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 דעם פייערן לאסאלס אונזערע
י8ם ערשסען

 אדבײ־ ליגדזשערי פרעסער, דרעסמאכער,
 קאנ־ בײ ארבײטער גיט־גודם און טער

פארזאמלונג. און צערט
 פרעםערם דרעם ,22 לא?אל ײניאן דרעסםאכער די

 ?אל9ל יוני^ן ארבײטער לינזשערי ,60 לאקאל ױגיאן
 די אמ 89 לאקאל דרעםםאכער איםאליענישער ,62

 יאר דאם וועלען 156 לא?אל ױניאן ארבייםער ניט־גודם
 םאםעז־פאר־ א ביי צוזאמזמ מאי ערשטען דעם םייערן

היפאדראם. אין קאנאערט רײכען און זאמלוגג
 דעם מאנםאג, ווערען דורכגעפירם וועם טײערונג די
נאכסיטאג. אזייגער 1 מאי, ערשטען
 מים־ דיערע אויף פאדערעז לאקאלעז אלע די
 ‘קומען און מאי ערשםען דעם ארבײםען *ו*  ניט גלידער

היסאדראם. אין קאנצערט און מאםמיטינג גום
 מחיקאלישע רײכע א װערען דורכגעפירט װעם עס

 *93 באטײליגעז זיד ויעלעז עס וועלכער אין פראגראם,
 םטארם. מואווי און אםערא דער םמ ארטיםטען רימטע
 בא־ דער װעגען וײידען וועלען ױניאן דער םון םירער

ארבייםער. די םאר מאי ערשטעז םון דייםונג
 מאי־ אראנזשירען פרעסערס קלאוק

םענטער מאנהעטען אץ פײערונג
 אראגזשירם 35 לאקאל ױניאן סרעסערם קלאוק די

 און קאטנערם א בײ מאי־םייערוגג, א מיטגלידער ךי םאר
 טע8 און סטריט טע34 םענםער, מאנהעטען איז םאנץ

_____________________________________עווענמ;
 און נאכמיטאג, מאנםאג םארקומען װעט םײערוגג די

̂ונג א גליימײםיק דין וועם  אינטערנזמיאנאלען פון םײע
 דעם םון שלוס אפיאיעלער דער און יום־טוב, ארבײםער
 איינגעארדענט ווערט עס לאקאל. םון םעזאן כילדונגס

מיםגלידער. די פאר בופעט פרייער א

 פינישערס און אפרײטארם סלאוק
 םטאפען צו אױפגעפאדערט

ארבעט דער פון
 די און 117 לאקאל ױניאן איערײטארם קלאוק די
 כאשלאסען האבעז 9 לאקאל יוניאן םינישערס קלאוק

 אר־ דער פון סטאועז *ו מיםגלידער די אױםאופאדערען
 מיטגלידער די פאר געלאזעז אבער האבען זיי בײט.
 *is 93 זיך םײערונג װעלכער אק אױסצואוועלען אלײן

 פון 19סאל גרױםע אז ערװארטעם װערט עם טײליגען.
היואוראס. אין קומען װעלען זיי

 אויפרוף פאלגענדען ארױםגעלאזש האט 117 לאקאל
:מיםגלידער די או

 פון מיטגלידער אפערייטארס, קלאוק
אינטערנעשאנאל, דער פון װ7 לאקאל

!םאי ערשטען צום אױף
 א סיר כאגעגענעז מאי ערשטעז הײגטיגען דעם
 9אל אויף כחות פאשיםםישע די פוץ אגגריף שםארקען
 באטאליאנען ארבײםער אונזערע פראנםען. אוגזערע

 ■ונקםעז פארשידעגע אויף געווארען געשלאגען זײגען
װעלט־םײלען. פארשידענע אק

 אכער שלאגםען אײטױגע פארלירען קענען מיר
 פון סלחםח דעד פיז זיג עגםגילטיגער *ון אױםגאגג דער
 נאנישע־ די געגעז קלאס ארבײםער אלװעלםליכעז דעם

 קא־ דער פח •ראדוקם א את װאם בעסטיעס םאשיםטישע
 מח און װעט לעגרער, אלע אין סיטטעט ■יםאליסםישער

■ראלעםאריאם. אינםערנאאיאגאלען אוס געחערען
קלאס, ארבײטער דעם פח סייל 9 זײעגדיג םיר,

 לאקאל פמ אפרײםארם די םיסגלידער, אונזערע רופען
 מאי״ עוישטען פון טאג דעם ארבייט די װארםען או ,117
 װאס פײערוגגען אלע די אין באםייליגען אקםיװ זיד און

 פאר־ די פון סגעפיחרנדח־ אץ פאראנשםאלםעם װעחמ
כאװעגונ^ ארבײטער דןר פון םײלען שיועמ

 םא־ אינםערגאאיאנאלער דער זאל לעגען לאנג
!איאליום

 דןר םוב, יום ארבייםער דןד זאל לעבן לאנג
» !מאי ערשטער

 גאר־ לעידיס אינטעדגעשאנאל די זאל לעבען לאנג
m יוניאן ײארקערס I י

י. .ח ב ?. m 117 ק.7ל באארד מומקזסקוס
מסנפדתממר. פקסמג אוקפרטאן, ר.
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 דער פון נרינאדע״ ״נאנדעל ױ
װניאן ארכײטער לינוזשערי

לא־ פון בריגאדע״ ״באנדעל ניט.די זיך שרעקט
 פירט וואם בריגאדע מיליטערישע קיין נים איז ,62 קאל

r; אגשסאט-טאטגעט, גאנדעלס סימ מלחמנ■ x -  c » 
 אי־ בחורים, און מײדלעך ײנגווארג, גרופע לעבעדיגע
 אמ לינזשערי דער סון מיםגלידער מײדלעך, בערהויפט
 שפילט װעלכע 62 לאקאל ײניאן ארבײטער נעגליזשי
 אמוזירעז נאר ניט װאם איז. עיקר דער אמ טעאטער.

 אםװירען זײ נאר עולם, דעם שיילעז זײער מיט זײ
 זײער פון הנאה אמת שײנט האבען אץ אויד אלײן זיך

אונטערנעמונג. געלונגענער
געגע־ זײ האבען זײערע םארשטעלונג ערשםע די

 פאר■ די נאבם. מיטז איריל טעז1 דעם שבת, בען
 םשעירלעידים די לפבוד געמארען געגעבען איז שםעלונג

 אויםגעגומעו, אזױ האט פארשטערלונג די טרעיד. פץ
 אפריל, םען7 דעם שבת, נעכסםען דעם האבעז די אז

פארשםעלונג. אוױיםע א געגעבען
 גרופע די װאם שפיל די מעלאדיעם״ ענד ״םודם

 ״■מם *־ז אויפלאגע קלײנץ פין א איז געגעבעז״ האט
 םיט אז געגלויבט האבען וואם די אח נידעלם״ און
 סםעיחש לעיבאר איז שיילעז װעלכע מיטגלידער די

 טאלאנטען, אונזערע געװארען אײםגעשעיט שײז אמ
 סיר אז אויםגעםונען פארשםעלומ דער בײ האבעז
 פוץ רײעז די אין םאלאנםעז מעהר םיל נאד האבעז

 אז נאד זיד •דערמאנט מעז וועז מיםגלידער. אונזערע
 אין געװארען אוגעגרײט איז פארשםעלונג גאעע די

 שיײ אלע אז *מ «ײט קוראער גאנץ א פיז משד
 פריהער םםתםא האבען ױאס אמאםארען זײגעז לער
 קוליםען, די חינסער ביגע די געזען נים מאחל קײן
ר עם אמ מ דערגרײכונס גרױסע א זי

 גאננע די האט װאס שאר, םעמיועל מעגעדזשער
 זײ• שפילער די און ארגאניזירט אין פארטראכט זאד
 דױ מיט אושױער די פץ געװארעז באלױנם נען

 האט עולם דער בלומען. אץ אפלאדיםםענםעז נערענדע
 עםליכע אין געלעכםער םון געקאםשעם אײנפאד זין־

 נײע דיא געװען איז גוםער שענםםער דער סאענעס.
 געװען איז װאס בעגער-לעמז פץ מעגקע א גלח׳מ״
דודכגעםירם. םאלאנםפול און סמנירט שײן זעלטעז

שוזייר. מארק געװען איז שפיל דער פון דירעקםאר
 און כאראן ■אול «ון געװארעז פארפאסט איז טחיק די
 איז מעגעדזשער םםײדזש טואוױנ^ אב. םון לידליד די

 אראנ־ תאט כארעאגראפיע די געלער, עדײארד געװען
 באזארגט האם שאפירא פעני און ראביגס חשערי זשירם

אויםשטאםוגגעז. אגדערע און גארדזנראבעם די
y דדײסיג ארן פםלימ n y i| זיך האבעז T P 

 פון םיםגלידער אלע, *ח אױפםירמג דער אין םײליגם
מן עם .62 לאקאל  נוםערען, אכם געװארען געשמלס זײ

ײ פח פילע  איז 09 לעבעז• שא■ ײז שטיפעדײעז ז
פארשםעלוגג. געלונגענע זעחר א געװען

פילאדמלפיע אין ױניאן דער אין
דייוױדםאן. ס. «ו
באארד דמפאינם קלאוק ספקרפםאר

םאראיבער. שױן איז אונז בײ םעזאן םפרינג דער
 אנ־ און וױיםע *ו שױן זיד מעז נעהמט שעפער די אין

 זיך נעהמם ױניאן די ארבייט. זומער סארטען דערע
 דער פאר ריאדזשאםםמענםם ודיםוױיליגע מאבען שוין

 אויף אבער זיינעז מיר פםח. נאד םאר ארבייט םארט
 קלאוק־ *ום באלאנגט וואם אא אז זעהן צו וואך דער

 אץ קלאוקמאכער פמ װערעז אױפגעמאכם זאל טרעיד
 אז ערפאהרונג םון שוין וױיסען מיר שעפער. אונזערע

 אונ• םץ םארשװינדט ארבײם קלאס וױכםיגער א װען
 בריימען *ו *וריק שװעחר זעהר עם איז שעפער זערע

 באיןלײ־ ענליכע און םוטם מעניש די בײשפיל, «ום װי
 מיטאגז מאהל אלע זוכט קאפיםאל ארטיקלען. דונגם

ױ װעגען אין  דוק־ זיך פאר עפעם געװינען *ו אזוי ו
 זוכט אץ קאנקורענץ האלז־שנײדענדער םון מעטאדען

 װען אםילו קאנםראל ױניאן םץ ארויםאודרעהען זיך
 ױניאן די ״ אינדוםםרי. גאטנע די רואינירען זאל דאם
ײאז־. דער אויף דעריבער איז

ליים ױניאן אקםױופ צוױי לכבוד דינפר
 טשערמאן קאילאז, ה• איז אפריל טען15 דעם שבת,

 לאקאל ירעסער קלאוק םץ םעקרעטאר איםראעל, ב. און
 דינער״ ״םעסםימאניאל א מיט געווארעז געערט ,71

 פאד לאקאל, פרעםער אין ארבייט גוטער זײער פאר
 גע־ געגעבען איז באנקעם דער יאהר. 15 לעגטע די

 מעגטשען, 850 איבער האטעל. קאמאדאר אין ווארעז
ע•ג דזגזײ יליארעזײמ ^-שיױי•

 טונ׳• יום א r» געײעז זימען אלע געווארען. לאדען
שםימונג. דיגער

 אוגזער געװען איז אווענט פון טאאםטמאםטער
 האס ער רובין. רזש. סוםעתױמער און וױים־פרעזידעגט

 קאפאןן סון טעטיגקײט די געשילדערם קוראען אין
 4p די אויםגעדריקם אח יוניאן דער אין איםראעל אץ

 ארבײס גוטע זײער םארטזעצען וועלען זײ אז םענונג
 דזשאינט םון סעקרעטאי דײװידםאז, ם. ױניאז• דער אין

 פץ נאטעז אין ױביליארען די באגריםט האט באארד
 םמי־ קאטערם, ?לאוקמאכער, לאקאלען: אינזערע אלע

 װעיר. םיארם אמ םעילארם לעידים פרעסערם, שערם,
 מאהל ערשסען אום איז דאס אז אנגעװיזען האט ער

 וחד באאמטע באצאהלםע ניט מעמבערם, אייגםאכע װאס
 די פאח־ינט. דאם די האבעז געדוים געעהרט. רעז

םענעדזשער קארפ, ב. געװען: זײנען רעדנער אנדערע
 פילא• םון םענעדזשער אטטא, ס. תשויתי; םאוט םיז

 «ן מזמעדזשעו־ בערגער״ ח. ר;9דרעםמאכ דעלםיער
דאמםקי. מ. און ״פאתוערטס״ םילאדעלםיער

םאר׳ן א׳לעמעז באדאנקט האבען ױביליארען די
כביד.

פרעזעג־ שעהנע געקראגען האבען ױביליארעז די
 ווײס־פרעזידענס םון באארד, ײשאינם דער םון טען

 רינבערג, ס. שװעםםער בילקיז, ל. מעגעדזשער תבין,
 עז־על־ םון פרעםער די םמ אמ 71 לאקאל פרעםער פמ
J מאדערען אץ שאפ סאן | t געשיקם זײנען בלוםעז 

 לאקאל עקזעקוטיװע קלאוקמאכער דער םץ געװארעז
שעפער. מאיעוץ און עדעלםאז םץ און ,2

טשער־ דעם קוםם אװענם שײגעם דעם פאר קרעז־יט
 בולקמ, ל. םרימד קאםיםע, אראנדזשמענם דער פץ מאן

 בורסעק, ײש. קאסיםע: און ױגיאן דער םמ מענעדזשער
 פחױ גאנאע די און שענקין שעכםםאז, דובמ, ם.

עקזעקוטיװע. סער
יאנאווסקי און ודמבפרג אר9 מיםינג מפמאריאל

*190 יבאר9ל »יז אי« אפריל, ז9מ16 ם9י זוגטאג,
 גאד נױטעג מעפאריאל א ן9װאר9ג האלםעז9אפג י9ט

 װײד חײם 1909191 9193פארשטאי ניט־לאגג 9אונזער
 •91 19ײ91 191זײ 9לכ9יי אדוסקי,1יא שאול אין 1י9ב

ױ ר9קלאוקמנ 9י9ז1אי פמ ם9אכט91 איז ליבם  1פי ו
ר.9ארבימי 9אידיש 9אל

 בראוז דפרםאגולעקז ם1909ר9י חאם םינױגג ם9ד
 י•9ײסארב 278 ברמסש רי9לײבר ראז־יקאל ר9י פיז

רמאז9ש j ז9טראם91אתים ז91זײ ס9י9ר םים ריגג.
AkkkLte ■ - - - ■ - ■ »m ■ 1 a ̂ •ktekkk tekkkkkkCk kkkkM MA• גי בעקער דער םרן  קלאוק ר9י אםדוד קס9מ איז ז9יו

 1999191 חאט ד9חא ײדאא• 909191 •1ײגיא י9מאכ
מנאשפא 19  תדגיײ• 1אי ממיגקײס י9י ר9איב י

ױי די »ון כיגממ תם 1אי 919רב9ישס9פ 9רױס1 וו
_

םמשחײס. גאעאר דאד פאר !לײכחײם
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טינג דעם װעגען  באריכםען, אלע די פון מי
אי דער פון ער עג ™ ג ײ !™ ! טיײע פוץ מיםיגג דעם אויף וואדען מהןעדו

u v y» p y *עקזעקוםױוע נעראל91 דעי ,יי׳
 עם איז סיםי, אםלאגטיק 1אינםערנעשאנעל'אי דער סון

 קוקענ־ גיט אז געװארען, פעםטגעשטעלט מאל א װידער
 מײס־ די אמ 9כט9של א איז צייט די וואס דעם, אויף דיג
 אינםער־ דער םץ קאנטראלירט װערען וואם טריידם, טע

 יוג־ די דאך איז קײט,1ארבייםםלאזי םמ ליידען נעשאגעל,
 לידער1מיט די אמ אושםאנד 1גוםע א אין אומעטום יאן

 אץ אוגעבונדענקײט שטארקע א איר צו ארויס וױיזען
איבערגעבעגהייט•

 שײך איז וואס ,1ווע91 191די 1באריכטע םײסטע די
 פרעהלי־ קייז יט1 אר1 ׳91לא אינדוםםריעלער דער צו

 '91 זיד האבעד זאף9ס בםער9»של א ווערטער די נע.
 ט״< ן9סױר1 א יןא פטא גא^ זזעמר

 רציילם,9ד אױך דערביי האט באריכם יעדער אגער טען,
 *ױ 19ום1 א אין זיד ם1םי91 ״ארגאניזאציע די אז

שםאגד״.
ױ 19וט1 א 1אי זיך עםי:ט1 9ארגאניזז«י די אז  נ
 פי־ ר9י 1999191 באוױיז 19בעסט דעם האט שםאנד

 פאר־ האט דונעםקי ם19זיד9פר װאס באריכם, גאגציעלער
 די אז וױיזט, באריכט י9ד אנאליזירם. אח ם1לײ91

 רם,9ם9ר1פאר זיד 19האב יתייה דער םון אײננאמען
 *P9 ר9י צוליב האט זי וואס ם,9י אייף קוקענדי! ױם

 פארלוםם א 19ליט91 קייט.1ארבײםסלאזי דסםירענדיגער
 ײ1א1אי די װאס רפאר,9י איז דאס םימלידער. אין

 ר,9ליד1םיט די אח ד1ישטא1 19ום1 א אין איז זאציע
 זײ־ 19אאל *ו 1א זיד 19119שטר איר. *ו באלאנגען װאס
 ים1 אז וױיםזמ, די ד.19וםשםײ1 דץ צו אח דיוס ערע

 אז אר1,1ימיא ר9י *ו כאלאעעז זײ t ע ם ר א ד בלױז
 .1יא1יו ר9ד או 1911באלא ix יך1א זיד ט i י ו ל ןס
 א אלם בלױו ים1 1יתיא די באסראכםעז לידער1םים די

 «ײ פאר ן91יױix 91 זיד באסיס װאס ,9י9איזנא1אר קאםף
 9י9זײ 199באשי ix אח ארבייטס־כאזײממממ בעסערע

 1א אייד איר 1אי 19ח9ז זײ אר1 שאפ, אץ 1סע9ד9אינט
 מים ,9י9יזא1א1אר ס111ר9אױפקל הילפס־אוץ אלגעםײנע

 ית• די פארבתחװ. איז 1999ל ר991א1 זײער װעלכער
9 i rלפם9ח 1יא1ײ די ;םיטס919ב 919פארשיד יס1א אלט 

 יזירט1א1אר ױױאן די ;ײם1 דרי״מחװ־ א אין ארױס
 ײ1י9די90 מיט באזאײמ אס11 ענםערס,9גדהייםם־1געז

 פאר־ ,1רע9אױםקל בילדומ, יט1 ימײמ זײ ;הילף שער
 ימימ אזא 19 װ. אז. * 19111רהאלם9נמ1א ,1מע1װײל

 09 איז 1יא1ײ אזא 19 אח 19באלאמ 19 זיד ט i י ו ל
•19ב»י9119 19י9ול *י זאםירליד

 אמטערגעשםראכען אח ארבײט ל9קיישאג1די9 די
 װינ* א 19אי1191 איז זי באריכגמװ. 9אל 1אי גלװארעז

 199»1 ר׳ז9איב 1יתיא ר9י פיז םײל ר9ארגאניש םיגער
 פראפיטירט. םיל ר9זײ רפת9ד האט 1יא1ײ די איץ ל«ד׳

 םא־ 19 19חאלפ91מיט פיל האט ארבײט עדױקײשאנעל די
 *9191 איר 19חאלם19אױפ אח איז, זי װאם יעיא!, די מװ

 די פח חײם19991ר9איב די און שטארקײט איר קײס׳
 באטראכט, 1אי 19091 דארף 19מ זױר. » סימלידער

 חייזם ל91שא91ר9ם1אי ר9י םץ םײל !רעםטער דער אז
 י.9 ר. די 191זײ דאס ד.9ליד1מיט 9ײ1 פמ בישםײם
̂. זײ ט19פל 190 װי גײביס״׳  באדײםענ־ ץ1א1 א רום

י rw נאד זײ״מ יאל י i 190 װי ״9רמ1* ,190קרו9ר 9נײ 
 ר9ײ1 האם ארבײם ל91קײשא1עדי די אנתםען. 09 מן
 ייס9 י99ר1ק אזא 1אי םאכמ 19 זײ םיסגעהאלפע! ייל
ר.9ליד1מיט 1יעיא ױםע ייר

 תאט 1ױגיא די אז אױך. זיד ם9ז 19באריכם די ®ח
 באפעס־ םיט י9מ אפגעגענעז זיד ײם9 י9ט99ל י9ד *יז

 19 ר9אײי האט, זי װאס דאס 19קאנסאלידיר איז ימח
 *9119119091 ייד9 אס̂י יז,9 09 .1901װי91 9נײ סימז

ו י  ײט.9 ר9099ל י9י 1י9 ארבײם גס9י99ױ1א1אי־ סד א י
ײ י 9 י 1 ס9די 1909ק י9י 1אי בלײז יס1 ז9ד9װ19091

 ניט נאך דינען איר שון םיילען !ו־ױסע אס11 אינײםםריע,
 אויך אמ טריידם אנדערע די אין אױך נאר ארגאניזירט,

 ענטרען9 1יא11י איינגעפעדעװעטע אלטע די אין 1אםיל
 געװען איז ארבײט די אגער אינםעדנעשאנעל. דער םו־ן
 האמ מען אײנגעהאלםענע. מער א םארזיכםיגע, מער א.

 שאנ־ די 1װא קאמםען, גרױסע אונטערצונעמען םארמידען
 ד9יס1א וייםעלהאפםע,19 191191 ן9זיינ ן9װינ9ג 19 190

 האט אץ 1יםי1נ יס1דורכא 191191 איז ם9 1װא ז׳9דארט
.19ר9ײ ט1ליי91אפ זאלט91 גיט

 19? 1יא1ײ י9י םמ שטארקײט &רן ז9ייכ9 א אלם
 םא־ 9מייםט די 1אי װאם סאקם. ר9י ז9י9װ גם9ייכ9בא

 *91 האם כאטים9באל די מיט נט9רימ1א 1א װזװ ז9ל
 19אר1191 םירט91רכ1ד דאס איז ,19ר9וו באגײט דארפט

 בא־ םיט 19םאל 9ר9ר9מ 1אי אמ 1ם1א םרידליכמ א אױף
באלעבאםים די ר,9ארבײט די םאר !עװינסען דײטענדע

 9שטאר? ,9תיס1 א איז ל91שא91ר9אי:ט די אז
 זיד ם1י1ל 09 אז אמ .9י9יזא1א1אר 91הי9קאמםסם אץ
 ־9באל די אח מלחמהי א ן9פארםיר 19 איר מים נים

 •1אי י9ד םים אטײממם 1א אז יד׳1א 19װײס באטים
 רט9פארזיכ װאס רם,9װ !רױםמ ם9י האט ל91שא9רנ9ט
.9םטרי1איגד ר9י פמ אמ1 םרידליכמ אץ נארמאלפן ם9י

i9 019 19ײכ9 ר9י11באז 9 0 ii 1יא1ײ ר9ל םאר 
 «ײ* ר9ליד1םיט 9איי פאר קאמפליממם ר9רױם1 א אץ
 ר*9י 19י9ײ װאם םליכםליגנד די פאר 19111זאמל די 191

 דים• די בלױז ים1 װײזם 09 באריכםמ. די אץ מאנט
 19האב ר9ליי1םיט די װאס יתיאן, ר9י פמ יפלין9

 װײזם 09 אר1 ,19111זאמל ז93םא 19 תף איר ט1פאל91
 ר9ליד10םי 9ר9»ז9 פמ ?ײט1בי91פרײ די ר91י1װײ גיט
 נױ־ אמ לײדפז װאס די חפלםען 19 פיל91 ר9זײ אח
 ר9שײ װי ד,9י םיר װײםמ חילף. ר9זײ איז זיד 191םי
r ר9י 1י9 1יא1ױ ר9ד פמ ר9ליד1מים די םאר איז 09 9* 
 פח םארדעסגהװ די ן9ב9119אפ ײם9 ר9דריקט91 ר91םי
 זײ םח סך 9 ארבײם. 1טא האלבמ א פמ ר9אי 1טא א

 190 1 י1װײ חאט91 יאר האלב לעצטען דעם אין האבען
ו.1 פאר ארבײם  ,19191 ױר?ליד1 190 19? !ײ ײף9 י

 די יל.1מ פמ 19בים 09י םיט טײלט91 יך1 חאבזמ די זמ
 9לפ91א מים דץ 19 שםאלץ כם9ר א האם ל91שא91ר9ט1אי

ר.9ליד1מים
־9191אנ11א יף1א 19 יד1א ר9אב 191װײ 19באריכם די

 *9ד1א 9אל װי ר9מ 191ױי די ז9װיש9 את 19מ1רשײנ9 90
 איממװ־• דאר 19ײש19 רײבמ״װ די 19ר9באדױ 19 9י
 יידיסדיק־ 1919ײ ד9אםײט1אמאל דפר אח ל91שא9נ
 דאם דודד אױם 09 דרי?ט 190 װי אדפר׳ םרא״מ׳ 9י9

 םיר ן9ל9ײ 091 19ג9װ אבעי־ ״.11פי9ל19»אװ װארם
.19111193 19ל90אפש יד1

 ־9רנ9אינט י1 האם זי און ,1901119 עס װאלטפן מיר װי
 ם,9ריטארי9ט י1 םח 91אײ םאר ן9?ליב91אױס ל91שא
שפרייטען.1יםצ1א יך1 ױכמ ױ 1װא

 *9?ל19 י119רײז־ 191לא 19093 א119ל9ײ 1מי 1א1
m i ו־91?9 אל19191 י1 1939191 אתים האט 09 װאס? 
 אט* אץ מיטימ 1אי אויף ל9שאנ9119איגט 191 םון 9טיװ

 1אי 1אי נהיים.919ל91אג 19י אט 191911 סיםי׳ לאגטי?
:91נ91םאל דאס 019191 01911

 no 191?לא צאל 90י111 א 191א1?91 19האב 1.מי
 011באא דזשאינט םרן און לאקאלס 919שיד1פא
 םח מליד91,09שם 919119 1אי סײ אץ ?1יא 1ני 1אי סײ

 נם911טשיל ;155 לא?אל 190בײ1א ס111יט־1 ם9י
09n 91 לא?אל 19ױני 190בײ1א ב1א1טה9ב און; 

 *0911 אץ ם19םייל 1ײשא19לם9 1םםא 0190019091
-מי 1או לאײג ;38■ לאקאל 1אי1ײ םײקןןר*

t אס11 1919־ױ1א3 1םי ףי o
אנ״װזך• יי ןמײמ דאי״עז אינטערנעשאנעל

v ־9רל9119״ 110 111911 901י0 ׳
L״ J* /19םײם91ל9מ9 י1 אס11 פיע׳

טעד o ?לאחזימ אסאלגאםיי i9 ? i’9 ii 1ימיא
־911901אי י1 •190שא91 האם

 *19 מים 191י1ו?90119 יד1 01װאײ91 ניס 1אי ל91שא
 האם n •191910 9י9דיםדי?1י 191911 יתיזעם 9191

i 19ל9שס 1צ 03H9i יס1 מאל ?יץ 90iw אנטראל 1אי? 
 •1פא 1919 איר׳ 19 נים 19»9ל93 װאס םוײידס, 9לכ91א

 םון 9י9י?10י11י 191 19 ם11לא93 װאם או־בײט 19091
ביז אײד האט ל91שא9119ם1אי י1 .01ניא1י 919119

 יד1 האס י1 19װ ׳19סאל 1י1וױי האט91 יאחװ 9099ל י1
 19311 ךי 19 ,01יא1ײ 919119 אייף 191?לא93 0019191

T 1 בײ 1909119019  י1 זײ. 19 ױם ם11לא93 װאס אס9
9191« !י םים ל91שא911901אי 191 19»1יא993
מי  9אל 193י191 ן91ײ1 9י100ײ1אי ל91א1 19י P0 019י
 אמאל־ !י האס ליח־ער .9ליכ11פרײ ײויכאױס i9H9i מאל

 1אי אין 19311190 זיך ײט9 לעצטע! 191 אין 190אמײ1
ם״,1לי9רי9«איםי פח 19וי 09i אױף טפםיגקײס יתיא!

 1י1 191 פמ 111פםײלoio 9 1910 י1 ;25 לא?אל 1יא
 01חשאי ?1?לא יno ; T1993 1 ט1שאי11 ?1?לא ?1יא

01193 v i no 191 פמ ; 91919? ל,99101םא אץ ?1יא 
0 19לםי919פיל 9 ii 191 ; 11993 חשאמט no 1?לא*? 

 tio 091 ?1909 0190191 ;19יפ1יpO 11 1יא1ײ 19390
 *1009093 אמ פמסיאױיױא פמ 0190019091 טוײיד
 ‘9?ל י1 9ל9 .1999ל0 919119 9.פיל ®ח אמ 0091

 11חזי9?ל 190םײ91ל9אמ יm 1 ,19יפס1ח93 191
 919ײ1 אח 09י991י191ר9 9ל9?9ל 19י11י 019?1י9וו

 *9119ט1אי 191את פמ 190391 י1 1999ל19ם 900993
 19311 אמ 19ל9?9ל 9191119 0מי 191י11?1?א אל׳1שא
 *1T1 9319 01ײ10 9191119 פיז 19090 19391190 19
 19מ1ג1י1א3ײטס*319 919ײ191י1 תים3 לי93 י1 19ס

 י*11א 9191119 1אי לס9שט911אײ 191זײ חאס זײ װי
 *93 190ײ391ל939 י1 19 ,190לױ 191?לא י1 .00193
 װײחש 318י1י3 19 19י9ש 19ל090 19 19311 9039

ױ 19ו־פײם9 י1 1םא ס?ײלס  אק ם1םי9אײנג 1אי דאס ו
 ןא־גײטס־שטוג־ 919119ל 193י1ל19 1אי שפסער 9191110

i9 i װי t b 19ל9פ 9אימיג 1אי לירם.3909 193הא 
m’91 19 יג919ם 9 19 ײ1 כאטפז o o־19 ד9גײםס*װ 
 193חא יר3 ױאס װאך שטמחװ no 37 35 די שטאם

לט.9שם911אײ
i9 פאאח־ ?!טיװ91?9 אל19191 *די i  no 1901 אי* 

 *93 11א 9י9910סי י1 אט ר9ײ1 019אדוי3 אל1שא91
י יודד .00119 19ל1פ ים3 09 אפט1ם  *09 9099ל !
 ־1919ל9119 93919119319 י1 0א איז 190א1מא 93לי
 !19 ,19099910*03י19ג יײ19 1י3 191191191 1יל0א 0חײ

 090?ײ י1 ן9ל90 9בײז־ 1אי האם 19י11י 191110 כאסש
19H9H91 91119 1939 1י0 190391093 ,03י191 1אי 

090’i9 im 9019סװ1919ײ193 אלם no ױחײג131א 
•09י991י19119 9ײי3 1א0

 יװײס־ no 91910 זײ 19 ,191אטא3 װיאמ 1י3-
 9003לי19ש אס1 .9םם1י03װי די נים 9י איי 9י9די?

91119 no 119 ס3א11 09 אס11 אם1 איז 19111ל11הא* 
3 די 19ס i99191110״ no o ii9 ii90o*oo םרײדס no 

011913 199191 i9 i  no nnpon no 0993 n o אמ־ 
9noon•

3 191V91* 0ײ9 19911? 9 0י8 19391 1י ?,T 9 
 ם1933םםײ 193לי01909 19 90910 191 1אי 019לײ

no 11093 1?91?9 •191 191 PD190ײ891ל9מ9 191 ־, 
 1911יהו9א3 93דלי1«פרײ 19לט9ה1צ19 19װיגש זײ אז

 א•1 י1 1אי ם9י991י19119ר־9סם9שװ 919זיי 9ל9 מים
 191110 ײם.1091 אפת3 אתז 09 האם סוײיז־םי, ל91

 1911־יהי9א3 93לי191י13 190האל19 193י1 וױל יתיאן
 לס9 1939 190301093 1י8 .190ײ391ל989 191 0י8

191119 90019 px י 199אשי3 19 פליכם 9001טי3װי! 
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גערעכטעקײם -►

 ערש־ פולמאכם■ מיט קאםיםע ספעגיעלע א באשםימט
 די אוץ םראבלעם די אונסערצוזוכען סאלשםענדיג טןנם׳

 אונ־ דער פון גרונם אױפ׳ן צוױיםענם, ;קלאגעז אלע
 םאר־ און ■אליםי אלגעמיינע אן פארםולירען טערזוכוגג

 אל־ דער און םיםגלידער אוגזערע םאר עם ןםעגםליכען
 קא־ די דריםענם■ און באוועגונג, ארבײטער גענםײנער

 באשיצען is שריט גויםיגע אלע נעםען דאן אל1 םיםע
 אנדערע אלע און םקיױים וױידזש שםונדען, ארבייטם די

 אין ערווארבען האט ױניאן אונזער וואם םטאגדארדס
 אומבארעכטיג• וועלכע אירגענד געגען שעםער אונזערע

 בתים געלי is קאטנעסיעס דורך אריינדרינגונגען םע
 אר־ אונזערע אין קאנקורירען צו םארזוכען אנדערע און

טרײדס״. גאניזירטע
זײ־ קאםיםע ספעציעלער דער םון מיטגלידער אלם

 פרעזידענ־ וױים פאלגענדע די געײארען באשטימט גען
אנםאניני■ לואיחשי :אינםערנעשאנאל דער סון טען

 ויםערמאן׳ םשארלס נאגלער״ איזידאר גרעםלאוו, י.
 יארק נױ פון קרײנדלער טשארלם אח גרינבערג הערי

שיקאגא. םון ביאליס מארים און
 דער סמ אפיס גענעראל דער אז האםען, וױלען מיר

 ערקלערוגג די באטראכם אין נעמעז וועם אמאלגאמײטעד
 איגםערנעשאנעל דער פץ עקזעקוםיװע געגעראל דער פון
 םץ איז וואם וואונש דער אז דערםאר״ זארגען וועט און
 כא־ םרײנדליכע אנצוהאלםען געװארעז אױסגעדריקם אים

 גאדעל דעם םון ארגאניזזמיעס שוועסטער די םיט *יאומען
ווערען. פארווירקליכט זאל טרייד

•%

..rnnaaagאונזער

 יוגיאן קלאוקםאכער דער פון באארד דזשאינט דער האט
 פאר־ די פון קאגםערענץ א אונױפגערוםען יארק נױ םוץ

 פארשידענע די פון איגטערגעשאנעל דער םמ סרעטער
ױ פלענער אױמנוארגייטען לאנד פח טיילען  דער אזוי ו
 דארםען עם מיטעל וועלכע און װערעז געפירט זאל קאםף

 קאנםע־ די געוױנען. is קאמף דעם װערען אנגענומען
 אץ מאי טען15 דעם געװארען אפגעהאלטען איז רענץ
 םוץ אנטייל דעם מיט אינטערנעשאנעל דער ®ון אםיס

 דער םון מיטגלידער מײסטע די און דובינםקי פרעזידענט
אינטערנעשאנעל. דער פמ עקזעקוםױוע גענעראל

באוואוסט םולשטענדיג געװעז איז קאנפערענץ די

 אןו אוגםער נעםם יוניאן די קאמף שװערען א פאר װאם
 װעס זיג דער אפצונארען,.אז געזובם ניט זיד האט זי

 קלאוקפאכער די אבעד לײכם. אזױ אנקומען ױניאן דער
 דעד פאר שוין האבען אינםערגעשאנעל די אוץ יוניאן
 שװעדען אײן ניט געהאט עקזיםטענץ זײער םון *ײט

 איג־ דער ®ח געשיכטע גאנצע די םירעץ. *ו קאמף
 א איז יוניאן קלאוקמאכער דער פון און םעדנעשאנעל

 דע־ קענלו םיר קאמםעז■ ביםערע שװערע״ פח קײט לאנגע
 האט קאנפערענץ די מאם קאמף׳ דער אז האפען״ ריבער

 ארדער מעיל און סטארם טשעיז די געגען באשלאסען
ײניאן. דער פאר זע א םיט ענדיגען זיך װעם הײזער

םי אוגזער  אםען וױדער איז הויז יוני
 זײנען װאס די פאר געסט. אויםצוגעמען

i ןיןיז ימיטי מיט
 גע־ פאל אײן נאר איז װאס יעדע אח יעדער בשורד״
 שײגעם װאונחנרליד דעם גאך גענקט הױז ױניטי װען»ין

 אױב גאר גלײבען. זײן וױיניק האם װאס פלאץ, זוםער
 האבען װאס אזעלכע׳ יוניאן אונזער אין פאראז זיינען עם

 דורכ־ וײ מיר וואלטען געזען■ ניט הויז ױניטי קײגמאל נאד
 עם וױיל טאז, קדק א צוםארען זאלען די אז ראטען׳ אױם
 אלע און פלאץ פון שײגקײם די באשרײבען או שװער איז

 דארף מען געסט. זומער פאר באקוחןמליכקײטעז זײנע
 די זעהן דארף מען אױגען. אײגעגע די מיט זעחן עס

 םון געביידעם באקװעמע און שייגע װאוגדער פאדערנע,
םי  דעם שפײז־אימער״ לוםטיגען ריזיגען. דעם הוח. יוני

 קא־ און דארמיםאריס די קאטנערם־זאל׳ שײנעם גרױםען״
 פראכם* די את באארדוואק םיט׳ן לעיק דעם םעדזשעם,

 און בלוםעז לאנקעם, ײאלד, — ארום לאגדשאפט פולע
 דעראו און אלץ'אטנוקוקען װערט איז עס פרוכטבײמער.

נײם. געװיםע א פארוױילען דארםען אױך טאקע
 אין פריער דך שסעלט פלוגים• ניס קו&ס נאר

םי פון פארװאלסונג דער מים פארבינדונג  און תויז יוני
 מאל אלע ניט וױיל פלאץ, פאראן איז עם אויב אן> פרעגט

םי פאראן. איו  באקװעם־ שענסםעד׳ דער איז חױז יוגי
 מיטגלידער די פאר פלאץ זומעד אנגעגעמסטער און סטער

 די פאר פרײזען די זײנען דערצו אדץ יוניאן, אונזער פון
מעסיגע. זײער יוניאן אונזער פח םיטגלידער

A
אר־ םעיל און םםארס םשעין די

קלאוקם פארקױםען מאם חייזער׳ דער
 טשעץ די

mםטארס  ••u אן זײנעז מאס• גרויסער גאנץ א אק
יוניאן. חנר פאר פראבלעם עראלמ ** י י״•

 לענ־ א מיט שױן האט כאארד דושאינט קלאוק דער
 דער&אנטע די או ארױסגעשםעלם צוריק אייס גארער

 אונםערשרײ זאלען זײ אז פאדעדונג, די אונטערנעטוגגען
 םאדערוגג די אבער יוניאן. דעד םיט אפסאך אן מן
 סטארם טשעין די אויערען. םױבע אױף געפאלץן איז
 םירמעס. רייכע ױיער זיעען חייוער ארדער םעיל די און
 סװעם־ די פון ארבייט ךעד אױןי געווארען פאט זײגען זיי

 לײכ־ קײן נים װײט איז זײ גאגאן קאפף דער און שעפער
 אוים־ קאמף דעם באשלאסען חאט יתיאן די אכער םער.

 יוניאן די ענד. זיגרייכעז א ביז פירען אים און צוגעמעז
 חדך קאםף איר איז גןוואדען ערפוםיגם לעוסענס איז

 םשעיז דעד איבער אפגעהאלטען תאט זי וואס זיג> דעם
 װעלכע קארפאדיישאן׳ לןרנער דןד פון פירםע סטאר
 קלאוקס אירע קױפןן או אפטאד אן אוגםערגעשריבען האט

 די יוניאן דער געכאן או אזץ שעפער יתיאן פון בלױז
.1דאלירעטקא« או ןס סןגליגקייס

ד •יזנוזום ז

קעםעל דער און פערד דער
:שפאמען געגומען סערד דער אמאל האט קעמעל פון
ך אלץ אץ גןןקלןןרט געקלעדט, חאפ ״איד — ט זי - דערקלערם ני

 י געראטעז דאס ת כיזט װעםען אץ
 פערד, קיץ ניט אײזעל, קיץ ניט קפעם כיזמ

 כײניג! און אוםגעלומפערפױזזױד אזױ אץ
 פים, קגיפןןלדיגע אץ חאלז לאנגע א חאפט דו
 געװים, ניט דיר פאפט ױאס קאפ, שעפפען א

 — װײניג, גאנץ דיף פארשעגןןרם עק קוראער דײן אױד און
קארג גאף איז טאםער נאר
n װי קרחויק m דןןראו גאך דו פאדסעגפמ | a  m>-------------------

אוץ און  רוקען מיטען רעכםען אױפץ גאך װ
״I קדקען *ו דיר אױןי pjn«r א און חרפח א איז עס
 םארדרא^ &יט קעםןןל, דעד חאט געעגטםערט — מיץ, -איד —
מא̂ט באשגױמטקר אײגענער חןר לױט אז

ך פאר שױן אײגער יעחןר איז  באזמדןןר.^ אלײן זי
ײו דיר זןימער חױקער חןר דארף אײד  װאונדער, קיץ ז
ד אייך נער חױקער דעפ פץ װײל  ׳*ײט לאגגע א זי
ץ איד װעז םדכר אץ  װײ*.» װאםער אץ גראז פון ג
ך אױןז װאלט איך 1װע און  געטראגען גיט חױהןער םיץ זי
ץ לױט װאלט, אץ י ץ, אץ *לאגק גטװעזען פאגריף, י  «י

— לײמעו, פײ חן געפיגען «ו אוס
 װײטען אץ מדכױלאנד וועלכען אין װײם װןןר

̂וריקןןנמ געכיץ״» מײן איאטער װאלט.זיד גז

̂דער דער פלעטערל זשוסאו
« purr א געלעכט חאט װאפ 

 שײנןןם » םלאטערעל א מים אוזאמען
 אמאײגעם, גאר ניט אײגענםליך, (ם׳חײםט,

 װײ®.) גיט כױם זעלמ כײ גאר
ץ םי* אײנםאל חאט  נעטדאפען, זיך «פן זי
 װעלנו, דןןר פון אעשזםמןם® זיף און
 ?עלם- בײזןןר חןר מי• װמסהןר ?דמענדיגען פון

 פעלד, זןלכןןן פץ פריינד די כארײדןןנדיג ׳דןןרװײל
 :שםראפעז גענומןןן אויך פװץ פלאטערןןל דןןם ןןר חאט

ץז נאד אזוי זיף דו יאגפט —  אי
 אײן טאנ אוי̂ם טאג אום םלאטןןרסט און

פרײער, א גאר אינגאנאען
 איל » tV ײ ®ארליר®* אזיי י1יאל*8«*ןפד און

פײער~ א *ײ דימע פלמעל די
 !שפיל » פאר לזןגן דא• אױ^ װײזט חאלםנז, דו

 װײפען.- םען דארןי פײער פץ — אײם wsip םיר פײ
 — פארגלײכען, גיפ דיד איד װעל אלײן זיך *ו — געוױם

ך װי קוק v גיג דןןן —״ דיקן וידן פקמ בין ווי
 פליגן א פון פײשפיל א נעם גאר

פליגען, די פון ערגער ניא חאר א םיר פײ כיזט מ
-- — . MkMkk »kB feAk kkk tkkkkk tklkbtkkkױ געקאנט, אדיך װאלסם ײ ו  מיפט פקרגעד יעדןןך פײ ׳ז

׳?ריגןןן אוים?וםןןניש דיץ
 אוטקומעואח פײקר פײם ד< און

(ארגעגמעך.״
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 געהײסען האם ראוזװעלם רעזידעגם
קײ־ דער אין צדדים שטרײטענחנ די

 װאס זאלען זײ אז לעךאינדוםטריע,
 וױיל זיך, *װישעז דורכקומען גיבער

 אז זיגען, אין האבעז זײ'דאדםען
 בירגער די זײנען אלץ פת פריהער

 איגםעחד די אז את אמעריקע פין
 קױלען־ n אז פאדערעז, פאלק אמעריקאנער םוץ סען

 איז עם װערען. אפגעשםעלט בים זאל איגדוםםריע
 די האם דאוזװעלם אז געװארען׳ באריכטעט דערבײ

 און אולטיםאטום אן געשםעלט צדדים שםרײטענדע
געוױדקט. האט דאס

 אולטימאםום דער װאם םרעםען פראבירם םעז האט
 גיײ געװארען איז רמזרסער !ײסדגגס א געוחגן• איז

האם ער אח ראחװעלט׳ז מון אויסגוגעמיגעז עס געריג
- - - - - ■ * - - kM tautekk kkkkkk to|k kIMk |A||kKk|kk k̂ftkװען םאן, פו בדעח האט ער װאם געפרעגם, אים 

 אבער פאלגען״ ניט אים װעלעז צדדים שטרײםענדע די
גע־ קלימװ־ נים עגטפער ראחװעלט׳ם םח איז ער

- - —- — uk utê Mkkk̂ k̂ tkkktekkk kkkftk kkiMk Ikkk ukteftlkk•אזױ אז געענטפערם, געםליך אים האס ער װארען 
געטראכס• ים1 ער האס וױימ

 רעפארטעד דער או ®ארשםעלען, זיך קען איך
 באםת האם מלעװזאור אז איבערצײגם, געװעז ניט איז
 די װען טאן, װעס ער װאם אזגעמ כמראס א טױ

 ווע• אינדופםריע קרילעז דזנר אין צדדים שטרײטענדע
 א^אזדעי גיכער נעט איך פאלגעז• ניט אים לעז

ראוזװעלטץ אױף געהאט פאראיבעל האס רעפארםער
taAMk Mkk MkAk IMM Aftk te||kk tekkteהאם ער װאס געזאגט ניט אים האט ער װאס פאר 

 דאוז־ או זאגם, פען אױב װארום םאן. גו בדעה
 אול־ אן פדדים שםרייםענדע די געשםעלט האט װעלם

 ער װאס זאגען געםוזם זײ דאך ער האט סימאסום
ײ װען טאן, *ו םראכם פאלגעז• נים וועלען ז

. » . - — ~  ̂ kakkIMMMk LkkM kki kkklife kk4kBk tekk flktkkא&זד איז געטראפען מאל א שוין האם עם נאר 
 איז אדײנגעםישם זיד האט פרעזידענם א אז ריקא׳

 זײערע און קױלעךכאראגען די אוױשען שטרײט א
 אולםי־ אן געשטעלם זיי האט ער אױך איץ ארבײםער

 און ויך צווישען דורכקוםען םוזען זײ אז טאטוס,
 און קוילען-אינדוסטריע דער אין קריזיס א אויסמײדען

 נאר .למעתװדא עןחײסעג אמח פרעױדענט יענער אײד
 איז דאם סהעאדאר• געווען איז גאמעז ערשטער זיין

 פיז םםרײק קױלעז דעם אין 1902 יאר איז געדועז
 טרןך פראבירם סען האט דעםאלט און ■ענםילווײגיןן,

מז, איז ססיימאטלאי מר ײאס ««ז  «רשם אמר מי
הז מ ז ם אי ד חאם יארארו י ז ן  או ,יאיםפיעדד מ
 רעגײ די אז געװארענט< האט ראווװעלט טהעאדאר

 ויי און קויאװ־גחבען די איבערנעםעז װעם רונג
 אױפזיכם דער אונםער װערען אװעקגעשםעלט װעלעז

ארםײ. דער ®מ
 פון פרעזידענם א אז לערגיז, דעו־פון קעז מז
 קען ער װאס מים חאנד זײן אין עפ$ס חאם אםעריקע

 פאל אזא אין אולםימאטום אז זימער אז »ון ײירקעז
אי װערם. א דעריבער האם ך נ  דאם אז גלױב, יי
 ײט1 יאר נעחן װארטען דארפען גים מען װעם מאל
 בא־ איז אולטימאםום דער װאס אין דערוױסען או זיד

 תױפם־ די וױכםי^ נים איז דאס אבער שטאגען.
 פאראור־ קעז װאס פראדוקם, אזא אױנ איז, םראגע
ױ לאגד« איז קריזים אלגעםיינעם אן זאכען איז דאס ו

kklk Mkkkklk tekklk kkkk kMkft̂ MkMMM kkk kMtk kftklkkBt•פון באזיץ דעם אין װערען איבערגעלאזען קעז לפז, קי 
חענד. פדײואטע

 צוױשען שםדײם א או קומט עס װען מאל, יעדעס
 אינדוםםריע קױלען דער אין ארביים און קאפיםאל

ן אײנער װען אוםרוחיג. לאנד גאנפע דאס װערט  יי
fn גײ r על״ םים׳ז אז־עו־ םאבװײ דעוי םיט םארם, 
 נים ער םראכם פיזנעם״ *ו אדער ארבײט דעד «י

 קײלען־איג־ דעד אק פאר קרםם עס װאס דעם װעגען
 געדאנק. חנר אײז נים אםילו פאלס עס דוסםריע.

 באזי־ די םים שײבויו א עפעט האט םארלן זײז אז
 אלז־גילערקי די פװישנז עקזיםםי־חמ װאס המגען,
 גראבם p*Hp נױ אין ארבײםער. זײערע און באםים

n גײ אין m קויאװ קײז נים םעז r עןן  ײםא זי
 » אױם אב̂ע ברעכם עס װען סםרײקם. קוילען קײז

 חץדם נממ און ייגדוסםריע קױלמ דער אין סיכסוד
 יארקעד דארנײ ויז־ פסװידדא קוילאן, גראמן אויף

 א אים *ו חאט דאם אז פארוװ*, .על״ איז סאבח׳ײ
מ פראדר «ו פיילאז תאנאן דארןי מעז שײגמג גדיי

 װערט עם װעלכע מיט קראםט, עלעקטרישע די צירען
 עס װען און ״ןלס״. די אמ סאבוױים די באםריבען

 מאנגעל א אויך װערס קױלען אין םאנגעל א װערם
 אץ ענגשאפט די און םחױנם *על״ אץ סאגוױי איז
 אױב און גרעסעד. גאד װערם זײ אין שםיקעגיש די

 אנ• מל אינדוסםריע קוילען דער אין סיכסיד דער
 געצװאונגעז זײן אםשר «עז װעם לענגעד האלםען

 ,עלס״. די אח םאבוױיס די אפצושםעלען גאגצען אין
 מען דארף כאלײכסונג עלעקטרישער דער פאר אויד אמ

 די פאר אח קאמז צום גאז םאר אײד און קוילען
 דער פאר און םאבריקען די פאר און אײזענבאנען,

כסדד. אזױ און םארבעדאיגדוםםריע
 א תאנען דאו־ןי רעגירונג די אז קלאר, איז עס

מר קאגםראל ױ פראדוקם װיכנױגען אזא אי  קײלעז• ו
*••

גרױ־ די װאשינגטאז אין *ונויפגעקוםען זיד זײנען
 םון םיםגלידער די אמעריקע׳ םון באלעבאםים םע

 זײער כאווייגט האבען אץ קאםוירס״ אװ ,םשעםבער
 אטעריקע• אק שלעכם אזױ איז עס װאס גורל, ביםערען

 «ד האט ער ראוזוועלם. איז דעס אק שולדיג אמ
 עדן גן א געװען איז װאס א&עריקא, גוטע א נוםען
 ס״קאטױד אװ ערפג.טשפ פון מיםגלידער די פאר
 ראחוועלט׳ם אין געסאכט■ קאליע איר האט ער און
ןפ—פפלא ^אל איאט איו קאמפריא א ן ןו  לאןאפ ו

 זיד אדבײםער די לאזען דארף מען שטייערען׳ הויכע
 אונ־ n און דיל גױ א פאראן את עס ארגאנײירעז,

 פרײ־ די פער ניםא איז עס אז איז, שורח טערשטע
 קא״ אװ .םשעפבער פון סיםגליוער די װאס חייט,

מאל. א געהאט האבען מוירס״
די צוגעבען, מוזמען אײגם ט,  אונ־ גרױסע אז

 ,טשעפבער פון נרידןד די מאס םרײזזײט, באשרענקטע
 טאקע וך ןתאגע געהאט פאל א האבעז קאטױרפ״ אװ

 טריי־ 9פול די געהאט זיי תאבען פאל א ניט. איוט
 אנגע־ און ארגייטער ױיערע עקספלואטירען או הײם

 אנער ודינם געװאלם. נאו האבען זײ וױםיל שםעלםע
T ביסילע א פרט דעם אין פרײחײם זײער איז P 

 »1919192 געװארען זזיינגעפירם דינען עס שרענקם.
 ײמערגאר די ביםעל א שיאעז *ו באצװעקעז װאס

 גאלד־ 9י9יײ פון אפענױםעז 9ריש9רויב די 19291
 טאספכרלאױ די װען *ײם׳ א געודען את עם באטים.

n ארױפגעלייגם איז ןערעישמי פמ r w i די אױף 
 מוזען אבער הײנם פאלקס*&אסען» די פון פלייצעם

 נים אבער לאסט• די ®ראגען חעלפעז בײדע די אויד
 האבען יטאט39לגא די װאם דעם, אױף קוקענדיג

 פאל, א אםװ פרײחײפ 9נקם9אונבאשר די ניט הײגט
 1אי שלעכט אוױ נים איגט אױך דאך זײ זיד לעבם

 ודל•2 ר9זײ אױף 19ימ1ו נים דארפען זיי און אמעריקא
ם9ד «ץ נים די ז9לײז־ טליכטײקװיר ר9י איז

tote kto Itoktoktkklkk ktok tkk̂ to kkkk k̂kktoto ktokkMtoktkסד א געגעגםייל. אין לאגד• אין קריזיס איצםיגען* 
דעם פון וראסינױרם• שסארק אים סון תאבען די סוץ

•Ltotokto tototokktototokk kto uMtkkkklk k■ ------ ------סים*ל נידאדיגאדא די ארבײסער, די לײדעז קריזיס 
פמאבאלןנ 9רױס1 די גים י9אב םענשעז׳ קלאס ײ י ז

-------------- ---------»-------- - ----------- tokklk toî kktokteik׳ kto toM kMk■■■ ר די איז אױך •ראפיסעז גרױסע געמאכס האבען  אי
trw קרידם סיגע r ײ פון סד ן ארן מד האמן ז

------- kMtoMUkktokkk tokkkk •to Mlk kktokkMMtoto Mkkkta M מיליאנזנרזח מל די און פראפיםיח גרױסע גאר מאכס
n kfckk kkkk Mkkto toikktototokk mkk̂ m kkkkLk I, k — j ■  אין זיך האם אםעריקע אין םודטיםיליאגערען און

םארגרעסערם. באדײםענד יאר פאר לעצסע
 אװ ,םשעםבער די פון 19שרײ9ג יאמער אלע די

מ האבעז ברידער קאםױרס״  !יועק: איץ און «יל יי
ץ םיט 1אי לט׳ן9ראחװ םיט גידער דיל. נױ זי

 די חדשים פאר 9למם די אק זיך הא« גראד
װימיג־ עםערס■גפאר ביסעל א לאגע עקאגאמישע

n MMtokkkkk Utotokktolkto kMk uktototô uk kto-----1------i-----------------מענשעז קאמוירס אוו ״םשעמבער די סילען ססענס 
ײ חאם דאס אבער פארמםעתנג, אפגעחאלםלז נים ז

MkkLikkk tokto totolktokk tototolkk ktototokkkktoktokk ----------- ------װ*למן ®ױס גןער״, יאסער ארגאנתירטען זייער סון
■Hkk totokto kkMkkMtokktoto tokkkkk toM kMkkkkkkk ----------- -----ותר אין קאגװענשאז זײזנד *ד געקומעץ דיגעץ זײ 

שינגטאן*
 ד9 וואם איז, דיל נײ ם9ד פמ צרח חױפט די

 פה געלד דאס וא זיך. ספארשסײ עס און געלד קאטט
 ״92 לט9ראחװ פרעוידעגם וואלס שטייעדען. פון קלמןן

t באורײזעז גט9ק i t ם טעז אז .כישוף ^ני  19דארי ז
מזו די דעקען n שםײץרץן קיץ צאלען ם9ד 1פי חו

Ĵ Mkkkkkkm kkkk tokk|totokM|te kto ktotô ^̂ k totokן דיל, גײ מן ן i״ ך וז v  ijjiiiivu ו אשױדמ  לי
ױ נים י9זײ געקלאגם• שטארק ןז

i אח, t קױלןנמ שםײוחמ הױכן די p in t כיד די 
u ממ מל נעס• p װןס שםײערוז די טאכןן קלענןר 

ט ןס אח בהנןס אין װערןן לןבןדי!  ותד וױדןר וון
אמעריקא• אק לעמז צו גוט רען

kkkkkkk kkkkkto Mtotokkkkk kMkkkk Mkikk kiLkkkk ^שסײ תויכע אזעלכע ביזגעס סאקע גאלט גאר 
ױ ערןן 1שדײ לײט קאםױרס״ אװ ״םשעפבןר די ו 19 

i !ןםירם אי«ט װןרם עס t הייד װי אױםפןרשונג 
 װןס ןס צאלם■ בתנעם װאס שטײערען ךי וײנןן עס

 אויםפארשומ גאגגע די ביו נײט לעמןרן t דייעחנז
 01 װאס דעם, פון אבער װערען, פארענדיגט װעט
 1שיי 19P »19 !עװאחװ אױסגןםונעז איצט ניו איו
 קאמוירם״ אװ ,טשןמבער «ז ןשדײ2 דער או זען,

 גאלוז, דארף ביונןס װאס שטײורען הויכן די װעגען
 םױ־ 10 ערשטע די איבערםריבעז. געװאלדיג איו

 ביו־ פח ןרײנגעקוםעז, וײמװ װאס ענטםערס, וענט
n אוגםערנןםועעז אינחשטדיעלן און נעסלײם  u r n 

 19חאב זײ אז זען, םען קען צאלען, ןיי װאס- שםייערען,
i באקלאגעז, *ו ויך אוחאד קײן נים t רחװןלט T P

kMM kkktokkk̂ U tototo Mto M̂ kkto k̂ktok ^̂k«k kto kk to kkkk■  סןנם לעצםען דעם די פון אװעק נעמם און וײ רויבם
 191װײ עגטםערס ארײנגעקומענע די שםייןרען. פאד

i געםליד, t שםייןרןן די otn פן־ דןר פו ®לןן זײ 
 — רמיחמ לאקאלע די *ו אח ירדנג19ר דעראלער

 3 םים 3 באםרעםןן — שטאדט איץ שטאאט —
 מדקוין^ אלגעםײנעם זײןר פח פראצענט צענטןל

 אױס 193«א גאלען. ביוגןס ריטעיל װאס שסײורןן די
 אלגעטײנןם וייןר 1םו פראצןנט 2 װי םעהר עטװאס

m מרקױף׳  אױס ןס ost« גיזנעס חאלסייל פוץ 3
״93 דארף 19« און פראצןנט• אנדערהאלבען בלױו

i איז םעז t  ,o s rio ts יחר עןײעישמ 9293919223 די
n אין אויסגמאלם ניס אונםערגעםער די פון רען x y p 
t® ױיערן פון  ■ p m םייל באדײסענדער גאגץ 
ײ פמ  קױ־ די ®ז חשבון דןם אױף געשםעלס װןרט ו

פרײזןן. העכערע פון פןרט דןר אץ פער
יו״otn 3 שסײןרוז, די פארגלײכם סען m און

ױ לןנדעד, אנדערע אין גאלס נעס  לפשל. עסנלאנד׳ ו
מליו׳ אח דײטשלןגד םון אפגערעדם שױן  19P אי
i זאגעז, מען t אס ביונעס, איו אםעריקע וױן אונו ביי® 
תי1פרױוילי העכסס t 1אי שטייורןן *ו שייד איו  9י

ײ צאלען פאלןן םייסטן די 1אי לאנע.  ניט אםילו ו
ױ העלםט קיץ  *U9 איז מלעז געדארפם וואלםען זיי ו

Aלןנד.
t הויז׳ עןסאנטעפדעזענר פון מעסמאיארי H־m 

ױ קאנגרעס׳ פוץ חויו אונםערשםע די  9 רופם םעז ו
o אויד, tn ח סארשלאג געזעץ דןם פאד געשםיםם■

toiktoktkkitokMk tokto tokto  ̂ t̂ok̂ k̂ ukkkkkkkkkkאויסלןגדןד, 1א או אלאבאםא, םון האבם קאגגרעסמאן 
opnm רסײלספאראי איו װאם ionnt w u m i ומר *ו 
ר nip אמעדיקא, פון חװ o ו ipi פאספארס קיין ניס 
 ן.ןלןוגײךא איט װיל oyn לןנד, קיק סאני איו ןם איז
m פארשיקט זאל in אמ t לאגןר. קאגצענםראציע

T9I91 rnm דעו־ אם אויפ up ipt n סאישלאג 
מ אנגענוגײמ אויד סל י ו י אץ פח י ט- מ אונםודמד מ

kiktô kto MHtfktoB' ̂  MftMto k̂tototototototo totôk ^̂ktôktoto t̂otoktotoחאמז חיסלעד  uju ^ ■רזגזידעגס סון ווערען שריבעץ
Iktoktototolt ikkitk tokto toktotoktoto tôto t̂oî t̂ôk tokktoktotô L̂kk  אסעוײקא אדיד אז זאגעץ* *ד רעכס פרלשטעגדיגע דאס

 תימיגסםענס זא און. געלוחמם עסעם אים פמ האט
ר otn אינםטיםחױע, איץ כאםש זזײן וי םירם o ן tn 

 םרויי אזױ אין װעלבע אץ נד3דײטשל אין געשאפען
o — װעלט דןר אויף גןװארען בארימם ןריג rr 

oap קאנגרעסםאז קאגצעגםראציאנם״לאגער• דער איו i 
ן קריגןן is בארעכםיגם זײן װעם  9םרײ t קאנגרעס וו
 ודםלןר׳ס דןרסען שםודירוז is דדײסשלןג אין דײון

 19« װי 1װיסע is כדי לאגערעז, קאנצענםראציאנס
4אסערימ אין בויען זײ דאדף

o איצםיגעז דעם אין ןס איו אלגעמײן אין in iitP 
 געזעץ־פרא• רעאקציאנערע אױף גערעםעניש גרױם א

 00 ארום געװארען ןרײנגןבראכט זײנעז עם יעקטעז•
ײ םון םײסטע די פראיעקטעז. געועץ אזעלכע זײ־ ו

totoktoto makklltotokklki ktokkkktokkkkkkto ktoktok Itô ^̂ktotô k̂to kדעםי־ קאמרעםמאן אימיגראנטען. געגען געריכםעם נען 
 t 12)791 033י3922רײ9 «אט למשל, סעקסאס, פרן סי

i פארשלאג, t אױסלןנדער, יןדןר otn ר איסידסי  מ
 חד ןמעריקאנעד דןר איז ענדעחגג אמ וס רװעלגן
 ץ״9191 א ל«ני• סון ױערעז ארױסגעשיקם מל גירוגג.

 פא־ אקלאהאםא סוץ באראה קאנגרעסםאן סח פארשלאג
i דערס, t ראנטען.אימיג o n זזימ  גיר־ קײן גים ו

דון לאסוואױסגעש זאלען גןר»  וליף■ר קרימן ®ן ײו
מי פזץ אייראנס קאנגרץססאן  ואכס39ארײ» otn אילי

«iy געזעץ־פארשלאג, א  i t זאל w ta־i9P29 י די נ
ונאייסלו פת רעכמז װילן itao •יי i iu t P וחזןל־
n ■019131 םשעל »  i t 2 גיס איבןרזעיפט זאל*n t״ 
ל0י ןס *ח אםןריקא 1אי אמױגרןנמװ קיין לןזןן



4 טi יז
קײנעם. פאר אױםנאמען שום קיק װערען געמאכם נים

 אין רעםאקראםיע די אז אױס, מיר זעט עס
 זי זיכער. גאנצען אין נים נאד אויך איז אמעריקא

מר ניט אםילו איז  דעםאקראםישע םון העגד די אין זי
קאגגרעםלײס.

***
 אין האט לייבאר. אװ סעקרעטארי פױרקינם, מיס

 ״מאונט דעם םאר געהאלטען האט זי וואם רעדע, א
 עס אז בשורח, פרײליכע די אנגעזאגט קלוב, חאליאק״ 1

 נעמליד האט זי אםעריקא. אין צײטען בעסערע קומען
 דער אין איז ארבייםםלאזע סון ארמיי די אז דעחױילט,

 און געווארעז פארקלענערט באדײטענד ציים לעצםער
 װעט זי אז האםענונגען, גוטע םאראן זייגען עם אז

 פוירקינם מים װערען. קלעגער גאד קורצען איז גאר
 עם וואם צופרידענהייט. גרויס איר אױםגעדריקם האם
 אץ איגדוסטריע דער אין לעבעדיגער געווארען איז
 יאר דעם אין אז אויסזיכטען, גוטע םאראן דײעז עס

 װערען באשעםטיגט אינדוסטריע בוי דער אין װעלען
 פאר א מים װי מעהר ארבײםער טויזעגם 800 מיט
 ארבײט מעהר פאראן איז עס װען און צוריק• יאר
או״ מעחר םאראן אויך אי? בױ־אינדוסטריע דער אין

 װאם אינדוסטריען, אנדערע רײהע גאנצער א אין בײם
בוי־אינדוסטריע. דער פאר פאםעריאלעז די פראדוצירעז

 צאל גרעםערע א באשעפםיגם זײנען עס װען און
 אינ־ די אין און בוי־איגדוסםריע חנר אין ארבײםער
 אויך םח פארבונדעז, איד״ר םיט זײנעז װאס דוסטריען,

 אינ־ אגדערע פארשידענע אין ארבײם םעחר וחװ־ען
ארבײ־ װען אז אמת, אלםער דער אח עם דוםטריעז.

 און קויםעז צו װאס מים זײ םארדינעןהאמז םער
אד-גײטצר♦ אודצרצ פאר גאשעפמיגונג שאפט דאם —

 מאכס דאס און דאלאר ביליאן 5( שולדיג איצם איז
 — אפעריקע אין פעחאן לעבעדיגע יעדע אויף אוים

 א אדער דאלאר, 300 — קינדער, און םרויעז םענער,
 אױף דאלאר םויזענט אגדערטהאלבען פון דורכשניט

 קלאוקמאפער יעדעד *ז הייסם, עם םאםיליע. יעדער
 קינדעד, דדײ מיט װייב א האם װאם דרעםפאכער׳ און

 אחוץ דאלאר, הונדערט 15 פון חוב א זיך אויף האט
 בױ דעם גראםערי, דער אין שולדיג איז ער וואם

 באקאנםע• און םרײנד גוטע אץ לענדלארד דעם םשער׳
 די און קלאוקמאכער די װעלען וואנען פון נאר

 הונדערט 15 קײן נים םארדינען וואם דרעסמאכער,
 הונ־ 15 באצאלען קעגען חױגה׳ אויף יאר א דאלאר
 רע־ דער פון חובות די םאר יעדער דאלאר דערט

 די םאקע דאך עס קלאגען דעם אויף אט גירונג?
 קלאוק־ די וחנן ביזנעסלײט. און םינאנםיםטען גרויסע
 אץ םאכער אנדערע *לע אץ דרעסםאכער פאכער,

 דא־ ביליאן 40 די באצאלען געקענם וואלטען לאנד
 די עם ױאלם געבארגט, האט רעגירונג די וואס לאר

 דעגי־ די וואס געקימערם, ניט באלעבאטים גרויםע
 יאמער־ ביטערער דער חובות. גרויםע מאכט רונג

 זײער טון קומט באלעבאטים גרויםע די םון געוױיז
 באדיי- גאנץ א צאלען דארפען וועלען זיי אז מורא,

 באלעבאםים גרויסע די זזוב. דעם םץ חלק טענדען
אנזאםלען פראםיטעז, גרויםע מאכעז צו ליב האבעז

 גןך צו ליב ניט האבעז זײ אבער קאפיטאלען, ריזיגע
 רעגירתס דעד פון חוצאות די פאר חלק זײער בען
 ארימעד יעדער םיל. צו זײ פאר איז געבען זײ װײגיג װי

 סת הוצאות די פאר פארגלײן־ איז צאלמ ארבייםער
 פער סד « אוניירעקט׳ אדער דירעקט רעגירונג, דער

אוגטערנעמער. ריינער דער װיי
 עקאנאםיע דער װעגען זיך רעדם עס װעז נאר

 1דעד «ו װערט איז מאכען, דארף רעגירונג די וואס
 קאנגדעס, איז זוכער עקאגאמיע זעלביגע די אז מאנען,

 געקד איז עם ווען געליארעמט״ שטארק האבעז וואס
 ארבייטם־פראיעקטען די םאר געלד באשטימעז או מען
 אר• ארבײםסלאזע באשעפטיגט זײנען עם װעלכע בײ

 איגע־ זיד האבעז אץ עי. פי• דאבלױ. די — בייטער
 ירעזידעגס וואם סומע, גאנצע די באװיליגען צו זאגם

 באװיליגס איצט האבען פארלאנגט, האט ראוזוועלם
 ראמװעלט װי מעהר דאלאר מיליאן 300 איצער מיט
 בא־ *ו געקומעז איז עס ווען רעקאמענדירט, האט

 גאנגא די פארמער. די העלפען פאר געלד שטימען
געווארען. פארגעסען ■לוצים איז עקאנאמיע

 אץ אײנפאך. יגאגץ איז — ? עם זיך שיקט װי
 שטיםען די און פרעזידעגטעדוואלען זײן דארפען 1940

ױ װערם מעהר פיל זײנען פארמער די םץ  שםי־ די ו
 ב̂י באשעסטיגם זײנען װאס ארבײםער״ די םץ מעז

רעגירונג דער םץ ארבײטס־יראיעקטען די

גערעכטיגקײט ►ן-------------------------

 רעדע איר אץ איז ■וירקינס םיס ׳גום און קירץ
איםיםיםםיש. זעהר געװען

 אױסגעדויקט אױך האט איטימיזם סאם גוױפע א
 האט ער קאםױרם. אװ םעקחנטערי חאיקינס, םר.
 מערקט עס אז באװיזעז׳ עיצזציפ ייהער גאנמ א מיט
 באדייטעגדער גאנץ א צייס לעאסעו דער אין זיד

ביזנעם. אין אױפשזדאוגג
 האט םען הערען. או אמענעם גאנץ אמ דאס

 װאו־ם פױיליד א געחערם גיט צײם לאנגע א שײז
 מף דעם מים אײגגעװאוינם שױן זיד ״אט מען »מ

 ארבײטם־ דאזיגער דער םים קריזיס דער אז דאגק,
 איגםםיטתיע שםענדיגע א מװארען איז ארמײ לאזער

ווערען. אוגעשאפט נים מעחר קען װאם
 איטײ *ו װערעז *ו אײלען נים דאיזי«יד סעז נאר

 שפעםעד װעחװ קעז אנםוױקלומ די װײל מיםםיש,
n .םיר ײעז געגוג זיץ דעריבאר װעם עס גרױם 

איםיםיס־ ביסעלע א בלויז װעחװ פאדלױפיג יחנלען

 פץ באשטײט װאס ליג״, עקאנאםי ,נעשאנאל די
 לאנד״ פח פיגאגסיסםעז און לײט ביזגעס גרױםע די

 איחר אױף אײגגעשראקעז ביםעל רעבם א אדנז תאט
 אס־ איז אפגעחאלמעז האם זי װאם באנקעם, חמ־ליכען

האםעל. םאר
 אױפ• די געשםעלם זיד האט ליג דערפאנםע די
 פאכען זאל רעגיתגג די אז קאמןי, א אנצוםירעז גאבע

 אױף רעדנער די און אײםגאבעז אירע איז דקאנאםיע
 פאקטעז שדעקליכע זײער טלױידעת האמז באנקעט דעם

 ראתודעלט׳ם .פון אויםבדײנגערײ גרױםער דעד װעגען
האם למשל, רעתאד, די פון אימעד אדםיניםםראזױע.

-.................... - - - - - - - - ft■ ■ft* M MftteftftMMft Mftft̂,אין אדםיניםםראציע איצםיגע די אז אײםגערעבענם 
 אויםגעגעבעז יאד 6 לעצםע די פאד האם װאשינגםאן

m דאלאר 200 r !ױ אזױ און סעקונדע  האם ער ו
 בימעם־ און פינאנםיסםעז באנקירעז׳ פאר געדעדט

ױ ײײסעז װאס לײס האט געלד־חשבח א מאכען או ו
------ - - - - - -- Aft ftftteMMftftftBMftft ftftfttftM̂ ftftftft ftM̂  ft■■■מא־ געדארפט גיט דערקלערונגעז וױיםערדיגע קיין ער 

דרעסטאכער די און רענאיקטאלק די אױב נאר מן.
—  — — ̂ ~ aaaL ■■■ Mft̂ M MaMftft̂ L te■ 4■ ■ftftteftftft■ ftftftftM̂ןס  טשי אויף װילען נײס לײדיגע סך א וױגס האכעץ ח

 קעגעז אוים, טאכט דאם וױפיל אױסרעכענעז קאוועס
 םע־ 60 פאראן זייממ עס סאן. לײ׳בם גאגץ עם זײ

 חוג־ זעקם םיט םויזענם דריי מיגום׳ א אין קוגיפז
 400 טיט םויזענם 88 און שעח א איז טעקונדעז דערם

 אוים גיט מן װץן »ון למס n« א איז סעקינדעז
r n r םמתדן aoo דאלאר n s םיליאז 17 אײם «ס 
ז מא^ א *ין םויזענם 280 טיס י ײי י ױ up אז  t 
ר פױן איז םעג 866 תאם מ I גאד זזשבון דאד ויי

 געסאכם pst דןס חאט רןדגאוי מו
a« זײ nr ,ױילטתאד «אט עד rm r

ר ע ף י ל
תמען אגרהם פיו

וואועוסנ זומער »אין
 גראז פלוםען, בײמער, *װוישןך
ppw חיײעלעד שטעחען rm e® ; 

 געשפילם זיך װאלטעז זײ פונקט
רז״ זײנען ״װאו און געפרעגט. םי

 ארױס קוקט גװײגען די תרן•
ר IT פענסםעי/ א דא  ׳*י
 שפאט א אץ װאלגלען זײי װי
דיר. פדט מיר, מיט גערײשט זיף

 גרץ, און גראז כלומען. כײמער,
.רױם םרײעד חױכןןר, א און

ט ד װײז  אםאל, מענע א ד$ ז
ד דאכט ר: זי ^ א גןןחט op די ױ ג

גרץ, און גראז כלומען, סויםער,
.  ̂ « A ft̂ ■ ft ft ft ftftftftftftiftM Aftftft AftftAAאומעטום סדיחתג אץ פרײד; 

ט  קמד א גראז *וױשען זץ• װײז
סלום^ א ס׳סליחט אז ׳דיר ײד דאכט

 • ? ״אןאס״ איז װאו און שטאט איז װאו
 סלויז^ חלום א — גקדענקט װער

 — אמעי שאפ־מײדטל א קומט
רױז. א ם׳בליחט אז דיר, זיד דאכט

װערטער פרײע
op נאפעט װערטקר װען טרעסט 

W, גיט כאס אץ קמ מזװ ifi 
o in p n  op נאד ppדרױסע אץ לט

ftftftftlftL■ ■ft■■■ ftftftftftfttAH M ltגלאז?ן. *םוךװינטןך אץ
ױ »סט, װ?רט?ר, אץ npw ו p 
ײ  עפילען^ *ו נאס אץ *ױחט ז

npn «ני ם?חר, — tpo מוז דאן ro. 
^ ױ רו א ײ, ס פארחיל?[. ז

r פריינט װגענט « צו
p rn דוסטמ טראג?ן װ?רט?ר 

 :טאל« און גערג pםoװײט די ®ון
ד זעײ םײג?ל  לוסמ^ npn אץ יי

מ?ר און טןןסןזלט• די רײשזד ג׳
א*?י?ן פארכיג  ׳װ?רט?ר די ®י

p װי o p rw a o, ױ  :סארטרױט? ו
 ׳?רט?ר סארװיסט? אויף ס׳ל?ג?ז

o׳n p r'n  ip n p o r ײ ג?גױט?. נ
• אונז *ײם די ס׳ח*ט W, וי W tW 

ripnp ניי ײד — ײ ייד׳ j 
jp v סארלאמט, סול יוג?גט, די
««.<-■ ■̂ ■ftftftLiftUftftiftft MAS AftAMl_____________ ט ך װײז ?״pons אץ שסײפד?גדיג זי

מענטש דער און װעלט די
 — שימ?ײמ סון ל*pװ א דא ס׳איז

 גראזן כלומש, סוים?ר, סון
 ג?מײנ?ײם גאר oonpt דד אץ
טאל?ס̂א כײזטז סון

 פרײןן, » װ?לט » דא ס׳איז
 סײלן מיליןןגןד פאת?מט

 חיח, » *סױיג אץ — דו און
ײל-0pi אװאנג׳ס אין אין

ט?, « לי0װ 0 0י ס׳אף בײי ; ניי rnr״ rp «0״ «0ײ w דםר — n און v  npn pVWjpo ̂
.*IBTBWpi ליץ0 ייך סם0ח
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ױקא קען װי ? פאשיזם און מלחמה פון אױםהיטעז דך אמע
 גרױסער א אין פארטאן איז םעףיקע
 מלחמה וועגען דעבאטע א — דענאטע

פאר־ םעמע דאזיגע די פאשיזם. און
דיפ־ אין אן אויבען דעם איצט נעמט

געזעל־ אין װי גוט אזוי לאמאטישע
 עס לאנד. םון קרייזען שאפטליכע

דע־ היציגע דעם װעגען םאר קומען
 אויף פראגע די דיסקוטירט מען קאגגרעם, אין באםען

 געשפרעכען אין אויד אמ פארזאמלונגעז און מיםינגען
 װאס איז: פראגע די באקאנטע. און םריינד גוױשען

 דער םמ זיד אויסצוהיטעז כדי טאן אמעריקא דארף
 זי דארף מיםלעז א םאר וואס און מגםה פאשיםםישער

 םאל אין ווערען *ו ארײגגעשלעפט ניט כדי אגגעמעז
 קריג א ארויםצװינגעז װעלען מלוכות פאשיםטישע די

? אייראפע םון לענדער דעמאקראטישע די אױף
פראגעז. באזונדערע צוױי אײגענטליד זײגען דאם

 פאשיזם װײל שײכות, נאהענטע גאר א האבען די אבער
 נים אי*ט װאלט עס װען צמאמעז• גײען מלחמח און

 אײף װאלט אייראפע אין פאשיזם דער געגושעװעט
םלחמה. םץ געפאר קײן געװען גיט וועלט דער

 חנר מיט אז װערען, םעםטגעשטעלם דארף עם
 אק לענדער פאשיסטישע גתיםע *װײ די פון אױםנאמע
אי*ט וױל — איםאליע, און דײםשלאנד — אײראפע

נים גאד איז װעלט די מלחמ̂ז קײן ניט לאגד קײן
־*־— --------------*

לעוױטין. ב. פון

 ער אץ אייראםע אין האנם םרייע א געקראגען האט
 נאצישער גאנצער זײן מיט בושעװען אנגעהויבען האט

װילדקייט.
 װעם היםלער אז געמיינט, מען האם פונדעםטוועגען

 אין געגעבען האם ער וואם פארשפרעכען זיין האלטעז
 םעריםאריע קיץ םארכאפען נים וועט ער אז מינכען,

 איז אבזיכט אײגציגע זײן אז און לענדער םרעמדע פון
 בא־ דייטשע די הערשאםט זיין אונטער םאראײגיגען צו

 דיי־ דער ארום זיך געםינען וועלכע פעלקערוגגען,
 געװען איז געזאגט, ער האט דאם, גרעניץ. טשער

 סר די םון אנעקסירונג די םאדערען אין אבזיכט זיץ
טשעכאםלאוואקיצ. פון פראװינצען דעטען

 האבען חדשים אכט לעצטע די פון פאסירונגען די
 םעג־ איז עס וועלכער אױף האפענוגגען אלע צושטערט

 אימפעריאליםםישע היטלער׳ס באםרידיגען צו ליכקײם
 האם םשעכאסלאוואקיע פון פארכאפונג די אמביציעם.

 די ענדערען צו ענםשלאסען איז היםלער nr באװיזען
 דעד װערען צו אמ אײראפע פון לאנד־קארטע גאנצע

 לענדער קלענערע די איבער הערשער םולשםענדיגער
םײל םאװעםישער דער איבער אױך מעגליך אױג אח

_________________ _________ ___ _ J j T O K J f
 צוליב רואינע, פון שװעל אױפ׳ן שטײען לענדער ױיכע
 מאט װעלנדםלחסח די וואם לאסם שרעקליכער דעד

 א פון געפאר די איז פוגדעםטװעגען איבערגעלאזען.
 און אגרעסיװע די צוליב גרויס, זײער סלחםה גײער

 לענדער פאשיםטישע די פון פאדעתעען חוצפה׳דיגע
 אױןי מאכזװ די װאם איבערפאלעז װילדע די צוליב און

 םאזמות דורך חאםען פאשיסםעז די םלוכו̂ו שוצלאזע
 אם־ ליסםישעrרpאיםפ זײערע נאר נים זעטיגעז צו

e r r a, ארױםצוצוױנגעז דעם דודן־ אײד חאפעז זײ נאר 
 אידזד פאשיסטישע זײער לענדער באזיגםע די אױף

 פאשיזם דעם באםעםםיגעז אופן אזא אויף אח אלאגיע
װעלט. דער שיף

 טאן צו דאס האם װאס • פרעגען דאך איר װעט
 םים געמנשם דאן־ איז לאנד אונזער אמעריקע? סים
 ים, א םיט אײראפע פון אפגעטײלט איז זי װאם תם

 מאם חײגם ברײם. די סײל טויזענד דרײ איז װעלכער
ד װעלען *ומןר *ו םירא היר חאנמ די יי

 פיר האבעז מאם סא קונמגן, גיט מלוכות פאשיםםישע
 גאו דארפען םיר ? מאומח א פאר שרעקען צו װאס זיד

 אײדא־ די אין זיך מישען ניט און זײט א אן שטײן
 דא װעלעז םיר און דײצזסערײ און איגםריגעם פײאישע

םרידען. שםענדמען האבעז
 געחערשם טאקע האט זיכערקײס פיז געפיל אזא

 װעז צוריק׳ אכם םאגאטען א מיט ביז אמעריקע אין
 באריםטער טרױעריג דער געװארען געשאפען איז עס

 לױטער גיט גאר ניט חאט וועלכעד םרידען״, .סיגכעגער
 אמזר האם עם גאר אײראפע, אק חימעל דעם געפאכם
 אם־ פח זײט דער אױף אױך וואלקענם מלחםח םריבען

 פאראײ־ די פון ברעגען די «ו ביז אקעאן, לאגםישען
 האס װאסאםעריקע זיכערקײט די שטאםען. גיגטע

 מזגז פארשוואונדען. סיילוױיו איז קריג געגען געפילם
 אז אמעריקע׳ אין ךא שרעקען אנגעהויבען זיד האט

 אטאקירעז. ניט זאל םאשיזם ®ת מגםח שװארצע די
 אונזער מיליםעריש, אויך נאר אידעאלאגיש, נאר גים

ווןלט. דער אױף דעמאקראטיע םעכםיגסםע די םדיגה
לעצ־ זיך תאם מען װאתם אוחאך אן דא איז עס

 דער פאר לאנד אין דא שרעקען אסנעחוימן טענס
 חאטמעזגעחנכעגם פריחער געפאר. פאשיסםישער

 קראנק־ אײראפײאישע אן אױםשליםליך איז פאשיזם אז
 לענ־ שעדעטאקראטי די nr געםײנם םען האם הײט,
 באשימז «ו אימשםאגד דין װעלען אײראפע םץ דער

 קלזר די אױך גאד אלײן, דץ נאר ניט פאשיזם געגזנן
 אנגעהאלםעזזײער נאך האנעז װעלמ לענדער, נערע

 געחאפם׳אז האם pro אומאממנגיגקייס. אמ פרײהײט
ש;אט־עפא̂«ו מעמױמ צװײ די  אנגלאנד —םלוגית י

o תפאײזא W וױ שםיץ װעלאן — פראנקריץ־ »יז y i 
 אצילזזנ פאשיסםישע די זצזחדצלא ניט װעלען זײ און
 ,םמממר חװ־ קאגםיגענם. אםעריקאנער דעם צו

ד איז עם שװאד וױ באװיזעז אגצר האט פרידעף  יי
חיייליד לפנדאד. ישפסאפדאטופ די פיז דשססצרפיױי

 איגטריגעם פאשיםטישע די געקוםען זײגעז דאן
 פאר־ חנר פון אויפחױןונגעז די און זיז־־אמעריקע אין

 אין נאצים די פון םעםיגקײטען שפיאנאדפ צוױיגםער
 דער אז דערםילט האט מען שםאטען. פאראײניגטע די

 לופט די פארפעםטען אנגעהויבען האט פאשיזם פון םם
 אנגעתױבען זיד האם םען און ים, זײט דער אױף אױך

 ראײ־0ס די אק אונז בײ אױך םאשיזם פאר׳ן שרעקען
שטאםען. ניגםע

 «ו אױסגעקוםען מיר איז *וריק לאנג גיט דא
 בילד די שפיאז״. נאצי א פח ודוי ״זײ מואװי די זען

 וחנרם דארט בראדדױי. אויף געוױזען איצט װערם
 איז דא נאציס די פון טעטעקײט די געשילדערם

 דארט אויסגעםראכםע. קײן גים אח בילד די לאגד.
 אויפגע־ זײנען װאם פאקטען די איבערגעגעבעז װערען
»iy נאצי די פח טרײעל דעם בײ געווארען דעקט ro o, 
 דארט װערט עם פארגעקומען. צוריק לאע נים איז װאם

ױ געצײגט,  דיערע אין זיך מושםירען נאציס די אזױ ו
ױ און קעמפס ײ אזוי ו  פאר• «ו ײגענד די לעדנען ז
 איר ״פירער״. צום םריי דץ צו און אפעריקע ראטען
 אגעגטען, נאצי די פון רעדעס חוצפח׳דיגע די הערם

 דײ־ דער פון געװאראן געשיקם אחער זײגען וועלכע
 זעט איר און געסםאפא די פאליצײ, געחײם םשער

ױ  םילײ אתזערע גנכ׳ענעז צו זוכען שפיאנען נאצי זײ ו
 פין ארוםגעכאפם װערט איר םעקרעםען. םערישע

 די לעזם איר און אלײן, זיך פרעגט איר שוידער, א
 אנ״ אנדעחנ די ®ון פנים׳ער די אױף פראגע זעלבע

ױ :װעזענדע איז דא דולדעז דאם מען װעט לאנג ו
 פון זיד אױסצוחיםען טאן אםזגריקע קען װאם לאנד?

 םײ און אינעוױיגיג פון םײ געםאר פאשיםטישער דער
אטאקע? אויםערליכער םעגליכער א פון

 םזד םאשיםםישזג די — געפאר צוױיפאכע די אמ
 פא־ » פח מגליכקײם די און לאנד אין דא טיגקײט

 פארזיי־ די אױף דירעקם אדער אטאקע, שיסםישער
 סלוכה איז עם װעלכער א אויף אדער שטאםען, גיגםע

 עקם־ םיליםערישע דא זײנעז עס (אוז זיד־אמעריקע אין
 םאראז) איז מעגליכקײם אזא אן גלױמז װעלמ פערםעז,

 אונז פאר פראבלעם זנרנםטע אן זײער געשאפען האט
. . לאנד• אין ךא

 שמאלער פיל האם טעכניק און װיסענשאםם די
 איצם אמ אפעריקצ ים. אטלאנםישעז דעם געמאכם

ױ אײראפע צו נעחענםער פיל  װאשינגםאז שםאם די ו
n גײ צו געװען איו r וש אדדשײ פון צײט דער אין 

 חיססארישע זײן געמאכם חאם ער װצן װאשימםאן,
 צו יײסגעשוואײחװ צוריק יאר 150 םים אחער רײזא

 אםעדיקע. פון פרעזידאגם ערשטעד חנר אלס װערען
M r מז געדױאדס חאט רײזע  אײ־ פמ איז םעג, זי
 פיר יאץ קומעז איצם מז קעז אמריקזג קײז ראמ

 םעת־לעת אייז איז איז 1שי א נױס םעג חאלב א און
«ג* די פשלאסצזאױפג ניט איז עם עראפלאן. אן איץ
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 שםונ־ געציילםע אין אקעאן דעם אריבערםליהען קענען
 נים מער אאא איז אײראפע םון וױיטקייט די דען.
 םיליםע־ א םץ זיכערקײם אונזער פאר גאראנטיע אזא

געװען. אמאל איז זי וױ אטאקע, רישער
 די באשיצעז װעגען בלויז ניט איז פראגע די

מיי׳ קײז ניטא איז דעם אין גרעגען. אמעריקאנער
 אנדער אן דא אבער איז עם פארשידענהײם. נונגם

א אן גאנצעז אין שםיץ אמעריקע זאל צי :פראגע
 אנ־ וועלעז לענדער םאשיסטישע די פאל אין דיט

 אדער מלוכות, דעמאקראטישע די געגען מלחמה א פאנגען
 צוריקצושטויםעז םראנקרײן־ און ענגלאנד העלפען זאל זי

 םראגע די לענדער? םאשיםטישע די פון אגפאל דעם
אמע־ זאל אזוי: ווערען םארםולירט אייגענטליד קען

 שטײן וועט געםאר םאשיםטישע די ביז יװארטען ריקע
 טויטען צו העלפען זי זאל אדער ברעגען, אונזערע בײ
 װעם דאן און אײדאפע, אין בעםטיע םאשיםטישע די
? קוםען ניט אהער במילא שוין זי

 דער װעגען שםאנדפונקםען צווײ פאראן דעען עס
 צו באצוג אין שםאטען פאראײניגטע די פח האנדלונג

 אז איז. שטאנדפונקם אײן געםאר. פאשיסטישער דער
 דא פאשמם געגען קאמף דעם אנםירען זאלען מיר
י גאגצעז אין זיך םישען גיט און לאנד אין  די 1י

 צוױי־ דער r* סכםוכים, און שםרײםען אײראםײאישע
 דע־ די העלםצז זאלצן מיר אז איז, שטאנדפונקט טער

 אטאקירט װעלען זײ פאל אין לענדער מאקראםישע
r »  irw m *ירס וחװ רוס-אאלוסות^ס פישפפיפאפ ד 

 װעם אײראפע איז פאשיזם דעם באזיגען העלפעז װעלען
 אין דא זיד פארשפרײטעז צו האבען ניט בח קײן ער

אםעריקע•
AAAAftftAA AAMftftHA ftftftAtftA ------------- - — - ------------------------ .ױי די ̂נד&ונקסען גו ̂בען שס  אםעריקע מכדילם ה

״אײסאלעישאגיםטס״, די לאגערן: צוױי און פאקםיש
 םיליםערישער איז עס װעלכער געגען דינען וואס די

־ פון לעגדער דעמאקראםישע די מיט קאאפעראציע  ייי
 שיםטישצפא די געגען םלחםח א פון פאל אין דאפע,
 שא־ דארף אמעריקע אז האלםען װאם די און םלוכו̂ו

 לענדעד חנסאקראטישזנ מיט פראנם פאחייניגטען א םען
 פון אטאקעס די באקעםםעז די העלםען און אײראפע םח
םלוגוו^ פאשיסםישע די

 אנ־ די אפילו אז װעחנז״ געזאגט דערבײ דארף עם
 מיס אםעריקע פון פראנט פאראײניגםען א פוץ הענגער

 אםעריקצ אז גים, װילען לענדער דעפאקראטישע די
ױ םלחמ̂ו גײער א אין באםײליגען אקםיװ זיך זאל  ו

 דעם פאר בלױז דינעז די ב917 אין געםאן האט זי
nr דעמא־ די חעלםעז זאלען שםאםען פאראײגיגטע די 

 »ון פראװיאנם און אמונ^ע מים לענחגר קראםישע
צז•אמסאלד םיט ניט אמר געלט, מים םעגליד אױב

םײ־ חמ־ איז אז װזנרעז, באםערקם דארף אויך
 םלחסה פון םראגע דער װעגען פארשידענהײם גוגגם

 ליניעס פארםײ גןאחעװג אפגעוױשט דינען םאשיזם און
 פאראז זײנען עם אויפפאםתגען. אידעאלאגישע און

 זײ־ װעלמנ רממאשאערען, און פעגשעז קאנםערװאםיװע
 *ו פירען קען װאס שריט איז עס װעלכער געגעז גען

 םאציא־ און לעןקאראדי פאראן זײגען עם און םלחפה
 םלחסײ איז גײן צו אםילו גרײט, זײנען װעלכע ליםטען,

 םאציאליםםען אימימ פאשיזם. געגען קאמף דעם איז
 איצטיגעד דער אין פאסיפיםט א זיק צו אז גלױבען

 לי«ציעױױצ אתזער פאר אופגליק אן גאר איז גײט
 נאד איז װאם דעמאיןראםיע דער פאר געפאר א און

 איצ־ דער אין פאםיםיזם װעלט. דעד אױף פארבליבען
 חענם די שטארקען צו םײגט זײ, זאגען צײם, טיגער

 פיז פארגיכםומ די םײנט עס פאשיםםעז; די פון
 גאר אײראפע, אין גאר נים דעפאקראםיע אץ םרײהײם
אמעריקע. אין דא אויך מעגליד

 .איםע־ דער צד״ אנדער דער עגםפערם דעם אויף
 געלעו־עגם, אונז האט ערפא-ונג די אז לעישאניםם״,

 בעםזװ־ ניט װעלט די מען קען םאזםח א דוי־ד אז
 «י געװארעז געםירם איז םלחםח לעצסע די פאכעז.
ר װעלם די מאכען מ  מבראכם חנמאקראםיע. םאר זי

 װאם וױיס וחנר הײגם םאשיזם. םלחפח די גאר האם
גרײמען. װזנם םלחפה גײע די צרה א פאר

 ייו םלחםח » אז געדעגקיז סען דארף דערצו
r א ®ח אגפאנג דער שוין o n p oor r  Jrm n ױז 

 תױגם עס אמ זץא S אז אפגעשםופם װערט םרײהײס
 ד«ד איימגסליד איז דאס דיקסאםוד. » הזװ־שען אן

____ פאשחט. פון אנפאננ
אפגעשפימלם װערפן שטאגופמקסץן צדױי די אס



ט ײ גערעכטיגקײט ^4 » ז
m די אץ a m אין ayroyp, זשור־ און ביכער אין 

 פאר־ אױף געשירעכען און דיםקוסיעם, זרן און נאלען,
םאחאסלוגממ. שידענע
ay גע־ די באםראכטעו גו איגםערענמגט איז 
m תאס ארגוםענםען און יאנקעז n איז אנגעגעבעז 

שטאנדפמקטעז• וװדײ די סון ®ןרםיידיגונג
 סון םענות די נאטירליך גיט אינםערעםירען אונז

 םאר־ װעלכע פןןליםישענם, די און רעאקציאנערען די
m שטאנדפונקם איין םײדיגען y וליב צוױיםעז דעם* 

 װעלען מיר אװעקען.. פערזענליבע אדער פאליםישע
 װעלכע םענשען אזעלכע םון מײנוגגעז די באםראכםען

 זײנען װעלכע און לאנד סיז טובה די אויםען ױינען
’y און םרײהײם אז פאראינםערעםירט, a y ip y a n ז»ל 

װעלם. דער אויף הערשען
 דע־ די מים קאאיערסניע טאר איז װאם *ד דער

 געגען קאפף זײער אין אײרןאע ®ז לענדער םאקראטישע
 מר. פון געװארען אױסגעדריקם אםבעםטען איז פאשחס

 םר. עקם״. פאסם ״םען ביד זײן איז מאמפארד לואים
 ליבעראל » עקאנא&יסס, באװאוםםער y איז םאמםארד

 ײזװעלם׳ם ■רעזידעגם פון אגהעגגער שטארקער א און
 פאשיזם געגען קאמף דער אז האלט, ער רעפארמעז.

 דורך — פיזמםען «װײ אױף װערען געםירם דארןי
 און לאנד אין דא טאשיסםעז געגען מיטלען שםרענגע

m די שטימן דויד a y ip y a n םאל אין אײרא״ג םון 
ח םלוכווג עסישסטאשי די מים *חאמעגשםוים y י

y פאשיזם געגעז קאפף דעם אפבאלאעם װאס i 
 אפעריקע אז פאו/ פאמםארד םר. שלאגם לאנד, איז
 םאשיםטישע n געגען באיקאם y ערקלעי־עז פשוס ז*ל

 אלע ליקװידירען «*ל ypnyay אי וױל iy פלובות.
און לעגחנר משיםטישע די pa אינװעסםםעםס איחנ

 ט1שלא ער זײ. םיט תאנדלען אױסחעחװ זןל ד ןז
 ביר־ אםעריקאגער אמעזטארב מל סען אז ,m אײד
מלין דייטשלאגד, באזימז w גער w און אי a r, אדער 

 אח־גוגג. פאשיםםישע y חעו־שט עם am לענדער אנדערע
n® אייד מיל אממײמ  m y n a פא- די פון שיטעז 
 האםענם, אונזערע אין *רייעוקוםען םלוכות שיסםישע

 קײגזנם *םעריקע קײן אריתלאזעז גים זאל םעז «ז ױן
 גאםוראליזירםע טלוכת. טאשיםםישער * פון קוםם װאס

 אידעאלאגיע םאשיסםישע די iy געםעז װעלכע בירגער,
ז*־ םירער טאשיסטישע די *ו טרײחײם שװערען זיי און --------- — •kMMk MMkaUlklM •mUבירגערםום. זײעד פארלירעז לעז

 װעלכע •ראגראס, וױיסגר״מנדע ג*נץ * איז דאם
 אימררײם אז «ז גלױבם, ער םלחמח. «ו סיריז ימן
 «ו םירען דוקא גים מרז מאיהונגען האגדןלם פיז

 געגען קאטף דעט אין װעם מעז *מר אױב ־•םלחמח.
מז ניס םלחםח » אן פאשיזם  «ר איז אויסקוםעז, מ

םור «ו אני טלחםח אין גײן או גריי׳ם סון וחגריז י
yn hum  *Mm Mm w  m M m  * in  BraHn 6« ■־» »u# ס©ר רײ םרדוי םזגד יגד זזיג^יגן ע©י

̂נט ער םלחמ̂י נז זא זאל אים פאד מען «ז אטעז. «
זחנר םלחמ^ n םאשמם אױסחאל: דעד שםײן

אויםגןך ער ח«לט טאשיזם, דעם םויםען «ו פלחםח
םלחם̂ז קליבען

 װארום טרידעןאונאו שםארק איז פאטפארד םר.
ײניז םיר  אין r« טאשיטטעז די נו םאלעראגס *ו ז

 אוגזער דיסקו־עדיטירעז או *לעם םוען װעלמ לאנד,
 שװאכעז חנמאקראםיעז די m מלט. «ד דעםאקראטיזנ.

 נמשיס־ די ערלײמז זײ מאס חנם םים *■ אלײז ײד
m ר«וגר>בעןאתס? a n דעם«קר«םיע פיז *ונדאמענם 
י איז sw’u י n p tp n .•לעגדזץ

 פון ■אליטיק אױסלעגדישער חװ־ אנבאלאנגם װאס
n״rowpp זי יארז• *םעריקע ri די םים n rm n p w n 

 און שפײז םים חעלסזנן זײ דארף זי און אײרן*ע «ז
rrxm מן םלחסה » •יז מל איז  משיםטישע די מ
לנגדער.
 חילף אתמר «ו ארגממנםירם, םאםפאח־ מר.

rt די n r o m p n ר גיז  אוגזער איז אײדאימ ®ת לי
מז שידטימל מסםער a מ n .װען טןשחט yn 
ז וחנחװ באזיגט זאל טאשיזם י m* י v, אװעק־ װעט 
«ו די מלעז מי־ ע  װארםען anm ויײגט אםןריקע. ג

 װעז מיר, אוגזעד גיי שםײז װעם פאשיזט m כמ
 יענעד אױף בעטםיע די םומתן חעלמן קעמן מיר
ta* זײט

 r* פח נים ת*לםעז ס«דױסל<יש>.«יס« די
■W גלײמז, זיי b m h b  n ומטטאקנ גיס קעז 

ח־ בלויז ײוחת m■ יי rm w r ץ דוז־ר ניט *•ילי י
• •יז ײ

 אנגענומען האבען איטאליענער די טיט. פון זולםאט
'-a n שרעקליכער םרן אומשטעגדען אוגםער פאשיזם 

 אױב דײםשלאנד. אין פאםירט האט זעלבע דאס נוימ.
 פאר־ גים זיך זאלען אומשםענדעז עקאנאםישע די אאא,

 סון ■ראבלעט די אויב אמ אמזוריקע אין דא בעםערען
 דא װעט װערעז, געלײזם ניט זאל ארבײםםלאזיגקײם

 םאשיזם, פאר באדען גינםםיגער א ווערען געשאםען
 און דעפאדטא«יעם די העלםען גיט ױעלען עם און

פאשיםםען. די געגען גזירות
 דעם ®ון םארםײדיגער סארגעשריטענםטער דער

rt וועגעז האט װעלכער טשעים, םטוארט איז o n 
די בוך א אנגעשריבען  האלם ער םראנט״. וועסםערן ,

 םא־ םת אמעריקע ראםעװען או װעג בעסטער דער אז
 פץ לאגע עקאנאםישע די פארבעםערען צו איז שיזם

:ארגומענם פאלגענדען דעם אז גיט ער מאםען. די
 די װעגעז דעמיילען אײן אין האלטען פאשיסםען די

ײ אץ פאשיזם, םון גליקעז a אונטערשםרײמװ ז n םאקט 
 ארבײםםלאזיג־ קימ איז לענדער םאשיםםישע די אין או

 עם ארבײטער. אוים דארט גאך םעלען עם ניטא. קײט
 דארם איז ארבײםםלאזיגקײט די אז אםת, טאקע איז

 באחןך אוגגעהייערער דער *וליב געװארען אפגעשאםם
 םירעז לענדער פאשיסטישע די װאס ■ראגראם פענוגגם

 םון• לאגד• א פמ רואינע א איז פראגראט אזא דורד•
a פיז לעגדער םאשיסםישע די וועלען סוף כל n שםארק 

 םי־ און עקאנאמיש נחאמענברעכען װעלעז זײ לײדען.
 בא־ דער םון לאסם אונגעהויערער דער םון גאטגיעל

 פי־ אח עקאנאםישע די םארמרם װעלכע װאםענונג,
לאנד. ®מ מעגליכקײטזנז נאנאיעלע
 אינםעליגענטע פאר ארגומענט אן אבער איז ואס
גאגרייפען קעגען זועלכע םעגשט׳

גמי
װ י

י «1י

ז י ײ י

 םראגען אזעלכע אין זיד קלייבם 8עול פשוט׳ער דער
 ליידעט װעלכער ארבײםםלאזער, רn ר.nםאנאנ גיט

 דין װעם עם װאם גיט זיד קיםערט נױם. און הונגער
 פרױ זײן װייל דזשאב, א איאט דארף ער שפעטער.

אים. דעחנײלם מען ווען עםען. בעםען קינדער און
 ארבײטם־ קײן איז לעגדער פאשיםםישע די אין אז

דזשאנ. א האט אייגער יעדער אז און ניטא לאזיגקייט
 ניט גאר דימײבער איז עם אים. אױף דאס יײרקט

 אר־ אםעריקאגער דער אז מעגלינקײם די אויםגעשלאםעז
 זיד זאל פאראוױיפלוגג. פון שטופע א אין בייםםלאזער,

 װעם וועלכער דעםאגאג׳ פאשיסםישען א אן אנכאפען נים
פאשיזם. אונטער דזשאב זיכערען א םארשפרעכען איט

םרײ־ זייער ליב םאקע האכעז אםעריקאנער די
פרײ־ די םעגליך וױים װי קעםםען וחגלען זיי אח הײם
 גװײפעל גרויםעד א אבער איז עס אטנוהאלסען. חייט

 םרייהײם פאר קעםםען או כאגײסמעוט זײז וועלען זײ צי
פא־ זײן זאל אויסוואל דער װען דעםאקראםיע. און

 גרויםער א מיט דעמאקראטיע אדער חשאבס׳ םים שיזם
 די פאר גוים און הונגער םים און ארבײטםלאזיגקײט

טאסען. ברײטע
 אין פיל אזוי ניט ט1לי פאשימ פון געפאר די

ױ פאשיסטען׳ די ®ח וראפאגאנדע דער חװ־ אין ו
 20 די אק »ת ארבײםםלאמ׳ םיליאן עלןי ®מ ארםײ

 אנ־ געאװאונגען זײנען װעלכע אםעריקאנער, םיליאן
ף׳ «י אוקומז  קײנן קעגעז ברויםגעבער די וױיל ײלי
פא־ פון געםאר פאטעסניעלע די קריגעז• גיט חשאבס

געװאל• דער אין חויפםזזנכליך חמ־יבער ליגם 8שיז
 אין דא האגען םיר וואס ארבײטםלאזיגקײט דיגער

אםעריקע•
געטאן דאם קעז אזױ װי אבער איז פראגע די
חי ח ע װ

ױ יאר זיבעז באלד שײן  םיםלען זוכט אמעריקע ו
rt איר איז פראנלעם אגגעוױיטאגטע דאזיגע די לײזען 

 די לעזען. *ו 8יראבלע זײ געלונגען נים אלץ גאד איז
m i אױף שמנל *ו ?יד ענםוױקעלט אםעדיקע װאם איז 
a n אויםבעסע־ םעכנישע 4אי ערפינײגגעז פון געבים

בײשפיל, mt דערגרײכם׳ שוין האמז םיר רוגגען.
ױ יראדוקגיאז פון שטופע אזא 1 חױ־ .1927 אין ו T 
 גאך םיר האבען דאד פראםפעריםי. גרעסםער דעו־ פון

 דער- איז דאס ארבײםםלאזע. מיליאן עלף איבער אלץ
אמערי־ די פון פעחיגקײט פראדוקאיאגם די װאס פאר

מ די פאר איז ארבײטעד קאג«״ מ  כםעם יאר מז ל
a קענען ארבײםער די געװארען. פארדרײפאכם ra 
 פונקס אדבײסס־װאז־ שםתדיגעד 36 א אץ ■ראדמירעז

 ן אין 1929 אין פראדושירט װאלםען זײ ולי פיל אוױ
a *וליב ■װאד גערתדישמ 90 n אר- מיליאממ זײג«ז 

חשאבס. אן בײטער
w a i י אחמ ra •ראנא» י n זזרינראדיפ נמז 

Jirw מער w גאטיר־ אין געגוג יײד איז אמעדיקע
מ  תאם ײ אח אאסאייאליו m אין און אתרות לי

m י םיגליגק״ס די» ■w v m ip מר jrm no דיד

 און שיײז מער םארברוימן קען עולם אםעריקאגער
 עולס ברײטער m װאם אבער איז *רה די םחורו̂ו

 דארף ער װאס אלעם קױםעז גו געלט גענוג ניט האט
םאו־ברויכעז. קען ער וואם און

 קױןי די םארגרעםערעז צו גויטיג דעריבער איז עם
 דערגריימן, «ו דאם aw ארבייםער. די םון קראםט

i געמאכם מחען n n פאר־ דער אץ רעםארפען װיכטיגע 
 מי לאנד. סון אײנקונםט אלגעםייגעם דעפ םון טיילוגג

 ךי פון םראצענט 71 םארדינעז אי«ם שםיים לאגע די
 א דאלאר 25 םון װייניגער םאמיליעם אמעריקאנער

 אנ־ אז אייף געגוג ניט םארדינען פראצענט 42 וואך.
 ערװארםען םען קען אזוי וױ הײנט לעבען. שטעגדיגען

 פרא־ םארגרעםערםע א ווערען געשאםען זאל עם אז
 םעג• די ניט האם עולט דער ווען סחורות, םון דוקגיע
? פארברױכען n םחורות די ליכקיים

 1» םריהער איז טאן דעריגער דארף מען וואם
 קהל׳שע אױף אױםגאבען רעליף די םארגרעםעתח אלעם

 קויף־קראפט די םארגרעםערען וועם דאם ארבייםען.
 םאר־ א ויעחמ געשאפעז וועם עם און מאםעז די םון

 איז אלײז דאם םחור̂ו נײע םאר םארלאנג סערםערnג
 א אלס בלױז דינען קען ^ליף געגוג• ניט אבער

 ארבײטםלא• פארקלענערעז n מיםעל גײםווײליגער
אינדוסםדיען די רעארגאניז^ז אױך םת מען זיגקײם.

------------- Ate teAAAA tetetêAtetetete UteMIAIMMt *teAteteteAte AuLbM AAA AAAזיכערען א אויף ווערען אוועקגעשםעלם זאלען זיי אז 
a םאר באדען. n טשעיס, מר. םאר שלאגם נװעק 

 אינײםטריעלן די אױף באנדם די אפשאפען זאל מען אז
 *אלען *ו םארםליכטעט זײנען וועלנע איגװעםטמעגט׳ם

 ניט. אדער פראפים םאראן איז עם «י דיוױ^םען
 אױפץ אינדוםםריעז םילע זיד געםיגען 8דע אוליב
אויסגעביםעז דארםען נאנדס די באנקראט. פמ שוועל

 די װעלעז דאן פראםיטען. פאראן זײנען עם װען דאן
m םארקלענערם קענען ■ראדוקםען אױף פרײזעז m 

p װעלעז זײ און w י פאי־ גוגעגגליד םער  אר־יםן י
םאסעז•

 פון פאליטיק אויםלענדישער דער אגבאלאנגט ואם
 גאד זיך דארף זי אז טשעים. םר. האלם אמעריקע.

 »ן אנגעלעגענהײםען אײראפײאישע די אין םישען גיט
 קײ• אתםער זאל זי אז אפזינ^־ען. אזוי זיד יארף זי
 Jtarfn א איז װעמן ארײנגמויגען נים ןnאומשםענ נע

im אויפגוגעבעז גױיט זאגאר איז טשעיס םר. p  a n 
 אמד חװ־ ייײל אײראפע׳ םים לnהאנ אויסלענדישעז

 מארק געניגעגחװ־ א זײן קען קאנטיגענם ריקאנער
 אפילו אז אן וױמט ער סחורו̂ו אםעריקאנער די םאר
 אױס־ *m האט פראםפעריםי״ םון יארעז בעסטע די איז

 «ד דורכשגים אין באטראםען גים האגדעל לענדישער
מז פת a פמ פראאענם האלב א אמ זי n יעדלימז 

 און ודליב שםאםען. םאראײניגםע די אין איעקונםם
̂ל פיז ידאגענם קלײמם  נו גים זיך לױגט האנז
אםעדיקע. פון זיכערקיים די געםאר אין שטעלען

 m אםעריקע אז םשעים, מר. וזאלט דעדפאו־
 ran זי און אײראיע םון איזאליחמ גאטנעז אין זיד
a אין םישעז גים זיד n םאר. קוםט דארט װאם

 שלאגס םשעים מר. מאס רעפארמעז עקאנאמישע די
 װעלען פאשיזם, געגען םיםעל וױרקזאםער א אלם פאר

 קאפיםאליסטןן די םון װערעז םארשריעז זיכער זײ
 אזעלכן פונקם זײגען דאך לאגד. פאר׳ז רואינע א אלם

iya*«pn פאשיססישא די פץ געװארעז דורכגעפירם 
בוק«ן קאפיםאליסטען פילע װעלכע פאר דיקטאטארם.

זיד•
 קאפיטאליסטעז די אז טשעיס, םר. מאקע זאגט

 דיןד גראבען 6פאשמ פאר׳ן באגײםםערם זיעען וועלכע
קבר. 3אײגענע
 אזעלנו דורכפיחמ םען קען אמעריקע איז דא

n א אײף רעםארמעז m a a n m n .םעדאר אן אוסן 
m איז עס םארפאלגוגגען. גרויזאםע אן אח n n נאריןי 

ptayבאק גו נתײױם׳ מר. זאגם קאפיםאליםםזנן, די םאר
אז די a ®מ iy8*upn מי n די^י״. נױ

 אױמד נוױי די פון ארגונממטזװ און זyדאנקyג די
y a a p in מאמיסמן^ a « o n y o ra  iy m שד 

זײ האס טיט גים כאטש װןוןן- נו טראכט
^iy:y? iy םישטפאאניסא א פון אײגשםימן מיר 
iy« בײדי שםאגדפתקם. רyארבײם אמ a r« r האמז 
י jrnnon אי ם^ת אי m י a a a p y 1« 8יראגרא 

m אמד 4םעלוו גרוימ גאר האט םשזױם םר•  oy 
 אםארימ אז פארשלאג, זײז נױט אײטנמיסיפאן שיחני

י מלפאז גים גאעזװ איז זאל y י n o n m n אסמד 
 י«* די fgvn םלחפח א פון פאל איז איידאיע פון

י טון גי̂ימלז שיטמישא מ י 1« «ז ײאגראמו גײ
lytm a-w w ז לוז י  מא־ m אאר םײ •לאז איזזי

a יאד סײ »ז ypnya* פון אױפלנגתג נאםישץד n 
מז קאסף דדויסאז• פון איז אימווײניג פון פאשיזש מ
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װמרניילונג^משכון אגאלדבערג נח

t אויפגעכאפס, זיד האם .ײװ n  ism 
 1אי apipyuna 1שוי האט יפרימארגמ

 א אמ םענצטער• פארהאגגענע די
̂ננ־ רשםy חװ־ םץ שטרײף  אויפגי

nyan זיד האט זיז yssna׳Ms׳ay 
 אפגעםארבט אוץ רyימrשלאף אין

oypayo, ק^ל־האר קיגדם. זיק 
 1אעעםא זיך האט רy גאלד. אױף

ay אויםומקמ גזױואלט ניט שםיל. חגר אץ i .אינגל 
i,׳oya אויך n  .i מנות, אידמ אױסד^ײמ און װײב 
iyn זיך i׳im װאם ’a ^1מיט םאג א ?ty^y :נוםח

דאך איז לyאינג m ? דײװ דץ וחנם װאס —
a דארם.yאויםג 1שױ n  iy .!̂  כ׳רײד אווזןקםא

ניטא : yלnלי 1אײ האסם דו און זיד פון נים שױן
!ארביים קיק

iy  m 1שוי האם n  a n  lyauya1אי נמל 
iy 1אי האגט, * n גזמ ם׳איז^  אומראלם ys״t ג

:npys רוף א 8«למי ',oya אים האט גמנײג״ און
— m תכשים קומסםו a״iy j ף

^i איז אים y s s ’n 8 הארץ. דאםJ«ays, אז 
 tm»ys װאס זזגלב^ דאס 1א װידער 1שוי זיך הויבט עם
 אמר ארבײטסלאז. איז iy זינט טאג, yאל װאם אח

aiyaasyyi האט iy איז ניט. איחר *dm lys^sytt 
in א גןװוארפ^ ל.yטyב קינד׳ם n « ’B 8*ו בליק 

 הענטלעד געשפרײםע מיט געשלאסען איז וואס אינגעלך
y אמ^ש^פ^יג s ^  y n ח םים מ  ןאד רױט אי

שטוב. םמ ארוים iy איז דיל, געםארבנממ
i n איהם האט םרימארגען ^asysy א םיט 

lya’ic ,^ y מיט ש■ילטyג זיד האם װאם װיגט n 
B איץ גלגאנג^ איז דײוו האה ^ a ys: 1 שוין eyw 

a n  iy מ .lysujnwnyB 1זי
n אזױ אח s n i האט iy דממלט.1םא זיד»
B n  iy ק a 8אי קאמינסקי׳!, םיס^ר *ו !וגי n 

 װאם ניםא איז הויז 1אי אז דעתײלמ, אמת נאגגען
a ׳ypayo אמ iyoy «ופ n •אומקפאלמ iy  , r 

a n  a n אםת גאטממ nA^ ny• אםשר a n דאס 
aלםyה n  iy r i?  ty ?גיט? 1אםש את דזשאב

psaiys a אט 1סא n, אז a n  a n  iy חשאב 
^אקזװ זיך iy האט קױגמ, ניט מ1פא אמ ג  ט1גי
מ tyלאפyג כמעט iy אמ אי*ט יט•1ט די  די 1אי

 1האמנ װאם אםוארען,1ם yנyװאשyא■ג אםפאלטענע,
?apyagy מיס yr* ip] לײס,____________

iy  m פײמד קאמיגםקי׳פ «ו גוגעגאנג^ איז 
m דאז־ם שוק איז ,1סטא y s 1 א m i 'nדי 4װלג 

D̂זאמ iyלטyא a ^ ^  y זיך באד, ווײםזח פמ האבמ 
קול: 1אױם משוײזמ

. — ay i n  ayr גײט — i  ^yn״i’iyrr ! װאס 
 זיד- דאכט זיך. iyrys גיט לאנג שייז מאכםםו?

v ׳y« א !1א נעכטל! ®מ אז s y m ?
ir? אבח־״ם » T y n aהאם אזױ ׳ iya איזס ya* 

iy וױיל׳ תםזװ,  m ט האט מי ^  ״אפאוים־ 1א אק ג
 ם^ש־ שאם^ אאנ 1אי זוממ iy םאגט מנם־הומ״

yo — לעד 'n s, ^בלױ גרינד קלײנiy  .y די האם 
m מפחט yp iyp a ’ ia, א pyaa ײ סח 1טא  iyr »ח ז

 או־ויס־ זיד האט אברהם שנאפס. פאראז דארם ס׳איז ני
apnys פץ tװישly a ^ iy  n  ly פיט פינטאנגדיג און 

^ דץ ג ^י ל nays : זאג א אױג מ
— i ’ iy m, האט זי ypya i n אמיפג^זאו־פמ

y-------------פץ r ,דו װי דײזתגױ b b p v אבײ אױם
n איז יאד iya לײגם mvvrv א מל? y  m!

»iy. םאל p m״ a n פיט n אױסמבױ־ 
iysyi( האא לא:ג¥ר lypiryio’w:

iy n y  •up mp — יוט־טוב >i y n ! >— גײפ 
iy u p איז iynya ײפ־טוב, א iy  m האם ly n n 
iy פח געהאט •1דײװ׳ a n 1׳דײװ אים, אץ א«נולאממ 
a: ניט תאט iy y, װאם iya גד־ 1אי איפ, פת לאכט 

y טיט גאלאנט אײד האט אליק iy מנטײל. n אי־ 
t לאמר-

m דײװ איז אפאל y j אז כװאם. א iya מאלט 
pnw נױט אפגעלאנט איפ «מ  m r ,ײ מ• תא 

ק פארשאחמ װאלט י װאלט y/xr אז פארדא, י  *ײ־ י
n אמד *חאמגגמלימז. ניד  tn  m an a m 

ly ^ n n  m il■ גײט a n t iy ײי שוויײגם, און • 
^...n ya

lysys^ao אגג^בזמ האט iy m רל: א אויף?
— syrtn,̂ םyאת ).1(טגי פיגיזח א «ו לסט 

ן זאלםםו 1אפש  זאג^ אנחויממ אװ לyיםB א פים ױוז
 באםyבאל m איז זיך, דוכט 1פי וױ וױיל״ ?דש?

 איז געשםארבען. ארבײטער נאך ט1אנאנסי האט וואס
m זאלסם דו אז ,1פלא א n ש,1ױ זיץ w o n אונז 

V, א lyays אײד n a~
y געשפייכעלם. לעמעשקעוואטע האט דײװ n 

̂' זיך האבען אויג^  iy םאנדאן. װי !חאבמנגגמנויג
n אט פים איז lyaj^a נאך :געטראכט האט a n  i n 

iy m  iyoya פיט m 1אי וױיב am  m• אט 
 ay •1אהי קיב;ח א ׳iy,iy ?יבןףן א •iya שיאםם

̂ײל איז  iy נאר װי הײט? m 1אי איז ד.yפ
a® 1טיה די עפענט sn האסט ־־־ גלײך: אים זי
א? זיד םוילםט דײװ? 83yiaya עפעס

a איץ cn a  iy a n, נאד איז שוױיגט, זי אז iy־ 
iya. וױיפט דאפאלםם iy שוױיגמ פוגט אז ,1שוי a n 

 lysaiaiysna דאם אגב אץ שםורעם א אױס^כען
m איפ ?אםט בלי?מ yawa אית y s  inya# וױ 
n 'a וײיד״

ly sn a o n ra, אז iya p  i n אנג^ איט האט 
^1א בײפ 1גווע 1הוימ אפת, ypya ם׳איז *י ב

------------פץ פזװ1ארויםמװוא איפ האט וױיב דץ אז
n תיט iy ׳האט s n n, א וױ «aiyaasyyj ,p n :

n 1יא ײג — y m גא חױ■שירלפא דו ,דײןא- 
iys ! ניטא איז פיר בײ אץ לאכסט וו !סקעבאטש 
iyoy• גו װאס

yr — נאר yr, װי n זיד האט ?לימ *lynay 
m 1אױפ לyאבים y a n האט — !מאגען np» i n 
iys״ aiyBasyya — ביזם םײנסטו. װאם n »  i n* 

iy sn איז 1טי ? פאלק אין דאשעק iyoya m 1םא 
i n? !גולט

ly הט1אב 'n y p ia p, זיך האט w a n iy sB ia 
: iya״aiy די

^ayap אין — y, y n  yamyaip n״ n ^ n 
iy אט ןyרוױילy 1פי m n  yaiyynyiD’TK m  n — 

 נאך — iyup פיטז דײװץ אויף אנגזדױזזמ iy האט
 ysftp אחנלמ yr• m אי? דאד iya דאח• אלזגמזנ!

jyp
̂וים ,ypaaip פים בימחמ*,1א פאו• א  yלםyפ̂א
:אפגעח־פזח זיך האבזױ בא?ימ

— ypup. ד א» a ו^טשןרע אױןי ! m כ n
m לאז און אפטייק yn א yaנשליכly ווארט!

m איז ״1םםא ״פײנט גום aaysn א i r a זטי־ 
lyasyayyi i פיז ^yaays»a זיך אץ םאפאביל n 

^1פא 1דא ,1?לײ א אתים אץ טיחנל ױנ  א אן ש
ypn^ געכראםםעםער א טיט iayn ניט אוץ snsypip 
ly אױף tm iy  n, האט aurys iy, וױ iy וואלט 

iy די געװארפזנ! a in 1אי i n לוםטזמ:
!באיעם האל̂א —
n. םוז נאך איט, האבזױ וואם aapys iy n a.

: aiyBBiyys lyaan
hpos'aap iyao'8 פאתיגג, גוד
^, שפיץ א פיט  אכם1באט קאםינםקי האט אױג

a די iy״־iya אפ• ט,נאטאפ די בלי?, חןלבזת 1פיט איז 
n# וױ געפאםטען׳ y מארק. אױפן iy גזױואלם האט 

i n  :m n a זײ פמ m n  m p  a n א nnm
̂זײג גוט ארבײט. טאג  iya,״rw «אר ן באטו־אכ

 •ײגט־ אץ אד׳ײ! זאאמ זײ אז בעז,yגyג pram א n «ו
:געזאגט ysnya'a n *ו אוץ סםאר

טדחױ!״ פאו• אל דאט׳ס באים. .סאו־י, —
דײװ. lyswys אייד זיד האט גלי?לימ n וװױשזװ

iy איט בײ p n  n  m n, װאם iy n »יךל83װיײ 
irum באגאםמ בלאם, ys קאליר׳ ײיטלימ! א פים 

m אױג^ n אץ n זיד iB״ysn י^רליד »iym»y. 
a n  iy :איז איםיאיה ום*וכאפען1א געפילט ir n a:
! !חשאב א ב׳תאנ — ! ____

a n  .,poi'aap ן ly דײ̂ו a n y m y זזמ־ זיך גז
i iya ,וואו אפגאט ay געשטאנימ את *i אלגמנר 

a שתיב־םיש. n  iy אײםגע־ קאטמפקיץ פאר זיד 
 געורארמ און ןמיויער. TV מר מלדאט ן וױ גויגעץ,

i אז װארם, גלי?<ינען אױפן n אים זאל באלעבאם 
a a n  —  ; m p •אדבײםזח

a זיד זאץ — n  — m n אים poi'Bgp• ך אג

̂ב.yay סארמאכםע! א אויף װיזעז a דײוי ̂־פא n 
n װײ yטאק האט איט אווזגקג^אט. pys זיך p y i 
iלאנג םונם םיס, די n  ty, וואם iy ג אחyגאנגly ו» 

 וױ inya פײנט־סטאר, m^ 1שטײ םונם םיי אוץ םום
iy א a•

m 1א 1בי איד אז דײװ, דאך, װײסט — ^ iy 
aiya, א •y ?

a — !»װוים נו, — n דײװ אים aiyaaiyyi 
̂,1םא גיט אמ a ?אםינםקי וואחפ שםאנ n פלוגים 

a iy icy i דאם האט דייוו׳! םאר א̂ג1ם אזא m !PB 
iy n  lytyio’w פיטץ 1אי עפעס װאט װײל יש,1נא 

y« m m̂ליכy.1 א1םא וואס אוץ ̂״y1ליכy איז 
iy  ? iy, ,א 1שוי איפ דאך קאן דײוו yaa’ .i 1יא 1פא. 

iyay ^זאג ay i אםת׳ iy  a n ג ניטy.װאלטA
i איז נו, — n דײװ אית׳ זיד — a n א״? 
m םינםקי ^ iy« a  iy im — ארײנג כ׳האבŷאג  lyק

a דו אויב איז בײט.1א םך א o n באי- גוט א זיץ 
w o n 1אגמ א ײאכזח~

 באי, גום א זײן איד וױל מװוים הײסט, וואפ —
iyny מייגם. 1אי װאם גיט וויים איך

iy טיט לn איד — m  i n ,כדי אפעז n
יוגיע* א דאד ביסם דו :1שטײ1םא גוט 1טי זאלסט

?y« א טאז.
!געװים —
tm t ײב אין ,ני — b א apnea ««»

a 1̂«א 1נא n איװ יג1? איד ניט• איד 1קא ײז1י 
 וױלםטו וױםיל איז *^נדלאח־״, םדנט םך ק״ץ ניט

װאד? א
̂ױיאוםט ניט איץ לםŷויםyג זיך האם דײוו װאם ג

m קאי אח •lyiycaiy *ו n 8אי זיד iy p ^ i 
aia»ayi, אז o׳a n גאתיט m n פת iy  .a n 

a n ...^דומפאל »y, דא ױניןךשא■ א1פא ױאס 
iy איז׳  a n ויי 1פא פון נאד גזױואוםט אויד* .m r 

iy  m האט n .גמטעײט iyaa טוט װאם iya — 
aayiayi iy  a n — װיפיל ? iya a ir

iy אד1ג 1אי  a n  a ra. א ײוץ• װי •y i ayin 
u’p rn  iyryi ,a n,־ ypayo,!וױ ׳ iy און שטײם 

מ n אץ ayaia פיט זיד בעט תי ^ד ג  און אוײ
: דyלyלי• בלו̂י n אױף שטײמנל א פיט

?aanayi ayty 1טי n ואפעלע. —
1n דײװ  a nםילט n קרימװ *י האפענונג a n 

iy וװױשיװ פון aanpy* חשאב ire  n, איז iy אויפ־ 
iynn«ayi פמ naanyay. הײסע טאו א םץ װי 

m ip און lyayayia'w איץ איז : ayay
— 8'iyaa ,טח איד ?אפיגםקי ?a n  iy m 
ap 1אי חשאב. iyiyi םאר פמ יר8 דאך ra״״n r, 

iy א ביץ איך אז a ii גיט יאד 1בי איד ב^פלאכוע 
^ ?יק , ,ayaiaai .אז יאד׳ וױיסט 1אי שפיתר״ 
apyatyii. yaaya n איד  m aa  lap,װאם 1אי ״ 
i״m א 1םא n  r •־ ױילט*t ,לעזעז״,1, ״גרײמװ״ 

aםטa■ל אמ ״חמאריחמ״. m  y iiy i m y ־איז V 
f הײנט הונט? a ^ y ia  m n  a m  i n 1אי 
a דרײ א אז דאך, וױיםט iy a a ia m y a n איך מאד 

nm ly ״אײ בײם1א אמ iya «דוײ איז a ii.״  ,פליז׳ !
iyao>a 1פי גיט ינס?י,8?א a n .1אי חשאב a n 

ra  m »a a m n װ*פ ניטא איז פיר בײ שטוב 
a״a אח iyoy ױ n  .ypayo r באלד m a® pna• גיס 

a n  t o דזשאב!
apipy> a n  'pai'aap סיט 1׳דײװ אויף ia אי־ 

laoyi nyin a אים שפײב^. ראניש^ n, װאם aa 
a שטײט n  m y » ia חױמו• ן iaa lyem yi, סים 
a m וױ «^ayay דזשאב׳/ א 1םי ״גיט זיך: מס איץ

a איד ! vp ? וױלסטו וױפיל איז גו, — n 
p!•• מיט באלסיטשא! וױ ניט גײט in.

— a n  aiyayyi a n  m n אץ םױל a n 'D
אתיסגאכאיט: איס כײ זיד

AAA ■AAk AAA tête AtêA AAAA aAU ̂לס ■דײז דעם אז ׳י¥ך רױיס איך —  זדר ג
int a איז גיט, ir  nm ?a ,u n y e?

a ,קאסינם? n מלאכם טישאר^סס זיך:
u r m — א דאלאר i a?־ r j p p  m 

m  aVyi a n איך iym p m ארבײטעד וװויי tat 
i n  iaa  yiyoya. י 1םי ■ון לאכסט  וױלסם n ו

iysyi i וזאל •pa ? iya*ma נים n פינף pa נוואני 
in .*דאלפז pa אױב n לייך1 איד מןל <8*1 וױלסם
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*פעוקע איז אהיא־ניםעו־טא־ט״עז םױױ־יוניאנס פוז אנטשטײאוננ ױ
 באלע־ די מים פארהאנדלונגען קאלטקםױוע עושטע די

אמעריקמ אין בארגײנינ^ וקאלעקטױו באטים
i ארבעםער די ױען יארען, ערשםע די ין 

 פון שטאטען םאראײניגטע די אין
 די אין געארבעט האבען אמעריקע

םאבריק־ און װערקשטאטען קליינע
 געטראםען זיד האט מען וואו לאך

טאג־אוים, טאג־איין, באלעבאם מיט׳ז
 איז עס אויג איז װערקשטאט, אין

 מים׳ן ארבעםער די צװישען סכםוך א פארגעקומען ווען
 גלײך סכסוך דעם אויםגעגלײכט םען האט באלעבאס,

 אױסגע־ איז איגדוסםריע די ווען אבער פלאץ• אױפ׳ז
 יעדער אז דערםילם, האבען ארבעטער די אמ ײאקםעז

 אר־ גרופע קלײנע א אםילו אדער זיד, םאר ארבעםער
 םאר* און באשיצען נישם קענען פאד דעם םון בעםער

 גע־ ארבעטער די האבען איגםערעסען. זייערע טיידיגעו
 העלםען זײ זאלען וואס יוגיאנם, און סאסײעטיס גרינדעט

 בא• די לעבענס־באדינגוגגען. בעסערע פאר קעמםען צו
 איײ יעדער אז דערפילם, אייד האבעז דױדער לעבאםים

 בא־ צו מעגליכקײם די האנען נישט װעט זײ פון נער
 אין ארגאניזירם זײנען װאס ארבייטער׳ די קעמפען
 אםאסיאיי־ אין ארגאניזירם אױך זיד האבען יוניאנם,

 געקענט נישם דעריבער האם עם (םארגאנדען). שאנם
 פרוא־ זאל באזוגדער ארבעטער יעדער אז רייד. קײן זײן
 בע־ פאר קעמםעך אדעו־ סכםיד זײן אױםגלײכען ײעז

אפט־ וױיל באלעבאס, םיט׳ן דירעקט באדינגוגגען סערע
 is קײסכליגצם די טאצהג ישמפנלגג ־

 דע• מעז האט יארעז• און חדשים באלעבאם דעם זעחן
m קוםען געםוזט ריבער s קאלעקםיװע פיז געדאנק 

פארהאנדלונגען.
 שיך־ארגעטער איז דדוקער די האבעז 1802 איז

 ארבעםער די םץ קאםיםע א געשיקם פילאדעלםיע פון
 קאנ־ א די טיט האבען און באלעבאסים די באזובעז נו

שכיחוג די אױף העכערונג א װעגען םעדעגץ
 נױ פון ארמטער דרוקער די האגען 1809 אין

 די is פאדערוגגען פון צעםעל א איבערגעגעבען יארק
 אגגע־ האט אםאםיאיישאן באלעבאםים די באלעבאטים.

:געלײענם זיך האם װאם רעזאלוציע, א נוםען
 עס אז גלױבט, םאטײעםי םייאגראםיקאל ״די

 סיבח שום קײן אבװאל באםערקעז׳ is וױכטיג איז
 אז פאדערוסנעז׳ ארבעםערס די נישט בארעכםיגם

 שכירות, זײנע איז חעכערונג א קריגען זאלעז זײ
 סא• אונזעד פץ באגער דער איז פונדעסםװעגען

 פארשםײער אייערע םים דך טחנפען is סייעםי
w דער מים y m, גדי •ri>>virinnn wka סי9סו3י0 ײי *י ■י״ זיייײ ש׳ י
 אלע באזײסמען און אופן הארמאנישען א אױף

פארשםענדיוגג״. געגעגדיםיגער א פון שםעדוגגעז
 מערי פון מואװםענם׳ לײבאר אםןנריקעז ״די :(זעח

).21—20 זײם בירד׳
בריװ־אױםםױש יגעןדאז דעם פח רעזולמאמ א אלס
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 כלוםר׳שם זיך און — אנדערש. אימימר אוייגרופעז
m געלאזט s .םיר

םױא געעפענס א מים געשםאנען איז דייװ
 אםשר וױטױ^ זײער איז אװאנניג און פינף —

דאלער? יאר א דאבאװען איר קאנס
 כ׳קאן װארס״, .ערןן סײז דײװ. נים, כ׳קאן —

גיס.
חשאב דעם פארלירעז :געװאוםם האם דײזז

 פארדמעז אבי איז, ניט װיפיל אטשכ ימ.ג מען טאר
 קא■ געבױגענעם א םים ער איז הו*אח, דער אױף

מר: וװגעגאנגעז מגי קאםינסקי• םיםםעד ײס,לרא ג
ױ זײן זאל  דער אי גײז »יד קאז װעז איז זאגם. איר ו

ארבײט?
 מל־הביח דעד אים חאם — m גלײד קאנסט —

 געבען אפריער םיר פוזם n אבער — געענםפעדם
סשכון. א

ם אוקי לסןשעשא דײװ האם — װאס —  זײנע יי
משכוןף פאדא װאם — אויגען ?אסעיוקלעמעש

 מנגעגען איט קאנױנסקי חאס םאז רוחיגעז א מיט
ts שטײזפאד:

 n איז ײנקרשאי סטריקם א איז «דד בײ —
פו■־ *ח אוױי זײמװ שכיתח דײמ ימידשאן. » ניזט

 »ץ פיגף קריגםט דז אז חײגם, וזאך. א ^ר“
מז בלײגם ח זי יו» דאל«ד. !ײאסױג י

יאזע&סאן. א. פון

 געטראפען צדדים בײדע פץ קאמיטעס די זיד האבעז
 ארבעטער־ די וועגען קאמיראמיס א צו געקומען און

פאדערוגגען.
קאלעק־ פח פרינצי■ און געדאנק דאזיגער דער אט

 פארשפרייט גיד זײער זיך האט פארהאנדלונגען טױוע
אינדוסטדיעז. אנדערע אלע אין

דעלעגאם ״װאקינג״ דעם פון אנםנסםײאונג די
ױ  בא- א אײנגעשטעלט האבעז ױניאנס די נאר ו

 וױידזשעס״), אוו («םקייל שכירות פון מינימום שםימטעז
 וױידזשעס״ אװ ״סקייל דעם פון *עטעל דעם מען האט

 םון פארשטייער א באלעבאטים. די «ו ארויסגעשיקט
 (וואקען) ארומצוגיץ רעכט א געהאם האט ארבעטער די
 בא־ דער אױב געבען אכטונג און באלעבאםים די צו

 נאך אפגעהיט. ווערט שכירות םון מינימום שטימטער
 יארהונדערט םז19 םון איןיאנםאנג און 1799 יאר איז

ױ מיר טרעפען  די און שיך־ארבעטער פילאדעלפיער די ו
 הא־ יאר.ק נױ םון סאסייעטי״ םיפאגראפיקאל ״פרענקלין

 גע• דעמאלט האט מען וואס קאמיטעס׳ ערוױילט בען
 באלע״ די באזוכען צו קאמיטעם׳ ״טרעמפינג רוםעז

ױ אזױ אבער באטים.  צײט סך א צוגענומען האם עם ו
 גע־ באשלאסען איז קאםיםעס די פח מיטגלידעד די בײ

 םאר באצאלען אים און מעגשעז א אנצושטעלען ווארעז
 ארבעטם• די צי געבען אכםונג זאל ער איז ארבעט דין

 אנטשטא־ איז ארום אזוי אפגעהים. װערען באדינגוגגען
דעלעגאט. ״װאקינג״ דער גען

.1837 אין פאניק דער
 1837 פון אנפאנג אין און 1836 פון יארען די אין

 דעם אין ארײנגיסען גענומען.זיך פרויען מאסען האבעז
 ארש געווען דעמאלם זײנעז עס שטראם• אינדוםםריעלען

 בא־ געװען זײנען םרױען די װאו אינחםםריעז הונדערם
 אוז שכירות קלײנע זײער פאר ארבעטענדיג שעפםיגם׳

שעח׳ן. לאנגע
אויסגעחשבונ׳ם, חאם קערי מעםױ עקאגאםיםט דער

 האס קינדער. קײן געהאט נישט האם װאס םרוי׳ א אז
 פאר־ געקענם גאדעל־םאכעז די אץ יארעז יענע אין

 פאר סעגט פופציג מים דאלאר 68 װי מער גישט דינען
 ׳ײאד) * סענם *עז מיט דאלאר א ערך (אן יאר גאנץ א

 םארדינט האט קיגדער געהאט האט װאם פרױ א און
יאר. א םענם 40 פיט דאלאר 36 סוץ סוםע די

1 אין אמד K םיס־ פינאנציעלע נאגצע די איז 7
 צחא־ אםעריקע «ח שטאטעז םאראימיגטע די םח מעם

 צוגעמאכם, זיך האבעז םאבריקען סך א מעעעבךאכען.
 זײערע פארקויפעז געקענם נישט האמז םאו־םערס די

 חאבען באנקען אכצען און הונדערם זעקס תבואו̂ו
ײז אק געשלאםעז .זיד ארבע־ די פת שכירות די יאר. י

 א אלם דאלער צװאנציג אח זיבען די איצם מיר גיב
 איך און ארבײט. דער צו גלײד גײז קאנסטו םשכמ,

 סומע, פולע די אויסצאלען םרײםאג אלע דיר װעל
 ארבײם, דער צו קוםען וועםם ח אז מאנטאג. אלע גאר

 דאלער צוואנציג און זיבען ברײנגען צײײק דארםםםו
!ארבײםצז ניט גױר בײ קאגסטו נים׳ א

םארשםײך. צו אגגעחוימז דײװ האם איצם ערשם
 פיגצםערען א םים געװארעז םארצױגעז איז פנים זײן

 קלײ־ חנם קאםינםקי׳ה זיד םאר געזען נים און נעמל
 אים וױל װאס טיגער, גרױםען א נאר פענשעלע, נעם

פארצוקען.-
 ארום קאו. איז שוױנדלען גענומעז האם דײװ׳ן

געװארען. הײל איז הארצעז
 בעל* צוט איעלירעז גענומעז אםאל גאן־ חאט ער

 אוץ עסעז צוס װאס ױטא איז חויז אין אז הנית,
 קוים זיד וזאלם ער .ןקפאלעעװא באלד װעם סעמקע

םיסלעד. די אױף
 צע- ?יד האבען םיפע, און וױיכע רײד, זיעע

 אײנ־ זײנעץ און םארב קענדלעך די צוױשען םראגען
 בארשםען, אלםע »יז נײע די »יז געװאחח געזאפם

ארבײםעד. גײע די פאר אגגעגרײס האם קאמיגסקי װאס
מו די אז געזאגם, האט דײװ  צװאגציג איז זי

 איז טאגטאג צודיקברײנגעז ײכער ער װ«ט דאלער׳
מן אים ער זאל אגב, פרי. דעד אח פיגף בלויז מ

 שמעס די געװארען. געשניטעז מורא׳דיג זײנען טעד
 הונגע־ איז בעטלער מיט געווארעז איבערגעםילט דינען
מענשעז. ריגע

 געװען איז עם ביטער װי באגריף א האבען צו כדי
 פאלקס־מאסען ברײטע און ארבעטער די פון לאגע די

 ברײנגען דא םיר װעלען צייט יענער איז אמעריקע אין
 װאס יארק, נױ םוץ מעכאניקער די פון דעקלאראציע די

 .1846 יולי, אויף מאסען־פארזאמלונג א גערופעז האבען
:מיר לייענען דעקלאראציע דער אין

 זעכציג און פיגף זיד געםינען אלײן יארק נױ ״אין
 א לעגט יארק נױ שטאט אין און לייט ארימע טויזענם

 פוץ באםעלקערונג גאנצער דער םון זעקםם־חלק
 פון שוועל אויפ׳ן דינען ארבעטער טויזענטער צדקה.

 נארט דעד םמ ארבייטער ״םרייע״ די אץ םארהונגערען
 םאוט״ דער פון געגער־שקלאפן די װי ערגער םיל לעבען

 טודײ״, אוו פראבלעם די מואוומענם לייבאר ״די :(זעה
).102 דיט מעקניעל׳

 פון צייט אין אז געםילט, האגען ארבעםער די
 זיך זײ מוזען נויט׳ און הונגער םון פאניק, אמ קריזים
 כדי כחות׳ זייערע צעמענטירען און ארגאניזירען בעסער

 אונטער־ די געגעז װידערשטאנד א שטעלען קענען צו
 ארבעטם־באדינגומען. ערגערע און לוינען דריקערישע

 דעזי םון קאנווענשאן ערשםע די אז מיר, זעהען אזוי אט
 בא״ איז װאס אםאסיאיישאן, וואירקינגמענם ענגלאנד נױ

 קוואליפיצירסע נישט םץ מערםטן אט שטאנען
 דעם געווארען אפגעהאלטען איז םרױען״ אח ארבעטער

 פרינציפען־דערקלערונג דער אין אח •1845 מאי םעז28
ן  —— אגט;לזג סװ?ר יציע?אנססיס רעזײ ״זו

ױ לאנג ״אזוי עקזיס• םיסטעם איצטיגער דער ו
 די און שקלאף א זײן ארבעטער דער מח טירם

כחו̂ו ארגאניזירםע זײערע דורך אלײן׳ ארבעטער
מענשהייט״. גאגצע די באםרייען װעלען

 פארמר יארק נױ אין איז 1845 ױני טען16 דעם
 אן האבען עס װאו קאנגרעם, איגדוסםריעלער אז קומעז

 פאר־ האבען װאס דעלעגאטען׳ 110 גענומען אנםײל
יוניאנס. לאקאל אמ םאםײעטים טרײד 55 טראטען

 א או דערמאנען״ צו כאראקםעריםטיש איז דערבײ
 ווײםערס דרוקער, די װי ציים׳ יענער םון יוניאנס טײל
 מים• אלס אריינגעלאזם נישט האבען ארבעםער, שיך און

 םים םרױען. קײן ארגאניזאציעם זײערע אין גלידער
 א געװען איז פרױ די אױג אױםנאם אײנציגער דער

 (זעח: ױניאן־םיטגליד א פמ פרוי א אדער םאכםער
 אנטאגי קלעס״״ וואירקינג אמעריקען די אװ .היסטארי

).102 זײם 4ביםמ
 i860 אין אויפשסייג דער

 אינ• די אםעריקע אין אז זיד הױבט 1850 אין
 אויםלעבונג די גלײכצײטיג און אױפלעבונג דוםםריעלצ

יוניאנס. טוײיד די פח
 די אק פארגעקוםען זײנען װאס רעװאלוציעס, די
ױ ,1848 יאר דעם אין איידאפע מערנ םון לענדער די ו

 עד »מ געלם, םרעמד אים טויג וואם צו צוואנציג׳
צוגעגעבען: האט

 גצהאט װאלט איך װען קאםיגםקי, םיםםער —
 און פימי בלומ דאלער, צװאנציג אח זיבעז נאר גיט

 אזמנד קוטען געז־ארפם גים איד װאלט סעגם, צװאנציג
1 א אין ארײגגעגאעעז איך װאלם אויך םוס. צו P 

 איר םײדען קאםע. א אויסגעםדוגקען או? פעםעריע
םיר. פון שפאסט

 1גי איד םײגםטו, װאס !נים שפאס איך —
 דו או זאגםם״ ח װאס דאס און אינגעלע? א דיר

באי״- אלד ,סארי איך גין געלט, קײן גיט האסט
 זײן ארויםגעכאפם װעסםעל־קעשעגע םח האם דײװ

זײגערעל: אלםען
 זײ׳ אױפ׳ן געטאן קוק א האט בעל־הכית דער

ו האם ער אח גערעל י :צעשריען ז
 שגארנר דו אוצולאבען, מיר טון װאגםטו וױ —

סטאר!, מײן פון ארויס !דד
 פױם געבליבען שטײן וױילע א אױף איז דײװ

 צחאםעגגעדו־יקם האם ער מל־חבית• םיט׳ן פנים על
 געוואלט דאס איז פויסט מעכםיגען א אין האנט זײז

ס אין קאםינסקי׳ן ארײנזע״מ  אױפ״ און ארײן, וגי
 חװ־ אגעו זיך האם ןר !משכון א דיר נא :שרײען
מ םיט איז אץ קינד אז וױיב. אן סאנט  ארױס םז־יט גי

 ײאו גאם דעד צו געלאום זיד איז פימם־סםאר, פון
געפומז• זיד חאם יתקמ די
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 װ. א. א. אונגארן בעלגיען. דײםשלאגד. אין רעוואלוציעם
 גרויםע א אמעריקע פח ברעגעם די צו געבראכט האבען

אימיגראגטען. גאל
.1846 ביז 1790 פון אז באויױיזט, סםאטיםטיק די

 מיליאז איק בלױז האבען צײט, יאר 55 אין הייםט דאם
 ביז 1845 םון אבער אמעריקע. קײז אימיגרירט מענשען

 מענשעז מיליאן דרײ גאנצע זײנען יאר. צען אין .1855
 אימי־ פריערדיגע די אױב און אמעריקע• קיץ געקומען
 פארמערס. פמ באשטאנען מערםםען אם זײנען גראנטען

 אמ אמעריקע אין פארמם זיד פאר געזוכט האבען װאס
 װעגען אח שםרעקעם אלע איבער צושפרייט זיך במילא

 אימיגראנטען, שםעטעדדיגע די אבער דינען לאנד, פון
 אמ ארבעטער םון מערםטעז אס באשטאנען ,1845 פון

 זײ האבען לאנד איבער׳ז זיד אויםצושםרײטעז אנשטאם
 םמ צענטערם אינדוסםריעלע די אין אפגעשטעלט זיך

 רױ״מא־ דער געװארען זיינען אימיגראנטען די לאנד.
 אינדוס־ מאדערנער אויםשםײגעגדער דער פאר טעריאל

אםעריקע. פת אנםוױקלוגג טעכנישער טריעלער
געהאם, םורא האבען אמעריקע איז ארבעטער די

 די םת לאגע די םארערגערען וועלען אימיגראנטען די אז
 םםאליארעם די האבען 1850 אין ארן ארבעטער היגע

 אויםצו־ גאשלאסען שםעט אנדערע און יארק נױ פון
 קװארםאלען. איםיגראנטישע די אין בלעטלאך קלעפען

 קענעז איםיגראנטען. די זײ. אז זיי, אינםארמירען צו כדי
 אריינפאלעז נישם און שכירות גוםע און ארבעט קריגען

 געווארעז באשלאםען אױך איז עס הענד. אונזיכערע אין
 םמ צײטונגען די אין אדווערםיממענם אן אריינצושטעלען

 םואור לײבאר ״אמעריקען (זעה דעם. ורעגען דייטשלאנד
).64 זײם בירד, מערי פון מענט״

 ארבעםער אםעריקאנער די םח שרעק דער אבער
אלס־ גצײצז איז אימיגראנטען. די פאו־ ציים יעגער אין

תפיסה אין
מעגעם תד טץ

 *על תפיםח פץ םיר א בײ
 ׳װאכט װעכנזער םץ אױג אן

 שזטילער, שפעמער, א שעח א אין
נאכם שװארשער א םץ

ריי״ אחץ אתם שואן איף  *י
 װענמ, אױף אן זיף שםױס
 שטאל׳ חארטעז אײף םױםט מיש שלאנ

חענמ• מ רױגו מימ פ«רכ און
ד װןןנט רמןען  *ונױןי, נאחעגס זי

 םיר, י1אוי אן פחד װארםןןן
!מןפרײ :סו(* חןם רוןי איד

פױר. די אױף שליפעל ן חיפזןר
 שויזענמ און יאר זיכען

 אפגעםױיל®, לעכען מיץ «מ
ץ  נאכט׳ און מאנ אײן דןןרװײל י

ױילט. איד חאכ ןןרשט ג̂ן
 דיל׳ קמלשעו אויץי אװעק פאל איך

 וױי, מײן אוים יאםטר
ץ ערגעץ  ,B3«s שטילער ךער י
*װײ• אזײגער שלאגט

 שטילער, שופעפוער, » nytr א אץ
, װ«נ*« חי־טער םון אוינ װען

 *יטער׳ אץ חענט אץ• םלעכט
:גאגט דער אץ איך שרײ
עי׳ חאט װער חיטסר, ׳כדף זאג  פרי

װןןגי דןןם ““
*V ייןיה ? * ^י ע ר־נ «י ח«־« ון י  

הןגז n י געאײלט װער 
..... ■רערען װעםעם  

װוה*׳ •ון שטיין און שטאל חאט  
#ױי׳ ױיוי פויפסז מיט געקלאפט װ?ר

נ מ ײן מזז ר • v a p v lb r o
j r w  n ra n די   ,wptw rm די

m im  n im im  I! m a ilt M

ד יי
לאכט חיטער חןר

 דיגעז װאם אימיגראנטען, טײל יעגער גראד וױיל זיםם,
 מערב־ פון רעדואלוציעס די גאן־ אמעריקע קײן געקוםען
 און םאציאליםטיש געװעז זײנען .1848 אין אייראפע
 חיגע די אויפבױען געהאלפען און געשםימם ראדיקאל
באװעגוגכ ארבעטער
 םיפא־ די איז i860 אמ אז מיר, זעהען אזױ אט

 ארגאניזאציע. נאציאנאלע א געװארען ײגיאז גראםיקאל
 ״יונײםעד די געװארען ארגאניזירם זײגען 1856 אין

 םיױשערס העם די אפהאלםםערערם. די מײקערם׳*. םיגאר
םאכען. אנחנחנ צענדליגער םון ארבעםער די און

 אנגעהאלטעז האט יתיאנם די םון װאוקם דער
 אנ־ זיד האט װאם בירגער־קריג, םץ צײם אין אפילו

.1861 »ין שטאםען פאראײגיגטע די אין געהויבען
 די םון װאוקם דעם וױיזם םאבעלע פאלגענדע די
.1864 ביז 1863 בירגער־קריג פון צײם אין יוניאנם

̂ם יוגיאגם ײז מיל גדם
1863 1864

6 1----------------------------האגעטיקוט
1 —------------------------------דעלעװער

10 1---------------------------------אילינאי
17 3------------------------------איגדיאגא
8 2---------------—----------קענםאקי

1 1 >--------------------------װירדזשיניע
1 —-----------------------------------מעין

1 —-----------------------------װיםקאגםין
1-----------------------מאםאםשחעטם 7 42

9 4 — — — — — — מישיגען
9 4 — -----------------------------מיזורי

5 3------------------— העמפשיר ניו
m «ינ v w w-------------------------------4-------10-׳ײ-

1------------------------------יאדק נױ 6 74
16 4----------------------------------אהײא

1-------------------------פענםילװײניע • 5 44
7 1------------------ — אײלאנד ראוד

2 1--------------------------------םענעסי

263 77 -------------------צוזאפען
 םיז יוניאנם אלע כמעט האבען 1863 ביז אבער

 ארגא־ לאקאלע פון כאראקםער א געםראגען אמעריקע
 נישט זײנען פאראײגיגונגעז נאציאגאלע קײן ניזאציעם.

 בא־ א אן זיך הױבט 1863 אין ערשט פארגעקוםען.
ת־ די אז ארבעםער. אםעדיקאנעד די צװישען װעגונג  י

 נאציאנאלעו א אויף װערען ארבאנמירט זאלען יןמם
 יונ־ צען שוין פיר םרעםען 1864 אין און פאסשםאג

o a r, נאציאנאל. ארגאניוירט זײנעז וואס
 אזן יתיאר ל׳ייבאר .נגמסאנאל דפר פון גרינדונג די

פאליםיק ארבסםער זעלבטםטאזסנדיגפ
 באל־ »יז קאנװענשאן א בײ איו 1866 אױגוםם אין

 ײב־ לײבאר .נעשאנאל די געװאדען ארבאניזירם םיםאר
אאצנ א לטצטעשגרפא זיך מים האם װאם יאד*,  לצ^

אפעדיקע• פון יתיאנם אלע פוץ ארגאנחאציע
זײ־ ײניןװ״ לײבאר ״נעשאנאל דער פדן םירער די

 מאול־ דעד פון םירער דער םילװיג^ װ. געװען: גען
 קאו־פענ־ שיזי דער סון םרעװאליק. ר. ;יוניאן דערם
אן; םערס  ארבעםער שיז־ די פון פיליפ. טאמאס יוני

n״’ r אכט־ אן פאר אגיםאםאר דער סםיוארד. אירא און 
ארבעםם־םאמ שעה׳יגען

 לײבאר נלשאנאל דעד פון קאנװענשאן ערשסע די
 חד מטנחמאלע א גךינדען צו ןבאשלאסצ האט יתיאן
פארטײ• לייבאר פארס

 אז — רעזאלוציע. די זאגם — איז. איל -דער
 שעח׳־ אכם אן פאר מנאףן א װערען געשאמז זאל עס

 םםײם די און קאנגרעס דעם דודך ארבעםם־םאנ דיגען
 גלײד גישט זאל פארטײ לײבאד די .ורסטיייסללעג

 דער־ װערען געשאםען זאל עם נאר װעדען, געגרינדעט
 אכט דעם פראפאנאנדירען זאלען מאס ״לינם״, חייל

״■אגמטסצנרא שעח׳ױגן
לא־ םון אגהענגער אן שלאנגער, מ.oליrצאo דער

 זיך זאל קאנװענשאן די אז םארגעשלאגזנו׳ האט םאל.
 ארמטער״ זעלבםםשםענדיגע פאר ארויםזאמז אפיגיעל
געװארעז• אנגעגומען איז םארשלאג דער ■אליםי̂י

 גרויסעז קײן אן צוגעבען. סען מוז אבער,'לײדער.
 רעפארם נאניאגאלע א גרינחמ v מזגע דערפאלנ

מ לײבאי־ נעשאנאל די חאט פארטײ, לײטאר  נישם ײגי
\ נעהאם

תיאז פאדוו סיבות די
ײבאר is מלתגנז נישט איז
טענס־ אנגנממ חזרט פאדטײ
.עהאם מ אזױ די האם דו מ

 אר־ די צו אפעלירען שטארק זאל װאם פראגראם, קײן
 פא־ הויפם די געהאט האט ■ארטיי לײבאר די בעטער.

 רע־ אמ ארבעםם־טאג שעח׳דיגעז אכט אן םון חנרונגען
 רעגירונג. אמעריקאנער דער פון פינאטנעז די פארמירען

 פלאם־ די אין געטראפען מען האם פאדערועען אזעלמ
 די איז צוױיטענם, פארטײעז; אנדערע ®מ פארמעס

 האט זי שוואך. זײער געװען יוניאן לייבאר געשאנאל
 ױױאנם לאקאלע די איבער קאנטראל קײן געהאט נישט

 ארגאגייזערם. אנצושםעלען געלט גענוג געהאט נישם און
 צװי־ פראפאגאנדע אנצופירען כדי ליםעראטור. דרוקען

 הױםט״םירער דער איז דריםענס, אח, מאםען׳ די שען
 אגיטא־ הייסער אין יוניאז לײבאר נעשאנאל דער פון

 גע־ פלוצלונג םילװים, װי פארטיי, לײבאר א פאר טאר
* .1869 אין שטארבען

 זעקם עקזיםטירט האט ױניאן לײבאר נעשאגאל די
אױםגעלײזט. זיך זי האט 1872 אין און יאר

ארבע־ אמעריקאנער דער פון היםטאריקער אלע
 א געווען איז װ.-םילװים אז צו, גיבען באוועגוגג טעו־

 ארבע־ אן געװען אלײן פעחענליכקײם. מערקװירדיגע
 ®מ איינער אלם אנטוױקעלם זעלבםט זיד ער האט טער.

 זיינע ארגאניזאטארם. אמ’ שרײבער רעדנער. בעסטע די
 ארםיק־ פאלעמישע שארםע אח באמערקונגעז טרעפליכע

 אלם דינען זדינט נאך קענען געגגער זײנע געגען לען
ארבעםער־פירער. פאר מאםעריאל גוםער

 אזא מיר געםינען געגנער זײנע צו ענםפער אן אין
/ :באמערקונג

בא־ די םים פארגלײד אין אז אמת, איז .עם
 זיך געפינט װאם באפעלקערונג. דער פון דיעונגען. •

אזיע, אח אייראפע פון לענדער דעםפאםישע די אין
אונ־ אפילו לאנד. אונזער פון באפעלקערונג די לעבם

■ya .ד!גגיהד^צ עסענויאימגע אינטיגע וי ■טעו
 באפעלקע־ די װאם זאכען, פח געניסט און סער

דערפון, נישם וױיםען לענדער אנדערע םמ רונגעז
 רײכ־ גאםירליכע די בארעכענט מען װעז אבער

 אינדוםםריעלע םעכנישע גרױיםע די און טימער
פאר־ דער שױן איז לאנד, אונזער פון אנטוויקלונג

 און גלענצענד. אזוי נים לעבען אוגזער פדן גלײן־
 לאנד אין אונז בײ םאקע זיך געפינען דעם אחוץ
 ״שוידערליכע אונםער לעבען װאס מענשען, םילע

 א פאר נויםיגע דאס גישט האבען און באדימונגען
*אר־ םארמער ענד •לייבאר (זע לעבען״. םענשליך

).24 זײם פײן׳ j פון טיס״,
 פאר־ נאענםער אין געשםאנען אויך איז םילווים

 םאציאלים־ ערשםען דעם פון ר5םיר* די םים ביגדדבג
 געװארען געגרינדעם אמ װאס אינםןירנאציאנאל׳ םישען

 געשטאר־ את סילוױס װען אוץ ענגעלס. און פארקם פזץ
 אינםער־ סאציאליסםישער דער האט 4869 אין בען

 אדױם־ לאנדאן׳ אין געםונען זיך האם װאס נאציאנאל,
 בא־ שםארק װערם עם וזאו דערקלערוגג א געגזנבעז
 ארבעסער־ אמעריקאנער דער פון פארלוסט דאד רױערט

םילווים. פון םויט דעם דורך באװעטגג

דערװארטונג אײן
טזגויץ9\א2 ברכח ®ץ

װיי א  שעח. שפןןםע כײגאכט. -
גיטא. מזד זײגער דער קלינגט
 נאכט. די גײט שווארץ און שדוער

!װארט וימיט • זיײגער הןר קלאפם
 גדיל, שטדמזןר א ’שארד, יעדער

טויטענשפיל. —- שטילקײט שװאראןן

M שאדןי אײער in u sראט. «י ״®
̂היק דוי גרים גןןדןןגןד דרןןט* גד

 אוי^ *יילם הארץ — ס׳רגןן כדגרטזןן,
שױ^ is זיך טוליןןט שאטץן

 שרעק םדן כלייך #קאלם את שױס
ןןװעק♦•♦ װווד ארגיים זיכןןן

 ומזײםיער, « ס׳קוםט און שאוץ־, א קרפט
קי, גײט אטא ער, קדפם אטא
 ׳פיר אץ ׳שווײ t ודייזער זיך רוקם

טיד• די ס׳מװייגט אדן דיד* דעד שטדסט

\  Ilf
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פױלען אין אנטיםעמיטיזם

W

פאר־ גענוג פאראן זײגען פױלען איז ז
 סלאגצעז ױאם הענם, ברעכערישע

דא־ דאס האםמאדע גרױם םיט כםדר
 קאפיטזר פון געװיקס גיםטיגע זיקע

 מיר וױיםען — גארטען ליםםישען
אויםגע־ איז גרוים װי — אבער אלע.

פױ־ אין אנטיסעמיםיזם דער וואקסען
 און אימםלוסרײכע די דערגרײכט האבען מאס לען?

 אגטי־ דעם דארט פאנאנדערצובלאזען בעלנים מעכטיגע
 ארום־ שוין מגסה דאזיגע די זלאם ? גיםט סעמיםישען

ױ ? פױלען גאנץ געכאפם  וואס ווארצלען, די זײנען טיף ו
? באדען פױלען אין געשלאגען האט אנטיםעמיטיזם דער

 סאר גורל־םראגעז פראגלעמען. ערשטע אומגעהויער
 אי־ די אויך אבער יוילען. פמ איחנז מיליאו 4 קרוב די

 בלר אזוי איז װאס אםעריקע, םיז גאםעלקערוגג דישע
 ברידער אירע פון שיקזאל מיט׳ן פאראינםערעםירט םיג
אםת. דעם וױסען דארף און װיל הײם, אלםער דער אין
 געמארען איאם ביז איז זי אז אײנדרוק, דעם האב איך

 די ירובירען וױל אין־ אינםארמירם. אײנזײטיג אביםעל
ם, איד םארריכמען. אײנזייטיגקײם דאזיגע  איך אז וויי
 בא־ םיך זאל םען סכנה דער אויף אוים אלײז זיד שטעל

 םאר־ דער אין אײגזײםיג געװארען נעז איך שולדיגען»ז
 איך גוטע• א איז כװגה םײן אבער ריבםונג. קערםער

ױ גיט ברירה אגדער קײן אמאל ווידער האב  *ו זיך ו
פ׳ן םארלאזעז לײעגער. םײגע ps הישר שכל אוי

 is זיך איז אונז, םאר שםײם װאם אויםגאבע, ךי
מי איז פאל? שעפיילי אסו וױיס װי עןגעבאק -  ז5מ

 פארשידעגע םון טטײבאש םאלק א אבער אנםיםעםיםיש.
 גע• דער אויף ענטפערען is כדי קלאסען. ps שיכםעז

 באזמדער באקענען זיך מיר דארםען םראגע שםעלםער
 «וילײ דער םח קלאס יעדען מיט און שיכט יעדעז םיט
 זיך םןמיאליםטען, מיר, זײגעז אזוי באםעלקערוגג. שער

באגוײף םיט׳ן טאן is האבען םיר װען גוהג געוױלגליד
®אלק•

ױ באםעלקערונג, פו־ילישע די איז כל קודם אומע־ ו
 שטאםישען א אױף אײגגעםײלם װעלם, דער אויף טום
דארםישען. א אויף און םײל

 םד ■וילישער דער ps טײל דארםישער דער אבער
 א אלץ נאך איז פוילען גרױם. זײער איז םעלקערוגג

 דעען בירגער ■ױלישע רוג דאם לאגד. אגראד טיפיש
 איר. םמ לעמז און ערד די באארבײםען װאס פויערים,

 פמ פראאענט 70 גאנצע אז געווארען, בארעכעגט ס׳איז
 איז אלײז דערפון פױערים. זײנען אייגװאױנער פוילענ׳ס

ױ קלאר שױן  דער פוילען אין איז װאגיג און וױכטיג ו
 — פוילען איז םאלקס־באװעגוגג א סעקטאר. דארםישער

 נישם איז אנםיםעמיםיזם דער באװעגוגג. דארף א הײםם
 סעק־ דארםישער דער כלל. דאזיקען פון אויםגאם קײן
 געװינט דעצידירענדיקער. דער אים פאר אײד איז םאר
 םאלקם־בא־ א ער װערם פויער דעם אנםיםעמיםיזם דער

 הויט, דער םון קריכעז ער מעג — קעמםאל אין װעגוג.
 דער אין פאגאנדערבלאזעז זיד װעלעז »מ בלאזעז זיד

 פמ אימיםאאיע אז בלױז ער בלײבם — וחנלט גאגצער
 די נשמה, די נישט עד באהערשם פאלקס־באװעגוגג, א

מאסען• פוילישע די פון פסיכיק
 םײל דארםישעז אין לאגע אםת׳ע די איז וױ־זשע

 םד ױילעש פח פראגענט 70 די *וױשעז פױלען, פץ
? פעלקעחע

 אז ידילעז, סמ אפגעפארעז בין איד אײדער
 א דערשיממ דארט איז צוריק״ אנאמעזמ 4 ממי עח־

 פון לאגע דעד דארף/ דעם געוױדםעט ארביים גרױםע
 אז. און שםיםונגען זײערע לעבען, זייער פויערים׳ די

 לאגע די פארשען is אינסםיטוט מלוכישער דער ודײסער•
 באפעל־ פוילישער דער פוץ שיכםען כאזונוערע וטזישעז
 פויערים אװישען אנקעטע אז אדורכגעםירם האט קערוגנ

 באקוםעז חאט ער חןום בריװ, םעריע א אפגעדרוקמ און
קז די גופא• דארםסלײט די פון ןזי  פאתעפעז גריוו ו

ysao םמ וק-זײמעןרד םױזענם ןרן• «ז מגדער, װיײו 
 םים האט איגסטיטוט זעלביגער דער פאומאט. גרױםען

 זאםעל־ ענליכען is ארױםגעלאזט וװ׳ריק מזײ י$ר §
ײןןז יייגעז למדעסא בזך< מ מ  טאסיש^ש «ז ריזזג ח

a דאט ארגײסער, n די 4טלאז<*טי3אר ^  פאר פיז ^אגאיי
a* ®זיי y  n n שסעממל ן לאנד. אין רושם ן גמגןמא 
m גישט וױרקלאמ אונטיטולבארקײס׳ •ון v y n

גאװאגרודםקי עמנואל פון
פוילפ̂ן אץ ״בונד״ פון סעקרטםאר וגפנמראל

 גאר א םים האט עולם דער וואם װאונדער, קיץ נישם
 דער אויף געווארם נײגעריגקיים און אמטערעם שםארקען

 געװארט האם מען אויסגאבע. גװייטער אוגעזאגטער לאנג
דארף. םון שטימע געםעלשטער נישט דער אויף

ליז אבער ױ ג  זיד האבען בענדער ןמ־ויי נייע די ו
 םון געווארען צוריקגעצויגען שגעל זיי זײגען באוויזען

:םעשה די אן טאקע זיך הויבט דא ? םארוואם םארקויף.
 אױפמערקזאם האם לאגער אגםיםעםיטישער דער

 א זיך באקומם עם אז דארף, מען װאו דארט געםאכט
 *ײם זעלבער דער אין :םיםואציע באקוועמע נישם זייער
 זײנע ארױס םרעםען םאלק פוילישען םון גאמען אין ײעז

 םים פארלאמענט) (פוילישער סײם אין .םארםרעםער״
 אײנ־ זיך קלײבט מען װען דרשות, אנטיסעמיטישע שארםע

 ״באשײ כדי געזעצען, אנטי־אידישע פוילען אין אוםירען
 חאלם מען װען אייען׳ די םון פאלק פוילישע דאס צען״

 שלאפען פאלקם־םאםען פוילישע די אז טענה׳ן, אײן אין
ױ םראכטען און געכט קיין נישט  ווערען *י פםור אזוי ו

י פח  בילד פאמאגראפיש א ארבײם, אן דערשײנט אייען, י
 פרןמענם 70 םמ לעבעז וועגען זײםען טויזענם אויף

 11וועג< ווארם אײן קײן נישםא איז עס װאו ■אלאקען,
i ערדא ספואג 1פו’א ופו p m i 1סמה דסר

 דערפאנםע די אין םאראן איז ארם אייטניגער און אײן
 אידען• װעגעז דערמאנם ■ויער א װאו בעגדער, «װײ

ױ קלינגט ארם דאזיגער דער אבער :אגעקדאס אן ו
 שםע־ שכנות׳דיק זײן אין האם ער אז דעחױילם, פויער א

 בלויז װי ביבליאטעק אנדער קײז געפונען נישם טעל
 — אויסװעג אײן ער שרײבט בלײבם, אים אידישע. א

ביכפר. דיפנפן צו כדי אידיש אױסלפתפן זיך
 װעט זוכען, ליכם א מיט זאלם איר אלץ. איז דאס

 עקען אלע פון פײערים, פץ בריװ הונדערםער די אין איר
 רםז קלענסםזװ דעם אפילו געפינען נישם פײלען, פון

אידעז־פראבלעם. דער װעגעז אדער אידען וועגען
 אגםיםע• די פון פארלױתקײס די פארלעגענהײם, די
 די םון דערשײנען נאכ׳ן פוילען, אין קרײזעז םיטישע

 גע־ טאקע האט םען פארשטענדליך. איז כענדער׳ צװיי
 אדויםגע־ זאל אױסגאבע באקװעמע נישע די אז פועלט,
 םען האט דערםיט אבער פארקויף. פמ װערעז צויגעז

 װערען זאלען םאלקס־םאסען די אז געםועלט, נישט דאך
 נישט :געבליבען את פאקט דער דעען. זײ וױ אגדערש
 אנטיםעמיםישער פץ יארעז לאנגע די אײף געקוקט

 גע־ פױלען פמ מאםע פויערשע די איז ■ראפאגאנדע,
 אידעז־חעצע, דער ײרד בארירט ווײניג אזוי בליבען

 םון שפורען מינדעסטע די געפינען נים קען מען אז
 פאר צײגם װאם דאקומענם, אפגעדרוקטען אן *יז איר

 פוילישען דעם דותת צוקונפטיגע די פאר אץ דור אונזער
 דעם פמ שװעל אױפ׳ן םראכטען אץ לעבען זיין ײיער,

.1939 יאר
 עגםת חאבען is װאם פון געװען װירקליד איז ןם

נפש^
 באגלויבםעז צוױיטען א is אריבערגײז איצם לאםיר .

 פמקם ליםפראםור. שימפר פױלישפר דפר צו עמת:
 הײגט נאד םײלװײז װי פונקס תסלאנד. אמאליגען אין װי

 ליםע־ א םיט לאנד א פױלען איז סאװעם־רוסלאנד, אין
 םון ריטם דעס און אםעם דעם םארמאגם װאס ראטור.

 קיגסם־ א יף1א אפ אים שפיגעלם זי לעבען• װירקאמן
 ילישע1« די ריסםיק. אח באנײםענם — פן1א לערישען

 דערנײלמגעד איחנ מים בארימם איז ליסעראטװ־ שיע«
 װעלכע םיט פראבלעםעז אלע נדלעזבאהא װאס מגז,דאמא

 םראגען איז עגינים אלע װײסיקס, לעבען פױלישע דאס
עז אמ רײפעז װאס  גיטא אמ פרט דעם איז לײזתס א מ
 יעגע די און אלםע די צװישעז אעםערשײד גרױםער קײן

 די אין ערד. ישערלי1פ דער םץ שרײבער אזץ דיכםער
 פמ •לעיאדע א ארױסגעמקט זיך האבעז יארען לעצטע

 באאר־ װאס שרײבער, מאלאנםיחת יתגע. גלענאענדיגע
 ואילישען פח •ראכלממז די באהאגדלעז איץ בײטעז
 זײ־ פרײד׳ איז ארמז דאגות, םעגליכע טאג זײנע דארף

 «ן לעטס־שםײגער חנר דןדגױיגמגןן. יון םאאת נע
u ײןז «.ימ״ל<1אפאד sr s g ,וװםשםעמל 

is ר $ ד uAff עגץ׳ ןליג bis זי״ץ ןרז״באזימר, גרױסאז 
^ ^ן שז ק ד, מג בא־ זײז איר, בײ קנעכםשאפם m ך

 פאםער־ צום באװעגעג, םאציאליםםישער דער ix ציאתג
 פראגען׳ אױסגערעכענםע אלע — רעליגיע דער is לאגד,

 אפ• טדײ ײערען אנדערע סך א נאד און פראבלעמען אמ
 איר ר.1ליםעראם שײנער פױלישער דער אין געשפיגעלם

 װפגפן װארם אײן קיץ גפפינפן נישט איר אין אבפר װעם
 !ײישען אידפךפראגפ. דפר צו פויפר פון באציאונג דפר

 װאס מענשעז, פאראן זיכער דיגען שרייבער םױלישע די
 אין געכאפט אכיסעל אנםיםעמיטיזם הינזיכט אין דינען

 אפיא איז םעװז, קיץ גישט םאך איד אױב מעשה• דער
 רא■ װעמענס שריפםשטעלערין׳ פױלישע בארימםסטע די

 א געפאכט האבען דארף־לעבען פוילישען פץ מאגען
 באפארבם.—אדער געשםימט, אנטיםעםיטיש — תשם.

 שא• זײער אין זײ, גײ 1אפיל איר טעט םתדעסטװעגען
 די אץ איד דעם געםינען גישם דארף־לעבעז, פח נג1פ

 עכנד פאר געםיל קיגסטלערישער זײער אידען־םכנה.
 פאליםישע אײגענע זײערע מבר איז ױארהיים און קײם
 די צװישען דארף, אין םאראװ־טײלען. פארםײאישע אץ

 באפעל• פוילישער דער םץ פראצענם 70 די בײ פױערים,
 דארם איז זי אידעךםראגע. קײז נישםא איז קעתנג,

 דיכםערישע דיערע איז איר ארײנםיח בנמצא• נישט
 שאםען.ביאגע — באדיים זײ םאר װאלט װערק,

אגיםקעס-
 וױמיג זײער מיר װעלען אידעז־םראגע דער װעגען

 דע־ פאליםישע אין רעזאאציעם זײ אין אױך געםיגען
 די ײרך געװארען אנגעגוםען זײנען ױאם קלאראציעס,

קוסס׳ טצזגמלקיאד דאז«^ די אין פיייערים־פארטײען.
bis געזעל* אח פאליטישע װאקםענדיגע די אױסדתק 

 באםעלקעת̂ג פױערשער דער םץ רײפקײם שאםטליכע
 געחעריגע א האבען is םארלאגג װאקםעגדיגער איר

 1א איז זי װעלכער םץ םאכה תר אין דעה אמ השפעה
 איגסטאג־ אנפירענדיגע די םערהײם. איבערװעגענדיגע

iss םיס באשעםטיגט זײנען באטעמע פױערים דער פח 
 אױםמערקזאגד סד א װידםען זײ אגראר־רעפארם, דער
 אזױ דעם טיט שײכש א האבען װאס םראגען, אלע קײט

 פאדערען זײ לאנד׳ םיץ איבערםי יאלען8סא געתםענעם
 םח דעמאקראםיזיממ װײםגײעגדיגע די יםהערלאך1מא1א

 זעלבםטפארװאא לאקאלע אירע םץ אמ בכלל סאכה דער
 טאקטיק אץ סטראםעגיע םח פראגעז די םתג־־ארגאנען.

 באשעםטיגם פױלען, נײע א םאר קאמף דאזיגען אין
i םע8לע די מחזית•»ק זײערע n r דאזיגע די אין װערט 

 שטיקעל א טעגען םראגע די דעבאטירם הײם קרײזעז
 ארבײםער־קלאם יאליסםישען8םא מיט׳ן is&Kns װעג
 זײן. דארף װעג״ ״שטיקעל דאזיגע דאס גחים װי אץ
 נישט זיך םארנעםען פויערים די םץ סיעזאצארגאני די

 פאר* זײ ■ראבלעמען. ^s’sso אח פאליטישע םים נאר
 פױערײ דער ומזישען »1בילי אח אכם יד1א שפרײםען

 is ינעז1א11וגע8 איז דערציעז is איר בדי מאסע״ שער
 חװי אק ארבײטם־מעםאדעז בעםעחנ פראײקםיװע, מער

 מ. אז. אץ מילד־װירטשאםט דער איז לאנדװירטשאםם,
 פוץ קאאםעראטױועז, פױערשע םח נעז wx»nrvm א
 ביב־ פיז המינים׳ םכל יעס8ארגאניזא ױרםשאפטליכע1

 חױגט ספארט״קאבעז םוץ לײעז־זאלען, םמ ליאםעקעז,
 שכ׳םעז1פאר׳ח דעם באדעקעז is געדיכטער אלץ אן

 געװארען״ געגרינדעט אפיא איז עס דארף. פױאשען
 פויפרי־ יעלער8םפע א מיםלען, את Aims אײגעגע םיט
 װעל־ װעגעז ״גאםשי״, דארף א איז אונױופרסיםפם שער
װאעדער. ספש דעחױילעז is האבען מבינים כען

 די ױאס גאר, ביז כאראקטעריםםיש נישם חנן איז
 אידעץ־פחד דער װעגען שמײגען יעם8ארגא:יזא פױערשע

 אנםיסעםיםישער דער װען זדים זעלבער דער איו ? גע
 טממל אזא געפילדער. אזא מאכט ילען1י איז לאגער

 ארגאניזזר די נישט געפינעז אידען־סכגה, חנר אתם
os»s, םער־ איבערװעגענדיגע די רעפרעזענטירען װאס 
 מים גױםי^ פאר באסעלקעח־גג, פײאשער דער פיז הײט
 חר זײערע אלע אין דערמאנען is אםיא׳ װארט אײן
 איחװ־ א װענען דאקײמנםען עפמטאכע אח יעס81זאל

 זײער אז פױלען? אין אידען־סכנח • אדער םראגע
 פײ־ אין פארשטײט — וװפאל קײן נישט איז שחײגען

 םד די פארשםײעז bij באזעדערם אײגעד. יעדער לען
is שחײגען דאזיגעז םץ דײםעג o די _ פױערים די 

u שױן אנטיסעסיםען. n r די בטדר טאכעז זײ װי 
»יז פױארים די כדי באמיאעגען. גרעסםע

 אן אומױםם, ־— אכער לאגער. אנםיםעמימישען זײצד
ערפאלג!
א זײעגדיג שױז ז י י אױסגמי־ מיד איז אמעדיקע, י

תו עו w י ײונ «־ אידישעז מװױסעץ א פון ידסיקלנז י •
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 «ילעז אין דעםאקראםיע דער םח זיג דער אז ליציסם,
 חזגא פױער, פױלישען פון דעה די פארשטארקען װעם
 װזנם באפעלקעתע. דער םץ מערהײם די בילדעם נער

 דאנק א — ער שרײבם — פויער פוילישער דער אבער
 אין װארם ms אמען ארדטנג דעמאקראטישער דער
 ראיה א !אידען פאר שלעבט זיין װעם — מלוכה דער
bs שױן — ’s װירם־ ארגאניזאציעס פױערישע די בױען 

 םײדעז15ים1א זיד באמיען זײ קאאפעראםיװען״ שאםטליכע
 צתאמענפארען זייערע אויף אן נעמען םארמיטלער, דעס
 תפען ן1א אפעלירען מאם רעזאלמיעם, ען5קאנפערענ און

 קאאפעראםי־ אייגענע זייגע ען5שםי זאל ער פויער דעם
 אםען11פרי דעם מעגליך, ױים1 װי אויםמײז־ען, און ווען

im אדער הענדלער o. דאזי־ די אז קלאר, נישט דען איז 
 מען הגם — אידען. אין ילםs גאנצע.קאאפעראציע קע

 נים דאם זיינען ,s גאםען׳ דעם בײ אן גישם אים חפם
 רע־ אנטיסעמיטישע פארמאםקירטע געגעןען. תוך אין
?.״ ציעס1זאל

 יושר׳דיג: נישם ן1א ריכםיג נישט איז םארדאכם אזא
 פױערים־גתפיתנגען די זאלען װאם »ליב ערשםענם,
 אגםי־ ? אנטיםעמיטיזם זייער באהאלםען און מאסקירען
 קרענק סע1מיא קײן גישם פױלען אין דאך איז םעמיטיזם

 דאך אא אנטיסעמיטיזם זיד• שעמם נ$ן װעלכער םיט
 אג־ דער אלם.sבא גום װערט אם11 םחח־ה, א ילען1פ אין

 סך א געלאזט זיך ױאלט למשל, לאגער׳ םיסעמיטישער
 בא־ פויערשע די זייט זײן או־יף ױגען1גע is כדי קאםטען,

 דער פון באדײם אמ װערט דעם ױיםען1 די םעלקערוגג.
 אידען־ דיער םיז דערםאלג דעם םאר פויערים־מאםע

 ארגאגיזא־ יעדישע1פ די װען םראפאגאגדע. העצערישער
 אגטיסעמיםיש, געװארען װירקליך ין1ש װאלםען ציעם

 ארױםןװ־ נישם גתנם ם1ש קיק געהאט נישט זײ וואלםען
nw אויפ׳; סלע זיי וואס לץ,יאט-א אפפז- ay J3is ע.א 

i* w גמגט קיין נישטא דעריבער in יעם5רעזאא די זיק 
 כבנמד באהאלטעגע אין יעם5ארגאניזא יערישע1פ די םץ
 גע־ געזאגט זיי אין איז עם װאם דאס, באיז מיינען די

װארען•
פױערי־ דער פון אנטװיקאנג די אז זיכער, איז עם

 לידsשמער װעט קאאםעראציע װירטשאםטליכער שער
 פארמיטלען פץ חײנה זײער איען װאם אידען, די םרעםען
 דער םץ לײדען װעלען זיי שטאט. און דארף צװישען

 אבער דערפאלגען. אירע םץ קאאפעראציע דארםישער
 אנםי־ פין רעדלםאם א דינען לײדען אידישע אלע נישם

 פױלען אין געבױט .געד״ דער האט ׳אם סעםיטיזם.
 ן1א קראמעז םיט באװעגעג קאאםעראטװחנ אייגענע אן

 דער ליב1צ האבען אידען צאל ױסע1גע א װארשטאטען.
 פרנסה. םארלארעז באװעמנג קאאפעראםיװער מנדישער

 אעז לדיגען1באש is אײעעפאלען נישט אבער איז קיינעם
 אװיװערסאל״ געתםענע י1אז די אגםיםעמיםיזם... אין

 די אםעריקע, אין זיד תפען די װי אדער. מאגאזיגעז,
 פרנסה אײעקגעגוםען אײד חאבען סםאדס, דעפאדםמענם

 קרעמער. קלענערע אידישע גישט אץ אידישע םילע ביי
 -S1J םאר סםארם דעפארםמענט אזעלכע האלטען קען מעז
 האבען ענין דעם װעגען קען מעז שעדליך, אדער ליד

 מדזלםער א בלױז אבער ;שםאנדפתקטען םארשידענע
 או־גטעתד־ אזעלכע פון גרינמגג דער זױן איינזען װעט

 איז y’SKnysssp דארםישע די אגטיםעמיםיזם. מעגען...
 װעג זעלגען ים׳ן1א פױלען. םץ דערםינתמ קײן נישם
 פראגרע־ מער די פץ יערים1פ די אװעק לאע שױן זײנען
 זיײ עם אײראפע. פמ לעגדער אנםװיקעלםע מער סיװע,

 ‘קאא לאנדװירםשאפםליכע די כאקאנט גש למשל, נען,
 לעג־ םקאנדינאװישע די םיץ דענעמארק׳ פח יעראטיװען

 געװאחװ• געשריבען סך א זײער איז זײ װעגעז דער•
 גיס װי כםעם אידען זימעז לענדער דאזיגע די אין אבער

 לכל־ דארט 4ילח זײנעז׳ קאאפעראםיװען די בניסצא•
 קאאפערא־ די געװענדעם. זײ קעגעז געװען נישם הדעות
 דער־ פראגרפסיװפ א איז דארף יפ׳ן1א באיזעמנג טיװע
 אח שװעחנן דעם אױף פאראױס טריט א איז זי נג.1שיע

iy?’jn r װעג is װאם לעבען, ?!לנװרעל םער בעםער׳ א 
 די 1װא דארם, תרך. מאכם באפעלקעתגג ■ויערישע די

 זי 1װא פאנאגדער, t« באם קאאפעראציע דארםישע
 ימלפט םאקםאר׳ ישערקאנאטע באדײטענדיגער א װערט

 איז 09 דא̂ח פח קױף־קראפם די פארגרעסערען זי
 די חאס שאדען, דער אז אויסגעשלאםעז, גישט לחאםין

 װעדם אידעז, באשםיםםע פאר ברענגס קאאפעראציע
ד פארגיטיגט  אידישע שיכם אנדןר אן בײ »אס דעפ ײי

 1פדײ דער װערס םחץדים אח בעל־מלאכװן ■יאמממטאן,
 עם װעז רײמר. װןרט דארף דער װײל פאדגחנסערט,

 אינמחממז די שפיל אין עקשעזמײאד נישם װאלםען
n װאלט ,סלאדיטפאר און סװורים אידישן *ח r* קיממס 

 פמרײ תר מגןן טדאטאזסוױי1דא אײמצפאלעז נישם
 ססכים װאלטעז אלע נאװאגמ^ קאאמראטימער שער

 •ראגרעסץה א ׳צלאמ1ג א איז ד אז דערמיט, געײעז
אב1צ אגדאדש ניס אבאד װ«רט עניז דעד דצרשײנוסג

 װירטשאפםלי־ פראגחגםױחגר באשטימםער א װאס דעם,
 גרר באשםימםער א שאדען ײםלידs ברענגם שטרין־ כער
 םעקס• די nni אידעז• — פאל אמזער אין מענשען׳ פע

 ארי״ איז לאדזש אוץ גיאלאםםאק ן1פ אינײסטריע םיל
 דײ לעז,1קראםט*שט is האנם־װעבעריי פח בערגעגזעגען

 םױ־ געװארען געםראפען שמערצליך זײער דערםמ נען
 אידען זייערע װעבעד. אידישע פח פאמיליעס זענדער

 אנםקעגענשטעלען אבער מבאשרײבליך.1א געװען דינען
 אינדוסםויפ־ פראגרפסיװער, דאזיגער דער דעמאלט זיך

 נגס*1האפנ אץ קאג גישט געװען װאלט אנםװיקלונג לער
 אץ דארף װאם יסםיר,1א ריכטיגער איינציגער, דער לאז.
 העלפען איז, עתן,11 געמאכט םאלען אזעלכע אין קען
 באציײ װעג. נײעם א יף1א איינארדנען זיך געליםענע די

 דערשיימנג אנטיםעמיםישע אן םאר באו־ועגוגג אזא כענען
 ליב1צ לעבען. פץ גאנג נארמאלען דעם באיז שטערם

 איז ער װזד דארט אנטיסעמיםיזם דעם ײכען אס11
 קען1יםדר1א אמת׳ע װירקליכע, דען םעלען עם גישםא?

 אי־ די לגגי פאליטיק אנםיםעמיטישער םמ םאקטען ן1א
? ױילעז םץ פאלקס־מאםען דישע

פאק־ פאדם דאד זיינען ״בריםק״ ״םשיםיק״, אבער
 פאלקס־ אידישען אין אײנגעקריצט זיך האבען וואם םען,

 ע11פראגרעסי גאנצע די אױםגעתדערט האבען טאם זכרון׳
 םעז װעלט. זײ יםגעציםערם1א האבען אס11 עםנטליכקײם,

 די אין אז אםאיקענען, נישם דארף מען אץ נישט קען
 האב אידיש געחיבט פױערים האבען ערטער דאזיגע

 קרעמער, אידישע דערשלאגען איז געשלאגעז גוםם, און
 אכזרװת׳דיגער אזא אין נישט װ. א. א. מארק־הענדלער

 םען1םארגעק ״עקסצעםען״ זעלגע די דאך זיינען םארם,
 שםעט־ צענדליגפר אין יאר עםליכע לעצטע די םמ במשך

 אידישער געװארענער בארימם דער ילען.1פ םיז לאך־
יארי^ אױפ׳ן yyna פראוױזארישפ *—*זא<ארט«ס
 םארשידענע פארקױםען 1צ יםגעאיגט1א ערעז11 עם 1װא

 סןר לאנגע אראפגעגאגגען גישט דאד איז — םחומת
 אנטיםעמיםײ גאגצער דער סץ שפאלםען די םון נאטען

 נאך זײנען פױערים די אױב פױלען. אין פרעסע שער
 ױי טא אנטיסעמיםיזם, םמ םאר׳סם׳ם נישם װירקליד

 מעגליד געשעענישען באםיגע דאזיגע די זיינען אזײ
? געװארעז
 גאר־ איז ראלע סיץ אז חשבוץ, א אפ זיד גיב איד

 איר קענען םענשען בײזװיליגע באקװעמע. קיץ נישם
 פאגראמשטשײ די פון נג1םארטײדיג א װי אויםםײםשען

 ױעם נידערםרעכםיגקײם אזא אז אבער, גאיב איד קעס•
 מעלכער ״במד״, דעם דעראיבען. נישט קײנער זיד

 גראנדיעזען דעם מרכגעםירם איז פראקלאםירט האם
 באפעא אידישער גאנצער דער פמ פראםעםם־םטרײק

 בעדיםטען. די ״פשיםיק״, געגען ילען1א פץ קעחנג
 םמ פארםײדימגג די זיד יף1א גענוםען חאבען װעלכע

 אי־ דער םמ אינםערעםז םאציאלע אמ נאציאגאלע די
 is איי פײלעז, חײנםימװ זױן באםעלקערונג דישער

 מעשים די פארדעקען די אז לדיגען,1באש is לעכערליד
אגםיםעםיםעז.״ די םץ תתחנים
 זױמ־ ממש איז פױער ילישען1פ םרן ארימקײט די

 אימ־ נישט איז מארט געשריבעז שש קיץ באשרײגליז־.
 שםאנד.1צ םראגישן זײן בילד׳װעגען א געבען is שםאנד

 קמדער פױעדישע תאבען חנרפער חויגדערםער םך א איז
 שםיקפל קיץ גפזפן נישם לעבען זײער אין קײנמאל נאך

 קײז שװעבעלע, קײן נישם פױערים די צוקפר.
 דער אין מען Bsn נאכט די is פאלט עט װען נאםם.

 דעם בײ פײער שםיקעל א זיד גארגם מען םיגסטער.
 פאר א יװען1א אין טליען עס 1װא דארף, ®מ ,נגיד״

 פלײש אקםוט• א דארף אין איז זאלץ תאלאװעשקעס.
 is עםעז .lip אין םאל צח׳ײ אדער םאל אײן טען עסט
j ײם גרױסער א איז זאט דער i b לי־ ת1םשפח גאנצע 
 אתם נישט גײען חױז״ אין װינטער גאנצעז דעט אפ גען
 רע־ מאםגעמנדיגע םלבחייפ פעלען עס װײל גאס, אין

 מיאאן א אז דערקלערם, תאבען גיתגגס־פארשםײער
̂, ד. *אימריגע״, זײגען פױלען איז פױערים  קעגען זײ ז

 דער r» זיד פאר שפײז איץ ארבײם קײן געפיגען גישט
 פריטים די is געחערם ערד די זםן כל לאנדװירסשאםם,

n אוץ y rn a -n y  yo»ni. ארבײטעג־ שטאםישער דער 
nysn אז׳ פא ביפצלקזנרמג ױ  קאיגשםזר איר אתר י

 is טקנא װאס נישםא אױך איז באפעלקעתמ םעלדיגער
עו, זיץ. ײו״ ד לעבם ןױמקײס, גאטנער איר בײ ןג  ר
 ישען1»י קאגטראסם דער ■ןיער. ן מיט פארגדײד אין

con גרױם. זײןנד איז שטעםעל אין אוץ דאקי איץ לעבען 
 די טאקע זיך חאבען קאגםראסם שארפען דאזיגען חגם

lymayo^Bis אױפגאכא אן פאר געשםעלם ly su ise rs. 
n מז איז שיזװרמיטלצז א אן סיט jn  is  lyBsnBym 

m װעלכע טלאכ̂ז דאזיגאר b משיעט is ץ  לײכם• אזױ וי
i y i זויו דארף w p p  ty w p iw  w bb א םיט 

p םמל s אגטיםעםיםישןר ^M B  yaVyii ,n iinnyi

 פון אינםםינקםען ניחגריגע די ט8גערײ ן1א געװעקט
 nysa’B די מיט געטייטלט האם סען Jin'sn אמ רױב
 לאזם תיבט, ,is ״נעמט :שטעטעל אין אידען די אױף

-געלעגענהײם אזא פארבײ נישט ״.  בא־ מחטת גאנצע !
 פה געפארען דיגען אגיטאטארען אגטיסעמיטישע צאלטע

 גןך ט,8גערײ שטעטעל, is שטעטעל םא דארף, is דארף
Bsyn חגם געגעבען זעלטען נישט את ,געלארמט m y־ 

 װזנ־ געםאכט דארף ״ארבײט״ די י1אז װי ביישפיל םען
 נאד איז יע8אגיםא פארברעכערישע דאזיגע די רען...

 אידען־־םיינדליכעז דעם דודך געטארען פארלײכטערט
 איז עס רעגיתנג. דער פון רס1ק פאליםישען אלגעמימעט

 אין ארױס^תפען אנטיסעמיטען די געאגגען װירקליך
 געשעעגישעז• באקאנטע די לאנד פון ערםער אייניגע

 אױף קט1געק נישט װאס װאמדער, א ממש איז עס אבער
 זײנען װאס םיליאנען, די אױף באמיאעגען. אלע דיערע

 דערױײל מאםע םױערישע די איז געװארען׳ יסגעגעבען1א
 יע.8אגיםא דאזיגער דער פץ מבארירט1א געבליבען גאד

 דאר־ דער םמ טײל קלײנער זײער א נישטיגער, א באיז
 די געװאחנן. מיטגעריסען איז באפעלקערוגג פישער

 באיז געבליבען גליק ms זײנען פאגראם^ױסטרפנװנגצן
*y^ ysr ;םאגאנ* געלעגען נישט איז עס עפיזאדען 

n n rm siy i םםיכיע. אנטיםעמיםישע קײן דארף׳ אױם׳ן 
p*■״ געאנגען נישם איז עס rsisr מא־ דארםישע די 

 ״םטרא־ אידישען דעט דעראבערען םאר קאמף אין סען
 םח בעאבאכטער אלע קראט. אידישע די אדער גאן״,

 ערטער די pc עײת אלע פױלעז, אין לעבען אידישען
 אנטיסעמײ די 1װא דארט אםיא אז מםכים, זיינען טםא,
 תיכף זיד האבען געטאן, מ־ליע א האבען באנדעם םישע

 םריד־ נארמאלע. איעגעשםעלט »ריק ומארגענס5 יף1א
 אי■ דער און פױערישער דזנר pprnns נגען1יא5בא אכד

 הײנט םען1ק למשל, פשיטיק, אין באםעלקעתנג. דישער
 די װי־ אזוי פמקט מאו*?!״טעג זיי אין יריז־ים די םאר

 זײ װי ווגקט פאגראפ, םאר׳ן מען1פארגעק דארם זימען
 װי אזױ יארצן«װריק, רyענדליגs מיט םארקעןען םלעגען

 װעז יארעז»ריק. זדנדערםער םיט מ«מ1פארגעק זײגען זײ
 געשעענישזנז, םראגישע די ps ת1קר« באםיגע די ױשט
 דאס אז אפיא, אמעשםױםעז נישט זיך קייגער װאלט

 ײאו ארט. אן געװען אקארשט איז שטעטעל דערמאנםע
 איק ps ארימעלײט געװארעגע װילד עױשעטע,s באגדעס

 מענשען ארעםע געשלאגעז ן1א גערויבט האבען גאציע
 גאיז ײד באװײזט אס11 שױפ, װי נאציע. זױוייםער א םמ

 דארם איז — יט פא אױבערפלאך דער אױף רגע א אױף
 פאנאנחנרגע־ קינםםלאן־ pb ר1שפ יעדער פארשװאעדען

 באטיאונגעז, די מי פייזנר. אנטיטעמיטישען בלאזענעם
 גיםם־םילהנר אנםיסעמיםישע די װאס ארבײט, דער בײ

 אס11 באװאעזזנרען, is םמש איז אנגעװענדעם, האבעז
 *nyn is געלועזמ איז די רעװלטאטעז' גישםיגע א םאר

 yדמ אז װײסט׳ nyja6 אנםיםעמיםישער דער גרײכען.
BM״t םיט אױסגאמח an, y i* במהאלםעריע דער אין 

ps נישט״• שםיםען — אנטיםעמיטיזם
iiy* ײכענט8פאר פוילעז אין זיך בײ האבען סיר s 

 אפגזר זיד נאיז נישט האכען פױערים װען םאלען ליגער
 אתיםטרעםז־עעז. אנםײאידישע אין באםײליגען is זאגם
 pM ינער.1אײנװא אידישע די באצײםפנם גפװארנם נאר

 מפא זיד P® יםג¥םײלט1א — אפיא םאלמ yאײגיג
ly איז אױפגאמ איר װאם םילת, ■ױערישע iiy i נישט 

is ,אז דערלאזען yoniyA ועליע א זאלען עלעטענטען 
 ps נאםען אין תנגypלyבאפ אידישער דער איבער םאן
 װײסם ny«6 אנטימנםיטישצר חגר ■!יערשאםט״. דער

n נישט מסת&א y rrn i נז1א פאר iy>yn דאזיגע די 
פאקםעז...
nm װ רמיyלyראספאג די אז רמאגעז,דע אךנ ז 

 באפארבט שםארק iy״i געװען זײנען ארויםםרעםונגזמ
i אז סאציאל, n םדײגקראפם r s אזױ גישט גזױחא 

is האם דזנר װי ראםען־האס,  lyBOByny ps װאס דעם׳ 
 nyn אז פארשטיק, מיר יחנלזגז אים, פאר מער םארםאגט

 װאס ליב15 געהאט נישם תאט לאגער אנםיםעמיםישער
ײבעלן. is שטארק באזעדערט

 אנ־ חגס באקעמפט װאם לאגער, דער אז־יך אבער,
BnB'ayo'B, אױב װאך. חנר יף1א שטיץ בסדר םח 

jnm די נאן■ אמ רויינמ, נא,ײ דפרוױיל, y’ is נישט מאסע 
 םגיפה אנםיםעםיםישער דער ײרך געװארען אננעשםעקם

— p s זאל דאם אז ױסגעשלאסעז,א גישמ iyyya דגפ!■מא 
ר iy דזנר פמםםער. אמ דארף יאשזןר1פ ת t^ * s דארף 
 פאםע ש<װ•ױײ?פױ חנר אין לםזדלאז.1ק אלץ נאד איז

ם, י»ל<מ8סא פץ פײער א ברצגט  ■«yn*MDisam פת מ
 פא pb mm3 מעכםיגע האפטנגסלאױגקײט. פון חײם,
 םנױ־ דאזימ די כםדד פתבימן אגםיסעםיםיזפ p* שיזם
y דארף p# אוםצופרידענהייט yכיש in v  is] װןג אױפץ 
ps די.פשיטיקם״ אדױסטחנטמג^ אנטייאידישזל is m 

ארבײטןן... &חטת פינםםערע די is סיעאלו דצר געװען
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ארבײטער־לעבען אינטערנאציאנאלען פונ׳ם
 צום ארבײםער־ארגאנזיאציעס דייטשע די פון רוף א

וױדערשטאנד 1אוגאנתױטע

אייגגע־ האט היטלער װי נאכדעם אלד
 האבען טשענאסלאװאקיע, שלונגען

ארבײטער־ארגאני־ אומלעגאלע אלע
 געמײנזאמען א ארויסגעלאזם זאציעם
דייטש־ סון ארבײטער די צו אויםרוף

עסטרײך. און לאנד
 װערסער געםרעסטע אין שילדערם אויםרוף דער

 םארנעמעז דורכן געשאפען זיך האם וואס לאגע. נייע די
 אנם־ אליין האבען סאשיםםען די טשעכאםלאוואקיע.

 האבען זײ װעלכען שװינדעל, גרויזאמעז דעם פלעקט
 פון ״זעלבםטבאשטימוגג באגריף דעם מיט באטריבען
פעלקער״•

 עסטרײבײ pc דייםשער דער םון םארשםעהער די
 דעם אין געזאגט ײערט — ארבייטער־באװעגוגג שער

 אנערקענעז זײ אז סייערליד, דערקלערעז — אויםרוף
 אלע מים קעמםען צו פאלק טשעכישען םון רעבט דאס

 םריײ גאציאנאלע זײער צוריקאױםשטעלען םאר מיםלען
 אנווענדען וועם ארגײטער־באװעגוגג דייםשע די הייט.
 םרעמדע די אוגםערשטיצען צו כדי קראסט, גאנצע איר

 היסלער־םא־ דורכן אונםערדריקט זײגען װאס םעלקער,
 דאם באםרײאוגגם־קאמף. נאציאנאלען זײער אין שיזם,

 שים קײן נישט האט םאלק עםםרײכישע און דײטשע
אױב צי.פיאדשקלא זיעפ p■ די מיט ומשא טגע
 אראסצואוואדםעז בכוח געװען גישם איצם ביז איז עס
 באקעםפט םלחםה־אונםערצינחנר, די םון דיקםאםור די
 דורכ־ פאליםיק פאדברעכערישע זײער דעםטװעגען pc עם

 די םיטמאכען. זי פדײװיליג גישם וױל עם וואם דעם,
 חיםלער׳ס צװאנג! אוגםער דיגען סאלדאםען דײםשע
 פראדוקציע היטלער׳ם באװאפענונגען, היםלער׳ם ארמײ,

מאסען• ארבײםענדיגע די pc זאד די נישט איז
 יעדע גע׳פטר׳ט, װערם ױאס ארבײטם־שעח, יעדע
 שםײ־ יעדער צוגעשםעלם, נישט װערט וואם ליםערונג,

 דער געגעו קלאפ א איז געצאלט, נישט ווערם וואם ער,
 קײן רעזשי̂נ דעם םאר ארבײט שום קײן מלחמח־פאליטיק.

 איד מערער געבען זאל װאס איגיציאיװע, אײגענע שום
 די איז דאש צוואגג. דורד אױםפרעסען קאז ער דער

 װעגדען ארבײםער דײטשע מיליאגעז װעלכע טאקםיק.
r אז הײנם שײז c םלחמה־צוגרײםונג. דער געגעז קאמף

פראלעמא־ געהיימע די אז אן< וױיזט אױםרוף דער
 ריכ־ אײטדיםליכע אן געמנן םתען ארגאגיזאציעם רישע
 דיע־ פארםײדיגען פאר ארבײסער די םון קאמף דעם סונג

 דער געגען קאפף דעם געזוגדחײם, זײער און לויגעז רע
 ארבײםט־ מערדערישען געגען און צװאנגס־ארױםשיקונג

מלחמח, די םאנאגדערבינדען װעט היםלער אויב מעמפ.

סיסמאן. ױסו* דר. פון

ץ
r אויפגאבפ די ז״ץ עם מוז c אנצואװענ־ ,אנםיפאשיםםען 
 אץ דיקטאטור די *ראפצואווארםען כדי מילען, אלע דען
 קאמף דאזיגען דעם אין טלחמה. די פארענדיגען צו

 אר־ די לעגדעד, אונטערדריקטע פח פעלקער די זײגען
 פאר־ נאםירליכע די װעלם גאגצער דער םון בײםער

פאלק. דײטשען םון בינדעםע
 גויטװענדיגקײם חנר אויף אן וױיזט אױםרוף דער

 די אין םיטעלשיבםען ארבײטעגדיגע די מיט בונד א םון
 מים בכלל און דערפער די אין פויערים די מים שטעם,

 די *ראפצואװארפעו גרײם זײנען וואם שיכטען, אלע
 אין זין־ זאגט וױיטער גרױם־קאפיםאל. םח דיקםאטור
 זײנען ארגאניזאציעם אוגטערגעשריבענע ״די אויםרוף:

 פאראנםװארטליד ארבײםער־קלאם pc אוואנגארד אלם
 ניט װעט רעװאלוציע דייסשע קומענדיגע ז״י אז דערפאר,

 אזױ װעג, האלבען א אויף װידעראמאל בלייכען שםיץ
ױ  רמקציע דער סון פעםטונגען די אז ,1918 יאר אין ו

 פון כוחות אינערליכע די אז װערען, געבראכען וועלען
 געג־ דעם געבען נישט װעלען ארבײטער־גאװעגונג דער
בוזזות״. םרישע זאמלען צו אויף צײם קײן נער

 אונםערגע־ אלע אז אונטער״ שםרײכם אויפרוף דער
 דאזיגע די סאר קע&פען װעלען ארגאניזאציעס שריבענע

 ריגצזאונמערגעש ע.יצצװאלור ערשדײמ דער פוץ זצילע
 ארגאנהאצ-׳עס פראלעםארישע די האבען אױפתןי דעם
 די אײנציגער, אײז חוץ א אלע, — ריכטונגען אלע םון

 האם װאס גרופע, םאציאליםטישע קלײנע א ״םאפאדע״,
 סאציאל־דעפאקרא דײטשער דער םרן אפגעשפאלטען זיך

צוזאםענברוך. םארן קורץ פארםײ טישער
 מ־ םארשפרײט מאםענהאפט את אויםרוף דער

דײםשלאגד. איז איז עםםרייד א*ז ווארעז

טנגדאנד אין םיליםפר־דינסם געצוואונגפנער
----* % tarn auaענגלאגד אין םאלקםםאסען און ארבײםער די אין 

 גמוואוגגע־ דער ,קאנסקריפשאז״, דער םים עם קאבט
 אײגגעםירם װאם נאר איז װאס םיליםער־דינסם, גער

ױ געווארען.  חף בריםישע די האט באװאוסם, ס׳איז ו
 דער אויף געזעץ דאזיגען דעם מיט געעגםםערם גירונג

 טישעסשיפא די םון מלזזםה־דראאונג פארשארםםעד
 שםעגדיגע א געשאםען װערט געזעץ דעם םיט מלוכװד

 עזסמסעפאר קענען דך װעם וואם ענגלאגד, איז ארמײ
 .אפעדאײ פון ארמײזנז קאנטינענטאלע גרױסע די םיט
i עטלימ נאד אנגײז אזוי װעם עם אויב r ,װעם צײט 

 װעלם, דער אױף טאכט שםארקסםע די װערען ענגלאנד
jm דער אױף אײד נאר ים אױםן בלױז נישם v פאר

 rs מיליטאריזם צום באציחוגג די אוז סאציאליםטען
 H8OTP האבען די :קלארע גאנץ א געווען איצטער

 »(• און חערשאפט־ א אלם מיליטאריזם סארט יעדען
 קאפיטאליסטעדקלןס פונם םערדריקונגס־אינסטרומענט

 דעדנײ זדו ןס וױפיל אױף ארבייםער־קלאס. געגען
 אײטמלנן די צוױשעז חלוק א געווארעז געמאכם נאד

 פרײצדלי• זיד םאציאליסטען האבען מיליטאריזם, מינים
 1קאנסקד* אלגעמײנער פץ סיסטעם צום באצויגען כער

 פאלקסםיטלימן » שאםט םיםטעם דער אט ווײל שאן,
 ארבײטעו-פײנדלי• אן «רמײ. דער םיז צתאמענשטעל

 טיס מגדמן קענען שװערער פיל דך װעט רעגירוגג כע
M צוועק אויפן םאלקם־ארמײ א םון סאלדאטען  is* 

 פאלץגד אדעד ארבײםער פון לױךקאמפעז טערדריקעז
 1» זעלנעד געדונגענע םיט — וױ גכלל, עןװעגונגבא

ארםײ• *םרײװיליגער״ באצאלטער א
 • פרט vrrr איו םיטמניע די אגער איז הײנט

 שסך זײעד געביטען האבען סאציאליםםעז און אנדערע
 ד9 אין קאנסקריפשאז םון געגנער שארפסטע די לונג.
 טרײז-יד די און לעיבאר־פארםײ די — זיעען לאגי

 ן» אין שםעלוגג דאזיגער דעד פון םיבה די ניאנם.
 מאױ• איצטיגעד דער געגען קאםף דער רײ ערשםער

 ואלי> פרײנדלימר איר מיט האט װעלכע רעגירונג,
 דןך פאר שולד חלק גרױםען א פאשיםםעז די צו טיק

 *ײןך■ ךי װעלט. דער אױף מלחמה־געפאר איצטיגער
ךי פיז איז לעיבאר־פארםײ דער םון שםעלונג ליכע

- - *BAA B4MB MB ■B B|BB BBfBMilBאףך אבעד זיך נעמם קאנסקריפשאן ונו ױניאגם םרײד 
iL iy i,[ דױדקוגמן <ע ל ו<ש סאד מדדא האס »<ן וזאם 

pc ארבײםם־פארק. אױפן געזעץ דעם
את־ שטרייבם םארביםעתגג חזדבאזוגדע א םים

ײד זיד תאבעז װאס די, אז ארבײםער־פרעסע, די םער  י
 זיימן קאנסקריפשאן, פאר פלאם, pc םײער געשםעלט,

 םוןעגגלישעזגרױס־מפין^מש סאםעקארפעדקע■ די
 געשטיצפ אפען איצם ביז געלעגענהייםען אלע בײ האבען

 געהאלפןן ארוט אזױ pc ריקםאטארם םאשיםםישע די
 *13 װעדם עס װעלכעד pc געםאר, די פארגרעםערעז

 דערםאגם װערען אנדערע צװישעז עגגלאנד. דראהם
p יאטריאםעז גרױסע פאלגענדע די c גרעמדן נאך 

 בן• די pc אײנער עםםאר, לארד :פאשיסםעז־סרײגד
 ,אחגמםםשװ דער .םאיםם״, לאנדאנער דער pc זיצערס

מר שי  9וױל& ארנאלד סעו־ היםלער־משיזם. pc מ
 םןיאר יע.9ש* איז םראנקא גענעראל סונם באשימר

 1» ,■רייס■ ארגאנמאציע דעד pc סירער דער ברױן,
 גרד• y גײען אזױ pא שיאניע״ נאציאנאליסםישעד דער
 - זײיד* טיט אריסמאקראםעז בארימםע pc נעמעז צאל םע

םעםיגקײםען. פאשיסםישע
י־9ר יער פיז געזעץ דאס איז יארלאמעגם אין

 דןד pc שםימען די געגען אלע םים דמ־כגעגאגגזת רמג
לעיבאר־יאו־םײ.

 דעצידירענדיגער דער אפשפילען זיך װעט דארף אין
 אנםיםע־ pc אנהעעער pc געעער די צװישעז קאמף

מיםיזנ^
שטי־ די װעגען דערצײלם געגױ גאנץ חאבען םיר

 ױיער. פוילישען דעם צװישעז פארחעלםנישען pc מונגען
 ערד־ גרױסע אויך לעבען לאנד פלאכען אויפ׳ז אבער

ײ •ריצינ^ די — באזיצער  אבער צאלרײך׳ נישט זײנען ז
 עד נאד האבעז זײ װאגע. דיער סאציאל pc יאליםיש

 עס מלוכה־לעבען. גאטנען אץ דעח גרױםע גאר y הױם
 בא־ דער װעגען בקיצוד דערצײלען צו אױך כדאי איז

 וגו שםױםעל״ pc ,אויבערשםע דאזיגע די pc ציאוגג
אידעו־פראגע• דער

גאװײןען, צו כדי ציים פארלירען ונו פארשפאר איד
MMiBteMflBftftMftBftiiiftiA BMIMA MBBBBMM U|||kLB|B BM Miאין סאראינםעדעסירם זײנען ■ריצים •וילישע די אז 

 צווישען גאװעגונג אנםיםעםיםישע אן פאנאנדערבינדעז
 חר פארצוױיסעלטע׳ מאסע מיליאניגער גרויםער דןר

 געלאזם סן• y זיד וואלטען זיי •ויערי^ װאלםירעגדיגע
 מאזאליסםע זײנע אױםציען זאל ■ױער דער כדי קאסםען,

 ■רי־ דער צו eye¥נש .סטחוגאן* אידישען צדס הענט
» צישעד רו  םיבח, סועציפישע y npyc אבער ס׳איז ן

 אונזער pc געלוסטען אננױםעסיםישע די מעטיגט ודאס
csy איד וזען אדעל• ■וילישןן ic חטיגעד דער וחנגען 

 eyn לאגע׳ די וױלמוי^ גישט מיר, זיך רערטןונס םיגוו
16 p* r w  p* wnynya eynטעז jn r t y m y 

ו ן ט איו אינזעל ח$לג פירעגעאישןר ו מ אן מז. ד  מ
מו אין לי ב מ מ y •ז זיז מ  < v p ^וזאו קןםליגרו

 :געװאחמ צונױפגעשמאלצען זײנען פעלקער pc ראםען
 םן y pc גערמאגער גאלען, אראבער, געגער׳ אידען,

 װאונדערליכ־ דעם אויף דארס האבען סעלקער אנדערע
 צו־ pc זיד אויםגעםישם אופן אײגענארםי־גסטען סםעז,
 גע־ צו געװען אוםםעגליך ם׳את בלוטען. זײערע םישט
 גישם מל װאט שיאניער, pc פאמיליע יריצישע y סינען

 פאכ־ אידישע״ pc צדמיש y אדערען אירע re האבעז
 דער pc לעזנאדיארק בלום. נעגערשע אדער מעדאנישע

 גתי־ דעד pc בעיםטע העכםםע די קירכע, קאםוילישער
 מלען װאס מענשען, דינגען סלעגעז אינקװיזיציע סער

 עול̂נ בית אידישען אױסץ קברים די פאתיכנחמ בײנאכט
 יידיש סליסם עןרעאד זײערע אין *ז עדות, םויםע די

 ^עםײנער.אדמגליק״ חמיגער דעד גראד אבער בלום.
 *ו םיםעל c ווי געװארען אויסגענוצם pc באגוצם אמ

m וױדערשיעגיגע באזײםיגעז y* :װען אוםבאקװעםע 
ם eyn קירכע זײ *priy רעגירונג די ל ^  װערען פםור ג

pc לעקײטג■טרזט אײגפלוםרײמר אוםבאקװעמער אן, 
 גע־ סימיעלעז y pc מודעח y באקוםען ימער פלעגט
 מלדען, ייד טערטיז באשםימםען y *ו מל ער ריכס׳

 לעצםע די pc בםשן־ אבות זימע אז יױתען,בא צו כדי
 בלום. פרעםד גױט באסלעקם נישט זיד האבען חדות 10
p *י׳ייגקײם״ חטיגע די ביװײו גײ c געשילדןץ־ט; די 

אוםשטעגדעז-
pc חנד pa re ru jn ןסצדזיאגטעטן. art סר 
n םחנר ריסטעז n . pc איז קימם״ wyarcn״ ty

.רײנ־ די באמײוען ונו *ױפגעפאדערם םען האם אים ן »ו

rn קײם״  pc .בלום
 1אוי מא&ענםען. היםםארישע רײ גאנצע א צוליב

 m ארםיקל חיינטיגען אין כדאי נישט אח עם װעלמ
 יי| שליאכםן ױילישע די זיד געפמם — איצושסעלעז

 .גן*אנח.גר ש<אנישע די אמאל וױ לאגע ענליכער אז
 nayn פאםיליעס פריצישע «ױלישע די pc ח־ב דאס

p זײערע pc בלום. •י״ז״ ?ײז נישם n rry פליסס y 
 בא» אידיש pc צוםיש קלענערער y אדער גרעסערער

 זיד אטט eyn זאז־, באקאנםע ¥לגעטיץ אז איז דאס
 ffn איז עס קאנםראלירען. pc םעםםשטעלעז לײכם
 דח־ו אנגעשריבעז כוך y דערשינעז לאנג נישט ערשם

y זױדען pc דורך ארויסגעגעמז y לאגפאר אח־ישען 
re ,דיר באוױזען דאקומענםאל װערט עם װאו פוילען 

 יי pc 800 העכער צו באצוג pc צושםאנד דאזיגער
ײ1«י* ילישטר■ו דער pc סאםיליעם מקאנםסטע *  י

 m וױיגגמייס מלען למשל, »ילען, re װען װעלט.
 «* דײ׳םשנ די מער,ו«ש *,צעןעזעג רען,נירענבערגער

 «• בלוס אידיש װיפיל מנםדןזלירם eyn זעצגעבונג,
im די pc זיד געםינם n y — 1«י איל זײעד עזסאלײ 

•i • סמםיליעס יוירשע עכס זויגפלדסױיכססע, ”  v 
«יי םשער לײכם זיד איז עם -עזגעלימ שםארק n 4«ו

e a c m r^ w p ^ rn n  * in אביטעל a rt m ײ ניי יי

a rt pram 9 צזזישען אנםיסעמיםיזם yrtאר 
«*Wwyo םישערםאמלקעדתג  canoe •yp in*  am 

pi .שרײבנז

, י ג ו י 3 ־ 0 9 1(4-----------------------------—

 ענגלישער דמר pc ברכח מזל קאסיטאליסטישט
קױלךאינדוסטרי

 קױלעךגרעבערס די pc מנװענ^ן חןד אויף
pc דרום־עגגלןןגד׳ eyn פארגעקופען לעצםנס איז 
 גע■ ארױסגעבראכם זײגעז װעלס, ■^וױגץ דער אץ

 איצטיגער דער װעגען םאקטעז איגטערעסאגטע װארען
 דער אין עגגלאנד. אין אינדוסטריע דער אט אין לאגע
 די פץ פראפיטען די זײנזמ P3 1921 pc 1988 *ײט

 פירפאכיג כמעם קוילען טאן יעדען אוקי קאויטאליסטען
 :געשאסען זיד האט סיםואציע מןןדגע y אױסגעוואקסען.

 pc *nnmaiy צאל די געפאלען, זדז פראדוקציע ךי
־ געװארעז מדקלענערט שמדק  צר בלומדשט אא ־

 אר־ צו געלױנם׳ ״נישט זיד ס׳תאט תײל דעס, ליכ
i אץ איגטעגסיװ. בײטען n זײגען אבער נײט אײגעגער 

 אר• הײנט דױױדענדען. קאסיטאליסטישע ךי גזװאקסען
 קוילעדגחד פיליאז דדײ־סערטעל עגגאזנד אין בײטען

 גע־ זײנעז מעלט־מלחמח דעד מר קורץ שעת3 מר,
 מיליאז אײן קױלעךאינדוסריע דער pc סאדגומען װען
 פארקלענעדונג א — ײטעד3** טויזענט חונדערט סיט
pB פים ארבײטער־מל ךער y ידא־ די דדיםעל. גאנצעז 

 יאר נום פאדגלײד pc — צוריקגע^נגען re דוקציע
 pc ■ראדוקטױױטעם די םאז׳ מיל^ז 12 מיט — 1929
 לייד די ■ראצעגם, 6 םיט גזװתזקסען איז אדפײט לער

 קנאסע םיט געשםיגעז זײנעז ארבײטער לי pc חננסות
 אבער קאייםאליסםעז די pc ■ראפיםעז די ■ראצענס, 28

 «רןד 226 םיט — וױ וױמיגעו־ נישט געװאקסעז זײנען
צעגט.

סארשםאר־ זײ פארקערט, נישט, זעטיגען פראפיםען
 משםײם אזױ יראםיםען. נײע גאד דארשם דעם קען

 דער re לויח־עדוקציעס בימליע א pc געפאר די זױצם
 ארױסגעםראגען האם קאגװענשאן די קוילעךאיגדיסטריע.

y שארפע nriyn* זאלעז זײ אז אונםערנעמער, די צו 
 לעבענס־םםאנדארד איצטיגען חנם אנצורירעז װאגעז גיט
pc ארבײטער. די

 לעיבאר־מרםיי אינדעמננחננם דסר pa קאנװענטאן
פנגלאנד אץ

pc ,װא־ עםלימ םיט אמ עגגלןפד, םקארבארא
 איג־ דער pc קאנװענשאז y פארגעקומזח צוריק מז

e־MP’n דעפענדענט iy r,ארויסגערופען חאט װעלכע ״ 
p פאראינטערעםירונג גרעםםע די c ריחען■ק־רײסעארג 
 דער pc ^עשיאלטעז זיך eyn װעלכע ,m ל. * די

e iyn ya p frליגקס־סאציאליםםישעז איר צוליב ״ ■y i*
*pc ayi די *ו נאעגם ביז דערגאנגעז שפעטער איז 

 שארפםםעז pc םאםענם אין זיך חאם קאמתיםםעז,
iy ארױסג^גם םלחםה־קריזיס c אייזםענם׳- דער. 

 אנ־ בײחג די םשעפבעו־לעידרעגירונג. חנד pc ■אליטיק
 גאװערעז מק. pc םעקםען מרטײ דעד pc פיחנרס
ijn שענדליכעז גאכן האנעז,  pc eynyc אײראפעאי 

 ארויסגע־ אםמאה טמגענער pc דעמאקראםיע שער
 גרןןםולאציע־םעלע־ נמלי?רפײ םשעמבערלעינ׳ען שיקם

גראפעס.
 הײסע פארגעקוםעז זײנען דער׳.מנװענשאז אױף

 מנד• דעמאנםםראםיװע דןךיגע די eny דיםקוםיעם
 האם םוף כל םוף יארםײ־םירערם. בײדע די pc לונגעז

 געםאדעלם פאיאריםעם גרױסער y מיט קאגװענשאן די
 אומצוסרידענהײם. איר אויסגעדריקם pc האנדלונג זײער

̂נענוםען ■pie eyn קאנװענשאן די  סאר־ באשלו־ם y ן
 װע־ לעיבאר־יארםײ דער מיט נדלוגגעזyפארה די *וחנצען

וױדער-קןראיעיגוסג געז
 רפגירתנס־ די גפניסם קאפיםאל פראנצומישפר דסר

ארבייםס־צײם פארלפנגפרסס די .•מזזנה
 װעגעז דאלאדיע רעגיתנג דער pc דעקרעם דעד

 אינדוסםריע דער pc ײטצ סייסארג די פארלענגערען
 סראנ־ ptec פתנז־. פײנע גאנץ א וױ ארױס זיך ודיזם

 מיםז יאסמאקעװעם ער װעלכען קאפיםאל, צותישען
̂הײגם ארבײםם״צײם םינימאלע די מױל. פולען  באםרעס
 מיםז םען eyn אנגפהויבען װאך. y שעזז 45 שױן

 װעל״ פאבריקעז, די pc ארבײםס־צײט די פארלעגגערען
 באלד ישצז,נעדפדעגא יליסערישעמ פאר ארבײםעז מ
re צװײגעז אגדערע די אױןי אריבער אבעד מען pc 

 »ר־ םינימאלע ךי באטרעסם זדמט אינדוסטריע. דער
 בשעת pc װאך. y שעזז 45 &ײן¥9לג שיק ײט< בײסס

p װאקסם עס c אופצוםרידענ־ די ימפזקר רעטייאדג די 
 ארבײטס־בא־ די pc מרשלעכםערונג דער םים חײט

 מייסאליסםישע PC ןמחזעחנניש מען גים דינגתגען,
pc p די iy קיײמז, o r im ant איד נאציאגאלער ךער 
n oon פיחמ־ען y מרלעגגעדתג װײסעחנ pc דעי 

— nccc«<« טסײאדב  a* שןײ 60 בת גאר y •װאד
pc גץװאחח איגעשאפם איז ציי׳ס אײגעגער דעד 

pc p תי ^ fruiar גיױיאיעז אײנגעפירם איז «ם

ײט ז ן ו3 ►
 קאפי־ די קענעז אזױ װײל צאלוגג, האלב־מאגאםליכע

 ארבײםס־צײם־פאר־ די אויסנוצען בעסער טאליסטען
לענגערונג.

 ארבײטער• די ארויסגעקומעז ם׳זײגען זיגט סון
 גענעראל־ די פירס פראנקריז, pc דעקרעטען סייגטליכע

 די פאר קאמף שארפעז א ארבײט pc קאגפעדעראציע
 קאנפע־ אין ארגײטער. די pc רעכט םארגעװאלדיגטע

 אוים־ צום מאל יעדעס װערט מאסמיטינגען pc רענצען
 די אין הערשט װאם פארביטערזגג, די געגראכט דרוק

 סאר געװארענט װערט רעגירוגג די pc ארבײטער־מאסען
 *יאטריאטישע״ אירע pc וױרקונגען געסערליכע די

 עם פארטײדיגוע• נאציאגאלער דעד פאר מאסמיטלעז
 pc סארלעעערונג די אז ספעציעל, אגגעװיזען װערט

 דער נוצען שום קײז נישט ברענגט ארבײםס־ציים דער
 ארבייט־ נײע נאר שאפט pc פראדוקציע נאציאנאלער

 ארבײס pc געגעראל־קאנםעדעראציע די לאזיגקײט.
 דערלאזסר נישט דער געגען ססעציעל סראטעסטירכ

 װאס רעגירונג, דער pc באציהוגג זזוצפה׳דיגער רער
 די סלט נאראסונגעז שוס קיץ אפגעהאלטען נישס האס

 ארבײטם־חגקחגטען. איצטיגע ביז אלע בײ ױניאנס,
 עקא־ דעם ארוים שטעלס געגעראל־קאנסעדעראציע די

 באשלאםען ד״אבען ױניאנם די רועלכען פלאן, נאמישען
 איצ־ pc מיטעל איינציגע דאם אלס צוריק, צייט א מיט

 אוײ די פארװערעז :קריזים וױרטשאססליכען טיגען
 אר־ איגדוםטריע, דער pc פראפיטען םערגעוױינליכע

 ברײ־ y אויף פראדוקציע אינדוסטריעלע די גאניזירען
 קרע־ דאם ארגאביזירען מאסשטאב, נאציאגאלעז טען

אנד. jh דיט־װעזען

 םארגרעםערט, סראצענט אנדערהאלב מיט איגגאגצען
 די אונטער גרויםער א סארט אבער איז גןגװינס דער

 דערװארטונגעז אלע לױט וױיל אומשםעגדעז, איצטיגע
 דער pc סארקלענערנוג א מיט רעכענען צו געװען איז

 פראפא׳ אינטענםיװע די האט דאס מיטגלידער־צאל.
 דעם געװען גובר יוניאנס די pc גאנדע־םעטיגקײט

 געבראכט. האט קריזים עקאנאמישער דער װאס שאדען,
 וחך דערגרייכט קען עם װאם װייזט, שװײץ קליינע די

ױגיאדסראפאגאנדע. מיט רען
 אינםערנא־ דער הטגען סאציאליסםען אײראפעאישע

לאגע ציאנאלער
 סאליסיק רױבערישער דער םיט פניט אל פנים

pc אא ארויס זיך זאגען דיקטאטארם סאשיםטישע די 
 אק־ םאר אייראפע אין םאציאליםטען אנסירענדיגע מער

 — זיכערהײס קאלעקטיװער pc פארט^יגונג טיװער
 פאר־ סאציאליםםישע pc סארשטהער אויך זײ צוױשען

 שטאגדפונקס אויסן נאד אסיציעל שטײען װאס טייען,
pc .נייטראליטעט

 שװעדישער דער pc םרעסע דער אין שרייבט אזוי
 אקער־ ®ארטיי־טוער באװאוסטער דער סארטיי ד. ם.

p׳o :בערג c 1 צו מיטעל אנדער קיץ נישטא אסשרP 
 pc זיכערקײט דער pc צוריקיקער דעם ראנםירען

 קאלעקטיװע די אױסשטעלען צוריק דאס װי אייח»ע
 מיר אז דאכט, פיר פעלקער־ליגע... די pc זיכערקייט

 דןך ךי אויג pc ארויםלאזען געטארס נישט װאלטען
 קריג־ בויעז מעג<ח רעחמ םיר װען פערםפעקסיװ, זיגע

 םילײ די סארלענגערען pram pc שװעדעז אין שיםען
דינםםצײט״. טערישע

 יאר 1אי ױניאךבאװפגונג פצױיצארישפ די
צײס. שװערע y זײער איבער איצט לעבט שוױיץ די

 קלײנעם חנם pc סאלקם־װירטשאסם דער פאף יאר טער
 וױלד וער pc צענסער סאמע pc ליגט eyn לאנד,

 װיכםיגסטער דער וױ nty אײראסע. צעםרייםעלטער
 פרעמ־ pc דך נע&ס הכנסה נאציאנאלער דער pc םייל

 צײם y pc ty סארשטיץ, צו לייכם איז דזיךפארקער,
pc קאסאטסראסעס pc מלחמה־געפאר שטענדיגער any 
pc ארום׳ eyn לײדען געמחט לאנד דאם y געומלדיגען 

 די אויד אבער הכנסה־געביט. דעם אס אויף שאדעז
 גע־ שםארק eyn עקםפארם־איגדוסםריע שווײצארישע

 סוף כל סוף pc קריזים. אלגעםיינעם דעם pc ליטען
 אײ־ פונם קזדשחגממלח איבערגעלעבטער דער האס

 סארשארפונג דער צז בײגעםראגען אויך לאנד גענעם
 נחר די pc עלסעדסדרײ קריזים. עקאגאםישעז םונם

 דײסש־ pc pn*rara*ny װערען שוױיץ דער ארום נעצען
p &ען פילס איםאליע. און לאנד t אוםזי• זײער םאקע 
שכנים. אזעלכע מיט כער

yyy p שטערוגמז אלע די אויף געקוקט נישט c■ 
 אין ארבײםער ארגאניזירטע צאל די איז לעבען נאמישען

בלויז נישט ,1938 יאר pc שוױיץ, דער פון ױניאנם די
b B BBBBM Limb mm MMMMMBIB bibb BMB BIBBMBkBMM BBMBB Bזיך ה*ס מל די סארקערס גאר צוריקגעגאגגען, גישט 

יםיל םים גישט ם*קע אמת — םארגרעסערט אםילו

בױם הױלעז א צו •
חעײער :

teBBte M BB|B BjiLfta׳בױם עלזןגדער 
b p s ריזייג p tfrv  p c 
 חיםןןל, am כליקסגױ דאך

ױ jy עםװאם ana דיר ו s^
fettkikMM aaBBBM La b bbװײגען, דייגק חױל* 

 ודטריבען, כלעטער די
 סקעלעט, וװדארפען y מי׳ם

סארכליכען. איצטעד כיטמו
f חןןפסםו a r e ,רילמג® 

 נײעם, c לעכען a ם*ר
aapn ן  מוקלײדןןן, נלעטער םימ זי

pa p c גאפרײען^ אומעט
חזןקער כלוממסן דיץ אחןר

bbL&am BMBaMiaaaMteaaM׳i? y s דערװארטסטו 
bmm kaaaBB teaBteLaBMוחאקןןן דיך װןןם װןןדכןןר*
װ«לד. פץ

נײעי׳
pc פארטראגען 

y pc כוימעל V . ייע• «iy דיץ
«יר» ווערען ווןןסט דו

•0^̂ •••• B|aBB BBB̂ B| ®jm נלךז ח©דץ סיין

| pc פרעםע סאציאליסםישער דער pc דער ay ic־ 
p שוױיץ צויזישער c ארסיקפל אן עדשינעז pc »אול 
, ט#ל• רהגו sn)i5 עלײד רןןדט גרצבער,

 גײסראלקײם״ די באזוגדערם pc צוריקגעהאלטענקײם
 זדיגט pc *האבען — געזאגם ארםיקעל דעם אין װערט

p אז p נישס באדײםונג שום iy c סארםײדיגונ^ דער 
iy גישט גאראגטיע קײן אויך זײנען זײ c .זיכערקײס״ 

ױ גאכדעם  געשאסענע די אנאליזירט ארטיקעל דער ו
 מלוכות אנםשײדענדיגע גחיסע די pc קאנסטעלאציע

 מלוכווו קלײגע די ty אויססיר, צום ער קוטט אייראיע, אין
p םראגקיײיד אין אנשיארעז זיד דארפן c pc ,עגגלןןנד 

pc אנקלאםערען וױיםער מער נישט זיך קענעז *זײ
BBMteBLaaBteBBBftB teBBMנייטראליםעם אוממעגליכער דער .

pc ארלאז pc סא־ פענשעוױקעס רוסישע די* 
jy ty טעאדאר שרײבט װעםטניק״ ליסםיטשעםקיrצ i 

 אױס־ חיסטארישע די pram *סיקעל9 אינםערעםאגטען
 קר pc ואליסיק אנםײסאשיםטישער דער pc גאנעז

i בײם הארט שטײט װעלם ״די קריג. מענדיגען j y i 
pc ,געזאגם װערס מלחמה״ pc דאס ארטיקעל״, דעט. 

pa r זי הײסס u t c n e תקוסו דער ■y iuoyuyp pc 
 ביגע חיםטארישער דער אױף אויסטרײםלוגגען♦ פאלע

 שך אומםיטעלבארע אלס באווײזען, וױדער זיך וועלען
 אױף פאםעז סילמילישניגע די געשיכםע, דער pc סער

 טעכניק די וועלכען חינםערלאגד, אץ pc פראנסעז די
pc פארװאנדלעז אויך װעט םלחמה מאדערנער דער 
pc קײס לאגגער איין pnuyic pc. מאסען דאזיגע די 

 3אוי צענדליגער, אױף דעצידירען דארפען וועלען
p הונחגרטער אױף נישם n r גורל דעם װעגען pc 

i אקטיװע די װעלט• גאנצער דער pc pc אײראםע y 
 שטיק װעט סאציאליזם pc ■אליטיק םי־פאשיסטישע

pc in דער אויף n עדשט אױסגאבפ חיסטארישער איר 
 םאציאליםםישער דער אתםער זאמלעז װעט זי ווען דאן,
 לעגדעד, אלע pc ארבײסער־קלאס גאגצעז דעט סאן
 pc סאשיזס pc צעשמעםערוגג די םארװאנדלען צו כדי
 םאציאליםטישער דער ונו חקדמח אוממיםעלבארער אז

 מענשחײם״. דער pc באפרייאונג
 ױגפנד־אינםפרנאציאנאל סאציאליסםמספן פון קאנגחןס

ױלי םפן30 דפם
 ױגעגד־אינטער־ ראציאליסטישעז pc yiP3 דאם
 (קאגװענשאן) קאנגרעם דעם םאתםען האט גאציאגאל

pc ײלי םעז30 אױפן אינטערנאציןמאל pc איצםיגעז 
p v  up צחאםענפאר דער (פרןןנקרײך). ליל cm 

 טאג- אויפן אויגוסם. טעז2 צוט pa װערען איגעהאלםעז
ת די פנדערע ציוישען זיד געפיגעז ארדנונג מנ ל  מ
 לצראגשאצינעדאינמ תד פון אױסממז ,די :פינקמעז

 קאםןי pc ארבייטעריױגעגד״באױעגונג סאציאליסםישער
iy c ,אױפגאמז די״ שלום״ pc ױגעגד־מװעגומ חנר 
r קאפף אין e y w r r  iy c.״

tan* *aymyayn* r e מנגרןס am ן י ליל י
$ך פארקופעז ײלי מז81 אץ **ז29 דעט צװישזנן

a וװמםמפלי איממדמנקמלעד e ^ »ye m  pc»■
ײמגד. שער



 אמעריקאגןיר דער אין פאםירונגען
 דעם דורך באװעגונג טרײדײגיאן

 נאך •האבען מאנאט פארגאנגעגעם
 געפאר די אונטערשטראכען שארםער

פארצוי־ דעם םון אומגליק דעם און
בושע־ עם וואם ברודער־קריג גענעם

בא־ ארבייטער היגער דער אין וועט
 דעם זיינען װאם םכםוכים און קאםםען אלע אין װעגונג.
 ארגאניזירםער דער פון געװארען אױסגעםאכטען םאנאט

 גע־ אינדוסטריעלען אויפ׳ן די םײ באוועגונג, ארבײטער
 געזעצגעבערישען אױפ׳ן סײ בתים, בעלי די מיט בים

 זיך האט קאנגרעס, אין און לעגיסלאטורען די אין געביט
 גע־ האט װאס אופן איין אויף אפגעשפיגעלט קאמף דער

 רעאק־ די און בתים בעלי די םון הענם די אין שפילט
ציאנערז•

 ױניאן דער־מײנערס פח נצחון דער
 םײ מאגאט, דעם קאמף ארבייטער װיכטיגםםער דער

 אינדײ און דירעקט זײנען וואס ארבײטער צאל דער אין
 אינ־ דער אין םײ און אים אין געווען פארװיקעלט רעקט

 עקא• דעם םאר קאמף דעם םון וױכםיגקייט דוםםריעלער
 פון קאמף דער געווען איז לאגד, םון לעבען נאמישען

 פון אײגענטימער די געגען וואירקערס מיין ױנײטעד דער
 כמעט קאמף דער זיך האט געענדיקט מינען. קוילען די

ױניאז. דער פיז זיג פילעז א מימ

 בתים בעלי די האבען םארהאנדלען טעג עםליכע גאך
 אגרי־ אן אונטערגעשריבען םעלדער אםאלאטשיען די פון

 די נאכגעבענדיג ווארקערם, מיין יונײטעד דער מיט מענט
שאפ. ױניאן קלאוזד
 הארלאן םון אײגענטימער מיין די זיינען אויסנאם אז
 האר־ ״בלוטיגע גערוםענע אזוי די קענטאקי, קאונטי,

 פארגא־ איז עם וועלכע ארום םעלדער קוילען די לאן״,
 עס וועלבער ארום װי בלוט ארבײטער מער געווארען םען
 אין באםעס די אמעריקע. אין אונטערנעמונג אגדער איז

 זייער מיט שײדען ניט אוםן באין זיך װילען הארלאן
 אונטערצו־ אנטזאגס זיך האבען און זעלבםט־הערשאםט

 מיינערם ד״ ױגיאן• דער מיט אגרימענט דעם שרייבען
סםרײק. אין געבליבען דארט זײגעז

קעגטא־ םון גאווערנאר דער געקומען איז זיי צוהילף
 גע־ אים האבען באםעס די איידער נאך טשענדלער. קי׳

 אריינצושיקען אגגעבאטען אליץ זיד ער האט בעטען‘
 דעם ברעכען די העלםען און געגענד דעם אין סאלדאטען

 אנטזאגט זיך האט קאונטי דער םון שעריף דער סטרײק.
 דעם אונםערגעשטעלט מען האט סאלדאטען, םאדערען צו

 די אט כדי םאדערוגג די מאכען צו דזשאדזש קאונטי
 םאכען צו גאװערנאר דעם םון ברעכעריי םטרייק אפעגע

 געשיכטע דער אין באראקטעריםטישסטע דאם געזעצליד•
 געווארען עחױילם איז גאװערנאר דער אט וואס דאס איז
מײנערם, זעלביגע די םון שטימען די מיט אמט צום

r ־־on האס ?ר ײעלכע opnm iמיס ס?ז*זלדס *-״ 
םו־יטען!״ צו ״שיםט באםעל דעם

 װי געהאלםען• ניט האבען סאלדאטען די אײד אבער
 אינ־ אים האט מען װען געזאגט לואיס פרעזידענט האט

 באיאנזך ״מיט האנדלונג, גאווערגאר׳ם װעגען םארמירם
 קוי־ קײז איו גראבעז״• ניט קוילעז קײן זיי וועלען טעז
זיכער געגראבען. ניט םאקע מינען די אין מען האט לען —• -■ f . -------- -״

 גע־ געצװאונגען זײנען דארט, מיינערם אלע םון העלםט
 אגרימענםס די אונטערצושרייבען םעג סאר א אין ווארעז

 םאר־ אסאסיאיישאן די ווארקערם. מיץ ױנייםעד דער מיט
 אז אוים זעט עם און ױניאז דער מיט אויד האגדעלם

 אג־ ױניאן א אונםעד ארגייטען אלע זײ וועלעז באלד
ריםעגט•

נעוואונען, קאמף דעם האט ױניאן מײנערם די כאטש
 אורזאך די *ז ניט׳ סוז־ קייז קיינעם פאר אבער עס איז

 את פארצויגען לאנג ןזױ in חאם םעטלממט דער װאם
 פון ארײגמישונג דער *ו אנקומעז געסוזט האם מעז װאס

 דער אין מלזזסח א אויסצומײדען תזװעלט פרעזידענט
 ם. א. דער צװישען קאמף דער איז זױנדוסטריע, קייליח

 די האט קאמף דער אס א• אי. םי• דער אמ ל• אײ
 געליגגען די װעט אפשר אז האםענוגג געגעבען באסעס

 מער, גאד ױניאן• ו״ױרקערם מײז ױנײטעד די ברעמנן צו
 ױגיאן. אפאזיציאנס די ױגיאן, מימערס פראגרעםיװ די

 אפײ זיך חאט געםשארםערט האם ל. אװ פ. א. די װאם
 מײן די י אויפפאדערען און ארײנםישען ■רובירם ציעל

 א פאר פאדערונג די נאכצוגעבעז ניט אייגענטיםער
 האםע־ דער אק עס די תאבען געםאן שאפ. ױניאז קלאחז־

 מײנערס די צװישען אגהאלם אז קריגעז pinp «ו ג״ג
. ױגײטעד דער פון זײ פון םײלעז אװעקרײסעז און

 מלי די סיט םעטלםענם דעם פון רעזולםאם אלם
 אײגעג־ די האבען פעלדעד, איאלאםאשיען די איז בתים

מ פון מינעז די פח טימער  אנדערע די איז קיילעז וױי
 אגריםענםס. די אמםערגעשריגען אויד שויז דיםםריקטען

^, חװ־ אויסער דעדווײלז זײנען געבליבען  שוין וױ ייג
 קאונםי חארלאן איז מײגס פופצען אתם בלויז געזאגם׳
 דער גדמערם• םויזעגד פיגןי אדום באשעםטיגען װעלכע

 גע■ די האבעז צו פארפעלם גים אויד האם םעםלםענם
 אנמראציט די *ון אײגענםימעד די אױןי וױרקונג העריגע
 ערשטעז דעם אויסגעגאנגען איז אגרימעגם װעסענם מיגעז,

ז «י• י  צדדים בײז־ע האנעז טיגום לעצטער דןר י
 דןר פאר *גריסענם דעם פאדלײנגערעז צו יײגגעשםיסם

 *גריםעגט נײעם א פאר פארחינדלונגען די װאס נײם
 אוגםערגע■ יײד «גדליד ז93חא איז אנגעגאנמז «יימן

אגריטאגס. שא• קלאוזד » שדימז

 ארבייסער םסקססיל ון9 קאטומנשאגס דרײ
 סאגאט דעם איז איגײסטדיצ םעקסםיל זמר אין

 גיט שלאנט. סארס «נדןד 1» גיײיחװ אויסגעאאממז
תז אתױימד די *ון לי די מ צװײ די ■ון נ*ר בוויס, מ

 אינ־ קוילען דער אין איז םטרייק אםיציעלער קײן
 האט זינן געװיםען א אין געװארען. גערוםען ניט דוסטריע

 םץ לאק־אוט אלס באצייכענען געקעגט גיכער עם םען
 *איאלאטשיען״*  דעם אין אגרימעגט דער בתים. בעלי די

 איז אינדוםםריע קוילען וױיכער דער פון דיסטריקם
 פארהאנדלונגען די איריל. ערשטען דעם אויםגעגאנגען

 אין נאך אנגעהויבען זיד האבען אגרימענט נייעם א פאר
 געקענט ניט אבער זיך האבעז צדדים צוױי די מארםש.
אײניגעז.
 קירצערע געםאדערט ױביאן די האט אנפאנג אין
 הא״ בתים בעלי די און שכירות העכערע און שטוגדען

 אר־ דער פון פארלײנגעתגג א פארקערם, געפאדערט מז
 מען האט דעם איכער שכירות. זעלבע די םאר צײט בײםס

 םון נאדינגונגען זעלביגע די אױף געאײניגט שגעל זיך
 אגטװיקעלם זיד האט םכםוד דער אגרימענם. אלטעז דעם

 גא־ די און שא■ ױניאן קלאוזד פץ פדאגע דער איבער
 אין םטרײקעז זײ פאל אין ארבייטער םון שםראםוגג

 די פון אײגס געפאדעדס האט ימיאן ײ טערםיז• פיםעז
 אעע־ אפיציעל זאלעז בתים בעלי די ענםװעדער נוױי:

 האבען םײנערס די װעלמר שאפ, ױניאז קלאוזד דיי םען
 א■־ אײנשטימעז זאלען זײ אדער לאגג, פון שױן פאקםיש
 װע־ זײ פאל אין אום םםרײקעז, םאר שםראף די צושזמען

 איא־ אן ארײגשלעפעז װעלען טערםיז מיטען אין לעז
 באנוצען קענען זיך ארבײמער די זאלען ױניאז׳ זיייאנם

 פאדעחנ־ מידע חאכעז בתים בעלי די סםרײק. דעם םים
 אר־ לאזעז געוואלם אייד חאט ײנקמ די ענםזאגם. גען

 ארעגדזשםענם, צײםוױיליגער » אײף מיגען די אין בײטעז
 אויד *בער װערען. דאדגרײכט װעט אגרימענם nr ביז

אנסזאגס. קאםפאנים די האבען דאס
זיך האכעז פארחאנדלומעז די װאס נײם דער ײרד
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די שנײדען *ו געװארעז געצװאוגגעז זײגען בײשפיל, צום
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M ̂ m m  mmm mbmm■ mmmשנעד נים סםאפעדזש דעם ודעס מןן אויב

 אפילו איז זנגדנגיי דןר «ון
 סיסס לײבאר״ אװ

 האט ײגיאז די וחת ן
 rrm די איז ארבײט די
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 ערשטע די ױניאן. ארבייטער טעקםםיל דער אין םיילעז
 װאס םראקציע די אוים, וױחט געװאונען, האט שלאכט

 צװי- םלחמה די א. אי• םי. דער אן אגגעשלאםען איז
 גמנ־ ניט וױיט אבער נאד איז פראקציעס צוױי די שען

 במ ײערען געענדיגט גיט װארשיינליך װעט און דיגט
 צוױי די צװישען םרידען װערען אייעעשטעלט װעט עם

באװעגוסג םרייד־ױניאן אמעריקאנער דער אין םליגלען
 אעעםירס איז צדדים צװײ די צװישען שלאכם די

 אפגעהאל״ זײנען װאם קאנװעגשאנם דריי דורך געװארען
 פון געםירט םראקציע, די מאנאט. דעם געװארען טען

 םעקסםיל ױנײטעד דער םון פרעזידענט געװעזענעם
 קאנ־ א געהאט האט גארמאן, םראנםים ױניאן. װארקערם

 ירע־ מאי• אין װאד ערשטע די װאשיגגטאן אין װענשאן
 צוריקגעגעבען אםיציעל םראקציע דער האט גרין זידענם

 *ױנײםעד״ דער םון טשארטער אינטערנעשאנעל דעם
 די װען ױניאן דער פון געװארען אװעקגענומען איז װאם

 דער פון געװארען אויםגעשלאסען איז אינטערנעשאנעל
 קיץ ניט אבער נאך מאכט טשארטער א םעדעריישאן.

 צאל באדײטענדע א האבען נאך דערצו דארף מען ױגיאן.
 דאס און טרײד. אין ארבייםער די צװישען מיטגלידער

פיל. ניט פראקציע די האט — אוים וױיזט —
פאראוחא־ מען קען אבער טראבעל און שטערוגגען

 אין םיעציעל מיםגלידער, וױיניג מיט אפילו סך א כען
 מערתײס גרעםטער איר אין איז װאם אינדוסטריע אן

 זק■ קלײבם ל. אװ ם. א. די און גאניזירט.1א ניס
 מעגלױ זיק נאר װעט עם וױים װי םראקציע די נוצען צו

 באםעסטיגען זיד ױניאז א. אי. סי. דער דערלאזען צו ניט
 די האט אנהאלט אן אינדוסטריע. טעקםטיל דער אין

 םאוםח דער אין אח שטאטעז ױדענגלאנד די אין גרופע
 די אטאקירען צו באזע א םאר נוצען עס װעם זי און
םראקציע. א. אי. סי.

 אפגעהאלםען דינען קאנװעגשאנס צוױי אנדערע די
 אן אנגעשלאסעז איז װאם פראקציע דער םון געװארעז

 געװעז נױטיג דיגען קאנװענשאנם צוױי א. אי. סי. דער
ך דארט־אםיציעל אױ װאס ױניאן נייער דער געבען צו  ג

 פוז ױרש אלם קלעים געזעצליכען א געװארעז גרינדעט
 יתיאן. װארקערם טעקםטיל ױנײטעד םריערדיגער דער

:אזא איז געשיכטע די
 טעקםםיל די ארגאגיזירט האם א. אי• םי. די ײעז
 nr געשלאסעז זי האט קאםיםע ארגאגיזירומ װארקערס

 דאס איבערגעבענדיג איר קאמיםע■ דער מיט אפמאן־
n איו לאקאלס םשארמערז צו רעכט  nrw ar 

עי םיז ארבײט ״ י 'n r. זק• האם ק. א. װ. ם. די 
 נײ־ אלע האט און באנוצט אפמאך דעם מיט

 פיז נים םשארםערם ארויםגעגעבען לאקאלם ארגאניזירטע
 אוק• wrn זי ק. א. װ. ם. םץ נאר ״ױנייטעד״ דער
 םריערדימ די אװעקגענומען לאקאלם אלםע מאנכע םץ

 פח טשארטערם די מיט פארביםען זײ און טשארטערס
 מר געטאן יױם א איז דאם ארגאניזאציע. נײער דעד

 לא־ די אמאל האבען טאמער זיד פארהיםען צו װארעז
אימאך. אױפ׳ן חרטה קאלם

װ. ט. דער ®ח אוגעויסען זיך האם גארמאן װען
n״’ אלםע חי צוריקשםעלען יחבירט חאם און ק א. r, 

 4 יי• םי• דער םון קאסיטע ארגאניזאציאנס די האט
 דוו־כ׳ז אײלאנד ראוד אין לאקאל א צוױנגען פתנירט
 1« בימר יון םאנדעז די זײ איבערצוגעבען געריפט
 nt גע׳פסק׳ץנט ריבטער א האם ■ראצעם בײם לאקאל.

 ױײקמועעק גענעראל דער «ח אימ»ד אריגינעלער דער
 ןדנויעד און געזעצליך ניס איז ,4T ןױ• סי• דעד מיט
 אײגעגםוס׳ דעם אױף רעכם קײז נים א. אי. סי• די האט

 מלימז nr לאקאלס. די פמ טשארטערס אדער ביכער
 אי| ריכםןר צװײםער א ארױםגעגעבען טהא ײלאורט
םאוםח. דער

 אח 4 4 ײי ם• דער פת םםאטוס לעגאלער דער
 גץפאר. אין גזװוארעז געשםעלם ענםשײדונגען די דויד

 I אױמװבוימ משלאסען דעדיבעד האם ק. א. װ• ם.
 פאו ארגאנמאציד זײער אתםער פונדאמזמם געזעצליכען

tan קאנװענשאנס, צוױי געװארען גערופען זימען צװעק 
 די גץהאם אלץ גאו האנען װאס לאקאלס די פמ אימע

 וזאר־ מעקםנױל יתימחח־ אלםער חװ־ פון טערסארמש
״ קערס 'n r מ א און ײ  ייאס ̂אקאלט גײ« די פיז *וו

ow געחאם האגעז n r ro ז י ײ 4 4 ײ• ט• י ײז־י נ  נ
װ ײרבגמירם איז קאגװעגשאנס ח ײי אוי מ  nr מפליאןו
מז ״י ײיי ח ײד פ אן י ת דימװ י ײ nr m ג m tm p*

 פאר־ זיד האבעז און אײנזנם אין געװארען זאמענגעגאםען
 דער פמ קאגװעגשאו קאנסםיםוציאנעלער א יןא רטימ

ארגאניסמיע• פאחדמיגטער
*םעקם־ געגעבעז נאמען א זיך האט '״יאן נייע די

 זײנעז קאנװענשאז איר בײ אםעדיקא״• אװ װארקערס ילם
 עקאנאםײ אז פמ רעזאלוציעם רײ א געװארען אנגענומען

 גלײן• באשלוס א װי כאראקטער, פאליטישעז און עןש
 ;סאוםה דער איז קאמפײן ארגאניזאציאנם אן אגצוהויבען

 שכירות שטונדען דעם אונםער מיניםום העכערען א פאר
 באװעגונג; טרײד־ױניאן דער אין םרידען פאר ;געזעץ
 דער אין דעפארטםעגם םפעציעלען א אײגשטעלען װעגען

 וואם וסםריעז1אינ די אין ױניאנס די םון א. אי. י.ם
 און פארברויך, אלגעמײנעם פאר׳ן םחורה פראדוצירען

 ױניאן דער פון ירעזידענט רעזאלוציעם. ענליבע צאל 8
 םול־פעשאנד די םון ריװע״ עםיל געװארעז ערוױילם איז

 פע־ דער פון באלדאנצי, דזשארדזש ױניאן; האזיערי
 עקזע־ אלם געװארען ערװײלם איז דייערם. אװ דעױישאן

 ער־ איז פאלאק װיליאם און ;װײס־פרעזידעגט קוטיװ
 קאנװענשאן דער בײ סעקרעםער. אלס געװארען וױלט

 םשערמאן םח אמט סיעציעלער א געװארען געשאםען איז
 עם ױעלכעז צו באארד, עקזעקוםיװ גענעראל דער םון
הילםאז• םידני געװארען ערוױילט איז

 אמאל־ עטליכע פון עחױילונג דער פון און דעם •פץ
 גאאײ עקזעקוםױו גענעראל דער אױף מענשען גאמײטעד

 פאר- די אז זען «ו איז ימיאן םעקסםיל נייער דער םח
 דאם םארבליבען. איז ױניאנם צוױי די םון ביגדונג

 או־ײנ־ איז קאנםטיטוציע דער אין װאם איז מערקוױרדיגע
 אז םאר שרײבם װאם ■ונקם א געמארען געשריבען

בעאמטער געגעראל אדער באארד דער אויף מיטגליד א m מנםגענ א אק מט1»ייגער̂- באת זײן ri דער
u און יאר, צוױי װײניגסטענס ױגיאן p דער אױף זײנעז 

 םאנ־ און סאלערגא חשאזעף געװארען ערווײלט באארד
 בע־ אםאלגאמײםעד גאר זײנען וועלכע חשעניס. דער

 םעקם־ א אין געארבײם נים מאל קיין האבעז און אמטע
מיל• טיל

 םםרײק דער אױב ארביים. דער םון געװארען געװארםען
ן װעט אנהאלטען זאל  די אפשטעלען מחעז גיכען אין זי

 םארד דער םון םײלען אין אח דאדזש די אין ארבײט
קארם. לינקאלן די מאכט מעז װאו םעקטארי.

 צוױשען קאםף דער װעלכעז אין סטרייק צוױיםער א
 גע־ גערופען אויך איז אפענער״ איז יוניאנם צוױי די

 מאו םאבריק דער אין ױניאן א. אי. םי. דער פון װארעז
 מאר־ די קארס. גרעהעם־פעידזש די געמאכט װערען עם
 די םעקםארי דער אין עם, שײנם האט, םראקציע טין

 קא־ שאפ נייע א באשטימט האבען די אויבערהאנט.
 דערצו, געבראכם האבען און מעגשען זײערע פון םיטע

 קאלינס, ראבערם םשערמאן, שאפ םדיערדיגער דער אז
 סי. ךי ארבייט. דער פח געװארען אװעקגעשיקט איז
 פיקעםם אװעקגעשטעלט דעריגער האט גרופע א. אי.

 גרופע מארטמ די ־ םטרײק. א ער.קלערט און שאפ ארום
 האט נאר אװעק אלײן איז טשערמאן דער אז באהױפטעם

 רי־ אים זאל מען געםאדערט און געהאט חרטה 'גאכדעם
 אינדוס־ דער איז םטרייק א פאר צײט די אינסטײםען.

 ארבײםער. די םאר גינסםיגע קיין גיט זײער איז טרי
 גים זאל עם אויב ענדיגען. ביים זיך האלם םיזאן דער

 קענען זיד בעלײבתים די װעלען װערען, געםעםעלט שגעל
 מאנאטעז געשלאםען פאבריקען די האלטען צו פארגינען

 פון ארבײםער די אױב םארלוםטען. גרויםע אהן לאנג
 און שכל צום קומען שנעל גים זאלען פראקציעם בײדע

 גאנצע די איז אקציע״ געאײניגםער פאר װעג א געפיגען
אן אוםאמאגיל געפאר. איז געוױגםען זײערע אלע את י״י

.1פאסירתגע װינםיגמ אגדערע
 ■אסײ וױכטיגע אגדערע פיל מאנאט דעם געװען

w ׳ עוייו *טןוי^ננעוj i*  גאװעגווס i׳
 גע־ איצושםעלען in גיט ילאץ דער ערלױבם לײדעד

 מחען in װעלן מיר גוסער. חײגטיגען אק זײ אויף נױ
םאלען. די אויםרעכענעז בלויז מיט באנוגזגמגן

אי. סי. דער פון ױניאז מעריםײם נעשאנעל די
אינדוסםרי. אױםאמאביל חנר אין צחאמענשםױס מושםער
 אויםאםאביל חנר אין שאאלטונג דער זמט פח

״ ארבײםער 'n r, 1קײ פאקםיש פאבריקען די אין איז 
 מורא האבעז צז־דים בײדע געװען. נים קאנטראל י״יאן

 בעלײ די on* דאיד ״שאו א פאראוחאכען צו געהאם
m גארױם זײגעז זײ װײל בתים, an חנד סיט געװען 

 גע־ סורא האט צז־ יעדער ארבײטער. די פת האנדלונג
 צװײםער חנר פון אנחענגער ךי װעלען טאמער האט

 ארביײ װאם לײם גיט־ימיאן זײ םים צוזאמען גרופע״
 מאיא־ א אק פאראײניגעז in פעקםארים די אין םען

נידערלאגע א צד זײעד ברעגגען אח ריםעם
 ייי זגע״ע דאושסאג דער *ױז בעלי־טלים די פאו

 םמ געװארעז פםור פאקטיש זײגען זײ געוואוגשעז•
 י״יאז• קײז אגערקענט ניט חאבען קאנטראל. ױניאן
 מים דירעקט םארהאגדעלם זײ האכען שאפ־סכםוכים יועגען

 צוױיטעז םיט׳ן אסאל צד, איק םיט אמאל ארבײטער׳ די
 אז אגאנםירם, אפמיעל האט סאטארם חשענעראל צד.
 פון קיינער מיט אגרימענט דעם באנײען ניט װעלען זײ
 װעל־ װערעז עטאבלירט װעם עם ביז םראקציעם צוױי די
 האבען שטילעחזײם מאיאריםעם. א האט עם זײ פון כע
 נים זאל צײם די אז געקענם האבען זײ װאס געטאן זײ

שגעל. אזוי קומען
פרז^' א. אי. םי. די האט צוגרײםוגגען לאגגע 1גא

 זאל װאס שרים נעמען צו באשלאםעז מאנאם דעם ציע
 םאר פאבריקען. די איז אױבערהאנם די פארזיכעוץ איר
 בריגם די אױםגעקליבעז n האט םארזון־ ערשםעז חנם

 א איז זײגעז פאבריקען די קאסואגי. פאנוםעקםשורינג
 יער אק nnmr• םםראטעגישער וױכםיגער באזונדערם
 ®אר גאדים די געפאכם װערען דארס אינײסםרי.

 אױםאמא־ פאר םײלען געוױסע און פארד און קרייזלער
 מערם ארבײם n װען קאמפאנים. אנדערע פת בילעז
 די װערעז אסגעשםעלם סוזעז אפגעשםעלם׳ דארם

 ייי װעםעז פאבריקען אױטאסאביל פילע פיז ולענסס
 האט פעקםארים בריגם די אק טײלען. ךי צו שסעלען

האבעו זײ און אױנערהאגם די פראקציע 4T אי• םי• די
_ —---------- MHMUI M mmmL^mm ___ סםיײק• א ערקלערט דארם דעריבער

 געײיז דמזמ סםו־ײק פארץ אוחאן• אפיציעלע די
 •tap n ק<יסעס. טש<רדושד«ס צװאנציג און עםליפע

חי פארלאםעז געװאלט on חאט «מי מז ײ  *יײקני
n»n פיז n די אימיגעמז אמ ירבײסנד אסגעלײגםע 

» י"*אן.ס«סיא nr קלאגען אנחגחנ ̂יזמי n ״ים ח
 פאמײמז זעקס •ון ארבײםעד 1&000 *ך צגםזאגם

p m אין ססרי̂י אק ארוגסאר o r  a t״rr t וי״עז» 
m ײח־ o o  w n ײ״ייז אפמשסילט י ^ י

^ וײמז אדממתד סױמננד a ג»ד אח •אברימז ײ יי

 מאםראזעז די פדן סטרײק א גערוםען סאנאס דעס האט 4
 קאםפאנים זזנקם געחערען װאס שים^ אויל די אױף

 איז *מעגרײט איז םםרײק דער טראסם. אויל דעם םון
 אז אופן״ אופגעלוסיערטען אזא אױף געװארעז געפירם

 שיפמ םערםםע די פיאסקא. א געװעז םאקםיש אח ער
*p a p .םיםגלי־ י״יאז די פין טײל א אפילו אפערירם 

p דער a n .סטרײקער ךי פון ילעצער די געסקעבט 
p m םארטמ^ שנעל *pnony י״יאז די אנדעחג. פיו 
o זמט ro זאל םםרײקער די אז וױיגיגםםענםp צוריק 

p*np לעצער. דיערע■ p a r■ זוכעז באםעם די m נוקם 
pp»onpnrp in און זײן צו  p*o«ao סםרײק־ די 

p? פארמיסלער רעגירוגגם בממגר. a די ב" אועל׳ן צו 
 פמט גאנצזמ דעם םאדע̂ר ניט זאלעז זײ אז קאמפאנים

םלייש.
 די פאר׳םשפם האט װאם געריכםס־מםשײדוע די

 קארגע p«אל «ו ױניאן װאירקערם האזיערי םעשאגד פול
 עי־ דער צו שאדענערזאץ דאלער מילי^ דרײ־פערםעל

vrm םאר קאמפאױ פעקס  wn װאם n געהאט האם 
m־i י פארשארםט האט םםרײק׳ דאון םים דעם  איע־ י

p o 'o י איגעראל באםעם ברעכערישע '״יאן פת* I P 
 די ברעממ צו געזעץ אנטי־םראםס wn סיט in גוצען

 •רע־ דער גױרדלער- טאס האט סאנאט דעם ױניאנס.
^p״ מח זידענם apjn ,װעמעם ארום םםיל״ ppn aw 

p m  on צײם איז םסרײקער 18 געװארען סרדעסאער 
 שחיטה־ pnynp צו באשלאממ םםרײק׳ שסאל דעם םח

 סטיל־ די פארקלאגם האט ■p ארבײטער• די פון לםnג
 .4 אי• ם'. דער *ון קאםיםע ארגאנײזיגג װאירקערם

 די.ױניאנס פון בעאםטע די ױני^. אײזענארגײםער די
 אוים׳ז סםרײקער די pצװיש פון אנםירער צאל א און

 געזעץ אנםי־טראםט שערסאן זעלביגמ דעם פון גרונס
 שא־ ־Pדאל ביאאן פערטעל דרײ בסן״הכל פאדערם און

 ג?ד האם קאםפאגי m אז זױז״ חשבח ?ײן דענערזאץ.
p? װיס םםוײק דעם תרך פארלוםטען ליםמ a p אנגזד 

 לױט און דאלער םױזמד 600 םיט םיליאן *װײ םדאפ«
m שערסאן דעם p j בארעכםיגם עד איז p פאל דדײ 

drtni אזױםל
מ מגרינט גױײאנד האט קלאגע די  תריכםגו י

*pp inunp פון קלאגע די p i• אז p צו י״י i■ נןדחמ״, 
 רייאבליק או פאדערס וחנלמ באארד רילעישאגם לעיבאד

p זאל סםיל i p  penpnm■ ײאם סטרײמר די ארבײם 
p ap i דורד חשאבס די פארלאחױ m o o  wn איז 
p זײבעקסזױםארדערצײסװאםזײ צאלזמ ap i פאר־ 

m miam nt w m  m  mm «•» ***ZL זאלבא די

 r* עתאץ שאדעז אלס םאדערם גױרדלער װאם סוםע
 גױרד־ םח פאנעװרע א איז 1זא גאנצע די '״יאן. יער

m חוצפה די לער׳ן. ar שםײגם םארלאנג אזא פון 
P האם אפעריקע װאם אלעם איבער P i p n•
p און ל. אװ פ. א. דער צוױשעז שלאכטעז זײ i■

om א. אי. םי.  p m נים געװאר^ אנגעפירם מאנאט 
 גע אוים׳ן 1אוי נאר געבים אינמםםריעלען אױם׳ז נאר

p פאר פארהערען זײ אין זעצגעבערישען. i■ קא־ םענאט 
p װעגמ םיםע * m m p רי־ לעיבאר װאגגער דעם אק 

 װיכםיגע א געװארען אױםגעםאכםען איז געזעץ לעישאנם
 איז גרין ענם1פרעזי צח־ים. צוױי די צװישען שלאכם

 געזעץ אין ענדערונג^ באדײםעגדע פאר או־ויסגעקוםמ
 לעי־ im םת מאכם זײ פארקלענערען שםארק זאל װאס
p וױכטיגםטע די באאח־. באר u n y ip האס גרין װאם 

 אנערקמם אסיציעל זאל םאך דער אז איז ט,1ע1געםא
 פאר־ צו עסעררטפאר ערח׳ײלמ פאר ױניט אלס װערמ

 גע־ װאלם ערונג1ענ אזא בעלי־בתים. י1 םים האנדלען
 םאםן אין ארבײםע! קװאלים^רםע צו רעכט אס1 געבען

 פאר־ באזתדערע קריגעז צו איגדוםםריען פראײקציע
 בעלי־בתים. םים אגריםענםס באזונדערע און םרעטער
 שארף ארויםנעםראטען א. אי. סי. י1 איז טאקע !ערפאר

paxnm איז עס װעלכע געגמ p אין om .זײעד געזעץ 
 אױג אז געװעז איז םענה׳ גערעכטע א און םענה, הויפט

p o אםענדיחמ נעםען מעם om ,דורן־ װעלען געזעץ 
om אזױנע װערען געמאכט רעאקציאנערען פון איינפלוס 

p im m p למ7ײ וואם om םאר גאנצען אין געזעץ 
.poon

p■ אפילו איז לואיס דזשאהן i  on* po?pn*omo 
wmi טסעגדמעגסס די m גאשולדיגתג סענטךיגעועו

p( האט גרין m  p*n^#niitii געווארמ אויםגעארבײם 
p סוץ i■ פאנוםעקםשורערס. אװ אסאסיאיישאן נעשאנאל

שדום. ותנגפן אלץ נאד רמדס מסן
p איז i■ םליג־ צווײ וײ ווױשען שלאכטען װאס ציים

i----- ןןןןןןןןן .ן ןןןן,MM•!■ ■ MftMMMM MMMfe MMBM M p? אין p i• פתר באװעגוגג יוגיאז 1םריי אמעריקאנער
imnp ןלע אויף ®p o o r, הערם p o ח® p*jrnoom 

p » אױף ניט m ״p in אין םאראײניגוסג און שלום 
oonrn im אמ u m  on ■מלין p i  w* איממרגא־

איידאפע. אק לאגע ציאנאלער
»o p m m איז גרק w n ארויםגעםראםעז סאנאט 

״  קענעחג׳ םאראנםא, אין .oyim שלום םים מאל װ
p סון קאנװענשאז די אז־חנםירם האט גרק ״או i■ ברא־ 

n m m ער האט קלױרקס, רעילװעי אװ oim nm o. אז 
pum צו מעגליד נאר װאס אלץ םום דײשאןmnB זײ a 

 אז פארזיכערם׳ און באװעגוגג, ארבײםער im איז שלום
ViiomoB n״p i ״t ? pVn שנעל אזדי אנפאנמז וײלד 

 אג־ n באנײעז מים׳ן װעדעז פארםיג װעם לואיס וױ
אינתסםרי. pVnp im אין רימענםס

p *ו םעלעגראמע א אין i• םון קאנװענשאן p i• 
 גריז ה$ט פעחװ־ײשאן לעיבאד סמים פענםילחײניע

 *ו צוריקצוקומזמ ױניאנם א. אי. םי. י1 צו אסעלירט
p i■ .מי םזװערײשאן p i• ארײגגע־ איז קאנװענשאז 

p פאר חױאלוציע א p־m״m בראפם i'io די צװישמ 
p גײ 1אוי ױניאנם. i■ סת קאנװענשאז p i• העםערם 

o גריז האט אינםעת^מעל םיליגעדי «ח im ni ״pm 
im פוץ נױםיגקײם n n oאיז ״ p i• באוחד או־בײםער 
אינ־ אונזער צו אפעלירם איבערהױפט האם און גוגג

rnmאנצושליס in צוריק *מרמשאמל no im  p  p 
p בײ האס װאל סעםױ שאן. i■ קאגװמשאן זעלבער 
p אױך i  p iy n  o im ni■ און שלום סון נױםיגקײט 
 איז אז באװײזזח צו !אקוסענט א פארעםענטליכם האט

p בײ ,1987 u fria m n B n, האט m  p o מד שױן 
 און פארשםעגזײגתג א אױף געאײניגט פאקםיש האט

י אז n י w rwnw• פון p i• האמז ײשאןרע1פע mמאלט 
 ױג־ אינםערנעשאנעל 34 או אײנגעשםימט פאקסיש

pזאל ניאגס in p  p סעדרשאט אינײסםז-יעלע^ p o n p
n יתיאנס !דײסיג איז םיד p m רא־ מאסעז אאנ• 

o נאדעל די אינמסםריען, תקציע m o צײ־ ײניאנס׳ 
 אנמשסןל־ רעגירונגם קלױרקס, ריםעיל טוגג־שרײמר,

no ראפעסיאנאלעז׳ און■ *ra p עםליכע און ארבײםעד 
im?״  •mm װאס !אקיסעגם p■ פארעסענם־ האט 

חנז ליכם מו ת  חאי־ 4 שארלסס ט״ ראגחס*סגטא א י
 ־pm און י״יאן שריטטזעצעד im פוז •רעזידענט ארז•,

m om פיז im •םי n  m om  •nr •סידםת־ 4 םי•«י 
mo בײ p i i r p onp  onrrm  n• די) p u u rm a

p m פאקטיש “ >yj?n דובינסקי דזןנם ■רעי חאס 
oy»op»nmo tap חשאינם א בײ *n* rmnpypn
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 פארהאנדלונ־ די װי נאכדעם באלד יארק נײ אין טינג
 אי. םי. די װעלכע זדן געווארען אפגעבראכען זײנעז גען

געלײקענט). האבען םירעו־ א
 ארױםגעטראטען אױך דיגען אפילס םרידענס מים

 ײניאן. טימםםער דער םון טאבין, דעניעל מאנאט דעם
 פאר־ אבער איז אפיעלם די פון הילמאן. םידני און

 די באנײען צו געווארען געםאז נים זאך קיין לױםיג
 נאכ־ איצם, אז האפען, צו בלויז איז עס קאנםערענצען.

ױ דעם  אירע םארשטארקט אביםעל האט א אי. םי. די ו
 אינ־ קײלען דער אין םעםעל&ענם דעם דורך פאזיציעס
 װעם ױניאן, םעקסטיל זײ ריארגאניזירן דעם אח דוסםריע

 םארנעמעז זיך אץ וױיכער ביםעל א ווערען אםשר זי
קירג. ברודער דעם פון םוף א מאכען םים ערנסטעו־
 אינםערנע־ פאריערס און ױניאן מילינערי און העםערס

קאנװענשאנס. אפ האלםען שאנאל
זיי־ ױניאנס טרײד נאדעל םון קאנוועגשאנם צוױי

 קאנווענ־ די געווארען. אפגעהאלטען מאנאט דעם נען
יוני קעפמײקערם און מילינערי העםערס, דער םון שאז

גערעבטיגקײט ■►(
 פיל אפ גים בײשפיל. צום קאנווענשאן, טערנעשאנעל בלויז װי אנדערש עטוואם מיינען ניט קען פארבאט׳ טרא

װאס םינדיקאטען די פון פראבלעם דער אויף צײט מים־ די םאר פרייהײט פרעסע און רײדען םארבאטעז
 װעלען װעלכע בעאמטע, די דץ װעלען עם גלידער.
 םאלש. אדער שעדליך איז עס װאס באשליסען דארפען

 םאר־ און ליטעראטור אומלעגאלע ברענגם פארבאט אזא
 צו. גים געזונט קײן ױניאן דער גיבען וואס זאמלונגען

 םאר־ זיי עם אםאזיציעםיװעטי די אפצושטעלען אנשםאט
 ניט שוין פארשטארקען. און ערד דער אונטער טרייבען

 און רעדע םאר קעמםט וועלכע ױניאן א וואם רײדענדיג,
 עס ערלויבען ניט זיך קען זיך, פאר םרײהייט פרעםע

 געגנער. אירע פארבאטעז צו
 אינמערנע־ מילינערי און העט די פון קאנושנשאן די

שאנעל.
 אינטערנעשאנעל מילינערי און קע® העטערם׳ די

 םון וואר דער אין קאנווענשאן איר אפגעהאלטען האם
 ווערטער די װען יארק. נױ אין מאי ־ םען27 ביז טעז21

 איר םון אן. קאגווענשאן די נאך גײט געשריגען ווערען
 זיך גימ זי אז קלאר, אבער שוין איז איצם ביז ארבײם

װעל־ םון פראבלעמען אינדוםםריעלע מיט אפ מערםםענס
אלם אינדוםםרי די נאר ארבייטער, די בלױז ניט כע וואיר־ םאר ױנײםעד דער פון קאנװענשאן די און יאן

<

יוגיאן. קערם
 געהאלטען קאנווענשאן איר האם ױניאן םאריערם די

 ביז׳ן זיבעטען פון וואד דער אין םיטי אםלאנטיק אין
 דער םון אויםטואוגג וױכםיגסטע די מאי• םופצענטען
 פאראייניגען צו אירער באשלוס דער איז קאנװענשאן

 א. אי. םי• דער םון יוניאן ארבייטער לעדער דער םיט זיד
 מעגליכקייט פאטענציעלע א האבעז ארבייטער לעחנר די
 טרייד אין אינטערנעשאנעל. גרױםע א ווערען צו

 צר־ ארבייםער. םויזענד 86 ארום באשעפטיגם װערעז
ױניאן. גרויםע א װערען זײ קענען םאריער די מיט זאמעז

ײניאן צר**טדפא לציצד
 אר־ טויזעגד צװעלף ביז צען ארום בלױז אנגעשלאםען

 זײן צו צװײ די פאר גוצליכקײט דזגר וועגען בײםער.
 מיט אז אמת, זען. צו איבער נאך בלייבט פאראײניגט

 םען וועם איגטערנעשאנעל םאריערס דער פון חילף דער
 ארבײםער לעדער די פאר מער אױפטאן קענען פילײכם

 װעט אבער דערפאר זיך. ארגאגיזיחח העלפעז זײ און
 ערשטענם שוחגריגקײטען. באדײטענדע פאראורזאכען עס

 די־ א אין ױגיאן פאריערם דער שױן עס פארוױקלעמ
 םעדע־ אםעריקזנן דער מים קאמף ױריםדיקציע רעקםען
 גאר־ פח ײגיאז א אויד האס וועלכע ר,לייבא װא רײשאן

 לעצםע די פלאנעוועט און ארבייטער לעדער און בער
 םאכערס פאקעםבוך דער םיט «י פאראײניגען צו צײט

 יארק־ נױ דער אז סמנים, פאראן שױן זײנען עס יוגיאן.
 זיד האם וועלכער מאכער ■אקעםבוך די םח לאקאל קעד

 אויך ■לאנעװעט איגםערגעשאנעל׳ דער פיז אפגעריםען
 װעם וועלכעם יוניאן, םאריערם דער אן אנצזשליטען זיך

̂׳ק ףקאמ יודיסדיק*^ דעם אמעגעז.פארפ

 פון םםאנדארדם די אין אונםעו־שײד דער און דעןױפפאר
 װעם עס אז גרױס, אזױ םרײדס צודײ זײ איז ארבײםער די
 צחאםען זײ האלםן צו ןעסײיצריקיש גרױסע רזאכעןאראיפ

» אײן אין 'i r. גע־ אז אויםגעשלאסען נים אםילו ם׳את 
אין װערען געגארבט קענעז װאם פזנלכלעד םארםעז וױסע

 אגגעמען װעט זי מיטלען א םאר וואם ליידטז גאנצע
 בא• גים םארלויםיג נאד איז לעזען צו יראבלעמען די

קאנם.
 די אין ערשיינונגען מערקװירדיגע די םון איינע

 פראב־ אינדוםטריעלע די וואס דאס. איז טריידס :אדעל
 יונ־ די צו אנקומען דורכאוים מען םוז לעזען צו לעמען
 איז אינדוסםריען אנדערע אין וואם דעם אנשטאם יאגס,
 און בעלײבתים די םון אױםגאבע די הויםטזעכליך דאס

אינ־ מילינערי און העטערס די אםאםיאיישאנס. זײערע

 די סײ רואינירען אוץ אינדוסטרי די איבערגענומען האבען
 זעלבע דאס ארבייטער. די םײ און מאנוםעקטשורערם

 צו אױפגעהערט האט עולם דער װאם םראגע דער װעגען
 כמעס דעם צוליב איז טרײד קעפ דער און קעפם טראגען

 די נאםירליך ליידען איבלען אזוינע פון אונטערגעגאנגען.
 זײ ביי ארבייטער. די װי וױיגיגער נים בעלי־בתים

 דער ניט אמ כוח ארגאניזירםער דער ניטא איז אבער
 א אין ארויםצוטרעטען אדער מיטלען אנצונעמען װילען
 ױניאן דער פון גורל אוים׳ן דעריבער פאלט עס קאמף.

 דעם םראגען ױניאן די מח גאר נים און עם. םאן צו
 נאד אינדוסטרי, דער םאר לאםם דער פון םײל גרעםטען

 בעלײ זעלביגע די מיט אויך־ קעמםען אפם נאד מח זי
 זיך ראנגעלם ױניאן די וועגען םובה װעמעם םאר בתים
פראבלעמען. די מיט

 וועגען באריכט דער איז םרעהליכער ביסעל א
 וױ קאנוועגשאן. דער ביי אינדוםטריע העטס מענם דער

 אינ־ דער פון ערשםע די קאנוועגשאן די איז באװאוסם
 חא־ ױניאנם מילינערי און העטערם די זיגט טערנעשאנעל

 זא־ פרעזידענט פון באריכט דער פאראייניגט. זיך בען
 צאל די אז אן דױיזט םירער אנדערע די םון און ריצקי

 דורך זיך האט אפטיילונג העטערס דער אין מיטגלידער
 מים־ 3.600 אנשםאט םארםאפלם. װי מער יאר צוױי די

 םאר־ דער בײ געהאט האבען העטערם די וואס גלידער,
 מיטגלידער. 9.000 קארגע איצט זיי האבען אײניגוגג,

 גרויסע א געווארען ארגאניזירט דינען צייט דער דורך
 גײם םעטיגקייט ארגאניזירטע די און פאבריקעז צאל
אז• נאו

צענטער העלטוז ױניאן אין
נױמ»ן. מ. פואולין פון

 אײנעם בייגעוואוינט איד האב עצםענם
םיטינגען. איגםערעםאנםםםע די םיז
 םון מיטינג דער געווען איז דאם

 דעם אױף זיינען װאס דאקםוירים די
םענםער. חעלטח יוניאן פץ םטעף

אויסגעצײ־ געווען .איז באזוך דער
 אײפן דאקטוירים 66 די פון כענם.

 באטייליגען זיד געקומעז פערציג ארום זײנעז סםעף
זײ, וואם פראבלעמען די איבער דיםקוםיע דער אין
 אונזערע באהאגדלען בײם באגעגענען דאקםײרים אלם

דאק־ פון צאל די פאמיליעס. זײערע און מיסגלידער
 פון װאוקם דעם אפ שפיגעלם סםעף אויפן םױרים
 אלע ניט זײגעז נאםירליך םענםער. חעלםזז יוניאן

ײ פון םעגםער. פארן צײט 9גאנצ זײער באשעםסיגס ז
באשםע־ אויף בלויז אונז גײ פארגומען זײנען מאנכע
י םיגעז בע־ קראנקען פאר מיםגלידער םיז קלזױםס י

 מיטגלייזר אלס פארחגכענט אבער װערעז זײ נעפיט•
סםעף. פון

. . . . ױניאן פמ דירעקםאר פרײס. מ. חשארדזש דר. .
 אן מיט םאחאמלונג די ערעפענט האט סענטער העלטח אריבערודאנ־ אנהױגען זאלען גארבערײעז םארטעז כײדע
PJH ךער פץ וואוקס און ענםװיקלונג דעד אויף איגערבליק ארבײםס־סםאג* די װאו שזגיער, לעדער די אק

 דרעסינג פאר די אין וױ נידעריגער פיל זײנעז דארדס
שעועו■

am MMMAM - ■— - ~    ̂ ן ■ _ . , I  םארםרע מאנכע םאקע זײגעז אורזאכען די איבער
 אבער איז עם ®אראײגיגונג. דעד געגען געװען םעד
 םאיא־ גרױסער רמיג א מיט געווארען אנגעגופעז דאך

 אין (גרױם יעיאן גרױםער א םאד חשק דער ריטעם.
 פראקםישע די איבערגעשםיגעז אױס וױידט האט צאל)

אויסרעכעגונגען.
 גע־ ןמגענומען זײנען מאס לוציעטאצזר די צװישען

 ־שםונ־30 א םאר זײמז קאנװעגשאן דער גײ ײיחנן
 געגען ;ארבײם װאמז צאל yPToay^ א ;װאן• דימר
ארבײ־ די פיז געזתם חנם פארחיםעז םאר ;א■ םפיד

----1-----— ----- MM MM MMMMMt MM m MMMפאלי אדן אינדוסםריעלען אן םון אגרערע און ,םעד
- - mmu MMM MAM mMMMMMAMM MMMMןנ חוו־ם װאס ריחזלחױע ור׳יז כאראקטער• םישעז 

 פארםײ דעם פון שטעםפעל דעם םראגם געוואוען גענומען
ז W גײס W ומם קאמף  און ימיאז מריאד דעד יי
גים גוםעס קײן ײגיאן ערמרת^דער םײן לױט װןם.
____ . .. . מאפ חױאלחױע די איז דאם טאן.
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 װילענדיג ניט יארען. לעצטע די ײרך אינםםיטוציע
ױ דער זינם יארעז אלע די דורסןעלאםען זכרון אין איז  י

 און געווארען געגרינדעם איז סענטער העלטה ניאן
 דער איז אמ דורכגעםאכם. האבען םיר וואס גלגולים די

 שםאב גאנצער דער װען סקװער ױניאן 31 איז סעגםער
 ליכ־ דר. אח פרײם דר. םון באשםאנען איז אונזערער
 מיר װאס אויםשטאטונג גאגצע די װען טעגשטײן;

 פא־ די און םלױראסקאפ א געװעז איז געהאם האבען
 קאנדי־ די אױף באגרענעצם געװעז זײגען ציענםען

 אין םיטגלידער װערען געדארפם האבעז װאס יאםען
 האבעז םיר װעז זיד םיר דערפאגעז אט ױניאז• דער
 געבײדע םיר-שטאקיגער דער r» אריבערגעצײגעז זיד
 די מים געווארען אױסגעשםאםעם את אפיס דער אמ

 א פאר װאס פון אוגםעדצחוכעז אפאראטען גויטיגא
 גע־ חנמאלט חאבען מיר לײדט. אײנעד קראנקחײם

w m לאגגע לאגגע, פאר גענוג •לאץ חאמז םיר אז 
אינםערעםירם. פלאץ דער איז צײם קורצער א איז אבער יארעז.

 גיי אויםגדדריהט זיד תאב איד װי איז עס !יא איז האמז מיר אוםבאקוועם. איז או״קליץ
ד1935 י ^אך ז ג ר חי פאלען די פון אײגער איז ״דאם :לױה דער *ון שםיק םעז26 ז8ײ* זיגע^ ־ ו מי
סיר װאס זאן• קײו איבײיג• אוז גוצלאו זײנעז םער אזױ !רתבות א פאד װאס געבײיע. איצטיגער ךער

תד עזמײסרמ ניס גרו
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 ױניאן ערשםע די געװען איז װעלכע אינטערנעשאנאל
מיטגלידער. אירע םון געזונם דעם װעגען זארגען צו

 גע־ חאט דירעקםאר אםיםטענט פריים, .לעא דר
 טעכ־ די דאקםוירים פארזאמעלםע די םאר שילחנרט

 סענטעד העלםח ױניאן דער וואס םארבעםעדונגען נישע
 די װעגען דערצײלט אוך אייגגעםירט לעצטעגס האט

̂י• אײנצופירען לאקאלם מאגכע םץ םאחוכען  םעדי
 צחאםןן םיטגלידער זײערע םאר באהאנדלונג נישע
 גערעדט אײד האט ער בעגעפיטס• קראנקעז די מיט

 װעגען האלט םעגםער דער װאס רעקארדס די וועגען
 דיםקוםיע א באהאנדעלם. װערען װאס קעיסעס די
 זײ װעלמ זױן נאכגעםאלגם האם דאקםוירים די םון

 קן־ װאס פארכעטזגתגגען וױיםערע אנגעװיזען חאבען
 אינ• געװעז איז קאנפערענץ די ײעחנן. געמאכם נעז

נוצליך. זײער און באלערענד טערעסאגט,

מינקאף סאול געשםארבען
 םארבלײבען װעט אפריל. םער30 דער זונםאג,

f די פון זכױן דעם אין טאג טרױעריגסטער דער a• 
 סאול ױנגען דעם געחאמ ליב אח געקענם האבעז וואם

 די און פרײנד זײנע זיך זײגען טאג דעם מינקאף.
 עלטערען דערשלאגענע םרויער םון זײנע פץ םדיינד

 אײ־ זײן *ו אים באגלײםען *ו צוזאמעמעקומען זיד
רוה• ביגעד

i צװאטױג און םיר םולע קײן נאד איז סאול r 
 זײן איז מעגשען ױעען אזא פאר געװעז• אלם נים

 און גתים געװען שױן באװעגוסנ דער םאר גבײטרא
 באװעגוסנ דער אין םעםיגקײם •זיץ באדײטונגסםול.

 דעז־ אין ל.); ס. פ. (י. םאא^סטעז ױנגע זײ פון
 אין אינםערעס שארפןר דין פארםי, לעיבאר אמעריקעז

 ער װעלכער םאחיכערונג, געזונד פאר באװעגונג דער
 םעםיגקײס, און לעבען זיק וױדםעז צו געהאםם חאם
 זײגע גלױז גיט אלע׳ םיר אז דערצו געבראכם האט

 אי^ אױף האפענונגעז גרױםע לײגזנן זאלען עלםערען
 וױב־ א װערען זאל עד אז ערװארםעם האבער םיר

 נדד, װעלכעד אץ גאװעגוגג דער איז פיגור טיגע
פאר־ שםארק אזױ דעען סעגטער חעלטח ױניאז םון

ט י י ז js■►4 1 9 3 9 י, נ ו י

ח מזעמטמוע נענעואל רער פוז םיםינג דעו v ז n םיםי
 דער םון מיםיגג יערליכער פערםער ,ער

אינ־ דער פון עקזעקומױוע גענעראל
וױ־ מאל דאס זיך האם טערגעשאנעל

 און םארשפעטיגם ״ביסעל״ א דער
 פערםעל־יערלײ א אנשטאט עריאיז

האלב־יערליכער, א געווארעז כער
קא־ דער וואם ריכטיג, איז עם אויב

 נאך ,1938 נאוועמבער פון אז אונז, דערציילם לענדאר
 איז עקזעקוםיװע גענעראל דער םון מיטיגג לעצטען תם

 1939 מאי ביז וואשינגםאן, אין געװארעז אפגעהאלטען
יאר. האלב א איז

 האםעל אין געווארען אפגעהאלטען איז מיטינג דער
 אגגע־ זיד האט ער םיםי. אטלאנטיק אמבאםאדאר״.

 םרייםאג םארעגדיגם זיך האט אמ םרי מאנםאג פאנגען
 וועם ער אז גערעדט, אנםאנגס האט מען סיטאג־צײט.

ױ אזוי נאר בײטאג, שבת ביז םארציעז זיך  ווע־ דער ו
 ניט געווען מאל דאם איז סיטי אטלאנטיק פץ םער

 אינ־ דעד םון עקזעקוטיװע דער צו םרײנדלין־ איבעריגס
 גים ממילא האט באארד־וואלק דער און םערנעשאנעל

 געארבײט דעריבער מען האט זיך, צו געצויגען שםארק
 םרי־ טאג א מים ארבייט די םארעגדיגט און אווערטאים

גערעכענט. אנפאגגם האט מען װי הער
 גע־ פארנומען איז מאנםאג פון זיצונג גאנצע די
 װאס דוביגסקי, פרעזידענם םון באריכט א מיט וואו־ען

 אינטער־ דער םמ טעםיגקײט גאנצע די ארומגענומען האט
.,יאנ בלאת טזצלצ ׳ןרסא ל5א«ש«1

 הגם אגרימענט, באנױטען דעם פון געװיגסען טענדע
 גע־ זיינען ארגײטס־באדינגונגען די אץ ארבייטס־לון דער

 בױרא לייבאר א פון געװיגס דער זעלביגע. די בליבען
 לײ־ די איז אגער באדויערען צום וױכטיגער. א זעהר איז

 אײנ־ ניט נאד שוועריגקײטן, געװיםע צוליב בױרא, באר
 דרעס• די אויף דעריבר פאדערם ער געווארען. געםירם
 אנ* מעגליכע אלע מאכען זאל זי אז ױניאן, מאכער

גיבער. וואס אײנצופירען בױרא לייבאר די שםרענגונגען
בא־ האט שיקאגא אין ױניאן דרעסמאכער די אייד

באלעבאטים. די מיט אגרימענט דעם נײם
 ביי זיך האלט שיקאגא אין ױניאן קלאוקמאבער די

 אג־ אן אהן אויסקומעז קען זי אז מנהג, אלטען איד
דימענם.

 פאר האט ער אז באמעדקט, דוביגםקי פרעזידעגם
 עקזעקוםױוע גענעראל דער םון מיטיגג איצטיגען דעם

 דעם אויף נעמליך, וועט, עס :איבערראשונג שטיקעל א
 די וױיל םראגע, אוט־אװ־טאון קיין זייז גיט מיטינג

 פארנע־ פלעגט וואס אום־אװ־טאון, װעגען שטרייטיגקייט
 גע־ דער םון מיםינגען םריערדיגע די םח צייט סך א מען

 געװא־ געשליכטעט ענדליד דינען עקזעקוטױוע, נעראל
 אג־ ווערען װאס דעפאדםמענםס, אוט־אװ־טאון די רען.

 רײזבערג אץ וואנדער וױיס־פרעזידענטען די םון געםירט
 ױריםדיקציע דירעקטער דער אונטער מער ניט זיינען

 חש. דרעם דעם אוגטער נאר איגםערנעשאנעל, דער פץ
יארק• נױ פון כאארד ײשאינט קלאוק און באארד

דרעםי דער וועגען באריכט זײן מיט צתאמענהאנג אין

 דער גאגלער• איזאדאר םון וואלעז די דורך פארוואלטונג
 שטו־ א זעהר געווען איז 10 לאקאל אין וואל־קאמף
 גע־ איז ער װי טייל, גרעםטען דין צו איז און רעמדיגער

 ױניאן. דער םאר כבוד קײן געווען ניט געװארען, םירט
 איז געווארען דורכגעםירט זיינען אבער גוםא וואלען די

 געוואחנז איינגעלאדען איז ער ארדנונג. גרעםםער דער
ץ אונטער וואלען די נעמען צו אויםזיכם. זי

מי־ אין וואלען פארקומען דארםען 117 לאקאל אין
 דאר־ וואס וואל־קאמף, שארםען דעם צוליב און דזשון סען
 װעוזלען צו שװעריגקײם דער צוליב און םאר, גײט טען
 בײדע האבען קאמייטע אבדזשעקשאן און עלעקשאן אן

 ער אז אים, םון םארלאנגען צו געאייניגם זיך צדדים
 אנשטאם און אויםזיכט זיין אונטער וואלען די נעמען זאל
 וואס קלוירקם, באשטימען ער זאל קאמיטע עלעקשאן אן

 וואלען די םון ארבײט טעכנישע די דורכםירען זאלען
 םון קאמיטע עקזאמיגיישאן אן באשטימען זאל ער אז און
באארד. עקזעקוטױו דזשענעראל דער פון מיטגלידער זץ

בא־ זיין אין איבער דאן געהם דוביגםקי פרעזידעגט
 אינטעדנעשאנעל דער םון לאקאלם אנדערע די צו ריכט

נומערען. זייערע לוים ארדנונג דער אין
םארוואל• דעד אונטער מאכער, בלוזען ,25 לאקאל

 זיך האט קרײנדלער. טשארלס וױים־פרעזידעגם פון טונג
 די פאר זאמלומען די םים אויםגעצײכענט באזונדערס

 מיט־ םויזענט דריי קנאפע האט לאקאל דער םליכםלינגע.
ױ וױמיגער און גלידער  זײנען זײ םון פראצענט 10 ו

דא־ טויזענט 10 ארום געזאמעלם האם ער אץ אידישע,
 דעם אין םארגעסערועען אינדוםטריעלע ורעגען

 ניט לײדער, באריכם, דער האט יאר ־אלבען לעצטען
 דער־ אויסגעפינען, פרובירט האם ער דערציילען. געקענט

 מיטגלידער די װיםיל אױף דובינסקי, פרעזידעגט ציילט
 חאם דעם וועגען ארבײם. האבן אעםערנעשאנעל דער פון
 איז ױגיאז דער םון םארטרעטער די ביי געפרעגט ער

 ענטםערם. די ®ח און לאנד פץ טיילען פארשײדענע
 אלגזד אין אז יײך.ארױם װײזט געקראגעז, האט ער װאס
 טאנמג אין פארגעקוםען. גיט פארבעסערוגג קייז איז מיץ

 אנדערע אין ארבײם, מער ביסעל א געװען איז ערםער
 דאס דורכשגים אין וױמיגער, אביסעל וױדער ערמער

 דער האט דאד פריהער. יאר האלב א מים װאס זעלביגע.
 בעאײנפלוסם ניט צושטאנד אינדוםטריעלער שלעכםער

 חגר פמ צרשםאנד ארגאגיזאא^עלען דעם שלעכםען צום
 צוליב *ז נאסירליך, געװעז איז עס אינםערנעשאגעל•

 ®ארשיחד די אין ארנײםסלאזיגקײט הערשענדער תר
אינטער־ חנר פון קאגםראלירט װערען װאם םרײדס, נע
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 טים־ םומןנם 17 אחם פון פארלוסם דעם אויף קענדיג

 דער ®יז *ושםאנד פינאגציעלעד דער דאך איז גלידער,
 צוריק• יאר א םים װי בעסער איצט אינםערנעשאנעל

 שטאר־ זיך פילעז םיטגליחנר די ,װאס דערפאד, איז דאס
 פארשײ די צוליב ׳און ױגיאן זײער צו צוגעבונדעז קער

 חי־ איר. פון קריגען זײ װאס בענעפיטם, וױכםיגע דענע
 *ו אמ צײט זױן דיוס זײער צאלען צו אפ םער זײ םעז
גוםשםעחענד. זײן

 זײנען זזדשים זעקס לעצטע די פון םארלויף אין
 יד דער צווישען אגרימענםס םערערע געװארען באגײם

 איז «ײ פון וױכםיגםסער דער בתים. בעלי די און גיאן
 *יז ױניאז דרעםפאכער דער פון אגריטענם דער געװעז

 קײן געשםעלם ניט פאל דאס האס ױגיאן די יארק. נױ
 גענוסעז האם זי מאגופעקםשורערס. די צו פאדערונג נײע
 לאגע שעעקאגאמי געדריקטע איצטיגע די באםראכט ייז
 אױפצױ *ופרידען געװען דעריבעד איז און לאנד איז

 אויף אינתםםריע דרעס דער אין פרידען דעם האלטען
 חאט דאם אגרימענם. אלטעז דעם פץ באדיגגונגען די

 אתםערגע־ אח אגרימענט גײער אז׳דער דערצו, געפירם
 פוןדעם םערםמ דער אײדער גאד געװארעז שריבען
 סרעפם װאם אזױנס, עםװאס אויסגעגאנגע̂ן איז אלםען

 געװײנליכע די אז םעל̂ו די געחאט האט דאס זעלםען.
 אמעויז געקעגם האם יוניאז דער פון ארכײם רוםינע

 שעיער די אין ארבײם די און גאנג נארמאלען איר סיס
װעחמ• געשסערט געדארפם נים האס

י םים אגריםעגם דעם אוגטערשרײבען נאכ׳ן  ייעס־ י
 אפפאי אז געשלאמז ײגיאץ די תאס סאנופעקםשודעדס

ס.*ײ םחהסעז׳ די פרן ײשאןאיאסאס דעד סים ײיי ײי  י
nr w שפןםעד יתחה. דיר פאר גינסםיג in ׳ עגלימז י י

 בא־ די דובינםקי פרעזידענט דערמאנם ױניאן, מאכער
 דאלער טויזענד 160 זאמלען צו 22 לאקאל פח מיאונגען

ױ מער םאנד. ארבייםסלאזען אן פאר  דער םון העלפם ו
 זאמ־ די אט צוליב געװארעז• געזאםעלם שוין איז םומע

 22 לאקאל האט פאנד ארבײטםלאזען דעם פאר לונגען
 םליכםלינגע די פאר געלד־זאםלונגעז די אפלייגען געמוזם

 װעלעז זײ אז האפם, ער אץ םעזאן נעקםםעז דעם אויף
םומע. באדײםענדע א ארײגברײעען

 בא־ א דובינסקי ■רעזידעגט מאכס פארבײגייעגדיג
 22 לאקאל װעלכע צו .שאו־ביונעס׳׳, די וועגען םערקונג

 אז זעהענדיג׳ געגוםען, זיד חאבעז לאקאלס אנדערע אח
 גזר האט איגםערנעשאמנל דער פמ םםײחש לעיבאר די

 אראנ־ נעםליד״ חאמז, עס ערמלג. גתיםעז אזא םאכם
 לא־ ,22 לאקאל םעאםער־פארשםעלמגעז איעעגע זשירט

n נײ *אר אז גלױבט, ער .91 לאקאל און 62 קאל r 
 גאנץ אינםערנעשאנעל דער פיץ םםײדזש לײבאר די איז

לאקאלס. אלע פאר געגוג
i חנם האמ 60 לאפאל דרעם״פרעםערם דער r 

 אײגע־ חנר אין סײ םעםיגקײם גרױסע א ארויסגעוױזען
 באארד• חשאיגט דרעס דעם אין סײ ארגאגיזאציע נער

 אין אויםגעצײכעגם 60 לאקאל זיד האם כאזונדערס גאגץ
 םיםגלידער ארבײטסלאזע די חעלפען צו ארבײט דין

 דורכשנים אין זײ. פאר ארבײםס־םעג אימםײלען דורך
 דזשאבי א געהאם האט װאם דרעס־פרעסער, יעדער האט

 געלד מזומן אדער ארבײם אין דאלאר 56 בײגעטראגען
 געװען אױך איז עס פרעסער. ארבײטסלאזע די פאר
 לא־ פון דעפארםמענם עדױקײשאנעל דער םעםיג גאגץ
 פארשידענע געװאחנו אראנזשירט זײנען עס .60 קאל

 צװײ איבער פון געװארעז באזוכם זײנעז וועלכע לעקציעם,
 אין האט לאקאל םח לײברערי די םיםגלידער. טויזענם

 צום חודש א ביכער הובדערם 6 ארױסגעגעבעז דודגשניט
לייענעז•

 חשאינם צום באלאנגען װאם לאקאלם די װעגען
 צו פיל ניםא איז ױנקװ. קלאוקמאכער דער פח באארד

 וױכ־ קײן פארגעקוםען נים זײ אק זימעז עם באריכטען.
 ארבײם חז־שי^ זעקם לעצםע די אין עגדעתנגען םיגע

 פארםש, וזודש אין אויםער וױמיג, געװעז איז קלאוקס בײ
 אלעםעז• פאר כמעט ארבײט גןטג געװעז איז עם און

 קלאוקמא־ די אין אנגעחאלםען. נים לאנג האם עס אבער
 פאר זאםלתגןן געװארעז חדכגעפירט זײנען שעפער כער

ערפא̂ל גוטעז א םים אץ פליכםלינגע די
 מים אונאגגענעסליבקײם אן געחאם האם 9 לאקאל

 עס װעמען געגעז שוזארץ, פאקם אײדזשענט ביזנצס א
 תאט ןןר אח קלאגעז ערגםםע געװארעז געבויאכט דמען

 nr דערבײ׳ באנמרקם דוגיגםקי פרעזידענם רעזימירם.
 ערנ־ nm רעדיעאמס, מק דער אט גים געפעלעז אים
 אגגעגומז דארמז עם געבריכם. װעחנן קלאגעז םםע

rfa חװיעירסע די nr םיםלעז, װעחמ t קןנ«ז גים 
ז נוריק ארימקומז י «ר י n״ י r פצציצלןרס • אחז 
אמםערגןשאנןל. דער «ץ עדלױמיש

» ממראמװ חאם קאטעדס די פח 10

 צו־ WHS א אין אלגעםײן אין אמ לאקאל דער לאר.
שטאנד.

ערפאלג* אן אן פירם טײלארם, קאסטאם ,38 לאקאל
 דעפארטמענם־ די אין ארבײט ארגאגיזאציאנס רייכע

 פאר־ געמאכם אלגעמײן אין האט לאקאל דער סטארס.
לעװין. פ. םיס געװארען אנגעשטעלט איז עס זינט שריט

דורבגע־ האם ארבײםער, עמבראידערי ,66 לאקאל
 מענעדזשער דעד העטאב, אפעראציע. שווערע א מאבט

 צוליב רעזיגנירעז צו געװען געצוואונגעז איז לאקאל, םון
 געגעז געװארען געטאכם זײנעז װאם קלאגען, ערנסטע

 װעט אפעראציע די אז מורא, א געווען איז עם אים.
 דורכגזגפירם איז זי אבעד לאקאל, אין םראבעל צו םירעז

 און אױפזיכם דוביגסקי׳ם פרעזידענט אונטער געװאחנז
 אי• ניט האט און גלאם אראפ איז זי און הילף זײן סים

ױניאז• דער אין גאכװעחעגישען קײז בערגעלאזעז
 אן דורן• האט דרעספאכער, םשילדרען ,91 לאקאל
 באלעבאטים, די מיט געשלאםעז האט עו װאט אגריםענם,
 א פאר וױידזשעס אין העכערונג באדײםענדע א געוואונען

 לאקאל חנר מיםגלידער. זײגע פון טייל באדײםעגדעז
 םליכםלימע. די פאו סומע אנגעזעעגע אן געזאמעלט האט

 אינ־ חנר אין אײגציגער דער פארלױפיג איז 91 לאקאל
 םים־ זײנע פאר אויםגעקעמםט האם וואס םערגעשאגעל,

 גןך נעםליך את עם װאקײשאן• וואך כאצאלטע א גלידער
 צו ױניאן, דער פון פאגו וואקיישאן א געװארען שאםען

 זײער פח פראצענט דרײ צאלען באלעבאטים די װעלכען
 אױםצאלען לאקאל דער װעט ױני טעז15 דעם פעײראל.

 םיגד זײנע צו פאגד חנם אט פון דאלאר טויזנם 126
גלידער.

 קאסטיום־תשולערי און באטאן־מאכער ,132 לאקאל
 אדער ,אױפשטאבד״. nr איבערגעלעבט האט ארבײטער,

מר  פאר־ צײם קורצער א פאר האט האס .נונט״, א גי
^ן. דער פץ אפיס דעם כאפט  ,אויפשםאנד״ דעם ױ

 ליידען װעלכע באטאן־פאכער, די ירסארגאניז האבען
 װאס זיפערם. די צוליב ארבײטסלאזיגקײם, פון שסארק

 ױעלבע און פאדע דער אין אריין שםארק אזױ זײנען
 די באםאנם. די אפגעשאפם מײל גרויסען צום האבעז

 קאסטיוס זייגעז לאקאל פץ מיסגלידער צאל גרעםטע
 גאנץ זײ צוליב איז לאקאל דער ארבײסער• דזשולערי

 האבען כאמאךמאפער די אזץ אױםגעוואקסען באדייטענד
 ארבײםער תשולערי קאסםיום די צוליב אז געגלױגט,

 nr געםײנם, האמנן די און יגטאכלעספארנ זײ װערען
 אראפ־ און אפיס דעם םארנעמען װעלען זײ מאס דערםים

ײ װעם אמט םענעדזשער זײן פון םעלדםאנעז זעצען  ז
גע־ איז ,אויפשםאגד׳" דעם פון סוף דער בעםער• ווערען

A A A .AA.AAAA i,|, AAA■ M ■A■■ AMMM A|*MM AMMiAM AM AAA A AAA A.ײעז nr פיז געװארעז אפגזנטײלם זײנעז םאכער גאטען זײ 
 גמראגען חאמז און ארבײםער חשולערי וםקאססן די
בעסםער אין איצם איז אלץ און זיד• פאר לאקאל א

----------------------* -----------— - - - MM MM MMM MMMM AaMMmL •MMMAIk.ארבײססלאױגקײס די עם האם אבער ליידער ארדטע 
ערט.קאגפאר ניט ג«רמא ןגאטא ךי פח

 זײן דאנק א איז מאמר, גים־גוז־ס ,166 לאקאל
שןדטןגן א אין גזלסאן, בתדער ,וו
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 םירען נו שטענדיג אוים קוםם אים דראם קוקעגדיג נים

s ײניאדבאדינגוגגעז די אױפנימלסען קאמף שװערעז 
 לאקאל דער :יט־ארגאניזירטע. די ארגאניזיח ונו און

 װאל־ ביטערען זייער א איבערגעלעבם לעאםענס האט
 קאמו״ די םון געגנערשאםם שםארקער דער אוליב קאמף

o אין האבען קאמוניםטען זײ נעלסאנען. *ו ניסטעז n 
 אױםסײחננ־ ניט וואםען, זײערע אלע גאגוצם וואל־קאמף

 זײ חאט עס אבער פארלױמדונגען. נידעריגםטע די דיג
 א געהאט װאלען די אין האבען זײ געהאלםען. !אז־גישם

 גע־ זײנען וואם די און נעלםאן און נידערלאגע גתיםע
 גרוי• א מים געווארען ערוױילם זיעען אים סיט שטאנעו

מאיאריטעם. איבעחועגעגדער סער
 זײן אנגעםאנגען האם דוביגסקי ■רעזידענם אײדער

 עקזזר גענעראל דער םון גאמען אין ער האם באריכט,
 באגריםונגם־םעלעגראמע פאלגענדע די אפגעשיקט קוםיװע

 קאנ־ העםער און מילינערי די סון קאגװענשאן m *ו
:װענשאן

עםע־ באארד עקזעקוםיװ חשענעראל ״אונזער
 ברידערלימ שיקם סרי, חײנם זיאונג איר נענדיג
 אתאםענהאע אין ארגאניזאאיע אײער *ו גתםעז

 אפ. איצם האלם איר װעלכע קאנװענשאן. אײער סיט
i גלאררײכען דעם םים שטאלץ זױנעז ״םיר

 ברי־ און םרײנדליכע םון רעקארד לאנגעז און
 אונ־ *וײשען חערשם וואס םסױאונגען, דערלימ

y iy i ס בײדע װיכ־ פארשײדענע אין או־גאניזאנ̂י
 זײער שזטנען םיר אונםעתעםוגגען. ארבײטער םיגע

o א■ שםארק n רעזידענם, אײער װאס בײםראג■
 בײגע־ חאבען געחילםעז זײגע און זאריצקי, פאקס

o אט *ו שטײערט n געגענזײםיגער םון *ושםאנד 
צוזאםענ־ ארגאניזזמיאנעלער און םארשםענדיגונג

•------1־ י י ײי -------------------------------------------------------״
יו• םרײד נאדעל װיכםיגםטע דרײ די ״כאטש

o אין זײגען ניאנס י n פאר־ גים םאמענט איאםיגען 
 װאס גליקליה זעהר אבער םיר זיינען אײניגם,

 און ארגאניהמיע אונזער אװישען וױיניגסםענס
 תאר&אניש חעגםט באאיאומען די זײגען אײערער

 אי־ זײנען םיר איז רײבוגגען׳ פון ש«ור א אן און >
 באנײ אונזער װעט אוקוגםם דןר אין אז בעחנײגם,

j פאר־ פאדשםענדיגוגג און בחז־ערשאפם פון חונג
װערען. געזעצט

 אין *ז חאםעגוגג, דער םיט פול זיעען ,םיר
 דעל-מרײדגא די װעלען גוקונפם נאענםער דןר

 דער יין ײעחנז פאראײניגם *וריק ארגאנמסױעס
 אלע םיר אז און מװעגובג ארבײטער אלגעםײנער

 אל־ דעם פאר געפײנזאם קעםפען װעלעז *וזאנמנז
.רארנײסע די פון וואוילזײן דעם םאר איל׳ געםײנעם

 און ערפאלגרײכע אן אײד ווינשען ״םיר
קאגװענשאז״. םרוכםבארע

דובינ־ פרעזידענט האם באריכם זײן סון שלום גום
 פארשםארגענע לעאטע די פון נעסעז די דערמאנם םקי
 אינםעתעשאנעל, דער מים פ^־בונרען געװען זײנען װאם

 אינםערנעשאנעל, דער פון װײס־ארעזידעגט דעסםי, וױ
 דער פון םעקרעםער גענעראל אםאליגער דײםש, חשאחן

 רעדאק־ אםאליגער יזמאװסקי, ש• און אינםערנעשאנעל
״גערעכטיגקײט״. דער פון םאר

V
בא• דובינסקי׳ס פרעזידענם *ו דערגאמוגג אלם

 די פמ באריכטעז די געװארען אוגעגעמז זײנען ריכט
 מענעדזשערס דיסםריקם און מעבעדזשערס דעפארטפענם

■ראװינץ. דער פון
פרעזידענם  אריס זײן אוגםער האס װאס רובין׳ וױי̂ג

 אז באריכטעט, אום־אוו־םאון, פון שעפער קלאיק די ױכם
 אונ־ ארבײםען או אױס אים קוטט װאכעז לעגטע די אין

 אדער # קאגטראל ״יתיפארם פון סיסםעם גײער דער סער
 פאר־ קען ער אויך. עס רוםם מען וױ ,זענםראליזאגיע״,

 ויי םיינונג באשטיםםע קײן ארויסזאגעז גיט נאך לױםיג
 פריח n נאך איז עט רוײל ארביים, סיסטעט גײן די אזדי

 װעם םען אז אכער, אים שיינם עט זאגען• ןו עטװאס
 די סאר פריחער. וױ איידושענםם ביזנעס פער דאדפןן

 גד־ שעפער ןאורמאומ־או די םזמזױן האט פליבםאגגע
 מן ארום איגגאנגען םומע׳ גרויסע ־ קײן נים זאסעלט
 געװען איז עס וואס איז« אורואך די דאלאר• םויזעגד

 די יועגען שיך גוױגסאו ררבין ארבײט• ודייניג זעחר
 זײן אונםער וײגען װאס פילאדןלפי^ אין שעפער קלאדק

p דאד אױפױכס. s o שלןכ־ קײן גיט רטןןויא איז 
די מאר פאלתגא געװארען דודכגעפירט וייגןן 8< (אד.

 די אין n פיס, םיילט װאגדער פרזזידעגם װייס
om טעראיג זיד פפמוזג טװא ן,יסן אװאמר שעוןד 

די סעזאז• גנארשװא א וייןד איז ש*ן
ן iytyw אנרןוז/וןו אץ ליגדושןדי ן תן מ ויייד די מי

גערעכטיגגךמ ►(
 ארבײט. געווען איז עם װאו טאון,, אום־אוו שעפער ןעע
 מע־ וואם דעם *וליב און ארבייטסלאזיגקײט דער 5אולי

 פיל עם איז געווארעז׳ *וגעמאכט זײנען שעיער רערע
 גיט־ארגאניזירםע. די ארגאניזירען *ו געװארען שווערער

שױרזי נױ אין  אין שװעריגקײטן גרויםע םען תאם ײ
 אינחשאנקשאנם די אוליב ארבײט אדגאניזאאיאנם דער
 באלעבאםים די *ו ארױםגעגעבען לײכט אזוי ווערען וואם

ױביאנס. די געגען
 קאטען אום־אודטאון פון ריתבערג ווײם־פרעזידענם

 שלעכםען א אויף אויך זיד באקלאגט דעפארםמענט דרעם
 אקטיװ גאנץ געװען דעפארטםענט זײן איז דאד סעזאן.

 דינען םטרײקס מערערע ארגאניזזמיאנם־ארבײט. םים
 דרעס־ יארקער נױ םון הילף דער םיט געווארעז געםירט
 האבען ערםער מערערע אין באאײ• חשאינם מאכער

םון ■רײזעז די שנײדען געװאלט מאנופעקטשורער די

 גוםען א אין אלגעםײן אמ זיד געםיגעז אױפזיכם, זײז
 דעד פון געװארען אײנגעםירט זײנען עם אושםאנד.

 סענ־ העלםה פאנדם׳ לאון בענעפיטס, פארשידענע מניאן
 אין געװארען חדכגעפירם דעען עם װ. אז. x טערס

 םטרײקס. דערסאלגרײכע מערערע ערטער םארשידענע
 װאס שעפער. אוױי בלויז פאראן זײנען אנטאניא םאן אין

ארגאגיזירם. ניט נאך זײנען
 לענגערער א אנגעקוםעז איז סאוטה דער םון אױך

 גע- באנײם איז דזשארדזשיא. אםלאנטא, אין באריכם.
 סילק ®ת ארבייטער די םאר אגרימענם דער ווארען

 אר- די ארבייטם־פרײזעז. טון העכערונג א םיט דרעםעם
 דער אמ צושםאנד גוםען א אין זיך געפינם גאגיזאגיע

 אין ארבײט. סך א םוט דעפארטמענט עדיוקײשאנעל
 האט ער און לאקאל טעטיגער א עקזיםטירט םשאטאנוגא

שטאט. אין רעםוטאגיע גוטע א
 וױדער־ שםארקען א באגעגענט האבען זיי אבער ארבײט,
 אײנגע• איז םאלען מערערע איז ױניאן. דער פון שםאנד

 האם דעם אויף קוקענדיג ניט בעק־פעי. געװארען מאנט
 פמ באאיאוגג די דאד איז געדריקםע, א איז לאגע די
 פאר־ גו איז דאס גוטע. א ױניאן דער «ו ארבײטער די

 װערט װאם ארביים, עדױקיישאנעל ברייםע די דאנקען
ױניאן. דער פון אעעםירם

 די האם װאס קרײגדלער״ םשארלם װײם־פרעזידענט
 באל־ אין שעפער דרעם אץ קלאוק די איבער אויםזיכט

 באל־ אץ איז טרײד קלאוק דער אז באריכםעם, טימאר,
 ניט אבער איז דאם ארגאניזירם. םולשטענדיג טימאר

 עקזיםטירם עם טרײד. דרעם אין פאל דער אימאעען
 אין אםאםיאײשאן מאנוםעקטשורערם קײן נים דארםעז

ra ױניאז די טרײד• דרעם n• נױט אגרימענםס מאכעז 
אפט קומט עם און באזונחגר מאנוםמקטשורער יעדען

 װײס־פרעזידענטין, אץ קרעםער וױים־ירעזידענם
 איז םרײד דרעם אין או באריכםעז, באסטאז םץ פעםאםא,

 קאמף דעם םון רעזולטאם דער םעזאן. גוטער א געװען
 אויפגאנומען תאבען מאנופעקטשורערס דרעם די וואם

 םח אםאםיזךישאן די אז געװעז, אמ ױנקא דער געגען
 און געװארען גובראכען איז מאגוםעקםשורערס דרעס די
ױ גוט אזוי איז ױ  ארגאנתירט דמעז ay אויפגעלייזם. ו

 געשםעלם דיבען װעלכע דרעס*שעפער« 16 נײע געווארען
יוניאן. דער םון קאנםראל דעם אונםער געװארען
ארבייט׳ פיל נים געװען אמ שעפער קלאדק די איז

 אעטממןקײן געװען גים דאד את סעזאן חנר אגער
 עדיוקײשאנעל םך א געםאן האט ײניאן די שלעכםער.

ארבײט.
 א געייארעז אפגעגעבעז איז פליכםלינגע די םאר

חײדזשעם. טאג
 קליוו- םון עמבאריכט אװסקיקאמ װייס־יעריזעמם

 סעזאן דעד איז םדעיד קלאוק אין אוסגעגענד. און לאנד
 ניט געװעז יארק, נױ מיט דיגפאדגלײכענ אלגעסײן. אין
 ארבײם. מער געװען איז שעפער מאנכע אין שלעכטער. קײן
 גע־ עם איז דורכשנים אין אבער וױיניגער, אנדערע איז
 הא־ מאנוםעקםשורעדם קלאוק די אזױ׳שלעכט. ניט װען
 האבען זײ אגרימעגם. אץ ענדערומ אן פארלאנגט בעז

 מאנופזױד יארקער ביו די או *ײטתגען, די אק געלײענם
 אויך עם זײ האמן ענדעדונג אן םארלאנגעז משודערס
ױ אזױ פונקם נאר געװאלם.  גאר־ האבען יארקער ניו די ו

 גע• גארנישט «ײ אײד האבעז אזױ געקדאגען. נישט
 א געװעז סעזאן דער איז םרעיד דרעם אין קראגען.
 גא־ זײ אז באהױפטעז, פאגוםעקםשורערם די נאר גוםער•

ױ אדבײםס־פרײזען העכערע לען  די אדן יארק גױ אין ו
 אר־ עפבראיז־ערי די י?.וקאעדר א דעדיבער פאדערעז

 םאלידא אין םעזאן. גוםען א געהאם אױך האבען בײםער
 לא־ די און ארבײם געגוג געװען אמ סיגםינעםי אק איז

 עם *ושטאבד. גוטעז א אין זיך געפעען דארםען קאלס
 זאם־ געװאדען דורכגעםירם שעפער אלע אין זײנעז

פליכםלינגןס ךי פאר לתגען
 באריכםעם 4שיק»ש פון ביאלים, װײס־ירעזידענם

 ענד תױרש פון שא« קלאוק דעם אין םםדײק דעם װעגען
אמן 6 געדױערם האט װאס סאז׳  ערפאלג- איז עד ביז וו
ײד  םםו־ײק דעד ײניז^. דער פאר געװארען ®ארענדיגט י
 םעזאן דעם *ושטערם &אס געװיםעד א ביז אבעו־ האט
קלאוקםאכער. די פאר

סעזאן. גוםעז » געהאט האבען דרעסטאגער די
 פאר חילף מדיאמישע ארגאניזידם האס ײניאן די

אדיר םד א מװארעז געםאז אמ עם
ניט םען תאם םאי אדשטאז דןם _______

יטייט. My ג
 *ױ איז םיריכט אױסיח־לימד אץ לאגמד גאנץ א

מי פון גיװידאן געשיקם ד a« •ידלשםיין, נ n  r 
jp טט״ײאואושזט n eon אונםעד זײניװ װים אלסאקל די

 און קאראלייגא םלארידא, אלאבאמא׳ מיםיםיפי, םעגעסי׳
 געווארען ארגאניזירם דארטען זײנען עס װירדזשיניא.

 אויסזיכםען גוטע פאראן זײנען עם און שעפער םערערע
 די ודאם דעם״ אױף קוקענדע ניט מער, ארגאנתירען גו

 דעד אין שםאו־ק אלץ נאד איז ײניאנם צו געגנערשאפם
 גרױםע באגעגענם ארגאניסמיאנם־ארביים די און םאוטה

װעג. איר אויף שוועריגקייטען
קאליפאר־ םון באריכםעם םײנבערג וװים־יחױידעגם

 געװען סעזאן קלאוק דער איז אנחשעלעם לאס אין ניע.
 דרעס אין גוט געווען ניט אויך איז עס שוואכער. א

r jn a. אנחשע־ לאם אין זיך געסינם טרעיד דרעם דער 
 לאגעאיו די *ושטאנד. שלעכםעז א אק אלגעמײז איז לעם
 דעם דערבײ רימם ער םראעיםקא. סאן אץ בעםער םיל

לאקאל. כינעזישן
 מאנטרעאל, פון באריכםען םארגעלײענט ווערען עם

 ךי תאגען מאגטרעאל אין וױגיפעג. און םאראנםא
 ממעד־ די סעזאן. שלעכטען א געהאם קלאוקמאכער

 1» ארגײם םך א אװעקגענומען האבעז שעפער קלײדער
a אין קלאוקםאכער• די n פארגע־ זײנען םרעיד דרעם 

 די שםערונגען. ארגאניזזמיאנעלע פארשידעגע קומען
 דדעס די זײנען יאד םראמל• שאםען פאר קאםוניסטען

 יתיאן די און ארגאניזידם פראצענט 00 איבער מאכער
פיטגלידער• םויזענד 4 ארוס האט

 םחדד דדעס אין סעזאן דער איז מאראנטא אק
 געװאדןן געשלאםען איז עס שלעכםער. קײן ניט געװען

a באלעבאטים• די און יוניאן דער אװישען אפםאד אן n 
 האבען קאמוניםםען די װײל נײעס׳ א טאואנטא םאר איו

 אגרי־ קאלעקםיװען קײן *ו דערלאזם ניט *ײט לאנגע א
 א געהאם האבען זײ װאו טרעיד׳ דדעם אין פענם

 גןך האבאן קלאוקמאמר די אױך איינפלום. שטארקען
 געװאדען באנײמ איז עס םעזאן. שלעכטען קײז נים האט
yw די און באלעגאטים די מים אגרימענם קלאוק דער v 
 טאואנטא אייד אױםבעםערונגעז• מאנכע געוואתען האט
 אמאל• דער מים ״אווערלעפיגג״ םח ■ראבלעם א האט

גאםייטעד.
 מר קלאוקמאכער די םון יוניאן די האט װיגיפעג אין

 אץ !יד געםינם לאקאל דער פראגרעם. װײטערען מאכט
o באנײעז *ו זיך גרײם און גושטאנד גוטען א n אגרײ 

 איו וױניפעג אין יוניאן די באלעבאםים. די םיט טענט
 דעד פאר אבער ױנגע גאנץ א םארהעלםניסםעסיג נאך

 n אויפגעטאן. םיל זי האם עקזיםמירט זי וואס וױיט,
a געהעכערט באדײםעגד האט n פאר־ און ארבײםם־לױן 

 לײדען קלאוקמאכער די ארבײםס־שםונדעז. די קיוזנט
 םענער־שנײדער די םון קאנקורענץ ^ פמ שטארק אבער

 װץ־ עס וואו און ארגאניזירם, נים זײנען װעלכע שעפער׳
nh סוטם. ליידים געמאפם

 חװיגאטממן אימיגע מאכם דוגינםקי פרעזידענם
 חא• פליכטלינגע די פאו־ זאמלוגגען די באריכם. זײן «ו

 דאלער. טויזענד 167 ארום ארײנגעבראכם אי*ט ביז בען
w פון n האט m חשאינט n»ap* םץ m קלאוקמאנעד 

ן יונייז י  דאלער. טויזענד 100 איבער געשאסען יארק גױ י
מ דרעספאמר יארקעו־ נײ די תי  זאנד קײן גאך־ חאם י

ײניז עס געמאכם. ניט לונגעז  זאםלת־ די אפגעלײגם ז
 מג!ירשפא פון אויד םעזאן קומענדיגען *וס ביז גען

לאקאלם. אנחמ־ע
 1« םײל א זיך סאר נעםען קען אינםערנעשאגעל די

o n םאגופעקםשורנרם׳ דרעם און קלאוק די װאס קרעדים 
 אגרײ עװיקמלעקא האט איגםעתעשאנעל ד* לגפװע םיט

yaw גאנץ א גיױ״אחנז חאבעז נמנגםס׳  n a y o n y a פאר 
yאיגט די פליכםליגגע• די n yשאנyאיז חאס ל on
 מ־ תאמז סאנומקםשוחװיס קלאוק די 4לס««א?דיסגמ

o די איז דאליױ־ טוממד 300 ארום זאםאלס rn סאנד 
ד. טוימנד 400 ארוס מקסשודעדם ^

tiyrro 6 arm מוימלט אייד זזאם יוגימ די

; נ ו 939 ױ
o■ פאר ךאלעד jn * tn פארא־ .אינמנםאיל רחוחנלם׳ם
K.u״. n.w ײמ״ llL1,-,u,L ___ םאני• ליסיס  לאקאלם אלזן אויף פאדערם חבינסקי פרעזידעגט

 לטyזאםyג ?yayn װאם שאנ^ynyoa^ דער פח
 בײ אויב אז שיאניע, אין nyooyp־oa*vp^a די רסא
̂ yגעזאמ די ®ון בליבעזyרגyאיב עפעם נאך איז זײ

 חמ־ םמ אםים אין ארײנשיקען oy זײ זאלען געלדער,
איגםערנעשאגעל•

 ■in פח םשערמאז דער ^םלאו, וױים־םרעז^נט
 חשאינט קלאוק יארקער נױ םון קאםימ םענעחשינג

 זײגעז װאם ע^דונגעז, די באריכטעם מארד,
 באארד חשאינם פון פארװאלטונג m אין פארגעקומעז

a גוליב n גזד גןדועהלם איז נאגלער איזידאר וואם 
m yr, 10 לאקאל םח מעגעדזשער פאר. n n תשאינט 
n די געסינעז געקענם ניט גלײד האט באארד iyo ya 
 נאג־ אױף nyarryaya םאר אנאושמלמ וועמען פערזאן
 גןװוא• באשלאםען רyריבn איז oy און פלאץ לער׳ם

 איז oy קאםיםע. nפאתואלםעג א באשטימען *ו תן
 געװארען אײנגעםירט םארװאלםוע נייער *m אוגטער

 רy *ח קאנטראל אינדאסטר^ל ױניפארס םח סיםטעס די
pn גאנץ ארבייט עס אז גלױבט, :to^ y.־ oy זיד האט 

 װעם iyoay» pyar3 גאל די אז ארױסגעוױמגן, אױן־
o דארפען ניט סיסמס נײער רn אוגםער iyoy is iyB 
«ir< ןyהאלטyא■ג איז עם װערען. m y ון1< םיטינג א 

 אויף יוגיאן. קלאוקמאכער רn םון אגענטעז ביזנעם אלע
 דיסקוטירט גרינדליך גאגץ איז סיסםעם נײע די װעלמן

 דyגרױם א געווארען ןyד.אלםyגBא איז עס געװארען.
 דיסקוטירט איז oy וחגלבמ אויף םיטינג שאפ־םשערמאן

 ארבייט סעקשאז ןnגאליזיyל פון פראגע די געווארען
o אין n באאח־ חשאינט חװ־ ארבײט• סארם ביליגען 

iy« ערד פאד האט a iy״« ״iyoya u סניזאאזאגאנדא סך א 
 חװ־ מנזולטאמז. you געבראכם האט װאם ארבײט,

 עגערגישען אן אטנופאנגזמ ױך גרײט באארד חשאינט
 םאכטyג װעתן oy װאו שספ^ yאל שטע^ן גו קאמף

 "in אונטער םוטס 7פעשא מעניש yayorw אזוי די
n סון קאנםראל n ױניאן. קלאוסאמר oy בא־ וחגחנן 

 שזד די םון סטרײק א ארגאניזירעז «ו פלעגער סראכם
o אונמװ־ גיט שםייען װאס פער n קלאוק פון קאנטראל 

מ oy באארד. חשאינט - ח  ילזך אױסגעארבײט אויך מ
ז ךי מים קאמף א םאר נער י ל און סםארס ^  אר״ מי
 אגרי־ אן אוגמרשרײממ נים װילמ װאס הײזער, דער

יוגיאן. m טיט םענט

o פון *wonyaya האכמאז, װײס־פתנזידמט m 
 בא־ אױסםירליפמ אץ אוגעגעבעז האט באארד״ חשאינט

o ריפט n  iy a n ײסעזבאג ojyanap די םים o yrr 
אםאםיאיײ םראקינג m םים און מאנומקטשוחנרס

lyt^yw האט רy שאן. y די אױף yo*na פיז מלוזו o n 
 ytm די אמ ײשאואיאסאס סדאקינג חװ• סים אגרימנם

n פאר פוגקםען n 3 װאם ױגיאן״y מי אנםהאלם׳  iy א
 iyo**panyna yo*rtyi אױף אנגזװױמן אויך חמ*בײ האם
דורעוםירעז. אים

 באריכם א אסגעגעבען האם חזנלער וױיס־יחח^נם
o װעגעז n סוסס סנאו oiyao*won.

oy ארביממר סוט סגאו די או נדיגונג, זײן איז n*
 זיי m מחמ״ ארגאנמירט קענמ nyoyo םד א לעז

 פארלאנגט רy און לאקאל אײגעגעם אן האבען װעלען
n yo n n, אמט די אזyזy rשאנyפאר גאוױליגמ זאל ל 

םשארםער. א זיי
oy אויך איז jya’ sny סוטם סגאו די קאמיםע, א 

ײ זאל מן אז פארלאנגם׳ האבעז וואם ארביממנר,  גןך ז
 ײעז אז פאחימרט׳ האבעז זײ לאקאל. אײגעגעם אז מן
 גאר ארגאגמזמיזג זײזנר oyn טשאתמנר א קריגמ זײ

 יאר א פון םיםגליזזרשאםם א דאבעז קורמן אין
םדמזגגם.

 חמ״ פמ ^קח^אגר TPotpytpy אפהזני, פחמ־דיק
o פת באריכט א lysjnyoMt האט אינםערנ^מ^ n 

 אינסםײ טארשידענע די פון םעםיגקײם און נושטאנד
oy**w פון n n מר, זמנלםח װי על.געשאגדעאינס ענ ! 
לייבאר און תפארםמענם ײשאגעלסעדױ הויז, יוניטי

דמארטסזננט. ריםױרםש פון ודיסט םעפעו, דד.
מז באריכם א אוגעגעכעז האם  nyir*oo*otoo חא• מ

i װאם אדבײט, t האס oiyosyV יעפ גגעזוח תרכגעםירם 
 אלגסםײז איז אינדוססריזג נאזתל m איז ארבײסס־לויז

o און in n o p איז y*r»  t n] איגדוםטריזנ׳ באקלײדונגס 
עי פיז קאנםראל m אוגםזנר זיך געפינט מאס  *ײ״ י

מז yi*n לױס םעומעשאנעל. פז ױ i איז ו n ■®ארפײס 
m װאס םדײדס, די איז לױן y n פיז רסקאגסדאלי m 

iyoyn ,Vyp aya iyo ra ױ r די אק ו r r w מז  פיז *זױי
m נאדעל •n o o n r a

י ►

m געז גןױועז איז באריכם לעןנםער^ i n םי־ 
 דו־ ענם1■חנזי װאם יוניאן. m ®ח לאגע נאעיעלער

אפגעגעבען. האס בינםקי
m װערם באריבט םולער o p m y i 3 א אלס^ *y 

iy a u  o n  ix .״גע^םיגקײם׳
■o jn *on םארשידענע אנאל׳זירט האט דוביגסקי 

 די אז אנגעװיזען האם און באריכט םינאנס פון ציםער
i םוז זיענאםען n פאר־ באדײטענד זיד האבען ױניאן 
i םת קאסע די אז און ^סערט n איז אינטערנעשןעעל

■■MkAA kfeMbMi MAM■ MM ■AMAili AHMAAMMA MMMAAM M I • 3 האם iy 1אבע געװארען. 1וײיכע 1יא דאס in'* אפע 
 -yjypy זײן או חנז זאלען די אז לאקאלם, די צו ט1לי

 yopniya א איז לאגע יעלע1אינדוסט די װײל .1םישע
 פארבע־ זיד וועט זי װען זאגען־ ניט קען קיינער אמ

סעמװ.

יל68 ״װאנגארד״ װעגען אנטשײדונג
oy געי־וארעז אויםגענומעז איז m פת באריכם m 

i איז גתפעז און קלאבס 1איבע קאמיםע ספעציעלער n 
i איבער און ױניאן n. די וואס אנםשײדונג y rn p קא־ 
o 18 אגעז1אמיסגעס האס םיםע n1938 אקטאבעה טען. 

 פמ באאת־ חשאינט m װאם קלאגע m באצוג אק
 oyo סיט צחאםעז ױניאנם קלאוקמאמנו• יארקער נױ די

 הײ־ קאםץ. חשײקאב אנטקסגען אכט1געב האבען תדין
 פארבער׳ לואים אטמאן.1 ס. אײדענלאנד, ד- ליבאוו, מאן

 ניקזנלסמנחג ל. און קלאץ ל• מאלמ, א. ספאח, װיליאם
 האס אנגעקלאגםע. די פוץ אפילס די אכם איז נעמענדיג

i n באארד עקמקוטיװ חשענעראל anoyao’rw!: •פאל 
n w אנטשײדונג:

m פמ אודםייל m ^אריױםגעבונג, די אז קאםיט 
o פון םארשיױיטונג אמ צירקולירונג n אװאנ־ ״יתיאן 

 כ?לא א ץס טקײגמעסי א אדפ ױן o*a טסלטש אדד■ג
y o iii in y איז װאס o iyrrtyo 1937 פיז ג^וארעז m״ 
o פיז גוםגעהייםעז װזנרט קאגוחגנשאן, n גענעראל ■py 

באארד. זעקומױו
געםונען, װזןז״ט קאםץ. דזשייקאב שייך איז װאס

T זיך האס ער אז ny iy iey אס מיט m טעטיגקייט

iy אח בײזוױליג, און אבזיכםליד o in אנם* די וחגרם 
 Tyo**nyama פחסנעס זײן אין קאפיםזג m פח שײדונג

^ אק ly א o o n rn•
ע די שײך איז װאס מו ע, א ם «^  m םילט אנג

ײ אז באארד, ty א פאת־ינזמ ז w y io a פאתואורן׳ m־ 
ײ וואס פאר w פארבראכעז האבען ז m ס די ^ אל  חנז
 m סח אנםשײדונגמ די און קאנװעגשאן דער פון
y דאך עקזעקוםי^. ראלyגענ a y iאכט1כאט אין נדיג 

 זײזנר דאם געזאוםם ניט האבעז זײ אז טענות, זייערע
 ארויםגאבע m פון טעםיגקײם m אין זיד באמייליגעז

o םיז n די 1פא ײד פים שכמגלט אוואנגאח״״ ״יוגיאן 
i האלם — גרופע. א פון טעטיגקײט n ,אז באארד 

 קא־ m פון אנםשײדונג די דארף זײ אגבאלאגגט וואס
ען. פאדיפיצידם פיםע ײ [yay; קלאגעם די װןו  וחג־ ז

m ,סיט אבסר צוריקגעוױזעז m ,אויב אז װאלטנג 
 טעטיגקײט m איז נעםעז אנםײל וױיטעד וױגלען זיי
i םיז n פון אדער גרופע דאזיגער iya*on  i n אוים־ 

ײז אויםג^צם זיי וועלען גאבע, א א צו ז ^נג  1ש
אף.1שם

 מיט־ אוים דריקט עקזעקוטיװע גענעראל
 אויח פרױ זײן און מינקאת מ. נ. צו געפיל

ן זון. זייער פון פארלוסט דעם
 איננמנײ m פץ באארד עקזעקוםיװ אל1גענע *די

 1אי אוים דריקם םיםיע, איצםיגען 1אי בײ ל.yשאנyנ
o 1איבע םךץער טיף־פילנחמ n סז כ לי ק  לוםם1םא ^

o און 1אי וואם ia. 1 האכעז מינקאף i* a  • ly o ^ iמ  ינ
 yo*o אזא היילען iyp םרייםט םון ט1ווא קײן אז ,1זיכע

ר8 פאראותאכט. אײך האט שייקזאל m װי וואונד  י
גזך װעם 1אי אז האםעגונג- די אויםדריקען בלויז קענען

ly «י oai*.i .דער4יא 4א1פי y a a  m
 iy*w געװידמעט האם 1אי 1װעלכע באװעגונג, 1בײטע1א

iy:*o*y o& נאנגעז n  •m פאו־־ אידאאליזם״ און פוט 
yo^ayny■ o טיזח ארבײט. iy*n *חמנעז n] .אוסגליק 

ז)yשריבyרגy(אונם
o■ דוכיגםקי, דוד a y rm.״

 בןאװ עסזעסוםיװ נענעראל דער פון כאשלוסען
■—י-י■—יאייי—יייי—יי—י———■י-יי—י

 אר• סכאו־סוט די םאר םשאדטער » פאר םארלאע
י ײ איבערגעגעבעז —יארק. נין *ין בייטער ױ י  ארקמר’ נ

p םיטגלידער t עקזעקװפיזוע• גענעראל דער
ײע• אפגמהאלםעז ואל קאנװענשאז נעהסטע די װאו

 אגער ווןרט עם י*רק. גױ »ין עם *וחסלטען •*ר — רען.
 א»ו- סאםיטע א טיט דובינםקי ■חןזידענט *ו איבערגעגעמז

ליץ װעגעז ב*«לום ענדגילטיגען געםען ײ י אי *"« י י
nr r 4«אזחאשא -----------------------------------

אינדוסםריס• באםח<אב דער איז סאםפײז א וועגעז
 טוינ סטר״ק • גוטת״סעו p» קטמנײן •t» א;*ירען —

אוםיארםײדלױ.
 דעם •אר«ם*רקען — אינדוסםריע. גארמענט סאטאז

לאגד. גא:«ען אימר׳ן קאםו״ן
 עקט.-געגעו רילײשאנס לעיבאר צום אמענדמענטם

ז אונטערגראבעו קען עם וזײל געזעץ. תם עגמיעו ״  ײײק• ז
ארבײטער. די *אר זאםקייט

 די אועלירען *ו — אינדזשאנת^אן. דאנעלי דער
ל געריכט, ■ון ענמיידונג  טונדאםענטאלע בארירט דאס וויי

 *אר אײו נאי א»נםערנע«אנעל, דער *אר גלויז ניט איאוש
באװעגוט. טרײד-ױניאן גאגטער דער

 באװןגונג דער «טי«ע *ינאנטיעלע און םאראלע ו\לע געבען
ן ב״טםייערונג עראזטע גאאטיסט גאטד״ען. *ו אים  יי
דאלער. 250

i סזן געשיבםע n .בודיטיםט—אינטערנעשאגעל • 
 װײם-איעזידעגטען די אין דוביגםקי •רעזידענט «וז ?אמיטזן

 חעלןר און חאכסאן גריננערג, זיסערמאן, ברעםלאו, אנמאניני,
n דעם. װעגעו ביאליסען

אליי 26,000 יי—פאנד. יאל1םעם* וילאחמ י
( בייםראג אלם *אגד »>» *אר  דזיו אינטערנעאאנעל, דער וו
םעזאן. ?וםענדען רעם דורך כטעםים םענםיגע 50 איז 25

—עסזעקוטױוע. גענעראל m פוו 1מיטנלי נײער
 אויי׳ן באארד חני אויז■ באאטיםם קאטטאני אנטאני ברודער '

ן לאץ1 דעסטי. גאסיליא וו״ס-ירעזיחןגט *אײיטארבזננעם וו
 װ״ס־ארעזי• די—.117 לאקאל 1םא סאםיטע עלעסשאז

 ניג«א, ר״זבעי^ קרעינדלער, גרינבער^ קרעיסער, דענםעז
דער *ן<1א געװארען באיטיטט זײנען קאטאװםקי און ביאליס

jrt'O fp
 געבען «ו ג»«לאסען—אינתםטריע. ססוירט באסטאז

 איג• םקוירט די ױניאניזירען is קאטו״ן יעט אטיגע פולע
ראוז װ״ס־ירעזיחננט אנתאלטען און באסטאן אין דוםטריע

 אנעיפעגובג אויסדריקען — גאצי-קרבמת. פאו־ 1פאנ
is ײן »אר דובינםקי »רעזידע:ט  איז טעטיגס״ט ענערגי«ער ז

 אלע is איז געלײ *אפען is ?אסיייז דעם ט>ט •ארגינתנג
 ז״ער «אר איגטןרנע«*נעל דער ן1« םיטגליתי ן1א לאקאלם

חיל^ יגער8ברײטחאר
 לםאנט1■ געבען — ס•1טשעין־םטא טים *גריםענםם

י איבעי חאנדלען is יארק 1גי (1■ סיטגלידער באארד די ן  י
מז |1א ■ראבלעםע  באארד דזשאיגט ק1קלא יארק 1גי וער *טי

 זאל vt יב1א 1א«יל געביט. דעם יןי1א ארנ״ט איר אין
jy iia ירען• is « ^םטרײ

 סיע־ » גאשטיםט—יסדיס«יע.1ױ אונזער אױןי אנט־יף
 אסאלגא• 1»א הלאגען אינער תאנדלען is קאםיסוע יעלע8

 11* מר״ים אין ארײן דרינגען לאקאלם און בעאסטע ם״טעד
*o*n w דער אונטעי גןחערען •S 'sp n o n i יער *יז 

אינטערנןליאועל.
̂-באשלאפעז חמיננירטע  א!יםגע«ל*םןגע »ז גזמםטע

 קלא• »מנר1א מזיגגיר■ ״אבען װעלמ «i»n* *דער בעא«״ג
p ניט יארןן ג«ז. n is אר״מעמםעז tr im לאשילי קײז 1»י 

li's גענעראל ד« ט״חןן ip y ip j גיט• עם תײםט ב*»רד 
ir שםיווסז u r i עז—בילינג^ ס *י לאשילס ײ תי

ארבײט. דער >ף1א •עטאטא
 געמז is דדעסמאכעו*^-בא«לז אנתשעאסם אאם

 rt'*w און י1ו«יל לע1.« גאארו דז«איגט אנדז׳יעלעש לאס דעי
 אגריםענט ?אלעשטיװען דעם באנ״ען חנריאלגר״נען » ואר
מלי. קיםןנתז סטריע1אינד דדעם דער איז

 רע- 20,000 ארײנצולאזעז נעזעץ־*־איעקם םאר־׳ן
in םמחשי י a*p 9 ײ—שטאטען. םאראייניגםע ײ אין 1■ 

ye is • גע«יקמ האט באארד עקזעקוםיװ נעראל  s sn v is• 
 און ער װאס געזעץ־יראיעקט דעם ׳יטיזענדיג ײימעד, נאטאר

איז זאל םען *ז ®ר״גגעבראנם, תאבען ראדזאערס סענאטאד
 •mm iys is לאנד איז אר״נלאזעו 1940-1938 יאר *mis די

או יןדןם יעדJ*p זענט  אס1י ד* ן1■ פײאטא״ דער יסער1א י
 *רא• דעם װעגען ד״טאילאנד. *sג» p* אויסװאנדע^ן םוזעז
א*י«טאן.11 אין ■אריזערעז *«געת#לטען es<s װערען יע?ם

iv געגעראל ךי iip y ip y איד איז דערקלערט באארד u n s,■•*
is ■ראיעקט דער •* . ■pyusys ט״לװ״ז לייזען • n p iv r 

y טיזי איז eyn ■ראבלעםע iu י  מי 11■ יסטאקיא•*;! י
ך װ?ל«- גאגימגי  •אר- ד* סען נןזעץ oyivnin דעם ייו

• ליייסן is בייאראג אםת׳זז »ן ס»נ;ן Isrsfsv א״גיגטע
■ראבל̂ן סענ׳יליכע טראגי«ע



מ ײ גערעכטיגקײט420 ז

 דעם האם naan חשאינט קלאוק י
 קעמפעין איר פארטגעזעצט מאנאט

שע־ נים־ױניאן די ארגאניזירען צו
ם. א. םון באריכט א לוים פער.

ארגאניזײ־ םון םענעדזשער םילער,
 חשאיגט דער םון דעפארטםענט שאן

 ביז ױניאן די שוין האם באארד
 םאנוםעקטשורערם און דזשאבערם 14 אפגעםײנט איצט

 קעם־ דער ארבייםער. הונדערםער באשעםםיגען וועלכע
 דעם פון געװארעז געשםיצם םאלשםענדיג איז פעין

 םײ דער אונטער דעפארםמענט קלאוק אוט־אװ־םאון
 םראק דער pa איז רוביז דזשארדזש םון רערשאםט
 םירער• דער אונםער ,102 לאקאל ױניאן, דרײווערם

 באריכםעם אויד האט םילער םעץ. םאל םון שאםם
 געווענדעם זיך האבעז םירםעם אגדערע צאל א אז
 ױניאן די אבער םעםעלמענם א םאר ױניאז דער צו

 גע־ איבער *וריקגעוױזען אפליקאציעס זײערע ד״אם
 גײען םירםעם די םים פארהאנדלונגען אוחאכען. װיםע
אז• נאד

 אװ סםאוס םשעױ נענען דוייוו
חײזעו אוחןו םעיר

 פרי־ די pa באריכםעט שױן האבען םיר וױ
 חשאינם ךי האט ,גערעכטיגקײם״ גומערען ערדיגע
naan קאנםראל יתיאן קריגעז נו גענומען אויך זיד 
 הײזער, ארדער מעיל pa סםאו־ס םשעין די אימר
 דער pa בתים בעלי די םrא פאקםיש זײנען וחנלכע

 זוכט ױגיאן די טרײד. אין ארבײט לאק ביליגער
 קויםען זאלען די אז אגריםעגםס זײ פון קריגעז «ו

 װעלכע אח שעפער ױניאן אין געםאכט קלאוקס בלױז
 די װאו פאלען אין לעיבעל. ריקאװערי דעם האבען

 אױפ־ שעפער *ו װארע ארוים זאלײ מנזיג סעספיר
י פאדערט גואמאכען,  פאר־ זײן זאלזנן זײ אז ױניאז י

 די וױ באדיגגונגען זעלבע די גאכאוקוסען פליכםעם
םדייד. pa דזשאבערם געװײגלימ

 תאנעז naan חשאינם דעד פח םירער די
 םועז װאס פירםעס די טיס קאםף א אין אז געפילט
 גױסיג איז לאגד, גאנגעז איבעח געשעפםען זײערע

 קא־ די האבען זאל באארד חשאינט יארק גױ די אז
 איז אפםיילמגלו אינטעתעשןמאל די פון ;י1אויפע>

 עפ געניאכם. ווערען קלאוקם װאו שטעט אגדערע
 פון קאנפערענץ א געװארען גערופעז דעם איבעו איז

ח רסרעסעראפ איגםעתעשאגעל מ  לאנז־, גאנאעז אי
געװארעז• פארהאנדעלם איז םראגע די װאו

 מארזימגדער דער געווען איז דובינםקי פרעזידענם
 פאר־ די םון פארםרעטער 47 קאגפערענץ. דער ביי

 י. פארםראםעז. געװען זײגען געגענדען שידענע
 און פראבלעם די זײ פאר סארגעלײגם האם ברעםלאװ
 ־nia אז קריגען צו נױםיגקײט דער אויף אעעוײזעז

 זײער אז פאחיכערעז «ו אום סירםעם די םיט גמננם
 םיםגלידער ױניאז pc װערען געםאכם זאל ארבײט
 אנגע־ תאס ברעםלאװ באדינגוגגען. ױניאז אונטער

 חייזער ארדער םעיל אח ססארס סשעין די אז וױזען
 לאינם ביליגעדעד די פאר פרייז דעם איגס שסעלען
 פון פארקױפער גרעסטע די זײנען זײ ודײל קלאוקס,

 אין ארבייט דיער מאכען זײ װעז ארכעט. סארם דער
 םםאגדארדם, נידעריגע אוגםער שעפער יוגיאן גים

 גאג־, אין בןןדינגונגעז די אונסער דעדםים זײ גראבען
טרייד. מן

 מחעגד־ די מריכםעםווזעגען האס עסלאװרג
 פמ נלאגכע םיט געפירט האט יוניאן די װאס לונגען

 װאס אגרימעגם דעם פאדגעלייגם האט p< פירמעס די
 סםארס ,לערגער דער *ז געקראגזװ האם יתיאן די

̂ן ̂ארעיש ̂ר  זדכם ®גרימענם סארם זעלמז דעם • ק
t קדיגץן וװ אויד יתיאן די v ארדער פזףל אנדערע די 

pa דארפעז אגריפענם דעם אוגטער אסארפ. םשעין 
 ארבײם ױיער קויפןן פו פאופליגםען זיך פיוטעס די

 מרםעגם יןדען אויף ןז שעפער, ייגיאז אין בלויז
 לעיבעל ריקאװארי דאר זיין זאל פאדקויפעז זיי װאס
m ״  ממױידונתז די ?זפרװ«ר»תפן יךז זאלון ז
pa םשערםאן אימפארשאל pa ד r» איגדססרי ת

 םאנוםעק־ חשאבערם, די װי ־פונקט סכםוכים, סת םאל
 אינ־ דער אין םאקםארען אנדערע די און םשורערם
 זוכט ױניאן די װעלכע הויםט־םירמעם די דו־םםרי.
״דזש. :זיעען אגדימענטם די סון קריגען *ו איצטער

 ראוז .הענרי ווארד״, ״מאנםגאמערי םעגני״, םי.
 די און רועבאק״ ״םיערם םעי״, ״םםיגעל םטארס״,
האוז״. ארדער מעיל ״שיקאגא
 קאנפערענץ די האם דיםקוםיע גרינדליכער א נאד

 אינ־ אלע אין וועלען זײ אז רעזאלוציע א אנגענוםען
 נױ דער העלםען מעגליכקײםען אלע םיט און זיכטען

 צו קעמפעין איר אין באארד דזשאינם קלאוק יארק
 היײ ארדער מעיל און םםארם טשעין די ױניאניזירען

 קאםיטע א ערוױילם אייד האט קאנסערענץ די זער.
 קא־ דער אויף ארביים. די קאארדינירען צו זיבען pם

 וױיס־פרעזידענםעז די געווארא באשםיםט זײגען םיטע
 באל־ אין אויםזיכט האט וועלכער קרעינדלער. םשארלס
 שײ »ן גיאלים קליװלאנד; pa קאטאװסקי טימאר;

 איגםעתעשאנעל דער פערלשטײז, מייער אמ קאגא
 רעזאלעיע די םאוגדוועסם. דער אין פארםרעטער

:פאלגט װי זיד לייענם
פאק־ אױף געבוים באוױתען ״אומבאשםרײטבארע

 ארדער מעיל די אז איבער, צײגען ציפערען און טען
 םרױען פארקויםען וחנלכע סםארם, טשעין אמ הײזער
 איינ־ אוטגעזונטעז אן אוים אינען םוםם און קאוטס

 ארבײטם־ די קלאוקס, םץ פראדוקציע דער אויף פלום
y פסא<דאיזי«?ײסס3אר איז קאסמאז a m■ זײ ײפלמ 
געםאכט. ױערען

 פירםעם די אז געװארעז באװמען אויד איז ״עם
 שעפער ױניאן נים pa םוטס pa קאוטס מאםעז קױםען

pa ארוגםער רײםען װעלכע םיטלען מיט זיך באגומן 
 קלאוק־■ םויזענםער pa באדינגונגען pa פארדינםםעז די

 pa הױפםזעכליד און שטעם פארשידענע די pa מאכער
יארק. גױ pa ארבײםער די

 די װאם שכיתת די pa ארוגםעררײםעז ״דאם
 פארפורזאכען פירםעם ארדער סעיל pa סםארם טשעין

ao^ar'aaa קלאוקס לאינס ביליגע די pa אויך האט
 קאוםס גרעידם בעסעוע די ̂יף וױרקתג שלעכםע

pa .םוטס
̂וירקען  װאקסענדע שםענדיג די אם ״געגעטװ

pn די pa םענדענץ ra סםאר pa פיר־ ארדער מעיל 
 םים־ א פײנצושםעלעז נויטמ דעריבער עס na םעם
 פאר־ קאלעקטיװע זװיף באזירם רעגולאציעס pa טעם

ױ אופן זעלביגעז דעם זױיף חאנדלונגעז װאס די ו
■■MB MBMBBBiMB -MSA BMMBBBM BMMBBi■B■ ־ kkAh •bUIBIBB שעז חערשען  אין זןרבייטסגעבער און זןרבײםער די !ווי

זדנדוםםרי. סום pa קלאוק גאנצער דער
 *pa דער pa פארםרעטער pa סארזאםלונג «די

 pa יוגיאן װארקערס גארםענם לעידיס םערנעשאנעל
 די דעריגער פארשפרעכם מארקעטס סום pa קאוט די .

 נײ דער pa אנשםרענגונג חנר *ו שםימ פולםםע
 אגרימענם אן קריגען «ו באארד דזשאינם קלאוק יארק
 כדי פירמעם סטאר םשעין pa ארדער מעיל די מיט
 אויפמאכעז, לאזען אדער קױפען זײ וואם קלײדער די

 באדינ־ זעלביגע די אונםער װערען פראדמירם זאל
ױ גוגגעז  ארגאגי־ אנדערע די pa הערשען ױאס די ו
זױגדוםםרי. דער pa םײלען זירםע
,pa נאסען pa ױניאנם די pa ארגאנױירםע די

Bla, ■M MBBkBMhdlAlB■ MBBBBMMBBBft״ , — —  דײ מןןדםרעסער די דינרימר מארשארעכעז מארקעטס
 דער• *ו באארד דזשאינם דער שטימ פולסםע ערע

 מעגליד, אױב םיםלעז פרידלימ דורך איל דעם גרײכען
pa דװץ p ^ n a o n ra ב דתק  םיט־ פרידליכע די »י
רעזולםאםעז.״ נױםיגע די ברימגען ניט וחנלעז לען

ע על טױ ם ת ט ®ראבלעטען אי־נ ה»נדעל  ם»ר
מערעגץ בײ אנ ט ה ם. מי תי ב לי־ ע ב

 ^גדד געוױםע דיסקוםירען גו קאנפערעגץ די
 האבען אםאםיאײשאנס די װאם פראבלעמעז םטריעלע

 מאנאם דעם איז *וריק, וואכעז עםליכע סים געפאדערם
 פירעד די pa קאםיםע א געװארען. אפגעהאלםען

pa באארד דזשאינם קלאוק דער pa אוד לאקאלם די 
 תאט דוביגםקי פרעזידענם pa פירעדשאפם דעד םעד

יתיאן. די פארםדאטען
ץ pa האס דובמסקי ברורער ן זי ןו כאטאנס, ר

j נאסװקופעז גרײם מאל אלע pa װניאז די אז r a 
F* אנחאלםעז pa אגריםעגם זדנםערץ פארםליכםוגגעז P 

טדײד. נוס קיימעזנמליװארמאראגפ

 סא* םון זיך באקלאגען דעם אנבאלאנגט װאס
 נים־ימיאן פון קאנקורענץ דער פויף נוםעקטשורערם

 או אנגעװיזען דוביגסקי פרעזידענם האם פראדוקציע,
 װאס קלענסטע די יצםa pa פראדוקציע ניט־ױניאן די
i געװען װען pa עם ’ a גלײכ־ האט ער םרייד. קלאוק 

 אויפצופא• אםאסיאיישאנם די אױםגעפאדערט צײטיק
 זײ אז םיםגלידער זייערע אויף שםרעגג אזוי םען

 אנבא־ וואס םארםליכטונגעז זייערע נאכקומעז זאלען
 חיס ױניא? די וױ באדיגגונגען, ארבײםם די לאגגם

 םאנוםעקםשר די געווארענם האט דובינםקי אם. עם
 אגרימענס דעם אין ענדערונגעז קיק זוכעץ צו נים רערם

 די אויםצוםײדען מאכען מעגליד זיי פאר זאלעז װעלכע
 האבען צו געראםעז זײ האם pa באדיגגוגגען, ארבייםם

 בלױז גים pa גאנצע אלם אינדוםטרי די מער זינעז אין
איגטערעסען. ענגע זײערע
 פארװאלםומס־ דער pa טשערמאן ברעםלאװ, י.

 וױסןן געלאזט האט באאח־ חשאינט דער pa קאמיםע
 קאנפזך בײם אםאסיאײשאנס די pa םארםרעםער די

 באצוג אין ױגיאן דער pa שטעלונג דער װעגען אענץ
 אימו־מ־ יײ ד״אם ער ארבײט. לאין ביליגע די צו

 דערלאזןן צו ניט ימיאן דער pa באשלום דעם געגעז
 װעלען פרײזען במ ארבײם פאל די אױף ארבײםען

װערעז• געסעטעלט
 דעד pa באארד דזשאינם דער pa באשלוס דער

»-pa אאנ מאבצטמ צו pa פראגע u yprnm  w r u- 
 זאל קײנער אז שע«ער די pa ארבײםער די זײ דורן■

 מך פרײזעז די ביז פאל־םםאילם ארבייטעז ניט
 וחא שעפער די pa אז pa װערען געםעםעלם לען
 אר• די זאל סיסםעם םעקשאן די אײגגעםירט pa עס

 גאד־ גאנצען פאח שטיק pa װערען געםעםעלם בײט
m פײגגעםײלם גאבדעם װעט געלם די pa מעגם yn 
 םארםרעםעד די דורך באזונדזנר םעקשאן יעדעז פאר
pa יתקמ. דער

 אפעױי הלאוס דער אין וואמו
יוני אוםען חןם יוניאו פארם

חא־ װעם 117 לאקאל ױגיאן אפערייטארם קלאוק
 פים־ באארד עקזעקוםיװ און בעאמםע פאר װאלען בען

 pa pa דאס ױני. םען15 דעם לaלאק [haa גלידער
 פארםש לעצטען לאקזנל pa באשלוס מיט׳ז פײגקלאע

 דער פיבער מאגאסען דרײ פפר װפלען די אפצולייגען
 לױױי• לואים ברודער םענעדזשער זײער pa קרפגקחײם

ױ  קאמ די pa פינטערעס דער pa עס גרױס ו
aaערײטארם pa וח^עז מאײיאריגע די aaאדממי־ אז ר 

 םי־ ספעציעלען בײם pp געקענט מען האם ציע,aםטר
 זײנםטיג פטר גערופען תאט לאקטל דעד װאם םינג
 קטנדי״ נאמינירעז n ױגיאן, קופער pa ׳,aa םעז16 דעם

 מ־ אזרזשעקשאב pa עלעקשאן אז ערװײלען pa דאםעז
 געקוטוז דינען טיטגל^ער טויזעגד דרײ ייכער מיםע.

 געקעגט גיט האמןן osgrva א ארוט pa םיטינג, צום
ר זאל. pa אר״ץ ע ר ^  ג«וחח <ם pa צאל גתיסער ת

 עלעקשאן דער pa עתױילונג די דורמופירען פוטמעגליך
 םיםמג, pa טשערמפן דער צוקערמפן, ברודער קאמיםע.

 פחװי■ בעםען זאל מעז אז פארגעלײגם דעריבער האט
 אבחשמ*• pa עלעקשאן די באשםיםעז *ו דובינסקי דענם
 אנגענומעז• עס האט מיםינג דער pa קאםיםע שאן

 ױז װערעז דורכגעפירט דעריבער וועלען װאלען די
 באשםיסם• חאט דובינםקי פרעזידענם װאס קאמיםע׳ א

pa קחױמד׳ װײם־פחחידענםעז די זײנעז קאמיםע דער 
n גרינבערג, y a p n, ,במליס pa 'pariaaap •ניניא 

 קאםימ• תר pa םשעתסמ pa קרעינדלער םשארלם
 ני גרייטעזזיד צדדים די װעלכעד םים דערחיץ לױם
^pvoap דעם aii, אראנחשסינײ די זיך, ,דוכט װעם 

בלום. וזייס ביסעל חיבש א איינשפארען

׳שטאם. אץ צוריק ליווײ •רעדדעגט וױיס
̂  י pa םענןדזשןו־ לױױי, לופיס רעױדעגם8װײם*

 זיר תאט װעלגןוי .117 לאקפל ײניאז פפערײםארם קלאוק
םי־ טאר לנ*טו די דחץ־ קחמחײס pn «ץ צדחאלס

 צוריקגעקומען pa געװארעז, קראנק pa ער זיגט נאםען
 האם אװענט זעלבעז דעם מאי. דריםען דעם יארק נױ גאך
 גאארד, עקזעקוםיװ דער םון מיםינג א בײגעװאוינם ער

 בע־ די pa געווארען אויפגעגומען װארים איז ער װאו
 האבען װעלכע פריינד און מיטגלידער אקטױוע אמטע.

 צוריקקו־מען. און װערען געזונד ױין מיט באגריסט אים
 אינטערעס דעם פאר פריינד אלע באדאנקט האט לױויי
 פרייגד־ זייער פאר און אים אין נעגומען האבען די וואם

איבערגעבענהייט. און שאפט

 נע־ חאס כאארד דזשאינם דרעם
האמפײן דעם דורד פירמעם וח סעפןןלסטיפ

 האט באארד דזשאינט דרעם די װאם קעמפעין דער
 ױ־ גים די אפצוריעיגען אפריל םוף אונטערנומען

 דער םיט איצם שױן װערם טרײד אין שעפער ױאן
 קען איצם אײנגעצויגען. סעזאן, םוף pa דעתענטערונג

 חגם pa הכל םד שטיקעל א אונםערציען שוין םען
איצם. ביז דערגרייכם דיאט ױניאן די װאם

 ארגאני־ pa מענעדזשער בלױשםיק׳ מאקם װי
 בא־ באארד ײשאינם דער פץ דעםארטמענם זײשאן

 דעם pa פאנאם, קארגעז דעם דורך האבען ריכםעט,
 אמע־ זיד האם קע&פעק דער װען אםריל, טען24

 פירמעם. 118 געםעטעלם מאי, טעז24 דעם pב םאנגען
niL^  ורצרס.מאנופצטטש 21 חשאנערס, 47 זיע«ז ״

קאנטראקטארס. 48 און ערpהי מאדעל צווײ
 סער pr דאם צאל• ר^נע א פירמעם, 118

 אונטער גאנצען אין האבעז ױניאנם אנדערע וױ שעפער
 צװישען אז געדענקען, מען םח דערצו קאנםראל. זײער

 פאראן זײגעז פאנוםעקטשיחנרס pr חשאבערם 67 די
 *ד״ מאםע א באשעפטיגען ױאס פירמעס גרײסע גאר

 מאכען ױאס שעפער קאנםראקםימ די דורך נײטער
 בא־ פולע די באגרײםעז «ו אום אבער ארבייט. זײער

 םיט דערגרײכט חאט npp« די װאם דעם פץ דײטונג
 אומ־ די םים באקאנם ייק מעז מת סעטעלמענטם די

 ארגא• *ו דא זײגען װאם שװעריגקײםעז pr שםענדען
 חאם ייניאז די װעלכע צו פירמעס די איצם ניזירעז

געגומען• זיד
 גע־ ירםpארגאנ איצט זײנען װאס חשאבערם די
 חאבען װאס םארם דעם pa נאטירליד זיינעז װארעז,

 דאם קאנםראל. ױגיאן pa אױםגעדרײם םrא pn זיד
T אזא אק םך. א שוין זאגט אליין ^ 'p :a i^ o p a 
 זית עס מוז זדצם, איז טרייד דרעם דער וױ ־טרײד

 אױםחאלםעז קען װאס נוס, הארםער באזונדער א
 עגער־ כםדר׳דיגע, איר pr ױניאן דער pa דרוק דעם

 אױםער בלײבען יאד איז ארבײט ארגאניזיאציאגם גישע
 מעדם־ זײנען דזשאבערם, די קאנטראל. ױניאז דעם

 אםים אן pבלו יארק גױ pa האכען װאס אזוינע םעגס
 םעםיעל םאר א האבען זײ pa מאנכע שאו־רום. א םים

 T’a געמאכם װערט ™דים מערסםע זײער מאנער.
 אזא סםרײקעז טאוץ. אװ אוט שעפער קאנטראקטימ

 יארק נױ pa .ynavpa שוחנרע גאנץ א pa חשאבער
pa ארתטערנוגעמען װעמען גישםא pa בײ אדבײם דער 
 T פמ אדבײם אז מערםטענס pa עס דזשאבער. אזא
 װערען זײ װזד זדיסגעפינעז באגדלאך די גאך זיד גען

 חיטען םח מען דעליװערען. די לאזעז נים געמאכט,
נאכם• pa סאג שאו״רומם די

 װאם פירמעס קלענערע די מים עם pa ערגער נאד
n דרעס די פארפעסםען a o rrra. סװעם םארם גײער א 

 טרײד• דרעם pa עגטװיקעלם לעצםעגם זיד חאם שעיער
 די פארבײ גיים םען װען פאדעל. 1939 שעפער סװעם
 סטרים םער35 דער npa געבײדעם מאדערנע הויכע

W דא האט מען אז זױיםדוכםעז *יגעם זיד v טאן 
 אר״ץ אבער זדר גײם מאנופעקטשודערם. גרױסע םים

r פלאר יעדער אז »יס געפינט ^עוױמיג. a מ־ 
 צימערעל יעדער pa וױמערלאך םוצעז א pa םײלט

pa שאפ דרעם םין א ajnm .דדײ׳ םים שאי א לצא 
 צושנײ־ דער pa אלײז באס דער מאשינקעס. פיגף פיר׳
r« צדוײ עם זײנען אמאל דעד. a  .a*w«na גאנמו 
דױי דא דיגען שאפ ױײ ל געדדגגעגע נו  Jנווaםל מ
 מא* זײן טים צו פארט אדער צו גײט אלײז באס דעד

 באנ־ א ארױם םראגם pa ערשאנסקענ־דו א צו שינקע
ץ פלאנח דעל מי  »ײד ברענגם אליק ער ארע̂נ »נ

w »*— ײ ia w טמ a .םםרײקט •אקעל pa*

ױ ארױס ער װאקסט ארום ײאד א  שװאם גיפטיגע א ו
n’ ia אגדערש ערגע באדען פארפעםטען pa זעלבען 

 דארף ױניאן די וױיםער• בלאק א מיט אדער בלאק
 ״™טעלײ y'nna אן זיך פאדערם עס נאכפאלגען. זײ

 שער־ pc בױרא דעםעקטיװ מין א םוירװים״. דזשענס
נאכהאלטען. זיי קענען צו האלםס לאק

 אבער די דיגען זיינען, שאפקעם די וױ אבער קליץ
 אויםגע־ די פאר אמ פינדוסםרי דער פאר טויםליד
ױ ארבייטער. די פון סטאנדארדם קעמפםע  מיקרא־ די ו

 ויבa און ארגאניזם גאנצען דעם זיי אטאקירען בען
ײ זאל מען חורבן. א זײ פארפורזאכען לאזען צורו ז

pa פונםער־ ױגיאן די עם האט פירמעם די אמ
 חשאבערם דרײװ. דעם דורך ארגאניזיחגן צו נומען
 ערגעץ שעםער סװעם pa ארבייט זייער מאכעז װאס

 אגזע־ ניט pa קלײגע נעםטען סקעב שטאט, אויםען
’T עגדיגע a .שטאט pc pa ארגא־ ױניאן די האם די 
c t p i הונדערם גאנצע pa םאנאם. >רין ין5ז אכצען 

ארבײט. יגעpר א naan pa עם
פארענדיגם. גאנצען pa נים נאך pa nדזשא דער

y עםליבע עזnליnגע נאך דינען עס iv n ’P פירמעם 
pa לאנג װי ווערען פארגעזעצט וועלען וועלכע סטרייק 

p פאראן .pn נויםיג װעט דאס iaפארשװזדנ־ םײל א ־ 
 ערגעץ yopanopa זיכער גאך וועלען וועלכע דענע

 פאר־ דערװײלע אפער pa חשאפ הוי*ם דער אנדערש.
 םים םעזאן געקםםען דעם pn װײניגסםעגס ענדיגם,

שיעםער. מאנאםען פאר א
pa ערפאלג דעם pa א חאם קאט«גק דעם an* 

 pa חנפארטםענם םאמ אװ אוט דער חלק דייםענדען
 םרײד גארםעגט קאםאן דער pa איגםערגעשאנעל דעו

 חענם זײערע זװיף געהאט האבען וועלכע דעפארטםענם
;םעריםאריעם עדחך זױזק̂סםטיײ פיסעל היפש א ג^•

 אנגעװיזעז ער האם ערשטעגס סכסון־. nyc«nna אן דא
 שפירות pa שםוגדען די pa אונםערש^ דעם אויף

 דעס pa pa 155 לאקאל pa אגרימענט דעם אונטער
 אר־ אלע װאם דאם צוױיטענס לאקאל; אמאלגאמייטעד

 פויפן סטרײק pa ארוגםער זיינען צוױי nyova פייטער
 או* האט פאס דער אז דריטעגם וןa לאקאל. פון רוף

 אױסזאגענדיג נים ױגיאן, אמאלגאמײםעד גענארט'דער
 אר• אן — פראדוצירט ער ארנײיט םארט א פאר װאם
ױ האט יגםערנעשאגעלa די p^n װעלכער אויף מיים  י

ריםדיקציע.
פאר־ דעם האט מילער דזשאםםים קאורט סופרים

 צוריקגע• ̂נחשאנקשאזa אן פאר פירםע דער pa לאנג
 pa געװען nםײש דעםאלם זיך האם can דער װיזען.

חי. נױ נאד שאפ דעם ארויסגעמוסם  ױניאן די חשוי
D’a pa דארם אפער p ia■ .האפען דערצו נאבגעגאגגען 

D לייטאר סטיים pa אינםפעקטארען iyaD iaajn ניט 
 עם וױיל שאס נײעם דעם פין ארטײטען אים געלאזם

pa רעגולאציעס די נאפגעקומען נים pa פאר םםעיט 
םעם־ געםוזט האט ער אז געװען pa סוף דער שעפער.

לעז•

 ססארס עוחןנױ פינפסע אין דױיװ
פארשריט םאנפ

 םטעף גאנצען דעם pa ארבײט פיטערגעגעמנע די ליך
 װעלכע ױניאן דער pa סיםגלידער אקםיװע pa מגאטטע

 אגרי־ דער נאכם. pa טאג שעפער די באװאכם האטען
 די םים געװארען )װנסעוגעשריטען pa וואס מענם
לי טראק  זײ כאטש געהאלפען. פיל א־יך האט בתיט מ
 קאאוערא* פעד ביסעל א ארױםוױיזען געמעגם האטען

 דעד pa חילף דער דורך חאמז זײ וואס דעם פאר ציע
געװזטנען- ױניאן

 אינ־ כאזינס יוניאן ניפ־נודס
 .דזשאנסשאואוןצוױננםכאס

םעםלןןן צו —
 האם 155 לאקאל ױניאז ארמיםער גים־גודם די

 זיד קענען באםעם אז טאװיהח, אםאל נאד םאגאם דעם
 שעגד- א פאר האם קאנטראל, פיר pa ארויםדרײען נים

אנװענדען. ניט זאלען זײ םיטלעז ליכע
 פארםאםםען מאל דאס זיד האט װעלפע פירמע, די

 םירםע, קלײנע a pa ױגיאז, נינדגודם די טאזיגען צו
pa שםיק שמד ארטײםער. 35 זי טאשעפםיגם גאנצען 

ר האם מאל דאם אבער סך. א זי פארמאגם אבער  יי
געהאלפען. נים זאד קייז

aa קאמםאני ״לאםםאגם הײסט פירמע די iap ra* 
 דעם לױט װעלכע, סוםם טעידינג מאפם זי רײטעד״.

 םים געשלאםען האם אינםערנעשאגעל די וואם אפמאך
 געהערעז .1935 אין ױניאז ױארקערם םעקםטיל דער

y דער pa ױריםדיקציע דער פוגםער ia w jn y D ra, 
 אג־ pa קלײחנר פרויעז געשםריקםע די םיט צוזאםען

 Dia nyna פירמע די סארם. דעם pc ארםיקלען דערע
 אװעק pa טאדינגונגען ױניאן די pa ארױםצודרײען זיד
 אמאלגא־ חנם מיט אגרימענם אן פונםערגעשריטען פון

 חער־ תאס פאדיגגונגען די פויף 169 לאקפל מײםעד
 לענגערע האטעז װעלכע םרײד םוט װאש באיס pa שען

ױ שפיתת נידעריגערע pa שםמדען ארמיטס p ו a די 
שעפער. ניט־גודס

 םםףייק pa שאפ דעם דערקלערם האט 155 לאקאל
pa 33 pa פאר געארפײט האמן װאם ארטײטעד 35 די 

j דעם געפיקעם pa ארתמער זײנען פירמע דער a v 
j אז גאד געריכם pa געדוענדט זיד האם oan דער v* 
 ארטײםער נים־־גודם די pa לאקאל געגען קשאןאגדזש

 ספסיד ארבײםער קײן גישטא פיז עם אז גתנט זדיפן
 טאנאפײד a םים אגריםענם [a can ער דױיל פים. גדי

יתיאז•
גמדגודם דער pa לאיער דער ליפערטאז, עדײעס

P  PK n  w w niim  tnnm  n»

w דער r* a r,:aina דרײװ oan די an yn a c i’ a*
 דער pa סװעט־שעמר טאגילדטע די pa אן פירט נעל

 די געמאכט װעחנז עם װוט עװענױ פינפםער רײפער
 »ךל««װ»**יס«ד שאכט דעוי^לײ ערסקאנעיליט

 שװעס־ pa ןןרבײס ענערגישער דער פונםער פארשרים
לעוױן. פײגעל םער

^ pa ,לארד םיט פארהאגדלונגעז די עי  גייען ם
ױ pa ד8ל a אייו  װעם nyn’a גים לעוױן שװעםםער ו

 װע־ *־נםערגעשרימז גיכען (,a אגריםענט אז דארם
ױ נאכדעס רען.  nyn’a פירמע דער האט יוגיאן די ו

o גתיםע a אז צײגט, y c n ra a פרפײםער oan זי an* 
 ^,nawyryojni דער pa מיטגלידער זײגען שעפטיגם

 *naa pa שטעלונג פרידליכע a געגוםעז פירםע די האם
 פמק־ אײגצעלגע p^n אגרימענם. אן ynyn האנדעלם

oflm איז וחמ־עז אויסגעגליכעז גאך דארפען םען naa ia 
וחנחנז• *־גםערגעשריבעז ayn פירמע דער םיט

 די האם שאפ״ גודמאן pa ,טערגדזטץ• דעם אין
 זדנ* דער pa 38 לאקטל פטשטעטיגט ■naan לעיטאר

 na■ פרטײסער די pa פארסרעםער לס8 םערנעשאנעל
oan ta די פארהאנדלונגען. קאלעקטיווזג 'JP גלײך ana* 
 אגרי־ אז פאר פארהאנדלען צו סירמע דער געפאדערם

 דעד פאר פארהער א פארגעקומען אייד טיז עם םענם.
naan■ פארלאגג דעם חןגען pa 8 לאקאל דעם naa*נער 
pa nyo אלס קעגונג n o i aa װאס ארמיטער 125 די 

 קליידער וחױר םו רעדי די אױף פאשעסטיגט פירמע די
 pa *pia האם יוניאן די געמאפס. דארם ווערען װאס
מאי^־יטעם. א אפםלונג דער

 די םארם, דעם pa פירמע חײטער דער םים זױיך
 *yn פאדחאנדלומעז אן גײען מזענײ״ פינפםע ״םאקס

 לעי־ די pa סאוסרעסער אלס 38 לאקאל אנערקענען גען
־ די פאשעפםיגט. דארס ווערען oan םעילארס דיס  יו
 לעיבאר םםזױם די פױך ותנם דארם אז ערװארםעט גיאן

naan פאר פארםרעםער אלס לאקאל דעם אגערקענען 
שנײדער. די

 ר8פ $500 גאד גיט 22 לאתאל דרעםמאכער
מליכטלינגע. ש$»נישע

 eavoan האם 22 לאקאל ױניאן דרעסמאכער די
 דרײזו נײעם דעם pa רaלaד חתחנרם פינף געמן צו

oan ספזױן פאר רעליף ױגיאן םרייד דער pa מלכען 
 פדנםערגומעז האם טרעזשורער pa דוטינסקי פתידענם

̂ישע די חעלפדז צו פליפםלמגע. שפן
 די פײצושםײערען כאשלאסען האט לאקאל דער

 פאלגענ־ דעד געווארען ערהאלםען pa עם prn םומע
:קאמיםע רעליף ידניאן םדײד דעד pa אפיל דער

 jm דעםבירגער*קריג pa וףס שערמראגי ״דער
 פרימט אלע pa פליכם די פארענדיגם נים האם שפאגיע

 ערסערחײד די צוחילף קומען צו פוןדעםאקראםיע
 מד געצװפומען דיגען װעלמ פליכםלינגע, םויועגםער

 TV אנםלױסעז pa ודיםען דיערע פארלאזעז צו ווארען
pa m די aay i די פאשי̂ח yo»ya;*nnaB קינדץד
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אומגליק״ די jprtpopi JPP הילף מלדיגע נאר
מ  Tpa נישט קרבגווז װערען ix גישט מענשען לי

 דעם םון פארלאזצנקײט פון אויך נאר פאשיזם׳ םון
 *oapppa די פאסירען. ניט טאר דאס ארבייםער־קלאס.

liia p a די אויפוועקען גלייד מח לאגע דער פון apa* 
n הילף״. דיער או קומעז גו װעלט ארבײםער

9i w מפשיײ װיכפיבמ נעוױנם 
סאורם סופרים םסיים חרד דוננ
 aipmopa און דרעם הױז ,oprr טשילדרען די

n' ארבייםער ra i 91 לאקאל, opn מא־ דעם געוואונען 
 דורך aarmroap װיכםיגע אויםערגעוױעליך אן נאט
 ווערען oxiapa זיכער וועם וועלכע קאורם סופרים דעם
 ענםשיידונג די פאלען. ענליבע אין פרעמדענם אלס

 זיד םארםליכםעט מאגופעקםשורער א ווען אז לױטעט,
 שעפער אין בלויז ארבײט שיקצן *ו oapanap איז

 באטרעפעגדער דער םיט ooapanap האבען וועלכע
 אין ארבייט ?ײז ארױםשי?ען גיט זײ טאדען ױניאן

 אג־ האבען שעפער די ווען אםילו שעפער׳ אנדערע
יוניאן. אנדער אז מיט ריםענטס
 אױף געווארען ארויסגעגעבען איז עגםשײדונג די

 םח מענעחשער גרינבערג, הערי וואס קלאגע דער
 מאנוםעקםשױ די jpapa ארײנגעבראכט האם 91 לא?אל
 זענן״׳ ״סאול קאמפאני״. חשעקעם ״פירלעם רעדם

 ברא־ ״דזשיאראםוטא אוץ קאמפאני״ ראוב ,ײנאיטעד
 דארפעז ?ײ ײא» געלס די לסצזיאיקצײ־י -פאי ״סדער

 ווא* פאר׳ן יוניאן דער *ו oapanap דעם לױם צאלצן
 דער םון מיטנליד יעדער וועלכן םון פאנד׳ ?ײשאן
 א וואקיישאן וואך אײן פאר געאאלט קריגם ײניאן
אי׳  קאנם־ ix ארביים ארױסגעבעז םאר אויך אמ י

 oapanap קײן ןיט האבען וועלכע שעפער ראקםיע
 לאיער איר דויד האט יוניאן די .91 לאקאל סיט

 םאר פירמעם פיר די אנגעקלאגס ליבערםאן עלײעס
קאנםראקט. דעם ברעכען

 באשםימם האם pip ppa חש. פילי■ חשאסםיס
 אויסצוהערעז ארביטרײטאר אלם ראזעגבלאט א. םאול

 אײניגע נאד אנטשײז־ונג, אן ארויסגעבעז און ?עים די
 ענםשײדונג אן jpanmpa 91 לא?אל האט פארהערעז

ױגיאז• דער פאר jpopai• אלע אײף
 וואס oapanap דער אז ער?לערם, ענםשײדונג די

 בתים נעלי די מיט אונטערגעשריבען האט יוניאן די
 בתים בעלי די און קראפם םולען אין איז 1937 אין

 באגאלען מח פיערלעם די ;אוהיטען אים םחען
opr ווא־ פאר׳ן דאלאר 68238 פון םוסע די לאקאל 

 דערצאלם גים אי*ט ביז האם זי װאס פאנד ?ײשאן
 פיר־ אנדערע די ;גאלומעז װײםערע n אנהאלםעז אח

jpna ops כאאאלען אויך ppa איז פאנו גום פעי 
 פיר־ אלע ;וױיטער אױף אאלונגען זײערע אנהאלםען

 אן ארבײם ארויםשי?ען דאס אפשטעלען םחען םעס
 דעם מיט אגרימענט קײז ניט האבעז װעלכע שעפער
לאקאל.

ױ פאל דעם אין אױך  די פת קאמף דעם אין ו
 ?ארפאריישאד ״לעסםאגם דער םים ארבײםער גודם גים

 ױריםדיקציע־ א פון חינטערגרוגד א םכסון• דעו־ האט
 ארגאניזיח אנגעהױבען האט אינטערנעשאנאל די סכסיד.

 יאר אבט מים .1913 איז ארבײםער באטזזראוג די
 אנגעהױבען אמאלגאמײםעד די האט .1921 איז שפעםער׳

̂יע טאנען  םדײד. דעם איז ערארבײמ ײז איבעד יוריםדיי
 פארהאנדלומעץ נאד געװארען געשליכטעם איז םכםוך דאד
װ חשאינם אמאלגאמײםעד די װען יתיזמם בײדע ישעןנ

- - ------*---------------------------------—----- - MB M• lalMi ■MUMMאג־ האט אינסערנעשאנעל די אז אגערקענט האם כאארד 
 דע־ און ארבײםער די ארגאניזירען פריחער געהויבץן

 דער דודך םרייד. דעם אין יע1יוריסדי? זי האט ריבער
o**x הא• יארעז. אגאיגעדדייאװ ןאי ^■יג ברידעד דעס פיז 
 דער אין אנגעשלאםעז זיך ארבײטער באסהראוב די בעז

 p־«nx זײ זימעז 1985 אין יוניאז• ״איגדאסטרייל״
ק ארײז  וױסעגע שאגעל■געאיגמעי דעד פמ 91 לאפאל י

oiposp שע־ באםתראוב איז געארביים האבאן װאם אכעד 
 דער אין טיםגלידער פאובליבען און געוזאן זײגען ■ןר

אסאלגאםײםעד. דער פון 4 לאקאל יתיאן קאםערס
w לןקאל i גענעראל דעם דורכגעפירס דאן האס 

ix םרייד באטהראוכ אין ססרייק iw np i p אלע פאר 
ד, םי פיי י יו p י u m p ,שםוג־ 87% די יײנגעשלאםלן 

מ  װאך־ א שםמיזז 48 די אגשסאמ װאך, גײססאר די
מז ותמזיי w* מ t .אויד נידײגהא א גאאדגײט 

װינ־ למםען פארכץסעדונגען. אנדעדע און שכירות די

 בעאמםע געװיסע אז דערוואוסם זין• יוניאן די האט טער
 קאגטראק־ אײגצוריידען זוכען אמאלגאמייטעד דער פץ

 אונטער־ 91 לאקאל מיט אגרימענטס האנען וואם טארס
 און אמאלגאמייטעד חנר מים אגרימענטם צושרייבעז

 ארויםגע?ױ עם איז דערפמ ?אעעםיעס. אן «ײ באסען
 פירמעס• דערמאנםע אויבען די מיט סכםוך־ דער מען
 דעם דורך ארניטרײטאר פון ענטשײדוגג איאטיגע די

 אר־ ארויסגעבען די פארבאט וואם ?אורט סוירים םםײט
 די צאלען צו זיי נוױנגט און שעפער אזױנע אין בײם

 מאכט 91 לאקאל צו פאגד װאלךישאן פאר׳ן פראצענטען
פארזוכען. די םון סוף א

 אינ־ פינןן פון פײעדונג מאי ערשטע שיינע
יארר,. גױ אץ לאקאלס טערנעשאנעל

 ל^ים אינםערגעשאנעל דער פון לא?אלס פינןי
 געםייערט צוזאמען האבען, ױניאן, וואיר?ערס גארמענם

 שאחאמ־ מאסען און ?אגצערט א מיט מאי ערשםען דעם
 סםרים. טע43 און עווענױ זעקםטע היפאדראם, אין לונג

 ״איטאליע־ ״22 לאקאל ״דרעסמאכער זײגען לא?אלם די
 לא־ פרעסערס ״דרעם ״,89 לאקאל דרעסמאכער גישער

 דער און ״62 לא?אל ארבײטער ״לינזשערי ״.60 ?אל
״.155 לא?אל ״ניט־גודם

 ירע־ געויעז איז פײערוגג דער בײ רעדנער הויפם
 אן געוואחנן דורכגעפירט אייד איז עס דובינם?י. זידענט

 בארימםע מים פראגראם ?אנצערט אויםערגעוױעליכער
סטארם. מואװי און אפערא דער פון זינגער

 פון נומערען געווארען געשפילט אײד זיינעז עם
 און כאר אינטערנעשאנעל דער און נידעלס״ ענד ״פינס

קאנצערט. אין באםײליגט זיך האט אר?עסטער
 יױיס־ געווען איז םארזאמלונג דער פון םשערמאן

n סענתזידפו סעיאײ״ז.דמאז*טע -ששארלש שנ^זיציפ r 
 מענעדזשערם די אז־רעסירם מיטינג דעם האבען ביגס?י

 די אראגזש*דט האבען װעלכע לא?אלס, אנדערע די פון
 ?א• מעקס ;89 לא?אל פון אנטאניני לואידזשי פייערונג,

 און 6G לא?אל םון שאר סעמױעל ;60 לאלאל םון הען
.155 לא?אל םון נעלםאן לואים

 ארכײםער כראזיר און סארםעס די
 דאלאר סױזענם זעסם שאפס יוניאן

סרכנות נאצי םאר
 און ?ארםעט דער פח מענעדזשער סניידער, אב
 דער אז מעלדעט, .38 לא?אל ױניאז ארבײטער בראזיר
 טיסגלידער ז־י פרן געזאמעלם איצט ביז שזין האט לאקאל
 פא־ סיז ?רבמת די פאר דאלאר טױזענט oppt איבער
 אין איצט אומשטענדען די איבער נאציזם. און שיזם
 בײגע־ ארבײטער אלע ניט גאד האבען טרייד דעם

 גמוג ניט האמנז שעפער פילע וױיל פאנד צום שםײערם
 די אין ארבײם װערען װעט עס װי שנעל אזוי ארבײט.
חל?. זײער בייםדאגען זיכער ארבײטער די װעלען שעפער
 אימע איז יוניאן אדגײםער בראזיר און ?ארסעם די

 זי איגםערנעשאנעל. דער אין לא?אלס ?לענערע די פון
 בא־ זי םיםגלידער. טױזמט דדײ אתם גאנצען אין האט

 מענער ?יין ארבײטער. פרױען פמ אױסשליסליד שםײט
 ?א• די אױםער באשעפטיגם נים טרײד דעם אין װערען
 מיטגלידער• די .10 לא?אל צו באלאמעז װעלכע םערס
 מאיאריםעם גרױסער איר איז איז 32 לא?אל «מ שאפט

 זײנען םיםגלידער די פון טײל גתיםער א ?ריםטלימ. א
 ערציהונג די מײדלאד• איטאליענישע אמערי?אניזירטע

 ברענגט ױניאז זײער אין ?ריגעז ארבײםער די װאם אבער
 אם׳ער פון גײסם םיטן דורכגעדרומען דינען זײ אז דערצו

 די?םאםור אץ האס ראסען מענשליפ?ײם. אח םרײהײט•
געפינען. ניט אנהאלט W זײ צװישעז ?ען

 םים־ די פץ און םיםגלידער די צוױשען באציהונג די
 איבערגע־ די איז יתיאן ךער פון פירער די n גלידער

 ארבײ־ די פארשטעלען. זיד ?עז מעו װאס בענםטע
 זיך תאבען זײ װאם דערגרײגונגען די א■ שעצען טער

 ע?זיס- ױניאן די װאס יאר opyi די מרך דערשלאגעז
 פארבעםע־ דורך מביט עפאנאמישען אױם׳ז םײ טירט
 פול־ אױפן אויד «ח באדינגוגגען ארגײטם זײערע רען

 םײדלאך די װאם אוחאכע די איז דאס געבים. םורעלען
 זײ־ פון אייל אויפן איגערופען װארעם אזױ זיך האבעז

 גיײדער טענעדזשער זײער הױפםזאכליך פירער, ערע
iro די שטימן צו םנײדער, n p פארפאל־ נאצי די פון 

 וואס םראץ סוסע די רטײעמדשגײב האמז און גונגען
גיזי. גים איז םדײד אין

------------------------------ ® נןדענפדננך

 אר עמכראידערי פװ מענעדזשער
רעזיננירם יוניאן נײפער

 או־- עמבראידערי דער םרן םענעדזשער האםאב׳ לעאן
 אינםערנעשאנעל, חנר פון 66 לא?אל ױניאן בײטער

 אמע־ איז רעזיגנאציע דין אח אמם םון רעזיגנירט האט
 די םון םיםינג באזוכטען גוט א בײ געווארען. נומען

 האס מאי, טען9 דעם דינםםאג. לא?אל, פח מיטגלידער
 אײ אומשטענדען די איבערגעגעבען דובינם?י פרעזידענט

 דער רעזיגנירט. האם מענעדזשער זײער וועלכע בער
האנדלוסג די געהײסען גוט איינשטיםיג האט מיטינג
 מיטגלי- די ער?לערט האט דובינם?י פרעזידענט װי

 צו ?לאגען צאל א געװארען אריינגעבראכם דינען דער
 מד אח מענעדזשער דעם געגעז אינםערנעשאנעל דער
 זײגען ?לאגען די ױניאן. דער אין םירונגען די גען

 פליכ־ זײגע םארנאכלעסיגם מענעדזשער דער אז געווען״
 ארגאגײ נים זײנען שעפער גרױסע מאנכע אז ;טען

 יינען אײגענםיםער די װאם דערפאר געווארען זירט
 זעל־ דעד איבער אז ;מענעדזשער דעם מיט פוײינדליך

 געװיסע אין באדינגוגגען ױניאז װערעז אורזאך גער
 דעם פון מיםגלידער געװיםע אז ;ענםארסם נים שעפער

 פאראינטע־ פינאנציעל זײנעז פאמיליע מענעדזשערם
 ?לאגען. ענלימ אמ שעפעד ױגיאן נים די אין רעםירט

 HP א באשםימם האם באארד ע?זע?וםיװ גענעראל די
 אינפאר־ האט און ?לאגען די אונםערצוזוכען מיםע
 ארײג* זיינעז װאם ?לאגען די וועגען האטאב׳ן מירט

 האם ער כאטש האםאב׳ אים. געגען געווארען געבראכט
אוגמעד אז ער?לערמ. אבער אאט .oapp^y אגעז?ל די

 און יוניאן דער פמ וואױלדץ דעם פאר אנהאלטען ניט
 ?אםיטע די רעזיגנאציע. זײן ארײנגעגעגען האט ער
 אומשטענ־ די אונטער האט ע?זעקוטיװ גענעראל דער פון
 אנגענר האט אץ אונטערזובט ניט ?לאגען די שוין דעז
רעזיגנאציע. די מען

 אינ־ דער מיט ״שװעריג?ײםעף די װעגען רייחננדיג
 האט גערעדם. האט האסאב וועלכע װעגען טערנעשאנעל

 שטאםען ״שװערי?ײטען די אז ער?לערט. דוביגסקי
 סםאג־ אנדער אז האט אינטערנעשאנעל די וואם דערפון

 וד בעאסםען יוגיאן א פמ אױפםירומען די פאר דארד
 ארנײםעד דער אין אפילו מענשען אנדערע וואס דער

 — אינטערנעשאנעל דער אין אוגז בײ האכען.״ באוועגוגג
 1ױניי א םץ בעאמטער א מוז — געזאגט דובינם?י האט
 אױף פאלען ?ענען ניט זאל עס אז אזוי״ אויםפירען זיך
 אױם־ עטישער ניט אין פארדאכט מינדעסטער דער אים

 םיט םרײנדלאך זײן אז דענ?עז, ?ענען מאנבע פירונג.
 אנדערן ;?לײןעקײם א אמ ארבײםסגעבער יוניאן גיט א

 און טאג א אפיס אין ארימ?ומעז ניט אז דענ?ען, ?ענען
 סן א ?לײניג?ײט. א איז גאלף שפילען אװע?םארען

 אח יוניאן די דעמאראליזירען אפער ?לייגיג?ײטען אזױנע
 םמױ די צװישען אומצוטרױען און זזשד ארױם רופעז

גלידער.״
 פון ע?זע?וםיװע דער געםאדעלט אויך האט דוכינם?י

 מ־ן יאלער טױזענד צוױי האםאב׳ן לייען פאר׳ן לא?אל
 האבעז זײ װעלכע אפצוצאלען, אױף געלדער יוניאן די

to אבער האט ער םאן. צו רעבט ?ײן געהאט ניט nדט׳ 
 געלם אז ארוםגעםראגעז, זיך האבען תאם ?לאנגעז, די אז

 זיממ געװארען״ מיסברױכם איז ?אםע יוניאן דער פח
 רעגעל־ ?אנםראלירם אינטערגעשאנעל די אמ̂ו נישט

 זײעד איז עם און לא?אל יעדען איז ביכער די םעםיג
 םיםבו־ױפם ?ענען זאל יוניאן דער םון געלם אז שװער
 אױםמר נים עס זאל אינטערנעשאנעל די את װערעז
פינעז•

 האפ גערעדם, האט דובינםפי ■חנזידעגט אײדער
 דאם גע?ר*גען האטאנ לעאן םענעדזשער געװעזענער דער

 דערגרײ־ גרױםע די אויף אנגעװיזען האט ער װארם.
י דײד לאפאל סמ כונגעז  איז ער װאם יאר, מן י
 ?לאנמן די געלײ?ענם האס און מענעדזשעד דער געװען

 קרײמז יוניאן די אין ארומגעטראגען זיד האמז מאם
 אוםרעגעלםעסיג־ די װעגען מיטגלידער די צווישעז און

או«ײ םיםגלידער די צו אפעלירט האט ער ?ײםען.  
• יתיאן. זײעד מים פעסט שםײז זאלען

פרידפאן׳ זכריחו געווען איז םיטינג פח טשערמאן
 אז אנאנטירט האט ,דובינס? לא?אל. ®ח פרעזידעגט דער

 אימרמד לאקאל פון פארוואלםתג די װעט פארלױפיג
דאס האט אמױי אינםעדגעשאנעל די םרידמאן. סעז
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 אום־אורםאון איס&עון אץ
דעפארטםענם

 די וואס ?אםפײן, ארגאניזאציאנס שםאר?ער דער
 די ארגאניזירען צו אז םירט באארד חשאינט דרעס

 עטליכע לעצםע די חשאבערס גיט־ױניאן אימריגע
אזױ־ געבראכם איצם ביז שױן האט װעלכער און

 פארוױ־ נאטירליד האט רעזולםאםען, באדייטענדע נד
 רײע גאגצע א אין חנפארםםענט אוט־אװ־טאת חנם פעלם

 אונטער זיד געפינט װעלכע טעריטאריע דער אין םםױי?ם
 וועלכע חשאבערם, די פון מערסטע די ?אגטראל. ,יײ
י  Iםאכע סטרײ? אין ער?לערם האט באזפ־ד חשאינם ו

 יארפ נױ אין שעפער. םאמ אװ אום אין ארבייט זײער
 רוםם שאו את אםיםעם בלױז אן םערםםענם די האלמען

 אר־ די און ארויםגעשי?ם װערען דרעםעם די וואנען פת
 די האם אומשטענדען, די אונםער ארײן. ?ומען דערם

 אר־ איר ?אגצעגטרירם יאר? גױ אין באארד חשאיגם
pm און םזזורח ארױםפירען דערלאזען ניט אױף גײט x 

 א?םועלע די און רומס שאו די איז דרעסעס ברעגגען
 אר־ די װאו שעפער ?אגםרא?םינג די אין ארבייט םםױי?

 אױפ? אױםגעפאלען איז װערען געמאכם פלעגם בײם
 דא «אל דעיארטמענט. םאון אװ אוט דעם פון גורל

m o ארבײט די האבען די אז װערעז, געזאגט גלײך 
 איבער־ איז עגםחיאזם גרעסםען םיםן חרכגעפירט
געבענהײם.

 םעגעדזשער ױאגדער, הערי װײס־פרעזידענם וױ
a rt pa .ע איגער. גיט דעפארטמזגנמ מ  ישנס m מ

 דיסם־ פאלגענדע די אין סטרײ?ס 27 הענם זײערע אױף
 א• איז 6 ?אונםי; װעסםשעםםער אין 9 רי?טען:

 איז םיגף און אײלאנד לאגג אץ זיבען ;יאר? נױ םטעים
 למד זײגעז װאם םםרײ?ם 27 די חוץ א חשויחי, גױ

 םים םארבינדונג אין געווארען ארױסגערופען םעגם
p נױ אין ?אםפעיז oarארגאניזאצ דעם r r, דער האט 

 אר־ װאם שעפער אין םםרײ?ם פינף נאך דעפארםמענט
 1אי ״גלעידי־?אלעז״ עלײעם״, און ״קאפלאן פאר בײםען

 פירם צחאםען פריהער. פון םםרײ?־פירמעם אגדערע
םטרײ?ם. 32 אן איצט דעפאדםפעגם דער

 פאגאנדערגעװארפעז פא?םיש זײגעז סםרײ?ם די
 אונטזנח שםייט װאס םעריטאריע גאנצער דער איבער

 די דעפארטםעגט. טאון אװ אוט דעם םון קאנםראל
 אוז שםעם 19 אין זיד געםיגעז שעפער םטױי?עגדע

 איז אדםיניםםראציע שטאס די פאליצײ, די שםעםלאך.
 זײנען פלעצער אלע די אין ?אמערס אװ םשעמבערס די

 םילע אין םםרײ?ער• די צו און ױניאז דער צו פײנדליך
 פי־ סטרײק־ברעכער. ךי פאליצײ די באשיצם ילעצער
 װע• oopp«' די ארבײט. דער פון און צו זײ רענדיג

 ?ײז «ײ געבענדיג ניט ארומגעיאגם און באלײדיגט רען
 מיעט דאם װאם אםעם. דעם אםצוכאפען םעגליכ?ײט
 םיעאיעל באדיגגוגגען, די אוגםער סםרײ?ם אנצוםירען

 םילע אין נאך איז װעלכער עלעםעגם ארבײטער אן םים
 אז איז םטרײ?ס אין ערפאתגג אן רױער א פלעצער

 םראץ פארשםעלען. זיד ימז ?עז םראדיציעס יתיאן
 איז אנגעהאלםען םטרײקם די װערען אלעמען דעם

געםיקעם. װערען שעפער די

 זיד נעמען פרעסערס װעסטשעסטער
פיקעטען• צו אונטער

 »ײז שליםם ױאס 143 לא?אל פון פרעסערס די
 וזעם־ אין שעפער אק ארבײםעז װעלכע פרעםערס, אלע

 יאנ?ערס, שםעם די איעשליםענדיג ?אונםי, םשעסםער
 פרײױיליג זיך האבען פלעינם, װײם און װערנאן םאונט

 שעפער סםרײ?עגדע די פי?עטען צו זמפערגעטמען
געגעני• יענעם אין האכען מיר מאס

 םיםינג ן בײ אוגםערנוםעז זײ האבען ארבײם די
 פער* דעם געװארען אפגעהאלםעז איז װאס לאקאל פון
 האט לא?אל, פון מענעדזשער ריען«, גרודער פאי• םען

 ברו־ און םםרײ?ס די פון לאגע די ®ןגאנדערגעגלידעדם
 העלפעז צו טפחנסער די צו אפעלירם האט װאנדער דןר
 לא?אל. פיז פרעזידעגט דער געװינען. ססו״קס די אט

 די אױפגעפאדערט דאן האם רי?ארדי, טאני ס־ודער
 םיד 85 און [popp'd םאר וואלתסירמ צו ירעס?רס

» פארשריב?[ זיך האב?ז כױטגלידער rrvm און מי
ארבײם. די סאז

ד חפעז ברענטש לאנג אץ ארכײטער א«• י
i ײ •ײי ךעי וואם אגיםאצי? מ?פאראײמעש די• 
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 אק שעפער נים־ױניאן צוױי םון ארבײםער די צװיש?ן
 איד האבעז צו אן הויבס חשױחי, נױ בר?נטש, לאנג

 פיר־ דרעס״ ,ד?לפאנם? ד?ר פץ ארבײטער די וױר?ו^ג
pa אונטערן ברעגטש לאנג אין שאפ א אן האלס וועלכע 

 לעצ־ האט און ?אמפאני״ דרעם בדענטש .לאע נאםען
 אויפן דארט ארבײט די שגײדען אנגעהױבען טענס
a s פמ דירע?ם דרעסעם די ארױםשי?ען אמ *לאץ ir 
 ױניאנס דער אויף אפדופ?[ אנגעהויבען זיך האכעז שאפ,
 אװע?צורײםען ?אםפאני דער פון םאחובען די רוף.

 צו פארשפרעכענס דורך יוניאן דער םון ארבײטער די
 ארגאגתירעז צו פאחוך איר און שכירות די העכער?ז

געלונגען. ניט זײנען ױגיאן קאמפאני א
ap i פיט געהאט ױניאן די האט ערפאלג ז?לביגעז 

ל םמ ארבײטער די הי ^  ארבײ־ 350 די שאפ״. *??י
 זין דערנ?נטערען כאשעפטיגם, דארט ווערען װאס ?ר,
 נים לא̂נ שוין װעט op און ױניאן דער צו מער אלץ

papa] װעם פירמ? די ביז pna] ,עז זי אז אײנחמ? 
אנהאלטען• ניס שאפ אפען קײז מער

 אינ־ אלטען אן געגען אפעלירט ױניאן
דזשאנקשאן.

T דעם האס דעפארםפענט םאון אװ אום דער P 
 די װאס איגחשאנ?שאן אלםעז אן [papa אפעלירם נאס
 [papapaonip האס ?רארם אװ קאורם חשױרוי נױ

papa] סיר פיט ױניא[ ד?ר ht־ pm x. צײםוױי■ ד?ר 
 ix מױואחמ [papapao'np איז אינדזשאנ?שאז רpaלי

pa»am ]?םשילדר opa ro  optt ]אי papa prpu]
דער כאסש ססרייק״ e געםירס האס יוגיאן די װעמען

jpaa^axn^s^iT'Jp^wâתמ איזא ̂אינחשאנ *מר
 די חאבעז מאנאס לעצםעז ?ראםם. אין םארבליבע[

 פ&רי&נג מיסן געריכט אין געװעגדעס זיך בתים בעלי
 ■ערפןך װערען ospapa זאל אינדזשאנ?שאז דער אז

ט גענס םני  אניזיחװ3אר ימיאן ד?ר ד?רלאזזח ix או
i״ptp .שעיער

d אנסשלאס?[ איז יתיאן די p i TPoappxa ix אינ־ 
 םארבאם ap װײל [po״pa^apa אל? פיט חשאנ?שא[

 וחר ד?רלאזזח זאל דאס nm .jpopp'■ ix יתקמ ד?ר
ix  jpt םארבלײבמ op opu ]?ש?דלײ זײ?ר א שאפ 

ײגיא[. דעד פאר פי־עצעדענם כען

 סױיד נארםענט nap אין
דעפארםםענם

 oapaipa ?אםאן אץ עש?ה?נישpooa'oa 8־m די
 איז פאנאם apapaapaipo apn ײרץ דעפארטפ?נט םרײד

 ?אם־ דר?ם פים ״ראיאל ד?ר פים ם?םעלפ?נט ד?ר
 םיז pmoo א נאך םענסילתײניע. ם?רענטאן פוץ פאני״
װאכען. דרײ

 דר?ם poapra די פח pam איז מיס לrרא די
 יי ?אנםראלירם• oapaoip»pi דער װאם פירפ?ם
para באשpפםיaאי[ ארבײט?ד 600 ם PT'X וײ« 

 *ייײ ד&ר אמ [poapTpo אין npam ש?יער, סײד3אי
 orpiain דדײ 01אר אץ דזשױחי, va ראז?ל אין פר

 ארבײט איר 1װא np«w aa'opxroaxp אין ארבײם?ר
 dpi ײעז3בא ix ]paippa איז op װזמ געמאכט. װערם

ttm האם nrai' די אץ אגרימענם vw ovrv ?איר 
paanpipo] 3 זיך פירס? די האט O'aאײלט? Txrpoaw 

.̂ ^3פארהא די שרײ ל  pa»ixpa] « זיד האב?[ ד
papa לאom paa. ?אל? פיז ארבײם?ר די זײג?ן ךליךנ 

m- האט פירטא די ביז pmoa אק npoanx שעם?ר m 
pamapa] דיעס דעם oapanap.

 אײט 8ײם3אר די איז oapanap ap"a Dpi דודך
 א IPiaioo 35 w-a'XTPD «ז [proripa פארסיראם

 Tiapa די אמ שכיתת די אױף aaripapn א ;װאך
aaixpa אח r m v x n פמ ap npr .orpoppioapp- 

oapan איז p-npipa ]pamapaTpoaip] ]אי ■oapripi 
paa'an׳'a אםיס papTpoapp p ipa חד װאם» 
oapm ם?י,3י3ײ oapVipi• am ד?ד פח האכטאז 

n־rm  oanpm op, אח aipam oaprrpi■ om 
oaparpa ]popp r® Tpwripapa םו־ײד oapaoTPDPi 

epnpa ]papn צרצססרפאר סים »•Part *qn r
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ער ענ פ א טל עי צאלען מוז באס אג ם ק־ ע  ב
ע צו ט אג טז ר. אג ע ט בײ ר א

a אן p i ro  aarrroap םרײעל Tpa'aprpp םמ m• 
 פאפױלמ האם אארדoap 3ישpריל לעיבאר עש?געל3

n' די ooapppa האט װעלכ?ר opa עס1םלאםע3א אן ra i 
 לעזע[1אויםצ יאר דרײ לעצם? די פאר פיםלע[ אלע פיט

״ 'apoapp די 'iix  ]papap'Tix ,n r״ ip  poaprcap* 
 אײט דער פאר שפיתת יאר א צאלען זײ אץ ײםער3

פארלארען. האבען זיי װאס
 ?אמפא־ דרעם פעיד jpoopa״ די איז פירפע די

a״  *oap איז פירםע די מאסאטשחעםס. אלםהאס11 םון '
t םת אױסאװ־רײען זיך ם1א באססאז פת לאפען p i 

 אוס . .oapanap א[ opnpa האט זי װעלכער פיט יאן3ײ
p אתס a ix דעס rprpa אר זי האםaאaא יזירם apaapp' 

n אן oampa איר פיט האט אץ יאן3ײ  .oapanap 
ixw vm is טרײ?ל פת ipa'aprpp אויפאר איר ארדערם 

papapmx ; n די לעזפז ra i' 'apoapp] די m x פחד 
 פארטשיםעלי טהאפאם אמ לארף3לא סם3?ר םערם,
ײ איז D"pa'opo ײגיאן םאר oapreap האט זי װ?לכע  ו
 סם,1פארל צײם פאר י?ד?[ דאלאר 1,260 צאלפן

ח איז na ap ״ i זי paavrtpa ]paapno'ip] שא^ אמ 
 פת ארפײט oap'xpיזapaרp די שטערעז o'a opii זי אז

ײט?ר.3אר אירא פװישזמ עשאנפל1םער3אי דער
 jpoopa דץר םץ פדזש?ר1פ? ?רעיפער, פיליפ

 ג?ײם װיכם דער אױף [pmpaap האט באארד דזשאינם
p״Doap ד?ר םת b t o  n  ja rr, אר האט oaprpa, בא־ 

nra' די את ײם?ר3אר anp 250 ם1ש?םםי i זיד מעם 
[.PT'rapaTp זײ פעסט [papa איצט

pa־] apn pa'oa  ̂ p ?האם ̂אסםאן סח פירפ 
oapa'Tap api ]panDpanpoaip גיא[.1' ד?ר סיס opr 

 טaפם'pשpa װ?לכ? פירס? ראזמ״ אץ *סמזסאן n איז
125 p.די רפײט?ר papn TpomTp] 85 די גיװיאונמ 

 אין [paaiaa'Tpa nrai' prprap די או[ װאך שםפחמ
apn .אי[ איז אמט םרײד pa oppTpa jpoopa jpxa*a־ 

pnoapp> ייגיא[ זטיסעה פירמ? אײן Tpa יז1ל3 פליפזמ

 ♦ אץ בעטלעהעם אין סטױיהערם 250
שעפער.

[papn י?1סילװײ1■? 8??סהל?ה3 אין opopa פיר
 [prpn ר1פט [prana ix trnnpupapnx D'aop זיך
 גס1דל3הא שאפםליכער3?סײpn• 3 לpםרapp יתיאן פיז
pn] די apaTp״o'pra jnpr איז םארד?גגא paapapa] 

 איר סיט oapreap זיד זײ [papn ורײהח ם?סלזח אהיז
ix דל?ן.3פארהא

 w ארגיישאר די באפױלען גלײד opn nr*» יי
 pלp ]pan Tpomnp 250 די אח ײם3אר n װארםזװ

 nnpn ש??יר די םסרײק. אין Tpoanp npam װי
a ]paatoapmpo .opp'opa״p ]p] פאר p ם?ם?ל־ 

.eapa
עצה. אן זיך גיט יוניאן די

 *ap פיל? אי[ וױ מאסאשוזעטם, ריװאר סאל אק
prpn 1װא שסל?ך apopa פח יםה'םזמ1א ױך װילמ 

oap'ai', א דא איז p orpipo apn rprpa רסים?■ 
ix פpרםײלpדי א'[ ליפל?םם ז pn .]papa] די *a'P 

 prp נאד oiapnpa זיד [papn npoprorpo אל3?שא3ם?ר
P'mxn* n  ]ip ,oapreap n  npnra tpi opn o'anjro 

 aprr ]popp po'na. p '״apoapp aקםשורינpDנוpמ
opn pare באש?םםיגם onpravt jpxpa'r ארבײטער 

 Tpo״3Tp pt'P שױ[ opn n tp npan jpnpa אמ
o'.ipao'ip 0' די פמTpr"apanp nrai.

 ap .nxp jp jpapapa* זיד opn npap 178 לpppל
 jpapa די אי[ op^aonTp n opn ליםל?םס די שםאם

p שײן ppno jpoxiopa װעלכצ פאוסם?ר̂ס סיט jpapn 
apn דצראײלם לס1א rp די para צ[|לט np pr'P 

a״O'a Tpo אפיא nrpn aia'a'a o'poa apr« פץ U 
 לאגגזאס ארוםגעפארען אמ pp*io *qrr .*ipn p רpלpד

apo'a ,npoppo npn anp איץ ציים jpn ,oapaipo די 
a Tpo"anp״jib ]p .שאפ ip i jpoprpa pp a'ampa'P 

'apanp nrai״aap'a ipno npr דזרך אח rpp p ספי־ 
ip opn npp ו?ראײלם rp ,aVip apn 11 די pdtd?לכצ 

 די אק opn npo״anp pru ת1שכיר npaam אלס3
 TP■ oapapa opoo זדן אח ױ opn יאר םיר לעצםע
jpo'B 200,000 יסליד1שתרב anp דpלpר nr P■ אח 

 יאד p דאלאר סױזןװ orpiain mx Tpa אלס1אױסצפ
 דןו ני•$9ק$מ דער ®דן אגםירער די וו שנירות איז

ר ד אױף גוג&ונס wpi סוןק דער װןס טײנדרוק ן



י
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 םיל געווען איז באפעלקערוגג דער אױף אח בײםער
 מא־ געקענט װאלםען ליפלעטס בעסםע די װי שטארקער

כעז•

 דיםטריתט א ארגאניזירט טאסאטשוזעטס
קאונסיל.

ארגאני־ האבען מאםאםשוזעםם אין לאקאלס אכט
ױ ליניעם זעלבע די אויף קאונםיל דיםםריקט א זירט  ו
 קאג־ אונםערן געגענדען אנדערע אין םונקציאגירען דאס

 דער דעפארםםענם. םרײד גארםענט קאסאן םח טראל
 צו־ א ביי געווארען ארגאניזירם איז קאונסיל דיסםריקט

 קאונסיל אן מאי• זעקסטען דעם באסטאן אין זאמענקונפם
 רעינ־ דער :לאקאלם םאלגענדע די אנגעשלאסען זײנען
 דרעם קאטאן ;באםטאז פון 24 לאקאל ארבײטער וועיר

 נים־ ;באסטאז 229 לאקאל ארבײםער עמבראידערי און
 226 לאקאל לאועל; 281 לאקאל ארבײםער גודם

 װאוס־ 76 לאקאל ;סױידס םארשידעגע סון םפרינגםילד
 לאקאל ;באםםאן 269 לאקאל ארבײםער שניידער ;טער
 אר־ ניטגודס און בראקםאז אין טוײידס געמישםע ,242

לאועל. םמ 291 לאקאל בײטער
 צוזאםענםאר ביים געווארען דיסקוטירט איז עם

 קול־ אמ אינדוםםריעלע אין צחאמעגװירקען אזוי וױ
 איצט וועלעז לאקאלם די אונטערנעמונגען. םורעלע

 פלע־ ענדגילטיגע בארירונג. נאענטער אין כםדר שטיין
 והגרען געמאכם װעלען בעאםםע פאר ןװאלע אץ גער
צוזאםענקונםם. צווײטען א בײ

דעפאדטמענט דעם פון נײעס אנדערע
ײמעד דטר יןא עןסוקצגוצ חא לקאלא yp*i א

סאופ־זועסם דער איו
 קאמפאני גארמעגט דאנעלי דער םון םרייעל דער

 הא* מיר װעלכען װעגען אינטערנעשאנעל, דער געגען
 ״גערעכםיגקיים״ גומער לעצטען אין געשריבען בען
 םע־ םון מילער ענדרױ דזשאדזש פארעגדיגט. שוין איז

 ארויםגעגעבען קאמפאגי דער האם געריכט דעראלען
 פארבא־ אינמערנעשאנעל דער געגען אינחשאנשאן אן

 אדער גוואלט־מיםלען מיט זיך באנוצען ״צו איר טענדיג
 גאר־ דאנעלי דער געגען קאמף איר אין םאלשקײטען

 ארבײטער גארמענט דאנעלי דער אדער קאמפאני מענט
 באיקאם״ םעקאנדערי א מיט זיך באנוצען אדער ױניאן

 גע־ דרעסעם םארקויםען וואס סטארם די (באיקאטירעז
קאמםאני.) דער פון מאכט

ריליי־ לעיבאר נעשאנעל דער םון םארהערען די
 האם ױניאן די וואם קלאגען די איגער באארד שאנם

 װעלכע קאמפאגי׳ דאנעלי דער געגען אריינגעבראכט
 זיך האבען געווארעז, אפגעלייגט מאנאט לעצטען זיינען

. אנגעהױבען. װידער
 קיין ניט האט ער אז ערקלערט האט מילער דזשאדזש

 קליידער ״דאגעלי די אויג באשליסען צו ױריםדיקציע
 באהוים־ אינםערנעשאנעל די װעלכע ױניאן״ ארבייטער

 םאר־ צו בארעכטיגט איז ױניאן, קאמםאני א איז טעט
 דער מיט פארהאנדלונגען אין ארבייטער די טרעטען

 אונטער־ צו רעכט א האבען זיי אויב און פירמע
 אויס־ געהערט רעכט דאס אגרימענט. אן שרײבען
 באארד. לעיבאר דער שליםליך

וואכעז. ז??ס גאלד געצויגצז זיד האט _טרײצל.מגד

גערעכטיגקײט
 I אן פירם פירםע די אז באוױחעגדיג עקם, באר

 געגען דיםקרימינירם טעטיגקייט; ברעכערישע ױניאן
םארברעכענס. ענליכע און מיטגלידער ױניאן

 או באװיזען, פירםע דער אויד האם יוניאן די
 אחיס- חאט גערינט דער וואם אינחשאנקשאן דער

 זײן געריכםעם נים וועם צדדים ביידע געגען געגעבען
 םםרייק־ברעכעד די אויך נאר ארבײטער, די געגען בלויז

 דער געריכטם־באםעל• דעם אפהיטען מחען וועלען
 איבערצוגעבען אגהויב אין אנםזאגט זיך האט שעריף

 םםרייק־ברעכער. די צו איגדזשאנקשאן דעם םון קאםיעם
 און דזשאדזש צום געווענדעט דאן זיד האט יוניאן די

 זײן םאן צו געווארען געצוואוגגען איז שעריף דער
םלינט.

 דזשאינט א ארגאגיזירט אנטאניא סאן
באא־ד.

 און 347 ׳180 ,123 לאקאלם אינםערנעשאנעל די
 א ארגאניזירען צו זיד גרייטעז אנטאניא סאן םון 349

 אגגעשלאסען זיין זאלען עס וועלכעז אז באארד, דזשאינט
 גיכען אין װעט עס שטאט. אין לאקאלם אונזערע אלע

 עקזעקד אלע םרן מיטיגג דזשאינט א װערען געהאלםען
 אױסגעקליבען דועלען עם וואו לאקאלם, די פון םיװם

 ן יוערען אויסגעארבײם װעט עס און דעלעגאטען ווערען
באארד. דזשאינט דער םאר קאנסטיטוציע

 אח דעפארםמענט טרײד גארםענם קאםען פון טאריע
 פדן ארבייםער די צוקומען. בײם האלט לאקאל א נאד
 פארדזש׳ אלד םון קאמפאני״ אנדערװער «דאםשעם דער

 דער םון םשארםער א געקראגעז האבעז פעגםילװײגיע,
 עםבראידערי די 866 לאקאל אלס איגםערנעשאנאל

 בא־ איצט ביז האבען וועלכע באטמאן, פח ארבײטער
 םאבער׳ דרעס קאטען די םיט לאקאל אײן איז לאנגם

 לאקאל, באזונדער אלס טשארטער א איצט געזפארלאנ
ױ גאכדעם  פאל־ דיערען טרײד גאנצען דעם האבען זײ ו

 אגרי־ אן אוגםערגעשריבען און ארגאגיזירם שםענדיג
לי 13 אלע םיט גמגט  איז זיד געפינען אסװ t»na מ
 װע״ האט רייזבערג פרעזידעגם וױים שטאט. אק םרייד

באארד. עקזעקוםיװ זײער םים םיםיגג א געהאט דעם גען
 םאונטאן׳ דרעס״, •םאונטאן דער פון ארבייםעד די

 בײגע־ און שכת א געארבײם האבען שחעמס׳אטמאס
 נאצי־ די פאר שכירות טאג האלבען דעם שםייעדט

282 פון םוםע א ארײנגעבראכם האס עס קרבגו̂ו

 נארט־ אין דרעס״ .םעגגא דער פח ארבײםער די
 װילקעםבאר׳ םון בראדערס״ י׳בארעחער און הע&פסאן

 די וזײל סםרײק׳ אין ארוגטעו זײנעז ■עגסילווײניע,
 פרײזעז םעםלען צו אנטזאגט זיד האבעז בתים בעלי
 דער איבעד יוניאן. דער םח פארשטייערין דער םים

 ״עם די און דרעם״ •טשיקאדי די האט אורזאד זעלבער
ארבײ־ ליערע אױסגעשלאסען עםחגעמלע פון אײםש״

._______________ ®ײ• •
לאו־ פון םירסע דדעס קאםען א *באםאדערס״, די

צוריק םאגאטען 4 יםיט ערשם האט דעלעווער, רעל,
נאך יוניאן אוגזער מיט אגריםענט אן אתםערגעשריבען

ײ האכען איצט פארהאנדלונגען• לאנגע אױםגעפונעז ז
ױ מיםעל נײעם שפאגעל א דעם מאכען צױנישט אזױ ו

יאליציי די אמעשםעלם געםליד חאבען זײ אגרימענם.
איגםער־ דער וץפ עסערפארסר די ולאזעןנצײאר ױמ

דער זיםערפאז׳ װען,גרודער שטאס• אין נעשאגאל
ארבײ־ די דארם אדחנסירען געקומעז איז ארגאנײזער׳

געגעבעז וןא אלטעןראפא איס ײאל*צ< די האט םעד,
יוניאן די שטאדט. די פארלאזען צו צײם סינוטען פמף
פארשװײגעז׳ גיט פאל דעם נאטירליך װעם

 ססס,סו$ געשאפען שױן האט 25 לאסאל
קרבגות. גאציי פאר ׳

 מנעחשער ,קתמדלער ארלסמש מגרצזידצפ־סיױו
באריכ־ ,25 לאקאל וױיסטמאמר און צלאוז דעד פון

 פרעזי־ אויפגעטראםען דינען פראצעם ביים עדות אלם
 מים־ צענדליגע און פערלשטיין מייער דובינסקי׳ דענט

 םון ארבײםער געוועזענע און ױניאן דער םון גלידער
 דער םץ עקזעקוטיװ געגעראל די פירםע. דאנעלי דער

 געגען אםעלירען צו באשלאסען האס אינטערנעשאנאל
אנםשײדונג. דער

 קא־ אץ שאפ סיטי פארעסט פח ארבײטער
טשארטער. לאר,אל קױגען לינםוױל

 ,פארעסם דער םיט אגרימענט דער וױ גאכדעם
 געװארען, אוגטערגעשריבען איז שאפ״ דרעם סיטי

 קאליגםװיל, שאפ.אין דעם פון ארבײםער 350 די זײנעז
 דער אן זיד אגצושליסעז ערשםע די געװען אילינאי,

 אלס טשארטער א נאך וועניעז זיד אח איגטערנעשאנעל
ױגיאן. לאקאל

 געוו׳ארען ארױםגעגעבען זײ את טשארטער דער
 פאר־ גערעדם האבעז עס װאו םאחאמלונג מאסען א נײ

 מיי־ דער שון און אינםערנעשאנעל דעד םמ םרעםער
 די־ דער אונטער כאר. לואיס םײנם דער ױניאן. נערם

 האם אבערבעק ריםא אמ םרײזלער םיר פון רעקציע
 איז לאקאל םאוץ אפים אן לידער. ארבײטער געזומעז

 .קא־ זיד רופט לאקאל דער געװארען. אײגגעשםעלט
 לא־ פאר װאלען ״.186 לאקאל דרעםמאכער לינסװיל

געװארען• דורכגעפירט זימען באאמםע קאל
באנײט. פראקם״ ״ליבערטי מיט אגרימענט

 םארםרעםער אינטערגעשאנעל פערלשםײז, םײער
 צו םעלעגראמע א אין םעלדעט סאוטח־װעםם דער אין

 דעם באניים חאם ײניאז די אז דובינסקי פרעזידענם
 םיטי, קענזעם ®ת םראקם, ליבערטי דער מיט אגרימענט

 די ארבײטער די פאד געקראגעז און יאר צװײ פאר
 םי־ גאראנםירםער דער :פארבעסערוגגעז פאלגענדע

 געחעכערט איז ארבײםער םרױען פאר וױידזש ניםום
 פרױעז אלע װאד; א דאלאר 14 אױף 13 פון געװארעז

 שכירות די אויף העכערונג א קריגעז ארבײםער װאך
 זעקם אין פראצענם צעז און גלײך פראצעגט צצן םון

 פרא• מז קריגען ארבײטער שטיק ארום; מאגאםען
 מי־ דער נײעםםײלס; םעםםען בײם עקסםרא צעגם
 דא■ 80 פיז געחעכערם קאטערס פאר װײדזש גימום

 קריגעז קאםערם אלע דאלאר. 3780 צו װאד א לאר
 צעז נאך איז פראצענס צען פמ העכערוגג א איצס

ארוס׳ פאנאםעז זעקס אין וראצענט

 מאגו־ ״האלח דער געגען שױט געזעצליכע
אנטאניא סאן אץ האמפאני״ פעקטשוױנג

 דער געגעז אן פירט יתיאן די װאס קאםף דער
n פרן קא&פאני״ טאנופעקטשודינג ,האלף o 

איז

 יארק נױ אינדארםירט איגט^רנעשאנעל
צדקה־פאנד.

}— טמ דארסירטמא ־טאה עלנשאנערנטעאי
 גרעײ דער װאם םען פינא םאר דריױו יערליכען צװײטען

 םארשידענע די םאר אן איצט פירט םאנד יארק נױ טער
 אץ דא א־נסטיט־ציעס און אנשטאלטען וואלטעםיגע

 פאר־ דעם וועגען האם דובינסקי פרעזידענם שםאט.
םםייטמענט: םאלגענדען דעם עםענטליכט
אמ־ וועלבע אויף װינקעל־שטײגער, די םון ״אײנע

 רא־ אלע םון אייגיגקײם די איז געבוים, איז יוניאז זער
 נױ ״גרעיםער דער נאציאנאליטעטען. און גלויבענס סען׳

 אייניגקײם דער אט םון אויסדרוק אן איז פאנד״ יארק
 חנם פאר טעטיגקײם םריװויליגער פון געבים אוים׳ן
 פאראײ־ דאס באפעלקערונג. דער פון וואוילדין און געזונם
 אין קאםאליקען און אידען פראםעםםאנטען, פון זיד ױגעז

 אתזעד »יז איחנז מענשליכע לינדערען צו פאחוך א
 קעגען קראפט גתיםע א אלײז זיך אין שוין איז שטאט,

 חד באלראעז וועלכע פאראורםײל׳ אץ אומטאלעראגץ
טאג״. צו הימט ציװילתאציע אונזער איז מאקראםיע

צײצשצ־איגמ די אז אז וױחט דוגינםקי ירעזיחהם
 אינטעגראלען אן פאר באטראכם אלעמאל זיך האם נעל
 צװישען םענשען, מיליאן צוױי געמײנדע. דער פון םײל

 זין םיםגליחװ־ ױניאן טותענדער זיך געפינען עס װעלכע
 חאפ־ די םיט יאר יעדעם זין באנוצען פאמיליעם, זײערע

 אנ• און הײזער סעטלמענט נױרסעריס׳ דעי ייטעלער,
 תט אין זיד באםײליגען װעלכע אינסםיםוציעס דערע
 בײמר אינםערנעשאנעל די חאם יאר לעצטעם פאגד.

 פון דאלאר םויזעגד פופצען פאנד דעם פאר שםייערט
קאםע• אײגענזןר איר

 די אז ערקלערט, דובינםקי חאט וױכםיג, איז ״עם
 אוד זאל פאנך יארק נױ גרעיםער דעם פון אנשםרײעונג

 אץ גרויען און עלעמעגטעז אלע סמ װעחנז טערשטיצט
 איי עם וױיל אויך און דעפ איבער געזעלשאפט. אונזער

 אינדארסירצז םאלעראנץ, און אײניגקײט פון סימבאל א
חארצעז• גאנצען םיט׳ן פאנד דעם מיר

רעזאלוציע. אגערסענונג
שאי• בראדערם זוכעתען פון ארבײםער די םיר,

 י דאגק א אױם דריקען םטריט, םע37 װעםט 247 םץ
 »ד צו »יז פוײדמאן, בתדער אגענט׳ בתנעס אונזער

מו פאר פײנבערג פארים בתדער םעגעדזשער, זער  מי
 אמייס. דעד יצ שאפ א תאנעז תזלעז םיר אז מעגליך
ױ גאכדעם צוטאכען׳ געזאלט דך האט שא■ דער ו
m פון ארבײסעו־ זױ v פױי־ בו־ודצר ■רעזעגםירען

י *** עזװײפ טיר »יז גנס*רצה שײנעם א סים מאן  1 י
ו א זאל איז גןזונטןרחײס גוצדו דאס זאל ן W(ו ill 
ץ  באװןגתג• ארבייםער דעד םאר ארביים גוםע זי

m די v• קאכױםע

• כאזואפנוננ אה יזע צז אינטעונעשאנאל ועו פח שפןלונג ף
 דער אין לאגע פאליםישע איצםיגע י

פאנאנדערגע־ ריכםיג װערם וועלט
אוג־ עדיםאריעל אן אין גלידערם

פאי״ ערשםער .דער :קעפעל טער׳ן
 עם ״גערעכםיגקײם״. מםער מאי אין

קארדי־ פאראן דארם אבער זײנען
רע־ דער מיט וױדערשפרוכען נאלע

 קאנ־ דער ביי געװארען אנגענומעז איז וואס ןאלתיע
 םיםי אםלאנטיק אין אינטערנעשאגאל אונזער םת װעגשאן
םראגע. דאזיגער חנר איבער

זיך: זאגם עדיטאריעל דעם אין
 פאר געװארען באשםיםם איז מאי ערשטער ״דער

 ארבײ־ אינטערנאציאנאלער דער וועלכען אין םאג, דעם
 דעע און כחות דינע דעמאנםטרירען זאל קלאם םער

 װעלם. גערעכטער אץ בעסערער א םאר פאדערומען
 ארויםגעשםעלט װערען װאם פאדערונגען, איינצעלנע ךי

 נים דינען םאי, ערשםען פון דעמאנםטראציעם די אין
 צײם״ דער מים וין־ ענדערען זײ זעלביגע. די מאל אלע
 םאר־ אין צושטענדען די םיט און באדינגונגען די םיט

 םמ אײנע איז צוריק לאנג נים ביז לעגדער• שידענע
 אפשאםונג די געװען מאי ערשטען צום םאדערונגען די
 ער־ הײנםיגען דעם אין באוואפענוגג. מיליםערישער םון

 די פאדערען. ניט ארבײםער די עס וועלען מאי שםעז
 םא־ געגעז קאמף דער איז הײגם םון הױפם־םאדערונג

 דעמאקראטיע םון באשיצונג די און נאציזם און שיזם
 קאמף דעם פאר אז אמר, הײסעז םיר םרייהײט. און

row פון י1פ אוז :אצמם או; צסשיפא
 און חיםלער װײל װאפען, האבען מען מת דעמאקראטיע

 און גאצתם םון הערשאםם די םארשפרײםען םוסאליגי
 הילז• דער מים דעמאקראםיע די םארניכםען און פאשיזם

װאםען״ פח
 אין זײנעז עדיםאריעל דעם אין געדאנקען די אט

 אגגענומעז איז װאס רעזאלוציע דער צו װיז־ערשפרוד
 אםלאנםיק אין קאנװענשאן 1937 אונזער בײ געװאחנן

פאלגט: וױ זיד לײענט װעלכע סיסי,
 לאגע אינםערנאציאנאלע די אז אנבאםראכט ״אין

 פארוױ־ דירעקם דינען נאציאנען אז אזא, הײנט איז
 אײמעשםעלטע געזעצליד םים קריג אםענעם אין קעלם

 איצט פאםירם דאס וױ רעגירומעז׳ דעמאקראטישע
 גרייפען דייסשלאנד אוץ איםאליע װאו שפאניע, אין
 דעמאקרא־ אײנגעשםעלםע געזעצליך די דירעקם אן

און רעגיתנג״ סישע
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איגםערנאציא־ גאנצע די אז אנבאטראכם, ״אין
 א םאר צו זיד גרײם וועלם קאפיטאליםטישע נאלע

 פײ אויםשלאכםעז וועט וועלכער וועלם־קריג צוױיםען
 װעלט, גאנצער דער איבער קלאם ארבײםער םון ליאנען

און
 דיק־ אםענע די איז םאשיזם אז אנבאטראכט ״אין

און קלאם, קאםיטאליםםישען םץ םאטור
 קאנװעגשאנס םריהערדיגע די אז אנבאםראכם ״אין

 די געמאכם און רעזאלוציעם אזוינע אנגענומעז האבען
 א ױניאז װארקערם גארמענט לעידים אינםערנעשאנאל

 צו באװעגונג ארבײטער אלװעלםליכער דער פון םייל
דעריבער עס זײ מלחמה, און םאשיזם באקעמםעז

רע־ אױפ׳ן גײט קאנווענשאן די אז ״באשלאםעז
 09 באװאפטנונג דער צו געגנפריש שםרטנג אלם• קארד

 לענדער פאשיםםישע די פון אנגריף דעם און פטלקטר
 עם זײ און שפאניע, םמ קלאם ארבייטער דעם אויף

ווײםער
 זאל אינטערנעשאגאל די אז באשלאםען, ״װײםער

 אח קרײ געגעז ב^ועגוע װעלט א אין באטייליגען זיד
פאשיזם״.
ערשייגם װאם עדיםאריעל דער אז גלױב, איך

*r עןקדייפױא

:רטדאקציפ דסר H9 באמטרקונג *)
 לאנגעז א םאדערם צושריםט נעלסאנ׳ם ברודער

 ״גערעכםיג־ טפער דעם אין האבען מיר און עגםפער
 אז צו. גיבען מיר גיט. פלאץ קײן דעם פאר קײם״

 דעד אז באםערקונג. זײן מים רעכט האט נעלםאן נרודער
 נוםער פאריגען אץ פאי״ ערשטער .דער לײט־ארטיקעל

 װאס חױאלוציע, דער םים נים שםימם .גערעכםיגקײם׳
 קאנװענ־ איר אױף אנגענוםען האט אינםערנעשאנאל ױ

 דן• איז רעז־אקטאר דער םיםי. אםלאנםיק אין שאן
 די האם ער װאס שולד, דין געװען איז עס אז פודח׳

 דאד איז עס אבעד פארגזנםען. רעזאלוציע דעדפאנםע
 דער־ פון שולד די אױך נאר אלײז׳ שולד זײן געװעז נים

 לעצ־ די פאר אגםװיקלוגגעז יאליםישע די תזאלוציע׳
 עםם־ אױף רױבער־אנפאל היםלערם — יאר צװײ מ

 םוסאליגים ,מעטעל און טשעכאסלאװאקיע אױף וײךו
 אלבאניע, און עטיאפיע אויף איבערפאל פעדדערליכער

 װעלם דעד אין לאגע אנדער גאגץ א גזנשאפען וזאמז
 איגםערנעשאנאל חנר פון ציטאלורצז די װעלכער נו

 חױאלוציע א און צו. גום אזױ נים םער זיך יאסם
 פארגעסעז׳ װערם לצמן איז ארײן גיט זיד פאסם װאס
 וציע■אלרעז דער פון באגרינדונג די נעםם םאקע ןט
 קאנ־ פריחערדיגע די אז אנכאסראכם, ״אץ זאגם: וי

 גע־ און צמסיר<ז>ל אזוינע אנגעגוטעז האכען װןנשאגם
 װאידקערס מרמענט לײדים אינםערנעשאנאל די פאכם
 בא־• ארבײםער עלסליכצרװלא דער פיז םײל א ױני«

 דערי־ עם זײ םלחמה, און פאשמם באקעמפען צו וועגוגנ
 חך אױפץ גײט קאנװענשאן די אז גאשלאסען, נעד

 פון באװאפעגונג דעד צו געגנעריש שםרעגג אלם מדד
 ,1937 איז ריכםיג דין געמעגט האט דאם גו, מלקער״.

ט ןכעז־.  בא־ ארבײםעד ענעלטליאלװ די דאן־ איז ^
 די אױב איז סיזשפא געגען באוואפעגונג פאר װעגוגג

 צדכליועלטליא דןר פון םײל א איז איגםערנעשאגאל
 בא־ געגען זײן נים דאך ד קעז באװעגתג ודגײםער
m װאפדנוגג is  mn *un פאשיזם. גדנעז

 אמ איגטעתעשאנאל אובזער םץ שםעלונג אםיציעלע
 אימצעלנער קײן מענשען. אײטנעלנע םון מײגונג די נים

 װאס משלוםען די ענדערען צו רעכט דאם נים האט
 קערפערשאםט העכסםער דער סון אנגענומעז װערען

 אין■ וױים וױ .קאגװעגשאן. די — ױניאן אינזער טון
 באארד עקזעקוםיװ געגעראל די אפילו האם וױים׳

 בא־ קײן אנגעגוםעז ניט אינטערגעשאנאל אונזער פון
 װאם סי;צרעזאלו די וױדערשפרצגעז זאל װאם שלוס
קאנװענשאנס. בײ געװארען אנגענומען זײנען

 גים איז פאשיזם און קריג פמ פראבלעםע די
 יעדעז אויסברעכען קען קריג אקאדעםישע. קיין מעהר
 ארבײ־ דער פון אוטיילונג ױיכםיגע אלס און טאג,
 צו קלאר פליכם אוגזער עס איז באוועגונג, טער

 צעםום־ קיץ באשאפען נים און אישום די מאכען
 םײן לױט איז וועלכע ״גערעכםיגקײם״, די לעניש.
 שריפטען, יוניאן םרײד בעסטע די פון אײנע םיינונג

 פאשיזס און קריג פון םראגע די דיםקוםירען דארף
 מיד םענטימענםען. םון דיקםירם ווערם דאם וױ ניט

 פרא־ דער פון םארםירען לאזען נים אײד זיך טארען
 לענ־ דעמאקראםישע גערוםענע אזױ די פון פאגאגדע

 םאנאנדערגלידערען םיר דארםלן דעם, אנשטאט דער•
 םאל אין שפילען םתען ארבײםער די װאם ראליע די

װעלט־קריג. א פון
 געשאפעז איצס װערט װאם מלחמח״חיסטעריע די

 ענליכע נײ. ניט אח שטאטען, פאראײניגטע די אין
 חדך און פאר געװארען אגגעווענרעם זײנען מעםאדעז

 באריםםע די — װעלט־קריג לעצםעז םץ צײם דער
^9/ix non גען Hi&n/Q און iy!3||o ד ׳ו#לי■ ל 

דעפאקראםיע״. פאר כער
 דןד אין צדיםאדיעל אויבענרערטאנטצן דעם אין

,גליקליכעד־ :אקסאררעד דער זאגט .גערעכםיגקײם״
געגעז דעמאקראםי פאר קא&ף דעם אין איז װײזע,
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■ kkkkA MklAM kAkAk MMA m■ kfcMMMAI a t מעז קאסף• דעם וױן מראיגםערעםירם h p בלדיז 
ד איז אלײן קלאם רצטײאדנ חנר װאם באדײצרדן  צ

jm פאראײניגםע מים גיט קעםפט און שפאלטען a דער 
 ערפאלגרײמװ־ און וױרקזאפעד פיל געװען װאלט קאמף

 געװארען װאלסען ארבײםעז־ די פיז נחות די װעז
םאראײניגם״.

 עם װער דעם איבעד עדאקמארר פון םײנמג די
 עלצמעב־ פראגרעסיװע און ״ליבעדאלע די דאם זײנען
 רעדט װעמען װעגען קלאד׳ גיט זײער זײנעז םען״

 םשעמ־ די — .ליבעראל״ און .פראגרעםײו״ אלס ער
 אזומצ נאד r* לאנדאנם די דאלאדיעס, די בערלעיגם,

 אכועדיקעז דעד פון שםעלונג די פאד צי איד טימז?
 וױ קריג פיז פראגע דעד צו לעיבאר אװ ןאדערעישפע

 װאם בדיװ דעם איז מװואחנז אױםגעדריקם איז דאס
מי־ דעד צו משיןס האס גרין וױליאם ירעזיז־ענם

 םאראימיגםע די ®ת קאנגרעם םון קאמיטע םראליםעם
יאר. הײנטיגעז םוץ אפריל אין שםאםעז
 פראגרעסיװע און .ליבעראלע געחפענע אזוי די

 חטעניע עס איז די? זײנען װער — עלעםענטען״
 ארגאנמאציעס ארבײםער די אונםער דריקט װעלכע

 בא־ אידען די ארוים םרײבם גרופען, םינאריםעט און
 אז־ער ? רעכם םענשליכע זײער םון זײ רויבענדיג

 זעלביגע די פראקםיצירם װעלכע פוילען עם םײנם
 עם איז און מוםאליני? און היםלער װאם מעטאיעז

 מיניםםער פרעמיער איהר דורך םוילען געווען נים
 קאנפע־ לעצטער איהר אין האם וועלכע בעק׳ יתעף
 אז םארלאגגם רעגירונג ענגלישער דער םים רעגץ
 זעל־ אױם׳ן װערען געלײזם זאל אידעךפראבלעם איהר

 מעגלין■ עס איז אדער, ? דײםשלאנד אין װי אוםן בען
 פון ״מאםע די אט זינען אין האט רעדאקםאר דער אז
 איה־ באהעו־שם װעלמ ענגלאנד — דעמאקראםיען״ די

 וױ פונקם האגד, אײזערגער אן\ מים קאלאניעס רע
 איז דײטשעז די ערשעזהאנ מוסאליני און היטלער

 דעו־ אין בריליאנם דער איגדיע, אין ? איםאליעגער
 םעק• פארדינען איםפעריע, ענגלישער דער פץ קרױן
 ברי־ און יאהר א דאלאר דרייצען ארבייטער סטיל

 אין אינדוסטרי קײן ענטדויקלען נים דערלאזם טאניא
 רעדאק־ דער םיינם אפשר אדער . קאלאניעס. איהרע

? דעפאקראםי גערוםענע אזוי םראנצױזישע, די טאר
kkAkAAAMA Ml AUA teM MkM Mk MAAM MkM Ak MAAk ■  סראעױ די אין זיך םוט עס װ>ס קוק n גאר םדם

 אפילו איז פאראקא׳ אין אפריקע, אין קאלאניעם זישע
 און ,לימראלער רדע װאו אלייז. פראנטרײך אמ

ײ צוד״קגדװסדד fflp דאלאדיע םראגרעסיװער״  שלצ ־
 רערשלאגען זיך האכען ארבייםער די װאם געוױנסען

 ארבײ־ םראנצוױישע די אױף ארויםגעצװאונגען און
ארבײםס־װאז־. ־שטונדיגע60 א םער

 קאנםער־רע־ שפאגישער דער פון צײם דער דורך
 ארויס־ האבען םוסאליגי און היםלער װאס מאלוציע
 גערד אזוי די האם חגפובליק, דער געגען געתםען

 זיך פראנקרײד פון רעגירדגג דעמאקראםישע םענע
 װאס די צו אסוניציע און שפייז שיקען צו אננחאגט

 שיא־ אין דעמאקראםי פאר געווען םקריב זיד האכען
 זײנען לענדער דעפאקראםישע גערופענע אזדי די ניע.
 דעמד פון אידעען די אין פאראינםערעםירם גים

 איםפעריאלים■ זײעדע בלויז באהאלסען זיי קראםי.
שלאג־װערםער. די אונטער אפעטיטען טישע

 איז דעפאקראםיעס זעלביגע די ניט דען האבען
 םיט פארבאנד א געשלאסען װעלם״םלחפה דעד םון צױט
 מגם־ די געגען חסלאגד פון רעגירונג ישערצאר דער
 פאקם א גיס עם אמ און ? לענדער איידאפײאישע ראל

 ארבײםער די חאבען עםטרײד און דאגדײטשל אין אז
 האבעז זיי װאס פרײחײם מעהר געהאם צײם יענער צו

 ארבייסעד און ידגיאגם ױיערע דורך דערשלאגען זיך
 דע־ האט קלאס ארבײםער דער װי ארגאנמאציעם׳

 גים אאא זײנען עס ? רוסלאנד אק געהאט מאלס
 פרײזזימג און דעפאקראםי פון אידעאלען די געווען
 א■קרחגמא גערופענע אזױ די דיקםירט האבען װעלכע
םאראײגיגען. צו זיך װעםען םיט לעגדער םישע

 טסדאפאד יזא װעלכער אפסאך װעדסײצד דעד
 איז שעןטק רענקצנדען ץויליך *עדען פון געװארען

 געװארעז ארויפגעצװאוגגען( איז װעלם גאנצער דער
 דײצזשלאגד װאס צײם דער דורך • שן דײטשלאגד אױף
 »טײקרדעמא סאציאל דעד פון געײאחװ חנגירס איז

 בדכ־ יערען נאכקוטען געםתם זי האס פארםײ, שער
 אזױ ךי געװען דיגען עס אפמאך. דעם פון שטאב

 מד האבעז וועלכע לעבדער דעפאקראםישע גערוםענע
 דץר צז קומען מוסאלמי׳ן און היםלער׳ן תאלפען
װעלכע געגעבען יצןאטרקאטדע די האמן פאכם׳
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 געהאל־ גיס זײ האכען צײם? ימעד צו דײםשלאנד

ם איז תימ ישצסמליאיטאצ די קעזנדצרמדי פען ת
M aAMk AkkklkMIA ikMMkM kkA AkkmMקל»ס *רבײסער דעם מון זימן בעססע איחרע סון בלדס f 

̂ר דער מײנם אסשר אדער  9וע& די רעדןןקם
 •רא- 85 יאפאן צו שםעלען װעלכע לענדער קראטישע

 כי־ דעד געגעז נוצם זי װאם אםתיציע דער פון צענם
די פון פראצענם 85 אז אזוי, באפעלקערונג, נעזישער

- - — ---- ------- MikAkk Akk aaLkNMaAIÂס קיגדעד און פרױען אדםשולדיגע  עד״ װערען װ
י מים חנוי׳הדג׳עס װעדעז כמע, r» מרדעט ױ « 

f יע1»םתי
מו חזס  .דעמאקראםישע״ זעלביגע די דאד זיי
װעל־ פאדבאט,דעשװסא דעם אײנשליםעגדיג לעגרער,
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מרײד דעם איץ און יוניאן לןלאולןמאכער דער אין
ר—■■■דיי ע ^  במח־ דזשאינם דער פון *גריםענם י-

אסא־ אײגענםימער טראק די םים
M M שרים פלאקםישע! א איז םיעישאן 

םרייד• אין הײנם ױניאן דער מגד
 םרײד דער ווען ציריק יארען םים

P U D■ איז בלױז קאגאענםרירט געװען איז 
 די םיס אגריפעגם אזא tm יארק נױ

 פון און ix ארבײס די געפירם דעםאלם האבען װאם
 דאםאלסט נױםיג. געװען ניט שעפער אויטםײד די

 ארבייט p*p געשיקם ניט םאנזםעקםשורער דער חאט
oyi**? ix ־91 אח וועלכער קאנםראקםאר, דיץ חוץ א 

 טדײד דער האט אונדאוױםאון םון יארק. נױ איז ױען
 די איז חימם געװאוםם. נים גאנגען אין דאמאלסם

 םשמלער דער אנדערע. גאנץ א םרײד אין לאגע
 עס װאו ארבייס זײן שיקען 1* זוכט מאנוסעקסשורער

אױם אײגענםיםער, םראק דער בעסער. אים זיד לױנם
 סעז װאוחין עס פירט אינםערעסעז, ביזנעס אײגענע

אים. הייםט
רעוואל■ האבען קלאוקםאכער די װען .1910 אין

אז א פאר םירט  גזך רעוואלם דעם האכען און ױני
 װעם 1939 איז אז גע׳וזלום׳ט ניט די האבעז װאונען,

אן זײער  זײער כאשיגען i* אוס געאוואונגען, זײן יוני
o ברױט, שגױקעל iy o n i*  n r 19390 ix װעל־ ךי מים 

ארבײט. די ברעגגען און פירען כע
הא־ װעלכע אזעלכע געווען אױך זײנען 1910 אין

 art שאן אינםײד po ארבײט באנדלאך די געפירס בען
א  *ya 19י םתא װןד ואגן ?,*1ינ וןא שא■ ט״דטױ-

 פאר װעט ״שקאפע״ דער םיט װאגען דער אז םראכם
n* ױ געפאר? א ווערען  דא־ שקאוע די אמ וױים ו

 דער פמ אי־םאמ׳ םון ? געגאנגען גאנמז אין מאלסס
 אםילו איסם־סײד. דער בת גאם, םער15 אדער םער10
ix שקאפע דער פאר איז ברוקלין קיין קלאוקס די פירעז 

 ניט זיד האם קײנער םהלך. וױיםער גאנץ א געװען
 קו־ װעם ודאגען טון פלאץ דעם אויף אז פאוגעשטעלט

 װעס זעלח״ ,בעל נאמען דזנר nr איז םראק א מען
o אויף װערען אויםגעביםען y i א-־גענ־ ״טראק נאסען 

o םיט און אוועק דינעז יארען טיםער.״ y i פון גאנג 
י nm י r אינ־ חנר איז לאגע די געענדעדם זיך חאם 

 ווארן רױע די םונאנדער ®ירם װאם דער און דוםטרי,
 אזױ געװארען א*ן קלאוקם םארטיגע די ברענגם און

 ן ארויפלעגעז אים אױף דארף יתיאן די אז װיכםיג
האנס.

ם פארשםענדיגונג א  איעעגםימער םראק דער •י
י תאט ײשאןאאסאסי jaytnל פיז זשיי nr*• י  m די 

 tm אם .9םינדליכ א געווען בלויז איז פארשםעגדיגוגג
nm גיט yi וואס אגװײזונג 9שריפםליכ קײן i y i םדאק 

 װאלם םאז• נים םאר ר9 װאם »ח םעג אײגענםיםער
 דמם9ג ר9גםימ9אײג םראק די מיס פארשטעגדיגתג די
 יתיאן די אז pn גליך9ס קאן ,pynx ימיאנ׳ם ר9ד

 זיי• מים אגריםענם nr אז ז9כאגאנג געווען זיך װאלט
 ברע אגרימעגם געשריבענעם א קען ן9ס כאםש

ױ גום אזױ ן9כ  א דאד איז אד,פסא ז9םיםנדליכ א ו
 ארשםענס םםשות׳דיג 19B נם9אגרים געשריבענער

 בײדע לכען9ײ אײף סג9דאקיס ר93«א9ז9ג א 09 איז
*װײ און געאײניגם, טרייוױליג זיך האבען נדױם

לאנגער ע. לואיס פון
 קלאהן־ באארד חשאינם יארק נױ סעקרסםאר

ױניאן סאכסר

 פאראגט־ מאראלישע א דאקוםענם אזא םראגם םענס
 ז9װ און םײנונג. ר9נםליכ9ם9 ר9י פאר חארםליכקײם

 נם9אגרימ אן ברעבם ר9*װײם ר9י ר9אז־ *ד אײן
 9וױכםיג א דערבײ מײנוגנ 9גםליכ9פ9 די שפילט

•9ראל

 ן9ל9ײ ר9נםימ9אײג טראק די nr גאראנםי קײן
 מיר ;בזװ9ג ניט ר9קײנ קאז אגריםעגט ם9ד ן9נ*כקום

 אים ז9װעל זײ אז גלויבמ או ן9אוח»כ י9אב ן9האב
 נםנד9ר9 די םארשםאנעז ניט די װאלטזמ ן.9נאכקום

 םאראנםװארטליכקײם די און ׳נט9אגרימ אן פח קײם
ײ ז9וואלם זיך, אויף ז909נ זײ װאס  מפם9ק9ג נים ז
 גט9אגרימ 09ד איז װארט ם9נ9שריב9ג ן9י9י םאר

ײ אײדער שריבען.9רג9אונט אים ז9האב ז
 נטהאלם9 י9 װאם ם9י אויסער נם,9אגרימ י9י
 די 9װעלכ ר9אונט באדינגוגגען די ז9ג9ײ ן9■ונקט
 אר־ זאלען רם9לם9ארויםה 9ר9זײ און רם9דריױי םראק

*ױמם װאס אפאראט nr םערםטענס ר9 איז בייםןץ.

ע ײ^לאוקם ^ ^ו ד ע פ ע ש  געםינעז^זיד^ם*אױף ^
ליםם. ױניאז ם9ד

 א nr פארדאכם א קריגם יוניאז די פאל אין
 ר9 װאו דארט ארבײט רם9ליװ9ד ר9נטימ9אײג קלאוק

 אגרײ ם9ד לויט כם,9ר א ױניאן די האט נים, טאר
ק ׳נם9מ שי  תם םיט נש9מ ם9נ9אײג איר ז9םי«ו

 ארבײט, די םירם ר9 װאוחין ז9ז *ו ר9יײידר םראק
 ־9ש ניט־יוניאן אין ארביים די ניט רס9לייי9ד י9 «י
 אגרי־ ם9י לױט חאם, ר9נםימ9אײג טראק י9י ר•9פ
 יו״ די אויב ארבײם ן9ג9*י«ול כם9ר קײן ניט נם,9מ

 כשר אלעם ניס איז עס אז איס פארדעכםיגם ניאז
 נאך ארבײט די ן9אפלײג בלויז ן9ק ר9 אי̂נ סים

ױ ם9ד  הן9ז vt געװארען אונםעחוכם איז םראק זײן ו
 קאנםראקטאר |9לכ9ײ פח און 9פירם ר9לכ9ײ פאר
אדבײם. די געאראכם האס ער

או אז רטארונג.9 םיו ז9וױיס קלאוקפאמװ־ די
nr אד ר9י9י און אדדים «ודײ דא זײנען *גיייממס
 9װיס9ג ז9וױים9 ם9ד ז9ב9יג1נאכ זיך 09ינמפלראפ

 האם אםאסיאײשאן אײגענםימער׳ם טראק די הנחו̂ו
 ז9םיר זאלען םעםבערם 9איר nr ט9פארפליכס זיו

n^ פיז בלױז ארבײט r קאנ־ ײגיאן «י ם9פירמ 
 װאס יוגיאז• ר9י פמ אנוױיזומ י9ד לױם םדאקםאדס,

 זיד ם9פארפליכם זי ימיאן? די זיד ם9פארםליכם
 nr אױפיאסןװ ז9זאל רלייס9־סשאפש די אז 9י9ז או
 אסאסיאײשאן י9ד פח רם9םב9מ ר9אױם ,9י9אנד ײז9

 גזר ם9ײ אםים חװ• ארבײם. די ז9םיי נים ן9ז«ל
 אויפ־ וױ ס9י9איגםטתק 9נײםיג די דלײס9שט n ז9ג

דארױף. גופאסען

 ר•9 גי נים אויך דך ם9םארםליכם ױניאן די
 איד קײן ז9ר9ס9םארגר אדער ן9נ9ם9 דאם ן9מוטיג

 קאנםראקםיע די פון פלאז D9i אויף שעסער סײד
 פאד• ניט זאלען נםיםער9אײג םראק די אז שעפער״

 חשא• אויף גאר זיך באאיט דאם ביזנעם. קײן ן9ליר
 אין שױן זײנען 9וועלכ מאנוםעקםשורערם אדער בערם

 ן9ל9ײ װאס םירמעם 9ױי קײן אויף נים אח ביזנעם׳
 ן9מאכ ייד ם9ײ עס אויב רם.9מאנוםעקטשור ווערען

 איגסײד. זײז ן9ר9םארגרעס װיל אײנער וואו םאל א
 091 אויף שאי. אינסײז■ אן ז9נ9עפ װיל אדער שאם,
 נםי•9אײג םראק ר91 אמ קאנםראקטאר, א םון פלאץ
 איד י1 איז ם,9ביזב םארלירען דעם ורך1 ם9וי םער

 אץ סארלוסם, זײן פארגיטיגען גו מחױב אים !וסטרי
 TP ן9ארפ1 ט9וי רמאן9טש אומפארםייאישער דער

 ניס אח אס1 פארגיםיגונג. אזא םון 9םומ י1 שטימען
 ן9כ9סארשפר א בלויז אגרימענט, עם1 םון פוגקט קימ
 אז ליך1נ9זעלבסט*םארשט איז עס ױניאן• דער נטנד

 19װ nn בלויז ווארם איר האלטען װעט ייניאן י1
 אגרי־ י9זײ נאכקומעז ן9ל9װ אייגענטימער טראק זײ

.,באארז חשאינם ער1 מים מענט

 אסא־ ר9נםימ9אײג טראק זײ מיט אגרימענם ער1
 נדיגקײס9טיםװ י1 ן9געשאם גאטירליך האט םיאײשאן

 !רײ• טראק י1 אװישען סארבינמנג ענגערען אן פץ
 באאח־, תשאינם אונזער און 102 לאקאל ױניאז רם9וו
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 פונקס באלעבאםים, סראק די מיט אגרימענם T9 מאכעז
 רס9לי9ח י1 םען9ונ9ארײנ װיכטיג געװען איז אזוי
 ארבײ־ אלם װייל ן,9רייה 9ר9אונז אין רײווערם1 און

 י1 גוריק ן9גג9בר ס'אמ9װאר י1 ן9םיר װאם ר9ם
 9י9פאזי 9װיכםיג א די מען9פארנ קלאוקם טארםיגע

 חשא־ אמ רס9קםשור9מאנום זײ כאםש םרײד, אין
 זײ אמ ר9נטימ9אײג םראק י1 מים לעז1האנ רם9ב

 װארעס י1 ן9פיר או װי רם9ארד די בלױז ן9קריג
קלאוקם. 9מאכט9אױפג י1 ן9גג9בר און

ל•9ח י1 אויף םיר ז9מ9ג ארעטס אפענע מים
 9יתג אלס רײהען. 9י9אונז אין ם19רײװ1 אמ רם9פ

«ז  זײז זײ פאר באאח־ דזשאינם ער1 ט9װ לײם יוני
ײ הגם ן•9ת9ל *ו קװאל א  אק ױם אה ארבײט ר9ז

ײ האבען טראק 091 אויף נאר שאפ,  געמײנשאפס־ ז
 האםמ מיר ר.9קלאוקמאכ די םים ז9ם9ר9אינט 9ליכ

p n  nr■ באארז־ !זשאינם 191 איז ז9ארײנקומ ר9זײ 
 in ל9פי רס9דרייײ די איז ר9קלאוקפאכ י1 ז9ל9ײ

•9י9רא9קאאי ר9נזײםיג9ג9ג ר9זײ פוץ םיםירזמ

םו זײער חדך האבעז 93  9קאםיסי ס9שליס ױי
 אוס ז9בלוספאד זאל יוגליק9ר 9שיאניש די it זאכס
 פאד־ ז9ײ9ג איז עגגלאנד 9אסישקרמא91 די םוים;
 ישט9 שפאניעי ז9גיר9ר זאל פרןגקא אז סידם9ר9אינס

ױ 0913גא  האס זװגלאנד ז9ײ .01191 חאס פדאנקא ו
it  p i9 i9 i8H t T i או־םײען איםאליענישן די I9M

m  nw ra t• אר אין יס ן9יש119לל90יס איז סראי> 
g ד otn ,09ניtלtP 9«ױהד w g 19ר91פא nr ■אי

r אועןפאדל ו9ואל םויופעז טאליענישע t w• ____
*09 otn  ! t פאלס n t איז איאס׳ t יודזשין 

039 װ• i ר93ל91ו xt b ib  B91 09191 Btn זאגדז 
b h h  91*19091 o n דאר איז trs n tn n* 8*ײ; nr

T9to9Pt3 י y ז n t i i lT ססעזריאלי9איס« די שץ
r 197 דײי >א*ײ9וא< ז9האב ייי ײאם u n ד זאי  זזי

ד אלאזי מיר Otownr אי״םתמז• די  ו9א*י לאחנז זי
iv 1 די tw o93ל9י t  t s v מז חיו  לם־9ײ 9ניי ו ב

nwAe ז9?אל i* o 191 חאבזװ•* t i v n m t B91 
rm די  *1 B*B *n nrnrpta p t  19BIP w a it 

* 191זיי װאם אישוס חי ז לס99• י i93& י t א*3 זיי

n 1• ׳19גרײפ n* ־בײסזװ־* nip 19 ניס גארi*ii9i 
 09 םלחם̂ו t פיץ םאל אין ז9ליר1מ אלץ ן9ק אמ
 ר90בײ1א די װעסען אױף ns איין בלױז פאדאן איז

 אקרא■091« *1 יס1 1אי Dtp פארלאזפן. יך1 קענען
ל9ליב אוץ 9םיש i ״11פרײ 9מ  u p* ארגאניזירטע 

אל.1יא9רנא9איגם אדן יאנאל9גא 19ארבײט די no מאכס

oi9 ל שלום  פיל איז 09 סשnr <19VP 93 איד ויי
11*1911 nr אין »יד תאלס שטראם, םיס׳ץ ן9שוױם 

1 ײם9 191י09אי דער  ,09א* שסוא̂נ 19191 1**19093
 *HTO יס1 ז*ד איד nrp פארגאממחײס 191 1אי װי

n זאיוי ן9לאז m n it r*p ל■9ײ פמ קלאם 09119אױם 
 לױב1 איד קלא̂נ i90**ait 191 — שסאם איך 193

י nr אײ!. 19191191 190119119 איז 09ײ 9י9לי901ד י
1937 r«  nnw im p  •m im  **a, איז npנקס ־« mr* 

009193*01 n* יאהר וװױי סיס 191191 א*ז זי p*im 
ךױןוגםם. 191 אק בארעכםיגם זײן אױך *np mm זי אח

o די זאל בען9ל לןסנ sto ארבײלחװ־ דאם פוץ
!קל*ס

o אין y i ארמיס׳ ל90בי א ן9װ91 1אי טרײד
1 i ן9װ ם.9רװארס9 ס9ה ז90 װיםיל ים1939 r  o*i 
 ־90 0ל9װ יל,109 0א190 190קאל איז 191*119191

בײם.19 19011 םיל האםi9H9i *to 91 אם1
it 193קל*91 יד1 1939ײ רס911קםש9םאטם 9פיל 

 enp9i 190 otn 1091 »1 ארבײם זומער סאכעז *ו
 0W 091191191 1*1 19390 93ל9ײ 090*090 ל9* 19י

 019HB009011סא זײערע nr 1פארלאסנע סיס אםיס
 לס9ײ nr*״ די 19ײ ארמים׳ 19011 ארבײם9ג 19װאלם

אױף 191«רײ די םיס 0*190911»** 09091 די םים
י ארבײט• ר9י ir* י u 19390 1* 1909מדזל סאם

**«190911*0, 0190019 nr 19זאל 0193090 אתזערע
T93to ארביים, ױאפען 93טל*9 די im 03 זװדײטעגם ii 

o*in* די  i r u די ארײטױסרי״ח o**ait אינ־ 1»י 
9 i9 i מד תםיד 19390 קלאוקמאכער די חאס פער9ש
1*11091191 מאכט 9 ע1סס 1  T9T0 090 1*911* י

t איז .01*119  1901P91 191*119191 »מ 190ל9ק 
 *P9t11tO .01י1לי919■ 09ל9 090 *ץ יל1א* 09190

ito 009091 1939ײ 0191100 n ,יס1 1939 *־בײם 
in r 090191119 190 װי פיל o tn.

רי 1B* 11 1« 191 אי« 19190 1901װי 191911  ס
i* io  190 o**oit 19090 * i i*« •19a ,סעספעלס 

«191 r 191909 ר91ביליa i 9i  i*« m  *mr **1ל» 
 ס9ײ ין9ל 91*ביל ךי *1 .191■!** 1*10 190 םעםעלס

n 09190 1»י 190ײ319 1* 19119019 o n, י1 1»* װי 
10*119*91 n m r, רב*יס9 די .9191• 9 »ח oom 

n יל90 די «ז 01900190 m t• ר׳91חײ אלאגקאס אזץ 
י19ם *1 מי *1 193ל9י1 0*0 .19019ל9י  0S11 »1 19י
.1111*11900190 9 י1 1901?

« 1  939 , ' I V► י ז 27 ט י

בעלי־פתים ד צו געגמתווננמ שםעלס קראזקםאכער סאנטדעאלער
19  יג?ן1פא פון כטיגקײט״919״ג 1

19אל9101מא *1 1האבע )דש1ח
או־ױסגע• ם1ע11םעקםש11?־םא1קלא

 1פא אל11901א ג,1119פאז־ א שםעלט
 םח אח־11־סםא1לוי oyi 191919?ל

 1אי ם.1ימע1אג 1911?טי9קאל דעם
 1האבע אז־ז־יס פײז־ע nr ■מקם׳ א 1א1פא אח אגריםענם *

 ד1א11יז־סםא1ל אץ 11H9119 1א 1911לא1םא או כס91 א
 t*1 19סאב לי*בתים93 די .1989 לי1י • 190019 091 םח

בא־ 1ױ 19װיל די nr ׳19װיס לאזם91 אוט אמ איילט9111
i9ru אימ־ 091191**11911* ?ט11■ 191י1דא ם9ד מים 

9» 0911 לױץ 19לט9שט9ג i9 in *19? 19םח 191לי10םi*i 
אפמאך 191?אל??םײ 091 לױט

9האלס91אפ איז ם., ה 19016 091 דינםםאג׳ 1 19* 
i9» 19ײש1* גץ91901?א 90019 *1 ן91װא i i i אח 1ײגיא 
o» ם91 פװ פ«תיץ 1׳19אתט לי־בתים.9ב די i9«oi*** 

 *1 .11931*11 איםאפאי■ םריח־, 1אי 1901900 ן9איש
 a** 191 193חא אסאסיאײשא! 191 םת 190910190

?71919019 193919U9 19יל11 *1 01191 .1939111» די 
 ־911א חאמװ זײ ־סםאנדארז־ס.1י1ל די איז 9*1*1191 א

m*n :93«n» 9סשי?»װ 91191סאל 19391 i 20 װי 
 יס-1 פח •!אײאירס ט19װ ?ס1?לא *i פמ 019*91•

 םזמ nm 19«9ש *1 אין װי חײת »מ ׳1909319 יתיא
ד19119־סם1לױ 191 1אי 019־ה19י11נים־י מים *רביים

19 ,191ידערי1 א  nr 190 יײ׳ ז9װיל ?ם׳ הײסט .193*1
 ס*ס 193לײ1אױס ר90ג**ר919י1*ו i* 80 ■91*019 זאל
*it־*o*i 019*91• 20 יי r !*או־בײם im 1 שױיחװ*
11*09011.

o האם *ד 19W» 19 *1זי פארשםייט il i*i אױם־ 
 אח לײבתים93 די פח פארלאגג 09i אם «ח לאכט9ג

 -19• 919*1 193הא זײ 93ל9ײ 0*0 1901901119 *1110
19 װאלם91 19לןאג 1 •I9i*039i«a איז׳ אסת nr 1םי 

 .191*01901119 19119191 ים1 71919019? 19י 1* 191*1
 19TI91 *1 19191 1191* 1*919 190*1» 1לוי3 191*1 םיר

 T9ii*n«a זײ 93ל9װ אױף מת90 די אוץ 19«דלאגג
191191 ניס TO 1*191 191*193 .19119ל19• 919*1
*o**ii9ii י סיט »ת םיםסי?ס9םס םים  93לי1וײ191 י
 ?אנ־ 0,191 190 ת93 1*0*11 191*1 93ל911 19*אל190א0
 װײ־ 1919י1 לי־בתים93 םים 19ל1נ9םארה אץ 191*19•

.09חש
 1* לײכט I90i?9ii9 191 איגז 1»י 1919110091110

19391 1* 091 1901*191 TO .19B019 ־91 *1 193הא 
 «ז 19*19אימ אתיםשלא״מ 1זי 19190 זיי אז זאגם,

1* 193י1ל19 *1 19ל9וי TO nr ?׳39191 091 אט ■9?
t .19םיםגלײ 91911m •ח לייז 091191**1191 o הא־ 
193 om pm  191 19 ,193919119am **t האס ?אתםיל 
im» לם9119ח9ג 1שיי  9191• 191 r 19 »1909באשל 

I9i 91*0»** די לױס i 90oom תיי »ק ױ לױס »ח ם  ו
ץ 919ל די איז 09 • 9i 9iim י1*03װ* איז 191לי1םיס 
9*1*1191 9 nr ס9119*סט1לױ *1 אק  ־9P90 91 ל91 ײ

0390 1919390 1* T P  ,191**1191 1* 0*1 1939 1919H 
i9 די חאמװ םיר ס.9װײחש iim  19 ,019191 9P90 

 ־1י1ל 19i*ip is 9 זסםשלאם?! איז תסיל9? חשאינט
•1111939 9 mr• o*i 3*m9ל im  o rxp to םו״ײד im 

9P90 im 039 טײל״ t 19• ליזײת  091 rmטי־ 01אל 
i* *«19091901» םי<  r מ• m o.־

1939• t o לי־בתי»93 די 191*119119 »ײד a*m nr 
־91 019ײ ?ם1?לא 901**1191■ *1 •ח 019*91■ 20
ir־*191 1»י 1909• n רײ• 9191ילי3 19011» 19«שע» 

 חאם nm* *i װײל ?װלד, 191אײ 19זײ ס9 איז חמ
̂־לאמם׳ 1י119שס  ?ם־19?ל 1ר׳9• 19םיש9? די nr םן

 93ל9ײ תים3לי־93 *1 םים 119100 זייץ ל9ז סיײד
1 791 0*1 1901P* 9191 0010*1*0 9ל919ל im1 19 ׳* 

 ־9וי חים91«9 מ91שס 19אל09on 1׳**n 19• ייײחמ
nn ״?אחי״. 091 לוים i  nm* ײאלםזװ תים3מל*־ 
»?oi*i9N םיס «pm mװאלם בים.91 091 אם ״ *i 
i* 93 19093 191191 91ל»  imים1 19װאלס תיט3לי־ 
י פילם91 i* 20 ■91*019 3לי7i9T?i9 *1? י  « t.

1939• t o 1 רס,9מקל »ײד זײ nmo t o  nrיד 
i9»3 ?לאוקם־םרײד די םים 19רעכעג u iu * i 1׳193אי 
I9*i9i 9119 *מ םד׳ײז־ ?ס19קל 191 גד•9ל oxm־ 
im» גיי״־ט  .T9im i?i9ii im  «w*i*n 4019190 r 

 1919ײ 19ל119ח19אתס i*« oxm 1*0 19לם9• װינייעג
 1111939• 9 סיר 191919■ 0191 •8190*11» 09ײ1 •

o. *1 »ץ y o rm9 3לי B9T9 לײן■ im• את־ אתז 
 1« רז־ם911ידסם«1ל די איץ זעזאזו nrato 1* ■ײליד

n 09 ל.99םז־19פ r»  t o  nm אױפמד םיד װאלמח

שעהן. בערנארד פון
יזניאן װ. ג. ל. א. ארגאניתער גענעראל

 דארף װאס סעװיידזש »ק !לײסנעװינם דעם םוײיםעלם
isn  r*i דם.19119־םם1י1ל אײמעשםעלטע 1םא באזים 

p 19091*01 אלט11 09 ito o אע־ •מ 19091901»* די 
 כלל.3 טוײח• םץ i* *«19091901 אױך »װ 19י1ײ זער
09 *«1, mr* ,1?ײ ניםא 19ג?ס1*11שט» 9ל9 •ח אײם 
o» 19אל1 תים3לי־i* 93 011911 אותאד 9ט1בםי91א3 r 
 90ל9שם911אײ *1 1»י 9*1*1191 9 19ג19ל1םא 19ל9ײ

םס.1ים1לױדמי
 -1?א 1* 1901??1 0*1 1אי 71919019? 90019 *1

 בא־ איז 71919019? 90*11* 9 »ח 1901אשל3 9091?
.1909ש» 1939וי •אד 9 סאר 191*1191 שםימם

דעגארםמענם דרעס אין

ץ 191*1 01910*0911 1יפ׳1א ־9ה9ש91 91*03*11 ?י
 rm .193װא 90*9ל די 1»י 1901?9119• ים1 190*1

10*33 T19119ל 9 791 .191יי939ל 191*1191 1»י לל 
 אמ־ Di90«o9io*m ?1שס» האט װאס .9ד9סל?ק*<?ר*

 im ײט319 ל90י3 9 19191191 1»י ,19ליד10י0 9191
 ית־ 9ל9 791 1901? 19ליד1םים 919111» ר.9*9ש די
י *ייף 1»כםמ 193*1 ,19־םלינם19י ^ י נ  1911111אדי3ױ
«19Q9Q *1 —pאמ - »ד*וס* 91ײ*1 19ל9* ׳ *•nr nn 
.19ם9?סױױם9־19ױגי 919שײד19פ די

דעפארםםענם פמבראידסרי אין

אײ־ 19B1191 09• 315 ל9לא? *191*91309 191
93 9i*iתים3לי־ ix ־9לר90 19• דסליכ?ײם9םװ191פא 
*19 >i90?ii 0190*119 ?אלעקטיװעז דעם םוץ.

 ל9* 9 אם11 ס9י 1אי געחאנדעלם זיך האס ?ם
 *1 ײ3 190ײ319 0*9191 1לײ9 7*1 1939• תים3לי־93
191*OtO 1* 319« ,0װאל91 »ח n7*1 19ל91 190ײ 

 0*1 7*1» 1939• ײ1 •19091 *1 193אי 19ה911011א
op 191911 1■ 09• 190»■•* 0ל9יז91 il111ײל01* 93לײ 
•0ײ319 •װ

 191 019!9געװ 091 1919• 09• 19י11י 19111»
o יס1 19ל9ײ 19*תג9ל19פ *1 אט m nr*3 *םס׳!׳ il* 

039091 19B11 19*11* *1 0911 T919H 1* *13 ײ?ם10ם 
*m um 1 תים3לי־93 919י i9oi?i*39i* פץ 19•ת?ס 

119*0190.
 ־91 באשםימס rm 19*3919019? 919גג9ל 791

i ׳1919•  nr* מ יתיאז« i* 19ל9« 1׳»םס l? 09»*m 
.19111193 קיים 1919*

1191 i9 iם9לם nr .nm9i im ח־יסםי!?**־ 9«ל*
P3«l 191 •09■ 9 »ח 19191191 0903שלי91 191ײ1 190
 *91 190ײ319 1939• 19י11י 191 7• מ1ל90ש 190

n ri« i? « 19*1• 1939• זײ וואס יים319 191 •מ סײל 
19191P91• געהאם יס1

 דעקארי און ?רייזמאן מגטן1 פראצעס .פרײס־אפ• דער
מנדיגען אץ דן האלס

 ־im 0390 7*1 «ם9של 09 װי 1939• יגע3»ײ 1שו*
־91 09*9«* ״פרײם־*•' 191 03*191*019090 ר9ל991
191 ׳1901?רײ 090 .900993 919131» 7« *ײײ 191
i' 19390 ?לאיי? 191 •ח 190119190*01900*09 r u-
 T909H 0*0* 19ײt 91»* 193ל9י1 *׳19P91 יל0 »ח

 ־91 ײ?1סס 091 פיז שאפט191•י ,nn 1»י ?תתמסמ
o» ״4? 0911 ל9״אײז*י 191 191 r 191 7*1 חאלם 

.191*139 ײם3 09*91•
i9 פ»ר ר9*9ל חװ־ i ־3 לם9ױ91 האס 9?ל»ג3א« 
nm *n 9םאלש 91 אימי אױף 91?ל» דיץ im  m i9 

 119• 19ל9**9ס» 9 1939• 1*0 19 ?.19191 091 יף1א
•119 919111» .1919של 1911*1 1* ?911* 091 •»!

 ־91»ױס איז 1םי .01909001* םברא די אס 1939•
 .9191• 191 09 1»י 19191 »ח •119 19 1זײ 1* 1901?

 יממ־ 091 09ײ91 39• 7אי nr ,019?ל19 3הא א*ך
iru װאס ר9לז־91 9ל9 ר93אי סראל *  * i אױס־ האס 

1939191- 0 7T1י 019• 93ײ  9ל9 191191913111 191י
 ־im 0*1 •9 .1919• 791 191ײ1 93ל9ײ ״,019001.•»
 ?9*ײ 091 19• 0190 » 193919101» 0*1 ?ימסאל 193

 *91 7*4• 019?ל19 3ײא 7m .1919ל0 1911*1 1*
i9 1» ׳03ר* iim זױמחמימףחמאל •r im  o r סםו־ײקס 

i*o  im  7*191 n• n m ti * i r» םיט *ודי? חײמװ 
19• im  09**tiim im  * i unarm19«1לױם im

 19191 193ם» 19װיל no*«0 919131» 0א11 0לי13ל3
i*m 191*1 ix  19111« 19• .urn לאח■ 19אם1091אױפ? 

9?19•*? ,9שאדײ1 i r« i9ot**i
.019ה91אױם שיק i9i*n ?יים i 191»* •119 9ל9

9**3 •װ 019י9ל די 1•» 1בלוי 193ליr 391» ?ם i 
*190P9193 091 191*03901119 1* 0*Tt ־93 *1 •מ 

oy 191911 •91װײ i ־3 919• 1903י1הױ#ם־ האם« 
lyo 0*1. •09 ׳191 םאי. 19O30 oyi שםימם itm y 

19 7זי 1 •91*09 119*191 o*oiyi װאס iy i״םרײם־ ־ 
.19ל3ד־9זײפ 9 זזי •ל»*עז oyn »■״

גאלדשםיין ה. ברודער פארשםארבענער אונזער
 9 געליטעז האט מאנםרעאל אין ױניאן אונזער

lyiyno 091 1אי םט1ל19פ •i9i*o**n 113 •מ סױם* 
91 ji iy i193190091 19191* 193ל9וו שםײז׳1ל tm 

19018 091 ,i«bo׳ «r 19* 61 סמ עלםער.
1919• •y*i* *i ײג־ 9 039091 האט םױס זיץ•

b ליממ o n 9»ל אױף yiynm 1שםײ1ל91 .191לי1םים 
iy i  191191 i»* רס909?־«ר19?ל פח 1רם»9וױים־טש 

 no 091 090*09־?D 110 1X01900*7191 11» 61 לא?אל
 19*11' 191 1»י 79«ל 0׳3ײ001ל91 'ל.0319ם־?3י9חש

•09 t9*׳• i* 19110 r.19 רפילעז iy i  191191 im 
i9*no ת ר90הי 1919391193»* »ת• iy i יתקמ׳ס 

19091901m. האם װאס דער 191191 איז ער m ost 
»r 91 1913113*1»3־019091■ *1 7*1» 1939191  im־ 

•19 •• 1* 90019 *1 11191*190 1*7 191*1991 im 
 ixoim ײם31991 דאז־ס אדער דא האט •רעםער א אויב
 09• »19039• 191 •* 191191 1»י 19 .010*3*0 091
i אױף 1*1» 09139• 9 19ה»לם91 האט io i9i o iy i* 
יל.0319יגם־?9חש •ח

 1901P91 191*1 <19021 091 .190311 *ה,1ל 1ײ1 1*
9oo««3 *i 1*0*1 םץ 191לי3םים »ח» nr•* ly iim־ 

iy*  iy**i T9p’i i פח םױס ן אױפ yum• 3»ל*3 •יל 
190 191113 «11 *oyi rm 1133 091 19391*9 O'K 

■9?rm 0*10 pn 1919*TTK3 1*0 .03*119• 19 0«• D 
19**0 1*13900 pn 131« 09• ?3911« Pn.

 ^טענדירען געגען עסזעתוטיװ גענעראל
עכןט רילײשאנס לײבאר

*־9ל TK ײT1«93 •*Oipyipy «•0 3 »ל19391 *1
מ0'0 190  091 191*11909 19191 0191910»!• 7• י
 1לת9סם 191 1919• 09• »מ ?ט9 039'לײש1 193לײ
*«191 «1939191011 9• o y i191191ל oiyoo**oo :

im 0039011909 *1 09 93ל9ײ 19191 191זײ 1*0.
oyi 039*ל**ס1 לײבאז־ opy. 9*1נ919ד*ד?ל 1  ײי־ «1
t •19191 ׳193»0 19?ל 1*ם למ o  nr 091 •9 נים 

0391 «090 *1 lo in  0*3 193*1 p919139 •מ 19יײ 
*019B**1*191 911019 93ל9• 09**9119119 190י*319
 P» 1911119119 911*09100*1*019 1919 93ל*01י11 191

091 «•1911 79191•
 ־19119• 091 1919119 1* »פם0191191 19111.»
 PK •19 09 0װא 79191 1900ל1פ019• 091 — 71991

 19199*1909 *1 1900111 1* 19191191 19011911» 1אי
319**190, oyiiniM s tm 3«11«1 אױף oyi19 טזײז׳ס 

1«0 190**319 nr 1909 P« 00*00X3 1*K09• 79<91־ 
«19193*119• 1* P9•* 091 0*0 19191191 00901«• P 
1* «31**190 1191*90 0093*900 019191*19 HO 93ל9ײ

nmyi 03ri«3 nrm  *n 93 9»ל *i  7*m nm rלי 
rnrarn lyiim תים.3  rm oy019191*19 19 **!•!׳ *i 
«190391 P 19191191 01*19091 ל9019091*• 190ל9ײ, 
«nm .19191191 0903*1190 19*191 p« o*i 3*i 93ל9ײ 

09 i  pe rm* ־19 19אל1 0019011909 9191ל»09119ם 
1901191 •1919.

19119• 191 •* pm iy i nr ,i9b**ii«3 t o.־
 exni 1939191 00» האס nmmyi 01*09131 rt pk א?ם
lyo» 191*03*10»• ס»ר y iriiK s p פארדתס im 
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בעםער פיל איז טאראנטא אין לאגע
לאנגער ך ה. <ח

םענטחטאנר

דערמים׳ בארימעז זיך קען אראנםא
דרעס־ און קלאוק״ היגער דער אז

פאר־ ביםעל היבש א זיך האט םרײד
 מיםגלידער אוגזערע און בעסערט

האםעגונג. מים פול זיינען
 האט װאם סיםואציע ערענםםע די

 דער צוליב געשאפען אונז בײ זיך
 געהאם האבען םיר װאם ארבײטםלאזע צאל גרויסער

 עט־ כיז געשטיגעז *ײטעגווײז איז װעלכע טרײד, אין
 אין צײהלם װאם ױניאן קלײנע א אין הונדערט ליכע

 פארבעסערם. זיך האט מיםגלידער, 1.800 ארום גאנצען
 גיט מיר האבען םעזאן םפריגג לעצםען דעם דורך
 מיר אר1 םרײד אין פאזיציע אונזער אויפגעהאלטען נאר

 םארגלײך אין םארשםארקט פאזיציע אונזער האבען
פאראיארעז• מים

 װי לענגער אנגעהאלטען האט םעזאן םםריגג דער
 די אין ארבײט מעהר געווען איז עם און פאראיארעז

 פאראז מיד איז מאי מיטען איז איצט אםילו שעפער.
is גע• די חוץ א םםײלם ספריגג אויף ארבײם ביםלזיד 

 האםעגונגם דער אין ארבײט. זומער וױיסע וױינליכע
 םאל־ צום איאט ײד םיר גרײטען שםיםוע ®ולער
ימװזז•

 ערווארט מען און פאבריקען גרעסערע די איז שװאונג
 םיר אז גים נאטירליך םיינם דאס סעזאן. גוםעז א

 אםילו אדער ײסעןצמשיח־ דערלעבם דא שײז האכען
 ק<אוק- אוגזערע ■ראספעריטי. םולער פון ײט1 א

 האכעז שםעם אגדערע איז װי טאראגטא אין מאכער
 אונז איז עס יארען. פאגערע עםליכע דורכגעםאכט

 און פאדקעם דעןנעארנשמ א אויפצדלעבעז געלונגעז
 װידער פארנעםט אינדוםםרי קלאוק םאראנםאער די

םעריטאריע. קענעדער אין •לאץ וױכטיגען איר

אוימסלעבם אינדוסםרי דרמס
ר • מי ם ג  דרײ־ דעם אונםערגעשריבעז האבעז זי

 םים טרייד דרעס אין אגרי&ענט קאלעקםיװען יאריגען
 אײביגע די אנשטאט באדינגװגען םםאביליזירםע די

 פארבעסעררגג ערעהײעאוגג אז גזגקומעז איז םלחםות׳
לאגע. דער איז

ms משימ חװ־ איז מאל ערשםעןp s jn דדעם
— ̂kkM MkMkHi »-BkB kMkk MB BkkBM___-______ ך האם שסאס, אין אדגז בײ טרייד  באװיזען ך) זי

 װעל־ שא■ אײן װייגיגםםענם ארבײם. לאין ביליגע די
ך גיט םלאכות, מל הוגדערם ארום באשעםםיגם כער  זי
דאם דרעםעם. לאין ביליגע די םים אײסשליסליך א■

t - - - - -1    ■— — — t_ —     - - -1 ■ - BÂ k ^̂ B̂Bkk BMBBMH % BkkBר ארבייט געשאםען האם לאק#ל פיז מיםגלידער אלע מ
---- - k k kkB   — BABk B^kAkkBBU L|kB |k kLkBAk kktk O«« מד שײן זײגען װאם ארבייטער גאל א אפילו און 

 אדבײםם־ דער *וליב מרײד פון ארױסגעםאלען װען
צוריקגעקונמז. זײנעז לאזיגקיים.

 גזד האט פארבעםערוגג די אם װאם וױרקונג די
 אמװשאצן. גים איז מיםגלידעו־ אמזערע אױף האם
ײ אין געקופען איז עם װאם אײפלעבוגג די זעחען ז

k ■ k - - - - - BAM B̂k̂ HIAMkBAAMfeMA B|Bk b̂BbB ̂ - , ,  איבער־ גודיק oyn אינםערנעשאנאל די זיגס םדײד
ח לאקאל «ח קאנםראל דעם גענוסען  פאראנט* די י

m אגרימעגם. קאלעקסיװען פאר׳ז װארסליגטײס s עד־ 
עז די ססמאנילחיר דא אויך נױר האבעז מאל שםען  ירײז
 אץ דיסנעניש די א• שאפט װאם גחױדס די לױס

ס; די ײ לעבעז דעם פאדביםערען םלעגעז װאס ײעויי
BBBBBBHtAAlB Ak BkkAk AkBAAM■ BAA kAAAIM --------- ------■  מיגימום באשםימםען y אױך שאסם עם סעזאן. יעדען

 קזד פארדינ&םעז און ■רײזען װעלכען «ץ גידעדיגעד
ס נים נען ר  קײן געװען נים אמ עם װערעז• רןוווי

 מעגש־ פון ארדנונג ךי מעלעןזשנ«אײ אויפגאבע גריגגע
 ־חתאציב די איז געזתלראסחדפא חגייט?קאלק לימג
 דער אין ארבײםסגעבער ארן ארבײםער צווישען גען

 פון געזעץ חשאגגעל דעם אנשטאט אינדדםםרי דרעם
ד איז עס מלחמװג אײביגע ײ מ י רי םג  אנגד־ ני

מן ןמ קוסען תײ מ  דעם וױן ארבייםער אוגזערע אי
ײ טאר גואען  נאכדעם ןגריסץנסס קאלעקםיװע אין ז

ײ וױ קוןגןן יארעךלאנג תאכעז ז ד נן  נרציחומ זיין
ד אזײ דעד איז מ מ נייז׳ אינדאסםריאל מז מי ײ י

BkkkAÂ UÂ B̂te b Â B ן ײי «ז גןלעדןגם זײ האס מ ײ מ ל  מ
לי מים ז בתים מ י י

די

 וױ איבער אבער זײ צײגען באדינגונגען, און םטעז
די. פאר איז ארענחשמענם אזא נוצליך

 פייערונג שיינמ דורן 1פירע פרעסערס
 לאקאל *רעסערם םץ גאנקעט יערליכער דער

 איז 68 לאקאל םון פרעסערס די םיט צחאמען 32
 אויסערגע״ אן אויף געווארען דורכגעםירם יאהר דאם

 באנ־ בײם רעדנער די צװישען אוםן. שיינעם וױינליך
 עלטםטע די פמ איינער גאלינסקי, ל. געװען זײנען קעט

 טשערמאן קעש, דזשאו ױגיאן; דער אין. מיםגלידער
 קאהען, J םעקרעםאר; ספױואק, חש. לאקאל; פון

לא־ םון סעקרעםאר גראו, פעק בתדער ■רעזידענם;

 פון םענעדזשער אסיםטענם קריחמאן״ ם. ;68 קאל
 קיחש־ ברודער אמ ^יוניאז קלאוק מאנטרעאלער דער
 סון גרינדער די םון אײנער און אגענט ביזנעם נער,
ױניאן. דער

 האב ױנימ טאראנםא דער פון מענעדזשער אלם
 שווע־ די איבער איבערבליק קורצען א געגעבעז איד

 האבען אץ באגעגענם דא האבעז מיר װאם ריגקייםעז
 דעם םים םארבונדען עם האב און בייקומען געמחט

מאי. ערשםעז
דינער א האבען קאםטרס

 א דורכגעפירט האט 63 לאקאל קאםערם דער
 א געװען איז וואם אפריל םן28 דעם פארטי״ ״סטעג

 אראנחש־ דער אין אונםערנעםו̂נ םתיליכע באזונדערם
 װעס חש. האוועלאק, ב. געװעז זײנען קאמיםע מענט
 צוױשען קרײזמאן. דײװ און ברונער הערי םלעי, באב

 וױיס־ סםעיסי, ראבערם געווען דינען רעדנער די
 דער פון םיםגליד קורי. אב און לאקאל םץ םשערמאן

דירעקטארם• אװ באארד

82 5ליאקאל יוניאן זעמינערם)ער דער אין
בערענשטײן טשארלס פון

מענעחשטר.
װעל• צו טרײד אין אנערקענונג די קריגען העלםען *ו גע־ האב איך דנם אײט לאנגע א ,וין

ױגענם־ די אז זען און בארעכםיגם׳ זײנען םיר כער ״גערעכםיגקײט״ דער אין שריבען
 דעד אײף באשעםםיגט װערען װאם ארבייםער ליכע אונ־ אין םעםיגקײםען די ױעגען

 פאר קריגעז אח װערעז ױניאנחירם זאלען ארבײט דערםאר ניט איז דאם לאקאל. זער
^י ןאי חײדוש ma^ra א זײ זקי■גפאד יטנדגא יוא דטאד חי*ל נ  <ס—.דעזגשמד י
ארבײםעד, אזױנע טױזענט אתם םרײד אין בײםען די איבער וױיל פארקערם, נאר םעז,

גישם צײם קײן איז טעטיגקײםען
געװעז•

 װאלען די כםדר. איבערגעמז אײד םיד לאזט םא
 א■״ זײנען מיטגלידער עקזעקוטיװ און בעאםםע פאר

 פראג; די וױ נאכדעם ,1940 בח געײאחנן געלײגט
 םי״ די םיםינגען. וװוײ בײ געווארען דיסקוםירם איז

 דאם מאם באזוכט גוט זײער געװען זײנען םינגעז
 פאראיג־ געװארען זײנען עקזעםינערם ךי אז באוױיזם,

 טעםיג. געװארען זיינען און יוניאז דער אין טערעםירם
באגריםען. צו ווערם את װאם עםוואס, זיכער איז דאם

 פארשםארקם לעצטענס זײנען האפענונגען אונזערע
 די לעזען קענען םיר װעלען גיכען אין אז געװארען׳

 האבעז עקזעםינערם. מיר, וועלכע םים פראכלעטעז
j לאגגע געראגגעלם זין jn r. דער פת םירער די 

 אז איבעראייגט, עגדליך זיך האבען כאארד דזשאינם
ארגא־ עקזעםינערס די העלפעז או נייטין איז עם

 ױניאן קריגען און ווערען ארגאנידרם וועלען זײ װען
 זײעד אפשװאכען חעלםען םיל עס װעם באדינגוגגען
מיםגלידער. אונזזנרע או קאנקורענץ

 ברוחמ־ מיט תרכגערעדם אויך זיך האב איד
 אין ארבײםען װאס עקזאםינערם די איבער ברעסלאװ

 די װאם חייזער ארדזגר םעיל און םטארם טשעין די
 פ־עשבא װערען דארם ארגאניזירען• נו זופט יתיאן
 נים באלאנגען װאס עקזעםיגערם צאל גרויסע א טיגט

 װעו־מ ארגאנמירם זאלען זײ װען יוגיאן. דער צו
 יתקא דער פאר חילף גתיםע א געװען עס װאלט

 ארויםגעוױחמ האם ברעסלאװ ברודער דרײוו. איר אין
 באשלאסען איז עס און דעם אין אינםערעס גרױס

 עקזעמינערם די צו רזף א ארויסאולאזען געווארען
 תר אז אנשליסעז זיד זאלעז די אז פירמעם די פמ

 סםר̂ײ אין די ארונםערנעםען נױטיג אױב און יוניאן
חשאינט דעד פון הילף דער מים אז האפען, גדר

 אס לעזען או געלינגען אונז זאל םירערשאפם באארד ארבײט עקזעםינער די םוען װעלכע די נחירען
אוגזערעאר פאר .ראב^מעז װיכםיגםמ צױײ n ־אוג אונםערגראבענדיג ארגאניזירם, ביט דינען

עז מ ײ נ ^ נ ח ן ײ אװעקנעמענייג און ״ ״ ײ י ײ ײ ״ h ל15בײנ י ת י ^ י ײ ? סי אר מ ^ ענ מ ?
יװאם סיםםעם די איז דערםים. םײן »יד װאם ^ ע^יגעדס די אץ שעמר ד

!לײז»^«1א יאר ■אר לעצםע די איז ענטװיקעלט זיך האט עם !1 •J ײ5
J סעק־ rאויף מײדלעד אח איעלעד באשעפםיגעז י1 S S Z

עקזעםינער חנר װאס ארבײם די מאן *ו סיסםעם שאן
י אפע־ די פאר ארבײם די מארקט אײנער טאן. דארף גײ̂נר^ םרײד. אין לעבען אנשטענדיג אן מאכעז קענען לען

 באגראדט, דריטער א קלינט, צווײטעד א רייםארם.
 די אט וז׳ײםער. אזוי און איבער, קערם פערםער א

 עק־ די פון ארבײם די םוהען לואם ארבײטער ױנגע
 און װאד א שםוגדעז 60 בח 50 ארבײטען זעםינערס,

װעז שכירות. דאלאר צװאטױג ra מז פון קריגעז

ספרינג לעצםעז דעם װעגען װערםער פאר א איצם
םעזאן.

 םעזאן םירינג אין אז וױיסען״ עקזעםינערס די
י na מז ״ח קזײגאז ן7ו ײ דאם ארבײם. םיל י1 ניט מאל קײן זײ האבזח ״1, , י

ױ ערגער נאד געוזעז םעזאן דער אבער איז דען־ אװעק. זײ מען שיקם םאריבער, איז סעזאן דער  געװײגליד• ו
 קײז געמאכם ניט האט םען װאס דערפאר ערשםענם, פאראגםװארםליכקײם, קײן גים זײ *ו האם הבית בעל
 האמז אװײטענם »ץ פארי םיט גארמענםס געםרימםע זיך, פארשםײם יתיאן־לײם. קיץ ניט זײגעז זײ וױי׳ל

 דעס דורו ארבײם די עןארלפאר עקזעםינער םך א באשעם־ *ו בעסער בתים מלי די זיד לױגט עם אז
 מד םיר *יגעמאכם. זיד האבעז שעפער זײערע װאם דעף אויף באשעפטיגען אײדער ױנגװארג די םיגען

 אױסעדגעוױינלימ אן יאר דאס געהאם דעריבער בען םקעיל דעט זײ צאלען און עקזעםיגער רעגעלע ארבײם
אוד זוױשעצ ארבײםסלאזיגקײם פון ■ראבלעם שװערע ארבײם. שםוגדען 36 פאר װאך א דאלאר 41 םח

 זײער אבער האט יתקמ אומער מיםגלידער. זערע אין אגרימענם קאלעקםיװער לעצםער דער װעז
 אובזעחנ פאר ■לעצער געםיגען *ו געארבײם ענערגיש פאר־ איז געודארען אוגםערגעשרימן איז טרײד קלאוק

 עס איו אנשםרענגונג גתיסער םיט און ארבײםסלאזע, רדע אז פארלאנג, אתזער אױןי געװאחנן שםאגעז
 ילעמר געקראגעז האבען םיר געלונגען. אײך אונז פאכען װעם איגדוסטרי דעד פון םשערפאז אימפארשעל

 T* םאנכע אמחערע'ארבײםםלאזע. אלע כמעס םאר באריכםען און אינחסםרי דער אק אונםערזוכוע אז
n דער דער ^ ג  באשמנ* אױף םעו־סםע די און חשאבס םעםפארארי סע אסאסיאײשאגס. די צו און יי

■לזנצער. דיגע אוגםער־ ױ בח וײס לאנגע גאנץ » גענימז האם
מיםגלי אונזערע טון איבערגעמנחײם דער םים געהאלסען דארף איאם געװארען. געפאכם איז חמנג
אז דער או דער אדדי̂נ אלע גװישעז דעם װעגען קאנפערענץ א װערען ח הילןי דער מים און יוני  קאאוד־ י

 W פירערשאםם כאארד חשאינם דער פון ראציע פון קאםיםע םענעדזשסענם דעד פון םשערםאז חמ־
 פון •ראבלעםעז אגדערע די אויד לעזעז קענאן צו םיר פאר־ םיר האם ברעסלאװ ברוחנר באארד, חשאמם דעד

לז טיז ימס «ר H שיראמװ תז מגליד װאס י םרײד. אונזער י

)»־־1 939 וני,

ױניאן קלאול,מאכער וױניפעגער דער אין
הערבסט. ס. םמ

216 לאקזיןל פון (זענפחשסר

ס / ־ ך / ץ פרי־ דער םארענדיגם שוץ זיך האם -
קײן ניט געװען איז ער לינג־סעזאן. ך

S s ^ n .א געװען איז ער אבער שלעכםער 
 דער יאר. למםעז װי שוואכערער

י |  דריי מים קירצער געװען איז םעזאן |
E S P ^ I ספרימ־ די מים םארגלײד אין וואבען 

יארען. םריעריגע די פון סעזאנעז
 אויף פרײז נידעריגער דער און בכלל׳ צײט אומרואיגע ךי

 װעם־ אץ םראדוקםען אגריקולםורעלע אלע אױף אןץ װײץ
 *ום געוױרקט מאם גרױסער א אין האם קענעדע םערן

 אלע אויף װי אינדוסטריע, קלאוק דער אויף שלעכטען
 װעסםערן אין און װיניפעג אין אינדוסםריען אנדערע
בכלל• קענעדע

ני הײנםיגען  דער װערען באנײם דארף םאנאט יו
 באלע• די םים יוניאן קלאוקמאכעו־ דער פון אגרימעגם

 צו גרײם געשריבען װערט ארםיקעל דער װען באםים.
 אגרײ נײעם א פאר באדיגגונגען די לאקאל ױניאן אונזער
 אגריםענם גײער דער אז דעען׳ אױםזיכםען די ממם.

 דער• זאל וױידזשעס״ אװ ״םקײלס סיט פארבינדונג אין
 זײן זאל װאם אוםן, פרידליכען א אױף װערעז גרײנם

 דער פאר — דדדים בײדע םאר גוםרידעגשםעלענדיג
n״ r אטבאלעב ךי םאר און^ י

 פראגע דער װעגען געװאחמ גערעדט סיל איז עס
 אינדוס־ מאגוםעקםשוריגג קלאוק דער אין םרסײעואו פון

 יםסירעווא פאר׳ן אורזאך הויאט די װיגיפעג. אין םריע
 דעד אין װאם איז, שטאדט אין דא קלאוק״םרייד אינ׳ם
 ״מע־ אין מאגגעל א דא װערס סעזאן פונט ״ביזי׳ סאםע

 שםעג־ זיך איילען באלעבאטים די וױ אזױ און קעגיקם״,
 געהעריגער דעד אין אררערם ױיערע אדױסצושיקען דיג

 םטארקימו־ם. ד* rt עןנגפרעבופארש זײערע לױט «ײט.
 פאר־ דאס און װערען, אתםערגעאיילט ארבײם די פוז

אװערטײ̂נ פאר פאדערונג די אורזאבם
 נים־ דעם םיינונג. אוגזער לוים אויםגוםיידען, כדי
 מיר װעלעז זדגתסםריע, דעד אץ .םפיד־אא׳ גױםימח

 גײעם אונזער אין ווגקט א אריינאושטעלען באמיען זיץ
 איגנאנ־ גוקונפם דער אין זאל עדמײםאװ אז אגויטענט.

 פאראן זײגען os אז גלויבען. סיר ווערען. אפגעשאפם מן
 װערען םארענדיגם זאל ארבײם די אז םיםלען. און װעגען
 זײן זאל װאס ציים געהעריגעד דער אין סעזאן יעדען

 מעז אז און אינדוסטריע״ דער פאר צופרידענשטעלענדיג
 שטונ־ רעגעלמעסיגע ארבייםען is באגײן קענען זין זאל
אװעדטײםי םון גױםווענדיגקײט דער אן — דען

 די פון טענות מאל םך א געהערט שוין האבען מיר
 (פון קאנאדע איסטערן אין מאנוםעקםשורער קלאוק

 מאגוםעקםשורינג קלאוק די אז טאראגםא), און מאנםרעאל
 is א זײ פאר געװארען איז װיניפעג אין אינחסםריע

פאיקעם. קאנאדער װעסטערן אױם׳ן קאנקורענט שארםער
 אז איז, מאנופעקטשורערס איםםערן די פון םענה די

 •רײז ביליגעדען א פאר קלאוקם ירם8«ראדו װינ^ג
 ■רא־ rt באוױיזעז קעגען איסם, דער אין דארטעז זײ, וױ
 די אז איז אן, גיבען זײ װאס אוחאך״ די ירען.8ײ

 ניחװ־ימרען א פאו־ ארבײםען םאכער קלאוק װינימנגער
 קלאיקםאכעי די װאס ץלױ דעם םים פארגלײד אין לױן

טאראנ̂ט אין און מאנטרעאל אץ באקומען
 1אי קלאגעס די אז באחויפםען, or* קענען םיו־

 םאנופעקםשר קלאוק דעדקאגא איסםערן די םון םעגות
 ארױם־ זיד האם עס און גים. גרונד שום קײן האבען רעדס

 is ןװםרידלן בין איך ריכםיג ניט זײן is מװויזעז
 דר דײװיד •רעזיז־ענם אוגזער װי נאכדעט אז סעלדען.
״סקײל״ דער אין אױספארשונג אן געמאכם האט גמםקי

 קלאוק־פאנוםעקםשורינג דרײ אלע אין שעסײדזװ פון
 »יז םאראנםא מאנםרלאל׳ — קאנאדע אין פארקעםם

 •רא־־ וױנימג אז ארױםגעװיזען, זין• חאם — װמיפעג
 איםםערן די וױ גארמענםם קײן ביליגעד ניט ידס1ח

 איז אמחםטריע קלאוק גאנצע די מאגוסעקםשודעדס.
 קלמ־ די אםילו יוגיאגיזירם. סולשםענדיג איז ודיגי«עג

 םאנײ װאס װיגיאעג אין ססארס פון אײגענטיםער סםע
באלעבאםים׳ — עדסאטטקאס פאר קלאוקם *עקטשורעז

— קלאוקפאמװ־ ײלמעצ;ג ןיםליכע באשעפטיגען װאס
לזז מי דעם »ײד יי ארבײם• םאר רײזאךאי

 איז עד װאס דעם אױף געקוקט נים לאקאל, אוגזעד
HP פיעסטע די פון אײנער איו אלם׳ ניט יאר פיר קײז

 יונגען א םון באשםייען קלאוקמאכער די לאקאלם. ױניאן
 טיכטיגע אץ געטרייע זייער דינען די אח עלעמענם

 צו איבערםריבען זייז גים ױעם עס יוניאן־סענשען.
 אלע םאר ױניאן־לאקאל מוםםער א זײנען מיר אז זאגןן׳

 קלאוקמאכער די שםאדם. אין דא ױניאנם אנדערע
 לייױם אינטערנעשאנאל זײער םון וױכטיגקײם די םילען

 ױניאן די װאם פילען זײ ױניאן. וואירקערם גארמענם
 צו םלינםעז זײערע אוים םילען זײ אוי זײ םאר מײנם
 דירעקטע די בנוגע סײ געביםען, אלע אויף יוגיאן זײער

 אגדעחנ אלע אויף אויד ײי יוניאן, דער ®מ אינםערעםען
 סיט זיד אינםערעםירען קלאוקמאכער די געביםען.

 םפארם. םת געבים אױם׳ן אױך װי בילדונג, אלגעמײנער
װ. א. א. פוטכאל בײזבאל׳

 דא איך װיל באריכם, םיין פארעגדיג איך איידער
 וױני• די וועגען פאקם אינטערעסאנםען אז םארצײכענען

 הונחנרם צוױי ארום דא זײנען װאם דרעסמאכער. פעגער
צאל. אמ

 אר• צו זיד באמיט מען אז ציים. לענגערע א שױן
 עם ױניאז• א אין דרעספאכער װיגיפעגער די גאנתירען

 אק שטייעז דרעם*פאכער די נים אז פארשםענדליך. אמ
^, א איז זײ ארגאניזיחח צו װעג באלע־ n נאר ייג

ט------------------------------ י י ז ^ 9?
 נים מילען דרעםםאכער די נאר זײ׳ ניט אז זיך). שטיים

יוניאן. קימ
 פא־ םון רעגירונג פראוױנציעלע די האט לעצטענם

 מא־ דרעם די מים קאגםערענץ א אפגעהאלטען ניםאבא
 איך ביז קאגםערענץ דאזיגער דער ביי נוםעקםשורערם.

 דרעם־ די םון צד דעם םון איינער אלם אנוועזענד געווען
 רעגירונג דער םץ םארשםייער די װי נאכדעם מאכער.
 די אז גאלעבאםים, די םון טענה די אויםגעהערט האבען

 םארשטייער די האבען ױניאן, א געגען דיגען דרעסמאכער
 אויםצוגעםינען כדי אז םארגעשלאגען. רעגירונג דער פון
 פאר זײ זײנען צי דרעסמאכער .די םון שםימונגען די

 די צװישען ווערען געמאכם זאל ױניאן, א געגען אדער
 אוםן דעם אויף און אפשטיםונג געהייםע א דרעסמאכער

 ווערען םעםםגעשטעלם מאל אלע םאר אייגמאל װעט
 גע־ אדער םאר דיגען װיניפעג אין דרעםמאכער די אויב
םרײד. זײער אין ױניאז א גען

 צו דורכגעםירם דעתוארטעם ווערם אפשםיםונג די
 באריכם דער (װען םאי פיםען ארום םעג. די ווערעז
געשריבען). װערם

 םון געשיכטע דער אין םאל ערשםען צום איז דאם
 נעמען וועם רעגירונג א וואס מאניטאבא פראוױנץ דער

 זײ אויג װיגיפעג, אין דרעםמאכער םמ אפשםיםוגג אז
יתקה• א אין װערען ארגאגמירם ניט אדער יא וױלען

 דתק צש גײען מיר וחמ רעדאקציע: דער פון
 ברודער פון םעלעגראפע א דערהאלטען םיר האבען

 װעלכע פירסע, דרעם קאםען גרעםטע די אז הערבסם״
 אן אונטערגעשריבען האט ארבײםער, 80 ו5באשעפטיג
 גע־ האבען ארבײטער די יוניאן. דער מיט אגרימעגט

 פאר געצאלט םערםעל א און אײנס שא■, קלאוזד װאוגעז
א און שםיק־ארבײםעד, אױך אײגגעשלאסען אווערםײם׳

.. ̂ י . ------- ־־ סז״ י י חיג׳גד דצד pc באלעבאסים די באטים.
<מ«?ן.0 װעלעז פירמעט אינעריגע טענה׳ן(פאר- איין אק האלםען אינדוסמריע סעקטשוריגג

םאי־פייעװננ איעדרוסספדרע װװ פירפ «רד5כ דזשןונפ כ$םפ$נער
וױיבער װאלוש פון

סעקרטםאר

איג־ דער סדן םיטגלידעד ונדערםער £---------
|J ^ j מאג־ זײנען באסםאז אין םערנעשאגאל
*b a d .צוזא&ענ- זיד מאי. םען1 דעם םאג
'M[ ■  חשאינם דער םץ רוף אוים׳ן געקומען ■

H■ דער פץ העדקװאדערם די אין באארד 
איגםערנאציא־ דעם פייערען צו יוניאז
מאי. םען1 יום״טוב, ארבעטער נאלען

 יום־םוב׳דיג געווען אמ אוידיםאריום גרױםער דער
 די רוטעגדיג •לאקאטען קאלירםולע םיט אוירגעפוצם

 א םאר עקםפלואםאציע. געגען קעםפען is דײט<3אד
 לאזונגעז• ענליכע און כאװעגתג ארבײםער םאראייניגםער
 דזשאינם פון משעדטאן אייםם. דזשײקאב ברודער

 «ע* ראח וױיס״פרעזידענם םארגעשםעלם האט באארד׳
םיםיסג דעם םון זמעריזרפא אלם סאטא

הא־ וועלכע רעדגער׳ אײניגע פארגעשטעלט האם זי
 מאי םען1 דעם פון באדײטונג דער װעגען גערעדם בען
 וועלכער ױם״םוב. ארבײטעד אינטערנאציאנאלעז אן אלס
 פון ולמאמחװ אלס מעריקעא אין חגעיזאח געבארען איז

 דער פאר און ארבייםם־םאג ערען8קיר א פאר קאםף דעם
 אונ־ אן װעלם דער פון ארבײטער אלע פוץ אייגיגקיים
גלוימז• אדער קאליר ראםע, םון םערשייד
ארבײ־ םילינערי די פון ארגאנײזער דעםער׳ אל.

 גארמענט באססאנער די באגריםם האט כאסטאן, פוץ טער
 אױםצואיבען ארבײםער די גערוםען האט און ארבייטער

 מאםאםשוזעםם פון גזױעצגעבער די אויף עז־דדוקאסס א
 שםונדען־ און «סױידושו םטײם דעם אעעמעז זאלען זײ

ארבײםער. די נונסטען is געזעמז אנדערע און געזעץ
 הױפם־ דער געװען איז קראסװעיט פרײגק ברודער

 פארזוך דעם פארדאמם שארף זײער האם ער רעדנער.
 םיםיםייי םץ בילבא םעגאםאר עאקציאגצרטזר דעם טוץ

 אלע ארױםצושיקדן קאגגרעס אין אגעזעץ דורכצוםירען
״זײ וױיל דעדפאר אםריקע קיץ אמעריקע פון נעגער

kkBB ABAAAkAB BkA kAkBkBhkBAk kB B̂B aLaii AkA, *   ------------ברו־ קולםור״, אםעריקאנער די אםיםיליראן נים קעגעז 
 די פון ארבײס די או אנגעװיזעז, האט ױיטוסאקר דער

 דעם גןנלײגט האט אןגסצאלם יאר 246 פאר שװארצע
 ירא־ איז קולםור אמעריקאנער דער פאר םונדאםענם

אזױ. ירען5שםאל םיר װעלכער םים גרעם
 אפע־ דער פון העלד דעם דער&אנט האט קראםװײט

 האם װעלכער אםוקס, קריםםוס ציע.ואלורעו ריקאנעד
 אמעריקאנער פאר בלום דין פארגאםען ערשטער דער
 ארטי׳,מי־פ אסמאן*ב חיסםארישער דער איז ײחײטפר

 קלײדער־ארבײםער. א נעגער. א געווען איז וועלכער
געזאגט, קראםװעים האם געװעף״ צײם שױן מאלם »«ס

 אג־ דעם עחרען אנחויבען זאל קלאס ארבײםער דער «אז
פארםירער״. אוץ העלחמ אײגענע זײנע םח דעגק

 װאס פאקט, דעם באגריסט האט קראסװעים ברודער
 אנצושליםען זיך אגגעהױבען האנעז ארבייםער געגערשע

 די גערוםעז האט ער און יוגיאן, דער םוץ רייען די אן
 ארבייםער־ דעם פרן מאכט די ארגאניױרען is ארבײטער

 שקלאםעז אן װעלם א םון ?טאבלידוגג דעד םאר קלאס
יע.1עקס*לואםא אן און

אילא־ שםודםדיג און לאנג האבעז פארזאםעלםע ךי
קראסװעים. ברודןיר פון רייד די דירט

AbAB̂B ABB BAAIAItMAMBAA BAA■ BAABIABB BkkkB b BbA b Bדעד פון מענעדושער דער קרעמער, פיליפ ברודער 
 דער געװען איז וועלכער באארד, דזשאינם כאסטאנער

 דערפאלג־ דעם װעגען גערעדם האט רעדנער. למםער
 דדעס־איגדוסםריע, דעד אין ארגאניזאזיאנם״דריױו רייכען

 חת־ כמעם א אלס באססאן אוועקגעשטעלם האם וועלכער
ײגיאן־שםאדם. פראצענטיגע דערם

 אנלאטטץן איז םארשלאג קרעםער׳ם ברודער אױף
m טעלעגראםע א שיקלן is באשלום א געווארען s אםע־ 
ר  דעם פון וװריקװײזוגג די פאדערענדיג קאמרעם, ריקא̂ג

 בילגא םענאםאר רעאקציאנערען דעם פח ביל שעגדליכעז
is אםריקע. נאן■ נעגעדס אלע דעפארםירעז -

 קאני פײנעד א געווארען דודכגעפירם איז דעם חוץ
 תא־ עם תעלמז אין פראגראם׳ םחיקאלישע און צערם

 פון ארקעםםעד־ דער און כאר דער באםײליגם זיך בען
 פון זון יונגער דער םשייעלא, פרענסיס ;ימיאן דעד

 האם באסםאן, פון לאקאל נים־גודם דעם פוץ מיםגליד א
 ;םעפ״דענםיגג ארםיםםישע פיז פראגראם א דורכגעפירם

 דעד פון נעגער־םיםגליד באיערם, װיוױען סאפראנא די
 אח ;״םפיריטשועלם״ און לידער געזונגען האט יתיאן.

 פון ראזען א• ברודער ®ון טאכםער די ראזען׳ קעםהרין
פיאנא־םאלאם. אייניגע געשפילם האט £6 לאקאל

 אויפ־ ענטחיאםטיש זײנעז גוםערען םוזיקאלישע אלע
םארזאמעלםע. די פון געװארען גענוםען

 דעד בײ פיטשװס אינםערעסאנטסטע די פץ אײנע
 לואידזשי װײס״פרזידעגם פון רעדע א געװעז איז פייערונג

 א אױף געוואוען איבצרגעגעבען איז װעלכע אנטאנינ״,
 ברודעד וועלכע רעדע׳ די געווען איז דאם רעקארד.
 ראדיא־סםײשאן דער אױף געהאלטען האט אגטאגעי
 אפי םען29 דעם ,שגת דקיא גױ אין -די*־אי-וױ.דאבליו

 איםאליעגיש. אין גערעדט תאס אנטאניני ברודער ריל.
עז ןבאשלאסע האבען צלמעפארזאמ די ק שי  דאגק א »
is באגײםםערםער זיק פאר אנמאנמי ברודער . ן תו
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אנדזשעלעם לאם אץ יוניאן דער אץ
רובינשטיץ ה. פון

דיס־ אייביגער nyn אן גײם לאגג ארען
 בעלי די און ױניאן דער צװישען ■ום

 אױב םראגע: nyn איבער בתים
ארבייםם־ארײ־ די פון ארונםערלאזען

 בעלי די ארביים. מער ברײנגם זען
 אז םעגה׳ם ױניאז די יא, זאגען בתים

 דאם ארבײט. nya ניט בריינגם עם
n r באשלאםען יוניאן אונזער האם u ראנע. א מאכען■ 
 זיך קעגען אנדערע און םיר אז איז, רעזולםאט דער

גערעבם. איז PPP' די אז איבעמייגען איאם
 נים טאל קײן יוניאן אונזער האט יאר ayn ביז

 סלעק דער זױן •רייזען אויף רעדוקאיעם קיץ ערלויבם
am םענזז׳ן אײן אין געהאלטען האבען בתים בעלי די און 

 נידעוײגערע אויף אײנגעגאגגען װאלםעז םיר וחנז אז
 אוגזערע און ארדערס געקראגעז זײ װאלטען •רײזען

 הא־ «-r דאס ארבײם. nya געהאם װאלםען םיטגלידער
 איז םעזאן nyn •רובירען. n עס באשלאםען םיר בען

 אפשר tv גערעכענט האנעז םיר און שװערער א געווען
ayn גע־ םאי און אוריל מאנאטען די פאר רעדוקיין א 
 נאך ארבײםען *ו מעגליכקײם א ארבײטער אונזערע בען

ערלױגט. דעריבער עס האבעז םיר װאכען. עםליכע
e שימ אח גו, r a רע־ דער און סאי. טער16 דער
ױ סײ איז ארבײס nya אז איז זולםאם  מיר געװען. גיט ו
 .oyn זזעגעז *ימרען געגויע קײן גיט אי*ם גאד האבען

 םאכלן *ו געלעגנחײס די געהאט נים נאד האבעז םיר
 חימטיגס װאכעז די נוױשען פאו־גלײד אויםפירלאכען אן

n r לעצטעם ױאכען זעלבע די אץ ארבײם דער טיט n r. 
 עם וױיום כאאבאכטונגעז אויבערםלעכליכע pa אבער
 איז דא אןיב ארבײם. טער פיל נישםא איז ay אז אויס

 ארבײס׳ אביסעל נאך האט װאם שאו א דא איז דארם
געװען. אלעםאל שעוער אייגאעלנע אזױנע זייגען

 זײ תיחשים. געםינעז אודאי וועלען בתים בעלי די
ly מעלעז ry i אויף איעגעגאנגעז איז ײנקמ די אז nyn 

 שולד די ווארסען ווזנלען די אדעד שועט או רעדוקאיע
u אויף n לאגד• אין לאגע שלעכםער אלגעםײגער nyn 

y די iy אבער, בלײבט טאקט a r ir ry n רײזען• Tyayn 
םלעק• די אוגעשאםט נים

kkkk -------------- BMMkLkkkktk ■MMMMta MM MtMtגזד גיט זײגען םיםגלידער אונזערע װאס דעם טראץ 
 קלענערע אױף אײנגײן אונזער דורך געװארען תאלסען
חאם aryanyaapy דער tv nyay םיר גרױבען ■ריחען

 — - ^^k Mkkk MuLklkk Lukk hkkkkfefekk tekk-------------— ------kM  — — - סא די נאכגעגעבעז ניט םיר װאלםעז ווײל געלויגם, ױך
kkkftk M̂M̂k kkLukk MkM̂kkk kkfekb kki kkA k kkkIMמד וױדער אוגז מען װאלט בתים, בעלי די ®ון דערוגג 

די האבען אײבגעש§ארטקײס אונזער איבער tv שזלדיגם
•uklkkkM MMMMMMM kk■ MM kk|k kkkMMfti |kk| MMMMkMuLגיזז די אז אץ ארבײם קײן גים קלאוקמאכער  שטערם יו

שםאט. אץ דא אינדוסםריע nyn פון אנםוויקלונג די
r םיטגלידער אומערע סון קרעדים אום r  t t גע־

מז די tv װעחח, מגם  לוסבאש עסד האמזאױפנעגו
ױ יונקמ דער ®מ  מיר אײדער סענשעז• ארגאנמאאקגנס ו

 דים־ אינםעליגענט עם איז דעם װעגען באשלאסען האבעז
געגגער די אסיא םיסגלידער, די פמ געמרןן קוםירם

kk k k MMkk̂ k̂MkkMk kMM MMMkkMMAk kMMMM M|Lk MMM MMגים געגגערשאפם דיער מאםיוױרם הןןבען •לאץ דעם ®ח 
n גדזנט •רינאיאיזןלען אױף ip םאםיװ דעם אוים tv 
ברײגגען. נים ארבײס מער וחנם דאס

*V3 געװאלם דך האבען וזידער כתיט בעלי םאנכע
 װאכען פון שכיחת שדידען «ו סלושבא דעם םים גו«ען

 תבית בעל אײן ערלױבם. גים חאבען מיר o>rn ירבײטער,
 האם ארבײםעד אײן װען tv וױיט׳ ןךױ געגאנגעז אמ

ױ װײגיג ומױ מרדינס  אםניג און םיגף מים דאלאר v ו
 םענם 19 די *•װםערגענומען אים עד האס ,urn די סעגט

flp די ■עי• דער פון iv• פארשםײם r v  ,t t סאל יעדעס 
דער־ נים מכעז וױויגע האט און ■לאץ אױפ׳ן געװען

- - ------- kkkMAkM kkMMk ■M MkkkMakkkM ■M MMIM kMM MMAM•וגע• הטבען םיר אז אגגעװיזעז, זיי האבען םיר ?אזס! 
 מלען ארבילםער די אום בלומ רעדוקאיע דער או שטימט
nrapi געװעז דיגען בחים בעלי פיל נים ארביים. טער 

q קלייגליד. ןךוי n v* רובירם עס האבען די װאו דארט■ 
בעק־יעי. אויפגעמןןנט טיר האבען

___ ■ י A ׳ ___
 דיעד גיס געענדיגם אוגדז בײ דך האם דעד,סמאן

 ״האלימאד די שעפער, גרויםע אונחגרע פון אײנער גוט.
r ״,jp קלאוק v איז איז חענם, רעםיװערס אין איאם 

u איז otyavs איגטיגען p ר גים מ ױ זי  װעט שאפ דער ו
if און עפענ?ן. אוריק ױך u עס אמ vv  v■ האם ודאס 

ײ ײ״י *ײ םיזאי שלןובםזוז שײז גיט גץתאט זיד דןנט

 יוױי־ גרױםע זײער קײן געמאכם נים האבעז ארבײםער
תשעס.

 *ד מרםנערם די ױך חאבען שא■ אװײטען א אין
 בא־ װעם שא■ בײם געבליבען אמ יואס דער אמ םיילם

 בה און ארבײםעה «אל דער פמ האלב בלומ שעפםיגען
 װע־ שא■, נײעם v עפענען װעם פארטנער אווײטער דער
 דיע־ םח ארויםפאלעז מסתמא באלמאלאכעם איעיגע לען
 נים דאם ■רובירט אפים ױנקמ דער כאםש חשאבס, רע

דערלאזעז•
 אוגע־ אױך n’T האבען שעפער קלענערע פאר א נאך
 שע«ער דרעם באדײטענדע די םץ אײנער אויך מאכט.

 ־,n פארשטײט טירען. די גוגעםאכט סיזאן ענדע האט
ען אלע די  ן»־גאניחר איאםיגען אין פיל נים העלםעז ^
*n a r םאכער. דרעס די *װישען קאמיײז u n םיר גײעז 
t̂ זיד האנעז םיר ארבײם. דער םים אז bv דער־ נים 

ירעם די פמ ברײו רעחשיםםרירמ די סאר שראקען

גערעכטיגקײט +----------------------------
 דרןס די tv אומ שרײבעז זײ װאו מאגופעקטשורערם,

 פארהאנדלןז «ו אױמרידרט ניט סער איז אסאםיאײשאן
^. דער םים ױי םאד ת  םיר גע&אבט גלויז האם דןזס י

 ענעד־ מער םים ארבײם דער אין ארפעזTuרײv זיד זאלעז
 גאױ מאכעד, דרעס אומערע אוגרײטעז אנהויבען און rג

קאםף. *ום גויטיג,
V

 ן געװען אױ םארזאםלונג מאי ערשםע אוגזער
r עמבעסי גרױםער דער ערפאלג. גרויםער n jp ’Tiv^ ן 

 איבעו- געװעז איז פערתזז, 2000 ארײן נעםם װאס זאל
 געםחס האבען מענשען הונדערם עםלינע און געפאקט,

*וריק. גיין
 1« געװארעז אדרעסירם דינען םאתאמעלטע די

 װעל• לואקי, ברודער פון אמ פײנבערג י. וױיס־פרזהידענט
 נײז־ן פאחאםלונג. דער פמ טשערמאן געװען אמ כער

u נים רעדעם דיערע »ק האבעז רעדנער p גערעדס 
u מאי, ערשםען װעגען p ערװארםעסך דעם װעגען אויד 
אינתםםריע• דרעם דער אין קאמף

שסאר־ v דיער איבערגע^מם האם פאחאמלונג די
 םאי ערשםע שעחגע v געדחנז אמ עס אײנדתק. קען

 גץ־ לאגג עס װעלען אנוחװענדע די און פאתןזמלונג״
דענקעז•

נאגלער ודיס־פרעז. פץ אינםסאלירם נאלסימר אץ יוניארכעאםטע
ניושאתאװ ד. א. פון

י. .tt ג. ל. א. באארד חגטאינם באלםימאר סעקרמםאר

g ^למי^חנר r ig n כאארד 
לאקאל

—---------------------- M
ית־ לvpvל 9 פמ אתאמענגעשטעלם

באלםימאר אין לאקאלען 6 — ין»ס
p איז לאמלס 3 אמ גוםא u r. הזד 

 אלע טשײמבערםבורג׳ אח ריםבודג
םםייט. פענםילװייניע אין ____

ער־ נײ די פח אינסםאליתגג די
 יום־ ערןכדרײ̂פ v געװעז אומ בײ איז באא&טע װײלםע

p ערשםענם, םוב. k דער באלםימאר אין u p -p r^ p* 
ם׳ פראאענט הונדערם ?עט ר ^י ר pan א  V 
 ח־ דוד ■חױידענם איז איגםערנעשןונעל דער

מל־ ארמנידרען געהאלםעז האבען וועלכע ביגס?י,
MMMMM kM k|kk kMMMM MMM MMMMM M̂ MMk kUkUkkkkבערעף׳ גרױסע טיםארער* p r i למםע די םאר האבען 

17 u p ̂ןפענע געתאט  וואו שעפער׳ זייערע אין םירען* *
 געח«ט בעסער ווערעז׳ ״אגגעשםעלם׳ פלעגען ארבײםער
 װערען ארויםגעװארםען םלעגעז און װערעז, גע?לימז

פגיםה... קלעגסםער דער פןןר שעפער די פון
p םת כאאמסע, 170 איגסםאלירעז — אוױימענס j־ 

 Bin '19לאקאל 9 פון כאארדס. דזשאיגם און זעקוםױועם
ן  אײנשװערוגג די יום*םוב. גרויסעד v un איז ^י

 פירעז דזורפען ויעלעז װעלכע ״אסי״גרעף, ארמײ אז םון
r יונימ אמזער אױף אױפיאסען און r ניט אח r p 

?לימיגדיט.
-------- Mkfeki kkkM kkMkMMM MM Ikkkk MkMMkMMמןף׳ סען1 דעם •אסירם עס האם — דריםעגס

ײם־םוב. *רבעםער »ז זיד מי־ אח זמ איז װאס
A

 uprpti^p* באלםיםארער דער אמ שױן!עזאגט, וױ
a פחמענט הונדערט קעם u ra p n v. אנהאלםעז אבער 

 מ־ די האלטען ;שעפער די אין ױנקת־ימ^דיןױעס די
ױ געםילם לאנג יארען דך חאבען װעלכע לעמטינ^  די ו

^i פױגעלאך״. .פרײע u rn o a m e די אוימױמלגעז 
r נים אח —*נרימענםה אתםערגעשריבעגע p גריגגע 

 דערהױבעז פון ארבײט די אח שװעדער גאך און מך.
 אױם־ ױנקןן. דער אין רע?רוםען נײע די םח מאחול די

n צומוםען  tv ן  גע־ דיערע אװע?געבען ניט זאלעז ^י
o■ װאוגענע jrrrv, ו במים שםי?על מרדינטען ליער* 

^ אײממױםטזנ די מלעמטי
^לען m ¥דכײם די אט  םוז פליישעס די אױף ג

 סופעד־ װעלכער ?דײנדלער, סשארלמ װײס־יחױידענם
 זײן מארד. ד״מוינם באלטימארער דעד או'ף װימט

 געלערענם. פיל זײער Trw האם epvo און ערמרונג
iv נײ V איז ?רימדלעד ברודער כאםש p u r. עד אמ 
 וױיל באלטימארער, v לםv מררעמגם tiw בײ אגעד

 ברודער םיר תפען עת־ארח tv tvupi ׳־up את עס וױ
חעלפען. ו1 או» גדײם אימעד אמ ער און ?רײנדלער

 דער odtp pan עדשםער דעד «ח זיד׳ שמײמארפ
p יחחידענם םים אינםערנזדתונאל o ra n’, דינען װעלכע 

^rr׳ *ו Tm גרײם o a rםעגשעז־פא־ געחעריגעז חנם ״ 
r נויםיגעז םיר װעלמן אין םעריאל r.־

A
MwVwwku — —>— ■י»זװד ױזץזיגונ

 םעסיועל גרודער r* דבאאר דד^וינט מארער
 אלן פון אימשםימיגע tv געײזװ אמ װידערעחוײלוגג דיץ

לאמולעז• 9
*איבערגעבענחײם דין UP< איז קאולאן ברודער .I 
 פרן־ מעםמרס אי אױםמער?סומ?ײט געדולדיגער

ד מד לככוד aypao שיינעם ביים געװאר^ זענםירם  יי
^־סמידיז לעןפירטװע v םיט ממלירונג  זי מים סש,ו

U בײם םעמבערם הונדערםער די פוץ װאונשוװ כעסטע P 
געזונטערחײט. נמזמ עם מל ער ?עט׳

nm את אינםמליתנג די Tpjiup מז אין  גרוי
 פון איינעד געווען אױ מאס״םיםיגג דער דמול• *מח״

 געשפילס am װעלכער עםטערpur TV מים שענםםע. די
ג םים pma פאםיגע ^  TTT אומערע pp םענץ און ג

 UVJW פון אנגעפירם יעס1געזאנג״םע? אח מאםישע
u עדיוקיישןעאל p p yn n םיס v״vt .דלם דעד םלעדזש 

 ןפטײל■ די ^לאדדירט חילכיג אוץ געלאכס הארשיג האם
■חוגראם. םחי^ןלישעד דער אין געמער

 אומית אםרע?שאז װיכםיגםםע pv גרעםםע די
pk 99 אמידאר װײס־ירעזידלנט געותװm  .nftap• 
m* באןןםםע די איגםםפלירעז געקומעז ספעאיעל אח  pa

m kkMMM M k^Lkikk kk k̂ Mk̂ MMMk MkMk kkkLuklkL kMMM MMMרעדא גאגלער.ס •רעזידעגם װייס לאקאלען• זערע
MMMMMMMkkkM MkkMklkkk Mtkkk kkkkk kMMMMkMM kMMkMMk MMkft■^באגײםםערתג גרעםםער דער םיט געװארען אויפגענומ 

 ברומד בפארד. דזשאינם דער pa טשערפאן דער
 פאוזיוןד דעם לם9 פארגעשטעלט האם איינחארן. םעם
pa װעלצןר ?רייגדלער. פרעז. וױיס כץןט״טיטינג, דעם 

 ייו• ־עדמ^למיגפ pa חיםמריע די איבערגעגעבןה האם
tv .a און יאז׳ a p ia  am אינםערנעשפגאל די Up evn 

v גרױסען a v vn ו העגד ױ אױף* TTPPapny זאי 
iy״anv םוימנטע די באלטימ^ a גארמענם קאטען אין 

v« תאס ppra דעם nva איגײםטריע. r. גך דובמםקי 
u שי?ם n v 1 י. דנרודע Tvonyanי T rrra p n v די 

*־בייטער. גארםעגם קאםען
 איגמר־ די מם־מיטימ בײם גערעדט pram עם

u זיד געפינט װאס ,pnyr״apnv נעשאנאל ja מי די  לע
r עטלימ rאץ ״ ^ טי ל  מנד ^תשעלא שװעסםער מ
 עדױפײזממיל pv ױטערמה י. 6געךעד האט ay מטשי.

םלעדוש. איידא ?םאר9דיר
מד v געװעז אח narnv מלממ דעם מױ מ  גרוי

appap געהאם האבען םיר װאו קלוב, ״■עגםהןןוד* אין 
 די pa yaavva פילע געםט ¥לס האבעז n כבוד דעם
 93װעל אינטערגעמטול, דער pa ליקאלזמ יאר?ער נױ

T דעלעגאםעז פלט באלםימאר אק געקומען T»Jr’׳ i חגד 
 איי eypaa pa םאוסםמײסםער דער קאס־ועגשזך. ר. *

 פפרמ־ avn ער שדר̂װ די pa שרײמװ־ דער געיתח
”o די שטעלם n־ppna־TyoTy .ר׳ײגדלעד, מגלער? &opv 
pmvp, םאשא TVaiya’T- •י. ב nawv. ת װןןסיליעװסד  י
ח eo לפמול p י b  ,poapv לvpv6 ל^ ay מר תאממ

Mftkftk Mftftk̂ Mkk MJ U kk kkft̂ HkMftMMkMMMkftklM MMM MMMMבײם רעדט TV7BVP ly v n y iy a  aypap« חאס װעלמר 
u p  apam n דער avn runs איחם אמ r tv m מד

p״ b  r n v ^חײס־פרע u p p ru ,חױ«ד אתחװ־ נןגלער

w און ארנײסער פון מנפערעמ w tfw נאשליסט זאציזןס is
W דעם חעלפעו U

 גױ pc Tyםvס־םpלvפ pa ארפײםער אידישע ךי
 אױס־ פארשטײער, pa פירער דיערע דורך האבען, יאךק

 גײיטדיט און אנטשלאסעג?יים םעסטע דיער געדריקט
 ו1 ״ארט״ דעם ינג1אונטערשטי גרעםטע די געבען *ו

 הילפם• נםםת?םיװע1? וױכטיגע דיץ אגםירעז עןקעג
 אין פרידער םאחנווײפעלםע אונחגרע !װישזמ מסיגקײט

 םיפסטען דיער אויסגעדרי?ט אױך ען3הא די *ײואפע.
a דעם׳ איפער פארדחם r i ארם״ חגר* p i אימ־ גיט 

 ״פאראײױגםען pa ?אמיײז דעם אין געווארען געשלאסען
 אויםפוםאדערעז !אשלאםזמ האבזח און אפיל״, אידישען

 ארײנפו־ אייל״, אידישז^ ״םאראייניגם^ pa םירער די
 ארגאנמזמיעס, די pa אימע אלם ״ארם״ דעם נעמען

 חולאד םיל^ פװאנוױג דעם pa טייל א קריגען זאל װאם
a ווערט וואם קאםפיק, n לאנד. אין אנגעפירט
 פײ גזװדאחח אנגעגום^ דינזס אשלוס?ח3 דןךיגע די

 חגר װאם ?אנםערענץ, ענטוזיאטטישער און גחיםער א
 גע-1א האם ״ארם״ pa פאלקם־?אםיםעט און ארבײטער

 דך האבמ עס וחגלכער אץ האםעל׳ סענטער אין האלטען
c דעלעגאטעה 900 ער3אי באםײליגם r i םארםרעםען 

 ארמממנר־ טרײד־ױניאנם, וױ ארגאניממיעט, סאסען 292
 TaavaTK&cniv̂ אנד,3םאר ײטער3אר גאציאגאלער ריגג,

r ױן i m אידישע c y 'p ra p n v.
 אי־ דער pa פיחנר רעדנער, פראםיגעגםע צאל א
p פאװעגונג ארבײטער דישער i פp אידענ־ אםערי?אנער 

T דעם נאד אײנער עד3הא בכלל, םום r im, געשיל־ 
 אץ איחח די pa לאגע טראגישע איצםיגע די דערט

ja y pu ףאױ ןעייאנגעױ זאבעה ־זײי iyi* פלעט tib 
jnלyה u אמערי?ע אין אידען די m  TyB אויף טרידער 

 tv אונםערגעשטראכזמ, Tyavn pv ים דיט אנדער תר
 ״טשאריםי״ r״P לומ3 זיק ניט דארף ד.ילף דאזיגע ךי

^ דארף נאר הילף, ע  ?אגםםרו?םיװעז א יף1א יועחמ ג
 אידישע גרױםע די ״ארט״, pa מעםאדע דער לױט אופן,

 '*avapy 9אידיש דאס איפערפױם װאם ארגאניזאציע,
יםודוו^ גזמונטע אויף לעבען שע

pa u פיא־וסנם כאנין, ג p p in n ריגג, ירמיטזנר
 פארגעשטעלט האם און קאנפערענץ, די געעפענט האם
 pa טשזןרםזמ חעלד׳ אדאלף אװענט, פון פאחיגער דעם

p ארבײםער i קאםיםעם םאלקס pa .ארם״.
,ארם״ pa װיגע־יחמידענט ליתדױטש. דוד דר.

a װעלכער פארבאנד, מלט n  t t  a ra y i מ־ א אױף 
ץ T״  לאגע םראגישע די געשילדערם האט אמערי?ע, י

pa װאגדעדען װאס פליכטלינגע, אידישע די an v  a n 
מ איז פראנ?רײד אץ j י n m ,װאם לענחנר »Tyr2y 
 פליכטלינמ חךיגע tm די .כםעס דײטשלאנד. םים זיד

yאג pa אדװא?אםזמ םוחרים״ געװעזענע דינןמ ip גןך 
 אויםדכמנז שום r״P נישט twipt וועלמג שעפםםלײט.

w להא־ דר. האם לענזזר״ נײע די אץ לעבזמ א מאמז 
a 11 אמ פראפלעם גרעסטע ״דאם גזױאגם. וױםש r i 
y די pa מאמת rn n !פליכםלינג T iw ya y irap m na,
Tyiyp TT^T זײ TV ןףוי, פאד V די 1אױסלערנע חק•

p אדמיטזױ i אויף זיד פאר פארדינזמ TW T v.״
T לװאוױםש דד. r ’n y u i avn גרױמנר חנר אױף 

p אפעראטיװעקא פאך־שו^ pa מץ i  Typnana פארס־ 
ara^VP. אױם האלם ״ארם״ חנר װאט *p יױלזמ tw 

מ t*־i תמעגיע׳ יז* ץ ליטוױזג, אק »מ לי  פראנק־ י
p דײטשלאנד איז p» יײד i  pa שוױיז pa .!פולגארי

riyn ײם3 חנדט1ג האנעז עס ycap אילםפמ׳ םידני 
ר םון ■ר^ידענם  סי9קאיװ קלאדיגג אמאלגאםײטעד ת

מ;  ל• י. pa פמחידענם ),p»ai( האפמזח .a דר. ײני
 מקחר נעראל9ג .ppava ױסף ;פאחיימ ער3שרײ ירץ
 װײס־ירזר גאגלער, איײדאר ;רינג ארמיטזגר pa םעד

n דדענם n  pa על8שן1איגםעת; p i םילעד. אבי׳חס 
p נױ דער pa סעקרעםער־טחױשוחנר u r דזשאיגם 

n 9אל די עד■ײמאסאלגאמ חנר pa במיד y iu n האמת 
TVTivaa n אױסגעדריקם m מר פארדתס  װאס ayn אי

pa Tm די pa םײל ?יק נים קריגם ״ארם״ דעד va 
o n אעיג ^ !יו ל  ״פאר• oyr pa קאםיײז דאלאר מי

Tyoi’m א»יל״. אידישען
nypya, פרעדתנם nyatpnyav p b

i r ,אויסוואגדעחט lyavn תמאלם נאר די iv אױס־ 
פאך. v האבעז זײ pm לעבען, א מאכען צו זיכט

 am ױניאן׳ פילינערי פץ מענעחשער סיעקטאד, נ•
y האט pa באגריסונגס־טעלעגראמע א צוגעשיקם in* 

aap אונטערשםיצוגג פולםטע די pa ײ• מילינערי חןר 
*אדט״. pa קאמיית דעם 1אי 1ניא

 חנר פמ 117 לאקאל P« ר9נעחש9מ צוקערמאן, ר.
 רעזא־ pa טשערפאן אלס האס, יוניאן׳ אינםעדנעשאנעל

 *jn ארײמעפראכטע די פארגעלייענט קאמיסיע, לוציע
 אנערקעגוגג די אויס דריקט חױאלמיע אײן מלמיעס.

pa חנר ױאס חילןי, קאנסטתקטױחגר װיכםיגער חגר 
 אײ־ 1אי איחגז אנדערע pa פליפטלימע די גיט ״ארם״
 pa ארמיטער אידישע די אויף פאדעדם pa ראפע,

 האל־ פאר קאמפיץ דעם pa חעלפעז n םאלקס״מאםען
iya איצם פירט ״אדט״ דער װאס דאלאר, מיליאן TV 1אי 
^p דעם pa םײל א אלס יארק, נױ aarup ארם״, 

11,250X100 פאר קאמייק
 ״פאראײניגםעז דעם גזמ9װ 9אלוצי1רע !יוײטע די

a צװישעז מגט, אייל״ אידישען n m : גרויםפ די״

 pa פאלקם־מאסען pa ארמיטזןר אידישע pa קאנפפחגגץ
p נײ n r לט9שט pa r a  ay tv ,aoya גחנםמר חנר

jjM kMMMM MM MMM MftftftMftftMMkMkLfek kM MMM klftftkklftkkftftft,װיכטיגקײט tj ̂קאמאײגס רי  rn אידעז די ®אר חילםס
ץ 19ז>ל 9איירא*  *VB קאנפערענץ די פאראײגעט. זי
 אלעגױ־ אנצונעסעז *ארט״ pa פירער די אױף חנרט

 אידישער ,פאראײניגםער דזנר tv «19וױרק u שריט 9םיג
lםB̂יל דץ אץ מל אייל״ p rיy דאם שליסע!מאי אויד

MMMMMMMkftft MMMMM MMMMMM kMMkMM MkftMMkft iftftklftk MMk MftkMMטיםסטעז דיער אױס דריקעז פארזאמעלטע די . ״ארט
kMftMMMM MMMMM■ kM ■MMMM MM MMMk MMM kftLkM kkkftMMMkבאזוג אגגעפירט װערען עס װאס דעס, ונוליב מארדרוס
MM IfMMMM MMflftMMkM Mftftkftfe M MMMkMMM MMMk MkfeMMftkMMM MMftftM■  pa אפיל אידישיג! ״פאראײניגםזח pa קאמפײגם דערע

our, pa.״ ana יל״1א אידישזנר פאראײניגםזגר דער 
 קאםיײז געמײנזאמען V אנצופירעז ptjtbv זיד װעט
ארט״׳1מיט׳ . prtip pn פארשטעחעד די pa עשאידי די 

p פאלקם־פאסע! pa אדפײטער p ומ כדי מצגליכע, אלעס 
קאמייק״. ,ארם״ דעם העלםזױ
a״yr רעואלוציעס r״iy i אײנשטימיג p i פים aa* 

pa i אמענומעז גײסטערונג r r u i אײ־ דעלעגאטען• די 
 האפ קאנסערענץ, די געשלאסען am חזנלד םר. חנר

p’ איגטצרנצש^זנל 35 לאקאל pa גאלדאדוםקי, מ. rn, 
 מריכ־ קאמיטע, צלשנצדצדק תד pa panyaa אלס

u טעט. n  pa  tv קאנפערענץ pr lysvn• 916 באטײליגם 
 ארמײ 151 ױגיאנם, Tyaynanaa 63 װאס דעלעגאםע!•

^j 16 פרענםשעס, םער־ריגג a a rw פארפאנד ארפײםזנר 
o לאנדםםאנשאםטעז 63 1»י ברעגטשעם rn T ’ ia n v . * 1 2 * * * * * 8

̂כען אייננאםען אינםערנעש»נעל -  םילימ זעסס איבער $גנעטר$טען ח
דובינססי פרעזידענם מױכסעס י»ג לעצםען ממר

דעפארטמענט פארוױילונג אץ בילדוגגס דעס די םארעפענטליכען פון פאליםי איר אנהאלמעגדיג
en ruvvnrr — ..................................................................... ..................... --* ---------------1

״ "r  • '# I* 9 •BrB• ■ '" B— — . ----, .
y .ארם״ ’ l n y iy c, װעלמר na 19גזװי nyaiyV u n 
n y n r•, האט pa אײנדתקספולא nyaurn געשילמרט 

p לאגפ םראגישע איצסיגפ די b איחח די •y a m  pa 
ny האט lynnyuv אײף n r ly y iom u n ל»מ pa חנם 

nyarrp םוחר יידישזנ!  pa. •װעדט ומלמד Bavnyau 
V ,לופם־םענש״, *avn p דאױמ ד .םײ אגט:1גע

 לא־ אנגעשלאט^ע אלע pa אויסגאבע! pa אייננאמזה
ױ גוט ןךוי ,pwaaanyiny? pa קאלם  אײעאכממ די ו

pa אויםגאבען ayn pa !חני ®יז אפיס מנטמלזנ ’P T ii. 
 אמםזװ״ nyn tib nnwa עקוםיװ1עק גענעחול די האט

r פיי נעשאנעל a סיטי אםלאנםיק 1אי מיטיגג aiyaynna־ 
 אויסגא־ pa אײננאמען די tib aanva דעטאלען א ליכם

 pa י פיגאנםןמ די apyn aa'nva nyn .1938 naa 1בע
onnwa a, 1 20 ױנין»ם, לאקאל 298 אלע ipp rnען3י 

 ־naa די 1אי אינטעתעשאנעל nyn pa דעפאו־טםענטעו
ױ גוט ןחײ קענעדע, pa שטאםע! אײניגםע  •ym דעם ו

nאפיס אל pp ji’  nyn pa.
o.יונ לאקאל די p* אײנגאםע! אלגעמײנע די a r 

Tyainayuv u דעם דווץ■ האבען ,aanva nyn וױיזט r 
6.171,252 n>6an סענט 14 מיט )yaio n ניט שליסט 

ני די װאס אײנקונפט ayn איץ  pa געחאט avn 16יו
 anyn װאם חנװױ ya״n^vany די נידעלם״. ענד ״פיגם

n וװוײ אלד3 שוק געשיילם r 1אי ^arryaa u p u.(
nyn אפיס גענעראל yaio nyn pa avn !*מקחוג 

pa 1,984,584 ױניאגס לאקאל די u 6 m סענט 17 םיט 
 פאגדעז. ספמיעלע די naa pa טעקס קאפיטא nya אלם
naa לאקאלם די pa כאארזס, דזשאינט tv די־ זײ װעלכע 
 pa 9אײגגאם תינע v לימװ39ג אמ אגגעשלאסןמ, בען
67^4,186 naVin סענט 97 םיט pa כענםלימ9װ די 

pa pa u די pa דיום rr^ ia ’ a אלתגזט די! T'naa 
pa T^anp בענעפיט׳ םוינהמ i i  oaiyaoyov *העל 

r גצלט אײנטתט pa ynftcB«ana פזמ u  pa •מיט 
גלידצה
 9איר 1אל pa d'bv גענצחול pa 19אויסגאב די

 evn 1938 דודך אפטײלתמ! pa לאקאלם אנגעשלאסענע
 80 מים דאלאו־ pa yaio 5,148,691 די אסנעם^מ

am סענט.  am געלאזזמ tv איבעז־פאס pa אײננאמעז 
nyau דאלא^ 1,022.660.34 אױםגאבזמ די

־V3 nyn װיחט 193אויםגא די פאגןןבמתלימוינדיג
 o'ov גמןמהול pa פאתואלםונג nyn אױף tv ׳TV וײכם

nyn pa ל9תעשןמ9אינם pa pa אוים־ אח לאקאלם די 
m vm !די גזװתמ w6vn L678.115 pa yaioמיט ־ 

r 9*ל pa שכיתת די איץ שליסם ?ס3װעל סזמפ, 76 a v 
 pa anyaauayao פוכזזאלםעה װי אגגעשםעלםע,

 pa evn TTm די װאם אפיםעם 266 די pa קלייחןם
y די a m n a a מז מ  אנגיד avn װאם ,ynyiyp pa ש

lyavno 69719058 יאז־ דאס m••*לו
ײן שליםם װאס ,19אױסגאפ אתאנײמ^ם אױף י

pnuyia a לאקיל naa 19געהאלם די y ira  ^nyan yaya, 
anyucvr או־גאגיח^ס, n v  m a, יױס־ אתינחזסױאגס 

Tyam, םסדײק BB»ayiya. אילף n y m a o naa. ־ ח  י
yn !מ סגי ױ ײז י oyoiyaopy tm י9לאי ׳ vp pa, ח  י

nravn pvnrr .ny*nn 2,681.172 im p iy i lyayjyiana 
naa lya ײ icana •11 חילז ayajyaoyy pa------------

im a m  ^ ז־י ■וויי  o ic w m i

nyn םון ענט __ ________ ___■
n y i» i האט יוניאן u rtm  153.927.77 Tyariaysjv.

a rm  aanva nyn, 1938 1אי אז am די n yo ra־ 
m^vn 789104 pray לyשאנyנ iy io 'ia םינף םיט a y o 

 אימגעשלא את ayn pa •Ty3Jiny״aa״a pa הילף אויף
239 n  iya 634 םױזזננם u6yn 87 םים naa aiyo 

,̂ ^pa rn קראנק ipnya ia ^טױםז pa B 'cyiya 
230,031.05 j^ riy a a  naa n iton חילן״ i i םיטגלי־ 

nyn. !פיישםײזנרונגל pa nyamna n אנשסאל־ צדקה 
njn pa u דוו*ד 1םע r  oyn אינסעמעשאנעל ynm pa 

T y a v n a y i s v  B in  o m a ro an v  yiyo i^ ayuv 
ײז שליסם למם9װ דאלא^ 248,390.65 tonu• י  u p 

nyn u װאס דאלאי־ םומזנגד  ly a y iy i am  i r n ’  n 
 ayn אוזוץ •90קא&י אועאגויױנג anypn'ipi םזנקםםיל

u to u ru p  nyn am אפיס lypnyaa nyn Ty3yiyi 
u p^ 29,819 פאו־םי n jton 48 מיט u v  n  pa B iya 

 n מיגעשטייעו־ט lyayn ױניאנס לאקאל yנyשלאםyג
anaa nyn״ a pa B in  pa״n  u r  ayn ■pin iyjana 

41,534 pa ymo .-מלאו
ayn Tyiyn in jynyn װאם n אײעאשלז nyn pa 

מ Tw ײני in ■איפעתעשםיגע! 1938 ײרן n אױסגאממ 
T מיליאו v nya’a םים B ra n  aTymyna am  ,n iton. 

nyn pa nynw אויך איז װעלכער iyna naaripyo nyn 
am אנגעוױזען ל9אינסערנעשאג  tv איז u פאח־אנקדן 

nn» פאקםאתין הויפם:
iy ײנקמ חני pa םיטגליתר n װאם דאס )1 m 

nya Tynyi n r  avn גוטשטײעגד׳ om ,האמן די הייםט 
ynגyלמyסיגעn געצאלם am  n yn, װעלבעס *naa a in 

n ג  any oyn דװס־צאלוגגע!• ®ז אײגנאםזג arm aa avn 
tan — דזפינסקי u p to n iy i n  tv —  asvrya סױזןני 
nyn מיםגליnyn, זיך האב?ח װעלפע TV lybv^ yuv 

t t h '  ny iiia דזדך nya jynyn ,n r  yatory y o xT  n 
paa^anaa y• קומזמ pa ית^־מװוטסטדניג u m  u p 

nya t t p '  nyn n  iy i 4סי98ל9חגג
2( nyaoyni nyn סײל a&ip otonyaw  ayn pa

pa די aye T ft r iyae n  pa  im u m  yonyoynnaa־
u דזנז n  pa אינטעושאשאנאל ysyoitoayuv y r a  pa

o raariaanv, ױ niva awyaya p ו n o  u n, מאס n*
n naa o אינפןמןשןגול ra y im i avn* םיפגליחנר

autoipnyaia pa awysya Typunp  n  pa ,1938 r a 
____ לאקןןלם. די pa פאנדעז
aam םםןןפיליםזנט, ך )8 nyn am  t t p '  *n avn 

naa yrnoprtop pa T9UT *pmתאנולונגפן pa אנדי״ 
Darya םים to n ,בתים an py i t t  avn מ ל  pa וי

nynyiyVp u n מל y e n  pa ,סטדייקס t v  ayn 
ttiw  anay i iyayn 4938 דזדך pa פיס ■ארגלייד 

y m u m a .יארען ayn ayn ל r*nuo nפארקלאנ וי  any 
iy אויסגאבען.  yiyr p a  i p  oanya oyn pa די 

p ססרײק u p  p p  1938 pa  p so D n a פיט nyp y-
ײ ̂יייײ 'י W7 M(1 *■י l M  toMWWW Im Vhi.
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t הװ asm פארקוםעו o , ns עחממוננ אפיציערע  
מני אין ווק־ענו ערשםעז דעם

 פאר־ נרויםע באזונדערם - מאי. טען23 זינט אפען שוין הױז ױניטי איז אונאפיציעל
ע אױםערגעוױינליך — דעקאריישאךדעי. פאר בױיטונגען  אונ־ ארן קאנצערטען ױי:

םעזאן דעם פאר צוגעגרייט װערען טערהאלטוננען

טי די  די אין הײם יראכטפולע אונזער חױז״, ,ױני
 ערע־ אפיויעל ווערם פענםילוױיניא, פון בערג בלויע
 די יוגי. אין ײיק-ענד ערשםע די סעזאן םאוץ פענט

 אײב• מענעדזשער פארשפרענט ערעפענונג, אסיציעלע
 אים־ די סון אימע זײז יאר דאס ױעט עלגער׳ ראהאם

 *91 האס הױז ױניםי די װאס םײערעגעז ■אזאנםסטע
מעמבערס אונזערע מען דארף מײנט דאס װאס האם.

 ■ראכטפולער דער איז װי גײסםיג און קערפערליד זיד
 זײ־ דעם חוץ אינטערנעשאגעל. אונזער םץ הויז ױניטי

 איז עם וועלכען איז װי מעסיגער פיל פרײזעז די גען
באקוועמליכקייטען. אזוינע מיט זומער־סלאץ אנדער

 פאר• דער פץ םשערםאן דער נאגלער, ברודער
 איז יאר דאם »ז װיסען אויד לאזם קאמיםע, װאלםומם

 למד װאס סאליםי זעלביגע די געװארעז אנגענומעז אױך
אפםײלוגגען. אלע אין טיפם פארבאטענדיג יאר, םעס

 הײסם עס וואם געוױס עגדענקעז די דערגײלען. גיט
 ארן יארעז, פריערדיגע די פון ערעםענונג חויז ױניטי א

איבערשטײגען. גאד עס װעם יאר הײ
םי דער פון טשערמאן נאגלער, איזידאר  חויז יוני

 די אז ,6מעלדע אינםערגעשאנעל, דער פח קאמיטע
 םרייםאג אנחויבען זיד װעם ערעפענוע אפיויעלע

 און שפת אגהאלטען װעם און ײני *װײטען דעם אודענם
 יאיפ גיי איו אלס7לא אלע סיז סארםרעטער זונםאג.

 ערעפענוגס דער «ו קומען װעלען שטעט ארוםיגע איץ
 און ציםערען באקװעמע שפייז, גוםע זעלטען די אײסער

 װאס לאנקע און םײד װאלד, פון רײכקײט אלגעמײנע די
םי די ו װערט באריםם, דערםים שױן איז הױז יוני  ן

 אונםער־ און פארװײלונגען אױסערגעװײנליכע געגרײם
םעג. די פאר האלטונגעז

אפען שױן הו-ז ױניםי
 םים גמפעגם הױז יתיטי זיד האט אומאסיציעל,

 איז דרײ דעם דינסטאג םריער, װאכײן אנדערםהאלבען
 געםאז עס האם מענעדזשםענם די מאי. אוואגאיגסטען

 םיםגלידער אונזערע געלעגעגהײם א געבען ix אום
 ארײננעמען און װאקײשאן װאך א דאבעז וױלען וועלכע

 פעגליכ־ ן האמן זאלען װיק־עגד דעי ןאײשקארדע די
 געווא־ געגעכען איז װאד דער פאר .09 םאן ix קיים
 שורות די וחגן •רײזען. ביליגע ספעאיעל געםם די רען

ר 09*191119191 די שױן איז געשריבען װערעז  דעס «
 זיכער איז עם און פאדפולם. וויק־עגד דןקארעישוז

 רעז־זשיםםרירעז *וגעאײלט גיט ײד האבעז װאס די *ז
 מתעז וועלען איז געפיגעז ניט פלאץ שױןיקײן װעלען

 אםי־ דער גאד בח יאר הײנםיגס באזוך זײער *ילײגיװ
עחנפעגוסג *יעלעד

 פארגע־ אמת אן האבען װילען װעלכע םיםגלידער
 דארםען ױני, טאגאט דעם דורך װאקעישאז ניגענדען

ך און גואײלען זיך  גײ באצייםענס. רעדזשיסםרירען זי
אפרועז פאר ■לאץ באקװעמערער איז ץענערער קײז טא

אונטערהאלטער און ארטיסםען
 1אי אוגםערהאלטונגען אראנזשירען *ו קאםיםע די

 ליעב* הערמאז םון באשטיים יאר הימםיגס הויז ױניטי דער
 םיר, גלויבען אליין. דאס פינקעלשטיין. ױגח און מאן

 װאם אונםערהאלטונגען םארט די וועגען פיל שױן זאגט
ױ האבען. יאר דאס װעלען ױניםי אין געםט די  די ו

 מר די אויםער יאר, דאס װעלען םאחיכערם׳ קאםיםע
הויז ױניטי די װאס זינגער אמ ארםיםטעז שםעגדיגע

huLHuaM — — T   y - - ~ ̂ uu  —    — a a i i  a > 1 ■ ■■L.שםעלען וועלען וועלכע *ח םעזאז פארן אן שסללס 
 קאנצערםען, און ריוױום אפערעטעס, שפילעז, םעאטער

 בארימםע םץ רײע גאטנע א אויפםרעםען אױך װעלען
םםארס. ראדיא און בינע און איערא דער פת קינסטלער

:זײנען דערםאנם קאסימע די, װאס די אווישען
 ;זיגגער קרעםער, איזא און װידע ראבערם פיערס, זשאן
 יאיםשי דיםי. תדיערא וױיאליניסט בארימםער דער

 זעל־ דער ;קסײלאפאגיסט יאפאגעזישער דער היראקא
 וױי־ די גאםעץ; וױנסענטע שפילער גיםאר טענעד

 א איז עידוס ארגאלד אץ וױיאלין מישא אליניסטען
 אועוא און קאנצערם דער פון ארםיםםען כארי&טע גאל

בינע.
 אויפ־ וועלען סענגער בארימםע טוגאז האלבער א

 *װײ אלע בײםענדיג זיך רעסײםעלס םאגץ אין םרעםעז
 אלער־ אין אונםערריכם געבען אויך וועלען די וואכען.

 סאקאלאװ, אננא זײנעז זײ אװישען םעגץ. מאדעדנע לײ
 םרים מאםלאװ, סאפיע קאנער, פאולין םעלמאן׳ לילי

—אנדערע. און צפזז בלעקער,
 מאכען און זיד רעזשיםטריחנן או גויטיג איז עם

 דורן• םאן איר קענם דאם באצײםענס. רעזערװאציעס
םי אין שרײבען  פענםילװײניא, ■ארק פארעסם הומ, יוני

 ײניטי דער *ון אפים יארקעד נײ איז קוםען אדער
 װאםקינס םעלעפאז סםרים. םע16 װעסם 4 אין הויז,

9—6868.

מינ?אח. מ. נ. חבדים די װארט טרײםט א
װעל• דורך שפראך׳ שום קײן אין װערטער קײן ניסא

 אײערע אין װאתד םיפע די פארזזײלען קעגען ם׳זאל כע
קיגד. יתגען אייער פץ טױט דודכ׳ן העדזער

 װאם פאר פרעגעז *ו װעםזמ גײ ניטא אח לײדער
 זײנם אייך• אױף אויסגעפאלען איז גזר בייזער דזנר
 םיטגלידערשאפט אידישעד דעד פון חארץ אאט דאד זדר
 םים דאד איר שםעלט יוניאן. דרעםפאכער אונזער אק
 דרעםפאכער *אויפ׳ן אײער םיט זזודש יעדען פאר זיד

 דאס גערעכטיגקײט״ «די ארגאן אונזער אין פראנם״
 פאר זיד ס׳פארלירט און לעבען, ארבײםער ספעאיפישע

 פאלקסםיםלאכ־ אידישע די פען אייער פזץ ניט פאל קיין
 א אץ צונג אידישע די אייך דווץ■ דאך רעדט קײם.

 אדבײםער, אידישע אוגז׳ או ארבייטער׳צייטוגג אידישער
 פאר חודש. או זוודש פון אזױ בענקען םיר װעלמן נאך
? ■ײן די און וױיםאג דער אײך קוםט װאס

 חבר אלײן׳ איד נים פרעגעז• ןץ װעםען ביי ניםא
 אידישע אלע. מיד געםראסען. דינם פינקא̂ן חברח און

ןו םײלעז ארנײטער׳ מר. אי
פליינפסלד. אײצס המחטל,

 אונזער פון םעפינהייפען זוםער
דעפארפמענס עדיוקײמנאל

נערענטינק״ ►(-----------------------

jyrmp ם. »ני«6 פון
 פארגעםען נים האבען מיר

 זעמ» םץ מיםגלידער ארבייםער. ױנגע גרופע א
 װעל■ שםעם, ארומיגע און יארק נױ אין ױניאגם לאקאל

 jw קווער־שנים א רעפרעזענםירם זיד מים האבען כע
 זעקסםען דעם שבת האבען מיטגלידערשאםם, אונזער

 םרײענגעל די פון קבר ברודער דעם באזוכם מאי
םעמעטערי. עווערגרין אויף קרבגות

 דערחױגס װאם מאנומענם אײנדרוקםםולער דער
 אונזערן פיז קבר געמימשאפםליכעז דעם איבער ייד

 אײגדרוק אומפארגעסליכען אן געמאכם האם מארטירער,
 קעו געבויגענע מיט אונזערע. מיםגלידער ױגגע די אויף

 געווא• אוועקגעלײגם איז עם ווען געשטאנען זײ זייגען
 אױפ- דעם סיט מאגומענט ביים בלומען קראנץ א רעז

 אמד םײער׳ טרײענגעל פון קרבנות די ״פאר :שריםם
 אינסער• דער ;1911 טען25 דעם מארטש געק־מען

 אונזערן גיט פארגעםט םארבאנד סטודענםען נעשןונעל
 דעפארט־ עדױקיישאנאל דער גיארטירער״. און קרבגות

 און םמנע דער פון בילדער מואװי זענוםעז האט מענם
 װאס בילד ד$ם אין ווערען אייגנעשלאםען וועם דאס

 איר ,דער טיטעל אוגםערן אוגעגרײם איצם װערם
 אקאיע״. אין פארבאנד םטודענטען םעתעשאנעל

 נידפלס• און .פינס פאר פארםיס טעאםער
 אינס האבעז אינםערגעשאנעל דער םון מיםגלידער

 נײע די מיט נידעלס״ און .פינם זען *ו געלעגענהײט א
̂ען װאט סקעטשעס g ױי ayigAi i י?ג^  ־־*|ד,־6ר־ז|9י

 טע• די אן זיד אגשליסען דורך פריתען, רעדוצירטע אויף
 ארןאזשיחג םעלאושיפ םטודעגם די װאס פארטיס אטער

 פןר• איז זיד שםעלט טיקעםם אח אינפארמזמניע םאר
ן דעוארטסענט עדױקיישאגעל דעם מים כמװנג  אמ־ יי

אםים. םערנעשאנעל
 אויספלוגען און שפאצירפן

 ססר דעם פח אראגזשירט ווערם ארויםםאר אז
 דעיאחד עדױקײשאגעל םיםן ןװזאמען פארבאנד דענםן
 ןןן גאך האלב יוגי פערםען דעם זונטאג פאר מענט

 פארד־ םיר אײלאנד. לאגג האלים, נאד פרי רדע »ין
 םואתי אםחירעזי גום דארט זיך װעם איר אז אײך כערען

 סםר דעם פאר װערען גענומעז דארט וועלען בילדער
דערפאנם. פריער האבען מיר װאס בילד דענםעז
ו  סאר עװעגױ אכטע די נעמט םלאץ, *ום קומעז ו

 נאן גײס װאם םרעין די םי״, עם ״בי די אדער װעי
 געטט בולווארז־. סוםפחיז אויף םםאים אץ דזשעםעיקא

ו נאט דעם דארט מד דןד בולוזארד• ספריגגפילד ו  •י
 נאן חאלב באגעגעגען דארט אײד װעם שפאויר דעם פון

מז•
 עדױקײשאגןל אין אן פרעגם אײנצעלהייםען םאר

םטריט. םע16 װעםט 3 דעפארטמענט,
 אפען נאך סענטער מ«נהעםען איסם

 האבוז מיםגליחװ־ גתפען פת פארלאמ אױםן
ו באשלאםעז םיר  די אנהאלטןן און אפען האלטען ו

 ױױעעל-סאש מאנהעטען איםם אונזער פון םעםיגקײםעז
םענםזנר. קײשאנעל
חײ־ס*ל> ריםשםאן דזשוליא די איז ילאץ דער

 pB ואנעושס^נ יעדען עוועגיו, צוױיטע אץ סםרים סםםזג
ו םערםעל א  ור־ אװענט. אין 10 ביז םאתאכם 6 ו

 גןס* םאננען, אק אונםערריכם גיבען לערער פארענע
ז דיםקוסיןס שװיפען. אץ קאלעסםעניקם באל. קעם  מי

 םיטגלידןר פאר אײגםרים טאג־נײעס. איבער געפירם
 תם װעגעז וױםעז לאזם פרײ. אמ אינםעתעשאגעל ®מ

חברים. און פדײנד אײעחנ

רעזאלוציע. טרױער
 1875 שעכםער׳ און בעקער פון ארבײטער די מיר״
 אױ*׳ז םרויער טיפםםען אתזעד אויס דריקען בראדוױי׳

 פיז אײגויגעדזמ מיגקאף, םאול םון טוים פריוײטיגען
 פיז םעקרעםאר עקזעקוםיװ באליבםען אלעמעגם אונזער
םינקאף. נעםעגיעל יתיאן, אתזער

 אױפ׳ז םרײסם פון װערטעד־ גןפינען *ו שװער
פריי• ךין און םינקאף ברודער פון פארלוםם שרןקלימז

 ממר ברײםער דער פון םיטגעפיל םיפעו־ דעד זאל
 םדייסס א די מר דיז ימיןא יגזןרא פין דערשאפסגלי
טרױער. טיפעץ פון םעג שווערע ױיערע אין

י• לןרמר; ס. ; שעדטאןט שאו קיאסיז, פ.
חימי• j\ ;קאמיםע שאו שנימנר.

GERECHTIGKEIT (Justice)rmw
Price 10 CentsJersey City, N. J., July, 1939

די דורךי האט 117 לאקאל װאלען די נאך

הייי אז א •7 י י ״ ' ^”״  דעם דאנערשםאג, געווארען טען
 איז עם אדםיניםםראויע. גײע א באקוםאן ױני. םעז17

 אפאזיאיע די און װאהל־קאםף שטורעמדיגער א געװען
 געזיגם האט אדםיניסטחמיע פריהערדיגער דער צו

 ער• האט זי פאיאריםעם. באדײםענדער גאנץ א סים
םשער־ אץ מענעדזשער םאר קאנדידאםעז אירע װעהלם

 פמ וװיײדריםעל ערװעהל$ז האם זי לאקאל; פץ מאן
 ער־ האט און עקזעקוםװוע דער אין קאנדידאטען אירע

לא־ דער װאס בימעם־אגעגםעז, 24 די פץ 14 זועהלם
באשעםםיגט. קאל

וואהל־ דער װאם אויף קוקענדיג ניט גאו־
לעצ־ די באזוגדערם שםורעםדיגער׳ א געװען איז קאםף

̂ירדו טןלװומז יד דווך אן1זײ 4it< מד nnim מרכגא yi 
 דאס אופן. ערליכםטען און שענסםען בעסםען, דעם אויף

ו גיממ בא־ די םאי זיגער, די םאי *דדים׳ בײדע ו
 איז דאס אז צו, אויך גיבען נדדים בײז־ע אח זיגםזנ.
 און באטיהונגען ײביגםקי׳ם •רעזידעגם דאגק א געװען

 װאהלען די אז גענוםען, האס ער װאס אינםערעס. דעם
ארדנונג. בעסטער דער אין װערען דודכגעפירט ואלען

 ערליכע און דעמאקראםישע אסת׳ע געװען זײנען עם
 אלע ®מ םײגוגג אײנשםיםיגע די איז דאם — װאהלען

 גע• אנטײל האבעז װאס ,117 פוןלאקאל מיטגליחנר *י
 אנםײל פאל דאס האכען עם און ודאחלען. די אין טטען

 דאס זיך דאכט איז עס ואל• גרױסע גאגץ א געגוםעז
אפעדײ־ קלאוק די פון געשיכטע דער אק פאל זרשםע

 זאלען םיםגלידער ואל גרױםע אזא או יוגיאן, פארס
װאחלען. די אק נעםען אנטײל

 די אין באטייליגוגג גרױםע אוגגעודימליד די אט
םיט־ די שטארק וױ ווערםער אהן דערוײלט װאחלעז
פאראיגםערע־ געװען זזײנו 117 קאללא ®מ גליחנר

װאחל־מםף. לעוטען דעם אין פידט
פונאנדער״ זיך •ראנירען גים דא װעלען םיר

 יןא ישוא וױכםיגםםע די געװען איז עם װאס קלײבעז
 פאראיג־ אטשסאוקסטען האט װאס וואהל״קאמ̂ן דעם

 גימר נןטען םיר אפערײטארם. קלאוק די סןרעסירט
אפאזיציע■ דער פון מגלידעדטי אלן בײ גים אז *ן,

 איז אפשםיםוגג׳ חנר אין באםײליגם זיך תאנעז װאם
ײ האם װאס אישו, זעלביגע די און אײן  גן־י ז

 אדפיגיס־ פריהערדיגער דןד גןגןן שםימעז או בראכט
 אז ױכער, איץ קלאר אנער איז זאך אײן טדאציע.

■ ארימץמאיס ייסענר די ױ ן שםי־ מקונמנן זײנעז װאס ו
 חנד אין עגדערומ אן טאכען געוואלט האבעז פען,

ױ דןר פיז גפירונ זלוקשטאװן אח יונין  מעגשעז גימ ו
̂וען װאם רורעד, בײם  און דורכפירוז. עגדןרוגג די זן
 װאס דעדײגיאז איז ןנדןרתגוז אלע ^יקרפיז יןןר
 װערען בעסער זאל ןס אז איז, וױלען, ארבײטער אלע

ײ — לאגן ז״ןר  גחד ארבײם׳ מער חאבעז זאלעז ז
סןון פארדיגסטען, סערע  TP די פיז כאחאנדלונג גן

ײ לעמז• זיכןדןן פעוי א און לעבאםים מיז ז  מר זי
ו עס רעכםיגט  װןלןןי ןס דארםעז ןיי אוץ וועלען ו
די אז דטאנוז,דץ «ו איבעדיג אתז פאר איז עס

MS SWS* m

װע־ טיעוגגם־פארשידעגהײםען עקזיסםירען םעגען
 פאםענד־ די וועגען יוגיאן, דער פון פירוגג דער גען

 גײם שםײן דארפען װאס םענשען, פײאיגםםע און םםע
 און אײגע איז יוניאן די אבער גוניאן, דער ®ון רודער

 זײ־ ױױאן דער ®ון םיםגלידער די ®ח אינםערעסעז די
 םאר־ איז וואהלקאםף דער װען אמם׳ אח איינע• נעז

 אלע דארפען פאריבער. זײנען װאהלעז די און ענדיגם
 אין געדאנק אײן האבען ױניאז דער פמ מיטגלידער

ל איין און קאפ  פארבעםערען צו אויגען, די פאר וי
 דערגרײכם קען דאם אח טרעיד״ ®ון *ושטאנד דעם

 אנ־ געמײנשאםטליכער און אלגעמייגער דורך װערען
שםרענגונג.

 די געװען אמאל זײגען אפערײםארם קלאוק די
 די ניט געדױס איז עם םרעיד. אין בעםם־באגאלםע

 זיד האט לאגע זײער מאס איערײטארם, די פון שולד
זגדי עס ~ ס.ךמע9ופא ̂ישטאז אזױ צייט דער מים  ו

 פאר־ האבען װאס אומשמענדען, רײע גאעע א געוועז
 פאר־ זײנען ס9 יד.9םי קלאוק אין 9לאג די רט9ערג

 איץ אינדוםםריעם ער9אגד 9אל איז ענדערונגעז געקומןן
 קלאוק ר9ד אין ז9רונג9ענל פארגעקוםען אויך זײנען עם

 וױל װאם קריזיס, י9לאנג דער רנו9ד .9אינדוםםרי
.9וױיל א אויף אפגעדובט זיך האט ןם אױםחערעז• ניט

ftiLlMi lAAftAI liili MkkkMM MMM  חאלס ארבײססלאזיגקייס גרויסער דין םיס קריזים דער אז
 די איגעגארם. זיך האם מען אבער מרשוױגדען# אק

 אוןדאם גרױס רמיג אלץ נאד איז ארסײ 9ארבײםםלאז
 קלאוקסאכער די אז און אן, חאלם קריזים דער אז םײנם,

ש ז9זײג  אים פון אםשטארקסםעז ז9לײז* מאם די« ן9וווי
ו גױטיג גים איז ײלען.1ר9ו־ ו

ט אזא אין  19י19אוטשט אזעלכע אונםער און ויי
 בוחות אלע פון אנשםרענגונג באזונדערע א זיך נויםיגט

ו  קלאוק אק ר9ארבײט די פון 9לאג די פארבעםערען ו
םרזױד.

 סך ן געהאם מאל אלע חאבען קלאוקמאכער די ׳
 זײ ז9דיג אי*ט יד.9םר ל9זײ אין םראבלעםעז 9ר9שײ
ו ר.9שװער נאך און מער נאך י ו ג זײגעז 9אלט י  *9וו

 כוחות אלע אז ר,9ריב9ד האםען מיר •9נײ קוםען
 קאםף דעם אין פאראייגיגס זײן לען9וו 117 לאקאל פח
 ר9י איז קלאוקמאכער די פון גזדל דעם פארבעםערען או

ײם.1 רער9שיו איוםיגער
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די אויסגעםידעז האבעז װאם םירםעס, דרעם פיל אזוי
ױניאן. דער ®מ קאנםראל
געוואוסם ניט האם יוניאן די אז מעגליד, עם איז

 איז אל1 זײער נים. זיכער דאם ? עקױםםעגץ זײער םון
ו א  ניט זײ זאל יתיאן דער ®ון אוײ דאם אז גרױסע, ו

באםערקען. קענען
 זײנןן װאס שװעריגקייםעז, גרויסע די דינען עם

 ־9שט װאס םירםעם, די אט ארגאניזירען םים פארבונדען
 9גרױס די בלויז נים *ח יוניאז• דער ®מ װעג איז חען

 9גרױס די. אויך נאר ארגאגמירעז׳ או זײ שװעריגקייםען
 T9B װען ארגאניזירם, האלםען גו זיי שוועריגקײטען

שוק. זײ קריגט
 פאראן איז ״גערעכםיגקייט״ נוטער פאריגען דעם אין

 דרעםםאכזר די װאם שװעריגקײםען די פץ גאשרײבונג א
 די ארגאניזירעז *ו װעג איר אין באגעגענט האט ױניאן

ײ איזישאז נעזזײ סח ם■טטוד-סאוטטסאדד דזשא־ געװעז ז

W יייי »a n  ■am m.,    - ,
ח9קלאוקפאנ די פון 9לאג » אי 9*ם9ל די י m ז9י i ד9די 

ו 9דדיקם9ג א י י א ן  אלץ ר9ח׳יים װאס ז9ײאר9ג ו
פטאפירןרש 9נײ די אז ן.9האפ ז9יײל םיר עדג*•.

â  ̂ ^̂ 9̂4̂8 0̂ 000̂ 0 - - -  ®—* ——
_ - . ■*fii /'ii ס־ד *ו/ןד.

̂ול סון פארװאלסומ איז מד איום nram װאם ,117 לא
 Maaaimama MmMM------n MiM Mi am̂ MhM a ■a a m m ■ a a >--S - ױ מיםלעז געםיגעז |9ל9וי ז9#ידאר9ג חיילם  וױ1 ו

 אגשםרןנמוזאלו ז9ל9ײ אמ ז9י9893ארס נו 9לאג
פארװירקליגןן. ןו 09 כוחות אץ פײאיגסייזחמ 9ר9יײ

feMA MmMMa §m Ma  ̂ mua SMSOIIד ײ וױלןן סױד מ ך דןונ ױ  איז טירעי ױ או אן1#אא ו
י  סמיססרא■אר ד9•ריו«דדיג תד 1« י9נג9אגה י

n 9טײ״ל9גדי- די ז9<ל9סיסײ אױסרימױג ז9ל9ײ 
פ כיי ^ײי ײ יי ל 9י־9ז ײי לייס מממ, 9לל9ײ ד,9ג9י

ײז׳ ײ י.wmrm די •ת 9לאג די wwmrm מגי

 יתיאז ר9סםאכ9דר די ערפאלגרײכער דער
״1* ארגאניהמדאנס־ י י י *י- ״ I'M װאס קאםפײז׳ גאניזאציאנס

״L|י ״ י י ׳ , סוף ן9רגוס9אתס חאם ד ;
ו9שריג9רג9א»ם Ann ̂ דרעםמאכער

 קאםסײז דער איז פירםעס• 200 ארום םים אפטאגזח
 אר־ אן רם9ײ גםליד9אײג פארעגדיגם. ניט נאך איז

 19 גדיגם,9®»ר נים &אל קיין קאםועין גאניזאציאגס
 19B םים פאל א נאר פארםגעזעצם׳ שםענדיג רט9װ

 פןקס חװ־ שױן װימיגןד. םיט טאל 9 אח איםפןם
 װי 9אינדוסםרי ארגאגיזידםע גוס 9ל9 איז ם9ײ אליין׳

 לץ9 191 זיד חאגען רק,9י נױ אין 9איגדוסםרי ם9דד די
מ װאס פירםעס, דרןס פיל אזױ 1911091  *91 גיט ז9י

 באװײזם, ימיאן, ר9ד ®ון קאגםראל דעד אוגםער ז919שט
 ®ײז גיס האם יוגיאן 9 1אי ארביים גמאויאנס9ארג אז

 נים פאל קיין 199 ם9ײ ארבײם 19 איז 09 גרעגומזי
•19ד9ײ אפגעשטןלם

ג9 ר9גרױס למםער ד9ד  ®ח קאמפיין ניזאויאנס9ו
191 i 9as»09Tr י יוגיאן^  19 ®.9ײ 191 1939 ײזסנ

 אױף ליגק 09 190יי9דיג9שװ גוױ#ן לכן9װ באודיזם
י יתחמס אתמרע ®ון <9װ 091 מ־ די 19VT9P19 י  י

if• 9 װעלכו סיס ®9חססױ u o io  19m  nאיז ס 
 גיזיר־9גתז־ארג אווי חס אץ װאס ווסאל, סיין גים 191
מ9ג 19199 זיד 19ל9ז 9חי גיי 1®י םחױי ס9ײ 190 19י

 אס אמ קאנםראקטארם. אוז מאגוםעקםשורערם בערס,
:די ן919װ דערשײלט ווערם עם װאם איז

 װאס אזעלכע 01900190 זײנעז חשאבערס «די
 ס*ס אםים אן בלױז יארק נױ אין האבען

 סעםיעל פאר א האבען זײ פון פאנכע שאו־רום. א
 אין אכט091 רם9װ ארבײם 9םערסם זײער מאכער.

 אזא סםרײקען םאון. אוו אום שעפער ?אנסראקסיטנ
יארק יו1 אין אױפגאבע. שװערע ץ1גא א איז חשאבער

 ביי ארבייס 191 ®ח 19091111901119 190911 נישטא איז
 *9* ®ח ארבײט אז 01900190 איז 09 דזשאבלר• אזא
 191911 יײ 1װא 191פי910אוי דלאד>1בא די גאך דן• 191

19הים םת 190 •1919ליײ9ד זײ 19ז9ל ים1 !עםאבט,
.0391 איז 190 שאו־רוםס די

191 19H  װאס פירםעס 91919קל די םים 09 1אי 9
 0900 0190 19ײ1 9 •ידוססר1אי n*09 די 19009019®
 םרייד. דרעם אק נטװיקעלם9 0190א9ל 1זי האט 1919ש

די פארבײ גײס 190 19װ ל.9םאז־ 1939 19»9ש 09םװ
onoo 19085 19י אױף 09i**39i 9119190 93היי

ו 91 ס9ה 190 19 ז90אױםדוכ איינצם זיך 19?  190 ו
 1רײ9 1939 1אי גיים .01911009901190 9גרױס םים

 *9X 1אי 1פלא 1919* 19 יס1א 1אי 01*091 .1י1ױי191אי
י 19י9* 1אי רלאד9נים 19X10 א אץ םיילט  ל9190ו

 דדי*. ססי שאו 9 •1ל9ל א1רחס שא® דדאס םץ 9 1אי
 אושױי־ 191 איז 1לײ9 באס 191 .0991*090 ף1םי ,1פי

 19X191 1א* .nix* •0191019 09 191*1 אל0א .191
90• 93 919111191 *m**nx 91 I9i*iםלאכ̂מ ל 

*i 90 סיס ix on® "fln® ix ײם1 1לײ9 כאס 191 i* 
*193 9 ארױם 01910 אמ ix 9 3990*1939011 991שי

 אױך 011913 1לייP90I19 41919 19 9 03לא0 ל9י
099®9 ii 91*019® *i איר ם9סםרײ ל.999® 9 1אי 
119*091 0390 19 99*90 *1 IX 1א* 41ל91 01911 1אי 

9 191 09110 91*00*1 9 *1 0*119 19 OD991 0H9
 זעלבעז אין דערש1א 9119 ז9י93 פארפעסםעז אױף

 דארף ן9יn '11 .190*11 99&ל 9 םים ®וער 99ל3
 לי״901«אי אםת׳ע ז9 זיך 019190 09 ז•91אל03א1 זײ

019OH ,099091*1 3® 9 םױרװים״ T190 ®ח יודא* 
נאכהאלםען. זײ 19199 *י חאלםס 9לא

 193א *1 191*1 »191*1 099*90 *1 ײי 1939 1לײ9
 ־91אױס די 19® אח י1סס111אי 191 ®אר םױםליד
900099 011911900 ®p 919*0 די װי רבײםער.9 די* 

193 9®99*t9i י  אויפ איז יזם1*1אר 19x191 091 י
i® 17לאי וװרז זײ ל9ז 190  193W1W19* א p u n.״

091 1*191 0*0 •9119B01X 19י10 איז 09 93ל9ײ 
190099 ix אץ o*i 119איסשס 1יתיא ד* איז מאל 9אל 
 190ל9 19 איז 09 •1*99 9י9 1<* _ 19ילאז91ײ1א

 י1ל9ײ II *®191 9 191911099 1903ליי 1אי 09 1א
19193 P®» 01911190 191119 (.909911*9 19191191אײ 

 n 0911* װאס ,190<וי1י19ײס 9רױסג לי סים 019993
19390 *I9*n 9*1 חןם 1*9 09R91 לעוסןן 1*9 אץ 19ײ
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