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 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.

 נידעלס״אץ און ״פינס
םאנםרמאל

 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
ען  םום עם שםארק וױ ײזעןאװב חנרםים זױן דעם מג

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 נ  איז לעצטענם געװארען געביםען סצענקעס וילע ד
 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 ® יאדק ו גידעלס״ צגד ,שמס נאד מיי
 לפא אגס םןאםאר שסאידוס לויגאד *יז לטגןששי אלץ

רןן שפילם %ס חייזןד. גןואקסא שאו חאר א  אוועגם ין
apyt םיםװאר &אסמעס *װײ שן װאןי 8 סאג *JQ9 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

 צו רעכס קײן געתאט ניס פיסא יער האט שײדונג
 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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tin ימיאז םח דירעקטאר פרײס׳ דזשארדזש דד. 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 vn צו צןאגטשליקא געװען 12,000  «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 ג&בען. עקססדן די בארעכםמם עס *ז םיר סילען ילאז״

 לײבאין אץ מוזיק נעגרא פון ?אנצערט
פעברואר וטען2 דעם סטײדזש

 mi קאנצערםעז סעריא א פון ערשטער דער
 מ פון עגםװקלתג און ענטשםײאתג די לײכםען

 םםעידזש לעיבאר איז װערעז געגעמז װעם מוזיק
 אװאנם״ זמסאג אינםערנעשאגאל, דער פון אםער

סאג). געבודםס (ליגקאלגם פעברואר םען12
o ערשםער דעד r a - tn w p מן זיך גנ  אי

ײ לידער, קריגם פעריאדע. אסריקאגער דער מי
tM 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 teדער 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

מען ^זלאוקמאמד ײן ותרשז מזוכם סוזען ײך, מפ נ
a a a m m • ■  a t a  m a t a h  ^ a a ױ וױ םיםלען נױע *ח ת די ןז •י לו

«ואג«רק^לאי דאד פון קרןױס bis איז עם איז
MmiggammBsugmaMn maab^at^^^utmes ^ ^  M nne• 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.

 וױדער דארף טען אח ערפאלגרײכםםע די את מםטע
 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
s ־ * - - - - ■ ■ s s s s s S b k s u i s L s M s  s■ ■  a s a  m u m 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 •ראמ. די

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
גלױמן. tt װילט דעם אין אויך אח ,4 א' םי• דעז־ און

fpm ײ  ײן יײל» *p. itmtyn rt וקדדוזדזון ס
 to או זאגען. צו ניט חנרםיט to םײנען גלױבעף,

 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  s a 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 קאס̂ן מ  גי

 אגצר און פארטײדיגען צו קאסף שווערען א םירען
 גיף איצם בת האבען זײ װאס פאזיציעס, די האלטען
 געװיגעזױיע צו קאםף א םירען *ו איידער װאונען,

 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
 ארכײםער ארגאגיזירםע צאל ריזיגער אזא םיט גוע

 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 te 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



 מא־ צו גאםיהען זיך זאל ער אז קאמוירס, אװ רעטערי
 ארבײטער־ דערמאגםע צוױי די צװישען שלום א כען

 האפקינס װאס באקאנט ניט איז עס ארגאױזאציעס.
 קײן איז עס אבער דעם. װעגען געטאן איצט ביז האם

 פארגעסען• ניט אויםגאבע דין האם ער אז גים, צווײפעל
 פראגרעסיװע ױיכטיגסטע די פון אײנער איז האפקינם

 וױים ער און אדםיניםםראציע רוזוועלם׳ס פון םיםגלידער
 אין שלוס א האט עם באזײיםונג גרויםע א פאר וואס
 דער סון פאליםיק דער םאר באוועגוגג ארבייטער דער

רעגירוגג. איצטיגער
האסען׳ צו אורזאכען םאראן דעריבער זיינען עס

 באוועגונג ארבײטער אמעריקאנער דער אין שלום א אז
 און אויםגעװיזען• םריוזער האם עם װי נעגטער, איז
 א וועט ווערען פארװירקליכט װעט האםנונג די װען

 געשאפענעם דעם &ר קרעדיט דעם םון םייל גרויסער
 םון קאנטא דער אויף װערען םארשריבען זיכער שלום

 דיױויד פרעזידענט, איר און אינטערגעשאנאל אונזער
דוביגסקי.

ר ע C י p#p ץ  אנגעפאנ־ זיד מאם **עם ףי ם
ם טי א ב ע ל א ען ב עג  אםא־ קאנצעגםרירםע א גען ג

אר־ וואגנער דעם געגען קע ן^ג
דאר־ עס אוז בײםער״געזזדו •

ץ ע עז ר־ג ע ט ײ ב ר  םאראייניגם דעריבער פען א
קע־ װאם כוחווד אלע ווערען

 דער אפצוראםעווען. געזעץ דעם ווערען, פאראײגיגט גען
 די םון געוױנס וױכטיגםםער דער איז געזעץ װאגגער

 אונםער רעפארמען םאציאלע אלע די םון ארבײטעד
 זי־ וואגגער־געזעץ דער אדמיגיסטראציע. רוווועלט׳ס

trwi עזריזיגאגאד צו ן■ױ דטעײב וא רי ןפו טענו ןאט 
 גע• זײ שיצט און פארהאנדלוגגען, קאלעקםיװע פון און
 קללה די געווארעז זײגען װעלמ יוניאגס, קאםפאניע געז
גאוועגונג. ארבײםער אםעריקאגער דעד פון

 דעם אויף אן אנפאנג פון איז וואגנער־געזעץ דער
 באלעבאטים. די פון געװארען כאקעםפט אוםן שארפסטען

 אייגפלום, גאנצעז זײער אנגעװענדט צועדשם האמז זײ
 קאנגרעס םץ ווערען אנגענוםעז נים זאל געזעץ דער אז

 ארגאניזירט זײ האבען געלונגען, נים זײ איז דאס nm אץ
אונ* װערען ערקלערם זאל ער אז אים. געגען קאםף א

 דעם אויד האבעז זײ װען און געריכם פון קאנסטיםוניאגעל •
 אי־ אים געגען קאמף זײער זײ האבעז פארלארצז. קאפף

 דארםען אים זאל םען אז קאגגרעס׳ אין כערגעםראגעז
 סארלירעז גאנצען אין זאל ער אז מאכעז, צודעכם אזױ
 הא־ באלעבאםים די ארבײםער. די פאר גוצליכקײס זײן

 דאם זײ זיד װעם קאנגרעס איצםיגען דעם אין אז םען״
 צאל גרעםערע סיל א אים אין האבעז זײ װײל אײמעבעז,

זײ־ צו איבערגעגעבעז טרײער זײנען װאם ר■טעצדפארס
---------------------*---------------------4IUHIU1*> >■11

די אײד װאם פארדרוס׳ גרױסער א איז עם און

 לייבאר אװ םעדערײשאן אמעריקען דער םון םירערשאםט
 םארם. איצטיגער זיין אין געזעץ וואגנער דעם באקעמםט

 עם װיפיל אויף פראגע די דיםקוטירען ניט דא װילען מיר
 ל. אװ פ. א. דער םון אויםזעצונגען די גערעכט זײנען
 זאל מען ווען וױיל געזעץ, םון פוגקםעז מאגכע געגעז
 שטאנד־ איר םון גערעכט זײנען זײ אז אננעמען, אםשר

 צוריקהאל־ זיך איצט אויך ל. אװ ם. א. די דארף םוגקט״
 רעװידירט זאל געזעץ דער אז פאדערונג, איר םון טען

 רעװידירען אז איר, םאר זיין,קלאר דארף עם װערען.
 גע־ אין שטעלען מײגט ^נגרעם איז געזעץ דעם איצט
 ארבײטער. די פאר געזעץ םון גיצליכקײט גאנצע די פאר
 וואג־ דעם רעװידירען נעמען זיך זאל קאנגרעס דער װען

 בלויז אפשטעלן ניט זיך נאםירליך ער וועם נער־געזעץ
 פעדעריישאן אמעריקען די וואס אױםבעסערונגען, די בײ
 מיט רעכענען אויך זיך וועט ער גאר פאדערט, לייבאר אװ
 דיי באטראכטען און באלעבאטים די פון פארלאנגען די

 װעלען עם װען און םאדערען. זײ וואס אויסבעםערונגען
 ״אוים־ אלע װערען דורכגעםירט וואגנער־געזעץ דעם אין

 קענען ער וועט געפאדערט, װערען וואם בעסערונגען״.
 גאנצען, אין אפגעשאפט װי גוט אזוי װערען באטראכט

 אר־ די פאר ניצליכקיים זיין פארלירען וועט ער וױיל
בייםער.
 דעריכער מחען פריינד זייערע ארן *רבײטער די

 עקזים־ די באשיצען צו כוחות זייערע אלע םאראייניגעז
 גרוים א זיין וועט עס וױיל וואגנער־געזעץ, דעם פון םעגץ

םארלירען. אים וועלען די ווען ארבייטער די םאר אומגליק
**

ש. םון טוים דעם מיט
 אידישע די האט יאנאװסקי
פארלא־ באװעגונג ארבייםעד

 קא• און פאפולערסםע אמאליגע אירע םון אײנעם רען
ווארם־זאגער. און םירער לירםולםטע

 יארען לעצםע די אין וױיל ״אמאליגע״, זאגען מיר
 צולינ און געזונד שוואכעז זײן צוליב יאגאװסקי. ש. איז
 אײ דער אין באדינגונגען אמ צושטענדעז געענדערטע די

 און אקטױו מער געווען גיט באװעגונג ארבײםער דישער
 זיק אז זאגען, קען םען זײם. דער אז געשטאנען איז

 אר־ אידישעו' דער אין אקםיװיטעם דירעקםע לאנגיאריגע
 צום האם ער ווען אויפגעהערט, .אט1 באװעגונג בײםער

 דער םון רעדאקטאר אלם חחיגנירם nr* 1925 םח םיף
״גערעכםיגקײם״.

נא־ דער פיז געווארען באשאנקעז איז יאגאווםקי ש.
 שריםטשםעלערישעז א — מתנות גרױםע צוױי םים םור

 בײדע זײ האט ער און רעדגער״קראפם׳ א איז טאלאגם
 אידישער דער םאר מאס םולסטער דער אק סיסגענוצאו

v.ארבײםער־באוועגוע
 יא■ ש. װעלכער ®מ שםימע׳ או־בײטער ״םרײע ״די
 האט רעדאקטאר, דער לאגג יארעז געװען איז גאװסקי
אידישע אנדעד קײן װאם אײנפלום, גרויסען אזא געזזאט

 fm אק עס געהאם. ניט עם האט צייטונג װעכענטליכע
 ארגאן וועפעגם באװעגוגג, אנארכיסטאצע די געװען
 . האם וואס געייעז׳ איז' שטימע״ ארבײטער .פרייע

 רעדאקסאר איר גאר אײנםלום, גרויסען דעם געשאפען
 אויסגי אםט גאנץ איר אין האט װאם יאנאווםקי״

 ארויםגעבע^ אירע םמ מי מיינוגג׳ אייגענע זײן מער
 אנגעפאנגען האם אינטערגעשאנעל די װען

 צעגםראלע איין אלם ״גערעכטיגקײט׳ די געבען
 אנגעשלאםען, איר אן זײנען וואם ױניאנם׳ אלע פאר

 קלאוק די װאם צייטונגען, באזוגדערע די שטאט
 (״גלייכהײט״). דרעםמאכער די און פאםט״) (״נײע

 אנג איז יאנאװםקי ש. אמ ארויםגעגעבען׳ בען
 f געקראגען ער האט רעדאקטאר, איר פאר געװארען

 אינ־ די םעהיגקײםען. זיינע אויםצוגוצען םעלד גרוים גיי
 הויפטזןכ^ געװען נאך ציים יענער אין איז טערנעשאנעל

 געווען איז ״גערעכטיגקײם״ די און ױניאן אידישע א ליך
 ן געװען איז זי ױניאן. דער םון הויפט־צײטונג די

 גדװ• א געהאם האט און צייטשריםם וועכענטליכע גרױסע
 ױגיאן. דער פון מיםגלידער די אויף אײנםלוס םען

 יאנאווסקי^ן ש. אויםגענוצט אויך האט אינטערנעשאנעל
ן אויף אויד האם ער און םעהיגקײםען אראטארישע  דן

װירקונג. גרויסע א געהאט געבים
»1 םעג שםורעםדיגע אנגעקוםען אבער זײנען עס

 % האבען וועלכע באוועגוע׳ ארבייטער אידישער דער
 ד* אץ פארמעז שארםע באזוגדערם - גאנץ גענומען

 ' אינםעתעשאגעל דער אין און ױניאן קלאוקמאכער
 זײנען זײ םון רעזולטאט א אלם אלגעמיץ.

 אוין און יוניאז דער אין ענדערוגגען גרויםע קומען
 ימיאן דער םת םירערשאפם דער פון פערזאנאל דעם

יגעש טלאדעמ יך1 עןהאב סווא די, ױשעןצו  m זעי
יאנאווםקי. ש. געווען אויך איז אינטערנעשאנעל

 וױ כמעם זיד האט טויט יאנאװםקי׳ם מים
 דער — דור גאנצען א םון אסשםארבען דאם דיגם

 און טעטיג אזוי געווען איז יאגאװסקי וועלכעז איז
 י יאפולערםםע די םץ איינער געווען איז ער װעלכען
ח אײגער געווען איז ער םירער. אמ  די י
 און פצן זיץ מים דור דין פון אויםקלערער רייכסטע

 פון םראגיק די געװען אםשר איז עם אמ צונג• זייז
 געזען האם ער וואם לעגעז״ זיץ םיז יארעז לעצםע

 םםערע די אויד אים םיט און אומעשטארבען איז דור
 a אבער זיך האם ער אייגםלוס. און װירקונג זײן

 געלעבם גיט האם ער אז זאגען. און טרייםםען
 זײנע סאר געםאן םײל זײן װי מער האט ער אז

 אױו לעבען גאגצעו זײן האט ער אז און םענשען
 און שענערער בעסערער׳ א פאר קאמף דעם םיט

 דער םון געשיכםע דער אין וועלט• םערער
 ש. נאמען דער דעריבער וועט באוועגונג ארבײטער

 •לאץ. אגגעזעהצנעט אן פארנעמען שםענדיג נאװםקי
אנדענקעז• זיק ערע

ט דער װאלח דער און הונ
 ■ױער. כײפ געחאנז קעסט שלעכטע ניט חאט װאס חונט א

 טוישר. חמטער גײחןל א װמטןןד־צײם אץ »ײד און
:סעלד פץ װאלף דעם םיט *עשמועסמ זיף חאט

יוכנער, r? גי« ײעלפעל א גיןם׳ דאנק שדין, דאף כיסם -
— װעלט די גומ דאד װײסם און

»ערז און קעלט לײדען ששענדיג דאס דו זאלמז פארװאם  חו
T כײ געפרעגט שוץ איד חאכ איממאל גישט T לײז»: 
 אזױגע ׳י1װאל דאד, חאםט דו

פכנח א גאר איז װאס
v■ י•׳ •י ®מילי**•flP * v
ת אפ ײ לעכסט דאן ץ װעלס י *מר. י
געפאד, שפעגײקער *ץ

p אוסליפטע «אד דו מוזם אפםםאל און p v ..םארטראגעז״
- םארװאסז װײםט און - ממ« ײןי רופ« ״מען -

 פארדראם גרױס םיסו am הא•
— איכערגעשדאנען ודאלף דזןד

אוועק, װארםט טעז װאס *יעקעל » «אר וײיל
ײ רעפ» איז & ט םיט׳ן דרײען «ו דיר ג
v ײיניען *ז tm חײםען, אלע אויץי «עג —
נױמ, םיץ זײז ני» זאל ע• נרוי■ וױ ייךי. און

i דיזןד p « י וגרױ■ גדעקזןד
ממרקױמעךי♦ גיס קײגםןןד ך ז

V  דארגײ זיד אץ װאלף, רפ שטאלץ, דיץ בײ כלײבען םןןגסט
אי אםילו  :קלקמען נימ ײאי א ג
 סײ־װי״םײ װעט זיך צו חײןי אױם׳ן װײל
ד שומר א פאר פויער דער ען... גיפ יי ם ע נ

/ ־

ר ע ב ד ײ ל
 געחאמ, פדײנד אלס לײכ דעם חאם װאס חוגט א

 זאט, צו איט מיט אגלױפען זיד קאכענדיג ניט
 :צדגןןטראגעז חניפח נײע א אמאל אים חאם

׳זאגען דיר מוז *איד —
 v װןןלט, גאגאער דער אױןו אז

 םעלד און װאלד אץ סײ ים׳ען, די אץ סײ
 געפמעז *ו גיט גאר אה

 חעלד, פראװען און מעכטיגען אזא גאד
 םארדמםן פאלשקײטען, אן ׳ײ וױ אזוי זאל װאם

ץן די און חערשואפט די ת  ק
 אליײ געשדײ דיץ פון — קלימיגקײט א

 זמען, דעם דאד חײת אלע ®ייילירעז
ד״... דער אױןי פחד אץ זיד װארפען און ר  ע
 פארהלםרטד־- אים גגדר דער חאם גןןעןטםערם—יאך, *און —

« ס׳איז׳ לאכען, *ום גאר ײי
אפען...״ םשוגע אמאל םיד קאן מוק ״װאפער א ם

■4 1939 מארטש,

ז י פ
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אםע־ דער פון עקזעקוטױוע גענעראל י ,
 איז לייבאר אװ םעדערײשאן ריקען

 אז ערקלערונג, אן מיט ארויסגעקומען
 אמעריקאנער דאם אז ניט. גלויבם זי

מאקםי־ דעם דערגרייכט האם פאלק
םאר־ און פראדוקציע דער פון מום

דע־ םחורוו^ םאבריצירטע םח ברויד
 בא־ װאס די, פון מײגונג די אגנעמען ױט זי קען ריבער

 א אויםצוהאלםען גריים זיץ מעגען םיר אז הויפטען,
 פון חשבון דעם אויף ארגייםסלאזע סת ארםײ שםענדיגע

רעגירונג. תר
 אמעריקאנער דאס ריכםיג םולשטענדיג איז דאס

 איצט װערט עם װי מער, סך א םארברויכען קען םאלק
 איז דאם פאבריקען. אמעריקאנער די םון וראדוצירט

 מיט געווארען באװיזען צייט לעצםער דער אין שוין
 עקאנא־ אמעריקא:ער םארשידעגע םון צאלען און ציפער

 הא־ סאלקם־מאםען אמעריקאנער די נאר זאלען םיםם$ן.
 סחורות פון סראדוקציע די און קויםען צו װאם מיט בען

 וואלט עם װערען. פארגרעסערט באדייטעגד דארפען װעט
 זאלען עם אײדער ארבײטער״ אױסםעלען נאד דעמאלט

ליידי^ ארוםגעהן סיליאנעז
 םול־ אויך איז לייבאר אוו פעדערײשאן אמעריקען די

 אז ערקלערונג. דער אין זאגם זי װעז געדעכט׳ שםענדיג
 די גיט רעגירונג די װאם הילף, םארמען פארשידענע די

 דירו דערא צעיטש ע^טע־ױר וודןי «צ — ?.זפוגײטפלא
 םאר בלויז ווערען באםראכט קענען ארבייםם־פראיעקטען,

 קײז געבעז ניט קענען די אבער מיםלען. צײםוױיליגע
 קיי־ ארבייטסלאזיגקײם. םון םראגע דער אויף ענםםער

 ריכ־ א דורכאוים איז דאם אז באשטרייטען, ניט קעז גער
באהױפטונג. טיגע

 סח פראגע דער אויף ענטפער דער איז װאם אבער
 אר־ גרױסע די אס מען שאפט מי ? ארבײםםלאזיגקײם

 דער םון רעקארדס די לוים איז וועלכע ארםיי. בײטםלאזע
 דעצעמבער אין געװעז לייבאר אוו םעדערײשאן אמעריקען

 אלט־ דער איז עם ? טױזענד 380 םים מיליאן צען 1938
 אינ־ אמעריקאגער ■רױואםע די אז עגטפער, באקאגםער
 ■רױואטע אםעריקאנער די אונםערנעםער. דוסטריעלע
 ארבײםס־ מיליאגעז די ארבײט געגען םוזען סאבריקען

 דער־ ? ניט גיבען די *ז םען, םום וואם נאר לאזע.
 אין לײגאר אװ םעדערײשאן אמעריקען די דאך צײלט

 1939 ביז 1929 םון יאר צען די אין אז דערקלערונג. איר
 האם וואם ארמײ, ארבײםםלאזע שטענדיגע א פאראן איז

 און סיליאן 14 פיז צאל די דערגרײכש צײם אײז פוין
 װי וױיניגער געווען גיט איז צאל קלענסטע איר װאס

 געזאגם צײט גאנצע די דאך מען האט און מיליאן. 8
 די אז איז״ ענטםער איינציגער דער אז איבערגעזאגט״ און

 דאר־ אונםערנעםער. די םאבריקען- די םח באלעבאטים
 נים אץ ארגײט. זוכען וואם די. פאר ארבייט שאפען פען
 צו אפעלירם אויך האט מען נאר געזאגט, מען האט גאר
 עס אבער אפעלירם״ האט אילײן רוזוועלס פרעזידענט זײ.

געהאלםען. נים האט
 ליײ אװ םעדערײשאז *םעריקען דער פון פירער די

 אלײז אפעלירעז מיט אז שײנם, עם ווי באגרייםען, גאו־
 וועט אוגםערנעםער די פון געפילען פאטריאטישע די צו

 װאם עפעס. געבען זײ דארף םען אז נאר העלםע{, נים םען
 אס את געםילען. ■אםריאטישע זייערע סטימולירען זאל

:ערקלערונג חנר אין געזאגם ווערם עס וואס
 אינ״ פריװאטער דער צו וחננדען זיך מוזען ״מיר

 ארבייםם־ פון פראגע דער פון לעזונג דער םאר דוםטריע
 פאדערען. אינטערעםען גאציאגאלע אונזערע לאזיגקײט.

a אלע ווערעז געגעבעז זאל אינדוםםריע פרױואטער דער 
 אן םיט םארבונדען איז דאם םאן. צו עם מעגליכקײטען

 פרא״ דעד םץ פאו־גרעסערוגג א םיט און אױסברײםערונג
 * באשאפעז צו שריט ערשםער דער איז דאס חקציע.

 מאם םיליאנעז די פאר ארבײם געםיגעז צו מלעגענהייט
עס. מעז

 קרעדים שאםעז צו זײז no שריט נעקסםער «דער
 צו ריזיקירען. צו אונםזנרטנמער די בײ וױלען דעם *ן

 דעם פאר בױען. צו און קאנסםרואירעז צו אינװעסםירען,
 סמ עם שםימוגג. גיגםםיגע א װערען געשאפען םח *יזעק

 דער אין אונצוםרױען דער מורא, די װערען ןאמשאפט
 עקאמד און םאציאלע אין רעגירתג דעד פק יױפםירוגג

אנגעלעגענחײםען. פישע
מ־ איו יאליםישע א װערען געשאפען דארף ״עס  ע
 פמאנ־ די מאכעז מעגליד זאל װאס שםימוגס גאמישע

קױ צי אינמםםריע דעד פון באלעבאטים זײ און סידעז

 זיק זאלעז זיי כדי צוטתיען, מיט צוקונפט דעד אויף קען
 םון אנטװיקלונג דער פאר קאפיטאלען איינצולייגען װיליג

 פאבריקאציע דער אין און אונםערנעפונגען אינדוםטריעלע
פראדוקטען״. פאבריצירםע פון פארקויף דעם אין און

*• *
 באשולדיגונג דירעקטע גאנץ א דאם איז אייגענטליך

 האט זי אז רוזװעלט, פרעזידענט םון רעגירונג דער געגען
 םון הערצער די אין ארויסגערוםען םירונגען אירע מיט

 אינדוםטריע דער םון באלעבאטים די און פינאנםירען די
 קא־ דיערע אריינלייגען פון אפ זיי האלט װאם מורא, א

 אונ־ קאמערציעלע און אינדוםטריעלע נײע אין פיטאלען
 די מיט אײגקלאנג פולען אין איז דאם טערנעםונגען.

 דער םון פירער די מאכען עם װאם באשולדיגונגען,
 אדמיגיס־ רוזװעלם דער געגען פארטיי רעפובליקאנער

 רוז* םון פלאץ דעם אויף אז זאגען, זיי אבער טראציע.
 רעפובליקאנער, א קומען מוז אדמיניםטראציע װעלט׳ס

 דער ®ח באלעבאטים די און פינאנםירעז די װעלכער צו
 אםע* די אויך עס װיל צוטרױ. האבעז װעלען אינדוסטריע

 זא־ רעפובליקאנער די ? לייבאר אװ פעדעריישאן ריקען
 דיל״, ״נױ רוזוועלם׳ס אפשאפעז מוז םען אז אויך, גען
 רע־ אויף געלד פיל אזױ אויםגעבען גיט דארף מען אז

 און אן האלט דיל״ ״נױ רוזװעלט׳ם לאגג וױ וױיל ליף,
 חא• רעלין^ אויף אויסגעגעבען ווערם געלד פיל אזוי
 ארײנצױ מורא פאבריקאנטען די און סיגאנםירען די בען
 ■ד*<ופטא«נד1אי צרציצלצסקא איז אטאיאפק נײע עזגלײ
 אםעריקען די אױך עם פארלאמם אוגטערגעםונגען. לע

 אפ־ זאל רוזוועלט אז זי. װיל ? לייבאר אװ םעדעריישאן
 אױם• זאל מען אז זי״ פארלאגגם דיל״? ״גױ חנם שאפען
 לאנג׳ ניט דא זיך דאכט ? רעליף אױף װימיגער געבען

 פאר־ קאנגרעם צום מעסעדזש זײן אין האט רוזװעלט װען
 די און ארנײם רעליף פאר דאלער מיליאן 875 לאנגם

 האבעז קאנגרעס אין באלעבאםים די פון םארםרעטער
 סעחג־ אמעתקען די האט מיליאן, 725 כלױז גאװיליגט

 דער אז םארלאמם׳ און פראםעםטירט לײבאו־ אוו ריישאן
 רחװעלט וואס םומע״ פולע די באוױליגען זאל קאגגרעם

געםאדערט. האט
 אונםעדנעםער אינדוסטריעלע די אח םיגאגסירעז די

 בױ איר באלאנסירען זאל רעגירוגג די אז סארלאגגעז,
 אײן״ נעםמ זי װי מער אויסגעמז ניט זאל זי אז דזשעט,

 פעדערײ־ אםעריקען די אױך איצם עס םארלאנגם —
 באלאנ־ רעגירונג די איצט קען לײבאר? אװ שאן

 אזעלכע אױםגעבען דארף זי ווען בוחשעם, איר םירען
. ? רעליף אויף סוסע[ גרויסן

 םארגרעםערעז זאל זי װען קענען. עם וואלם זי יא,
 די אגער שםייערעז״ העכערע און נייע דורך הכנםח איר

 וועלען אונטערנעמער אינדוםטריעלע די און םיגאבסירעז
 זײ בארױבט רחװעלט אז העכער, גאך שרייען דעםאלם

םאג. מאדגענדיגען םיט׳ן זיכער נים זײנען די אז און
 װיםען לאזם לייבאר אװ םעדעריישאן אמעריקעז די

 אל־ איר בײ גאד זיד האלם זי אז ערקלערונג. איר אין
 אובםער־ ■רױואםע צו שייד איז ױאם פילאזאפיע םער

 זי״ זאגם גלױבט׳ זי איניציאםױוע. ■רױואטע אמ נעמוגג
 אוגםערנעסוגג ירױואםע אץ איניציאםױוע פדױואםע אז

 װאלט עס גו. װערען. םrגעשט אץ דערמוםיגט דארף
 לײ־ אװ םעדעריישאן אמעריקען די אז געװען, צײט שוין
 איר און םילאזאפיע עקאנאמישע איר בײםען זאל באר

םיסטעם. קאםיםאליםטישער דער אין גלויבען
 קאפיםאליסטישער דער צו שײד איז האס אבער

 אינדוםטריעלע די און פיגאגםירען די חאבען םיסטעם,
 רוז• פאר שחנקען צו מער װאס ניט זיד אונטעתעםעד

 לייבאר• אװ םעדערײשאן אמעריקען דער פאו־ וױ וועלטען
 ער־ געלעגעגהײםעז מצרערע גײ שױן רוזװעלט דאך האם

 קאפיםאליםםישער דער םאר שםעהט ער אז קלערם,
 איג־ אינדוםםריזנלע די און םינאגםירעז די און םיםםעם

 זײז אק צװײפלעו צו ניט אותאד קײן האבען םערגעםער
 וחנ־ נים זײ בײ אבער זיד חאנדעלם עם פארזיכערוג^

 םיס־ קאפיםאליסםישער דער אין גלויבען רוזװעלט׳ס געז
 רעגירוגג די ניט פירט ער װאס דעם װעגעז נאר טעם,

 אײנוױ־ נאד רחװעלם זאל • וױלען• די וױ עןגאגג אין
 און םיגאנםירען די די« וױ חנגירוגג די פירען צו ליגןן

^ ר ט ם  זײ עם װעם פארלאנגעז׳ אונםערגעמער איגדו
 ער או זאגעז׳ װעם רחװעלם װעז קיפערעז׳ גים אםילו

געזעלשאםם. םאציאליסםישןר א אין גלויבט

 גים זאגם ל. אװ x * דער פון זןקזעקוטיװע n נאד
קאנקרעטעס באשםיםםעס׳ עפעס דערקלעדוגג איר איז

3 ט ײ ז ---------------------------
 הערצער די באתהיגען צו טאן דארף רחוועלט וואם
 פארטריי־ צו און אונםערנעמער און פיגאגסירען די פון
 ״מאגכע אז נאר, דערצעהלט זי מורא. די זיי פון בען

 פון םארטרעטער אייגםלוםרייכע און מעכטיגע שטארקע,
 אז מײנונג׳ דער מים זיינען אינדוסטריע פרױואטער

 פראגרע־ קענעז זאלען אונטערגעםונגען פרױואטע כדי
 פארארד־ די אץ געזעצען די אז נויםיג, עם איז סידען
 םוגקציא־ םחען איגדוסםריען די װעלכע אונטער נו־מען
 מער אץ קלאר מער באשטימם. מער דין דארםען נידען,

 סםאביליזירען וואלט ׳זײ זאגען דאם, פארשטענדליך.
 בריימען וואלט און באדינגועען אינדוסטריעלע די

 די באװעגעז םריי אגפאנגען זיך זאלען עם אז דערצו,
 דיגען װאס קרעםטען איגדוםטריעלע און םינאנציעלע

 פרי־ די אױסצושפרײטען און פארגרעסערען צו נויםיג
אינדוסטריען״. וואטע

 און פארארדנונגעז אזעלכע םאר עס זייגען וואם
 פארשםענדליד ניט און קלאר ניט זיינען וואס געזעצעז
 ערקלערונ^ די :יט אונז דערצעהלט דאס — גענוג?

 אינדוםטריע םון פארטרעטער אײנםלוםרייכע די אדער
 דער םון עקזעקוםיװע דער ארויםגעזאגט ניט עם האבען

 זאלזגז זיי אז אנגעזאגט- זײ האבען זיי אדער ל., אװ פ. א.
 בא־ דזא גאנצע די אויב אבער בםוד. האלטען עם

 געזעצען םאנכע דארף מען וואס דעם, אין בלויז שטעהט
 גיםא דאך זין־ איז מאכען םארשטענדליכער און קלערער

 דער ניט און רוזוועלט נים קריגען. צו וואם וועגען
 זײ אדרבא׳ וועג. אין שטעלען זיך װעלען קאנגרעם

 פאר־ אח קלערער געזעצען די העלםען זיכער װעלען
 אינ־ דער פון באלעבאטים די נדי מאכען׳ שםעגדליכער

 ארײנלעעגן און שרעקען אויםהערען זיך זאא דוםטריע
אונםערנעמוגגעז. אינדוםטריעלע און קאפיטאלען נײע

» ■צןגגליי צו װואאצ דאזא m דארף מצז ארנ
 אז בלױז, סארלאמען אונטעתעםער אינדוםטריעלע די

 און קלערער װערען געמאכט זאלען געזעצען מאגכע
 ארײגווארסעז זײ וועלען דעמאלם און םארשטענדליכער

 גייע איז קאפיםאלעז באהאלטענע אפגעשפארטע זייערע
 פארגרעםערעז צו אדער אונםערנעמוגגען אינדוםטריעלע

 וױלען׳ די מער. פיל װילען באלעבאטים די אלטע. די
 פאראח־נונ־ די אח געזעצעז די אפשעפען זאל םען אז

 םארשםענד־ און קלאר גיט כלומרשם זײגען וואס ׳גען
 םארשםענד* און קלערער זײ בלױז גיט און גענוג ליך

 ל• ®• א• דער פון עקזעקוםיװע די און מאנעז• ליכער
עס. וױים

 דעם אפשאםעז זאל פען *ז וױלען, באלעבאטים די
 געםעלעז וואם געזעצעז אייניגע נאך און געזעץ וואגנער

גיט, זײ
 חנם איז אז געטראפעז, אזוי גראד זיך האם עם
 אםערי־ דער פץ עקזעקוטיװע די וואם טאג, זעלביגען

 מיט ארױסגעקומען איז לײבאר אוו פעדערײשאן קען
 מאס אלץ טאן דארף רעגירונג די אז נג,יערקלעד איר
 הערצער די פח מורא די םארטרײבען צו מעגליך איז
 א זײ פאר באשאםען און באלעבאםים גרויסע די סון

 קא־ זייעחג ארימלעגעז װעלען זאלען זיי אז שטימוגג,
 אױסברײטע• אחנר אונטערנעמונגען נײע אין פיטאלען

 ארױםגע־ באלעבאטים גרויםע די זײנען אלטע, די רען
 ארבײםער װאגנער דער אז םאדערומ, א מים קומען
 אז ניט׳ פאדערען זײ ווערען. אפגעשאפט זאל געזעץ

 אח קלערער געמאכם װערען זאל געזעץ וואגנער דער
 איז זאל ער אז סאדערען, זײ גאר םארשםענדליכער,

װערען. אפגעשאפם גאנצעז

 פון עקזעקוטיװע דער אז*אץ זײן. חושד מעג מען
 םאראז זײנעז לייבאר אוו פעדערײשאן אםעריקען דער

 דער װעז קימערעז׳ גיט גאר די װעם עם ױאס אזעלכע,
 װע־ װערען. אפגעשאםט זאל געזעץ ארבייטער וואגנער

 זײנעז עס איעדרוק. דעם אזױ איך האב גיגסטענם
 ניט הײנט נאו זיד קעגעז וואס אזעלכע, פאראן דארטען

 פילא• פארשיפעלטער אםאליגער זײער פון גאפרײען
 אין ארײגםישעז ױם זיד דארף רעגיתנג די אז זאםיע׳

 זאל דאם װען ארבײט און קאפיםאל צװישען קאםף דעם
 זײנזמ זײ ארבײםער. די פון גונםטען צו זיק אפילו

 נאר געזעצגעבונג׳ ארבײםער געגען חיינם גאך סאקטיש
 אמי־ די וױיל אםען, ארויסצחאגען עם זיד שעםעז זײ

 אװ פעדעדײשאז אםעריקען חנר פון ■אליטיק ציעלע
 לעצ־ אירן אױף געװאחנן אגגעגוםעז איז זי וױ לײבאר,

 געזעצגענװג. ארבײםער פאר איז קאגװענשאנם- םע
 נים דיגען ל. אװ פ. * דעד פין פירעד די וחמ און

 עם איז געזעץ ארבײםער װאגנער דעם םיט צופרידעז
 װילצז די װאס אים, פון יתקםען פאנכע פים בלױז

 גאנמו־ דעד אז נים, פאדערצן זײ אבער אױסבעסערען.
 באלעבאםים די וױ װערעז, אפגעשאפט זאל געזעץ
עם. וױלעז

M i  M M ■  M iM A H ■  -  - * - - - - ------ פירעד די װעץ בעםער, געװען וואלט עס גו<



 וואג־ דעם רוה נו געלןחען וואלטען ל. אוו פ. א. דער
 אויםבעסערונעגן• דיערע םים געזעץ ארבײטער נער

 די אויב אבער םארערגערונגען. גיכעױ זײנען װעלכע
 אין 1םא שלאגט ל. אװ ם. א די װאם אויםבעםערונגען.

 » איז םארערגערוגגעז, גיכער דינען געזעץ, װאגנער
 קיץ אבער עס איז ווערען, דיסקוםירט קען ױאס פראגע,
 «ז פירט ל. ם. א. די װאם קאמף, דער אז ניט, פראגע

 געפאר׳ די זיך םיט םראגם געזעץ, דעם רעווידירען גו
 ארבײםער די םאר געזעץ םון ניאליכקייט גאנצע די אז

 איצטיגער דער אויב וױיל ווערען. פארגיכםעט זאל
 גע־ וואגנער דעם רעװידירען נעמען זיך זאל קאנגרעס

 פארלאנגען די צו צוהערען בלויז נים זיך ער װעט זעץ
 און באלעבאםים. די צו אויך אר3 ל. ם. א. דער פון

 א האם ער אז געװיזען, האט קאגגרעס איצםיממ* דער
 באלע־ די םאר האחנען זײן אין פלאץ װארעםען גאגץ

 װאם פראגע, באזוגדערע א איז דאם אבער באםים.
דער סון ערקלערונג דער םים םאן צו דירעקם ניט האם

ל. ם. א. דער פון עקזעקוםיװע
*• ־___ •

 זײן׳ זזושד ױעגען שוק זיך רעדט עם ווען און
 עדקלערונג דער אין אז חשד, א מיר בײ זיד דערװעקט

 די שםעקם ל• אװ פ• א■ דער פון עקזעקוםיװע דער פון
 פארםײ׳ רעפובליקאנעד דעו־ סון פרימד די סח האנד

 םירער־ דער אין פארסראםדז שםאדק אזוי זײנען װעלכע
 אײנגע• די זיד האט עס ל. אװ פ. א. דער פון שאסם
 עקזעקו־ דער פון םיםינג א אױף דורכצוםירעז געבען
 גע־ נים איז זײ װאס דאס ל. אײ ס. * חנר no םיװע

 פון קאגװענשאן לעצםעד דער אויף דורמופירען לוגגען
ל. אװ פ♦ m דער

דער אויף האבען װאל מעםיו און פרעי חשאן
־X־

 פארפאסט׳ האבען זײ װאס ארעזאלוציע, ײדכשמוגלען
 קריםי־ אמ אדםיניסםראציע רוזוועלס׳ם וועלכער אין

ך אזוי געמארען געםאכם איז דאס געװארען. קירם  ח
דעלעגאםעז ושוט׳ע די אז פילאזאםיש, פובליקאניש

 דעלע• די םון אײנער אבער האט כאפען. ניט זיך זאלען
 ״,9״פילאזאפי ביסעל א םארשםעהם וועלכער גאםען״

 די אז געגוג, געוחןן איז דאס און געשרײ א געמאכם
 דים״ א צו װערען געשםעלם ניט אפילו זאל רעזאלוציע

 גע־ איז דעלעגאטען די םון פראטעםט דעד קוםיע.
 עג־rםאח דער אז שטארק׳ אזױ אץ גרוים אזוי ווארעז

 די האם גרין, פרעזידעגט קאנװענשאן״ דער םת דער
 אבער, זעה איך ארדגונג. אויסער ערקלערם רעזאלמיע

 זײן געפונען האס רעזאלתיע יענער םון גײםט דער אז
 עקעז* די וואס ערקלערונג״ איצטיגער דער אין גילגול

 עם ארויםגעגעבען. האט ל. אוו פ. א. דער טח קוםױוע
םילאזאםיע• רעפובליקאנער זעלביגע די איז

**•
 דעם וועגען טעאריע גאנצע די איז אלגעםײן אין

 צוױײ זעהר א קאפיטאל םיז םםרײק גערוםענעם אזוי
 קאפיםאל גרוים אז אמת. געװים איז עם םעלהאפםע.

 םים און דיעל״ ״גױ דק מים רתװעלם׳ן םיעם האט
 «רא• m קוםט עם ווען אבער םירערשאםם, גאטנער זײן

 םימפאםיעם קײן םים קאפיטאל ניט זיך רעכענט םיטען
 הא־ קאפיטאליסטען אמעריקאנער די אגםיפאטיעם. און
רא׳ גרױסע גאנץ געמאכט וױרקליכקײם דער אין בען  י

 «אל די איז אדםיניםםראציע רחוועלם׳ם אונםער פיטען
 לעצםע די אק געװאקםעז היפש גאנץ איז םילקמערען

n עםליכע r אפעריקע. אין
 אינדוםטריעלע און םינאנםירען אםעריקאנעו־ די

 האבען אח הואווער׳ז געהאם ליב האבעז אוגםערנעמער
 האבען זײ אבער אוטרויען״ גרעסםען דעם אים *ו געהאם

 פאר* קאפיטאלען זײערע םיט געהאלםען נים דאד אים
 זײן אונםער איז װאם קריזים׳ גרױסען דעם םרייבען

אױםגעבראכען. אדמיגיםטחמיע
ז> עםססיס עישססליא^ס  זזאס עריק;אס י

 אין װאס קוקענדיג. ניט אז ציים׳ אזא *ו דערלעבם ױך
 םיליא־ םיל אזױ װאס און קריזיס גרויםער אזא איז לאנד

 דאן• םאכם ארביים, אהן ארום געהען ארבייםער נען
אין קאפיטאליםםעז די פראפיטען. גרױםע קאפיטאל

 m ניט ליידען זײ אח קריזיס קיק ניט םילען אמעריקע
 סרך די ארבײטער. די פאר קריזים א איז עם אים.

 שםימוע גוםע א מאכען «ו װי ניט דעריבער אח גע
 וױוץ אונםערנעםער, אינדוםטריעלע און םיגאנםירען בײ

 •jjpB די םײ. וױ םײ גוטע א איז שםיםונג זייער
- ארבײםזנר. די מי שטימונג גוםע א מאכען צו איז

____ • •

 m געפאלגט װזוועלט פרעזידענט האט אט נאר
 n נײ שטימונג גוטע א מאכען צו געגוםען זיך האט

 גוסן *װײ אנגעזאגט זיי האט ער באלעבאטים. גרויםע
 ארױן• גים וועט רעגירונג די אז ערשטענם, בשורוו^

n די אז צוױיטענם׳ אח, שטייערען נייע קײן לעגען n■ 
 את• עלעקטרישע אירע םארגרעסערען ניט וועט רוע

 n פאר קאנקורענץ א זײנען וועלכע םערנעםונגען,
קאמפאניס. ״ױטיליםי״ פריװאםע
 ארויםרופןן דארםען בשורווז גוםע צוױיםע די אט

 באלך גרױםע די בײ שטימונג םרעהליכע העכסט א
 9 האנע^ נים םורא קײז םער דארםען זײ באםים.

 m װעס פראםיטען גרעסערע מאכען וועלען זײ אויב
 «י און שםײערען נײע אין צוגעםען זײ בײ רתװעלט
 קאד דער פאר האבען נים מורא קײז מער אויד דארםען
 ״יוטי• ■רױואםע די געגען רעגירװג דער סון קורענץ
 די און• םינאנםירען די אונטעתעמונגען. ליםי״

 אד איצם דעריבער דארםען אונטערנעמער דוםטריעלע
 אונםערגעמממן נײע אין געלד אריינלעגען פאנגען

 םיד וועלעז ױ. אז. * אינדוםםריע די פארגחנםערען
 ד&- םען קען ווארטענדיג, נאר זעהן. און ױארטען
 רןגד די וואס חנם׳ אױף קוקענדיג נים אז מהלען״

 אתימד עלעקטרישע גרױםע אירע מים האם רוגג
<י| ד< אנקודידאק

 ױטיליםי די געװען דאד עם זײנען פאגים״
 האבעז װאס יארען, קריזיס טיגעrא די אק

 יראםיטען. גרױסע באזונדערם
װארםען. אאא, לאמיר, ודערצײלו^פארמאכט דך האמ שאע דערכ

ns .אפטער ש

״פער־ שאו אין זיד האט ױי־יןר רב
 אינגאנצעז קא.״ דדעם םעקשאן

 די בײ ארבײט. די אפגעשטעלט
 װאס םישען, צושנײד לאנגע דדײ

 די בײ דלת א װי געשםאנען זײנעז
א םינסםער. געװען איז װענם

ר__^------------ מ די רו אראוגע- האם וטאטא ב
םיש־איבעח־עקען. ליױוענםענע די ®ח קוקט

 גע־ מיטאמאל וױ איז שא• קלײחװ־ ענגער דער
 םיםעז אין שטאנגען־הענגעדם לײז־יגע די גרוינ^ װארעז

 נישט א םון סקעלעם א וױ אױםגעזעז איצט האבען שאו
 װינקעל, א »ק פאררוקט םיגודען, ךי חױז. פאתױג

גאקעםקײם. עלעגדער םיט צונױםגעסוליעםע
 די פון װײם ניט םיש׳ ■עםערן־מאכעד׳ם בײם
 הארםעז םים װאל דעד את טירען, שאו־רדם גלעזעדנע

 םים װאנט בײכיגע די ארוױקעלט.פ געװען םאװעל
 םארגאנגענע, דערמאנם אשוחגרס,גאפרא האט פעםערנם

3שא אין ךא יארען שםע׳דיגע
— דעײסבאו־ צוזײ געװען בלויז זײנעז שאו אין

 אויםגעצערםער דער און ײאילױ בלאנדער םונקעל חװ־
 געשםאנען איצס דינען אפו׳ײםארס צװײ די לאגדאן.
 מאנםלען׳ וױנםעד אױסגעריבענע ױיערע אין אנגעטאן

»r m  r שנײ. געשמאלצענער א גערדנעז האם שיד 
 ®־יער־ «ח ארסע<פפארשלע םידע׳ — יניםעד זײערע

מן שםאם איבעד׳ז צןפמשלעואר זיד סעג דיגע  אר־ זו
 אײנ־ דעדוױםען זיך סעז,ויפגעקורא זײגען זײ בײם.
 זײן נאך פינקעל מיסםעד װעס :אלעמאל םאר מאל

 דעם אגחאלסעז וױיםעו־ םוים ילוצימז־יגען ברודעד׳ם
 דעם װי שליפזל׳דיג אזױ ציען זיד װעט עס »יז שא■

סיזי• א נעסען װעם עס אוער םעזאן׳ לעצםען
 בײם װאס מאשין. זײן אדיף געקוקם האם װאולף

 די אױף קעסםלאד, אימדמקערםע די אױף װיגקעל׳
 זײן ארויף. םיסלאך די םיט אדױפגזװואלגעדםע שסולאן

 לײ- געבלומםעז דעם אױן• אפגעשםעלם זיד תאט בליק
 אײרין. מ׳עװדיגע די שכגה׳ זײן «ץ קלײחנל װעמתנעם

 גאגענדיגע א הארץ בײם אנגעכאפט מיטאםאל תאט אים
מ געווען זײגען גוס װי מגקש^םם. ע זיןנען גו סעג י

------------------------------ * M M  M M M  M * M  M M M l Lק ץנ  וױ פארשװאתדעז איז אדבײם סאג דאר איד• ד
 םאר־ שזױיגעמ־יג זײן *ו טז״ייאיעוצג זײן ששילמל. א

 װײסע די אױפגעהערס. wgv דעם אין דא האס כםיראט
א םים ךלאנדײצ אױגעז טעצטודרושפא זיי

 זעהר געװען װאלט עם אויםגעהעלם. איס פאר האנען
 טאקע שוין קוםם «י ארוין^ איצם קומט זי װען גוט

 קריגם װאו ? ארבײםער די םח ארױף גישם קיינער
? ארבײם גיך אזױ חײנם ידאס פען

 א געװארעז ■לוצים איז אפים אין אינעװעגיג
 נענ־ צוגערוקס זיך האבען לאנדאן און ומולןי םדפעל׳

 און ווערען געוזאױר &ץן זאל םאקע. טיר. צוס םעד
 מיס• דעם נאכקריכען, אים דארף װער עק. אן־ *םוד
 פאר־ דער פאר אפיס את אוטזיסט? םינקעל׳ סעד

 מר. אלםנח, די םינקעל, מיסים געשםאנען איז צויםונג
 אײנגע־ אן געשםאנען איז זי שװעגערין. פינקעל׳ס

 ינים׳על. םויגעלשע דראבנע דאס געװישם שתםיענע.
 אױסגע־ ליכטמען א איז ארוםגעלאםעז אמ םיגקעל מד.

 דיװאן וױיכען אויפץ צוריק אח הת אנצוג ירעסםען
:אײלעגדיג גערעדם האם ער ארן

 וױיניק דיר םאר האב עך שא•! םײן סי —
 איבעדגעלאזם. געלם פלענםי דיר האם ער פוירע.

 שיחץ א םאז שײן אפשר וױלםט םײגם. ס׳ברידערל
שלושים?- די נאד גלײר

גזמנםםערם. גים אים האם םינקעל אלפגה יי
 אין שלובצען ■ײנלאן־ שםיל א געהערם זיד האם עס

אריין. טיכעל
 םיל אזױ דארפםטע האס צו נאך. וױינם זי —

 ביז• א צעברעכזמ וױלסם ? װילסטע פלעזשוד ? גזנלם
 !נא אויםגעבױם? האבען ברידער םימע װאם געס׳
!גארגעל דעם שגײד נעם!

 אײנ־ װי אץ צוגערוקם נאמט איר צו ייד האם ער
:םוד א געדוימט
!נאטהינג נעםען׳ צו דא גישט גאר איז עם —
צופא־ רױם געװען איז פנים קײלעכדיג גרויס, זײן

 מים געשפריצם האבען אויגמ פארגאסענע די רןם,
 םים וױילע יעדע ער איז אױפרעגונג גרוים טח םײער•

 זיך ער האם םוף צום שפיגעל. א איז אדײז גאז דעד
מז אפגעשםעלם  גארדאן. מיס םײדעל׳ אםיס זײז לע

 יעך־ די צו גאענם זעהר אײנגעבױגען זיד האם עד
* *T איי פח האר שװארצע P עדטפםגפארע וױ זיד 

גלײבגילםיגקײס. צוםיל שױן איר םאר
 דארםען אינשודענס. אימרגעלאזם האם עד —

 געלט? ארדיסציען איצם קעז װעד װײני^ זי דאדף
? ליא זאגסםו. וואם ׳הא חארםען. *ו ג?קרא יטנ איז זי

פים זיד האם אלםגה׳ די פינקעל׳ םיסיס קלײנע די

 את העכער געווארען איז געםאן. צי א אמאל
 גענוםען האם זי שארף. — פנים איר דיגער״
געזאגם: בײםענדיג שטיל אמ קאפ םים׳ן

 יענעסס אױף לעבען ניט טו6װע מער —
n דײן ניט בין איך גרעםץ. די ווײב״ דיץ מיט 

ארײן. קבר אין םרײבען גיט װעםטו מין־ דער.
 פול אויפגעפלאםט צארנדיג האט סנים איר

:נקמה
זײ... וױ זיך, גײ ארביים —
באלי און שאפ, םון םיר די אויפגעריסעז האט זי

 דערשראמ זיך ױאלט זי ווי פנים׳ דאס צוריקגעכאפט
 1« ארויסגעשאארס האם װאס פינםםערגיש, דער םאר

 ארױםגאנג־טיד. די געעםעגם זי האם נאנדעם שאפ.
 «ד ברײט געװען איז צײן גרויםע די םיט םױל איר

 זיו האם זי שםייכעל. נצחונ׳דיגען א מיט עפענם
 זינעוי׳דש דער מיט פאםעלאך, שאפ פמ ארויםגערוקם

 ײיי וױ םײ איז דא אלץ אז וױיס, װאס מענשען, א פץ
 די אזש םראסק. אזא מים םיר די צוגעקלאפם האט זי

פעגםםער. זײ אין *וקלונגעז זיד האבעז שױבען
 א מים שםײן געבליבען איז פינקעל מר.

 דך האט גאווערל א אזש ליפ, אראפהענגעגדיגער
 האט עם מױל־װיגקלען. די םה געםליניעם

 אמ שפיגעל. אין חגרזען זיד האט ער םינוט. א
 i שטיל זיך האט ער אפגעשפרונגען• ציםער א

 קאםע. אײזערנער דער לעבען שראנקעל צום שארט
 בראנפעז׳ םקאטישעז םלעשעל א ארויסגענומען האט

 לאנג לאנג. אץ אריץ מױל אק איבערגעקערט
גארגעל. אין בולבולט

 ער ארם. םץ אפגערוקם זיד האט ױאולןי
געזאגט: אח זיפץ א אראפגעשלוגגעז

̂ג די נעמען שוין פעגעז מיר —  געציי
דעם אראפגעלאזען געהאלםען האם לאנדאן

געציטערם. ־' אים האבעז ליפען די
 קרימו צו שאנם א האבעז איד װעל וױ —
 למעלאנצ•בא לאנגזאםער א בץ איד תשאב?

 יי אהײמצמעםעז איילען צו װאס נים זיך האב
 ער בת ױערען דערשםיקם ״סטיקען״. דא װע׳ל איד

צומאכעו. איגגאנצעז
ג וױיטער איז בארוהיגט זיך עד חאט באלד

 א איז ער אז געדואוסם, האב איך —
דעם געװען איז ס׳געלס םינקעל. חשעקעלע

1939 מארטש,
 באיעס שםיקעלע א שרעק. א קארג״ געווען איז יענער

 דן האם רעיז א ניקעלע א איבער אפגעהיט. ער האט
 9 נו עדד. דער אין עי־ ליגט טrא חושך. געטאן דא
 — םענה׳ א מים האנט א געעפענט לאנדאן האט —

9 גאװארענען &ע:ש א זיד קען 9 געלוינט דאם זיך האט
געעםענט. א&אל מים זיך האט אפיס םח טיר די

 אויפגעהויבע־ אן םים ארײנגעקומען איז פיגקעל מר.
 קארם* רויםע עםלאכע געהאלטען האט ער קאפ. :עם
 אפגעשםעלט, זיך ער האם צושנייד־טיש לעבען לעך,

 גע• געוױינליך װי און״ קאפ םים׳ן שאקלען גענומען
אפשפעםעגדיג. רעדען נומען

קאוםס, די אין שםײט מע !באלםעלאכעם מיינע —
 סלעק״טײם איז װאםי״ נישט! אינגאנצען קומט םע

9שאפ אין ארײן גים מען קומם
שע־ זײםיגע די פח גארענם, אױבערשםע די םון

 די לױפען געטאן לאז א אמאל מים זיך האבען פער
נײה־םאשינען.

!גזיררר !גזיררר —
 פאר׳ן האנט דער םיט געטאן כאפ א זיך האט ער

:שרײזמ גענוםען אץ קאפ
 זעם פאוער. די לאז זײגער. דער אײנם ם׳איז —

 די ארום שםײט נים פײפער׳ א לעזט מאשינען׳ די ביי
ם! ארבײם. געבען באלד אײן־ ודעל איד טישעז• מ ז

 קארםלעד גוםערירםע די געסאן שסיץ א האט ער
 עלעקטרישען דעם אגגעצונדען אח צושנײד־טיש אױפ׳ן
____ לאםפ•

 הערען געקענם האט טען שטיל• געװארען איז עס
 האם װאס לאמפ, עלעקםרישען דעם פמ זיך װיגען דאס
 *י פינקעל׳ם סר. פח אײנשםעלען געקענט ניט זיך

 נישט וױדער האבען ארבײטער צוויי די שמריקעל. בײם
 שוין איז א' פ^רשטיין׳ געקעגט

 פון דערפאנם זיך האט וואולף אנשטעל. בלױז איז עס
 איז ער װאו געארבײט, האט ער װאו שעפער׳ אנדערע

 בא־ םיל האגען דארםען אויד שאפ־םשערמאן. געװען
 מלען קױםערם די רעחנר, די לױפען געלאזם סעם

 ניט אבער וױל ער זיך. דרײם רעדעל דאם אז מיינען
 לאזען אלײן ער זאל משרו^ נארישער קײנעמס דין
עלעקטריע. די

 אמ עם געעפענם. זיד האט שא■ םון טיר די
 שטיל־ דער צוליג אײרין• חנ׳עוודיגע די ארײנגעקומעז

 ארום־ זיד אמ םיר בײם שםײן געבליבען זי איז קײם
אויסגעדרײט. איר *ו זיד האם פינקעל מר. געקוקם.
!שא■ אין קוםןןן צו ניט אױך שוק פאסט איר —
 זי האם — !פארשפעםיקם גארניט האנ איד —

ביסול. םים געעגםסערט
װאולפן. םיט באגריםם שםײכלענדיג זיך האט אײרק

 טובעגעס שװארצען איר אויסגעםאן פאםעלאך האט זי
 שאד א אלץ no מער א&אל מיט איז וואלם׳ן מאנטעל.

 שםיקעל איר םארלירען װעם אײרין װאם געווארעז׳
 מוטער. איר ns זיד שפײזט זי וועלכען no ברוים׳

 אז פלאנירט, האט ער װאם געוחנז, איז ער נאריש מי
 איר םיט דעחזײל װאױגען האבען׳ חתונה זאלעז זײ

 צחאםעז צײם שםיקעל א וױיטער דערנאך n* םוםער׳
 הײם. שטיקעל א אױםבויען װעלען זײ ביז ארבייםען׳

 נים גאר אלעם דעם װעגען איר האם ער װאם גוט גאן•
געזאגם.

 םעגליכקײם קײז חאבען ניט אפילו ער װעט אצינד
 װעט עד פארפאכען. זיך װעם שא■ דער זען. צו איר
 קלײז־ער־מארק, no געבײדעם די םאר ארומדרייען זיד

 א כאטש איז דזשאב• קיק ניס אויב באקאנטע׳ זיכעז
 בא־ אים װעלעז באקאנטע אפצועסען. אױף קװאדער
 װאט אײריגעז׳ עדגעץ דערזען װעם ער אז דויערעז•

 וייזען קענען זיך ער װעם װי םאקע, — אפציען ער
9פנים אזא מיט איר סאו

 עד 9 םשוגענעד דער אזוי״ ער םומעלם װאם —
 צו דרעםעם דאזען א ארײנגעקראגען געוױם שױן האם

 חעל־ איר גלעםענדיג גאזאגט אײרק חאם — !פאכען
זחגנם. װײסע לעגגלאכע אירע םיט סװעטער גראעז

 גע־ און זײי שםיקעל א געהאלסען האט וואולף
 בליקען געכאפם זײםיג האם ער פעדעמלאך. ײױועלם

 גע־ איז ■נים׳על דראבנע ערנסם, איר אײרינען. אוץי
 צעװארעמם אויגען גראע די אויסגעשלאםען, םריש, װען
 שםײז• חוים םוגקעלע איר םיבעד. גלאנציגען א פים

 די פארביםעז האט װאולף וױגם. no אױסגעצװיקם
ארויסצחיפצעז. גיט *ײז׳

 דער געשסאנען שיק איז צושגײדער־טיש מים
 םאר־ וױ איז אױסגעטאנענער אן אײרײין. צזשגײדער

 חװ־ קארםלאך. רױטע די באםראבט ער האט שלאםעז׳
 אפיס. no ארײמעקומעז װידער איז פינקעל באלעבאם

 בײם געםאז צי א מאםאר. *ום צוגעלאםזח גלײד איז זי־
הענטעל.

מר קלאיעז אימםאניג גענומען האם װאל דעד אי

שאפ. לײדיגען שטילען דעם
תודזש- הודזש״ הודזש, —
ארבײ־ אנדערע באוױיזען געגומען זיך חאבען עם

 בלאנדע די םים מעקסי םוישקע, שווארצער דעד — םער
 די דעיען, םים סערקע חבר׳טעס צוױי די וואנצעלאך.

 אין זיד חאבעז אלע װאלאך. מיםיס םיםעל־יאדיגע
 דער* האם יעדער מאשינען. די צו געלאזם אײלעניש

 גע־ האט םוישקע זיד• םאר עפעס טאן גענוםען וױיל
 םערע םעכטערלאך, זײנע פאר קלײדלאן־ גײען נומען

 קישע־ אױסגענײט דיד שטיקלאך no האבען רעיען מים
 םאר״ דארער דער צו געטשעפעט זיך האם םעקםי לאך׳

 יעדע איר האט ער רײניגערין. די ריגי שלאפענער
 אים האם זי no הענם׳ די ביי געטאן כאפ א וױילע
 ערגעץ געװען איז אײרין בלוח געפעטשעלט. לײכט

 ארום־ אױגעז די מיט איר האם װאולף םארשװאונדען.
 קעמעחנל דעם סון ארויםגעקומען זי איז באלד געזוכם.

 אנגע־ געװען איז זי איבערצוםאן. זיך םרויעז די פאר
 ■ורפור־רױטקײט. שםילער no קלײד לאנג א אץ םאן

 םאר־ א צוגעלאםען און ריני׳ו איבערגעלאזם האט מעקםי
, כאפטער.
דארלינג׳ אײרין אױס, דאך זעםט !גאש מאי, —

!זזלום א אק וױ
 און אסטעז דעד אין אויפגעהויבען איר האם ער

םיש• צום צוגעםראגען זי
!האבעז חתוגח גײסם די אײדק, אלבעטשע, —

 באלד עס װעם װער 9מאן גליקלאכער דער איז וחגר
 איז געשריגעז מעקםי האם — 9 שנאפס שםעלעז םוזען

װאולם׳ן. *ו געשםײכעלט קלוגיטשקע
 האבעז מאשיגען, די בײ געזעםעז זײגען װאס אלע׳

קנאה no האבעז רעיען מים סערע אױםגעדרײם, זיד

 םאר־ דעםאלם שױן האם צושנײדער, דער אױתויץ,
 ײף א איז קלײדלאד צושניםעגע עטלאכע די בונדען

געטאן:
9 נעקסט איז װער באיעם, —
מאשיגען. די בײ געםורטעל א געװארען איז עס
םריער. געקוםען בץ איו —
9 ארײנבאפעז הײםם, מאס !ליםם דער אױף קוק
יוניאז־ גלייכער א בין איך ! נישט כאפט םעז —

1עלס עניבאדי װי מאן
 אלע איז עו• אז דערמאנט, צוריק זיך האט װאולף

 זיד זעט גוטס קייז no nr ביםער א געחאט האבען דא
 מאתער א אק געםילט זיד האם אײרק אױך נישט. דא

 פלוציסױ איר םים קלײד, נײ איר איז םארלעגענהײט
פריח־. דיגעד

םויש־ שװארצען דעם אױף יזען1אנגעו האס מאולף
 זיד ער האם אלײן און װאלאד םיםים דער אויף קע,

שאפ. no ארױסגעתקם שטיל
A

 פרי געקומעז ארבײםער םײגםטע זײנען צומארגענם
 פארלאגגם. האט פינקעל םר. וױ אזױ ארבײס׳ חגר «ו
 וױילע יעדע פארשלאסען. גזװוען אבער זײנען טירען די

 אר־ אנדעחג no געעפענם ראעלאוױימ דער דך חאם
 דורבגאנג שמאלען חנם אק אנגעקוםען. דמען בײטער

 אק געשםאנעז אמ םען ענגשאםם. אן געװארעז איז
 םױשעלע נידעריגער דער מלבושים. װינםער שװערע די

 גערונצעלם. שלאבערדיג פנים דאס געל, געװען איז
 האם מענש. פנימ׳דיקער הארט א דזשעק, סרעםער דער

 תױמר חנר סיגארעט. א נאן־ םיגארעם א גערויכערט
 בויד אוים׳ן חענם די םים ארוםגעדרײס זיד האם לואי

קראםםען. געהאם אינעװעניג װאלט ער מי
!גאר צום מענשען פאכט זיך, ער םימם װאם —
*r שעפער אנדערע די no גאח זעלבעז דעם

 די קא.״ דדעם *בלױבוירד ךי געארבײם גלױז האט
 צושנײד־ די באלױכםעז, געװען דארט זײגען שױבען

עראילאנען. פליענדיגע וױ געזשוסעט האבען מאשינען
 דער אן שײז זיד פאנגט שעפער לײםישע אץ —

קאם• מים׳ן געשאקעלם מוישעלע האט — סמאן,
 און זיד צו גערעדט מי האט לואי הוימר חנר
:דלאניע זיק אויף אנגעוױזעז

 דא מיר װעם לײט, א דין װעם שאפ דעם no אז —
!ארױםוואקסעז האר

— ! oלאr חויכער n צוע׳ די אפ דיר בײס —
געעגםפעו־ט. חשעק אים האט

 שעפער וױםיל האבען םױזענםער n זאל איך —
סימעד• גים ייז ער פארמאגען. סיזאן צום זיד ם׳װעלען

 הארץ דאם וױנקעל• א אק געשטאנעז איז וואולף
 א געשםאנעז איז ער געשראקען. נים מער אים האט

 גע־ האט ער אויסגעלײדיגםעד. אן ,ררטעוועטעפארתא
 ניט האט ער געקוםען. שײז איז םוף דער אז װסוסט.

 דער סים װעחםאג קײן םארשאםען קײנעם געוואלם
װארםעז• אױך עו־ װעם דא װארטען אלע בשוחז.

 חגר אין זיצען הויז אין 9גײן צו דעז ער חאט װאו
 ארײנקוםעז װעט באלעבאםטע זיין גיט. ער קען פרי

 אין אז אגצוהערען, געבען װידער אים און צורויםזגן
 פאר־ זאך יעדער פאר פאראויס. מען צאלט אםעריקע

 ער• נימ, טויב. מאכען ניט םער זיך קען ער אוים.
םער. ניט קען

אוועקגעשטעלם, אים געגעגאיבער זיך האט מעקסי
 אים איז שמייכעלע אפשפעםענדיג אן באטראכט. אים

ומנצעלאך. באמדע זײנע no אראפגעקראכען
9 בחים אין דא האסטו ימס —

רעױנות• ךינע פון אויםגעכאםט זיד האט וואולף
געקוקם. אים אויף האבען אלע

 געענטםערט ער האם — I ביכעל א 9 דאס א, —
גלײכגילטיג.

 זיד לײענם םשערמאן אוגזזנר 1 גוט איז אים —
 געבילדעם, צוםיל װערען וועסט באיםשיק, גיכער!

צוםישען. ס׳קעפעלע דיר זיד וחנט
 אח עם געעםענם. זיד האט עלעתײטאר דער

 נעבאכדיגע. א צופרוירענע, א אײרין אחיםגעקומעז
:זיך צו װי געזאגם האם פרעסער דער לואי

 חנר דא. אויך שוין איז ירימאדאנע די ׳נו —
פאראז• שוק איז סעט גאגצער

 פאר א םיט געםאן קוק א סיס סויף תאט איירין
אויגען. בײזע

 ארום־ אים האט עס באטראכם. איר האט װסולף
 *993 זי האס מסתםא איר. צו רחםנות גרויס א געכאפט

 דעליקא־ דער םון דעם שכן, דעם מים םארבראכם טען
 19 וױ זיד״ םאר ן9רז9י אים האט 19 סםאו*. ן9ם9ם

 no ז9וואורשם ן9צװיש 19090 לאנגמ םים׳ן שטײט
 ־9ב 9תיט םיט .19אלט1צושט א ן,9םלייש 9ם19חיכ9ג

אויגעלאך. וואםעח־יגע קלײנע מים קעלאך,
 09 .0390993 װיחמ• זיד חאט לעװײםאז־9 19ל

 א ״19שװאג באס׳.9באל 091 םײ ז9קומ9אתיסג איז
 חאט ר9 ים.3« אימילש 9ײ9וא1 א םיט ג3יו 19תויכ
 ן9שליסל די ז9ום39ויסג1א פאלםא, ם9ד לט9093ק9צוג

3 no9 האס ם93קײ אויף 3די39קוק יט 3 :ם3זא19
גײן ט39ק 1אי פארמאכם. po שאי ר91 —
0 אהיים,

 ן90לא93צי אים *ו ן93זײ 09לאכ9באלם 919לט9 די
 פאר 9 ז9ש93 אה װאס ר.9ילז־093 ז9לאכ19יאם א מיט
ori, •909 יק1צי שאפ ם9י ז9מ ט9װ צי 9ן9װ םאו* 

בימזװ־מ: ן90י39ג זיד חאט סיימאז נאר 9ען3
1אל דהאט׳ס no קלאוח־׳ 91אי וױלט װאם —
 u u  A A--------------------m I m m *  * M M  * * *  L k u w t  >«L ■ M l t k װאלם מזנז װי שסיל״ ווײלע א געווארען איז עס 

עייי ז9ש39מ י1 ב  *93 אמ באא ס.33אל19ל י9ק אי
דערײ.9193 א ז9װאר

9 ײז3 צו װאו איך װײם װאו —
ארײן. 1T3P no ײז3 לאמיר —
מ מאם ״9ל91א3 — 9חעלסען ױגימ די דיר ק

םום־ D9i ז9צװיש רם9פלאנמ93 זיך האט סײרין
 זי אז זובם.93 ן9יצ09 וואלס ױ וױ זױלם, ז93יי39ל

 אױ־ די לאזט9319ם3ו1א זי האס װאולפן, ן9רז91 האט
 90וױי 91אי םים לם9צושםײכ זיך זי חאם ם9אכז־3 גק,
 און ם9או־ בײם ז9יפ3933א װאולפ׳ן האט ױ דלאך.3צײ

עזאגם:3
ן•9לײט3בא מיד סט9ײ קום, —

 אח ל9חימ no ן.9ױס1ל אין ארױם ען3זײ זײ י
 וױיםקײם םר־יממ■ א מים ט3לײ93 זיך שגײ, א ן9פאל93

 צױ אס3 םים ,חװ no no ז91אטמ1*ט391ב די אויף
 .19אױםאםאביל פים מא־וישט האם אם3 די גאנגען.
 אוץ וסקאלסד13 93קלײ איז געשםאנעז ז93זײ ר9או־בײם

i9 93 191טי די אויף קוקם93 i noאק•3 די אױף .91בײ 
 *93 19אז־ צוגײז,3ארײ װאו שאפ א האבעז װאם 9לאכ
 *091 ׳ם״3סא19«םײ בײ ם.3פרײ ן93אוי די םים זוכט

 באםים,9בסל קלײחמ* 9םלאכ9 ן93שםא93 ז93זײ םאראן
 *no 93 ז9ל03פא ״1י9ל־ח9ם9״ק איז נע9אנגעםאנ שיק

פס.9ש93 װעגעז שםועסם
ס:3זאno 93 פחז ז9ימ3933א זיד האט וואולף

.1י1 בײ T9H93 190993 1י9 איל —
— rם•3זא93 1םי חאם מאמע י1 ׳
 19װno 93 זי האנט. איר םם91װא93 האם 19

no ט19צים93 וױ האם רפער9ק 19צ3א3 1אי קאלם.
___ לט•9ק

 19ײ יד0 פאהרעז׳ אהיים בעסער ל9וי איך —
געזאגם• זי האם — פחיתמ.93

לט.9שם93א« אויטאפאס 191 זיד האט 3רא בײם
 או־ײ! no 193זײ no תאנט איר 193צױ93ארויס האם זי
 ,1900390 בײם צס9ז93ק9«ז זיד האם ױ .3י3ווײ93אי

 לאזט.93190311א םם9ש1פ» ה9י10 וױ ,193אוי זײ מיס
 באס ן93י1391א»סא 091 נאבגעקוקם לאגג האם ער
«n י1 קילם93 1»־ 19אל093 193זײ ײאלאך3ש 9קאלט 
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דיל״ ״נױ דעם ארום קאםןש דעד

<

 :דז ״גיױדיל״ דעם אמם קאמף ער
גע״א־ מאמעגם איצטעעז דעם אין
 דעם אין צענטראל־פ:קט דער רען

לע* געזעלשאפטלאגזנז ־ םאליםיש
 דעם אר־ם לאנד. אינזער םץ בען

 די זיך קאנצענטרירס קאמף דאזיגעז
 סײ — ענערגיע געזעלשאםםלאכע

 ארום אזוי קעגנער. דינע סין םײ אנהענגער, זיינע םון
 א .נױ־דיל״ דעם קעגען און םאר קאמף דער באקומם

 פון באדייטונג די װי באדייםונג ברייםערע און גרעסערע
 אדער מעהר נים שױן איז עם גוםא. ״נײ־דיל״ דעם
 נעגאםױוער אדער פאזיטיװער דער ױעגען פראגע א נאר

 קאמף דעד .ניו־דיל״. דעם םון באדייםונג עקאנאמיעער
 םון מאביליזאציע אםעגע אן איז ״נױ־דיל״ דעם קעגען

 פון פאל אין װאם לאנד, אין כוחות רעאקציאנערע אלע
 באדײםונג זײן אין אריבערשםײגען וױיס קאן דערםאלג א

 נים געװען וואלם אומשםענדען אנדערע א*נםער וואס דאם,
 הימםיגער דער פון דורכםאל פשום׳ער א װי םעהר,

 עקאנאםישע געװיםע א דורכצוםירען אדמיניסםראציע
 אג־ גײעם דעם דערםאלגרײך באקעמםען צו ■אליטיק.

 ,םא־ ״נױ־דיל״ דעם קעגען אנגריף רעםיװ־רעאקציאנערען
 ה־יפט־פראבלעמען די אנאליזירען צו גענוי זיד דערם
 «ו יון קאמף דאזיגען דעם ארום םאתויקלם זײנען וואם

 עס אומבאגרעניצם עקאנאמיש װיפיל אױף באווײזען
 זײן און רחוועלט׳ז קעגען קרײץ־צוג גאנצער דער איז

 דער אתטעד רטאננעפי זסגימ. ^דמיניסטראצי^-^אט
ביזנעם־יאליםי^ געזונםער כלומרשט א םון םאז

דוביצקי. א. פדא*עםאר פון

 קעגנער אמת׳ע די זײנזנן װער — אלץ םון פריער
 הינםער שםײם ווער ריכםיגער ? ״ניױדיל״ דעם םון

 גראנ• אזא אויף ווערם װאס פראםאגאנדע, מעכםיגער דער
 — לאנד גאגצען איבער׳ן אנגעפירם מאםשטאב דיעזעז

 יעם־ קעגען נאר — .נױ־דיל״ דעם קעגען נאר ניט און
 געדאנק. פראנרעםיװצז וױיניגער אדער מעהר וױדערעז

 אין און איז נים װעמעז סון איז, נים עס װאו זאל װאם
 איז דאם ? װעחנז אדויסגעזאגם םארם מילדעסםער דער

 קלײז א הויד־םינאנםיסםעז, באגקירעז, גתפע קלײנע א
 םראסםעז, די פון סירער און קאפיםאלםיםעז הײםעל

 פון רײכםום דעם הענם דיערע אין קאנצענםרירען װאס
 אונזער אין אנגעײיזען מיר האבען דעם אײף לאנד.

 פעבתאד,־ «ח .גערעכםיגקײט״ דער אין ארםיקל פאריגען
 איז — געדאנק אונזער באשטעםיגען צו וױ אזוי .1939

 דער םון באריכם א געװאחח םארעםענלאכם װאס נאר
 די אויספארשען דעם םים זיך פארגע&ט װאס קאסיטע,

 סת צושםאנד דעם ײענעז מאגאפאלעז די פח אקםייױםעם
 דר. קאמפאניעם. לעמהם־פאחיכערוגג אמעריקאגער די

 אוניװעחיםעט, הארװארד סץ דאװעגטארם ה. דאנאלד
 אזוי־גערו־ אין זײן חושד גים אוםן ^שוס קאז ?90 װעמעז

 קא־ דער אז אז, וױיזם םענדענמז אנכי־ביזנעס 919■
 בא־ פארזיכערונג־קאמפאניעם אמעריקאנער די פמ ■יםאל
 סומע, קאלאסאלע אזא פאמענט איצםיגעז דעם אין םרעפם

 גאציאגא־ גאנצען פץ העלםם א — דאלער ביליאז 28 װי
שטאסעז. פאראײניגםע די פון אײנקונםט לען

 א מאכען *ו קלעקם םומע דער אס פח אלײז גרױס די
 םריער איז דאם אױסםירונגען. וױכטיגע זעהר רײ גאנצע

 א־םבא־ אן און אילוםםראציע גלענצענדע א אלץ פוץ
 קאנצענם־ גזרואלםיגער דער םון באודײז שםרייםבארעד

 דער* האם קאפיםאל אמעריקאנער דער וואס ראציע,
י םאר נאר מאמענם. איצםיגעז אין גרײכס לעצטע י

 .אימרםלוס זײער האם באריכס, דעד אז װײזם יאר, 20
 גערעדם ■שוט — אױםלאבז״ די איבער אײנקונםם פון

וױ םימע קאלאםאלע אזא דערגרײכם — םראפיםזוז זײערע
 קאפי־ זײערע האבען 1906 דr אין דאלאר׳ ביליאז 21

 ערד אז 1937 איז דאלאי׳ בילת^ 3 באסראפעז םאלעז
 ביליאז 28 עיד אז 1038 איז אח דאלאד ביליאז 26

 לעמנס• *לע פץ יראצענם 60 קאנםראליחװ זײ דאלאר.
עז תג ר מ תי  אפעוײ־ םילקמ 64 װעלס. דער גאר אין מ

n «מ אימעד אדעד אײנודאױנעד, קפנער n r■ סון צדוײ 
 דא און פאחיכערט. זײנען באטעלקערמג גאנצער דער

 ■אליםײ יאןטיל 64 די ױמ פוגקט. נום טאקע קינײװמיר
̂ןלדערם  האבען און באלעבאםים פאקטישע די זײבען ו

y nm  w ־ קאלאסאלעו דאזיגלז דעם^ איבעד דעזז  מ
װערט קאאיםאל קאלאסאלער דאויגער דעד •ממל.

 א *ון הײ׳פעל, ן נאר טיז הענס די איז
ע ױ װי הויך״םיגאנסיםםעז. גווו  איז דאס ןז

ו טאקע זײנען ןוט נים• בעסער פרעגם —-  ו
בפ ציים סלי מןנ ר שולדיגתגען געװארען מ מ

 פאליסי־האלדערם םון אונטערשריםטען געפעלשטע וועגען
 זײ־ מיר וואם אבער פארוואלטונגען. פץ וואלען די בײ
 פארבינדונג אין ארױסצובריינגען דא או־סען געדוען נען
 אזוינע איז — ״נירדיל״ דעם אר־ם קאמף דעם מיט
 געגען הויפם־קעמםער די דאם זײנען גרופען ענליכע און

 די קלינגען עם ממש לעכערלאד וױ ״ניױדיל״. דעם
 אוגזער םון גרוים קאטאםםראםאלען דעם ווענעז גװאלדען

 אמעריקאנער די פון קאפיטאל דער ווען מלוכה־וזוב,
 28 באםרעםט אלײז קאמםאגיעס לעבענם־םארזיכערונג

 דאלאר ביליאן 10 ערך אן מים נאר — דאלאר ייליאן
 דא װילען מיר מלוכזדזזוב. גאגצער אונזער װי וױיניקער

 גלײכער מעגלאך, װיםיל, אויף פראגע, די בארירען ניט
 אינשורענם־ביזנעם גאנצע די ווען געווען וואלט עם

 — רעגירונג דער םון הענם די אין געםונען זיך וואלט
 פארשײ• םח געװען װאלם דאם בעסער װיפיל אױף א־ן

 דעם םארגרעסערען נו אנשטאט שםאגדפונקטען. דענע
 די אויסגוצען געקאנם רעגירונג די ױאלם מלוכזז־חוב
 אינםע־ די אין און גויטען די םאר פראםיטען גראנדיעזע

 ארוים־ װאלם עם םאלק. אמעריקאכער גאנצעז פץ רעסען
 איינ־ איגדיװידועלע קלײנע סון העגם די םץ גענומען

גרױסע — אומבאשרייבלאד גװאלםיג יענע גרופען ציגע

 ךי װאס נוםח, געװײנטליכען דעם לויט אנגעפירט
 בדײט װערט םראזעאלאגיע הויפע אנגעגומענע גאנצע

 xrv$ ■ראםינענםען » זעהר םארנעמט און אעעווענדעט
דעם, אין באשולדיגם רחװעלם ױערם קאנקרעט

 מלו־סד דער אז געלט. צופיל אוים גיט רעגירונג די אז
 פח דאס ױן גרעסעי־ ®לץ יאהר יעדען מיט וואקסט חוב

 די אז קאטאסםראםע, א צו ברײנגען א־מפארמיידלאך
 ■שוס רואינירען און אומדערטרעגלאד דינען טעקסעם
 גראבס אלגעםײז אין פאליםיק גאנצע די אז ביזגעס,
 ftp דערפאר אוץ ביזנעס םץ צוםרויען דעם אונטער

 געוואלםימ אז קרידם, דעם בײקומען ניט לאנד דאם
 אינװעס• נים װערען און אומבאנוצט ליגען קאפימאלען

 אױט■ עקאגאמיש זאל לאנד דאם שטערט דאס און טירט
 הימלק, אײנרייסעז גרינג איז עם װ. אז. א. לעבען

 וױיניגןד אויסגעבען זאל פרעזידענם דער פאדערענדיג
 רעגירתנ די *ז שרײען״ אבער איז זאך אײן געלט.

 גןנױ איז מד אנדער אז גאר און שפארזאם, ניט איז
tfn 09 רעגירוגגס־אויסגאבעז װעלכע םארשלאגעז, r 

m אינגאנאעז זאלעז אדער םארקלענערם ווערען m 
 אזן גאתיט שוין איז איהר, זעהט דאס, אפגעשאסט.

 |909אל םאר דאך איז עם ווארים ענין. גרינגער
 אץ בודזשעם דעם באלאנסירען — קלאר באשײניערלאך

 םעגלוד• ניט אינגאגצעז איז מאמענט איצטיגען דעם
1אינםמןן דעם אין מלוכה־אויסגאבען זײ פארקלענערעז

רעזולנ טאסמראפאלצ דאלארז־יגצן ביליאן 28 אן פון באזיצען דאס ײאם טאכם,
 האבעז 1937 יאר אין פאר. זיד מיט שטעלם קאפימאל

 פראצענט 62 אויסגעקויםט קאמפאניעס גרעסםע צעז די
 דעם אין קארםאראציעס. גרעםםע די םץ באנדם די פון

 םארזיכערונג די פון קאפיטאל דער האט יאהר זעלבען
 קאפיםאל דעם סון פראצענם 85 באטראפעז קאמפאגיעם

 1938 יאהר םץ סוף צום באנקען. אמעריקאנער אלע פון
 גאראנטירםען גאנצעז דעם םון פראצענם 11 זיינען

 49 גרעסםע די םח הענם די אין געוועז דלוכה־דוב
 מונײ װיכטיגע אלע םון םראצעגם 10 אחדץ לאמפאניעס,

 אייזענבאז־באנדם, אלע םון םראצענט 23 באנדם, ציפאלע
 פון פראצענט 15 חובות, ױםיליטי אלע פ.ץ פראצענם 22

 פראצענט 14,5 לאנד, םץ חובות איגדוסטריעלע אלע
 םון פראצענט 11 און מארםגײדזשעס שמאםישע אלע פן

מארטג^זשעס. פארם אלע
 עקאנאםישע גתיםע געװאלמיג אזא באזיצענדינ

 אומ־ א פאר וואם םארצושםעלעז ײד גרינג איז ניאבט,
 גרופע אזא מעגלאכקײמען פראפאגאנדע באגרעניצםע

 מײנינג געזעלדיאפטליכע די באאײנטלוסןן אין באזזצט
 אינ־ איהרע באשיצען צד ריכםוע געװינשםער דער

 א װי מער. נים אויך דאך זײנען צײטונגען םערעסען.
 אינטערעסען די דינען צו גרײם דינען און איגדוסםריע

 די איז בכלל מאכםהאבער. די פון שטארקע, די פון
 אנם־ זעהר פראפאכאנדע־אפאראם היײטיגען א פון םעכניק
 נים גאר שײז איז עס און פארפולקאמם. אמ װי־קעלם

 באזדינפלוסען געלמ־אינםערעסען מעכםיגע װעז גײ׳
 באנק־םארװאלטונ־ צװישען דראםעז געהײמע פאליםיק.

 שםענדיג. און אומעטום ארבײםען פאליטיקער און געז
 װען געזזײם. זײן צו אײפגעהערם אםילו האבען די

 באנק• די םיט פארבינדונגען װעמענם גלאס, סענאםאר
 םאר זימען ביזנעס־אינטערעסען א:דערע און אינםערעסען

 עם װער און ניט to קמן װעלס גאנצער דער
 אפא• פארטײ גאנצעז דעם קארדפםירם און קאנםראלירם

 װיר־ אין זיך בײ אדמיניםטראציע ארםיגע און ראם
ד ®ח נאםינאציע רחװעלם׳ם נים געפעלם ז׳זשיניא  ח
 סענאטארם 79 איהם םוען דזשאדזש א פאר בערט׳ס

 שםימען העםליכקײט צוליב און טובה פעתענליכע די
גאםיגאציע. פרעזידענם׳ס דעם קעגען זײ

 איצט ארבײם פראיאנאנדע־אפאראם מעכםיגער א
 גאנ־ דער .עיצאדמיניסטרא זײז און תזװעלט׳ן קעגעז

 זײץ מאביליזירם לאנד םץ לאגער רעאקציאנערער צער
 דעם קעגעז .ניױדיל״. דעם קעגזןז אימםלוס פאליםישען

 מעכטיגע חײק געמאלטיגען א אוים איבעז .נירדיל״
 קאנצענםרירען װאם לאנד, פון איגםערעסעז עקנאאמישע

 מורא האבעז זײ קאייטאלען. גדאבדיעזע הענם זײעדע אין
 פאכם דיער םורא האבען זײ מאכם. זײער אנװערעז

הענם. זײערע פון ארויסגליטשען איז עס וױ נים זיך זאל

סר אפשר םרײעריגע, זעהר צו נרײנגען קאן מאמענם
די ניט איז דאס און

 גיס װארם • װעדם זיד, ײסמשארפ דעם, װעגען
 װאס •ראואגאגדע, גראנדיעזער דער »יז דערמאנם

 אנגע- אגמאסשמ אויסערגעװײגליכען אזא אײף װערם
די לאגד. גאנאען איבער׳ז םירם

ליג נים איז דאם פרעזידענם. םון  ■עתענלימ• זײן ני
ד אימיצעז צוליב ניט איז דאס וױ — בײזװיליגקײם  ן

 אסטלירעז דער אמ דאס בכלל. בייזװיליגקײט דערש
דשעגהער םיד׳אונזער באז־ימונגעז אלגעמײנע די םון  מ

 דעם «ץ קעגנער ביםערסטע די סיםטעם. עקאנאמישער
 מאראינו •גים דינען םארשםײז, מעז דארף ״נירדיל׳׳,

 סמד עקאנאמישער אונזער םץ אין.אפשאםעז רעסירם
 דער פת ענדעתגגען ראדיקאלע אין אפילו אדער טעם

סיסטעם. דאזיגעד
 גרונםײסוחזו די אין ענדעתנגען ראדיקאלע אז

 ב — סיםטעם עקאגאמישער גאנצער אונזער פון
 א־ן דארסעז לאטעם ארייגזעצען — מיטעל איץ גאר

 זאל בגד גא־צער דער געפאר א איז עס װעז דאלט,
 לאטע׳ אײן מען םארריכם םאנאנדערםאלעז• נים זיד

 ארט. אנדער אן אין צרח א גיכען אץ זיד אנטפלעקם
 9גזמא די םאראינםערעם-רט זײנען וועלכע יעניגע, די

 ־9אל םמ םעהר דארםעז צעםאלען״ ניט זיד זאל םיסטעם
 זײ-יי- סj וױ אייץ ײך גים עס אז צופרידלז, דין יעז

 אז פאדערען, ניט קאן מעז פארלאטען. צו ס־סםעם
פולקאם. זײן זאל ם*סםעם פארלאטעטע א

 נױםיגיזים דער װענען געוואלד גאנצען דעם נאך
 דאזיגןד דער םון פאדג^יגער די האבען שםארעז, צו

 מיסעל אײנציגעז דעם צו גאר דערקלערט זיד םעאריע
 דא־ מיליאז 150 אויף אױםגאבעז די כארקלענערעז צי

 אױם׳ן ארבײםלאזיגקיים״הילף, פץ חשבץ אוים׳ן לאר
 סיליאז 875 אנשטאט ״דאבלי-־־פי־אײ״ דער םון חשבץ

 •i*P דער חאם פארלאנגם, האט רתוועלם וואם דאלאר,
 הײסט, דאם דאלאר. מיליאן 725 באװיליגם גרעם

 ’ארבײטס־ צאל די װעם ױני 1 דעם װי שסעטער נים אז
 מיליאן 0( אײן םיט פארגרעסערען זיד לאנד איז לאזע

 שד גאנצע ךי םארשטיץ צו אום םומענם. הוגדערם אץ
 נו גענוג את ״עקאנאמיע״ דאזיגער דער םץ דײםונג

 אקםא־ און 1936 אקםאבער צדױשעז ױען אז דערמאנען,
ל די געשניםעז ״דאבליײטײאײ״ די האם 1P37 בער  מ
 WT האט םילקת, )1(אײן אויף אנגעלםעלסע איהרע פץ

 קו דער םון םארקלעגערמג א ארויסגערדפעז
 25*30 אױף וױנציגסםעז צום םומע דער אין

 ארו םיליאז )5( פינף און — מאנאם א דאלאר
 ■ריװאםע אין ארבײס זײער סאהלארען האבען

דוסםריען.
.דאבלױ־יײ טון אנגעשםעלםע םיליאן א אפזאגען

M g M M U M a M     -  ̂ ^  ̂  — ̂  ̂  1 -— -— g gg M g M  M M M ■  שנמרמז ונו םענשען ודכעולןוען פשרט הײסס אײ
 איבערגײז קענעז די אז אםז^ נים זױז עס הונגער.

 orr רגאטפא שטאטעז פילע אין ״האס־רעליף״.
 נו טײייג זײנעז װאם סמשעז׳ רעליף געבען

 tx ניט געלס קײן ושוט האבען שםאםעז אנדערע
 15 ג*ר שיקאגא צאלם אזײ,למשל, רעליו^

ז װאס דעם, פון p «ו גױםיג אבסאלוס יי Up n n 
 איז רשפ;אױסטא פארוימױגען » טון נשמ̂ז

 9ל8 ®ז סינטםעל » וױ פעהר ניט אז שםעלם,
1לי9ר כאקומעז n סעגלאכקײט א תאבעז זאגםע

ט ►ן ײ 7 ז ---------------------------*g} 1939 מ#וטש,
 ׳ידאבליר 1« אפגעזאגם זיינען די וױ דעם נאך שTח

 העלםם. א — שפעטער חדשים פיר א אין פי־איי״.
 דורבשניט־ דער אז זינען, אין האבען מען מת דערצו
 ״דאבלױ־פי־אײ״ דער אין געהאלט מאנאטליכער לאכער

 מאגאט־ וואם o«x דער אין סענם, 50 און ידאלאר 52 איז
 א דאלאר 24 וױ מעהר ניט באטרעםט רעליף לאבער
 און סענאטארם אלע באדארםט דואלט מען מאנאם.

 שניידען םאר געשטימט האבען וועלכע קאגגרעםלײמ,
 גע־ א אויף אוועקזעצען ״דאבלױ־םי־איי״ סאר םומע די

 וואלט דאס װי זעהן און חודש א דאלאר 24 םון האלט
געשמעקט. זײ

 אר־ ״דאבלױ-׳םי־איי״ םויזענט א ווען מאל יעדעם
 נארמאלער א װען אפילו אפגעזאגט, ווערען בײטער

 קויף־ די זיך פארקלעגערט רעליף, צו איבער גײט צאל
 אפ־ מאנאט. א דאלאר טויזענט 30*40 אויף קראםט

 פארקלעגערען הייםט ארבײםער, מיליאן א זאגענדיג
 אדער מאנאט א דאלאר מיליאן 30 אויף קויף־קראםם די

יאחר. א דאלאר מיליאן 360
 וועט קויף־קראפט דער פץ םארקלענערען דאם

 אײנקונםם. גאאיאנאלעז דעם םארקלענערעז שטארק
 דאס אפגערעדט. שױן דאך איז מענםשלאכקײט װעגען

 איגנארירען נים אבער קאן מעז איגנארירען. םעז קאן
 ארבײטס־קראסט, לעבעדיגער דער םון םארניכטעז דאם
 •ראדוקציע־כוחות די םון עלעמענם װיכטיגסטען דעם
 םאר־ ״דאבלױ־פי־איי״ דער פמ ארבייט די לאנד. סון

 נים גלייד אויב רײכטום׳ גאציאנאלען דעם גרעסערט
 רעזולטאט. באלדיגען א גיבען קאנען פראיעקטען אלע
 פון לאנד דאס באשיצען צו וױכטיג םארם יאד איז

v ir פארפלײאונגעז די װאס פארגיגסימעז גראנדיעזע 
 לאנד. גאנצען איבער׳ז םרילימ יעדען אדויס רוםען
 פון וועלדער אונזערע באשיצען פארט דאך מען דארף

 װאס לאנד, אקערס מיליאגען ראטעװעז און אויםראםוננ
שטויב־וױנםעז. םץ םארשלונגען ווערען

 א אז האםנונג, שום קיץ םאראז נים אויד איז עס
 ארײנגע־ װערען זאל ארבײטםלאזע טײל באדײטענדער

 איאםיגער דער אין אינדוםםריעז פריװאטע אין אויגען
 פון װאוקס ממשות׳דיגען גאגץ געוױסעז, א דמץ• פאזע
 וױכםיגע רײ א איז אקטױויםעם אינדוסםריעלער דער

 אײם־ אזא װען אפילו עקאגאמיק. אוגזער פון צוױיגעז
 אײט. לענגערע א אנהאלטען זאל פארבעסערונג װײליגע

 פון װאוקס וױיםערדיגען אלץ דעם אוליב איז דאס אץ
 אגגעװיזען האבען מיר ארבייםם־פראדוקםיװיםעס. דער
 די אז ארטיקלען, פריערדיגע אונזערע פץ אײנעם אין

 לעאםען דעם פאר זיך האם ארבײט־פראדוקםיװיםעם
 — פראאענם 20 ערך אז מים געהעכערם װידער יאהר
 װאס אאל, אײגעגע די פראדוצירען קאז מעז אז אזױ,

ארבייטער. װעניגער פראאעגט 20 א מיט פריער
— אינםערעסאגם איז דעם מיט פארבינדוע אין

 גיבען װעלכע איפערען, פארעםענטלאכע וואס נאר די
 ארבײםסלאזע צאל דער װעגען אפשאצונג לעצםע די

שםאטען. פארזױיניגםע זײ אין
 עדערײשאזפ ״אמעריקאן דער פון איםערעז די לױט

 נאײעמבער אין ארבײםסלאזיגקײט די האט לײבאר״ אװ
 םוײ 400 און מיליאן 10 פמ צאל די דערגרײכם 1938
 יעגע אוגעבעז צאל דער או אבער זאל מעז וועז זענם•

 בכלל גאך האבען ױעלכע ארבײםער, ױנגע ארבייםסלאזע
 פארם־ארבײטער ארבײםסלאזע געארבײם, ניט קײנמאל

 אױף אריבערגעקליבען זיד חאבעז װעלכע אזױנע, און
 ארבײט געםינען געקאנם ניט האבעז די וױיל פארמם,

 לויט װעם דעמאלם אינדוסםריעז, שטאטישע די איז
 דערגרײ־ ארבײםםלאזע צאל די ריסױרםש״ .לייבאר דער
 דאס םויזעגם. 148 אץ םיליאן 16 םח חייד דער כעז

^ 16 הײסם, ל  ארבײםער ױנגע און פרויען מענער, מי
 שםא־ םאראײניגםע די אק ארבײטסלאז אלץ גאד זײנעז
 םויזעגם, 836 און םיליאן 3 אראפ דערפון נעמם טען.
 רעגיתגגס* פארשײדענע איז באשעםטיגט דינען װאס

 312 און םיליאז 12 אלץ איהר באקוםם •ראיעקםען,
סויזענם•

 געװיםעז א אויף קוקענדיג גיט אז הײסט, דאס
 אלץ איז איןםיוױםעם, אינדוסטריעלער דער פח װאוקם

 גרױםע די פארקלעגערען או געלדנגעזמםשות^יג ױט
לאנד. ייז ארבײסםלאזע צאל

m יעדען םים און p קומען IX 700 ױיע עח־ אז 
 דעם פון טלטאורעז א וױ ארבײם־זוכער ײנגע םדיזענט

אואװאוקס. ממױרלאבען
 האט אואױיםםלאזע אאל די װאס אײם, דער איז

 פרא* ךי האבעז םיליאן, 16 פון וזײד די דעו־גרײכם
 דזר־ 1938 יאר איז קאספאגיעס 9000 פמ פיםעז
^ 3 גרײכם ל ^ 240 און בי ל  יער לױם דאלאר, םי

x טעז1 ®מ טײםס״ ״ניײיאדק ro r.■ יר־ םיליאגעז

 פער־ קריזיס םון רעזולטאם א װי םארבלייבען, בייטער
 די אין װערען פראםיטען אבער ארבײטסלאז, מאנענט

 מאנכע אין רעגעלמעסיג. אויסגעצאלט קריזיס־יאהרען
 גע־ יןדיזיםײאהרעז די דירץ פראפיםעז די זיינען פאלען

 ״מעגעזין דעם אין מיר געפינען אזוי העכער. ווען.נאך
 פאלגענדע דעצעמבער טען3 פון סםריט״ וואל אװ

 גרויםע מערקװירדיג ״א :דערקלערונג אםענהארציגע
 אויסגעצאלט אומאוגםערבראכען האבען קאמפאניעס צאל

 די קריזיס״. םון יאהרען די דויד פראםיםען זייערע
 אבער הויכע, םאקע זײנען זאגען, איהר וועט פראפיםען,

 פרא־ םון אײנקונםם דעם דאך באראבעװעט רעגירונג די
 עם אז טעקסעם, אומבארימהארציגע אזוינע מיט םיטען
 שרייט דא, אש עםק. גאנצער דער גארניט זיך לוינט
 הויפע די צרה. גאנצע די םאקע דאך שםעקם מען,

 פשוט רואינירען און אומדערםרעגלאך זיינען טעקסעס
 פאר• אזוי, אױב םרעגען, נים דא םיר וועלען ביזנעס.

 ביז־ גאנצע די איבער ניט םאל אזא אין מען לאזם וואם
 אומ־ םון ראטעוועז צו זיד אום באוואר, גאט׳ם אויף געס

 בע־ מיר װעלען דעם אנשםאט טעקסעם. דערטרעגלאכע
 ציםע־ אביעקטױוע װאס טאן, קוק א געוױינלאך, װי סער,
 אב־ אץ עניז• גאנצעז דעם װעגען אונז דערציילעז רען

 איד םח םעקסעם ענין דעם װעגען ציפערען יעקטיװע
שטוינענד. פשום זײגעז אוגעבען אנהויב םון גלײך

אאה־ טעקס םויזענם 61 האבעז 1937 יאהר אין
 מיליאן 107 אין אימקונפט דיער אנגעגעבעז לער

 םעק־ דאלאר םיליאז 71 אויסגעצאלט האבען און דאלאר
 פראפיט זײער פמ פדאצענט 72 אז הײסט, דאס םעס.

 ײאלם דאם אויב טעקםעם. אין אױסגעצאלם זײ האבען
 אזוינע אז צוגעבעז, געםתם מען װאלם ריכטיג, געווען

 אבער לאמיר .fW ועאד באמת םאקע זיינען טעקסעם
 אױם־ און איפערעז דאזיגע די אנאליזירען םאן פרואװ א

 םאקע זײנען םומעם אנגעגעבענע די וױםיל אויף געפינען
 אנגעגעבענע די מיר יועלען דעם צוליב ריכטיג. באמת
 .1930 יאר פח ציםערעז די מים םארגליינעז םומעם

 אנגע־ םעקםפײערם םויזענט 513 האבען 1930 יאר אין
 212 און ביליאז )1( אײן איז אײנקונםט דיער געבעז
 דא־ מיליאן 191 אױסגעאאלט האבעז זײ דאלער. מיליאז

פראצענם. *16 באסועפט דאס וואם טעקסעס, לאו
 האבען מלען םעקסעם אז אנגעמען, ניט קאן מעז
 16 פת וױ חייד אזוי 1937 ני« 1930 סון געשםיגען
 פאר• זיד מיט װאלט דאס פראאעגט. 72 גיז פדאצענט
 װאם אײנקונםט, ®מ פונאנדערטײלונג סיז אזא געשםעלט

מעגלאך. גיט אינגאנצען קאפיםאליזם אונטער איז
דעם, איז באשםײט אויסםיר מעגלאכער אײנאיג דער

 םעק־ די געחעכערם האט רעגירונג די מעהר װאס אז
 די געפעלשם קאויםאליםםען די האבען םעהר אלץ םעס,
 *91 הײסם״ דאס אײנקמפם. זײזמ־ פרן ז9איפער 9אםת׳

 אזוי גיט קיינמאל ר9אב נדיג,9שט זײ ז9האב לשם9ם
 דעם אנגענומען 09 האם איצם איצםער. װי שטארק

 ם9װ 09 ז9מ9ײ י9ײ — ג9י9ג א םון ר9נאראקם
חנג9ר די ן.9ריאג9אריב  9י־9כ9ה כאשסימען אין גי

 י1 אויסםײדען אין קאפיטאליסםצן די ר9אי םצקסעם,
 קאייטאליסםצז די און םצקסעם. 9דאזיג די ז9צאל

 און יאגם.9רג9איב וױים זצחר — איבצרגעיאגם האבצן
 נא• דצר ן9ײ ,1929 אין באוױיזען. צו גרינג איז דאס

 ן9האב דאלאר, ביליאן 80 ו9ײ9ג איז אײנקוגםם ציאנאל
 אײנ• ר9זײ רם9רקל9ד מיליאגצרצן אמזװײקאנצר די

 מיליאן 212׳ אמ ביליאז 1 פיז 9סומ י9ד אין קונסט
 נאציאגאלען אץ טײל ר9זײ אז הײסם, דאס דאלאר.

 1937 אין פראצענם. 1,5 נאסראסצן האט אײנקונפט
 דאלאר, ביליאן 63,8 פון אײנקונפם ז9גאציאנאל א מים

 אין אײנקונםט ר9זײ רם9רקל9ד זײ האבצן
 ר9י ,09 חײסם דאלאד. מיליאן 107 פון 9םומ ר9י

 *190 9רײכסם די םון אימקמםם ן9נאציאנאל םץ טײל
 ר9איב אײנקונסם אן מיט ן9נש9מ פח לאנד, אין ן9ש

 7 םון משד אין איז ־,vnr 8 דאלאר םיליאז )1( אײן
ט.19פראצ 0.17 ניז גס9צ8פי L5 פון געםאלעז יאר

 סיר ן9ײ אמו^ צום 01981 זצהר דץ ז9ל9װ מיר
 *,X81 פמ סײל ר9זײ איז 1936 אין אז אננעמען, ז9ל8ז

 זײער און פראצענס 1.5 גפווען איינקרנסם אגאלען
 ר.9ל8י ז8םילי 107 ױם גזװיזמ זױז אײנקונםם אמת׳צר

 םח 019X87• 1^5 — נאר ,T9X919U8 09 האבעז זײ װי
 אױף דאלאר. םיליאן 967 אחמ• — ר8ל8י ז8בילי 63,8
ס up* 1937 אין זײ האבזױ אוסן אזא  מי־ 71 לס8891יוי

 ר9ד איץ אײנקונםס אן פון איגקאם״םעקס דאלאר ליאן
 ר,9רט9ײ 9י9ד18 סים .78ל8י ז8מילי 957 ארום 9םומ

ס אױסגעצאלט ז9האב זײ אז ,09 הײסם  019X87■ 72 ני
 — 019X87• 7 וױ 791י1װײ 781 פט,1קו1אײ 79זײ פון

0930 סיס לײךרג8פ אק סלפ9« א אתם
 םת 91זיי איז 090990 צאלען «ן אױםסייחװ דאס

ים9פי9ײ01ירת19ר שיחמײמ 097 פון ז9אוחאכ די

סענםער העלסה ױני$ו אין
גמם*ז ם. «*ולץ

 900790 די פאר איצםיגע די טעג אומעטיגע
 ן91זײ וואס די םאר םפעציעל אונזערע. מיטגלידער

 ג,9ט קאלטע םער.190 העלםה יװיאן פון םען19פאצי
 אונ־ און זיגקײם8ארבייטםל םון טעג פארכםורעםע,

 אומשלעפצן דאס האםמעםלאזיגקײם. און זיכערקײט
 צו אויסזיכםעז אהן קעט'7.מא אין שםתדעטױיז זיך

 ן9קהײם1קרא די ט79שוי7פא דאלאר, א פארדינען
 לײדעו די אז ?,99197 7אדע ליידען זײ 9ײעלכ םון
 *18 געתיעז רע9זײ ן91זײ 7אד,ע קומען זײ ווען און

 ן979וי אין שםימם9ג כט9של זיעען די געצויגען.
 פיל,91מים־ אין זיד ז91ױםי1 די אױפגערעגם. לייכט

 ן91זײ דאס באציהונב 9עמ7װא און ים19ד19שם7פא
 גים איז אומ סון ער1קײ םארלאעען. :שליכע9אלם

 באזיצט 791קיי ז,9ײו91 99ו־8שט צו םים שט1בע9ג
 םים־ די און ײס9גוםםוטיג 79אז־ געדולד צו־סיל יט1
ײ1  *91אויס איז ס9 ל7י1 01909ײ אויף 979אמז 79ל
 אית 18ם אםעז1 די 79איב זיך אתמצושלעפען ן9ל8ס

 *1919ל9ג 8 דיג19זוכ אט1מא אך1 אס1םא אויס, טאג
 ר91ווימי אך1 ז9האב בחים, אויף ז91פאחײ צו הײט
ן•9שאםם19אײג די םין

 *83 װימעז, ,790190 לסה9ה איז 7אהע די קוםען
 ז9געםיג צו זײ זוכען דא זיך, באראםזװ זיד, ז918ל9
 דאס- מז,9« ים1 ^ ?99 *099780, 7ד< װאס אס7

 797 ן.9הײם 9זײער אין ן91פי9ג ים1 ?9199 זײ װאם
 ־8ז n סים ?9ג78י8ב יס1 ליך7אםי1 זײ ?99 790190

 ז9םי םיר ?.9«וד או? זיד ?91נױםי זײ 9װעלכ אין כען
 ם9ײ98ב אזױ זײ ?9םאכ צו ליד19מ 7א1 װאם 79אב
זיד. לאזס דאם וױפיל אויף ל9ביס8 זײ ?9ײה7שם9צ או?

פראגרעסירען. מיר
 הא־ ?,9ינם9■ םעז;1י9■ ז,979פלאסם רען,9האמ

 איז 079.7 ?90 װאס איז דאס ען;7פלאסםע ?,9790
r’ אין איצם ם9ז ?90 n? 19978? .790190 לטח9ה*

 9ל8 — 09םוליאר ס,19יש7099ל9 ס,79םלאמב ,0790
ל ?9024 097 793אי ?9ביי ?,90בײ7א  797 םת 78י

 פיר .790190 ?90790971780 097 78■ 9געבײי
 ־9ײ פאו־םי! 09ײ בײם78 חויפם די אז ז,9ם7רװא9

 *99979 ?9199 ?9ל9ײ 7םי און אס,1סא סוף בײם ?97
 רץ•9ס חודש יי? איז 09 ן9ײ 78פל 09ײ1 097 ?91
 מד ?9ב8ה ?9019פאצי 979אומ ?9מח דאםאלסס ביז

 י7 און שםײב דעם ל,9סום 09י אויסשםײ? או? דולד
 ביי־ ?9ײ אומפארםײדליד װאס ײס9ליכ09װ983אומ

 *91 ים1 לאסג איצט שוי? ם9װ 09 א?. גײט ארבײם
90? IX? 98פל ?9790971 097 ?19 0ײ93לי09װ983 זײ 
?.90סליכקיי9װ983או« 91איצםי י7 7פא ?9לוינ83 09װ

jrtJTTrp געזונדדזײסם
או־בײם די ?90911x99118 ה9בד ים1 האב איך

 780997די עוױקײשאגאל סםאר, מארק בתחמ־ םת
 די ז919ײ ?9ריגם83 אי? מול8ש9179ם1אי 79י פין

 ?8U8H 1800? 9380 אח 08738 .077 0װא 09לע?צי
19*0 .19ליד1םיס 9י9אמז פאר ?939191  ר8סם 11

 בלײז דא וױל אין םיר. «ן 19093 ?80 דאס ?99
 ־3װי א באםת זײנע? ס9?צי9ל די אז ?,9נ9צײכ7פא
 ראם.1א19 בילדומס אמזזױ* אין חװ־גתיכת! 91םי
 18יב9ל נט.כעײעצ10אױ ?91191 איז זון■83 י9ד

 ?9זימ י,79אל1 די און 19009918 י97 סםזױחש,
 *IX די פץ ס?ײם8ז919ם9י1א די לם.1רפ93אי !עװעז

 *91 ?9זײנ װאם ?9181■ די .on ?9זעלט איז 19190
 צום »־? גם91לי9איגם ?91191 דמיװ ?978ײ91 שםצלט

 91*08« םיילם9רג9נד818פ o*mp ?9האב םיר ם•9«ת
 ס8ה ?װלם 191 װצלפע נק.9 חנם ר93אי 11אס19ליס

סזין• ז9ם1נ9םיםג «? ?9לט8עה1  ?90 סים?, א — םי
װארפעז.91ועק1א ניס דארס זײ האט

י ?19 1אל9*19 197 THP 8? 990 09*899ל י
-------- ̂---------- -— -------------- n gfcM  k g g g M M g k g g g g g A g g M  M M M  A M  םרן •עחעגליכקימז דער n װערען !יגעשריבען

 •י^ ix 1*79 ?,1סםא האנגא. אץ אבראהאם דצקםױרים
 *IX 9797? 8*793 18*91 91 9*190199 אי? 0ײ91חי

41ל19 ?90*171 א IX ?9187■ 9לי?אם

י8י מליבזז־זזיב, ?91*7190981 דן<19שס 09י «ז אח
 ?9X1811» ?938• ix ?931 קאפימאליםםעז די װעלכצז

■9צי8700*1*078ס־ל9ײי?7 *7 לאך07װאט1פארא
08 09 1?m א « 791*0398 797 7981*11 0ײ0ש 

 380ש0א0 ?919*71871 818 1«* 0791 081 ע,11א1א9
יל״.1*1י1, 091 ?9199 118ל ?9X3P איבער׳? 07*09118



פאדבעו־. ש. פון

 אינטעגראלער אזא פונקט איז ויט
 אז געבורם. װי לעבען פון םייל
 מעגליך גיט לעבען וואלט םויט

 װאלם לעבען אן ױי פונקט געװען,
עקזיםםירט״• ניט טויט

 יעדער וואס אמת׳ן דאס זיינען
 װעלכע וועגען און וױיסט. אונז םון

 װען דעמאלט נאר אבער אפט. פילאזאפירען םיר
 װע־ ערםארען מיר װען אדער אבםטראקם םראכטען «יר
 אנ־ מענשען. אומבאקאנטען אונז אן םון טויט דעם גען

נאענםער׳ א שטארבט עס ווען אגער מיר םילען דערש
 נאר געדאנק דער ניט ארבײם דעמאלט אייגענער. אז
 םוען זײ נים, םילאזאםירען געםילען און געםילען. די

ווײ.
 םרישען א בײ פילען מיר וואם וױיםאג דער און

 אן זיך וועגדט עס גלייך. אלעמאל ניט אויד איז קבר
 סארנומעז האם םארשטארבענער דער וואם פלאץ דעם
 א גאענטער׳ א בלויז געווען עס איז לעבען. בײם

 באאייםלוםם גאזונדערם ניט האם וואם איינער פריינד.
 בלויז וױיםאג דער איז געדאנקען. אונזערע לעבען אונזער

 םאר* האט מען וואם װעה טוט עם אינםםיגקםױוער. אן
 א אבער־ שטארבם אייגעגם. איז וואם עסוואס לארען
 געדאנ־ אונזערע באהערשם גײסםיג האט וואס םענש
 שטעמ־ זיין איינגעקריצט םיף האם וועלכער אײנער קען.
ה געפיגען מיר װעלכע אין קוײיז דעם אין טעל דא־ זי

1א איז עט__:צודײאיגטר א וױימאג דעד איז סאלסט
 איז עם הארץ; דאס ווײנט !אוועק םענש אײגעגער *

 קרײז אונזער האט וואם מײםטער דער סארשװאונדען
 פלא־ םארמירעז, געהאלםען געדאנקען־גאגג אונזער
מוח. אין סערט

 אויםגעשוואומען מיר זײנען געדאגקען די אס
 דעם םרייטאג׳ יאנאװסקי ש. פח אתן בײם שטײהענדיג

 זײנען עם וואו האל, םארווערםס איז פעברואר■ םען3
 םא־ דער פון פארםרעםער די צחאמענגעקומען זיד

 יוניאנם אידישע די פמ און באוועגוגג *יאליסםישער
זיין. מספיד אים און געזעגענען *ו זיד אים םים

״פאר־ םון רעדאקטאר קאהאן, אב. גענאסע רעדט
 און םײנוגגם־פארשידעגהײטען די דערמאנט וחנרםס״.

 ווען אמאל, געפירט האבען זײ װאס שטרײםען הײםע זײ
 אין מאםען אידישע די צװישען באװעגונג ראדיקאלע די

 ביידע געווען. וױקעלאך אירע אין נאד איז אפעריקע
זײ־ װעלכע רוםלאנד םון אינטעליגענםען אידישע *זיי
 ביידע לאנד. פרעמדען א אין געװארען םארוואגעלט נען

nm n די ליב חאבעז זײ רוסיש. הױיטעכליד אדג 
םיכאילאווסקיס. און טשעתישעױםקים די םון שפראך

 בא• רעוואלוציאנערער רוםישעד דער פון שױ־אד די
 צוױיטער, דער דעםאקראם, םאציאל א אימער וועגומ.

 מען אח מעז דעבאםירט אנארכיסט. אן יאנאװםקי,
 זיד מען קען האבען פײגם אבער אפט, זיד קריגט

איז גיט. ם זיך קריגם מען מצװדי, לשם קריג א ע
איחמלעז• איליב

 געקענם האם .ער דובינםקי.' פרעזידענם רעדט
 איז ער ווען יארען. שפעםערדיגע די םון יאגאווםקי׳ן

 םלעגם און ״גערעכטיגקיים״ דער פון רעדאקטאר געוחמ
 גענעראל דער פון זיפנובגעז די אין באטײלמען «יך

 מיי־ אפט געהאט האגען ״סיר באארד. עקזזנקמױװ
 דו־ פרעזידענם דעחױילט — גתגספארשידענחײםען

 מימונגען אײגענע זײנע געהאם חאם ער — בינםקי
ר מ  םאל אלע זײ האם ער און םראגעז םאקסישע אי

 זשע־ גיט זיך האם ער שארף. און קלאר ארויסגעזאגם
 קיין אנער האט ער באחאלטען. גיט זײ און גירט

 אר־ דער שםערען זאל װאס עסװאס געםאן גימ למא
גאניזאציע״.
ל. י. םון רימ״ ארבײםער םון פארשםײער רעדען

 שרײבער דער םון קאלעגעז דיוחנז פאראײו׳ ירץ
 פע־ אנארכיסםישער דער פון פארשםײער ■ראםעסיז,

ע אני ר װעל• שטימע״, או־בײםער .״פרײע דער םח אזץ ת
 דריקען אלע אױפגעגוים. אדן רעדאגידס חאם ער «
 זײ דעדאײלעז אלע פארלוסם. אויפן סרױער אױס זײ

 יא- פארשםאדבענעם דעם פון פארדינםםעז די װעגען
םע־ און ארבײם זײעד םון געבים דעס אין נאװםקי

םלעכ־ עט וױ ״רעקװיעם״ דןם ײד זמני
די שםיםעז די זיך  דך דוכם עם און מםפידים םון
מז *ווײ אז מ שםי ל כאר. דעם איז מ

ט זס מ די מל טי שדײ־ ןעלק«ד»«1 דעם פון ש
ארױפ־ םריבתע דעד אױף ײאס קמװסקי װעמעז

שארםען׳ וײן אויף האם ער חזנםען דןר
געלערעגם. שדײבען ®דן קוגסם ״ *ױ«ן

ד וזעמען ••ילו איז קריםיקירט שארף am ן

 שטרעעער א װי בלויז אבער געזידעלם *ײםענוױיז
 ארויס־ תלםיד געראםענעם זײן םון װול וואם לערער

 באזיזנט. טאלאגט זײן וואס בעסםע דאס בריינגען
 ? שרייבער דער ער איז װאו

 ארי־ רבי׳ן זיין געווארען׳ גרוים ער איז אפשר
 זײן םון דרכים די םון ער איז אםשר בערגעוואקסעז.

 זיך שעמט און םארגעםען אידעאלען זײנע אוועק, רבי׳ן
 אים האט אםשר און װײזען. צו םנים דאם איצםער

 שטיל. דער אין וױינט ער און םארקלעמט הארץ דאם
אין גיט זיך הערט שטימע זײז און ניטא איז ער אבער
________________________ נ»י«

דער״ ארבייםער. פשוט׳ער דער אויך םעלט עס
 און ארטיקלען זיינע דוו־ד האם יאנאװםקי וועמען םים
דענ־ םרייעז םון אלף־בית דעם פלאמםארמע דער פיז

 מיט געטאז וױי שארף האט ער װעמען געלערענט. קען
כאר. איז םעלט שטימע זיין אוין־ אפיקורסות. דין

פע• עם וואס באדויער און הספדים די איך הער
 סראכם: און זיד איך גריבעל שטימען. צוױי די לען
 יאנאװסקי איז וואם אליין? מיר מיט איז װאס גו!
? געװען מיר םאר

 א אייגענער. אן געווען יאנאװסקי איז מיר םאר
 האבען אידעען־קרײז. מיץ םון עלטערער אן קרוב,
 אפיא גע׳ברוגז׳ט, צייםענוױיז זיד קרובים, װי מיר,

 איינםארשםא• געוועז ניט דינען מיר װען זיך געקריגט
 אגעד געזעז• ניט אםילו זיד צייט לאגגע א נען.
 פארלןא־ען ניט מאל קימ איז אייגענם סון געפיל דער

געגאנגען•
 בײ געקענט. זיך מיר האבען יאר 35 באלד

 צעקרימג זיד מיר האבען באקאנםשאםט ערשטער דער
 אים האב איך וואם• איבער כאראקםעריסטיש איז עס

 אי• דאבראלױבאװ, םת סאגעםעז םאר א ארייגגעשיקט
 דרוקןן. עס געבעטען אים האב און אידיש אין בערזעצט

 בריװ־קאסםעז אין אפגעדרוקט זײ פון איינע האט ער
 א זײזנר איז איבערזעצוגג די אז באמערקונג, א מים

 איך םארדראםען. שרעקליד מיר האט דאם געלונגענע.
 אקי ביז הקודש• חילול א פאר געהאלםען עם האב

 םםרי^ ראטגערס אין רעדאקציע, אין אים צו געקומעז
 ברומ איד גין צײט שםיק א זיך. קריגען קעלער׳ אין

 X איבערגעגעטען. זיך מיר האבען נאכדעם געװען.
 אוז רצדאטמאר ערשטער מײז גצזוצז איז נאווסטי

 געװען איז קריטיק. בײםעגדע זײז אםילו באציהונג.
 װען אםילו מײגוגגען״ זיינע אױםריכםיג. וױיל ליב,
 אנ• םלעגם געווען״ איינשטימיג גיט אים םיט גין איד

 או גלױג איד זעלבסםשטענדיג• דענקען צום רעגען
 גיס גאר וויל יאנאווםקי אז םילען, געמתט האט יעדער

 איז אפיקורםות זיין איינשטימען. אים םיט זאל מעז
 גןך געגנערישע ארויםצורוםען םיטעל א געווען אפט

 כעם אין כלוםר׳שט פלעגט ער כאטש און דאנקען.
 װאס געטאן הנאה אמת׳ן דעד אין אים עט האט ווערען.
אלייז. םראכם נאר קאפ, יענעמס מיט ניט לעבם יעגער

נא־ א אי פארלאחנן איד האב יאנאווסקי׳ן אין
 אײגגעקריצם האט וועלכער איינעם אי מענשען׳ עגםען

 קרײז דעם אין און באוועגונג דער אויף שטעמפעל זײן
 געםונען. לעבען גאנץ םיין זיד האב איד װעלכען אין

 ן איז עס םאפעלטער. א דעריבער איז וױיםאג דער
סארלוםם. צוױיאיגער

 די און אלמנה דער פאר טרײסט א זײן דאם זאל
 הא־ אלײן זײ ניט פארשםארבענעם. דעם פון קיגדער

 םד א םך, א םארלוסט. שוועױען דעם געליטען בען
 פון טויט אויםן זײ מים טרויערעז חברים, און םריינם

יאנאװסקי. ש. פערזענליכקײם גרויסער דער

 — געדאנקען דרײסטע טילפארנאכט
אייץ^ םיר װי?לען זײ
ען און שמילען זײ ? מג
-r״ נאד כענקש אץ

פארױס
 זונפארגאגג, נאכץ
 אװענפױ־שטערן, דעם פאד

 גאנג דעם דאן קענסטו
יערחערעז• *ײט דןןר פון

 װעלש װאלסם ח װאט אלץ
 ן גרײכען *ך שװןןר דיר איז

 געפעלען םזןחר דיר ס׳איז
*ייפען~8 װאיג^ א כלױז

 גרץ גרעזער די װען
 ;װיגען זיך שטיל דער אץ

 זץ אץ חארץ דאן חןןרט
ניגון. דעם װעלט חןר פון

 כליאען. די װי גליקען
 ;פארגאנגען — גקװןןן אט

 כאזיאען׳ אײחןר
ײאנגען- װײט כעסקך פ«

 װעחט, װןןם װמט, אץ אץ
 לידןןו/ װײטזן חקרסטו

 געדוט ד^רט װײט אץ אץ
םידער.» דזןר חןרפרןןחט שוין

 *יחען נאד זאלפט מ װאו
 ;געמונען גליק ח^לסטו

^כפליחען גליק דיץ זאל

 פאראנעז זײנען עס
װאך- דער אץ טעג פיל
— דאיען כיז דארטען פץ
-9י זיד *יט קם ד

 גןןקוסען װאלסם דו װאו
 ;געמראפעז פרײנט װאלסםו

 פארגוסען חארץ דײן װקדא
ח$פען~ שןןחגןם דעס כדמ

 — סארגען א און חײנם »
 ajstp *טענדמער דער
פארכאדגען אפט מוז מען

a a k a U k k k l k  k k k i kםאדלאגג• שענשטזןן דעם
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ארבײטעױלעבעז אינטערנציאנאלעז פונ׳ם

נײז — ארמײ םראנקאס קאנאנעז,

 אויפגןך חאט שפאניע אץ זיג םאשיסטישער דער
ארגײמערשאפט. די רודןןרט

 די געטראפן חאט דוגערשלאג א י ׳
 דער ארבײטערשאםט אייראיעאישע

 באנדעס םאשיםםישע די םץ ױג
 פון ערד צעבלוטיקטער דער אויף
 אין רעפובליק. שפאנישער דער

 דריקן םראנקרײך אין און ענגלאנד
ארבײםער־ ארגאנמירטע די אױס

 איז שטימונג, אלאדמירטע אץ פארביםערםע זייער מאםען
גאםעו־מאניפעסםאציעס. ארן מיטינגען אין פרעסע, דער

 זעט בלינדקײם, מיט געשלאגען נישט איז עס װער
 כיטרע די דערםירם האם עס װאוהין קלאר שוק הישט

 םשעמבערלײנם די םץ ״נאז־אינםעתוענשאדיאליםיק״
 גע־ אח דעמאקראטיע ״ױיםראלע״ די דעלאדיעם. און

 זאל לאיאליסםעז די צו אז װאך, דער אויף שטאנעז
 אמוניציע קײן אמ געווער קײז ארײנקומען נישט חלילח

 דער םיט געזיגט האט אבער ןראנקא אויסלאנד, פון
 םאנקעז קאנאנעז, איםאליענישע און דײםשע פץ הילף

 םויזענ■ מגדליג «מ 1חיל חנר מים און עראפלאנעז און
 טיפע די טרופען. איסאליענישע״פרײוױליקע״ טער

 װען אנםפלעקם, װערם םאלק שפאנישען פונ׳ס םראגעדיע
 בארצע־ םארםײדיקט האט ױאס ארמײ, די אז הערם, מען

שװערע (םערציג) 40 איגגאנצען םארמאגט האם לאנא,
האבען אזױםיל. מאל — -------

, .W .,.. . ^ םאלקם־רעפוב־ אנישער
 דעם לײבער יײערע מים אגםקעגענגעשטעלם ליק

 און קאנאנען םאשיםםישע די םון םײער מערדערישען
 טראפעז לעצטען צום ביז םרײהײם זײער םארטײדיגט

בלוט.
 פילם װעלם גאנצער דער םון פראלעםאריאם דער

ת ם׳את װען וױ מעהר איצם  װיכ־ דער ארום אז אזחנר״ נ
 דעמאקראטיע אײדאפעאישער דער םון פאזיציע טיקסםער

 חנר פון שםיק לעצםען יענעם אויף געקעמפט עס װערט
 דער פון פארםײדיקט גאד װעדם װאם שפאניע, פרײער

 לאגג װי פארצװײפלונג. פח כוח מיט׳ן םאלקס־ארמײ
 קעגעז שפאניע פון חעלדען די האלםען קענען זיד וועלען

 באג־ פאשיסטישע די םץ איבערמאכם געװאלדיגער דער
 האםענונגען פאדאױםזען. נישם מעז קאז דאס דעם?
םאראן. נישט כמעם באדױערעז׳ צום זײנעז׳ זיג א אויף

דיינתס, יוליוס האם פאדיז אין םארזאמלונג א אין
 עסםו־ײד, אין שוצבונד םאציאליםםישעז םונ׳ם פירער דער

 אויף אויגעז די פארמאכען גישם טאר ״מעז געזאגט:
 עג•אפאװב פדן גנסידײבא דרישעהיססא אונעלזלוירער דער
 אלײן איז ער װידערשםאגד. אנםי׳םאשיסטישען טעז
 אבער עפאפײע. ישעאאחער װאונדערבארע א זין םאד
 זײן נישם זאל עס וױ אױםװירקונג, היסםארישע זײן
אומגעזזײערע.״ אן זײן װעם קאמף׳ םון אויסגאגג דער
 אראפ• םאםעז די רופט לןףגאר־פארפױ ענגלישע די

טארי־רעגירתוג די ױאװאדפעז
ארויסגע־ איצט האט לײבאר־פארטײ עגגלישע די

 פאליםיק םאדרעטערישער דער קעגען בראשור א לאזט
 דער איז סשעפבערלעיז. ■רעםיער*מיניסםער םת׳ם

מר׳ז פארשפרײם מאםענחאםם װערט װאם בראשור,  אי
 פאר־ דער משםעלם שאנדסלו• צום װערס לאנד, גאנצעז

 געװארעז באגאנגעז איז װאם דעפאקראטיע, דער פח ראם
 מיט איעבעםען פון פאליםיק איר םיט רעגיחנג דער פיז

 אנדערם צװישען דיקםאםארס. ךי (״אפיזמענם״) גוטען
 םלוכזד ״אונזעדע בראשוד: דער אין געזאגט װעדט

מן מענער א  דער־ פאליםיק אױסלמדישער זײער םים ה
 די הײנם באחערשם געװאלם ברוםאלע אז דערצו, פירט
 בא־ זײנען וױדערשסאנד םון די_«גליכקײמן »ון װעלם

ײ־ געםאז דאס האם רעגיתנג די צי גאר. ביז גרענעצם
 וױכטיג• נישס איז וױלעז׳ פרײען מים׳ז צי קײט,כשווא ליב

 גרעםםע די געװירען רעגירתג איצסימ די איז אלעגפאלם
דעפאקראםיע.״ דער «ן עקזיסםענץ דער פאר געפאר

 מאםעז די גערומז װעדען מערםןר שםארקזנ מים
חנגירתג איצטימ ךי עזפואװאראדאפצ כדי קאםף, צום

חנגירזסג״ ,גאציאנאלע זין■ רופט װאס םאריס, די פון
^י פראטנױזישע ײ תין םון ק^פןןרענץ א טןןדעדז י

m דעםן^ראפױשע די sra• ___
מד זיג פראנקא׳ס גאד  שייז זײמס בארצעלאנא אי
עי r« באתבאםים ךי יאחגןגןו יגסאלימי »ץ היםלער י

קיסמאן. ױסה דר. פון

 דער איבער זיד צים וואס םראנקרײד, םון דרום־גרענעץ
 הײנט איז םראנקרייד פירענײעדברעג. די פון לענג

גרענעצען. אירע אלע אויף שוגאים סון ארומגערינגעלט
 ארויסגעשםעלט האבען ױניאגם םראנצויזישע די

 קאנםערעגץ א ווערען פאררוםעז זאל עס אז םארלאנג, דעם
 גענעראל־קאנםעדע־ די מלוכות. דעמאקראטישע די םץ

 צום קעיבל א ארויסגעשיקט האט ױניאנם די טון ראציע
 באקאנט איז עס וױ נאכדעם באלד רוזװעלם, פרעזידענס

 לעצםער זײן םון אינהאלם דער אייראפע אין געװארען
 טעלעגראמע דער אין דעמאקראטיע. און שלום םאר רעדע
 נעסען צו אויםגעםאדערט רוזוועלט פרעזידעגט װערט

 צו כדי קאגםערענץ, אזא דופען צו און איניציאטיװ די
 זמן כל דעמאקראםיע, די און װעלם־שלום דעם ראטעװען

 די פץ ארגאז ״פעםל״, פאריזעד אין צייט. נאך ס׳איז
 געגעראל־סעקרעטאר דער שרײבט ױניאנם, םראנצויזישע

 צו מאכען סוף א מױ ״מען :אנדערם צוױשעז זשוא לעאן
 נאז־אינםערװענשאן. פח פאליםיק אומגליקליפער דער

 װעלם־שלום, דער שטיים קאז אין אז װיםעז׳ אלע זאלען
 די םראנקרײך, פון לעבעגס־זיכערזזײט די שםײם קאן אק

ציװיליזאציןף. גאנצער דער םץ גופא עקזיסםענץ
אינמעדגאציאנאל םאציאליםםישען אץ דעכאטען

 א בריםל אין פארגעקומען איז יאנואר חודש אין
 ליםםי־rxםא פונ׳ם עקזעקוםיודקאמיםעם פונ׳ם םיםינג

ען אין אינםערגאציאנאל. שען ג ^  העכ* פח מאמענם א
 װעלם־ פון פראגע די געוױינטליד אמ געםאר, סםער
 אײפ׳ן וױכטיגסםע די געװען דעמאקראםיע אץ שלום

 פונאנ־ שםארק זיך זײגען מיעוגגען די םאג־זורדענונג.
 םי• צום צוגעשםעלס האט ריכטונג יעדע דערגעגאנגען.

 דעם אפגעלעגם האם מיטינג דער מעמאראנדום. א טיגג
 םעמאראנדוםס די פונאנדערגעשיקם דעתױיל און באשלום

 ארויםגעזאגםע די פארםײען. אנגעשלאםענע אלע צו
 אר־ דעד פאר איגםערעס גרעסםען פת זײנעז מײגוגגעז

 מיר װעלם• דער גאר אױף ארבײםערשאםט גאניזירםער
 פאר־ די םקיייחח װערםער עםליכע מים דא װעלען

:שםאנדפונקטען שידענע
אינםעתא• פץ פארזיצער דער ברוימר, דע לואי

*Awp אדער מלחמה בעת אז מעגלאה פאר מהאל 
 דעד װעז ס.יאציעסימ שאפען דך זאלען גירגערקריג

 גאשםימםע איינהאלםען קענעז נישט װעט ■ראלעטאריאם
 מחעז דאן זיך װעם מען דעמאקראםיע. םץ פארמעז
 און גײםט דעמאקראםישען דעם איינצוהאלםען באמיען

 געצװאונגענע די מעגלאךי וױ שגעל אזוי אפצושאפען
 באווע־ םאציאליסםישע די םרײזזיים. סון באגרענצונגען

ח מ מו׳ קומען גונג  די אינםעתאציאנאליזירען «ו דע
 דןר פמ םונקציאנירעז דאם פאליםיק• סאציאליסטישע

 דער פץ אפחענגיק איז םלוכח אײן איז דעמאקראםיע
אינטערנאציאנא־ אױ דעמאקראםיע דער םון וױרקזאםקיים

 באםײ־ אקםיװ זיד םוזען ארבײטער די מאםשםאב. לען
 פאשיםםײ א פץ אגגריף קעגען ווידערשטאנד אין ליגען
 מוז פאליםיק דעד פון הױפם״טרא• דער מאטט■ שער

 ציל דער זימרקײם. קאלעקםיװעד אױף װערען געלעגם
 וױיניגער םך א איז עם םאציאליזם. דער בל״יבט אח איז

 גרענל־ אפצושאפען װי גרענעצען איבערצורוקען וױכטיג,
 — געזיכערם״ און םולקאם זײז וועט שלום ״חנר צען•

 ארגא־ דער אין ״בלמז — מעמאראנדום דער זיד ענדיגם
דעמאקראטיע, םאםאלער דער איז פרײתייט, ניזירםער

.,אליזטיטאצ חנר איז װאם
 פון פליגעל ינקעןל פמ׳ם פידעך רעד אטסקי,זשיר

 שםדײ׳נם פארםײ םאציאליםטישער םראנצויזישער דער
 קאטף איז פאלקס־םראנט פיז נײסװעגדיגקײם די אונםער

 צײםוױי־ א גייםיג פאר ער האלט אדיד פאשיום. קעגען
 ןעצװיש איבעדגאגנ פון סצײ דער יזא טײדיקסא ליגע

םאציאליזם• אוץ קאפיטאליזט
 ארײגגעםדאגעז האגצ( טעגשעוױקעס רוםישע די

 ש,מאמאוױאגר — גייפ? אײן :סדומנאטארעט צװײ
 אמעגארישק פסװאר — אראנטאן *ח גיקאלאיעװםקי

 אײ דער בשעת אױך דיקםאטור פון געדאנק יעדןן א•
»ץ ייגאװ חא. — גתפע צודממ א צײס. מרגאנגס

ma ^ a ^  u L i l k l l k  M t  M A םיםױ זיק געמאלם קאנעז ?ס אז אנערקענם׳ — שווארץ

 פראלעםא• דער ווען איבערגאנגס־צייט, דער אין אציעס
 פדײ־ דעמאקראטישע די באגרענעצען מוזעז וועט ריאט

 די אױף דין חל גישט אוםן באין םאר דאם אבער הײטען׳
 נאטירלאכען דעם בילדען װאס שיכטען, ארבײטענדיקע

מאכט. אזא פון באזיס
 אץ אדכײטןןר די כײ װאקפט אופמדפרידענחײסז

דײיטשלאנד.
 םון כװאליע א איצם גײט דײטשלאנד גאנץ איבער

^ן  די געגעמן האט דערצו סיגנאל דעם ווײדזשעס. שני
 זיך געפינם וואס אינסטיטוציע, אן איז דאס אײזענבאן,

 חאם פען םלוכה. חױ־ פמ םארװאלםוגג דער אונםער
 פראצענט. 18 ביז 12 םיט וױידזשעם די םארקלענערט

 מעג״, אײזענגאן *גאציאגאל״סאציאליסםישע׳ די «אױב
 אמטערנע־ איגדוסטריעלע פריװאםע די געזאגט האבען
 אנגעהיימן ײד האם עס און אודאי״ מיר ״מעגעז מוגגען׳

 רעזשיס דער װײדזשעם. שנײדען םיט װעט״געלויף א
 צו• װעחװ עס :אמאל פיט האזען צוױי דערבײ שיסט

 זיד שרעקען װעלכע אונטעתעמער, די םרידענגעשםזילם
 דער פמ ״םאציאלחם״ םאר׳ן צײם לעצםער דער אין

 די געצװאונגעז װערעז צײם זעלבעד דער אין רעגיתנג,
 קאםפעג־ צו כדי ארבייסען, צו איגםענםיװער ארבײםער

 אר־ מעחר םים שםיק״פרײזען םארקלענעדםע די סירען
 יע־ װערען געדעקם םײל ציס כאםש זאל דערםים בײם.
 דער אץ געווארעז ארײנגעריסען איז װאם דעםיצים, נער

 זײנעז עט װאס דעם, צוליב פראדוקציע נאציאנאלער
אוך .ארגײטער גצגוג פיוד-יאר !צודארען אריבערגעפירם

 בא־ בױען צו אויף אדבײםםמ^נסם צום אגגעשםעלמע
צוועקען. מיליםערישע פאר םעםםיגוגגען

 נישם שוץ את ארבײםסםאג אכם־שעח׳דמען םונ׳ם
 ציגישעד םים דייטשלאנד. אין זכר קײן געבליבען

 אדנײטס־ פיז ארגאן דער ערקלערם אםנהארציגקײט
 מוז מען אז רעכט״« ארבײטס ״דייטשעם סיניםםערױם

 םאג, א שעה אכם וױ מעהרער סך א ארבײםעז פאקטיש
 צײס ארבײטם די כאטרעפט פאבדיקען אײגצעלנע איז

םאג. א שעח 10 (!) דורכשניםלאד
 ווי• דזנר װאקסעז צו אן חײבם פאנריקען םך א אק

 בא־ אאיע.?קספלואמ דאױגער דער קעגעז דערשםאנד
 דארםימװ־ דער אק-רװ״געגים. ער איז שמארק זוגדערם

 געםחם האס םראנט״ ארבײטם ,נאציאנאלעז פון ארגאז
 איבערציען פאר וואוענט צײםונג די לשון. סים ארױס

 דעם באלאםםעז צופיל «דאס :זאגט און שםריקעל דאס
 א אונםער שםעלען לייכם קאז מענשען, שאפנדיגען

 צײ געמימשאפםלן^ע און פרידלאכע די צייכען פראגע
אונטערממר.״ און ערײטארב ןשעױוצ יימנאדנזאמע

דײםשע ביי אויף גרעגעץ א געדולד די האם אוגיט
פלאצען. אן זי הױבט ביסלאכוױיו ארבײםעד, »
 אמערדיכער דער אץ חאגט״ ״שטארקע סזדאדאדיזן

יאליטיר^
 די נאד גײס נאליםיק אױםערלאכער דער איז

מ מםש טריט, בײ םרים רעגידונג, םראנצדיזישע  צום ג
 איחרען װעגוױיזער דעס זעלבםםמארד, נאציאנאלען

 אוז דאלאדיע ■רעמיער״םיגיםםער דער טשעמבערלעין.
 ארויס וױיזען נאנע אויסערן״םיניסטער דער ספעציעל

 שכבים, פאשיססישע די שםייכעל םרײנסלאכסםעז דעם
 און פראנקריץ־ אײטװשלימען ויך, עסמעזמפאד װעלכע

u וועלט. גאנצע די p אן םטש ענערגיזנ, כאזוגדעוע א 
 געגעז רעגירונג די ארויס אכער וױיזם האנס איױערנע

ארבײסער. םראנצויזישע אײגענע די
 גאװעםבער לעצםען פון גאנעדא^סטרײק דעם נאך

 שארםםםע די טיט רעגעז א געטאן לאז א זיך האם
 ארבײמד 1700 גײ ארס■ססרײק די <«ןק שטראפען

 קלעגערן און גרעסזנרע *ו געווארען פאד׳םשפט זײנען
 קאמף שארפק א tttb ײגיאנס די דאפצ!.שט קערקעד

 װןדם ■ארלאםעגם אין אםגעסםיע. אלגעמײנער אן פאר
אץ קזטיאליסאצב פארסדזנמז_»ז פאדאדוסנ דאזיגצ די

rxrrn פיז ןאלטןאונמארגאת אח קאםתיסימז
 םארשסענדיגונג זוגט װאס רעגירמג׳ די אמר גרופעז,

 פון וױסןן נישט װיל דיקםאםארס, פאשיסטישע די םים
 ארבייטןו־. פראגצויזישע אײגענע קןגןן םילדקײט קיין

 1*י זפזציױיקגיצו מרטו אםנעםיזרפאדערונג די בשעת
ד וױמתר poym די זיד סוען רעגירונג, דער  יין

 ארױם חאט ספןציעל אופן• גרויזאמז ן אױף ארבײם
מן רי ח גרױס מ ח «י ײ איז פארבימדונג י •דאנ־ ד



ט ײ M 10 ו
 אותדײ למטע די פון זדמס מרכימזערעןןפט *ױזישעד

 ®רנייטער״פירער נוױי נוריקג ױאכען נוױי מיט לען,
 אײנעד געיוןדען, פאר׳משפט וײנען קלעדמטן־טעראן פיז
קערקעד״ מאנאט 18 *ו *ודיטער דער ,8 *ו

ץ סר«נקיײד אץ געזענען לע8פאצ די  י
גןןטאר.

o ארנײטער־שױרגעזעמז, די p אײנגעפירט זײנען 
n פון געװארען p ייצט װעדען בלום, לעאן חןגידונג 

a דער דורך m p ,אײף ליקוױדירט דןלןןדיע v •סיס 
ן נװײטען. נאפ׳ן אײגס איםן, ימנמאטישען  סטא* 8 יי

o טיסטיק, p די פון געדוארען ארויםגעגענען איז ip o* 
 די אז געװיזען, *יפעדען מיט װערט ױניאגם׳ *ױזישע

 דעד אונטעד געװאקסען שימדק איז לאנד פון ■ראדוקגיע
o אדבײסס־חזיה ־שעח׳דיגער40 דער םץ ײידקונג p 

n פון געװאחגו נאשטיסט געזעצליך איז p דעגירונג 
 אינדוםטריע־ וױכטיגסטע די פון ■ראדוקגיע די בלום.

 הויב א ארבײט׳ ־שעח׳דיגער40 נײ ײד, האט ארטיקלען
 אין ירןמענט. 39 אריבער ביז פרןמענט 10 מיט געטאן

n p אױסגעװאק• שימדק זעחר אױך איז צײם אײגענער
 עלעקטרישער און אײל קוילען, פון פארברײך דעד סען

o בכלל קראפט. p דער געהױבען שטארק זעחר זיך 
 פאדקױפט דינען אויםאמאגילען לאנד• אין קאנסוס

פריער. וױ סזמזרער ■דןגענט 18 אריבער מיט געווארען
 ■חד 8 םיט גוריקגעגאנגען איז ארבײטסלאזיגקײם די

 װי קלענער געװען איז כאנקראטען צאל די צענט.
ט. 44 אריבער מיט פרי«ר יח»ענ

• ארבײםס־ ־שעח׳דיגער40 דער בײ :ודןרס אײן מיט
■ראםאעריםי. םיז סימגים «לע באוױזען זיך האבען מאך

n פון פראפינדאינםערעסען די p אינדוסםדיע גרויסער 
 ארבײםס־םאג, פון פארלענגעתגג די אבער םאדערען

u p  o»m — *ד u m n איי ל אגג.רלפא nr«* איו
 ngn און אױסן״פאליםיק פילדער דעד פוױשען

 איז םראנקדײד אין פאליטיק איגערלאכער שטרענגער
 די ס׳איז — קעגענזאץ שום קײן פאדאן נישס אײגנםלאד

 און ארבײטערשאפם דער קעגען ליניע אויסגעהאלםענע
g’o דער קעגען p p p p דער םוץ געביםען בײדע אױף 

אןליםיק.

 סאוױאליסטע; איסאליזןנישןן די טון •ארםײ״ראס
ײ.8■ דער *ון אױפגאגען די וחןגען מ י

n לעצםעגס p  o p איטאליענישער דעד פון ראס 
 אױסלאנד, (איז טפגץהאלטען פארםײ סטויןליסטישעו

 אויפ• נאעגסססע די װעגען באראסוגג y זיד) פארשטייט
 8 גזװוארעז *נגעגוסען ס׳איו יארםײ. דעד פון גאבען

 אונםער־ *ריעיפיעל װערם עט װעלבער אין רעזאלוציע,
 אוץ סןמיאליזם אוױשען םארבוגדעגקײם די געשםראכען

 קײן )ליזם8י1$ס W פרײהײט קײן נישטא טו־ײהײט.
 פון דיםעז גוױי זײנעז דאם םדײחײט. אן — סאפיאליזם

 — רעזאלוניע די זאגט — ווירקליכקײט םןמניאלער אײן
דער אז אײנע װןחנז רמליזירס נישט קעגען װןם

גערעכטיגקײג ^

 זיך םאסעז, איםאליענישע די תפט רעזאלתיע די
 םונ׳ם פאדערינגעז נײע די ענעדגיש אגםקעגענצושםעלעז

 די אח ים סיטעללענדישען אין פאשיזם אממליענישען
 מר װעלכע םיט פאדעדונגעז, אימטעדיאליםםשע אנדערע
 אײדאפעאישע אן םוגז^דעדםלאקערעז וױדער וױל םאליני
 כוחווז־םארהעלטענישזמ די עגדערען דאס נישס מלזזםד-

 ד«ס נאר װעלם־קריזיס, דעם לעזען וועם מלוכות די פון
 *װעקשםעלעז דאס און ליזם8אימ«נרי דעם ליקװידירען

y דער־ קאז וױל דאײגער דער אײדאפע. געאײגיגטע 
 קעגען קאפף ימם״ראםיסלאזעז »יז נאר וחנרען גרײבס

 םון קאנסנלידאאיע 8 «ו רוםט דעזאלואיע די *אשיזם.
 נױט םאדבינדדגג זײער און פוחות ■רזלעםארישע *לע
 חױ*לו«יע די כוחוו^ דעמאקדאםישע אויפריכםיג אלע

 וױדער־ דעם עזקשמארארפ פו תף פים׳ז זיך •ארעגדיגם
םלחמה״פא־ פאשיסםישער דער קעגען פאלק פון שסאנד

I f ,  --------- -- - ------ -  — פארםיי סןמיאליסםישע איטאליענישע ״די ליסיק.
 זיך פאד ״פאדערם — רעזאלמיע דער אין געזאגם װעדם

ד דאס  אװאנגארד *ום גזהזעדעז «ו פרײוילעגיע די און מו
קאפף״• דאזיגעז דעם ■ח
 נעםם ענגלאוד אין איײטוגג קאנסקרװאםיװע א

 ®לינאלמג^םיגראגטען ײ םאר אן ײד
y די אין אי*ם זיד *יט איםיגראנםזװ פון שסראם 

 לויסם מען מלוכות. דע»אקראטישע
 פלאץ גרעסםעז דעם לעגדער. פאשיסםישע די

 זיד, שסײטי*8פ ז,מעפארגא ןגדאגסעיאיס די
in m ) iii wh bw jw אוןויעקײ■ גרויסן

 גליק־ די געג«ז איז לענדעד די אק ארײגקממז ביים
in  yyayn eyn גז טבאו« שױן 8 איז ויאיפז־י

 י אויםלאגה מיט געלד־פארקער :פאלקם־װירטשאםט דער
 דעס אח קאלאניעם פראנפויזישע די פון פארװאלטונג

ארבײטם״מארק.
געלד־פאר־ אויסלענדישען דעם אנבאלאנגט וואס

 געלד פון עקםפארט דער אז ױניאגם, די םאדערען קער,
ד דער פמ װערעז קאנטראלירצז און באגרענעצט זאל  ח

 קאפיטא- גרױםע די אז םארהינדערען, צו כדי גירונג,
 אין קאפיטאל ױיער ארויםפירען גישט זאלען ליסטען

אויםלאגד.
 פלאן דער םאדערט קאלאניעם םון פראגע דער אין

 םארבינדונג א צענטער׳ מיט׳ן םארבינדונג ענגערע אן
אזץבײט. ציװיליזאטארישער אמת׳ויגע דורך

 ארויםגעשטעלט װערען םאדערונגען װיכטיגםטע די
 פראדוקציזג די אויםלעבען װידער פון פראגע דער אין
 אר־ די ציים לעצטער דער אין וואקםט םראנקרייך אין

 םארשםארקםןר דעד אויף געקוקט ניט בײטסלאזיגקײט,
 םאדערם, ױניאגס די פון םלאן דער װאפעךפראדוקציע.

 רעגירומס־ מיט ארבײט װערען געשאפען זאל עם אז
 איינריכטת־ און וואוינונגען בויען בײם םפעציעל הילף,

 דעד ױטיליטים״). (״פאבליק גוצען אלגעמײנעם םון גען
 מיליאן האלבען א אפשאפען דאס ארום נעמט פראגראם

 נײע מיליאן איץ אויםבויען און ״םלאמם״־וואוינונגען
וואויגונגען.

 איינציגע דאס |לם םארגעשטעלט װערט פלאן דער
 קאטאסטראפע. א םון לאנד דאם ראטעװען צו מיטעל

 דעד פון װירטשאםט נאציאנאלע די באםרײען מוז מען
 װירמ־ די מוז מען געלד־םפעקולאנטען. םון הערשאפט

 מען וועט אזוי נאר דיריגירעז׳ און קאנטראלירען שאפט
דעמאקראטיע. די ראטעװעז

 אנטיסעמיטישע װילדע א געפירט װערט מדינה׳ סרייער
 אר־ האלב־פאשיםטישע און פאשיסטישע די מצד העצע׳

סרעסע. ױיער און גאניזאציעס
באװנ־ א מיט םארצײכענען דעריבער דארף מען

 צײטונג קאנסערוואטיװע א דװקא אז נאפרידיגונג, דער
 אין ״ספעקטײטאר״ אנגעזעהענער דער — ענגלאנד אין

 אין ארטיקעל״ לענגערען א מיט ארױם איז — לאנדאן
 ציפערען׳ אץ פאקםען מיט דעדװיזען װערט עס װעלכען

 נישט זײנען דייטשלאגד סון אימיגראנטען אידישע די אז
 פאר־ נאר װירטשאםט, ענגלישער דער םאר לאסט קײן

 ארבײטם־ סאר ארבייט געשאםען גאר האבען זיי )קעדט
 מיט־ אינדוםטריען׳ נײע געגרינדעט ענגלעגדער׳ לאזע

 און׳ אימםארט ענגלישען דעם פארקלענערען געהאלפען
 עקסםארט דעם פארגרעםערען זײט, אנדערער דער אויף

ענגלאנד. םון
 ענגלאנד קײן געווארען אריבערגעפירט איז אזױ

 לייפ־ אין פאר־אינדוםטריע דער פץ טייל גרעםטער דער
 גרויסער דער מיט אויך געשען איז אײגענע דאס *יג.

 גע־ דייטשלאנד אין איז װעלכע סאקעטבוק־איגדוסטריע׳
 גע־ אריבערגעבראכט איז און הענט אידישע אין װען

 ענלי־ ענגלאנד. קיץ אימיגראנטען אידישע סון ווארען
 (פוירניםשור), מעבעל געװיסע מים אויך געשען איז כעס
 אר־ אנדערע םילע און דעליקאטעסען ספעציעלע זייף,

טיקלעז•
פרויעךדרע־ די פארנעמט קאפיטעל באזוגדערען א

פון געװארען געשאםעז דינען דא אינדוסטריע. סעס
_ עם װעלכע אין איגדוסטריען, גײע איםיגראנטען אידישע

ט־'| די מוז מען געלד־םפעקולאנטען. םון הערשאפם די .ארבייטער שעענגלי םויזענטער םארנומעז דיגען ר װי
י י״יי טיײי »זײ נאי דיריגירעז׳ אװ האנטראלירפז שאפט .לענ ריי גאנצער א אין רט,רטעקספא װערעז דדעסעס

 קאנטאקט אין שטײט װעלכע פירמע׳ ענגלישע אן דער.
בא־ האט אימיגראנםען, אידישע נייע 3000 בערך מיט

*B רעװנדע tie וענש«װ!נק; דבייי• “״ h־« ענגלעגדער דרײ פאר ארבײם געשאפען
 אנגע־ די צוליב און מאטױוען הומאניטארע מחמת

 די זיך שטעלט אינטערעםען וױרטשאםטליכע וױזענע
 דער אין פאליםיק גרויסםוטיגער א םאר איין צײםונג

אימיגראציע־פראגע.
 ברידערליך כאשיצען ױניאנס פראנצדיזישע

 ארגײטער־איםיגראנטען
 פאריזער םוגם נומערען לעצטע די סון אײנעם אין
 געםינען םראנקרײד, אין ױניאנס די פץ ארגאן ״פעאל״.

 ארבייםער־אימיגראנ־ די םאר אדסיקעל װארימען 8 םיר
 די םון פראנקרײך קיץ אריץ איצט שטראמען וואס טען,

 זיך געםינען םראנקרייך אין לענדער. שיםםישע8פ
b*nc ארבײטער אויסלענדישע מיליאן האלב א *וױי בײ 

 וואױנען צאל גרעםםע די — לענדער סארשיידעגע פון
^ אין ק אנ ר  צאל די אבער יארעה לאנגע םמ שױן ם
אויך איז ארבייםער־אימיגראנטען אריבערגעקומענע נײ

 צײםונג די קסעז.8וו איו לט8ה את גרויסע 8 יײער
 זייער אויפגעטאן האבען ארבייטער פרעמדע די אז ווײזם,

 דאנק־ זיי דארף לאנד דאס אמ םראנקריױ׳ אין גוםס פיל
 די אויף צייטונג די אפ זיד שטעלט ספעציעל זײן. י8ב

 שאפען געפרואװט האם ״מעז אימיגראנטען. אידישע
 םראנצויזישע די צוױשען שטימונג אנטיםעפיםישע אן

 געפרואװט האט ״מען צײםוגג. די זאגם ארבייטער״,
 םאציאלע די םאבאטירען אידען די אז איינרעדען, אונז

 האט פראלעטאריאט סראנצויזישער דער וואס געזעצען.
 הא־ דאם אנשטרענגונגען. םיל אזוי מיט אויםגעקעמפט

 שול־ אז ווײםען, םיר און אויו אנדערע געםאן אבער בען
 דער םון אידיאםיזם דער הויפטזעכליך איז דעם אין ריג

 געזעצליך םארזיכערען נישט װיל וואס אדםיניסםראציע,
 װעלכע מאסע. אומגליקליכער דער אט םין סיטואציע די

 זוכען מױען די אץ לענדער םיל אזוי םיז געםריבען װערט
פראנקרייד״. אין אפרו־פלאץ אן

 ארבײםער םרעמדע די אז אן, וױיזם יעפל״ ״לע
 פראפארציע זעלבער דער אין ױניאנם די אין ארייז גײיגז

 די אין געגיסען זײ ארבייםער. םראנצויזישע די וױ
 די הילף. אח םאליז־אריטעט שח׳ ברידערליכען ױניאנס
 פונ׳ם פראטעםט־רעזאלוציע דער אין דערמאנט צײטונג

n 1936 (איז סולח אין ױניאז־קאנגרעס r( געגען״די 
 װערען עם װעלכע םיט שיקאנעם׳ אדםיניסטראםײוע

 דע• נײע די ארבייםער. אויסלענדישע די פארפאלגם
 ארבײ־ אויםלענדישע געגען רעגירוגג דער פון קרעטעז

 אבטי• אוםמענשליה אלס פעפל׳ «לע באצײכעגט םעד
rסא xאוםפראנצויזיש. און ל

ךיעל״ ״נײ y פאדעיען ײניאגס םראגצויזישק
פראנצויזי־ די םון ״גענעדאל־קאנפעדעראציזד די

 נײער y פאו־ ילאז 8 אויסגעארבײט חאם ױנקמס שע
םראנקרײז־. םדן אריענטאציע עקאגאמישער

פון חוייט־געביםען דרײ ארום נעםם «לאן דער

יאו־יק. נױ אץ מאנאט דעם טאךיום
 סאנאםארמס דעמוער םון קאגווענשאן צטע5 די

 םען27 דעם ביז טען25 םון װערען געהאלטען װעט
 דער פאר יארק. נױ אין אםםאר, האטעל אין מארטש,

 יראגדאם רײכע א געווארען צוגעגרייט איז ערעםענונג
 פון ארטיםםען באטייליגען זיך וועלעז עס װעלכער אין

 םױ די טון איז בינע אידישער און עגגלישער דער
 פיז םואװים ווערען געוױזעז אויך וועלען עס װים•
 ■ער־ פראמינענםע און סאנאטארױם איז לעבען דעם

 פון פרעזידעגט מארים, גױבאלד אײנגעשלאםען זאנעז,
 םאחאמעלםע. די אדרעסירען װעלען קאונםיל, סיטי

סרײ. איז ערעפענומ דער צו איינםריט
 גא- זײנעז ״גערעכטיגקײם״ דער פון לייענער די

 האט וועלכע אינסטיטוציע, װיכטיגער דער מים קאנם
 פון לעבענס פיל אזוי יארען די דורך געראטעװעט

f די זײנען עס פלאג. װײסזןד דער פח קדבנות  n 
 פון פראצענט גרעסםען דעס גיב׳ען וועלכע בײטער

 חנר װאם קרבױת די םאר איז עם און םוכערקולאז
 װערט אץ געימרען געבויט איז סאנאטארױם דענווער

 1P 8 םיט 1904 אין געגרינדעט אויפגעהאלטען.
 8 פון צוזאמענקונפם א בײ דאלאר, 1.10 םון פיטאל

 אײגענע םאנאטאריום דער איצט האט מענשעז, פאר
 מיט קאלאראדא םון בערג די אין לאנד אקער 148
 מם־ די פאציענטען, די פאר טענטס 40 געבײדען, 34
 װיסענשאפם מעדיצינישע די װאם אויסשםאטונג טע

 פאר־ א חולאים, די באהאנדלען «ו געשאפעז האט
ד םיליאן *ודײ ארום װערם די ד.»ט וואס מעגעז  ח
 די דורך געווארען אויםגעבוים איז אלץ דאס לאר.

 ארגאנײ און םענשען די פון ביישטײערונגען פרײע
 ארבײט װיבטיגע די אנערקענט האבען וואס זאציעס

טום. אינםטיטוציע די וואם

דעזאלוציע. דאנק
ד־ 680 מאלווין, און עלדרידזש פון ארכײטער די

 אנערקענוגג זײער אײנשטיםיג אוים דריקען עװענױ, בעטע
 אױסער־ איר םאר שווארץ, ■אולין טשערלײדי, זייער צו

 איחרע דורכפירען אין איבערגעכענהײם געווײנליכער
 ייז ױנקמ דער פון חילף דער סיט שאי• אין פליפטען

 אײג־ איר זיך האם ראזענםאאל, אגענט, ביזנעס דעם
ארבײםס־באדינגונגמ. בעסערע אימצושםעלעז געגעמז

 םרײזוײם איר פון אנערקענמג ®ון אויסדתק אלס
 ירלדענסירם איר שאי דער האס איבערגעבענהײט, און

 n או האפען םיר און זילבעוז, םעם א םתנח א מיט
^ װײטער װעם  ײי זדי8 ארבײס גוםער איד מיט אנג

םריהער.
u די tr .קאםיטע

■I J
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־באװענוננ ארבײטער אמעױקאנער דער אין
 םרידען פאר האםנונג פון שײן א אר

 ארבײטער אמעריקאגער דער אין
 פאדגאנגענעס דעם האט באװעגונג

 שנעל אץ אויפגענליצט םאנאם
 פאםירט געװארען. אויםגעלאשען

עק־ םח םיטיגג בײם עם האם
אמע־ דער םון קאונסיל זעקוטיױ

 אפגעהאל־ א־ז װאם לעיבאר אוו פעדערעישאן ריקען
 צװײ ערשטע די םלארידא, מיאמי, אין געווארען טען

מאנאט• דעם פון װאכען
 די אונםער םיםיגג דער זיך האם אנגעהויבען

 זי־ די יואם טאג דעם טענער. פרידענם םון קלאנגען
u טעז30 דעם אנגעהויבען, ויד האבען צוגגען r־n8׳ 

 קארעםפאנ־ צײטונגם געזאגט גרין פרעזידענט האס
 קאונםיל פון זיצונגען די ביי װעט צר אז דענטען,
 אנםוױקלונגען די וועגען באריבט פולען א אפגעבעז

 מאנאםעז• עטליכע לעצטע די דורך קריג ברודער אין
 סי. די אז םילט ״ער אז ערקלערט, אויך האט ער
 אײניגקײם״ פאר אױפגעלײגט מער איצט איז א. אי.'

 ער־ האט ער אז צוגעגעבען, האט גרין ורעזידענט
 קאמף דעם אפצושטעלען אױפפאדערונגען פילע האלםען

 מיטגלידער פון סײ באוועגומ, ױניאן טרײד דער אין
 חנר אן אנגעשלאסען זײנען װאס ארגאניזאציעם און

פעחאנעז אײנםלוסרײכע פון םײ און םעדערעישאן
ararraa n צרד לנ8_אגיסערןו tm u m a, _  

 פרעזידעט האט םרייען, םון אויסזיכםען די װעגען
 ער פאזיםיװעס. עטװאס זאגען צו אנטזאגם in גרין
 אײניגקײם איז פםיכאלאגיש אז ערקלערט אגער האט
 זײנען צדדים בײדע וױיל געװען. װי גענטער םיל איצט
 ער האם אבער םעכגיש געשטיםט. פרידליכער איצט

 *ו שװערער אלץ וױיםער וואס װערט אנגעװיזען,
ל צאל די װאם דעם איבער אייניגקײט שאםען מ  י
גרעםער. װערט ױניאנס

 ער־ געמעגט מען האם אומשםענדעז די אונטער
 ארױם־ ױעט קאוגסיל עקזעקוםיװ דער אז ווארםען,

 םאר פלאן א אדער םארשלאג םרידענס א מיט קוסען
 ניס אבער איז דאם םרידען. װעגען פארהאנדלונגעז

 זײ די װאם װאכען צוױי די דורן־ םאל. דער געװען
 עפעגםליך איז, אנגעהאלטעז האבען קאונםיל פון צוגגען

 םינדעםטער דעד געװארען געמאכט ניט װײניגסםענס,
 פארקערם, פרידען. אדער דערנענםעתנג םאר פאחוך
 געװארעז אנגעגומעז דארט איז װאס באשלום שדער

 BP עזפשארארפ *ו אבזיבמליך געצילס װי האט
ר קאמף, מ o מאכען *ו טי p די *װישען אפגתנט 

באװעגוגג. ױגיןה םרײד דער אין פראקציעס צװײ
געבים פאליטישסן אויפן קאמף

t»’ םרײד ^ךער פון טײלען צװײ די ווײט װי r 
 אונטער־ אח ynp:8 די פון אייגע זיינען נאװעגונג

 װיכםיגע צו שטעלונג זײער אין געװארען משםראכען
 שטעלונג די םראגען. געזעץ־געמרישע און יןליםישע

 צײטענוױיז האם ם^גען די צו קאוגסיל עקזעקוטיװ פון
4«אליטױ להכעים פון כאראקטער דעם אנגענומען

tpp םעז קאן אנדערש וױ װאתם p n y שםע■ ךי
 ײי םמגעז אזוינע *ו קאונסיל עקזעקוטיװ םון לוגג

o די אקט, רילעישאנס לעיבאר דעם מדערען im 'ip 
 ענ־ און ארבײםםלאזע די פאר שםיצע פאד אױסנאבען

ײן אין געהאלםעז האס גרין אמת, ? געזעצען ליכע  י
 1P8 שעדיגען *ו ניט זוכט ער אז זיד, יארענםפערען

o *שװאכען p פארשםאר־ «ו אים גאר אקם וואגנער 
n« די סץ צוױי מז• m n p װאם אגער n p עק־ 

 שעדיגאז םוןי כל סוף מוז שטמט, קאובסיל זןקוםיװ
ס, ילע ^נ n פון די אײנגעשלאסען ײ p .םעדערעישאן 
o בתים בעלי די גיט מעז ימן sp  o p פא־ «ו 

i 8 זאל באארד לעיבאר די אז יײעז p ' o p h! אי־ 
p צוױשען יסיםונג jpn תו זײ ױעמזוז ארבײטער ױ  ו

ר זײז מעז קען ,TPPon8D זײ «אל מ  װעלעז זײ או ד
 דיכער װעלעז זײ וחמ IP שםעלעז םאדערוגג ײא
n געגען שםימעז וחנלען ארבײטער דייערע אז יק, r 

i פאר אדעד ייגיאז p אטנד־ גרײם איז װאס יתקמ 
 או־כײםעד• די פאד באדיגגומעז עדגערע די יײיעז

n ייײ p י נװישעז קאנקומנץ זדצםיגער ®י• ת
x ײז •• יי•  *  n p ססריזז,אינדו •ילא »ק ל. אװ 

ס די •יילדז מ ײטאדעניפאדא זײן מ אישייי■ if 18 סי

 ארגאנאיזערם װי שנעל אזוי װערען געמאכם זאל מונג
 זיי אײדער און אינדוםטרי זייער אין זיד באװײזען

 ארגאניזירען צו געלעגענהײם די געהאט נאד האבען
 צו אםענדמענט דער ארבייםער. די פון מערהײט א

 דער פון גיכער די םאדערען בתים בעלי די ערלויבען
 אויסצו־ האנט אין געװער א די געבען םײנט ױױאן

 מיםגלידער זיינען זייערע ארבײטער װעלכע געםינען
 װערען• צו פםור זיי םון זוכען און ױניאן דער אין

^ צו געריכסען די ערלױבען די װי ע  אנטשיי־ די ר
 םראגעז אין נאד ניט באארד, לעיבאר דער פון דונגען

 װאם םאקטען די צו באצוג אין אויך נאר געזעץ םון
 ארבייטס־ די געבען םײנט םעםטגעשטעלם, האבען זײ

o םארציהען צו םעגליכקײט די געגער p דורכםירען 
 פאר ארבײטער די גונסטען צו אנםשײדונגעז סון

 יניאן די אויסמאטערען אזוי און יארעז און חדשים
שאפ. פון אװעק מתען זאלען די אז מיםגלידער
n װעגען p לף םון פראגע הי ם־  םאר ^רוגג

n האט ארגײטםלאזע p םא קאונסילpא פענטליכט 
 צו זוכט ער װעלכער איז דעקלאמציע לאנגע זײער

 קאפיטאל צו ועחות פאר שםעלונג זײן כטיגעזpבא
 אמ געלט אינוועםטירען צו זײ ערמוטיגען צו אום

 אבער װארפט מען װען פ^דוקציע. םארגרעםערען
 בלײבט ע^לערונג, דער םמ םראזעז לאגגע די ארױס

 reopo צוױי וױ כמעט איז װאם פראגראם א איבער
m- עגליד מאטנר  u רצפונליקןעצר די יבאגו־אג^-פמ 
n םון און דיעל נױ םון געגנער p טשעממר נעשאגאל 

n קאפױרם. אװ p פרױואם ערמוםיגען צו איז פלאן 
 אויפ־ 1דור טעקסעם, פא^לענעחמ דורן־ קאםיטאל

 אונםער־ יריױאטע «ו קאנקורענץ וןגירונגס די געבען
omttop d לאזען לויז דורך און נעמונגען p קאנם־ 

 אײנ־ האם n וואם אינסטיטוציעם פינאנץ איבער ראל
.onnp םת דרוק אונטעח געפירט

n די אז אמת איז עם כאםש p ’c 41 םון n p 
x קא־ פאר פעסם געשטאנען מאל אלע זיעעץ ל. אװ 

ע פיטאליםטישער צי ק ^  רעגירונגס געגען און פ
שטעלען שװער אבער in איז אריעםישוגג,  אז ממו

ז י דורד אײנגעזעז מבען גיט זאלען זײ  יא־ מ
o’rnp, איבעתזױפט און p n• די vnyםע n r  vb 

 זעז8לnאיבע אז אדמיניסםדאציע, njnmn nyn פמ
 קא«ײ פוײװאם די פון גנאד אויםן ^כײטסלאזע די

 און njum צו זײ םאו־אותדילען םײנט מאליםטען,
־ אז 1גלױבלי קױם אויך אח עם בעטעל־במים.  מנ

n די וױ yjgnpng שען p 'r פן n p עפngnן.8עיש 
 TPJtfwwm איצטיגע די nאונטע אז גלויבען מלןן

 ן1א אימשטאגד זײן ngagnpr* פײימם די װעלען
ו ngi^ די צו באשעפטיגונג געבען צו וױליג  מי־ מ
n אין אתינציען צווײק זײ און gr^oo״an8 ליאן p 

n אינדוםטת. y ri די אז שבל אויפן 1זי לייגם PP* 
o לאמציע p די וױ אזוי גאכ׳מם. פאליטישען א 

p^ אח שטאל שםײט 41 אי. סי.  n p  ngorn |g־ 
pקpטישonp ng« און Dp נױ gn> װי אזוי 
 oi’oagnniB i8w»pgngg ngn פח סיחװדמפם די
 םימפאםיש nga איז g'gpoon»ani grnrD די אז
n צו p אמדוםטnיgלgonp ng פיז g n w riin i אין 
» די 'o ir איז און np^4«nc n p n p צו n p 
 םײנד־ א igogiii זײ iggnp ngnnp ,41 אי• סי•

מ g’lp צו שמלוגג לי o o 'ra n i n p דואשינג* איז 
1P שט דז־ אוןgלgאויף ז n p םפ8■לn8םg די פון 

nignp .ngiip^a«p די אױך שוין uss inngnp 
n g » p  d p  tg ru g o i ג די און אקםgגבngשD8ם 

nnroripg n צו g rp  n p־ ■D p ip ייעל• נײ פון 
o p אין איז O’gsft 8 ngongn p p a i יאליםיק 

n p  ]gigi .41 אי. סי eg וױ איז o p װngטgגײם: ל 
gin« g m  in| אבי nynga o p אױג אײז

קאתסיד פון באטלוסמן אנדפרס די
p* די איץ p j קאונםיל פון משאםען o p 

n* אויד np  opngm זgמ  אזײ מ»יל• להמױם nל
1* באצוג אין P W 4 1 . » 8 . » o n p | w » r n o p i 

PP8DP n פון ongo״n* די אין m םליגען p־ 
ngmj אז זען אח ■אדםײ rfim og ײעח» ערוז׳ײלם

 8 יאר שםײעז מאס קאנוועגשאז np צו עזגאסלעע ו
^a ru p • ngSpp לא8לימו־ ײז igopn ip. י י

pgMi’W oיבאgל אוו םעדערעישאן אמעריקאן p  n- 
 נאן־פאתױזאן די |g^8®igD8i ניט יזניאנם די דערט

^ ngogn און ליג אניזי  OBiwngengp gagrm אן ארג
g^yn זאל pn אויף אומפארטײאיש o p ט^דיציא־ 

o ןgלgגאניזאציאבnא אויפן אופן• לעןgנ p  O’aga 
ivoipgtpg ngn צו ג^־כם קאונםיל igpnpnnp דין 

n װאו פאכען די אין p בnוn p־קאםף 
o קאונםיל ngn ן.yקסטnאמשטא איז p ^באםויל 

o :p ’tgno אמ גלייר גרין  r:pgoaip א ןgוםnנgצ̂ו
 ngo״nn8־0’ םון ױנקמס «n םון ngעטnטnפא gאל פון
n אין ojgoonpgn מארין א איינצושטעל^ אום p 

 םאו״ ngo נאך ogn לונגnנp די ישאן.gnעngפ
anp n ןgפnשא p ra  ogn די אין n p,! ם ^  ײנ
gnלכg צעב און צ^ײעען אויך אזוי שוין זיינעןgnקgלם 

 צו אפט ig.Tnnp װעלכע קאמפען g’gp’nô’’ מיט
״.ngagpo gפשום׳

ngn קאונםיל o p צו אויךnיקגgקgרם o p אינ־ 
pgo n- פון לאקאלם n צו nםעnטשא שאנאלgנnמע p 

P סטיל ^ ngo״8 נ י gap י  g ^ i| זיד *IgongM 
n םון p •41 י•8 םי pBזיpנם flionp איז ngii־ 

oigp צײטזױיליג אלם גזױואחװoagn’ipB ng םמ n p 
ngo’p n קסםיל^ p rp  ongpnin| א^אני־ אן און 
n אין rgeog? זאציאנם p אינדוםטוײ ogn אנ־ גלײך 

מ ב ^י •TPgn ג
____oim og אױןי anp  igoVpgi^ פדחר די אז

gnזאל ישאן »igng«nn אינם אןngנgטשא^ שאנאל 
a  n pדי ־ ngtrom  o:gop אין P 8  n p p p n־ 

ngo^m «ו זיציצ  tugogx ,n «םח ױני n p •סי 
ngrxrm n 41 אי. p ■אpג^חמ את לס o p װאס 

ong’ngp n p  n מן  ngyo g’xpno’Ti’ ]gvnp צו זו
ngo"oni n. שנ אזויgװ צוױי זײ װי לgלgן in אויס־ 

iga^ i ^ י ז ה צז  ipgAgaonm npnr^u א ogn זי
1 P P אץ n'o װgלgז t p p צווײ נאד p a p ’nipjip 

םתיד. אײן אץ ױניאנס

ל. אוו פ. א. די האפם װאס אויו
ig די פון ליכם איז ערשס u to ip בא־ אח 

 oigingno פון באזײיםונג די ?לאוי ongn שלופמ
ם ojgoo’p גתנ׳ o אויף אויםזיכםעז די אז Igmo 

n איז p ױנקפ סרעװ gm  ^ n g n p| ד אמם  מ
ngo דױ :gng.] די gm  uugBp זײן צו שײנם 

onogi אױף n p פון אפשװאכוע n p •41 אי• סי 
װ מ די ײ  שואלסוגג^ אי[ צוױסגױגקײמן אינימ^י

n p אין m״ig. די g o ip ip o p p) האבען nnoo 
o p  opgoam o p  o :p p די n p ’B םון go n p• 

tgop t p ’p p אין אמיסג^ויזען o p צוױ־ קאםף 
ngop oap’i ןgש p i די און םאז־טין nngo״o פון 

pנgג זײן gל pgזpgוםיn אין n p ר אוימםאביל» 
r“ בייטער i,אק ?אםפעז די ן n p רין  אינײסםר^, מ

n אין p םopgאון איגדוסטוײ םיל mגp gל rnn די 
3m״n ngo״in  |go .די אתם npm פח n p םזד 

npm pp שײגם og סאממ o p  o*m זgלביגgז 
o p  nigo די npm פון n p .אי. סי •gj Tgop 4i 

n א םים מאכט r  n p ,צזדיק gn| זײ ODinga igop 
npsnpgngB Tgp’n* ׳די אז p 79 אװW o p  n p ’p 

igopaigopt און nm ip ^ n io  o p .םאכם ’gig 
onpgiwi in  |gop. די ,Igrnw o p  u n png 

m גים איז iiw’pgngo די אז i נים *pagiigoim t
H U M  A A  A H A A A A B I A  L b a  A B B A  BB kB AA A M A  A M A,ױ געורארען. שםארקער םיל נןך איז זי נןזר כען Dipt 

nm p g o p m p און םיסגליח^ צאל nm I ’m זדינ״ 
n אין םלוס p די אין און אינדוסםת p ip g iig ig i 

tm ygooipgpgp דאסאלסם זײס ygningi •שםאו־ 
ngp. די 1אוי npm פין wg’gngngB n p סאממ 

o 41 אי. סי. די אז igpip די אויב mgo א איצם p 
npm  igsgnsiyopx שפאלסונג^ די tm געוױסא 

oarn’. חויפט די oopp 8 פון .’o n p.41 י rm 
yoVp ngD”o^*to8 n איז ongj״o י1 *ױן p  im 
igp ip די n p yngB נים n  •Tgopi ,שםאל T 

n p גלאז איז oarm  ngopmt יויז* זײנעז e e p 
8 .i’rm  tmא ײ ײaז ו mג c pזp n pלpי ד  ם

ויײניג־ ,nyigVp נים םאנם א בלײגען 41 אי• סי.
m b  AAA B B B ^ M iM I A  !■ A A  BBAA A A A M B A---------------~ - ----A -  - n די וױ ngsyno פיל נים סםענם v ’gngTgo, אפילו 

n p  n r  og t p 18 געלינגאז לעצטעדB1U8 nm יל•



ט י 4 12 ױ

 צוזאםענברוך איר אויף האפען אדער ווארטען שאדען.
 אפנארען. אליין זיך דעריבער איז

 םיפער אלץ חערם ימיאן אױסא דער אין פזפאלמונג
 דער אין םליגלען צוױי די צװישען קאמף דער
 דעם דורך איז ױניאן ווארקערס אוימאמאביל ױנײטעד

 שסאל־ די און שארםער געווארען מאנאט פארגאנגענעם
םיםער. טוגג

 איצם ביז ױניאנם לאקאל די אין קאמף דעם אין
 עס װער געריכםען• די אין און ױניאנס לאקאל די אין

 יױ דער םון מיטגלידער די פון מאיאליםעם א האם
 מען וועם דאם זאגען. צו שװער אלץ נאד איז ניאן
 וואם קאנווענשאגם צוויי די בײ דערוױםען אםשר זיד

 מאר־ די פאנאם, הײנםיגען װערען אפגעהאלטען װעלען
 און מארטש טען4 דעם דעטראים, אין קאנװענשאן םין
 םראק־ סראנקענסטײן םהאמאם דער םון קאנװענשאז די

 אויד איז עם מארטש. םען20 דעם קלױולאנד, אין ציע
 װיםען נים גאך מען װעט דאמאלםט אםילו אז מעגליך

צדדים. צװיי די םון יעדען פון שםארקײט רעלאטױוע די
 איצם ביז ױניאנס לאקאל די אין קאםף דער

 אויבערהאנם די געוואונען האט פארטין אז עם שײגט
 אבער דינען דאס לאקאלם. צאל גרעםערער א אין

 עקזע• גענעראל די לאקאלס. קלעגערע די מערםטענס
 גרע־ די אין אויבערהאנם די האבען צו שײגט קוטיוו
 און קארפארײשאז קרײזלער דער סון לאקאלס סערע

 לא־ פילע אין מיטיגגען ביי מאטארם. חשענעראל
 אנהענגער צװישען געשלעגען צו געקומען עם איז קאלם

 פאליצײ די איז םלינט אין םראקאיעם. *וױי די פון
 ברעגגען און אוײינצוםישען זיד געצוואוגגעז געװען

 אין םםרײקם פארגעקוסען אויך שויז איז עם ארדעגוגס
 דער איבער בריגם אמ דאדזש פליםוםד* םון פאבריקען די

 איז װערעז• אנערקענם זאל עם םראקציע װעלכע םראגע
t p םעקטארי פלימוםה ism י1 אן פאריןומען גיגעז איין  י

ארבײםער. די פון שםיםונג
 אפילם די קאמף הױפם חנר אמ געריכםען די אין

 אריינ־ האכען צדדים ביידע װאס אינחשאנקשאנס יפאר
 צװייםען. געגען איינער געריכטען די אין געבראכם

 וועלכע עקזעקוםיױ גענעראל דער פון פאיאריםעט די
 אינ־ אן פאדערם 41 אי• םי• דער פון געשטיצם װערם

 אנצוהאל־ פארםינען פארבאםען זאל װאם זאשאגקדוש
o םען p די אין זיד מישען אדער אםט ■רעזידענם 

 באשול־ וױדער מארטין יוגיאן. דער פון געשעםםעז
 װײס־ פופצען וי און טא&אס ■רעזידענם עקטינג דיגט

 קאנס־ אין םוספענדירם, האט עד װעלנע ■רעזידעגטעז
 פון כראפי און מארעי חילםאן, לואיס, םים •ירירען

Tp •אײ קאנםראל דעם זײ איבערצוגעבען ן• אי• סי 
 אנם־ קײן יוניאז• ארבייםער אויםאמאביל דעד בעו״

 ארױס• ניט קאורט םוירקיט דער נאד האט שײדונג
געגעבען.
a איז n און גיכער אײגעגםזם די איגער קאמף 
 האט דעםראים אין לאקאל פליםוטח םון קאנםראל

 איבערגעגצ־ איס האט געריכם דער געזיגם• םארםין
a בעז n מע:־ די אנערקענט און ביכער און אײגענםום 
jjw געזעגליכע די ®לס בזךזםיםס ה$ס סמדסין רוןןס

.is m rrn v
#װעק־ גרווע טהא&^ס די האס י#רק to א״ז

u m  —— — BkA A M M A  a a  aAAAaAAAAA ^ ■ מר די גיגגומז  רידזשי* דעם ®ון מארגיםשור און בי
 אנ־ םארםין די ארדער. קאורם א דורץ■ אפים נעל

 צוריקגעקראגעז, פארגען אויף אבעד עס האבעז הענגער
g n a p סע־ די םאיעלם אײגגעלײגם תאנעז זײ וױ
קיודיםי.
4| אי. סי• די תאט קאמף סון םעםאדע גײע א

- ■—   -----------—     â aaaaa A AA MA MAMAMAAקוין װעז יוגיזז אויטןמוניל דער מרן וון
t ------------------- ---------- ---------- ---------------— MAu L a a MA AMAtM AAA-נעשאגעל דער פאר סארםינען פארקלאגט האבען זײ

- -  ̂ ^  1 ^  AiAMAAMAIA A tta f tA  גע־ האבעז זאל ער אז באארד רילעישאנם לעיבאר*
 קאמ־ מאטאר פארד דער מים פארשדוערמג » טאנט
 צװעק דעד ױניאן. גיאסטאק א ארגאגיײרעז *ו *אני

מאר־ *אר׳םיאוס׳ען צו זײז צו שימם קלאגע חװ־
a ^a^a AAA M AA A  aa  a a  AMkAAAAA Â A AAA AAAf At̂ M — TP דער *ח ארבייםעד די פון אייגאן די איז ען םמ

A A A  AAA AAAAAlAA AAAA AAAAAAAA   - - - - - - ----- איז צוועק זעלבמען bit פאר אלגעםײן. אין װעגונג
kkAAAA AAA A AmL a  •A AAAAAAAAAAAA ÂAAAAAAAAAAAAAA AAAA —  TP■ מארםיז אז קדאנג g געװארען פאדשאריים אױך

oynp 4 41 דער אן יוניאן אײטא די אנצדשדיסצזi 
 זײנען ארבײטער אױטאטאכיל ךי אז װיםןגדיג ל» אװ

n ®ארביםערם טטארק v s צוליב םעדןרןישאן דער 
ן •יד ן ג סן  איײ lyuTfvu ייגםןרנעטאגאל אן זיי ן
ט מגייגתם• זיך OP 4 ■ײ סי. די ד§ד  האס יזסי

§*רזי- זיז קלאגגעז די אאגעלײקעגט גלײו אוילז
ס «ד אז , מדט אז *גצושלימז זיד בדאח ניט מ

kM AAAAA ^AM|AAAAA|^te ^̂ AAIAוױיסנד װעדען  ]yapp די אבזנר   b * i  w>.

 פאראליזירם ארבײםער םויחויס בילרינג 1פו םטרײק
אינדוסםריע קלײדער פרויטן

 די ארבײטער, םוירװיס בילדינג די פון סטרייק א
 אנגע־ אגדערע און םײערמען אפערייםארם, עלעוױיטאר

 די אנגעגאנגען איז וואם בילדיגגס, לאפם אין שםעלםע
 א געגעבען האט מאגאט, לעצםען םון טעג דרײ ערשטע

 די םון אפהענגיגקײם דער םון אילוסטראציע זעלטענע
 שםעדט. גרױסע אונזערע אין אינדוםטריען םארשיידענע

 אר־ האלב־געלערענטע 10.000 ארום פון םםרייק דער
 זעלטען זיך קוקט מען וועלכען אויף פאך־. א אין בייטער

 אינדום־ אייגצעלנע גרעםטע די פאראליזירט האט אום,
 אינדוםטריע קליידער םרויען די יארק, נױ אין טריע
 שאדען דאלאר מיליאנען צענדליגע םאראורזאכט האט
 ארויסגע־ און שבירות און ביזנעם םון פארלוםט אין

 קלאוק, טויזעגט הוגדערט ארום ארבײט דער פון ווארםען
אנדערע די פון ארבייטער און םאריער ארבײםער׳ דרעס

 בײדן די איילאנד. ראוד אין קאורט סופיריאר םון
פאױקומען. ערשט נאד דארםען פראצעםען

 אונםעו םארגעקוםען איז וואם אםשטימונג, אן אין
 אין באאח־ ריליישאנם לייבאר דער פון אויםזיכט דער
 נוארק״ איז קארפארײשאז סעלױלאיד פון פאבריק דער
 םעקס- ל. אוו פ• א. די האט מאנאט, דעם חשוירזי, נױ

אייגציגן די אלם אנערקענונג געוואונען ױניאן טיל
 מאיאריסמ א מיט ארבייטער די פון םארטרעטערין

 געהאלפןן דארט איז אפשטימונג די שטימען. 89 םון
 4 אי. סי. דער טון פאדערוגג דער אויף געווארען
 קאמ• דער געגעז םםרייק א גערוםען האט זי װי נאכדעם

 בארעכםיגם גערוען דארט זייגען ארבייםער 972 פאגי.
 די האט זיי םון .777 האבען געשטימט שטימען. צו
 שטי• 349 געגען שטימען 438 געקראגען ל. אוו פ. א.

 אי. סי. דער םאר געווארעז אפגעגעבען זיינען װאם מען
אפעלירען צו פלאנעווען ק. א. װ. ט• םון םירער די א.

אפשטימונג. דער געגען
נאדעל־טרײז־ם.

 עמ־ םוירװיס בילדיגג דער םון ״בי32 לאקאל
 םען1 דעם סטרייק דעם גערוםען האט ױניאן פלאאים

 עם־ ריעל פון אםאסיאיישאנם די װי נאכדעם םעברואר
 גע־ עם וואו שטאם־טייל דעם אין אייגענטיםער םיים

 םרויעז־קלײדער םון פאבריקען מערסםע די זיך םינען
 םאר םאדערונגעז אירע נאכצוגעבען אנטזאגט זין־ האבען

 אגגע־ די פאר שםונדען קירצערע און שכירות העכערע
 שםונדען־ 40 א געפאדערט האם ױניאן די שםעלםע.

 האבען זײ װאם װאך א שטונדען 48 די אנשטאט װאך
 העכערונג א און אגדימענם אלםען אונטער׳ן געארבײם

שכירוו^ די אױף פראצעגם 16 םח
 דער דוו־ד געווארען געסעםעלם איז םטרייק דער

 קאמפרא־ א אויף לאטוארדיא םעיאר טון ארײגםישונג
nmga a.אמ. װאס סיס a י פאר .גיססטי! סמוגדערט  ז

 םאר־ א געקראגען האבען ארבײטער די ארבײםער•
 ארבייםם־ דער אויף וואך א שטוגדע אײן םון קירצונג

 1 טמ העכערונג א און שםונדען 47 אויף 48 םיז צײט,
 א מים יאר דרײ אויף איז אגריםענט דער דאלאר.
 איין אויף ארבײםם־צײט דער םון פארקירצונג צוױיםע
םאנאטען. אכצען גאך שםונדע

 די צו געווארצו געבראכט איז אנבאס דער וחנן
 גרויסער א מיט צוריקגעוויזען עס זיי האבען םטרײקער
 שטאם די אז מעיאר םון ווארנונג די באיז מערהיים.

 םון באמיהונגעז די און םטרײק דעם דולדעז גיט װעט
 די םאר געהאט םורא האבען װעלכע ױניאדפירער די

 זיך זאל שטאט־אדסיגיסםראציע די אויג רעזולטאטעז
 באוואויגען ענדליך חאם סטרייקער, די געגען שטעלען

 םעםעלםענט. דעם אנצונעםען םטרײקער מאיאריםעט א
קאנקורענץ שארפע פירען םרײד םעקסםיל אין ױניאנס

 צוױי די האבעז אינדוםטריע םעקסםיל דער אין
 די און א אי. סי. דער פון ק. 4 ת. ט. די פליגלען.
 איגםערנע־ איר צודיקגעקדאגען האם װעלכע יונײסעד

ײ פ. * דער פון טשארםער שאנאל  גענומעז זין־ ל.׳ י
 ארבײםער. די צװישעז יאזמיעם זײערע םארשטארקען

 אײגגע־ האם ױנײטעד חגר טון גארמאן פרעזידענט
 אר־ וואלען־םיל די פץ םעדערײשאנם צוױי די שםעלם
 קאטען די און שםאטען ניו־ענגלאגד די אין בײטער

 וואיר• םעקםםיל די םאום. דער אין ארבײםער מיל
 קאג״ א אפגעחאלסצז האס קאםיטע ארגאנײזינג קערס

 ארגא־ םעקסםיל אירע טון פארםרעםער פון םערענץ
 אײנ־ דעם געגעגצואװירקען סטײםם, יענע איז :יזאציעם

 :ײ־ארגאגיזירםע די וואס קאנװענשאז דער םון םאס
 אםלאנטא, אין אפגעהאלטען האם םעדעראציע םאוטחערן

4י>דזשרחשא
 אי- טור א אונםערנוםען חאם גארמאן פרעזידעגם

 אינ־ םעקםםיל דער סון צענםערס װיכםמסםע די בער
 ארבײםער די *־יבערצוגעװינען צװעק מים׳ן דוסםריע

 באהויפםעם, גארמאן ױניאן. זײן צו לאקאלם די ױן
 םעדע- דער איז צוריק קומעז לאקאלס צאל רױסעג א אז

נאטירליך. oy לײ׳מנט «ד צװייטער דעד דיישאן.
 אויד מרט צז־דים «דױי די צװישעז קאםף דער

 אויף שטיצענדיג זיד ייכטעז.1ג די »ץ פארםגןןזעצט
 אײ־ ראוד פון קאורם סדפיר^־ «ז אנםשיידונג תד

 פח אפמאך דער אז גע׳פסק׳ענם האם וחנלמך לאנד
 םעקסםיל ױױיםעד דעו־ פון 1מױװק1קז1 גענעדאל חװ־

 אימדגעבענדיג 4 אי• םי. tit מים ײנקא װאירקערם
 איז ימיאנם טמסםיל די איבעד י!קציודיסדי איר
 ק. 4 ײ• ם• יי טאדקלאגם גארמאן האט געזמליד׳ נים
 צוריק פאחגרט און םםיים יארק נײ אין גטגצךי אין
 די אװ ארגאגיזאצי* tit *יז אײמנגםום און מלם יי

jn נײ איז ײנייז tit ■ח יס1מיקוזאױם r װ. ם. די 
אנטשײװמ mn ממח אמלירט האם װיחןר, 4י 41

מאנאם דעס סעםעלמענטם און םםרײקם
 האס קאמימ ארגאניחינג וואירקערם טעקםטיל די

ר טומענם םםרייק אין ארונטערגעגומען מאנאט דעם  ן
 ״בארב^ד דער פון טרעז״מילען דריי די אין בייטער
 T«געפינען םילען דריי די ״ קאםפאגײ. םפיניגג פלאקס

 גרמ־ אין אץ דזשוירזי׳ נױ קוירגי, און פעטערםאן אין
יארק. נױ װיםש,

ד I איבער געווארעז גערוםען איז םטוײיק דער  פן
 &S אױף שכיױות שגיידען צו אייגענטימער די פון זוך

4■ גײען םעטעלםענם א םאר םארהאגדלוגגען םראצענט.
ר טון םאבריק דער אין ארבייטער אלומינום  ןא■ מ

 ניו עחשוואםער, אין אמעריקא אוו קאמפאגי םינום
ץ א דורכגעפירט מאנאם דעם האבען חשױרזי, םזן  סי

 אייד פאתואלםתג דער םון פארזיד דעם געעגן סטרײק
דאפ אממאד מפ ,,םטצטיס א צושטעלען

g *ו אן םאנגעז ארבייטער אלע גיט אז חײםט, m 
 ארבײםד די ציים. זעלביגער דער אין אויף הערען אח

 »ז צײטעז םארשיידענע אין אן זיך פאנגען שטונדען
 דןן־ צו גצװארען איגערגעגעבען איז םראגע די םאג.

באארד. ריליישאנס לייבאר נעשאנאל
 פײלאא איז מעיםס מעםטערם די םון סטרייק א
 BT אפגעשםעלם האט וואשינגטאן, טיאטעל. אין ױניאן

 פאםאזשירןן און פראכט םירען װאם שיםען די םאנאט
 וזאו ערשםע די שוק אלאםקא. אח פארט דעם צווישען

 מאגגןל א געפילם אלאםקא אין זיך האס םטרייק םון
 גױמ 1פריש םפעציעל ארםיקלען. שפײז געװיםע אין
וועדזשעטײבעלם. און

 Bp כאארד. איבאר דער טח אנםשײדונג אן לויט
 געזזאומן א. אי. סי. דער םון יוניאן ארבײטער גלאז די

 די פון םארטרעםערק איינציגע די אלס אמרקעגוגג
 פאבריקזן. קאמפאגי פארד אועגם ליני אין ארבײטער

 םאסי tya װאו םעקםארים זיבען האט קאטפאני די
 t אויםאמאבילען. פאר מערסםזיגם גלאז, םענסםעד

 תד אין ארבײטלזי. טױזענט פיר קארגע באשעפטיגט
 אנעדקענמג ױניאן דער געגעבען באארד די האם נואר
 גלןס יס1■ל פיםםגורג דער פח פאגריקעז גלאז די אין

 ארבײםער. 6^00 ארום באשעפטיגט װעלכע קאמפאני,
 גאנצזמ דעם פאקםיש יםאנאפאליזירען םירמעס צוױי די

םרײד.
 יוגחי די ארםיםםעז׳ r־nn פח םעדעראציע די

 TP• ראדיא אין אױף םרזנסען װאס קינםםלער די םרן
 אגױ־ אן אונםערגעשריבעז מאגאט דעס האש גראמעז׳

 Op דס1יחרטעװאד די פיז פארבאנד א םים &ענט
 Bp yprp די פראגראמען. ראדיא די אראנזשירען

 יי איז פארבעסערוגג!! און שאפם קלאחז־ געוואונעז
יאר. *וױי פאר איז אגרימענט דער באדינגונגען.

 יי«ז חמ־ פח באםעם די אױף דרײװערם 400 די
 קאמפרעמגסייז די און קארפארײשאן אמניגום סײד

 געװאמן מאנאם דעם האבען קארפארײשאן אמניבוס
 פארבעםערוגמז• באדײםענדע םיט אגרימענם נײעם א

 ייז חאנצז זײ װאס שאפ, קלאוזד געװאונען האבען זײ
 חעכערומ א געחאט, גים אגרימענט םריהערדיגען דעם
ח 8 פיז תשפירו די אויף ך ט,פראצענ 10 נ  אכיזװ צו

 ®,י® געזעצלימ פאד כאצאלט גצצאלס, םיט וואקאציע
jny און םדבים rp .אגרימ** חנר פארמםעתגגען 

צײם. יאר צװײ אױף איז
באארד דיבאר נעטאנאל דפר p9 אנםשיידונגמן

B באארד רילײשאנם לײבאר משאנאל די p דיס 
צ וײ באפײלצז מאנאם  ®*P שיעילדמג 01ח1חלטנ

ר אויפצולײזעז פאני מ קאטפאני יי תי  «ײי די אין י
o r r r י1ריװ פאל איז *V נאסטאן איז; J»«nyjg 

ס ארבײםער בױ שיף איז מאדיז די תי ײד די אלס י  י
מ r ייז1ט1טארסי *י s איד אין עדטימרא די I P*

 או־• צו אסנעשםעלטע אירע שטערען ניט את פלאץ טאן
 אין ארבײטער די סיז אפשםיםונג אן זיך. גאגיזירען

 לייבאר די פארקומען• גיכען אין װעט רױוער פאל
 קאמפאני דער פון םענה די צוריקגעװיזען האם באארד

 אין םיםגלידער יאר 17 פאר זײנען ארבייטער די אז
 וואלען די אין זיך באטייליגען ױניאן, קאמפאגי דער
צוםרידען. דינען און

 דעם זײנען אנםשײז־ומען קאורם וױכםיגע צװײ
 ארביי־ די גונסטען צו געווארען ארויםגעגעבען מאגאם

 פענםיל־ אין איינער און יארק נױ אין איינער םער,
םטייט. וױיניע

d יארק נױ אין p םץ דיװיזשאן אפעלייט די 
n ױניאנס אז אנטשיידען, געריכט םעשאנם םםעשעל n p 

w וואם םירמעם באיקאטירען צו רעכט א p־iy7 אדער 
 די־ מיטגלידער דיערע וואו פלאץ א םון סחורה קויםען

סטרײק. אין נען
o געריכט דער p אנטשײדונג אן אומגעווארםען 

o וועלכער מעדזשיםטרײט, א םון p צוױי םאראורםיילט 
 פיקעםען פאר ױניאן עלעקטרישענס דער טון פיקעטם

o וועלכע םטאר מילינערי א p עלעק־ מאכען געלאזט 
o א בײ םאינם טרישע p  ig o p p o w באשעםטיגט 

םון די ױגיאן. צוױיטער א םון מיםגלידער
o אז איז, געריבט p און םארברעכען קיץ ניט איז o p 

o איינציגע p איז םאל אזא אין טאן קען םירמע א 
 םאר־ א קריגען פרובירען אמ *יװיל ױניאן די קלאגען

o גרונם אויפ׳ן באט, p אין מר־מישט ניט איז זי 
^םםען. ױריסדיקציע

געווא־ ארױסגעגעבען איז אנםשי^נג צוױיםע די
 גע־ לעזpםעדע םמ קירקפאםריק דזשאדזש םון רעז

b װעלכע ריכט, p ארויםצוגעבען אנםזאגם זיד

 געגען איגחשאנקשאן אן קאטפאני םעקיסג סװיםט דער
o ױניאן בוםשערם דער p צו פארבאסעז איר זאל 

c יענע opi דערפאר פיקעטעז p אוועק־ אנםזאגם זיך 
 די לײט. ניט־ױניאן פינף ארבײם דער סון צושיקען

 א איז שאפ קלאוזד אז אויםח־יקליד, זאגט אנטשײדונג
 ױגיאן א מעג דעריבער און םארשםענדיגונג געזעצליכע
 אפילו שאפ׳ קלאוזד קריגען צו פיקעטען און םטרײקען

o ארבייםעד אייניגע װען p צו באלאנגעז ניט וױלען 
חשאבם. די an דורך םארלירען ױניאן דער

געשפאלםען אינםערנעשאנאל גודס לעדער פענסי
 אינ• גודם לעדער פענסי »ח בעג הענד ליידים די

o ױניאן טערנעשאנאל p א געהאלסען מאגאט דעם 
 שאםען צו סיםי דזשוירזי אין קאגווענשאן ספעציעלע
o ױניאן, דער אין אייניגקײט p געענ־ געהייסען. עס 

B דיגט p געשפאלםענער א מיט קאנווענשאז די זיך 
 איגטער־ דער םון לאקאל יארקער נױ דער ױניאן.

o םרײד, אין לאקאל גרעםטער דער נעשאנאל, p זיד 
 נים אגערקענט און באטייליגט ניט קאטוענשאן דער אין
קאנווענשאן. דער םמ באשלוםען די

 גײען יוניאז איז רײםערײעז אץ קאמפען די
t בײ נאו צײט. לאמע גאנץ א־ אן שוין p לעצםער 

o קאנווענשאן p צװי• שפאלטוגג א בײ געהאלטעז עם 
 *P זיד nrop װעלכע גרופען. םארשײדענע די שען

 אדיינ־ דער חדך לאגערען. צװײ אין נאאגדערגעטײלם
prTgt o םמ מישונג a p 'rp i,. םוץ t p אמ העםערם 

d:p וועלכער ױניאן, מילינערי t p b  i i t p o ^  o p 
n םון גריז p .איז ל״ אװ &. א pצו געלונגעז םאלם 

 לטונגpרp קמליציע א אויםקלײבען אמ שלום שאפען
t אין p .םריײמ קײן ױניאן c p גע־ נים אבער עם

tpm זיך האבען קאנווענשאן דער גאך באלד גראכט. i 
 ארביים די רייסערייען. און מאנעװרעם די אנגעהויבען

 לאגע די געװארען. געשםערט כסדר איז ױניאן דער סון
 אינדוםטריעלע שווערע די טרייד, אין ארבײטער די פון
 זיד נגלעןp ארבייטער די וועלכע מיט בלעמעןpפ

 םער־ די צוליב זייט א אן געו^רען אפגעשטופט זײנען
 דע־ האט ױניאן די גרופען־איגטערעסען. און ענליכע
 קאנװענ^ן׳ םפעציעלע א רוםעז צו באשלאםעז ריבער

 די צו םוף א מאכען צו מאל אלע פאר מאל איין אום
 צװישעז אבער, סראקציעס, די םון איינע רייםערייען.

 װאלינסקי־גרופע, אח קאםוניםטעז די דינען עם װעלכע
 אייג־ Tinp אאין די װי נאכדעם ׳טpגע חרטה האבען

o אויף עקזעקוטיװע לpגענע דער אין געשםימט p ׳ 
w און קאנוועגשאן, דער צו רוף op בא־ א דורגעפירט 

 באטייליגען צו נים זיך לאקאל יארקער נױ בײם שלוס
קאנװענשאן. דער אין

 נאך צוגעשטאנען דינען 1 לאקאל יארקער גױ צום
 וואם ארבייםער די םון איינער — לאקאלם קליינע 2

 נױ אין פאקעםבוקם די םאר שפיגעלאך די מאכען
 בריחש־ אין לאקאל קלײנער צוױיטער א און יארק.
 די אז באהױפםעם, גרו«ע אםגעשפאלםעגע די סארם.

ש געזעצליך. געווען ניט איז קאנווענשאן  איז זי מט
t אין לאקאלם מאיאריםעט א םון געווארען אנערקענט p 

t םון און אינםערנעשאנאל p .וועלכער אן ׳ל. אװ פ. א 
o ימלכע גרופע די אגגעשלאםען. איז ױגיאן די p 

 םעקרעםער־םמזשו־ פריערדיגען דעם רייען אירע אין
t p, איין o«n־o :p ’rpB את o p אדווייזער״. ״ליגעל 

 םץ y’gpoo’roTg yroo’T די דיגעז זײ אז טענה׳ט,
t p .געשיכםע די איגטעתעשאגאל o p איצם T P• 

i אויסגעםאבטען שיינליך p p געריכםען. די אין

קלײד נײ־ג^חץ
פלאטחין חײם פח

r לןןנגען כרײטען, אויפ׳ן e אעשפרײט 
 זײד, :עקארגטע חימעל־יאטיק א ליגט

 געדרײט. ש«ײעז אץ װעריפ געקנייטע טץ
 גראשןןגס גןןצײלטע פאר ם׳חאכען

ער פן אץ קינד אי  י
 זײד שטיק חיםעל־פל^ אץ

 {גאגיגענס זײערע אײנגעװןןפט
 ;גלידער ימגק פון שװײס סיט זײד״געװעכ אץ

 נעכט שפעטע אץ אײנגעזמגען
װעכער־לידער♦

םעסער־^אער טושנײדןןרט
אייי, ױייםעז אױפץ װאראלעףגןךרײ איכער יאגט  פ
שו, — םעםןןױ^פןןר עלעקםריעו פון זאװט  ^דזשױז
 נעשטומם, װאכענלאנג םאשמען, די װי האט, װאס

׳׳ ן טעג ארגײטסלאזק די שאפ אץ *דשנײד
t f  M A A U A aA U A A  A A  A k t l j  M tM A A aA A A IA  a a a L I a׳מארקןר*גןןדרײ״״ אױף זטנײדיםאשץ ס׳לױפט 

 גליד. יעדען לױט פאלד פאר פאפ שגײד
 — זײד פלאפטען מיט פאפיי וױים אױן* םעסקר־סניט יעחןר

קלײד. ניײגמטױרען שנױק א

AA&AAAA AAAAA A k Aםײדלאך מיט איך
A A A A A k A A A A  AAtA ■AAA A A A iAנאדעל-שטןןד. סיט זיף יאגסן 

ט חאגט פײ זײ י מ ו י א ̂יטע^ -  רעדעל־
 םויל, זינגער־טײװעל׳ם זאװאראען פון *יץ װײסע הארגירטע

 חענט. אאפעלדיגע םימע פון זיײד פאטען רײסען
 «װוײ• דע■ שטערען אײפץ rm » — נײ » א

ץ  קלײד פאתײטען נןןר־װאפ פמױק יעדען י
דן זין «יט  ן ח»■ דער wnt ג«»ען «ון פעדים סי• ת

ץ שטאך ערסטןןן *ײט ס׳ייז  קלײד נײקט י
״ פון פ עי: ^ פ מ פ שן ס קו ע . נ
ז ׳גענײ גוט געל*פען, m ״חןך, - י י . נ
r • ײ ז נ • מ י י ײ • • ■ «ע מעי י TH נ מ ײ  •״־ קי
r r װ ױנעוpa י ײ■ קיי ®י• י irS

 קרקלן, די ^דלען אױןו מײדלאד די װי
ײ ארום נײען זײ װאס  קלײדןןר. די פון חעלזןןר די ג

 זײד־גענײח אץ סינגזןר פלזןכטען שעח׳ען פץ םיגוטען
קלײד. נאך קלײד פארטיג װקרט אזױ

גליט אײזען פרעםןןד׳ם דעם
:נעם רױע םיט זײד געקמרגםןןן אויף

A A A A  A U A A A A A A U A  AAA AAAAAA A A A  A AAA a I aגעקראםםטעז פון אײץ דטר זשוטט ט fip p 
. b װײםBr פון ליב חאט זײד .  טאד.
ר *יט פרעפיטיש. ואגווען אייפץ קלײיד «p אויפ ן

A AAAAAAAA AAAAA A A A  AA # A AA llLlA k A A k A  AkkkAAakAAA,גןןדאםען גישט ״ספאנדזשער i ששיזך יעדען פרעס t 
p ניגערטקס םאר גחפט מןןן גײט דא p דרעסעס t״ 

" — האנט א לײג אױןו װי אײזען דעם ער פירט
I זזזײד !זזזיייד

p פװץ חײגט ם׳װעט t « װײג~ פארץ קװןןדער 
 גלי יעדען און שםיר יעדען אױם ער *יט
 קמד איר מאמע א ווי
. אץ זיך כײ . . ט ע כ

יעסי׳

W■ ײז m ,חעגט 
גןןקלײדט. קלײד גײעם וץ

 דאמע״םיגור, אײגפיסיגןן ךי
 ]9 שטײט װאס
םײדעל א חאט
 טױל, ®ון זי װאפ פזפילקעפ^ מיט

 כוזום. געםאקטען אץ זי טטעכט
;פאלד גײער א — שפיילקןך׳אטאד יעךע

k k A A  AAA A  AAAAAAkAA a A  AkA AA ■ A A L i k —חאדז. ארום זײ^טרןןפ זיף פאלדןןװןןן 
קאפ. א פלױז פעלט פיגור לײמעגעד דער אױןו

a IU a a AAA AAAA ^A^ l̂A^A AAAA AAAA^AkkALAAAA AAAAAםײדעל׳ס פץ קדײד אץ — שפירקןךשטאך יטדער 
?לײד, ניײעס פמ׳ם קרעלן די אפ גלאגטט

aaaaIaA A I■ AAAA AÂ A ^  a a Km ^A AAAiAAA a^a•BjpnajT* ױג ווץ דיסעגגױליכם װי*

i!



אינטערנעשאגאל דער אין דך הערט עם װאם
 געדארםם איצט שוין האם לוזז דעם וים

דעו־ אין סעזאן פריליגג דער זיין
 איז אינדוםטריע םרויען־קלײדער

 שוין דאן־ עם איז ברען. רעכםען
 דאס איםטער. צו וואכען זעקם בלױז

םעזאן. ספרינג פון םוף צום הײםם.
 קלאוק די אין נאך איז אבער. לײדער

 בעםערע די אין ביזי. ניט אלץ שעפער דרעם און
 םען ארבײט דארט דערליידען. צו נאך איז ארבײט לײנם
 די מעלען שעפער די אין און וואכעז פיר־םינף א שוין

 בע־ דער בײ שכירות. וואכען צען א מאכען ארבייטער
 ®רא־ קלײנער א בלויז אבער ארבייםען ליין םערער

 ארבײטער טייל גרעסםער דער ארבײםער. די פון צענם
 ליין ביליגער און םיםעלער דער אויף אנגעװיזען זײגען

 קײן אוים, וױיזם שוין, װעם לײן דער ביי און ארבײם
 םעגליד־ גיט איז איבערזיכט אן אין זיין. גים םעזאז

 דער םון אורזאכען די איבער םאגאנדערצוקלייבען זיך
 אלץ םרײד, אין ארבײטםלאזיגקײם אויסערגעווײגלימר

פאקם. דעם פארצײכענען איז טאן, קעז מען וואם

ף ר היל א ע ױ פ ז מ ס ס ײ נ ר א

 װי מער גיט עם איז אוםשםענדען, די אונםער
ד- סידלירנא— ך אי ד  פראג? די לאז לסאקאל םערסטע א

 ארבײםםלאזע די םאר הילף מעגליך פיל שאםעז םון
 יארק נױ אין טאג־ארדגוגג. אויפ׳ן שםײן מיטגלידער.

 םראגע דער איבער געהאנדעלס טאנאט דעם דורך האבען
דרעס־ 22 לאקאל אפערײטארס; קלאוק ,117 לאקאלם די

 קאוק oo לאקאל און פרעסערס דרעס w לאקאל םאכער; ^
M .גע־ אסנעגומעז זײנען לאקאלס אלע די אין ■רעםערם 

 ארבײטס־ די פאר שםיצע שאפעז צו באשלוסען ■וזארען
ע. אז ל ^
 זיבען בײ האט 22 לאקאל יוניאן דרעםםאכער די

 די גוםגעזזײםעז אײנשםיםמ כםעט פיםיגגעז דיםטריקם
םעק־ צו באארד עקזעקוטיװ זײער פון רעקאםעגדאציע

ן םים ארבײטען, װאם מיטגלידער די סען  פראצענט מ
 רעכעגט דאם, װאכען. צװײ פאר שכירות זײערע ®ון

 160,000 ארום פון סופע די אךײגברענגען װעם םען,
ארבייםםלאזע. די העלםען צו פאנד דעם אין דאלער

 117 לאקאל ײניאן אפערײםארם קלאוק דער אין
 און פאר שטימען אלע סים געװארען באשלאסען איז

 אםערײטארם, קלאוק אלע אז דאגעגען, זעקם בלויז ר
 פון םעקם א צאלען זאלען םעזאן, דעם ארבײטען װאם
 בא־ דעם לײט פאנד. ארבײםםלאזעז פאר׳ן דאלאר פינף
 נים װערען באגאלט דארםען םעקס דער װעם שלוס

 אר־ די וועלען נאכדעם מארטש. םען15 פון שפעםער )
 יעדער און װערען רעגיסטרירם םיטגלידער בײטסלאזע

 די װאם םעגליכקײםען די לױם װערען געשטיצם װאט
 נזים־ דער לוים אדן געבען וועט געלט ארײנגעיןומענע

מעםבער. באםרעפענדען דעם םון באדערםםיגקייט
בא־ האם 60 לאקאל ױגיאן פרעסערס דרעם די
 דאלער פינף מים מיםגלידער די םעקסזמ צו שלאסען

J . לא״ דער דעםארםסענם. ארבײםםלאזעז דעם פאר יןדען
^M i MMiitoiM  M u L a u iM M i Mfeii am ■aa L u a  מע&כער יעדער אז סיסטעם, א איינגעשםעלט האט קאל

 אד־ די פאר םעזאן א םעג דרײ א• גים ארבײט װאם
 ®רע־ עלעןמשפצוייאר אױך זוכם בײדא די בײטםלאזע.

 סיםםעם דער מעגליד■ װאו ארבײט דער *ו סערם
 די פאר איז עס יאר. דאם װעדען אנגעהאלטען אויך ורעט

 ארײפ־ איז טעקם דער װאם ביורא דער פון אױסגאבעז
געװארען• גזנלײגם

ױ  n ר  מ א ר ם נ ל מ ן ר פ נ מ  
, c t t o ה  ר הל»ו ע פ ע ש

HHMM iiiM M M b a h a  MiM M M  a i i i L a  a^aדוודש לעצטען סוף האט כאארד דזשאיגס קדאוק די 
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 וועלען קאגטראל, פון םיסטעם נײעם דעם אונטער
 אייגגע־ אייחשענטס ביזנעס די םאר דיםםריקטען די

 שעפער די וואו דיםטריקטען לויט ניט ווערעז, טיילט
 ■רייז־אפטיײ די לויט נאר אהער, ביז װי זיך געפינען

 װערען וואס מאנוםעקטשורערם און דזשאבערם םון לוגג
 אונטער דעפארטמענט. באשטימטען א םון קאגםראלירט

 קאגטראלירען איידזשענט ביזנעם א וועט םיםטעם דעם
 שעפער, קאנטראקטינג און אינםייד די שעפער, אלע
 וועלכע אין אונטערשיד אן דזשאבער געוױםען א פון

 גע״ שעפער די שטאט פון געגענטען אדער גאםען
זיך• םינען

 װעלען קאנטראל םון םיסטעם נײעם דעם אונטער
 באארד חשאיגם דער אין דעפארטמענםם איןיםיגע במ די

 אײגגע־ װעלען דעם אגשםאט און ווערען אפגעשאפט
אינדאםםוײעל דעפארטמענםם: דרײ ווערען שטעלט

 םנאו און (חשאבערם) מוירםשענםם (מאטםעקםשורערם),
 יעדען אין דעפארטמעגם. קאוט אינפענטם און סוטס

 אײנ־ שעפער די װעלען דעפארםמעגםם דרײ די פון
 אנגעשטעלט װעט עם און גרײד לויט װערען געםײלט

 אונ־ האבען װעלען װעלכע גרייז״םענעתשערס װערען
 קאנם־ צו אײדזשענטם ביזנעם גאל נױםיגע די זיד םער

שעפער. די ראלירען
זײ* דעפארםמענטם דרײ די פון מענעדזשער אלם

 אינ־ םאר׳ן םיינבערג מ. ברודער געװארען באשטימם נעז
 קארטאנוטא םי. מים דעפארטמעגט קאונסיל דאסטריעל

גא־ י. ;מ?נעחש?רם גרייד אלס דשניידערנרצ מ. אוז
 סלעקי׳ ti מיט דעפארםמענם דזשאבערם איז רוכאװיץ

j י. ;מענעדזשעם גרײד אלם קאםאנע א. און קאפלאן 
 דע־ םום םנאו דעם םון םעגעחשער זײן װעם העלער

 מענעדזשער דיסםריקם אלם עטקין י. מיט פארםםענט
 א שעפער. קאוט טשילדרענס און אינפענטם די פון

 אין װערען צוגעשםעלם װעם 48 לאקאל םמ מיטגליד
 אױף פארבלײבען װעם בעלסאז אמ דעפארטםענט דעם
 ברודער איצט. סוט ער מאס ארבײם זעלבער דער

 מענעדזשער געװען איצם בח אח װעלכער לעפקאוױץ,
 םע־ דזשענ. אסיסםענט און דעפארטםענם דזשאבערס םון

 דזשענעראל אסיסםענם פארבלייבען איגם װעט נעדזשער,
מענעחשער.
אגענ־ ביזנעם אלע װעלעז פלאן, נײעם דעם אדנםער

 םראנס־ בתקלין, אין געייעז איצם ניז דינען װאס טען
 בא־ װעלעז אוץ אםים יארקער נױ דעם אין װערען פערירם
 אין דעפארטמענםם. פארשידענע די או װערעז שםימם

 װעלען בראנזוױל און בענםאנהוירםם אק אםיסעם יי
 קלאגען אויפצונעמען מענשעז אײטניגע צו םארבלייבען

 איבערשיקען זײ װעלעז קלאגען די דױם. ארײננעמען און
 װעלכע אגענטען, ביזנעם די צו אםים יארקער נױ אין

 םיט* א שעפער• באטרעםעגדע די קאנטראלירען װעלען
 קאמ־ אלם װערען באשםימם װעם 48 לאקאל םון גליד

 אר־ םערדיײם די װאו וױליאמםבודג אין קלױרק פליינם
איםאליענער. זײגען געגענד יענעם אין בײםער
 װזנט שטאם גאנצען אין ארבײם ארגאניזאציאנם די

 ארגאגיזאציאנם צענטראלען דעם דוי־ד ווערען אנגעפירט
 מעיד״. ״םמארט םירמעם די יארק. נױ אין דעפארםמענם

 תש. ענד ד- בראדערם״, .אבראמאוויץ קאום׳*, ״לעםער
 װעל־ םירמעם ענלינע אח ראםםאד און .רײזמאן בלאק״,

 װע־ געשטעלם ײעלעז םר־ױען־מאנםלעז גרויםע מאכען כע
 גרי^מעגע־ ביליגען דעם סון קאנטראל אונםער׳ן רעז

דעפארטמענט. קאונסיל אינדאסטריעל את חשער
 חשאינט דער םון ױניאגם לאקאל די םון קאםיםע די
 הא• װעלכע םענעדזשערס דעפארםמענמ די מים באארד

 אונ־ פלאן דעם פח אײנצעלהײםעז די אויםגעאו־בײם בעז
 זיך האבען ברעסלאו. ברודער פץ פאײת דעם טער

 ױ־ דער איבער דובינםקי פרעזידענם םים דורכגערעדם
 זיך געםינען װאם שעפער קלאוק די איבעד רידיקציע
 דעפארם־ םאון אװ אוט איםטערן פיז קאנטראל אונטער׳ן

 זאל שעפער די איז אז אײגגעשםיםם, האבען און מענט
 די איבער קאנטראל דער םארבלײבען װײםער אויף

 זיד• געםינען זײ װעלכע איז געגענדעז די לױט שעיעד
 קלאוק דעם םון ביזנעס־אײדזשענם און םזמעחשער דער

 אבער װערען דעיארטמענם םאון אװ און ®ת אפםײלונג
 חשאיגש קלאוק דעד פון קאנםראל אוגםזנר׳ן געשםעלט

 אינםםרוק־ זײערע קריגען װעלען זײ װעמעז פח באארד׳
זײן װעלען זײ װעםעז צו און גאייגגמגען ײאגאז ציעס

בעאםםע די קען באארד חשאינם די__פאדאנםװארסליך
נים ייעפעז געפינם n אױב אװעקשיקעז, אדער אנהאלטען

 איינגעשטעלם װערט עם גאכלעםיג. אדער אומפעהיג איז
 1 אגענםען ביזנעם די צוױשען צוזאמענארבײט בעםערע א

 1 קאגטרא־ װעלכע טאון> אװ אוט םון די און יארק נױ אין
 זעל- םאר׳ן ארבייטען וואס שעפער קאנטראקטינג לירען

 יארקער נױ דער מאנופעקטשורעד. אדער חשאכער בען
 מד צו צײם יעדער או רעכט דאם האט אגענט ביזנעס

 אגעגם ביזנעם דעם מיט שעפער טאון אװ אום די זונען
 סןף קיץ איס• אז אדער שאפ דעם קאנטראלירט וואם

 טאוץ אװ אום אן מיט װערען געמאפמ ניט קען טעלמענט
 מע• דעפארטמענט דעם םון צושטימונג דער אהן שאפ

יארק. גױ אין נעחשער

 ארױס טרעט בא#רד דזשאינט קלאוק
 אמאלגאטײ־ פון קאנטראל געגען שארןש

שעפער. קאוט מײדעלשע אױןש טעד
 און אינםעגם דעם צװישען סכסוך ױריסדיקציע דער

 חשאמם קלאוק דעױ פון דעפארםמענט קאוט טשילדרענס
 דער ®מ 169 לאקאל סוטם װאש באיס דעם און באארד

 דער אין אויסגעבראכען מאנאט דעם איז אמאלגאמײםעד
 אן אײגענטליך שױן גײם סכסוד דער עםענטליכקייט.

 ®אר• האט לאקאל דער װאם דעם איבער צײם לאנגע א
 די מאכען װאם שעפער, איבער ױריסדיקציע כאפט

 ךי זיפערם. און סוטס םנאו קאוטס, בראדער אמ סיםטער
 גארמענםס. מײדעלשע מעדסםענס מאכען װעלכע שעפער

 אן האבען ארבײט לײן דער םון מאנופעקטשורערם די
לאגג אזוי איז יישאן■איסאאס

 די האט לאקאל. אמאלגאמײטעד דעם םיט אגריםענט
 ®ראטעם• מיט באנוגענם זיך גאאח־ חשאינם קלאוק

 דעד אבער איז מאגאט דעם םארהאנדלען. און טען
 האם באארד דזשאינט די און אויםגעגאנגעו אגריםענם

 דער שעפער. די איבער ױריסדיקציע קריגען צו געזוכט
 םיט סטראשען געגוםען אבער האט לאקאל אמאלגאמײשעד

 פון מענעדזשער חנר און םדײד אץ סםרײק גענעראל א
 דער אין ארױסגעקומעז איז מרנשםײן, לאקאל, דעם

 באארד חשאינט קלאוק די אז קלאגע, א מים פרעסע
 דאד םיט םארשװערונג א געמאכם גיט שיער האם

שעפער. זײערע זײ םון אװעקצונעמען אסאםיאײשאן
 ארױםגןד שױן אמ לאקאל אמאלגאםײםעז־ דער װען

 האס ספםוד, דעם מיט עםעגםליכקײם דער אין קומעז
 אינ* דעם ®מ םענעדזשעם העלער, י. מײס־פרעזידעגם

 דזשאינם קלאוק דער םון דעפארטמענם קאום םענט
 פרעסע דער אין םטייםמעגם א םארעםענטליכם באארד,

 ער• אמ אנגעלעגענהיים גאנצע די אויף דעקט ער װאו
 עדקאר זײז זיו^ מלדעאנה עס וואם יוןגען קלערט

םאלגם: וױ את נ6רו
 אז צײטועען אידישע די אין געלײענט האב ״איד

 אז> סםראשעט ״אמאלגאמײטעד״ דער םון 169 לאקאל
 אן אנגעשלאסעז זײנען װאס בתים בעלי געוויםע אויב

 אג־ דעם אונםערשרײבעז נים יװעלען אסאםיאיישאן, אן
 גע־ א רוםען זײ װעלען לאקאל, דעם מים רימעגם
 דןר זוכם מעלדונג זעלבער דער איז סטרײק. נעראל

 אײנדדוקי דעם מאכען צו לאקאל חנם ®ת מענעחשער
 פאר״ האם אםאםיאיישאן דער ®מ מענעחשער דער אז

 םים־ זימע פץ שעפער די ״איבערצוגעבען שפראפןין
 אינםערנעשא־ דעד ®ץ לאקאל געוױסען א צו גלידער

 בא־ װערען װאס ארבײםער די װאס דעם טראץ נעל,
 דעם ®ח מיטגלידער זײנען שעפער די אין שעפטיגט

 בעת־ םר. דער״אמאלגאמײטעז־״. ®ין 169 לאקאל
 פאצען צו זוכם לאקאל, ®ון מענעדזשער דער שםיין.

 קאנספיראציע א אנםדעקם האם ער אז איינדרוק׳ דעם
םיטגלידער.״ דינע קידנעפעז צו

 ןס װאס אום עולם דעם ®או־ מאכען צו קלאר
 אין ארויסצוברענגעז געצװאונגען איד בח זיד׳ האגדעלט

 צװישען אן גײם עם װאם סכסיד א עפענםנליכקײם דער
 דעם און באאדד דזשאיגם קלאוק די יוניאז׳ אמזער
n א איבער ®אר לאקאל r. ד געמאגט האבען םיר  ײי

 ®ארשםע!־ א «ו קומען צו ®ארזיכדז ®ילע צײם דער
 אופן׳ ארגאנתאציאנעא אן אױף לאקאל דעם מיט דעגים

 עפענםליכ־ דער אין םפםוך דעם ארויסםראגענדיג ניט
 ®אד גע#ונען חאם 169 לאקאל ײעז אבער, איצם קײט•

 עפענםליכקײס, דער אין דערםים ארױסצוקופעז נײטיג
 װאם װעגלן אדקלארען «ו ®ליכט םײז אלס עם »יד ®יל
זיך. האנדעלט זןס

 ״אםאלגאםײטעזי״ דער פון לאקאל א איז 169 לאקאל
אר־ װאט ארבײםעד די איבעד יודיסדיקאיע האם מאס
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 ®מ פירערשאפם די וואש*סוםס. באים בײ בײטען

 פארנומען גאר ויך האט אכער לאקאל דעם
 עם וואו שעפער איבער ױריםדיקציע םארכאפען מיט

 ארטיקלען׳ באקלײדונגס מיידעלשע געמאכט ןוערען
 אינ״ דער םץ ױריםדיקציע דער אוגטער געהערט װאס

 א און קאנטראקטארס מערםטע די פערנעשאנעל.
 לא־ וועמען מיט מאנופעקטשורערם די פון צאל גרױםע

 און איצם ביז אגריםעגטס די געהאט האם 169 קאל
 פרא• אגרימענטם, די באנײען צו זוכען זיי װעלכע םיט

 טשיל־ און איגפענטם נאר סוטם באיס קײן ניט מצירען׳
 ספארט מיידעלשע אנדערע און םוטס םנאו קאוטס, דרענם
 ארייג־ ניט אופן באין קען מען װעלכע קליידער ווער,

 אמאל־ די װעלכע איבער קאטעגאפיע דער אין רענענען
 דער פון רעזולטאט אלם ױריםדיקציע. האט גא&ייטער
 דער פון בארויבט מיטגלידער אונזערע חערען מנדלונג,

 אייגענעם זײער אין 1לעבע a 1מאכ« צו מטגליכקײט
 <169 לאקאל וואם דאכ איז ערגער, גאך איז װאס סוײד.

 סע״ טױיד, אונזער אין ױריסדיקציע פארכאפעז צו אום
 זיײ װעלכע באדינגוגגען אויף בתים בעלי די מיט םעלט

 זײנען וואס סטאנדארדס די װי נידעריגער םיל נען
איגדוםםרי. אונזער אין אײנגעםירט

 אג־ דעם איז :ביישפילען עטליכע כלויז געבען צו
 םא־ םיט געהאט איצט ביז האבען די װאס וימענט

 די וועלכען און קליידער םיידעלשע ®ח טםעקםשורערם
 בא־ זעלבע די אויף פאקטיש באנײען צו איצט דנען

 אנ־ וואד שטונדען 40 די איינגעשטעלם איז ױמונגען,
 זעלכיגע די אין ארבײט מען וואס שטונדען 35 די שםאם

 א האבעז זיי אגרימעגט; אונזער אונטער שעפער
 געלערעגטע םאר םקעיל מינימום דאלער פערצען

 אר־ צו ערלויבט װערען לערנערם נעל־מלאכות;
װא־ צװעלף ערשטע די װאד א דאלער 8 םאר בײםען

 אגרימענט דעם אין פונקםען אזױנע ױניאן. דער
 אוג־ גראבען פונקטען, ענליכע םילע אמ 169 לאקאל פון

 קלאוקמאכער די וועלכע םרייד אין באדינגונגען די םער
קרבנות. און קאמף ®ון יאי־עו דורד אויםגעקעמםם האכען

 קאנםערירט מיר האבען םעזאן, לעצטען דעם דורך
 קא־ א מים אויך און 169 לאקאל םון םארטרעםער מיט

םיר און אסאסיאיישאן קאנטראקםארם דער r® »יטע

 מאל קיץ וועלען מיר אז דערקלערט, אםען זײ האגען
 םרױען די אויף ױריםדיקציע אונזער אויםגעבען גיט
 עס װעלכע אדער סוטו, סנאו קאוםס, מיידעלשע און
 דערלא־ ניט וועלען און קלײדער םרױען אנדערע איז
 מיט אגרימעגם אן אוגטערשױיבען ארגאניזאציע א? וען

 דעם אונטער קליידער סארטען די ®ח מאנוםעקטשורערם
 ווען איצם, םוטס. וואש באיס מאכען זײ אז אויםרײד

 זוכט 169לאקאל און אױסגעגאנגען, איז אגרימענט דער
 באדינגונגען די אונטערגראבען דאס אנצוהאלטען וױיטער

 א דײד ארגײם ליין דער אין קלאוקמאכער די פון
 םטראשען די און גאנײען, צו אגרימענט דעם םארזוך

 אום סטרייק א רופעז צו ®רעסע דער אין עםענטליך
 וואס טרייד׳ דעם אין הערשםט זײער ארויםצוצװינגען

 לאזען צו פליכט אונזער עס איז זײ צו נים געהערט
 אז םרייד, דעם מיט פארבונדען זײנעז וואס אלע די װיסען

 אגוי־ 1קײ אנערקענען נים װעט ארגאניזאץיע אונזער
 אויסער ארגאניזאציט אנדער איז טס װטלכטר פון מטנט

 ױ־ אונזטר גטהטרטן װעלכט קליידטר, איבטר אונזטרטר
ויםדיקציט.
 װאם בתים כעלי אזױנע סיט אגרימענם יעדער

 אוים־ םאלשען דעם אונטער װערען געשלאסען װעם
 ארבײטם־ לענגערע שכירות, נידעריגערע אויף רייד

 חא• מיר װאם די װי באדינגוגגעז ערגערע און שטוגדען
 אץ ווערען איגנארירט אוגז ®ון װעט Tno אין כען

 אונ־ קליידער מײדעלשע מאכען וועלען וואס בתים, כעלי
 כא* ארגאניזאציע אונזער םיז װעלען אגרימענט, אזא םער

שאפס. אפען וױ ווערען האנדעלט
 ערקלערונג די מאכעז צו געצוואועען דינען םיר

 םים• איז עם וועלכע צוקונםם דער אין אױםצומײדען אום
 שםעלוגג אונזער מאכען צו קלאר און פארשטעגדניםען

געשלא־ ווערם אגרימענם בארעכטיגםער נים אזא אײדער
א פלזסיג מציי טא«ל * ^אפט^ בטרקטאלאוק אי«טדט סען.

 זײער םון םארכאפוגג אומגעזעצליכע די אט ®ון געליטעז
 מיר דולדען• ױם לעמער עס וועלען מיר און טדייד׳
 בא־ װעלען 169 לאקאל און אמאלגאמײםעד די אז האםעז

 לאסם די ®ארגרעסערען נים און לאגע אונזער גרײפען
 גרענעצען דיערע איכערטרעםען דורך האבען מיר מאם
 םארשידענארטיגע אין קאנםראקםעז דואל אײנשםעלען און

םרײד. זעלכיגען דעם איז םטאנדארדס

ר ע ל אג ס נ ל די רו ר ע ן ש ז עו נ מ ל קאטןןרפ פון נ א מ io לו

 וואס וואל־קאמפיינס שארפסםע די םיז אײנעם נאך
 איז עם וועלכען׳ אין געװארעז ־אנגעםירט איז עס װען איז

 •18 דעם שבת< איז אינטערנעשאגעל, דער ®ח לוקאל
 אד־ נייער א סאר וואלען די פארגעקומען םעברואר סען

 םיט ,10 לאקאל ױניאן קאטערס דער אין פיניסטראציע
 נאגלער, איזידאר ווײם־פרעזידענם וואם רעזולםאם דעם

 באארד, חשאיגט ^לא« דער פון מעגעדזשער חשענעךאל
 צו־ לאקאל. ®מ מענעחשער אלם געווארען עךןזיילט איז

 זײ־ וואס קאנדידאטען, פון ליםט גאנצער דער מיט ממעז
םלעים. זײן אויף געלאםען מז

 זיד חאכען לאקאל םץ מיםגלידער 6,000 איכער
 מרכ־ זײנען עלעקשאנס די וואלען. די אין נןםײליגט

 אונטער׳ן לאקאל םון קאטיטע א פון געװארען מפירם
 עקזעקוטױו תשעגעראל דער ®ח קאםיטע א םון וייפױכט

map.אויפגע״ פערזענליד האט דופינסקי ®רעזידעגם ־ 
 אץ געזעצליד ווערען געסירט זאלען וואלען די אז «סט

 דינעז װאס שטיםען צאל גרױסער דער טראץ *שםענדיג.
 די זײנען קאמפיין. םץ זדץ די און געווארען ןאנעגעבען

ארדענונג. פולער אין אמ רוחיג דורכגעגאגגען ייולצז
:פאלגענדע די דינען געװארען דערוױילט

 םים נאגלער״ איזידאר לאיןאל. ®מ מענעדזשער פאר
 דער פערלםוםער. קאנדידאם געגען זײן שטימען. 83̂

 1747 געקראגעז האם לאקאל, פז־ן מענעתשער יזפיגעי
יייימת.

 איז מענעתשער״ אסיםםענט אלס סטאלבערג לואיס
 1X(13 די געגעז שםימען, 3,902 מיט געווארען וװיײלם
יוני. ףדזשאזע קאנדידאם, געגען דין ®אד ®יסעז
 געװארעז ערווײלם איז לאקאל ®ח פרעזידענט אלס

 קאנ־ צװײ אגדעחנ די שטימען. 2,217״ירישאפיראמים
 ארגאלד :געקראגען תאבעז אמט דעם פאר ײייםעז

« ן.שטימע 1,189 ױץ,ראטאואב י■ יז* 1,597 י
 דזשו־ געווארען ערוױילם איז װייס״פרעזידעגם אלס

ײז׳ לעי  געגען צװײ זימע שטיםען. 2,715 מיט ״י
ף אמם, דעם פאר שניידיםעז מאריס און ומקסאז ח

שטימען. 2493S געצויגען צוזאמען בײדע האבען פדיעד,
 גאלד־ מאקס געװארען עתוײלם אמ סעקרעםאר אלס

 געגנער, ביידע דינע שטימען. 2,762 םיט בערג״
 צחאמעז חאבלן ס,גתשײקא סארים און םםײז רלםשאט

שםיסען. 2,167 געקראגען
 האבען עם וואו דעפארטמעגם םיסעלײניאוס דעם אין
 אין ארבײטען וואס קאםערם די כלויז שטימען געקענם

 מאו געווארען ערוױילם איז טריידס, םיםעלייגיאום די
 קאנ* געגעז צוױי זײנע שטימען. 660 מיט םאליקמאן
שםימען. 377 געקראגען צוזאםען האכען דידאםען
 איײ ביזנעם םאר זײנען: ערװײלטע אנדערע די

 ארלא־ לידער, ם. אגםעל, גארדאן. פענקין, דזשענטס,
 קאפלאן אוירװינג מאם, םאול מיליםארי, פרעגק וויץ,
 ארמם עט םארדזשענם םאר ראטנעו־; םרעךעריק און
 עקזעקו־ דער אין מאםאװער; געווארען ערוױילם איז

קאמיטע: טיװ
דיװיזיט קלאוק דטר פון

׳סטימעו שםיסען
י ן « ה » ע , 2-------ו 9“

1613--------דײמאנד מאו בעם
1400--------עידעם חשאו 1577 ------------------גאוז

1184--------------דעיוױס 1422 --------------רייזמאן
 דיחתיט דרטס דטר פון

----------מאזער 1617--------------שםראוס
גאלדשםיץ~^ך 1538 — םענחשארחשיא

----------זוױבאן 1547 ----------------וױניק
---------םיגגער 1642-------םילער םארים

 דיוױזיט םיםסל׳ײניאוס דפר פון
שיןאלאד  שםינמח 489 באראװיק . שטימען 603 — ח

x דעם מאנםאג, םארגעקומעז אמ איגםטאליישאז די i 
 אײנגעשװא־ תאם דוכינםקי ®רעזידאגט םעברואר. סען
בעאםמ. ערודעזזלםע די רןן

ר אין ע ס ו ע ר ט ר שןינ ארד דז א ב

 געווען מאנאט דעם איז באארד חשאינט דרעס די
 םון רעשםלעד די אפרייניגען מים באשעפטיגט שטארק

 פון ארויםצודרייען זיך געזוכט האבען וואס שעפער די
 פארהאנדלונגען די םון צייט דער דורך קאגטראל ױניאן
 קאנ־ איר םארםעםטיגען און אגרימענט נײעם דעם װעגען
 דער וואס אינדוסטרי דער ®ון וױנקלען די אין טראל
 אט מעגליך. געמאכם איר פאר האט אגרימענט נײער
 פאדענדיגם. ניט גאנצען אין אלץ נאך איז קאמף דער

 בארײםעגדען םארצייכענט שוין האם ױניאן די כאטש
םארטשריט.

קראםם. אין אריין איז אגריםענם דער װי שנעל אזוי
 צו גענומען זיד ױניאן יי האט םעברואר, ערשטעז דעם

 אםאםיאײ־ דער ®ח רעזיגנירט האכען וואם דזשאבערס די
 ביזנעם. םץ ארוים גײען זײ אז אויםרייד אונטער׳ן שאן

 זײ־ צייט לעצםער דער דורך םידמעם רעזיגנירטע אזויגע
 די אין צוױי־און־צװאנציג. און הונדערס געװען נען

 זײ פון 39 דינען מאנאם דעם ®ון טעג פאר ערשטע
 איז אדבייט דיער און םםרײק אין געווארען ערקלערם

 יארק נױ אין שעפער אלע אין געװארען אפגעשםעלט
 כא־ דינען ארבײםער 7,000 ארום טאון. אװ אוט און

 גע־ בארירם דינען וואם שעפער די אין געווען שעםטיגט
 םעג עטליכע נעקםםע די אין סטרײק. דעם דורך ווארען

נאך געגעז געווארען אויםגעברײטערם םטרייק דער איז

 באשעפ־ װעלכע דרעס, אײוױ די װי ®ירמעס באדײמענדע
 קאנ־ אירע אין ארבײטער 1,000 ארום םעזאן אין טיגט

 באשעם־ װעלכע עלײעס, אמ קאילאן ;שעפער םראקטיגג
מר םיגט  גא־ זײנען עס ענלימ. און ארבײטער L600 אי

 װעלכע פירמעט קלײגע זײ צוױשעז געוועז אויד טירליד
 קאגםראקםארס. צװײ אדער אימעם כלויז באשעפםיגען

 געװען זײנעז שעפער פארםטרײקםע די ®ון סערםםע די
l גערוםענע אזוי די לײן, ביליגער גאר דער אין i7 $ 

 דזשאינם דרעס די וועלכע שע»ער. די זײגען דאס לײן.
.91 לאקאל ®מ יודיםדיקאיע איבערגענומען האט באארד

n לעצםעם r, י וחנז איכער• האם באארד חשאיגט י
 אינױ־ געשלאםעז זײ מים זי האט פירמעם, די געגומען
 פון באנײאונג דער ביז צײטווײליג קאנטראקםעז וױדועלע

 אגרי־ די ווען םדײד. אין אגרימענטס קאלעקטװוע די
 םע• חשענעראל חאם געװארען, באגײם זײגעז מענםם

 ®יר־ זײ מיט ®ארהאנדלען אנגעהויבען נעחשער.האכמאז
 אגרי־ קאלעקםיװע די אין זײ אײנשליםען וועגען מעם

 דעד ®ון דסעאבדזש די סײ האגען אנפאנג איז מעגסם.
 אנ* אנםזאגט זיד קאגטראקםארם, דיערע סיי און לײן

 צו געזופם האבען און אםאםיאײשאנם די אן צושליםען
 נאםיר־ ױניאן, דער מים אגרימעגםם באזונדערע קריגען

 n װי ארבײםם־באדינגוגגען גידעריגערע אוגטער ליד
 די ®אר אגרימענטם די איז איינגעשלאםען זײנען וואם

 פארהאנדלונגען לאנגע נאך דרעסעס. ליינם כעסערע
 ױ־ חנר אן אנגעשלאסעז זיך קאנטראקםארם די האכען
 חשאכערם די איר. ®מ טייל אלם אםאסיאיישאן נײטעד
 גע־ נים האבען זײ געדוגגען. אלץ נאך זיד האבען אבער
ם  «רײ* פאר פאראנםװארטליכקײם די זיך אויף נעמען ^ל

 שעפזנד קאנםראקםימ זײערע אין באדיעומען אמ זעז
 איבער חשאכערם. אגדערע די געםאז האבען עם וױ

י איז דעם  ערקלעחח צו געװען געצוואונגען ױניאז י
 ערשם ארבײט. זײער אםשםעלען אין זײ געגען םםרײקם

 מער־ די און וױיפער געװארען חשאמרס די זײנען דאן
געםעםעלט. האבען זײ פון םםע

 באארד דזשאינם די װעלכער «ו אויםגאבע נעקסטע די
 די ליין אץ ברעמעז צו געװען איז גענומען, זיד האם

 דזשא־ די פון דרעסעם די פירען װאם אײגענםימער םראק
 וױ צוריק. את סאמ אװ אום קאנםראקםארס די צו כערס

 ״גערעכ־ נומער לעצםען איז אנגעװיזען שױן האכען מיר
 קאג־ דער מים אגרימענט נײעם חנם אץ איז םיגקײט״׳

 א געווארען אײנגעשלאםען אםאםיאײשאן טראקםארם
 טראק די םים אראנחשמענםס מאכעו זאלעז זײ אז פונקם

 אין אײנגעשלאסען װערעז מלען יענע אום אײגעגםיםער
 אוגםער־ זײן און טרײד איז אגרימענם קאלעקטיװען דעם

 דער אץ פארפליכםונגעז די און קאנטראל דעם װאדפען
 זיד האט אסאסיאײשאן קאנסראקםארס די אינדוסםריע.

 אײנ־ האכען װעלמ באדיגגונגלן אױף געאײניגם זײ פיס
 בײ די פידען מלען זײ » קאגצעסיע־ די געשלאםען

ן »ייד דרעסעם לײן ליגע י זײ האנען איצם שסאס• י



ט י ױ
 חשאיגט דרעם דער מים אגרימענם אן שליסען געדארפט

 ארבייט קײן םירען צו ניט םארפליכםען זיך און באארד
קאגםראקטארס. דעזיגנירטע נימ און ױניאן גיט צו

זיי־ אייגענטימער םראק די מיט פארהאנדלוגגען די
 אז אויםגעזען האט עס און וואכען פאר א אנגעגאגגען נען
 אייניגען באלד זיך װעם מען און לאד א אויף גײט אלץ
 שאפירא, בארני האט אבער פלוצלונג פונקטען. אלע אויף
 אםאםיאיישאן, אונערם םראק דער םון מענעדזשער דער

 קאנ־ די אז האכמאן מענעדזשער חשענעראל םעלעםאנירט
 אם־ םאר אוייםרייד אלם אפגעבראכען. װערען םערענצען

 גארישען א אנגעגעבען ער האם קאנםערענצען די ברעכען
 א צו באלאנגען וואם קאגטראקםארם עטליכע אז אויםרייה

 טרא־ די געבען געגען באשלאםען האבען קלוב סאשעל
 גױ־ אין געמאכם ווערען וואם דרעםעם די םירען קערם

שעפער. יארקער
 בארני םון האנדלונג די אט איז איבערראשונג קיץ
 געווען גיט אים, מים זייגען וואם עםליכע אץ שאפירא

 פאר־ די םון צייט גאנצער דער דורך ױניאן. דער םאר
 האכ־ םעגעדזשער דזשענעראל פאר עם איז האנדלונגען

 גע־ קאםיטע קאנפערענץ דער םון מיםגלידער די און םאן
 דארפען צו ניט אויםרייד אן זוכם שאפירא אז קלאר, װען

 האט ױגיאן די ױניאן. דער םים אגריםעגם אז שליםען
 באדינ־ די אונטער שטעלונג םעגליכע איינציג די געגומען
 די געגען קאמף אין ארויסגעםראםעז איז זי גוגגען.

טראקאייגענטיםער.
 הילף דער םיט באארד דזשאינט די האם ערשםע דאם

 דרײ־ טראק דעם םון םענעדזשער מעץ, םאל ברודער פח
 געתםען .102 איגטערנעשאגעל דער פון לאקאל װערם
 דרײװערם טראק די םון מיטינג א זונטאג זעלבען דעם
 גע־ איז מיטיגג דער באםעם. די פאר ארבייטען וואס
 מצגצ־ דזשעגעראל באזוכס. גוט זוױסעדמווײבליך װען

 פארגע־ דרײווערם טראק די םאר האט האכמאן חשער
 אסנעװיזען. און םרײד דרעם אין לאגע גאנצע די לײגט

 אםא־ דער פח םירער עםליכע די פון מאכינאציעם די אז
 גאנצער דער שעדיגם דרײװערם םראק די פח םיאײשאז

מן א מאכען װאם ארגײטער די אינדוסםריע,  אין לע
 און ארבײם די םירען וואם טראקערס די טרײד, דרעס
 װעלכע אלײן, אײגענטיסער טראק םערסטע די אםילו
 צט־ די װאס דעם ײרד טעריטאריע. גאשםימםע א האבען
מ  בא־ איין איז האלטעז קאמפאניעם טדאק גרױסע לי

 פארלירען שםעט. פרישע אין שעפער םוועם גײע שאפען
 די פון אפרוף דער ארןייט. אײגענםיםער״די טראק די

 אױפגע־ האבען זײ גוט. זעלטען געװען איז דדײװעדם
 אפלא־ און בײםאל גרױס מים רעדע חאכמאנ׳ם נומען

 חעל־ צו כאשלאסעז האבען דרײװערם די דיסםענטען.
 מעגליכ־ אלע סיט באארז־ דזשאינט דרעס דעי םען

קייטען•
 פאר־ א גערופעז יתיאן די האט װאך זעלביגע די
 ־עפאפגאױ זײ און פיסגלידעד אקטיװע די פון מםלונג

 ווען םראקערם. די געגען קאמף צום גרײט זײן *ו דערט
 פולען אין קאםף דער איז געשרימן װערען שורות די

 חאם פעברואר. טעז21 דעם בײטאג. דיגםםאג שװאוגג.
 אײנדרוקם־ די פון אײנע דודכגעפירם באארד דזשאיגט די

 ױ־ צװישצז סםרים, םער36 אױף דעמאגסםראציעם פולע
םע  דרעםםא־ םויזעגד 20 ארום עװענױם. אכםע »ון מ

ר  בײםאג אזײגער דרײ ארבײט די געװארפען האמז מ
p און m אױב אז באסעס. םראק די װארענעז געקומען 
 אר־ די דיגעז ײניאן דער מים םעטלען ניט צןװצל זײ

 דע־ דעד גיי זײנען רעדעס םםרײקען. צו גרײט בייםער
 טענע־ דזשענעדאל םון געווארען געהאלטען םאנםטראציע

 אד־ *יז טענעדזשער בלוםםײן׳ טצקס האכ&אן, דזשער
 זי־ םשארלס דזשעלאו. דזשאן דעפארםםענט׳ גאניןײשאן

 דדײװעדם דער םח מענעדזשער סעץ, סאל םערםאן.
 מעיאר אנדעדע. און קאחעז םעקם ,102 לאקאל ימיײז

צוזאמעגגערומען םעלעגראמען דורך חאם לאגװמרדיא
MA• MMMMAMAM 4M MAM MMMM■ - - ■  TP איז האל םיםי אין קאנםערענץ א צו צדדיס בײדע

 פרו־ איז לאגע די אתטערצױוכעז קאםיםע א שםיםט
 חײ«ט שאייח^ בארני אויסגלײך. אן צו גרענגעז ביחמ

 קאנ־ דער צי איז ,יאײשאןאסאס נאסעס מראק חגד פון
 נים קען ער אז וױסען, לאזענדיג געקוםען, נים פעדצנץ

 דער פאםיליע. זײץ אין קואנקהײט איבער דץ אגװעזענד
מר האט םעיאר  די ױארגונג שםרעגגע א געגעבען א
 אױף זיך פארלאזען צו דעגקען זײ אויב אז באסעס. םראק

ט םעטאדען׳ שטארקע  האגעז לפעם אױך רעגירתג די וון
 די »ויד אז עןטארװוןי מ׳נמג חנס^ זאגעזײצגעז «ו

מן װאס באסעס םדאק  דײד •ראפיטעז סאכען וװ זו
ײז  אק טײעז אײד ויילעז דיסטייצ«יגא דרעס די רואמי

מן  סטרייק־ברעכעדיי. וייוד אױפגעמז און זיך בױגען גי
 באשי־ צד גענוג שםארק יתיאן די איז נים. אבער אױב
ז ד *יז ידגײםער די אדן זיד מ םריצ.סײאמ מ

פ 91 ל$האל ײ אנ פ כ ענ ט רי  אין אנ
ם ע ײד הויז־דר םר

 לאקאל ױניאן ארבײטער באטהראוב און הויז־דרעס די
 מים אגרימענם גײעם דעם אונטערגעשריבען האט 91

 דער טרייד. אין בתים בעלי די פון אםאםיאיישאן דער
 יא־ ערשםען דעם אויםגעגאנגען איז אגרימענט אלטער

נואר.
 גע־ אגרימעגם נײעם דעם אין האבען ארבײטער די
 ארבײ־ שטיק די שכירות. די אויף העכערונג א קראגען

 ארבײט דער םאר פוײיזען די געהעכערט קריגען טער
 א קריגען ארבײטער וואך די און פראצענט םינף מיט

 שכירות• דיערע אויף וואך א דאלער איין םון העכערונג
 דער םאר קריגעז ארבייטער די וועלען העכערוגגען די

 יא־ ערשטען דעם םון געמאכט האבען זיי וואס ארבײט
אויסגעגאנגען. איז אגרימענט אלטער דער ווען אן, נואר

 םון מענעחשער גרינבערג- הערי פרעזידענט וױים
 םאר אונטערגעשריבען אגרימעגם דעם האט .91 לאקאל

 6הא םיטינג םעמבער גענעראל א וױ נאכדעם ױניאן דער
אגריםענט. נײעם דעם גוםגעהײםען

יא־ יאר,*ביז צוױי פאר איז אגרימענט נייער דער
 זעל* די בלײבען באדינגוגגען אנדערע אלע .1941 נואר
 שםוגדצן 40 א אגריטענט. אלםען דעם אין װי ביגע
 צי ארבײטער. אלע םאר «עי םים וואקײשאן װאד א וואך,

ט; אדער צייט דער אין חשאב א האבען זײ  מיני־ גי
 גוירלם. פלאר םאר וואך א דאלער 13 פון סקיילם מום
 װאד א דאלער 15 און פרעםערס םאר וואו א דאלער 14

קלוירקם. שיפיגג אח אפערײטארם םאד
 האט גצווארפז. באגײט איז יטטנטאגר זשר וױ טםנדאג

 געפינעז וואם שאפס אפען די צו גענומען זיך ױגיאן די
 גע־ ױניאן די האט ערשטע די טרײד. דעם אץ נאך דך

 באשעפםיגעז װעלכע םירמעס צװײ געגעז סםדײקם רופעז
 זײנען שעפער צװײ די ארבײטער. חונדערט צװײ ארום

 און יארק גױ פח קאמפאני״ מאגופעקטשורימ ״לעיגרא די
 וױים־ירעזי־ װי בתקלין. פון קאםפאני״ אולמאן ״מעקס
 אויס״ םטרײקם בײדע שטײען מעלדעט, גרינבערג דעגם

 װיים־פרעזידענם פץ קאאועדאציע דער דורך גענײכעגם.
 דעפארט־ טאמ אוו אוט איסטערן דער האט וואנדער, הערי
 אין שא■ אולמאנ׳ם אץ ארמיט די אפגעשטעלט מענט

 שא■ קאמפאני לעיברא דעם אין און נױ־יארק, קינגססאן
דן די פאר ארבײט די חשױרזי. גױ קינסבורג, איז  מי

אפגעשםעלם. םאלקאם איז םירםעס

w עלםי און װ מ ר נ ע ס ײ רנ  א
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ר ע נ ן ח נ
 אומפאראנםױארמ־ עםליכע פח פאחיד םיאום׳ער א
 אפיס דעם געװאלד מיט םארכאפען צו פארשויבעז ליכע

 132 לאקאל ױגיאן או־בײםער גאװעלטי און כאטז דער פת
 פארזאםלונג א אמ געװארען צוריקגעשטויםעז שנעל איז
 בא־ און פארז־אמט האגדלוע די האט םיםגלידער די פח

 באטײליגט זיד האבעז װאם די״ דיםניפלמירען צו שלאםען
אקם. ױגיאךברעכערישען דעם אץ

*26 דעם דאגערשםאג געשיכטע די איז םארגעקומעז
 אויסגע־ אן םון אנגעהעצט מענשען. פאר א יאנואר. טעז

 פון אײנםלוס אונטער׳ז לאקאל. פוץ מעמבער שלאסענעם
 ײד האבעז אסאםיאיישאן, כאםעס דער אין מאכער א

 זיד האבעז און ױניאן דער םיז אפיס אין או־ײגגעריסעז
 פרעד־ םעקרעטערי עקזעקוםיױ פארבאריקאדירם. דארם
 אײנ• די האט אח פאליצײ מיט געקומעז איו אמחעי עדיק

אפיס. ®ון ארויםגעווארפען ברעכער
 איז לאקאל פון סיטגלידער די פון פארזאםלוגג ךי

 דעם און דוביגסקי פרעוידעגם פון געװארען אדדעסירט
 דױ ■רעױדענם פעלדמאן. מארםין מענעדזשער לאקאל
 שטייט אינםערגעשאנעל די אז ערקלערם האט בינסקי
 האבעז װאם tip די אז און אדסיניסםראציע דער הינםעד
 הענם די אין געצייג זימצן אפיס דעם פארכאוען געוואלם

ם דער םוץ סעקרעםער דעם פון  און אסאסיאיישאז באס̂ז
 פעלד־ יוגיאן. דעד פון מעמבצר אויטגעשלאטענעט אן פון
 וואס חברח זעלבע די איז דאם אז אנגעװיזען, האס טאז

ד פמ םשארםער א ?ריגעז *ו גזןזוכם האבען  אי. םי• ת
 אײד חאט מאדטיז םרייד. אין יתיאן דואל א פאר א.

עז צו געזונס זיך חאם חברח די אז אנגעװיזען ת מים מנ

 מאפ| םרייד׳ באםאן קאװערד אין ארבײםםלאזיגקײט דער
 א זײגען זיפערם די וואם דערפון רעזולםאט א איז
 נמ ארבײם קיץ כמעט איז עם אץ מאדע דער אין
 ארבײ׳■ םארביטערטע די אויפצוהעצען באטאנם, די בײ

 רעקאמענדאמן םעלדמאנ׳ם ױגיאן. דער געגען טער
 אק באםייליגט זיך האבען רואם די דיםציפלעירען צו

 געװארןן] אויפגענומען איז אםים אויפ׳ן איבערםאל דעם
אפלאדיסמענםען. מיט מיטגלידער די פון

 1גיױדזשױרזי אץ קאמפעץ ארגאניזאציאנס
שעפער. נאװעלטי אײלענד לאגג און
 איצס םירם ױניאן אױבייטער נאוועלטי און כאטאן די

 םלאסםיק די איז קאמפיין ארגאניזאציאנם שםארקעז א אן
 טײל דער איילענד. לאנג און דזשוירזי נױ אין שעפער

 אר• םעסט איצט איז יארק נױ אין איגדוסטרי דער םון
גאניזרט.

 ארגייי די צװישען אנגעפירט װערט קאמפײן דער
 סיס^ חשוירזי נױ־יארק, װעםם אין םרייד דעם פון טער

 »ן ראסס עריק און רייך ,T’o אוירװיגגטאן. און גוארק
 פי• די העלפען נוארק. אין לאקאלם אינטערנעשאנעל די

4קאם»י דעם אין ױניאן ארבייםער באטאן די פון רעד

פ ענ ד עזי ר פ ס־ ױי אניני ו ם  m אנ
עו ר א • פ » אי נ װ רונ או

 װײס־ איז פעברואר, טען24 דעם םרײםאג,
מאנטאדויחמ, נאך אוגעפארען אנטאניני לואיחשי

 םרײד פון קאנפערענץ אל־אמעריקאגער גײם טי
 אדײגז דאם כאקע&פען צו פארטײעז ארבייטער אח
װעלם. :ײער דער אין נאציזם אח פאשיזם סת

 דער מיט געזעגענט זיך האט אנטאניני
 דער צוזאמענקוגפטען. ירײ בײ אפפאר זײז פאד
 נן איז צוזאמענקונםם איינדרוקסםולסםער און טער
 ■ארסי לעיבאר אםעריקעז די װאם דינעד גײם

 מאנהעטען אין אװעגד. דאנערשםאג אראגזשירם
 צום געקומען זײנען מעגשען םויזענד צוױי ארום
 פון קלובעז אלע פארמראטען געװען זײען דארם

 גענאםע ױניאנם. צאל באדײטענדע א און «. ל. א.
 צװישען טאוסםםײסםער. געווען איז שלעזינגער

 געװען זײנען אוועגד חנם רעדנער יראםינענטע
 דעד פון םעקרעםאר ראח, ס.אלעק ;יײבמסק
 ראח און העריק מ. עלענאר ;פארםיי

 * ■ראפעסאר געהאלםען האם רעדע וױכטיגםטע
 ער סטעיט. אװ סעקרעטערי אסיםטענט, בױרעל.

 װאס צופרידעז איז רעגירוגג די אז ערקלערט.
 צוױשען פריינדשאפט קאנפערענץ. דער צו פארט

 in קאנםינענם אםעדיקאנער דעם פון פעלקער
 אום און — געזאגט׳ ער האט — וױכםיג,

 איינער פארשםיין זיך םען מוז מעגליד* זיין זאל
צודײםען.

תאט אנטאניני, אווענד, פון גאםט עחחגז דער
i kM^AteMMLMAA A ^  A aaAaLm MAMaMAAM Mfli AAMMAAMםעלעגראםעז נץןגריסונגס ®ארזאםעלטע. די דאנקם 

 לעחםאן. גאווערגאר פון געווארען ערהאלםען נען
לאגװארדיא. םעיאר און װאגנער נאטאר
 דדעס די האט בייםאג, םרייטאג מארגען, אויף
 האםעל אק לאנטשעאן א אראנזשירם באארד

 דזשאיגם דרעס דעד פון פירער די װעלכען ביי
 און פערזענלימ צאל א און לאקאלס דרעס די און

 ו אנםאניניץ פון אפשײז־ געגומען תאבעז פרײגד עגטע
 ש״וי• Dix ««גע(»רעז זײגען זײ איידער םרדי זײן

 בלױו געװארען געהאלםעז וײנען געלעגענחיים דער
 און תאכטאז דזשוליוס וױיס״פרעזידענט רעדעם,

 שסארק האט האכמאן .,אגטאנינ עהרעז־גאסט׳
 איז םוט זײז דערגרײכמגעז׳ זאי דגײסא אגםאניגי׳ם

 די אויסגעדדיקם חאט און פאשיזט דעם קע&פצן
 1וײ װעט קאנפערענץ בײס ארבײט דיז אז קײם

»יז גרױםעז עז  דעם גצגצן קאמף טחג טנ
 :חאם אגטאניני אםעריקע. אין אײגפלוס גאצי און

 1§י וױכםיגקײט דעד וועגען גערעדט און באדאנקם
נײט. איצםיגער דעד אין קאנפערענץ

 ן חאבעז פארזאםעלםע די פון צאל גרױסע א
o באגלײט פרױ וײן און n .שיזי

ש, ט ר א 1939 מ

פ אוט־אורםאון אץ ענ מ ם ר א פ וןן

ער־ האט גאארד דזשאינט דרעם די וואם םטרייק דער
 םץ רעזיגנירט האבען וואס חשאבערם די געגען קלערט

 דזשאבערס, ליין $1^7 די געגען און אםאםיאיישאגס ױ
 טערי־ דער אין םםרייק גענעראל א געבראכט נמעט האם

 אוט־אוױ דעם ®מ קאנטראל אונטעד׳ן שטייט וואם סאריע
 דער אין שעפער צאל גרויםע א דעפארמעגם• םאון

 די װען און דזשאבערם די פאר ארבײטען סעריםאריע
 די איז םטרייק אין געווארען ערקלערט זיינען חשאבערס

געווארען. אפגעשטעלט שעפער די אין צרביים
 פון מענעחשער וואנדער. הערי וױים־פרעזידענט װי

 דין אין זיעען איבער, גיט דעפארםמעגט טאח אװ אוט
 דער אין שעפער 31 געווארען אפגעשטעלט פעריטאריע

 L800 ארום באשעפםיגען וועלכע ארבייט׳ ליין ניליגער
 ליין בעםערער דער ®ון שעפער צען און ארבײטער

 האבען וועלכע דזשאבערם. פאר ארבייטען װאם דרעסעס
 ארום, און ארום אסאםיאיישאן. דער פון רןזיגנירם

 גע־ אפגעשטעלט טעריטאריע דער אין זײנען עס, זייםם
 ארביי־ 2.400 ארום באשעפםיגען וואס שעפער 41 װארען

 טאקע אױס וױמט חאבען דזשאבערם די פון פילע םער.
 געםאכט וועױט אר־בײט זײער וואם דעם. אויף מדוםעט

aw זיד םעגען זיי אז גערעכענם האבען און טאון אװ 
 זײ האבען איצט ױניאן. די באקעםפען צו ןרלױבען

 אויך גרײכען זײ קען אינטערנעשאנעל די אז *ױםגעפוגען
שטעטלאך. קליעע די יץ

w אעעשטעלט ערס ארנאגײז 
הארטפארד.

 אן איצט פירט דעפארטםענט חנר װאס קאמפיין דער
 אר־ ערפאלגרײד. אן גײט קאנעטיקוט. הארטפארד, אין

 ארבײם, די אן דארט פירט װעלכער שזב. ב. גאגיתער
 אר־ ספעציעלע פינף אנגעשטעלט האט ער אז מעלדעט,

 ניט די מים פארבינדתגעז אן קניפעז װעלכע גאנײזערס.
חנ־ גוטע ברענגט דאט און פעתענליד ארבייטער יוגיאן

I .קא־ א ארגאגיזירט אױך זיד האט שטאס אין זולםאםען 
 ארגא־ איר אין ױניאן דער העלפען נו בירגער ®מ םיטעט [

 איז מעסבער־םיטינג אלגעמײנער אן ארבײם. גיזאציאנם
 וועלכער פעברואר. טען21 דעם געווארען אפגעהאלםען

באזוכם. גוס געווען איז
 םראבעל פיל געהאט ױניאן די האם םטעםםארד אין

 ניט חאם וועלכע שאפ״. ווײםם ״םאבאוירבאן דער פים
 די ®ח קלאגעז שאי. ױגיאן א האט זי אז װיסען מװאלם

 אײן ביז געװארען. איגגארירט כםדד זייגען ארבײטער
באנאד״ ל. ױגיאן, דער פץ אגענם גיזנעם דער איז סאג

 תאט םיטינג, א צו ארבײטצר די רופצן שאפ אין י
 באלײ• אים און צושריען אים אויף באלעבאסםע די זץ־

דיגם.
געקו־ טאג בײ אזײגער צװעלף זײנען ארגײםער די

 צי־ ניט באשלאםען און םיטינג שאפ א צו אפיס אין פען
 אױס־ װעלעז קלאגען זײערע כיז או־בײט דער צו ייקצוגײן
 טעג פאר א פון סםאפעדזש א נאך װערען• געגליכען

 דעם מלײדיגעז פאר שםראף באצאלם פירמע די האט
 אר־ פינף פון שכירות די געהעכערט איידזשענם, ניזגעם
 פארשפראכען יעדען״ וואך א דאלער דוײי םים גײטער

 וואם שכירות די פון רעכענונג גענויען א האלטען וו
 דאם אנערקענען און פארדינט. שאפ אין ארבײםער יודער
 פון, פארםרעםערין אלס טשעירלײדי שאפ דער ®ח ימם
יוניאן. דןר

ײ 1 צ ן ■אלי נ אי נ א ש ל ט נ ע ר ט ב אז ט ל י  נ
. ן ע ט ע ה פי

 זײנען דזשױחי נױ ®ון לאיערם איגםערנעשאגעל די
 נאך געריכם אין זיך װענדען n געװארען ןגגעשםעלם

H שטאם־ די און פאליוױי דער געגען נחשאגקשאןאי 
 פיקעטען ניט לאזען װעלכע ברענטש. לאנג ®יז ®יסעס

 אז ויסרײד,א ׳ןראונמע למ״. ״לארע דער םח שאפ יןם
W און ױנקמ דער וװױשען סכםוך אמת׳ער קיץ ניט איז

an .באס
װעל־ בערגמאן׳ אײב שאפ, דעם ®ון מענעחשער דער

 פאנו־ מאםאסח דער פון פארמאן געװען פריער איז מר |
 ״M חאט ער אז באחויפםעם, קאמפאני יוקםשודינג

 פארבינ־ קײן נים דעדיממ־ האם אח שא■ דעם מקױפט
 אז מחױפטעם ער jmr®« פריחערדמער דער םים ימג
w דער דרעס־שאפ. א אין ®ארוואנדלען שאו דעם וױל 
 געגענעזויסאר אמ פיקעסעז צז פאלשדי דער יזפ גאמריא
4|P געחייםע א גצתאט תאט כעדגטאן וױ נאכדעס <ן 

 אין קא&ישאגערט אוז כאארד סיםי די מים נץ
 װןט יוניאן די אױג אז געסטראשעס. האט ער

m ניט i .דעם פופען עד װעם לאזען jrv באלז־

 אל־ ארגאנייזער, דעם ארעםטירם פאליציי די האט נאכדעם
 דעם פיקעטם. די פאגאנדערגעטריבען און בעלםקין׳ פרעד

 נים לאזט פיקעטען אבער באפרייט. מען האם ארגאנייזער
 אין געװענדט זיך דעריבער האט ױניאן די פאליציי. די

אינדזשאנקשאן. אן נאך געריכט
באשיצט. מיטגלידער ױניאן

אונטער־ אן מעיד״. .איסםאן דער ®ת ארבייטער די
 געלעגענ־ א געהאם איצם האבעז יאנקערם, אין שאפ װעש
 צו באלאנגען צו זיד לוינט עם אז איבערצוצייגען זיך הײט

 די שאם. אפען אן אין ארבייט מען ווען אםילו ױניאן א
:געווען אזוי איז געשיכטע
 ארגאניזירען גענוסען זיך ױניאן די האט 1937 אין

 150 געארבײם האבען דארט שאפ. דעם סון ארבייטער די
 אז דערוואוםט זיך האט זי װען פירמע, די ארבייטער.

 דער אן אנגעשלאסען זיך האבען אירע ארבייםער מאנכע
 ױניאן קאםפאני א ארגאניזירט האם אינטערנעשאנעל,

 דער צו באלאנגם האבען װאס ארבײםער די אנטזאגט און
 דערקלערען צו געווען געצוואונגען איז ױניאן די ױגיאן.

 אי־ די ארונםער• זײנען ארבײטער דרײםיג און םםרײק א
ארגײטען. געבליגען דינען בעריגע
 דער פאר פירמע די פארקלאגט דאן האט ױניאן די
 אעעחאלטען גלײכצײטיג און באארד רילעישאנס לעיבאר

 מא־ אכט ארום געצױגען אזױ זיך האט דאס סםרײק. דעם
 דער געארדערט באארד לעיבאר די האם ענדליך נאטען.
 און ארבײם דער n סטרײקער די צוריקונוגעםען פירםע

 אױםגע־ האט פירמע די ױניאן. קאמפאני די אויפלעזעז
 ארי־ זי האט גאכדעם באלד אבער גאפעל דעם םאלגט

 ארױם־ פענםילוױיניע. האליאק, נאך שאפ דעם בערגעפירט
ץגד*צרפ<אװ » tit די אייז־ פאיצײ *QTgm וץא ami־ 

 געזאגט עדות האבען װעלכע בעל־םלאכות געםרײע ציג
באאח־. לעיבאר דער פאר ®ארוזערען די בײ באס פאר׳ן

 גא־ פירמע. די פארקלאגם וױדער האט יוניאן די
ד אז איר׳ שולדיגעגדיג  שאפ דעם ארױספירען איר ײי

 דעם אויםצוםאלגען פארשפרעכען איר געבראכען זי האט
 פארהאנד־ לאגגע גאך באארד. לעיבאר דער פון ארדער
 אױף יוניאן דער מים געםעםעלם פירנמג די האט לונגעז

:באדינגיעעז םאלגענדע
אר־ דער צו אגגעשטעלם װערען קאטערס פיר די

 אלען1 זײ דארף פירםע די און שאפ נײעם דעם אין בײם
 נײעם on קאר־םעיר פאר עקסםרא מאנאט א דאלער צען

 וחנל־ קלױרק. שיפיע דעם פאר זעלבע דאס פלאץ;
 װאס ארבײםער 25 די פאר געסםרייקם. אױך האם כער

 הונ־ זעקס פירמע די גים יוניאן דעו־ צו באלאנגט האבען
 װעלעז זײ ביז שאדערערזאץ פאר קעש דאלער דערט

 וועל־ בעל־מלאכות, •געםרײצ״ די דזשאבס• נײע קריגען
גארנישם. קריגען באם, דעם געהאלםען האבען כע

פ ה$פ$ן אין ענ ם ר א ד ב ױי  ם
ם מ ם פ ר א פ מ ד

 דעפארםמעגם. טרײד גארםענט קאםאן דער אױך
 עלייעם װײס־פרעױדענט פץ פאדזואלטונג דער אונםער

 םםרײקם די מים במי געװען מאנאם דעם איז רײזבערג.
 גע־ דזשאבערם׳ די פאר ארבייםער װאם שעפער דרעס אין
 דער־ האם ניו־יארק אין באארד דזשאינם די װעםען גען

םםרײקם. קלערם
 םפארטװער פען * םםרײקעז שעפער סאלגענדע די

 ;נארטחעמפםאון אין דרעם׳ *פענגא ;אלעגטאון אין
 שע־ װײ1 ;פענסילוױיניע עמאום׳ אין דרעם״ •עטאוט

 נארעסםאון אין איינער דרעס״. *םילרא דער פזץ פער
 קאנםער׳ און *שערםאן ;סאדערסטאון אין אייגער און
 םרעמאנט, איז םפארםםװער םדעמאנם בעםהלעהעם, אין

 קװין ;חצמצלטאן אין מעיד* ״פערפעקט ;פענסילוױיגיע
 דרעס״ קאוד «קעי• ;חשוירלי גיו טרעגטן. אץ נאװעלטי,

 פאר שעפער דדײ אזן פאסאטשחעםם, רױוער. פאל איז
 עפ־ אײלענד״ ראוד םאקעט׳ װאן אין עלייעס און קאפלאן
 רײזבערג וױ פעגסילווײניע. העריםבורג, און ראטהא

געשלאםעז• שעפער אלע די זיינען כאריכטעט.
רי ד ע אי ר ב מ ר ע ע ט ײ ב ר ץ א אן א ט ס א  כ

ען ד ד אני ג ר ך. א ד
 גארםענם קאטאן דעם פון אפםיילונג באטסאגער די
ן אן ס1אי פיוט דעוארטםענט םרײד  ארגאניזאציזמס־ ן

 מײ א n ארבײםעד. עםבראידערי די צוױשען קאטועין
 מאנאט לעצטען םוף גערופען האם יוניאן די מאס םיגג

o אכציג ארום געקוטצז זײגען in p o ארבײםעד די פון 
a אין n .געװאחװ אדרעםירט איז מיםיגג דעד םרייד

 ראוז אץ קרעיםער פיליפ וױים־פרעזידענטען די ®ון
 לעװין םערי האלפערין. י. ארגאנײזערם די און פעסאטא

 אין בתים בעלי די םים קאנפערענץ א פיגעא• קלעיר און
 די געװארעז• געהאלםען את אגרימענם אן וועגען םרײד

פארםגעזעצט. ווערען םארהאנדלוגגעז

ר אין ע סאוםה־וחןספ ד

 אינםער־ דער פון םארםרעםער פערלשםיין, מייער
:שרײבט םאוט־וועםט, דער אין נעשאנעל
 גארםענם .דאגעלי דער םים םארהאנדלונגען די

 ריעד׳ם םענאטאר געוועזענער דער װעלכער םון קא.״,
 פאר־ װידער זיך האם אייגענטימערין, די איז םרוי

 n געקומען נים איז און םעיפ רעד די אין םלאגםערם
 גע־ געזאלם האט װאס קאנפערעגץ דער שלום. קײן

 פאר־ נים איז פעברואר, פערטען דעם ווערען האלםען
 צוגעשםעלם דעם, אגשטאט האבען, מיר געקומעז•

 םעטלמענט. א פאר באדינגונגען אונזערע שריפםליך
 לעיבאר נעשאנעל דער צו קלאגע אונזער איז דעתױילע

 גע־ אפגעשיקט פירמע דער געגעז באארד רילײשאנם
םארהער. א פאר װאשינגטאן גאך ווארען

ר ע אי ר א פון ל ע כ ע ר ב ־ ק ױי ט ר ס טו ענ  אג
ט ג א ל ר ס ע אן. ד ױני

 ברעכער םםרײק זעעד זג זג דער ®מ לאיער דער
 אױפגעהאל־ און ארגאגחירם האם װעלכע אגענםור,

 מא־ סיםי .פארעטט דעד פאר ייגיאז ,aaoip ךי טעז
דן לואיס, סײגם פון ״jp נופעקטשורימ  לעגטע זי ח

 פון 78 לאקאל געריכם אין פארקלאגם האם יאר, םינף
ר מאס םכסוך געװיםען א איבער לואים, םײגם  1ל ת
 קאם־ םיםי פארעטט די אײנעם. מיט געהאם האם קאל
 די פארמאםערען ארום ןןזוי אוים, וױיוט רעכענט, פאגי

 קא&פייז דעם נאכלאזען אביםעל איר צװינגען און ױניאן
 העלפס אבער דאס פירםע. דער געגעז אן פירם זי װאם
 «לץ מערט פירמע דער געגען קאמפײן חנר נים.

י האבעז װאך לעצםע ערפאלגרייכער. און שםארקער  י
 ד«ד פארשפראמז אילינאי סאוטערן ®ח קיפערס סטאר

 װאס ארדערס אלע קעגםלעז צו ױניאן דער פון קאםיםע
 לאדען איר און םירםע דער ביי באשטעלט האפען זײ

 ניו דדעסעם זײערע קויפען גיט קעגען זײ אז וױםען,
ױניאן. דער םים סעםלעז וועלען זײ

אן ר ױני ע ײז אנ רג מ א ע ד נ או װ ר א ץ פ אן א  ס
^ נ א ט נ א

אינטערנע־ די פון מענעדזשער טעילאר, רעבעקא
 פאר־ כגאנאט דעם איו סאן־אגטאניא לאקאלס.אין שאגעל

 אנגעשםעלם איז וואם איינער פון געװארען װאונדעם
 קאםפאני״ פאגופעקטשוריגג ,האלפם דער םץ געווארען

 איז םעילאר מים םטרײ^ אין זײנען ארבײסער די װאו
 8 אין איצם איז און קני אין געווארעו פארוואונדעט

דערהי׳ע אין קעסם
 פירמעס וױי1 די פץ אימע געװען איז פירמע די

 גיט ויך גןהאמ ארבײםער די האו סאךאנםאנ^ אין
 אין שעפער אנדערע די װען יוניאן דזנר אין אנגעשלאסען

־ האבען זײ וױיל געװארען, ארגזעיזירם זײנען שטאס  מ
 איץ ארבײםעד די וױ שכירות העכערע אכיסעל קראגעז

 פון געקראגען האבען זײ שעפער. דרעם דיטשילדרען
 דער װי אבער שנעל אזױ שםונדע. א םענם 40 בח 35

 יוניאן, דער n נים באלאגגען זײ אז דערזעהן האם באס
 שםונ־ 6 םענם n 25 שכיתת די געשניםען זײ ער האם
 שםונדען־שכירות דעם פץ םיגיםום דעם מאכענדיג דע,

 גירטחדפרא שאפ דער מאקסיממ^ דיעד פאר געזעץ
 פון ײד פארקויפען װעלכע םלעקס, און דרעסעס םילק

 זײנע פון יג1צװאנ גארמעגם. א $10.75 גיז $3.75
 געװענ־ זיך האנען פײדלאך, אמעריקאנער ארבייטער,

 די םםרײ^ אין ארוגםער זײגען און יעיאן דער צו דעט
 פיקעטען זיי העלפען שעפער אנדערע די ®ון ארבײטער

צוט. שםיים םםרײק דער און
ס א ל ב ױ װ־ ו ט ען פ ר ע ר פון װ ע אן ד ן ױגי  או

ט ג י ד נ מ ע עיז א מי ר ר א ר. די פ ע ט ײ ב ר א
 הױסםאז, פוץ קאםפאני מאנופעקםפװרינג קרענדאל

 דעד פון װעדען פנדד פארװאלם זין האם טעקםעס׳
 באנײען n נים ןןואסלגאש פירמע די האט ײניאן.

געװאתננם, פירםע דער תאט םען אגריםענם. דעם
— . M —     * —- — aaAmL aMiMA AaMM AAAMB iBAAMAMפוײ־ שיינעם איין אין בח געהאלפען. ניט האם עם אבער 

 פירער־ דער *pom םײדלאך גרופע א pr״t פארגען
 ערשי־ װחײם צליזאבעם םעגעדזשער לאקאל r« שאפס

מ דער פיץ םײדלאן■ די סצלטעשגאפ m שאפ בײם נ

Si
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 הבית בעל דער איז םםרייקען טאג **  גאך ארבײם.
 אונטערגעשריבען ער האט נאר גיט געווארען. וױיכער

 1גא האם ער גאר ױניאן, דער מיט אגריםעגט גײעם א
 ארבייטער די סון וױידזשעם די העכערען געםוזט אױך
פראצענט. Vi 12 מיט

 מינעאפאליס אץ שאפ אונטערװעש
סטרײק. א נאך םעטעלט

 וועםטערן דער מיט םארד״אגדלונגען לאגגע נאו
 אר־ די זײנען מיניאפאלים, פץ קאמפאני אנדערװער

 דורן־ סטרייק. אין ארויםצוגיץ געווען געצוואונגען בייטער
 געבי־ מאל עםליכע םירםע די האט סארהאנדלונגען די

 איז זי אז אױסגעװיזען זיך האט אט םײגונג. איר םען
 די געהאט. חרםה זי האט אט און םעםלען צו גרײם

 הא־ קאםיםע שאפ די און ױניאן דער סון םארסרעטער
 העלםען פירמע דער נויםיג איז עם אז איינגעזעהן בען

 ארבײםער די זײנען םאג םיטען אין באשלוס.״ א םאסען
 צענויפגעלײגטע םים פאשיגעז די בײ זיצען געגליבען

 דאם ווען געדריים. ניט זיך האט רעדעל קיין און העגם
 דער אין אוועק ארבייםער די דינען געהאלפען, ניט האם

 װעט באס דער ביז סטרײקעז צו באשלאםען און יוגיאן
 ארונ־ איז שא« גאנצער דער םאדערונגען. די נאבגעכעז

 שייינג־קלוירקם. די *ו ביז חעד־קאםער דעם פון טער
 אוגטערגע• םירמע די האם םעג 10 פון םםרײק א נאך

 די געהעכערט יאר; 2 םאר אגרימענט אז שריבען
 סראצענט 7ג/2 מים ארבײטער מערסםע די פיז שנירות

 קלוירקם. שיפיגג די פאר םער עםוואס און
 טװידסיטיס די םון מענעחשער םינקעלשםיץ. ברודער

 אונ־ די אוץ סטרײק דעם אנגעםירט האם באארד, חשאיגם
------------------------------------------םערהאנדלממך

 וועט יוניאן דער מים טראבעל אויסמיידען װיל ער אויב
 בעםער אביםעל זיך זאל זי אז סרױ, זיין אנזאגען מוזען ער

 םארביג־ אין געשטעלט אוין■ זיך האבען מיר באנעםען.
 ניםישין װעפען םאר יארק נױ אין םירמע דער מיט דונג

 אריינמישען זיד זאל זי אז געווארענט איר און ארבײט
 עםליכע נאך שװעריגקײםען. די פארמיידען צו זען און

 םרויען צוױי די און אײנגעשטילם אלעס זיך ד״אט וואנען
 װען זיד• צװישען ארומרייסען אויפגעהערט זיך האבען

 דער־ האבען ארבײטער עמבראידערי מעקסיקאנער די
 ארגא״ דיער צװישען באציאונגען געענדערטע די זען

 א:־ ניט אז באשלאסען ױי האבען באלעבאםטע, און גײזער
 זייער כישוף א אפגעטאן האט באלעבאסםע די נאר דערש

 זײ האבען כישוף, דעם בייצוקומען כדי או־גאנײזערין.
 צו מעקםיקא גאך קאמיטע א זייערע שיקען באשלאסען

 שטארקען א און בלומען און גראזען געװיסע ברענגען
 דעם בײקומען זיכער וועלען װעלכע אזא׳ פראשעק

 די אפגעםאן-. איר האט באלעבאםטע די וואם כישוף
 זיינען ארבײטער םרויען מעקסיקאנישע די פץ שכירות

 זייער אויסגעגעבען די האבען דאך און גידעריג זייער
 נאך קאמיםע א שיקען צו םענים פארהארעוועםע שווער

 כישוף דעם םון ארגאנייזערין זײער ראטעװעז צו מעקסיקא
באלעבאסטע■ דער פון

ע כ סלי ם רי רין ס ע כ א ט ס ע ר  שיהפ ד
אר לעצםעו אל אר ד ־ ױ פ ר מ ם  חי
ת גנו ר פ ס סו »םי ד נ ס ר װ ױ רי ג

-ty ס ״ ק ע ט נ ע ־ ע ג

 נעוױנען בלוםען־ארבײטער סינםםלינע
םטדײק.

 װארקערס פלאוער ארטיפישעל די וואם םטרייק דער
 ״אייברעהעס געגען אנגעפירם האם 142 לאקאל ױניאן

 דעם נ*ד געווארעז געסעטעלט איז אינקא.״ גערםטעגצוױיג
באארד. רילעישאגם לעיבאר נעשאנעל דער םאר פארהער

 איז אינער, גים לאקאל. םון מענעדזשער םובים׳ י. ווי
 באדינ• פאלגענדע אויף געווארען געסעטעלט סםרייק דער

 אייד די אלם 142 לאקאל אגערקענט םירמע די :גונגען
 קאלעקםימן־ איז ארבייםער די םאר םארםרעטער ציגע

 art *וריק גלײד רוםט ױניאן די םארהאגדלונגען.
 דעד צו צוריקגענומען ווערען ארבייםער אלע םטרייק,
 גיס יוניאן די און םעברואר טען10 דעם ביז ארבײט

 זדרן צוריק צים און פעי בעק םאר קלעים יעדען אויף
 נאגדעס ;באארד רילעישאנס לעיבאר דער םאר קלאגען

 װעלען שעפער די אין צוריק זיין װעלעז ארבײטער די וױ
 םיס ױניאן דער צװישען קאנםערענצען ווערען געהאלטען

 אלע און באדינגונגעז פון םראגען איבער םירמע דער
 אײניגען קענעז גיט זיך װעם מען װעלכע אויף פונקטען

 פירםן די ארביטריישאן. צו ווערען איבערגעגעבען װעלען
ד האט םטרייק דער ארבײטער. 126 כאשעםטיגט  ג

______________וואנען. ידת דויערם

עפס ל ז ע אנ ש ע ^ונ פ ע  א
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גפראנט דרעםמאכער אױפץ מינקאה ג

אן ר א ר פ ע ם ײ רנ o א m ן ע נ י ו ל  נ
ז כישדןפ אין ש

 אפגע־ אינגאנצען ניט גאך איז אבערגלויכען אז
 וױיםעז אסעריקע, ציזויליזירםער דער אין שסארבען

 צו הײגט געםיגען נאך זיך קענען עס אז אבער אלע.
 אינדוסםריע קלײדער סרויען דןנר אין ארגײםער םאג
 דער װײל לײן, פיקעט אויפ׳ז גײן צו מורא האמן װאס
 פאבריק״ ארום םײד־וואק דעם םאר׳כישום׳ם האט באס
 פאקט א עס איז דאך גלויבען. קוים זין וױלט זאך אזא

 סאדאגטאניא, אץ לארעדא אין פאסירם האט עס װאס
מריג אז באוױיזם און םעקסעם,  שװעריגקײ־ די מאל אי

 אין ערווארםען קענען ארגאגויזערם ױגיאן וואם םען
ס דיער מי געגענדען. אאגעשטאגענע אין או

 איז דערצײלט, ■ערלשטײן מייער וױ געשיפמע, די
אוםן: פאלגענדען אויף פארגעקוםען

גע״ םטרײק א דערקלערט האט אינטערנעשאנעל די
 די אנטאגיא. סאן אין ווער״ אינםעגםם ״טעקםעם דער געז

 יע• םוטיג. גאנץ שאם דעם געפיקעט האבען ארבײטער
 פי־ אויפ׳ן מארשירען ארום זײ פלעגעז פרימארגען דען
 צוקו־ םרימארגען, אײן פאבריק. דער ארום לײז קעט
 או־גאנײזערם אמזערע חאבען סעקמארי׳ דעד נו גדיגמע

 פוס םוםצען ארום שםײען פייןעםם די אז כאםערקט
 זין האבען און פאנריק חגר צו או׳ײגגאמ דעם םון אװעק
 יוניאן דעד םץ םירער די װאם ארם. פון רירען «ו מודא

 אײז אויף שםײן *ו ניט צובעטזװ נים זײ בײ זיד חאבען
 נים האט פאליצײ די אפילו געתאלפען. נים האט פלאץ,

 סםרײקער. די סים געשען איז זנם װאס פארשטיין געקענם
בײ בעסעז אנגעהויבען זיך סםרייקער די האבען .גגדליד

 צו צוגײז נים זאלען די אױך אז ארגאנײזערס׳ יוניאן *י
 דעם פאר׳כישופ׳ם האט איםיצער וױיל פאכריק. דער

 א אױף אנגעװיזען פינגער די םים האבעז זײ פלאץ.
 םים אק םייד אויפץ אנגעצייכעגם גזנווען איז װאם קרייז,

r א m קרײם׳ rk איבער־ װעם עם װעד אז כאזעיפסעט 
 װי־ שםארבעז. זיכעד װעם ף־אײגעזיניש דעם םרעמן

 אז ערקלערט, גיט ײז חאבעז ײזעדסארגאג רעאתזע םיל
גע־ אלץ זײ האבען אבערגלױבען, נארישער איו דאס

•_____ עז״.שסארג װילעזנים םיד :םננח׳ס
p ארגאנײזערם ימיאן די תאכען ערפארוגג ןנליכע 
 םים פירםע׳ ניםישין דןו אין לארןדא. אין גןתןס

«למרדי  אתזעד םלעגם *גרינמנט, אן האט ײניאן וי
 קריגעדײען האבען טאל אלן וױליפ> םרס. ארגאנײזעד׳

p •דױ דןד םים i װעל■ גיםישין, מרס. מאנופעקםשורצד׳ 
 פלד־ װאך א םאל צזױי שאפ• אין אקםיװ דארט איז גן

 קומען טדחח גיאאנמא pw און סגײזזד־ארגא ימיאן «ךדי
jpm זיצן.פר ױיוװ די \ו*ט<ן1 סגסוכיס ױ <ן3̂יו«1אױס 

חיו נ ם געװארענם ימיאן די חאט ן ל מ אז תבית׳ גן

 םון קריסטין א דרעםפאכערין, ארבייטםלאזע אן
 דױ ירעזיחננם «ו צוגעשיקם האט איליגאי, דעקעיטאר

 וואדשימליד דאלאר, איץ םון ביישםייערונג א ביגסקי
 די פאר פארמאגט, האט זי ױאס דאלאר אײנציגען דעם

 געױען באגלײט איז דאלאר דער נאציזם. פח קרבנות
 דריקם שרײבעריז די װעלכען איז בריװ, רירענדען » םון

 װעל־ קרבנות, די צו סיטלײד פוץ געפילעז אירע אוים
 :שרײבם זי וןןװזנן. צו םארעפענםליכם װערם איז כער

דובינםקי: פרעזידענם ״טײערער
 בעט איד װאם דאלער אײן אײן שליס ״איד

 װערם עם וואם פאגד רעםיוחשי צום צולײגען אײז־
לײ־ און אונםערדריקטע די העלפעז צו געזאמעלם

געווא־ געצוואוגגען זײנען וועלכע מענשען, דענדע
 דורך חײם״לענדער זייערע פון אנסלויפען צו רען

 א איז תפער, גתדער רעגירוגגען. דיקטאםארישע
יאנואר, טעז6 דעם סיםגלידער אונזערע צו רעדע
געזא־ װערט פאנד אזא אז ג«דינמ«מ אוגז האם

מ מעלם  אוגזער אז האפענוגג די אויםגעדריקם י
פאגד. דעם פאר בײשטײערעז עטװאם װעט יאקאל

 מיט- אונזערע האבען ײארשײנליך, וױיםט איר וױ
 באזארגען צו קאמף שווערען א לעצםענס גלידער

 גערעדם האב איד װען מיסיגסםע. דאם מיט זיד
בעאמ־ אונזערע פון איינער מיט פאנד דעם וועגען

 עס אז גיט גלויבם זי אז געזאגם, סיר זי האט טע,
 םיטגלידער אונזערע בעםען צו איצם ראםזאם איז

 האבען םיר הי גאכדעם ביישםײערונגען נײע פאר
בײשםייערונ־ געבעטען זײ צוריק לאנג גיט ערשט

 און באל געבורםסםאג פרעזידעגם׳ס דעם פאר גען
 םיר וועלכע בײשטײערונגעז, לאקאלע ■אר א פאר

חעלפען. םוזען םיר אז געפילט האבעז ־ ־דד־
 געקענם ניט אופן באין עפעס אבער האב איד

 אץ פאנד דעם אט געדאנק םון ארויםשלאגעז זיד
 קלאר מי מעגשען. אוםגליקליכע די פון לײדעז די

 א םיט םאל אהײא אין פארםלײצונג די איד געדענק
 געװאױנם האם סשיחה םײן !צוריק *ײט שםיקעל

 און סינםינעםי איז געגעגד, פארפלײצםען דעם איז
געםו־ דעםאלם זיד האט יײדעם םײז איז לואױױל,

גע־ ניט גאר זײ סח האבען מיר פאדוקז^ איז נעז
 דעם אריבערשיקען זײ געקענם גיט און חערם

 געזזך בין איד יײ געדענק »יד װארם• םיכדםםען
 דער אויף אײנחערעגדיג דך נאכס גאנצע א םעז

 איג״ אתזער אז געחערם האג איד װען און ראדיא
 יעיאן װארקערס גארמענם לײדיס םערנעשאנעל

 צו געלם סוםע באדײמענדע א בײגעשםײערם האם
גע־ איד ;פארפלײצונג דעד פון קרבגות די העלפעז

ד שםילז װי חנגק  באלןסנען צד געםילם זיד האנ יי
 פון זײגען עס פירער װעפעם ארגאגחאציע אז צו

 האנדלוגנ שנעלע װען דערזעחעז װאס םארם דעם
גלײז־. האנדלעץ און גױםיג איז

 נים קען איך װאס לײד, זײעד סיר םוס ,עס
ירטפאם »זױ אבער האט עס םזנד. ביישטייערען

 שכירות מינימום די וועגעז פארהער דער
 אין ארבייםער די םאר ווערען באשםימט זאלען

 שכיו שטונדען דעם אונםער איגדוםםריע קליידער
 וואשינגטאן, אין אנהויבען זיך װעט געזעץ,

 פון הוייט אפענהײס, בוירםאן, מארםש. םען6 דעם
 צו בריװ אויסגעשיקם האם אפםײלוגג, אינדוסטריע

 איגדוסםריע, קליידער דער אין אסאסיאײשאגם
 קאגםערעגמז זײ אין זיד באםײליגעז צו דענדיג«ײ

 חעכםםזנז דעם וועגען מימונג זײער אויסדריקען
 אין װערען אײנגעשםעלם קען וואס מינימ־ם ליכען

 מר. אינדוסםריע. די שעדיגענדיג גים טרײדס רע
 אנחנרע אלע אז װיםען געלאזם אוין האם הײם

 דןו סיט םארבונדען זײנען װאם יחידים אץ ניזאציעס
ד אדער מײנונג א אדיסדריקען וױלען אח אינדוםםריע  נ

װ קומעז קענעז פראגע, דער װעגען באוױיזע שםעלעז  י
װערען. אויםגעהערם וועלעז די

 צװײטן די איז קאסיםע אינדוסטריע קלײדער די
 געותאיןך באשםימט איז װאס קאמיםיע אינדוסטריעלע

 רעקאםענדיתו צו געזעץ שםונדען־שכירות דעם אונטער
די איז ארבייטער די םאר סםאנדארדם מינימום די

 קא־ דעד טרײדם. גאדעל די םון אפםײלונגעז שיחננע
 1אל אויף ױריםדיקציע געווארען געגעבען איז םיםע

תו, אח םרײעז מענער, פאר קלײיער, סארטעז  קיג
מילינעדי. אץ חעםם און קלײדער געשטריקטע אויסער

 קאמיםע אלגעמיינע די האם םעבר־אר אנפאנג
 בא־ האם און װאשיגגםאן אין זיצוגגען ריי א געהאלטען

 פארשידעגע די םאר סאב־קאמיםעם םיר שטימט
 שכיומ םינימום פמ פראגע די שםודירען צו לונגען

 באזנדןו, איםײלנג יעדע פאר שםוגדעז מאקסימום און
 וו נאבחנט רעקאמענדירען און באדיגגונגעז די לויט
 עלמײ אדמיניםםרייםאר צום אמ קאמיטע גאנצער דער

עגדרױס. ם.
 קלײמי םרױען דער פאר םאב־קאמיםע דער אויף

 צו געווארען באשטימם דינען אינדוםטריע
 פאלגננת און דובינסקי דוד פרעזידענם ארבײטער די

 די :אינםערנעשאנעל דער םיז םארםרעטער םינף
 פת םענעדזשער האכםאן, חשולױם פרעזידענטען

 מענ גאגלער, איזידאר ;באארז־ סשאינם דרעם
 גריגמר^ חערי ;גאארד דזשאיגם קלאוק דער םיז

 תוידדדעס איז דרעם םשילדרען די פץ נעדזשער
 עלײעס שיקאגא; פון במלים, מאריס ;91 קאל

 חנ■ טרײי גארםענם קאטאץ פץ מענעדזשעד בערג,
4«ערלשםיי םײער און אינםעתעשאנעל דער םון מענם

ץ דעם ייז געארבײט האב איך אז M יי v 
 ניס דעען סםרײקערס די ײעלכעז

•flp חאב איד איז ארגײם דער וװ געװארעז
 *ז אין ארבײם קײן קריגען געקעגט ניט איצם
גרום, בעםםען מים שאפ• דער

בו מעי

םרײד אין לעבעדיגער ביסעל א מערט עס
 מער סך א געווען געװים ײאלם ס

 איז ״עס אז שרייבען, צו אגגענעם
 האלט ליידער דרעסעס״. בײ ביזי
 די בײ אמת׳ דערגיי. גים נאך עס

אר־ געגוג דא איז לייגם בעםערע
 זעהר אבער איז חנרפאר ביים׳

 און לײנם ביליגערע די בײ שוואך
 אונ־ םח מערהיים גרעםטע די װאם איז צרה הויפם די

 ביליגערע די מים םארבוגדען זײגען מיטגלידער זערע
לײגם.

 ביז םיזאן איין פמ פארגעסעז םיר אז מעגליך״
 דער בלות איז פעברואר מאגאט דער אז צוױיטען, דעם

 ברען עכטער דער נים אץ םיזאן םפרינג םון אנפאנג
 ניט. עס טויג דץ״ ניט זאל מעשה די וױ םיזאן. פון
 םאכען צו שװערער אלץ ווערט עם אמ שװער איז עם
 עס איז איבערהויפט דרעם־םרײד. בײם לעבעז א

 — פאמיליען־לייט און פאכלײט אמאליגע די םאר שווער
פאמיליע. א עתערען דארפען וועלכע די

 פאר האפנונג פון םמנים זיך באווייזען גליק, צום
 ביס־ צו זיך מערקם דאם דרעםמאכער. קלאם דעם אס

 הא• זײ אז םעגח׳ן. בעלי־בתים םיזאן. הײגטיגען לאך
 בעל־ גוטען אםת אן קריגעז *ו שוועריגקײטען בען

 גארמענט, א מאכען סאקע קען וועלכעו איינעם מלאכה,
 צוריק. יארען עםליכע מיט געטאן עס האט מען װי
 זײס שטארקםםלז אם ליידט דרעסמאנער םיס דער אם

 אינ־ מאסען־פראז־וקציע א געווארען איז דרעםמאכערײ
 6 לעצטע די פון פארלויף אץ טענדענץ די דוםםריע.

 אח קװאנטיםעט אויף טראי דעם לײגעז צו איז יאר
 דו ״אויב װערטער: אנחנרע אין קוואליטעט. נים

 טאג׳ א ארבייט שטיקלאך 20—15 א מאכעז גיט קענסט
 דעם דורך נאםירליך, בעל־מלאכוד. קיין נים ביזטו
 בעלי• די םארלאנגעז שלעכם. אן האלט צײם די ײאם

 בא־ מען גאר .פראדוצירעך זאל מען *ז נאר ניט בתים
 דער געמאכט. גוט דין סת ארבײם די אז אויך, שםיים

 איז בעל־מלאכח שגעלםםער דער אז אבער׳ איז אמת
 זימען צײט דער דורד בעסםער. דער מאל אלע גים

 פאר־ בעל־םלאכות בעסערע די םון םך א אויד םאקע
 טױג װאס העגם״. ״שנעלע אין געװארען וואנדעלם

 דערבײ קען מען אז גארםענם. א מיט זיך צאצקעז דאם
 קלי־ םרויען די אגער דינעז ? מאכען ניט לעבען קיין
 ארום זיד זעהען די עלםער. דער אויף געווארען גער

 ״באר־ א טאקע איז ביליג איז עם וואם אלעס נים אז
 גדײם זײנען דדעס, א יע קויםעז וחנלמ ײ געיך.

 ארום אזױ אמ מעהר• ביסעל א קאםטען זיך לאזען צו
 דער מים ווערען, צוריק דרעם־מאכערײ אםשר נאד יועם
 װעט געשולטקײט און געניםקײם וואו טרײד א צײם,

 אבפאנ• וועלען מענשען און ווערעז אפגעשאצם ריכטיג
 און ארבייטען דארפען םענשען וױ ארבײטען צוריק גען

לעבעז• א מאכען
דרעסמאכער ארבייםסלאזמ פאר פאנד הילפס א

 דער אין געווארען אנאנסירם שױן איז עם וױ
 מים״ טויזענט 8 צו קרוב האבען פרעםע׳ טעגליכער

 מיטעגען דיסםריקם זײערע בײ .22 לאקאל פון גליחנר
 װאכען 4 מיט געווארעז אפגעהאלםעז זײנען װעלכע
 פאנד צײםװײליגעז א שאפען צו באשלאםען *ודיק׳
 מיט־ טים־באדערםםיגע ארבײםםלאזע, זייערע לפובת

ארבייטער.
לא־ פון םיםגליד יעדער וחנם באשלוס. דעם לױט

 דאו־* שאפ, א מים פארבונדען איז וועלכער ,22 קאל
 אירע אדער זײנע םון פראצענם 10 בײשטײערען פען

 גוגםםען צדם װאכען. צווײ םץ משך א פאר פארדינסטען
 וועמעם קלינערין. די אז מײנם, דאס םאגד. דעם פון

 ארונ־ דארפען וחגם מאך, א דאלאר 16 זײגען שנירות
 ווא־ 2 םאר װאך א םעגט 60 םיט דאלאר 1 פןדגעבען

מז  למשל, האט, ױעלכער אפרײםאר דער און ציים .
 די און דאלאר 40 װאד באםױעפענחג די פארדינט
 דאלאר 4 ארונטערגעבעז װעם דאלאר, 43 װאך צוזײםע

 צחײ־ די סענם 30 םים דאלאד’ 4 און װאך עדשםע יי
װאן־. מ

*וטריט. יושר׳דיגזנר א איז דאם אז שײנט, אונז
 גרע־ א עזדעטײצייש װעלען םעד, פארדינעז װעלכע זי,

 װעלעז װימיגער, פארדינען װזנלמ די און סוסע, סןדע
 אוגטער אז האםם׳ סען סומזס קלענצדן א *י״טעלען
 אײג־ n האבעז פאגד דער זאל אומשםענדען גינסםיגע

דאלאד. םױזעגם 126 ארדם *מ פינפס

 געלדער די םון אויסצאלנג דער איבער השגחד, די
 םון פארשםייער פון באשםייענד קאםיםע א האבען וועט
 פארטרעטערשאפט א מים צוזאמען דיסטריקטען 7 אלע
 קאמיםע, אזא באארד. עקזעקוםױו לאקאלער דער פון

 מענ־ 20 איבער םון באשטיץ ווארשיינליך װעם װעלכע
 װעם פאנד דער אז פארזיכערוגג בעםםע די איז שען,

 םינקםליכקיים גרעסטער דער מיט װערען םאתואלםעט
םארםייאישקײט. פון חשד וועלכעז אירגענד פון פריי און

 זאלען םיר װען איבעריג זיין נים פילייכט וועם עס
 ארבייטםלא־ קיק ניט איז דאם אז כאקאנען, דא טאקע

 איג־ קיין נים איז דאם םאנד. זיגקייט־פאחיכערונגס
 איז עס הילםם־םאנד. א איז דאס שורעגס־םאגד.

 אץ הילפס־פאנד א צװישען אז דערמאנען, צו איבעריג
 אוגטער״ גרויסער א גאר דא איז םארזיכערונגס־םאנד א

 װעל־ יעגיגע די העלםען צו זוכם ערשטער דער שײד.
 פון צאלט צוױיםער דער גױט, אין זיך געפיגען כע

 דער צי קוקענדיג נים בעגעםיםם םאראויס־באשטיםטע
 װײ־ מיר גיט. אדער נוים־באדערפםיג איז אפליקאנם

 אוים־ בײם שװעריגקײםען געגוג זײן װעלען עם אז םען,
 מיר געלם. דאם אויםצאלען בײם װי גוט אזוי מאנען

 םאר־ קלעגליכע איצםיגע די ביי אז אױך. םארשטייען
 2 פאו־ ביישטייערוגג קלײנע די אפילו וועם דינםטען

 עם מיטגלידער. פילע אויף שווער פאלען צײם וואכען
 ארבײםענדען יעדען םץ פליכט הייליגע די אבער איז

 װעלכע םיםגלידער, יענע העלםען צו סיםגליד 22 לאקאל
 םארל סיבה ןוגדער אז ונדער רעוניינ !יליב בעזד^

אצינד^אירגויט. זיך געפינען און פלעצער זייעחנ
לאקאלען, אנדערע הגם אז װערען, געזאגם דא זאל

 האבען ,117 און 60 ^5 לאקאל בײשפיל, צום װי״
 זייערע העלםען צו שריט זעלבע זײ אנגענומען שױן

 אבער איז צוריק׳ צוױי אץ יאר א םיט ארבײםסלאזע
 אויפגע* װעחגן געלדער די אזױ װי וױיזע און ארט די

 םפעציעלע די לוים אגדערש, אויםגעצאלם און מאנט
 עצם דער באזונדער. לאקאל יעדען פון אומשטענדען

 טײלען — נעםליך זעלבער, דער אבער איז פרינצי■
 פון די מים האבען םיר ױאס ביסעל דעם םים זיד

גארגיט. האבען וועלכע ברידער און שוועסםער אונזערע
 עס זאל חלמאי לעזער״ ליבער גיט״ אוגז פרעגט

 די אדער אינחםםריע די גיט זאל חלמאי זײז? אזוי
 וועלכע די באזאו־גען צחאמעז בײדע אדער רעגירוע,

 י1 זאלען הלמאי חױגח? מיט ארבײםסלאז זײגעז
 וועמע דרעססאכעד, ״גליקליכע• געזאגםע מישטוינס

 דארםען לעבען, א קויט מאכען און דזשאבם האנען
 ? פארדיגסםןןן קלעגלימ זײעחג פת ארוגטערגןנבען

 אױף תירח א געפיגש אלײן קענט איר אז שיינם אונז
קשױוצ די אם

ממז םראקס די
וױים־פרעזי• האט צוריק מאנאםען אײניגע מים

 אונזער אין ליד א אפגעדרוקט העלער חשײ. דענט
 וױיםער איז ״סלעק :גאמען אוגםער׳ן .געדעכטיגקיים״

 אייגענארםיגעז זײן אויף האט העלער ברודער דא״.
 קלאוקמאנער די םון לאגע די געשילדערם שטײגער

 די דערבײ שפילען עם וואם ראליע םרויעריגע די און
 דערמאנ־ דעם פון שורות עםליכע זייגען אט .טראקם״.

ליד: םעז
 קלאוקס 1מרווארםע גאר איר קטנם וױ

 ו סראקס לאנגע אזעלכע מים
דא. את סלעק
קלאוקס, איר חילם

\ םראקס די פארסרייבם
 ער־ געװען. געםעלען שםארק ליד די איז אונז

 צװײ־ את, צחאםענגעשםעלם שײן םאקע זי איז שטענם,
 געפאלען עס האם — עיקר דער איז דאס און — םענס

 כאראקםעריזירם בולם האט װעלכע בילד״ םארביגע א
 געבראכט האט אגםװיקלונג נײע די װאם רואיגע, די
קלאוקמאכער. די

 פאר־ ביסעל דאם פח וױםיל אױף צװײפלען מיר
 ״געדעכםיג* די לײזנגען װעלמ דרעסמאכער, גויאישטע

 אימדרוק זעלבעז דעם געמאכם ליד די האם קײם״,
 שודוו^ די פת שרײבער אױפ׳ן געסאכט האט זי װאס

 אלס םראקם די באםראכט דרעסמאכער די האבעז עפעס
מז אבעד אצינד םגפח. קלאוקמאמר ספעציעלע א  היי

 א פאר װאס באגרײפען צו אן סטאבערגדח די אייד
 װאגעז״ ״םעדדלאזעד דעד כאאס א פאר װאם שאדעז״

דחנס־םרײד. אין פאראורזאכם האט
ױעםמי חנר אט זיך חאם אנגעפאנגען ״קזװסער״ נ

 אויף דרעםמאכער אץ קלאוק דעם פון קערפער אויפ׳ן
 אויטאםאביל דער װען אםאל, אופן. איינפאכען דיער א

 האם מאדע, דער אין שטארק אזוי געווען נים גאך איז
 עקס־ אן און וואגען און פערד א מיט באנוצט זיך מען

 פון בגדים םארםיגע און ווארעם םירען צו פרעסמאן
 צױ קאנםראקטאר פמ אח קאנטראקטאר צום דזשאבער

 דער מים מאנופעקםשורער. אדער דזשאבער צום ריק
 בעל־עגלות. געווײנליכע באשעםטיגם זיד האבען ארבײט
 זיך אויף רחםנות קיץ םח געוואוםט נים האבען וועלכע

 צו לעבען א אויף שווער געארבייט האבען און אליין
 און איגדוםםריע דער םון וואוקם דעם מים מאכען.

 םארקער־מים* אין אנטװיקלונג אלגעמיינער דער מים
 ארבייט די איבער אויםאםאביל־טראק דער נעמט לען,
 אפע״ קען מען װי אזוי און םערד־און־וואגען, דעם םון

 םראק, אײן מיט וױ טראקם עםליכע מיט ביליגער רירען
 ביזנעס. גרויסע א אין פאתואנדעלט באלד דאם װערם

 צו ביזגעם דער אט צו זיך שארען צײט דער םיט
 מעג־ גרויסע דערינען זעהען װעלכע שאכער־מאכערס

 גופא דרעםעם און קלאוקס די םירען דאס ליכקייטען.
 איז גיזנעס די םון עיקד דער בײזאך, א בלויז ווערם

 דא דזשאבערם. די פאר געמאכט ארבײם די קריגען
 פאדריאםשיק. גאנצער דער טראק־מאן דער שוין װערם

 מיט פרײזען, מאכט ער קאנםראקםארס. צו שטעלם ער
 בעל־הביוד פאלקאמעגער דער איז ער — ווארט איץ
 צוריק דערביי װערען, סוועס־שאפ דער און סקעב דער

אויפגעלענט.
 םארניכםונג א צו צושםאגד אזא פירם נאםירליך,

 ױג* א ױגיאךבאדינגונגען. און ױניאךסטאנדארדם טון
 זײן םיט אפמאד זיין אפ הים וועלכער דזשאבער יאן

 צושטײן נים װעם ױניאז דעד םיט און אםאםיאיישאז
חיפ־ א דא אבער זײנען כוטלעג־ביזנעס. מין אזא צו

פארנרא־ ראל אייע האנץן
 לעצטע די ױניאן. דער מים אפטאכען זײערע געיגעז כען

 גרע־ די פון צאל א מים יד־אחת געמאכם דאם האבען
 ארײנגעשלעפט האבען װעלכע םראק־אייגענטימער. סערע
 אין זײנען וועלכע ■ארשױנען. מיאוס׳ע שותפים אלס

 און גאםעז״ אנדער אן אונטעו־ באקאנט םרײד אונזער
 םארביםענער איז אםענער אז אמעפיוט װערט צחאמעז •

 בעלי־בתים לעחשיםיםײט די פת חשבוז אױפ׳ן קאסף
ױני». דרעסמאכער דער און

 םראק־חײזער אלע גים אז װערען, געזאגם in זאל
 זײנעז עס ביזנעם. םונקעלער דער אין םארסישם זײנען

 װעלכע םראקס, םון אײגענםימער ארעגםליכע סך א דא
 וחך ניט לײדען די און געשעפם ראיעלעז א אן פירען
 פאסירוגגען לעצטע די דח־ך ארבײטער די םח גיגער

םרײד. אין
 באארד דזשאינם דרעם די אן איצט פירט דעריבער

 ריזיגע א םראק־סגםה. דער געגען קאםפיץ גו־ױסען א
 דרעס־ אין געװארעז דודכגעפירם איז דעמאגםטראציע

 זיד האבען עס וועלכער אין דינםטאג׳ לעצטען מארקעם
 די מיםגלחזר. םױזענם צענדליג עםליכע באטײליגט

 םעגליפען יעדען אנצואווענדען אגטשלאסען איז ױניאן
 דעם אונםער טראק־אינדוםטריע די ברײנגען צו םיטעל

 וועלמן אונםער אגרימענם. קאלעקםיװען אלגעמיינעם
 חנר אין האבען םיר דרעס־טרײד. די אפערירט עם

 מער אץ גרעםערע גאזיגען צו באוויזען םארגאנגענהייט
 זיך װעלען םיר טרײד. אץ עלעמעגטעז אײנפלוסרייכע

!אויך םראק־אײגענםיםער -די מיט ספראווען
* מיםינגען 22 לאקאל קומענדמ די

 22 לאקאל פון םיטינגען דיםטריקט םאלגעגדע
:מארטש מאגאט אין ווערען אוגעהאלטען װעלען

מאג־ אין וועלען — םען6 דעם מארטש מאנםאג׳
 םיםען עװעניו, םע7 און גאס טע34 הױז, אפערא העטען

 שזןפעו־ קאנםראקםאר און איגסײד די םת ארבײםער די
אםאםיאיישאן. נעשאנאל דער םון

 םעגםער אק וועלען — םען7 םארסש דינסםאג,
 ארבײ־ די םיםען עװענױ, טע6 און גאס םע43 האםעל,

אסאסיאײשאן. אםיליאײםעד דער םק טער
 די מיטען וועלען — םען8 דעם מארטש םיםוואך,

דער םון שעפער אוטסײד און אינסײד די ®ון ארבײטער

 פאל־ די מיםעז — סיחגז דעם מאוטש דאנערשאג׳
:דיסםריקםעז גענדע

 ןזו. םריפאנם 606 אפיס. ימיןא אין — בראנקם
 אריאן 11 םעמיעל, אמאלגאםײםעד :וױליאםסבורג

•לײס.
 עװמיו. םן14 8910 אפיס. ײנקמ — יארק באדא

» לײבאר — ראגזוױלב א מ ײ םס. סעקמאן 219 ל
 באווי צו אויםגעפאדערם ווזגרןן סיםגלירער אלע

 דעד םים גריגדליד זיןי ביקענען און מיםיגגעז די כעז
ײנקמ• דעי פון יראבלעמז און ארבײט
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1938 אץ ױניאן ארבײטער עמבראידעױ די
איבעחיכם^ פאוטגעםיגםער ו#

ה פון ױ כ #ן ז מ ד רי ורעזידענם ׳ט

 די אין ארבײםער די מים פארגלײד ין
 שרויעז דער פון }זפםיילונגען אגדערע
אע־ האבעז איגדז־סטריע. קלײדער

 66 לאימל פמ מיטגלידער זערע
 דורד קשח׳דיג נישם גאו• געהאם

פאנ־ .1938 יאר םארגאגגעגעם דעם
ס האבעז םאכעז אונזערע פון כע ; 

oynyt װע־ גיםעל א — אנדערע גום״ אויסערגעװײנליך 
 אונ־ אלע כםעם האבעז iyay אלגעםיק pa גוט. ניגער
 לעמז• נישקשה׳דיגעז oayayt 8 םיםגלידער זערע

pta פארשײדעג־ דעם מיט כאקאנט זיק דארף 
pttw y לאקאל אונזער פון *וזאםעגשםזנל is םארשםײז 

 פארגלײז־ אין אונז בײ לאגע דער פון אנדערשקײם די
o לאקאל אגדעדע די טיט tra r אינםער־ אתזער אין 

 איז אמדוסטריע קלײחנר סרויען גאגצע די געשאנעל.
 די וױ אזוי נים קימער אבעד מאדע. דער םת אפזמןנגיג
 די באשםײעז oyi חוץ לאקאל. אוגזער פון ארבײםעד

 בא־ * פאכעז oyn ארבײםעד פיז לאקאלס אנדערע
 ױט זאל םאדע די װאס באקלײדונג. סארט שטיםםע

 קאיט םקױרם׳ דרעס, די pnyn אלץ םען דארף זײץ,
ו מ ruva au דעם «ז גגד. urtty ו  m  pta ptp» 
 דק באיז ptp סעזאז ra םעזאן םון אונטערשײד דער

TV חאם. םען װאס ארבײט פאם דער םון אונטערשײד 
m *סאל va ra אין וועניגעד. אפאל ארבײט, פער 

 די םון ארבײםער די אבעד באלאעען לאקאל אונזעד
 זײ תײסם׳ דאס םרײדס. ״אקזיליערי״ געדופענע אזױ

 aatyn ארבײס סארם די באאמונגען. אויף ארבײםעז
i סון ay ptstya זיז f r .ע ך  .סארס געוויסע v pm פ

taisiaaa ליטם םאקס, וױ■ urry אין איז עטבראידערי 
 סעזאז• ptma * ארבײסער אוגזערע האבעז מאדע. דעד
 איז םזמאז א תילעז זײ tv מםירעז עס קעז ניט״ װעז

ptstya ארבײם. אויםער זײן up  ayi די איז rtyo 
pmyt גוט אויסערגעײײנליד is בעל־טלאכות• אתזערע 

utom די כאלאגגעז לאקאל אונזער «ו iy ל־ פון  מ
 ילי־ םאקינג׳ עמביזדדערערס״ novo :םרײדס געגדע
 די ססיסשיגס גאװעלםי און ססע&פינג •ײפיגג״ םיגג.

 Ptsio האלבען V םיז גחאמעגםיש » איז סםיםשימ
־ צו ײנקמ חנר טון ארבײם די פאכם און פאכען  מנ

 און קאמפליאירם. באזוגדערם םרײד דעם םרןןלירעז
 אפ־ פארשיידענע די פון *־בײםער די «וױ' װי איז

 אױס־ חאבען יתקןן אונזער n כאלאנגעז װאס םײלתגען
יאר• פארגאנגענעם דעם דח־ד געמאכם

 'Vo v געהאט האכען עםבראידערערם tiptp די י
 געהאם זײ חאבעז אבעד דעדפאר סעזאן, םירינג גערען

rv ר םעזאז; םאל גופען אױםערגעדוײגליד ד די מ  מ
t «טנע דאס איז קערם r זײ אויםגמדיכענם• געװען 

 למטע די פאר געתאם נים סעזאגען גוםע אזױנע האבען
ן ־ ײעגען מגען םען קעז זעלבע דאס י*ר. מ לי  דיי

 אויסערגעװײנליך אן געהאט ר$בען זײ אןיך םערם.
 מבען סנױטשערס די ארבײט. גענוג םים up גוםען
 וױ גום אזוי נים טאםש שלעכם. ניס אױטגע&¥כט אויך

jtu פריחער די jpnrr •אױסנאם אייטניגע די פאנעז 
 פײפיגג. סובױלאר בײ ארבייטען ovit די געווען זיינען

 *־W די «ו געיחנז את דעטא ערד פיז געםין די גום װי
 ײריסדיקאיע• אוגזער אין ntav® אגדערע די פון בייטער

ת׳דיג אזױ  יײפינג די גו געווען ױ איז שלעכם ^זריו
 o״tv*3 קייז געהאם גים יאר דאס ivsyn זײ סאכער.

 אונזער פון ןזפםײלוגג גאנאע די און פאך זײער ביי
געװארען. פארגיכםעם וױ פסעט איז טרייד

 לןוקאל אונזער פון םעםיגקײםען די איבערקוקעגדיג
 פארגעניגעז v עם איז .up פ^י^נגעגאס דעם דודך

rfvtv m w  is איבײם געודכטי לידניגעיױדןאױס די 
 דעם דורך האבען קאםיםעס און jubiiq אונועוע זואס
9p״ ivdij ו ן o פ n און םיםגלידער די פון נוגען 

ו ן ע װאױלזײן• די  דורב׳ן תןגבען אגענטען ביזנעס וונזןו
* ר6י  דעד דורד שאפ־וױזיםען 4686 ארוס שטאס91ן

iw r o iw n אדבײ־ די סים אאגעחאלטעז האמן וןא 
o איגזעד אין שאפימיטינגשן 486 םןר t i דןם ץטי 

 חדכ׳ז סיםגלידער fnntpv אח voovw אוגחנרע תאנעז
 20000 געדאי <שייס«תד יאד
u *ח §שר p דו די לו תגו

 געזעצליכע די tv זען *ו טובים״ ימים און זעט^גס
 פח רעזולט&ם לסv װעחנז• אפגץהיס זןלען שטוגדען

 בתים בעלי געגען קלאגען 896 זײגען טעםיגקײם״ חנר
 נוױי די פון לײמר־באארדם די פאר געוו#-ען געבראכם

 בתים• בעלי אינדעפענדענם געגען און סןניאײשאסאס
ק  געײשי געפונען בתים בעלי די זימען פאלעז םילע י
 זײנען און *נרימענט דעם פארלעגעז אין שולדיג רען

 ־HP דעם מרך האט nptt’ די געיתירעז• באשסחןפט
 שאדעז־ערזאץ אלס קעש דאלאר 5»2 ארײגגעקראגעז

 זײנען פאלעז מאנכע אק פארברעכענס. אזויגע פאר
 םוםפענחנד מיט געוחזרעז אוגעלאזט ז^־בײטס־געבער

 גמװאונגעז םיר זײנען פאלען אווײ גלויז סעגםענם.
 TV פאר טשערמן איממרשעל *ום ברײנגען נו געװען

אנטשײדונג
ט לאק¥ל אונזער  יאר מו־גאנגעגעם דעם דורן־ מ
 אין בענעםיט קראנקען םעםבערם 176 גו אױםגעגאלם

 םיטגלידער 402 אח חולער 4,70425 פח םוםע חנר
 6.888 פח סומע די אױסגמאלם געקראגען האבען
 האם לאקאל אונזער חילף. רבײטסאזזזנן8 איז דאלאר

ר אײנגעטאנט  בעק• דאלאר 800 איבער *־בײטער די «
 געהןןלםען האבען םיר אוריקגעגעבען. עס זײ איץ פעי

 רבײטס־8 םוםע ריכםיגע די קריגען מיםגלידער אמזערע
געװען דינעז זײ װעלכע «ו סטײט פון בענעפיט לאזען

 UP חו־ג׳ז בײגעשטײערט חאבען מיר בארעכםיגט.
 m •ראגרעסיװע *־בײטעד׳ וװ 2.28076 סוםע די

f ןמ־גןןגיז^גיעס ונדקח t נד•8אױסל אין און גד8ל איז 
K אונחנדע ונו אנערקענוע פון אױסדרוק אלם T 
װע איז םשערלײם  יתי» אוגזעד חאט מיםגיידזנד, מטי

 יתיסי »יז אויספאג !וױײםאגיגזנז v זײ פ»ר אראנזשירט
 סמי־ סען11 במץ טען9 פון װיק־עגד דער דח־ד חויז

ל8ל אונזעד טעמבער.  s עו־שםעד חנר געװעז איז מ
ר שכירות םאג א ערעזטײשבײ  אין מו־מלגםע די מ
ר לעקאיעס ;לענדער משיסטישע די  םמד אונזעדע מ

ען *ײםליכע איבער גלידער מ זײנעז פמג רד מ ײנג  א
 nv דעי־ פיז מרטרעטעד *ישםינןננטע מיט געװןזחנז

 װיל !ילענס און ;באװעגונג יחזגרעסיווער און בײטער
ט׳ וױכטיגען זײער חנם באדיכטען אין־ ק  אתזןד tv מ

מן ין»• פארגאעענעם דעם דורן• האט לאקאל  *וגעקי
 1987 אין געזמט חאבעז םיר וױ מיםגלידער םער 260

אימ■ םײנעם איבעדבליק קותען דעם שליסענדיג
 לאקאל אונזער פיז חנרגרײכונגען און יאסירונגעז די

 ידיק<ןסיאו »יד װיל ׳up פארגאגגענעם דעם דזרן■
 יץ יינקמ אונזער פח ^ס־סםעף נום אנערקעגוגג

 םיםגליחןו די נו *ערקענוגג אח דאגק אונזער געבען
ר  דןר גו אימדגעבעגהײם • און אײניגקײם זײער מ

'nptt םיר רבײםער׳באוועגוגג.8 דער *ו און avn# 
 םעריקמ»8 די מראײניגען וױדער װעם up דאס אז

 גריממן און קעריערשאסם גמיסער אײן אין »־בײםער
 משוגך כמםישער דער *ו מענשעז־פארשםאגד גזמונםזמ

װעלם. נער

דײוױדסאן. ס. «ץ

 געחאם דא םיר האבעז אופאל מערקװירדיגעז א
 זײן מח יוניאן די וױ באװײזם װאס שאן, קלאק א אק

 װאו שעפער אונזערע פרן אײנעם אץ •UPt דער אויף
tvo אוג־ האנען ארבײט. ליץ ביליגע זײער א סאכט 

 סאב־קאנ־ א איינשטעלען פרובירט קלאוקמאכער זערע
 אץ אפערייטארס די ארביים. פון סיטטעם םראקםינג
 און כאט םץ ארבייט די געניס^ TTUPt פרעםערס

 גאנץ פאר *ז זיד׳ פארשםײם םײדלעד, באשעפםיגם
יחשעס.ױו נידעריגע

 און סיםטעם סאב־קאגםראקםינג דעם אפגושאפעז
 שאפ, אין ארבײםמ בלײב^ קענען זאלעז םײדלעך די

 פמ מעגשען עדפארענעם אן כסגעברא יתיאן די האט
 *V? V סיט אוזאמען אץ דעפארםםענם טאוץ אװ אום

 םים־ א אויסגעארביים זײ האבז^ ױניאז דער פץ מיםע
 עס מאכעזי. מעגליד דאס זאל װאס ארבײט פון םעם
 פארבלײבמ זאל רודין ס. אז געווארען באשלאסמ איז
 דער אח םיסטעם די אײטנושטעלמ שאי אין װאך אײן

 םארדיגםםזמ די צופרידענשםעלענד• איז רעזולםאט
 םארדרײפאכם אץ פארםאפעלם איז םײדלעד די פון

T nirw גום. גאנץ פארדיממ קלאוקמאכער די *ת 
 איע• אמ קאנםראקםינג די אפשאפ^ םאר קרעדיט
 םרעזיחנגט װײס קומם שאפ r* סיסםעם חנם שםעלזמ

•Tipp’ דער פון םופערװײזאר רובין, ג.

 אוחזז^ אגנ גוםצוהייםען. מיטינג מעמבער א צו
 דין גו אום אז מיטגלידער די דערמאגעז איד

 ניט T9& דארף בענעפים קראנקען צו טיגט
דױם. ייאכמ פיר װי מער זייץ

 קדאנקעך אץ אײ»זד»לאסען 53 און 74 לןזקאלס
פאנד. כענעסיט

עלע די מי  גע־ באשםימט איז ױאס קאמיםע סי
 װעג^ םראגע די באטראכםזמ *ו up לעצטעם װאתװ

 דער פ<ץ פאנד בענעםיט קראנקעז איז אײגשליס^
 אמ ,63 לאקאל איטאליענישזװ דעם באארד חשאינם

 אװײ די אז רעקאמענדירם האם 74 לאקאל קאםער דעם
 פאגד. דעם tnt װעו־עז אײנגעשלאסען זאלען לאקאלס

 די פץ מעמגערס די וױ אזוי *ז זאגם באריכם דער
 םים־ די וױ דיוס םוםע זעלביגע די צאלען לאקאלס
 זײ דמען לאקאלם גרעסערע דרײ די פון גלידער

 םיגאנ־ פון בענעפיטס. זעלגיגע די צו בארעכםיגם
 די כאםש tv קאםיטע די דענקם שםאנדפונקם איעאח

 אמ םיםגלידער אאל דער אין קלײן זימען לןזקאלס «וױי
ר אמ קלענער, דערמר tm »n פון אײגקונםט דער ע ^ 
 אװײ די אין מיםגלידער די פץ עלמער חדכשנים דער

 *vn ל7■רא«אר*יאנ וחנלען די איז נידעדיגער לאקאלם
ז ל קלעגערע V מ  נאארד דדתךנם די קראגקע. מ

apt פח רעקאםעגדאאיע די אנגעגונמז אײנשנױמיג 
up עס קאסיםע. י9י  nun װזנרען געבראכט איצם

װײנכערו^ ח. גענאםע געשטארגען
j אגיםאםאר ארבײםער אץ פוײגס אונזער j i 

דעם דאגערשטאג, געשטארבען אױ וױינבערג
 פונט דנסאג פארגעקוםען אמ לױח די יאנואר.

סענםער.
 די פון אײגער געװען איז וױינבערג חײם גענאטע

ס ארבײםער אידישער חנר פץ ייאנעחװ ת  די מיוןג
ן למםע י אױןי ערשינען אפט ניט ער אח up מ  ת

 אץ באװאוםט גוט געװען אבער איז ער פלאטפארמע.
״ די אץ אין ארבײטער אידישע די ביי באליבם ו י  ״

 ■חװימ אק פאמחװ לעבען גאגצזמ 1זײ איזגעװען ער
 UP קאםף און אײניגקײט ארבייסער פץ אידעאלען די

סאציאליזם. און פרײהײם
 אידישן די מײליגטבא in האבען לױת דער אק
 טא־פדרע קלאוקמכער, די םילאז־עלםיע, סמ ױגיאנס

 V •urtav מאקם אםאלגאסײםעד. און בעקער ׳כער
 געײד »ץ םארשטארבענעם דעם פמ םריינד נאעגםער

 1»י גערעדם האט npP’ אונחגר פון מענעדזשער זענער
ק a וױיס־פחמידענט ױגיאן. אונחנר ®מ נאמעז  חנ

w« אינטערנעשאנאל. די Tםעvםארטר האם m r 
 «ו םעלעגראמז פאלגענדע צוגעשיקט האט דובינסקי

רג: יעסא גענאסיז אלמגה, דער מ ע ױ ו
 וחנמו אױםצוגעפיגען ערשיטערט טיף בין ,איד

 גרױ• א אמ טוים זיק מאז• אײער םון םױם דעם
 יד װעלכעד באװעגתג, ארבײםער דער םאר פארלוסם

 TOP אײגענעם מײן אין געדינם. טרײ ־*־it* האט
̂ז גאמען אין אץ  יייד איד שיק ײגיאן, אונמר פ

םיםגעפיל״. הארציגסםען םיץ פמ אויםדרוק דעם
(אוגםערגעשריבען)

פחחידענם, דובינסקי, דוד
VpJT* onypupt ®:yaup לעידיס אינם.

שאס־משערנממ * צו אנערקענונג
י 836 קא., דרעס עלפאקא פוץ דבײםער6 די  מיי

 דיעד •רזװעגםירם חאבען םםרים׳ םע37
 שײנעם יראכםםול y טיט שילער, הערי בתדער

ד ^ערקעגומ לסv סעם  און םעםיגקײט דין מ
 און ױניאז־ברדדער •ראגרעסיװעד oVy געבענהײס

ל איז אונעדםידלימ זיעע מ אמ מגדלתגען 9מ
.* ש ק א ען י ג : ע ם י ם v ק ו

 סעם טריימר״ 440710 ברידמר די
בערנםאן. אס
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טױיד דעם אץ און װניאן קלאוקמאכער דער אץ
די־ חדך שוץ וױיסען מעפבערס

 ב$ר oryort די ty לאמלס, עחנ
װע־ ■לזה V אנגענוגמת האם ארד
 פץ פןורמע נייע א אײנפיחח גען

קאנטחזל. אינדוסםריעלזמ
 איבערבאק דעם אן פאנג איך

״גערעמױג־ הײגםיגער חנר אין
ף אכטעגדיג ניט וױיל, םראגע, דער מיט קײט״ מי  חן

^ דיםקוםירם אח ■לןןן דעד װאס װי ע  לא־ די בײ ג
 צוגעהערם זיך האבזװ מעממרס אח םיםינגזמ קאלע

u דיסקוםיע, דער v r» u p  tut װע־ מעםבערם אאל 
ד קאיי• ניט גאנצען אין איז ■לןזן חנר מ?װ  דרינג יי
4■לא דעם װעגען מיר «ו רעדען ״t oyn דעם פוץ עס

 במץ ילןװ דעם איבט און פעםבעד y קוםם
 UP האט ■לאן yty ty זאגט, און הימעל זיבעטען

 יארען םיט nwyuy ooupttp באארד דזשןןינם די
 מגוטעקםשוחגרם די ױעלכעז לויט ■אןן y װײל צוריק,

 דיער שיקען קענען םער נים װעלען חשאבערם אח
n y״o בתקלין אין riyo-ny-ou uny, 1אי y גן 
• עח ^ז י

 ערקלערם, אים עס האם עס װער אים פרעגענדיק
 סםרים, אין געהערם otp תאם ער ty ער, ענםםערם

ym in&49 קומען קלאוקמאכער די מאו
oatp און, םעםבער צווײטער א ty ,oayt

 באארד דזשאיגם די װאס ■לענער םריערדיגע די אויף
 םריערדיגע די וױ אזױ אז םענח׳ם ער אנגעטמזױ• האם

 עד־ TVPyPUPny דעס טגעבראכ נים ד^בעז ■לענער
 װזר באנדעל, םון Tjnjntyn oy7 אפצושםעלען פאלג
nyro חנר אלt תם ro ^ ל ? *yony tv rn י

 פרי־ די ty ריכםיג ניט אמ oy :איז אמת חגר
ny־’;y ל■yנyיד־ ^ישאלג. קײן געװען נים זײנמ ר 
 tymsyuy האס באארד דזשאינם די װאס «לאן דער

 רעוול״ osynayi תאס םרײד, דזגם קאנםראלירזנן צו
iyogo ציים דזנר אק oy oyn איז lyottyuo גןך 
u װזגרם קאנםראל פץ yaup נײע y װזנן וואחגן. p־ 

 ■לע־ אלםע די וױיל חגרפאר נים דאם איז Tגעyשלyג
 Tyayn ךײ jioy< גום גזװחמ בים גלייך זײנזװ נער

TTP̂ צו אױפגעתערט בלוח m די װען tvepyeuya- 
tyroyw רזרם ia tyayn וױ ם״8,םקי t anyאונ־ ״ 

8 .tyaynionyoדי ווזנלזנז צייס דער ים pyatsya* 
 □״,po, א אױסגעפמען 1אױ װ^שיינלק• טשורערם

מן איצטיגעז דעם אוגטעחנרגראבעז אזױ וױ און ״•
•tnjpuy lyaurt ■לזזז oyi 1אױ װעם ױניאז די

 דזנג־ רםyבayט yapa װי אלאןן, נײער דזןר װזנם
tyuyiapntx .T9P די tpum אונדאװ־םאח די םץ 

r רyשע■ 7ya^pna אץ p וחױימ די יאר?? גױ 
oyn w האבעז tfnnm ia םתי־ קײן נים זײנעז ■לזזן 
m די איז רy■yש ytjp אין t» וױיסעז זײ טזנד. rtty 

aynyanya אוגמנחנ 1אוי ארבײםעז ^ נ י  -aya י
אןבען. «ו בארזנכםיגס דינען זײ 1אוי »ח מרס

 ■לןןן דזנר ? •לאןץ חנם פון תוןי דזנר אמ װאס
 קאנקורענץ אמעראמ די אפגושסזגאגן אוס אז אח

Djn ip * n ניו pup ■שעוער די און שא pa די 
y iy ip םyריטאריyס oyn דעט און איינעס גו באלאגעז 
לנןן  Diyty oytra, דערחנלמר up וזשאכעו, א

 ניו אין שאי חשאבזנר׳ס דעס קאנםראלירט װעלמגר
pup, קאנםראליחגן 1אײ ypn די אין שעסער ty־ 
 ן1•לן דעם פאר דינען וועלכע די סזןריםאר^ס• דערע

 אײן פזץ unyv j^y oyn Byt סיט אז גלױמן
 ,tynyi אײן pa imyn קאנםראלירם וחגלען דזשאמר

 אינערלימ די oyn צאסיגען, גים •pt אגלאן די ײאו
 רyחשאב apt po שזגמד די *וױשאן קאנקורזננץ

y tu גרױסער pa ,Tmm oiyt^ p u p  oya דורז־ 
ס די װעלזמ rtrnptyp ײליכע  ?ײקאױ נים מנדןל

Tt םיט eyaant yty זײ וױ p״in  TyVp איצ־ אין 
otyaya. סײעז

 מ־ מרסולירם אריגמעל אמ «ר וױ »ל¥ז, דער
TJUPt, גמנחנרם את oyn pnynyt די אמבאלאנגם 
ר מנ u ■ןיאױ־ס^אוס־ מ  oy מדערומ די oyn גים 

^ oyi חמחזיעז ט אנ oyn a טחדו ק rt די ayp* 
ז י pa י
am וױמחןך pa m m  epm rt ר  ״yrynyara ת
opnaon 9 tuyaoup דער tnyn «ל yi אפיס •P 

u n  p t nyya aryarr ר מ ף מנ מ a• ס r t P

ל»נגער ע. לואים ®ון
 קלאוקסאכער באארד חשאינם יארק נױ סעקרעםאר

יתיאן

otyaonyisn דזגר אוגטזנד געשסעלס ווערם pjnn* 
 רזנכט דאס מיט באאח־, ײשאיגם חנר po חשגחח סער

ay pm im בײטזגן או אפילו tya זאל in ארויס־ 
 פאד־ זײ אדזנר atyoyaayp ױם ptm זײ אז !ײגזת

 oyn otyaonytm דער ארבייס. די נאכלזגסיג^
a די [yayt praun גוקונפט ■pn אץ rt pa otyny 

 מלבסם־ האגדלזח ניס oyn און אפיס באאדד חשאינם
tan p אין שםזנדיג u n s רירט עס p ^  pa מדיגונג

 1אוי oyn nyaVyn nyuprn ptamyt y pa שא■ א
pa iyam גױ pa nrty pup .ברו?לק

ra  oy פארשטענדליך ty דעס איכער oyn דער 
 oyn שוחנדיגדימז, םילזנ םיט pnnama pa •לאן

8 jyanytonny oyחנר איז 4ײגונגס־^ױז^נחײםע 
jrty .trim זאל ■לאן njn וױ סראגע  orttynytty 
ptm אײנשםיפיג ■ריטנין אין ty אײבnײםליכyר otyp- 
 ־art מאנכע nysy ווערען• אײנגעשםעלט דארף ראל
 ־opy חגר מל otyanysopy tv ra דאס רױיל אז קעז

בא־ א אויף בלויז pnyn osyayi גועוישס ועריסעגס

pa יארק גױ pa אין oynyonyo r tr tty. די 
im זײנ^ y זײ םײנוטג דיער זדן pppta גיט ty 
 ipon א קאנםראלירס װעלכער אגענט. oytra דער
nyi וחנלמר pa nyam oyn נױ pa pup אױםער 
i צו pruyev געחעריג קענען oyn יארק, גױ r t 

otyoitny n זײ ארבײם. גאנמר m  pnrntaa אויף 
u חגר ium v קאםפלײנס אלע ניס אז oytpa y oyn 

otyta ערלײדיגען. גו ײס1 דיזעלבע םאדזנרזנן ?ריגם 
 מגץ or^ioyp y קעז מאיל סאנכעס ta tv עזגענ זײ

oystya pa pnyn o שנעל tn ^n y דױערם סאל oy 
 osynayt tnyn קאםפלײגם njn ניז צייט yut^ א

ptaipo'ia am דארום שלום. א גו  ay pm ביז־ א 
ti tuyia oyi ערמידיגעז pa oor^iayp jnynw 

in עם וױ ,pup נײ  oaya ,אסאל oyn גים ער *yp 
is pntyoy pit אין קאםפלײגםס r tr tty טעריםא־ 

nun oy ian ,oyn אים is am  yamyt y Tyoyt 
ptaip אום pttyp is דארם tana ײדיג?װרלע «לאץ

. •u L b  ■amm %i a  A M M H HU I »■ UkkkUaMIIM m m a דענ ®לזוז oyi םוץ זזנחעגגע־ »ע~גס.5ק <ם «
a װעלזנן ptotyty oytrs די ty קעז rt קענעז p ra m.

kAAAA ÂAA AAAAfc AAAMA A4A aaLa  AMAMAkM AAA AAזאגען גיס קאן קימער אז מרשםעגדליך איז עס 
pa װי פאראויס m לײז■ promuj oyn. די yon 
 yaana onyn• ילזח y pa זײט שלצכםצ pa זײט

tyo pm ptaia סאנגט pt■ דעם סיט tysuya is tv. 
קאנס־ onya’tn חדן• אז ניס גלױמױ nyttynay די

tekuLte kkA^kAk kkte hM^A k A  AAA AAAAfeA AAA- PHpp n איגמנה אלזג װעלען ראל rt yo?yn pa 
nyayo זדמםיגזס לייו^ט tyo, 1ןמגעשאפע m m, 
nyay איבלזױ פילזג am  •pnyn ptatprytiy pttyp 
 Tt pto oyn ,opart pro וױ ,premm ■לאז דער
 ant pro oyn ,pnmaut on ער oyn .pnnaya אים סיט
pnrtty אזוי  pttyp וױ pra האס ynrtty onjnayya 

omtyttynyo i פלעגער r t  pa.
V

i r t איז םרײד nty on up בחי m סיר Tyayn 
iyay ,oyoupny דא איז ארכײס pa די •n .iy»m 

ty ,ra  iyo וױ ים1ל iy i טאראראט pmyt na םים 
ptm  oy ty ,pnts prayn ya^ay דא lyoiyiain 

iy i oyn ,opu^p ptanp is oypiyo pa oiym 
iyay .,ra באדןןרפם איאט put סרייד  u m  pn 

up  ayn •pa אק optuayiyt. utosm iy i״ omy- 
ty ooyiayt ש uny pa n’lpiya i מט r t 

pa ■ptya u n בײערם ■ya y oum o o n iy r pa 
utoyayi 3 או־בײם, פאר •pa ayn u nים is pu 

מז םיל לוי jy איז ג i צז3ים־גלוי3 םײז אבה 1אי
oyi •put ainya פצל a rt pa 1אײ סיזאן• לעצטען 

a rt לצצםצר ptttyoyity •pt oyn Tyro •tyatni 
pa a סיס u ra  ia  y y-t tym  ay ty artyiye y 

tiy  u n  pmyt iyro u n  ra  u p  r*  .aypiyo- 
oyn iyro די .ptptrtyt pttyp tm opu^p

1 oy ty ptayrnaאל ny iya^ pn tyro a rt 
am וױ jp  ptm  ,pranrt a r t די pnyn ptma

 T״P קלײדזנר. נייזנ pu oanpyt ים3 לסנג po p1ש
rtyt מ ל  ts pa ;pttyiB ױט pta tvp קלײחגר א
p פיל t ,n iyro ptt^p אנדצרסאלעז.3סא

pm די 19שרײב סיר up  ra  pftm איבזגרסל 
n ים3 u שצוער די אין po ױז5ל ר9ביליג חגר *iy 

y ארבײם 1ביסלא is בייט. i ra .איבערסל Pta 
iy i ty ooyn ױיו om ביזי pn מל ס iy ty pn 

yiayo,. איסטזנר up pn up זאל
**

ijn  TJm םםרײק צלצוױיםאר ptayiaytonn oyn 
myn טיר iy i ty oyoiyny טוײיד oyn 1לײדע y 

 Pf־n^ 1װעלע אז־בײםער די py oytra אין סט1ל1פא
y פאראסט pn .גויױס וױ שכיתת iy i סם1ל1פא 

oyn pn oyn ניט מען ptom otypyt. אין ptstyt 
iy i oyn דרײ גזװט«לםעז3א סםרײק iya pa ,tyo 

oyoa’inya ,om lysuy i r t די ,ipm o'tyaian,״ 
iy טרײד די i pa lyotyo otyaiyt i r t  ta ,tttom 

oyn y םרויען 'loon ra םיליןמ 25 פארלױרען yi• 
 ¥לײן קאןוקס וױפיל Ty ים1 גיט זי בימעס. אין לאר

ty .pn’toya oyn די >?tya oyn ,loon tu  pnp- 
u m  m’^ םיל ptm סיר .iyan

ptom to  otn מיפיל ױס oiyaoyo jnyttia 
ptayn פyרלויm 1 שכירות, אין paױפיל i r t סםרײק 

np ts outaayo yiyttia iaa oayaya i^tyotia oyn׳

iy i סםרײק ra שנעל pnynyt tAyoyoyt.וואלס ״ 
i r t חלילס םסרײק pnynyt pttnsiya pmyt ײ¥ל־ 
pta יט3 זײ pmyt up א ליםען9ג aoVnyo pnyoyit 
pa ^שכירה up וואלטען זײ up in פילײכס 
3 oaiyiya trnytאין ז9אםײליג y חייל לןזין, ייקעם 
 iya y aayoyt pmyt iyan* װאלםען iyo’otyt״a די

a rt ptayia is •pt סםרײק סים סטרײק utayia•
ra  ay זעלבסםפאדשסענדלױ to  ty, ר אלס  י

nrt ,3 לײס pttypים m ’P’onp די m  upmprty 
oiyom ױניאן iao oyi ptan iya״p אוס pttnp is 

y ayn n  .aiyaaya r r n  iya ptatumya yiyoya 
isiy פאלקאמעז i aayi. די tyayn is ra  ytria 

uprmr^y n יט1 לײט y tv oyi ptmp atypyt 
ayn ,pmoo וײ ptnanyt ptayn ױרך rnioo a rt

אױסגלײז־ pi oaityt oyn Trti’ די ty 1םצגלי
iyay taia p אויף ta y ia  y די pa lya’otytm 

* oyi געווןןלם גים ptayn גס1ילדי3 די ,ay ptaytayt 
 pa pttyipyt ptayn לײט Tyo״ip*y די װאס ל9ביס

n pttaiaiisyt׳yoVyorytay y ir ארויסצוגײן pa 
ioo״.p

pttyp t 1 װערענד oים tyantya די m u*y 
 utay 1סי וײלעז tn pntyomya y םים יעיאן 1טא

yeiT* דיסציילמיתמ די םאלוםירען tytiy ait p 
aiy.די ״ ^y pptr lyomiא לס tytiy ytan,־ 

 an .na געװאלדיגעז א דעמאנסטרירס oyn זאגיע
is eayiayt n  ayn up שםילשםאנד א ayn a m 

m tiaiya ra די יסער1א װײל בילדימ, א סים oyn 
pn’a צלדזײםארס די ptm דא y*yta וחנלמ 

pa ptoyiyn בילדימם, די ױגעזרײ up םים a rt 
ayn זײ ptayn 1 די אװעקגעלײגס ptayn ,otynײ 

oTrVaiya די oan n a o n iu  iy r* p  ptma ystyt 
pa in  orayt לײם ארײס1לעו9 וױ פילדיגגם. די pnyn 

y r* a  Tt שייל ptayn ,tyayt די oamyt או״ װאס 
pttyp iyam סאז pm זײ ptm .פאראייגיגם

רעזאלוציע. ד»נס
 214 ״tyoiya* pa ג1א3ל1.קן pa iyo״aia די

39 oam־yo ,םםרים puapaai u m  ana ptpm״o 
paarrnya lyrrtytyo opnoon 01s קאילאן a rt pn 

otyta oytra ,בתדערפישער um oyt u n  iaa דמסס 
oyoo'*yt ptayn ,n oyn די j y r  pa lyom ia

 אדבימז אױסגמײכעגםער דץ ®אר אנערקעגוגג אלס
 שא• pa iyo״am די pn’otyryn• סשערםאן שא■ אלם

oaito .a irm a, םים iy m  oytrrtyt pm t a.
♦ קאםיטע רי

 ל*ק*ל ,utayia גג ;Vyp 117^ װילס¥ז, ם.
ל אבראסם, * :88 מז לא ;9 א ל190ל. ,1
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מאנטרעאל באזוכט דובינםקי פרעזידענט
 א געהאם םיר האבען חודש אריגען
 אונז צו געקומען ס׳איז גאםם. ליבען
דובינ־ ברודער באזוך קורצען א םאר
אינםער־ אונזער פוץ ירעזידענם םקי׳

געשאנאל.
 פרעזידעגט האם םעג גוױי בלױז
 אין אונז בײ םארבראכם דובינסקי

 טעג גרויםע צווײ געדוען דינען דאס אמ טאנטרעאל׳
 דינען עס אינםערנעשאנאל. מאגטרעאלער אוגזער פאר

 םיט־ םילע די פאר יום־טוב םעג צוױי געווען ®אקטיש
 ער וואם צײם דער םאר שטאדט. אין אונז ביי גלידער

 קאנשע־ אײניגע אסגעהאלםען ער האס געװען דא איז
 םיס־ אלע טון פאם־םיסיגג א אדרעסירט און רענגען
גלידער.

גרוי• דעם אין םארגעקוםען איז םאס־מיטיגג דער
 אױםער־ געווען איז װעלכער האל״, ״אוידיטארױם סען

 גע* האט ער וואס רעדע, זײן אין געפאקם. געווײגליך
 געםשאלענדזשם ער האט מאס־םיםינג, בײם האלםזן

 מאנו־ ״דרעם דער פון מיםגלידער די בעלײבתים׳ די
 אויפ־ געװען ניט זײגען זײ אז גילד״, מקםשורערס

 יוגיאן חנר מיט אוגםערחאנדעלט האבען זײ מען ריכםיג
 האבען זײ װעלכען אגריםענם דעם לעגאליזירען װעגען

 וועט ױניאן די אז באטאנם, האט ער אונטערגעשריבען.
 האלםעז װעט זי און ■נים אין שפײען לאזען נים זיד
אונםער* דיערע פאר פאראנטווארםליך בעלי־גתים די

שעהן בערנארד םמ
ױניאןײ• ג״ ל• א• אתאנײזער גטנטואל

n w w. צז .n דנליחגיםס m -P f t ממימאדתגם w hw pib*■ טי 
̂  נעמענדיג דאס דערקלערט. פרעזידענם דער האט ױניאז

 דעם םריח־, אין באדינגונגען אומגיגסםיגע די אכם אין
 האם פארדיגסםען, שװאמ די און ארכײס אין םאגגעל

 ױניאז־םירער־ פאנםרעאלער דער *ו רעקאםענדירם ער
 םענט 26 פון דױם העכערען צו באשלום דער אז שאפס.

 װזנחנז, אפגעלעגם דערודײל זאל 11ײ א סענט 35 *ז
 די *אלען צו פארםזמען זאלען םיםגלידער די אז און

#דיוס״. קלענערע סריערדיגע
 האט דובינםקי ברודער וואס קאגפערעסנען די פון

 םיטגלידער די ים8 געװען אײגע איז איגעהאלםעז דא
 עקזעקו־ חנר םים *וױיםע א און סםעף נאצאלטען םון

אםם׳ן״. םאגוםעקםשורערם ״קלאוק דער פח באארד םיװ
 אױסגע־ זײנען סםעף יש׳ן8 קאגפערעגץ דער בײ
 די באקעמפעז *ו אזױ וױ פלענער געװארען ארבײם

 זיד ארױמנודרײעז וױ מאנטװריחמ וועלמ בןלי־בתים
 אונםער• האבען זײ װעלמן אגריםענט קאלעקטיװען םח

יוגיאן. חגר םים געשריבען
ײ  זיינען בעלי־בתים די םים קאנפערענץ דער נ

פארי איז ערשסעגם פראגען. צווײ געווארעז דיסקוטירט

 קעמםען צו רעאקציע םון לענדער דענעײפארש די ןיא
 גע* אויך האט ער אנסיםעםיםיזם. און פאשיזם געגען
 ארבײםער־ דער וואם געלד־זאםלוגגען די וועגען רעדם

 ער פליכטלינגען. די םאר אן איצט פירם קאמיםעם
 אר־ אידישע די םח פארשםײער די צו אםעלירם האט

 זאלען די אז פאנטרעאל, אין ארגאניזאציעם בײםער
 קא־ ארבייטער אידישען דעם םון ארבייטען די שםיאעז
 רעאקציע און פאשיזם געגען קאםף דעם אין סײ םיטעט

 פאשים־ ®ח קרבנות די םאר הילף זאםלען אין סײ און
פארפאלגוגגען. טישע

 ארום אזױ איז חביגסקי פרעזידעגם םח באײד דער
 אײגע* אוגזער פאר בלויז גיט גיצלאך און וױכטיג געווען

 גאנצער דער םאר אויך נאר איגםערנעשאנאל, גער
 דוביג־״ מאגטרעאל. אץ באוועגונג ארבייםער אידישער

 ארבײטער אידישע םאגםרעאלער די צו וחגנדונג סקי׳ם
 רעזול* גוםע ברענגעז צוױיפעל אן וועם ארגאניזאציעם

םאםעז•
 ארביטוייטאן צו דרעס־מאנופעקםשורפרס רופם ױניאן

דרעס־מאגו־ די װיםען געלאזם חאט ױניאז אוגזער

 װעל• לוים געזעץ. א דורכגעםירט האט ער אמ ױניאנס׳
 שאדעך םאר םאראנםװארםליד יא דינען ױניאגס בען

 געגען פראצעס א געװינם בעל־הבית א פאל איז ערזאץ
 געהאלםעז־ קען ױגיאז א אויב אז זיך, םארשםייט די.

 גע־ װערם אגרימענט אן װען פאראגםווארטליך װערען
 צום שותף צוױיטער דער דארף אזוי פונקט בראכען.

 פאו םאראנםווארםליד זײן בעל־הבית, דער אגרימענם,
אגריםענם. דעם ברעכם ער אויב שאדען־עחאץ

 וואריספ א קריגמן ספארםלער יארקער נױ אונזערע
מאנםרעאל אין אויפנאסע

 איבערגעבען מים באריכט םיין שליםען װיל איד
 געקרא־■ האם עס וואם אױםנאמע״ וואריפער דער װעגען

 לאקאל םון ״םײקלאגס״ די פאנטרעאל אין אוגז בײ גען
 װאס םים בעסקעם־באל דער ױניאן, װ. j ל. א. 102
 דא זיד האם און טורגאמעגם א אויף אהער געקוםען איז

אויםגעצײכעגט. גוואלדיג
 א אץ באםײליגם זיד האבען ״םײקלאנם״ אונזערע

 האמיל• אםאווא״ «ח ׳״םיםם״ דרײ נאך םים םורנאםעם
 ושד זײ געװאונען. האבען זײ אמ א-< J\ מ. י. אמ םאז
קאי״. טיינםםאון ״םאקם די געקראגעז בען

 נו פעחאן. 15 םרן באשטאנען איז ״םים״ דער
 נמד דער פעםץ, םאל צופליען געקוםען איז שפיל דער

.102 לאקאל פון נעדזשער
 אויפגןך װארים דא האגען םיטגלידער אונזערע

 און דיגער א אראנזשירט זײ פאר ״םייקלאנם״, די גומען
פײן. גאגץ פארבראבם זײ פיט

 ״אװערלעייגג״, פוץ ■ראבלעם דאס געװארען האגדעלם
 קלײדער־שעפער פון אײגעגםיםער די באקעםמן *ו וױ

 פאר־ אין גארמענםם• מעניש־םײד פראדחגירען וועלכע
 געוױםע געװארעז פארגעשלאגען זײנען דערםים ביגדוגג
 געפירם דארםן גאך װעלעז עס װעלכע װעמן פלעגער
 דעד שוץ פארשםײער *וױשען פארחאנדלמגען וחנרען
בעלי־בתים. די פון פארםרעםער און יתיאן

 האס מביגםקי פרעזידענם װאס פראגע, *וױיםע די
 אז דעם׳ װעגען איז בעלי־בתים, די םים אויסגעגוסעז

 םאג ספעציעלעז א ארבײםעז זאלען םיםגלידער אונזזגרע
 דער פליכםליגגען. די פאר — שבת א זײז זאל דאם —

ר לויז  אױפ׳ז זײן מל ארבײם םאג דאזיגעז דעם מ
 פח העלפפ א אזױפיל. פאל אגדערחאלבען פון נ*זיס
 נוױיםע די און או־בײסער די «ו גײן זאל לוץ דעם

נאאי־חמשים. קרבגות.*ח די פאר העלפם
װענדין אגב. וױכ־ איז פליכםלמגען די וחןגעז ח

 •רעזידענם איז r« זײזןנדיג אז כאפןרקען. או סיג
 דעם איז בלױז גים פאחױגםעחנםירס גזװמז ײבינסקי

 באםייליגעןאיןדער זיד זאלעז יםגליד«ד8 אמזערזנ אז
 •רעזידעגם אוגזעד הילפם־ארבײם. װיכםיגעד דאזיגער

ן ארױסגזףױזעז אױף האם  אי׳ אנדעדע אז אמםערעם׳ ן
 נים געביט. דעם אם אויף םאן עיעם זאלזנן בײםער

 באשדעגקט אזױ גןװען דא איז נײט זײן װאס אכםעגדיג
 *וממטנודופעז וױכסיג פאר געפתען ןכער $ר חאס

 MUFTiKa ®דבײס^ד ודדיש^ד דער פץ ®פרשטייער ךי
jm .מז זײ חאם עד מאנםרעאל ת ע מז א *ו ג  לאא״י
 wn פיז נאדשםײעד אלם — געדןדם זײ צו תאש און

m — קאםיםעט ארכײסעד אידישען m די • ם מי ל מ  מ
מ ײן חאם עד ארביממר. אידישן פיז פליכמז לי »  יין
מז חװ־ן מ ױמ די װעגעז אימדזיכם w מנ ױמ  ■ינק• ו

r# o n י וױ זס,קאמיס ארבײםער ןשעדייא דעס» 
י שסמם r י r pn y ביװעגתממ אסישצעפאקרד איז

 אגריםענט קאלעקםיװען דעם פאר פאראגםווארטליד זיך
 פון אץ אונז פים אוגטערגעשריבען האבעז זײ ױעלכען
 פאנעװ־ דורך ארױסדרײען איצט זיך וױלען זײ װעלכען

 *ו באארד״ וױידזש ״פעיר רעגירונג׳ם דער ים8 רירען
 און לױן וחנגען םרײד אין ארדינאגץ אז באשטיפען
שטונדען.
 םיר אז וױםען. געלאזם געלי־בתים n האבען םיר

 זײנעז זײ אז ;אוםאויפו־יכטיגקײט אין זײ באשולדיגען
 פאר־ אונז מים חאבען זײ בזנת אויפריכםיג געװען גים

 םיר ׳׳ אגריםענם. דעם לעגאליזיחנז װעגען האנדעלם
 אויף זײ פאדערען םיר אז וױםען, געלאזם די האבען

 תאבעז מיר װעלכע קלאגעז די אויף ארביםרײשאז *ו
זײ. געגען
 פירממ דטר גמגמן שרים געריכםליכט פלאנעווסן סיר

אגרימטנם דסם גטבראכטן האס וואם
 געגעבעז מיר האנעז ם., ד. םען15 דעם םיםוואד״

 װעלכעד אין ״4p דדעס ״ראוז דער *ו נאטיס אפיניעלןן
 איר םון מאגען װעלעז מיר אז וױםזגז, איר לאזען םיר

 ארביט• ניט װעט זי אױנ געריכם׳ דורנ׳ן שאדען־ערזאץ
 און *וױםםיגקײםען אלע די ױגיאן אוגזער םיט רירטז

 אוים• זײנען װאס בעלײםלאכות אלע צוריק אגשםעלעץ
 די פאל אק לאקאום. דעם דיייד געװארעז געשלאסזמ

 טיר װעלען *רגיטרירעז״ צו אנםזאגען זיך װעט םירםזג
 גוט־ נו שאחננערזאץ פאר ״עקשאך איר געגען געםען
 בעלי־םלאכות די און יוגיאז די ױאס שאדען דעם מאכען
 »־r א פאגעז וועלזנז םיר אח לאקאום דירכ׳ז לײדען

ארבײםער. די פאר וױידזשעס
 פירםע דרעם״ ״ראוז דער געגעז אנקלאגע אתזער

 קאלעק־ פון פונקטען 4 פאלגענחנ אויף באזירט איז
:אגריםעגט טיװען

 געגען דיסקריםינאציע פארנאט װאס .15 סעקשאן
^ פאר ארבײטעד  האם פירםזג די יטעס■װיאקס יונ

 זײ װאס דדטרפא םשערלײדים צדױי ארתםעדגעשיקט
אין־רעדמירונגען. געכטן צו אנטזאגט זיך תאבעז

 צוױסםיגקײטעז אז פאר. שרייבט װאס ,20 סעקשאן
תיןן דער אוױשען  אימר־ םחעז מלי־בתים די און י
ארביםרײשאן. גו וחנרען גץגעבען

 םםאפעדזשעס סםרײקם. פארנאט װאס ,28 סעקשאן
 איז אגריםדנם דער װאס וױיס דער פאר לאקאוטס ארץ
____ אפט.קר אין

 לױן אין רעדוניריעעז פארכאט װאם 30 םעקשאז
ח שםיק־ארבײם. פון ■דײזען איז י

:װאם on באמעדקעז גו אינםערעםאגם איז דערבײ
ר א טיט ביז  מר ניט יתיאן א האט צוריק יאר מ

 ברע־ פאר ץ««דדעד<ש« איז סירםע א אנקלאגעז קענט
ח ו ו  אמ• גטװטז סגי איו nray « ױ*לו אגריסענם׳ מ

 פאראגםװארם־ גיט זי איז זףעלכע אלס איז קארפארירם
 Bin טירמע. א <ון אגגעקלאגט װעדם ד אױב ליד

i געוואלט פרעםיער אונזער אבעד i b m די שפימל א

 דעם דאגק א זיך האם ״טים״ היגען אונזער בײ
 תם םיט זיך אוימױיכענען צו אפביציע ךי םםיפולירם

 ״סייקלאגס״ יארקער גױ אונזערע וױ ערפאלג זעלבען
 האפע־ דער טיט ארום אםילו שױן זיד םראגעז זײ און

 יארק נױ ?ײן פארען צײם דער טים װעלען זײ אז גוגג.
באזיגעז• זײ את ״סײקלאנם״ די טים שפילעז

פ ׳לעסציעס ר שי אנז ר װ א  W פ
H ש 7 ד ו ח ר א ז פ ױ מ נ

 םריםןנ■ תארנער בולװארד, סאומערן 1955 בראנתס:
 :דריםפס) אםעםנלי »עז7 »ון חעיקײאדערם ל. (י• עװעניו

 געבינעו. ב. לעקפאר ■רי. 11 מ«רנף», םען12 דעם זונפאג,
״ן דארןי ,װאם פעםע: אסעייקיגןר דער •ון װעג דעו ו
|----------- מ»ל*ן. פ ג״יעיםאן ?״ ■ארפיי ־ייבאר

*וקערםאן. בריו לעקפאו «רי. 11 סארפ«, פץן20 זונטאג,
 אויםוועג!״. דעו איז װאם — •ראבלעם אידי׳יע ״די :שעמע

ארייםאן. ji נז׳יערםאן
.11« *ראסיעקא קארנער שטריפ, טע62 איסם 850 :בראנהס

 קייש דז«ים לעקםאר »רי. 11 םאר««, פעז5 זוגטאג,
םײנבע^ ם. פאערמאן געואר״. םלחמח ,די םעסע:

. ביאלאספאמי. ב. לעקאאר פרי. 11 מארסרא, טע;19 זוגטאג,
 #ריערםין אר״.01ח אידי«ןר און ױיץ ״אידי*ער םעםע:

קאחעז• ב. ס.
 םפרי• סליװלאגד קארכןי עױ״ סוטער 971 :יארק 1ני איםפ

ניגעו. «. לעקםאר «רי. 11מארטש, טען5 זונטאג,
 אגטיםעםיטי«ן די כאקעסטען םיר זאלען ®זוי ״װי

קאוטסאן. jw םאיעיםאן קעס?״
 יאי יעקב לע^טאר ורי. n םארט׳■, טן19 זוגםא̂נ

עז יי ייז לאגע .די סע:  אײראאע״. אין ייי
גאלדשפײן. ל.

 «ײ■ ״iifpm קארנער ״i»«m» pp•<» 1690 :בראנזװיל
 לעײױ־שייי י. לעקטאר «רי. 11 מארסדי, *ען12 זוגטא^

c j i. :םאפיו^ אוז *אדטײ לייבאר די נמ־דיל, .דער ■עסע 
 אוגערםאן. jo סשערסאן נאװעגונג׳/ ליםטישע

 »'jnoH »11 קארנןר םטריט, 7*42—1877 :פארגן בארא
 םיגעל- ל• לעקטאר «רי. n םארסף*, *ען19 זוג*אג,

 ט׳״נרפיא אםאריקן״. אין •ראגלעם *ידישע א ידא «יי םע:
ji •בעלםןז

 סײרי•׳ 7*81 עס»11 8812 דאמאר, קאטא *יז :איילאנד סוני
עױעני!. ירםייד10 קארנעי

סײי• קלםן ק*אר7ל אווענ*. 8 סאווא, *ןן10 *ר״יא^
 *ידי««ר חןר א»ן געאאפלאען 7*יאנער1אל1,רעו :טעםע

rm נ. איטזע. p,■ .אזערסאן*
י באזונען זו *«ן1ג«ר ײערןז טייאליחני יי ללקייי• י

ז י ינ«ז.1װי «ײ 1מי געגענדען די י
jm^owp עדיוחיישאנעל

י י. ;וױיערסאז •ײנבלרג, ם. י

^11939 מ»רטש,

60 לאקאל אץ פראבלעמען
קאהען. מאקס פון

י .11 ג• ל. א. װ״ס׳ורעזידענם און 60 לא?אל םענעדז*ער

םארװאונ״ א שםיין אמאל בלײבם ר
 די אויף קוק א גים איר ווען דערםער

עדיו־ אונזער םון אקםױויםעטעז אלע
 דער אין דעפארםמענם. קיישאנעל
 לײענען און מענשען זיצען לײברערי

 אח ליטעראטור קונםט, וועגען ביכער
 מעםבערם ;פראבלעמען ארבייםער

 אין ;לעזעז *ו אהיים ביכער נעמען *ו ליין איז שםייען
 אײ פשום׳ע ארבײטער, זיצען איר זעם צימער צוױיטען א

 זיך לערנען זײ און קלאסען די איז ארבייםער, דישע
 פראבלעמען. ארבײטער שטודירען אדער ענגליש אידיש,

 לעקטשור צום רוםט מען װי איר הערם מאל אײן מים
 אראנזשירט האם דעפארםםענט עדױקיישאנעל דער וואס
אװענט. דיגסםאג יעדען םאר

מענ־ צענדליגע איר זעהט טײלונג8א אנדער אן אין
 די םראגלעמען. אייראםעאישע איבער דעבאטירען שען

 נע־ גרופירונגען םארשידענע היציגע; דינען דעבאטען
 נו דעיארםמענט, וױכטיגסטער דער אבער אנםײל, מען

 אבעםפ־ דער איז תפיד, קוקם ארבײטער דער וועלבען
אין ארבײםער איר זעט דארט דעפארטמענט. לאימענט

 אוועקשםעלען, געקענם נים חשאב קײן אויף םען האט
 דע• עמפלאימענט אן אן אז אמת אויך אבער איז עס

 נוצען א געהאט איינציגע בלויז װאלטען פארטםענט
דערפמ•

 פון צוזאמענשטעל דעם מיט צוםרידען בין איד
די אץ באארד עקזעקוטיװ די מײז איד ייגיאז. אוגזער
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 וױי־ און וואסילעווסקי טשערמאן פון רײדען אסיסערס•
 איבער* איז עד איבעריג. געוועז וואלט לויבען אים טער

 אויך אי־ דאש ױניאן. דער אין או־בײט זײן צו געבען
 דזנם סיז און לאקאל פון םעקרעםער אונזער פמ אפת

וױיס־טשעדמאן.
 שרײבען ברייטעד אביםעל באדארםט װאלט אין•

 נים. ערלויבם צייט די גאר טעטיגקײטען, אונזערע פון
 אז האפען .לאמיר אנדערשםאל *ז סאז דאס װעל איד
 אדער דא זיד געפינעז װאס שוועריגקײםען אלע די

 גאענםער דעד אין גאר װערען געלײזט ױעלען דארם,
צוקונטם.

רעדאקטאר צום בריװ

 גוריק ברעגגט עם ווער — פעגסםערל״ דעם בײ ליץ
 קארד װאירקינג » נעםט עס ,װער קארד װאירקינג די

ארבײטען. געחן צו מארגען אויף
 לײנם: שםעהן זעהן איר װעט אםים םײן אין

 אנ־ און עצח אן גאד מענעדזשער צום קומען אײנמע
 ארבײ־ און ארבײסער צווישען סכסוכים האבען חנרע
 באהאגדעלם דארף און םוז יעדער אז םילם איר םער.

 א אין זײן דארפם איר אופן• בעםםעז דעם אויף װערען
 פאראנםווארםליכ־ און עתסטקייט גרויס םץ פאזיציע

 יעדער װארימקײט, אזא אתם אײד נעםם עס קײט,
ד די װילען זײ טיםסילען, זאלם איר אז װיל םעםבער  י

 זײער פארחיט װעלנער פאקםאר דער זײן ז>ל ני*ז
בתים. שםיקעל

 תפם אנדערער אץ קאהעז״ מר. וױיסם, ,איר
 פאר־ באלד און פאקס, נאםען, ערשםען םײן בײ םיד

 ענםשולדי־ םיר זאלט ״אױ־ זאגם: את זיד ער כאפט
 װען איז יארעז״... פיל אזױ אײד דאן־ קאז איד װאס געז

 װילם דאן *ופרידען, אפיס טײן פארלאזם םעמבער דער
 איר און קאטילײנם זײן אימרקוקען אםאל נאד זיך

 אז װילם איר ממום, אײן קײז פארלירעז ניט וױלט
װערען. אטענדעם דאל קאמילײגם זײן

 בעאפםען יוניאן א פון צתאםענלעמן דאס יע,
 אין צחאמענלעמן דאם וױ זײן מוז טעמבעדס זײנע סים

 אײך אויף קוקזןן זאל װעלם די w וױלט איר פאפיליע. א
 גרױס• ניט זיך וױלען פיר ליבע, אץ רעםפעקם טים

 אלײן איז אקםיוויטעםען מיט םוםלען, םיס טאכעז
מז  איר סאז• ניט גאר און חעגט פארלײגםע מיט זי

 װןן אזײגער, 5 נ«ד אדיבערכאיען גאר זיד דארםם
ר  טון פריער — ארבײט דער פון קוםם ארכײםןר ת

^ דעם ער באזוכט אלעס נ ו  געחם עד אײדער אפיס י
אזזײם.

 צײטען, שווערע איצםיגע די אין אז פיחל איד
 פון לאגע עקאנאםישער שווערער דער צוליב ספמיעל

 אופגערעכם, איז טיםגליד » ווען אםילו איז לאנד, תם
ען■פטימחעל אים דאך ײד װילם

אוג• פון פלאד גאעען דעם דזרד געח ײד װיז
 ברוײ דאס אץ ענגשאפט דןמ זעח אין• און לאקאל תר
 אײנעטס יעדען אז איך פארשםיי אקטױויטעם, פץ זטז

עןן דות1  האבען טיר אליין. זין פאר קאפיטטל א זי
im חײליז נו םיםעל ן מפונען r האט װאס עלאיב 

 וועל■ פראבלעםעז די און אפיס אק אוגז כײ גמײגט ויר
 געלייזם זײגען ווערען, געלייזס געדארפם האבען מ

אלעםען אז אםו^ איז oy מאט. גרויסעד א אין מיוארעז

ר ע ױ ר ע.ט צי לו א עז ר ^ ע י
גאלדםאו לואים #ון M• גאלדפאן לואים ®דן ארבייםעד די

 נרודנר פון טוים דעם ןןדױןדגא עװץגױ, זיבעםע
קןן און פרױ ם׳עד1ראפ ף  טיט־ םיפעז זייןד אױפ ן
ו ל1^* u ברודןד ו m p •פארלוסט■ שװןדןן ויין אױן 

דטײנדא די פאר :8שא «ץ ן
jRm«p אח סשסרםאן

רעדאקםאר: ווערטער
 ארבײ- די םאן זאלען װאס פרעגען, אײד ײיל איד

 א אויםגעגעבען זיד האבען עס שעפער װעפעם םער
 ארבײס די קריגען באםעם זײערע װאס דעם, דאנק

 די פון אײנע בץ איד י אום־אװ־םאוז ביליגער געםאכם
 ײשאב א זוכעז ײניאן דער אין קומענדיג און ארבײםעד,

 ארום זיך רײסען ארבײםסלאזע די וױ צחעהענדיג און
 איך פיל אויםתפען, הערען זײ װאם חשאב יעדען םאר

סיםםעמע. גאנצער דער צו עקל *ז
פאר־ עם װאס ערגסםע. דאם איז דאם ניט אבער

 באזיחונג דער אין לנדעתנג די איז טעהר, נאד דריסט
 ארױםקומען פלעגט ער װעז אגענט. במנעם מײן סון
 יעדען געקענט אונזערער דעלעגאט דער האם שאפ, אין

מר *רבײםער,  ארבײם אויסער בין איד ײעז אי*ם> א
ױןי יזא ןעגעפי oyw יםא ■ריבידם תאג «יז  .o<Bf ןי

 ןגנד *ו טיר אפיא טיח די גענוםלז נים זיד ער האם
 דער סים מזוד א טים אפגע׳פםר׳ם םיך גאר פערען
? אזוי רעכט דאם איז האנט•

אכםונג, םים
22 לאקאל װײס, חשיגען

רעדאקםאד: װערמער
 איד וױיל בריף, פײן אפדרוקעז ײיד בעם »יד ,
מז קלאוקמאכער די אז וױל, י  מ־ טיט באקענען זיד ז

״ וױםע ר ^ םג תי ב דמרע. .
 88 כטעט טארײראפט קלאוקם א שי־מ ביז איד

n n r לעצמ די איך ארבײם פלאץ אמטיגען מײן איז 
ױ ברױטגעבער םײגע זיד האגעז איצם יאחר• םיר  מנ
ד נים פאך איד נים, םײג ארבײם םײן םשעפען• םעז  מ
ד חכלל. ארבײס, נוג  םען דארן• צדאלס. שויז ביז יי

^ דערימר, םיד י  אבי םאר׳םם׳ען אדער העגגעז ש
 געװא■ רyלםy זײנעז װאס ארבײסער די םץ װערעז פטור
מ f* *י&*?ז nywp די יזז♦ דיג אי  vpw די מ

 ניט זײ זאל םעז ארבײםעד די באשיצם זי װאס דערפאר,
גאס. אק ארויםװארפען קענען

 פון נאפצן דעם אגגעבעז ײעלעז אײיאי וואלט איד
 בלױז װעלעז זײ ? ארײסקוםעז װעט װאס אבער שאפ.
 אס1 ארויםנעמעז און שעלםען און דריקען מעהר גאד

געזונס.
 באדיגגומעז די װאן־. טון מען ארבײם שאפ אין
ז שאיג נים־יוניאן א אין וױ גאנצען אין זײנעז  קוםם מ

 דינעד־ ;פרי דער אין דבען נאד חאלב ארגײם דער צו
 האבען מיר ;איבער קערם םען און מען מארקט *ײט
 עןטױציקאיינ זיד ײמװ װאם נפשות פאר א שאי אין

 אױך אנדערע די שײז מוזען לאסקע rm WP ײםב
מיםזמלסען.

מ פאר מלי עז ד נים טען קריגם יםים־םובים ג  מ
jr די פמ פראצענם א אח־נםער גים טען מלט. r rw 

vm זאגם מיגױע, שאו א וװ אמאל אבער קומט םעז 
uri לז «י םשערמאז  ארדענוסג אין r» ש*י *יז י

ערא.קלאדקמאכ אתסטרנטשריבטן
:רעדאקניע חנר פון

------ --------- ■MM * M Hמוו אםת, את שדייבם איחר װאס אלץ דאס אויב 
מר יינקמ די  קען אװי וױ אמגד שםעלו^ א געמען זי
 אנצוגעבען פודא תאס אידע־ אז סאן, עפעס vr»י די

 מד שאי דעד ומװ אױסזאגען אפילו אדער נאםעז אייער
מן y אין אז גים איחר דײנקם t דן■ פמם רוי םײל ג

**MM* •m m M tM  MM^  וױזור וז^ס דזןרסים שולדג ןליין וױהר זײםו «דדח ד מון
מז נו מוםח דעם ניס ה*ס ז קי  אי• ײנקמ דעד יי

ט פאקסעזי אלןן די בעדגעמז ^ני ח ד ד לי ג י י  די מי
* פ קיי מ מ ת מ  טיר אוגטןרשריטם. אן אז בריןי קײן ,

 אין בריזי דעם םיט אויםנאם אן גןטאכט אמנר תאגען
 אנדער אן אפרוםען אטשר זיד װעם עס אז אאםענומ, דץד

ס פיז ארגיימר y jy מ v מי. טעוור מי  Bjpfi *יז ם
ז אי מז ז קי ז תי די ly דז n דזר אין r*  n p r n n

:*גערעכםיגקײט״ רעדאקטאר װערםער
 אױג םײן איז װאונדען, געהאקםע אין אזוי זיגענדיג

 *10 דער פעברואר שוין — קאלענדאר אוים׳ן געפאלעז
 בײ ארבײט װאך א נים אלץ נאד זעח איד אמ טעי

 נאד לאמיר :געדאנק אײפ׳ז געקומעז מיר איז קלאוקם.
 איך בין אזוי וױ יאר, למטעז סח גליקעז סײגע זעהן

ד האב וױפיל ? 1938 יאר דעם ח־ח־ אױסגעקומעז  יי
 םײנן בלױז פץ געלעבם איך האב אזזי וױ איז פארדינט
? םינגער 10 איעענע

מל דאס חרכבלעסערענדיג  ■ון .פײדע״ דער םון בי
 884 פארדינם האב איןי אז איד, געפין םעזאנעז, בײדע

 .אנעםפלאײ די צוגעשיילם מיר תאס אביסעל דאלער.
 דאאנר, 180 געקראגעז האב איד אינשורענס״. מענט

 גןקאםם םיר האם רענם דאלער. 1064 — צחאמען איז
 א װאכען. 52 אויף דאלאר 620 בלײבם דאלער. 444

 געדארטט האמן דערפון ײאז־. V דאלזװ־ 12 פון חשבץ
ה קלײדען לעמז, מענשען 2  נלמם־ געז, טאר צאלען זי

מ א באזאחלעז, לאדזש » לאנדרי, ריק,  באצאחלען, ױני
. יזױמענט * ממט 75 ן ן װ  זעחן. אמאל םואװי ו ן
 נוײ םעגשעז y לעבעדיג װאם אין זאכעז אגדעחג אלע *ח

זיד• םיגעז
לעבען, צאצקעדיגעז דעם פאר זין־ שמלס חײגס

t חײנטיגען האבען געקענם שוין תאמן םיר װאס r.־״
ב״ 32 ארבײסענדיג ר  דײמן אזא אין קלאוקס, ש

ז װעז אױג, דאם פארגעםם עס אז םרײד,  ?ס זעחם מ
ײמ שםארקזנ אזא טים שאו־װמ^, א אין  װאם ימיאן ר

rn ניי איז קלאיקטאכער טיר זאלעז האבעז, םיר r גישט 
^ שםיקעל א מאכעז קטנעז מזז. לע

wnyn ,o r* רyאדpטiטעג פאר א ארום געחם <ך 
 איר װעם םםדים, טער39 ביז םעד36 «ץ פארקעם, יין

 םוםס, מעגער־םםײל בחנגממ םראקס שװערע וױ זעחן
 קלאוקםאכער םיר און םאכעז, פענדר־שנײחװ־ װאס

 אסי־ די נישם םרעגם גאםען. די אין ארום ײד דרעחעז
^, m פיז םערס ת  yiyi״y אײןירע םיט אלײז זלחם י

תן,  און קלאוקם ברעגגם מען וױ זלחן אײד איר װעם ײי
 איר װעם דאן ארבײס, געשניםעגע אװעק פירם םעז

 אױף קראנק אזױ דיגעז קלאוקמאכער םיר פארװאס וױסעז
 פאר נישם פלאגס הארץ דאם אז מאכען... *ו לעבעז א

זארג^ סץ פארדרוס
 זיד האב איד מלפעז, oiypyi גים זיד האב איך

חארץ. פיז אידײחח געמוזם
.11,444 לעדזשער ,117 ל. מעמבער ל., *

רעזאלוציע. אנעררןענוג
 אתמנר איז םעדי, ברודער אז אנבאטראכס, אין

 תאם איז ידײ לעזםע די פאר אײדזשמם ביזגעם
 באדימונ־ ימיאז אונזערע אז מנגעמן, אכםוגג מאל אלע
שלימ טזסדיגסארפ געז, װןמעג  זאלען באחאנדלוגגעז, ז

װעחװ• אפגעהים שםדיינג
 געגעבען אתז האס ny אז אנערקענעדי^ אױך »ח

מז איז עתמיעאפקא פולע זײן ײ מ מ  אז םירםע, דער אי
 לוט־ און ליכםיגען א ייץ lyrnrnram דך זאל שא■ דןד

מז ■לאץ. םי
 שאפ א בײ זזאסבאשל אײגשםיםיג דארוס װערם

ף דער «ן ארבײסער, די פון ממױנג  oyorn םי״ צנד .ן
7 462 ,jpטן rnrny, חזנדצלימז א עןקידריצאױס 

iym t pan זײן <אר םעדי, ברותד אײדזשענם במגעס 
l y y ^ Biyrw .ידגיים

 בו־ימד אן,רםסש« שא• אתמז־ אויד באדאנימז טיר
ד3אי דין רפא ױנסקי,^ לואיפ  אדניי• רעד1«3מז
Mtm אתזער פון ארנייט^ אלע לםובת

י 23 לאמל חשטםטאר, בעגי נ מ סיג ײ ט  א
ja חא־א 23 לאמל rwrwn לאקאל JBO
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טעטיגקײטען בילדוננם אונזערע
האהען מ. פאניא פון

 דטר פון דעפארםמענם טדױקײשאנאל סטקרטםאר
אינטעתטשאנאל

 מאל אלע האם באוועגוגג ארבײםער י
 אזוי װי סראבלעם א זיך םאר

 דער םאר אקםיװיםעם שאםען צו
םיםגלידער. ױנגע צאל גרויסער

בײשפיל, צום יוניאן, אונזער אין
וועל־ מענשען, ױנגע םיר האבען

עגםתיאזם, ענערגי, באזיצען כע
 זײ םון םילע אנזען. זיד און עפעם םאן צו באגער א

 פאראגט־ די זײ אגצוםרויעז צדױע אבער נאך זײנען
 מאן צו האבען וואס םעםיגקייםען סון װארטליכקײם

 גע־ אבער *וז םען יוניאן. דער פץ פאליסי דער םים
פליכםען. די םאר ערציען זײ און צוםרויען זײער װינען

 עדיו־ אונזער פון םירערשאםט די האם דערפאר
 םיט באצױגען פאל אלע זיך דעפארםפעגם קײשאנאל

 בא־ און םיםגל^דער ױגגע אונזערע צו ערעגסם פולען
 אונערםידליד ארביים און רעםפעקם מיט זײ חאגדעלם

 מײהיגקײטען, אײנגעבארענע זײערע אנטװיקלען צו
באקומעז זיי העלפט און כאראקםער און אײגענשאםםעז

 םטױ דעם נאשאפען מיר האבעז צוועק דעם פאר
 נאמען אונטערן איצט גײם װעלכער קאונסיל דענם

 עדױקײשאנאל םיטן צוזאםעז פעלאושי■״. ,םםודענםס
 פארשי־ םענשען יוגגע די אראנזשירען דעפארטםענט,

 אנ־ און פארםיעס טעאטער אונטערחאלםונגען, דענע
 ציען זײ וױכםיג, איז װאס און, אונטערגעמומען דערע
 לער־ םיטגלידער טויזעגדער טעטיגקײם דער איז ארײז

 אנםוױק־ זאכען, םאן צו אזױ װי ארום אזױ נענדיג
 פאדאנם־ און פייחיגקײטעז ארגאניזאציאנס זײער לען

װארטלינקײם.

 םריי־ די אויערען די אין נאך אונז קלינגען עם
 מיטגלי־ הונדערטע די םון שטימען גליקליכע ליכע,
 שםעט ארומיגע די און יארק גױ םון אונזערע דעד

 אוםערהאלטונג דער אין באטײליגט זיך האבען װעלכע
 און פײערונג דער בײ םעלאושיפ. סטװדענם דער םון

 איז האםעל סענטער אין םארגעקומען איז וואס טאנץ
 סטודענטעז, געוועזענע די םון צוזאםענקונםט א געװען
 צוזאםענ־ דאדט זיד זיינען עס פרימט. און לערער

 םון איעגעוואגדערםע םיטגלידער, עלםערע די געקומעז
 פעל־ און לענדער םארשידענע םון װעלם אלטער דער
ארבייטער. אםעריקאנער ױנגע, מים׳ז־י קער

קע־ זײ אז גאוויזען, האבעז מיטגלידער אונזערע
 אין שטודירען םיקעם־לאין, אויפן קעמםען נאר ניט נען
 קעגען זײ נאר האלם, לעקטשור אין און קלאםען די
 אונטערהאלטען. זיך און טאנצען אםוזירען, אײן• זיד

 רענק די און פירער די געטאטנט. זײ האבען אלע
 פמ טענער באגײסטערענדע די אונטער םײלער, און
ארקעםטער• פימעם אויםערגעוױינליד אן

 םפמיעל די געװארעז געוױזען אױך דארט איז עם
 זיך האבען עס וועלכער אין מואװײבילד געשאםעגע
 ײ־ לאקאל 22 פץ םיםגלידער הונחגרטע באטייליגם

 איז עם װאס געווען איז שםערונג איינציגע די ניאנם.
 איז םואװי די אוץ פראזשעקםאר דער געווארעז קאליע

גאכט. בײ שפעם געווארעז געװיזען דעריבער
 סוזא עלכעװ עטסיאק פשיאולפע ט1עטודס זלדנוא

 װערען באגריםם דארף אונטעתעמונג די אראגזשירט
 צוגעגרײם אלעם האבען די װי אופן שײנעם דעם מיט
דורבגעפירט. און

 ססנםטרס בילדתג אונזערמ
 םענםערם נילדונג אוגזערע אק טעטיגקײטעז די

 חא־ מיר ױאם אפת קוראען דעם נאד אן וױדער גײען
 אנגעפירט װערעז גתפעז דיםקוםיע די׳ געהאט. בען
 אזױנע אויפגענומעז װערען עס לעחגר. פײחיגע פון

פונק* אמ םטרוקטור געשיכטע׳ די וױ געגעגשםאנדען

 פא■ און געזעלשאפטליכע די ױניאן, אוגזער םון ציעם
 ךי שםאטען; םאראײגיגטע די םון געשיכטע ליםישע

 בײ- דער און דעמאקראטיע אמת׳ער םון באדייטונג
 םא- די דעם, צו באוועגונג ארבײטער דער םון טראג

 גע־ ענליכע און ליםעראטור םון אויסטייטשונג ציאלע
גענשםאנדען.

 גים• טאנצעז, געלערענט ווערט צענטערס די אין
 שפילען סםאדט אנדערע און באל בעםקעט נאםטיק,

 מיטגלידער אונזערע אלע לערער. קאמפעטענטע פון
 זיד געםיגען װעלכע סעגטערם, די באזוכען דארפען

גראגקס. און ברוקלון הארלעם״ מאנהעטען, איז
שטאם דער מים זיך באקענם

 זין םאראינםערעםירען םיטגלידער מער אלץ
 אונזער װאס שפאצירען די אין זיך גאטייליגען און

 רעגעלםעםיג אראנזשירט דעפארטמעגם עדױקיישאנאל
 xnfov איז פלעצער אינטערעסאנטע פארשידעגע צו

 שפא־ אזוינע צוױי האבען םיר וועלען מאנאט הײנטיגען
 בײםאג, אזײגער 2 מארשט, טען4 דעם שבת, צירען:

 אד יארקער נין אין םעים״ אװ ,האל די מיר באזוכעז
 באריםםע םון םוזעאום א איז דאס גיװעחיטעם.
 און סטריט טע179 אין פעחענליכקייטען, אמעריקאנער

 םאב• עװעױו דזשעראם די געמט עווענױ. סעדזשװיק
 בוירנסײר אין םטאפם ״על״. עװענױ טע9 אדער וױי

 ארױסגאנג ביים זיך םרעפען מיר םטיישאן. עווענױ
סאבוױי. דער םון

— בײםאג אזײגער 2 מארשם, טען11 דעם שבת,
 אץ סםריט טע165 אין םאםייעטי״, ״היספאניק די

 אץ זאכען קונםם םון אויסשםעלוגג אן בראדוועי.
ך שפאניש די m מגנז1-איסנדגלי מיםםאדיעצ שיי

 סאנ- עווענױ טע7 בראדוועי נעמט םעלקער. כענדע
 זיךי םרעםען מיר םטעישאן. םטרים טע157 ביז וױי
מחןאונ^ פץ לאבי אין

 אארםיס םעאםער נידעלס■ און .פינס
 פאר• צו געײארעז געמאכם זײנען אראנחשמענסם

 םיטגלײ צו גיחנלם״ און ״יינם פאר טיקעםס קויפען
 פאר־ איז זיד שטעלט פרײזען. רעדוצירםע םאר דער

דעחארטםענם. עדיוקײשאנאל דעם מיט בינדונג

m מיקעטס i .

ד פיינם ם ענ על ד י נ
■רײזען געשניטענע אױח

ר בלױז » ער פ טגליד מי
 מארטש טעז15 דעם ביז םטעידזש״ ״לעיבאר איז באקומעז צו

אפריל. םעז30 דעם ביז פארשטעלונגעז פאר

ס ע ע נ י ט א מ
עפת אץ מיםװאך

ע ו ו ן ט ג א ־ ע
שנת אויםער

רטגולטרע ספעציעלע רעגולטרט סגטציטלט
1ריתמ9 גריתסן !ריתטן גריקטן

J55 40 110 .75
1.10 .76 165 26
1.66 .85 220 110
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 קאפד װאונחןרנאח דעם פץ

 ראם .m חאראלד פאזיטאר
 מאמא און לואיס ״פאפא
ץ״ן  זיך םום חאג ״איף גי

 ״ומרירן אץ פארליגעז״, צו
ארגײ*״. דער צו

 אווץ חאט װאס יןןדןןר
 און «מם געזען מאל איץ

 נאף זעז עס פוז נידןןלפ״
אמאל!
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 ארכײטער־דע! אידישער דער פאר $5ססס,
 ! פרעזידענט דורך פױלען פון לעגאציע

דובינסקי. תד
 די כסדר שטיצט װעלכער דובינםקי, פרעזידענם

 ״במד/ דעם ■וילען, אץ באוועגוגג ארנײטער אידישע
 די מעדעם־םאנאםאריע, די שילען, אידיש־װעלטלעכע די

 דעאר ארבײטער אידישער דער געמאלדען האט ײגיאגס,
 אר* די םיםצוהעלפען אקםױו גרײם איז ער אז גאציע׳
 געמאלדזן״ אויד האם ער דעלעגאציע. חגר פון בײטעז

 וױכטיגקײם דער פח אנערקענוגג םמ אױסדרוק אלס אז
 איר עד װעם דעלזנגאציע. דער םון אויסגאבעז די פון

 אידי* די װאם אונטערשםיצונגען, אלע חוץ איבערגעבען,
 שד פוילען אין םאלקס־אינםםיםוציעם און ארבײםער שע

 םמ־ א אינטערגעשאגעל, דער דורך איצט ביז קומען
דאלער. טױזענט פיגף םון סומע ציעלע

 נא־ עמנואל דעלעגאציע׳ דער פון מיםגלידעד די
 אויםגעדריקט האבען טאבאםשינסקי ב. און װאגרודסקי

 דין פאר דובינםקיץ פרעזידענט דאנק הארציקסםען דעם
 זאוג שטענדיגער זײן םאר און פארשפרעכונג ווארעמער

 קול׳ און ארבײטער אידישער דער םון גויםען די פאר
■וילען. אין באוועגונג םור
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ד א ר א ק ע ף אין ר  האט איגםערנעשאגעל די ךןן
ע ט כ שי ע ף פון ג  װי באוױיז נייעם א געקראגען ךןן

ל ע אנ ש ע רנ ע ט נ  זיײ מיטגלידער אירע שטארק אי
 און איר צו צוגעבונדען נען

 זען םען קען דאס ױניאן. זײער זײ בײ איז עם טייער װי
 פון אפים דער וואם םיגאנץ־באריכם, לעצטען דעם םון

 לא־ די צו םאנאנדערגעשיקם האט אינטערנעשאנעל דער
קאלם.

 םמ געװארען בײגעלײגם איז וואס בריװ, דעם אין
 בא־ װערם פינאנדבאריכט, דעם צו דובינםקי •רעזידעגם

£ אז םערקם,  אינםער־ די וואם דעם, אויף קוקענדע ני
 אר־ גרויםער דער צוליב ,1938 יאר אין האט נעשאנעל

איגדוסטריע, םתיעדבאקלײדונג דער איז בײטםלאזיגקײט

דער פון דג דער
ף ע ר א ט ם ע ר אן ד  קאמף איר אין ױגיאן מאכער יןיי

את םראק־אײגעגטימער די מיט ׳ ^

 פעקמשױמאנו וקקלא די מאנופעק־ קלאוק די דרעםי דער פון זיג דער
צו־ האם אסאסיאיישאן רערם אסס׳ן טשורערס

y פין «ראצ«*ט זזאלט א און 7 טאילאדן v s י לח-צדגטסי צ יגנ?אן_באון• « 1א מצרצ^ אגם1ג

 דרעס־ די םאר וויכםיגקײט גרויםער אונגעהײער אן פץ
 םע־ תשענעראל האכמאן, חשוליוס ברודער און מאכער,

 פולשטענדיג איז יוניאן, דרעםמאכער חנר פון נעדזשער
 װאס אגרימענט, דעס מים שםאלץ זײן צו בארעכטיגם

אונםערגעשריבען. האט ער
דרעםמא־ די פמ געװינסען די םון איינצעלהייטען די

 װערען טראק־אײגעגםיםער די מים קאםף זײער אין כער
 .גערעכ־ דער אין ■לאץ אנדער אן אץ איבערגעגעבען

 וױכ־ דעד אז זאגען, בלױז םיר וױלען דא םיגקײט״.
 אין דורכפיחנג זײן איז אגריםעגט םץ םײל םיקסטער

דרעםפא־ דער פון קרעדיט גתיםען דעם צו און לעבעז
Bm_!i ליה3 גיט

 פרא־ דער דאך אבער איז ,1987 יאר םים׳ן פארגלײד אין
 11 םים געשטיגען מיטגלידער אלענדעrדױם םון צענם

.1937 יאר מיט׳ן םארגלייד אין •ראצענט האלב א און
 צוליב װאס פארדתם, גרויםער א געװים איז עם

 יאר דעם אין זײנען ארבײםםלאזיגקײט גרױסער דער
 טוי־ 18 אינטעתעשאנעל דער םח ארויםגעפאלען 1938
 טויזענם 253 די אגשטאט און מיםגלידער 821 אמ זעגם

 פון סוף צום געהאט האט זי װאס םיםגלידער 646 און
 צום 825 און טויזענד 234 געהאם זי האט 1937 יאר
 די דערפאר געהאט האט זי אבער ,1938 יאר פון םוף

 גוםשםײעגדיגע פוץ צאל די האם קאמפענסאציע, גרויםע
 פאר־ באדײטענד ■ראצענםועל זיד האט םיםגלידער
איז וױיזם, באריכם םינאגץ דער גרעםערם.  1937 יאר אז

 גתױ געװעז םיםגלידער די םון יראצעגט 74 זײנעז
 עם זײנעז 1938 יאר אין בעת דױס, צאלען אין שםעהענד

 באסערקם איז, דאס פראצענם. האלב א און 85 געװצן
 גוט־ פין רעמרד חעכסםער חגר דוגיאקי, ירעזידענט
 האם אינטערגעשאנעל ײ מאם םיםגליתר, שםײענדע

געשיכםע. איר אץ געחאט איז עס ויעז
 אינ־ די אז באמערקען, צו דערבײ טיםיג איז עס

 פאר סיםטעם״ אף ״טשעק קײן בים האם םערנעשאנעל
 מאנכע מים פאל דער אח דאס וױ דיום, פון צאלונג דעד

 םיטגלידער די בײ אראי ניט נעמם םען ױניאנם. אנדערע
 געצאלם, זײער דיוסםץ קײן איגםעתעשאנעל דער «ון

 פרײ־ דיום זײער צאלען זײ 3שא אק קריגען זײ װאם
 און םאקם דעם װיכטעער גאך מאכט דאס אח וױליג

 און צוגעבונדעגקײם די שטארקער נאך אוגםער שטרײכט
 אינ־ דער צו םיטגלידער די פמ פליכםעז־םרײזזײם די

טערנעשאנעל•
 צאל גרעסםע די או זינעז, אין האבען דאוף מען און

 דער אין נײ פארחעלםניםםעסמ נאד זײנעז מיםגלידער
 װאם אוגז, ביי צוױיפלער סך א געװען זײנען עס יוניאן,
 רעקתמן, צאל «orw די אז געגלױבט, וױיניג האבען

 ימיאן, דער אין ארייגגעקוםעז א&אל םיט זײנצז װאם
 מאל אײן אבער האבען זײ האלםען. איר איז זיד יועלען

 זײנעז זײ אז באוױזען, אטאל וױדער און אמאל גאד און
 זיי אז און איר אץ שםיץ צו ײניאן דער אין געקוסען

 איז עם *ון איר• צו איבערגעבעז און םרײ זיין װעלען
ד םד א ײנקמ חװ־ סח תאבעז די װאוגדער. קײז ניס  מ

י קראגעז•  זײצרצ טפאיגחגסצר גלױז גים האט יתקמ י
 פארמד ארבײםס־צײם, דיצר פארקירצט פאדדינסםען,

זימרער האם גאר ארבײטס־באדינגוגגצז, זײזגדע מרם
ombihib %no gneas nasaMs MaisaMtאײגגעזוירס האס לעבען, זײער געמאכם tw זײ •w ws 
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ח  גאציאײג• צגזימױגעגצג א צסאיז זדנהאלםםרײדער. י
 ו שםאלץ אח צופרידען זייוןן מיםגלידןר די

שגדטןאמ די און אינםעדנעשאנעל  איז לצאגן
םיםגליוןר. אידא מיט שםאלץ אן

 געוױנעז, צו אגרימענט דעם קאמף עגערגישען אן געםירט
 ענערגיע גאנצער איר מיט גענוםען אױך זיך האט זי נאר
 פוגקםעז, די אז און םארװירקליגען צו אגריםענט דעם
װערצן• איגעהים זאלען םארשריבען אים אין דינען װאם

 יא־ די באשיצען צו אױפגאכע די אז װײסען, מיר
 איז געװאונען, אמם האט דרעםמאכער די װאם זיציע,

 באשײ צו שװערער אפט איז עס לײכםע. קײן ױם וױיט
 םיר גאר געוױנען. צו אים אײדער אגרימענט, אז צעז

 קאםפם־םעאי־ און עגערגישער דער אויף זיך םארלאזען
 או אױפיאסעז, גום װעם זי אז ױניאז, דרעסמאכער גער
װעחמ• איגעחיט געהעריג װי זאל אגריםענם דער

V
ע די ע ל ײ װ ט ע ציי ײ  דין״ מודה זיד מחעז מיר נ

ג טונ ל א װ ר א שטארק נים זימען מיר אז פון פ
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אײגעם״ ^נשסאס באארד דזשאיגט גמרץ מעגעדזשערס
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 אײד און אויפגאמ די האבען זאל װאם מענעדזשער,

ע די מי מ  די פאר באארד חשאינם דעם מאכען צו א
 ניט ױניאן קלאוקמאבער דער פוץ קער«ערשאםם העכםטע

ז אייד נאי גאמעז, איז גלױז איע־ אין און דעזז חנר יי
jsrfn

 באגײסםערם ניט איז קײנער אז אונז, שײנט עם נאו
מ דער פאר  אימענג אנשםאם םענעדזשערס פיר פון איי

 *p טקליכקײװיר דער אין װערט אײנפיתגג נײע די
 דערפאד, בלױז און צײטװײליגער א פאר בלויז םראכט

 האם מענעדזשער. חנם קוײגעז געקענט גיט חאם םען װאם
 ניט זיד חאנדעלט עם אז חײםם, עס געװאלס. האט מען

 פארוואל־ דער אין עקספעריפעגם נײעם א מאכען װעגען
 צײס־ אױספילען װעגען נאר באארד, חשאינט פון םונג

לײדיג געבלימז איז װאם •לאץ, א וױיליג
 בא־ מיר פארשםעהן. ®אלש נים אונז מעז זאל און׳
 א פאר םענעדזשערם פיר די פון קא&יטע ךי טראנטצן

 דזשאמם דער או גלײמן, םיר אח פעאיגער, העכםם
 חענם• גוטע אין געוזאחח איבערגעגעבעז איז באארד

 די קאמילינמנטען. אױםצוםײלעז נױטיג גים דא איז אונז
 דיגעז מאליסאני און םארקין נאגלער, ברעסלזט, נעמען

 אױד נאר ײניאו, אוגזעד איז בלויז נים כאקאנט גוט
מן די אױסער  דא האבעז מיר יתי«• אונזןר פון גרעני

דארף באארד חשאינם דעו־ אז זאגען, געװאלם בלױז
•A sa smaaASA aaaa a i i s s  a m a M ^ M s a a  — — - — . _.. . . ן פאגען. ײ בא איגגאנצען זאל וואס םעגעדזשער, א
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ח אינםי איז עד וױ מער באארד חשאמם דצט פיז ר י ת
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קיד־ הצכסמ די געזאגם, שײז וױ זיץ, דארף «ד אח
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ח־ פרעזידעגם צו נעשיקם  װעלכען אין בריף, א כינסקי עפעס פארלאגגט
רעפאר־ ■אר א פארלאעם ױ תבינסקי פרעז. פח

 פארלאגגם ערשםעגם, םען״
 אײנ־ 1א עקזיםטירען זאל קלאוקשעיער ע ל א אין אז זי,

 אלע אין זײן זאל עס ארבײם. פח םיסטעם הײםליכע
 איז שםיק־ארבײם איעעם אין ניט אבער שטיק־ארבײם,

 די זאלעז צװײטענס, װאך־ארבײם. אנדערעז דעם אין
 גאנצען פאר׳ן װערען געסעםעלט ארבייט םון ירייזען

 איערײ׳ פאר טײלען באזוט־ערע אין גים און גארםמט
םיגישער. און ירעסערם םארס,

סעט־ ױעגען םאדעתנג דער צו שײד איז װאם נו,
ן סיר נצזקע •רײזען, לען ױאלט עס אן פארשטצלען, ד

ל, דעם^גאנצעז ^ ^ ^ ^ ט ענ חן א  באזוג־ איז אײדער ג
 וױײ גוםא, ירײז צום שײך איז װאם הגם, םײלען. דערע

 זאל עס אז באתכענען, צו וױ פאנופעקטשורערס די םען
 סאי חשבון דעם דאך מאכען זײ מער, קאםטען גיט זײ
 חשבח דעם האבעז די און גארםענם גאנצען פאר׳ן םאי וױ

 איערײ־ די םיט שנעםער זיד דינגען זײ װען זינען, אין
 אויב אמ פיגישערס. די מיט און ■רעסערס די םיט םארם,

 םען דארף באקװעםליכקײם פון פראגע א בלױז אח עס
 קלאוקמא־ אלםער אן איז עם אז באםראכם, אין געמען

 זאל ארגײם דער פון טײל יעדער או מגהג, מגרישער
 אלםעז אז גרעכעז און באזונדער. װערען געסעםעלס

שװער. זעהר איז מנהג
 פאחנתנג ערשטער דער צו שײך אבעד איז װאס

 הײסם, עם ארבײם, פון םיםםעס עדנײסליגחײא אן וועגען
 און שעיער אלע אין שםיק־ארבײס בלױו זױן זאל עם אז

 זיד, דאנם װעלען, װערען, ערלויבם ניט זאל װאד־ארבײם
 אסאסיאײשאן פאנוםעקםשורערס דער פון םיםגליד^ד די

i קעטפפן שמאוק גאגץ r a i
 םאל מערערע שוין איז יוניאן קלאוקפאכער דער אק

 אײנחײטלײ אן װעגען סראגע די געװארען פארהאנדעלם
ר  וױיל םרײד, קלאוק גאנצען אין ארבײט פון םיסםעם מ

^ די  די פאר בעםער געװען וואלם דאס אז גלױבט, ױג
 םאנײ םערערע פאראן גראד זײנעז עס אכער ארבײםער.

 סאי־ט טײערעחנז דעם ■ראדוצירען װאס םעקםשורער
 פיז םיםםעם די אגהאלםען דורקא וױלען װאם קלאוקס,

 דער םים אפםאך לוים׳ן או זאגען, זײ און װאר־ארבײם
 בלױז גים עס אח אגב חנרצו. רעכם א זײ חאגען יתיאן

 •ראדתױרען װאם מאנופעקםשורערס, די פאר פראגע א
 חשא־ די פאר אייד נאר קלאוקס, גראד מםערען דעם

 קלאוקס גראד ביליגעז דעם ■ראדוצירען װאס בערס,
מז און  װאם קאגםראקםארס, צו ארבײט זײער ארוים גי
( וואך. פון געארכײט װערם שעפעד זײעדע אין

 םיסטעם אײנהײםליכע אן אײגפירען פון פראגע די
 אײ־ חאם קלאוק־םרײד גאגצען איז שםיק*»־בײם פיז

 גצז־ארים ןאײשאסיאסא פאנוםעקםשוחנדם די גענםליך
 םיט גים און מיםגלידער אירע פים זיד בײ אױפגעסען

 אסאםײ םאגופצקמשודערם די דאן־ וױים יוניאן. דעד
 פאגוםעקםשוחנרס זײ ניט שםערם יוגקמ די אז אײשאן,

 פון סיסםעם די נאך עקזיםטירם שעפער זײערע איז האם
 שסיק־אדבײם. פון םיםםעם די אײנצופיחת בײטארד־אװ
 אײמיי ערלױבם האט זי אפםאך. איר חימ יתיאן די

שסיק־ארבײם. פירען
V

 לאנג־עמוארטעטער דער
רוזװצלם דענם  פרעזידעגם פון רוף
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