער.
— םינכען פאר נאו — םעפטעםגער טען21 חנם

 ,אלגעםײגער דער פון קאפיסיע אדםיניסםראםיװ די האם
 סי־ די באטראכט *ויספירליך ארבײםם־קאנםערעראאיע״

 וכוחים, לאנגע נאך האם און סכנה פלזזםה די אח *יע8םי
 אויםגעדריקם קלאר זײנען םײנועען אלע װעלכע בשעת

 וואס רעזאלוגיע, איעשםיפיגע א אגגענוםען געווארען״
מפרידיגם. נישם קײנעם *בער האם

 פון מעםאד דעם שארף פאראורםײלם רעזאלוציע די
 און בזמיאוגגען אינטעתאציןמאלע אין געװאלם־םיםלען

 אינםערנןפגיומאלען דעם ענחמ־ען «ו כדי אז ערקלערם
 און רעכם םים בלױו באגומן זיד םען דארף סםאםום׳

 װאם דרוק דעם געגען ■יזממסםירט רעזילמיע זײ ;שכל
 רע־ םשעכאםלארואקישער דער אויף געםאכט האם םען

 אוגע־ וײענדיק גישם לײזונג * *קמיםירען *ו גיתנג
 פאפענם דעם r» ׳WP און ראטזעען.בא די או *ױגעז

unN בארײט געדדען איו חנגירתג םשעכאסלאוואקישע די 
 אין בארעכםיגם ן5געוח איז װאט אלעם געזבאפרחײ *ו
 פון דדוק דעם געגעז ;סודעםען די פון פאדערונגען די

אלזזפויגסערס ^  םראנ־ און ענגלישע די אױף קאייטאל נ
 די פון םאגעװרעז העםליכע די T*_*ויזישערעגיתעעז

מ בײ ■אליםיקער, קו־ אםביוױעס פאלימישע זײערע װןל
 גע־ תאט װעלכעס לאנד, פון אינםערעסען די פאר סעז

נילפרי »«ו קוםען «ו שמרט  ןןנדליך און ;לײזונג עדי
 די געגען *רױס קאםיסיץ אז־םיגיםםראםיװע די זין• ז*גם

יע■לאײוקסעבאמש איזילירןן נז •ראיעקםעז
זיאוגג, דאזיגער דאר נאך םארגענס «ו באלד נאר

מן  אײן פון ;איר געגןן אדױס גרופען אייגמלנע יי
 קאםו־ געװנרקשאפםזמ׳ יירמער די פיז ףרדפאױ אן «ייס

 זעהר איז װאם םאז * אין גאשרימן משםימט, מםיאז
ח ווייס ן ®יז «י<לי>װח דעד • מ  פון סעפימממר: מ
ד  תחמ־ די פיז םמדיקיסמ די פאמנז דיט אנדערעד מ
rm שמלםן די •ת  xm מלאגראף פאסט, דעד פון אנמ
 ויך םים שימלמ װאם 1<ליסס«ש אסנענונמן עפאןזלפ

ארבײםס־קאנפעחר למםײמרm ד«ד *איחײארפ » •אר

ן ו . פ . ס ם ו ל כ ר א י

 יע־ פאר ■אליטיק שלוס » פארלאנגט האנען און רזמגיע׳
ירײז. דען

 אויס־ געווען וײנען הײזער פאריזער די מח װעגם די
 זאגט םען ריכטונגען. אלע םון אפישען מיט געקלעפט

 הא־ לערער־סיגדיקאםען פון פארשטעהער די אז אפילו,
 פדא־ און רעגירוגג דער *ו אפילו געװענדעם דך בען

פלחפה. *ו דערלאזען *ו גישט לאגגם
אפפאך• פינכענעד חנד געקוםען איו ד* און
 גו־ וױדער זיך איז קןמיסיע אדפיניסטראםױוע די

 וױדער תאט םען ;אקטאבער טען1 חנם גויפגעקומען
 פו־ א «ו נאר העפטיגער, נאך פאל דאס דיסקוטירם;

 םײל א בלױז געקוםען, גישט שױן פען איז אײניגונג לעד
 אײנשםיםיג״ געיוארען אנגענוםיה איז רעזאל^ע דער פת

 נישט קען מלחםה אז ערקלערם װאס םײל חגר איז דאס
 איז ארבײטערשאפט די אז פראגע, שום קײן לײזען

 םעלקער, אוױשזמ פארשטענדיגונג * פאר געװען אלעפאל
 זיפערהײט, קאלעקטיװער דער אין ענםװאפגונג א פאר
 ער־ זאל װעלכע אחאםעגארבײט, עקאגאפישער אן פאר

 און רײכטיםער די פמ געגיםעז םעלקער אלע םעגלאכען
יראגרעס. פון

אנגע־ איז װאם זאץ, פאלגענדער דער קופם װײטער
 דדײ און 7 גאגאז שטיםאז 18 םיט געוואי־עז גוםען

שטימען. פוץ *וריקגעהאלםען זיד האבען
ױ :איםעט זאץ דער  קאםיסיע אדםיניםםראםױוע ,

 דער פון קוםט םינכען םון הסכם דער אז קאנסםאטירם
 אונםערחאנדלוגגען אין עקשגות פח פאליםיק דאזיגער

 ער־ האבעז אפמאכען דאזיגע די װאס אופרידעז איז און
 מא־ איאטיגען ־אק ערגערע דאס אױםאוםײדען םעגליכם

םלחםה״. *ו גאנג דעם אפשםעלענדיג םענט׳
 זאץ. דעם געגען געשטיםט האבעז קאםוױסטען די

i אויסגע־ װעדם אײנשםימיג, שױן װידער װײטער׳ 
 •רעאעדענט א זײן נישם זאל םינפען אז פורא די דריקט

 רוף דעם שםיאם און מלוכות׳ פיר פח פאליטיק פאר
 איגםערנאציאנאלער א פאר רוזװעלם פרעזידעגס ®ת

 לענ־ פאראינטערעסירטע אלע װעלכער אין קאנםערענץ,
 נישם םםק שום קײן איז עם באטײליגען. זיך זאלען דער

 פאציםיםטי־ פון טנחון א איז רעזאלמיע דאזיגע די אז
 אום םלחםה אויםםײדען געװאלם האם וואס םליגעל, שען

 אירע ברעמז זאל םראנקדײך ררעז אפילו פרײז> יעדעז
 נישט האם סליגעל ■רא־קאםוניםםישער דער אימאכען.

 םיגדײ די און רעזאלתיע m ®יז אופרידעז זײן געקענם
 האבען םערהײט קאמוגיסםישע א האבען וואס קאםעז
מן םאקע  פראפאגאנדע העפטיגע א פירעז *ו אעעהוי

 באזונדערם באשלוםען, מינכענער די געגען *םאקע און
סינדיקאםען. פאריזער די

הא־ זײם זײער פון יאציפיםטען איגטעגראלע די
 די פארפלײצס האבען איז געשװיגעז נישם אויד בעז

 דך, פארשםעהט גײסט. זײער אץ אױפחפען םים גאםען
 באפעלקערוגג די וױיל ערפאלג, מער געתאם האבעז זײ
 די װי דעם גאך מינכען, נאך פרײד םיט פול געװעז איז

 און פראטנויזעו עלםערע און אינגערע פאביליזירםע
 איז םאוםח *ז דערװיםט זיך האבעז םשפחות זײערע

 קוםען מאביליזירםע די אז אח געווארעז אױסגעםיחװ
*הײם. אוריק

 גע־ האם ארבײםס־קאנפעדעראציע אלגעםײגע די
 בדײ־ םון זיצוגג א צוגויפצורוםען נײםיג םאו־ האלםען

ז  באםראכטען נו קאםיםעם קאנפעדעראל טמיאנאלןן מ
םינכען. גאד לאגע די

מז  קאנפע- דער פון רמעעסעקר תױפם 4זשו*ו ל
 מעק־ אין נםיעח זײז פון אוריקגעקוםעז איז דערזסױע,

 איז אםעריקן פון שםאםעז פאחוײגיגםע די און סיקא
 נאאיאנאלעז םת זיאונג דער »יז יגמלײטבא זיד האם

קאםיטעם.
 אויסגע־ שאח• זעחר זיך האכען דעוח חלוקי די
 וױ שארפער נאך ױאונג, דאזיגער דעד אױף דריקם

 האט עם װען מאפענסעז געװזןן זײגזנן עס און ;פריחער
 רע־ שום קײן או קוםען נישט וועם מעז m געדאכם זיך

ז האמז עןפמיסמאק די זולםאג^ י  V געםירם לאנד י
מן קאםף העפטיגען תע דעד מ ס פאר רעגי  פינמר דן

י ד מ מ שסאנדפוגקס זײער געװאלם האמן יײ T* ײ

 דאגעגען״ זיגונג. דער אויף *רויספירען פינכעז געגען
 נאך זאל באראטוע די אז געוואלט האם אד ונװײטער דער

םינכען. פון גאשלוםעז די גאגריםען אפען אמאל
 פען איז זשוהא לעאן פח אנשםרענגועען אלע גאד

 כםעם, ;איינשטיפיגקײט אן *ו כםעט געקומען דאך
 באשלאםען םאפעגט לעאםען אין חאבען אײניגע װײל
 רעזאלר אנגענוםענע די שטימען. פון איגוהאלםען זיך
 סעוטעם- טען21 םון רעזאלואיעס די באשטעטיגט *יע
 אדםיניםםראםיװ דער םון אקםאגער טען1 פון און בער

 זעלבע די און םפקות זעלגע די אוים דריקט קאמיסיע,
 אין באזוגדעדס אויםגעדריקט זיינען וואס פאדערוגגען

 אײגזננט״ איז דאם אקםאבער. טען1 םון רעזאלואיע דער
 נאר פליגעל, פאסיםיסםישען פון נגחון א װידער ליך
 איז דאם ;געשםיםט נישם זיי פון אײגיגע האבען דאך

 באנוגענען געוואלם נישם זיך האבען זײ וױיל דערפאד
 באשטע־ האט קאםיטעט גאציאגאלער דער וואם דערםיט

 אז געװאלם האבען נאר באשלוםען, פריהעריגע זײ טיגט
 צוםרידענ־ אױםדריקען בולט אמאל נאד זאל זיצונג די

 נישם זײ האבען דאס אפמאך• מױנכענער דעם פיט הײט
 גע־ נישט בכלל זײ האכען דערינער און באקומען,

 אלגעםײגעם אין די האם רעזאלעיע די הגם שםיפט,
 םרי־ די באשםעםיגענדמ באפרידיגוע׳ פולע געגעבען
 פון די אויך הײםם דאם רעזאלואיעם, צווײ העװיגע

 באשלוסען די באגריסט האם וואם אקםאבער״ םעז1
 פאטעםישען אױם׳ןי האבען, קאמוניסםען n םינכען. פון
 סראץ רעזאלוןייע׳ דער פאר געשטימט זשוהא, םון רוף
 באשםע־ םון געגנער שארםע געווען זײנען זײ װאם דעם

 קאנפעדערזמיע, דער םון שםעלונג פריהערדיגע די םיגען
 רעזאלוציע דער אין םינכען בנוגע זאץ פון באזונדערס

אקטאבער. םען1 ®ון
 רעזאלתיע די אז האלטען, מעז קען אלעם נאד נאר

 אח דערםיט און איינשםיםיג געווארען אנגענוםען איז
 בלויז גאר געווארען, ערלײדיגט יעלrאפ עניז דער

 בײדע אויף. נישם קאםף דער הערט פאקםיש אםיציעל.
 אוים־ זײערע םאר פראפאגאנדע וױיטער םירען צדדים

 קאנגרעס, אלגעמײנעם *ום זיך גרייםען און םאסונגען
 גאנט; אין נאוועמבער טען14 דעם םארקומען דארף וואם
 פאראײ־ דער גאך קאנגרעם ערשטער דער זיין וועם דאס

 אוים׳ן ,1936 מערץ, אין םארגעקומען איז וואם ניגונג׳
טולח. אין קאגגרעם
געשעע־ װיכםיגע א זײן װעם קאנגרעם נאנםער דער

 אין באוועגדנג םרײדײוניאניסטישער דער אין ניש
פראגקרײך.

 םערץ אין םאראײניגוגג די םארגעקוםען איז עם וועז
 נישם־קאמוניםטישע, א געווען מערהײט די איז ,1936

 געאײלם אוזאםען ריכםונגען ביידע האבען דעםאלם נאר
 פיער אלזא, קנאפע, ;מיליאן א פון מעהר סד א נישם

 ײ-1 ערשםע די אין באזוגדערם *וגעקוםען, זײנעז םיליאן
 חאבען סינדיקאםען רײ א אין םאלקם־פראנט• ®מ םעז
 םעחזײם, א באקוםען אײט דער םאר קאמוניםםען די

 אק וױ אזוי נאר נעגענט. פאריזער דער אין באזונדערם
 אפ־ גישם איז יאר האלב * און וװײ העכער פון םשך

 געפינט קאערעם, נאא^אלער קײז געװארעז געהאלםען
 דער ®ח פארוואלטוגג נענםראלער דער איז נאד זיד

 קאמוניםטישע נישט א באװעגונג סינדיקאליסטישער
מערהײם.
 די *וױשען קאםף א פארקוםען װעט נאנט אין

 פאר־ נישם דערמײל נאך קען םעז אח םענדענצען בײדע
 זײגזמ דעתױיל זיגען. װעם ריכםוגג װעלכע אױםזעהן

 ®ח פאיעורעזאל קאמרעס נאגםער *ום צוגעגרײט שוץ
 זק־ זאגס טענדענץ קאםוניסטישע די ריפםוסנען. דרײ

 פראםעםיאגעלער דער פון אומאפהענגיקײט פאר ארויס
 אויף געװארעז באשלאםעז איז דאס װי אזוי באװעגעג,

 פערץ׳ אין טולוו אין פאראימיגומס־ממפערענץ דער
 אנעד םארלאגגם זי ענדערונגען. שום יךין אהן ,1936

 n ארגאגיממין םינדיקאליסםישער דער פאר םרײחײם
 1® פיז װעגדונגיז די אפצואװארפען אדער אקצעפםירען

 באשסיםםנ אק גחאפענארבײט פאר •אדםײען ליטישע
 פמדי־ די איז שאפוגג דער געגעז איז זי ;מעםיגקײטעז

 בעאײגפלומז דאלען װאס פראקאיעט פון גופא קאטעז
מז אינעדליכען אק גאנג גארפאלען דעם ע  ro די פיז ל

m גארנישם אפער זאגט חמאלואיע (די וײקאטען, rn 
 V* אפ<זש מיסמזזקאמ n װעלכע .קעדגדלאך״ די

W אן פאר חאפאן װאם און פאגריק יעדער ui*ii 
* דאזיגע די ;סינדיקאטען די אין װירקען ןגו תולפו קן ,
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 פון מיםעז סאמע אין געויעז איז ם
הארבםט־םעזאן.

 ווײםא שאפ קליידער דעם אין
 םערטען אויפ׳ן וואם קא.״, גארפעגט

 פופצען־שטאקיגען דעם פון גארן
פער־ געלאפען דינען הױז, *םעשאן״

 אין אױסגעשטעלט םאשיגעז. ציג
 געדונערט מאשינען די האבעז ווענט, די כײ רייען גווײ
 אונטערגע־ האט פאדלאגע די אזש אימפעט, אזא מיט

ציםערט.
 אפעריי־ םערציג האגען אנדעדען אנטקעגען אײגער

 קאי־ סאטיךקרעפענע גענײם פרויען, און מענער םארם,
 ניט ®מ געיעג װילדער א אנגעגאנגען דא איז עס דער.

אפנואוױשען. נעז די ציים קײן האבען
 צייט צו צייט פון גענײם. םען האט שטיק־ארבײט

 קנאה מים אנדערען, צום אריבערגעקוקם שכן איין האט
 העם־וױים שוין אים האט אנדערער דער װי דערזען

 האבען רוקענס געבויגענע םערציג די אריבערגעיאגט.
געטריבען• אליץ זיד

אנדערען׳ צום איינער הויד דא מען האם גערעדט
 עלעקם־ דעם פון גערויש דעם אריבערצושרייען כדי

 די איבער קראפט געםריבען האט וואם מאםאר, דישען
שאפ. ®ון לענג און ברײט

 די צו אריבערגעשריגעז דא מען האם פעדסםענס
 ױנגעז׳ רוגזה׳דיגע בײזע, — פרעסערס־אוגטערםרעםערס

לייבער. האריגע צעפראלטע מים
מאיק! אן, קאם םריער! מיר —
םאנעװע־ די איבער לײדיג כ׳שטיי װי זעסט, —

 הענט די ״פארלייגען״ און ״שיסער די שרייען — גאנס
 אר־ שטאד קײן האבען זײ אז ווײזען, צו געםלעכט אין

טאן. צו ניט בײם
 זיד האבען באלמעלאכעס הײםישע עלטערע די

 קאל־ אױף דא װיינענדיג כמעם געבעטעז ווײלע יעדע
אנצוקוקעז. זײ געווען איז רחםנות א אז ארבעל, נערם,

? וואס הענט, די םיר איר בינדט וואם —
אי־ לעבען קײן מאכען נישם כ׳קען רוצחים, —

!זיי בער
איידע־ ביסעל א שױן םרױען, און מיידלאך די און

חנ׳דלאך: מיט לער,
!באי גוד א זײ דזשעק, אן, קאם פליעז, —
 די ארויםגעיאגט זיך האבעז אליין םרעםערם די
 צוםרידען שטעל גײ הערענדיג. נים געמאכט זיך נשמה,

 געשארם געדריקט, האכען זײ !חכרה משוגענע אזא
 םארצױ־ די איבער אײזענס שווערע גלאנציגע די מיט

ביגעל־ברעםער. די אױף װאס קלײדער״ געגע
 אויף הןא־עוואניע. אין פארטאן געװען זײנען אלע

 עלעקםרישע געזשחשעט האבען צושנייד־םישען טייל א
 גע־ שערען לאנגע האבען אגדערע אויף שנײד־םעםערם,

 די אין זיפצען אנגםטליכע םים געביסען זיך קגאקם׳
שטאםען. קרעפענע

שאפ דאזיגעז דעם אין איק־און־אײגציגער בלויז

 ביים ער איז געזעםען ארבייטען. געקאגט ניט האם
 דאס מאםאר. ביים רײ, סוף סאמע לעבען וואם מאשין,

 ארבײטער, מיטעל־יאריגער שקראםולנער א געװען איז
 גע־ שאפ דער אים האט שווארצער״ דער ״שליאמקע

 מענשעל נידעריג־געװיקסיג א געוועז איז ער רוםעז.
 קוים האט ער םאליע. צעבראכענער קרומער א מים

 גע* ער האם הענםלאך םיס. צעלאפעטע די געשלעפט
בײנער. אהן װי םארוױיכםע, קליינע, האט

אוי־ םיבערדיגע זיינע מיט געקוקט האט שליאמקע
 אגגעגאנגען. דא איז וואס געיעג, דאזיגעז דעם אויף גען
 רירעוודיגען א זיך אזוי עפעם געוואלט אויך האט עד
 קייז גארנישט ער מאכט לעצםענס ווארים געבען. יאג

 ער דרײ. גאנצע שױן ער האט קינדערלאך שכירות.
 דאס קאנווערטעל. ליידיגען א כמעם אהײם כרענגם

 עפעס, זאגט זי ניט אים, אויף שריים זי ניט זײנם׳ וױיב
 אוי־ געגזענע ווייסע אירע מים אים אויף קוקם זי נאר
 וואם אויגען, שטומע דאזיגע די ער זעט אומעטום גען.

םענוו^ אים צו האבעז
 דיר, בײ מזל םיגםטער אזא איך האב םארוואס —
? פארװאם
אפגעםליקט, אפגעריםען. ארום םאקע שוין גײט ער

 אזא שאפ. דאזיגען דעם אין ארבייטער שום קיין װי
 ״םלעק״ לאגגער א אנקומען׳ װעט וױנטער ביטערער

 שרייען ארגייסער די װי הערט ער חדשים־וױיט. אויף
אנדערען: צום איינער

ארבײ־ צו וואם דא איז עם זמן כל אריין׳ שים —
ברדדערל! טען,

 צעםראסקעם זאלען מאשינען די ארײן, שים —
!װערעו

 זיד יאגט ער טאז? שליאמקע אבער זאל וואם
 שםיק־ די גום׳ל. שלאבעריג זײן טרײםעלם ער גענוג.

 אים םאלעז זײ — מאדעס נײע מינום יעדע — לאך
 :װיילע יעדע אים זיד דוכט עם ארוים. הענם די ®ון
 בריחש, םיםםער פארמאז, דעד װידער, שוין ער גיים אט

 אױם זעט װאס פנים, אױםגעבלאזענעם תיטליכען, מיט
 דער אים, ער טראגם ארוים. שװיץ־באד א םון װי

אםאל? ארבײם די צוריק גים םארםאן,
 קאליע די צוריקברענגען אײז איז אים האלט מען
 אױפ׳ז דארטען םאקע הענגען זײ דרעסעס. געמאכםע

? פארריכטעז זײ ער וועט ווען געשטעל. אימערנעם
 אז צו׳ אזוי אים דריקען אנגלען די אז פילם, ער

 אױפ׳ז אנידערפאלעז דערװארגענער א דא ער װעם אם
 זיד ער קען קראנק. גום זיק מסתמא מח ער בענקעל.

 אוועקצולײגעז, זיד םעזאן מימען איז פארגינעז אבער
 צום גײן שױן װעם ער אז און ? דאקםוירים צו גיץ

 שםאם־ אמ יענער וױ זאגען, אים ער װעט דאקטאר,
ארבײםעז• וױיניגער װאם דארף ער אז שפיטאל,

 פעז בעםעז׳ אםשר װעם ער םראכם. שליאסקע
 װארים׳ פארריכטען• אתיסהעלםעז אביםעל אים זאל
 אװעקצו־ זיך שײן דעז אמ אהײםגײן, אלעמענם גאך

פעםם ער נעט? פארקרימםע צענעפען צו שםעלען

 אח םראגען סינדיקאלע די זיך בײ צוערשט כאהאנדלען
ד שױן םיט םאחאפלונגען םינדיקאלע די צו קוםזנז  מ

 יע־ געגעז אויך איז רעזאלוציע די ;לאזונגען) שטימטע
 פארבינ־ צו באהאלםענעם, אדער אםענעם פרואוו, דען
 רעגיחגג־ א םיט באװעגונג געווערקשאםםליכע די דען

 פװ 1אינםטרעם די גמגען נשומנזעם איז װאס פאליםיק
 פון נישם אופאבחעגגיקײט חײסם (דאם ארבעסער, די

 רעגי׳ באשסיםםער א םון נאר בכלל, רעגירונג יעדער
ע;  די פון פארםײדיגוגג גקםעאומדיח א איו דאס רו

געװערקשאפםעז). סאװעטישע
 ער־ שלום׳ און םלחםה פון פראגע דער בנוגע

 קאמף חנר אז חמאלוציע, פראקאםוניםםישצ די קלערם
 קאםף פיט׳ז האנד איז האנד געהן דארף םלחםח געגען
ם שאחי יקירטקריט ^ר<נו«ל די ;פאשיזם געגען  מ

 שלום חנם גישם באצוועקם האט װאס אפפאך, מינכענער
 אינםזר קאפיםאליםםישע די פון נמגיײדארספ די גאר

 י ®»י לענחני אלע ®ח קאגפעדמץ א ,פאר דעסען,
מ שלום ®ח אנחצגגער די פון וײדערשםאגד מ  דעם מ

ד דאזיגע די ;םלופות קריגערישע די פון טאזשאגש  ח
 ®מ באשלום דעם סוןי צום רמײלספאראי זאלוניע

 אב־ תאט װאם אסל^ ®ין םרײד־ימיאדאמםערנאציאגאל
מ־ םאװזנםישע די םים פאחיײגיגומ די געײײפעז

 אונ־ פון באנײאוגג די פארלאנגס און פמעןשאקךװע
 8 פאר סינדיקאםעז רוסישע די םים טערהאנדלומען

פאראײניגונג•
 ארבײםער דער םון טיילען נישט־קאםוגיסםישע די

 זײעיע ;טאז אנדער אז איז גאר רעדען קאנםעדעראציע
 רעזו־ זיך קענעז און זיך צו ענליך דינען רעזאלתיעס

אופן: םאלגעגדעז אױף םירען
 פאל שום קײן אין :שלום און םלחםח בנוגע

 אפפאכזיז, שלום םרן מחנרוגגען פרידלימ םלחפה;
 אופגצרעכ־ געװארצן באגאנגען דינעץ עס װיםיל אױף

קאנפערענצען. אינטעושאציאנאלע ;םיגקײטעז
םינריקאלער דער פון ארםאוהעסניגקײט דער בגוגע

___ :גונגעבאוו
 פאליםישער יעדער פון אומא«זעמיגקײט אבםאלוטע

 פארםײעז פאליםישע ®וץ ארײנםישונג שום קײן ;פארםײ
 אמד גישס און דיחנקם נישט לעבעז, סינדיקאלעז אין

מן פון םיםגלידער די בלויז נישס ;דירעקם  ביורי ענ
 ■אםםעגס *אלינױשע פארנצמז םארעז גישט זאלען

 איײ אגפידןנגדע די צו געימרנן גישט און (דעפוםאםען)
 לאפאש איז דאס וױ פארטײעז, פאליטישן «ץ סםאנצדן

wo חנז  זיי ומדביײ דאױמי ךער נאר םולוז, איז מזוי
מחני דער פרן םיםגלידער די אױף אױך חל זײן ײ בר

 שטעלם דערגאך אויגען. די מים אפרײסארס אלע אדורך
 שאפ, אין ״שיםער״ גרעםםען צום צו גײם אויף, זיך ער
 שאפ־ארבײט דער אחוץ האם וואס פאלאק, לייזער צו

 וױיב דין וואם סטרים, קװין אויף געװעלבעל א אױך
אויף. האלט

. א םיט ארויס פיר העלף לייזער, — . שםא־ —.
שליאמקע. פעלט

 לײזער ענטפערט — !ביזי ך׳בין ? וואועם —
קאפ. דעם אויפהויבענדיג ניט

בא־ ער אוועק. גײט שווארצער דער שליאפקע
:שכן צום זאג א גים יעגער וױ הערען צו נאך וױיזט

!קאקרוטש אזא צוליב סיזאן, א ספאיל גײ —
!קראנק נישט נאך ער איז דערוױיל שור, —

גענו־ שויז שליאמקען זלאט בויך אין אינעוױיניג
 זעלבער דער ווײםאג, גריפענדיגער א שניידען פען

 דער־ ער חדשים־לאנג. שוין םילם ער וואס ווײםאג
ך: םאנם אד־ גוט אזוי געקענם אמאל דאד ער׳ם זי

 דאך ער האם וואולף שאפ־טשערםאן דעם בייטען.
 םארשםעהם םאחואס ארבייטען. אױםגעלערענם אליק

? ארױסצוהעלפען אםאל אים ניט, ער
 םון פונדערוױיטעגם, באוױזען זיד האט פלוצים

 דאר א םרייז. םיםםער גאלעבאס, דער ארויס, אפיס
 דאס אנצוג. געפרעסטען גרויעז א אין םענשעל גיך

פ אפגעצערמע  ער רוגזד- פזן געציטערט איס האס «י
 גע־ געשםעלען, םאשינען די צוױשען ארוםגעלאםען איז

העגגערם. אויף דרעםעם צעקנײטשםע עםליכע האלםען
צװײטער, דער נאכגעגאנגען איז פרײז׳ן םר. נאך

 קאפ׳ םארקעמםעז גלאם א םים םרייז׳ איגגערער דער
 איז זײ נאד פערםױם־גערוך. םארשפריים האט וואם

 שווײגענ־ א בריטש, םיםםער פארםאן, דער געגאנגען
 געווען איז פנים רױטער שטענדיג זיק נאר דיגער,
בלאם.

שאם־םשער־ כיים אפגעשםעלט זיך האם באם דער
 בלױ א אין ױנגערמאז כלייכער הויכער א װאולף, םאן,

 8 פרײז םר. האם קול כריםעגדיגען א םיט העסד,
געטאן: געשריי

? תכריכים — אײד בײ דא מעז נײט וואס —
פנים״ זײן אױםגעדרײט האט שאפ־טשערמאן דער

 האם באם דער װאם קלײדער, צוקנײטשםע די באקוקט
 גע־ גארנישט האם און אויגען די םאר אים געזזאלטען
עגםםערם.

קא״ די צונעפען םיר זאל ױניאן די כ׳װיל, —
געשריעז• נאס דער האם י— !ליקעם

קארםלאד, נאכהענגענדיגע די איבער קוקם װאולף
 קײן נים עם איז אים םאר דרעם. יעדער בײ וואם
 גלזאגם שױן שװארצען דעם שלין»מיזע האס ער נײם.
 tn 8 געװארעז אים איז יענער און אופן, םײנעם א אויף
דעדפאר. שונא

 בײפ זיך םאכם עם םענש. 8 נאר איז םענש א —
 װאולזי וױל — םעלער׳ שםיקעל 8 ארבײםער כעסםען
עסק• דעם פארגלעםען פרידליך

 קאנ־ אלגעםײגער דער פון םיםיע8ק דםיגיסםראםױוער8
 די »יז ארײנברעגגען דערלאזען גישם ;פעדעראציע

 »יז אויסגעאו־בײט װערען װאם זונגען8ל געוחנרקשאפםען
ד אױסגאם אחן אלע פון גיטײטפהענאפאו ;דרויםען  ח

מעז, רו שט זאל עס װעלפע גי  *יז פארם דיער זײן גי
פראגראנ^
ײנען דאס װ װעלכע לוציעם8רעז די בערך ז  וועח

קאנגרעס. גאגםער צום צוגעשםעלם
®לי־ װעלכער זאגעז צו דערח׳ײל שדוער גאן־ איז עם

ען װעם געל שט ד8נ וױיסם nm ;זיג  כחות* די געגױ ני
 ;העפםיגער 8 זײז װעם ק»מף דער גאר רחעלםניסעז.8®

שם די מז עלעםענטעז קאםוגיסםישע ני ד גי  * ■8 זי
 סיג* דער םיט וחנדעז װעם עם װאס וחשבון דין קלארען

 נ*8אינםט העכסםע די װען פאל אין באװעגוגג דיקאלעד
ן » ;םערהײם קאםוניםםישע 8 כאקומען ויעלעז מ  יי

ײז װעם ר7זסמא«ח דעד צז םוף דער ז ע חד פ _ ט קיי  גגי
 שיאלטזגג• נײעד 8 *י דירעקם םירעז וחנם און באװעגונג

ר מ רי ײעחג אלע זײ מאביליזידצז חנ די כחות ז  ג
 פמאל• 8יw 8 דערלאוען צו גישם

? זײ דאס װעם ען ע לי ע  נ
ד• 8 18י88 זײגעז שאגםעז י
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1

— poga*! א p i p  lyyaga ןנוריק־ מען האט 
p םון געקראגעז i װעסם.״
 ארײן צוריק גאכדעם שיק גײען באסעס דרײ אלע

 עיקר דער !ציחה. אויםגעלאדענער נים םים אסים אין
pagn םען װאם חרטה׳ זײ ogn דעם אוגםערגעשריבען 

 םאר מען אז בפירוש, שםײם עם װאו .*גריםענט״
אםילו. ארבײםער אײן קײן — אםזאגען ניט קײנעם

— ? שווארגעז מים׳ן פארט םען טוט זשע װאם —
 * אעדרײען םיר ער׳ם — פרייז. עלטערער דער זאגם

געדענקעז• 1צ האבען װעל איך אז םיזאן,
ציען, גים לאנג ער׳ט אז זיך׳ דוכם םיר און —

 על־ צום פרײז אינסערער דער זאגט — !קאליקע דער
גײן. עם לאז — םערען.

 האר די זיך גלעםען און זיד געשםײכלעז בײדע
p ,גמערםעלט. אלײן זיך וואלטען זײ וױ קאפ

 נאך זיך מען םוד׳עט םאשינען. די בײ דאז־ם׳ און
 לעצםער דער בײ וואם דער אז שוין, װײםען אלע אלץ.

א אין איז מאשין  םארא־ גאנגען אינ׳ם — שולדיג א
agi. םײל iypip בליקען. חזמנות׳דיגע םים אהין

קויםיג• iga עפעם איז יונג דער —
קראנק. זײן מח —
— p ברית׳ן• צתויל מאכם
!םניע ? דרײ שיין, p האם װיםיל—

p אלץ. דאם זעט און הערט אלײן שליאםקע
 ברעמען םיסע די בלויז אומבאהאלפענער. אן שװײגט

 אויגען די שװאמער. נאך װערען אויגען די ארום
 *ya קראנקען׳ א בײ װי פיבער בלוםיגען אין אלײן

 דער אונםער אים חלש׳ען הענם די הונם. שםיסענעם
 דען p װעם אניט ? אים r« זײ װילען װאם ארבײם.

? ארבײם דאזיגער דער בײ *יען לאנס
oy אומעםיגער באך שוועדעד, נאך אים ווערט 

 דער אזש אים׳ שווינדעלט קאפ דער האראען. אױם׳ן
קארוסעל. g וױ זיך דרייט שאפ גאנצער

p װיילע א אין i  agn װאם סארגעסען װי שאפ 
oy געיאגם װידער האם מען םארגעקומען. ערשם איז 
מאשינען. די

 צר רעדם — !דאם האבען זיי גבורה בייזע א —
n ,שליאםקע. רראעװאש דער זיך — p ויך שםעלם 

 ער קליידער. צוגעבראכםע םריש די באקוקעז אױף
 איז װאס גוט. נים טאקע :זעט ער זײ. כאטראכט

 האם מען שדדער. זיםצט ער ? lypnya אים p דאס
 עסען קײן אויף װאך. א מדרײט וױדער שױן אים

 yago אק דאך איז ogi און זיין. גים שוין װעט אםילו
!םעזאן מיםען

ago p איז צופארגענם i געווען y .א טריבער 
סענסםער. די אויף געלעגען איז ליכם גרױע םונקעל

 -6סונדעם לאספעז. אלע געברענם האבעז שאפ אין
 אלע אין אוםעםיגלאך־גרײ געווען אומעםום איז װעגען

 אױף *עהאעען קלײדער׳ קאלירםע די בלדיז װינקעלען.
 סאר־ ײלראלע טיט געםיניעם האבען געשםעלען׳ *לע
 אין מענשען שײז״געקליירטע רוהיגע, אן דערםאנם כען<

טע^ ױם־םוב׳דיגע
 אפרײ־ די אונםער געדונערט האבען פאשינען די
 פארמאן דער פרייזעם. די — כאסעס די סיס. טארס׳

 דינען פאקער׳ דער דזשאן נעגער״יתג דעד בריםש,
 בא־ אױף עמלאובל די םים שאפ איבעדץ געלאשען

 םינישערס די סון געריםען הענט, די אין שטעדוגגעז
w חעגם o rn חעקשיקעןא «ום.

ען פונדעםםװעגען  באםערקם׳ ורײלע יעדע אלע חןנ
tg לײדיג ן שםײם טאטאר. לעבען װאס ױי׳ םוןי גיים 

 םען וױ טויטע, שוז׳ייגענדינ ן איז םאשין די בןנקעל•
 איז פאשין דער ארום פעפלעט. קאפ דעם איר װאלם

 איר בײ לעםפעל דאס םח&ת פינםםער׳ סרזדשחוחז׳דיג
 מען װאם האגםדך׳ וױיםער א אנגעאונדען. נים איז

 םון לעהן דעם אויף הענגט איבערגעםוישם׳ חײנט האט
____ מנקעל•
ט וװ ײט1 פרן  פאר־ ן אויף עםיגער הויבם זיי
u שוױאטעז p פראגע ן מיט ארכעם דער פון:
ר װאי — ע ״ איז מז ? רע1װארש חנר עי

:רחפגות גױם ענםסערען םײל
קראגק. אפשר װןדען, געװאר דארך םען —

TW m, קאטאװעם טדײבען עדיש?.תגאוױיס די:
אװעק. גישט װייג דאס איס לןוס אפשר —

ס די אױן סן רקןן בן בײנקעל. לײדיגע ואס טפוו
ו בלדיז גארגישס** זאגעז זיי גאו ן ד ד תגן  איז ■ריח י

n m ד גןדוײגלאןי. וזי •רײלזוכעד  איז ארום גיים ן
ליי <י# לןו גן ן נוי קן ^ רוים־ די אויף לידלאך ח

ליויז.
ס אפיס■ וזײוזלינןן p םיד די m םדף בייס מן b 

• ויך פ נ ון גןן ו  שםזנג־ ן אפיט״נדידעל, דאס אי
»»לח<}גי««יר *ך «3יל*גדונ*<*1 ח אס ש*י* אלע •

 םויל, קייענדיג א מיט קלײד גרינליך א אין םעגשען״
:שאם־טוםעל דעם איבער אויס שרײם

!טעלעםאז לאנדאן. םיםםער —
 — םאשין שווארצענם ביים שכן א — לאנדאן

 וואקלענדיג גײם ער צעםראגענער. א אויף זיך שםעלם
 אםים־םעלעסאן. צום גאנג סיםעלעװאםעז א מיט שװער
 א דארטען זיך זאמט ער נאך. אים קוקעז םילע

 זיך באווייזט ער אז געוױינליך. וױ לענגער ביםעל
 םון וױ בלאם, זעהר פנים דאם אים שאפ.איז אין צוריק

 א איז ער דערשראקען. דינעז אויגען די חלשורג
 ווײכהארציגער. א דיער לאנדאן, דאזיגער דער שווײגער,

מאשין. צום אוועק צוריק זיך זעצם ער
 וד־יסעז אלע וױיל נאך, ניט שוין אים קוקם קײנער

 מאל דאם נאר זיך. וועגעז גארנים דערצײלט ער אז
 דעם עפעס דערציילט ער אנדערש. עםעם געשען איז

 אזוי אנדערען. דעם איבער גאלד גיט שכן דער שכן.
 מאשינען. די פון בריים און לעגג גאנצער דער איבער

 צוגע• נעכטען נאן־ מען האט שליאמקען שווארצעז דעם
שפיםאל. אין נוםען

 מאשינען די ערנםט, געווארען זיינען פנים׳ער אלע
 םים די זײ וואלם מען װי םויל pa גענוםען האבען

 טרויעריגע די הענגט לוםט דער אין אוגםערגעהאקט.
בשורה:
קענםער. —
:איבער חזר׳ן באלםעלאכעם היימישע די
ױנג• דער םארםאלען, נעבאך. ראק. א —
 דאזיגער דער םון הערען נים קענען מײדלאך די

 וואל־ די װי אוים קוקען פנימער זײערע קראנקהײם.
 וױ מעגער די אבער, ציק־וױיטאג. םון געליטען םען

 אח װאונדען אײגענע די זײ גראבלען להכעיס״ אויף
זאגעןז

מא־ םון אוועק מעז גײט גלאט אזױ ? װא׳דעז —
 צרות, םובערקולאזים׳ :נים םעלען קראנקהײטען ? שק

!עך בובאנעס,
 די פארגעםם ער הענט. די אפ לאזט עולם דער

 שםילער. גייען אונטעז םרן װאלצען די שטיק־ארבײם.
 אז :שםײגער הויכען א אויף שפארען זיד נעמם מען

 ארבײםען. םון דװקא ניט קוםען קראנקהײםען אזעלכע
 אשםיי־ באסעם גבירים. אז :םארקערם זאגעז אנדערע

 אין װאוינען ;רוהיג «ײט אין זאט׳ דער צו עםעז גער,
 — ם׳הארץ זיך פמ ארוים גים י^נט םען ;דירות שײנע
קראנק.״ וױיניגער סען װערם

 אײרך פונקם לײפט פרײז, םר. באלעבאם׳ דער
 ארבײם מען אז באםערקם, ער מאשינען. די נעבען

 פרעגעגדיג א אז ער שםעלט זיך. שושקעט םעז נים״
 *ו געלעגענהײם א האבען דערבײ װאם אלע פנים.
 פרײז םיםםער שליאםקע׳ן. װעגען נײעם די יילעןצדער
:לייען די םיט קרים א קאפ, םיםץ דדײ א גיט

צײט־מאטמוען
דיז T8 נעדענקט

Bpapnga ז י י חײםיעע, די — ײיא
 T אידזןן חארטפאשנע די

nTyn״i׳mi  
 f שסידען שװײגןןנדיגק די
געאױנעגע די שנײדשר״ די

M A M M A  M A Mאײגען, מםײכדקגדיגק סימ
A A M A A M A A M M  M M ^ M  MA ^ k A A M  A Mקרןןספױגק״ כאלקגאלןןס די 

f{םיט ly y j סאראוינען װי ?
 לײםו, ס*די«ע דיי סערד־חענדלער, די

געריפועןן יןא ײך
אוי^ װאט }ר̂פ73שט^לםא די

m a m a W m a  m m A A A A M  M M M M M  a mעיעי י ״י#
M i M i A A k M A A A i  MflA ^A A A  A Mקאטדיארןןם, רי און כלעגןןר די

M M M M  M A A  a m ^ M M A M A  M A A M׳טייןיר נימ דעכןנןןן װאס
M A M A A M A M  M A A  M A A lk M  M A A  M A A M  Am  M Mקויעתע ייון יגדעד “ ®ע• ®מי —

ער- אץ זײ גליחען «ו פיי
נספאיענע, n איר גןןדעגקםו

MaA A A A M M A A M  Aa M  A M M A k k  M M Mפארש^גען אץ פדעגען װאם
M A i i M A A M M  M a  AAAa  M A A M M A A  A Mדי.«רוניסער ®רן ודאפןןר די 

■רןגען ־
— yDjpf די ר«

•ד ,
 i לייײיען

w קימק■ און tn m fi

גערעכטיגקײט ^
 װאס אבער נעבאך״. האז״ שליממזל׳דיגער א —

לײדיג? איר שטייט
 שוץ וױל ער ארבייטען. ניט דערוױיל קען לאנדאן
 געבעםעז אים האם ווײב שליאםקעם וואם איבערגעבען״

 ארבײםעז זאל זי מעגליך, ס׳איז צי :טעלעםאן דורכ׳ן
 נױם. גרוים איז איז זי ווארים מאשין, מאנ׳ם איר אױף
 צום מאשינעז׳ ריי צוױיםער דער צו pa זיך ער לאזם

 בײדע וואולף. טונקעל־בלאנדען דעם שאם־טשערמאן,
 איבער םראכט וואולף שטיל. זײער שוין זײ שמועםעז

 אח עם אז אויסםיר, צום קוםם ער »^pa’T^״p יעדע
faga ׳ • ^an א די בײrםיaאיז עם ווען צײטען, ע 
 שאפ דער קען וואם ארבײט. עןaקרי צו שווער אזוי
^ען — װי nya’a^i טאן בער  בײנ• דעם ווײב דק אי

קעל?
 א מאכט ״pרB מיםטער אריין לױםם דעחױיל

 שיפען דארף איך ? מען באלעמוםשעט וואס — ^־ואלד
ארדער! דעם

אםלײ^ נים עס װיל שאפ־טשערמאז, דער וואולף,
ר ער וועט םינום הייםער דער אויף שפעםער. אױף מ  גי

םוײיז. מיםטער בײ פועל׳ן
 שאפ־ אנצערa דער שוין שםייט שפעטער ביםעל א

 ״שאו־רום״. לופטיגען דעם אין a'a«nya’K קאםיטעם
jy הענסעז װענם, די בײ ארום, ^ a קלײדער. םיט רייעז 

 p ארבייםער. די ערשט זעען לעןaשםי yo'na די אין
דינען. זײ צעיאכמערט ט,aםארשמוצי

ש אזא — ^י א !אפדעכעז קױם קען מען !י
 ערד דער אין םרי אוגז װעט שטיק־ארבײם די —

לײגעז•
״PT■ ױגסער דער באסעם. די זיך באװײזען עם

:די צו זיך וועגדם מױל־װינקלען, די אין חחק םים
? ױניע די עפעם טaזא וואס נו, —
 ציט דעה־זאסער׳ הויפט דער עלטערער, דער אח

 די װאם אױם, הארכט ער ליפען. די ערנסם צונױף
 םארםראכטער. א וױילע א שטיים ער בעםען. םיידלאך

 װי כםעם שוין איז םערע Jעש*רענקעלםזa בלאנדע די
שמייכעל. לױםער איז יגים איר מחמת זיפער,

 א האבעז דאדף איד — ער. טaזא — נא! —
^ya'T .מאשין

 מיידלאך די וױלען — פרייז... מיסטער אבער״ —
 זימעז באסעס צוױי די אבער זאסען. עפעם וױיםער

.png אםים דעם איז פארשװאתדען שױן
 ארא■־ סיט pאר שאפ אין צוריק אלע שימ גײעז
wn^ya .צו זיד לאזט יעדער קעפ p t •בײנקעל 

ר ױאולף,  שװארמג׳ס צום צו גײט רמאז,yשא■־םש ת
ל, מ ם  נים־פאר־ די מםײלם באנחנל׳ א ארױם נ^*ט מ

^yaya^aya a ר שליאסק^ םון ארבײס ^  ooya י
 צײט א T7״a מאשינזמ די װארט. א אהז שטיל, צו

ז.yaשלאyרגyאונם םיס די זײ װאלט vin װי לאנס

( ר ע ד י ל ױיזען. אברהם ®ון (

געגענט נײער ׳
 םאטװוען) נמיארקער די (פון

 געגעגני, נײעם אץ אריץ קיםם®
 למגדו נײע א — אױם זיך דאכס•

אגעגעכשa כליק דיץ נאר װא& און
אוםבאקאגט■ װאס םרײד, םיט װינקמ

׳>

 געגענש דעם םון נאנזען דער אוו
;קלאנג דעם אץ *ױכער םימ פול

A A A A A iA M A A  A  A A M A A a AAAAAM MAM m a m m m mגןןװארען באשטיטט אז קענפױג 
לא<ס ניט fc«np נאמען דןןר איז

 — נאםען חןר גײ געגענ®, דער נײי
א• זיד ער יאגט ja פון פי n 

 פדײדמ און אזױ זמגקנדיג
און מזױ שפילעװדיג

 געקוםען פאלק װנגע א װי
 ן לאנג גיפ דא זיך wprga און

 ׳מןןנקר די דןן שפאנ^ן םומיג
שלאגק• גדיגיג^ פרריען די און

v חײזשי, חי און g• פארסויג, װאפ

ניי♦ לעפעז ײ 8י

 ײח לץ8ײ*י ײײדי*ז
ןאגקחױפען יןןדןןד װ^לפ׳ם װי

פײי, ארן

-4 ו 9 3 8 צ., ע ד

:קיסמאן ױםח דר.

קאום־ קארל ײעז — 1876 יאר ^וג׳ם
 חנר אין ןyטראםyaארײנ את םקי

 צום ביז ,aaiajrngn סאציאליםטישער
 פון או^ק איז ny וחנן ׳1938 יאר
 מהלד א פאר וואם — ^yiT דער
 וואם ! yשיכטyaלם־yװ רyד םון

iyagn םyלקyל און רyנדyאיכ רyר־ 
aעלyדי האם װי צייט! דער אט םון משך אין בט 

 און ןyבyל דאם ווזנלם, די װאלוציאגיזירםyר טעכגיק
 בא־ די לyציyBס און נטשהײטyמ דער םון דעגקען

 םלחםות !קל$ןסען םאציאלע די צװיש^ ציאונסען
 האט nrtMya ם.yװאלוציyר און ןyקוםyaםאר דינען

n פונ׳ם מאפע די ןיך y־yaip^ איז אראפ און ארויף 
lyaagaya ש א האם אט אנםװיקלוגס. דיnpya p די 

p, אם iy:>gn 1 זיך.iyaauyyg פאנאנדyרyaאון בלים 
 oy אץ oy’r^’g yרליכסםyד. די םלאצםya דינען אם
•ingiiya חושך רyװיד איז

^y pyaga oyi אט פון משן־ אין  רyאב ignyB״
 םאס־ אויפ׳ן ןyשםאנya םאציאליזם םון yyi’g די איז

 אײחנר לאנס נאך .yשיכםyaלט־yװ דצר םון ארדענונס
 צו ליכקײם,ayמ א האטya האם ארבײטער־קלאם דער

 פאלקםםארםרצםועצז, j^y'g’Bg די אין דצה א זאגען
p הצהנן D^ya זיך האט r דאס וױ אזוי — שטים 

ly בײס אסםa Dyajpynyaaig אז םון ווארם ^ n y טיש 
 israpya yאל אויף — קאייטאל ^nBTwyai' פוג׳ם
 חאט oy צי מלובח־לעבןן. און ןyלשאפםליבyעזa *וג׳ם

 צי ר,yרליכyאינ פון ןyaפרא jyayii לטyעהאנדa זיך
ם זיד האם tyn צי פאליםיק׳ רyרליכyאױם פת ו או  ^ו

 ׳װאלםya פאליצײאיפתנר םיט aaiayngy די ןyתרשםיק
 yאליםישrסאציאל מים ארבײםזנר די זyטyאיעב צי

lyyyrya, האט מען צי yaםראyaציװיליזאםאריש די ןy 
װילחנ״ קאפיםאל םונ׳ם ברכות  yopi אין רyלקyם צו.

 םלוכות ״ציוױליזירנהג״ די צי ר,yנדyל yקאלאניאל
jyj’n באפאאין אליץ ya«K קרי םיט צוױיגמנ דיya* 

yaכםיyאלם זײ רyאב זיד האם — פאםזח־מאח־ רישען
*py חגר םים nwwn מחטya aנדיyשט yבוחשואזי

 «^גלשאפט: חנר אין פאקטאו ניחגם א פון זיםטענץ
 ירא^םאריאט, pinaypajn ןyaנדיyלבםטשטyאז םון

 ?yonya זיד כח lyanayopgfl אלץ טיט האט וואם
jypaymטארישoהי די ®ח רyנםyצ צום a y.

 סא״ די ותמ >ז, <מג yרשםy די םון טyכמ און
 זיד jyyinyaag האט ארבײנמגר־באוחנמנס yציאליםטיש

tnw צו yB ’agu דזגר אין w a ^ a, אײרא־ אויפ׳ז 
 אין זyשםאנya ?אוםם?י קארל איז ,oaya’cagp זyפײאיש

«ראל«נםא- פונ׳ם אלס רישן׳ פאדזןרשטזג איחנ
 אתױיטזנר־בא־ חגר פמ וואו?ם רyלyשנ חגר ריאם.

פ חנר יחנסוגס, פ  אנטװי?לומ חיסטארױמר חנר פון ^
 אלץ םאר פארטײען פראלזגםארישע די לםyשםya האט

a״y ^פראס yayaנזyצליכy האמז םיעונסמ ya •p־ 
 וו*לט גײםםי^מ■ חנר אין אלממרשאפט נאך ריסימ

 irmyyaag ד״אמן tyari® שטרײט סאציאליזם׳ סון
מן אפטטאל און לײחננשאפמן רי i די מ m אר־ פון 

 מאיזג־ ypngi די אאן אין און כײמר־יאיטיי^ז.
 anaysr ,pooigp איז ?אםפן אידזנאלאסישזנ און םישזג

yaשטאנyאין ן yago ר מ נ  לײ־ yanajnyp^B פון מ
 איז ,pooagp .?אנםרא״ און ״פרא״ דעגשאפם^

 •p האט אים ארום *.rneagp חןר tynya יזח^סמאל
’ojny ט מאל מל א מ p ג g ,צוױי־ דעד אים גפגטן צד 

ז דאם א« שפמאלפ אזױ און םער• מ  ?ארל פח א
 םאציא־ חנר פון yשיכםya גאגצע די םסש קאוםס?י

ר ^ ם ס 4באװעגמ לי
 ארבײט מיט פול ,Tyrtya דאם איז לאמגן לאנס א

ר ?אמ^ אוז מ  דאר וױ מאתדאו־ גראםאראר א סך א א
 שריפם־ די איז כח לאמנס פיזישאר יױסארגאזוײגלימר

 פרישקײם, גײפםיגא די פרוכםבארקײס, שימל^ײשזנ
 צום גיז זקן ryanr־84 חנם טדלאזפא נים האס װאס

ly a sr פיז טאג p r •לאמז
ז פיי »יז ח ז י י ז מ  ya* די אײגםײלעז מז מ

ו פון שיכםזנ ן דיסמלציאםא ו  ארבײמר־באװעגתס, ^
פאשיזם פזץ נצזזון on ביז אגהױב ורשפןן איר פיז

 _ AAAA______A __________IlM A A M  M A A M צזנגטראל אין y igrn• ׳ חאס מדיאדץן ךךײ י  מ
ם מיםםקי ײ ב ^ מ ל מו ר מ סיז פמ^ גאסחױ יי  מד
ױןו ן י •יז לפדפד לןר טףפואיגןן■ פד איז ו י ו

M A M A  A M  AAM A |M A  M M M A A  m m  M m  M A M ^ M  H M M A A ^ A k M M lמויון לי ניו ו •יו דודומ סן j ג ן i  if iif חןן if ״יי 
m זיד m r m. יו m m « מ*רס art יױ־ייו״
 M M M------------------------- -----------------■----------M M ( | t A k  M A M A  A M M | מן דץם סי מ ן ו ן ו י פו י ו ן פי י חאס דזד, ק פי׳׳ רן

רןאוטםרוי קארל
 jyo’ra זיד aלענדיpװא שונא, זyםםpבלוטי מים׳ן זיך

 בא־ אים טױס רyד האט םארצוױיםלונס, און האםנונס
ארבייט. שווזןרםנחנר דער אט םון םרייט

סאציאליזס װיסנשאפםליכמר און אוםאפישער
 -ya jyagn לסyaנy םרידריך און «ארקס ?ארל

סאציאליזם. זyװיסנשאםםליכ דעם שאם^
 oyp א עפעס טראכםyaאױס לאםa גיט דאבען די

 סאציא־ זעלשאםם.yג רyנםשליכyמ דער פאר םyסיםם
 מאר?םיזם. חגר װי רyלטy סך א אלט׳ איז וםאa ליזם
 iyay$ yaVjrn פאראן, ןyנטשyמ זיינען oy זינט פון

״g פון חשבון oyi אױף ^yanayo מyנםשעז־pלאסy,ז 
 אױס- די o-roonpy oy זינט םץ װארם: pא מיט

 לטובת י )yygog^iopy( ארבײט גמגנשלימר םון נוצונס
ojn פון פראםים nyp'myoriK- םון האר»נז איז לזגבם 

a די זyלאםp ya’iayo«ang די ia y w בא־ צו זיד 
 איז זyלאפpש yaאמאלי די .y'ygog^aopy פון םרייזנז

 yרyזײ jyaya ןyשטאנyaאויפ אפםםאל זײגזמ אלגמגרטום
nyag ,nyan^ynya ש?לא־ אהן «^נלשאסם, םרייז א 

nyo׳■• iyagn חנר אין אםילו זיי y'rgoago אױם־ גישם 
o’iaya. ם האלב־םארש?לאםנהג די ^ מל־ איז פוי  םי

 פרײהייםסאיחנאאמ yרyזײ אײנס^לט ryagn רyאלט
 רשטy םארשגמגלונס^ yty'a^jn פון לyByנ א אין
מנן איז oy ררען צײט׳ איז ם^נ ױ  *ya חגר אין א

 ?לאם מים׳ן סיסימנם yטישoאפיטאליp דאס מלשאםם
 און רייכםום םון רyכאשאפ אלס לוין־ארבייטער׳ פון

 ?וילמ *,ny םון רyבאזיצ צאל רyלײנp א םאר וואוילטאס
yana| און typnago׳ — yדי האם דאן רשם jpto 

 איר Tyawya opta^a אח פרײהײם רyנשלי^yם סון
 זימןמ וואם ,Tyoyoo’o yליסםישgציgם אין אויםדרו?

 סוג׳ם ?אמף־צילזװ די צו oaynga אינחאלם ־־im אין
פראלעםאריאם. םyרנyדgמ

^ די צ א  הא־ םאר?ס׳ן ?ארל פאר TyBgtgV'B ס
ra  ]ya אננסמ די אין? n^gaya r^ g o p לע־ דאס 

iya די פח jnraya] םרימר חנר אץ ocga^yTya פמ 
ר סאציאליזם. ^pa’r אײץ גישט׳ מ p״a האט *ya 

 rwayo די והנלעז אזױ וױ םראס^ דער אױף :ם^לם
 נישם זײ payp צו?ונםם־שםאם׳׳,ו, חנם זyaרײaרyד

pp  rwya ^  זיד דאפם oy מם»נר. באפרידיגמדי
ר vrn סוף פל םוף אז זײ׳  חנר־ ?לאם Tyiayanyn מ

lyaypדי צוליב ׳ T^’cya ya^ayo ypoyaVg פמ 
 איז ארדגוגס ya'oapi די אז ,o«pa’oa3nya און יושר

 זyרבױyaאי זי ?yaya זיך מוז םמ אז *ז שאנממ׳ א
י לױט יםודות״ jpa יויף  סא־ yay’ פת Tyaaipnn י

^ זיך. פארשסייט ,lypiyi ציאל^נ ײנ  ערשטע די פון א
 זעכ־ (אין טאאר סא&אס שיםה׳ iyay’ פח םילאזאםזמ

ם האם יארחונחנרט) מנטזןן ^י? ױסג  *agiya ym א
pajrn iyp ראמאנטי• א איז צו?ונפם־^לשאםם חנר 

מז איחנאאנן חנם ®ח באשרײבוע  g פון אנ
ii'op^gp lya^oayo וועלכען ים״ אין איגזזל אן אױף 

ny א האם yayaya tysga? חנר אט איז — ״אוטאפיא״ 
lya^aya tyoga אלם g אוםאויםםיר־ פמ באצײכנוגג 

j^g p אידײען. סאציאלזג בארע i סיס־ םאציאליסטישזנ 
psyo, װאם pigiiya oa*nnya tyap מאר?ס'ז׳ ביז 

״אוםאפיסםישזנ״. iya רוםם
y p i op*igaנyaלס opyroag pagn אנטװיק־ די 

piytya*oaa* ר פיז שאפט. רyגשלי^yם ת  זײ ג^ל
ת די opyroag האממ רו תי ס מ לי ^  gp* גרח «ן ייג

p ארדנונס ■יםאליסטיפתגר i אדיף דזנרװיזאז׳ g וױסאג־ 
 געןעלשאפם ?אפיםאליםטישע די אז אופן, שאשםליממ

מנ yayapi אידא פון װער^ אױאאייסאן מח  אינ^לי
מ  װאט ארתתס ע3געזעלשאפםלי נײא g ^שפרדויי
emn^yrya g ,m נ«זאלפגװאפפ םיחנז m אר־ פון 
raww« מיס p»»opi  p. יראלמםאריאם חנד oyn זי 

ajnya p ױשר in פריגצימז 3צולי גישס כאשאפאן. i* 
p jp״o, װ *וױ זזייל גאר מ «ײמ oy פאתח מ ײ  י
ךט«פ yoannyog»p ym’ (ד. nrernorw >ןלןן  ji 

tyojn.( די p ארבײטןר־קלאס פון כאפרייאוגג , i TgP 
ו גאר ץ״ «ןפקספר-מ«רן פת׳ם יױפבױ ת זאגם — •יי

M A M M  M A a Lm A AAAM M  A A M  ^ W A A A M  i m a i ^ a  m ^ m  -  - - - - אדױס סאציאליזם פוץ אידצאל אלטער ךןר איז אזוי-----— 
n מפירפ w חיױ p i fe m e ייז פנמלפץ 

pp שןריוטפוא gpgp יפלי«אי<י 1 יז,פ אױפץותג 
m נפרפו nnyon מ ןמלזם פון י נו דן די ז  מג־ •

נױזאחמדיגסר דפד גפװפיץ
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 װעלט־געשיכטע שטיק א — לעבען זיין
דראננ. און שטורם פון

מד׳ םרא^םאריאם nyi קאפיםאל. פון ברוו  װאס א
 פון oprag יאסױזער g nmya אוטאפיסםען די בײ איז

im ט3אױפגומ־י דארף וואס שיכטע,yג דזנר p דודד 
 תר־ איז ?לאס׳ paנדיyרשyה חגם ®ח Tgaa חןר

 היסטארישזגר g צו מארקסיזם םונ׳ם געווארען הויבמ
y : y’O’a1אי באםרייזנן 1אלײ זיד מיז ר p ap a ’i 

 yyaga די את אלייז זיד קאפיטאל׳ paya ?לאס^־?אמף
! נשהײםyמ

 אשםיםם3 זײנמ אוטאפיםטמ די םון שריסםזנז די
pnya די פאר iyoa'® yoy^'aya די םאל?. פמ m h 

מ ongoya נישט nyag האם מארקסיזם פון  פאר־ 1בליי
 *ya מץ g װי nya’a yנשאםטלי^yסp 1אי שלאסמ

n״m rt yo פאר yoyft’aya .צום אװער yרשםly 
ר 1אי מאל y מ o a^a ם  pnriyoan^ חנר מר
p צו pcnya ארבײמד־?לאם רyםyילזayaאומ ’opg* 

ס׳  1פי װארם דאס .yoa'oya חמ־ פת שליחות אץ מ
 חנר אץ מאסעז• די » אדויס onnya האם חגתחג?ונס

ד 1אי אמר׳ פארם^ װיםענשאסםליכןמ־ מנ  זײ־ oy מל
panwya pa די vrm פרידלייד אמ פאד?ם ?ארל ®ת 

yגyaלס׳ pagn זײ pn oaypya־pa»na וױ כמר נישט 
^ חנר פח ט3שי oya^p א י ל מ ג י y די האם א p 

yליםgפ םון תורח pר r&gagpy זיך p t oap'iaya 
 *Ka'O'wayo פון yליyaנgוp 7נײ די אױסםײםשזנרס׳

 -ya לyבyב אוימסם איז איאסםא^!• 1אי — פרײאוע
 דײטש־ פאר אפאסםאל׳ רyסםaנדיyםgפל איר pרgװ

p לאנד, i איד — ?אוססקי ?אדל rreona■ 
^לם. ■pyaga חגר פאר אויסםײטשצר אמ

ra די איז im r  Tya'gpa םונ׳ם oypaagangB 
 ארבײ־ די צוױשצ! lmgnya oroya אױ יארהונחנרט

a g pogo*nyo^רינםליy אױפ?לערונסם־ארבײט payn 
p דײטשלאנד אין סײ פאר?סיזם, םמ onpp די i סײ 
mלg 1אי nag y ר ז ז ם. חמ• םמ ^נ  רײכ־ דעם ^ל

poo מאמריאל noהאם ארבײם חנר אט ־ pngoya 
pooigp,. ביכ צוױי גאד דא חנרמאנמ מירyד -onp 

 ״opngo ?ארל פת אנחמ ^ogagpy ״די :ס?י׳ם
p ״דאס אח o i^ y■ .דאס פראסראם״ p r t פא* ךי 

מ ס ר ^ a n פו  payr poonoתגד־באaריpB 1פי 
ago־Drop, װ םץyלoy ya זיד האם pn oamfcya■ 

ט׳ ■piaga חנד אױף ארבײמד־?לאס ל  זײ וױיל ^
tpoa imrnya oyynyan pap שפראממ אאנ 1אי 

p םח i װאלם״ pag■ צאל די pa*a,־ *pooigp yabyn 
yagp lyaVyi p חאט i  payn pa*ppa. איז vpi, , 

yoria gצאל די ׳ pVp’oig שאפטליממ אק  ^מנ
די זשודנאל . o p  jpa1883 (זיגט ״( payr די onp*y 

oropigo in םפש איז p ^אופצײלבאר
eg o*e די pooigp ogn po*np* גישם e^a 

 פילאזאפישא! דעם pegs די פאר oagaya צוגמגליד
lan-ppagpa ארל פח? p  iga ,opiga האם oyi 

oroppo פא« oi'oyaoriK פח m  obwpop p i 
iyg*eyigpg p וױסמשאסם *aym a ,p a * i^  m 

pan לאבמ po*o^g» in אח a p  po*ogagpy־** 
iyo־ya ogn oppo .iogpפpשם *aypVya g *n 

p i  payn ppagpa ya*n oaymya p  p o צױ 
oogwVypa p a p a y a  p i  p  aoaip אױפ׳ן *no 

*am  g p  p  »g*paga po*pao*n pa**i g p 
pa*agagpy p דריגסלימר i  p  aawagagna *אנפ 

p  aa^p*n צײם. דץ t^oyapyng ogn *pooigp 
urappa ayi יגים אל פגיס o*a׳p  p a ^  i דין 

P צײס׳  r p a o  p p ay n  g p 1מייםאל*סס*שא
אנטװיסלװס.

 רסװתיאנמם און מארקסתם געװסרקשאפםסן, און גארנדי
ogn oppa אלס לאנדאז אין גאלאבס g פאלי־ 

p  aana*ay pn*a .דײטשלאגד p מגלאנד ogn 
p זיך i  o*a aaypa oppa סאפיטאליסטישער p p 

p  y*ipn שטודידט oaa^p*TO» y in־iyyyrya. זיק 
*ayo*n i*i >y*agagpy pv*uvVgi p i  p  p*o*ip 

oyoo*oװיז־םשאסם־ ay**a g p אױפפױ שאפסליכע!
m I a a A  ft A i A A (M MIA AAAA MMAAAMA aaI aA A M  M M A A M  M A  AAAIa AA M M M Aש«יגעל אין װ^רום וועלט׳ ע1גאנ די אדוס נעמם )D 2U

u סאפ*ספל מסלישמ r 'p i'ip  art lyiya p  a y 
i* ip i  w n m fm  b>i  ■wyn pnga p i  p* 

oyi p  o p s ז לו מ gongp p♦> פ  i naayagin 
g in  p  p מײסלאנד p  «psg ,!א אל ״ו  איו י

1<*mag f oyo^Vgangp *iג<1ל p n g p  pyt pnya
jayagDv צוליב n  g n אױד I t  u n p n g  *i 

P  jr ag»*a»ap ■iyu**a p  p i סיילא״פי • x m n 
ypiag p a װי •igpuy pp פ  י » p i  p
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עקזים־ דארם האבען ענגלאנד, אין געלעבם האם םארקס

 צענדלמער םון טראדיציע א מים םרײד־ױגיאגם סירט
 האבען אבער דייטשלאגד אין קאמף. אח ארבײט יארען

 אד־ שפעטעד סיל (,געווערקשאםםען״) ױניאנס די זיד
גאניזירם.
 די צײט. אין בלויז גיט אונטערשיד אן איז דאס

ענג* אין ארבײטער ארגאניזירטע טרײד־ױניאניסטישע
 די צו צוהערעז געוואלט גים גאר זיך האבען לאנד

סיל, נאך מארקסיזם• םון אידעען רעוואלוציאנערע
 װיסען געוואלט ניט זיי האבען שפעטער יארען סיל
 אר־ סון קאמף פ^ליטישען זעלבסטשטעגדיגען א םון

 די האבעז פארקערט, דייטשלאגד, אין בײםער־קלאס.
 מארק־ די אױפגעבאפט ארבײםער אומארגאניזירטע

 ׳סאציאל־דע־ די םארמירם באלד און לערע םיסםישע
 פא־ זעלבסםשםענדיגען םאר׳ן פארטיי מאקראטישע

 רעגײ רעאקציאנערע די ארבײטער־קאמף. ליטישען
קאגצ־ ״אײזערנעם פונם געםירט דייטשלאנד, אין רונג

 םאציא־ די צעברעכען פראבירם האם ביסמארק לער״
 שםרענגען א םון הילף דער מיט באוועגונג, ליסטישע

 ״םאציאליםטעד גערוםעגע אזוי (דאם אויםגאמס־געזעץ
זיי־ פירער םאציאליסטישע הוגדערםער געזעץ״).

זײ־ סך א געםענגעניש, אין געווארען פארשיקט נען
 רדיםות די אט םון נאר אויסלאנד. אין אנםלאםען נען
געםעס־ אינערליך אן ארױםגעקומען פארטיי די איז

םאציאליםםעז־ דאס געפאלען איו עם װען און םיגטע
פאר־ םאציאל־דעמאקראםישע די איז ),1889( געזעץ

מאסען־פארטיי. גרויסע א אין אויסגעוואקסעז באלד םיי
 פויסט דער אונםער זיד האבען ױגיאנם קיין אבער
 אנטװיקלען געקענט נישם םאציאליסטן־געזעץ םוג׳ם

 םו־ייד־ די איז שפעםער יארען און יארען נאך און
שוואכע, א געװען דײטשלאגד אין ױניאךבאוועגוע

 200,000 ערך אן ארומגעגומען זי האם 1893 יאר אין
מיםגלידער.

 אין איז פארטיי פאליטישע די וואס פאקם, דער
 םון ארגאניזאציע־פארם ערשםע די געווען דייטשלאנד

 האם צוױיטע, די — ױניאגס די פראלעטאריאט, דעם
 םאציאל־דעםאקראטישע די אז דערצו, געפירט בםילא

 איר איבער השפעד״ געוואלדיגע א געזזאט האט «ארטײ ^
M געװערקשאםטען״באוועגונג. די שװעםטער, אינגערער 

n  m וחנג־ווײזערין. איר דעדציערין׳ ראי געווען איז 
 האם דײםשלאנד איז אינדוסםרי די װי אזוי אבער ^

 די אין טעםט שנעלען א זייער אין אנםוויקעלט זיך
 א צו אױסגעװאקםען באלד זײנען געװערקשאםטען

 עם איז ■ארםיי־, די וױ כח ארגאניזירםען גרעםערעז
 דער וועגען קאנםליקםעז *ו די צװישען געקומען
װעד וױבטיגער, און כילכער איז עם װער גכורה:

 גע־ די ■ארםײ די — דעה א זאגען װעמען זארף
פארקערט. אדער װערקשאםטעז

 וועגעז בלויז נים געהאנדעלם אבער זיך האם עם
אויבערהער־ פיץ םראגע איגערליכער טאקםישער דער

צוױיםער. דער איבער אדגאניזאציע אײן םון שאםט
 צוױשען פארבינדונג עעער דער אויף געקוקם גים

 אויםאגאםע אן געווען יעדע איז באוועגונגען. בײדע
 *י געװעז זײנען שװערער סך א אלײן• זיד סאר

באדײ־ פרינציפיפלטר פוץ םראגען די פארענטסערען
 אידעע רעװאלוציאנערע אלס מארקםיזם דער טוגג.
רעאלים־ חגר מים צחאמעגשםויסעז געםוזט זיד האם

 האבעז װעלכע ױגיאךםירערס, םון םאקםיק טישער
 אח־ע־ הײנםיגער דער פדן באדען אױםן געשםעלט זיך -

ארבײסם־באדמ־ בעסערע פאר קאמף זײער איז נוגג,
פאםענ־ געשאצם העכער האבען וועלכע אמ גוגגעז
 םאציאליסםישע דאס װי ערפאלגען עקאנאםישע סאנע

 די סאדערוגגען. פאקסימאלע זײנע מיט •ראגראם
לײדענשאםם־ צו געפירם האבען דעות חלוקי דאזיגע

 שםענדיג אדן לאגעחנז בײדע אין דיסקוסיעס ליכע
שארפ־ די «ץ *יל־ברעט דער קאוםםקי געװען איז

ז האם רעכם םיט װײל אנגריפען, סטע  איז געזעז מ
אויסגעזזאלםע־ פאח קעםםער װיכטיגםםעז דעם איס
ל נעם קאםירא־ שום אז קלאםעדקאמף, ןעיסישס

 געפירם קאמף דאזיגעז דעם האם קאוםםקי םיםען.
וױםעגשאפםם־ א װי םאן, זאכליכען גזגל^זענעם א איז
זײ־ אײגמאל טירער. ליסישערפא קאגער א און טאז
לא־ לעכצזאפטשקרעויצג פון געגנזװ־ קאוםסקי׳ם נ«ז

ײז געד פ די פון ארױס נאר ש לי  ספעציעלעז א אק כ
ז סלצאספי גי ן סיוי אים ג א• אחנד ײמגוס־ארט(,  י

ע װ םי  באשולז־יגען די װעלבען אין «רפאלגען״)ו זי
 ערסאלגעז׳ זײערע אנצדערקענצז אנשטאט אז אים״

U7)miov ו זײןד עד נו ״ *י םעמיקײס גן
tra* וױמ n ױ  ײז מעדד ora ®רגײס ד וױ ןז
חו סידיפוס, לעגענדזג גריכישער זדעד ל *•י איז װן

 וואסער גיסען צו געטעד, די פון געווארען משפט
 װי־ איז ענטפער קאוטםקי׳ם דעק. א אן פאס א אין

 װיסענשאפטליך״אי- א געלאםענער, א געווען דער
 געוואלט גיט געגנער זיינע האט ער בערצײגענדער.

 אז איגערצייגען, גאר ארג!מעגטעז, מים דערשלאגען
 צוגאע קאוטםקי׳ם װעג. פאלשען א אױף זײנען זײ
 אגער* שטעגדיג איז םראגען אנגעוױיםאגטע אלע די צו

 פארטיײאנםירונג גאגצער דער םון געווארען קענט
 מיינונ* אנדערע צו טאלעראנץ פון טאקטיק די אם און
 געװערקשאם־ און פארטײ דער םון רייען די אין גען
 געקוקט ניט אז זיך, מיט געבראכט עס האט טען
 איינגע־ דייטשלאנד אין איז געגענזאצען, אלע אויף

 פא* דער םון אײנהייםליכקײם די געווארען האלטען
 םוגם ארגאניזאציע געװערקשאםטליכער און ליםישער

צוזאמענברוך. צום ביז פראלעטאריאט
מײטנגם־קאמפען, די געװען זייגען שווערער םיל

 אין צײט אײגענער דער אין געםירט זיך האבען וואם
 גרונט־ סאמע די ארום פארםיי דער םון רײען די

 שטאר* וואם סאציאליזם. װיםענשאםםליכען פון יסודות
 וואס פארטיי׳ פאליטישע די געװארעז איז עם קער
 הא־ שארםער אלץ דערגרייכט, האט זי ערםאלגען מער
 פאר־ דער אין אייד צוזאםענשטויםען געמתט זיך בען

 םון אידעען רעוואלוציאנערע די טיי־ארגאניזאציע,
 פון אריענטאציע םרידליכער דער מיט הארקסיזם

 קא־ דער םון פראבלעמען די צו *רעאלפאליטיקער״
 פון דערגרײכונג די געזעלשאםם. פיטאליםםישער

 אויגען די אין איז רעפארמען סאציאל־פאליםישע
 (וועלכער פארטיי דער אין אפאזיציע דער אם סון
 ״רעפארםיםטען״) געגעבען נאמען א אגג, האט, מעז

 קאמף אויםגעהאלםענער דער װי געװען װיכםיגער
 גא־■ סאציאליסטישעד דער םון ענד־ציל וױיםען םארן

 גײם־ דער געווען איז בערנשםײן עדוארד וועגונג.
 אטא־ האט וועלבע באוועגונג, א פון םאטער טיגער
 גע־ און םראנם גאנצען אויםן םארקסיזם דעם קירם

 עלעמענםעז רעםארמיםטישע אלע זיך ארום זאםעלט
 לאגער• געווערקשאםםליכען און פארטײאישען םונם
 באװעגונג, .דעװיזיאניסםישעי• די געווען איז דאם

 םון םירער די םונאנדערגעםײלם שארף האט וועלכע
 און דײטשלאנד אין באוועגוע סאציאליםטישער דער
 באדראט צײם לאנגע א אדן וועלט גאנצער דער אויף

שפאלטוגגען. מים באװעגוגג סאציאליסטישע די
פע־ צװײטען דעם אט אין ארבײט קאוטסקי׳ס

 װײט איז באוועגונג םאציאליםטישער דער םון ריאד
 צײט־ א פון ראמען די איבעו־ אריבערגעגאנגען

 ביבער בראשורען, דינע מײנונגם־קאמף. װײליגען
 זײגען צײם יענעד םח אפתאגדלתגען קירצערע און
 jirm קומענדיגע םאר װערם אונשאצבארען אן םון
 פארקםיםםישע די אויפנעבױט נײ אויפ׳ס האם ער

 ער געגנער. אירע גןגען קאמף אין איחנעדוועלם
 צו ניט שאצעז מארקםיםםען די אז געװיזען, האט

 פאר־ װערעז עם װעלכע םים רעפארםען, די גרינג
 ארבײטער־ םאר׳ן לעבעגם־באדיגגונגען די בעסערט

 אױםבעםען ניט מען דארף רעפארםען אבער קלאם.
 קד בײם וױ אויםדינגען נים רעגיתנג, דער בײ

 ארבײטער־קלאם דער מח רעסארםען םאר אױך מסחר.
 סא־ דער קלאסטךקאםף, אויםגעהאלטענעם אן טירעז

 ניט מאמענם קײז אױף טאר ענד־ציל ציאליםטישער
 םעז אז ניט, אבער באדײט דאס ווערען. םארבויגען

 אוגצײ־ אן אין קאמפעז רעװאלעיאנערע םירעז זאל
 פרייז יעדען אום רעוואלוציע ,נים מאמעגט. טיגען

 האט — , ■רייז יעזרען אום געזעצליכקיים נים איז
 איגםער־ דעם און דײםשען דעם געלערענם קאוםסקי

■ראלעםאריאם. נאציאגאלעז
 םאציאל־דעסא* דער פון מערהײם גרעםטע די

 געשםעלם ױך חאם דײטשלאנד אק ■ארםײ קראםישער
 צוזאםענפאר ■ארםײ דער און זײס קאוםסקי׳ם אױף
 א אמענופען האט ,1908 יאר אין דרעזדען, אין

 טון שסרעבוגגען די פאראורםײלם װאט רעזאלוציע,
די רעוױזיאניםםען. די  פון םאקםיק נצחון״זיכערע ,

 רעזאלוציע דער אין געזאגט װערם — קלאסענקאמף״
 די ארויסצורײסעו ציל, דעם געשטעלט זיך ״האט —

 סןזקסיק די »0קל) ברחשהןזען ם פרג פאכס
 פון פאליםיק א אויף װערעז פארביטעז גים םאר

 רע־ די ארדעגוטס בורזשואזער דעד *ו קאנצעסיעט
 דער־ וערפירט וואלםען שטראבונגאן װיזיאגיםםישע

 רעװאלוציאגערע א איז ודעלכע פארטײ׳ אינזער או צו,
 װאם שםדעבם, זי הײל ווארם, ®יז זיז כצסטען אק

 ג־ארח אזעוחשבו yanwra די ײסצןפארנ צו גיכעד
 גןןזעלשאים־ארדענוגג, םאציאליסםישעד א אױף גוגג

 רןטארי בלױזןן פיםץ נןנוגןגןן געטחט זיך װאלם
רןן גזחעלשאפם״. בירגצרליכן די פי

גערעכטיגקײט ►(------------------------
 געגטן דטמאקראםיט, פאר בורגפרידטן, גטגטן

דיסםאסור.
 ■ראב־ נייע ארויםגערוקט האם וועלט־מלחמה די
 אץ פארטײ םאציאל־דעמאקראםישע די לעמען.

 םיט .בודגםרידען״ א געשלאסען האט דײטשלאנד
 גע־ מלחמה־קרעדיטען, די באוויליגם רעגידונג, דער

 ביו דורכהאלםען״ צום ארבײטער־קלאם דעם רופען
 גע־ זיך האט קאוטסקי נצחון. מיליטערישעז צום

 בערנשטײן, געגנער אלסען זײן מיט צוזאמען שטעלט,
 די געגעז קלאסען־קאמף םון פלאטםארמע דער אויף

 פארםײ די פארטיי. דער אין שטימונגעז פאםריאטישע
 םים געגאמען איז קאוטסקי געשפאלטען, זיך האט

 די געגילדעט שפעםער האבען װעלכע ״לינקע״, די
 גײ פארטיי״. סאציאל*דעמאקראטישע ״אומאפהענגיגע

 פארבלײ לאנג נים קאוטסקי איז ,אומאפהענגיגע״ די
 םים רעזאלוציע׳ א אנגענומען האט פארטיי די בען,

 דעמא• םון באדען דעם םארלאזט האט זי װעלכער
 אונ* אן געשאםעז קאוםםקי׳ן םאר זיך האם קראטיע,
 נעענ־ ער איז פראגראמאטיש :סיטואציע מעגליכע

 מיט מערהײטם־סאציאליסטען, די צו געשטאנען םער
 צוליב גײן צוזאמען געקענט ניט האט ער וועלכע

 געשםןר נעענםער ער איז טאקםיש טאקטיק, זייער
 האם עס וועלכע םון ״אומאםהעגגיגע״, די צו נען
 מים׳ן ה. ד. — פראגראם דיער אפגעטײלט אים
 האױ םים׳ן פארטײ, איין בײ געוועז ער איז מוח
צווײטער. דער בײ צען

קאום־ זזאט קאגםליקם איגערליכען דעם אט אין
 א נאך דײטשלאנד פארלאזען צו באשלאםען. סקי

 אק זיך ער באזעצם גרחיע אין םארוויילעז קורצעז
 ־ די געהערשם האט עם וואו לאנד׳ אין עסטרייד,

 און אדלער וױקטאר א סון קלוגשאםט שטאםסמענישע
 םארשםעד א פארםיײאנםירוגג, דער איז גאוער אמא

 חגר איז מיינוגגען אלע צו םאלעראנץ דעניש־םולע
 א רעוואלוציזרצײם, שטורמישער יענער איז פארםײ

 םאר־ האם װאס םײנונגען, געגנערישע צו רעםפעקט
 רעגירונגם־םע־ א ■ארםײ. דער םון גאנצקײט די היט

 בער־ פוג׳ם געװען םרײ איגגאנצעע איז וואס םיקײט,
 צום דערלאזט גים האם און פאכם־הערשאםם לינער

 םעלות אלע די צוליג ברודער־בלוט, םון םארגיםען
 t םאציאל־דעמאקראםישעד עםםרײכישער דער סון

 אױט־ געקענם נים עםםרײך אין טאקע האט פארםיי
 די אויף געקוקם נים פארטײ, קאסוניסםישע א קומען

מאסקווע. סיז אנשםרענגונגעז גרויםע
 Tp■ האבען באלשעוויקעס די וױ נאכדעם באלד

 קאוט• האם רוסלאנד״ אין דיקםאםור זײער קלאםירם
 דעמא־■ דער פאר קאםף שארםען א אנגעהױנעז סקי

 ״ לעצםען צום כיז געפירם האט ער וועלכעז קראטיע,
 קלזר און ביכער בראשורעז, די לעבען. זײן םון טאג

 זשורמוימ״ אח צײםונגען אין אפהאנדלונגען נעחנ
 פראגצ דער צו אנגזגשריבען האט קאוססקי װעלכע
 אפשגיט לעצטען דעם אט אין דעמאקראםיע, וועגעז

 באזײי־ גאנץ א צחאמען שטעלען לעבען, זיץ פון
 דאם ביבליאםעק. העכסם־אינםערעםאנםע און םעגדע

 צייט, הײגםיגער דער איז דעםאקראםיע פון ■ראבלעם
 1« אריבערגאנג בײם חדעות לכל האלםעז םיר ווען
 מד םאציאליםםישער דער צו קאפיםאליסםישער דער

 ת־ באלױכםעז אלזײטיג קאוםסקי׳ן פון איז זעלשאםם,
 געמן פאלעםיק שארםער דער אין אײד איז ווארעז

 , W מאסענט קײן אױף ער האס באלשעװיקעם די
וױסענשאפםליכקימג זאכאכער פון טאן דעם פארלאזען
ל טיז אגערפ חגר אין אנשויאונגען דינע מיט  I י

 וײחנרשטרװ ארויםגערוםעז קאוטסקי האט םאקראטיע
 I; • פאראז קרייזען. סאציאליססישע געװיםע אין אױך
t *ץ םרײנט צװישען םײגוגג םארשפרייםע וױים  "Hi 
 יד־! אמ שאפוגגעז זײנע םיט אז ק»שסקי׳ז, פון נער

 ן גאנצצן דעם ײרך ליגיע גלייכער א אױף געגאנגען
מן  «1«" פאר שבחים איט זינגען םרײנם זײנעפ לע

 *יים יס^קירעןקר גגעדגע אױסגעהאלםעגקײט׳
jsiM עס .געלערטע[־עקשנות*. איינגעשוארטער דין i

ײ מיט קאמף אין .מעימ ערגעװאלדיג א *בער  |f ח
 I דים פארנוםעז אנפאנגס קאוטסקי חאט רעוויזיאגיזם
 K מד דײםשזנר דעו־ *יז פליגטל ליגקפן טקסםרטמען

i)rw |i(H p!Sn^(r* ץ י * גו JpwXyv ד רי ■fe: ^י ®•י ׳ן
 p'ייו 1*י צטנםטר אין געשםאמן עד איז טחלחמט־לעװ

ר  K ײ ייז באלשעווײמ^ מגאן קאסף »יז םלחמ^ ת
 K 1יי פליגטל רטכםסן ̂ אויססרסטטן דאם אײף אװעק

R'׳!, איגםאדגאציאגאל. סאציאליסטישצז M* ייו ומליז מסנמר איז טרימם מיליןטאן g 
ן דאגקבארקייט טן ד פ ם ן  אגדןגק ון

■רזלאמדיא^ פונ׳ס לערער גרעסטען

ײ ►4 ו 9 3 8 ׳צ. ע ד װ ט ז

ארבײט פון װעלט דער אץ
 דער םון םירער וואנדערוועלדע, םיל

 בעלגיע אין פארטײ״ .ארבייםער
 50 איבער םים גרינדונג, איר זיגט
 זײן פון רעזיגנירט האם צוריק, יאר
פרעזידענם. יארטײ אלם אמם

וואנדער* האם רעזיגנאציע זײן
 דעם אויף ארײנגעגעבען ײעלדע

 אפגע- איז וואם פארטײ, דער םון קאנגרעס יערליכען
 אין נאוועמבער םען7 און םען6 דעם געווארען האלטען
 דראםאטישזון א נאך געםאן דאם האם ער בוײםעל.

 *פאליםישע און פאליםיקער״ ״רעאל צװישען קאמף
 ״נים־ און םוער״ .פראקםישע צוױשען םרוימער״,
 א טמ אנהענגער צוױשען טעארעםיקער׳׳, יראקטישע

 דעס םװ אנגעםירט םאציאליזם .נאציאנאלען״ ״נײעם״.
 דעם און ססאאק, פרעםיער, םאציאליםטישעז *יאריגען34

 װעמעם ם,rליrםאצ ,אינםערגאציאגאלען״ .אלםען״•
 — געבליבען און — געװען איז פירער און װזא-נחאגער

 װאנדער־ עמיל ■ארטיײטרעזידענט, ־יאריגער72 דער
װעלדע.
 צווײ די צװישען שלאכם עםענםליכע ערשטע די

 װאנדערװעלדע׳ן פאר זיג א םיט געענדיגם זיך האם
 דער אויף אבער׳ מארגען אויף אנהענגער• זײנע און

 אז געענדערט, אזױ לאגע די זיו האם זיצוע״ צװײםער
 פארװאנ־ זיד האט םערהײם גרױםע װאנדערװעלדע׳ם

 האט צוזאםמטאר דער און םינדערהײם א אין דעלם
ספאאק. געדגם האט עס שםעלוסג זײן געביםען

 ספאאק איז רעזיגנירם באלד האט װאנדערװעלדע
 גע־ האבען קאלעגען םאציאליסטישע זעקם זײגע מים

 װײםערדיגער זײער אױף הכשר א קאגגרעס םמ קראגען
קאאליציע. דער אין ארבײם

 װי אויף איז, געשריבען װערען שורות די װען
 פרעםע אםעריקאנער דער «יז באקאנם, איז מיר וױיט
 דאזיגעד דער װעגען ערקלערוגג קײן געװען ניט גאד

 צײםת־ םחמצױזישע די ■אםירוגג. װיכםיגער הענסם
 אנצוקומען לעצטע די זיינעז נאװעםבער םען8 םח גען

 דע־ קורצע זעהר זײ אנםהאלםען דערװײל און אזזער
 פען ײעז בלויז קאנגרעס. בעלגישעז דעם םון פעשען

 אידײעך־קאפף, אינםערעסאנסען דעם זינען אין האם
 םא־ עטליכע לעצםע די אעעגאנגען דארט איז װאם

 אמטערנאציאנאלע און נאציאגאלע די װעגען נאםען
 אן אנשםויםען זיד מעז קעז פארםײ׳ דער םיז פאליםים

שטרײם. דעם הינםער סרײב־קראםט דער
פאליסיס צורי — שותפים דריי

 יאר צודײ באלד שױן איז בעלגיע אין רעגירוע די
 זײנען איר אין ״םיוזשאז״־רעגירונג. א קאאליציע. א

א דדײ די פארםראטען  ע־ליב די :לאנד סח רמײעזי
 םאציא־ אדער״ ארבייםער׳ די און קאטוילישע די דאלע.

 געװען םריער איז •רעםיער איר פארטײ. אסםישע
 איצם »ון ליבעראל, אופאפהענגיגעד אן זעעלאנד, װאן
 םים ביז איז װעלכער ספאאק, jt פ ■רעםיער דער את

 עקסםרעם־ די פון םירער דעו־ געװען צוריק יאר צװײ
 ןטײעארפ בירגערליכע צידײ די םאציאליםםעז. לינקע
די אז באשלאסצן, אקטאבער אין גאך האגצז  אינםע־ .
 נאכ־ זאל רעגירונג די אז םאדערען, לאנד פון דעסען

 די אנערקענעז און עבגלאגד פון ביישפיל דעם טאן
 דער פון רעגירוגג ט*שטפאק די אלם פדאנמ־רעגירתג

סאציא־ דער שפאניע״. אין סעדיםאדיע רעבעלישער
t e a a B  M a a i a  k f ta a a M A f e ^ M a  — ■ a a a fc  M M a a a M A M  a a i M i t M A A Mרעמיעד׳ ליססישער• pwiso, איז kדער אויך ײעײסיג 

 דער אין פאליםיק אױםלעגדישעד דער פון אגםירעד
 ארױםגעםראםען לעצטעגס ער אמ יןאאליציע״רעגירונג.

 צדדים בײז־ע .אנערקעגען זאל בעלגיע אז דעם׳ פאד
 «ו נײםראל זהאלסעפאר זיך זאל 1« שטאניע״ איז

זיינן װאס דעם, אוקי קוקענדיג ניט גלײן־. גײדען
A M  M A M  ------- fc -  - * -  M M A k A M A M l Aמישליססען. יי םיס דינען סיסטאסיעז ■זגרזעגלימ 

 פאר* דעד געקענט. נים אבער עד תאט אזױ האנדלען
 האט ארבײטער־פארםײ דער טון קאנגרעס א״יאריגעד

 איצםיגער דעד טאליטיק• אזא געגצן ארױסגעזאגם זיד
 ■רא־ ד«ר איבער אגםשיידדז געזאלם דאס האט קאנגרעס

* 1®יז « איז ארטײט מלגישע די װי אזױ גלעם,  ״
ד ®ח ■ראבלעטעז צרגםםע אלע איז פאקראםישע  מ

ד מחעז׳ טיק ת מ «יי ייי ח דים־ טרי«ר גוםמחײסעז׳ מ
a M H ■  AM A^A amI ^ M  AAAA M  t  m a ■ m a ------- ----- ■ - -     M a a l t t M lצזזיײ דדיי אלצ איץ םיםגלידןר די טון מעדאן קיסירם 

ז » ד די אץ יתחאט, די אק — באװעגתג דןד מז  מ
— קלימז אשיאליסטיטאצ די »ין אדן טיײ׳חיאז*■

כינאי. מארק פון

 אג־ ארבייםער־פרעםע דער אין קאנגרעס דעט ערב איז
 פאר־ דעם איבער דיםקוסיע לעבעדיגע א געגאנגען

 א װעגען םארשלאגען אנדערע צאל א איגער את שלאג
פארםיי. דער אין װענדונג ״נאציאנאלער״, נייער,

 דער־ דיםקוםיע די האט פונקם העכסטען איר
 פרעזידענט דער וואס פארטראג, לאגגען א אין גרײכט

 צום צוגעשטעלם האט וואנדערװעלדע, פארםיי, דער פון
קאנגרעם.
םאר־ רעפארם, יאליטישער אדער םארםראג, דער

 (״אינ־ צייטשריםט דער איז ױיטעז 15 גאנצע געמט
 אר־ איז םאציאליםטישען סמ ביולעםמ״) םארמאציאנם

 געװיד־ אינגאנצען איז און אינםערנאציאנאל׳ בײםער
 דעם פארקירעווען צו םארזוך ספאאק׳ס געגען מעם

 אױף בעלגיע אין ארבײטער׳יאליטיק דער טמ װאגעו
װעגעז• ״נאציאנאלע״

איז, רינםונגעז צוױי די צװישען םארמעסט דער
 זיצונג ערשםער דער בײ סארגעקוםעז דערמאנט, שױן וױ
 גװאל־ א םיט געענדיגם זיך האם עד קאנגרעם. טיו
 עם וױ אים וואנדערוחנלדע׳ן. טאד זיג גרויסען דיג

 טארי־ ®ת קארעספאגדענט בריוםעלער דער מעלדעם
 וואנ־ סצןחײגצגימ קאגגרצס דאר האט *■אטולפר״ זער

 איר געגען אײנשםיםיג. כםעט רעזאלוציע דערװעלדע׳ם
 האבען 2 נאר און מעןגאדעלע 7 בלויז געשםיםם האבען

שטימען. פון אפגעהאלטען זיד
 רעזאלוציע די אבער איז סאם געוױסער א גיז

 אנדער־װ דער מיט אײנצײטיג װײל פשרה. א געװען
 צוריקװײזונג דער םים אײנשםיםיג רעזאאציע, װעלדע

 קאטאליקען און ליבעראלעז די םון פאדערונג דער םץ
 האם פראנקץ״ *ו אגענם דיפלאםאםישען א שיקען צו

 צו צוםרױ־רעזאלוציצ א אנגענומעז צוזאמענמאר דער
יערזענאך. סיאןמ׳ז
 צד ניט אבער האם צוםרױ־רעזאלוציע דאזיגע די

 שםאאטס־ םאציאליםםישען יוסנען דעם םרידענגעשםעלט
 סון חחיגנירם אװעגם זעלבען דעם האם ער און םאן
 עםװאס, ■אסירם האט דא און מיניםםןפ־ען־אמט. זײן

 קא־ דער קארםען. די צוםישס גאנצען אמ האט וואס
 און חמיעאציע די אנצונעםען אנטזאגם דך האם ביגעט

 צו באשלאםעז םאג, א נאד װארםעז צו באשלאםען
 ארדײ־ דער טון קאנגרעס דעד װעם םאפער װארםען

 זאל װאט קא&וראמיס, א אױף אײמײז םער־פארםײ
 מא־ קריםישדז איצםיגען דעם אין אויסםײדעז העלםעז

 םיניס־ געםערליכעז א לענדער קלײנע אלע סאי מענם
טארען־קריזיס.

 םיגיס־ בירגערליכע די — !םערקװירדיג — איז
 האם קאגגרעם דער אפגמארם. נים זיד האבעז םארען

 — פראגע די אויםגעגוםען נײ דאס פון מאדגען אויף
 .פראק־ די כשר׳ם װאס ע.יוצלרצזא א געםאסם אדן

 גום ״חײסם און םטאאק׳ן טון רעאל־פאליםיק טישע״
רעגירוגג״. דער םון פאליםיק אויסלענדישע די

,םורטריז״ צוױיםער א יאסידם האט דא און
אפשםי־ דעד טון רעזולםאט דער וױ שנעל אזוי

 רע־ װאנדעדװעלדע האט געװארעז׳ באקאנם איז םתג
יארםײ. דער טרן פרעזידעגם אלם אםם זײן םון זיעירט

זיכטרקײם• .קאלטקסױוס און .נײטראליטטם•
 ם״יגם ? רעזיגגאציע ס׳װאנדערודעלדע טיינם װאט

דעם פאר האט װאס ■ארםײ׳ א אין שואלטונג א עם
M AA IA A A AA A  ia A A  M M A A A M A ^M A A  a a A M h M  -------- *  געדמוסט נים ^קזיססירס זי װזס יןרהונדערס השלגען------

i טײנם שפאלטונג א וואס
 בײ אז זיכער בין איך גים. אז דכער נױן איך

 איבערצײגם בין איד נים• עם חאלם גלסונאשפ קײן
 דער אז אפילו גים םימט רעזיגגאציע די דאס זאגאר,

חװא זועטעדאן מדאיסטי^צסא  זין• טצית דצצלײמ־ג
אגב׳ •*רםײ. דער איץ ארבייט אקםיווער פון צוריק

A t A M A M A  A M •  M I A  * S M M M M  MAaL m  M I A■ npi ר p יײץ r« ojifif{ קלןר ןליין דןס ן u n 
ja קאגגראט אױפץ ערקלעדוגג טישער ra קלא־ דער 

ד טיז םײז ראו־ ד ניט לאזט *־שלןדתג ת מ  קײן יי
 טאר־ צו <גט«גט זיד am נזאלואח י ויןצו אז פצל,יףצו

 יאדםײ׳ ארבײסעד דןו טוץ אוױאגט ןא וזייסאד בליימח
מד ק»טף זײז איז האנט טרימ א האכאן װיל עד וױיל

 ער וואס מיניסטארען, ארבייטער פון פאליסים די גען
 צו״ דער אין זיך וועט ער שעדליך. פאר באםראכם

 ער האם — ארבייט, דער אפגענען אינגאצען קונפט
:צוגעגעבען דערבײ אץ געזאגט׳

 פרעזידענס דער דץ צו צושטיםען ניט קען ״איד
 איר אויף װערעז באשלוסען וועמעס פארםיי, א םיז

 פון פראבלעם דער דורן־ דרויסען סון ארויםגעצוואונגען
״ רעגירונגס־פארםםעלען״ אנהאלטזמ

 ארבײםער* דער אין װינםען נײע די פארשםיץ צו
 ענליכע אז געדענקען מען דארף בעלגיע, םון באוועגונג

 אר* אנדעדע אייניגע אין אויד איצט בלאזען װינטעז
 קװאל דיער איז איבעראל אז איז — בײטער־פארטייעז

 נאצי־ ®ח איבערפאל םיליםערישעז א םאר מורא די
 נאך־ די אין האבעז טארםײען דאזיגע די דייטשלאנד.

 פרײהײט נאציאנאלע זײער אז געגלויבם, מלחמה־יארען
 טrבאש קען אומאיהעעיגקײם גאציאנאלע זייער און

 טעל־ דער דורך שכנים אימפעריאליםטישע געגעז ײעיעז
 םאר־ קאלעקםיװער געגענזײטיגער, איר און קעד־ליג
a® לענדער. אלע םמ זיכערונג r סערםטע די האבעז 

 תעחען זײ םארלארעז• גלױבען דאזיגעז דעם זײ םיז
 סאר- די — װעלם דער איז לאגד מעכםיגםמע די אז

 מעלקער־ דער אויםער שםײט — שםאטעז אײניגםע
 — ריזען מיליםערישע דרײ אז געדאנקען, די ליג.

 איבערגע־ האבען — יאפאן און איטאליע דייםשלאנה
 זיכער־ קאלעקטיװער טון ליגע־סיםםעם דער מיט ריםעז
 די און באלאנגם, פריער האבען זײ װעלכער צו הײט׳

 םײ מילטלאז אזױ ארויםגעוױזעז זיד האם םעלעקר־ליגע
 אדן יאפאן געגעז כינע באשיצען *ו פאחוך איר איז
 רױב־חאנם n אפצושםעלען באםיהונגעז אירע אין םײ
^ אין איטאליע סון אי םי  דײםש־ פון נאכז־עם און ע

 טמ און םשעכאםלאװאקיע, און עסםו־ײך אין לאנד
א דאם שיאניע. איז אנגרײפעד שעיעאאטאײד בײדע  א
 א בײ ליג דער אין גלױבען דעם דער׳הרג׳ןם האם

 צדטנפארקלע האט עם ליג־אגחענגער. צאל גרױםער
 און ליבעדאלע די צװישען ליג־טאםריאטען צאל די

 צטון־לענדעד אלע איז שטאאטםםענער דעפאקראטישע
 לאםװיע עםםאניע, פינלאנד׳ גארװעגיע, שװעדען, —
מנ־ — לעגדער באלקאנישע אלע אין ;ליטע את רי  ג

 אין איז — רוםעגיע בולגאריע, ױגאסלאװיע, לאנד,
 און פײלעז — צענטראל־אײראיע טון לענדער אלע

בעלגיע, פראנקרי׳ץ, און מזרח, איז טשעכאםלאװאקיע
a .a a k a  AAAA a M A A  AAAAaAaAfalמערב. אין שװייץ אוץ לוקסענבורג

 די האס קרײזען בירגערלימ די r» נאר נים *ח
ר־ טיװערקאאלק פון סיסםעם איר און פעלקער־ליג מ זי

----  - -     — -  — a  a a  ^^a AAAAaA a a a  aa a  M A A l A M l A A  AAAAMקא־ די צווישען אױך פדיינם. אירע פארלארען הײם 
 מערקם שטאאםסלײם שעיליסטיאסאצ און טוניסטישע

 װאס אנםוישונג׳ דעד װעגען םענדעג?. זעלבע די זיך
 חדכגד־ לעצםענם האם דיפלאמאםיע קאמוניסטישע די

אלגןך אן אמ עם רײדען. *ו איבעריג דא איז מאכט,
■ . ■ a a A  ■ ■ a ■■ a m  ■a m a W m AA M AAAAtA MMAAAA AaAAAAAAAAaMAAAAA AAAAAמאסקררער די װעלכער װעגען פאקס^ #נערקעגסער מײז
a a a A  AAAA A A A ■ A A AA A A  AAA AA A AA AA AA AA S M  M A  AAAM AAAAAAIAAMAAAAAAAAהא צײםועען אםעריקאגער די פון קארעםפאנדעגםען 

באריכםעס. פאל אײן נים בעז
טרא־ זעלבער דעד זיך באפערקם ערען,ױאדג צום

 אריעגטירמג ,רעאליסטישאר* סעד ,ײערנ א טיז צעס
 לעגדער׳ די אין םוער םאציאליסםישע די צװישען אױך
 שוואדען, אין — טאכט דער בײ זיך געפיגען זיי װאו

 א האבען אדער — בעלגיע און דעגמארק נארוועגיע׳
 מינ־ סראגקרײד׳ אץ וױ איר, אױף אײנםלום שםארקען

 ענג* טאט• געוױםער א ביז און׳ שווייץ האלאנד׳ לאגד,
אירלאנד. און לאנד

 גא־ דער אין םענדעגצען נײע דאזיגע די װעגען
י פון םאקםיק אינםערגאציאנאלער און ציאגאלער  ו

 גע־ לעצםענס אח פארטייען ארבייטער אייראפעאישע
 ,טאר״ — ליטעראםוד רייכע נאנץ א געווארען שאפען

.געגעז״ אוץ
 צו אוםקערעז זיך געלעגענהײם א ביי האף איך

 ליםע־ דאזיגע די װאס פראבלעםעז> םאדפלאנםערםע די
םשעפבערלײן־ דעם נאך אװעקגעשטעלם האט ראסור

M m I M  M A A A M M M  MAAM  Aâ AM aA A A A A A  a a a a  a. ̂ - - - - - - I וואלט מאםעגט דעם איץ מינכען. אין אטטאך היםלער- - ■ - 
M M l I i M S  A aA A ^M  a a m  A aM a s  M i E l t e A A M  a a a l a ^ ^  ^ _ a ^ aט, בלױז וזעלען וייך טןג מי ויייעד זױן ישס מ פי
aAAAA M m  aaA A A M A iA iA  mam -  I ------- -----------------  -  - - _  -------------- ------- - - -TP n באזארגעז צו סיםלען כשוף נאך געיעג האפטען   

ײסחיירפ רציטישפאל און אופאפחעגגמקײם ציאגאלצ  
מן לענדער און פעלקעו־ רצ״,זײע טון אר־ אײגיגצ הא  

מ דיער טארלארען אמגאנואן בײםער״טוער און גייסטי
גלייבגןסזישט פאליםישצ .



ם י י גערעכטיגקײם»12 ז

 אין פרידעז שגעלען א אויף האפומגען •
באווע־ ארבייטער אםעריקאנער דער
 םארגאנגענעם דעם דורך זיעען גונג
געווארען, אפגערוקם וױים אט3םא

אויםגעתנען. אינגאנאען נים אויב
גע־ געלייגם איז האםענונג גרוים

 פח קאנווענשאן דער אויף ווארען
 ערנ* אן װערעז געפאכט װעם דארט »ז ,4 אי. םי. דער

 דער םיט קאגםערעטנען די באנייען is פארזוך סםער
 פאראיי־ וױדער און לייבאר אוו םעדערײשאן אמעריקען

 אר־ ארגאניזירטע די פון רײעז משפאלםענע די ניגען
 אויף נאטע, םרידלאכע םארהעלםניםמעםיג די בײםער.
 דער םמ קאנווענשאן די געשלאסעז זיד האם עם װעלכער

Jt ארויםטריט שארפער דער מאגאם, למנםען ל. אװ 
 פילע די און קאנווענשאן דער בײ םאביז דעגיעל פון

 יר פילע םון פרידען פאר רעזאלתיעם און *ושריםםען
 אנדערע אמ רחװעלט ■רעזידעגם פון אסיל דער ניאנס,

 פחןזידעגט פון באמיאונגען די רעגיחגגם־פארשםײער,
 עקזעקוםיװ גענעראל דער םיז קאםיםע די און דוביגסקי

 בײדע אוזאםעטגוברײגגען אינטערגעשאנעל דעד פון
איינ־ געהעריגען דעם םאכען is געשײנם האט *דדים״

 האט פען א, אי. םי. דער םון םירער די אויף דתק
 קאנווענשאן די אז רעכט, םיט דערװארטעט דעריבער

 שריט געהעריגע די paya וועם 4 אי. םי. דער פון
is פארהאנדלועען. די באגײען

 נאר גיט םארקערם. ■ונקט זיך האם אויסגעלאזם
 1םי קאגווענשאז דער אוריקגעהאלםען נים oy האט

 קער■ער־ וערמאנענטע אלם א אי. סי. די עטאנלירען
 אין נאר פעדעריישאן, דער xx קאנקורענץ אין שאפט

M אױ געזוכם וױ פירער די האכעז האגדלונגען און רעדעס 
 און זיד הינטער בריקעז אלע פארברענעז is םיסםען ■
אומ־ ניט אויב שװערער וואם פאראײגיגוע א םאכען ך

, מעגליד•
ער־ לואים האט ערעפענונג-רעדע זײז אין שויז

 נים װערעז, געשלאסען בלויז קען פרידען אז קלערם
ױגיאנם׳ עקזיסםירעגדע די פון קײנע אױפגעבעגדיג

p װאס m מײנט׳ דאס א. אי. םי. דער אז אנגעשלאסעז
יוניאנם׳ אלפ אז פאדערם לואים װערםער, אגדערע אין

־8י8 איז ארגאניזירט חאם 4 אי• םי• די װאס די אויך
מ די אין יוניאגם עקזיסםירעגדע is זיאיע על טרײדס, ז

 ארײנגענוםען אח זעלגםטשםענדיג פארבלייבען מוזען
 װאם שםעלונג די איז דאס ל. אװ ם. x דער אין ווערען
p םאר־א־יארען גענומען האם לואיס n קאנםערענאען די 
 געםא־ דעמאלט האם ער געווארען. אפגעבראבען זײנען
 טשארטערם ארויסגעגען זאל םעדעריישאן די אז דערט

is ד אפאזיאיאנס די אױן־ ױניאנם, א. אי. סי. אלע  י
 איבער דיגגען זיך מען זאל ערשט נאכדעם און גיאנם

ױריםדיקגיע.
 און אומלאגיש אומגערעכט, איז םארלאנג אזא אז

 וױיל נאמוגעבען. פעדערײשאן דער םאר אוממעגליך
 אייגיגקײם, און םריחנן קייז ברייעעז נים װעם דאם
 אים און ברודער־קריג דעם םארשארפען מער גאך נאר

 יעדער אײנזען מוז ױניאנס. םערםטע די אין פארשפרײטן
 אםת• דעם זען װיל און אביעקםיװ זאכען זען קען וואם

 וואם ױניאנס םון ליםט דער אויף טאן בליק א געגוג
 זען, is קאנווענשאן, דער בײ םארםראטען געווען זיינען

ר אפאזיציע אײנפאך זײגען זײ םון טײל גדויםע א אז  י
 בארעכםיקונג. מיגדםטע די נים האבען וועלכע ניאנם,

 יױ פעםטע פריהער פת םאראז זײנען פאכען זײערע אין
 אינדוםםריעלע אפילו םריידם די םון פאנכע איז ניאנס,

 םאד רײנעם פון ױגיאנס זײגען ױידער אנדערע ױגיאנם.
 דער פון ױגיאנס אפאזיגיאנט די אםילו וואם כאראקםער,

 זײ רסעדעןאסש n מװען געןמזאונתן זיעען אי. סי.
 ױגיאנם אזוינע דערמאנעז *ו גענוג ליניעם. םאך אויף

 ארבײ־ קאםעםעריא און װעיטערם בוטשער״ בעקער, װי
 םא־ *יגארעז דרײװערס, םראק ארבייםער, לאנדרי טער,
 אנדערע *ענדליגע אין ארבײטער און םיםםםערם כער,

 אזוי אין געטשארםערט האם א. אי. םי. די װעלכע םאנען,
 פאר־ אז אײנאחען, לאקאלם, איגדוםםריעל גערופענע

 יוניאנס אלע די זאל זי םעדערײשאן דער פון לאגגעז
 זעלבסטשםענ־ אלם טשארטערם באזונדערע ארױםגעבעז

 דער אוגםעגליכע. דאם פאדערען הײםט ױגיאנם, דיגע
 מאכען *ו זײן, בלות קען םאדערונג אזא םון אוועק

פאראימיגוע. די אונםעגליך
 די םון םםײםםענטם און רעדעם אלע די דורך

 װי געדאגקעדליניע אײן אדויד גײט םיחגר א. אי. סי.
 דורך א״ אי. סי. די אז געז־אנק׳ דער — שנירעל א

 איז ארגאניזאציע •ערמאגענטע אלס זיך ארגאױזירען
 «אל סארגחנםערטער א דורך זיד םארשטארקעז דורד

םאר״ *ו םעדערײשאן דער *וױנגעז וועם סיטגלידער״

 בא־ ׳ס4ן אי. םי. דער אירע, אױף איר מים זיך איעיגען
 אםילו אז אנגונעמען, צװינגם אבער לאגיק דיעונגען.

 םעגליכ־ דער אין נים אלײן גלויבען עם״ זאגען וואם די
פלאן. אזא םון קײם

 אז קאייטולאאיע םאקטיש, דאך פײנט פלאן דער
 בא־ זאל םעדערײשאז די אז מײנם עם באדינגוגגען.

 דער אין ױגיאנם דואל טשארטערען זעלבסםמארד. גײן
 םעדע־ די אויפגעבען סוף כל סוף מייגם םעדערײשאז

 ,אדער םריידם די אין עקזיםםירעז װעלכע ױניאגס ריישאן
 קײן קאםפען. ױריםדיקאיע און רײסערייען באשטעגדיגע

 אײגגײז ניט באדיגגונגען אזוינע אויף װעם קערפערשאםט
 בלױז םארלאו־ען. קאמף דעם האט זי אז םילט זי סײדען

 מאגם־ א אויף ארױםצװינגען קען זיגער םולשטענדיגער א
 דער אגער דאט איז שלום. מין אזא אפאנענט לאזען

 םיט ,4 אי• םי• די איז ? םעדעריישאן דער םיט םאל
 דרײ םארגאנגעגע די דורך ערפאלג גרויסעז גאנאען איר
 די אישװאכעז אפילו אדער באזיגען *ו געלוגגען יאר

? םעדערײשאן
 םי־ דער םון באריכם דער אז אםת, ניט. זיכער
 זוכם קאנווענשאז דעד *ו 4 אי• סי• דער םון רערשאפט

 םץ אײנער אין לואיס, און אײנדרוק, דעם מאכען *ו
 אי. סי. די אז געזאגט, גםירוש אםילו האט רעדעם״ זײנע

 אר־ עתירמנאגרא די םון מערהייט א אידס שוין האם א.
 !יםעחמ די אבער לײענענדיג אםעריקע. אין בייטער

 קאנ־ אוױי די בײ געווארעז צוגעשםעלם זײנען וואם
 גװײם־ מען מוז גאל, םיםגלידער זײער װעגען ווענשאנס

 מא• באהויפםונ^ דער אט םרן ריכטיגקײט דער אין לען
 3,623,087 םו־ז םיםגלידערשאםם א אגגעגעבען האט ריסאן
 ארייג־ האט םעדערײשאן די װאס !אלונגען דױס די לויט

i באתויפטעם 4 אי• םי• די געגומען. t םים ד׳אבעז 
 ארײנגע־ איז דעם אין םיטגלידער. מער טויזענט 164

 אי• דיום קײן נים גאלען װאם םיםגלידער די רעכענט
 זײ־ עס אוחאבען. אנדערע און ארבײטםלאזיגקײט בער
 *י־ דער *ו ויד דארף םען אז באווײזען גענוג םאראז נען

 אגאואװײזעז גענוג פאחיפם. היבשעז םיט באאיהעז םער
w’ אזוינע פון אאל מיםגלידער אנגעגעכעגע די אויף rii 

 אנגעגעמן װערם וועלכע װארקערס, םײן ױנײםעד די װי
 קאוק אח געז אײנגעשלאםעז םויזענט, 667 איבער אלם

 םײנערס דער «ו באלאעט האבעז װעלכע ארבייםער,
גערעכעגם טrא װערעז און 50 דיםטריקט אלם ײניאן

םארגעקוםעז אח װאט

ק ספאאק׳ס םי אלי  םוםטער א אח בעלגיע אין י
חיםםעריע. דאזיגער דעד פוץ

 אממריקפ אין אינםפרנאציאנאל פון םיםינג נמקסםפר
אינםערנאציא־ םרײד־ױגיאן פון עקזעקוםיװע די

צוגג א איחאלםען פריליגג קוםענדען װעם נאל  אק זי
שםאאטען. פאראײניגטע די אין אםעריקע,
 לאסעזבאש טהא אזױ

p s װעלם־עקזעקוםיוחנ׳ דעד 
•אריזי איז טאנאט םען

 פאר־ n געװארעז אינסםרואירם איז ביודא די
ך שםענדיגעז ט דעם װעגען זי  לאנד־מנםראלעם די טי

ע די םים און אײראפא און אםעריקא «ץ מלנ ײנ ד א  מ
 װעלם* דעם וװזאםעז שםעלען װאם אינסערגאאיאנאלעז,

פאראײנעז• ■ראפעסקמעלע פון טארבאנד פח זחאמגמר nftriffo » יױןי n sama « mn• חגתיד ומט ד«ל«ג»ױע די חפגגיגמײס.958»ו יוי! פרײזזײס פולפר us imir די *ין פראבערס uQ*n די וואס ■אזיגימס. די ptomq נו פא̂ץממן saryvn םשמכאסלא־ אר̂ם די pram יח לאגא, דעו־ sm באקעגען מ»ױ זיד צײם׳ למנגפרס ן ךארם בדיבסו פאר־ דו איגםםרוקציעם am •ראג קיק אל3«יאא3מ<ד איד םױיד־יוגקמ פיז דןלנמניע frrxno »״ימו *ז געװאחנז באשלאסעז אײך איז «ם ®רידין״ ממר .םיג־ פון קרבנות די לםובת יפצקאימעמ־ארלירפא ŷp אמנתרמיקד אז תיכף ארגאגמירעז is נאשלאסעז »מ לעגחנר׳ אגדעדע איז אוקלאנגעז זײנע אןן קריזים טשענאסלאוואקישעז דעם ארום געשעחעגישעז למױשע יא־ די ארוםגערעדם אויד האט טיװעקוזצקע ךי
m ײך* 
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xx m rm ײr« in

מזי ,1 7״
i r m די iro n  ro m

 איגטערנא־ םרײד־ױניאן *װישען צמאםעגארבײם דער
סעקרעםאריאםעז. באזוגדערע די אח ציאגאל
בא־ א אויםגעזזערם אויך האם עקזעקוםיװע די

 צוױיטער דער וועגען םערםעגם םעקרעטאר פת ריכט
 םמ וױרטשאםט׳עקםפעריםענט״קאמיםיע דער פח זיצוגג

 אוים־ םיט׳ן זיד באשעםםיגט ױאם אינםערגאציאנאל,
 םרייד־ אייעעלנע ךי םאר ריכט־ליניעם די ארבײםען

 באקעם־ פמ םראגען די אין אינדוםטריען אמ ױניאנס
קריזים. דעם םען

 is סאלידאריםעם־קאםיײז מים׳ן פארביגדונג אץ
 דער האט םשעכאםלאװאקיע׳ אץ קרבטת די גוגסםעז

 זײ־ «ו פאנאגדעמושיקעז כאשלאםעז אינםערנ»יןנאל
 אג־ נוױשען װערם עם װאו בריף, א ארגאגמא^ס נע

:געזאגם דערעם
ארגאנמא־ אנגעשלאסענע אלע אז תאפעז, ,םיר

 און באשלוס אונזער אויף אפתפעז זיד װעלען זגיעם
 אקאיע אז ןמחױמז תיכף לעגדער זײערע אין װעלען

 xx אױף באמלקערתג דער פון שיכסעז אלע צוױשען
 דעם לטוכת םופעז גרויסע מעגליד װײס װי שאפען

 םאלי־ דאזיגע די ת.קאװאטלגאפטש פאר חילפס־פאנד
םעגליכקײם א געבען נאר נישם װעט ^יסעס-אקארד

is מנדליגעד םיז נױם פנלינײראוטגאש די לינחנחמ י — _
 זײגעז װאס אלע, די פאר אונמרשםי*תג פישסאואל

p *זױחארט i ־ געװארעז געטרןמז גײיזאם מ ז  פי
p גװאלט שיסםישער t אוטגערעכ איגטערגאאיאגאלער 
םיגקײם״.

 שגאניפ אין ליכמדמגפ9 סיליאן נווײ
 פון קרמוזו n פאר ק«ת«־«רזליז די אנםיחנגדיג

via .מל«ײ>קםי3י«ס r sr ומליף־ <גןדײרשאפ די 
m  d p w די i n n ליכםליגגפ® p פאשיםטישע 

 אױז־ אינמערגאציאנאל ייגיאן ײדםד חװ• חאט לעטמד,
4ש*אני פיז פליכםליגגע די וארגןטאן is ניס

 אלע איז אן גײט שואניע םאר רעליף־ארבײם די
 בא־ װעלם. אלטער דער םון ארבײםער־ארגאגיזאןניעם

 טריח־׳יונחד די זײנען געכים דעם אױף טעםיג זוגדערם
 זײעז־ אמ קאאיעראטיװעז זײערע עגגלאנד, פמ ניסטעז

לייבאר־פארםײ.
 נײעם א פארעםעגםליכט אנומעלם האט לעצטע די

 םארצײכענעז is פאלק ענגלישעז צוס א*יל דרינגענדען
 דעמאקראםי־ א פאר קעמפער ךי סיט סימפאטיע זײן

 ,אינםערמניא• דעם םאר בײטראגעז מרך שפאניע שער
 םאנד ,םילד דעם פאר און פאנד״ םאלידאריםעם נאלען

• שיאגיע״. פאר

י פון םער+טאריע דער אױף אז גײגם װאס באריכם,  דו
ײ זיד געםינען שפאגיפ רעפובליקאנישעד  מיליזז מו

 עם װעלכע אחן געבליבק זײנעז װעלכע םליכםלינגע,
 עקזיםטענץ. טאג־םעגליכער זײער פאד םיטלען איז

 קאםאלאנחג אין זין• געםינען זײ טוץ העלםט א אתם
 אונ* קיגדעד פון באשםײט זײ פון םעחזײם גרעסםע די

יאר. M םעד
p שםאם חויפם עלאנא,1נאר אין i ,קאםאלאניע 
 קמדײ• םליכטלינגע םומעגם 200 אתם זיד געפינעז

 פיז אױסמומלמז קינחנד םױזענם 26 װעדעז זײ םון
 «?־ <סגלחײ די װאס שפאניע, פאר םילד־פאנד דער

םקיי■ אגחװת טויזעגם psroro. 60 האכפז בײםער
n l f e  H P ■  M ■  I B  m u  ■ i m h b b ^* oyr «»*» מדץ מל*ײס # vfo ijrnr סוקומיח קמדער

nfrronqpm אגד*, ט<טײ4ייטאל» Pfn 3« *יי
p שאפעז i y w דןס 

iro נאויאנןל n s מיס o n *ױידיוני ם
i>w ”  irn  os pram p  >iw i*i 

ד״ ®ון רדגמן w לינן iw » י ״י׳י ודילמד ■ח 
p« דןר איז i «Mrmr •ד«ד דמיגסקי דח

י4 ו 9 3 8 צ., ע ד
 למד דעם אין יוניאן. אינטערנעשאנעל באזונדער אלם
 װארקערם םײן ױנײםעד דער םון באריכט אםיציעלען טען
is ארגאני- בײחנ די אין צאל די איז ל. אוו ס. א. חנר 

 טויזענם. 448 קארגע אלס אגגעגעבען גוזאםען זאציעם
 ױגיאן די האם יאר דרײ לעצטע די איז אז הײםט ךאם

 מיםגלידער. מיליאן פערםעל קארגען א צוגעקראגען
? םעגליד דאם איז

 גאל םיטגלידער די בײשפיל, צום נעםם. אדעד
 אין װערם װעלכע קאםיםעס, ארגאנײזיגג אכט די פון

 טי־ 96 םים םיליאן א אלס אנגעגעבעז באריכט דעם
 די ארבײםען. קאםיםעם די אזױ וױ םיר וױיסען זעגט.

 נים !אלען מיטגלידער גערוםענע אזוי די םון פערםטע
 זײ וואם דעם דורך גלוח מעםבערם דמען און דױם קײן

 װיםיל אויף ארגאגײזערס. די בײ םארשריבעז זיך ןןאבען
 ױגיאדלײם אלס באםראבםען מעםבערם אזױנע קען סען
 בלײכם םארלאזען, זײ אויף זיך קען מען וױפיל אויף און
זען• «ו איבער גאך

 גאך אנװימען געקענט םפז װאלט ליםם דער םון
 יעדע צאלען. פארגרעםערםע שטארק אנדעחנ פילע אויף

 נאטירליד האט דעלעגאםען געשיקם האט װאם יוגיאן
 םיטגלידער, גאל גרעםערע א װאס אעוגעבען געזונם

 ניט גאר אומשםענח די אוגטער איר קאםם דאם ווײל
שםימעז־מל^ איר פארגרעםערט און

 די אז באהויפםומ די איז אוטשםעגדען די אונםער
 אר־ ארגאניזירטע די םון םערהײם א האם 4 אי• םי.

 ריכטיט נים וױים שםאםען, פאראײניגםע די אין בײםער
p זי האט ל״ אוו ם• א• דער אנבאלאנגט וואס n• די 
 םיטגלידער, קיק םארלארעז נים נאר נים יאר דרײ

 די פון זיד אוריקאיעז דעם אמ אויםשליםונג דער םראץ
 גאך את םיםגלידער אל1 איר גאר יוניאנס, 4 *י• םי•

 פאר• דער אוליב זײז םאקע עם םעג גרעםער. אינם
 םאר־ האט 4 »י• םי• די װאם טעםיגקײם שםארקםער

 ל. אװ 41 41 די אז בלײבם, אבער פאקט חנר אוחאכם.
p כאזיגם זײן פון וױים גאגץ איז i םון גים אםילו טראכט 

 דע־ קעז זי אױםלײזען. זיד אדער זעלבסםמארד באגײן
 םריחןן פאר 4 *י• םי• דער םון באדינגונגמ די ריבער

אננע&ען. גים
םרײד־ אםעריקאנער דער אין אאא, קריג, דער

 םאר־ נאר נים *ס, שײנם אינם, װעם באװעגוגג יוני^
 רע־ די װערען. פארשטארקט פיל נאר װערעז, געזמם

 אר־ גאנזער דער םאר טרױעריגע דין םחעז זולטאםען
 PP װאס דא בלות אמ קראפם אײן באוועגונט בײםער

 דאם — שכל bis !דז־ים בײדע פון סירער די ברײגגעז
 זאלען זײ אױכ ײניאנם. די פון סיםגלודערשאםם די איז
 װעלען ברודער־קריג, ms שותפים זײז is אנםזאגעז זיד
 װעלען .pass שלש םתען םירער אײנגעשפארםע די
װייס. װער םאז? עס זײ

טוץ זיך וױיזפן ברודפר־קאמף פארטארפטפן זן9 סימניס
 די אין נתדער־קאםף פארשארםםען פח סיםנים די

 גע־ נים לאנג זיך יף1א האבעז ארבײטער די םץ יײיעז
 פאר־ אין באװיזען שױן דך האבען זײ װארטען. לאזס

םרײדם. שידזנע
 אמעריקעז דער פץ קאנװענשאן די װי שגעל אזױ

ט, זיד האט לײבאר אװ םעדעדײשאן ג ^ מ  דער האט ג
 אחיםגעגע־ םעדערײשאן דער פיץ קאעסיל ןקזעקויטיװ

 אר־ פארין די is םשארםער אינםערנעשאנעל אז מן
די נאטען אוגטעך׳ן ײניאגס בײםער  איג־ םיעםערערם ,

u סעתעשאנעל rn דער אין אםעריקא״• נארד אװ 
» נײיר p ייגי m פאםראזעז די געװארען פאריײגיגט 

 פת panyisy זיך האם װעלכע פאםיפיק, פיז 4יוני
ד s 4 י•6 סי. ח p s ro  n  p i ג איז אס1ו יתקװp1p 

p ייחנקם v a is s ל• אוז 4< 41 דער מיט xx איז איר 
*T מז ע מ רג מ  איבער ײריםדיקוױע די געװארען *י
p לעיקם גרעים די אױןי ארבײטער ים די i םישער די 

 םון םירער דער לתדמרט חעדי יאםיפי^ אױפ׳ז
 «חד דער איז ■אםיםי^ אױפץ יתיאן ראזפזאטמ דער

p דדעגם i דער pm* .פאגגט אים, לױם איגטעמעשאנאל 
י  טױ־ ארו־םדדײםיג פרן םעמבערשי■ א םים אז ײניאן י

ר זןנס■  אױן■ ארגאנײזערם ארײנגעשיקם שױן האט ן
 ארבײ־ מאריז די wu אטלאנטיק, אױפץ opssn די איז

י Pי» מ  n r איז באטעססיגט אח 4 ¥י• םי• חװ־ S
____.וידלײמ־ומפאאי ײזז is קאסףשימט יח־יםדיפנין

p יז_ o ^ y n s  mma ןן ו װי m די ו s גרופען
^iro1 זײז וי bibs ים־בדעג אטלןנטישען בײם 4גליימ 

syaa lyarro ל»> xx pqrwvs 4 «י• י.ס חגי pi 
p יי i ארביימר xx פון יתיאן לאנגשאוטןנס ךןד 

ip 4 ייד  M ,די 4<<דרקפא איז יפיקאם« אױיץ ל
pmrwn rn  p i ■ppwami p fi ו« ע<ןבאלא m .טי 

h b p  4  • I בדיחשןס pHpnipD n  p i  BMnnyrs

 דע־ װעם קאמף דער ל. 11א ם. א. דער is באלאנגען
פארביםערטער. א דיער זיין ריבער

 שי־ די אין הענדלער בהפמן די םץ סטרייק א אין
 וװױ־ קאםף א בײ אױך עם האלט יארד׳ סםאק קאגאער

 אפשטינדע דער בײ װניאגס. צװײ די םץ םעםבערס שען
 דױ־כ־ האם באארד רילײשאש לייבאר נעשאנעל די װאם

 ־is םאנאטען אייגיגע םים ארבײטער די *װישען געםירם
 או־ן pשםים 281 געקראגען 4 «י• םי• די האם ריק,

 די שטיםען. 263 געקראגען האם ײניאן קאפפאני א
ע תי  11א ס• א• דער אן אמעשלאםען דאן זיים ייד האם ג

 ױיםע15 די 4 אי• םיי די געתםען האם םטרײק דער ל.
p עם ארגײםען. גיק is םםראשעם גתפע m אױך 

 די יף1א אנםאלען אז לדיגונגען1באש געװארען געםאכם
 געװןר געםאכם ism 4 *י• םי• דער סמ ארגאנימערס

 מניאן. ל. אװ פ. m דער םון געשיקט שלעגער םון רען
נאטירליך• עם לייקענם ײגיאן די

 א געםעטעלם 4 *י• םי• יי האט באלםיפאר אין
 םעא־ p־u^ דעם אין אפערייםארם ױ1א1ם םאר םםרייק

 ■יק־ געאמימ די איצט טעגה׳ם שטאם. יעגעד אין םער
 אױף געםעםעלם האבען זײ אז ױניאן, אפעתיםארם ר1טש

 אװ ם. jk די װאס די װי נאר נים באדינגונגען ערגערע
 שכימת װײניגער םאר גאר געפאדערט, האם ױניאן .ל
 די ים1ל געאםערט. געהאם שוץ האס אליין באס דער װי

 םעאטער םים׳ן קאנפערירם ײניאז זײער האם םיחגר,
 די געםאדערם האבפז זיי לאנס פאנאםען אייגעגםיםער

 PTT םאר ײאד 8 דאלער p 175< באדיעונגען ײגיאן
 אײ־ דער םענשען. p 4ארבײם דארםען עס 1װא מםה

 פאד װאך א לארדא 91 געאםערם שױן האט גענטימער
 דעם pשריבyנםערגlR האס 4 י,8 •,ט יד במווז• א

 עס װאס מםד- א פאר ײאד 8 לער8י 80 םאר אגריםענט
m ארבײםען בלױז pװעל עס אז םײנם s .םענשפן

p’־np די װאם ^ iu ךאם אגער איז זײן, נים זאלען 
 םעאטערם אװי1ם די אין 4 י•8 םי• דער פון רײגדריגגען8

 ױניאגיזם, pםטריעל1אינד פוץ םראגע קיץ ניט זיכער
 ארגאניזירטען אן אין ײגיאגס יע8אפאזי טע1*ש םח נאר

 יף1א pרײםiםארש קאםף דעם בלױז קען דאם םרײד.
געביםען. נײע

 דורמפ־ ארפגאן,• אין אנגפנומפן גפזפץ אנםי־ױניאן
װאשינגםאן און קאליפארניפ אץ 1װארפפ

 אנ־ pװאל םע8לע די אין איז םםײט ן8רעג8 איז
 אײגער גג1לקם־אישםים8פ א מרך רען8געוי געטםען

 אױב װאס געזעמן אנםײײניאן שענדליכםםע די «מ
p ל8י עס i p a^ aiss װערען, דורכגעםירם שםרעע 

 איר טװםירעז8 ז8ײגי 8 םאר או־נםעגליך כען8פ װעם
סטייט. יענעם אין ארבײס

 םםרײק pa^sypi אלס ערקלערם געזעז דער
 ישעןנװ םיכםוד 8 פאראז איז עם urn אזױנעם, באיז

 אר־ װאס ארגײםער יאריםעם8פ 8 םים הבית בעל א
 אנערקעטע ײניאז פאר pםטרײק 4איו םאר בײטען

 urn פאבריק די בלױז םעז םעג פיקעםען םען.8רב8ם איז
 װערט mino די װאי־ םםארס, .p גײט םטרײק דער

 די פאכט פען 1װא ■לעצער אדער תפס 1שא פארקויםם׳
 נים םען י8ם פירםע, סםרײקעגדער דער פאר ארבײט

 ■ראדוקםען סקעב םירען8יק8ב is pmnns פיקעםען.
 פאר־ איז םקעגען r« «מ ארבײםער «צורעדען8 חנר8

^ איז םםרײקם סיםפאםי באםעז• א ארג  װאס דײם די פ
p םעג ײניאז 8 u sr i, געלם אײנםריםס p t שםראםp 

 װאס .דאס מי םער אנטרעפען גים םאר םעקםעם, אדער
מ איר עןאשופיר payn רף8ד 4ימי די »לי ח  אר־ מ

 לpbs 88 ײם1 יעדער is ויץ pna יכער3 די בײט״•
 aype יעדער פארםרעםער. זיץ חנר8 םיטגליד יעדען

 יד־ xx פאדערעז pp ײניאן א אין רײן8 זיד ים8פ װאם
 אױס־ ,pMJipmi די p«רעמטנג ולפזפ א ײסצ דער

pa&i, אי■ פאר יתיאן. חנר פת לדעז1ש אח פארםעגעז 
p ימיאז PP 8 געיעז דעם בערםרעםען i פעאםםע אירע 
 ריכ־ יעדער רםע.10 אץ גןלט מיס װערען באשםראפם

p נײטוזײליגע אינוזשאגקשאנס payicmp pp םער i 
 אינחאלם דער איז דאס ײניאן. 8 געגעז באשםמדיגע

 דורך געװ^רען #נגעט&ען אח װאם געזעץ דעם גייז
w איז רעפערעגדום און י#סיװ1איגי r v t

p^ ױגיאגם די ip גאםירליד pBospna is דעם 
 8P P גים זיך גלױפם עט געריגטען. ךי אין געחרץ
p זאל געיעץ i p i■ ייט,1 ויופיגןד pn פעדערא־ דעד 

p אם3®אר געזעץ לער i B ^B pronn paynsoms 
ssnwo כסשיםס יסערארמ  p i ד»ט קלידרידוןסא 

p i dssi ארמיטןר די p i is ארגאטזירט p i םטריי 
pp, עדקלןדס piyn גןרינסי אק גילםיג אלם p i 

#ops ר מ ו ז י י י  אנ־ sppro חאט yyiya א1א װאס •
n u n  psuyi ריטןט8י8& 8 םים p a w די <ח
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ly ii’a, רף8ד iyiyn p a ’̂ a i s 3 !ירעקם oyi isרױ 
y’sp’io’i ײטער3אר י1 אין דער־קאםף i’ h  .iym 

p װאם םטרײקם m  oy לsyםp געװא־ אנגעפירט יאר 
p רעז i זײ ppnass p'nya רױס־8 מן8ה ארעגא[. אין 

 *iya’8 װגיאגם, י1 געגען נג1ינמנר3ר8פ אזא גערוםען
ijp 1 יפם1ד> ’iisהאבען באסעם י1 אז םארםער, י p i 

p 3חשא poa^« םארהעלםניםםעםיג א האם i's isa m 
p שענדליכען דעם p a• ײ־318 די פו־ן ^ריםענקײם זײ 
 קאםפײן pדגישyגy p חנרלאזם ניט יך1א האם טער

פראיעקם. עם1 געגען
yנליכy ראיעקטען ג^עץ■ p m אפג אוייךyשםיםט 

 טאשינגםאן. אץ yקאליפאתי ןyשטאט י1 אין געװארען
p !ארםען m י1 אבער m  papy’s isכגy81פאל .pס 

iy נק81 8 געװעז 1אי i 8 פאראייניגםער?y’s י1 פמ 
 iycsj^ חנר אין ײניאגס 8 י•8 סי• pc ל. ײ8 פ• א•

םיטט.
גפזפץ. וסכירות שסונדפן 1גפגפ זיך ראנגלפן באספס

iy i אין אדײן איז ם8װ געהנץ, שטעדען־שכיתת 
^ אין ד8ײ לעצםע די קראםם  y^s* אין האם אקטאג

 י1 ד1ם װיחגרשטאנ! ןyרק8שם קיץ נםyגyאגa ניט םיין
yaם װי איז״ אטזאך י1 פתים. ליp יס■1א18פ האם 

 אחנ־ pםאל װאם אינמסטחזנן yרםטyם י1 ױײל געזען,
iyo גטער׳ן1א rypa, םץ שױן זײ אין איז iyns 
yiyayn iyאזעלכ לטyשםyאײט i8  y װי סמנגחװז־ס 

p p a  iy i װיחנרשםאט־ 8 18 אינגאנמן פאר• שרײפם 
p גים iyas oy איז n.* די p a a ^ M ארפײ־ י11װא 

ם נאך האפען םער ײ פ ^ ^ םיל ג ג ע ר8 שםמחמ לי  ת
 שםתת, 8 סלנם 25 די װי שכיתת חגממעריג פאד

8 pannya’is pa8n 8יםנ1א םאר פף8ק^ פ
n י1  p ip i p m  m ^ y װאס p ro o m a אר־ 

a״iyu ש מיםyלp כאסעס, י1 גים. ■יקאן y*yii 
 Biyo 8 םינף תם8 ײמר3או־ yiy״t צאלען pגyםל
p זײ אז •rtunyi 8 געפאבט pajpi 41נ1שט ro  i^yn

1 payio’is3י1א ג^מנםמן. י po די חזנם m s• 
is pa י1 גאלען ayi iytr>ais חד 8 װי 4נ1םיױם 

 צוגעשלאסעז ypm זײ «מ yaaip האבען מאנםםראציע
 ענם1םױ פופציג תםPDifiiyio'iis 8 אמ nysi«^ י1

מר  גיט iya8 די האט דאס ס.3חשא י1 «ת ארמי
pלם8הyג i p טיס^מױת piyoy 1 זײ pm sי piTO.*

 זײ םםראשעס8ג אױך pajpi pמ1יסשלים1א םים
¥3 p ’nyaשםמחנן י1 סאויס̂ז חנר טח טתים לי p i 

p שכיתת m ס8ד  י11םי הי iyoya םיל נים pnya י
מ די .yfryo נים פיקאן  pa iyam גיד מר־8 ײ

רעז•8װ
pup i איז אינ^ו^סאגט n* מלעגראף י1 װאס 

8s p קאםפאגים p a  pannyaopi pasnלp פן■ די. 
oijrenayo,װאס י1 ״ pasio י1 עד1פאנאנ y8׳Kia3rt־ 
o n  ,pa 25 פח 010פיני can שםונחנ• א omy 

o ײרד n 1 האם ?אםףW זיד aoism n 1םי u y v  i n 
p ם8װ rs8a8*iopy י8ליכ  panasa tnyn ay 
n םראסםען p p a א זײa1האל8בypB םyנשp זײ־ װאס 

pasiaiyiasasB po p a n  8 1938& pammsya pa 
*a8 a rx  ra  asn pawm sB w  .pasianya 

11 posiaya8—6 אתם יםליך3רכש jrm oa s  aayo 
 ya n• 1̂ װאלםyג ma אױך pa8n ים3םפא8? די

pao’osian ןמn8רnלp a ר8ם ל8מ awsriyap n* 
p i ארמממװ די ם8װ iyo 8 44 װי p ia w .י1 װאך 

8? i r n  pyaaynהאט י3טפא ainryieoya *ארױסוװ 
poinn ח־ײ oiym payo aayria פון m ארנײט 

p 8 נױ איז i r.י1 לײן pao’BniajPyo תאט ױגימ 
pa8V גלײ׳ב «» xx aroniaaya p t  ai'asyi 1 דיB8P 
a פאר יאנים n  p a n a iy a p פארםליכמם װאס געזעץ 

 opafia זײ 1אי טאדיטנג״. yanynya, pלם8ה1saא זײ
p m זײ nr an rwoayn •p i P» onp ly m ayoya 

p ארתמר i םםרײק p i די aniasp■ איז paaimisya 
paya is pnya װאס װאך 8 דאלער עלף י1 ויי m 

rypa. 1לױט אח פימטזס
p i• קאםןי חױפם ayn yypa paya ליד3װארשײ 

 װאס קאםיםיעם jpy’iaanam די איז jyiyn אטעפירם
1 papvsa p s is iי p i piaiav פאר שכיחמ i r r 

rypa a די אין טרייד n  r® px'ayia• איו סאולױסיג 
 *pyo •pi סאר pisnya אשטיפט3 קאםיםיפ אײן לױז3

p סטיל i maonam שיק איז m  18 pafiayais 
 זיד גייי״מ טדײדס לןpa *pas ayaa 8 אמדיט•

lyayaamaix yaaao די אין yai'naran ma ן לן  ס
p i ,an■ p 18 רטט8י3סי די לסען8ה lyuoanyra i n 
sm  yoiov דאס rypa ױנ פ אוױ 6ןול  איז ■n* 81 לן

i *1 מגליך• t  panama panp is  ■pt pan 
3 bis ,1 8  m  y a y r m  iya,183*1 ײשויל



 ארױסגעקו־ מאנופעקטשורערס קלײדער קאטאן די שוין
 זײז ערלויבם זאל לערגערס אז פאדערונג, דער םיט םען
 שטונדע. א סענט חאלב א און צװעלף פאר ארבייםען צו
 אין אז באחויפטען, צו געשעםט ניט אויך זיד האבען זײ

 דאס לערגערס• טויזענט 75 באשעפםעט װעחגז םרײד
 זײ־ טרײד אין ארבײטער אלע פון פערטעל דרײ הײסם,

 דארםען וואס לערנערם גלומ השגה״ דיער לויט נען,
 האלב א און פיגף פאר וואך ־שטונדיגע44 א ארבײםען

 ארויס־ אױך םסתמא נאך וועלען טרײדס אנדערע דאלער.
 גליק א פאדערוגגען. עגלאכע אדער אזױנע םיט קוםען

 בא־ ױגיאנס די און ארגײטער די בלױז ניט װאס גאך
 םוועם די ®ון פארלאנגעז אונםענשליכע די אס קעםפעז

 די אין ארבײטסגעבער די אויך גאר באסעס, שא•
 בא־ ױגיאן אגצוהאלםען געצוואוגגען זײנען וואס םרײדם,

 םארלאנג דעם באקעמפען שעפער זײערע אין דיעוגגען
 9 געבעז יעגע וועם דאס וױיל קאלעגען, זײערע פון

אויםצוקאגקודירען. זײ מעגליכקײט
 םסתמא גאך װעם געזעז דעם געגען קאמף דער

 הכלל׳ געריכםען. די אין װערען אריבערגעםראגען אויד
 שװערעז א זיך םאר האבען נאך װעלען ארבײטער די

 אײנגעפירט אלגעםײן װעם געזעץ דער אײחגד קאמף
וחגרעז•

מאנאם דמם סעםלממנםם אח סםרײקס סכסוכים.
 גזד פארםידעז איז אײזעגבאנעז די אױף םםרײק א
 פרעזידענם װאס רעגירונגם־קאםיםיע, דער ®ון חאחגן

 האבעז צדדים די װי נאכדעם באשםימט האט רוזװעלט
 ענםשידעז האם קאמיסיע די אײגיגען. געקעגם גים זיד

 די וױ פראצענם 15 םיט שכיתת די שדידען געגען
מז יואלסצרפאר אײועגבאן א tn* ח r MW 9 יײז*r רא־ 

 באשלוס. דעם אונםערװארפען זיך בען
 זא־ זײ אז קאמפאנים אײזעגבאן די ארױםצוהעלפען ■*י׳.
 קא־ קאמערם אינםערסםײט די האם בזםנאלען, זיך לען

 אנט־ קעבען כאגען די אז באשלום, » אנגעגוםען םישאן
 אום זיד םאראײגיגעו ליניעם צוױי װען ארבײםער זאנען

 די די. באםרײבעז םון אױםגאבען די פארקלענערען צו
 געװיםע א קריגעז אבער דארפען ארבײםעד ענםזאגטע
 געארבײט האבען זײ װאס צײם דער לוים באלױנוע

 דורכשניםליכע זײערע לויט און קאמפאניס די פאר
 דעם פון יראצענם TV 60 םרעפט באלוינונג די שבירות.

 לעצטעז דעם אין שכידות דח־כשניםליכע סרײסעגרא
 הא־ וזאס די פאר מאנאםען זעקם פון צײם v פאר יאר,
 פינף ביז װײגיגער, אדער יאר׳ *ויײ בלױז געארבײם בען
 אדער »*r טופמו געארבײם האגען ײאם די פאר יאר

 זיכער װעם און באדײטענדע v אח סוםע די כאםש טער.
 אװעקגעשיקט װעלען װאס ארבײםער די העלםען פיל

 אײזענבאז ךי פץ פאראײגיגוגגען אווינע *וליב װןרען
 די פון *אל באדײםעגדע v דכער אבער װעם למיעס,

באשעםםיגוג^ פון ארויספאלען
 לארילאח־ דער אין רײטעאדג די פון םםרײק דער
 אלד־ די פאכם װ*ם jpnv מידעלמת, אין קאטואני

 גאכדעם געװאחמ *וריקגערופען איז םיגארעםעז׳ גאלד
 גע־ אח םיליץ ארימגעשיקם האט דעיװי גאװעדנאר מי
 װענמז דעיװי, בלום־באד. v מים סםרײקער די עטאשרטס

 די אין דח־כגעװארסעז האבען אחײא פון ארבײטעד די
 םםרײק־ דין *וליג םערמין, עןטיי*יי v ®אר סעריסײפר
 אזוי זיד תאם םםרײ^ שםאל אין האנדלונג ריש?רכע<נר

 טאר־ ער אײדער ארבײמער די סיט אסנערעכענט •רום
Tv דעם לאזט n p vp .קאם־ די האם יוגיאן די אםס 
ד• ריליישאסם לײבאר חגו־ פאר שארקלאגט ואני מי ב

 דער עןגעײאר עןופיקגעורי! אױך אין סאנאט דעם
 .אעראװאוקס דער ביי ערטייארמ ראייא די פון ססרייק

^ין, פרן ״ןײשאאאדראא  קאנדענסערס &אכט װעלכע ברו
א פאר  אנגעהאלםען האם סםרײק דער ן.מעאאריא חניי
 פאב־ די ארױסגעפירם האם קאסאאני די װאמנן. «לף
 ארבײםער םויזעגם א פאסס. מדשארד, נמ גאך ריק
שאב^ די דעם דח־ד פאדלירעז ברוקלק »ין  ימקח די ח

באארז־• לײבאר דער אין קלאגע v אדײגגענעמז חאט
 *נמ־ םםאר דעפארםםזננם די שין סטרײק ד«ר
 אנממלסעז האם װאם ק^נאיםראפסאן־ אין שסעלטא

 גיר <למטע<«ס pyap דעס איז סנז,אגאמ נדױי קארמ
 גל־ האבען ארגייםער די אטשראטיס.® v דזדן■ װאחגז
nrnm « מינימום די אױף ךאלןר «זיײ •ון העמדוגג 

i וױידוש^ s  a p m דאלעד i ט אמ וואד מ  דער ז
 מ־ םים װאקײשאז װאכען *װײ דאלשד. 80 טמיסתו

 און םער ?דער יאר *וזײ ירבימחװ װאט די <או <אלט
 יאר; ייץ אדבײמז וואם די טאד ןשןיאוץיוו תאך יײז

v סינ^ומױ a n ד M אנדעחנ אין ײ sm n m r t 
m וײ װאם די וױ vn ,דג זײמז וײ אױב מירבײט  מז

ײייייו or« אױף יארומלםןד טון םײגמג ד«ד לױס י

ם י י ? M4*-------------------------------
 האם שא■ ױניאן קלאחד א פאר פאדערונג די פלאץ.

 דער נו באלאנגען סטרייקער די אויפגעגעבען. ױניאן די
ל. אוו ם. א. דער םון ױניאן קלוירקס ריטײל

 אויך האט אינםערגעשאנעל קלוירקם ריטײל די
 דער מים מאנאם דעם אגרימענם אן אונםעדגעשריבען

 די דזש. גױ גוארק, םון םטאר דעפארםםענם הױרען
 אויף 15 פון געווארען געהעכערט זיינען שכירות מינימום
 שטונדען םערציג און םינף א ;וואך א דאלער זעכצעהן

 און אווערטיים, פאר געצאלט מאל אנדערהאלבען ;װאך
געצאלט• םיט וױיקײשאנם
לײגא־ םערגעגטאלער דער םון ארבײםער 1600

 םםרײק. אין ארונטער זיינען ברוקלין םון קאםפאני טײ■
 פאשין און ראדיא דער םון גערוםען איז םםרייק דער

 קאם־ די װען א., אי׳ םי. דער םון ױגיאן ארבײםער
^ען *ו פארזוך א געמאכמ האט פאגי  פרא־ צען שג
שכירו^ די פון צענט

 דעם האם באארד רילײשאנם לײבאר נעשאנעל די
 דער אין עגםשיידונג װיכטיגע א ארויםגעגעבען םאנאט
 האם קאםיטע ארגאניזיר ארבײםער שםאל די װאם קלאגע

 קאם־ די קאםפאני. סםיל םידלענד דער געגען געבראכט
 אגרי־ אן אונטעחנושרײבען אנםזאגם זיך האט פאני
 געאײניגם זיך האבען זײ כאםש ױניאן דער םים םענם
 פון צײם דער אין פארםיםלוע דורך באדינגונגען אויף

 באארד די קאםפאניס. שטאל קלענערע די געגען סטרײק
 אוגטעחנושרײבעז זיך עגטזאגען אז גע׳פםק׳ענט האט

 אויםריכ־ ניט איז קאמפאני די אז באװײזט אגריםענם אן
 אז פאר שרײבם וועלכער געזעץ דעם נאכקוםען אין םיג
 פארםרעםער די םים םארהאנדלען מוז ארבײטסגעגער אן

 װעם קאמפאני די אויס. קלייבען רעײטאדב זײנע װאס
 עגםשײ־ חגר געגען געריכט אין אפעלירען װארשײגליך

 םימם װערען, באשםעםיגם זאל דאס אבער אויב דונג.
 אגריםענם אן אונםערשרײבען מוז דאם יעדער אז עס

ד באדינגונגען אויף זיך אײניגט מען וױ נאכדעם  ײי
םאתזאנדלומען.

 אין ארימ מאנאם דעם איז םטײם יארק נױ אין
 מיניםום םםײט דעם אונםער פארארדנוגג, א קראפס
 ארגײטס־ ־שםוגדיגע40 א באשםיםט װאס געזעץ, וױידזש

 שטונדע א סעגט S6 סון געהאלם םינימום א און װאך
 קינדער און םרויען אלע פאר װאך א דאלער 14 אדער
 איגדוםםריע. קעגדי דער אין באשעפםיגם װערען װאם

 די פאר םיניםוסם העכעחג םאר שרײבם םארארדנונג די
 םעג «אר א בלויז האבען ארבײטער די װען ציים סלעק

 ■ע־ די אפריל, בח םעפםעמבער סון װאך. א ארגײט
 דעם איז םעזאנעז ביזי אוױי די אײן שליסם װאם ריאדע
 דרײ בלויז ארבײם װאם ארבײםער אז דארף םרײד,

 10 וױמיגסטענם קריגען װײגיגער, אדער ײאד א טאג
 קרײ זײ דארםעז סעפטעמבער בת אפריל םון דאלער.

דאלער זיבען ווײגיגסםענס אדבייט טעג צװײ פאר גען
װאז־• א

:קאפשטײן ברכה
ן י י א ע פ א ק

 «עח, םײע — זײגער » זיגען
אטא־דא• *יד ®רןןםען מלק

 ®ד, 8 בענק פוישון, לאנגע
פאך פיו יעדער דא רעדם

 שסזןקם. פרישםיק גזאצען, קליגגןןן
זידעק. סיפ אום זזפמרען כליקןןן

 ראםען, גרײטןןן, ׳םײדלןןך שאאנץן
טאתאמען. ער׳ט :אימןןר זקי פאאפ

 דריפער, 8 כלײכםו *װײמער, 8 פלײמז
גןןםיםהןר. אױף גגװײל8ל טױדקר
« װייזער ק גײן, זייכעז׳ :ײד ת

י ע א י ױ ז8ו ען ש ײ זי נ8*י ז8פ ץ י ג ר
א לפח}י8? אויף ר פ,נ  ז8גי חני8?« תי

yrwipB Tps8W .ארבײטסלאז
קעלא׳ די טרעגפ שטאש גרדיער איגקד
ודזןד■. אוי^ םיש ■אנ קופס

גערעכטיגקײמ ►(

אליז סעהר ניט דנען סיד
נװמאן מ. פאולץ ®מ

םענםער העלטה יוניאן
 ירײס, חשארדזש דר. מיר חאט צוריק לאנג ניט דא

 עטוואס געװיזען סענטער, חעלטח ױגיאן פץ דירעקטאר
 האט עם פאפירען. זײנע *װישען געפוגען האם ער וואס
 ־on ®מ פירעד די מון מיטינג א .1910״ :געלײעגט זיך

 איז יוניאן װאירקערס גארמענט לײדיס איגטעדנעשאגעל
 די באםראכםעז «װ צװעק מים׳ן געײארעז אפגעהאלטען

געזוגם־פאחיכערונג״. םון פראגע
 די האם צוריק יאר 29 םיט כםעט שױן 11910

 בױטיג• אמ ראטזאםקײט די אײגגעזען אינטערגעשאנאל
 םעגליך טיל זאל װאם סיסטעם א אײנצושםעלען קײט

 פאד באזארגונג מעדיציןישע טון ■ראבלעם די לײזען
 געװעז םאקםיש דעמאלם דיגען מיר ארבײםזנר. די
 װען שאעטער, יאר פיר םיט אוסגעפער אײגציגע. די
 ארבײםער־געזמגן• פאר ןאסיאיישאאס אםעריקען די

 דעד אץ געזעץ־פראיעקם א ארײנגעבראכט האט בונג
 םארזיכערתג״ * געזתם איעאוםירען לעדזשיסלײםשור

 «ו אלבאני קײן געשיקם אינםערגעשאנאל די טיך חאם
 געדענקעז׳ קען איך וױיט וױ אױף ביל. םאר׳ז רעדען
 אדױס־ אמ וועלכע יתקמ, אײנציגע די געװעז םיר זײגען

 יוח פארשםארבענעו־ דעד ביל. פאר׳ז געטראםעז
 ארױסגזר ל. אװ פ. א. דער טיז נאטען אין איז ®רעיני

דעם. געגעץ םראםען
 םער שױן םיר זײנען שפעםער׳ יאר 28 מיט איצם,

 און ארגאניזאציעס ארבײטער הונדערטע אלײן. ניט
 געזתם־פארזימרונס סאר ארבייםען גרופען אנדערע

 פון פירערשאםם דעד אוגםער רעגירונג םעדעראלע די
 אזא אײעוםירעז שוין ולאנעוועט רוזוועלם פרעזידענם

 װערם פראםעסיע םעזײצינישע ארגאגיזירםע די *לאן.
מו־ םיםגלידער אײגענע אירע םון געשטויסען שױן  אוי

 יעדעז באקעמפען פון פאליםי פאועלטערטע איר געכען
 סיגגא־ אויםגעדיכענע איר ניט םראגם דואם פרואװ
 די דיסקוגױרם. פדאגע די װעדם איכעראל םורקע.

m וױדםען נײטוגגען u מד דעם. פאר זײטען  בי
 מעדי־ איבער געװאחח אנגעשריבען שױן זײנען גאטנע

 מר יאפולזװ־. זעהר זײנעז זײ און באזארגונג צינישער
 *איטא־ קראנת׳ם וױ ביכער אזױנע דערפאנען *ו נוג

 בעסט־ די פון אײנעד איאט נאך איז װעלכער דעל״,
 באזירס איז מאס ״סואװי״ די און ביכער׳ געקױפטע

 4ײי1 לאנגע א געװארען געוױזען איז בוך דעם אויף
 זײפערס״ עליזאבעםח טון גאלאחעד״ דד. יונגער ״דער
» געװאונען האם פראגע׳ זעלבער דער איבער אויך  ח

 ״חעראלד דער םת םארום בײם פרײז. דאלאר 10,000
 םױזענס דרײ איבעד טעגליך קומען עס װאו םריביח״.
 וזי פענשען באריםםע אזוינע גערעדם האכען מעגשען,

חי־ איבעד ראוםש יןעפואשח און קאנאט ר. דר.  ג
 מעדמינישעד פון רעגירונגם״באזארגונג און םעדמין

אאלען. נים אלײז קענעז װאס די סאר באהאנדלונג
 ניט םער שױן איז אינטערנעשאגאל אונזער הכלל״

נו באפרידיגונג גרויםע א זיכער איז עס און אלײן,
ftfeik  ■ M i  k M k t k k i  k k k  k U M  k^M  ̂^ ̂ n ^נגעפ^נגען, דעןןמץ םיר otpi אידײע די וױ זען

 ^ mm--------I M I f l k k l k k k k k  k k i k  ■ A k k k A k U k k k M k k k k k k — פארשפרײס• און םאנאנדערגעוואקםען שםארק אזױ זיך 
 1« אידייא די וױ זען או *ופרידען זיכער דינען םיר

 נאר ניט האס באזארגונג ישעדגיצעוימ אלגעםײגער
 גמזלשאפםליך אלע אױך נאר ,דעמײארב די פארכאאט
גרויען. און מענשען דענקעגדע

 לעצטו די דודך ארבײס םיץ וחנגען גיסעל א
װאכען. עםליכע

 M בײ געדעדם איך האב נאװעםמר םען1 דעם
 ײ<ױ מאונט אין 1» לאקאל פון םיםיגג עדיוקײשאגאל

 ברודײ גוםער. א זעחר געודען איז באזיד דעד גאן.
םיסגלידןר. זײגע בײ רלעפאפו דכער איז ריעף

3 o nמר א געחאס איך תאב ערנאװאמב םען 
mשירעדםיטממרעמדי a t* אטאי ןװאגא ל  ty ץי

אפי א געזזאט אױך תאכ טענטער. חעלםח יתיאן  ק
 זיייד Tnm 117 לאקאל םון באאטסע די םים רענץ

׳ גי.פא םיק־בעגעפיט
 ם מאדגאראט חאט גאוזץטבער טען4 דעם

 מנלי אין ארבײםס־ממיסמדשש געוחממ יי
 װניאו חנם נאזוגט קאכינאס, םעקדאנאלד׳ס

I מ&אנט ייד אױף חאם •לאץ דאר ער.סעגמ
איינדװ^ מז
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פױלען אין נאװעגונג טרײרױניאן איױשע ױ שפאלטען פועלי־ציה רעכטע ױ
לנד־ איז צודיק רr *ייײ איבזװ־ ים

 די געװארען ליקוױדידט גילםיג
פראםעםיאגע־ דער אין שמלםונג

אי־ די םון באװעגונג קלאסען לער
 די ױילען. איז ארבײטער דישע

ת האבעז װעלכע קאמוניסםעז, יע־ ג
שיאלםוגג* די געפירט ויים געד

 אמ לאקאלע באזונדערע זײערע געהאט אח ארגײט
 דער אין איבערצײגט זיד האבזנן פאראײגעז, מגטראלע

 טעטיגקײט. צוברעכערישער מין דעם פון אומזיגיגקייט
 פאראײ־ סעיאראםע זײערע ליקוױדידט דאן האבען זײ

 פרא• באזונדערע פריעײיגע די םון מיטגלידער די גען,
 לעגי״ די אין אי־ײז זײנעז ארגאניזאציעס פעסיאנעלע

 גאנ־ דער םיז םײל א בילדען װעלכע פאראײנען טימע
 קלאסען-באוועגונג •ראםעסיאנעלער ארגאניזירטער גער
 *ױ• די צוזאמען געהרען עם וועלכער איז פוילעז׳ אין

 ענלי־ ארבייטער. אנדערע און דײםשע אידישע׳ לישע,
 (למקע). איח ייעלי די מים געשעז אויך איז בעם
 אלגעמײנער דער אן אנגעשלאסען זיך האבען זײ אױן־

 נענםראל אומ בײ זיד דוםם װעלכע קלאסען־באוועגוגג,
 אין קלאסען־פאראײנעז פראפעסיאנעלע די סמ קאמיםיע

 די צװישען ארבײם די םירעז «ו בדי אח פיילעז•
 גזד קאפיםיע צענםראל די האט ארבייםער, אידישע
 ■ראםעסיא־ אידישע די פמ ״לאנדראט״ דעם שאפען
 די דידך געקליבעז װערם װעלכער פאחדינען, נעלע
ש אלע פון ארטראטפאי  דע־ א אױף פאראײנעז עאייי

עלע אײף אופז, מאקראםישען מי  םון קאנגרעסעז סי
םאראײנעז. אידישע די

 יראםעסיאנעלער *ענטראלער אונזעד פון בוי (דער
 װעלכע ארגאניזאציעס, גאציאגאלע לױם איז באװעגומ

רעכם). קולםור־אויםאנאםע און שפראך• פון געגיסעז
 איז שפאלםונג. דער פמ ליקװידירונג דער אדאנק

 בכלל, לאגד אין אונז בײ באװעגונג ■ראסעםיאגעלע די
 אויסגעװאקסען. בפרט״ גאס אידישעד דער אויף *ץ

 װעל• ארבײטער, אומאדגאניזירםע גרופען באדײםענדע
 םחח גלשטאנעז שפאלםוגגס־פעריאד אינ׳ם דינען מ

 שפע־ זײנען קלאסען־ארגאניזאציע, פראפעסיאגעלער דער
 *ײלט םאג הײנטיגען בײם אוגעשםאנען. איר םעו־-צו

 ירא־ םיליאן האלבעז קנאיעז א מנטראל־קאםיס^ די
 דענקענדיגע םאציאליסםיש ארגאניזירטע ®עםיאגעלע
מיג איבעד דערפון ארבייטער.  אידישע טויזעגט ניי
 חנר גילםיג איז פאראײנען אונזערע אין ארבײםער.

 פון דיםציפלין און מיעתגען פון פרײחײט פון פרינצי■
 אויס־ *ום בדעמען פרײ קעז מיםגליד יעדער סאט.
 ירא־ בנוגע אימראײגונגען איז םײנונגעז זײגע דרוק

 װעל• פראגען געזעלשאםםליכע אלגעםײן און םעסיאגעלע
 אלע ארבײטער. ארגאניזירםע די אינםערעסירען מ

 און לאיאל פארפליכםעם גלײמײםיג זײנען צוזאמעז
 באשלוסען אנגענוםעגע די אויסצוםירען דיסציפלינירם

 זאר־ און פאראײגם־איגםםאגמז, פאסגעבענדע זײ פון
 אנםוױקלונג און עקזיםםענץ נארמאלער דעד פאר מז
e ביז אדן פאראײנען די #ח s r גע־ אלע שויץ האבען 

 א בײ אז אימראואײגען ײד געלעגענחײם די האט
 םון אתםערשײד אן ארבײסער די קענען וױלען גוםען

 רא־ די אין אױסלעמו זיך אינעראײגתגען ישעאדעיא
ז  פאר גאםירליד קומען עס ארגאנמאציע. אײן פון מ

 גע־ אױך פאל *ו פאל פון און שטרײטיגקײטען געוױסע
ר אפװײכונגען״ וױסע מ  קען גרױסאן און אמגאנאען א

באפרידיגעגדיג. פאר האלטאן צושטאנד דעם מען
 די אוגז בײ וייגען כלל דעם פון אױסגאס אן
 וױי־ כלל אלם חאבען װעלכע זײ, ציץ. פועלי רעכטע

 ארבייםער־ און אדבײםעד מים געטייגזאטאס ק״װאסינ
ך ארם, אױפ׳ז אמז בײ אןפראבלאט מזזי א  פארגוםען ה

 שיאל־ פריעדדיגע די פון מרשים די ווערען או דזקא
 םיםלעז(״דעדלאו■ אלע מיט באװעגונג• דער פון םער

 זײ זוכען דערלאזבארע) נישם סערטטענס אמ בארע״
 זײד־ אייגפלוסען די אםת׳ צוברעכעז. או כאוועגונג די
 זײנען פוילען אין ארבײטער אידישע די אװישען רא

tnx װער דאך> נישםיגע, כםעט קלייגא, זאחר גליק 
 «ױ■ אין לאגע עדיכלדעגיא דער םיס באטאנט איו עס
 אנ־ ®ון גגססױזע דעד םים טאג, זזײנטיגען בײס לעז

ן ד  אונזעד או איױשן) נישט און (אידישזנ ספעראן ת
איז 8 אי« װאם וױיס עס וחנר ;גנאװאגת  אױג »ק י

 אתז ײאלטזגו װעלכע אלע ר8א איז כאװעגונג אתזןר
ד דאדגידאדיגם, ואן צובראקץלט שזזאך זאן געוואלס  ת

a איז ם׳איז גילטיג וױ יקטרשפא מםםץן אט קעז r t

ווארשע.! פון בריװ וא
הימעלפארב הערשעל פת

 קאליע אויך קען קאץ א אז שפריכווארם דער פאל
 אוים־ דאם וױיסען צױן פועלי די םון פירער די מאכעז•

 איבער. נישט דערםים זיך נעמען די אבער געצייבענט,
דאם הייליגם ציל ״דער :כלל דער גילט זײ פאר

 היילי־ א גרויסער, א באמת איז ציל דער און מיםעל״-
 קלאסעךבאווע- פראסעםיאנעע די אפשוואכענדיג גער.
 דעם ״בוגד״, דעם אפ אויםאמאםיש מען שוואבט גונג,

 אי־ דער אין כח איינםלוסרײכסטען דעם שםארקסםען,
 קען צי און פוילען, איז געזעלשאםםליכקייט דישער

 טאן צו קלאפ א װי אױפגאבע הײליגערע א זײן נאד
 זיי שםעלען דעריבער ״בונד״? םארהאסםען אזוי דעם
 פאראײן א אין נאר וױ אפ. נישם זאך קיין פאר זיך

 אוים׳ן איז דאם צי — סכםיד שטיקעל א אויס ברעכט
 םאר־ (ארבײם עגינים רײן־פראםעסיאנעלע פח באדעז

 ארגאניזאציא־ אדער אגדערע), און סטרײקס טיילונג,
 אפא• פאראיינם דעם (באהערשען שםדײםיגקייטעז נעלע
 און דא, שוין ױמען צױן ױעלי די ענליכע). אץ ראט

 שפאלםען. צו םאראיין דעם אלץ מים גלײד העלפען
 ווארשע, אין טרעגער־ארבייטער די מי געדועז אח אזוי
 גאנצער א אין דאם איז אזוי שוסםער. בעקער, די בײ

 וואס דאם איז כאראקםעריםםיש פראװינץ״שםעם. רײע
 פועלי רעכםע די דורך װערען וועלכע שפאלםונגען, די

 רײן םאלעז םערםםע די אין דינען אדורכגעםירט, *ײז
 שפאלטען װעלכע גרופקעם די וױיל להכעים׳דיגע, צו

 געווײנליך זײ. ®מ װײם אידעאיש גאר זײנען או זיד
 לע־ גערוםענער אזוי דער פון אנהענגער דאם זײנען
 בא־ נישט אלץ נאד זיך קענעז װעלכע אפאזיציע, קער

אפגעווײנזגן נישט לײכם אזױ זיך קעגען אמ רוהיגעז׳

װאםער אױפ׳ו פליג א
לוצר,'. א. סון

«ן דעם (געװידטעא די «אלק) אי

 סלחג 8 ליגט טײכעל 8 אץ
 אראפ, פלינעלעד די םיט
ארדי̂ן ®'®עלשד די םימ

םו^ לןןכןןדיגער 8 —
 x פליג די זןןם

װעלט, גרױסןן 8
פעל®. — אגצוכאפץן ײד װאס כײ נאר
ד סײדען — 8 תי

 חיםןןל, גרױןןר 8 — איר איכןןר
 :שזרײט און ארױןז פליג די קוקם

פליג! 8 ראטןןװש !חיםעל
װײ*. דריטעלט חיםעל דער אץ —

U i k U k k l t M  k k k k  k > L k  k k  k k k  k  k L u k l t t k•8זזאוםעם אץ סדיג די ייך פעלמ 
 :געכעם פײנליכען 8 מי«

 םליג! 8 ראטןןװעם םלינעץ!
I שפעט איז רגע׳לע 8 נאר

 איר, איבןןר פליגען םליען
 געשרײ. איר חערען זײ און

 — פליג די ראטעײש אבער
זײ. פון גישט קײגקר זין י®8כ

u k L u k k U k  u L t i  t k L k  k & k t e  i k k k k U kםארפאלען. — סליגעלןן דאס קלןןרט
k g k i k k k l ■ k k ^ k k .  k  k  k M f t  k k ^  k k  k k k k kלעכען. נאגצען גופ פוף 8 «יין 

 װיייטען, פון גישט םיר חעלפט הײנער
דעתקכען. נישמ כדר חעלפט קײגקר

k i M k f c U  k k U  4 k k u k  k k k k  i k ^ M  k k  k k k k kאיכעה קןר« וודן וױגס  if קוממ —
k k ^ k k k k  k k U k  u L k k k k k t t  k k k k  k k L kװידןןד, שדין םדינעדק דאס פדים
k k i M H i  k ^ k  k l >  k k  k k kשיןןוד, א אן זיך םרײט זי און 

« קײנםאל •ws וױ פריער. 8 גיי

 דערצויגעז דינען די וועלכע מיט מידות, גוטע די םון
 נארםאל נאכאנאנד. יארען געװארען געהאדעװעט און

 פועלי־ די געגען געשםימם סרייגדליך גאר די זיינען
 זײ- צױן פועלי די אבער אידעאלאגיע, זייער און צױן
 אונ־ אין געטראםען זיעען און דזשענטעללייט סארם גען
 איז װעלכער אברהם, זיידע פאםדיארכאלען ליבען זער

 קענם איר וױ אורוז. מכגים גרויםער א געװען אויד
 דעם אין פועלײצױן די םון ארביים די איז זען, דערפון

ארבײם. סאבאטאזש פשוםע א פאל
אנםירער־ דער מצד זיינען פרואווען םארשײדענע

 קלאסעז־ ארגאניזירםער פראפעםיאנעל דער םון שאםט
 צו געווארען געמאכט לאגד אין אונז ביי באװעגונג

 אר־ צוברעכעדישער דאזיגער דער צו סוף א מאכען
 קלאסען־ פראםעםיאנעלע די םץ לאנדראט דער כײם.

 זײ צו זיד האם ארבייםער אידישע די םון פאראיינען
 סע־ דיערע ליקװידירען צו םארשלאג מיט׳ן געװעגדט
 דער אין אריינצוטרעםען און םאראייגדלאך פעראטע

 דא־ די אנםאגג אין האבען זיי באוועגונג. אלגעמײנער
 אוים־ זײ זיינעז שפעטער איגנארירם. רועגדרנג ייגע

 צו קאמיםיע צענםראל דער דורך געווארען געםאדערט
 כלוסרשם האבען די שפאלטוגג. דער צו סוף א מאכען

 אבער אונטערהאנדלען, צו גרייטקײט דיער דערקלערם
 אונםערהאנדלונגעז די צו צוגעטראטען איז מען בעת
 צביעווג גאנצע זײער ארױםגעװיזען ערשט זיך האם

 פא־ איז באדינגתגעז אזעלכע ארויסגעשימלט האבעז זיי
 װע• אנגענומען נים אוםן בשום קענען וואם דערונגען,

 אונטער־ זײן נישט זאלען זײ אז למשל. װי׳ — רען
 גילטיג ד״מען וועלכע כללים, אלגעמײנע די ווארםען

 אנגע״ איר אן אלע פאר באוועגוגג, גאגצער דער םאר
 פאדערונג הויפט זײער יחידים. אץ טיילעז שלאסענע

 אײגצוהאלטען דערלױבען זײ ם׳זאל אז געיוען. איז
 םאר־ די אין איאראט פארםײ״ארגאױזאציאנעלען זײער

 זײ ענליכע. און פראקציעם ®ון פארם דער אין אײנעז
 זײער פאר גאראגםיע א געפאדערט גלײכצײטיג האבעז

 אנםירענדען דעם אין פארשםײערשאםם פארםײאישער
 פון מיטגלחזר די צי תרפח אומאיהעגגיג אפאראם,

 נאטיר־ נים. אחנר װעלעז דאס רדעלעז סאראײנען די
 נישט באװעגונג דעד ®ון אנפירערשאםט די האם לאך

 שפאל• די װערם אזױ און דערױף׳ זײן םסכים געקענט
געפירם. וױיםעד םוגגם־ארבײם

 ס׳זאל אז אין/ װיל איבערטרײבען, צו גישם כדי
 זײן׳ קלאר ״גערעכםיגקײם״ דער פון לעזער די פאר

 •ועלי רעכםע די פון זײן איבערראשם נישט ם׳דארף אז
 זיײ געגיט חנם אױף אויד אויפםואכצען דיערע *ימ•
 ארגיײ אידישע די שרעקליך. וױ ײדע מי נישט נען

 און םלופיז־קיגחגר, קײז נישט זײנעז פױלעץ אץ טער
 ■ועלי אץ אויײננארעז זיד לײכם אזוי נישם לאזען

 תאלב־דעמארא־ חײפעלאד אױסער זאק. צױניסםישען
 ארגאניזיר־ דער פון אפגעשטאגענע םײל צום ליזירםע,

 וױרקען עס װעמעז אויף ארבײםער־פעריפעריע, טער
 א ®ח חילף דער מים אז צוזאגען דעמאגאגישע נאן־

 זײ האבען כאפען, עפזנס קענעז זײ װעלעז צד שטארקעז
 צױ קײן פוילעז אין ארבײםערשאפם אידישער דער צו

 איצ־ דער בײ געזאגם, שוין וױ אבער נישם. םרים
 אנשטחננגת• גרױסע די בײ פױלען, איז לאגע םיגער

 מאכט יױלען אין ארבײםעד־קלאס דער װעלכע גען,
 פאשיזירען צו רעאקציע חנר פין פרואװען די געגען

jn איז לאנה אונזעד טאםאליזירען און r ,שפאלםוגג 
 װא־ ארבײטער־קלאס פון דײען די אין צוטײלונג יעדע
 פאשיםםיש־םאםא־ דעד־ פון םיל־רעדער די אויף סער

 די האט דערפאד סאקע און רעאקציע. ליםארישער
 ®מ קאםיםיע מנםראל די קלאםעז־באװעגונג, גאנצע

 און אפיציעל קלאםעךפאראײנען, פראםעסיאנעלע די
 איז (רעכםע) זציי עליפי די געשםעספעלם עפענםליד

 צוזאמען שפאלםונג״פאראיינדלאך, זייערע רערקלערט
 צוברעכע־ געלע׳ פאר סיז> דזנם ®ון אנדערע אלע םיט

 אתו בײ רעאקציע דער חעלפען־סים װעלכע רישע,
 אק ארבײטער אידישע זײ אױך זאלען און לאנד. אין

 (רעכםע) ציון פועלי די ם׳זײנען װער וױסען אמעריקא
 באקומען די װאס דדלף די אױס נוצען זײ אזױ וױ און
 קיק קימעם פאר ם׳דארף קוועלען. פארשײדענע ®ח
 דןד אין ם׳זעם אוױ וױ דעם װעגען בלײבען גישם סוד

 יצלי־ציחפ רעכםע די פון מנײאר די אױס אמת׳ן
 גלות־לןנוןד, די אין ארבײםעד אידישע די צווישען

פױלצן. אין ספעציצל און
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n אין מזמסיװע גענעראל דער &ון פיטינג דעו r n
נאשלוסען *ננמוטענע ױ אוז

 םמ םיטינג דער אז זיך םאנגם עװײגליד
 דעם מים עקזעקוטיװ גענעראל דער

 דאם nyay ■רעזידענם, ®ח באריכם
 נאר אויסנאם. אן געווען איז מאל

 םיםינג א אן זיך פאגגם געווײנליד ,
מאגםאג׳ עקזעקוםיװ גענ. דער סון

אגגע־ זיך ער האם מאל דאם בעת
דאנערשםאג• םאנגען

 סאר אורזאך אן pnya איז עם אז זיך, םארשטייט
 נעםליד האם עס אותאך, וױכםעע גאנץ א און דעם

 אינ־ די אויב םראגע׳ די ווערען פארהאנדעלם געדארסם
 קאנםטי־ דער או דעלעגאטען שיקען זאל םערגעשאנעל
 םראגע׳ א א. אי. םי. דער ®ץ קאנווענשאן טוציאנעלער

 די וױיל ווערעז, אפגעלײגם געקענט גיט האט וואם
 געװא־ אײנגערוםען איז א. אי. םי. דער םון קאנווענשאן

 מײ דער גאוועפבער. טען14 דעם סאנםאג, םאר רען
 דעריבער האט עקזעקוטיװע גענעראל דער ®ח טינג

 זײנען גראד און םריהער. װערעז אפגעהאלטזנז געמחם
 מעז האם קאנגרעם־װאהלען, די פארגעקומען מיםען איץ

 דער פמ מיםיע דעם paayoay געםחם אוםן אזא אויף
 פארשםײם oy און. דאגערשטאג עקזעקוםיװע גענעראל

 םאג־ארדנוגג דעד אויף ®וג?ם ערשםער דער m זיך,
 געםען אגםײל זאל pa אויב yayn® די זיק ®naya האט
קאנװענשאז• jf אי. םי. דער איז

 אז זיכער׳ פארױס.גאנץ pnya עם איז אײג^נםליך
 דעלעגאםעז קײז שיקעז נים װעס אינטערנעשאגעל די
 אינםעתעשאנעל די קאגװענשאן. א. אי. ז.ם דער או

 גע־ זיד האט א. אי. סי. די וױ אנפאנג. םאפע p® האט
 באםײליגם זי אז שםעלונג. איר געמאנט קלאר גרינדעט״

 אוים־ חעכםם־וױנםיגע א פאר האלם זי וױיל איר אין זיד
 סאםעז־פרא־ די אין ארבײםער די ארגאניזירען *ו גאבע

o געגען אמ זי nyay איגדוםטריעם. דוקאיע r, עם אז 
i געשאסעז זאל r r עי" נװײםע א דואל־יוניאז, א» 

 אםע־ דער אין rxypayany זעלבםםשםענדיגע מאנענםע
 שטאנד־ דער אט באװעגוגג. יתיאן םרעיד ריקאנער

 פון םיטגליד יעדעז ®וץ pnynya געשםיאם איז וונקם
n r פריזזער דיגען עם אויב און עקזעקוםיװע. גענעראל 

pnya אלגעםײנעד דער אין מײנונגם־םארשידענהײטעז 
 װײםעד װאס זיד האם א., אי• סי. דער או באאיאמג
ע * בײ אימראײגונג די אויסקריסםאליזירם אלץםעו־  ל

 חװ־ אז ■ytnotpytpy גענעראל דעד פון מיםגלידער
 ®מ געםידם װערם jf אי. סי. די װעלכען אויף וחגג,

o מת לואיס׳ן, r® n r דער דואל־ימיאז. א או װערען 
 איגםעדנעשא־ דער פון דרייער־קאםיםע דער פון באו־יכם

 חאם װאס — האבמאז און גאגלער אגטאנמי, — נ&י
p לואיס׳ז או oraynya זיך a r פרידענם־ די באנײען 

 ז3** עס וױיזט ל.׳' אװ ם. א. דער םיט פארהאנדלונגען
 אינםעתעשא־ די אז דעם, װעגען באשלוס דער קלאר.

 41 יי• םי• דער «ו דעלעגאטעז קײן שיקען ניט זאל נ«ל
 דים־ פיל געדארפט ױם אפיא דעריבער האט קאנװענשאן

 געװארען דיסקוםירם בלויז אח עס .ןעױער קוםירט
 װע־ אױםגזנדךיקט זאל באשלום דער פארט װעלבער זױן
 פון האלטומ וױיםערדיגע די זײן זאל עס װאס אח רעז
םאקםיק. זדץ אח איגםערנעשאנעל דער

זיז־ באטײליגעז מעגען פראגע דער או חקדמח א אלם
i איז n אױפגעגי־ איז 4 •י• סי• דער ■ון קאנװענשאז 
 דדײעד דערםאגטער דער פון באריכם חװ־ געיוארזנז מעז

מ לואיס׳ז «ו געזמרנן משיקט איז זי קאםיטע.  י
te םיט אימקלאנג n יגמרנעשאמל דער פון סואשלג* 

 זי־ באמיחתמז w סיםי, אסלאגםיק ייז קאגימגשאז
m m  v a n e n m מן נו מנ ר »יז שאם » «ו ב  ת

װעג״ג אדממחד ימריקאגזמ־  דממסקי •רנױתגם מ
r* v אאט m x n מךדכם ן יי מ  װים «אדזימו די מ

r מס»כס וימ«ז w mו *יים גאנ״נ ךי ן* T9IMV 
nrm• זױ וױ *ץ *דדים נמתגחרישש די«ודײ נזױשןן« 

m «ר v n  tm ו m חװ־ נ  Ax a s m m לוזדס n t 
w <יס v n ו> x n n אם «ן9ימל xm יייד קאםטראמים 

m  v r m  te n דיתז׳■ y m ד» WWW Wt m n י 
מ ךי d* «ו שימו *ו •pm• װיממדדיתז איי  •ון ק

V אמאאמי׳ ודײט־ידןזידעגמ^ זךײ ךי * W a rn ניג״ 
מד ל«ד. ריני דיד א ד •יז בי  «ס איטישאוזייזםײי® יי

p w  rm ר e ת r N n ון■ r a n .מן ת מייי

 אויף געדרוקם איז קאמיטע דער םון באריכט (דער
״גערעכטיגקײם״). נומער דעם אין םלאן אנדער אן

 םאר־ איז דאנערשטאג ®ח זיאונג גאכםיטאג דער אין
 א אי. םי. דער װעגען םראגע די געווארען גענומעז

 איבעחיכט אן גים דובינםקי פרעזידענם קאנוועגשאן.
 אירע וועגען א״ אי. םי. דער םץ םעםיגקיים דער וועגען

 אינ־ דער םץ איר אין אגטייל דעם וועגען דערגרייכונגען,
 געלד ^ומע באדײטענדע א םאר וואם און סערנעשאנעל

 אינםערנע* די םאנדען. אירע צו בייגעטראגען האם זי
 אי. םי. דער גו קאלם ווערען n אנגעפאנגען האט שאנעל

 איינזען. אגגעפאנגען האם זי ווען םאםעגם, דעם אין א.
 פערםאגעגםע א באשאםען *ו אילם לואיס דזשאהן אז

ארגאניזזמיע. זעלבםםשםעגדיגע
 קאטועגשאן קאנםםיםעיאנעלער א *ו רוף דער

 אים םאר איז דובינםקי, באמערקט א., אי. םי. דער םון
 לײכט געקענט האט מען איבערראשונג. קײן געװען נים

 װע• גערוםען װעט קאנװענשאן אזא אז םארױםזאגעז,
 סםײט ײפעז אמעפאעען האט * אי. םי. די ווען רעז,

 ארוים־ דעריבער האם אינםעתעשאגעל די קאנװענשאנס.
 די אין זאלעז די אז לאקאלם, אירע *ו ברױו געשיקם

 בא־ ער נעמען. ניט אנםײל קײן קאנװעגשאנם םםײם
 דער אין פרידען א םאר באםיחוגגען זײנע װאס דויערט,

 ער־ געװעז ניט זײנען באװעגונג ארבײטער אםעריקזעער
 זײנעז פרײ־עז פאר פאחוכלז לעאםע זײנע פאלגרײז־.

 חפען ואל רחװעלם ירעזידענם אז װירקען. *ו געװעז
 אײדעד *דדים״ שסרײטענדע בײדע םץ קאנפערעגץ א

 אפגעחאלםזװ װעם א. אי. םי. דער פון קאנװענשאז די
 פרזנ־ דעם פארשםײט, ער װי האט, פען אבער ווערען.
 םרי־ קײז וױלעז אדדים בײדע אז איבערגעגעבען, זידענם

 פרעזי־ דער אז האסנונג, א גאד האם ער גאר גיט. דען
 דעריבער חאט ער און רופעז קאנםערענץ אזא װעט דענם

 אויף האפנומעז זײנע פארלױרען ניט גאטנען איז נאך
 שװא־ םיל אי«ם זײנען אױסזיכםען די ועם פרידעז, א

 פמ ענד דעם *ו קוםם ײנינםקי פרעזידענם בער.
 לאגע׳ דער אין אז אויםפירונג, דער *ו באריכם זײז

 װעם עם אז ער, דעגקם געשאםען, איאס זיד האס װאס
 זי װעז בעםםע׳ דאם איגםעתעשאנעל דער פאר זיק

 אונאפהענ־ אן פאר ערקלערעז *ײט דער פאר זיד װעם
 ער לײענם דעם םים אימקלאנג אין אח יתיאן גיגער

רעואלוניע. די םאר
 ■לאץ אנדער אז אויף געדתקם איז רעזאלואיע (די

נופער). דעם איז
 איז ער אז ערקלערם, זיםערפאז ווײם־פרעזידעגט

 אײג־ פולשטענדיג חױאלמיע דער פח גײסם דעם םיט
 אינםער־ די אז דערפאר, איז ער אבער פארשטאנען.

 41 אי. סי. דעד גו דעלעגאטען שיקען זאל נעשאנעל
 זאלען זײ אז גװעק, דעם פאר בלױז אבער קאנװענשאז,

פריחװ• פאר ארױסםרעםעז דארטען
 פארשלאג זימערמאנ׳ס ארום זיך אנםוױקעלם עם

 פארשיימע די פון װערם עם דעבאטע. לענגערע א
 װעז אז אגגעװיזעז, דעבאטע דער איץ אנםײלנעמער

 מען אז םײנען, עס װעם דעלעגאםען שיקעז זאל מעז
 אד־ אק טמילא און קאטוענשאז דער אין אנםײל נעםט

 בא־ דוגמםקי יחהידענט .nrrn דואל א גאניזירעז
 חװ־ אײף אז *וזײפלען, גיט קען קימער אז מערקם,

 װד־ געגריגדעט װעט 4r אי. םי. דער פיז קאנווענשאן
 איז ארגאני״מיע זעלבםםשםענדיגע ■עדםאגענטע א רען
 דעלעגאטעז אמםערנעשאנעל די פון פרידעגם־רעדעס די

*y יי ודזול«ן װאם נאר לפזז.חא נים גאד וזעלען m- 
 מען װען ענטפערען, אינטערנעשאנעל דער פון גאסען

 דמעז די אױג פחגממ, קאנוזענשאז דעד אױף «ײ וזעס
 סוזעז דאד וזעלען זײ ?41 אי. םי. דעד פון םײל א

ר פון אװןקגיק ן  שיאל־ סײנם דאם אוץ קאנװןגשאן׳ ו
 *ו *חינק דעם פאר דעלעגאטעז שיקאן אכעד טען.
מז גיט זיכעד וחמז ן,אלסא— » pfiw יי n פון 

תז. די • t____________________ __
jyvw וזןדם רןזןלווין די w ■וױיס־ •יינופימיג 

שםים זיץ א פארלאנגט זיםעדסאן ■וןױדןגא
 ועס w עדקלעדומ, אן םיט וואוון פארשרימן זאל
ד n רןזאלעיו גאנוןר דןד סיט איז ן N iu v'vm 

w v m  ym םימומ ו<ר מיס יאך אד איז ,איד יאר 
i אןן א p וןלן n װ«ײן. מפיקט גןדאדאט

r אױף un m m  ■yraVm r ר א ווןןאמנמ  ח
m זאלואיע w w r w פ ױוןנ זא״ר ן רחיתלם׳ וון

 פון פאגראםען די געגען שטעלוע א נעםען זאל ריקע
 אױך װערם עם אידען. אויף רעגירוגג היטלער דער

 ענגלישע די אויםצופאדערען רעזאלואיע א אנגענוםען
 םר פראםעסם א אויפהייבעז זי'זאל אז פארטיי, לעיבאר
 נאגי- דער פח איחמ אויף פאגראמעז די געגען װעגונג

רעגירונג.

u מארגעז די i r t פארנוםעז םײלווײז איז שבת פח 
 י»ר ניי דער פמ פראםאקאלעז די לײענען מים געווארען

 דר. פמ באריכם א מים אמ באארד עקזעקוטיװ קער
 דער פת דעפארםםענם ריםױרטש ®ח דירעקטאר מעםער,

 דעד םון םײל גרעסםען דעם אבער אינטערנעשאנעל.
 װײם־פרעזידענם םון באריכם דער םארנומען האט זיגונג

אינחסםריע. דרעם דער אין לאגע דער װעגען האכמאן
 װעגען אימרזיכט אלגעטײגעם אן גיט םעפער דר.

 ריםױרםש םון ארבײט דער םון פארשידענארםיגקײט דער
a אױ דעפארםםענט. n חר דער איז מאםענם אמםיגען 

 די מעגעז אונםערזובונג אן סיט באשעםםיגט *ארםםענט
n פח מיםגלידער די פק וױידזשעס r .אינםערגעשאגעל 

 *נ• אן דורכגעפירם נעמליד האט ■ארםםעגםr ײװ־
 םױזעגם 90 באקומען איאם בח שױן האט ער און, קעטע

ת אן — עגטםערם שןנ מררא  יי «אל• גרױםע אי
 פו? קאנםראלירם װערען װאם םרײדס, די אין ווײדזשעם

n r ־* אין ײי העכעי באדײםענד זײנען איגטערנעשאנעל 
n r •אינדוסםי־יע. םענע^קלײדעז

 זײ| אן פאנגם האכמאן חשולױם וױיס־פמהידענם
n םים באוײכם r^ ^ w - t 'i  n r <עו*קלעז*ונג w די 

 סעזאז• שלעכםעז א nam געחאם ד,אבען דרעספאכזמ־
T פאר וױ עו־געו- נאך r r. םאז־־ איצם איז יוגיאן די 

o באנײעז װעגען םאחםמדלוגגעז מים נוםען r אגרי־ 
 אויף אן זיד שטױםט n און באלעבאטים די םיט מעגט

 קאג־ איגעו־לימ עקזיסםיחמ עם שװעו־יגקײםען. םך א
 — ןםא«־ם4קאנםס די בײ אינטעו־עסען פיז םליקטען
^ ■הװתיחװ ױאס ך*. *וױשען ג א י  יי איז ח־עסעס ב

מ װאס ח תי װ ח  Wm קאגם^םאו־ס די םײעחמ־ע. י
■n n 'irn n פאר־ םים ײד באגומז ח־עםעס ביליגעמ 

י איאוגאחמ פאגעײחנס שידענע יתי»ז• י
 יי פאי וחמ־ם pnr נײ איז איגתסטוײע װעם די
n עטלימ לעגםע r .■ל די איז 1984 זינט קלעגעז  מ
orn און מאנוםעקםשדתמ־ס onyagwn יאדק גײ איז 
n 1934 איז מװיחנז• ®nrnonw 157 םיט r איו 

 nr 1964 איז .796 — איאם אח 968 געװען אל1 די
 0187 — איאם איז קאנםז־אקםאו־ס 1887 געװןן זיעען

n 1934 איז r איז זײגעז « r ניי טון םמיד װעם ח r 
 זייניז איאס אוץ ,nyבײםnא טײזןגד 69 אתם געוזען
 15 טון פאו־םינחװװטנ א — םױזענד on 59* פאראז

י פאו*קלענעז־ט אײד זיד האם עס יראאענט. ר א ל מ ד  
n איז בײםער r אביר טאח,ױאוס־או אינתסםוײע דתנם 

r נמ אין װאס ■ראפאושיע nלביגעyחr איז ניט r 
 םױזימ־ 18 געװען אום-אװ־םאוז «*ל די איז 1984 אץ
 יאד־ א — 900 און םויזענד 17 — איאט און סס^ אח

 איי קוקננדיג גיט *בעז• ■ראמנם. 2 טון םינחמײנג
a r, פיז אאל םיםגלידעו־ די איז n r םינוי ם מ װע י  י
די געפאלעז. װײניג גאגץ

ען ם ^ n פיז װערט ג r זיד באםיחעז זײ און ײגיאץ 
n אנגוהאלטעז rn איז םיטגליח^שאפט n r מניין 

או־בײססלאז• זיינען זײ װען אפיא
מייי *־בײטער «אל די װאם פאר דיאורזאנען  א

 &ישל זײמז קלעגעז־ מזוארמ איז ריעסטדזניא־סךעו
even די anoarVw זי — אװימסגנט זױימז׳
אג ;בלוזןס איז םקױו־טם פיז םאדע ט ױ די ו

y n v a r x n קאםעז ^ ת ד
 9ײ*« ק>* מאי*נ« סיט איו ײססיתאמ דדעם די
r אזױ געוחמ r u אדיבנדמיאימז האם זי אז 

n r® ון» nam בילימ א nartr• איז M87 
מ ווידקליגקיים חןד איז lansm oar 16א*ל* yaapp 470 ניו ל<זפי<איג’« n איז י  וייינייי ■ י

exter n מ, אטאל. וױ ay n נײ גילי h r n איז 
v n נאך איז אײייס װייניק

1r *אתממז mm r» איי .nwar - -—-- •יז want annrw די m יי> 
•ון באמכם
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ױים־פממ^נ־ די פון רעפארטם די ארײעענומען אויך  ו
ם די םון אזן םען ע צי א ^יז  םײלען שידענעnפא אין א
 באקוםען אופן אזא אויף זיך האם עס און לאנד פון
 יוניאן גאנאער nyn פון אושטאנד דעם פון בילד א

 גע־ nyn8 איז עם אוױיגען. און טיילען אירע אלע אין
njm די גילד. פחמ־.ליך קיין גיט ווען nr ״שלעכ־ א 
״ איז געהאלטען nכסד זיך האם סעזאן״ nםע מו  אי

 נעװען איז עס יכם.nבא גאגאען דעם אין זיך כאזערען
 װי אויסגאםען, n■א א אין nyo’w אוםעטום, שלעכם

 שי־ פאכע^ סקוירט די בײ אדער לםשל. שיקאגא אין ,
 װאו אויםגאמען, וױיניג די םון איינע געװען איז קאגא
 סאי קלאוקם, גײ םאי njnm א געווען איז סעזאן דער
 די געװען אויך זײנען אויםנאם אזא דרעםעס. בײ

n נױ אין פאכער םקוירט r.? אוגעדינט גראד האם זײ 
אויס־ וױיניגע אימיגע די nyo’W מאדע• די

 גווײ־ אלע אין און אוםעטום שלעכט געװען איז נאםען
g וואם אינדוםםוײעם, די םון גען r p קאנםnאליnם 
n פון r איגםעnד קלאוקס, — נעשאנאלrאוג־ ׳סעם 

װ. אז. א. םערוועש,
®®ny.n לאגד אין באקאגםע, גום דעען אוחאכען די

n® א אלץ נאך y n r או־בײטםלאזע גאל די און קױזיס 
ם איז  זײנען עם .iy’n®ona^ אלע אין כמעט גתי

n אייד ד״אם אגב, קויפע^ װײגיג סאדא[ ממילא r 
nynyo’w״n y ^ i װאnיםעn m  n האז־בםם אין 

n שאדעז םך א געםאן r ^גאו־ 4קלײחנר*אינתס 
 לעז־ ױך האט לאגד »ץ לאגע עקאנא&ישע די װי אזוי

n אנגעפאננעז םענס n y o r עס אז האםען, םען דארף 
 נאדעל־ די אין לאגע די רxexב װעתמ אױך װעם

םױידס•
שלעכ־ אזא אין או ערװארטען, גו געװען איז עס

®ny די מל אייט ’«nr טא א ליידעןnמים־ אק לוסט 
n אין ־npi אבער גליחנ^ r ^  nyw ra nyn ײט* 

nr^M די שמו״ק װי אתיסגןװויחגן זיד האם ’D זײ־ 
ר «ו nruuyrx נמ n ױגקה• זיז r פון לוסט7פא 

nםיםגלי r ג אתyא פאחמנלםנים אין גןדחנן םליד 
קלײג^ גאגץ

 םים געװארען דערגאגצם איז זיאוע נאכםיטאג די
 םון קאםאווםקי װײס*פחנזי^ם פון באריכטען קוחמג

ם וױים־יחנזיחננט פת ;קליװלאגד  שיקאגא; ®ון ^לי
a’װײס־פחה פון r® או־ און אוט־אורטאון, טון תבין 

 פון פײנבעוע וױים־פרעז^גם פון באריכםעז געשיקםע
 םידזנל״ פון לשטיץny■ אחפאגײזער _ אגדזשעלעס; לאס

 לאג־ און מאנםרעאל פון any® סאום־דועסםן אוץ װזנםם
4parnp פיז גער

o 16 דינםםאג, םון פארגעךזיוװע די rנא־ טאן 
a םים lyaaryאע ײו האם וועמבעת n םינאנם־בא־ 

דובינסקי. ®aamiyna פיז יײכט
na^yrup’B n r פיז אושטאנד n r איז יוגקת 

 פארשי״ געווארען ם7אײנגמי jym oy געזונםער. א
orHpypy y ir פון הואאות די אין n r און יונקמ 

pnayâ אין אמ ױ y .געהאלםעז׳ האט דאס שפארזאםער
n ®מ פינאגמז די אז r אי«- חװ־ איז מלינז ױנקמ 

nynymr nyr® בלוח ניט וױיט ®T r r  ®nyonany, 
T. אכיםזנל נאד זאלזח זײ גאו־ r r  ®nyoyrag

T^ya n בײ באזײכטזגט דובינםקי פרעזידענם r 
n אז גענחייט, r פח בייסראג n r וו אעטזנתעשאנאל 

n r •אמ 41 אי• םי irya גאנץ א nymanmya. זי 
o אר האם r איז קאספייז גאגמאאיאנס1א n r שטאל 

y,n®onam םעקםםיל און rw ortin ביעע־ אליין 
®180 lyar מלאת םױחננם

ױגט jynyuyV א  ואלעו וױים־פחנזיחמם גימ נן
o r  jyar אונםעד שטעהט וואט םחניד, סנארסוטט 

אויפזיכם. זײן
n ®ון ®ייל קליימר 8 בלױז r טון אינדזסםריזג 

o סנאר״סוסס די n r פון קאג^אלירם n r איגםאר 
אל. ny®oyna n נעש̂א r טײל n r® קאנםי־אלימ 

n *ח r •םגארסוטס די אטאלגאסימחגד on  o n r 
jyooyna סײל u T in yii אין lyiwns nyiyw טיט 

>ynyna •אוטיקלאז gp| i i p w  tex ודמיג אגץג 
own nyiyw זאל ly n n im כלויז Bow npo• אין 

*»n r  ouyaunwwn  p״M ynnrw m  nyr*n ®V 
960 ny nyi ,nyVatn םיטגלי apart p  nyn וױירושאס 

ir זיימן p w  rw anw  uyuiy'a 15 אױף auyiym 
mm aarw or ל nwyi t ײסג f m א lyanynnB

amoonmrywSy n גילו r  P  ta p r a  o r  p 
r  • m  w n h  r y m ייז >r יאל m r r m  n

J u n e אא p ד p וי  ww )Wpyt ynnat 
y m® מן  »BPfw.tf i  •  P W W *  Hiyaynya 
r איז •  m  raw p w 1 יי• m i ynyy*

 זיד, פארשטײם עם געווען. נים דאם אפילו איז זאגען
p איז שולדיג o r איז nyn װאם אח קוײזים n r 

ny®”na אבער קויפעה או װאם םים נים האם ^־לם 
ny ,פון טײל א אז גלויבם n r אויך ליגם שולד 

fyany סאנכע trcayonya, זאגט r  ,ny־
 קלאוקשעיער די פמ iy?'n®ny® *ליץ אוני ®ח יען

rכyה די אוליב y .זר דארף פען ארבײםם־קאםםען 
p װאם גארטענםס, די אז םיםלע^ כזח n r פארקויםם 
t̂־rnr® די פוץ  Bny®o םyיל ®nyn זאל ביזנעםyז 

i געמאכם r r נױ אק ’®n.?
nartaya די ^וי װי דעם אויף אן אייד װײזם 

■anprpn קלאוקס פח n r® אײנגyנױ 1אי םײלט 
^/ אום־אורםאמ די 1אי אמ יארק מ  וראאענם 55 ש

 Ty®y< 23םאנה אין ®nnrinynB ®nr קלאוקם די פון
 אום־ די 1אי פיאאענם 22 1אי ברוקלין Tאי ״־אגעגט
 בא• כאו־אקםעוײםםיש, nyp אח oy .n»עyש אװ־םאון

 23 די אויף iyo״nny Tבײקלי אין װאס ,ny סערקס
 אויף איץ nanr”any 700 טױזענם 6 קלאוקס יחסנענם

 Tyo״nny ny«jn? אום־אוױםאון די אין ■חמזגנט 22 די
n •700 טױזענם 4 r אץ אונטזנח»ײד rpn» nyn־? 

yp פראאענם 1 בלױז איז קלאוקם פץ n r  nyiy •אונ 
mmy®• אל די אין» nyo^ony 2 איז o r  •oayrw 

r»n קומם r« ברוקלת איז װאם on’m yni i r r 
a e ix a m  ryoya פא• עם אח אום־אודםאון אק וױ 

n r® זיד ®ny זיי any n r.®״

 Tyouny® ®nr םיטוואד פון aairnyany® די
nyrm nya ,o?!® פיז פאוײכםעז פים r  ?ranya די 1

lyaapr זײגען אנגעפאנג^ זיך ®asr̂ yany® געווארעז 
®oyoynaa ŷ פון ®yayrnn y ,און שעפער לא?אלם 

ô אין ,payinyt איינגעלגע n r  oy yâ yi באגריסם 
n r יז פאשלום® n r אי^תןדתונאל n r  p a r 
P אי. םי•

n r  oy® אױך ®y oar^yany ון קײבעל® 
p םיטוײז אח לyayשײו a r די na^'n אויף ®אגראםעז 

p די ry דײטשלאנד. אין
pnynya p®nyaonny pa*n nreapr ryapV 

oiny די pornya די פון or'oyp חויז יםי8ױ פון 
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דער צו אינטערנעשאנאל דער פון שטעלונג
א. אי םי. דער פון קאנווענשאן קאנםטיטוציאנעלער

 באטײ־ צו ניט באארד גענעראל דער םון רעזאלוציע — עקזעקוטיװ. גענעראל דער צו קאמיטע סםעציעלער דער םון באריכט
ענץ. דעם װעגען ראדיא דער אױח רעדע דובינסקי׳ס פרעזידענט — קאנװעגשאן. דער אץ זיך ליגען

 אינטערנעשאגאל דער םון שטעלונג י
u גע־ קלאד איז א. אי. םי. דער

 אוגזערע u םיי געווארען םאכם
אוי־ דער u םײ איץ פיטגלידער
 פארשיידעגע בײ וועלט םערליכער

 P® באשלום דער געלעגענהײםען.
 פרעזײ קאנווענשאן, לעצםער דער

 עקזעקוםױו דזשאינם דעם בײ רעדע דובינםקי׳ם דעגט
 די װי נאכדעם באלד יארק נױ אין באארדם־מיםיגג

 ווארעז.גע עןאפגעגראב זייגען פוידענס־קאגםערעגצען
 גע״ פארשיידענע ביי פרעםע דער אין םטייםםענטם זײנע

 און *ייםשריםםעז אייגענע אוגזערע אין לעגענהייםען,
 די אז געמאכט, קלאר האם — םיםינגען פילע אױף

 ארגא־ פאר כחות אלע אירע םיט איז אינםערגעשאנאל
 איז ארבײטער .נים־ארגאניזירטע םיליאגען די ניזירען

 פאר איז זי אז אינדוסםריען; מאםעדיראדוקאיע די
 די אט פאר ױניאניזם פיז םארם אינדוםטריעלער אן

 “םעג אלע םיט דעריבער העלםט זי את אינדוסטריעז
 פאר• און ארבייט די טאן *י א• אי• סי. דעד ליכקײםען
 אינ־ די אבער איז גלײסדיטיג געדאנק. דעם שפרײםעז

 םוט איז דואל־יוניאנס געגען ענםשײדעז טערגעשאנאל
 *דדים בײדע אזאםענאוברײנגעז םעגליך גאו־ װאס אלץ
ױגיאן־באװעגומ. םרײד די פאראײניגען ווידער און

 רוף איר ארױסגעשיקם האט x אי. םי. די װען
 «רעזײ האט קאנוועגשאן׳ קאנםםיםוציאגעלער א םאר

 עקזעקו־ געגעראל די אחאםענגערוםעז דוביגסקי דעגם
 באםײליגען פון פראגע די װאו זיאונג א ןנו באארד םיװ
 איז קאנװענשאז דער u דעלעגאםעז שיקעז דורד «יך

 םיםינג דעם בײ געװארען. באשלאסעז און אױפגעטםען
 ®ח באריכט דער געװארען אױםגעחערם גוערשט איז

 געגעדאל־ די װאס דרײ, פון קאםיםע ערליעענאס דער
 ונחאמעגברימ־ ירובירעז n באשםיםם האט עהזאקונױװ

 «אר קאנפעחננמן די באנײעז און אדדים בײדע גען
 גוםגעחײסעז איז באריכט דער וױ נאכדעם פרידעץ.

 רעזי־ * אנגעטםעז באארד גענעראל די האם געװארען,
 אינטער־ די װאם פאד ערקלערם זי װעלכער איז לואיע,

 דער זו דעלעגאטען שיקען *ו זיד אנםזאגם געשאנאל
 ראדיא■ א איז האם דובמםקי ■חנזידענט קאנװעגשאז.

 גע־ קלאר באזונדערם גאװעםבער, טען18 דעם ועז־ע,
 םיר אינםעתעשאגאל. דעד פון שטעלונג די פאכם
 קאםיםע׳ דער פון באריכם דעם סײ איבער דא גיבעז

 און אגגעגוםעז חאט באארד די װאם יעתלארעו די סײ
 אױף רעדע דובינסקי׳ם פרעזידענם ®ח אוימוגעז סײ

4ראדי דער
ט אריכ טע םפעציעלער דער ®ח ב מי א  ס

פרידען טאר
 אנגזד איז װאס רעזאלמיע, דער מיס אנקלאגג איז

 בײ באארי עקזעקוםיװ גענעראל דער פון געװארען נוםעז
 אינדיאנאאאלים איז זיאוגג פערטעל־יערליכע דדיםע איר

:זיז־ לײענם וחנלמ מאי. אסמחח
«־ ל• *• דער «ון באארד n«׳ip?tpjr גאגאראל .ד«

ד גלויב■ ױ. ». מ י ד « *ם ז» ח ר יי ע ״ מ י עג גי טי׳ בי לי • 
ען, |m #®ערונגען ד« •ראץ «ונג  ג«כ*וזוכן ווײסמר ענפוי
 •*רווייניאער » «ו jjn»« קען װאס סעגלינקײ■ יארא

 ײיעז• »רבײ«ני די אין •רידעז און נאוועגונג #רנ״אער
ד עקזעקמױו ד״יענעראל די אאא pjm* דןם «*ר אי א  נ

3«bd<mt מ א םי א ן ק י מז די • • :װ״פ־פרעזידעג י י  לו
«י ר אגאאגמי, דו א ד ס נ*גלער, ייזי ױ שול  Dfii חאכםאן, ח
װ8*ק ן»ל סנן י ז M וו מ י נ א ך נ  געלעגעג• יעדע ט>■ ןי

j «יז זויי• n r ואל וואפ זוילא ••t r ג דער *ו נ ײו אני  נ
ס ײ <יז נ מ י י ן די •ון ת*נ«זנחד-מן • ן קי נ ו  ייאל־ בײ י
p ז «ײ מ י י ז9»<גאניא ז חנז ו א ײ ז מ ו מ ע . י ״ י מ ס מ  מ
mi מו אח נוזאםנגגאקומז זיך יטאאסק אימר מי  גע

 קאנאןדממז אראנמיחמ זאל $ר ײבמםקי •רץזיז־מם
n •ראזידאגם %» rw i אח ל~ אװ «• וג דןד «ז גריז׳ 

n v n .לואיס, ל n a u v e ד «ז  יריײד •*־ ײ• °י• יי
o tfi י̂גװאא חאם ױבינםקי י  דמומיי־ «ים גריװ קטן

ן wrm• «ו אמהאלט « jn מיו ויז גריז מר ליאיס׳ ם

 אפאינטמענט אן זײ בעטעגדיג אויגוסם, טען12 דעם
קאמיםע. דער פאר

גע• דינען ענטפערם, גיגסטיגע ערהאלטענדיג
 טרעפען או אראנזשמענסס נאשסיםטע געװארען מאכט

 אט־ אין אויגוםט טעז22 דעם גרין פרעזידעגם מים זיך
 נעקסטען דעם לואים םשערםאן םיט און סיםי״ לאנטיק

ק. ד. וואשיעםאן, אין אויגוםט, םען23 דעם םאג,
 איז וואס גרין׳ פרעזידעגם םיט קאנפערענץ ביים

 אין האםעל״ םשארלם םיעט אין געװארען אפגעהאלטען
 אונ־ בלויז געווען אנוועזענד זייגען םיטי, אטלאנטיק

 האט קאםיטע די וױ נאכדעם דרײ. פון קאמיטע זער
 פרעזידעגט האט אויםגאבע׳ איר איבערגעגעבען אים
 געװארען איז סיטואאיע די כאםש אז ערקלערט, גרין
 אפ־ דינען םארהאנדלונגען די זינם קאםפליאירטער פיל

 דאך׳ ער פילם חננעםגער״ לעאםען געווארען געבראכען
 אנ־ װידעד זיין.גרייט וועם קאונסיל עקזעקוטיװ דער אז

 מון Jt אי. םי• דער םיט פארהאגדלונגען די אוהויגעז
 איבער* דעםאלם זײ האט םען װעלכע בײ ■ונקטען די

 פעםם־ נײגעריג געווען איז קאפיםע אײער געלאזס•
 קא״ ל. אוו x * די וואס ■ונקםעז די אױכ אושםעלען

 איז פארהאנדלונגען די ביי םארגעשלאגעז האט םיםע
 א פאר ײגיאניזם אינדוםםריעלען ׳ײעגעז דמעםבער

 ■רעזי־ וױ אינדוסםריען, ■ראדוקאיע פאסען די פץ גאל
 אק באםײליגם אלײן זיד חאם וחגלכער דוגינםקי, דענט

 גיל־ אויך נאד װעט באריכםעם׳ האם קאנפערעעען די
 ג»ײם װעלען קאנםערענאעז די אויב איאםער, טען

 אז געזאגם, דאן אוגז האט גרין ■רעזידענם ווערען.
 דעם רעדע זײן אין ערקלערוגג דוביגםקי׳ם ■רעזידענם

י װעגען נאכדעם און יאגואר עלפטען  פארשלאגעז ו
 םילם. ער און ריכםיג זײנען ל. אװ j א דער פון
 באזים אלס .דינען אלץ קענעזיגאד פארשלאגען די אז

װערעז• באנײם זאלען קאגםערעגגען די מען
 האט אויגוםם, סען23 דעם טאג, נעכסטעז דעם

 אין לואים םשערפאז םים געסראפען ץאםיסע אײער זיד
 װאשיעטאן. אין װארקערם םײן ױגײםעד דער פון אפיס
 זיד האם לואים׳ טשעדפאן םיז פארלאנג דעם אויף

 קאנ־ דער אין גאםײליגט אייד דוביגסקי ירעזידענם
 סי. דער ®ון קאפיטע. אײער מים *חאמןז םערענץ

 חשאהן לואים, םשזנרפאז געוחנז אנװעזענד זײגעז א. אי.
 פאל־ די און 41 אי. םי. דער פון דירעקםאר בראפי,
 ליע ען«:סט 41 י.א םי. דעם «ץ םיםגליז־ער גענוע

חעםנעל. ראלף און בעלל ר. דזש. ורעספאן,
 קא־ אײער איגפארםירם האם לואיס טשערפאן •

 ער פרידען. פאר גערעז איז 4 אי• םי• די אז םיםע,
 קאנ־ די פון באנײען דאס אז כאשטאנען, אבער איז

ײדעזדי גואלאז, זײן װעם סערעטגען  ל. אװ x * ס
 4 '•1 םי• עקזיםםירעגדע אלע ארײגגוגעםעז גרײט איז

 אק מערט.ארטש ארױסגעבעז זײ און ארגאנמאאיעס
 ארגאגיזאאיאנעלע אדער יוריםדיקגיע װאו פאלען

 אזוינע זאלען געזאגם, ער חאם עקזיסםירעז, סכסוכיס
 פע־ די וױ נאכדעם װערען אויפגענופען בלויז סכםוכים

 סטערארמש די ויסגעגעבעז̂אר האגעז זײ טװע דערײשאן
 דער אינערהאלב זײן שוץ וועלען ארגאניזאגיעס די אוץ
 אני נים איז זײגעד פלאז דער אט אויב ל. אװ & 4

 לואים םשערפאז האט םעדערײשאן, דער פןר נעםבאר
 ארײטװגעםען פלאן, אלםערנאםיװען דעם פארגעשלאגען

x ךי  jt דעם אױף 4 אי• סי• דער אין ײגיאנם ■ל אװ 
באזים. זעלביגען

פאר־ דער אז אגװײזען וא וױל קאפיםע (אײער
 קא־ אייער געפאכט האט לואיס םשערםאן װאס שלאג
 װאס באדיגגונגעז די וױ זעלמר דער פמקט איז םיםע

 דער ביי פרידען פאר כאזיס אלם אגאגסירט האס ער
 איז װאס װארקערס םיין יוגײםעד דער פון קאגװעגשאן

 די װי גאכדעם ײס1 קורוע א געװארען אפגעתאלטען
 געווארען אפגעבראכען זײגען פארתאנדלוגגעז פרידענם
______________________דעמממד.) לןאםען
 פרעזידעגם און קאםיםע אײער פון פיםגלידאר די

 נאכ־ תאט װאס דיסקוסיע דןד אין חןנןן, דוביגםקי
 אימממײגען אנשםרײנגתג יןדן גע&אנט געפאלגם<
דורכי ניס זיינןן פאושלאגוגן זיינן tv לואיס טשעד&אן

 באזיס קיק םאר ניט זיך םים שםעלם דאם אז םירבאר,
 אריבער־ בלויז װעם עם וױיל סעםעלםענם א םאר

 X * דער אינערהאלב קאםף איאםיגען דעם םראגען
 אינ• געסטע די דיגען נים דעריבער וועט און ל. אװ

 ארבײםער־ פאראײניגטער א ארן םרידען םון טערעסען
 דערגרײכם זאל םרידען דויערעגדער א אום באוועגונג.

 אבםאלום איז אנגעװיזען, קאםיםע אייער האם װערען,
 די *װישען אװיםםיגקײםען װיכםיגע אלע אז נויםיג

 4 אי• סי• דער אן אנגעשלאסען זײגען וואם ױניאנס
 ל. אװ פ. א. דער אן אנגעשלאםען זײנען וואס די און

 עגדגילטיגעד דער איידער ווערען געשליבטעט זאלען
אייגגעשםעלט. ווערם םרידען

 איר וואם שםארק זייער באדויערט קאםיטע אײער
 װאס םאקם דעם םראץ געלוגגען. ניט איז אויםגאבע

 4 אי• םי. דער און ל. אװ x א. דער םון םירער די
 נוי• די און םארלאגג דעם אויםגעדריקם בײדע האבען

 באװעגונג, ארבייםער דער אין םרידען םאר טיגקײם
 סשערפאן גענופען האט עס וואס שטעלונג די איז

 בא־ די און 4 אי• םי• דער פון. לואים ל. דזשאהן
 קא־ אייער םאר אגגמייכעגם האם ער וואם דינגונגעז

 פאר־ םרידענם די באנייען פאד׳ן באזים אלם מיםע
 םרי־ פאר אגשםרײגגונגען אונזערע םאכען האנדלוגגען

 םרוכםלאז• םאםענם איאטיגעז דעם איז דעז
(אונםערגעשריבען)

 אנםאניני לואידזשי
 1האכמא חשולױס
נאגלער. אחידאר

 עקזעקוטיװ גענעראל דער פון רעזאלוציע
 דער אין באטײליגען צו ניט זיד באארד

קאגװענשאן א. אי. סי.
 איז קאםיםע דער םון באריכט דער וױ גאכדעם
 אנגזר באארד גענעראל די האט געװארעז גוםגעזזײסעז

:רעזאלתיע פאלגעגדע נוםזנן
ית־ װאירקערם גארםענם לײדיס אינטערנעשאנעל די

 אימלא־ אן ערהאלטען אקטאבער םען14 דעם חאט יאן
 דער *ו דעלעגאטען שיקען גו א. אי. סי. דער ®ץ דתג

 װעדט אימלאדוגג דער אין פיטםבורג. אין קאגװעגשאן
די אלם טמײכענט קאנװענשאז די  קאנסטיסד ערשםע ,

 *ו כדי גערופען װערט װעלכע קאנװענשאן, איאנעלע
 דעוײ־ איז עס ארגאניזאציע״. יערםאנענםע א שאפען

ר  או־גז־ גאנ^אלער א פאר תף דער אז קלאר, מ
לאגע. נײע גאנץ א שאפס גיזאגיע
 אריגינעלן די פון אײגע איז איגטערגעשאנעל די
 חאם יוניאן אוגזער x אי• םי• דער פח גרינחןך

 אנוחנגחט פון גױטװענדיגקײם די באגריפען םאל אלע
 4סי די אין יוניאניזם אינדוםםריעלען פח •ריטני■ דעם

 אמ x «י• סי• די װעז איגדוסםריען. סעדפראז־וקאיע
 I אלס באגריסט זי םיר האבעז געװארעז׳ געבױרען

 נמד די ארגאנמירעז פון ריכםונג דעד אק םר־ײב־קראפט
מן םיר ארגאגיזיימ• א ד האנם, ברײםער א מים ה  ס

 פיז ערפאלג דעם אין געהאלפען שיגאגגיעל׳ און ראליש
באוועגתג. דאזיגער דער

 סי. דער פון גרינדוע דער פיז טאג ערשםעז פונ׳ם
x  .,V אױר וױ איר אױף געקדקם ױניאן אונזעד האם 

 אוגםעתומיז חאם װעלכע ארגאניזאגיאנס*קאפימע< אז
 זי ארגאניוירון *ו מנםליד* אויפגאבע, נאשסיפמע א

 קייו* איגדדסםדיען. סאסעךפראדוקאיע די אין ארבײםער
 סי• דןר פון פעדיאר ערשטען דעם אין םאי ניט< פאל

x  .*V י םי. די וחנן *ײט דער אין סאי און». x מ־ איז 
 V* געקוקם םיר האכאן בליאונג״זושםאנד׳ איר איז װען
פט.אשקערפער דואל א אױף װי איר

 ײיי גאנדאם גלײך tv ׳rtspnrt «ו וױכםיג אמ עם
ד וױ אימ׳ פיז גןזזאדען לידסאמאג אח x יי• סי. די  ײ
 ייז מארד׳ דײתנעדיל אתמד האט יתיאנם, אנדערע פוץ

n 1886 פיז דעעמגיענ r. ורקאדס: פאלגעגדעס
ד זײמז מיד וױ והױ u אן « nray אין n 

iviVDfB*onmrvp> װארזז וועלדע mnmyuv® 
וד ןףױ און ,פיאםרתסניא יאק««חװזױ«פאס די

 רעזול־ ערפאלגרײכע פער און גרעםערע אז באגרייפען׳
 אק• געמיינזאםער ײרך ווערען חנרגרײבט קענען םאםען

S זיד דעם פח אגגעזיכם אין םיר האבען גיע׳ U 9 
 ארגאגחײ• איגדאסםריעל פאר ,קאםיטע דער אן שלאםען

 חנר געמן װעם יוגיאן אוגזער און )׳X •,V (םי• שאן״
 ױ וױ לאנג אזױ שטימ פולע איר קאםיטע דאזיגער

 אריגינעלע אירע בײ האלטען זיד וועט )x אי• םי. (די
אוישנאבען.

אונ־ םון פארלויף אץ פאליסי אונזער געװען איז דאם
 די און ׳X *י• סיי דער נו אנגעהעריגקײם גאעער זער

 געשםיאם אםאל װידער און װידער איז פאליסי דאזינע
 אוגזער ®ח קערפערשאםםעז םירענדע די פון געווארען

 דער ®ון באשלוסעז און טראדיגיעם די אינםערנעשאנעל.
 הא־ יוניאן װאירקערם גארםענם לײדים אינםערנעשאנעל

 געגנערשאפם איר אין אויםגעדריקט פאל אלע זיד בען
 געגען איז באװעגוע ארבײטער צושפליםערםער א צו

ױגיאניזם. דואל
שםאנד־ דעם אויף געשטאנען םאל אלע זײנען פיר

 גענוג פאראן איז באװעגוגג ארבײםער דער אין אז פונקט,
 װעל־ פאד־ױניאגיזם, םאר אמ אינדוםםריעלעז פאר ילאץ

 דדיגגענדער יעדער פון אויפגאבעז די ערםילען קעגען נע
 דארף םען און לעבען׳ איגדוםםדיעלעז דעם אין ערשיינומ

תאלמם. דעם אגווענדען גים אוםן בשום דערביי
 האם שםאנדפונקט, דאזיגעז דעם פון ארױסגײענדיג

 דער פון טאג ערשםען סאםע דעם םון ױנקה׳ אוגזער
 צװי- שלום ברעגגען «ו געזוכט עקזיםטענץ, א.׳ם אי. םי.

 באװעגוע ארבײטער דער אץ םײלעז צוריםענע די שען
 *ו םיםזנל מעגלימן יעדען אויםגענמם האבען םיר יון

אײניגקײט. אח שלום ®ח אידעאל אוגזער דערגרײכען
 פאםענט חנם אין סיגטי גיט איז עס אז גלויבען, מיר

 אורזאכען די אין און אײגגעלהייטען אלע אין ארייגצוגײן
 גע־ דערגרײכט ניט איצט ביז נאך איז שלום װאס םאר

 םיט ■נים אל פנים איצם דאך שטײען םיר אבער ױארען.
 םי. קאנסםיםעיאנעלער א ®מ פראבלעם קאנקרעםען דעס

 שא־ צו כדי גערוםעז װערם וועלכע קאגװענשאן, x י•8
 װעל־ און ארגאניזזמיע נאציאנאלע פערםאנעגטע א פען
 קאנקורענץ־קערפעד־ א םארשטעלען זיך םים וועם כע

 אירע אלע און ל• אײ פ• x עקזיםםירענדער דער *ו שאםם
ױניאגם. אגגעשלאםענע

 האבען םיר װאס םאנדאם, דעם זיגען אין האנענדיג
 אם־ אק קאנװענשאן אינםערנעשאנעל דער בײ באקוםען
 שליבטען n םיםלען אלע ״אויםצונתען סיטי, לאגםיק

 אפע־ די כדי באװעגוגג, ארבײטער דער אין םכםיד דעם
 בא־ דארפען נים זיד זאל באוועגומ ארבײםער ריקאנער
 יתיאן דדאל גאןניאגאלער א פמ געםאר חנר פיט געגענעז

 עקזעקוםיװ לאדזשענער די אז וױסענדיג, און באוועגומ״,
 פול־ די חאבען ,צו אויםאריםעט באקוםען האט נאארד
 ביז פארשטייס ,t וױ פראגע דער אין האנדלען n פאכט

w דע• םיר באשליסדז קאנװענשאן״, קוםענדןןר דער 
ריבער.
 טמיאנאלעד ■ערםאגענםער א פח גדינײנג די )1

 םײנונג. )וונזער לױם װעם. ארגאניזזמיע א. אי. םי.
 שא־ 11 םעגליכקײם דער פאר װעג אין שםײגער לײגען

 דיענדיג באװעגונג. ארבײםער דעד אין סרידעז סעז
 דע־ םיר באשליסען ימיאניזם׳ דואל געגען םראדיציאנעל

 1« באװעמגג דער אין באםײליגען n נים זיד ריגער
 אד״ נאציאנאלע רירענדע1קאנק פאראײניגםע א פארסירען
גאניזאציע.

 דעד פח אזייפטו היסםארישען דעם א■ שאנען םיר )2
x םי•  .,V פאסען־ די אין ארבײסעד אדגןןניזירען חדך 

 פאדגאג־ דעד אק זײמנן װעלמ אינדוסםדיעז, •ראײקציע
x דער םמ געװאחװ פארגאכלעסיגם גענהײם  x ל״ אװ 

 »דײ ®מ עקזיםםענץ דער זזרך tv ערקלזנחנז׳ םיר אמ
 פארשארפם קעריערשאפםען קאנקורירעגדע גאציאנאלע

 דאם און מװעגונג ארבעםער דער אין רים דער ױך
 אזץ ארבײסער די םח אײזאױ11 דעם שעדיגען װעם
 װאס ע,אגלרגידע די ט.אפשעלזעג גאנמר דעד פון אויך

 געליםען האבען כחױז ליבעראלע pv •ראגרעסיױע די
 רעװלםאם v וװױיפעל ptv איז װאלזןן, למםע די איז
שילימרתג דער ®ח אװעגתג.ג טעדײארג דער אין מ

 קײנםאל האבען מיר ארן ם<1אי נים גלױבען םיד
ד «זױי גומױג זימען עס tv געגלױבם, גיט פריחעי־  ן
 «ילען די ערדיימז קערפערשאפםעז,כדיוװ גײטער

\ ארבײםער די פץ שטחנבתגען און
 פאל אלע אמ דאם און איבארוייגט, זיימן טיר

מ איין נלױז tv iBpwvBV אתזןר גןװען מ מ אי  מר
 געװינ־ די בחגנגען קןן ל^ד איז uuyitp אדבײסער

ד די איץ םײ *־בײמד, y?v ען«ילטאטותזו שטע מ  מ
i»navm די יזא סײ איז יראדמןזת nn vi. אח 

tv רביימר פא^יגמטן א״ן מ1בל• uuyitp איז

—------------------—» 1938 דעצ״

 עקאנא״ זײערע פון ארבײטעד די באשיצען n ססתל
שתאיגג יאליםישע ן1א מישע

 וװױשען ם1של אז פאראעםערעםירם, טיף זײעגדע
 בא־ װערען, געשאםעז אל1 צח־יפ שםרײםענדע בײדע

 געשאפען עט11 ם1של במ אז דעריבער, םיר שליסען
 פאר* מיר זאלעז כאוועגוע ארבייטער דער אין ײערעז

ארגאניזאציע. אוםאאהענגיגע אן בלײבען
 װעלען םיר װאס דעם׳ אױף אכםענדיג נים )3
 װע־ ארגאניזאציע, אופאפחענגיגע אן אלם יאנירען1נק1פ

 שםי• 1* פארםזעמן !וקונסם דער אין אכער םיר לען
ז  סי. דער םון סײ פאחיד אויפריכםיגען יעדען מ
x דער םון םײ ן1א x אי•  x מיד םרידען. פאר ל. 1או 

 ארגאניזאזניאנס־םעםיג־ דער אין העלםען יך1א ײעלעז
 פאר אנפירעז וועלעז ארגאניזאציעם בײדע װאס קײם,
ארנײםער. די ®ח באדינגעגעז די םח סארבעסעריגג דער

ױםצוגעז ט פון א ענ ד ד ע ר ס פ ד םנ ג בי  ח
ע ד ע ר אױה ר ע א ד אדי ר

 דער טיז ערעםנונג דער ערב נאװעםבער, טען13 דעם
 פרעזי־ האם פיםסמרג׳ אין קאנװענשאן x *י• םי•

 געלעגענהײט דער פים כאנעט זיד תבינסקי דענם
 דער בײ ראדיא דער אױף גערעדס האם עד ױאם

 װי. אי. *דאבלװ. פון קװארסיר נײער דער םת םײעמגג
 פמ שטעלתג די םאכען n קלארער נאד סטײשאן די.

 בא־ דעם און x אי סי• דער n איגםערנעשאנאל דער
 או־יס• tnt עד װי טיװע,1עקזעק גענעראל דער פת שלתז

 װיפ* די דא גיבען םיר רעזאלמיע. דער אין געדדיקם
m«פיז שימליח טיגסטזנ n  i r.

 אינטער* די אז X1באשל דעם װעגען רעדענדיג
 אזץ מלבםטשםענדיג שםײן פארלױפיג זאל נעשאגאל

 קאנקױ צװײ די פוץ קײנער אן אנגעשלאםען דין ניט
 תבינסקי ■חחידענם האט קעריערשאפםען. רירענדע
געזאגם:

 סיר אפגעדנדדרםקײט. אין גיט גלױבען .םיר
 אלגעםימער דעי אין אמ ■לאץ אתזער tv גלױבען,

 איצט װעלען עם אכער װי אזױ באװעגונג. ארבײםער
 ארגא־ אדבײםעד נאגחמאלע *ערםאנענםע, װײ1 דין

 װעם עס tv שלום׳ on סען1געק םיר זײנעז נמאציעם,
 אויםאפחענגיג פארבלײמן םירװעלינז װעז בעםער זײז
 ארבייםער־ דער אין װערען געשלאםען װעט םרידען ביז

 אנ־ װעט אתזערע קאנױענשאן די במ אדער באוועגוגג
באשליםען. דערש

 אתי פאםענט דעם פאר זײן n באשלום .אונזער
מז סיר tv נים איך באטראכט איהעגגיג,  צודיק זיד *י

 ער־ ודאפ קאגװענשאז׳ דער חדד x א' םי. דער פח
 סי. אלםע די װעט ייטםמדג״ אין מארגען דך עםענם

 אין גדינדזנן געחאלפען תאבען td װעלמ ,x »י.
 אזץ םיםיע באשםיםםע v געחאם האם װעלכע און 1936

 אלס nrtnonpy n אױםחערען ײדמװפיחװ״ אױפגאבע
 און סםאםוס, נײעם גאגץ א אעעםדן װעט ײ אזײנע•

 אדגא־ גייער דער tv אנצושליםעז יך1 אנטזאגען םיר
 אין שריט א איז דאם אז גלױבען, םיר ויײל ניזאציע׳

 דעד אין שואלסונג די ײניגעןפארא חפ ריכםתג דער
באװעמגג״. ארבייםער אםעריקאנער

 אינםער־ חװ־ פח באציזענג דעד װעגען רעדענדיג
 וװקתפט, דער אין יתקמם אנדעחנ די n נעשאנאל

געתזגם: חביגסקי פרעזידענם האט
 מים פריינטשאפט אונזער אנחאלםען וועלאן ,םיר

 פאר־ זײן נים װעלען מיר כאטש אדגאניזאגיעם, ביידע
 מר־ דין ניס װעלען םיר זײ. םץ קײגע םים בוגדען

 און רײסןרײען זײ זדז זיד מםײליגעז צו פליכםעם
 אין העלפען אכער װעלען מיר זײ> וװױשען קאגקורענץ

 is באםת עקעןוואצב װעט מאס אתםעדגעםוגג יעדער
̂זק^אז דעם בעסלחמפאר אוץ באשיאעז  װאױלזײן מיש

ןוו״סןל• די ן1ם
— פמקס. אײן ttnvo *י קלאר םיר .ערלױבם

 גים זין מאכען נדר — xitwotvb דממםקי האם
x ס'• דער מים געקוײגט  •*V בלױז זיי נדט זײגאן םיד 

 בדײנ־ n ןאױ מי פאליםי דןר איפער אײנשםיסיג נים
 אימד אמ ןגמג1»1 ארבײסוװי דאד אין םרידןן גען
 ^«ל<דגא*י ממןדtvany■ V יןפ ארגאנתירזױ דאס

r w v מן קריג קײן ניט אױך וידןן טיר  מ
קןן ז^ד די מ r לײבאד״ אז מדןדײשאן ו a p מיד 

אנןן ױ םיט אײנגןשטיטט גים ו  אױס־ «ז טאליםי ו
on איר איז ייליסתתז  tx—nmi i ןאע^ ד ס ס  די
ױגיןאיום״

ן ס ו ל ש א ן כ ו נ דער פ . ע ם ג ײ  כ
ג נ י ט י ן ם י ן א א ט ג נ י ש ע ~ װ

 אינםערגעשאי דער פח קאנגועגשא[ קוםעגדע די
 םינז די יאר. אײז פאר געװארזגז אפגזנלײגט איז געל

מר שטיםען דארפען װעלען גלידער :חגם אי
 דעוי פת פאדערען — נעח־פרןאעקטען x *. װ״
 נעזד די tit ײם1 די פארלײגגערען n עי. פי. דאבלױ

 פאו שםיצע װיכםיגע די אנצוהאלטען כדי ■ראיעקטע^
טיםגלידער. 'ארבייטסלאזע אוגז»רע

 V ארױםשיקע! — עקט. םעקױריטי םאשעל
 איג־ 11 אויפפאדעחמ זײ און לאקאלס אלע » כריײ

 סא־ די קריגעז ii גלײד בוכהאלטער זייערע םםרואימנן
 את םיםגלידער זייערע אלע פיז נופערעז סעקױריסי שעל

ביכלאך. ױגקת זײערע יף1א עס פארשרײבעז
 איבערגעגע^ — קאטיטע. שכירות ־ שטונדען

n פאר־ ײגיאן נאשםימען זאל ער מבינסקי ■רעזידענם 
 באשםי־ u קאםיםע איגמםםריעלער דער אױף טחגםער

שכירמ^ tx שםוגדען םען
 חנם פח .-טארלאנג142 לאקאל ױניאן נעקװער

 העלפען אים זאל עקזעקתױװ געגעראל די tv לאקאל
 pv אגריםענם tv פאר נגעז1פארהאנדל די באנייזװ בײם
 םאר־ באארד גענעראל באװיליגם: אינחסםריע. דער

שםימ. ®ולע שירעכט
-1 ל*קאל פאר שט^נע ^n חשאינם דרעם 

 ד tv עקהנקמױװע, גענעראל דער װיסמ לאזם באאח־
 בי*» חויפם־פאדערועען אירע צװישעז איק שליסם

 ־V® די איגדוסםריע, דער אץ »נרימעגט דעם 17באנ״
 אמנד־י אל1 מ«תרדמאמר יי 1®י ײניאו די אז דארמג

 TP האט באאװ עקזעקוםױו גענעראל די װערען. קעגם
 tv *tip באשםימזת w אפיס גענעראל דעם אויפםראגם
פ׳ ארגאגײחנר  אג• גלײד איז 31 לווקאל ®מ סםעז״ 1»י

אני n קאםיעיז v הײכזװ  פאכער. ■עםערן די 1ירע1^ג
 םאראלע שםימ״ ®ולע פארשפרעכם tivip גענעראל

קאםפײן. דעם איז פינאעיעלע און
p אוו וט» שעיער דדעס פון ק#נםראל vt.—*

 פחמידעגם n געװארען איבערגעגעבזמ איז פראגע די
י 1אי תביגםקי  באארד תעקןינם דרעס דער ®מ ®יחני י

x גײ אץ n r
I ןןװערלע«יע^-די P אװ *זערלעפיגג װעגעז 

 קלאוק יארק 1גי דער צװישען דעם איבער םכםמים
 איבזנרגע־ איז במרדם, חשאיגם דרעס יארק ױג אוץ

r די י1 געויאךעז װיזעז p p ניי פמ םיםגלידער xrup 
 םשד איז דעם װעגןח סיםינג V תאכעז װעלען װעלכע

rm דרײ ®ח n.
:גוטגעחייסען באריכטען -

מר קןזםיםע סימיעלער דעד «ץ באריכם  Axx אי
X יי• סי. אח

 דמארםםענם. ריסױרטש ®ח מריכט
 מםיםע. ®ינ»ץ דעד ®ח סןריכם
 מוםיסן. םעגםער חעלםח דזנד ®ח מייכם
 מםיםע. mn ימיםי דער ®ח מריכס
 ק¥םיסע. אפילס חװ־ ®ח מריכט
 קאמיםע. עדיוקײשאנעל דער ®ח מריגט
מ .פינס אימד מריכם  גידןלס״ י
 פאנד. מגעפים 1טױםי ®ת באריכם
מ חװ־ ®מ מדיגם אד .132 לןקאל װזנגזװ מ

nyt i דעיענאםען שיקען געגען און ®»ר i 
 קאגווענשןןן X *י• סי•

 «קחר גמעדאל דץר ®ח ממױנג ד«ם ®ח ײט1 איז
rroip אץ פאר םעלעגישםזמ *געקמחװ 1זײגי t»«p 
ײ n דעלעמםק שיקזח  י.1 םי. דץר ®יז מנװןגשמ ד

X י גיבמ םיר טן ovn די פון twtw יי י א  »מד ו
n שיקם m .מלנגדאםמ

 עקזןן־ גענעראל דעד *ון שםעלמג דעד גונםטען *ו
 דעיעגאטען קײן שיקען זמ־ גים קופױוו

יארק דו
 םיםינס םעפבער 10 לאקאל
 *.nyya װעקזא^סי ,60 לןוקאל
חמלמיע. םיטינג טעםבער ,62 לןקול

אילמאי. .1פרחשי
3 ל¥קאל 0 •

פילאדפלופיפ.
# ת TV דחמיגם ו p

U שװאוחק  p p jp a r׳ »art r «ד<וױלאד<לפ
וןןויוי■ וושןינט דרןט

XV לאקיל ײשמדם דדאס
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מ ײ ײט -►-4 20 ז נערעכטיגק

 aya סון םיםיע יערליכער פערסעל י/ער——
 װאס באאײ עקזעקוטיװ גענעראל

m  U R מא־ דעם געװארען אפגעהאלםען איז 
 אנג?ר האם וואשינגטאן אין נאם

.. \J'~"באשלוסען װיכטעע רײע א גופען י״
B W I נים באדייסונג גרעסםער דער פון 

אינ־ קלײדער סרויען aya פאר נאר
 אין משעםסיגט זײנען װאס ארבײםעד די און דוםםרי

 וױכםיגקײט װײםגײהענדער פון אויך נאר ,סײדסד די
באװעגונג. ארבײסער *מעריקןןנער גאננער דער ר8ס

ײנק מאם םראגען די  געװארעז פארחאגדעלם דארם ז
 זי־ די אז וױכםיג״ אזױ און םיל אזוי געװען זײגען

 אין ילעצער אנדערע אויף קאנװענשאן. האלמנ א פםעט — ײאד א aya® אנגעהאלטען האכען *ונגען
 געײיעז y געםינעז לײענער די װעלען נוםער דעם

י פון באריכם  רע־ און באשלוסען די םארהאנדלונגען, י
 דא געװארען. אנגענוסען דארם דעען װאם זאלתיעם

 װיבםיגםטע דרײ די אויף אישםעלען בלױז זיך איד וױל
 בײ באארד עקזעקוטיװ גענעדאל דער טון באשלוסען

מיםיגס לעאטען איר
 באםײליגעז is נים באארד aya pa באשלום דער

ר «ן גש®מטס־קאנגדזמרג דער אין זיד  4 אי. סי. ת
 איז געװארען אפגעהאלםען פאגאם דעם אח װעלכע

 איז אויפזעהן גרױס ארױסגערופען האט ■יטסבודג,
aya באװעגונג *ו־בײםער גאםנער ®I ן ®יד® aya 

 דער פון שםעלונג די אםת, מלינקײט.נעטע כרײםער
 פדאגע aya אין סירער ya® pp I® איגטעתעשאגאל

 דיי ■רעזידענם באװאוםם. פריחער *np pmyi ^ןויז
 קאנ־ לעאםע די pa עקזעקוםױו מנעראל די ■בינסקי,

 איבםער־ די כאםש אז געפאכם, קלאר האמז מנשאן ®
 אעדו־ דער פאר לעבעז און לײב מים איו נעשאנאל

 «חד םאסעז די אין ״יאגיזם פון טאר&ע םטריעלער
 אײמיגער דער איז דאס וױיל איגדוםטריען דוקאיע

 אר־ םיליאגעז די ארגאגתירען קען םען אזױ וױ װןג
מר זי איז גאשעפםעם, דארס װערען װאס בײםער  א

 *פעריקעז aya פון זיר אױ׳ײמן געגען ןנמױדןן
 קאנקירי־ s ארגאנמירען און לײבאר אװ ןןרײשעפעד

r a n ״ םרײד מנםדאלעnr .אלע קערמרשאפס 
 4 אי. םי. די װען אז פארשםאנעז, דעריבער האגען

 אינ־ יי וועט יתיאז, ײ«ל * אלס דך גרינחנז גײם
o טדאז םיםגײן. נים איר סים םערנעשאגאל n אבער׳ 

 בא־ יװקיטזעקע גענעראל דןר פון באשלוס דער וזןן
 פארנומז עס האם מײארען, פאתמנטליבט את «רד

 יין *ײםמגעז וױכםיגסםע די פרן זײטעז ערשמ די
 וױכםיג־ irr פאר געחאו־עז באטראכם איו עס לאנד.
רעכס• םיס Tm נײעס, םסעד

ער־ די פון אימע געזוען איז איטחנתעשאנאל, די
 פ*ר קאםיםע די ארגאנמירם חאממ וואם יזגיאגס שםע

ר ל,אגאעשנרעאעט די ארגאגיזײשאז, דוסטוײזלניא »

באארד• «קז. 60 לאקאל אמנרספדדן םילק
 מזעקוםיװ. 88 לאקאל עסבראיזמדערס באנאז

שערסעז.ט־אשא און וסיװקןןקן ,190 4ליי גים־־גודס
 באארד• סיװקומקן ^19 לאקאל גודק וױיס

ײ• חשאינם קלאוק מ מ
8 י•8 םי• דעד אין ױך כאגױיליגעז פאר

w vjjnuyp 
p נױ ir סיםי 

אי קלאוק גחבארדס  מ
קאםיאני• דדאס בעדטארד

ם לייז לאיי , ._________v״** ײי
 ארבײמר). 9( מילס ניםינג ״זןד״ץוד״״

ארבײמי־). 7( מילס נמױנג םיל־ראח
j לנ1י»דמד*ניא 7 tw w b 
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•P*T6 לאױאן און ארגימזןר גרואן
דרעס. •ריתקלין און ימתדגדא גרומ

 *ז טוילורןן

488 ל»ק»ל

46 לאקאל •מ

1 •

 האבען װאם די םון יוניזז אנדער איז עס װעלכע וױ
 האט 4 אי• םי• די ארגאניױרען אין באםײלעם זיך
 דעם פון זיך פאר בענעפים שום קײן ערווארם גיט

 אדער פעחענליבע קײן געהאט נים האם זי שרים.
 ל. אװ X 4 דער געגען קריװדעם ארגאניזאאיאנעלע

 גענױטיגם נים זיך האט זי ;םירערשאפם איר און
 אח איגטערנעשאנאל די ;ארבײט איר אין הילף אין

 פײ און ארגאניזאא^על םעכםיג געװען דעפאלט שוין
 זיד דעם םראץ האם זי װען אונאפהענגיג גאטניעל

 דער אין לעבען און לײב םים ארײגגעווארפעז דאך
 ארבײם די שםימנדיג 4 «י• םי• דער םון ארבײט

 גאנ־ איר םים און דאלאר םויזענםער מנדליגע מיט
 אידמלע אוים געװען בלױז עם אח פרעסםיזש, «ען
מאםיװען. פריטניפיעלע און

 דער פאר הילף און ארבײס איר וױ פונקם און
 אינ־ פאר׳ן דעםאנםםראאיע א געװען אמ Vt• 4 סי•

 אינ־ יראדוקציע מאםען די אין יוניאניזם ײסםריעלען
 ל. אװ x 4 דער געגען יראטעםם 9 און ײסםריעז

 די ארגאניזירען «ו פליכם איר םארנאכלעסיגעז פאר
 אינ־ די אין ארבײםער ארגאנמירטע נים םיליאגען

 או גים זיך באשלוס איר איז אזױ פונקט דוםטריען״
 דער פון גריגדועס־מגװענשאז חנר אין באםײליקען

V. 4 סי. t, גרינדען- געהאלםען האם אלײן זי װעלכע 
 ארבײםער די איז איעיגקײם םאר דעמאנסטראאיע 9

 דײ און שפאלטונגען געגעז יראםעםם 9 און רײעז
^ םרײד דער איז אליזם  איז־ איר באװעגוגג ײג
 גע- נים האט םריזחנרדיגער דער װי באשלום טיגער
 אםבי־ ■עחענליבע דורך װערען ארױסגערופען קעגם
 דער זעלבסםזוכם. אוים אדער םיחנר אירע םון «יעס

 דער אין באםײליגען vt ניט זיך באשלוס אחמױגער
v• 4 םי. דעד פון קאנװענשאן t ־ דער װי פונקם  מ

 *וו־יק יאר דרײ םיט אינםערמשאנאל דער פון שלוס
vt 4 םי• דער םים שםײן •vt פון בײשפיל א איז 

 װעלכעס םעםםקײט, •ריטניאעז און אױסגעחאלטזגנקײט
 זיײנ־ געחעריגעז דעם מאכען vt םערםעלען גיט קעז

 אלגע־ דער אויף און םאסען עדארבײט ײז אױף דרוק
עפענםליכקײם. םייגער

 ניט אליין, איאם אינםעתעשאנאל די איז סעבגיש
 שטרײטענדע «װײ די פון קײגעם םיט פארבונדעז

 יאר 88 די פאר מאל, ערשטען «ום איז דאם *דדיס.
 װ*ם געװארעז מכױרען איז׳ איגםערנעשאגאל די זיגט

 אמערי־ אלגעטײגער דער םיט פארבונדען גים איז ד
 בלױז אבער איו דאס באװעגונס טרײז־-יתקמ קאנער

 אעטערמשאנעל די איז אםת׳ז דער אין טעמיש.
 םױזענםעד מים סארגונדען פריזזער װי •ונקט אי*ם

 פעןאעל עדזיכ װעט און ימיאנם אנדעחנ די םים םעדיס
 vt ארבייט ױיזלר אין דיטען בײדע פון יתיאנס די
 ארגא־ זײ ער.טײארב די ®ון לעבען דעם עסערעזבאדפ

ח און גיזירען v נזפי t גרעסערער » און טאכט רטע 
 ניט בלויז זיד װעס זי אינדוסטריען• די אק דעח

 געגענ־ די אין און קריג ברודער דעם אין כאםײליגען
 *לע שעדיגעז בלויז קענען װ>ט עןערײסרײ דיסיגע

 איד די באלאנגען. זיי װאו אוגטערשיד אן ארבײטער
 איר אנתאלטען װייטער אױף אױך וועט טערנעשאנעל

 םוז װעלכעם פארשטעגויגונג ארן פרידען פאר ארבייט
װידערפאראייניגתס או פירען סוןי כל סוף

 גענעראל דער פון חאגולוגג די אױך איז וױכטיג
מן טסתאטח איר באארדאיז טייזקיחגק;  םער־ די מ

d*h די טון וןרייון i אי- דער געגען דײםשלאנד אין 
רו םים בןפןלקןחע■ דישער v וי t די

ק81«יטאיג דער טון גסאי<זקחס< r ל<י6אנ u n r w 
 טרייד בדיסישןן דןס םרן ארן יוגיאנס טרייד די טון

j ײניגן ir a j fp גך־ארזיס עלנשאנגרגטןאי די האט 
 ®יז איייז אייר אאנסאמז די «ץ פראגע די נוםעז
 און קדײז יסארעןחמטא rat לןןאנאינאנ בלױז דעם
v ^רחיימץד עס n x tx n a  > v t >אױף •ראמ טןייינר 
 אשד דעם אין װעלט*&אסשטאכ~ איגגחממאאיאנןלען אן

biim סיגןן p וט קלאר וױכסיג באװנוארט $ס איו 
ז מ אי ײ מ  לןדא^אױסמתדאי דךדו ט«ר*מ<ר די זג

 די וזי אױטטאן םןר קןגןן וראאסט אח חאגדלמג
 !ןנוגוןן וימןן װעדנע פלוכרת

ליט«<זא איז חשבונות ח יש<«וי^ י

 איר האם זיגונג איר גײ געחאם זיך פאר האם קוטיװ
 אויםגו־ ערענסט אויך געשטערם ניט סונדעםטװעגעז

ד אונזערע װעלכע םים פראבלעםען טרײי די נעמען  י
ס ^  ראנגלען אינדוסטרי קלײדער פרויעז דעף אין נ

 אײנהײס־ םער וױ םראגען אנגעוױיטאגטע אזוינע זיך.
 *ענםערם די איז באדינגונגען איבער קאנםראל ליכער

 »■־ אײן םון קאגקורענץ די ;שםעט פראװינץ די זזון
 קא־ וױ *וױיםער א געגען אינדוםטוײ דער םון םײלוע

 אוים• דינען אווערלעפיגג, ;םילק געגען דרעסעם םאז
 פארשםענדליד, געװארען• פארהאנדעלם און גענופען

 פראבלע־ פארװיקעלםע און אגגעווײםאגםע אזוינע אז
 און משלוםען יורך בלויז לעזען ניט זיך לאזען םען

 םעשים און «ײם םער זיך םאדערם עם רעזאלתיעם•
vt דורכרעחמ דאם רעזולםאטען. אנזעעװדיגע ברײנגען 

 טיםיג אבער איז םראגען אלע די איבער גריגדליך זיך
געטאן. באארד גענעראל די האם דאם אח

בדםבעחײםען «נמר»ל איינחײםיליכען פ«ר ן8פל
קאגם־ *ענטראליזירםען םער y פאר ■לאן דער

 אגגענוםען איז װעלכער קלאוק־שעפער, n איבער דאל
 דער םון םירער די פון קאנפערענמז די איז געװארען

 אייחשענטם עסניזנ איז לאקאלם באארד תשאינט קלאוק
 סון געווארען גוםגעהייםען שוין איז פאגאס, לעגסען

 דער אין לאקאלס גרעםםע דרײ די פון םיטגלידער די
 פיגישערם אפערײםארם, קלאוק די באארד. חשןךגט

 חאבען 36 און 9 ,117 לאקאלס די פון •רעסערם און
 *ז זיכער״ דעריבער איז עס גוטגעהײםעז• ■לאן דעם

 ילאן דעם איאם װעם גאנגע אלם באארד חשאיגם די
 ױערעז אײנגעםירס גיכען איז װעט עם ארן אגנעמעז

®רןןקםיק. דער אין
אנ־ :דעם איז קוראען אין באשםײם •לאן דעד

 אײגגע־ קלאוק־שעפער די זײנען איאט ביז װאם שטאם
 דעפארםםעגםם פארשידענע די אין געוזאחמ םײלם
 םיז בעלי־בתים די ױעלכע או אסאםיאײשאנם די לױם

 באזונדער, דזשאבערם די געחערם׳ האבען שעפער די
 בא־ שעיער קאנטראקםינג באזונדער, שעפער אינסײד
 די וועלכע איז געגענטען די לוים אויך און זונחגר
 אימ־ שעיער די אי*ט װעלעז זין־. גזגפינען שעיער

 םאגומק ןןדער דזשאבערס די לויט װערען געםיילם
a ליי® מיכעז׳ זיי ארבײט װעםעס רערסוסש n 

 פאר ארבײםעז װאם שעוער די אלזא װןלען פלאז׳ נײעם
 קאג־ םאנופעקטשורער אחנר דזשאכער זעלביגען דעם

 םזגג־ פמיש וײן װעם דאם װײם וױ וחנרעז״ טראלירט
 שעפער קאנטראקטיגג די בתנץס־אגענט. אײן ®ח ליד,

 אין זיד געםינעז װעלכע די אינטיױ־שעפער, די וױ
 גרוק־־ אין זיך געםינעז װאס די װי גענםער קליידער

ןז איז׳ דעררעמנוסנ נײ ארוט אז־ער לין
 די װערעז אאגעשװאכט װעם קאנטראל איין אונטער

 און IV® *װישען אן אינט גײט עס װאפ קאנקורענץ
 ארבייס Dtps ךי ווערען אױסגעגליכען װעם עם rat שא■
פארדיגםםעז• די און

ד זײן םעגליך וזעס קאנטו^ל yiy װייט וױ ח  ת
 1WP וײס די בלויז װעם •ראקםיק׳ דןר אין *ופירען

 מדײטמרי וײן נאטירליך דערבײ װעם עס באוױיוען•
a שװעריגקײםען t rat יי װןרןן פארגרעםערם וועס 

 «ד זוז< ט■א״רושןנ pyn»a 8 קןגגטראל. r* קאסטעו
m yn Bin שעועו ויימ iy  l i i p iia u iH P 

jn די rat וויישאיימ זז,סריקםסױ ןגייחגמפא rm 
im נאםירליך װןם p 1« ײײגימד קאגםדאליחסM■
or M מער םײנם or װאפ ir o n m  aura ד  קנזייי

מו ח  8 ל8 שװןדימ״טק די איגןו 18 ט
im גים איידזשענם p אזדי s s n p  a v ר די י י  מ

ד rat דיסםריקט ויין אין  W ׳ זאל לקאגסרן דן
B •לײז s n a m ן מ  ויל״ •*'•טןרקט אנשטאט װ
א י*גנ שויץ זיך חאט ןס אז רק. טגיו  • מי

rat ויטליטןדוו״א
מוpao נ*4»יז

4 דעצ., 1 9 3 —----------------ל-----8
 זײנען װעלכע דעפארםםענםם באזונדערע םון םיםטעם

 גרוי־ אזא געש&םען האם זעלבםםשטענדיג כםעם געורען
 אין םארדינםטען אח באדינגועעז אין אונםערשיד סען

 תשןך זעלבען דעם םאר געארבײם האבען וואם שעפעד
 אוםפארםײד־ האט עם אז םאגוםעקטשורער, אדער בער
 איז ארבײט די איבלען. םארשידענע געבראכט ליך

 געװארען געםאכט אמ עס װאו אהין געגאנגען גאםירליך
 אין װאו לאגע א געשאםען זיד האם עם און ביליגער

 םארדינם נים ארבײםער די האבען שעפער בעםערע די
 שעפער ערגערע די אין און ארבײם װײניג *וליב
 פארדינם. ווײניג האבען rat ארביים געהאם זײ האבען

 ביזנעם דער װעם קאנטראל גענםראליזירםזמ א אתםער
 םאר- די אץ לאגע דער םים באקאנם בעסער זײן אגעגט

 זאל או־בײם די ty זען קענזמ װעם אמ שעםער שידענע
 פען װאם פרײחמ די א<ץ יושרדיג טער 1װערע פארםיילט
r'o םעםעלט 'a ,װערעז געאאלם זאל חשאבער *r אלע 
 אז םעגליד אבער איז עם געםאכם. װערם זי װאו שעפער

 װעחװ דערגרײכט געקענם װאלם אוועק זעלבער דער
 דעפארםםענםם די איבערגעאנדערשם בלוח ם׳װאלם וחמ
 *ו־ נעגםעחמ א געשאסמ אוץ באארד דזשאינט דער אין

 די אװישעז אי?םארם»ניע םון אויםםויש אמ זאמענארבייט
 דעם װעג?ח אבער איז איצם אפםיילוגגען. םארשידענע

 אנגענונמץ איז באשלוס דער יעחװ• *י װאם םער גישםא
ארבײם. עס װי וױיזמ װעט ערםארונג די *ץ

ײק ען םטר עג ױםער ג ס גר ט ענ פ ט־ אינ או  ק
ע מ ר םי

דעפארטפענט קאום אינפענטס rat םשילדרעז דער
 ביםע־ א אן אי*ם םירט באארד סשאינם קלאוק דער פון
 קאםפאני״. העדװער ״שוגערפטמ דער געגען םםרײק חמ

 קינדער־ ®ח םרײד אין םירםעם גרעםםע די פח אימע
קלײדער•
 rat שוק עקזיםטירם 4® חעדװער שוגערפאן די
 שאפ• איזח יה געװעז מאל אלע איז אח יאר 22 ביזגעס

 rat prat 482 — םעקםארים *וױי באםרײבט זי
 rat אפיס דעד T'at rat עס ata יארק׳ נױ בראדודײ.

 שאי *ודײםזמ א rat פירפע, דעד pa שאױרוסם די
w נײ דעם אץ יארק. נױ גױבורג, אץ a r •שא 

 םירמע די ארבײםער. 260 באשעפטיגט װערזװ אליק
 איג וױ קלײדער״ קיגדערשע פארשײדעגע •רןדמירם

מ־ קעפס. בײני אח זיפערס לעגיגגם״ קאוםם׳ שענטס  ל
 יורים״ איבערגעגעבעז איגםערנעשאגאל די האם םענס

 חשאינס קלאוק דער או טױיד דעם awat דיקציע
 דעם, פאר דעפארםפענם סומיעלער דער אץ נאארד
 הע־ י װײס־פרעוידעגם pa פאדװאלמונג דער אתםער

 ארגאגיזאאיאנם־קאמיײז n אוגםערגעטסעז האט לער,
שעפער. די rat ארבײטער די זוױשען

 גמוקוםען שווער זעחר jyirys rat אגפאנג אק
n מ אבער האס עס סירמע. דעד פון ארבײטער די 

 קלױרק שיפינג א אגסזאגט האט םירםע די אז םירם׳
 זיד ארבייםער די !ײישען אגיםירס ער אז חשד אייוץ

is ,ארגאגיזירען pa די פארקלאגם האט יתיאן די 
 איר pa כאארו ריליישאנם לײבאר דער פאר פירםע

ץ דעם וװריקגונעמען גמװאוגגען  ארבײטןד. אנטזאג̂נ
 זײ־ זיי pa ארבייםער אגדערע די ערפוםיגם האט דאס
 כאס דער .ppir דער rat געקופען ביםלאכווײז מץ

p ארבײםעד ןטליגן גאך אנטזאגט האט i די ppir 
סםרײק• rat ערקלערם שא■ דעם האט

םטרייק־ דעם אויף ארבײםעד די pa אפרוף דעד
1"T יז® v n ייגיאז rat 1ל8 אויםעדגעוױיגלין■. געװען 

 אדבײם די געװארםען תאבען אױסגאס ra ארבייםער
pa ארבײםעד די 4שא דןם פיקןטןן געגופמח pa 

ר rat שווןו אנדערע  ארוםיגע די pa pa גןבײדע ת
ryaVyn ayr'sys מגליכקייטעז• אלו טמו זיי p i די 

״ זיד מאיילימװ 0¥י1•יק¥ט*חגפאנפסרא !nnuya 
ytnrnw םיט ^•טימרא pat ראדוקאת די .פאל■ 

tivitay iat^ ר אסילו  ווייל גים, ארפײט אויס ת
ילכחאבו די ^ pat לױרקסשיאיוג^ק pa r r w סםרײק 

b ווזןטןן p ארבײםפר די JV® pa
 ר8י yara די ארקלאגט8 אױך האט יוגיאז די

ר  ayaat ואר נאארד ריליישאנם לײבאר (¥שאאל ת
art ryuyia קט,8ד־וג38ײ aanrr װאם a אגטזאגט 

ו ודס ארתןנולטוn 8 זיו m* ת  *ppn אדביי־ וי 
ד חי ׳ayaat גים ayVyn װי נאלאנגוװ. מ ן דט8ו  מ

ן מ ד י ו י ד  dq ryayn ryuatnyp run pa זאל ו
v טאל וושטןן  wuB'ipy a  tapt ap  22 *a p i 

lyyaisnap p i Tt םיס aya 8 8יתי aw
םעטןלםעגם.

רנײפan 8 װעהנעכען8 ר8פ פער ארנײ־ מלט8נ נער8חש ורעס
 דער ארבײםער די םאר tat oy װיפגױג וױ

 קאנםראק־ גאל די באגרעניצם װאם נריםזננםr 4’» פונקט
 פא־ דעם איז באשעםםיגןמ, םעג סשאבער א װאם םארס

 םראקס״ ,דעבױםאנםע די pm געווארען׳ באוױזען גאם
 באאאה־ is יוניאן aya aan געװאמנן ryװאועsגע איז
 !ײםווײ־ א גו o״saa אתיםגעממ ana aדאלא 425 לעז

ע־ זײגע pa aya״saa די pm aaapaacw ליג/ןן ל  ^ו
 xan ptayapys נים האבען ayayw uatpaaow יע

 ױגיאן די האט לםyג אײגגעםאנםע די זין. aaa *רבײט
^דילם חנ אנ  דרײ די p® aya^aa די גװישען פאנ
aya aaa ayayw פאaזײ װאם שכימת אק אםם ptsan 

 aya p® האנדלונג ay^syryuat aya ײח־ געליםעז
yaa’D.

 ajnayaayo לעגםען האם ״opyaa yasaaiaya, די
 או־בײם rypysiso'na pלױבזay a»a זאל pm ®א^מגם

is גײםװײליג^ א ayopaaaw ג,yילם oyaa,129® ״ r 
a’aao yo26 aoyn• ייגקמ, די p n■ חשײקאב -synn 

םינג חשאבזמ־ חנם r« ועיפם aya באום, ם^ אנ  ya- ק
Bאoaפyבאקעםםט האם נט oya פאaלאנג at’׳®eras r 

aya r® aytrw antpaaaw דוײי די װאס  ya^uya 
 האם. זי װאס *רבײס די 1&אכע is געטג זײנזמ yםaפי

y אםאםיאײשמ, די pa yaa® די װי אזױ 1̂ isלaya זי 
 ־a® די אז באשסאנעז prm אפיליאײמד, די באלאגגם,

ya ®:®ײד גוי «p א נאד aaapaaow. אד- די האט 
®ay aayya yn®aaao'iלױבם aa ryayrso'ria a'a־ 

 םיר־ די אז בתנאי aaopaaow אײםװײליגןמ oya בײט
yo פא דך זאלaפליכםpnaanp is ry די ammaaa אין 
 װאמן ova ayaya קאנםח^ןנױע ysniyoa דרײ די

tr»®aa דזרך aya זי װאם *ײם גאגגזמ־ aim אaױס־ 
praya או־בײם oya vt ויײליג^טפײ mcv די yora 

 אויפגעםאכם האם זי װי גאבחנם pa אוגעשםיםנ^ האס
®a חאט ארבײם׳ vt אתטפרײמנג prm  aya pa בא־ 

ryrni, אז pa ajnroaa >a זײ ayayo yayVisya תאבעז 
 װא• ®לןן פאר ארבײם גענוג געהאט נים trvt aya זזרך
prs. 425 איז סם1פארל זײזנר pa pmpiys asasrysaa 

aאלyר yoa® ,a pa איז pruiansyi געוואו־ען is בא־ 
םופע. זײ גאלען

ער 8 נאך ב א ש ט ח אל צ א טשיזלען. פאר נ
a’ דזשיעז .אל pyaa,* א pa ayaaoia א ays^’a 

מן באשזגססיגט ay^yn myoyaa ליק  קאנטראק- זי
 נים aaa זץולער 1600 אלט3בא טאנאס oya תאס טארס,

pmnajnAisaya ר  אים סאר ptm װאק ארבײם «
 שןך קאנסואקסיע yim pa ירpa pntpiyi 8 געמאכם

yaio ,a .aya װאס ay נים האט n  ®htpnya אר״ 
s״pa ayo ד aa yayasa״ ayiyo, װאט aaa pamaaa 

 oyn oy װי שגעל אזוי pa osinyona tnra oayn אים,
לןן ryre yoa® די oyn pnyn באשטיטס סן  Dtp ס

®ys'ays.
aaa oyorm ,ayayo pran ,a״ryVyp ay ayu בא־ 

ryoip זװרן־ ypr» aya אס ■yaa ryoyoaanaym  oya 
מן חננס׳  פראקס״, ״ראחגנבלאס ״,oyaa •ליל^ן די יי

 ®״ Jtm ,*optpa ״וױקםאז-יא *,oyaa .װעםטשעםםזגר
 oyn. pa *oyaa pa װײסם ,קאלעדזש שיגחנללא*,

psyaa .*oyaa אליװא׳ pa ayonyiya לאו1סאא oyaa 
aya pa aiyouaaaya סארסרא חאם באארו, וושאינס 

a rya* ז״ בײ יתיןן .pnynaao
ל » ײלם פון מבו ך סט ר סעזאן. לעצטען ח

oy pm װןרע pnyn oyoyatp סוס מלט סוםעז 
a, איץ מאנט ירגיאן pa נים םאר סשיולערפ pmasaya 

״ ryp »jyi״aa *a אױף  ״yoa זיד pntsyo ו״סימן 8 ג
מ: א ר ס ױ װ  «ז מייירען מגליך oy ®ז אזױ װי א

“ m ,a״n pntp זאל aysaoia א  ayi’j ”״ י*ןry 
םאר־ pa oaisaota *a b*b לטyסyoyג oayn אלעס
ו f אױה ן ס ד ו9ןנ ד וױבער כאריכס דער n«ן ל ת מ

yjyaaraao 8 סםײלס P i t^yoypya pnyn ay turn 
ן tat pnonn yosyV די לרס סןוןן•  a® ,a חו

 •דיי* rapiys uVyuyujii ptyt ppatra pa (וןואוןן
pn 49688 אױף oyaa ^סם״ל pa זייגזמ ססײלם ךי 

aya p i ptaanyi aVyoyays osymo 9 ysaap ס־  מנ
ayaa t ביודא ®I  ,a pa Btytre rsaya ays® pa 

pa aye די ayayw. םמל 8® מי pa סניילס

ם--------------------------------------- ײ » ► 2i

 rypanaa ?עגען vt ארםײ אן האבען באםת ryp דארף
 ?רי־ ארבײםער n זאלען םםײלם די פון ryay’ ®יף אז

ירײז. אפגעמאכםען oya גען
 aya ayaay װאם אז געשיכםע, אלםזג אן איז עס

 ayp אלץ 4י איז עס ארבײם װײניגער װאס םעזאן,
 pip רער1פאנוםע?םש א pni געםאכם. ווערען ס^ילס

 y״s םאכען זיך ער יתבירם געגוג, םאר?ויםען נים
 אמ, רעזולטאס aya העלפען. oaa װעם אםשר םםײלס״

 ײרך ארבײםער «a סעזאן אזא ®ן לײדעז נאר נים אז
 1אפיל ®ארדינסםען, ?לענערע דורד pa ארבײם ווייגיג .

 *yap *n סוליב יא, ארבײםען זיי װאם ®ים דער טאר
 נעמם עס װאס םםײלס, נײע אלעםאל pa באנדלאך געחנ

 ®אר גרינגער ®יד פאבם oy נאר פאכען, is לײעער
■רײזען. ,a ®יף םשיזלען *ו בתים בעלי

כ$סעס שאפ םװעט ך 18B זיד נעםם ױניאן נים־נודס
a' פאכער ניט־גודס ’«r r זיד חאם 166 לא?אל 

ys o raפאר ניםזמ a, מן זמנלמ באסעס״ שאס סװעם  גי
y® צאלען ®ן הײםען «a ®ן ארבײם אתים n רײזזןן■ 

 yaxtpo א psyo 8—7 ארום ryraaao ארבײםער רי ®
 ■ya ,®oayi p®ia אים נאכט• אין טאג אחארבײטען

pau-p'i aya pp ayotays ,®ן זײנזמ ײני® pa ם ת  י
 ארבײםער. םזיזעגט rssans אזױנע פאראן pay' נײ

 װאס ,aya״ap yoayarp ypp'aooya ®יף םערסטענם
 םװעם־שאו yraayt די aypi® ps® באד ארבײםען

מ באדיגס־נגזױ, ל  n אין pnanyt אוגעשאפט ייע® מ
ayayj yaya®־ap״pa 8 ®ט payaiwaa' aytnyp 

a ^ ,ais' 1װא אהײם, אתיסגענום^ ומרם ארבײס oy 
 װן לם ;oy ?אנםראלירען is אוגמזנגליד כםעם אח
pn באשזגפםיגם pm ;ayarp ysm פבא־ ארבײם® 

yorsyaa שםוניזװ a pa, זײנזמ שכימת -jyap ynnt 
מ m״aaa n ® לי y«w  ayp .אײנפאך ® r® oya 

 ayanoo aya ocaap אק שײן ®ז oy pm אײם 8
y־44 א באשםיםם וועלמר געזעץ, שכירות jnroo װאך 

pa 2® םיבימש א 5 4שסתח א סענס 1
 םזחoya 6 שאס־טפ^ליים *a P® םיסיגג א בײ

aysayntp, ז® a״s®®oi גזךוארען םגעײײסמ1ג n 
ayoiaysyo P® rsaasypypjn נעלסאן ® a» יוגיאן 

v קאםוײן ®נםעגםיװעו Vt ®נטערנעמו זאל t פארמ־ 
rnyo רי n  p® ptwuraaa חײם aaa״pa ayo ®א 

 םים שםעלם fiyaipiyp am װאס aapys ♦a שמאכןװ
ך  -uoiara נים־גומ aya ®ז ayo»wa די סאר סאר ױ
yn. נאנדעט גלײך זיך האט ױגי® די oyaaynys םיס 
^ois yלyיsיoא אז P  ay םיניסםראטאר וױיחש® 

oinaiy, אױף אנוױיזענױג aya פירלמװגג אפענער 
nrimerprureo oya p® •גזװדז ay תאם vt tny*?pay 

 pp קלאגען ys^jys ייײז םזנגליד osnp nr״ יי
 n נים prsnp זײ ® םרייד״ oya pa תײם־ארגיממר

ץ aya װאס שכירוח םיגיפ״ מ  vt pa םאר שדײבם ג
pnyn oy געגעז סאדברעכענס באגאנגען ryrya aya גןך 

ארבײם. ayarp גןװ

לאסאלם פװ םייגרוננען ױנילי 91און32
MM)■ | . - - - - - - - - --- -  ns״ man oaaptp yayn® pa ײדד -aaa oya 

armrtx טאנאס paydays 91 לאקאל ילס»ס®31י 
חאס ימיןן ארבײסער ביגסחרארב ארץ דדןס סשילדדאץ

eyi26״ oya oay־pro ממרםס־סאג aya pa ״nr 
,ayortyjyo am  o n  oarwrnr Vy o w  8 I® 

oiyanyaa-om ^8 ®ז גריגבעד irynyi ״•ya nr 
ayooa• די pa oyoav ״ ®בייטןר בראזירnr -לא 

 oya oarreys טאנאס oya האס ,ayant ,32 קאל
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 זײנע און לאקאל דעם געלויבם שט*רק האבען *נטזניני
 גרינ־ הוי«טזעכליך און דערגרײכוגגען זייערע פאר םוער

 פעהי־ און איבערגעבענער םון רעקןןרד זיין פאר בערג׳ן
 בערקא־ פןןרים געװען איז םשערםאן פירערשאםט. גער
ױניאן• דער פון אגענם ביזנעם װיץ״

 לאקאל יוניאן ארבײםער בראזיר און קארסעט די
 *פ־ דורך ױבילײ םינף־יאריגען דעם געםייערט האם 32

 גע־ וױ פריהער שעפער אלע אין ארגײט די שטעלען
 םיט* די פאר םארזאםלונג םאסען א דורך און וױינליך
גלידער.

 די וואו האםעל, םענטער אין זאל גרויםער דער
 געפאקט• געווען איז גווארען, געהאלטען איז פארזאםלונג

 פרעזידעגט רעדעס. די וױ ױם׳םוב׳דיגע, א שםימוע די
 לאקאל םון םענעדזשער דער םנײדער״ אברהם דובינסקי״

 קא־ דער פון םעגעחשער פערלמוםער, םעםועל און 32
 די באלאגגען עם װעלכען 1« ,10 לאקאל ױניאן םערם

 גע־ דינען םרײד, בראזיר און קארסעט אין אושנײדער
 םאר־ דער געװען איז גרעסלאו אלםרעד רעדגער. די װען

 בוקעטען מיט פארשטעלם געווען איז ביגע די זימר•
 שעפער• די אין ארבייםער די po צוגעשיקם בלוםען

 דער םון םיטבאל דער װי שםוזד״ כעל הויפם דער
 בא־ שטילער, דער געװען זיך, פארשטייט איז, פייערונג״
 םנײדער. אברד״ם ױניאן, דער םון מענעדזשער שײדענער

 ױניאן דער םון גרינדער דער געװען איז ווזגלכער ער,
 אן װי געהים און געםירט איר האם po געבורט איר בײ

 קיק נים איז םנײדער יארען. אלע די קא■ אין אויג
 איז ער באװעגונג. טרײד־יוביאן דער אין חדשות פנים

 םאר אינםערנעשאנעל דער אין םירער די םון אײנער
 אנגעזעעגער אן געװעו פריער איז יארען. לאנגע לאגגע׳
 פײ־ די האט po ױגיאן םאכער וױיםגוז־ם דער אין פירער
 אח ער באםעסטיגען. און בויען נעהאלפע! ױג*אן דעלשע
 בײ פראנט. אין זיד רוקעז װאס די םון אײנער גיט אבעד
 םער נאן און רעדנער די סײ האבען געלעגעגחיים דער

 בא־ םארדינםע כשר זײן געגעבען אים םיטגליחנר די
 םאר־ עס װאם אכםונג די און אנערקעגוגג די — לױטגג

 םרײד־יוניאן דער פת בויער איבערגעבעגער אז׳ דינם
נאוחגנוסג

 איגערבליק זײן געזאגם, בעסער רעדע, זײן אין
 געשיכטע אינהאלטםרײבער אבער קוראער דער איבער

 דער־ די אויף אגגעוױזעז סנײדער האט ,32 לאקאל פון
 גע־ עקאנאמישען אוים׳ן נאר ניט לאקאל פון גרײכומען

 גע־ סעגשליכען און אױפ׳ןטיםםיגעז אויד גאר גיט,
 בילדונגס־םעטיג־ דער אױף אנגעװיזען האט ער ביט.
 ;לח־ערסיטג די צװישען אן פירט יוניאן די װאם קײם
 לאקאל דער װאס פאנד כענעפיט קראנקען דעם אױף
 םרײגםשאסם אמת׳ער דער אויף און אײנגעשםעלט האט
 אר־ די פון רײען די po הערשען עס װאם אײגיגקײט אוץ

 די אנגעגײכענם אויך האט ער פירער. די און בייטער
 פארשםאר־ און אויסברײםונג הײםערער פאר יראגראם

 אויפגענומען אים האט עולם דער יוניאן. דער פון קונג
pm אפלאדיס&ענםען. דויערעגדע &ים כאגלײס

4T דער פמ יובילײ דער געװען םייערוגג שייגע א
Aft ftftAft M A A A A ft A A ftA ^ A If t  f tf tM  מאר־ כשר e ז״ז יוניןן ארבײסער בראזיר און קןןרסעם

ר םײ און ידניאן דער םאר םײ דיגסע םענעדזשער. איר מ

ם י י -------------------------------»22 ז

דעפארפםענם «װ װ8 אום איסםזןרן איו
 פמ םענעחשער וואנדער, חערי װײס־פחױידענם

:שדײבם דעפארטטענס, םאון אװ אוס איסטעוץ
 פיל גים זין האבען שעוער די אין באדינגונגען

 אביםעל געווען טאואח דעם איז עס כאסש געעגדערם׳
 האכען סוביט ײםים אנקוטענדע די אוליב ארביים. םעחר

 דאס לאגג וױ ארבייט. אביסעל איגס טעסבערס אמזערע
dip ,זאגעז• גו שװער נאםירליך איז אנתאלטען

 דיגעז שעפער דרעם די אין פיםגלידער אתזערע
 נמז אױב וויסען או פאראיגםעוזםירם שםארק גאטירליך
 באנײען פאד בתים בעלי די מים אונמער שוק זואגרעלט

 פארבעסערונ־ קריגעז װעם טןן אױב און אגרים^נםס ױ
װעלכע• אח מן

ס 6 ם ענ ם רי ט, אנ ײ  שע«ער צװײ באנ
ט. מעל םע גע

 אגרי־ די באנײס םיר האכען מאנאס ton דווך
sbqm בענדעם, לואים :םירםעם זעקס פאלגאנדע סיט

 װעםט אין אנדערגארפעגם, דיקםי ;םיטי חשױרזי אין
 םילטאון, אין מאטפעקםשורינג, קוױגםיעד ;יארק גױ
 נוארק; איסט אין אנדערגארםענם, םאנטערעי חש.; נױ

 רא• םריעק און יארק נױ װעסם אין עקאנאמי, לוקסרײם
 הא־ שעפער אלע די אין נוארק. איםם אין בינאװיץ,

 אר־ די פאר םארבעסערונגען קליינע געקראגען םיר גען
בייטער.

 די שעםער, נייע ןנוױי ארגאניזירט אויך האבען םיר
 1אי קאננ., נארוואלק, םאוט םון אנדערגאר&ענט, אוטלו

 די אין דזש., גױ נוארק, פון אנדערגארמענט, ליםעלע די
 ־שםונדײ40 א געקראגען םיר האגען אגרימענטם בײדע

 פראצענם אען פון העכערוע א און ארבײטם־װאך גע
 מים פארבינדונג אין ארבײטער. די םון שכירות די אויף

 ברידער די באדאנקען איך װיל אגריםענםס, אװײ די
 פערל־ און ,62 לאקאל םח םענעדזשער שאר״ םעמיועל

 הילף זייער פאר ,10 לאקאל םון םאליקפאן, און םוםער
פירמעס. די סעטלען צו

דעפארטטענם םרײד נארמענט סאסאן אץ
 גארפעגט קאסאן פיז מענעדזשער רײזבערג״ עלײעם

 םעל־ אינטערנעשאנעל, דער םח דעואראט&ענם םרײד
 אונםער־ איז װאס קאםפײן אוגאניזאציאנס דער אז דעם,

 גרוײ דעם פח ארבײםער די גװישען געווארען געגוםען
 פון קאמפאני״ קארטער ,די שאפ אוגםערװעש םען

 גאל גרויםע א ערפאלגרײך. גאנץ איז םאסם., ספריעםילז־,
 ײניאן. דער אן אנגעשלאםען שוין זיך האבען ארבײםער

 םי־ דער אונםער דעפארטםעגם׳ םאום־איםםערן דער
 אן גלײכאײטיג םירט םארטין, ס. חשאהן םון רערשאםט

 װאס םעקםארי אװײטער דער אין ארבײם ארגאגיזסגיאגם
 וױיס־ חשארדזש^ בראנםװיל׳ אין האט קאםפאני די

 צו־ גאענםער דער אין ■לאגעװעם רײזבערג פרעזידענט
 ײעגען פארהאגדלען *ו םירםע דער אױפפאדערען קונפט

ױניאן. דער םיט אגריםענם אן
ײק שנײערסאן ע םטר ױפ ארל פארמיטען. פ

 םאבריק אונםערװעש גתיםער דער אין סטרײק א
 םאםס., ריװער, פאל אין םירםע שנױדערסאן י. דער פון
 דורך םיטט לעאםער דער אא געװארען פארםיםען איז

 באארד סםײם פאסאםשוזעטס דער פיז ארײנםישוגג דער
 איז פירםע דער םים אגריםעגם חנר קאנםיליאײשאן. אװ

 פארהאנדלונ־ די אקטאכער. םעןeon 31 אויםגעגאנגען
 םים אנגעפירט האם רײזכערג װײס־פרעזידענס װאס גען

 פאר־ די וױיל געםירם, גארױט «ו האבען םירםע, דער
 פאר־ םיםלעז אלע מים האבעז םירםע דער פון םרעטער
 אױם־ םארשידעגע אונםער פארהאנדלוגגען די שלעפט
 סםרײ̂י א פאר געשסיפט תאבעז ארבייטער די רעדען.

 םשערםאן דער אבער האט פיטט לענטער דער אין
 *חאםענגע־ קױרלי, ס. טתאפאס באארד, סםײט דער םון

 געװארען אײנגעשםימט איז עם און קאנפערענץ א רופען
םםרײק־תף איר אפלײגעז פאז־לױפיג זאל ײגיאן די או

B M u L A f tO A M k lf t  ABM*  A A A A A A f t k L f tM M  A f tM ft f t■  A I M — — — אטגחמלטען דך (טגרםליכסעס סירמע די ארן Dpip n 
 אױף אײניגעז קעגען זיד וועם מען ביז באדינגדגגען

 גזר קאגמדענץ בײם אמ יתיאן יי אגריםענם. גײעם א
וױ־ רײזבערג. װײס־פרעזידענם דורך ראמעןפארמ װען

- -  ̂— M M ^ M f t  M i ^ M l A A  ^W A M M A A A  f t t e |A A A  M A A M A  M M A |M  AftAM■ד אײרין געידזש דזשיימס #סיעמס מרעד #0091 ליאם  ס
גאגנאז• פלארעגם און טשעקא

ט פארהאנדלוגגען שעס דער מי  אנ־ ״דאט
פארטגעזעצט. דערװער״

פירם דעפארטםענם דער װאס פארהאנדלונגען, די
L n ■■ m m ^  ft•  M M f t M l i A A  MftftAA M A ftA  f tM ו j אנדערװער ״דאםשעס דער םים אן &vp • װאלי פון 

 ,יבײטעואד 400באשעפםיגטזדמר כעװעל «*, ש,פארדז
ווידער איז נאװעםבער, טען6 ועס םאדגעזעזם. װערס

M A AAAklAlAAAAft AAMAAAAAAAA M A U f t A f t M A I M A ■־־־»■ —«    * —  סירםע דער םיט קאנפערעגץ א געווארען אפגעהאלטען
n נײ איז rפוז מםי׳יליגם זיד האגען עם וחנלמר איז }׳ 

 ®ר איז ?װימש?פ<לטט יטאלד.ג זך^רײזג דערײנימ.
 לימד־ יליחנם ײנימ דער פח יערלא דעד *ץ דזשאנם,

 -pn אינט זײגען פירפע דער פון ארבײםער די פאן.
 םירמע די אױב איץ ארגאנידרס •ראנעגט הונדערט סיש
 אטעםען irn«די װעם ברעקלען, װײםעד נאד ײז־ װעט

.םיטלעז שטרייגגע

ל גייטינג ד ם. םאלדען אץ נ על ם ע ס
n פאסס., מאלדןן, םמ םילם״ גיםינג .חגײיזגר 

in* םים אנריפעגם אן אוגםערמנשדימז האבען

 אג- האם וואם סטרייק קורצען א גאך אינםערנעשאנעל,
טעג. עטליכע געהאלםען

ד דער מיט אגרימענט אן געהאם האט םירםע די  י
 דעם באנייען ביים אויםגעגאנגען. איז װעלכער ניאז,

 אלגעםײנעם אן געפאדערם םירםע די האט אגריםענט,
 דע־ טרייד גארםענט קאטאן דער שכירות. די אין שניט

 נאםירליך, האט״ אינטערנעשאנעל דער םון פארםפעגמ
 האם און צוריקגעװיזען פירםע דער םון פארלאגג דעם
םטרייק• אין ארונטערגענוםען שאפ דעם

 אינטערנעשאגעל דער םון ארגאגייזער האלפערין, י.
ש. און פאסאטשוזעטם, אין  נים־ םח ארגאנימער לעין, ח

 אוועקגעשטעלם האבען םטײם, יענעם אין טתיד גודס
 די ארום און םאלדען אין פעקטארי דער ארום פיקעטס
 קאמפאני די באסםאן. אין קאםפאני דער םון םטארם

 אינדזשאנקשאן, אן נאך געריכט אין געוועגדעט זיך האם
 םטארס אירע םײ און םיל איר םײ איז דערוױיל אבער

געװארען• פאראליזירט
י האם טעג עטליכע םון סטרייק א נאך  קאםפזעי ו

 אוד און שכירות שניידען *ו םאדערוגג איר אויםגעגעבען
 ךי ױניאן. דער םיט אגרימענט נײעם דעם טערגעשריבען

 אויף העכערונג א געקראגען נאך ד׳אגען ארבייטער ייאד
ארבייטער. 300 באשעםטיגם םיל דער שכירוו^ די

 אוגםערגןד האם ריחבערג עלייעם וױיס־פרעזידענם
 קאגםע־ א נאד םירמע דער םיט אגריםענט דעם שריבען

 אפיס אין טאג גאטנען א געדויערט האם װאס רענץ
יארק. נױ אין אינטערנעשאגעל דער פון

גערעכטעקײס &---------------------------

פארכעםערונבען םאנכע םיט נײט נא־ אנרינמנם דעזײנערס טלאוה
 צװיי געצויגען זיך האבען װאס םארתאנדלונגען נאך
 דעזײ־ די האט םעג, זעקס פון סםאפעחש א און פאגאםען

 בא־ אינםערנעשאנעל, דער פמ 30 לאקאל גילד, גערם
a נײט n פאטםעקטשר קלאוק חײי די מיט אגריםענם 

 דעם אױםגעגאנגען איז װעלכער אםאםיאײשאנס, רערם
נאװעפבער. ערשטען
 פא־ די װי גילד, דער םוץ םאדערועען םערםםע די

 פאט־ יעדער אז און אנערקעטגג ױניאז םאר דערוגגען
 םוי־ הוגדערם צװײ אויף ביזנעס טוט װאם םעקטשורער

i א דאלער זענד r באשעפםיגען מוזען מל םער׳ אדער 
 פאר־ אײניגע געװארען. געװאוגעז ניט איז דעזײנער, א

 געקראגען. דאד חמײגערם די אבער האבען בעםערוגגען
 םארםליכםוגג די זײגען פארבעסערוגגען וױכטיגסםע די
לי די םיז  ביזנעס יאלער 300,000 םועז װאס גתים מ

i א r שבת ארבײטען גים ;דעזימערם באשעםםיגען צו 
i איז װאכעז געװיסע r ו םאחיכערועען געװיסע אמ» 

ארבײסםלאזע. גאל די םארקלענערעז
 ממדזשער תשעגעראל און דובינםקי ■רעזיז־ענם

 די צחאםענברײגגען געחאלםען םיל חאבעז נאגלער
 חר־ םח םםרײק פארצויגענעם א םארםײדען און צדדים

o געשעדיגם פיל װאלם װאם זײנערם, n ̂ןוק  םרײד קי
o איז n סעזאן. קוםענדען

אומגממס און סליװלאנד אין
אינס זײגען קלידולאנד איץ ארבײםער ,אונזזנרע

■AAftAftAft A A A te lA IA  ft# M A ftte  ^ ■ i f t t e t e f t f tA A  M ftte A A M  M ftf tf t ftAftiftftftAftAAAסעזאז ספרינג פארץ סעטפעלס פאכעז פיט פארטמען — 
שעמר פאגבא — קאסאװסקי. גטעזידעװײס־פר שרײבם
_ 1»פאנ *נגעחיימז פאקטיש שוין האבען

 ווןלק םיר אז אײגדרוק, אלגעםײגער *m דא איז עס
trap • סעזאז״• ספרינג גיטען

n יגדלעװליק  9 לט9ײ אגזרספיחג אין קלאוק ן
 לױםוױ צוניץגעקופןן. שסארק גאנץ סעואן טטער

i איז שרײבט, קאסאװטקי n פו ײיממנד ״ סו  pRMlV ג
i דארט געווען n זיי וזפם ערגסםןד trap ומנן 

t1• קל»קם׳ ביי מי 19093 אנױםעל גאסש דדעסעס, בײ
tvi90 m טט> איבעריגם 191193 נים אױך W 98W 

 u w 9*9 בלויז געארבייט 193911 שןפער 90093 די
מ יי po 1ײםן3אר עפבראידעדי וי  פױ* 9י919 די י

p אויך טירלױ9ג t939n סרײדס פיגג j !?®■אױפמו
19093* ____ ____ t

i n 11993 דושאינט tv 999 קלװולאגד 
tv גטס90י1ג9 די פח נגאוײאגב די סאדענדיגם

ײם י ז ► 23
 פאק־ דינען באדינגונגען די טריידס. קליידער פחיען

אגריםעגטס• אלםע די אין װי זעלבע די טיש
 דעם באנײם האגען זיי אז אויך, שרײבם קאםאווסקי

 דארם האבען ארבײטער די און טאלידא אין אגריפענם
 םון 279 לאקאל םאל־סעזאן. נישקשה׳דיגען א געהאט
 םיטגלידער די און פארשרים גוםען פאכם אהייא, לימא,
 ארגאניזאציע. דיער םון נוצען פולען דעם איצט האבען
 גום. דיער ארבײם די אן פירם דעיםאן םון 240 לאקאל
 צו רעכם אויםשליםליכע די דארט האט ױניאן די כאטש

 דער םיט פארהאנדלונגען אין ארבײטער די םארטרעםען
 קײן ניט אבער נאך זי האט באדיגגונגען, איגער פירמע

 א פאר אפ ווארט ױניאן די םירםע. דער מיט אגרימענט
געלעגענהײם. פאםיגער
 דער איז סינםינעטי אין שעפער קלאוק די אין
 םאר־א־יארעז׳ װי גוט אזוי געװען ניט סעזאן לעצטער

 דער קליװלאנד. אין װי בעםער געװען איז עם כאםש
 פאר־ כסדרדיגען דארט מאכט קאמפיין אתאױזאציאנס

שריט.
 ױיער א דורכגעםאכט האם קאגאוט םון 175 לאקאל

 אגרײ דער ארבײט. אין םאנגעל צוליב צייט שװערע
 זיינען עם און יאר םוף אויסגעגאנגען דארט איז פענט

 אג־ דעם באנייען צו אראנדזשםענטס געװארען געמאכט
רימענט.
שע־ דרעס קאטאן ניט־ארגאניזירםע די אין לאגע די

 בעלי די אונערםרעגליך. מער און מער אלץ װערט ■ער
 בא־ צו קענען זײ וואם אלץ טוען טרייד דעם איז בתים
 ארוגטערצד געזעץ שכירות שטונדען םיט׳ן זיך גוצען

 אר־ די שטונדע. א םענט 25 צו וױידזשעם די דריקען
אונרוהיג. װערען גײטער

---------------------------» 19 3 8 דעצ.,

אברימענם ױניאן אונםער אנסאניא סאן אץ הײם־ארנײםער
mם םארםרעטער פערלשםײה מײער  p אינםער־ 

 IT״’ די אז פעלדעט, סאוט־װעסט, m 1אי נעשאנעל
 אמ־ m םיט אגרימענט אן אונטערגעשריבען האס

 אססאםי• םאטםעקםשורערם דרעם רען1םשיל און םענטם
 םוײ דרײ אופגעםער די פאר אנסאניא סאן םץ אײשאן

i עםבראידערען װאס היים־ארבײםער זענט n i ’p קלײ־ 
חנר.

 ביז אדבײםער די 1זײגע שרײבם, ■ערלשטײן ווי
 עקםפלואטידםע 1ערגםםע צום די צוױשען געווען איצם

 ן9זיב ביז po 5 19געװ איז שכירות זײערע לאנד. אין
 מעקםײ זײגעז ארבײםער 9רסט9ם די שםוגדע. א סענט

i״p pk 19םרוי קאנער n, די 1אי װאוינמ 9װעלכ 
^ פײם שטעט ענ ר  פאטפעקםשו־ יארקער נױ צאל א ג
 באג־ אין ארבײט 9ג9שגים9ג 19שיק הין9 פלעגיח רערם
י •19הײמ די אין ן9אױפצוםאכ דעלם ״ י 't r מד חאם 

 ארגאניזיחװ «י 19געלמג איר ס׳איז ביז יאר םיר ארבײם
 ארבײ־ הײם די םאר שעפער. די אין ארבײםען װאס די

 *190 ניס גאר קעז מעז אז אויםגעקוקט עס האט טער
p n■ איז םיח שווערער op 9 חרבצוםירעז געלוגגען 

 חיים־ פארבאםענדיג לעחשיסלײטשוה m איז געזעץ
 קײז 19ר9ײ9ג םארבערײםעם ניט איז עס 1939 ארגײט,

o דורכצופיחח טאשינערי n גים את 09 און זעץ9ג 
 רסחד93אי םאר שםראף ידיז חח9געײ 1פארגעשריבע

o 1טע n .געזעץ
i n חםרוטת די 1939 חאט חח9ג שכירות שם״דעז 

 םארחאנד־ לאגגע נאך «געשאפס.9 גראד געװיםען 9 ביז
 19 אמטערצושרײבעז געלומען יתיאן m איז ל״גען,

 הא־ זײ װעלכעז אין אםאסיאײשאן, m םים נט9ים1ג9
 ,19פרײז ר9ארבײם די צאלען צו פארפליכםעם זיד ז9ב
o 19פארדינ prjyp nftp זײ אז n םענם 26 1פי םיניפום 
9 n r«w חײם־ארבײט, די זזאפשאפ ביםלאכווײז איץ 

o א״טער ר.9שע« די אץ אדבימהװ* די מעגדיג9ידײננ n 
 1פי 9קאםים דזשאמם א לם9שט9אײע וחנרט אגרימענט

 איג־ אסאסיאײשאז m 1אי 1ימיא m 1» 1909«»*«־
 אק ז9אדיגג״ג3 לעבענם po סאגיטאתג די 19םערצמוכ

 פאר ירײזעז סאכט.9ג רם9װ ארבײט װאו ז,9חײמ די
m 1919״ לט9ם9ס9ג 09ײ ײט3אד po 1פי ימע9רארספ 
m שאי^ 19י9י 1פי אי׳יג^םיטזװ־ די םיס י״קמ

 19טיי31א סחיי 9יל די P■ 019991■ 98 ארוס
i 19״זי 9« p*cp9a. לויס on ,זײ 19דאדפ •ט־ימנם 
 זיד גרײט trip די *tr•״ m ייז 19ןמשליס ײד 9ל9

 רי9יד9י309 די «ז »לס99ל tnn»aai9 *י 19איצם
 1» 09■ ל9איג 4יח19ל nropoi סאן 1אי ר90ײגאד

ױל.1״ו913

פאנד טױטעךבענעפיט אונזער
סקולמאן ה. םון

סעקרעםאר.
 שױײ צו םרי צו גאך אפשר ויז

 טויטעךבענעפיט דעם װעגען בען
 אינטערנעשאנעל די וועלכען םאנד,
סונק־ װעלכער און עטאבלירט, האט

 אכער ,1938 דזשוליי, זינט ציאנירט
 מיר האבען ציים קורצעד דער אין

 אינטערעםאנטע זייער געקראגען
 וועט עם אז גלויבען, םיר װעלכע װעגעז ערפארונגען,

 מיט־ אונזערע צו איבער זיי גיבען םיר װעז שאדעז׳ ניט
• גלידער.
 אינ־ אונזער וועלכע טים אינםטיטוציעס, אלע םון

 צײכענם ערםאלגרײך, און רייך אזױ איז טערנעשאנעל
 קומם אונז וואם דערפים, אוים טויטען־בענעםיט דער זיך
 גים דינען וועלכע םענשעז, מיט האגדלען צו אוים דא

 זײנען װעלנע מענשען ױגיאן, דער אין םיטגלידער קײן
 דיס־ אץ מאראל םירוגגען, וועגען, די מיט באקאנט נים

 דאם געםינען םיר און ארגאניזאציע, אונזער פון ציפלין
 אדער איינעם אזא דערקלערען צו שװער זייער אםט

 אור־ בארעכטיגטע וועלכע צוליב און וואס פאר איינע,
 לויט געזעצעז, אנדערע אדער אזעלכע האבען םיר זאכען

 זיכער־ עקזיםטענץ זיץ צוליב םוז, םאנד דער וועלכע
 אג־ אליץ שויז זיך װעלען לעזער די סונקציאױרען. קייט

 קייסעם׳ אזעלכע וועגען דא ריידען פיר אז שםױסען,
 טויטעז־בעגעפים די באצאלען צו ויד אנטזאגעז םיר וואו

 װעלכער םעםבער, פארשםארבענעם א םיז ױרשים די צו
 ױגיאן דער איז יאר צװײ פולע געװען ניט אך1 אדער איז

o צוליב אדער n געווען איז םארשטארבעגער דער װאס 
אםעםםענטם. אדער דױם אין ריקשטייענד

 קוםט קײםעס צוריקגעװיזעגע אזעלכע אלע כטעט אין
 ניט- דאזיגע די איבערצײגען 1צ שװער זייער 1א אונז דאס

 :האגדלונג אונזער po פארעכטיקונג זײ ױרשים, ױניאן
 ארגאניזאציע׳ ארגײםער אן ױניאן, א םיר זײנעז זײ צו

 צר דיער איז pא ױשר, אױף באזירם איז וחנלכע
o פח בראכעגקײט n און ליבען א זייערען פון םארלוםט 

 גע־ װי ױשר מער אוגז po זײ םאדערען גאהענטעז, א
 פארשםענ• םער געזעץ, װי סימיאםי םער רעכטיגקײם,

o’m פיד וױ וױיםאג, זײער פים o n זעלבםט. פאנד 
 אז דערקלערומען, די pא םעטת די יט1 ז9לם9ח עם

 ױשר״ אױף טאקע באזירט זײנען האגדל״גמ אונזערע
 נאד קוםמ װעלמ די, צו גערעכםיגקײם po סיםפאטי

o 1919191 די n  po ,די פאחיכערעז צו אום אז םאנד 
 מוזעז בענעםיםם, זײ םים פיםגלידער גוםשםײענדע

״ די צו אױםגעהאלםען po שםרעגג זײן םיר  װעל־ ,91’״
 אויםצאלען מלען 1מי אויב דױיל ים,1 דאס דינען כע

 רולם, אונזערע לױט זײנען, 9װעלכ אלע, די צו בענעםים
 געטג בלײבען ױם סוף כל סוף װעט כםיגס,9באר נים

 פאר־ ױגיאן די האבען װעלכע די, באצאלען צו געלם
אױסגעםאלגם. און אפגעחים פ״קטליד 1ארדגוגגצ

 יט1 1וױלע אדער ים,1 די םארשםײעז פגים, כל ל9
 ער קעז זײן׳ ױט מל פאנד m יײד ײי אז םארשטיק״

 גע* װעלעז םיטס9193 אויב קזיסםיחת,9 ים1 װעט אח
o 1האבע װעלכע די, צו אפילו רעז9װ צאלט n פאנד
tow m 1919 אזא אויף « w .פאו־נאכלעסיגם

p ױם דאדן• קיעער אז זיך, פארשטײם i אונטער 
o n ,יז אײנדרוק to 19 בוכשםעבליד זיך ז9האלם o n 

 וױיס־פרע* po באשםײם װעלכע קאפיטע ךי געזעץ.
prow po t9omn• םענשען, זײנעז ל,9נ9רנעש9ם1אי 

 םענש־ םיט דערפאתנג ביםעל חיפש א 19390 װעלמ
 אויםגאםעז, זײ םאכען םעלע 901191 איז tw צרות, 9ליכ
 םאר־ קײסעם פאנכע בארעכםיגם. זײנען אױסנאפען װאו

o לױם װאו לט,91 םוםעז 901191 פיט 190 01יםי1 n 
 גע־ װזנחװ• nriwipm* !עז־אדםם זײ װאלםען עזעץ1

 אנבאםראכם. אץ עטמעז1 1919״ או־משםענחח 9װיס
 פאר* םאג w חײנט ביז 9ק*םיט די האם ארום אזױ

o 1 לױס ם,1יםי1 nקלײםם 9 טע׳1גים־בארעכםי עזעץ 
 קײסעם tw 7 דאלער w 65 קלײםם 4 דאלער, 100 צו
50 w 9010 9 םים קײסעם 20 צחאמעז ו־.9ל9ד po 

 019*91■ 15 9190911 אױס פאכם דאס חולעו־. 1,750
m  tw 9 גאגצעדoio עצאלם•1אױם האמח םיר װיס

t9H די im w 19390 ז93שרי91 1919״ r* TO 
 IP 9לכ9ײ p® איליקײשאנם׳ 141 לסעזהאחגר אסיס

 tw 09 ,19101191 19ױז191יק11צ 191W1 איז 191זײ 29
מ 091 י.19ל9—אױ 91190 איז מ  די p• קײסעם 10 ט
29 tw trap ,9i9ni9ipnw לאקאל J17 « ליקאל 

wn חדכשנים ־צלסזגדסערשיפנעס די tw 9 דיW390*

 זײנען 72 געווארען, באצאלט טיילוױמ זײנען קליימם 24
 װאר־ איכעריקע די און געװארען באצאלם סולשטענדיג

 קאםיטע, דער םון םיטינג קומענדיגען דעס אויף םען
האנדלען. דארםען וועט זי וועלכע איבער

 m מיט דאם ווערען, געזאגם קען אלגעםײן אין
 דעםאנ־ פאנד טויםען־בעגעסים דעם פון עטאבלירונג

 םעם־ צום אזזרױת אונזער דאס םאקט, דעם מיר סטרירען
 דער־ םיר אז גאר טױט, דין פיט גים זיך ענדיגס בער

 אח געהאלםען אים האבען װעלכע די 1צ ב1ח א סילען
p בײ טיגט1דערמ i ,דיגע נאכקומען קענען 1צ לעבען 

ױניאן. דער צו סליכטען
 פעם״ דעם צװישען םאנכע דא נאד זי״עז ליידער

 קען ױניאן די אז נאה קלערען װעלכע םאמיליע, בער׳ס
 װי פאנדס אזעלכע פים געבען. גים אבער נעמען, נאר

 מחען ל.1 ד• א. קראנקען־בענעםים, טויטען־בענעםיט,
 רעספעקם, טיטיגען דעם געװינען ציימ דער םיט םיר
 די, אלע סון נאר זעלבםט, פיםגליד דעם פון נאר ניט

 tw פארבונדען, ניט »w פים דירעקט זיינען װעלבע
פיל. דיער םיינט דאס

פארגעסען. גיט זיר לאזט װלאדעק
שלײ־ די אתם !לײכער, םאסגע א װי הויכער, דער

p אויםגעהױבם האט ײלאדעי^ גאגרויטער סעז i למםען 
 האססיטאל. םיגײ סאונם אין נעטעל א אויף אטעם

p סאר שעה סאר א i ער איז םױם pnipi .גאװאוםטלאז
פארשטײן, דאם מען קען װי 1 באװאוםםלאז װלאדעק

 ארבײם מח װלאדעק׳ם ? רייםען1בא דאס מען קען וו־י
 ,1געשםאקע דער ער, !לױבען. יט1 זיך לאזט דאם I ים1

 ,orwy רםעלם10 רעדנער ער1בליצי ברילי^םענער,
o ri דאך איז דאם — פארשםײה נים קען קיינער ow* 

 אום־ 9 איז דאס קאטאםםראסע, א איז דאס באגרײסליך,
i סארצײליכער n  po n p אמ דאם זעלבסט, ר1נאט 

 טאכט אח סארץ, דאם צוברעכט וועלכע םראגעדיע א
לעבען. 1םיט׳ P’11119 שװעחנד
 די ארום, po ארום סוסםער po 0010 װערם עס
 אונ־ אין װעלכע צו po אונז באשיצעז װעלכע בייםער׳

 װײםעך• װאם װערען זיד, 1ליע1ם םיר אריםקײם זער
 אומברחםטת־ קאלטער א שיטערער, און שיטערער אלץ

w in* פלאזט מינט po באם דאם סארקילם po די 
 חלש׳ם, הארץ דאס זיך, סארשםשיםען צײנער די אדערעז׳

a קעז פען n אסכאסען.« ניט אטעט
p i ! עועט ;געשםארבען איז װלאדעק גים po 

 *91 19390 װעלכע טויזענדער, די סרן אײנעם יעדען
019P 09 איז 09 אח ,19319009119 איז ,1ק׳9װלאד 

 איס 19390 93ל9װ 1909אל 1א״ P0 ״1׳09י9. 9אל ’1
po 019091 019P91 91 1אי 09 090 ,09091 3לי* 

ק•919װל אח m 19091 אמ ,1931900
to  pm po 1919םמי pw* 1םי 1919קל איס׳ 

0003 9 TW 19 ל9שםיקHW pO 1939ל 09191אײ, 
•193190091 1אי 093ל9״

03םילײ po 111’ 19י1 191191 19 את 93190 ײ3
סיבש 9 191י91 19 אמ 1939 900190 די בײ נײ,
10 ,19190POTI9101O׳1103 191909191 ,19יק0ײ1 ל 

po 9*>090 9 190 לממ9װ in n נחו^ סך ■p די גײ 
ײם.1119זײ 19« דער איז

אך רעזאלוציע טרױער א עטכךנד. ברודער נ
י ,1י0  POTTO po 22 קאל9ל po 193000911 י

־91091 קלאך91ש זיך 19סיל פארבאנד, םןמיאליסםישזח
o n  po pro ^909191 9 ■למלוגג po 0’ie.םקינד
i די po i9״w 191191 איז םקינד9 909191 n i 

w tw 001913 po i n9191110״ po i9 9באליבםסם 
9001T90 po 19 > 19 ש093 .19ליד10םיTI91 p o  tw 

w• 19 190119119 090 ד91 קראנק׳ צײם 919ליימ pi 
B 001913 טײל19 19״ n 19’130’W pM.

909191 P091״ m  tw 193090 « 191191 tw*
 t 1W P0p9”91 191191 ל90 9לOP IT 1909, 9״’
 •iw די 090i*ii9i 19קײם1חי9ס tw pnt09ip 9ל9

1909190 o n  iw 1ילזײ1ווא m  tw ״tr i* 
to ח־יקזח o»w 19 1«םרױ אתזער« iw. 

pn »m9 ומחמק״ג
n דרעםמאכער u jn s 22 ל*קאל 

ow, .סמקחזםמר o^pw o, .אתאנײחגר
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ם י י ◄}־ 1938 דעצ., ־ן גערעכטיגלדמ u-424 ז
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םינן מ. ג.

םרײד דרפס אין סלטק איזי טס
םרייד. דרעם אין םלעק װידער איז .

 הייםם דאם — אײטען נארמאלע <ין4
 איהרע געהאם האט םרײד דער װען1
j דער םלעגט — סיזאגם סלעק און ביזי 

 שווער אזױ םאלען נים םיזאן םלעק
 װען אבער מעמבערם. אונזערע אויף

 סיזאנם ביזי געזאגםע םישםױנס די
 דער ױארםם כ*רות> םומענט «ען אויף i*i* םויגעז
 אינדיוױדועלען דעם אױף םײ ■חז־ * i* םיזאן םלעק

פארוואלםונג. יוניאז דער אויף םײ p* מיטגלח־
*p דערםאר ■שוט םיזאנס אזעלכע דינען שלעכם 

 קײן נים קױםם מען *רבעם. אױם סעלם עס ײ*ם
 קויםם םען 1* און װאס, מיט ניםא איז עם pm דרעםעס

 .גאר זײ בײ און ביליגסםע סאםע די pc עם אח יא
 אױםדיגגעז ניט זיד זאל םען וױ איז לײנם ביליגע
 איז ל*גע די אפגעגארט. אלץ *רבײםער דער װערם

װעל־ דרעס, קאםאן דער דורך געװארען שװער באזונדער
 מארקעם אין אי־ײז םיםער און םיפער אלץ דרינגט מ
 בא־ «9 די און םםאנדארד דעם אונםער גראבם און

*■ערירם. ױניאן אונזער װעלכע אונטער דינגונגען
 !ודײ פאר זיך םים שםעלם דרעם קאסען ענק דער

אדםיניסםרא־ ריין א איז ערשםער דער פאקםארען.
 געשליכםעט שוין װעם דאם אינערליכעד• *ן םיווער,
אונ־ פדן *■םײלתגע[ באםרמענדע די צווישען װערען

 גווייטער דער אינםערנעשאנאל. דער און יוניאן זער
ערנסם. מער םיל איז וועלכער אינדוםםריעלער׳ *ן איז
 שענקען יוניאן אונוער פון םירעד פאראנםװארםליכע די

 איז עם און אויםםערקזאםקײם געחעריגע די עגיז דעם
is חאסען tv געלינגען אונז װעט דא אויך is דעד־

את־ גונסםען ois אױםבעסערוגגעז גויםיגע די גרײרען
דעדשאפט. מיםגיל זער

iig $4/000 גפהאלם יערליכע *
vi למ* איז לײבאר״ אוו םעדעריישאן 199*190»* די
V גע־ יערליכער א פון שלאג־װארם * םים ארױם םענס 

ר $4XXX( פון האלס ארבײמעױ. אמעריקאנער prnr מ
 באלד ארוימנושטעלען נים עס םיינם םעויעוייישאן די

 טירערשאפם די פאדערונגעז. איחרע פון אימע «לם
to אםערי־ *אונזער אז אבער זאגם ןשאיידערפע יער

 P *■ איל דעם דעדגרײכען קען קאגאמיעע קאגער
 יעדעד פאר דאלאר םױזענם פיר פון געתאלס ן9רליכ9י

פאםיליע״ ארבײםער אםעריקאנער
װאז־. א דאלאו־ n 80 קרוב איז imp א $4,000 /
 באלד שייז עם מעז װאלם דרעםפאכער אונזערע מי

 בעלי ז־י אז רדאכספא א חאנדן רסי אבער גע׳פדעל׳ם.
 דערנו. אושטיםען נים דערוױיל *ך3 וועלען בתים

 גרויע די אז טרײסם שטיקעל $ עם איז יעדעגםאלס
 זײער אין זגליי ניט לעבעז ריישאןעעדפ דער פיז קע■

 זיד שטעלעו זײ אז נאר פארגאגגעגהײט גלאררײכער
 די אז וױיזט דאם אילען. ראדיקאלע גאנץ אוץ ױיע .

פאר־ דערפאד איז טסערפארװ זיד תקט ןערײשאפעד
װערען• או באגריםם שריט איחר דמם

 11גסליעס נים די חעם עס
פא* די אין געװארען באריכםעם איז עם וױ לױס

מ  אוגזער זיד האט כסיגקײס״,9ר9,ג פון נוסערען רי
— יואװעליר חעזײ םר. — טשערםאז אוםמרםײאישער

 אונזער פיז עדחעטרשפא יד אוגרעמלזענאס!וז באטיט
אסאםיאײ־ djhp די ®ז מדסרןטער די &יס יוניןן
ס מו וןג מ ד ו װעל־ *גרימענם אוניעו פון באנײאוגג ת

ד w מ yi אױס yuy בײן האס עד יאנואר. קוסןנדןן 
y פןןאיו i i n i y ןז וןןןאגןוױ n ת ז909־י9אמס® 
g וןויןויןן אמדדסםדין דןו s אנפאנ* ססנײטענס זאל 
g i ד iiuiV iiginti כדי ts w ח ח מ  קד דעם •

gpo g*u)t. י ן1 ו i ןו i שלעכםע. קיק ניס <רןון
מדאיגםאדד־ to יסלוכןאוסו די װי tom ימיןן די

^ןלןרנ דןו ןא סיד■ m. ן  mp >ס*אינח 89*דז דו
9 n#ל i r t i N n i  w • מן w זזו i u i 'p( ח • 

מד r »יי r w  w y>* n m  n w p  n  m זיד r m
j ל*ו1 w n w 
or סײ וױ סײ דאי 

mfiymm n 1 »ן top• p m  n-------
ל ײ j m  _________

w n »  n .מײל   m x ta ro m i *
)j t n f n m r m

• נ ד מ ת מ ױ ״׳— ״ײ״ . גן ״ י - — • די -
m ײ tm w m  m« ח ױ״גל״די י

 נאװעמבער. םען1 דעם וױ שפעטער ניט םבםוכים אלע
 יואװע־ סר. אויסער אבער גוטע, א געווען איז כוונה די

 אסא* דערמאנםער דער םון םארשםעהער די און ליר
 וױ לוים און אםאסיאיישאנם׳ גאך דא זײנען םיאיישאן

 ״גרויםע אײניגע ערווארטען טרײד אין זיך רודערט עס
 פאר־ U אסאםיאײשאנם אנדערע די אװישעז מעגשען״

 םיט־ דיערע לםובוז הגחות יוניאן דער םון לאנגעז
 זאלען םדינו^ םרײע א איז עס מילא. נו, גלידער.

 זאגען u װאם אויך האבען דרעםמאכער די האםען. זײ
 שעמעדיגע קײן ױט דינעז זײ און עגין, דעם װעגען

 ״נאז־ימיאז םים םםראשען נים זײ קעז מעז םענשען.
 באבע־ ענליכע אח םאיז״ אוו ״אום און יע״1פראדוק

 אז — אלע וױיםען םיר און — װײםעז זײ • םעשױו^
 אוו ״אוט מים אונז שרעקען װעלכע מענשען זעלבע די

 פשך אין האבען װעלכע יעניגע די גראדע זײנעז םאח״
ע די םון ט מ ע פארבראכען יאהר דרײ ל  פאל מנדליג

 פץ פירערשאפם די אגרימענטם. םיגע1אי די געגען
 םיםגלידערשאפם. דער ®ח געשטמם יוניאן, אונזער

 םםראשתקעם. אלע די אם אויף רעאגירעז י1 וױ וױים
 ווערען אפגעשםעלם נים קען םארװערטם גאנג אונזער

 סון אדעד מענשען״ ״גרױםע יעזע1אמבי עםליכע פמ
 באױגט זײ האבען םיר חשאבערס. םקעבישע עטליכע
 םאל דאם ספראװען זײ םיט זיד װעלעז םיר םריער.

דרעסמאכער. די אױף זיך פארלאזט אויך.
מלפססמס• פון 1סירס די .מפטנם

 װעלכע ,22 לאקאל םון באארד עקזעקוםיװ די
 םײגוגג איר זאגען w געלעגענהײם די ניט פארפעלט

 טןמיאלע, װעגען זיך האגדעלם עס װען םאל יעדען אק
 אן רירען װעלכע םראגען פאליטישע אדער עקאגאסישע

 פאד־ נים אויך האט ארבייטער, די םון װאױלזײן דעם
 פראגע דער אק שםעלונג דעםיניםע א געמען u םעלט

פאלעסםיגא. נאך איםיגרזמיע פרייער ®ת
זיםער־ סאשא ברודער האט אקטאבער טען26 דעם

 לאקאל «ח באארד עקעזקונױװ דעד פון נאםעז אין פאן,
 תזװעלם פרעױדענט n םעלעגראםע א געשיקט ,22
 זײן ״אױמונמעז איחם בעט יוניאן די וועלכער אין

 זמירע דפאלעסטיגע די אז דערלאזען n נים אײנםלוס
 אידישער וױיטערדיגער געגען ווערען געשלאטען זאלעז

 דעד אין זיך זאגט אנדערעם ןװױשען איםיגרזמיע״.
אידען װאס ײט1 דער «בײ :פאלגט וױ םעלעגראםע

 דער פון םײל גרעסםען דעם איבער םארפאלגם ווערען
 אחגע׳םםית׳ם טפימיגגע װערען אידעז װאס װעלם,

 װאלם חערשאפ̂נ דייםשער דער אונטער לעגדער די אק
 סען ז9ײ נשחײם,9מ י9י [9ג9ג ז9כ9פארבר א ז9ײ9ג

 סםינז^9יאל פח [9םיר די זײ ן9ג9ג ז9פארשלים זאל
מקלם״. מקום ז9יג1אײנ ר9זײ

 to 90גרא9ל9ט 9י9שארפ פיל אבעד 9נליכ9 אז
 ן9ס16 09י לט9רחײ נט9ויו9פר n [9וואר9ג געשיקט

 אק [9גיש9געשעח למםע די n באסוג to גאװע&בער
דייטשלאגד.

םראדי־ 9פראגרעםיײ די n חוב אוגחװי איז 09»
 ר9אונז אז פאלק, ריקאגער9אמ פוץ אידעאלען אוץ 09י1
 זאל נטריםטונג9 און סט9פראס פון שטיםע to אר[1

 TO רם9ײ לם״,9ײ ר91גאנ ד9ד ו9איב [9ד9וי רם9געד>
געזאגם. 90גרא9ל90 דער

 090םעלעגרא 9דערמאנם די פוץ סםך ם9ד אױף
n*909 איץ ווארען9ג אנאנסירט [9זיינ 9לכ9וי  y n, מד  י

 ס9גראס9ל90 9נליכ9 געפייקט ו909ש 9עגדליג1 [90
ח ראגירוגג ד9ל«רעד9פ י9י סו רונגס־9ר 9י9אנד י  גי
[.9ספרשאפער9?

ש ס9ז״ פו[ 9יל9םראג די  אזוי to פאלק [9אידי
ק אז גרױס מ־ w קם9װ1בא וועלכע אתטערגעמונג קי  ל

מ ו א ת ק זיינ תז פאר טאר לייו ם א ר.9שוי וװ זײ[ ני
ארססן\ד נים דןס urn חמואיזאל

 םױ־ ד9י קראפס to ארייז to דזשוליי [9019ל
ד ווןלס■[ פאנו, פיט9נ93ןי90 מזן  רנעשאגאל9אינט ו

 ־קאג סיוױ אטלאמױק ד9י גאך באלד פירם9אײנג האס
g v iin, ךי לויס # דן לן גו IT םראגס פאנד וון וז T 

i ■ת לידס*םנ n ס א לאגאש9גי9אמס  $160 פמ ליסיי
 קײ[ י$מר. $ ד$לאד 1 בלזיו גאהלס ד9 וזאלכןר פאר

 9לס9 — *יסגןילאסןז ניס פאגד דאם •ון to סיסגליד
ו ג ת י ן מו • חו iw, 1ק w w  TO9סל9ז די 193$ח 9ל 

י [9חל$1 9סל חגס> ־ סיסו 9לב9י י  V ראלאר 1 י
TOT. . mp w w, דיל״ד 1 סיי וס • to *oor

ט  . פים.9נ90 דאלאר 150 [9אחלw 1 גליד9ם ני
ײ זײנןמ ם. אפשד איץ כט9גער ז מ9ז די ני  עקס• ל
מז ן9פערט א  מאנאס א נס90 36 פאר אז געזאגם ח

אן די ט9ײ תי  װאמן 10 קיק [9אהל1 [9399 ים3 י
 ־93רקולאזיס־בע9םוב דאלאר 200 ׳פים939ב [9ק3קרא
ט, ש1די9ם 9פרײ פי כו903או 9יני  ךאך װ. אז. א. ג3חו

 יס»09נ93 דערמאנםע אלע די אם 22 לאקאל אהלט1
ט3 קתכ האס אוץ 91שטי אי[ 9סוס 9חיפש א ארױס י
אז ל9רט9ם א חװזז.9י אלס 9קאס ר9י to דאלאר מילי

ש1 שוליי [9ם1 ם9ד ן9וזי גאװעם־ ז9ט1 ם9ד אזץ דז
 געהאפ לאקאל ד913או האט — [9אט3סא 4 — ר9ב

טגליד 18 פיז ײרשים די טױגחמ״פאלזמ. 21 ך ד9סי  ח
ם [9קראג9ג סזמ מאל סג  .דעדערץי לאראד n 150 אוי
ײ דרײ 9דיג90אי די קג1 ן93ז  none ז9געוואר ן9װיז9ורי
ל גזװחװ [93זײ ר9םיטגליד 939פארשטארב די פי  ריק־ !י

[.9ג3אחלו1דיוס* 9ר9זײ םיט דיג39שט
םגלידןד די אז אמ, ם9י פח חשכל םוסר ר9י  םי

 9סאק [.9יאז־קארם3ױ 9ר9זײ אױף [9393 אכםוגג [9םח
ײ 00390090* די רױיל  פאד• די םח קליק, אזױ [93ז

 די אױך וױ פאנד םיט9393[־9ק3קרא פח װאלםוסנ
ממ ג39שםר י3פא םיט9393םױטעד  די אפחי

םגליד, ר9ז־9י ״ 13 ר93אי 3שולדי איז ר93ל9ײ םי _ , 
 9ײי3 ■מ פיםם9393 די י1 כם9ר זײ[ פארלירם דײס,

־ [.9י3פא
*9זײ אז [,9393 אכסומ ז9מח ר9ליד3םיס 9קראנק

 *ח־לנונ גוסדי■ איץ TO ז9ז*ל זעדסקא ואנייד 9י
ױ דאך חײסט איהר װאי :זאגם [90 ו  י3 [90 זאל ,הל
[׳י׳.9ד*רפ

topiD* דיער פהרס ii !
TO ק רײחמ םיר *ז [,9[־פ*ל9םױם [939ײ שו

ר [9װיל ױי פח עםעז3 די [93רם*9י ד* םי  !י
 , אױף לעגטענס אונז האבעז װעלכע רס׳׳90טײ

אי to ר9דשם9 י9ד ן.לאזפפאר  TO וײז9ל לו
םקי[.9 090 איז ר9וױים1

ױי1 [91193 ז93זײ דאס  וסײ [,9םי« 9י9י3אוו3 ו
ױזדנג to סיי אױסממ, אק  [.t to*93 [90390 1* מס

״ *ח 9םרײ93 <90*ל געװעז אבער [93די 9בײד מ  אי
939393 ^ נ יל30י0־ײ ײ3 .19י  לאי*ל [93ה* 9י

ם  9ר9שוי to ערשטע די אין דרעסםאכער די דינ
* אדנזפר פץ [9ר ץ.39קזיסם9 ם׳3ױני

 פון ברען ס*מע איז ען3עשםארto 3 םקק9
סי [90 א  ל90םי 09*1 אײף 3H39P1P יםTO. 3 ײזק

 ו 9ר9אונז פמ גאהל 9חיפש * האבען ר9 פילי9ג
 [933*393 בראש׳ ױםערםאן 391113 םיס «19װ*לם
i 091 לעגםען 09ל [9393 i  u s s םארשטארמ 

שע[  » « to אחץ ײם3 019193 [93ה* װעלפע די !וױ
i9 מװחח iiis .13 חאס םאל״, 9*ל ים3« זיםפרפאן|> 

 19131* 1»אי ,03*193 091913* [90*111 *[01901
 םים [93אימםארשטא [191H3 91193 שקארבעגער

 to 09 ,01991*0 .9י1יסטו*א3*דםי 19ל*ק*ל
1**11390**1 *1*9019930] 11 0900] 191 TO * 

19 193* to םוייי [93לי31פ* ם*ל 9*ל to . 
939393] 1* **9091903] 1 **[.31* 191 TO* 

»ו [1* 09*ל TO 193911 ]93X0093 Oft** יי3 1אי ל, | 
 TO ]9*V1** 919110 TO 19 ע33ל* 90 193אי 1*0

 פארבליבען — oi0 *331391319031 קיק *זז[
t ס*&גליד.» o 9פ*רל*י־ האמנז] to 093TO , 

**■9193.] * 0*1, * 113*190 0*1• 19 TO
• . 331* *זױ [91193 ״ .

 לס1*0ט TO], 019193 191113 [93ה* 09
1*3ליי [TO 191 *190*90 1909001■* *ליס>3

j  to ק 43*1 190ײto »31 כ*נ
9 090 to o*io  091 TO191 ח*ם סקק 

to 9פ*רל*ר שודמו די] * *v * ,T 9 iii3 ’i**3i 
n - ®רײגד. •ערזעגליכען ן און חבר % 1

ד0*ל *[ ,19903*0 * — דסם*ן3ל* * 19191301  ■ י
1*00; 19 to  00*1313 $  to מח פיז פארפלי

10*0• 9109 993913* TO] !

i n* בריף
OOT9TO*■. TO״ Jp09TO 3 ]9019 TO 

ײ TO [93*1093 9ײז־3 ין^13 *וזײ [93*019 •“ 
TO ל * ^ TO 190019 m 1093*193 ל  J 2 

191 to*h *001*חא83ק* to ד םסױחם  זי
0 *ױןי ליד 9 i ײל ם 19י to «ד

 ■1903** *1 0ל91*0 19 .9*113 ״11*33.*װ* 191
[9393 091*1■ * פירט1פ* ח*ם ד חלפאי *ל,3*093
19 1 1* 9*113 191390910x3] 1*0191 הױ«ט193*י 
J6*0 4י1ל10 [9פװ93T 90390] 93 ה*ם [90 װ*ס
 191 [10 191לי30י0 די [9190039 091 י|י1א [9ז*ל

** OT0919O3** אונז װ*ס [.9װיל זײ 3אױ קאסיסע,
 װאו יף13 *װסקי׳ס1ם*3ק* כײדזװ־ םת סײל 1939* איז
ם3ײ די TV ױיפם3 19 *ל תו * *פ  193זײ 9לכ9«וי ,331^
 זײ 1פ* ט*[ *ו [9ײ*ו*93 חלם9רװ9 19י*ס31* די פח
פ׳[ *רבײס ךי . ים393 190*םי3ק*9 אוי .  שס*ט3* איז .
n ]*ם n  o**3i* *i 93 חלם9דװ9 [93די זײ 19לכ9ײ* 

 [933*0 באצאהלם, קריגטן די װסלכטר פ*ר און ׳ן9װ*ר
מ ן * ו * ג י  19לײס [9■*ליםיש 091 אױף [93שםײ ד

 *1 פ*ו■ *רכײם 9003וױכםי די [93סי9*כל3פ*ו* און
 1903193 [91193 0*3 0ײ*ל . . . 191ל*30םי **[31*

תפ־ אץ גפעזלשאפם דפר פ*ר אח **[,31* 191 פ*ר * 
 »** * סאר לױסזח װיל ל90יאז־אפי3ױ * וחח *ז סיין,

 םוץ 19פא*מס *לס [91*33191 19 ז*ל *מם׳ ליםישזמ
 013 ז*ך אײ[ *[9P] 3*1 0 0390 * װײל **[,31* 191
?״ מ*ל ***[ םים [9ז*כ 9*ל ים3 *ה

[9װ ג*ד to 0103 עד*נק3 19םשיק*װ * איז ד*ס
 *קר*ם.09ס*צי*ל״ד * 1פא ך1 האלם 193שרײ 191
i9 פח *קם*ר19ר חװ־ i ״90*00 19ײם31* 9פריי״ 
 ים3 ב*םש ,3313םײ 93ל9ז *1 יקם11930אוי אויד האם
 ל־9ײ כיסט,1*3* *[ 1*1 איז 19 193* ף.1ש* *זוי
 װי 193* ,9*ק*י 190«*ליםי TO יט3 03י1ל3 193

 19T113 אױפ ? *קר*ם09י*ל־ד1ם* * 1« 09 קוטם
 *39T19■ פון oiii*o*o יםi* 3 ס19ײ *װסקי1ט*3קא
 ק-1װ* םיינם 19 *ח 09H’ip*T9iH3100* 191* 93לי

 ״איג־ *ז [9093 גלויז ײארום א0 זאגם, ער װאס ליך
 ים3 19זאל די *ז 9א*םס3ױניא[־ זײ [9393 ״שאזקןנחש

 0*3 011*1 ?19009 90■*ליםי 1*0 1901ל [9399
 בײשםײערען םארען נ*ס ז*לען ױניאנס די *ז ,191911■*
 [93ת* זײ לפע9ײ 1ד*לא 190391*10 9דליג3ה91 זײ
 19ל *1 חדך ר־<*רםיי9*רביים 191 11 ם19שטיי93פײ
*1 [91*00 ** 390 [90 אויפ *ון י*הרי ואר 90

ot*b*t9o**3t*** ד*ך [90 390 ,19לם־םיטל93 םיט 
19* דדיי א i*o *ם1די3ק* * ״ז9םליי3,* מףױס 1 to 

 ,193ײ10 091 [10 0*30י1א 191 0*0 ײל«1 ?193*1
 1190 ים3 19*ה יז3 19*ס1*13ק* 919אתז ד*ך [93די
-00* *[ 1*0 [״90ל*93, *1

 1919* *ז [,90*1 *ױך 39ס *901*1*03*9 ר9ברװ
 * [TO 9193 193ל9ײ ׳TO 1* *1*]**3**900 193*ײ

9*13*1*0 i*o * הל>1 לעצטען אין *סס סאליםישען* 
 TO [9װיל TO [93*3 9* 1**סיגi* 3 [9013933* האם

*[ to 3*91390910 *ם1 1*0191 בלױז תי ד איז י  מ
 אםת איז דאם .TO * 9*13*1*0 10 19 *ז [,93*00

9391] 3*3 19TI131* 31933*13 19*113 [9391 >19ל] 
ױי 19131* [9391 יייד קײם.3י3ו

 193**10 191 *ז 03*11*0 [991*00 * 193ה* 1י0
13 0939* TOף  ,1םי *1 013 *זױ opto 09 װײס י

* זײ ז*ל [90 *ז ,0191*0 ״9»**לים* די 193*  רײב ,
 in©* 193* איז 09 ״ ד*װ*י — םא םאדרע, **[ םאז

o ״001911*0« 191 19ײ ■*ריריםליד p in *בריף *ז 
091 **3191 [93*0 11 3*0*13 1*0 0*3 03*093 TO 

ףr* 13* *לס1 *מ*ל .1*0390*9 םיגדעסםעז  *93 י
דI•® 10 סײ *ז ״,91*91«■* * ▼*גזמ מ  סײ TO ײ

193**10 o*i** 191*193 לט900930*11* װאלטען TO
HTO *90*** 193* שוו*פקײם. 190י3אוםל* 19099ג] 

זיך. [90יי3
 19H13 TO ]93*1093 TO יף13 190*111 191
1 191113 הלם*י :ה׳ם39ם i3**io. 19 סאלאםאז 9 0 1* 

*1901 ד9בררד ,19 •01ח* געהאלטען יס3 ה*ס ס*[
T93H P*in*03 919093 [90*3*0 9 סיס ה*ם *[,0

po o איץ !ײסזח n» 09091*1«איז *i ד*״• *לז גאד i*
 19TO יק,3ל* to לױס אױס ooip ,0190ייז**דזש*ס1■

i9 [׳9931 [91**1■ *1 װ*ס 091 **[ יג1ל10 i TO 
 ם99מ*ר 191 װ*ס 091 **[ פװלו־יג *יז *ס1גי*ד***1י
.19»90 גאדײגיאז סים 0900901*0 דס9װ

 9*1*00 [90390131* 93*1 [93*1 ,3313ײ0 19131* 0י1ל
 װייםם, ,1*090*1 *1 *נבאלאנגם װאם [.93םרי 193אי

TO ]»0 3 יםT 3* *ױך, ד3ײ1פ ױך. חבם 1 9 0 1 19TI13ט* 
TO 1*090*1 *1 ]90*0■* ]99 19T0*]**31* 1913* 1*T

*[ [90ח*ל 01900*011* *1 *.0*19*0*1■ [933913
1* ■1*190. 1 to * i09 ײ*ו סאל * 01*0■* *רס to 

1900 93*19 n] *10099 ל90י3 « 1ס* *חלם1ב* 
״31*  *i ; 03901*3 « 11 11*0191 901*0 « 93ל9י1 ״
3#^* B lfJ*װ*ס [1* •93ל91 *1 193* [93לי *K33* 

 TO ,19190 י*[31י“*[3 [9391 33100*91*3 *1 033ל*
1*131* f t  0* 001 43113*13*3 010 W  ]»* B 
*"OB* D191 1*0113 10] *919131 011 19לכ9ײ ,039®

ייט 26 ־►ז

פילאדעלפיע אין ױניאז דער אין
דײוױדסאן סײמאן פון

באארד. חטאינם קלאוק ספקרפםאר

 ת$ר ס3י*31י 193*00911 *ח 19*כ09ל*ו9 919*מז
 DT0933 1*0* 90*0*9 1יב*9ל 03**011 191 ל111 [93
 ■3*9 *1 [9תױיל9 11 191*11 *ם«ײז9 [93*0090 * 1**
1*1*90] 01■* 190*0X19*091 191 TO** ז9שםײ 93ל9ײ 
 191 3לי11 אמ [919*11*3 011 יל.1 1*3 091 1*0

 האס־ 3313911X3, *19131 190י*T 191 *31* 331*לס10
 **[ [91י1ל1*0 [93ה* 1*0 [.91*1193 ילם019 ים3 3313

1*0 .1919■ל *נדערע »*[ *ייד TO 9י3ילװײ039■
i9 19319ל ײעלען o*m 9*ל *ז ,193* [9ה*ם i to 
019*3311. ,

ת ם*ג האלבפר א םפקס  1א* קרבנות פאר טכירו
דייםטלאנד.

i* שויז־עדליכע rifi* ii 3 [91911 װאס oi*x״*
 91913* [1* 13ײטשל*1 *1*3 **[ *ידעז *1 [9393 [933*3
[9191*0110*1* **[31* 19131* [93*1*11*3 0ה* ,19139ל
 3*0 [93ה*ל * [919**00**3 [9*ל1 יי1 191לי30םי *1

 ”1* [9ל9יי 190**31* *1 .93לי9לי301א *1 1*0 011*30
 ־ [9003*11*0 *1 [1* 3*0 [93ת*ל X 030 091 [90ײ3
*i ױק [9ל9ײ c זײ TO jru a ip לי•93 *1 *ײד תםעז 

 “90 פאחזאנדעלם 090 09 װזס n » 9*9391903 בסים
91] 1* 10*93 TO 90931■ *1 [90193*3 [939ײ *ײד] 

913100 po] אויד סם11 **[31* די געזעץ. ס11שכי אזץ 
ס• 1«* 19לידגס*ס די po גנסארזאסלי 9םיײ9*לג *ז םי

“90 [93*10 9*ל די זזאו ,19309191 [907 091 װ*ד>
[.919H 0ל913*ח*3 [9ל

שפר םינג. םפמאריפל * האלם 69 לאקאל פיני םי
 TO 69 *ל9ל* 0190*3*0 [10 33*0*0 19019ל 19י

סי םעםאי־יעל * **[ [9*00193 װ*נדעלם1פ*  *1 1*3 33סי
חו 19םיסגליד 93931*001*0 וװזײ  TO *900*31*00 חיל
 19T0 4 ארבײסזמ־ באליבםזמ ס9ד *ח נ*ו•09ל סעס
ײף 03919*11*3 •991װל*  [91*1193 09*093 [93די מ

U 4לי3* די
 און םפילאחז לײז־יס פון *ראגזפזירם פאחרילתגפן

םאכפר. רפינקאום
סאראנשםאל־ ה*ס 79 *ל9ל* םעילאז״ם ים1י9ל 191

090 919**0 11 1930911*3 [9016 091 310*01* X] * 
1י* חדן• [.P 91*31*3*1*01 1193*91* *ל9לא 19י 03*1

א 091  *0*0 *לTO 191 1 1909*1193 *ל9ל* TO 191 1י
ד 400 1איבע בח נדליג91 93סלי9 פמ ליײװ־3  191 דוי

 *[.9ל13 ליאים 191113 ,190119390 [10 0**31* 19013
 “*I*]* 991191*1390* [1*1193 0ל900933* 1אי 193ל9י1
3*9 10] 0**ri“311 4 0391*19«־.]*

1* 0**33119 0*1* [91*1193 01*0935111 TO]03ײ0 ׳“
 *i 1* 191*1193 םײלס9אױסג [9זיינ [91**1• אוס[• [90

[931X1193 0*71 1**1• [90019 09י .0990*0 90093
 *X 9*0 [93*1093 0ת* 93ל9ײ .919131* 1ל*30י0 *
0*01 0**p3*039193, 191 PO1919131* ״ TO 9«ל
 *930*1* [93*1 091 חוץ .03**019 זי תאס [93*1*0

ה*• װאס 1903*1 די •רייזע[. 5 *ך3 [91*1193 םיילס
4  19093 ]93*1 ]901*00*9 90093 *1 ]91*0039 ]93 

.]1X00 *993 P* ]*1101* 090 ■■1*9 .3 ,]*311
 01*10 *1 [10 246 *ל9לא 19039ל930אױ“ײ3 191

*01*93*91 P ,19031* *[ 01*013*1* 0*71 אדמיםער*

ע1X0 30939710 3310ה*ל װי “0911*3 [9026 091 *׳91 י
193. ____ •_______________

*931*0*11* [90ל*0*3 ד״אם 2 לאקאל 193קלאוקםא
i* ־םלעד1*9 1בע  i* 103*9 19ל9ײ װאס 191לי3םים-* 
 10 09ײ 1לי30םי 1919* [.933*0*0 *1 ײ3 [9191 01לי

 X 0*3*0. *1*3 33*0*0 אײן 039003*3*11 [9311*3 191
םװ*רםליכקײם.3סאר* is 191911 [901193 19 ם9ײ ים3

“933*ײ ת*ט ױניא[ די װאס [9לאס9 ס33ילײ3 די
*9 *1 190*1* .0311*3 013 [9190 039T1ין 190*ל* 
 ־933אײ *ייד 1םי [93ה* יזם3יא31י טתיז־ p* עליש9

 1919* [.90לא9 90*לי9םוזי P* 90*0*0*11 לם9שם
i9i 1לי3םיט  TO ]*לא-9 *1 *[ [9ליס03* זיד 199 ײני 
i *פיס אין זיך [913911 ײח־ ממ 9i  po .]*יתי

 * חרך פירט באסטאן אץ סלאוה־שאפ
צוזאמענקונפט. שיינעם

־1* *1 [93*1 ,193*09* 19022 091 ,0311* 030
 ־P 3*0* 4*0 9ל*י9 0191*13 1*31911 [10 190ײ3
 03X1*0091 0**11 091 TO !901p93390XnS *ן1 *[,0
*oi*0933in p * לס *װעגס, [93ײסםרײ3 093שײ* 
]* *1*91110 po 191 דאגקבארקײם is ,]*װעלכע יתי 
 [90ח*ל930י1* 9*390*100 193*03*11*0 1111 ״*ם1

9*ל [.91*סלײ1* געואלט ז*ד ה*ס 193ל9יו 4*0 091
*31**190 10] 091 **3 [91193 139I9H3K ]93*1 ■K0 

10 *[01900 ■K0 191 ,]*00193 *19* .D031939OKPS]
ת*ס TO 19 ,190ס**ססס*ס [91193 איז 4*0 09י
 *1X3 <191*011 ! 193191 91193*ל0 *1 0ל900931*0

193, 01900]* 191 po שאיגם  *o*a po n**3 ח
 *װ באארד po 191 *[01900 ,191**30 דזש• ;ס*[

1*0991*01 10] 191 *31]** ] 0*1*0 1. 0*901,* 11*0 
01900]* po 1* 9 66 לאק*ל TO01*0**19«* 9ל*י; 

190* 1*011 TO 4*0 TO ]*190*3*0 » 4BQ**0O 
ליי TO 091 0*4 ײם*ר19*■ *[ שום*[,  ,190919 סי

191 190119390 3i* 191 po,]** 191 [91193 *יז o n n 
3*00 193191 TO. 109319031* [93*71 193191 9«ל* 

םיג13 די [93  TO 190931* 9*ל TO *ײגיקיים TO ייט9י
3 019130X3 ]1* 1X01 ,0390*0 [93*03** 0יי pm* 
 191 193** «־ײם093 019ײ 0[־ה*po 1*90 ללח9
.0ל9ײ

191 0*4 01900*1, 191113 00193,]* 71*0 TO 
3*190 091 01*039191■ 4*0 [10 190**31* *1 po 

190119390 191113 **[,31* 191 TO •190919 *ילי, 
ײ *לס 493 33װלי9םו־ prtnooan■ * םים ױסי *9 TO 

*331399193 0*1 1*93 933IX*0X3] 1• 191*03* 0אל] 
 190919 191113 4*0 091 [90*ל71130י1* **[31* 191

93 PK191 *019101*190901 01*193 1*0 [9ײ TO 
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.19*90 91913* 1*0 190010 « 0*ל
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.1וױ*גע װאלןו
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 .״0*3 190390 **[9 1*3 [93*71 1*0 [.93י1ל0
1ד*נק *

שדיי־ is *913 «ס7!93 ם*ל 03םי3חײ חאבע[ סיר
93] 4 0*7113 9390] 091 *1*30*33 091 TO 9089ל| 

 [,93*71 9לכ9וו [,pram TO 1* *111*93 *ם•**[,9’ס*חל
 *ײטױיי■ is *19131 [93םר*9בײג םײנונג, 1*ונזע לױס

 “99 193*111* 9391ײ0פ*ד 3*ולי .93ל*191ני 193לי
“39019 091 **[ »1*0 0*3 03*11 191לײ 0*1 1*0 [93

“93 19190 ל 919131* [9ל9יי ״ **p3*039193, 19013 ]91 
•P39 091 ]93911 0*93[ « 13 *ליז3* [90ײ  

11*03*03 0* מ1ל3 [939313*3 11 1*0 [9ײ*ל ל
םױ־ די  is 93*1 עז3רזנלי9ח 19131* [99*110*1* םיס

193* ה 93ל9י1 <22 *ל9ל*  TO 191*190391 0 ל30י  
909 לי11ײ1פ ײ91*7חפ* 19110 919*1 ס19סי*093י*3 3י

039010*93 0*9 19131* TO ]900313 IS 0191*119 TO* 
 191לי30םי p 901913171* 93ליIS 1* 1399 אױך ; •**[

די P■ 100 » TOO [93*71 93ל911 *ל,9ל* 19131* [10  ז
■**[.0*9 **[ 0**31*93 [9393193** [1* 19י10 [93*11

1*0 91 « [9193 TO9*3*1003*091 9390ל TO 
t 3*10*3 93ל9ײ הײם,3939319א*ב p* *ײניגקיים o* 

ײ *1 1■* 33!3אל!י3 93*13900ל1פ 0*ל [90  “137I9S מ׳
 19131* 0*0 1911131■* [93*1 1*0 0*1 ,171** 3לי
*91*1 TO .]T311*0 93ל91 ,33119ל919 *1 !9*ל7ח 
 “I] 1* 11*71■ 0לט*11|1 191 *1 0913*3 03*093 [93*7!
ױ093 .[91יי*93 03*9*3 1«* [9ל 193לי ל9יי 1«*י • ל
 ם*ל איי[ װי **[ii* םײ[ םיס ■*רלירק ס*ל 0391*10 *

193*91] to** m e.״
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נינליאטעיןער איהו אה »לאזאל װעס־פועסעופ פה נימיאפמ ד
1/* ־ ־ ־ ־ ־ ־ ^  איז דא באװעגתג ארבײטער אידישע ’■

 גןןשיכםע רייכע * זעהר oyn לאגד
m  U I אויסגעםאן סך א האם זי זיך, הינםער 

 האם זי ארבײםער, אידישעז סאר׳ן
איז עקאנאמיש סײ בארײכערט אים "Vr‘ ,/׳; ,<■

m f l■ וועגעז נישם אנער קולטורעל, סײ
dpi וױל איד שרײבעז״ איך וױל 

 8 םים ״גערעכםיגקײט׳ דער pa לײענער די באקענען
 פאר אי כבוד א גלױב. איך וױ איז, oyn קולםור־וױנקעל

opi ,םים־ אעםערגעשאנעל גאטנער דער סאר אי לאקאל 
גלידערשאםם.

 קול־ דער אז גלויב איד אלי׳ץ, כבוד א גאר נים אח
 לא״ אנדערע פאר םוסםער אלס דיגען קען טור״וױנקעל

 פון ביבליאםעק די ra דאס נאמגוטאן. oyi איהר קאלען
.60 לאקאל

 יארק׳ נױ שטאם דער םון ביזנעס־מנםער poyo אין
 אױם׳ן זיך זי געםינם געבײדעם, רתיגע הויכע שעןיױנ

ip שטאק פינםםען i pa גאם. םע36 וועםט 242 געבײדע 
 זאל לאנגער א — 60 לאקאל דעם pa ארויף קוםם איר
 א איז װי זשומעט עם זײטען, בײדע פח אפיסעם םיט

 אייך םארנעםם איהו־ ארבײםער־פרעםער׳ מים בינשטאק
 שויב״ גלזדערנער א מיט טיד א איר זעט זײט, א אויף
״אםעז״. — קארםעל א םיר דער אױף

 םון פארכאפט באלד איר ווערם דא אוײק• גײט איר
ס גויער א םיפונ ם איר וױ פילם איר ש  איבזנרגעגאג־ די

 ;װעלם גײסטיגער א is װעלם מאםעריעלעד א «מ געז
ױטען  םיש םונקעל־ברוינער לאגגער א שםעהם זאל איננ
 זײ־ בײדע pa שםולעז אנלען םיט גלאז. םיט גאדעקט
pa pro איבער׳ז הײנגלאםפען גרױםע דרײ ;װענם די בײ 

ש, ײנעז װענם די םי  דרײ — בילדער םים באהאנגעז ז
op בילדער i pa שען  :ראםקיז שאול קינםםלער אידי

ם; )1 ט׳ן ײדעל )2 חלתי ט׳ן בערל פידעל. םי  און באם׳ םי
ױפ׳ן )3  לעאטע דאם פײערל• א ברעגם ■ריפעםשעאק א

ל בילד ע מי סען js מאכט סי  די מיט אײגדרוק גרוי
ש א שטייט חדר ענגען אן אין קמדער. די pa •גימלאןי  אן קינדערלאך׳ םים באזעאט ארום און ארום טי

ip אלם, יאר דדײ עוץ־ i אלף די מיט לערנם םלמד 
ת, ר דער !פניםלאך א םאר װאס אבער בי מ אנ ת ג  גיו

r a ײנען אלם זײ. אויף אױסגעגאסען  לערך טאקע זײ ז
ײ ד ױ איז פגים׳לאך זײערע אױף זארג די אבעו־ יאר״ ז  ו
זקנים. פיז

 םמ פארםרעםעז הענגען װענם אנדערע די אױף
ל ר  אויך חילקװיט; םאריס עמעלם׳ פרידדיך פארקס׳ מ
 :■רעזידעגםעז איגםערגלשאנעל דרײ פון ?ןטרע§ארמ

 דו־ דוד און שלעזיגגער בעגחשאםץ זיגםאן, םאריס
םקי. כיג

 דרײ־ םארנעמם ביכער־שראנק גלעזערנער דער
שםעל. א pa װאנם דער םח לײגג די פערםעל !ײםונגס־גע

 פון םײל א םים כאםש באקענעז אייד וױל איך
םונגעז :ביבליאםעק דער פיז ביבליאגראסמ דער ײ ! 

ם״ װארשעװער זײ — אױםלעגדישע מ חי  פאלקם־איײ .
ע״ ■ראוודא״, מאסקודער די טי ד . אביכ• תל פוץ גר*,,

שע  רער פארװערםם״׳. «דער :אײטונגען אינלעגדי
שורנאל׳ מארגען ״דעד םאג״,  ״םאיםם״״ זײ .פרײחײם״. ז

לי םט ״דאי שאלי ל״ ווארקאר״׳,סא סי אפי  ניום״• א אי .
 װעכענםליכע און חאלב־פאגאםליכע ע,כליסאגאט

ר וגוקונפט*. ״די א ע װעקער״. ,ד ד די- י,  אי
שע .דאם וואכענבלאט״, נײע *דאס ד״,  אידי

שאן״. ״די ׳ואר*< די נעי ״

בירנבױם. משה פון

.״גערעכםיגיזיט״,
פראנטיר״  םעםעס״- ״די . רעפאבליק גמ

| ״ו אעםעו־נעשאנעל «נױ
 אגמד חװ־ פיז רערשפא דעם פאר װיכםיג יײןנד
אײמעבתחנגע די זײנען גאװנגונג אדסימ־או ױקאגאר

--------- *-------------- H M ■  M B  M M M t  am M M |i| דעם מין ןרגיז װעמגסלינער #גדיינחײמ״ 
m 1913*1916 די jm >36 לאקאל אאאלימז r. אגב)

 בא־ א — ײאער״פראטארנרא ®ח nun# ויימן ןרדביל
ביבליאםעק. חנר *ו לינשאפט xm mao* V* ײי׳יי

oyif i m אידי קאיעקגיע. בימר דער װעגעז 
nemgnrV yv:• וחמ־ק׳ אליכם׳ס שלום sm פיז 

frn m\ באמיקזח׳ או וױגטיג איז דא »רנ׳ן; *ך 
r» nגימד •יז יױהומל ד m באלאנסירם. גוס נים 
ayn'a ויך naan empya מי די אז  «ריס< ר «ז בי

מ ךוײ ךי n •ליאיקנד. יי •  -fmva ח  למ»1 שלום י
rrm  n . irm פאדאתןד חא־ •ח ynrrm לימרא־ 

דער־ געקענם סעז חאם די, חאם rwy יואל וױ םוד״

 געני־ זײן זאלען ווערק דיערע הפחות לכל אז װארםען.
 ווערק עליכם׳ס שלום :אזוי איז ליידער, גאל. אין גענך

 — פרצ׳ם און מעגדעלעם אבער דא. אלע טאקע דינען
 מא־ דער םון םאםער דער איז וואם פרץ, וױיניג. זייער

 א פיז דעחניהער און ליטעראםור אידישער דערנער
 אויפ־ מעהר םארדינם זיכער האם שרייבער, דור גאנצען

 און אודאי — ״דידע״ דער םענדעלע, אץ מערקזאמקײם׳
אודאי!״.

 אייגהארן. דוד לײב, מאני הירשביק, פרץ אש. שלום
 געזאמעלםע מאפאסאנ׳ם ווערק. גימקא׳ם ריהען, אברהם
 םארםרא־ גוט דמען שרייבער, אגדערע נאד און ווערק
 דרעספאכער. דער הייזלער״ קלמן פון ווערק די אויך טען.

פאעט־דראמאםורג. א אויך איז וועלכער
 ביאליק׳ םח דא זײנען ביכער העברעאישע אויך

אנדערע. און גארדאן לייב יהודה טשערניבאװסקי.
 געשיכטע די — וועב םידני שריםטען: םאציאלע

 דער םון געשיכםע — בוכבינדער ;םרייד־ױגיאגיזם םון
 מארים רוםלאנד; אין באוועגונג ארבייטער אידישער

 לריי אלע — מארקס קארל שריםטען; אלע הילקװיט׳ס
 בלע־ — קאהאן אב. :םעמוארען ;״קאפיםאל׳ בעגדער

 פאר־ די םיז געשיכטע זייז אייד ;לעבעז מיין פון טער
 ציגבערג ישראל דר. ;בענדער 3 איז זעשסאס אײניגםע

 בענ־ 8 אידען. בײ ליםעראםור דער פון געשיכטע די —
 װאס ווערק מאממענםאלע גרעםטע דאס איז דאם דער.

אידיש• אין געשריבען םעמע דער אויף איז
 יקר א זײנען לעצםע. די איבערהויפם ביכער. די

 פאבליק די אין קריגען נים אםילו זײ ם׳קען המציאות,
 אין בענדער 8 אלע זיך זײ געפינען דא און לייברערים,

 לא־ ארבייטער אידישען קלײנעם א כון ביבליאםעק א
 הויכער דער םאר באוױיז א נישם דאם איז קאל!

? 60 לאקאל פרעםער דרעם דעם םון גױוא קולטורעלער
 אידישע — גרעםץ פראםעסאר :געשיכםע־ביכער

 דזשים די אף ״היסטארי — דובגאװ ■ראפ. ;געשיכםע
 פאר״ און פארקם פראפ. ;פאלאנד״ ענד ראשיא אין

היסםארי״. ,חשואיש — גולים
קאלעק* ענגלישער דער פון װערק װיכטיגםטע די

 לע־ סײענסעס״. םאשעל אף ,ענסיקלאפעדיא די איז *יע
 נאד אה סעט םווײנ׳ס מארק װערק. געזאמעלטע ניג׳ם
 אונפעגליד דא איז עס וועלכע צאל גרויסער א אק זעהר

אױםצורעכענעז•
בי־ די ארדנונג. איז איז ביבליאטעק דער אין אלץ

 דא איז עס אז ויך םיהלם עס קאםאלאגירט. זײנען כער
די• איבער אויג װאכזאם א

 דער םמ נשסה די געזאגם. בעסער אדער קאו. דער
 פרעסער די וױ אדער םוראווסקי, משח איז ביבליאםעק

 םאקע הערם ער אמת, םױבער״. דער .םשח אים רוםען
 הארץ םיחלענדיג א אבער ער סארמאגם דערפאר גיט,
 װי ביכעלע יעדעם אפ הים ער נשםד^ לױכםענדע א אח

 םײער און ליב אים איז םפעציעל קאו. זיק פח אױג דאם
 א םים ער האט ליםעראט, א אלײן בוך. אידיש דאס
 דער־ אויםאביאגראפישע אן פארעפעגטליכם צוריק יאר

 ער חאט למטענם אויערעף. אחן מעגש ״א צײלוגג
 לעװינזאז׳ בער יאחק ר׳ ®ח ביאגראפיע א אגגעשוײבען

 ער באװעגונס חשכלח רוםישער דער פון פאםער דעם
 י*חק ר׳ װאו שטאם זעלבער דער «מ םאקע שטאמם

 קרעמענמ• פיז — געװארען געבױרען איז לעוױגסאז בער
 אין געלערנט פשח דעד אם האם יסיערחד אין

 גע* שױן האט עו־ לעדזש.קא םיםי אין דא גימגאזיע,
 דאקםאר דעם ®אר דיםעדםאציע זײן צוגעגו־ײם חאס

 תרגען דאם ער האט םױבקײם זײז צוליב נאד םיםול,
מז א איז עד אויפגעבען. געםוזם אנ  באשעפםיגם מאג ג

 דער ארבײט עם װאו שאי דעם אין יחנסער אלם
״ צײלזנז. דיזע pa שרײבער

 םאשמעז די װען אזײגער, עיגף פמקט טאג יעחמ
ס׳ מיר״די אח אפגצשטעלס װערעז שאי אין טיי עייי מ

 האט לײענער אײן און ארדנונג אין ניט שטעהען לען
 ן באלד ער כאפט טיש. pa ארונטערגעתארםעז עםעס
 pa צייםונגעז די צונויף נעםם אוים, קערם און בעזים

ארם. זײער אויף צוריק שםולען די אװעק שםעלט
 1ק דעם קאפ; אוים׳ן ער געדײנקט ביכעל יעדעם

 אױך ,װערען כיכער געמאכט; אליין ער האם טאלאג
 באנמןן םך א אח אהיים. מיםגלידער צו ארויםגעגעבעז

 כדאי אייד איז עס פריװילעגיע. דער םיט םאקע זיד
ק די אז דערמאנען «ו ^ ל ב  ארכיװ, אן אויד האם בי

 ײערעז דאקוםענםעז װיכםיגע אח זשורנאלען אלטע וואו
 ״איװאי דער pa אפםײל אםעריקאנער דער אפגעהים.

פאררעגיסםרירעז. דאם פעג
< װעגען האבען םענשעז מיינונג פאלשע א פאר װאס

 1 זיץ םוז פרעםער א אז מ׳זאגם !פרעםער אידישען דעם
.גױנ פראםםער א

 \ כאראקםעימ פײנע םענשען. אײדעלע א פאר װאם
 זיד געםינען עם קינסםלער pa פאעםען אידעאליסםען,

״םרעםערם די צװישען  שםאלציחן? םעג 60 לאקאל !.
קולםור־װינקעל. זײן םיט

 םיטגלי א מיט לאקאל. קלײנער אזא אויב
 9 איז וואס באווײזען. געקענם דאם האט ,4500 פון

? לאקאלען גרעםערע אגדערע מיט מער דער
 ן םיםגליד) א ביז איך וועלכען pa( 22 לאקאל

 ,30,000 אריבער pa םיםגלידערשאפם א מאגם
 1געםע» זיד װאלם ארבײםער, אידישע 18,000 רונםער
 נים םאקע סארװאם pa פארטראבםען, דעם וועגען

? 60 לאקאל שוועםטער איר pa פוםמער א טערנעםען

 pa דך אױפצוחױבעז געהאס גים נײט קיק נאן■ חאמן
 אין אסעם אן אן שױן לױפט משח 4אח — מגקלאד די

m ביבליאםעק דעו־ a- בעל מװואלדיגער א איז ער 
 גזך איך חאב אזױ רײנקײס. pa ארתונג אױף םקפיד

 ער וױ ביבליאםעק. חנר »יז זיצעגדיג זוײגסאל זעחן
 אײגיגע װי «ד זעחם ארת^ דן■ קוקם pa ארײז קוםם

שסו־ אימימ טיש, אױפ׳ן אנגעװארפצז זײגען אײטמגאז

רעזאלוציע. אנערקענונג
ד| שאפ, װיזענ׳ם מאקם pa פרעםערם די מיר,  ם

 פאר| קאלינער, איזי ברודער םשערסאן, אונזער דאנקעז
 טשערמאןמ אלם ארבײט גוטער אויםערגעװײנליכער זיק
מאנאטען. 14 לעצטע די פאר שאפ פון

 אגגעגוםען אלעמאל זיך האט קאלינער ברודער
 $ר װעז אפילו ארבײםער, די pa אינטערעסען די פאר
 װען שײז פשיםה א געווען, נים םשערמאן קיק נאך איז
 םשערםא^! pa אםם דעם פאר געווארעז דערוױילם איז ער
 װעם קאלינער ברודער אז האפען װילען פיר ,

 װאהל פאר׳ן צוקונפם דער pa מאכען גוצליך אויך
שאפ. דעם pa בעסםען

 קאאפדין האם װעלכע קאםיטע, די אויד דאנקען מיר
 prrr געגעבעז wra pa קאליגער ברודער מים רירט

 hjp סעם גאלדבערג״ דײװ ברידער די :חילף נױםיגע
re מאקם םילװערםאז, םאקם האכמאז, הערי )ד,ען n n 

« באזונדערם םאנשיק. אל. גענדער, אל. בױם, רי  ד
 מעגעחשאיע אונזער צו דאנקבארקײט אוגזער אוים מיר

 זייי װאפזאם א געהאלםען האט װעלבער קאהען, םאקס
pa םשערמאן דעם מים קאאפערירט שםענדיג ppa pa 

שאפ. דעם pa קאםיטע דער
שעק ספקרעםסר. פארבער, ח

׳9*1 קאחען״ pa מאקס pa ארבײםער די םיר״
 דאנק אונזעו־ אוים דריקען סםרים, םע39 װעםם

 9די — פארשטעחער אונזערע *ו אנערקענוגג
 בימעס־אגענם pa קאאלאן, בנימק םענעחשער

 איבערגעבענעו^ pa גוםער זײער אר8 — הערפאן
 םיר Mm אוגזער pa אינםערעםעז די pa בײם

 זײער מאתמעז וױיםער אויף אויך װעלען די אז
 pa םרײ אזױ ארבײטער די דינען pa קײט

איאט. במ געטאן עם האמן זײ וױ
iW חאראיגען אומער אויס אױך דריקען םיר n 

 וױקו בתדער עקם־םשערםאז, אוגזער n אנערקענוגג
 1 טייי אח ערליד מדינט אונז האט װעלכער קאפלזמ,

y דרײ נױע p .אױסז־רוק אלם «ײם pa אתחגי 
 ט*»װא סטדי א פים אים מיר ארעזענםיחט קענונג

מן עם זאל ער אים וױנשען  pa רזדיטגעזונטע נו
אוויניז וױיטער אויף אויך װעם ער אז האפען  פ

 “ גײ־עחדיילמז אתזער םיםחעלייעז pa םעסיגקײט
 פאראנםהארםלימ זײנע ײרבפירען pa םשערשק

גאבעז.
.117 לאקאל חעקער, לואים
•9 לאקאל ראזעגבער^ לואיס

•86 לאקיל *ײזלער, אברהם
417 לאקאל ,רצעמעל סאקם

.•קאממזס די
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םרײד אין און װניאז קלאוקמאכער דער אץ
P מיר האבעז איבערבליק למםען 

 פרא־ א. J װ. דער אז אנגעװיזען,
 דערװײל .pw ארבײם דזשעקם
 360 באשעפםיגם דארםען װעחנן

 קריםםםעם ביז pa קלאוקםאכער
פיעל האבען פראדזשעקם דער װעם

באשעסםיגט. םענשען םערזנר
 צוױי pa פארלויסיג ארבײם פראדזשעקם דער

 oy נאכםיםאג. אײנער pa דעדםרי pa אײנער שיפםם,
 ,גערעכםיגקײט״ די בת אז גיםאויםגעשלאםןמ אמ

 אײנ־ האבען שוין פראדזשעקם דער זאל ערשײנען, װעם
 זאלען שיםםם די װען אױך. נאכם־שיפם א געשםעלם
 בײ■ אדער נאכםיםאג םרי, דער אין ארבײםען אגפאסנעז

 דאם םאן. «ו װאם נים יוניאז די האם דעם מים נאכם,
 פרא• דעם pa םופערװײואר דעם םים טאן גו האם

 א pa 30 װי פעהר גים ארבײם שיפם א חשעקם.
װאך. א שםמדען 31—האלב

 דער '?ארגײט דער גו אנגעגוםזמ ניט װערם װער
 נים װערט בירגער פולשםענדיגער p'p גיט איז מאס

 * M װ. אלע pa גאועץ דער pa דאם אנגענומען.
 םילע לאנד pa pn שוין אײנער מעג פראדזשעקטם.

pa rnr נים ער האם קינדער, געבוירענע היגע האבען 
 פראדזשעקם. a בײ דזשאג a קריגען *ו םעגליכקײם די

 אר־ ?«ך ניט אכער רעליעז״ קריגעז קענען גים־בירגער
 ײסךבא און זאך שטאסישע א איז רעליעף וױיל בײם.

אמםעתעמוג^ פעדעראלע א ra *־אדזשעקם א בײ
 אזעל־ םדײד קלאוק pa גאםירליד ײד געפיגאן עס

 בירגער. װערען *ו פארנאכלעסיגם האבעז כעװעלכע
 pa זיד נײםיגען װאס ילע8 דא דינעז «ײ עןצוױש
 דער צוליב קריגןװ ניט קענעו״אים אבער חשאב, דעם

םענשען, די זאגט מען װען אורזאך. אױבעגדערפאגםער
 םען װעם בירגער p’p ניט זײןען זײ װאס דעם איגער א>
 ברוגז, אביסאל זײ װערען ארבײם, דער *ו בענמח נים זײ

 שולד״ אײגענע זײער ra עס אז פארשםעהען זײ אבער
p האם״ אײנער אױב a אלע די p n r דא איז ער װאם pa 

r עם וױכםיג וױ פארשםאנען ניט אמעריקע, a בירגער־
ארבײ־ «ו אפילו איצטער. אס עד פארשםעהם שיפם, 4

 האט אײגער יעדער נים װאם פראדזשעקם, א אויף םען
 איבער פארנוג דעם בירגער דער האם וזשק, א דעם פאר
 דעם קענען םיר pa געזעז ra געזעץ נים־בירגער. דעם

העלםען. ניט גאר נים־בירגער
V

 ra בידגעדשאפ̂ג pa פראגע דעד םים שײ׳כות אין
 אבער בירגער, דינזת פיעלע םראבעל. פיל זעהר פאראן
 חןך זײ pa געגאנגןמ עןרלארפא זײגזמ פײפערם זײעדע

 חײג־ קריגען גד יטייפליקד א דופליקײםס. קײנע נים בען
 װען אמאל, וױ נים ra עם צײם. פיל נעםם טאג םיגען

מ טלי ע  דופ־ a קריגען געקענם םימ האם םעג ייז
 ײא־ קײז װעניעז זיד םען פח חײנם ליקײט.

 *ײס. פיל נעסט דאס pa דירעקם שיגגםאן
 װאר־ ®ילײכט ער קען זא̂ג ra אײנער pm נאםירלאד,

»P, װאס אבער ra חונגעדיגעז? דעם םים tra 
 ביז הײנם pa pmn קאן ער jruy® p’p ניט ימלפם

pm ברעגגען קאן ער ?ז.טארג ao בא־ ײד האם עד־ אז 
 אנגעגומזח נים װערם דאס אכער װאלעז, pa םייליגט

 קוטט עד pm בירגעד• a ra ער אז באוױיז אלם
 פײפעדס בירגעד די ןעלטהא ער מוז תשא^ דעם פאר
pa האנט. דער

געבוי־ p»»n דעם םים פאל דער אױך ra אזױ___
»9י  םאםער .ורסס־שײןגעב pn מים קופען מח ער מ

 דעם נים ער פanp זיד, םיט נים דאם ער כדאמם
 prupns ניפ pwpp װאס צאל א דא ptm עם חשאג
 דאס למגט9 ךליאױבאושלאנ עז•נשײ טס־ועביג זײערע

x/9 אווי אכער רעםעגיש, א זזי  ra עלסערען, זייעדא 
 ביר־ prom צו מאתאכלעסיגם האממ זײ וױ פתקט

 דעם ארשדױגען■ «ו פארנאנלאסיגס זײ תאבען אזױ געד.
pa w a n זײ עד.קמד זײעדע prayn ״יבער• דאס 

nn#Vfi דער צו אדער קטארדא אלט״פרענקישען דעם וװ 
n״aaa דאס זזאלע זײ אז pa p yw n aa ײז ppyn 

y זמטןוןסידט ניט קײנםאל זיד m ra o n a דעד וי 
געווארען• ■ורשױמן ra מבודם
*P וזארם פאלען אזעלכע paap^aa a n ד  ן
̂טאן®ר «ו יויבם pa jy 8 וגוזײ טי pאדלױף pa דכעװאל 
א םח י*9 פײט ל סן פ ן די וו ו ז י ד  מ־ דא ra 19 אז מ

TfP y s  jr y n p  prap די װיייל ן9ל9®אושס ױך

pa לאעער לואיס
■ P־HT ניי סעקרעכהנר אן. םאכער קלפיק באפרד ײ״פינ ינגי

 אין םקולם. די pa אז, זיד לויםזמ םענשזח דאזיגע
 גזך עס ביז 4« א• דױקײשאז,9 אװ באאײ דער

 גדע9צוםרידענשטעל נויםיגע די pjinp *ו זײ ליעם
 פאםער׳ם זײער אויף pro־am װאס בירגער באווײזען.
 pa פארשרימז נים ra נאמעז ס9מ9ײ P» פײפערם,

 ר9פאם זײער אז באװײזען pma ■ײפערם, 9דאזיג די
 גזױחח גאך p?n זײ pm רם9פײא די p?9yi?9i האם

 חשאכ, דעם קריגמ נים זײ ן9נ9P נים pm ,9ײג9םינדי
 אויפ׳ן pnmm גו רלױבם9 זײ ra 09 װאס ם9ד טראץ

 בא- נים ס9 קעג^ זײ pa 9ל9םי רם.9®ייא 'סאטער8
ן.9וױיי

 םעפבערס 9ניש9איםאלי 9נ9בויר9־ג9היג די םים
ra פאנאםי־ 9זײער קאםפליאירם. םזמ־ נאן־ 9פראג די 
 פארשדײבען צו אנשםאט ח,9לם9 9אלם־פרענקיש 9ש

D9i ם1בי9ג pa ־91 אװ האל ם91 אין 19קיגד 919זײ 
מ 19י *י לאזם9רג9איב דאס זײ payn קארדס׳  ,9קי

 םויפם9ג ra קינד דאס מאו באלאנג^ זײ ציװעלכער
ײ » אױב װארען.9ג  ra pnan99 אפגאװישט ra 9קי

 וײ אז עײואווב די pnan99 אאגעדוישם אױך ם9י םיט
i״pu דא pnynya PTMP94. אזא p״o ניס נאך־ איז 

p m w מך 1מי 19אב ייט.מקאויפמערקדא 19אונז *ו  ש
 װי זאחען םיר pm םאגליד ra זאד אזא אז פאר־ זיך ז9ל

 זאחן n פאתאכלאםיגם אויך האבעז זץ9לט9 9אידיש
עײארען.ג פארשרימח ra גאבורם onyirp 919יי *י

 ־9ײ קטעשזפראד Jt j װ. ם9ד ביי ארביים 191 וז
pn נים אויד p n w a y 19 װאם דיP PW אױס־ ײד 

 אײ- ײך םאג האםד״. pm װי גמװ־ pj99»iaa. דריקעז
 גא־ נים אים pro װעם חשאב, א pa גויםיגאן מי נאר

P’P pn 19 ארבײט pm אאגאשאאר־ עםליכא &א(*מאגס 
pa p 9פיל נאד יאאמ־ 9ם n r 19 19אי או־נײט pm 

 pm 19אי ,pn'oaprm im קאן 19 װאס אאליסי א האם
pna 09®9 p מאס 19־קימ וזאם 19 n r»  pa pnmai a
pa ,א האם 19 אויב סעןאלאײגנעש הויז u’p■ װאם 

m a״pm a• װ. א s * ,אחװ־ ?לאוקס בײ פו־אחשעקם 
שאג pn9i9a ra 09 ז9לכ9װ אױף ח

o אז ya m  ra oaiona קלאוק דעס םים ןעװארעג 
oppimyia, אנשטאס או Dpi פרא• 9191* װאס 

prop: opppan ו ז9מענש ק״ז אז נים» ip i ש־בײם 
 prim pnpfl■ אוננממתוכם, oaipm prpm זײ םײז־עז

pmupay aaipm pno9po pn ו» ip i בײם1א pa 
pampoam o n p  prpm נאד opi זײ װי pnyn 

װאך. א אפגעארביים שדין
V

 רעליעןי הןום דעס אק סעגשען אוגזערע רוסען ד$ס
 opiya pw*n זײ אױב אונםעחוכם, prnm «ו אפיס
שאג צום םיגם u ח p  ra גים aaip 90919)*  p’p־ 

pm op j m־o ב די  pa זײ oan pm pm לדיג9*
 וױמיל px לעבען זײ ןךדי וױ עגססערען וװ ןטיסעס די
 pm .opap p;iyaiao זײ «י pa װאד א ןגא■לא®* זײ
pa* בלויו שרייבם dpi jpipp פיחל y •pm •pa י19זױ ,

B B k l l t f t M  M M  M I B B  L m B  B B IB  BBBBMדןן זײ םוען דןלאר עםליכע זײ גמר םויל״ אין קײס 
pm 4pm ליכצסש a נים דא־ זײ גים p'p ,םשארינױ 
 inpai* אזעלכע םים pnpoyo נאך זײ װאוזס טא

fp n ra _____
 y*9* נים זיך pnyn מענשען piprim pa װיפיל

ip ביי שטאלט i ^זײ ורײל ארפימ pnyn געוזאלם ניס 
*osmpoi ,ווערען ip iy ״דויטיל pm pm ps האס m* 

 *•בײ־ * כסיגט9באו* נים דימח זײ וױיל ריקגאשיקם
pm ױשו׳ױגא״ זײ לוים, pa opnatyupi די yia* 

 *ד נים pnnp זיי ודײל וױםען, נים ■pa yp דזשעקסס,
dpi pa pn אפיס Tim לאזען prom.

 to ים.1 פמ* װייםאן tx onp} uoniyuim די וױ•
r  pnrm אז ipom ia ip i pm װעוים pa ipanpi 

dpi אפיס רעליעף * ootnpoim pnpn, ניט om pm 
upnpp'ipi* *raya y פיל אזױ נדם prnna 019 וו* 

op iy pnpa ש שוױט״פלט * pa די prara. נ וד*  09 ל
n opim pnmpoim m dbpi״pro םיר j n  •pm 

praaam נים זיך ססו־לאוט pm iy נלױז ודײסען םיד

a אײף  0190019 91m־ pro .p?»ia n בײ זוכם om 
 זוכם ן9ם pa שכנים 9זײנ ביי זוכם ן9ם הױז, אין -

 ־91 זײ װאועם. 19 װאו שאפם1גאכבא pa 191 אייד
ע ח  pw'apawora oyiyty pn^9oa9}i'm אז האמ גי

 ־*m m כםיגם918ב גים׳ ra 09 19ײ איז איז, 09 19ײ
a ת. n בײ ן9בײם  J קטס.ראמשעפ

pjin 09 19ײ א■ ל9טי 1׳זעד המגם 09 גזװייס,
 אז prpi9i וואס pmpro זײ דמזמ .019חוכ9אונם י1
oyi pm ii'p פט1אײנקו 19װיס9ג א  y pa ־בײם* 
1 raפלאן ן9שאפםליכ19וױס 091 נאד אםילי גמיג׳ ים 

 -190 191ג9פ91באם ra 191 לעב^ צו 9פאםילי א פאז־
 װיפיל פראחשצקם. y בײ pnrrna «ו כםיגט91בא זאן
 -ma וואס ס1גײםאיסם9װ1אי 9לכ9אז ppya זײנעז 09

n  pro ן9םײםש צו אינטצליגצנץ opi אזױ דך19 שואזן 
ip אז i זאל נש9ם pn כםיגם91בא ra ,pronna m 

pane y. אז p?m op ם1סטיגײםא9װ1אי 9לכ9אז דא 
io װאס  y pnyn״pro יף1באג ra 1 אן yל.9ײײפ

ra op אז 'םםיש19אקם1כא pmipo yi ipm op 
oia ip *ו גןױסיקם האב איד 9לכ9ײ i״pa o 1סא זײ- 

priyo גאמיס pa דאך prtm זײ dpi pp m n D'i 
pmpv proiPD n^ *ו זיד גיהמם  .pnmpoim pn 

 *yo aim proyn זײ pa ipii'p pipi"a פאו־זײ זיד
opn ipo זיד ip i שכן pyipp ipompi 9ל* 19די.

p ip* גיכפר װעלען זײ *  ,pnpii1״ *ran  ipiיס
prom זײ אז anpuin pwn

ra op 9 אז גדליד9פארשם* y i prm op9לכ 
prtm oyn זיך pnmpoim pro^ o'i צוליב *ipnpa 

אפילו משר, ipum לױם .pnanm 9ל9פעאנצי 9ליכ
pm 1 זײ poiyaopiay iya y pnynר,9אל prm זײ 
ip יםipay ra oyi .pnrma 1 *ו כםיגם9באו־ i ױשר 

ip i pa .ײ »pmipo n  * j םים אסיס איז ז9קום 
upô־ pa םים פילײכם oopi, ייניאז י1 מאתם oyn 

oyn pm pm oiyrp} o'i n ו שיקם9ג ױי* ip i 
דושאס ף9ל'y ra oyi 91 אז ארבײם

 oyn ip וױ opioyi ~i .10 ,190090 y קוסס
ym oiapiay אױף װאך ip i om ,opponyia opi 

mpo : וואלם oomnpi IP 91 אז ra oyiװאלם ליף 
pm •pro'ma pruaipi o'i proiyi ip■ ײ״1 שוין איך 

*r a  opm  oyn, :ip rro  opi ipia pa inp{ 
pm pa iyipo ipipo'o y pmpi ra op ? o n y 

ia* 9םליכpnyo 9 גז גליכקײם90 די oyn 1אי  pnyn 
 שױן ra fiyo ניט oyi איחר זאלם onyn ביים,

o'i iprra ip i בז־וגז y pa pa 9שםים 19190לא9ג 
pa ii'p  y prupioipany •ran T «. :iP  oiyr 

ra 19) ppnpoy שױן *),or 20 •pnna ip n n  y 
2,000 proyi pm *p* opo'iyapi ipeopma pm oyn 
pnipiaipany ii'p זאל איך אז דאלאו■  oyi pwpp.״ 

n ג1לו11סא ip  y ipo'T ra ipoopno o'j  .10 pa 
nopo ,i ,9ל9ב  pm וואלס iy pmpi 9אםת׳- oyi 

ra בלויז y pa prm נאל pyrnonpopyup 19סאל, 
W 1•שםױ 1םי 9לכ9וי * i pro

iprim 4 אסיסi'] opi"p osmpoim אפ־ 9אל ױ 
pa pnynpi osaopiona p ליקײשאגם m  oyn די 

opo'ay pipmmaa, ז93לײג iprim •nr«' ip i pa 
to אסיס,  iprm שיקען oann dpi ts pmipo y 
* ra אים זאל pm iy אפים v n  dpi pnpi בלויז 

pipr is oi'opipoi'aiya ד ra ipiipapioyo ip i 
ip iy  ip im  y .ניט im איס ן9וױל IPpm o'i 

19 prrm גייגס *pi pro to *iprm  pmoro pm 
pnpn raw ipipi'm pn la s, װיסצגדיג ipeyo iy 

{** y ■pi ip  opn ,0190*11 *i in  om 0*1 ip  oyn 
y pa pnpj^anony iyo pn יס pm 19019pm pa״ 

pm 9לכ9וי pnn בײ דזשאבם ooppompa 91911a 
opn pm pa איס ip i is propuy o'i •אר־בײס iprm 

n קאן  n  oyn ip pm 19*  ,ip n n  y pn פײיהװ־ס 
is  ■pr om באװײוען pm opn ,ip n n  y ra ip  iy 

ra om־a נים אפילו ip i oyi ra •sp o'i .pnpi 
pm ra oyi up ,ip• סאל ir s  Dpipiyrtpi  opi om 

pnynpi lpi'isp} y i ra  oyn dpi** om *ma ip i• 
dpi pnnp o'i ipp ip חשאב om 0}ipi3 ip  prrm
ooiiap> pn *pr־.pm
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מאנטדעאל איז פואנט גאופענם ריױס אױפז
שעהן. בערנארד פון

 םרײד ק*נ*דער דער םון קרייזען די ין
אן  8 געמאכם האט באוועגוגג ױני

 װאס שםעלונג די רושם שםארקעז
בינ־ דײוױד ,0131*131• אונזער דו

מען האם סקי, פארצוי־ דעם אין גענו
.8 אי• סי• דער טיװישען ?אמף גענעם

x דער את  jg ל. אוו
םיק8■ שלום די  האט פרעזידענם אונזער פון לי
 דער פיז םירער די אויף אײגדרוק 13?1שםא 8 געמאכט

אן עגונג טרעיד־יוני ױו ך האט דאם אוץ קאנאדע איז מ  זי
 פת נדלוגגען8רה8ם די בײ פיהלען ?1שםא לאזם31
םיעעז די םיודםי  םרעיד־ענד־לעיבאר דעם פיז עקזעקו

 קאנגרעם דער אז װאוםט.8ב שײז איז עס קאנגרעם.
אנגע־ םאלס ניאגארא אין 1םא138צוזא זײן בײ חאם

____ ____ שלום. 1פא שלום8ב 8 טםעז
 וױים־פרעױדענם םראגאויזישער םרעפאניע, ראול

 םרעידס ״פאנםרעאל פון ■רעזידענם און קאנגרעם, פון
 עקזע־ די איז קעםפענדיג האט ?אתםיל״ לעיבאר עגד

 געשםיגם זיך קאונסיל, לײבאר דעם פון קוטױדםיםינגעז
ל דובמםקי׳ם אויף  פראםיגעגםע אנדערע אוין• ז■8י

 אױף זיך שםימן יוניאנם אינםערנײשאנאל פון פירער
 ”8■ די ם8 ז8 האםלז, און שלום׳פאליםיק דובינסקי׳ם
 דער איז אײגיגקײם » פירען סיף םוףכל ליטיקװעם

 אין 4p םיר באוועגוגג. םרײד״ימיאן גער8מעריק8
m קאנאדא, p ח  ניפערק״פ די •ױסמפיחןן איו# נ

 שםרײט דןד <8 מאפען, םיר און שםדײם דעם אס פץ
 אין corn* די פאר אייד ענדיגזנז קיחנליד זיד ױעס

ססאסען.
 דאגק 8P88 — 8 האם איננזערנײשאגאל אוגזער
 געװאתזװ םיל עגונגוובאשלום־ דובינסקי׳ם פרעױדענם

 7*8 האם רןןלין און אנזעהעז אוגזער פרעסםיזש. אין
באוועגונג. יוניאן םרעיד קענעדער דער אין געשטיגען

 דטפארםנזמנס ?לאוקס דסס 1אי
 בעלי* די ארבייטען דעפארםםעגם ?לאו?ם אין
דופליקאטם. און סע&פעלט אויף םלאכות

 ױגיאז די יהאם סעזאן פון אנפאנג 3סאס בײם
 װעל־ שעיער צאל 8 » שםעלונג 8 13881 געםחם

 ײגיאד פיז שרױםדו־עהעז געװאלם זיד תאכעז מ
 בעלי־ וועםעם שעפער זײנען דאס באדיגגוגגעז.

 פון פונקםעז די פארלעצס םעיאן לעגטען האבען בתים
 דםענם8.ג די :בײשפיל גום אגריםענט. טיװזןקקאלע

 נדערע8 פאר 8 1» וקם"8קל .פריעעס די םיילס״״
 םס׳ז8 דער םרן רעזיגנירט לעצםעגם האבען םירמעם

 דעם פון פריי שױן זײגעז זײ ז8 גערעכענם, גען8ה אח
 די *אהלען פון וסוד זיינען און אגריםענם קאלעקםיווען

 *m און מפעלססע ףאױ לױן־חעבערוגג 01313» 5
גענאחלט. ניס 3סא? האבען זײ ליקייטם.
 ר8® םאכעז לאזען צו גט8נטז8 זיך יוניאז די ט8ה

 ײפליקײםס. אח סעמפעלס זײערע פירטעם דאזיגע די
 אין אוריק ארײן זיינען זיי T8 געװען׳ איז םוף דעד
ר  יוניאז חנר מים רשטעגדיגט8פ זיך און סם׳ן8 ת

 זײ װאם ״רײז״ דעם ר8פ .בעק־יעי׳" די עןרעיקוטאא
 גאראנםי 8 געגעמז אויך און לטחאאחני נים חאבען

 ארײנגעחז דארף װעלכער ,רײז״ קומענדען דעם פאר
קראםם. איז באלי

 !רןןבדסם .ןץופרלעגמג• דסר
ד ינג״פערלעאוו, דעד איז מאנםרעאל אין ועס ח  י

 םמ־ שסעט, נדערע8 אין וױ ערנםט זױ8 נים בלעם
 גאנץ פרילינג פאריגעז איהם םיר חאבען דעםםװעגען

 מעגער־קלײדער פון שעפער רײע 8 אין מפיחלם. גוט
סוםס. ,פעניש־םײד״ טירראדתג■ םען חאס

 כא־ זאל איבעל דאזיגער דער T8 באװארענעז• וװ
 קאגפע־ אײגיגע געהאט יוניאן די השט ווערען זײםיגם
 חאם ז8ײני אוגזער און מלײבתים די םיט רןנאען

 די 08 ?ןפ8וש«8 וױ D8W• 8 אױםגעארבײס
וױכ־ 4 פאלגענדע האם ס8גר8<ד די װןדלע*יגג״.8»

______ :■תקנתן טימ
ײסויס די )1  שע־ מעגער־קלײדער די פדן נןל

g i« מיףג nry ל im m זאלעז םיסס *ש־גדיד.ט?«י 
 עסד רלענעזפפ ר8< געריבט אק װןרעז גס8נגשקל8
וױיחשעס. װעגען עקם גריטענט8 ר8לײב ל?קםידו8ק

מיןן ךי )3 t י p ס מ 8 בלירס8ן ל מיו  ך8 סי
p»r«ir>P י גים־ די דוירןן8<י8 *י דםמגט8ת

 ױגיאן םון בעלײבתים אז היטןנז, או אמ שעםער ױניאן
 םון שעפער *ו ארביים ארויםגעבען נים זאלען שעפער

 איז בכלל. שעפער גאז־ױניאן *ו אמ מעגער־קלײדער
 מע־ א צו ארבייט ארויםגעבען װעם בעל־הבית 8 ל8ם

 זייז ל8ז קאנםראקטאר נאן־ױניאז אדער נער־קלײדער
ווערעז• אסגעשםעלט ■8אינםײד־ש

 ערםארענער און לטער8 אז באנםשיק׳ חש. ברודער
 געווא־ באםרײם איז ניזאציע,8ארג אונזער אין מענש

 איז איז בתגעס־אייחשענם לם8 םליכםעז דיגע םון רען
 דע־ דעם אט םון נםירער8 לם8 געװארעז אםיגגירם

 רגא־8 די איז נםירערשאםם8 זײז אונםער פארםםעגם.
 םען.8ה םיר און גג8ג םולעז איז אמט רבײם8נם־8*י8ניז
vs טען.8רעזולם גוטע ברענגעז װעט עם

 אז לגאםײטעד״,8מ8״ חנר םון נגען8רל8ם *ו )3
 םרויעז־קלײדער ז־עירען8פר *ו גען8נטז8 זיד ל8ז זי

גטראל.8ק א האט זי װעלכע איבער שעפער לע8 אק
ז8ה מיר )4  הנחה 8 בעלי־בתים די םען8גגעב8 מ

 אין םוםם ״מעניש־םײד״ פראדמירעז וחןלען זײ אויב
 איז הנוזה די דעממבער. איז גאװעטבער חדשים די
 לוים לוץ דעם איז פראאענם 15 אויף רעדתירונג 8

 בעלי־ זען8ד לבעז8ה 8 רבײם•8שגױק־ םח «רײז דעם
 קוםענ־ די אין אמ זעחה די אט עעטמען8 האמז בתים

 זײער נגען8נם8 זײ לעז8ז םיר׳ רםעז8ערװ םעג, יאר דע
רבײם.8

. A 1 ״- —  געדענקעז ,,גערעכםיגקײם״ םיז לעזער פילע די
 אונזער װאם םף8ק נג*דױערענדעז8ל דעם ליךערשיווא

o האם יתקך rw a ״.8ק קלאוק .גרענד דער םים• 
 םירטע דאזיגע זײ חאם אוריק לב8ח 8 אח יאר 8 םים

ר וװם אונז. טים גרימענט8 18 געשלאסעז עגדליך  מ
t האמנז דױעדנן, o םארט אזא םים םאן «ו ם8געזז ז8י 
 דעם אפהיםעז ז8 ■׳8״ יעגעם אין רבײםער8 עלעםענם
 געקאנם. נים םען חאם ■רןמעגם התדערם אגריםעגם

 און 18סעז אמםיגען דעם מעז8אנגעס האם טען1 װען
 ■־n און םעםפעלס בײ רבײםען8 גענומען האם סען

 טאן ע«עם םח מ<ן 18 געזעחן, יונקה די האט ליקײםס,
 ר8® שאי יענעם אק רדם8נד8לױדםם די אױפתױבען *ו
 ״רײז״ 8 גױםיג געװעז איז םפעניעל און ימארסיעראפ
 18ק זי ז8 געםײנם׳ םירטע די האם ■רעסערס. ר8ם

 װעלעז זײ אז בעלי־םלאכות, איהרע אויף רלאזעז8פ זיך
 די װאס דעם ם8 װעגעז װעזען קײז כעז8מ גארנים
י יאד זימעז לױן־העכערונגעז. זײ י8פ וױל ױניאן  י

 vs איחר׳ *ו ל8לאי זױ8 געװעז אטאל בעלי־מלאכות
 האבעז ן.8יוני די איגנארירם איגגאגמז מז8ח זײ

ם די אבער  בעלי־םלאכות די ז8 אױםגעםוגעז׳ מלײכתי
 האבען פרעםערם די געביסען• אלדיגווגע זיד האבעז

 זײ זאל םעז םײדען םעמפעלם ■רעםען «ו אנםזאגם זיד
מו ע  גע־ געשליכטעם איז סכסוך דער .רײז״. 8 ג
 קרײז־ סעםועל *װישען אונםערחאנדלונגען גאד װאדעז

 םעם און יתיאן, דער פון םיםםענט*םענעדזשער8 ״18«
 םירםע די פירםע. דער םח רשסעהערפא װסקי״8רנ8ט

 ר8ם פרײז זעלבעז דעם 1הלע8י *ו אײנגעשםימם האם
 רםענם,8ג 8 םעגם 75 — סעמפעלם אץ דויליקײםס

 םעם־ יעחת אױף סענם 15 פח העכעתנג 8 איז װאס
• rrrr אויף העכעדתג גרעסערע פיל 8 אה יעל  ײי

ליקאם״
סױםעךבמנפפים אויס דאוזלם יתיאן אתזסר

 1אי ארית איז אינםעדנעשאגאל אונזער אק זמם
 אתזער האט רזיכערונג8ם טוימד־בענעפים םם8קר

 -1לע8ם «װײ געחאם יתקװ קלאוקמאכער אלערסאגסרע
ירעםערם. בײדע

םעםיש.8« געװען איז פאל למםער דער
 רעװןר דעד נאד זיד האם ■עטראף דזש. נרודער

 איז אח לעמװ םים׳ז טעװעם8גער נד8תםל אץ לתיע
 לע8 — םיליע8פ גאנאע זיק דע.קאגא קיק געקוטע!
 די בירגער־קריג. איץ אוםגעקוכמװ איז — קאזאקזמ

 קלאוקם, בײ •רעסער 8 געוחװ ער איז •vnr 6 לענסע
ן.8*מ18ײבי גוםער 8 געוחת איז אזץ

*in אוםגליק. ores 18■ איהם םים חאט ילתים
 געשםארבען. און טרעי חויכע םוץ 1לע8ארמםערגעפ איז
 פרײנד׳ עםליכע בלויז געװמ• נים זײממ קרובים קיק

 18יתי אתזעד פח 61 ל8לאק יונקה• דער םח ברידעד
 זײן דװ־מוםירע! אויפגאמ די גענוםע! זיד אױף האט

װעגמ גסםיטתיע8ק דער פיץ פוגקם א לױם לויזע

 דעם םון םומע די לאקאל דער קריגט טויטען־בעענםים,
 אראגזשירען מיט אפ זיך גיט ער אויב טויטען־בענעפיט

באערדיגונג. ד
מד קאמיטע א באשטימם האט לאקאל דער ר  דו

 חש. סח באשטאגען איז קאמיטע די לויה. די פירען
 גודםאן דיװו םארשטארבענעם, פון םוײינד א בעניקאף,

 יונ־ דער םץ ביזנעם־אייחשענםם בורגאן, אלבערם און
 ־8י 8 אויף געווארען אראגזשירם איז לויה די יאן.

 I ביסעל א באטראפען האבען אויסגאבען די אוםן. סיגעז
 :ם8ה טויםען־בענעםיט םאר׳ן טשעק דער װי מעהר

ה םארשםעהט װעט, דעפיציט דער באטראםען.  'בא־ זי
 דעד םון האנדלוגג די לאקאל. דעם םץ 1װערע זארגם
 אונזערע אויף איינדרוק גוםען א !עמאכט האם ױניאן

מיטגלידער•
דרעס־דעפארםמענם אין

דורך״ איצם מיר מאכען דרעם־דעפארםמענט אק
פעריאדע• היםםארישע 1מי א זאגען, 1מע 1קא

 קראפם 1אי 1ארײ איז נאוועמבער טען6 דעם זיגט
 װאך א סענט 26 םוז דױם־אפצאלונגעז׳ געהעבערטע די

סענט. 35 אויף
וועל־ מיטגלידער אקטױוע םילע גערוען 1זײגע עם

 18װעג הארץ שווער א םים ארומגעגאמע! זיינען כע
 געשרא־ פשוט זיך האבעז זײ דױס־העכערוע. דער אם

 וחנלמ אפשר שלעכם״ איז ציים די וױיםם, װער קען.
 n וועלזמ אםשר צאהלע!, ורעלען נים מיטגלידער די

 *ראםעסםע!, םים ארויסקומע! םײילאד םראטנויזישע
 װןס עם וױרקוגג• שלעבטע 8 1האבע װעם עם אח

ע8ש 1ברעגגע •1י
 ר*:8פ בעלי־בתים האבע{ רמענם־צעגםער8ג 1אי
 -41י*8טמײדלאד־אדכי* די ז8 נמװ,8קל לערלײ8 שפריים

 pnyn ■רובירט האבזמ זײ את *ופרידע! נים זײנען
 געהעכערםי די צוליב vs פאראױסזאגעז׳ 1או גביאים
 אינ־ חװ־ פח 1נםלױפע8 *־בײםארינם די 1װעלע ״דיוס״

 1פי ארונםערגעחן װעט ױגיאץ די אח גאל׳8םערגעש
יק.8מ

*— םיםגלידער קטיװע8 אונזערע ארום געחען אי*ט
 לײכ־ מיט — געשראקעז םריער זיך האבען װעלכע די

 מ־ חאבען םײדלאך םראגצויזישע די אץ הערצער טערע
 זקד װעלכע בעלי־בתים עםלאכע די אנסוישט לדיג8ײ

 גביאות• רצער8שװ דיער םים 1פע8געטי גארגיט בען
 M פריער׳ געוואוםם חאגעז ׳דיט אוגחנר פץ םיר״

ײוי *וליב האבען װעלכע םײדלאך שראסגױזישע די  ז
 ~*־ געקעםפט אינםערנעשאגאל׳ אונזער *ו לאיאליםעם

 רעגירונג דער געגען קירכע, דער 1געגע דיש
י 1רשטעח8« װעלמ זײ vs — בעלײבתים די  י

 ו זײער ז8 1אי ״זײום״ דעם חעכעחה פון קײם
 צוליב װערעז אפגןשװאבם גים װעט nrrr* דער «ו
 געוחח• אזוי קע8ם איז עס ר.8ה 8 אױף פילו8

יתי׳ 1םע3 ם8י םיטינג ל8י8נ8ג ם8ד חח
 18האב )רונג8כ8דײס*ח די גוטמװייםמ האט י8כ

 י*פ8ש פוץ םיםיגג 18ר8ס8גר 8 גאד גערוםזמ
 סאל8גאכ דארם אוז ר8םיםגליד 8קםיװ8 אמ

 יוני י8אוגז פץ נט8םםײטמ 18ל8«י8םינ דעם בראכט
ע אח ק8שם וױ 1וויזע8א  18ײ8ג איז ס8 נויטיג י
ix די ס8 כען8מ n r w. פילן חאבעז םיטינג בײם 

1* ײי 8אל 1אי װארם דאם 18נוס8ג םשערליחײם 2 2 
 18דאזיג ם8י 18חדכפיר *ו ט8רפליכט8פ זיך

 װאד 8י8י דורד. 08 18םיר זײ — אח
 פאר *ז זיד סאר ,,דיוס״ 8גםיג8ס 35 די אריק זײ
 סים חשק״ םיט 08 18םי זײ םיטגליז^ר. 8י8נד8

 ימו8ג די ז8װ 18קאםאליק 8גום םון םרוםקײט
.8קירכ

 פאראז אויך 18זײג ס8 18 זיד״ םארשםעחט
 שםעלוגג־ א לד8ב נעםם יוגיא! די 8װעלכ vs ,18ם8ג

בײשיילי^ 8אימיג 1בע8ר«וג8איב כדאי אמ ס8
 ז8חאב ״4P ס8דד ר8חװ־,ברײ פמ י8ש אק

 ר808ב 18ל8וי זײ m גלזאגט, םײילאד ליכע
 דװא 8 גם8ם 36 עזלחאצ ר8אײי 1ױניא די

 אײמ ף׳8ש ד8נרח־ נם״8ם־אײחש8ביזנ אונחװ־ איז
י נלױז יתקמ־ביכלאד. די זײ בײ אפגעגומעז  י

ם8ר איץ ביכלאך די רט8ק8אומג האבעז ^ ג  1« זי
 ײ 1אי 18קומ8ג 18זימ זײ וחװ י8אב יוגיא!.
 18« 18ק װגיאךביכליד ןדח 18 -18םת8אױםג

 לאפזז8ג די nim ,1שי80 ר8ד צו חז8צוג
י *ידיק 1808ב8ג *ץ 18יוגי י8י איז י י י  י
 נטשולדימ^8 די אל1 180 18בעט8ג רבײ8ד אח

מ! 8ליכ08 ר8א חלט8צנא האבעז ת ̂  .דײס י
י «ז חױץ״ «ו גליקליד 18ײ8ג 18זײנ זײ אח י

 פארשםעד■! זײ װעלען איצם ױגיןמ־ביכלאך. ווידער
ױניאן־ביכלאך. םץ װיכםיגקייט די בעםער

 ארביײ עס וואו דרעס״״ ״מאגעל םץ שאם דעם 1אי
סינישערין, א מיידעל, 1אײ האט מיםגלידער, 125 1טע
 גראד .דױם״. געהעכערםע די צאהלען צו אנםזאגם זיך
 םריער האם 1ױניא די וועלבער םאר םיידעל א עם איז

 אז איהר, םאר איינשםעלזמ ייד מאל *ווײ געדארםם
 1װע ארבייט. דער צו ,,רעאינםםײטען״ איהר זאל פען

 געהעכערםע די צאהלע! צו אנםזאגט איצם ייד האם זי
 דער םמ אפגעשםעלט איהר םשערלי^ די האם .דיוס״״

 אח 1ױניא דער אין געלא״מ באלד י1 1אי רבײט.8
 ױגיאן די האט םעוו^ א געמאכם האט זי ז8 ערקלערם׳
 טעות דעם איהר םארגעבען :זאכעז צוױי םאן באדארםט

 איהר אל1 1םע 1א הן>81 ל־הבית8ב צום 1ה8ג 1דא אח
רבײט.8 ר8י צו ^18איגסםײט8,ר

ל אק  זיך לאדTםי פאר 8 18האב ם״8דר ראף8.
 די זײ האם .דױם״, 8י8כ8ה די 18אהל8 צו אנםזאגם

 .װאיר־ נאך יוניא! ר8י 1אי שיקט8ג לד8ב רלײדי8סש
 יוניא!, ר8י אץ 18קום8ג די 18דינ קארדס״. קיגג
 אוץ קורם 18רט8כ8ה8ג 1לױט׳ ״ז־ױס״ די צאהלם8אײגג

 18ב8ג8ג די האם 180 װאס ן8וםריד1 18יו8ג 18סיג
J1180 ר8זײ אויף אנםשולדיגט אח רדס8ק

 דיוס צאלם8איינג 18האב ר8Tםיםגל נט81םוי ארום
 ־8ב ם8י ®מ 18ניס8ג צו כדי יאנואר גיז פאראױס איז

 8לט8 די 18ל88 צײם ר8נ8י ביז 18זאל סי כדי אוץ נצפים׳
 שאם וױיםס״ 18די8נ88. 08י 1פי .דיום״. 8י8נ8קל

הנחה. י8ד אם םים באגוצם ייד ר8רבײם8 200 מאממ
 ר8רבײםnrapi 76 8 •8״ ”urn 8ל8םם׳י ם8י «ץ

 ר8י8ש 8י8נד8 אייד איצם• בח ,דיום״ הלט8צ8»ימג
 דיוס־צאח• םוץ ביט8ג אוים׳! נם8צײכ8אויסג זיד האממ

jji• 7 ז7» ק^ז מלדw>n»ך vs ודײל דערפאר גר©דע
uym ,דיוס״ rm  tvs רם8כ8ה8ג אויד ם8ײ מװיאחװ׳ 

ר8י צו םיםגליחװ• די פמ ס8ר8אינם י8ד 18ר8ײ
•nr״

 *80אינ 18 18ײני חװ־ אץ םיר האמװ רװײל8ד
ק 18גט8ס8י ר.8םל8םײ1די פמ םם״8גט8,

תי די  דדײ שיקזװ 18 באשלאמװ םליד׳8נ חאם, 18י
 אס יארק. 1ני קימ 8סם*רײז1ל 8 י8פ רלײדים8סש

 ר*8םש 8נ8י rrom 18 םײלם8וג8 ם8ײ נבוד דעד
מד 18םט8אפב דץ 18ל8ײ י8«8ש ס808װ לײדיס  ג

.18גג1אחל8ס־1די rrrv אץ שטזוזזנד
ש 8י81את ײד 18האב  18רפ8װ8אדײמ ",סידיילרל,ס

ײס״ urt אמ ר  18380 18 שים80 רבײט8 180 אמ ,
ז־.8י8ש די נד8ח8גמחים

ט. 1שײ חאם י«רלר8שט אײן ק־ די אס מחיג גלי
ק ם8י פח 8םשאר«אנםי ם8איװ םיס אח 8ליכ  18די8נ8.

ם קאן קײנזמ־ 18 קלאר׳ פװץ אמ ם8 י•8ש ײײסם״  ני
שאדי םיס ,ביגהװ״ םי8ם ױפ׳ז 8נ  18ל081 «ז בים8ג א
ס״. ױו ײ קיץ ר8ױכ שוץ פאהרם זי , יאדק. נ

ם__ צ ר*8.םש װײ8 גאד 18אויסקלײב 180 דארף יי
מ קצסמ?אגדידא .8םשארפאנםי מים 18 ליידיס״  18ד

ף זיד״ חם8פארשט 08 קם.8! ארום 18ר8י  גאר־ 1אי ן
 *J8P 08י 08 םיט ליג838ל 08אי 1אי 180188 0188
0080.

תי דסר מים פארמשטמנ! תו װידסן בסלי־בתמז  18י
הסנס די איבמר קריגטן און

י אץ ר 8088ל י א  181181 111א פאו־ tm װאמװ י
 *8ש אחל8 8 1אי ״080T188800. 181דודכםי 1צ 1ױםי1

 1838» ד8י8ש 8דאזיג די םון לי*בתים8ב די .188
ם׳ מיינ י ןח ג  18 צײם 818שײ די i88iioאױ ז8קאג י

ט1ײטם־באדי318 די 18דדיק1801ארי  8ז־8זײ אץ 18גו
 חשבת לשעןפא 8 גלסאכס 1838 183הא די .18«8י

מ י י »1ײ י י 183אי 1838181 ייי 0תא י .0180 י
 180 תאס 18יז־13 װ83לי די סוץ שאס 081 1אי

װ לם8ײ81 י שמיח  181 ײם.3שסיק^* 18« 181■רײ י
ש88808,« <  *8081 8«1י8 די חאס 180 דדײ פח #ח

ם ל ך 18י סים יו ק ת ױפ׳ן י  י1 18אחל8 18 סאזיס א
םי ח־ס.8ד18לומ*סם 81יינ

n ס די שדיחװ לס8ײ81 חאט קא.״ ח8פל ים18,
ײ ײ  תאס 801*8 די .180*1*8 1אי ״180ײ18י8. 1«י ײיי
ײ־ ײמ מ8רל8מ יי ײ קמס מדי  קם8ז פמ סםוײיק 8 נאד ו

<ג8י
*80ש 83לי0TI081 T 18081 18 18* 183הא 1*0

 18181 1אי ״181*13 18אדל1» 801*8 181 1<«1 ^
י *1 188*111801» 0ל81י81 האכ♦! 83ל8ײ ת8י
.nr 011811800 **1 **»818 18880״

ף 11*11* *1 00800 לל33 ױ 0*1 אמ 1811 181 י

 אפגעהיט שטרענג זאלען ױניאן־םרינציפען אז אכטונג,
 ײטס•318 גלײכע םון םראגע 1דע אץ לםשל״ יוערען.

צוםײלונג.
 שאפ דעם אין איגצידענם אז געהאט 1םי 1האבע

 םיני- םעם א םאראן איז דארם דרעם״. ״לאראף םץ
 דעם אם םון װיםעז געוואלט יט1 האט וועלכער שערס

 ארביים־צוםײלונג. גלייכע — ױניאן־םרינציפ מיכםיגען
 םלעגען 1זי פאר ארפיים גאנצע די םארכאםען ױעלענדיג

 םלעק־םע־ דער אין זאל םירמע די אז םארלאנגען, זיי
 1ױניא די סינישערם. נייערע די 1שיקע1אתנםע דיאדע

 1האפע 1םי שםעלוגג. שטרענגע א נעמען געמחט האט
 ■רינ- דער אויב םטרייק א מיט םירמע 1דע געווארענם

 ים1 איד׳ל םץ וועט ארבײט־צוםיילונג גלייכע םמ ציפ
 גערוםע! 1םי האבען םינישערם די ווערעז• אפגעהים

 זײ 1םע האט דארם קאםיטע״. .גרױוענם דער פאר
 18י1ײ 1דע סמ אויםשליסעז די וועט 1מע אז ענם.1געווא
 דעם אט ברעכען םירמע דער העלםען 1וועלע די אויפ

געומװ, איז רעזולםאם דער ינציפ.1*פ1ױניא ױיכםיגען
י סמ דוײי אז  םמי א,1י1 1י8מאדל רינם,8פיניש 8ניי י
 •1818ל8ג 8 איצם 181*1? גראמ׳ םאלי אמ ח8לפ8ה

 פלעצי■ 081 לויט שאם D818* 1אי 18ײט318 *ו היים
 שאפ 18יג3ל8ז 081 1אי ג.1פייט*צוטיילו18 ר8גלײכ םיז
 1יגקײםע18שװ 8יג3ל8ז זײ ם8ה81 1י1א םיר 183הא

 8ױי 1קײ 1* ים1 18לאז זײ 1אוי .018081■ די םים
*818 *1 .818י188*88סל 181 1א* 180**318 0180818

8i 0 18ג8ײi808i8 *i פוץ ם18ה *1 אץ אמם למם
8011*01*11883.

o — 8 8181 181 םיר האבזױ כלל3 r8 •םללק 
 אוץ 1ודעזעלי81 װי םס״1מפלײ88״׳ הר8מ — 81יא18י
מ *1  ײאם 181א 180083 אױם׳ז זײ אױף 01*1881 ײני

08 188 18381. __________________
 דסמרסמפנם סמבראידסרי

 שסאלץ װי^לין■ 181«** ײסלרארכ *181*81308 יי
 *n האבזװ 18180 081 *ז לײף 1»י אל•8לא ר8זײ םים

 אי־ 018081801*8 איז 08 .1811רו838לײדח 18181881
I838iin83 ת*1838ידח1ל מיז 1818צים 8דאזיג די 

•1לײ8 1*1 180 18181 83ל8װ 181
0 839 *1 P8181ל*10י T8 18381 ,816 ל888ל 

84 ״;08ײז1« 18ל8י 2 13 18181881181לי10םי 66
 18ל81 7 1*3 3 «מ 18MP881 18381 90 ה8ל81 3 13

 1אלא1 150 1בי 1 פח i8i*i8 210 אוץ ii8« אמ
 לויך 81*1181*18 *1 י31ל 1811 181 אויף 1180

. ססײלס.
 תיל '180**318*'181*81388 *1 !81811 1י1183ײ10

 ״קלאסי *1 .0181*31*8 181131פאל 18331183אי 1אי
אױב 181 י3ת8אױם עוואלםo*ibi 1 אם1 י״18םבראיד8

i8tn8 8 1*0 אם1 «י סלאםם• 1יתיא I80ii8u**i8•
 פיזד מלז־ 081 1818ײ יר0 183אi8o**si8. 1 18ײני

 כײם ילף1 דכ«ת 18118181 8פידם *1 איז םעסםירם.
 אתז 18118H18 18181 זאל י1 «8 ׳0180018881 1א3י8ל
1* 19 1838T81 ״.880 חד8ל8- 18083188 װאס 20 אזץ 

1 18ײ1 181 •188ל8181 0אתי1 1838 0א1 08 8 
.1לי10יir 0*» א 181811 011081 081 180כײ

 קי׳ץ 0*1 1*8 1ײ10 *181*81388 1*8 818ל יי
 יג.18װ 18188 1*8 18880 *1 1*8 0ײ31א •81*001*1

 81*1 0*8 011 18 0181 ל808ל *181*81388 181 1838
080*318 *1 .180**P1לײד1 01811 18880 1 1אי 0ײ 
 ־1י1א3ײםם*318 *1 איז 180ײ318 *1 180*113 0ײל013

oil im m  i8im פח פאשמם ir«* i8 i.

ער סענעדער ^כ סנ או  אץ m געװארענט סל
שטא אמ װאגתואװער ײט קיץ ני ארב

4 8 1« 183י8קל»ק *i װאתיח סיר 8 m01א*
 ׳ז183אי ק8ײ8 דד ליחװ 08ײ םאחמם^ איז אל8ל
אויסקתט־ 81קײ 18 ״18חײס1818ל81 818083 ײכזמ ני8ל

 «־ 88118 180 181*01»* יי3 איז 81לא *1 יי1 180
שתס. 183לי18881 13 8 18881 *1 «8 >18110131
is 1אי «8 װיםזװ״ זײס iw w n קײן 0883 איז 

 80ײל381 83ליW" 08 ׳1818« 0*1 810011*8 קלאיק
r* rvmuvsp i  .i888o אץ ים,111 איז איסם חװ־ 

 ,18083 0*1 איז 08 קוז־ץ• 18n ײס31א r» 188T80 די
188 *WP08ײ 1 איסם. 181 1«י ײי 18118 181 ליד 

1818083188 0*1 18ל8ײ .181»קי18ײ 18B1P 181 18ל8ײ
081 0*8 ,1818118188 «* 18ל8ײ «ײ 181 ,81לא 181
080 08 8*1 13 183810*18 80*11 0*8 18H13188 

 13P80O 18 183לײ3 81 18ל8י1 1 1» ״18ײ8 188»
ײט.3אר i8i*ip 13 18ליכקײס18ם

ד עקז. מר  *. װ. ג ל. א. ,276 לאלןאל כן
ש װאנקואוועד, קאנאז־ע קאלאםביא, בריטי

!משוױצם נענונ
 האבסן דרעסמאנער די וואס פאדערונגט! די פון ואיינס

אגריסמנם,> נעקסםטן צוס פארלאנגע! גפדארפט

קין. ט. םון צינ
 18שם18 דעם האב איך ווען צװייק״ יארען מיט שית

 180חײ א 131 1אי ראקםי׳ם אין פיקטשור א 13131 מאל
 די פח זיד *י 13קומ3ג 1בי איד אמ סאג׳

ד לוםם 3קילט3אפג 3חיה׳דיג8  קןמלי־ 1*3 ײי
 ־818א *ש18כ3ט 818 י8 ׳0381031 איד ב8ה שאנימ׳

i* 13030» לוםם 3קילם  r, לבה3 א 131131 ד8י לם8װ 
 חײ- די 1אי 13זיצ 33ל3װ ס,3פאשניק31הא 3131118 פאר

i 3שםיקט1פא ״3ס 3B3oשוױים חמ־ ״ o n 8פי 1 8 1 1 
1אי ״183ליי 3ם318צופ 1 T50i8i נאסע, מיט m o i88־ 

i 1 3ם 3ii*o813 פימל די ז8ײH 8«8 181 שי1£םלב 
 1י8א ת8מ קללח די אםילו זײ 1318P ארבײם 180

 *18H 13 18*810 1 װײל זייז׳ םקײם ים1 לזזם תאכל
813088 8*1 133181 13 ?1313 1308 181 ?JOTf 

8*1 388 1338 831 18131? 181 038881P8H8
 83םסל*1?י 8«8 אז ״0381031 38ה 1אי ׳018ה 131 םיט

; b3Ti 18880 *1 פאר בייײמ i8i8**o 13 א איז לוםס
 *8188 801 18ל8שס 13 1שװא 13 איז *תייה yttxvs אז

08083 *1 13 1H13**180* איז ״T8 8181118 t 1*118?8«י 
43ל80ש1אײ 18ל8װ 0*1 11118180 818 188

־811*״* 0* 1*י 18080 10 8 1838 1אי 181 01*1
D8**l 1» 818 ל8י בײ 03*8 180האל 1*8 |•8אל8

מו אין וועלם דער #רום ריחע א ביי ;דיל T וױ חייגי i 
180; 0811 08 «1 188 1*8 481 1*71881» 18H81ליד 

1» 081ל 80?יל81 0*18338 .03» 1ל*118113 1»
8*03 *«1» IM8H88U 3 181 183» םואװים 8אלD* 

ל 1» דם>8שם 183  81*1180018 8אל 1» סםאלס׳ 8»
«1 1?  ■081א»*8081 1» 08*180888? 83לי1ױ*181 »

 83ל*08 *«1ל3 008? 81*18388 8» 1» 18ל3001י*אד 081
01811V1 188*0181»* 18י 1יל8א װאס 88» 8 י18ל8י' 

«1 8 ?81018?0*11 880 ?18 1*0 3183*1808 « 081 
«1 18« «0 «8*7.

1* 3 «1» ?18י »«׳ 188V811* 13ױי8בא » ״0ײ*
 .TW נו8«3 13 ?ללת 181 1יי 03י?108י818ת 818«

 P8 8*03 18*11* 1811» .18ײ0 0*1 008? 1® יי
»i8881 8»* 03 בכח אח און סםאר?״ bלס m ן« ?גו ת  י

«1811 8 1811» 1» 41188*118 1800P8108 01888ל 
» 1*1 080 0811 ״818 038* «3*1 1801188 *«1 *8

?‘«00 |81« 18011?81 8U1* 81811« 41118188
ה 01*03130 פאראמ  *01888 *1 ״.018808? 1» לם8»ן.

 08 41*1 1811» »י|י 1*1 1»* 081 1111»* 83ל*
»oflpi *1 1 יתיאז *i אז *,up פעלס  18881 08 Tip

 411831180 *1 180*1» 18ל18א8 (8388 08 1» 1**18
1 1»* 0בײ1831 18388 1» י1י ?18181 1» 8 

a«R op? 8*פי10?8ל3 ײי 031331 אגגל 181*088 r 
10*1 8?DT0D*I ; 3 0880081 188 181 7*03 אקי װי«pl 
«1 1*1 038881 11*73 0*1 TO80 83? 18ײ ״*‘Uip87* 

»1 8אל אק ?ס18ל38ג 11־לא11לא i*io תאס לײכםוסנ
_____ «18881? 3ל8 1» איז 180

«1 i8 i 811801*8 *1 או דאס״ חייסם 3ארי3ם* 
 ?*P1»0 08808188 081 08110 880> 1838 88 ל33א0
« 181 180 אלץ 181 0» 1*8 1838«« 0*0 »8 **H 

«1 *18• «1 181 081 188 8 0810 880! 80 081 
 1» 1זזלס׳ B8P. 180188 1׳»יפ 133האנםי 8081 םים

 Of« «ח .18387 081 188878 0180*3188 08 •81«
 0*1 ״3*180888? 181*7*3 8 1» 181 ײם>3 8 1» ץ7א
 PK 8 .18181? 8 188 88 008 88 »1 >880 1» 0ײ1

ס18380 1» לופם זײ װײל <183*1 » סחיח  46*83188 י
181*1 T  »00 «18*11* 181 1» חיאי 181 0» ״8
ײפ «pi?i «1 »ז׳ ?ללזמ״ סך 8 סוץ געװאר?ן  אױץ ו

•131 1» 18181 » TO 18183 11 «1 ?ללח P8 
 &א* 81*18011 80חײ *1 1» 0**3» 131 *י3 0*110

18081.

ױט אױמץ רעזאלוציע טרויער י  טון ט
װלאדער^ ב.

ס 1» ״18*110 1» גצפיחל 188» 8 סים « 88* 
*800 ,001»*ל8 180*111 081 *1»* 183181 801*0**1

181 8*1 8*0 1381*8181 ?3• «181*0*1» * 081 T 
10*0 •1311 1» *131087 ,18*«»8 183*7 18«1» P, 
13« 4<81K7h *1«O0

1* «1*180. 8« 18881 18 088 1*1 08&3P31 
 ״mo o*i ל881?י* ל,881?ײ 0» וועלען ,18387 ן3צ1גא

18081• 8188 pirns f l.]?
». גיו גוארק, ^1 לאי^ כאסח־ עקזעקוםיװ ח

m ,1ל?*8 13םײ יףיןנרגאן. ,1*10 188188 m iyo•

ן
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מו זאנומט אינטןונעשאנאל אזנזןו r נלוטינע ד אי a w ױטשמנו איז
 טעלעגרא■ — אמעריקע. פון פראטעסט־שטימע הערען לאזען צו רהװעלט פרעױדעגט אױה פאדערט באארד עסזעסוטיװ גענעראל

 פאר־ טשעסט לעיבאר — אקציע. פאר סאנגרעם טױיד־װגיאן בױמישען און פעדעראציע אעטערנאציאגאלער צו פידט
פערזענליככךטען. בארימטע פון און צייטונגען פון פראטעסטען מיט פאמפלעט עפענטליכט

i

 *ײםונגען די pc באריכםען די פון אויפגעםרײםעלט
 בעס• נאגישע די װאס םערדערײען שוידערליכע די װעגעז
 האבעז זײ װאס •אגראםען די pc מגאנגען דינען םיעם

 אין מפעלקערוגג אידישער דער אויף תרכגעפירם
o ײך.ר־רזדטלע r םיז באארד עקזעקוםױו גענעראל די 

 *י טעלעגו־אםע א אוועקגעשיקם אינםערנעשאנאל דער
 הערען לאמנן ix״ אים בעטענדיג רױװעלם •רעזידענם

 קלארער אזא אין אפעריקע pc שםימע •ראםעםם די
 באגרײ־ זאלען ■*גראמשםשיקעס די אסילו אז פארםע״

 אױס־ פארברעכענם זײערע םים זיד חאמנן זײ * פען
געועלשאסט״. *יװיליזירםער יעדער פון געשלאסען

o באאח־ עקזעקוםױו געגעראל די r אװעק־ אויד 
 פון סעקרעםער שעװענעלם״ װ. ix קײבעלס געשיקט

 יוניאנם םרײד םיז פעדערזמיע איגםערגזמיאנאלער דער
 םעקרע־ גענעראל סיםרין, װאלםער ix און *או־יז, אין

 לאנדיז אין קאנגמנס יתיאן טדײד בריםישעז pe שער
 אנשםרענ־ זײער םא«לעז1םא ix״ זײ אױפפאחנרעגדיג

 אונ־ אאנ םון גלײבחײם און פרײהײט דער פאר גוגג
 פאר־ װערען װאס די pc מינאריםעטעז טערדדיקםע

דיק־ פון באהערשם װערען װאס לעגדער pc «אלגם
,____ . שאםארעז״.

n רחװעלם ירעזידענם ix םעלעגראפע די r וױ
_____ . פאלגם:

 גוםגעוזײסענער יעל1אסי און ארגאניזירטער .דער
 אום־ דער אױף געװארען געלאזם פרײ איז װאס סןדאר

 דויד דײםשלאנד pe באםעלקערונג אידישער גליקליכער
 געבראכם זיך םים האט װעלכעס טעג, «ודײ לעגםע ךי

 אוים* די לעבעגם׳ םענשליכע פון פארניכםונג אלגעםיינע
 פארברענען דאס געשעםםעז׳ אדן הײםען פון חײגתג

«p געבעם־הײזעו־ אידישע אלע כמעט פון עגעזוושפאר 
 אויסראטרנג פאלשםענדיגער םים דראחעם װעלכע שון

 קינ־ און סרויען מענער, הילסלאמ םיליאן האלבען א
 גאטמ די אויםגעשוידערם האט ד,אנשטײד אין דער

ױליזי די שודיס.אגש  אײש־ פוז געועלשאפם מער!יו
 געגזנן יראטעסם דתעחגנדען > אין שםימע איר מױבען

 מסױ די םון ןדעײאאש זיך און סארגיע ישעבארבאר ךי
טיראגעץ. און חןגקער

 האט געשיכםע הופאנער און לאגגער איר ז־ורד
 םוםיגע א נעםעז או עלטפרפא נים מאל קײן מ^דיקעא

 און אתםערדריקטע די פאר שםעלוע מלאזעבדפו *ח
 *ח ססניהונגעז די אאגעבראכען האס זי •אראאלגסע.

 קלע־ פיל פאר רעגיתנגען אנעו־קענעז *ו אנגהאגט זיך
חנ םים־ די וױ פענשחײם דער געגען מרנרעבענם מ

M ■  M i t t  ——------—  שױן די פון פארניכםדגג קאלםבלוםיגע און- — — - 
דײסשלאנד. אק קהילות איוישע וושסאסערסע

 איגםער־ דער ®רן באארד װיטוקעקזע געגעראל די
 װעלכע ימקח, װאירקערס ארנזאגמג לײדיס גאלאשאג

tq n tm אר־ אםעריקאנער מיליןן .מערםעל א איבער 
נמזאאז ביממד׳  פארשײדענע פון מענשען פון עלמס^וגנ

ױמגם טארזאמעלפ אאשסאסונג, אגרגא«יאV 13* גל
---------- ------------------- ------- ----------- M l■ *  פןרשטײעד דעם $לס אײן בעס ,^װןשינגס זוין חײגם

ק ארגאסעריקא גרויםעז אונחנר •ון ר דער »יז מל  אי
מד  םיי־ עטדערהינ פאר pjrw און לײחנן »ן שאה םי

 יי״ד, nr באשעםעגישעז מעגשמכע אאאראאלגט דאדנןג
v מז מ לן מד  עןסטאוא jv טיטעש ע׳סאמעריק י

m אין i רן o די אפילו אז םערפינעז< קלן p בא־ 
ס ד !יחמנן נ ן נ ן רנו ן ip ו p םנגרײםען vs מז זײ  הן

ד זין■ jn ײי m שן  טעלסעשגקאיוע םעשים ג*דג»די
ח » u n יליײיא g un• ס.אפעזאלשג

ד (אתםשרמושרימז) * װ ק ס ו ץ ג ו ד  
u t t w גארםענם לײדיס איגגחגרגאשאגאל 

״.nr«» וזאיךקארס
kUk ikHMtWMMK I • i ךי r» TyDTipyO 'QTfJJT&v 1S TtBTujnyO 

ד  םיײי די ®ין םעדעראגיע אינטונרנןויאנאלאר מ
«*jm m r מר yם סיםריז, ודזל /v r p f בריםי־ «ז 

gnr סדײד «*ja ra m  fP ויז־ן לײננט
,t  y r w p i  *an| ר <ון u דן r n r i גמר 

f v s מו ו מ ד דו מ ל ז י ל נ ■ א יייי
w ששר v fm * i שסיױ %ך^ י יײיד יל מ י  לייי

stye ys^ey ם וחןלמד ם מ ײינ ײי  די, מ
uyayV y a b n y e pe u t ך* n 

xnm  jm ך* nreeywya• תג די װ מרניבם י

 און חײליגטיפער, אידישע אלע כםעט םת שװעכונג
 האלבעז א אױסראטונג םאלשםענדיגער מיט םטראשעט

 אין קינדער און פרויעז מענער, חילםלאזע מיליאן
םענשהײם. גאטנע די אויפגעשוידערם האם דײםשלאנד.
געזעל־ *יװיליזירטער דעד איז אגענטורען ,אלע

 אר־ די און לענדער דעםאקראטישע די אין אמ שאפט
 פמ טײל יעדער אין אח יײראיע איז באװעגוגג בײםער

 שםימעז זײערע אויסהײבען סטעאיעל מחען װעלם דער
 בארבארישע די געגען יראטעסט דונערענדעז א אין

ארגיעם.
 אינםער־ דער םח באארד עקזעקוטיװ גענעראל .די
 װעלכע ױניאן, וואירקערס גארמעגם לײדים נעשאנאל
 אר־ אםעריקאנער מיליאן םערםעל א איבער סארםרעט

 האבענדיג װאשינגםאן. »יז הײגם פארזאםעלט בײםער״
 אנשטרײנ־ גאבעלע איז אונערםידלימ אײער זינען אין

 אונםער־ אלע פאר גלײכהיים און םרייזזײם פאר גונג
 פארפאלגם װערען װעלכע די אדן םינאריםעטען דריקםע

 דיקטאםורעז׳ פח באהערשט װערען װאם לענדער די אין
 אנשםרײנ• אײערע םארםאפלען *ו אויף אײן• םאדערט

 גע־ ■ראטעסט אלװעלטליכען אן ארגאניזירען או גרעען
 די אויף נאאיס די סיז םעראר בארמרישען דעם -גען

 דײםש־ נא«י אין קהילות אידישע געבראכעגע שוק
 רעגירונגעז אײערע אויף דרוק א אויםצואיבעז לאגד,

pe קרבגות די לםובת מרלאמענטעז pc איז ראסעז 
 הער־ די עםעגען העלםען pא מרפאלגוגגען רעליגיעזע

 זײ אום זײערטװעגען pc מענשהײם דער pe אער
 סאלשםענדיגער pc װערען געראטעװעט קענעז זאלען

פארגיכםונג.
י ק ם נ י ב ו ד ד ו ד (אונטערגעשריבען)

י.״ װ> ג ל, j פרעזידעגט

אױס!״ שױיט װעלט ״די
םשעסם, לעיבאר דער האם טיםול, דעם אונםער

 קרבנות די העלסען «ו ױניאנם pc ארגאגיזאןניע ךי
pc נאאיזם ®p ,יאםפלעם א ארויסגעגעבען םאשיזם 
 אויםגעשתחנן די *•געדרוקט זײנען עט וחנלכען אין
pc םערדע־ שענדליכע די געגען פראטעםם און אארען 

 ■עחעגליכ־ באריםםעםםע די pc נאאיס, די pc דײמ
 די אין *ײטונגען װיכםיגםםע די pc p® קײםזח
לענדער. סרײע

 םםעיט־ אוויי די מים *? זיך הויבט ביכעל דער
 אױםאוג אן אײנער רחוועלם. ירעזידענם pc מענטם

pc װיכםיג־ דער איבער ראדיא דער אויף רעדע זייץ 
 T* דעמןיקראםיע אויסהאלםעז *ץ סארחיטען pc קײם

 װעגעז גײםונגסלײט די «ו םםעיטםענט דק דװײםע, די
 קאםאליקזח py איךען געגען •אגראמען בלוםיגע די

 pt שילדעתע קומע ן קוםם דאן דײטשלאנד. אק
,שװאו־מר דער ײרד דײטשלאנד אין געשעעגישען די

M k t M M i m • •  k k M M k  k k k t e l M k  a m  ---------- -- - - - - - - -  .—  —  M ,  ,  , .  געשילדערט דארם ווערען עס נאװע&גער. אין וואך. 
T איחמ,דאם געגען מעזאגיאפ ישעליגאגנו די P 

 די װאם חורבן דער געשעסטען, ארן תייםען pe בירפן
 P* סארברענעז דאס מ,כאורזאסאר האבען בוליגאנעס

 הײליגטיםער אגדערע py שולןן די pc עמנזװארש8
pm איוופחמעםםאנטעז. *־יףקאםאליקען אםאקעם די

 װערטליך איבערגעדרוקם װערם פאטסלעט דעט אין
 דער pc ywnpyrpy געגעראל ךי װאס טעלעגדאמע די

 רחזמלם *רעזיז־עגם או געשיקם האט אינםערנעשאנעל
pc ױסדדוקןןא די pc ,מרעז ■ראםעםט PM פאר־ 

 pe שריפםעז רעדעם, אין ערדןרײעזס די pc דאטמג
 *ערזענליכקײםעז נארימגהנטסע די fa טץלעגראמעס

 pc זײנעז •ראטעסטאן די אײדאיע. pe *מו־יקע אין
 גײסםליכע חויכע pc געבער, געזעץ pc שטאטסטענער

n  pc קירמנז, טארשידאגע pc שיײ־ באריםםע ימלם n״
k k A  t H a k A M f l a l A  k U A  k A k  k k A ^ ^ A  A M A A A ^ k  ^ A ^ k  kמ וױן נײסמגען וױכמיגסםע און גרעססע מרי ח ןנ  י

y« איז n c  n r n מר יאגדאר  װעלם• גאגמר דער אי
erw 25,000 ך p ױאסזיימז eym yjcf ־ מ
ס ןרשטאר ואד אין וזאראן  אױס• גלײד ויימן לןגואי

ילא־ טשעםם לעיבאר דער ארן געװאראן סארקױפט
- A A A  • M U B A k k A  A A j A A k k A k  A M k M A  | k  ^ A M A ^ B ^ A A A  ׳y* ג#•#׳>b׳w yirana fu״ni ן ןמודחקען געװעס

oySccyc באנתלס אץ סענם. 5 סאר זיד טמטײפאר

 סאר װערט איז עם גיליגעד. קריגען עם םען קען
 חנג־ pc ארגאניזאאיעם ארבײםער pc ױגיאנס אלע

 איגהאלט דעם מיט זיך באקענען «ו םענםשען קענדע
pc בראשורע דער pc אװישעז עם סארשפרײםען 

 עס קען מען שכנים. pc סרײנט פיםגלידער, זײערע
סטריט. םע16 װעםט 3 םשעסם״, ״לעיבאר pc באזניהעז

 דד. װעמען ױטא, pc קינג ח. װיליאם סענאםאר
ש^  *וגע• האט סשלםם, לעיבאר pc דירעקםאר ליס

 זײן pc שרײבט בראשורע, דער pc קאפיע א שיקם
:ענטסער

ברן־ די pc בריף אייער ערהאלםען האב ״איד
 אכזריותץ די וועגען אױס״ שרײט וועלט ״די שורע
 ביר־ דײטשע די געגען באגײם גאגי־רעזשים דער וואס
 םינ־ אנדערע געגעז pc ראסע אידישער דער pc גער

דערהיים־גרויעז.
 nr סאדערם רעזשים היםלער דעם pc םעשים ״די

 אױםשרײמ זאל וועלם די pc סארדאמוגג אלוועלםליכע
 געאענדימד דעם pc סאראורםײלוגג pc •ראםעםם אין

 רעזשי^ היםלער דעם pc קורס בארבארישען pc רישען
אײערער, אויסריכםיג

<גיז נ * ס ד.. ם א י ל » װ ____________

פראטעסטירט. 22 לאקאל
 מעגעדזשעד זימערפאן, םשארלס ■רעזידענט וױיס

pc 22 לאקאל יוניאן דרעםמאבער דער pc אינ״ דער 
 ירעדדענם *ו םעלעגראםע א אק האם טערנעשאנאל•

 םים־ טויזענם דרײסיג די pc נאטען אין רחװזנלם
 ירןטעם־ *ו אױסגעסאדערם אים לאקאל pc גלידער
 נאצי־רעגירתג דער pc םערדערײען די געגען טירען

pc אידען אויף דײםשלזעד pc .קאטאליקען
:םאלגם װי זיך לײענם טעלעגראםע די

.uyn סרעגקלp .ירעדדענם״ רתװעלט״ ד
 דײטש־ נא*י pc מסטיאליטעם אוםגלויבליכע די
 1PMP pc אידען pc מרסאלגוגגעז באגײםע לאנד׳ם
 האנדלמג באשםיםטע א גויםיג דריגגענד מאכם ליקעז

pc נים םער שוין איז עם סעלקער. *יוױליזירםע די 
p>p פראגע pc זיד מישען pc אינערלימ דײםשע 

 אויסחאלמז pc סארהיםען אין גאר אגגעלעגענהײטען
 איוױלי־ דער pc ווערםען מאראלע pc םעגשליכע די

p זאאיע. v ניפ האם רעגירומ ןדעד גרויע מענש׳ 
מ אוגםער םעגשען אוגםעמואװארסען רעכט דאס  ןזוי

 אליקאקאפ pc איחח דײםשע די וואס די וױ יםורים
 םשומ זײממ װעלכע דיקטאטאמח דײםשע די pc לײדען

בלום־דורשנױגקײם. pc עןעווארג
 אונתר נאר רעכם, אונזער בלײז נישט אמ ״עם

 חייר pc קרבגות די סאר זיד ארײטנוםישען סליכם
 ןנשםרײנגמג םעגליכע יעדע םאכען pc םעראר לער׳ם

 BOH pc פאגאטחם םארעכטליבען דעם אמושטעלען
 ײר אױף אסנעלאזט ה»ם ער װאס האם םשוגעגעם
םענשהײם.
 ‘םרן־י •ראגרעסײוע די גו חוב אתזער איז ,עס

 ]לאזיז Ti פאלק אמעדיקאנער pc אידעאלען pc דשניעם
מר דער איבער •ראטעסט אונזער חערעז אג ותלס•] ג

זיפערפאז׳ ס. םשארלם (אונטערגעשריבעז)
f22 לאקאל יתיאז, דרעםפאכער םעגעחשער

m .״ װ. 4 ל י.

רעדאקטאר צום בריװ

רעזאלוציע. אנערקענונג
 SB0 קיגדלער, pc ןעלמאגדחע pc ארבײםזנר די

 אממי׳ ביזגעם זײער באדאגקןןן ססרים, yo38 װעסם
fg גויחנר, זייץ סאר סײן,שדגאל בתדער  Tyayayanyanr 

מר תלי סי' דןם אױד שאי. אונזעד פאר אדבײם נ  די
 •יל חאם װעלכער *ײגבערג, בתדער ר,מןגעמשן ריקט

ען.גײשטדגאל בריתר םיםמהאלפעז
.___ קאנימזן: די

 J17 לאקאל jmnnijo .אלשטאר חש.
•00 לאקאל שווארץ״ שלוםAOC k̂AtkL AMMMk A^A לאקאל בראנדעים׳

.גערעבםיגקײט״. pc רעדאקטאר װערטער
ך ערלױבען מיר װעט איד אז האף, איד  או וי
תען  ״גערעכםיגקײט״ דער pc שפאלטען די מיט באנ

ען אום ק רי ד מו  דעם סים אוטנוסרידענחײט מײן אוי
עלער דער pc אורטײל עגי שענעדאל סי  עקזעקוסיװ ח
ם װעלכע קאמיםע, באארד ם הן שי ם סגעגער די גע׳  אחי

pc אן ױני אוואגגארד״. ,
p גלײך װיל איד c שטארק אזוי כאסאנען אנהויב 

ה וױ ם זאל דאס אז מעגלי  אויסגעםײםשט װערען גי
שםימוגג אלם ט׳ן *ו  דער אזױ װי װעג pc אוסן מי

געטאן. ארבײט די האם ״אװאעארד״
 גוםערען וװױי כלײז זעז ix אויסגעקוםען איז םיר

ם p געװען איז עם pc ״אוואנגארד״, פונ׳ 'o מײגונג 
c נאד םײגונג מייז איז עס pc דאן r c, שלעכטע א אז 

 אן pc געװארען אנגעװענדעם אים pc איז טאקםיק
אן דער געגען געווארען באגאנגען איז עוולה  אין ױני

 מא־ קלאוקמאכער ױאס *ײט׳ שלעבטער איצטיגער דער
ם׳ן דורך כען  װאוגדעז, זײערע אויף זאלץ שיםען מי

ט׳ן אן די אםאקירען זאגאר pc קריםיקירען פי װי  און י
 P’P אז ווארשײנליד מאל מערערע pc באאמטע אירע

בארעכםיגונ^
ט בין איד  קאםיטע- די בײ געווען אגװעזעגד ני
ט בין pc הירינגס עגוי ני  אײנאעל־ אלע םים באקאגט ג
 דער pc לײעז איד װאם חוץ א םרײעל, pc חײטען

שער  pc אז פעגליך דערפאר איז עס pc פרזנסע״ אידי
א איד װאלם פרםים פאגכע אדער סילע ם אדער י  ני

 שטים איד אבער קאםיםע, דער םים אײגשםיםען
ם דורכאױם ם׳ן א״ז ני  סאר׳- ix הױיט־באשלוס מי

ט׳ן שי  ,,אװאנגארד״ pc ער1שםי pc אנטײלנעםער ס
p c דער וועגען באשלוס קאנװענשאן געגען םארברעכען 

עז pc אקדםםענץ רוי קלובען. pc ג
א זאל אורםײל דער אויב  סאר װערען אגערקענם י

םגלי״ די pc רעכםען די אז אויס, קומם גערעכם,  מי
 אנשטאט באגרעניצט, דעמאקראםיש װערם דזנרשאםט

אױסגעברײםערם.
 םיםגליד א סאר סארוזערם סאקםיש װערם עס

םגלידער אדער ט ױאם קריםיקירען ix פי  די pc את ני
״ 'pm ,n r אבזיכםען. בעסםע די מים 1אסיל pc װער 

סגעבען pc גאך שםועסם  הענד אדער סלמ־בלאט א אתי
 ? פיםהעלםער זײנע מים קאץ געםאן האם עס װי ביל.
 קריםיקירען ix געװען םעגליד װאלם סאל בעםםען אין

םינג א בײ בלױז באאמםעז א  pn םיט בלױז pc מי
וװשסיטונג.

מע, סעסםע pnj אמ עם ט אז איבעראיי רעזידענ  י
קי, ס  pc גאארד םיװ1עקזעק דזשענעראל די אדער חבינ

םי אםלאנםיק די ix באריכם דעם  םים קאנװענשאן סי
ם אושן באין האבען יעס,1רעקאםעגדא זײערע  געקענט ני
 םיםגלידער די pc רעכם די באגרעגיוחמ ix טײנעז

ix קריטיקירען pc אירגענד פארםע, װעלכער אירגענד 
 אױם־ דעם אתםער לאקאל, אז־ער באאמטען. װעלכעז

עז pc סארבאם pc רײד פ ח מן• pc ג קלו
ix ך איך װעל םײנלנג םייז באשםעםיגען מען זי  באנ

ע די םים ל ע  ־ice עם באריכםען. קאנװענשאן ^י
ה שטײם  וױ־ ix אוגפעגליך pn װעם םיר פאר אז ײ
ד װעל איד סאראגראפען. גאנצע טירען  דעריבעד זי

yxiip p אנװײװנגעז םים בלױז באנממװ c גען11ים1א 
pc .באריכם

שענעראל די  ix באריכם איר אין עקזעקמױװע ח
ר  הא־ קלובם די אז זאגס: ^42 זײם קאנװענשאן, חנ
ז ע סילע אין מ ל ען ער1י ס ט ע רג מ  סתק־ רעגללערע די אי

עי pe יעם1 ^ י p ײני c  is  ,pc מ אנ ר מ מ ע ל י
 •ריװיליגירסע pc קלאס א געשאפען קאבען די חאמז

m •װ.; אז pc )1הא <82 זײם באריכם, קאנװענשא 
 פארמנשלאגעז ,190 גומער יע,תלאורע זיד געפינס זס
pc ביאלים, וױיס־יחױידמם pe iytcp pc שי־ חנר 

 טאי באכאנס, כםדר חזנרם באארד״ דזשאינם קאגאד
מן די או יע.11דעואל די טװױראגױג א  *nc שאטען ק
 קאנושלײנס, ix אסןנדאז זײ םיםגלידער׳ װיליגירטע

 װ. אז. * חשאבם םיט באזארמז pc יחנןקאנסךאל
 409 זײס *pic זיך געפינט װעלמ ,263 ריואלינין

 אױן טראגט שיקאגא, 400 לאקאל pc ^דמשלאמן
o r מיר קוםאן דין באראקםאד• זאלממ oix סיייינם pc 
i r קאמימ *pc ,m n  r מז  פארגרזר c פיס ד

מז די מדזגגס־גלאז קאגאן pc 412 ביז 406 די

 אנװײ־ אדער אנחער קיק געפי־גען ניט פאל קײן פאר
 באגדענעגעז ix גזנײאחמ געמײגם pc עס אז זיגג,

 װעג״ pc ניט װעלכען נטער1א קריטיק pc רעכםען די
 װא• באשאס, אנגענוםענעם דעם אמטער סאדמע, אדער

 קאנ־ n דאד װאלם סאל, דער pn דאס װאלט דיט
p אים װעגשאן, u ,אפגע- געזעץ דעם זיכער םײטנג 

 זײ ױײס־ירעזידענט סארגעשלאגן האם עס װי שאסם,
 אױםאקראםישער אוגגערעכטער מיז אזא װײל פערמאן,
 איג־ אמזער pc הױזען ניט דארף pc ניט קען באשלום

 דעקאח־ א זיד הינםער האט װעלכע םערגעשאגעל,
pc םיםגלי־ די סאר רעכםען דעמאקראםישע ברײטע 

 םילע װעגען ײערען געזאגם ניט קעז עם װאם דעד,
ױניאנס. אגדערע

 עקזעקוםיװ דזשענעראל די אז האסען, װיל איך
 באגאנ־ דעם גממומאכען װעג א געסינען װעט באארד
 שא־ קען אם11 קאםיםע, םדײעל דער pc םעלער געגעם

 אינ־ אתזער pc פסיכאלאגיע דיקםאסארישע א סעז
סערנעשאנאל.

גתם, ױניאז םרײי םים
x לאקאל נמננקאפף. חש.  S .י. װ. * ל

קאל. סאן־סראנגיסקא׳

oix רעדאקםאר pe .״גערעכםיגקײם״
 ןדי־ סת׳ם טײל דעם םיט באמגען זיך װיל איד
 עם urn ״גערעכםיגקײם״, נוםער נאװעמבער םאריעל,

אװאנגאװ״• ״ײניאז pe סראגע די באהאנדעלט װעדם
 רזד די אז דארם. איר זאגם אנדערעס אװישעז

 אז נים, ארם1דעת ״גערעכםיגקײם״ דער pc דאקגיע
ײמ pn זאלען שאט pe בעלײמלאמת די  שרײבער. ג

 גע־ בעסער אדער םאה װאס זײ pc אײנער איך בין
 pc נים pc קס1קלא pc לעבעז א מאכען דארף זאגט,

שרײבען.
 בתז־ער pc שרײבען oix םיר מאכם עס װאם

o איז ארםיקעל אשביז׳ם r ״גערעכ• טמער זעלבן 
 שםאנדסמקם ױניאן שגײדערשען p»o נאך טיגקײט״.
 אימיגע אדער אײנער װי דעם נאד אז איך< סארשםיי

p n r אגגעקלאגם pc לדיג1ש געסתען pc -פאר׳ 
ijm אבער pc גזמגדיגם• pn עס דארף פשים ia 
paey װיחט װיל< ער אמריחגנגישםעלם. ניט נאז־ 

o יס,1א r םלײש. סװם גאנאען pn pc ארגױקעל 
 ער באקלאגם ״yore סרײע אדער הסקודת, גחסע״

i »ייף שםאיק זײער זיך r האם שסראך pc באנמם 
o איז געװארעז r אײ־ איך בין אװאנגארד״. ״ױניאן 

 סת׳ם נוסעחמ אלע געלײענס האב װאס די, pc געד
p חאב איך pc אװאנגארד״, ״ייניאז w ir גאתים 

 סיט סארגלײכען קאז מעז װאס אזעלכעס, געסמען
שסראד״. רינשםאק pc yore ״הסקר
 pc lysyo'nyicc אזא pc pm* ברח־זגר יב1א

iy אזזגלמ םיס זיך iy באנתם פארװאס סא ש«ראד< n 
« וױ: מר< ^r»iy, ש׳  ננלח סאסשמרײ, פארסי^ײ

o איז r האס אאר, זיד שםעל איך וױ ? גלײמז 
ם אװדאי ריװאקסאר, םרײנם איר, מ ^י ר גן חנ ת  אש־ נ

px׳o ^ק oynyp’cy מאם ארסי i*  pc שסראך, א מים 
 מאם oymr פאר גים oy סאסס םײגומ, pis גאך װאם

JXinP r* אז באשולדיגס, r] א םיט גים זיד 
r*  nymp שיראז־. ערלימד

o אח r םתז pat* iyma .אלײן
j זאגם ײש«ילoix 3 אס  iyma .םינקאף ם pc 

iyou lyaoyocyo ,דאכםיגקײם״!!,, oiy pn pc- 
to װאלגמװ .אגב :ח׳ײס iyma ix מד

 די סיי pc וריס iyma סײ סחנגזמ, יחגלען
,lyoyaic n c ,איז װאס שםימ״ i r יושא ■זזל 

pc שסיתױי״ אזא iyma pc סינקאף i r  pk אױך 
c״pc iyi תאם די y n r] אמ־ארע. אתאן

iyou lyacopc pc ,ג^כםיגקײם״. -iryeosy 
iym דיג a >שתיבם שוץ iyma ,סמקאף .anc 

pc  o r שםיחױ־ײ נים oy pc פלאפליװ׳ײ״. מװיס 
 pc iyma איר װאלם * װימז, ypxo איך וזיל

icopyiyi  o n e, אײך opmyi ארםי אזypל pc 
 אױס־ מושלדימ ya?yi* מיס naTo<־ya יא־אםסיװ *

ypm,| 010 איר װי oy מנסשען? גוײימ נױט t c 
i װזנם r אױך yaynx,} 01 די.מדשמױגקײס״ אז yn 
panyeiyp o ארױסמגמנן ניס r  ir ya*np ix■ 
pc ז ןר3?פא1אקל די

ט י י 31 ►ז
po oix» זאגט iy m a יז3אש pn pc <אר 

o ״װאס :ל1םיק r 'o געםאן װײ pc nyo 01אל, pc 
iy i ח א װאס פאקט׳ i ח c o p r r .  o rא ״) nyo’pyi 

p 11װזנלכ קאץ׳ חשײ. t  lyoipyi pc מ נײ א  י
 שױן pc א• .1 4 די װמ ,1933 אין osny אי־מטעז

o איז געיחח o rp,( איד ױאלם ypyo ז1ל3ײז pom 
p װאס are  iy m a אם םים באגוועקען װיל o r 
oo״oiyoo. םיה ײח א איז איד הייס tyo’i i נאך 

r r s c ,אז אױך lyomya i r .קאץ חשײ pc שוין 
jynyi טאקע אח 1912 אין קלאוקמאכ^ א o r זזנל־ 

iy 1יא בע  pc א געײעז i r  ix o c iry i םאראנםאר 
i בײ pc שאנאלy^נyoאינ lyisic pc קאטהננשאן r- 

n אייד ny pc קאמחננשאן דyaלyז rגןך ױילם 
ir c n א אלס ^ ד חמי ם־פ ײ ly װאלט איד װ o rp i 

iy m a 3 זיד יז3אש ptiyicixaciײ iy m a לזנםקא־ 
iy א געװעו אייד pc 1װעלכע ױיםש, jy ' ix o c i r r 

יכטיג.pc 1 נג1באהוי«ם פיק ix קאנװזןנשאן,
p איד i r, אז paoc iy m a, ־1סעקרעטא אלס 

o סמ ע^Tזשyם^ r באאח־, חשאינט 1קע1יא נײ 
ly לyיםaא pn ooiciya װאלט i’oa’ncc iyo םים 

oo ypn״iy  pm ,ooiyoo װיל n y o rn c״׳oym  iyo 
ocrow שױן pc ױאס ,iy:ayi א ca םיט געווארזמ 

iy o o r i i r שטr,םיר װאם ף iy a r אין lytiic
אינמתזדתמאל.

tyimi r  ociciyi iyoya o r  Pax* iy m a,
»iyלכyװ ii'^ ix*3  y, װאס i r אװאנגאח־״ ,ײגיאז 

o r געפאכט iyrn ^פאלש
גמס, p^לי^ןrח3 סים

^ דעסער, דזש. ס־ ײ  14 לא^ ס1א«רײםא םאז1װ
גאאו־ד. חשאיגם םאראנטא pc מיםגליד אץ

ico p rp n  lyoum:
o איז r אימחיסט *o r i  piya למד אק טוײיד 

iyou pm זאגס מטיג?ײם״,1גע״ in: לױם. ^  א
rxy r*״ica r״p prtyp אבער װארשײנליכ?ײטזמ iy o 

o געפאכם נים [yuiu'ica זײ איז חמזמ r  pnyn 
 ypco םרײו־ ern איז pc :טתנגעז 1אי װיל ״.1יא

ױ * on, * די iy a r nyaxoorn ניס y * c  yi«p- 
ly ? תגגזה ire ,* o a r  nyma ש^yנyראל yo• 

lyxmyi, װײס i r 1זיכע pnjm זײ oy'xcj’o’ipon 
pc טרײד aic yxpre pwyi״oc’vnya* r* iyo 

iy  ; iyiyo priya װײםם pc *  iyan א lyo’n i ל  מ
lycjm סארדיגם pm ניט o r אינ־ * ;םימיל ײגקמ 

primx’C o ימר r סיסםעם o r  pmr■ p^oyo pc
y in̂י e א לםypנםו rre o אונ־ מאכם װאם סיסמם 
לי ל םימלזח א icc 1מג  א prmp ix םלאכח מ
pc j חשאס e o e p e װאס pc די םכזז yלטעr אר־ 

pmyn ,iyo«a לי די pm נים pppn בחים מ yim c 
re שעפער זײ ? i r  pc o r ם1ל3■רא א דכער icc 

nr .* מי חו, yiyoVy םיר, י סגלי  את־ 1גא pjoip םי
pma^c r r אלס to  ,oiyaoyo ל rjp 3 ז1מ p cיי־ 

i r  pe pw io ,* ix o םיר זײנען ױני ro aro a  i r 
מן א פאכזח ע o ל n  pe .נים חמ־ 1אי םתיד pc 

 יאר iya 65* שױן iym װאם די אלםזנ, גאנץ די
im 3 די שױן oyn זײ אלם. n rז•1אזארג iyac מאם 

מ1װ סאן, to זאלעז אלם? י*־ iyrn 45—60 ל
 חיל̂ן ix pmip אתז oyn npJP די * ה*•, איד

מיל ^ ת מ אינ ען־  yomy די pmyi םאל1אל v* *נזז
pc pyunyoyaice pmoyyixonc יראגרעםױתנ iy־ 

pmoiii ix ly u n r די a ic״i r n r  l i d  n .iyo 
i זאי אייד r זזמזיכס pc די געז1באזא rrgoty אר־ 

4yri o בייטער r  jynni
^ םדײד־ײגי* םים מ ג

J3634 אװזשמ• ,22 לאקאל נדלער״ אחי

1 lyoiyn1עדאקםא O'TPooyiyi, pc:'
pm ]ypnTtxonc T oorV h y ײסארקבחונק 

ix 01א*נדייסא אלא pc ליאתנס אד סראנסאן o n 
m 13 .«ױחא1ב 1400 שאס  iceחילז• 1|3יל1ידע 
pm oacoyiou pm װאס r *n פס־למזם i r  pc 

x״o 1* װאם ccv pc nytynac ppiya pa םיץ 3אולי
קראנקחייס.

 ysuyi *pf אױף pmr bkv pc lyom* די
פאל. *א pc יעדען לסען1ה ix am סדײװיליגזץ א

tאל pen 1אי q  ,paiyxm o r  P* iym a y 
p e n  i r •קאפלאז iy*n *etc סאס גאבעלזןר pc pc* 

 גץזמם. pn ix אלאסען וױגש
xrax pm^iyT םים ia

>22 ל»ק»ל טראגין, סעס



ממאפ הוםמנחןן זה so מהאל אץ ל&סאל פװ כילדוננס־פעסי־נהײםעז םעטינסיים ־ סולםור פארצודינסע
 60 לאקאל האם נאװעמבער, טען15 דעם דיגםטאג,

 אויף לעקוניע א םיט סעזאן קולטור נײעם דעם דערעפענם
די און וואלען די פון אױסגאגג ;דער :טעמע דער

אםעריקע״• אין לאגע
 פון לעוױםין, a פרײנד געװען איז לעקםאר דער

 אינםע־ זײער א געגעבען האם ער און ,פארװערםם״,
 װע־ און וואלען, לעאטע די װעגען אישזמנוגג רעסאגםע

אםעריקע. אין לאגע דער גען
 פח דערעםענוע די באגריסט האט קאהען פאניא

 עדױ־ פון נאמען אין לאקאל, אונזער אין סעזאן קולםור
אינטערנעשאגעל. דער פון דעפארטםענט קײשאגעל

>60 לאקאל ®ח מענעדזשער קאהעז׳ םאקס ברודער
 גוליב אנעד םיטיע״ דעם אדרעםירען באדארפט האט
 זיגונג דער בײ געווארען פארהאלםען איז ער וואס דעם
 וואשינג־ אין באארד עקזעקוטיװ חשענעראל חנר פון
באגריסונס שריפטליכע א צוגעשיקם ער האט ׳טאן

לא־ אונזער אין םעואן קולםור פון דערעפענוגג די
 גאנץ א האט מיםגלידערשאפט די אז באוױזען, האס קאל

 םיר און קולםור־ארבײט, חנר *ו טמיאוגג ערגםטע
 וױיטערדעע די אױךי אז זאגען, זיכערקײט םיט קענעז

 ער־ םים ווערען געקרױנם װעט געבים דעם אויף ארבײט
פאל^

 עדױקײשאנעל דער וואס לעקאיעס, פון פלאן דער
 נעק־ די פאר אויסגעארבײט האט לאקאל פון קאםיטעט

דעסםאג, יעדעז :פאלגם וױ איז מאגאםען״ *וױי םםע
 אויןי עיקאלע א סעזקיפאר וזעם אװעגס, אין אדײגעד 6

 םיר האכען 1938 סוף ביז ;טעמע איגםערעםאגםער אן
 :לעקםארען פאלגענדע די םיט לעקאיעס אראנזשירט

j וקערפאן, ב ראגאף, הלל קלעםעגס׳ אוגוסט כאנין״! 
ti» •לאלן*11 א[ ומנדין ל

 אן רירען און פארשירענארםיגע זײנען טע&עס די
םעםיגקײם. געזעלשאשטליכער טון םײלען אלע כ&עט

לעק־ םעריע א םיט אן םיר םאנגען 1939 אנהױב
 זײקםאםור״, און ״דעמאקראםיע :טעםע דער אױף איעם

 ריכטונ־ פארשידענע םון פארשםײער אײן לאדען םיר און
 רעדעז זאלען זײ אז כאװעגמג, ארבייטער דער אין גען
 אויבענ־ דער אויף לאקאל אונזער פוץ םעםמרם די פאר

טעטע• דארפאנטאו
אי* אין קלאס ן קלאסעז, איין אױך שםעלעז גױר

 בא־ אבער םווען םיר ענגליש. אין קלאם א און די•
 וױלזנן מאס די פאר וױכטיג זײעד איז עס אז ם^רקען,
 פריעד זיך זאלען זײ אז ענגליש. אדער אידיש לןרגןן

--------------———קלאסען. n פאל
 שאך* די אײנגעשםעלט אוריק אויך האכען םיר

מז םיר האכען גרופע שאך דער גרדמ* מ מ ר מ  אי
 שאד ®יז ליבהאבער די זאלעז און אי&אר באזתדערען א

למ■ץ־־ײאןש זײער אין ,גוז־-םייזם״ ן תאבעז
אמלןןסױקם

םעמ־ באארד עקזעקוםיװ אן וושעקםאן, ברזדאד
 דעד אין דערפארוגג סך א האט װאם ,60 לאקאל פון נער

 ארבײט די איב^דגאטט^ן האט אטל^סיקס, פון אדסיים
 םון געכיט אױפץ אױך אז דערווארטען, או אח of אץ

 חינםעד״ בלייבען ניט פרעסערם די וחגלען אםללטיקס
שמליס

כיבליאטעק אונזער
ט האכע( םיר ע ביםעל היפש א אײנגעקויפט איו  ניי

 מעגליד וױםיל אױף קענעז דאלען םיר בכדי אר>3בי
 די גיכער. נײע אױף גאכפראגע די ןלעשס«ענדפדיי«

 (םויזענם) 1000 איבער מאינ פארטאגט קטאאלי^<ג
ר, מ ג בי פ לי פ שע ן שע, און אידי ת־ אחרץ רוסי ם  ניי

אן שורנאלען און ג קן טון ז אןוי אױםלאנד. און א
 ביב־ חגר םיס טאקע זיד באנוואן טאגוכארס די
̂אטאק,  בינליאטעקיוי■ אין לייאמן זײ װאם גאר ניס ל

 לייענען; או אחיים ביכער אױך iron זיי נאר *,9&
r*« י9י »»yipi איז ביבליאטעק דער פיז גטעאדסמפדע 

 םעם־ די או ביכער ארויסגעבען םים ביזי וןזוו טאקן
jbo לאקאל פיז געדס

.60 לסקאל פון ק^סיסע עדיוקיישאגעל
סטגעחשער. קאהען. טאקס

םספרםאן. װאםילאדוסקי/ י•
&bm /גוסנןאןו oyo ,גוזםאן, &• גזייאם

ב י ל אני, אדט ן j װי i »ד וו> דחמקםאן ח  ג
ספקרעםמר. ברינאאר, js ג?ד.

ם«. jwies קאר. רננ.,5ב ס«ו<ער—בראנהם
״ סיעו4 דעם זונ«א^ עי  דער אינער גלאגץ א• «רי• 11 י

י ד«ר«עז .װאם *עםע:  -jfir* גע׳ייכמע דער *ון לערנעז םי
»ריד• וו. מזערםאז כאםלאװאקין?״

«עםע: שלעזינגער. עםיל *רי. 11 דע«״ jpel8 זונמא^

t .עװ
 סזזןמע: װאלןי. ד. בערסראם •רי. 11 ״דע* 1*11 זןנ*»^

ף אוי  בא• ארבע*ער אטעריקאנער נייער » *ו ײעג דעם ,
ססזןנזאר. י. **ערםאן װענונג״.

*עםע: סאילער. אויגוםם *רי. 11 וץג^ טען25 זונטאג,
 ם. **ערםאן םאג״. *ו חײנ* באװעגוגג לים«י*ע8י1םא די

^ ע ב ג פיי
עוו• ראסאװײ סאר• עזו״ *יטפיז teeo—בראנזוױל

 .װאם פעטע: םיגאל. ל. פרי. 11 דעג^ *}11 זונם^ג,
ר#ז#גאװיץ. ל• **ערםאן *אלעס*ינע?״ אין לאגע די איז

 כועםע: פאגעלםאן. ל. פרי. 11 דע«., טען25 זונטןזג,
ײנען ״װאס  *״ערםאז ®גםיסעמיםיזם?״ פון אורזאכעז די ז

ע*קין. י.
 גןארנער איילאנד סוני 8H7—אײלאנד סוני ברייטען,
עוחגנױם• ביטש ברייטען

** ■. פרי. 11 דע*^ «עז4 זונ*א^ י אויזי יודי  םעםע: מ
 דער ביי אםעריקע.״ איז קול*ור ידיאער דער פון קונפ*

 אויפ• ארקעססער םאנד^לין קינדער אונזער װע* לעקפיע
ם*ידענ*. א. *״ערםאן ®רעטעז.

 םעסע: פײנערטאן. נ. פרי. 11 חןפ״ *ען11 יוטזאג,
ע און ״קריזיםען ״נ מלסאן• א. *איערםאז אורזאכען״. ז

tjrtalS ^פרי• 11 דעג ii ■M״j :עפן* ■ נ ן ו ו .
 קויר* J 1#«*ערם ױניאנם״. אידיאמנ די פון לעםען
עו. םוטער 071—יארק נױ איםט

ו ױרי** *. פרי. 11 *ען4 וונסיק, י  *עםע: דער או
ײן דארן• ,זואס ז פאמײען פאלי*יאע פון ראלע די ז  די אי
אנס?״ *רײד קאושן. ב. נס **ערמאן ױני

לין. j י• פרי. 11 דעפ״ *עז11 זוג*אג,  .ײאס *עםע: ביי
 םעסיע?״. קאנגרעס ?וםענדןר דער «יז ערוארטעז םען קען

גאלד«*״ן. ם. *אערסאן
m *«ע2 1877—אאדמ בארא o .ע\• טע14 האר

 «די *ע*ע: לעװי*ין. j פרי. 11 דע«״ *ען26 ױנט^ג,
 #ףיער- װעל*״. דער א«ן לענדער וויכ*יגס*ע די פון פ»לי*יק

ר. דז׳י• ם*ן ע ײד »
 ײע- זואם דעגעסבעו״, סאנא* דעם פאי אאען-פאװסס די

 1:80 טיפװואו, יעדעז לאקאל איז ײערען געח»ל*עז לער
פאלג*: װי ז״נען נאבםימאג

 דער *ןןםע: בארובאווי**. דז*. דעפ. *ען7 «י*װאו,
םילער. ח*. *אערסאן ימיאן. מר איז קאנ*ראל ■יז «#רם

די *עםע: *׳יביז. דז«. «. דע*. *ען14 םי*וואד. . 
 אינדו**רי״. קלאוק דער איז באארד דזאאינ■ וער פון רןלע

פאזור. ב. **ערסאן
ד *עםע: קאפלאן. ב. דע*. *ען21 םי«וואד, ח  *רג*• .

זן״נם. ג. *׳פערםאן ױניאן״. דער פון פארם ניזאפיאנס
 «פר#בלעםען *עםע: נאגלער. י. דעפ *ען28 סי*וואד,

J# 1«*ערם« ״.1ױגיא די און אינדוס*רי דןר פון
מדג• ײנ פ

:pap* ליװיי. לואים .1980 <»גו»י, ip*4 םי*װאך,
 קלאוק• די פין לאג? דער וועג?ן וpרp« t«apj דארןי -יואם

j• םאכער?״  lwnpv .גאלוב
נאקם, .p דר. *ון ג?ג?בען לעק«י?&, דר״ pל**« די

11 jj*rer װ אפיס 117 ל*גאל אין פרי״pלpג?חאל*?ן ז 
פאלג*: װ» וועראז

 נײזװ־ • *ו וועג .דןר :pop* פרי. 11 דע». *ען8 *ס̂ו
בארוכאװי**. י. *אעמאח װ?ל*״.

ט/ » ip*io ,.*אור- און כ*ר*ק*?ר «ד?ר פרי. 11 דע 
ען דעם פון <אגען מיג  םףיערמאז קריזים. עקאבאםי«ען אי

רונין. ד.
tp*l7 אור- און כ«ר#גן*ער ״דער פרי. 11 דע«״ 

tpsvt אעומ»ז קריזים. עק*נאםי*ען אי**יגעז דעם פון* 
d. .**דײ

 8 אױו.), (קרים*מאם דעזעםבער *עןpi* 24 «ס^
 ״-pmp אוגזןר <יז ד?ר?פענו» די סיר «ײער?ז #װזד-*,
 רײכ?ז א דורך חאל, װעבם*ער אין *,p*Mi<*p• ׳יאנאל

hp ייר יתלינז np»jfp dpi איז גאל. אין מג*?י■
 -epS•» אידי«?ז פון אויםאייסףיער באריםטער חןר *ײליג?ן

 װײאלי־ װאונחןר-?ינד ב»ר>ס*ע דאם ;m* נגיסין *אנץ,
 פון J*ip«»? paeiDim די אידוס; אמןלד ניס»-װיר*ואז

 -oppif םאגדאלין דער ׳פולדענפר״. חאנ• לידעף פאל?פ
*ip און **p*n דער פון אפ*ײלונג נאר f*psipw’D■ 

 *אנץ אולםןן באװאוססוער דער ווע■ דעם אויםער נאל.
ipwppif אין ג«« «ייל?ן ipnu רײן• *»ג* 

»»p*pp ״« איז 117 ל*?אל פזן םי»ליד?ר די פארp*V 
a•s«ל*is ep 117 לא^ל ייז אפיס אין ?ריג?ן.

 ל•fign\ *9 סי«גליד?ר די iPHponpi אויו װיל?ן םיר
ep*upi:

i«a 7, 5:80 פיז wpim םיאײיד און םאכ*אנ יעדעז

ז
ײט »►( גערעכטיגק

 די ל?רנ?ן *ו קל»סעז 2 פ*ר*ן אפים ל«אן»ל אין זײנען
op נד־אפר#ו.8ל די ויף *Dip *פר*ו• ?נגלי׳י?

פו־ײ. איז
 און ?יגדער פון גרופען פאנדאלין פיינע ipspn 2 םיי
f *ען01ב»װא פון נעלערןנ■ ווערעז װעלכ? ,1על*ערע t• 

 אינ- ipi אין אפילעז זיי פא*ור?לא. דיריג?נ*, און ר?ר
ס*וי*. *ע89 װעס* 106 םטודיא, םט״דז* *ערנ*»נע»ל

 *-o»#npi u»p אייסי אד?ר אלײן זיו ??נ* איר
is tpi*i סאנואל*ן. ■•פילען לערנען opp op* גארגי*- א״ך
 אנ■ *ipii ועלכ?ר1 כאר, אידי״ען ג:*ען » חאבען סיר

זױיגער• ל»ז»ר דיריגענ■ םטען1ב#װא »ן געפיר*
l tv זיו אליס■

ױ  לאקאל ipMi* איז ל״כרסרי *יינע » jpapn ס
 לײ־ די נגען.1<יי* אדן ינאל?ז1ז« ביכ?ר, p*u טיט אפים

וענט.1א איז ביו פרי n 10< טאג אלע אפעז איז ברערי
שאנאל טע עדױקײ םי .117 לאקאל תא

םמרןוטאר סטענז«ר, י. מסיןירבו»ן,• פײנבערג, ס

דור »פון מארשרוט
 וואם סילם־פארשטעלונג, און דראמאטישע א

ײ װערען געגעבען װעט  אתםער־ יערליכער דער נ
ע מו ע ר פון נ  איג־ דער םון םעלאושי■ סטודענם חנ

 סענ־ r» .1939 יאנואר. םען14 דעם טערנעשאנעל,
סםריט. םע43 װעםט 108 האםעל, טער

 די װערען געװמען װעם םארשםעלוגג דער איז
 לעגדער״ עאישערא«אײ די אין אוגרײטונגען םלחמח

 עם װאם םשזזית כלי נײ־ערסוגדעגע פארשידענע די
 מענשען םיליאגעז אױמגומארדען *וגעגרײם װערע\

 װעם רעקארד א לענדער. גאטנע מאכען זזרוב און
 װעלען װעלכע דיאלא^ן, ךי פון ווערען געמאכם
 די װײזען פיט׳ן *וזאםמ ווערען געהעדם נאבדעם

 עדיױ דער ®ארשטעלונג. דער פון בילדער מואװי
 מיטגלידער די אײז לאדט דעיארםמעגם קיישאנעל

 אינ־ נאן־ םאעקםאקל. דעם אמ באםײליגען ונו זיך
 דע־ עדיוקײשאנעל אין װעגדען *ו זיך פארמאאיע

םטריט• טע16 װעסט 3 יארםמענם׳
 םען קען פײערונג און דענס פאר׳ז טיקעטם

 םאר דעפז^טםענט עדיוקײשאנעל אץ קריגזמ איאט
GO קאם־ טיקעט א װעם טיר בײם םיקעם. א םענם 

 TP םיקעםם םיט או זיד גרײם סענם. 75 םען
*ייטעגם.

* pan .רעזאלוציע
קאםפאגי״, קאוט .סנעפי פת ארבײםער די םיר,

 דיגער א אראנזשירם האבען סםרים, םע39 װעםם 267
 סוועו־ מאיר םשערמאן, שא■ אונזער •רעזעגםירט און

 אנערקעגמג אלם ריסם־װאםש, גאלדענער א םים לאװ,
 id *ײט זעלבער דער אין ארביים. גוטער זיץ ®אר

 «־ אלאלעט חאס װעלכע קאםיםע, אוגזער מיר דאנקעז
 ארבייש שווערער זײן אין טשערמאן אונזעו האלםען

 דער האם אויו־ שאן. אונזער פון וואױלזיין סאר׳ן
 מ,שעגיידזא ביזנעם אונזער או דאגק א אױםגעדריקט

 מעגיר דיסטריקט אונזער או און טײערסםייז, ברודער
 I ײ־ אנגוהאלםעז העלטען פאר סלואקי, ברודער דזשער,

Mשא אונזער אין קאנדישאבם ניאן
_____ קאסיטע די

זאכאראװ, םאקם אח שוועדגאווםקי אברהם
^6 לאק. ױײס, אחח : 117 לאקאל פח

.9 לאקאל זאװליי^ אברחם
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