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עחממוננ אפיציערע to, ns הװ asm פארקוםעו  
מני אין ווק־ענו ערשםעז דעם

 פאר־ נרויםע באזונדערם - מאי. טען23 זינט אפען שוין הױז ױניטי איז אונאפיציעל
 אונ־ ארן קאנצערטען ױי:ע אױםערגעוױינליך — דעקאריישאךדעי. פאר בױיטונגען

םעזאן דעם פאר צוגעגרייט װערען טערהאלטוננען

 די אין הײם יראכטפולע אונזער חױז״, ,ױניטי די
 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
 חויז יוניםי דער פון טשערמאן נאגלער, איזידאר

 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
 ןו װערט באריםם, דערםים שױן איז הױז יוניםי די

 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

 גײ באצייםענס. רעדזשיסםרירען זיך און גואײלען זיך
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
 די וױ האבען. יאר דאס װעלען ױניםי אין געםט די

 מר די אויםער יאר, דאס װעלען םאחיכערם׳ קאםיםע
הויז ױניטי די װאס זינגער אמ ארםיםטעז שםעגדיגע

h u L H u a M  — — T    y  - - ~ ^ u u  —    — 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
 פענםילװײניא, ■ארק פארעסם הומ, יוניםי אין שרײבען

 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

ײ ניטא אח לײדער  װאם פאר פרעגעז *ו װעםזמ ג
 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 פינקאן^ חברח און

ו םײלעז ארנײטער׳ ן ר. אי מ
פליינפסלד. אײצס המחטל,

םער ען זו פ היי  אונזער פון םעפינ
ל א מנ ײ ק ו די ס ע ענ מ פ ר א פ ע ד
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«6 פון jyrm ם. »ני p
 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 ױ̂י ayigAii 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
 אמ־ יין דעוארטסענט עדױקיישאגעל דעם מים כמװנג

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
 סאר עװעגױ אכטע די נעמט םלאץ, *ום קומעז וו

 נאן גײס װאם םרעין די םי״, עם ״בי די אדער װעי
 געטט בולווארז־. סוםפחיז אויף םםאים אץ דזשעםעיקא

ד דןד בולוזארד• ספריגגפילד וו נאט דעם דארט מ  •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
 די אנהאלטןן און אפען האלטען וו באשלאםעז םיר

 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
 ור־ אװענט. אין 10 ביז םאתאכם 6 וו םערםעל א

 גןס* םאננען, אק אונםערריכם גיבען לערער פארענע
ז דיםקוסיןס שװיפען. אץ קאלעסםעניקם באל. קעם  מי

 םיטגלידןר פאר אײגםרים טאג־נײעס. איבער געפירם
ם װעגעז וױםעז לאזם פרײ. אמ אינםעתעשאגעל ®מ  ת

חברים. און פדײנד אײעחנ

ױער ע. טר צי אלו עז ר
 1875 שעכםער׳ און בעקער פון ארבײטער די מיר״
 אױ*׳ז םרויער טיפםםען אתזעד אויס דריקען בראדוױי׳

מ מיגקאף, םאול םון טוים פריוײטיגען ײגויגעדז  פיז א
 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
ר דיז ימיןא יגזןרא פין דערשאפסגלי  םדייסס א די מ
טרױער. טיפעץ פון םעג שווערע ױיערע אין

ר; ס. ; שעדטאןט שאו קיאסיז, פ. מ ר י• לן
מי• j\ ;קאמיםע שאו שנימנר. חי
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Price 10 CentsJersey City, N. J., July, 1939

אך די דורךי האט 117 לאקאל װאלען די נ
•7 יאהייי אז ״ '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

 nnimyi מרכגא^ירדו טןלװומז יד דווך אן1זײ 4it< מד
 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
ײנו 117 קאללא ®מ גליחנר פאראיגםערע־ געװען זז

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
ר נןטען םיר אפערײטארם. קלאוק די סןרעסירט מ  גי

אפאזיציע■ דער פון מגלידעדטי אלן בײ גים אז *ן,
 איז אפשםיםוגג׳ חנר אין באםײליגם זיך תאנעז װאם

 גן־י זײ האם װאס אישו, זעלביגע די און אײן
ד גןגןן שםימעז או בראכט  אדפיגיס־ פריהערדיגער דן

 אז ױכער, איץ קלאר אנער איז זאך אײן טדאציע.
■ ארימץמאיס ייסענר די ױ שםי־ מקונמנן זײנעז װאס ון

 חנד אין עגדערומ אן טאכען געוואלט האבעז פען,
מ וזלוקשטאװן אח יוניןױ דןר פיז גפירונ  מעגשעז גי
̂וען װאם רורעד, בײם  און דורכפירוז. עגדןרוגג די זן
רפיז יןןר ק תגוז אלע ^י ר דן אז איז ןנ ײגי  װאס דעד
ס אז איז, וױלען, ארבײטער אלע  װערען בעסער זאל ן

ד ארבײם׳ מער חאבעז זאלעז זײ — לאגן ז״ןר ח  ג
ן פארדיגסטען, סערע ו ן ס ן  TP די פיז כאחאנדלונג ג

מיז זײ לעמז• זיכןדןן פעוי א און לעבאםים ר זי  מ
ו עס רעכםיגט ס דארםעז ןיי אוץ וועלען ו  װןלןןי ן
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

 פארבעםערען צו אויגען, די פאר ויל איין און קאפ
 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
 וזגדי עס ~ ס.ךמע9ופא ^ישטאז אזױ צייט דער מים

 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

f t i L l M i  lA A f tA I  l i i l i  M k k k M M  M M M  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,

 אים פון אםשטארקסםעז ז9לײז* מאם די« ן9ווויש ז9זײג
ײלען.1ר9ו־ וו גױטיג גים איז

 19י19אוטשט אזעלכע אונםער און וייט אזא אין
 בוחות אלע פון אנשםרענגונג באזונדערע א זיך נויםיגט

 קלאוק אק ר9ארבײט די פון 9לאג די פארבעםערען וו
םרזױד.

 סך ן געהאם מאל אלע חאבען קלאוקמאכער די ׳
 זײ ז9דיג אי*ט יד.9םר ל9זײ אין םראבלעםעז 9ר9שײ
 *9ווג זײגעז 9אלט יי וו ר.9שװער נאך און מער נאך

 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
 ניט זײ זאל יתיאן דער ®ון אוײ דאם אז גרױסע, וו א

 זײנןן װאס שװעריגקייםעז, גרויסע די דינען עםבאםערקען. קענען
 ־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
דזשא־ געװעז זײ איזישאז נעזזײ סח ם■טטוד-סאוטטסאדד

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*•.

a ^ ^  ^̂ 9̂4̂8 0̂000̂0 - - -  ®—* — —
/ fii ס־ד *ו/ןד. ' ii*■ . - _

מד איום nram װאם ,117 לא^ול סון פארװאלסומ איז
 M a a a i m a m a  M m M M------n M i M  M i  a m ^ M h M  a ■a a  m m  ■ a a  > - -S - וױ1 וױ מיםלעז געםיגעז |9ל9וי ז9#ידאר9ג חיילם 

ו 9לאג אלו ז9ל9ײ אמ ז9י9893ארס נ מוז שםרןנ  אג
פארװירקליגןן. ןו 09 כוחות אץ פײאיגסייזחמ 9ר9יײ

feM A M m M M a  § m  M a  ^ m u a  S M S O I Iד ײ וױלןן סױד מ ױך דןונ  איז טירעי ױ או אן1#אא ו
ד 1« י9נג9אגה יי  סמיססרא■אר ד9•ריו«דדיג ת

n 9טײ״ל9גדי- די ז9<ל9סיסײ אױסרימױג ז9ל9ײ 
^ײיכייפ ל 9י־9זײ יי מ, 9לל9ײ ד,9ג9י מ ײי לייס מ

י.wmrm די •ת 9לאג די wwmrm מגיײז׳ ײ

 יתיאז ר9סםאכ9דר די ערפאלגרײכער דער
ס־ אנ ד מ ה אני רג ״1* א י י י *י- ״ I'M װאס קאםפײז׳ גאניזאציאנס

״L|י ״ סוף ן9רגוס9אתס חאם ד ;,׳יי
ר ע אכ מ ם ע ר A ^ ד n n ו9שריג9רג9א»ם

 קאםסײז דער איז פירםעס• 200 ארום םים אפטאגזח
 אר־ אן רם9ײ גםליד9אײג פארעגדיגם. ניט נאך איז

 19B םים פאל א נאר פארםגעזעצם׳ שםענדיג רט9װ 19 גדיגם,9®»ר נים &אל קיין קאםועין גאניזאציאגס
 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

 באװײזם, ימיאן, ר9ד ®ון קאגםראל דעד אוגםער ז919שט *91 גיט ז9ימ װאס פירםעס, דרןס פיל אזױ 1911091
 ®ײז גיס האם יוגיאן 9 1אי ארביים גמאויאנס9ארג אז

 נים פאל קיין 199 ם9ײ ארבײם 19 איז 09 גרעגומזי
•19ד9ײ אפגעשטןלם  ®ח קאמפיין ניזאויאנס9וג9 ר9גרױס למםער ד9ד

191 i9as»09Tr ̂י יוגיאן  19 ®.9ײ 191 1939 ײזסנ
 אױף ליגק 09 190יי9דיג9שװ גוױ#ן לכן9װ באודיזם

 ימ־ די 19VT9P19 יי יתחמס אתמרע ®ון <9װ 091
ifu• 9 װעלכו סיס ®9חססױ oio 19m nאיז ס 

 גיזיר־9גתז־ארג אווי חס אץ װאס ווסאל, סיין גים 191
19ימ9ג 19199 זיד 19ל9ז 9חי גיי 1®י םחױי ס9ײ 190

 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
19 .0991*090 ף1םי ,1פי 19 איז 1לײ9 באס 1  אושױי־ 1

 19X191 1א* .nix* •0191019 09 191*1 אל0א .191
90• 93 919111191 *m **nx 91 I9 i* iםלאכמ^ ל 

ix ײם1 1לײ9 כאס 191  on® "fln® ix 90 סיס i* 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

ל.5



ט -►)» 2 טי יז ײ ק ע ט כ ע ר ע ג

 זי ײאס ערםאלג, דער געווען איז oy גרויס װי געז
דערגרייכם.

א ען 0ד ם א ש פ האבעז קאגגרעסליים די א
71D עו ל א ר ע ד ע oaynonr דאך ענדליד זיך ם

י ע ט א ע ט ט ה ע אי  ד^^אםאעדיטייאין ברענגען פי
 םע־ דעם אסצושאסען באשלאסען האבען זיי אמעריקע.
 בא־ דינען עס וועלכען ביי פראיעקט, nyoyyo דעראלען
 ארבײםם־ אנדערע און אקםיארען ארבייםסלאזע שעםםיגם

o לאזע׳ p דער םים פארבליבען זײנען p o  nyoyyo־ 
yoyo. רעזאלו־ א אעונעםען זיך זײ קלײבען שפעםער 

 מאלער פאר פראיעקטען םעדעראלע די אפצושאםען איע
שרײבער. אח

 פון שפארען קען רעגירונג די װאס געלד סוםע די
 גאנץ א סארהעלםנים אין איז פראיעקטען די אס אפשאפעז

 פראיעק־ די אט םון קאסטעז די דינען ערשםעגם קלײנע.
 קיין ניט באשעםםיגען זײ וױיל גרויסע, קיק ניט םען

 םיילעז מאנכע טראגעז אוױיסענס מענשען. צאל גרויסע
 ־nyoyyo איעיגע הכגםה. באדײםענדע גאגץ א זײ פון

 טעאטער־פרא* פעדעראלען דעם םון פארשטעלונגען
 קינםט־ גרױםער א בלױז גים געװען זײגען יעקם

 דריםעגס. םינאנאיעלער. א אייד נאר ערפאלג, לערישער
 oyn בײ באשעפטיגם איצם דיגען װאס אלע• כ&עט וועלען

 אויף ווערעז אוועקגעשטעלם םחען פראיעקם, פעדעראלען
o פראיעקט דער װען רעליף׳ p װערעז• אפגעשטעלט 

 קהל׳שער דער po אויך קומם געלד רעליף דאס און
oy .yoyp דעד *וליב אז קלאר׳ דעריבער, איז yaypy* 

 צו געלויגט נים קאגגרעםלײט די זיך־ װאלט אלײן םיע
 מען פראיעקם. םעאםער דעם וועגעז טוםעל אזא מאכען
 דעס דורך אז גלױבעז. זײ אז jpyaay דעריבער דארף
n וץפ דןסישא frp  opyppr nyoyyo• זײ lyaap apreis ך  iprayaay מ

לאנד. אין פראספעדיםי די
קאנגרעס־ די סון םוד דער איז דאס אזױ? וױ

 די פארשטײן is שװער nnyi אײגעגםליך איז oy לײס.
 געםאכט זיד האבען װאס קאנגרעסלײם, ךי p® װעגעז

 דיל״. ״נױ רחוועלט׳ם באקעםפען is אויפגאבע nyre פאר
re קאנגרעם, אין זיאען זיי װאם צײם״ גאנגע די זײגעז 

 ארבײםס־ פעדעראלע די iyaya קאפף א סים פארגומעז
 און דירעקט באשעפםיגם דיגען oy װעלמנ בײ פראיעקטען׳
 גע־ גענוםען זייגען װאם ארבײםער, םיליאנען אינדירעקם

ארמײ• ארמיטסלאזער גרױםער דער po װאחמ
oy אײגעם׳ יזנחנז פאר קלאר זײן זיך דאכם דאו־ף

 פאר־ װעלען ארבײטס־פראיעקםען םעדעראלע די װען אז
o וחנרען קלענעדם p ארבײםםלאזע די װעחמ גרעסער 

 אר״ אן װען אז וױיםען, אלײן קאגגרעםלײם די ארםײ.
 אײ פי. דאבלױ דעד בײ כאשעפטיגט איז װאס בײםער,

 פרױואםער א בײ ארבײם קריגען is געלעגעגחײט די האם
 רע־ די נעמען. is נים oy ny םארזאפם אונםערגעםונג

 די .oy וױיזען סנעמרטפאײסס־דעטרא דעם פון קארדם
 שםע־ אונטערנעםמגען פריװיטע די װאס אבער, איז ארח
 זא־ זײ פון םו א ארבײםער. נײע קײז אז גים איאם לען
ר געז מ  בײ זײנען װאם ארבײםער, די פון טײל א אפ גי
 װי באגרײפליך, ױט דעריבער איז עם באשעםםיגם. זײ

דאבלױ דער געגען קעמםעז װאס קאגגרעסלײט, די אזױ

 ארבייטס־פרא־ םעדעראלע די וועז אז דענקען, אײ. םי. האם
 עקאנאפישע די וועם װערען םארקלענערט וועלען יעקםען

 וועם רעגירונג די אםת, ווערעז• בעםער לאנד אין לאגע
 אםשר דאלער. מיליאן צעגדליג עםליכע איינשפארען

 פע־ די וועם מען װען דאלער. מיליאן הונדערט עםליכע
מער. און םער אלץ שנײדען פראיעקטען ארבייםם דעראלע

װע־ געםער ניט לאגע עקאנאםישע די וועט דערםון אבער
מי* א גאר צוקוםען וועלען עם װערען• ערגער נאר רען,
פאר־ גאנגעז אין וועלען וואם ארבייטער, מער אדער ליאן

 הײנם שויז דאך וױיםען אח קויף־קראםט• דיער לירען
 ונױ עקאנאמישער דער אז שול־קינדער, ױנגע אפילו

 םמ קראםם קויף דער םח אפ הענגט לאנד םון שםאנד
םאלקם־מאסען. די

 באקעםםען וואם קאנגרעםלייט, די האבען פארלויםיג
 םאראן זײנעז זײ צווישען אח — דיל״ ״נױ רוזוועלט׳ס

— פארםײ דעמאקראםישע די םארםרעטען וואם םך, א
 קאנםםרוקטױוען אײטניגען קיק אויף אנגעװיזעז נים נאך

 אין לאגע עקאנאםישע די םארבעםערען צו אזוי װי פלאן
 דאם אז םשםעות, קריזיס. דעם פארםרייבען צו אמ לאני

 איז פראיעקט םעאםער פעדעראלען דעם םון אפשאפעז
האבען. די וואס פלאן. אײטניגער זייער

אל* דעם אױף אפשםעלען ניט דא זיך װילען םיר
קאנגרעם־ די פון כאראקטער רעאקציאנערען געמיינעם

 עס.דריקם אי. פי. דאבלױ די באהאנדלען זײ װי לײם,
 אויך נאר גײסט, רעאקציאנערן א אין בלויז ניט אוים ;יך
וױרקליכ־ דער אק עגג־הארציגקײם. שענדליבער א אין

 די שםארק אוױ נים קאגגרעסלײט די באקעמםען קײט
 דער םאר אויםגעגעבען װערען װאם םוםעז, געלד גרױסע
גײםט. רחװעלט ליבעראלען דעם וױ אי. פי. דאבלױ

 די אט זיד נעםען דעם פח און זײ. את חערשט וואם
תא־ קאגגרעםליים וי װאס באשלוםען. רעאקציאנערע אלע

ןונגעדעדנ; ךי עןגרעי

ע אל אנ צי א דיג
ן פו ח ס כנ ה

.. u f פעןויאו ?T 
 דעם װעגען אבער אײ• פי. דאבלױ דער אק וחנרעז מאכט
 הא־ םיר װילען אגב אױםפירליכער• שרײבען םען דארף
 ליבעראלער מער א חערשם עם װאו םענאם, אין אז פען,

 קאג־ די פון באשלוםען רעאקציאנערע די וועלען גײםט,
 נושטיםוגג. גױםיגע די קריגעז נים גרעסלײם

•*
 אמעריקאנער פון תכנםח די
 יאר לעצםע דאס זיך האט פאלק

פראמנם. עלף אויף פארקלעגערט
אמעריקאנער די איז גאטנען אין ׳<׳

 ביליאן 64 געװעז עם, רופט מען וױ הכנסה״״ .נאציאנאלע
 עם איז 1937 יאר פאר׳ן בעת יאר׳ םאריגעז דעם דאלער
 דאלער ביליאז 64 די װאלט מען װען ביליאז• 72 געווען

 צוױשען םײלען גלײכע אױף צוםיילם noun גאציאנאלע
 אויסגעמאכט עס וואלט באפעלקערוגג אמעריקאגער וער

 פח פאםיליע א אויף קאפ. פער דאלער הוגדערם 6
 ךא־ םױזענד דריםמלבען אױסגעקומען עס װאלם פיגף
ז וױ אזױ אבעד לער.  גלייך, *מזײלט ניט עס האט מ

 וױ מער געווען איז חלק זײער װאס אזעלכע געווען ױיגען
 אזוי געװעז איז סלק זײער װאס אזעלכע, און מיליאן א

גארגישם. וױ גוט
 רחװעלט װען ,1932 יאר םימ׳ז פאדגלייך אק נאר

איז חעגד, זדאװער׳ס פת סלובזן די איבערגעגומען האט

 שיק־ איז וואס שלעכטער. קייז נים גאר 1938 יאר דאם
 נעם• איז 1932 יאר אין •noun נאציאנאלער דער צו

 40 בלױז געװען אםעריקע םון noun גאציאנאלע די ליד
 וױיניגער דאלער ביליאן 24 מיט הייסם עס דאלער׳ ביליאז

.1938 יאר אין װי וױ
 א אונסער אז םרעםען, געקענס האם דאס אזױ װי

 רעפובליקאנער א אונםער און פרעזידענט רעפובליקאנער
 אזױ פאלעז noun נאציאנאלע די זאל אדמיגיסםחמיע

 רעפובלי• דער בײ ערקלערונג אן זוכען מען דארף נידריג
 דײ אמ רעפובליקאנער די דאך זאגען פארטיי. קאנער

 וױיסןן וואם איינציגע די זײנען זײ אז נאכלױםער, ערע
 גלײך איר ױעלען זײ אז און םראסםעריםי םון סוד דעם

 לײמס די איבערגעבען נאר װעם מען װי גוריקברעגגען
 אמ• ד,אם אזוי וױ מא ,nun דיערע אין מלוכד, דער םון

 אמע־ די זינקעז געקענט באלאבאםישקייט ד,ואווער׳ס טער
 ביליאן 40 װי נידעריג אזוי noun נאציאנאלע ריקאנער

n?אלער
 אזוי־גערוםענעו־ חנר װעגען חשבח oyn אין נאר

 אויםגערע־ אויך ארףn noun נאציאגאלער אםעריקאנער
 n וױיל אלער,n חנם פח קױף־קראםם זײ ווערען כענט
 קראסט, קויף זייער גיס װיים םען װען אלארס,n צאל
 אין אז אנגעװיזעז, לםשל, װערם. אט גארנישם. זאגם
1938 nפאר׳ן םעז ,אט nקױפען געקענם אלאר nyo, וױ 

 1» לעבענסםיטעל אז אונז׳ זאגט םען .1937 יאר אין
nnino בילי־ געײעז 1938 יאר אין זײנען אלגעםיא אין 

 ביליגעז־ דיגען סחורות װען את .1937 יאר אין װי גער
nחנר אם nאיס םאר קען מעז וױיל װערם, מער אלער 

 רינ־ א חדכפיחװ חמ־יבער זאל םען װעז מער. קויפען
 בי• 64 זײ אז אױםגעםינען, אםשר מעז וועט חשבון םיגען
 n וױ װערט םיל אזוי געװען דיגען 1938 פת ליאז
אץ סיר האבצן מילאס חא 1937 פת ^ארח ניליאז 72

jtoun
 גא־ ,n אז וױיזען, אפילו זאל חשבת חגר װען נאר
 קלענאד, געווען ניט 1938 יאר אין איז noun גיאגאלע

ם ענחמ־ען ניט אד7 אבער עס װעם ,1937 יאר איז וױ  ת
 מד דן עקאנאמישעז אין איז 1938 יאר אםn אז פאקם,

.1907 יאר ehp װי ערגער ווען
 נאציאנאלן זײ אז חשבח, א מאכען אויך קען מען

noun אמעריקע װאס חלאר ביליאן 72 פון oyn געזזאס 
n 1937 איז r, גרױסזמ עם7 םון וױ גרעסער, געװזמ איז 

 נאציזד אםעריקאגער זײ װען 1929 פמ יאר פראספעריםי
 סיס בילקח 82 פון סוםע n חגרגרײכט אםn noun גאלע
700 ^ ל  בי• 72 די פאר אז איז. סשגון njn ^לער. מי
 ויי קױפען םעד געקענם מען האם 1937 םת אלארn ליאז
^ n 82 פאר ל  די װײל ,1929 פח םילקמ 700 און בי

 מ־ 1929 איז זיינעז פראז־וקטעז אח םחורות פח פרײזעז
 Bfi או אבער װײסען מיר .njuyn פראצעגם 19 מיט װען
o וױ בעסער םך א געװעז עקאגאמיש איז 1929 יאר r" 

1937 n r. ~~~־־־
 1נא<ק«אל| nyn פח חשביז nyn האם אלגעמײן אין

noun ױסען איבעױגס קײז גיט^ onjn םען וחנז n r־ 
u נימ אונז צײלם n r» רי אז noun מף םאז־םימ׳ם איז 

 איז vs ^ױס וױ אח באסעלקערונג nyn צװישען װארען
חל^ יעז־עגס געװען

 ■ זײ« njn כײ קמד םיין םיס — סאג דןןד איז חעד
מ אג ר עסדװײ*. םיר «װעק געדמנקען *

ץ אץ קלי׳יין חענאעלע זיץ  םארקלעםט. חאג» םי
ױגלןך, זײנע דערזען .BDyvnyo זיף איך חאכ א

געפיל, און ח*רץ םי• — קיגדערלעד
r? יאפ םאדנעסען מאפע דאס  am  nr> »
jp איז פױץ v  n p ג^ך npjpw םייץ ?n r, 
Tnr«« םאר«ראגעז םאפע מ איז װאו

גרף, סים ^“א« ט ס דא, איז yopa די
p• «ו a ro v n a אױעחןן w p tn j n ײןי• 9 ײד 

n פון דוןו א p ,»גיסױח'. פון דוןי « װײ
A A A M  M A  te A A A ^ A f tA  A M  A M A A A A A iM  A mדי די op מ ק^ן מי גןן

n, ץ ?דםןןן זײ שפױמןןן • n o p m ^ fl ipvjpfi ־
I M A M M  M A A M  m m L  m M A A  AAA a a a a ^ A A  a a a a a  m AAM1דײ אױף װי אײגען, אזוי . . .nopn o p 

n איז חעל p י ריץ און לו«», י
דדע© oyn ^סױם רי די^גןןד מדן ״pry™ נ^ך

p ®יץ ®יז די  — ?V p■ גקוױין n p 'B ,*װעל 
pעtBאמ aip p V p n p  n ,ל, אין חיםלען ג קעי»• אץ ^
n זץ• ?ען װי p חימעל •  — njiw פון «««ל*ען גי

ip װעז p r t p 'a 1״ אץ םענ*ען ”iPtfr9Hvr*p
אױגען, מענ«לינע אץ זון מ שיינעז גאף ?ען װי

M A M M M A A M  M A M M  M A A M A 4A  AAAA M A A M  AM MAAAAא װןןן npjn8“ a ר איז פאס כן סארצויגןך. פגיס אי
 ;חענמ מענשליכע פון — פלעק כלופויגער א

npi עס חאט p• *ז ליכ» np «ז •או^לעט^ װעל
i® זיד *פילט  nrp rלp ײ* n p •ײ ז

M A A A A A A A M M  M t U  AAA U M | A M  A A AA  M A |A  AAAAr® יייז ®p®v, — ?חעסדװײט איפ ז. . . 
p ®יץ םיז גליד א o p e  9 ,npanr] אץ ̂r
מ 9 » M ייוי־ןוליחך ייז — p’p ®ײז קייי gw
9 nrp ײלענזײנע וװוײ םיא? apenv■ r® n r — 

j אץ א ,nrp מיץ p  ]pTpnjp
nrp » און * p e p ץ ?ײנעםי־לאגז•, י
ו י י a םדגפ nyp נ r r u p, װאו o׳BnpppB מ .n j p i

M I M M  AAAA L a a a A A  aa a a a a a L m a AA m a a AAAIa L aA A A M M M  M M M i A A Apajpp7pnp npera ,אץ חיםל?ז ip i,? אץ •B?pp 
ײי יי ®r« *י  T ? ל װעל®. npi*' נעזױץ •p — מ

)>• 1 93 9 יןלי,

C צביח ־יז

 אױסםייםשען לr איד ײי ניט וױיס יד
n oynױא־ למטע זײ םון עזולטאם

גע״ עס איז .117 לאקאל אין לען
 אל־ nyn געגען אױםשטא^ אן װען
nyo ,ײי אז־םיניסםחמיע o r 

ocyno ,■אן װען געווײנלין ona,־
 לענגעמ א זיד ,אלטn גיסטח^ניע

 זיינען n̂’ אין צושםע^ע n און אמט אין ציים
o א^ר בעםעה ניט עזnװע און שלעכםע r געווען איז 

 מים פראנם פא^יניגטען oyn ן9ג9ג אױםשטא^ אן
? ן9קאמוניסם זײ

 װאלם איך ן9װ TT’noix nnyi ז9ײ9ג לטrו איך
oyn נט9?9ג 117 לאקאל אין װא^עז זײ םמ אויסגאגג 

 םאײ oyn ן9ג9ג אױםשטא^ אן אלס ז9אויסםײםש
 א בין איד ױאם naonr ניט און םראנם: אײניגםמ

;ny::y םון nyos’j’n r ^  nyn אין .9איזײי םראגם ya- 
 «ר נודיק צײם nynyנגyל א סים האב איך גםייל.9ג
 ^אגם ן9פאוזייניגט א פמ yyn’n nyn צו שטימט9ג

n אין r ,ניט יוניאן rnaypip אויף o p  o r אױ
 מאל. א וױ ן9געקו^נ nyליב גיט קאמוניסט^ יד ה>ב
 *ו ז9פאנג9אנג זיך ז9האב די זינם נטייל9ג9ג אין

 צו םny^yאויטג מיד ז9האב און אונז צו ן9םױי^ל
iyoin קאנםn־rוrלr rנny און njrta’iBo פאשיסם 

 nypnaoB. םיל װאחמ9ג זײ צו גצגג^שאםט םיק איז
ly o a p o r Mypya ^  nynno אויס־ פאך 

 פאוי־ גצסאלנמז ניט זײ האנ און nyp’08uo גצלינקםצ
עז ynyn n8o אנםװאו־םליו תי ^  באליידיגונגצן. את זי

nyoyoo ^זיד האבצז ןײ ווזגן אבצ onypyuyonc פון 
oroopy צו לינ?ס oooyn oroopy, די זײגצן •yi 
n  n n p אפא^־ניסנמן, פױנציפלאזזנסםזג o p איך 

o r ז9ײ oy א געוואז־צן דיגזװ זײ און גצחנזמװ זאי
nnyo שny9ליכ nyאיז נם909ל ona n r״nyo כא־ 

 פא־ קײן גיט איז ױגיאן א נאו• .nyn’no וױ וחנגונג
 צו ארגאניזאציע. עקאנאמישע אן נאר סארםיי, ליטישע

o ,9אל באלאגג^ מחזגן און ן9באלאמ ױניאן א p 
o איץ איז ן9או־בײט p א סרעיז■. אײן אין אמ «  יוני

 פא־ אײז פיז םיםגלי^■ m אויס?לײבען גים ז9?
^nyo’o די, ן9אויםשלים און זײכטוגג o p באלאנגמ 
n אז צו rw פאליםישjro o 'n  ny סחען יוגקח א איז 
 uoynyoro זײ n*o םאחוײניגם יײז nynמיםגלי 9אל
n פיז r פח און 9א«־גאנימצי o r •פמ »ון טחדי 
o אם r  opiunuoo o r אז געגלױנס, איך oy איז 

nyor צו y ap| איז וסיססען?אס די טיס n r ױ־ 
םלחמה. גוטע א nyn״a םריזיען כטען9של א גחח

ל פרידעז״׳ nyooTe״ א איד ך ^י o יי r 
i קײז םיר r r u ד פאו־שסעלען. געקעגט ניס o יי r 

 םראנם ן9פאו*אײניגם א OToroy>o’w מאל א אלײז
o ן.9?אםוניסם רי מיס r 1921 איז געװען איז, IP 
oy איז in p y a n r איז שפאלםוגג א n y rro  n r 

o 19סאציאליסםיש r  r n r n y  yx r  r*  • r m r y o 
iy n w  to, קאםוניםמז םים פײחװ |9גוט קײן אז 

ye iyp| נים iy o r. םיר i r r זיד lymp ly u ry u a 
i פח כמט p  ip p y «או n r  IP •םופ־אײגיגמו 

i איז פחמש r p y i  o spy i און o r  oy בײ to 
on ױסג^מלמן i גאנצעז קײן אםילי א r r  nn» .n r 
nyrm o זיך r viy ױר» i r r צײם נאך o ry i צו 

■lyoeny o r  i r r מן לי יובילײ. קו
o גאז־ p ו שײד איז a נ r  ir« *  n r מר איו 

ת א פאכם n איו מו r •אפשאצונג n r ױחמ  איז פ
o ױן nyou צו » גזװתמ שױן p אומג^דגם. ״צו״איז

a a איד r״ wyij^ya y rrm״lym vyi iyo 
n איו r ״proaynyi,ײם״ n r  m םח חסוײן n r  o r־ 

oapo |y o r r» 1אי nriv  n r -איז ny o p איז 
o פאו־אײניגם. גום צו r  oape n y e r m t  n r 

oyoa אױסגאשלזסמ וױ y n r יון קריםיק TB r r־ 
n ייו ^ r א זײ אח יינקמnי^מיnooאצo r  r ײד

a’uynoerw צו פילם9ג סםילא
oy םאל ^ איז ip ya םייגוגג׳ סײן pnmp is 

rap אײ ap n B  ib n r  n r  yoniyi b יז אז און 
ע ײייי «r *י ? rw o u*BnB n r וױ ניצליד■ אין 

iy די אין זיד לטr זי לאנג a p פיז p rn Jrn B  n r. 
o ייו r מו לי ג y n מ r  « iy a ^ n rלםסטn r  ny* 

ם ג o ייו ^ r  4 ^  n r י ib r י r iBT אפי־ 
o יון uuypnyr yלrי p  m u ou ’oni n r ייז 

nyimrn n r פון וקאייסײ n ^ n r  lyBnan p fo y i 
m fo iy o

a r  nya’nyn איד אז איך pלם Tiyo lynya 
i p  irn c ia איד pלט >oaypy ם ^ ם א o ז9ב r 

yn9צם9ל די םון זולטאט pהלyוױ 117 לא?אל אין ן 
o םו־אנם, ן9םאחדיניגם ןyגyג אויםשםא^ אן p איז 

 גין איד ען.npyג םיסבמיכם מאס nyo’ina א ביז
nyay ניט ny n, אז ori ױ^ליד איז n ו r .איד פאל 

on’aBna a r ן9שםים די אנאליזיתמ o p אם־ זיינמ 
i |9ב9ג9ג r p y i װײנלימ9אוםג אן |,9וואהל די אין 
a איןי און ן,9שטימ צאל yoױnג r 91 נים די אין• 
ם קימ םינעז9ג נט9? ^ל סג  •91 אין •9ליגי 9נ9אוי
a איד נטײל•9ג r סך א אױף |9שםױם9אגג זיד 

nײי rשפnופy.ז oy זאד אייז לויז3 איז nya’i םון 
n r ,אז אפשםיםוע oy ן9ג איז  אויפשםאנד, אן ^
nBa מ9ג װיםמ צו o ג p און n n r iyop  |y:yi 
iyo ג שטימ^ דיnינםליפny אנאליזיחמ• אמ שםודימװ 

p  o rאיך ל IP  nooo׳ IP ייעל איד n,nyo iy a r 
n איו ציים r  IP םיו ײיד o r ^פולווע o p איז 

n איו lynriys |9שאם9אויסג r ^וואהל־םלחם o p 
ה ח ^וינ א n פיז פ r .לוםם

o p א איז oopp יוניאן ?
^ 9סשי?אװ גאנץ א אויסזזןהן iyp דאס  .9פ

jyo זיד שלאגט oin8 פיל אזוי oopp |y ip  i r r 
 איד ל9שם r אמ ױניאגם 9ל9אינזץסםת און ױניאנם

- -TP |י» n » ^ r  lPmn א איז עס װאס אגפ»י א oorp 
ױניאז•

Pזיו איד ל nnyooiynr נים אז |.9זאג און 
yn. גאגץ 1גא ,y:po די ל9שם איד ru

lyo’n נים זיד ?אן איך אםת. r, אז to  n r איז 
oלאp |9גאנצ אין p  n א oorp אס מייגט. ױגיאן 
ra אויף |909ז9ג איד o r פח םיםיגג למממן n r 

n פון p'oipyipy אלnyנyג r ת מ  אין שאנאל9אינ
a אמ סיםי אםלאגסי? r זיד onynyau 9דיס?וסי א צו 

y>P| «9ל9צי9-ס ly i 'v r' לאו? אין? oy ,nyop 
y צו הײסם ^ p| לא?אל lyanr oy מ א  די |9מל

o״a»־ p  ,nyo 3 זײ«מ oa’ooyepדי אט ײ yoo־ 
^נ מ• צי שינ n מ r איז משלוס ip y i, אז m9i 

n צי סאלאנגמ םאשינעז 9ל9צי9ס« 9װיס y rro  o r 
r די אח 9 לאקאל r i B צום p«nyoy־«o 117 לאמל. 

a r איך oapoyi: װי yoip| גו |9םאשינ o r
o די פח לאמל n p 'i’o איד י >payny גוט גאגץ נאך 

ip n y o 'an r o r קאם̂ן o p 9 לא?אל> o r אנ־ 
oToyj אזױ די געגאן yiyonyj ¥אױסגאגאהס. *ny 

o o( מיט״ r״ynyu| םים לימינגס n r .(און םאשין 
n איז r  n r צמישומ אוננמןמױיד onyrro אח yoB■ 

onp«n אין o p  ,o r די iynyi pony םיט n r 
o i r די און yo>nu מים n r .שק  פי־ 3אױ און מ

ib iy u r  onyo’j םים או־ממחװ n r ק ש  גאגץ מ
n גלײד r  o p זײ זײממ מאשק׳ א ,onp'ynyaB 
nruy: n זאל nm אױפ r  n r  nnfcr nnאײג־ ־ 

ao פח טײלונג rp .ײגקסם bj־» iib' אתז ײ3 וױ 
n אין r סון אימטײלוגג זײ איז שאגאל9ז'נ9אמס ooynp 

y ניט סײ וױ סײ יוניאגס u ro o  m איז to  oy 
i צו ipya nnymr אזױ ניט r y o o i r r זײ yirto. 
oy $1 איז nyaBו לײכם אזוי ניט ר* ipyoou 
oy o די p  yjyno איז ooynp B ,יוגיאן oy i p 

ooip א ציהאן צו yonyo גאגץ זאגות און 9ליני 
lyayi n גאגױ r  o p חײנם. םײנם

 ,ipnyaopy ג«װימ שמלט9ג iyap yayno די
iy a r  o p 1זי on’oynyoinnr י םים  ooipniyoB י

i p <ynynyo lypnyoy n r  no אװ »^o r  «  n r 
anB nyiap״nyo־yyiyi. די -yoB n r  no nyro 

i r r r  n r 'p  r* lym y nyo |ypn גאםליה 
*oy i p  i צו קוםט yayno n r פון p ’opirtyp 

n rחBגו־לתגyז any w m s״nyo ם, און םי א פ ^
p  rwpלya די rw p שאנאל9ג אוו n r ’p יײאד־

o שאנס r זאל וסםשײדמג, די IT P  oiypnyiB ip o 
ooynp. b ח די םיחמ צו אײנחײם׳  3אױ צן,ומדלאנ^־

ס די מ ײ או ooynp a סמ nyo״anB די פון מי r  ob 
y>p nynnr n r  i p  .oy n r i r p| סם o r 

o iy ruoy 3 איז lyoipynrײ a r  oyjyo n r־
9 npyjyo o r  P * o rלואיזיאגא׳ פון גחמ־9ל >y־ 

a r  iyoya סיו ס־לסמו־הױפ *ynyo lypnyoa n r 
ny ib .nrrnyo nyrym n אװ חױשאז rn rt איחם זאל 

on p  o p  nnppny סים גצטײנם ooynp o n p  a r. 
ooyi ny ib .onyoeuya nyaB o r  nrnyo .no זיד

3 ט י י ז -------------------------------
^ir צו oy nyojw גים p n y, טעכגאלאג^ די װײל 

lyum pjy אין onrayya iy a r  y’noonro n r 
a« די םון oy>apno’T' די n r  o r  ny .oooynp 

opnyoya. אז ny אויפ גיס. גלויפס o n ^ y  nyayo’y. 
o p םיט כאקאנם איז p »  nyo«anyפלyםyן o p 

yaya |y:yp| אן oy o p  u n rp n y איו .ooynp y 
o אח r  oy אז |,9װיז9אתיםג ויך jnnyo’ אין .oaynyi 
n’l m די a r o p  .lyonyoopy yoiyonr מיט oy 

iy a r  ,oToynyorynr yaro n r ויך :o r ip y 
n צו r ’o ynynyo םת i P ’r r y o  lyp’nyay n r 

oy o די ן9זאל זײ אז א^3י9ל אװ p  lyn^pny םײנם 
n הייגם r ?אויםדײ *oorp,״ nyay יײ iy a r םון 

oyj«p נם9?9ג גים o r  i9Tnp 9װינטשט9ג| nyoo:y. 
iy a r oy נים אםילו yay: oiypya| ײן? nyooay די 

n r ’o פון ooynp •3 זיי ױניאנם iy a rלױו :oaypy 
oy o p  n ^ p n y םח 9ױױםדי?צי די איז p y n 

o ניט nyay ם,9?אנםטיםוצי ynyn לוים יוניאנם p 
oy ״ םײנםoorp.״

yau on’a די r■  nya’nyn iy a r  lyonyoopy| אן 
nyooay אויף nnn yano ny’n די שטויירזמ ’pno’T• 

oo סון ם9צי rp  y i r ’anoo ,זײמװ זײ וױ ױניאנס n p־ 
on^o אין ynyn זײ ם.9?אנסטיםוצי nyay iy a r 

a אײף אויד אז ן,9סונ9אויסג מלד p  o r איז n p a 
^ א |yanp צו א ל ? o ,nyooay״n ra 3צילי o r װײל 
ע3משוײי די  »־jp די אין ס9דיםדי?צי1י ooynp די םון י

oorp די פון 09םםיטוצי  y u ro n p איו יוניאנס n r* 
oo די םץ ם9?אנסםיםוצי די פון yaayo אין שיחמ. rp 
nnyi p סװ משוײיכומ די איז ױגיאנס p n o n r  r n 

y א rip• זי onp אויoגyדnיp9צ אין ם| nyonp. אין 
nyay ynray וי איו y nnyi 16 זי ,9לאנג osyanr 

nyonp onram■ וײ re a r דורכשםTיn86 ם *UP 
yo lypnyay n- םת ױניאנם ooynp די סון ס9םםיםוצי r 

rty i p m r לyיn r זיי אח iy a r ,אז אױםגצפונמ 
12 nya זיי פון iy a r א'rap n o ’T ן אױף סלויו ײ  א

oorp 12 און p y  ry צוזאםעו iy a r גיס nyo 25 וױ 
^ םויחננד לי סג  ױנהעם 73 9ײג19איפ די nya מי
iy a r םיםגלי א |9צחאםn rשאoסיליאן, 3 פון ם nyay 

r y' זײ פה yapno’YP y o r אױף n p אײן וױ 
.oorp

jyi'iiya o r  aaionravy re די אז ■yo typnyay 
ly o 're r 10 לזגיבאי־ אװ o r םים ױניאגם אינו־וסט^לע

o ױניאם, 27 םיםגליחד. 600 און סוימנד 815 p 
 םון םיםגליחמ־שאפט y םיט yלyיn״איגדוםםaלr זײנעו
 T איו ooorp צסליפע פון ױניאגס 19 טױוצגד, 611
n r םים y 900 און סױוענד 468 סון מיםגליח^שאסם 
ipooya o ױניאנס 13 p 9אל םח ana״nyo םתיד. אץ

ana pan גיט סאי און yoanrya סאי rya״n p< סיס 
814 nayno 4 און םיסגליח^ 800 און oaa’ar סון 

p ro y a 600 אח טױחנגד 304 םיט םמףידם n r^ao 'a.
yoonyoaiy re א&ת׳צ אז איז, שוחז oorp ,יתיאנס

MMM AAAA AMAAAA MAAAAMIAA 1—aaa. aa ^̂ a uamUa a aa Aa a aaדער ודן זײגיח פארשםיין, אפאל עס סלעגם &ען וױ
ny ntam ryo  lyp’nyoy לע■ faya iy י^ n r oarei 

a'arei אױג און oayonayoy n r פח *yo lyprepy n r 
ly r r e r צו ימז־9ל אוו fyrya nyaap o r זאל *ay 

n r  o p  i r p  ipuya 9ל !עשאנעל^ מ  ױליישאנם י
iy a r  n n r a א yaya צו ארבײט שװערע o p  ipnavya 

i p  ,ooynp y oarea oy א nyoreny yona סיו a r  B־ 
n h p  pre אים פון ny iy ,|yaa<^nr זײ זאל lyaypnyay 

prepTyp i צו oorp א אלס r 'o »צן.8דלונ3««ח 
parepB yare״iyo ײעלען nyoyna nya i r p 3צולי re 

n r  ip ip  o p  ,ly m ra y  yra^^yaap yareayoe 
yreooreant n איו r איו און n r סיילוגג .oyano po 

ipnyoopy re׳ aawnporet re oarya iy a r  ®P, 
-p y  n r  no oapnapy n r  m ,n p re r  lypar 

nyay re onynp o p  ,n rnh jny  iBB'reynyo iypre־ 
aaiayp פמ y ro  is ipreiarei oorp| 9?אל^ נ ? *n r 

it b b  lyuoyna o r  ivaayna o p  . |y u ^ a r צו re 
are n פיו ס3יתיא a  ir mynyo n rמז בײ־ אוא י
o( םצטפל־שוױיםצו־ ysma א :שפיל p  ^ony^p 

n r  is lyaai^ar פא־לאגגצן ווצלצן ױגיאן, משיניסנממ 
po 1יבא9ל aaiaypnyay ib thqp א אלס nynynaiir 

n r  •lyaaiVnarnr p ’opyVr i r 'o  is oorp 
מ nלעי r  nyre o p  nnyr nלpy ip ay n o r aay 

nBoy o p ,לױם אז אויםגצםיגצן po oapnapo o r 
ny iBB*reynyo lyp'nyoo n r לעימו־ oy re |yare 

lyayp nyorew^yop re •tynynr is oa'oaynr 
 po אתיס lysayaani ipyno re או משליסצן, דצפאלם

ip o 'a 'o r  n r .אזץ יתיאן pty מי ip o 'a 'B r re 
prai' משםײט TP i p  py .oooynp y ay ro n r po 

ooynp n r ואל ,nyorenr»BBp re pi ,ptfnar pib 
ip o'a'o p  re o p יתקמ lysayaani »לצן.1סמ« ^ע
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w תמ עס אױפ װ m spuds זדז רײו ור r a  wot
 איז דאם ל*נד. רייד 9 איז ,מעריקע

אינ־ זײער אבער איז עס באװאוסט.
 מים גענױ 19:9393 זיך טערעםאנם

הא־ 1* אום םאקטען און וניפערען
 דעם וועגען באגריף אמת׳ן אן בען

 סון רייכםום גרוים אוםבאשרײבליך
 *ײם גלײכער 1צ זדן לאנד אונזער

 דעם מיט און ארימקײם געוואלדיגער דער מיט אויד
 אמערײ םיליאנען סון עלענד גרױםען אונבאשרייבליך

 פאר־ שםיקעל א — װערטער אנדערע מיט קאנער.
 מיליאנען און מיליאגערען אמעריקאנער צװישען גלײד

אמעריקאנער.
 די םון שטח אויפן גרוים. און רייך איז אמעריקע

 גע־ מען װאלט שםאםען פאראײניגטע אטאריקאנער
 פון מלובה׳לעד און מלוכות 26 אלע באזעצעז קאגט

 וױ אמעריקע, םאוועטךפארבאנד. חוץ א — אייראפע
איעוואױגער. מיליאז 130 ערך אן האט באוואוסט.
 אפ־ אין צאל גרױסע א זײער םאקע no מיליאן 130

 6 װי מער גיט פארט אבער איז עס ציםערען. םאלוםע
u גאר םון באפעלקערומ דער פמ ■ראצענם n .װעלם 

 בײ 2 ערן־ אן איז ױעלט דער גאר םון באםעלקערומ די
 6 די אס איז באוואוםט. ניט דאם איז גענוי ליאן•

 געבענשם זײנען באםעלקערוגג װעלם׳ס דער no פראצענט
 — רײכםימער וועלט׳ם דער no םאם גרעסטער דער מיט
גוואלטיג איבערשטײגם וואס רײכטום, מאס אזא מים

 איר װען אוםגלײכקײט, גוואלםיקע א זיך באקומם
 אין פראדוצירט ווערם וואס רײכםום דאם םארגלייכמ
לענדער. אגדערע םים פארגלײד אין אמעו־יקע

 פמ בײשפילען פאר א נעמעז אלץ סת םריער לאםיר
 יראדר אמעריקע עםעגװארג. «*אדוצירםער צאל דער

 פראדוצירם װערט װאס קאח׳ די גאו־ םמ 63% צירם
 16% פראדוצירט אמעריקע װעלם. גאנצער דער איז
 איבערשםײגם סאװעםדפארגאגד נאר וױיץ. די גאר פון
 פון 29% פראדוצירענדיג אמעדיקע. חינזיכט דער אין
 אנדערע אלע כמעט אכער איר נעמט ײייץ. די גאר

 חײגםיגער א פון עקזיםםענץ די וועלכע אן ■ראדוקםען,
 פארגעטם — פעגליך ניט איז איגתםםריע פאדערנער

 פרא־ איר up ארם׳ ערשטע דאס נאר ניט אוםעטום זי
 די ממש אימרשסײגט פראדוקציע זײער אין ■אראיע

 אגדערע אלע no פראדוקםעז זעלבע די פון ■ראדוקציע
 דח־כ־ ■ראדוצירם אםעריקע געגוטען. איגאײגעם לננדעד

 װערם װאס אלץ פון העלםם א תי מער עדך אן שניטליד
ר  אםע־ איגאײגעם. לענדער אנדערע אלע אין דטיצאדזי

u 1*י 62% ■ראדוצירם ריקע n  up איל װעלט׳ס 
 $ױל ®ון •רזדחױרער גרעסםער גרױיטער דער ;גןסס)•

u א*ז n ראדוצירם — גאגדן־פארװעמעאס — װעלם■ 
פון 60% •ראדחױרם אמריקע .10% װי פער ניט

דוביצקי• א. פראפעםאר פון

 גרעםםער צוױיטער דער (קאטאן); בוימוואל דעם גאר
 3% נאר פראדוצירט םאוועטען־םארבאנד, פראדוצירער,

 םא־ ;האלץ 43% קופער׳ 32% פראדוצירם אםעריקע
 34% פראדוצירט אמעריקע .14% נאר װעםען־םארבאנד

 עגג־ — פראדוצירער גרעםםער צוױיטער דער ;קוילען
 איי־ 29% פראדוצירט אמעריקע .19% נאר — לאנד

 בא־ איז אמעריקע .11% נאר סאוועטען־פארבאנד ;זען
 אין ,34% באטרעםם וואם אייזענבאן־געץ, אן מיט דעקם

 אין 6% סאװעטען־פארבאנד. אין 7% מיט פארגלייך
 םראנקרייד׳ אין 4% ענגלאגד, אין 3% דײםשלאנד,

 אםעריקע יאפאן. אין 2% און איטאליע- אין 2%
 םאר״ אין קראפט, עלעקטרישע no 35% פראדוצירם

 ענג• אין 7% םאוועטען־פארבאגד, אין 10% מים גלייך
 4% םראנקרייך׳ אין 4% דייטשלאגד, אין 11% לאנד.

יאפאז• אין 6% ײח איםאליע איז

 דאזיגער דער אין און לאני• רייד א איז אמעריקע
 אריםקייט, אן הערשם װעלם דער אין לאנד רײכסטער

 אםאםיאיישאן ״אפעריקען די אומבאשרײבליך. איז וואם
 פארעפענםליכם יואם נאר האם ױאירקערס״ םאשיעל אוו

35 םון אויםםארשונג אן אויף באגרינדעט באריכם א

 פאר• דער אויף קוקענדיג ניט .1939 יאנואר, אין
 אין רעליעף אױף אױםגאבען אלגעםײנע די םון קלענערונג
 אייגשרענ־ דער צוליב ,1938 נאװעמבער, מים פארגלײד

 פארבלײ אלץ נאד דינעז אײ״, ■י ״דאבלױ דער םרן קונג
 — רעליעף אויף פאםיליעס םיליאן זיבען וױ מער בעז
 דורנאױס אבער הײםט דאם מענשען. מיליאז 23 ערך אן

 באזארגם באטש דינען לאנד אין ארבייטםלאזע אלע אז ניס
 ציים דער אין פארקערם, גראד רעליען^ םאגערער מיט
 אנצוקומען געצװאוגגען זיינען װאס מענשען צאל די װאס

 אײנשרענ־ דער *וליב פארגרעםערט זיך האס רעליעף צו
 פילע זיך אנםזאגען אײ״, •י ״דאבלױ חנר פון קוגג

 רע־ פאר געלט־פאגדם אסיגגירעז צו אינגאנמן שםאטעז
 דער אץ ארעמקײט די איז שטאטען יענע אין ליזגף•

 איינציגע די שטױנענד. ארבײססלאזע די פון עלענם
 ״פאופער־רע־ איז פאםיליעם ארבײםםלאזע פאר חילף

 רעליען^ באקוםעז *ו אום ערםער, געוױםע אין ליעף״.
 ארעמ־ אן אפצוגעבען געצוואונגען ארבייםסלאזע וחנרען

י קייט־שבחנה ^ו  פאר־ ערטער אגדערן אין ו).אוטז עד(
 הערשם ערםער אזוינע אין שםים־רעכם. זײער זײ לירץ

 געװען את װאם צװעק, דעם פאר אדמיגיסםראציע אז
 רעליעף די צודיק. יאר 100 אדער 60 א םיט אײנגעםירט

פאר־ גװאלטיק איז שטאטען געוױםע אין אדםיניסטחמיע

 » או־וט עקזיםטירעז ערטער מאנכע אין פלאנטערם.
 גאשלד בײזוױליגצ אגעגםורען. רעליעף פארשײדענע

 אױף רעכט דאס באשטיםען נײ צוגעטראכם װערען םען
 רעליןף־ אלגעמײנע די פארקלענערען «ו אום רעליעף

 א»ס אױסצאלוגגען. אינדיוױדועלע די איז אויםגאבען
 ארבײטןן זאל פאמיליע א אין איינער גענוג איז מאל
 פילן איז רעליעף• פמ ווערען צו ארונטערגענומען אום

 7» ארבײטסלאזע צו אויסגעצאלט רעליעף ווערט ערםער
 צײםװײלעעו פמ פארם דער אין נאר םאמיליעס זייערע
 אדןד קראנקהײט ערנםםעד־ אן םח צייט א אין הילף

 אלגעםיין איז פאלען• דרינגענדע ענליכע אגדערע אין
 גװאלםיקןד א לאנד םוץ טײל גרעסםען דעם אין זיך םילט
 רעליןו אין אונטערשײד דער םאנדען• רעליעף אין דוחק

 דורכשניס• איז שטאטען םארשײדענע אין אויםצאלונגען
 סא1מא א סענט 91 מיט דאלער 2 םון װי גרוים אזוי ליד
 1א אץ לער4ח 38 און שטאט אײן אין פאמיליע א םאר

 דערציילם, שטאם אײן םמ באריכט א שםאט. אנדער
 ארױס• װערט װאס שסײז פון פארם דער אין רעליעף אז

 סג וױ מער ניט אח שםאם דאזיגען דעם אין געגעבעז
 שפײז־גוחשן^ סטאנדארז־ מינימום דעם םוץ פראצעגט

 חניאמד אגריקולטור דעם פון םארגעשריבען איז וואם
 דןד קארג גװאלםיג וױ זינען אין האבן דארף מען םענם.

 אום איז״ שיײז־בודזשעם םםאגדארד םינימום דאזיגער
 שפייד א םח גגבאדײטו מםשות׳דיקע די פארשטײן צו

 נידערימד פראצענם 20 מים נאך איז וואם רעליעף,
 ארױסמד שרעק דער סםאנדארד־בוחשעם. אזא פון

 אינער׳ן שטענדיג הענגט גאס אויפ׳ן װערען צו ווארפען
 ווזא ערםער״ אין װאוינען וועלכע פאמיליעס, םון קאפ

 ארבימאד אן אײדער פארבאםען, איז רענט פאר רעליעף
גאס. אויפ׳ן ארױםגעזעצט שוין איז פאםיליע לאזע

 באדינגונגןן. אזוינע אין לעבען דועלכע מענשען,
 אוםבאשםימםןד אזא םח אפהענגיג דינען װעלכע מענשען

 ניס וױיםעז װעלכע מענשען הילו^ אוםבאשםעגדיגער את
 טיפ שםעלען אנשפארען, קאפ א מארגען װעלעז זײ װאו
 ״אםעריממד «מ טי• אייגגארטיקן אן פאר גאמת זיך

_______ פליכטלינגע״.

ס קעז אזוי און  אױך ן
דער פון יתיאנס

 אנדערע םײסםע די סיס םרעפען
װ פעדערײשאז לעיבאר• ן

A
 צר וואכען אײגיגע סיט האט רחװןלם פרעזידענם

j« געפרעגםאזא ריק j n r ס ־ איז פאראז זײנעז ן מ  י
קן  ארבײטס־ פאראן זײנןן עם ארבייםער, ארבײטסלאזע ױ
m איז סע איז צזםאשינ לאײנ is קא־ דועןלטסייאדב 

■• קענעז גים די סען זאל פארוואס סן ויסאל. ױ  מ
פן*ו אגפאגגצז זאלעז די און ברענגעז ״ f ןג
 יליאןס לף< אריס גע.פרא yamn ן יזא <ס

 איז שולד װעפעגם 4לײדי ארוס געתען ארבײםער
 פאשי־ און פאבריקעז געגוג פאראן דינען עס 1 דןס
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 די און פאבריקעז די באםרײמז צו געלד געגוג פאראן
די אט צוגויפםירען נים םען jfp פארװןס פן םאשינעז׳

_ סלאחגסײסרא די _
O fi jm אנפאנגצז זאלען זײ אז קאסיסאל. 1ו<אסלב«טדא 
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צר̂ז א געװןן איז קריזיס סון n* ארשטא די איז

/ n  r fm

 כאשרענקעז שפאר־באנקעז טערערע געלד. צוםיל שױן
ז זײ וואם סומען, די »  ,סדעפאזימאר זײערע פון אז מ

 סוםעז גרױםע די םים םאן צו מאס נים האבען זײ וױיל
 *9ג 09 לס.9זא&9אנג זײ ביי זיך האבען מןס לד,9ג

ק מ  םארזימך די בײ לד9ג ז9סוס 9גרױם אױך זיך פ
 אי.ז 09 באנוצט• גים רען9װ װןס ^9רונגס*קאספאני

ן אױף ו  אבער דים>9קר פאר לד9ג געגוג פאראן אופן ן
 זיך זאלעז װאס קונדעז׳ געװינשםע די ניסא זיימװ 09

באנוצעז• ז9ל9ײ קרעדים 09190א39אנ< 09י פיס
 עקאנא־ גאציאנאלער פאר 90קאסי 9צײםוױיליג די

jro ר9י איז א׳םעהאני דזשאוזעף סענאםאר ר9לכ9וי ®ז 
 *91 צו אויםגאבע די געשםעלם זיך האט פארזיצעגדער׳

 פראגע. לם'ס9רחװ סרצזידצגם אױף עגםםער אן םיגען
 פרא־ ר9י אם ויזגעז פארחערעז האלפן9אסג שױן האט זי

 האבעז 09 װעלגע אק #פארומם״, ריכםיגצר אדעד .91
 איז איגדוסטריאליסםצן 9נס9■ראסינ גאנץ 1901191 םײל

 נים אלץ נאד (90 האס פארלויפיג ןמװ■ עקאנאםיסטעז,
 ר*9ד די צמױפםירען ז9ק ן9ס אזױ װי 1911 ם9ד 1911091

אגפאנגען קענעז זאלען זײ או ר,9יי1לײדיג״ דדיי 9סאנס

געוואלט 09<9 19האב
p 019991 0*1 19הןכ in p קײן on9*y. די gpup

לןן vaatVv I אין מיזןן יייננו אויו א שםןגי סי איז נו
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מ r» ײאידיי ס אי Jim יױז• מיי מ א ס  09 וױ« ייי
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 ען רײז צו לעגענחייט9ג א געתןנו האבעז מאס ,9אל
 אז שםיסט,911אײ |93ה| 9קאסיט ר9דערמאנם דצד פאר
 איג־ די ז9מוז לאנד סון קריױס ם9י ■ןדםדײגמ או כדי

 סראדוקטען, דױאד^דן ד9ם די שאפעץ ווןס דוססריענ^
ױ,טעקסראדי ייסאלעקן. אױד 09 תפס סאן װי

j9 פױגאן.סן ,װ ii<TMf ײ<ר י א■ ו ן ײ• ז חונ  ד9ס י
ס ןקטיוו. מז ווןס ,09איגדוסםרי ן91זיי דן ױניג הא  נ

א װןס און קאסיםאלצז 9גרױס ,190190 סד y ן9ססמ90נ

 טאקו איז ארעםקײם ױ זאגען, אבער איר ס9װ
 אן אח דאס לפען.9ח גיס ויך קאן םען אבער גרױס.

מ9אלג 9װיס91 פמ רעזולםאם ר9אוםםארםײדליכ  1P 9ני
 םרוי* די — יקר9 י9י .9םי9*ר9ד קריזיס׳ ז,9דיעוגג
 םאג־טעגליך דאך םיר ז919לײ .09ביזג פון לאגע עדיגע

 ביעןס או אינםצרוױוס, רץדעס. באריכםען׳ לס,9דיטארי9
 קייז גים סאכט ביזנעם געשלאגען• זײער נעבאד איז

 איגוואס■ פון אס דערפאר זיך האלט און — פראםיטען
 אוסבן־ לײדי^ ן91לי קאפינזאלעז 9גװאלםיג ן.9טיר

 מאכצן צו איז 09 וױ שדין געלינגם עם אויב און נוצט.
 ס9יי93ראבא איז רעגירמג די קיסס םצגם. יאר כשר׳ע א

אומדאד־ סים 9וראא 919דערװארב ר9שװ גאנצע די

 אינרוסםרין• דאזיגע ךי ן9װ אס םעםיג. ז9זײג זײ ן9וי
g זײ ויאלטאז ארבײם׳ ר9י *ו 19&91 זיד זאלען u p 

 ײ091 יוןס לד,91 91לײדי 19010 9גרױס די פארברויכעז
 פארזימד די 1אי אזץ שפאר״באנקען, די 1אי זיך 191

 באשעםםיגווג 19091 19װאלם זײ אוץ ם9י1רועם־קאמפא
ארבײםסלאחס די פיז ארםײ ד9ד פת צאל גרױממ• א צו

 1190טרא91אױס 191זײ װןס עקםפערםעז די
 , נראפישצ םיט את w םיט 19חאב 9קאסיס

 ד91אםעריקא ר9ד ®ץ געשיכםע ר9ד םח באוױזעז
 .דוי^ שאפוח װאס אינדוםטריעג^ די 19ײ אז גאמיק,

 די לייד1 פאלס <1סי9ט ר91וױיגי 19ר9ײ ז9■ראדוקם
 ר9ד זיו רט919פארקל 09 איז חמםח ציאנאלע

 09 או םײגם, 09 .19ברויכם־ןרםיקל9ג פיז
פאל^ 1« קױםקראפט

up ״ 9סרװוןם די 19ײ ,1סא 190 זאל װאם 
 , יס119ױלי 19סריאמײס 9אנסו*ס9ר די פיז 19091

ע 19לײג ײ ii go 19יסאלקאס איזזיינ  im19׳׳ilOf 
״ ביז 19ײאו*ט 19ם זאל vjpwn 0 19ל9ײ ז 9 119 !, ip 
m יי זאל r i9 i די םיס 19091100 ױך o n o o iu t 

 poo א I9P9H191 19 גדי פראדוקסןן, דויערעגרע
f 90א1ײ1• י1  19091190HK

 191*01991 סין m 09 190 האלם פאו־לױפי!
i זיד ימט 900391 יי יחת f in i f סח 190 ם9ײ 

ו1ו9ל 1919? װאס אפשז״ י1 װייל |
09 i t 91010 • סיז m  am 
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» .090990 גליגע91ט <19*11011 קײן o*i חןט ס9ני

מ1 *1 למם עם וואו 0א -  ר99תמי 191 נרח• 9א
n 1קײ ים1 תאט ס91ביז — סאסיװ o il* — בא• ס19ײ 
 *1 פמ — 09י1י»10ה 9001פארשײד די אין זמגמ

פאכלײם־ אל1 א פמ ,19090*110*111-0911*9 900911
־0P9*19P*O9109O 90*1191110 1יל0א ן1א 1900ציאלי910

n•* 09 קימ יס1 חאט 091ביז אז מעגליךנאמיסטעז• o il איז 
 ר9זײ זיד באגײס 091ביז אז קלאר, ליך19פ1באשײ אממ־

n אהן פײן o n,* אח 9011 סיס 191*1011 190 יג119זײ 
» יער ים1װא .190אפי1■ 9יג1ת׳1ממש תיםע1 א  19ג

 אן אך1 איז 190אםי1י 1קײ יט1 מאכט ביזגעס אז גװאלט,
 *91״ 191 פיז 1טי9ל1מאי*ג 191 מעש̂ו אכטע1עט1אױם

 •1אי 9װיכסיגסס 305 אז אן. װײזם ?״1בא סיטי שאנעל
 ל9019ם ז9שט19 1אי האבצז 09*1א1פא1קא מסטו־יעלע

 מיליאן 206 אפים09i**i •1 ג?מאכס 1יא 1טיגע1ודי םרן
*190 19שט19 091 1אי װ* םיל י1אז אמאל אך1 — דאלער

 191191 191זײ 190אםי1■ 919*1 1911 ,1938 1יא םון םעל
איז, בײ90oi*n*npi90 191 דאס .19דאל מיליאן 94
 911א1 אױף 19■ראםיט 9אזי?1 *1 191העכע n אום אז

 9ל9י1001ד1אי י1 אז ,11191 19ײ91 איז ם,1אצע1« 120
1לב9ז 19י 1פא שםײמװ זאל **אמקציע 1  ■1א11אי ײם9

 *91 אל19190״ 191 נם.9פראצ 20 קגאפע אױף גאגצען
m*it פאר־ 9י1אדז?1י 19ל9סםײ111אי 1םא ?ס״911אי 
opi איז יאו־ 191י01הײ 091 סמ ל9019פ שטען1ע 
*190 19שם19 09י פאי־ 79^ פיט םארגלײד איז 99.0
1 1א1 — יאו• ם9191אג11פא דעם פץ םעל 1■ 20.6 o*b 

 *90 *1 איז 19*100111*0 91ל911אײ 1אי .190 0191
o װי ,190 פיל 19אםיט1ם פמ כצתמ i9 iii,i חר■ 

י למשל, אזוי ט.19צ .9י100111יטאמאביא-אי1א חמ• 1י
*HftB 091 190019 190 ײאײ ך»
 פו-א- 47 9קנאי מים םאו־קױםט 1יא 191םי1היי סמ ל9ט

*190 19ו*שם9 091 1אי װי 19אױטאםאביל 19« 0191
שםי■91 19אב 191זײ 190*091• 91אי ן.91איא1םא ימל

 65 1י119ײכ019OTH — 11191 910 ך19 אן מים
פאראיאתװ• 19דאל 1םיל*א 7 שסאס1א ר9דאל םיליאן

 191י91191זײ 9סםרי111שטאל־אי חמ־ אין ן9אפים1• די
ן 2 שסאס1א 19אל11םיליא הןזלב א און 12 ט י•9ס םי
א19אײי 9םם1װיכטי 11 *1 .19דאל 1םיליא ל9ם  191נ

־ ״19אל1 מיליאז האלב א את 4 1901:910*110 ז9האכ י » 
— 01לטא1■ *1 פאראיאמװ. םם1סארל םיליאז 7 שםאט
 I ,19יאל 719םויז 84 שטאס1א .19דאל 1מיליא 2 ארזם

11119090 0*1 9 toר*9קופ א11אקא1״א םאל. 84 ו־ך —
2ס*ב אנשסאס ,19יאל םיליאז 4 ארזם  *oiooa מיליאן. 19

 1א* 1םיליא 100 19390 — ארחמ־ם״ יל9ם י'ס19אם1
 ״מטיליםיס״ 9לב9ז אס1 םילקמ• 90 מיט מרגלײן־■

 בוי־ סמ 9יש1099לi9*ioom*o, 9 שסײז אץ 90*093
.190י0א10 91939(1 191ודײ 9אל •19*אל190א0

19ל !ימרז־, •0 וז»
19P*190|» 19 90• 190לי* 1 r•90 ל H9".באקוםס ל I 
1*10 200 0110 110 0האל91 ל*91 0אup, 1 0 19אל1191
 באארד 091 סיז ר9סאחיצ ״191 י.1םםאל ס• 01אב?1 93
 אם1 קאנאדא״, אװ ל9*?1 ל01שא911»סינטע ד9י 1*
19י 1פי סלאיז ס. 19אלסר סח ן9נח*ס ם. װיליאם 93ל9ו

5 ט י י ז

iruB *חשמעראל fa.-
 191*1 19*100111*0 191י?א190א צאל 900911 *1

 ויד ?אז אס1 װי אס,1?1א3 ®ץ ל9שװ 1׳אױס ים1 װײם
 מריכםעז !ייםוגגס דײעגעגדיג אײגדרוק דער באקומען

 ׳1לא9 מי 19ם אױך איו 09 לס•9י1דיסא9 9װים9ג אח
oi|v**i|M 1*191 פון סד א אז pip 90*1 1 1 9191HK תייס

1צ פמ 1אפ*ל 1*1 •09*910*001*0 9יש101

 1א* ײד1 באםת איז 09 19י1190װ* װילם 1אי אױב
1909*1 1*0 19P1?1**10 1*0 00101 ,9P* 3י1בא 90צ9ל* 

 ***goo 209 ״.01900HW1 *1111910״ 19HW 1■י 19®
« u 1987 אק האבעז 19? r ״סינקאס צאלם91אױס 

op901םיליא 6 בח ד9דאל 0191*10 600 פיז ״  ר.9אל1
 סױ* 760 פח סימקמםם n 193919119 56 האבצז זײ פיז

ן 1 ביו 19יאל חמי לי u םי h in חאבעז 29 רל*ד•9י 
193919101 i t אנ־ ביו 19אל1 1ל*אס* 1 םח סימקמפם 

מ 6 ;1ם*לי! 193סחאל19ד 2 יו3 193סתאל19י1א •
 41*3 8110 — 1 ;1םיליא 3 יזpo 2 3 —12 ;1םיליא
 •1אײ It — 1 אמ ;1םיליא 6 1*3 4 סח — 1 ;1םיליא
u םילקמ 5 איממ־ קתפם r tti א u r• 9יי1191?לײ א 

®91 u r  m  i*o etn  1919119•  49 rיימ* » האס 
.19אל119גילי 1 װי 1939ײ קתפס

u אזױ װי n 01י1019צ1?א אסעדיקע ®ז רײכםוס 
D 191לײ9 0 1« 0191 *1 איז ײד TirgBUP  9T11 

19I*19P *י UP 0*0911*9 903לי01909■•* •9ײ P9t 
ל ײי T״• ״יי 9 0 V  U» OOpf. 1903*193 *1 0י1ל 

■ifu w  r ״n ifio n p fi *rw ifio* ז*ד װײזס im®* 
A tp rn trg P  90*ni 200 w זיך פים 19ל9שם 93ל9װ

go- װי 191י1מײ o 019191■ 1 סח ל901911־הו193זי 
19 פמ 1 i 9i i t i קאריארײשןעס צאל t*o 1קא .11לא- 

 וײיכםום צעז1א1 091 םמ לפט9ה א װי ר90 19םראליר
•9P*i9ot אין

 אציעס1סא1?א 200 91אזי1 די פמ קאפיםאל 191
 ,19אל1 פיליאז Dim 26 19אפ1באט 1909 יאז• i*o האט

 0110 — 1929 1*0 ביליא!, 44 0110 — 1919 1יא 1*0
 ביליאז 122 91111 — 1937 1יא 1*0 אח 1ביליא 81

.19דאל
כםעם אפען1באט ?אפיםאל 19ד* האם up 1929 1אי

38 ■019991 ®g u o i 091 r 1?א אלע םמ ?אפיטאל- 
1אי 191191 איז 9i*i93*o אם1 .11לא אק ס9י9א1פא 1* 

1«119 190 J10 ם9אי .09*19909? 91?לײ 300,000 װי 
 ז91אזי1 ס9ד no לפט9ה א װי 190 די 191לי91ם1?א

 ן1א װיפטיק לאד1ױי19119ים1א 19191 איז 09 ?אפיםאל.
 200 90190191 *1 אז 193ײ10ש19011א 19 010091901*0
no ם19ה *i 1אי פא?סיש זיך 191*091 09*9919*19?
i9 0390*19001 119 הײפל ?ליין א i  •n’PUPזײ ן9יש 

 -19 1*193*0 איז H9 ?9• 09 1א11מא פ. דזש. איז
 סיעםאס 19ליםישt9i ■9*0390 9 1.פא 0911 ,191*11019

 ,310 אס,1 .09*193 191?י1א3 9*111 91?לײ 91אזי1 *1
 199101 091 אױף יג11?ו? יט1 אז וײז,193 19011 9 איז

 אך1 זײ 191זײ ,09?ס9ם w*93 ליד191ם19101א no ל901ם
19*1 װײם אלץ u 1 װי 191*1 nם1װא 191װאלםי? no 

 ?לײ- ס no 0191 *i 1אי 90ioi99i9p*9 דק no ם1ײכם1
.191?י1א3 90111 191

 -190 9*901019919? 91*װסלס1 אזא סיז *no װי
 no 191 ײשסיל3 אײז UP 19391 19ל9ײ 1*0 ליך?

 1זײ 919P9. 0*1■ 1191*1190 •901*0 191190 193ל91
 איז 09 אז אױף װײזט ״,01א o*ioo 19119 ״װאל ביד

1939(1 1919090 0*100 װאל *1 0א1 >19?191 19 סאלש
T993t m r0191*10 ״ 910 *»n•  Miii*ia  -i9 i~ u יער 

 i*o 1911913 ״.1סישא9? ?ססש*ידזשH9 o*o 9־*n?*90״
90 n*0 UP19 111*190 9 ?ם 1 no19111?910י1א אל 

 װאס קארפארײשן^ס׳, 19ײס1״ױ *i .0390 19 װאס
*91 19יש10?9ל9 091 110 019991■ 38 01*01191■

9m םיסיסי■* no איסם שםאטאז 12 אק מײיד  20 no־
 199191 1'193אי TI1391 19יש10?9ל9 091 7® 0199

 ?.o'loiupa no 193 ם1לי91019? סא?םיש oum ד,19ל
100191 091 190 0 0|191 191UP190*1? 19 0ליכ?ײ 

pooo.39*9 — 0 ״H»10P 191*191 191 no*זײ 191י 
 too — ם1לי?31■ 091לג?ם*יoi9 9 ?ױסם1פא [91911

 אײ־ 1*0 .19ש 9 0190 60 0*0 19אל1 22 ®ץ ײז1■ 091
 no ,19ל9י 70 יז3 ן91שםי91 זײ |91וײ חדשים 9ײ1

091101190 319 1** oi*noo 122 אימװ־ ^ ל .19זזאל םי
 פא?םיש םך• ס 119191s 1901?א 19יישסיל3 9אזויג

 93לי19־ט19ם 93לי1ײ1ו91 *1 01 וש זײ 191סםרי1איל
»u n  n • P*3p91 193 191י?א190א 9*111 191?לײ* 

מ9װ ?יח׳  ־no 091 191 אס*ם39אל3 9אםת׳ זײ דיממ ל
o לזמד• איז דײכסום 199 |i א*ו u n ל•9ײ אריף «1#1א 
 no לירס91נם9? גםיםםז91קיח־םי193 חײסל ?ליק ס [93
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̂נס סױיד פוו *נטשנדאונג ױ jpnjns r»פארםײען א־נייםעו אװ טני
ס די ט ײ אר.״ אװ ״נ ײב ל

 אװ ״נןןיטס yvyrayaiy ארבייםער
 אדער ארבײם), םון (ריםער לייבאר״

 םולען איר מיט געהייסען האם זי װי
 דהי אװ ארדער נאובעל ״דהי נאמען
 די געװען איז לײבאר״, אױ נאיםס

ארגאגי• ארבײטער גרויסע ערשטע
 שםאםען םאראייניגטע די אין זאגיע

 םארמאגט שוין 1886 יאר אין האם װאס אמעריקע, םון
מיטגלידער. ױניאן טויזעגם הונדערט זיבען םון העבער

 אװ oo’ya״ די וואם דערויף, קוקענדיג נים אבער
 דער אין ראלע גרויםע א געשפילם האט לייבאר״

 ** אוים פאקםיש האט און באװעגונג ױגיאן םרייד היגער
 םאר גרונםשםײז דעם געלײגם און וועג דעם געםראטען

 באװעגונג ױניאן טרײד מאםאװער שפעטערדיגער דער
 באין מען קעז דאד שטאטעז, םאראייניגטע די אין

 אז אלס לייבאר״ אוו ״גאיםם די באאייכגען נים אוםן
 סארשםײעז םיר װי ,yvyrayaiy ױניאן םרײד אמת׳ע

הארם. po זיז מאדערנעם דעם אין עס
־yaiy אםיאיעל זיד האם לײבאר״ אװ ״גאיםם די
 ארגאניזאציע די איז פאקטיש אבער ,1873 אין גיזירם

 אין דעמםגער׳ חודש אין ,1869 אין געװארען געשאפען
פילאדעלסיע. שטאט דער

 אװ ״נאיטם דער פון ארגאנײזער ערשםער דער
אושנײדער א םטױוענם, ױריא געװען tv לײבאר״

o 7מילאד?לגױע אין עו ^י״ו דמענע ןופ )טןר(קא p 
 קאטערס גארמענט דער פון םיםגליד א געװען איז

ױניאן.
הא־ סילאדעלפיע אין קלײדער po גושנײדער די

 יוניאן די iysy ,1862 אין גאד ױניאז א opya בעז
 אײ• דעריבער האבעז ערפאלג׳ קײן געמאכט ניט חאט
 אין זיבעז ,1860 אין ײניאן דער םון מיםגלידער ניגע
 בא־ סטױוענס. יוריא םח פירערשאפט דער אתםעד צאל,

ארדען. געהײםעז א אין זיד ארגאגיזירעז צו שלאםעז
o דערסים אז דערקלערם, האט oap’oo ױריא p 
o p  nm די פארװאנדלעז npan גע־ געחײםער א איז 
oy o זעלשאםם, p םאר צמיחונגס־ק^פט םעהר האבען 

 יענע אין וױיל איהר, אן אטנושלימנן זיד ארבײםער די
 אײ־ די סימיעל ,oyvynayaiy םד א האבעז *ײםען

 דורכ־ און געהײם פאתאםלונגען זײערע ovoya ריע,
 מרעםאניעס געהײמע און ריטואלען געװיסע געםירם

מיסינגען. זײערע סיי
גלויז די איז snnay פון

 דעם םמ םוף גום opya האם זי און *ושנײז־ער פון
םיםגלידער. 69 בלױז עקזיסםעגץ איר po יאר ערשםעז

מ קאסעדס oayoiya דעד םון לאקאל דעד תי  י
o פילאדעלפיע, איז p אגהױב םון fnyoo געקעפפם 

o דער געגען p  ,rsyrayaiy ip a יודיא oap’oo 
oyianaya o p סיםגלידער אירע פארבאםען תאס און 

 שפע־ יאר םיר אין iysy איר, אז זיד אטנושליסעז
iyo א אלס ימיאן דיזעלביגע ײד חאט yaay *»aya- 

o געחייםער דער אין שדאםעז p  ,yvyrayaiy 
o p זיד nronya: אסעםבלי ״די po .פילאחגלסי!״

ת איז ,1873 םאי, prom דעם דעמל־ דער י
 אד־ ווז»־קי»םעגם .דחי *ײםונג׳ ארבײםער דיגעד

e p p , געוגארען אפגעדרוקם i י חץי  קאג־ א מ
i p ip געגרינדעט זאל עס װאו ימיאגס׳ אלע פון t r ip איבערן יתיאנס אלע סון קעראערשאםם מנםראלע א 

ל»נד•
ם ת ז י ד, רזןי * ד ם אג  חװ־ סון «יל דער «ז ז

p r i p i p נדעד:לגע*^ איז
o ״דער p  o r ^ p 'ip שםארק און גיך זעחר ױך 

o אייגאעלגע אין ip; די iv
מו ױו די ; נל ל א ס י אי ק ז מ ר ^י מ מ מ מ  די ד

 D די עקםסלואםירט; װידןדליך
מן ס לי מ m ס in ר־ מכםיגע איז ארגאגמידס זיד  מ

ן, מ נ ן  אייגע אפגעזונדערט זײגען יזגיאנס די בשןת נ
ד סץ מז און וװוײםער ת ר זיי ריגז ו חילפסלאז רן  ו

p g i ז שםארקער דער געגען ו פ ס כ ^ר די מ אי  קי
מן. ס o דעם אוליב און לי p פארזוכען ■ריארדיגע די 

מן סו ײני א  שסײ־ נאאיאנאלען ן אױף ױניאגס ךי מר
ד l מ i s p אײגגעגעמן, נים *יד Oy y$o וײן ניט 
מדוגג קײז ר ש מג • « ״ניג חי n מ j v יתקמס 

ס מ ף קאגװענשאז די גוקונסס. דזנר איז איז ו ר  מ
6 p  T P Pקליוד אק 4373 ױלי, סןן 

1*ל סםײם׳ ו

יאזעפסאן. א. פרן

 זײנען ארגאנימגיעם ענליכע אנדערע און אפעראטעוען
 אונזער םון מיר און דעלעגאטען. שיקען *ו געלאדען

i אז צו, זאגען זײט p ארגאניזאציע די o p אוועק־ זיד 
 טאן מיר ^p באדען געזונטען א אויף שטעלען

 ניט זאל ארגאניזאציע די אז בחות, אונזערע אין אלץ
 אדער פארטײ, פאליםישער א אין ווערען םארוואנדעלט

 א אדער פארםײ פאליםישער א םון עק אן װערען
 אר־ די נאר ■אליטישענם, אויסגעשפילטע םאר פלאץ

 אן בלייבען צו ציל אלס שטעלען זיך זאל גאגיזאציע
o ארגאניזאציע, איגדוסטריעלע p די םאתיבערען זאל 

 גע־ םולען דעם האבען קענען זאלען זײ אז ארבייטער,
o םון גום p  ,o p אוו ״היםםארי (זעה שאםען״. זײ 

j םון לייבאר״ p a ,158*157 דיט ,2 באגד קאםאגם.(
ip זיינען רוף דעם אונםער y i :אונסערגעשריבען 

 איג־ ^לדערס חגר ®מ ■רעזיחונם סאםין, װיליאם
די םון •חמידענט םעינבאם, ױגיאן: םערנעשאנאל
 ױניאן אינסערנעשאנעל בלעקסמיטס און מאשיגיםטעז

ר ®מ פרעזידענם !,pyo און תע־ קוסער ת מ  אינ
ױניאן. שאגאל

ר צו  .נאיטם דער פץ קאנװענשאן ערשמר מ
 זעקס פון ^לעגאםעז 70 געקומען זײנען לײמר״ אװ
p לײדער ארגאניזאציעס. יוניאז רײדס יאנאלענאצ ip
 דעלעגאטען די מיםגלידער יוניאן וױפיל געזאגט נים

רעפרעזענםירם. האבען
ר םים זיד מקענעז «ו כדאי איז עס  פריד מ

o ציפען־ערקלערונג p אױף געװארען אנגענומען איז 
:פאלגם וױ זיך לײענם זי קאגװענשאן. דער^יגער

 אנגרײםען די אמ אנםװיקלוגג אלארמירענדע ״די
 װעם קארפאריישאנס fm קאפיטאליםטען נרױסע די פון

o מען אײב — פירעז, p ו — אפשםעלען, נים' עם» 
 םון ^רגידערונג און האםענוגגסלאזיגקיים ארימקײם,

מאסען. ארבײטער די
 מיר אויב פאקם. םעםםגעשםעלטער א איז ״עס

 םח אזוי לעבען, םון עפעס קריגען צו באגער א האבען
n געמאבט n p אגזאםלונג אונגערעכטע די צו סוף א 

רײכםיםער. ריזיגע און פאדמעגענס םז־ן
 בלויז װערען דערגרייכט קען ציל ״דערדאזיגער

t דעמאלם p עם o p געמאכם t?n p פמ פאחיך א 
o יעניגע, די p אויס פאלגען o p :שוױים אין״ געבאם 
ײז עסצז זאלםםו פגים דיין פוז ברױם״. י

,pריבער Tyop םיר o p  o p m ip ארתר 
^ צו בדי לײמר״ אוו .נאיטס םון אגיזי  אני און ארג

 ■אליטישע א אלס נים מאסעז, ארבײםער די מים םירעז
 שםימונגעז די אויס דריקם אידײע אונזער מרםײ.

93p t םען אבער מפעלקערונג, גאנצער רp פץ ip! 
 גזך קריגען ײילעז אונסערז־ריקםע די אויב זין, אין

o«proop, קען i p p  o y n n p  o p דורן־ גלויז 
i איז עם אגשםאלמץ. piyoyiiyryi די p n p די 

 שםימעז pyw* מים שםיצען און מיםצומלפעז םליכם
 םאר וואס צו קוקענדיג נים — פארשםײער, אזעלכע

ty זײ ײפארס א ipy  i ^ p  o p  — ,TPynyi צו 
 ל*p אלע צו רופעז םיר פאדערונגען. אונזערע שטיצען

p אז גלױבעז, מ p  oy« ם זיץyת־ א פאר זאכעז ר  ג
pyo םינד אמז און זיך אנצושליםעז מענשעז, צאל 

העלםעז•
t .םיר p^ p p ר אםעז מר רp מ אנ לם,p ג

צילזװ אונזעדע אז
 yלyאינדוםםרי די נאר רייגקײם, גים אז )1.

שז ^לי א פ n איז m ip די זײן זאלען o p p a p o םים 
o פון סיי נוצליכקײם, די טעםטען זאל פען וועלכע p 

פאלי^ • פון סיי איעצעלנעס,
מן «ו )2. o די מ p  nyo«nf גענוס פולעז 

o פון p  m y«np o p ארבײםער די משאםען. זײ 
ז זאלזױ מ  lyayy זאלעז זײ װאו צײם, פרײס »aya מ

p אנםוױקלסז p r ,אממלסקםוסלע p p * o און P* 
מז איז פײאיגקײמז זױאלס די רי פ p מ p t -װ ח  מ

o »ײן סים םעגישסן. n p ומר ארבײססר די
ז אגםײל אז מממז «ו מגליכקײם ן מז ד רp יי  מ

לט.p יזידסערלציװי חממסר
 סםא־ ארבײםסר פאר נײרא » גדינדסז צו )3.

די םיםםיק אז םיר ג r זי im מז געגוי  גײס־ די װי
מ rrw פמאטױאלס אוץ סי n m רמיםסר די פון*

j אוועקגעגעבען זאל ערד, םרײע די אז )4, p p 
o די םאר בלויז p באזעצען אםת אן אויף זיד וױלעז 
 געגעבען ניס זאל לאגד אקער אײן קײן לאנד. אויפן

t p p ערד די און ספעקולאנטען. צו p  o pאיצס רם 
jp ארויפגעלייגט זאל סםעקולאנםען םון געהאלםען p 

 עח־ די װיםיל גרויס אזוי זיץ זאל וואס שםײער, א
^p איז

 קןף ויאו געזעצען אלע ענדערען זאל מען )5״
 און געזעץ• םארן גלייך נים זיינען ארבייט און פיטאל

 פון פידוגגען״ םעבנישע יושר׳דיגע ניט די רעזpענ אויך
o געריכםען. די p דיoקרימיניpגעזעצען. די בלויז ז

o פארהיםען צו מיםלען אנצוגעמען )6״ p גע־
o די פון זיכערקײט און זונם p םינען, די אין ארבײםען 

 מלוינזמ אינדוסםריען. בילדונגס די איז און םאבריקעז
p די  y * pרען opaip-iyo אנגע• גים די דורך 

םארזיכטס־םיטלען. נומענע
 יוניאנס. די געזעץ דורכן אנערקעגעז צו )7״

p און ארדענס p a y ,1 פאראיינעז P ^ T ^ P  o p 
i ניזירם p p םאר־ צו מאםען ארבײםער די םון 

p p t  lpyoyo .באדינגונגען
o געזעץ, א דורכםירעז )8, p די צוױנגעז זאל 
oyop צאלען צו p srn וױידזשעם די ארבײםער p■ 

געלם. אמעריקאנער םים כענטליך
o אפצושאפען )9״ p אק סיםטעם קאנם^קםינג 

 איגדוסםריע. רp פון געביטען אלע
i דורכגעםירט זאל עם )107̂־— p p װזט געזעץ א 
 nnmx (ארביטרײטאר) בורר דעם םון גאשלוסען די

 בײמ פאר געזעץ א רעזp זאל קאםיטאל און ארבײט
צדדים.
םום־ םאר רpקינ אז געזעץ א דורכםירען )11״

 מב־ קימע אין ארבייסעז גים זאלען אלט יאר צען
ריקעז•
i םארבאטען זאל עס )12» p p ארעס־ דינגען צו 
ארבײםער• אלס טירטע
tp די )13» p o o אימגעפירט זאלען P P!

 *P רp םון פארמעגענס און םארדינסמז די לױט
םעלקערונג.

n איימעםירט זאל עס )14» n p נאציאנאלער א 
u די און געלט־סיםטעם n 'ip ניס זאל Tyaypyay 

o געלםער, די p קארפארײשאנם אץ בענק פרױואםע 
ארויס. לאזעז

 yקימ אתיםגסבזח ניס זאל »n»ap די )15״
n>apo o און נאוטס כסנדס, p  nnv080^ p  p p a v 

Tpayypo•
n םארמםעז זאל עס )16״ n p ארײנצוברײמזח 

מר רyארבײם אמעריקע קײן קאנםריממן. אוג
 דעפאזיםס אנגעםען זאל אםיס פאסס דער )17״

ם^ yקלײנ פיז סו
n די )18״ rv ap ד אלע אפקױפעז זאל לי  מ

מ גראםעז, מג ע ל  ny קײן אז און אײזענבאנ^ אח מ
ש מני ר זאל לוי v נים מ  n n p  nnyayiomy 

 Tpy בויען צו קאספאג^ס רyאד פערזאנען yטp•רי
י מרוואלסען צו פארקער. פון םיםלמ י

yw וװ )19״ epyoipp ipana אונמדנעמונמז 
o סםיםוציעס,3אי אח p מז זאל ב״ ר o מ p איצםימז 

IP אז אויף סיסמם W ivoo p  n^ynoerrav 
סיםטעם.

iyanp n^T nrno שכיתח גלײמ )20״
 .nyayo וױ

)21״
jvn>

(22.

o פארקימען נו p 8 אויף ארבייםסטאג

* די nrצוױמ צו סי ס ב ^ «t זאל׳מ זײ 
n?ap n n n o 'p o סיכסוגים, סלזנ o p סאר קוסזת 

nnnni מר די ^ײוססניאו כדי ,oyop און סרמי  י
ya’o’uoio .םםרײקס״

a פון p ry ^ ip  n rr« n o  nyanp i p קלאר. איז
n די אז risn p p 1 פח P זײ־ לײבאר״ אװ ״מדםס 

tpv i nra אגז מ ג סי ip »ת מ j r לימרסל P® 
 Tyoav אוטמרשרײמז oayn p׳ra טoaypya 4 זיד
p די זײ. o iy o די פון w a n p p  yoaoeip ipno

M M i  ■ M M M M  ■ M M M A M M M  M M M  M M M % i p  o p סרבײםער אסעריקאנצר opp שױן **p 
oooypyao’io, ר מ ז ס iy יי a r ,אױם׳ װײזס צײס 

nrap געקלתג^ זײ rapa •ראדיקאל
ny i לייגאו■״ no oo’pa, די p  ioa yp p  o p 

nprapap i p 1873 פיז ia  iv  nropp nreiaya 
u p  nriaoa סײיף *r אױף Ipapapp ip»*n» i p

ײבאר/ אװ ״נאיםס די פון o ל p פארגעקומען איז 
ipoyPH, 3 איז ,1874 אםריל, אין Pאיז יארק, יו 

o ארגאגיזאציע די אז ן,pגעװא בארינםעם p צוגע־ 
iyay’ i גענוג O’a אבער 1מיטגלידע סך א קךאגען p 

ip אמעריקע אין ארבייטער די װען ט<צײ  iynp 
D און קאמפסלוסטיגקײט גרויםע א ארױסגעװיזען ip 

 םיליםאנםישע די אלס געשיכםע דער אין באצייכענט
i אין עפאכע p װאו־ים באװעגומ. בייםער1א היגער 

o 1873 אין p אויoגעבpיזיס1ק 1קע1שםא א כעז 
 בא־ די יקע•1אםע םמ שטאטעו םאוטרמיגםע די אין

 קוײזיס דעם וצם3אויםגע ליר,1געוױי וױ דאבען. םעם
i די םמ עז1לוי די יקען11צו1ארונטע p ’raip אח 

 ט1געענטםע iyop יקע1אמע פון 1בײטע1א אלע כמעט
ם די םמ פאדעתמעז די אויף םי  ־ גתיםע מים מלעמ

py און סטרייקס o ’i ,קאםםעז o p  o p געקאסם 
.03לעבע בעםער1א םיל 1זעה

lyopoyaono o יזיס1ק דער p  o p די אין 
 איז 1873 אין *םעײקע ®ץ שטאטען סאמײניגסע

o צו ענליך־ זעהו־ געווען p יזיס1ק o p לצבאן 1םי 
«o r .עס דורן־ o ip ,אן אז געשאצם p y דרײ םון 

o ,1בײםע1א םיליאן p ל1ד א כםעט הײםס מ  םון י
 אםע־ אין גאםעלקעתמ דיגער3ארבײםע גאנצער 1דע

ypn אין ’iyay ,צײט t״TPya nra .ארבײםםלאז
oapnyio lyaytpya i לyמוyס p  .oiyoopa 

 ^צײלםp לײבאר׳ אװ npnnpyo nrp’iyop ip פון
y’opay’o דין אין p ’io, 1874 איז »ז nran אין na 

pya p ir? םילזג p io ,מז t קי p די p p״iyo 
o אז !,yoyryoo זופ לyבים א nrippyi האבעז p 

o ,1874 יאױאה םען13 p ס o p 'o p 10 די פמ• 
y^BPMQiQBP ■ויו^ או עוטסלאג״  »  u וןפ n

t אױף בײםסלאזזן p  •ippo oa'poop די a p p־
־*־*“■—*--------

י ל ---------------------------------------------------^ן 939 ײ

aיזאציy אײ ייד האםaגyאז געהײמנים, אזא אין הילם 
 םינף ^קומענםעז אלע אויף ןyלyקשטyאװ גטyםל זי

yonoya o ד).yדלay^yשם p  iyo! ציי־ די אין 
ײ^ אװ ״נאיםס די אז טונגען, p פלאנעוועט ״1ל p* 

 מיס ום1א זיד oapo און ןy^ונגyפא^שװ yלוציאנע^
ג^.3אויםדייסו yלyק^ימינ

iy פון ער1פי די i ״1לייבא אװ ״נאיטם iyop 
 iyoppyD יספול^3ג^.ײמ אזא מים אז איינגעזעה^,

3 iyo ?ypיט n?oyaa”io קיין ryoyo 1בײטע1א, jyop 
o א אויף די p  .aaiopyo אפג איזp yלםyן ip p y a 

 -opo זyבאשלאס ,1878 י3יי אין yלםיpםילא איז
iya o p  !yoyry״.yo! 1א אנגעפאעעז און צודעק* 

y !yo«Dםay,טליד iyo iyoy םח lyayr, אז ^lyyayaa 
ip םון iy  o p 1כאראקםע o p אװ ״גאיםס די זיד 

^ o’a i ״1ליי p .באפוײים oy ג איזyגליבyן i p 
p ביים יםואל1 a  nroyaono םיםגליp^ און p ’D 

oy’ayoyiyy yipay.
מ אװ oo’ya״ די opoya o ״,1ליי p זי וױ 

iy i^oayoy iyo«oiy jyoiaya o p״iyappyaa א 
ooiprya o סך ip  oy .ip ^ao 'o, 1886 אין אז o p 
 פון oaynya opya שוין ״1לײבא אוו oo'ya. די

p אכט  ip a  iyoy ,ip ^ao 'o  oapio oiparn• 
i מאלם, p די pyyi’ayaiy איז nraayaya ױף.1א ג1בא 

o p זין jprtyaoiiy, די אז oiyo oay’ooT’ayaiy 
oo’ya, i פון p לחלוםין איז ״1לייבא אוו nmya o’a 

rtyap צו צוגצואסס  o p־’ya| פון אויםשםײג i p 
oiy lyayp’iyoy״־aaiapp iyo.

לייבאו־״ אװ oo’ya• פון oiyo גא:יזאציאנס1א די
 די אופן• nroin^poap myr y אויף nmya את

aiy״o’a o i’rayaiy nmya nran iyo לױם p p r 
אדז שמדם די לויס iya ,tynoonav אח פאמז

lyoi’T^poayy y אופן iya”T גתנט אין lyoiaya, 
n’opap■ raya, באווײזם iyay מאל, יגס1איבע אן 

 ווײס צו אים סױיבם iyo אויב ■רינצי■ iyiy’ אז
iy  o ip ך אמאל ^  iyo aaiipo א איז און ש
roo iy i׳i p ’opap■  iy 13טװיקלו3א.

i p  oyn o p  rn  y ״y op ip  iyooyo iapa״!
 םאכם yonia y opya לײבאל״ ny oo’ya״ די פץ

oy nm איז nroipya צו ya’oo’n yo’nya nm roay > 
yapo,? װי o p איז iy i ל  oap* ק1שםא yלy אין מ
i אויב און .oy’yyrayaiy םע1ראליזי p ’o i p פון 

y’yyi’ayaiy lyon^poayy  iy i איז O’a קײן o 
ooayo iya’o און ora די אויס iyo y’yyrayaiy 

o ip  jy p p i yo^ayny■ ya”T די אפם^ל *yaiy 
jp p r y  ipayaa’o y’yyra. אין ooyoiyi’c i p 

iy פון i ״ny oo’ya ײמ o ״1ל p זיך iy  ypyo״*a 
ya o לי,17פאוז oayip y iya’v געכאפם p  o p* 

pלםyפון ליימס די ן ooyo y’yyr’ayaiy i p אין 
oayn ya«t איז און ipya אײ אןyaa׳yקשa׳ם-ayp ,̂ y 

i p v  i p ’oymyo אח ,t i p  oopoya o p  iy 
מ ny oo’ya״ די אז ײ  קײק־ oyoov םים זיך זאל ״1ל

p לעז y  a ip.■
oym סיבות די iy jyayr nm nrp nmup איז p 

 nram nraayayaipav זדז ״1לייבא ny oo’ya״ די
 yoליזי^pםaמ שטארק די איז ,oayooiy פאלגענדע:

Tyoip oapypayaiy פת i p ״ny oo’ya לײמו־״ 
ooyoyav nm n o’a צו p p  i p׳rt־’ip m a  iya 

o p  o p  ,aa^ ’noay i ^ ’ioonav זיד *yaay 
nraayo אין pnyoy; ,די אח צוױיםזגנס ooynnp’B 

i םון p ״ny oo’ya לײבאר״ nrayoirya o’a אױף i p
lyanynya אז פח י׳ייד oiy״y’ypayaiy iyo; דו־י־

״1־ —---------- ײ m’Byaay on ״י

, _ — , __v_ -|-ni ̂ו<7בײסס
y’ypoo איז yoipya] צום ip p o  oa’ooep זי איז 

nnpya oayayap פון i p קלאבס, םיס מליצײ 
nra^oya nm p op זײ aiy״iyo אױף ooop אוץ 

o אלײן oiyaaya און לינקס p מן םיםז קױם זין־  אנ
opyopyaomy די פון ^ א ײ צ אלי o קאפ, י p 

n n p אים oyp o p  ny’o .שמלמן צל
ip יזיס1ק o o p a ip  o p די yoToo p o o p 

ip .1877 פמ 1יא איז ap y o  i p ערםאציאליסטיש 
ip ’o, |באצײכענם חילקוױם, יס1מ p p  o p?̂ 
n»’i די סים יזיס1ק yoל: ly o ip  paya

 nram oiyoo j^ynoonav yo’na די ״אין
nmya פאלצן פילזן yoiyooya nra'i nrvayo vn? 

 iya ׳nraynp yלנyצaאײ כלײז o’a און .lyaavi פון
Tyaayayaony nram oy^m גאנצע p פון r v r  lyaarn w»iSit« » •יייייי ײל׳סי — ------- . , ..— *״®.״״,aww פאמידיצס

i p• אין ip am  o p 1877 פון nran פאלחױי די 
 y םים ooya yiy’ opypaiyo^ געװען סטיישאנם

yoma צאל nroTpya nram o p  ,nnrayo םים p p t 
מז oyממילי pyo’y i ײ p  y ,מז צו כדי קאפ שי  מ

lyo’na i פיז יױ p ,מלם oynjnroya o p  o p 
 ימײסעד איז םאשצליזם ny ״היסםןױ :nyr) .oya איז

o פון סםײםס״ n p ,219 זײם הילקוױם.(
no ”o ip  ppeonyopyip o p  lyoy. אז 

ip a אין nr o p  o’Pip nroma o p די oiy״iyo 
 oDoypya iyop אץ nny^np o’a זיך ypnyoy איז

yoooypyaona p אטװחאלמן לyaya און צײן םים p t 
yanaa’i p.! די אין ^ ס ס אלי ט  פון lyaarom מפי

1877 oyp nmya nram מר  ״לײמר nraawm די אי
צורי^ אז1שלא iyo״׳oiy די —סםוײיקס״,

nr o p  nty oy 1877 איז op^iooya ךי aypv* 
nytmoiy np, י  iy* םזנ?סםיל די ,iyopa קײלצז י

o די פמ iyo”3iy די בײסזװ־. n rp p o און P ’B 
iyo”oiy pp ay.

oyoo אלזו ly p n p o ’.i פת• lyapnyoy i p 
oiy״aauynp iyo שםו׳ײמז nroma y iy ,iyoav 
nrap nroap iyomמלםדיp די איז ײלק iy ya 

opya די p p  nroayiana’yלnram o p  (n n y a rr 
o p  iya ypnyoy r p  nm ^ay דוו־כמל i p  tv 

nraptmay py o p  ,yaroyp lyrny■ 1871 אק py 
 oyntpayaiy, סאציאליסםישא yano^pp די אויד

nroipya nran o p ז צוס מ ק א  די oy 1877 י
 nmya פאקםיש nran nmayiaunt nnyarנrלyרעװ

oppya o״״ די p  o p  .nm אוץ opvya די איז 
anayoo nm o ארבייםער p  nmo^ r y p  n  •nm 
o איז גמו־אפעז a n a ip p  o p פק ooayop y it*

o n r אמ nroap iyom iy.
yi o’a tyoy o* לײבאר״ ny oo’ya״ די p 

״י ײײי "1®■יי ײ ש ײ צוליב nroap yar איז יילי

____ . . tM> .ijp־ihwim'« v* פאכצז
oynyonyo. די ipayap  tynya py ipypayaiy* 

ya״לאקא^ איז טײלם o^aoyoy,״ opnoon, rx 
o^aoyoy״ איז אח ״y חשpyayל oyoy. ״ ^ n 

 םמ ooyoiyoiyp yoosyn די nmya איז yo^נצ
oop o p  opya o p  tv y’xypayaiy i p זיו 

y py nro’oiypnyלy מ לי ^  nrontaya^aay איג
n  po ^ מ א o^aoyoy opnoon. את ל

i p  po oay»an n ״ny oo»ya מ ײ la! ״1ל n 
nmya o i’payaiy o’a לוים .nmp py nmoonav 

nrsp yayranp po iyo’m y  nrouya o p  nro iya 
nrioona’y py, ,1ײדא3ש לםשל, וױ .iyom o py 
py lyiymono מול-yn y ?p  py nroo’oiy ,o p r 

py o ip o  y po iyo”oiy p p a y  p y  py iy? 
y py n  o i’rayaiy ״nooyoy opnoon״ o p  o p 

nrayio yamom p y  nrap nrmreay ooiyiya, װי 
opya o םםדײקם p  o p  .oaya’iay py בלויז סאז צו 

lyo’m םייל y מיט y םון y ^סאך. באשםיםם oy 
nmipony ooy iy o n p  oapo, אז ao n״nrapo i p 

iyo ip באשםימצז o p מרל ,lyyyroono n  po 
y p p  nrap זײ yoyap faya y opya n rsp ,ידיסה 
n rsp  ip y אין oy o p  ,oovnya o’a rpaya קוםם 

*ooy o p  o r  -  •i p  lysytoono o p  py i p 
nronyaomy py nraarsm n מאל .o i ’oya אוגצי־

omayi'ic ^צוויש iyo”siy n.
i p  po oyop n  o o p  py ״ny oo’ya •לײ 

i p״ — ״oyam i p  p y  py p y  i p  iyanr״ 
py אן n n p  Oi’oya no rip a y a iy  ip n a iy אײף

o p  ,oayo ״*«•«« די w- i — ,—.__
nroap ya”p צו pramya אסילו *p p  ya’oyo n 

o p  ,nraan זי o p צסשמלם3ײ1א ;op ap o  i v  tv 
tv .oayoiyo דעטאלס p a  y nnynya opanaya 

o p  o p  ,yvynayaiy iyo”siy זיך n  tyonya 
mnyaiy ny Tyo’p״ p y o םרײדס iay ■יױ לײכאו 

ny oap חזי lytman םסײסס pyayp iay״ pלכy 
nmya o p  nmiayaay i p p o  o p ״*p  TP’iyoy 

ny tp n p p לייבאוי״ o p  y’yynayaiy p a  n  py 
n זיד av  lya’P y o p  i p  n  ooyoyav iy o p־ 

py aar^mjay ly^ynoo אױך איז nmya םילי־ 
iyo’oap וױ n ״ny oo’ya •לייפאר״

v is  tv ”s i p צו n  ty ,n rpyap קלאוק־ 
nran pup na py iysyo צוס nronny מאל -yaiy 

ny oo’ya. n  po nnynya o i’ra .לײבאר״ i p  n  py־ 
yap’o קאספצן n  o p קלאוקמאמנר oivya T isp 

n  nrsp אםםםאל n  opya שסיצע n  po ״oo’ya 
ny ,לײבאר״ oi’oo’tpy o’a i p  o p  oy iyay 

y yanapo r v^גyיזגya r«yלnronv aana’s i p  y 
n  py ly sp p ^ P  n ״ny oo’ya •לײבאר״ n ,םיפח 

i p i p  nmya tv ,nro oayr וױיל n קלאוקמאכעל 
nmip p o iy  n  tv .no Ttran, נים nmya ק״ץ 

Tytyo'oo’m y nny’ iya ,rsynayaiy yanayoo 
p a  y o i’rayaiy nm o p קלאוק•Tran iysyo 

lysy איץ n rsp  ,1886 po u p זיץ n קלאוק־ 
o in ’ayaiy iy sp איז ya’aaynoyav T8 קלאוק *yoy 

i^pm רייםארם ony o p  o p  ,tipan דך *yaiy 
oayr צו nnpya נאיםם זײ צו. ny ״.1א3ליי

rr יוי־ נחום

ר ע ט ד נ ו ן ה ו ר א ע םt ד ק ו
ם *יי oyn oapopa tarn חןר  :םארדרא־ס גרױס 0’& פוקס חן

«י״ װ*« פ ק חאלט ײ עג ד שי עי זי * ײאיוי י  ווײסוען, •ון םיי סי
ף םיר טרןןסןןן און — איז ip װען זי

^ שסעלן iy נעממ כאלד •י
ץ םיר םיט וײד און m קי oy ■ iyn « ”pB גי sjpi~. 

po iy ד8י ײמעז כדר a m p  iy a 1 וױיפוען אלסע 
ך ער •ppiw און ץ,prm 1 סאר ?^yn דןןר ׳זי  י

ip  *pyiys סןן ױ ץ ו סילןןן, אץ זי
Ty ׳איף syn ,iy ia די אי■ וװ TpTvpa pM P nyn^  ״
םיין — iam ״ o׳ — oyn אים ip i סוקס Tpapapa פארשמ״ץ, *ו 

ip i ווןןלןי o y irp p n  hits yyn אליץ דיר פאר —
« *•““ **־* —־■— « n• ז״.ססיל ײיו
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נערעגטימך*

אג אאײ איו ודעחדילונג^ט
גלאזמאן. בײד «ון

 פער*זװײ*ריגע דיךםיםיגע דאם ןעגינ^
מגי־ איבער געלאפעו איז מײךעל, *

אםעם. אן אן עווענױ אײלאנד
וױנ* שראסםיגעז כמורנעם איג׳ם
 אקעאז גאהענםען םונם האס םער־םאג
 שםד א שטודעם־ױיגם, א געבלאזען
 JT9V א מײל פעחגיג םון רעם־ױינט

 רע־ פארגען. אױף *ײםונגען די געשריבען האבען אזוי
 דינע איר הײנם.״ נאך געוואוםם עם האם אבער גינא

 דיםען׳ אלע אין געםלאטערם האט קלײדזןל באוועלנע
 פלעגען פים דינע אירע סאן. *וריםעגע ארימע אן ײי

 שםורעם־ נאכאנאנד־אנהאלטענדיגען דורכ׳ן װײלע אלע
 םיט ״בײגעל׳׳ די איבער ביז וועחנן אפגעדעקם *ײגם

 םארענדיגט איר בײ זיד האבעז זאקעז די ייעלכע
 געםונעז זיד האמנז זאקען די אין קני. די םון ״עכער
?וואדער. א װי גרויס לעכער׳

 וועד די אוואו גאס, םעראענטער װעסט דער פון
 איז געוואויגט, האבעז — עלטערעז רעגינא׳ם — רינס

 גיודא׳ רעליף צום געגאנגעז אײחנו־ געלאםעז, גיכער ױ
 אכט־אח־אוואנ־ דער אויף געפונען זיך האם ײעלכע

 װאוקם מײדעל׳ס דער עװענױ. סױרף איז גאס !יגםםער
 בײנער די יארען. אירע פאו• װעדליק ײיד׳ געװעז איז

 געהאט זי האט קאפ אויפ׳ן שמאלע, געוועז זײגעז אכער
 גע* איז װעלכער בערעם, קיגדערשעז טוגקעל־בלױעז א

פרי־ פוז די ילאאעז. אום ביז אגגעאויגען. שטײף ־וען
 זײנעז בערעט זויםען די אויף nyony סזאאטלנע חעד

twws ***** ******** “ * םאדים. וױיסע מים םארנײם געווען
בלוט־ פעוױינםליך פגים׳על, שפאל־בײנערדיגע דאם
— פלעקן׳ טויםע און בלױע געהאם איצם האט לאז״גרױ.

שעח׳■ פערניג־םײל שםײסענדיגער דער פץ לויפען״ פתס
 חאום־ פונם סםאטגיע דער בח זאװערוכע. דיגער
jy מייל א כםעם געװען איז רעליף n זי האם דערצו 

 *נים מים׳ז אפשטעלען עד סאל פאר א געםחם נאו
 פראנקםורםערס־געשםעל. זומערדיגען א םץ װאנט א גו

o אפכאפעז r איז װאס זאווערוכע, דער אין — אמעם 
פא־ פון גלײד טעגטשען אויף אנגעפאלען דאיוזח׳דיג

 םאז• עםעז אן געקאנט נים טױל א אםילו טען האם רענם,
אג־ גאו־ זאל זי געלאםןן. װײםער איז רעגינא

 טען שםעלם אבם נאד האלב פוגקם צײם. אין זוםען
 דארט חנליףיכיװ״א■ דעד אין םילד־םארקױםעז דאם אפ

 םען — סענט אנט איעאגצען פילך קװארם א פאסס
 און סעגם. דרײ גאנגע אײץ דעם םים דאך זיך נד־ײמם
שםוג פון אדוים געקאנט נים זי האם אכס. וװ םוגרטעל א וױ פריתער
 דער ארויסחעלםעז געפרואװט פרי גאר האט זי
רופעז; שכנים די זי פלעגען װןדרץ, מוסטר — טאםען

 איז װאט פרױ, אײרישע םופאיג־קא-יגע קײלעכדיגע א
 תוגגער איץ וױנט פון גארנישט, פון אנגעבלאזןן געיתגז
 — םים און הענם געשוואלענע געתאט האט און פײדען.
 מאםעז דער חעלפעז געפרואװס פרי גאר חאם דעגיגא

ם פייער א פאנאנדערבלאזען  קױלען־ קיילעכדיגןמ אינ׳
 גע־ האמ און קיך אין געשטאגעז איז װאס אוײועלע,

 םלעם. פונס חדדים׳לאד דךײ אלע אנוואריםען דארפם
 סאקע אנשטרענגוגגען. אלע נאך בײדען׳ אבער זײ פ׳איז

געלאזט ניט זיך חאט אויוועלע דאס געלוגגען: גיט
 יגער־א געװאן שױן דאך זײנעז קױלעז אלע אפנארען,

 פארםריקענםע װי שםײגדלאך׳ וױ הארםע נעברענםע׳
לאוון•

 גום לױפען «ו געקוםעזאג ןגדליך אח רעגיגא אז
 געזעז שױן םען האט פונדערוױיםענם — רעליף״ביורא

 אנגלע־ וױנםןרדיגעז איגם ואלאאלאך די לױכםען
אלץ גאך איז — סי־גסים •וסטעזזןמדימז תמ־דיגעז

או פערטעל א געװען זרשם  פופגען נאך גום. אכט. ג
ט- ____ ־ *ינו
 היפשע א געםוליעם שוין ױך חאט װאנט דער בײ

 פרי. אזױ אזזער קוטען פלעגעז טענסשען רײ. לאנגע
 פלעגם לופם די — באגינען האלב״גאויזעקס זעקם׳ וױ

אוןן אנחויבעז ערשם דעפאלם  שי־ פארםאגיג״גרױ, וו
מן שמרען די און סיג,כטאדליהלי א  אקארשט זיד ח

___ ___אשיו•אױשגול גןתאט
ען םעגםשען אפגעלאזענע  «ױ אין געיחמ, <ס ו״ו

װאל־ אלע וױ אײםגעקוקם, ס׳חאט קליידער• קגייטשטע
I מז — חױטטזאכליד געלאםעז• איז«ײ גאימז טען  פרו

 םאגם־ נױםעליעריגא «אר א אױך אנעד קמדער. »ון
ך oyn ידײף ד וןרשױגען*  רדי לןנגמם״ באוועגם ד

ד גדױסאד א מ די מנ רי מןדיסי ק

 געשםאגעז איז רעליף־אםיס םונם טיהר דער כײ
 ווײסע פנים, רױט אויםגעפאשעט אן פאליסמאן. א

 אבער איז ער הענם. ריזיג־ברײטע אויף הענטשקעס
 דעו־ אין םענטש אײן איבעריג. אינגאעען געווען דא
 זיד האט אײנער אנדעחנו׳ גוס גערעדם ניט האט רײ

 ארונםער־ געהאם האט מען צוױיםען׳ פארן געשעמט
 ■ליײ אײנגעבױגענע בליקען. אויסגעלאשענע געלאזענע

 תכם איז׳ פלײאעם די אױף לאסם די כאטש געס■
 דאמען־ זוםערדיגע דיגע גרינגע: א זעהר געוועז זיה

 תא־ וועלכע האלז״פאםשיילאכלאך• דידעגע םאנםעלאד,
 אפ־ פאר א אײד אהער׳ געפאסם ניט םאדנע זיד בען

זעלנער־שינעלען- געטראגענע
 צום נעהענטעד אלץ געקװעטשט זיד האם םען

י קעלם, צוליב — פלויט הילצערגעם  בושז^ םחםת ו
 םלעשער. מילד־קענדלאה — חענם געםרוירענע די אין

בלעכלאך.
 די באװעגם זיד האט *} רופע א וױ לאנגזאם,

 4־5 א פארבליבעז אינגאטנען געװעז שוין ס׳זײגען דײ״
 מיטן ■אליםמאן דער װען ״ליין״, דעו־ אין מענםשען

 האט ביםםםעיק׳ רױער א וױ פנים, םלײשיק־רויטען
 באפע• װײס־באהעגםשקעםע, א אויםגעהױבען ענדליד

:האגט לעגדיגע
מאר־ קומעז אכם. גאד האלב שױז .נא־מאור״, —

געז~.
-אן ^איפיפ ראי א- ןופ apa א ------- ~ yyi ן«ו<< «ן « ײ ״

 איעג *ו געװען שױן איז װאס כאקי־שינעל גערישען
 אונ־ יעניגער, חנר געװעז איז אים, אײף *ױקורץ אח

 םארהאקם איז אםים־טיחר די נאז סאמע װעםעם םער
 האס אויםגעז־ז־ײט, לאנגזאם זיך האס ער געװארען.
 א םיט רײ דער איז םענטשעז איכעריגע די אנגעקוקט

 עו־ חאט אבער באלד jm« הילפסלאז־פאו־קריםםער
— םוס רעכטען דעם אביםעל אױפגעהױבעז פערדיש

קלאגגעלע. םארדעכטיג קלײז א ארױםגעלאזט אמ
 שםיקעל אויסגעבליבעגעם דעם אין דריטע די

 זיך חאם ױ ויעז אח רעגיגן^ געװעז איז — ״לײן״
 צודיקקערעז אחײם, *וריקקערעז יאםעליד אנגעהויבעז

 ריזיגען צום ארױפגעקוקם זי האם חענט, לײדיגע םיט
 װעל־ גומי־רעדעד, םאפעלםע און םראק סתיאיפאלען

 גרײם םראםואר־ראנד בײם געשםאממ דא איז כער
 איבעדגעבלימנע די רעליף־אםיס פונם אװזגקנונעםען

מילד• קאגעז ניט־פארטיילםע

 מיםז פרױ פוטציג״^ייקע יד — יזח־דיח טיסעד
 גאכ־ האם — פאס א וױ קערפער׳ אויםגעשװאלענעם

 בא־ איחרע אױפגעגעבען אינגאנצען עגדליד מיםאג־צו
 קיילעכדיגען אינם פייער א פאנאנדערצוברעגעז םיהונגען

 געשטאנעז איז װאס ועל;,זיאו אײזען פארזשאװערטען
םער אמ ____ קיד• מנ

 שםײגקוילעז גאגוגטש אײנםאל שױן עםעד פוגס
 ארױסצובא־ געפרואווס חענט געשוואלענע מיט זי האט

 גאך זײגץן וועלכע קוילען׳ אשיק״גרויע יעניגע קוםען.די
 פיז אפםיילעז געפרואװם זײ באריחר׳ גוס וױיד נעווען

 די* וועלכן קיילען, דורכגעברעגםע איגגאגאען שײז די
 שטיקעד וױ שםײנדלאך, שװאםיגע וױ געווען שוק גזנז

לאװע. אפגעקיהלםע
 זיי זײנעז שראפ ■אנגעזגעג ימנ אבער ס׳איז

 פייןר א ײיז שפעםער׳ צוצואװארפען אויף געוחנז גום
 אבער געברעגם. געחאט שױן װאלט קױלען פרישט פון
 רעליף־באזוכער דעד דענ^ םיט אנניגדעז אויף ניט

 קױלען. אושיקען צוגעזאגט שױן מאל יאר א איר האס
 א״יז, גײז אלײז זי קאז אלץ• םארגעסם ער אבער

 שיקען אפשר אדעד ? זיד אױף זאק פולען א שלעפעז
 זי־ ארום «ון אלטיטשקאן דעם םימאטחק. מאן איחר

*יג מן באלד שױן תאם װעלמד יאר, מ אג  אױף יינג
? אויף סײדען געםױגם, גארניט ען מנ ם־ ם סי
 לױזןר א פון שטאק *װײםער דעד — שםוכ די

 װזר בימאכם זופער״צײט פלעגם װאם ברעםער־געבײדע,
 חןגדלדר קמײאײלענדער פאר שיײכלער א וױ רען
 םעגליד גיט את — -«א«ד־קאת״ איז ■יםםאשקעם םיט

 אמאז־ די אטװאװאריפעז. אגיסעל אםילו איצם גזװוץן
 איג• חײםיש אזױ •וגקט געזזעז באלד זײנען וױנםען
 טיל^ דדױםעז~ ליעסעזוחיצ אין וױ שםוג, אין וױמיג

 װעט רצגינא אז געװען. גיט איז ברירח אנדער קײן
מס און •קול פיז קוםעז ײמז י אינגערןן מיםן בל

 אץ קראגק געלזנגען איז װאס מײדעלע, אכט־יעריגען
 װןס שמאםעם׳ בארג ן מיט ארומגערינגעלט בעם׳

 4ביח־ רעליף *ום שלעאעז אליין דאן אלסע די זיך
 די םאדלאזען האט זי איידעד אזײגער, דדיי ארום

 BP געטאן שטורכע א יועדיק מוטער האט שטוב,
 האלכ־זדןמ־ האם יענער אלםיםשקלן. דריכניעגדיגען

 וױג־שסזל, מלעכעדםעז א זױן געחוידעם זיך לעגדיג
מ א וױ געקרעכצם, און געקוויטשעם חאט װאס מיי ע  ל
 »ן יייקע פארלאשענע » געזױגעז האם עד זאך.

קוקורחע-שמקען. אײםגעחוילטעז
 an גײז גיט אקארשס םארגעם דו.~ און —

ײ עיעס טאקע מאל דאם און פיער״. ״ ד- מ  דאס ייי
ס נאד איד חאב ראסטביף פארשטונקענע בלעכעל מ  9נ

TfB א ברײנגען װעסט דעק». ביק אויסגעקראצם
-------------- - -----M A bM M B M IA M  M M M  A A M M B A tB  k M  t װעטשערע. אױף אפזידעז זײ וױך װעל קראבען/

לײסזן- שםי״כלע״גזגר מיס האם אלםער דער
■b^ b I b b b M  Bb m m b a m a M B M B  - מ ארױסגעברײעם עועס ליגקייט1<  ווערםער. עםלי

 פח v עװןגיוס און גאסען וױגםערדיגע די איבער
 גךןךן לוסטיגעד דעד צײם זוסער — קאנײאינזעל

ען די םון ^ ם, נידיאדקעד םיל מני  פאר־ »ון אמת׳ע ק
 שםודעס־װינס דער נאכםיסאגיגו זיך האם — שםעלםע

איינשםילעז. אנגעחױבען ענדליך
שילדןן די אזוי געטראבעט גיט שױן האבעז עס

.Caterpillar (י

,  I_______r m yw  ףייא ,ןןסאשןטג n
 פארודײלומם־ילעמר. פארהאקםע די םון שפיל־רעדער

ס םױל ריזיג־צודעוועםער דער דוכמ:גע זיך ס׳חאט » 
 אבײ געשטשידעם איצם האט םםיפעלםשײם״פארשוץ

 וױ גרױס זײ פון יעדער צייז׳ זײגע צופרידענער סעל
גאיעל. בײנערנער א

םיף, געװען דאד אבעד זױז שנײ אגגעםאלענער דער
 וועזדין םוטער דער םיף. פוט צוױי א העכער גזנוויס

 m ױ ביז שעח אנדערהאלכען ארום גענוםען האט
ד א איז רעליף״אםים. *ום דערשלעפם זין ת מ ע  גל

חיי״ גרױםער א אין אײגגעוויקעלם האגם. נעפרױרענער
 פוםעד האט טופטע• א איז וױ קאלדרע״שמאטע כער

 פארקװעםשם געחאלטען *ײם גאגצע די וועדריז
 W זאל n גיט׳ איחר פעלט מעחר דעליף״םיקעם.

 אהין ענדליך זיך תאט ױ װאן און !פארלירען איחם
ד. «י נאזחננט געװען שײז איז דערשלאפם, מ איי ף מ פ

 agn דודכגעשטאכען אפיס איז איהר האס עמיצער
 דארס וזאט עסיצעד און ״■אנםשער״, א םים םיקעט

ױך איחר צי :געשמ׳יכעלט דדרנאו.
 חאבןן קױלען די סאררי... װעדרץ... מדם. —

yan דאר אוליב — מסתמא סיגס.פארשפע הײגם yiif i. 
 אליין מארגעז אייך זןחן שױן װעט איגוועםםיגײםאר דער

זללעל• א אחײס גרײנגען
«!*•

 זאוחנחמ שעח־דיגע א םייל י פערציג די אווענם.
 — שטיל איז אקעאן דצד אריבעד. אינגאגצען שײז איז
#שסיל־ אוסרוחיג־כװאליענדיגער געוױינליכער זיין םים

 ®דייג״ זיד שװערד s וױ ח$ס װאס #•יעד״ אױפן
 װײט ניט ארײז װאסער גרױ״שםאלענעם איגם געשניטעז

 *w איצם געזעםען דיןןן םםיוןלסשייס״ואדק, פונס ..
געשםאלסען. אוטבאװעגליכע ריי א גןןחױקערם

 לינםימי א פראםםיגא, א געװאן איז גאבס די
 וואםןד׳ אין פארװארפען געווען דמען פיש־דדעגדקעס

 אױף ים־דאקעם■ נאפץן או אויף שפיגאםלאך דיקע
 םמ־ שםיקלאו אגגאטשעפעס געווען זייגעז חאקןגס די

 וױדצד אח כעןססױרױא גצןפלע עספראגק גיס
געשפאנם־ סיס חאגען חענם גערװעזע פארשוױנדען.

מז אינם קײם אנ  דינססזח חנם אױפג«מ»ם גוף ג
שנודען. די פון איטער

 םימאםהי וװמנמגגעשדזסמגער קערגאלסי דעד
ײמ געװען. אױך דא איז  ווטגאװצגליא זײנא פיס ז

ץ ארונםערגעהאנגצז מז מ וױ •יד״ויאנד, אי ױחנ  מאר
w*־no»w גאסע וױ אליין .קלעאלאן r w r m ײ  יי
 רױם־גלי־ ארױםפישץן פלאגען װעגךקעס קלעמר•

מ ם-גראז.י טשי«ח די ל ת א שמיתגם׳ ג  שיימ — ים־
מז ווי באשעפעגישזןן׳ אועלכזנ מדטלאנ  «ים — בלת

וזאס^ ניסא דארט איז אבעו־ עסעז
n »י גוס גים —  xm a שםײ זאא גאך <לײך 

ײאו — רעם.~ סגןו • 1*י ״טישאד״ א אײנןד ןדוי

•אר xrn ײי גאנח■ םיז וזאס יישלאו קל״גא )1
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ארבײטער־לעבען אינטערנאציאנאלען פונ׳ם
שען קאםפראםים  ראםעזועם לינקע און רעכםע צװי

פ»רםײ סאצ. ®ראנצױזישער דער פון גאנצקײם
L' גאנצער דער םון באוועגונג ארבייםער 

פאראיגםע• גרויס םים האם װעלט
חר־ די אויף ארויםגעקוקם רעסירוע
 םון קאגווענשאן דער םון זולטאםען

 אין .פארםײ סאציאליםםישער דער
אפ־ לעצםענס איז וועלכע פראנקרײד,
 דער אין — געווארעז געחאלטעז

 דא־ דעם םאר געשראקען זיד האם מען נאנם. שטאט
 פאשיםםישע גרױםע זײ זינט םון צױאמעגםאר. ױגען
 ארבײםער־ םראנצויזישע די װערם אייראפע אין זיגען

 ױניאז־באװעגוע די םיי •אליםישע די סײ — באװעגוגג
 מײנוגג־קאםםעז. שװערע פון צעטדײםעלם אינערליך —

 װאס םלחםד- פון געםאר די העגגם אײראפע אימר
 פארשארםעז מעחר אלץ לאגע׳ די װערם עם קריםישער

 ריכםונגען געגעגזעצליכע די צוױשען באציאונגעז די זץ־
 וועגען גים דאד זיד חאנדעלט עס באװעגונג. חגה אמ

 דןר םץ פראגעז װעגען נאר שםרײםען, םעארעטישע
 פאר־ םען האם •אליםיק. פדאקםישער סאג־סעגליכער

 צוזאםענ־ איצםיגען אויםן קאםפען ביטערע אױסגעזעז
 זײנען דעבאםען די שיאלםוגג. א אפילו אפשר פאר,

 אכער לײדענשאפם, גרוים םים געװארעז געפירם סאקע
 מצועגונג דער םץ גאנצקײט און אײנהײםליכקײט די

גןװארען. געראטעװעט איז

קיסטאן. ױסה דר. פון

 אויטן tt זועדעז, גלזאגס ערשס B'J דאוף ״עם
 פא־ איגםערנאציאנאלער אויםערליכער דער םץ געגים
 בא־ דער אין םײנונגען די פאגאדער זיך גײעז ליםיק

 פײער דעם צווישען חײנם שםײט אײראפע וחנגונג
 זיךי שםעלם פאשיזם. פון םבול דעם און םלחמה פון

 דן״ םערנדאײדאפײאישע די םון פראלעםאריאם פארן
 וחנג דער איז װאו פראגע: די םלוכות מאקראםישע

ח  1 מלוכות דעמאקראטישע די פון קלאס אדבייםער מ
p r• מן ער  פא־ די צו הנחות םץ •אליםיק די שםי

 פארהיםעז צו כדי (״אויז&ענט״). דיקםאטארס שיםםישע
 פאשים* די אנטגעגענשטעלעז זיך — אדער נײחםה די

 זיד פלחםח, א מיט ירזזריזיק רויב-אנפאלעז, םישע
 לאנד יײגעז זײז פון םארםיידיגוגג דער צו גרײסען

 םע־ (״קאלעקטיװ סלוכות םארבינדעטע די םו־ז און
קיוריםי״)?
 חױפםריכ־ בײדע די געגען פראגע חנר אט אױף

 ענםםערס: געגעגזעצליכע צודײ פארםײ דער אץ םוגגעז
 גענעראל־םעקרעםאר םוגם געםירם םליגעל, לינקער דער
 שםאנדיוגקם אויםן שטײט פאר, פאז? פארטײ דער פח
 שארף זיך גרענעצט אח ■אציפיזם אומבאדינגםעז פץ
 רעכםע, די םלוכח־פארטײדיגונג. םח געדאנק פוגם או

 דעו־ פון פאחיצער פונט אנגעפירט ווערען װזנלכע
 אנער* בלוס, לטאן •רעםיער געװעזענעם אץ •ארםיי
 דכעדחײט קאלעקםיװער פון נויםװענדיגקײט די מגעז

פארטײדיגונג גאציאגאלער צו גרײםקײם די און
מײלט װאס פראגע, וױכטיגסמער דער אט אק

 געוזען איהם אױף איז װאס כאקי־שיגעל, זעלנערישען
ץ זיד חאבעז קראמז די — ■לאצען. צום ביז אײגג ת  מ

אױםגעבאחאלםעז.- ערגיץ שסורעם
 אים האט — ״קיקען׳.״ צו אן שױן תױבסט דו —

 — אפגעעגםפערט. װאדנעגדיג שכן שװײגענדיגעד א
 םילד קײז האסט דו אז רעליף־אםיס, בײם אינדערפרי,

 קיקזנז״. אנגצתוימז גלייך אױן• חאסםו געקראגעז, נים
ר דארם שײז האם סעז מ  איד !אױג אן דיר אויף זי

 האלםעז צו גדזיגםעו־ אלעסאל ם׳איז :אײנם מיר םענה
o r םארמאכט. מויל

ארען! צו אנחױבען מיך צם זאל און יע? א׳ —
 זעל־ אינם פארשויז דער געםאן לאד־אױף א האם —

 װעלם־ םונם צײטען די פח נאד כאקי־שיגעל נעדישעז
 געקיקם חאב איד :זאגעז עפעם דיר לאםיר — קריג•
 »ייד װעל אין■ אח נעכםעז געקיקם האג און זזײנם
o אויב און !יעם־סעד !קיקען וױיםער אױף r חײסם 
 V סוױשםש׳ א מיט טדאציג, «ר חאט ״רעדיקעל״ זײן

 וחנגדקע די ארט אגדעו־ אן אױף געםאן פארװארף
!מי ױים א״קצי איםס װחאי, — זײנע,

ד זײם ימעד אױף וױיט ®מ רעכםס׳ «ח מ ק  י
 אינם קאלסנאפיג שםץרעגדיג נאכאנאגד האבען אױסגוס,
ח רױםצ די שבײ חײסעז  יױ*ז װאס פײעדצן גזיימ י

אמזצל. א״לןגד סטײטןן

 קאגווענשאן די האם ריכםונגען, ביידע די םאנאנדער
 םאר־ װיל וועלכע קאמפראםיס־רעזאלוציע, א אנגעגומעז

 די אויס דריקם רעזאלוציע די צדדים. yT’a גלײכען
 םעריטאריע םראנצויזישע די פארטיידיגען צו גרייםקייט

 םאחיכערונג קאלעקטױוער םון נויםווענדיגקײם די און
שען םונם  שטאנד- בלומ׳ם (לעאן םרידעז ^אפייאי

 אונםערגע־ װערט צײם אײגענער דער אין פוגקט);
 אינםערנאציאנאלער םוץ נויםװענדיגקײם די שטראכען

 געװיסע אונםער — און מלוכות אלע םון קאאפעראציע
 מלוכות דיקםאטארישע די פאר נחות)ד — באדינגונגען

שטאנדפונקם). פארס (פאול
 איבערצו־ באשלאסען אױך האט קאטוןנשאן די
 סוף א און קאמוניסטען די םים באציאונגען די רייםען

 פאלקס־ פח יאליטיק איצםיגער ביז דער צו מאכעז צו
 אױם־ נים איז עקזעקוםיח״קאםיםעם נײער א םראגט.

 מאגדאט דעס פארלעגגערם האס מען געווארען, געקליבען
 וױיםערע אויף ■ארטײ־אנםירונג בידאיצםיגער דער פיז

 ציים די וועס םען׳ האפס דאן, ביז מאנאםען. זעקס
 שםרײם־ װיכםיגסםע די פארענטםערט האבעז שויז אליין

o געייעז איז טאסענס איצםיגען םאח פראגען. r 
 אק פריחגז איגערליפען דעם ראםעװעז צו וױכטיגסםע,

דערגרײכם איז ערפאלג דער אם אח רטייפא דצר
געװארען.

 פון קאנווענשאן דער נאר יוניאנם ®ראנצױזישע די
פארטײ םאציאליםםישער דער

געװײנט* זיך. פאתעםען פראנקרײו אין ױגיאגם די
מען און פראגעז עקאגאמישע םים נאר ליו,  זיו גחננ

 פארםײ־ פץ איז פארםײעז פאליטישע די פון אפ שארף
 באראטונגעז די חאבען פוגדעסםװעגעז בכלל. פאליטיק

 א גאנם אין קאנװענשאן דעד פון באשלוםעז די אמ
 און oarיונ די איז לעבעז אױםן אײנםלוס גרױםען

 נװישען באציהונגען די אז אלייז, זיך פארשםײם עס
 גא־ ױנימ דער איז ריכסונגען עקזיסםירענדיגע די

 נים קאנװענשאז דןךיגער דער דורך זײנען וועגונג
 פון אנםירוע דער אוגםער געװארען. עסערסאדנפ

 איז דינעז ארכײס״ פון ,געגעראל־קאנפעדעראגיע חנר
קאםתיס־ און סאציאליסםישע פאראײניגם שראנקרײך

t  . . M A B  A A A A A A M A A M B a  toAABAAAMB AABA a A A  BiAABMa ערשם איז פאראײגיגוגג די ארגאנימציעס. טישע tn j 
iy די אװ ?סר עטליכע r » >ona ד» ןפי מאסזנז rr*a 

 יוניאז־ארבײם, סון פעלד אױפן אויך זײנען׳ ריכםונגען
 סמ באשלוס דער צוזאמענגעװאקסעז• ניס לאגג נאך
 קא* די פים איבערצודײסען פארסיי־קאנווענשאן, דער

 פאלקס־םראנם׳ צוס מאכען צו סוף א און מוניסטעז
 צװי־ פארביםעחגנ נײע ארײמעםראגעז דעריבער האס
באװעגומ. יינקמ דער אין צדדים ביידע שען

 ספע־ א באשםימם האס פארטיײקאגווענשאן די
 אור־ די אויסצופארשען צוועק, מיםן קאםיסיע ציעלע
 באװעגונג יתיאז דער אין קאנםליקטען די פון זאכען

 נאן־ באלד פארגלײבען. נו מעגליה וױים וױ זײ, און
 גמעראל־ דער פוץ אנםיתמ די האם קאנװענשאן דער

 דער /0א םים צחאמען ארבײס׳ פון קאנסעדעראציע
* א אנגענומעז אימשםיםיג קאםיסיזג צ א א ח  איז ח

 צו םיםגלידערשאסם דער צו רוף א ארויסגעלאזס
 לקא־ די פאר צוזאמענארמט הארמאגישער פרידליכעו־,

קלאס. ארבײסעד פוגם איגםעדעסעז נאםישע
 פרי־ די דערמאגם וחנרען רפזאלוציפ דער אין
 אומאפחענגיגקײס די פאחיכערעז צו באשלוסעז, ערדיגע

 איו מאמענם איצםיגזװ אין ױנ^־באװעגוגג. דער פון
 TP דער «ח אוסאפהענגיגקײט די און גאנציןײם די

 אהער־ בח געװען ס׳איז װען וױ וױכםיגער װעגוגג
 געגעז ארבײטער־איגסערעסעז די ®ארםײדיגען צו כדי
 גרױס־ פוגס הערשאםם פאליםישער װאקסעגדיגער דער

ר קאפיסאל מ  פח װירםשאסם אלצראנצינא דעד אי
לאנד.

 צוליב װעדען אימנײאציעס די פון םדערס די
o r ,א־ פיז םיז דעם םילדעי־עז *ו אויםגעסאדערם» 

 די שארפעזאדפ «ו ניס כדי ױך, *וױשען לצסיק
מן. זדגעדליכע מ צ ג i מ r מם קאייסאל ױס נ  י

 יאר■ «ז גדי לאמ, לפאגאציעדנאאמס אנגעשפאנסע ךי
מי בלויז גים סאפרשהע דין פצססימז י אי ר־ י י

n איבער נאר בײסער׳ r די םתעז נאציע, גאנצער 
 םזן־ זײער םון אוםפהעגגיגקײם די אפהיםען יוניאנם

 אנ־ גרעםטע די פאכען צו םעגליך כדי םיגקײם,
מטנג ^לצז פאר קאמף אין בוחות זײערע םמ ש  םא

פראגרעס.
עלבער אין  קאנםע־ גענעראל די האם צײם תח

rארבי׳יסער גחיסע א ארגאניזירען צו באשלאסען ראציע 
o פמ דעלעגאםען מים פאריז״ אין מאגיפעסםאציע r 

ױלי. םען9 םון סאג אין לאנד, גאנצען

שער פון קאנפערענץ  פאר־ לעיבאר־סארטײ עגגלי
פאליטיק טשעםבערלעיבם אורטיילם

n םמ קאנםעחננץ די r איז פארםיי ענגלישער 
 געגעז חהאלוציע םעnשא א אנגעגוםען האס טnסאוטפא

n r װאקעלnיגעn פיז פאליטיק n r געח^נגעז־ אזױ 
.n y^ iarwייק־ די לגבי עגגלאנד .אין חנגיתגג ״ 

 אין אויםגעדױקם onyfl ספעציעל םלוכװד םאםא^זע
n r ־ פון פארביםערוגג די חמאלוציע«o״nyo קלאס 

 םאח־ואגדלונגצז די פץ דומםאל איצטיגען ביז םארז
 די אונםערגעשםראכען on^ עס און na^om מים

 צושםאנד נים זאל עס אױב װעלם־םוײחמ, פאח nגעפא
n קומעז r ד מע^־איידאפייאישע די פון אפסאך  ח

 די םאװיעםען־פאמאנד. מיטן םלוכות אםישעnמאק
n^ זאל עס אז ט,nעnםא תהאלוציע r אויפגעבוים 

n םיט םאתיכעמן׳ זאל װאס םעלקע^ליג. די װעחנן r 
o םלוכות, אגגעשלאםענע םון אויםאריםעם גאגצער r

------<<ו«חח■ o p jto r
 שאו*פפ א אנגענוםען אויך האם קאנםע^נץ די

ynלואזlגעגעז יע n r םון פאלעםםינןךפאליםיק n r
חנגיוײנג.

#ראסקרײך איז ,אםנעסטיע״ — גענעדאל־םםרייק
ג nyn פון וױלען גוםען לױטן — נ ח גי ^

מ טויזןנם צװײ בעח־ מ םי ־ ^ נ ו  םראגקרײד אין י
י איז שםאכםעז  קלע־ און ג^סער^ סים ,onypnvP י

^ ע  גענעחױ׳• םח ,פאועתנכען״ םאח אםעזnשם נ
oy .n גאנגענעםnפא םונם נאװעמבער אין סםוײיק r 

אח nyo^ סםוײיק, nya’n׳njnr24 א געװעז איז
M B  A1AAAAA U | b M U k M B  b L aB BAABIBAAAAA M B A B A B ^ B A B A  B ---— on'orPOno די געגען ■ראםעסם אלם געוואחמ *n־ 

 רזגיחגג די װאם חמרזמדגעזעצען, ײנםליכעc■nבייטע
 מאגי־ אלס צוגעגתים. דאמאלם האם ראלאדיע פון

n האט צאוץ און פראסעסס םון ,םעםםאציע r גמעז־אל־ 
 די nyao באדײםונג, גתיםע גאגץ א געהאם םםוײיק

 פאחזיםען. געקענס נים פארם ny האס דעקרעם״געזעצען
 געס א באלד טאקע זיך תאס דאלאדיזג חנגיחשג די

ooyj.] 3םאציאלז די ליקוױדירזמ n in r״no iy>r3 
no בלום׳ס לעאן n y ro am u r, ד איןyחyלבny צײ׳ס 
 פאר oarיונ די איז iyo־uya גקסח חנגיחימ די האס

njm א און םםתיק ״אוםלזנגא^ז״ yo'na סםוײי? צאל 
on’ooyng ly ^  o n r’o .ס, וױ גןץואחװ ^ מ א  ב

 פאר׳משפט onjno יוניאן םויזענם צוױי בערך זײג^
 הייגם במ נאך און שםראםעז yjyi’VHM( צו גזױואחמ

 הונ־ nאפש *ענדלימנ^ פיל, פאחנגדיגס נים דך האבעז
nyonr, ראצעםעז■ not עז קוײםימגלפ די ט כ ^  no ג

rnpaont.־
 lynynoc או״בייםפו״פאמדיפן די את oar^’ יי

 פאחסדםײלםפ, די באםרײזנז זאל םעז אז שם^םיש,
 די פאכעז בםל און אסנעססי^ nymoy^ אן םים
n ס״ גאנג. איץ נאך דיגען װאס •ראגעסעז, אלע r 

nys’ox’a לאגy די וחנן אײראפ^ אין ona״ryiyp nyo 
 פאומדידיגען צו iynyn tytriyi סאג ןyנדיגyגnמא

na^nyoac o r, תנג די װאלם o געהאם חמי r גתןס־ 
tyo ,ם מ מ n צו אינ  ]ynyoyonao די פמ שנױמונג 
rw״nyo לגבי n r ג חנ  די םילחגחמ צו אץ מגי

r אבזגר קלאמנן• די װישעזצ באציאתגעז ^ r איז 
t״yi האבעז ממיסםא^ן״קא^נגען nyyi זײער זין אק 

 אח nap סונם אינטערעסעז די וױ ״אויםאוײנמם״
 אםגעסםיע פוץ ומגרען געװאלט ניס nyoi’t ביז האכען

royo nyoiT n אױף r אח לאםעגם1פא פוגס
 די פון געודארען אױפגעהויבען לכאסאגא פאדזגױנג די

ona״nyo־o r  •nyoynonao מ די האס סאל ת  תגי
oroyi אז וו צושסיסען n r — nyoa ,rooysao 

 באשלאסעז איז װפלפן אמגעססיצ, די פיײנצי■״. ,אין
 ןלץפײט■ קײן נים איז ■אדילאסענס, סונס מװןחח

n r  onyn oy ג נ ח י  שענמז צו פאסס, די געגעגען ^
װפס n װעםען ^דייױדיניא ןןפי««ש nypnyp די
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 pk וואס ״*מנעסםיע״, to אלזא נויםיג. פאר געסינען
רעגירונג. דער פון חםד םונם אפהעעיג

ענגלאנד אץ פאלט ארבײטםל$זיגקײם
ענג־ איז ונג־סראגראם2אוואםע3 ראלאםאלער דער

 אייםן וױרקונג זיץ פילען שוין ענדליך לאזט לאגד
ײ אן פאראן אלץ יאך זײנען עם ארבײטססארק.  ע
 אבער ענגלאנד, אין זעלאארבײסס מיליאן אנדערטהאלב

 צאל ױיער האם יאר איצטיגען םון יאנואר אין ערשם
 א מים צוריקגאנג דער אץ מיליאז צוויי באםראפען

 איז ציים, חדשים םינף םון משך אין מיליאן, האלבער
באדייםענדער. גאנץ א

 םונם אויםלעבונג די קען גליקען גרויםע קיק
 וױיל בחננגען׳ גים ארבייםער ענגלישע די ארבייטםמארק

 נים גוטס קיין צי קײנמאל קאן מלחמה־אינדוםםריע
 אלגע* אן — אדער מלחמה קומם עס אדער םירען:
 די אייראםע. םון צוזאםענברוך עקאנאמישער מײנער
 זײן. ניט אויםנאם קיי? דא קאן מלוכה ענגלישע רייכע

 מיט געדעקם ווערען באוואפענונג םאר אײםגאבען די
 ארבײטער־ דער אין אמ הלוואות אינערליכע נייע אלץ

 קוםעגדיגער א םאר זארג די אויםגעדריקט ווערט פרעםע
 לענגערע א אנהאלטען נאד זאל עם אויב אינםלאציע,

באװאפעגונג. po טעמפא איצטיגער דער צײם
 די װאקםט סינלאנד אין און דענעםארק אין

װעגוננ ױניאן־בא
 דענישע זײ האבעז יאר לעצםען פון משד איז
 קנאפע po צואװאוקם :ײעם א פארצייכענט ױניאנס

 בא־ צאל זײער מיטגלידעד. םױזענם צענדליג צוױי
 ציםער קאלאסאלע גאנץ א טױזעגם, 470 איצם טרעפט

3133 די צו דענעמארק. װי מלוכה קלײנער אזא פאר
>33 lyay y in  yyjw ■נײע---------------

 מיט־ צאל די געװאקםעז איז סיגלאנד אױ אײד
 64 םמ פאראײגעז, פראםעסי^נעלע די פון גלידער
טױזענט. 70 אױף טױזענם
 וועגען ארבעטס־אםט אינםעדנאציאגאלער דער

 ארבייטם־צײם די סארקלעגערען
 אינםערגאציאגאלען arc סעםיע לעצםער דער אױף

 פאר־ איז גענף אין פעלקער־ליג דער בײ ארבײםם־אםם
 פארקלענערעז װעגען שראגע די געװארען האנדעלם

 אפיס־דינםם אין אינדוסםריע, דער אין ארבײטסצײם די
 אונטעחנושטו־ײכען׳ איבעריג ס׳איז האנדעל. אין און
 קירצערער א po רעגולאציע אינםערנאאיאגאלע די אז

 װיכטיגקײם. גרעסםער דער po איצםער איז ארבײםםצײס
 — גרױםע א זײער ארבייםסלאזיגקייט די איז אוםעםום

 לענדער׳ דיקםאטארישע די אין זיך פארשםײט חוץ, א
 פאר ־בײמאוצראפשקל םיט זיד כאנוצס סען װעלכע אין

 פח םעבאניזאציע די און — מלחמדדאינדוסםריע דער
 גתאפםעמאס אדויס אלץ נאך שטופם ארבײט םענשלינער

 וױכםיג וױ סראדוקציע־סראצעס. דעם pc ארבײםער
ר זאל עם מ p ױט א i י ,029090 איצםיגען אין» 

 אינםערנא־ ברײםעז אין ארבײםםצײט די פארקיחרעז
 אײ־ איז לאגע פאליםישע די איז טאסשסאב, ךיאנאלעז

 בײקומעז• ניט קען מען װעלכע שםערוגג, א פארט ראפע
 אםעריקע בעלגיע׳ פראנקרײך, פון חןלעגאםעז די

 דערויף, אנגעוויזען האבען לענדער אנדערע פוץ און
 ויעלמר א םיט זײז םסכים נים וועאנז רעגירונגעז *יל אז
 פארקירצטער א פון נארם אינםערגאציאנאלער איז עס

 און םעםיגיזײם עקאנאמישע די װייל ארבײטס״װאך,
 ווערט װעלם גאגצער דער אױף אנםװיקלונג םאציאלע די

 אום־ פאליםישער הערשענדיגער דער דורך געשטערט
דמרחײט.

 א םים און אנערקענם איז שסאנדפונקט דער אט
9 ןאסאשלבא איז 2 געגען שםיםען 90 ®ץ מערהײם i* 

 בזד שפעםערער א אױף פראגע די אפצולײגען ווארען
וײםי םערןנר

רי דער  ארבײטער עלםערע פון גו
 איצט װערם ארבייםם״אמם אינטערגאציאנאלען אין
 9אל פון פראגע אמעוױיטאגטע העכסט א באראטען

ארבײםער פונם גודל דער ר:ײמעמרא לע^דרסטניא
ר פיז עלטער אין מ y 40 אי p. טערסבאװאו א ס׳איז 

 געפײעז נים קענען ערטײארפ עלםעו־ע די אז פאקס,
ײאד קײז םזיי ד,לעאעפטסנ מז חג א  םיזישע די נאך ה
אדבײםעז. או נוחות גײסםיגע אן

 אק אןיספארשוגנזמ געװארען געםאכס זײנען עס
 דעם משסעםיגען װעדמ לענדער״ איגדוםסריעלע רײ )

»9ל 19046 נאכן אז פאקס. ז9באװאוסם גוס  «יי0ב
ז איז ארבייטסלאזע פרן פראפארציע די תאלט י  חאקםעו• י

u די האנאן דבײ9ד p  i9Hiyopw*9i ̂ »ז ז,9מ*יג» 
רןן ו1 ריויןן צלי o ס n ,פאד איז ארבימאדפלאץ

 ׳9ױנגער די םאר װי גרעםער גיט ארבײטער עלםערע די
 א אויף שטייט ארבייםער עלםערער דער אויב ׳ה. ד.

 ניט באלעבאם דער איהם שיקם ארבײם. און פלאץ
 טעגליך זיך איבערצייגט ער וױיל אוועק, גרינג אזוי
 אר־ עלםערען דעם םעלט עם אויב לייסםונג. זייז פון

 ארבײטער, ױגגערען דעם לגבי כוחות, םיזישע בײטער
 גרעםערע זײנע מים אריבער אבער איהם ער שםײגט

 עם ברעגגט אגב פראצעס. ארבייםם אין ערםארונגעז
 די אז זיך, מים אעדוםםריע דער םון מעכאניזאציע די

 ארבייט דער םון קראםט־אנשטרענגוגג םיזישע שווערע
 לעבעדיגען םוגם אריבערגעםראגען מעהר אלץ װערם

 גי־ סםאטיםטישע מאשין. םויטער דער אויף מענטש
 די אז וױמען, ארבייט דער ביי עקםידענטס םון םערען

 אין ארבייטער ביי איז קםידענטס9 סיז 9פראפאחני
 װי העכער דריםעל א מים יאר 30 ביז 20 פון עלטער

 זיד נעמט דאס לעבעגםיאר. םען50 אין ארבײםער בײ
 גרעסערער דער םון און ערםארונגען לענגערע די םון

ארבײםער. עלםערע די בײ פארזיכםיגקײם
צרה• די נים אבער ענדערען םאקטען אלע די אט

 אוים־ קנאפע זײער האם ארבייטער עלםערער דער אז
 באלד װי ארבײםס־פלאץ, ם9נײ א געפינען «ו זיכםען

 אינטערנאציא־ ר9י פלאץ. אלםען זיק פארלירם ער
 פראגע. די שםודירען אין האלם ארבײטם־אמם נאלער

 אינםערנאציאנאלעז אן אין קומזמ «ו הילף צו אזוי װי
 איז כוונח די ארבײם. פץ װעטעראנען די מאסשםאב,

 רען9װ זאגם9ג מוז 09 — אבער ,9גוט א ר9זײ געװים
 פא־ ארבײםםצײם: פון פראגע ר9ז* בײ װי 9אײג?» דאס

 19ליג װעםען !םלחמה־געםאר אומזיכערהײם. ליטישע
 רע9לט9 םיז גורל ר9י װי םראגען 9לכ9אז קאפ אין

ג9םים אםילו אדער ^י  אח ז9מ ן9ײ ר<9ארבײם 9ל־
----------------------¥! טאג עןגדינאגמאר סיסן דןכױ יטנ

w פון קאגװענשאן b אן  אינטערנאציאנאל יוני
ױלי חודש אץ

 אפגעהאלםען וועם חודש איצםײעז פין אגהויב
 רנאציא־9ײניאז*אינם ײ9םר פח נשאז9קאגוו די יעז9װ

 אנ די ז9מ9נ אנטײל ן9ל9ײ נשאז9קאנוי דער אין גאל.
 ר9י איז לם•9ײ ר9גאגצ ר9י פץ ױגיןמם 9געשלאםעב
 האם 9אײראא איז 9לאג ר9קריםיש כםט9ה איגטיגער

 ט9יי זי באז־ײםוגג. 9ר9באזונז־ גאנץ א קאגוואבשאן די
 ר9י פץ רשאפם9ארבײט ר9י םון מאניפעסטאציע א ױץ

 יד9טר פון בױרא דאם לם.9װ ר9פאקראםיש9ד גאנצער
 ן9אײנלאדונג שיקם9אתיםג האס ױניאדאינטעתאציאנאל

ס די *ו ^ װ  בח זיך האבעז וואס ר,9ני9ל רײ א פת י
9r9 רנא!יאגאל:9אינם אין ז9שלאס9אנג ניט גאד 

 אנ־ און קױכא >9כינ םשילי׳ ,9אױםםראלי אירלאנד,
 דד ז9ל9ײ ר9נז־9ל 9דאזיג די פון ױניןמס די .9י9ד

 פאר־ ם9װ נשאז9קאנײ די סט.9ג אלס ז9באםײליג
ע). {שוױינ*רי ידיך1 איך קדפעז

 רנאציאנאל9יד*ױנשדאיגם9טר ®ון בײרא דאם
 די פאר 9הילםס־אקצי 9ברײם א ארגאנױירם האם

 און לם9זאמ9ג ז9י9װ 09 שפאניע. פון 9םליכםלימ
 די פאר ז9נםמיםל9ב9ל איז ר9קלײז־ שיקט9ארױסג
• שפאניע. אין פאשיזם ם9י פץ קרבנות

 איניחװעא־ די באםו־אכט אײך האט בײרא דאס
 9דיםקוסי ר9י9גג9ל » נאד •9לאג 9פאליםיש 9*קמאל

 װײנליכע9רג9אוים אז ז9תם *ו ז,9ײאר9ג ז9באשלאס איז
 9נײ םח פאל איז ם.9קוטיװ־קאםים9עקז פונם זיוװננ

קאמפליקאגיעס. איגםערגאגיאמנלע
א- ®ח גענעראל־םעקרעטאר טערנ אדאינ ײני תיד־  ט

שטאנד״ פון מ.פראנ א םאר ציאנאל  וױדער
פאשיםטען די גענען

 נםליכם9פ9פ»ר 909«* ר9ארבײם 9םראנצותיש די
 םאר9ראל־סעקר9נ9ג םוגם ל9ארםיק ן9םאנט9ר9אינם אן

 ז9רלעג לם9ג9װ9סכ יאנאל1רנא9ידײונשן־אינם9םר פון
 פאר־ דארף קלאס ר9ארבײם ר9י װאס שםעלונג, י9י

 ר9י .9אײראי אין 9לאג ר9איפנםיג י9י איז געמעז
9אוממדינגם די ז9ג9ג ארײס שארף ט9םי ל9אדםיק

- - - - - ^ m mum muLmmm  יעוען אום ן9,םריד גאר ז9יױל װאם פאציםיסטען,
פרײז״.
 ל9ארםיק אין זאגם9ג רם9ײ — תברים 9דאזיג די

זאך עי9כלי?9שי קײן נימא אונז: 19דער«ײל —
מ פארחיט צי םלחםד^- וױ  חדך סלחמה די אכער ס
א ם9װ מעז װאס ם,9ד  9פאשיסםיש די נאנגעכעז א

 פט.פעלו««ײײ װי וממזר איז דאס דיקםאםאחװ!
פאר־ זײגמ וואם י,9לק9פ די ז9ל9ײ שרים נאד שריט

MMMUUMUMM UMMUMMkU lAMnWII^ ------- — -    .  19פיר n װערען, געצוואוגגוגן פאשמם׳ דודכן שקלאפט
 װי נאכדצם .19איסד*קס> ישאסשיספא די פאר םלחמזז

 דך■ זײ, געגפן םלחמח פידען גזװיאלס נים ז9האב זײ
זימאז מיר ן.9יז9ג סאגליד נ*ד איז ם9 19ײ מאלט

 מיר איז. :ים ווער װי שלום םון אנהעגגער גרעסערע
 םיו 9לכ9וי מיטלעז, די אז ן,9גלויב םעםםען א האבען

 m שלום ם9י גלײכגײטיג דינעץ וועלען םארלאנגעז,
 ו9י אויף 19קומ נאר װעלען די אויב םרייהײט, דער

 פא• יער קימעז אבער וועט עס אויב ,9ליני גן^צער
 אי- דאזיגצ די אויף געקוקט :יט אנגריף, שיםטישעד

 nx קלאך■ מיר זאגען דאן אנשםרעגגונגעז, בערםענשליכע
פאשיזס געגען זיך פארטיידיגען היינט בעסער :אםען

 צו אנטייל שפעטער, װערען געצוואונגען — איידער
 װאס פעלקצר, אנדערע די אויף אנגריף זיק אין נעמען
פריי. געבליבען דינען

!ױניאן א איז דאם אט
עגג■ איז טראנספארט־ארבײטער די םון ױניאן די

 םע־ איהד ז9וועג באריכט א ארויםגעגעבען האם לאנד
 געלעגענהײס דער צו יאר׳ צוױי לעצםע די אין םיגקײט

ן.9קורצ אין םארקומעז דארף וואם קאנװענשאן, דער פון
 די פון משך אין אז זעז, צו איז באריכם ם9י פון

 םארגרעםערס ױניאן די האם צייט יאר צווײ לעצטע
 * ד. טויזצנם, 117 אריבצר מיט םיםגלידער־צאל איהר
 קוםם נשאן9קאנװ דצר צו פראצענט, 20 קנאפע םים

 םויזענם 679 פון מיםגלידערשאםט א מים ײניאן די
.360 אץ

 צםען9ל פארן (.דױס״) מיטגלידער־אפצאל דער
 מיליאן אײו פיז 9םומ קיילעכדיגע די באטרעםט יאהר

דאלאר)• מיליאן 5 (בעיד פונם עעלישע
i»’ די r 19געװאר ט9גרינד9ג איז *r 1921 יאחר 

 און ארגאניזאציעם 14 פון םאראײניגוגג דער דורך
 קאלאסאלעד אזא *ו אויסגצוואקםצן ל9שנ אזײ אח

ױניאן! א הײםט דאם אט ארמײ.
p ארגאניזאציע t די אין ארבײטס־וואקעישאן _____ yaiyfc miiiiiyiiinywft,̂_________

 (דצנעמש^ ר9ני9ל 9םקאנדינאװיש פיר 9אל איז
 אר־ די איצס ז9האב פינלאנד) און גיע9נארײ שװעיצז■

 איין װאקעישאן־צײם באצאלטצר אויף כט9ר א ר9בייט
 דזדר יוניאנם די האבצן םריחער שױן יאר. אין מאל

 אר־ די אז אפםאכפן, 9קםיװ9קאל זײערע אין גצזעצם
 װאקצישאנפ כאצאלסע 9רליכ9י באקומצז ן9זאל ר9בײט

 ז9צ9געז דורן• ז9געװאר גולורט9ר 9פראג די איז
 ז9צ9י9ג די ר.9ני9ל םקאנדיגאווישצ פיר 9אל איז

 אין ר.9גי9ל פיר די פון 19ד9י איז םארשידעגע יינצן
 װאקצישאנס 9בא«אלט פון םליכט די איז דענעמארק

 ארבײסער• ר9גאנצ ר9ד אויף ז9וואר9ג פארברײטערט
 .nmpeva ר,9לאגד־ארבײם ר,9זאן־ארבײט9(ם שאפט

x ,(.איז ז9װאו־9ג באשםימט םארשידען איז אױך אנד 
 ארבײםער אן װאס צײט. די ר9נד9ל פיר די פץ ן9ד9י

 זיין זאל י9 אז פלאץ, א אויף ארביים9ג האבצז םח
 פאר־ און וואקעישאן באצאלםער א אױף בארעכםיגם

 ר9«נ גופא. ישאן9וואק םון צײם די אייד איז ז9שיי
ך פירס9יײנג גופא װאקןױשאךפליכם איז אלצנפאלס « 

לצנדצר. פיר 9אל
 ארגאגיזאציע םפעציעלע א געשאפען זיך האמ איצט

 אזױ, ױיט]עישאן־װאק די ארגאנמיחח צו צװעק, םיטן
 מ־ 9ל9קולסור אי ברעגגצז ר9ארבײט די זאל זי אז

 ז9חאנ פריער זונט.9ג אי ז.9נײ9פארג אי פרידיגומ,
 ארבײטפר־גיל־ די ארבײם זער אט םיט ן9פארנומ זיד

 אר־ די װי נאכדעט ר,9אב ר9איצט ז׳9פאראײנ מנגם
 אין ז9געװאר גולירם9ר צליד9געז איז בײטם־װאקצישאן

 אט פאר איז ,9־טאסר9ארבײמ 9גײים אזא אתם םם9נ
 פארבאגד ר9ל9צי9סי א גמזאײװ נויטיג ק9צײ ם9י

 אימגעארוגנט ן9ר9וי ס9 ישאז•9ר'יאק9ארבײט פאר
 ארבײסער די װארם, אײן םיט ױ״ א• x ן9קורס ס,9רײז
 גליכקײס.9מ די ץ9באקוט ר9גי9ל 9םקאנדינאװיש די פון

 פיזי* ר9ד םאר ץ9ז9ג 9לrסאצ 9נײ דאס ז9אויםצונוצ
רציחוסנ.9 ר9קולםחחנל אץ צרהאלדגג י9ש

ט ►(------------------------------------- ײ ק ג י מ ב ע ר ע ג

רעזאלוציע. דאנק
שאי, גרובארד קס90 בלאק פח ארבײמװ־ די מיר,

»ז9רק9אנ י9אוגז אױס ז9דריק נױ,9װ9 אכםע 589 ג  נונ
 ד9ברח־ רסאן,9שאי־םש ר9אונז צו דאגק ?9דליכ9בריד

 די פאו ארבײם ר9נ9ב9רג9איב זײז פאר קאפלאן, ב
 גי־ גונג9רק9אנ פון אויסדרוק אלס שאפ. פון ארבײםער

 האפגוסנ אח װאונש דעם םים פרצזצנם, א אים מיר בען
 פאר ארגייס 9«וס זײ עןעצזפאי ר90יײו אײף זאל ער אז
ו פון ר9ארגײס די פון ז9ם9ר9איגם די א  TP מיר פ

 וױ ווײנם״ ר9ברוי אגצנט, ס9ביזג אונזעד אױך 19דאנק
 פײנגציג ברײשר ,רעדושעגמצ נם9«ארםם9ד ם9י אייד
 אזמיד ז9גיב די װאם יעאצי9א«ק« י9פיל י9י פאר
 1ױוי ן90אגצות«ל גליד9מ מאכט לכעס9װ רמאן.9טש

jntt י־9אומ איז באדימונגצז
לעירין״ לעדױגסזן, קאסיסחז: שיי•
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 ואיבעחיכם^ארבײטעדבאװענונג אמעריקאנער דער אין
£. ש. פון

 איבעחיכט אן מאגאט יעדען ^דײבענדיג
 אין פאםירונגען װיכטיגסטע די איבער

באװע־ ארבײטער אמעריקאנער דער
 אביםעל לעצםענס עם ווערם גוע׳

װי־ װי כמעם קלינגט עס מאנאטאן,
דעמזעלבי־ און איין םון דערהאלונגען

 מאנאס נאך מאנאט לײט־מאטױ גען
 רייסערייעז די פארצייכעגעז צו אויס קומם מאל יעדעם

 םרי^ דער אין פליגלעז צוױי די ן9צװיש מלחסות און
 האט דאס דואס װירקוגג שעדליכע די און באוועגונג ױניאן
 אבער איז עס באדינגוגגען. דיערע און ארבייטער די אויף

 פא־ יעדער אויף וױיל דערפמ. זיך ן9באפריי צו אונםעגליד
 געמט ױױאן א וואס אונםערנעמונג, יעדער אויף סירונג,

 ברױ םארשאלםענעם דעם פון שאםעז דער פאלם אונםער,
 9רגי9נ9 די ציים. די פארשלינגט וועלכצר דער־קדיג.

 ניט זיד צו זײ לאזט און ױניאנס די פון מיםלעז די און
קומעז•

 מרײד־ױדאן דער אין פרידען קײן נים דערלאזם װער
? באװמגונג

 צװײ קריג דעם אין אויך איז קאםף, יעדצז אין װי
 םיינונגצז די א., אי. סי. ר9י און ל. אװ פ. א. דער שען

 י9שולדיג הויפם דצר איז עס װער art איבער צוטיילט
ס־גגריחפ עסדשצ ײ אסרװגײצ ראק-דש יג. v דעס אין

 ן9בראכ9אפג איז צדדים צוױי די ז9צװיש ז9קא:סערעגצ
 אג־ די האבען איצט ביז און יאר ם9צט9ל געווארען
 פצדפרײשאז די באשולדעט א. אי. סי. דער פון העגגער
 אנחמ־ די און פרידצן קײן נים 19רלאז9ד זײ אז פירער

 ר9י אז באהויפטצם ן9האב רײשאן9ד9פ דצר פון גער
 דצרלאזט ר9לכ9װ לואיס׳ ל. חשאהן איז שולדיגצר הויפם

 אײ־ ארויםגעקומצז זײנצז מאנאט ם9ד ן.9פריד צו גים
 אז ז,9וױמ װאס נטליכקײם9פ9 י9י אין פאקטעז גיגע

 ר9י אז גיט רלאזם9ד און 19פריד קײן ניט וױל לואיס
ז.9י9מ פארצגדיגט זאל קריג

־9ארױםג לואיס איז ײגי״ ן9ם14 ם9י םיטײאד,
 ר9י פין םיםינג א בײ רונג9רקל9 אפ^ער אז מיט קוםען

 ן9חאלט9אפג איז װאס ,4 אי• םי. ypt פון עקזעקוםיװ
 *9ג ז9אם האט ר9 9לכ9ײ אין װאשיגגםאז, אין געווארען

 ר•9רי9ק םרײד׳יוניאז צװײ די ז9צװיש ז9םריז־ אז זאגם,
 וחד ז9שאם9ג ניט קצן ז,9פארהאגדלוגג דורד שאפםען

 ־9רקל9 אזא װאם אײגדרוק ם9י 19פארוױש צו רצן.
 סײנונג ד9נסליכ9פ9 דער אױף ז93טא םוזם9ג האט רונג
 לאגצרען• 9ביח־ אין ר9ארבײט 9ארגאגמירם די אויף און

 לואים האם בתדצר־קריג, ם9י פון סוף א פאדצרצז מאם
 פון ר9פײ 9אײגיג אויף אםאקע 9גליפ9ת9י » מאפם9ג

 ניט ן9װיל זײ אז זײ נדיג9באשולדײ פעדצרײשאן דצר
 9וױם9ג אין ז9ליג9ש זײ ם9ײ עס וױיל ן9פריי קײז

 אדװערםיהםצנםם םץ ז9האב זײ װאס ן9ס9ר9לם־אינט9ג
 י9 רײשאן.״.9ד9פ ר9י פון ארגאן ז9אפיציעל ם9י אין

 1אי אײניגקײט פון 9םראג די אז ם,9באהויפט אויד האם
 וױכ־ ר9י9נ9קל פון איז גוגג9באײ םרייד־יוניאז דער

 מי־ צװאנציג די ז9ארגאגיזיר פון 9פראג די וױ םיגקײט
 נאד זיד 19פינ9ג װאס ר9ארבײם 9אונארגאניזירס ליאן
 אז ז,9ס9פארג אפנים רבײ9י חאם י9 .9ריק9אמ איז
 רײד קײן נים ז9ק אז• חאלם קריג י9ד וױ לאנג אזוי
 די •9נים־ארגאגיױרט ז9םיליאנ די ן9ארגאניזיר פון דיז

 האט יאר ז9צם9ל ם9י דורן־ אז ז9װיז9ג האט ערפאתע
 ארגאני־ ר9ארבײט 9נײ װײניג גאר גים 4 אי• סי• די

 די איז אפילו ר9םיטגליי ארלזלפאר האם זי נאר זירם,
 יי 1»י 19וזאר9ג ז9צױג9ארײנג ז9דינ וואס ז9אינדוםםרי

 אח 09 .1937 אק איםפצם ן9רשם9 1דענ םיט יתיאנם
 9נײ 9וױכםיגםם צודײ די אז נים, סוד קײז קײגעם פאר

י אױ, בויט,9אויפג חאם א. אי. םי. די װאם ױניאגם  ת
 פארלארעז ז9האב ז,9איגדדםטרי שטאל און אײםאמאביל

**9ל ם9י דװץ ר9םיםגליד 9י9זײ «ץ *אל 9גרױס א
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 איז יפאל׳9ד גשחמ גיס װאלם דאס וחח אפילו ר נא
 פח ר9פיר די אױף לואים׳ן פון אנפאל ר9פלוצלומ י9י

y n ס,9י9< מילד צײט׳ ר9ד איץ ןשארײעיפע  אומגזנ־ י
 •י ,19גק9יno 19a >9 טאקםיש• גים זײזװ־ איץ רעכס
 נײײ 19פאדהאנדמגג נס9פריד די nr 09 חײסם ל9אםיצי

lonwn* צודי די 19ש pr u t ״ ײז גים גאך 191« ■גיברי • 
ײ יי ײים צוליבדצם גאוזאחװ לײגס9אפג בלויז נאד  יי

י םים ז9פ«רחאגדל פטארצדג האט יינחװ יס9נ r י o

 אנצוםאלען אגרימענט. איר באגייען װעגען אײגענטימער
 פאר־ אין ולאלט מען וועמען מיט אויף׳די צייט אזא אין

 צװעק: איין האבען בלויז קען אםמאך, אן װעגען האנדלעז
םעםלמענט. דעם אונמעגליך מאכען צו

 דעם איז וואס אםאקע דער אויף ענטםער דעם פון
 סי־ םעדעריישאן די םון געולארעז געגעבען םאנ זעלבעז

 אז אייגדרוק דער געווארעז םארשםארקט נאד איז ׳רער
 םון _אװעק דער און אורזאכע די געווען םאקע איז דאס

 בארא־ א גאך דיאט וואל מעטױ סטײטמענם. לואים׳עם
 סםײםמענט, א ארויםגעגעבען גדין םרעזידענם מיט םונג
 די בײ אז םאקט דעם פארעפענטליכט ער װעלכען אין

 ר9ט9סארטר די האבען םרידענס־םארהאנדלוגגען לעצטע
 דפם א. אי. סי. דער בען9ג9נאכג פעדעריישאן דער םון

 ?93הא זײ רוגגען.9םאד זײערע םון פונקם װיכםיגםםעז
 אדײג* צוריק זאלען ױניאנם א. אי. סי. די אז צוגעשטימט

 פארגתך ר9ד סיט םעדעריישאן דער אין װערען גענומען
 זינם ן9נום9ג זיך האבען זײ װאס ױריםדיקציע םערםער

 דאס באװעגוגג. טרייד־ױניאז דער אין שפאלטונג דער
 פריגציי דעם פון נונג9יק9אנ די װי מער םאקםיש איז
 9פראדוקצי מאסזמ די אין ױגיאניזם אינדוסטריעלען םון

 ט9גרינד9ג איז א אי. סי. די 9וועלכ איבער אינדוסטריעז.
 םון ױריםדיקציע די אסילו גט9רק9אנ דאס ן.9װאר9ג

^ױלןזגםבןז^.9איגדוסטרי ר9סיש9כ דער ר9איב ױניאז מיעערם דער
 ד9אמאלגאםײם דער םון ױריסדיקציע די אנערקענם עם

 1אי טרײדם. לאנדרי איץ דײאיגג אק קליגינג די אויף
 פאקטיש איז 9סי9קאנצ י9י םים ס.9ױריסדיקצי עגלאכע

 ר9וױים ז9אנהאלם פאר כםיגומ9באר 9י9י אפגעשאפס
 נאד אויב גונג.9באװ טרײד־ױג^ ר9ד 1אי שפאלםוגג די

 מים ז9ארױסצוקום נױםיג פאר 19םונ9ג לואיס האם דעם
 ?9פארהאנדלוע דויד ז9םריד קיק אז נט9סםײםמ זײן

 ז9םארלױפ *ו פשוט ר9 זוכם .19י9װ רגרײכם9ד ױם ן9?
 19קומ גיט חלילח זאל 09 אז ז9פאלהים צו אום װעג ם9י

שלום. קײן צו
 אינדוסםריע אוםא דער אין פראקציעס די צװישען קאמף

שארפער װערם
 או־גא־ די פון ז9םײל צוױי די צװישצז קאמף ר9י

 זײגזח װאם די צוױשצז ארבײטצר, אוטאמאביל ניזירםא
מי 1סארםי דצר אח 4 אי• סי. דצר םיט 19פארבליב  .9ג

 ם9 ביז ׳ר9ם ג*ד גשזאחװ פארשאדפט מאנאט ם9י איז
 די נװישעז !9גשםויס9צזזאם פיזישצ *ו ?901992 איז

ז•9פאבריק 9אימיג ארום ר9ארבײט
תי m מאגאם ם9י האם מארםין  אג־ אםיציעל 9ג

 חאם ױגי פינםםזת ם9י ל• אװ פ. א. חװ־ אן ז9שלאס9ג
 91די װאס נדום9ר909ר 09י אי? אז געמאכם באקאט ר9

 1א זיד אנשליסען ז9ג9וי שםיםט9ג ז9האב אנהענגער
 70,000 ר9איב באםײליגט זיך ן9האב ן,אשײרעדעפ ר9י

 ־9ג האבעז זײ םח נם9טױז 07 9קארג אח מיםגלידער
 אז ם,9באחױפט מארטין זין. אנשליםמ פאר שטימט

 1» איז אים, גיס ריישאן9ד9ם די װאס ר9םשארם ר9ד
 ר•9אנ רײשא9ד9פ די אז הײסם, דאס ר,9ל9אינדוםםרי

 ארבײטער אוםאםאביל ר9ד פח 9ױריסדיקצי די קעגט
 אח עראפלאז אוטא׳ י9ד אץ ר9ארמיט 9אל אױף ױגיאן
 ל'9װ בײ רשײד9אונס אן -9איגדוםטרי סאשינצרי פארם

 ־9רנ9איבם ר/ד םץ ד9םיר דצר ז^בימאח• זײ םאך ז9כ
 און ס9 לײקענם מאשיניסםס אװ אםאסיאײשאן שאנעל

 אונ־ ז9נלײב ר9ארבײט דאי און םול ךי אז באהױפםעם
 .1ײניי 19סאשיניסס ר9ד םון 9ױריסדיקצי ר9ד ר9ט

 פאקםיש םארםין האם רינטיג, איז 9צם9ל דאס אויב
 ױניאניזם ז9ל9אינדוסםרי םץ פריגציפ דעם פארקויפט

 רםים9ד האט און רײשאז9םעד ר9ד םון טשארםער א םאר
 זײ זײם זיין אײף ז9װמ9רצוג9אריג גלױ9אוגמ געמאכם

 ערפארוגג םון גוס ר9זײ ז9וױים 929’ ר•9ארבײט אוםא
 די 1ײגיא 1אײ 1אי זיד סים ן9האב םץ וױכטיגקײם די

 אזא 19ל9ײ און םרײד םון ר9ארגײם תטע9ל9ג הויפם
•19דולי ניט קאנצעסיע

י זיגט9ג האם 9גרו« 4T *י• סי. די  קאסןי 09י 1י
 צ־9ל פעקםארי גרמם ר9ד אץ אנגעפירט ?9האב זײ װאס

 געגענוױרקען צו כדי ,9גרופ מארםין די סאגאט. ז9ם
» װאס אימדחק דעם  w ח
 09י ז9ו־ופ9ג חאט ,2מײגת ר9פעגטליכ9 ר9י אוז טטו־

 פאםארס אלצר^זשו 92אײני אין םםרײקם סאנאט
רם9רקל9 19זײנ םטרײקס םאגמזג און פלמם איז זיקץר

 נעראל9דזש דער םון גיסעריי איתען דער אין געווארען
 םאבריקען םישער־גאדי די אין און סאגינא אין מאטארס

 ר9זײ אנערקענען קאמפאני די צװינגען צו פלינט, אין
 םי. די ר.9ארבײם די םון םארםרעטער די אלס םראקציע

 גים אנערקענען זײ אז ערקלערט האט פראקציע א. אי.
 פאב־ די אין ארבייטען אװעק דינען און םםרייק דעם

 און שטאט פמ פאליציי דער םון שח אונםער׳ן ריקען
 צחא־ בלוטיגע עםליכע םארגעקומען זײנען עס סטייט.

 די און פאליציי םטרײקערס, די צוױשען מענשםויסען
 אר־ צענדליג פאר א װעלכע אין ארבייםער, א. אי. םי.

 איז. סםרייק דצר .19װאר92 פארוואונדעט זיינען בייטער
1 י9אב האט םארםין ן.9עװאר2 ז9געבראכ אויס, װײזם 9 

מ א ן9האלט920א האט ר9 אז קלערם  קאמ• די אז און ז
ױניאן. זײן 192991920 צו ן9פארשפראכ האט סאגי

 ן9קוס921פא אייד איו נשטויס9צחא« 19בלוםיג א
 די םילוואקי. 1אי פאליצײ אח 199סםרײ אוטא ן9צװיש

 1אי 9ײ1סם א רם9ל919 דאו־ט האט 9פראקצי 4 אי• סי•
 אנט־ זיד האם 9וועלכ םעקטארי, רס9םשאלמ אליס דער

 אפצר סאחוך א 1אי נט.9ים12» ם9י ?9באנײ צו זאגט
 ר92בלוטי א 1901991190 איז ,190א«-מי אסיס די ז9ל9שם

ם9סאתואונד ז9זײג ן9גש90 ז9דרײצ אץ גשטױס9צחאם
•19HP192

 קײז ז90י1גשם9צחאם 9אל די פמ איז תױיל9ד
 לי9ב םאמאביל1א די 4גישם ז9מאטולז9ר 9גד9אנםשײד

 ױ־ צווײ די סון 9?ײנ נים פאקםיש ז929אנערק בתים
 19ליז־2םים די אויף כם9של א« זיך תסט דאם גיאנם.

 19םיםגליי די ײגקװ• 19י פח ארױס ן9סאל 9פיל און
 א װי 190 פיל ניס איצם איו ױניאגם 9בײד איז צאל

4 • םים 191192 איז 09 װאס 09י po העלסם H I  i r
גערינםסן די אין אריין גיים קאמף

19 •י. 19ד אץ ל. T4 <• 4 191 צװישזח קאסף 1
 ־92 די אץ 190 אלץ 19װײט ולאס או־ײן גײם 4'אי•

 האס 4 אי• סי• חמ״ סת באאװ וםימ99קז9 די ז•9ריכם
 91אי oinuronr װאשיגגטאן 1אי םיםיע למנגממ 1אי בײ

0יתי ןשאעדערײפ ז9קל*ג1אנצ 190910100  *92 די אין 4
19001 9219 w nmr po? חסץ9ן־9לאש too באיקא־ 
 םים־ ן אי. סי. po 0300911919ײ 0411190911910 םיחמ
 די ©9ה ,01של09i po 90 זולטאם91 אלס .19גליי

 סיי po 191 19ײני 19ארבײס 9דײדי po קםריקאל9ל9
 19י 19292 זקשאאגשדזסינ אן לאנגם1סא ײגיסז 4 י•9
״ גס9טוײש99ל9 ל PK 9 יוני  1« 1» מגטז־אקם^־ס »

 זסז■1929ד9ש 1לא9י 19מילי ל9019פ 9 190אי 0191
19 1 po ארבײ־ םיגום1ל9 די תאבעז זײט, ר9צװײם

19 אפםײלונ! 19בײט1א לץ9ת די po ײניאן םער 1 po 
 19291 יכם192 1אי 192לא0301392T19 9 ז9ײש19190

 גדי«92לדי1באש םרײדס, די אין יוניסגס 4 «י• םי• די
o די 19גיכט1פא i« 9אצי1נםיי99 איז זײ ir in.

פאתסםארקט ארבייםער די iujuj רטאקציע פאליםישט
 19י 1אי םראקציעס צװײ די ס9וי צײם 19ד אין

 םים 190U100192זײ ג21ג9באװ יסז2םרײד־ײ 192091909
 9אקצי9ר 9ליםיש9« די 019װ זיך, ז9צװיש זיד ז9רײס

19 •19שםארק אלץ ר9ארבײם די 19292 n ף122א 1  po 
 ־9091 די po סאסיסיישאז,ס 0191^9901290 ל92שס92

 פאר־ i אין po םאז2װאשינ אי? 1939219192 חג92ציא
19 או? 190201192 אלץ רם9װ סםײםם 929שיד 2 1'norn.

ל 19י29 19 אױף כםיג־9192״ 19012 09י איז ץ9י
 929129009199 9 192י092 1929לײ 191 09װ קײט״

po סאד״ ל92שס921902אי ר9י ח?׳9ש 1192193 1ברח־ע 
190910 9910290 po> 1 װי ם3שרײ93 19 װאו־ 1 9 

 •9129 אים האם עק3קװי po ג21גי91 9ל9צי2וי191■
 029י2ױ 093100 װאם 99191 09י 193913 1סא קלאגם

תי חד9ל9 19ל9שם2אײ  “29 »יז 99192 191 שססס. 19י
9« לסנג ים2 191911921901291 11 92 no poו צילם*

1939a 100 גליד9021א i ית ל929ש9ת902סיoar ו» 
 1אי 19022װאשי po .921910 1919י איז 191י29*י9210

1 92 1919ar*999l910 9 191פי1רפצ1 19»1לT 9192* 
0 ׳po 0912299 099י 1  1« צ J ת. די 2129ל9100

1יכם21סא 1« כלאד91הויפם to i ײס9נלי29מ 19  po* 
ר i אױף לפװעטסמי  1אי 01120219 דיז וװ 19099י9•

 09וי 9לnr 1 9 190 03ײ1ש 99192 19ײ2 191 •1ימיא 9
 ■*9 190101 1909290 18 .0 4 װ. 191 ■9» 1901210

ייי אויב po צײס n 1909290 ססר i9׳wn לייגם9ג



ט י י ---------------------------------------•4)12 ז

 רד־ אויף גײז זײ זאלען לעבען *ו װאנען פון גים מאבען
ליד•

 זיך פאר ױניאנס די איצם האבען םינעםאםא אין
v וױ רעחשיםטרירען, יא זיך זײ זאלען צי פראבלעמע 

 איז װאס ױגיאנם, געגען געזעץ נײער דער פאדערם דאס
 םי־ דער אוגטער געווארען אעענוםען סטייט יענעם אין

 גא־ רעפובליקאנעם גיי־עתױילטען דעם סון חנרשאםט
מ די אין ױניאנם די ניט• אדער װערנאר, ױי  םא־ וואם ס

 מעג־ קענען האנדעל׳ צוױשען־שטאטען דעם אונטער לען
 געזעץ םםײט דעם אט אויםצוםאלגען אנםזאגען זיד ליד
 וואס אכער טריידם אין אדבײםער די באקעםםען. אים און

 רעחשיסם־ געמוזט זיך האכען סטײם. אין בלױז ארבײםען
 אנצוםירען אונמעגליך פאקםיש מאכם געזעץ דער רירען.

 דעם געבען םוז ױניאן א אז פאר שרײבם עם םםרייק. א
 ערקלערט זי איידער נאטיס םעג צוואנציג ארכײטסגעבער

 קאנםילי־ סםײט דער דארף צײם דער דורך סטרייק. א
 אויך האט ער סכסוך. דעם שליכםען פרובירעז אייםאר

a געבען ױגיאן דער ארדערען נו רעכט דאם rt בעל 
ת a חפט זי אײדער גאטיס טעג דרײםיג נאך ועי rt 

 געצוואונ־ קען ױניאן א אז פאקםיש, הייסם דאס סטרײק.
a געכען װערען גען rt פאנאםען «װײ ארבײםס־געבער 

 דער דויד קען עד סםרײק. א פאר זיך צוצוגוײיםען נײם
 פאבריקעל * עפענעז סםאק, םיט אגגרײטעז זיך *ײם

 או״ די פאר אוגןןעגליך םאכען בכלל און אנדערש ערגעץ
 אויס דאך ברעכט סםרײק א װען געוױנען. צו בײטער

 הא* װאם די אויםער «לאץ דעם פיקעטען ניט קײנער סאר
 כא־ אגדערע פילע און געארכײט, פאבריק דער אין בען

גרעגיצוגגען.
 דורכ־ פרובירט געזעצגעבער די האבען אילינאי אין

 (ענליכע םיגעסאםא מון חגי וױ גזןזעץ ענליכען אן פירען
»t y m n w n מ־ צןאדצײג יסעזנצגגא ירחאא אגב ל

גערעכטיגקײט
 םירמע דער באצאלען זאל ױניאן די אז צוגע׳םשפט ריכם
םיל. אזוי מאל דריי

 אר־ גאנצע די פאראינםערעסירט איז אפיל דעם אין
 פעדע* דער פאר לאיערם די אויםער באוועגונג. בייםער
 אח ױניאן װאירקערם האזיערי םעשאנד םול אוו ריישאן

 אפיל דעם מיט אנגעםירט האבען וועלכע )א. אי. סי• דער
 אויפגע• אויך םארהערען די בײ זײנען ױניאן, דער פאר

 און ױניאן ליגערטים סיװיל דער פאר לאיערם םראםען
 האבען ארגאניזאציעס עטליכע גילד. לאיערם דער םאר
געריכט. אין ״בריעםם״ צוגעשטעלט אויד

 דער םון םענה דער אויף באזירם איז אפיל דער
 באוועגונג. ארבײםער אלגעמײנער דער פון און ױניאן

 שער־ אונטער׳ן ווערען גע׳םשפט ניט קעגען ױניאנם אז
 וועל־ *קט, קלעיםאן דער וױיל געזעץ, אנטי־םראםט מאן
 שער־ צום אמענדמענם אלם געווארען אנגענומען איז כער
 ױ־ ארנייטער םאר אויסנאם אן בפירוש מאכט געזעץ, םאן

 א וחמ אז אנגעװיזען, אויך האבען לאיערם די ניאנם.
 םו־אםט־ אוגטער׳ן װערען גע׳משפט קענען זאל ױניאן
 ךעכטען די מאכען צוגישט איגגאגצען עם וועם געזעץ׳

 וואגגער דעם דורך געקראגען האבען ױגיאנס די וואס
 געאורםײלם, אבער האט געריכט נידעריגער דער אקט.

 מיטלען, אומגעזעצליכע םיט זיך באנוצט ױניאן א װען אז
 רעכםעז, אירע זיד דערשלאגען צו םםרייק, זיץ א וױ

 םאלם און לאגע פרױױלעגירטע די דערמים זי פארלירט
 דער אט איז עס געזעץ. אנטײטראסט אונטער׳ן ארוגטער

 אלע־ פאר אײגמאל װערען ענםשידען דארף וואס פוגקם
אייל. איצטיגען דעם דורך מאל

 ױניאנס אלע םאר איז ענטשײדונג די אט װיכםיג װי
 זיך פארשםיין. אײנער יעדער קען לזמד גאנצעז איבער׳ן

 געריכט ױדעריגען טון עגטשײדונג דער אויף שטיאענדיג
לי *נמו־זנ צאל x האטגן יעיפ^ אפצ*ס דצר אע מ

מישיגען, און ■ענםילװייגיא וױסקאנםין. ארעגאן, 1אי טעגם
A אילי־ אין לײכטער); אנדערע אין שםרײמער סאנכע יין I געזעץ דעס געגען פאראייניגט אבער זיך האבען גאי 
 4 אי. סי. דער סח און פעדערײשן דזנר פון יתיאנם די ״

 פעחנ־ איליגאי דער םיז םעקרעטער האלענחנר״ װיקםאר
 וו ײניאנס אלע או אפעלירט האט לײבאר, אװ ריישאן

ס. קאסף אק דזי פאראימיגעז ק ע אי ר די ע עז םג ע ד מז מ
 4 אי• סי• די פעדעריישאן׳ די םאראײניגם זיך האבעז עס

 ■אליטישענס די בראדערחודם. רעילװײ די און יתיאנס
 ארבײםער. פאראײגיגםע די פאר רערשראקען זיך חאבעז

 סםײט אץ •ארםײ רעפובליקאגער דער פון באט דער
 דער־ און פראיעקם חנם פרן אפגעװארפעז גלײד זיך חאם
דורכגעפאלען. געזעץ דער איז וױיל

 םםײט דעם געשםערם ניט םונדעםםוועגען האט דאס
 ארנייטעו אז •סק׳ענען n אילינאי פת קאווט םופרים

 ניט טארעז םירפע א אין באשעםםיגט נים זײנען װאס
 ארויםגעגעבען איז עגםשיידוגג די שא•. דעם ■יקעםען
 יוניאן העיר־דרעסערם דער םץ אאיל אן אױף געווארען

 ארױסגענומען האט באס ■ארלאר ביוםי א װעמעז געגען
 האלםען גו יוניאז דער פארבאטענדיג אינדזשאגקשאז< אן

 ארבײ־ די װאס גרונט אױפ׳ן פלאץ זיק ארום ויקעטס
 ניט כאלאמען און סםרײק אין נים זימען זײגע מנר

 באשטעטיגט האט קאורט סופרים דער יוניאן. דאר גו
 אז ערקלערענדיג געריכם, נידעריגזגרן פון אורטײל דעם

 היײ אזוי ■מקט איז ארבײםען «ו ארבײםער טון רעכם די
 םטרייקעז. גו ארבײטער אנוערע פץ רעכם דאס װי ליג
 «ר זיד אנםזאגען וועלכע ארבײםער פון רעכם דאם און

באשיצט טח ױגיאן א צו באלאנגען אדער םסרייקען

 אפיד אץ פאראינםפרמסירם באחסנתג אובייםער גאנזיט
us 1ױניא ארבײםער האזיערי דער

 םוירקים סםײםס יונײסעד חגם אין איז מאנאט דעם
 געװא־ אויסגעהערט פילאדעלםיא אין אםילס אוו קאורם

 אר* האזיערי דער פון איינס ברענמש פון אפיל דןןר רען
 נידעריגעח א פון אנםשײדוע דער געגעז ױניאז בײםלר
 דער צאלען גו יוניאן די כאשטראפט האט װאם מזײכם
 םיליאן פערסעל דרײ איבער קא&ואני האזיערי אודקס
 אר־ די װאם זיץ״םםרײק דעם פאר שאדעגערזאץ דאלאר
ע־ .1937 איז אנגצפירט דארם האבען בײטער ערג  ד

 שאדענ־ םוסע די פירמע דעד גוגע׳פסק׳עגט חאט ריכם
o אונםער עדזאץ n װאס געזעץ אגםי־םראסם שערפאן 

 שאדען ודירקליכען פון jbid די סאל דדיי פאר שדייבם
 שטערעז או קאנםפיראציע א דזדך לײתו אײנער װאס
ד וױ אזױ שטאסען. צווישען האנדעל דעם  װאס שאדעז דן

ס ק ך »יז סםדײק דודכ׳ן געליטען האט •ירטע אז  ו
פארלוס־ און װארע איבערגעםירםע מאשמזמ־י״

 דעם פון געוואזיען באשםיםם איז •ראפיטען, אין
מד דאם האס דאלאר, סיליאן פזנרםעל א אױף

 שאדען פאר טרײדס זײערע אין ױניאגם אגגעקלאגט בתים
 זײ פון װיכטיגסטע די גרוגם• זעלביגען אויפ׳ן עחאץ

 דער געגעז םטיל חניאבליק דער םון קלאגע די איז
 לעצםען אין באשריבעז האבען מיר װעלכע א.. אי. םי.

 נים זאל עגםשײדונג די אט אויב ״גערעכםיגקייט״. גומער
 אנ־ םילע און ױניאנס די וועלעז ווערעז, אונעעווארםען

 די װען ווערען. פאתיכטעט פון געפאר אין זײן דערע
 גיט אורטײל דער נאד אמ געשריבען װערען שורות

 א«ע- דעם פץ אורטײל דער אבער וואס ארויסגעגעבען.
 װערען אפעלירם עס וועט זײן, ניט זאל געריכם לאציאגס

קאווט. סווריס צום
ױניאנס אינערהאדב רײסערײע!

 אױםגעבראבען מאנאט דעם חאבען ױניאנם צוױי אין
 גרעבעד םונעל טון ײניאז דער אץ קאמפען. איגערליכע

 תאד• דער אן אנגעשלאסען זײגען וועלכע יארק, נױ אין
ד אינםערנעשאנעל לעיבארעדס קאמאן און קעריערס  י

HP חמ־ פיז * x דעם *וזישען קאמף דאר אי? ל» אװ 
 דער געריכם. איז ארײז אינםערנעשאנעל דער און לאקאל
 גע־ זיד חאם םיםגלידער, 1.700 האט וועלכער לאקאל,

 אינ־ אן םאר קאורט םופרים סאנחעטען אין ווענדעם
 •רעזיז־ענם אינםערנעשאנעל זײער געגען דזשאנקשאן

 איבער־ פארבאטען אים זאל װעלכער, מארעשצי, חשאזעף
מ אײגענטוס די לאקאל, חגם צונעמעו ר די י מ  םרן בי

ארגאניזאציע. דער
 צדדים צוױי די ®מ טענות די זײנעז כאראקטעריסםיש

 אינטער־ די *וױיטעז. געגען אײנער קלאגעם זײערע אין
 םון ירעזידענט גאלאגהער, ײשײםם אז טענה׳ם. נעשאנעל

 אויף ניט זיך םירען םיםגעאםטע זײגע און 147 לאקאל
 זיד םארשמעלצען צו זוכעז זײ וױיל איז. געהעריג וױ

 אינ• זעלביגער דער םון יונקמם לאקאל אנדערע םיט
 איג• די װיל דעריבער באהערשעז• די און םעתעשאנעל
י אונטערזומז םערנעשאנעל  אז פארלאמם איץ קלאגעז י

ר. די צושםעלען די זאל לאקאל דער מ  פח םירער די בי
 וױים־ירע־ זײגע און מארעשאי אז םענח׳ן׳ וױדער לאקאל

 גןך נים אימרהױפם זימזװ ארגאגײזערם און זידענםעז
 אינ־ די וױיל ױניאן, דער r® פארםרעטעד די זעצליד

 נים יאד דרײסיג און זעקס גאנצע האם םערנעשאגעל
 דער םוץ בעאםטע אלע די קאנווענשאז• קײן געהאלטען

 געװארען עחױילט נים מאל קײן זײנעז אינםעתעשאגעל
 אנדערע די אימע זיד האבען נאר םיםגלידער, די םיז

םארנעמען. זײ װאס עמםער די או איאינםעם
 בא־ די האם אינטערנעשאנזנל דער ®ח לאיער דער
 קארעגירט. בלױז האט ער געלײקעגם. ניט גאר שולדיגונן

 איז עס זיגט יאר 28 נאר יאר. 36 קײז ניט איז עס אז
 קאגװענ־ אינםערגעשאנעל לעצםע די געװארעז געהאלםען

 װײזם צופיל, אביסעל אויך •nr 28 איז טאמער אי׳ שאן.
 אמםעתעשאנעל, דער פון קאנסנױםוציע דער אױןי אן «ר

ח• יאר םמף אלע אז לױםעס, װעלכע  האלסען מען די
זיי אױנ שםימען םיטגלידעד די און רעםערענדום א

 «רעזי- דער זאגם רעפערענדום, אזא קאנװענשאן. א לען
 מים• די און מאל יעדעם געוואחנן אפגעהאלטען אמ דענם׳

 למ־ דער קאנװענשאן. א געגען געשטיסט האבען גלידער
 .1936 אין געײארעז איגעהאלםעז איז רעםערענדום טער

 נעקסםעז דעם ביז צייט יאר צווײ אלזא. גאך, האבען זײ
 פי־ געזעצליכע די דעריבער זײגען זײ און רעפערענדום

ױניאן. דער פון רער
 *רע־ איז געזעץ םון שטאנדױנקט פון אז זײן, קזנז

 םין אזא אבער איז דאם גערעכט. מארעשצי זידענט
 קײן באװעגוגג םרײד־יוניאן דער גים ױעלכע דעמאקראםי

 פ. א• די אז צײם, זיגער שוין איז עס *ו. ניט געזונט
 אירע אין זיך טוט עם װאם צוקוקען מער זיד זאל ל. אװ

 גע־ א ביז װארםען נים און ױגיאגס אינטערנעשאנעל
 םאוי מען װאס און םעג מעז װאם באשטימען וועט ריכט

ײניאן. א אין םאן ניט
 פאגאנדערגע־ אויך מאגאט דעם זיד האט קאמף א

 דער םיז יוניאן מעריטײם נעשאנעל דער אין פלאקערט
 זיד חאט ױניאן דער םון אפטײלונג גאלף די א. אי. סי.

 ארגאניזאציע נאציאנאלער חנר סח אפגעריםעז םאקטיש
זעלבםםשםענדיג. כמעט ערקלערם זיך און

 זעלבםםשטענדיג זין־ ערקלערען צו באשלום דער
 דיםט• די פון קאנםערענץ א גײ געװאחגז געמאכט איז

 פונקםען הויפם די פארטען. גאלף די םון פירעד ריקם
 זײ־ פארעפענטליכט, תאבען זײ וואס פראגדאם דער אין

 דער פון קאםיםע גאציאנאלע די איגנארירען )1 נעז:
 קא־ פון דאמינירט װערט זי װאם גרדנט אויפ׳ן ײני*ז

 דער צו פער־קאפיםא די צאלען אויםהעחנז )2 ;מוניסטען
 *ײם־ אײגענע אן ארױםגעבען )3 ;קאמיםע נאציאנאלער

 פון ארגאן אםיציעלען דעם םים קאנקורענץ אין שריפט
^a!y^ .nרJ אX4 rl פון ארױםװארפצן n

 װעלנע בעאמטע אלע די גאל^יסטריקם אין עמטער
קאםוניםםען. זײנען

אינ־ נים אײגענטליד איז ױניאן דער אין קאמף דער
 פאר• אגנעהויבעז גאך זיד האט עם גײער. קײז גאטנען

 *n א םיט קינג דזשעדי ױען װאלען. די פאי־ א׳יארעז
 זײן און קאראן געגען געלאםען זײנעז קאמ־ידאטעז טעל

 *T עװערט ױניאן די אז גרונט אויםץ אדםיניםטראניע
 ער־ אמ קינג פארטײ. קאמוניםטישער דער ®ון מינירט

 דער פח םעקרעםער־טרעזשורער אלם געױארען וױילם
מן איז קאראז און ױני» פרעזידענם. געבלי

 אנגעקלאגם קאראן האם *וריק מאכזװ אײניגע םיט
 בא־■ אים האם ער טעםיגקײםען. אנםי־יוניאן אין קינג׳ז

 און באםעם די גו פארקױפט זיד חאם ער אז שולדיגט
 פון קאםיםע א יוגיאן. דער אין אגענם אלס געדינט זײ

 גאלף פון דרײ און דיסטריקם אםלאנםיק פון דדײ זעקם.
 משפםעז *ו אים געװארען באשםימט זימזנן דיםטריקט,

 סום־ אים האבען זײ שולדיג. געםונען אים האבען את
i 99 אויף ױניאז דער םיז פענדירם r.

 art פון פאו־םרעםער דרײ די האבעז םדײעל נאך׳ן
 אויסגעשװא- קאםיסע םרײל דער אויף קמדיסטרי גאלף

 אורטײל אוס צוגעשטימט האמן יײ אז אפיױיוױםם, רען
 קלע^ םים געםםראשעם זײ האם םען וואם דערפאר בלױז

 פרעים־ א אמ קינג געגעז קלאגעם די אז באוזויפםען, די
 פםור אים פון זוכען וועלכע קאסוניםםעז. די םון אפ

 דער אלץ נאד את ער אז קיע םענה׳ט איאט װערען.
 יונקח, דער פון םעקרעםער־טרעזשורער געזעצלימר

 גוםגעהײסען אורםייל אן מוז קאנסםיםוציע דער לײט וױיל
 און דיםםריקםעז, אװײ פון פארטרעטער די םח װערעז

 גים שםיםעז דיםםריקם גאלף ®מ פארםרעםער די וױ אזוי
 די ארונםעחעמן. ניט אים םעז קען אורםײל, *ום *ו

 אעעלעגענחײס די און געשפאלטען דעתױיל את יתיאן
געריגם. אין װערעז אויסגעפאכטען װארשײנליך נאך װעט

מאנאס דעם סעםלמענםס

 *ײםונגם־שרײ־ םון יוניאן די גילד. דיניוספייפער
 די פון באריכם פארעםעגםליכם'א מאנאט דעם האט בער,

 געלי סים אוגםערגעשריבעז האט זי װאם אגרימענםס
ד בתים ע די ײי ט מ  א איז גילד די מאנאםען. דדײ ל

 עדב!ײטונגס־שרײ די יוניאז• יוגגע פארהעלטגיםמעםמ
 וחר פראפעסיאגאלן. װי באטראבם םריהער זיד האבען

 װי יתיאן א «ו באלאנגען «ו אן נישט שטײט ע& סען
מד םאקע זײנעז זײ ארבײםער. ישום׳ע מד גזױוען דערי  *נ

 װעל־ צײ׳םומס־ארויסגעבער. די פון חםד דעם אײף יױזעז
מז זײ חאבעז מ  איז ערשם קעטט. טאגערע גאנץ געגע

 א אין ארטעמירט זיו זײ חאנען ,1934 איז קריזים,
i״״ r אײן־ זיד םאר ןערעדפא אנגעאױמז האבעז און 

 ײדד געהאם. האבען זײ װאס כבוד ביםעל די w ברױם
ר ךי •דערגרייעם. ®יל זײער זײ תאמז •nr ײ_פיר  י

אתטנר לאנד איץ *ײםתמן גרןסטצ די יי«ס האם

ו3 ט י י ז -►4 1 939 ןלי,

אינטערנעשאנאל דער אין דך הערט עם וואם
איז *,nr םון *ײם דער איז געוױינליד _

 א געװעז מאגאט םארגאנגענער דער
L m■אינ־ קליידער םרויען דער אין שטילער ן 

 אויך עס איז דעריבער און דוסטריע
 אין רואיג פארהעלטניםמעםיג געװען

 םערסטע די אין ױגיאנם. אונזעחנ
 איאט וועחמ צענםערם און םרײדם

 ארגאני־ די םעזאן• קוםענדען צום נוגרײטונגען ממאנט
 די אפ ענדיגט פען אײגגעצויגעז• איז ארבײט יאנס4

 איז סעזאז לעצםען פדן פארבליבען זײנען װאם ממועינם
m שפעםער׳ פאר פלעגער און םארבערײםונגעז םאכם 
m אנפאנגען. זיד װעם סעזאן םאל פאר׳ז ארבייט ױ 
 סעמפעלם םאכען פיט פארטפען פען איז שעפער ױ איז

 אמ נײעם םך קײן פרײזען. סעםלען אח לוןליקעיטם
 איז שטיל גאנצעז איז נישםא. מאגאט דעם דמ־ימר

 דעם אויד אמ ניט םאל קײן ױניאנם אונזערע אין ןנעו
פאסיתנגען. װיכטיגע פארגעקופען זײנען פאגאט

 סלאוס־ אין סעםעלםענםס פרײז
סױיד

(i

 איאט איז יארק ניו אין באארד חשאינט קלאוין לי
 איז אל-סעזאן.פ פאר׳ז פרײוען םעטלען מיט מרנופען

» די זיד שםױםט ארבײם לאין גיליגער מר תי  אז י
 חשאינם חנר האט באװאוסט וױ שוועריגקײטען. מאגכע אן

 די איז שםיק־ארבײם אײטנושטעלען באשלאםען באארד
 חשאבער סים׳ז סעטלען דורן־ שעפער ארבײם סעקשאז

 נאכ־ אוץ גארםענט גאנצען פאר׳ז שםיק םון פרײזעז די
art ארבײם דער פאר פרײחמ באזונדעחג די אײנםײלעז 
 ױנקמ די האט דורטנופירעז דאס כדי פאך. יעדען אין

 ביז שעפער די אין ארבײם די אפצושטעלען ניפױלעז
 װעחמ• געםעםעלם װעלעז גארםענטס די פאר פרײזען די

 פאני אז ארױסגעװיזען, זיד האם דערםיט פירבינדונג זדן
 ■רײ־ גידעריגע אזױנע צאלעז קיפערם סםאר םשעין מ

ר »  גאתױפ־ פאנופעקםשורערס די אז גארםענטס, די זןן
 דער פאו פרײזעז ײניאן די צאלען ניט קענעז זײ אז סען,

ארביים.
 פארװאלטוגגם־ דער פון ןפאסשער ברעםלאו. י. וױ
די איכער׳ גים באאדד דזשאינם דער פון קאנדסע  איז
 דזשא* ןאל גרױםע א פאר געװארעז אפגעשטעלם ארגײט

 גױרל״. ״םיראקל די זײנען עס וחנלכע צווישען מרס
 קלױק״. .םארסי באראדקין״, ,ײשעק גױרל״ .מאריאנא
ױ קאר■.״׳ ענד ,סשאדני  ענד .חײםש גױרל״ .נ

 איז קאוט״. .לעםער און מעיד״ ,סםארם גלאק״. חשי
 לא־ פון םענעדזשער נאגלער, בײדער האט פאלען אלע
 קא־ די אפשםעלעז דורד געחאלםעז פאלשםעגדיג ,10 קאל

חשאבערס. די פאר ארבײםען װאס סעדס
קאמ־ art דורך אז באריכםעט, אויד האפ ברעסלאו

 םוף אנגעםירם האם באארד חשאינט קלאוק די װאס יײן
 שייז חא שעפער, יוביאן ניטט די געגען סעזאן ספריגג

יזשא־ גרױסע 16 יוגיאנמיחנז או געלונגען איצט כח

 מען ומלכע עםליכע געווען זײגעז די צװישען גערס.
 «ו םעםטונגען. גיט־ױניאן װי באםראכט איגט ביז האט

 איצם דעען פירמעס די צוקומען. נים קען םען װעלכע
 אונםערצושריײ געווארען געצוואוגגען פאל ערשטעז צופ
 ברעםלאו האם קאמםיין, דער אגריפענטם. יוניאן בען

 םיט וױיטער אויד װערען פארגעזעצם װעט פאחיכערט,
 קאמף דעם םאחעצן אייד װעט ױניאן די קראסט. םולער

 הײ־ ארדער פעיל און סטארס טשעין די ױגיאנידתן צו
 «ו קאמף עגערגישען אן אנהויבען אייד װעם אח זער

 ווע־ עם וואו שעפער די איבער קאנטראל פולען קריגען
 און סום סנאו די און םוםס סטײל םעניש די געםאכם רען

שעפער. זיפער

 פון נמןנעדזשער עתויילם האפלאן
ממאל ןפעוײמוס סלאזס

 דער אין אדםיניסטחמיע גײע א פאר װאלען די איז
 גע־ דינען וואם ,117 לאקאל nr״’ אפערײטארם קלאוק

 ער־ איז ױני, םעז15 דעפ דאנערשםאג׳ געװארען האלטען
 קאגדי־ אפאזיציע די םץ פאיאריטעט א געװאחנן וױילט

אדזשפיפצג מנאדספעפדע קאפלאן, בענדזשאמין דאסען.

 —קאופמאן פ. ;2,299—גאלד י. ; 2.304—וױינםםיין י.
 פון .1 לאקאל געוועזענעם פון זיינען אלע די .2,284

 הן־ י• געווארעז עחױילט זײנען 17 לאקאל געוועזעגעם
 ליפ־ ל. ;2,679—בעלסאן * שםיםעז; 2^33 מיט לער
 —םנײדעזי י. ;2,394—קאהען ב. מעקס ;2,556—םקי

 פון שטיםען. 2,382 םיט קאהעז ל. מארטין און ;2.387
 רומן ד. געװארען ערוױילט איז 3 לאקאל געװעזענעם

 עקזעקוםיװ חנר אױף שטיםען. 2X(53 מיט
םשײקין, ם. :געווארען ערװײלט זײנען נאארד

 בערגער. ם. אבראםםאן, * דײטש, י. באבים, פ. קופער׳ י.

 לעפקאוױץ, ם. בעאער, י. פארבער, ל. גאלדבערג, י.
 גאלדעג־ י. בלוט, ס. אלאנאף ל. םילער, ה. לעוױנסאז, ד.

 גראזאלסקי ר. רובינשטיץ, ב. לעווענסאן. י. בערג,
ד געװעועגעם סון אלע די מאסקאוויץ. י. און דייטש י•  ק

 מר עדוױילם זײגעז 17 לאקאל געװזדענעם פץ .1 קאל
 4שאפיח אבא קלאץ, ל. קלאקס, x קאהען, י. ווארען

 געװעזענעט פון חעפם. ם. »יז םילער ל. באלבער. ל.
 פיק 4 ביאלער, י. געװאחגז עתױילט דינעז 3 לאקאל

רײטמאן. א• און
 היציגסםע די פח אײנער געװען tnt קאמיײן דער

 לא־ אפערייטארם קלאוק דעט אין פארגעקומען איז װאם
 *וױי די וואס אישוס הױפט די אייט. לאנגע א פאר קאל

 .פאר• דער געװעז את ארויםגעשטעלם, האבען צדדים
זאעקשס pa ליזירעןגאלא סלא אוז ״מדאגפ איי^גסטו־

 אלס געװאחגז ערװײלט איז באארד, חשאינם דער פון
 איבער פון פלוראליטעט א םיט לאקאל פמ םעגעחשער

מר שםימען חוגדערט עלף  קאנ־ אדמיניםםראציע דעם אי
 טשערמאן געװעזענער *וקערפאן, ראובן ברודער דידאט

 קאפ־ םיט צוזאמען םענעחשער.׳ עקםיגג און לאקאל פון
 אלם באדלענדער נ. געװארען ערװײלט דינען לאגען

 פח אגענטעז גימעס 14 לאקאל, פון םשערםאן
a rt םים־ באארד עקזעקוטיװ 21 און מםעל אפאזיגיע 

 ער־ דינעז אנחענגער אדםיגיסםראציע די פון גליחנר.
עקזעקוטיװ 9 און אגענטעז בחנעם 10 געווארעז וױילט

____ םיםגליחװ־. באארד
 ברודער לאקאל, פח םענעדזשער געװעזענער דער

 אםט םאר׳ן לויפען » אנטזאגט זיד האם ליוױי. לואיס
 אױפ׳ן אמ אים אנשטאט געזונם. שוואכען דין איבער

 אלס *וקערפאן ראובן געלאפעז צעטעל אדםיגיסטראציע
 ער■ אמ קאפלאז םעגעחשער. לאקאל פאר קאנדידאם

 די געגעז שטיפען 3^29 םים אםם אופ געװאחמ וױילט
 פאר געװאחמ אפגעגעבעז זײגען ױאם שטיםען 2,479

j .ערוױילט איז טשערםאן פון אפט פאר׳ז *וקערםאן 
 חנר און שטיםעז 2864 םיט באדלעגדער ג געװארען

 2^51 געהאט האט געלםאר ל. קזמדידם אדמיניםםחמיע
 געמארעז ערװײלט זײנען אגעגםען ביזנעס אלם שםיפעץ.

 באג־ ם• שטיםען; 3160 פים רוכאװיץאב י. :פאלגענדע
 —אײזענגערג זג ;2,66סײנבערג-& ם. ;2735 — נא

 ;2674—׳ליבאו ד- ;2,566—קאהען איזידאר ;2633
j 2— גאלוב&Q2 ; •גאלדםםײן ל. ; 2,473—קושנער מ 

 חײגם j ;2426—דײוויס ם. ;2456—עםקין י. ;2,471—
; 2,370—פרידלאגד ג. ;2,384—גאלדין ג ;2,416-

 ארבײםער די םוץ לאגע דיעלעפאמע די אץ קאגטדאקט
עסעדט.ברפא ײד האם פדאפעםיע דער ייז

 איז אז גילד די פעלדעם באריכם למםען art אין
 נט־קא 22 אתםערגעשריבען ױי האבען מאנאטעז דדײ יי

י דעקעז װעלכע צײםונגס־ארױסגעבער, םים ריקםזנן  י
 רא־ אײז און צײםונגעז 27 אין אגגעשםעלםע און שדײבער

 אגרײ מאנבע געװען דינען די גוױשען סםאנציע. דיא
 ײאם אײגיגע און געװארעז באנײם דמען װאם מענסס
מז  גזר נ*מ אזײגי דער םים אגוײפענם קײן פריהער מ
 מר או־בײםער די האכעז פאלען פערסםע די איז האם.

 *מ שכירות די אױןי העכעתנגעץ באדײםענדע קדאנעו
 מ־ אונםעדהאגדלומעז צאל א פארבעסערונגען. אגיעדע

 *ײםוגגעז הוירסם דדײ די פים די צװישעז אן. נאד יתנז
4po»runa סאן ייז

m גײ אק עגסספלסעמ סםדײק די נװישען r *  °י
a דעו־םאמז «ו װעדם אח טפא<א n פרן סםד״ק ^ מ  םוי

מד מי פלעטזס, יחששאטנס קאלד די »יז ײביי ל ײי

 די געשםעלם האט און װאן קארגע א אגגעהאלםען האט
 איי סםרײק דער שפית־מאנגעל. א פון געפאר אין שסאט

 םענם װערהוח אינלענד דער פון געוזאחנן אנגעפירט
 םימסטערס. אוו בראדערהוד דער פמ 818 לאקאל יוניאז

 פאדעתנגען םערםםע די געװאונען האבען ארבײטער די
 פח ארבײםם־צײם די פארקיראט האבען זײ זײעו־ע.

 שפיתת זעלביגע די םיט װאד א שטונדען 40 אןין• 44
 פיט װאקיישאן װאך א און געהאם םריער האבען זײ װאס

 שא® יוגיאן קלאוזד געקראגען אױן• האמן »«t גמאלט.
פון קאםיטע ארגאנײױנג סםאר דעפארםפעגט די

מ האם 41 אי. םי חגר יג מי  אנגעשטעל אלע םאר קאפפאני און מעיסי Jt ר. פיז פענם דעם ג
י יע•װא יפטזרקופא 8פײ גיט ארפײטען מאס טע  B י

 ארבײםער די ארבײטער. אזעלפע 800 $חס נאשעטטיגט
ק ב ײ וממרתגעז געקראגעז מ nA ת.ל,3ש אייי- 6 pB 

ן פג מי מ י י  אנשםעלען אח אפזאגטז פײט רעכם ױגארייסעג ;טײס•
םיסטעם• םשעק־אף די און ארבײסער,

 פאר אתיםגעקוםען איז אדםיניםטראציע די ארכײט.
 פן»!יםיש« פארשיז־ענע די פון קאאליציע די אנהאלטעז

 אײסנעשםעלם אח דאם ווי ױניאן דער אין גתפירונגען
n ואר לעאטע די דורך געױארעז r אין a rt לאקיל 

 ריכ־ פאליטישע פארשידענע די םון גאכפאלגער די װען
 באשטיםםער א אױף איינםארשטאגעז זיד האכען טונגען

 fw עםםער די אין םארםרעםערשאםט פראפארציאנעלער
 ארױםגזר איז אפאזױציע די געארבייט. גוזאםען האבען

a פים טראמען rt ,טארעז גרופעז פאליטישע אז לאזוגג 
 m נים טאר פאלגליך אץ יוניאגס די באהערשעז נים
 פאלי־ פון םארםרעטער פון קאאליציעס פאר פלאץ קײן

מד דארף ײניאן ״די ימיאן. דער אין גרופירוגגען םישע
— -— ■— u ■  k k M f e k------— ■ -------k ■ ,  k k k k ik די האט — קלאוקםאפער די פון ווערען פירט r rn w i 

a פאר — גע׳םענזז׳ט rt אז קלאוקםאמר. די פון נמעז 
 דעלימישפא אדער פארםײ א פאר װאם *ו אונםערשײד

^״. חגר אויסער געהערעז זײ גתפע מ  איג־ אױפ׳ן י
 אטפזרעמגיסארו יפצזיפאא די איז געביס סמױעלעןוד

̂ירען געגען  אײנײ .8סיםטזנ ארפײם םעקשאז די לעגאל
 פארבאטען פאר ארויםגעסראםעז אםילו ױמעז די םון גע

a איז איגגאנמן• ארבײט םעקשאז rt ניט זייגעז אבער 
 אלײן קאפלאן אײנשטיםיג. געװען אפאזיציע דער פון אלע
 אר און באגנא וױ זײנעז אונטערשםיאער הויפט די און

 ארימד־ שעפער פער דערלאזעז גיט פאר געװען דערע,
 די אז דערםאר ארבײטען און ארבײט סעקשאן אױף גײן

 מלען אײנגעםירס שױן איז סיטטעם די װאו שעפער
n װאו 8סיםםע דער אויף אריבער ביסלאכודײז r tr איזד 

 באל* א פאר גיט אבער גארםענט, גאנגען א נײם רייטאר
 שעפער אלע אין ארבײם פעקשאן אױף םארכאט דיגען

ן אײגגעםירם. איצט שױן אמ סיםטזאן חנר ײאו
a םים rt דער פמ זיג tnt m m ,די או קלאר 

a געגינז זײנען אפערײםארם קלאוק rt 8גערופמע אזוי 
 גע־ זײנען זײ יעיאן. דער איז פראנט״ -פאראייניגםעז

 tnt דאם װי דיעלם, tnt גתפירונגען פאליםישע די גען
אישט. במ געװארעז איעגעפירט

 הײסען 38 לאקאל ®ון טעילארם לעיױם
אנױמענט. גוט

םעי־ לעידיס דער צוױשעז אגריםענם נײער דער
 באלאנגען װאס שעפער די און 38 לאקאל ידניאון לארם

 מר זעהײסעג גום אמ קאונסיל אינדאםםריעל 8גו
 tnt װאס פאחאםלונג א פײ םיםגלידער די םון ווארען

 י. ברודער יוני. ט?זart 7 געװארעז מעזאפגעהאל
 םיםימ ביים האם לאקאל פון מענעדזשער דזשייקאב,

 איץ לאגזנ דער וועגען באריפם פולען א אפגעגעבען
 עקחר דער פון טשערםאן דרעיזין, ברודער טרייד,
 פון פארױאעו געװען tnt לאקאל פון כאארד קוטיװ

םיםינג



מאוו דזזמדנט דחןס חןם איז
 םיר האבען ״גערעכטיגקײם״ iyoia לעגםעז אין
 די םון הכל םך שםיקעל » אונםערגיהען ■רובירם

paaiamaiyi וראם קעם«עין ארגאניזאציאנם דעם אין 
o האט nyya דזשאינט דרעם די i’oyaay ענדע םון 

 באזירם pnya איז הכל םך דלר פאי. םוף גיז אאריל
 םענןך בלױםטיץ, מעקם פון באריכם טײלוױמען א אויף

 באארד דער is דעפארםמענם oay’syrayaiy םון חשער
פאלשםענ־ דער אונז פאר ליגם איגט דיחנקטארם. אװ

o םון באריכם דיגער n פיר די פאר דעפארטמענם 
o ביז יאגואר ענדע פון םאנאםען n דער יוני. ערשטען 
o פון ערפאלג דער אז וױיזם באריכט n און קעםפעין 

 lyoyia פיל איז אינדוםטרי n אויף זיינע װירקוגג די
אײנ־ חנם געשאסעז האט באריכם טײלװײזער דער װי

אלײן. זיד פאר רעחנן *יםערען די דרוק.
 דעפארסםענם דער האט פאנאטעז פיר די חרך

 אוז מאגוםעקטשודערם 78 דזשאבערס. 119 ױניאגיזירט
פיר־ 273 פון חכל סד א איז דאם קאגםראקםארם. 76

 ן ײטער.ארב payns 3,674 באשעפםיגעז װעלכע ,eye י ^
i 1 ײי־ד כאארד חשאיגם דרעם די האט די חוץ nײט 

n פירםעם S ארגאניזירס n a y  pb קלײדער פרדיעז 
 די is געװארעז איבערגעגעבען זיינען װעלכע םרײדס

 האט איז געומנרעז דארםעז זײ װעלכזג is לאקאלס
 תאבעז װאם םירםעם 14 געגעז םםרײקם אנגעפירט

 געארבײט payn און ױניאנם אנדערע מים אגריםענםם
p םטרײקס די דרעסעם. אויף m אױפגע־ גאטירליך

p װאס פראגען די וױ שנעל אזוי געווארען ג(גען m
-------מאמאיאזי- געשליכםעט ױינען pnya פאריויקעלם

 די גים iyay דגא ןילאױחוע אלײז *ימרען די
ysaya .געשיכםע po י•1 די אם אגאליזירעז םח 
p iya וםא is ףריגאנ עלשמיק » קריגעז pb ז־עי 

 IV באאוד וזשאינט װעס די װאס ארביים ריזיגןד
 םןד סיר די דורך אױפגעםןןן ה$ם סירערשאסם וױהר ^
■ poya די ײם.1 תחיגער פארחעלםגיסמםיג » פון 
 באארו דזשאיגם דרןס n אז באוױיזס, טעטיגקײם ^

p ip מן פון גיט איבערחױאם חייס פירןדשאפם  ד
 באװייזס oy .pm וײ װי גײן זאכען לאזען ארן רחזיג

 ŷ װאס אגרןסיװקייט און װאכזאסקײס ya’a’P אזא
.lyoaya eayaya payn יוניאנם אנדזנרע
י דיגליזיימנגאא p י -pop זיד וױיוס m s omy 

״ ים3 אז עדשטענס׳ :ערשײגונגען װיכםיגא  פיד־ fm נ
p o  *pyi oya ססױיקןן aw גו ויי p i ’rayaiy. אזױ 

Vynr וױ n סייוס וי אז יתיאןוױיזט .oyanaוױרקם ״ 
oy אריף ^#y םיס מםלזנן גו נאלעבאטיס m ידגיאן 
 םירםזנם ארגאגמירמ אז גווײםענס, אץ סםרײק; א אן

ז פח  גאך איז ימיאז די אז באוױיזזנן *ײט^ױיז מ
i <ו גריים איז אץ רזשאנ אױפן ןלץ m סםדײק די 

לײז• איז זיי flnA<n גו גזװחנר
ד יײזטאיב אזױ חשא־ U9 די פיז אז באריכט, ת

ם דורך געווארען ארגאנמירס זײגמ װאם בזנרם  דז
מ קעםאעיז lyiyi oiyasw יוניאן גים jyrtyi 48 דינ n 

u, 24 חאס jys װעלכע p w o n שאמדם  tyspi ח
̂נלט¥0¥ג אנ¥ר  תאביח קאםיםעס די וױ שגעל אזױ ט

 םםד־ײקם קײז תאס jyo און וױזיס א uyuvyuy זײ
 דזשאבעדס אגדערע yyiyA םטרייקס די געדאדפם. ניט

lyyyi די געהאס זיי טױף yj'oru ^דערםאר װיוקוג 
t60״ iynyi iyay ]yi װאם דזשאבערם jyspi געהאם 

ר םים אגריםזננטס ר8טריה מן וטן יוניאן ת  זיד ח*
 TP נים דודך קאנטראל ימיאן פון באפרײזנן גןװאלט

 אז באוױזזנן זײ tysyn סטרײ׳קס אגריםענם. חנם נײען
 גזך איחרע אױפאוגעבען בדעה ניט האט יוניאן די

yiyjwri .ואזיאיעם
ן ט׳חזר yuyvji א3ל8וייו י ד ו מ  די םיט אי

 םאנו־ 78 ױ פון טםארס.ארוטקא און &אנופאקטשו(י^יס
כלויז םזנז תאם געסעםעלם lysyn ודאם פעקםשורערס

מז אװןלןף b א tito iipiw id  w v םםדײ־
typ• ר טיל, אווי &אל דדײ  האבען דדײסיג, און וןקס אזן
o טטלט9גאט y isp פ וױ פן  די באזוכם tyspi קטוי

iyeyw. מ די די מ  מאגוםעק־ יוגיאן [ynya iyj?״ אי
מן װאם טשודשרס א י nraio וא מאגגתאג זיך ה  י

ט ^ פ ױ םטד״׳קאן. גאטווט ויי סיי חאט ty& p אנ
m די םון s ידאט p w ןגאו חידטאדגאג מ  ן

p זײ בלױז זײמן i  in y p y i B p מרס שא ד ח  מ
י .puyrusD אץ אױםשליסליך חןן קאנסראקםארס ו

tynya ypoiya x&n טרושי^ די אין yuyays טיז 
PP*Pl wj שסאס  p i• יזי i iw w n״bp ג pw f 
ן כלױז ן p רס,מאטרטקאמו ת i י i י r m )  W P

 פארק, בארא בענםאנהוירםם, בראגזוױל, ױי שטאם אין
 קאנ• 61 געווען זיעען הארלעם אץ בראנקם ברוקלין,

 אום־אװ־םאמ. געווען דינען y 18ריגyאיב די םראקטארס,
 קאנטראקםארם םעטעלםעyג די םון חלק ןyסטyגר דעם

 דע־ אוט־אורםאמ וואנדערם געהאם האט אום־אורםאון
פארםמענם.

 אבער נאך גיבען אליץ םירםעס לםעyטyםyג די
 ארבײט און ענערגיע ריזיגער דער פון באגריף קײן נים

 רזד די דערגױיכעז צו געםאדערט דך האם oy וואם
 םץ רפאלגy דער אז געדענקעז, מוז םעז זולםאמן.

 ty’iiya און לאנגען םץ רעזולםאם א איז ארביים דער
 אנ«ױ שםילערהײט איז וואס *וגרײםוע און פלאניתנן

 אגריםענטס די מאנאםען. םון משך א אין גאנגען
 םיל האט בײשפיל, גוט )באטיםyבאל םראק די מיט

 םיר וױ רפאלג.y ojn נמנגליך מאכען גו בײגעטראגען
p אנגעװיחנז האבעז m ם דיyקאגםראקטארס רסטע 

 איז גזױחנז oרyקטשורyמאנום אח oרyaדזשא די פאר
pארומיג די i tnyjya y .אמװשם^נן אום־אורםאון 

 אטשמאמ םחםyג רyריבyד po האט פראדוקצ^, זייער
ס חנלױחנרי, זײער מ ל p מגליד בלוח איז מ p n y i 
 יוניאן דרײוחנרם םראק די פון קאאפעראגיע חנר מרך

 כדי באלעבאטים. םראק די טיט אגרמחגנט דעם אץ
p או אגרימנם חנם רyאב m n r i שעג האט^yראל 

 נוגע־ און פלענער אויסגעארביים האכםאן מענעדזשער
p דעם גרייט p s, גוגען סםראטעגישע די אויסגעארביים 

p i נאשאפp אייחנר לאנג מאגאםען די אויף דרוק חגם 
ױ איז קאםייין דער ל ט ^נ p. ו p p p i puysyxp 

pפיר נאל די m  oya אל ניט אױךy
 םיר וױ סטרײקם.yג און אוגםעחוכט חאט po װאס

payn שוץ pip> p m  p rip u y א >yom ל  מ
p* פמ ססױיקס m a riy u אנגד טרײדס, קלײחנר 

payiyj'pap p אארד3 חשאינם דער פון פירט i ו* 
 pan געחןרען; די זואו pans די פון יוניאגס די

ppnya tyanayio'rwi p פירםעס m פון oyina; 
p וואס שעפער פופגיג און הוגדערם ארום m ס ר ת ^ 

pmyaonn p סםרץ׳ק אץ געווארען m. דאס p m 
p די b n sp • yi*^p װאס פירכהגס p*!inwT88 אזוי 
n p ייד רירם יעיאז די וױ לyשג  p* ״■ אוןp u p 

’8& oypאױף וױחנר ל oy p n גאל 8 4רוחי וחנרם 
p םירםעס m אלץ גאך p i .סםרײק *pn ז ד מ  ח

epa 8ל8 די pp  P88ns ז  P38& omy 8 זיד מ
 חשאיגם דחנס די װאס רטײם8 י8ריזיג חנר «ון גריזי8ב

.P0818& די דודז־ אױפגעםאן חאם סאארד

 אינ־ ®אר אייל פארלירט דזשאבער
דזשאנקשאן.

D838& a יי^א^ט חגסד לי r t ojn tvhp •מ 
p i opp 8 p ip n װאס קאורט סופריט p i אױ־ םון 

 דחנם• די פאר לויז3 גיט וױכםיגקײם מרגעוױיגלימנר
» םרײי ר8מײנ8לג8 חװ־ פאר ■p: מאכער  -83 ױני
תג  גס.8ױגי םרײד ל8גאד די פאר וטןהױפטזאפליך מג

 םעסם־ ל8& 8ל8 ל8■ סאל א״ז •Hpi אגםשיידונג די
pu 8 &8 דזשאמנר P 8 געשםעלט q  p iר8קסשוז*8נופ 
p i  ipn אוגנחנוץ פאראנםווארםליך p  rypa אר־ די 

iy די אין ר8ײם3 iyo װאס a p  p i paya״o, פוגקט 
p איהס פאר דיחנקט ײם3ר8גע pװאלם p וױ i p i 

י•8ש ם8אײגעג
 פון געװאמגן payayaonp איו מטשײדונג די

p i i80iyv *pom אפיל חגם אויף קאורם םופרים 
 קאם־ oyn חשוניאר ״סוקסעספול «ר3אחש דעם פון
n ז8אינײשאנק״ p פארלאנגם האם ר8לב8װ גי״,8י is i 

 חגם peypp אםען3פאר איחר ואל װאס ן8יוני חגר
 םארלאנג דעם ימעס.3 וױהר האם פירנמנ די װאו •לאץ
 n װאס גרוגם דעם אױף פאםיװירם פירמנ די האם

p 8 גיט פםיגם8ש8ב pר8רמים p i p i .די •לאץ 
p םירגמנ  o'npo'ya tpn װערם װאס ײם3אר 8גאנג די 

3 nasiאיחר ײ p i ם ץ8«ל ר  לזד83 די פון געסאז מ
p באנױם m. קאםער 8 איז שותםים די פון ר8אײנ 

p i 8 ושר iya«ip ל מ ם  oyoyn די ר.8פ8מ מ
piyn זײ ר8פ p i oayays קםיטנ8קאנםר ny»yv 

 זײ װעלכע םים ,anpayVsa סםשטמדיגע3זעל ®ון
pa8n ניט p p ר83רי8י רבמדונג^8פ 8ל8פמאטני 

 pp 8נישם רחױ«ט83אי איו ,o'myo'yi םירנמנ ד' האם
 רy3ריyד רף8ד ײניאז דער שז איר פײ סכםיד ארריםער

ץ.8פל חנם פיקעטען וװ רען8וי פארנאםען
ם האט שמםאג ר8ריכם  חנר פיז רלאנג8פ ת

yoro טואגם* oyn payayaaip p i םון פארלאגג 
ם yoipyi .yrrr• n טון לאתר ת ri ױל  nyunyVr, מ

p afrm■ האם n n  p  o iy iyaya פיז יפיל p i•

ט + ײ ק ג י ט כ ע ר ע נ

p איז •oanya פת ווערעז ארויםגעװארםען זאל i •אנס 
 אלײן yoi'B די אז אן, חשאדוש דער וױחט שיידונג

 אי< oyoyii איהחג געמאכם קריגט וי אז צו, גים
 קאנסראק• די גו שטעלם זי אז שאפם; קאגםראקטינג

 די איהר PP’״ זײ p װאמנ; yנyגעשנים די טארס
 » פאגאנדער p שיקט וי און דרעסעס םארםיגע

 םאכען לייז8 אטים3אלע3 די אז קאסםאמער; איהרע
 אר• חנר םץ םײל piayo״i8aaw קלײנעם, א לויו3
 פימעס iy״i לם,yם■yם את p־rno־i* דאס ייט,3

p? ניט װאלט p אן אנגיץ iy i די סון ײט3אר oyii■ 
^ קאנטראקםינג די אין מאכער פ צ p זײ ש m 

lyanyi די אמת׳ן דער אין ai8 yroan״iyay»o 
p די pBi8myom דץ דארםען און  oy’« ^ a y i 

 דך אנטזאגח וײ ומנז אמ oaya’ia8 pקטױוyקאל דעם
^ די אח םפםיד ײםער3אר אן עס איו ny חאט ױני i* 

פלאץ. זײזןר poyp’B צו תגכם א ער3
 אז ,yypa nyo^P פעסם לטyשט ענטשיידונג די

iy i חנר פמ שםאנדפוגקט ^ iy או ױני i דזשאמנר 
Vya ly'niwi iy איו i ית3ה p i אינדוסטרי חנר p 

lyany דארף i מ8טי  אח רסליפ?ײם,8נםײ8ר8פ פואג ג
םמר חנר םץ איו oyi .lyvoan א  וױכםיג?ײם גחנ

 אלע oyaa payn yל^yװ ױנקמם, םרײד נאדזנל די פאר
.ypprnp■ פח םיםגחנם קםאר8ר־קאגטרyaדזשא די

 שעיער לײן ביליגע די אין דרעסמאכער
נאצײהרבנות. פאר שבת ארבײטען

די אוגזער 08װ rysayp דעם אין ^ ם נ  ל8נ8אי
ואלזן ײגק»ט אונהנחנ אז זען «י pauiyoaw ד״אם

p 3 ארגאניזאציעס גאל א rגרסמיסשעײג i n ,ײלק 
yi’-n אין oyoanya payn יר8 וױ n o » ממ.8אוי

f t ■  f t t l f t f t l f t f t  k M  k M M k k k M ^  בײשםײעדתג די געווען איו די צװישעז גרעסטע די
p גיי ayi םח ^ p  isp n r ינט8ד״י oyayn •mop 

p 8 געארמיט payn םיםגלידער i nav וחנלמנ payn 
o דאלאו־ lyany 102,000 רט8שםײ8ײג3 שײז p גאך 

p'lyopyo דורך פאנד חנפיודושי iy i איננחנרנvy.אנאל 
n די איבער איז באארד דזשאיגם דרעס דער sr'u r ר  מ

 lynya ,PB8vya האם 22 לאקאל װאס ארצײםסלאזע די
ױחטי פארן ואמלונג^ די אפאולײגמ געצוואוגגען  מט

 ,ra געװארעז טלוולונג *pay איז oyaya oyi םאנד.
p i װאו שעפער די eayaya tyiyn oy די y a^a .לײן 

p i  p i oyoyii• דזשאיגם oyn im ya אױס־ 
osuya גןלעגעגחײט די p i אפעלירט is םיט־ די 

ץןו3 irim ייטען3ר8 זאלען זיי אז ל w pa p i nav y 
y די פח טײל yaלדyר iya 8 גות3י־קר1גא די p i 

r די -.uyo יארק גיי lyoma pyo טײל sy ipaypyi 
 זײער y פון געווארעז pomya-oia a’amvapi אמ
 טד חשעגצראל סיםינג. שאפ־םשערמאן באזוכםען גוס

papyn 8 תאסמאז געדזשער  y op’vyao’ny  oynייל 
fyaym iy רלײט8שאפ״םש די צו  p i י םים ל י מ  לי

 גאגלער אזץ קאחן ,wayoay זיםערםאז, מענעדזשערס
oi^yay payn דדיד ליחנר3סיט די צו yon• iy i

p 3 סאג דעם רפײטעז8 ן8זאל זײ אז iרעןעייײשט i p 
p די מלק, m  paaiijmsm a .לויו3 םרײוױלימ 

o פאר מנלם paya pוױל oyn די n פאגד payn 
P ניס איו iya״p געארסײט.  pnya paainnsya 
m ארבײטען y  p i paya nav oyi ן.8װיל איסר 

o״aiyya payn װאס די p n  oonyiya ]yayn o״nny 
ת oyoyri ״a :poio yגדyaלyם די  י8ל8ד 8^6 •

oiyojn• p i oiyoyp payn lya^ 'a p t ט ל מ  מ
p 80&81 אפרייםארס דאלאר; 3 *ו iל a״oiyp ו» 
pays n די פת iytr״aiy די אח דאלאר 2 n a y צו 
iy דאלאר 1 iir. װאס די aiy״po די בײ nyoya 

p דאלאר 4.75 םמ ,oyoyii לײנס n r i  ■payn p i 
e  p  oiyoyi■ p i oiyoyy :p m o v ^a דאלאה 

oiyomywi ס אוןy■ayל a״oiyp אלאר 4 «ו! p i 
«r די  iyo«aiy די payo y iy ip, וױ ,oiyna'B 

p i o iy m i ,oiyrayipy ר8אל1 *װײ *ו רס83קלי 
•n r

iy 3 פון iyayv לי iל ^3יליp ,א3ל8ײ ארמים 
3 pnya p mיזי yayipya payn? די r»aanVp סון 

m ו ױניאז* aiy״po l7  a n  ,nav po .ימי pn 
pnaya pp• שוחוו די  •pa im panvya p i n 

n פמ באריכם • •  o a ra yaarny oyn oyi oyn a n 
iayo, .נישםא p a אמו לאזט a n  n  ,pom *pay 

aiyya payn nav482״ p i l ygwaiy 11^74 o 
p aipm y oyn oy p  p i iyoyv די פוז ■ww p a 

p i  •ptwaiy n  .n fcp  28,000 •pam pam y

י י• ו י f / ו י
p די איז o»nmyam און שעפער ^דערע יד y u 

 ארצייט קימ נים איצם tyayn ו^לכע oyoyii לײן
fttyo poopya pijm״a חלק ױיער װעלזנן av.

טונג הי ר א ט פון ! ג ו עז ר. די םון ג ע ד לי טג טי
 iyini מאגאם ayi האם nyya ינט8זשoyn 1 די
 צו אזוי װי יאגס3יי yiyiay םאו־ ayn חנם געװימז

^3פיט די tyo’myo און באזארג^ ד  אויםן נאר גים לי
 אג־ אויף אייו גאר iyayv י1 אין o’aya דש^אמישען

עון  םון הויפםזאסליך סאםיהונגמ לי דולד ■tyo’aya ו
 איז ,22 לאקאל םיז lyvnyaya ,tyaiyo’i םשארלס

 םיטגליחגר די פאר pa’ip «ו pגaלוyג ױגיאן חנר
y ״ «oyn aaiainyoaw ,ynopy y וױיום >p iy «זי 

ixm !^די 1פא מעגליד מאכם און גושטן p m  oyn 
 yooayiy םון ויך פאחזיםמ צו oanya םאלקאס גים

o i’oyaain oiyn opynpo iy i .iyo«npsnp 
 װ. יopaoinoyi noiyn, 1 סיםי ayi פון נשותםות

j .די און א w an לי ^  א וענם1צא33אײ האם ױני
p p ’syoo פיז סםאר אין יק3קלי yr'aya iy i ווווו 

iyi אםיס oa'oya •די ויד pooyviyuyp n n a y 
I  tyaynוyaשטyזײ לם p i pa’vya די -yoo-pvayo 

ילחװ־.3 די paya oyn וױאליסםעז
a םיז וױכםיגקייט זײ n  iyo aaiayaiyoaio m 
W i 8״318 י1 פון *1 n  V* iyOל-8883 183ײ883ל 

תנג ly די •יז PTynya prnyaay איו מ a rn מי 
iy i ר ^ גי םי -ynay m איז קליגיק םת aauyony א

ir פת תטדים y a יסם־3י8או־ * «. ײ. ,8ײי8גװ8ל 
ר מ ף י ח p ל8װ18סאמ ל831מ i לסחע ײס,1 ל. תשאחן 

lyayinayp נױ םיז n r פח m יוניאז p m 
o a y rp r  nnya םקי,3י3ײ lyvrpaya im sisa n

n סשאולס האכמאז,  p t  p o iyan----------------------
oaysnya»oyipy די ■tran o n i m i ׳פח  m  

•? י3קלי  i n איז גהנגליד   payaya איצט nnyn

yaםy3 די לשם’iy i .iya איםיארשזנל no ntoiyvo 
iy i אינלוסטרי דרעס ly ’iyny’ ’ iy ,i אן1 האם yקל^yם^ 
yo די אז i’B אל פארלירםpyorn iyoayi yin ’n y 

oayo’iay ױגיאן די און paya paya pp אל איהלy 
נויםיג. םאר jyrcya וחגט זי װאס שריט

 האט םטוײיק א פאר anayayn א1מו ,yai’B י1
לyאוגט tyoiaya אן1 iy מיט ןyרהא̂נ i יתיאן opn’i 

p נט.yלםyטyס א םאר o l2 an איז ױני po iy i 
 מװיג־ yנדyaפאל אויף piynya געמאכט נםyלמyט

paaia :
 עחאץ שאלעז ױגיאן m באצאלצז ארףyoi’o 1 י1

1 py יiya. 1’3 זײ pלשyפ 1םא 1אלא12,500 i yoi’o• 
iy אין אז 1ןyaרשרײyאוגם אויך זיך i ,3אוי צוקונםט 
 iya’3 יanajp^yo piyn oiyaya 1 אפאל נאך oyn וי

a 3צולי וחגט po אמ n גים ?a n  lynoyao’in pay 
p ’iaya די װאס שאחגן aiy״ya payn iyoליםyז n n 

panxy^iyo n<TO פח oayanay, ואל i n איס־ 
yBרשyל oan  8 payn jyoiyvo צו poyiovya די 

yoi'B 1לא8ל םויחננם 25 &יס oyn ry n rrn y v 
piya'nyB is .nran iלysyפ pno pלyt וײ n  p 

oyn yoi'B p  p די סאקע ysya i^ aלpyi p* די 
3 yoi'Bלײד iaya y p a ^ m i פאר oaymo psbib 
r די .,״onnyyo לס8 ,18אל1 i  oyn yano אייד 

מר oyo pomya y pלםyה is פאלפליכםצם  oyn בי
n ױגיאן nyoya oyn רם oy aw לײכםצר זײז זאל 
is קy^נםy^ליnm p די שיקס וי aiy״.o

 pyo אין oyn lysayn lyvrpaya דזשצגצלאל
aana'a מים a n סצטצלמצגם payayaomy ^ מ לג א פ

: oayae*ya
nran lyiaiy. יס3 איו oi'onyoa'inyB אין 

p oio yoni a tyayami לסמ »riw

poy iy זיד לױנט ליד,1נאטי טארס, i גאנץ n  •oia 
 אגרי־ אמאלגאס״יטצ! ayi lyoais ארבײטס־סםאגלארלם

oayo םיל איז oyn oayo’iay o n  lyoais m lya’iy in 
n י1 מים האט 91 לאקאל  .o’na ^ya נ-1ייטס־שם31א 

iyarP  iya«i iyi, שכיתס מיגיםום זײ nyaĵ p p m• 
 yao’is oyn* 91 לאקאל װי לם,ysya םים װאקיישאן קיק

p’ וט־ױי 1פא iyo«ais י1 םאר קעמסט iy, אין אין ayi 
yמyלגyמײםoayo’iay ^y .נישםא s־>ayi iya פארצוג 

 ־,lay אן pשלים is pya סתיס ^ya יya’i? 1 זיד, סאר
oayo מים iy i ^אץ אמאלגאמיים yaaso די םון pan 

poPoa’iiya is 1 זיד 1ייסע3אר ליsayשליסyן m  P 
yמyלaאמײם.ly

yty paya o■ טי^ליד,ya (oyn 91 לאקאל i’ooyoyn 
ynya tyan oy .aa^iaynלםyן tysanyoayp ]nynya 

p און בעאמםע אמאלגאמייס^ מיט  o r’vya oyn oy 
̂י איו אלץ oaypiyan m די .pלי^ayaoא m  payn די 

y’sp’io 'in פח iy i איaםyרyaשyayאין ל ayi ,טױװ 
iyay י1 גאד גלײד payn psayiyoayp די lyomi 

oi'oyaay ז ליyל.o«pa’oyo y3
yaya i פיז סיםיע pםsyל ייס3 nאל^ ipyipy 

oa^aiyo  aiyaa’ia pyn oan’Pii*omi oyn .ymo 
yaya i 1פא popso yאל לי nאל^ nyya איז pa r r 

p באשלאסעז oyn ymoipytpy געראל s'o v  is לאקאל 
^ אל^ סיט 91 ט  paip iyna ואל oy amt אפיא סי

yaya y isאל^ pnoo טוײיד. אין oyn oyaya a n די 
nyya nmipyipy לאקאל םון eiyiyoyaons סמד אלע 

״ו aiyinoya םח לידצר3  iyiy’ is oma m *י טו
oyn nrav n  pn  oia’a די p a n אין ioo״p. אלע 

p iyn  paaiomnaiyo איצם oaoaya און oyn oy amt 
is p aa^a  o*a באדיעז *m y a n  ra  oayanay a n 

oyn ooiano po מצגלי yaya y piyn pionyaראל

 $12^00 מלס דזשאנער ורעם
 פעלשען פאר שאדענערזאק

כינער
o iya״po iya די,ya^p״ oyn oiyayvn oyn 
סיג איי no npan n ײמז  ppyaisay »ny m oa’po 

i איז piyopyo yinay ױ פת םשיזלצן n איד 
oyayo a זיד oyn מסםרי n איפצרצײגם oy ry 
poy i נים ייד לױגם n, אין y ױיו n ס  um 18ימי 

lyanvn אייף אח  m  •iyn i n לאסא די איו« 
ayaoyp o n i,601 פמ ״ ny yoyan.

yai’B n איו yam ד פון pp  payn oyn 
payn n סיס eayaya 01של יס3 םאל  ty payiya a n 

oayanay p סים i n און ײגיאן n ay  o n  p o m 
y iyo .po'nns oayo 8לא yaaײס n  oyn םירסע 

O’a rt o m y  payayaomy אח יתחמ a n  o’a’־ 
oiyopyioayp yomoo. ועיפסזאכליך payn זײ 

y payayao’ny סך yoi’B aran p a y s  om y 
ppynyB p אין  .’nnorm oiyo די r*  p iiov 

oayanay pn ’opyVyp o n  paya p anaiyo  m s 
yBya oyri yai^ n איז  oyn ,noonam mלov 
in׳oyn rspnyiB  •vm iy ,my nya’a n וי oyn 

oayaya אין iyayv nrai’ o’a ל8ו panny  o’a 
p אױף a  bis iya’a t fs v n  nnm וןןל O’a oy 

pyns a n  iob oyn yoi’B n  .ppnoay payp 
o i’i’ayaiy א p a  y paanya ,lyv’yiynyp-’ayi 

m an אםיס ®opvyaomy payn n  paarn r 
oiyopyioayp nrai’ o’a n  is o m y װאי איז yar 

oat̂ פיז .op’vyapms oyoni די האבעז B o iy i 
oyp n  is o p n n  pp’V mmo nano n  pa־ 

i סלאץ oonn איז pa^B וײ אץ םאמער n  PB לאפא 
r v  o n i מאל lyayvn  i n  .piyn oayiaya o’a 

oyn שױן ייד Byaילם nrai’ n  p  nyan m oyoa 
.paya o’a Vya p p  anm oyn

 ayvn lyiynv y lym pnya ypyo oy איו
p a  p v ’n y n y p  *oyi n  p  p rmya panp rt 

•nyya oapvn oyn n  .oyn  nayV m  is oaatf 
■ei y»n  aamappy p e ayan syaano p  iyay oyn 

oaya 1װעלמ p v  om אאנ moo n  po pov i av 
ס. T גאד יזי ^ ip  m  im payaont r*t ira  •p y

8 oyai’Bלס m ov״ lyofi’iviyB n  p a n a  iyo 
p םמ m  I ’a .oayanp ועייםוןןכלח־ -yea’m yt 

p iyn onyasy bps oayanay m  P  p i rt o i’o n 
m ^ ao ’a yiyiap am וyלpayn payp p די o m y 

aw oamayiya p•לכyn is paaua’iya את m  n  y 
ח  זאל ysaya לסnoonap 8 די אץ oayanp מ

nyayaoomy p ט1יליזי38סם o  o p  p iyn ל* o’a 
pimpayp payp די םיט po ravn P»p r r m 

pa oy •pay a»p .pooamyB oiyomiy a n 
pa’B ויד yaVyn oimvopyBiaya m y  oiyayvn 

i p  ia^a my p m 3סםזיכםי3מל, p m  n  p 
p i anpa rt oma די lysaya m  1» poyiyoap 

noonap 1 סמ אח« ly o m y  yiyiap3לי paya 
1 ya^oy8 18אל ,O’Byp noopyי יו p’ י i nrai 

ayi p מל n  p  poyn i p  .pSysya o’a m •p 
oyai’B n לאפא n p  i p  oyii ל T 83מ P  payn 

pyyn p?0’B yanp O’B p  pxuya r® oayioya 
P  ,lyiam osp די ’nrai איז oy i p  Tyn i n  *pp 

iap O’B irim יל8צו איז sp  p  yp’in.״

 ממאל פװ ארנײםער כאםחראוב
 נענעראל א צו Tt גרײםעו 91

| •_ טוײה_____
y ל א ^ a סמ pmoo ג p  aiyinoya n״iyo 

 lya^mzmm אלץ oiyn oBaipis lyoayya m אין
aanyopnn i n  O’a פמ aaoao’P  a n םמ oayanp 

oyn 91 לא?אל n  o»a oyn לי m, אױ ama מ o  o n 
p o si o n לי.1י

lyvrpaya .aiyaana nyn oan ’iyir on i m 
n ,91 לאקאל םח  iBias’ ptm rt na i p  ,iyap o»a 

oma ^  n  ip  nrai’ m  pvm s aanrsya איז 
3 y pnya *moאץ םאלע1א n y  o’a oyn nrai’ n 

panynv nioopy pp oyoiyn״o n  ipaya ana po 
p i  yaifr n  iyay p  oyn rnnar oan .oayonay 

i !יקאל n  no yoanya yomya .ponya ײ־8לג»8אם 
p inains p  poyn iyo םים no lyoyioPB yomya 

p  y n a  oiyepnieayp m| ױ םרײז־ P*־b y י  P־
'* .pspnoni’ n  payaisiya

yomya y payn p i  oan צאל oiyopoioayp 
^סאא אמ isam סזז•ל a pairpo oanaya yoanya 

p o m •  aiyinoya poya■ אלס m ^ao ’o ײ םװ  י
oyn a n  T P  anayoay o»a ,lyenm bypi 91 לאקאל 

י ■■י —----------- omoaoD- י

.m o  i p  pmoo
 װאקײשאן ו25$ססס, אױס צאלט װניאן

ארבײטער. די צו געלט
pol6 o n ימי n  oyn םסילדחנז pin ,o n i 

oyn און nrai’ nyoya aiyinoya 91 ?אל8ל mnyap 
pa 1 יסצאלצן1א m ’̂ ao’a y ip  isלם83 י y •pb 
מנ is .|yv”pnn ײאד ל ^ m pb i n n אח *anya 

oam לױט oyn nrai’ n  oyn oayanay o n סיט n 
jams לי83

lyvnypa ,aiyaana nyn oan’PiB’om m 
po לאסאל׳ n  |p  n^ysons nrai’ n  oyn ,oij^piy 

pnn״yoio n  oo’Byaya iyv 1לא8ד 125,000 פץ. oyi 
nrai’ ip  oy y^yn oyn yoio yooyia n  ip אק 

pb oy pn  oyn ypnyay םיס pp סאל pיysyaoלe 
pb• װאקײשאנס .m ^ a o ’o y ip  is

laymo pan ans 1צ1לי80סי m  pb 
17 is nays a n  po panp p»yn n rai’ אלאר! ■W 
n װאלײשאז yaלט ysya oynלp iyn  D אייד n  p 

pan  oyn in ^ a o ’a ײםסלאז31א PT o’a payn pb 
.orniB i n  is iyayv

oyn ,iayo npmpun i אין n  i p  oanan m 
o 91 לא?אל n  i p  m ^ a o ’B n  ihb papnya oyn 

p לעצםען ip  i p  oy ly^yii m viyiay oayo’iay• 
yiym ihb panmya payn oaipai’ n •לאן n a y  oyn 

1» m  oanp oaran n n »  n  pb .in^aom-
a״iyo פאר באצאלם y װאקײשאז װאך m  PB opn’i 
1 ihb yai’Bחנלמנר iy ייס31א p m  oyn n  pb -אױ 

iyo ארנדים panp גאםיו^יד iyv”pBii n  o’a .מלס 
oaysyiB pomya y yoi’B y צאלם 91 לאקאל אין i r 

i p  pb יצי־חול nrai’ n  pa nrai’ m  is o p n n 
is o’P־rt»ya n אלם3  iy ט 8אל  oyn די סײ לימו•8^

aiB״pb |yo םײ p m  oyn n .ארסײטסלאז
oyn aiyaana nyn lyvrpaya אין aanamyo 

payayaomy o’oypa o סיס n פאלגענדזמ :eayaonao 
oo’Byaya iyv”pyn n פלאן ״אונזער  oanioya 

up  ,lyayaoomp n  pb nana y m o’a אלס oan 
m  ,nyomiB a n  aaip oyn ילאן n  any oaya 

pa ynoonap ysaaa איו -oy *pp oranaaa oara 
מ סאלעל־שעפעל. לי

oa»^yaBmy piyn paariyov p״ r אײף o n 
a p״iy  p  .iayo a n  m i  iytr ארפײס ysana n 
om איו a n שאפ, ען3מל m v p p  pb iy ap  tp»a 

ip  m y  p en is y po 8יײלי1אײם psanaap אזי־
■M M A A k k  M k L k k  i k k ■ m m  M m  m m m  a a m a L m a a m  aaaI a  ■■i ■ a װאקיײ םולימ וװס רעכם דין גים ער ®ארלירט בייססלאז׳

.o’oyaya טאן
p a  is o’a o an  PT oyn iyayaoo”aiB •p i, 
p n  p  oa’oayiya o’a in y i י8  p  oy lyn p a p v  
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גערעכטינקײמ
 םעגליכ־ א ארבײםער די גיט דאם װערען. געגומען זאלען
 נים און צייט םלעק אין װאקײשאן זײןר געמען צו קײט

ארבײם. וואד א פארליחנן
 גא־ א װעכענםליך םאנד צום צאלען בתים בעלי ״די
 זאםעלם יוגיאן די ■עי־ראל. דעם פון ®ראצעגט שםיםטען

 ספעציעלען א אין באזוגדער עם האלם און םאנד דעם
 דע־ צו געגוג גים יאר סוף איז סומע די אויב אקאונם.

 די גאראנםירם םיטגלידער, אלע םון בענעפיטם די קען
םומע. איבעריגע די קאסע איר סון ביינוטראגעז ױניאן

 באשםימם איז וואם דאלאר זיבעצען םון סומע ״די
 די אויף באגרינדעט איז װאקײשאן וואך א פאר געווארעז

 אין טרײד אין ארבייטער די םון שכירות דורכשױטליכע
 ירע* םיגישערם, אפערײטארס׳ פאכען, םארשידענע די

 קריגעז סיסטעם דער אונטער םיידלאך. םלאר און סערס
 די וױ פיל אזוי *וגקם ארבײםער גאצאלטע װײגיגער די

ארבײט. דער בײ שכירות העכערע מאכען װאס

 כ»־ ױניאן ארכײםער עמכרןדדערי
 די אץ מנסו&ל איר פעססינס

* שן«ןו
 עמבראידערי דער אין זיד םערקם גײסס גײער א

 דער זיגם אינםערנעשאנעל דער ®ון ײניאז ארבײםעד
 איבערגע־ האט םרידמאן, זכריחו לאקאל, ®מ ®רעזידעגט

 גאכדעם האי, אין װאד ערשםע די םארװאלםונג די נומען
 חד האם האטאב לעאן מענעדזשער געוחױענער דער וױ

________________ • זיגגירט.
 עםבראי־ גאנאען אין זיך םערקם גײסם נײער דער

נים די אין סײ שעפער ױניאן די איז סײ םרײד, U א׳ L , .a . m ארבייםם די און ארבײטער די שעפער. ■ארגאגיזירםע
גאכלעםע־ און לויזקײם די אז דערםילם• ראבען ^געבער

די אסהיםען און אגרימעגם דעם דורכםירען אין קײם ^
איז געהערשט לעצטעגס תאט װאס ארבײטם״סטאנדארדס

ענם־ איז יוניאן די אוץ אוגעשאפם איז איגדוסטריע דער
בא־ די קריגען זאלען ארבייטער די או זען, *ו שלאםעז

בארעכםיגם. זײנען זײ װעלכע «ו דינגונגען
 דאנק א איז אינער גיט פרידםאז םעגעחשער װי

 גע• שוין יוניאן דער םון טעםיגקײם ®ארשטארקטער דער
 שעפער גרעםםע די פון אײנעם ארגאניזירען או למגען

 דעם אויםער געבליבען איאם ביז איז וועלכער טרייד, אין
 םקאלאפינג ״מאנהעםען די איז דאס קאנםראל. יוניאז

ארבײטער. 80 ארום כאשעפטיגט וועלכע קאספאני*,
אויפגע־ איז םרײד פיז ערשאפ אל1 סערגרוי א אין

אגרימענם. פון פארלעצוגגעז פארשידעגע געווארען דעקט
לי די םיי װעלמ אריף—  ארטײסער די סיי און בתים מ

 נאםירלי־ געװײנליכער, א אױף וױ געקוקם שױן האבען
ר  ביישפיל, צוט שעפער׳ די פון פילע אין ערשיינוגג• מ

 פאר עקםטדא די גאלען נים בתים בעלי די פלעגען
 אווער־ פאר גאלען םלעגעז וױדער אנדערע אווערםיים.

 אנדערהאלבען די אגשסאט מער םערםעל איין בלױז סײם
 אגרי־ דעם לוים גאלען געדארםם האכען זײ וױ מאל>

 אז דערצו, געםירט האבען פארלעגונגען די אט מענם.
 פאר־ סעזאז אין מען האס שעפער גאל גרױסער א אין

 האבען די װיבאלד שםוגדען״װאך. 35 דער אן געסען
 םעז האט אװערםײם, פאר עקסטרא גאלען געדארפט גיס

 און שבת איעגעשלאםען שםונדען, אלערליי געארבײם
 אפגעשאםם איאט זײגען םירונגען אלע די אם זונטזע.

בתים. בעלי די װיסען געלאזט האט יוניאן די געװארען.
ד פארברעכענס דיערע סארגעבען או גריים איז זי אז  ג

 אי«ם פון אבער פארגאנגענהיים, דער אין אגרימענם גען
 אגריםענט פון םארשריםטזןן אלע םחען װייםער און אן

גײסט. אין און בוכשםאב אין ווערען אפגלהים
לאקאל. םון פרעזידענם םיט׳ן געשארעד א אין

 םאר־ די איבערגענומען האט וועלכער םרידפאן, זכריחו
 םארנאכלעםיגעז דאס אז אנגעוויזען, ער תאס װאלםונג,

שע־ יוניאן די אין ארבייטם*באדיגגונגזןז די
 עםב־ די םון אינטערעטען די געשעדיגם מער האס
 טאקערם סנױםשערס׳ ■ליםערם׳ די ײסעד־,ארב ראידערי

w« ,ערמבײאר אנדעחג די r _ אונזער או זאגגעבאל 
 זיד געשיגעז װעלכע שעפער יוניאן גים די וױ יאן,

 םרידפאן חאט — שעפער נים״יוניאן ״די םרייד• איז
 דח־ו באקעםפען. געקענם לימנט םיר האנאן —

 אלע באלאנגעז עס אןװאלכ וא קאינסיל« אקסעסארי
 פרדיען פאר טריטינגס סאכען װאט סריידס די אין

ר דודך אן *  קריגם קאתםיל אונזער װאס חילןי דן
װאלנע לאקאלס די און באארר דזשאיגם ררןס דשר

 םארפליכ־ וואם אגריםענםס ױיערע אין פונקם א האבעז
 טרימיעם זײערע קױםען צו מאנוםעקםשורערס די םעט

 גװינגעז געקענם סיר האבען שעפער, ױניאן אין כלויז
 זײער באשטעלען *ו מאגופעקטשורערס און חשאבערס די

 איז בלויז פליםינג און סטיםשינג םאקינג, עמבראידערי,
 האבעז װעלכע אבער, שעפער ױניאן די שעפער. ױגיאן

 םיםלעז די דוק־ םיר האגעז אגרימענם, דעם םארלעאט
 גע־ זיד האט קאנקורענץ זײער דערגרייכען. געקענם גיט

 דעמאראליזירם האט און םרײד גאטנען אין םילען לאזט
 דער םון זאך א אלץ עס איז איאט אינדוםםריע. די

 שוואכערע די אויך און בתים בעלי די פארגאנגענהײם!
 דער אויף איזנט איז ױניאן די אז וױיסען, ארבײםער

 און אגרימעגט געגען פארברעכענס קײן װעם איז ייאד
דולדעז״. ניט םער רולם ױניאן

 וועלכע שעיער, אאל א אנגערופען האם םרידמאן
 ױ־ די װאו ארבײםער, חונדערםע צתאםען באשעפטיגען

 אגרימענם. פון פארלעגונגען אלערליי געםראפעז האט גיאן
 אומגע־ ארבײםען אווערםיים; פאר עקסטרא אאלען נים װי

 סקעיל ױביאן םון װײניגער אאלען שםתדען; זעצליכע
 די האם ■לעגער אלע די אין פארברעכענס. ענליכע אמ

n״’ r פאר־ זײעחג גאכאוקוםען פירמעס די געאוואוגגען 
ט מאכם ױניאן די אגרימענם: אונטער׳ז פליכטונגען ^ 

 אין שעפער גים־ױגיאן די פון אוגטערזוכוגג אן אויך
 ארגאניזאגיאנס־ ענערגישען אן או זיך גרײט און םרײי

 ארבײם מער װערען װעט עס װי שגעל אזױ קאםפײן
שעיער. די אין

 טארנאנ־ ארבײטער נאװעלטי און באטאן
לאקאלם. באזונדערע אץ דערגעטײלט

.אסעןנמא .אג«זד אסוו ,-דסאײגרא ןבאסא קאוסנדזי די
 ארבײםער נאװעלםײדזשולערי די מים גחאמעז באלאנגם

 געװארען אפגעםײלט מאנאם דעס זיינעז .132 לאקאל אין
 טשאר־ א געקראגעז זײזזאבעז לאקאל. באזוגדער א איז

.121 נומער אתםעח םער
ארביי־ באטאן קאווערד די אואוטײלען באשלום דער

 בײם געווארען געמאכם איז לאקאל כאזונדער א אין טער
 באארד עקזעקוטיװ גענעראל דער פון םיטיגג לעצטען

 געװארעז געמאגט איז באשלום דער סיםי. אטלאנםיק אין
 װע־ װישניאק, דזשארדזש םון רעקאמענדאאיע דער אויף
 אונטעראו־ באאױפטראגט האט דובינסקי ירעזידענם מעז

 רעקאםעג• די .132 לאקאל איז אװיסטיגקייטען די זוכען
 באארד עקזעקוטימ דער סיז געװאמז געשםיאט איז דאאיע

ארגײםער. באטאן קאװערד די פון אויד אח לאקאל ®יז
 פון םעגעדזשער פארבליבען איז פעלדמאן מארםין

 121 לאקאל ױיער דער לאקאל• גאװעלטי־דזשולערי דעס
שיף. לואים ברודער פון פארװאלטעט אײטװײליג ווערם

 אומװסאװ איםםערן אין־
דעפארםםענפ

 אנ־ האט דעפארםמענם אונזער וואם קעמפעין דער
 פארביגדעג אין אוריק, מאנאטען פאר א םים געהױבען

 חשאיגם דרעס די װאם דרײװ ארגאניזאןױאגס דעם סיט
 דזשאבערס, ױניאן נים די געגען אנגעפירט האם באארד

 זזערי שרײבם — לײן ביליגער דער איז הויפטזאכליד
 דעיארם־ אוט־אװ־םאון דעם םון מענעדזשער וואנדער,

 דעס טראץ אפשטעל אן פארםגעזמנם ווערם — מענם
 דער אין בתים. בעלי די פון װידערשטאגד שטארקען

 פון קאנםראל אונטעח זיד געפינט װאס םעריםאריע
 אין שעפער 23 טrא נאך זײנען דעפארםסענט דעם

 אלן פאביליזירט האט דעפארםםענם דער םטרײק.
 םםרײ־ די ארום לײנם פיקעט אטנוהאלטען קרעפםען

באוואכט• כסדר װערען זײ און שעפער קעגדע
 פינפסען דעם אן שױן גײען סטרײקם די פון מאנמ

 זימען װאס סםרײקס פאמויגעגע די אװישען מאנאט.
 אן, נאך האלטען און פעברוארי אין געװארען געמפען

 אײ־ סטעיםען ראחבימק, פון ״סופעדםםײל״ די זײגען
 חש. J ברענםש, לאנג מץ ליע״ ,לארא די »ח לאנד

 ןאשאנקאינדזש אן אמיסגעקראגןןן האם ליע לארא די
 םםרײק דעם אנפירעז דאס מאכם װאם יוגיאן חגר געגעז

 דדעם״ ״בתנא דער געגעז סםרײק דער שװערער. פיל
מר שױן זיד *ים חש., j פלעינפילד. םץ דרײ אי

דעד־

 T 8 צו פססנ׳ס כאארד מימו
ארנײמןר פאר.ניםנודם שכירחז

 אר־ גיט־גודס דער פון מענעדזשער נעלסאז, לואים
 נעשאנעל די אז מעלדעם. ,155 לאקאל בײםער
 ״גלאריא די באםוילעז האט באארד ריליישאנם לעיבאר
 ארביײ פריערדיגע אידע אלע *וריקנעמען מילס״ ניטמג

 פאר־ האבען זײ װאס שכירות די זײ כאגאלען און םער
 האס פירםע די זיגם *ײם גאמער דער דורד לארעז

ארבײם. דער פח ארויסגעװארםעז זײ
 געהאם פריהער חאם םילם״ ױםינג .גלאריא ךי

 םיט אגרימענט אז געחאט האט און ברוקליז איז שאפ איר
 .1938 יולי, םען15 דעם יוניאן. ארבײםער נים־גודם דער
 ראבעסאניא. נאך שאפ דעם אתיםגעםוםם פירטע די האט

 װי ארבײםער. אירע אלע אױסשליםענדיג פענםילװײניא,
 אנ־ אײט שטיק א םירמע די האם איבער. גים נעלםאז
 באגײען פאד יוניאז דער מיט פארהאנדלונגען געפירט

 זײן חושד גים זאלען ארבײםער די אום אגרימענם דעם
שאפ. םיס׳ן ן^םלויפען *ו םלאנעװעט זי אז

 אױסגזד אץ באס דעם נאבגעפאלגט האם ײניאן די
 דאן און פלאץ נײעם דעם געעפעגם האם ער װאו םוגעז

 רילײשאנס לעיבאר חנר פאר פירמע די פארקלאגם
 ענם־ איר ארױסגעגעבעז םrא האם גאארד די באארד•
 נאר גיט פח פירמע די יוניאן. דער גונםםעז «ו שײדונג

 שכירווו ?ײ באאאלעז און ארבײםער אלע *וריקנעמען
 אױסגא־ די דעקען אױך םח זי נאר יאר, קארגען א פאר
ז  שסזך איז זיד ארימו־איזמנז אױף ארבײםער די פון מ

זיז־. געםיגם פאבריק די װזט םעל,

ק זזוץ• י  די tuilbinvw עד ו האט ד
 עלימס איז קאפלאז דער םיט פארביגדוגג איז סםרײקס
^ די פירםע, ױנ  די און בוירגען נאח־ פון דרעס״ ,

ריװער. סאוטה פח דרעם״ .װאגיםי
 דעפארטמענם דער האס קאונטי װעסםשעםטער אין

 דער יאנקערס. אין סםרײק פארביםעחזעז זײזנר א
 יוניאן די דחגס״. ״האדםאז דער געגען איז סםרײק

 וװריש יאר ואר א םיט געסטרײקם םירםע די האט
 געװאדעז• באנײם םםרײק דער איז הײ־זר אפריל םוף

 פער־ דארט ווערען ארגאנײזערס ױגיאן און םטרײקערס
 גע־ די ®ון קרבז לעאטער דער אטאקירם. דערליך

 ארגאנײזער גארדאן, אסתר שװעםםער איז וואלד*טאםען
 פיז געווארען געשלאגען איז װעלכע ױניאן דער םץ

 דער או םםרייק״ברעכער פירם װאס טעקסײדרײװעד א
ארבײם.

 שםײס וועלכער װערנאן מאונט פון 143 לאקאל
 פירם דעיארםםעגם ןאו־מאװומ־א פון קאנטואל אונםעוץ

 גי .ביזי דרעם״, ,װענים דער געגעז סםרײיןס אן
 .פא־ די ^קערס; אץ דרעס״ ״אדאםס אוץ דרעס״

 װײם־ אץ שאפ״ וואלענטײן ,ג. _ און דרעס״ ראביטא
יארק. נױ םאקאהא. אץ דרעם״ .םאק ךי און פלעינס

 אפ־סםעים דעפארטםענם דער האם סםרײקם דרײ
n נײ r• דדעס״ קימ״ און ,עקםעלסיאר״ זײנען: זײ 

 איז דרעס״ ןע,װאלד די און יארק נײ איןקיסנסםאח,
 די פאר געארבײם האט פידמע לעגטע די וואלדען.

 אײנ״ איז און דזשאבער יארקער נױ א דרעם״. *מארװעל
 דדןס די װאם אגריםענם דעם אין געווארעז געשלאסען

 םירםע. דער םים געשלאסען האט באארד חשאינם
 זיך און געתאס חרטח אבער האט קאנטראקטאר דער

 בעסער האט ער שאפ. ױניאן א אטנוהאלםען אנטזאגט
 תשא־ געסעםעלםעז דעם פאר ארבײט די אויפגעגעבען

 םירמעס. יוניאן :ים פאר ארבײםעז געגוםען זיך און בער
 אנגעפירט װערם און געווארען כאנייט איז סםרײק דער

ענערגיש•
שױחי נױ אין  אויי דעיארטםענט דער האט ח
 אח אראגדדס ®ח דרעם״ ,שעװםשיק די םטרײקם.

 קאנ* נוארק פון 144 לאקאל ניארק. פיז דרעס״ ״אקם
 ■יקעס ענערגישע אן אנאוהאלםען כחות אלע מנטרירט

 דעד האט קאנעםיקום איז שא^ לוקם דעם ארדם לײן
 םראקס״ ,באני דער געגען — סםרײק אײן דעפאדםמענם

 סםרײקם םיר אײלאנד לאנג אין און מידעלםאח אק
 םםרײק איז איז אםםאריא איז ,םריגאקריא״ די —

 איז «ארק אזאן אין ,בראמםםאן״ אפריל; םוף זינם
שמ די זיגם םםרײק איז  אנדעתנ די םאי; אין ײיד ער

 םרױאריג דער פון סובסידיעס דיגעז שעפער «װײ
 זײ יארק. נױ פון דרעם״ דעיל .בלײ באריםםער

די און היקםוזיל אין דרעס״ .פישמאז די זימען:
 r־n« לאנג נים זיך האט װעלכע גוירש״, פײז «ם<

■קאחשאש״י אין גמפענט

, י ל 9 ױ 3 9 1«<(____________________

 םרײד נארםענס w אין
דעפארםמענם
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גאר־ קאםאן םון םענעדזשער רײזבערג. עלײעם
שרײבט: דעפארטמעגם פעמז

 געוואחנן איז שעיער גארםענם קאטאן די אין
 אפערײ־ גענוג גישםא פאקטיש זײנען עם אז ביזי, ןװי

 זיך האם װאם סעזאן דער דרעםעס. אויף פארס
 םארענדיגם נביאות, אוםעטיגע אזוינע מים אנגעהויבען

 םיר װאס סעזאנען בעסםע די פון אײנער אלם ױך
 איז איבערהױים *ײט• לאנגע א פאר געהאט האנען

 וױיוען ארבײםער דרעסעס. לײן ביליגער דער אץ ניױ
 מיםען אין װען רr דעם גיט געדענקען זיי אז אן,
 ארבײטער די םרײז־. אין ארבײט פיל אזױ זײן זאל יוני

 !ייםעז מאגערע די פון זיד » ביםעל א איצם ?וםען
דורכגעםאכם. האבען זײ װאס

 װען םעזאז אנחויב אין אז אן, וױיזט רײזבערג
 בתים בעלי די חאבען ארבײט, וױיגיג געװען איז עס
 געגען םיםעל פראפאגאנדע אלם אויםגונען פתנירט עס

n נײ די יוניאן. דזר y jn r געהעוט. האגעז באסעם 
 גאטנע די אװעק געםען אום־אוױםאון שעפער די ןז

 אין ארבײט קײז ניטא חגריבעו־ את עס אץ ןרבײם
 אוט־אורםאץ באםעס די שעפער. יארקער גױ די

 די פארהאלם יארק נױ אז געקלאגט- האבען וױדער
 די אין סלעק דעריבער איז עס און ארבײט גאננע

 כסדר האם יוניאז די כאםש שעפער• ןוס־אװ־טאון
-acL uusraaau גרוגד־ אוז טענות אלטע שויז זײגעז

אין *דדײמ ייײי יײ״א״• ■״**•״“ — —

אפמלײרם אױחשאנסשאו ד*רמדי י •לאנד איז ®ייםעם גיעםםע די פת איינע איז דאס f p כאשעפםיגט אח פרײעדאמםערוועש זײדענע פראדמידט  m \j id  Si / p d n  I ו
------— ------- געווארעז באנײם איז אגרימענם דער ארבייטער. 360
 הע־ א געקראגען האבעז ארבײםער די און יאר נחײ אויף

שכירות. די אויף פראאעגט אכס פון כערונג
סאן״, ענד םרידמאן .םאל איז פירמע ןװוײםע די

 בי״ א מאכט פירמע די פענםילװײגיע. בריסטאל, פח
 אר־ הונדערט באשעפםיגם און אונטערװעש לאין ליגע

 אגרי־ נײעם דעם דורך האבען ארבײםער די בײםער.
 אווער־ פאר גמאלט סאל אנדערטהאלבען געװאונעז מענט
 זײ וואס געגאלם, פערטעל א מיט אײנס אנשסאט טיים

 די אגריםענם. לעצטען דעם אונטער געהאט האבען
 העכערונג א געקראגען האבען שאפ דעם אין פרעםערם

שכיתו^ די אױף פרזמענם מן פון
 באגײען צו זיך גרײט מאסס., לאועל,

אגריטענט.
 גרײט מאםםאטשוזעםס, לאועל, םוץ 281 לאקאל

 נײ טאפאלק דער מיט אגרימענט דעם באנײעז צו זיד
 וױים־ םאנאם. געקםםען אויס גײט װעלכער םילם. טיגיג

 מיטינג א געהאט האם דײזבערג עלײעס פרעזידעגם
 עס װאו לאקאל םון באארד עקזעקוםיװ דעד פים

 די װאס פאדעחנגען די געװארען דיסקוטירט זײגען
 ■לענער און אגריסעגט נײעם גוט שםעלען זאל יוגיאן

ארבײט. פון

וױניפענ אין די
©fr> i »» WCl r״r - , — -

 אין ארבײם קיל נישםא אימפאד איז עס אז ןזע;
 באשעם־ אן ארבײםער די זײנעז דעריבעד אק ױיד
עו האם מארקעםס, אלע אין יגונג  פראפאגאנדע די אנ

r די אױף וױרקומ געװיסע א געהאם באסעם די 
 פאר׳• זײנעז װעלכע ארבײםער אנםװיקעלםע ײגיגער

 איצט פראפאגאגדע. באסישער דער פץ געווארען ם׳ם
 בילמער דער איז במי געווארען איז עס װעז מר

 אין סײ און יארק נױ אין סײ ארבײםער די און ײז
 זעזזעז ארביים׳ גענוג האבען אום־אורטאון שעפער י

 םענמ^ די געװען זײנען עס פאלש וױ איץ אלע װין
 :נוױי־פאו זײנען סעזאן גוסען דעם פאר אורזאך י

 קעםפעק ארגאניזאציאנם ענערגישער דעו ידשטענם
 אפגעי האם וועלכער דורכגעפירט האט ױניאן די ואס

 און שעפער סוועט די פון קאגקורזנגץ די היםזוז
 לאנד אין לאגע עקאגאסישע די װאם דאם נח׳ײםענס

פארבעסערט. אביסעל זיך האט אלגעמײז יז
גיט. אױך שױן חעלפט נאםען דעם :ײטען
שאי״• עלײעם און ,קאפלאן דער געגען םםרײק דעוי

שית ■ענםילװעיניע, יסנורג,הער <יז  איז ארײז טרעם
 מא־ און ענםשלאסענהײם די יאר. האלבען נוױיסען

 פארןװיגעגעם דעם דורן־ איז סםרײקער, די פון וןל
 האם פירסע ז* געװארען. פארקלענערם ניט פטרײק

 אפילו שיק תאם זי םיםלען. אלע אױספתבירט יייז
 .קוזעי־ אויף פעיד״ ,םלעגדער פון נאסעז דעם תניטען

 די געחאלפעז• גים האם דאס אױך אבעד גחױד״. קןד
 באם דער און געמאכם גים אלץ גאך װעדט אדנײט

םעםלעז• םתען ײוט
 שטײ דעגוױל אין דרעסמאכער משילדרען

אינטערנעשאנעל. פאוי מען
 לעיבאר נעשאגאל די װאט אפשטיםונג דער אין

 אוױ• דורכגעפירט טאנאט דעם האט באארד ײלעישאנם
 חנר פון בחננםש דענוױל דעם םון ארבײםער די זיןן

j םפארטװעיר .מקעדו pעם װער כאשטימעז או ״
mb ■Mf ---------------------------------------- - — -------------------------------- —-------- ̂̂  פארהאנד געםײנשאסםליכע ביי םארםרעטען זיי של

 פאיאריםעם גרױסע די האט פירםע דער םים ליגגימ
 אמסער־ דער דורך סראמעזאיפ זײן «ו גןשטיםם
משאנאל.

 יי אוױשעז אן אמט פירט איגםעדנעשאנאל די
 oarארגאגיזא* טיכטיגען א פירמע דעד פץ ארכײםער
 סאול ארגאנײזער r® אױפזיכם דער אוגםער מםיעיז

מ יי גייז•  פארחאגדלעז אנחױבען גיכען אין וחןט ייני
אגרימזנגם. אן פאר שירמע דער פיס

 באנײען טירמעם אונטערװעש גרױסע צװײ
אגרימענם.

ש גרױסע גײיי דזון מ ת  םאנאט דעם האבען פידםעם י
 םיט איגםעתעשאנעל דעד םיט אגרימאגטס זײעדע גאגײס

מר. די פאד נאװמסען ײ  ייז פירםעם די פון אײנע ארנ
י ״ײײייסיז אײלאנד• חשד ודידװי^ װעסם p« אמיט״ג

 פארםרעםער איגםערנעשאנאל פערלשםײן, מײער
 גע־ געשיקם טאנאט דעם איז סאום־װעסם דער אין

 מאני• וױניפעג, נאד דובינסקי ®רעזידענט פיז װארעז
 פאר* די אין לאקאל דארםיגען דעם העלפען או טאבא.

 קלאוין אין אגריםענט דעם באנײען נו האנדלוגגען
 ער: שרײבס וױניפעג אץ לאגע דער וועגעז םרײד.

באשעפ־ דאוט זײנען אינדוםטרי קלאוק דער אין
 דיסיטגלידער זײגעז אלע ײמער.ארב 600 אחם טיגט

 דער שעפער. יוניאן אין ארבייםען און ימיאז דעד פון
איז ,216 לאקאל וױגייעג׳ אין לאקאל אינםערנעשאגעל NHi ^  4

 רײן א אמעשטעלט האם אינטערנעשאנאל די
 דאם געגעז קעיס די אפעלירעז צו לאיערם פראמינעגםע

 פון קאמפאני גאומענט דאנעלי די וואס אינדזשאגקשאן
 אינטער־ חנר נעגען ארויםגעקראגען האם םיםי קענזעם

 הוי*ם אלס קאורם. דיםטריקם פעדעראל אין נעשאנאל
 װאל־ אטשעסאן, דיען געיוארען אנגאזשירם איז לאיער

 מיגי־ פינאנס ®מ אוגםעו^סעקרעםאר געווען אח כער
 פון צײט אין שםאטען פאראײניגםע די םון סםעריום

 םיס צחאמען םערםין. ערשםען רחװעלם׳ס פרעזידעגט
מ צוגדײםען אויף געווארען אנגעשטעלם זײנען איחם  י

 פון דיען גאריסאן, ק. לאיד קעים. די ארגוםענםירען
 ףזעאדזש םקול; לאא װיסקאנםין אוו ױניװערםיםי דער

 פ?חך אמעריקעז חנר ®ח לאיער הױפם פאדװעי, א.
 וואלש דזשעראם גרין; גייטהען לעיבאר; אוו רעישאן

 טון לאיער אינםעתעשאנאל דער שלעזינגער, עםיל און
יארק. נױ

 פאחזער דער םיםי קענזעס אין אן גײם גלײמױיטיג
 אױף נאארד רילעישאנם לעיבאר נעשאנאל דער פון

 געגען אדײנגעגעבען האט יוניאן די ױאם קלאגע ד*ר
 אר־ געגען דיסקריממירען פאר קאמפאני דאנעלי דער

יוגיאז• אונזער פין םיםגלידער זײגעז װאס בײטער
 דעם אנגעחױבעז פארחער דער זיד האם אריגינעל

 פון ארן קאםיאני דער ®מ לאיערס די ױגי. טען6
 קאם• די ױנקח, עמפלאים דאנעלי אזױ־גערופעגער דער
 אוגםערגעשרימז האם םיו־פע די װעמען סיט יתקמ ■אגי

װאםזיי אלץ געםאז ייאבעז “״
wrwi* v*t

___________•**' d a in 7קוו9ל אינמרגעש^געד
 געלונגעז אבער זײ איז עס אלט. יאד 4 גאנצען אין

 באדינגמגעז די פארבעםעחח צו פיל צײט דער פאר
 קלאוק ערשםעד דער איז דאם ארבײטער. די ®ון

 לײם יונגע טרײד איז באגעגענם מז װאו מארקעם
 דורד איערײטארס אלס אויסגעלערעגם זיד חאבעז װאס

מע די ®ח פילע יאר■ כעעמלי לעצםע די  םענשען יו
אויסגילדונס סיםםעמאםישע א באזיצען
װאד־ארבעם. איז װיגיפעג אין סיםםץם ארבייטס די

 גזד געהעכערם באדייםעגד זײגען שכירות די כאםש
 אלץ גאן• זײ זײגזנז יאר, פאר לעצטע די דורןי װארעז
 קװא־ א פוץ שכירווו דורבשניםליכע די גידעריג זײער

 דאלאר 24 ארום איז אפערײטאר קלאוק ליפיצירםען
 איזר יעדער ארבייט. שםונדעז פערציג פאר װאך א

 װעלכע ארױסחעלפער פאר א םיט ארביים רייםאר
 דורכשנים־ די װאך. א דאלאר 16 ביז 9 ®ון קריגעז

 דאלאר 24 ארום אױך איז קאםער א פון שכירות ליכע
 מיניםום פעסטען א איאט פאדערט יוגיאן די װאך. א

 םינימום א און טרײד איז ארבײטער אלע פאר םקעיל
 קאטערס קוואליפיאירטע פאר ײאד א דאלאר 30 ®ון
אפערײטארם• און

 בתים בעלי קלאוק די מיט קאנפערעגץ ערשםע די
 אין ימי• זעקםטען דעם געווארען אפגעהאלםען איז

 םאל, אלע וױ גע׳םענח׳ם בתים בעלי די חאבען אנחױב
 אמט אאלען זײ וױ גמנחר צאלען נים קעגען זײ אז

 װעלעז זײ אױב ביזנעס פון ארויס םתען װעלען און
 נזזי־ אגער זײגעז עס 4שכיתו זמנכעחנ צאלעז דארפעז

» גאגומען חאבעז װאס אײניגע געװען אויד זײ שען
_____ע.פראג דעד אין שםעלונג ליבעראלערע

 גום א געווארען אפגעהאלםען איז טארגעז אױף
 פון 500 ארום םיםגלידער. די ®ח םיםינג באזוכםער

 עס און םיםיגג *ום געקוםען זײגעז מעםבערס 600 די
מ די זען *ו פארגעניגעז א געװען אח ת  מעגזנד י
 גרױס ■ראבלעםעז• זײערע דיםקוםירען פרױען און

 נװישעז חערשם עם װאס גיי׳סם םײנעם דעם פאר קרעדים
ױ לאקאל r® מעגעחשער דעם קומם ארבײםער די  נר

 לאקאל ®ון םעקרעםעריז דער איז העדבםם םעםײעל דעד
 איגםערנעשאגאל אתזעד ®וץ יימפלוס דעם דורךלעװיז• חױ

 דרעסםאמד די ■אטן-שמאיױנ א װינייעג װעו־ם יוניאן
 נאז־על אנדץרע די אויך אזױ און זיך ארגאנמירעז

ױיז *רבייטער. פ

 ־^- ׳י- ־* ir- ײי| itwt/v u מקצנס האבען
 ®ארחעו־ חװ־ זיו חאם ױני טעז13 דעם ענדליך חער.

 גײם געשריבעז ווערען שורות די װען אנגעהױבעז•
 ®ארםהאמז דארט אח ױניאן די אן. גאד ®ארחער דער

 און לאנדםחניל קליף לאיער ®ראםיגענםען א ײרך
 זובט לאיער דער ארוים. איחם העלפט ®אלסער ײשעיז

 קרייץ א דורך און עדות יוגיאן די דורך באוױיזען גו
 אז ױנזמ״ דאנעלי דער ®ח גאאםטע די ®ון פארהער

ח א ס א ח ײנקמ קאםיאני א וױ םעהר נים ד א ס א  װ
 ארבייםער די אז פארחיםען גו כדי געווארען כאשאפען

אינםערנעשאנאל. דער אין ווערען ארגאגיזיוט ניט ואלען

סאוגרזועםס חןר אין
 םערי־ סאוס־װעסם דעד זאי אגרינמננטם גאל א
מ םאריע ע  א איז גןוזארעז• מגאנײ טאנאס דעם זי

פירםאס םיט^ פארהאגדלונגען אן גײעז ®לזמער גאל
אגריםעגםם. באנײען ײעגעז

 אג־ די געװארעז באגײט זײנען לואיס םייגם אין
 - א קאםיאױ״, גארסענט ,םױםשדעל דער מיט רימענםס

 תונדערט טיגט6כאשע וועלכער שא■ אונםערװעש גרויסע
 אונ־ מאל ערשטען גום האט םירמע די ארבייםער.

 *װײ מים יתיאן דער מיט אגוי&עגט אן םערגעשריבען
 אגגאי צוריק לאגג ניט ערשט זיך האט און צוריק יאר

 גײעם דעם אמטער אסאסיעישאן• דער אן שלאסען
 קלאוזד א געװארען אײגגעשטעלם דאוט איז אגריטענט

 הענערוגג א גצץראגעז האמנז ארבײםער אלע אוז שא•
 א געקראגען האכצן קאםערם די שכירוו^ די אויף

ר װאך א דאלאר האלב א אוױי ®ון העכערונג עון  ;י
 ױן חעכערוגג א געקראגץן האבען ארבײםער שטיק די

 ױימז פארהאגדלונגעז ®ראצענט• האלב א אץ זיבעז
 מא־ אונטערוועש אנדערע די םים געווארען אנגעהױכען

 ארבײמד די און לואים סייגט אין נופעקםשורערס
 חעכצ־ זעלביגע די דארם אויד קריגזח או ערוזארםען

גארטאגט סײםשועל דעד פון ארבײםער די וױ תגגען
געקראגעז• וזאבעז קאםפאני
a באנייט האט קאםפאני״ דרעס .גאװעלםי די r t 

a צודײ נעקסמע די ®אר אגריםענם r* ג די מ  ארבײ־ די מג
ביליגצ אויף װאך א דאלאר 14 ®ון םמימום א םער  די
 ארבײטוו װאס די ®אר שכירות חעכערע און דרעםעס ליק

 חױז ®ראדואירט פירמע די לײגם. בעסערע די אויף
ביז דאלאר 8.50 ®ון זיד פארקויםען װאס דרעסעם
םוצעז. א דאלאר דרײסיג
 דאר מים פארהאגדלוגגעז אן ®ירם ױניאז די

 למיס סײנט פון קאמיאני״ גודס דדײ ,רײם־סטיקס
p קאטאן זייער פאר אגריםעגם דעם באנײעז וואגען i 

שתמז זײ װאס שא■ טשילדרעזדרעס  האבעזזמםערגע
 אױט־ איז װעלנער און וזדיק יאר אנדערהאלבעז םים

זדגש געהאם חאט ייניאן די םאי• סוף געגאנגלז
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טרײד דעם אין און ײניאז מאכער)לאול)ר דער אץ
 סײלםלײם קלאוק די פון באריכםען

ערפרעהעגד. זעהר זײגען ראוד פון
 ערװארםעם באריכםען ytym לױם
ty םען, t ry װינםער הײ־יאריגער 

 ווי פריחעד lynmtay ױך ז*ל םעזאן
םײלס־ y םון באריפם y געוױמליך.

 myo םעז וועז .otyriy םײגם סאן
 זיינען װאס די םיט יאר oyt פון ארדערם די פןןרגלײכם

ty אין up למטעם *רײנגעקוםען t ,שםײגעז אײם 
ארימר. םיל ארדערם הײגםיגע די

 די ry זאגען, באריכטען ytym אין סיילסלײט די
ty אז גלויבען לאנד איבערן ריםעילערם t סע־ װיגטער 

 האבען זײ שלעכםער. קײן נים זײן oyn tip דאס זאן
 זעהען אלגעםײז אין און otyoo די אין סםאק קײן נים
אפטײלוגגעז ביזנעם אגדערע אין ־אויםלעבונג אז זײ

___ ' לאנד. אימגח
ty איידער t אן ױך פאנגם םעזאן otyn מאל אלזנ 

 גוטער. א זײן װעם סעזאז דער אז שםימונג געשאפען
ty םים געםאן װערס דאס t ערשםענס׳ כונה lynya is 
oyt פרײזעז די אויפאוהאלסען םמז מאנוםעקטשורער 
iw אװײסענס ty די ״שארקס״, די לאזען גיט זאל 

 בעםטע. דאם איהם פון קריגעז is בײערם, רעזידענם
 אויסנוגען• קעגען ניט איחם זאלען בײערס די אוס

 בלויז ואלען די ry מאנוםעקםשורערם די מען אגיטירט
אני ניט זיך זאלעז זײ מויל, ms האנד פיז ארבײםען

לאגגעד ע. לואים פון
 קלאוק־ באןזרד חשאינם יארק נױ סעקרעםאר

1יתין> מאכש־

 קלאוקמאכער די האם םען is וױםען וױל װאשיעםאן
ty זײ האט מען אײדער אונםעחוכם t is osyrya 

 *ya דארטען שוין iynyn די װעז נאכהער, is ארבײם׳
 א •B .n די װעמען פאליםישענם די ײאלטען ארבײם.
 lyaawnsya אליין האלז, אץ בײן א װי ליגט םראגע
 געקיםערט נים זיך די וואלםעז חשאבם. זוכען is געווען

ty וױ t my אדער קלאוקםאכער ytytay ארבײםער 
ifoipyaay iyam ײ ארבײםען ר נ U װ. ת

ty םון iftyn פםור וױל רעאקאיע די אז t .א. ו. וו
 פגיפות זי זוכם דעריגער באװאוםם. לאנג שױן איז

 די X <. װ. םים שײכות א oyn װאם אלץ װעגען
 ooyoyaoy לאנג פיז שוין > ו װ. יי װאלם רעאקאיע

 פח אאיז oyt פאר געוזאם םורא נים װאלם זי װען
 קײן געפינען ניט iyayp װעלכע מאסען הונגעריגע די

 נאך אנקוםען מחען און טרײדס דיערע בײ דזשאבם
 ty זיכער׳ אױך איז עס א. Jt װ. דער גו ארבײם
 גרױסען דעם געהאט ניט מאטען הונגעריגע די וואלםען
 װאשיגגםאז׳ איז רוזװעלט, •חמידענט פרײנד, םענשען
און חונגעריגע די םיט זיך אינטערעסירם וחגלמר
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 אז פארשטענדליך. פראפים. םים סעזאן א טאכען *ו

 דער וװ או זיד חערען טאנופעקטשורעוס אלע גיט
 קאייםאל האם וועלכער מאגופעקםשוער דער אגיטאאיע.

 סװאי קײן גים שארקס זײ פאר האט ער און ארבייס
 איהם *ײגען*  זײ וואס דאלאר דעם פון שפיץ דעם פאר

 געגוג אױך האט אליין ער וױיל נתועל, ניט ער ווערט
 *יים ריכםיגע די װאגעז ביז אויםהאלםעז קאן ער און
 זיד חערעז אגיםאגיע דער *ו אן. קוםם פארקױםען גוס

ן אבער ו י  װעלכע טאנופעקטשורערס קלײנע ױ ו
 ארבײםעז זײ קאפיםאל. באשרענקטעז םים ארבײםזוז

 אז איבעדסםאקעז וװ ניס זיך אוס םויל גוט תאנט פון
םרעסעז. גו װאם האבען ניט זאל שארק דער

 אינ־ אלגעםײנער דער ®ח שטאנדױנקט דעם פץ
 די קאנםםרוקםיװ. פילײפם אגיטאאיע די איז דוםםרי

 םאםענםאל, דעם דורך םארלירען אבער קלאוקמאכער
 אין חאנד פון ארבײם םאגוםעקםשורער א וחנן וױיל
 ער ארבײם איבעדאוסטאקען, זיד תאבעגדיג םורא מױלי
םארקױסט. ער װען בלויז

 פארקױף דער אויך איז סעואן גוטעז א םאר םיםן א
 באראמעטער. גוםעד א זעחר איז עלבערװ װארעם ®ון

 איז איגדוסםרי, וואלען דעד פח כארינטען די לויט
מ־ וױ סער זדארעם געווארען פארקױפט יאר חײגםיגןן  ל

ר אין יאר מעס «ײס. דן
A

? פראדזשעקם קלאוק דעם פים זיך חערם װאם
 די האבען א. ■. װ. דער ®ח פראדזשעקם קלאוק דעם

 אױןי ארויפגעלײגם איאט װאשינגסאן אין רעאקויאנערען
די אזױ וױ אונטערזוכס װאשינגסאז ״בעגקעל״. דעם

פראדזשעקם. דעם אױף אנגעקוםען זײנען קלאוקפאכעו
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 זי גאר איז, זי װאס דאם אפילו געווען ניט לאנג שמן
פארגאמענחײט. דער פון זאך א געודען וואלם

 םען חאם פראדזשעקם קלארק םון פערסאנאל דעם
 «װײ פון רעדואירען. או אנגאפאנגען לאנג פון שױן

 איק *ו געװארעז ירסאדעז־י עס אח םאג א שיפטס
 *װײ די פון און חודש׳ א שיפםס 2 םײגם װאס שיפט׳
מז אין פענשען אאל א פען האם שיםםם אנ  אויעק־ ג

 א j װי ױ װאס דארױף אכםענדײן נים געשיקס,
 בארעכםיגם דארםען זײנען זײ אז באשטעטיגט האם

 אפגעלײגם םען האט מענשעז *אל א אוץ ארבייטעז, גו
 װארעס קיין ניטא זײנען עס אז פרעטעגזיע דער אונטער

 קאומס. אויפגעפאכםע די אפאופערטיגען לײנינגס קײז איז
טן זייגען עם װאס דעם פאר  אױס־ לײנינגס קײן ני

 יאר־ גיו די םאראגםווארםליך איז קאוטס די *וענדיגען
 םענשעז חױפט די זאגען אזױ כאארד. וועלפעיר קער
 ארײנקוםעז לימימם די זאלעז פראדזשעקט. דעם םון

 פענשען די ערקלערט, םיר האם םעז וױ וועלען.
 «ו־ סליפס״ ״פיגק קײז *מייאנפז גים אןפאב אײאלג

ארבײם. דער או ̂וערעז ריקגערוםען
 װערעז אויפגעתאלםען װעם ■ראדזשעקט דער או

י  םאג הײנםיגעז װיסען. נים םען קען דאס נים, ו
 איבער די פח םענשעז 160 א דארטען נאך ארבייטען

 פראי דער װען געארביים דארםען האבען װאם 500
 פראדזשעקם דער אױב גץעפעגט. זיך האט דזשעקם

 אנגענוםעז נים פענשען נײע װעלען אנהאלטען, װעם
 נוערשט וועלען זײ סיידען דזשאב דעם אױף ײערען

װערען. אונסעדזונט
••

ליז די װאס ד*ם נדם מ• 117 לאקאל אין װי די
לאקאל דעם אץ אדנױניסםראגיע די און פאראיבער שײן

געװעז געגװאונגען איז און פירםע דער םים םראבעל
 *װינגעז או געריכט אק םירםע די פארקראגען *ו

 די פאדערם איאם אגריפענט. דעם נאגקופץן איחר
חנ ײגיאן מ  פונקםעז און אדבײסער די פאר שכירות מ
קאנםראל. ײניאן בעםערען y װעגעז

 פימ אגריםענם דעם באנײם אייו האם ירניאז יי
j םאנופעקםשורינג ,םרײסםעים דער p" פעפפיס, פון 

עסי. w די מג t b ר^yײ««רט y קאסאן לײז ביליגע 
 ארבייםס די איז ו^נריפענט נײעם דאם דורך דרעםעם.

 שסיק פון געװארעז גאביטען שאפ דזנם אין 07סיסס
 באשםיםם זייגען שכירות די רבייס.y וואך אויף

ynyryi די לױם ■B ^rvnyn ז פײזזיגקײמז» r v r 
w די רפײמטרין•א » n y ן מ ס מ  דעם עןחײסאג גו

פ y בײ ךמאאפ םיםינג. ^
*נרי* די באנײם יוניאן די cyn םיםי קעגזעס אין

ע די שעפער■ אוגםערװעש וױױי סיט לי פי מ . 
שורינג ״םעיפזןיר די און טאפפאױ*  מנופעקם

. yp■ פארהאגדלוסנעז wayn oyn מר ךך 
ע פאר סקןילס םיניםוס די רואכען. ןסלינ

13 פח געווארעז געהעכערם איז רבײטערy םרויען
MiftftMA AAAM MMM MAM MAMA A* 4 A  m a ■ ■ a14 אױף y iSTin .האבען דעם וזדץ װןןך jpy פרײעז 

yגעק^גזנז רבײםער V תנג  y רyלyד אײז פון העמ
 orty. םאנאםען זעקס אין דאלאר y נאך אוץ גלײך וושד
 סיניםום y געװארען אײנגעשםעלם איז קאםערס פאר
 10 פמ חעמרונג מלדיגע y םים דשל»ר 37.50 פת

 םא־ זעקם יעדע העכערוגג פראזענם אען אין פראגענם
סקזױל. םינימום דעם דערגרײמז װעלען זײ ביז גאםעז

 דזשױרד נץ אץ ®ירמע נעלװעד ג־עסםע
.141 לאתאל מיט סעטעלט

דזשויר־ גױ אין פעקםארי נעקווער שיפלי גרעםםע די
ױ די זי. בל ^  יארק. נױ װעסט פון ״,4P בריום עף .
 אג־ אז אונםערגעשריבעז v$V(o דעם האם דזשױרזי, ניד

.142 ל• ײנישז םאכערם נעקווער לײדים דער םים ריםענם
 און םםריט פאלק 628 איז זיד געפמם פאבריק די

 דורן־ ז73הא ײטערארב די ■ײסערבאד 118 משעפםיגם
 באדימונגען יתקמ אלע די געװאתזח אגריםענם דעם
םרײד. *יז שעפער אדגאניזירםע די אין הערדען מאס

 גיט יוגיאז לגעםײנע8 די זיך האם געביםען זיך האט
 ארבייט דער םים iy װײטער גײם זי אפגעשםעלם.

 דעד םעמבערם. די ®מ אינםערעסעז די פארםיידיגעז צו
הײסעד. y זעזזר געװען את אז־און־^ר־זיך קאמפעיז
 ניס ynj7iy דעם אײנער זיך האבען גדדים די

 Of װעד געשםיםם האבען םעםבערם די געשאנעװעט.
 די פאר װערען. עמױילם נים זןזל עס װער אמ זאל

 פלןץ דעם ry נױטיג איז יוביןןן דער סון איגםערעסעז
 מר־ איזנט מל וואלען די דורך ביםערקײם דער םון

 די מיערען דאס אײניגקײם. םון געפיל דער נעמעז
םעפבערס. די םוץ אינםערעסען

*•
 ל1ל¥ק) דעם געדינם Byn וועלכער ליוױי ברודער

ר םענעדזשער אלס  םעחר נים איז יארעז םח םשך y מ
 איחס האבעז איבערגעגעבען װערם עס וױ געלאםעז•

 םענױגקײס זײן פארצוזעצעז פארווערם דןןקםוירים די
 אגגעשםרענגםע אז זעחר איז װעלכעס םענעדזשער, אלס

 לאקאל אלם אםם זיין אין ליח׳יי, ברודער ארבייט•
 װעלכן אלע פון געײארען געאכםעם איז םענעדזשער.

 באוײרתג נאחעגטער אין געקוםען איהם םים זײנעז
מ׳ אייגענער זיין פון ארבייט דער אין סײ  סײ ייז ײני
 ארבײםןד אלגעםײנער דער פאר םענױגקיים דער אין

באװעגוע.
 וזסיד זיד חאבען לאקאל זײן סון םעםבערם די

»ן וױרדע גרעםטער דער םים באאויגען איהם «ו
ד---------- א ד BT טגײטגעארױא יחפא ײסגחןגןלעג מ
 IV אינטערעםען די פאר ערענסטקײם זײן אין *וטרױען

 oyn געזונם זײן װאס ונייט דער פאר פעפפערס. די
fio איחם םעםבערס די nmyn געסעלט איהם 'n y■ 
 זימד לסy *up גיט סיםפאםיע oy& גרעסטע די אייגט

פערזאז• לסy אױך םירער,
 ליוױי ברודער oyn שםארק זעתר באדויערען םיר

oyn ײטוזיילינ געפוזס געזדגט שװאמז זיין וװליב* 
 װינשאן םיר .ypin דער אין טעסיגקייט זײן אויפגעבען

ז װעיעז געזונם nnuyi אין שנעלער oyn זאל ער אז  י
 רייןן. אונזערע אין םעםיג זיין קאנעז וױיטער זןזל ער

<!»
 געמנד זזנר געװען אח וועלכער אוקערפאז ברודער

 געווןן ויאלען די בח איז םענעדזשער nyo קאגדידאס
 דאר און באארד דזשאינם דער פון סשערפאן דער

מל ®ח סשערמז T בײדע אין און ,117 או nyoof 
 אינםערעסעז די געדינם ערליןי און ערענםם ער
 זזאפ nj פפלל• ypm דער סון און בפרם לאקאל זײן

מר ר לםוגח o^ny זײן פןזרםזעמן ווײסער זי  ת
מ גאעער  ~ty זימץ איץ געטאן oyt oyn ער װי ייגז
עמטער. *יעלע

חאבעי םעםבערס די װעםען קאפלאז, נ. ברודער
AiAMAAA mL am MMM MiA mmhamma amba mmam  a Laa IAMAAAIIAAAMיאראן פירע פאר איז מענעדזשער זײער אלס באשםיםם 

 די פון אײנעפ פרן םענעדזשער דיםםריקס דער געװען
n דזשאמם פוץ דעפארספענסס װיכםיגםםע y jp. עד 

oyn אױפריכסיג און ערענסס ארבײט זיין געםאן תםיד 
iyo לאקאלס׳ אנדערע די םון מעםבערם די nty גוס

IMA MM MMMMMMM am AAMAMi AhAAM •AiMi MM AAAפון מעסבערס די ®>ר געס#ץ דאס האס ער ײי Pi 
 װעלכוו אפיס. דעם וװ איז ער װעלכע דורך לאקאל

 אלס געו^רען• ערוױילט פארנעםעז, איאם גיים ער
 םעסיג ער לײגטנרפא 117 לypyל פח פענעז־זשער דער
מפאי געיחמ איז זװ־ וױ •nyyo דזשןוינם דער םים

AAAa mmamaamam mL aa maamma a im AAA maam AAAMM MM AAAAA■ To דיסםריקם ןןלס * געדינט יונקח דער ה^ם ער ײ*ז
MAM MMMAAMMA -----------— א — maaMÂ Mmamm  I ■ ■ m ■ ■ 1 - 1 — M  ijvi םענעו לאקאל אלס ערוױילונג דין םים נץדזשאד.

 דאד אלס ראנג דעם או געװארען דןרפױבען אר איז
ס■ארפרײסא די סת פירעד

מ מעפבערס די ry tfoyn וױלאן נױר ל ,fayח מ
 זמ זײן nwaynoya ײעלעז איהם םאר געשםיפם נים
ו פץ אױסדדוק iv װילומ דןד לםy ליכס דעם אין  ח
מ איפס װאאנז איז גערטפמע די פון ־יסעס^מא מ מ

AAAA MMAAM^A ~ — - ----- I ----- maA m A ^ ^ m AMAMMMM4A MMMAייז אױסנימז  ffjyp Tyr אד ry y'syifoyyp f  ׳v״
מז די פאי סײקאפזארנײס איז ספלײסמקײ ת מ מ א  

נױם איזלם  ifsyn װאלכו אפרייסארס קלאוק אלע פח  
r•ןמפארסדײםדיארפימישאפם wowmya פילעז זײער  

ייד וױל באאח־ חשןזינס פון  Tfoys דעם אין  
ר םיס ,אוזאםעז איחם אדסיני־ נײ■ארימגײןגדןר ת

aL |m m m  - m M aM A . _ _ . _ 1 aam mammaammוױגשאן ,117 לאקאל פון סםראאיע B n בעםםען Jvyo if 
ד .o״any זײזװ־ איז פ פיז לגאדפא ף ליי ס ײ־ ‘די  אמי

onyo י פיז ארפאלג דאר גלײמייסיג אויד איז  מ
.באארד דזשןזינם

י, ל ן ט)» 1 939 י " ו ) ^ 19

tow טאנםרעאל איז מניאז אזנזעו פוז טענןחשעו »קמגס פוןפיעו
 שרײבען או אויסגעקוםען םיר איז ס

 באריכםען םײנע אין םאל אײניגע
 קװיבעקער די װאס קאםף דעם װעגען

אינםערנעשא־ געגען םיד.רם רעגירונג
 געזמען די װעגען אח יויגיאנם נאל

 דעם פאר געשאםען ד.אם זי װעלכע
אװעק. דןזזיגעז

 דינען װאם לעגיסלאאיעס אנםי־ױניאז די אװישען
 לעדזשיםליײ קוױבעקער די דורכגעגאנגען יאר לעןנםען

 װערס עס װעלכען לױס געזעץ, א פאראן אויד איז טשור
 אנװענדען «ו רענם דאס ױניאגם די «ון אװעקגעגומעז

 גע• דעם אס שאםען םיט סיםםעם. שאפ״ ,קלאתד דעם
 חנרקלערס פשוס רעגירונג פראוױנאיעלע די ד,אט זעץ

 פראװינץ. דער אין ױניאנס אינםערנעשאנאל אלע או קריג
 ארױסגע־ פוטיג םאקע זײנען םיד.רער ly’jn טרײד די

 פרא־פאשים־ דאזמע די פארדאםט שטארק און םראטעז
 רעגירונג די oyn *ײם א פאד לעגיםלאאיעס. םישע
 דורכםיהרען םוץ אפגעזזאםען זיד און געשוױגען םאקע

^ די אס ױנ טי־  :גערזנכענם םען oyn געזעאען. אנ
 דעם פאר דערשראקען זיך דופלעסי פרעמיער ד,אט אםשר

 oyn אח oarםרײד״ױג די פמ פראסעסם שםורםדיגען
 געשאםעז• געזעאעז דאזיגע די oyn ער לםאי חרםד.

 אייגיגע םים האםענונג. םאלשע y געדחוז איז דאם נאר
 אז וױסען, געלאזם קװיבעק פח םעז oyn אוריק װאכען

 פראמינענטעז y אנקלאגען גו םלאגעװעם רעגירוגג .די
 װעגען סעםם־קײם y ?אכען *י כיי פיהחנר םרייד־ױניאן

 גע־ אנגענוםען זײנען װעלכע ארבײטער־געזעונען נײע די
״.20 און 19 בילם די לויס װארען

 םפעקולירם פען oyn קרײזעז םרײד־ױניאן די אין
 געגען פיוע־ער םרײז״ײגיאן דער זײן עס קאז ״װער

 םען ף״ פראמם y מרפירען װעט רעגירומ די װעלכען
 קװיבעק פח oyn פען בח גייגעריג שמרק געווען איז

 ארױםגע־ זיך oyn עס איז. oyr וחנר װיםען געלאזט
 פון שרײבער דער ,injnr בערנןןרד איז oyr ry וױזען,

 אונזער ®ח פענעוזשער דער און שורות דאזיגע די
פאגטרעאל. אין ״אינטערגעשאנאל״

 עגערראשנאי גרויסע קײן געװען נים איז עם נױן,
 <ו געםעלען איז זײ לםאי קרייזעז םרײד״יוניאז די אץ

 J ל• אי דעד פון מענעדזשער דעם דוקא אױםקלײכען
 איג־ אתזער םעסם־קײס. דאזיגער דער םאר יוניאן װ.

 די םים !וויםטיגקייסען געהאס שױן oyn טערגעשאנאל
 יאד״ר פאד y םים tip י אױםאריטעטען וראווינציעלע

 סױ־ עםלאכע די ארגאניױרם jvayn םיר װזנן אוריק.
 גע• זײ *ז דרעספאכעריגם פראטנויזיש־קאםאלישע זעגד

 אױםגע־ oyn oyi oyn גענערסל־סםרייק׳ y איז חפען
 ®יז אױגען די אין פארברעכעז געומלדיגער y וױ זעהז

 םרײד־יתיאן־שמאים אגדערע פון און דופלעסי פרעםיער
 oyn דאן אתז. געגען שםאדק געארביים האבען װעלנע

 *nyo ifjyp oyn עד ry גאפײנס, דופלעסי פרעםיער
if קאםף זײן אין און ױגקמ׳ אונזער ניכםען  >ya איז אונז 

״װאראנםם״ ארױםגוגעבען וױ וױיס אזױ נעגאגגען ער
mamamaaamm ama3aaaâ mm  ^AAM ^ mAMA maa mam  ^MAMAםיר געגעז pn םשער םרענואגיע, ראול ברודער געגען 

 װעל־ קאתסיל״ לײבאר ענד םרעידם םאנםרעאל פון פאן
ty אין געװען דאן איז כעד i סטױיןי פון םיחרערשאםם 
my דופל פרעםיאר וױ שנעלofי oyn מן מ מ ס ױ  או

ר oyn *ooaynyn* די oyn t!וריקגעגױג זיי ן f  •if 
ד די לױס ry ,oiysya מרשײגליך דך חנ מ ד מ ח  מ
irn גיס םען ימזן מז o o r ry לױזכ עגשאזפ n y n rt 
פארממרען וװ כדי ןא״בײסער ארמןגיױרען די װײל

M A M  M M M  A M M m M AM  MAAAMAA^AM aa^ ^ A  m A A A M M M  m AAaL  M M A Mדעדפאר לאגע. דיער oyn דופלעםי פרעםיער oyn דאז 
ד oyn oyr יתיאן אונזער פיס ryo געקסגס נים  oyn ן

מ גאיתולס ty «ו oanaya ?ר י tn rr r*  nopa ifoya 
t f  oyn אונזער אױסגעקליבען iy»an װ מן אויףז א  פ

 Tfxfiya nran*»oay f•״a די faun םעסט״קײס די
oyn oyr די a’ona ty® ifawyi oyn aairayt 

ifoy a w שדיס סליגסכסריג ifaya סיד *tya taw oyn 
o’a •אין זדבערגעשראקעז y זין געוויםען of oyn 

«דימ ימיןן״ ויתזעד p& ®רבײס ױ סםיםרלירס גרזדע
9 AAM MAAM AAMAtMMMMALA MAM AAMM MM L â M MAMA MM AaIaMםײד יעגע געלעבס ®p װ$ס םיםגלידערשאפס דער *pi

 ^mm aMMAMI------------- ̂ —-------------MMMAA AM amama m a m  mam ̂סען• !ײמגװיח ם hp< ו1 גרייס וײנןן נדר ®®ושל
aâ a aaam̂ m m m m A ^ ^ mama m m  m a a m a  am aamm^M  aMMMVרביים ד סינסיג ילמן® ®p יוגיןן אונזער npo ולע

שװסריגפײמן.
an t םיס ooyo inyov is פסרפליכםוגגעז די f t*

%AAM AftMAM AÂ ^MAAAMMM m̂ ^m ^ mam mmaaM mAMiftynya ifouyaay ]yarn p* פיסיסמז ספמיעדע בײ 
 K׳anwnyayr .tfayaom איז ראוקפסנ<קל פיז

ifol6, איז aanro y iftynya m fjw rm ח  י
tyt'Vao'B ynmipfipy .Twyn'oatprn יון ®y® 

y•ל tyaynpy^p n ®ון סשפול״ס fm אח f® איז

שעהן בערנארד ®מ
1ױניא װ. ג. ל. א. גענעראל־ארגאנ^ער

otyr באשלאסען iftynya געבען «ו tfooay iy את־ 
 אוםן, קאנםםרוקםיװעז םאלגעלדען אויף שונאים זעחנ

tjrrf או געםליך ' ry ,inyr זײן זאל ליד30םי otftam 
oaysyio אין גוםשטעהענד yam דױסn y rלוaa.ען

ayo y ,םען,16 דעם םרײםאג, געםליך שפעסער rm 
 גענע־ y iftynya ןfלטyהyגfy קןל אוידיםארױם אין

א ®ת םיםינג ראל o אויך .tynyooytt א tyi אמ 
 שםזןהן is :באשלום tya^ay w iftynya ifouyאמ

ooyo םיט ty t םאמן און יאז3ױ taynyoooia אין 
tya’ryt ty .1םיםגליחנ yלy ״דױס״ t םיםיע rrn 

nnynya o t’oytty םײן ®ח o"prayn פון און tyn tn 
 oyt פון םשערפאן אלס oyn ty^yn םרעפאניע ראול
 op'ttyaons קאונםיל״ 1לײבא tay םחנידס םתמל3»מא

raw is די ®ח נא&עז אין םאלידארינהנם ytytay •סו׳ײד 
yn Dayanלכyam y| מיס׳ן ם1אפילי . <oaiyp 

iyn די ya’ryr שודות ta ifnnoya iftyn״iyo 
to זיד oysyi■ ms אק ysaya n  lya^rn םרײד־ 

*t'oya ,tyo’in) DToytytannyo rw aaiaynnn iy n« 
 tyo* אויד |yam ^לכא םיגדיקאםזגן קאטאלישא n ליך,

tya ot'oytyoa'B אױף om tyiay ty t, אמ׳ דאס ry 
to אל3אשא31אינם<| די אח רליר^ןפא ^אלאן oayan 

i מלימ  iviya עולעוו ויפ ifapi יןא ■ya
 ־ypyirry yanayoo ytyraw tya’Tmtyo אלס מכם •

yo:  פ^ .p בערקאװיטש, tyom ם., ק. פיםש לואים |
 שױן ift'tyoayp to והנלמ םים ,tyopy»o חש• און

aaianrnatyc tyraw ifo^naisis.
 קלאוקם־םרייד אין סכסוד לױךרעוױזיע

y is omp קלימאקס
 Ifanty’iD y אין |ynya ymio שױן nyn איך וױ
onto oקלאוק־םאספעקםש ytyraw iynyn באריכם ty r* 

oyt lyנyלtyo y אשטאלם3 rm y t is a •לוין־סמנ 
 -yoyp זיך iynyn to יולי• ערשטען oyt פון ויארד

oayryaay o,tya און yaay |yam lyaa^ayntyoaw* 
oyt |yayn lyaaya, אוץ iyn ,osw די m tir yanyt 

lynmoya tytyn אח y is ifoipya oy .קליסאקם
 אח מלי־בתים די םים yaytynayp yosiלז די

13 oyt ifoipyatyo.אונ םעןts  tyt דארם איז lynya 
*tyTDay ty t tyoaw lynyo 16 ona lyoyttnyo 

m■. סײן פוץ שאפט p  eyo ty titn  r»  r*  owprayr 
.tysmyayo*eiyoo'oy סאן,

to בײ  iynyn faytyoayp tyanyt ty t 1?לא 
tyraw onyoya שםyלוaa פ וױyלaם :

oy איז yoa'osyton pp you אוחאך tyo is״
^aarrsn y t y |yaa לױן. אין _____

u די אין p  6 yosift ים3 איו Iftynya otynya׳ 
y ty זאל איגדוסםוייע וױכםיגא y DToyamt iynyn 

aairsrryt אין r^yn to  ^yrrrm i לױ1א נים ,iyn 
ynoonaw tytno ty זאל ty  n  pnשםlynya is y 

yry שױפ׳ oyn שאדלין אח ma סלױז ®taw ty׳ tya 
®f t  ifsaya fty.נד aair srryt y װאלם לױן אין 

opn tyatypaito tnyo t ya די inp־p®ytp די ®ון 
ifoyotyo^nty איז oy ותולם optyortys די *yt

® jro y i____ iynyn to אױןי may y ty ,lytmyaay אין n״־ 
oyyn ^לס jy iy n y aאץ אױפםדײםליגג -yoo tyt 

 מלי־ •iay> ftynm rto*opyip oyt |w בילימם
mna ח® on ifuVyn yoaytyo ייד* y oa^tyo 

n  anrynyt אין מלי׳סלןןנות ayram ^עןסל 
xmjfpyiB tp t  nraytpya ma ״r*yt״ *aw ty® |W 

tyny o p i^  ytyr יין rtyn tyiwipayn שלפפם »ײד 
ifuoanty® ytyr aw iyam istyi .|ynyaל ׳ ^1 mo 

מ moom די ל  tya ,lyaytpya oaסןsyל iynyn to מ
 לױם לזנמן, lyanayeoay אן lynyo is aiaya ma אלץ

lyrnwn iynyn opmomyoo m.
m iynyn to אױןי iftmyaay׳ ,^yn m nno ty 

lyaytpya iyo א y׳Tyrpyn לסאמ^ n  lyaytpya oy 
oyn — irr 4toyptyo iw otytioupyoiayo 

owyayn y t n װןלןן t y  p nyn to  !1 iynyn m 
ayam̂  ty ,onyoya t ^  mױסל ליד,מ •ywr ytyr aw 

*a y ty  uo wwn osw to  iftAyn lyeoamty yn 
ma oy |yio to  tya .1T ft• y |ya וױיל to וױלמ 

t r  i  u p  ro  m rn tom i ma די ufo^ayoo ן י י

 אאנ םים ifDoyp is גוײיט tyny iyam to םוײיד.
irry’ |yaya mm פאײיד tytaw i f t ’sity t is .לױן

iyn באלײבתים די my ytyr aw otynya iynyn 
m iyam lyoayoia ארייגגעפאלעז ושוט iw אניק. א®

5 iynyn to  ry .a’taynyrושמעםעדם tym קיים iynyn 
m זיד UP tyny ים3 אלץ lynyayatyoaw׳ m tya 

a y iynyo is lyoutyo tn  iynyn״y םים קײם׳ a״y 
סםאםיסםיק^

nyayo m |yayn oatywn auyn iyam to  up- 
oyt די ®מ yn־^tyraw .0’nn אה פיחװױמופט antyn 
oyn ytnyayo ytm lyonooisp’r ק1שטא אץ s  auya 
tyo |io aaionm ty װעלמ תיםnלי־yn די t iw Ifnyo* 

y iyaa^ לױן־מןדתימסג
onya a'o>^yD אימ־ םים יתיאן די אן •o«nty 

m ,iynyo yomya tyo , ר מ א ^פ םי ע  tytrno iw, ם
lynya oyn ןאײ tymo״osw to  |yamp ,otya^p 

pyt» oaysyto 6 oyt״ is וחנלפזח *nytyn iyam m 
oana. תח־קאםיםזנס די® otwnooaw iftyn פוץ n 

yrya is OTwynmmipyrpy פר׳ייזאן. סעםלען yry די 
m |yayp orspitopaw ya»ryt קײן ou lyrmo סעם־ 

 m •ו־ײדקאםיטאם ytyr aw אױף פאדערען to ל^♦
oyn oyt ony iw lyoya outya ifbyr מלי־סתים די 

r® irry t אן.8לױן*חחװאיתנ
דפסארסמעגם דרפס אין

tynyooytt ty אין t יתיאן r rn  osw to  lynya 
1 .ytymf® ya ^ t  yא*י »<י«אל*mp -w -w t 

 oa'ooyota iyam. מלי־םלאמת אלןן oyon שלעכםער.
oyn oyt. ,ך^ םי א  דיוס• די יתיאן. די onjrtyaons נ

 tn® oo אױף otyoytatyo ד י iynyn קאלאקשאנס
oays. דזדך tyanyt ty t ,אײם Iftynya rw oy oan 

y tynw trtmayatyyt to  iynyn ,omty tnyo 
taw is otyoayatyt iw tynyo jytyt ילע® nty*״ 

p^o ty t iw iftynya otyom itft iyam y*yn tyo־

ty ,taw otrni oyt די tynyo*oytt ײניאן oyn 
onyn lyooy® y אין ayoםרעאל ytytaw ty jw םים־ 

 oytnyayo אלזג זײ אס םאלאתתנן נים !חנלזנן גלידאו•
מ  *maty® iw iftyoyoois is onyoya iftyn חזל

tmnty tytaw |yo, די nty״imrayaty is o די 
^toaye po tynyooytt

 דאלאר 2.225 אוײץ שיקען קלאוקםאכער מאנסרסאלער
קאסיסמס ארבייספר גום

iy .lyoamon is  oyayaty *tnyt to  ty® rw oy 
npai’ tytaw שנ¥ל1סןגנס אץ ifeyvya ®yn די yow 

yp tyomaty i*® דאלאר L226 סוץ s m  oyt ty 
eyowyp tymwty tyt ®yn tay® oyt ty® oyow 

is t^oyt ליכסלי די העלסען®span tytaw .yaa 
oyn םים lyottyaoia otymoay onta מ ארמים די® 

o*a oyn oyowyp דן mo m סליכס־ חעלסען 
tmnyoaw yty yaa^ ון® ■lyn^a iw yoyt 

 mw y iw iftynya unyoya rw ymo yanyt די
tynyopy^p nyraw iyn חגןלײ tyt .ymytoyt iw 

lymwty nrtyt m ry ,iynya rw yp® ty^ynamy 
nmtp ayo y סלינםלמג^ די ptaya■ ^שמ iyo7 oyt 

UPi yar fiy ta ty ,onyoya tyny in  oyn ^,toy 
nty pp iynya matya tw״UP .tysyo n  iw o 

nno of am motyfa tfBfo fa*a*w |w  |fo  oyn 
iyn no ayo ytytay n װען 1אסיל  iw otyt oyn ryo 
tyrtaou n ניס  .mwtyya מ ^ל  *ya דס iynyn ו

ytym iynyn 4yo oyam lymwty oayp ■מישםײן
 .tyoyo ifnyaya ifaait___

is omytp iftyn wmyaya *pw *pyt tp די 
 חלק tym iyaytoya״n אױך iynyn y^yn מנליימיס

nysya iynyn m oyn o'otyt tay® msלם mytay 
oy iyt»7 fy* ילפ my לye מלמױ  mwty ty t tyo 

 ayo oyar iynyn tftyo oyoyn ya’am די iw ױל,
iynyn mwtyya ma אױן ifnyaya םשעקס lyaypoay 

ytym oyn lyaaitymasm n לי־סלאמזו^ iynyn 
3 .ifnyayaלױו •pi iynyn otytwopytiayo mis 

if Ttfoyyp is owroay ססי *ynya tyt oy iw raw 
tjrt .סילסס״או״סײט ona to  ifayp ,tsm sto m po 

ץ ל ^ nfp* rp  oyn ,nrayt ייד .eaynraay ma 
Oft ayooam opnrfaoy ma ifsyn pfro oyt 

o y .|yo20פעsיfל*yow .to is ooip aaiayptyay f 
piyVp po WOW  tfowmauwow .atynama up 

tftirryto iynya rw tyssyn זוינדדסםרי, סוס און
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שליכ באםטאן
װײנער. װאלח פון

^ ייא ייוק^ ^ ^ *  איגםערעסאנ־ דער is צוגעהערם זיך אויסמערקזאמקײט it*ai* אונזער םון ממענמ^
^8 osi o t n ^ ^ w p jגעשלאסעו יוני״ נזען a n לעקציע. טער

 צחאםענקוגפם עסענטליכען אן םיט םעזאן בילדונגם
 םענשעז פראטינענטע די צװישען העדקװאדערם. די אק

 םהאםפםאז, מערי געווען זײנען געקוםען זײנעז ױאס
 ליג, ױניאן םרײד װימענם דער םון •רעזידעגםין

 םים ױניאן דער םון לאיער דער ראוער. ע. דזשארדזש
 אווענם. דעם םץ רעדנערין הויפם די און סרױ זײז

 עדױקײ־ סון סעקרעטאר קאהען, ם. סאניא שװעסטער
אינטערנעשאנאל. דער סון דעםארםםעגט שאנאל

 גאזוכט גוט זייער געווען איז צױאמענקונםם דער
 יעדעז סון םארםרעטער isnsa אטועזענד זײנען עם

 בא* דזשאינם און מיטגלידער עקזעקוםיװ אלע לאקאל.
 װאס םםודענטען און טשערלײט שאפ דעלעגאםעז, ארד

 דעם דורך קורםען און קלאסען די באזוכם האבען
 צוזא־ דעם צו דינעז עם םעסעםםער. פארגאנגענעם

 מיםגלידער צעז סון גרופע א געקוםען אייד םענקונםט
 פח גרופע א און ספרינגפיעלד איז ױגיאז אוגזער םוץ

 גום זייער האם עולם דער ריווער. פאל את בראקםאז
בײםאל. גרױס מים רעדנער די אױפגענוםען אץ פארבראכם

 oasinsirom געווען איז אװגט דעם פארזיצער
 גע־ געהאלםען זײנען רעדעם קוחנע פעםאםא. דאוז

 לעא ראוער; ע. חשארחש לאיער, אוגזער פון װארעז
 פון טשערמאן און 12 לאקאל םון םיטגליד קארעסקי,

r■ זדלי■ עױו־ענט 1■ וו««ס—;ילמסקא לנאיקײשאאזיי 
 קאהעז, &. פאניא שװעסםער גאםם, אונזער איז קרעיםער

 פיגעא ױינני שװעםםער דירעקטאר, עדױקיישאנאל די
 םעםיגקײםעז די פון באריכם גענויעם א אפגעגעבען האט
 דעפארםםענם עדױקײשאנאל דעם פון דערגרײכוגגען און

םאנאםען. אכט לעאםע די דורך
ms עדױקײ־ דער האס סעזאן בילדונג םון שלום 

 אראנ־ כאארד דזשאינט דער פון דעפארםמענם שאגאל
 רײדענדיגע אידיש די פאר אידיש אין לעקציע א זשירם

 יוניאן םקױרםםאכער און קלאוק דעד פון מיםגלידער
ח באםטאז׳ י

ג ־► טי כ ע ר ע ג

 אנגעווײםאגסן די צו לײזונג א געפיגען פון םראגע
 דארף nrai* דער פון אויפגאבע די אז און פראבלעמען

 ךי דערלאזעץ נים און געװאלד םים באקעםפען is גים דין
 אמדד קלאוק דער איז אגםוױקלונגען נײע און ענדערונגעז

ען דאזיגע די קאנםראלירען *ו נאר םטרי, ע ת חנ  אזוי מ
 דורכגעםיחז n זאלעז פארמײדען ניט זײ קען מען אויב אז

ארבײםעו. די רפא שאדעז קלענםטען דעם מים וועחנן
 װײםאגדיגן זײעד אנגערירם האט פארבער ברודער

 אפקלאנג שאױםען א געפונען האבעז וועלכע פונקטעז,
 םקויחד קלאיק־אח אנוועזענדע אלע םון הערצער די אין

 צאל גרױסע די id קאנטיג געווען איז דאס מאכער.
 ־ געװאתן געשטעלם לעקםאר דעם זיעען וועלכע סראגעז

 פראגןן די האם פארבער ברודער לעקציע. דער נאן•
 באזײםיגפ זײנען צװײפלען םיל אז אזוי םארענטםערט

זײמן פראבלעםען םארפלאנטערטע םיל און געווארען ו«ר«ןאו)וייייײי1

 אוחאכען די אנאליזירם האט םארבער ש. ברודער
 םיטואאיע איצטיגער דער is דערפירט האבען וועלכע

 םטאםים־ מיט לאנד. םון אינדוסטריע קלאוק דער אין
 םארבער ברודער האם דיאגראמען אין ציםערען םישע

 םון פארקלענערוגג כםדר׳דיגער דער אויף אעעוױזעז
םעכגאלא־ די אויף און קלאוקם, םון פראדוקציע דער

״״ ip ©״■ ״ באװירקט האבען װעלכ^ ענדערונגען, אנדערע און גישע
 םארפלן םיל און געווארען פון אנםוױקלונג די און סםאילס די םון פאראײנפאכונג די

 געווארען. םארשםענדליכער גע• איז וועלכע קליידער׳ הפארט םון איגדוםטרי דער
 צד זײער אויסגעדריקט האגעז קלאוקמאכער די גײע אריינגעבראכם און פאקטאר באדייםענדער א ווארען

^ אין עלעמענטען  ברודןר אז פארלאנגט און לעקציע דעי־ מיט םרידעגקײם דער אין ענדערונגען גרויסע און ט
n םארצחעצען מאל צוױיטען א קומען זאל םארבער ארבײט. םון סיסםעם

 זיעןן װעלכע ■ראבלעמען װיכםיגע די איבער דיסקוםיע לעקציע זיין םון צולעצט האט םארבער ברודער
 יצד» פאר אינםערעס טאג־םעגליכען ברענעדיגען פוץ וועלכע םארשידענהייטען, םימונגם די אויף אעעדייטעד
קלאוקמאכער. דער אין ױניאן אונזער םון וײיהעז די אין עקזיסםירען

צענטער העלטה ױניאן אין
גױמ»ן. מ. םאולין םון

גע־ באהאנדעלם זייגען וואם פאציענטען צאל די

/***’1% wpn p«v •W 'V-r- r * ^
 ״גערעכםיגקײם״ דעד פון רעדאקםאר גצזזילף

 ״®רבײסס טעמע: דער אויף רעדען גו פארכער ש•
 אורזאכעז איחרע אינדוסםרי, קלאוק דער אין לאזיגקײם

____ ג*.לײזע און
 םאנםאג געװארען דורכגעםירם אמ לעקציע די

nml3 a n  ,oum i ,פיז ןדפואחקוצדה די אין ײני
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 םץ געשיכםע דער אין רעקארד יעדען געבראכען האט
 אים־ געװען נים פאל קײן דינעז םיר אינסטיטוציע. דער

 געדרענג אן ואציענטען םיל אזױ באדינען צו שטאנד
 פאר• דעם םון חחולםאם א גאטירליד איז דאס איצט. װי

חאבען. םיר װאם פלאץ גרעסערטען
םענ־ אין באזוך פארגרעסערטער דער איז םײלװײז

 א אונםערזוכוגגען פרײע צוױי די ®מ רעזולטאם א טער
 םים־ זײערע פאר באזארגעז לאקאלס מאנכע װאם יאר

דער פון רעזולםאם א אױך עס איו סיילוױיז גלידער,

אר־ קײז קאסםען• וועלכע אז מאשיז עקם־רעי דער מיט
2**isO 0י̂<ליג»ינ>וד * י w’j • ׳ו

מױראד חאי־םקול אין סענםער העלטה ױניאן דער
 װןגס די באפוצען וועלען װאם פױראלם די צװישען

םרײז^ נאדעל פאר הױדשול צענטראלער נײער דער פון
 לעמן דעם ®ח גילדער אנדערע צווישען זיך געםינם

 בילד*ד אייד אינםערנעשאנעל אונזער םון טעםיגקייט אץ
 אזױ דארף עס און םענםער. העלםח ױניאן אוגזער פון

 זזאס װאם ארגאניזאציע אנדער קיץ ניםא איז עם ױין.
אר־ סרײז־ נאדעל די פון געזונט דעם פאר געטאן פיל אזוי

 געזונםהײס אירע און אינטערגעשאנעל אונזער מי בייטער
 באארד חשאיגם דעד מיט אנפאנגענדיג איגםםיטוציעס.

ארשטי די געװען םיר זײנעז קאנםראל, סאגיםארי אװ
״ ________ ״ שד פיײע די טאטש , ,

r ™ םיםגלידעי די דאד עס גים באגרעגמם. אי! ח»דלוגג
ײ נאכצופאלגעז געלעגענהיים א לאקאלם די פון ײ 'ג י °Tifiu« י ? n «

די גזנװעז זײנעז מיר און שעפער׳ די אין ארגײטער ייס>n 1 גײם
אגצד יונקמ אײגציגע די איצט נאך זײנען אח ערשטע 1 ״ * “ײ

פון נוצען דעם פאר אינסםיםוציע געזונדהיים א האלםען ו)»וי*יי» ונווזזזמז

דער סמ רעזולטאט א אײד עס איז םײלווײז גלידאד. _____
» אײנגעלאדען האם קאםיטע עדיוקײשאנאל די  91 לאקאלס די װאס באתאנדלונג םעדיצינישער םרײער ח
--------------------------—w-------j—״ qo ברוחװ־ ,,גערעכםיגטײם״, דעד פון רעדאקםאר א• יביי a רבייטס בא• םרייע די כאםש סיסגלידער. זײערע גיבען 32 אץ ח n t in w  iw  tninmn _______

— V ••TT■ • I ׳#•׳״*"I ■■
צײם. is צײם פון זונטיצושםאגד

 שםייעדם טוען םיר װאס אובייט עדױקײשאגעל די
מרגרעסזנרטען דעם is םײנוגג, סײן לויס בײ, אױך tiLwim • immm nil- . ■ **----------- ------------

י - . - ״— י ^ י י םיםגלידער אונזצרע מדגרעםערטעז דעם is טײגתג, םיין לױם בײ, אױן י״י ״
y r קלאיק־איז לם1ע חיבשער א באארד. חשאיגם THP י םאכט אױפקלעײ״ אמזער םענטער. אין ^ *וי״׳ו ־םים י mb ײ*מדד ״ «ט, דטז »יוי

ת1קט ײ״ בעסעי גלידער געמאנםער םים אמ געקוםצז זימ«ז רמאבצרי ײ ״ “״ יײ ב״י י---------- ״ ^ ד ,^ מ ױ מ ^י ר * א % r*  m

ר םים סאן is געחאט האכען װעלכע פרײגד, בייטער  ת
 די רגעםערצזפא יזא איז צאינדוסמיי דער פון עגטװיקאמ

 קיק גים בק איד ארבײםעד. די «ן םםאנדארדס לעבענס
װעל* בילד דעם באםראנםעגזײג אבער קריםיקעד׳ קונסם

i ®ח אנםוױקלונג די פאו זיד םים שטעלט כער t איױ 
 וױגױפמר נאענט אזױ בין איד װעלכער מים דוסםריע
מ־ האט פמי, םר. ארםיסט, דער אז םיר ײכם װאקםען.

רזשאב. גוטען א מאכם

 קאאפעראציע איבעדגעבעגער זײן פאר פאנד׳ דעם פון
.SBio אױמן־דערפאגםע די זאמלען אין

 םיםגלידפר אקםױוט איבמרגפבסנמ is אנפרקענתג
 ארבייטער די האנען וװדיק װאכעז אײגיגע םים

 גחגס־ די פת אײגע ״,jp יקמשווײגגמאגופ אז*גאח־ ■ח
f t ,באנקעם א ארגאגמירם קלאוק־שעפער is זןתרעז 

 מיט־ די אױך װי טסאןאײנרא א. אפ־ספתגדםאן.ש ךזגר
 •8 בעליצקי׳ ד. מייאף, ס, פרײדקאםיםע, פון גלידער
קאז• פ• איז אארים

 חעכ־ די קספול.1אייגדר געווען אח באנקעט דעד
i n ־ רי אױך מי ימיאן, אונזער פון פיחרןך לי  מ

dud אגי געװען זײנען גארדאן׳ דזש. וצן ס• שאפ, פח 
 בדירעי געווען אח ערמ8ײמסס1סא« <יי 1«י דװ<ו<צ

m אײב־ ברח־ער .4 לאקאל פזץ סשער&אן פײגעלםאז׳ 
■ריח־קאםיםע דער id ד^מיםגלידןד אח ראטסאן

. . ____^ _ י __ י . .• •W ’ U  ' 1  W^IIW M  I r f  ■  •n  • r

 אמװוױטעז איז עם גױםיג װי באגרײפעז בעסעד גליז־ער
ir מער קײז געבעז גים קעז עס געזתם. דעם in s is* 

 איז םעז אז באווארסםזייז דער װי געפיל׳ שםעלעגדער
 מיר ארבײס. םעגליכע די 1טא is בכח און געזונם פיזיש
 זיך באנוצען מיטגלידער אתזערע װאס urnnsis ױמעז

 װע־ איגםםיםחדזנ אײגעגעד זײער פיץ באדיגוגג דעד מיס
 זײ באדיגןז is איז לעגעז איז אױפגאבע יגע8אימ מעס

געזונם. זײער פארחיםעץ ן1א

עקס־רפיס ויך ua נעמס
מיט עגםחיאזס׳ דאם מז is וװפרידעז זײנעז םיר

--- — i   t  . - — »-1- H A  AAAftLfeAftA ABA  -זיך קוםעז לאקאלס אונזערע פון םיטגלידער די װעדכעז   — ־ — — ---- ——t. — m >»m  n  n m i wwS
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ד בת10ל  ID ארבײסצר די פאר ספןציןל p יוגיאן דן

 סאקאראנסקי אזץ פײגעלםאן ברידןר די שאפ. זייןד
באג״ דעם אראנזשירעז פאר געװארןז געלױבם זײגןן
W• ____

 אױך האבען שאו סטימ׳ס j< פוז ארבײםער די
ױ ןראגזשירם ת א י  is ןמרקענתג זאױטדריקז «ו א

ײןו  סלין־ ברח־ער םלימאקאװ. j 1שאו*טשגר&א ז
n p ee מיס זגעווארע *רטנס«-עזצ איז > oyviyp 

 זײגעד. שלאזיזױפעד א םיט אױןי וױ סםענד״ אוקמג80»
p u s s םיםגלידןר u s tv ■ארביים די א ns די 

י מ  אינ־ די איבןדגעגןבוז id םדיי דינען װצלכע ו
t יי• u t  id .יתיאז

_ זיד issip לאקאלס אתזעדע ■ץ סיסגלידןר די װאלמן
י נעטעז לאזעז דעוארטמעגם עדװקײשאנעל דעם דאנקען בילדעד די װי ביליער^אזײ עקס־חף י
אעענםגעלסליד םיםגלידער אוגזערע פח געממעז װערעז

:חנדאקםאר ער חשמ געלעגענ־ די אױסנומז נים פאר אידזאך קײז נישטא איז
ר id נאםעז אץ םפע־ א געזזנגעז האט באארז־ דזשאיגם דרעם די הײם. האמז װאס פרעםערס גחפצ דן

 שםרענינמז ״גײע לעמױעס םעריע א אױפגעױמען אין ,id אפיס איר 1װא געבײדע דעד אק פלאץ יעלעז8
W| <אנגצפירט ליםעראסמ־״, אידישער דער איז גע• װערעז אתטערדכוגגעז די װאו סםרים, טע40 װעסט זײ־ ■ו״ץ־קאםימ •*נ id פרימד 

m ױבם שטארק  ■ח חנפארםםענם דישאגאל1עדי דעס מרד גימני, ש. פאר־ גים דארף מעז אז אראגזשירט, אזױ אלץאיז םאכט. לײםםונגעז יײעדן פאו מװארעז מל
« חװ־ לסמת מי V* י rv/to  r ר די פאר מ רניי n אמזןר אױם םיר דריקצז ,60 לאקאל אתזער - —•־״' ײ י״י״ײ «י ײיס פיל לירצז ns ו r r m

b פאר לעקםאו־ דעם אנערקענוגג it ח ערעגסטעז> 
 םיר אױפגעפאסט. זײ האם ער וױ אוםז אינטערעסאנםעז

מז ויימז erspsV די דאס אימרצײגם זײגעז  מ
אגםײלנןמעד. אלע פאר געוױגס גרױסער א

ר װ*ם וװקתים דןד איז אז האםען םיר  «דיד ת
 שיחמ1אנדא לאקאל אתזעו־ id חמארספצנם קײשאנאל
orspsV מז אױף ל מזי ע מיי v וואי ארג*ס•8 י א ר י ג י י
מז. קעגעז זיך װעלען ■רעסערס ײדי ם _____ מ
iK ידייקײשאנאל אמזער דאגקען סיר SW i'i 

ז׳ םרײני י מנ i ■יד י t r s a n t ץ די רי r מ w h*
ומנ«ר ji מנרדין. מ. פזקאמיק. א.

, mu<,״     _ » i-wia פאר־ גיס וירף ו
 אוגםעתוכונג די בילדעד. די נעםעז צד ײם8 םיל לירצז

V פאלשםענױג איז rsflrnsJtp•
העלטח יוניאז איז ערפארונג טעגליכער אונזער אק

HUA aAAAa AAAAA Â A HAH AftA •HAAMftH HHHfeHA ——      - - -  מציעגםען רמם מיח װעז אז ocy מיר םרעפעז סעגמר
 צעגעדעז <1סט*קאסטע1כר id בילועד עקס״רזױ 1נעםע צו
 פארבמדען. איז os װעלכע םיס קאסטעז די וליב8 זײ

ױ כאםש  אבער איז פרײז׳ נאסינאלע[ א בלױז רעכעגעז מ
 װימיג פארדינם װאס ארבייםעד אן פאד דאלעד ■אר א

 אבער, איצס געלם. פיס עזצר אז אדבײםםלאז׳ איז אדער
 געװארען געטאכט איז מאס אראנדזשמעגם דער דודך
a םים n ם העלטה םמױ  ,ji j װ. די אה חמאדטמנ

אונםערזוכען זיך לאזען is געלעגעגחײט די דײ תאבען
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ױניאן קרעדיט דרעםאמכער די
ן ױן. ט. » ח ע ם

 א איבער איצם לעבעז דרעםמאבער
 תוככה גאנצע די *ים. ביםערע זײער

 האמ קריזים עקאנאמישעז דעם םון
קעפ. דיעחנ אויף אױסגעגאםעז זיך
 איז דרעספאכער די »ױשעז גויט די

 געװען איז 22 לאקאל אז גרױס, אזױ
 אירע באשטייערעז is געזװואתגען

 םארדינסםען זײערע סוז פראצענט 10 מיט םיטגלידער
 ארױםצוהעלםען כדי צייט װאכעז ״ns id משך א פאר

 םאר מיר האלםעז לכז מיטגלידער. נויט־באדערםםיגע די
 די םסעציעל דרעםמאכער. די באקענעז צו חוב אתזער

 הילף־אינםםיםוציע, װיכםיגער זײער דער מיט אידישע.
 םמ װעקs דעם םאר 22 לאקאל איז עקזיםטירט װאם

הילף• געגענזײטיגער
 איר און יװיא!' קרעדים ״דרעםםאכער די איז דאם

 קא־ אתםערשםי^גגם ״דעד — יע8שוועםטער־ארגאניזא
 1אײ אין חאפענגעשםאל»מ5 זײנעז צמײ די מיםעם׳*.

 בלױז, איז די וװױשמ אתטערשײד דער אינםםיטוציע.
 חשגחה דער אתטער שטײם מניאף ״קרעדיט די װאס
 אנ־ יעדע װי וונקט דעפארםםענם, בענקינג םטײם פוץ

 השגחה דער אתםער שטײט אנדערע די בעת באנק, דערע
םיםגלידעו־. אירע םון

 קיץ נישט איז אינםםיםוציע אתזער םמ צװעק דער
־ *אליםישטר. א מ מ רי ^ ב א ג ^ ^ני ^ ^

םעדװיז. םעקם אוץ נאער בעני קליי!, משה קאהן׳ פ. שםיץ«
 דײ• קודגח. צקי.1סל פאמעראנץ׳ :בארג־קאםיטעט

םשערמא!. — אײזענבערג אילאי את ײידםא!
הײט, געםנעד״ זיםערםאז, :קאמיםעם ראט העכסםער

םארגאלמ• ש. אמ לייק
םעדמץ. םעקם — פרעזידענם

נאו־ער. בעני — װיצע־פרעזידענט
קאזק. םיליפ — םעקרעםאר

•1שטײ1בל — קאםירער
 אינםםײ די װאס צײם, קורצער דער םון םשך אין

 קאמײ ועםrנםערשםD אוגזער האם עקזיםםירם. םוציע
 דער מיט דרעםבאכער םארשײדענע געהאלפעז שױז םעט

 גע־ םיר האגען םאל אײז r* דאלאר• 983 ®ת סומע
 קרעדים־ אתזער דאלאר. 350 םים סיםגליד א שטיצט
 אױם־ חדשים האלב א צוױי לעצטע די פאר האם ײגיאז

id 200>1 די מיםגלידער אירע is געבארגם  s&io •דא 
לאר.
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םיטגלי־ די לצזײדןדצ d איך״ גלױג גױטיג, נים
tv א באגעגעגט האבעז מיר אז דער״ r n שװץ־ ביסןל 
p m״iso ביז id  os מ די אט געלתגצז ױםי  ־id נ

 די דאגק א בלױז איז os ארגאניױרען. is םטיםוציע
s טקשױת אוץ איבערגעבענהיים  idגמױילםצ טליכא iso* 

 שמריגקײטען אלצ גןלתגע! אונז איז עס װאס שען׳
ism שװעריגקייטען די בייצוקומען. p  is טשארטעו א 

 קרערים־ דאד פאר רעוארטמעגט בענקינג סםייט םוץ
 א !sous! האס os גרױס• זײער isrtsi זײנעז ײניאז

a 8 האבעז מיר ביז יאר קײלעכדיג nד ילs.רגרײכם
 איז גצזאגם, װי ׳יע81א.יגסטים דטר פון צװעק דער

is אינסםרומעגט אז מיםגלידער אונזערע פאר שאםען 
 חוד םח ר5דרעספאכ די באםרײעז ;זעלבסט־הילף ®מ

 נױםיגעז די װעז לאװ־שארקס is אנצוקומען גױטיגקײט
s’r אונזער דאלער. ואר א איהעז איז זיד s o t אמ is 

 םאלקס־באנק א איז 1װניא קרעדיט אונזער פארוואנדלען
 ארױסהעל־ isisp זיד זאלעז ארבײטער מאםעז די 1ױא
 א איז ism די nm דאלער ■אר א בארגעז תרך םען

גױם.
 אנצו־ סםאכער5דד אוגזערע אויף פאדערעז מיד

מ ?רעדיט־יינקמ אוגזער אן זיד פ^יסעז  זיד הצלםזװ י
חברים־ארבײםער. ןײערע אמ

ארבײט קאאפעראטיזוער פאר
 ליב15 און ?לײן, אדער גרױס ארגאניזאציע- יעדער

«w n זי צװעק יועלכען יןױ id ,גאנץ אפט שטרעבם געגרינדעט
 אין פלאץ, גרעםערן װאס א #ארג«»ח אוםבאוואוסטי־ײ ^ דרעםמאכען-, יעל8סיגאב העלפעז is — נאמישער
םיםגלידעד. אירע פמ לדבעז דעם עמניםישער רדע ײט,8 די דעם• אין זיך גױסיגעז
 די האט ארדנתג* קא«יםאליסםישע יקראנקע די ?רמיס,

ארױסג^װםעז. לעבעז ms 5אינםםיטוצי
 םאר בילד ?לאר א האבען זאל לײענער רsד כדי

 קײז מעד בלייבען נישם זאלעז os אח אױגעז׳ זיינע
id  nipoo איז םיר װעלעז םחן, זײז iss-rip קברײשגא 

 SD'DSP* ״אײד די — באזונדער אינסםיםוציעם ״ns די
יוגיאז״. דיט5?ר ״די און

 פאר ע?זיססירט קאםיםעט״ .אונםערשםיצוגג דער
 ימקא־פיטגליחװ־. אקטיװע ארדיםפוזזעלםצז צװעק דעם
 פאר יארען בעסטע דיערע אוועקגעגעבען האבען מאס
 לםשל. •nm גױם. אק זיך געםיגעז זײ װעז ױניאן, דעו־

 אח צד איז ׳pimp װערם יוניאז־סיםגליד א?םיװער אן
 גיס קראנ?ען*בענעםים> צו בארעכםיגם גישט מער שוץ
id דsארגאני־ םראםערגאלער זײז םוץ גים א<ץ ימיאז, ר 

חילן^ d אים םיר קופעז דעםאלם זאציע׳
 jd ארײז םיר ?si'^p psiis ds־i פאר הכנםה די

 אזױ, (.ssvb מיר װאס אונםערנעםונגעז׳ םארשײדןנע די
 It etnsi 1938 םערץ ודדש אק םיר האבען לפשל<

ד האט IS8 מזפ םטיידזש״. *לײבאר id אונםערנעמונג  ג
id (שםאל)׳ ״סםיל״ שוילס  id ם01אױג חח״ש a n •זןל 

isstn  n r  ism געתאט id  tp ris to sT u  t 
״.osopio. גרויםןר t געװעז id װאס א״לאגד, ?אגי

psns dss n וײדעד• ״׳npiv ׳•?רפדים די p  id,
isanp ito מיטגליד ר5יעד -װאס n p  ISP מלם ID 
i גיט דארן׳ עד t  ism pit ״לאזץ די opnpp.װאס ״ issu 

iso נױםעז די אױס tb o sn  n  id זײצד פאר SITU־ 
i .טירינג-נמגצס s נישט אױך ד«יף d  isoipp אני 

is אמםטמווציןס, דעדע  nm חדכגײז דארף S3V sVt 
 y/m די זען n דערלעבם ער בח גידעום סדורי

tis די •isi’D זײגע פאר ittP  t  id  n rri'T insip 
01S11 ODfD is s it l  i s i  Dn •S'SIODOID SUD
tBBA HA A HAAAAA AhA  AHAaL a h AA A A  AA AAAAUA Ha AAMAVקײז גים האבימ םיר םיםגלידער• וױרע *וױשען !וסײלם 

so טאצאלס? ttx s■ פילו בחיגם. ארבײםען אלע* o isi 
עג די װײל נישס< אױך אתו קאסס  ימיאן opi’^p שין

in דערלױבם s צז a n  isstn אפיס isonn■ פפילא 
iss בלײכט iip  i s i ראסיס• i t s אאיעראםארם. די? 

t s 1םמ»דייא 200 שויז האכצז. isatn i d  id•
aAAABA AUIh AAA A ^ A  &AAAA AAAA UA^AUAUAAAH AA AAAAA רזן װעס איגסנױםמיע די װעץ ®ז לעד סער וון Mil מיו

P יי ״עז t n m s t D  *1SI3D am  is s t s o r n■
Itrn m  id  isanw.

id  i goiy ro a n גאגקינג סםײס די sassB i t t i 
id  isstn 1987. **ױסגעקמגעז .isastBsso id 

sassnssaisoid h אױ§ץ n  ism  w a s p 
^ אניי אלג isb- פ d מי• בלושםײז׳ אליס,גפאר מ  ם

rm ss  opss id  r p i i r  ,ist® .is ti  its•

osi פח צז3לע s id 1םיםגלידצ
iS אײי געװעז נים ?ײנםאל װאלם רעליגיע i־ 

 זאגען, is אזױ געדע?ם. ניט װאלם וי װעז פאלגרײך,
s פח לזןבעז דאם id גע־ סאפע וײער םוז אגהעגגעה 

 שױז ism וײ װי נאכדעם רים הי«שע א ביז םדם
םױט.

i ss n s i id  os גיט pp .אר־ סד א װאס צופאל
o fsn r it i, א פאר געגרינדעם לכתחילח װערעז וועלכע 

isa אשטיממןב געװיםז sn so  ^sn s ף ל3 ףסו ײך » 
 ID געװצז ניט לsיגינn^ ism װעלכע זאכען׳ םים אױך

i id  sisoo  is i״i s .אכער דאס סרזצן זײ טעטיגלץיט 
tto, פחעז זײ n  is u d is ויד s i s n מיס םיםגלידער 
iso פאדיס• אײז װי dd פיס וײז זאלען וײ i s i אר־ 

is צמזיפגעבונדצז ענגעד־ גאניואציע o  id .עו־פאגענס■
 ,isoגעועלשאפ אנדערע אלע פכח אסת id דאם אױב
idלsלםװ־lp אדזװ־ ■אליםישע  ,s סײז לױם דאס D’־ 

ל id ױנסיגא• גאך סמג ד וי ג אוי מ tps p װי  id* 
id אןייופתח־־י א *DS'vamsiDS גאםישעד  s^ sn 

id  ntff D^ snspp  is i u piso o s pd  sd d די 
id. באלאנגומ װאס  is

isvD tO PS is i א שיילט קאפף isa די r tt HP 
 as S»8tDPS ID ,IS^S*ל TSiaD ID S^IP DBin לי

pan ויך idd m ss מיס גים׳ a n װאס ISansa id 
is א issu t■  id  p*noo געוױסע םים ויד s d״ID b 

tooss id לױן  •isafsnatp פאל *ops דאך m t 
oansa פסחפל א בלױז pvD tatSS m ap  ID לs^s■ז 
isiais ^אלם ל$מ is n  .jsoas s iitu אפפ tm  id 

id  oansa 9קל״ 1 o isn, םױג װאם װײל is ara*D 
som a isam to •היידושעס issaxa id  os no is  isn 

id  ,isoipons isasp «  od isssapsiD ועל(«ח נים
n א בלייבען נאך  t svi^ss ימיאגם id בעלגינ׳ 
idיDOS■אל  id  sa סאגבע tm •isiaj^ ssntanatpo 

i ism וײ  emasaj^sa n  ita ptn״a»aro t a w 
id פארגרעםערען osi ס/ליד8םים sotaa*D« ומד דײד 

isssa ita jutss n o אױך ויך od hi אלער אױף 
 אױף isootp sm םארביליגערעז xt maoD םעגליכע לײ

a חדד זsסםיםלasלעכ n וײ ױאס iK a n  lsin ata it*
AAAiAA IAAMMHAMAHMA ABAIB a h a Aa h a  a #auaaaaaיסודרתי קמטעראםיווע אױף מרברױך ס בימזער

is i װאם מארזוך D id  ostasa oisn osלID s 
sisiaD סימיאג iSTtisam לײ18אל id  omosass 

id פארזיכערונגען,  noR o si tsan so sts םײז *m ints 
id  jud מל m  r» id חװ־לױבם QRt ,isati w 

isiaD  isn וואלט אינםערנעש^על sam sn • n  id 
is r ra ta it d  iso esv  n  id  m s n  otnsa i s i f 

n •סױף סיםגלידעו iso ar*  sm s, סדײד• סױס׳ז 
id  sran ויסלםען געסיס• ?אאפעראטיװען סױפ׳ן סױך 

-----------------------------*— n  m s

o די issoso ויד װאלםעז o»a ,פאר* ײסלםמ זײ צולאפען 
oisp נאד ויך rt os^iosa iso וײערע oamavװעל־ ׳ 

o כאװאסענס isnsa װסלנחמ כע d די sanna םיםלעז 
1o זײעד 6םי וזעלםען is זײ - ' ip  id  o'Jiuipu’iR־ 

isosnan• האכעז otnsa isn n o  im  i d װזמדעד־ 
s it s צײםען גוםע id ,פראםפעריםי i d  isn װאלטען 

pa,is םיל אז n s״oaspsa iso ױך isasnta’D n o 
omSDDMD SnDKTSHP P OD ,ISaDOSORS ID, 

n® געארבײם וואלטען וועלכע  id  issu  o s i d םמד 
isstn עזװאלס 1סי גלידער.  oo in sa אליוײ•ו^ספיט 

i t s, בענעפים, ארבײםסלאזען isono id  ispppp x 
id  >iato קאאפעראטױוע אפילו do o itoo* לײדעד? 

t פעבל  idלid  y is ia t s אלעטען *o n  sosm ssa 
panasn״ISB•

od אזא id  isoVfti ,sisiaD n  dorsisi^ io'o 
itoonR oaspsa m ss אױף וואוגדער os •ODsa im 

His* isn ,asn iiso*d װסלם  isnsa dor וןל לא?אל 
smotP s באשםיפעז n o tis s ttp ' sanasos t,״ Vsn* 

ss זסל sonsa iso**siro*d ד נ לן  *של«ח,1פא id ו
s*d  id סעגליד n  id  oso*atP f *  n  ot IsVfi 

sisiants לסקאלז is i iSoaD ,fasisoatp R p n 
r id  is* sp  inn <o*Hl im sajsn  id  qs*is*d 

osaixo isoms זאלען H i •isisn isoiasaisoaD 
iso n  o*a isp isa**p װאם *SP *sp d p  soopsa n 

o*a isom  i d  ,isaasis 13D isa א פאר װאס IPS 
id  sv*ota סיזו לי  isoip up חןלא os isaansns •ו

osaipis iss*a i s i  id, מדף *IRS e*a is sn s i iso 
m קײז ל*חח s ױףזיו TasaiD m א  isomaiSDp 

id  sai^ s^ sii *װעלגעי isasa issana id  isasp i d 
isiaD װילען •IS isn  isoDmsaamR 

וװיס. אבוהס חייס_____________________

רעזאלוציע^
ID iso**sir  n לי01י«א in t i s  1366 ,*PR10,* 

isolO  a n  jis s  isstn ,בײ ימי d  SjDne aaDD r 
s״onustsnaR id  id  jmai* i s i  ID o*st ID iso 

nsoasnn is m s  ,oasaR osars i s n  id.־ *o is is 
psvn  >|roissb~srs i s n  d id ,םילוזעדסאז t  o d 

isa גאלדענעם n סלס d p  aaiaspiSD id  pnio*D 
SD  ISOia m״D• ן

soDtP n : לחדס ,ISt o  odiV ,aissana 
nm פעלער׳ •*s  its  id  aissa*D mate

ל דיילסעםע JD^otnsa id ׳ ןימ  isstn
os ID ,1938 ,itiam ייינײ

 ^___________s:דasaלtפ

n p p is ito p s in ג n

ma idtm
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w ױסױוםש iוױכםינע געװינט אינמןונעמנעל דער פון פנמנס
מנסשיידוננעו

o פון הויפט ,iyoyo ל*מד דר. n דע־ ריםױרטש 
i פון פארטמענט n ,מעלדעט, אינםערגעשאנעל ig זײז 

 IV געגעז אפיל וױכםיגען א געוואונען האט דעיארטמענם
 אין דאלאר טויזענדער ראםעווען oyn װאם ענטשײדוגג

 עבטשיי־ די ארבײטער. די םאר בענעפים ארבײטסלאזען
 גע־ עגטזאגט זײגען וועלכע ארבײטער אז לויטעם, דוע

 ערקלערם דארם איז סטרײק א אײדער פלאץ פון װןרען
 קײז ווארםעז ניט דארםען יוניאן דעד po געװאחמ

m בארעכםיגם װערען זײ ביז װאכען is װי בענעםיט 
 בארעכטיגם זײנען זײ iga סםרײקער, מים איז פאל דער

 געוױינליכע װי ווארםעז וואכען דרײ נאד בענעםיט *ו
ארבייטסלאזע.

 דעם אין געווארעז ארויסגעגעגען איז ענטשײדונג די
 דער םאר געארבײט האבעז װאס דרעסמאכער די פץ פאל

 םטריט. םע35 װעסט 224 פון םםײל״ ױימענם ״םופיריאר
 דער םון pngnya op’oyapyn* זײנען ארבײםעד די

m אדום םירמע s פיר־ די האם ױניאז די אײדער וואכען 
 ארבײם ארױסשיקען פאד סטדײק אין דערקלערם םע
 אר־ ענםזאגטע די װען קאגטראקםארס. יוניאן נים *ו

 ארבײםסלאזע זײערע נאן־ געדועגדעט זיד האבען בײטער
 פון װיסעז געלאזם זײ סען האט בענעפיםס׳ אינשורעגס

 הא־ זײ אז וױםען געלאזט האט םירסע די אז בײרא, דער
 זײ און סםרײק א דורך דזשאבס זײערע פארלארען בען

 װע־ זײ ביז װאכען גען ווארטען מחען דעריבער ױעלען
 פון פראטעםט אויפ׳ן בענעםים. is בארעכטיגט זײן לען
n באשטיםט איז אדטימתד r is e n  s i nsnsa. 

 גערולם, האם ער אויד אבער קלאגע, דיער טעמוזוכען
אן אז תי ױדיי  געגעזדער אםטרײק ערקלערם האם אזויו

 זײ׳ וועלען געארבייט, האכען זײ װעלכער פאר פירמע
 די וואכען. אען די ווארםען דארפען געזעץ דעם לױם

i אפעלירט דאן האבען ארבײטער n  is באארד אפיל 
 אינםעדנעשא־ דער פון דעפארממענם ריסױרםש דער אח
 באארד אפיל די פארהער. בײם פארםראםען זי האט נעל
o פון רדלינג די *וריקגעװיזעז האם n פון און רעשערי 
i n זײנען װאס ארבייםער אז ענטשידען״ און ביורא 

i איידער געווארען אוועקגעשיקט n ער־ איז סםרײק 
 פונקט דעס אוגטערװארםען ניט דיגען געווארעז׳ קלערם

po םאלען װאס ארבײטער אז באשטיםם װאס געזעץ 
 לאק־אוק אדער סטדײק א דורך ארבײט דער פון ארױס

ן װארםען דארםען  בארעכסיקט ווערען n פח װאכען מ
is .בענעםיט

 װעם אנגעוױזען, iyoyo דר. האט עגםשיידונג, די
wan און פרעועוענם אלס oyn ארבײ־ סאר ראםעווען 
מנימר סער  בעגעםיט. ןאועלטייטאדב אין אראלד טוי

 רר פריערדיגע אונטער פארלארען וואלםען זײ וחנלכע
ליגגם.

i האס פאל אוױיסען א אין n דעאארם־ ריםױרםש
 נים־ א «ח ®ארזיד א מאכען *ױנישם געהאלפען סענט
 *א־ פון ארױמװדרײען זיך קאנםראקםאר קלאוק יוניאז

 פיר־ זײ און םעקם, אמשורענם ארבײםסלאזען דעם לעז
 םאר םעקס דעם גאלען או געװארען געגוואונגען איז &ע

שםראף. איז 1937
 .ריחש* דער פון פאל דעם אין םאזעעקוםען את דאס

 בתק־ םםרים, סטאר 82 פון קאמפאני״. גארםענט װאוד
 סיר־ דער סאר געארבײם האט װאט קלאוקמאכער א לין.
 אינשורענם ארבייםםלאזען נאד געװענדט זיך האט און סע

 מאס גרונם דעם אױף געװארען ענטזאגט איז כאגעפיט,
מ ר ר געזעץ אתםער׳ן ארמםערגעטאלעז נים איז פי מ  אי

tqn ארבײ־ םיר וױ וױיגיגער באשעפטיגט האס ױ װאס 
 די אױשגענומען האט םעפער דר. *ײס. יעגער גו סאר
 האט םירםע די אז באװיזען און ארבײםער דעם פאר קעיס

nr w *יז a r• בא־ זי וױ םעםפעלם, בלױז נים געםאכט 
ײס אױך חאם זי גאר חױפטעם,  באשעפ־ און םמאק גמרב

ר ארגײםער. פיר וױ מעו־ םיגט  דורד באװיזעז עם האס ן
i געקראגעז האם םירמע די װאס רסרדאא r  w « r. אלם

---------1------------ -------- .— — ------------------------- —— M M  דעם ממאלען *ו געוועז געאװאועען זי איז ראזולםאט
 אמםערזוכם ביורא טעדעדאלע די און שטראי און טאקס

 װאס םעקםעס םעקידריסי שעלסא די װןגען איאט
גמאלם• ניט האם זי

 מחיכטרונגס־גטזגגץ ארבײםסלאזסן דטם אין ,דסרונגטז
o איז n נײ פון געזעץ אארזימתנגס סלאזפןסײארנ 

ל »גאװאומן גאסאגס דינען  ענדערונגעז מ
די װיסען. *ו ארבייטער ךי פאר

o קראפם אין n שמז  אח ײלי «ר
m ײאא די נסד p i יר־ נאד טנדןװאג ניס זיד

 און מארטש צענטען דעם צװישען בענעםיט בייםםלאזען
 זיײ עגדערוגגען די יאר. הײגטיגען םון ױלי ערשטען דעם
פאלגט: וױ נען

 בא־ ארבײטער אן איז געזעץ נײעם דעם אונטער
 דער אין האט ער אויב אפילו בענעםים צו רעכםיגט

 דעם (אונטער מער. ניט אבער דאלאר, דריי םארדינט װאך
 צו בארעכטיגם געװען ניט איינער איז רול םריערדיגען

 דאלאר צוױי װי מער םארדינם האט ער אויב בענעםיט
וואד). דער אין

 נאכדעם ווארםען מח ארבײטםלאזער אן וואס צײט די
 בארעכ־ װערם ער ביז ארבײט די פארלארען האט ער װי

 םריער. װי וואכען דריי אויך איצט איז בענעםים, צו טיגט
קע־ זיי נאר כסדר׳ זיין גיט מוזען וואכען דריי די אבער

י ד ל ״ ד נ א ״ ב ד ײ נ י ר ב
“THE BUNDLE BRIGADE”

 נטגליזשט און אנדערגארמטנם פון אויפגעפירם רעװױ א
י. װ. ג. ל. א. 62 לאקאל ױניאן ארבײםער

רי. ר. פון « בן־
 ״פינם פון דערםאלג גרויסען אומגעהויער דעם נאך

יאר, צװיימטז דטט זשוי שפילט מען וואם גידלם״ און
עשאנעל

a וױגםיג
ײז גייאז אי

 ױניאן אינםערנעשאנעל לי גאר ניס
 מיט ארויםגיץ זאלען לאקאלען אםילו גאר גאנצע, א אלס

 בריגייד״ ״באנדל די און אױםםירונגען. זעלבסטשםענדיגע
 אמ םרואװ׳ זעלבםםשטענדיגען אזא םץ רעזולטאם א איז
 פרואוו געלונגעגער א זײער — װערען געזאגט דארף עם
 קלאר, יעדערן םאר איז עם אמ אויםםו׳ פײנער א »מ
 וועלעז ױניאו גרױםער רn אם םמ םירער די אויב אז

 זיך האבען זײ װאם װעג דעם אויף pa צו םאחעצעז
 געשאםען עקספערימענטען די אט םץ װעט פארנומען,

 ער־ רn אפשר און טעאםעד, אייגענארטיגער אן װערען
 און ״פינס די םעאטער. פראלעטארישער אםת׳ער שםער

 םאק־ זײנען בדיגײד״ ,באנדל איצט און .שםאל״ נידלס״,
 T זיד דארף מעז וועלכע םיט אויםםואונגען און םען

 אדגאניזאציע מעכםיגע אלס אינםערנעשאנעל די כענען.
 אנט־ זי מאס דעם מים אז טארשטאגען םוף כל םוף האם

 צושויער, די םאר אונםערהאלטונג סארט נײעם א וױקעלם
 צו מיםגלידער אירע מעגליכקײס א אױך אבער זי גיט

 צויבערליכער א אין און םביבה׳ א איז זיך אױםלעבען
 קונסט. פון צוױיגען אלע כמעט אריין נעםם װאט וועלם׳
 קומען װאם ארבײםער, די אט פון באציאונג רn װעגעז

 זײעד און יראמן, די «ו אימנםעז די איז שעפער די פון
 װאוג־ םען רצײלםn אויפטו, נײעם זײער *ו ליבשאםט

 קולםור־כוחות די זײן. ניט עס קען רשnאנ איז דער.
 די אט אין זיך געפינט װאס םאםעריאל שעפערישער און

 קוםען גאו דארםען עס אפצושאצען. גים אח כוחות ױנגע
רםוםיגעז.n זײ זאלעז װאס םירער און ענםחיאסםעז די

י  פאר לעצםע די פאד עם טוט איגטערגעשאנעל ו
ח םיכםיג׳ דיער יאר  פאד־ גתיסער m אם חװיפאר י

ערםאלג. דינםער
 איך וױ בריגײד״, ״באגדל איו עקםפערימעגם אלס

 מען װאלם געוױס געלונגענער. א זײער געזאגס, האב
o יחנגעו דיסקוםירעז געקעגם n איז װאם םאםעריאל 

 אױן װי פאדשטעלונג, m טאר געװארטז אויסגעקליבען
 רל א פון פארמ די װען םיעאיאל פאו־מ, רn װעגעז

 און ,פמס אין געװאחמ אױסגענתט שוין דאד איז וױו
 אמטערנעשא־ די אז האםען דארף מען אבער גידעלם״,

 אן או עקםפעדימענםעז די אט פון ארױסקומעז װעם געל
 דראמע ערגםםער םער פדץ אויד סםיל אײגענארטיגעז

 לעמן, אלגעםײגעם «ץ אײד ייז לעבעז ארבײטער פח
o איז סיף׳ כל סוף געליגגען זײ װעט דאס אז אח n 
 באגו־ זײ װאס פאדמע, די אט וױיל זיכער, זײן מען קען
 .באגדל אין דא אײד איז גידלס״, און ״פינס םאר צעז

 אופער״ סים דורכצופירעז שײערער סך א אמ בריגײד״,
 דדאפע, עתסםע אן וױ םעאטער׳ אין םעגשען פארענע

 םער ®ד א אנםאנגער פון פארלאעט פארמע די אס וױיל
n דראמע• די וױ n םעאטער אזא טץ אגפאעער n e w* 

מז צו אגסײל גדײט דץ סח ריםענם ע  װאס גוםןר V איז נ
 אױט־ אפלאכעז, ■אנםאמימע, םאנץ, געזאגג, פון באשםײט

 גרא־ אײיסקממז אפט זײער דארפעז םיפען די לאמן.
o *ו און יתסק n ז דארף צו ודי סעד גרײט זײז מ

 גײם ארבייטער אן אוב הייםם, דאם אנזאמלען. זיד נעז
 ארבײט, װאד איק גאכדעם האט און װאך א ליידיג אום

 ערשסע די מאכען• צוױי בלויז װארטען נאכדעם ער דארף
 ארײנגערעכענט װערט ארביים אן געװען איז ער װאס װאך
ווארט־פעריאדע. דער אין

 בא• ארבײטער אן איז געזעץ נײעם דעם אונטער
 g בענעםיס װאכען דתיצען װי מער ניט צו רעכטיגם

 דעם אין םארדינם האבעז דארף ער וואס םומע די יאר.
 בארעכ־ איז ער וועלבע צו בענעםיט סומע די און יאר

געענדערט. עםװאם דיגען טיגט
 גע■ םוםע ריכםיגע די ניט קריגען וועלכע ארבײטער

 בארעכםיגם. דינען די אז גלױבען זיי װעלכע צו געםיטם
 װערען. קארעגירט זאל עם אום אפעלירען גלייך זאלען

 עמםלאימענם םםייט לאקאל אין םארהער א פארלאנגט
 יד לאי^ל אייער איז קלאגע א אריץ אויד גיט און אםים
 אינםערנעשאנעל דער םון הילף די קריגען צו כדי ניאן
 אײך װאס קריגעז און קלעים אייער פעםטשטעלען אין

קומם.

 איז בריגײד״ ״באנדל די םארשטעלוגג. געוױינלינער א
 דורנ־ װערען נוםערען אלע װעלכער אין רעװױ־םארם, א

 גע־ האבען אנפאנגער די טאנץ. און מוזיק מים געםירט
 באװעגונגען און טאקט ריטם, דעם ארויםברײנגען דארפט

 הארפא• ניט װאלם עם װען םארשםעלונג, די וועלכע אז
 דעם ניט געװים און םעם, קיין געהאט נים וואלם נירט,

 אץ םרעמיער דער בײ געהאט האבען די וואם דערפאלג
םםיידזש. לײבאר
T ״באנדל םארשטעלונג די 'an iפון בויגאדע (די ״ 

 נומערען, באזוגדערע 12 םון באשטייט באנדעלם״ די
 אײב פון מערםטנםיילס געווארעז געשריבען דינען וואם

ל 7?גיד?שגהאסי־ אראןב ליפא טיאיױם. ^ א  מוזיק. עס
 און באװעגונגען די אייגגעשםודירט האט ראבינס דזשערי

 מארק םיז םארשםעלונג די איז אוםגעםירט און םענץ
 םײגע די אט געמאכם מעגליך האבען אלע זײ שווייד.

 טען דארף יישר־כח גרויסען א גאר אגער םארשטעלונג.
 ,62 לאקאל םון מענעדזשער דעם שאר, םעמועל געבען

 דאס האם װאם געמאכט, מעגליד אלעם דאס אט האט וואם
 פראםעסקד די צוזאםענגעגוםען האט און ארגאניזירט אלץ

םארשטעלונג. די אט זnאויפצוםי כוחות נעלע
 &ען וואלם םארשטעלונג דער םץ אנטיילנעמער די

 אוים־ געדארםט — מעגליד געװען װאלט עס אויב —
 די אט טון יעדער וױיל באזונדער, יעדערען רעכענען

 און באציאונג ערליכער זײן מים האם מענשען ױנגע 30
 קען םען װאס םאן םרישעז א ארײנגעבראכס עגםוזיאזם

o« פארגליװערוגג איצטיגער איז אפשאצען קױם עם n  r 
 אן שוק איז עס טעאםער. פראםעםיאנעלען אםיציעלען
o סיט פארשטעלונג אדיגינעלע n םײזט עס װאם אלײן 

o פובליסטי, סעגזאצ׳־אנעלע די אויס n ^!סטארי nm 
o פארנעמעז מעגשען עטלאכע n ,מאזאליעז אויבעדאז. 

 װי ארום זיך דרײען איבעריגע די אמ אױגעז״ די אן
m* שפילם דא און פארלארענע, n r  ^ n rn r ט ײמנ  נ

 װעדס אזױ און װײניגער, װער «ח מער װער אויס, זיד
 און םרישקײט מיט אטעמם װאס פארשםעלוגג א געבארען

 איגםעתײשאגעל די זnגראטולי דארף מען ענםוזיאזם.
 קיגסםלערישעז אזא אט פאר 62 לאקאל ספעציעל און

אויפטו.

m ר־* אוט־#װ־ט#ון פון דעלעגאטען 
הױז. ױניטי אץ בײטער

o טיז לאקאלס די n אוט־אורטאון איםםעוץ n״ 
 פון ערעפעגומ אײגענע אן געהאט האבען פארםמענם

תי. םעז9 פון וױק*עגד די חויז יתיםי חװ• מר י  אי
175 in v » ^ n וזאמענגע^מז• זיד זימען געסט אח* 

 ויאר חערי װײס־פחחידעגםעז די געװען זימעז דארם
m, אום־אװ־ממ טון מענעדזשער eayaongan; *װײס 

o הויפם רובין, ג. פחמידענם n  re אוס־אװ־סאח 
 אפמז־ און םיםארבײםער זײערע איז אפםײלונג קלאוק

 לא־ די פדן פידער אלע וױ גוס אזוי אנגעשםעלםע
n םעריםאריע. ■in איז קאלס n זייוי תאס עולם 

o פארבראכם גוס n .וױק־ענד

ק אנ ר די ד ע ט ײ ב ר א•. ®מ א ש
ביי׳ םײנע pan הטרצליכעז גדין אױס דדיק איך

Tn ־ 500 שא■״, .םפארסאװען פון םיםארבייםעד~.
— u u u  u u P f    -  - - -  - —    *- —  O O l f l M l l l i מאראלצר און אטױזלער3פי זײער פאר יו׳3עװע >טע 
n איז ,1ליה n סיין פון צייט onoyiyivy ש••׳ פרן 

ה קראגקזדים^ צוליב מז איז אױ<ה אין־ ברידן  זײז גי
ײ ?עספיו איץ ארבייסוז צחאםצז• ךאײ מיט  יייז י

ציקונפט. כעםערער
.117 לאמל יארםנאוו, מסקס

t *
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o הלאוס אזנזערע ןף w e 
י8ם ױטען דעם נעפייערם האבען

װםקי מ. םח ^ * גאלד
מטנטחשטר אסיסםטנם

n םמ רnמיםגלי די n סקוירם און םום קלאוק׳ 
 גע־ יאהר דאם האבען 35 לאקאל ױניאן פרעםערם

o םײערם n א מים מאי ערשםען ?ynag^ טאנץ 
םענםער.. מאנהעםען אין שמעגםסnםn את

 האבען םחיזמ זײערע םיט םיםגלידער םױזענטער
o אנגעםילם n געװען את שםיםוסנ די זאל. גרויסען 

 םוב׳- יום געזיבטער׳ םרײליכע םוב׳דיגע. אמת־יום אן
 א געשאםען האבען בוקעטעז בלוםען קלײדער, דיגע

ײ3בער ברודערשםיםומ. פײערליכע די־ לדיוקײשאנאל ברעםלאו, א
אנ- האס ער פארזאםלונג. די ערעםענט האס רעקטאר
o געמיזעז n פון כאראקםער צווײםאכען m ^פײערונ

 אויך איז עם און ,aany®״ מאי א ערשםענם איז ןס
o ®ח שלום אםיציעלער דער n פון גם־סעזאז3בילדו

___ לאקאל• w ערשםען אלס a in האם םשערםאן און m 
 י. ברודער םארגעשםעלם ־npapn’i עדיוקײשאנאל

o ברעםלאװ■ n יוסף 55 לאקאל פװ םעממ־זשער 
 רעדע אינהאלםסרייכע אן געהאלטען האם ברעסלאװ

i ח־עגעז n פח ג3באדײםו o n טוב, יום ארבײםער
 םיםגלידער די גראטולירם האם און פאי ערשםען דעם
 פײ־ םיט לאקאל פון םראדיציע די אגהאלטען פאר

^ am ̂ניאל ו«ײג«ור-יא«יי  מו^ יום ארבײמטר ז
m ײמר א זײער געװען אח קאגצערם  אח ר

i איז גענער3געלו n אױפ־ האבען םארזאםעלםע עולם 
 קאג- אין באגײסםערוגג. םים ארטיםמען די גענומעז

 לאקאל פיז כאר m באםײליגט «יך האבען צערט
 לאקאל, פון מיטגלידער םוםציג םון באשםײענד ,35

i סין;3ססא3קא פון ם1דיריגי n קאג* באװאוםםער 
n און פאםוםעװיםש, געי1םע שפילע! צערטינא n a v 

i n !אײגציגע o n  w arn >אויםער אװענט o n 
o געװען איז םשערמאז a n w w װעלכער סקי,3דדבי 

 א םיט פאחאםעלםע די פון געווארען אױפגעגיסען איז
 געחױ־ם תאט חביגסקי פרעױדעגם אודאציע. 1נײיסע
H אין אײניגקײם פיז נױםיגקײם m װעגעז i n 

*aw פון שםעלונג m װעגעו אמ באװעגונג גײטער
o איז אל3אינטערנעשא זעוי n בײדעי־־קאסף איצםיגעז 

 איז באװעגתג ייגקמ טדײד m איז אז ױים װאם
 נאװעגונג יוגקמ טו־ײד די וױ ג8לא ״אזוי אמעוײקע.

U דובינםקי האט — מריסען איז צעםײלם איז
 בא־ שםײן אינטעתעשאנאל אוגזער װעם — ם1קלצ

m ait איז ווערען או געצויגעז3ארײ יט3 אום o n
ברודעו-קאםף״.

עז אייד חאס יסק3דוגי װןג ם ד א ר ד m מ  ח
 חרוב סאטס פאשתס m ײאי אייראפע אמ אקאיע

 םויזעגםער פאריאגט און פאראוםגליקם און װעלם די
w גןנרעז־ט האם ער jrnoi? ע3אומשולדי a n חװ־ 

paina״o אין סהשפא פון קו־בטמ ך חאלפעז צו 
 אל3שא931אי<טע אוצזער אז ערקלערם האט און נאציזם

מ iVMvja איצם ביז שויז האט o 1אי in aw טױזענט 
שאפעז צו mgrny און נאאי״קרבטת די פאי־ דאלעו•

m <ײ w״ «יל< אזױ סאלא נאד o o o rn  w p ir  va 
•lags צום agio*o דיער ביישטײערפן װעלען

o געלױבם תאט סקי8דובי ■רעזירענט n לאקאל 
אר• םיכםיגטו־ m •אר אדממיסםראציע די און 35

 לאקאל m װאס aanVo פמ געבים אויםן בײם
m און אז סירם  w o 1שײגע aarqpe ײ װאס»

______ _____ אי־אלזשיים. חאבעז
&o i. אז ראח ל ס ײארינמז א osgoya תאס נון
 ארן קאםיםע לעיבאו״ אמריקעז די שטיצען צד אפיעל

o n געװאדזוז גזױאםעלם איז עס און *אדט״ om aw
מיג און דאלאוי. פי m זיך חאם עולם oyisga שפעם בת אםחירט 
».03ga m  r

 ם*- לעמזעז ל״דער »*» יל«ץ ■י| סיגגןנל *יגער *)
e*: שעז־גןגלימז ײיןר ייי n גןלדאווספי׳ס נ • •••n o יש־

מז םיי •ייעײגג- מי «• גי איי ̂י- •r «יז י ion.—ײ«

ר ®ון ע ע. ד ױ קן א ד ע ר
Ifaaw M — וגטײיאי •»« חאי »יר וא• גריװ דןר*

ײ ײוז ״ייז י n■ »יז נאײוא■ מ r i i f•,* •» ײ מי י  תיי
טוז• n *ײיאי ײ־י ײו מ יי

ציעם אלו שעפער טון רעז
 50 קאמפאני״- קאום א• .a. 1״ םת 1בייםע1א די

 אין aa'o’D שאפ א בײ האבעז ים,1סם םע17 װעסם
 ליפםקי, ל. אגענט ביזנעס 1זייע םון אטועזענהיים 1דע

 מאן,1סשע שאפ 1זײע צו aauypu^ אויסגעדתקם
 םיט פחמענטירט אים האבען און an? םעקם 1בתדע

 בעם.1א גוטע זײז זײן 1םא מתנה 1שימע א
קאמיםט.• די

 ח1אה און םפעקםא! יעקב קעםלע!, ח1אדי
 בניםיז און 117 לאקאל פון ראבינאװיץ

55 לאקאל םמ קיבאװיץ

 295 אד״,1יל3 און עלםאנד3״ םון 1בעםע1א די
 מאן1םשע שאפ זײער באדאנקען סםױם, םע37 וועםם

 װאכ־ דין און איבעײעבענהיים זײז 1פא iyaw נס
nאיגם די 1םא זאמקיים yםw די פון lyoyoiv אמ 

•wToaytn א םים אים Jiano lyVioom
 ־iyag און ק3דא 1מ3או אוים אײד דריקטז 1םי

?aaiay קאפ־ מנדזשאםיז מענעדזשזנר יקם1דיסט צוס 
 םאק־ זײז און taw ןyלםyה צו וײיםקיים3 זייז 1םא לאן

 שאפ. אוגזע! פון lyoyoiv די לטובת דלומ3הא םישט
m אייד באדאגקטז 1םי n o  oayav oyana iyraw 

.oyaiv you זיק 1פא 48 לאקאל םון קיצאסא
קאגויםט.• די

חײםםאז, דזשייק םםאר, איזי זאלזןנקא, ײםזמנן3
שילזן!. מאקס און אלא,3א13 אײדא קאהן, סעס

 520 שאפ, oyoaivp לyליט םח lyoyaiv די ,1מי
uayny yo8, דאנקעז o n שאפ, פון םש^מאן iy m a 
ם,  n^eyo צו o״payayaiya^ זײן 1םא מא^לבוי

 אױף סאל אלע זיץ פאר אוץ שאפ, פון סכםוכים אלע
i n די 1םא ײאד w onna'o די פון lyoyaig אדן 

to■ »הײם3עלעm 3 ני  wroaywi א םים אים 
iano i^ o o m- זאל oy iy נוצצז myoauya״o.
lypayi to 3לײכצײטי3 אויך ,oayav oyai’a o n 

iym a פאר ,117 לאקאל םון א,1נלא מיא lyaya 
HP איז oy wn שאפ« lyraio צו אציצ1קאא<צ זײן

w• 1םי און טינױג roayw i א םיט אייד אים o m* 
^®w מיז אונ <oay• און w• פ

קאמיםט.- די
4 ,pooiya ji ,woiyayr ji 3מאלבאו־^

םשטרמאן. חױןבײם,3םא לואים

to, די lyoyaig קלאוק גאטליפ׳ס דזשייקאב פוץ 
nei 120 אפ,ש yeyen ,בתקליז, סטתס W T'n אײס 
iy צי pan waungn א m a ,oayag eyara lyiaio 

w o rn, ■דץ פאו eyaiy iyoia באצוג אין iyiaw 
MV איז איז m •ױלןן צײט מלפאו t ו o בא* אײד 

m oo oagp אזיי וױ oyoo'D m  m מנםראלי• סיז
om o  n o t איז i n סי^סיאק •

lyiaio ן איז שאפ aawpyioaop שספ o n  m
iyagon ,מלםאן iya^n ד ®יי האט סינ־ אן »ײך זי

שאפ, אלטםאנס און װײל r® lyoyaiy די ,1םי
230 yoSS e o n .גאס wP*n אױס n  aauypiyag 

iym a ,oayag oyana lyrato ,זײן סאר פלאק iyou 
lyo’opgi■ 1ישזן3לא און, ioya״iy איז 33דלו3הא 

ira o t ,אז שאפ to זאלאז iyan  g wage wayp 
^ פאלטפאם, אונזטר ם3זי כ ל מ  א lynya iga איז י

לײכ3 אינםײד־שא^ אן oyoa’iyaa״o האס דזשאמװי
to 3צײםי  lyp’i i א אױס אייד pan איז aauypiyag 

iy יקם1דיםם lyiaio צו m a  ,lym yayo ,םלממטי 
 אוגמדי פאאײנפלוסם 3תאנדלונ זיין דורך האס ומלמװ•

סס אן אײטײפמן לgז iy באלעבאס, ײדו ס *ינ
m aui to אין 3פאל1¥ זײ i״yiy מםיצ* ײגיאן

 iy״i lyayiigo וױיםזגר אױן lyVgi זיי אום קײםען
lytaw igo oyaig yoia ■שא oioa און yVg igo . 

lyagop^p .פכלל jyp’i i  to אױם אױך -ypiyag 
aau צו iy m a ,igoiyoo ■go lyraot אלף1א -g a r 

אר״ _די weoaia צו aaiViagn lyoia זײן פאו• װיםש,
lyeya פון Jgo

גזן םיט לי דו װ  oru, נ
קאמיסס.• sgtu די

toש• מ. v ^ מי׳ ■ס ,117 ל מן ^ פוי  5 ל
 55 לאקאל ,iya״fl jo און

קאמיםס. *חנס ,iyaaw m קױפסאן, ל.

iyanp t איצם ra שאפ. סײד o  wajfco די פלויז 
oyaig i פיז שירײם n, זיד םלטגטז 1םי װען און 
Tnan אז קאםילײן א םים wanp to לײמ3 קײן פים 

 to זײגטז בזנל־םלאכות, אינסײד די םים oyaig טײל
wa^aya קאםילײן. בײם taw oayWe שימז  ארזם

 געדדען איז לאגע אוןאונזער צוױיטען, צום אײנעם םון
t״a’l r n o  iy. איצם אבער n״to  wo מן צו ע  וו

 אױס־ גלײד װערם aartayu אונזצ! און ,inayu צו זיך
wanp to  .wouya איצם lyraor םײל oyaig צו 

oamanga w מיר רyלכyװ an מ3 אלס  ױניאך ליי
 Wiyu זאלטן געשטארקם אויס: won 1םי איז לײם״

iy די פיז oayn די m a ,אוז 1אסלאװא13 באר־וכאװיטש 
w פאו• ערול אנז די roam סים־ מנםראליזאציזג די

oyo איז ^iya•
o ײרד אז האםעז, 1םי n ימלאן wauiya to 

מ אן װאס בענעפיםןין אלזנ די  yrnonagi■ און ארלי
 lyagepato אלע אז איז פאר זיד מים שםטלם ױגיאז
p רוזגלזנז o in  wo’aya שױז האבעז 1םי וױ פונקם

wogaya•
 ona, פרידארלימז םיס

w דײװ orn, •36 לאי^ גאח־אז, א• ;9 לאק;
.117 לא^ ,igoopyo * און קאלמאז א.

ל ע אנ ש ע רנ ע ט ט אינ 2 גי 5 jo o o ר א ל א ארץ ד ® 
ער ט עי־ ט גר מ ױ ד נ אנ ט

 לױט woWn צו טואדיציא m םים סיגקלוט אין
 די איז שטאלטטן3א yayroios די נחנגליכקײסאן די

 די האם ,wa*wn פיםגלידאר yiyiaw ודאו שםזןם
n אל3ױגא131סט3אי  25000 opiryaano ogago o n* 

nago p צום לאו• ir  ra Tyoma פאו־׳ז ar1939 ־.
iago m אח lyiguya oiTaoaig לעצםטו or״

o די פון צאלס־ואסלו^נאן אלא די wa’anrwe צו i u׳ 
yan (װאוילםאסימ) צדקה און געזזןלשאפסלימ ag* 

ד האם אינסצרגעשאגצל די שסאס. אין שםאלטטז  לן
a *nr oyo״־ooya״o iy צוס n  15000 tags.־*^ o n 

m די 1אויסא האם׳ יאר  ogn *e rtn  ia yn o  m ow 
ל3¥3 א rage bis אפיס ^  wwaya ogn* •ױ פאו n r  T*a 

?iy ,לאקאלס ogn די o yn באשםיםם באארד דזשאינם is 
lyo 'y ia  bis waya גײ g iago p g r געל* די סון סײל 

m װאס iy iy ii געזאנןטלט p n״ o n סיאציאלען a*״ 
lynao ארפײסא! די װאם h w  m ’a ראפיודושיס די 

T in אויכייםצן ogn ,poa’an oayrtyi■  j b v  g אױף 
o n ס8אױס וזשפון צ la 1* ^י yn o  wױ פאר 1אלא

.lyasooynאין *ya ogn ,poa’an  oayi'iyn ogn ,nna g 
 ,tag■ פון םשערפאז קיגםאן׳1פא י. סאסאס is שיקט

woxns די םים opyoo m s, ס3שו׳ײ iy :
.! gsa*pse •iB m ym 

opyoo m אייך איד pnr *אײנגטשלאסען s אױף 
yoio m 15,000 ײזא דאלאד. 25000 פון m  pyoo 

lyiaw i איז דאאר s  lyignya oonosa אל א  W* מג
iigga n’oipyt סיטואג אלס pgr ra ijnryia bis 

iago 1¥ליד3םים די פון Vyagoyaiyoam i n  W *ליי 
g*an oiypgpi oayogta on| איז *m s g n  •PHT ra 

pyoo iyo פאר iaymo ws ̂לאוי  אחנרויז• אז איז ד
oroyaam wVn ogn w פון pa on אױפ׳ן i® ^  n 

w o n  wiyn די aig״iyo אין m איגײסםויי דדעס 
ngy סױפםמכלין־ i n  gw־g iyag o *oi ל־ פון םייל  מ

a oyn oy ya״i 1׳1פא iago pgr ra lyowia.
g״ r  o n# די איז וױ t o  wan ,m g’ y a m n e 

ל is לי?ליד3 ד מ as iy איז wwa ן o rrasag | m* 
po aaiaayioo די w*na אין lyiaio ,קהילס yawn 

y iy n  iy au  a m iw g a  wan פליכטען *gw  pn 
pa,Voignoag®״a’lynya m lyaigrga is  w איז n 

orsnrooani pr  lyoVgooag yanyoVrsn אין -aw 
aaiWasn n  .ogoo i r גייסם איז איז •m no n  po 

is  rsx rasaig  gnaw po o r  s מז ל n מ  www 
to פליכסען ולווללשפפטליכפ1 די po לאםס  ya^yn גלױ־ 

n > g w a םײל ra n  pe־grom a gnaw pg iya 
•wowinyuang r a  *pt po igo rg sg io y a

---- .HINMlOi
•*'poa’an  m
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 ערעפנונג ױם־טוב׳דיגער בײ געםט טױזענמ
הױז יוניטי אין םעזאן פון

 די פארגעקוםען איז ױני אין וױק־עגד ערשםע די
 פראכםםולער דער אין םעזאן םון ערעסעגוגג אםי*יעלע

הו־יז. ױניטי די — אינםערנעשאגעל דער םיז סמער־זדייז
סע־ אײדאמ״צוואנאיגםםער דער שוין איז עס כאםש

 מיליא־ דעם אפגעקױםם האט איגםערנעשאנעל די זינט זאז
 בערג בלױע די איז בושקיל נעבען מאיאנםעק נערסקען

 אםרו־ אן אין פאוזואנדעלם עם און פענסיאױיגיא «ן
 םאל יעדעס דאך םען םילם םיםגלידער, אירע סאר פלאץ

 מאל יעדעם אינטערעם. נײעם א אהין קומם סעז װעז
 פארבע־ נױע וױכםיעעם׳ עטװאם נײעם, עטװאס דא איו

 םיםגלידער די סץ באקװעםלכקײט דער מאר םערמגעז
געםט. און

 אײנריכטונגעז נײע די אחוץ איז, אבער יאר דאם
 *וגעקו־ זײגען עם װאם באקװעםליכקײם, סיזישער פאר
 איז דאם נײעס. עםװאם גײםטיג גוגעקומען אױך םען״

 םא־ און ■ראגראםען קינםטלערישע און פוזיקאלישע די
 האנט ברײםער * םים אראנזשירם זײנעז װאם לאנםען

 נײער דער דאנק א געשמאק אױםערגעוױמלכען םים און
 פראגראמען. די באזארגט אמ אראגזשירם װאס מסיטע
םינקעלשםײן• יאגא און ליבםאן גערמאז
 געװארען געגעבען זײנען װאם קאנזערםעז «װײ די

i בײ n ,האבען פרי, זונטאג אץ גאכט שבת ערעםענונג 
 םים פארגלײכען געקענט געשמאק און רײכקײט אין ײד
ן .מאם ׳יעגממ-קאגסמ־פמ די » איז .בייזמן מ
 ראד־ םידעל־וױרםואז, ױמער דער זאל• יארקער ניו

 די געשפילם מײםטערהאםט אזױ דאם ריםשי, זשיערא
 שא־ טארםיני, פון ?אםפאזי*עם קלאםישע װאונדערשײנע

 גאעער דער אז לאלא׳ און סאראםאטא ודעניאװסקי, «ען,
xtrv ט זימעז װאס די אםילו  אין באהאװעגם שםאו־ק ני

 אפ־ געװאלם ניט אײנםאך אים האבעז םחיק, קלאסישע
 בא■ חגי געװעז איז אויםגעזױיכענם אזױ ױנקם לאזען•

 זײנע אין בענקין װיקםאר ?ינגער און אקםיאר ריםםער
 ■ערסאני־ אוץ לידער ה־סישע און איםאליענישע אידישע.

געגעבען. האט ער װאס סיעקאאטי
 וױ אוסן דעם דערפאנען is װעו־ט איז באזונדעדס

my פארגע־ און •ראגראם די אנאנםירט האם ליבםאן וע 
 א אליין אח װאס אימער בלױז קינםםלער. די שםעלם

 אםמא• די שאפען געקענם האם מחיקער א און קינםםלעד
 גוהערער די םיט ארטיםטען די דעןגינפאר און ספעחנ

 באםערקמ־ םרעפליכע זײגע געםאן. עם האט ליגמאן ײי
 עולם דער שנױפונג. געהערמע די געשאםען האבעז ג«ן
מ »ײ מ  םערע־ אװ טאססעד דעם פאר מרייסמןבאג מ

ט מאניס ארטיםטען. די פאר וױ ודמיגעד ני
העםליכ־ די באקװעמליכקײם, ךי ש«ײו, די װעגען

ד װערט אלץ װעלכע םים •ינקםליכקײט, און יןײס  מ
ט ד*ד איז זארגט,  איז דאס עז■לשמעאאוא זיד נומױג ני

 אק װי — מסער גים אױב — גום אזוי אונקם מדי*ר
 שױן איז עלנער * םזמעדזשער יארען. פריערדיגע די

 אינטעתעשאנעל דער פדן פיםגלידער די «ו באקאנט גום
ץ  וואקא־ זײער פאו־בראכם האכען וואס אניערע די *ו י
ן תיטי אין ד וײק־ענד. S חא־יי געװען וײנעז *nrn חױו י

 אלע װי איז, טוב יום דעם ®ון קסגויװ־תי דעי־
ar,עם אװעגט. שגת באנקעט םיםעך־גאכם דער געװען ־ 
 האם עולם דער װאי קארניװאל, אמוו׳«ד אז ג«װען ייז
 פרײלאכע מאכלים, גוסע n םים װאױלגײז געלאזס זיד

^ ע פוזי ענ ר o מיי jp ra מ  אםילו אכער ■לאועיקליא י
 אינםער־ דער פון חן ס«מיעלער דער געוזעז איז אקדעם

ע די געשאנעל. מת׳ אערידב י  גלײכ־ פח גײםם דער ק״ט,פד
 ײנקמ אמםעדניױמנעל דער איז חעדשם עם װ*ם זזײם
 •רעזידענם אויסדרו^ *ולםטען דעם געקראגעז ד*רט תאם

ל גרדיסע » און ײביגסקי  פירער ודײס־יחלזידעגטעז, מ
 םיםגלי־ «שוםע און ב«רדס דזשאינט און לאקאלם «ז

 זיך האבעז אלע שםעט״ ארוםעע און 7W נײ ■ז ד«ד
ram ײז פיז פיםגלדער װי מװחנז  9םאנג טאםיליע. י

ממיגי. יײ .|סו1<ײס־»יפזיייז די טון  און חעלער •ג
« חװ־ פין ®יםגלידער אײניגע און תביז מי ז י מ  מר מ
ײ זובגעז  את־ אלע מםם. די אוגטערמלטעו »ז ליי

מז יארמסעז זײגען טערשיײןן ח  אלגעםײ־ דער »יז מי
rapt 09 w«ג«סיסליבקײס און ײדפר ג<ר r מז ע ל  TQ י

זאופס<
מז ריי׳מ מזינדעדס ת ט ײ ר דגי  געםיכם וחגרעז מ

י י ס י טעז ®ח ק־פנייױ מ  װיק־פמ־, חמ־ יולי. מר
י « י »י ״ ם ס מי י ם ל • rar יײד• ליויעוװייגױט^א ran

 אי• םארבארײטונגען געווארען געמאכט זײגען אבער יאר
 גע־ געגעבען הויז יוניטי אין איז וואם אלץ בערצושםייגען

 ארםיםםען די *װישען פארגאסנענהײם. דער אין ווארען
 כענקין, וױקטאר :זיץ װעלען אויםםרעטען וועלען וואס
 םון אױםםייטשער און זינגער־אקםיאר בארימטער דער

 און עידור ארנאלד װירטואז םידעל דער ;םאלקס־לידער
 קאג־ פאולין םענץ, מאדערנע פמ טעטנעריז באוואוסםע די

 םאר־ דראמאםישע װערען געגעבען אויך װעלען עם גער.
 אום־ וועלען עם און שפילער יוניטי די סון שםעלונגען

ראדיא. און וואדעװיל םון קינסםלער בארימטע םרעטען
װיק־ די םארברענגען או זײז ווערם זיכער וועט עם

 זיד םארזיכערעז *ו הויז. ױניטי אין ױלי פערטען םון ענד
 רעדזשי־ באקוועםליכקײם. אלעמענם םאר אץ פלאץ מים

הױז, יוניםי םח אפיס אין םאראױס איז זיד רירט6ם
.6868*9 וואםקינם םעלעפאן םטרים. טע16 װעםם 3

 טויטען דעם װענען פראבען
פאנד בענעפיס

םקולםאן ח. פון
 קיינע געחא■ ני« זןאמ פאר«טארבע:ער דער :זלאטיז ח. -

igin אלקלפ ייע ם•יטייפ פיעי י״«י» y i w?n טזטז^נ 
 *ון ^ורז^ זייז פיז •אראנטװארםליכקייט די ויך אויו מעו

 אונ- לויח; זײז םיט *״כות אין אויםגאבען פלע ב»**לט
 װער■ פאל אזא אין »ז אויסדריקליך, גאנץ זאגען רולם זערע
 )•n םיר זועםען בענעפ״פערי, גןזעפליכער חןר לא?אל, דער
סוםע. פולע די אויםגעמל■ דעריבער בען

אורזאכןן, זעלבםס־פאר״יסענדליכע *וליב :טראםבאן ײ•
 בענעפי■ ®ויםזגן דער פאר דעײפ״נעז ניט *פליקאנםען קענען

 איו װילמ איר װ»ס »לץ זאגען *בער קעג® אײ קאטיטע:
 ווזןא קאםיטע די דאם אייו פארזינערען סיר און ברױו »

 אין שרייב■ אויפםערקזאםק״*. נויאיגע די *ייגקען דערפו
בפקװעם. א״ך אי« ײ*ם ׳יייאה •וועלכע אירגעגד
 ז״געז בריזו אייער איז אויםדריקע סף » יפלקיז: ל•
 םיר א:«*עגדיו^ אנרופעז קעז םעו e»n דאם פיז ״®n זײער

 אין »» פאר«*ײען םיר ווײל דערפאר אײד אבער פארגיבעז
 איבערקלײ• זיין געקענ® גי« אײ חא« פער גרויםען א״ער
 גלויג* םאסענ® ח״סען דעם אויןי 1אי ווער»ער אין בערי*

 םיר :גערענ® ניט און גרויזאם איז ײעד® גאנפע די *ז איר
ײ *י וינעי זיינען  גי® •גדער® ײאל■ «י® *יגזעי י1»י' י

 דאם איז זוינ«ען א״ן tiwjrp םיר ׳וואם *לץ געח*נחןל®,
חאבען• כי® ־אוסגליקען *זעלכע םער ז«ל» איר

אוםזים»ע. »ן אינגאנפען איז םירא אייןר גראנער: ב•
 ®ויפתןן דעם פון רעגיליי«פנס איז ױלס יי ייז ^ י״■ *ייי

 ז»ג» זועלנער זאץ, » געפינען איר ײע® פאנד נעגעפים
 ג>■ קעגען *אנד דיוען פון <על«ער די .*ז אויםדריקלױ.

 אוי• *ײע* אנדעיעו ײעלכעז אירגעגד פאר ײערעו פארגופ®
 נויטיג איז עס װאס חופאווו ײ איז בענעפי■ פויםעז פעי
פארײאלמען. is פאנד ועס

 זאל זוײב אייער «ז ני® זויל■ איר אוינ סאהען: •0
 וואם «לץ ;עסק אייער איגגאגפען דאס איז יחפענעז״ איױ
 אין ק*רד חנ«י»ײ««ז V ױיסםאנעז איז ®אן יאיי® איר

 נעאםטען. ימיאז S ן1י געגענמאר® מי אין לאקאל א״ער
 בעכעפיפערי אײעי אלם בא׳פאיסען קארד דיזער י^1א ן1א
4rtMi איר «םעז11

Jt :די ■לעםאוו eyii void םען1ארייגגעק איז 
 כאטראפען »■n 1987 11• יאר ײילמו ל׳נ״ײנז דעם ואר

.$201,008.92 — 1988 יאי תם •אר ;$87330.8»
 »ו ®םענ®”•■ רעם געסאב® ח*בען םיר בריענער: ם•
 אינועי• נזער1א 1»י סיואליד « גאווןן ייז בײיעי יייעי

 *■»*■ גינל י«׳ו1א ױײל רערפאר יאר, «ms יז1גל געפיפנעל
״י .ייגיייײײאװ־ ײי*ליד ר ״.1987 3 מיי ײן vt jn י m 

i «*י ײי עי r r «  «ילידעל»יא ייז םייגליד » געײעו לי
״ קעז  זואס אנער ijnM*oip$n די 11• ג«רעכ«ע• ג$נץ • 1ז
« ײי■ מו » דןס 1וו$ג< «*י 1יי«|11 *יגשימל• יי  ני
 is מראנ■•*® 1זײ יו יו■ גן»ג י$ר *mis איז ס$י »י פ«י

מי איי ירח די בענעפי•. ז י1 ײ#ם #  שולדינ נ«וועו יי
 אוד• אײנ*ינ$ די גאוון; ייז י$ם יא| 31 יי 1אמ1ו נײ«מז

ײ יײליקיישאז א״ער ײארו• ז»כע .1$מײאר 1יז«11*ײישע י
 »-1$ פ■רארעג אייך■ ל*ען$11 םיר םעהרעםער: לאהאל

או1י9א״< דןר גי■ זייו® איר ווי אזוי גאר •ייייאפ 1$י9*

 ״טינסאווניחןלם״אץנהןסעוו
פרייזען סלענערמ םיס םןןאסער

סטײםדוש״ ״לעיבאר םעאםער אינםערנעשאנעל אונזער
י פון ארוים שוין איז  אין פארקליבעז זיד אמ װימלעד י

 איבעד־ תאט םטײדזש לעיבאר בראדזױי. םון הארשעז
 איסס םםרים׳ םע48 טעאטער, װינחאר דעם גענוםען

 ־1939 די געשיילט איאט װערט דארט און בראדווײ םח
גידעלס״. און ״וינס בארימםע די םון אויםלאגע

 אץ יינס געזעז האבען װאס םיטגלידער אונזערע
 אין אםאל גאד זען גיין עם מחען יארען, א פאר נידעלם

 ריװיך נײער א פאקטיש איז עם אױםלאגע. נײער דער
 װעלכן מנענקעם״ נײע גוםערען, נײע אאל גרויסער א םיט

 םעא־ פראםעםיאנעלע אוױשען םוראר א געמאכט האבען
 אינםעליגעגםען דעם און פײגשםעקער, קריטיקער, טער

 געממט עם אויב אםחירען. דך װיל וואם גײער םעאםער
 !יך האט װאס מיםגליחגר אונזערע פון איםמער נאך זיך

מר דער דורך איעהאלטען געקענט אנ  n װאס «ײט ג
 אין געװארען געשיילם איז ריוױו םיודקעל שײנע זעלטען
 עד םוז געזען, נים נאך עס האם און םטעידזש לעיבאר

 אלע דארפען סאקטיש אז אזױ, זען. איצט גײן אודאי
 יאדק גױ אין פיםגלידער טױזענדער געגדליגער אונזערע

 איי־ אמזער פון אױםלאגע ױחנ די זען גײן אוםגעגענד און
פארשםעלוע. םעאםער געגער

םםײדזש, לעיבאר פת דירעקםאר שײםער, לואים װי
 •ריי• די געשניםען פארװאלטונג די נאד האט איבער״ גים
 טיקעטס די טעאםער. נײעם דעם אין קעםם ר פאר זען

 ן ביז סענם 40 פון דיגעז םארשטעלונגען טאטינע פאר
םי• די דינען פארשםעלוסנען ענדאװ די פאר ■דאלער

 װאס •רײזען די פון העלםט א כםעט פאקםיש איז דאס
 אין נידעלם״ און .פינס is םיקעםם פאר גמאלם האם מען

םםײדזש. לעיבאר
 נײער דער װאם דערפאר געמארען מעגליך איז דאס

 םאל נוױי כמעם האם םעאםער וױג״אר םםעידזש לעיכאר
 מאר־ די טעאםער• פריערדיגער דער וױ ■למער אזויםיל

 םא• is פארלאנג דעם געםילם לאנג שױן האט װאלטונג
u מאכען is עס אוס טיקעטם די ביליגער כעז jm• 

 םיםגלידער, יונזערע םון עולם ברײםען פאר׳ן ליכער
 די אאלען is פארגינען גיט מילײבט זיד קעגען ױעלכע
 op איז םעאםער קלײנינקען חגם איז ירײזזנז• הױכע
 די םאן. םעןעס קען אבער win אוממעגליר. געװען

ט פאקטיש דינען ■רײזעז טיגעsאי  וױ טײערער פיל ני
פואװי. א זען פאר גאלם םען

 פריחערדימן דעם אן אױך חאלם סםײדזש לעיבאר
 Dsm װערען דארט םםרים. םער39 דער אויף «לאץ

 ש*יל םעאטעו־ נײער דער אױף רע«עםי$יעם געםאכם
יאר. געקםמען פאד זװגעגרײס ויעדמ ײאס

 דאפ m סענ»ען,1ד$ק גמויגע די יס1א ני■ *יל® תעלנעי
i* מער« i ס•• 3י יאם ײעגעו םיי שר״מן געפאדער®, אתז 

 11» ל«ז$ז ד$ס ימלןן irwwTPS® יגמיע יי נג1ח$פנ חנו־
ױ ייז Dfii $לץ *י 1«״־«®" fm קל״םס י»ען1® ׳יי  ts iio 
irw •*•ירעז ii יעדער 1אי י«א*יל®1א «ינק*לױ fmrm
» דאם איר «i® געזנג»פער®. ריכטיג ity ני n •ר• קײס ד«• 

m לייננאי סן * •אר יגעז1* i י«•^ איז דאפ« »i»i 
j״s דער 1װעגע ײידעגדיג i ®ארביי »n «געל Of eyii 
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אם p ד c זײ־ פארשידענע סח סימנים
שרא ען ריזם ט  בעםערע קוםען עם אז וױיזען׳ טען ןויי
 םמ בלױז ניט קוםען די $ײטען. ״י ¥

 זעהר געװארען *ײט yaiyi די ס׳איז וואו םםרים, װאל
 שםארק איז ווערם־פאיירען פמ «רײז דער און לעבעדיג

 פארשידענע םץ באריכםען אויך קומען עס נאר געשטיגען,
 עקא־ די אז האנדעלם־אונםערנעםוגגעז, און אינמסטריען

בעסעד• װעדט לאגע גאסישע
 שױן האט עקאנאםיםט אםעריקאנער באקאנטער א

 גאנפער א אויף אנגעװיזען פוריק װאכען אײניגע מים
 ער* האם׳ ער אן. קומען פײטען בעסערע אז םיפגי^. רײ

 פאנוםעקםשודערם די אז דעם׳ אויף אנגעוױזען שםעגס,
דעדי- מוזען די און םםאק װײגיג זעהר אנגעגרײט האבען

 ״קאנ־ געברױכס־ארםיקלעז׳ אלגעםײנע פון פארקױף דער
 באדײטענד זיך האט עס, רופט גמנז וױ גודס״, םוםערס

 ארדער מעיל די סםארס, דעפארסמענט די פארגרעסערם.
 ;געשעםםעז גוטע מאכען םטארס טשעיז די און הײזער

 םיל געװאחװ איז בױ־איגדוסםריע דער אק אז דדיםענס,
 הײ־ פרימאט פון בױען דעם אין באזונדערס לעמדיגעד״

 האו־ (םעדעראל * ji x פת פינאגםירם װערען װאם זער,
אדםמיסטרײשאן). דגג

 עקאנאםיםם דער װאס אגער, איז כאראקםעריםטיש
 װאס מאס, דער לױט ארבײם׳ פת פרײז דער אז אן, וױיזט

 עס בילי^ זעהער איז איפם׳ •ראדיזנירעז ארבײטער די
rn די געוזען. נים ביליג אזוי מאל קײן גאך כםעם 

 וױיטער« ער כאמעדקס ארבייסער« די p® •ראדוקציע
u קיינמאל כמעט איז p מויד• «זיי געוחמ גים

 — M---------» - — - ------ -----M M AM A AA — —  קאליע ביסעל רעכם א םאכם אײגענטליך דאס
 עס לאגע. עקאנאמישער פארבעסערםער א םאר האפנונ^

 קריגען קעגעח זײ װאס מאנוםעקטשודערס׳ די פאר גוס איז
ם  נײע די פון הילף דער םים װאס און ביליג ארבײט מ

 ארױם־ זײ קענען ארבײםס־םעםאדען נײע און מאשיגען
ר גרעסערע א ארמיםער די פון ,קריגעז  אגער י?,קפאדו•

ארבײםער. די פאר ניט םױג דאס
 עקאנאםישער דער אין פארכעסערונג ריכםיגע א

 ױקױף״קראפט בלױזװעז פארקומעז קען לאנד פמ לןגע
 דאס און זוערען פארגרעסערם װעם ארבײטער די פון

 זײן זאלען ארבײטער פאל גרעסערע א ויאס אז סײגט.
 געגוג זײן זאלען פארדינסטען דיערע און נאשעפסיגט

 האבעז זײ װאס אלץ קױפען קענעז זאלען זײ אז נרויס׳
 און ביליג איז ארבײט פון פרײז דעד אבער װען גױםיג•

 ארוים קריגען מאגופעקטשװערס די װאס ארבײט, פאס די
 גיכעד מוז גרויםע, א זעחר איז ארבייטער׳ דיעדע שן

 געחוימז אײחמ־ ארגײםןר די פון קויף־קראםט די פאלוז
 מא־ די װאם »רבײ» טאס גרױסער ד«ר פוליב ײותן.

 זימעז ײסער,גרא די פוץ ארויס קריגען סעעקםשורערס
 א דןריבער בלײמן os אח ימתיארנ וזײגיגער גױםיג
 אר• קײן אינגאנאעז תאבעז װאפ ארבײטער, גאל גרױסע

 קױפעז׳ is װאס םים נים םםילא חאבען און נים בײס
 װימיג פאדיינען ארבײם האמןן װאס ארבײםער די יח
 גאנץ דןדימד איז עם קליין. איז יף־קר»פט1ק דיעד ימ

םי־ איז גיליג איז ארבײס װאו פראםפערמױ אז קלאד.
M A A liM I -------------------------------- - —. פ     פ M —■ —־ M A A A M A A U A א ארבײטסלאז׳ זייגען דיאמן  אגהאלסזח• יט7 לאנג ק

 יױף פארמסערונג א »י« נים«ית זאל זאןי די וױ אמד
jn פיל אויד ייײל! • p i האמז פאפאנט עם1 אק אח 

m די זימנז אק בייתדערס ׳«יי  iw yapiyfr י ־ י ס ת  י
מד m די *ז פו n ra ח לימרססיפ ר • ד• מ מייי י

ז וױ גוט אזױ שײן חאמ^ װ«למ מ׳יאניל. י ז גי י פי
אן גתתד ײיו ^ *יבײס מז ױ מחםא

מ פאראויסזאגתמן זי • inפליח־«ר ־ r raramra 
ז מ פאפפ גאנץ י r פישע.^ a m m א־ ױיו י  יד

ױן. נד א ח דןן oy אינ ן וזן ג אן ג ג  ן
n ס *ח ד ש שיי » ייץ דירף oy או ס מ

 איבעחנײ• גאגץ דינען זײ אז אױם, זעהם אמז םעזאן.
 זיד װילם אעז װײל דערםאר, איז דאס אז מעגליד, גענד•
 באריכםען די טײלװייז. זיק בלױו קען דאם אבער אזױ.
 װײזט עס אז םטארס, דעפארטמענם די ן10 קלמעז עס װאס
 דיי קלײדער; םרױען אױף נאכפראגע גרעםערע א זיו

 װאם באיערם, װעגען רערם1םעקםש1מאנ די פיז באריכטען
 באשטע־ םאכען אויך נאר אגקוקעז, גלױז ניט קײמז
 אז פאבריקען, םעקםטיל די םמ באריכטעז די ;לתגען

 נים העמען מאס סיםגים, זײנען ארביים, םער האבען זײ
ײירקליד «*ip עם אז װײזען, נאר װאעש, מטען א סרן אפ

AAAAAA M M AAM M  AA AAייט.1 בעסערע א
דערמא־ is איבעריג איז אעז פאר אז גלױבען, םיד

םארבע• די אױםמאען זאלען זײ אז ארבייםער, די נען

^ אז װאך דער אױף שםעהן זאלען מי  11» פרײזען י
 םיר װערען. אפגעהיט זאלען ארבײםס־באדיגגמגן יתיאן
 ארביי- די אז װערען, געםאן װעם אלץ אז זיכער, זײגען
םײל• בארעכםיגםעז זײער קריגען זאלען טער

 םח פארבעםעתגג דער װעגען רעדט מען װעז נאר "°
 װערעז אױםגעלאזען גים קען לאגע׳ עקאנאםישער דער

סארבתדען. איר םים איז װאם לאגן״ פאליטישע די
ערקלערת־ די באמערקען is איגםערעםאנם איז עס

 אנםי־רחמעלטיםטי־ די אין געגעבען װערען עם װאם גען״
 את ײםעז•8 בעםערע אנקממנגדע די װעגען נגען1יים3 שע

 םיט זײגען. nmio״s גרױס־קאפיטאליסםישע אלע כמעם
 תױפט־טעגה די אנםי־רדזװעלםיםםישע. אליסנאםען, װײניג

jib די y i'np גאנ די איז זױיםמגמys אז געװען״ *ײס 
 עקאגאםישע די iyp דיל נױ זײן אח זyלם׳1̂yתז אתמר

 אז װיל׳ «ן אױב .nnyn בעסזװ־ נים לאנד אין לאגע
rw און האגחנל o n jm םח װעתנז׳ אױפגאריכט זאל tyo 

 גראד אמר דיל. נױ זײן אח רחוזעלטען פון װעחמ פטװ־
ה חמ־ אט סח םיםזמ אין  מ־ א באװמען זיד האט מנ

 א װײגיגםטענם לאגע, עקאגאםישער דער אין םערמג
 »מ אינמסםריעם די םח באלעבאטים די פאר בעםעתגג

 בא־ ? oy זין• שיקם ױי טא געשעפםס־אוגםערגעםער.
 אז באלעבאםים׳ די »ח םעגה די אז גים, דאם חמ װײזם

 קײז קממז ניט קעז דיל גמ זײז און רחװעלמז אונמר
 ־yלpרy די אח ? פאלשע א איז amyoys עקאגאםישע

 דיל נײ םת•«ח חנר אז זימר, אװי איז עס :אזא רתג
y פארםײ מ״בליקאגער די או און נאעגט אח i oyn- 

 •ראסיעריםי די אז ,1940 פח האאמ פרפזחזגט די וױנען
ר האס קממנז• איר םיס װארםעז is •jsnra קײן גים מ

גא־ גאנץ iypipon» םעג ®־קארתג yrnp די
מז oy װ$ן אז דיז׳ דארף זיד דאנם שכל דער איװ.  קי

o אונסער iyu״s בעסערע n פאלק דאם דאחי דיל נױ 
 יז אוז vnyn אפנעשאםם גים זאל דיל נױ דער אז

 בלײ־ חײטער זאל אײגגעפירם, ora חאס װאס פארסײ, די
ר בײם בען ת רעגיתגג• חװ־ פח ת

 זיך האם װאס סארמסערעג, פקאגאםישפ n אױב
iyu«oyii$ osra זאל ודיחמ״ n״iyo אנהאלםעז׳ oyn 

שסאנמ איז װאס •ארםײ, דעפאקראםישע די דאר  ®ים מ
ז ט׳ ל ^  סנמריקיד ״sifyoip isiyp דיל׳ גמ זײץ r* ר

iyj אמ פאלק ly iyr : יי* מי* רחחזלס •רעזידעגם 
lyouyn ya פון חנגירונג די o'lyiraifl העגם yn| די 

py n mאגאםישoyn npnya• no oyeora y מז ל הי  מ
ran נײם  m  .lyiww .tyar a iyamiaד• נליקאג*־  ח

otrm אח»lyrartaran m  jra rs rw o w iy  r־
HP w וזאמן פאדםײ, o rm  oy לאגד ois שװ$ל »r אז

9 1 «  J■
lo w w n it*o

דאם חאמז תאס
a n  1«

 רע־ דער םון רודעו־ דעם בײ בלײבען װײםער דארף
? גירונג

 רחװפלםן םוץ שעאים די אז קענםיג, איז עם גאר
«r ערקלערעג דיער אז אלײן, פילען דיל נײעם זײן פח 

 גים איז לאגע עקאנאמישר דער איז בעםעמגג דער װעגען
 העלםען, זיך די קענען װאם אבער קאגע׳ איבעריגם קײן
 שלעכי א אין םען1געק זײ פאר איז פארבעסעתנג די װען
י װעז פרידען,1צ פער געװען װאלםען זײ ? «ײם םער  י

 די is ביז קלםען איר םיט ארט11א»גע װאלט סארבעםעתנג
 ן1א געפאלגם• ניט זײ האט זי אבער װאלען, פרעזידענםען

 פעג־ די װערען שםארקער װעם אגהאלםען װעט זי אױב
 דרי- א פאר קאנדידאם א זײן זאל רתװעלם אז ליכקײם,

פרעזײ נעקםםער דער אז םיינם, דאם »מ טערמיז׳ םען

A•*

ר ע ט צ ע ם ל ו שי פ ת ב ■ .S . l f J S S . J T ' y
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אז ש ה ע ר ס ע עי w ש T Z w S Z ״י י
 זײן is אױס opip םיסטעם, םעקשאן די ע?זיםםירט עם

^’sa’־ra גאנץ  את ער יב1א פראגע׳ א אבער איז עם •
פרא?םיש.

o איז ארבײם םע?שאן געגען איז 117 לא?אל n
 ױט זימעז oy •lyiyi זײן דארף iy אוץ םרייד ?1?לא

 117 לא?אל װאס ארטםענםען, אלע די אעעעכעז נױםיג
 מט זײגעז זײ םיםםעם. םע?שאז ר&ר געגעז ארױם שמנלם

 אױף םירם1דיס? סיל אזױ םראגע די האם םען בא?אנם.
 אז יתי«• m פת •רעםע דער אין אוץ פארזאםלעגען

 פאר נים טױג םיםםעם םע?שאן די פארװאס װײסען אלע
 גפ־ זײן lyoran זײ פארװאס »מ א«ערײםארם ?לאו? ךי

 זא־ װאם אזעלכע׳ ניטא גאר זײנעז אײגפנםליך איר. גען
 שםרײט־םראגע די םיסםעם. םעקשן די פארםײדיגעז לען

o איז באיז באשטײט n די בא?עםםעז ?עז םעז אזױ װי 
 זאל מען װאם אח םיסטעם םע?שאז פמ םארשפרייטוע

שױן איז םיםםעם םעפשאן די ran שעפער, די םים טאן
anrayarra
o האס אסאל a^ iy i iyo, אז oyn oy אײגגעבעז זיך 

is די פארטרײבען iy«yo israpyo אױםװארפלען זײ אוץ 
p פח ^ p  o n נײ אין םרײד n r אױב את m  o n 

jynya שױן is ,סץנסװײגיגס מעז האט אפטיםיםטיש >y• 
lynm ניס אײטממן זיד oyn oy אז גלױבם. n is א 

n״nyo פח «רשפדײטונג yppyo m איז סיסםעם 
מן נים איר  שזד »אל ?איגזװ• m םמ װיממנר געחן לן

n גאנץ חװ־ גפמאכם חנרטoy ran 1 «ר, y ^ a סארט 
אײמע- גיט זיד אסח דאם אז ®עז׳ װײם חײגם ארבײם.

nrayi• ם מקשאן די מ ס  w״n פסרשסױיס זיד חאם סי
m איז אוז ynyi א yoony פראבלעם «o n  r קלאוק־ 

n נײ םמ םרײד r דאפזנלםע. א איז םראגע די yר־ 
 ייייםיידיגי יי ײװ«ל9«1«אפ 1םא םזמ זאל װאם שמגס׳

 אײיממנם׳ איז׳ םיסםעם סע?שאז m סת פארשפרײםתג
ם־ ran שעפער. די םים סאן iyo זאל מאם םי אן ש מ  דים
oyo ז פון $אל די אימגןנםירם. שױן איז»yלבy ײ  שעי
m גאנץ א osra איז yn  oy ira niyo*nya יז.זײ«

מ ׳Tyonpypp אאל חיפשע גאנץ א כאשעפסיגפ ל מ
_____ ימי»• m »ז פיטגליחמ־ זײממ

ז אז איז׳ שטאגד»גקט אייץ ף מ ר ז ייד יי י מנ די
op«a o סים n, ש טײל א »ק אזy•y1« ר o n לייי־? 

o םרײד ro n p y די ira ayoora npopyo ױ ױו ז או » 
iyp וײ Tora« n״w  py» MyBo»»m iyo no iya 

ir r v ז lyorn ח׳ײס װי ײ1» u ra n  .?yp iyo די פח
r ארבײטעד •  m y i ^ raa ira י «ײ י י י ײ י י א פ י י י

rap ira ay rra m •ד oyn a »ז מנלי n ניס rap
M  nub n די


