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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
o n 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

p m .הי8י ש ם װ « ס נ נ א ר ס
 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

טען די ס אלי אצי סען א אפגעהאלטען האבען ם תי  ג
ן זיג םע די אי  גאבץ סוילעז. איז שטאדט־וואהלען לעצ

ם באזונדערס רוי ען איז ג עוו ג דער ג בונד״, םת זי  די *
שע םי ס אלי אצי ע די םון פארטיי ם ש די טער אי אין ארבײ

ען. ל פוי
טע די ן שםאדט־וואהלעז לעצ לעז אי עו פוי  גןך זיינ

ען, ט װ ען דעם לוי ש לי  װע־ אדער מער מאסשטאב, םוי
ר ע ג ע. ני ז עם אז הייםט, עם פריי מןן די אי מן  םאלקס־

ארעז געגעבעז ר א ביז געוו םע  מעגליכקײס די מאס געװי
ען ק רי ד צו ס ר אוי ע ג, זיי מונ טי  שױן עס האבעז זיי וואם ש

ט לאנגע א ײ ט צ ן געהאט. ני ר או ע  איו רעזולטאט ד
ען עוו ר א ג ע ם רוי ר ג שע טי ס אלי אצי ג. ס ן זי  ווארשע, אי
םען די האבען למשל, ם אלי אצי ט די םון ס  ראס• הונדער
ען) מענער מ ל םי אונ ק ן 43 געקראגען ( מען או א  םיפ צוז

ע די װ םי אגרע ע א די האבען פר ר ע כ ם זי םע רי א אי  אין ;מ
ח א מענער 80 די םון זיי האבען ל ט א ם ר  43 ערװעהל

ן ד או לי הנ ן עם איז ע םעדט. אנדערע די אי 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
י פון איגטעחנסען די פאר װאןי דער אױף סאל אלע  י

 *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.
יי דעם םח סענןנחשעד אונחװ־ קוםם ערקעגוגג ן עו  א

 מארים ברודער דעיארטםענם, קאוגסיל טריעל
 ארבײסעד אונזערע אלע אז םעגליך מאכען פאר
 >ןי האט פירםע אונזער ארבײםסלאז. ווערען גיט
ױפגעמן אומשםזננדען געוױסע צוליב מח ױ אז  א

 ברודער *ו געװזננדט זיד תאבעז םיר בהנעס.
 לאגישע און םאקםישע דין דאגק א און בערג

 בעםםע די פאר געווארען געסעטעלט םראגע די איז
o וױנשען מיר ארבײםעד. די םיז םערעסעז n ג 

 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׳

מי ;9 לאק. שװאדםצמאז, לואיס שי  ח
.48 לאק. רי*׳
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ג ױ נ או ײ אנ ײ ב  געוױנם גרעםטער דער פ
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

*וםז. םרידליכען א אויף ענד ערםאלגרייכען אן צו אגרימעגט
 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 ל מ  װעלמן םח אדער גאג^אליםעם י

פארלאנגס. װערעז ארבײםער לאקאל
ר ײ מ מ ס ע ר  אנ־ אלע מאכעז דארפעז װעם ײגיאז ד

ר די אז יסרענגומעז, מ  םעג־ וױ גין אזױ זאל ביודא ליי
 דאס אז וױיסען, םיר לעבען. איז ומי־עז אײנגעםירס ליד

ט  גלױז גיט פאראז זײגען עס לײבם. אזױ זײן ניט ין
מ׳ טיטבאלעאג די ײיישעז ל מ  איז פארליבם זיתעז װאם א

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

ט ע א  »יז 1זײ זאל לאקאל יעדעד ניט אז און באארד, ח״
«יך. פאר םלוכח זעלבסםשםעגדיגע א גאנצלז

מז נים יוניאן קלאוקםאכער די איז לאנג שוק  געי
ילגאטאאױט ךי איצם. איז n וױ דלמגםדאליוירם אזױ
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ך דאכם זימען, לאקאלם די סון  גע־ נים מאל קײן זי
תן  איצם זײנען לאקאלם די ברײם. אח וױים אזוי י
 װי מער נים םאקטיש איז באארד חשאינם דער און אלץ

 די ווארם דאס האבען שאפ אין קלוב. דיסקוםיר א
באארד. חשאינם דער נים און לאקאלם
 זוכען און רעוױדירען פון םראגע א איז עם ווען און

 אםשר קראגקהייט׳ דער םון אוחאכען די זיינען עס ודאם
 אורזאכען די םון איינע אז טאן. טראכם א אויך םען דארף

 יעדער אז ױניאז• דער םון דעצענטראליזאציע די איז
 םײל דעם הײםם עם זינען, אין זיך בלויז האם לאקאל

 אין נים האם ער אבער אים, *ו באלאנגט וואס ארבײם,
םיילען. זײנע אלע אין םוײיד גאנצען דעם זינען

 עס ערקלערונגען. םיל קײן נויטיג נים דא זײנעז עס
 קלאוק־ דער םון לאקאלם די םראגע. אלםע נאנץ א איז

 מער װאם זײן צו געזוכם מאל אלע האבען ײניאן מאנער
 אײםא־ ברײםערע א װאם האבען צו און זעלבםםשםענדיג

 געװארעז באטראכם מאל אלע איז דאם אבער נאםיע.
 םירער־ װײםזעהענדיגער םער און העכערער דער ®דן

 ביז נײגוגג. שעדליכעד א פאר ױניאן דער פון שאםם
 מנםראליזירען צו אײנגעגעבעז עגדליך זײ זיך האם דס

 באארד. דזשאינם דעם אק קאנםראל מער מאכם׳ םער
 די גןןנומען זיד לאקאלם די האבען אבער ביםלעכוױח

מז איז באארו דזשאיגם דער און דעה גאנצע  אזױ געבלי
גארגישט. בײ וױ גים

 םאר־ גים זיך קלאוקמאכעו די זאלען װאס סאר
 עטישעארםע קײן נים איז עס ? דעם װעגען םראפםען

ײז א נאי־ פראנע.  םים םאז צו האם עס ■ראקםישע. י
 און נים. איצס האבען זײ װאס פוםער. און ברוים זײעד
 םיפער אביסעל ארײנקוקען םראגע דער איז זאל םען װען
ן װעס  שײכות שםיקעל א געםינען אויד אםשר איר אין מ
_______________ פראבלעם. אום״אװ״םאון דער מים
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M ר ע ר ע ל א ר ע ב  ®אר־ ררזװעלם׳ם ירדזיז־ענם לי

ר איזו ציי א גזױ דאם אז קאגגרעם. סת לאנג ס
׳ ~“י״ י rv * “ י t םאחי־ סאציאלדר וחזגעז

ס ג נ רו ע כ אױסגעברײםערם ואל כערוסנ ד
 ארבײסער״ אזעלכע אויך ארומגעסעז זאל עס אז װערעז׳

 װא־ װעם אויםגעשלאסען. געװען איצם במ דינען ודאס
 מענ״ פראגרעסיװען יעדען פון ווערען באגדיםם רזןם
אגי•ל איז יחמ

קאנגרעס. פון נעםליך סארלאנגס פרעױדענם דער
 זאל פארזיכערומ עלםער״פעגסיע העגען געזעץ דאס או

 באדיגםע און םאטראזעז הויז״באדינםע. ארײעעפען אױך
 אזא אייף װעלען עס פארם״ארבײטער• איז שיסעז אויף
 סזד קריגען װעלען װאם םיליאן 6 נאד וװקוסען ארסן

 געזעץ׳ דאם עלםערס״פענםיע״עארזיכערובג. דעראלע
ד »ז ארום נעםם איזנם. עקזיסםירט ודאס  האלב איז 42 עי

פארזיכערוגג. דער או בארעכטיגם דמען האס םיליאז׳
עלטזמ־ס־ ךי אז אויך> רעקאמענדירט רוזוועלם

 אנפאנ־ זאל םען אז אדן ווערען געהעכערם זאל •ענסיע
 אגשםאם 1940 יאר אין שוין ■ענסיעס די אױסאאלען גען
באשםיסונג. ביז־אימױגער דער לוים .1942 יאר אין

 רעקא־ זײנע האט רחוועלט או ערקלערם. װערט עס
 דאס אויםבעםערען און אויסברייטערען װעגען מענדזמיעס

פ דדליב געמאכם פאדזיכעדונגם־געזעץ ממיאלע ע  ד
 עלטערם־ הויכער א װעגען •לענער סארשידענע די װאס

 דער אדער •לאן םאונםענד באקאנסער דער וױ ועגסיע.
 דאנערשטאג״. יערען דאלער 30« •לאן קאליפארניע נייער

 םעו־ אלץ װערעז און אגהענגער סך א מעזגזפ תאמן
ר אם באגעגענעז רעדיבער וױל רוזוועלם <א§ולער.  ת
 עלטערס־פענסיע ליבעראלערען םער א םיס נאחעגונג

 דאס אננעמען. שױץ זאל קאנגראס דער װאם געזןזץי
» אדעד ריכסיג זײן מעג  בלײבם זדקר דעד אבזלר גי

 פון סארלאנגם רוזװעלם ■רעויועגם אז וערועלביגעד.
 זאל פארזיכערונגס־גזװעץ איאלעאס דאס אז קאבגרעס,

ר זאל עלטערס־יענסיע די און װערען אריסגעברײסעדם  מ
 דאו־ף ױיגער פארלאגג דער אש און וועדען• העמרס

»e r e r ר דעד פון װערעז מ אנ  באװעבוגג ערסײברא ג
ן לאנד. פון עלעםענםען •ראגרעסיװע אלן און •

*•
פ א געװען ״  חשאהן װען ו

ן ^ ץ * ן שך o זונםאנ• m װאס |ם n
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 ימ־• דיר «ו סיקחממןד־םדאײײ•* ד«ד מװ«ן »יז .«ד
tntm p i p m v i ^t נרזי׳ס *ז tmtam

n i r v  |m« ר ײץן i u גן  n n׳n u מד ססרייק קלןרקסן
 די ■מ וייני מחזידאן »י«ו*רנ<שאג*ל די »יז 1910 «ץ

ק :ימייס י

קאנ־ נײעם דעם פח טעג ערשםע
פרעהליכע. קײן נים גאר דינען גרעס

 אויף וועג. דער אז אונז, ודײזען זײ
 קלײבם קאנגרעם נײער דער װעלכען

 א פון ווײט גאנץ איז געהן או זיך
פראגרעסױוען.
 נײער דער זיך האט געעםענם

 מעםעדזש, רחװעלט׳ס פרעזידענם שעהן. גאנץ קאערעם
 פראגע דער םים פארנומען דטיפטזעכליד זין האם וואם
 פאשיזם געגען לענדער דעמאקראםישע די כאשיגען םון
 װען אבער הערען. גו םרײד א געװעז איז נאאחנ^ און
י אנגעפאנגען ארום םעג פאר א אין זיך האבען עם ד י  יז

 או רעקאםענחמיע רוזװעלם׳ם פרעזידעגם װעגען באםעז
י דאבעלױ דער פאר דאלער םיליאן 875 באשםיםען  י

מי. םוף ביז םעברואר פון חדשים םינף די םאר אײ  איז י
 װאם אטאקעס. ביםערע די םרויעריג. גאנץ געװארען עם

 דער געגען געווארען געםאכם דעבאםע דער «ק דינען
 אדםמיםםרא־ רוזײעלם׳ם פון פראגראם הילםס־ארבײס

j n. רעפובליקאגער די פח בלױז נים געקוםען זײנען 
 קאנסער־ די סון אײד וױיגיגער נים נאר קאגנרעסלײס.

 חןפוב־ די מיט גוזאםען װאס דעמאקראסען. וואםיװע
 דעד קאנגרעס. אין סאיאריםעס א וײ האכזגן ליקאנער

 875 די פון אז געװעז׳ איז באסעדע דער פון אסלטורעז
 האם רעקאםענדירם. האם רחוחגלם װאס דאלער. םיליאן

 )137 געגעז 226( קאעחנסלײם די פון מאטאײקסא די
 באוױליגט האם *ז דאלעד פיליאן iso *ראפגעשניםעז

דאלער• םיליאן 725 במיז
דע־ דער אין געװארען ארויםגעבראכם איז עם

 וױ װײגיגער נים לײרען װעלען שניס דעם פץ או באסע.
 אר־ די בײ כאשאפסיגס זײנען װאס סענשעז< םיליאן א

 דער אבער אײ. פי דאבעלױ דער פון בײםם״פראיעקםען
 עגם־ דער װירקוגג. קײן געהאט גיט האט ארגימענט

 גו שײנט לאגע עקאנאפישע די אז געווען. איז םער
ער פארלירען וועלען װאס די# און בעסער ווערען  יי

 האפען קענען אײ «י דאבעליו דער בײ באשעםםיגוע
אתםערנעפונגעז. ■ריוואםע אין ארבײם קריגען גו

 בעםער װערם לאנד אין לאגע ןקאנאםישע די אז
 עם אכער זײםעז׳ םארשידענע פון איאם מעז העדם
 אז פאקם. דער געלײקענם גים דאך קײנעם םון װערט

 אר־ םיליאז *ען איבער םאראן נאן־ זימען לאנד זױן
 וױ חשאבם׳ םער װערעז וחזלען עם אויכ אדן סלאזעטבײ
זײן װעלען חנרװארםען, קאנגרעס אין אפםיםיםםען די

___________________ קאגדידאסעז. סך א זײ אױף
די װעם :אנדערע אן איז םראגע די נאד

 פאו־בןך אין זיך האלם וואם לאנד׳ אין לאגע עקאנאםישע
 װען םארערגערען. ךודיק אנפאנגען גים זיד סערעז•

 דא• דער םין ײערען אפגעזאגט ויעלען םענשען םיל אזױ
 קלןא־, אלעמען םאר הײנם דאד עם איז אײ? פי בעליו

 האנ• אין און אינדוםםריע דער אין פארמסערונג א אז
 פאלקם־ די םת קײפקראםם די װען בלדיז׳ קוםען קען דעל

 גאל גרויםע אזא תען אבער פארגרעםעדס. װערם מאסען
 דער בײ באשעפםיגתג זײער פארלירען זאלעז מעגשעז

מליו א  דער אט פון קױסקראםם די דאד וחנס אײ׳ פי ד
װערען. פארקלענעדס סענשען נאל גרויסער

ר אפגעהאלםעז איז װאס פארהער. דעם אײף ת  תי
 םים םאז n האט תאם קאםיםע, קאגרעס דעד פון רען

 זײנען אדבײס. רעליף דעד פאר געלד אפראפריאירען
ר.אדספארש פארםראסעז געװען  אמעדיקאנער דעד פון ;

 םירען ײאם די םון *ז פסאשרעסײגאר אדנאניד־רםעד
װאס פענשעז■ הײסם עם ארבײס. רעליף דעד םים אז

 עס גרױס וױ קאנגרעסלײם די וױ בעםער סך א וױיםען
ט די איז  אנגוהאל־ איז עס גויטיג וױ און לאנד אין מי
מאם• פולםםער איר אין ארבײם רעליף די טען

 סד דער פון אראפגענוםען האבען קאגגרעםלײם די
 םיליןן 150 חגקאםענדירם. האט רחװעלט װאם םע,

 וףי־ דאלער םיליאן 30 מיט אױם מאכם דאם דאלער.
 רעקאםעגדירן^ האם רחװעלם וױ זזדש, א אויף ניגער
 » בארעכענם. גענױ אזוי עס קאנגרעסלײט די האבען

 חד- ײעז חדש? א םיליאן 30 אראפנעםען קען מען
 װערןן באשטיםם זאל עם אז רעקאםענדירם, האם וחנלם

 אױפ םאכם דאס וואס דאלער. םיליאן 875 חדשים 5 פאר
ן פון געהאט ער האם חדש. א דאלער םיליאז 175  ח

 שאגת־ און אויסרעכענונגען געװיםע אײ <י דאכעליו
 עד־ םיגעrא ביז די אויף באגרינדעם זײנעז האס גען

 TP זײנעז װאס ארבײםעד. אל1 דער אויף און פארונגען
 קאנגרעסי די װען אײ. פי דאבעלױ דער פון שעפטיגם

 םי־ 175 אנשטאט אז באשלאסען. האנען אבער לײם
 145 בלויז באװיליגען די זאלען חדש א דאלער ליאן

a אױף בלויז געםאז עם זײ האבען דאלער, םיליאז n 
 » און 175 וױ וױמיגער אח םיליאן 145 װאס גרונד.

חײגיגער. געבען ארבײם רעליף סאר דןרף םעז

 נזס מעםעחש זײן אין האט רחוועלם פרעזידענם
 נים אםעריקע אין האבעז םיר אז באמערקם, קאנגרעס

ס אל1 נדויסע א בלױז שזפסי ני  נאר ,רטײשארש עגטנא
 רחװןל■ קאפיםאלען. נאשעפסיגטע נים גרויםע אױך
 האמן םיר אז דערמאגען. אױך געדארפט אבער האט

ת באשעםםיגם גים דמעז װאס פאשינעז■ גאל גרײסע א  י
 ארבײטער, ארבייםםלאזע — פול געווען װאלס בילד דאס

קאפיטאל. *ארבײססלאזער״ און מאשינען ארבייססלאזע
דן־ ביליאגאן אגגעזאםעלםע אםעריקע איז ליגעז «ס

ז װעלכע םים לעדם  ניפ װערעז זײ גארנישם. םים מ
 אונםערנעםוגגןן אינײסםריעלע קײן אין ארײגגעלײגש

 האנדעלס־פאר־ אין געברױכם ניט אײד װערען די און
 לאנד דעם גרעמען װאס קאפיסאלען זײגען עס קער.
 ןזגגעזאםעלסן גרױסע די אס רואלטען גוגען• קיק

 אין געווארען ארײנגעלײגם קאפיטאלען *ארבײםםלאזע׳
 אונםערנעםתגען. געשעםםליכע און אינדוםםריעלע

באשעםםיגוננ. געקראגעז ארבײטער םיליאנען וואלםעז
 זײנק װאם מאשינען. םך א פאראן אויד זימעז עם

 םױםען גרויםען א פאר זיד סים שםעלען און ארבײםסלאז
 ערגער. גאד און נים. פראדתירען זײ לאנג וױ קאפיםאל.

 םױ• א בלוח נים דינען נים ארבײםעז װאס מאשיגען די
 זייי נאר ארײן׳ גארנישם ברעגגם װאס קאפיטאל׳ םער

 זאלמ זײ אז זײ״ אויף אױמופאםען התאות נאך אחגרעזפ
ראסם. םמ װערעז אויםגעגעםען נים

 I װאס גום, איז עם אז זאגזןן. אפשר אייגער קען
 ארבײםס* די װען װײל ארבײםסלאז. זײנען מאשינען סך־

 סך א געװען װאלםען געארבײט װאלםעז מאשינען לאזע
 פא־ די דאך עס זײגען ארבײםער. ארבײםםלאזע מער

 אזױ װאם שולדיג, טײל גרױסעז גום זײנען װאם שינען
 נע־ םאשינען די ארבײם. קײן גים האבען ארבײטער םיל
הענד. םענשליכע די פון ארבײם די אװעק םען

גרױ• גאנץ א או קריזיס איאםיגעז דעם »יז דאס איז
 םן א םון או םאקע נעמעז מאשיגען די אםו^ םײל םען

שלימ  דער־ ניס איז דאם אכער ארבײם, די הענד מענ
 פראדושירפ םאשינען די ®ח הילוי דער םיט װאס פאר״
 נאר םארברײמן. קענען מענשען די װיפיל פער־ מען

 פיל אזױ קױםען נים קענען מענשעז די װאם דערפאר
די קענען פארברױכען פראדמירען. מאשינעז די וױ

 מר אינטעדגעשאנעל די איז ארסיגיססראגיא זיין ארנםעד
 ראסער•קסא געװארעז איז אד ס.בארימ און גרזים זואדען

 איז יוניאן די װען אינםעדנעשאנעל. דאד םון (איעושודעד
 געהאם נים *פילו האס n m שדואך• איז קלײז געוזעז

 אוײמעז קלײנגפ דעם פאר רעגם דאלען גז װאס םים
א. האס זי װאס אפיס ס רגו  גרויסע וװוײ די נאך אכער ון

 »ון »ח 1009 יין וזײסםםאמד די שון ססרײקס באריסטע
 גע־ אמםאדנעשאמל די אח .1910 »ין ש־כמאקאוקל די

m m אבווד ויך תאס דײםש חשאהן שווןר^ אן נרויס 
 נים שרגאניסמיפ פױסגאיפץסןגןר גחיסעו דאד •ין
on ■ןױינגןואזם p a n  ov מהיג־ די גאשאלס איס 

 ®•פעדארגאגמא־ ס־זי׳מד א סון פידעד א מאם קײמן.
»r דשדזף m  ay ■irrma מז urnw דסד סין מי r

 "9 אז װעז יתיאן, קלאוקמאכער דעד אין פעדיאד וױץ
 איגסעתזנשאנאל דעד »ח סעדשאפדפי דער »ח דערונג

אונםארםײדליד. געווארען איו
 די סארלאזעז זײן נאך אדיך האט דייטש וושאהן

y אק איגטוגרעס זיין פארלארען ניס איגטערנעשאנעל n 
ד ארגאניטסניע.  שםים זײן הערען נעלאזעץ אפט האט ן

ר דאר אק ױט סאל סאגכאס װארם• זײץ גאזאגט אזץ  רי
מר פלאץ. ריכטיגען דעם איז *יז וייס סימד  קיינוו א

ז קײסגיכט«סר«או וײן סין זײסאלסוסג« טגיסהא י י מ י ח י

—-------------------------4 ו 939 םעברואר,
 פא־ איגםיגע די וױםיל םער נאד םך. א גאר סענשען

 וואם םים נים האבעז זײ נאר פראדוגירען. קענען שינען
םארברויכען. קענען זײ וואם דאם, קױפען גו

 פאלאקאװ וואלםער דר. עקאנאםיםם באקאנטער דער
 דער אין אםילו אז ארםיקעל. אן זיינעם אין באװײזם

 םאר׳ן פראספעריטי גרויםער אםעריקאנער דער םון ןײם
 אםע־ דעם פץ םייל גרויסער א האם .1929 םמ קראך

 די קויםען צו װאם םים געהאם נים םאלק ויקאנער
 םאשיגען און העני םענשליכע וואס זאכען. נױםיגסםע

 וױים דער אין איצם. נאך בפרם פראדמירם. האבען
ארבייםסלאז. דינען םענשען םיליאנען פיל אזוי װען

 םאםײ םיליאנען אמעריקע אין פאראן זיינעז עם
 הײזער. אין וואױנעז וואם אונז. דערצעהלם^ער ליעם,
 נים דארטען הונם זײן װאלם באלעבאם גוםער א װאם

 מענשען םיליאנען פאראן זײנען עס האלםען. װעלען
 גאנגען קיץ נים םראגען וואם זאם. צו גיט עסען װאס
 העםד קײן גים האבען און ojr^B דיערע אויף בגד
לייב• דיער אויף

 םיליאגעז די אט באזארגען פראבירעז םען זאל
 אדער םער םים אםעריקע אין שםיף־קינדער גאם׳ס

 און קליידער גאנגע װאויגונגען, אנשםענדיגע וױיניגער
 וואם מאשינען, אלע די וועלען עםעז׳ צום זאם אח שיו

 זײנען וואם םענשען. אלע די אח ליידיג איצט שםזנהען
 וױיל רוהען. «ו האבען «ײם וױיניג ארבײםםלאז. אמם

ארבײם. דער םיט םפראװען קענען קוים זיך װעלען וײ
 א ארטיקעל דין אין אויס רעכענט פאלאקאװ דר.

 גע* נאך דארםען וואס זאכען. נײםיגע געםעל לאנגען
 אלגע־ דעם פאר אםעריקע אין אוגז בײ ווערעז פאםעז
 באשעפ־ קענען װעלכע ארן געברויד עםענםליכען םײגעם
 אוים, פירם ער און ארכײםער. ארםײ גרויסע א םיגען

w או םיר ר.אב$ן פארלויפיג  אר־ צופיל ייןP גים ג
 פעלם אונז פאשינען. *וםיל קײן גים אויד אח בײםער

 אז םעגליגקײט״ די און נײױליטסגיע העכעחג א גלויז
איר. פון געניםען קענען זאלעז ןלע

 פון םארוואלםער געװעזענער דער האוקינס. הערי
 אװ םעקרעםערי נײער דער אמ אײ פי דאבעלױ דער

 חשאב א נאך געקראגען רתװעלט׳ן פון האט קאםוירס.
— n און ל• אװ ם. * דער צװישען שלוס פאכען 

 חגר אח דאם אז שײנם, םיר און 41 אי• םי• חנר
 גןך אח עס װעז האס ער װאס דזשאמ שװערסםער

*אם•
 אק פאראינםערעםירם אח רוװועלם פרעזידענם

 באוועטמ ארבײשער אםעריקאנער דער אין שלום ו
ע וײן צוליב סאי ג םי  קױ די נוליב םאי פאליםי^ ^

זיו• דערנעגטערען וועלכע וואהלען. •רןזידעגם פענדע
 גאעען אין דדרכגעםירם ניט גאך האט ווװחגלס

 פארשפראכען׳ האם ער װאם פראגראנ^ סאציאלע זײן
ה  קאגגרעם איצםיגען דעם אין װעם ער אז וױיס. עד י

 רע־ געפלאנםע דמע פאר קאםף שװערערען א האבען
 װאלם באװעגונג ארבײםער פאראײגיגםע א פארםען.

 זײנען געהאלםען. םך א קאםף חגם אין אבעו יים
 פרא־ רוזוחנים׳ם פון רעםארםען סאציאלע די דאך

 די םון אינםערעסעז די אין םײל גרעםםען אוס גראם
 א אין פאראינםערעםירם אױך איז ריוװעלם ארבײםזנר.

 פאליםיק וײן סאר באװאגוגג ארבײטער פאחיײניגםער
 גלײד נאנץ װאהלען. פרעזידעגםזמ קוםענדיגע די יין

 עד י1 קאנדידאם. דער זײן אליין װעם רחװעלם אױב
 פאר קאגדידאט דעד זיץ זאל עס װער דיקםירען װעם

 האבען ער דארף .1940 פון װאהלזנז די אק פחמידענם
 רײהען אויסערדי 4מ ארגאניזירםעז שסארק גומען. ן

 זאל ער וועלכען אױף פארםײ. דעםאקראםישער דער ■ון
 דארםען וועם ער װאס קאט^ ךין אין שםיצען קענען ייד

פארטיי. רעטאקראטישער דער פון רײהען די אק פירען
 דעמאקרא־ דער פון םליגעל קאנםערװאםיװער דער

 האם ניר־דיל. רוזװעלס׳ס באקעספט װאס פארםײ, םישער
מ די אץ מײיזען מ  גאנץ איז ער אז װאלען. קאנגרעס ל
 אנטי־רוזװעלם קאגםערזואטיװע די אם און שסאר^

 זײ פון צאל באדײנמגדע גאנץ א װאס דעמאקראםעז׳
 אג־ וועלען רצאקציאנערעז■ אויסגעשפראכענע זײנעז
 נעקםםער דעד אז קאטן^ ענערגישעז אן 1940 אין ייחנן

 שםעהם װאס אײנער. זײז זאל פרעזידענם םאר קאנדידאם
 באװעגונג ארבײםער פאראײגיגטע א זײ. *ו נאהנטער

 אױ א קאםף. וײן אק רוזזואלם׳ן העלםעז סך א וחנם
ר װעם סאזעגתג ארבײםער שפאלסעגע מ  I יײן גי

 גע־ on גאגץ סעז האט דאס געמער. זײנע פאר ייילף
 ירא׳ םער קאגגרעס. אום װאזילען לעצםע די אין יוהן

 דעם״ צוליב חדכגעפאלען זײנאן קאנדידאםען גדעסיװע
לטאן.אישפא גאזואן איז מגבאיזאנ אדבײםעד־ די יאס

 שאםדן או אױפגאכע שווערע גאגץ א אבער אמ עס
 האבען עם אדדים• שםר׳ײסענחנ די צוױשען שלום

*ז םעגשעז פלזסרײגענייס איגוזײניגסםע פראכירם פ9

 ערפאלג קיין האבען די אמ באווענוגג׳ ארבייםער דער
 דובינםקי פרעזידענם פראכירם האט עם געהאט. נים
 םון סאבין דעניעל פראבירם האם עס און דים. איין פון

 עם װעם רעזולטאםען. אהן אבער זײם. אנדערער דעד
 ? םענשען אויסוועניגםםען אן איינגעבען זיך

• •
 קוריאזע א אונז דערןיעהלם ״פאוסט׳ יארק נױ די
 םאר־ זי אבער אופגלויבליך, כמעם קליגגט וואם מעשה,
 און אפת׳זנ אן דורכאויס איז מעשה די אז אונז, זיכערט

באשטעטיגטע. א
 האט מען וואם סמיטה׳ם. צוױי מים םעשה א איז עם

 םעדעריי־ אםעריקען דער םון אםיס דעם אין פארביםען
 אונאג־ זעהר צו געםירם האם וואס און לייבאר אװ שאז

םעדעריישאן. דער פאר רעזולםאםען גענעמע
 דער םון םירערשאםט די איז באקאנם. איז עס װי

 שארף מאל םערערע לייבאר אװ םעדעריישאן אמעריקען
 םים־ די םון איינער םמיטד״ םר. געגען ארויםגעםראםען

 באארד. ריליישאגס לעיבאר נעשאנעל דער םח גלידער
 U פרײגדליך צו אח ער אז באשולדיגם, אים האם זי

 גע־ קאםף דעם םץ אנםירער די אבער א. אי. םי. דער
 אז געוואוסם, ניט אויס. זעהט עם וױ האבען, סםיטה׳ן גען
 פא־ דינען באארד רילײשאנם לעיבאר נעשאנעל דער אין
 װעיקםילד דאנאלד איז איינער — סםיםהם אווײ ראן

 גים גאר םםיםד- ס. עדמין אוױיםער, דער און םםיםה
 סםיםה. גלײך הייםעז בײדע וואס דעם אויף קוקענדיג

 סיםפא־ די פארשידען. סיםפאטיעם דיערע דאך דמען
 פמ זײם דער אויף זײנען םמיםה ס. עדװין סח םיעם
 וועיק• דאנאלד פון םימפאטיעם די בעת .4 אי. סי. דער

 ל. אוו ם. א. דער םון דיט חנר אױף זײגען םםיםה םילד
 םי־ די אין װיםען געדארםט אײגענםליד םען האם דאם

 עם האס טץן אבץר אוו פ. * דער פון קריהען רעגדןל
געװאוסט. ניט

ם ה ר ב ען. א -----------------------ױיז

י | ע ד - י ל
ײל און װ

 ײטן) גןזר ם׳איז װײל און
 — קוםען שפעםקר ערשס ס׳װעם ».ץ

 שעח װײםער םימ דזןרמאר
סארבוםען. אזױ כיזםו
 גרײ און אדםעפמ װײל

sy וואכען, די אי*ם געחען 
 ®זױ װארמטפ ײ חןרםאר

pn פרייד, פדן פזןג אײף u—
 װײסו איז יאנד דאס װײל »ץ

 װאונדער, די פאד ס׳קוםען װאו
 כ*פר*מ כיזנױ דערסאר

ןן«ינדקר.» ®רײ פאר שסרײם אין

ת רו דו
 כזךקשאפם, »ז» אי*ם ס׳אײ
— ;ײם1 אזא איאס ס׳איז
ת וױו״י  עעשןןפם, »ץ חרו

ײ זיים א ם- ) נ ײ ז
 — דעחרען צװיי דורות, גװײ

 — I װען קרשם דריסןן די
 שסזןרען זײ כײחן און

זעהן~ *ו םארגען דעם
 סײקר איז יןןדןןן אץ
 שזןהן איז יןןךעך און
 םײשר, זײן אץ ליכם זיץ

פמרגעחן- נימ װיל װאם

ר ע רגן ד א מ
 אוסכאקאגם- בא?אננז.

 ן אײנם איץ אתז איז ד^ם
 — לאנד » פאר װאס אץ
שעחגפ~ קפקפ אב״

 זאג א חערעז כלויז
 ן וואוגק p כדויז זעחן אץ
 פאנ פון גרױקײפ די

פונק״ א ציגדען זאל
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רמ־ פרעזידענם האם גוריק חדשים אייניגע םיט
 דער װי אזוי אז גרין, פרעזידענם װיםעז געלאזם װעלם

 קיחנ־ זיד ענדיגם סםיםה װעיקםילד דאנאלד םון םערםין
 צוױיםען א םאר נאםינירען צו בדעה אים ער האט ליך,

 וועט גרין אז זיכער. געװען איז רוזוועלם םערמין.
 איבעררא־ גרויס זיין גו אבער זײן. צופרידעז שטארק

 די אז ענםפער, אן גרינ׳ען פון באקומעז ער האט שונג
 םח נאםינאציע נייע די באקעסםען וועט ל. אװ ם. א.

4כוחוי אירע אלע מיס סםיםה׳ן
געװארען. אנגעםאנגען באלד םאקע איז קאמף דער

 דיעוי אמעווענדעם האבען ל. א־ו ם. א. דער םון םירער די
 סענא־ גאל געניגענדע א געװינען צו איינםלום גאנצען
 ווע־ צוריקגעװיזען זאל נאמעאציע סםיםה׳ם אז םארען,

 דאם סענאם. איז ווערען םארגעבראכט וועם זי ווען רען,
 געװען ניט איז עס וױיל שווער, נים אנגעקוםען איר איז

 אי. סי. די םםיטה׳ן. םאר איינשםעלען זיך זאל עס ווער
 זיך אוחאך קײן געהאם נים זיכער האבען םירער א.

 דער פון םרײנד א איז וואם איינעם, פאר אײנצושטעלען
 געםראכם. האם רוזוועלם פרעזידענם און ל. אװ ם. א.
 יועגען קריגעז ניט ל. אוו ם. א. דער םים ייד דארף ער אז

 אן געםינען ױעט ער נים• אים װיל זי אויב סםיסה׳ן.
חשאב. דעם געבען צו װעםען אנדערען
גע־ זײנען ל. אװ x 4» דער םון םירער די ווען נאר

 פון סםיטה׳ן באזײםיגעז צו ארבײם דער םים פארםיג װען
 זיך זײ האבען באארד, רילײשאגם לעיבאר נעשאנעל דער

 אז און סמיםה׳ס. צוױי םאראן זײנען עם אז דערװאוםם.
 ריכםיגען נים דעם געגען קאםף דעם אנגעםירם האבען זײ

 םעות זײער םון דעתואוםם זיד האבעז די נאר םםיםח•
 שוין צײט דער פאו־ האם רחװעלם פרעזידענם שפעם. צו

 םען חשאב. דעם פאר קאנדידאם אנדער אן אפגעזוכס
 קאג־ געױעזעגער לואיס, דײוױד זײן זאל דאס אז ראדם•

 איבערגעגעבעגער אן איז װאם םערילעגד. סון גרעספאז
 פמ פירער די אלײן. דאס גים איז עם נאר *נױ־דילער״.

 צוגעגרײם, גום אזוי אלץ האבען װאס ל. אװ & x דער
 בלײבעז קענען גיט זאל םםיםח װעיקםילד דאנאלד אז

 א אױף באארד רילײשאנם לעיבאר נעשאנעל דער אין
 געקעגם גים שפעםער דאך האבען טערםין. צװײםען

 געםאכם האבען זײ אז ערקלערוגג אן םים ארויסקומען
4ספיפו ריכםיגעז דעם נים באקעםפם און סעות א

 אוגאג־ גאנצעד דער איז אח שםועםם טען וױ אים
א גענעםער ש  די שפילם װאס פרעי, חשאן שולדינ מ

ם פון ראלע  זאגס און ל. אװ פ. א. יזנר r» לםח דן
 גע&אכט עם האם ער אז הײםם, עם װער. אמ װער
סםיטה&. צװײ די פארביםזנן און םעות דעם

 פיס װאס דערםים, םרײםםען אםשר זיד קזח ער נאר
 םעות עזעלימן אז האם צוריק 17 אדער 16 יאר א

 פרא־ 44רעגירו סאװעט דעד פון לםדן היגער א געמאכם
 ריכ־ זײן אב;ר דעגםיסם. * געוחמ ער איז םעסיאגעל

י געװען איז באשעםםיגונג מיגע  ער רעגירומ. סאװעט ו
 פמ אױפגאמז סך א געסראגען פלײצעס דינע אויף האט
ױך זײ צװישעז און רעגירומ סאװעם דער  אױפגאמ די י
 האס אםצריקע. אין וחנר אח װער זאגען צו לםיז פין
 ארבײםער־ אידישע צודײ אז געםראםען, פאל אײז עס

דאפאלםדי־ דןר שלעזיגגער. ב — אפעריקע פון םירער
 י. און איגםערנעשאנעל, אוגחנר פון פחױידענם געד .

 אםאלגא־ חװי פון םעקרעםער־םרצזשורער שלאםכערג.
 רעגירונג םאװעם חנר צו געמענדעם זיד האבען מײםעד,

 וױפיל אױף רוסלאנד. םאודעם נאזוגען צו וױזאס םאר
א םיר  שלאסכערג אח געװאוסם. האבען אםעריקע אין ו
 סאיועט צו גענײגם םריינוליך גאנץ געווען צײם יעגער אין

 שםארק חאלטצזארפ זיך האם שלעזינגער בעת רוסלאנד,
 דער װיםעז געדארפט אויך ױכעד האט דאס קריםיש,

H רצגירתג. סאוועס דער פון «לםדף דערמאגםער i 
 זיו האט םען nm געווארען׳ םען איז איבערראשם וױ

 געװארזח ארײנגעלאזען איז שלעזיגגןר אז דערוואוסם.
 צוריקגעוױחנז איז שלאסבערג און רוםלאנד םאוועם אין

!געווארעז
 אױפגעקלערם רעטעגיש דער איז שפעםער ביםעל א

 האט מעז װען :אײנפאן גאנץ געװען איז עם געװארען.
 אםע* צחײ די פון וחװ־ איז װןר ״למיז״ דעם אגגעפרעגם

 גןך זיך האבען װאס ארבײםער״פירער אידישע ריקאנער
 און נעםען די פארביםעז ער האם װיזאס׳ גאך װענדעם

 חנר פח פרײנד א איז שלעזיגגער אז אנגעגעבען. האט
 שלאס־ אדימלאוען, אים דארף םען און רעגירוגג סאוועס

רג ר מ מ מד אים דירף םעז און פימד״ א איז א די  קײז חנ
מז. גים װיזא ע ג

חד חשאן  פיז ערפארסרעט א נאױ אז זאגען. קען פ
 אועל־ פארבײםען גצקענס האט רעגירונג סאוועס דער
 שלאס־ און שלעזינגעד װי נאםצז ענעדרשיאפ צרוײ מ

ג.  פארטרד• א צזיקירקרימ שסארק גימ צןפ דארף מי
 צד יחח לײבאר׳ אװ פעדזגרײשאן אםעריקען דעד פון םער
סםיםזד וױ געסען גלײכע צװײ אזעלמ פאדביםען האס
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יאד נײעם פון אנפאננ צום לאנד פוץ לאגע עקאנאטישע די
 דעם פץ פאםירונגען עקאנאמישע י

 1038 יאר פארגאנגענעם וואם נאר
איג* און באדײטונג גרויס סון דינען

םערעס.
גע־ א אין האם 1938 יאר דער

 לאגישען א צו דערפירט זין וױםצץ
 דער אין םעריאדע גאנצע א ענד

 די אין פאליםיק עקאנאמישער דער םון אנםװיקלונג
שםאםען. פאראײניגםע

שײדע־פונקם. א זיין דארםען וועם 1939 יאר דער
 די אגטשיידען דארםען װעט יאר הימםיגער דער

 דער פו־ז אנטװיקלונג וױיםערדיגער דער אין ריכטונג
עקאנאמיק. ןםעריקאנער

 אין םאליםיק עקאנאמישע די זאגען, ניט יןען מען
 שםענדיג איז פעריאד פארגאנגענעם אגגעוױזענעם דעם

םארקערט. גראד אויםגעהאלםען. איגגאנצען געװען
נאראקםעריס־ אין פאליםיק עקאנאמישע דאזיגע די

 וױים איז און וואקלענישען צאל גרויסער א סיט סיש
 באשטימםע, א דורכםירעז און אויסגעהאלםען זײן פון

ליניע. אגגענומענע מאל אלע םאר מאל אײן _פעםטע.
 די אנאליזירעז צו אריבער גייעז םיר אײדער

 אן ווארםען לאמיר צוקונםם. דער םאר פערסםעקםױועז
 דעם פון געשעעגישען די איבער בליק אלגעמיינעם

•»*יאר. פארגאגגענעם
 מים אנגעהױבען זיד האט יאר םארגאנגענעם דער

 האט וואם דעפרעסיע. סעכםיגער א פון םאזע גײער א
 אויםגע״ זיד האם און לאני גאנצע דאם ארוםגזנכאפם

 אץ פראדוקציע דער םוץ םאלען שארסען א אין דריקם
 געוואל־ א איז אח אינדוםםריעז װינםיגע אלע כםעם
ארבײטםלאזיגקיים. דער םון שטייגען דיגעז

 אנגע* זיד האם קריזיס סון םאזע גײע דאזיגע די
 ,1937 יאר פמ חדשים לעצםע די אין שייז הױבעז
 קריזים דער זיד האק 1938 יאר סיז אגהויב אץ אנער

 אץ איגםענסױויםעם גװאלז־יגער א םים אנטוויקעלם
שםוםע. העכסםער זײן צו דזנרגרײכם

דא• דער אז באמערקען, ונו װינםיג זױז דעחנו
 אנגע־ זיד האם 1937—1938 יאר םון קריזים זיגער

 עקזיםםירט שױן האם לאנד זױן ײעז *ײט א איז הויבעז
 סמ ציםערען די לוים ארבײםסלאזיגקײט. גרויסע ן

 צאל די האט לײבאר, אװ סעדערײשאז אמעריקעז דער
 םיליאן 8 דערגרייכט 1937 אױגוסם איז ארבײםסלאזע

 װײם דמען ציםערעז דןזיגע (וײ םדיזענם. 662 םים
 דער וואם מים עיקר׳ דער אכער םילשטענדיג.) ניט

 אין נאשטיים זיך, כאראקםעריזירם קריזים דאזיגער
 פראדוקציע די חדשים 7 גענוג געװעז איז עס אז חנם,

 קריזים אין חדשים 18 אין וױ נידעריג אזױ פאלעז זאל
.1929 פון

 געװען מאסען די ro ארימקײם די איז דערצו
 קרי־ פריערדיגעז דעם סיז אנהױב אין וױ גרעסער, פיל
 די פון ארמיי קאלאסאלער דער םיז לאגע די און דם

דעמאלם. וױ ערגער םיל גזװוזנז איז ארבײםסלאזע
*••

מן *ו אום  לעצםער דער אזױ װי באגריף. א הא
 באקענען צו זיד גענוג אח אנםוײקעלם, זיד האם קריזים

 ריזוירװ ״סעדעראל דער פון ביזנעס־אינדעקם דעם סים
ױ םע די פאר גיולעטי יאר. *וױי למ

—25 יארלז די פאר דורכשנים דעם אננעםענדיג
 פאלגענדע מיר באקימען .100 םון באזיס א פאר 1923

 אינדוסטריעלער דער פון אינדעקס דעם סאר *יפערען
: .1938 »ח 1937 יארעז זײ פאר פראדוקציע

דוביצר,י א. פדאפעסאר םץ

1937 1938
114 80 — ----------יאגואוי
116 79 — — — 181137•
118 79 — ----------- 7173
118 77 — — — פריל8
118 76 — --------------מאי
114 77 — --------------יוני
114 83 — -------------ױלי
117 88 — ---------אױגוסם
111 91 — — 173370170
102 96 — ------- 1738078

88 103 — — 17337ײ8י
84 -

f t ח דאױמ די ח יו י  װאס אױף זזז מען קאן נ
א~ פראדוקציע די םדדגח גידןדיגןר גוואדדיג ן פאר

 משך אין אח 1937 יאר םון ענד דעם זינט געפאלעז
, .1938 יאר םון העלפם ערשםען דעם פון

 די איז 1938 יאר םון העלפם ערשטען דעם אין
 שוואר־ דעם אין װי נידעריג, אזוי געפאלען פראדוקציע

 פאר׳ן אינדעקם דורכשגיםליכער דער .1933 יאר צען
 אין אז עם, הײםט .76 געװען איז 1933 יאר גאנצען

 גידעריג אזוי געםאלען פראדוקציע די איז 1938 טאי
.1933 יאר םון דורכשניט דער װי

 נײ םראצענם 37 מיט איז אינדעקם דאזיגער דער
 פרא־ דער םון הויד די װען צוריק. יאר א װי דעריגער

 פרא־ די וױ גידעריגער םיל ניט געײעז איז דוקציע
 אין איז אזוי .1929 .םראםפעריםי״יאר םון דוקציע

 דער םון געםאלען םראדוקציע די יאר איין פיז משך
 אין װי שטופע גידעריגער אזא צו ביז 1929 יאר םון

.1933 יאר
 משך אין אז זינען. אין האבעז נאד מען מוז דערצו

 צואוואוקס געװיסער א םארגעקומען איז יאר 8 די םון
 פרא־ מאם די אז עם, הייסם באםעלקערוגג. דער םון

 איז באםעלקערונג דער םח קאפ פער סחורות דוצירםע
דאם .1929 יאר אין וױ קלעגער געווען 1937 יאר אין

 דאם און מאםען. די פץ םאראריםונג אבסאלוםע אן און
 אינדום־ מעכטיגער גוואלדיג דער וחנן ציים. דער אין איז

 קאפיטאליסםישער רײכסטער דער סון אפאראט טריעלער
 צווײ־דריםעל אויף כמעם בלײבם וועלם דער אין מלוכה

אויסגעגוצט. ניט גאגצען אין
 יאר צען לעצםע די אין אז אױםנערעכענם׳ איז עם

 אױם דורכשניטליך םאבריקען אמעריקאנער די נמעז
 פראדוקציע־ זייער םץ פראצענם 76.5 װי מער ניט

 אויםגערע־ איז פראצענם דאזיגער דער סעאיגקײט.
 דורכ* ארבײםעז םאבריקעז די אז אגנעסענדיג. כענם.

 אנ־ זאל מען ייעז *שיםט״. איין מים גאר שניםליד
 אויסקוםדן, װעם שיפםען. צוױי כאנעעז זײ אז געמען,

 זייער םון פראצענט 34 וױ םער גים באנוצעז די אז
פראדוקציע־סעאיגקײם.

 גאזונדערם — סיטלען געװיםע אנײענדענדיג אבער
 איז — ארבייטם־םאג זיבעךשםונדיגעז א אײנםירעגדיג

 װעם דעמאלם שיפםען. דדײ איז ארבייםעז צו מעגליך
 אינדום־ אמעריקאנער גראנדיעזער דעד אז אױסקומען,

 מאשינען צאל גרויסע מורא׳דיג די אפאראס. םריעלער
 דעם אין איז וואם קאפיםאל׳ קאלאםאלער דער אץ

אי אינגאנצעז אױסגענמם װערט איגװעםםירם,  ערן■ נ
 פראדוקציע־םעאיגקײם. זײער םץ פראצענם 20 קגאפע
 א םמ פארם דער אין לאיבוד גײם פראצענם 80 איבער

 םיט םארלירם וואס קאפיטאל. םויםעז גרויםעז גוואלדיג
 פאר־י גוואלדיגע א םאר וואם ווערם. דין צײם דער

לאנד! סמ פראדוקציע־כחות די פיז שװעגדוגג
 םארבעסערונגען, םעכגישע נײע אײנםירען וועגעז

 הע* װעגעז נײע. םים סאשינעז אלטע םארבייםעז װעגען
 אלע אנװענדענדיג אנטוױקלונג. םעכנישע די כערען
 קאן, דערסינדועען. װיסענשאפםליכע לעצםע און גײסםע

 םײדען זײן. נים רײד קײן לאגע אזא גײ זיז־. םארשםײם
 םארפול־ די סײדען םאשינען, גײע פח אנווענחװ דאם

 אדב׳־ים־שפאז גיכען א םים אינאײגעם יק1םעכ קאמענע
 ארבײט־ די העכערעז צו מעגליכקײם גײע א געבעז װעם

 קענען זאל םען אז אופן, אזא אויף פראדוקםױויםעם
 וױיניגער פיט פריער װאס צאל. אײגענע די פראדתירען

*רבײטער.
 אפאראס אינדוסםריעלער דער אבער װעט דעםאלם

 אנגע* די וױ וױעיגןנר נאך װערען אױסגענוצם קענען
פראצענם. 20 קגאפ; ױיזעגע

פארשװענ* גװאלדיגע א פאר וואם — ױים אײז םיז
 א:* דער פמ לאנד. םון פראדוקזיע־כחוון די םץ דתג
 ץן.ױטיקפערספע גראנזײעזע א סאר וואס — זײם דער
 אפאראם אינדוסםוײעלער מעכםיגער דאזיגער דער װעז
 6 פאר װאס און ווערען. אויסגענוצם פאלקאם זאל

מד און נײסםע «לע װעז מעגליכקײסעז׳ פאנםאסםישע  ל
 פול־ קענעז זאלעז חגרגרײבתמן װיםענשאפםליכע םע

װעחנן. אגגןנװענדם קאס

ד ריזעויװ ״מחמ־אל פון איגדעקס זעלבער דנר  בי
אנגאױקלוגג דער העגען באנריף » אױך גים לעטיד

צײע אנגעוױזענער דער פאר ארבײםםלאזיגקײט פון
 IKS-25 יארעז די פון דורכשנים דעם אננעטענדיג

 צי<מר םאלג«נדע םיר באקומען .100 םון באזע א פאר
:ארבייםער אנגעשטעלטע צאל דער װעגען רען

1937 1938
105 90 — — — יאנואר
106 89 — --------1פעברוא
107 ׳י 87 — -------------מערץ
108 85 — ------------אפריל
109 84 — --------------מאי
108 82 — --------------ױני
109 83 —
109 85 — — — אויגוסם
107 87 — — 1סעפטעמבע
105 88 — ------- אקםאבער
101 90 — — נאװעמבער
95 ----------- -- ------ 1דעצעמפע

 ןד• די אז זען, םען קען ציםערען דאזיגע די םון
ך גים קריזים הײנםיגען דעם אין איז בײטםלאזיגקײט  נ

 פאל$ן דאס מי פראפארציע, זעלבער דער אין םאלען
 pp זעלבע דאם םראדוקציע. אינדוסםריעלער דער םון

 ״פזף• די םון פאלען דעם וועגען אויך װערען געזאגם
ראלם-.

פןי די םון אינדעקם דעם דא ברײנגען מיר  ״
m— צײם; מלגעוי דער פאר ראלס׳

1937 1938
94 75 — — — 1יאנוא

100 77 — ---------1וא1םעפ
106 77 — — — מערץ
109 75 — — — פייל8
110 73 — --------------מאי
107 71 — --------------ױני
105 71 — --------------ױלי
108 77 — ---------אױגוסט
104 81 — — 1סעפטעמפע
105 84 — ------- 1738C78
93 84 — • --------ער3גאװעמ
84 —  —  —■ — 17387X71

״יעי־דאלפ• די םת אינדעקס דורכשניםליכער דער
 פיס םארגלײן■ אין 86 איז 1938 יאר גאנצעז דעם פאר
.1937 יאר דעם םאר דורכשניטליד 110

 אינדוםםריןלן די װאס צײם, חנר אין אז עס. הײםט
 קריזים דער װעז יאר, הײנםיגם איז פראדוקציע
 גןך אנםוױקלונג יײז םמ שםוםע העכםםע די דערגרײכם

 צירי* יאר א םים וױ נידעריגער פראצענט 37 םים װעז
 יראנעגש 24 אויף נאר געםאלען ״פעײראלס״ די זימען

יאר. םאריגעז דעם םים םארגלײד אין
 םריעדדימ אינזערע איז אנגעװמען האבעז מיר

 ױיחנד״ ארגאניזירםען דעם דאנק א גאר אז ארטיקלען.
 V נים מעגליד געווען איז ארבײטער די םון שטאנד

 חײ־ פארקלענערעז און ארבײםער אםצוזאגעז דערלאזען
 םאלמ דאס װי פדאפארציע. זעלבער דער אין חשעס

 תאט יוניאנס די פון מאבט די פראדוקציע. דער סת
ױר אױםערגעװײגליו ארױסגעװיזמ פאל דעם אק ייד  ו

םיג

ליי אויםעדגעוױמליכער זעלבער דער םים מ  ש
אי פארגאנגענעס דעם םח קריזים דער װאס קײס״  י
 חדשיס 7 גענוג געװען אמ עס — אנטוױקעלם זיד האם

 18 אין וױ גידעריג אזוי םאלען זאל ירארוקציע די
ן כאראקםעריזירם — 1929 םוץ קריזים איז זזדשים  זי

 *P8 אינח־םםריעלעד װאקסענדצר םון פעריאד דער אױך
 J.938 יאר פח העלםם צוױיטעז דעם אק םײויםעם

.די פון אימער איז ביזנעם־אויםלעבוגג פון טעמפא . . » 
י אםעזײקאנןגר דער פון געשיכםזנ דער אק םםע ד  ז

אנטװיקלמס דוסםריעלער
ױכםימ רײ גאנצער א אין ■ראדוקאיע די י ו  י

w דער גזװואקםען. זײנען לאנד פון ײםםריען i 
 געשסימח איז פאי איז 76 פון אינחנקס םדיעלער

 «ןיי ערך אן חײסם דאם — גאוחנפבער אין 103
 איז 118 פמקט nnwayn זײז ונ צודיק םעל

 אחיםגעוױזעו תאכפן װאוקס הױכען באזונדערם א
ן ופווורײ פןירצראדופ ײאס ײססרמן.איג ו ו  מ
מ געררפענזנ אזױ די פאסזמ״גןברדיך. טצן ג  .- ליי

ױןן• ס ן אין אח מאוקס דאזיגער דער ס ױ וגו  ן
ח װידןדשםאנד דזנם םים פארנונדען H*( די • 'J

 דעם צוליב ארבײםער. אפזאגעז אמ וױידזשעס שנײדען
 זעלבער דער אין געםאלען נים ״פעי־ראלס• די ךינען

 פון םאלען גוואלםיגע דאם וױ פראםארציע, אלנעםיינער
 די איז דעם צוליב פראדוקציע. אינדוםטריעלער דער

 דע־ פיל געװען םעריאד דאזיגעז דעם אין קױף־קראםם
באדינגונגען. אנדערע אונםער געווען וואלם וי װי כער

צוױי־ דער אין איז איינקונפם נאציאנאלער דער
 הע• ביליאן 5 מיט געװען 1938 יאר םון העלםם מער
 דער אז אזױ, — חדשים זעקם ערשםע די אין װי נער

 בא־ 1938 יאר גאנצען םאר׳ן אײנקונםם נאציאנאלער
דאלאר. ביליאן 60 ערך אן טרעםט

 זיך ארבײםער באשעםםיגםע צאל די האם מאי זינט
 םון םויזענם. 200 מים םיליאן 1 אױף פארגרעסערס

 נאםירליכעז דעם םון רעזולםאט א װי דיט. אנדער דער
 אר־ םויזענם 600 נײע צוגעקומען זײנען נואװאוקם.

 אין דערגרייכם ארבײטסלאזיגקײם די בײטם־זוכער.
 םע־ .אמעריקען דער םון ציםערען די לױם גאוועמבער.

 23 מים 400 און מיליאן 10 ניז לייבאר״ אװ דעריישאז
 םעפטעמ* אין װי מער. מיליאן 3 ערך אן — סױזענם

 דער־ האם ארבײםסלאזיגקיים די ווען — 1937 בער
 הונדערט 5 מיליאן 7 פמ םינקם נידעריגען איר גרײכם

 הונדערט 5 און םיליאז 4 ערך אז םויזענם. 13 און
 דער אין באשעםטיגם זײנעז ארבײםסלאזע םויזענם
 דעם אין פראיעקםען. אנדערע אדער עי״ פי *דאבלױ
 ועיםם* ארבייטער די האבען 1937—38 יאר םון קריזים
 םון שניידעז ארבייטסלאזיגקיים. םח געליםען זזגנליך

 זעל* געווען איז אנגעוויזען. אויבען שױן װי וױידזשעם,
 אײנ* וועכענטליכער דורכשניםליכער דער און םענער
 גע־ 1938 נאוועמבער איז איז ארבײםער די םון קונםם

 .1937 אימטטפיג אין וױ־ זזעלער סראצענפ 1 מים מעז
 אין איז ארבייםער די םמ קויף־קראםם םאנאסליכע די

ױגי. אין וױ העכער םיליאן 200 םים געווען גאװעםבער
. •* ____  אין אמ פראצענםעז אין גערעדם אלץ איז דאם

 װעגען םארשםעלונג קאנקרעםע מער א הרכשניט.
 וואם און ארבײםער־מאםעז. די םמ לאגע אםת׳ער דער
 אםערי־ די אפגעקאסט האס קרחים צען־יאריגער דער

 םח באקומען םען קזנן לאנד״ דעם איז ארבײטער קאגער
 אין קאםיםע דער צו באריכם לױבינ׳ס איזידארי דר.

 אםע־ די פון אקטיוױםעם די אונםערזוכען צו װאשינגטאז
מאנאפאלען. ריקאגער
^ 29 די םון אז אז< וױיזם לױבין דר. ל  סא־ םי
 שםא• םאראימיגםע די אק זיד געפינעז װאם מיליעס,

 אייג־ אן פראצענם, 54 אדער םיליאן״ 16 האבעז מן.
 50 און הונדערם 200 םויזענם 1 וױ נידעריגער קונפט

 פע־ חדשים׳דיגען 12 א םון םשך איז יאר. א דאלאר
ר אק ריאד  מיליאן האלב א און 9 האבען 1936—36 ^

 אום־ אדער דירעקםע שום קײן ארבײםער־םאטיליעם
באקוסען. גים רעליף יירעקטע
 קריזים צעז־יאריגעז כ&עט דעם פמ םשד איז

 םאר־ ארבײםער אםעריקאנער די האבזמ 1929—1938
 ארבייםם־ םץ רעזולטאם א וױ — ווײדזשעם אין לארען

 דאלאר. בילקמ 19 און הונדערם איגער — לאזיגקײם
 אר־ יענע םון נאר םארלוסם דער איז ציםער דאזיגע די

 1929 יאר אין באשעםטיגם געײעז דמען װאס גײטער.
 ארבײםםלאזע, םיליאן 2 די ארײז ניט אבער נעםט וי

א געהאם האבען םיר ױעלכע  אחוץ — 1929 אין אפי
 יענער זיגם זײבען װעלכע ארבײםער, ױגגע םיליאז 5 די

 גא־ פון רעזולםאס א וױ לאנד, אין צוגעקוםעז צײס
צואװאוקם. סיראכען
 דער פאר זיד האט איינקתםט נאציאנאלער דער

 דאלאר. ביליאן 33 »ון הונדערם םיט סארקלעגערם צײם
 יײג־ אן םארלארען האבען םארםער אמעריקאגער די

 אדער דאלאר. ביליאז האלב א און 38 איבער םון קמםם
 יאר אײן אין אימקוגםט זײער וױ םיל אזױ מאל דדײ

 לאנד. זײער פח פארםרימז װערען םארמער די .1929
 אױף צאלונגען זײעחנ נאכקוטען נים קענצן זײ וױיל

x טעקסעט פארםגײחשעס.  m .װ
 דעם םון פארארימונג דער אחוץ—אופן אזא אויף

 די »ייד קריזים דער רואיגירט — אדבײםער־קלאם
 וײאי־ קריזים דעו־ װײגי^ אבער איז דאס פארםער.

 שיכ־ ברײםע םיםזנל־קלאם. גידעריגען חנם אויד נירם
 סעגליכ־ קײן נים חאמן באפעלקערונג דעד םח מז

 פראײקאיע די קען דערפאר סחורוו^ קױםען צו קײס
 גרזנ* וחנרם גקײסילאזסײמנאר די און — שםײגען וים

170.
אױם־ קײן ניטא איז קףײז פאד׳כישום׳טעז דעם םין

ליז^אימ?אפ סאר׳ן װעג
 ז״ו ורערס געשןסען׳ װערם װןס ױינםוס׳ דעו

לז og איז סרידמקאנצענ o<b עדדעסגדע 8 י n  n פיז 
באנ־ פינןנסיםםען, תויך קאויסאליסטען. חייפעל 8

—----------------------)>־1939 פעברואר,
 רחוועלם׳ם פרעזידענם דערמאנעז צו פאםיג וױ מער

.1936 יאר אין םענאם צום מעםעדזש
 בא* א בירגער. מיליאגען צענדליגער זע .איד
 וועםען באפעלקערונג. גאנצער דער םון טייל דײםענדער

 נידעריגםטען היינםיגען דעם לוים וואס דאס. םעלם עם
 נריםװעגדיג• דאם אגגערופען ווערם לעבענם־סטאנדארד

 װאפ פאמיליעס. מיליאנעז זע איך לעבען. צום סםע
 שרעק דער אז איינקונפם, נישטיגען אזא מים לעבען

 איין םאג קעפ זייערע איבער הענגם אונטערגאנג םון
 דארף׳ און שםאט אין מיליאנען זע איך אויס• םאג
 באדינגונגען, אונסער אויס סאג איין. טאג לעבען װאס

 דער םון אומאנשםענדיגע װי באצײכענם װערען װעלכע
 מיליא־ זע איך געזעלשאסט. הױכער גערופענער אזוי
 םאר* אמ לערגעז צו זיך מעגליכקײם א אז — נעז

 קיגדער. דיערע םון לאגע די און לאגע דיער בעסערעז
 פרא־ די קויםען צו מעגליכקײם א אן מיליאנעז זע איך

 ארים* דיער דורך און םאבריק און פארם םון דוקטען
 צו מיליאנעז אנדערע פאר אונמעגליך מאכענדיג קײט

 םץ דריםזגל א זעה איך פראדוצירען. און ארבײםען
 אנ־ ארים וואוינוגגען. שלעכטע אין — םאלק גאנצען
הונגעריג״. און געסאן

 מעסעדזש םיגעזrא זײן אין װעז דערםאר און
 געוױסע םאר פרעזידענם דער שלאגט קאנגרעס צום

 בעסערען םיינוגג. זײן לױם דארםען, וועלכע מיםלען.
 םאל^ אמעריקאנער דעם פון דריםעל א םון לאגע די

 םון צושטאנד עקאנאםישען אלגעםיינעם דעם העכערען
 די ם.ץ װידערשםאנד מעכםיגעז א ער באגעגענם לאנד.

 רײכ־ דעם הענם זײערע אין קאנצענםרירען וואם יעניגע,
 יעדען םים םארגרעסערען װעלכע און לאנד םון טום
 די םון לײדען די פון חשבגן אויפ׳ן רייכמום זייער סאג

מאסען. אםעריקאנער

םלובה־ דער געלט. צופיל אױס גיט רעגירנג די
 לץ8 יאר יעדען םים וואקםם און גרוים צו אמ חוב

 עם דערפירעז? פאליםיק אזא קען װאוהין גרעםער.
 און קאטאסםראםע. א צו ברעגגען אומםארםיידליך מוז

 און אומדערםרעגליד זימען םעקסעס די — עיקר דער
 אוג־ גראבם פאליםיק אזא ביזגעם. פשום רואינירען זײ

אור־ די איז דאם און ביזנעס״ פח צוםרױען דעם םער

 קזר געוואלדיגע ליגען דערפאר וױיל קריזים, פמ ז»ד
 אי| א־גײעטטירט גים װערען און אומכאגוצט פיטאלען

 געהע• פאל אזא אין וואלםען װעלכע אונטערגעםונגען.
 אויםגע* בנלל און פראדוקגיע איגדוסטריעלע די כערט
לאנר. גאגצע ואס עקאגאמיש לעבם

 אח אוסבאנוצט. ליגען קאפיםאלען גװאלדיגע אז
 אויםגערעכענ* איז עם אםת. םרויעריגער א םאקע

 םריװאםער ביליאן 5 העכער אוםבאנוצם ליגם עם אז
 באנקצז׳ די םון איבערםלום רעזערװ דער קאפיםאל.

 בא• באארד״ ריזערװ ״םעדעראל פון ציםערען די לויט
 דאלאר, םיליאן םופציג מים 200 און ביליאן 3 טרעשם

 20 אינער םון קרעדים־כאזע א סאר קלעקען קאן װאס
 װע־ זאלען קאפיםאלען דאזיגע די װען דאלאר. ביליאן

 איינקוגםם נאציאנאלער דער וואלט איטועסםירט רען
 17נײ געווארען געשאפען וואלט דורכדעם און שטייגען

אינװעםםירוגגען• וױיםערע פאר קאפיטאל
 אינ־ פון אם אבער ױך האלם קאפיטאל םריװאטער

 איק נאר רעגירוגג דער םאר בלייבם וועםסירען.
 אױפ׳ן אםילו מלוכה־םאנדען. אינוועטטירען — אויסװעג

 אום* שום קיין םלוכה־חוכ. װאקסענדען א םון השבת
 רייך איז אםעריקע םאראן. גיט דעם אין איז גליק
 ציים גלייכער צו אויסהאלםען• עם קען און גענוג

 פרױואםע סםיםולירען צו םיילוױח אויך דאם מירקם
איגוועסםירוגגען.

שטאםע] םאראייגיגםע די םץ םלוכה־חוב דער
 אפ* ״סטאטיסטיקאל דעם ם.־ן ציםערען די לוים איז.

 — 1932 :דאלאר) ביליאנען (אין םאלגם וױ סםראקם׳,
19.5 ; 1933 — 22£ ; 1934 — 27.1 ; 1935 — 
 חוב דער .37.5 — 1937 ; 33.8 — 1936 ;28.7

ך היפשליך םאקע זזאקםם  יס׳ןם לײופארג אין אבער גי
 זױז שטאטען פאראייניגםע די םון רײכםום גאציאנאלעז

 אײיא• די םון םלוכה־חובות די וױ קלענער םיל ער
 העלפם א נאר איז םלוכה־חוב אונזער לעגדער. פעאישע

 נאציאנאלצר דער באטרעםם נארמאל עגגלאנד׳ם. םון
 אײנקונםם. נאציאנאלעז דעם סת העלםם א ערך אן חוב
 אינוועס* אירע אויסנוצען גוט זײער קען רעגירוג די

 גע• גענױ און םארזיכםיג זײן זאלען די װעז םירונגען.
 איױ פרױואטע םםיפולירען צו צוועק דעם םיס פלאנם.

װעםםירומען.

ט►—---------------------- ײ 6 ז

 .ipttBnro אמזערע כײ לינם נאבט ךי
 שװארץ, אץ םאראוטזןרם איז ;אכט די

 רגע׳ם אדםעםיג *ײלם זײגער חןר
'־ הארץ. א װי גאפט דןןר אץ שלאגט אץ

 רואי̂ג םײנןןו/ אמגעלןן שלאף
 M שליס דײנןן אײגעיאך די
 געענײגמ, T* האכ םעשח׳יע די

אײ־לי־לידליו. :דיר איד זיגג איזגם
 סאםכװד, םמ׳ם ליד דאם זמנ אין■
 J18« סארפלאנדזשעםע זימע פץ

 דידל: םרױקריג ראט דיר זמג ײיד
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nsol8 iS i נמררע־ װעם דמעםבער
 היםםארישעז g ngo װערען כעגט
 דער אויף סײ — ■וילען אץ סאג

סוילי־ דער אויף סײ און אידישער
®ns .גאםעז די אויף גאס po די 

 זיד האבען הויאט־שםעם •וילישע
סןמיא־ דער יון פאשיזם באגענענט

 די is װאל־שלאכם דער סון ארענע דער אױף ליזם.
 די !וזאמעגגעשםויסען זיד האם שםאם־םארוואלםונגען

שעד רעאקאיאנערעז דעם םים מאםע ארבעםעגדיגע  «ר
 געשלא־ האש םרײהײם םלוכח׳קײם. םאםאלער pg סום
 געשלאגען ogn קלאס ארבעםער שקלאפהײם. די גען
בורזשואזיע. די

 גתאםענ־ אײד זיד isagn גאסען אידישע די אויף
m גדשםױסען s שאםענ־ און קעםפענדיגע די :נחות

שע דיגע׳ םי ס ^ אג  דער אונםער פאסע. ארבעטער ס
« ת  קריכענדיגער״ דער pg זײם׳ אײן po ״בונר״״ po סי

 *msngo סים isogns בירגערםום םה־יםית׳דיגער
 דער pc *נפירונג דער אונטעד־ גאגיאנאליזם, סעלסען

nsom דער פון גיתתס׳ און ארםאדאקסיע s .און זײם 
 די געשלאגען ogn סאסע ארבעםער אידישע די —

snsaripgsn •ארכעסער גרעסטע די כחות ®ogo פון 
 ארבעטער־ די רױם־סאגיאליסםיש. pg לאדזש. פוילען.

 םי־ לאדזשער חןם איבער ווערען געהױבען װעם סאן
 אי״ פוילישע. ראטמעגער״ םאאיאליססישע 44 האל• סי

 דע־ דער סון •tyasoogn 36 דײסשע״אויך r* דישע
 הױפם־ די גןמיאגאליזם. און קאפיםאליזם אקאיע.

ogo® װארשע״ פוילען׳ פון ogn ראםםענער 100 אױף 
46 !isoo^rigo

פן 17 ױ י  גע־ אויסגעקלימז זיינען ראטפענער ו
םען isagn זײ פון 11 לאדזש. אין װארעז  ליםםע די מקו

י איז ״בתי״ פון  ראםםענער אידישע 20 ײגייג®• י
ן ן מלינןן מ סג ױ  17 און ווארשע pg isngnsa א

po די און ״בתדי פון ליסםע די כאקוםעז האם זײ 
I oarm וידישא

 שטארק ן געװען זױו nsa&ysvn םער18 דץד
ו ן ג ױ מ ן ו ן ago ו י לןן. ו  ויד ogn רעאקאיע די ווי

 שלעכם אריםעלײס׳ די J איר םיס איז גאם :גןסרײס
 קענעץ ניט זיך װעלען yu>vip של<כס ארן געקדיייעס
ן באםײליגעז י י י  אין אויספרירעז זײ ם׳װעס װאלזח• י

מד־אלװ לאנגע די  גזך isagn ױנגעז סאשיסשיש? ■ןי
pw Bsang• ק וײ :״חײס״ מ  םראקס. אין אופגעםארען זי

עז ל מ oo די מ ^ r sgc,?® .געשלאגען׳ *גיםאםארען 
י *עריסעז  דח־כגע־ האם יאדיאײ .סאראסזדײאל־לי י

ן •ירם מ ה ע ־ חי מ  חײפם־לא־ די גאםען. די איז מ
 פון פאר׳חתם׳עם געװארעז זימען יתקמס די פון קאלזמ

m ארעסע די דיגען אװעגם אין פריאד. נאך ■אליאײ 
שז מן אידי »  באלויכםען׳ געװארען נים װארשא פון ג

חד ן אטװאװארמן כז־י  «■* זײ און איחנז די אױף י
י ®יז האלםעז  רעאקאיע דער «ץ •מנגםעז ײאליז• י
« רײספארשפ האבזמ ױ  גןך וױילער אידישע די ן«ו
או אוםגילםיג כדי ״בוגד״. פון לעןט־אאײאל אס■אלש

 סך אלע פאד דערםונםערגדיגעו־ םרײדיגעה א לען״פאט. י־עקב פון
וחנלם. דער גאר אין איאליסטען

jv סון םריםארגעז *ין מכס״ דעד מיסן אין 
m o i n i  nreld, ם האט ײבל׳  אדבעםזנגדיגע די מ׳

 האט לאחש. ערישטאראלא■ די געפײעדם Bin .7ארש11
iro פיז מףאימם v סאריש<סיח די t o  :y p rv 

\ נפזיגס 10האב
חזו די הןן  אין פרייד איז משריבען װוגדען פו

ד ואס •וילען.  פין אפגעקילם גים נאך ןיך האס לןנ
 פון וזײזער און שולען ברענעגדע די פון ולאסאן די
־ גיס גאך ךוי האס ל«נד דאס ד.אגלך־דײסשיסלאס  מ

l די פון •רײט l i w i p און דײסשלאנד גידוש סון 
m גיחגוס p i> אױם״ פון םארהילכם ווןדס זוײדאמ 

 *ץ אויגען די פאר ליגס אס שית^פא •ון שרסא
ץ אי  אם םשעכאםלאײאקײ׳ מארגװאלסיגםן די הארץ י
ז פיאסדקיפרי י9י ym גמ־ל חגר נויגש י  סראנקרײך. י

nn — ן ן ױלןן. ווץ iwuw איו ד פרייד די אוץ ו

•m o

 םראגען פאליםישע װיכטיגםםע די אין גײס פארםיי
 אירע םים ענחסניע די ם.). ו. ם. די םים צוזאםען

 אנםי׳ די איז ארגאניזאאיעס ױגענט אץ אקאדעמישע
 דאם — ״אזאן׳ דער רינטונג. סעםיםיש־םאשיסםישע

ק־ אויד איז וועלכער רעגירונגם־לאגער. דער איז מ  ר
 פױערים־ די און ם. פ. פ. די אנםיםעםיםיש. און איאנער
 ר&דיקאל און םאאיאליסםישע די איז דאס — פארםיי

ריכטונס דעםאקדאםישע
 ״אזאך׳ דער און ענדעדיע די אוױי, די"ערשםע

 םיש אנדערע די איינע איבעראושםײגען זיד באםיען
 םראגען, יאליםישע אלגעסײן די אין אנםיסעמיםיזם.

 דיער קאםיטאליסטיש־רעאקצין^ער. גײדע זײ דינען
 פמ װער דעם: װעגען הויפםזעכלין. גײנ^ םחלוקת

? םלוכה־שיםעל בײם זיגען זאל זײ
 םון םײלען בײדע :באװיזזח האבען װאלען די

 ביםער־ די געווארען. געשלאגען זײנען רעאקאיע דער
 םוים א ענדעקעם. די געליםען האבען םפלה םטע

 — עגדעקעס די םון םחיגיקעל דאם באקומעז האם קלא■
 שלעגער. םםודענםען די פזשיםיק. סון ומנלדען די
 פון ירושת דער םים קלאפער. קעפ און שױבען די

 חנר און ס. j 4 ױ אמזיילם זיך האבאן עגדעאיע דער
 פון באקוםען *אזאן״ דער האט װארשע אין #אזאך.

 .16 — עגדעקעם םיגיס אלע ^8 — ראםםענער 100
 גח*&?ז האבעז אידישע, און פוילישע םןמיאליםםעז. די

ראטםענער. 46 באקוםען
 80 פון לאדזש. אץ םפלח זײער איז פילבארער

 דײ־ און אחײשער פױלישער״ דער האם םאנדאםעז
 םער־ אבסאלוםע אן .44 באקומען סןמיאליזם טשער
 נוםײלם ירושח דער מיט זיך האנען דא אויך הײם.

״אזאן״. חנר און ס. s & די
 םאר־ װאלעז די זײנען גאס פוילישער דער אױף
 :פאלקס־אפשםיםומ םיז » אין געווארען װאנדעלם

 דעםאקראםיע, םאר — אדער םאםאליזם. םאשיזם. םאר
 פון אחאםעגלזגבעז םרידליכען פאר ? םןמיאליזם פאר

 ן^םיםעםיםיזם? פאר — אדער לאגד. םת םעלקער די
 !רויס איז לאחש :אויסגעפאלען איז ענםםער דער »ח

 מער* סאגיאליםםישער א גו ויך דערגענםערם װארשע
_____________________________________1היים

 םשע• און עסםרײד דײםשלאנד, פון לעקאיע די
 װעלם די נװועץ. אין געגאנגעז ניס דמען כאסלאװאקײ

 אין געשםאנען מען איז שװעל איר אויף װאס םלחםהי
 געלערענם. עועט אויך האט סעפםעםבער פארגאנגעגעם

 געבראכם האט רעגירוגג האלב־דיקםאטארישע יאר־ 10
 דער פון םארביםערוגג נושטײער• ז^םשפרעכענדען אן

 *וײשען חלק. איר ארײנגעלײגם האם כאםעלקערוגג
 גערלין דיקםאםארישען און םאסקווע דיקםאםארישעז

:*רײנגעשריזנן ווארשע חאס
און ארבסםער pa רעגירתג \ דעםאקרןןסיפ —

ד זיד זי ד טז״יס-ײײ ז מ י אי שע י ך ײילי ח ג

ם רניו יזי !לי

*j «י*י iy u f י  י

ױלנןו »יז ײילק יי י
A
P® ריכטונגדן דדײ ײידמן:

ת ׳ ■ױןרן (די jo * * די י

ת  וױיסע א דאס איז זייראפע פון םבול ברױגעם י
 און פאלק• פשום׳ע דאם וױל װאס לערענם, דאס םױס
 אװדאי װאלם געענםםערט, אזױ האם הארשע אויב
 ד«ם נאר זאל — בערלין אװדאי װין. געענםפערם אזױ

!װארט ms קוםעז פאלק
 דער אױף האבען עס װעם וױרקונג פארא װ*ם

 פארא װאם ? פוילען םח אנםװיקאע װײסערדיגער
ױ־ איאסיגע די איען דעם פון וועם קאגםעקוחנעען  י

שן  אויסװעגעז גביאוו^ זאגען נו שוזער I רעגירונג לי
א וײגען  איואנ־ פאליםישער דער is — אימזןר ״.ns ו
שרײן^ פאשיםםישע די דדײעןפאר ערקארשמ :םירע

 קאםי־ כאשםיםעז ראטעז■ שסאט די פאנאדערםריימן
 ערד< דער אמטער פארםיי די ארוגםערטרייבען סארעז•

 איבעדיגע דאס און יע״לאגערם1ענםרא1קאנ םורםעם.
 חנר is — אױסוזעג וװױיםער דעד קלאפעדגעאײ^

 נײע s גאשסיגמח שרויף׳ די אפדדייען !דעמאקראםיע
 פת זיד *■קערעז וארלאטעגט. ms װ«ל*ארדינ*איע
*גםיטעםיםיזם.

ר מי  אין אל1 לאגןןר רזנגירעגדען פון אויםװאל דן
ם ן גיס טאגאגגט דן י  m םעד18 דעד כלײבם — י

m a n• « ױ־ פרן געשיכםע דער איז םןג וױנםיגעד•

 דדיי װירקעז ילען1י אין גאם אידישער דער אױף
 (אגודה) ארםאדאקסישע די יוניםםישע,3 די :נגען1ריכט

 סאנאנ־ זיך האם קאםף װאל דער בונדישע. די ן1א
 גע• געשםזנלם איז אפשםיםונג דער is דערגעברענם.

:פאלגענדעם יםשליםליד1א װארען
פרעפ־ אדער פוילטן. אין בירגער אידען םיר. דינעז

 ױמען ? םארטרייבען is רעס1שטש עמיגראנטען. דע.
 יאד, םויזענם באלד לעבעז םיר 1װא לאנד. אין דא. םיר

 װ» אײנם אלץ — 1דארסע גײן םיר דארםען אדער
 אלאטקאז םאגאנײקע׳ *ית״ הייסעז: נים זאל דארטעז דער

 מר פח לעכער די אין p’־ns גײן םיר דארםען
 װילןן פארזרינזאםם׳ אמאלירם. כלײבען םיר דארםעז

 פיר האבעז אדער: אימברענגען, ארנו גױים אלע םאקע
ט אין ברידער תם'ם.1ש  בריחפ־ פרײד״ אין און טי

קאמףי אין
מגןן תט׳ די שען1ק הבגעח״ גאס אידישע די װיל  ז

 םראנםפער־אפמאכען, נייע און אלטע שליסעז יםי^ מה
 פאו קאםף יקײם<8םרא גאס אידישע די מיל אדער
? אױםדײןר־ןקשטת רעכט׳

. — דארספן- יע.8עםיגרא איזאלירםקײם, הכנעה•
שזג די זיר p» םארקעריערם האבען  1—4« ןרמדאקםי

 קאפף־ םיקײם,10 גטערקײם,1ם עםלען.5 *ײניסםישע
» םארברידערוגג, אינםערנאגיאנאלע עקשנוו^ !  — דן

 »| ״בונד״ כ־ז אעםעל דער סארקערפערט האם דאס
 MP םןס« פאלקס אידישע די ײגק»ם. אידישע די פון

ל פח שםעם תויפם די אק געעגםםערם קלאר ױ  ו0•

tyrw 360.000 עס 1װא דארם יוארשע. איז ii אידען״ 
 לעמן אידישע דאם קאנאענםרירם איז os uni דארם

 דערלאנגש: באפעלקערוע אידישע די האס לאנו. פח
m• דעם םאנדאםען זיבעאען is. 

nsהוידװירטען. איז חרים1ם די טאנדאסען ״
ניתיםםען. אלע פאר םאגדאט אײז

:ענטפער אזא געגעבעז האס לאדזש
anmo ארםאדאקסען, די פאר מאגדאםזנן דרײ

מיז־װירםעז. את
שײניסשען. םינים אלע פאר פ*נדאםען דרײ

ױניאג^ אידישע די אוץ •בוגד״ דעם פאגדאםען 11
 סון םץלדער די פין װײם גים גןןשען איז דאס
 שחװ־ח סרח איז פארשװײםלוע םת שײן r» זבאגשיז׳

 אידישן ארגעםענדיגע ארעטע, די װעלם. דער יף1א
 העלס נאנשעו חנר װיסען געלאזם ה*ם ■יילעז פיז גאם

ס אתז פאקס :גפרט װעלם אידישער דער אח בכלל  ד
 את־ פאר 109DUP װעלען מיר \ דם אמז פעקעלם אס

ן נים 1דינפ סיר \ רענם ?ערמ די «ן
 פןלקם• מנדליגער איז באםײליגם זיד האב איד

 47«ױל פון חיםלזנז אפענע די או־נםער פארזאםלוגגעז
 Jrrton ריזיגע אין אתז is געשםראםש האם םאלק דאס
 אױסםערלישןד אן גןחעדשם תאט םיםיגגזח די אױף

 האם םעז ײעז װירדיקײס• אק קאםםם־עקשנמו פיז גײסס
pvrm םיסימ«ן די אױף אתיסגעבראכם  w n: ״םיר׳ 

מן די ערץןרקלחג םםאםשע פח אייעז די ח  1» י
 נאו נים קעםפען װזזלעז םיר אז גאס. םענאשארסקע

רן ®אר מ ת עחח פאר «םיא נאר רעכנ^ י  שסיין י
״ אתזערע פמ ! מז א מו געשםיחנםם האגען — ג לי ד מ  א

פארזאםאנגעז. די אױף סױזעגםעד
A

 סאלקסיטאסן די Bin ײילעז די «ז םאג »ק
ײ זעלםעגע • *־ױסגןװיזען ח מנ » רג מ  איחס .6אי

מ װײבער קח־ץ־געקלײדעםע,  ױט איז 8ל1 מענןר, י
̂ך■ספ^־ואלו די is ױגזמ8גע ױך ױ האבען «לע —  סל

«r גאקעספט עקשטח׳ריג Bin ײײלער יעדער  y tt 
» געװנו איז װאס םאר »ח װאס געגעז אח שםים׳

------- -----------I ------- ■ ---------- — ש ארן װארשע ®ון גאסזח די קעספען• ח ס לן נ ון  מד ו
fa באגײסנחנרמג. פיז סמנעס הערליכע זען ir םמחו 

m איז געלאזם ײך האבעז m  B r sn o o m n* מ ס מ
הױפעז• אח

i גןװארזמ BOpts איז עם ײעז i u»uB» u n י  1י
י w nar* איו ײ¥לעז. י a jam ל אסח׳ןר מן ד י  י
י ״י י לי ן «ח •יי י י ו י *r ■ין vtw* א  o r n i •נוייי 

os איז y r m 'n  i  tn p D  r a w י י י מי ל

7 ט י י ז -►}>•1939 ^עברואר,

אסעױקע פה פאראײרגםע«טעז ד איו געזעצממנג אונ״םעו
 םים ארום זיך ן5םראג ז5םענםש sיל

r* אז מײטנג, א u m אר־ די לםובת
 געווארען אנגענומען ism רsבײם
 םון שםאםען םאראייניגםע די אין

 אע־ זsװ דעמאלם רשם5 5אםעריק
nsr םיגער5אי Dרsזידsעלט11רח גט 
is איז  isoipsi מאכם. י5ד nsns 

 םאראיײ די אין ריכטיג. ניט איז מײנומ 5דאזיג ךי
 זאגם5ג רsםsב אדער אמעריקד םון iso«rao ניגטע

s:s די אין t ^ sb שםiםsםון ז nrroo'tps ,spnsos 
 S שײן ארבייםער די לגװגת isssisi רײ גאגצע א

ײם.8 רע5לענג גאצץ
 פאליםישע אץ קאנאםישע5 געװיםע גוליב אמת,

som גןsװ א5ײ (םיר םימת  i s m  osn^ אין האם 
is םעssל די n r ארבײשזװ* די missjsstsi אונז 1איsר 

psnm* מדינת  * lsnusH איץ nsom o ר,5כאראקט 
oהיג די ר5«ב o ran so s^ i s, ם או־יב  SלsיsיDא די ד

po oom sTB ר^ר iמsריק*נsרבײם ר*sבאיחד ר 
 אר־ םאר קע&פס די, פת םײל א oלsנםsדsי איז גוגג,

w בײםער n m א באלד 1שױ ונג n r  onsniin.
 שײכות nsn װאגן װאוץ קלאר כל קח־ם לאמיר נאר

גאחדן. 1םים׳ ר5ארבײם די פוץ
'n s ^  nsns ל5שםיק א נאר האט מאס »n sn 

o יממ װי ײריםפרוזזמץ, אץ a r אין לשץ״ זעיר אויף 
aaissassrsa, ,5אמאריק אץ אז װײס p so !יד־ גאשאם 

םאג. יאדאן נמעט זיך isnsnas אח isssisi םאג דזח
ז האבעז מיי י ז קאנמ־לס א אסעדיקד י י  יתײםסד י

 snasssassrsa( לאדזשיס^טשװיס ogaso. 48 םטײםם
 (&מ'איפא* םארוואלםוטעז שםאדט אח קעריערשאםםעז)

 1װעגע 1רירא1קאנק אײן אין 1ד.אלםע װאם לייממממ),
אונז. פאר isssrsa שאםזמ

 iso איז װאם דן, nsn איז נםליד53אײ װאס אכעד
iso nm iso'w א שאםם nsooas nsn — frsrsa 

m א פיץ psmi הויפם nsn אז איז, sa אײםאדזמלםזמ, איז 
isasurUP is 1אי געזעלשאםם, דער סץ דזת1יס די 

s ’nsogs^ 7ש,סאו*אל אמ פאליםישע isonsu• װאלט 
 nsn סץ isosnsoa'B די וחװ Bia nmsa אלץ דאם

sa nsams’n nssagaזsײאלםזח לשאםם nmsa אײנא 
װאס קלאסעז sאל פאר טיילצח, אלע םאר sלבsדיז ן1א

isa'osa זיד «nsn r ,ם ס א ^ז ױ  sa’osm די ns^ ״
oor^srsa 15ושפאלם5 איז, ss,װאם קלאםזױ, 1אי םײלם 

 אמ װאם pnsa א איז אפססאל אץ ליד,ssנזsasa 1זײנע
קלאס. nmms פאר׳ן כםsשל nnsr קלאם איק םאר טס

 םארקײאזה lsasװ rsrsa א למשל, ,isosa לאםיױ
osn ^שםארק זיד אמ5שס ז5םאבריקאנט די ארבעטסטא 

nssg ,rsrsa osn isasa די am״ism  nso אזא םאר 
rsrsa g isng ,rsrsa, די אז n^gs n ^ r  osogs 

װ־ אמ פאני nm^oossng ig פאר  בא־ די .s'oas■ ^ח
nssg ,isssrsa s^srg  isasa isoosp oso אר״ די

 sלכsrg tg ,on’osnsoa’gngs שטארק 15דמ ר5ביים
isiyrsa ^ ל •nmm isoiasaag יא מ

ism אםת״  os םאראנזה nrosnsoam so'nsa ן1א 
isssrsa, װאס ism גלײך anaam םאר gלs םײלען 

 בילדמ^ sסײנsaלg למשל, װי, ינגns^soga nsn פמ
ga n־oairsa osn אפחיגמח רײנקײם, si no nagoois- 

g ,aains^לgaכsm אזץ שח pnsan״nsag ,o אץ 
gלsnsnag s עז  oansa לgמsלg pnsa דאס האם סנ

 iso װײל קלאסזמ, snassnsn די פמ isosnsoam ײ
 *sa ײעחח isssrsa rg ,nrosango ניט קיממאל דאדף

m די און aarvasn nsn םח שאפזװ  am 'asn 7אל 
 קלאסזמ• סארשאנדא די פון oasn די 1אי nmsa פאל

 שװס קית iso האם iso״s אלםא nga די אק
 פץ דינסס איץ אח pnsa דאס rg ,oagosa נים סוד
r איז ®לטערסום אין קלאסען• הערשעגדע די «  r v 

pnsa ניס naurt nngnsa m vosiann שקלאפס!. די 
מ6שקל די  1קײ isosa Basosa גיס issagaam nragn ״
m אק jmasassrsa חװ־ איץ סײל1א W nm m האס 

׳«S *׳ osn : isogsp דדײ oaspnsag pnsa דאס
n( ,(יריאים onfca ן ו ISO'Ti u — •אלק דאס י n 

nagot. גלאים די סיס יריאים די ognsa isag  isagn 
f r m w  r m ת ײיוױליגיאס  oaspsa isagn י

nr isro a m־pnsa is איז װאס H i m  nmsa •ייי 
 לאני sovns or• nmsa la^aas את oagpga װי

um אטדסיאילד די ן nלתpױ1םag י  ogn a־ isamraag 
a m  isaagasa i f ^1847» •יױן r ז ייז י  aa•« י

os r* r tr r w t  som a g nmsa *nr אח nmsa

ייאזעפסאן. א. םון

 זװנ• את װאם אײנער nsns’ rg ,pnsa g אמעטםעז
 moasa”g קימ נים סארמאגם און אלס .יאר a’sasr םער
 יאר 1אי את לייז• באשםיםטען g פאר ארבייםזח םח

1799, as ognגלagד ogii rsrsa g isoiasaag האם 
onsmgo די o’a nso’m g גאד isa’rungD is ■זין 

s ױניאז, g אין is ’ nga ארבײםער pg s ’sgr’agang 
«g um’asn nsn r רםsלpרsד  isngiisaלigD g o- 

S’sgnmoagp. g aansw.״

ר ץ געזעץ ארכײמער זןרשםער הן װעלם. דער א
pnsa nsoons n sr די בת1לט ang״ag pk nso- 

isngnsa tsoiasa 1אי asגלagםים ,1802 אין ד onsnavr 
P’t. דמיסיג אח isau איץ s  n r

os איז •nsoaw isagonsn is onsu r װאס ngo 
pnsa nsornng nsoons nsn nnasovoig אמ *ag 

isngiiya isoiasa י נד.gלaנs 1י
באשעפ־ lsasלo םאבריקאנםעז igogp ssr^aas די

 -ga אח nsna'p saav ispnogo snsm אין םיגזח
onsnair םלsגŝ זײ isn’orV»ops is nrau אייף g 

 nrajpo יתגםים׳לעד די ד.5יתומים׳ל pig lsליפnsשױד
,onss^sa״ is nnsn די nmagpnagB די פץ isan'p 

osa״ir tr יתוסױס אץ san»p g nm .nsmn געסײגדע 
nsng יתיםים *ain nsng a'ssis g ognsa ogn pin 
onsn די סלאנזח ך5םים׳ל1ית pg nmm op’osansanr 

 ׳שםnם1לa isagn nmagpnogn די •ispnago igogp די
ngo nianr oongnsa די song ^יתומינ

 n םים igo nmagpnago די lsגsםל װאס־זשא
fnsna’p sa^p םלאגק זײ isaM n  nmsa ח  oog י

ispgmgD ,nsna’p s a n r זלן זײ ,ispgngo soma 
isa^psng די זסיף די ■gלs r,ס isasasa די זײ -ans 

soo ,ים1 שפײז isasasa קיק זײ pg aaorsnsn ow 
lsaaumssa nga .aar^»a זײ nromng is לאע אזױ 

r m״oaspsa isagn onsnsp sagno sns יםהאלםמ.1א
 15םלעג onsnsnmg די rg ,oלײsnsד soa’osa די

 nםזsשלBgng ,ispgnga די pg isa'ags isomamg זיך
 1אי זײ isagnoamg ם,51יאלי די םח nsna’p saap די
 15לאז pg o״ang nsn is זיי n^sov pg isP’nago די
ps״ang ג3לא pig nyna’p די  iso די nsna’p םלlsas 

חלשץ. pg אװע?סאלמ
sa g nngriyi pg w די flפns^ליs איבעיץ aga• 

iss די ד.1לא isopgnsaopg ism  nsna’p םpישs 
a pg״nsasnango ,isognsasasn sa*oo. די •m ng 

aas po nsoלisogns — nag םים gל*agng snsnag s 
isagn — a a r^ so g a  nsn po isoa’B sri’osn ים־1א 

sn pg os pg oosogni ispngow g isa’wsaםgלo 
pnsa g nngnsa isoiasaag י א 1י ל  ng• די rg ה3^נ

 nmm os'asnags מל nsna’p ,n ngo 1׳שזױז ײםס3
 *osn isasa אםיא nsag .ago g nyv אחעלף אויף

מ סיג  nagnaas םץ isoagp'nago די isagn pnsa ח
aarpasn n  rg ,oosnrVsa ײד םישם png די־ 1אי 

ng ism o osn po*isoososa n  pg .isosswsa sns־ 
sng ism o pg no«a״.nsasaoo

ר  סאראײ■ די אץ געזעץ *יסער3אר ערשמןןר מ
ש ניגסע ײק?. ®מ שסאס אטע

pa ,pg spnsog po isogoo soa'anngB n 
soooasagDBsaog ogn nmsa ,om yp rn i nsn 

 nga גיס װאיײם aaiasassnra nsomng saua לאנד
ח ooospsa isagn קאפיםאליסםא! sa’n די  isoosp י

ang isasa bph ns״nga ,apasassrsa nsu אסי־ די 
ang nsagpnsog nsn pg DmpmsnT sVsm״nso 

aaiasnga — די — ,nga^  ng ig rm gnsB igpnsog 
pa ogn םים jr m  u n  sm p  g זיך a isp»gnsa״ 

ngn aarvasn *n rg ,ixu n  nsn• נים דך n rro 
n  nsag ,nsom ng n  ng» isssrsa isogo pg שם־ 

nspnginr rg  isas> P• pnsa nsn pg isnapw 
m אאנ po  nmrr mg pg .orngso,־ p« •put rg 

g isngnsa isogisa ism  isugo r yw m rvga  n 
ssaga רײ r a w  isssrsa די ig סוו ״ ♦ ג

pg pnsa nsomng nsoons nsn די svvmnttM 
pg nmgnsa nwmwg rg  spnsog po ipgpgr

nsoaig nsna’p rg ,oar צװועלף ’isngo ng ניט ng* 
 nga^« :sr) ago g ^sש דוועלף װי nso בײםמ

^nga מםsבלgnפ  nas לasיoםלײשlg״ po .ב omnag,
).49*48 זײם

ogoo nsn ogn 1869 pg םאםאטשחעםס saag* 
nnana is r v m  g isoia אן pg .gmn nsomng 

ism־ אין  1879 ng בgשםיםם g isngnsa־isngopsooa 
מ 5װעלכ הערם),51(אוים ל n מ  rg ,isasa aawg 

rשינgמ  lsלsן a־o מ ג ^ .nsomng n ש
pnsa (aaia’o’ango) irmoasBogp nsoons nsn 

is םnpngיBעלםong s״nngnsa isoiasaag pg nso 
non אין  pa,1אי חי pa 1911 po pg .1911 n r 

1919 isoiasaag isogoo a'snso pg m s isagn 
sנליכISiSTsa irmoaseogp s•

nsn ogn 1890 pg ססײט *ag oosnpogogo po 
ngo tmang ooga ogango ogn pnsa g isoiasa 

P« nsna»? pg ism o 1אי osoa isagn 1901 n r 
gלpo iso go® s די m ngo־isoiasaag isogop yoa 
nיSTלaי•isssrsa sa

g isaagasaamn pg ,1911 n 1אי r פgnsnsלns 
nsoaut isomng is nsna’p ogango ogn rsrsa 

n r  iranso .אלס
saag M• איז rm  ogo® nsn ogn 1916 n r 

ogn ogn ,pnsa g isoia זיד m oaspsa :פאלגם 
oagongo ogn nsa'pansns’. קיץ גיס g״sasa סױ־ 

oasr דאלאד ogn pg קיין נמז «a»um pg aaia’ooswga 
opsr ogo® osn pg ,חדשים nsn *pgn איס שסאס 

isangrgs םים אמװימיגםםזױ omng onrm m s.״ 
isngnsa onsVpnsn pg pnsa nsangn nsn nsag אלס 

ױואלס :sr( שאנעל.1קאנסםים ניט ױט ^nga .ו  ng 
).33 דים ,oag&gp .ogn■ םץ ן״gלײםשoיasל

sa ognsa isogo® eag isagn 1936 n r  pn* 
r  iso rg , isssrנים ל jgoair isomng

osoa י os»g ismלg 1ז  spnsog po isogo® s 
os'asnago ogn isssrsa isagn go די •Ign oosang 

 isngnsa orvpngo pg ײאד oomng די מיפיל יף1א
gn to prtsn 1929 pa 1909 po n 1אי r  a’sagns 

ssmp g isaama םS3gלs :
____Tgn.* «ער ארכײמם־שעחץ די

i s
i
i
m*% l i s i

f 8 8S= s  2 & A
«*

0,015,046 393 45.0 73 73 1900
6.0M.1TO 269 473 13.4 113 19140,000.050 12.0 333 163 «.7 19100,945,570 M ao.4 103 513 1931
0.770.150 M » 3 313 46.1 19331330,743 7.0 31.4 35.1 453 1939

nsangn nsn po טאסאלא n r P* rg t o  lsnsr 
1909 r stgap po isagn־isa !םיליא nsomng 1בלײ 

omngsa oogvnsrmang nsn po oassgno isa’i 
oomng sa,n'ns®*48 ig תאך po Vsons■ m n pg 

pa 64 po tmangsa nga isagn oogvnsomng nsn 
60 ®g ns װאן isagn nsrmang oasrno 844 pg 

nsag ,ngn g ns® 72 r אםיא a  60 po tmangsa 
ng nsn po oo^sn g osoa pi® isagn 1919 pg* 
Ign g ns® 48 pa 44 po omngsa oogvnstma.־ 

sr(: סטייםס ,מױיםאד ,onsTVopsoiags ng onass 
1929, nsom s ,םײל r66-62^״ o

ansn״ pb חד  *lago ױ ig ,isagonsn is כ
rg ,oarnnsaw  ■pr isagn p ^  pnsnnrepso סים nsn 
ogn ,ago ogomng osn po aanpppngo די ■*gn 

nga ,lsngVngo nga r a  s ’spm סיל og •isa’ovsa 
r m  pg 4913 n r  r «  rg .oanga g y fm n rt mg 

nsrmang oaspio issasr isagn ,ngmaso ביי nngo׳l 
issasr isasasaom g pg ago g ns® iss  omngsa 

4914 nrnayi pg nsva ,p^agogom  oaip* 
nsrmang 18^00 isagn ײ oag jg■ נ  tmangsa f n g
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מילער. ברוך םון -------------------------------------------------- װענטל... זײט יענער פון

 אםיס אין געווארען גערופען איז ^לעיר
 באלעבאם הויפש דעם זעהן צו ארײן

פאר* דער איז וועלכער פינק, מר.
אגגע־ אינערליכע די םון וואלטער

 וױיםם זי שאפ. םון לעגענהייםען
 קלאפט הארץ דאס םארוואם נים אליין

ײ  אט זיצם מאל וױםיל אזוי. איר ג
 א אן כלוםרשם מעםם ער איר, לעבז פינק םר• רער

 זײנע םיט ער גראבלם םעשה בעת און איר, אייף קלייד
 וױ־ אקםלען? נאקעטע אירע םינגער לײדענשאםםלאכע

 קניפ, א בגנבה איר גים און םארבײ ער לויםט מאל «יל
 וױבאלד ? אינגעל א אויף װי אים אויף דאן קוקם זי און

 אים.״ מיט הײםיש םילען באדארםט זין־ זי וואלם אזוי,
 זאל פארוואם: נים וױיםם ןי אזױ. נים אבער דאס ייז

 ווערען םויל זײן דורד וואם דערפאר, זײז אםשר דאס
? באשםיםם שכירות ײ

 איר ער רוםם אםשר :געםראכט זיד ױ האם דערגאד
 איר בײ האם םען וואס פיגםערל דאם אוםצוקערען גאר

 איר דאד האט ער ? ארונםערגענומען סעזאן לעצטען
 דערםאנט ניט קייגמאל טאקע אים האם זי אוגעזאגם.

 וועל־ יענע. םמ איינע נים דאד איז זי וױיל דעם, יועגען
 דאך איז איר בײ ווענטעל.״ זײם יעגער םון אדבײם נע
הערט זי װען אן קוועלם זי שכירות. די דורנאוים ניט

 אלײן, טאקע דאם וױיסם זי קלײדער... די צו וזן גאנצען
 טאקע זאלען ! מויל זײן סון הערעז צו גום ס׳איז אבער

 םינק מר. אז דאם, הייםם איז... וי וױגטיג וױ וױםען אלע
 זײן זי מעג אזוי, װיבאלד איר. אן דערמאנם זיך האט

ך- בײ מוטיגער אגיסעל  קאפ געתױבענעם א םיס און זי
אםים.־ אין ארײן וי איז

 םים דעםק בײם געזעםעז איז וועלכער פינק, מר.
 גלײד זיד האט מארדע, די אונטערגעשסארם העגט זײנע

 גלאגציגער א אױף אנגעװיזען איר און אױםגזגשםעלט
 זיד םען װעם אוועקזעצען, עם, הײסט זיד, זי זאל שםול.

 האם ■נים לענגלאן■ זיץ אויף דדרכשמועםען. אביםעל
 דער םיט וױ באלד און באוױזען זיד שמייכעל א אודײלע

 אז דערמאנם אפנים זיד געווארעז• אפגעװישם האנם
 אגגעהײבען האט ער דעם. פאר וױים די ניט איז אי*ם

 גע־ און הינםען אויף הענט םארלײגםע מים ארומשיאנען
 צו װאם געטראכט איגם ערשם װאלט ער װי שװיגען,

גע־ דעם אנצוהויבען אזוי וױ אדער. קלעיר׳ן״ ןאגעז
ך ־ ן ן ן ____________________________________ז

 איר םאר בלאסע• א זיצעו געבליבען איז קלעיו־
 איר האם םינק מר. וואס װעגן געווארען קלאר גלײד איז

 לעצ־ געקנײםשם זיך ער האם אזוי פוגקט אס גערוםען.
 געשנײ שכירות די איר בײ האם ער װען סעזאן, ען6

 דאס װעם ער װיםיל םרעםען װעלען נאר וואלט זי םען...
 זי אז געטראכם, האם זי ארונטערנעמען.״ וועלען מאל

 איר דאד האם ער אז דערפיאגען. געמעגם אים װאלט
 וועט אםשד קרױודעז. נים םער זי װארם דאם געגעבען

 ער זאל פארוואם נים... אםשר און ;זאגעז אים דאס וי
 דער צו איז בײטראג איר גרויס זױ פארשטײן ניט אלײן

קריגם אן, גאר םעסט וי ײאס קלײד דאס ? פירמע

 אנדערש ״באיער״ א דען װאלט צי זיך. אין לעבען
 גרוים מים געקוקט האבען אויגען אירע געקויםם?
 נים איר שאצט װעלכער םינקען, מר. אויף םאראיבעל

געהעריג. וױ אפ
 מוםר׳ט אירע מוטער די װי באצייםענם זי הערט אט

 די םום וואס ווענםעל, דיט יענער פון םיידעל א אז איר,
 וואם זי~ וױ באלוינם בעםער קריגט ארבײם, םיגדסטע

 מאמען דער אויף זיך צושרייט זי ? ענסםער איר איז
 ניט װיל קלעיר שאפ. םון יענע צו איר פארגלייכט וואם

 פשוט׳ע אזא האבען איר «ו זאל אירע היים די אז ליידען
 און אנטשװיגען, באלד ווערט מוםער די באציאונג...

 שוױיגט מוטער די אז וױיסם זי דאס. פארדריםם קלעיר׳ן
 גענערין״• סרנםה די איז קלעיר, זי, וױיל דערםאר אפ,

 זאל אירע מוםער די אז גראד, איר זיד װילט אםםמאל,
 צײטענוױיז םאן. צו וואס איר זאגען נאר שװײגעז, נים

 קלייגע צוויי אירע וױ הילםלאז אזױ אונקם זיך זי םילט
, ר ע ד י ־ ו  אן םאן דיר א גים גאך זיך קענען וועלכע ב

מאםען• דער
 גע־ ניט האם פירמע די געםראםען. ניט האם קלעיר

 מאל דאם איז םאררעדע די שכירות. אירע שניידען קלערם
 די או שםייגער, א זי וױיםם צי :אנדערע אן גאר געװען

 זי וױיםם צי ? אלעמאל וױ גרעסער איז קאנקורענציע
 האט קלעיר׳ן בײ ?״. ארוגטער בארג גײים םירמע די אז
 אן נמעט ארויף און אראא געהוידעט קאפ דזןר יד1

װיסען. איר
 נעבען נאענם אפגעשטעלט באלד ױך האט פינק פר.

 זי אז קלעיר, וױיםם צי :העפליך זייער גערעדט און איר,
 גע־ זייער פין אײנע פאר םאררעכענט געווען זײ בײ איז

 צײט חודש א שוין אז למשל, זי, וױיםם צי ? זינדעל
 מאכען דארםען צו ניט חשבונען אייז אין האלטען זײ וױ

 אויסװעג! אנדער קײן נישטא אבזנר — שריט: אזא
!נישטא

 דאס םארלירען ביםלאכוױת אנגעהויבען האם קלעיר
 ארויס* און זיד אויםהויגען װי געםילם האט זי געדולד.
 צע־ זײגע םון האלז אין פשום איר שםיקט עם לויםען•
 בײ ביסלאכוױיז איז נײגעריגקײט די םראזען. צויגענע

 איבערק־מען געוואלט שוין האט זי םארשוואונדען. איר
 רוקען אגגעהויבען זיד זי האט באלד און װיזיט. דעם

 זאל ער אז אנצוהערעניש אן צוריק, און הין שםול אויפ׳ן
 גע• שוין האבעז אירע גליקעז די בקיצור. םאכען דאם
 אין מאל עםלאכע אפיס גרויםען דעם אײםגעמאםטען האט
י ו אוף ליימ מ י ברײם. ד«ר י

אגצוהערע־ די םארשםאנעז אפנים האם פינק םר.
 למקען איר אויף האנט א ארויםגעלייגם האט ער ניש•

 סוד א איר וואלם ער וױ שטיל, גערעדט און אקסעל
:געזאגט

 סירמע די !לאגע די איז דאס אט קלעיר, מים —
 איר האט ער — מאדעל. א אן באגײן םוזען זיך וועם

 איר וואלם ער װי אקסעל, איבער׳ן גלעםען אנגעהויבען
 אנגע־ ביסלעכוױת און בראוו. זיין איצט מוז זי אז זאגען

 די וואס צופרידען געװען האנט. דין דערוױיסערעז הויבען
 ארויסגעגליטש געהאם שײן זין־ האבען װערםער לעצםע

האלז. זיק פון

 דאן ס׳װעס אז אױםצושרײען װי געםילם האם קלעיר
 צחאםס איר מים איר~ אן זיך באגײן צו אוממעגלאך דין

 קלײ• די פון זזן גאנצער דער םארשװינדען דאך װעט
 כאגמ םיגק מר. האם צי םארקויםען. זיי װעלכע דער

? דעזיינער דעם מיט זיך באראםען
ארויםגעזאנ* ניט װארט אײנציג קײז אבער האט זי

 סון װי קאפ, געבויגענעם א מיט אפיט פון ארויס נאר
 פארלאזען צו אנטאן גײן זיך געלאזם און הויז, אבל׳ם אן

שאפ. דעם
 פאר• איר האם ער נאכגעלאפען, איר איז םינק מר•

 צײס םעג צען איר גים סירמע די אז זאגען, צו געסען
 האםם, ער עפעם, נאך דזשאב. אנדער אן זיך זוכען צו
אינגיכען^ גאר צוריק זײ םים זיין װעט זי אז

 נןך איז קלעיר׳ן וואס טעג געציילםע די אט אין
 אנגןך איר אויף זיד האט שאם, אין זײן צי םארבליבען

 יא» אנםלאפענע ®ת זכרוטת הנםש.^ חשבון מין א רוקט
מ םוםער״ זײער םאר קינדער וױ זיך, האבעז רען  אי

 זין דערפאגם אט און איר. פאר פיעסטשען אנגעהויבען
 פון ארױם איז זי װען םעג ערשםע סאמע די אין קלעיר׳ן

 צך איר בײ דא זיעען חלומות װיפיל — :האי־סקול״
 אװעק• באשלאםען געהאם זי האם אט ? געווארען ריםען

 אקםריםןג אן װעךעז און האלױואוד קיין זיך צולאזען
 n דערזעם אױגען שווארצע גרויסע די מיט מוםער די

«ואמנס- די אין לייזועגט אויס׳ן פלוצים

 לייבאר עגד *ראבלעםם ״לײבאר (זזה אויםאמאבילעז.
אנדריוס). .3 ®ח לעגיסלײשאן,

ם * פ*ר געזעאען םו ארכײ• די פאר װײדזש סמי
ץ ®ער אמקרי^קע. א

 און פרױען אז םאקם, באקאנםער גום א איז עס
 אן לוים עקםפלואםירט. אםשםארקסםען װערן אמדעד

 יארען סים געװארען געמאכס איז װאם אױםפארשונג,
 אםעריקע פון שםאםעז פאראימיגםע די אין נװ־יק,
 האם ארבײטעד, פרייען היגע די פון שכידות די װעגען

n«אז ארױסגעװיזען, זיד r םרויען פראצענט זיבעציג און 
 אנם וײ וױמיגער קריגען מדיגח אתחנר און ןרבײםער

 וױיגיגער פרײעז, פראצענם פופציג װאד, א דאלאר )8(
אי זעקס י׳י אל ח 1ײי א י לז י מ  פרויען •ראאמם פי

מז **גײימר די אי  א דאלאר פיד װי ודמיגעד אפילו י
מד את «ם אאד, רי צ אז באײאגונג, » אגסשסאנדן ד

W ליז ״ייז זי מג דיז אג , ײי ן מ מ  גא־ ואלען װאס מ
א n ■אר ויײדזש פיניארם nunnwna א ראגטיתװ פווי

rm u יאד »יז n איז

 אםוױעיגסטענס דארף םרױ א אז געיוארעז, גערעכענם
 ,1מא א סענם םופציג םים דאלאר צװעלף םארדיגען

לעבען. קענעז צו כדי
 x פאמס וױ r» חשבון דער
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 געשאפען זײגען געזעצען װײחש םיניםום אזעלכע
 םײל א איז און בםײם פאסאםשוזעםס איז געווארעז
 אנ־ יארק ניו איז איז למשל״ אזײ. שטאטזזן. אניערע
 אר״ זזאם םרײעז די אז געזעץ, א געװארעז גענומען
ארמז לאתדרים די אין בײסעז  םיגימום א קריגןן ד
װאז־. • טענט פערציג םים דאלאר צװעלף פון וזײחש
 וױי־ סיגימום דאזיגע די אז קלאר״ אח עס בציא
 סיידאל יןסי*3יא קײז אז קלימע, אזעלמ זײממ ײשעס

ן jtm אזעלכע מים דודכלאמז נים מ m

 דך צעשרײען אירע ברידערלאך צוױי די פרײד. םאר זיך
 pit's חשי״ ״הא, :זאל גאנצן איבער׳ן קול אוים׳ן הויך
!קלעיר שוועסטער אונזער דאד

 ן םאר מאדעל א װערען געזאלט זי האט דערנאך
 דער זי געפינען. געקענם ניט שטעלע קײן זןרן םקולפטאר

 אק זי וועלכען מיט םאנטעס, בחור איר וױ זיך מא:ט
 ניס געבײזערט, דאן גאר זין־• האט ארומגעגאנגען, דאן

 אזעלנע דאן האם זי מאדעל... א ווערען זאל זי געוואלט
 — שלעכםער, ־א ביזט — :העחגז געוואלט ניט רייד
׳מיר צו מער ניט קום — געזאגט אים זי האם !

 אים װאלם זי בענקעניש. א זי סילט אבער א^נט
אױם.« זי מײדט ער אבער זעהן• װעלען

 טאג ערשםען סאמע דעם אין זיד זי דערמאנם אט
 דעזײנער דער ארויםגעקוםען. שאפ אין אהער איז זי ווען
 גרױן דינע םיט אױםעסען געוואלט פשוט דאן איר האם

 פרא* אזא אז םינק׳עז, מר. צו געזאגם האט ער אויגען.
 געזעה^ גים קײנמאל נאד ער האש םיגור א םון פארציע

 ויר צו געשהײכעלט און גזגהערם גראד דאס האם זי
 דך האט זי ווען געװען, איר איז עס גום װי או, אלײן.

 הױכען דעם םים צימער געראמען דעם אין ארומגעקוקם
 די דורך געשײנם האם זון די םיס. די אונטער טעייד
 אהײם״ שםראלען אביסעל נעם כאטש פענסטער. גרויסע
 שױן וועם זי אז געדאנק םייערלאבער דער — דערצו
 געםילס האם ד קלייד... נײ קיץ זײן זשעדנע ניט מעהר

נײע אלע :קלייניגקײם א טענצעל. א כאםען צו מי
 גלי־ אירע שפיגלעז אץ זײן, מחדש זי װעם ,סםיילס״

 •וגקס הויגגם וועלכער שפיגעל לאנגען דעם אין דער
אקעגען...

:שפעטער אביםעל
ר זיד טום קלעיר, מיס — מ — 1אי
פארגעםען״ ניט קײנמאל מאמענט יענעם װעט זי

 הוילמ איר אין שםײן געבליבען איז זי נעבאכדיג װי
 שױיט בושזז אז געדאכם איר זיד האם עם אונטער־קלײד.

װי !זיך שעם זיד, שעם :ארוים וױנקעל יעדען פון
 געשעש■ גיט דך ד חאלט *י י זאד אזא םאן זי קאן אזױ
 האם f 09 ברידערלאד אירע פאר אפילו שטײז צו אזױ
 190אלהיסאי ױם דאם װעם n אז געדאכם דאז איר זיד
צוריק- קומאן נים םער און אהײם לײפעז זי װעם אט

ם דך פים זי האט נאכאנאנד טעג מגח׳ «י אײנגע׳  ןו
ו םח  איז םז^טימעגםאז^ קעחװ־שע די ®ח באפיײעז זי

 flrsci זײםיגא קײן און ארםיסםישע, אן אמ דא ארכײם
ארען.״ ניט איר טארעז

 איגסנגצאן קלעיר זיד האט סאג שיעםערדיגע די אמ
 «״. װאס געארם גים טעד שײז האם איר בײגעקומען.

 •ןד־ שםעכיגע זײן סעצעזשגאװע אפט גאנץ האט פמק
 קגיי * איר בגנבח אדעד אקםעל, גאקעםעז איר אײף 9י

 דןי חאס ױ (.עפלא9גײ3פאי איז ער װעז לײב איז געםאז
 האי זי װען געקריםט נים מעד מאל אײנציג קײן אםילו

ער״, פאדברענגצן גײז באדארפם מי ם׳ז. ד  •יי וחגלכצר נ
י ®יז צלמצי אפשר י םיר- י געוױמליד.- װארצז מד איר בײ איז «לז ■•

ם י ױ ► 9
דער־ זי האם צײם גאנצער דער פאר אײנפאל בלױז

 דאס פארשוױיגען. צו בים איר שםופם צאח אז סילם
 איז םינק מרס. :צוריק לאנג ניט ערשם פאםירם האם

 יענע קלעיר׳ן. לעבען פאן איר געםראפען אנגעקומעז,
:געםאן זאג א פאראכםונג מים האם

פלײש^ שםיק דער נעבען םאל אלע —
 פלױ דער וױ געםילם זי האם מאםענט יענעם אין

 מײן- די געווען מקנה פאל ערשטען צום אויםפאטשען.
 דארם אז זיך, געםראכם ווענםעל. דים יענער פון לאך

 אזא ווען אפגעשםעלם מאשינען די אםשר זיך װאלטען
 צימער, אויםנעפוצטען דעם אין אבער, דא פאסירם. זאך
שמייכעל- א מים באצאלעז נאך דארף זי אלץ. מען מעג

 די אין שםאך א דערםילם פלוצלוגג האם קלעיר
 עמי־ װי געדאכם איר דך האם עם מח, איר םון שלײפען

יאר זעקם ״שוין אויסגערוםען: וואם נאר האט צער
 ױיעם א זוכען זיך גיק דארםען זי וועם איצט און אוועק,

 קער״ איר נײ. דאם סון אנגעהויבען אלץ אמ ״חשאב*
 אירע פארםראגען האט זי געטאן. ציםער א האם פער

אהײם. זיך צו בליקען
שפור, ארײנקומען אירען סאטער דעם זי זעם אם

 צום זיד שארם ער םים. די אויף זיך האלם ער וואס קוים
 די זיך ברעכם םוםער די םארוואונדעםער. א װי בעט

 שםוב~ אין איבעריגע וױ זיד םילעז קינדער די הענם.
 !אױספאםשען םאםען דעם װעלען זיד םלעגם איר װי אך,

 איצט אים״. צו האס איר ®מ אביםעל דך באפתיען
 אים םארשםײט זי םײנם. ניט כמנר אים ד האט אבער

 ארבײםזאמער אן געווען אלעמאל דאך איז ער בעםער.
 דער־ זי געװארען. איבעריגער אן פלוצים. און םענש,
 אהײם קומען צײם ערשםע די םלעגט ער װי זיד פאנט
 .כאםש :זאגען ביסערקײט םים און הענם״ לײדיגע סיט

 איצט םארפאכם...׳' םױערען אלע לבנה״ דער צו שרײ
 םרינקען. אנגעהױבען האס ער װארים זי פארשטײם

 אמע׳שיכיר׳ם, מאל עםלאכע אויך שוין זיך האם ןליין
 מעז װערם זיך דדײט קאפ דער װען אז וױיםט זי און

 ״באיער״ דער םענשען• אנדערע גאר זעט םען סריילאך.
 װעז שענער און איגגער אויסגעזען אלעפאל איר בײ האט

n צע־ א וױין.» גלעזלאך עםלאכע אױסגעטרוגקען האט
» » ■ ■ 4 ■ 444 »    —44mtM4 M ■4^ 44■ M* 4 4 4  M4 4 4 4 4 4 4 4  » 4 4  14 4 4■ t  שמאלע אירע אויף באוויזען זיך האם שמייכעל קרימטער

וחד מוםער, איר װעגען געםו־אכם םך א האם זי ליפעז.

------------------------^1939 פעברואר,
ציים שװערע א קוםט צס אז :ברידערלאך אירע גען

םאן• צו אנהויבעז זאל זי האם נים וױיסם ױ און זײ, פאר
 זיך זי האם אוםעטיג, שםארק געווארען איז זי ױען

 װער־ לעצםע פינק׳ם מר. פים םרייסםען אעעהויבען
 זיכער איז זי דערוױיל. פאר בלויז דאך ס׳איז אז םער,

 םען באגײן.~ קאנען נים איר אן זיך וועם פירמע די אז
4• 4צוריקרופען- איר וועס

מר. אז דערוואוסם, קלעיר זיך האם טאג אנדער אן
 בארג־ נים גײט םירמע די אז אםגעגארם. איר האט םינק

 מאדעל. אנדער אן באשםעלם אםילו שוין האם ער אראפ.
 מיט בלאנדע א איז זי געזען. אליין שוין זי האט זי

 אפ־_ קלייגע אירע אויף ארום םאגצט אויגען, קעצישע
אויך קלעיר, זי. איז אםשר שמייכעלם: און סאצען

גים.״ שוין געדענקט זי געװעז• אזױ
פאר־ דערוואוםט אויד שוין זיד זי האט דערנאך

 איר װאס דערפאר איז דאם אװעק. איר שיקם מען וואם
 אירע אױםגעםולט. מער אביסעל געווארען איז קערפער

 פראפארציע... יענע מער גישטא דיקער. אביסעל מוסקולען
גיזנעס׳׳. איז ״ביזנעס
 האם זי װען שםערען אין דיץ א דערםילם האם זי

 איז וואס :אוים זי שריים אס דערװאוםם. דעם םון זיד
 איר אײדעל און דאר בלײבען זי םוז צי שולדיג? זי

 אפגע• איר םינק מר. האם סארוואם לעבען? גאנצען
 און אםיס, זיץ אין אריק ראשיג זי לויפט אס ? נארם
 שאפ אין אלע זאלען !ליגנער א א*יז ער אז אים זאגם
!הערעז דאס

 װיסען נים טאר ער טאן. נים דאס ױעם זי נײן,
 גיט? טאקע איר דאס ארם אפשר דאס. ארם איר אז
 בא־ נים קאז זי און נײן, און יא צװישען שוועבט זי

 עםיצער אז נים גלאם זי װיל :אזוי װיבאלד שליסען•
 דאם מוםער איר אםילו װעט זי װיםען. דעם םץ זאל
 נלױז וועם.דאם ד ניט. קײנעם קימלם, דערצײלען^ נים

 אטאל, סירם. זי װאם םאג־בוך איר אין ארײגשרײבעז
 פמ לעבען דעם װעגען דעתױסען זיד מעז װעם אמאל

מאדעל״• א
 דעם פארענדיגעז געקענט נים מער האם קלעיר

 קער־ איר איז םידקײם פאדנע א געפילם האט זי סא^
וױ געפילט געניצען. אײן אין געהאלםען האם זי יער.

^ צןם ארונםער געצויגעז איר וואלםען בלײ שנױקער  די
שרעקס זי אז מחשבות, מאדנע אזעלכע זי האס דערצו

 צוגןך• םענסםער אלע באלד שוין אלײן. זיך פאר זיד
 בזר צו מאםענם דעם ביי אױך זי שרעקם עם מאכט~
?... וױים װער פינקען. פר. םים זיך געגענען
 סשיט זיד אנםאן. אנגעהויבען שנעל זיך האט ד

, געהאט מורא ן ע ק י ק י צ מ ו  נים עפעס אי-ר בײ זאל מען א
 דער מיט געטאן מאך יאוש׳דיגען א האט זי פרעגען.

 געשטאנען אינ װעלכע םיגור. אנגעשאפטער דער צו האגם
 אק־ מעשענעם אין געטאן גלעט א איר, םון וױיט נים

 נים נאך מען ווארפש איר װאם געװען מקגה װי סעל.
 האם דא, ארבעט זי װאס מאל ערשטען צום און ארויס...

 לעצםע די האט זי שאפ. דורכ׳ן אדיײם גײן געלאזט זיך זי
 אם דא. מענשען די צו נאענטקײט א דערפילט טעג

 דורד מער :יט געזאנג, דיער מאל ערשטען צום זי הערט
װענטעל. דעם

 האבען בליקען אירע פאמעלאך, געכאבגען איז זי
 גע• וױילע א פאר און דארט, אט דא, אט ארומגעטאנצט

 װעל־ םינישערין, צעוואקםענער א אײף הײנגען בליבען
 געװען, מקנא שטארק קול. אוים׳ן הויד געלאכט האט כע

 צע־ איז זי וױיל אװעקשיקען... נים פינק מר. קאן איר וואם
 םויל. םון װערםער איר גײ זיך רייסען אט װאקסעז״

זײ״ זאלען וױסען. זײ זאלען
 אנגעהױבען שוין זיך האבען אויגען םאר׳זזידושטע

:דורכשמועםעז
 I אהיים זי גײם םאג העלען מיטען אין נאר, זעה —

 צעםליק• אירע םאר דערשראקען װי זיד ד.אם קלעיר —
 אוז מאנםעל איר אין זיך אריינגעטוליעם נעתועז, טע

ארויסגעלאםען. שגעל
 cyipyi שמעת. ועגליבעז n אמ דדײסען איז
 װעל• אין באשליםען געקענם גים לינקם, געקוקט רעכטם,

 איצםײצז דעם נײ אז געםראכם, גײן. צו ריכםומ כער
 איר זאל עם אנםרינקען באדארםט זיך ױ װאלם מאמענם
 אירער סאםער דער װי זי זעק אט אויפלעבען. אביסעל

 םוםער די אים. נאך גלײד זי• און שיכור, אהײם קוסם
 אויסהאלסען. גיס דאס וועם זי קאפ. םאר׳ן זיך באפם

!נײן
 א וױ און םיגארעםעל א פארתיכערט האט קלעיר

אנםקעגען- םארנאכם דעם גײן געלאזם זיך בלינדע

r ם »ן חו ד נ װ I n
s M

ך און טױו די לײב ח
ם חאם װאס סױז א  געװאױגפ, לײכ ®ון װײם גי

ם אז כיסלאכװײז חאט ף אי ױ זי ױגם, אז  !וגעװא
p? »ים פאר נאר פלעגט זי אז p »  r פ ש׳ ני ל  פי

מ זיץ־ פלעגט און ם וױ לײכ דעם םי IpV גלײכען אייר פי w* 
ך ח זי ק ט אנ ל  י«9ײ זײגק פון קרוין אין •
am ביז אויפרעגן און סארץ או«ז ~ אי ג

ט און ײן פרן ױ פלעגט נאר גי i ז r o געגיסעז׳
ײ אױף, אפטמאל חאט זי ג»ר עי סון אים ג ט  גןזז׳ ױנ

ף «ו גרעקעלק » װעקגעײסעו זי  ן א
ײנ דשר װען און ץ םלעגט ל  ®ארדראם א

םען, «ו אנחױבען כײזלאך שוץ  גרו
פ ^ןג וױילמקש » כלױז-אױןי n פ
- - —» 4(4 4 4 4 4 4« fet4 4 4  קוסען װידקר אץ
 עק~- פױטץ אים טאן קיאעל א
כ דעם חאט זי חכלל, ײ ץ י ײן א ײיז כ  יערעפעז״ יי

ײג כײם *מאל איז װ»פ כער, דער מ ל ם א מ  געװעזעז׳ *
ר האט און נעזען, אײםפירונג אי

דינ איז רא׳ ױ םו װארען: אײםגעכראכם ו  גע
ץ געכרומם ער חאט — i חײפם ״װןןם  — גרױסן א

 װען! אץ װאם וױםען י&ד כאדאיןי םויז א
ח איר מ c חו m מ׳ ?ײן גים נ ע גי

ד איז מן יייןך װאלם אי א עג פ א ץ יי םי  געגי
ם!״ און — גןןפאכם סוף א איר פץ ױ א

ץ טא?ע נזעג כער גרויסער אי  — קליגער, אכיטעל זי
־־־ ®ייז׳ ײ קרנעץײיאי פון ח$ם ארדיסגעפיפטשקם

ט *י ױ כער, דוסען גרויפען » םי ~ װ אז  דו
ונורו״. לײב דער לן$זם געװימלאך, מײז, אונז

V
ץ ט אײף *יד נײעם קי עו׳ לןךען געקופען גי עי  ח
אנאמאל פלויז װיל איף  — פאװײז א פרעגגען דא נ

ײגען קןןגען ^פדאזױ-א אז  מײז די פון ל
ם חװם עד ג$ד ען... פםור ני ר ע װ

װע די ק^ סו
 :״מרןזפען אגגעזזױכען ?ורןאװע דןןר חאט חון א

^כ — ה כ׳ אך פױגעל אזא ,  געםו^פען, נים לןןכען אץ נ
 דו װי אזױ זאל װאט

ט נעפם קיץ או!... חאכעז ני װ ץ־ ע רג ק
ף, אתטער װאו — זיץ זאל א  ־ *װײגען, די אץ ןןרגעץ צי י

ט שוץ רעד אין•  שטײגען םײגןן םון ד
אין שםענײגעז םארפויסטען א י .1הײ ןזנ . . י
T אץ n דערױןו :ים אםילו קוקסט דו 
ט חן>ר $ גיט דיף ארם עס — ני

!נים גאר אץ
ם סליסם דו ת  געסט אץ פױגעלאף פרןןםדע צו א
 1נעםט אץ זײ כײ אײ דײן דארם דערװײלע לײגסם און

 לײםעז םאר גיט דאפ זיד ת שעםסם װי
 םרם ת חאסט וױ גלאט, און

ת םים םרעמחן אײ;ו זיך םארטרויען  פלײש־און־כלוט!״ י
ז י א  ־ װײםען דער סץ קוקאװע די האם באםערקם — װאס ^

 אויא« גים אײ סיץ זיצם עם װער אז נרט, גאגץ װײם אץ■
ארײם״• קאיקאװקעלזן » קומם אימס אלץ
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פארטײ ארבײטער בעלגישער וער פון בױער - װאנדערװעלדע עסיל ׳
 םיםען אין איז וועלם פראלעםארישע י

 פון איז מענש גרויסער א טרויער.
װאגדער־ עמיל אוועקגעגאנגען. אונז

מער. נישט לעבט וועלדע
 יארהוגדערם האלבען א אריגער

אר־ די אין געשטאנען ער איז צייס
קרישטאל־ ױין מים רײען. בײטער

 םים װיסען, םילםאכיגען זיין םיט פערזענליכקײט, דיינער
 פאר־ ער האט סירער־טאלאנט אויםערגעוױינליכען זייז

 שװערען ױץ אויף קלאם ארבײםער דעם אויםגעלויכטען
 אר־ ארגאניזירטע די כאםרײאונג. סאציאלער דער נו װעג

 האט בעלגיע, אין לאגד, אייגענעם ױין אין בײטערשאםם
 po וועלם דער אין אומעםום, םארגעטערט. ממש אים

 אפ־ הילכיגעז א געהאם ווארם זײן האט סאציאליזם,
 ד״אם געגנער, די סון קרייזען די אין אופעםום, און קלאמ

 דעם צו באצױגען אנערקענוגג אץ אבטוע םיס זיך מען
 דאס םירער. פראלעםארישען דעם אט פון ווארם װאגיקעז

אײביג. אויף פארשםוםט איז ײארם
po װאגדער־ ארוים קוםט םאםיליע בירגערליכער א 
 אױפגעוואקסען, ער איז הויז בירגערליכען א אין וועלדע,

 און גויםען געזעלשאסםליכע און פערזענליכע די םון זױים
 ■רא־ גום אבער ארבייםער־קלאם, םונ׳ם ראנגלענישען

 ױמע גאר די אין נאך געצױגען אים האס לעסאריאס
 דעמאלט דער איז 1884 יאר אין זייגע• לעבענס־יארען

 באווע־ ארבײםער דער אין אריץ ססודעגם ־יאריגער18
מ  ארגאני־ דער םיט זיד סארבונדען אײגפאל — און גו

 פעחענליכ־ גאנצזג זײן איז פראלעםאריאם, סונ׳ם זאציע
 אים םאר ס׳איז געװארען. םארכאפט איר סון באלד קיים
 ער־ זײנע אדװאקאם. אלס קאריערע די געשםאנען אפען
 ארױםגערר האגען אדוואקאם אלם ארױםםרעםוגגען שטע
 אים ס׳איז עפענטליכקיים. דער אין םענזאציעם םעז

 אוניװערסי־ דער אויף קאטעדרע א געײאחגז םארגעלײגם
 איבערגע־ אז געפילם, האם וואגדערװעלדע אבער םעם.

ע ד ענ  או־ אדער אדװאקאט אן פון פראםעסיע דער זיד ג
 וױמיג גו בלײגען אים װעט גיװערםיםעם־פראפעםאר,

 צװישען ער האט ארבײם, פאליםישער םאר כח און צײם
 אים םאר זײגען וואס קאריעחגס״, .גלעגצענדע גיידע

 קעמםער אלם — דריםע א אויםגעקליבעז געװען, סףײ
פראלעםאריאם. po רײען די אין

אונױוערםיםעם־פראפעםיע, חנר po זיך אפזאגענדיג
 גע־ נישט יארעז שיעםערע אין אויך וואנדערװעלחנ ד.אט

 אוועק־ זאל עו אז געדאנק, דעם םים מאכען שלוס ײאלם
מן ױין געבען אנ  פאר־ און אקציע פאליםישער דער כרח ג
 די װען םארשונגס־ארבײם. װיםענשאםםליכע די לאזען

 ארוים־ אים באשלאםען מאל ערשםען נום האם ■ארטײ
 יאר (אין פארלאמענט צום קאגדידאם אלס צושםעלען

 באקעסםם ענערגיע גאנצער דער םיט ער האם ),1886
 געהאל* נים אבער אים האם עם באשלום. דאזיגעז דעם
 זײגער ״דורכםאל״ גרעםםער דער געװען איז דאם פען,
 געצוואונ־ אים האם סארםײ די ארבײט. פאליםישער אין
 געוױילם אויך איז ער קאנדידאםור. די אנגינע&עז געז

 לעבען גאנץ זײן םארבליבען שױן איז אח געווארעז
 גרוים םיט נאר האם װאס מאסענםירער. ■אליטישער *

 װיםענשאםט־ פאר גיים אפגעשפארט מאםערגיש און מיה
- זײנע םעםעקײםען ביידע ארבײט. ליכער  סאלײ די ־

 און דערגאנצט זיך האבען — םעארעםישע די «ון 9סיש
 סון לעבנם־ארביים שײנעד הערלאן־ א «ו׳ן םאראײניגם

 גע־ םעםיגקײם, ■אליםישע די :קאליר םילםארביגען >
 — םארשער א םון װיםעז גרינדלאכען דעם po םראגעז

 שארפען פונ׳ם באשיינט ארביים, װיסעגשאםםליכע די
םירער. אץ קעםםער םמ_א שכל

פראלעטאריאם, סונ׳ם וועלם־ארגאניזאציע מיםידער
 װאנדעד־ איז אינםערנאציאנאל, סאציאליםםישעז םים׳ן

 את ער יחמ אז םאג ערשטען סונ׳ם פארבתחנז װעלדע
 *ענד־ ד.אם וואנדערוועלדע ).1889(געוואחןן געגרינדעם

 ארגײםער־פארםײ בעלגישע די םאדםראםען 'יארען ליגער
 באלאנגם האט ער קאנגרעםעז• אינםערנאציאנאלע אויף
t n ער אינםערנאגיאגאל, פונ׳ם קאםיטעם עקזעקוםיװ 
 עקזעקױ םוג׳ם פרעזידענם דער געװעז יארעז לאגגע אח

ריג ס׳איז םיורקאםיםעס. מ  זײז אז אונםערצושםרײכעז, אי
מר װײם שםײגט באדײםומ אינםסרנאציאנאלס  די ארי

 בא־■ צו זיד וױכםיג אבזגד איז פונדעסםװעגעז לע.אנאציגא
 אויף קאםף־פעדד, איז ארבייסס נאענטסטעז ן םים קענעז

לנן ן האט און אויםגעוואקםען איז עס וזן  אנטװיקעלם ד
 פי־ אנגעזמנםסע די פון אימעם וװ וואגדןרװעלדן עםיל
ס ר*ר ^«<טאד<ראל’טל9ײ יוג׳ גלאט צס װעט ועב, א

קיסמאן. ױםה דר.

 בא־ גו זיך לעזער פאר׳ן איגםערעם גרויםען םון דין
 ארבײ־ בעלגישען םון ארגאגיזאציע־לעבען מים׳ן קענען

קלאם• םער
 ןןרגא־ איר—בעלניע. םון פארטײ ארבײטער די

געשיכטע איר און ניזאציע
 אויף מאל ערשםען צום קוםם וואס פרעמדער, א

 ברי־ פון (םאלקםהויז) פעפלע״ די ״מעזאן אין װיזים א
 נו־ סאדנעם םאר׳ן שטיין פארגאפט אפם בלייבט סעל,

 סאםע די באצירען וואס אויםשריםםען, םון זאמענשםעל
 דאזיקע די םון עםלאכע דינען אס הויז. סון םראנט־וואנם
 םינ־ לעבענם־מיםלען, ליגעם, ארבײםער :אויםשריםםען

 קלײ־ ביבליאםעקען, דראפערים, קונסם־סעקציע. דיקאםען,
 גאסט דער אנ. א. צייםוגען םאס, לויט און םארםיגע דער

 ארײנגע־ זיך האבען דא אז נאר אגדערש, נישם םײגם
 די צװישען רעקלאםעם געשעפםלאכע טעות פי על כאפט

 שום קיץ אבער פארםיי. פאליטישער א םון אױםשריםםען
 אויפ־ פארשידענארםיגע די םאראן. נישט דא איז םעות

 אייגעגארםיגעז דעם איעאטנען אנםשפרעכען שריפםען
 און פארםײ, ארבייםער בעלגישער דער פון גוזאסענשםעל

 שוין איז גוםא פארטיי דער פון גוזאמעגשםעל דער אט
 נישט, אויך ער איז צוםאל א — און םעות קײן נישם גאר
 היסםארײ געזונטער א סון רעזולםאם דער פארקערט, גאר

אנםוױקלוגס שער
 םשד אין געװארעז, געשאסען זײנען בעלגיע אין

 אר־ ארבייםער פארשידעגארטיגע יארען״ מנדליגער פרן
 ארבײ־ פון ונוועקען םארשח־ענםטע די םאר גאניזאציעס

 בשעת װעלם. דער אויף אוםעםום וױ אזוי טער־לעבען,
 ױניאגם די אױם אבער זיד םײלען לעגדער אנדערע אין
 ױיכםיגםטע די אלס ארגאניזזמיעם פאליםישע די און

 אנ־ אלע את קלאס ארבײםער פונ׳ם ארגאגיזאגיע־סארמע
 קלע־ א אלץ אמאל װאס םארנעמען ארגאניזאציעס דערע
 ביס־ פארשװעדען אדער כאװעגונג, דער אין ארם נערען

 ארגאניזא־ נײע די בעלגיע אין האבען איגגאנצען, לאבווײז
 צום ביז את אלםע די אײנגעשלונגען נישם גיע־פארםעס

 ארגאניזא־ םיני אלע םארגליבען זײנען םאג הײנטיגען
 םונק־ זייערע אלע םים צייטען, עלטסטע די םון ציעס

גאדײטונג. םולער זײעד בײ ציעס,
 ארגאניסמיע־ עלםסטע״ די זיך דאכם אלטע, אן
 קמגנדיםיגמר םץ םאראייניגונג די איז בעלגיע אין פארםע

 אונזער װי םונקציעס ענליכע םים (.םוטואליםזד). הידף
ע ארבײטער  אויך אח אלםע גאנץ א אםעריקע. אין רי

 א זײער םים בעלגיע. אין באושגונג קאאפפראםױוע די
 פראדטניר־קאאפעראםױוען. און קאנםום־ «אל גרױסער
 אח קולםורעלע םיט ארבייםער־ליגעס די קוםען וױיטער

 זײנען (ױניאנס) סינדיקאםען די םונקציעס. פאליטישע
 שםארק. באזונדערס געװען נישם םלחםה דער צו ביז

 א געװאונען זײ האבען װעלט־םלוזםוז דער נאד ערשם
באז־ײםוע. גרויםע

 אר־ בעלגישע די געווארען געגרינדעם איז עס וחוז
 א אלס אװעקגעשםעלט נישם זיך זי האם פארםײ בײםער

 דאזיגע די גװישען קערפער זעלבםטשטענדיגער נײער
 גע־ איז פארטײ די נאר ארגאניזאציעס, םארשידעגארטיגע

 זייער אמאניזאציעס, אלט פון פעדעראציע די ווארען
 אן םון םםך אויפ׳ן םירער, און ווארםתאגער פאליטישער

 םיטגלי• אלע פראגראם. סזמיאליםםישער אנגענוסענער
 אין זיינעז אדגאניחמיעס םארשידענארםיגע די םון דער

 מען פארםיי. דער םון מיםגלידער אויד וױיט דערזעלבער
 הערט. מען ווען װאונדערעז׳ נישם דעריבער זיד דארף

 ארבײטער־באווע• דער םון צווייגען הױפם דרײ די אין אז
 דער אין :אײגענע די כמעם מיםגלידער־זאל די איז גונג

 םינדיקזד די אין םויזענד, 650 בערך ארבײםער־םארםײ
 קאאפעראםיװען די אין םויזענד״ 700 ביז (ױניאגם) טען
 די- װאם דערםח, פשוט זיד נעמם דאס טױזענד. 600

 הויפם־צוױיגען דרײ אלע צו באלאנגעז מענשען זעלבע
 געגענזײםיגער פון פארבאנד איז נאר באװעגונג. דער סיז

 k סך א מיםגלידער־צאל די אמ (מוטואליםע) הילף
םײזענד. 400 בערך — קלענערע
ל שײד ם׳איז וואס ע מי  צװישעז באזיאתגלן די סי

 *ו גענוג איז פארםײ־ארגאנמאציע, דער יון נסrית די
י אז דערפאגעז, ױניאנם די פון פאחזאלסונג מגםראלע י

 ,םינדיקאלן :1922 יאר צום ביז גערוםעז זיך תאט
 אופא*■ די םון און ארבײטער־פארטיי דער פון קאמיסיע
 פון ױניאן־צחאמענפאר אויפ׳ן סינדיקאטען״. העגגיגע

2/i.y פאר• צענטראלע די געביםען. נאמען דעם םען האט 
 1» קאםיסיע ״סינדיקאלע :קירץ איצט הייסט וואלטוגג

 אבער זאל נאםען דעם םון ענדערונג די כדי בעלגיע״.
 דערםיס אז איינדרוק, םאלשען דעם ארויסרוםען נישט
 נו באציאוגג די געביטען ם׳איז װיםיל אויף זיך האט
 דעחעל• אין ױניאן־צוזאםענפאר דער האט פארםיי״ דער
 װערס עם װעלכען אין באשלוס, א אנגענומען צייט בער

 ױױאנס די אז מאל, איבעריגען אן אונםערגעשטראכען
 פאליםישןן .דעם אלס פארטיי ארבײטער די באטראנטען

 קלאפ ארבײםער ארגאגיזירםען גאנגען םונ׳ם אויםדרוק
בעלגיע״• אין

 אר די איז װאל־רעכם פאליטישען פאר׳ן קאמף אין
 אק געווארען, געגריגדעם בעלגיע אין פארםיי בײטער

ך שטארק און גרויס זי איז וואל־רעכט םאר׳ן קאמף  ג
ווארען•
 סד האם בעלגיע הוידענםװיקעלטע קולםורעל די
 פאליטיש־אפגעשנהד די צו מלחמד^ דער נאך גיז לאנגט.

 באהעושפ איז לאגד דאם אײראפע. פון םלוכות נענסטע
 קאםויליש־קלעריקאלןך אלסעכםיגער דער פון געווארען
 פון קונצען אלע םים סארםײדיגם האט װעלכע פארםײ,

 םונ׳ם פרױױלעניעם פאליםישע די םאראל יעזואיםישער
 באטעלקעחמ ײסערבדא דעד אפמזאגם אדן קלאס רײכעז

פארלאמענם. צום װאלרעכט דאס
 »ן גריגדוגנם־צוזאםענפאר אויפ׳ן ײארט ערשםע דאס

 װןא• םאר׳ן .קאמף :געווען איז םארםיי ארבייםער דער
 אנםוחנר• אין קאנגרעס דער איז סארגעקוםען רעכם!״

 זײנןן עס .1885 אויגוסם, טען16 און טען15 דעם פעז,
 ארבייםער־ארגאגיזזמיעס אלע כםעם געווען פארםראטען

 in רעכענעז װעלבע אײניגע, זײ צװישען לאנד, סונ׳ם
 װעלמ דער אויף ארבייםער־ארגאניזאציעם עלםסםע די צו

 דאן ביז x א. 1848 ,1842 יארען די אין געגרינדעם
 לן־ באזונדער א געסירם ארגאניזאציעם אלע די האבען

 ןנק• האם וועלכע ■ארםײ״, .סאציאליסםישע די און בעז
 געגרמדעט איז פארםײ ארבײםער די אײדער זיםטירט

 דןד פאראײניגען• צו זײ באוױזען נישם האם געוואחמ,
 I ארגאגיױחנן *ום צוגעםראםעז גלײד איז צחאםענסאר

 8 און יואל־חנכם אלגעםיינעם םאר׳ן םאניםעסםאציע
 געדױערט האט װעלכער אנגעהויבען, זיד האם קאםף
ליג דרײ כפעט ד גצחון. פולען צוס ביו יאר, מג

געװאימן באשטיםט איז םאניםעסטאציע ערשםע די
 ײד געםאנט געזאלם האם עס .1889 ױלי, םען13 אוים׳ן

 ארױט־ איז קאםף־שריפם א בריסעל. צו םארש םין א רעז
 דאם קאפיעס• מיליאן םערםעל א העכער אין געגאנגען

 װי פארבליבען איז װאם .פענסאקאם״, באריםטע די איז
 דער ארבײםער־גאוועגוגג בעלגישער דער אין לעגענדע א

 זײגן אץ געװארען אײםגערידערם איז קלאס ארבײםער
 געשיכ־ דער אין םאל ערשםען צום טיםעגישען, טיםםםע

מן חנרפילט און ריר א דערלאנגם זיך ער האם םע  ד
 אים האט נאך אבער קערםער. ארגאניזירםער אלם כוחות

 דעו םאר נאך קאםף. צום דיסציפלין נויטיגע די געםעלט
 און םטרײקם אויסגעבראכען זײנען דאטע םיקסירםער

 זײנמ עס שארלראא, םון קוילעךגעבים אין אימרוען
 מאגיםעםםזמױן די םאראוגדעםע, און םױםע געסאלען

 שועטעי דאן האם און ווערעז אפגעלעגם געמוזם האם
גאדײםוגג. באזוגדערע קײן געהאט םער נישם

 איז װעלנער וואנדערוועלדע, האט שארל־ראא אין
 בי־ זיך מאל ערשטען צים יאר- 20 געװען אלם דעמאלם
 ביר דיז איז ארבײםער־מאניםעסםאציע. אז איז טייליגם

 ®8ײ ארבײםער־פארטײ״ בעלגישער דער םון ״געשיכםע
 םילט שפעםער, יאך םערציג מים אנגעשריבען האם ער
 twi אין האט עם װעלכע אויפרודערונג, די נאד זיך

איבערלעבוטג דאזיגע די ארויסגערוםען
 אפגעשםעלט נישם זיד האם מאמענם אײן קײז אייף

 איו מאניפעסםאציעם קלענערע רײ א נאד קאמף. דער
 געגןרא^ א ,1893 אםריל איז געײארעז, פראקלאמירם

 ערשמן דיער דערגרײכם האבעז ארבײםעד די סטרײק.
 אלגעםײנן דאם נאכגןגעבען האם רעגירומ די :ערםאלג

 זזזלכזמי דער אין אבער האם זי אלע, פאר װאלרענם
 .פלוראל־סיסםסם•, גערופענע אזױ דאם אײמעפירס צײס

ו געװארען געגעבעז םאקע איז װאלרעכם ד- ד.  »ל| נ
מן ארבײסער די בשעת בירגער, א ײ נאר גןהאט אבער ה

 די ®ח בירגער די האנען (וואוםם), שםימען *ײנצעלנע
 שטיםען. מער און צװײ »ו באקוםען קלאסען .העכערע״

 גע״ אופן דעט אס אױף האט קאפיטאליסטענקלאס דער
 אונעקנעמען און אלייגהערשאםט זיץ באשיצען נאך וואלט

 «ײ האם מען וואס דאס, ד״אגד איין טים ארבײטער די בײ
 אבער איז חשבון דער האנם. צוױיטער דער םים געגעבען

 נײעם לויט׳ן װאל ערשטע די שוין סאלשער. א געװען
 א געבראכט פארטײ ארבײטער דער האט װאל־געזעץ
I ארבײטער־דעפוםאטען געוױילטע 28 גצחון: קאלאםאלען

 געפירט איז וואל־סיסטעם פלוראל געגען קאמף דער
 פריהער וױ םארניטערונג, דערזעלבער מיט געווארען

 פארלאמענט, אין װאלרעכט. אלגעמיינעם םאר׳ן קאמף לער
 קאםף דער געברויזם האם גאם דער אויף םרעםע, דער אין
 אםגעשםעלם. נישם מאמענט איין קײז אויף מםש זיך און
 םאניםעסטאציעס, קלענערע הונדערםער צענדליגער, גאך
 גע־ שארםםטען איר מים ארויס װידער פארטיי די איז

 סטדײק דער .1898 יאר אין גענעראל־סםרײק״ װעה
 אבער רעזולטאט, ■אזיםיװען א אן פארענדיגט זיך האם
 נישם אריבערגעגאנגען זייגען עס דורכפאל• א אן אויך
 האם ארבײטער־פארטײ די און צײט יאר דרײ װי םער

).1902( סםרײק געגעראל 8 פראקלאםירם אויםםנײ
 גןך האנען ארבײםער םײזענד םוסציג הונדערט דרײ

 םאדע־ איעע די ארויסגעשםעלם און ארבײם די ױארםען
 דעם אין וחנחנן געביםעז ל8ז קאגסםיםוציע די אז הנג,

 דאם און אפגעשאםם װערם פלוראל־םיםםעם דאם אז )דן
 יע־ :בירגער אלע םאר געמאכם גלײך ווערט וואלרעכם

 קאפיםאליםםעד דער שםים. אײנאײנציגע בירגער דער
 גאנצער דער מיט קאמף דעם אויםגענומען האט קלאס

 אפנע־ פארלאםענם אץ איז סאדערוגג די פארביםןנקײם.
 םארגעקוםען זײנען שםעם עטליכע אין געווארעז, ^רםען

 זײ־ עס םאכם, גאוואםענטער דער פיט צוזאםענשםויםען
 איז סםרײק דער סאתואוגדעםע, און םויםע געפאלען נען

רען.8געװ סארלארען
 ארבײםער די ביז אריבערנעגאנגעז זימען יאר עלף

 םארלױרעגער דער םון געקוסעז זין צו איז פארםײ
 געגרײם זיד «ח געזאםעלם כוחות האם מעז שלאכם.

 .1913 «ריל.8 םען14 דעם נגריף.8ם־9שםור נײעם א נו
 *ו ארבײםער די רױסגעחסען8 פארםײ ארכײםער די האם

 קא־ 8 געײעז איז אפרוף דער םםריי^ גענעראל גייעם א
 די ז9רם8געװ האבעז ארנײםעד םויזענם 450 לאסאלער.

 איז לאגד םוג׳ם לעבן עקאנאםישע גאנצע דאס ארנײס.
 נאכ־ געםוזם האט רעגירונג די געווארעז• ןפנעשטעלם

 פארדעקען צו דעקאראציע, 8 געזוכם נאר זי האט געבען,
 ישרה־ 8 דורכגעגאנגען פארלאםענם אין איז מםלד- איד

 םײ אז געװארען, גם8געז ם׳איז װעלכער אין תזאלוציע,
 נםםי•8ק די ענדצרן צו זינען אין געהאם םען האט םײ וױ

 צײט געװיםער 8 אין ביז זין, געםאדערםען אין סוציע
 פשרח די אגגעגוסען ם8ה פארםײ ארבײטער די אדום.

מ  אפריל. טעז22 דעם םםרײק גענעראל דעם פארענדיגם י
 דיסציפלינירסםען שענםםעז, םון טעג 8 געוועז זײנען דאס

 איז פארםײ ארבײסער די אייראפע. אין ארבײםער־קאםף
 אין מאםען־פארםײ גרעםםער דער צו אויסגעוואקםען

נעלגיע.
 דעסאקראםיזידם איז שפעםער יארען םים ערשם

 די אײדער נאך בעלגיע. פון קאנסםיםוציע די געװארען
 א■־ סון צױאג איר דורכםירען געקענם האט רעגירונג

 8 אמ װעלם־םלחםה די אויסגעבראכען איז ,1913 ריל
 גאר. ביז קאפיםעל בלוסיגער 8 געשיכטע, קאסיטעל גײ
בעלגיע. אין געווארען אויםגעםישם איז

 וועלפד דער פון םראנט אויס׳ן ײאנדערוועלדע
געשיכטע

 אר־ בעלגישער דער פיז געשיכםע גאנצע די אט
 אין סקיצירם דא האבען מיר וועלכע פארםיי, בײםער
 איבערגעלעבם װאנדערוועלדע עמיל האם שםריכען. קורצע

 — םפלות אח נצחונות אירע םים פאזען, אירע אלע ייז
 םאל־ דיםציפלינירטער אלס יארען, ײנגע גאר די איז

 פארלאמעגם. אין דעפוסאם און םירער אלם שפעטער דאם,
 ער איז בז^ועגונג ארבײםער דער םון צוױיגען אלע סים

 אוםן. איגסימםםעז אח עגגםםעז אוים׳ז פארבינדעז נעװעז
 םעדעראציע 8 געײעז איז פארםײ ארבײםער די װי ןזױ
 וױ — ארבײטער־ארגאנחאציעס םארשידענארנדגע די «יז
 געװעז׳ װאגדערװעלדע איז זױ8 געזעז׳ אויכעז י׳אבעז ®יי
 פערסאניםי־ א פארםײ, ארבײםער דער po םירער ילס

ע  אר־ יראלעםארישצ םארשידענארםיגע אלע די סיז מזי
 באװע־ דער פון םײלעז 9אל »יז צױאמען. גאניזאציעם

 ,פאנד וױ געתםעז אגדעדש נישם אים מעז האם גימ
ז מימם9ג .באס״, אח םײםש י9(י ז"1י ז #9 יי י  י
טיג8 טםו  נישס באם״,9.ב«ל וױ ױן װערםלאכדז ן9גו

מרס ס8י וױ זין ייז יי^ליי אנמר »ק כאנוצט רם9ײ ו

------------------------)>-1939 פעברואר,
 9אל איז 9טאק י9 איז באמת נס).9ליט׳׳ש8י פאר 9ריק

 םאטערלאכער ר9ד געװען גוע9באוי ר9ד פון ן9צוױיג
 נאענם גלײך אים ן9דיג ס9ארגאגיזאצי 9אל ר,9פארזארג

 געװען. שטיםקינד א נישט אים בײ איז 9איינ קײז ן,9ײ9ג
 ער איז קאמף און בען9ל ו9פאליטיש אין בלויז נישט

 ארגיײ בעלגישען םאר׳ן געורען ר9גוױיז9וו און ר9פױ* 8
 םארשוגגם־ םעארעטישער דץ אין אוין־ — קלאס ר9ט

 יעדען בען9ג9אםג פלאץ בתיםען א ר9 האם ארבײט
 װע־ כינער דינע באוועגונג. דער םון צוױיג לנעם9איינצ

 קאאפערא* טארישער9פראל ר9י םון ז9מ9פראבל די גען
 װי־ לבער9ז ר9י מיט שריבען9ג ן9ױינ גינג9באוו ר9םיװ

 די גען9װ װערק 9זיינ װי גרינדליכקײם ר9נשאפםליכ9ם
 םאציא־ אח קאפיםאליזם םון םען9פראגל 9נשאסםליכ9װיס

.9יואלוצי9ר ר9ל
 םיל9 וואקםעז9ארױםג 09 איז ן9באז־ ם9ד אם פון

 פי־ איגטערגאציאנאלער ר9גרויס דער צו 9לד9תי9װאנד
 ר9ד אין ן9בלײב םאראייביגם ט9וי י9 9לכ9וו אלס גור,

טאריאם.9לט־פראל9וו םונ׳ם 9שיכט9ג
 .9לגי9ב גזױױרקם. האט י9 ז9לכ9רי איז לןנד. דאס

 תםיד פון .9אײראי םון מלוכות 9נסם9קל די צו באלאנגט
 קלײ־ דער סון ם9פארנ ר9ד.יסםאריש ר9ל ר9אב איז אן
 9ל9ריטארי9ם איר ן9רשטײג9אריב װײם 9לגי9ב ר9נ

 ר9ד םים םלוכה 9לםם9אינדוסםרי די איז 9לגי9ב גרויס•
 קאנ־ ן9איש9אײראפ אוים׳ן רונג9לק9באם ר9דיכטסם9ג

 ר9געאגראםיש איר דורץ זי רם9ײ גאך רצו9י און גט,9םינ
 9אייראפעאיש די ן9צוױש פון ן9הויב9רויםג8 9לאג

 םח נד״9,װעםם ר9י ן,9זאג צו אזוי איז, זי םלוכות.
 די זיך קרײצמ און זיד ן9נ9ג9באג ם9 װאו ,9אײראי

ם.9רי9אימפ 9גרויס סון ן9ס9ר9אינט
 אין 9לגי9ב ז9ג9ײ זאגם9ג דא רם9וו װאס דאס,

 איר אויף םאס ן9ר909גר 8 איז נאו חל איז מיק,9אלג
 ר־9ארבײט די האם אן תםיד ®ח גוטג9כאװ ר9ארבײם

 9ר9ם9װײם־גר 8 שפילם9ג 9לגי9כ פח 9רגאניזאצי8
 וױ ,9לם־ארגאניזאצי9װ ר9סאציאליםםיש י9ד אין ראל

 9איו* םון צאל ר9ד דליג9װ ן9קום9ג איר װאלט ם9
 אבער סארדאנקט פאקט דעם אט מאםען. 9ארגאניזירם

 ל*8 י9ד אזוי נישט גונג9באוי ר9ארבײם 9לגיש9ב די
 דיסציפלינירגד י9ד וױ לאנד, פונ׳ם באדײםונג ר9נױינ9ג

 און ן9מאס 9איי־ ®מ גײםט ן9ריש9םס9ק art קײם,
 09 ר״9פיר 9גרױם 9י9די — צולמם נישם —
 קלײנע ךי װאס קימצוםאל״ נישט רום8 זױ8 אח
 סא־ םת׳ם רס9גםיר8 םיר ן9ב9ג9ארױסג האט 9לגי9ב

 ־9פר דרײ :רנאציאגאל9ר־איגם9ארבײם ציאליסםישימ
 ,9לד9תי9װאנד און ר9ברוק 9י ,9ל9אגז — ן9נם9זיז־
הויסמאנס. — םאר9קר9ראל־ס9נ9ג אײן און

 ׳ם9לד9ײו9װאגד םיגקײם9ם 9ניש9שטאטסם די
 איז 9לגי9ב ז9װ לם־םאזמד^9װ ר9ד מים ?8 זיד הויבם

 ל־9ב די ארמײ. ר9דײםש ר9י םון ז9װאי־9ג אקופירם
 פאר־ אזא םיט שלום־צײם אין האם װאס גירוע,9ר 9גיש
 כם,9פלוראל־װאלר ם9ד םארםײדיגם קשגות9 ר9נ9ביס
 פו-9ד צוםיל פאר נם9«ארלאם ם9י ן9םארהים צו כדי

 םלחםד. די װי באלד האס קלאם. ר9ארבײם םץ ן9םאם
 אלם ׳ן9לד9רװ9װאגד ן9צויג9צוג ן,9בראכ9אויסג איז

 אויף ז9סאציאליםט סון לונג9שם די ר״.9,שםאםםםיגיםט
 םיס־ פון קװאל א איז םלחםה י9ד צו לט9װ ר9י גאר

 םון ו9ריי די אין אויםרײם־שםאף אמ ן9נדנים9פארשם
 ־9רל9איב 9אל נאד תאציאנאל.9אינם ז9סאציאליסםיש

 קײן איז רם9יארהונד ל9רם9ם ן9צם9ל ם9ד םץ גונגמ
 ן9םאציאליסטיש אין איז הײנם װאם נישט, ר9װאוני

m ר9קריטיק צאל די ר9:8ל s i ר9סאציאליםםיש י9ד 
 .9נד9באדײם גאנץ א לם־מלחמה9װ ר9י אין םאקטיק

 שםא•9ג אז תמיד po איז 9רוועלז־9װאנד וױ אזוי אץ
 ר9םאציאליםםיש ר9ד po ל9פליג ז9כם9ר אויפ׳ן נזװ

 ן,9זונג9ג שבחים בלוח גישם אים ן9י9װ גוע,9באײ
 שארםער po שטים די ן9י9ה אויך זיך לאזט ם9 נאר

 מיט 9דיםקוםי א אין אי״ץ נישם דא ן9גײ מיר קריטיק.
 מיר נוו^9ם 9י9זײ םיז אנאליז אן אין ר,9קריםיק די

 י9ד ח9כש האם 9לי9תי9װאנד אז םט,9ם נאר ן9ל9שם
 אוםמר םץ ז9באי אײפ׳ז גדיג9שםײ מלחמח, ר9בלוםיג
 שםאםס* נדיג9זײ pא רלאנד־םארםיידיגו»9םאם ר9דימם

 םענש. ם9י ן9ם9פארג נישם םינוט קיין אויף ר,9מיגיסם
ויך. אק סאציאליסם ם9י

 ר9אײי נאר, ג9ט 9םלאכ9 9מאק םלחמ̂ו י9י יב9
 po ן9ארםײ די ארײז iyn איז ז9לאז9ג זיד ז9האב ם9

 ״9יל9י 9י זאז9.מ ר9ל90ברי אין אח ,pnm 9בײי
 סאציאליגד 9יאנאל1רנא9אינם 9צט9ל די ז9קוס9פארג
 ז9האב 09 םלחםמ. ר9י ז9ל9ג 9ססאצי90טאג' 9טיש

 דײםשלאנד, po 9האז פראנקרײך, po ס9ארזש דט9י9«
 ל*po 93 9לד9רײ9גי8ה סםרײד,po 9 אדלזױ־ וױקםאר

jr i ̂ו9םשוג בלוםימת ן9ג9ג ססירם9•ראם תאמט זײ

 האבנן זײ ,9«8אײר אין װארען9ג גרײט9צוג איז וואס
 ם9װ םלחמח די װאס ן,9וױרקומ די פאר נט9וואר9ג

 ר9טיססם סון ר9רט9װ דט9ר9ג ן9האב זײ ן,9ארויםרום
 ז9וי נט,9מאמ ם9נ9י אין רשיטערוגג9ד ר9מענשליכ

 9צט9ל די ן.9סארלויר איז אלץ אז פילט,9ג ן9האב זײ
 סראלעטאריאם סונ׳ם מאניסעסטאציע אינםערנאציאנאלע

 שפןך ג9ט צוױי מים ן.9יאר 9לאגג םאר ן9ײ9ג דאס איז
 האבען באלד ן,9וואר9ג ם9רמארד9ד זשארעס איז ר9ט

 ר9י ר,9םייל 9רדיג9סײ 9ר9זיי םענט9גע קאנאנעז די
ן.9וואר9ג ן9אנטשװיג איז אינטערגאציאגאל

 אח בלוט po ן9יואר9ג ן9םארטרונק איז 9לגי9ב
 ן9בליב9ג סרײ איז װאם לאנד, שםיק קליין א ר.9םיי

 ן9יואר9ג פארסיידיגט איז ל,9שטױו ן9סרײסיש פונ׳ם
 צום ביז ארםײ ר9לגיש9ב ר9י סון ן9שם9ר די סון

 דן האבען ר9ארבײם 9לגיש9ב בלוט. ן9םראי ז9לעצם
 פרייסי־ גען9ג פארצווײסלוע. po כוח םיט׳ן ן9געשלאג

 p« — לאזונג ר9ל ן9ײ9ג איז — םיליטאריזם ן9ש
 ן9גאנג9ג איז 9לד9ײו9װאנד •9לגי9ב ר9סרײ א סאר

 אק ן9םאלדאם די צו דם9ר9ג האם ר9 םראנם. אויפ׳ז
 ר.9רם9וי 9רדיג9טײ םיט רםוםיגם9ד זײ נםשעם,9טר די
 םלחםה־ציים ת9בש ן9חדיל9ד זיך ן9ג9םל ס9נד9ג9ל

 םלחםה־סראננג אויפ׳ן ס9ד9י ס9לד9רוו9וואנד ן9װעג
pk ר9נ9י אייף אויד .9נ9אײג ן9צװיש בלױז נישט 

 ארוםגד־ זיך האבעז ,,םײגם״, זײ ז9צװיש סראנם, זײם
 איז לםשל, אזױ, ס.9שיכם9ג 9רליכ9װאוגי ן9םראג

 דײםשע אח 9םםרײכיש9 ן9צװיש םלחמה ר9י ת9בש
 9ני9פאלג די ן9גאנג9ג מויל צו םויל po ן9םאלדאם

ר9י קומם 9ייפר po נם9ג9ג ר9י אין :9שיכט9ג
 די אין וױױם 8 אייף 9לד9רװ9וואגי ר9שםאםסמיניםט

yvovna* האגט, אין ביקססן די ליגען, סאלדאטסן 
 ס9•לײצ 9ר9די ר9הינם שיצנגראבמ• po ראגד בײם

תי 8 אםיציר אן לט9סארזאמ  ר-9װאנד ן,9לדאם8ם 9ג
 שראי־ ן,9קראכ ן9ם8ביקס־ש 9לנ9אײגצ דט.9ר 9לי9ײ
 ם9לד9רײ9װאנד pc — און נאכם ר9י דורך ן9ײאי לז9ל

 ר9י ר9איכ װאכם אםיציר ר9י ר.9סײ דך שים מויל
 — קא■!״ ם9י איק בױגם נץ,9ל9קם9. סאתאםלוגג.

ע ר9 שרײם  אריק רם9דוג גראנאם 8 אוים. ילתלו
 ״9רג9אניד זיד ן9ב8ה ן9םאלדאט די ז,9שיצנגראב אין

 האט 9לד9ײי9גד8װ ״צױױליסם״ ר9י גאר ז.9װארס
 אםיציר דער איס האם םאן, צו וואס יואוסט9ג גישט

אי- ם9י ז9איינבױג געהײסעז  רדײם,9איב ר9קלײנ 8 ק
 דץ po זיך שים ר9פײ ר,9וױיט לם9ר 9לד9רװ9װאגד

 ״פימנד אויס׳ז ר«ײלם9ד זיד ס9 ז9האב אזוי םויל.״״
 ז9ײ יג9ם 9נ9י איז םאלדאםעז 9■שום סראנם ז״9לאכ

 8 9םאק זי אח צי ז,9*וױיםל ן9הויב9אנג האם ז9ם
 קיסרים די ר9לכ9ײ פאר זאה 9הײליג די ״,9כם9ר9.ג

 9י9די שיקם9ג ז9האב םםרײדp 9א דײטשלאנד פון
נט.8פי אױס׳ן ז9שלאג ױך זין, 9םרײ9ג

 ־9רג9ריב8 האם 9אקופאצי 9ריש9מילים יאר פיר
 סאר• איז לאנד דאס .9לגי9ב 9אימגליקליכ די טראגען

 ק9אוי ז9זײנ 9גאנצ רסאר9ד pא ם9שם ן,9װאר9ג ם9ניכם
 דײםש־ ן9ג9ג האם ר9ד תגג,9סארבים די ר,9סיי מים׳ן
 הזװ״ מענם9אל איז ז9ם9סר9אײמ םיף ז9ײ9ג איז לאנד

 וואנ־ ר9שםאםסםיניסט י9ד האם צײם ר9י אס איז ר.9צ
 סאר• האם י9 ר־האס.9לק90 סאר נם9וואר9ג 9לד9רײ9ד

 אמ י9 הגם ז,9םאקראם9סאציאל*ד 9דייטש די ־טײדיגם
 אין לונג9שם ר9זײ ן9ג9װ ן9ײ9ג רם9סארביט ר9זיי
 ז9יאל־דעמאקראם1םא 9דײטש די סאר מלחמד- ר9י

 מורא׳דיג־ א ז90שא9ג זיד האם — זאגם9ג ר9 האם —
 גע־ לם9שט9קנ9אײ דינעז זײ װײל ,9סיטואצי 9י9שײ

^יגען צו זיך נדיגקײם.9נױםוו י9ד סאר ן9װאי  םאר
 איט־ דײםשען סון אנגריף ר9י צאריזם. ן9רוםיש גזמ9ג
 9רב*אייראפ9ם pc, ם9מאקראטי9ד די ן9ג9ג ריאליזם9פ

 םאציאליםםעז די אז ציניש, pא ז90א אזוי ז9ײ9ג אח
 די אבער ,9לאג 9אמת׳ די ז9נ9רק9ד מחט9ג ן9וואלם

 אנ• דורכ׳ן ן9װאר9ג ם9נד9סארבל pא סארםירם ן9זײנ
צאריזם. סונ׳ם גריף

 גזך איז וואס .9לגי9ב ר9םאקראםיזירם9ד ר9ד אק
 ר־9ארבײס די איז םלחמה, ר9י נאך ז9וואר9ג שאסעז
 אין ם9מאיארים א צו נם9נא ביז ז9רגאנג9י סארםײ

 '9פר י9ד ז9ײאר9ג איז 9לד9רײ9װאגד נס.9פארלאמ
 װאם י׳9אב ר9קריםיק 9שארםסט די ר.9ר־מיניסם9םי

 ר9אומגליקליכ ר9ד מים ז9ײ9ג ז9צוסריד נישם זײנזת
 אלע אין ס9כמ םאציאליםםזמ די po סלחמה־סאליםיק

 םאציאליסםישע די ז9נ9יק9אנ מ־זט9ג ז9האג ד,9גד9ל
 ז9גרוים סמ׳ם טאקםיק 9יאגאליסםיש1רנא9אינס און

 קאאליציזד ז9רליכ9בירג איז 9לד9ײי9ײאגד שסאסםדאז
 גידוארען :דיגס9סאר איז 09 וױ ם9נאכז־ באלד ם9קאבינ

םלחם̂ז די
 דין תאציאנאליזם,9איגם ן93לאי9שיסר9יאימ זײן

אמ־ pc ז9ם9«ראבל די «ו באציאוגג 9ישלאי8מ 9חױכ

זײט—------------------------ ח ►
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טרײד דדעם אץ אנױמענט נײער דער
 האבען וואם םארהאנדלונגען לאנגע אך

 איז מאנאטען. סינף ארום געדויערם
אונ* ענדליד יאנואר צענטען דעם

 נייער דער געיוארען מערגעשריבען
 גױ אין אגרימענט קאלעקטיװער

אגרי־ דער טרייד. דרעס יארקער
 אונטערגעשריבען אפיציעל איז מענם

 פץ אנװעזענהײם דער אין האל סיטי אין געװארעז
 דעם האבען ארבײטער די פאר לאגװארדיא. מעיאר

 פאר דוביגסקי פרעזידענם אונטערגעשריבען אגרימענט
 דזשו־ מענעדזשער דזשענעראל און אינטערנעשאנאל דער
 די גאארד. דזשאינט דרעס דער פאר האכמאן לױם

 אונטער־ עס האבען אםאםיאיישאנם די םון פארטרעטער
 אסמאד דער ארגאגיזאציע. זיין פאר יעדער געשריבען

 דרעס דעם דורך געװארען ראםיסיצירט אױך איז
 מיטינג שאם־טשערמאז א דורך און באארד חשאיגם

 פאר־ די םון םארזאמלונגען ביי און ארבײםער די פאר
 װען מיטגלידער. דיערע םאר אםאםיאײשאנם שיידענע

 איין פארבליבען בלויז נאך איז דרוק צום גײהען מיר
 וועלכע אסאסיאיישאן קאנםראקטארס די אסאסיאיישאן.

 ראטיםיצירט. נים אגרימענט דעם אפיציעל נאך האט
וואך. ךי גוטהייסען ווארשיינליך עם וועלען זײ

 דרעם אין אפמאר קאלעקםױוער נײער דער איז
 איז טרייד אין םרידען דער און קראםט אין אריק םרײד

 דאס יאר. צוויי נעקםטע די פאר געווארען ■ארזיכערם
 און פראבלעמען אלע אז נים װײם אבער נאו סיינם

 דרעם־ די אח ײניאן די װעלכע םים שװערמקייםזה
 לעאםע די זיד ראנגעלם אלגעמײז איז אינדוםםריע

 באזײטיגם אדער פארעגםםערם שוק זײנען יאר זםליכע
 פרא־ די אט מים זיך דארםען ארבייםער די געדוארעז.

 א האבען צו אום באקענען שוחנריגקײטעז און נלעמען
מר באגריף קלאחנז  װאם ארבײם אונגעהײערער דער אי

 אם־ בעסער קענען צו po ױניאז זײער סאר שםײס «ם
ן מ  אין עניערונגען עטליכע די po וױכםיגקײט די מ

אגריםענט. דעם םון סונקסען געוױםע
 קאנ־ און פארהאנדלוגגען די po צײם י9ד דויד
 האבען װעלכע אגרימענם. דעם באנײען װעגעז פעדענגצז

 מענשען האכען סאנאםען׳ פינף גאנצע געצױגען זיך
 גע־ זיך ױניאז דער אױסערהאלב און ײניאן דער ייז

 דארםען זײ עס נעםם ״װאס :געפרעגם און װאונדערט
 זיך, דוכש ? םארשםענדנים א צו קוםען או לאנג *זױ
 ניט מאל דאם ױניאן די האם םאדערוגגצז נײע קײן

 הערי םשערםאן, איםפארשעל דער ;ארױסגעשםעלם
גויםיק װי אגגעװיזעז אױגוסם אק HP האם ױאװעליר.

פאדבעד. ש. פון

 מורא די באזייטיגען צו אינדוסטריע דער םאר איז עס
 אונטערבראכען םעזאן ספרינג צום װעט ארבײט די אז

 איינגע־ עס האבען צדדים אלע קאמף. א דורך װערען
 הא־ קאנפערענצען די — םימן א אנערקענט. און זען

 איידער פריהער מאנאטען זעקס אנגעהויבען זיך בען
 דאם אויסגײן. געדארפט האט אגרימענם אלטער דער
 הא־ אינדוםטריע דער אין צדדים אלע אז געמײנט האט
 איצטיגען בײ אז ערשטענם, זאכען. צװיי אנערקענם בען

 צו נויטיג איז איגדוסטריע דער אין צושטאנד שװערען
 קריגען קענען װעלען זיי אז בײערס די פארזיכערען

 אונטערברע־ אן יארק נױ אין באשםעלונגען זײערע
 אװעק ניט זאל טרייד דער אז פארהיטען צו אום כונג
 וועט עם אז צווייטענס, און מארקעטם׳ אגדערע אין

 אײני־ זיך קענען וועט מען ביז ציים שםיקעל א געמען
 ױיעם דעם אונטערשרייבען אץ פונקטען אלע אויף גען

 פאר־ די אנהויבען דעריבער דארף מען און אגרימענט,
 די אונטער דאך מען האם םריהער. וואם האנדלונגען

 אגרימענם דער אז דערווארטען געדארםם אומשםענדען
 מאנאם נאך מאנאט איז לסוף װערען. באנײם שנעל זאל

 ניט םימן קיין נאו איז סעםעלמענט א םון po סארבײ
 פון װי געצויגען זיך האכען פארהאנדלוגגען ד« גצײען.

 קאנםערענצען דינען אן קריםםמעם םאר םון און ■עד
 אוםאונ־ אנגעגאנגען צדדים םארשײדענע די *װישען

 האבען — זשע וואם נאכם. אח טאג כמעם טערבראכען
 שװעריג* די געווען דא זײנען — געפרעגם מענשען
קײםען?

 םענעדזשער דזשענעראל פארענטםערם האם םראגע די
 אגרי־ וועגען באריכםען זײנע אין האכמאן דזשולױם

 די און באאײ דזשאינם דער פון פיםינגען די בײ םעגם
 אז ערשםענם אנגעוויזען: האם האכמאן שאפ־םשערלײםע.

 אנ־ איז םרײד דרעם אין אגריםענם קאלעקםיװער דער
 ױגיאנס אנדערע צװישען אגרימענםס געווײנליכע װי דערש

 רעגו־ װאם אגריםענט אן אח עס ארבײםס־געבער. און
 און ארבײםער *װישען בלױז גיט באציד״ומען די לירם

 אע־ אנדערע אין איז דאם װי דירעקם׳ ארבײםם־געבער
 די אױך רזנגולירם װאם אגרימעגם אן נאי־ דוםםריען.

 די בײ םאקםארען םארשיידענע צוײשען באציהתגען
 חשאבער, צװישען למשל. ווי אלײן׳ ארבײםס־געבער
די און די צמישען קאנםראקםאר׳ און פאנוםעקםשורער

 אין אתיסגעװיזען ער האם פאליםיק םעתאציאנאלער
 בעל־ דער אין געשאםען זיך האט װאם קאנפליקט, דעם

 װיכםיגסםע םאמע די ארום ארבײםער־פארםיי גישער
 וײז םון םעג לעצםע די שויז פראגען אויםענפאליםישע

 אלס האם, םפאאק. לינקע, די ®מ פירער דער לעבען.
 א סון שםללונג דער *ו בעלגיע דערםירם םיגיסםער

 געשװאכם דעדםים און גײםראליטעם יארעװע םק
 דעמאקראםיען. םןנרב־אײדאפײאישע די פון פראגם דעם
 בעל־ פארםײדיגעז פון מעג גאציאנאלען דעם אט אויף
 װעלם־דעמא־ דער po וזשבון אויפ׳ן אינםערעםען גישע

ת קײן איז קראםמ  פאראז, נישט אפהאלם קײן *ץ גרענ
 רעגירונג די אנערקענען םח וױים גישם שוין האלם עס
p i פרינציפענלא־ דער אט געגען שפאגיע. אין פחמקא 
ר זער ע ל ^ א א  גע־ װאנדערװעלדע האם פאליםיק נ

 הײסער זיק P® לײדענשאפם גאנצער דער סים קעממם
 די אויף ^ םיניםםעריום po ארױס את ער נשםזע

 PD פיחגר pא אויפבויער דער ער, איז יארעז דלסערע
^ע. דער אק אריבערגעגאנגען פארםײ׳ דער אז אפ

 האם שםאםסמאז, בעלגישער דער װאנדערװעלדע.
 pם אםות ד׳ די אין בליק pn אימענגען געלאזם נישם
 שטענ־ האם בליק דין אינםערעסען, ״נאציאנאלע״ זימע
 װאנדערוועלדע, וועלט־םאליםיק. די ארומנענומען דיג
 םיבעח אלע םים גטגלױבם האם אבער סאציאליסם דער

 פונ׳ם מיסיע היססארישער דער אין הארצען זיץ pם
 pא מענשהײם, די באסרײען צו װעלט־יראלעמריאם.

 דער זדן אויך ער האם ,pnw po נאענםקײם דער אין
גע־ נישם זיך פארםײען בירגערליכע םיס קאאליציע

 jjm גלײכזח סדג׳ם אראפפירעז לאזם
*• • אװעטגעגאנגעז; אונז po איז םירער גרײסזװ־ א

פאלקםםריבת » שםאםםםאז״ » אח ארגאגתאסאר אן

po װארם אין גרויס — געװען ער איז דיכטער א po 
 I גלויבען po איבערצײגונג איז ערשימעילאדסימד מאט,

 צום װעג שווערעז חנם װעגען אםאל רײדענדיג
גע&ט םען װי אזוי ״ם׳איז ער: זאגט םאציאליזם

 באר;ג הויכען א אויף ארויםצוקלעםזנחנן טור, א אונםער
 po בארג־שפיצען איבער po סעלזעו איבער גײםם דו

 דו םוזם ענערגיע, נויםיגע די חנרהילםען גו זיד כדי
 װע־ וואס הויכקײםען, די «ו ארויף, קיקען קענעז גאר
 דו .pi אויםגײענדיגער דער po באלױכםען שױן רען

 אויסגעםאםערם, װערםם דו העכער, po העכער שםײגסט
 בא• צו זיר גליק, דאם דערגרײכסםו •po כל •po אבער

pn בלױקײם דער אין po ,שםראלען די אין הימעל 
po דער pt״ -

 צ ארוי̂ן געקוקם שטענדיג האם ײאנדזרורעלדע
 אנםקעגע פאראויסגעגסנגען, איז ער הויכקײםען. די
 x זיך גליק דאם אבער ,pi דער po שםראלען די

דערגרײכם. גישם ער האם ליכם po באדעז
 קאוט קארל געשםארבען בויער, אסא געשםארבעז

 מאל יעדעס װאנדערוועלדע. גןישםארבען איז אם p« םקי
 טעלעגראף דורכ׳ן בשורה שװארמ א סיםערם עם װען

 שײערקייג בלײענער גאנסער דער אין מיר דערםילען
 אויבערשטעו דער אין ייד שסםם װאפ איעזאמקײם, די

 יעדעג װעלם. דער אליף קלאס סרבײםער םונ׳ם אנםירונג
 איבער׳ סער דער הארצען אוגזער איז זיד באהעםם מאל
 אונ־ סאר׳ן שרעק מים׳ן ס־רער גרויסען א פץ םוים

 אי אבער איװיליזאציע. באדראטער דער po טערגאנג
 נישג ארבײםער־קעמפער מארען יאיש po שסיסונגלז

םוים. מיס׳ן םנים אל פנים אייד ארײנפאלעז
 רגבא װעג זיץ ווײםער גײט פראלעםאריאם דער

 ליבנ אײביגע דאם ער םראגם האי־מז איז po ארױף
po פארקעמפער. אופשסערבלאכע זײנע

 -noa אלע די אין ארבײם. די פירען וואם טראקערם
 אד די דינען צדדים פארשײדענע די צװישען הוגגען

 פאראינסערעסיח/ בלוםיג ױניאן די און בײטער
 ארבייפ זייער דירעקט באװירקען שםארק מוז דאס וױיל
 גװישען אז זעלבסםפארשטענדליך פארדינסםען. און
 װיר פאראז דינען טרײד אין םאקטארען אלע די ׳אם

 אין דינעז װעלכע אינטערעסעךאונםערשיידענען םיגע
 אונםערשױי בײם געגענגעזעצם. הינזיכטען פילע גאר
 איגסד אם קומען טרייד אין אגרימענם ױיעם א בען

 גןך מוז עם pא פאדערגרונט צום רעסען־געגענזאצען
 עס באלאנסירען. צו די אזוי װי װעג א װערען פוגען

 צװישןן אינטערעסען געגענגעזעצטע די אט געװען איז
 ארבײמד די םון רייען די אין גרופען פארשײדענע די

 סארצויגןן האבען וואם אנגעװיזען האכמאן האט געבער
 האבען ארבײםער די װאם דעם טראץ פארהאנדלונגען די

ארױסגעשםעלט ניט פאדערונגען נײע קיץ מאל דאם
 ארשיקעל דעם אין אונמעגליד נאטירליך איז עס

 יאינטערעסען־אונםערשײחן אלע אױף אפשטעלען זיך
 ,װך מיר בתים. בעלי גרופען פארשיידענע די אװישען

 ךי pe עטליכע אויף אפשטעלען בלויז דא זיך לען
 דזשענןרן( וואם םרייד אין פראבלעמען װיכםיגסטע
ן זײנע אין אנגעװיזען האט האכמאן מענעדזשער  נ

 שא? זיד געהען גרופען םארשידענע די פון ריכטען
פארגאנדער.
rrmא באגרענצונג די למשל, מיר. נעמען n  p• 

 אױ*• האם ױניאן די וואם קאנםראיןטארס pם טרירונג
מוזיר ־זיי אגריםענםם. םריהערדיגע אין געקעסםם  רע

V םאדערונג דער אױף געווארעז איימעםירט איז P O 
 1םריי דעם סםאביליזירען ix אבזיכם דער םים ױניאז

 האלח׳שזי• די מעגליך ווײם וױ םארקלענערען און
 מזמוסןך po דזשאבערס די װאס קאגקורענץ דענדע

 קאנםראך די !װישען ארויסגערוםעז האבען טשורערס
 אדן איז דאם ארביים. באגדעל גאכ׳ן געיעג אין טארס

 9סיסט דער אונםער געלוגגןח. גראד געװיסען א גיז
po חשאבער םים׳ן פרײזען סעםלען po ײיד ITT 

 פארפליר איז חשאבער דער ױאס •אװערהעד״ גלײכען
 *I סת קאנטראקםארם׳ זײגע אלע ix !אלען ix סעם

 איד גאגמ די po געווארען נעצאםט הינש הסקרות
מ 09 פראםיםירט. ססק אז poדער האם דוסםריע  י

 װעלכן םים םענדעגזעז געװארעז געשאםען אבער דערבײ
 !יסריי^ געי־ועז ניס גאר דינען קאנםראקםארס מאנכע

 קאנםראקםןרו צאל געוױסע א זײנען לימיםיישאן דורד
 קויי• געקענט בלוח האבען po דזשאבערס אן געבליבען

 בחי• גרעסםער דער po ײט9 דער אין ארבײם גען
 1ארבײ קײן קאנםראקםארס די האבען סלעק־סײם אץ
 רעגולן• די לױם דמען זײ וױיל קריגען״ געקענם גים

oy’x בארעכםיגם געוועז נים ix ד ביו ארבײס םײל א 
 V קאנטראקםאדס באשםעגדיגע די po שעפער איגסײז־

 1»י םענדענץ די שעסער. זײערע פאר גענוג געהאם בען
 םױיז. po דענםראליזאסיע גרעסערער א םאר געװען

 םעגחזז נויםיגע po גוטע א זיך םאר po אז איז דאס
 קאנםראקםאר• די גאנגע. אלם אינדוסםריע דער םאר

 י1#ענםראליזא1 דער סוליב או־ױם פאלען װאס אבער,
 םיםגליתד זײענדיג po סופרידען גיט דערמים זײנען

po 1« זײ האבעז אסאסיאײשאז קאנםראקםארס דער 
 Ho באשיסען. זײ זאל אסאסיאײשאז די אז קעםםם

n יראבלעם די דא 1אי װידער ײגיאז דער  po •י! 
מי׳ שעפער קאנםראקםיגג צײטוזײליגע די איז בײטער  ו

 ייי שעפער זײערע אין װאם דעם po אייד לײדעז נע
ארבײם. יןימ גיםא סלעק איז

 פרײזוז פאר דזשאבער po םאראנםװארטלינקײם די
po יו חאט שאפס קאנםראקםאר די אין כאדינגינגען« 

 מאנוסעקסשד po דזשאבערם סילע גאר כײ געשאםען
 קאנםריד ix ארבײט ארױסגעבעז םלעגען װאם רערס

H שעסער אינסײד עסענען *ו חשק דעם סארם, h 
 אויפהעחן און שעפער אינםײד דיערע סארגרעםערען

 גאניו די קאנםראקםארם. ix ארבײם ארױסגעבעז
 םר אײגענםלױ דאך־ איז קאנטראקםינג po סיסםעם
 זיו אום מאנוםעקטשורערם די po געײארזח שאפעז
 םאראנםװארםלימיי■ דירעקםער po ודרײהען1ארויס

 םלאנײו בעלי די po באדינגונגען ארבײםס די פאד
po ד ביליגער ארבײט זייער קריגען  *Vop דער דיי

 ב»לי וױ באנדעל. םאר׳ן קאנםרסקםארס די po רענץ
 1תשא די אז אויסגעקעםפם האם ײניאן די אבער
 באדינגו די פאר סאראגטװארםליד מי סײ דינען

po קאנקורענץ די ro .די זיו לײנט געצאסס 
 האניז קענען זײ mm שעפער אינסײד אנציהאלםעז

po יראדוקסי^ חנר אױןי קאגםדאל כעסערען %

ז3 ט ײ ? ► — -8)1939 ■עגרואר,
ל  אינדוסםריע דער פאר זעלבע. דאם װידער איז ^
 די םענדענץ. גוטע א סםק אן עם איז גאגצער, אלם

 דין׳ צופרידען נים דערמיט קענען אבער פאנטראקטארם
 או ארויםגעשטויםען זײ פון םילע פאר מײגט דאס ןךיל

ביזנעם. םון װערען
 אינ* אנטגעגענגעזעצםע פאראן זײנען נאר ניט און
 מאנופעקטשורערם און דזשאבערם די צװישען סערעסען

 דיט, צוױיםען םון קאנםראקםארס די און זײם אײן ןן8
 אינטע־ אנםגעגעגגעזעצטע פאראן אויך זײנען עס נאר

 קאנטראק־ די בײ גרופען פארשײדענע צװישען רעסען
 קאנטראק- די אליץ. מאנופעקטשורערם און םארס

 po רעגיסםרירם דינען וואס ביישסיל, צום םארס,
 טייל זייער מים פארזיכערט זײנען און חשאבערס

 דער אויף פראפיט באשםימטעז א מיט אץ ארבײט
 קרײ װעלען נאטירליך װאלטען מאכען׳ זײ װאם .ארבײס

 זיך טיילעז דארפען נים און זיך פאר ארבײט מער גען
 רע־ ױינען װעלכע קאנטראקטארם איבעריגע די מיט

 צײטוױיליגע די צײטוױיליגע. אלס בלויז גיםטרירט
 ארבײט טייל א קריגען יא אבער װילען ?אנטראקםארס

 ביישפיל, צום נעמם, אדער צײט, סלעק דער דורך אויך
 און דזשאבערם די ארבײם. לײן ביליגע די po פראגע די

םילען ארבײט ליין ביליגער דער איז קאגטראקטארם

 געווארען זײנען די po מאגכע אז וױיט אזוי קוםעז
 אוםי איז דזשאבערם יארקער גױ די צװישען פארמיטלער

 פאר ארביים זײ בײ נעמענדיג קאנםראקטארם םאמ אוו
 אויםגעמאכט קריגען עם און פרײז באשטימטען א

 אם קאנטראלירען צו אום סקעב־נעםטען. אלערליי אין
 טראק־באםעם די אז געווארען נויסיג איז םיםואציע די

 דורך אגרימענם, קאלעקטױוען צום שותפים װערען זאלעז
 אסאסיאיישאן קאנטראקטארם די מיט פארשטענדיגונג א

 זאלען די אז יוניאן דער מיט אגרימענט אן דורך און
 דעזיג־ ניט און ניט־ױניאן צו ארבײט קײן םירען ניט

 דערפאר אז זיך, פארשטייט קאנםראקטארס. נירטע
 די געבען. עפעס געמוזט די קאנטראקטארם די האבען

 פאר־ דאם קריגען זאלען זיי אז איז פארשטענדיגונג
 שםאדם׳ אין דרעסעם ליין ביליגע די נאנד.ערפירען

געהאט. נים איצט ביז האבען זײ װעלכעס
 pc אינטערעסען אנטגעגעגגעעזצטע די אט איבער

 ארבײםסגעבער די צוױשען גרופען פארשײדענע די
 אעעקלמען עם איז — אנגעװיזען האכמאן האט —

 pא צװיםטיגקײטען די אױםצוגלייכען שװער אזוי
 ױניאן די אמת, אגרימענט. דעם באגייען שנעל
 ארױסגע־ נישט פאדערונגען גײע קיץ טאקע האט

שטונ* קירצערע אדער שכירות העכערע קײן שטעלט,

וואל. םיסי אין ײנפערגעשריבען זוןר* אגרימענמ ורעפםאכער ךער
א לא םעיאר ארוי סע»לםן:® םיפ׳ז חאנםפז םענעדז*ער דז«ענער«ל ב«גרים« רענםם) (ער״סזער מו

 דרעם קאטען די po קאנקורענץ די שטארק לעצםענם
 ראדי־פ גענוםען זיך האבען װלעכע סאנוסעקםשורערס

 דיער מיט קאניןורירעז װאס דרעסעס רעיאן צירען
 אינטע* געגענגעזעצםע די נעמט אדער ארבײט. לײז

 האבען װאם די px קאנםראקםארם סיטי די po רעסען
 קאנםראקטארס םיםי די .poo אװ אום שעפער זײערע
 P0O אװ אום סרײחח די אז םאראינטערעסירט זײנען
 דאבעז זאלען זײ אום מעגליד מי הױך אזוי pn זאלען

 די־ זײט צװײסער דער po ארבײם. קריגען בײם פארצוג
 זייערע האבעז װעלכע קאנםראקטארס גרוסעז די דא נען

 װעלכעסילעז׳ קאנעםיקום po דזשײרזי נײ po שעפער
 חשאבערם יארקער נױ םאר לוינעז זיך זאל עם אום אז
 םאזיזיע ס איז pn זײ מחען ארבײם. ארויסצוגעבען זײ
 א קריגעז דעריגער וױלען זײ ביליגער. עס מאכעז צו

פרײזען• די אײף דיםערענשעל
םראגע. םראקינג די בײשסיל צום געמם אדער

 װאם האבען צו פאראיגםערעסירם זײנעז טראק־ליים די
 אר* געהאט בלויז זײ האבען oro ביז ביזנעם. סער
 שעסער. קאנםרי די אין ארבײם ארויםסירען בײם נײם

WPi J סאראיגםערעסירם נעיוען דעריבער pim יי f

 אוג־ I* געסילם, האט יתיאז די געפאדערם. ניט דען
 נים איז באדינגוגגעז אינדוסםריעלע איצםיגע די םער

 אר* די פאר באדינגונגען בעםערע קריגלן צו וױכטיג
 דרעם־ די װאס *גרימענט דער פאםיר. אױפ׳ן בײטעו־
 איצם װעדם בחים בעלי די מים האט יתיאן מאכער

 װאם אגרימענם בעסםער דער אלם אלעמעז po באםראכם
 וױכםיגסםע דאם האם. לאנד אין יוגיאן איז עם װעלנע

 פאר־ די אז זעהן צו דעריבער 1אי ארבײטער די פאר
 זײ אום ווערען אפגעהיט זאלען אגרימעגס po שריםםען

 די קריגעז po רעכטען די po געניסען קענען זאלען
 גרױ מאנכע זײ. גיט אגרימענט דער װאס גאדיגגונגעז

 צוםרידען געװען גיט גאר זײנעז אבער בתים בעלי פעז
 געארבײט זײ םאר האס אגרימענם דער װי דעם מים
po סיי װעלכע קאנצעסיעם געוױסע געזוכם האבען זײ 
 האבעז בתים בעלי גרוסען אנדערע די סײ po ױניאן לי

 דעם איבער נאכגסבען. געקענם גים px געװאלם נים
פארצױגען. לאנג אזוי פארהאנדלוגגען די זיד האבעז

 po אמםערשרײבען דעם מים אז זיך םארשםײם
 דער אין פראבלעמען אלע די וױים נאד אח אגרימענם

 קא* דער pm איצם עדשם געלייזם. נים אינדוסםוײע
■m n  m m . n i י ז י י ז א י ו ש

 נעמעז ערנסם מוזזנן זיך מען װעם p7אתםערגעשריב
 די pינזn צװעק דעם פאר פראבלעמען. די אם ליתזח

 px געקראגען האם ױניאן די װאס ענדערונגען עםליכע
װיכטיג. דיער אגרימעגם דעם

אגרי״ נײעם דעם אין בױרא. לײבאר די ערשםענס
 עם אז אײנגעשטימט אםאםיאיישאנם די האבען מענם

 דער אונטער בױרא לייבאר א װערען אייגגעשטעלט זאל
 אדמיניסטראםיװער אומפארםייאישער דער po אויפזיכט

 אײנגעשםעלט װעט בױרא אזא װי שנעל אזוי און באארד,
 ארויפצונעמען בתים בעלי די זיך פארפליכטען װערען,

 דער דורך בלויז די, דארפעז זײ װען ארבײםער ױיע
 ערקלערזמ צו נויטיג נים איז דרעסמאכער די בױרא.

 טרייד. po ארבײטער די פאר איז בױרא אזא וױכטיג װי
 אוים־ און שענדליכען דעם אפשאפען עס װעט נאר נים

 px סײנס דורך ארבײט זוכען םון סיםטעם מאטערענדען
 דאם נאר גאסען׳ די איבער אומשלעפען זיך כסדר דורך
 דיסקרײ מאל אלע פאר מאל אײן אפשאפען אויך װעט

 בײם דיסקרימינאציעס פון וזשד דעם אדער מיגאציעם
 דער געבען אויך װעט דאם ארבײטער. אנשטעלען

 ארבײםם־באדינ־ די אויף קאנטראל בעםערען א ױניאן
שעפער. די אין גוגגען

 שטיק־ איינהײטליכע די אײנפירען דאס צוױיטענס,
 מיט כאקאנט זײנען דרעסמאכער די םיסטעם. ארבײט

 דרעסעם לײנס ביליגע די אין םענדענץ לעצםער דער
 װאך־ארבײם. אויף שטיק־ארבײט די פארבײטןח צו

 חשאבער מים׳ן געסעםעלם װערען pmno װען איצט׳
px ארביים דער פאר פתח זעלגיגען דעם צאלען מוז ער 
 איז געמאכט׳ ווערט םטייל דער װאו שעפער אלע אין

 גע־ ארבײם די קריגען צו מעגליכקיים די מער נישטא
 אר־ די צװישען קאנקורענץ דער דורך ביליגער מאכם

 בײצוקומעז׳ דאם שעםער. סארשיידענע די אין בײםער
 װאך־אר* םים גאנוצט זיך בתים בעלי םײל א האבען

 די װאו דארם קאנקורירצז. װידער קענעז צו בײט
 סצם• גים מען דארף װאך, po געמאכט װערט ארבײט

^p פריחען קיק pi? pio px סצקשאו ספיד־א^ דורך 
 בילײ ארבײם די קריגצן pn’ipn רע9אני px ארבײט

 װצרם סיםנחנם ארבייס שסיק די pm איגם. גצר.
 אסא־ די ױגקמ, די pm סײחנז איבצראל, אײנגצשםצלם

 אײן PIשנױמ םשצרםאז אימפארשעל דצד px סיסײשאן
 סיז סיסםצם 9גײעםם די ם9ײ אױםנאם׳ אן פאכזה צו

װערעז• אפגעשאפם טשיזלינג
קאנםרסק* ד9י םים פארשםצנדיגוגג די דריטצנס.

 אפ&אך אן pm^o p^oi זײ אז אסאסיאײשאז םארס
 שותםים פאר זײ סאכעז po םראק־אײגצגםימצר די םים
 פיר»9חרכג ריכטיג pm אגריםצגט. קאלצקםױוען צום

 סקצב־ די װאנצז po קװאל ם9י ז9סארשסא< 09 װצם
po די ארבײם. ר9זײ גצצויגעז האב;מ סווצם־שמצר 

 פארפליכ־ pn אפמאך דצם אונטצר pIל9ה מראק־ליים
 ױניאן־ 9גיםים9ל אין בלױז ארביים סיחמ צו סעט

שצפער.
^9ני9 די אט  19זײ ז9זײג זצהצן, םיר וױ מגג
 - איג־ גאנצער דער סאר po ארבײםצר די סאר וױכםיגצ
 וױ שנצל אזוי 1א גים• אבצר מײנם דאס .9ײסטרי

 שוק 190 ט9װ קראסט׳ איז אריק גײם נם9*גרים חװ־
 09 ז•9ב9ל po סײנםירזת גלייך pii9? piooi 9אל די
 אנשסרײג־ 9נד9באדײם po צײם םעז9ג pmo גאד ט9ײ

 סאר־ וועלעז ז9ארם09ר 9װיכםיג 9אל די ביז גומזװ
 דאס ארבײם^ אנפאנגזח ן9ל9װ po רען9מ װירקליכם

pionioa p«on וואס 9אל די pix»n באםײליגם זיך 
 בא־ געוחמ ר9רינ9ד זײנזמ po נצעז9ר9קאנם די אין

 שםארק ז7ײ9ג אפילו piam 9אײניג םאחיכםיג. רס9זונד
 געקוקם פארשלאג ז9ד9י אויף piapi po כםיג9פארז־

 PI09ר9אינם די אויב pn צו ר־גלאז909פארגר א מיס
po גיט חלילח ם9װ 9גרוי ר9זײ ^pm. 9ג פיל וױ* 

 אום־ די ר9אונם זיד האם 09 אויסדויער po דולד
 po 90קאנםערעגץ*קאםי ר9י po רם9םאד9ג נדען9שם

 אימפארשעל דעם po כליד9היייםז po ימיאז ר9ד
 דא קאנםערירם, צײם גאנצע די האם לכער9ײ רמאן9םש
 po צװײםזח א םים דא צד, pm po םארםרעםער מיט
 אדער צוױי פון םארםרעםער די צוזאסנגעבראכם דאן
 םעג• ^טיגען א םאר שװער אח צוזאמען. צדדים םער
 געםא* באמת זיו האם 09 םארצושםעל^ in שעז

 די אויםצוהאלסען הייליגען א po געדולד די דערם
 po םעג געצייגעז זיך האבען װאס גצען9ר9קאנם אלע

 װאיג־ גרעסערער א דעריבער איז עס לאנג. װאבעז געכם
 אויסצױ געלונגען סוף כל סוף דאך ro 09 װאס דער

 םריד* א בריינגען po סארשײדענהײםען אלע די גלייכען
 אגרימגנ* po באנײאונג די po סארשםענדיגונג ליכע

pn^iaom די װאס דאם וױ w לאנג אזוי זיך האבען 
פארצױגען.

 האם 09 װאם םאקם po אױסדוילר געדולד, די אס
איז מאל׳ דאס פארהאנדלועען די איז געפאדערם זיך
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־באװענוננ אדבײטער אמעריקאנער דער אץ
גאנ־ דער איבער קאםף אדבײםער ער
*ip אי־ און אנגעזאפם איז וועלט

עפיזא־ דראטאםישע םיט בערםילם
 סטרייק קלענםםען דעם po דען.

 ביז םאבריקעל. א אין וואו ערגעץ
 םטרײקם גענעראל גרעםטע די *ו

 גאנגע אויםגעםרייםעלט האבען װאם
 מנע־ און אקםען גלױו די זײנען אלע — איםפעריעם

 אפ זיך ש«ילם װאס דדאםע אײביגער דער פון נעם
po ״דער רוסם מען װאם דראםע » — װעלם דער 

 e און םרײהיים םער םאר םענשהײם דזנר סון קאטף
לעבען״. פענשליך
 אל״ פון דראמע די האלט דראםע׳ יעדער po װי

 זיך און שטײגען אײן אין ארבײםעד־קאםף יכעזטלזמל
 *ו קליםאקם״ ן *ו*  דערגיים םײל יעדזנר אנםװיקלען.

 די םײ ארום׳ אלעםען סארכאפס װאס הויך״פונקם ן
 און אנםײלנעםער און שפילער די סיי און נופויער

 בא־ דינען קליםאקסען די פון םאגכע םיט. ויי רייסם
ex p ire ק *ו  גע־ אײז *ו בינע, דער סון וױגקעל יי

 גרעםערען סון זײגען אנדערע לאנד. אײן *ו גענד,
 ארענע, גאטנער דער איגער אפ קלינגען און פארנעם

װעלם. גאנגער דער איבער
אפגעקלוג־ האט װאם קלימאקם גרױסער po אזא

UMr אטא ט■פלײ UW0* m יסייס »* aur m*
 דער װען אםעריקע, אין פאנאט דעם דערגרײכם קאסף

 פתי״ סאס באװעגוגג. יײיאן םרײד דעד סון מאדםירער
po. 22 נאך po-r® upוױ ניט סרײ״ םרײ. אדוים ״ 

 *ו פרײהײם זיין האם װאם אחנםםאנם באגגאדיגםער ן
 פרײ up ראגידןר״ » סיז רחםגות דעם ■ארדאגקעז

 גע־ אוםזיסט איז mm .pip אוםשולדיגער * *י
 סארברעכערישער א סון יןדען־לאנג געוזארעז פןםערם

unpw um האכען װעלכע ארבײמעד־שתאים די פון 
 דומײם־ארבײ• pm װעמען און געהאם״ סמ־ס אים סאו־
 ארױםגע־ כח זײער םיט האבען פרײ דעד אױף םעד

 *וריקגע־ םריאוסף םים אים יון תםיסח no ריטןן
W» בריכט  r •בײם אלםאן״ גאװעדגאר רײמ 

גאגמר דער סאר דטיקלאט*רא חא® יים״ באסרייען
ס״ ip מל  nr איס באסױים urom את ער זזאס

ײגם מ מ  פאר־ dpi אץ אומשולדיג no מתי אז יי
 *ום מראודםײלט אים האם םען װעלמז טאר גרעמז,

לעבענם־ אױןי שםרא• די מרגיםןין נאכדעם את סױס

ז םיר װיליז י ק דעם י לי מדג  איבערז־ער־ גים אי
ײלמ w 1אי געשעז איו W װאם אלעם נ a r היסםא־ 
 מפרײט אמ םוני וחח יאנואר. נמז7 דעם סאג, רישען

n# r• די נעוזארען״ o m p םורםע קװענםין סאן UP 
 גאםען״ די אין שםורם דער און סוייד ױ מקראםענם^

י ן ם«קראםענטא אץ ןעראדאס י סראנגיס?* סאן יו

 אלע די פון געװארעז אפגעשזמם געהעריג װי אאקע
 פראב־ און אוםשטעגדעז די םים באקאנט זימ«ן ײאס

 געראג־ דך האמן קאגפעחנטץ די װעלמ םיט לעםעז
 האט װעלכעד האכמאן, םענעדזשער חשענעדאל מלנג

מסידס האס דעד no קסגפערענז־קאםיםע די ן
מז זײגע *ין  בײ איז באארד דזשאינם דער סאר בארינ

o n אר־ די געלױבם שססרק םיטמג שיפ־טשזװ־מאן 
o »יז בײט n און יואװעליר םשערפאן אים««דשעל no 

 םיס זימעו וזאס יתיאן. חװ־ no סירער mrwg יי
 דזשאינם די קאגםעחמדקאםממג דער *ק מװתז »יס

m o p ספמיעלען ן אױםגעדדיקם םיםיגג איר גײ חאט 
port ס שן נו  האכמאן חשוליוס מאנעדזשעד לגעדןח

ר י0י  סײאיג• ארן נעשיקםקײם אױסערגעװימליכעד ת
p״o קאנםערענץ. ךי אנגעסירם חאס «ר ײעלמ סיט 

י באגריסתגעז *י י ר באארד יײיאמס י o מ n 
W זײנען סארהאבדלמגען די ®ון 

m® דובמסקי׳ ויחמס  n קלאוק 
no 1 לאסולBB װארם: *ייז נױט

י סיס מקסגם וײמח וון» סלן rw« מ n r אין 
or סיז באנײאתג ךי סםחיכסעז סדייד o n • ס  חז

םון אלו *יפחןלטעגזײג ױג m■ גןו  n ת־ י
 אױסמסערענדיג נאו ייז סןרגאנגעמוײס m 1»י 1

י — י י מ ײמד י סםרײק, » p «ײס אינ

aונתסונ
ײ״ילגייף״ י

fwTOOVIUO
מאר דוסאינט

 זײנען מיר וועלם. גאנגער דער איבער אפרוף דער
 האגען ״גערעכםיגקייט״ רn סון לײענער די אז זינער.

 אר־ ארגאניזירטע אנדערע מיליאנען די םיט אוזאםען
 םים נאכגעפאלגם מענשען םרײהייםליכע און גייטער

 גײטונ־ די אין פאסירונגען אלד די אשעם סארכאפםען
 גענוי דערמים זײנען און ראדיא דער אויף און גען

 אױף אנפײגעז בלויז אח דא וױלען מיר װאס באקאנם.
 װיכ־ אונגעהײערעד no דינעז װאס םאםעגםען, פאר א

 ארבײםער־ דער פאר און ארבײטער די סאר סיגקײט
באװעגונג.

באםרײ* זײן און סאראורטײלונג םוני׳ם ערשטענם׳
 יוםםיץ קאפיסאליםטישער םמ קרבז אנדער קײן אוסג
 שםיגע איינשטיםיגע און ריזיגע אזא געהאם נים האט
 דער גאר איגער מעגשען םרײהײםליכען יעדען סח

 # װארען אח םמי סאס געהאם האבען דאס וױ װעלם-
 געשםא־ איז באװעגונג ארבײטער גא»ע די ביליגגס.

 באפרײאונס זײער סאר געקעםםם אח זײ הינטער נען
 פארשװערונג פארברעכערישע די אמ אוםשולד םוגי׳ס

 אזױ געװארען ארױסגעבראכם איז פארפאלגער זײנע טון
 מוני אז געװאוסם האבען אלע בוכשםעבליד אז קלאר׳

 גע• נים פאראד דעי פריפערעדגעס אין בא&כע די האס
 מודח אלײן זיד האבען איס געגעז עדוח די װארסען.

 דזשאדזש געזאגם; עדות פאלש האבעז די אז געװען.
m ס«ןאס ידשוזי oT noon מס ש  xrr ט;משס ני

 גאװערנארס דרײ געביםען «ײט חװ• ײרד ייד האבען
 סרע• סיר געביםען ?יך האבען עס ;קאליפארניע אץ

 האלבער א שםאםען; םאראײגיגםע די אין זידעגטען
 ױם געביםעז׳ וױיט דער פאר זיך האס קאורט סופרים

n סילע די no רעדענדיג n n r רעגירער. קלענערע 
מ געגוםזנז עם האם לאד איז אנ  האס םען בת יאר 22 ג

 no באסרײעז׳ געקענם םוני׳ז- קו־בגות׳ די «ז אײנעם
 *ow אזױ סתקט איז װעלכער ביליגגס, *וױיםער״ חװ־

 זעל• די אויף געװארען פארמשפס איז װעלבער שולדיג,
םודסע. אק גאד זיגט נאװײזעז, פאלשע ביגע

געװא־ באפרײם דאך אמ פו% nr איני׳ זאגט םען
m איז רעז ’T n סאר הללויח זינגען סיר דארפען m* 

א! .roonpoon םאדאם no גערעכםיגקײם  סוני י
 די פאר סארגיכױגען אים װעט װער אבער ארויס. איז
 גע• אים no האם סאו־שװערוגג די װאם לעבען יאר 22

 װעלכע פארברעכער, די װעגןן איז װאם no י רויבם
 קרגטח? די געגזנן פארשװערונג די געסאכם האבען
 לעבען סאנכע אבער םויט• שױן זײנזוז זײ ®ון םאנבע

o דיוױדענדן די געניםען אץ נאד n  no .םארברעכען 
 קא־ אװ טשײמבער דעד no ווברח די גאד לעבען עס

m קאפיםאנען די םעדס׳  no פינאנץ אינדוסםריע׳ 
«n טשיגאװניקעם אלע די קאםערץ׳ no פאליגײ דער 
«n י אסױרניס׳ דיםםריקם די  דער־ זײנען װאם אלע י

o אײף געװאריז הױבען n ן קבר לעבעדיגזװ י  װעלכען י
 גע• עס no גילמגם׳ן. r» םיני׳ז באגראכעז האבען זײ

י אז י רעכנױגקײם׳ אוםבאשםראפםן אװעק זאיעז אלע י
בא־ «ו גענוםעז לאנג אזױ עס האט םארװאם און__

 גענוםעו לאנג אזױ אײד עס תאים 1מוגי׳ן סרײעז
 נו לאנד גאנסען איבער׳ז ארבײםער מאסען ריזיגע די

ם ײאלםעז יײ װעז ?רבנות׳ די בספרײעז ת ^  םער ג
 די יון שתדלנות די וזי קאמף no םיםלעו דירעקםע

 אײו םח אמ סויײטעז *ום געריכס ־ אײן ®ח אסילס
 ;עשען װאלם לםשל׳ װאם׳ ? אניערעז *ום םשיגאװגיק

מז װאס ארבייםער םיליןמעז די װען  פ*ר געקעמםט הא
ם תי ירניאגס, דיערע סון כספרײאומ, ביליגגס׳ איז פ

L T mSSSSטראנם• םארקויפען. קײסעז• » גסײי*״ 
 װאס יראדוקס no עס װעלכען אנרירען אדער מרםירען

o טת קוםם עס n בעלי די װאלםען ? סםײס ווגיגען 
ײד דארטעז בתיס  סיד יאר? 22 סױםגעהאלטען י

מ דעם׳ איז שםארק סיױיםעל  1ןא ד« *ז גלױג סיך י
ײי כײטזגר מז א o איז געסעגס ה n .אריעםרסכסעז

 די no וױכםיג׳ no װאס םאמןנם׳ נוױיטער דעד
 בײם ערקלערם האט םוגי ײעלמ ״

ך *ייי ארױסגית  זײז וױדסזנן זײ װעם ער אז סי־ײ׳ י
 ויץ גספרײען זײניז: סויפגאמן דריי ך לעג?ן«

אמעריהסנפר יי סאראימיגעז ;ביליגגם לײדזמס־חבר
י » י * ײ 5י £ £ 7 ײ די ארדנונג• געזעדשסםםלימ  וײגען אױםגאבעז די

נ ף ־ ח מ י מ. י n *איגמי n שײעד־פונקם no
o n ײגיגימ • *ײ מאמנט ייפםימז ײ  םדײד• מ
מ. אין סיחנגומ nr״ י מי S א T r o ^ o n P

 םימגאל דער מוני, סאס װערעז. דערגרײכם ניט
E ארום דער קאמף׳ און מארםירערשאםם ארבייםער yn 

 דער no ױניאנס די םארסײניגם זיך האבען עם םען
 I no סים ארױםדורייםעז $ג אי. םי. און ל. אװ ס. א.

 I סויפגאכ• אזא םאר סעחאן פאסיגםסע די סיז טורמע׳
| געליגגען. אויך סים װעם עם אז האסעז לאםיר

זין פארטסארקם שלום פאר באװעגונג
סאד»* אלע סמ דורכסאלעז נםדד׳דיגע די םראץ

o זײנעז װאס זוכען ro  no סחאםעמד געװסרען געמאכט 
 םד אםעריקאנער דער אין סליגלעז גוױי די ברײנגען

 דןו זײנען פאחוײניגען. זײ *מ באוועגוגג ױניאן
 אפג; גיס אסילו און אפגעשסעלס ניס פארזוכען
 סארפ א םער ױאס זיך םערקם עם געװארען•

 פשוסע די סייישען שלום־באװעגונג דער סת
nל• ןיײ פ• »• דער סון ר «n 4 איי סי• דער

 םים אױפםרים עםעגםלימר ערשםער דער
ד בײ פארגעקוסען no כחות אײניגםע  דעמאנג ר/

 םראנסיסקא. סאן סין באפו־ײאונג םוני׳ס םאר סיע
i איז שפאלםונג m זינם מאל ערשםעז n .ס - 

 סוו מיםגליד®־ די יארטען האבעז באוועגונג ױניאן
פ בײדע אז אנגעשלאסען זײנען װאס ױניאגס  מנ

 סו גאםען די סיבער םארשירם קערפערשאםםען
ז ולנוג זײס. בײ זײס .8זילי י ז  _ ^ץ אז ־ ^

m  no *בײ זײם פארשירם האמן דעםאנסםרזמי . . . 
m דירעקםאר רידזשיאגסל בריײשעס׳ הערי  no .סי 

m m® סירער חויסם m מקי דייײ איץ א•׳ אי•  n 
קאליפאתיע. סין ל. אװ

אײנמסיי* סאר באװעגתג די no וױכםיגער נאו
 קװאל רעכםען אק אנגעתײמז זיד האם עם װאס
m .יז שסאלםומ« m אלײן׳ ײניאז םײגערם 

קעדסןז- nflmmpnrp בײדע n« סייעי די װאגען
i סת שאםטעז׳ n •ז ל• «װ •0 א* m  no •4 אי. סי 
שםאמן. לואים׳ ל. חשאהן »ז גריז װיליסם
 יזד לאקאל *מאטױג n* «מף «מ קאגסערענץ א

i יאנס n  no סילינאי, איז ס?ער1ײאי םײז ױגײםעד 
 תאט םש־ימפילד, סין געװארען איגעהאלטען no װאס

 טיט קאטיסע םקײל זײער פארזיײניגעז גו באשלאםען
m קאמיםע סקײל m  no ד םימלו־ס ■ראגרדסיװ  יו
W איז o n געטײנ־ אריגײסעןוססױא כדי דיסםריקם 

ן «»־ ®אחװ־וגגען שאסםלימ ד מ י  jo rm• שטיגדען ק
ע  אגרי• קוסענימ «ום או־בײםער די סאו• שכירות מד
 ®יי■ עסײו1אג10 די no פירעד װיכטמסטע די םענם.
oipa או־ױסגעזאגם זיד האבען ײניאן u p געםײד 

 סיט כאקאנט no עס װער קאםיםעם• סקײל שאםםליכע
m עס װאס מלחמחי במםיגער no נוזי־• אנגעגאנגעז 
מ אײטע ײ דוו־ד יתיאנס םײנערם נוױי די שען סלי ? 
up• איו ים1ש וױכטיגער א פאר װאס באגרײסעז װעם 

1 i nיכםוגג m n o  no ןס no י  סאו־יײגעסן ו
נװײ. די n« אק«יע

יתיאנס די איו שמלםתגפן און סייג בריימי
ײ יײב  UH »ז 4 «י• םי• m *װישעו קאםף י

o ײרד איז ל• אײ ם. א• n א ערנאישו געווען סאנאס 
u ײד האביז סעל. נ » m קאפפעז די םסרשםארקם rm 

 שסר אזא *ו יתיאנם געוײםע האלב1אמע שפאלםוגגען
 מד עתסםער דער אין ױניאנס די שםעלט עס אז סע׳

 מד4אױ סויד האמז ןס װערעז• M םארניכטעם פאר
ם אײף סלאקעדם  װאס קאמפען יוריםדיקפיע נײ יי

in n ייז i n סיל אזױ געבראכם סאי־גאנגענחײם 
 שמלםמגןן די יוגיאגס. באםײליגטע <«ל ײ ד?ז^
o דײםעיײעז ייז n אױ• די ארוסגעכאפט האמז םאנאט 

 פאקעםבוק די בײםעד־,1» טעקסםיל די ׳im’ל סאמאב
 no טיםסמדס די סעדעדײשאן, סיסשעו־ס ײ מ»מי;

ארבײםעוי. ברירזנוײ די

יתיאן קפרס1חאי אייםא יתײססד דסר 1אי שפןןלסתג
עי  אסנעגאנמן no װאס קאםף׳ חיגס?גרקיליס<ז י

ת סריקסיעס ײייי יי נװישעז שאסט m י no ס^ד
מ ארבײםער י^יםאמאביל דעי תי r די י u n מ• ןײא  ז

i n  u n אמ קאנװענשאז למםעו־ m (איגנמדנ 
c n  j» ם דעם י  ייז אויסגמראמו ײייעד מנ

ד םיס נאד עסמםליכדים no סאכם מ
װ פאקסיש שײז סיז ײ ״ קו <»•100 או «י מ

״ י » m ייז י תי ל *ײײ סים י מ מ «קתק מ
;׳»

 • דעו־ אימו• ױו־יסדיקזניע קמגען *ו זוכען בײדע װאס
o אויםשליסעז no יתיאו n .געגנעו־

 1האסע ירעזידענט װעז עס׳ זיד האס אנגעהויכען
ײ עקזעקוםיװ גענעראל די אז דעתעז האט מרםין  באא

 גע• האבען זײ װאס געגנער. זײנע no היים1םע א &ים
m קאמיטע די וױ נאכדעם קראגען  no •4 אי• סי 

 מיםגלידער. אויסגעשלאםענע די יאיגסםײםעד1 האם
 םאכט די אים סץ אװעקגונעםען מעגליד וואס אלץ םוט
po מיטגלידער. די *װישען אײנםלוס זײן אבען1ג1אונטע 

 אין או־ויםגעקומעז דאן איז מאו־םין 1האמע פרעזידענט
 די אויםצולײזען ונגען1פאדע םים עפענםליכקײם דער
 אויםאמאביל m *וױקגעבעז קאםיםע, 4 אי• סי.

 ספמיעלע א תפען *ו no אויםאנאםיע 1אי ױגיאן
m קאנווענשאן  no א עוײוײלען «ו איגםעדנעשאגאל 

תיסערײען. די סו סוף א םאכען און שאשט1פירע
o roװעז ״ i n קאםף no האנד• מאתױנ׳ם חדך

 פאיאויי• די האס עפענםליכקײם, m אין אויױם לונג
m טעם  no איר 01שנעלע1פא עקןעקוםױוע אל1גענע 

 גערו־ האבען זײ אי^ no װעחנן *ו פםור ארבײם
 אױף ברײנגעז אים גענוםען *ץ מיםינג באאח־ א פען

 ססע־ א תפען גו באשלאסען האבעז זײ קלאגען.
 כל קודם 1אבע פאז־םש״ אין קאנװענשאן ניעלע
no oiyou די צוריקסיהעז באשלאםען זײ תאבען nro 

 םען״ זאגם אזױגע״ לאקאלס. קלײגע אלע אויפלײזען
ל איז תוגדערם איןער דא וימען  האל׳ אלע וײ און «

סארםינען. םים טעז
 U געשוױגען. גיס אײד נאםױיליך האט מארםיז

o« שיחױ״ די «עז1ױסגעיוא1א האס n  n לא־ פליפוטח 
 איבעמונעמען סעגשעז אײגענעם אן באשםיפט און כאל

מ די סאי־כאסט האס ער ;שסםט1ע1םי די  די און 1בי
o קאסע n  no .לאקאל ro u p ם1םוספענדי האס 

 ארונםעוײד־ אים האבען זײ און םעםכעײ באאח־ 16
no exyt פחװידענם. עקטינג אלס טהאםאס׳ז באשטימם 

o םאמאסס האס מאו־םק n אפיס אל1געגע no 1ביכע די• 
o קאםע די ro  no קעז ידיגעו־ יון באגק אין no לארט
 אגגעשםעלם שױן חאבען סדדים בײדע רױץ. נים פעני ן

 די האס עס װער געוײכם יין אױמװקעמסעז לאיזױ־ס
מ מלי ע c מ m חװזוײל געלחמ*. די און אסיס *ום 

 קאנ• «װײ וחנחנן געהאלםען װעלעז עם אז עס, שימם
o 20 קליװלאנד׳ אין אימע — װענשאנס n־טש׳1מא םעז 

m די װעלכע  no ojp'uroo עקזעקוםימ מגעדאל 
p און תפם׳ ro חמסיאים אק o'noup no .די «ד 
m יוגי» גרעסםע עסוױיס ײו ימיאן״ אױםא  no .סי 

געשסאלםען. no ״4 אי•
יתיאן םאכפר מקעםבדק דפר אין קאםף ייגפרליכפר

 חאס ימיאז סױסא m סת וױ מלא «לינע אן
 ױניאז• םאכער ■אקעסבוך m יין געשאפעז אייד יד

 נװישעו מלחםח א אכעז1אױסגעב האט ם1דא אױך
m ירעזידעגם  no תמליעב״ יתיאן״ no דעו־ TOO 

i דיםעם n  no עקזעקוםיװ. גאגאו־אל ■n  ejpTTpi־־ 
 ססעסיעלעז• א up תף א או־ױסגעשיקם האס ליעב

o 8 קאגװענשאן״ nד עחױילעז «ו .1פפבתא םען  ם
 ײסערײעז.1 איגעדליכע די «ו סוף א מאכען ®ון אםםע
 no פענעדזשזױ־ m ״1לובלמע הערי פרעזידענם זזײס

m געוזיממאז לאקאל ippur נמ  no •אסיס אדוױיזעו 
קאגװ?נשאן. די oro תסען v>m זײנעז װסלינסקי
 m סיז וױ יתיאז 1מאכע סאק?םביד m סיז

 זיד קסםף סיג?רליכעד m האם יתי»״ סױםאמאביל
iprwpuf בײ נאד י^1«ו לאגג גאנץ שױן m 

ipcxp< האס ?אנװ?נשאז op שסאל־ א בײ געחאלטעז 
o® סמג in m זאריפקי i n  no םילינזױײ ’•ir n 
o דאן דך חאם ru p x n o 1?פארםיםל אלס no תאט 

o סױסגמרביים n »ײנלי?ב1 אטיס.1קאט no גזװחי־ 
ojprtpi■ m, װסלינס?י no גזױוארעז U ^ rroo 

?רווײלם no fluipptpp געג?ראל m איז ואם־ג?ב?ר׳
m® 11 מװאי־עז  n נױ r» 8 n« p’lpoio ippup 

ipam pno in ?אדםיגיסטחסני ooinnpppnp.
m האם שלום m  די אנגעחאלטען. לאנג ניס 8

» ip״ipo״i ^א?זניאנ?ל? מ  געװארעז ospipiup ד
no oro אלז ipo״n װסס געװארען ipm ית  .ipnp 

o «ur« שםיםונג m  r» poop Tpmu לובלמעײ 
m זיד נאסײליגזת *ו גים ,poru מװױישמאן  po 

ipupnp r* מאנכע n* קיגײ?גשאז״ m  n ךײדען 
no ipoI זיך איתיםסז Vpoppnpem m  no אױב

 TP8® 8 האבעז װעם גרואן תינליסב׳לזחנו־סא! יי
Dpn.
ס. וופרם יתיאן םפעססיל דפר אק »מף מ רסנפז מ
•i n  r סןקססיל u n ro u r ימיסן״ op ip i no״!® 

m מאדקאדט סאקססיל im uosur קאםיםא

-------------------------4)1939 פעברואר,
k|h mLi■■ ■hL MB Ml• u  BAA AM BMB MA| ■ no א• זי• םי• דער no אונ לאקאלס אויסג?שלאס?נע זײ 

m  ipo ^םיp10 ^שאםם noםא־ דעם גאו־םסן״ עזיד?נם 
 oix אפעלירם ד״אם טוואק געווארען. פארםגעזעצם נאס״

 *cip m געגען ם1קאו םופו־ים סטײם נדpאײל אוד1
ip אז ם,1קאו 1יא1סופי no שײדונג i די וואס אסמסד 

 אי. סי. m מים lyonwpaipono האס באאח־ אל1גענע
 די 1איבע ױריסדיקגיע די ג?בעגדיג1איבע to ״4

 גלײבצײםיג געזמנליך. ניט איז ױגיאנם״ םעקסםיל
 אוים«ול?ב?ן יק1צו קאסיסע די אוים״ וױחש זיך״ גוײים

i קערם1װאי ם??םםיל ױנײם?ד די r : n 1אונטע to 
ip אויב םירערשאםם״ i אדםײל u p i’oio no ם1?או 

 אלס יכםען•1גע העכערע די אין װערען כאשטעםיגט זאל
ip אין ים1ש ששען1ע i איז ריכםונג o n אפ־ מאנאט 
 no 1םיםגלידע פופגען פון זיגונג ס געװארעז זpהאלטpג

m ?װ באאװ״ אל1גענpלכp םיט שםײעז m .אי. סי 
 גארםאנעז ארונםערגעזמם אםיציעל האבען די אין ׳4

o ip rip i•  no װאם גמגם אױם׳ן אטס״ ip שםo r די 
 m אן אגגןןשלזזסעז גוריק זיך האבעז װאם לאקאלס

* x לאג?ז די ל. אװ? ipipi גאו־מאנעו nmpi no״ 
ם ip סז ^  אג־ ליד״1גאםי גאו־מאז׳ ױניסן. דואל ס ש

 זײן מים אז גײם איץ אויסשליסונג די נים ערקעגם
ארבײם.

m ?אתםיל אדוױיזאמ דעד  no וואױ״ םעקסםיל 
oipp ארגאנײזיגג po'sop האס o n א געהאט סאנאס 

 דעלט״אגײ־סאו אױך םךאג» אנדערע גװיש?ז n» מיםינג
ip װ?גען פראג? די ipup זײ אז ב?לי־בתים די םון 

 װאס װײדזש־שניטעז די 1»ו־בײםע די ipoyip'ux זאלעז
« ײנ i למם?ם ז n  •ipurmw esoapi u p בןשלום 

no « »ו םארשיחננע די מיס פו־יהער קאנם?דירעז *ו ג
n ?[ינג״לספס  no״ip i po ip i r a io סייגיס ס שײ־ ת
 האס קסונסיל דעו־ .oaoapi װעו־ם פאחנרונג אזא דער
 «ז קאגװענשאן ס גיכזװ אין רז«װ גו באשםיםס אויד
m .אץ ק״. ס• ײ• ס m קײז סוקתםם. נאענםעו־ 

בא־ נים no ?אנװעגשאן m 100 דאטום 1באשםיםםע
AMAIMAMI געווארזגז• שםיםם

m« י  n •די האט זײם״ *וזײטעו jj m גחסע ל. אװ 
o'p ou p  ipono ת־ײ־ א אפגעהאלם?? סירערשאפם״ 

ץ ?אגםערעגץ סאגיג»  אנ־ באשלאססז no װאשיעםאז י
ippu״ א גוהײבען p קאםסיק גאגיתסױאנם1א nrx• 

מז איבאר׳ז ירבײםעו־ םעקסםיל די שען סנ  די לאנד• ג
:יראגראם פאלגענדעז אגגעטסעז האס קאגםעחװץ

x די )1  m אז אונםעת?םעז גלײר ל. אװ UT* 
 אײ oipoipx טעקםםיל די אק קאספײן גאגיססניאגס

 אונ* יתיסנס לא?אל ?piTioiur no לאגי גאגגען באר׳ן
ipo ל. אוד ם. א. דער

monpptpp o 10 פאו-לאנגעז )2 n קאונסיל m  no 
npm pipB וחך ספגעחאלםעז װעם װאם זחנונג״ דעו־ בײ 

m סאגאס״ סוף םיאסי po דען  ipapit p n w ײגײ־
ipo ם?קסםיל oippinm אינם?תעשאנעל איר יוגיאן 

ipoupro אױפזיכם אונםער׳ן ®r אוץ 1גרי ■רעוידענם 
ipopippo* .מאריסאז

m קאנװ?נשאז ספמיעל? ס )3  no ױנײט?ד 
ר TPm גערופדז זאל יוניזא pippi’Ofl םעקםםיל פי

nrnoip o n בײ יתי״ y tfrm לאקאלס אלע ppo no*
no D לאעדערפ האנען װסס או־בײםעו• םםיל ipoupo 
i n ,ױלען אדזװ־ םעדעתישאן  אן אגשליםמ דיד װ?למו
i n ,פאדםראםעז. זײן זאל?ן םעדעריישאן
4( op קסטסן ס װעתמ גאגיזירס1א גלײד זאל 

 םי־ דעו־ ipono סאוםח דעו־ po puoipipc טעקסטיל
prVip p* גודזש דזשארדזש no רעז־שאםם , r םזױ 
r i o i pi ם1אדגז^יזי זאל po nnpn די *no .שםאםען

5( 1 u^okpxoa mאם no םעקסםיל די *w n u io 
x ײיד ipumpi ם1גאניױ1א no װאס  m m ל. אװ 
ipconp p םים rro םיס אנגײז זאל *ורי̂י m אײ 

ת סנ י י  זאל און יתײטעד דער פון ק*גװ?נשאז m נ
ipomnx לאקאלם ם?דעראל די ipncp> mm זיד o ro 

ת דד כסטײליגעז *ו ?’יודיםדי?* pn אונםער r י n 
קאנװ?נשאן.

 קאנ• *װײ האבעז גיכעז no ׳OP הײסט סיר״ װ?לזח
m ײניאגס. םע?םטיל pa װענשאגם  no p ro •סי 

m״nx די po 4 אי״  po po .ס)j ל• איו
n n n n קאסף *lPtini םימססערס no אר־ ברופרי 

באנײם. בייםפר
ip ־ i אלטעו־ pupnonn סכסוו m  !Pinnx םיפד 

oipeo אדערחוד1ב no ־בײםעד־ ברועזײ די* mm גײם 
 ־UP סערםעל א וױ ipo פאו■ ipaoinpommo אז שײז

o n  no .m n m םמײס סאנאס irompi אץ o m e n. 
o n  m u סכסוך op ipopn-m די באלינגמ חי־פעז 

oi pm i האלס םראקס, 1ני ױ «ז o ro  op 8 בײ 
pm יל1ג»« w םיםםםערס סון po •שיגעז^

m טאו ס וחס אגג?חױבען זין־ האס קאנאי אאט רינ

i־poio די אז באסעל׳ ס או־ויםג?ג?ב?ז i״oiprr װאם 
 פחען םאלוגם די *ו ײען1י?1ב די po 1בי ען1םי ײילען

 זײ ױנ*אן. ארבײםער בז־ױעױ m אן אנשליסען זיד
 *ו באלאנגט אי*ם ביז האבען אים1דעם אין דױיװערס

m די ם.1םימסםע אװ הוד1אד?1ב i i״oipn הןך 
 po ביכלאך ױניאן דיערע בײטען *ו אנטזאגם ױך בען

ip 1מיםגלידע דערלאזען נים האבען i no בתעױ pnjn 
 ארויםגעשיקם האבעז ים1בתע 1םי םראקם. די םירען

m שוץ ׳ן1אונםע טואקם  po די און פאלי*ײ tnpooo’o 
oipr«p האם ױניאן i גאנ־ ׳ן1איב? םםרײ? אל1ג?גע א 

סםיים. צ?ן
cro האלט op אלד1םיחש? 1גא1גאווע :אזױ

po דעו־ po uppd ײגג?םישם1א זין האבן דעטראיט po 
o שליכםען *ו זוכען n .סכםיד ip i קאםי־ לײסעגם 

 םראנםפארם ליקער די אװעק*ונעמען םםראשעם שאנער
o י1 פיז לייםענם ip im י1 שםערעז װ?לען זײ אויב 

 מען ipopn *ו גרין. *זידענם1פ ;ביר ipro א?ם1ם
o ארײנםישעז דך זאל ער סו געווענדעם דך האט n  po 

ד לכעpװ אינםערנעשאנעלס *וױי י1 *ווישען סכסוך  ם
 סנטזסגס T* האם .flprnpipo דער *ו ביידע לאנגען

 לא״ א n^* no אם1 אז אױםלײיד אוםער׳ן סאן״ *ו אס1
i פארםעל׳ םרענק ;אנגעלעגענהײם קאלע n סון פירער 
i n ישאןריעדעפ po דעםראיש no פארשװאונדעז #P 

 אן1סא no op געםינען. ניט סים ןpp םען און שמאט
o אויםגלײכעז ipno opn סאלי*ײ די סז געפאר די n 

מ ױסדיק  נ?שאנעל1אינםע *וױי די *ווישען סכסוך ױ
יתיסנ^

הא(אס. דפס ספספלפפנסס no סםרײקס
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o אפגעשםעלם *ײט װאך א n םראנם• םראק גסג*ען 
oum אין po כאססאז ארום pipapn urn *poop 0 no 

p ות1שכי ipm p po .ארײנםי• דער דוךיך שםונדען 
 גע־ םםרײפ דער no טססלס»סהסל upipipp po שמג

 סםרײקעו■ י1 אסיס.10?אס א םיס געװארען םעםעלם
 ,דאלעו ס סון װאך פ?ד*יג״שסונדען א געםאדערם האב»

 אווער־ 1פא געגאלם סאל אגדערםהאלבען םים שםונדע א
j r o װאך *שםתדען48 אן סױף םען האס געסעם?לס 

 4V4 no שכירות די אױף העכערונג ס ;געװען וױ —
oipo םיס שםוגדע א oioopp אוחװ׳סײנג 1סא געגאלם

po ounv סון סםרייק געגעראל ס 'rru p p o גיו־ 
pupט זיו האט סאג״ 1םי געדויערם האס װאס ״ דיג מנ  ג
ת־ געײזפ־ען דורכגעסירם no װאט עלעקשאן סן םיט  י
ipo אױפזיכט דער po נאסול לײבאר סםײט no װעלכימ 

'um oq האכען בײםער1א זײ dopi ^וײ יוניאן װעלכ 
 נײט?דסר םראנםפארם די עט?ן.פאדסר זײ זאל װילעז
ן געװאונעז האס 4 אי• םי• ימיאן י ?א&ואגיס״ oppr י

Hit MAA AMA > 1  fcm HUBMAI AM MliAM MBkiAU ÂM MAAדדיי jp n  P3?pn po די po poopu עו p ו i״ po 
 *pi ארבײםער די האב» קאםסאגיס קלמערע זײ פון 25

m *דער ױגיאנם אינדעפענדענם פאר שטיםם  iPipa .«ס 
 געװען *סשסי&ונג די no קאססאניס דדײ אין 4 אי•

 קיק געקראגעז נים האס tpj״p no גלייו״ אױף גלײך
א ארכייטער אנססאוס10 י1 סאיאוײטעס.  פירס יוני

o ro ססר קאםפאניס זעקם י1 םיס םארהאנדלונגעז 
ארבײםם־מדיגגוגגעז.

 op זP3לpװ nr קסונסיל״ טריידס האטעל pun ניו דעו״
o האס ימיסנס״ oppr ?שלאס»11א זײנען n אונ־ טאנאס 

 ססא־ דעד םים אגרימעם קאלעקםיװעז ס םערגעשױבען
 *װאנ־י אוםגעםער פאר אײגדנםיםער האמעל פון סיאײשאן

 באשעםםיגם זײ בײ ipipn מאם ארביים?ר טויזעגד *יג
po די oppt .אונםיױ־ טרײז־ס o n אגרימ?נס «  ?ריג
 י1 אױף העכערונג א שאפ׳ יוניאן קלאוזד ipo״om די

 no דאס װײדזשעס. םיניםום באשםיסם? no שכיוײוו
i טאל ערשםעז *ום n  po האסעל י1 װסס געשיכםע 

אגריםענם• ױניאן ס קריגעז אמעשםעלטע
m איז סםרײק m װאס קאמסאני חשול?רי בוש 

 is* מאנאםעז עםליכע סיט שטורעם ס ארױסגערופען האט
pn דודד o n רזשאדזש װאס אינדזשאנקשאן שענדליכען 

 םאר־ םםרייקזױ־, די ipipi ארויסגעג?בעז האס קאםילא
 סםוײי• *אל ס םארשי?ענײג no ipojp’o זײ באםענדיג

ipp סױזאן״ אין o n  no גזך איבערנעגעבעז סאנאט 
 *וגע־• no װאם אפמאך m ארביםרײשאז. *ו װארען
o אייף *ײים נײדע po ipunipi שטיסס n ססרלסנג 

po פארפליכםעם קאםילס״ דזשאםטים pm* pnjn i n* 
 אװעקגעשמעלם ויױעך האס זי װאם ooppu די *ו*יה*ן

 אינ־ םץ םערמיז m וױ נאכדעס סםארס n ארום
 גדײו זאד קאססאני זײ ;אױםגעגאגגען no דזשאנקשאן

i* אנײײנעז ppmoo n  TPayipm. װאר״ יעדע פופ*יג 
*n {ל ip וזי װעלען םםרײקער ו i ן ארביים דעד בײ ויין 

 שםמ־ po שכירות ירבײטס־באז־יגגוגגזמ. פח סראממ אלע
rn «זאל nnpipnpau 0 *ו ײעדעז m  m op אר־ 

n ביםרײשאן  no.*״
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אינטעדנעשאנאל דער אין זיד הערט עם װאם
אינםער־ דער אין לאקאלם אלע מעם

 פארגאנגענעם דעם האבען נעשאנאל
 רעפערענדום דעם געשטימט מאנאט
 דער פון רעקאמענדאציע דער איבער

אפצו־ באארד עקזעקוםיװ גענעראל
 וואם קאנװענשאן קומענדע די לײגען

 אין װערעז געהאלםען געזאלם האם
 רעקאמע:־ די .1940 מאי ביז צײם יאר איין פאר מאי.

 ‘גע גוטגעהײםען איז קאנווענשאן די אפצולייגען דאציע
איינשטימיג. כמעם מיטגלידער די םון ווארען

 צו דובינסקי פרעזידענט םון גושריםם דעם לויט
 זייגען וואם ,268 פון לאקאלם 205 האבען לאקאלס די

 די אריינגעשיקם אינטערנעשאנאל, דער אן אנגעשלאםען
 לויט אפשםימונג. רעםערענדום דיער םון רעזולםאםען

 איינ־ געשםימם לאקאלם 195 האבען באריכםען, זײערע
 איבע־ די אין קאנווענשאן. די אסלײגען פאר שםימיג

 שטײ אײנצעלנע בלױז געװען דיגען לאקאלס צען ריגע
 הא־■ םיםגלידער םויזענד זיבעציג ארום דאגעגען. סען
 170 און קאגווענשאז די אםלײגען םאר געשםימם גען

ך געגען. געשטיםם האבען מיםגלידער
 דעריבער 'האט באארד עקזעקוטיװ גענעראל די

 די אפצולײגען באשלום דער אז אבאגסירט, אסעיעל
 אינטער־ דער פון קאגװעגשאז עברליעױי־יוצ קופענדע
ל א מג מ  מיסגלידעי די פין ווארעזגע גוםגעהײסען איז ״

 װערעז געהאלםען דעוײבער װעם קאנװענשאן די און
.1940 פאי איז

נ»וו D3WI דרעס דער *ן
 יוניאן דרעסמאכער דעד סון כאאדד חשאינם די

 אין אדבײטער ךי םםרײק אין ארונםערגערופען האט
m װאס שעאער ןןלן ss גרױםע גדױי די פון ארבײט די 

 חױל בליו די און עלייעס און קאפלאן סירמעס. ודעס
 יגףפ אריס ארװיקעלטפ האס ססדײק דער jp סדדל
 אין שעיער דרעם אין אדבייטער הונדערט גוואטױג און
•ענםילוױיניע. און דושוירוי ניו ברוקלק״ יארק׳ נמ

 גע־ איו עלײעם און קאפלאן געגען סםרייק דעד
 רעױעיחז האט פירםע די וױ נאכרעס געװארען רופען

איז ײשאזאיאססא דרעס ■ו־ײז ואאולאר יחדעד אזי  מ
 נינר אױף אדבייםען ■רובירם און מעפבער ן געווען
 א״עע• ױ האט שעפער פיון אין באדינגונגןן. *וניאז

 אין •ינף ביז סערציג פון אוװ־טטײארב אן שםזלם
אונ־ װאד שטונוען 85 די אנשטאט שטוגדען וערציג

 ו.עדא:ק דעם מיט מאכען שלום געקענם ניט מאל קײן
 אוג* פארםליכםונגען דיערע נאכקומען דארםען די אז

 באשטראסט מאל םילע זײנעז זײ אגרימענם• םער׳ן
 איבערטרעטעז פאר טשערמאן איסםארשעל פון געװארען

 איצ־ דער ארבייםער. די פון םשיזלען און ױגיאךח־לם
שכל. צום ברייגגען האפעגטליך זיי וועט סטרייק .םיגער

ר85 לער8ד 8,565 שאפס 62 לאס.
D t n w i

 אינטערנעשאנאל דער סמ לאקאל ערשםער דער
 מים־ אלע םון ביישטייערונג גרויםע א אריינצוםראגען

 און פאגראמען דייםשע די םון קרגנות די פאר גלידער
 נעגליזשי און לינזשערי דער געווען איז פארםאלגונגען

 איז שאר סעמיעל וועלכען פון 62 לאקאל ארבייםער
 צו ארײנגעשיקט חודש דעם האם לאקאל דער מענעדזשער.

 רעםיױ םונם םרעזשורער איז װעלכער דובינסקי, פרעז.
 א שאםען צו זוכען ײניאנס יארקער נױ די װאס םאנד דזשי

 אריינגעקומעז איז עם װאם דאלאר 8.665 פאר םשעק
מעם־ די וואם אווערםיים פאר געצאלם עקםטרא ז* םת

 איני ארבײטסלאזע צאלען מוז דזשאבער
קאנטראקטאר. דץ פאר שורענס

 אנעמפלאיפצגס סטײם דעם םון באארד אפיל די
 2געחל אנטשײדונג אן אין האט באארד אינשורעגס

 אר- דעם צאלען מח אונםערװעש פון דזשאבער א אז
 1« ארבײטער די םאר טעקס אינשורענם בײטסלאזען.

 U האם אנםשיידונג דער מים קאנטראקטארס. זיינע
 אינטעד• דער םון שטעלוגג די געשטיצם באארד אפיל

 םאראנטווארטלױ איז דזשאבער דער אז נעשאנאל.
 קאנטראקס^ דיגע אין ארבײטער די פון אינשורענם די

שעפער.
 Mt געװארען ארױםגעגעבעז איז אנטשיידונג די

 אנדעד• על .טרײ םירמע דזשאבינג דער פון םאל דעם
 ױ אין אנםשײדוגג דער לוים קארםאריישאז׳. װער

 די אויף פראצענםען די םאר םאראגםווארםליד פירמע
ק וואם שכירות  אנדעחמך ל• ענד ״ג. קאנטראקםאר, י

 ארבייםער. דינע צו אויסגעצאלט האט קאמפאני״,
 אגריו דעם אײף געשםיצט זיך האם אנטשײדונג

 n און בתים בעלי די מים האט 62 לאקאל וואם
 די פאר פאראנטװארםליך חשאבער דעם האלם
 וו« שעסעד״ קאנםראקםינג די איז באדינגומען בײםם

 n פרמעדענם דער געםאכם. װערם ארבײם זײן
נאדעל־םרײמ די אין ארבײםער די פאר וױכנױג זײער

 ו ירײזען די געשגיםען און יתיאךאגריפעגם סערץ
 אין צאלם סען װאס די וױ נידעריגער פיל רגייטא־שסיק
 איצושםעלען געלונגען איז יתיאן דער שעפעו. יוניאן

n וױר v דרעסעם םויזענם עלף אדום אמ י<1קײא«ר 
ר מיםען אץ זיינןן װאס  שעיער די אין ארבײס ון

געםיגישם. נים ליגען געבליגען זיינןן
u ודן n r a w דעד געגעץ סטרײק דעם םיט 

 אין ארבײם די געוזארען אוגעשסעלס אױן איז וידמן
m ״פרי די שע«עד ידיעדיסונס אירן  top« *אינ 

דדעס״. לאיעדוש* איז ,,ט״״ור;מפ, .,דטעײרקאיפא
 האט יוניאן די װאס םירםע׳ דזשאכינג צוױיטע די

 האם דעיל״״ ״בליו די סםדיי^ אין ארונטערגענוםען
 ניו איר אין מאשינעז ךי פון סייל א אדונםערגעריסעז

 ארבײםער צאל א אדויסגעװארפען j* שא■ יארקעד
 דעם לויט סאן צו רעכם קײן געהאס נים האט זי װאס

 די װאט סאל ערשטען צום ניט איז דאס ןגדסאט.
 םוםען דזדך יוגיאן דער פון אנםלויםען צז זזכם •ירמע

 םירמע די האט יאר לעצטען טארן. אװ אום שא• דעם
 יענ־ נאך יארק גיו פון שא■ דעם ארױסגעטופט אויך

 צודיקגריעגען געסחם אים האט זי נאר סילװייגיע״
 א ארױםגעגעבען האט םעקוק דזשאסםים וױ נאכדעט
 פארכאט װאס אגרימעגט אין וונקט דעד אז באפעל

 קאר־םעיר סענט פמף װי מער שזןפער די ארױספירען
 די און גילםיג ודז זיר״ געפמען זײ װאו ילאץ דעם פת

 דורך־ אגריםענם חנם געבראכען חנריבעד האט «ירמע
 םיט פאדביגדדנג אק מגסילװײגת. אין אװעקסופען

 איז חױל״ גליי» דעד ןגעגא רי^סס *יצסיגעז דעם
 צדוײ אידע איז געװאדען אפגעשםעלם אױך ארבײט די

n  ^ *t t t obw ח« יצידעיל״#דמ n פאקס/ װליס 
 די צװישןן באוואוסט גדס זײגען םירםעס וווײ די

m p w rn מ האנען װאס אזזיגע אלס ײני» חד ייז י

דעצעםבער. םען17 דעם שב̂ו
 באז־אנקם עםענםליד האט תבינםקי נטפרצזידע

 אםת־ זײזמ־ פאר מענעחשער דעם און לאקאל דעם
 די אז םארױכערם די האט און האנדלונג ברידערליכער

 קרבנות די העלםען וגו װערען םארברױכם װעם געלם
 קא־ אידען. גלױבען. אדער ראםע םון אמםערשײד אן

 זןו פון קרבנית אגדערע און *ראםעםטאגטעז םאליקען.
 דעד װערען. געהאלסען גלײד װעלען פארפאלגתגען

:פאלגם װי איז בריף
:שאר ברורער *םײעדער

 8,563^6 פאר םשעק אײער דערהאלםען האב איך
 איד װעלכעז פאר פאנה רעםיוחשי דעם פאר דאלאר

דאנקבאר. אונגעהויער אייד גק
ױניאן, ארבײםער נעגליזשי און אתםערװעש די
 א פאר זיך םיט שםעלם װעלכער £2 לאקאל אתזןר

 שיראך־גרו־ און גאציאגאליםעםען די סון קװעד־שנים
 כא־ אױפריכםיגע די פארדינם שםאט. אונזער פון יען

 זײן םאר אינטעדנצשאגאל גאגצעד אתזער פון גריםומ
 חגם פאר ברײםהארציג אזױ צןופרפציא זין־ ערשםע די

 פעגער אוםערדריקםע די פאר הילף פון צװעק גרזיסעז
 גאציאגא־ און גלזיבןנם ראםעז׳ אלע ®מ םיױעז און

p װעלבע ליטעטען m פון אנטלױםזח צו גמװאונגען 
 םון פארפאלגונגען ברוםאלע די יזרץ חײםלאגד זײער
 רעגײ דיער אין זיצעז װאס דיקםאםארעדבאגדע דער
 דערםיט תאבעז 62 לאקאל פון םיםגלידעו־ די 4ר»

 יתיאז־ טרײד אםת׳עד טון בײשפיל פײנעם א געגעמז
 אין ײגיאנס ארבײםער אנדעדע װעלכע י̂מכקידצדליבר

 אר* אגחגחנ אין איז איגםערנעשאנאל אײגענער אונזעד
נאכםאלגען. שנעל דארםען גאגיזאציעם

 אייער «ץ פיםגלידער די צזרפאדזײצ םעגם איר
 תערט װאס נעלם די אז *רגאנמאציע. אױסגמי״מטזנר

 װעט םאנד, דעם פון אױפזיכם דער אונםער געשאפעז
 קאטױלישע יידישע. די חעלפען צו װעו־ען מגרויכט

 יושר׳דיגעז א אױף םליכםלינגע ■ראםעסםאנםישע און
pwם איד און ׳ מדגעמן אײך־ מ  מיםגלי־ אייזװ־ע אי
 ברײםהארציגער דער דװץ• אז נאםעז׳ פײן איז דער

 אםערײ אמת׳ע אלט באװיזען זיר זײ האמז האנדלונג
 גלאר־ אונזער פון םעגטעד און ױן געםד׳ײע קאנעד.
 אץ געװאיעז געגרינדעם איז װעלבע רעפובלי^ רײכער

 אונםער־ די דורך מעכםיג און גרױם געויאריח איז
 לענדער אלע «ן אנםלאפענע און אימיגראנמז דדיקםע

 ארבײסען און לעמן צו געלערענם האבען מיר וזאו
 אוםגעאב־ קאאפעראציע און פרײנדשאפט ודן צחאםעז

גלױבענס. און ראםען־אפשםאמוגג אױף םעם
אנערקע* יערזעגליכער םרײנדליכםטער. דעד םיט

י נונג  באװע• נאבעלער דער אין פירערשאפם יייער מ
 װאונ־ בעסםע די םים פארסאלגסעי די העלםעז *י גמג
 אױפ• איה פאדבלײב םיםגלידעד, אײערע אלע צו שעז

אײערער ביײדעדליד און ריכסיג
, ד ו י י ק ס נ י נ װ

סמקר.־םרעזטורער.״ גפנמראל *רמױדענס״

פייערונב װכילײ שײנע דורד פירם 32 מהאל
 1ארסק די האט יאנואר, טען7 חנם אװענט׳ שבת

מ ארבײםער בראזיר און  איד דער פון 32 לאקאל יוגי
 M יובי׳לײ םינף־יאריגזח חנם געפײערט םערגעשאנאל

j צװאנציג און פינף איבער און לאקאל i n r •סעטיגקײ 
 םרײך דעד אין םנײדער אברהם סעגעדזשער איר ®ח

ך BTW>rrn אמ פײערונג די באװעגונג. ױניאז  ג
xm האסעל פון רום גריל r» ב»קעט א םיט ווארזנז n 
סםרים. טע50 *ח זנװענײ זיבעםזנ

 ימסזדאױ געװארעז דורכגעםירם אח אודענד דער
 גאל גרױסע א אגשטאט געשפאקפול. און שײן וױמליד

 Tpspsn געוזײגליר װערם עס וױ יעדעס״ סקארבאײע
 זדיי בלוי« געװען זײנען געלעגענהײםעז, אזוינע בײ

 1» זגרסטײס טאוסם דעם אײנגעשלאסען שױן רעתער״
 י8ל P0 *גענם גימעס דעד ברעםלאו׳ אלפרעד אװענד׳

 די געוזען גראדע את באגקעט בײם פארםראםען קאל.
 ft גענעראל די אינםערנעשאנאל, דער פץ ■גי גאטנע

 תשאמט און לאקאלס די פוןי םירער באארד״ זעקוטיװ
i חנר •ון רעדעמפארמ און p*«p נײ אין כאארדם f 

מו האכעז געחנדס Jauyrqp ארכײםער געםײנער  א
 4ליי8 ױבילאר דער און חבינםקי ■רעזידענס בלויז

 מלכן זאמצלסע.ארפ די סנײחגר. אב. סענעדזשער
 1« םירער חנם און לאקאל דעם עהרען געקומען זײגען

i דודך שםחח דיער אויסגעדדיקם האמז אױפבײער׳ f* 
זיך. דין פשםח »מ לאדירעז

 רןדן קורצער זײן אין wp דובמסקי ■רעזידענם
ר םירעדשאפם דער און לאקאל דעם געלױבם שטארק  מ

 באװײ האמן זײ װאס דערגרײכוגגען גרױסע די
 Bfn צײם קורצער פארהעלםניסמעסיג דער םאר זעז

 יאר. סיגף לעצםע די םאר עקזיםםירם. לאקאל דער
 האט יאר מיגף די סאר אז אנגעוױזען האם דוביגםקי

 - אוםיײמ יתקת ארבײםער בראזיר איז רסצט?א די
ד קריגמ יון ארגאגיזאציע שםארקע א אײנצושםעלען  ם

 וחנלנן אץ טרײד פיך ארגײםער די פאר דינגונגען
 איבערשםײמןי געקזנגם ניט האבען«ײ לאקאלם עלםערע

 ענםשםעזעגג די געשילדערם קוראעז איז האט ער
 םםוײיק דעם םח צײט דער אק 1933 איז יאקאל

 .אנפארגא האם ער אזױ װי און מאכער וױיםגודם די
 “ארבײםאר נרופע קלײנע די איבערצונעפען סנײדער׳ן
 f זײ פאר אויפבויען און טרײד דעם פון סטרײקער

 «| מיטחילף געטרײער דער מיט ער׳ אזוי וױ ;ײניאן
שװערע די אט האמן ברעםלאו. אלסרעי
__״ ו גיסע אויםערגעווײגליד די און ערפילם

 אױץ האם דובינםקי דערגרײכם. האבען זײ אס־װ
האס סנײדעד װאס ארבײם גוםא די שילחנרם

m װעלמ איגםערנעשאנאל״ דער אק לאקאלס אנדערע 
אנגעפירם. און ארגאניזירט געבוים. האס עו

םיםארבײ• און אגענט ביזנעס ברעםלאו. אלפרעד
 ארבײםער בראזיר און קארםעם די זינם סנײדער׳ם סער

 פון גאטען אין האט געװארען. ארגאנחירם איז יתיאן
 *א־ באצאלטער א םיט סנײדער׳ז ירעזענטירט לןקאל

 נאמען אין אים האם און עלטער־פארזיכערוגג פאר ליסי
 לאנגע נאד געװאונשען גאאםםע און םיטגלידער די #ון

nnr אד־ דער אין און 32 לאקאל אין טעטיגקײם םח 
 געװיד• האם ױבילאר דער װעלכע באווזנגוגג נײםער

יאר. 25 איבער לעצםע די דורן־ כחות דינע אלע פעם
 םאר־ איבערגעגעבען דאן האט אלײן ױבילאר דער
 אין ערפארוגג און ארבײם זײן פון עפיזאדעז שײדענע

 שטארק און געדאגקט האט באװעגונג. ױניאן טױיד דער
 דער און לאקאל אין זײנע םיםארבײםער די געלויבם

 הילף דער סאר אינטערנעשאנאל דער םון וירערשאםט
 ווען צײטען אין ײניאן דער געגעבען האבען זײ וואם

 ער או םארזיכערט און געגױםיגם שםארק זיך האם ך
 קאאפע־ און םרײגםשאםם דעד םים גליקליו זיד וילט

 דער ארביים זיק װידמעז וױיטער אויך װעם און ראציע
ארבײםער. די פח אינםערעםען די אח ימיאן

 וי פון אגגעקוםען דינען םעלעגראםען באגריםונגם
םרײנס: נןלגענדע

ױג־ מאכער גודס וױים מענעדזש&ר שאר״ סעםיועל
 וױים ;קליװלאנד פץ קאטאווםקי ■רעזידענם וױים ;יאן

 גארמענם קאםען סון ריחבערג״ עלײעס ורעזידענט
 פעסא־ ראח און קרעימער םילי* ;דעפארטםענם םױיד

 פח מעגעחשער םילער״ םשארלס םון ;באסםאן םון סא
 סעקרעםאר לאנגער. לואיס פיז סאנאםארױם; תנװער

םשערטע צוקערפאן״ ר. םון ;באארד דזשאיגט קלאוק
m פרײנה פעתענליכע נאל א םח און .117 לאקאל

 ארכײםער כלוםען סינסטליכע
ססױיה אין

 ארטיפײ דער ®ון םענעדזשער טואװים, חשאזעף
 דער םון .142 לאקאל ױגיאן״ ווארקערס פלאוער «על

 חגר סון ארבײטער די אז םעלדעט ויגטערנעשאגאל,
 געכםען זײנען צאל אין 119 םיױמע, .געסטענזאנג״

ד און באדיגגוגגען ױניאן פאר םםרײק אין ארוגטער  י
אנערקענונג. יאן1

 אין פירמעם גרעסערע די םון אײנע םירמע, די
arr איז מדײד, נלומצז ?ינסטליכעז na אT» o r 

 געארבײט האט ױניאן די ארגאניזירט. :ים נליבען
 זאלען זײ אז םירםע, דער פון ארבײטער די קריגען צו

 צוױי לעצםע די םאר ױניאן דער אן אנשליסען זיך
ערפאלג. וױמיג מיט אבער יאר, האלב ן

 שכל *ום געקומען ארבייטער די זײגען ביסלאכוױיז
 בא־ ארבײםם די אין אונטערשײד דעם זעהענדיג און

 שא■, זײער אין און שעפער ױניאן די אין דיגגונגען
 געקומען און ארבײם די געווארםען םםאנםאן זײ האנען

 זעל־ די סאר איצם סטרײקען זײ ױניאן. דער »ין
 םרײד דעם פץ ארבײטער די וואם באדינגונגען ניגע

^ן  פאדערעז זײ שעפער. ױגיאן אנדערע די מאבעז
 אנשטאט װאה שםוגחנן V4 37 א שא■״ ױניאן קלאוזד

 םינימוםס. ױגיאן די און װאן א שטונדען 44 איצטיגע די
 פיקעםזח און מוטיג זײער זיך האלםען סםױיקער די
מעג. גאנצע ריפעקטא די

סױיו ניפ־נװס *ז
 געװאיגעז טאגאט דעם האט אינםערגעשאנאל די

I יי געגעז אנגעםירם האט ױ װאס קאםף וױכטיגעז 
 ױעל־ םרײד נים־גודס אץ מאנופעקטשורערס שא■ יעז1

P איג־ גאנזע ךי אתםערצואװארפעז געזוכם חאבען 
 וױידזש־ דעך אונטער קלײדעוי געשםריקםע פון וזסםרי
 קעניז *ו אום אמײססדין טעקםםיל דער םיז נ*דד
 און ארבײםס־גאזײגגתגעז נידעריגע די ןגהאלטען וארס

 די פאר מעדען נאשסיטס װאלען עס װאס •יייאוסס
 ננד• פ. צלמד אדםיגיסםראםאר ארבײמד. •מסםיל

 1« שניתזו^םײלמג <ץ שםינײד דער ימ ייי״
 ארױם־ האס לײבאר. אװ טנארטסאאיצ םםײסס ןיײמז־
TP9 ן8<»סיױאד מרןדתוגג א| o n ראדוצי־• 
ח אויסארבײמן _יח י ■י ייפײי משסריקטא י י  י

ד סון קאסיטא. םעקסםיל ון

 אנ־ עגדריום אדםיניסםראםאר האט באשלום דעם
 אפגעהאל־ דינען װאס פארהערעז לאעע נאד געטםעז

 אץ אונטערזוכומ גריגדליכער א נאד און געװאחנן טען
 גרױסע א געווארען אױסגעפרעגט זײנען עס וועלכער

 םרײז־. דעם מים םארבונדען זײנען וואם מענשען *אל
 םאר* געווען פארהערען די ביי איז אינםערנעשאגאל די

ד טראםעו  דעם אח ליבערמאן עלייעם לאיער איר ײי
 לא־ דר. גױרא ריםױרטש איר פון פארװאלםער הויסט

טעפער. זאר
 ענד־ נעמם אדמיניסטראטאר דעם סון באשלום דער

 קא־ טעקסםיל דער םון ײריסדיקציע די אװעק גילםיג
 געשםריק- אח אוגםערװעש געשםריקםע די איבער מיםע

 אפען־שאס גרויםע געװיםע מאם אויבער־קלײדער םע
 םיטלען אלע מים געפרובירט האבען מאנוםעקטשורערס

 באוױזען ערפאלגרײך האם ױניאן די איבערגעבען. די
 םון פראצענט דער אז ציפערען. את פאקםען דורך

 גע• פון םאבריקען די אין אםילו ארבײםער םעקסטיל
 די סײ געטאכט װערעז עס וואו קלײדער שםדיקטע

 א זײער איז קלײדער, פארםיגע די םײ און ווארעם
 װאם ארבײטער נאדעל די םים םאדגלײד אין קלײגער
 געװען דעריבער װאלם עס גאשעםטיגט. דארם ווערען

 ארבײםער םערהײם די אוגםערצואװארםעז אומרעכם אן
 װעלכע און םרײד יענעם אין באשעםםיגם װערען װאס

 גידעריגע די אונםער סםאנדארדס העכערע םיל האבען
טרײד. טעקםטיל סת םםאנדארדם

נאצײשעפער. די צו זיך נעמט 155 לאתאל
 אץ זעלטעגהיים קײן ניט זײנען שעפער סקעב

 םרײדם ארגאניזירטע בעםםע די אםילו טרײד. קײן
m? וועלנ« נאסעס. פארציצ דיער האבעז v גיט זיד

 א ארבײםער די געבען פת געדאגק צום צוגעוואוינען
 קע־ די װאס םוען און באדיגגומען דיערע איבער דעח
m םון ױגיאז די באקעםפעז *ו נען b.בא• די בײ ־ 

 אן אן פראגע ריק־עקאנאמישע א אנער עם איז סעס
 קײן נישט װילען זײ אונטערשלאג. אידעאלאגישען

 לײנגערע אנהאלטען מען קען ױניאן א אן וױיל ױגיאן,
 אנ* קען םען שכירות. נידערמערע ארבײםס־שטונדען,

 װען און וועםעז אנםזאגען און ארבײם דער צו שטעלען
קיינעם. םיט רעכענען ניט זיך דאויף פען אמ ײיל םעז

ױיו נים״גודס אין לאגע די אבער איז אנדערש  ס
 צאל געװיסע א דארם םאראן זײגען עס יארק. נױ איז

 אלע םיט ױניאן די באקעםפען וועלכע 4בתינ בעלי
 מא• באסישע געווײגליכע די איבזגר גאר ניט כחווד

 םאטיװ. אידעאלאגישען אז אויד האבעז די נאר טױועז״
 ארבײםער* אן אח פאשיסטעז נעםליד זײנען באםעם די

 מוםא• אין איז דאם וױ םריף- זײ סאר איז ארגאניזאציע
דײטשלאגד. היטלער׳ם אץ איםאליע ליני׳ם

רוןן דער >ט n שצסצד די או  ױניןן די ה»ט ג
 צוצוםרעטען. אויפגאבע שווערע א געהאט איצט בח

 די סםרייק אין ארונםערגענומען ױניאן די האט איצם
 באסעס. קליקע דער םון מילען צדױי םון ארבײטער

 ברוק• אין סילם״ גיטינג *פליםוטוז די זיינען׳ מילען די
 נױ אוירװיגגםאן. אין גאעץ״ און ״מארגאז און לין

דזשױרזי.
עלם* די פמ אײנע איז מיל גאעץ״ אח ״נארמאן ד

 דארם איז ארבײם די לאנד. אין מילעז נים־גודס םטע
 די אין םטרייק דער סראצענט. הונדערם אסגעשםעלם

 גאנ• דער םון נאכגעםאלגט אױפםערקזאם װערם םילען
 סםרײק חנם באםראכט יוניאן די אינדוםםריע. צער
 םעס־ פאשיםםישער דער אויף אסאקע ערשטע די אלם
טרײד. נים־גודס אץ טונג

עלעקשאנס. האבען װעט ױניאן נימ־גודס
 גוםגעהײסען האט 155 לאקאל ױגיאן נים־גודס די

 עקזעקוטיװ גענעראל דער םץ רעקאמענדאציע די
 אינםער־ דער םון קאנווענשאן די אפצולײגען כאארד

 די אבער אגבאלאנגם װאם .1940 איט גיז נעשאגאל
 גאארד עקזעקוםיװ און באאםםע םאר װאלען לאקאלע

 באשלאםען לאקאל פיז ןקזעקוםיװ די האט םיםגלידער.
 געלסאז• לואיס באריכםעט םארםש׳ אין אוצוהאלסען זײ

 חנר םים אײגקלאגג וױן יוניאז• דער סזץ מעגעדזשער
 עקזע־ די האם איגםעתעשאנאל. דער סון קאנסםיםמיע

אײ וױלעז װ«למ די if ערקלערם לאקאל פון קתױװ
f  Trvrifi גת«ע m ס מאגצז לצז8װ די> fo o n.|

ועוארסםענם אוךןדסאמ איז

 װאו ניט װאו ד8נ זיד געםינעז עם if מרשטעלען נים
 1ל8 די אונםער גןןך לעבען ארבײטעד די וואו סלמער

 רבײטער8 רגאניזירםע8 די װעלכע, פון צרות,
 צוריק• יאר 25 םים מוד געו^ןרען סםור זײנען

f נישס דך קען מלאכה בעל רקער8י גױ 
if בײשסיל, צום םארשםעלען,  tf ל8י ארבײםעי 

 וױײ שווער־םארתארעװעטע זײנע םארלירען הײגם גאך
 ױברח א מאכען זאל באס זײן ofii דעם ײרך דזשעם

 ד8ג זײנעו דאך נאכם. פיםען אין פארשװינדען אח
j אויך װאו־ניט־װאו םארבליבען r i i f .באםעם f if ל8פ 

נױ קיגגםםאן, אין פאסירם מאנאט דעם יהאם
 איר -םון רעקלאמירט לאנג םון שוין איז קינגםםאן

 סװעם־ פאר גן־עדן דער לס8 קאםוירס אוו טשײמגער
 קויאפען ױאס שאסקעם. די צוױשען איז כאסעס. שאפ
 געװיסער א אײנער געװען אויך גן־עדן, דעם אויף זיד

 גערענס או־ײנגעםוםם, הין8 האם ױעלכעד םלין, מארים
 געעםענס און גרןןתױי 38 אין מאשינען מים לאפס א
f אר״ ספארט־ווער׳. .קיגגםםאן נאמען אונםער׳ן שאפ 

 םפןא־ם־ ״הוירש דער פון ארויםגענוםען ער האם ביים
ברוקלין. ®ח קא.״ ווער

 םאר־ די םון אימער געװען איז םלין מר. דער אט
 אוץ אלגעמײז אין יתיאגם געגען קעמםער ביסענםטע
 שםאט. יענער אין איגםערגעשאנאל דער געגען םפעציעל

 ארבייםער די if םעגה׳ן, אײן אין געהאלטען האט ער
 If םארזיכערם און םrכאש ״גום זײגען קינגסםאן אין

 באוױזען באשײנפערליך זײ ער האט איצם יוניאן״. א
זײנען. ױי זיכער און םrגעש וױ

 דער cpn פרי דער אין מאנמאג שיינעם א אין
 דער םיט איז און אייגגעפאקם פלוצלונג זיד םלין מר.

 קאליפארניע. אץ ערגעץ אוועקגעםארען דינער וױיבעל
 אדבײסעד דינע באצאללן .םארגעסעף ער האם דערביי

ײ און שכירות װאכען צוױי פאר ל באדײםעגדער א ג  מ
 גרוי־ א סארכאפם נאר ער האם מלאכות בעל זײנע םון
געליוזעו• אים האבען זײ וו^ס געלט םומע סע

ח א ארױסגערוםען האם ■אםירוגג די ענזןו  ס
 שע־ גים־ימיאן די אין ארמיטער קלײדער די צװישען

 אינםע• זיד געטםען האבען די אץ קיגגםטאן אין ■ער
 זיד וועגדען די פון פילע ױניאן. דער םיס רעםירען

גיחערס.8ארג איגםערגעשאנאל די צו

 טױיד נארםענט אין
דמארפםענם

גאר־ קאםען סין מענעדזשער רייזבערג, עלײעס
ױו מענם  אינטערנעשאגאל״ דלר םון דעפארטמענט ט

 אנגעפאנגען איז טעריםאריע זײן אין אז באריכםעם
 דעם מים ארגאניזאציאנם־דרײוו טיכסיגער א געװארען

 דרײװם די שעפער. די אין ארבײם ספרינג םון אנסאננ
 און עלענםאת םוך" געגענםען די אין אגגעשירט װערען

םענסילווײניע. סאטםװיל.
fin די װעדט דיסטריקם עלענטאיגער דעם אין f* 

די קאנצענטרירם ניזאציע־ארבײט  און אונטעתועש אין.
 ארבײםער די פון אפרוף דער שעפער. דרעם קאטען

 דער אן אן זיך שליםען זײ פח צענדליגע און גום איז
 מאסאטשחעםם סץ לעין חשעסע ארגאנײזער |.8ױני
 עי איז עלענטאח קײן געװארען םראנםםערירם איז

 פון אױפזיכם דער אונםער ארבייט די if דארם סירט
 דיס־ סעגסילוױיניע סון סוסעתױיזער לז־.8גיגג דײװיד
. םריקם.

 זיך מנמגםרירט ■אססוױל פח געגענם דעם אין
 געששדיקםע פת שלסער ךי אין םערםםעגס ןא־בײם די

tm דדײװ דער אונםערװעש. n גגעפירם8 װערם ®r 
 אגי וזאט גײזגעדר חשזןזעסןון. םײק און לאנדאו ענן

 באזונדערם איצט איז איגטערנעשןןנאל די if געװיזען,
 רכיײ8 גים־גרדם די גיױחנן8רג8 צו מראיגםערעסירט

ד דערימר איו ■אםסוױל אין רבײט8 די און סער  ס
וױכסי^ זתדערס

 צוױקנע־ מוז מאגופעקטשורער קארסעט
 באצאלען זײ און ארבײטער s מעז

i^oo בעת־יעי. דאלער

 ומוי •חמידעגם ווייס
m t מ %ך  דצמרםפעגם. מ

 »יז לזנמז ofn רבײמד8
יתסעי זײמן שאאער די

 פון מעגןרושאד ר«
אתזידע •יז די ו:

מ מ זיל ק

 קארסעס •םילזנר ך
 צוריקנאםאן מח רק׳8י ניו

yeifi את *רבײםעד 
 n מר ימף

 ו די ■סק׳עגס
י » י »י » י ח

1i w p* מ■ ^ ד ח אנינ ק
m  n זעקס ןא־גײם TMf

isoo rfm בעק־ דאלאר
t" זױ8 נײט. i  Pfn 
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■M. is &י ױ
י i נו ב*ל*נגעז זײ װאם דעם נוליב *רבײםער ז n 

יוניוז•
וײאינסםײ* האט >מען װעלכע ארבײםער׳ זעקם די

איר און גאטהוײ מעי זײנען: בעק־אעי׳ םים סעד
 עײעלץ בײערם׳ עטהעל בעיקער, קלאו־א שוועםםער,

 אנט* זיך האס לעצםער דער .puo*9 סאל און «אטער
 אנדערע די שאפ. דעם אין ארבײםען *וריקנוגײן ואגם
 קלאגען די ארביים. דער בײ אוריק שױן זײגעז «יגף
 באזארגם האם זי און לעװין פײגעל ארײנגעבראכט האם

n אפילם• און פארהערען
 נעשאנאל דער פץ אנםשײדוגגען גינםםיגע ענליכע

 געגען געהאם ױניאן די האט באארד רילײשאנם לײבאר
 עלענםאון, סון קארפארײשאן״ פראדוקם ״בלאסאם דער

r וועלכע פענםילוױיניע. a וריק־ געװען געגוואוגגען* 
 סאר באמלעז יםיקסאר, דזשײמם ארבײם דער *ו געםען

 פירםע׳ם דער אויםלײזען pa אײם םארלארענער חנר
 םון קאםפאגי״ דרעם .סאנױועיל די ;ני*ױגיאן8םי8ק

 געװארען געארדערם איז .■ענםילוױמיע. סקחננםאן,
 אוים־ און גוײסקא סאניע ארבײם דער גו זװריקגעגמנז

 די ;זיך ארגאגיױרען גו ארבײםעד די שטןרען העחנן
 געוואונען האם יתיאן די װאס אבזנד קעיס זױכםיגםטע

 קאו־פא־ ליגדזשערי עסםאר ״לעידי דער געגען די איו
 באשעפ• וועלכע ■ענסילװײגיע. בערמיק, םח רײשאז״

ארבייםער. 200 טיגט
 קעיס דער אין באארז־ דער פון אגםשײדוגג ז־י

ם װיכטיגער אלם דינען װעס  אױ דער pa •רמעדענ
 8 גערוםען ױניאן די האס םירםע דער געגען קונפט.
 באנואם זיד האט פירםע די זוםער. לענטען סםו־ײק

 וועלכע םטרײק׳ דעם ברעכעז *ו םיםלען אזױנע םים
גאכדעם װאגנער־געזעץ. דעם פון פארלעצוגג א זײנעז

tm . m -.m״pbp i דד »jmbt p>*i«n ייגיזמ ינ

►-j גערעכטיג
 אויפ׳ן גאר םםרײקער די סארםאלגען גענומען זיך האבען

 םע- פיקעםם די האט פאליצײ די שטײגער. אםאליגעז
 פון םארטתיבען » געזוכם און ארעםטירם ראריזיו־ט.

 דײ ױניאן דער פון ארגאנײזערם די װען שאפ. ארום
 פיקע־ » רעכט געזמלינען זײער אױף באשםאנען געז

 ױגיאךארגאנײ־ די ארעסםירט פאליגיי די האט םען׳
 יונ* די היגינם. דזשעיםם און סארדענגא גרעים זערס.

 חשאחש און געריכם אין געווענדם דאן זיך האם יאן
 קאורם קאוגםי העמפםאן נארט םח לאוב פ. הערבערט

 אינ־ צייטוױיליגען א ארױםגעגעבעז ױניאן דער האט
פאליגיי. דער און םעיאר געגען דזשאנקשאן

 די איז באארי ^יבאר דער םאר פירסע די פארקלאגם
 דער םים פארהאנדלען גו פארשפראכעז האט פירםע

 אגם• אן געװינען װעט יוגיאן די אױב אינםעחעשאגאל
 האם ױניאן די באארד. רידזשיאנעל דער פיז שײדונג

 די האם םירםע די אבער געװאתען. אנםשײדונג ךי
 גרמד אוים׳ן באארד נעשאנאל דער גו אפעלירם קעיס
 מאיא- קײז גים אי*ם האם אינםערנעשאנאל די װאס

ט מ  האט אבער באארד די שאפ. איר פון ארבײםער רי
 וױפיל דעם איס נים זיד האנדעלם עם אז אגטשײחנן,

 דער גו באלאנגען עם ארבײםער איאםיגע אירע <ח
 איגםער־ דער או גאלאנגם האגען עס וױפיל נאר װניאז

 םםרײק דער װען אײם דער אק יאר׳ למטעם געשאנאל
pm .האם אינםערגעשאנאל די וױ אזױ אסנעגאגגץז 

 פירםע די מוז סטרײקער׳ די רעפרעזעםירם דעפאלם
 רעזול־ אלם האט״ פירםע די אגערקענען. איר איאט
 קאנםערעגץ א פארלאמט אגםשײדונג, דער םון םאם
סעטלען. או ױגיאן דער םים

m אין פירםע הלאוס נרויסע w 
סטרײס אין

מעל־ שיקאגא םון ביאליס פאריס פרעזידענם וױיס
 550 האבען יאנואר׳ טען11 דעם םיםוואד׳ אז דעט.

 קאנםראק־ די בײ באשעפטיגם זײנען װאם ארבײםער
 גרעםםע די םון אײנע םאנם״. און «זשירש םון טארס
 די געווארםען שיקאגא. אין מאנוםעקםשורערם קלאוק

 די װאם דערפאר סםרײק אין ארונםער און ארבײט
 שאפ גתיםען א אפגעקויםם שםילערזזײד האט םירמע

 בים• געפלאגם האט אץ אינדיאנא. קראפארדסוױל׳ אין
 די פון ארבײם גאנאע די אריבעראומוםען לאכװײז

שאפ. נים־יתיאן דעם גז ױױאז־שעפער
 מים געהאם האט ױגיאן די װאם אגרימענט, דער

דמןנםמגר״ םען31 חגס אןגגאגאסגאוי חא ס^ידפ דאד

סטרייקען. סטיטשערס און םליטערס
» הױרש געגען סטרײק דעם מים גלייכאייטיג

 פליסעוס הונדערם *וױי םץ סטרײק דער אן געהם םאן,
 [2 לאקאל װאירקערם עמבראידערי םון סטיםשערם אןו
אינטערנעשאנאל. דער םןו

 געתאלט* אוריק לאגג ניט איז קאנסערענץ א
 װע& ארבײםער״ די םמ באלעבאטים די םים געווארען
וױידזשעס. די אץ העכערונג א םאר סטרייקען

» ביזנעס און פלאטקין א. ביאלים״ מאריס
 so די פארםראםען האבען 12 לאקאל םון יאנג
 איו םעםעלמענם קײן או קאנםערענץ. דער ביי
געקוםען. נים נאך

 מיס זײנען ױניאן דער םון םארםרעםער די
 געאװאתמן זײן וועלען באלעבאטים די אז מיינונג,

 jpyn ײניאז דעי מיט פארשםעגדיגוגג א *ו קוםען
םטרײ^ דעם ענדיגען

 פאראני אין אנרימענט סלאוס
יאר דױי נאד פאר באנײפ

ײין שעסער דדײ  פארגינרוננ r# איוסםר
עדייעם. קא«ראן מיט

 האם דעיארםמענם םרײד גארמענם קאטען דןד
 םיט פארבינדוגג אין םםרײק איז שעפעי־ דרײ איאט
 אן פירם באארד חשאינם דרעס זײ מאם םטרײק דעם

 שע־ די עלײעסי. ענד .קאפלאז דזשאבער דאם געגעז
עד  אר־ 70 ■ענסילוױיגע, עםראםא אין ױך געפינזמ י

 ארבײטער 150 םיט שא■ א העריסגורג אמ בײסער;
 חינ־ מים שאו א אײלאגד, ראוד װאנםיקעם, אין ארן

 דדײ אלזג די »ין אדבײסעד די ארבײסער. דערם
ו מ  די און סםרײק־רוף דעם גמנםםעדס האמז ח
געװאחנן. אאגעשםעלם איז •ראדוקאיע נאגאע

אר געגען אי־נדזשאנקשאן סױגט יװיאז  מד
בעטחלעחעע «ץ יאליצײ און

 האם דעיארטםענם טדײד גארםזננט קאםעז דעד
ז דעם אימדגעקערס פאנאט דעם ל  שםאם־ די אױף מ

 װאט אגשטאס פענסילװימיע. בעסלזנחעט םק סאסעט
מליד ײי מ מ ני  אינדזשאנק• םים יאליאײ די זיד בי

מז *ו שאנם ־ז  די פאל דעם איז האם סםדײ׳קם׳ מ
»  םע־ געגעז איגײשאנקשאן אן םים באנמם זיד יוגי

־ י ז י ו י ט ח*ם ■אליאײ מ מ ר י  חחאטס «י וײ י
י .coy?*■ י

ד ן ליג אדױגאאקוםןן איז קאטף ו ססױיק> ■sn וו
איס־ אין איגםערגעשאנאל דאד פון

ו מ w ״ליזיי ד«ד מ p o r n*
»1 *Jaw f l w מ די די  אנסזאגס ויך האס יי

ײנ■ יי י י ץ מוי ד די י ײסי ־ ■•י •דנ גן
w ״ איו r v ארמםער זײגיח

י י ײ י י י די »ן י

1938.
 איז אגרימענט דער איידער מאנאמען אװיי סיט

 קאנםערענגען אעעהויבען זיד האבען אױסגעגאנגען
 פירסע דער םים ױניאז דעו־ פון םארטרעםער אוױשעז

 רײהע א גאד אגרימענם• דעם באגײען או אװעק םים׳ז
 דער אז םארגעשלאגען םירמע די האם קאנםערענמז

 נאד אויף װערען פארלײגגערט זאל אגרימענם אלםער
םאגאםען. זעקס

 די דורך אז פארגעשלאגען. אייד האט םירמע די
 א געבען או גרײט זי אח מאנאטען זעקס קומענדע

 די אויב ארבײםער *אל געװיסער א פאר גאראגסיע
ביליגער. ארבײם די מאכען *ו אײ»ײן װעם ױגיאן

 זי אז םירמע דער םארדעכםעגדיג גיט ױניאן. די
 קרא• אין אײנאוםונדעװען זיד *ײם דער דורן •לן^ט

 פארשלאג דעם אנאונעטען גרײם געווען איז פארדסװיל,
 םאנאם• זעקס א אויף אײנגעהן און סאן און הוירש םון

ארבײט. םאר גאראנםיע דער םים קאנטראקם דיגען

שסיק־ארנײטער. די
נײט. איז אױסגעםונעז יתיאן די האם גליק «ום

 מים קאגםערירם האט פירםע די וועז גלייכאײםיג אז
 זײן «ו אויםגעוױזען האס האם וואס דעם םאר ױגיאז דער
 און םארהאגדעלם אױך שםילערהײט זי האם גום. אזוי

אינ־ קראפארדסװיל. אין שאפ נים־ױגיאן חנם געקויפם
ja m

 האט אויסגעפוגעז דאס האט ײניאן די וױ גלײד
 םירמע, דער מים קאגפערענץ א אפגעהאלםען זי

 פיר• די אז םארלאמט און יאנואר׳ םען6 דעם םרײסאג,
 גיט, אויב שא^ גיסייוגיאז דעם יויפגעבעז זאל פע

םםרײ^ א ערקלערען » גמװאונגען זײן ימקמ די וזעם
 םארהאנדעלם םראגע די האם גאארז־ ז־זשאינם די

 םארםײדיגען או אויםװעג אנדער קיק געםונעז נים און
 כאשלאסען האם און ארבײםער די פון אינםערעסען די
 יאגואר טען11 חגם כיז *ײם םירמע חגר געבען «ו

 ניט, אױג און ױניאן. דעו־ פון פאז־עדוגג די גאמוקוםעז
 פירםע די וױ אזוי וחנחנז. גערופעז ססרײק » וחנם
פון ארבײסער די זײגען אײגגעשפארם געבלימז איז

f יוניאן דער אווישען םארהאנדלונגען וײיע א נאך t 
 פיו קענעחג םאראגםא, פח מאנופעקםשורערם קלאוק די

 אגךי־ נײער א געװארען אונטערגעשריבען מאנאס דעס
 אגוײ־ דער מארקעם. יענעם םון טרײד קלאוק אין מענם
J941 סוף ביז יאר״ דרײ םאר איז םענט

 דער םיט סארהאנדלמגען די
ך givi זי gi; נכעאמ ס■ײ1 אנגעל א 
 שווערען דעם םים כאנושעז געוואלם זיך בען
 םארערען או דורכגעמאכם׳ האס טרײד דער װאס

tw אבער, ײניאז די ז•ױניא רדע פון מםיעם p 
 ארויםגעשטעלם״ גיט פאוערונגען נײע קײן האט

 פיז באדיגגוגגען די אוימוהאלםען באשטאנען
 םאםענםען געװען זײנען עם אגריםענט. לעאסען

 האט עם ײזמ פארהאנדלונגען די םון אײם דער
 סםדײק א גו קומזגז מוזען װעט עם אז געזען,
 אי געלוגגען עם איז אבער עניליד טרײד.

 אםאםי דער פון םאו־םרעטער די מים ײד
 די אײף געװאחמ באנײם איז אגרימעגט דער

כאדיגגוגגען.
» חנר םאו־ םארהאנדלונגען די מי  האם י

 דער פון סענעדזשער לאגגער׳ ד. פירם
 געםירם זײנען זיאונגען די באארד. דזשאיגם

 ח» פוז םײן״ לואים פח םאײיץ דעם אמםער רעז
דעפארטמענט. לײבאר אנםאריא

רעזאלוציע. אנערקענוג
אקםאבעד, ־םען20 דעם אװענט, דאנערשטיג

 אין שיפ רעינקאוס העריםעם םמ ארבײםער די
 אנערקענזנג אױםאודריקען םארזאםעלם. זיו נעק.
 גוטעד יאר א סאר קורינסקי, סיליפ םשערמאן שאפ
 די פארטראםעז געוועז דארס זײנען עט בײם.

סארי^ ש. פענעדזשער, חײסק ד. ,20 לאקאל פון
MMkaLM̂ MM M AMMMAM MMM M ■AMaM MUM aUM )  i אופן פײערליכעז א אױף האס מיסינג שאפ דער

 זײעו־ «ו אגערקענומ און באגײסםערתג געדריקם
 זעלמן דעם אין און קורינםקי, םילי■ םשערמאז

» די גערעדס אויך האבען תי  ברוחני־ און באאםסע, י
 אימנרגעגעמנז האט לאקאל• פין מענעדזשער ווײסין

 ארג״יסײ די פון מתנה א קורינסקי פיליפ גתדער
םזוםן. אין דאלאו 75 שאפ,

 באדאנקפ רעדע האחױגע א אין האם קורינםקי
a «ו ערקלעחננדי^ איז שאי פיז ארבײסער t די

«p .ג קובייגםקי׳ס ארן ליבערסאן נ ט ג ז ק ^ ^ן ^ ר פון ש אר^יטעד הונדערם וױ מ
 זדגדיאנא^ לאפאר* ^68 לאקאל פין ארב*םעד די אױןי

רײײסט איז רספנורא
מן האם וײביאליס מגן מד  פון פיםיע א בײ אי

 גום, אױסמניימגם םםדײק דער שטײם ססדײקעד. ךי
 גן־ נים עדגעץ ייז ווןדמ ווױדש״ןן פ*ד ארבײס קײן

»av« מל די אױסעד  פמ קריגם עד װאס ארבײם בי
wn י גי^יתייז• פוק ייו ״ ײ פו  ויעדט דןרס יל■ח

 ארבײס סארסאן ביליגםטן וײ rita געםאכט אמר
ד *יו ז י מ « י  פרפזײ ארויסקריגמ. ניס *דז־זנרם י

t W in  w n און קססדײ דעס גד^פירטאי ײאס 
לי ■פישפדונס מ « מי a ומלפפז «ו י n מ־ פםייייפ 

ײימז•

 :ערקלעדם ער האס — אבער גליקליך״ וױ
ל איז בדײגמז םענשזח מאס קרגגח^ די דיג 1י

■AM m^mâ mmÂm^̂ m mum aMUM mLmm mum ■ mד דעםאקראםיע. פאר קאםף אין ודעלם דער פח  י
 םיס באגמעז «י ויך יעכט גיס תאב איך אז

u דאס אוחגק דארינער גיב איך םתנז^ u|
r a w.״

Mam u  mam mammâ mum a u  ^uma mmmaaa am___ן האם שפחח די ן t מיס פאיתגדיגם ד י י
ו נאך סים אץ משקח באגײטםןדמ^ פן

־ ־ ■ '־־ ־ ־«  ----------° • • ־
il 3 •3 ײאלאס״ מארקיס 'p ifi•
 M 4לספױ .n ל«זױם, a םיל«ד,

M ,ס י. פימעגםןל ל גין ון

◄•11939 םעבתאר,

<אפראגט דרעטמאכער אױפץ ן
j בג ^ א ק ג מי

\ באנײם אגריםעגם דרפם
אגרי־ םרײד אונזערע פון באנײאונג י

איבע־ האם יאר״ 2 נאן־ םאו־ םענטס
בא־ און םרײד ארויסגערוםען ראל

ארבע־ היגע גאעזנ די גײסםערונג.
 םיט האס װעלכע באװעגונג, םער

םאר־ די נאכגעםאלגם שפאנזנג גרוים
 יוניאן אונזער אװישען האנדלונגען

 באװאונחנרט אםאסיאיישאנם, באסעס פארשידענע די און
 פארהאגדלונגען די רועלמן לױם וױיזע און ארם דעם

 גים װאס עיקר, דער און עז־עװאיג אגגעםירט דינען
 װעלכער קריזים, אלגעםיינעם דעם אויף קוקענדיג

 אונ־ האלמעזואאג געלתגען אונז איז לאנד״ אין הערשם
 געװיםע עזססיסאדקעאי און כאדמגיגגען אלםע זערע

 ■טעגײבאר גאנץ א פון זײגען עלכע5 אױסבעםערתגען
כאראקםער. דען

זכז־זנות במזעל ן
 סאנ־ ברויםען דעם אין וױנקעל א אין שםעהענזײג

 גראנ־ דער אגגעגאנגזנן איו עס בעת זאל, אפערא העטען
 װעלמ ^טלי״ערסש אפש אונחנרע פרן םיםינג דיעזער

 ןספטײסט און ױטאוהאחגןא געװארען גערוםען זײנעז
on טפ ױס  פאחאסי שייגע די עגדיג באוואוניעד פן אג

p ודו לכאטפ גפל t a y i חג פן  ײוסטס ײדר ק
j ארן וױיסע םעגער, און פרױען n p v און װנגן 
 :געםראכם זיך םיר האבען קריססען, איז אידען אלםע,

 די וזען געווען װאלם װעלט די גליקליכער וױפיל אי,
« ריגםיג האלםען ל א ר ע ב י א רנ״ספ^ «9* 

 פיז <ח סע^ריאליוספ און אזזדדוו פרן װערם די פאגס
 די כאגריפען ויי װאלטעג דאן עדשס !ארגאגיטטױפ

גבזדז־- דיער פיז םאם פולע
 איאסיגע אינזערע פון באנ״אונג די לםשל, נעםט,
m םעגליר זאך אזא וואלט אגרי&ענסס. m ד סיט  א

^ יאר לימד י ו ו מן רייחען ארנזערע וזען ן H ויי  m m* 
 און אייגיב שםײן אגשטאט און שטיקלאך אויף ױסען
 פאוישװעניס םיר האבוגו juw אתוער געגען פעסט

ן קרעפנמנז הריפם אונזערע  *is 83 אױף עטגרניא פ
.n געװיס ? אגןעוע די אײנע קןספען

 אין באהעדשם אוגז האט וועלכער נןרןגק א גאד
אאו ס די איו טאסענט י ײ מ סי ל מי לי  װעלכןר םיט ג

אטיפ^ w בײ באגױגעז, ױך האכעז עלסעאחאספ די
a n  v בm tm fta r m אץ a n באױמו m אד

מז ןליין, זיד םים djiov שטילען א פןנגעגדינ א  ה
ס ודאס דערפאר זיין עם זאל געטראכס, םיד ־ איו ן ןנ

mamma MAM n Bk M̂ MA n AUM O U mm MAM AMMAflMM  *ורי^ יאר u אדער xu םיט ז לייכם אזױ געקומען
m גים אדד איז m פיס קאטמךירעז װי זאד אזא 

ס איו מען איידער נאלעבאסים,  קודזם סטריי^ אין ןדוי
 גאנ־ בלויו און סטרייק א ארויםגערוםען םען האט כל

l > 10 האם םעז וױ תם y n uen m ח i גרא s ,ײאכעז 
דןן גענוםען מען אאפ י םיט זיד nrono װעגען. ױי  י

u t t a r tp א יי3 קאנועומנץ. א ביי ז מפ י  אפי י
8 FWלספ *B’V fp it סעסעלםעגם 8 לפ8א i r t n 

 האם ר83ל9י1 סםדיימ״ א גאן געחאחנז געסאבט פיז
 חמײאאג סגאסואנ נעז,8ײ 10 פין ודייניגער מײיערם

a 818 א אן דודכפאל א אלפ xn fm m סםײיק — 
nm מנו־,8 גסאירפא פיז וזײניגעו־ ניס  a n ^זאמגם־י

n «ז ®ד • r ןװלם אייפן ״ייק ייימגו טליי ופיײי
MAMMA uaaum m̂■ ^■a ua^ha a aL ^ u  â a MAA ■MAMtl—ן יועלכע די איז «ו מ י j י f t  *pp געװיס האכזמ 

סען גןן טייגתג זײער פני זן a ו n ן מ פ לי פי ענ  ןניני
ר מ *nyi r גדייכגימױגקייס ד *יו גי  vrrm

p« 4טל«מ אמ *יים די מאס  m« 038< ניטB m> r 
« a n .יינ־ טײיחנ 8 איי יתקא 8 אםי^ לעבען

;» ני מי i אױמס «ײמן פיחא• די 4אנא « t פיר־ 
»o n  m n 8 לאנ*; ספרמויסדא ■m  mמ־י־ 

ג מ ז י א ס m אסת■ איו אלץ א 8נים איז פם 8
זײ־ קימ־יװ־ די ןUrn ךיךא יןקי אאלפן n ודאס ייס
t 8 •ייז 5 p  w n ■ מ מ א חי r ן t ם נ ד דוין  ק
מן נים זײ מז י a 8 <ו קי n a  n ני איז טי  קי

פיו ה זיי ייי מ א p ה n י נראמריםאז ו 1י  יי׳ל־ «
a י״י׳ n את בוםשער nrs טולדיכ m איז ײגקפ 
jgan r בנד קית »ז •ילדיג 1ײ t איז Jcafm ו י  ו

ײ • ז • ׳ י ovaaa a ײ t .p rw n ניט* ויך 
x m n י י פ י י י

 רעם־ םיל אזײ אים װעלכע אינםםיםמיע, םעכםיגע און
 דער בײ פאראוים גײם און באלעבאםים די םון פעקט

 TP ארגײטער דער פון גודײגען מאנבע איז װאם, ײם1
 קאנ־ מאכען או גטנװאועען יוניאנס זײנען װעגונג,

מסיעם.
ו לאגיק םאקפ את וואו

זין• אױסגו׳םענה׳ן עסק לײכםער קײן ניט אמ עם
 גװי־ אוגםערשײדען גיט וױל װעלכער םענםשען 8 םים
שװערער נאן־ איז עם און פאקםעז, און קלאנגזמ שעז

a,AiM MAAM AAM Am AMAM̂̂M m̂MAMA aAAMAAA MMAMM MMM AAAAA■■■ ,י  קארעסיאנדענץ א דורך װערען געםאז דארף דאם װען
 אנםקעגען דאס זאנען םיר זשודנאל. מאנאטליכען 8 »יז

 װעסענס פר׳ײגד, סאלאסאן ברודער םים מיכוזו אומער
.גערעכםיגקײם״. גוםער לעגטען אין ערשינען איו בריף

 ערשםען פריעד׳ס ברודער גו ענססער אונזער אק
m בריזי* in ״געחנכםיג־ טאנאט דמעפבער אין םיר 
 אז־זשאסםערס, פרײז .די :פאלגט װי געזאגט קײם״
a איז שולדיג זײנען לאגי^ זײן לוים ארים קוסס n 
מז. פי״יזען די וואם  איו ױניאךאפאראס רn איז זיג

o איו שולדיג n םארפעםםעם װערם סארקעס דער מאס 
 ריםעשאן די אנבאלאנגס װאט שעפער. גאן״יוגיאן םים

ס וזייםם  ויםער־ ברורער נים או אױן, פרײנז־ זיך« חנ
אפשאםען קען ײניאךפירער אגדער קיץ גים ארן סאז

it ►זיים--------------------
 9ל8 װעלעז דאז פארבעסעחמ. זיד ורעט םרײד אין

װעחנז• געלײזט פראבלעםען אוגזערע
\ פארגטספן סיר גיך זױ
םארגעסעז. מענםשען אונחנרע גיך וױ מערקוױרדיג

 קריב פאר פרײזען. סעטלען ענין דעם לםשל״ נעםם,
 מיט געראגגעלם ױניאגם אונזערע ײד האבעז יאר 30 גו

o n אין פריש נאד איז עס •ראבלענ^ אנגעוױיםאגטען 
ח אונזעו־  װעלכע יאדעניש, די און םעקלערײ די זכי

 שעפער אונזערע פרן אימעם יעדעז אין אנגעגאנגען איז
ת באזונדער״  געקריגם זיר האם מען *חאמען. אלע י

װי םען איז סוף אוס און געז־ומען און  םאר־ סיי סיי
 אויסגעדוג־ גום וין מען האס אפגענארםע. די בליכען

 ערגעץ *װעקגעקאטשעם זיד באנדעלס די האבעז גען,
 און גאגארישם זיו םען האס פארקערס װאו, א:דערש

 געסינעז מאל אלע זיד האט ביליגער, פאר געסעםעלם
או געםאכם ארבײם די האס םען װאו שאפ, א  בי־ נ

n’ בעםשע םאמע אונזערע פון מיפיל הימס ליגער. ra 
 יײנד נוליב געווארעז דיסקריםינירט זײנעז םיםגלידער

אויס־ געהאם האבען און םקח א פאר ייך שםעלעז
AM A HAAIAAAtMA AÂ MÛ Lm aAAUAAAUפארפאלגונגען. ערלײ כל אושטיין

 דעד זינם פאריבער ־nr 3 בלויז זײנעז אאיגד
 םענםשעז אונזערע און געװארעז, באזײםיגם איז איבעל
מן שײז האבען  זאגעז״ אימיגע ויזעקו. א אויפגעהיי

o אזגםער אז n קאםיםע פרײו די װען םיסםעם, אלםעז 
ײ־ אירע םעםלען םלעגם באװנדער שא■ יעדעז פיז  י

sm .באאאלם, בעסער געקראגען טפז האט גארפענםם 
jn« װעחנגד n גאקלאגען און וױיםער נאד גײען 

i די *ימנוסעז זײ r« האם מען אז דך r w r r r a
*V ים1 באלפגאם; ־ m L  g a -o p g m - *gwagp. « אםשאפ־ ג  ̂  ^ n riy acg T  m a n a  ja t-tp q m ^  n

 פאסירט דארט און דא פריױען• די אן האלטען טערס
מן is שװער איז עס am סאל 8 ױ  פאר באאאלס ק
m פירםע א װעלנן ארבײם, ניסעל 8 y i• םקווים די 

*. די פארבלײבען לנן ון
 נוסער יאנדאר אין פריינד, ברודער אוט פרןנט

א ,געדעמזיגקייס*,  םער װי אזוי t לאגיק די i*a זז
T»38oan די װי אווי r* *ײם סער סײנם ארבײט, i 

 םיי־נם ארבײםער, ייאנען קײן נים און שםיק זײגען
ט pa פרײגד פארדינסנהגן. אין שניס 8 בםילא דאן ו
J װעגען osnm *זױימל 8 in עלע־ אײי איז דאם 

y a w,א זאטיל אז ־ tyjyrynya קעז אזסאפפסבלי at 
 דעם דזרן א אפ אנער לייממן סיד פארשטיי[,

אפרפ זאד אוא װאם  זאלמ פפל, איזאלירםעז אן אין ו
 <א8 זמקעז• פױתןן די דעריבער

איבזנרםריבעז. בבלל און אוסבאברינרעט
ס:שר ײגדפר o. ײנ r, ר די פפסדזשאא ײזי  ני
ױיוןן, די אן האלטען ו t סדייחנן װעסענס אבאר ו י  י

י ז 1נ ר י ח ת רי  8 «י קוסם פס יחמ קאסיסי^ י
ד esto ■אר r א ס$ר מ a n  o m rm דינגען ײך איד 

n 8 טאיפפ־ושוא מיטן o־ ד9וו38ג <יז ־ מ םז  םי
 אדזשאס־ סון ן93יײ ארגוםענטען געװײנלימ די באס.9ל

נון1ו די סער  װילם איר ויאס ר8פ נים 9* איר :לנן
ק געלס■ §יל אוזי  אומ־ גום קיטאן וזעס דחנם די װ

מן איר װעם טשערגואן ל9פארט ױ או ק  ויײנײ נ
םיר״. בײ װי גער.

אחשאס־ ײניאן m לם8ײ :9פו־»ג 8 פחסנט«יר
AMM ■AAMMMMM mam M̂̂A ^aM^MMU MAU â a aAAMUA ס םןך ױנ  T״ ןרנײסער ױ סרן ודנסעועסען די גן

 <ו ארבײ׳םעו־ די ton 193939*11 יואלט m 19* ר«9ם
 ijbv *1 איײז אנשטאט pa געלם ifo פארלאנגפן

ם׳ז ױסגליידםי oyom *9 ן9ל8« *839ל8ב אוא  n*
t 191911 לט9090 w v n t a w  i*3W ,טשאדסאן
m ? וײן 8 י אז פאקט. א ניט «ס איז מזדלןי  TP י

m ב»טים9ל  n  19VTBH m  m  j m א־םיאר־ 
מז־ מאן. דער — 1901900 סײאיססזי מל  ם9«*חא־ י

 19סםי«83 ל8« — אסיםבבאלנ די און עו־ט״ברא ךי
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o n דער־ א־ז גאםען. צוױיםעז בײם רוםען אנדערען 
 גע־ און זאל אין ארײן מאל דאס דיגען מיר װען סאר

 עפ איז אלד־טיימערם די םים באגריםען זיד גומען
װ. אז. א. בעגי מאיר, חיים. זלמן. עליכס שלום געווען

 דארסעה מיר האבען פארזאמעלםע די צוױשצן
 איזידאר ברודער לאקאל. םון מענעדזשער דעם אויסער
 געםראפען רײן, פעליקס םשערמאן דעם און סארקין,

 מיר םלעגען (אמאל קושנער מײער בענדער, סאלאמאן
עי רוםעז אים  םילװער־ הערמאן, םישער, לאיער״), י׳י

 װעלכע םירער, איגגערע די םון צאל א אויך שטײן.
 די װי שםעטער, יארען מיט אקםיװ געווארען דינען

 וועםענם אנדערע, גאך און םער ק קאםלאן, ברידער
באקאגם. גאנצען אין נים אוגז זײנען נעםען

לײ״ «די גענומען מיר האכען םעמע אונזער אלס
 קוקענדיג נים און װאלען״, לעצטע די אין פארםיי באר
 םיגישער די םון לאגע מאםעריעלע די וואס דעם אויף
 םרוי־ דיער איז הערצער די אויף און שלעכם זייער איז

 ארויס־ איפעראשינג, אונזער p דאר, זײ האבען עריג,
 גאך םעמע. דער אין אינםערעם וואריםען א געוױזען

 אין שםונדע םולע א םארכראבם מיר האבען רעדע דער
דיםקוסיעם. קוראע און םראגעס עגםםערען

 גאר אז דערוואוםם, זיך םיר האבען גלייכצײםיג
 דעם לייענען םיםגלידער 9 לאקאל צאל גרױסע א

 הא־ מענםשען 3 סון וױיניגער ניט און סראנם״ ״דרעם
 וועגען ארםיקעל אן נאד שרייבען צו געבעםעז אוגז בען
,,גערעכםיגקיים״. דער איז ענין דעם

 א נאכמיםאג, שבת יענעם סארבואכט גוט באמת
 די פון חבר׳שאפם דער און םרימדשאסם דער דאנק

ל  ל■«ע אן,יניו ועי ןסי ועלי«יס*יס עומעייא וןא ע«טעו
ya אוים• שװער זייערע אגצוהאלםעו בראװ קעמסען 

 בא־ האבען זײ װעלכע פאר באדינגוגגען געסאכםעגע
. םקח. הארבען א *אלס

מיטינגטן דיסטריקם 22 דאןןאל
ארבײם, דער גאך גלײד םעז,30 יאנואר פאנםאג׳

 אפ- גאס, םע43 ױעםם 108 האםעל, סענםער אין װעם
 ארבײםער, אלע סון םארזאםלונג א װערען געד׳אלםען

 קאנ־ און אינסײד די אין באשעפטיגם דינען וועלכע
 אסאםײ ״אםיליזזייםעד דער סון שע«ער םראקטארס

וױישאז׳׳.
 פאר־ זיד ײעלעז םזז-31 דעם •vrיאט דינםםאג,

 קאנםראק־ און אינםײד די םץ ארפײםער אלע זאמלעז
 אץ אסאסיאײשאן״ ,נעשאנאל דער סמ שעיער םארם

עװענױ. םע8 איז גאס טע34 הײז, אפערא סאנהעםצז
 זעלבען אין וועלען םעז.1 דעם םעבחאר, מיםוואו.

 ארבײםער n םיםזנז חויז) איערא (פאנהעםען ■לאץ
pa v יי «יז p *p דער פון שעיער קאנםדאקםארם

אסאםיאײשאן״. .אפיליאײםעד
o 2 דאנערשםאג, nםיטען װעלעז פעברואר, םען 

:דיםםריקטען אוםלײאיגג פאלגענדע די
םרי־ pa װאשינגםאן גארדעז, וױגםער — בראנקס

עווענױם. סאגט
 11 םעםיעל, אםאלגאמײםעד — װיליאםםמרג

ילײם. אריאז
D P ־ «רק מ ־ עװ. םע14 — 3810 אםים, יוני

סם. סעקמאז 219 לײםעאום. לײבאר — בראנזוױל
ײ עקזעקוםײו די א  נו קומס ,22 לאקאל ■ח בי

 טיטגלי־ אלצ באריכם• וױכםיגען ן םים םיםינגעו ךי
 םיםיגגען. די באזוכען ני אויםגצטאדערם יחנרעז ילר
מ » na י ברײגגעז מ י ביכלאד״ ייגי

ם ניס קאמף^ דמם אױף ד
 דער pa סעלעגראמעס יראםעסם וױכטמע ײײ«

 םעג די זײנען ,22 לאקאל pa באארד׳ ןקזעקוםיװ
געװאחח• ענםלינם8■ןרע

רחװעלם, פרעזידענם אױף מחנרט ערשםע די
 אנ• אקריםישען1הי דעם ו1 סוף V מאכעז זאל ער ז1

 ער־ pa ״גױםראריםי״ דאגןנן^םער דער pa שטזי
 אין דא, ען6קוי *ו רעגיחגג שאאנישער דצר לױבדז
 רעגירמגעז• פאשיםםישע די םוק דאס וױ גןװער, לאגד,

 ליגד״ דעסאקראםישעז אונזעד r» םראדמיעם «די
 — ירזױידעגם *ום םצלעגראמע דער »יז זיד זאגם —
.nnm p פאלק שיאגישעז דעם געבען זילעז םיר «ז 
 בלוםיגע די געגען ױך מרטײדיגעז «ו מגלאכקײם א

ד *נמלעז  מף די און מררעםער אײגזנגע אירע מ
תנדער״. שיםםישע

די םים םאז או האס מל«גר«מע *וױימ די___
י חיבליי ײג׳ י ר ע מלננ מ ײ  קאנמדװא־ די װעלמ יי

מז קאנגומסלײס סידוז מ ײיוי נוז  •רזװידזװם. »ײיז •
מד מי בדי ־ מז מ ייץ אץ wpi זי רז ג לי  די «ו מ
awp *זניי^ני n  iraw pyo am w *י. 

ו נױםמדעזשאדגן pn ®רבײםסלזמ ן ג קן ױ ן ו ®ד* ן

 ביםעל א פארםרעםער דיערע pa עתוארטען בײםער
 אוים קומם זײ װעלכע צײט, קריםישער יער איז הילף

 דעם נאכםאן זאל םע:אט דער אויב דורכאומאכען.
 פאר־ א זײן עם װעם קאגגרעם, pa גיישםיל מיאום׳ן

פאלק״. אמעריקאנער דעם געגען ראם
גע־ פראבלעמעז די איבער האם זימערמאן ברודער

 האט ער ראדיא. דער אויף דאגערשטאג לעצטען רעדט
 פרא־ שיקען צו שאפ־טשערלײטע אונזערע געראטען

 ם־ן אפיס דער װאשינגטאן. אין םעלעגראמען טעסם
 פאר־ און אדרעםירען העלפען אײך װעם ,22 לאקאל

םעלענראםעס. די םולירען
רינג ארב. 122 ברענםש דרעסמאכער

 דער האם םען,28 דעם יאנואר, שבת, לעצטען
 ריגג, ארב. ,122 ברענםש דרעםמאכער פראגרעסױוער

 די מיטינג. איגסםאליישאן שײנעם דיער א דורכגעםירט
 װעלכע זעלכע די זײנען ברענםש, פון באאמטע נײע

 יאר פאר לעצםע די געדיגם םריי ברענםש דעם האגען
 מאכט ארגאניזאציע די םירערשאםט װעמענס אונםער אמ

םארםשרים.
 לעצםען םון פארלויף אין האט 122 ברענםש

 און מיםגלידער נייע צאל היפשען א צוגעקראגען יאר
 לעבען דעם אין ברענטש פץ מיםװירקונג דער דאנק א

 פארנעמם ארדען, נאציאנאלען דעם פון טעםיגקײם און
 ברעגםש ארגאניזאציע• דער אין סלאץ בכבוד׳יגען א ער

 װאו אפים, נאציאנאלען אין נאמען שיינעט א האס 122
 לאיא־ און אקםיװער אן אלם םאררעכענם װערט ער

 משםחוז. פראגרעםױוע שײנע און גרויסע א פץ צוױיג לער
זיםערמאן םאשא האכמאז, דזשולױם ברידער די

 גןאך שפארעז אויך מען קען איר, פארשםייט דארם,
 הלואןן א קריגעז דארט קען מען מער, איז װאס און
 סעלש צרה עת קײן ײי אײי און צרד- עת אן אין
 טאקן זיר מען באנוצם אוים, נים דרעםמאכער די בײ
בארגם• מען אץ בארגט מען און

ך פון סרעזידענט דער מעדװין, מאקם ברודער ע  ד

 דאן איז .דאס jiru פון קװעלם באנק, דרעםמאכער
 לעצטמ געזאגם אונז ער האט — עםק־״, גאלדענער א

 צאל£ מעז און צאלם. מען אץ בארגט ״מען — שבת
 עו האט אלרייט׳׳, איז עם וױיםער, בארגם מען און

פארענדיגט•
מי זיינען באנק דער םון באאמטע איבעריגע די
:פאלגם

 •pjo קאהן, םיליפ פרעזידענט; דױים נאװער, בעני
 גײטהןן טרעזשורער; בליושםײן, מענדעל רעטאר;

 עפעם דינען שרייבער. דער און קליין משה מארגאלים,
באאמטע. שטיקלאך

 ןדי דער po םשערמאן דער איז זימערמאן סאשא
 םשערפןן איז איתענבערג איליי און קאמיםע וױיזארי

קאמיטע. קרעדיט דער פון
 עװןמ םעfe67 — 7 אין אויף זיד האלט כאנק די
 שפאחמ*ן םען קען געלט pa גאם), םער40 דער (לעבען
אװעגט. מיםוואך אלע בארגען

רעדאקציע\ דער צו
f די באגריסען צו מיר ערלױבט i  . r w n n 

 לעצסן די pd אינהאלם דעם םים ״גערעכםיגקײט״ דער
 »ד נוםער יאנואר אין ארםיקעל דעד נוםערען. םאר

t אץ זײער איז צײט״ צו צייט ״םון קעםעל טער׳ן n
pa ר־^װ5שר^ ־דע־ר? n לא^ש«י « א■נ זעלס,אדג? האגען רותיש - » זײער -אימר ^אליז דצרפט«4^

 זײגען נומערען מוזיקאלישע עםליכע רעז־עם. גריםונגם
פראגראם. אין איעגעשלאםען נעװען

 ױניאן קרעדיס דרטסמאכער די
 װעלכע ױגיאן״, קרעדיט דרעםםאכער .די אױך
 בענ־ סםײט דעם po השגחה דער אונטער אפערירם

 כאטיא סארםשרים, גרױס מאכם דעפארםמענם, קינג
 װי באנק, אדער ײניאז די געבים. אנדער אן אויף

דרעםמאכער. לױםער pa באשםײט עס, רוםעז טאנכע

 םראגע. ליצירםער8קאם און געוױיטאגטער
 דמןן פאכעל יוד׳ם ם נח pa לידער, קלײגס נחםיה און
 ■פאלקא זײער זײנען און געשריבען קינםםלעריש אי

 ליעסמ׳א איבער ארםיקעל ביאלאסטאצקי׳ם טיםליך.
 אימרנלין קיכםאג׳ס דר. pa ליד רעוואלוציאגערע

 ראגקרײד,8 אין סטרײק גענעראל דעם איבער
 םעז װאם שאד א געסעלעז• שםארק זײער מיר

 .גערעכםיגקײם״ די סער גים פולאריזירם
עולם. אידיש־לעזעןדען אוגזער

סקולנממ• ה. פוןמױטעךבענעפיט אונזער

 געםאן װערט דאם צי ניט, איד ,ײם
p’M א אבער איז עם ניט, אדער 

 pa םעקרעטארן געװיסע אז פאקס,
גע־ 8א ניט היטעז לאיןאלעז, מאנכע
 אין געזעצן קאנסםיםוציאגעלע תיסע

דױס. pa צאלונגעז די מים שײכית
עק־ צו גאבע8אוי אונזער איז עם

 װעל־ םיםגליד, יעדען pa רעקארדס ױניאז די זאמעגירעז
pa p ײרשים װעםעס ױן שטארבט, כער rim p אונז 

 אאא, ;יט8בענע םויםעז דאלאר פופציג pa הונדערם די
 די הױאםזעכליך pa דױם־קארדם, די עקזאםענירען אין

 לע־ מעםבערם ארשםארבעגעם8 דעם םץ םראגסקריום
 נעסם לאקאלס מאגכע אק דאס םיר געםיגעז דזשער,

 זײנזח װעלכע סעסכערם pa אםעםםענמס pa דױם םעז
 דאם וואס וואכעה דרײסיג pa נײז וױ מער םאר שולדיג
 קאנ• דער לױם םעםגערס. די װאס אנשםאם אז סײגם.

 גײע ילס pnm געמאכס געדארפט װאלטזח סםיםוציע,
 אלם גילטזח די pa דיוס זײ גײ םעז געמם םיטגלידער,

מעמבערם. אלםע
הײסם, דאס געארם, גים יוגז שר8א דאס װאלם

 קאנ־ נים אזא ארדראסען8 אונז מאלס עם אז אפילו אױב
 װאלטען לאקאלעז, געװיםע מ«ד האנדלונג סםיםוציאנעלע

 צװײםענם, pa עז,8חעל געקענט גים ערשםענס דאד, מיר
ף אויפגאבע אונזער גיט בפלל דאןי דאס איז  אה־ דעם יוי

 pa שטארבם םעסבער אזא pm' אבער געבען, צו םומ
 םיר קענען דאן םויטעז־בענעפים, אױסצאלען דארסען םיר
 אז וױיזט רעקאח־ דער כאטש װײל, פארקוקעז. גים דאס
 פיל אזוי פאר םיטגליד א שוק איז באטרעפענדער דער
pa פאר־ געדארםם באמת ער װאלט יארעז, פיל אזױ 

ט  װעל־ אײגער pa םיםגליד, נײעם א פאר װערען רמענ
 צו אין ױנקח, חנר אץ יאר נװײ וױ וױיגיגער איז כער

בארעכטיגם. גים בעגעפים טויםעז
װע־ עסצרעקרסצ אז איז, pדערפ השכל מוםר דער

 װעלכע די pa דיוס קײז נעמעז *ו גים געװארענס, רען
prrn נײן װי מער פאר דיגשיל pa דרײסיג pa ,pram 

praTa אזעלכע אז i, ושטימומ ציד מיט* pa עקזןך ךןך 
.prnm רעאינסםײסעם םעסכערשי^ אדעד קהױװע

מעגליד מי שסארק אזױ אױך דא prtm םיר

 װןײ קראנקחײט דאם םעםבערם, אונזערע פאר מאכען
 Jam צאלעז ניט םאר אנטשולדיגונג אלס אנערקענט גיט

 יל>8« קריגם pa קראנק איז אײנער וואס םאקם דער
J ניס םימס לאקאל, זיין pa נענעפיט קראנ?ען t n- 

 גיי דיום קײן קראגקהײם זײן pa צײם דער פאר דארף
זיי pa סעקרעםערצ די prלטfn איגערהויפט :*אלען

 מי געצאלט, װערם מנגעפיט prp:an? וואו לאקאלעז,
 PW8 *ו קלאר אױפגאבע דיעו םאו־ מאכען דאם דארםט

 איגטעתזףואמ pa דײם אז םיטגלידער, אונזערע צו
ר כאצאלט אומשטענדן אלע אונםער ns אסעססענטס  ״

 ■יי מעםמרפ די pa אונז דערםיט װעט איר רען•
יסורינ^ אוסזיםםע ביסעל הייש א שפארען
ך שרײב prV״i דיזע אט o אוגטער יי n מ י  י
 *יו װעלמ סצענע ■אםצםישעד זײער א pa אײנדרוק

אסיס. אוגזער pa בײגעװאױגם האנ
 געקיםעז אח װעלכע פתי, מיםליאריגע א
 ניט איז װעלכער מאן, איר םאר בענעפיט טױטען
 ייז פארשםארבזנגער דער געשםארג^ צוריק

 אנס לעצםע די פאר יתיאז אוגזער אין םיםגליד
ר אח געשטארמה איז ער װען נאר  געמאן ן

 1» דױס p?am צװאנציג pa זעקס רaפ שםעהענד
 גיס, pwyp םיר װאס צוליב אסעסמעגםם, .דאלער

o רולס אנגענומעגע די n  pa ,פאנד pr'npo’W די 
 די בעגעפים• םייםעז רaדאל םוםציג pa דערם

ra קינחחי קלײגע *וױי םים געבליבעז pa 8 אז 
 גאגצע די pa וױמען איר נשמד- «»n ײב

 אזױ םיך האם פאר, «יך םיט שטעלט זי װאס
 וד חייד אזױ ppnoona מיר זיד װילם עם אז

pa רחםגמי האם :מעמבערס אונזערע צו זאגעז 
a״n r גאעגםע pa ליבע pa זעחט t n n, זײ אז 

prnm oorrw, נים םײט ■pma גאד p pranai 
p^ דארפעז rr צוליב יסורים קײז Ta aim ,o n 

מנד זײז *ד גאכלעסיגם שמי T גוס n  r a !ײנקמ 
n״pro, מן די או ײ w שלעכםע, prm נ  pa 

 דארף pro װאס סעגט w פאםערניש םים
r»  prsyj( ת שםוביגע די מו o* חו m  T 

ד □סגאלס סוף סח<גל אכער דײם די חיד יי
im n םא םײ, ftsa s  on arpnaa ״*fa

ר, א װ ב ע 4 פ 1 9 3 ם9 י י ז ► 2i

דדעס־זמטממםשװפדם מיט םכסװ פארם־םעלם פרעסיער קודבפהער
 א געהאט מיר האבעז חודש ײנטיגען
 דער םאל. אינםערעסאנטען זעהר

פראװינץ, קװיבעקער פון פרעמיער
םאר״ א געװען איז דופלעסי, מארים

 אונזער װאם סכםיד א אין מיםלער
דרעס־מאנופעקםשו־ מיט האם ױניאן
בא־ איז דוסלעםי פרעמיער רערם.

 אינטערנעשאגאל פח םריינד קיץ ניט זיין צו װאוםט
 סונדעםם־ ױניאן. אונזער pa ספעציעל און יוגיאנם
 א נעמען זאל אליין ער אז דערצו. געקומען איז ױעגען

 דרעס־מא־ מיט האבען מיר װאס םנםוך א צו שטעלונג
 ביים םארזיצער דער זיין אליין זאל און מםעקטשורערס

 פאר־ זאלען צדדיס שםרײםענדע בײדע װאו פארהער
 דער איז צד אונזער מי אזוי םענווז. דיערע לעגען

 בײ זיד האם פרעמיער דער װי הױת און גערעכטער
 אומפארמייאיש, ששרענג געהאלםןמ געלעגענהיים אזא

 גינסםיג דין זאל אנטשײדונג דין אז םיר, ןרווארםען
אונז. פאר

T איבער ארויםגעקומען איז םכסיד דער n פראגע 
pa לעגאליזירעז o n גע־ האבען מיר װאס אגרימענם 

 Tyn גילד. מאנוסעקטשורערס דרעם דער מים שלאסען
 דורכ־ דאם אפגעצױגען אלץ האם דעסארםמענם לײבאר
 זיד שלעפש זאך די pa לעגאליזירוגג דער pa סירען

_____________________אפ^ל. לעאמעז זיגס ןזױ

 פאמױגען את אגרימענם pa pלעגאליזירז דאם
 מאנו־םעק־ דרעם קאטען די װאם דעם איבער געװארען
 אח זײ סאו• איהם. געגען אויסגעזעצם האבען םשורערם

 פאר .8קלא שםארקער א אגריםענם קאלעקםיװער דער
 פארגרעסערם זאל ״פײ־ראל״ זײער אז עס, מײגם זײ

 יערליד״ pr־H0ar םויזענדער הוגדערטע סיש pװערן
 זײערע pa ארבײםם־שםוגדען די אז ױיד, מײנם עם אמ

 צו ײאד א pa prnm 48 פארקלעגערס prt>ar שעפער
 pa ״אװערטײם״ װאד א שעח 8 בלויז סים װאך־. א 44

 נאכםיםאג. שבת pa אווענד פרײםאג .אווערםײם׳ קײנע
״אװער• *ו קיק גיטא גאו־ זײ בײ איז איצם

 אום־ na שעיער זײערע איז עקסולואטאציע די סײס׳.
_______ •____ באשרענקם.

 קוױבעק^ די װאס געווען אח אורזאך צװײםע די
 ױנ* אינםערנעשאנאל נו אוםפרײנדליד איז ח»ירוגג
pa ovp ימקת. אונזעי *ו בפרם
 האכען וועלכע מאנוםעקטשורערס׳ oy*n״proa? די
o» שעפעי׳ זײעדע n  r ,פאר־ חאבצז איטאידדיסטריקס 
 לעגאלײ זאל זי אנשםאם אז רעגירונג, •pn pa לאגגט

o n  pmr ^האבען סיר װאם אגריםעגם קאלעקםװ 
 ^ם־מאנופעקטשױ pa מיטגליחף■ די םיט משלאסען

o m באשםיםעז זי זאל גילד Tyoys ארדיגאגץ אן 
o לױם מינימום־לוק װעעגן n עקט. פעי־ױײדזש

קװיבעק קיין ױתט אונוטר
prell o טאו־געקוםזװ אח פארהער דער n •יזמואו־

o? די n rpm a פאגופעקםשוחנרם prm גע־ דארם 
prov ,לאיערם. צווײ סיט צוגעגרײס T’o זײ־ 

 pa ח^גאאיעס מים nmire־־ma pmyi אויך מז
pn פעתאז nrrwa pa לסיעזיס jpmjrj prm לואי 

 pa n■ jo ס. ק. ברעקאװיםש, & ל״ .o ם. ק. .•יםש׳
ספעקםאו*. חש•

jm נים־אנגענעמע א • o an n ’a פאײעו־ בײם na 
 קא׳ צום שותף א ra װעלמ ״גילד״, די װאס מוזען

 קיץ גאוינים געשפילס דאו־ם האט oprsnia לצקםיװען
 proaroraa pmy« דארם na ״גילד״ די ראליע. יימע
 גוס־ pmy: na די pa *ײנעו־ pa לאיעמ צװײ «ים
 prm געקעםפט ביטער האם װעלכער מאגעם, סאװ
ma צײט זױן pa גמעזיאל־םנא־ײק pa חאם װאלכער 

pryppyjonra ״װאויאגםס״ דאן pa דדילעסי ירזנסיער 
 אג־ די אלם םרעפאניע, ראול pa םיר pnTJona יי

ר י סםרײק. pa ייוז  on ypao prm ״װאייאנםם״ י
»a דאז prהאב זײ וױיל גיװארען״ מנוצם  או ׳pnrpr״

 na׳o ש»יל. געפערליכע צו a pmya װאלס דאס
 'ana ס׳חאם pa זדמרראשעג׳ אן pppri Mia ••־
pmr« װי a ^מאגעם לאמר פארדאג o p זיז־ 

m געזאגס, pa יױפגע״מלם  m ד» p w i ym  na 
ס  אחײ־ אן מסעו־ יײל pa סגוײסעגם עזװיקס?אלע יי
tu ,n פציר־ודײדזש pa נאנץ a p םיסגלי׳ מזױסע 
ד pnnm ״גילד״ pa יי a prop, ו מחס סאנעט אז» 

r זײ prap יײײ׳ *  Vmn o n  w en m m  a• וריק׳* 
•־קליד די מנקחמז pr לייזןז• yrw זײעז■ «ח ימ

ד פס ר א רנ ע הן, ב ע א.מ.ג.״.י, גטנ.־ארגאניחטר ש

 אגרימענט דעם אפהיםען װעט ״גילד״ די אז רונג.
 פארלאננם האם ער אונםערגעשריבען. האבען די װאם

 די דיסקוסירען נעמליך, זאל, מען אז קאנצעםיעלע, א
o פונקש, צום נים איז דאם אבער לוין, םמ פראגע p 

פרעמיער. דער ״גערולם-
 דא־ ביים צד שםיקעל א נאך געװען איז עס יא,

pnn קאטא־ די — !פארגעסען נים שיער — םארהער 
 גע׳טענה׳ם, האם פארטרעטער דיער סינדיקאטען. לישע

 קאנםרא- ער וױיל ערנסם נעמען צד דין דארף מען אז
 םון ארבייםער עםליכע אמ גאגצעז א שאפ אײן לירט

 אגרי״ קאלעקםיװען געגען איז צד זײן שאפ. אנדער אן
o ארדינאנץ, אן םאר און םעגש p געלאזם ער proni, 
 נא־ סרעמיער׳ם דעם pa זעד,ן צו געװען ס׳איז אבער

p מים גארגיט זיך רעכענט ער אז מערקונגען,  o n* 
*צד״. זיגזמ

 na גערעכםיגקײם די אז פילמדיג, — גןױאגם וױ
 םיז אגםשיידונג די אז םיר, האםען זײט, אונזער אויף׳

 אבער דערװײל .Mia םאר גינסטיג דין װעם ■רעמיער
 םראכםען, געטמען רערם1םעקטש1מאנ אײגיגע האבען

o ם׳איז אז ra ציים פאםיגע א זײ סאר n פארלאנגזp 
a p ro p  .p u r a n r rn fr* ך א ע » מן״ א ר ק  די מ

הענם.
n, ךי na ריק1צ װאכזח צװײ סים p דרעם״׳ 
pa yma דעם מים אפען ארױם פירםעס. גרעסערע די 
p* 10 יף1א סארקלענעתגג א װיל זי אז פארלאגג, a 

ט.  prעל11 םיר אז ,pmy> na ענםפער ^נזער מנ
 לױן־רעדוק־ pnyi איידער חדשים 6 םםרײקען בעםער
o פירמע די ציעם. p א זיךBגעהאלטprT’cn n  pa pr 
o n שנים pa .וי אבער שכירמז pra’imr;ja o p 

n m a  prrana זי שםי̂י םױלע o p די אםגעזאגם 
na o דמארטםעגט. פינישיגג pa דיײסשערל p גע־ 

pm ,זי װײל חט־פאר o p אז בעלי־בתינ^ די געזאגם 
 ניט pro װעס pmna קיק prVoyo on װעט prs זדיב

:prny קייץ oyonT• םיר prap םארלאגגם׳ ra די 
 ארביט־ אדער .prnm רעאינםםײםעם זאל טשעו־לײדי

o פירמע די pm שאז■ײר p עס prm .pmuyua on 
 צעע־ ניש זיד עד־3א שאי׳ pa צז3געבלי ארבײםער די

 אפוילזחp;ap 3 מלי־בתים די ארבײם. ■pח 1* ױוס
m מי־לאמז ארביממױ־ די  o n א געײארזח ס׳איז 

v ״לאקאתד im  prap v s  pa 8 סיס ט1גמנםפע
סםרײ̂י

prap v s געהאם »ײד pnnvi'Tyrw סיט m 
s צײט א פאר קארני״. pa ״חמעלסױם פירסע p די 
 ריק1צ לאנג גים ״4קז מײסם יקאזprrmpn -3 פירסע

v r o p די yoT’a יפגעליחם1א prop 4 pa שפע־י 
o םער p זדיפגעלעבם זי *pm אן נסער1א Tjnia 

proai: ״pa snaVypn .זי קארני״ o p געפײם׳
s אז r a װעם n זיד pa prm m s'na prap אתזאד 

o p  .proai o n  pnnaw o p  n גע• זי
prap v ארבײםער. די prom via קאז יי אז נדמם, s 

pm געםחם ^-nr געגעז סטרײק א n n דאזיגער v a* 
o װאד א גאד מ. p  prpmos די yim i ysva* 

o ארפײם זי הגם אז שגױםם, ra לײז׳ פיליגערע א יף1א 
̂ 1לאכ8מל־ פריערדיגע די ערשסproyi *1 ד דאח•
a’ia זײ prVn זיד prjnanyai* prap on ו* i n 

Tyryj^a ארפײס, ליק yn׳prommy yomyi prt 
o a ^ y  pn, אyaר iysna ^ חycשB1a א  זי no pנ

אכ3 סיחנ םל nrm•: ת1^  •tn  PB pray
דטטארםמטנם סמבראידטרי

 pa ■ליטינג ,mmaraoy na pm* tt 8 םים
jm אלס כאקאנט pmyj סםיםשיגג sonm  *prom o. 

o n  prap v o  pm םדײד o p  cvnaPTf די זיד 
y: V*: קאלאסאל yaל« faw nrm  na oy .po»ay 

ym 'nyr 44 8 pram או־בײםס־חאד *p p  8 on־ 
jrnT r ai mro 8 pa oaro וױ .v no*eyTT pa

vraa די ^ חי פ p ׳ona onyr מלי־ a p ס זיד  ני
any i oix pm m yii*^ אז m m riaoy  nr אדפיײ 

iyo זאל m 8 גאך פרײ nran״!pa Tama r a  t h 
nao pm זאל  p a p ^גאכםיםא p a p זײ epnrya 

8 M frw אז p o זײ זאל y3דלױTi vt p a״pu
pro p  pa jr r m r  nav י8י pray* o n  pram n 

Tyaiuy r גים Tyuyaa וזי p  o n־pray• puv.־*

p a p יף1א ארט1ג^ ניט גראדע מיר y o nרשטp 
 po’coia גים ױעלען םיר אז געזאגם, די און פעברואר

פארלאגג. זײער »
 דטפארסמטגט קלאוקס אין

 םיס שװעריגקייםזװ ביםעל א געהאס האבען מיר
 ״רעיז׳׳ פראצענם 5 דעם piyii בעלייבתיס אימיגע

 ty יאנואר. ערשםען דעם ocpp אין אריין איז װאם
p װאס תים3עלי*3 געווען דינען a p 1* אנםזאגם ןיך

^ ^ *p a p זײ םיר *o*ap, זיד װעם איר 3אוי אז 
 נזערע1א pוועל ״רעיז׳ דעם אונז pצאל 1צ אנטזאגען

 האבח קלאוקם. pr”j 1צ p>aro2a זיך עלי־מלאכות3
 paao 1צ גיט זיו לױנס oy אז ,pry* תיס3עלי*3 די

Mia p זײ pa .oy*na poaao די אט אונז םים a p
o n געגעבעז• ״רעיז״ _

o פירמע אײן מר p אײנג זיןyשpרם ra pa 
 קלאוקם״ ״ראח די איז op איינגעשםארט• paליayג

o (עט p 1צ גארנים pc םים na*u a n ,דרעס״ po 
pa’aoy* a איד ױעלכער p .(ז* י־אפעז׳ םיר פריער 

לאנג 1* משטת׳דיג זײן ניס om yoa’D די
^ין אין לג pa o די דינןן א ia ap  n’opyrpy 

o’C8־pB oayoo מניאן קמאכער1קלא לער raw o  o ra 
pouaao םים p^oyo לױם פרײזזנן om* o n סקײל 
i.io pa$ ״ א< •rnr

8P0HF* fR •w*—— סנד סנטי;----------- irri
pmy* na oy א *y«a מאך ’oi־pa aio אתזעי 

aמםyרגyשאנaליפ1צ ל o n וואם ayuia מ ב לי  סרר מ
pa ya פינט. i*y לס״^* o p םאר־ צײם װאך א 
oaxaa אין anoaro^ שפיאנגדיג pa *הידססוושעס 

ר. םים מ א . ^ מ
a״nyr די *proipy* na yarn ל8םאגסרע קײז 
n o p סארפרפכס *pa *yo m מיפגד די אםאװא׳ 
o זסגמנר pa שםאם n  oany* a p  v a  .nr*’o p 

*raa o n  pa p*ny*iaa po’n־ TP• poy*ana p 
m  ooy* yo*y*»o8לכ« Tn i* poipy* p m  yײ 

pa oyj’a םיניסםאחמ די ppmi* גג,1לycש p  pa ד  ם
o זונדערס p םיך *pnm* payiana w omay די 

*ooy : .חש. ס pa vm a jnrapiom n סי. ״םי. דזנר 
T n i* T^*y) '•ny פארסײ) לײמר pa yarn יאר־ 

m לאמנסי  pa גרײם םאכמר ^ קיני  ־oianaa א מ
v a  pa **i*maa Tm’onana Tn ra  n y io  yo 

po םמיניס׳ אנגוס mלכyר na עי״ סי• .םי. א סױך 
ra  oanan ילפספא^ v ia די i» n  yooianaa 

y?opםים ׳ m  ^yapyo oy**aלna ya וױפןוי• אז 
ayiyay* םרײנד m  pa ןץ־בײנמװ־ J*i*ynaa 
o מאנםרזנאל אין p אראנושירם ימקט די o n 
o 23 םאנטאנ׳ — אװעגד פרשנחה nפאר פלױז — םעז 
nm *a םיטגלידעד. יתיאן pm מ די אזי  שמײת ד

p m  panoy* pnm אלפ כסעס שױן *o’ia ooyp’o 
p* פאר ony* •ראפיס דער םארקױפם. in y  Tyt*ia 

pnm* vo שאגאל  .oyoo*ajan שםארק ויך — pm 
v a דאױגע די שרײב o n  p  — mrw דסױגמ 

.T*yip

w pan שאפ־טשערמאן. דעם
vo, די aTa״pa Tyo 80 װיסקאפ׳ס •,aw ר  *י

 Tyma םשזנרפאז, aao יתחנר prp*rnp ■^יס, װיגג
on, םאי־ p  om jyaynyap m םyםלO'aioao p

ip שסס pa י8 דץ ^ p•* װאד ־pn אײף ל  n  iaa 
pa poyryo י ד o p  pvojypn■ v o  •Tyompt 

u p מוזגח שײנפר חנהר א Ty o p  prwam v o  pa 
omryonp* prr* oar. זאל

n ;38 ^8ל יז,לעײ ;?אמיסע די p a p,*
 pa XH לאקאל ,3לא nonp pa קױססומ
•9 לאקאל גאסמאן,

רעזאלוציע. אנערתענונג
vo, ארפײספר די opaa pa קלאיק לזנסזןר־ס JKK9 

121 *aw **i*ypry*8 ona prpnr ,onoo yo27 com 
pr* ,רוו מארים טשערסאן pa panyre pa ,ihb iy 

m m, גײטען ^pa 4Tya*yop ת די  yoprp* פאלגזנ
iy §גיק,1ס ,laoanp j* לײם: * n, ,זמנאנסקי■ ,Tym 

pa ,Tyrya ,Vaa פאר םעקרעטער, לס8 נלוס prvaam 
•p m  T n n a  ypiarp 2 n  *wa o'ayiya Tyoyyo o n

פדיסלגדײד.
o ארכייםער די a r  po.



ם ײ 422 ז

טרײד דעם אץ און ױניאן קלאוקמאכער דער אין
ך oyn t אלגזע oyi איידער ן r אוים״

 דער שײן oyn גשמה די געהויכט
 דעגעםבער םען24 דעם םח בולעםין
אינז־אס־ םון סםאגדארדםי* *גתנעם

 האלם oyn אסם׳ן״ קאונםיל םריעל
 ווע־ omnyoaw םעמבערם זײערע

pa אלעס cyn oyn מים שייכות ן 
 tyro. םפריע גוםען 8 סו־ןןםעגײעם םרײד״ אדנזזיר

 oyn בולעםיז דעם פון שרײבער דער iy גלױב. «דך
 דעם ער oyn oayoya און זזשניז. דעם oayoya סרי ןו

paotj דעם גוליב פילײכם oyn מאגוםעקםשו־ זזײניגע 
 קלאוקס> ספרמג ביסעל ן פארקױטם שױן האבען ךערס

iy־ty אײניגע V  paayoyaay payn ctytieopymaxo 
לײבעלס. nynypn די קויםען

ty לייבעלס סון קויסעז cyi ױמד« ty דאס cyn 
 גו paaycyaay שױן payn סווגוםעקםשורערם «י׳יניג«

pcnptyo לױם — דארף ?לאוקס״ סיריגג a n שכל — 
y n באראםעםער. גוםער pay* דעד םון aanycty 

payn to  oyn לעגםען געהאט p roםיןי■ נויײסלען ״ 
payt. נביארת בולעסיג׳ם דעם אין םיל ןיער

n װיגםער למםינן סין aaycay דעד ro אױך איז 
 דושוליי aayciy py ma פארשפרעכענדער. y געדוען

r t שםאדםניו די p t r םים גןגדוארען טולײנאחט 
 נדם ptaiatyo איו oyn אייגעו יעדעד ארן בײעדס•

ר ty געגלויבנ^ cyn םדייי רעם װעט םדייד קלאוק ון
.נגבללר  

n לאוםoyn ויך ty לעמעד דןר ny y ro דער געװען 
 געדעגקם סדיייר tytaw ודן קײנעו אוםגליקליכסםער.

yty pnya payn tw זאל <ס iy גיס״ cyp n שלזגכ־ 
 fypo למםער דןד ty לעזגחגד• tyt װי jyro סער

otyaoyo ytyiaw oyn tyocaty tyt pnya ry ך  ה
J|) װןךעסשיז ovujuvu •oayoyaairt סױ־ די 

 אומעע־ payn לושלס ytyww cyn דאלאר זןנדןר
 ■yopxfrp .otyaoyo או!טסלײנרא ײןרן w מלס
ןו גים ױך ה#בען נער ײמן געהן is גןױסןן נ  ןרג
 אױך וי׳יגען of ג*ר קססראדושןי * י> װ. דעם *ױך

pnya ק9קלpayn oyn •payo נים ײז־ aypyaדןר* ט 
>na potyi סיקקל יש״ paayeay oyn utponyto 

 בײ ayvn דןם ncuyuy ויי psyn ארבייםק• גו
 װיפיל ״לײבסרעהױ. ysyarv אלס * * «ז. חנד

מ ל מ ן ו מ י י ן מ י ו מו ײסזנן מי  נים״ םיד מ^ײ
9 to  p w i •pnjo p m  iiJVyiy• ייינען ו״ 

urn v סיס מקיסעז ty jjy liy s  y ל נממ העל־ זי׳י מ

tp 11 דזשןקםס i סן ל ay j ק y i v n y i איו >y* 
g י«יך.9<ס c g iy  my> 9 iy ayapiy»p n  *9■ y 
B קלןזק ojn יך1 p yvnys ױן איו • )p ip שלמם 

pray •suya* עדמד וױטיל m ז מ י גן n ג  די po לן
p o p ניים די p u v n p )  cyn הן מ p מ in n y 

y i  if?  * w n p * ^» pfrf* ד מ i ײר ל p  p^y 
מי ל מ *

A
t o  p n ס שױיבןן לין חנ דג מ  ױך optya אי

onpanyo >u>o»m o  y  r* גײ m yoya *on ליין 
yjy* jm ty שעועד payn שױן *ty  p u p y u y 

oy iw״3  pu 9 נחנגליד׳ אח *ays p e v iy  o y i r a 
ygn י י ױן 9י p ויין ייייי ay nwyp t o  t<ra• ניס 

p iyn  oiyoye p i'u m  oyi f t  yaVyi oyi p ty 
מו לי o ליין גי iy״y p y t  •8  *o* די cy en rv a 

IP סרײד p i t .משעסםיגם n די 
e סרבייס w  t o  yrtyn p r o  *ra y irayn oyn 

ty .tyrtayo 90IB oy i o r t  pom  p o p 9 די* 
yap של ל״ן n  m  oy i iy  p  ouyu o * n  payn 

po P ’tc o r m  y p r y נר_לס aty p 'p fl״p o ארן 
o זיי tyo״aiy סיסיל n  o y i p w o p t a  pVjn 

9 n  .*of9 1ל*ג Hיס3־* y QMyn■ ז  ■oyp n יי
p ty n  oy iy p o  oyoyn •otyoyo שןסםיגם  סין מ

m ר f סד^ו״ חה ת ח ו DPT• po ifo ױ י o rm s 
y \y uy p סרײיס i  pony pafryn* לײיוסק‘. i, 

to  *paw 9 *optyiya tm  oyn u n p i f״ro  T 
*yn oon ro  po p n ^  9  p o p 

‘ •y i r t t y p

•P יסר

ji po לאנגער
בןןארד דחסאינם קלן)וק סעקרמםער .

nt לסנג p i• קלןןוק pp oyn opyonyto־ t y 
ד קסז ײםעז־3 p עס .p)yt נים מאםענט דעם יי n t 

y i oyi payn מארשײדענע Jinyon דענ־ מאנכע 
oyn ty  ty .pp ץ *גהאלטעז נים לסנג שױן* oyn ty 

p קלאוקס די lyayac’i* נים אסילו a  oyn ty  oyn 
ty m  yaaya .payoo*9 om yi דענקען׳ ty i ty 

opyonyto נהאלםןין װעם* ty  •pay וחנם n y t 
p ty n  o ra « שיסט »יק oyn ,*iyn y 1 םײגם  י9

mn y.« שיםטס
at אױף y epyortyto oyi״pp p o9 הײגם ־ 

otyiatn yaVtoy ayo קססכעד־.סוקל payn oyn n 
pyny oyn p* לאזג^ארס סלײן אים a  oyn n  *tyiy 

opnoya לױם חײל p a t  m s  .it *pi po oieyoo oyi 
t ניש p o naty 9 oataayma ױף* .opyenyt# oyt 

y t y t  p tyn ס •למעי־ ^ױסא ני  ay* קײז םים ילסג
poaroyn po pcvya n t ty n y  ty i oat y ty i 

ty קײז poyanuy ניס ity  ty i  9 .poayo y t גיס 
poyaixay קיץ a״oyn poayo y״ ya >o*a oyn ty iy* 

p o t i  oyi •ptyn otyiay ססילו o*a די co  oyn״p 
peip up aanyiay 9  m m  •n •p i 9 oayya t y t

 jypo tyayitrya y pnya איז דייטש דזשאהן
p t t n a  try וױ oajrtya oyn ty״ nty אמ pa ty 

p i t n a  py .?yatyco אח ty אויך pn 9 poipya 
n t tya’a t t-־

tyar® V tya אמ po yayty •p i po tyoaity 
3iy t y o t t  ty i״iaynyatyo־py aa איז px pyiiy 

ty i .אײביגקײס Ippayiay p t  ytny

oyn opynrtyto y 9 נים קײסםאל  •pan ס נ  ולסןןן
9 9* p ty n  payayaotK cyn.

ty i קלאוק ty  9  paayoyaay oyn opyonyto* 
a״p n  •tyayoyy p d 3  oyi p o איך ayn אים )o t 

p t  na ty  oyn oanto p t9 payn ya’a tt *אױפ 
9 oayya oayoya א מנ דיי po p ו t to  laytto *קינ 

Anyp irrty t ער ty«־ י o a p  *rn oyn upyony 
0097 •taytno atnyo arw  p t ’rrty-io 9  petaya״ 

pn לויס n* די aty״oyn 9  o ty i onya o אױסקוםען 
pt p ױ 9 a tJta  oyn p t t o* אין oopy tyoatt 

ooty t  pVyn חשולײ. אין קריגען

po ty a tt •com y v n  oyn t y w  p u s oyi 
9 0*9039 tyiaw po P 9 a y  oatnyaoty ^נאסאל״9

f t ססונ מ די ג ל p 9מאכ79קל ס o rt tyn p o t i 
po ty ד״יםש a ti pnya m  9  •pnya ro ״9 ױ 

9 0 1 9 tytaty po 9 ia ta  ycvגאשסנאל p o ti pn* 
»1 9 po tyna ד מ ת tw י a y 9 »P 9יײי•

9 9 3 p o tty  oyi f t  •1910 pyססדײק סל po 
p קלסקססנס• 9 o n  m וייסס ty i py payooya 

oyi po p ay סרעןן מןל א  pnya איו oy קוסן^ ו
p o rt רײםש lyiAyn׳ ■p y  oyi oay tayajtn  oyn 
p a t סוסרים o'uoyvn oityy ס  O’yianta .1 לחו

p*noo *pup py ר לנן cantaya i^yam יוז  oyn 
«.ypyoyio~MyTno oyi

v n» דײסזי o f i ען לןו ר  *ינטןרנע**ג*ל ױ מ
9 »לס 9 3 i t r1914 3 *ל py tnuyvyoײ ty i קלמז־ 

oyn p e a t onyo py poaynayy m a r t דאסאלס 
Jtey p t  poiatyo

1 ty i o p9א oya t 9>ל9 y o n t קײנ־ 9 איז 
mo* גיס m e pnya־ oyn •9  - t ea 03מנסלײ ניס 

1 .onaran t t o  oyi 9  aayap 9 t  pyלם y 
jiA ye y a t py morion y a t eynya 9  oyn oayo 

•oayo ly a to to ty  p  pnya *man r*n 9  *pay 
o t  o r  p o  oyn ניס •payootnoati p t  oaypya 

outr u n ty i py .oyo’o t  poya *pt oyn to  *pay 
py P ’9  y o w  9  py payooya 9  ry  ytyoy 
pm oyn ^ ypyuyto oayrto  9 1  •oocypya o ti 

*ya rn  o’yianta •i o to y o n  po anoyo 9 pnya 
pt  p n 9 ליבלינג oayanooap oyi m  oyn 

yptya 9 יזגלז x yuay»o p p  matya •pay oyou 
oooypya pootm n cyn ײײל •yio oyi oyn 9 a r 

t i n  9 9  payt HP p o  •pctyaiyoam  bypyo 
9 yawi f o o tn 9 pnya ro  ytyoy cornליב •Vyn 

tya יייסש oyn 9109 ס9ל9ס• •Vyayoyatyoati 
oo trn n3״ p o u t  py o^yart payn 9 )oynay oלויז 

r«  ty p o o p  y pypa ס tyna r. 9 ני pלpo y 
t yuyoo p t y  ot> payn tyaaynp oy'Dywctnm 

0 קי9  Taya y pnya ry* הודודיסש ooya 9 ס״סי
oo*9 p m  *pay oyn oayo to o n 

•icu’nm  py *poya 1 *9 » oyi

ty i ■pn 9 9ססגליכ p io  p o t i  yoyto מעגד 
ty rn a  iy .otya 9ג*גל tyaoyayi iyo28 oyi oyn 

p o ti o n ^ a חשןזינם דער nyya־״ ro  9  ty ניס 
tyo קײז po t yo n yaya Vytyaya tyo oyitayp דעד 

tyayoTHto •װײל ײניאן w po tfona oyn ty •לױ 
po tyonyayo tyo po 9 •10 לאקאל otycyp .ױסיןן 

ty t pnya rn  oyt 9  .^ a y o o tn o  ro  oy למד 
tyo n r  oyt po m o n o  tyooyta py tyo דעלןי די 

oryen  ty t po otyo’cy 9  tyo t i  oia t y  •poya 
nyya.* באשלום זײץ ry געקוםען .oyotyntyaiy 

o'tjrtaya ty m a 9 ים3 01באשל •p i tyo p t 
po tyonyayo bytyaya חשאיסס •p a t ry  ityya 

tru HP ityya oa’yon  9  oan .tya^aynyo y 
t  oyn .pcoyo oyi pn pa*^atyo 9  p aa tx  o*a 

yotayp y oypa’yoy iy i 9 9 סחנלץ 9 אים מי 
p זאל t  jy iy tp זאל ער און באשלום p t p t  ty o t i 

•ityya דזשןךסס
ty 9*9 איד i 9  yoayiya*pa*9 oyi apta

xiyaaya 9 קזסםקײם9ם  po רדײל po on p a  t• 
p t  oyn •o*oy oyt py ty a ti טוסלזס pony act ty 

py poyayt y גאנץ o ti ססרים *aye 9  p o t i 
yatrn p a t  lyoyayi 9  cm p o ty i pn otya 

3 y p o  o ty tל מ m 9 זדץ. po י t n  otyaoyo 
r t  oy •p s ti o’atya •pi ס Vyo y ני e w  oyi 

y T» pajrt oyi pn 9ײני a poayo oyn״po 
on p io  oyn oy xyo’cy אײססאל o t’oyo״ pn 

tytaiy py poayo 9איי 9 paayaya p 9ײני 0 a t 
po אײז pi oyn p n *  9  •p ty iy  9  m  coy• ךן  ח

t*o paayayap iyo**n ro  t  ^yuoyaay on oyi 
a ra ty  tm

3 tjrnta3 9אגל oynלױו y u a n  oy i po**a 
c**a 9  tyay ניט p y i  p t 9גססל• oyn 9  wn 

019011 91 ota p t  man ftyn p t  oyn •pt on

ױםט חביגםקי ירעדדענם ח באג  מונ
באפרײאונג דץ צו

oayityio וובינסקי ty i po poya p t  oyn 
op oya poya oyayatc p t  py py npyoyatyoati 

 yoytai^yo כאסריסמגס פאלג^דע די סוסי סאם 9
9 aanmoya p t: ___

V יך9 גליקליך pa «איד n  ui iP ayam yati 
ty םוסי״ i po poya py po poya oyayati pta py 

Syayoynyoat •prow po ooyotyr^aota tyxaya 
p סזער9 ,9ײני ^ i p  t y t i  9  ona 

tap panya^  po״ po ^9 תסיסז tyaVyn py 
a״tyo סוסאים po tyayta iipar  pn 

pn payn־ ota p t 9  •9* 22 ona otyoo ty o ז 
y 9 סאלס po הילף o t yaytatyo pn tytyrio 

e o tr p a T  p a t  t o  .otyoyroo גליקליד I 
aanmoya t y t i  oyn oyt ס קוסס  rty לויז3 ני

9 tya .p n y aע.1פולסמסדי ס ya^ayrpo 
tyatynya t i  ,aaieyn 9 סלססז t p  oy oyn׳* 

pm* ליד e •otta^pm• דחמסל9ם3אי» oyn 
9 e t  1 9  oyn ayo p e w  oyi0*סנןסס 9 

py poy y o re  pn ptyn ל1 9?ל p* ס9י o ti 
t o לױכעו! t y t i  py •שםסולז ty t py py 

p סילז־ tyn  ty m a  po * ,סיליסגס tyoati 
9 r»  pum a מ ת y tya p סז mלז 

aanm oya oayoyn tyo py 39 די**na 
t o  «mna yotayp ota pooyp oxti oyn 

T 9  T9 poya pn aanmoya t y t i  ona •pt 
9 oov9 n mק tyom יי a t y i  py 
9 oayoyn 90 jn m nלpy p גליק oyn •ro 

yom a yatp  pnrn p< 9 *9לײי M« ייז *9 99
,9 9*9 atnyn

m .9•♦* חבמסקי«i i |9 W P9 m y9

S'

41939 מעברזאר*

רעדאקטאר צום טריװ
ty o p rp t tyotyn:

9״ tyon 1יאנוא אין  tm 9 גים עכםיגקײם״1
ty בליק9וױב i payn אין לאגע'm o  pn^p.1םא ־ 
to אונמ איזyגליד ty”K poymay 9 שטאנדסוגקם״ 
ty i אמף? Tyopyo iyaya 9לסח{ג1פא א איז ארבײט, 

ty tyo’a ty i ty 9 אוםפאו־מײדליך, איז םוף *pyo 
90 p p  o«aty אפמ^זנמלם נישם •p ty n

oyn װי 9 איזp t^ליpy yao6 y לאוק? m o?־ 
i r  tyo y n o 9 וױ tyaxopi^p לײחנן po חשאב 

janyaot* זיך סאלם סאגק די py אײן *p tyoy tatw 
oyn oyi ra שױן oy .tyoyo yooya 9  oam atyi 
oyxyto ty i 1 איסם גײם *ty  is,ל 9 9 אשיג?T 9 

p o t i  py oonatys p ta o  tyayo גישם tyo oyn 
p 9 זיד aan^pty »ן iyn paya יער lya’iy n io 

t 9 ל»גע. t a  potynyam y oyn p ^o  yotyJ^rtnuo־ 
yx yoדילatn  yiytoni ro  p״y py tyo שמקליד mo* 

aty  9  .yay^ ty rty o ta״tyo 9 פאז־לי^ן aaiayoyn״ 
9 oy זאל poip ryaty po הילף paj^oo*ny pn 

ona pn 91001 r*  ooit oyt po rnx•
ty i oy pn ¥קוסס לאג pn ty o p n y t ty ti9 

p9לty,9 9 ט oayayt yoa’oya זיך .taw ona •y 
19* ota payn tyo**aty yo’iw  t  — 9  oayt — t i 
60 oyi po oyop’o  9  ptotooyaotty p tw  up 

 בײ o**atnyi payn lyoaxta’oy 9 װײל םרײזי, קלאוק
^-iytaioo y tya jrt ̂ TytyTig ^Tyi״ payn oyi t i  iw 

up נײ־פןןשין, די ״אלםמ9גוג oyi ,ty tnv  ty i שנײד־ 
tyoyo* וחןלסא oyi payo w poVynyaw payn 
t סױיו p  ry  ,jyotyayo y 9 וױ •pi payn oxti 

oyn eontp yotopirtp 9  — otytayya jytayooov 
po aa^ptioay yonayo 9 9 םרײבם  py ,poyo 
o**aty jyopyo t םרײד״ i, — גים oy איצם ayo y* 

po**aty ix ty 9 ליכקײס m  p t to קס,9?ל בײ 
w n p*tw t  iyoya ױיו ?לארק payn t ט o  oyn 

oayt ty 60 םים ponyapyny t בײ  .tyno t r 
tyay9 ״ i t  p o in t t o ן גישם ^ p• 9 ס r^ tn o 

1 payp t o  xanot y taiy tno oynעהאלסמ p ty n״
•■MMABMA a■ AAABINBAA• IMMA MA AAAMMM AAa miL ■■■■ MAM uuענםוױק די סןןרשרים׳ דעם ^נערקענען װעלען מיר װען 

m למג, o  po oytayto oyt.9 ־ popyo בײם1א 
— epno y ry  — 9  oayt•

yaxto 9  t i t  o rx : וױ mnoi 9  oyn t p ל־ מ
9 p« 9 ,9קפ«כ9קל fw payptyay i^ y n  t  p n־ 

ya’iy m  9  tyo po**aty py m i x  popyo poya 
t  p m •  yaypanyi 9 וזזנלען “t i e  iyu”aty *toayp 

t  ? pa ל p 9מ i• 9 ניסט אויך lyayaoty p^yn 
iya t 3לyn ירבײט״  p9יליג oyn oy py ,p w w 

raytipayp yiaymao-t^pn yata^a y ptyn״ py אלץ 
m o  ty t oyn tyow־ •tip  ota penny p p a t

t* ל מ tyo i, 9 ס t םים tyoy ie p u p װyלP 
w ty t po iyoiyrooa*oya־p a t  aaiaynna tyo**a 

9 9 paawnxya oyn oy oyn oyi »pw aari^pty 
yetyooyp-tyoaio סןוי רד oyp 9 א  patairiyoariy 

*t y t  po pp*9tycaity oyi ponm yoaw  i t  p 
oayaart־riyiayoo9 ־ tayoetym  9 ,ooyoyto, איז 

pnya p נײט 9י a t  t  p n סאלקאס o ifoyaiy, סײ 
אע^ל כ־ » ,yptyoo y eynya payn ,eiya’pa נ  מ

1 ^ayeyatyoaw yaw9 תלכא oaypya i t  oyn-לױ 
i^ y n  ix pa םים •ax •piaytto yotyiain 

oy oeip t i  .oarar yiyi —װyלptyiaw n m  t  p 
— yooptyoo 9  ry  o t i  ty r  py oyn אסםײלוסס 
r• אין 9*ױינסאסאל מףמנעל9אינם 9י y p חילפ־ 

p לאסע, לומד a  oyi ota ptynya ootynya ry  py 
oyn ya*xati oyi 9  ,r*aiyoaw pno t  9  ■part 

9 I t  py ■yp 9  p a ta ix a ti rx  ,90 ix payn 
po •ttrayoo p an y ra  y tyoaw p oiyinyom 

>•pay
t  rwtaw ,tyoytotato ytytaw p e n  oyi px 

if 9פיר tm oyn ,payr otyn y a tao t pn, חני׳  ו
P־ •tyyt r a  t « ! t  po •pa*w o a t ,tyopwiyt 

t y r •  riytaw p n  9 ,oatnya1 ײייקליז װאלמז 
9 9 לס ־־ 9(9 po yo ttaיס9יכלס־ to  oyn *•״ 

t פאדסדייס )oyi ayr t r ניסס ota ד מ חנ  מי
1 t  paya^ ותולמװ •Poytya ona o a tp  taw t 

pw p a t  to־ in  p e tp a  y py f t p י9ל1ס 
oyn oyi r א o p סי a t  p a nאתאנלoyיגט p a 

— iyo**yya»yBy 9  p p >  oyi *n ד י י « סי

•

aiy  p’oo tytayrio tyotytaw  payo״tyn tr האלב־ 
»r 9 געמאכס איז o«atx iyn אוסזיסט,  lytytpa 

tyn iya onoayp םיל y ty a ty ra ײוןן  n אין װי יו
pxaxai'x iyayn to אמאלגאמײטעד  oyn ;tyoyo 

y p a t  oyt •tynyw aypo j’yoo 9  OTtyaa’x םײל 
tyiaix payn oyn paxrox 9  po לy3yז *yatyoaw 

tya pp ty a t •oayoya tpon px payta נישם tyoya 
oix ooip tw  p n  .ptjm 9 שאס tytyo’a ty t םוף 

ry .אונסארםײדליך tyay םים pooyo y 9 באשלוס 
iya pp  ,90 oyny no p o סיל •p ty n  o m a ty i 

ya 9  p ty n  jya’totxo iya pp oyפאלyנp,9 ײם 
pa ty יג?ײט.9הילםל i p ty n  opyipaonx pp  oy 

3 tyayprttלא 9 9 ״9לױגp iy n  iyoya iya pp  ya• 
iya p 3לy נײן, a t  paaiaoyn yפארלאחגן״ ישם 

tyאײזנ t, םים aaioay,
JIT לא^ tyaoyo ניקעלםכערג״ נ״

ty o p rp t tyotyn :
oy tyn אנסװיקאז r t,־ x ix o**x po״*ayto ,o 

p o^ אין m o־״ t p  iron  •p i po oiyaoyo 9  px 
p t t i  tyty .p r p ’o װי *aw otyn payootpy t y t 

ix 0”x . po t y t i  ota tw  ooip ,paytayatyo 
p 9 גאתיסט• ix אאגס oayo px וױיט״ n קלאוק 

oa**xya9 payn tyayo אםליכא םים P9W paypo״ 
9-oyx קלאגפס tw  oyn •P tr B"a]Lisim 

ty  9 lyanoyawםיקyמיס ל yoayayayt סמםיסםיק״ 
9 oy חויבם i t 9 גיסם, : tw  oa*no dxw py 

wa oo*a rx קלאוק 9 .פאר  etytioopyoiayo 
tyo oo*a •eyoo t'tyoty tyoyo payn ix oynp, 

3 o t t x  9  ooyp otyt1א1ילי, prtyt t  p n  tyay 
oyi •wo tvgoanw oayoya o**atx 9  panp payp 

poyo 9•ל^yז  poVyn w patV t  i t  oyn ,m o  p 
oyi .p tr  na iw 9*01* 9 9 הײסם״ ra r» otyaoyo 

p tr זאלען priipayp 9 םים nrar ty i po oiyaoyo 
9 *taw ty i oayt p o  tyay ?pty’ ra tyo’W 

oi*roMiiy py pyo ny ow״.
9 payn tyaxopiy^p םים P9ix paytyo ty■ y 

9 9 ,oa**xyaay זיין גײם ײם31א n אםאלגאםױםעד 
oVyoyooyaoty tw  oyn ,tyoyo סילןךאסיש *ayo py 

o’atya rx  oy oyi ,o*aקײז ם •w toyio
tyoyo y 1 ודיסם ty t  tw p io p o  o tn xיסם 

 px ooiyp yayttmno tya סוסס״, o’ayo. 9 לויז3
w p סקױתזם, o  pn  px־o**a זונסאג osya p o  iw 

i* 9 ?לאוקס iw  oottpo py אמאלגyםײסyז־ tyoyo״ 
i t  p o  oayo נישם an p oti, חײל — iy i rx  oy 

nrat* lytaw po y• יסם1 tp 9 0 9 r  ty t tyoaw 
oyi סתיבט rw ixקלאוקסאמד־• אלםער 9 ־

o*rataaytya, tyopm yt# :
paytaix px oa*toya 9 סלים tw 9  T » iw 

po otyaoyo tyotyiaw א 36 לאקאל p מלכ ty tto 
oyt •pw ^םוים סריוױיםיג •oaypo9 ai ty m a  po 

oayo tyayr*oya t ^ ’oo y pnya ry oawpo’i״ 
nrm ססיל  f a t  iyoya ty  oyn p ttr y a  py םליכ־ 

p o 9 אלס ny opaw px ,tyo’oy* סנױל wa py 
^yny taw po ty  tw p r*o

 ow payn ,oaypyi oia אים payn oyn אלא
ty 3לי i ix ooytmoya pn tyo oxyoya px eynya 

oyn ty  .otyaoyo 9 ix py iron ד ים1 קײססאל  ג
31■ p r  oan1 ליסיםי •i t  •woים •aya*w •pt orcoya 
9, pnya םים ’p־Irm a  tyoia y pקײססאל ״ o*a 

tyotyn y po 90 y ona tyaoyo y ix oiyiya.
9t *i ony o**aty yiyno 9 9 .pt pp oy 
pnya tw oy .oxrptyo ptr yat oyn yn̂oo**a 

9 9 ,o**aty ytyapaytew או־בײם״ oy tyaVyn ix 
tiro y py it otytyo מחלד״ epyo״ yc*93 y 

 **0• — ילז P« tnyo toox py ,nyn סיםסיחלאסדא
ptynony payp ix rmtop, מל״מ on* prm py 

ny* סיד jty ya*7p9 )ow״.fiy)uu
^tiy tyo7 t y i  •px oayatyoto r n a  9 py 

^o p n y o to  yatayan yi״ iw  lyxwoi r o w •ני 
y p y  , tyora ,tyo גלסמל yiwp ,סיס קױם אסילו 
yayoyp py T yotyp״ n״p o  — ony i t  p o  o 

enp p a ty o to  p i r  Jn on  y otyoo*a p o  ,oan

------------------------------------------23 D► ? "

yt 9  i t  cajno p o  — tyoayo yaVyn p oלבy 
9 otyn ?yo ,oyayto זעלסע tyo 9  .pxajnp גליקלי־ 

ty i ix pio pnya ya ,אמאל ארמים y p o  ooya א  מ
t־9 ix  ty, אםאל oy , i t  opn iy a t  iy i .o’atya 

pio -oya l’t  inyoo ix opi yoo’a .oyoo otyn 
yלoy tyay -.o’w oy יף1א סליאט y שoיypל Ttyn 

y •pyt jya ,Mia 90 לויף o x t oawpo’i  — o’oy iw 
To y piyao’w lyoipya *to paya — p o ty i pio 

oity p שטיים -oaxon iyn y toox ל^מ־קלאננ... o 
oyn pw i t  otyn p o  ^ y o o y o  oyi דיסקאינם 

oyny oyi oayto — o ty t. 03י901פא- ooya py 
px iy  oan noyo nyoa •oityp*a*piyn 9  ix i t 
yoyo oyi ty ty  ,pp’e  ix 9 a pawyo oyi poytya 

poco’ty״ .~poca’ootytya*o’U yoyo oyi
y ota ony i t  opip oawpo’i גoyיל T90 po 

y oya*w oyn iy  jy o ti pyניסyסארסאסט-. גליק ל 
cyn px 9 םים אח -f ytytw

ooya ayoti ty i py״ riyn p t ooya״ oyn ודל 
90 3 *ora pp px ooia9 03לײ P » t ty אגםויס־ 

t 9  iw - t ^ ’o e  y •tyayayVwi v •tyo סםיל oyn 
ya’>tyotyp px yataot p o’Vya ty 9יסי* ty  ra 

pxanaaw ro סםיל ptynya. 9 זאל ya*t y^ ’oxo
•ppayny p t  ytny

J6 לאקאל קייץער״ סעם

tyopwiyt tyaion :
Vyptao y ma o a tty סלזנץ *aytya. ty i px 

p םיסקײס״ i*9  t o  oyn im x 9  •pw prtw nuy 
l r m ■ *i pfl aarinaya l yanaan  o*a ■pi i n* 

otyooyony  9  payn ‘prtoayi’w *tyooyot ג«ר 
iy i •wo p m »  p>oyo oyi ptyoyatxo ostan 
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י ם ז י

 אלע צו בריף אויםגעשיקם האט חבינסקי פרעזידענט
 ונו זיי אויםםאדערענדיג איגםערנעשאנאל דער פון לאקאלם

 םענאטארען םטייטם ײגײטעד די צו םעלעגראםען שיקען
 רוזװעלם פרעזידענם וואם געלם סוםע די אז פאדערעז און

 בא־ צו םראיעקטעז א. פ. װ. די םאר םארלאנגם האם
 ווערעז• געשניםען נים זאל ארבייםסלאזע. די שעםשײעז

 סוטע די געשניםען קאנגרעם דער האם באוואוסט. װי
 אויד זאל סענאם אין אויב און דאלער, םיליאז 150 אױף

 אר־ םיליאז א ארום װעלען שנים, דער ווערען אנגענומען
 לע• זײערע און דזשאבם זײערע םארלירען בײםסלאזע

 װי איז לאקאלס די צו בריף דובינםקי׳ס םיםלען. כענס
פאלגט:
 אץ יוניאנס לאקאל אנגעשלאסעגע אונזערע אלע ״צו

:נאארדם חשאינם
 רעפרעזענםאםיװם אװ הויז דער םון האנדלונג *די

 םומע דער םון דאלער מיליאן 150 ארונםערשנײדען איז
 באשםימען צו געבעםען האם רחוועלט פרעזידענש װאם
 ױנײםעד דעם פאר אי*ם איז עי• ם. דאבלו דער פאר

 דער צו צושטיםען זאל סענאט דער אויב םענאם. סםײםם
 ארכייטער עי. פי. דאבלױ םיליאן א ײעלעז האגדלונג.

 עםליכע און חשאבס זייערע םון װערעז ארויםגעווארםען
 םאר־ זײערע םון אפהענגיג זײנען וואס נםןפות מיליאן

 שױדער־ די צו װערען םאראורםייילט וועלען דיגםםען
הונגער. און ליידען ליכסשע

 אלגןן־ דער מיט צוזאמען אינטערנעשאנעל, ״אונזער
 אי־ באזארגם שםארק איז באװעגונג, ארבײםער מײנער

 דעם אין םארקלענערונג אזא םון אויסזיכט דעם בער
 איצםיגער דער אין עי. סי. דאבלױ דער פון בוחשעם

 רוז־ פרעזידענט שטיצען מיר און ציים אומפאםיגסםער
םאלשםענדיג. קאמף דעם אין װעלש

 אר* די םמ אינטערעם דער אז װיכטיג זייער איז ״עם
 פרא־ געיעץ פרעזידענט׳ס דעם אננעמען אין בייטער

 קרעםטיגען א אויף זאל דאלאר םיליאן 875 פאר יעקט
 סע־ םץ מיטגלידער די םאר ווערען דעמאנסםרירט אופן
 גלײד לאזען צו אויפגעפאדערט דעריבער װערט איר נאט.

 על־ סענאםאר און סםיים אייער םיו םענאטארען די װיסען
 םאב־קאםיםע סענאט דער םון טשערמאן אדאםס, ב. ווא
 םרעזידענם׳ם דעם אז טעלעגראמען. דורך רעליף, אן

 םולע אייער האט דאלער מיליאן 875 פאר פארשלאג
 דער םאר שםימען צו זיי אױםפאדערען און שםיצע

האנדלונג. לעבענם־װיכטיגער
 א אייך מיר שיקען באקוועמליכקײם אייער ״םאר

 אריינצושיקען אייך בעטען מיר סעםםעל־טעלעגראם.
 װאם טעלעגראםעם די םון קאפיעם אםיס אין אונז צו

ארויס. שיקם איר
אייערער, ״ברידערליך

דובינסקי, דוד
י. װ. ג. ל. א. םעקרעםאר דזשענאראל פרעזידענט.

םאנםרמאל נידעלס״אץ און ״פינס
 טען23 דעם האבעז סאנטרעאל אין םאשיםםען די
 געגען דעמאנםטראציע א דורכםירען ■רובירט יאנואר

 ריי־ די וואס נידעלם״. און ,״פינם רעװױ םיוזיקעל דער
 גארםענט לײדיס אינםערנעשאנעל דער םון טרופע וענדע

 ערשםען צום געשפילט דארט האם ױגיאן װאירקערס
םאל•

 םעדזשעםםיס היז םון ארוים איז עולם דער ווען
 פא־ גױפע א האט םארשםעלוננ, דער נאו םעאםעו־
 םא־ לאזוגגען. װארםען און שרײען אנגעהויבען שיסםען

 זײ גאר םארטריבען, דעסאנםםראנטען די האם ליצײ
 און שםעםער אוױילע םארזאםעלם װידער זיך האבען
 לאנג דעמאנסטראציע. זייער אנגעהױבען וױדער האבען

 פא־ די געקענט. נים אבער עס זײ האבען אנהאלםעז
םארטריבען. ױידער זײ האם ליצײ

 וואס רייויו, מיוזיקאל די גידעלם״, עגד »פינם
 גע־ האט אינםערנעשאנאל דער סון סםעיחש לעיבאר
 איז יאר, א איבער שוין שפילם װעלכע און שאםעז

 םא־ אץ רעאקציאנערעו אלע אויג אין דארען א וױ
 געלוגגענעם זעלטען א אויף אױם לאכם עם שיסםען.

 אײ און דייםשלאנד םון מלוכות םאשיסםישע די אוםן
 די םון חוזק מאכט סצענקעם, םארשידענע אין סאליע

 געזעלשאפם״. ״גאבעלער דער םח רעאקציאנעח׳ חײםישע
 אויםגעםירט שפיל טעאםער די האם טרופע רײזענדע די

 פון לאנד, גאנצען איבערן וואכען 40 לעצםע די םאר
 גע־ איבעראל חאם און אנדזשעלעס, לאם ביז יארק גױ

 דער םיז שיכםען אלע הײזער. געפאקטע סאר ש«ילם
 ארבײםער זעלםענע די זען געגאנגען זיעען געזעלשאםם

 םיל אזױ םים ארבײםער שאפ פון געשפילט שפיל,
 אין פאשיסםען די פאו געבליבען איז עס םאלאנם.

 דעמאנסםראציע עםענםליכע אן מאכען צו מאגסרעאל
 םום עם שםארק וױ ײזעןאװב חנרםים זױן דעם מגען

קאםעדיע. דער םרן ערפאלג דער מיי זיי
 איר איצם שײז םארעגדיגם םרופע רימעגדא די

 ״לעי־ חפ ירעראנפ דער ר,שײפע סלואי אלדאסמ פיר,
 וױדער שפעםער העם סרווע צווייסע א סטעידזש׳/ כאר

 םים^עויגעמדערםער ראוד אײםן ײןראן ארױסגעשיקם
 איבער גים שײםער וױ שפיל. פאדארגיזירסער אק

ן ן  איז לעצטענם געװארען געביםען סצענקעס וילע דנ
 אז אוײ, געװארען צוגעשריבןלן וײנען סצאגקעס דיזנ

 נידןלס״ ענד ,פינם געזעז שוין תאכזמ וואס די אםילו
סאל• ן נאד חמ גײן זי זיכער װעלןן יאד. לעצטען

דז ױן גידעלס״ צגד ,שמס נאד מיי® יאדק ו
 לפא אגס םןאםאר שסאידוס לויגאד *יז לטגןששי אלץ

 אוועגם יןרןן שפילם %ס חייזןד. גןואקסא שאו חאר א
apyt םיםװאר &אסמעס *װײ שן װאןי 8 סאג *JQ 9  T

ע.........י ... ס8?זסעד8ױא גערס,םמ
 אינטער־ דער םון דעפארטמענם ריסוירטש דער
 ענטשיידונג לעצםער דער לויט אז מעלדעט, נעשאנאל

 אונעמפלאיםענם סטעים םון באארד אפיעל דער םון
 ניט האבען וואם מיםגלידער קענעז פאנד, אינשורענס

 אינשורענם ארבעםסלאזען סומע םולע די באקומעז
 אין זיר מעלדען צו םארםעלט האבען זיי וואם דערפאר

 געווען איז װאס דאטום םאח אםיס עמפלאימענט סםעיט
 א גאד קריגען איצם קארםען, דיערע אויף געדרוקם

םשעק.
 ארבײטס־ אן װען אז געםירט, זיך האט ־איצם ביז

 אםים עספלאימענט אין געמאלדען נים זיד האם לאזער
 םשעק דק פארלארען ער האט וואך, כאשםימםער א אין
 דער םאר אויך נאר וואך, קומענדער דער םאר נאר ניט

 גע־ געװען איז ײאס דעים פארן וואד םארגאנגענער
 ענט־ איצטיגער דער לויט קארד. זייער אויף דרוקם

ער האט שײדונג  צו רעכס קײן געתאט ניס פיסא י
 יואד םריעח־יגער דער םאר םשעק דעם םארהאלםעז

אויםגאלען. געדארםם עס האט און
 װעמענס אינטערנעשאנאל דער םון מיטגלידער אלע

 לעצםע די דירך געווארען געםטאםם זײנען עס םשעקס
 אין זיד מעלדען צו םארםעלען פאר מאנאטען זעקם

ך דארפעז אםיס עמפלאימעגט  מיט םארבינדען גלייד זי
 נאכקוקען גענוי וועט לאקאל דער אםים. לאקאל דיער
 מעמבער דער װאו םאל יעדען אין און רעקארד דעם
 אראנ־ ער װעט טשעק, א נאד צו בארעכסיגט איז

 םארטרע־ א שיקען װעט ױניאז די םארהער. א זשירען
 קריגען מיטגלידער העלםען-די צו םארהערען די צו טער

בארעכטיגט. זײנען די װעלכע צו געלם די
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t ימיאז םח דירעקטאר פרײס׳ דזשארדזש דד. in n 
 •לןן פארגרעלערטעז דעם װעגען רעדענדיג םענטער.

 ערקלעד^ סןגםער פאר׳ן געװארעז באזארגט איז װאס
 fg או־יין װאכעז אר9 א בלויז איצט איז עם כאטש אז

 ציפן» אלגעםײנע די פץ מעגליד שױן איז יאר, גײעם
 •%• די מאם פארטשרים דעם אויף אנצואווײזען רען

 •0גאגן אלס סענטעד דער און אפטיילוגגעז שיידענע
יאד. פארגאנגענעם דעם דורך געמאכט האבען

ד אז אן. וױיזם פריים דר. H דרײ לעצםע די דוי ip 
 באהאנדעלט זײגעז װאם פאציענטען צאל די איז

 1985 איז געװאקסעז. כסדר סענםער אין ווארען
 - 1936 אין ;װיזיםעז 52,000 געהאם סענטער דער

62XXX( ; 8י םארגאעעעגם און 72,500 — 1937 אין 
 KLOOO ארום ביז דערגרײכען צאל די װעט ,1938
 V און טאג א באזוכען 300 ארוס אוים מאכם דאט

 געליפן האבען מיר װעלכער םון עגגשאםט די קלערם
 באשל» חנם אײד אח יאר םארגאגגענעם דעס דורך

 דן םארגרעםערען צו דירעקטארם אװ באארד דער סח
 p דעד איז לאםט האלבען א נאד דינגעז דורך פלאץ
 8 םינף די פון םלאאר. םען24 דעם אויף גיידע
 זײנן געהאס האבען מיר װאט באזוכער טויזענט אכציג

Easwa v צו צןאגטשליקא געװען 12,000 n  « rm 
קעיסעס. בענעםים סיק 2i«oo ארום אמ

 יוסן דער וואם םאקם דער איז אינשערעסאגט
 זי■ געחאם יאר דורכ׳ן האט װעלכער סענםער, העלםה

 , האמן מיר װי אויסגאבען. דאלאר טויזענם 130
 געהאפ האט ביודזשעט, דעם אין םאראויםגעשאצם

 דער פון געװארען געדעקט איז וועלכער דעפיציט
 אנ דאלאר, טויזענט אכצען בלויז םון םערנעשאנאל

 דעםיצים דער אז געשאצט האבען מיר וואם דעם
דאלאר. םױזענם 30 און 25 צװישען זײן

 עטאזש טען24 אויפ׳ן לאםם האלבער דער
 K איבערגעבױם איצם װערם געדונגען האבען םיר
 «״ וחמו עם במ וואכען זעקם ארום דויערען וועם עם

 םיו וועלען םעברוארי ארום אז הייסט, דאס םארטיג.
פלןן פארגרעסערםען דעם אין ארבײםען אנהויבען שוין

 1זעהענדי<.װי מיר. האבען אםת, דעם זאגענדיג
 I גענוםען זיך האבען פלאמבערם אח קארםענטערם

 םארגרעםערמ םאר׳ן לאםם גײעם אוים׳ן ארבײט דער
 ’ דים׳ איץ סון געםיל. טאפעלטען א געהאט פלאץ.
 װאק© אינסםיםוציע די וואס צופרידענוזייט םון געםיל

 B ריכםוע געהעריגער דער אין זיך אנםײיקעלט און
 פאציעגמ די באזארגען צו אימשטאנד זימ בעסער וועם
 םאראנםו גרויסע די דיט צו־וייםער דער פון און

 פארגרעם*■ דעם סיט םארבונדען איז וואס ליכקײט
 אויםגעגי דארםען וועם עס װאס געלם די פלאץ.
 X און רענם פלאץ. דעם אויסשםאםען אויף װערען

 « תאם דעםיצים גרעסערער א מײנם אױםגאבען. רע
 | גלויב. איך דעקען. דארםען וועם אינטערנעשאנאל

 פאראנםװאי# דאזיגע די שםארק אזױ נים םילם קײנער
 • פארוואלטוגג ךי און דירעקטארען די וױ ליכקיים.
סעגרער.
I װאם נוצען דעם אבער באםראכםען םיר װען

m e s m a k t —-----------
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םארגרעסעמ■ דעם םון האבעו ײעלעז ידעי־מיטגל
T* זםרא  עקססדן די בארעכםמם עס *ז םיר סילען ילאז״

ג&בען.

 לײבאין אץ מוזיק נעגרא פון ?אנצערט
פעברואר וטען2 דעם סטײדזש

 mi קאנצערםעז סעריא א פון ערשטער דער
 מ פון עגםװקלתג און ענטשםײאתג די לײכםען

מז װעם מוזיק  םםעידזש לעיבאר איז װערעז געגע
 אװאנם״ זמסאג אינםערנעשאגאל, דער פון אםער

סאג). געבודםס (ליגקאלגם פעברואר םען12
o ערשםער דעד r a - t n w p מן זיך גנ  אי

ײ לידער, קריגם פעריאדע. אסריקאגער דער מי
t M S S I  a n a s  a s A a n s  ■ s L m a sד פון דידער םרױער די *ח געזאנגעז גיאלע  די

ע. פאלקס סישער או עוי  ו* 1*41 שליםען זײ ו
כאלאדען. פאלקס אח ריםשדעלס״

ע ױ ײ ם נ ^ ט ס  ײשאינם קלאוקמאכער דער סי
ל א ך ט אנ  אמע־ אײנשטימיג האט באארד ס

?יו ה2- צעגםרא־ פמ פלאז דעם טמען .י
"V 'F* I* '* וױ אדער קאגםראל. ליזירטער '
ר א ם ס רו  נאםעז א שפעםער עס האם מען V נ

 סיםטעם ״ױניפארם די געגעבען
 פארברײטמגען אלע אמ קאנטראל״, אינדוםםריעלען פון

לעבען. אין דדרכצופירען באלד אים געמאכם וחנרען
 גע־ דיסקוםירט צײם לאנגער א םאר אח פלאן דער

 דיסקױ אה ער ױניאן. קלאוקמאכער דער אין װארען
 דער פץ באאמטע און פירער די פץ געװארען םירט
 אױף יוגיאן דער פוץ מיטגלידער די םץ אויד און יוניאן

 לאקאלס. די פוץ מיםינגען םיטגלידער אלגעםײנע וי
 איו פלאן דער אז הײסם, לס
 דעריגער דארםען םיר און איבערלעגוגג גרינדליכעד ן

 פון םיטגלידער די סײ פירערשאפט די סײ אז אננעםען,
 איבער־ פולשםענדיג זײנען יתיאן קלאוקמאכער דעד

 גיז די וױ בעסער זײן װעט םיסםעם נײע די אז צײגם,
 בעםער קענען מען װעם חילף איר מיט אז זפץ איצםיגע׳

 יונ־ אנדערע די אח ארבייטס״פרײזען די קאנטראלירען
קלאוק־איגדוסםריע. דער אין באדיגגוגגען יאן

 קאנטראל פון סיםםעם נײע די װאס ענדערונג, די
 װאם דעם, אין תויפםזעכליד באשםעחם זיך, םיט ברײגגם

 איצט ביז פלעגם אגענם ביזנעס א װאס דעם אגשטאט
 א פון קלאוק״שעפעד אלע אױםזיכם זײן אונסער האבען

 האבען אן איצט םיז ער זאל דיםםריקט, באשםיםטען
 פאנופעק־ איין פון שעפער אלע אױםזיכם דץ אתטער

 זײ װאו גלײך גאנץ דזשאבער אײן פון אדער פשורער
ײז זאל קאנםראל די אז חײםם, עס זיד• מפיגעז םז  ני

 שעפער די לױם נאר טעריטאריעם, לױם אײנגעשטעלם
 װאו פלאץ, דעם פון געזעהן3א םאנופעקםשורערס, די שן
 אזא אױף ױעם אגעגם בימעס אײז זיד• געפינעז זײ

 פח שעפער די אויף אויפזינם די האבען דארפען אמן
 זיך געםינען װאס דזשאבער אדער פאנוסעקםשורער א

יארק. נױ גרױם סיז םײלען אלע יין
קאנ־ :ײע די אז געװען, פלאן דער איז אגפאנגס

 טאון אוו אום אלע ארײננעמען אדיך זאל סיםטעם סדאל
 דובינםקי פרעזידעגם פון ראט דעם אױף אבער שעיער.

 עגדע־ אײניגע געװארען געמאכט פרם דעם אין יינעז
 אין אז אגגעוױעזן, האט דובינםקי פרעזידעגם רונגען.

 םלאן דעם איז שעפער טאון אװ אוט צאל גרויםער א
 זײ וואם דעם, צוליב דורכצופירען, מעגליך גיט אײנפאד

 אײן םאר און אגדערע די פון אײנע וױים זעהר «ײנעז
 זײ םעגליד נים פיױש אימפאד ?ס איז אגןגט ניזנעס

 בעסער, דעריבער איז עס און קאנםראלירעז• צו אלע
 סיסטעם אלטע די בלײבען זאל פאלען אזעלמ איז ןז
 אג־ אױך האם חבינםקי פחױידעם םןנדיםאריעם. שן

 בעסעד איז עס װאם פ»- פאםיװען אנדערע ממבען
אגענם ביזגעם אײז אז [,we אװ אוט פלעצער םך א ייז

a ־ . . a a e ■  M H-------------------M e a n  m e e m e a ta a  m L s s  s i u s s u . s a s  a s װאס שעפער׳ אלע אויף אויםזיכם די האבען דארם יאל 
 די איז םענעז־זשער חנר אבער דארםען. זיך תפיגען
 שעפעד קלאוק םאח אװ אום די םון אגענםען גיזגעס

 חשאינם לאגקק פח וקאיעסאיגסמר קוײגען דארםעז
חײסם׳ עם פאראנםווארטליך. אים צו זײנען אח נאאדד

A a a m  m i a m a a s a  ------------- . . .  ■ m  a t eדער אונםער שםעהן װעדען שעפער םאון אוו אוט די אי 
באארז־. חשאמט פון אויפזיכם ייתקםער

קאנ־ פון םיםםעם נײע די אט אז האפען, ל*ױר
n קלאוקםאכער דער זמגלפען װעט אל4י r tr איר אין

■— . - ^ ~ - - — ^saH M-------a----------t t a a m m s a  t a n  a e a s a M m - - ארבײם פון •רײזען די אויםצוחאלטעז קאמף ״חצדעז 
ז ײן װישעןצ קאגקודעגץ די אפנושאפען י  און שאפ י

צודײםעז. זןם
 וועלכער אין לאגע, שיתחנד איצםיגעד דער אין

מד א מ ק או ל ען ^ז מ פ ם סוזען ײך, מ ײן ותרשז מזוכ נ
a a a m m • ■  a t a  m a t a h  ^ a a ױ וױ םיםלען נױע *ח ת די ןז ו •י ל

ױס bis איז עם איז «ואג«רק^לאי דאד פון קרן
MmiggammBsugmaMn maab^at^^^utmes ^ ^  M n n e• פארגליװעױט געבליבען נים קײנמאל איז זי אז

 םיט־ גײע אץ װעגעז נײע געזןכט מאל אלע חאט אץ
 די װעגען נײע די מאל אלע בים זײנזנז לײדעד לען.

םטע  וױדער דארף טען אח ערפאלגרײכםםע די את מ
 דאם אז האםען, דעריבער לאמיר נײע. זובען פאל א

 זײן װעם און ריכטיגער דער װעג נײער דער איז מאל
 זעחר איצט זיך נויטיגען קלאוקםאכער די ערםאלגרײך.

ערפאלג ביםעלע א אץ זעחר אמ
 פאר־ בײ וױ װערען״ דערפאנם אויך עס זאל גאר
 םמ ערםאלג דער אז געלעגענהײםען, אנדערע שײדענע

 פון מיטגליחנר די פון אפ פיל זעחר הענגט פלאן יעדען
 װע־ דורכפיחנן״ העלפען אים די װעלען ױניאן. דער
 אן זײן זאל ער אז אגשטרעעוגגען, אלע מאכען די לען

דין. עס ער װעם ערםאלג,

 דער אץ געמאכט יא שױן װערען רעפארמען װען אז
 חשאינם קלאוק פמ קאנטראל די און ױניאן קלאוקמאכער

מו די איבער אויםגעברײטערט װערם באארד  פון גרעני
 מאכען צו ציים אין געװען אויך עם װאלט יארק, נױ

 געבען איס אץ גוםא באארד חשאינם אין רעפארמעם
 שע־ יארקער ניו די אין קאנםראל פער און מאכם מער
 דארף קאנםראל יוניאן די איצט. עם האם ער וױ פער,

 באארד דזשאינם אין צעגםראלױירט מער ביםעל א דין
 בעסער העלםען אויך װעס דאס ם.rא איז דאס וױ

 עס װאם קאנםראל״ םת סיסטעם גײע די דודכםירעז
עויפאלגרײד. איר מאכען און אײגגעפירם אמט װערט

ט מ ני ע סי ע ד ל׳  מא״ דרעם במםעל דאס ** מז
ח- ®ראבע ע ך  חשא־ און גופעקםשורערם ד

rn tA u w rr םאר־ זיד האבעז וואם כערס, ״
אלטע אמאליגע די גאך כענקם u י

 דרעםעס מאכען געקענט האם מען װען צייםען, גוטע
 פרובירם האבען און יוניאז דער םץ קאנטראל דער אהן

 דרעם־ דער מיט אפמאך דעם באדיען צו ניט מזל זײער
o 31 געענדיגט זיך האם װאס יתיאן, מאכער nטען 
 ערפא* שלעכטע גאנץ א איגערגעלעבם האבעז יאטאר,

 יט1 גאר געװען נעםלאך איז זייערע •ראבע די רונג.
 אלםע יענע אז איבערצײגם, זיד האמז זײ און מזל׳דיג

 גים םער מען קען בענקעז, זײ װעלכע גאד צײטעז, גוםע
צוריקקערען•

 מאגופעקםשורערם די םײסטענם געװען זײנען עם
 דרע־ ביליגע די פראדוצירען װאם דזשאבערס די אוץ

 דעם באגײען צו אפגעזאגט זיך האבען װעלכע סעס,
 םיםגלידעד געװען דעען זײ םיז ערערעמ אגרימענם.

 געהאט האגען די פמ טײל א און אסאסיאײשאז דער פון ׳
 איז עם יתיאן. דער םיט אגרימענטס אמדיוױדועלע

 באלאנ־ זײ םין װעלכעז צו גיט אוגטערשײד קײן אבער
 אז אימרצײגט, זיד האבען זײ אז איז, עיקר דעו־ גען.
 דרע־ קײן זײ קענען ױגיאן דער מיט אגרימעגט אן אזץ
 גױ אין םײ ניט עם קען מען איז םאכעז• נים סעט

 יתיאן דער פון אפאראס דער מפז. אװ אוט סאי יארק
 פולסםער דער אין און אױםמנצײמנם געאו־בײם האם

 דעמאנםטרזמיע פיקעם אימדדוקםםולע די הארמאגיע.
 פולעז איר געחאם תאם יאדק גיו אין יוניאז דעו־ פץ

טאון. אװ אוט אפקלאנג
ssssssSbksuisLsMs s■■ asa mum ־ * - - - - ■ ■ to פון סאלידאריםעם די אז פאר, זיך שםעלעז 

 נױ די פאר געװצז איז יארק נױ םים םאון אװ אום
 מים םארמאסםעז ײד עזהאב סװא חשאמרם״ יארקער

 דאן• זײנעז אנטױשו^ס ביטערע א זעהר יוגיאן׳ דאד
 אין שעפער זייערע אויף געװען האפגונגען זײעחנ אלע
 די טעזדאר עזסאכ קענעז וועלען די או *קאגםרי״, דעד

 פאכעז לאזען ניט ויי וועט יוניאן די װאס דרעסעס,
f גין אין n r. מר האבעז זײ  איז עם אז םארגעםען. א
 קאנטרי״ דעד אין יתיאן אינםערגעשאגאל זעלביגע ךי

יאדק• נװ אין װאס
מזל׳־ קײן ניס זאזזר געײעז איז «ס קורצעז׳ זדץ

מ מ. די א •ר

ע ײ עו נ ג אנ ל וױפיל אױף גים װײסען םיר ס
ען ענ  פמ באריכם דער ריכטיג איז עס שלן־ח א װ

 לואים חשאהן אז וואשינגםאן. . .
' ,1‘־ ׳  מים קאנפערענץ א אויף האם ׳׳• •“ "* ־

 אױםגעדריקט לאגווארדיא מעיאר •V • ה • 0 און
 אין שלום שאפעז צו װאונש דין

 איז ער אז און באװעגוגג ארבײטער אםעריקאגער דער
 אםע• דער פת םירער די םים צונויפצוקוםען זיד גרײט
 װעגען פארהאנדלען צו לײבאר אװ םעדערײשאן ריקען

 יבעז.גלו איט אין זיך וױלט עם אבער פאראײניגונג, א
 װעם גווארדיא לא אז געזאגם, וחנרט באריכט דעם אין
 ל• אװ פ. א. דער צווישען שלום״פארםיטלער דער זיין
ױמן. tt װילט דעם אין אויך אח ,4 א' םי• דעז־ און גל

fpm ײ p. itm וקדדוזדזון ס tyn r t* «ײן יײל 
t םײנען גלױבעף, o או זאגען. צו ניט חנרםיט t o 

 א איז באריכט דער אז גלויבען, צו גרוגס א האגעז
 זיך וזאלט אוגז אז זאגען. בלױז וױלען םיר ריכםיגער.

 וױיל ריכםיגער, א זיין זאל באריכם דער אז וועלען״
 אסעריקא* דער אין שלום זײן זאל עס אז וױלען״ םיר
 גיכער װאס זאל עם אז און באװעגומ ארבײטער נער

פאראײניגוגג. א צו קוסען
a m sa  s a i a s s s  . . . a  a e s a a a s m e  sa m a m s a A s a a  a a s a  u s i a i s i u  a * .  אין איצם ייך געפיגעז אםעריקא אין ארבײטער די

 פארםײדיגונגם־ א iftb דארפעז זײ װען צושםאגד, א
ר דארפען זײ אגגרײפס־קאפן^ אן אײדער קאסן^ מ  גי
 אגצר און פארטײדיגען צו קאסף שווערען א םירען

 גיף איצם בת האבען זײ װאס פאזיציעס, די האלטען
ױיע צו קאםף א םירען *ו איידער װאונען,  געװיגעז

 װערען װאלם ארבייםעד די פון מאכם די פאזיציעם.
 אױך נאר זיד פארסײדיגען «ו בלױו נים שםארקער םיל

 כחות זייערע װען גויםיג׳ איז עס האו אנצוגרײםען,
פאראײגיגם. געווען וואלטען
 םאראײגיגם איצט זײן דארםעז ארבײטער די און

 אויך נאר קאמף, עקאנאםישען דעם צוליב בלױז נים
 זײנען זןס צװעקען. פאליםישע צוליב וועניגער ניט
 דורכ־ דארפען װאם געזעצען, םאציאלא םך א פאראן גאך

 ארבײטער־באװעך פאראײניגםע א און װערען, געםירט
ע  ארכײםער ארגאגיזירםע צאל ריזיגער אזא םיט גו

 קאנ־ אוים׳ן איינםלום גרױםען א זעהר געהאט מאלם
 דער זיד דערנעגטערם עס אלײן. דאס נים אמ גרעם■

 שפי־ װעם וואם װאהל־קאםף, א ,1940 פון װאהל־קאםף
געשיכםע דער אק ראלע וױכםיגע באזונדערם א לען

■ u a m  a a a s a a s  a a s a  a s a a i A  ■ a t e s a s A s a M s s t ^ u m  a m  םאר לאנד אין מזות רעאקציאנערע די אמעריקא. םון— —. - - .----- 
 געלד־םיםלעז קײן קאמןי. גדויםען א םאר זיך אײניגען

 זײ. םים איז נרױס״קאפיטאל פעלען. ניט זײ װעם
 פרעזידענם אפשאםען — אפען און קלאר אח ציל זייער

 אםעריקא םאן שםױס א און זײעל״ ״נױ רחוועלט׳ם
די קאנסראל זייער אונםער האבען זײ צוױק. אױף

o s a a n u s n  a a s e s s a a i  a a a  a a s a  e a s s a f e  s a u  a s a s  s s a a s s b a  m m a a m aפארשײ־ האבען זײ און לאגד פון צייטמגעז סערססע 
 פראפאגאנדע. און אגיםאציע פאר םיםלען אנדערע דעגע
 אײגפלוסרייכער און שםארקער גרויםער, דער אס געגען

 םאראײניגוגג א נױטיג איז פאראייניגונג רעאקציאנערער
 דער אין און לאנד פון מזות פו־אגרעסיװע אלע םון

 ארבײםעד־ דער פח פאראייניגונג א ליניע ערשםער
באװעגוסג

 וױלם גױםיג״ דדינגענד אזױ איז דאם וױיל און
 װע־ קלאנג יעדען אין באריכם׳ יעדען אק גלױבען זיך
 ארבײםער אםעריקאנער די אין שלום םעגליכען א גען

 קלאנגען די ארן באריכםעז די אז זײן, קען עס רייהען.
 שלום פאר װאונש גרױסען דעם פדן רעזולםאם א זײנען

 רײזמנז די אין חײנם חערשם עם װאס פאראייניגונג, און
פרייגד, דיעדע פון און ארבײםער די פון

 זעחד איז לאגווארדיא םעיאר אז ווייסען, םיר
 דער צווישען שלוס א אין פאראינטערעםירם שםארק

* x רוז• מנפרעזירע וױ פמקס ■א אי. סי• און ל. אװ 
 רזד־ דאך האט ערעםירם. פאראינט דעם אין איז װעלם
םעק־ נײעם דעם תאפקינס, חעדי באאויפטואגט וועלט


