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Price: 10 Cen . n<Jersey City, N. J.. January, 1939

 האפענונגען גוטע
יאר. נײעם אױפץ

 דער אין זיך טראגען עס
פאר׳ן בשורות גוםע לופם
םארשידעגע סח יאר. נייעם

 אין לאגע עקאנאםישע די אז םארזיכערם, ווערט ײםען
 ױיע דאס אז און פארבעסערען אין זיד האלם ^אגד,

 אינ• אין אויסלעבונג אן זיד םיט ברענגען וועם אר
האנדעל• און םריע
 אויף בלויז ניט זיך באגרינדען םאחיכערונגעז די

םאקםען׳ געװיםע אויף אויך נאר וואונש. גוםעז
 זײ אז גלױבען, זיו װילט עס און ונאלען און וערען

ריכםיג. ױנעז
דער־ וואשיגגםאן אין דעפארטענם לעיבאר םוץ

 אין איז ארגײטםלאזע פון *אל די אז אונז. מען $ײלם
 די ווערם געוױינליך געווארען. םאריקלענערט ;אװעמבער

 גרעפער. חדשים הערבםט די־ אין ארבייטםלאזע פח ואל
 לאנד אין *ושםאנד עקאנאמישער דער אז סיםן. א איז ואם

 אױך דערביי װערט עס םארבעסערען. *ין זיד מלס
 םארקלע־ די אז דעפארטםענט׳ לעיבאר םץ אנמןװיזזנו

 םארםגע־ װערט ארבייטסלאזע םמ *אל דער םון :ערתג
 סמ חדשים. עםליכע פאר אונםערברעכונג אן אהן ועאט
 מיליאן א האבעז נאװעמבער סוף ביז אן ױגי חודש

באשעםםיגונג. געקראגען ארבײטסלאזע
 אלץ נאך ארבײםסלאזע די םח ארםײ די איז לײדער

 אבער גיםער׳ גענויע קײן נים האט מען גרױם. ריזיג
 דאס פיליאן. גען װי הויך אזוי געהען שאנוגגען די

 אזא םאראן איז עם לאגג וױ וױיל גום. נים געוױם איז
 קעגען און נים פארדינעז װאס םענשען, צאל גרױסע
 עקא• די אז םעגליך. נים עם איז קױםען, נים םמילא

 האם־ די נארמאל. װערען זאל לאנד אין לאגע גאםישע
 די װעט יאר נײעם דעם אין אז דינען. אבער נונגען

 װערעז• פארקלענערם שםארק גאגץ ארמײ ארבײטםלאזע
 וואשינגםאן אין אדמיניםטרזמיע די אז גלױבם, םען
 םאר־ צו מיטלען אױםערגעװײגליכע גאנץ אננעםען ׳װעם

 אין איז עם ארבײםסלאזע. ךי סון ארמײ זײ קלענערמ
 גרויםע די אנפאנגען זיך װעלען עם װען .1939 יאר דעם

 ירעזידענםעךוואהלעז קומענדיגע די *ו אוגרײםונגען
 געםאכם דארף *וגרײםונג וױכםיגסטע די און .1940 אין

 די םון שטיםונג דער אין ■םיכאלאגיע, דער אין װערעז
 נים װעם עם װעהלער. די םון מאםען בו־ײםע גרויםע,
 קו־ די װען פארםיי דעמאקראטישער דער פאר םויגען

 אונטער םארקומען װעלען פרעזידענםעז־װאהלעז םענדיגע
 עקאנא־ געדריקםע די דעפרעסיע. םון צײכעז דעם

 בײ ראלע וױכםיגע גאנץ א געשפילט האם לאגע מישע
 ■ארטײ דעפאקראםישע די װעלכע אין װאלען, לעאםע די

סארלוסטען. שװערע אזעלכע געליםען האט
זכרמ. קוראן א האט עולם גרײםער גרויסער״ דער י
 קרײ לאנגער איצםיגער חנר אז םארגעםען, האם ער
 אד־ רעפובליקאגער א אונםער אמעפאגגעז זיך האס ויס

 געװעז איז הואװער ווען אײם דער איז פיניסםרזמיע.
 האט אדסיניםטרזמיע רוזװעלם די או און פרעזידעגם׳

 םארבעסערען *ו לאגע עקאגאםישע די געטאז פיל זעהר
 פארלייכטערעז *ו געםאן םיל זי האט באזונדערס און
 אזוי זײנען וואם מאסען, גױם־לײדענדע די פון לאגע די

 אבער איז עם קריזיס. פון געװארען געסראםען שװער
 ױאם עולם- גרױסען םים׳ן ארגוםענטירען נו שװער
קריזיס. פון םידער אלץ װערם

 םתען דעריבעד ױעם אדםיגיםטרזמיע רוזװעלט די
י ענדערעז *ו אנשםרעגגונגעז גרױסע גאגץ פאבען  י

 אנ־ האט װאם עולנ^ גרױסען פח םײל דעם בײ שטיפונג
 ענדערעז ױך לאגע די װעם אפשר אז םראכםעז׳ געפאעען

 די װערעז איבערגעביםעז װעט עס װעז געסערען. «ו
 רעפובליקאגיש?. א אױף אדםיגיםםראאיע דעפאקראםישע

 אײדעד וױיוען. דאדםען װעם אדסיגיםםרזמיע רחוועלם די
 האם איר אז אגקוסען. װעלען פרעזידענםען־װאהלדן די

לאנד• פון קריזים דעם עזבפארסתי *ו אײגגעגעבען

 און האפענונגען וועגעז זיד האנדעלט עם װען און
 גרונד גוטער א םאראן אויך עם איז פאראויםזאגוגגען

 פאר־ א ברענגען וועט יאר נײע דאס אז גלויבען- נו
 און קלאוקמאכער די םיז לאגע דער אין בעסערונג

 אלגע־ די װען אז כלל. אלטער אן איז עם דרעםמאכער.
 װערם בעסער, ווערם לאגד אין לאגע עקאנאמישע מיינע

 דרעם־ די און קלאוקמאכער די םאר בעםער אױן־ עם
 די און קױפער םער דין בלױז דארםעז עס מאכער.

 זײער קריגען װעלען דרעםמאכער די און קלאוקמאכער
 עם אז באטראכם, אין גאד געםם מען ווען און חלק.

 זײגען װעלנע םעזאגען, אוויי אריבערגעגאנגען זיעען
 די װעלכע אין םעזאנען שלעכם, באזוגדערם גאנץ געווען

 אחמגעגאגגעז זײגעז פאכער דרעס און קלאוק מייםםע
רעכענען׳ מען דארף ארביים, אהן גאנאען אין כםעם

 יאד האבען קליידער אלטע און מאנםלען אלםע וױיל
 א קוםט עם סראגען. זײ קען מעז לאמ װי גרענעץ א

 און םױל פון ביסען דעם אפשפארען מח מען ררעז איים׳
נייע. קויםען

 גוםע װי םער נים פארלױפיג א&וד זײנען. דאם
 װיכםיגער א זײנען האםענונגען גוטע אבעד האפענונגען.

 טראגעז *ו לײכםער מאכען זײ לעבען״ אונזער םון טייל
לעבעז• םון לאםטען שװערע די

 *ום װיגשעז צו זיד זאכען םך א םאראן דיגען עם
 םיזע־ שלעכםער׳ א אין איאט לעבעז מיר יאר. נײעם

ט ארבײםםלאזיגקײם צײט. ראבעלער  אײנ־ די איזני
 עס הײנט. ליידען מעגשען וועלכע םון זאד שלעכםע גיגע

 װעלכע פון זאכען שלעכםע אנדערע סך א םאראן זיעען
 בלוםיגע און םיראנען פאואן זײנען עם לײדען. םיר

 זײערע זדן אלץ טוען װאם װעלט« דער אויף בארבארען
 די פאר מאכען נו ערגער װעלם די כוחות פינםטערע

 דעריבער וועלען מיר איר. אין לעבען װאם מענשען.
 יאד נייעם דעם אין אז װאתש׳ אײן אויסדריקעז בלויז

 םיראנען אירע אלע פון װערען באםרײם װעלם די זאל
 זינערער און גערעכטער םרייער. ווערען זאל זי אז און

איר. אין לעבען װאם םענשען. די פאר

 פא־־גרעסערטע א
 מיליאנערן צאל

 פיל א נאך אבער
 פארגרעסערטע

קבצנים. צאל

^ 29 די םיז ל םאםי־ םי
פארמאגם, אמעריקע װאם ליעס,

 אימקתפם אן םיליאן 16 האבען
 הונדערם 12 וױ ווײגיגער פון

 װאס יאר. א דאלער 50 םים
 24 װי וױיניגער אוים מאכם

מימם. דאם װאך. א דאלער
 באםעלקע־ אמעריקאנער דער פון מאיאריטעם א אז

 לעבען. א אױף גענוג גים פארדינם פראמגם. 54 רונג.
 דאס װאם פאר יירושים׳ װײטערע אהן ערקלערם דאס און

 םעז װעלכען םח קריזים. שװערען א פון לײדט לאנד
 פאםיליעס׳ םילקמ 16 די • װערען. פםור נים קען
 א און ויאד״ א דאלער 24 וױ ווײגיגער םארדיגען װאם

 װאד׳ א דאלער 12 בלויז זײ פון םײל באדײםעגדער
 לעבענם פארשידענע די קױםען *ו האם םים נים האבען

 די פראדמירען. ארבײטער די װאם באדערפענישעז-
 םײ און װערען פארקלענערם דעריבער מת פראדוקציע

לײדיג• מחען ארבײםער ליאנען
אגין. דר. ®ח געװארעז געגעבען זײנען *יפער די

 װא־ r» דעפארטמענם לעיבאר םח םםאטיסםיקער דער
 באשטרי־ נים קענען װאם גיםער זײנען עם שינגםאן.

ווערען• טעז
 אםע־ דער פח יראגענם 54 װאס נײט. חגר אק איז
 איז תאס אײנקתםם, אן האט באפעלקערוגג ריקאנער

 די זיד האם לעבען. הומער א אויף אפילו געגוג קוים
 »י* פיז אימקתםם אן האבען װאס פאםילתס, פיז «אל
 די איז פאדגרעםערט שםארק דאלער. םיליאז א בער

m קריזים 7 למםע r■ או 1931 פון איז «אל זײער

 םיליאנערםקע אײן אויב אגער געוואדען. פארדרייפאכט
 עםליכע וױ מער, יאר אײן אין אויסגעבען קען פאמיליע
 מיליאנערםקע א אבער קען םאמיליעס, ארימע הוגדערט
 אמ קלײדער פיל אזוי אפטראגען ניס דאך פאמיליע

 םער פאמיליעס. תונדערם עםליכע וױ יאר איין איז שיד
 קען מאל א אויף שיד פאר אײן אח םאנםעל אײן וױ

 די םראגען. נים מיליאגעד גרעסםער דער אײך אפילי
 פאר־ וױ אםעריקע. אין מיליאנערעז אאל םארגרעםערםע

 זײערע גרויס װי און לעבעז נים זאלען די שװעגדעריש
 אז װירקעז׳ ניט יאד קענעז דץ, גיט זאלען המאות

 װערעז פארגרעסערט דארםען זאל פארברױך זײער גוליב
 םאדערעז זיד זאלעז עם אז און לאני פח ■ראדוקאיע די

 װעם לאנד אין פראדוקאיע די ארבײטס־הענד. םער
פאר־ זיך וועלען עס װען װערען, פארגרעסערם דארפען

ע דיער װאס םאםיליעם, םיליאן 16 ג םי  חכנסה קלײנע ^
1 קויםען. או װיעיג גאגץ זײ ערלױבם
 װאלם׳ םאמיליעם מיליאן 16 די פון יעחג װעז

 װאד א דאלער דרײ סיט בלױז אױסגעבען קענעז לםשל,
 אויסמאמװ יאר אײן םאר דאס װאלם אי«ם, װי סער
 ארײנ־ װאלם דאס דאלער. ביליאן האלבען א און *װײ

 אינדוםםריד דעד אץ אױםלעבוגג באדײםענדע א ברענגען
 פארברויכס־אר־ פון איגדוססריעז די אין איבערהױפק

װ. אז. m שוכװארג ק^דעו־. װי טיקלען.
 בלױז פאראז איז עם אז קלאר. דעריבער איז עס

 פיז לאגע עקאגאםישע די פאדבעםערען *ו וױ װעג אײן
פארדינם־ די װערען געהעבערם דארםען עס לאנד:

 זײעד כדי םאלקסםאסעז׳ ברײםע גרויסע. די םח םעז
װעחמ. גרעסער זאל קױםקראפט

 זײז איז רחװעלם •רעזידענם אז גוגעבעז, םח מעז
 האם רחװעלם גוט. גאגץ עם םארשםײט אדםיניםםרזמיע

 גזר דעם אויםגעדריקט געלעגענחײםעז םארשידענע בײ
 םיםעל וױרקזאםםטער און װיכםיגםםער דער אז דאנק,
 פון קױפ־קראםם די פארגרעםערעז איז קריזים, געגען

 געטאן נים דאד איז עם אבער מאסען. ארבייםער די
 אימ־ שטארק םארוױרקליכען. או עס געגוג געװארען

 חא־ פאדםײ דעמאקראטישער דער םדן כוחות םלוסרײכע
געשסעדם. דעם אין נען

 *ױ זיך םחעז װעם יארםײ דעפאקראםישע די גאר
 וױל זי אױב םירער. ליבעדאלע אירע *ו מער הערען

 דעםא־ די אויב װארום .1940 פמ װאהלען די געוױגען
 רע־ די װאס װעגען. די אין געהן וױל פארםײ קראטישע

 װעם דעמאלם *ײםען״ הואװערם אין *ארטײ פובליקאנער
 םון נעמעז עס װעחלער אמעריקאנער דער בעםער שױן
רעפובליקאנעד. די םמ — קװאל ערשטער דער

 אדםי־ זײן און רחװעלם אז דעריגער, גלױבען םיר
 אין אנשטרעגגונגעז אלע םאמן זען װעלען ניסטחמיע

 םאר־ די םמ לאגע די םארבעסערען *ו יאר נייעם דעם
םאלקס־מאםעז• ארעםםע

 יי פמ פאיאײז לער מאכט װאקםענדע די
ײר ב א ם אסעריקאנער אמעריסאנער דער פח

ר ? ם ר »ניזי רג אין קאנווענשאן למםער א
ט. פ א ש ר ע ט ײ ב ר א אנגענוםען יארק גױ א

 ארגאניזיר• *ו םאן פרידליכערען און ליבעראלערעז פיל
ארבײם. םער

 םאבריקאנםעז אמעריקאנער די פוץ פאראײן דער
 גרויס־קאפײ ארגאגיזירםען דעם פאד זיך םים שטעלם

 את־ פח רעקארד א האט ער און אמעריקע אץ םאל
 עס ארבײט• ארגאניזמ־םער *ו באגיהונג םרײנדליכער

 פאהן זײן אויף האט װאס פאראײן, דער אט געװעז איז
 פון פריעי■ םײנדלימן ארבײםעד דעם אגגעשדימז

n האם װעלכער און שא■״, .איעז n r אגגעפירס לאגג

*
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 לעצטער דעד אויף אבער ױניאנם. די געגעז קאמף א

 גאנץ געהערט מיר האבען פאראיץ דעם פון קאנװענשא!
 וועגען גערעדם דארטען האם מעז ווערםער. אנדערע

 אץ זיך ארגאניזירען או ארבײטער די םון רעכט דעם
 די. געסעלעז וועלכע ארגאניזאציעס׳ די אױמװקלײבען

 פץ רעכט דעם װעגעז געדעדם אױך דארםעז האם פען
 די אז און םארהאנדלונגען קאלעקםיווע אױף ארבײטער די

 בא־ זיך דארםען ארבייטסנעםעד די און ארכייםםגעבער
פארשםענדיגונג. א נו קומעז צו םיהען

ארגאגיזיר־ אםעריקאגער די מיט פאסירט האם װאס
 פאל א םים געווארען זײנען זײ אז מאנוםעקםשורערס׳ םע

 אר־ צו געשםימם פרידליך אזוי און ליבעדאל אזוי
ארבײם? גאניזירטער

 םאר־ די ערשטענם :זאכען גװײ פאסירם האבעז עס
 באוועגוגג ױניאן םרעיד פארשטארקטע און גרעסערםע

 אר־ די צווײםענם ;ארבײםער אמעריקאנער די צװישעז
 וואם װאגנער־געזעץ׳ דער באזונדערם און בײםער־געזעצען

 דער אונםער קאנגרעם פון געװארען אגגענומעז ױינעז
אדםיניםםחמיע. רחװעלם

םע די פאר  גרעםערער פיל א איז יאר עטליכע למ
 ארגאניזירם ארבײטערשאםט אםעריקאנער דער פון םײל

 ארבייטער, םיליאנען ױניאנם. םרעיד די סיז געװאריח
 הײנט זײנען ארגאניזירם, נים געװען פריהער זײנעז װאס

 הויפםזעכליד איז ענדערונג גרױםע די ארגאניזירם.
 ארגאני־ װאו אינדוםםריען. גרױסע די אק פארגעקומעז

 העםםיגםםען אױפ׳ן שםענדיג זײנען ארבײםער זירםע
 אנ• די אונםערנעמער. די םח געװארען באקעמפם אופן

מעז ארבײטער געגומענע עז  װאג• דער באזונדערס און ג
 די פאר געםאכם לייכםער בלױז ניט האכען נער־גזױעץ
 אונטער־ די װאו דארםען. ארגאניזירע! צו זיך ארבײםער

 ארבײם, ארגאניזירםע באקעםפם שםענדיג האבען נעמעד
מז א ה ד א  פירען גו אונםערנעםער די געאװאונגען אײד נ

 ארגאניזירםע זײערע םים פארהאנדלמגען קאלעקםיװע
 פאברי־ אמעריקאנער די פון םאראײן דעו־ ארבײםער.

 פריהער־ זײנע ענדערען געםוזם דעריבער חאם קאנטען
מ דיגע מדלי  ארבײט. ארגאניזירםער *ו כאאיהתגען פי

 עם םום ער װעז זײם, זײן םון נאריש געװען װאלם עס
 אונאנגענעם װי װעחנן אנערקענם פחען םאקטען נים.

דין. ניט זאאװ זײ
הא־ אונטערנעםער אינדדסםריעלע אםעריקאנער די

ז  אג־ םער א איז פאדשםאדקםע א בלויז גים זיד פאר מ
 אירע פאדערם וואס באװעגונג, ימיאז טרעיד רעםיװע
 א איז זײם איר אויף האם װאס אזעלכע אױך נאד רמםען׳
מ די dip גרײסער םי  אר־ די אינם זאל געזעץ. פון ש

 אויף פאגופעקםשורערס אםעריקזמער די פון גאגיזזמיע
 עדקלערונג, אלםער איר םיט ארויםקוםען קאטזענשאן איר

 זײ־ גאריש אזױ ארבײם? זרגאנתירםער געגעז איז זי אז
י נים נען ם י םי מ ע ל  אינדוס* אםעריקאנער דער פון מ

 בא־ *ו קענען װעלעז זײ װאם אלץ םאז וחנלען די םריע.
א טאן װעלען זײ ;אדבײם ארגאניזירםע קעםםעז  א

 אךן װאגנער־געזעץ דעם ענדעחח או כרחות דיערע אין
ײ אז ם  די פאר םארלירען זאל ער אז םארקריפלען, אי
 גחא־ זיך קוגײמ זײ װעז אבעד װעדם. דיז ארבײטער

 ערקלע־ םאכען דארף םען מאו קאנװענשאז׳ א אױף םען
 געזעאליכע זײן מעז םח עםענםליכקײם׳ דעד םאר רונגען

 ארגאניזירםע אנערקענען תײםם געזאץ דאם םענשען.
 םאר־ קאלעקטיװע פירען הײםם געזעץ דאס און אדכײס

ארבײםעד. די םים חאנדלתגען
 םעגען אמעריקע פון ארבײםער ארגאגיױרטע די

 םאנוםעק־ די םון קאנװענשאן דער םיט זײן אופרידעז
 ארביים ארנאגיזירםע אז געוױזען, זײ האם זי טשורערם.

מ איז איז  א *יים למםער דער אין געװארען אםערי
 אבער םריהער. געװען איז זי וױ ט.פאנ דעחגסעג פיל

ער טאקע  םון םירער די דארםען אײם איזדעחעלגיג
 זיך ארבײםערשאםם ארגאניזירטער אמעריקאנעד דעד

 באווע־ ױניאן םרעיד ארגאנחירםע די אז םארםראכסען,
מ  אײנםלום־ אח שםארקער נאד הײנם געװעז אלמװ גי

מי׳ ײ  עם אז »ון פאראײניגםע א געװעז װאלם זי װען י
ר מ ײ חנ ען פ אד  אנשטרענגונגען אלע װעחנז געםאכם ד

ארבײםער. אםעריקאנער די ®מ רײהעז די פאדאימיגען *ו

A
ר ע ט ד # ק אי פענ• יראגרעסיװע אלע ב

ען ג ע ף ג נ ^ ל ף ע ל ט  באזונ־ אםעריקע, אין שעז הי
אמע־ אין אידעז די דעדס

 קא־ זײנע איז רוזװעלם •רעזידענם שולדיג זײנען ריקע׳
 אפענע, זײעד םאר אנערקענונג גרויס םיםגלידער בינעס

 בארבארישער בלוסיגער דעד גאגען שםעלונג שארמ
נאאים. זיתע און היםלעד פח ■אגראם־רעגירוגג

• די םיז הערען םיר װאם פאל׳ ערשםע דאס איז מ

 רעגירונג, אנדער אן געגען ווערםער קלארע און שארםע
 םרײנדליכע אפיאיעל גאך עקזיסטירען עס וועלנער םיט

באאיהונגען.
 קלױולאנה אץ איקעס םעקרעטערי םון רעדע די

 חיט־ געגעבען האט ■ראםינענט, אזױ געװארען איז װאם
 איבער׳ן דובינע א פיט װי רעגירוגג גאאי זײן םים לער׳ן
 װער־ דיילאפאטישע קיץ געזוכט ניט האם איקעם קאפ.
 געגען געפילען און געדאנקעז זיינע אויסגודריקען םער
 ער נאר דײטשלאנד, אין םארד־רעגירונג בעסטיאלער דער
 ער נעםען. ריכטיגע זײערע םים זאכען אנגערופען האם
 בעס־ נאםען דעם םים פערדער גאאי די אעערוםען האט

 די םארגלײכם םעז װען אז געזאגט, האם ער און טיעם
 אמ םיטעל־אלטער בארבארישען דעם םים רעגידונג נאאי

 גאאים די ײײל םיםעלאלטער, םאר׳ן באלײדיגונג א עם
אכזרײת׳דיגער. אמ בלוטיגער בארבארישעד׳ םיל זײנען

גע״ יראטעסםירם האם רעגירוגג היםלער׳ס װען און
 גלײך רוזװעלט. פרעזידענט איז רעדע׳ איקעם׳עם גען
 אק איקעם׳ן או געםארען געקומען׳ אױ פראםעםט דער װי

 ער־ שטילע א געווען איז דאס וועםשערע. עםען הױז
 םיט *ופרידען איז רתװעלם אז ווערםער, אהן קלערונג

 גראבהױםיגע די וואלםעז םאםער און רעדע• איקעס׳עם
 שטי־ אזא פארשטאנען גיט רעגירונג נאגי דער םון םירער

 װאם וחנלם, סעקרעםערי עקטיגג האט ערקלערונג, לע
געגע• אפוועזענהײט, זײן אין האל םעקרעםערי םארטרעם

 ער• שטילע דחװעלם׳ס פאר װערטער גײטיגע די בען
 חף היםלעד׳ם םיז פארםרעטער דעם חאם ער קלערונג.

 ו אז גזמאגס׳ ■ראםעםםירען, געקוםען אח װאס גירונג,
 ג־ אויםגעדריקט רעחג זײן אין חאם איקעס רעטערי

 _rn דענקט און םילם פאלק אםעריקאנער דאס וױ פער
 חיט• דעריבער וױיזט ער את רעגירוגג. חיטלער חגר גען

 אן אויף דערבײ נאד האם ער נוריק. ■ראטעסט לעד׳ס
 אג* אן םארטרעםער היטלער׳ם געגעבעז אופן אײדעלעז

 םום, רעגירונג גאגי די װאם אלץ, גאד אז אוהערעגיש,
 npa קופען גו איט םץ חואוה א פאר עס ער האלט

םעסטירען.
 קא• זײנע ®מ איז רתװעלם׳ז פח האנדלונג די אם

 גע־ נאאיזם זײן פים היםלער׳ן חאט פיטגלידער בינעם
 האט דאס און אמעריקע אין קלא■ שטארקםטעז דעם געבען

 נאאי דעם געגען קאמף דעם פארלײכטערם אונגעהייער
 אין דא םארשפרייםעז אגענםען היםלער׳ס וואם גיםם
לאגד.

 *ו ווערען אויםגענתם דארף פאםענט דער
 09 היםלערלאנד. געגען באיקאט דעם שטארקען

 באיקאם די םאבען *ו *ײם גינםםיגםםע די איאם
 ארבײםעך די וױרקזאמער. חיםלערלאנד געגען גונג
 גי דארטען זײ און פיל זעהר טאן ירט דעם איז נעז

 באיקאט דעם מעגליד איז וואם אלץ םאן *ו פארםעלען
םארשטארקעז• או און םארגרעסערען

װד. נתום פץ

הינער צוױשען אדלער דער
 געדאנק א געקומען אמאל איז אדלער דעם

 חמער. םימ חױןי » *ױף אראפוװםליען
 פארלאנג א אטטםאל חאכען (םלכים

דמער.) די םימ וװזאמען *ײ* אכיסעל זיץ *י
 דער דעם װעגן ימ

 אעטראגן, שנעל ײף חײף איכער חאס
— זאגז אײך T* זאל װאס אץ

— געלױןז * טוםזך א דארט איז עס
!מלו דער קוםש עס — קלײגיגקײט א

 חמער־וזױף חןר אז זןןגען נאר
 * פרײלאו, אמגאניעז דעם םון געטילמ זיד חאט

 דורכאױס: געשטיםט גיט אםת דעם םיט װאלש
 — גרױס, געחױבען, אזױ איז אדלער דער
 א זאד א איז אױםגתעםןך אים

p די גרדים םאקע ס׳איז p,
jpm די גאד גרקסעד נאר w

 :חןרשראקען גאנץעופו גזןפילט ייץ• ײד םעז חאט
 קװאהען. «ו אױפגעחןןרט חאכען קװאקעס די

 ס?, דעם אראיגעלאזט אײד ײאן עלםסטער דער
 חענדלאף יונגע ?רײער, עטאלגע די

קעםדלאף, םײערדיקע מיט
לאםט, די דערפילט אײף חאכען זײ

 גסכליפןןן^ «טיל אײף־דער־װײלע זײנעז אץ
 נאטט, חײכען דעם אוליכ זיף חאט ׳אזױ אט און

*וגןןקליכן. גאגאער דער חויף דער
 בלױז װײלט עחאםם די איז — װײםען םיר װי נאר
 גרױם, חימשי דער און איםח די
 טכן. א גאסם ג^סטער דער אתז בײ ױערם כאכדעם און

 װאכן *װיי קײן נאד איז אריכער נים — ?ירץ
 !געקדאכעז קא• אױסץ ■טוט אדלער דעם םען איז

װײם, אזױ דערגאגנען ס׳איז אץ
o כײ אםטםאל אז p עפן שיםל 

pח א אים םלעגם rין טאן שטױס א גאר ל® np ^זײט 
 טארנעסען גאר זאוץ ײד חאכעז חינקר ך

 1חוו r? נים - אדלער אן זײ םימ ס׳איז אז
np געװאוםם חאט אכער אדלעד Ircn p 
o חאם עד p  t t גענדמטו. גיט חאמען *דם 
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אענומען. גרײט זײנןן סליגעל ךי ער האם
או^קגעשװאוםען. חיםעל־חײף כלױעם *ום איז און

 _ חײכ א כלויז :אדלער אן םיט איז אזױ
שסױכ. פץ אץ חמער פון װײם ער איז npm יון

4 1939 ׳י#נו#ר

גע־ אמאל האט קלאוקםאכער ױגגער
 וואנען םון עלטערן: אן גיי םרעגט
 נייע םיל אזוי כסדר פאריז עס נעמם

— טעות, א מאכםט — םאדעס?
פא־ די — געענםםערט, אים ער האם
 עם נייע. כסדר נים זיינען דעם

פאריז׳ אין םעםעל א דארטען שםעהט
 ווען און מאדע, אפגענוצםע יעדע ארײן לייגם םען װאו
 אוג־ םיט׳ן איבער עס םען קערט פול, װערט םעסעל דאס
 װידער דארטען סמ נעמען אז םאנגם מעז און ארויף פען

מאדעם• ״גײע״ פאל א
 די וועגעז זאגעז׳ םען קען מעשה׳ זעלבע די איז עס

 וױילע אלע ױניאן. קלאוקמאכער דער אין טעאריעם
 ער־ גו זוכם װעלכע םעאריע, נייע א ארויס שפרינגט
 און קלאוקמאכער די םים צרה די איז עס וואם קלערען

 אויב קלאוקםאכער׳ ױגגער א טרעיך. קלאוק דעם םים
 םײ־ אמ םעות א מאכען קען אזעלכער. םאראן איז עס
 אמת׳ן דער אין נײע, םאקע דינען םעאריעס די אז גען

 םעסעל א פאראן איז עם אלטע. גאנץ די זייגען אבער
 יע־ ארײן ווארםט םען וואו ױניאן, קלאוקמאכער דער אין
 קערט פול װערם עס ווען אץ םעאריע אפגענואםע דע

 פען אח ארויף אונטעז םיט׳ן איבער םעסעל דאם טען
 אבער איז עם םעאריעם. .נייע״ םאל א װידער האם

 פעסעל דאס צווישעז אונטערשײד גרויםער איין «ארא(
 םעא- .נייע״ םעסעל דאם און פאריז אין םאדעם ,נייע״
י יארק• ױו םח ױניאן קלאוקמאכער דער אין ריעם  י

 קער־ «ום גום גאנץ זיד סאםען פאריז םץ םאדעם ״גײע״
 דער װײל צוריק. יאר פוםציג מים םאל א וױ הײנם •ער

 איז װאס זעלביגער, דער הײנם איז קערפער םעגשליכער
 קלאוק־ .נײע״ די אבער צוריק. יאר םוםניג םים געװען
 איבער־ דעם פח ארוים געסם םען וואם טעאריעס, פאכער

 קלאוקםאכער דער צו נים גאר סאםען םעסעל, געקערםען
 בלויז גיט אנדערש גאנץ איז ד וױיל הײנט. פח םיםואאיע

 וױ אםילו נאר אוריק יאר םוםאיג מיט געווען איז ד וױ
. צוריק. יאר 2 מים

 קלאוק־ אידישע די האבען צוריק יאר םוסציג םיט
 קלאוק דעם פח שיקםעם די אתיסגעשםױסען פאכער
 אידישע די ארוים שיקסעם די שםױסען איאם אח םרעיד

טרעיד. קלאוק םון קלאוקםאכער
 די געזאגם דעםאלט האבען עם װאם נים וױיס איך־
 װאס קלאוקםאכער. אידישע .גרינע״ די װען שיקסעס,

 ארויסגעשםויסעז די האבען לאגד, איז געקופען זימען
 פארשםעלען. םיר קען איד אבער שעפער, קלאוק די פדן
 אידישע די װעגעז דעםאלם זאגען געפוזם האבען זײ אז

 קלאוק־ אידישע די וואס זעלביגע, דאס קלאוקםאכער
שיקםעס. די וחנגען הײנם זאגען פאכער

אםעריקע׳ אין צײם א םאל א געװען איז עס יא,
 געווא־ געפאכם גאנגען איז כםעם זײנען קלאוקם װען
 געײעז זײנעז 1880 אין נאך אםשר שיקםעס• פח רעז

 םרײעךקלײ־ דער אק באשעםטיגם םענער וױיניג זײער
 זײנעז װאם ארבײםס־הענד, אאל די אינדוסםריע. דער

 פתיען־קלײדער דער אין באשעםסיגם דעםאלם געװען
 טױזענד. 25 וױ העכער עםװאס געווען איז אינדוסטריע.

 וױיגיגער עםוואם געװען זײ םוץ זימען ארבײםער םענער
 איז אםילו און הונדערט. זעקס און םויזענד צוױי װי

 ארבײ־ אאל די װען *וריק. יאר 49 קנאפע םים — 1890
 גע• שױן איז אינחסםריע םרויען־קלײדער דער אין םער
 םענער *אל די דעפאלם אױך איז םױזעגד, 39 איבער װעז

 װײ־ געוועז דאו םארגרעסערם, שטארק הגם ארבײםער■
טיתזננד. 13 קגאפע — דריםעל א וױ גיגער

 דעמאלם זײנעז ארבײםעד םענער די װאם, נאד און
 .אוםםײד״ די אין געװארעז באשעפטיגם הויפםזעכליד

 *92 האבעז שיקסעם די בעת קאגםראקטארס, בײ שעיער׳
שעיער. .איגסײד״ די אין ארבײם

ע״ אימגעגעבען עם זיד האם אזוי װי רינ אי־ די,ג
 די אםילו האבען זײ פון םן א מאם קלאוקפאכער, דישע

 די פון שיקסעס די ארויסאושםױסעז נעקענם׳ ניס מלאכה
 עס :אימפאמר איז ענטפער דער ? שעפעד קלאוק

 בעםעד דעפאלם מאגופעקםשודערס קלאוק די זיך האם
ארבײםער. םענער כאשעפםיגעז *ו געלוינם
 האם װאם יימיגראאיא. אידישע פארגרעםעדםע די

 געבראנם חאם אפעריקע׳ איז אגגעחוימז דעסאלם זיד
 פאר קאגדידאםען און שגײדעד גאל באדײםעגדא גאגץ א

 זעחר חענד זײערע פארקױפם חאבען װעלכע שנײדןד׳
האט םען אי :זאכעז בײדע געװעז איז עס 4בילי

 שםונ־ לאנגע געארביים האבעץ זײ אי געצאלם׳ וױיגיג זיי
 פאר געהאם מענער־ארבײםער די האבען דעחנו דען.

 זיי וואם םעלה, גרויסע םםעציעלע די באלעבאםים די
 אנ־ שםענדיג און געבונדען מער זיי צו געװען זײנען

 געגעבען. די האבען די וואם ארביים, דער אויף געװיזען
 מע־ די אין געהאם אופן אזא אויף האבען באלעבאטים די

 וואם דאם, — ארבײטם־הענד שטעגדיגע ארבײטער נער
 האבען וועלכע מײדלעך, די אין געהאם ניט האבען זיי
 קייז געווען ניט זיינען םיידלעך די געארבײם. זיי בײ

 םײסטענם זיינען זײ שאם. אין ארבײטם־הענם שםענדיגע
 גע־ נאר האט מיידעל א וױ צײטוױיליג. בלויז געװען

 גלײך זי איז האבען צו חתונה אויסזיכט גוםען א קראגען
 םץ קיינע כמעט איז חתונה דער נאך שאפ. םון אוועק

 אנ־ עס איז היינם שאפ. אין ארבײםען געבליבען גיט זיי
 שאם, אין ארביים אם1ו מיידעל. א באנוצם הייגם דערש.

 חתוגה האל םיטי אין אריינצוכאפען זיד שטונדע לאנםש די
 אר־ דער בײ צוריק זיין קענען זאל זי כדי האבען, צו

 שאפ־ א םאר חתונה האט אבער םאל א ציים. אין בײט
 באלע״ די םאר שאם. םון ווערען פרײ געמײנט םיידעל
 די אונבאקוועםליכקײם. גרויםע א געווען דאם איז באםים

 האל־ כסדר זיך םלעגעז שעפער דיערע אין ארבייםס־הענם
 הא־ דארםען שםענדיג םלעגען זײ און בײםען אין טען
 ״גרינע״ די הענט. נייע .אײנברעכען״ מים םאן צו גען

 א די םאר געווען דעריבער דינען שנײז־ער אידישע
 גע־ הענד זײערע האם םען אלײן. גאט םח געשיקם כרכה
 שםענדיגע געווען זײ זײגען דעחנו »ון ביליג קויםם

שקלאפען.
 אידישע די צוגעהאלסעז םאשץ די אױך האם דערצו

 דער פון םײדלעד די ארויסצושםויםעז קלאוקםאכער
 שנײד־ דער געקוםען אח צוערשם אינדוסםריע. קלאוק

 פארנעםעז אנגעםאנגען האבען מעגער די אח סעםער
 ארבײ־ צו שנײד־םיש. בײם מײדלעך די םמ ■לאץ דעם
 פאר שווער *ו געװען איז שנײד־מעסער דעם םים טען
 *ו• פון ארבײם די איז אוםן אזא אויף םײדלעד. די

 גאנ־ אין געװארען איגדוםםריע קלאוק דער אין ®נײדען
ן  ״שארער״ די געקוםען אח שפעטער םעגערשע. א מ

 שװערער איז אוםבאקװעם געײעז איז װאם גײ־פאשין׳
 אוםן אזא אויף און איר םיט ארבײםען צו םײדלעד פאר
 גאנצען אין נײ־םאשק דער םים ארבײם די געװארעז איז

 בײ בלױז געבליבעז זײנען םײדלעך די םעגערשע. א
 דער םיט נײהעז דווץ געטאן װערם װאם ארבײם, דער

—•— האנד.
 םענער םון ארבײם די אנדערש. אבער איז הײנם

 וױ םײערער סך א אמדוסטריע קלאוק דער איז קאםט
 די םיז ארבײם די איצט איז דערצו םרױען־ארבײט.

 מעגער. די םון וױ שםענדיג אזוי כםעם שאפ אק םרויעז
 םח אװעק ניט געהען באםערקט. שױן װי םיידלעד׳ די

 נײ־םאשץ עלעקםרישע די חתונו^ האבען זײ װען שאי׳
 פאר לײכטער .אפערײםימ״ םון ארבײם די געםאכם האט

 קלע־ אין ארבײט דער פון אושפליטערונג םרױען. די
 אן מים אדער ארביים״ .סעקשאן עם רוםם םײלעז, נערע

 םלאכח די קען םען אז דערצו. געפירט האט נאםען. אנדער
 זיד האט םדר דער ײט.1 קורצער א אין אויסלערנען זיך

 אור־ זעלביגע די כםעם איבערגעקערם. אוסן אזא אויף
 יאר םוםציג םים געהאלםעז םאל׳ א האנען װאט זאכען
 שיק־ די ארויםצושםױםעז קלאוקםאכער אידישע די צודיק

 שיק־ די אי*ם העלםען אינדוםםריע״ קלאוק דער פת םעם
 דער סמ קלאוקמאכער אידישע ךי ארױמושםויסען םעס

 װערטער די אױס לאזם םען אז נאר אינדוסםריע. קלאוק
 שםױםען םענער אז עם, םײגם .אידעז״ איז .שיקםעם״

 פרױעז און קעגען״ זײ װאו ארבײם דער םיץ םרױעז ארוים
קענען. זײ װאו דארםעז םענער די ארױס שםױםען

•רזנ־ םעגער די ארױסשםױסען ניט קענען םתיען
 ארױם־ ניט אײד קעגעז זײ און טרעיד קלאוק פח סער

 מען און םרעיד קלאוק םח קאטערס מענער די שםױסען
 קאםערס די און ■רעסערם די פח גיט דעריבער הערם

אידען. די ארױם שסױסעז גוײם די או םענו^ די
■א־ גראד עם האם קאםערס די צו שײך איז װאס

 די ארױםגעשםױםעז חאבען אידען די :פארקערם םירם
 זײנען יארק נױ אין קלאוקפאכער די צװישעז גוײם.
ױב זױן וױ גוײם װײגיקער פאראן הימם  םי־ און תל^
 קאטערם קלאוק די צװישען זימען אבער םאל א גײם.

 װעז צײס׳ א פאל א אםילו געװען גױים. םך א געװען
 גאנץ א געװען איו קאםערם קלאוק אידישע צאל די

קלײנע.
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 םיז םיילעז צוױי אין פאר קוםם ארויםשםויםוטנ די
שינג׳/ אמ ״אפערײטיגג״ — טרייד קלאוק דעם  .םיני

 די שפראך. קלאוקמאכער דער אױף עם רוםם מען װי
 אפערײםארם׳ די פרם דעם אין מאכען קולות גרעסטע

 באםראכם ציים לאנגער גאנץ א פאר האבעז די וױיל
איז גאד םלאכה. םענערשער א פאר ״אםערייטינג״

 (דא־ אפערייטארס קלאוק די פון לאקאל דער האט 1923
סאר אריינצוגעמען נים באשלאםען )1 לאקאל מאלם

 האבען וואם אפערייטארס, םרויען צוױי מיטגלידער קײן
 ױניאן. דער םון שאפ נײ־ארגאניזירטען א אין געארבײם

 די זאל מען אז געווארעז■ באשלאםען אויך דערביי איז עס
 םא* דער ביי ארבײםען צו ערלויבעז נים אלגעמיין אין
 אוי־ םעז30 פץ 1 לאקאל םון פראםאקאלען די (םון שין

 געהאם דעמאלם האם לאקאל דער און ).1923 גןםם.
אח וואם ארגאניזאציע׳ אויסגעשפראכען־ראדיקאלע אן

 קאםוניסםישער דער םון איינםלוס דעם אונטער געשטאגען
ליג״• עדױקײשאנעל .םרייד־ױניאן

 צוגעלאזען מאל אלע פרויען דינען 9 לאקאל אין
 לאקאל םון שניידער די בײ מיםגלידער. אלם געווארען

 פסי־ א אנםװיקלען געקענם גיט דעריבער זיך האם 9
 מענערשע א איז קלאוקם בײ שנײדערײ אז כאלאגיע
 באלמעלאכעם געװען זײנען שניידער די הגם מלאכד״

 א וואם אפערייםארס, די מי נים הײם. אלםער דער סח
 גע־ ערשם מלאכה די זיך האבען זײ םון צאל גרויםע

 דעם צו שײך איז װאס אבער אםעריקע. אין לערענם
 גע* דיזעלביקע עם איז ארויםשםויסעז םרן פראצעם
 םער װאם םרעיד דעם אין ארײן קוםען עם שיכםע.
 מענער. וױיניגער אלץ אים אין ווערען עס און פתיעז

 הא־ קלאוק־םינישערס די צו שײך איז װאס םער נישט
 לקח יסעזגרי א םרויען און מײדלעך אידישע אויך בען
 9 לאקאל אין םרײד. פח מענער די ארויםשםופעז אין

 ארום פאראן םיםגלידער םױזענד 5 די םון איצט זײנען
 םאל א פראצענם. 40 איז דאם םרויען. םויזענד צוױי

 םרייעז פראצעגם 17 און 16 צוױשעז בלױז געװען זײנען
___. .9 לאקאל אק םיםגלידער

 קלאוק• אידישע די בײ מאם צײם דער אין נאר
 םענערשע. א גאך דאך מאיאריםעם די אמ פיגישערם

 גאנץ 48 לאקאל איםאליענישען דעם אין אבער עם איז
 םרויען. םינישער מײסםע די דמען דארטען אוםגעקערט.

וױי־ גאנץ פאראן זײנען םיגישערם םענער איטאליענישע
.__ , 4ני

 האנדעלם דא אז קלאר, םולשטענדיג אא^ איז, עס
 די ארױס שטויטען גױים די װאס דע» װעגען ניט זיד

־ םענער. די ארויס שטױםען פרויעז װאם נאר אידען,
שטײ־ װאם םרױעז׳ םײםםע די אז אסת. אח עס גו,

 גואישע׳ זײנעז טרעיד״ נאדעל פון םעגער די ארוים םען
 װאם םײדלעד. אידישע די װאם דערםאר״ איז דאס אבער

 בא־ דעם אין נים געהען אמעריקע״ אק געטירען װערען
דעל־םרעיד.

 אונ־ קײן פרט דעם אין אמ מעבער שײך איז װאם
 אםע״ איז געבוירעז דמע׳ן װאס םעגער, נים. Tרפױyמ

 עס צי גלײד גאנץ שנײדערײ. קײז נים זיך לערגען דיקע.
 איז עס פאשין. דער םיט אדער האנד דער פים איז
 אדעי איםאליענער. איחמ. אויב נים אונםערשײד קײז

 שוין וױ זײנען. אויסנאם אן גאציאנאליםעטען. 9אנדער
 ם9 װאו .פרעסערם״. און .קאםערם״ ר,9סרי באמערקם

 דאר־ םון גראד אבער •929בױר9ג 9היג ארײן קוםען
 שםױסעז גױים זײ אז גןףמײי״ דעם נים |9פ הערם םען

ז.9איי די ארױם

םועיד, דרעם אין 9לאג ךי איז אנדערש ביסעל א
 האב איד פרױעז• ז9זײג 9באשעפםיגם םײסםע די מאו
 ?9דינ ניו־יארק אויםער וױיל גיױיארק׳ ן9ױג אין דא

פרײעז. 09ם9דר בײ ז9ארבײט װאם ,9אל כםעם
 זיינעז װאם נער.9מ די פון טײל ר9גרױם גאגץ א

 *92 םאל א ז9דמ יד,9םר דדעם אק ם2באשעפטי הימם
 ר929ם צאל די אז |.9איד םםילא און קלאוקמאכער ױען
 נאםירליז־. איז קלזהער אלץ רם9װ םרעיד דרעס אק

 דא װערעז ר9םענ ר9ספאכ9דר 9נײ קײן װאס אויסער
 19פרײ פאר םרעיד oyn דעם אק 09 איז ז׳9בױר92 נים
 וױ ר-9מענ פון ר9צ9פל די ז9ם9פארנ צו לײכמװ־ נאד
 די סון 2וױמי ר9ריב9ד רם9ה |9ם יד.9םו־ קלאוק אין

 ם9שיקס די אז ג̂ז9ם די ארסעוײיסאפ ם9דר ר929ם
 איז דאם אז װײסען. זײ יד.9םו־ פון ארוים זײ ז9שםױם
 9איזײש פח ז9ם רם9ה י9אב רפאר9ד ירל.2 זײער
 רט9ײ סm ,D9B9*n 9 בײ ארבײלחח װאס ד>9םײדל

 שאי• א איז פלאץ א 192קרי *ו שװערער אלץ זײ פאר
 אדױם זײ שםײסמ ס9שיקם די אז jijyo א ז9האב זײ
 די 19292 כליד9חויפטז איז םענח ר9זײ אמ יד.9םר פון

 ד9יכ1989J 2 װאם ר,9י9ש די «ץ באםים9באל 9אידיש
 הערם םזמ אידישע. ר9וייד ד9םײדל קריסםליכע אריק
1אי 19האב 89 לאקאל *ץ 9כאאפט די אז םעגווד אױך
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 װאם םיח־לעך קריסםליכע םײםםע די וױיל חלק. א דעם

pnp זײ־ יארק, ניו אק םרעיד דרעם אין באשעפםיגם 
p i .איםאליענישע

 םאה?ז זיינען oy אז נים, גווײסעל קײן אח עם נו,
 די זיד לויגם עם p גלויבען, װאם באלעמםים. אזעלכע
 קריםםליכע שעאער זײערע אין באשעםםיגען is בעסער

 קריםם־ די p גלויבען, זײ װייל אידישע. איידער םײדלעך
 קען םעז עקםםלואטירעז• is לייכםער איז םײדלעך לימנ
 זײ־ 89 לאקאל םון באאמםע די צװישען אז גלויבען. אױך
p i םאראינ־ זיץ גיכער וועלען װאם אזעלכע. םאראן 

 ארוים־ זאל לאקאל זײער פון ליז־1םיס א אז םערעםירם,
 אײ־ שאפ א אין ■לאץ לײדיגען א אויף װערען געגוםען

 מען שםעלט וױ אבער ,22 לאקאל פון םיםגליד א דער
 מאנוםעק־ אידישער דער פאקםען? אזעלכע םעםם

 קוםם וואס מיידעל, אידישע א גיט דאך זאגם םשורער
 דזשאב דעם איר װיל ny אז חשאב, א אים בײ זוכען

 דאך איר גים ny איז־ישע. א איז זי וױיל געבען נים
 שווער איז אגב תירוץ. אנדער אן איז עס װעלכעז

is אי־ אז פאלען, אזעלכע פאר קוםען עם וױםיל זאגעז 
 אנ־ װעלען ניט זאלען םאגוםעקםשורערס דרעם זײשע

 po מיידלעד. אידישע שעפער זײערע אץ שםעלעז
 מאגו־ דרעם מייםטע די אז םארגעםען, ניט דאד דארף

 מאנו־ דרעם אידישע נים אידען. זײגען פעקטשורערם
 ציײ אידישע א פאר װײגיג םאראן זײנען פעקםשורערם

 פאנוםעק־ אידישער א אז פאל, אײן אפילו myi איז טונג
 ארבײ־ אידישע אטנושםעלען אפזאגען זיד זאל טשורער

p מאכען זאל זי אז טער, i p און געשרײ גרױס א דעם 
 אז םקאנדאל, גרויםער א דאך איז oy רעכם. סיט אײד

 ארבײםער. אידישע געגען דיםקריםיבירען זאל איד א
 אידישע װיפיל אויף סראגע דער is קוםט עם nm אנער

 וױכםיג איז םרײד, טון ארױםגעשםויםען װערען ארבײטער
is וױםיל וױםען p m  oy מא־ אידישע אזעלכע םאראן 

 אר־ אידישע געגען דיסקרימינירען װאם נופעקםשורערס
p בײםער t פאלען אזעלכע וױםיל p m .פארגעקוםען 

p אױג m  oy פאגו־ אזעלכע עםליכע בלױז םאראן 
 *oy בלויז םארגעקוטען דינען עס אויב און פעקםשורערס׳

 קײן האבען נים דאם קען דיסקריםיגאגיעם אזעלכע ליכע
 V פאראז זײנען םרעיד דרעס דעם איז וױיל װירקונג,

םאנוםעקםשורערם. אידישע םויזעגד ■אר
 פאקםען וױעיג זעהר םיר האבען יערעזדובא וװם

p i p און דיםקריםינזטניעם וײ אט oy דעריבעו• איז 
 נים זײן פוז צאל זײער אז גלױבען״ is אודזאך אן פאראן

 א געויעז װאלט אאל ױיער אויב װארום גרויםע. סײן
 אין געווארען םארשװיגען נים געװים ויי װאלטען גרױםע

p אײטונגען. אידישע די t גע־ אבער װירקלעכקיים דער 
p מען טינם t איינאעלנע בלויז וייטונגען אידישע די 

אםס. נים דאס דאוי אדן קלאנגען
 מיט שטארק זעהר םין איגטערעםיר ■ערזעגליך איד

n r געבעםען, םאל «אר א שײן חאב איך און פראגע 
p o  it מיר זאל p a r ,בא־ קעגען זאלען װאם פאקמען 

p שםעםיגם n p. האב איד oy 91״ די דורך געמםען* 
 דורכ׳ן געבעםען אויך עס האב איד און רןכםיגקײם״
 זײער געוחמ דינעז למאסעןוחױ די אבער .םארװערסס״

םאמחנ.
שרײ־ אידישעד א ױך יטירשונ אײם או *ײט פון

 ארױם־ װערען איחנן אז כלים״ אױגערשםע די אױף בעד
 זעחר איז עס אמחסםריע. נאדעל חװ־ פון משםױסען

* u n tV i f םד א קריגם מען װעלכעז פאר געשדײ 
 גאן■ װארם איך אילאדיסםענםעז. און קאםילימענםעז

t i t געשרײ׳ i t יתלעז עס n« גײ־ דער אין םאן שאם א 
T פאקמז׳ מים ים א םוגג O דער «טױשט. כלײב »יד 

i t oyntflu n האנ־ עם נים. קוםם םאקםען םיט ים 
 וױ און פאלען- אײנמלמג װעמן שםעגדיג -pi חנלם

 װע־ םארדאםט נים •pm פאל אײנמלנער וחנרr שמרק
ז קעז ׳רין  פא־ אײנמלנע m זאגען, נים חזד אבעד מ
 װע־ ײד האנדעלם עם װען וױרקונג׳ א תאמן קענען ל«ז
 םוי־ מגדליגער באשעפטיגס װאס אמדתזסריע, אז מו

ארבײםם־חעגד. חננםעד

ת מס איו» וױ  It םרײז־ טלאוק אין םראגע די י
 עס אמ סדײז־ קלאוק איז םו׳ײד. דרעס אין וױ אנחנרע

 םענדד פון up אידלז, און גוײם ®ז פראגזנ קײן גים
. »ח ן ז  זיך, באקלאגען קלאוקמאכער די װען און ײ

f  mאיז עדגעד׳ ודערס ס u n r  o r, װאס 
מו סריימ םער אלץ  ר90 װאס און םרײד. אין אי׳ײז קי
 םעקשאן די װערס םער אלץ ארײן קוימז oj ן9פרוי

 09ו פאר םרײר. אין פארשפרײם ם9סיסם ארבײם
 איז נס,9רשט9 .90הי«ל t אדח די איז ד93קאיקמ

 זיך נויםיגם 09 <יז ר9ביליג ארבײם ז9פריי גדז׳ײבליד
it ײ שטארקע *ױסיװ־מױדײנליד ײז  •xtm קיגטחיל י

ר it היסן, u ריז9ײ ממלם אל1 אדביי׳ם פײיעז « n־ 
ס.אוױיטענ ס.״נרא~ר919מ «יר otn יריח, י9מלביג

 םיםטעם ארבײם סעקשאן די ן9פרוי די ארײן ברײנגמ
 זיד םאדערען עם און םער פראדמירם האם םרײד, אין

ארבייםם־הענם. װײניגער פמילא
 גױים םון םראגע א וועגען אבער רעדט םען װען

 t זײז קען עם דרעםפאכער. די גײ עם איז אידען און
 ידי באדײטענד אח גרויס װי םײנונגם־םארשידענהיים

 פאקם, םעםםגעשטעלםער א איז עם אבער איז, םראגע
עקזיסטירם. םראגע די אז

אי| םראגע דער םאר םאן? םען זאל וואם נאר
 אז געוועז, ענםםער בעםטער דער וואלם םרײד דרעם

 אר־ 18 ױניאז דער םון ווערען איינגעםירט זאל עם
 האבען דארף םאנוםעקטשורער א ווען און בײםם־בױרא,

 אר־ דער ונו ווענדען זיך מוזען ער זאל ארבײםם־הענם,
 קאנטראלירם קענען װעם אוםן אזא אויף בײםם־בױרא,

 שעפער, די אין דזשאבם די םון םארםיילוגג די ווערען
דיסקרימינאאיע. קײן זיין גים זאל עם אז

ארבייטס־ קײן איינםירען נים קען ױניאן די אבער
 םאנוםעקםשורערם. די םון אושםיםונג דער אן ביורא

 דער אװישען אפמאך דעם אין פונקם א זײן םח דאס
 איצט אבער מען קען מאנוםעקטשורערם. די און ױניאן

 גיט וועלען םאנוםעקטשורערם די קריגען? פוגקס אזא
 איאם ביז האבען ױי וואם פריװילעגיע, דיער אויםגעבען

 מו־ די ארבײטס־הענט. די אויסצוקלײבען אליין געהאט
 די אבער ױניאן, דער םמ מיםגלידער אנשםעלען זען

 ר9י םון םיםגלידער װעלכע אויםוואל םרײען א האבען
 אויםנעםען םrא ױניאן די קען נעםען. זאלען ױי יוניאן

 םרא־ דער וועגען םאנוםעקטשורערם די םיט קאמף א
 *וםרידענ־ יך1 מען 1מו ניט, קען מען אויב און ? 9ג

 אום־ די ר9אונם טוט ױניאן די װאס ׳דעם םים שםעלען
i ׳ן9אג1 נו איבעריג 1אי ס9 1אי ז•9גד9שט t ױגיאן די 

 איר װעגען האם n אז נאר םראגע, די גיט איגנארירט
 ־9װ ן909פארג ניט דערגיי אבער דארף עם זארג. סך 8

 אין מינאריםעם א אין הײנט זײנען אידען די אז רעז,
יוניאן. ר9י

 דרפםמאכפר די בײ םראגע ר9ד װעגען אויב נאר
 09 גאר סאראן, איז ר9נםם9 18 אז זאגמ, n« קען

 אים *ו זאלען וײ אז באלעבאםים, די פון אפ העגגם
 19ג9ײ זאגזןן ניט אזוי אבער 09 מעז ן9ק *ושםיממ,

קלאוקמאכער. די בײ 9םראג דער
 אויס דריקם ר9קלאוקמאכ דורכשניטליכער דער

 װארם דעם מים קלאוק־םרײד ם9ד פמ *תת 9ל8
»o ? ro.נױ פמ ארויםגעםירם |9ר9װ קלאוקם די ״ 

o 9 אין יארק ? roדי װאו אוט־אורטאון, מאו ץ9רג 
 גארגישם. בלײבם אים פאר און »ײף 09 סעז9 09שיקס

o ער r קלאחװ און קוומען אײנפאכעז, אן ר9ריב9י 
» די ר:9נטם9 i די |9ל9אפשם דארף יוני t  ,opro 

שםאם. אױסער׳ן קלאוקס די |9קםיר9װ8 ניס ז9ל8י זײ
 איז טראקס לי ןעל9שמס8 |9ק יתקװ די אויב

t םראכםען. ניט וױל ר9 ר9לכ9ײ געז9ײ ,9םראג
 9J• סיל גיט 09 װאלט וױרקליכקײט י9י איז

פ ל  די ן9א«שסעל נם9ק9ג װאלם ייגזח די וחװ ז,9מ
 09 שםאט• אויסמ קלאוקם ארױם םיחמ װאס טיזמס

 up שםאם, אויספן ניט את װאס ברוקלין, t פאראז 1אי
<r נױ 1אי r ,09 און נוג9ג גתים אה בתקלין את גוםא 

t  o r בא־ די |9ײ קלאוקשעפער, נאד םאר ■לאץ סך 
n נויםיג זײ ן9ל8« מםים9ל ra r. זיײ ברוקלין אין אח

 ■ן !ײ רופם םײדלאן*, און םרוימ געגוג פאראן נען
 ן9אמײם «ו גרײט |9זײג וואם שיקסעס, פיעםוועגען

שעפפר. קלאוק אין
 9ײגק די :ר9נםם9 לאגישער םער 8 םאראן איז

B זאל r8ארגײס םעקשאן דער אויף איםור דעם נעםען 
 קלאוקנ די ווערען געגעבעז וועט דערםיט םיסטעם.

 די םיט קאנקװ־יחמ *ו םעגליכקיים א גױ־יארק םץ
 ארו דער אםת, שםאט. אויםעח פון סעס״
 1T איז עם אבער קלעגער, ווערען דערםון וועט
גארניט. אײדער וױיניגער, פארדינען סער

 קלאוק די פאר אזא: איז חשבון דער
n עס 1אי יארק נױ םון טשורערם r ױ1א גים גאר 
9 י8 באקוועם a r| איז 09 שסאס■ אויםן שעפער I up 

 I געפאכס זאל ארבײם זייער אז באקװעםער, םיל זיי םאר
 קאסס שטאם אויםען םער, נישם יארק, נױ אין ווערען

 19קענ זאלען ײ1 װען אבער ביליגער. ארבייט די זײ
 אוםגעפער יארק נױ אין געפאכם ארבייט זייער קריגעז

 I |־9לױג ר9בעס די יך1 וועם פרית, זעלביגען דעם םאר
n יארק. נױ אין שעפער דיערע האלטען

o געברויכם r האב איך r ר״^9,אומגעם װארט 
 |9ל8י י8 לױנען די זיך װעט אםת|ן דער אין וױיל
 |9װעל יארק נװ אין װייל םער, עםוואס יארק נױ אין
 19י911 געםאכט װעם עס ארבײט, בעסערע קריגען ױי
קלאוקםאבער. םון

 לאגיש י1 אז נים גםםער9 דעד אס אויך אבער איז
אױס. פלרג אין קוקם ער װי

אײנגעװארי׳ קםאכער1קלא די בײ 1אי ערשטענס,
 f סים דער ix געגנערשאםם שםארקע א געווארען געלם
 ג*9ג 9כם9גער t איז 09 אמ ארבײט סעקשאן םון טעם

u ?9«יײ נערשאפט• p 9י909ב ז9ײ9< אמאל 
o איז טרײי קלאוק אין r  o r געהאט םען 

ixpar גרויםער א 1בי o r, ז19קלאוקםאכ די האם 
 19װ אמ ארבײם. סעקשאן pp רלאזען9ד נים ד*בען

i9 םענשעז o r נים געקעפפם לאנג אזױ ix 19ז8דערל 
pp זײ ײײל ארבײט, םע?שאז ix o r גלױגט,9ג i t 
 uw י9שײ 09 איז םרײד, ר9די םאר 9תאינ 8 איז עם
i געדאג?, דעם םים םאכען 18 שלום די t מדליןי 

י זאלעז o י r ש י9גיכ איז 09 |.9ב9אױפג ?אםף  ^גי
o ויעלעז די nrn 18 דענקעז׳ 18 זײ םאר r קאםף I 

 -UP 19 09 ם9װ |,9ב9אײםג ארבײם nrrpyo געגען
i גער r p i. אײי םחעז !ױמיגםםענס I9 p ir 9ניג9י די | 
 ן98איגג« אתם נים up |9ה9ג װאס ?סאכער,1?לא

|.9ב9ל 8 אייף איז 09 װי גאך ן9פאחײנ אמ לײדיג
i אםת, 1אי עם t 19רלױב9 געז9ײ רײחװ װאם די״ 

n שאן־או־בײם׳9סע םץ ם9סיסם די n r בלױז |9וינ אין 
 ניס װײם אח עם אמװ■ ?לאו?ם, רטr ביליגעמ די

 זיד |9נדײ9 09 1װא ץ9גרענ 8 |9יה8 18 לײכם אװי
n זיד סאנגעז 09 1ײא אמ opirp ביליגעמ די  i t 

r r p ’u. ר9אב i r  ooip 09סע?שאן־סיסם די ניט 
װי םרײד ?לאו? אין ז סאי י  »19אנ ,ooip זי ,r סן
o םים r ,איי גענעז אן םירט |9מ װאס ?אמף o ^ r 
 09 |.9פארשירײם גיך ןױוי נים יך1 אל1 יit 1 אי, םעז
 *panp ד9ל8םאט א ן9ג9ג מםם9? מעז װי opr■ אח

n װײם, םען הײט. r  it אוםפאר• אמ סוף ר9י9ביט 
i 9 מײי־ליד, t  ,DB89P 190 n r tגיס תזל י I90ip 
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פראנקױיך אין םטדײק נענעראל דעם ארום

«ז

ראזאח. ל.
רא צו חב
 I גרינשפאנ־ם הערשטל ולױמ

חבט 8 צו בריװעל

 תסיסח, דוםפײןער דער אץ עגג ניס איז םיר חגר,
 :געראם און שםיל גױ/־־עלםנדיק איז דא
 מייסען. כן^קעז פון כ׳װער לײכ, אץ איז עגג

 פיאם~ א מוח אץ «מד« װןןנס די פץ ?עלס
פ אחעראו [pop pp םיר זאלסס  שײןעז, ד
 ,opr די ניס װיל אוץ nparn pp גיס ג׳פיל
 אעדריקען, «8אי פליג א וױ סיד זײ זאלעז
 ̂.rpnpa ג׳חאכ קױל » דורן שפראו np^i װײל

 .״nponnto ]ppi יאר [pipav ppo כ׳װײ^
u ײס1 י?ן?ם אױןי p>n npn שוץ ס׳װארפ p. 

npat פאר ארפ םיף npma p o פ װאם מי  פי
npoopnw p פאד און o אץ *?~n9trutr*roopr 

rrpi'o אװין po p u» װי apn $א אץ רג npapa, 
 opn ]pap< פץ כ׳חאכ tprpa גיפ כאפש
npa p חײגם װימט o און p o נאד תפילח npapn, 
prpo פון Pur Yאויפ װײנס

p ׳[pap7 גאך װיל מ גאר o  ]papppn -ריכפען 
פיאס, אזא װארס אץ [poip opu אפשר

[^pornta חױת די apioir א װי און
p יי^געז ױאס חױת o און פאלק p o ^שפאס

 -UP 1אי ר־?אפף9ארבײם ר9געװאלדיג
n םראג?רײד, אין םען1גע? r ־9ג9ג
 םינף .nvoopmp םיז סםרײ? ראל

 ירם1רגאני8 דינעז ארבײםער םיליפן
 טרײד־ימיפנס. ישע1י18סראנ די אין

o r יע1א,ג?נעראל־?פ:פעדעד די 
מנ (די ארבײם״  לײמר״) m ״םעד• 9יש1וי8ם
 ■־t איר |9הײם9ג ?אמף, אום ארםײ איר אװיםגערוםען

« אין ציים ח9ש 24 אויף ארבייט די שםעלען  לאנד• ן98ג
n םיז לײב דורכ׳ן געגאנגען איז יםער1 א r אפימלים־? 

o םראנקרײד, סישער rt» 8  n r פיז n r מװןןםענםער 
 םײלען װיכםי?סםע די ן,9nt11גע םאבילי^ם איז פאכט

 נ־םינעס,9יל1? אייזעגבאנמ, װי װירםשאםםלעבעז, פון
jt .ן9געװאו* געשםפלם זײגען װ״ א n jora ת-9םיליט 

o 1 לט9ײ 98גאנ די ?אםאנדע. סער rיד opipvra 
n טעם8 אייגגעהאלםעגעם אן םים r  is וװױשזמ שלאכט 

o 1 קאפיטאל, און אוגײם r  otnאין גתים9ג יך piano• 
רײד•

p 1אי שלאכס די p  .npant ענםשײדונג n o r נים 
ײ די פח אנפירז^ם די געבראכט.  א-1~פחנאני19ם9א

r־״np גאנץ אין אז אנער?ענען, וילס i9 o םת׳ם ן9טײל 
 ■־t געװען ניס א«־בייט די 1אי געבים וױרטשאםטליכען

 װא־ נים. דך די |9סיחל מךיגםע אלס nyit געשםעלם,
p’s 9הילכענדיג אלס ױם a n o o ir r 190 םחTnitmt 

n ארבײםע^כוח r  n’t o r נ9גn9אל p«noo ־9ג9אײגג 
irn די בען. ’i r םח n r ’r  9’t T r גה׳ס.9ט n r  m 

פ t געװעז 1אי םםױיק נ t אל,חי  n98t פםירענ־1םױא 
 T םיהממ• is גישם n װאגם n*nro האםערדיגע דיגע,

 19שםײ 9לכ9ײ אתדיםע^פײנם, אגדערע די אח לאדיע
n םון אשnב הײנם r םnאuיש1גױim ’i r  n9, 19װײם 
t ג״9יUP 8 »1 :גום גאנץ i t פארלויוץ דינעז די אץ! 

t^’0 סח לשת אױפ׳ז ’isotnoo n9O»n90 ,געחח־ם 
n :זאגעז םעז דאק׳ r נ9גn9אל noo״n’i o r  P ־9ג 

rsp. 8 םיט ן^דיגם n  itoisnntviפיו ״ nsi’opyo t 
untnyo’unt’, 8 םים לד9קאםף־ם יפ||1א שםײם װאס 

m גוײים ,tno ם9נ9כrב9ג נישם ’u n riso rn t בײ 
njrnr געלפנפנהײט is 9נײ I9B08P•

pm ירײ םים s n r ס8פאו*פלײ פחמקיײין■ אח 
lr tn j i 98 בטוײי?־בװאליע, א םץ o r  oipi*לס90סת 

op לאנד. םוץ לעבעז עקאנאםישע גאנצע nut יענע םים 
onusu t o r  oproo ג די ?9נ9. ^  אבער ״,9םיםי8ח

 I9UP191 ן9מפ9ג גישם חממלס איי p-noo^insw א
op^noo 9 כעאבאכסער ז9ױיםיג אױם׳ן און ir  I98T 

p אתיסגערוםעז נישס im ru  o r פמ m m t, לאנ־■ 
 זײ־ on9pnto, 09 ײס.9סיג9אײנהײסספ און פעסיג?ײם

irra״noo 9סםיכיש געװען נלז n to  ,op םיט u n p t 
r(. פאבוײ?ן םון 9ני r* o ’o,(״ n ra r oipi הן919אױםג 
w קאספעז• 918ילאנל 09כס ,9גם9ײ8אוםגע זײן n r 

 אין :מװאוסם אמ גתג9באװ n9i9’ םח תױלםאט
n 8 גאנץ א םת םשןי y n pײט i9 a r אין 19ײסב1א די 

rnri9o«ant i פראנקרײז־ t  o n n r־ra9i89i9i^ םיט 
n9on^ur I או־מיססש״ט — t װאס לסאס,1חת 

o r אין t  o n tn tm  n r i ^  r r i a אנםוױ?* 9לאנג 
t אח לעג  i t  wooap r r ’a זד.9שי ____

 ר*מ־9^בײם 9נאל8י8ו*נא9אינס די oint אזײ איז
itup מ9באוײיכ גג1ג9ײ ip i פים UP ײן  ntiuwm י

 אײז אױןי : •pap-nto^una םון בים9ג אײפ׳ן ערפאתנג
 — און n9on’09i ■לאנסעסיג ,nto^niprs-on 8 זײס

ns n אױף ; p^noo מל9נnsn^o »9חמילמ r״n9tr 
909m זײס t9iou it 9סםו־ײק*כװאלי om p9i פה 

r בײדע חװממלג., ייליז  r tאיז 9בײי לאנד, ז9לב91ם
n®o ײ םיז !ײםup 8 די

^ ■מ י u 9גם9ל9א rn iu e n r אמײםעי־ די םח
.19ײ9ל גומ9מײ

ססרייק פאליםישמר אח עקאנאמיטמר
noo״p איז pm out ntoooupp n r ק־9מל פיז

I9nu ,09 ן9לכ9וי כיח up 19ל9נשם9ג9אנםק n r בא־ 
n90'u n t npn^n טלאס o r גאד־ מסיםאליססישפז 

n9t*u’Vta n9onna p םים תד?לאס i פ אוץltםn9ל9יn9 
up* i90**ant |9װיגג8 *ימדפאכם.  is נים׳ 09קײנ ן9ם

o 09 9לכ9ײ אין נחװי,9ל ייז s r  o r  o m r פח
 «ן |׳9*־בײס גים pa ל9מיט f םיט .9י8ק«לי ■יײעי

ז אוױנגס ססדייקעז, » o r  y m א«ינײon nsasioo 
מן מ פנ ism טסײאדג י nsn r. ,פל^ איז noo n r״p 

WP 8 תזעאלװ soaP n rטיי די פון ל90יזאגגפי ײ מ *

קיםטאן. יוסח דר. פון

n 1ס׳אי ?אייםאליסםען. די געגפן r עלעםעגםא^ 9סאם 
n r  n’U nyit ,nyoo סאםע ■nyoo^o’o’n אםף־םי־? 

nyo’u פונ׳ם םעל n t .לאס?
 די is שייכות <עז8קג 8 ד^בעז oipi נשען9מ פאו־

n םיז ■ראבלעםען r אױס װײזט באוועגונג, ארגײטער 
is pnoo nyn םפש סארפאגן ny■ yos’iriaao ia־ 

ijm’opyBo• אםף־םיםאנן ■ױםיםײוזנ? ooKiyns |ym 
yivo’O’n■ is 9.■ םפגשלאמ^ פח |9נג1באדינג’spntn 

oysr■ y’spiup■ nyn שטײט nyit אױף נישס It 
ont. ש8איבע^ 9«יש9ם די otp ?y ן9^י sr o r־■ 

i■ די onי8לי r r  ,y’sp u n 8 אין nyiyi”t  n rײם 
tPם■לrיnם n’ia די pjnp״־iyMiii’nia פונ׳ם nyo’u n t 

u געװעז ל8&8 1אי P”noo אױב ?לאס. n rרשםער *oyp 
onoo’int n ^ ’nyo פץ nna yooxm r o ri nip”־ 

nyoװײםם ״ nyny’ oy גאגץ יוניאדפאן it  ,on הייגם 
t ?אמף, אמ םיםזנל לעצםע דאס oy 1אי  iynלm a  y 

נים. שױן ן9לם9ה םיםאנן
y^yii ,lyumםיל די פץ riy y יים8 די o r םיס 

038nsyi n’i ים׳ז1א yo-ioap^ אח אמייס צװישפן 
up |9וױל ?אייםאל,  r y i r n r  n’o 9לכ9װ אט:
y אין rriyno ,1 צײגמן nyo’una nrn־ױס•1א |91ײ 

ito ro y i סםתי?, אין y s r| נישם באםת די oanyi
u p ,nn^naB is o ri ג1ד א o סטוײיק ם9פאל9מ r 

nio נישם די iry in rt t  I90”sna is lyu’nsoiypyi 
ant״oo־ito װי u w n r 010•  ,nyno, ײ לז ־r וי״

t סײ סײװי שױן |9ב  o”oucyi 9מ?סיםאל -oo’unx 
s״o, ת1כװו די װיפיל up  |y s r גpyלpy.די־ »ליב ם 
 nyo״n nmyi גל^9ם גישם ם9כם אח םים9ם 9לב9ז

is 9שנײל| o r די ין.1בײםס*ל1א n n r  nyo’una סיי 
lyoonyo’i סײ װי t  o r  isoipia ^םיגיפמ

i נאל הײנם, r r  n y i^ iy s ,אםף? y’sat’aan t 
p חמיגו״נונגמ אח a  i r r םיט ד־90־בײ1א is wpi 

i r ’P’m אין t .די סםתיק i r ’P’in די םיט n in r”־ 
 nyoany אין ן,1א lyootp yausu 1בי 9אל פח כעגצז

 פח yiyoo’ipy די p-noo nmn גײ it? אין שסײט תי,
jcbii rsxrM cnt n r

o נג1נםװי?ל9 9כגיש9ט די r פארג onyor די ,lit 
o n r i r w i .  yiyoinyi,ד. ״״ J1 ל 9מלזסאל די  פה מ

ym  oipi ,yn^otrum ynr| גתיס שגממדיג is nn 
 ׳׳ojyn* 9בילע אלס ?אייםאל |io דינסם אין |9שםעל

n פון ont ז1פיאד r  p i .onyp-noo 9»״־ nyiyiװי ײם 
09 itopicn די o rstrap n rn y o ’u n t די שאפזת n’it 
noo .oy’s ז9קא<יטאליטס די tra m t r y ”i״I9iyp op 

r אייף nriyii on’oyi nm לםעזup 91 הימם « o  t* 
lytnri ײן םח לד.9סאםף־פ p י n » o די |9שיוײמ n t• 

nyo איז n90”ns n r, אין 9םםוײ1אינד אײן פון n r 
nyu-rts. זײ nyopm 901991 פח oynoom u מ ״ ל  מ

y ru  n’t די »y n r ־סםרײ?ס,9סיםיאסי מיס nyat 
nna די is r t  in p  nyayroo’u n t הילף y m די 

y n r it לאק^־םס. םים
u it אח noo n r  lyoptnyint״t  is p כטי־9מ 

mooyonxo nyi 18 די פון mrra־בײס ן9ױש* up p t 
n פיםאל, »  n y ^  is םח iso ro is םיל םים o’lyi־ 

 װאי ,nti חײסם |9ם פאחיכםיג?ײם. און iimaony קײס,
yo| 9119 חויבםP 190 nyat ,p-noo o r  i tװעז |90ל 

ס, איז |9װים  p• ם9װ ny װײס װי אח װאמין מחסי
|.9פאחמרײם

ynyoyn איממ״ r y r ’P ןךבײםס־שטתחח — 
i o r״yr| 9לסאל8ג די lyirnyup סטרײק• יעחװ טח 

וױן p-noo t |9ײ •09 |91ײlyrnnpnt 1■ מקאנאמישמ
ns*ynooiniu i t״yo’ini t  o r  oipi ,i באדימװמ 

ntB׳i םח לצמו װיתהזאפםלימװ nysiw n r ,םאכח 
o׳onypT דד t  is n ra p w תי  ־9i ,nonpiyoao ן90ג

 באםת .nyoptup גאליםישטן t לײן8 דד פוץ ny װמם
nnm s n r n r i  9buw pp im אמ 9ליםיש8י tpy־ 

nyo«aui o'iib ly 9אסיש1 im ynr ישס1 ?לאס •ItntB 
i די r ^ m  is limynto לויז o u w o n t  p i אח 

janyup איטמלס אין  rP tp tp y  i t 9ײ| nrn לם9שס
ount nyat די u n r ip y ip p נישט aim■ i  lyiyi־ 

nyo ר9ישטקא«יטאליס n r  19191 up  ,ym i ^סלוכז 
onyu די n r  unyup  yiymtל9ם t ש אין •9מליםי

lyouyi p i לץ.8 אח nyo”8Ui nyn o n r r 'o  o ri 
on’op’n 9אסיש1קא9 פץ •lya’ionyua

myi ooyno oy ,סםרײקם 9קאנאםיש9 אז אפט 
yopri? לײן8 דך is nymaiao ^נאד יאליםיש nyoot 

it  ,n’t ooyno nynt סטוײי?ס ysםלאקyרyשױן זיך ז 
ya’o■ אלם לכתכילה ^ t מליטישצ פים קאםפצן ooKp״ 

 91ביי iyi«i סםױי?ס ya’otitpy איז yליםישr ז•yציל
 םטוײי?ס פאליםישצ lyijm אױך און nyלםy איין אין כםצם

jyp מעז y iyru  o r  n « r, װאס n’o האבמ nyno 
ya’otispy jyiyii oiytyi 1ס׳אי :סטריי?ם y n rלy־ 

nyoonsoiyo, אייד אבער nyoon’o’on■ n r אםם־? 
ox’ntoy7r.■ םיז לyמים

 פאר |yi«t װ־סםתי?ם1םאס פאליםישפ yoany לי
lyoipyi םיס pm s n r  onriw אין nyי.1לא o r 

jyrn ,1839 ,ooii’u  jyol2 צעלישצ nyomnx אתים 
r פאדצתע nyn םיט pnoonyor 8 איז «  8 UPלpס־ 

a( םשארטצר״ ’oanptor 8 -n .n .(^אין װאלר n r 
 nyo’ini 8 lyoipymr nyn’n ל1»גלא אין איז 1842

■y 's ro o ito r  nya’O^t .?די ועם םטריי yi’i r 
 סארס nyoyoa |yi«r ז,yפאלyכגmn iyrn סםוײי?ס

nntiiyi ormnyn 9לט9שם9ג זײ oy p i lyinnynr 
 niupt ן9(-?אםם9אלבײם yiy’ אז ים,poo pp 1 איז

n םץ גאמ oyn רם9םארגינ r ג1םװי?ל1א ג
i 09 nyivo’O’n■ o r״yr| ארבײםס־באז־ימו!־ לי

 םים lyxiir n’t nyo”r* pit? nyuni לץ8 ז,9ג
o r אגעװג^ מאםצךסטתיקס. פון םיגזעל ס

p באםת s r  nyst לי lya’iynypnysu ya’ioyo 
no׳oysr»U ’8?iun■ o 1אלדי1גןך o r  on’^ io ip 

ya’o ^ r? .?סאסמ־סטתי niP nynyo װי *t?y o r 
jya’oti .?סםױי yoany »n 8י8?9ל 91באםי o r לי 

nrn ,Miiyrua nya’oouupy n r  lyiyiyi yorayi 
 rsyuyeinis yorooyoyp nyimamo- 8 םיט ס׳איז
n כמ r ,?ד חגלמן1 סאסמ־סםוײי pcnyionna o r 
n 1873 1אי 9י1שיא אין r.

p אישנחנלזנז sin u u איז ארבײם די t ע1םלוכ 
װאײמ הײסם ysau o אי r הײסס מן,9כח*ל1םל 

yoyipyii8| 8 די מי nyomnx|לײ o r פמי־ פון יסת־ 
9191 .fiyoonpy nyaײ-1ל־ש9»ח 8 אמ 9חול*םםתי 

enyua yrn, םים אםםםאל n n y rto  t שנײז־ piyi 
nyo’n u i n r ?מ,9באםצל  ז9א*יםאליםם9 זײ װײל ת

t האבצן  UP onto םצגלילקײם p in tn ts  is n’t סיס 
p o r r זײ אױב ן.9םםיםל19ב9ל מססצטיס ant*״ 

nyo 9שםעל| onnt nyat פא־ ■אליםישע סאקםיפאלצ 
p t  p p  i t  ,o’o n r P iy o r y i po  no ,p im p 

 ־nto ן91לא ישטn’t 1 ם9װ כח1םל 9»יםאליסנױש8?
nyrut ,poyi װצט זי ^pn אין nu  11x1 באװאטמ־ 

n r  .o tn m sx o  po סםרײ׳ק ■אליםױמגר no דאן 
p iin ia im a אין .r v hvm  n y o p o n a  t 

ant n  pmpiyi p m  09 nyi’ooyo otn״nyo 
oy'sut’itm t אויף n r לז8 לט«9װ *T  nyi’O’m r 

o 9 זײ מז r  is pnoo p a’inyut n’tל9אמדפיט
p ,8 |9■אליםיש פץ ’nob'poto9ל I9/19DV nyiyn

p װיל״, oynt nypup״ pn pn שםיל m p i o r 
lyrnyn nyom-nyo-onx n y ao r n r לױ8חױו אין 

nriyars ליל׳ nyat ל9באפ םיםץ n  ipyoaixet 
n’t p o  o r  nyiyn אײלס»91 ים1 קײנמאל p u r 

*p n r  P 1אי yixno ,n טיז ■p a ’o ^ t םאמװ־םםדײק 
pupisi onuipo’n אין n y a n jo ^ rsr n r ד9ליט  ח

909m  p i uo און p i ’Vips ל p ױ איז מ itoay i 
K• 9קאאל88ג פח םאגארדנונג אױם׳ן irstinyoi’K p i 

p 9ל o p i i r.
yooi’i’tonta pt yoooatoynyoiu ’n לא•90לי 

n’t or pmoo ,̂ inypi pt yiro nr ont mo 
poaayi 9לנ9װ לײסשלאל, אין nr 1* ra or 

 pt סאציאליםםישזנ yooi’osyo ,n פארסאגם םלחמח
’imynxa*irii. מװאוסםזײז אין pt poto n po 

p• 8 לײםשאמד  o rלץ n r  opntoanxo nyo לױ־! 
r 8to nr pt pa*לo r p r r9י n pt, אבסאלוםא 

pnya’t״nr po pnsi poiyti o r  I’t o סאציאלים־ 
I’t miyrrna nyau ליגױשצןס notp• קוײי־ די ודן 

■paVyi nr I’t nyat Pt unu nyo-ant n po pi 
s״popimyi o די p ,mp די limp ynyirxptr 

pnri’nntB is pn’im■ oiyor posT pt op 
 ברוםזו־ םים ■או־םײ, nr po m pinp-nump אן
*ta nr pt גצשסעלם n’t po or גשװאלם• n9ל

imp זײ yitno : 9סיםל 9לכ9װ סיס| oiy pp*
pnyo ף nynt װאלרצכם פון am אוםגעזצצליכצן p *י
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 ענםםער דער }רעגירוגג דער סון פוםש םין אנדער אן

 קלאם ארבײםער דער םוז סאל אזא אין געװען: איז
 גע• םון הילף דער םיט םלוכה־געוואלם די פארכאסען

 געלײגט איז זייםען פארשידענע םון און נעראל־םםרייק.
באגריף. דאזיגען דעם אויף וואג םארשידענע געװארען
 םון םאנאגדערגעםיילם זיד האבען מײנונגען די

 מא־ דער אז געהאלםען, האם װעלכע לוקםטנבות, ואזא
 קאמף־מיםעל, אנטשיידעגדיגער דער איז סעז־םםרייק

 םראלע־ דער םון באװעגוגגם־אוסן ״נאםירליכער דער
 װעל־ לעגיען, ױניאן־םירער צום ביז מאסע״, טארישעד

 אז שארף, און קורץ אויםגעדריקם םייגינג זײן האם כער
גענעראל־אונזין״• — איז ״גענעראל־סםרייק

 געווארען געםירם דינען עס װען צײט, דער אין
 דער איז גענעראל־םםרייק, ארום וכוחים טעארעטישע

 רײ א אין געווארען דורכגעםירם גוםא געגעראל־סטרײק
 אין בעלגיע, אין :ערםאלגען םארשידענע םים לענדער
 םען האם מלחםה דער נאן־ שװעדען. אין און האלאנד

 אבער דיסקוסיעם, טעארעםישע קיין געםירם נישם שוין
 וועלכע כוואליע, רעוואלוציאנערער דער מיט צוזאמען

 א געםראגען אויך זיך האם אייראםע, סארםלייצם האם
 ארביי־ רעװאלוציאנערע מאסען־םטרײקם. םרן כװאליע

 אין גוזאמענגעגאםעז זיך האבען סאלדאםען און םער
 אין איבערקערענישען די דורכגעםירם אח מאסע אײן

 האם ווער זאגען: גישם היינם קען םען און אײראםע
 די — קאמף היסםארישען יענעם אין אויםגעטאן םער

םאלדאםעדאויםשםאנדען. זײ צי מאסעז־םםרייקס

 פון שםיםונג די — נואכם־פאקםאר אונזיכםבארטר אן
מאםטן. די

חנוואלוגיא־ א סםק בלי איז מאסען־םםרײק דער
 םאציא־ געוויסע םײנען דעריבער קאמף־םיטעל. נערער

 נוצליך וױ שעדליך מער איז ארגאניזאציט אז ליםםען,
 איס־ דעם צוריק האלט ארגאניזאציע וױיל קאמף, אין

 גע־ האט געשיכםע איצםיצע ביז די םאםען. די םון פעט
 אויסגעבראכען םאקע זײנען םאםען־םטרײקם אז לערנט,

 עס װעלכע איז לענז־ער״ אין איםפעם גרעסערען א םים
 דערגרײכועעז די אבער ארגאניזאציע, די געםעלם האם
 לײכם גאר זײנעז םטרײקם רעװאליציאנערע אזעלכע פת

 װיבאלד םאסען, די פון געווארעז אװעקגעחיבם וױדער
 גע־ איז בײשפיל קלאסישער א אריבער. איז קאמף דער
0.905 םון רעוואלוציע רשישע די װען

 א איז ארגאנמאציע אז נישם, צווײםעל קײן ס׳איז
 רעװאלר קעםםער־םאסעז, סאר ,ברעמזע״ גאטירליכע
 און דיקםירם נישם אבער קאן אויםברויז ציאנערער

 דער םיז ,אויבען״, פון װעחנז צוריקגעהאלטעו נישם
 אאםף־ענם־ די םום, דער איז באםת ארגאניזאציע.
 צושםאנד םונ׳ם אפהעגגיג םאסען די פון שלאסענקײם

 מאםענ־ פאראן וועלט־םאםשםאב• אין קלאסעגקאםף פון
 דער־ קלאם ארבײםער דער װען געשיכםע, דער אין םען

 באםעלקןך װײםםםע די פון באװאוסםזיין פאר׳ן שײנט
 שםארק־ דער אלם און גערעכםער דער אלם רעגס־מאסעז

 םא־ אח קלאםעזי די וװוישען געראנגעל אין «ד םטער
 קאפיםא־ דער װעז מאםענםען, סארקערםע װידער ראן

 געזעלשאםט דעױ םאר זיד באוױיזם קלאם ליסנױשער
 םארםײדיגעז צו ענםשלאםענקײם בלוםיגער אזא םיט
pm ,נישם גאר גלױבען פאםעז די אז ■ריװילעגיעס 
 שםארקען אזא באזיגען קענעז *ו מעגליכקײם דער אין
 צד שםארקעחנז םים שונא. קאמף־ענםשלאסעגעם און

 שאםם מײגונג עםענטלאכע די און סאלק״ .דאם האלם
■רא־ פון גידערלאגע אדער זיג סאר באדינגונגעז די עס

 אומ־ דער עס איז שםיםונג די אס קאמפעז, לעםארישע •
 םון שםארקער איז װאם מאכםפאקםאר. זיכםכארער

 זײ- זײ צי חלוק א אז ארבײםער־פאסעז, קאםף־גרײםע
נישס. צי ארגאניזירם נען

 אומזיכםבארען דעם אט פאר כײשייל קלאםישער א
 םזזנות קעםםענדע איבער שםײם װעלכער מאכם־םאקטאר,

 אר־ למםע די םאקע זײנען קאייםאל, *ח ארבײם «ץ
 די םון שםיםונג די פראנקרײד. אין קאמפען בײםער
 פארשידענע אזױ די םיץ סוד דער אח דאם — םאםעז

 םים םראנקרײד איז מאםען־סטרײקם די סח אסזןסלירעז
איצםער. אץ אוריק יאר פיר

 מאםען די זײנעז צודיק יאר פיר און דדײ מים
 זיג־באוואוסס־ און ענסחיאזם פון געױען דורכגעדרונגען

 םען בלום, לעאז געשםאגעז איז רעגיתנג דעד בײ זײז,
 װעג דעם אפשטעלען נישם קען קײנער אז געסילם, האס

 זײנען •ראלעםאריאם. פראנצויזישען פת׳ם בארגארױף
 עגםר טיט גזךוארען דורכגעםירס םאסען״םםרייקס די

 זיגרײכע צו געםירם האכען אוץ אימאעט, םים זיאזם,
 פאר־ זײנען אבעד סםרײקס איאםיגע די עז.אטלסיעור

 םראגצזיזישע די פינכעז• אין אפסאך דזנס נאך געקוסעז
פראג־ דעם דערשלאגען, געםילם זיך האבצן ארבײסער

גערעכטינקײמ -►
 אביםעל םארשמעקם חאט קאייםאליסטן־קלאס צויזישען

 אזױ זיך האס ער װעלכען מים םאשיזם, ענין דער
 טינכען. אין באגעגעגם אונםערטעניג אמ םריינדשאםםליד

 געגלויבט הארצען אין האבען אבער מאסען ברײטע די
 די אויף געווארםען האט םען וואם באשולדיגונג, די

 ארבייםם־םאג םארקירצםען דעם צוליב אז ארבייטער,
 װא־ דער אין הינםערשםעליג געבליגען םראנקרײך איז

 די איז לענדער. םאשיםטישע די לגבי םען־פראדוקציע
 אט און םםרײק, דעם געגען געווען מײנונג עםנםלאכע

 קײן צו דערלאזם נישם האט טאכם אומזיכםבארע די
ערפאלג.

בלײ־ וױיםער װעט מאסען־סםרײק סאליטישער דער
 םון ארםענאל אין וואםען שארפסטע די םון איינער בען
 יעדע באגלייםען ווייטער וועם ער קלאם, ארבײטער דעם

 פראלעטאריאט דעם דערפירען העלםען איז רעוואלוציע
u רע* פח מאמענםען אין אנטשײדונג. דגרייכער דער 

 גלײכגעװיבט םאציאלען און םרידען םאציאלען לאםױוען
 םינד געםערליכסםע די u באלאנגען אנווענדונג זיץ וועם
סםראםעגיע. פראלעםארישער םח לעז

 יאר צענדליג צװײ אריבער םים הײגם, נאן־ ס׳איז
 םים באקענען צו זיך אינטערעס, העכםםעז םץ שפעםער,

 גע־ אתיסגעזאגט דעםאלםם זײנעז וואם מיינוגגעז, די
:סראגע דער אט װעגען ווארען

טעארעטי־ ליםםישערrסא* באװאוסםזיניגער דער
 דערױף, אנגעװיזען האם •) ס ו א ו ו ר א ו קער

 באוואםענונג דער אין פארטשרים םעכנישער דער אז
 באװא־ געםאכם אונםעגליך האם ארמײען מאדערנע םון

 אין באריקאדען. םיט גונטען רעוואלתיאנערע פענםע
 געקעםםט האם באריקאדעךרעוואלוציעם אםאליגע די

 פראלעטאריאם ױגגער דער און קליעבירגערמוס חגר
 (.האנדלאנגער״). ״האנד״ אונםערגעבענע זיןן געװען אח
 דאס געווען קלײגבירגערםום פאר׳ן איז באריקאדע די

 יראלעםא־ פאר׳ן פאראײניגונג. םח מיםעל םעכאנישע
 פאראײ־ פח פאקםאר דער ם ע ב ר א די איז ריאם

 פון הילף חנר םים פראלעםאריאם, דער םח גיגוע.
 םון םאחוך דעם !וריקשליידערען סםרײק, פאליםישען

 קאםף דעם םירען און איבערקערעניש רעאקציאנערער א
 עקא־ אח פאליםישער דער פמ דעראבערוגג צו ביז

מאכט. נאםישעו
 בא• דער ארױםגעםראםעז את ■ארװאוס׳ן געגעז

־ ח ע .מ היסטאריקער סאזניאליםםישער װאשםער

 ײאם: אפ באםערקעז דא םיר ווילען אגב נדוך *)
 -8סא*י ױםיאען *ו:ם ■םעװדאנים דער איז .■•רװאוס*

 גרוי- • אםאל חאמ װעלכער חעלאאג*, עםיגי*:* ליםםיאען
 אן *לם נאוועגונג *רב״סער דער «יז גע׳יויל® ראל סע

 ער e«n םלחטח דער ב׳יעוו ■עארעפיקער. אנערקע:*ער
ן געלד־גע«ע**ען *טו*יגע 8םי יי8יאר די ••יראםעז ו  י

 םײנוגג, די באװעג̂ו דער «ון געװן>רען 8ב*זײ«יג איז
 *יז ער ײען ,b״i דער אין *רויםגעזאג* c*n ער יוזןלכע
ײ סאאיאלים®׳ » געיוען  און «י»הרןס*:אע *ז אמי י

ײעיעו• איבערגעגעבזגז קאו

 HP מען אז אויפגעװיזעז, האם וועלכער , ג ג י ר
 וזאפ קאםםם־םיטעל, דאס באשםיםען פאראויס אין ניס

 פאד• אנגריף. םח פאל אין ווערען אנגעװענדעם דארף
 קאפיטןל את ארבעם צוױשען קאמף דעם גלײכענדיק

 םעהריננ האם ארםײען, םײנםליכע צװישען קאמף םים׳ן
 סםראםעגיק* םיליםערישען גרויסען דעם ציםירם

 *ד ערשםער דער אז געװיזען, האם וועלכער םאלםקע,
 םי* םיםואןױעם שאםם ארמײען די צװישען זאמענשטוים

 זיך מח גענעראל־שטאב דער באדיגגונגען. נײע גאנץ
 דורכפירןן און באדינגועען נײע די צו צופאסען תיכף

 םריהעד האם ער וועלכע קאמף־האנדלונגען, נויםיגע די
 ארבײםעד• דער אויך פאראױםזעהען. געקעגם נים גאר

 קאםף־םיס• וועלכע װיםען, נים םאראויס אין קאן קלאס
אנווענדען. םוז ער לען

 דעס אנטגעגען — האט י ק ם ם ו א ק קארל
 סםרײקפ אומארגאניזירםע םון פרינציפ אנארכיסטישען

 גויםווענדיגקײפ די אונטערגעשםראכען — בוגםען אמ
 דpאר םםרײי^ פאליםישען אין ארגאגיזאציע דער םון

 הויכעך א נאר געגוג. נים אבער איז אלײן ניזאציע
 םירןן סםרײק דעם װעם מאםן־אויםרודערונג םון גראד

נצחון. ום1
 דעו פח װארםזאגערם אלע זײנען פונקם אין

 מײנתג: דעחעלבער אין געווען ארבײטער־באוועגונג
 ~ Tערב־רעו^^לי« םין א שאםם גענעראל־סםרײק דער אן

 רעווך א צו אריבערשפריגגען לײכם קאז און שםימונג
 ,היד אז געשריבען״ האם הילםערדינג װעז למיע.
 גענערא^ צום װילען דער שםיין מוז וואלרעכם םערן

ך ״הינםעח געענטםערם: עקשםײן האם םםרייק״. ג
 אנ ום1 װילען חנר שםײן םוז םםרײק געראל

דונגס־קאמף״•
 םםרײק גענעראל פח אנהענגערין באגײםםערטע די
 אויסגעברן• איז רוםלאנד אין װען לוקסעםבונג. ראזע
 אװעק תיכף ױ איז ,1905 יאר איז רעװאלוציע, די כען
 n האס דארם זױן הײםלאנד םריהערדיגען איר אין
 פון וױרקוע אויםרײסענדיגער דער מים באקענם זיך

 קיץ צוריקגעקוםעז איז זי װען םטרײק. גענעראל דעם
 רוסלאד, אין םױרםע זודשים עםליכע נאד דײםשלאנד,

 ישסטליפא װעגען בראשירע א ארויםגעלאזם זי האם
 יאליםײ .דער אז אנגעװיזעז, האם ד סםרײק. מאסען

 דעד פון באװעגוגג ע«ם דער איז םםרײק מאםען שער
 דער־ וײכםיגםםע די איז ער םאסע. פראלעםארישער

 חך דער אין קאםף פראלעםארישעז םוגם שײנונגס־פארם
 סםרײ^ דעמאנםםראםיװער א נים אבער װאלוציע.

 פאליסישער דער «ײן םח ף־םםרײק מ א ק א נאר
סםרײק״.״ מאסעז

 געװערק־ די אז אונםערשושםרײכען, איבעריג ס׳איז
 באצויגען זיך האבעז דײםשלאנד אין (ױניאנם) שאפםען

 םםרײ^ פאםעז פון םראגע דער צו ספקות גרױם מים
 גאנ־ דעם אפגע׳פםר׳ם האם לעגיען ױניאדםירער דער
ז  ״געגעראל :װערםער די מים שארף אמ קייז עניז מ

גענעראל־אומזין~״ — איז םטרײק

רטיליגע̂ן ניט מיד װעסט דו = ̂פ
----------- (םאנעט) --------

סילװערמאן מ. פץ

 ערד׳םגעזיכם, גיײסןןר פון פארמילינען םידנייט װעפם דו
 םןןגשןףװןןלם. דןןר סון םיינןן קןןרנקר די אויסװארצלןןן נים
 — פא^םעלמ זדן די םיר חאספױ װײלם א »ײן« װןןן איז
ליכם. דאם םוז, op םוז, קוםען וױ !באדד דאף קומש ער ji®־ דײן
$ אקאאפ a®jpn דײגן דורשםיגק כדדט די גיפמ שפריצען אץ

*- * - aauMkia maanL ^maaaa AAAMAÂÂAAaâAM AAAMAAft̂ te  — ים, איכער דעגדער, איכןר מײםערנעאען שפרײסססו און
 גענעדס^ כױם אנגעזאפם כליץ־פײל, א װי קללח, מײן

אראפ. דיןיי אפגרונמ אוס שטױספ און פװיש, םימ כלופ דיץ וױנדם זי
 געפיץ. דיץ פוילן װעמ גויופ אין און װײלע, א נאד אמ,
^ דיץ איף, װעל שסזאלץ דימק^ *עקאפעגם כײם אץ  אומעחן, קר
זאט. טנחון םי« »ון געלײאער*, פײן שװערען אץ

 םעלז־, יעדען אויף כױזז שווערער פון וועג םיץ גיץ וױדער און
 װעלם, דער אױף זועױיען ליבםיגע נדמע קערנער אדן
טאם. טיץ זאל באנליקען םענשעךדורות װײםע אז

7 ט ײ ז ►1939 >

ערע דאם אנ צי װאלו ד רע אעזיע8ליעםינ־ם- אין לי
ליעסץ, א. פאעט פארשםארבעגער ער

 ״די זשורנאל דעם פץ רעדאקטאר
חװ־ פמ (ארױםגעגעמז *וקונפם״

 געשרימ תאס אסס׳ן) ״םארװעדםס״
 תאט און פובליציםםיק׳ ארסיקלען׳

 פראזע די אגער לידער. געשריבן
געװען אפגעטײלם גים אים בײ את

- AaAHAAAaAAAA iaaA AAM aAAAMIAA MU MAAAauto  פארבמחח up אמ פאעזיע די און פעאזיע׳ דער פון
 בײדע »יז פראזע. זײן פון איםפעט דעם מיט געװען

 כמעם םיפז׳ א ארױםגעוױזן ער האט אױםדרוק־פארפען
r״ פאר זין, פאנאטישן i r n r דער צו וװגעבוגדגקײם א 
 ליעסין I פאסאס קאכיגען אזא און געשיכםע, אידישער

 זשעס־ דעקלאמאםארישע און געשױי געהאם פײנם האט
 דאס געריסעז זיך תמיד תאט ער פאעזיע. אין םען

 פא־ םיט פארבײסען צו אויםגעשרײ) :(אדער געשרײ
 פערזען. עקזאלםירםע מים תן^ נביאישען םיט םאם,
 די »יז פאראז אפט אזױ איהם גײ זײנען אוםזיסם נים

 ,עקזאלםירטעד :ארן .עקסםאז״ :װערםער די לידער
םלןאו״•

 אבעד טדאדיניע. אז אגגעהאלםעז זיד האם ליעםין
n ,גלױ־ א געװעז תוך דיז אין איז ליעסיז אז םײנעז 

 ױט געװען װאלט זק) מאדערנעם אין (אפילו ביגעד
 יימ״ pry געחאם אםם האב אלײז »יד ריכםיס גאר

 גלױ־ — םײגם ,אוזד״ אױםגעשרײ ליעסמ׳ם אז דזז^
 גלױבען״ געװעז נים איחם בײ איז דאס נײן, ביגקײם.

1?אמף — נאר
זימע אשילו לירער. ליעםינ׳ס לייען איך מער װאט

IaImmmL ma ■maa aaAaM̂ Â aaLaa maaa ma mm aA■ ■I a■ ■ ■ ■ ■ ■  o ליעסינ אז אײן, קלערער אלץ איך זע נאםו^לידער׳
 געסראגען האם ער קאפף. :איז אטעם ררישעעפעש

 אונ־ פון דור זעעדישטפעק א פון אסעס דעם זיך איז
 און פאלקס־ סאדערנע אונזערע פון עפאכע< גאנגער זער

 געשריבעז האם ער װען נאר נים &אסען*כאוועגונגען.
 זיד ער האט לעקערם חידשקע שוסםער דעם װעגען

 װען נאר גים ראליע. רעוואלוציאנערער א אין באוױזען
 גע־ ער האט עקיבא׳ן ר׳ וועגען געשריבען האט עד

 האס עד װען נאר פלאם״, .עקזאלםירםען דעם הײליגם
 םיג־ חװ־ וחנגען װינם׳ װעגען שנײ׳ װעגעז געשריבען
 װע~ זשריבעזג האס ױעןעד T* ודאלי׳ פון םםערניש

 — שסארמן אין האלטען װאס הארבסם״בלעטער׳ גען
 — אלץ איבעד און — אלץ פאד פריער עד האס דא אױך

.אחד!״ קעםםערישען זיין אױםגערוםען
— שאפן זײן פון זײט צװײםע א געהאס האט ליעםק

 האם ליעסיז שםייכעל. בײסענדימן דעם סאםירזג׳ די
 װעל־ דורך שםײכןל» גומסוסיגען א געהאם אויך אסט
 לעבעז׳ «ו ליבשאסם זײן ארױסגעועהן זיך האט עם כען
ו און עדד צו ליבשאפט זײן  דעד אין אבעד טעגשען. ז

 און לעבען זיין (זדן שםייכעל זײן פון גוםמוםיגקײם
 גןך ער איז דא געקעטפט. נים עו־ האם לידעד) די אין
 װיחװ־ איז דאם — זײנע סאםירע די אבער רוחיג װען

 שםע־ א םאםירע׳ שארםע א !קאסף :געװען א&אל
1 םוןי ביז׳ן — ברוםאלע א אםילו אםם כיגע׳

 זיך האס שאפען זײן פון פאסענסען געװיםע אין
 איז ליעםיז אז רעכם). מים אפשר (און דוכםען געקענט

 ביי גוםם בלױו זעחם ליעסין אז נאציאנאליסםיש׳ צז
 װאס דעם׳ פון געגוםען זיך האט דאס אבער אידען.
 דעם פון םראגיק די געפילם םיף אײביג האם ליעםיז

 שונאים׳ פון ארופגערינגעלם איז װאס פאלק, אידישען
ן ;חיםלערס אלערליי פון  םער פאלק׳ אידישע ראס ן
 און גזױאגם װערם קלײנעםפילק׳ אנדער prnr ®ז

 כמעס ליך געפיגט פאלק אירישע דאס אז אוץ געטריבען״
 V איז וױבאלד אדן !םלחםה״צושםאגד א אין תםיד

 גזר פון פאן די געהױבען ליעםק האם קריג״גושטאגד׳
העכער- װאס אויפהױבען דאס געפרואװס און יאגםען

 פון געװייכם ליעםין האם אבער אפת׳ץ דעד איז
 .אלע אז שםימונג דער פון געפילען. יסמישעשאװיג
 זײנע דזדך אפט האט ליעסק !*קדושים דינען אידען

 קלייך די פיז אפגעלפכם שארף זעחר־ לידעד עשיריטסא
 אויך םיפען עלעאביזעדם די פון געפילען קרעםעזײשע

רא־ פון און ״ךאעגשעלט .קלײנע די פק אתז׳ בײ  די.ג
אסעלעז!.~חטעד־וז בארגיגע די איץ מענשעלאך״ מ

AA4A MMIMMAAB MAMMMMM aua uaau - - --------i maaaAאיז׳ געםראגעז טערסטען אס האט ליעסינ׳ען װאם
ר — געײען געזאגם, וױ  דעד אסעם. ישעדרעקעספ מ

 האט איהם װאס שטארקען. געגען שוואכען פון קאסף
 ליכםיגעד דעד — געדדען איז געצוינען טעדסטעגס אם

 דאך װעם דערלײזונג טעגשלאכע אסת׳ע די אז שםראל*
!קוםען «מאל

ײמ ייז אם ליעסיז האם לידעד פלפארארינקט ו

ביאלאסטאצקי י. ב. פמ

 ארץ־ נאד שױן יארעז די מיט אפגעגעבעז זיד מעדסםעז
 אידישע די םון מאדםירערשאםט די :םיין איך ישראל.
 קעמ־ אידישעד דער פח עראאישקײטה די און מאסען,

 — נושפרײטקײט אידישע די פערזעגלאכקײם׳ םערישער
 באאומ־ מער געגומען׳ מער דיכטעריש אים האט דאם

 װען — אמאליגע גאר שױן — נײםען די וױ רוהיגט״
 פאר נײז׳ געהאט.״ שװערד א אױך האס ודד דעד

 קײן געהאט ניט ליעסין האם זיג און קריג סח שװערד
 שטאדקען א גאר געהאם אבער שױן האם ער געסיל.
 דעם פאר זיד׳ פארטײדיגען פאד שדוערד דעם פאר געסיל

 פאר געװיםעז׳ פאר לעבען׳ פאד קעמםט וואם שווערד
!אידעאל הױכען א

אונ־ םון באזינגער דער געווען אויך איז ליעסק
 צחאסעז איז װאם דור״ דעם פץ !יים׳ אײגענער זער
 אין מינסק׳ אין ארויס — אים פאר און — זױם םים

 נײעם דעם אױף — אנדערשוואו און ווארשע איז װילנע׳
 דער סון באריקאדעז די אויף — קדוש״חשם סארם

 די באזונגען םרום אזוי האם װאס עד, רעװאלמיע.
 שפא־ אין פארםוגאל, זױן רבנים פון העלדישקײטעז

 ײטקהעלדיש די באזונגען אויך אבער האם עד — ניעז
 איז װאס פרידמאן, ישראל בױסק׳ םון שםיד ימעם פח

דעם׳ פאר געװאדען דערשאסען צוריק 28 יאר א םים
UAAM AH1W4AMAAAA MuauMUMAWI aaiAfli mm mAAAAסאר קינזש^לען געשמידס געזזײמערהײס האס ער װאס 

 דדרכ׳ן געװארען געגרינדעם אח װאס זעלבםםשוץ, דעם
 עקס־ םיט געשריבען אזױ האט װאס ליעםין, ,בונד״.

 אויך אבער האט — בר״כוכבא וױיםען דעם װעגען םאז
 םעד םים נאך אפשר (און עקםםאז װעגיגעד נים םים

 און שניידער נאעגטע די װעגען געשריבען עקססאז)
 !א־ געגעז ניקאלײען׳ געגעז ארויס דינען װאט שוםםער,

 סאציאליז® פאר׳ז קאמף איז ארױס זײנעז װאס ריזס׳
 מיט אנגעהױבעז דיכםונג זיין ליעסיז דאך האם

 און ,פארםירער־בלום״ וױ קאפף״לידער׳ אפאליגע די
 אין זײגזנז לידער דאזיגע די אגדערע. און ,לענא״ די
 אין געװארעז געזונגען ״בונד״ פון םעג ערשםע די

 װאו קעלער׳ אין וואלד, אין — קרײזעל געחייםען יעדען
 געודיםע פארזאםלוגגען. געהייםע אפגעתאלטען האט סען

 T* מען האט לידעד דאזיגע די !צחאםענםרעפונגעז
 זײ־ ברידער אונזערע װאו סיביר׳ קאלטען אק געזונגען

 כאטש זײ׳ מען זינגט איצם נאך פארשיקם. געווען גען
 אין אז וױיזם, דאם געביטען. אזױ זיך האבעז וױיסען

 קא&םם־ אײביגער אן איז ליד רעוואלוציאגעדער ליעסיג׳ס
 באגרעג^ א גו דוקא צוגעבונדעז ניס איז און אםעם
 בײשפיל׳ גוס האט׳ םיר צײס. באשםימםער און םער

 לױ־עד ״םים ביכעל נײעם דעם אין אז זען, צו געפרײם
 בילדתגס־קאםי־ דעם פון ארויסגעגעבען זמגען״׳ «ום
ope אני צװישען פאראן אויך איז רינג ארבײםער פון 

צפון״. װײםןמ .אױם׳ן :ליד אמאליג ם׳לי?םינ דערע
אנ־ ד?ד איז אם [?pnpp די איר געדענקם וױ

ב: חוי
לטנן^ די קײקלם טס װאו דאנד אין
— קאלםן דסם וואסטר מסכםיגן איר

ױרםט, קליינינקט א ויר שנדים דארם
באהאלםטן. שנײטן אײביקט אין
 שםורס, פארן שפיל א — דארם שםיים זי

;פטלד דטס מיםן אין פארוואלגטרם
ה איתיקן דין אין שנזאכס דארם מ  ט
הטלד. שםארבנדטר דטר קראנקטר״ דטר

ד?ר־ ם?ז tpti לײב דח־כ׳ן ײרך־ גײם יםזװ■1 א
 '7י אידישז אונזער פון יאר?ן pרשםp די אן זיך מאנם

 לי?סינ׳ש? די אם וו?ן — אויפשםיע מאלמיאנ?ר?ן
ipnpp אונז- בײ שם?םעל? אין *וקלוסנזמ זיד האבעז 

jp םראדיציע. אן ג?קלאפ?דם זיך האם ליעםיז
סין אבער ך האט לי? d געהאם אוי p i מ א צ־ די םח װי  אי
ש?ה םיג? לוי שםראלונג?ז ע צי? א אויס אדי  פא־ צו םר
d פון כ?ז. p i פון פרידפאז, ישראל שסיך D p i שוס־ 
ip o ?שק ם׳ חיר ק?ר ח ל? p« אל? פח * ip i אופבא־ 

ר םח ןהעלדע װאוסם? ר לג ש? ײ פון — ג?םא אידי  ז
אכ?ן גןךואלם ip האם אל? צי? חײליג? מ אדי  !םר

ק ס ס.1דיאטר שאפעז גןװואלם האט לי? ץ י? ם  האם לי?
?ןסקשאװע עװאלמג ל ? d p i מ שפיל אײביגי  ־pn פון בײ

J אלע פאר מאנוסמם א ®ראאישקײ ir m
pm] א פאר קאםף »יז קינד?ר ידיש?א ארײס

ip ipopa ,ארימקײם, פון בלאם?> סח — דױסא וח^ט 
 יאר ?םליכ? מים לי?סיז האט פארווארלאזםקײם. פון

 pm איז איז פאתאכםעז״ וױלנ?ד״ pm אין צוריק
m — ילנע װ?ג?ז ג?שדיממ אזױ טרים״ ״?דשם? m 

ipDDPp piptm.
ברטן, װידטרשמטניגסר שםאלץ א זיך פילט
גלידסר״ די דורן גדי א מיר גיים

\ דסרקסן די, דטחס איך י אלס אונזסרס
\ ברידטר און שווסססר אלץ אלס

אליין, נסםא אין גטםא, פון ?וינדטר
םלולא, און חוכא — שםויב אידן

— שקלאפטן־המון אין לטצםט פון דטצטט
גאולה. אין טרשסט די דינטן

גײ״ און טנציקםטר אן אזוי אין גײ
. וואמדטר. דטר הטלטר אלץ מיר חסלם
סח אױף איה זס נאכם אץ ווױך  די פון י

באזתדסר. פאקל א פלאקסרם
? ״זײ״ די דאם jpm װצר !געזמגען ip האט אזױ

ip דאם איז װער i> סראגט װאס dpi דאס ? פאקעל 
pm] קאפול״ און ש?ר טח פרימ?ן *םאנצענקע די — 

, ן שנײדער אוץ ipo שוס די
 האם לי?םיז ראמאנסיק וואונדערליכע א פאר װאס

op פון באשאפען ip i בא־ תױואלוציאנערער אידישער 
 איר ארײנגעםראגעז האס װאס רשלאנד, אק װעגונג
 ש• •ראםעסאר 0906 פון רעודאלוציע דעד אין פלאס

 לי?■ דער אט אױף ג?מאכט אויםמערקזאם האט דובנאוו
ipv 'po רזװואלוציאנpipארםי* זײן אין ראםאנםיק ר 

ip װ?ג?ן ק?ל o m, אין Dpi װאס .צוקתםם׳׳. גומזװ־ 
 ־יאריגזװ־40 לי?םינ׳ם צו )pipo. 1938 (איז ארױס איז

טעטיגקײס. ליםעדאריש?ר
 אױף קעמםער אידישען יונגןץ dpi opnpi לי?סק

ip זױן ראג וױאזװ־ א i ?א פח נביא׳ א פרן ראלי app־ 
ipo גרױס? םיס ipmipr״. 

^pop שדײבס:
ה פאר איס זט איד  ,1פארטראכם א אמאל, װי זי
 פארנאכסן. װימסר די אין ראג אויפן שםיים טר
 גראד, אבסר קוקם און ניס... קוקס טר און שםייס, טר
סוד... א וױ פארבײ, פלאססרם וומר 1װאנט בת

 גד־ י1 אפמאכעז׳ pD״npi י1 געווען ipm אס1
pom פמ סםניס n םאציאליםםעז יש?1אי! 

ipom : און
 דריםטר, א צודיססר, א — איבסר זיך סודיסן אם
ציםטר. פרײדיקן מים םויפר אין שוױנדן און
 צו, גטהייסניספול זיך רוקם מסן און רוקם מטן
טרגטץ־וואו. אן פייטרל א זיד ם1צינ אם
 פיל. אזוי פיל, פייטרלאך פייטרלאך, און
ח די שםיל. דטר אין שסיל״ 1דט אין 1א זיך צינ
 צחאמטן צוױיםטן מיםץ איינס זיך גיססן די
פלאמטן. פארצטרנדט װטרן פייטרלאן די
 «ססארגאן און מינסק פון װימט, פון שפרינגטן די
\ אן ריזיקס, די מלוכר^ די צינדן די

 האם לידזװ־ ראםאנםיש־רעוואלוציאגערע זײ אם אוץ
 צוריי^ יאו־ עםליכ? םים ?דשם ג?שריממ לי?םק

ip אם i־p .פאר־ חװואלוציאנערע זײ אט פאסאס 
 ip לידער. לי?סינ׳ם אלע איבער שדו?בם הײליגתג.

m ארום׳ dpi װ?ג?ז ג?שריב?ן װײניג־װאם האט m 
 ארבײםער־פאםענ־ גא^נטע װ?גען בײשפיל״ צום שא*,
 ראזעגםעלד. םאריס א ג?טאז האם דאס וױ אזױ םען,
 אח םעגליכ?ז Dpi װ?ג?ז גזדמ*יב?ן האם ליעסמ גאר

 בא־ ליגם װאם פייער״ יאג?ר?ז1ר?װאלו באהאלטענעס
ip אין האלםען i שאפ־מאסע! ip צו גערופעז האם 

 השס^ קדוש פאחװזעס צו אויםשםאנד, צו ה?ראאי<},
העלז־ישקײם. גרויס?ר צו

אינםים־ליריש. געװעז צײם צו זײם פח אח ליעםק
צוױים?ל. po לידער ipampi אייד האם לי?סץ

 pipur לעצםע די אץ ספעציעל ײם?נװײז,1 איז לי?סק
pup] אין ip i «װ?לם ipnpi פאראוםעדם. שםארק 
ip אב?ר i חויפם־סיםז ip m — קעמפ?רישקײם, זײ 

 האם ער םאג. למםעז m ביז«ו אנג?האלם?ז האם —
 םראציג־ רשעוו^ צו םראציגקייס ג?םראגזןז זיך אק

ip בײו dpi צו קײם i po .םראציגקײם װ?לט — 
.ipipi םײפעל!״

ושוס א אק אויך וױ ביישפיל׳ קליינ?ר א איז אט



גערעכטיגקײם &4 8 ט י י ז

 נאך איז בעלגיע אין באםעלקעח־נג י
 נאר די פון אײגדרוק אונםער׳ן אלץ
 שטאם־ראט־װאלען םארעגדיגטע וואס

 הא- וואלען דאויגע די (סיטײהאל).
 םיט סארענדיגט אומגעריכט זיךי בען

פא־ היגע די םאר מפלה גרויסער א
 מכל אנםיםעמיםען און שיסטען

 האבען וועלכע וואלען, שםאט־ראט דאזיגע די המינים.
 זײנען כאראקטער, לאקאלען ריץ א געטראגען תמיד
 אומרוהיגער אונזער פון געשעהענישען די צוליב דיײגט,

 געשע־ א צו אױסגעוואקסען צײם, אומזיכערער און
 דע־ איז װיכםיגקײט. פאליטישער גרויסער םון העניש
 ווא־ די םץ רעזולטאטען די םון אײגדרוק דער ריבער

4P אלעמען ביי נאך שמארקער אזא לען
 די אנטײל אױך נעמען וואלען שםאם־ראם די אין
 די ניט גאך האבען לאמענם־וואלעז1פא די (צו פרויען.

 מים צוזאמען איז שםים־רעכם). קײז םרויען בעלגישע
 איבער םמ װײלער־םחגה א געװען דאם איז םרויעז די

 זיכער איבעריג געװען נים איז םען מיליאז. םיגף
 װעט ? שםיםען זי װעם װעמען םאר םחי. דער מים דא
 אין און דייטשלאנד אין וױ אמאל, לאזעז ניט זיד זי

 רוםען דעםאגאגישע די פון םיםרײםען לענדער. אניערע
פאשיםםען? די םון געשרײען םענםיםענםאלע און

דא, דעמאקראטען אלע םון םרײד דער צו איז
 די פאר געשםיםם םרויעזײוײלער די םון תב דער האם

 םע־ אלע סיז אײד רוב דער פארטײען• דעפאקראםישע
 םון פארםירען געלאזם גיט אויד זיד האם ערלױ*ור-גע
 אי־ זיד רוקען מים׳ן און שרײער אנםיםעםיםישע די

 מלגישער דער םון רוב דער אלעפען. זײ םון געקערט
 ײרד אויסדײק, «ום גענראכם אאא, האט באפעלקעתגג

 דיק• צו פאשיזם, גום װידעתױלען זײן ל־צעמעל,ױא דעם
העגער. אלע *ו און סאסור

 אידישען אין זיד מעז פילם דעדלײכטערם שםארק
 דאױגע די פץ אױסגאגג ®איז שחנק די 4P געםעל
א געדריקם שטארק האט ײאלעז  ניט אידעז• יעיעז י

*ו יעקעל םיטן גרײט שױן געשםאנען איז איד אײז
—   —■> -  ---------— • - ■mka MM  שרעק מיט אפגעקוםעז דעתױיל םען איז װאנדערעז•

 אינ־ אבער באמחיגט גאכדעם. אויס זין־ רום מזנז און
 פאר *זוי ניט שוין דאס אבער גיט; מען איז גאנאעז

 אוםפאראויסגעזע־ פאר וױ גופא, לאגד אץ לאגע דער
אײראיע. אין געשעהענישעז הענע

בעל־ די האבען װאלען שםאנױראם דאזיגע די בײ
 באדײםלגדיגע אייד אפגעחאלםעז סאציאליסםען גישע

 בריסעל, און אנםװעדיען וױ שםעם די אין נגחונײד
 אגםיםעםיםישע אן געםריבען האבען םאשיסםעז די װאו

 אין אידעז *אל גרעסערער דער אוליב יואל־אגיםאאיע
 און סאאיאליסםעז די האבעז שטעט׳ אודײ דאזיגע די

j\m איגעהאלםען לימראלען די אויד m בעל־ דעם

i «אר » ®דן נאסור־ליד r ,אנםפלעקם זיד האט אוריק 
!חדיאלמיאגעדישקײם «ך בײנקשאםם ליעסינ׳ם
זיגגם: ער אמ יארק אץ האדבסם־זדים גײם ער

 פאראנמן דינטן טס
 װיאנפן. \\a 1»רב9 טאתסידפנפ

 — רוים אוז אראגזש און גפל־ראזיפ, און גפל־הפל
טוים. די באדייםן אלפ און

 — ברפנפן את פוילן דאר
 קפנפן, אױסקלייבן נאר איך װאלם און
 — םוים פארין פארב די גטנומפן איך װאלם סא

רױם. פון פלאקפר פלאמיקםםז דפס
 — פלאמפן גו הארבסם־נפכם אין
 נסםאמפן iin בלפםלאן די אויף פראסם מים

 זוך גאלדפנפ די אםפם אן נאר אוםפסום
דפרפון. פפרל זיך צפשמפלצפן

 שםארבן. נו את גום װי
 פארבן. פלאמיקפ די מים אזױ
 — שנדץ און פפרל אץ זילבפר״ אין און גאלד אין
 \ פזיין אזוי םוים דטם אין 1די אװ

טחנג: »יד
 ליעםקן גאגצזגר דעד באהאלםעז נים דעז דא איז

 חײ• זײז חעלד׳ זײז מדיױדעד, זײן ניםא דען דא אח
מיי  בײנקשאפם גרױסע די פאראז איז דא יא> לי

קדדש אױף «מדב«ן או ■•דמן״ .פלאנױגסימ די םיט
•DVTY

לעהרער. ד. פון

אנטיםעמיטיזם. דער םרעמד איז ארבייםער־קלאס גישעז
 בא־ די אז דרינגען, נים דערםון אכער דארף מען

 איצ־ דער םון שוין צוםרידען אינגאנצען איז םעלקערונג
 קאנ־ די פארטראגען לייכטער װעם און לאגע טיגער

 באםעל־ אויםלענדישער דער םון טייל א מצד קורענץ
? דאם הײםם וואס לאנד. אין קערוגג

 בעסער און טעמע די אויסברייטערען נים לאמיר
 אנגע־ שטארקען שיין, גענוג אייז, צו באגרעניצען זיד

 :אינטערעםירען דא אונז דארף וואם ענין, וױיטאגטען
בעלגיע. אין שנייחןר־ארבעטער אידישע די

 בעלגיע אין שגײדער־ארבעטער אידישע די וועגען
 איגטערבאציאנאלען אויפ׳ן געװארען גערעדם שוין איז

 דאד־ קאפעגהאנען• אין פאראיארען, שנײדער־קאגגרעס,
 בעל־ אץ באקלי^סינדיקאט םון םירער דער האם םעז
 דערצײלם םאן, פאחיכםיגען גאנץ א איז ליבארםם, גיע,

 עם :ױניאן זײן אין צושםאנד אוםגארמאלען דעם וועגען
 צװי־ באציחוגגעז םרימדליכע איבעריג קיין ניט הערשען

 שולדיג און שגײרער. אידישע און געלגישע די שען
 ױניאדארבײטער, אידישע די ניט זײן זאלען דעם אין
 אר־ די אװעק רײםען וועלנע םריש״געקומענע, די גאר
לוינען. קלימע זײערע םים אייסנעזעםענע די ביי בעט

 צוױשען הםבם א צו געקומען איז קאםענהאגען אין
 םים פױלען און אםעריקע םון ױניאדםירער אידישזג די

 װאס יראיעקם, א אויםגעארבעם האט מעז ליבארםם׳ן.
 םינדיקאט מלגישער חגד אז פאראױםגעזעהען, האט
 םעק־ אידישע באזונדערע א שאפעז באמיחען ײד וועט
 ■רא«א- א אתיסגעבען װעם סעקציע דאזיגע די ציע•

 װע־ םארשירײם װעם װאס אידיש, אין מעלגלע דעגאנ •
 שםרעבען, װעט מען שגײדער• אידישע די צווישען רען
 םיג־ יינם ארײטניחען ארבעטער אידישע סער וואם

 און סעקציע. אידישער אויטאנאםער דער דורד דיקאט
 בעל־ די צווישען שלום אײנשםעלען זיך װעט ארום אזוי

שגײחנר. אידישע אח גישע
 ליבארטם ױגיאן בעלגישער דער םץ פיחנר דער

פלאן• צום הםכם פרלען זיין געגעבען האט
 אויםגעקומען איז שומת די פיז שרײגער דעם

 דעם װעגען בריםעל איז פארהאנדלונגעז די בײוואױגעז
 ליבארטם אז פאחיכערעז, דערפאר קאז איד עגמ•
 באשלוםען די דורכצופירען באמיהתגען געםאכט האם
 אויפ• צופרידעגפײס מיט אייד תאס ער לעבעז. אין

 שנײדער־יױ פון פירער םון פארשלאג חנם געגוםעז
 פיגאגציעלע װעגען האכםאז, גענאסע אםעריקע, איז נקך

 לי־ ײנקמ• אםעריקאנער פון דירעקם אמטפרשם^עען
געיוען אבער איז עס װילען, גוטעז געהאט האט בארםם

 בא• האט װאס פארב״, רױטע ״די פאראז את דא
 קוםען זײז פון םאג ערשטען דעם פח ליעםינ׳עז לויכםען

 לעבען. זײן פץ טאג לעצםעז סאמע דץ ביז אונז״ צו
 H צו איז םארבעז״ .םלאםיגע די מיט שםארבעז *ו

שײז!״ אזזי טױט דעם ,אין
— לידער אינםימסםע זײגע אין אפילו — אוםעםום

 און פאטאט. קעםפערישער זײן ארױסגעריסען זיד האם
 דינע אץ אונרעגס העל און קלאר דאם זיד האט גפוױס
וזעלדענםום. װעגען לידער

 חױפם־רוף דער מיר בײ איז שםיד״ .דער ליד זײן
4נשטז רעװאלוציאבערער דיז ■ח

r האם אזוי אט את t אים צו באװיזעז דער.שםיד״:
גפגלים, איקנס די האבן פס

;גפגלים און גפגלים
 — גפשמידם קינזשאלן די האס פר

גפשמידם. און געשמידם

נקמה, די גפגלים איתנס די אין האם פס
רױםז הייליקפ, די

 נשסה דפר םאקם צום האמפר דפר האם געקלאפס
ז םוים בקן קאמף א
 ז גזמיס די — םוים 1ביז קאסף א
\ תלױגים ד.י םוים ביזן קאמף א
 געװען איו אזא און .שםיד״׳ זײן געװזמ איז אזא

װאלט־ליפסיז. אברהס

 גים פארמאגט ער דורכצויםירען. דאם כחות דיגע איבער
 לי- אביעקםיוױטעם. און רוהיגקײם נױטיגע די דעם צו

 ער מענםשען, היציגען א םאר דא באקאנט איז בארטם
 ווערט און מענטשען, זייםיגע םון באװירקען זיך לאזם

 צײ• אים םראגען וועלכע אימפולםען, םון באהערשט
 דעם םון און וױיט• זייער — וויים אוועק טענוױיז
שניידער־ארבעםער. אידישע די וױיםען

 דערלאזם וואם שטערונג, א נאך אבער פאראנען
 שנײ־ דער אין גאציהונגען נארמאלע איינשטעלען ניט
 לאנד. אין געזעצען לעצטע די זיינען דאם ױגיאן: דער

 געניסן רעכם קײן ניט האבן ארבעטער אויסלענדישע
 אר־ אויםלענדישער דער געזעצען. סאציאלע אלע פון

 די נים האט םינדיקאם, אינם שוין איז וואם בעטער,
 דער־ ארבעםער; בעלגישער דער װי רעכםען זעלביגע

 םליכםען. אלע אויםפילעז םחױב ער איז אבער פאר
 גים ארבעםער עמיגראנסישער אידישער דער אפט זעט
 ױגיאן. דער אין איינשרייבען זיך םון נוצען דעם אײן
 מיס־ און שוועריגקייםען אלע עס שםאמען דעם םון

םארשםענדענישען.
 אאא, איז, בריםעל אין שנײדער־יוגיאן דער בײ
 ארױם גיט װאס םעקציע, אידישע א געווארעז געשאפען

 איז חדשים עטלעכע פראפאגאנדע־בלעםעל. אידיש א
 אײנגעשםעלס דך האבען עס גוט• שוין געגאנגען עס

 אופבא־ אלע טראץ און באציהונגעז• סריעדליכע גאנץ
 אינם קאםוניסטלאך אידישע מצד ארױםםריטען רעכענםע
 פי־ דער כשרה. צוגעגאנגען אלץ דאך איז םאראיץ,

צוםרידען. געװעז איז ליבארםס רער־סעקרעםאר
םארערגערם. װידער לעצםענם זיד האט לאגע די

 די פון שולד די וױים אזוי נים שוין איז דאם אבער
 פאשיזם דער און צרות אידישע די װי *דדים בײחג

צײט. אונזער פיז
 אין פארערגערם זיך האם לאגע עקאנאםישע די

 באשרענקםער א איז ארבעם אױף אגבאט דער לאגד.
 כסדר קוםען עס גרויסער. א גאר איז אגםרעג דער און
 «ו געחערם םען״ וױיסם שנײדערײ ארבענדחענם. צו

 אוינשםעלזמ לײכט איז עט וואם האגטװערק־פאכען, יענע
 טעז דאר^ םען וחנן און דארף םעז װאו ״פאבריקלאד״

 אין אויך און בױדעם א אויף ,,איגםםאלירען״ דאם קאן
 די פון רוב דאם םאקע זיד פירען אזוי און קעלער. א

 אויםצואימז שװער איז עס םריש־אהערגעקומענע.
 — נאד מכל־שכז אח זײ ״ײף דײק איז עס וועלכען
 געקוםען דעם נוליב איז עם קןמםראל. איז עם וועלכע

 ױניאדארבעםער אידישע *װישען קאנםליקטען צו אםם
 דא זײ רופט (ם*ן שנײדער־עםיגראגםען. אידישע און

,הםקר־שנײדער״).
מז אנשםאם אבער  װײםאג־ דער פון אויםװעג אז זי

חג אז פארגעסצן, נים דארף (םען לאגע ליכעד  ם|
 — פליטים זײנען ,חםקר־שנײדער״ דאזיגע די פון

 לײ םעקרעםאר דער האם עםםרײך), פון אנםלאםענע
 און איםױלםעז זײגע פון פירעז געלאזם זיך בארםס
 שױי־ אידישע דאזיגע די געגען אויפרוף אן םיט איײס
 פאר־ אויםגעגוטעז. נים קײנעם בײ דא חאם װאס דער.

 די פארענדערם גאתיט סים חאט דאס אז זיד, שםײם
 די באשװערם םער גאד האם עס םארקערם, לאגע;

 שנײדער־ארבעםער, אידישע די פון פראפאגאנדע־ארנעם
ױגיאן. דער אז אנגעשלאםעז דינעז וואם

 איז װאס ״סוד׳׳, א דערצײלען דא אײד לאמיר
. צײם אונזער פאו־ כאראקטעריסטיש זײער

 אנר זיך ליבארםם האס שמועס מיז אזא נעת
:סיר פאר ארויםגעכאפט םעלםעז
 צו םײלמאל זיד דערחח־ איך אז זאגם, מען —

ד נײז. רײד• אגםיסעםיםישע  — דעם ■ח וױים בין יי
 אום• זײן סןמיאליםם. א זײז דארף עס וױ וױיט אזוי

 ארבע־ אידישע קאםעגאריע געװיםע א םיט צוםריחגן
 קײז זײז נים ודיסם פאליםיקעד אידישע אדער םער

 םײז װעז זײן, דאס גאר איד קאן וױ אנםיםעמים.
 זײם איר ■ח אידישקצ• א געװען איז מאפע אײגעגע

דאפ טחגרצײל אגער איזראעל. געהײסען: זי האם
אונז^ װיש«ןצ בלײמן עם זאל אלעמען• ניט

 ארויס־ ליבארםסץ נים דאס שםפרט פונדטסםװטגפן
 אסאקפס אוסבארפכפנמפ מים צײם״ צו ציים פןו ציגיץ,
ארבפםטר. אידישפ אויף

 W 4P וחנחנז דערצײלס אויך זאל חאםת למען
 ייז טײארצר״פטצארג מלגישזנר גרױםזװ־ דער איז

 ra אױך איז מן און נאלינט אימריג ניס ליבארםס
חײד ביזז װײל מטיגקײט, זײן פון אגמדקט איבעדיג
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 שוואכ־ דער באקלייד־סיגדיקאם דער איז טאג טיגען
 דאם און בעלגיע. אין םינדיקאםען אלע צװישען סטער

 אומפאפולערקייט און אונםײהיגקיים די צו מען שױיבט
ליבארםם. סון

פלי־ פיל זייער לעצםענם צו קומען בעלגיעי קײן
 זײי־ םץ זיך ראטעווען אומגליקליכע דאזיגע די טים.

 לעצםענס װערען גרענעצען בעלגישע די גיהנם. םשען
 אדורן־ זיד רייםען דאד אבער באוואכט, שטארק גאר

 םפע־ א דא זיך פארנעםם זײ םים פליטים. צענדליגער
 איז פליטים דאזיגע די קאםיםעט. אידישער ציעלער

 געליבגט דאך לאנד. אין באשעםםיגונג זוכען םארבאטען
 אין ארבעטען און ארבעט אויםזוכען זײ םון איינצעלנע

 נעםעז זיי םאקע. שנ^ער דינען דאם — געהײם
 ניט־ די םים צחאמען לוינען. נידעריגע פאר ארבעט

 בעלגיע אין שניידער־ארבעטער אידישע סינדיקירםע
 און אידישע די פאר שטערונג גרויםע א זײ דינען

שנײדער. סינדיקירםע ניט־אידישע
 דער אין םארשריבען שנײדער בעלגישע אלע זײגען

 דרײסיג גאנצע קיין ניט ניט. וױיט זייער ױגיאן?
 ױניא־ דמען בעלגיע אין שנײדער די םון פראצענם

 שנײ־ בעלגישע טויזענםער צענדליגער פאראז ניזירט.
 זזדרים עעע אין ארבעםען װאם שניידעריגם און דער
 ליבארםם אלז נאד האם זײ צו הונגער־לױנען. אויף און

 צײם א אין אבער לעבען מיר דערגרײכם. ניט װארם
 װי אן וױיניגער זיך זעט קאנקורעגץ הײמישע ווען

 נאך קוםם דאס אז און קאנקורענץ. ,אויםלענדישע״
אן. שטארק גאר הײגם עם זיך זעט איחנן, םצד

 אר־ אידישע די פץ םײל גרױםער א װי אזוי און
 נים לאגע די טאקע איז שנײז־ער, דינען דא בעטער

____________________ _____גומע. פײז
 בעלגישע די אױן• שוין זיד פארנעםט דעם מים
 *ר־ די שיצען צו וױ מיםלען זוכט םען רענירוגג.

 דעם «ו באםעלקעתנג. בעלגישער דער פון בעם־רעכט
 טאקע װעט בקרוב ױניאגם. היגע די אייד שטױסען

 יראצענט־ םיז א אײנפירען װעט װאס געזעץ א ארוים
 ניט זײנעז װאם לאנד, איז ארבעטער די םאר נארמע

?r בירגער. בעלגישע
 שגײדער־יוגיאן פמ צמאםענפאר לעצםען אויםן

:דעם װעגען שױן געגעבען וױםעז צו ליבארטם האט
 עםײ אוםלעגאלע די װעגען זיד האגדעלט כל קודם

 בא־ אידישע ״בארםהערציגע״ געוױסע װאם גראנטען
 1זי באגוצעז דעם פאר אויס. שםארק נוצען לעבאםים

 בא־ שארף ״באס״ דער וועם ארבעטער אזעלכע מיט
ווערען. שטראפט

 שםימעז די םיט אנגענוםען געווארען איז דאס
 דאגעגעז ױניאן. דער אין שנײדעד אידישע די פון אויד

 פאר שםימעז געװאלם ניט ארבעםער אידישע די האבען
 רעדט עם װאו י?,וצלארעז דער פיז טײל צייײטעז דעם
 דאד אבער האט עס ■ראצענם־נארםע. דער װעגעז זיך

 רע־ בעלגישע די און דערפאר. געשםיםם מערהײם א
4דענ םיט רעכענען מםתםה זיד וועם גירונג
 אויך בקתב װעלען דא, מען רעפענט זעלביגע, דאס
 עקאנאםישע די אױב םינדיקאםעז, אנדערע די נאכטאן

מנםערעז• גיט זיך װעם לאנד אין לאגע
 ארבעםער־פארםײ, בעלגישער דער פון םירער דער

 מיט *ופרידען איבעריג חײנט ניס איז װאגדערוועלדע,
 חימם װערם זי — פארטײ דער ®מ פאליםיק דעד

 הײגםיגער דער נדם אתםערשםיצונג. זײן אז געמאכם
 •רעםתר־ אפגטיגער דער אז שירט ,חנאל־פאליטיק״

 םינדיקאםעז די סץ םירער דער און ספאאק סיניסםער
מז אלע איצט זיד םחען זײ םים םערםענם. מ ע — ר

 וױ און פארםײ. דער פון שטים ציפלעאפי די איז עס
 דער אױף הײנם איז ידגיאנם ךי פון אײגפלום דער װײם

ז קאז ■ארםײ שעריטסיליאסאצ דער פמ פאליטיק  מ
װאגדור־ פון טסדיסױאר צטעןעל פון זען *ייד עס

ןדפרצײלונטמער... ניט זיננט זימילער. .ברוך

« פארצםענםליכם לעצםענם האט װאנדערײינלדע
 «י־ יזא איחח בעלגישע װזגגעז ארטיקעל װארעם גאד

 װעגען שרײבער בעלגישעז א פון בוך א טיס זאםענהאגג
 חירט דערשיגעז איז ליקפסאר דער בזנלגיע. אץ אידען

i p װאלצז• אמד אסשמ די
ם אין י׳ לד?יואמ־ןײופ האם אבער ארםיקעל דן  י
n»>a a אונטפרשםימז מחאגט r t»־a p r r ױףא »t 

ײ מלגישא

קאפריזנע. א זעהר געװען איז רענםים
 עס וואם עולה מינדעסםער דער פאר
געדוא־ באגאנגען איהר געגען איז

אפם־ געוױינם. באלד זי האט רען,
 םים די מים געטופעם אםילו מאל
אוים־ עפעם װיל וואס קינד א װי

 האט עם םאמען. דער בײ פירען
 זיד האם זי אז שאפ אין קלאנג א ארומגעםראגען זיך

 אויף האבעז מבינים אז און זיעען. געלערנם אמאל
 צײם דער מיט אז האםעגונגען, גרויסע געלײגט איהר
 איהרער, םאםער דער װײם.~ זעהר אנשפארען זי וועט
 װעם אם, אם, איהר, מיט שםאלץ זעהר געװען איז

 װעם זײנע םאכטער ערשםע די און צײם, א קוםען
 דערינען םיםען אין נאר זינגערין. אפערא אן װערען

 פארקי־ א אױף בעט אין אװעקגעלײגט זיך ער האם
 אט צוריק- אױפגעשםאנעז נים פעפר שױן און לוגג
 פון שפײזערין די געװארען סרענסיס איז ארום אזױ

 איהר מים זיינעז װאם ברידערלאך את שװעסםערלאד
צװײםען. פאר׳ן קלענער אײנס םארבליבעז.

 איהר אויף מען דארף דאם׳ הײםם אזוי: באלד וױ
 פרענםים איז נאך, דערצו פאראיבל.״ קײן האבען נים

 זי איז הארצען, אױפ׳ן לײכםער נאר איהר װערם אזא:
 גום א גאר האם װאס אײנעם יעדען קושען צו גרײם
ר ױ *י טראגם זי עשעס: נאן■ זדחר. פאר װארט ׳

 הארץ, שװער איהר אפגעלײדיגם שנאזע קײן נים נעם
 זאל פארװאם הײנם געשםיםם: און געלאכם וױדער איז
האבען? פײנם אזעלכע מען

 זאי מעז אז געװארם גיט קײנםאל זי האט דערצו
 אנ־ נאר האם זי אז איז זיעעז• צו עפעס בעטעז זי

 אדײגצו־ געלגים געםינעז שױן זיד האבעז געהויבען,
 פארװאנ־ אמ שא■ דער און שםימען דיערע פלעכםעז

 אז מאשינעז די זאל. אפערא אן איז געװארען דעלט
 גלאג־ אגגעחויבעז האבען אויגעז מאמע ארקעסטער.

 געהאגגעז• דארט װאלםעז פרײד פון פײעחח וױ צעז.
 דירי־ אמת׳ע אז מי דערםילם דאן זיך האם םרעגסים
 אג־ זיך האבעז באקען דערשראקענע איהרע גענטין.

 ■לײ־ איהרע פארוס לעבדיגער א אין טונקען געהױבעז
 אױף געװעז באםת װאלם זי וױ זיך אױםגלײכען מס

ביהנע... א
 לײדען געװאלם נים לכתחילח האם באלעבאם דער

 בײ שא* א פאר דאס איז ״װאם זינגען. זאל מען אז
 װעלעז װעל איך אז — :געליארעםם ער האט םיר?״,
 מען האט — געהן צו װאוחין איך וױיס זינגען הערען
 מען דנגט דאס אז ערשםענם, וױםעז: געלאזם איהם

 םעג צוױיםענם, און אלײז זײגעםװעגז פון גראדע נים
? ער םופעלם װאם שעםען: מאקע זיך ער *ז זיו
 וױ פריחער גאד אױפגעפאכם ךאך װערט ארבײט זײן
 אקםלעז• זײ מיט געהױבעז ער האט באז־ארף.״ פען

 אז און שאפ, א אין זינגען «ו שיץ ניט גלאט .ס׳איז
 פון פרינצי■ דעם פארשםעהן צו אן ניט חױבען זײ

ביזנעם״.
צוגעװאוינם. אבער דך ער האם צײט דער םיט

 םיםזינגען. אײד זיך אין שםיל ער פלעגט ײוטענװיינ און
וױםעז• זײן אחן וױ עפעס

 געחם זי אז וױםען, געלאזם פרעגםים האט פלוצים,
יי־ ניט מעחר ״ייז װעט n אז איז האמן. תתוגח

 דאם אז גלױבם, װאגדערװעלדע פריש־געקוםעגע. די
 און פאחיכםיג רחםבו̂ו מיט דורכגעםירט ײערען װעט

פענםשליך.
םזנק־ דפר איז חנפ אױף דא םאקע האפט מז

 ומם אלץ אז צוגןזאגט, אױן■ תאס ליבארטס רעסאד
 נױימז ךי פאר זייגועחעניש מים ווןרעז טריפפכגדור
בעספד.אריט-סיל■ אידישפ געפלאגטפ די פון

 קרונ די ביםלאד• *ו חנרלײכםפרט טאקע ואס
 אין שגײדןוײנם אץ שױיז־ער אידישן םומעגם צװײ

מעז מזי דיז• תס פיז מלג ״יי ױ״יזוי,יזא *  !1_י
P דןדקלערונג

 קרעמערקע. א װערם זי װײל ארײן, שאס אין ריקקומען
 דאם צעםומעלם, זיצען געבליבען ארבײםער זײנען

 אײ־ בײ בשורד_ שלעכמע א עפעס װי אויםגענומען
 ״ם׳םײםש, םויל: םון װערםער געריםען זיך האבען ניגע

 אהן םאן זיי װעלען וואם אונז? דאס קומט פארװאם
 אין אוםעםיג אזוי װערען דאך ם׳װעט ? דיריגענטין א

שאפ.״
 װען געקומען את םאג דער אז פונדעםםװעגען,

 האם צעשײדען, באדארםם זײ פיט זיך האם םרענםים
 האבען אלע םועד- שעועע א צוגעגרײם איהר מען

 אפגזחאגם. נים ־זיך האם קײנער געגעבען. צעשטייער
 ארי־ צוױיטען דעם געוואלם האם איינער פארקערם,

כבוד גרעםםעז מים׳ן פרענםים׳ען, פאר בערשםײגען:
 אויםצו־ באםײליגם אלע כםעט זיד האבען דערנאד —

i שאם דעם פוצעז p מענער די פארםי. חתונה דער 
 בא־ דער אז ײן,1 אזוי דיל דעם ט1אויםגעקע האבען
 דעם האט ער זײם םון אז צוגעגעבען האט לעבאס

 װי ציכםיג און ףײן אזוי געודען ניט נאד איז שאפ
הײנם.

 דע־ פון געװאחנז םיד ■שוט זײנען מײדלאך די
 אז ם,1געפאדע האבען אלע וױיל שאפ. דעם קארירען

 ם1■רעםע די אױםםײדען. נים װינקעל 1זײע זאל מען
i ליענםעם—:אײזענם זײערע מיט געקלונגעז האבען p 

אוים איז גיט, אויב טיש, פרעם דעם
 שנײ־ װעם ער אז געסםראשעם, האם קאםער דעוי —
 אױס־ וױנקעל זיין װעם מען אױב פײפינג שםאלע דען

 אפילו זאל מען אז געפאדערם האכען אנדערע םעלען.
 דאם זיך האם פחװםיס דעקארירען. אויך אפיס דעם

געטאן. צוליב אלעםען תאבען םײדלאך די און םארדינם...
שםימוע, סאדנע א שם1געהע דאן האט שאפ אין

 א — :מינקעל איץ אין אוםעטיג. אט םוײילאך, אט
.פאי־לירעז צו קול׳עכל אזא שאד, א שאד, .  | אין —־ .

 I זי זאל העלםעז, גאט 1אי זאל נו, — וױנקעל צוױיטען א
װעו״ט.» די דאם האם זי עז•1װע אויםגעריכם כאטש

 אױ־ א אין אוײינגעזעצט זיך האט םרענסים אז און
 האט געװאז־ם, mo אין 1אי פאו־ האט װאם םאמאביל,

 קאנ־ מיט זשפעניעם גאנצע אױםגעלײדיגם איר אויף מען
i װאם וױסען צו געווען שוועו* ס׳איז אז אזױ« פעטי< p 

 איז אױטאמאביל דער םז־אגם. םרענםים קלײד קאליר א
 נים דאן■ קײן שוין האט מען אז באפינטעלם, געװען

 ליגם צי דערקענזמ צו ניט םראםואר דעם ויםזען.1א
 וױ זײן יוצא געוואלט האכען אלע צעמענט. אונטען פון
.םאן גו דאס מצוה הײליגע א געװען װאלט עס .  אםילו .

 זזענט אויםגעשפרייםע מים געשטאנען איז באלעכאס 191
פליכם״ םײן געטאן אױך האנ .איך :זאגען װאלם 1ע וױ

 1העכע נאך און הויד געםראגעז זיד האבעז קולות
 די אויף געשטעקט ערגעץ נאד הןמ װאם זון, דער צו ביז

ײמ די פון שפיצען  גע־ פגים א חאבען די םויעו־עז. ח
 בא־ שטימע יעדענס א הערען זאל םרענסים אז וואלט,

 פאר- זי װאס שאד, א איז זיי פון אלעםען אז זונדעו•.
.געדענקען םאקע דאם זי זאל לאזם. . .

 גים אױםאמאביל דעם מעו• שויז ם׳האט אז און
מז זײ דינען אנגעזעז  פאו־בזמקםע וױ שםעחז געבלי
ט מוםער זייעו• װאם קינדעו*, ו ן  וו׳ײמז ױייסען, א אוועק ו

װעג.
ד איו םזײמארגענם ערשםע די  פחמסים גאםעז דן
 ז■עײסב-או ליפען. אלעמענס צו צוגעקלעפם וױ געװעז
 טענער די זימען באא־ און זינגען אנגעהױבעז האבען

ן חאט געװארעז. אימו־געריםען  אנגעהויבען דך מ
באקלאגעז:

ך מזויגען. אינו זאל זי «ז ®רזגםים, גישסא — $ 
ם... םעם קײן זינגען אס1 חאט 1אי גי

 פארגעטןן אגגעהײמז סען האס ביםלעגוױח אבער
tm זיך ״שם א&אל א&אל, בלויז איר. אין m p פאר־ א

mm MA Mg MM--------------------------------—------- - -------- ן אז ארבײטער, אז ׳יח לאנג  ויך פט כאדאי ודאלט מ
װי אױסגעממען #אדיין קראם ודן וױר וװ ארונםערכאוען
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ארבײטעױבאװעגוננ אמעױקאנער דער אין
זא־ מען םלעגם שטעטעל אין אונז ײ

קלא־ mix סאחזז זײנען ״עס :גען
 קײן ניט האבען וואם מענטשעז סען

 nyonyn קבגנים. די — ױם־טוגים
 ix וואס מים גים האבען זײ וואס

 וױיל גבירים״ די און יום־םוב, מאכען
 טאס יעדעד יום־םוב איז זיי בײ

יאר. אין
 איבער איבערזיכט oyn שרײבעז anayxyipyny 'זיך

 בא־ ארבײםער nyaypnyoy דער אין סאסימססמ די
 איך האב ״גערעכטיגקײם״, נומער יאנואר סאר׳ן װעגונג

ה סירם געוױינליד װערטעל. דעם אן דערמאגט זיך  זי
 איבער איבעחיכם אן מען גים טםער נײ־יאר א אין אז
 סארגאג־ דעם דורך באוועגונג nyn אין ■אסירוגגען ךי

 באװעגונג ארגײטער nyaypnyoy די יאר. געגעם
 די בײ װי אז, •אסירונגען איז רײד אזוי אבער אח

 געבעז ix ױם־םוב. א טאג יעדער דארם איז גבירים,
 םעז וואלט יאר, oyn איבער איבערבליק גרינדליכען א

 ײח טםעי• גאגגעז דעם אםשר פארנעמען נעדארפט
 געשעהע־ און ■אסירומעז נײע גאר די װאלטען דעם

 סארשםויסען יאר, םון םאנאם לעאםעז דעם •pm נישזנז
lynynya געקראגען ניט װאלטען און חינםערגרונד אין 

 דערי־ װעלען םיר סארדיגען. זײ װאם באלײכטוע די
ד מז מ ד  יעדעז $ס טוען מיר וױ אימדויכט oyn ג

 פיר לעצטע די דורך געשעהענישען די פיז — מאנאט
װאכעז•

 1ױניא םמקסםיל דער אין שפאלםונג די
 לעאטען איז איבערבליק אוגזער אין האבען םיר

 קאמף nyn אז געזאגם, נביאות ״גערעכםיגקיים״ טםער
m די טוישען u איז פליגלען nyn טרײד אםעריקאגער 

*npai ,קאטוענשאנס, די נאך אי«ט, זיך וועט באװעגונג 
 םארגאנגענעם oyn דויד פארםיםען. את פארשםארקעז

 װערעז• םקוים אנסעחויבן שױן נביאות די האס פאנאט
 גע־ איז ײגיאן א איז שפאלטוגג yooayny ערשםע די

אינדוסטרי. טעקסםיל דער אין קוסען
 יונײ־ דער פון פרעזידענם גארמאן, חש. פרעגסים

nyo זי־ די פיז אײנער ן1א ױניאז װארקערס טעקםטיל 
 קא־ ארגאניזאאיאגם טעקסםיל דעו־ אין onyopynn בען

 nyaoyxyn מן13 חגם האט אי. סי. nyn פון סיםע
 חנר םת ױגיאגם לאקאל אלע *ך בריװ אױםגעשיקם

 זײ־ זײ אז זײ aniynVyo ײניאז ײטערגאר סעקססיל
 ער V.* 4 םי. nyn אן אנגעשלאםען נים nyo שוין נען

 גע־ װעט גיכען אין אז וױסעז, געלאזם אויך זײ האם
 אן באשליםעז oyn װאס קאטוענשאן א װערען רופען

 ײ־ םעקםםיל די קערפערשאםם *ענםראלער װעלכער
 אנ־ קלארע א iynya איז oy אנשליסען. זיד זאל ניאז

 זײז ברײנגעז אוריק טעאגעװפל גארםאן ,אז גוהערעניש
 לעיבאר• אװ םעדערעישאן אםעריקאן nyn אין יוגיאן

 או־גאניײ װארקערס םעקסםיל nyn פון פיחגר די
 םער־ די געשװיגען. טט נאםירליד האמן קאסיטע זינג
 ביז הילמאנ׳עז פון ק.. 4 װ• ם. דעד פיז פירער ססע

 געענט־ דעם אויף האבען דירעקםארען דיםםריקס די
 אדער ארבײםער ךי גים פארםרעם גארמאן אז פערם,

 םער נים לאקאלס די באפוילען האס גארמאן ױניאז• די
 גיד אח ק• 4 ײ• ם• דער «ו קעפיםא פער *אלען *ו

 אר־ די װאס געלדער אלע זײ פון חנכעטנג א פאדערם
 לעאםע די דורך ארײנגעטםעז האם גאנמאאיאנם־קאםיםע

 געריכם או *וגרייטוגג א וניט א איז דאם יאר. גװײ
 האם גארסאן פארםיחמ• «ו דײנקם ער װאם •ראמסעז

ד  דער פון טרעזשיראר טארעקרסע דעם באפױלען ייי
^  און ביכער די אריבעראופירען סםאר, דזשײםם ױנ

 עם װאו װאשיגגםאז׳ גאד ײניאן דעד פון אייגענםום
 א איט ױגיאן דער פון אחױ־סקװלדה זײ זײן דארף

 האם םםאר קאטוענשאן. לעזנםער דעו־ טיז באשלוס
 אים םים און באשלום חנם אויםאופאלגעז אנטזאגם ײד

 גארמאג׳ען געגען עסראמזזפגארוי אויד זײנעז *וזאמען
ײ אמטעתעשאגאל דער פון סעזנרעזידעפײס־װ פיר  י

 אױם* האמװ 4 4 װ• ט• פון גזאממקדירע די גיאז•
 גאדמאז און קאםיםע דער פוץ גארםאנ׳ען משלאסען

 וזייס־ארי־ װידערשפענימ פיר די אױםגעשלאסען תאס
 קאםף א פאר זיך גרײטען *ז־דים בײדא זיז־מסען.

מד װעס װאס ארמםער, ביז ו פיראז זי מר ו ן
____ ימיאז• עיאלםעמר

ײגיאז װארקארס םעקםםיל דעד אין קאטף דער

 ארגאניזאאיאנם־ די װאס דערמיט אנגעהויבען זיך האס
 אײ־ ראוד ®ח לאקאלם זעקס סוםפענדירט האט קאסיטע

 גענט־ דער פון באםעלען אויםפאלגען נים פאר לאנד,
 געווען אױך איז לאקאלס די אװישען קאמיםע. ראלער

 לאקאלס די םיםגליד. א איז גארמאז װאו לאקאל חגר
 אויס־ זייער וועגען געקימערט וױיניג אגער זיד האבעז

 ט. ארביים. זייער פארטגעזעצם האבעז און שליסוע
 קארם סופיריאר אין געװעגדעט דאן זיך האם ק. א. װ.

 די געגען אינחשאנקשאן אן פארלאנגס און סטעים םון
 נא־ דעם נאגואען גו פארבאטען זײ זאל װאם לאקאלס

 א״ אי. םי. דער און ױגיאז ארבײטער טעקסםיל פון םעז
 האט געריכט דער םארלארען. פראמם דעם האם און

 יר דער פרן נאא&טע װאס אפמאך דער אז גע׳פסק׳נם
 מים געשלאסעז האבען ױגיאן װארקערס טעקסטיל נײםעד

 איבער מאכם די איר איבעראוגעבען 4 אי• םי• דער
 אזא פאר װאס דעדפאד אומגעזמליך איז ױניאן׳ דער

 םיט• די פון רעםערענדום א געפאדערט זיד האם שריט
 הא־ ענםשײדונג דער מים באטצענדיג זיך גלידער.

 גאר־ פץ פירערשאפם דער אוגםער לאקאלם די בען
 דער פון אפרײסען גאנגען אין זיד באשלאסען מאנ׳ען

פעדערײשאן. דער אין אוריקגײן *ח א• אי• םי•
 גארמאנ׳ען םים שטײען איגםער, איז לאגע די װי

 םעז־ע־ װאוםםער אח װאולען דער פון לאקאלס אוועלף
 ונו אויך רעכענען די און איילאגד ראוד פון רײשאן
 אומופרידענע געװיסע זײם זײער אויף קריגען קעגען

 האבען װעלכע װעבער ױידען די אווישען עלעמעגםען,
 װאס נאאסטע די געגען אינעווײניג קאפף א אטעפירם

 די ק. 4 װ• ם• דער םמ געװארען באשטיםט זײנען
 אװישען אנהאלם שטארקען א אױך האט פעדעריישאן

 זײ וואו סאוטה, דער אין ארבײםער םעקםטיל קאטאן
ך באםעסטיגען *ו זוכען װעלען  *וױשזנז קאפף חנר זי

 וחד אויסגעפאכםעז װארשײנליך װעם גדדים אוױי ךי
 קײז םילעז• די אק אויד און געריכםעז די אין רען

וגוגעבען. גיט עם וחנם יונקמ דער געזונד
 אינדשםרי םמקסםיל דער אין פראבלעמען אינדשםויטלפ

 ײניאז םןקסםיל חװ־ אק קאםף אינערליכער דער
 ראנגלעז ארבײטער ױ מען וײם א אץ געקומעז איז
מ יראבלאמז אינדוסטריזנלע שװערע םים ױך ל  יזן

 סםזןנדערדם. און פארדינםטען זײערע געפאר אץ שםעלען
 מ־ מאנאם דעם איז רײשאןאעדפ שםריקערס זאקען די

 שכיתת די אױף שניט א אטנונעםען געװארען אװאונגען
 «ענ■ רעזײע, אק מילעז םיגף אין פראזענם 16 פון

 בא־ וחנרען ארבײםער חוגדערם 36 ארום סילוױיטע.
 ענ־ איז סקעיל גײער דער םילען. די איז שעםםיגט

 אין געשלאסעז חאס םען װאם אגוײמענםס די אױף ליד
 חערט עם װי און םילעז, חשױרזי נארד און םילאדעלפיע

 געװארעז אנגענוםען יייך שגיםעז וױידזש זײנען זיך
םילוואקי. אין פאבריקען אין

 די האם איטײלונג טעקםםיל רעיאן דער אין
 טשערםאן איםפארשיל *ום געװענדעם tt ק• 4« װ. ט.

 די אין אײנםירוגגעז נײע געוױסע געגען קלאגען מיט
 קארפארײשאן״ װיםקאז .אמעריקאן דער ®יז מילעז

 די פת ארבײםער טויזעגםער ארוים װארםזח וועלכע
 שפי־ די אק אז אזוינע, זײגעז ענחנרמגען די שעפער.
 די םיםטעם גײעם דעם אונםער ארבײטען נערײעז

 אנשםאם יעדער מאשיגען נוואנאיג אויף םלאכות בעל
 םאשינען דרײ אויף געארבײט םריחער האבען זײ װאס

» די יעדער. תי  אימ־ ױלי לעאםעז ערלױבם האם י
 אוױי איז עקספעריםעגט אלם סיםםעם נײעם דעם םירען

 איז איז וױרחשמיא װעסם פארקעסבורג, אין פאבריקעז
 אז איז, רעזולטאם דער ■עגםילװײגיע. לואיםטאון,

 די פארליחח וחנלען אדבײםער׳ די פון פראאעגט 38
 אײנגעשםעלם זאל םיםםעם גײער דער אויב חשאבם
 געפאר די איז זוגאב׳ אלם און אומגעשםערט װערען

־ n פון װערעז *ו פאד׳סם׳ם ארבײםער די פאר  מ
 פארגרעסערט. פיל באטגם וחנרעז װאס שטאפען םישע

ת אײגגעשםעלם אויך װערען עם  די איז םעםאחװ ני
 םױזעגםעד *רױם װארפען װאם אפםײלוגגען רילינג

 פאב־ נײע די *ק אז פאחװ־ם, ײנקמ די ארבײסער.
 יזדאל, פארם איז אי*ם asm קא&אאג' די װאס ריקעז

 זא־ וױחחשמי^ װעסט נײםרא, אץ און וױרדזשינ^
r גזחליארפ װאס ארבײסער די לעז im ז חשאבם  יי
מ די ל  פאראוג• קריגען «נד«רתמת די דודד פאמײקען א

טשרמאסא דײחמ*, פאל אין םיליז קאסאן די אין

 די אז םאדערעז *ו באשלאסען ױניאן די האט זעטם,
 ■רא־ האלב א גוועלף די וװריקקריגען זאלען ארבײטער

 שכיתח די פון געשניםעז זײ האט מען װאס גענט
יאטאר. לעאםען *ושםיםונג ױניאנם דער מים

מאנאם דעס סעםעלמענםס און סטרייקס
 האבען אינדוםטריען באדיגונג און םראנםפארט די

 זײ־ םיט אויבעדאן דעם םארגוםען אלץ נאך טאנאט דעם
געוױנםען. און םסטרײקס ערע

 סםרײקס ונוױי גערוםען האט יוניאן םיםםםערם די
 עם װאו יארק, נױ באםאלא, אין אײנעם מאנאט. דעם

 שפייז פון ארבייםער װערהויז די םארסםרייקם האבען
מן דעם אפגעשםעלם האם סםרײק חנר ארםיקלען. אנ  ג

 הײ און אײער װעדזשעםײבעלס, אח םרוכט אין האנדעל
 םינף שםאם. אין פראדוקםעז מילד און פיש נער^

 גע־ םאג זעלבען דעם האבען װערהויז־אײעגנםיםער
 אין פארבליבען איז םערםיגאל גרויסער אײן סעםעלט.
סטרײק.

 דעם איבער געווארען גערופען את סםרײק דער
 זיך האם הענדלער שפײז די פון אסאסיעישאן די װאס

 • שכירות םוםע פולע די ארבײםער די *אלען *ו אנםזאגם
 גע־ אייגגעםירם איז וואם װאך ־שםונדען44 חנר פאר

 געקראגען פריהער האבען זײ וױ געזעץ, דורכן ײארען
 איז אגריםענם דעם איז ארגײם. שםונחנן 48 די פאר

 שםונדע פער באשםיםם ארבײםער די פון שכירות די
 גע- געשניטען וײנען שםונחנן ארמיםם די װען אמ

 אויף העכערוגג א געפאדערם יוגיאן די האס װאו־עז
שםונדען. אין פארלוסט דעם םאר אפאומאכען רעיםם די

 ניו אין דא געװען איז םםרייק אווײטער דער
 ארבײטער. טערםינאל הונחנרם פופמן ארום יארק.

 םראקם די לאדען װעלכע םשעקערם און םםעװעדארם
 סראגם־ װאם טראקס די פאר םחורח די א• סשעקען אוץ

 אין ארונםער זימען שטעט, אגדערע אין עס פארםירען
 די אויף העכערונג א געפאדערט האבען די סםרײק.
 אױף םאג א סענט אמניג םים דאלאר פיר םיז שכיחת

טאט א דאלאר האלב א זעקם
 זײמנז װאם ױניאנס אנדעוע די פון האלטונג די

 אויסגע־ א} געװען איז םראנספארם םיטן פארבתדען
 יוניאן םיםסםערם דער פון סיםגלידער די צײכענםע•

 ײדכ־ אנםזאגם זיד האבען טראקס די פירען װעלכע
 געסםרײקם, םים חאמן און לײגס •יקעם די *וגײן
 א דיח־ געבונחמ איז ױניאן זייער װאם דעס םראץ

 אז געםםראשעם האבען בתים בעלי די קאנטראקם.
 םוי־ חונדערם וגוױי םאר ױניאן דער קלאגען װעלען זײ

 די װאם טאג יעדען פאר ערזאץ שאדען דאלאר זענט
 געעגםפערט, אבער האט יתיאן די םטרײקען. םיםםטערם

 אבער קעז זי גערופען, טט םםרײק קייז האט זי אז
 ארבײםעז «ו םיטגלידער אײנזעלנע די ונוױנגען ניט
 זיד האט יוניאן שאר&ענס לאנג די ניט.» וױלען זײ װען

 םיגף גאך םםרײקער. די םים םאלידאריש דערקלערם
 אונםערגעשריבעז בתים בעלי די האכען םםרייקען םעג

 שכיתת די זחנמתגדיג ,Tr»’ חנר סים אגרימענט אן
 גװארדיא לא מעיאר טאג• א דאלאר האלב א פיגף <ו

פארםיםלער. דער געװען איז
 םיעם יונײםעד דער טון 630 לאקאל יתיאגם, גוױי
 פיז יתיאן בוםשערם די און 4 אי• םי- ױניאז ווארקערס

 דעם חאנען לײבאר, אװ פעחנרעישאן אמעריקאז דער
 האלםעיל גרויםע די געגען סםרײקס דערקלערם םאנאם

 האס יונקמ 4 אי• סי• די יאר^ נױ אין פירםעם
 פיר די ®ון ארבײםער די םטרײק אין געתפען ארונםער
 םוױפם, די טראםם, םלײש דעם פון םירםעס גרעםםע
 םאדערען זײ קאמפאנים. קודזזי און וױלסאז ארפאר,

 גלײכ־ ױניאן. דער פון אנערקעטט און אגריםענם אן
 אמאל־ דער םון בעלםקי י. וױיס־ירעזידענם האם גײםיג,

 םםרײק א דערקלעדם ײניאן קאםערם םיעס גאםײטעד
 אנערקענעז איו גוױנגען גו קאספאגי וױלסאז דער בײ
 שנײ־ װאס ארבײסעד אלע די פאר יוגיאז בוטשערס די

ען  חנם גערוםען האט ימיאן בוםשאר די פלײש. ו
 װערחוח, דער ארדט ויקעטס געשסעלט און סםרײק

 מים־ די ארדעדען או רעכם דאס איר גים דאס וױיל
 שאפס בוסשער ריםןףל די אין ארבײםען װאס גלידער

 פלייש הענדלעז גו ניס אגריטענסס תאט זי װעלכע םים
 פאר■ קאםיאגי. װילסאן דאד פון געקויפם װןרט װאס

ר לן p פיו i מו דאס ײ מ  אװ חנפארטמענם סםייםס י
o שיקאגא אח יארק נײ אין לעיבאר n ײמן אס ו

גערעכטיגסײמ 4)>*12 ט י י ז

 םאר־ *ו זוכען קאמפאנים די פון אפיםעם חויים די
סטרייק. דעם סעםלען אח מיםלעז

 גע־ שיקאגא אין איז םטרײקען, וואכען גוױי נאך
 העגדלער בהמות די םון םטרייק דער געװארען סעטעלט

 *ו געלונגען איז קעלי מעיאר יארדם. םטאק די אין
 באמיהונגען די וױ נאכדעם סםרײק דעם פארמיםלען

 די דורכגעםאלען. ױינען רעגירונגם־פארמיטלער די פון
 איינ־ די אלם אנערקענונג הןןטיגעקראגען א אי. םי.

 פארהאנד־ אין ארבײטער די םון פארטרעטערין איגע
 םאר־ או םארםליכטעט זיך האם קאמפאני די און לוגגען

 אונטערשוײײ און שכירות און שטונדען װעגען האנדלען
 ױניאן די איעיגען. זיך װעט מען װען אגריםענם אן בען
 שאם קלאוד םאר םאדערונגען די אויםגעגעבען האט
םיסטעם. אף טשעק די און

ל. אװ פ. א. דער םון ױניאן קלוירקס ריטעיל די
 דער געגען םםרייק דעם געװאונען מאנאם דעם האם

 קאםפאני ענד װהיטט םטאר דעםארטמענט גרויםער
 גע־ האט םםרײק דער קאליפארניע. דיעגא, סאן פון

 זעקס םון קאונםיל תשאינם א מאגאםען. אכט דויערט
 אטעםירט האבען ל. אװ ם. א. דער םון ױניאנם לאקאל

 איאם װערען ױגיאנם םעדעריישאן די סםרײק. דעם
 פון םערטרעטער אײנציגע די אלס אנערקענט דארט

 ער־ איאט װעדט עם םאכען. אלע די אין ארבײטער די
ד און ריםעיל גרויםע אגדערע אלע די אז ווארט,  ח

 געװארט האבען װעלכע שטאט אין סםאוס פאוטמענט
סעםלען. איאם װעלען םםרײק, װהיטני םרן אױםגאנג פארן

יארק, נױ אין םםאר דעפארטמענם בלוםימדעילם
 אג־ שאפ קלאוזד א אונטערגעשריבען מאגאם דעם האט

 פון ױניאז עמפלאאיס סםאר ריםעיל דער םים ריםענם
 אנגעשטעלםע און םעילםלײט 2400 די א. אי. סי. דער

 אין מאנאטען טין װאד ־שםונדען45 א האבעז װעלען
n r םא־ זומער די דװץ וואד שםתדען 37% א און 

 ד׳ע־ א געקראגען אויך האבען ארבײםער די נאםען.
 אונ• האט וואלםשאק םעמױל שכירות• די אויף כערוט

אגריםענט. דעם טערגעשריבען
r״n עלעקםריקעל די i חנר פון ױניאן ארבײטער 

 סטרײק דעם געסעםעלם מאנאט דעם האט א. אי. סי.
 שאפ קאמפאני״ לייגאטאיפ ,,סארגענםהאלער דער איז
 די םת פארקלעגעתנג א אגנעםענדיג בתקלין, איז

 אז באדינג, דעם םיט סראאענט, םיגף אויף שכירות
ײז זfאפיםn■ מאכעז װעם קאמפאני די אויב n דו r 

 װאס געלם די קױגען pmx nבײטעnא די לאו־פעז
n שכימ^ די פון געגעבעזn»םעnא האבעז זײ n 

 האט קאםפאני די װען געװאחנן געתםען איז סםױיק
ײ 1,600 איחנ טון שכיתת די שנײדען *ו געזוכם  א
פו^נענט. *ען מיס בײטער
 *ײםונגס םון ױניאן די גילד, nfi’f■ ױום די

ny3”nw די אין סטוײיק א געתפען מאנאם דעם האט 
 און ^fnyn חנם שיקאגא, אין וױיםתגען סטnהוי וװױי

nf3’o rp f 500 אמעױקען• איװטנג שיקאגא די און 
i דעם אין און חנדאקציע nrr אין אגגעשםעלםע n 

n» זײנעז דעפאו־טםענט קולאאיע ^ :r סםתיק אין 
n fm פון אנסזאגט האט םענעחשמענט די װאס דעם 

nyn םיטגליז־עו*. ױנקמ נאל א אתױיט
 ױניאנם nfO’irt אוו םעדעמישאן אםעױקען די

 גייען nyn^M'O זייזגמ און אויבײטען פאמליבען זיינען
 ־nn שטייעז אפען, ניט באטש לאינס. ■יקעם די ײח־

 די nf3̂’ אוו פעדעחנישאן שיקאגא און ױניאנם די
 סםתי־ גילד די געגען *ײטונגען די פון פאמואלטונג

nyp. ל. אװ 4 * די חאט פאו־איאחנן גאד *nוביnם 
 אנגע־ און nfo״w*3 די אויף ױוײסדיקאיע יײגעזק

 אנםשײדונג אן חוץ■ י גייםוטען. וװוײ די אין שטעלטע
n ®ח ri ױו־ים־ געקו^נען גילד די האם גאאויד לעיבאר 

 םעדע־ די זיו ענטזאגעז נאםירליך, איאס, דיקאיע.
רנ^ט חנישאן גילד. דעז־ פון סטױיק דעם שםיאען או י

ס אנדסרט ^ ת  אין קאאפמראציע אס פרידסן פאר י
ס די ^ ת י

ם אלע גיט ^  דעם איז פאמיםעז אזױ זײגעץ יונ
י געמעתשען דעם געמז קא&ף ך ו ן י ר סו־ײד ד  י
« ס פעחגו־ײשאנס די זימעז עט וױ באװעגונג ני ^ מ  י
s’ קסטילסע nyn אין אין אשיקאג אין  •irxi אל* 

סןן 'ולקאס תיי  רייוז ןדנײםער די אץ פרידען סאו ן
p i 4געגענזײטי ויד חעלםען

 און אײניגקײט דעטימויא אמת׳ער פון בײשפיל א
^סא י באװיזעז האבעז סריסאל  ארעגאן »יז יתקאס י

 גאזןץ א ון יאיגןו אגגעטםאן יזא of ס,יססא
 איז of ימלמז־ פאר אוםמגלױ ישסאקט סאכט װאם

מיןן ד אגסיחגז >חנד «ותזוק«יאנ«ו *ו י jra« זי n
ײזיד חי״י  ל. אװ 4 * »ז 4 אי. סי« יי יןני

ff סאראייטגם מליאגס if i  ojn tfoofpwa is די און

 שױן ציטעחנז םםעים פון פאליטישעגס און בתים בעלי
n םון חטולםאטען לי nfc איאט m זיט

Dfn נװײ אויף אן ױניאנס די םיחנן קאמף fno־:
־nf nפא onf’f̂ די האבען שטענם,nf םען:

 בא־ םעקױױםי סאשעל njn- tx טnאפעלי גאניזאציעס
 א^עטלאזען דעם wfpnyaf ניט זאל זי אז אװ,

 ori nfo nyn םטעיט, א^נאן םון עקט עגסnאינשו
nyn ״:nyayDijyar םע לי געגען איז געזעץnעnאלע 

:tyxyry םא װאםnבאםyן iyny;ixo’inf אינחשאנק־ 
 מכט דאס lyjypnyif און םכסוכים njnronf אין שאנס

 ■ײ און םטוײיק^ זיך, ןynגאניזיnא צו nyo^:״־ םון
yDyp.| װyן nאם onjni ^ ^ן  o'yoo nyn וחגם אנג

 ־yn yאלnynyם ,n ori אלארn מיליאנ^ ןynליnםא
ע  וחנם ayn חוץ גאלונג׳מ. ’n צו בײ םnyשםײ גית

 ynjoyn לי אין וױנמגן on^yoo rytya nyn. לידnנאטי
נהײם.yגyלyג nyשםny nyn בײ זyיכטnyג

^ נאך nyאב איז װאם םיג ױכ  גליכקײטyמ זײ איז ו
r־rni פון ױניאנס לי אז  ly n y ^  yלyן ir«rt9ny א 

 אחגגאן .o’yoo oyn םון פוזװוקטזגן ’n אויף באיקאט
 ym סנהנים. ny^yn^p>n»: אן הויפטזאכליך איז

ץ ,iyrn הויפט־סראו־וקנמן ל ^  װאס םתכם און ג
onyii אnויסגyפיnאין ם nm .oo’yoo ynyn:f יר די 
 אר די ײעז ,lyopinsno די lyn'ofp’fa זyלr טאנס

x״r  nyoלyזיך ז i y ^ i f צו onf״iyo א אויף  געהי
 onsooario די און npynf םון vzuruvi onjni װאס
nnx״nyo זיך ^iyi«re םיחגן וװ oyino i
מ די זyלyװ םנהגיט, oyiy’ םון ״  וחנלמ onyonfo ו

ynm האמן  i^ n  oy ^שטימ oyn on’cyanin גןך 
 xnio לי וחנחגן. on’inrin ױניאנם, לי גפג^ זזח
 ניײפתױיל־ nyn אז ק,nשטא אזױ איז באיקאם א nפא
 סײ־ ,n. צײםוט זײן אין איז ספחניג nfjnyi^a nyם
מן ״lynoo’yoo םyל ^ ג ס תי  די n אטיל אן סים א

nyo’̂ nf זײ rלyניט זין־ ז lyriaa באיקאט. מיט׳ן 
 מ־yבאק נים [yonri — ,ny oar — -nyo״nnf «לי
ױנ^ די פלן טי־  נקמז^ טץ גײםם א אין lyxyrya אנ
nfa זײ nyoyo lycnfn ,אז באוױיזזןן oy טיטיג איז 
צן אפילס ya>im אז חגטלירען.״׳׳ *ו די ל ^ oyn 

^ איז אפשםזןאנן, ניט nyo״o־m לי פץ קאמף כ י  ז
 jy״nyo״n די אפצושםפלצן באוחגטנג ypnfoo א

xװישyאין םליגאן גוױי זײ ז nyn בא* ייגקמ םרײי 
 זיד האס אײניגקײט אח ,afonfn ןyשאם אח ווזגגונג

lyaafoyaao 35 קאליפאו־ני* אין ’^oar טמ nyn .א 
 קאונםי, זשאאקין סײנם אין א. אי• סי. אמ ל• אײ ט.

 הא• זײ װאס raynyoap א בײ האב^ קאליפאתי^
 געםײנ־ א ornafans םאנאט, nyn זyהאלטyגBא בעז

* קאונסיל, זyשאםםליכ ^ny האם ayoynfo־ ^n  oo 
: aav^pny yנדיגyםאלג

 » ייד חױבעז באװאטנגען yo^ay אז אח װ^קונג
 ff אין און y’anyo^fp אין Tfnayaya ynynay אין

yoaynsa .ססעיטס
 איז באוחנגמג םריחננם nyn *ו בײשםייזגתט א

 JTױנ o’mnyo לyשאגyנ nyn פון באשלוס nyn אויך
 אן גױגחנז או פאחוך n’K lyoyaixoMf א., אי. םי.

y’X’TfBy ו ױגיאן* n לאטשאnמyז yntyrayans אין 
i .למימס 4 אי• סי• 1 האט באװאוםט װי איסס 

 םימרש*** nyn nyorto קאםימ א ovrayn* יאו־
v איז oy אויפגאנ¥ oyoyii ,oyי^שnב ny.n םון  iynya 

lfna’na אזא y'X'tyiy אםלאגטיזמ די בײ ױניאז n•* 
oayo. גתיסצן קיק nyגיט זײ האבצן טאלג P4m 

oyn nyoy האט פאו־בים^־נג און קאמף oy •טאר 
ל tt האבצז זײ וחנן איצם פט.nשא ^ םי  אפגצזאגס א

wnyn איז nyon oy חילף א ix* אמגןװשאפ Ban 
םאמיגחגתנג. אח האם

פאזיניעס אירט פארםיידיגם ױניאן אױםאמאביל
 סאגאס oyn האבען nyo^any אויטאמאביל זײ

yo^oy ooyayaonin סטאפפחשצם iyaya םאחותן 
 אק- iyaya ױסקױםינייזס או nyאלםmםא פאבױק טמ

סכסובינ^ ווײחש nym און לײט״ ױנקח טיוחג
 זײ• אײנס, nyou פאנגם, באז־י njw'o nyn אין

ya] 6,000 זײ nyoxny njwrsns םטדײק, איז jyn 
nyn די גאביטאן •לרצלונג האם פאתואלמו■ פאבתק 

 ooayoensoyn «1 צװײ אין שכיתת טון סיסםזנם
ז ,n או־בײם. װאך אויף שטיק מ מ מי י י בי ־  זיך *

 פאחזאנדלונגןן ביז װאך פון Tyo״ony ix אנטזאגט
^ya? און חגיםס ynynay אנגד זיחגלע נאדיעינגעז 

ynyn on’D•| זײנפן די nyoainy סםרײי^ אין
nyn מ תדזיעז-ס האט םםרײק סלי ג ע ד מ « 

 any או־בײם nyn פון ן»לײגמ oyn פ»־אוו-זאכם האס
pyaw זײ אין nyo״ony םותזגנם 25 n^ מאסאו 

onyopyo צוליב oyn גיט האמגן זײ װאם H oynya 
באז־יס• אויםאסאביל

nyo נפש אין 'S 'i^y אין סלוגנט yn ,onpoyn*
ן  זיץ• א on^pnyn nyo״any םויזזננם א אחש מ

 אנס־ איז סטימח■ שאפ א װאס oyn nysnt סםוײיק
ynynya oar] פון nyn .אויבײ זײ »*בײטnyo האכס 

oyn lyayayao'w סםױיק nm ױ oyn 'ayasyp אײד 
ix oovooya פא^אנדלצן tfoayroay oyn jyajm 

.nyo^any
y 3 פון סםרייקny onynam 35 oiny״nyo איו 

 גיו אין פאבוײק nyײזלnק nyn אין Tyoipyanyo אױך
oyp^ ,אינזײןןנא y nyo’X םיטן סכםיד rxnyrio* 

nyn •oaynayo איז סטוײיק yaסyםyלם lynynya אין 
ay מ חײי

 ױניןמ ynyta* יואס oyn אויף anaypip .נים
 n’o האבען בוכשטאמז yaynonxo lyayno קאו־ט^ד

nyxy ^ ^’ya א y t n •ציאמ n’a אױף כאםש וױאיז 
ynyonyo nyn װאו yroya n’o] ׳זיך pmx •םאז־אײ 

oy'xyrayany ynytaix. ניגצז
n’o, עז nyo”ony yxaya h ^ל  lyo'aayoynx- 

מ א איז oayaya nytaix פון שאםט ח לי  ix ,oayno מ
מסמ באקצמםצז מן מז־אלתי  פון [yxytya און חנקחג

תנסמ סמױט און מוניצייאלא  שנמד ynynay און מסי
צן םיר תנגצן. ל  םאשינעײ א מצלצןגשאײ אויך מ

r  wmאויםגלײמן ל rx p ’nonv ynyuw .סכסוכים 
ix m  oyn pynx nyiaix םיט מאכומ nyn אײם ym y 

מן איז סכסוכים אנ םנמגגליך.״1א ג
^ n באװאסתס nyn אין מטיג ש yo  ix-״ 

nyaypnyoy yxaya n  nynrn ?ya’a ױנקמ םו־ײז־ TP 
aaiayn אח nyn םדײז־ס מננמזןל *r איבny קןטנסיל 

ny 4 4 טץ  nyn .טח ל nyn .oayaya oyar ימונסיל 
oyn אײנעם בײ ®n p n  y ]youyaay Tfaaixn ym  r 

 זאל ny o»ynnn oaymyn• ifnynyoixony ^1ל
מ yonayp y באשםימז ל i לr מ  nramyoow 

nyn r® tyo*ynynyo nyn nnm וװױסםיגקײימת x 
n םי• p M - i סכםונים yn nrayayanyxm n rtr- 

מ y ix תן םי  ניק ךי *־ביםזײחח. oix 9 פיז מ
n ^ r ״ פון באשטיין nx nm פיז nyoynonyo װ r 

״ אװ  oaynyn■ nyn oyn מנשיװ yonmanyooix װ
rשםימן. ל  אױסמחיימן יד1א oyn סילnyp nyn מ

oaran n  lf omx aaiaynys ynayayoyno fpnyoo y 
o r■ m yo . V m n״onyo^ r f.״ n m rלאקאל. 

oyn אססצשלאסצז איז TV נסיל^ lysiayaay oyn 
ix onny שיקif בו־יף m ruy Tfx n ל מ  oar*« יי

 rw- <יז«ײ חנזאאזױז nyn r® אינהאלס oyn מיט
urm o nyo oy»x̂ n  yo^ay nmynxiy ifnynyo 

oy xfm די אתיסשיקומ ®ן fr ynynay iyx ix 
n ty *n onyn* *בייז ypnyow y ooynya tyayn

tyaa^aynnyo n r 3 צוױשעןyayu'« nyn> 
iran םיט nyn דזשענעראל nyoya ,אםפאני? oyn 

 OXTpnyo לr ארבעםס״ציים ty oa,a״nya זיך מען
ynyn| שםתחנז 32 אויף שםונחמ 40 פון o« nyn y 

ix פלאץ מאכען oyn nytmany 6,000 n r  nyo זײ־ 
ony ,n m my .i^oonony iynya iya״Ifanp nyo 

 nyn oy oyn jnaioo no nyny שםיק פון געצאלם
n r  ,ayasyp טט lyooyp• ױ iym  mnmany אײד 

ix nrmoix nx® טײלזנז nn םים cony nyn מיס 
ynm זעאלסאו־בעט I .nyma 

אן nyn אין iy״nyoMn yo^nya’x ך אין תי  י
lyn’nnyayo איאס a״yn צדדים m ,oy'xnyo nyo 

^מנן אמ oy רזפם מזנן מו  צטלימ מיס לפװן. מילי
 lyaawnxya םםאליניסמן די iyayn ,p’mx ®אנאםען

 לאװססאג•טטיייי ym שי?ען ix pyny מאזמדנ׳צן
nyo oyn oyaya oyn .nyayaoynסין .ep'vnyo* 

nyaayamomi m u yam אין nyo maipo yumi *n 
rnaoaypayno .o^any oarxyrarny יזא •yapyny 

0 פאםיפישען בײם lynynya שי?ם 1'l Orny ix ayna 
*f את nyimany זyליyny די  nyananyo oynnam 

lynynya opnrya אױןי n n  nya^ay יזא nyn}* 
W* איסם• y t o*i n^nrnr iym  yop*vnyo *n 

.oayvn y״a ynym מים !ופרירען

*
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אינטערנעשאנאל דער אץ זיך הערט עם װאם
 דעצעמבער מאגאט סארגאעעגער ער

הזמנים, בין א יאר, אלע װי איז,
םע־ צוױי די צוױשען איבערברוד דער

 שױן איז סעזאן וױנטער דער זאנען.
 סעזאן סירינג דער און געענדיגט

 אין אנגעהױכען. ריכםיג גיט נאן•
 בעל וױיניג זייער ארבײטען צייט אזא

 אכיסעל בלויז ארבייםען עס שעיער. די אין פלאכות
 די און טרייד שטאטישען פאר|ן םארקויפען װאס די

 גרעס־ די דופליקײטם. און םעמפעלם בײ ארבײטען װאס
 אויםער מאגאם דעם דורך זײנען מלאכות כעל צאל סע

 נישקשה׳דיגען א געםאכט האבען װאס די ארבײם.
 זייער געווען ליידער יאר דאס זײנען אזױנע און סעזאן,
 אביסעל• אפצורוהען זיך צוסוײדען זײנען צאל, אין ווײניג

 װײניג זײער געארבײם האבען װאם גאל גרעםםע די
 האבעז ארבײם, אויםער געװען גאטנען אין זײנען ןדער
 זײנען זײ װאם דערםים צוסוײדענהײט שטיקעל א אױך
o n גאסען. די אק אוס געהען װאם אײטניגע די נים 
 ווערםעל: אלט אז זאגם וױ דאך, אבער טרײםט, פיל ניט
םרײסט. האלבע א שוין איז םילע פון צתת די

 זיד בלויז קענען צײט אוא אין oar״’ אונזערע
 דער װעז םעםיגקײט פארשםארקטער פאר צוגתיטען

 די געװען האבען צו שיינם דאס קומען. װעט םעזאן
״י אונזערע םון םערסםע די אין מםיגקײם נם•8י

רד8כ» דזשאינס סלאוס דעו איו
o קאנפעחננמז די גאך r אפגעהאלםען זײגעו עס 
 אי־ םיסםעם קאנםראל דעם ענדערען װעגען מװארעז

 אין געמאלדען האבען םיר װאם שעפער, קלאוק די בער
o נומער, לעצםעז r גע־ זיד באארד דזשאינם קלאוק די 

 פרייזעז די איבער קאנםראל דעם פאאשטארקען גומען
 מע־ ־דזשענעראל וױ ארבײם. לײן ביליגער דער אויף

 געװי־ לעצםענס זיך האט ערקלערם, נאגלער געדזשער
 די ביי שע«ער געװיםע אין םענדענץ שםארקע א זען
 ■רײזען די ארונםערצודריקעז ארבײם לײגס גיליגע די

 אר־ םער געבען וועם דאס *ז אויםרײד דעם אונםער
o נאגלער בײס. r ,גרײט איז ױגיאן די אז ערקלערם 

 שו-גופעקממא יעדען געגען שרים ענערגישע געמען צו
אח ■רימען׳ שנײדענדיג װערען געכאפט װעם װאס רער

 די אויסגלײכעז פון פראגע די געװארעז אויפגעגוסען
 מארקעםם פארשידעגע די אין באדינגונגען און •רײזען

 דעם םאר איז עם קאנקורעגץ. די איצושםעלען אום
 װעלכע ,9 םון קאםיסע א געוזאחנן באשםיםם נװעק

 בא־ האם קאםיםע די דורכפירען. עס •רובירען זאל
 װעלמ בױרא, ®ײנדינג פעקט א אײטנ^ידנען שלןסען

 איז שעיער די אין באדיגגונגען די אונםעחוכען ל8«
 רעקאםענ־ ארײנברײגגען און פארקעםס פארשידענע

ציעס•8י
 •נים v איז ,nr״’ מאכער ■אקעםבוך דער »יז

 אדםײ נײע די זײן. צו דארן• og װי אלעס ניט אײד
 למ* דער גײ געװארזנז עחזײלם איז װאס ניסםראאיע

 און הארפאני די געבראכם גים האט קאנװענשאן, מר
 »ײד האט און עתוארםעם האם םען װאם יײניגקײט

on אי־ יחג טון פארלײכםעתע די ברײסנען געקענם 
 לײז־ט nrn* די װאם טון p*ap גײ »יז מםלאזיגקײם

 יק־ געגעײל דער «ץ םיםינג ן בײ שטא̂ר גאנץ
 גד־ באשלאסעז סרבועוײ rat טאנאט דעם עװםיקוזא

לןסאענ v רופזנן גו מארעז  גי־ גאראין קאגװעגשאז ין
גןן, זײ וױ א̂ת מז  חארטאסישע » ןל<ןושס1ני«» זן
 מר מל »יץ ײגימ TOoypt■ ר$ר פאר אפטשתר■י

געלינגעז• דײ װעט דאם אז nmpi לאטיר פאל. •לו
 יחני פאר די און 8 לאטאל יתי* רס7פ«רי די

 ייח יסגאשל א זיימןחדד *וזײ״ לאקאל ײניאן •ײס
 רײג״ •ילם׳ אװ קאתים ירקיססו סגחױסס ײנײטןד חס

a ייײא״עז n  r» v n rm װ*ם אחרסײל t •נידנדי 
 «רקל«נרענדיק ןרױםגןגנמז געמן«ײ חאס מדיכם מד
מו דנם זמתחס<רגיא יץ שולדיג יי ר מ  *נםײ ׳
•r m  oor. דאלױ־ 1500 •ון דאףשס די *T* 

TTflT לאקאלט «ודײ די •ח rat דממרג«גממז אױך« 
*יײידזמ•

 Tטרי אין אסאסיאיישאנס אלע ס.־ן םארטרעטער די אז
 אנ־ ניט זאלען מיםגלידער דיערע אז געווארענט זיינען
 םון חשבון אויפ׳ן ארבײט אויף קאנטראקםען קײן נעמען

 די געראטען האט ער פארדינםטען. מלאכות בעל די
 וואם מיטגלידער, זייערע ווארעגעז צו אסאםיאיישאנם

 הימער ארדער מעיל םאר װי ליינס, ביליגע די מאכען
פרייזען. שניידען גו גיט ענליכע, און

קא־ א באשטימם אױך האם באארד חשאינט די
 די אין ארגייםס־גאדינגונגען די אונםערצוזוכען מיםע

 בא־ קאמיםע די געגענדען. אלע אין שעפער סארטען
 צוקערמאז׳ ראובן ברעסלאו׳ י. ברידער די םיז שטײם

 די םארקין. זג אח רוביז דזשארדזש בארוכאוויץ, י.
 לײז דער אין באדיגגונגען די איצם באטראכט קאמיםע
 ענדע־ וועלכע אויסצוגעםמזז אבזיכם דעם םיט ארבייט
 איג־ דער םון םייל דעם אין נױםיג זײנען עס רונגען

דוסםריע.
געסעטעלט. םטרײק העדװער שוגערמאן

 און אינפאגט דעם םון מעגעדזשער העלער, י.
 חש. קלאוק דער םון דעפארםמענט קאום םשילדחגגס

 ״שוגערמאן דער בײ סטרייק דער אז םעלדעט, באארד,
 געסעםעלם איז בדאדווײ 482 פון קאמפאני״, העדווער
 אר־ אלע ױניאז• דער פאר זיג םולען א מיט געווארען

 איינגעשלאסעז םםרייק, אין ארונםער זײנעז וואס בײםער
 יועלכע קלויר?ס, שיייגג און אנגעשטעלמ א^ס די

 םיטגלײ אלס ווערען אריינגענומען געקענט נים האבעז
 גע* באשיצם זײנעז ױניאן, מאכער קלאוק דער אין דער
 ■לע־ זײעחג מים פאחיפערם און דיםקריםינאציעס גען

 ארבײ• שא■ די שכירוו^ די אויף העכערוגג א םים צער
 ױגיאן שא■, ױניאן קלאוזד א געקראגעז האבען םער

שכירוו^ העכעת און שטונדען
 בײם ארבײטער 250 ארום ארבײםען שאו דעם אין

 קעפס בײבי קאוטלאה קינדערשע םוםם, םנאו מאכעז
 פיר־ די באקלײדוגג. קיגדער פון ארםיקלעז אנדערע און
 עקזים־ זי טרײד. אין עלטסםע די פון אײגע איז םע

 מאל קײן איצם בח איז אמ יאר 22 איבער שױן םירט
^ קיין געװען נים  נאוועמבער זיבעםען דעם שא*. ױג

 רוף אוים׳ן סםרייק אין אתנםער ארבייטער די זײנען
 פיר־ די װאס דעם, צו־ליב ױגיאן״ קלאוקמאכער דער פון
 םע־ ױניאן פאר ארבײטער עםליכע אנטזאגם האט סע

 די פון עגטשלאסענהײם אץ אײניגקײט די םיגקײם.
 שאי גאנצער דער אז שטארק, אזוי געװען איז ארבײטער

 אײנגזד וװזאמען, געסםדײקם האבען און ארונםער איז
 קלוירקס. שיפינג די און אגגעשםעלםע אםים די שלאםען

 געצװאוגנען םירמע די איז סטרײקען וואכעז דרײ גאך
 דער מים אגרימענם אן אונםערצושרייבען געװארען

באדינגונגען: םאלגעגדע אויף באארד חשאינט קלאוק
םנאו־ קאוםס, די םאכען װעלכע ארבײטער, אלע

 -35 א קריגען קלײדער, קינדערשע אנדערע און םוטם
 ■ראצענם 12% פין חעכערוגג א און װאן־ שםונדען

י די נײ ארבײםעז װאס די שכיתת; די אויף ג  מי
 סינף־ םעחגיג־שםונדען, א קריגען באגעטם, און קעפס

 ײאד א דאלאר אײן פון העכערונג א און װאך םאגיגע
 סיטגלידער ײערעז אדבײםער אלע די שכירות. די אױף
 *ו בארעכטיגט זײנען און אינםערנעשאנעל דער פון

 אינםערנעשא־ דעם םון ■ריװילעגיעם אח רעכםען אלע
אגרימענם. נעל

אנגעשםעל־ אפיס סטעגאגראםערם, בוק־קיפערס, די
מ אין םע  אר׳יימע• נים קעגען װעלכע קלוירקם, שייי

 אינםערנעשא־ דער אין םיטגלידער אלם װערען נומען
 זײ װעלעז אלע אז *גריםענם דער פאחיכערם נעל,

 קײנער אז ארבײט, דער צו ■לעמר ךי קריגען אוריק
 באםײלײ סאר װערען דיםקריםינירט נים װעט זײ סון
 העכע־ א קריגם זײ פון יעדער און םםרײק אין זיך גען

 איז דאס שכירװ^ די אויף מאך א דאלער אײז פוץ רונג
 איג־ דער פון אגריםענם אן װאם םאל ער^םען *ום

 ארבײ־ באשימז «ו פונקם א ענםהאלם םעדנעשאנעל
 אין םיםגלידער דירעקט ניט זײנען װאס שאפ אין טער
ימיאן. דןר

 מערסטעגס ױינזח שא• חנם אין ארבײםער די
ז *ו םריחעד האבען װאס םײדלאן־, יונגע  ניט ײגקמ ?י

 אגריסענם דער מז וײ צװישעז שכסוה די כאלאנגס.
rat אופגעחױןר. געװען איז געוזאחמ אתםערגעשרימז 
 מג־ פרײע וױ דערפילם זיד זײ האבעז סאל נרשימן נוס
מ מן ל  את־ באדיממגעז די אימר דעח א האבען מ
מן. דארמז זײ װעלמ מר רניי י

אוד8ב דזשאינט דרעס דער אין
 חשאינט דרעס דער צװישען קאנםערענצען די
 קא־ דעם באנייען וועגען אםאסיאיישאגס די מים באארד

^ אין אגרימענט לעקםױועז  אנגעהויבען זיד ד״אבען טרי
 װען דעצעמבער. םוםצענםען דעם אווענם, דאנערשםאג,

 אנגע־ קאנפערענצען די שוין זיינען דרוק, צום גייען מיר
 אונםערברעכוגג, אן כמעט לעת מעת זיבען םאר גאנגען

 םאר־ די אפשטעלען געםוזט האבען באםייליגטע די און
 קריסטמעם די איבער טעג פאר א פאר האנדלונגען

 נאד איז םעםלםענט קיץ אפצורוען. זין־ אום טובים ױם
 אימ־ דער אבער געווארעז, דערגרײבט גיט םארלױםיג

 גאנצע די האם וועלכער ױאוועליר, טשערמאן פארשעל
 אויסגעדריקט האם פארהאנדלינגען, די אנגעפירט צײם

 צװיסםיגקייטעז אלע פון אויםגלײד אז אז זיכערקײם די
 קומענדע די װערען דערגרײכם וועם םעםלמענם א און

 אינדוםם־ דער אין שטערונגען קײן צו וועט עס און וואך
קוםען. ניט ריע

 און אויםגלייד אן צו קומעז צו שוועריגקײטען די
 מאל דאם זיך געמם טרײד, אין אגרימענט דעם באנייעז

n״’ די װאם םאדערונגעז נײע פון נים r פארלאנגם 
 חר קײנע םאקםיש האם ױניאן די ארבייםער. די פאר

 םאר־ נים מאל דאם אגריםענט אין ענדצררנגצן דיקאלע
 די צװישעז םערסםענם זימען צװיסטיגקייםען די לאמם.

 זײ־ אינםערעםען װעמעם אסאסיאײשאנם, םארשידענע
 אםאםיאײשזמס, צודי אײנהײטליד. אינגאנצען ניט נען
 בא־ וועלכע מאגוםעקםשורערס״ דרעם ״נעשאנעל די

 אח בעםערער דער אין מאטםעקטשורערס פרן שטייט
 אגרײ אלםער דער אז ײילען דרעםעם, לײן םיטעלער

 באדיגגוגנען זעלבע די אויף װערען כאנײם זאל םענט
 עם םזמ זאל סכסוכים, װעלכע פאראן זימעז עס אױב און

 מאנר דרעם לײן ״פאפױלאר די אױסגלײכען. נאכדעם
 מא־ פון באשםײט וועלכע אםאסיאײשאז״, םעקטשורערם

 די און דרעסעס ליינם כיליגע די םון נופעקטשורערס
 פאחנחגן אםם׳ן, קאנטראקטארם די דרעס״, ^ױנײטעד

 אסאסיאײ־ די םון געבוי דעם אין ענדערונגען געוױםע
 «ו חשאבערס די םון פארםליכטונגעז די אין און שאנם

קאנמראקםארם. די
^ן די םאראינטערע־ שםארק נאטירליך, ׳איז ױ

 בא־ םודעז וועלכע ענדערונגעז, געפאדערםע די אין םירם
 אזוינע ארכײסער■ די םון װאױלדץ דעם אײנפלוסען

 פאר דזשאבערם די פון גאראנטי די װי למשל, םראגען,
 קאנם־ צייטווײליגע פון פראגע די און באדינגונגעז די

 ארבײם די טײלען וועגען פראגע די אדער ראקטארס,
 שםאט אין שעפער יןאנםראקטינג און אינםייד די צװישען

 שםארק זייער ארבײםער די זײנעז שטאט, אױסען אץ
n״’ די אבער וױ אזוי נגע. r באדייםענ־ קײן האם אלײן 
 פון אויסנאמע דער םים םארלאנגם ניט ענדערונגען דע

 ארבײ־ אגערקענםער אלגעמײן אן פאר פארלאנג דעם
 דורכםיחת מסער פמ םראגעז זגםלימ איז בױרא םער
 דזשאינם דער פון פירער די דינען אגריםעגם, דעם

 חשר סענעדזשער חשענעראל הױיטזעכליד און באארד
 ■תבירען צו ■אזיציע גוםער א אין געװען האכמאן, לױס

 און אסאסיאײשאגם פארשידענע די צװישעז פארםיםלען
צוױםםיגקייםען. דיערע אױסגלײכען

פאר־ בײםי האם, יואװעליר טשערמאן אימפארשעל
 אלע די געלויבם דינםםאג, ביז קאנםערענץ די טאגעז

 פאר םארהאנדלונגען די איז באםײליגם זיך האבען װאס
 ײרד האלםונג שכל׳דיגער ארן אױםריכםיגקײם זײזנר
 כלל איז ער אז ערקלערם האם אוץ צײם גאגצער דער
 סאר־ די «ת אויםגאנג דעם איבער באאוםרואיגם ניס

מר, איז ער האנדלונגעז.  שםעררגגאן צםליכע די אז זי
 די אין יחנחװ אויסגעגלימז װעלעז סעםלמענט א צו

 אגרײ קאלעקםעואר דער אח קאגפערעעעז קוסעגדע
 וחנרען באנײם װעם אינדוסםדיע דחנם דער אין םעגם

 אויםגלדריקם האבעז חאםענוגג זעלבע די קאמף. » אז
 פון םירער די און האכפאן מענעדזשער חשעמנראל

ס.אגשיאיאסאסי גחנסערע די
 גע־ חרכץ געצװאונגען דזשאבער דרעס
ערזאץ. שאדען יוניאן דער *אלען מ ריבט

 n תאס סצקוק פיליפ דזשאסםים קאגי־ם םופרים
 דעם באמלענדיג ץגםשײדתג, אז ארויסגעגעבז װאך •

אינקאריארײםצד״, פריתק, «נד .פרײגק חשאכער דר«ם

ם ײ יאנואר, נערעכטיגק״פ◄114 ז

 טשערםאן איםפארשעל םון ענטשי^נג די אויסצופאלגען
 דא־ 4,500 באארד חשאינם דרעם דער באצאלען און

 אג־ קאלעקטיווען דעם םארלעצען םאר שאדענערזאץ לער
ריםענם.
 דורך קאורט אין געבראכם קעיס די האם ױניאן די

 האט םירמע די װי נאכדעם שלעזינגער, עמיל לאיער איר
 אימפאר־ פון ענםשיידונג די אויםצוםאלגען עגםזאגם זיך

 םו־ די ױניאן דער צאלען דארף ער אז םשערםאן, שעל
 אונטער־ לאזען צו זיך ענטזאגען פאר שאדענעחאץ מע

 אים פארפליכטעם אגריםענם דער װי ביכער, זײנע זוכען
 טשערמאן אימפארשעל דער האם ענטשיידונג די םאן. צו

 םון אבוועזענהייט דער אין ארויסגעגעבען יואװעליר
 איגגארירט האט װעלכע פירםע, דער םון םארםרעםער

 גע־ ניט איז און םשערפאן, איםפארשעל םון רוף דעם
 אויםגע* דאן האט יואוועליר מר. פארהער. צום קוםען
 דרעס דער פון םארםרעטער דער וואם באוױיזען די נוםען

 םאר־ האם ראזענבאום, ר. דזשייקאב באארד, חשאינם
 צאלען דארף חשאגער דער אז ענטשידען און געבראכם,

 םירםע די װען שאדענערזאץ. דאלער 4,500 יוניאן דער
 מענע־ חשענעראל האם צאלען, צו אנםזאגט זיד ד״אם

 דורכןן קאורם אין געבראכם קעיס די האכםאן דזשער
^ דער פון לאיער  באםוי־ האם םעקקוק ריפםער און ױנ

שאדענערזאץ. די צאלען צו םירםע דער לען

 אנער־ פאדערען מאכער פעטערן דרעם
 אונטערן בתי־ם בעלי םון קענונג

אגרימענט נײעם
 פון 31 לאקאל nr״’ מאכער יעטערן דרעס די

 פאדערומ א ארײגגעשיקם האט אינםערנעשאנעל דער
 פאדע־ םרײד דדעס אין אנסײשאסיאסאיפס־הי די צו

 צוגעלאזען גלייך זאלעז םאכערם פעטעוץ די אז רענדיג,
 אגרימענט םנײע א פאר פאחזאנדלונגעז די «ו ודערען

 דרעס דער צוױשען אן איצם גײט וואם טרײד, אין
אםאסיאײשאנם. די סיט באארד חשאינט
 יואם פאחאםלונג׳ םיםגלידער אלגענדמער אן מי

 אפערא םאנהעסען איז אפגעהאלטען האט 31 לאקאל
 םםרייק אין ארונטערצוגײן געשטימט זײ האבען ודיז,
 װע• גיםגאכגעגעבעז װעם זײערע פאדערתג די אױב
 פזך דער םוץ םענעדזשער ניסנעוױץ, דעגיעל וױ רען.

 א פון פאל אק וועלען ערקלערנ^ י״יןח׳ םאכערס טערן
ח־ םומעגם א ארום ווערעז פארוױקעלט סםדײק מ ע • 
אינדוסםריע. דער םון שעפער װיכםיגםטע די אין טאכער

 אין אגריםענם קאלעקטיװעז איצםיגען דעם אונםער
 יײג־ געװען גים פעםעוץיםאכער די זײנען םרײד זזרעס

 קעםםען צו געװען געצװאונגען זײנען זײ און געשלאטען
 מאנו־ איינצעלנע טיט אגרימעגםס אינדיװידועלע פאר

 דערשלא־ זיך געקענט עס 793הא זײ װאו פעקטשורעוס
 אלס װערעז צו אנערקעגם די םאדערען איצט מן.

 װאס ורעם־אינדוסטריע דער אין פאכען די סון איינע
 אגריםענם. אלגעםײנעט דעם אוגטער געדעקם דיגען

 יעםערן די אז דעם פאר איז כאארד דזשאינם דרעס די
 קאלעק־ דעם אין װערען אייגגעשלאסעז זאלען פאכער
אגריםענם. םיװען

סאון דאון םיפ אנריםענפ נײעם וחןנען פארהאנדעלס 91 מסאל
w n r o m

 זיינען ארגאניזירם, די האט ױגיאן די איידער בײםער,
 םארשטעלען. זיך קען מען וואם ערגסםע די םון געווען

 ביז זעקם םון פארדינען דארט םלעגען אפערייטארם
 געװען זײנען ארבײםם־שטוגדען די וואך א דאלאר אכט
וואך. א שטונדען זיבעציג גיז 55 פון

 גום־ זייגען אגרימענט גייעם צום םאדערונגען די
 שאפ־ םון מיטינג א םון אײגשטימיג געווארען געהײסען

 שעפער, דאוךטאון די פון םשערליידיס אץ םשערלייט
 אין וואך ערשטע די געווארען אפגעהאלטען איז וואם

 פארםרע־ מיט םארהאנדלונגען די איידער דעצעמבער,
 װי אגגעםאנגען. זיך האבען אםאםיאיישאן דער םון טער

 שאפ־ די צו ערקלערם האט גרינבערג וױיס־פרעזידענט
 צוגע־ ױניאן די זיך האט םיטינג, יעגעם בײ טשערליים

 דאם ניט ערווארטען ״םיר םאל. יעדען אויף גריים
 זעלביגע די ארויםוױיזען װעלען בעלי־בתים די אז מאל

 נײעם א פאר פארהאנדלוגגען די בײ אײנגעשםארםקײט
 מאל ערשטע דאם ארויםגעװיזען האבען װ/זיי אגרימענט

 זײ האבען מאל לעצטעס — געזאגם גריגבערג האט —
 זיינען הײנט אונז. מיט קאגםערירען געוואלם ניט אםילו

 ניט אכער זיך םארלאזען םיר געווארען. קליגער זיי
 מיר און בתים בעלי אייערע קענם איהר ניסים. אויף

 מיר אז זײן, זיכער דעריכער םעגם איר זיי. קענען
 םאר גרייט זיינען מיר סאל. יעדען אויף גרייט זײנען

 דערםאר גיט זיין, נויטיג וועם דאס אויב סטרייק, א
 מאנכעס איז עם ווײל נאר סםרייק, א װילען םיר װאם
 מיר אז כתים, בעלי אייערע איבערצייגעז צו שווער םאל

 באדינגומעז אונזערע קריגען צו ענטשלאסען דינען
 םאחיכערען, אייך מיל איך קאסטען. ניט זאל דאם װאס

 טויזענם עלף אוגזערע אלע שםייען אײך הינםער אז
 איגטערגעשאנעל אוגזער אז און לאקאל פון מיםגלידער

 םון רעזולטאטען די אין םאראינטערעסירם שטארק איז
בתים״• בעלי אײערע מיט קאנםערענצען די

 םאר־ וואם ױניאן, דער סח קאמיםע קאגפערענץ די
 םון אנגעםירט ווערט בתים, פעלי די מים האנדעלם

 די םץ גאשטיים און גרינבערג הערי ווײס־ירעזידעגט
 מא־ ױניאן, דער םון אײדזשענםס כיזגעם :םאלגענדע

 עקזעקוםױו די איז קופער הערי איז בערקאײיץ ריס
 דאן־טאונער די פארםרעטען וועלכע םיטגלידער, באארד

 םילער שוירלי םריפאי, אנדזשעלא לעוױ, קיטי אפםײלונג;
אלקאוועס. זשאקוואם און

 ארנײסער לינדזשערי דער אין
62 לאסאל ױניאו

 בעטהראוכ און הויזדרעס דרעם, םשילדרען די
n״’ ארבײםער r דער מים איצם פארהאנדעלט 91 לאקאל 
 אםא־ ■ראדױסערס ראוב ארן אפארעל קאסאז דאוךםאח
 איצ־ דער םרײד. אץ אגרימעגם נײעם א פאר םיאײשאן

נײ־יאר, אױס גײט אגריסענם םיקער
,91 לאקאל פמ םענעדזשער גרינבעת, חערי וױ

j״’ די האס איבער, גים r פא* זעקס ארױסגעשםעלט 
 זײנען: *אדערונגען די אגרימעגט. גײעם «ום דןרונגען

 געצאלט םים שאגסװאקײ ;װאך שטינדעז 37% א
o וױ פמקט שעוער די אין ארבייםער אלע פאר r הןד 
ן  דעד אק אפטײלוגגעץ אנוארן די פון ארכײסער די מ

 די פאר װאד א דאלאר 2 פון העבערונג א ייגקמ;
aan ;אדײטרבײפפאךא r »  1W די אױף העמרונג 
 אױף חעכערונג א און שםיק״ארבײמד פאר וױיתען

 פון סדייד אין ארבייוואר צלן סאר סקןילס סיגיסוס די
קלויריזס. שיוינס די ביז קאסאדס ךי

טןון די פון ארבייטער די ך  אר־ זײמן שןפןוי וןו
ד טוויש ןגאיזארא גיזירס8ג דוז 8 מ  W 8 ווםןר ין

ן י י ו י סון למגונמן8נ די •1838״ 1יי3 1• א י־8 י

 n אנריםענם כאנײם 142 לאסאל
םרײד נעסווער

 באנײש האם 142 לאקאל ױניאן געקווער ליידים די
 עמי׳ נעקוועד ליידים נעשאנעל דער מיט אגרימענט איר

יאר. קומענדעז דעם םאר אסאסיאיישאן םקארף
 גיס לאקאל, םיו מענעדזשער טואװים, דזשאזעף װי
 אפצושאפען צוגעשטימט אםאםיאיישאן די האט איבער,

 אפערייםעז, בײם םקארםם און נעקווער די בײ הויז־ארבייט
 איינציגע די פרעסען. און םםיטשינג סליפ איבערקערען,

 ארומצחױםען ארכײט דער מיט געמאכם װערט אויסנאם
 װע• ארויסגעגעבען דערוױיל גאך װעט וואם האגט, בײם
אהיים. רען

 ■jn האבען ערקלערט, טואווים האט דזשאבערם, די
 בא• ױניאז םאר םאראנטווארטליך זיץ צו םארםליכטעט

 אד זײער וואו שעפער, קאגטראקםינג די אין דינגונגען
o רעזערװירט האם ױניאן די געמאכם. װערם בײט r 

 װען שםונדעז קירצערע םון פראגע די אויםצונעמען רעכט
 P8 בארעכטיקם טרײד אין לאגע די אז געפיגען וועט זי

 שםוד 37% די קראםט אין כלײכט םארלויםיג ענדערונג.
אגריםענט• לעצםען דעם אין װי וואך, דען

 קיגםטלי־ בײ הײם־ארבעט אויח םארבאט
קראפט. אץ ארײן גײט בלומען כע
o פמ אפטיילונג בלומען קינסטליכער דער אין r 

 ריr צוםרימנהײם גרױס איצט הערשם לאקאל זעלבען
אק אתײם ארכײם ארויםצוגעבען פארבאם דער וואס מים
n r םןך19 דעם מאנטאג, קראפם אין אדיין איז םדייו 

i״’ די דעצעםבער. r זיכער\אז איז o r פיל װעם

ira< ארבײםער נעגליזשע און לינחשערי די r לא־
o האט 62 קאל r קאנם־ נייעם א איינגעשטעלט סאנאט 
rקאגםראק־ םון אקאונטס די אוגטערצוזוכען אפאראט ל 

 בא־ די און חשאבערס די מיט באציאונג זײער אין טארס
 מעלדעט שעפער זײערע אין ארגײטער די פון דיגגונגען
 קאגם־ דעם אין לאקאל• פון םענעחשער שאר״ סעםיועל

ט ל8י  עקספערט װערען אנגעשםעלם װעלען ^ארטטענ
 קאנם־ די אויב נאכזופען װעלען װעלכע אקאונםענםס

 זײנען חשאכער, א פון ארגײם קריגען װאם ראקםארם
 אדער דזשאכער 8 אױנ שעפער. יוניאן זינען פולען אין

 קאנם־ מער צו ארכײם ארויס ניט גים מאנוםעקטשירער 8
 פדי כאשעםםיגונג מים נאזארגען קעז ער וױ ראקםארס

 םאר׳ז זײ צװישען קאנקומנץ קיגםםליפע א שאםען צו
 אוג־ געמאכט ארגײם זײן קריגען או־ום אזױ און לrבאנ
ר סםאנדארז־ס• גידעריגעמ םיל טעד  דעיארםמענם מ
w 1»ײ װעם onr װאס •רײזעז די אז זזגז rקאנם־ ר 

 געגײ זײן מל ארכײט, די מאמז פאר קריגם ראקםאר
o לױט סקעילס ױניאן די צאלען *ו גענד r .אגריםזנגם 
 אונ־ חנגעלםעםיג אייד װעם ■ארםםעגםr קאגםראל חװ•

 װאס ארכײם גאנצע די װאכען צוױי אלע םעחוכען
 סעז װאס ירײזען די און קריגט קאנטראקםאר יעדער

o ארבײם• חװ־ םאר געצאלט אים האם r מעגליך װעט 
n פאר םאכען r ’״n r געגוי װיסען צײם יעדער צו 

שעפער• קאנםראקסינג די איז זיד טוט עס מאס
n r לאקאל o r מאנאםעז עםליכל לעצםע די דורך 
on’ojaa8 איז קאםפײז ארגאניזאא^ס שםא^עז א o r 

נײזן 33 ארגאגיײחח צו געלונגען אים איז עם און םדײד

o םטאכיליזיײמ צו העלםען r מאכען און טרײי ma■ 
nya די ארגאגיזיחמ צו nyoayrw אnבײםעn פלך װאס 
 אינם װעלען און אהײם ארבײם ארױסנעםען איצט ביז גען

,רשעפע די אין ווערען ארייעענומעז
n r קאםישאנער, לײבאר ססײס פון באםעל o r 
 בלד קינסםלימ אין הײם8 בײטnא אתיסגעבען םארכאם

 מאויסש אק נאד געװאחח ארויסגעגעבעז איז טרײד, םען
o איז r מאי. לעצםען קראםם אין אריץ געזאלם n r 

o קאמישאגער לעיבאר r באגרינדעם o r אױך םאי־באם 
o r ײני o ג r חוידאר־ 6,000 די פמ קאגקוחננץ די 

nyo”i קט  די פון בײםס־םםעגדארדםnא די תנםעף8 ײי
 כאשעפסיגס זײנען or*n80”n»־t סתיען טױזענם פיר
 אין •רןװזצירם איבעחעיפס װעחמ און פאבריקעז די אין
מ נים אונםער הײמעז, די א ם  צזזיי באדינגוגגען. מני

n םעג r  nym t nw8 פאו־מט o r 1אי תץ8 געדאז־פם
p 28 קראםם, n r געגצז אפעלירם מאנוםעקםשורערם 

o r צי באםעל n r עגד סםאנדארדם אוו באאח־ Xfrm 
o r  o r 1» דורכםיתנג די אפגעשסעלס אוטאמאטיש 

o r י םאר אח־ער o י n ^ i8  w a r  o r 8 »יזP n r־ 
^8מיש n םr ג n n r תגג די אפגעליעם מפי  פיר דו

nwi8> n r .^ײ די אינדוסם א  םםאגמח׳ס ײ8 מ
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דע&אוםטענם סױיד נארםענם מםאו אין
 גארמעגט קאטאן פון מענעדזשער רײזבעדג- עלייעם

 מאנוםעק־ צוויי וועגען באריכטעט דעםארםמענט- םרײד
 גע־ געצוואונגען מאנאט דעם דורך זײנען וואס םשורערס

 גע־ האבעז די וואם שעםער עםענען צו צוריק ווארען
 איײ קאנמראל. ױניאן םון ווערעז צו סםור אום שלאסען

 םשער־ אימפארשעל פון ענטשיידונג אן דורך זײ םון גער
 אן דורך צוױיםער א און אינדוםםרי דרעם דער אין פאן

געריכם. פץ ענטשײדונג
 ״גארפייז םירמע דזשאבינג דרעס די איז ערשםע די

 גע־ האט חשאבער דער יארק. נױ םוץ סאלאמאן״ אוץ
 חשוירזי. נױ םרענטאן, אין שאפ סובםידיערי א האם
 אנט־ האם יואוועליר טשערפאן איםפארשעל דער ײעז

 םרענ־ אין ארבײםער די צאלען מח םירמע די אז שידען,
 צאלמ מעז וואם ארביים דער םאר פרײזען זעלבע די םאן
 פארמאכם ער האט דרעסעס- $137 די םאר יארק נױ אין

טרעגטאן. איז שאפ דעם
 װעלכער דעפארטמענם, טרייד גארמעגם קאםאז דער

 חשא־ דעם האט טרענטאן- אין שא■ דעם קאנםראלירט
 דער דורד םשעדמאן איספארשעל פאר׳ן אגגעקלאגט בער

 די אױסגעשלאםען האט ער אז באארד, חשאינם דרעם
 אימפארשעל דער שאפ. םרעגטאן דעם פון ארגײםער
 צוריקאו גלײך םירמע דער געארדערם האט םשערםאן

 אלע אודיקנעמזז אמ םרעגםאז אין שאפ דעם עםענען
ארבײםער.

 דער דודך טרענםאז אין מײדלעך די פון האלטונג די
 א געווען איז חשאבער דעם מים םכסוד דעם פון צײט

םיטגלידער. יוניאן םאר זיד פאסט עם װי םוסםערהאםםע,
צו־ געווען געצװאונגען איז וואס פירגמן צװײטע די

 איז ארדער׳ קאורם א דורך שאפ איר עפענען צו ריק
בי  גע• האט םירמע די קאםפאני״. אנדערווער ל. און די״

 אח גױ־יארק אין רום קאםינג און רום שאו איר האם
 אייניגע מים פענםילווײניע. איסםאן, אין סעקטאדי איר

 געוואר־ יארק נױ איז קאםערס די האבען צוריק ױאכען
 א ארויםגענומעז האם פירםע די וױיל ארבײם די פען

 פםור כדי באם׳ דער ארבייט. דער צו קאטער ניט־ױניאז
 שאפ דעם געשלאםען האם ױניאן, דער פון ווערעז צו

 אמ גאס אין ארבײםער די ארויםװארפענדיג איסםאן. איז
 נים־ױניאן אין אויפצומאכען ארביים די ארויסגעבעגדיק

שםעם. אגדערע אין שעפער
ח לאיער דעו־ ליבערמאן, עלײעס םון ראם אױם׳ן  פ
 אנגעקלאגם רײזבערג ווײס־פרעזידענט האם דער־ױניאן,

 אינחשאנקשאן אז געשאדערם און געריכם אין פירמע די
 קאנ־ דעם געבראכעז האם םידמע די װאם גרזנם אויפ׳ן

 ארויסגעבענדיג און ארבײםער די אויםשליםענדיג םראקם
 געווען איז ױניאן די שעפער. גים־ײגיאן צו ארבײט

 איסטאן, אין לאיער איר דורך געריכם אין פארטראםען
 ארויסגע־ האם געריבם דאם לעװין. חשאזעף

 געגען אינדזשאנקשאן צײםװײליגעז א ױגיאן דער געבעז
 אר־ די ארויסצוגעבעז איר םארבאםענדיג פירמע, דער
 צורי.ק איר ארדערעגדיג און שעםער גים־ױגיאן אין בײם

 אר* אלע די אנשטעלעז צוריק און שא■ דעם עםענעז צו
 םריהער. באשעםםיגם געוועז דארם זײנען װאם בײםער

 םערמאנ־ אינחשאנקשאז דעם מאכעז װעגען םארהער דער
 שאדעךעחאץ םאר ימיאן דער םח םאדערונג די אוץ עגם
שפעטער. םארקומעז װעם

 אין עדפאלגדײך צונרייטונגס־ארבײט
יארק. נױ אפ־סטעיט און פענסילוױיניע

אפ־ אמ פענסילוױיגיע אין צוגרײסוגגם-ארבײט די
 וױים־ מעלדעם ערפאלגרײך- זײער אז גײם נײ־יארק םםײס

 חשאנ־ םײקעל ארגאגײזערם די רײזבערג. ירעזידענם
 זײער אין םארשרים גוםען מאכעז לאנדי ענן »יז םאז

 אנדער־ ניםעד די םיז ארבײםער די ךווישען אגיםאציע
פענםילח׳ײניע. קאונםי, סקאלקיל אק םילעז וחנר

אעע־ אי«ם װערם פענםילװײניע, חעדיסבװ־ג, אין
 גרוײ דער אין קאםפײז ארגאגתאציאנם שםארקעד א פירם
 געמאכט װערען עם װאו שעפעד, ניט־יתיאן צאל סעד

 ױגיאז די .ערװעשאתמ און דרעסעם טשיליחגן דרעמס,
 דעם אין אבעד שעפעד. עםליכע ד*רט מגםראלירם

 5-000 אדום ירבײםעז עס אז געשאגט װערם דיסםריקם
עז די אין באלפעלאכעס  די אמ םרײדס קלײדעד *ײי

 קאם־ דער *דמגיזיחגן. «ו זײ ןנםשלאסען אח יוניאן
 ■ענםילוױיניע דעם «ץ אױפזיכם אתמד׳ז שסײם •ײן

 פײזזדגאגרא די גינגאלד. דייוױד תױיזארסופע ססײס
ק «יז 1גרי סאל ײ״יי ארבײם• די vyn םועז אתגעד ק

rnm  m rfnw nm פ»ד אנמפירס אי*ם ד*דס 
e ב^ױמן rr מ דןד סים אגריגמגט ד גמזגודג ״*. •י

ד ג - ע ״ ן א ע ם כ ל ע ם װ א י ה ױ ו ן צ ע ק י ר ב א ן פ ו ן ם א ם א  ק
, ם ע ם ע ר ע ד נ י י ן א י ן א ע ר א ב ו ן א ד ע א א ם י ױ ו ן צ י א א ק ע נ ע  ם

ם ל א ו פ א ו ס ו ן ע ע ר ע ם װ ג י ם פ ע ש א ם ב ו ר . 350 א ר ע ם י י ב ר א
ם א י ל י - װ ס ס א ר ר ע ש ז ד ע נ ע ן מ ו ד ם ו א ד ר נ ע ל י י ן א ו  א

ן ר ע ה ם ו א ם ס ט ע ז ו ש ם א ס א ט מ ק י ר ם ס י ט ד א ם ה ײ נ א ם ב ע  ד
ט נ ע מ י ר ג ט א י ר מ ע ש ד ע װ ר ע ט נ ו ע א מ ר י ף פ ע ז א ש ז ד ־ ״ א ר  ק

- ״ װ א ן מ ו ל ם א , פ ר ע װ י - ר ס ט ע ז ו ש ט א ם א ע מ כ ל ע ־ װ ם ע ש א  ב
ט ג י . 150 ם ר ע ט ײ ב ר א

י ט ד ר ע ד נ ו ר ה ע ם ײ ב ר ס א א ו ן ו ע ר ע ם װ ג י ט ם ע ש א י ב י  ב
ן י ק נ א ס ן ״ ו ״ א א ג י ם נ א ן ק י - א א ט א ר ם - ע ע י נ ײ ו ו ל י ס נ ע ־ פ א  ה

ן ע ן ב ע נ ו א װ ע ן א ג ע צ ר ו ק ק י י ר ט ן ס ע ר װ ע ם ד א ט ב א ־ ה ע  ג
ט כ א ך א מ ו ח א ו ם ן צ ע ד ײ ג . ש ת ו ר י כ ש

פילאדעלפיע אץ

 טאראנפא אין אנױםענם סלאוס
נאנײם

סאופ־וועסם דער אין

ן א מ ײ - ם ן א ס ד ױ ױ י ר ד א ט ע ר ק ע ן ם ו ר ם ע ־ ד ל ע ד א ל י ם
ר ע י ק פ ו א ל ט ק נ י א ש ז , ד ד ר א א ט ב ב י י ר :ש

ם י י ן ב ע ם צ ע ל ל א ר ע נ ע ר ג ע ב מ ע ג מ נ י ט י ן מ ו ־ ם נ ו א
ר ע ר ז ע כ א מ ק ו א ל ן ק א י נ ז ױ י ן א ע ס א ל ש א ז ב ע ר א ו ו ע ו ג  צ

ן ע ר י ט ס ע ט א ר ן פ ע ג ע ם ג ע ם ד ע ײ ם נ ק ע י א ר פ ־ ץ ע ז ע ־ ג ם י ו ר  א
ן ע ג י י ל ו ם א צ ק ע ן ט ו ס פ נ י י ב א א ל א ם ה נ ע צ א ר ף פ י ו י א  ד
ת ו ר י כ ץ ש ע ם ל ר א ע ם י י ב ר י א י ז ב נ ו ן א י . א ם ד א ם ר ש י  מ

ן ע ב א ן ה ע מ ו נ ע ג נ ע א א ג י ם א ע פ י צ ו ל א ז ע ר ־ ם ס ע ט א ר ן פ ו  א
- ן ע ב א ן ה ע & א ז ו ט צ י ע מ ר ע ד נ - א ס נ א י נ ױ ױ י ו ך ד ע ק א  ז

- ר ע ק י ר ט א ש י ד א ר ר ע ט י י ב ר ן א ו - א ע כ י ל נ ט ע ר י ש ר א  מ
ם ו י צ ם י ל ס א ן ה י ע א א י צ א ר ט ם נ א מ ע ד ־ ט ס ע ם א ר ן פ ע ג ע  ג

ם ע . ד ס ק ע י ם ג ד נ ו ק ר י ז װ י ן א ע ו ו ע . ג ם נ ע כ י י צ ע ג ס י ו  א
ץ א ד ם ם ע ס ד א ן װ ע ם מ א ז ה מ ס א י ו נ ןצ ע ז א ל ע ם ג ו  צ

י ט י , ס ל י ם נ ו א ן ק ע ב א ך ה א י ד ם ד ע ט א ט ־ ט ד א ט ־ ש ר א  ם
ז ע ם ר א ו ם ו ע . ד ם ק ע ט

ר ע ל ד א ר ע נ ע ר ג ע ב מ ע ג מ נ י ם י ט מ א ט ה ר ע ד נ ע ע י ג  ד
ע י צ א ד נ ע ם א ק ע ן ר ו ר ם ע ם ד נ י א ש - ח ד ר א א ז ב ר א ע ד ע  י

ר ע ם י י ב ר ל א א ן ז ע ר ע י י ם ש ײ ן 4 ב ע ד נ ו ט ת ש ו ר י כ ר ש א  ם
י ע ד ש י ד י ע א ג נ י ל ם כ י ל ן פ ו . פ ד נ א ל ש ם י י ד ײ צ א ר נ ע  ד

ט א ה - ג נ י ם י - מ ן ע ם א ל ש א ז ב ר א ע ד ע ד י י ל ג ט י ל מ א ־ ז י י  ג
ז ע ר ע ײ ט ן א ש ע ל ו ג פ א . ט ת ו ר י כ י ש ד ד א ז ר ו ז א י ־ א ע  ג

ן ע ו ם ו א ם ד א ו י ו ע ד י צ א ד נ ע מ א ק ע ן ר ו ר פ ע ם ד נ י א ש ז  ד
ד ר א א ז ב י ט א כ א מ ע ז ג ע ־ י א ו ו ע ר ג א ם ם ע ן ד ע כ י ל ד ג ע  ש

ם א ר ג א ף פ י ו י א ן ד ע ד י ם א ע ן8 ד ע . ט ר ע ב מ ע ו ו א י נ  ד
ז ע ב א - ה ט ל י פ ע ז ג ט א צ י ט א ר ע ד א ך פ י ר ז ע . מ ף ל י ה

ד י י ע א ר ע ז ג ו ס א ר ע ר ו ש ם ק ע ם ו נ א ן מ ע נ י י ט ז י ־ נ ע ג פ  א
. ן ע ג א ם ײ ש ר ב ע ז נ ו ר א ע ם צ ע ץ ל ג ע ר ע ם נ א ם ק י ־ מ ע ז נ ו  א

ע י ר ל ע ם ב י ת ן ג ע ב א י ה י ן ז ע כ א ר פ ש ר א ז פ ע ג א ר ם ו מ י  ב
ר א י ם ת ד ו ג ב ר ט ק ק נ ו א פ ז ע א מ ו י ס י װ ר ד ע ט ײ ב ר ־ א ע ו  ו
ן ע . ל ז ע ר ע י י ם ש ײ ן ב י ם א ע ט ד נ ע מ א ן מ ו ן ם ע ל א נ א י צ א  נ

ק י ל ג מ ו ז א ע נ ײ ם ז פ ו ם ש ד א ן ם ע ר א װ ע ן ג ם א א ײ י ז ־ ד א ל  ק
. ן ע ד י י ש ר ע ט נ ו א ך ע ם ם ט ע א ז ה ע מ ע ל ט א ש ר ע ה א ן ב י י  א

׳ ק נ א ד ע מ ג י - א ל י ם ע י ג י װ ו ז ר א ע ם ע ו ב ז צ ע ם ל ע ״ ה נ י  ל
ן ע ר ע י ד ז ד ע ד י י ן ל ו י ם . ד ת ו נ ב ר ק

ד ג ײ ר . ם ׳ מ ר ו ד מ ז א ע ב ל ע ו ר ו י ן מ ע ב א ן ה י ו ־ א ש נ א ל
ע ט ג י י ם צ י ן נ ע ז ע י ג י ע ב ר ע ז נ ו - א ן ע ג נ י ט י ז מ י ס א א  ד

ל א ן מ ע מ ו ק ע ם ג ו ג צ נ י ם י ן מ ו ן א ע ם ל א ה ע ז ג ־ א ס ק ו ר ד נ י י  א
ע ל ו . ם ע ד ע ט ר ש ר ע ו ט צ א ר ה ט ע ד ע ר ע ר ג ע ב י ר א ע  ד

ע ג א ן ל ו י פ ז ד ע ד י ן א ו ם א ע ד כ א ז נ י ר א ר ע ע ב י ר ף א י ו  א
. ן ע ג א ר ם ־ ר ע ט י י ב ר ר א ע ג ד נ י ם י ם מ א ן ה ע ס א ל ש א ן ב י  א

ר ע ר ד ע ם נ ע א ם נ פ נ ו ק ו ו צ ן צ ע ב א ם א ה ױ ז א פ מ י ף ם ױ  א
ר ע ע ד ם ע ד :ט ײ ר ט ן . א י ג ו ז י ע מ ע ל ב א ר ח פ ״ א ס י ס י ל א  פ
ם י ד ם נ ײ ר ר ם ו ד ם ם א ל ר א ע ע י ח א י ם . ד ר ע נ ד ע ר

 אין דירעקםאר אינטערנעשאגעל פערלשטיין, מייער
:שרייבט םאוט־וועםט, דער

 קאנםראקסמג די קאנםראלירען םון פראבלעמען די
 ראנגלען מארקעטם עלטערע די װעלכער מיט שעפער,

 לואיס. םײנט דערגרײכם אויך האט לאנג, םון שוין זיך
 קאנס• די זיד האם מארקעם היגען דעם םון וואוקס מים|ן

 טרײד. דרעס סילק דעם אין באװיזען פראבלעם ראקטינג
 קאנטראק־' די םירען פאלען, אזוינע אין געוױינליך װי

 זין צװישען קאנקורענץ ענדעTהאלז־שני א אן טארם
 מןך דעם טרייד. גאנצען דעם דעמאראליזירט דאם און

 געתאפ לואיס סײנט םון באארד דזשאינם די האט נאט
 גאד אסאשיאייםעד דער מיט דעם װעגען קאגפערעגץ א

 ן פארגעלייגם די פאר האט און אינדוםםריס מענם
 וי קאנטראקטארס. די קאנםראלירען צו אזוי װי פלאן

 מיעי אירע םון מיטינג םפעציעלען א רופט אסאםיאיישאן
 האס ױניאן די וואם פלאן דעם אויפצונעמען גלידער

פארגעשלאגען.

געװער איױשע ®מראײנעםע די פת ױנילײ כאלדענער
י ע ד ש י ד י ד א י י ר ן ם א י נ ג ױ ג ו ג ע װ א ן ב י ע א ק י ר ע מ  א

ז י ס * נ ע ם צ ע ם ל י ע נ ג ד ע ש ן ז י ײ א ל י ב . ױ ן ע ג נ ו ר ע י י י ם  ד
ע ש י ד י * - ם נ א י נ ע ױ כ ל ע ן װ ע ב א ז ה ע ב י ו ה ע ג נ ג א י ם כ י  ר

ן ע צ א ר פ ש ם ױ ר ף א י ו ם א ע ר ד ע נ א ק י ר ע מ ן א ע ד א ם ב ו ר  א
י ר ד ע ג י צ כ ן א ע ר א ן י ו ן ם ע ג י ר א ם ם ר ע ד נ ו ה ־ ר א ן י ו ־ א א  ה

ן ע ך ב י ט ז י ל ב ע ג ר ע ד נ א נ א ן פ י י א ז ד ע ר א -1913 י 1910, 
ן ע ב א ן ה י ו ט ש צ י ט א כ י י ר ג ר ע י ד ר ד ע ט ל ן ע ו ־ ם י י ל י ב  ױ

. ן ע ג נ ו ר ע ײ ע פ כ ל ע ן װ ו י ם י ז ז י ט א ל ן א ע ר א ו ו ע ־ ג ם ו  ם
ג י ר צ א ן י ו ע א כ ל ע ו ז ו י ו ל . ב ג י צ נ א ו ו צ ־ ן ו א * ף נ י ם ם א  ד

ע ב ל ע ז ז י ם א י י מ ר ד ע ר י ן ם ו ר א ע ו ח ט י ם - ד ם נ א י ג  ױ
ך י ו י * ז ד ע ג י ן ד י ו ג ש ו נ ע ן ג ע ר א ר י ע ר ד ע ם ײ ב ר ־ א א  ב

ג נ ו ג ע ו ץ י ו ז א ע ב א ך ה י ם ז נ י ד ר א . פ ם מ ו א י י ל י ב ן ױ ע ב א ר ה י  ם
י י ל י ב ן ױ ע ג נ ו ר ע י י ר ם ע ט צ י ץ א ל ר א ע ט ם ף א י ו ר א ע ־ ד י ד י  א

ר ע ר ש ע ם ײ ב ר . א ם א ג

 ארבײטער צוױנגט פירמע סיטי״ ״פארעםט
 דאג יעלאו אונטערצושרײבען

קאנטראקט.
י ם ד ס ע ר א פ י ״ ט י ג ם נ י ר ו ש ט ק ע פ ו נ א ן מ ^ ״4ק פ

ם נ ײ , ס ס י א ו ן ל ע ג ע ר ג ע כ ל ע י װ ן ד א י נ ם ױ ר י ן ם ף א א א א  ק
ן י ו ע א ש ג נ א , ל ט י י ט צ א ״ ם ד צ י ן א ע ג נ ו א ו ו צ ע ע ג ר י א

ר ע מ ײ ן ב ע ב י י ר ש ו צ ר ע ט נ ו ו א א א ל ע י ״ ״ ג א ^ ד א ר ם נ א ק
ז י א ן ד ע נ י י ן ז ע ד י ר ם ו ט צ י י ם ת ד ו ר י כ ן ש ו ן א ן ג ג ו מ י ־ ז א  ב

ם א ו ײ ו ן ז ע ג י ר ם ק ר א ן ד י . א פ א ן ש י ם א ע » ד ע ם ט ײ ם  ס
ם א ו ן ו ע ט מ א ן ה ע ג נ ו א ו ו צ ע י ג ר ד ע ם ײ ב ר ד א צ ר ע ט ג ו  א

, ן ע ב ײ ר ז ש י ן א א ר א , א ם ט ק נ ו ר פ ע כ ל ע ו , ו ם ע ט י ו ז ל י א  ך
ל ע ת ב ו כ א ל ס מ א ן װ ע נ י ד ר א ר פ ע ג י נ ײ ו י ו י װ ס 25 ד ג ע  ם

ע א ד נ ו ט ם ש א ו ר ו ע ת ד ו ר י כ ש ־ ן ע ד נ ו ם ץ ש ע ז ע  שרײמ ג
, ר א ז ם י ס א ט ע י ב נ י ל ו י צ ד ד י ל ק ע ר ע ש ג י ר ע ד י • נ ײ ר  פ

ז ע ס ז א ו י ו ע ד מ ר י ם ם ל א ר צ א , ם ט ײ ב ר ר א א ס ג ז ע י  א
ר ע י י ע ז נ ע ג ײ . א ד ל ו ש

ט י מ ר ע ם ד כ ו י ז י ד נ א פ מ א ך ק י ל ר י ט א ו ג ן צ מ י ש א  ב
ד י ן ז ע ג ע י ג ן ד ע ג א ל ם ק א ו י ו ל ד ע נ א ש ע ג ר ע ט ג י פ א א  ה

ט כ א ר ב ע ג ג ײ ר ן א ע ג ע ר ג ע ע ד מ ר י ר ם א ן ם ע כ ע ר  ב
ת ו ר י כ ש ־ ז ע ד נ ו ם . ש ץ ע ז ע י ג ן ד א י נ ט ױ א י ה ע ד ם ר י ך פ י ו  א

ם ג א ל ק ר א ר ם א ר ם ע ר ד א ב י י ס ל ג א ש י י ל י ד ר ר א א  ב
ן ע ר ע ט ע ש ר י ר א ע ם י י ב ר ו א ן צ ע ר י ז י נ א ג ר ד א י ן ז ו  א

ן ע ל ד נ א ם ה י ג מ ח ע י י ר ז ע י י ט ש ר א ו ם ױ ם ק ע ל א ױ ק ד ו א  ד
ץ ע ז ע ם ג ע ט כ י ל ם ר א ײ ם ו ז . צ ן א ט

 געדעגקפולען יענעם םון אוועק זײנען יאו־ פוםציג
 עטליכע םון קאגפערעגץ א בײ װען ,1888 אין אװענד׳

 אידי־ פאראײניגםע די געװארען ארגאניזירם איז םוער
 ארבײטער דער האט אנדערש וױ געװערקשאםטען. שע

צײם. יענער אק אויסגעזעז לעבען

געסעטעלט. סטרײקם צוױי

 קלאוק םאראנםא דער םון מענעדזשער לאגגער, הערי
 באגײט דארם האמן זײ אז םעלדעם, כאארד, דזשאינם

 לאנגע גאך בתים בעלי קלאוק די מים אגריפענם דעם
פארהאנדלונגען.

 שװערען דעם םים זיד באנוצענדיג בתים, בעלי די
 באדײ־ געפאדערם האבען ארבײםםלאזיגקײם, און םעזאז

ר איז ױניאן די ײניאן. דער םמ קאנצעםיעס םענדע מ  א
 װאס באדיגגוגגןן די אויםהאלםדן פאר׳ז פעסס געשםאגעז

 אגרי־ אלםען אונםער׳ז געתאט האבען קלאוקםאכער די
 פאר־ חנם איבער זיך האבען פארהאנדלונגען די מענם•
 בתים בעלי די האמן עגיליד לאנג. מאנאםען צײגעז

 זעל• די אויף אגריםענם גײעם דעם אוגםערגעשריביז
 יאר, דדײ פאד איז אגרימענם דער באדיעוגגען. ביגע

.1941 סוף בח

 צויי אנגעםירם האט ױניאן די וואם סמרײק, דער
 אינקארוןי לאװ ״חשאזעף םירםע דער געגען וואכען

 דעם איז טעקסעם, אגםאניא, סאן פון רייטעד׳/
 אונםערגעשו האט םירמע די געװארען. געסעטעלט

 איגסײד איר םאר ױניאז דער מיט אגרימענט דעם
 הונחנרם עםליכע די פאר און אנטאניא סאן אין

 נעמען װאס שטעם, ארומיגע די אין ארבײטער
 כטעס שוין איו םעםעלםענם דעם םיט ארבײם. איר

 טרײד דחנם םשילדחנז און דרעם קאםאז גאגצע
 געבליבןן קאנטראל. ױניאן אוגטער׳ן םאדאנםאניא

 רענדאלף די םירםע, קלימע אײז בלויז נאד
 גאר פירם יתיאן די וועמען געגעז וחנר, אינםעטם

סםרײק. א
 1אונטזנר מאנאם דעם אױך האם יוניאז די

 )#4ױער.ק בעיבי ״ניםישין חנר םים אגרימענם אן
 .י חנר פאר ארבײט שירמע די םעקסעס. לארעדא,

n גײ פח װער״ בעיבי טיס r פאו פאכם און 
 זי קלײדלאז־. קינדעדשע עםבראידערםע

 צו אחײס אדמים ארױס גיט און שאי דעם אין
ארבײםער. 600 פער

 געװעז זײנען פאכען די מון ארבײםער די
 די אין ארבײםער עקםילמטירםע מערםםעגם לי

 ארבײס ארדים געמעז װאט די ספעציעל םריידס.
 געקאנם ניט קײנמאל האבעז שםונדעז די

 צזפיל ילצפ אין חאמז פארדינםםען די ווערעזאיז
 _ זשמר׳ז שםתדע. א םעגם פימי ארום געסראםדז

 יייז גדניסום א געװארען אייגגעשטעלם איז סענם
שםונדע. א םענט

גןו גריגמדג, העדי װײס־פרעזידענם תי מ  ״
 תאי jn.לאקאל יוגקמ, דרעטםאמד םשילדרעז דער

 דודך שעפער צוױי די םעםלען האלםען
גײ »יז פידמס די «ז צרסאגחש די אױף דרױן

 דעמאלט זיך האבען װאם ארבײטער אידישע מאםע די
n גיי איז געםרנעז r אריבערגע־ פריש געװען זײנען 
 ארעמ• פיז אנטלאםעז זייגעז וואם אימיגראנטען קממגנע

 הײם־לענחנר זײערע איז פארפאלגוגגען און גוים קײס-
 זײ- װאס םענשען זײ, פמ טײל גרויםער א לים. פעבר

 דער אין ארבײםער קײז געװען נים איבערהויפם נ«ז
 ארײנ־ דא זײ זײנען דערשלאגענע אח פרעמדע חײם.

 געשקלאםט חאבען זײ װאו שעיער םװעט די אין מפאלען
 װאם לעבען ארעסםטען דעם פאר םאג א שםונדען 18־17
 איםי־ די אט םארשםעלען. קױם הימט זיך קען םק

 גע־ אידישע פאחדיניגםע די האט ארמיםער גואנםען
 גע- און עקאנאםיש ארגאניזירם בלוה ניט יתרקשאפםעז

 ארבײםס־באדיג־ םענשליכע םער אויםקעמםען זײ ויאלםען
 קער־ אימרגעבױם בוכשטעבליד די חאט זי גאר גוגגעז-

 מוט־ דערשלאגענע, די האט זי גײסםיג. און יידלױ
 קעם* גאװאוסםזיניגע אין פארװאגדעלט שקלאםען לאזע
 ארגא־ אין לעקציעם ערשםע די געגעבען זײ האם ;יןר

 אנחאלםעז פאחאסלונגעז- םירען זײ געלערענם ני״מיע׳
 שיראן־ די לערנען צו װעג אױפ׳ן די געשםויסעז ייגיאן, 9

 אז־איטיר* זײעו־ פון לאנד נײעם דעם םון אומגעבונג ימ
פאםערלאנד. ויןד

ת ע א ם ש ר ן ע ע ר ױ ב ע ן ג ע ר א ו ו ע ם ג י ן א מ ע ג ר א ל ק ע ם ר ע  ם
ר א ט י ר ע ד נ ו . ה ם ע ד ב א י נ ן ד ע ם ם א ש ק ר ע ו ו ע ט ג א ר ה ע ב  א

ם ל א מ ע ן ד י ו ט ש ר י ז י ג א ג ר י א ע ד ש י ד י ר א ע ט ײ ב ר ן א י י א  ד
ע נ ע ד י ש ר א ר ם ע נ ע ר מ ע ד ײ ל ן ק ע כ א ן פ ו - א ם א ר א ה א ר פ א  י

ם ע ד כ א ז נ ע פ ל א ה ע ן ג ע ר י ז י נ א ג ר י א ד ד ע ם ײ נ ם ױ נ ע מ ר א  ג
ם ר ע ק ר י א ו ז ו א י נ ן ײ ו ר ם ע כ ל ע ו י ו ע ד ג י ם ג ײ ע ה ם י ו ר ־ ג ל א מ  א

ד ע ם י י מ א ז ג י . א ן ע ס ק א ו ו ע ג ס ױ ר ס א א ע ד ב ל ע ז ז י ן א ע ו ו ע  ג
ם י י מ - ד ר ע כ א מ ם ע ן ק ו ן ם ע נ א ו ס ו ט ע מ א ם י ש פ ד ע ן ק ו  א

י ר ע נ י ל י ל ם ע נ א ש ע נ ר ע ט נ י י ;א ך ד ו ב ם ע ק א , פ ר ע כ א י מ  ד
, ר ע י ר א ן ם י ו ם ש י ו נ ז צ ע ד י י ן ר ו י ס ע ד ר ע נ ע ל ס ק נ א י ג  ױ

ף י ו ר א ע ר ד ע ש י ד י - א ם א ע ג כ ל ע ו ן ו ע נ י ד ד א ז נ י ם ב ע י  ה
ו ג צ א ן ט ע ז י װ ע ג ג ף א ױ ר א ע ף ד ל י ן ה ו ם א פ א ש ר ע ר י ן ם ו  ם
י . ד ן ע ט ם א ש ק ר ע ו ו ע ג

ר ע ר ד ע ג י ר א י ־ ג י צ ס ו ם ם ו א י י ל י ב ר ױ ע ב ם א א ו י ו ־ ד ר א  ם
ע ם ג י נ ײ ע א ש י ד י ן א ע ם ם א ש ק ר ע װ ע ט ג א ם ה ר ע ײ ם ע ם ג ע  ד

ט א נ א ט פ נ י ד ר א ן ם ק א ם י ם ע ד ל ע י צ ע פ ־ ם ם א ז ק ר ע מ ם ױ  א
ם ײ ן ק ו י א ע ד ר ע ד נ ו ז א ט ב ײ ק כ י ל ר ע י י ס ם א ם װ ט ע א ־ ה ע  ג

ן ע ג א ר ן ק י ע א ל ז א ע ז י י ר ץ ק ר פ ע ד ד ײ ר ן ם א י נ ־ ױ ע ו ו א  ב
ג ג ו ל נ ל כ מ ב ן א י י א ז ד ע ז ײ ר ן ק ו י פ ע ד ש י ד י ם א נ א י ת  י

. ם ר ם ל ב י ױ י ו ע ד ם ג י נ ײ א ר א ע פ ש י ד י ז א ע ם ם א ש ק ר ע ו ו ע  ג
ז י ר א ע י מ ן א װ א י נ ן ױ י ן א ם א ע נ ל ע צ נ י י , א ד ײ ר ס ם ױ ר  ג

ר ע ד » . ן י י ל י ק ז ז י י א ר ד ע ם ו ן מ ו י א ם ד א ב י ו ן ה ו י ם  ד
ע ט ם ־ ־ מ ז ע ם ש י ד י . א ם נ א י נ ם ױ ע ם ע כ ל י א ו ז ע א נ ע ם ו ר ע  ג

ע ש י ד י , א ם נ א י נ ן ױ ע ש ױ ו ײ צ ד ז י ו י א ם ד א ו ן ו ע ע ־ ד כ ע  ם
ע ג י ל ם ע נ א ש ע נ ר ע ט ג י ם א נ א י נ ט ױ י ר ם ע ט ר ע ד נ ו ־ ה נ ע ז י ו  ט

ר ע ר ד ע ד י ל ג ם י ד ; מ י י י א o ד r i ן ע ב א ז ה י ו ם ש ר ע ה ע ג ם י ו  א
ו ן נ ײ ע ז ש י ד י ם א נ א י נ ן ױ י ן א ע ג נ ע ר ט ן ש י ן ז ר , פ ם ר א  װ

ל י ױ י ו י ן ז ע נ י י ז ז ע ם ק א ו ו ע ג ם י ו ן א י ע א ׳ ת מ א א נ ר ע ם נ י  -rנtא
ע ל א ן נ ע ם ם א ש ר ע פ ר ע ם ק י ר ם ע ד י ל ג ט י ן ם ו ײ ם ל ר ע ל - א א  ר

ן ע ן ס ו ן א ע ט ע ט י ל א ג א י צ א ט ;ג י א ע ד ל ם א נ א י נ ן ױ ע מ י  ז
ם ו ן ז ע ב ע ם ל כ א ר ב ע ן ג ע ר א ו ו ע ד ג ר ו י ד ע ד ט ג י נ ײ א ר א - ם י  א

ע ש . ױ ן ע ם ם א ש ק ר ע ו ו ע י ג , ד ם נ א י נ ן ױ ע ל י ד ם י ר ז ע ב י ר ע  ד
ם ײ ז ב ע ט ם ג י צ ם ו ג ם א ט ס ם ר ו ב ע ן ג ו י פ ן ד ע ט פ א ש ק ר ע ו ו ע  ג

ױ ר ו ע נ י י ט א ל י ד ם י י ז י ר א ב ע נ ע ד ל א ה ג נ ו ת ן ח ו ן פ ־ א י י  א
ר ע נ ע . ג ר ע ט ו מ

י ן ד ע ם ם נ י ד ר א ן פ ו י ם ז ד ע ט ם א ש ק ר ע ו ו ע ר ג א ר ם ע  ד
ר ע ש י ד י ד א ײ ר ן ם א י ג ג ױ נ ו ג ע ו ו א ן ב ו ך א ר ו ם ד ע ך ד י ו  א

ר א ר ם ע ר ד ע צ נ א ר ג ע נ א ק י ר ע מ ר א ע ם ײ ב ר ג א נ ו ג ע ו ו א ז ב י  א
ם י ו ך ק י ל ג ע . מ ן ע צ א ש ו צ פ י א ױ ו ן צ ע ג נ ו כ י י ר ג ר ע ר ד ע ב  א

ן ו י ם ן ד ע ט ם א ש ק ר ע ו ו ע מ ג ע א ר י ר א ע ר י ן ם ע ם ר א ־ ד נ ו ז א  ב
ם ר ע ט ד נ א ט א ן ב ע ר ע ו ר ו א ע פ כ ל ע ײ װ ן ז ע נ י ד ר א ם פ י ו ר  ג

ט י ד ע ר :ק

 צו האם זי וואם דאם איז דערגרײכונג צװײםע די
 זײ אױפגעהאלטען טאג צו חײנם ביז אח צייט יעדעד

 ױנ־ אנגעשלאסענע אירע צוױשעז הארמאני אין אײניגקײט
o :r. ברודער םארגעקוםעז זײנען יאר- םוםציג די דורך 

 אר־ אידישע די באװעגוע. יוניאן טרײד דער אין קאםפעז
 געווארען. אריינגעצױגען קאמפען די אין ןיינען בייםער

 אויפגעהאלםען םאל אלע אבער האט געווערקשאפםען די
 דעם אין בלויז, פאל אײן אײניגקײם. אח גאנצקײט איר

 דער געגען עלײענס לײבאר און םרײד דער טמ קאםף
 די אק שפאלוםנג א אויך פארגעקוםען איז ל. אװ פ. א.

 אנגעהאלםעז כלויז אבער האט דאם געוזערקשאפטען.
i פאי־ א r. געװארען פאראײניגם וױדער זי איז באלד 

 איצםיגער דער אין אפילו אן. האלט אײניגקײט די און
 דער אין שפאלםונג באדױערונגסװערםע די װען צײם׳

 א געשאםען האם באװעגונג ױניאן טרײד אםעריקאנער
 זײנען זײ פון םאנכע יחמ יוניאגם. די צװישען װאגט

 סי. דער אן אנדערע ל״ אװ פ. א. דער אן אנגעשלאסען
 דארםן דא־גים ניט זײגעז װעלכע אנדעדע און א. אי.

 צײם דער אין אםילו סימפאםיען- זײערע האבעז אבער
 גןןװערק■ אידישע פאראײגיגטע די איז צעםישעניש- פח

פאראײניגט. איז גאנץ םארבליבען שאפטען

געװארען, ארגאניזירם איז געווערקשאפםען די װען
 װײנ־ ב. םעקרעטאר, ערשטער איר אוגז דערציילם —

 ניױ אין ױגיאנם אידישע צוױי געװען בלױז זײנעז יסיץ׳
p f: כאריםםעז די און ימיאן שריסטזעצער אידישע די 

 גע־ האכען צוזאסען ױניאנם אידישע בײדע די יתיאן•
 עס וױ צאל קלענערע א — םיםגלידער 40 ארום ס

 געװעדק־ די כײ חנלעגאטען פארםראםען הײנם יימז
 אויםגע־ זײנעז אנחײב קלימינקעז דעם פון |מפסעז•
 הונדער־ זײערע םים ײניאגס הימםיגע אלע די ןייקסעז

H םיטגליחנר. סױזעגדע
 געװארעז ארגאניזירם איז אינםעתעשאגעל אתזער

ר, yp צװעלף טיס <ייס מ מ  איר אבער ,1900 איז ש
 אד־ דודף געלײגס געװזנרקשאםםעז די האט •*יאמעגם
אמאלגאםײסעד די ױגיאן; קלאוקסאמר י ײנײידעו

ט ײ ק ם ק י ש ע ײ ג  ס
י ע ד ר ע נ ע ל נ ק  ױ

ע כ י י ל ק ג י ט ם ױ ו  צ
י ס ד נ א י נ ט ױ א  ה

ן ו י ס ע ד ל ו א א ו  ו
ם ו י צ צ פ ו  1פ

ע ש י ד י י א ק ר ע ו ו ע  ג
ע ט ר ע ם ד נ א י נ  t ױ

ר ע ג י ל ד ג ע ז צ ז י ו  ט
ן ו ג א נ ו נ ע ק ר ע נ  ;א

ן א י נ ג ױ נ ו ג ע ו ו א  ב
- ר א ם ע ס ר י ר א  מ

ם צ ע ר ז א י פ  i ד
י ע ד ש י ד י י א י ב ר  א

ר ע ם י י ג ב ו ג ע ו ו א ב

3א צו נרױסע
םופ־ נאך געווערקשאפםען די װאם דאם ערשםעגס-

 גע־ םארגליװערט ניט מאל קײן איז טעםיגקײם, יאר ציג
 װאם דערםיט נים זיך באנוגענם ארגאניזאציע די ווארען.

 אירע אייף שלאםעז ניט זיך לײגם אח אויםגעםאז האם זי
 ײניאנם געביםען, זיך האבען צײםען קראנצען. לארבער

 שטארק און אויםגעוואקסען זיינען ג<בױס חאם זי ודאם
 נים נאך נײע געםוגען םאל אלע אבער האם זי געויארען.

 םרײדם נײע טעטיגקײם, איר םאר םעלרער צעאקערםע
 זײן צו געביטען געזעלשאפטליכע נײע ארגאגיזירען, צו

 אידי־ פאראײניגטע די איז םאג צו הײנט ביז און םעםיג״
 קעם־ ענערגישע, אן םארבליבןןן געװערקשאפםען שע

 אר־ וויכםיגע םום וואם צענטראלע ארבײםער םערישע
בײט.

 x םיר װען
 זי רעפםיגקײם״

 פון זולטאםען
 רעקאםעגד דער

 אונםערנעשאנאל
 ב צײט שםיקעל

 און אםשםימונג
 װא אםיס, נעראל
 אם ווערען ליכם
 ביז שוק דמען

 רעקאמעגדאצ די
י צולײגעז  קאנ י

 ,גרױם גאר דער
 א ביז שםיםיג.

 געגעז געשטימם
 גי אין 4דן
 קאנ די צולײגען

 9לא גרעסםע די
 דרעם די 35

 לאקאל קלעגערע
 1אםבא װאס

 עקזעקוו אח םע
̂קאלס  דדדכממ ל
 ו װעלען ווידער,

 ביז צײם יאר א
 קאגװענשאז•

 t געגויזמ א
םארעםז מיר לען

נ טאליסאני

 אירע און געװערקשאפםעז די װעגען רײדענדיג איז
 פירער די םון איטײלעז נים עם םען קען דערגרײפונגען,

 עס האלםעז און געשאםען םיזיאנאמי איר האבען װעלכע
 אידעאליס־ אױפגעבױם האבען געווערקשאםטען די אויף.
 שטרע־ העכערע מיט בליק. וױיטערען א םיט םענשען םען,

 שטיקעל גחנסער א פיז םארלאנג חנם בלויז וױ בונגען
 פראקםיש־ די די האבען רוזז. םער אביסעל און ברױט

 גאנצעס- אײן אין צונױסגעשמאלצען אידעאליזם און קײם
 שסרעמז דער און םיםבאל דעד איז װאס האויםאנזשעס

 דער־ צו געגוג באװעגתג. ארבײםער מאדערנער דער פיץ
 ■ײז םאקס ארגײםער־םוער םארשםארבענע די

 די פון םירער די געװעז דינען ױעלכע שיפליאקאן^ און
 ערשםען דעם זײ׳ ־nr לאנגע צי און, געװערקשאםםעז

 דעם און וױמשטײן ב. ארגאנמאציע. דער פון םעקרעםאר
 װעל־ סײנםםאח, מארים פירער און םעקרעםאר איצטיגען

 mp 13 לעצםע די פאר ארבײם דער םיט אן םירט כעד
 םענשזנן-מא- א פאר װאס פון אײנצחעז סעקחנטאר, אלס

 גזך אידישע פאראימיגםע רי פח פירערשאפט די םעדיאל
 גאחגנקם תר אינגערער דער באשטײס. װערקשאפטעז

 םעקרע־ איצםיגצן דעם אבער פירעד. אלטע די וױיגיג
 םעםיגער יצחװ־ זיד דוכם קען טײנסםאח- מאריס טאר,

יײז פרײגדליכקײט׳ וײן טאקט- זײז יתיאניסם. סרײד

 ps עדװארד
 איםאליענמ דער
 X באשםיםס איז

 םון ילאץ אויפ׳ז
 באםײ פרעזידעגם

 באשםינ די
 אײנשם געװארען

 איז און לאקאל
 ס םינף בײ חגר
 לן געװארעז טען

 ו מאליםאגי.
 א אםעריקא נאך

 דענ אן שלאםעז
 אינםערנעשאנעל

 איםאל דער װען
 17 אק געװארען-

 ז אח 1920 אין
 דעם איץ לאקאל

 אבודעזז חנסםי׳ם
 ntm qyi קנומ
 לאקאל־אנגעל די

 < םאליםאגי איז
פיגאנם־קאפיםע
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 געהען געשריבען װערען שורות די עת
םאר־ די צוױשען קאנםערענצען אן

 די און ױניאן אונזער םון שטעהער
 באנייאונג דער וועגען הבתים בעלי

גע־ וועלכע אגרימענטם, אונזערע םון
םאנאם. דעם ענדע אוים הען

 הערי פר. האם באוואוםט, וױ
 דער פון םשערפאן אוםפארטײאישער דער יװועליר,

 עט־ םיט נאך זיך אונטערגענוםען אינדוםםריע, דרעם
 םאראינםע־ די צחאמענצוברענגען צוריק, וזדשים ליכע

 בא־ אויסגלײן■ אן צו קומען צו כדי צדדים רעםירםע
 אין ״סטאפעדזש״ א פאראורזאבען צו ניט און צײםענם
 אר־ די םיי און בתים בעלי די םײ וועלכער פון םרײד,
 אויסצוםײדען גלויז נים אוץ סוף. כל םוף לײדען בײםער

 דערצו שטרעבם ער ;אויםען ער איז .םםאפעדזש״ א
 אגדערע און םטארס דעפארםםעגם די בײ זאל עם אז

 איז אלץ אז דעם וועגעז זײן ניט סםק קײן גאר באיערס
 װע־' באשטעלונגען זײערע און טףיו דרעם אין גארפאל

צײם. אין אנקוםען לען
 שווער איז לײדער, דאם. ? געליגגעז אים עם. וועם

 םאראנט־ םער די םאראױםצוזאגען. מאםענם דעם בײ
 םארשםעזזען בתים בעלי די צווישען םיהרער װארטליכע

 װאױלדין דעם אין פאראינטערעםירם איז ױניאז די אז
 פון פארשרים חנם אין אויך און סיטגלידער איחג פון

 זימען וחנלכע םענשזנן, םויזעגם 80 קתב די םרײד.
 צו רעכם א האבען אינדוסםריע, דער איז באשעםםיגם
 פאר־ זײ רעכענען. זײ םיט זיד זאל טעז אז פארלאנגען

 א םארדיגען וױלען זײ אונמעגליכעס, קײז גיט לאנגען
 צוויײ םאםיליעם. זײערע און זיך פאר ברױם שםיקעל

 איז ױניאן די אז פענשען זעלבע די םארשםעזזעז םעגס,
 דורך םרײז־, אין כוזז םםאביליזירענדער אײגציגעד חנר

 םמ םטענדארדס די אויפגעהאלםען װערען עם וועלמן
םרעיד. גאנצעז איז פראדוקציע
 האט װעלכער כאאם, דעם נים עם געדענקט װער
 די ? 1933 יאר דעם פאר םרײד דדעם אין געחערשם

 נים געליםען צײםען יענע האבעז גתים בעלי דרעם
 צאל א לײדער, זיך, געפינען ארבײםער. די סון װײגיגער

 די אין געלערנם גארנים האבען װעלכע הבתים, בעלי
 אײגםלוס זײער איז גליקליכערוױיזע יאר. 6 לעצםע
 קאנםערענ־ די אז חאפען פען םעג דעריבער יון נישםיג

 די לטובת ערפאלג אן סים פארענדיגען זיך װעלען צען
םרײד. גאגצען פון אינםערעסעז די אין און ארבײםער

נזיםינג שפהנטר א
 אין איז דעצעמבער, םען21 דעם אװעגם, םיטװאד

 אפגע־• הויז, אוערא םאנהעםען דער םון זאל דעםמױפם
 םץ מיםינג אויםערארדענםליכער אן געװארעז האלטעז
 װײניג דא איז טרײד אין ױאס דעם צוליב .22 לאקאל

 לא- אלע געװארען גערופען סיםיע «ום זײנעז ארבײט,
 אנשמאט שעפער, םאנהעםען די סון םיםגלידער 22 קאל

 געװען איז םיםינג דער דיסטריקםען. באזונדערע די
 איז געװאי־עז דורכגעםירם איז און באזוכם גום זעהר
ארמונג. גוםען

מיםינג אשעהגער
 אין איז דעמםבער, טעז21 דעם אװענט, םיםװאד

 אאגע־ הומ, אפערא מאנהעםען דער םיז זאל הויים דעם
 םח סיםינג אויםערארדעגםליכער אן געריארן האלםזח
 וױיניג דא איז טרײד אין װאס דעם גוליב .22 לאקאל

 לא־ אלע געװארען גערוםעז םיםינג «ום זײנעז ארבײט,
 אנשטאם שעאער, םאנהעםעז די r® מיטגלידער 22 קאל

n יגעװען אמ מיםינג דער עדיםםריקםעז. באזתדער 
 איז געװארען דורכגעםירם איז און באזוכם גום זעחר
ארדנוסג גוטען

 לאקאל ®ת םענעדזשער זיפערסאן, םאשא ברודער
 עקז. דער פון באריכם דעם אימרגעגעבען אסה ,22

 — ■ונקםען אוױי ®ון באשםאנען איז װעלכעד באארד,
 פארהאנד־ די און קאנװענשיז דער ®ון אאלײגזח דאם

בעלי דרעס די םים אן איאם געזמװ װעלכע מנגעז
jr ra n

 אין געפאדערם גים ײד תאם ■ונקם עדשםער דער
j® קײנע r n r ײבינסקי ■חנוידעגט ®מ צושריפם דער 
 געװזמ װאלם אס װארום אוחאמז די אנגעדױזזח האט

 עק־ די .1940 בת קאגװענשאן די אאאזלײגעז ראסזאם
פיםגלי־ די *ו רעקאמץנדירם האם לאקאל ®ון זעקוםײו

 דער פון פארשלאג דעם גוטהײסען זאל םען אז דער,
באארד• עקזעקוםיװ דזשענעראל

 בעלײ די םיט םארהאנדלוגגען די אנבאלאנגט וואם
 פארלוי־ אז אנגעוױזען, זיםערםאן ברודער האט בתים,

 זי״ געקוםען. ניט אויסגלייך קײן צי נאו םעז איז פיג
 וחג־ אנאליז ברײםען א געגעבען דערביי האט מערפאן

 יארק גױ אין דא טרײד דרעם סון צושטאגד דעם גען
שםאט. אויסערן אויך און

גווי־ זיםערםאן האם אויפגאבע״, הויפם ,אונזער
 די ארויםצוםרייבען ניט ״איז געזאגם, אנדערעס שען

 װאס געשעםם, ®ון קאנטראקםארם דרעס אוט־אוו־םאון
 סטענדארדם די אז איז דורכםירען יע אבער םחען םיר
 װי זעלבע די זײן זאלען יארק גױ אויסער שעפער די אין
 בײ שטרעבונג הויאם אונזער איז דאס יארק• נױ אין

פאפענט״ דעם
הא־ עם װעלכער אין דיסקוםיע, אינםערעסאנטע אן

 אנגעגאנגען איז םיםגלידער, סך א באטײליגם זיד בעז
 באריכט דעד איז שלום גום *ײט. שטוגדע א איבער פאד
 גוםגעזזײםעז אײנשםיםיג באארד עקזעקוםיװ דער םון

געװארען•
 רעזא־ א םארגעשלאגען האס וואלקאף שװעסםער

 הײ־ םיםגלידער םאתאםעלטע ״די װעלכער אין לוציע,
 אונזער וועלכע פארהאנדלומען פרידליכע די גום סען

 זײנען פיד בעלײבתים. די םיט אז אמט םידם יוניאן
 טיטיגען יעדען אגצואווענדעז גדײם גלײמײטיג אבער

 אח םםענדארדם אונזערע פארטײדיגען או אוס םיםעל
 װעלען געלי־בתים די סאל אין באדעגונגען אונזערע

דערצו״. אװיגגעז אונז
 דורכגעגאנגען. אײבשטיםיג איז סארשלאג דער אױך
 ®ח פארזיצעריז די געװען איז לוריע םיני שװעםםער

אװענם.

1וואל« לעצםע די װעגען
 או צוגעזאגט באריכט לעצםען אין האבען פיר
 ®ון אויסגאנג דעם וועגען װערםער יאר א שדײגען
 אוים* די זיינעז עם װאס און װאהל ■אליםישען לעצםען
צוקונםם. דער פאר זיכםעז

 םים אביםעל זיד באקענען צו נויטיג אח כל קודם
 וועלכע שםיםען, צאל דער םים הויסם דאס *יםערעז, די

געצױגעז• האט צעםעל וארסיי לײבאר דער
 גאװערנאר האט באריכטען אםיציעלע די לוים

 צעםעל. אונזער אױף שםיםעז 419,979 נאקוםען לעהםאן
 אויף געלאפעז איז לעהפאן זעלבער דער װען ,1936 איז

 שםיםען. 262,192 באקוםען ער האט מטעל, אוגזער
 דאך םען װעט וראצענם. 60 ®ח װאוקם א איז דאם
 פאדיגעז םיר םארגלײכעז עפעס אלמאי פרעגען אונז

 לעצ־ מיט ניט ױארום ,1936 פון װאוט דעם םים װאוט
 איז 1937 אין אז ענטפער, דער איז נו, — ? ואר םעז

 לאגװאר־ לאגװארדיזג געװען קאנדידאם הויפם אונזער
 םעפעני אויסגעשפראכעגעם אן קעגעז געלאפעז אמ דיא

 פאלי־ בודעל איר םים םעםעני, פאהאני. — קאגדידאם
 ליבעראלע די באקאנם. אלעםען איז גגבה, און םיק
 זעהר זיד געחערעז וועלכע װײלער, פראגרעםיװע את

 געשםיםם האבען פארםײ, לײבאר חנר םים אן וױיניג
 און מטעל אונזער אױף םאקע אוץ לאגװאײיא׳ן פאר
 ®אר־ רעפובליקאגישער דער ®מ מטעל דעם אױף גיט
 און קאנםערװאםיװ אלם פאררעמנם איז װעלכע םײ,

 די םון סך א האבען 1938 איז רעאקציאנער• עדםעתױיז
 פאר אייך סעגלאך און דיואי פאר געשטיםם םענשעז
 עס מען דארף 1937 םיט פארגלייכעז יא אױב לעהםאן.

 געווארען אפגץגעכען דינען װעלכע שםיםען די םים םאז
 דער נו דעלעגאיײח אלס קאנדידאםעז אונזערע פאר

 געלא־ זײגען װעלכע קאנװעגשאן, קאגםםיסוציאנעלער
 םאר׳ן הײסם, דאס לארדזש״, עם ,קענדידײםם אלס פען

 גון, יארק. גײ שסאט אין בלויז אנשטאם סטײס, גאנאען
 שםי־ םד־הכל דער אז םיר, געפינען עס טוען םיר װען
.376,237 גלױז באםראפען האם 1937 איז גממ

 דער אז את ארױסברענגעז דא ײילעז מיי װאס
 װעלכע אויף װעחלער — װאום יארםײ לײבאר רעאלער

 פון געשםמען איז — פארלאזען זיד קען ®ארםײ די
 419,979 אח 1937 אין 376,237 במ 1936 אק 262,192

 עדסד פילע ®ח םייטע דער לױם דאס, .1938 איז
פאר־ די אז באװײזם ■אליםיקער, פראקםישע און רענע

 אח וואוקס איהו־ באדען• געזונטעז א אויף שטעהט טײ
 פאו אױםזיכםעז איהרע זײנען דעריבער און נארםאל

 דערםאגס ווערט דא איז עס הגם גוט. צוקונםט דער
 פארסײ די האם ערפאלג גרעסםען דעם אז ווערען צו

 געװאק• איז װאום אונזער וואו ״אפ־םםייט״, םארצייכענם
 און 1937 אין 33.071 ביז ,1936 אין 31,078 ®ון םעז

 םד צום ױעעז, יארקער ניו םיר .1938 אין 79,489
 געםעד. אוגזערע בײטען צו אפט געוואוינט דויערען,

 לארגעז״ םיט םיהרער אונזערע פיר באפוצן היינט
 ציגעל, םיט זײ םיר באװארפען םארגען און קראנצען
 אין בםחץ קנאפען א דעריבער האבען םענשען דיטיגע

 ,זיעגן״ און דעםאנםטראציעס יארקער נױ אונזערע
 ןײ .אפ־םםײם״. בירגער די םים אבער עם איז אנדערש

 פאפך געהעו די עלעםענט. באשםענדיגער א זײנען
 פאד דאם םריט. זיכערע םעהר םיט דעריבער און לאך

 אױןן יארק, נױ אויםער וואום, אונזער םון גרעםערונג
 װאד־ פארםײ לייבאר די אז םײנט, פראצענם 150 קרוב
 — באדען אםעריקאנעם עכטען דעם אויף איין זיך צעלם

 אםעריקן• ®ח םיטעל־קלאס אח פארםערם די צװישען
םאלק. נער

 אלגעםיען די אז פארגעםען גים םען םאר דעליבער
 די ®מ צײם דער אין יעדענפאלם לאנד, פון שםיםונג
 לינקפ ניט אמ רעכטס געגאנגען איז — װאלען לעצטע

 פי־ װיםקאנםין, אין רעזולטאטען די באשטעטיגען דאם
 ®אר רעפוגליקאנער דער פענםילוױיניא. און שיגען

 עחױי־ צו געלונגען וואלען, לעצטע די אין איז, םײ
 גאװעד־ 18 און םענאםארען 8 קאנגחנםליים, 81 לען

נארם.
 אמד די אז םיר״ דעגקען אוםשטענדען, די אונםער

 דןס פיט גראםולירעז זיך םעג פארטי, לײבאר ריקעז
 אוס דאן• םען וועם וואלען. לעצטע די פון רעזולסאט

 איז פאקם דער ? זיך יילפלען דאם טויג מאם םרעגען,
 קאלעגןן, 4 אײערע זױן םינקאף, ברודער איר, אז יאד

דורכגעםאלען״. דינען
 Hi זיעען מיר — תשובח אײן דא איז דעם אויף

 קאגד אפאליגע אונזערע פץ אײנפלוס דעס אונםער אלץ
 פעלס עם םעארעםיקער• גרױםע זײנען םיר — פײנם
 פראקםישן אונז פעלען עם צוםריט. פראקםישער א אונז

 צופיל צײם, צוםיל פארשװענדען םיר ארבײםער• פארטײ
 םיםינמז םפיםשעס, אױף עגעדגיע צופיל און געלם

 װעל* םענשען, די ליטעראטור. םראזעאלאגישע הויך און
 ױס פארשטעימנן דערגרײכען״ מחען און װילעז םיר כע

 WT פאר שרײבען און רײדען םיר שפראך. אובזער
ײ זײנזנז װעלכע םעגשען ס ױ ײו ץ שםיצער אונזערע ס  י
מן אונזער אויף זיך קאנצענםרירן םיר װײלער.  צל גאנ

 פארגעמן און צעםעל, םוץ קאפ דעם איבערהויפם אץ טעל
 TP וױילער די וועלכען קאנדידאט, .דיססריקם״ דעם

 I האמנז זײ װעלכען צו ״נײבאר״, זײער אלס טראכטעז
 צייט יעחנר צו קוםען קענעז זײ װעםען צו און צוםריט

טובד- שםיקעל א אדער עצח אז פאר
 זעלבו די און םובוו^ פון אוים זיך לאכען םיר
 .קאגי״ אונזערע פאר אונז אפלאדירעז װעלכע מענשעז

 םומד א גיט פארגעסען חכםות, ״אידעאליםםישע״ און
 יעגיס אדער דעם ®ח געקראגעז האבען זײ װעלכע לע

 די» קריגען םיר אז איז. רעזולםאם דער קאגדידאם.
 «י פארםײ די שטימען. די קריגען אנדערע די און אפלאוז
 יר* ניט קעז מעז ארױף. אונםעז ®מ װערעז געגויט
 אדןי ש,זשאדזד אדער סעגאטאר, סםײם קײז ייײלעז

 אסעםנלי דעם גיט געוױנט םען ביז קאנגרעסמאן, א
 לײי פאליםישעז פון באזיס דער איז דאם דיסםריקם.

 אומײו װארום אורזאכע הויפט די איז דאס םער.
 ניו דא זײגעז עס פארלױרען. האבען אםעמבלילײט

* צופיל פארטםען שוין אבער האבען םיר אורזאכעז׳ לי י
 ־- ארױסברעגגזמ: םיר װילען געדאנק אײן נאד
® פחקעפםעינם, סיםםעם א האבען םירםחען  װעלממל

 ימימן צװײ בלױז נים און יאר גאגצעז א םונקציאנירעז
 םוזעז קעפטענט דיםםריקם אונזערע װאהל• פאר׳ז

 באפרײנחמ זיך םוזען בירגער, די םיט באקענען
 מזנתר װעדס בירגער דורכשניםלימר דער זײ.

 V םיט כאקאנסשאפט פעתענליכען פון םלוםס
 לאנגװײליגע םראזעאלאגישע די פיז ײי טיער
אונזערע. םוד

איז םיםגליד א אלס אז דאדום זיד שליםם

 די א^ גים לײגם איצם. פארםײ, לײבאר אפעריקעז
אייך. דארף ןארםיי

פעקערער. מאריס געשמארבמן
 צו געקוםען איז דעצעםבער, םען5 דעם םאנטאג,

 דים איז װעלכער םעקערער, םארים רוה אייביגער זײן
 דעם םיט פארבונדען געװען יאר צענדליג לעצםע ד

 באארד. דזשאינם אונזער םון דעםארםםענט אוגאױזיישאז
 פארהעלטניסמעסיג דער אז גלויבען קוים זיך וױלט עס

 ניטא. םער שוין איז פעקערער ענערגישער און יוגגער
 אבער װעם ער םאםיליע. זיץ םעלען געװים וועט ער

 אין איבערהויפט און ױניאן אונזער איז םעלען אויך
דעפארטםענם. ארגאגיזאציאנם

 ארגאני־ אין אנגעשםעלטע די ווען צייט, א געװען
 ארבײטער, םון באשםאנען זיינען דעפארםמענם מציאנם
 אין געװארען געשטעלט אםט זײנען לעבענס װעמעם

 שע־ םקעב אן אגגעשלאגען רוב דאם זיך איז םען סננד״
 פראםעקציע דער אונםער אפערירם האבען װעלכע וער
 פון םעם דעם םארזוכט האם םעקערער ״שםארקע״. םון

 עםלאכע לעצטע די םון םארלויף אין םעריאד. יענער
 דעם אין ארבעם דער םון כאראקטער דער זיך האם יאר

 איז סכנה די געענדערט. דעפארטםענם ארגאניזאציאנם
 גע־ ארבײט די איז אבער דערפאר קלענער, געװארען

 שוין זיך האם םעקערער קאמםליצירט. םער תארען
 פאלי־ און אוםשםענדען געענדערםע די צו צוגעפאסם

 געשולםער א געווארען איז ער דעפארםמענם. פון םיס
 םע־ איז טאקם ארויםגעװיזען האם און ארגאניזאםאר

 — אלץ םון םער איז וואם און ארגיים. זײן אין רויגקײמ
 ברודער וועםען אויף םענש, ערלאכער אן געװעז איז ער

 חןפארם־ פון אגפירער הויפם דער בלױשםײן, פעגדצל
 פעקערער םארלאזען. געקענט םאל אלע זיך האם פענם,

 איגםערנעשאנעל אונזער אין מיםגליד א געווארען איז
אנדענקען. זײן עהרע .1912 יאר אין

שםונדע ראדיא אונזער
אנגע• 22 לאקאל האט דעצעםבער לעצטען דעם

 םראגראם װעכענסלאבען א בראדקעסטען צו פאנגען
 פראגראםען די די״. װי אי ״דאבלױ םטיישאן חרך

 8 צװישען דאנערשםאג, יעדען געבראדקעסם װערען
אװענט. ױיגער דעם 9 און

 איז 22 לאקאל זײט צײם היבשע א שוין איז עס
 פראגראם. ראדיא — ענין חנם װעגען םישב זיך
 פיל אזוי געגוםען זיד האבעז םיר ווארום אותאכען די

 פח פראבלעם די דא איז כל קודם םילע. זײנען צײם,
 אױם־ די ציהען זאל וועלכער פראגראם, גוםער א מלס.

 עולם, אלגעםײנעם און םיםגלידער די םון םערקזאמקײם
 22 לאקאל אויך. םך א םאקע אין געלם קאםםען דארף

 גיל־ אויף יאר א דאלאר םויזעגט 15 ערך אן אוים גיט
 פאר אםילו סוםע באדײםענדע א איז דאס דונגם־ארבײם.

 1935 אין און 1934 אין אונזערעד. װי לאקאל גרויסען א
 אײ באםראםען אויסגאבע בילדוגגם יערלאכע די האם
דאלער. טויזענם 20 נער

װעל־ פראגראם, א צוצופאםען שווער איז צוױיםענס,
 צױ דא איז עם אםוזירענד. אי באלערענד אי דין זאל נע

 אויס גים םעלען עם ראדיא. דער אויף קאנקורענץ פיל
 קאםפלי־ א איז אלי̂ז עגין. דער פראגראםען. גוםע קײן

 עם וועלעז םיר ביז צײט נעםעז װעם עס און צירסער
אײנארדנען.

 וחד דרעםםאכער די אז םיר, האפען אבער דערוױיל
 פראגראםען װעכענםלאכע אונזערע צו צוהערען זיד לען
 פאםםעלקארד אדער בריײ א דיח־ װיםעז לאזעז איו

פראגראם. דעם וועגען דענקען זײ ײאס
 גמזונםס־ פראקםישסן א אין זין נויםיגען סיר

פראגראם.
 געשריבען םיר האבעז צוריק םאנאטען פאר א םים

 דעם אונםער .גערעכםיגקיים״ דער אין ארםיקעל וז
 אין אנגעוױזען, האבען םיר געזונם״. זײן ״לאמיר מיעל
 אםע* חגר פון צושםאגד געזונם דער אז ארםיקעל, ימעם

 צופרי־ דין צו פת וױיט איז באםעלקערוגג ריקאנער
 קראנקהײםען אונזערע פוץ םך א און דעגשםעלענד,

 רעגירתג די אויב ןדערעז םארםידען געקענם ײאלטעז
 נױר ענין. מים׳ן אפגעגעבען עתסם םעהר זיר חאלם
 אינםערנןר אונזער אז םארגעשלאגען גלײכצײםיג זואגעז
 אונ־ כדי פאנם״ .חעלםה א פראקלאםירען זאל טאגעל

 דין אביסעל אפגעבען זיד זאלען םיםגליחנר זעדע
 אז אויד אמ. געזונםס־צושםאנד זייער וועגען חזשביז

ד קאנפערענץ״• .חעלס א װערען געתפעז זאל <ס  יוי
 זאלעז .םאםעם״ שטאס און שסאט אוגזערע ײצלכעז
 בודזשעם דעם שגײדאן םים m פארשםעהן צו קדיגעז

 דעפארםמנם .חןלםח״ דעם לםובת אײסגאבעז ײי
 פאלק, אםעריקאגער פון באחנן דעם אונםער זײ *יאמנז ,

בײשפיל, פ צ פעחר. פיר דאד עם קאסט סוף כל ®תי ייז

—------------------------6) 1939 יאנואר,

 ארײנ־ געםעגט צײם יעדער צו װאלט אבירגער װען
 אונםעחר םרייע א קריגען און האספיםאל א אין געהן
 בא־ געקענם םען וואלם .עקס־רעי״, םרײע א און בונג

 אדער קאגםאםפשאן האם עם ווער אויםגעםיגען, צייםעגס
 גלייך וואלםען פענשען די םעהלערען. ערנםטע אנדערע
 װאל־ את קראנקהײם דיער אפצושםעלען שרים גענוםען

 אנשטאם ווערעז, געזונט פאלקאם צײט דער םים טען
 אנ־ אנשםעקען אםשר און קראנק ערנסט אלײן װערען
 יזזיד א אדער פאםיליע א װען לםשל, אדער, דערע.
 קיץ און דאקםאר א באדארף םען און גוט נים פילט
 ניםא, איז דאקטאר דעם באצאלען צו וואם םים געלם
 שוואכקײם עהגלאכע אן אדער קאלד לייכטער א װערט

 •םים וױיםם ווער און נױםאניע אין פארוואנדעלט אפם
 אז גום, גאנץ וױיםען םיר ענדיגען. זיך קען דאם װאם
 דאק־ אםבולאנס דער (איז אמבולאנם אן רוםעז קען פען
 שוין האלט עם װעפען םים אזעלכע בלויז נעמם טאר
 א םים עםבולאגם, אן אבער נאםירליך) שםאל, גאנץ

 קאסם םאליספאן, א פים און דריױוער א םים דאקםאר,
םיל. אזוי םאל 8 שטאט דער דאך

 צוםרים און בליק אונזער פון שוואכקײם די אט
 בירגערטום, אוגזער םון געזונםס־צושםאנד דעם בנוגע

 זי־ אםענע די ביי געווארען ארויםגעבראכט שארף איז
 לעדזשיםלײםשור סטייט יארק ״גױ דער םון צונגען
 געװארען אפגעהאלםען זיינען וועלכע קאמישאן״, העלטה

 דער םן.16 און 15 ,14 ,13 דעצעםבער יארק נױ אין
 קא־ דער םון םיטגליד א איז שורות די פון שרייבער

מישאן.
 דאקםוירים, אנגעזעענםטע אונזערע פון 50 קרוב

 געזונטם־אנ־ פון פאתואלטער פעדיציךעקאנאםיםטען,
 ער־ דעען װ., אז. א. םרער געזעלשאםטליכע שםאלטען,

 האס אײנדרוק שםארקען זעהר א jiny אלס שיגען
 פאר־ די האל, העלעז םיס געםאכט קאםיםיע דער אויף

 אנ־ האט זי םעםלםענם. םםרים הענרי םון ױאלטערין
 זײ־ װעלכע םאםיליען, 241 פון גרופע א פון אז געװיזען

 פראצענט 19 בלויז דינען געװארען, אונםערזוכם נען
 קינ־ 1040 פון צושםאנד. גוםען אין געווארען געםונען

 בלויז זײנען געװארעז, עקזאםעגירט זײנען וועלכע דעד,
 םױ־ 36 געזונם. פולשטענדיג געװארען דערקלערם 15

 דענ־ םרן געװארען אונםערזוכט זײגעז קינדער םקול זענם
 אײן קײז געפינעז געקעגם ניט האס םען און םיםםען

צײנער• מויל געזוגםען א פים קיגד
 25 די פון אז געװארען, ארויםגעבראכט איז עם
 באשעפ־ שםאם אונזער װעלכע אנגעשםעלםע, םויזענם

 איבער דעען קליגיקם, און האספיםאלס די אין טיגם
 םאן צו קאםפעםעגם) (נים קוואליפיצירט נים םױזענד 8

 געװא־ אגגעשםעלם זײנען די וועלכער םאר ארגיים די
 אויף אויפפאםען םוו נוירם 1 אז אפט פאםירם עם רען.
 גע־ װערעז פאציענטען קראנקע ערנםם פאציענםען. 200

 די בײ איז םאילעטם נעבען קארירארען, אין האלטען
 אויד איז עם עעשאפם. גרױםער דער צוליכ םירען,

 בא־ אונזער ®מ םײל דער אז געװארען, םעסםגעשםעלט
 העכער עםוואם אח .םטענדארד״ װעםעס םעלקערוגג

 הןד װעלכע די הײםט דאס םםענדארד, ״רעליעף״ םון
 וױיניגער םארדינען אבער באשעפםיגונג, אביסעל בען
 און אמשםארקסםעז לײדען יאר, א דאלער 1200 פון

 מר םעדיצינישע אן און דאקםאר אן אויםקופען םתען
 געגוג ,ארים״ ניט זײגען זײ מאם דערפאר האנדלונג,

 און קײסעם״ .םשאריםי אלם װערען צו םאררעכענם
 קענען צו געגוג רײך ניט און באהאנדלוע, םרײע קריגען

 איבער׳ן האבען םיר דאקםאר. פריװאםען א באצאהלען
^ 20 לאנד ל  צװי־ קאטעגאריע• דער אין םענשען םי
 דרעסםא־ את קלאוק אונזעחנ אויד זיך געפינען די שען

 עח־ אן זײנעז פאח-ינםםעז יערלאכע װעםענס כער,
 צושםאנד אזא צו אויםוועג לאגישער דער דאלער. 900
 .טשא־ בלויז אז חורם, דעם ארונטערגעםען אדער איז

 די אין וחגחנן אױםגעניםעז זאלען פאציענםען״ ריםי
 יעדער כדי דיספענםערים, און האספיטאלם שםאםישע

 דאקטאר א םון אונםערזוכעז זיך וױל װעלכער אימער,
 באהאנד־ »ח אונםערזוכרנג םרײע א קיײגען םעגזװ זאל

 םםד דעם אױף אינשורעגם, פון סיםםעם א אדער לונג,
 נױר וחנלכען פאנד, איגשודעגס ארבײםסלאזען דעם ®ח

איצם. האבען
 האם פראםעסיע פעדיצינישע ארגאגתירטע זײ
 געזעל־ די פון גאהױפםונגען די םײ באקעםפט שםארק

מ פארשלאגע די סײ טוער, שאפםלימ ל מ  ארי־ דינעז ו
 באשםאנען אמ םענח זײער מייאחת• געפאכם כען
 .זײער״ אין םישצז גים זיך םאר קײגער אז דעם, אין

מן אכםונג תםיד חאבעז די פראפעםיזס מנ  אױפ׳ן מ
 טאן עם וחנלצז זײ און פאלק אמעריקאנעם ®ח געזונם

 זעהר איז פדאפעסיצ ש<ױיצריפ; די וױיטער. אויך
גרזיםען גוואלדיג א אױם אינם n ארגאגמירם. שטארק

 איז עם לעבעז. פאליםישעז אםעריקאנער אין איינםלום
 דעריבער און איר, םיט זיך אנצוםאנגען געפאר א פשום
 און םורא םיט באצויגען קאםיםיע ״אונזער״ זיך האט
םאחיכםיגקײם. גרוים םים

 נים קאםיםיע די איז באשלוס דעםיניםיװען קייז צו
 צו־ גיכען אין וועם באריכט צײםוױיליגער א געקוםען.

 לעדזשיםלײ־ םםיים יארקער נױ דער ווערען געשטעלט
 דאם — ? רעקאםעגדאציעם די זיין וועלען וואם םשור.
 דעם ווייל םאראויםזאגען, ניט ליידער. םיר, קענען

 םיםגליד אוים שרייבער דער ווערם דעצעםבער םעז31
 אזוי קאמיטעס. אירע אלע פון און אםעםבלי דער םון

 םיר דיסםריקם״ טען5 פון בירגער די באשטימם האבען
.300 םון םערהײט די פיינען

יאר! גום א
 װאם אנשטאט םאלק. גליקלאך א זײנען אידען פיר

 הא־ נייײאר, איץ בלױז האבען גאציאנאליםעםען אלע
 פםכים זײט לעזער, ליבער איר, אויב צוויי. םיר בען
 וועם איר אוים. גים פאכט נים, אדער געדאגק דעם םים

 װינ• אייך וועלען םיר װען דאגעגען האבען ניט זיכער
יאר. נייעם צום געזונם און גליק שען

---------------------------> m 19 ט י

 לויה דער אץ זיך באטײליגען טױזענדער
.,דעסטי באםיליא וױיס־פרעזידענט פון

 באםיליא ברודער םון אנדענקעז דעם עהרען צו
 איגטערנעשאנעל, דער םון וױים־פרעזידענט דעסםי,

 םען30 דעם םלארידא אין געשטארבען איז וועלכער
 אינ־ דער םון דעפארםםענםם אלע האבען גאוועמבער,

 אפײ לאקאלע און באארד חשאיגט די און םערגעשאנעל
 םאג, האלבען א םאר געשלאםען זיך יארק נױ אין סעס

 הא־ םירער אלע און דעצעפבער, םען6 דעם דינםםאג,
לויו^ דער אין באםײליגם זיך בען

 איטאליענישען םון םענעדזשער דעםםי, ברודער
 לאודערדעיל, אין געװען איז 48 לאקאל קלאוקמאכער

 הארץ־ פארצויגענער א םון זיד ערהאלעז צו םלאדידא,
 עלםער אין פלוצלונג געשםארבען איז ער קראנקהײט.

 אגגעקוםען, איז נײעס טרויעריגע די װען ־.nr 59 פון
 קאםיטעס םון כאגליים A8 לאקאל פת קאםיםע א איז
 אינטערנעשאנעל דער פון עקזעקוטיװ גענעראל דער פון
 םרענ־ גאד אפגעםארען באארד, חשאיגם קלאוק דער און

 דעםםי, שרת אלםגו^ די באגעגענט האבעז זײ װאו טאן,
 און דעסטי, אנטאני דר. זון, פארשםארבענם|ם דעם און

 קער־ דער יארי^ נױ גאד קערפער דעם באגלײט האבען
 אח 48 לאקאל טון םעגעדזשער געװעזענעם םון פער

 מאו לאקאל, פמ געבײדע דער איז געײארען געבראכם
 םיטגלי־ פח עהרעןײואד אן אונםער געלעגען את עם

 צוױי גאגצע די לאקאלם אלע פון קאפיםעם און דער
 בלר הונדערםע םרי. דער איז דינםםאג ביז לעת מעת
 שעפער אין ארגאניזאציעם יוניאנם, פון קראגצעז מען

 פו־ימד םײזענדער געבײדע. גאנצע די אנגעפילם האבען
 אנ־ געקוםען םעג צװײ די דורן■ זימען םארעהרער און

 םיט זיך געזעגענעז און פארשטארבענעם דעם קוקען
מאל. לעצםען צום אים

 טען6 דעם דינםםאג, םארגעקוםען איז לױה די
 גאכ־ זײגעז םעגשען םויזענם דרײ איבער דעצעםבער.

 לאקאל פח פראצעסיע דער אין ארח דעם געגאגגען
 אינםער־ דער צו דארם פח אוץ קירפע דער r» אפים

 םיז געװארען געהאלםען זײנעז ועפודים װאו נעשאנעל,
 װעל־ אװ קאםישאנער דעפיוטי דוביגםקי, ®רעזידענם

 חגר ®מ פאםאװסקי דהפײקאב קארםי, פ. עדווארד פזױר,
 ברידער די און םיראװיטש קאנגרעספאן אפאלגאםײםעז־,

 חשי־ ארםורא און אנםאניני לואידזשי גאגלער, איזידאר
 כאראקטעריזירם האט דדבינםקי ®רעזידענם אװאניםי.

 די דערהײמז איז פיאגער אלס פארשםארבענעם דעם
 קאג* אלס און ארבײםער די פון סטענדארדם לעבענם

 איטאלעניש־אפעריקאנער דער אין קראפם םםרוקםיװע
געזעלשאםם•

 גיד האבעז װעלכע דעםםים, די געווען זײנען ״עם
 זײ־ עס אמ לעבעגם־שםײגער, נײעם א לאנד איז בראכם

 אלע םתיערעז עס טוים װעםעם אויף דעסםים, די נען
 ער־ דוביגסקי האט — םענשען םרײהײסם־ליבעגדע

 דער נשםד- און הארץ די געװען איז דעםםי קלזנרט.
 ארבײ־ אימאליעגישזג די פון וױ אידישע די םון פרײנד

 גערעכםיגקײם, צו לעבען זײן געװידםעם האט ער םער.
 לעבעז אזא םאלעראגץ. און דעמאקראםי םרײהיים,

• גאמוםאלגעז בײש§יל אדס דמען אתז דארןי
 פון גאמעז אין האט פאליםאני עדווארד ברודער

 אלע צו .לאקאל פיז דאנק דעם אױסגעדדיקט 48 לאקאל
 אפגעי נעקופען זײנען װאם יוזידים און ארגאנידאציעם

 פון פירער פארשטארנענעס דעם עהרע לעצטע די בען
קלאוקםאכער. איםאליענישע די
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ױם־פונ פארדינםער כשר 8 פײערונב ױביליי װאםילימװםסי׳ם
om® דרעם די ה*ם םאנאם דעם on לןומל יוניזיז 

 י. לאקאל׳ סרן םשערמןמ פון ױבילײ דעם געמײערט 00
 םער50 זײן געװארען געפײערם איז עם ומסילעװםקי.
 דער אין םעםיגקײם יאריקע 25 זײן און געבוו־טםםאג

 האםעל• קע«יםאל אץ באנקעם א םיט אינםערנעשןןנאל,
 נים האלם איך אז םתודד״ און םודה זין־ איך בין

 זײ־ וועלכע באנקעםען. און םײערוגגען אסיציעלע r® פיל
 למנםע די אץ מאדע דער אין ארײן שםארק אזוי נען

 אכזרױת־ איז עס אז םיר, זיד דוכט !ײםענווייז יארען.
 און ענערגישען לעבעדיגען, דיער א דערםאנען ix דיג
םופ־ שוין איז ער אז מענשען, ױנג־םילענדיגעז נאך

 צו־ אבער איך מוז פאל׳ וואםילעװסקי׳ם אלם... יאר איג •
 די ניט זיך קלעםם אים ix אויסנאם. אן rx געבען,
 ער איז גײםט אין אז !ײםענוױיז, דוכט םיר און עלםער

 צוואעיג מיט געווען איז ער װי אינגער הײגם אםשר נאך
באקעגט. אים םים זיך האב איך װען אוריק יאר

וואסילעווםקי. ברודער דער מענש םערקװירדיגער א
 סילע אין טוער ױניאן םילע r® אנדערש גאר איז ער

 די זיך דוכם איז ױגענם און קינדהיים זײן הינזיכםען.
 טתיד־ײניא־ אידישע אנדערע םילע גאר םון װי זעלביגע
 געבוײ םלאץ. אנגעזעזזענעם אן פארנעפען װאם גיםםען.

 וואזנעסענםק׳ אין פאםיליע באלעבאטישער א איז רעז
 שוין דארף וואם יתום א — יאר אכם ix אוקראינא;

 גא־ א אין אריקאדמניק א ;לעבען א םאכען ix זארגען
 סןמיא־ דער אין ארײנגעצױגען געשעפט; לאגםערײ

 אלע פארזוכם און אינגעל אלם נאך באװעגונג ליסםישער
 אוים־ געהאם זיד האבען רעװאלוציאנערען װאם *רות

 פארשיקם ארעםטירם, רוסלאנד; אארישען אין ונושםײן
 אפגעגעבען אוגײםעז, אלם נאכדעם און םיביר איז

 א ארומגעוואלגערט זיך און אנםלאםען סאלדאם; אלם
 דײםש־ אץ עםםרײד אין אײראפע. px אײם שםיקעל

 אח לאנד גאלדענעם דעם אין עגדליך אנגעקומעז ;לאנד
 דאם םרײדם. פארשידענע בײ אנפאנג אין געארבײם

 םיט וואם ועסרען באקאנטער גוט אזא דאך איז אלעס
 גרעסםען דעם ix זיך עס פאםם ענדערונגען קלימע

 פי־ ארבײםער און ראדיקאלעז אידישע די פת םײל
i n. פון אפ װעג װאםילעװסקי׳ם זיך טײלם דא אבער 
o n עחענליך דין אן נעםם און ®לאן אלמםײנעם* 

אויםזעז• אינדיװידואליםםישען
 גאד געקוםען זײנען װאסילעװסקי װי אזױנע סך א

 אוועק זײנען זײ פון םײל א יארען. יענע px אמעריקע
 .אוים־ געקליבען״קאונטס׳׳. שולען. פארבערײםונגם די אין

 געווארען איז עם װער •ראפעםיע. א געשטודירם
 אגו־ערש. ע*עם װעו fix לאיער א װער דאקטאר< א

 אפיסעס און קאבינעםען די אין באזעאם זיך האבען
fix* דא־ *אר א םים אםאל באװעגוגג דער געהאלפען 

 א מיט בלױז אטאל אוז חח־! א םיט אמאל לער,
im קרעכץ• ® x קיין געהאם נים האבןין װאס ווידער״ 

 גע־ געװארזגן זײנען שםודירען׳ ix געדולד אדזנר קאפ
 פאבריקעל א אדער קרעמעל א געעםענם שעםטםלײם״

px ן חאמנן .1פאחיגזײג! או נים אײסנעארדענם, ד
גע־ האט אים װאסילעװםקי. געזוען nx אגחמ־ש

ױגען  שבעח די אפגע׳פםר״ם ריכםוגג. אנדער אן rx נ
ײ יאלירער אלם ערגעץ גריגעם׳ א פון גיתנם מדורי  ג
 x װעגעז טראכםען געגוםען זיך ער האם רי,עדושיל

 בײ סםרעםשער לםx *־בײםעז אנגעקופען .וונליוו״.
 געגעראל ערשםען דעם rx ארייץ גלײן־ fix גוז׳ם ודײם

 םרײד. דעם rx יתסה די געבויחנן תאט װאס סםדײ^
 קא־ דער אק םיםגליד א װערעז גײם וואסילעװסקי

ד ix»r« םזנרס מ  דעם וױלען םירעו־ דעפאלםדיגע די א
 בײ־ או n»Mixmn» rx ער ארײעעטעז. נים גרינעם

ד פאך זײן םעז מ  חנר » זדמרגעבענחײם יײן נים א
מ י י w* פון י rװ ארמניהסגיע• ־xוחנרם סילעװסקי 

x דרעםעם בײ ■רעסער fix םיםגליד א «r דxמxלם־ 
 גאך סביבה די גאפונעז ער חאם דא ^5 ל»זול דיגאז

 *יס האט עס װעלכער w rx געבעגקם האט עד װעלכעד
געפוגען. בארוף יײן חאס עד גענױגען.

»' דער אין םעםיג גלײד מערם װ*ןילעדוסקי 'rw tx 
 עקזע־ דער פין םיםגליד ראסג w ראנג פין שםײגם
 םע־ ברענםש, ירעסערם פון ארגאנײזעד באאדד׳ קוםיװ

ל 1פי געדזשעד קי  פאר־ rx לxלאק דער װען לי
ם מיג m יי x n ji װאסילעװסקי װערם 36 לאקאל םים 

 דער זױן שיאלסוגג איץ •pxp r« ײסr 1* םעםי^ ד*רט
מייו קי עד וחנדם י  םיחנר דעד פארלאגנ דגמאג׳ם »

 ער געקומעז• אודיק rx ברעםלאו בח 36 לאקאל *ז
ן ןרסאסשא דאז װעדט ו  *ודיק גײם איז לxpלא י

מז ײ ן ג י jk י v ל וױ נאכדעםxpx00 ל rx וױדעו־ 
ז .nrnmyj טרסנו־אשטנג י ם װערס ,1938 י ק im מ p 

ד חיי ד מ  זײן פוץ ןטאטשאר װעדט װאסילאװסקי אץ םן
i *ר לאקאל. אלט־גײאם mמ סט ױכסי ר ו םנ ס rx ן

 דער r« טשערמאן rx באארד׳ חשאינט דרעס דער
דיו ער איז גלײמײטיג אץ דירעקםארם אוו באארד  ז
 *X3 ^,״inx דער אין געביטעז אנדערע אויף םעםיג

װעגונג.
*r דורכגעמ האם ער װאם דעם אלעם םראץxכט 

rx? דעם װאםילעװסקי האט  ■X םאר־ נים געדולד דעם 
 שמיי־ א גוםמוםיגקיים. זעלםענע א באזיגט ער לארען.

 װא״ געגנער. אנםוואםענט און םרײנם געװינט וואם כעל
̂  ניט איז ער ווײל געגנער, סך א האם םילעװםקי

 בײגען. און קנײםשען זיך לאזט וואס געמאכט ליים וױיכען
 גים. ער האט שונאים קיץ אז זיכער׳ אגער בין איך
האבען. םיינם נים אים קען מען

אוריק. יאר צוואנגיג מים מיר זיד דערמאנט עם
 >25 לאקאל אין םיםגלידער געוועז בײדע דינען מיר וועז
 גאנץ א באארד. עקזעקוטיװ דער אין געװען ביידע און

 געפירם,ארום דעמאלם מיר האבען שםריים הייסען
 באזונדער א אין פרעםער די אפםיילען םיז םראגע דער

 גע־ מאל אלע rx שורות די םוץ שרײבער דער לאקאל.
 גאר מיט איז ארן ױגיאניזם אינדוסטריעלען פאר ווען

 םארנאנדערםײלעז געגען ארויםגעםראםען אנדערע םילע
 וואסילעװםקי לאקאלם. שפראך אח םאד אויף 25 לאקאל

 פרע־ באזוגדער א פאר קעמםער הויפם דער געװען איז
 ארומגעריםען. היפש זיך האבען מיר און לאקאל סערם

 האט מען געקענט. נים םיר האבען אבער. שוגאים ווערען
 קײן םראגעז געקענם גים איינםאך וואםילעװםקי׳ן אויף
 ניס מ׳האט און אגעקדאט, אן ײיץ. א שמייכעל׳ א נעם.

לאגען. אנהײבען געמױם װילענדיג
 מאל קיין ער האם פרינאיפען מים אבער דערפאר

 גע• זיך האם עס װען קאמפראםיםען. r'P געמאכט נים
 גע־ באםראכט האם ער װאם פראגען װעגען האנדעלם

א מים כוחות׳ אלע מים קעמםעז געקענט ער האם רעכט,

װאםילעװסקי י.
 אױםגך זײנס ער האם מערםםענם אץ ענערגיע. װעלט
פירם.

מן r 11» געמרטםםאג יג־יאריגעז1ם1ם זײן גו  זי
 באװז ארכײםער דער םאר ארבײט גוםע יאר 25
rx ספמיעל. פרעסערם דרעס די םאר און אלגעמיק 
^ rx באגריסתג הארשיגע אונזער אים מיר קעז מ  מ׳י
 דאף םיט םעםיגקײט r® יארעז לאנגע לאנגע, נאך אים

̂  מאם םיגקײם1גוםם און איבערגעבענהײט זעלביגער
 — אוץ פינף םארגאנגעגע די חרך געװיזען האם
יאר.

t חעלטה ױניאן o d נאו ױננט s פל«ר
V a לין או אן מ. פ מ ױ נ

 דער פון םיטגלידער די פאר מיר האבען מאל דאם
 אינ־ די נײעס. שםיקעל װיכטיגע א אינםערגעשאנאל

 ליעם א אמטערגעשריבען מאנאט דעם האם םערנעשאנאל
 פלאאר טען24 יפ׳ן1א לאםט האלבען א גאד דימענדיג

 העלטח יתיאן דער 1װא געבײדע זעלבער דער אין
 fix עווענױ זיבעםע אין טער>1אי זיד געפינם סענםער

 סעג־ דער װאם אלײן, פלאר םער25 דער םםרס. םע20
n פארנעסם םער rx< געטג גרױם ניט מער שױן איז 
 קריגעז װאם פאםיליעס זײעער rx סיםגלידער די פאר

 האלבער נײער דער באהאנדלתג. םעדמינישע דארט
מן או־נז װעט לאפט ע  דינען n בעםער מעגליבקײם א ג

 גע־ מאל אלע איז אױפגאבע או־בזער מיםגלידער. די
rx  m די מיםגלידער אונזערע געבען » פארבלײבט 

 םרײנד־ x םעןxש n ;נג1באהאנדל מעדיןנינישע כעסםע
מ  םיםגלידער די ישעןאװ בזסױחתג טישעםפאסי rx לי

rx זײ באהאנדלען װאס דאקםױרים די; n באקענען 
 םארהיםעז װעגען פאקםען די מיט מעגליד װײם װי זײ

 די איבער באװאמםזיניג זײ מאכען ix rx געזתד דאם
 אור־ יגע1אײנ די rx דאם געזו־גד. זײן *י װיכטיגקײם

עקזיססענץ. אונזער פאו זאכע
 פעג־ א געבען װעם ■לאץ פארגרעםערםער דער

 באקװעםליכקײ־ מער ■אאיענםען די געבען n ליכקײט
 ליב11 באגײן געמחט זיד האבען זײ װעלכע אן םען>

 םאכעז מעגליד אױך װעם עם ןלאץ. אין ענגשאםם
u אז־נז פאר rix a  n איד פאציז^םען. אל1 גרעםערע א 

 פאר װארםעז דארפען נים מען װעם ט1אי אז גלױב,
 rx נויטיגעז זיד װעם װאס יעדער אפאיגםםענםם.

 גלײן■ קענען עס װעם הילף אדער ראם ינישען1מזנדי
 מאכען n םירתמעז װערםער: אנדערע אין קריגעז•

 קלירימ־הױז דער פאר סענםער העלטח יוגיאז דעם
 yiytrx אלע r® ■ראבלעםען ינישע1מעדי די פאר

םיםגלידער.
 אבער אויפגאבע. שװערע א אח עס אז ױײם> איך

r װען x אפיס דעם זיך דערפאן ®r x  r ימער* rx 
v סקװער, ײניאן 31 i m די האבעז מיר r i io w r x 

 פאדנעסען n אױםגעװאקסען זײגען סיר װי ;געעפענם
 פיר װי ;סםרים םעrx 17 געבײחנ םיר־שטאקיגע די

 י1 אוגז פאר ראטזאס איז עס אויב שפעקולירט האבעז
 אחנםער חאבען מיר װאס ■לאץ גתיסען דעם נעטען
 געדזננקם, תאכען װאס די r® אימע געװען r® (»יד

 ■rx די אז איך, באט־ײף םאן) ניט עס דארםען םיר אז
געזתם^נעלעגענחײםעז r» װאקסעז• םח ססיםתיע

 ביז fix ריק•11 גײו װי זאד אזא זײן גיט םאר
 יוגיאז דער בלײבט בעסערם עפעם האבען װעלען

מ X װאס בײשפיל בעסםער דער םענםער  קען יוני
rrx® געזונדהײם־פראבלעמעז די לײזען n גרײכעז  r 

מיםגלידעד.
מיר ודיסמז איצם

m: גים םיר האבען ריק11 לאנג ניט ביז m s |
א זױנזעדע r® ®יל װי געטי מן ן7יענט1ו ל מ ען נ י י  ז

rx מד װזנז יאר. א דזדך האספיםעלער םי  ]»w אי
nix קראנ^ייי אםםעםםע די זימעז עס װאס געםרעגם 
 «י האכעז האטפיטאל. א אין זיך נױםיגען װאס טען
 געקענם נים דעם ױףx ענםפער גזןנױעז ?ײן
r xאט גענױ. זאכעז אזױנע מיר ח׳ייסען אבער ט 

 V® װאס יע1אינ'םארפא דער r® בײשסילען פאר א
nix מעגליד געמאכם n םיק דעם דהץ־ קריגעז 
אן r® אפםײלונג פים  םענםער. העלםח ימי

r האב פלאץ f»x מאנגעל x באח *ײםגעקלימז 
 זדנםערעםאגם אבעד זײנען זיי פאלען• װיכםיגסםע

xױ®קלn l.ננד
®r האבזן סעיטעםבער ביז 1938 יאנואר 
 זײמז זײ r® קעיםעס• האספיםאל 1370 געהאם
o( כיתרגישע געװעז i ixn געפאדערם ױך האבעז 
י פין כיתרגישע. קיין ניט 379 אוץ ס)יאציע  ־ י
ף געװען 181 זײנעז פאלען גישע  אפעגדיםיםיס׳ ^י

xםאנסילם־אויסשנײדען• 70 ארגאנעז׳ געשלעכם ױף 
p געבריכםע x  51 rxדי דמען דאט מערידען. ״ “ 

םערםםען. אס פאד קוםען װאם חמיעס
®r 72 דמען פאלען גים־כיײרגישע די 

 גרעםמ די געװען rx דאס הארץ־קסעקהײםעז.
 • קעגםזװ־. 39 געשװירען, סאגען געװען זײנען 49

ip געשװירען םים 5 םובעדקולאז. x למגען די 
מ אױך דיגעז עס לונעגן־עגמינדעג. םים װ  גנ

rn דעחנ r’npixnp, ן תאכעז װאט  גי_ זי
 פיל n געװעז זימען אבער די האספיםאל.

ען דעגע מודעכענ אלע. זײ *י
 װײסעז םיר װיכנױגער״ נ^ך איז װאס

ipjxip nyn ix י װעלמ פדן סאשאלל די לױם  י
 קראנקחײס סארט די לױם עלםער׳ זײער לדים

 זײער לוים אױך rx ליידעז זײ װעלכע
ד קריגאן װיל לאקאל rx עם װעלכער » 

תזער וחנס מ בעגעסיס קראגקען י סי ס ר מן  ד
ח ג«מז. מ

ti ►ןזייט» 1939 יאגואר־,

;dsd'ijdsi און פאשיזם נענמ אדױס םרןטמ לאקאלס ניט־אדישע אונזערע
פארפאלטנג פװ קרפנזת ױ הערפען ד

ש! אל1 א m דער r® לאקאלם ניט־^־י io r x 
 דורכגע־ גאמת זײגען זײ אז באו־ױזעז, האבעז שאנעל

 זיך שטעלט װאם גײסם םוײיד־יוניאן דעם מים װזנגען
 זוכט װאם אנםיסעסיםיזם fix ראסען־האס געגען העפטיג

 ערװארבענע באם םים די פארניכטען fix געשפאלםען נו
 געפילען זייערע ארויסגעװיזען האבען זײ ש־ײהײטען.

 r® פארפאלגונגען די געגען פראםעסםעז שארפע דורן•
 1אײרא« אין לענדער פאשיםםישע די אין םיגדערהייםעז

 קרגנװ^ די ®אר בײשםײעתנגען ברײםהאחניגע דורד שן
װעל• באסטען r® 80 לאקאל קלאוקפאכער חנר

 ארבײטער איםאליענישע פוץ דורכאױס באשטײם מר
 םעלעגראםע פראטעםם שארפע x אװעקגעשיקם האט

n און געזעמז אנטיסעפיםישע די געגען מוסאליני׳ן 
 אג־ למםענם דארם זײנען װאם פארפאלגועען אידען

 די אז אן װײזט טעלעגראםע די געווארען. מנופען
 אר־ rx לעבעז אםעריקע אין ארבײםער איםאליעגישע

 באלאנ־ ברידער, אידישע זײערע םים !חאםען בײסען
ס זעלכיגע די n זײ מים גען ^ג  אעםער־ שום אן ױ

 םירער פאשיסםישען דעם אויף ®אז־עחמ זײ שײד.
 ®אר־ r* געזעמז אויסנאםס די אפפושםעלעז גלייך

*1טעל די איטאליע. »ין אידעז די געגען פאלגונגען
__________:____________UHAxb. מי איז גראמע

 געזזר אויםגאםס די געגעז •ראםעסםירעז .םיר
rx  TH פאלק אידישע דאם געגען םארםאלגוגגען rx 

 לא־ אטעריקאנער אן r® מיםגלידער אלם איםאליע.
 ײנקח, טרײד יאנאלער1אינםערנא אלנזער r® קיל

 ארבײ־ איטאליעגישע הונדערם אכם פארםחגם וועלכע
 געגעבען איטאליעגיש־אםעריקאגער nix װערם םער,
 אלע האבען עם װאם •ריװילעגיעס rx רעכטא אלע

 םאלשטענ־ םון באזיס א אויף בירגער אםעריקאנער
 r® םיםגלידער אנדערע אלנזערע םים גלײכהײט דיגער

 rx אנגעלעגעגהײםעז יתיאן אין םײ ױגיאז• דער
 rx פרידעז rx םיר לעבען לעמז״ םעגלימז אין ®ײ

 םיר rx בריחנר, אידישע אתזערע םים הארמאני
 רעליגיאנם־ זײערע געגען פארפאלגלגגען די פארדאפען

 אמושםעלען. זײ פאדערען אוץ איםאליע *יז געגאםעז
 אמסער־ חנר ון9 80 לאקאל איםאליעניטמר

 םשערםאן כארזא, םרעדעריקא
םעקרעםאר.״ פאוזשיא, די אנםאניא

 לאקאל דעי סהא סעלעגראסע דער «ץ קאפיע א
 rx אפבאסאדאר איםאליענישען ום1 איבערגעשיקם

:!ישריפם פאלגענדען דעם םים װאשיגגםאן
 קעיבעלגראם דער פון קאפיע א אײך שיקען .םיר

 םד בעגיםא ®רעםיער n געשיקם האבעז פיפ יזאס
 חנד r» הארפאניש געלעבם האב?ז םיר סאליגי.

 ברידער אידישע אונזערע םים באװעגמג ױגיאז סדײד
 שםארק זייער nix פארדריםם עם rx שװעםםער ארן
 פמזאליגי ירעםיער װאס האגדלוגג rx האלסיגג די

 r® ®ארםאלגתג די אז פילען״ םיר גענוםעז. האם
ײעז y באלד דארף לאנד שעגעס אונזער rx י iH 

װעחנן. שסעלט
 גא־ האבעז T® אז פילמ אםעריקע, rx םיר,

 T ®ילע ארפ עגעראימאלי אלס ®רײזזײט די גאסעז
"*rx  H אין װאײמז װעלנע אידען די אז װילען 

 אײנגעבױרעגע זײעד װעראן געגעמז זאל יימאליע
 םענשען.׳׳ ®רײע װי לעבען n חנבם

 איבערגע־ תאט כאטטאן פוץ קרעיםער װײס־פרעז. װען
 ירע־ ix םעלעגראםע ױ ®יז איגהאלם דעם מגען

 געשיקם דממסקי ®חװידענם האם ײביגםקי, זימגם
on ושדיםם: פאלגענדען דעם לאקאל!

«r x גליקליך בין ix ד לאזען r אז װימנז זיי x 
 װאס םעלעגראם דער r® קאייעם די ערהאלטען האב

 בריװ חגם fix םאלינ1ם ®רעםיער n געשיקם האם
on אפכאסאדאר איםאליענישען rx װאשיגגםאז ®Tp 

 םינחנר־ r# פארפאלגונגעז די געגעז מסםירענדיג
rito זייטעז n t rx, שמר«ד םיר חאם עס וחנלכע 
קחףםעד. ®ילי® ווײס־ש־עזידמם גןבען

 V באױײזעו אױס דדיקם וױר װאס גמילען די
r יתקפיזם סרײד ®ון גײסם מעם *  rx ון מאמו® 

r װיל rppipiTpi גענעראל מד x «ז1יסײיק x*«
י וװ אנערקעסינג םיפע זיר םיםגלידער fix ®ירעי י
_____ 90 לסקאל ®מ

im ברידערליד rx,־
jj n■ דובינסקי, דח־ jjm r .ל a .י. װ

 באשליסען 91 לאקאל פרן טשערלעידים
שכירות שטונדען צוױי בײשטײערען

 םשילדרעז דער ®ון םשערלײט פון פיםינג א בײ
 לאקאל ױניאן ארבײטער בעםהראוב און הויז־דרעם דרעס,

 רעקא־ ix געװארען גאשלאםעז אײנשטימיג איז 91
 בײשםײערען זאלען אלע אז םיםגלידער די םענדירען

 ײ1גא ®ון קרבנות די םאר שכירות שטונדען וױי1
 די םשערלײם, די r® ענםחיאזם דער דייטשלאנד.

 שאר־ דער rx ניט־איחנז זײ r® פאיאריטעט גרעסםע
 ®ארפאלגועען די ®ון פארדאמונג rx ®ראםעסט פער

 בײם רעדעס דיערע אין דריקם1יסג1א האגען זיי אם11
 ®ון גײסם אםת׳ן דעם געוױזען קלאר האם םיםינג,

מן. ארבײטער די װאס איעיגקײם ארבײטער באזי
 םײ בײם געװען זײ זײנען המדערט ®יר איבער

 דער געהאלטעז דארם האם עם װאם רעדע די םיגג.
 גרינ־ הערי וױיס־*רעזידענם לאקאל r® םענעדזשער

 אונגע־ אן םארזאמעלטע די אויף געמאכט האס נערג,
 אל!, םיר אז אנגעװיזען האם ער אײנדרו^ הײערען

 ®ון אנטלאפענ; אלײן אדער זײגען אםעריקע, אין דא
 אנט־ זײגען עלםערעז אונזערע אדער פארפאלױנגען

אחנר רעליגיזמע rx ט־ים ארעםקײם, r® אהער לאפען

jub’t געזעלשאפםליכע i עס rx ר מ רי  אתזער ת
r*  ®in םראדיציע די אייך זױז עם rx אםעריקע xױo־ 

 אלע די חעלםען rx ברודער־האנד א !לשםרעקען
 קע־ זיד תילעז זײ אייד אז פארפאלמנגען r® קרגטת

מז rx איינאװנען געז ע ®רידען. r» רחז rx ל
 דער נאד rx געשריבעז, װערען ®װתת די װעז
 וװױ־ שנדםונג דזןר r® געװעז׳ ניט םיםינג מעמבער

 *ז זיכער זײן פען קען אבער םשערלײדיס די שעז
 מם־ דיערע רעקאמענחמיע די װעלען םיטגלידעד די

איינשםיפיג• הײסען
פראטעסטירט װערנאן מאונט 143 לאקאל

 פארםאלגונגען די געגען ■ראסעסם שארפער א
®r אידעז rx דענקעניע אנדערש rx י־דײםש־1גא 

 אױך איז לענדער דיקםאסארישע אנדערע r» לאגי
 פיםגלי־ r® םאחאםאמ א בײ געװארען אנגענומען

 װערנאן. טאמם אין 143 לאקאל דרעם דעם r® דער
 ®רעזידאנם r® געװאחמ אדרעסירט rx םיםינג דער

 תײס־ אנסאגיני, חנזידענםrװײם ערשםער דובינםקי,
 דעוארסי אלט־אװ״םאח r® וואנדער הערי ®רעזידעגם

 פאםער fix ?אל1ל דעם קאנםראלירם װעלכער מענט, .
מ. קאםאלישער א r® רעקםאר דערגי, ד קי

בענעפיט טױטען אונזער
םקולמאן ה. פון

 אימ־ זײער א זיך דאכט איז גענעפים םױםען
 X אויף חװ־קלעחנו זיך לאזט װעלכעד עניז, םאכער

אינ־ אעזער r® םיםגליד א ױען :אוםן ®שלט׳ן זײער
 באחנכםיגט ױרשים די זײנען שםארגט, םערנעשאגאל

n קריגמ ®r די ®אנד פים1ג1ב םױגמז חנם ixio 
®r ודנחגרט n®i® fix .נאך לײגט דאלאר ix חנר־ 

ix, לדע1ש דארפם1ג האם ®ארשםארמנ!!־ חנר אז 
 סזנםמר א זײן fix oin װאמן דרײמן װי װײגיג!ר זיין
n חנר אין r ir צװײ װי ר1יג1װײ גים n r, חנר און 

 זיד איר רירם !רלײדעם• rx נשטאנד1ג1ג גאנמר
n אבער  ix <דעם fix אז דאס הוייבט איר n אר־® 

מל חי«ש א יף1א אן זיך איר שלאגט מאלטזנן,  ®אר־ בי
מ1װ r® ז,1ישג1ײדד  1אינם אםיא זײמז פאנכע ל

®אראינםריגיחנן. fix חנסאנט
מ זײנמ אם םלי כאראקנמרי־ װזגלמ קײסעס !

מ1װ םיט ס,1י1קאם<ליקא די זיחנן  אתז םם1ק oi ל
:ן1האגדל ix אױס

o :142 נממװ־ קײס i תר א ארײן י®®1ל ײנ
 אױ®־ אן rx חנחױילט און ®ארסא״נגמנר האלב א םאן

מן ג תג rx זײז ix טזיז. מ  w to גlשםxרבl,ז rx אז 
מ1װ ®תי די ט, םו־יםזמ חגם tux® וחנם ל פי מ  rx מ

ixnn גים ®oanw ix, שמגס — װײל  ניט זי rx !ר
מ1חג1ג o«mx® זײן גזװחנז מן זײ ®רױ, לי פ  חלדנח ח
ovw* בײ בלױז x ,ײמנם רב  מי ®«*x ׳זי rx !ח׳

ס. rx — גזװחװ, ניט לױה זײן מנ  X n האם דרי
 קריגעז ix mx ®אר׳םם׳ט, אים האט זי אז פארדאכט,

i* !יגשמ־ענס, די i  r האט ipxo בחנח ix גײן 
mx דיסםריקט n ’Xox,ל םיר השם למזװ »יז ״  ן1מ
ז ix ®יר חגרװזגגזמ ניט זיך מ ^BX מ  ;®תסח אײן '

Q’x rrnnxa r x׳ fix ר,1חנרקל ix פאכעז לען1װ םיר 
x ־יםסארשעג 1געגױ* nwm חנם׳ *r איד ®*urnnx 

ix ,mx די אױםצאלצז ז1ל1ײ םיר ®  בלױז ®,’ממ
ו ע ד ו מיגלר ו ix® י n i מ1װ  ־!unix לױם ם1ײ ל
חנם. ix בארעכםיגט זײן געזעגען

ר קײס מ ix rn פם1ק Oi :105 מ x לימחנ! 
 בכן םאכנמר, די חנדט oi .*nmoxo x פים ®רױ

 די tx ג!ר!כטיגקײם, דער rx ג!ליי!גט n®xn יײ
u n u p n ix  oxn innxp ט די פי מ  ־X® איר ix® מ

rx איז m װזח ױײל nxoiyi טזנר,  , v / i ' V f o w i י ! 
r שולדיג rxrix r*  opr v r m זי .01די װאכדז 

מר, mx װײס rx® איר % זי  ,mex געװלן m en x 
ם שםעגדיג דירם זײנע oyn pH ,1*9 ידני»ץ מי  אין גע
ל «ײט• ס י מז זײ מ  קײס n «רױס געם יון זי

®r ל,פײ ipxb r x n ix ir®i> fix ,ס מ ר  em די מ
imp קץויחט ix אלץ rx ,קלײ־ *ײן גאר באאאלם 

י w באווייוט ,ooxieo די *pix oiexn ו

rx די ix ליד,  oin כאצאלם m xm i טעג ®ינף 
nrraxi דבד ל1® ר1ד װי rx שױז iim i יט.1ט o i 

r װילם i םיר oxn <ד!ד?ל!חנז «r זיד X ^ ,bx 
 אי• fi® X® 1אי באײייי! 1אל לױם װײל םאן, בײחנר
מן x rnxm כאגאנגעז פי i ל,1שװינד שטימל mx 
rw® ניט x אייף i’emnx או«ה wanponnx הונחנרם 

«mWp i»xbib r ײניאז חןר ®וץ; x mix אין םחװ־ 
 םאמז ix r® •X סיר האלם אליגזמ אלםגה׳ס דער

ד װאט תרסים, ®x mp rx !ר?ל!רוגג, טיםיג® די  וי
 »ז איכעד^מז, ?ײס די ן1װעל םיר דאס זײ אג1

e זײ nVm םיר n  n»m אינמא־םיחמ• שרימםלױ 
orp 100 נוטער : rx  o i גים p״f ,מד םח  א

ו ז ז ר י מ פ ז מ ר x ז1קריג לxpxל זײז איז מ ח . 
i חזלמר *px ־״,nxp יגגײש»1 n םיםגליד HP 

 *nxp XiX •11נ1ירש' אים מל oi װער באשטימען,
ix in םח x שי?ם1וג1 אונז m m דער וזען &H3B1 

x r® X̂® XiX m ®אסירם בס.1ל x שטאט m m
ix mx oaip eom  i n  rx םעלדעג, א x tx מםד 

ix mx opm hx .im xeiH i r*x rm® גױ־ די 
 r® 1®יײ טויםזמ x ז,xײשp®ליX IX ,neii®ipx® 1םיג

rx  imx® m i’oiip  i n ,ס1די די חעלם rx  ,imp 
p’i■ חמיגנײשא X Tix גלײמױיסיג  m rn  ,nxp 

ix m®im n® 11ל1י 1םי bxi ׳mx פירפ  inxxx 
i n סארשםאויבענערס r x  n  Bxoxi® ,mooimp 
owxi i מה• n אייף rx  im p ix x 'im m  i n 
m אייף ײי חנלבער px ,p x  nono o n װי־ נים 

on fix® up ײד שאםם לענדיג  oi ix B9XHX® X 
im® די ix ,1זיי לם1גענמ sm ovix אםשר האס XiX 
nxp נים ^ינכשןל D3xoi®Drx. אםת׳ XiX ix פ*ל 

rx ניט i^ m n x n, ווײל x רעױגג!ישאן pxi nxp׳ 
m m  bsxbii 1אי m ם1געגעגחא ®o n  r לXPXל 

rx  m®x ,ixonpio ם! די m לסקאלען גחי  em 
m®aio p לאקאל r  on ixp m enpio עחענ־® 

rx איםימוי HP לױ•  oxn ם1רעסי1פאראיגם ix ירש׳!־ 
iXBxyi o n  Hi®׳xix Q!®y 1סי nxp 11צשסוגל1דו< 

ioio i n איז> דערפח חשכל ix די n p io־ 
Hpnnx i®ix ix imo m xx די ®,nxp ixw’m m i 

iix, מ װי ל1שג ל מ osxxi® m. די m
x זדםגאקװעםליכ^יסען םך oxn o n  iv  ooip 

on ל 1אלXPX1ל ®iubxx מן ״  rx תלס די ®!®ױ ח
om x^nn, לױס ̂ tiono i n  n®Vy מגעפים ®i®x 

tx max ii®x® i ’o .oi^ ® n oim םים x i n״o 
x r i  omלץ ®"*ix ,ibw xix *px h it h ותד םיר 

h אח ®ip ײי >rn®x >n w i םים ueAxrimB m 
n x  r® omm ’ir a  m  ix i®x® o n  r« די rrn•* 

®i i i  ix i i לײחװ־ ®jb? i  ix iioipi



ם ײ גערעכטיגק״»22 ו

מאנטרעאל אין טעטינידט פרוכטבארע יאר א
 1938 פץ שלום בײם איצט םעהעגדיג

אי־ אן געבען צו װיכםיג איז
פא־ װיכטיגערע די איבער בעחיכט

 דעם אין טעטיגקייט אונזער םון זען
יאר• סארגאנגענעם

ם ײערען געזאגם דא זאל און  מי
גע־ איז יאר דער אז אנפאנ:, סאמע

 געװען ניט אוגז ונו זײגען געםער די שווערער. g ווען
 9ל9 דורכגעמאכם האבען מיר .1938 אין לײטזעליג

 איצ־ דער םיט פארבוגדען דינען װעלכע שװעריגקײםען,
 ספעצײ די געהאט מיר האבען דערצו און צײט םיגער
 ױניאנם אינטערנעשאגעל װעלכע שװעריגקײטען טישע

 רע־ א האבענדיג יראוױנץ, קװיבעקער אין דורך םאכען
 ײ־ אינטערנעשאגעל צו םײנדליך איז װעלכע גירונג
 אױף ארגײם אונזער שםערען צו זובט װעלכע און :יאגס
טריט. און שריט

תנג די אונז האם לםשל, אזוי, .באגליקם״ רעגי
 וױידזש .סעיר םים און 20 און 19 בילם די םיט

ongga,די אוגטערגראבעו צו זוכט זי װעלכע םים ״ 
 ױניאן אוגזער אין ױניאגם. אינםערגעשאנעל פון יםודות
 רע־ דער םון םענדעטנען םײנדליכע די אט םיר האבען
 אײ צו געגוג איז עם שטארק. גאנץ געםיהלט גירונג

 דער ®ז אינםפעקטארען tg פאקס, דעם בערגעבען
 אונזערע צו געגאנגען ױינען באאח־״ וױידזש ,םעיר

 דרעם* םראטנותישע *ו הײפען, דיערע אין םיםגלידער
 זײ אז זײ׳ אײננורײדען גאםיט זיד און םאכערינס׳

 ױניאן, אונזער אין ,דױס״ גאהלען אויםהערען זאלען
 באארד״, וױיחש ,פעיר די קערפערשאםם, זײער װײל
 og אינםערעסען. זײערע אויף געמװ אכטונג שוױן וועם
 *ו אױסגעקומען אוגו איז שוועריגקײםען אזעלכע םים

 זײנעז םיר יאר. פארגאסנענעס דעם אין זיד ראעלעז
 בײגע־ שװעריגקײטען די og ipagn םיר ogn נופרידען

קופזגז•
דמפארםספנם דרעס אץ

 סאן או געהאט םיר האבען טרײד דרעם דעם אין
 קריזים• אלע איבערםראםעז ogn וואם קריזיס א םים

 געלונגען אונז איז םונדעסםוועגען .1929 זיגט יארען
 קאלעקםיװען נײעם g — םריהליגג אין — שליסען נו

 איז אגריםעגם דער דרעס־קאטערם. די פאר אגריםענט
i ירײ פיז םערםין g פאד r.

 גאלדיגע געגעבען ogn אגריםענם דאזיגער דער
קאםערם׳ פאר $1.60 פאלגט: וױ לױן־העכערומען

 יאנואר אין tg באדיגג, g מים טשאפערם, פאר $2,00
 און דאלאר 1 צו גאך קריגען קאםערם די זאלען 1940

 באװיליגם איז .םפרעדערם״ פאר .$1.50 םשאאערס
מ דאלעי 2 םון .רעיז״ באלדיגער g געװאחנז  •ga g י

מ, ־ ז$ל דאלער צווײ פון .רעיז״ ענליכער אן tg די  מ
 דערגרײ־ װעלען די גיז חדשים 6 יעדע װערען געבען

טשאפערם. פון םיניםום־סקײל דעם כען
 קאטערס דעם אט געקראגען האבען םיר װי באלד
 אים אויםאוגלײכעז שרים גענוםען םיר האבען אגריםענם

 דאס אגריםענם. דרעם־סאכער דעם מיט גײם דער אין
 פארלענ־ האבען םיר וואם דערםיט געטאן םיר האבען
 אײג־ אגריםענם, דרעם־פאכער דעם םון נײם די גערם

 דער־ טערםין. אײן אױף אגרימענםס בײדע שטעלענדיג
 םראגע די ig פונקם, g אויםגענומען מיר האבעז בײ
ל דרעםםאכער םאר לױךחעכעתגגעז אלגעמײנע פון  מ

 די און 1940 יאגואר אין װערען אויפגעחויבען קאנען
 נע־ ארביסרײשאן. דורך ווערען געשליכטעם זאל פראגע
 געװארען תרכגעםירם איז דאם אז אכט, אין פענדיג

 םאר זיך ראגגלען װגיאנם װען ■עריאוע, שװערער g אק
 גרױםען g םאר עם םיר גאםראכםען עקזיםטענץ, זײער

- _______ אױסםו.
g דעם אין ארבייט גרויםע אח וױכטיגע זעהר i r 

 קאטעז די פון ארגאגיזזמיאנם״קאםפײץ דער געױען איז
 דיםם־ אפ־םאון דעם אין דרעם־שעפער םשילדרעגם איז

ריקם.
Dg תיןן אוגזער האט קאםפיין דעד  ארײגגמויגעז י

 דער געגען סםרייק דער איז דאם םםרײק, גךױםען $ אק
 דעם פון אטילטחח דעד ועם ״gp סדרע איידיעל,

 וײסװײלימן $ םאר כאםראנט אוגז פון ווערט םטרײין
ד וו׳ אבעדאלע עזגיב אל.ױרכפ ת  קאםף דאזיגער *

sgn בכלל טרײד אױמ׳ן װירקונג שטארקע $ גאחאט 
מן אץ א  פון בעלי״בתים די געפילט שסארק איהם ס׳ו

ס״. אג־ םסדײק דעם ה$גען םיר װן
מן 28 $ ן, ים1ל און מ ־ װעט עס n *ני  נן

jo jib ו ן ק י ל די נ ױן ײ מ דדעס #י זיך קוםעז יזן

שעהן. בערנארד םון
װ. ג. ל. א. *)רגאנייזש־ גענעראל

 זי װאם ביזנעם די גוריקקריגען און קאמף דעם אט פון
 האט סטרייק דער וואם ציים דער דורך םארלארען האט

 אויםגעגע־ ניט האבען זייט אונזער םון מיר געדױערם.
 אפםאון פון שעםער די ארגאניזירען u ציל אונזער בען

 איז באדינגונגען די אז בלויז, װארטען מיר דיםטריקט.
 אר־ וױיזען זיך זאל עם פארגעםערען, זיד זאלען טרײד

 אר־ דעם באנייען םיר ורעלען דאן שעפער, די אין בײט
 בתים בעלי אז עחוארטען, און קאמםײן גאניזאציאנם

 אוגז געגען פארנעמען.זיך n װאגען ניט שוין װעלען
 אונז געגעז האם דרעס״ ״אײדיעל די װי קאמף gig מים

 יענע האט עס טייער װי איצם וױיסען זיי געםירט.
באצאלט. םירמע

^ דרעםמאכער די שטעלען צו כדי נ  g אויף ױ
 לויף איז מיר האבען פונדאםענם געזונטען מעהר

 25 םון צאהלוגגען ״דױם״ די געהעכערם רr דעם פון
 דױם די העכערען צו באשלוס דער וואך. g םענם 35 »

 העכעתע די ױני. םען3 דעם געווארען אנגענוםען איז
 ווערט ־גראד נאוועםבער. םען7 דעם קראםט אין ארײן איז
 םיט־ די אבער דרעס־םרײד. אין וױינע געארבייט ט1אי

 דעם נאך קוםען גאשעםםיגם, זײגען װעלכע גלידער״
 דער םים ig האסען, מיר און פראצעגם 100 באשלוס
 דאזיגער דער װעט פארשםענדיגוגג לאיאלער זעלבער
 ארבײםער אנדערע די םון װעחנז דורכגעפירט באשלום

שעפער. די אין טעםיג װערען װעלען זיי װען
 אר־ דעם רעארגאנמירם לעצםעגס מיר האבען אויך

 שםארקע g אן פירס וועלכער גאניזאציאנם־קאמיםעם,
גו *ן שעפער גים־יוגיאן די ארגאניזירען » אקציע

ly^’ די איבער קאנטראל אונזער פארשםארקעז ijw n r.
דעפארסססנם טמבראידערי אין

 עם־ איז ־up דעם פאר געשעעגיש װיכטיקםטע די
 באנײט האבען מיר װאם איז דעפארםמענט כראידערי

 יםגעגאנ־1א איז װעלכער אגריםענם קאלעקםױוען דעם
לי.1י ערשםען דעם גען

 $ יף1א איז װעלכער אגריםענט, באנײםער דער
 לויך סינימו־ם אײגגעשםעלם האט יאר, ױי11 פון םערםין
 געקרא־ בעלי־מלאסית אלע האבען זײ דורך אח סקײלם

ח דאלער 1 װי מײניגער ניט פמ לױךהעכעדתגעז «ז  ג
 את דעפארטםענם דעם אט פאר 4־ל50 ױי זעיך אזוי
i פארגאמענער דער r קײן גארנים געװען גראד 

שלעכםער.
דעפארטמטנס קלאוק דטם אין

 .אינםער־ אונזער םיז ארבײם די וואם דעם וװליב
 געװען איז געװארען, םאמװײגם שםארק איז געשאנעל״

 פאר מענעחשער אסיסטענט אן אנצושםעלען גױטיג
 איו אםט דאזיגען דעם פאר דעפארטםענט. דעם אט

 װעל־ קרײזמאן, סעממנל ברח־ער געװארען אגגעשםעלם
ר  םאראנסא׳ער דעם פיץ םענעדזשער געװען אמ מ

באארד. חשאינם
u דער װען p אלע האבען אנגעפאנגען, ױך האט 

 ליידהעכעתע אםיאיעלע אן געקראגען ת1בעלײםלאכ
 !װײ־ g געקראגען האבען קאםערם די פראצענם. 5 םון
 שטיק• זײ םאר ײלי. אין איךהעכעתנג פראצענם 5 םע

 די יםגעארבײם1א פרײז־קאםיםעס די האבען ארבײםער
 געװיסע אץ פראמנם. 5 פץ באזיס אוים׳ן פרײזען
 געקראגען שטיק־ארבײםער די האבען פאלען

 פראצענט. 15 אוץ 10 באטראםעז האבען װאם הוםםו־ת
 קראפם אין ארײן געהט 1939 יאגחמ־ ערשםען חנם

g בעל־ אלע פאר לױן־העמתע פראצענם 6 !וױיםע 
 װעלכע קאםערס״ די ■ח אויסנאס חנר מים מלאכות
 געקראגען ין1ש לױךהעכעמנג צװײםע זײער האבעז

לי.1י אין
אגרי־ קלאוקס דער איז פאנםרעאל אין אמז בײ

 לייבאר .קאלעקםיװ דעם גםער1א לעגאליזירם םענט
 קא&ישאז םום קלאוק חשאינם די עקם״• אגריםענם

 קיססמאסיס זסייםםירליכע האבען אױםאריםיס) (קאח־
 אוץ םדײד אין געארבײס װערם עם דעזשסת פיליװ «ז

 ארבײ- די n *־יםגמאהלם װערם עס װײדזשעם װיפיל
ד םאלגענדען !יםירען n אינטערדםאנם איז טער.  ם
 איץ ריםױרנם־סטאםיםםי^ אויף באזירס זײערען, ריכם

 אױף געװארען אױסגמרבײם איז 1938 ייח ימדגסט
w סזשרה װײניגעד 10%  m געװא• געסאבם איז

p פאריגעז פו׳ן פער^ע זעלבער דער אין רען  . i r 
 ״•B אױםגעצאהלםע םון מע1ם די האם דים אנדער דער

 »ן הערבםם דעם אין םעהר עטװאם באםראפען חשעם
.1937 אין פעריאדע זעלבער דער לגבי 1938

 ךע אפגעהים שםרענג האבען מיר סrו דעם דורך
 גך אתז איז ארבײם סיץ גנ1וםײל1 גלײכע םץ פריטניפ

 (03אדזש יף1א בעלי־םלאכו־ת די האלםען11אנ לועען
 ארבייםם^פן קײן גארניט כםעט האבען םיר ig אזוי,
סעזאן. קמןענדען דעם פאר

i דעם אין האבען םיר r ן אייגגןןשםעלס אוייך 
̂פי די גאניזיחנן1א » םםענט1דעפא םפעציעלען  ?לאי

 ז*ך הײבען עם דיםםוײקט. אפ־טאון דעם פח 1שעפע
 קל לטאםען.11ע1 מטע וױתען אן שױן

5 מאכער r i 1שעפע יענע אץ כאשעםםיגט דינען 
 םיםגל װערעז n לאנגען1םא »1א » ין1ש מען
 ניסא שעפעו• די אין איז איצם ױניאן. ijn איין

 אנפאנגען, יך1 װעם םעזאן 1דע מען בײט.1א
 פת 1בײםע1א אלע קיײגען םיר װעלען ׳1מי

.1שעפע
n ז^נעז, 1םי קאנען ong אזוי  ig םארדאנקען 

 די םמ באאמםע״ או־נחנתג פון געבענהיים1איבע
 םי: די ,1םיטגלידע קאונםיל חשאינם און באארד

 גים געאעען ir» את םיװעם,1עק1עק די םח 1דע
 1נא םאכען, אלע אין געמינסען די האלםען11אנ

i דעס אין האגען r װאם שוײם1פא געפאכם יך1א
u ik *״----------------------------!וםריחנגשטעלן

*r צמעבען, גאד װיל איך  tg דעם פון לויף 
 דעם יף1א רעאגיײמ םט1באדא 1מי האכעז
 שםעט״ ע1אגדע אין װי האס, וואם *־אבלעם פיגג״

 אין 1אונ בײ איבעל אן ,םאר אתיםגעװמען
 גתנםםע די עןלשמ?אפ n געאנגען wig את עם
 םעגיש לײדיס םםע1םע די איגעל. דעם אט ■ח

 שעפער. קלאוק די אין געמאכם איצם װער^ן סוםם
g קאנטדאל. 1אתחנ פמ אתים רינט טײל קלײנע 

 םיר ig האס;ן »ת מאד דער אויף שםעהען
.aafcigi• דעט eg ליקװידירעז פולשםענדיג קיחנליך

חנפארםממנם סדיוקיישאנמל אוממר
n םאחנאגגענעם דעם אק r* 13נח1א האם 

 די אין װי 1םע יםגעםאן1א דעפאמאןענם נעלgש
 שםןך^ן װירקליד זײנען םיר r* יאחמ ערדיגע

 האבעז דעפאמאפענם געלgעדױקײש 1אמזע
 שםען1ע דעם אין .pnix יאז־ ציױי םים געעםעגם

 שװאכען g ארױסגעװיוען פיםגלידער די האכען
i ױיטעזצו דעם אין עם•1 r םיל געײעז אח 

 די באײמז אנגעהױכען האמז םיטגלידער םעהר
 בילדוגגם־ די האבען םיר אח םעז,1קו־ די איז םעו

 םיטגלידער די געגעבען האבען םיר םאו־גר^םערם.
 און עגגליש אין שםודירען n םעגליכקײם

 װיםעז. » אי־בײםער פאר װיכגױג 1אי עם װאס אלץ
iy איז ig די עםירען1אינםע1םא זװ שװער געװען 

 םים זיך באנמען n אי־בײםער דיש־וײידענדיגע
 לםורעלער1ק פאר דעפזט־םםענט עדיוקײשאגעל

אידיש. אין
MM MAM iMAiMAiHi   —-  י»ר הייגנדגעז  — א *r אוגו ןןבער עס tp .געמנגען 

 אנגעשסרעמםעז [g מאבען n באשלאסען האבען
אײנגעגעבען. זיד טgה םארזיד דער אװ זיד

 אן םיט ן»עפאנגען twgn מיר
או דער אונטער ,ign g מאל אײז פ פ שוןו  פון פ

ס װעלכען בײ זשורנאליםם, g םדרש״ װערעז ן
MM— mm mm m mm m MM MMMMMSM*  געשעעג !ײם למםענדע באלײכםען און האנדעלם

ן חטיגער דער אלגעםימע. אח אידישע . 
g ungm וױים קח־מר g איז איז i 1הא םריגתע 

 T* דיסקהױחמ קממנז מטען מיםגליחװ־ מרע
ײףאן מגדלעז די1א איממליגענםען א  םן

פלאגיױוען םיר זײ. אינםערעםירען װעלכע
— ■ - -----------—-------------mmLm• liiiMMtM MB •MMMMMםיד וידבײם. בילדונגס אידישע די ברײסאן 

ױ אװעגםעז, ליטערארישע איבער קודסען אויך ו
-----— -—— -— — - —— ^•i MMiMIMפחטנען. ױניאן טױיד איז גאםישע

 ״ו אײנגעארדעגם אױך האבען מיר
 ענגליש. אין »ן פריטװידש »יז אגעז1נײט־ם

a מון געמממז װןרס פןןרום ®חנגןױזישעד rt 
M פראטװיײמז tm rm ה»נמל, שארל עמיל *V 

 יאםם־גראדימײם א סאן,טאת ניל פון — ענגלישע
י י1י אתיװערסימם. מעקגיל י  נלאנקײשי!

מיסגלידןר אוגזערע גילדען n ״ד ביסיס סעגס
MMMMflM MM MB■• BMM^ וײנמקײס* מון גײסס דאם

23 ט י י ז. ►(4 1939 יאנואר,

צום ברױו
ig 1םע1ע11 ep g m:

 ביתערט עכםיגקײם״1גע״ ממער דעצעמבער אין
 לדעם1באש האב איך װאם 1פא מינקאף 1בתדע דך

 לא־ םוץ יע1א1אדםיניםם פר־אנם״ ,פאחדיניגםער ד®־
 יתקמ אח פאח־ינסםען, די םאתאכלעםיגען אין 22 קאל

.1^1םיםגלי אלע םמ קאנדיציאנען
 אחשאםטערס די״ מגט איז םיר ט1ענטםי 1ע

e אח דא פו״זען. די אן האלםען ig i פאםירט g םאל 
um* 1אי עם i i  ijn w באצאלם יגען1ק ige אגיםעל 

g i־em םע1םי א װעלכע בײם,1א א1עקסם i  i i 
זעלבע״. די בלײבען אבער םקחים די גאו־מענם.
im װאו־״ in ^לאגיק די 1אי מינקמ ?

i אמעם » לײגט םען tg װײם, 1דחנםםאכע א i 
g יגם1ק מען איץ דחגם ig e iy i םײנם באצאלם, גיט 

 1לעגגע עס חיערט או־בײם, גמװ־ :לשת שען1שנײדע אין
n •טאג כ׳ן11ד דרעסעס וױעיגער מען מאכט פאכעז 

iyig 1יגע1װינ מעז יגט1ק מאך ig i בײם.1א דער 
 »ץ װאך פון געאתױיט װאלטען 1עםפאכע1ד 1מי װען
 װאלםען דרעם g יף1א אמײט 1מע n לײגט םען װען
m װאלם םזמאז, לענגעחמ g געהאם 1מי i l l םיג־ 

n ריכטיג. געװעז מענט1ג1א קאפ׳ם ig םיר װען ניט 
שםיק. םון ןרבײטען
 אדזשאם־ פראגט אײגיגטע1פא די אנבאלאגגט װאס

 װע־ אבער פריהען, די אן האלםען זיי יעם, טערס.
 אין קאםיםע פרי׳ז m אין בין איך ? פתחען םעגם
 מעגט1גא g פאר «מר םענם ig■ g u קוםט עם װען

pgi• 1ט?שאסדזא םים׳ן דימען זיד איך g אח פריעו־ 
ijn ig i םענםען1ג1א געז־ױמליכע די באלעכאס. םים|ן 

נים זע איד פאלגענדע: די וחתשאםטער פמ דימז
•M i|Mi iilMi Lm mm■ mLaM mm■ MMM mumדרעס די װען געלט, סיל אזדי וױלם איר װאס &אר 

 איר װעט 1אדזשאםםע איםפארשעל on קוםען װעם
ד דער חײסט״ egi( איך װי װײניגער, נאך קריגען מ  ױ

 אמ פענם1»־ג דער_ טg אױס). ו־עכענם אחשאםטער
 מד פױייזען סאכען אין זיד באםײליגם װאם יעדען

 נידעריגע די זײנען קאנםעקװענצען די ן1א װאוסט.
ח־עסעם. גײחען 1פא איצט האכען מיר װאט פרימען

^1א דעד ײעגען רײדענדיג  יע,1מאשינע ל8שמ
װערםם״1.פא אין ענםאל1א1 אתיזמל בוױדער שרײגט

זײער זיינען פרייזעז די הױת ig ,19319191 ז9ם10 091
i'^ י* איז ,090911 מאכען igo געעאלען r קטנםו־צל 

 װאם *up .9שװאכ g 19*1 אויך איז שעפער די ר93אי
grt ? 901■ י1 גים את לדיג1ש’n n g ײ פראנס ם  ד

 79391 איך װיל אינםערנעשאנאל״ י1 נאר ניםםראציע,
 ־9רנ9אינם 191 נים ין3 איד או עגםאל׳1רא 191113 חןם

 אױןי לד1ש די gmign 11 i93g ,tjgpgmg שאגאלס
v איםיצען iiiJ g ן9מ זארף ■i9 ’i ניט זײן אלײן 
tg ig 1מי ז9װײס שולדיג. i גים רנעשאגאל9איגם די 

 ל%״ פמ אחשאסםערם די n אינסםרוקציעס קיץ גיט
 :*goo יתקמ די tg ניט זי רם9שם ר9זיכ איץ 22 מל

 i93g0D9*n די איז 191911 ם1סי9אײנג זאלען דאררס
99*19.

^ פרײנד. םאלאםאן 2 ל 2

רמדאקציע.• דמי 09
tin איר i i m s װאו גם91פ פרײנד סאלאטאץ. 

 ל9אביס gnrug3 גצח^פט דאד 1אי האם לאגיק?״ ייז
i מיגקצ^ n צנםפצר יי9אײ איז לאגיק 19■ i חײנ־ 

r ם91 פיז מז r זשאם־ דיא 1900:9 מי:קא*׳פ אין^ 
Tg T90̂ פןו־ס gn פתיחט. די g i פאםירם דארם און 

V מל urn פאר באצאלם 1קריגפ צו טותנר את טס 
 פיו״ די ig ארביים...* מקסםרא ביסמל •

^T9®w 9פארקל סטאכען9דר י1 פון* 
ק go i מאג פון יד1 ייד i: ו ,091 וװליב י  19זיכ י

n אס̂ו איז 09 אויכ לאגיש. דס  ig מאח־ינםםצז
n M̂MM■ teii MM MMM ■MMMMIMffNiHאיבער זײן גים עס קען #כסדד זיד עגערען^קל 

^om Ti■״* oog די oi vopgong קײ־ :ים קממ 
ig לט9ג מי <יז : ,o**sig gioop9 n o םי־ ר93אי 
 סםרוק׳י •רײו די כאאימאלוסעץ װעלכע אדחאכען * ״#י
.9גוטצ פלס ייד

191 סח כםogi 91 אימװ־ פיז.חשאסםים״ מיצקסאר
ל מיי iv יי oipgipy 11 מז9ג1צ193זד g ײם«1909י

ע ג מדי r« לייי מ aס*יר9װ ?gvgrugp ^ליי n־T9t 
מז ײ g 19009110 191:10 «י יי :ig| « m 19»ײ װ s

ל.9יממ9 ז9דשײ9 ייי

ריעדאקטאר
אקטאר:191 1יי:1פ

 gi איז כטיגקיים״919•ג ר9ם1נ מבער9צ91 איז
g ועגען1 מינקאף ר91ברי םיז קינג19אמ3 9יטיש1ק 
g .״ אין ז93שוײ9ג האב איך װאס בריײooi9ingo״ 

 װעגען ױך לם9האנד 09 מי ,19מב9נאוו T9019 םמ
.ngagiig 9011: 191 םח ל9טראי ם9י

 טאדעלם קאנםאראװסקי .13 :ײבם1ש םינקאף .13
g o האט י1 הלמאי שאנאל9ת9אי:ם י1 i’Digo פרא־ 

 הויפס193אי און 9גמפ 19:ד9ם91באט 191 ?9:9: 091
ig o iii ז9נש9ם 9נ9י האם מזװ װאס:T9H09 יג״.1ל1ש 

agio o לט9שט 19 אמ il 19:109 091 אויף«: o ir i 
לדיג״.1ש

g i eg 09י מאכט מינקאף 19ײי3 1װא jn io 
o איז א־יג1ש ײיקט9װ י9ד :יט r i מף,9אק3 איד :ig 
 9לכ9װ םראצעם, ם9י םיז 9ײ1אי 9יכטיג1 :ים די

o: 91װיי19לאגירש האט ro i ן9םגליקליכ1א 09י 1צ ן91םי 
לדיג״.1«ש לסאט:1191

 19? 9אטיש1םאק9י g 1אי שא:אל9ת9אי:ם 19אמז
oogoiio. ן9ײ 19אב o :r  T90 9אםיש1מאק9ד א 

i םימט שאפט19019ק r  ogi .7911 1אםיל גאתים T90 
91 צויײ די סמ ע1אדײם3 די הײס  אםי1םאם*ק1901911,
 װײ־ טג,9ג אלץ:ים איז:אד — רשאםם״9.פאלקס־ה —

 09 װאם שטײז1םא ix ,190ײ31א אײן 1פא :ס9:מםם
 פי:ף :ם9ױעיגסם10א 1צ גים ן9ם 79ײ שט19 מיעס•

i די 019ײ ימקםעז )5( r ן9פו:קס 5 די .19י9קל 
פדײהײט װארט, פון פרײהייט :פאלגעגד! די ן9זײג
 צתא־ פח םריחזײם ,9םיצי9* פרן סוײיהײם ,9091« פמ

 דא ן9דת 09 גאימװ• פמ םרײהײם אץ םמקעםט
i ז9ײהײט1ם 9פיל נאך n איז 09 9לכ9װ ix oi9ii 

י9אױב וײ אן ר9אכ ן.9ספ9ק  9קאװיגאל 6 9ממט19:
 19י אח :ים• זין קײן 9פאקראטי9ד האט פתיהימממ

 19TH3 — לזײ:,1ש ן9פי:9ג 19י :ים — ל,9אי1ם
 9קארדינאל 5 9אל oios osgoi: צונישם האס םינקאף,

g װי 190 :יס אמ דעמאקראטיע װעלכע אן ן9פו:קס
ogoo• 091 19:9: איז sgn אטעסםירם.1■ איך

 םײן ?1« םייל ן9ױיט1צ D9i 7939H צם«9י אח
i ױאס פראגען, 9םליכ9 ל9שם איך 1װא בױװ, im s 

 ן9ײנog 1 ל.1« אין :יס i93g ציטירט, ego םינקאף
n 1,אי לם:9שם9: די 3הא איך װי ז,9פראג ogi 
 ig* די פח ן9זײ: 9לכ9ײ ,looggs יינקמ ז9ײ םיש,9
 D״31g די די TgO TgO 11 ארען1ו9ג ײײלם19 190יי3

 קיץ :יס איז ogi איז — :עבים ז9עקאנא&יש אױם׳ן
o ביי ײס,31א 9קלי^ il דארף מענטשען סײהעסםען 
ogi אנשסאס 1אי צייס, :אנצע די אייצקנעמען ix סאן 

n״3ig די  o עװארען חזײלם9 ז9זײג זײ 19לכ9װ: 
 ig: זײ iiugo כאצאלס, ן9ק<ײ: זײ 193ל9װ igo אמ

n  Tg :אח 19ליים סאליסישעז 091 אויף ן9שםײ igo* 
:T 9 :^3 g 9װיפםי:סס זײ igo o«aig די *̂r r 

n 09 איז ? 19&יסגליד  ogrogi 90 אנפארםרױען*: 
ם ? מאכם צוםיל סיס םשען ל  190:119: :זױולז גיס ^
igo אץ ייגקה 19י oogx^iii: 191 igo אל־ אין 

:tg r o i, מ  g igo T9^'« װיל אפישעל יונקך g ײ
 לסg חױמגיממ :לײכצײםי: 19 לr אםם׳ ■אליסישען
iiooggs 191 םץ ’Trxi, 90 װײל gנאר קאן :םש 

מז i אײז י r 9אל גיט און גוט r״ אםאל סיס ז9כ?
191 og האס יװ13 ן10 םײל לעצטער o’Hg*

:191113 tio iii ס םינקאף T9igi• א איז T וייץ ngx 
009:190 19 o il 9דעמאקראםי סוץ סונקם ז9צװײם, 

09י לם9םאי 19 איז .1091« ®ח ײהײם1ם :1םלי9:
ooiirngo,,9יש011א«יק סיס פריװ יקס1י 19 הלםאי ״ 

:19 •Tlp:gi9 190 1939 *יז 09 ס:3ײ1ש *igo 
oo 1יםלי1ד iim g t, 191 nmדחקט ״ gig איץ כריװ 
 םי:־ 09י ײ319י מאכעז n טיםיג igo :יס פי:ם9:

gig t̂ אמאל ,igonragp דעסטעז gn ױוו  געקרא:ען נ
g .י!*,קאודסא ig דאם סײ איץ 193שרײ ר9ד סײ 

ס: װ^לגײת שױיממײי ױ  דיער T’o TiigTtg: לס9שס9^
שװאכקײם• אומלןעישער נאקעםער

i האט גזװױם im s כס91 י מײקאף i i 9דמ 
lim םײטסנ^ a  i93g 9 סײדי:ס1«א םינקאף: g־ 

 און סארסײ, ארמממנר צז ®מ 9אידײ די אידײע, 9װיס
ק 1מי מ^װלדי:ם 19  אסנוי:וסנ. 19כיםםיש1א3| י

 .1לי19ם װי ,1קלא «ng עגק ogi Tiogo 1אי װי־ל
on אח יאליםס1סא g t’3 איד  ugTga 19אידיש go־ 

iip ציאליסםישען ig o, 1 את i n3לוי *aig Tg P*״ 
190 »gag .*nngמ ר agn ig 9מ tig i 9: איד* 
o 3 193שדי il.װײל ריװ T9191 pa l i t 1919090 די

o r i :באנוצט 19די i i i r w די 19יי3 אין סײ oigo,« 
 ל-9ײ םיט קאנדידאםען,. די 1םי יםװאל1א ם9י 1אי סײ

rס די בא:ליקט האט iio 9כ lg9שםיםם9: ליסטיש 
 די מים ימ13 םיק גדי:ט91סא agn 1אי ארבײםער.

TiK o גאר םאז קאז נש9מ ״א : 1901911 i: i r  p it 
אפאל״. םים זאכמ 9אל ניט

i 1אי :910 ט״ im a ,9טאק 19 דענקם םמקאף 
 n סײהי: 1אי 19לכ9י1 ,19גאאםט 18ױגי א אז באמת,

 די iio אסאסיאיישאז אםעס3 די ײ3 1מי פארטרעטען
i9 090911 קלאוקס ig, איז i i צײם 19לב9ז 19י 

 191אונ pn 11 פײהי: 1אײ מאם ר93ל9ז י91 אין איז
r 110:90:9191091 1אי 19091019■ in?

3 l im a  o :g ii: ogn9: 19וײם11 א יי3 ינמאף* 
 סאלי־ קײן 19חנױ:9 :יט האבען 1םי ig נהײם,9:9ל

.191סי 9טיש
 סןד 19י 3אױ אפ. 19איעאנצ דאם 1אי 19לייק

 אח ל,9אסיש 1ױגיא g ױץ gpin tio 191םי 19ליטיש
03919:1 9, iiagn 1םי  igo Tin 1939 ניט• סאקע ײ1

 •go 191 פת 191פי 1909: 190 אלi9oog 1 9סאליטיש
ig ר9ל9אדיק1 איז 19יאליםםיש1 i ,Mi:9iiga איז g i 

i io 19נ9כ91יס1א :עקאנם ימלם 1אי ני^9ג װי g 
 לם91הא: 09 19ײ *יז •po 1900:90 ל909צ 19:אנצ

in מ9װ ש!ץ  mg װאלם — ,T9ogn:gp ״11«לײה :
i’ םיס193לי סיװיל י1 r : i יאר 9 ז״1ליה9.ג 1י1א 

9i’i 1900:90 1אי מענםש!!.  pm אםינירם ן9װאלם: 
:pngni, קשא:ס9ל9 י1 1אי קאםסיק, 191 אי װאלם 

i9 19 :עהאט i:g ,9טס םארשפארם װאלס עס און פנים 
 919זײ 19119ש1סא93סא n םאציאליסםזמ pg לײם ייניאז

•190קאנדידא 9נ9אײג
רעםיעקם, מיט

?מוסןזרןןווסק^ תיק%א
.18248 19חש9ל 22 לאקאל 193090

ו17 ממדעספװמהאל
אפי■ אין axil #ארםיםאג, יאנואר, »ען21 דעם אנ̂ו

 Bjn װעגן לעקזיע ס»ע«יעלע » װערן געגעבן 117 לאקאל <ון
ip siar געזעץ. *כירווו און ip און ארייבןר באריסאער 
p םיידםאן, דז*אעל לעקםאר, i■ ערקלעיז a■אײנאלח״*ן ׳

ip  d»ii ן1א נאד״■ געזאץ ogn אר«י- די «אר םיינ■ ער• 
p p י1 «ון «ינ*ז «ijr»pi. ימדסאן■ p i■ דוגי!• ד• זײז 

 אח־,1!ל!3 1190100 1066 ,001913
עװעניס םריםסנט הסזינער

t 11 ,1א1•אנ nn#16 op זונפמג,  ^w«»eiga גלאנץ 
p (לעיןלעם) i■ ו1א איינלײימז  iicgapn. ■עםע ip י

̂וםאן ״.pwnpgap ז1א •P311 ד• ■
 אל»םאן pprn *.1■ 11 .1א1•אנ מעןop 20 זװסאג,

1 ■p iײדן ,ipp «it« Ml בא?עם*עז םעז op א׳ייזם״• ? 
J> inaipwi .פ»ן

 סטריג^ מע162 איסט 860—בראנהס
עומנױ• oppoomo קארנער

?I9v8 op jm ui ב• ■911 •,1« 11 ,1א11*א oipv!■ 
i■׳ א״גל״מן  ip* 1א ,*®רעםונגען| .tp:p«9B אין 

ip *חץ.1םיל?א י• םאן19■« חיא*■״.9ביי«1א 19אידי
9b28 op ûnuit| 1א1יאכ, i i  ■pi. •ל pi:9n, -לײ 

• 1«י ipi»i9 באי־ .M ipvif,1 ״PP' 1 P "i ידאבל̂ן יי- 
d״i« ל9גאי '1 11■ 19«• i 1נ?א9<» י. םאן19■« מגיאנס״. 

ivoio »71 — p נמ איסם it ,וטחמױ 
ססרינ^ סליטלאנד סארנער

ip׳aig« 11 .1א1>אג op 8*19 זונסאג,  ■pi jgB -בא
ipw«P 909■ ז9אייגליי« מאר^ דל1י ,1»א99ל■ ip  4M 

 סמוירליטג ם. רםאן9ס* «ראנ■״. *אלקם ji■ 9׳a«ipgop״
 חממ,19 סיססיז lew—בראמװיל

•1מני19 ראסאװיי תאתפר
«i i  .,wi:■• 19*22 op jmmi סי»א^1■א p i■

ip ■909■ ו9יייגלײ« קיסיז י•  im 9«א«יאגאל «קענעז 
 אן019»« ?■•׳*אליזםז״ אין tppt געל״ז■ !ראבלןמען

יץ.11א<אנ»1 ל.
ס*רי« 9י«P190—1877—2 נארא

14 .igpםע i»:pw נארא) piko לייםעאום). לײבאר
19<28 op jm n 11 יאנואה ■Dig׳■̂א ■p i 

vnigvn .■ ,םאילס *an•*■ o ip ign , 11■ igopoip 
ogn — igosg 191932*0 ip 8*1■ 19*»א״נלי .  909■ ip 

ji !■019m■ 19 נ■19ל  *f»2i םאלJ^p 
 ,onoo 9o8i odpi 2912—׳אײלאט מני

.i*:pip סייד1םײ סאתער
19*18 op 8 ,1א12יא fglg ■ 911 ,029"g 

WT2Pnrt190״ ip  11■ ip*■ *1 11■ 192*«■ ,l'19**י0*אל 
.ug *11« 199״i •ארםיי,  909■ ip  8*1■ p םלחםדו *H»*i 

092*n j  1*019■■ *Ttpp i tp״D2.
 א-1P1193 1P911 19 3 117 *ל99ל |1• סי«ליחד די

"1P ״.1« 1אי י■1*2איי •09?«*9ל יי
.117 ל*קאל 90<אוםי דיו?יישאנעל9

0. :**■193,: aipvt.!■
*•WTP90 ססןיגזלר, י.



ט י י נערעבטע ►»24 ו

 אץ ״בונד״ פון זינ נרויסער דעו
פױלןןן אץ שפאדפ־װאחלען די שעלעם לאם פון נייעם דז אנ

רובינשטײן ה. םין
אװעק. אויך 1938 יאר דער שוין יז

 נאך בײנקען ניט קײנער װעלען םיר
 יאר א געווען איז עס יאר. אזא
 אלע אויף געזיגט האם רעאקציע ווען

 נישט טאר מען אבער םראנטען.
 דאם וועט אפשר םארצווײםלען.

דע־ פראגרעסױוע, אלע אז ווירקען,
 דער איבער עלעמענםען פרײהייםם־ליבענדע מאקראםישע

רעאקציע. די באקעמםען צו םאראייניגען זיך זאלען וועלט
 אונזער און םריידס אונזערע אנבאלאנגט וואם

 גערעכענם םיזאן םארגאנגענער דעד דארף ױניאן,
 אוג־ םון װעניג זייער סיזאנם. שלעכטע די צו ווערען

 די איז וואכעז׳ םולע געארבייט האבען םעמבערם זערע
 אבער זײנען וואכען םולע געמאכט האבען וואם אױניגע
 םאר־ באסעם. די אזעלכע. וואכען װעניג זייער געװען
 װינםער״ שלכטען דעם אויסגמעז װילען זיך, שםיים
 צו זוכען זיי איגסערעםען. אײגעגע זײערע פאר םיזאן

 ניט איז עם אז םרײז־קאמיםעם, אוגזערע איבערצײגעז
 צו געװען זייגעז פרייזען די וױיל ארבײט, קיין געװעז
 פאר סעטלען יעצם זאל םען דעריבער׳ וױלען זײ הויד.

ביליגער.
 אר־ גרויםע די דאגק א אז אמת, איז עס כאםש

 די און לאנד איז אלץ גאו הערשט װאס בייטסלאזיגקײם
 אנ־ די אץ ארבײטער מילע םון פארדינםטען קלײנע
 אױף נאכםראגע גרויםע א דא יעצט איז טרײדס דערע

 ערגםט גאגץ זיך וועם ױגיאן די און גארםעגםם. ביליגע
 םיםלען און װעגען געפינען צו סארטראכםען דארפען

 גאר־ ביליגע םאר פארלאנג דעם אם באפרידיגען *ו
 אבער םיר דארפעז צײט זעלבער דער אין םענטם.

 אונזערע ערלױבען צו גיט םיטלען אלע אנװעגדען אױך
 םיר איגטערעסען. ןייערע סאר עס אויםצונוצען באםעס
 פון אויסרײד דעם אונטער אז דערלאזען, ניט טארען
 קאסםבארע גוטע, מאכעז מען זאל גאדמענםם ביליגע

 אונ• ארום אזוי און פרײזעז ביליגע פאר מרמענםס
 באדינגונגען לעבענם און םםאגדארד דעם טערגראבען

םיםגלידער. אונזערע פון
 רוסעז םיר םיםלעז• םעגלימ אלע אן װענדעז םיר

 לאקאל מיטינגעז׳ שאפ־טשערםאז שאם־םיםינגעז, אסםע
 גרופען טים געשפרעכען פו־יװאט אםילו און םיםינגען
 םעם־ אוגזערע אױםצוקלערען אום םעמבערם אקםיװע

 און איגדוםםריע אונזער אין לאגע דער װעגעז בערם
אינםעחנםזמ. אונזערע פאר עם אויסצוגוצעז אזױ װי

ך פארשםײט  נאד אױסגעהוגגערט אח עולם דער זי
 טאנכע אין ארבייטען. וױל און סיזאן שלעכםען א

 געגעז קעםםען נאר ניט דעריבעד סיר דארסעז שעלע
 נאר׳ אויפגאבע׳ אונזער דאד איז דאס וואם באםעם, די

 ארגומעג־ צו אויס אױך א&אל קוסם באדויערען׳ צום
 גליקלאכערוױיזע םיםגלידער. אײגענע די םים טירען

 מםתמא עקזיסםירם פראבלעם זעלבע די אםם. זײער ניט
 אינ־ אונזער פון צענםערם אנדערע *לע די אין אײד

דוםםריע.
___ • •

 אין םארוױקעלם יעצם איז ארגאגיזאציע אונזער
 קא.״. קאוט עוועלין ״די קלאוק־םירםע׳ א מים קאפף א

 םעם־ אונזערע צוױשען באװאוטט דינען זיי וױ אדער
 פאר־ זיד האם עם װעםעז בראדערם״, ״װאגעל כערם,
 ארגא־ און שםאל־םאמאםען גרױםע די נאכםאן װאלט

קאםיאנײיוניאן. א ניזירזמ
 םשעלענחש דעם אויפגענו&ען האם יוגיאן אונזער

 םראגטעז. אלע אויף פירמע דער געגען קעסםען םיר איז
 צו געגוםעז זיך םיר האבעז זיד׳ פארשםײט עדשםענם׳

 אױם־ םיםינגעז׳ אםםע גערופען שאפ. פון ארבײםער די
 •טור איז װיל. םירמזנ n װאס אלץ אז זײ געקלערם

 און ױניאן־קאנםראל אינםערנעשאנאל דער פון ווערען
ארבײםער. די פון פארדינםםען די שנײדען נאכרעם

 דעו פיז םעמבערין א אגגזנקלאגט אוין האבען םיר
 זיך האבען אין שא<> דעם אין ארביים װעלכע יתיאז<

 ארגאניזירען זײ חעלםעז און כאסעס די צו סארקויםם
 גוײודעג&־קאמיםע א פון איז וי ן.אגײײגיאקאמי ן

 גע־ אויםגעשלאסען את און שולדיג געווארען געפוגען
 פון געפאדערם האבען םיר יוניאן. דעד פון ווארעז

 ארבײםאריז, דאזיגער דער ןשיקעקצוצאװ םירסע דנר
מיןןי דעד פון טעטבער קיק ניס איז ?י וױיל  די װען י

 ס קי די גענוםען מיר האכען אנםזאגם׳ זיך האם פירםע
on ארױם־ האט װעלכער סשערטאן. אוטפארםײאישען 

p m o טירםע די אוגז. גוגסמען צו אנםשיידונג אץ 
דעם פון אודםייל דעם אויסצוטאלגלן אגסזאגט ?יך חאט

 קיים די גענומען מיר האבען טשערמאן, אומפארטייאישען
 די אז גע׳פםק׳ענט, האם געריכט דער און קאורט, איז

 אומפארטיײ םץ אנטשײדונג די דורכםירען דארף פירמע
 דרייד־ לאיערשע םארשיידענע דורך םשערמאן. אישען

 גיט נאך םירמע דער םון קאורט־באשלום דער איז לאך
 אנגעקלאגט דערוױילע מיר האבען געווארען׳ דורכגעםירט

 ריליישאנם לייבאר נעשאנאל דער פאר םירמע דער
 דעם געגען םארברעכען אין איר באשולדיגענדיג באארד

 א ארגאניזירט זי וואם דערמיט עקט, לייבאר וואגנער
 םאר קומען עם וױ וואכען צוױי שוין קאמפאנײױגיאן.

 באארד. לייבאר דער םון עקזאמינער אן םאר םארהערען
 געווען שוין זיינען שאפ םון ארבײםער צאל גרויםע א

 דער פאר געזאגט עדות און װיטנעם־םםענד אויפ׳ן
ייניאן•

פעב־ םען18 דעם דין וועט באל יערלינער אונזער
ש. װ. ט. אין רואר  װאשיגג־ וועםט 936 אוידיטארױם, ח
 געווארען שױן זיינעז בעלער אונזערע בולעווארד. טאן
 גרוים מים ווארטעז מעמבערם די און אינסטיטוציע אן

 צחאמענ־ יערליכען םרײליכען דעם אויף אוםגעדולד
 אח סלעק דזשאבם- װעגען נים רעדס מען וואו קונםט.

 עטליכע אנגענעמע םארברענגט מען וואו נאר קלאוקם,
 די ווײל זאך גוטע א דערביי םוט מעז און שטונדען.

צוועקען. גוסע פאר םארנוצם ווערען באל םוץ פראפיםען
 קאאפעראציע םולע די נאר נים עתוארטען מיר

 אוג״ אלע םון אויו נאר סיסגלידער׳ אוגזערע אלע פון
 האפען. מיר לאנד. איבער׳ן שוועסםער־לאקאלעז זערע

 אוז אפרופעז ברײםהארציג און װארים ױך וועלען זײ אז
 סואװעניר*פרא• אוגזעד אץ באגריםוגגען אונז צושיקען

ארוים. גיבען םיר װאם גראם
 און 84 .65 געמליד — לאקאלם אונזערע פח דרײ

ר געשסיםט שױן האבעז — 97 מ  רעקאםענ־ דער אי
 אונ* אפצולעגען עקזעקוםיװע גענעראל דער םון דאציע

 איג־ גאנץ גאו שפעטער. יאר א אויף קאגווענשאן זער
 געװא־ אגגעגעכען איז עס װאו דיסקוסיעם, םעליגענםע

 רע־ די איז אפלײגען, געגען איז פאר ארגוםעגטען רען
 װעם 96 לאקאל געװארען• גוטגעחײסען קאםענדאציע

 איבער שטימעז װעט אח ייאד קומענדע מיטיגג א האנען
מר דער על םראגע. ז

 באאמםע, לאקאלע פאר װאלען אננאלאנגס וואס
װאלען. די האבען גיכען אמ װארשײנליד םיר װעלעז

 און לעזער אלע װינשענדיג ענדיגעז װעל איך
 דער פץ מיטגלידער אלע און מיטגלידער אונזערע אלע

 א קלאס ארנײםער נאנצעז דעם און אינםערנעשאנאל
.1939 יאר גליקליכען

pm .סראנס נ»װםהי8י ש
 קראנק איז יאנאװםקי ש. גענ. װאס דעם צוליב

 באדויערעז צום ער האם װאכען. עםליכע לעצםע די
 פא־ דעם פאר ארטיקלעז זײנע שרײבען געקעגט גים

 מיר ״גערעכטיגקײט״ נומער םיגעזrא און ריגען
 גענאסע און דויערעז נים לאנג װעט עס אז האםען,

 פארם־ װעט און געזונד זײז וױדער װעם יאנאווםקי
*גערעכםיגקיים״ דער אין םיםארבעםערשאפם דין זעאען

 גתיסען א אפגעהאלטען האבען םאציאליסטען די
אהלען לעצםע די אין זיג אדט־וו לעז. איז שט  גאבץ סוי

אזונדערס ם ב רוי ען איז ג עוו ר ג ע ג ד ״, םת זי ד נ בו  די *
ע די םון פארטיי םאציאליסםישע ש די טער אי אין ארבײ

ען. ל פוי
עז אין שםאדט־וואהלעז לעצטע די ל עו פוי נ  גןך זיי

ען, ט װ ען דעם לוי ש לי ער מאסשטאב, םוי  װע־ אדער מ
ער ג ע. ני י איז עם אז הייםט, עם פריי מןן ד אלקס־מן  ם

ארעז געגעבעז ז געוו םער א בי י מאס געװי  מעגליכקײס ד
ען ק רי ד צו ס ר אוי ע מונג, זיי טי י וואם ש י  שױן עס האבעז ז

ט לאנגע א ט צײ ר און געהאט. ני ע  איו רעזולטאט ד
ען עוו ר א ג ע ם רוי שער ג ג. סאציאליסטי  ווארשע, אין זי
י םון סאציאליםםען די האבען למשל, ט ד ער  ראס• הונד
מען) מענער םיל אונ ק אמען און 43 געקראגען (  םיפ צוז

םיװע די אגרע י האבען פר ע א ד ר ע כ איאריםעם זי  אין ;מ
ח א אטמענער 80 די םון זיי האבען ל  43 ערװעהלם ר

ד און לי הנ י אין עם איז ע ערע ד ט. אנד עד ם ש
 איז געזאגם. שייז װי גרויס׳ באזונדערם גאנץ נאר

 ראס• אידישע 20 די פון .בונד״. םון זיג דער געווען
 םי« צוזאםען ״בונד״ דער האט ווארשע איז מענער

 מ ערװעהלם *יח ■יעלי לינקע םארטיי קלײגער דער
 פאו־טײמ אידישע אנדערע די מיט צױניםטען די און

 די כמעם אז הייסט, עם 5 בלויז עתועהלם האבעז
 געשטיטפ האט ווארשע םון באםעלקערוגג אידישע גאגצע

 ן האט לאדז אין ״בונד״. םון קאנדידאםען די םאר
 געשטיפט באםעלקערוגג אידישער דער םוץ מאיאריטעט

י פאר  אידישן 13 די פון ״בוגד״. פון ?אגדידאטעז י
.7 עתועהלם *בוגד״ דער האט ראטמענער

ט»ל. ערשטע דאס נים שוין דאם איז אײגענםליך
 אױט־ האנעז פוילען אין פאלקם־מאםעז אידישע די וואם

 ״גוגזי• דער ״גונד״. צום צוטתיעז ןײער געדריקם
 np א םים זיג גרויסען ענליכעז אן אפגעהאלםען האט
 אבןד געמימדע־װאחלעז. אידישע די אין צוךיק יאר
 יאלײ װיכםיגערעז א סך א האט זיג איצטיגער דער

 ״בתד״ םאציאליםיטשער אידישער דער ױערם. םישען
 גרױס*• גאנץ דער פמ געװארען אגערקענם געםליך איז

 פןר פױלעז אק וועחלער אידישע די פח םאיאריםעם
 באפעל־ אידישער דער פון פארםיי מליטישער דער

קערונג.
 tap אויסגעהאלםענע ריכטיגע די געווען איז דאם

 MP ,בונד״ םמ פאליםיק אידישע און *יאליסטישע
געכראכט• אנערקעגומ גרויםע די אט איס תאט

שאפ־טשערמאן. דעם דאנקען
m נױגאס און נױמאן סיז ארבײםער די םיר׳ v 

 םשעד־ שאפ אוגזער באדאגקעז םטרים, םע39 װעסט 250
 איבעד־ זיין פאר בענדאוויםץ׳ מאיר ברודער טאן•

 זיץ אין שאו אין םכסוכים אלע םעטלעז צו געבעגהײם
 יי פון איגטעחנסען די פאר װאןי דער אױף סאל אלע

 *ל<מפי«רװ א מיט אים פרעזענםירעז מיר ארבײםער.
 גזױוד גוצען דאם זאל ער אים וױנשעז מיר און מתנח

טערחײט.
•9אג ביזנעם דעם גלײמימױג אויך דאגקעז םיר

 1ל פון דזשײקאבס. בארני גרודער שאפ, אונזער פח
Htr אונזער צו קאאפעראציע זײז געבעז םאר .35 קאל
נײטיג. גאר איז עם ייעז

 אד אק דאנק חױפט אוגזעד חביב. אחרון ואחרץ.
עוןיי דעם םח סענןנחשעד אונחװ־ קוםם ערקעגוגג  א

 מארים ברודער דעיארטםענם, קאוגסיל טריעל
 ארבײסעד אונזערע אלע אז םעגליך מאכען פאר
 >ןי האט פירםע אונזער ארבײםסלאז. ווערען גיט
 אױפגעמן אומשםזננדען געוױסע צוליב מח ױ אז

 ברודער *ו געװזננדט זיד תאבעז םיר בהנעס.
 לאגישע און םאקםישע דין דאגק א און בערג

 בעםםע די פאר געווארען געסעטעלט םראגע די איז
 ג on וױנשען מיר ארבײםעד. די םיז םערעסעז

 אםת׳ע זײץ פארזעצען קענען וױיםער אױך זאל ער
 אלע פאר אץ כפרט. שאפ אוגזער םאר ארביים
בכלל. מאכער

גרוס, ברידערליכעז מים
3 .v n85 לאי^ <ארס?ז.אוס;

 ji און בראטקאװסקי דזש. םילער.
 לאפיז־וס מארים :117 לא^ פמ מאן׳

 חשימי ;9 לאק. שװאדםצמאז, לואיס
.48 לאק. רי*׳

.117 לאקאל בעגדאװיםץ׳ סאיו

GEREGHTIGKEIT (Justice)

Jersey City, N. J., February, 1939 ______Price: 10 CentsVolume XXI. No. 2.

 געוױנם גרעםטער דער פײ באנײאונג ױ
ט ענ מ רי ר פול אנ ע  ױנ־ דרעםמאכער דער םון ד

ד^“. ײ  אגרי־ דעם באנײען בײם יאן י' יר
ר ע כ א מ ם ע ר מאנוםעק• די םיט םענט ד

 אויסגעםידען איז עס וואס דעם. אין באשטיים פשורערס
 געטויגט ניט וואלם עם אםענער.קאמף. אן געווארען

 פאר־ די אזוי װי געדענקען םיר אינדוםטריע. דער סאר
 זיך האבען אגרימענם דעם באנײען װעגען האנדלונגען

 םרעהליך. נים גאר אויםגעקוקט האם עס אגגעםאנגען.
 פרא• דארםען זיי אז געטראכט, האבען באלעבאםים די

 זיי און לאגע געדריקםע איצטיגע די אױםנוצען נירען
 זיינען די םאדערונגען. רייה גאגצע א צוגעגריים האבען

 אנשםאס און וועג דעם ױניאן דער םארלאפען נעמליד
 געלאזם די האבען ױגיאן, דער םון הערען צו סריהער
 געח־עז אבזיר איז דאס זיד. סון יוניאן די זזערען פריזזער

 באלע־ װען םולווער. מיט שמעקט וואס סטראטעגיע, א
 װערט ױניאן, א פאדערונגען שטעלען •אן פאנגען באטים

 גרײטען באלעבאםים די אז אויסגעטײטשט, געװײנליך עם
 האם ױניאן דרעסמאכער די קאמף. א אויםצונעמען זיך

 קאמף• קײן םון ניט אנםלויםט זי אז טראדיציע. א אבער
 דערווארטען קען מען אז אויםגעקוקט, דעריבער האם עס
 גע־ האבען מענשען ערםארענע מער אמת׳ מלוזםה. א

 װע־ םונקט, קריטישען א צו קומען װעט עס װען אז זאגט,
 איצט איז עס וױיל װערען, קליגער באלעבאטים די לען
 דרעם־אינדוסטריע, דער אין מלחמה א םאר צייט קײז נים

 די װי אבער קריזיס. שװערען אזא איבער לעבט װאם
 באנײען צו םארהאנדלונגען די האבען , זיין נים זאל ואד
 פרידלי־ א אין ניט וױיט אגגעפאנגען זיך אגרימענם דעם
 דעם םאר דעריבער באםראכםען מיר שטימונג. נער

 זי וואם ױניאז׳ דרעםמאכער דער םון געװינס גרעסטען
 דעם באנײען װעגען םארהאנדלונגען די דערםירט האם

 םרידליכען א אויף ענד ערםאלגרייכען אן צו אגרימעגט
*וםז.

 ווערם דעם מיגימיזירען צו ניט מיר מײנען דערמים
 ױניאן דרעסמאכער די וואם םארבעסערונגען די םץ

 גע־ אין אגרימענט. באנײטען דעם אין געװאונען האט
 באזונדערם גאנץ א םון איז באדייטונג דיער גענטײל.

 א פון אייגםירונג די באטראכטען מיר װערט. הויכען
 אונפאר־ דעם םון אויםזיכט דער אונםער בױרא, לעיבאר

 זעהר פאר איגדוםטריע דרעס דער םון טשערמאן סייאישען
 דרעס־ דער םון םאל דעם אין איז עם געװינם. גרויםען א

 *yevo א אייגםירעז פון פראגע א בלויז ניט אינדוסטריע
 עס ארבײם. באקומען צו ארבײטער די םאר סיסטעם רע
 קוםען צו ארבײטער אן םאר װירדיגער און בעסער איז
 אויםגע״ האם ױניאן זײן וואם בױרא, ארבײטער דער אין

 העל* אים זאל זי אז ווערען. געשאםען זאל זי אז וױרקם,
 שאפ פון ארומצוגעהן איידער באשעםטיגוגג, געפיגעז סען
 םרײנד־ א בעטען אדער באם א בײ טובה א זוכען שאפ נו

 נים גאך איז דאס אבער שאפ־טשערמאן. א בײ שאםט
 איגדוםםריע דרעס דער אין ביורא ארבײםער אן •לץ.
 זי װאם באז׳ײםונג, גרױםע די צוגאב א אלם נאד האט
 דיסקו־ײ גאציאנאלער וועגען קלאגען די אםשאםען יחנט

 אסטאסי קראנקהאפט-ע א געשאםען האבען וואס סיגאציע׳
 גרױםער א זײן שױן װעם עם ױגיאן. דער אין יערע

 םירען װעם ניורא ארבײםער אן װאס אלײן. דאס געװינס
 דעם בײ ״סאינס״ די םארשוױנדען זאלען עס אז יעדצו.

 אג־ װערם זנס וואו דרעם־שעפער׳ מאנכע םץ ןדײגגאנג
עז מ ר «ח מג מ מל  װעלמן םח אדער גאג^אליםעם י

פארלאנגס. װערעז ארבײםער לאקאל
 אנ־ אלע מאכעז דארפעז װעם ײגיאז דרעסממר ײ

 םעג־ וױ גין אזױ זאל ביודא ליימר די אז יסרענגומעז,
 דאס אז וױיסען, םיר לעבען. איז ומי־עז אײנגעםירס ליד

ט  גלױז גיט פאראז זײגען עס לײבם. אזױ זײן ניט ין
 איז פארליבם זיתעז װאם אמלמ׳ טיטבאלעאג די ײיישעז

taP ד• זײעחג פון געזזגר די ײמגזסלואױסצ פדײחײט•

 זײ־ וואם ארבײטער, פאראן אויך דיגען עס גאר בײטער,
 די איבער ארומצוגעהן פרייהײט דער אין םארליכט נען

 מיר זאגען דעריבער אט און דזשאב. א זוכען שעפער
 די אנשטרענגונגען אלע ווערען געמאכט דארםען עם אז

אײנצוםירען. גיכער וואם בױרא ארבײםער
 געװינס באדייטענדען א םאר אױן־ באטראכטען מיר

 אםאסיאיײ קאגטראקטארם דער מיט פארשטענדיגונג די
 ווע־ ארײנגענוםען זאלען םראק־אייגענםימער די אז שאן,
 דאם אגרימענט. קאלעקטיײעז דעם פון טייל א אלם רען

 אר־ דער אויף קאנטראל דעם מאכען לייכםער םך א װאלט
טאון. אװ אוט ארויסגעפירם װערם וואס בײט.

 דארםען ױגיאן די װעט פונקט דעם וועגען אויך און
 גיכער װאס זאל ער אז אנשטרענגונגען, גרויסע מאכען

 םאר. זיך שטעלען מיר לעבען. אין װערען דורכגעםירם
 איר אין שײעדיגיןײטעז גזױײםע באגעגדנלז װעם זי אז

 אג־ מעגליכע אלע מאכען צו װערם אבער איז עס וועג.
 םראק־אײגענטי* די וועגען פונקט דער אז שטרענגונגען,

םאקט. א װערען זאל מער
אר־ יואד — דאםעל־םיםטעם דער םון אפשאפונג די

 עקזיםטירט איצט ביז האט וואם ארבײם, שטיק און בײט
 םארבע־ װיכטיגע א אײך איז אמדוםטריע, דרעם דער אין

 םיםטעם וועלכע םראגע, די ניט דא איז עם םערונג.
 שטיק־ — דרעסמאכער די םאר בעםער איז ארבײם םון

 דין קענען דעם װעגען וואד־ארבײט. אדער ארבייט
 זיץ ניט אבער קענען עס מײנונגם־פארשידענהייםעז.

 םיס־ דאפעלםע א אז מייגוגגס־םארשידענהײטעז, קײן
 אינ• איין אין שטיק־ארבייט און וואך־ארבייט םון טעם

 אינדוםםײע דרעם דער אין גים. זיכער םויג דוסםריע
 עעםליר. די אין ארבײטער די אז ארויםגעװיזעז, זיד האם
 מער םיל ווערען סיםטעם. װאד־ארבייט די האבען וואס

 וואו שעפעד די אז איז- רעזולטאט דער און עקסםלואםירט
 םאר קאנקורענץ שטארקע א דינען ײאד םיז ארבײם מען

שטיק. סון ארבײםען וואס שעפער. די
 דרעםמאכער די װי נאכדעם איצם, אז האפען, מיר

 די םון און זארג דעם פון געװארען באפרייט איז ױניאן
 אגרימענט. דעם באנײען וועגען םארהאנדלונגען לאנגע

 די אויף כוחות אירע קאנצענםרירען מער קענען זי װעם
 די און איר. פאר שםעהען וואס פראבלעמען, אנדערע

 די אויד צאל. באדייטענדער גאנץ א אין םאראן דינען
 א און םראגע אוט*אװ־טאון אן האט ױניאן דרעסמאכער

 ברוקלין א האם זי אויך און שװערע. און גרויסע גאנץ
 קא־ די זיינען םראגעס אלע איבער פראגע א און סראגע.

 רעיאן װערען אנגעםאנגען האבען וואס םאן־דרעסעס.
 און םראגען ױניאן אינערע םאראן זיינען עם און דרעםעם.

 לעבעדיגע. א ענטפער. אן פאדערען וואם פראבלעמעז
 אץ םראגען נייע זיך םאר שםענדיג האם ױניאן טעםיגע

 ױנ־ דרעסמאכער די װי אזא נאד בםרם פראבלעםען. גײע
 מאכם וועלכע אינדוסםריע. אן מים טאן צו האט װאס יאן,

 ענדע־ גרויםע אזעלכע יארען לעצםע די אין דורן
רונגעז•

***
 און צענטראליזאציע

דעצענטראליזאציע
דער אין

מאבערװניאןסלאױןן

װע־ גים װאלטען םיר
אילו־ די צושםערען לען
קלאוקסאכער. די םון זיע
 קומען קען הילף זײער אז

ערפינדונג. נייער דער פון
.צענטראליזא־ חײסם וואס

 אנגע־ עם האם מען וױ פלען״, ״ױניפארם אדער ציע-,
 זיד לעבם עם צײט. לעצםער דער אין רופען םאנגען

 שלעכט זעהר צײם לעצםער דער אק קלאוקמאכער די
 םארבע־ צו לאגע דיעד וױ םיםלען זוכען פוזען זײ איז

 זיד זאיעז זײ אז גאטירליך, דעריבעד אין oy םעחנן.
n אז אנכא״מ n r .יז עם וחנלמ די גים מאם פלאן« 
 חנר אײב אבער, את פראגע די חילף. פח האפנונג

אנ־ טאכזנז עדגעד גאד ניט לאגע די װעם פלאן נײצר

 צרח אלםע די איז עם מאכען. צו בעםער זי שטאט
 שלעכם אים איז אים לייגם מען װי אז קראנקען, א םים
 בעסער שױן אים זאל מען אז זיך, ער בעט אפט און

 נאד אים איז צס וױיל םריהער. װי צוריק אוועקלײגעז
געווארען• ערגער

 אלע אז גלױבעל, יארק נױ םץ קלאוקמאכער די
 אום־אור די אז אום־אװ־םאוז. םון קומעז צרות זייערע

 ניו* אין קלאיק־טרײד דעם רואינירען קלאוק־שעפער טאון
 דאלען זיי אז נאםירליך, דעריגער איז עס און יארק
 אוט־אוױטאון די באקעמםען צו וױ פלענער זוכען כםדר
צרה.

 ױױיארקער די װי יאר דרײםיג באלד שוין איז עם
 אוט־אוױ די געגען קאמף זייער םירען קלאוקמאכער

 וױ עלטער קאםף דער איז אמת׳ן דער אין צרה. טאון
 די וױ גלײד אנגעסאנגען זיד האט לר יאר. דרייםיג

 אין ארגאניזירען אנגעםאנגען זיך האבען קלאוקמאכער
 מאנוםעק־ נױ־יארקער די האבען דעמאלם נאר ױגיאן. א

 איב* שעפער זייערע אװעקםירען געדארםט גים טשורערם
 דעםאלס איז חשאםײקע ודיי׳ל נױ־יארק, פון וױיט ריגם
 איז שאפ אזא איינער אום־אװ־םאון. געווען אויך שוין

 קלאוקמאכער דער פון היסטאריע דער אין געבליגען
 גרויםע צו געפירם האם דעם געגען קאמף דער ױניאן.

 באראנ* געגען פראצעס בארימטען דעם צו און ארעםטען
 חנר געגעז קלאוקסאכער די םון קאמף דער דעסען.

 *יעריגען50 זײן םייערען שוין קען צרה .אום־אװ־טאון
 קלאוקמאכער די האט צוריק יאר 50 מים נאר ױבילײ.

 גרויסע. די קעמםען. צו כוחות וױיגיג געהאט ױניאן
 1גע* געשאםען ערשם איז ױניאן קלאוקמאכער שטארקע

 דער ווען ,1910 םיז םםרייק גענעראל נאכ׳ן ווארען
 טאקע און געווארען. אונםערגעשריבען איז ״פראטאקאל-

 יוג* קלאוקמאכער גרויםער א םון אויםשוואונג דעם מים
 אנ־ זיד האם ״פראטאקאל׳ םון געבורט דער מים או? יאן

 את אוט*אײ*טאיז. געגען קאמף גרויסעד דעד געםאנגען
 אן אהן אגגלםירם אן צייט יענער םון ווערט קאמף דער

 סע־ גוםע מערערע צייט דער אונטער געװען אםשטעל.
 באזונדערם גאנץ אייניגע מאכער. קלאוק די םאר זאגען
 אײניגע שלעכםע, מערערע געווען זיינען עס און גוםע,

 םארגעסען םעזאנען גוםע די אין שלעכםע. באזונדערם
 דער־ זיי אוט־אװ־סאון, װעגעז נױ־יארקער די געוױינליד

 שלעכטער א איז עס ווען שםארק. זעהר אבער זיך מאנען
 םעזא־ די דינען יאר עטליכע לעצטע די אין םעזאן.

 אום־אוױ די אויך שםעהט מםילא און שלעכםע כסדר נען
 םיטלען נייע זוכט מען און םאדערגרונד איז םראגע טאון
 זעהם עם באקעמפען• צו צרה די וויי םלענער נײע אץ

 ♦צענםראלײ אזױ־גערוםענע די אז אוים, נים אונז אבער
 איו אײגענםליד םיםעל. ריכטיגער דער איז זאציע״
 םאק• איז עם ריכםיגער. קיק ניט גוםא נאמעז דער אפילו

 דעצענםראליזאצי^ נאר צענטראליזאציע׳ קײן גיט טיש
 דעד פח אגענט. ביזנעס אײן באאמטער. איין אגשםאם

 קלאוק־שד■ ע ל א אויף אויםזיכט די האבען זאל ױניאן
 גיזגעם־ םערערע האנלז עם וועלען דיסםריקט א פח פער

אגענםען.
 חגס אנאליזירעז צו בדעה נים דא אבער האבען םיר

 מער מערען געטאן דארף דאם פלאן. צענםדאליזאציע
 דיםקו־ צײט ללנגלרע א איז ■לאז דער אויםםירליד.

 װעגען םײנונגען די איז ױניאז דער אין געװארען טירש
 גאר אײגענםליך םיר האבען דא געםיילט. זײנען אים

 רעדס םען אויב אגדערש. עטװאס נאםערקען געװאלם
 נויטיג עם איז צמםראליזאציע װעגען פיל אזױ יא שױן

 םעד אביסעלע אימםירעז דארף סען אז דערםאנען׳ *ו
 דעם אין סימען םיר ײגיאז׳ דער אין מגםראליזאציע

 »יז 1זײ זאל לאקאל יעדעד ניט אז און באארד, ח״אעט
«יך. פאר םלוכח זעלבסםשםעגדיגע א גאנצלז

 געימז נים יוניאן קלאוקםאכער די איז לאנג שוק
ילגאטאאױט ךי איצם. איז n וױ דלמגםדאליוירם אזױ


