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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

 האבען פרי, זונטאג אץ גאכט שבת ערעםענונג, in בײ
 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 אין באהאװעגם שםאו־ק ניט זימעז װאס די אםילו 

 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

ארטיםטען. די פאר וױ ודמיגעד ניט מאניס
העםליכ־ די באקװעמליכקײם, ךי ש«ײו, די װעגען

ד װערט אלץ װעלכע םים •ינקםליכקײט, און יןײס  מ
 איז דאס עז■לשמעאאוא זיד נומױג ניט ד*ד איז זארגט,

 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 וײק־ענד. S חא־יי געװען וײנעז *nrn חױו יתיטי אין ד

 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  געםיכם וחגרעז מדגי

י י ס י  װיק־פמ־, חמ־ יולי. מרטעז ®ח ק־פנייױ מ
י « י »י ם״ ס לי םמי • rar ט^א ran יײד• ליויעוװייגױ

 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» yi w?n טזטז̂נ 
 *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:«*עגדי̂ו 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 ײןר ״.1987 3 מיי vt jn י m 

i «*י ײי עי r r «ילידעל»יא ייז םייגליד » געײעו לי» 
 זואס אנער ijnM*oip$n די 11• ג«רעכ«ע• ג$נץ • 1ז״ קעז
« ײי■ מו «|11 *יגשימל• יי » דןס 1וו$ג< «*י 1יי  ני
 is מראנ■•*® 1זײ יו יו■ גן»ג י$ר *mis איז ס$י »י פ«י

מי איי ירח די בענעפי•. ז י1 ײ#ם #  שולדינ נ«וועו יי
י 1אמ1ו נײ«מז  אוד• אײנ*ינ$ די גאוון; ייז י$ם יא| 31 י

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
w אוממעגליר. געװען in די םאן. םעןעס קען אבער 

 וױ טײערער פיל ניט פאקטיש דינען ■רײזעז טיגעsאי
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
 ס•• 3י יאם ײעגעו םיי שר״מן געפאדער®, אתז ii* מער«

ע יי נג1ח$פנ חנו־ מי  11» ל«ז$ז ד$ס ימלןן irwwTPS® יג
ױ ייז Dfii $לץ *י 1«״־«®" fm קל״םס י»ען1® ׳יי  tsiio 
fmrm יעדער 1אי י«א*יל®1א «ינק*לױ irwii •*•ירעז
» דאם איר «i® געזנג»פער®. ריכטיג  •»ר• קײס ד• ityn ני

 i»i« »י«•^ איז דאפ mi לייננאי סן * •אר יגעז1*
 Of eyii געל» n« ארביי® ji״s דער 1װעגע ײידעגדיג

שיימז י»ם ײ H» 1ייי קלײם דעם *ײי «3
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p דאם c זײ־ פארשידענע סח סימנים
ען ריזםשרא ט ויי  בעםערע קוםען עם אז וױיזען׳ טען ן
 םמ בלױז ניט קוםען די $ײטען. ״י ¥

ya די ס׳איז וואו םםרים, װאל iyi זעהר געװארען *ײט 
 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
מויד• «זיי געוחמ גים up קיינמאל כמעט איז

 — M---------» - — - ------ -----M M A M 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
 אגער י?,קפאדו•ר גרעסערע א ארמיםער די פון ,קריגעז

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

מז אײחמ־ ארגײםןר די פון קויף־קראםט די פאלוז  געחוי
תן.  מא־ די װאם »רבײ» טאס גרױסער ד«ר פוליב ײו

 זימעז ײסער,גרא די פוץ ארויס קריגען סעעקםשורערס
תיארנ וזײגיגער גױםיג מ  א דןריבער בלײמן os אח י
 אר• קײן אינגאנאעז תאבעז װאפ ארבײטער, גאל גרױסע

 קױפעז׳ is װאס םים נים םםילא חאבען און נים בײס
ח  װימיג פאדיינען ארבײם האמןן װאס ארבײםער די י
מ ד איז עם קליין. איז יף־קר»פט1ק דיעד י מ די  גאנץ דן

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  אגהאלסזח• יט7 לאנג קא ארבײטסלאז׳ זייגען דיאמן

ױף פארמסערונג א »י« נים«ית זאל זאןי די וױ אמד  י
jn פיל אויד ייײל! • p i האמז פאפאנט עם1 אק אח 

«יי m די זימנז אק בייתדערס ׳  iw yapiyf r י ס־ י 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. זי גי פיי
אן גתתד ײיו ױ^ *יבײס מז מחםא

מ פאראויסזאגתמן זי • inפליח־«ר ־ r raramra 
ז מ פאפפ גאנץ י r פישע.^ a m m א־ ױיו י ד  י

ױן. נד א ח דןן oy אינ ן וזן ג אן ג ג  ן
n ס *ח שד 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 A A M 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 yi'np גאנ די איז זױיםמגמys אז געװען״ *ײס 
 עקאגאםישע די iyp דיל נױ זײן אח זyלם׳1̂yתז אתמר

ן אױב .nnyn בעסזװ־ נים לאנד אין לאגע  אז װיל׳ «
rw און האגחנל o n jm םח װעתנז׳ אױפגאריכט זאל tyo 

מר דיל. נױ זײן אח רחוזעלטען פון װעחמ פטװ־  גראד א
ה חמ־ אט סח םיםזמ אין ־ א באװמען זיד האט מנ  מ

 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

מר, אװי איז עס :אזא רתג  דיל נײ םת•«ח חנר אז זי
 -yi oyn פארםײ מ״בליקאגער די או און נאעגט אח

 •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 

 ®ים משסאנמ איז װאס •ארםײ, דעפאקראםישע די דאר
ז ט׳ ל ^  סנמריקיד ״sifyoip isiyp דיל׳ גמ זײץ r* ר

iyj אמ פאלק lyiyr : 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
ra נײם n  m  .lyiww .tyar a iyamiaד• נליקאג*־  ח

otrm אח»lyrartaran m  jra r s rw o w iy  r־
H וזאמן פאדםײ, P  w orm  oy לאגד o is שװ$ל »r אז

91«  J■
low w nit*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 S. ■ת ב . l f J S S . J T 'y
אי ס א י י עי י ז עי י ײ ^5? 5^ י

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• פסרשסױיס זיד חאם סיסמם מקשאן די n״w 
m איז אוז ynyi א yoony פראבלעם «o n  r קלאוק־ 

n נײ םמ םרײד r דאפזנלםע. א איז םראגע די yר־ 
י ײװ«ל9«1«אפ 1םא םזמ זאל װאם שמגס׳ םיידיגי י  יייי

 אײיממנם׳ איז׳ םיסםעם סע?שאז m סת פארשפרײםתג
ם־ ran שעפער. די םים סאן iyo זאל מאם םי שאן  דיםמ
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 רף מ 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 ח׳ײס װי ײ1»ז ly o rn u ra  n  .?yp iyo די פח
r ארבײטעד •  m y i^ raa ira י «ײ י י ײי י אי פ י י י

rap ira ay rra  m •ז מנליד« oyn a n ניס rap
M nub n די



-------------------------------4 2 ט י י ז
 ביז העלפען אויך װעט דאס גאר שע«ער. םעקשאן די אין

 פארשוריי־ דער געגען קאמף דעם אין גראד געמיםען א
uio די װעט ארבײט די וױיל ארבײט, םעקשאן פון 

 מער קאסטען נים שעפער םעקשאן די po באלעבאטים
ביליג. *זױ

סעק־ די שטעלען אז איז, שטאגדטוגקט אװײטער דער
מיינט׳ ױניאן דער po קאנטראל דער אונםער שעםער שאז

 אייף גיט און ארבייט םעקשאז לעגאליזירט ױױאן די אז
טרייד• קלאוק אין םיםטעם סעקשאן דער געגען קאמף איר
 עקזים־ די באקעמםען האנם איץ מיט גיט קען ױניאן ײ

 אנדערער דער מיט און שעפער סעקשאז די po םענץ
 א םאר זײ מאכען און רעפארמען זײ אין איינפירען האנט

 װיל מען אױג םרײד. קלאוק דעם פון טײל לעגיטימעןי
 שע־ םעקשאו די po עקזיםטענץ די באקעמפעז באמת
 שטור מינדעסטע די געבען ניט די ױניאן די טאר פער.

 שום קיץ האגען גים זײ מיט טאר און אנערקענונג פון
 אגער־ םאר ווערען אויםגעטײטשט קען וואם פארבינדוגג,

 האבען קען ױגיאן די וואס ווארט אײטניגע דאם קעגונג.
 שטאנד־ דעם אט קאמף. איז שעםער םעקשאן די םאר

 פון אדמיגיסטראאיע נייע די אנגענומען האט פונקט
.117 לאקאל

 דער אט אז גאמערקט. אנפאנג פמ גלײד האבען םיר
 אבער פריטגיייעל, גאנץ זײן is אױם זעהם שםאנדפונקם

 דאם פראקטיש, אײד איז ער אויג פראגע א איז עם
 דער געגען קאמף דעם םאקע העלפט ער אויב הייםט

םיםםעפ. סעקשאן דער םון פארשפרײםונג
םיס־ םעקשאן די באםראכם ױניאן די זעהן. לאמיר

 דארף םרײד. קלאוק דעם אין אוםגעזמליר םאר םעם
 אוםגעזמליכ־ די באגעהען װאס די אז םײגען, אבער דאס
B»y פיז אז «וטפ*דאי עלטטאו עןלוןTsasiaiaa i sm? 

קע״ זײ וואם דערפון. ■ראםיםירען בלױז נים זײ דארסען
 אר־ ביליגערע האבען סיםטעם םעקשאן דער דורך גען

 אום־ אן אנגופירען בכח זײן אויך קענען זײ נאר בײט,
 הא־ גיט ארבײםער׳ די פון עקספלואםאאיע באגרעגיצםע

? קאנטראל ײניאז שום קײן זיד אויף בעגדיג
? *רױױלעגיע גרויםע אזא זײ קומט םארװאם

 אזא פאר ניט זיך האלט רעגירוגג אםעריקאנער די
 דער אין םארברעכען א געוזען איז בוםלעג שטאנדפונקט.

m דאד האם רעגיחנג די אגער ■ראהיבישאן, פח 
 פרא־ די פון טעקם אינקאס גאלען בומלעגער די געהייםעז

 האנדעלט אזױ פונקט אץ געמאכם. האבען די װאס סיטען
 זײ לאזט זי נדלער.ישװ און רעקעםירס םיט ahtasi די

 און פארברעכענם. זײערע פון ■ראםיםירען דאפעלט נים
 בוטלעגער געהײסען האט רעגיתנג די װאס דערםים

 לעגא־ ניט זי האט טעקס איגקאם גאלען רעקעםירס און
חנקעטירימ. און בוסלעגיגג ליזירט

 ױאס ארײגאוקומז «זזאגטא זיד עסװ Trrr■ די װען
 טאן גארגימ װעם און שעפער סעקשאן די pa זיך טוט עם
is זי װעט זײ< אין עקסולואטאגיע די פארקלענערען 

 דער פמ פארשפרײםונג דער אין העלפעז גיכעד דערםיט
 אטניעגד דאטעלט װערעז װעם זי וױיל םיםםעם, םעקשאן

 םײ־ אײנפאך װעט עס אײנםירעז. איר װילען װאם די, םאר
 סץ באלעבאם דעם באטרײט םיסטעם סעקשאן די אז נען,
 קיין געווען נים װאלם דאס יתיאן. דער פון קאנטראל דער

 געווען װאלם שעפער םעקשאן גאל די װען ארגומענם׳
 קען מעז אז גלויכען, געקענט װאלט םןן און קלימע א

 שטאר־ גאגץ א אגער איז עם םרײד. פון אױסראטען זײ
 שע־ םעקשאן אאל די אז וױיס, מען װען ארגומזמם׳ קער
 גלױ־ is שװער איז עם איז באדײטענדע גאנץ א איז פעד
ען■גפאדטדײ זײ קעז םעז אז בעץ,

 עקם־ ײערען וזאם אדבײםער די װעגען איז װאס און
 זײנען װעלכע און שעיער םעקשאז די אין טלואסירם

I יוניאן דעד טון פיםגלידער
 אויםגעהאלםען על^ינאטר פולשםעגדיג זײן אויב

 םיםגלידער פארבאםאן מיארטט אײגמםליד םען חאם
 איז עם װאו שעטעו־. אין אדבײמן *ו ײגיאו דאד פון

 גיט, עם םוט מען נאר סיטסעס. סעקשאן די אײנגעפידם
 ארבײ־ ניט געחעז טארסײרעאא קלאוק אז ויײט״ פען ח׳ײל
אױב אבער ■ארגמיגען. אדליכ שעטער מקשאן אין םעז

_  ----------------- ■ m m  ■ M M i a t k a M a k A  M M 1  • ■ M  k | M t.געגװאינ איז װאס קלאוקםאכעד, דץד גיס םארדינם אזדי 
חן «ו מן ץ ארבײםאז מ  יינקמ די אז jncv סעקשאן א י
 געגאן פיוץ שםיקעל V כאםש גאבאן דארפעז אים זאד

יקסילואמאױע? ימינאיטריגיא
ו H ד^דימר• גלויבאן נדד  פון באשלוס למסאד ת

p 117 »ל9ל» p ו מקשאו די ו מ ו י י  גאר גאװען י
<דוױ■י«« קײז גי■ am* י  r ד מ מז נים זי ל איז מ

מג י_______________ ײ די א ח אר• ממשאז פון ײ
a »יז גײט r t

די חאמיג באגריסען מיר ףעף ®װ דג דער

ל SK ודנייענ איו ג ״ n3R« ײ
ײ האט וואס נאלענאטי^ די םיט  גרױ־ אזעלכע געבראכט ז
געוױגסען. סע

 למטע די געװען זײנען װיגיפעג אין קלאוקמאכער זײ
 איז קלאוקמאכעד די ווערען. או ארגאניזירט קענעדע אין

 פון אדגאניזירט שוין דיגען טאראגםא אין את מאנטרעאל
 װיני־ די קאמפען. סך א דורכגעמאכט שוין האבען אץ לאנג

 פארשידעגע אוליב געווען, איז אבער קלאוקמאכער יעגער
 געװא־ געםאכט איז עס ארגאױזירען. או שווער אוחאכען,

 יע־ אבער ארגאניזירען, או זײ יראבע אײז װי מער רען
 ברודער קרעדיט קומט עס און ערפאלג. אהן מאל דעס

 אינטערנעשאנאל, דער פח םארטרעםער דעס הערבםט,
 ארגאני־ *ו אײנגעגעבען בלױז נים זיד האט אים וואם

 האט עס גאר וױניפעג. אין ױגיאן קלאוקמאכער א זירען
 און באפעסטיגעז נו ױניאן די אײנגעגעבען אױך אים זיד

ערפאלג. n ערפאלג פמ םירען איר
 וױ־ די פח אגרימענט אוױײיעריגער איגםיגער דער
 א איז באלעכאטים דיערע מים קלאוקמאכער ניפעגער

 אג־ דער יוניאן. דער פץ ערםאלג גרויסער ווייםערדיגער
 װאם אדבײטם׳לוין, םינימום א זיך אין עגםהאלט רימענט
 קלאוק־ וױניפעגער די םץ פארדינסםען די גאענט גרײנגט
 ט^• אח מאגטדעאלער די פח פארדינםטעז די או מאכער

 וױניפעגעד די םון אגרימענם דער קלאוקמאכער. ראנטער
 פאר ױיכםיג גאגץ אויך אוםן אזא אויף איז קלאוקמאבער

 װע• עם םאראנטא. און מאנםרעאל םח קלאוקמאכער די
 אר־ «מ ■רײזען די אויסגעגליכען מער אים דורך רען
קענעחנ• גאנץ איבער אינתםםריע קלאוק דער אין בײט

װי «ש געדקטאיאלק עדגיטענ^ י דאסו א■ חא  ־גיא י
 זײ האט זי וױ און געםאז זײ פאר האם םערנעשאנעל

 דעריבער זײנען זײ לאגע. דיער פארבעסערען געהאלפען
 דער םון מיטגלידער איבערגעבענע אמ לײם ױניאן גוםע

 קלאוקמאכער די אז זיכער, זײנען מיר אינםערנעשאנעל.
 vz םון געװינסען אירע אפהיםען וועם װינויעג םון ױניאז
■ראגרעס. װײםערדיגעז מאכען װעט און הײנם

גנ +----------------------------------- טי כ ע ר ע ג

ען ץ װ ל *ג ט ? ל א ן^טיםעמיטישןד, חױ־ װעז װ
ט ען ני װ קאגלץ גלח םאשיסטישער u*u וןן

 חאל• געדאדפט גיט ער ױאלם ױעלט, חנר אױף ױך טש
 פרעזידענט אץ אינםערנעשאגעל חנר געגעז דדשח א םען

 אתױקעל נארישעז א פון גרונד דעם אױף דובינםקי׳ן
 נא־ א וואם בלעטעל, נאדיש־טראנקיסטיש א אין ערגעץ
 אינםעד• דער פון לאקאל א פון מיטגליד א בחוד׳ רישעד

 דך געקענם וואלם ער נאר אנגעשריבעז׳ האט נעשאנעל,
שםאף• בעסערען סד א מיט באנמען

 װיסטעד גרויםער אזא געװען גיט װאלט קאגלין װען
 טראנקיםםאן די אז געװאוםט, דאד ער וואלט חארץ עם

 קאמד די בײ גלות פינסטעדען א איז אלײן דאד זײנעז
 ערגססן די פאר פאדרעכענט זײ בײ זײנען די אץ ניסםען

 מסעד קאגלין דאך האט אט קאנטר־רעװאאאיאנערעז.
 דער םץ םארביגדונג נאענםער א אױף אגוױמען געקענט

 איז סטאליגען. מיט דובינסקי׳ן פון און אינטערנעשאנעל
 או !ייטונגען, גרױםע אמעריקאנער די אין געװען דאד עס

 אםבאסאדע סאוועםישער דער םץ אםער דע שארזש דער
 (אי• קאגאן מאיסעיעוױםש סאמואיל איז עגגלאנד אין

 גע• איז קאהאז), משה ב״ר שמואל :אידיש אין בעחעאט
 לאקאל מאכער רעינקאום דעם פון מיםגליד א אמאל ווען
 1מער נאו מען דארף נו, אינטערגעשאגעל. דער פון 20

 אביסעל געקלונגען באשולדיגונג אזא וואלם וױיניגסטען
 דעד■ װעגען באשולדיגונג די װי אידיאטיש וױמיגער
ארטיקעל. מאנםעז

 מאיסעיעװיםש סאםואיל װען אײם דער אין אמת׳
 דוד איז .20 לאקאל פון מיטגליד א געױען איז קאגאן

peran, אד-3פון- טרעזידענא דעד
 !יפיל געװען שױן װאלם דאם אבער אינםערנעשאנעל,

װיסען. דאס זאל ער אז קאגלינען פון םארלאנגם
 אין מז גרױסער קאגלין׳ם ליגט םאקע אםשר נאר

 אפשרעקאן נים זיד דארף ער האראוו^ עם גרױסער זײן
 זיץ םאר און אידיאםסםװע גרעסםע די ארױסאולאזען
סחוח^ בעםםע די אידיאםםםווע איז עולם אידיאטישען

די
פיש־ױיל

 פאבעס ו»
ם קרילאװ) (יוי

ם «יז חו ד נ מ

ד, כע« ״איד— ר!״ כײס נעט טײקרינקער, יי ע כ אי
 ז אױס דןןס ם«כ« ״װאס — זאט״ שוץ כץ »יד דאנק,

אד נעם ױ^ חער !פזעלערל א נ א
ש־יויד די אג םאכל, » אמ פי ץ דיר, איף ז  ״f ליכער םי
*עלער א דאר אױסגעגןןסען שװץ ח$ב T״*—

ען » פאר ״װןןם— ג נ ו נ ן א פירםט ^ ד ט ת רז םי ױ  נ
»י בארארפפט J ײעלעז נ

__געטןןלןןן נ$ר איז דיר אױכ
 נןךתגהןרחײפ עס ייון גקם ;כאקופען װאױל ײר זאל איז

!שיסעל גאנאע די
ץ װי ,npo װי ײיד, V םאר װאם — ״י
.ריץ און קלאר כאזדמען כורשפױן םיט וױ אזױ . .

!אביםעל נאד עם גדליכ, םיר טו
 — דערסו, שפיקעלע א רויג אדן קאר• נעם חעכ*, נעם

ץ פרואװ, לעפעל! א גןזו—נו  כעטען אי־ם םי
p אזױ i• מעד פ אי ^ ץ י  אױפנעגומען, «פן זי

• און ץ איט געגעכען גי . רגע קי . . ת
p גאםפ ®ון i• ,אפ•, פװין  — גערמען, שװײם נעבאף, ד

npi •מ מ לע*•?} די םי• און נאד.~ ןןר גע חו  שװץ כו
asp s ריץ. •עלער די קר 

^זוי— I — איז , r r  PPPB 
פ דער זיד חאט א כ ע ל  — אעשװאומען, פרײד אץ מ

a אזױ p i פריינד םיץ ליפ, ךיף איף 
p וײ נ$ר i• געםעז p n p ar T t איפער 
p — כעטען פיל זין• לאזען אוץ i• ײנ• איף  I פ

n שװץ נעם ט, p ײן טעלעחןל, א .ליטער״ ם . .
ט• אדסגדיקדאגןןר אמזןןר “א א  — /Wo כײם נ

p i • p i■ לי• אםילו a  • pipa מ ךױי • ••r, — 
• p חןןכעגדיג ני  riw ץ  סיטקל/ »גוער ?י

א• ץ פאפ•גק ױ■ק ח ײן איז גארטעל זי  חיטעל ז
^ אחײם נלייך •עדדוטקר v אמ •^ טל .שגטל אג . . 

• ג p זי ri — •ע ד • קר • r םןןר איכער גי n v  ■ jn .שװוןןד

an a ,ד ^ לי P ײ אױ« ׳שרײ«זןר ג a p  n p  a a p i > ח.. »נ נ
pױ• ר שװײגןן 8ני קןןגפ• דו א  •אדארן*׳ םןן װקן וװ
a פאר אין jn ש an אדיקר *זוײטזןג a דו a ,פכגח 

i p י י*יד י ױ י ז ?יי י r י ip r —
ta A A M A ■  M k  m m  m m  a m̂ן ®ז דידקד די סײ די

ײן עז׳ װעלען ז עיי ײ ײ יr י ׳ י חי׳ מ י
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קאמפן$ן אעדוםטױעלע אץ אתזײערראלע קאמיטעס וױחשילאנטי
■ m L  m m m  M A  * M M M M A I M M 1A m ^ m  m m aלא דןר פח אוגטערזוכוגג דער ורך 

 פאו־ סענאט פון קאמיםע פאלעט
אױפגא״ איז יאר, דדיי לעאטע די

—  M kM A A A ■ —  אונטעדדדי■ די אז געווארעז׳ דעקט-------
אױם׳ן םדײחײםען ניװילע ן

3^
 אױפ׳ן פרײחײםען אױױלע םץ קוגג

D H f l אין אינדוסםריע דעד םמ געביט
םאג־ » געװאחמ איז אםעריקע

ױפממקמ האט אונםעתוכונג די ערשײנונג. םעגלאכע  א
^ פמ ראלע די עפעגםליכקײם דער פאר ס פז א ר  י

 װאט ברעכער־אגעגטורען סטרײק און שפיאגאזש- געלע
 פאדגעשלאגעץ ספק אן װעלען עס אמ באנמט. װערען
מען װערען ממזנז• » זײ געז

 ניװילע פאר אנער געפאחגז גרעסםע די םון איעע
 אױפגןך האט אונסעדזוכוגג םענאם די וואם פרײהײטען

 קאםיטעםען״, .בירגער געחםעגע אזוי די דינען דעקט,
 אנטשײ• אן נײםעגחײז אח אקםיװע, אן שפילען װעלכע

רגןד קאםםען. איגײסםריעלע אין ראליע תנע בי  קא־ ,
ד זײנעז ליגעס׳ ארדנוסנ און ״געזעץ און מיםעםעף מ  א

ד ערשײנונס נײע קײן נים  np חאלבעז למטען חנם ײי
 כסדר דך ארבײססגעבעד אםעריקאנער האבען המדערם
 קאמפען ארבײםער אין קאםיםעםען אזױגע םיט באנוצט

 און ,געזזנץ חײנטיגע די ערפאלג. באדײטענדעז םים
r שײדעז ליגעס״ ארדנונג t אמאליגע די םון אונםער 

די אױפגאגע׳ דיער אושטאט, זײער גראד• אק בלױז
k M  M M  k■ M M M  A M i i  M M  L u M A  M A M M  AkMAAMA ---—-------- די און אײנקתפם פון קװאל דיער זײערע׳ פירערשאפט-----------

 ,ביר־ אטאליגע די סײ און הײנםיגע די םײ זעלביגע. די
 םוב־קאםי־ פרײוױליגע קײן נים דעעז קאמיסעטען״ געד
 םשעםבער לאקאלע און םארבאנדען סוחרים די פון םעם
אײג־ דעם שאםען is געזוכם האם טען וױ קאמערם, אװ

דײק•
4 םאםילאז, פון ליגע״ ארדנונג און די,געזעץ m i 

 פון חיץ דער אץ געװארען אויסגעשםידם איז װעלכע
קאמפאגי״ םםיל ,רזנפאבליק דער געגען םםרייק שסאל

«1987 r, דאם פון בילד שאחי־גענײכעגםען א אונז גים 
 ביר־ טיפישען tan pa םעםיגקײם און גוועקען ןפשטאם.

 הײגם. פיז אח פארגאנגענהײם דער םוץ קא&ימעט גער
 מאם פאר&עגען א םיט קאםפאני״, סםיל די.רעפאבליק

 אין האם דאלאר, ביליאן דריםעל א אין געשא«ם װערם
 ארבײ־ 0OXXX( קארגע באשעפםיגם 1937 פון פרילינג

o איז פאבריקז אירע אין זײ פון דריםעל גווײ םער, u r־ 
 קעם־ םיילס, מאםילאן, קענםאן, קליװלאנד, װארען, םאון,
 די האם םאםילאן ארום און אין 4אהיק עליירא אח בעל

 געאר־ האבען עם װאו םאבריקעז, גוױי געהאט קאםיאני
ארבײטער. 3.600 איבער בײס

 קאטפאני חנפאכליק דער פון פאליסי ארבײטער די
 .אויסער־ is פײנםשאפם ביםערער א אין באשםאגען איז

 .oarיונ קאפפאני פמ ערםוטיגעג אוץ ױניאנם ליכע״
 ארבײ־ שםאל דער םון פאחיז־ דעם יף1א ענםםער אלם
 is געזוכם האט װעלכע קאמיטע. ארגאניזזמיאנם םער

 פאר־ קאטפאני די האט ארבײםער, שםאל די אדגאניזירעז
ליקאג.רעפ דעקלארזסױע: פאלגעגדע די עמגםלינם

y שאפי אפעז םוץ י■8פריג פאר׳ן שסײס n r ארבײםער 
מן is קא&פאגי דער געםרײ זײן is פארפליכםעט איז  די

אינםערעסעז״. בעםםע *ירע
ת ^ אי װ. ם. דער גװישען קאםף דער ד דעד י  ח

 מאי, םעז20 דעם אזץ שארפער אלץ געװארען איז יאנליק
 געשלאסעז אינגאעען כפעם קאספאגי די האם .1937
ז  פאקםיש אױםשליסענדיג טאטילאז, אק פאבריקעז ייי
 איז דאם װי געסאז, זי האט דאט ארבײסעד. אירע *לז

 זיך חאם זי װי דעםגאנ געװארעז, אױמגעדעקם נאכדעם
מז is געםםראשעם אוץ םםרײק א is גוגעגדײס  די שלי
מז nײג די אײב מניי r די סג1אנערקעג דערעןפא װעס 

 גע־ חאנדלמג דער אױף חאם ימקא בײטעראד סאלפ
 נײם. װאכען פמף פאר םםדײ׳דרח•»ז א םים «סמדס

ס ייז מז איו סםדײק דער יחװ םאי, םעז25 מ ײ ד מ  מ
מ  סד דאד פרן סאלדיםזװ װען ײלי, עדשםעז ביז׳ן ײיי
m מואדדיע «יי»ל am a o p an m a  nrm ד »  איז
& פאכריקאן די זימען ®״יאז׳ \isep a i i  m * n.

ר חוןי m די. האפ a**s דן m p* מד גןארבייט  פי
ליניי ד«ם באװעגעז a דיי •• P i o x m n u n מא־
*a  w ז מ p ײי n a o  a r t יז« nrm  a rr מר אבץר 

מן, ע״ קיי ײודמ am זײ ײײל ״ n  n a p דרײ־ בלױז 
m די װאס •אליאימײח w ttm  n a p

amenmn p p 
ח סי י ר ־ו ד מ י b י

ר. פץ ױ ד ג ע ד ח ױ  ױיו

ס אװ אי רג ג לו ע ב ר ע װ ל סי

 אײנגע־ בעאטםע, שטאט די האבען דעם, חוץ נעמוגג•
 שםאם די אז גע׳םעגח׳ם, שע^ ■אליזױי דעם שלאסעז

nP פארגינעז ױם זיד is פכשידים גױםיגע די קױפען 
n אמ u n 8ני װילען ןײ זטן ײ8יאלי עקסםרא t t די 

 מרכברעכעז אױף װערען osiaa מל מלשױי רעגולערע
 האס שטאט אין 1םײנת עםענםליכע n לײנם. ויקעט די

 די און בעאמםע שמאט n פח שטעלוע די געשטיגם
סטדײקעד.

a שװעריגקײטעז די אס בײקופען אױף געצײג a 
 גע־ קאמפאני״ די,רעפאבליק חאט סםרײק דעם ברעכען

 אין אמ קאםיםעם״ ,ודריקשדדער־ארבײס א אין פוגעז
ג א u אח עזעץ. irrp ,למ־ זיך האכעז װןלכע ליגע״■ 
באװיזען. גג1ל

גע־ איז סטרייק דער װי נאכדעס וװױי אדער טאג א
o געװארען, רזפעז p די m ap פח סקמארערדי אװ iy i 

 *ײס־ a ארגאניזירם קאסערס אװ םשעםבער מאסילאן
 געחײ־ געשעפםליים. אזץ בירגער פמ קאמיםעם װײליגעז

no געװא״ ארגאניזירם איז קא&יטעס חגר אז עס תאט

n רירפ עס װי סםדײק וועגעז פארםזמיע  m פססאגןש 
s פוץ לײט p a. קא־ דער איז אל,1 אק װאקסענדיג 

 נע&ען. פארשיוענע אוגםער געװארען באװאוסם םיםעם
 לעיבאר n ליגע, בירגעד n קא&יסעט, בירגעד דעד חי

 ארד־ און געזעץ די פערםםעגס pa קא&ימע ריליישאנם
 פח םיםגלידעד אקםיװסםע די פאסילאז. פין ליגע נתג
 פארבונחגז דירעקט געװען גיט זייגעז קאמיטעס דעם
^ פירער די קא&פאגי. םםיל רעפאבליק דער סיט  זײנ

 קא־ אװ םשעפבעד דןד pa םעקרעםאר דער געוזען
 פאסילאן דעד pa דעגפפרעזי דעד שסאט. pa טערם

 אירי* דער pa מענעדזשער דער pa קא&ואני ראבער
 is כם1געז האט ליגע n קאםואני. סעילס שעװראלעי

n a p פאיחענגיגע אן איז עם אז אײנדתק דעם* 
 אױם־ a איז אױפגאמ אײנפיגע װעםעס קערפערשאםם

 פײט קמשמגר גאנץ א אין ארתתב pa געחנץ חאלםזח
 מאגיפרלירם װערם זי אז געװארען קלאר os אח אנעד

po ם׳ז סםיל רעפאבליק דער is םי  p s ia דעם ברעכעז

 «ר אדגאגמירס איז ױ װי גאכדעם װאכעז וװױי
o װארעז, p געזעץ די u u m  pa םים אחאמעז ליג׳ 

 אסנעחויבעץ סםיל, ראיאגליק דער pa פארװאלםער די
 -p דעם pa בעאםםע שםאם n אױף דתק א אױסאימז

n שעז• ליאײ w  a שםעלתג זײעד ms ^װאר־ םסדײ 
 סםדיײ די קאנםראלירעז ניט װעם מעז אױב a גענדיג,

 שםאל n פארלירען אײביג אױף שםאם די װעם ק?ר
מי טען13 יעם םילעז• ײ פעז חאם י ׳ דעם לא^נןsuי • 
 אין ליגע דער pa םיםמג א a סװיםער׳ שעז*, ליפײ
pa ,קאמערס אװ םשעמבער דעם פוץ קװאתױר דער

M ^ k  k M M  ^■ ■ ^ ^M M A ■ ■  ^■ ■ ^■  k M ■  AAAAM ■ ■ M A־ ---------------- >  אגשםעלען ימננז ער אױב געסרעגס^ אים םען האם דארס
 ברעמר סטיייק די ןפענקױײא pa םעןס■אליאי עקםםרא

pa דערפאר געלם n שאפען װעט pn* װען געאײג
k ^ k  ^ ■ ^  ■ aa■  m ^ ■  ^ ■ ■ ^ m .  aaaL m AAM  M M M M k A A lבײ מען האם סאג געקססען דעם קורעלען• ■ריזואסע 

 םעיאר אױפ׳ז װירקען is געזובם אגע דער pa u»o•' א
a  a* װעגעז שטאנדפונקט זײאד אגגעםעז זאל n געחע־ 
די דער m פתקפיעם ריגע אלי  אין שםאם. פון טאנס ו

n ײ1, :סװיסםנד •jsa ■אליאיי pa װערטער די a p 
u מעיאד אױפ׳ן זויץ n אנגערריים p ך באשםימעז  סו

sVs’i ^אליפיסטפן■ o p  stru t n .געזאגט a זיי 
o שאפען קענען p »1 דאלאר 8,000 טלס aאלעז n 

pa n ״w פאד ■אליוױסםען po 60 שכירמו a p •אײנ 
n םכשידים n חאנדלען  o p ימלפו n ia s i אר» 
nV נױסיג^* sara a  oantasus o p  ip w  i p די

a אױף ואליאיטטסן p ג נ  גאשיקם ניס ואלןן זײ a מוי
asp s i p  •pa p n sr ,אבאד ליץ i p  pa man n 

u u m  pa p s p מ ram- לי  a,a ip  pnsJ p i 
o ip iv i 1̂ 00 isa s isn n a  isap  n  pa n tn a 

p.לאד sa^p וײ n  a  ,+ m m  BPS! p a  n a p 
ouasasi לנו לייוו ט a as n ו a p״a«sJ״.o is 
a גאד p  *ir na*a ד r>  cam annwsa ivb

o p  ant aan  an  a p
a rt V*aa p iA p i זיך a p  i p

n וװױי n געװאחח• a p  is a n i ז9איב11אױס געדכם 
ק א מ n שסאס n אײף ו a p  pa saoasa געזונם אויו 

n  n » sn a  is אפימרן ip  po םילת is ז9פײ9ג 
vm א p a sa a n a די זאל װאס n a s i גליכקײם5ם די 

ץ o אוײיעװםישען. זי p ײ איז  אלם מען•1ל9ג ניט אגער ז
n  pa s tn t םיםלען a שםאם־ די אױף דװק א שאפעז 

is בעאמסע a p שטא־ פװישען פעםיאיע א לירס1ק1י1 זיי 
sa ארגאניזזמיעס 9טיש n ^ a p a  pa בײם .1גע1בי 

o •עםיאיע n פאמתינגסן p װאס לאיסר, א n 9ליג 
p  pwsn o is is a  ,t^ a s u a  o p• פון וװזאםענבתך 

pa rs m די ס1יסיקי1ק ארדט־גג׳ sooasa oyca 1פא 
is n ן9אנשםעל ױט p o o p s מליאײ pa געריסעז 
ia די po 19שםיק a געלט די ונעמען1אנ זיך אנםזאגעז 
ru 9ליג n מאם p s ^ P S  .]saaasa o p אז o p a  n 

iiy לpי־s■ א פארלירט r io  iv rn t pa א 1^לא a p 
o םםרײק, דודכ׳ן ip fn s  is  a p, אז is עס .װײס pa 
p s w אז ן.9קװעל orn os a’ ia באלד osas נים SA־ 

n  osn ,prnm  T P אוזיסםירעז מיאבליק TSP 'iaat n 
pa .מאםילאן

םי• n אז קלאמען פארש«רײם או־יך ליגעחאם די
is א •לאגעוועם 41 אי• a p יף1א איבערפאל o p a  ip, 

o p  p p o װאס n איםײל^ אױםשייר po מיליץ דער 
o p געפונעז ניט o p פינדםםען n ip אזא אז *snaa 

os •T P P  t*a aaia געװען אױך איז n שםינע ip  pa 
״ו ״ ייי n ײז r ״ זיי ״ ז -אנשםר?ג goosia n י
aha אזדיק פוג׳ס. ip  is קאמיטעס׳ ארבייט is קריגען 

ip דודך ברעכער םםרייק n o m A p 9װעלכ ארבײטער זײ  
ip ײן1 וװדיק װילזמ  is .ארבײם n 9ליג o p  o p 

o קאטיסעט a is ip נױטיגע ױ מיט דס,9ײאיקי9« םיט 
is  is a r םים זײ# רעחשיםםרירעז p i ’ BPAaso 'o ר  יז

is« גסלם םיס בלאגקען, 9םי*י n n s in » i ־ ד ױ ץ  א
pa tsahd אינשורענם םים is  is ip  tsasa .אײגענםום

1 •pײלי. םעז n p is m p n n דײװי m a  o p־ 
pגsג םאסילאן אין גסשיקס sקאם״ פיר םיס לין1מ| ל 

o פיליץ׳ פאניס p ך םםרײק אין 9לאג די  געביםען. זי
is ר9ארבײם pa tstbhsa oasossa זײגעז ז9מיל די a p 

ip וװױקגיין אנגעחויבעז  is .װי אזױ אדבייט o p  tso 
 פאב־ די ארום סאלדאםען די האלטען אייביג daspsa נים

o p  >TSPn מרלץ געגעראל tso o ip p s a ארסי זאל 
מן o חײםישס א גיזי p  sn ia iu t איבערנעםעז זאל n 
a םיליץ די tsh אמײם p ד p זי rsp m s. געזעץ די pa 

Tspm  ts»usa t ^a a p  w i A iu m די sa o p a־
 אײנשווערען און פאליגיי םפעאיעלע אנגושטעלען אמםע

T Pam aru  p is a a n o דמיוסים אלס pa די SAAB* 
ip שםעלםע  po סטיל רעמבליק n  jfp ליגס o p 

• T*a וװבעשססלט אױך P עו לנ  ארגאניזיחמ זאל זזן
pa חײמישע די קאפאנדירען, sm a ra.״

IAAAAIAA ■ A A ■  M M  M M M k M  k M  ■^kM A A ^k . L . .  k M M < 1 ■ k^k^ tw t a p ױלי SA ip  pa ip 'a  n  is a p׳rS 
pa ליגע ארדגוגג i s i ’ i i די אםאקירם ,p o a sa  o p a 

tn a p s ip; װי r V p  ip״ •ns ס״  i»o אז ,^אײל
ip ז9זאל  pa t p  osas .ײ לאגע n ז a p געפאדערם 

is  osaaioosA pa איםפיםשען is  u p  pa M ia חיד 
p 'n jp 'SA T sap  n  .•nrsa pa t p אז tsp tso קרי־ 

ip  ia a  t s v a p  ausa tsa ...איי  TV םעגשעז די מלי
p^3p p  ip ~.איד סטיל s p אז געזאגם די ■pa 

 אגשטעלען לאז911 1םי אױב אז םענשען, n גים ױיל
T איד װיל פאלישיאנםעז ספעאיעלע sap מג־ 9נײםדאל 

pra 9לכ9ײ p m פארםישס געװען ניט io a  pa״p« אלם 
p אױף ענםםער ta p  o p ליגן די tsvasb אז געזאגם 

ip לפממ פפאנאמישזװ• דער אח ילמ pa ח  סאסי̂י
h » sa p a  iv^Diy.״

ip ענדליד  b p מזױאר ip  pa איי  זיד שעף מלי
p tu n s ip  n  is  TSasASAisana. אפגעמאכם איז עס

niPSA אז pa TStSA n מ, ארדגוגג  ■ראסינעגמ לי
sooasa o פססלײם7געש p v  n  pa ואלען lajsaans־ 

pa is m םסר״^ םיסץ האנולען os בא־ אויך איז 
•■* פסלינײ לע9ים*מ $ tsbbb is tstbhsa שסי&ס

.m A M k k M k  A A i L M U M A A k A M  m m m  k M M A M M  A A  ^M ^k A ■ A ^ k Mגעיעץ ״וװריקשטעלען אױף סענשעז סס ®ח םײלוגג 
u um i״ pa •פאסילאז o p  o’p p די ויך strops 

i« םעםיגקײס p  P מ n לי r w a p n  jo x n x n i 
n  m  sassc n  onASAis  o p  n .tbbsabb m n t 

מ. ס מ לו מ sâ 9לג9ײ ס psasba n a p ל״9ײ פסר איז 
n מ a p  ais p n oa n אזױ i m ו ן  ־P זײ אלמ■נ

ttpt osusao*si n a סל«ים a p p  i p  pra»p is* 
isasia pa ispnasa n ספיל ליק  n n a s  isi*n 4P 

s bib n  n a p  psm  b p  n nי^BלA



פ ײ ◄־M ז

u וןו אויף םאדמז״ ns ״יוןלט ף p t  n

i

אויסשםעלונג, וועלם יארקער גױ י
 די קורץ איר רוםם מען וױ אדער

 גרזנסטע די איז םעיר״ ״װאירלדם
 סאס םארם דעם פון אוגטעתעמוגג

 ערגעץ םארגעקומען איז עם װען איז
 עקםאערםען ױעלם. דער אויף װאו

 באריםםע די אםילו אז «דקלערען,
 בא־ געקעגט זיך וואלם אויםשטעלונג וחנלם ■אריזער
 ,וואירלד׳ם יארקער נױ דער אויף וױנקעל א אין האלטען
סעיר״.

בא־ שםיקעל א כאטש געבען דעריבער לאמיר
 פעיר״. ״װאירלז־׳ם דער טח פארנעם דעם װעגעז גריף

 אײ־ לאנג םלאשינג, אין זיך געםינט אייםשםעלונג די
 הונדערט 13 קנאפע פון שטח ) םארנעםם זי לאנד.
 זעכציג ארום םארםראםען זײגען דארם לאגד. אקער

 אײגעג־ מים װעלט דער םמ םײלעז אלע פח םלוכות
 דער־ די שילדערען װעלכע אויםשםעלונגעז, ארםיגע

 גע־ םארשידעגע אױף לעגדער זײערע םון גרײכוגגעז
 דארם דינען וױיטער טעםיגקײם. מענשליכער פון ביםען

 זעהר םים שטאםען אםעריקאנער 48 אלע פארטראסען
 שפיגעלם עס װעלכע אין *אװיליאנען, אינםערעסאנםע

 םח שײנזזײם גאםירליכע די אץ רײכקײם די אס זיך
 אויסשטעלונ־ די קוםען דאן שםאטען. פארשידעגע די

 און אינדוסםריען אמעריקאגער םארשידענע םון גען
 אײד m ,ךןנ<סו1גט<רנדעלס־אינהא

 די קוםעז נאכהער איגםםיםואיעם. אמעריקאנער םיגע
 u «לעמר אונםערהאלםונגם אץ ״שאום״ פארשידעגע

 .װאירלד׳ס דער םמ םײל דער זױלם. חנם אמחירען
 אלע מיט אײלאנד׳ קוגי פון קאאיע סיז א איז םעיר״

 װע• װאם מאכערײקעם, שרײענדע און קלאפערגעצייג
אינעוױיניג. עולם דעם ארײטדקריגען גאנתנט רען

פעיר״ ,װאירלד׳ם דער אויף איז זעם איהר וױ
 ־91 יעדענם שםעלעז זנו גוםרידען זען, *ו גענוג פאראן
 אויפאובויען *ײס יאר דריי געדויערם האט עם שמאק.

 די םון אױםשםאטונג די און םעיר״, ״װאירלד׳ם די
 160 איבער אאגעקאסט האט ■אװיליאנען פארשידענע

 נים׳ װאונדער קײן דעריבער איז עס דאלאו• םיליאן
 אינםערעםאנםעם ביסעל היבש א פאראן איז דאוט אז
לערנען. או אח זעז או

 אמז אינםערעםירט ארםיקעל k דעם איז אכעד
 אויסשםעלוגג דער פון םארנעם ריזיגער דעד אזױ גיט
 גע־ איז ■עיר״ ״ודאירלד׳ס די אינחאלם• איהר וױ

 דאס מארגעז״. פון װעלט »די םעםע: דער אויף גײט
 באצװעקם אויסשטעלונג יארקער נױ די אז חייםט,

 דערגרײכוסנעז די מים בלױז ניט אוגז באקעגעז «ו
 זי נאד געווארעז׳ געפאכם איאט ביז זײנען װאס
 דעם וועגעז אױך באגריף א אונז געבען «ו *ילם

 אויםזען װעם װעלם די אזױ װי דעם (9190 מארגעז,
נוקונפט. דעוי אין לעבען װעלען טעגשען אזױ וױ און

 ניט זיד פארגעםם פעיר״ רלד׳סי.וזא די ד93א
 די — *וקונפם וױיטער דאר אק אונז אוועקאו^ירען

 גאנאע די וואן םרוימעז, מיר וועלכער וזעגען אוקוגפט
 טאויאליסטישעז דעם פון כאהארשט זײן װעס װעלט

 איז גליקליד לעבעז װעלעז םענשעז אלע איז אידעאל
 עקא־ אוץ ■אליםישער פאלשםענדיגער אין און פרידען

ימם1 פעיר״ ,װאידלד׳ס די גלײכחײם. נאםישזנר

לעװיטץ. ב. *ץ

 װעלען שםעט אזוי װי צוקונפט, נאהעגטע די כלויז אונז
 אין לעבען װעלען מענשען אזוי ווי און געבויט דץ

 גראדע איז דאם ארום. יאר דרײםיג אח צוואגניג צעהן.
 דער צוקוגםם. אונזער איז דאם וױיל אינםערעםאנם,

 װעלעז דיד, איצטיגעז דעם םון םיר, וואס לעבעז
געניםען. נאד

 מארגעזי םון װעלט די אויס אלזא זעהם אזוי װי
 זײז זײ וועלען לעבען? דאן מענשען וועלעז אזוי וױ

זזיעם? זײנען מענשען די װי גליקליכער
 קען בילד גענויע קײן אז זיד, פארשםײט עם

 או״ נאהענםער גאר דער וועגען אםילו געבען נים םען
 םארגעמט װעלכע װיםענשאםט׳ םאציאלע די קונםט.

 באציהומעז םים אמ מעגשעז פון לעבען דעם מים זיד
 -װיסענ־ םאטעמאטישע קיין גיט איז מענשען׳ צװישען

 האר• א אויף װערען אויםגערעכעגט קען װאס שאםט
 םאג־ און פארשםעלוגגס־קראפם גענוג האבען םח םען

 דעם סון אםילו בילז־ א זיד םאר םאהלעז צו םאזיע
 װעלט די מאס דעם םראץ ווײל טאג, םארגענדיגען

 אויםגעםראםעגעם וױיניגער אדער םעהר א אויף געחם
פארקומען װעם עם װאם ניט קײגער ךאך וױיס וועג,

 דאנק א הײגם, דעם פון גרונד אויםן מארגען דעם פיז
געהאט. איאט ביז האבען מיר װאם ערםאתנגען די

 ארײז טאקע אײד םירם םעיר״ .װאירלד׳ם די און
 «מ איז הײנם דעם אין געבםען דעם פון שטופעגװײז

 כילדער דארט זעט איהר םארגען. דעם אץ הײנט דעם
 זײ אזױ װי אמאל׳ געלעבם חאבען מעגשען אזױ וױ

 וױ בילדער אײך מען צײגם דאן און חײנט לעבען
מאו־גען• לעבעז װעלעז םענשעז די אזוי

 מענשעז דעם פוץ אויםטואונגען די באםראכטעגדיג
 די אװעק אפט אײך םראגט געביטען. םארשידענע אויף

 פאר־ דעם פון בילדער די וױ וױיטער םד א פאנטאזיע
 איז ארײנקוקעז ■רובירט איר לעבעז• גענדיגעז

 פאנ־ אײער װײםער װאס און צוקוגםם, וױיםערער דער
 לעבעז װירקליכעז דעם פון אװעק אײד םראגם טאזיע

 םראגעז אין פארפלאגםערם איחר װערם מעהר אלץ
 װאם בילדער זמנרליכע און שײנע די צעשםערען װעלכע
בןן דעם געמאוולען«ון אײד פאר װערעז םארגען. פמ לן

 חשע• דער פת אויםשטעלוגג די באזוכט איחר
 שענםטע די איז דאס קאםיאניע. מאטארס געראל

 אױף אינתםםריאן פון איםײלומ דעד אין אױסשםעלוגג
 די דארםעז אײך צײגם מען םעיר״. .װאירלד׳ם דער

 די אין ענגשאפם דעד םים חײנם, פון שםאדם
 איבלען פארשידענע די סיט גאסעז, די אויף און חײזער

 ארי־ אײד מעז פירם דאן לעבען. הײנטיגען דעם פח
 צייגם מען I960 יאהר דעם פון שטאדט א אין בער
 עם־ אין געבוים זײו װעם שסאט די אוױ וױ אײך
 און גאםען די אזױ וױ ארום׳ יאר צװאנציג און ליבע

 װי אויסגעלעגם׳ זײן ײעלעז װעגעז אויםאםאביל די
 זײער פארוױילען און ארבייסעץ וועלעז םענשען אזױ

 שםײט איחר בילד• ■רעכטיגע א איז עס צײט• פרײע
זעם איחר אוץ ■לאספארטע באוועגענדער א אויף

 עקאנאםישע דאס רואיגירען םץ ססראשמאק דעם כאנוגם
•שמאס פיז לעבעז

 ענדערונגען, קליינע םים מאסילאז, ®ון גײשאיל דעד
 םעטיקײט און לשסענאחאמא דעם זיך מים א■ שפיגעלם

עד אלע פח  אױפגעקומען זײגען װאס סעז״קאמיטע ,גייג
 קאמיםע־ די אט יארחונדעדם. האלגןן לעוטען דעם איז

מז די עז  קאםפען, 9ל9ײססייאמ װאן אקושאזפגױא ם
 *91 תאט אױפראגונג T90Hb אן יוניאניזם ר9םיליטאנמ

u גזחשלשאטםליכצ שאםען ^ p u u n ii■ שאי9דינ זײ  ז!ן
א1 «אן in ,1<רןוו iWBgיד אי אמאנ אלט ׳ T9*!T9i, 

 זיי אוער •אליגײ׳ •ריװאטע אץ שסאטישא ז>9ריכם9ג
ל אין פונקויאנירט ן93הא  בתים לי93 די װאו אןו9ו

אנןן  זייגןן אינסםיםוניןם סאנטי 9אל די או לויבם191 ו
iu9 נים i ד אן ודידקזאם ן זיי חיל^ דין ן  יחייאטואכ מ
in איז 19אשא91 ליך ro n 1ל911*41 <ז וסש>

מ א אדןר ח פן ■ח נ ן ו נ י נ ו ו ריוו ו ס ס מוו 199^8 י

 קארפארײשאנם. םליכע9 אדאו אײעיגצר ר9י אן 1י119ה
 ר־9אױם אן ארױם װײזזמ איגטערעםען 9בתיש לי9ב די
 ל־קלאם9מיט די און נקײם9בתד9וזאםענג1 9וױיגליכ91

 זײ־ געשעפםסלײם 91קליי אח ז9םיאגאל9■ראפ פון ז9גרי*
 וױ באסעס קארפארײשאן די פין אפחעמיג אזױ ■וגקס ן9ג

מן 09 י  א עז.1גאשעפםי זײ וועלכע ארבײטער די י
 די אםאקירעז םײנם קארפארײשאנס די 19191 סםרייק

 9אזױנ קחילת* ר9ד פון םםרוקםוד עקאנאםישע 9אנצ1
 חאלב־ אזא שאפט ר91שםײ לעבעגס ר9י װאו געגעגדעז,

 באזמ־ ז91יײ וװשטאנד, געזעלשאפטליכען קרעגקלינען
 וואלויטאטןן.91 און גדואןן־קאספצז פאר םםמל דם9י

ר געזעלשאפסליכער פון 9ליגי די ן ו  פא־ אטישער1קא9 ן
ir tr ^ r tr w י איז איז  »ין ן.ענױגאג קלאר ר9«9ל• י

ן |9י19אומשס אױימ ן די  לי* ארז־נומ און 99191« די מ
ג ?גםשײדעגעם סיס *דבײסעז *רץ ג^ס ל חן  מך די ן

״9ל די יון ארגאנייאאיוט 9אזייג ןסלינע ®ון שיכטו

ט * ײ ק ג םי כ ע ר ע ג

אדסשטןלוננ װעלם
 שײון ר9גויב זיד ן9ק9ט«ל1א ז91אוי 9אײער פאר װי

 װאן גוקוגפט. דער פון שםעדם די פון פאגאראמעם
 וױימ vt אײד » ז9קומ ,1נדי9שטײ מיד רט9ײ איהר

 און םיטליך91 ק9אײ זיד צט9ז איהו־ און ם9דיװאג
 צוי• י9י אמ ר90וױי און ר9ווײט אלץ פארט איהר

 לוגג9אויסשט אנצע1 די מאיעזמ• םון לם9וי ר9בערליכ
 און םקולפםור קטור,9ארכיט םץ רק9רװ9םײםט א איז

קונסט. אינזשענערםקע
 םאםארס ראל919דזש ר9י םון 1לונ9אווםשם די

איול אזוי איז 9קאםיאני  דארטעז אז ילם,9 ם9י בײ ר9י
 1נדי9װארט ז9נש9ם ס9רײד» 9לאע 1נדי9שט ן9שםײ

 א אין אימװױיגי^ ארײמײז ז919ק ז9ל9ײ זײ ביז
 *ר אהיז גליד9אונם ט9כמ איז זונטא!, ר9אז־ שבת.

צוקוםעז•
 פון 9בײי91 ר9י איז ארײז איהר ײם1 דארט פון

 סעז צײגם דארט קאםפאניד אױטאטאביל פארד דער
 גאעע די &אנט.91 רם9ײ אויםאמאביל אן אזוי װי אייך

 א רט9ײי91 אויםאמאביל דעם ז9בוי םון אפעראציע
 װאו ילאץ דעם פון אן פאעם איהר שםונדע. האלבע

 •1אריי חװ9װ ז9אײז און שםאל ר9שםיק 91בלאםי די
 װערען זײ ארן אויװעגם עלעקטרישע די אין געווארסען

 פאר־ אין ז9אס191אייס און ט1רײגי91אוים צושסאלגעז,
 םא־ די סארבי• אימר ײם1 דאן ן.9פארמ 9ג9שיי

 19טײל פארשידענע די אוים ן9קלאא 9לכ9וי שינזמ
tie טײלע אױסגעקװעסשסע די אויטאמאניל■ דעם 

 מאשימז אנדערע פון כאפט91אייפ אסאסאםיש ווערעז
 קוסןן זיי ביז ואליוס און געשליםען ן9ווער זײ וואו

 ילאץ באשטימטעז א םארנעמען צו פארםיגע ארויס
אויםאמאביל. דעם אין

 א *ו אועראגיע אײן פיז תרך איהר ײם1 אזױ
 װיכםית אלע םים כאקאגט רם9ײ איהר ביז ר9גװײט
 דאן אביל.איימאמ ם9י פון בױאומ ר9י אמ ז9ם9«רא*

 גתאטאני ווערם אױטא&אביל ר9י אזױ וױ איהר זעם
 אוי־ פארםיגעז א זיך פאר האט איהר און געשפעלם
םאמאביל.
 קאמ־ אױטא&אגיל די םון ז9אויםשםעלוגג די אין
 בויזז ם9י םים גאר נים זיך איהר נם9באק ■אניצם

 1רי1אג א ייךא ים1 ן9מ נאר אױםאמאניל, אן פון
 P® אױטאמאביל, דעם םון אנםוויקלתג דער װעגען

 האם פארז־ װאס רד״.9פ אהן .דראזשקע ר9רשט9 דצד
מ די ביז צוריק׳ דדײםיג יאהר א מיט גצםאכם מ  ל
 זעס םעז וואם ן9אויםאמאביל ״םםריםדיין פון םםיילם

ס די *ױף אי«ט  ו9י9װ בוים91 ז9ל9װ װאס און ן9«
ן.9יאר 91נדי9קומ די אין

 פמם91 1לונ9אויסשט אױטא&אניל ר9י לצבעז
 9קאט«אני ר9םײ רסטאון9פײ י9י פמ 9בײד91 די זיד

 א &אכט91 רם9װ ט9 אזוי װי אייך ן9מ ם1יי1 דארט
 I 193&א פון 09פראצ גאגגער דער םייער. גומענער

 גס9טאס ם9י פון *ײט, םינום םיר דויערם91 ר9טײ
 װעחז ן91פלאגצונ ר9ראב די פון פליםמקײם די מאם

 *91 רם9װ 09 מאו קעםלצז, 91ריזי אין ז9אס191ארײנ
 י*1 9אנ<ל ארױם ז9קופ עס ביז ן,9קנאט91 איז קאכט
 אױםגצקלעפם ווןרט 09 װעלכע פון ■אסעזי םענע

ר.9טײ ר9ד
ח׳ו אוץ •אװיליןןז״ גו ומװיליןמ פון גײט איחר  ז

 םיון װעלכע פאשינצן, — םאשינען 91רקװירדי9ם זעם
 דעם ן9העלפ וועלכע נאר ארבײט, 9םיזיש נאר גים

 פאר־ איחם פאר פיחרזץ *ו און םראכםען םענשען
 װעלמ מאשין א ד$רט זעס איהר חשגונות• שידזנגע

 אױן• שריפמליך רט9נטפ991 האט איחר צו אײד ם1זא
ני ז91פרא 9ײים91 ג םי כ g< דארטאיז גיט• רי g 
מ9ײ םאשיז א דט;9י װעלכע םאשין 9קםריש9ל9 אז  ל

 ל«9װ מאשין א און ן,9בליא און ז9ר9דמ מאכם
וזאראס. פארשידענע און לאז1 פון פאזײם שטריקט
ס אין איהר זײט אס אץ ל פון פאװיליאן ח  יו

ו זיד אנספלעקט דארט .9י1קאס<א פאנס דיו ײו פן  י
 יי װאם ר9װאתי ךי 09ז ייחר לם.9ײ 9נײ א גאד

אא ז■טא91אי*פ מחא 9איגדוסםרי 9םיש9כ  װאחי זז
T 91 י9*9קל יוז בראםאד לאז;1 אין פארװאנדעלם 9 

 (קאםאז); בױס־װאל » 03)991 19190 ר91חײ |9ײ3
ריין פאר 199)091 19ד9ײ ס9װאר פארשידאגא ײ  ס

091# 1919ײ TOP 0*9 00(199 1אי «1910* *1 •• 
םיס א רורו מ !ן _ ן.9ײס01ליסי9 •

**oi9p m 09) ג*ס ויך*i9i9io י סמ T י m '־

םט, י יו939 אויגו
 פון — נים אר1 פון ן9זאכ ז9באשאפ אײך. יךז נם9ד

וואםער• און פײער
 םון ן909ירא« נע9םא«־שיד די באטראבט איהר

 9לכ9װ פאשינעז, די רם9באװאינד איזזר און ארבײם
 ־90 קײן אז הארמאניש. אזוי שיקט,9ג אזײ •ובײםען

 ױם װערט 9רגי919 9אומזיםם קײן אװ צײם פוגדע
י 1אי אי רקט•9באמ איהר מרלארען.  קאמ־ 9אל י
 T9t9i איהר האט ארבײט פון ן9ם9יראצ פליגירטע

 פון מאכט91 איז ארבײם גאנצע די ן.9מענש וױינמ
 איע־ ?9190 ן91מאשי די דאם. לט9ם91 אײד מאשיגען,
 *190 09י ן91די ■a הר9מ און ד.ר9ם אלץ געשפאנם

לײכטעד. איהם םאר ארבײם די ן9מאב צו און שען
 ר9*ײ איז געדאנק א דורך לויםט גלײך אבער

ma. ױיב שםארק• הר9ז *ייד באאונררהמם װעלכער 
 פלאץ ס9י 1*190 און הר90 אלץ םם9פארנ מאשין די
 ט90 װאם פון טא ארבײם, ר91 בײ ז9מענש דעם פון

 טאן ר9 ם90 סאם און ?19לעב א מאכען םענש תר
צײם? 19םרײ זײן םים

 איהר •ma אײער 1919119 םראמװ 9דאזיג ךי
 האבען טיר קײם.1ארבײ׳םםלאזי 110090091 וױיסם
 אר־ 19K 1090 םיליאז עלף 9י90װא 1טא «ו הײגם

 19ל9ײ 09 190 ,1די 090 סאם הײגם בײטםלאזע.
 ־91 ן9ל9ײ 09 1אי ז91רםינדוג9 נאד 19190 געסאנם

םאסינמ? 91191ארגײס־שסא 9נײ װערעז בוים
 ר91 090 1אםש םתיסםמ, זיד ט1פתבי איהר

 או )כט1רם9ד זיד האם ר9לכmo, 90 פענשליכער
 19לײ! «י 190 א 191*891 אייד <199זא 9לrגעג 9אזעלכ

אזוי ארבײםםלאזעקײט, פון 91פרא אנגעווײםאגםע די

 אנשסאס לעבען. זײן םער9באקװ און לײכםער סאכען גז
i גוים און הונגער אזץ אומיכערקייט ברעגגען וו t 

 1991 נים 193א זײס איזןו־ ארבײםםלאזע. ן91מיליא
 191 פח בילד 9ליכ19ח 9אנא1 די און ,091 אץ

199ד* א מיט 1911)1)0 0190 פארגען סון װעלם
wane.

 ם9אילוזי 9שײנ יnrnwoii 1 נים לאםיר ער3א
 װאירלד׳ס 19ל אסו שאםעז9ג אײד ביי סערמ עס ױאס

 19י »יז 9רײז 19אונז ז919פארםז לאםיר און פעיו־,
".1911)0 פון ̂װעלם

 אדיםאן דאר פמ אויםשםעלוגנ די סאזובם איהר
די אייך סאן 01ײ9 דארם <אניע.8קא פון שסאט ,

 שס)ס סוץ ילד3 91*11*09190 א איז דאם ליכם*.
 גכסוגײאל9 9יס1099לT 9* 191*0190 אין 9־ht גיי

 שםונדעז םארשירענע אין רויבם3פאר שסאס די חאם
 אױםשםאםוגג 9אנג1 די צײם. ה9ש 24 םון פארלויף איז
 .װאירלד׳ם די אזוכס9 איהר 190 ר^9רס9םייסס א איז

 ,שסאס די pm ו1ז.9ל9פארפ גיט איהר דארפט פעיר״
״.09לי פיו

 די פון 91י1*י* בלײז חװ־מאנם דא 3הא איד
 יד־ 191*091901*01)0 19ל9ײ 0)0 199!) 9001*0911
זאל T90 190 ".1*90 אירלו־׳סװ, סון ר9אזדכ9 דעז

 י9 דא איז 09 מאס אלןס ז9ם9ססרא on װןלעז
 191 אױף 191לונ9אויםשס 9ל9י1אינתסם די אין זעהען

oko 190 דאח• י!״,90 .וזאירלד׳ס  out**19־U נום 
 1)1 19ל9ײ 1מי .0ײ9 190 99לי09 019001*1*1!
9 ) iw•09 סאס ל*ד׳99ערסל3ארי כאסש םאן, 9י 

 to* 09 )■םײלומ דישער19אויםל 19י איז !יד 010
י זיד ז9מפינ  םלוכות t*wk»9« די פיז ■יײילקממ י

»1 191 UP 19םי! 1*0 19ל9ײ 193*191 .0ל9יי 
םייל ר9ל9איגדוםםרי ־nn r» 193!) סך א אייסלאזעז

i9 191רש<)צ*9אריב *ן i in םײל אויםלאגדישאר
»1 on• לוע.9אויםשם

 םײל 09י r« 1*1990) 190 199 )ײי ײי 199)
ס)י ר9י 1«  1אי i99Vi"K נים און פאיד״ לד׳ס1.

י  **rfo 191 1 ״1*900*19»■ 19י ״.1*900*19.* מ
 ,טראילאז״. ס9י םיט *תאמװ שםײס סאס אל3 ייממ־

מיי 99יײי יי ר)  191 *ח םיסמל ־on אלס ,9•י
 1*י 9090 חוי*ס די m װאס ״.191K0 *ח .ײןלט

י  *0*19,* *מ *ימסײנמ יר״.9* .ײאירלד׳ס מ
״  *ח שסאם די *״.0*0)19)091» !יד oi**9i יייי

י י י •owvw י  1י1*יגנװיי אױםשםאםוסנ 9S0P י
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אםעריהע אין r פארם אונ״מעו אוז יעיאנס טו״ו פוז *נטשטײאונג ף
 אמעריקע אץ באװעגוננ םאציאליסטישע די

 טען19 םון יארעו זעכציגער די אין
יארהונדערט

יאזעםםאן. א. פון

 באױעגונג סאציאליסםישע מאדערנע י
 סון שטאםען פאחריניגט? די אין

 0 זיד הינטער שוין האם אםעריקע
 יאר אין גאך געשיכטע. לאנגע
i860, ניינ־ 9?גאפ מים הייסט. דאם

 געווען שוין זיינען צוריק, יאר «יג
ארגאניזאציעם, ארבעםער אמעריקע אין

 םאציאליםםישע, אלם ערקלערט אםיאיעל דך האבען וואם
 אג־ בלױז געװען זײנען ארגאניזאציעם דאזיגע די אבער

 זיך האבעז po געדאגקזמ םןמיאליםםישע מים געהױכם
 םאציא־ די ■ראאאגאנדירעז n ציל אלס געשםעלם
 בא־ םאציאליםםישע די 19שםיצ און אידײען ליסםישע

 םא־ זעלבםטשטעגדיגע א לאנד. היגען אינ׳ם װעגוגג
 סאציא־ א האבען זאל װאם ארגאנמאאיע. גיאליסםישע

 אנט־ ערשם זיך האם םאקםיק, און ■ראגראם ליםםישע
יארהונתרט. םען19 פון יאחנז זעטייגער די אין װיקעלם

 גרױםע א אז ווערען, געזאגט דארף כל קוז־ם אבער
 אוים־ און םאאיאליזם םון פארשױ־ײטונג דער אין ראלע
 po 1850 אמעריקע׳ איז ■ארםײ סאציאליסםישע א בױען

 איםיגראנםעז, דײםשע די געשפילם זןאבען ,1890 בח
י סואו  190i?9i עפאלעו ןנעי

אםעריקע.
09 גרױם װי גאגריף שגױקעל א האבען צו כדי

 איז po 1848 דײטשלאנד אין רעװאלתיע די געבראכען
 געשטעלם זיך אח דייםשלאנד קײן צוריקגעםארען ער
 רעגירונג דײטשע די רעוואלתניע. דער םץ דינםם איז

 אין זיונען צײט יאר א נאך און ארעםטירט אים האט
 םים׳ן באםרייט רעגירונג דייםשע די אים האט םורמע
 האם ער אמעריקע. קיין אםפארעז זאל ער אז תנאי,
 אין אםעריקע קיין אנגעקומען איז ער ווען און געטאז׳ אזוי

םאר־ ארבעםער אן געגרינדעם גלייד דא ער האם 1849
 א םיט בונד ארבעםער אנגערוםעז האט ער וואס איץ,

 האט ווײםליגג סםרים. ביקמאז אין אםיס צענטראלען
 נאמען מים׳ן צייםונג א געגרינדעם יאר יענעם אין אױך
 האט צחאםען אים םים ארבעםער״. דער רעפובליק ״די

 איז וואם מעגש א קאד׳ איגנאץ עדמונד דר. געארבעט
באװע־ רעוואלמיאנערער דער אין אקםיװ געווען אױך
אײראיע. אץ גונג

 געװען איז פליכטלינג םאציאליםםישער צווײםער א
 יארק נױ קײן געקומען איז ער וױידמײער. דזשאזעף

 מאנאטליכען א ארויםגעגעבען גלײד האט אמ 1851 אין
רעוואלוציאך. ״די זשורנאל

דעםאל• דער po םירער װיכםיגסטער דער אבער
א. ם. געװען איז גרופע סאציאליסטישע דײטשער דיגער

ץאדחר קײן טאסען רױסדג
 דעם םון םאםער דער אלם םאררעכענם װערם זארגע
אםעריקע. po סאציאליזם פאדערנעם

 קײן שםראם אימיגראנטעז רסשעידי דער געװען איז
 יארהונ־ םעז19 סח העלפם צוױיםען דעם אין אמעריקע

ציםערען. ביםעל א ברײנגען דא םיר װעלעז דערם׳
אמע־ קיק אימיגרירט האבעז 1850 ביז 1841 פח

 האבען 1860 ביז 1861 פון דײטשעז; 434,626 ריקע
 1861 םון ;דײטשען 951.667 אמעריקע קיק איםיגרירם

 1880 גיז 1871 פיז ;דײםשעז 787.968 - 1870 במ
 פיז דײםשען; 718.182 אטעריקע po געקומעז זיעעז
 1,452.970 אפעריקע קײן געקומען דינעז 1890 ביז 1881

 505,152 געקומען זימען 1900 ביז 1891 פון ;דײםשעז
 יאר 60 פון לױף אין װערםער, אנדערע אין דײטשען.

 po נאענט ברעגען אםעריקאנער די צו געקוםען זײנען
דייםשען. םיליאן םיגף

 אין םארגעקוםעז איז װאם רעװאלוציע, דער נאך
 רעװאלוציאגערען םך א. חאבען .1848 אין דײםשלאנד

 זפעוילאגס געפוזם דלאגשטדײ, פון ליססעזיאסאצ און
 פרײ־ און שוץ געקראגעז האכען זײ װאו אמעריקע, קיץ

 זײ- פליכםלינגע דײםשע דעמאלדיגע י1 צװישען חײס.
 שרײבער, סאציאליסםישע צאל חיפשע א געװען גען

 אױם־ גישט האבעז װאס פדאפאגאגדיסטען, את רעדנער
 די אין םאציאליזם דעם פראפאגאגדירען צו געהערם

אםעריקע• po שטאטען פארסײניגםע
סירער, סאציאליסםישע דייםשע װיכםיגע די צווישען

 די פון אגהויכ איז אפעריקע קיץ לעקומען זײנען מאס
 :געװעז זײנען יארחונדערם, טעןpo 19 יארעז פוםציגער
 װײדםײער, דזשאזעף זארגע. א. ס. ווײםליגג. וױלחעלם

אנדערע. און םײער זיגפריד קאך, איגגאץ עדםונד דד.
 םערקוױרדיגצ א געווען איז וױיםליגג וױלהעלם

 איז געײארעז געבױרעז אח ווײםלינג סערזעגליכקײם.
 געװארעז איז ער דײםשלאנד. מאגדעגבורג, איץ 1806

 גערײזט i9־9r ײגגע די אין חאט ער אבער שגײדער. א
 לאנדאז אין לאגד■ענג און שוױיצאריע פראגקרײך, איז

dipt בילדונגס־פאראײז. ארכעטעד אן ארגאגיזירם ער 
 חאם װאס בוך, א אנגאשריכען וזײטלמג האם 1888 »יז

 דארף ױ אזױ וױ אין איז ד אזוי תי וועלם *די געחייםען
 איז און רושם גרױסען א געסאכט האס ביו דער זײן״.

 רעגײ די שפראכען. פילע אין געוואראן איגאדגץזעצם
 װײטלינג׳ן תאבען שװײצאריע און פראגקרייד פיז רונגןן

 װען סאציאליזנ^ אסד דידןןאגאופאדפ פאר אראססירם
ו  בא• םודםעס די איז זיצאז *יים לאגגארן א נאך איו ן

 װאו ע.לגיבע אק זאאגעטארא אד אמ עזגאװאר •רײם
b $ר p  p> p w p u iirn  m ארבעטער דייסשאן 

 פיראד אלם גןתאט חאס ייאלכער בדוסצל׳ אין ואראײן
מ מארקפ קארל ימגעז דאם ץד צנגעלס• •רידריד י

 T9 אח 1846 איז
 ,9אםוריק ®יז מח

9ייייײי 9גױי ן ן
w וי m n• יז•

־9ג את 19זאקס אק ז9וואר9ג ן9בױר9ג איז 9זארג
 אין באחװ םװ 9תנװאלו*י ר9ד אק אנםײל אן ז9נום

 פליכםלינג אלס ז9אגטלאפ םער9שם איז ר9 װאו ,1849
 לאג־ קײז ז9קומ9ג ר9 איז 1851 אין .9שװײ«ארי קײן
ד האט יאר ן9לביג9ז ם9ד אין און דאז  םיגרירט9 /
 םוזיק־ א אלם רם9רנ9ד זיד חאט ר9 .9ריק9אמ קײן

 םמ ס9קאגגר ם9י אין באטײליגט זיך האט ר9 רער.9ל
 װאס אינטערגאציאנאל, םאציאליםםישען ערשטען דעם
 דך האט ר9 .1872 יאר r* האג אק ן9קומ9פארג איז

 און לם.9מ9 און םאדקס םים ט9באםרײנד פערזענליד
 פון פארטרעטער אל^ ז9געװאר דערוױילט איז זארגע

 ל-9וי ,9פאזיצי א .9ריק9אם איז אינטערנאציאנאל דעם
מ אגגעחאלטעז האט ער 93  וJ896 9 אין טױט זייז נ

 און ארטיקלזװ 9םאציאליסםיש םיל ר9זײ ן9שריב9ג האט
 ם9י פון ר9ם9םיםארב א צײס 9גגעד9ל א ז9ײ9ג איז
צײס׳. 9״גײ זשותאל עןשמיסליאיסאצ ז93ליפסשאג9רױס

*9א& איז פאראײן ארבעםער ר9גרױם ר9רשט9 ר9ד
 *9ג איז סאציאליסםיש, רם9רקל9 זיד האט װאס ,9ריק

 (םודנפאראײן). פאראיין גיםנאסטיק ר9דײםש ר9ד ן9ײ
 ז9מוידפאראימ די עןהאב i860 ר9אקםאב ז9ם5 דצם

 ר9י אױף .9לםי9םילאד אין נשאן9קאנוי א אפגעהאלםען
 יארי^ נױ םח ר9ט9םארםר ז9ײ9ג ז9זײנ נשאז9קאגוי

 ס,9שמ 9ר9אני אח לםיע9סילאד כאלטיםר, באסטאז,
 ז9װאי־9ג ן90באשלא איז קאגײמשאז ד9דאזיג ר9י אױף

 םון ז9םורנפאדאײנ 9פאראײגיגם ן90נא ם9י ז9כײט צו
 םודנ־ 9״םא*יאליסםיש ן9נאם ם9י אויף 9ריק9נארד־אם

 נימעז9אנג איז װאס דונג9רקל9ז־ד9•ריגצי» די גונד״.
 ם.9לױט9ג האס נשאן9קאנוי דאױגצר חװ־ אױף ז9יואר9ג

 די שםיצזח ויאט טודגבתד סאציאליסטישער ר9ד אז
 םא*קד פאוץ ז9ם9ארכ ט9ײ איז 9פאקראםי9סאציאל־ד

ליזם.
ש ר9י  האט9ג חאט טורנםאראײן ר9םא«^םטי
מ ב  פאר־ חאבאן ז9לאקאל איעיגא און ז.9לאקאל ז9זי
 סא־ ר9י םיטגליחװ/ רט9המי דדײ נו נאצנם מאגט

 צײםונג, א ז939ג9ארױפ< חאס זאראײמודנפ ר9«יאליסמיש
״םודגצײטוגג״. גזמוײסאן האם וואס

 )1866—1861( יקריג9בירג פון «ײט י9י אק
ש פון םיםגלידאר די האבעז  םודגבמד ז9מניאליםםי

 הא• און ײט9לדיש9ו« 9נלינװײ9גר90אוי ארױםגןװייחמ
 ארםײ, ליגקאלג׳ס איז גזמזװ־אלאז 93םלי9 האם9ג ז9ב

ח ל9סיג פראגץ. ז:9יאל9נ9ג די וױ 4ח9אגי י
 אגידרסגאר ײעדטײז־װ זשאזעףד האט ,1863 איז

 זיד חאם תאם ■ארגאנד, ד9ם9ארב ז9ישאניקי98א ס9ד
 9נדיג9לבסםשס9ז א ז9אױ«װביי ציל אלם לם9שם9ג

פיז 1»י ארבאטזװ״פארםײ ל r איז ײנקמם ײ ״י im 
 בראנ־ דייטשא ארגאגמידס תאט װײדניײאד קאםפצז..

ח סשאס  ניו »ין ארכאסנר-גתד ז9ישאנ9די9אט דאם י
ײי דזשוידזי. ײ ױממ. אח י לא• אנגלישעד 11 •ןנטילו

ל o «ז מ n מד איז בדנד אדמסאד ישאזאנטאייקא

 גאמען ר׳ז9אונם צײטוגג א ז939ג9ארױםג 1853 איז אויד
פארם״.9ר ״די

ײי א ז9האב 1857 ר9אקםאב אין  מארקסיססאן 9ג
 א אדגאנידרם r״■ י9ד איז 9זארג מים יארק נױ אין

 איז קלוב ד9קאםתיטטיש י9י קלוג ז9קאםוגיסםיש
 סאציא• די מיט םארבעתנג ר9גדיג9שט אין ן9שטאנ9ג

 ד9י איז 1867 אין און 9איידא« םון ר9פיר 9ליםםיש
 ר-9 ם9י פון 9ק«י90 די ז9װאר9ג קלוב ר9קאמוניסטיש

 גןך זיד האט מאס רגאציאנאל,9אינט ר9ט9ארב ן9שט
 —אסאםיאײשאף נם9וואירקיגגמ שאגאל9רנ9״אינם ז9רום

םארבאגד. ר9ארבעט אינטערנאציאנאלער
ד־9בירג ר9י פאנגעז9אנג זיך האט 1861 אין י9אב

 און ,9ריק9אם «ח 19שטאם 9םאראײניגם די אין קריג
 ס9ארגאניזאצי 9םאציאליםםיש די םײ ױניאנס, די םײ
 ־סאוגעװ אפגוױוישם װי ט9כם *ח ז9צוםאל זיך ז9זײנ
רד.9 ר9ריקאנ9אם ר9י םמ

 ד*9ד איז אנגעפאנגעז זיד האט ריאד9פ ר9נײ א
 ד-9בירג ם9י גאך גונג9באוי ר9סאציאליסםיש ר9היג

 ס9גרמד9ג 1864 אין איז לאנדאן אין .1865 םון קריג
 װ» אינםצרנאציאנאל/ אדבעםער ר9רשם9 ר9ד ז9װאר9ג

 אץ און םיחי־* די ן9ײ9ג ז9זײנ לם9נג9 אמ מארקם
 ר9ת9י ר9םא«יאליםםיש ר9באריםט י9ד האט 1863

 9ריזי« א לט9אנטוױק לאסאל רדינאגד9ם ר9שרײב און
 19ב9איג זיד זאל קלאס ר9ט9ארב ר9י אז ,9אגיטאצי

 ן9ארײגצוקריג ז9ז און ר־פאליטיק9ם9ארב םים י9ם
n 91דײ יזא ס3מאס־גגידוג9ר די  ■W9n אד  אר 9<י

 9היג די שטױס ן9שטארק א געגעבעז האבעז גאניזאציעס
גונג.9באװ 9סאציאליםםיש

 1« 9ייק9אמ אין 9ארגאניזאצי 9דײםש 9וױכםיג די
 גא־ איז אינםערנאציאגאל םאציאליםםישען ן9רשם9 ם9ד
 האם זי וױ ארער יוניאן, ארבעםער םײנע9אלג די ן9וי

 .Vjm ױגיאז׳ נם9וואירקימפ ראל9נ9חש :ן9תם9ג זיד
 י*1 ן9רשם9 ם9י פמ אײגס 9ק*י90 די ן9װ9ג איז 93

אינטערנאציאנאל. בעטער
 די אז ׳ז9רמאנ9י *ו דיםםיש9אראקט3 איז רבײ9י

 יוגיאן גם9װאירקינגס ראל9ג9חש ר9י פמ 9קאנסםיםוצי
:רם9רקל9ד

 קלאם ר9ט9אדב ר9ד זיד 19? 9אײראפ איז »אױב
 אח װאלוציע.9ר א דורך ן9םײד ז9באםרײ נישט

 91ײ09אלג די רשט9ה ס9 װאו 9ריק9אם איז ר93א
 ר־קלאם9ארבעס ר9ד אז גליך.9ם איז ם.39װאל״ר

 דעם זיך פון ז9אראפװארם רונג9אױפקל דודן■ זאל,
זזיס• קא&אגס, וראפ. :9(ז קאפיםאליזם״. םוץ יאך

p לײבאד אוו םארי i 2 באגד סםײסס׳ ד9יונײם די 
).208 זײט
ײג־ װאירקינגםצנס ראל9דזשענ די האט 1868 אין

 ם9גרמי9ג יארק נױ פון קלוב קאםוגיםמװ ר9ד אמ יאז
 די גם.9זיד9«ר אלם 9זארג םים פארםײ סאציאל די

 סא־ גגע9שםר קײן װען9ג נישם אמ פארטיי סאציאל
*r19נ9באצייכ גממ 19? ר93גי נאר ■או־םײ. 9ליסםיש 
 חאט אטפראגר איר אק לװײ פארטײ. ײבארל א אלם זי
 ר?פאר־ 9סאציאל רײ א גצפאדערם פארםײ םאציאל די
 אינקאם־ םיװען9•ראגר א וױ ארבעםער. די םאר ז9ם

 19כאנק זײ םם־םאג,9ארב ז9ח׳דײ9ש אכט אז טעקס׳
 י9לד9ג אײגזה? קײן ז93ארױםג? םאחמ גישם זאל?ן

Jt .ד j
ו פזן ?אונסיל ?וםיװ9?קז ד?ר  פארםײ סאציאל ח

 ארגאגידחװ צו 9אױפגאב וײן אלס לט9ג?שט ויך האט
.09ארגאגיזאצי 9קאא*עראםיוו אוץ יוגיאגם טרײד

תיא ר9ם9ארב גאציאנאלע די  איר אויף תאט 1י
»r 1868 ז9י,אלט9א*ג אח װאס ?אנוחננשאה  v r w v n 

 *ו דאלאגאט א 19שי? צו ז90באשלא ,9םילאד?לםי אין
̂ן דער r* ממנ^ליסטישעז ערשטען דעם ®ון ק^נוהנגש

אווו אוגןהאלסאן איז האס םערגאציאגאל.  TP איז גןיו
ו לעגאם9ד אלם .9יאךײצװש ל.9« d ו p יינ• ןדשטען 
 שר דזװ־ גאײאואן 19אױסמ?ליב זאי אלדנאציאנ9מ

ראן.9?אם ר9ד־פיר9ט9ארנ ר9?אנס
p זיך האט 1869 אק ר93א i ניזירטארגא שיקאגא 

 ITV( איז װאס אסאסיאײשאן, ארבעטער דייטשע א
1»י לאסאל. פון אנחיטאז• די 1פי אײנפלוס ר׳ז9אונם

ז 99 19ײ י י

7 ט י י ז -►■4 1939 אױגוסט,
 נױ אין איז 1874 פמ «אי חודש אין לאסאליאג?ר. לי

 9מאקראטיש9סאציאל־ד די ז9ג?וואר ארגאניזירט יארק
 אויך איז 93ל9ײ ,9אמ?רי? נארט םמ פארטײ ארבעטער
לאםאליאג?ר. די פון װיר?ומ ד?ר ר9אונט געשטאנען

 מא-9םאציאלד דער םון ר?ל?רונג9ד ן9פרינציא די
 זיך האם ריקע9אמ נארם פון פארםיי טער9ארב קראטישער

פאלגט: וױ געלייענט
 טע3רע9אומג איצםיג? די פח אפשאפונג די )1

םונגען.3איינרי 9סאציאל און פאליטישע
 און קלאסען םץ גי?ס9םריװיל די אפשאםען )2

קלאםעךהערשאםט.
 אוים׳ן ראטױוען9?אאפ ®־ן אויםשםעלען דאס )3
 בא■ זאל ארבייטער ד?ר9י יי3 ם,9לוין־סיםם םון פלאץ
ארבעט. דץ םון רט9וו 9פול די קומען

 צו כדי מאכט, 9פאליטיש די ן9?ריג צו זען )4
םראבלעמען. ארבעט?ר די לעזען

 אר־ םאראייניגטע א קאמף׳ ר9פאראייױגט א )5
?לאם. ט?ר9ארג ד?ם פון גאניזאציע

 גאגצ?ר ר9י פח ט?ר9ארג די 9שטיצ געבען )6
ן.9ציל לביג?9ז די צו ז9שטרעב וואס וועלם,

 די ן9וואו־9ג ט9ג?גרינד פאריז אין איז 1871 אין
 ו9דורפגעםאל איז קאמונ? פאריזער די ן9ײ קאמונע.

 ?ייז ג?קומען ן9ר?וואלוציאנ?ר םליפטליגג? םך א זײנען
 סא־ היג? די ן9האלפ9םיםג םד א 19האב און אמעריקע

גוגג.9פאוו ציאליסטיש?
 ן9?רשט ם9ד פון ?אנגר?ס ר9י האט 1872 אין

 ן9האלט9אפג איז וואס אינםערנאציאנאל, סאציאליסםיש?ז
 ?יק ן9ריר9מראנםם צו ן9באשלאס האג, איץ געווארען

 םאציאלים־ ם9י םון ?אונםיל נ?ראל9ג ם9י יארק גױ
 םי- סאציאליסטישער ר9י און איגםערגאציאנאל, םישען

 מיטג^חגד. ־T5r־i ■790 דאל9ג9ג אלט 19יײא9ג טױילדר9 איז 9זאר< ד9ד
 רנאציאנאל.9אינט ן9םאציאליםםיש ם9י םח רעםאר

9ריזיג א ן9?וס9פארג יאר? נױ אין איז 1872 אין
 םם*םאג,9ארפ ן9ח׳דיג9ש אפם אן םאר 9דעמאנסםראצי

 צװאגציג םמ ר939ח באםײליגם זיד 19האב ם9 װאו
 ם9י פח ס9?צי9ס ר9יאר? נױ די ן.9נש9מ נם9סױז

 שטארק זיך ן93הא יגאציאנאל9אינט ן9םאציאליסםיש
 9נ9אײג 9י9די םים 9מאגםםראצי9ד ר9י אין זעז9אנג

סענער.
 9רי?9אס אין גונג9פאװ 9םאציאליסטיש די ר9אב

 ?אםף א ז9גאנג9אנג איז 09 לט.9?9צופר װ?ן9ג איז
פון ר9׳נג9אנה די אמ לאסאלז םװ ר9נג9אנד׳ די צװישען

 סא* 9ר9באזוגד םיר ?קזיסטירט ן93הא ם9 מארקס׳ן.
 ן:9רום9ג זיד האב?ו װאס ם,9צי9ארגאגיז 9ציאליסםיש

 אר3לײ די פארטיי׳ ר9ארבעם סאציאל־דעמאקראםישע די
 ױניאן ר9ם9ארב פאליטיש? די איליגאיז, םון םארטײ

 פעדעראציע ריקאנער9אמ נארם די און טי.9סינםינ םמ
אינםערנאציאנאל. דעם םון

 האבען ם9ארגאניזאצי 9סאציאליסטיש 9ר9באזוני די
 םא־ איין קיץ קען צושםאלםענקײם זײער מים אז געזען,

 װיר?וגג קיץ ז9האב נישט 9ארגאניזאצי 9ציאליםםיש
 19לעפ םאליטישען אוים׳ן ניט און יוניאנם די אין ניט
 ארגא־ םאציאליםםישע באזוגדערע די האבען לאנד, םון

 אז מיטגלידער, זייערע צו רוף א ארויםגעלאזט ניזאציעס
פאראייניגען. זיך זאל מען

 אין קאנװענשאן א םארגעקומעז איז 1877 אין
 ־9י די ארגאניזאציעס. סאציאליםטישע אלע םון גוארק

 ן93הא ארגאניזאציעם םאציאליםטישע די םץ לעגאטען
 ן93הא וואס םעקציעם, 9םאציאליםטיש 72 פארםראטען

 מיטגליחװ/ טויזענם זיכען םון ר93ה? פארמאגט
 פארםיי 9ניי די רוםען צו ן9באשלאס האם נשאן9קאגײ די
פארטיי. ר9ארפ?ט 9סאציאליסםיש די

 םאציאלים־ ר9ל םון ר?ל?רונג9ד פרינציפען די
:זאגם9ג האט פארטיי ר9ארבעט טישער

אר״ ם9י פח פאםרייאונג 9ל9אינדוסםרי ״די
 אר־ דצם פון ז9י9װ רגרייפט9ד מח ?לאס ם?ר93

 םים זיד ינד?ז3פאר גישט און אליק קלאם בעםער
 מיט פראגראם א אויסגעארבעט האט קאגװענשאן די

 פארטײ״. 9פאליםיש 9י9אנד ?יק
?לאם. ר9ט93אר ם9י פאר ן9רוגג9פאז־ 9באלדיג
 ן9ג?גאגג איז פארטיי ר9ם9אדב סאציאליסםישע די

 צײט ר9?ורצ א איז ן9?ראג9צוג האם און ארויף ארג3
p i 1877 שדססא pp ועד ר.אם 

 ־9* װאן םילי■ ■ארםײ, ד9י םח טאר9?ר9ס ראל9נ9ג
נגליש-9 19אפצ האם ■ארםיי די אז ם,9פאריפם ן,9ם

 איץ את זענטאטיװס9*י9ר סטײט דרײ רמאז,9אלד ש?ר
 ר•9 19זײנ יאר ז9זעלביג ם9י אין נאםאר.9ס סטײט
 1או ז9פבלים9אס 9סאציאליםטיש דרײ ן9וואד9ג וױילט
 19רמ9אלד פיר אח לואים נט90 אין ן9רמ9אלז־ צוױי
.1װיס?אנםי דיםאן,9מ 1אי ן9ײאר9ג רװײלט9 19דינ

יאר* ר9ארב?ם 9סאציאליסטיש די האט 1879 אין
סיםי. וױנדי אין ן9רם9אלד דרײ רוױילם9 םיי

 רונג9אויפרוז־ אן ן9?ופ9פארג ר9װיד איז 1882 אין
 יאר 19יג3ל9ז ם9י איז ן.9ריי 9סאציאליםטיש די אין
 אנארפיס־ באקאנםער דער 9אמ?רי? קיץ געקומען איז

 ן939ג9ארױםג האט ר9 מאסט• יאהאן פירער טישער
 א לט9אגטװי? ד.אט ר9 װאו פרייהײם״, ״די צייטוגג א

 *9אפג ייד 19זאל ר9ט9ארפ די אז אגיטאציע, שטארקע
 טרײד מיט פלויז און טאט״ ר9י ״פראפאגאנד? מיט בען

 ר־9ט93אר םאציאליסטיש?ר דער אין ארבעט. ױניאן
 1אײ ם.9םרא?צי צווײ ט9גרינד9ג זיך האבען פארםיי

 װיר?וגג ר9י ר9אונם ן9געשטאנ איז 93ל9װ םראקציע,
 ־8םאצי די אז רט,9פאז־9ג ז9האב לאסאליאנער, די םון

 מיט בלױז ן939אפג זיד זאל פארטײ ר9ם9ארב 9ליסםיש
 רקזאמ?ײם9אױפם גרױס ?ײן שיינקען נישט את פאליטיק

 93ל9וי <9פרא?צי 9י9אגד די ;גונג9פאוי ױניאן םרײד די
 מאסט. יאהאן םון וױר?ונג ר9ד ר9אונט ז9שםאג9ג איז

 ■ארטײ ר9ם93אר 9םאציאליסםיש די אז רם9פאד9ג האט
 ט.9ארב 1יוגיא טדײד ר9ד םיט ן939אפג זיך בלויז זאל

 א 19?ום9פארג איז 1883 אין אז ן,9ג?וו איז סוף י9ד
 פארםײ, ר9ט93או־ םאציאליסםישער ד?ר אין שפאלםוגג

 םאן9אנג נישט גראד האט שואלטונג דאזיגע די אבער
 איז פארםײ די רט,9פאר? נאר פארםײ, ר9ל שאדען קייז

 ר9י האט אזױ ן•9װא?ם9ג שפאלםונג ר9י גאך גראד
 אר־ ר9םאציאליםםיש ר9י פיז םאר9ם?קר ר9נאציאנאל

יזא 09 19ײ ,1883 1אי זא ,ס9ס3דיבא •סײ^ ד9ס93

 נ•9רײד דײםש דרײסיג און פיגף ם,9?צי9ס 9גדיג9רײד
 9םיש9אה3 ?ס9ז ,9ם?אנדינאװיש םינף ם,9?צי9ס 9דײ
 ארבעםער 9םאציאליסטיש די .9םראנצױזיש צװײ אח

 אמ 09שס 44 אין ארגאניזאציעם געהאם האט פארםיי
שטאםען. נײגצען אין

 די אין האט פארטײ ר9ט9ארב 9םאציאליםםיש די
 א םירם9ג אמ לט9אנםווי? 1879—1878 פון יארען

 p 1878א אח װאל־אקםיאניע. סאציאליםםישע גרייטע
םאציאליםםי־ p’K ן9װאו־9ג רוױילט9 שי?אגא אין איז

 םא׳ ר9י םמ 19רײ די אין שפאלטונג די ז9?ום9פארג
 געזזאם פארםיי די האט פארטיי, ארבעםער ר9ציאליסטיש

 האם9ג pw פארטײ די האס 1885 אין ם.9?צי90 38
ס.9קצי90 72 — 1886 7א ; 09’1?90 58

 יארםײ ר9ט9ארב 9סאציאליםטיש די האם 1885 אין
 ד9ל םאציאליםט״, ר9«י גבלאם93ווא א ן939ג9ארױםג

 םאל?ס-צײםונג״ ר9יאר? ״נױ 93גלי9ם די לאט״,39״םאג
אר״.3לײ אוו ״װאים די און

 אר־ סאציאליםםישער דער םון נאכפאלגערשאפם די
מ 1אי לאנד, 1ר׳93אי פארטײ ר9ט93  ן,9יאר 9י

םיליאן. האלמװ א אין געשאצם

ט לעבען א מילער בריך על אפ ד צ
־9ג מארטא איז צוריק לאנג ניט ^*שם
 פרײלאך א מיט מאשין איר פיי ז909ז

 19אנ?ומ דאם זיך םאד ן9ז9ג הארץ.
po ל9אז ן.939ל איר אץ ג9ם 9שימ‘
 ניט איצם בת גאך האם זי װאס 93
אנגוװמ־י־ איר האט לם9וו די האם.9ג

 איז װאס :ן9ר9װ לז909ג ר9זײ ן93
 ל,9םײז־ ארביממװ־ פשוטע א פארםא, זי, ? ר9װאונד י9י

 אמ 19אויג די po ר9מאל א בײ ז9יז9ג in נושא האם
אײביג- אױף ז9פארפונד איר מים זיך האם 19

 אלץ גים גאך גײם זײם, ר9«רא?םיש ר9י םח אסת׳
^ םיט גלאטיג ,  ?ײז נים גאך ר9 האט םםודיא 1קײ אי

לי 9זײג אױף לנים93 •9נ9יײג  אויד נאך זיימח ר9גי
 אלץ גלױבט זי גיט. איר ארם אלץ דאס ר9אב גישםא.

 לאנג 19091 ניס ס׳װצם אז איר. זאגס לא9אנזש איר װאס
 דאר־ זי ם9װ דאן חמױויםמ. אים פח ױך ם9ײ 19« *ז

 ארביימװ pn איר סטודיא. pn po אים מיט זיק 19®
 זײ־ 9זײג ר9בילי 9גדײם9צוג די וױיל נוצלאז. זײז ס9ײ
^1919פארמ א 19^

 װאס 19אר צו אנג^עימװ ניס סארטא׳ן 9םא? תאס
 באדארפט pw זי חאט חתוגח ד9י נ*ד <90 93םלי9

 יר*9ג נאד חאם ױ ארגײמח. אריץ שא■ po 19?י« ידדיק
 «ר ױמ איד האט ?ײמױ• ד.9פרי וױ חשק ד9« םים כײם
xtpבײ איז סאשק די .19ריאג9אריב ם to 19װאי9ג 

fo tf נט.9אינםטרום ר9ישלחי?אס א װי n ניט רױשט 
 אנ• to בײ האממ ר9ארפײט די זיגגם. זי גאר סעד׳

 19«9װ סים די״ ר9מ גים ד.9װז־יג9חנ׳ אױס״מ מהעימע
יאר, קס91 9צם9ל די פאר ירנײם9ג 19צחא« האס זי

מד 19נש9«93ל9אז סימם po אײנם 9אל נאר

1909אל 0993
ניט

 ן.9זונג9אױסג גום־מארגןמ באזונדתמ א 19י9י .19רום9אנג
 אז אח ט•3מא י9י אח י9י וואם גם9פר9ג3גא אפילו זיד

 גוט. םילט9ג גים 09*9 פאר?ריםט, ייד האט ר9סיצ9
 מומזז^ א וױ אוץ, ם9פלײצ די 1געםא ט9גל א זי האס

 פאר־ 19גרױס מים זיד תאד9ד •19האפגונג 9גום 1939191
.19ײט3ײ צם9ז91?9אוו ם91

 1909191 אויס׳ םאג אײן, םאג מארםא סיז אזוי אס
 ת93 אמ ר9קלײי 919זײז־ גצשטעוס 1םאשי ר9י ײ3
 פאר 191«ײ אס ס.191םאר 91י1זי 9איי 0391191 שה9«

 ־3לױ מים ל1פ שפרײם91יס1א נימװסנמ אױגען 9איר
 19י9ײ 19אויג 9איר ר.9ילזי3 לא׳ס9אנחש פאר 19110191

 1ס׳אי :19צז־םריד לט93שםײ זי רױס.1 אװי &אל צװײ
 םיל אזױ אים דאד !תאט n 19m װי פוגקם פסד איר

 ט1939ר ר9 !דאס oi9H9io י4T 9 !19האלפ91ארױס
 ־191קלײ 1א חײסם ר9 חײל םײנתג, to םיט אםיא זיך

 •19פאל 1* פארלאע 19שםאר? א האם91 אױד זי האס וזייט
i9«n?9i 9 פאר ר9י9ל 9איו־ פון קאםפליפצגנחמT0 
 9039של אז פױלדיג זי אח װאס :ארממאמ 91דאםאלסדי

אױפ* orn9i אלץ האם ד po nmi?9i i9i"i צײטזמ
to 031י אפסםאל ?19391  ■pi. 1א o?m  n תדד יױם

 דודססיס .~19םאל צז פארלאנג סיר own לא'ס9ש11א
^ n no ם9י םים *מריחמ  19ל9יי י93י1 װאלם ױ !י

vxsvm r 0190 םיס 19סאל r o. סױם׳ װײזט לא9אנזש 
 פאר א ם1א191 שױן סיר האם י9 װײל דאס, פארשםײם

 י9 ט9װ םאן, דדײ א ײד ם9װ ל9ל9ר דאס אז מאל
to ן9לאז39צ  po ח 19פמ? די» to ם919שלאפ911סײ 

ד n if 9911 אפילי. י9 שיאסס אפסםאל סאל»ס.  גי
ם91פײ א תאס זי .9poi9H?*? א 91ײ1 19י9װ ספשר

19T1'300? H
י 1• «יד• י1 1א א י 91י1י
am זי

 19ii9i פאל? «אר ם9י פאר דמעז 19019110 די
 po I90i?9i שאי po רשט9 יד1 דאסם :9?ורצ ע3ל91א

pw  ro'o מארםא אםס דך האט — נאפם! האלבא 
 פאריכם א װי אלעמאל, כםעם האס אנזשעלא באקלאגם.

 po ,19191 םאג 1׳3דח־ אלץ האם ר9 ז9«9װ ,1939191אי
 ?מסם־ סיק אז סילחװ־. 91זײ 1919ײ 191א1 מסינים װאס
ps& אים האם pio ר 09י 1« 193לי1911צ סאצײםמם מ

- - ----------- ««L  l « n ראפאעל^ מאלער רימטען
 פי־ 91ײ119י9ח 1« האם91 3לי ר9די האם מארסא

 01א191 חאט 19 צוקונפם• 191 1919ײ רייד 9לאזאפיש
 1901? ישס9 19דארט לכע9ײ יאממ 193אי 1א :אזױ
 ~9ם3?לא1«אתױ 1919י1 מי רײחמ 1צ װאס 190 דא אח
 א ®מ זײ 1991 מיר װײל ,1901סא919ט1אי 191ײ1 זײ

דיסםאגס-.
 יד1 האט ,1901P91 שאפ po אמ n או ס,1?1«אר1צ

1 TO1 1א גאװאלט 1א 19T09191911 191910301 יד1 אל 
oil to .3 האם סיעמאל ױס לאבאץ ■piײ to *סוײים 

11 ems9iםײז־לסד 919אנד די 1צ שםראז^רײד 91סםתױ: 
 1סײ po 1שױ— ?to ם1װא מאס ?מדאר, —

 19ײ1א .T0 19P0 לא9אנזש !אםו־ײ װי «ײלס191 אםאם
 א אפילו סױפנעראסס. ר90צי 191 אמ אהיים, ?וסס זי

די !!אשםאפ19זײ סמ 1930? 1זײ רײם.1?1אנ לצייסמא
____ •1931110« 1901? אל0א 019091 190װאל

 1שוי :190שפא to <דס ■pi 1919פל לסד1םײ י1
 אלץ אד1 איז זי po mwn 191 גאד חדשים 930ל09

 ?יל• אײפץ הייר לאכם91 האם א01סא po !פארליבם
• * *

HBy 193ןןױ9אנג *סא1סא eon אסאל סים n m o
בליױ 1919אױסג1סי

י מי 9P0O .190י11א3 111 ׳!0 יסם3— 19091 י

po *18 ל.9« 191יי0 ד po 
 t Don ,to, אויף ס19בייו

ס ו1 1ײ1 יך1 לאוס91 יס1ס

־91 יד1
סיס .

זיד



ט -►»■ 8 םי יז ײ ק ג טי ב ע ר ע ג

 אוגםער בענקעל םyn p קלוסעק. שװעחװ־ * װי ל*זט
yn® on* ps .poya yonpo y vty o r  v s שסיץ 

 משגיםע־ די או *וגערירם קױם קױם, זיץ זי apt סינגער
 ‘fvm אוםרײז• pnya װזלםעז זיי וױ jrmno םײלעז «

 םים לײכם׳ זײער nyoyno אױפ׳ן ®ס איר געשםעלם
re  V אין מורא psupt. יני וױ אױםגעזעז® am לערגם 

p ערשט זין o r v. ד ל  פארשװאוג־ psasaa® וי איז מ
pn רוס״. ״דחנםימ אין tp עםלאכע «זוי ayo איבער׳ז 

—iyp
y psז n® po nya ps  yonyo אװעק׳ מאשיז * מ

 :דורכשסועסעז פרײ אנגעחױבעז onyomyos די ױך בען
y — אוים זעט זי װי סבין!

a שםײגער, * װאס, — n כודאדמיק דער oynya 
v «ו s?

 V •pa ם׳קוסט am גים וױיםם זױר גארגים״ —
t חתונמ

— > penyo paya paya!
!גוריק זי קוםם oy !ש־ש״ש—
p אגגעחױבעז apt שכגז^ איר ליל o nyo געװאלם 

yonyo p ז*ל v s ע n® p עןײלארו a r *■ערידעדסקײט 
ן ה$ס ד  זיד ה^ס מארםא דין~• משער געװאלט גיס ד

 םים דערנאד און װײלע y pamvya עלטסררױטא גלײד
:oaytya שםײמל ן

 םיר געוואלם זיך האט דיר מי ליל, געוענקסט, —
pajpnya® ? >נו t® n ra ײס דײן*!
ם ליל האם pnyoosn ייז  sonso װי דעחען •למי

ooya נלױז זיד is אזעלכע yanyo טטוגליס. רײוענדע 
nya וױ נים ®n די זין־ אין געגױגען געװען. ®ז סכע

nya זײ• םים אגזעטיגעז נעקענט גים yvs נאזלעכעד 
is sp געדוט. נים סשוט is ps ס  שוין ®ז isos ון
v לעמז s געווען. נױש אױפץ o r פארזוכם בלויז זי 

 .pa ד<ו סים #ודװימו גלייך pk ,onyi ps y״t פון
 מדחווק׳ם .pp® געקענט נים ״וד קײז אייזי םער שױן

: ן י לי וי זי _____ _____ *ז
— ,® myspa y p® ביז ח n ry a  n!—
p ד מ*ס בןןרױערען ןנגעהױגן וױר ה^ס ליד in• 

up ארײז ש»• אין קוםזח סלץ *r״n  •iso סון װייםם 
ן »ז גנרוסאדעד י  הרח-ארכײם «טילו »יז םעג לכע5«ז י

f ד*דף iso שײאר• «ו  srayn יײז ײ׳ סד *TSi T
 - -kk - y y y k k y •  y y y  y y  y A k l i  M M M M װעדכע סעג שװערע ססר זיך וװגרײםען לופם׳ טרישאר 1  
>cans i s r r -ה»ט זי קוםזמ a m בײ שלסט«גןגס 

מו װ«ם ױך מי a יײחװ is ח׳י r t ts>sn ם*רט«ץ. םיס 
 לאגע ודר בלױז osn דאם עז■קראןסש נים ודר וױל זי

װ זי ה»ט .can m ■ערסגטיראד מ  האס ססוס» » ג
ם ס מ מ ^ ^ ד e< וױשסאנז־- »יר גױם ײ a r» s זיך (

m »יד !אױם גיס םאל n יד! isirtn s a ים- ” 1»י« 
jsoan ז» ragvfm בליקעז iss*o איר אויף ארדם 

^s- יד בײ ח*ט ליל» )oanes: זסל yerpa
ispan ס׳איז «ז UP לז !שסי 1*סר׳ םת־ « •

stnya oyn is tsusoo אבי־ רײדען *גגעהויבען
m סיײ«ר ל5ס m •טדעראג ויד is וױ ליל שכנה »יר 

is ד די m « יי stA s״ nroesiw.• לז» r*  isiis) m 
מ « ײי ״ י ז npi a י p v  :wo ץ a ױ ו n ך  ג

f יסבס f ממ«*ט n חאם n לױנם!  osi is- ה*ם זי 
ד י  אריגען.״ די »לעמען«ץ בײ חוזק *ץ סניס * בלויז י

x fr r w אנממלטזװ «ז n  oyn גסלײאגם s •יחך־ בין 
מד • מװ י סדיי ריי prusoraia s»1ו r. שםוב די װי 

מ ני מז םי ד ייי ד סי מממ וי ױי ײ ײי מ  rrootto m ס
isasnsiarm m ב»ו  n• איראר onas) oyn Vs p p  s 
y n » אױםממלנט מינום m m• ס«ד די» oyn גןך 

»y lie nrap r םסכםאד די *ז זסנם:  w n  Sim 
~ נײ«ם oyn p חד nya דשדבײ »sm־ Dsorsaay: 

f  t « flpsn 1S)P my yg ros osn-
sa^sm no m *ײ ליל r m  e e sV w  r t m 

sVrni i וי רייד•  s o  oyn •ןסז*((ן) oyn y i 's i זי 
s ײיס <ם :דמלסםידס ודי  y isov״ism t is r  o דיר 

osn 1יײ »ױד jn*4yoy•
warn my ay זיר vnm m  w y n  m  aso. ר־  מ

r«  m  yo די issanim  m t  •rny m m  sisaon 
-anyVwo roon a n

m *״■saemt oany s r «  oyn n  m  amigo 
iso^ שםךמם׳ n s  ow n  oyn Myovsa isoya saay 

ygnm  r x fm a  « t fm n  *m יד« sa y jaorta•
y «ז «י« m מ m י m 

י «י י י י
ro  t » tsar r o m  oonsa 

rn sVmt «

isornis y װען מאל a n 1שײ ה*ם ■אסירט׳ האט 
yoayo געשםײכעלם is לײז׳(לײד זיד* mw  rnyusa 

rn די האטטיג. rs s s  isary soya, די *ss ispys 
 פ^םבילשעז ערשטעז y oyn נאר װאלם n וױ סלססס.

sa nss is (עדוכם, *pi oyn איר •isajppsa קח» r  ty־ 
 זי װןןלט >nnsn אסגעשטעלט זןןל isamyo די םח רױש

isroosm Dtp oiynya באמלטענעם דעם םח זיד 
 םילם5( איר^ is העגםעל y אודאי opsnoo os נסש׳ל.

 נממ♦5»ל סאר סרױסשרײמ םרײד איר זיד osr ay וױ
 וױג־ y isansa באצײםעגס ױך eyn 1*ײערע stk 1אי

ליד
 *S( נסש׳ל דעם װע(?װ זי eyn נעכט sas’ 1אי
 ! isor«sa oyn *נזשעל* ן לע5איג( y ם׳איז :מאם׳ם

is o איר םיט r^ iosa oyi re issaiu .זיך opipsa 
 ־!isoyo דער װי אינגאנמה ל*ד:5אוי( די זדן אים

ל5סיא דאס ל.sבײכ אין םינגער y מיס דאס געקישעלט
5( oynםיט זי את לאכם nm •isoans a n זי oyn זיד 

oyresaomc פח ^ ל  isamc saspywis םים זי oyn ש
a n ל5גטש׳ r¥rnn .oansaonyגעבלימװ ־ issn איים׳ז 
san• מטריבםע׳ y נעס srio  y

 t'yoayo .opnsaay aso saryo זיך tsayn ים8■א
ט o גסר ײד מ r  ry .oarisa ,עזגלעװ זסיף בײנמל 

-sa י5קלע( אססל םים איז .isosisa nsny ra איז זי
n זי װארעןי- p אפילי מקרםען. ®ייגם שאמ אין זןדעמעץ

-  ------------------------ -------------- S U ■  M A M • —L  גע זןלעמאל איר האס װעלכיג ליל# שכנה בעסםע איר
̂ל וימחמ סנדערע ty טרייסס a זי קוםען. ץ5רו n ר־» 
o )5 לארזמ rאױך דולד is •געהעדם גים ¥פילו איר 

ויי• געחחגן אירע גערעדס• איר ix oyn ליל װאס מער
ע סטרו־ װי ,isarssaay »nyr אזױ isnynsa ירא בײ נ

______ A I M  V AAAAAAikLM m i u m *  k l k  k - >k L k k k k  kk  ^ k k k k עז זײ וועלען אט ,oy מידעל. ן אױף נעס מ ל  דעד i ו
n מאשיגעז די פון גערויש p געסאנגט. ןדערן אירע אריף 

 1אי o^nasa — ony israso די 1« גאלעמוערס די
tw •ists’is s is דייד די y iy eyas — sism סדד״ 

r וױ y אױף איר חאלםען is די םיס להכעים isaais 
a קעעאיבעד !ושנײדער דער בעת געקלאאם״ n סאר־ 

 סr אויף םווודות די איבער pvya זיק געסירם זיכםיג
 די םים ינס$לס07( שטארק סארסא oyn סיש< לאבגעז
o געהאס אקסל$ן. די םים opissa אױגמ׳ r װי םיל5ג 

y ידז זסעסלװ יםזקג גאל osasspss♦
 איר tsayn ayo איבסי׳ן סאל םויזענם אסשר

y o װעט זי ty ispywsa מחשבות r^ אריבער־ גים 
o זי לעבען. r  •isauso  osn אױך קינד! lT*svtay 

איז םחשבות אזעלכע up אלײז~• אײנער בלײבמ װעם

 אויסוימען זיד רום״ ״דײסיגג 1אי isot^sa ר5וױז־ זי
o רםזװr שסיל• דער אק r אליק זיד זי ija'tnyuy 

 זןןל ? iyo איר אױס אזױ n otsasP oymyo :מוםר׳ן
iso זאל ארױםשסז^װ! דירח דער פח is !הונגערן 

isp n זיד rw ײן  שםיל y בלױז װיל זי -isoy iy מג
! רsם גים סרט.

לי o מ r װידער זי tsarpsa אױ־ אויף רחםמת 
ony ayo i לױפם ns* לא׳ד.5אנזש r r  i r זופען 

nyoia yty t איז ns «דנסח! r ! איז איר t r שױן 
איינם״.~1אל

a אין n  oayny ט ען3םונדעםםװע ױ ה ^ ם  איד אוי
 אױסגע• ןךױ זיך ער האט װאס :אים גו ונארץ גאנגען
 און אים? אױף ד«ם איז יום־טוב * פאר װ*ס •חגס?

o r  rsw tay ty געוואלס זי jya’irnya, דערדיילם TS 
ם ns ty באגײסםזנתנג orna םים p מל a סזמײםענס 

y פת בילז־ a n גםש׳ גײזס ty nya't tm ns ם׳װעס 
y p t )סיס !ל5איג nm ?ןנבלי! — n a n זיו owa 

n לם5פאו־שם s’is n און oyaioya פיס. זײ םיט 
ns אויםחעח גלײד is !םעוס! די גלײך פלןןפאח n 

1 a nיך isonynsaa^iy איז oya קיײחנו■ די םים ארײן 
 װיל nya»r זיד: oaj^pys שםילעחזײם אוץ ײך אײף
v s ניס isayasnr ! פםילו i r  nsayamt nm אױן 

ױם~
* * *
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 פארװאר ק$• מיסץ סאשק בײם mps עטלאכע זי האט
ysasa די .t^oyaay בלײ םים isnya וואלם ns װי פען<
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nynr .vfm xnyaotny יײ פת p t a n סײ־ חזפנות חלק 

oya•איז םײערם y o n r isn 1שײ איז pm s אױף yvs
A l * A  A A A A M M A M I t  a L a  A>M A M A M  A A M  M t k A A A A k  M A Mר געשװיגדעלס אלץ נ^ך איר האט געשטאנען, סיס  מ

*ד זיך געהוידעט שיכורים וױ םעגשען׳ n אױגען• די
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o r םיף זשום׳ p t די isnymt. 1 װי yןזל iyra װאלסען
iso n r ספלױממ.01סר)

o r  nyopr i r 1$($א^לס לןןגג tsaynayaam 
spamo p t אױף o'yonyo לײג הױלומ f w  ovompya 

pyov אוץ v n ip n o o  v s  isayaya : ן םוז ד  tm■ ד
iso'noy oaa'iya••• אוםבאדיעם I

yâ ליל x o rשypy0ל D1'0י o r אח a n  y on r
an^ay^a -געשטייכעלט

ס םיס טינופען עםליכע מ חןזיד ד פ חכעםסי װ
או םח ש ר, רז ע ד ײ nrלסיr םנ

■ -a ny / mליpליכoםvase ns אייף n r
m a m |^ j איך וואלס װעלס isnya, איך װזנז 

sH חןןלם isnya םון ntoya n r -כע
ispn-tons isayp is owaya אין 

■ V' j שריפם o״tT'cya ya אײנדרומן און
is a r  o r אױף oasoya vo די 

_ _ vo 5ממױילס _  ism  o r  iseire 
ױלימו  ,oayvtyno nyuis סיט דײדק is isnynya מו

o דײוױד r  ny oyn pnnps o r  ■,p o m אויף 
oasoya vo אלם vaya פזץ lytra rsa^a'vyanyo’ia 
tsayn mat לדםײםערס^, isayt tyayn איז *r v o r

k - k k 4^ k  a M M  a a L a A A M  A A A  A A A i A A  A A A A  k k k k------. - a^ - tsayn ■tsa שטעטלאד און שסעדס y is a r  o r שײכות 
span nyayvyanyua's n. םים r  T® soanrsa n r 

r  n rלPיnynr חשןזמם rw p לאקא• 9 די םים
y ism® למ  ^ a yvyanytar s  n r  t אי־ זײ סון םײל
ל 9 מי מ ח  ורעזידענם יחןפןן ארבײםער נדליןן מ

 ירעוידענס cnx קדםעז געזױס 9 עאדםרעס דזביגסקי
r  sayvf,לasאsיs1« ס ss■oיs1ל® nyoynonso s אלs

onyinr a r  T« i n  • r o a r  m  spnsos 1»  v fr± \ 
t® םיסס span,ל poran oasvtsno׳»,n s o ynpyo o 

tsap  p o  amyon סלס *mopya׳ eayviyno to  a n 
oayayasa v בײם דוביגסקי o סים isyVnp nooosa y 

isnya •pt ra .שלום  isnovsa nyws p t .•xa+rt 
tya*m  yty i® nyvo y m iro n  n  oamavny• אר־ 

ons nstmt״ tm n ל םים  yatapam i® is•man sי
p t avoso a n  os o r  tsonftysm t יסססילס■® 

pm* 1 די סידST n  y p r  •isur I*a*uys m a h 
tsarinas p i oyarimva p i op*nor

ז מ ל 1■ מ

isoya1יי

oayasnsaomi i 
«o די C m m  \
i ism  sa ftr

»)

yayayanya אלדםיים* ony* לאקאל באלםיממ־ איץ A 
r^לp i oansa ,onyaya isnsom is a r  s געחאלפנז 

i s a r  is *®כאלסיס os o r  o r איז y — o ps חת־ 
oaysyne o n r יתיאן nyoayo 1אי nyasapy^p a n 

.oypnr
omonyoptrsp את poran oasvism’׳*r  o 

מ so p ר i isast isayn onyn ny tyn tpssvooam״ 
s yar i® tyaaivo״oy isen v o  o r  — >tyo — 

*isn די •am sonna nytais onaya is a r  isnyasm 
Vyayryanyo .ימיאז״

p s  a r  T*״ e rs a די nrttrtnrami isnyn is sny 
®1 a a n1^־® nyvnyar isoV*mns ל מי m .17 ל a 

t r־ posonaya ,אינםםןליישאן. די בײאוװאוינען קאפלאן 
n־®oasvtsno oasoya v o  •p® a n  o דובמםקי o r 

p rrtp s ז® nynj^ y, •חװם ײ*למװ is שיאמ־ די *r 
tsa די isom r * ynrasosiaw ן® n r s ’ poyoons 
י ®ז תײ י י י a י n  o n r ײד ps or npyap s •po 

jtova p i mo p®
*HPmriroa® n r  is a r  nyonr n r  •  UP I 

i® לזסאל r  •H7׳ ®i .*®סילסיס vo  is n r. איי די 
osm .nsirmns  s r בשישים״, *בםל a n .חײםם vo 

ynytaw .ovmnanw  is n r סמױגממ ovoya is n r 
v*nx$ ps. בײ p t p r ip m  n r 117 לסןאל. 

sasa ■qrn® ps i ילא יי® s a r  nyavn־ry n y a p r i 
yayam ynyta® oayonr v o  os o r םיסיר 4 לאסאל 

ps isa םיס באלםיפ®־ omt pa) pm® n r  sarioy 
oarsa.( חײל isnya ism  v o גלױו • b r  samp 

מ ײ 1® ®י n*» י r  on* xtrm  • ir זוילןי ®a® i־ 
o r  tm n  a n  on* p i yyj*»sansoam nn סיי

-m n  T « ײי 
1®

.It A ל.
®ז פיז

9 ט י m ►4 1939 אױנוםט,

ארבײטער־לעבען אינטערנאציאנאלען פונ׳ם
 tspimaynts oyn ױני^־אינםטרנ«צי»נ«ל 11פ ךעס_״״

ױגיאנס סןץועםישע
 לי1י iso8 ביז iso5 po ayo די ין

 *יריד ps isnynya זyלםyפגעהy איז ׳
a® oynaayp nyo8 n (שוית) r׳D 

yay’xyanyurs ly’ap-vno^ אין 
i s a r  oraayp 118 באםײליגם ױך 

is o y a r r ת 21 ®ן ת  1לױט׳ לענ
rנsa פוג׳ם באו־יסם sל ,nsanpyo 

n ארום נעםם r ױנnpאינם-m sנyarל isa'osm py 
y oayayo ל ®יף 1¥םילי Dins po nyorens 18 מ

n r  nya •מלם .
opaw nyooamav n r ים׳ז® aaiamy-ar פת׳ם 

©y isnya ry  ojnaa ז פס־שלאג« nyv^aay n r 
isayoy is ,y’xyaySn ױי אױפ׳ס ®  םים מחמנדלוגג

ע די ש םי ^ im isoroam s p a r  oatpan ־1ײניא 
syanyoa®’^ די אױך r  yrayirypלa n  ynwas 

iy paroyaa'm מ כ a «לי n  n * to n m ם® nyay 
aay a n  pooaia is pansyapms nyoyioליש“t r  p 

n-< של^ r  pnynya on'oyaay p m  aar*pny 
p m s  tyaa^an^ ױנrד®נםtprs^pnsל ns י  ־r י

Si®o n*ל^r ׳paaiaa’ita די יעיאגם. שעװעטי  s 
®p a r  oaran yo אמיסגאשםאלם y n r קאםיםע 
a®׳o אי»מנו*גאאיאנ*ל r  Tsm 0987 nsaoynya ps־ 

Vavn p n rs a  p o n m ס;®נ אד*ײ ®•rs m s m 
po voipytpy n ®3 גאל. rםאת«סק»ל׳ t® a n 
י ps paipyaayari ױן־ UP t® r 1938 מ o y  ps 

a n  ny :paayaya nym ■נישם זין o rn n r opaiasa 
y די iy ,15שםאל1פעסם* v n p n r n  po paaiaansa 
p יוניאנם an נישם aw t ® a n  ■p UP .nyaoyaay* 

iy ,parooyanyo ליב® *n  1® p v ^ y n n r  n■
narweayoז ״® ospan snoynyo n  poyam t a n 

nyaipsyanyoa® ps סנלל y נישם •UP SUPtyVir
n r  l® aain rp  p  isoipyanr py o rs 

po a n ^ o a y s  n r  •yayno די yvnma •םףײד 
1® oomvya is a r  oy nr ovnr  o y o r .oaran 

i ןסלס s a r  -p a a ^ a rn r  n  pomnya® n r 
onynrsa ors אױפ׳ן p  ,oynaayp די r 'o y n r 

oatpan זאלאן ®PS posnonu**® pnyn p u ls a r 
®aטsyanyיyipיםװ *אױפץ ל sm  po ח טעזסאסיס  י

nyryn .a נגעד.1משםים rv n r  nyv»o»na n r ז® 
oynyn אוגםyרry aלםpo yup .isnynya p דעי UP' 

nyo’ayn, יד® po ps nyvnspno •pn po עי  ד
r  nyayp’opyaלעsya,יעס ®n r  PUpiya onmnpo t־ 

p  ,o® די po aaia*m nr אלא po oatpan י  yor• י
yo®mp ׳svmripo sonna y an sa unatrt

oayar p am rs ps aaitpmo. 1 די® nyaaynay 
n r  ps p  ,o'nayo'ya p a r  aau»a»®nr nyi אײם׳ 

s ײעז  ® isaynoo impayno ps natfaay ט םי ד  גינ
r  n r  po pvnc a n  psm sa is eayaasan nyiלט 

pap יי po  •po .nyp® rir*nrirsa nyvmompo 
p נישם tT וײ sv*oyi®o מחוץ יתיאגם *nyoa® a n 

ל. אן ®י
yappaop p די a r  aau»r®nr po nyaaya* 
a שסעלס n  oyaionayoo p o m rir  pa’p i  a n 

v n o  paaynor־ayamoonyoa® ,opa®naro p»jp־ 
yv*oy n r  *i ij  an יתיאגס ana p m 1קײ no״s 

nya .oy’sraya® זײ isopsm  pnyoa® pm»v קיג־ 
i® s ®1 1® ®•ל ^  o n r a r  nsvmsnyo n r 

amany n r  o«s n r־natpon ps nyaya. 
po oyaj^r n r בyלa n  r a »םsyיsל ®oayonr T 

®^01((ם־ם1שססלם יי p יג n rs a  oveyaay t® o r 
n® חסלאנד דח־ד ®יס yaap ו r  t ■®אסןאישער ן 

juiaynsa-nyoreny סיס nynynansa y שאיסקײט 
eyn דך nyn aau»a»®nr n r  p p a  oaypaonns 

pomynyo ppnyoy n r  po nyoynonr לײ־ ®י
 .tpn .vn  o n sar •UP______

osstns ז® ponynyaoy asV m r nymtpna n r 
isnynya 46 םים pausap  jsi paya p o w ז® 

a® asbvnr » p u ru*׳<q pi oyayVr  ®aspnyoy o 
®nyamyno n r  eawymsa> onyn oy is^yn o 

yanys® n ®נ׳ס משלוס  p  ,oynays wwpytpy־ 
oatpap yrmyipo n  on* p a a irn m r  sayo’n 

nyvn ana ייילינז
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o^aay p  po־onnsayno־ois nroy  po® n שח 
po ,לם־שלום^ ooyoyn■ y־nyn paya y’x^yryn 

r n r  nya^oayoo®לג^נג pe די p v s׳ aainynr S 
tynyoa’r in r  is די *®y'xunan קײן rלyםoינm m y

 צו סראםסטריםי״ ״קינסםליך־געשאפענער פון
uxu'nyayyv קאסאסםראפע

 po ,yoynooyotp אײ(ציגא די ona pm םלחמה
yvoam nyta® oynnsa oלכrו n r  oy ny .וחנלם 

p די m  n a  paaiomaisjtorrio 1שױ ya yo'ina y* 
n r, אםילו y p -םלחמד pn די yapoo’o r םלומת 

aaya ps ptrtyn די גאלאזם *yo v o w iלקny,־שחיטח 
 םא־oya ממש yיsyיװיליזs ya^oayo ysaya די װאלם

n r  pa׳oy pn  aayanyoa® i זיד זאל nyoy א«ילי 
oy p  ,oa n r  isoyno מל y p  poynoamלyaינ®y 

n r  ps aaiayooep באםת זאל װזגלם־שלום onya'tnr 
pn ,pnyn ם ל ^ pnya o ra  ypye a n קײן . . . 

r ®מגליק  P i nyay ,omoayo n r  n rלpo די 
pn’oלyסyלyק n r onoya paaiayoymta y וחנלט די 

unp p rap y p y  ponv  y is•
ps pnynya oasnayaon® ps  paynya n r  oy 

n r  p ar  oansa y 
n r ס׳ o מל r  n r  pnynya oajfcyanr ps o r 

po oynaayp אינגחמ־נסניאנאל• םרײך־יוגיאץ t® o r 
y זמנכסם ®yoarriyea ,סײס® r sמyנyaשםy,לם 

sa n r  .ponyoopy yypoyaypy yonna po .amayp־ 
a m  oan ^אױן tyayn® *n p פת׳ם o'pnp. •ל  מ

n r  nya® oyrtyoiaya apt nya חזגלם n r  ps יס® 
1932 up ms pa 1929 po׳ nya p a r אלץ o ra 

nyooyno* n  .ppvu is onyny»mi1 ®״׳® ny P 
o ייײ, ra  ps .nyos® ovum o r קײז y a ^ ’oya 

nn ooya u ny* ,pajrt preyaypy po aaiamny 
po יגםםלימ ®סגאסירלימ׳? •ftp o'aio o r s ^ 'a r 

^ י  ya p* ״׳,,o’nyooyno yon»V»»ayo* y ps׳o ס
 ־sa די םים oלr 1® שטײם ױ .ra־oayatf pליכnםי
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^i ל® a m s ן® onnp po oainaoy׳ ps nyaain 
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 געגעבעז׳ זײ האם רעגירונג די וואס ״הילף״, אײנציגע די
 די העכערען געלאזט האם זי וואס דעם, אין באשםייט

 האט טובה א ארםיקלען• לעבענםװיכטיגע די םון טרייזען
is די געטאן. נישם איגדוםטריעז דאזיגע די דערפים 

 הויד אזױ מאל צװיי םאקע איצט זיעען מארק־טוײמען
י נישט• קויםט עולם דער — אבער .1936 יאר אין ווי  י

י פיז און קאגםום־קאאפעראםױוען די םון סטאטיםםיק  י
 םץ פארקויף דער אז וױיזט, דעפארםמעגם־םטארם גרױםע

 געטאלען. מורא׳דיג איז קאנסום־ארםיקלעז וױכטיגםםע די
 מא- דעם אין אקוראם םםאגנאציע די זיך האט אנגעהויבען

 בא־ די קראםם אין ארײנגעםראםען זײנען עם ווען םענם,
 דער םוץ דעקרעט־געזעאען ארכײםער־טיינדליכע וואוםםע

דאלאדיע. רעגירוגג
עם״ םיט געפאלען טאקע איז ארבײטםלאזע צאל די

 נאר האט םינאנץ־םיניסםער הער דער טויזענם, ליכע
 ארביי־ טויזעגדער צענדליגע אז דערמאנעז. צו סארגעםען

 אויםערארדענטליכען או געווארען גערופען זײנעז םער
 דעמא׳ דער נאד איאטער, אויך אז און מיליטער־דינסט

 וױיניקסטענם צום סיליםער בײם זיד געפיגען ביליזאציע,
 ■עפל״. ״לע פריער. וױ םער ארבייםער טויזענד הוגדערם

 םראנ• די אזי זאגט, יוגיאנם, פראנונויזישע די פון ארגאן
 םעק־ «וױי אויף איצט זיד סיילם וױרטשאפם צױזישע

 םארםי^גונג גאאיאנאלער דער פון סעקטאר א :טארם
 דער םמ באדערפנישעז ציװילע די םאר םעקטאר א און

 קאנט־ און םrגעשט ווערם ערשםער דער באפעלקערונג.
 א םירט צוױיםער דער רעגירונג. דער סון ראלירט

 ״ליבןראליסטישען״ אוים׳ן לעבען. זעלבסטשםענדיגעז
 צווײ־ אין קריזיס, ®ח ארױם איז ערשםער דער שטייגער.

 ®ח פירער דער זשוא. קריזים. דער זיד םארשארםם םען
 פין באסדאבסוע א פראגאױזישע־יוױאנםד־גסומנחגט די

 םאלקםוױרם* ״די :ווערטער די םיט לאגע איצטיגער דער
 װעם וועלכע פאראליזע, א םון ארומגעכאפם ווערם שאםט
הארץ. דאם דערגרייכען באלד

 אימיגראציע ליבטראלטר א אר9 ױניאנס פראנצויזישט
פאליםיק

ארבייטס־ זיינען םראנצויזעז טויזעגם הוגדערט .פיר
 — ארבייטעד םרעמדע מיליאז אגדערהאלבען בשעת לאז.
 נאציאנאלים־ די פון קאמף־רוף העצערישער דער איז דאס
 איםײ גרױסע די געגען פראנקרײד אין הסיגים מכל םעז

 עם דארטעז• איצם זיד געפינעז וואס גראנטעז־מאסעז,
 געזוג־ ווערם וואם לידעל, באקאנטע גום אלםע דאם איו
 *ום איז, וואס אח אלייז םראנקרײד אין בלויז גישם גען

 קריתעז די אין אםילו םרעמד נישט באדויערען. גרױםען
 באזונדערע א ארבײטערשאפט. ארגאניזירטער דער פון

 עםיגראנטענ־ ברוםאלע די ארויםרוםעז מוז פארביטערונג
 מאםנהאםט וחמ טע^ אוגזערע אין םפעציעל םיינדשאסט
 פאשיםםישע די פון ״ראםען׳־עמיגראנםעז און פאליטישע

 פארהאקםע די אין פארצוױיםעלם קלאפען גהינום־לענדער
לענדער. םלוכות ציװיליזירטע די סון םױערן

 באזונדערער א םיט באגריםען os מען םוז דעריבער
 ױגיאז- םראנצװיזישע די װי זעט מעז װען באםרידיגונג,

 םא* ברידערליכער הארצליכער םיט אן זיך נעםט פרעםע
פון ארבײסס־רעכם און לעבעגס־רעכם די םאר לידאריטעט

 ווערעז געגעגעז זאל עם אז צייםונג, ױניאן דערמאגטע די
 םאשיםםישע די םון םליכםלינגע די צו ארבייםם״רעכט

 דאם באוויליגט שוין זיי האט םען אויב וױיל לענדער.
 אין לעבען צו רעכם דאם ד- ד. ״אזיל״, אױף רעכם

 התגער״ צום פאר׳משםטען נישט זיי מען טאר םראנקרייך׳
ארבײם. דער םון אוים זיי שליםט מען וואס דעם, דורך טױט

 אר־ אינטערנאציאנאלער םון װערטער זיינען דאם אט
בײטער־םאלידאריטעט.

בעקער־ארבײסער פון קאנפערענץ אינםטרנאציאנאלע
 אין געווארען אפגעהאלטען איז ױני מאנאם איז

 די םון קאנפערענץ אינםערנאציאנאלע אן (שוױת) ציריך
 בא־ זיך האבען קאגםערענץ דער אין בעקער־ױניאנם.

 און לענדער אייראפעאישע 9 םון דעלעגאטען 28 טייליגט
טשילי• — מלוכה דרום־אמעריקאנער אייז פח

 פרא- באזונדערע זיינע זיך האט ארבייםם־פאך יעדער
 נאכם־ די :איז בעקערס די פון פראבלעם דער בלעמעז•
 יארען םיל שוין קעםםעז ארבייטער בעקער די ארביים.

 ווערעז אפגעשאםט זאל עם אז םאדערוגג, דער םאר לאנג
 םון נויטווענדיגקיים די םאך. זײער אין גאכם־ארבײם רי

 ד״אבעז קונים די וואם דערפון, זין נעמט גאכם־ארבייט
 ברויט־עםערס די דערםרי. איז ברױט געשמאק־םרישע ליב

 םויזעג• םוץ געזוגט דאם אז זיגען, אין גישט גאר האבען
 דער דורך אונטערגעגראבעז ווערט בעקער־ארבייםער טעד

נאבם״ארבייט.
 1926 יאר איז האט גענף אין ארבײטםאמט דער

 וועלכען מיט אםמאד. אינטערנאציאגאלעז אן פארגעלייגם
 בע־ די אין נאכט-ארביים די ווערעז םארבאםען זאל עם

 דעם אנגעשלאסען באלד זיך האבען לענדער 11 קערײען.
 אפגע* לענדער 18 נאד האבען שפעםער אפמאך, דאזיגעז

עדו ו«ףא .ivnypyj יד ױןז ש*פמ
 איעצעל־ אין אז געווארען, ארויםגעבראכם איז קאנםערענץ

 אײנגע־ גישט אפמאך דאזיגער דער ווערט לענדער נע
האלםעז•
ווע• באשלוםען רײ א געווארען אגגענומען זײנעז עם

 סאציאלער װיכטיגער דער אט םאר קאמף וױיםערען געז
םאדערונג•
אומצופרידענהייט די וואקסם דייםשלאנד אין

 דער אויף אנפאלען נייע צו זיד גרייט היטלער בשעת
 און ארבײםער־ דייםשע די הונגערען וועלם. םרידליכער

 — אמ װארט פון זיז בוכשםעבלינעז אין םאלקם־מאסען
 חונגער דעם שוױיגענדיג אריגער זיי טראגען תמיד נישם

ארבייטסקראםט. דער םץ אױםגוצונג אוממענשליכע די און
 לעי. דר. ארגייטסםראנם״. ״דייםשעז פון םירער דער

 װאם ארבייטה-סיםטעם, נייעם דעם *וליב אז זיך, בארימם
 פרא־ די איז פאבריקען, די אין געווארען אייגגעםירט איז

 אלע םון יראצענט. 30 מים געווארען געהעכערט דוקציע
 דאזיגעץ דעם געגען עזטראטצספ אבער זיד שיםען זײסען

 שקלאםען־אר־ בלוטיגער אין באשטיים וואס ״םיסטעם״,
 בלויז גישם ארויםגעםראגען ווערעז פראטעסטען די ביים.

 עס ארגאניזאציעם, אונטערערדישע םון שריפםען די אין
 רעדאק־ די צו ■ראטעסם־ברױו מאםעגהאםט אויד קומעז
 װערען םײלווייז ארכייםער־צייםומען. נאצישע די פמ ציעס

דעם קאן מען אז קענטיג געדרוקם, אפילו בריװ אזעלכע

 םען און פארשוױיגען נישם שוין ארבייטער די פון צאח
בארואיגען. זיי פרואװם

 לעצםענס עסםרייך. אין אומרו דער וואקםט םפעציעל
 אןן װין אין הונגער־דעמאגםטרזמיעס םארגעקומען דינען

 המחנד. עסםריז• פון שטעם אנדערע רײ גאנצער א אין
 אויםגע־ געװארםעז מערק די אויף האבען םרויען טער

 די געגען ארן לעבענםםיםלעז די פון יקרות געגען שרייען
 פון הונגער דעס אין שולדיג זיינען וואם םירערם, נאצישע

 צווישען געשלעגען צו געקוסעז עס איז װין אין מאםען. די
 םיס םארקויפעדם די און םרויען דעמאגסםרירענדע די

 בוד־ און טישלאד אומגעווארםעז האט מען פאליציי. דער
 דעםאנםםרי• אח אויםגערעגטע פון צוזאמענלויף דער קעס.

 גרעסעדע א אז גרױס, אזױ געוועז איז םרויען רענדיגע
 ארוםיגע די אפצאםען געמוזט האט פאליציײאפםיילונג

גאסעז•
 די אק פראפאגאנדע־מאשין נאצישע די איז װין אין

 רעװאלױ געהײםע די געגעגאיבער סאכטלאז םאבריקעז
 נאצישע די ארבײטער. די םוץ ארגאױזאציעס ציאנערע
 מען קאלם׳ ארבייםער די םון אויםגענומען ווערען רעדנער

 אבעד םעגליך. נישט איז אנדערש וױיל אוים, זיי הערם
אפלאדיסםענטען. אן און חשק אן

 כאראקטעריסטישעד א געםראםען זיך האט לעצםענם
 ־איז אייזעגבאן־לאקאמאםײועז פמ פאבריק דער אין פאל

 אױפ• דארם ם׳איז םלאריסדארף. ארבײטערבאצירק װינער
 געקומען איז סאבאטאזש. םץ אקט אן געווארען געדעקט
 די האט מען שטורעם־טרופערם. מיט פאליציי צולויפען

 האס דערנאד ארומגערינגעלט. און םארזאמעלם ארבייםער
 דער אז געפאדערט, פאליציי־מאכם דער ®מ אנפירער דער

 ארױםגעטראםען זײנען מעלדען. אליין זיד זאל שולדיגער
 פיפלפי• אל* זיו האגעז איז אײז«»ז יײ ארבײטצי אלע
#שולדיג״. — םאר

 באווסגתג קאאפעראםיװער דער פס װאוקס גרויסער
שוױיצאריע אין

 שוױיצאריע פון קאאפעראםױוען קאגםום ארבייםער די
 באריכפ דער קאנםערענץ. א אפגעהאלטען איצם האבען

 פאו פארגעלײגם האם פארוואלםונג צענטראלע די וועלכען
 בליעג־ די ציפערען שםאלצע מיט וױיזט דעלעגאםען, די

באוועגונג. דער םץ אנטװיקלונג דיגע
 קאגסום־ 640 םאראן זייגען שייית קליינער דער אין

 טוײ 420 אריבער םון מיםגלידערשאםט א מיט םאראייגען
 געהאס קאאפעראםיװען די האבען 1938 יאר אין זענד.

 די םראנקען, שוױעארישע מיליאן 307 פון אומזאץ אן
 פת אפשפארתגען מיםגלידער זייערע אויםגעצאלם האבען

םראנק. מיליאן 20 ערך אן
אן נאד זײנען קאגםום־קאאפעראםױוען די אחוץ  מו

 לאנדוױרט• פראדוציר־קאאפעראםױועך צאל גרויסע א
 וואוינונג־גענאסענשאםמעז קאאפעראםױוען, שאםטליכע

אגדערע• אמ
 צייםפת א אין םעלקערהאם. פון וועלם V אינםיםען
 דיער ארבייםער שוױמארישע די א« היםען מלחמה־געםאר

 האט װאם באוועגונג, קאאפעראטױוע מיםולע פרידליכע.
 פארץ באז־ײטונג קולםורעלע און עקאנאמישע גרויסע אזא

ארבייםערקלאם. גאנצעז
אימיגראגםען. די

 םילי» דרײ בעו־ו פאראן איצט זײגעז טראנקרײך אין
באפעלקע־ גאנצער דער ®ח פראצעגם 8 (ד. פרעמדע

 פרעם־ די גרימװערעז ןףוי נישם קרײד).פראג יזא רתג
 ארױםגעגעבעז װערען עם ארבײס. דעד צו צוגעלאזעז דע

 אױב און ערלויבנישען. ארבייטס״ •ערזענליכע םפעציעלע,
 ״ארבײםם־ אן אן ארבײםעז םרעםדען א אמאל כאפס םען

 םונדעםם לאנד. םרן ארױס באלד אים מעז שיקט קארםזד׳
 דער אץ ארבײםער םרעםדע צאל די דערגרײכם װעגען

 םױ־ הונדערם 12 בײ שוין יראדוקציע םראגצױזישער
 געזואלחױ עס וױ םיליאז, רחאלבצזאנדע גישט טוע זזנגם.
 דער פון צוױיגען אייגצעלגע אץ שאוױניסםעץ• די װעז

*r t p r v c איז n אױםער- אן ארבײםער ®רעםדע צאל 
 פרא as לםשל׳ קױדעדםיגעס. די איץ ;הויכע גןלוױיגליך

יראצעגט. 68 גאנצע — אײזעז־םינעס די איז צץנט,
מ די פון ארגאן זױן סי  ארום־ ערמװ פעפל״ «לע ^
 סע־ ן אין ארבײם פרעמדער p® •ראבלעט דאס גערעדם

 — רעברמיקעל־שרײא חװ־ ארטיקלזנז• זעקס פון ריע
ז אױםטיר, ms קומם — פיפרלואי ב קן די ן מר  בא־ ש

 •ראדוק־ ישעד1נ»ױ®רא ד*ר יזא מיעזפרע פון טײליגונג
ו  ײז אז איז ד.לאג «אדץ געוױנם עקאנאםישעוי <ז איז ד

לין איז איםיגראציע  איגםעדעסעז נאציאנאלג די פאר נוו
 אימ• די זאל טען is נאר< איז וריכםיג פראגקרייד• סון

 ארױםגעבעז ביים םאסערעז גישם ארבייטער י
ז אז און ל מ ף זז ױ  raw »ן זייי

אן ז is זיך ראכם׳ דאס מד אי חן מניי יו. די או
ס דאם אוץ נ ט סיעציעל סםרייקען. ms ון אוןוי ו

ה מי ח ײן נ ל ק

שענסען אין
____. . . .        -> « ■ « -  • -  —  M Mמןןנשען פמרלױרענע שםײען שעגקען אץ 

ען און ײמז זונ  גלעזער. אומרײנע אץ *ר
 געלטכפזטר גראכען «ץ אױם זין• װימען זײ
ן ו מ •רערען שלמגען י ״כעסער״^ זײ ס׳װןןרמ ג

רז דער װןןס גײפי»ון זײ איז װאס  חוגגןן
 !•רינקען םען םוז — עםן קיץ נישסוא

 I חערשםר מעגשזענס װי דרױפען דער קאל* איז
ענד, דער װארעםמ דא ן זינקען סעג װעלפ די עי

ײעדער.. גיט
«י םיפץ מךיניפעו יעדער, גיפ  ®יו«אח, י1«
;חאגפ אץ ייװזןדד דעס נעמען קען

C S X  S ז ײ ״ י ז׳ ג ײי י • גראנד לןףיען קען  «ר*נד. םי
ז ע י י י מי ע ײ מי «י ■ נ

» » ̂ץ •/( ן גןךידײ זײן ״#«
ם ״ײקפ ע נ ן ױ ר מ ו ײ ז י ץ ז ן ײ ר — מ

וײ*1 ײ״■ ®י■

ף1 ז ? ד י ל

רומטניס אין ארבייםער לעבמן עס װי אם
 זײנען פארלאטעגס רוםעגישען גײ־געוױילטען אין

 אדבײםער־ פח פארטרעםער עטליכע אױך ארײנגעקומען
 ארבײםער־דעיו־ די ®ח אײגער האט לעצטענם ױניאנס■
 PB סםאםיםםיק אינםערעסאנםע אן איבערגעגעבעז טאםען

 אר־ די איצט לעבם עס װעלמ אץ לוק־באדינגונגען, יי
 אנסאלופ זײנען ציפערען די רוםעניע. אין בײםערשאםט

 ארבײסעד* פאר אםם פונט גענוםען זײגעז זײ וױיל זיכערע׳
 1» לױנעז די רעגיםטרירם זײנען עס װאו פאיזיכערומ׳

ארבײטער. די
 is 1 אויס, קומט םםאםיםםיק דאויגער דער לױט

 «ן אגגעשטעלסצ ארבײםער, םױועגט 60 מים מיליאז
 געוומ רעגיסםרירם וײנען װאס באלמעלאכעם, קלײנע

n• 1038 פונם סחי בײם r. די אױף געםײלם ויד האבצז 
:םעגאריעם8לײז־ק פאלגענדע

•יר •*רדינםט ירב״פער *אל
ארבײ■ אאג אײן

לעי 24 ביו — םױזענט 137
ל«י 46 במ 26 פון — םײוענם 247
אד 79 ביז 46 פון — םױוענט 316
לעי 99 ביו 80 פון — םויזענם 113
לעי 200 ביו 100 פון — טויועגד 248

 1יי תןו־ס דער is צזזװגעמז׳ אײלעז זיד םוזעז פיר
 ייז איו׳ מלד אמעוײקאנעד אץ לעי רופענישעז אײז

8« ispoyaמאד® דאס באטו^ םפנם. חאיבסר איין — ל 
 ומל* איז באדמגונגען, די ®אר םילד is איו ״שקלןאועדײ״

ס מ בןן ן jrn »יז ארבימתר די לנ a n

 שטורעםדיגע אזא געווען ניט לאנג וין
ארבײ״ אמעריקאנער דער אין צייט
מאנאט. לעצםער װי באוועגוגג, םער

ארבייםער• ארגאניזירטע גאנצע די
 געווארען אויםגעםרייסעלט איז מאםע

 די םיפעגישען. טיםסטע אירע ביז
 פון ארבײםער. םלעגמאטישע רוהיגע,

 םרײדס בילדיע די פון םאכלײט אריםטאקראםישע די
 הארעפאשניקעס, ירטעrקװאליט ניט אייגפאכע, די ביז
 די פמ אופגעלערעגםע׳ די ביז פראםעםיאנאלען די פון

 םע־ אמעריקען דער םון ימיאן־םירער קאגםערװאטיװםםע
 — אולםרא־ראדימלעז׳ די «ו ביו לייבאר אװ דערײשאן

 אץ געװארעז פארװאנדלם איבערנאכט װי זײ זײנען אלע
 אויםגעקעמםטע די פארטײדיגען צו גרייט קעמםער, הײסע

 ארבײטם־ דיערע איז מלאבות בעל די פון ואזיציעם
 is וײן נױטיג דערצו ואל עם װען אםילו באדיגגוגגעז,

 געועצען די געגען אמ רעגירונג דער געגען םםרײקען
אנגעגומעז. חאט רעגירונג די וואם

 אײ׳־ארבייםטר פי ״דאבלױ די פון סםרייק דטר
גשטץ נײטס דטם גטגטן

לעצ־ אק איבערבליק אוגוער איז שייז האגעז טיר

 אוץ ארבײםס־באדיגגוגגעז די וועגען געזעץ דעם אין
 איו װאם ארבײטער אײ״ ■י .דאבלױ די פון שכירות

 הײגםיגעז סםרײק דער וואשינגםאן• אין דורנגעגאנגען
 בױ־ארבײטער די פמ אגגעחױבען ויך האם װאם םאגאם.

 גאנצען איבעז־ץ םארשפרײם זיד האם אח יארק נױ אין
 איו און געזעץ דעם פון געװארעז םאראורזאכט איז ל^ד,
 טײוענםער הונדערטער אים. געגען געריכםעם געװען

 צום צוגעשםאנען זײנעז לאנד גאנצען איבער׳ן ארבײםער
 מאסען דורך ■ראטעסם וײער אױסגעדריקם אח סםרײק

 םיגעםאםא אין דעמאנםטראציעס. און ארױסםרעטונגען
 צוױשען צחאמענשטויס בלוםיגען א צו געקומען עס איז
 ■י. דאבלױ. דער פמ נעז^יראיעקם א אויף םטרײקער די

 האבען מעגשען צוױי װעלנען אק •אליצײ׳ דער אוץ אײ.
 פאר־ ויעען צעגדליגע אח פארלארעז לעבענס דיערע

געווארען• װאונדעם
 קאםף דעם םח באדײםונג פולע די פארשםײן צו

 בא־ is נױםיג איו קאגזעקווענצען, מעגליבע זײגע און
 האט געזעץ נײער דער װאם ענדערוגגען די םדאכםען

 װערען װאם די פון באדיגגונגען די אין ארײנגעבראכט
 און ■ראיעקםעז עי. ■י. דאבלױ. די אױף באשעםםיגט

 די.ענדע־ האבען װאס די םון מאטױועז אץ אורזאכעז די
דורבגעפירט. חנגען

 ענדע־ וױכםיגע דרײ אײן פירט געועץ נײער דער
 װעגען פונקם דעד אפגעשאםם װערם ערשםעגם, מנגען.

 האם עי. *י. דאבלױ. די וואס וױידזשעס״, ״•ריװעילינג
 פריהערדימנן דעם אוגםער ארבײטער די צאלען געמוזם
 םערסםע די אין האם עסויײחש ■ריװעיליגג די געועץ.
ד די שםונדע. וער שכירות יונקמ געםײנט פאלען  מ

 רבײםעד8 אן nnsnsi געצאלט איז װאס םומע, נאםליכע
 דןם אויף באשםיםם םעסם געװען געזעץ דודכ׳ן ייז

 אין נשםח n דערחאלמעז is גױםיג אח װאס םמיסום
 לױם איז זיד געפינם *־גײטער דער וואו ילאץ ח»
 װעלמן is ארבײםער קלאס דעם פון סטאנדארד דעם
 פון אנגעםראפעז דעדיבער osn סומע די געהערם. זר

מ לי  נים־קװא־ פאר osisa א חלאר יג8צװאנ און מ
 חװ־ אין רם־געגענחמ8ם די אין ארבײםעד ליפיצירםע

 געלערעגםע םאר dsisb s דאלאר 120 ארום ביז סאוטזז
m דעד אין שםעט גרױסע די איז איגײמער p. מעד 

 *WSS m» געטארט. נים מען האם ארבײטער אז *ילעו
י ידוגטערצודדיקען גים  םעז esn דאדד^עוסמ יוגקך י

m װאס שםתדען צאל די הנגולידט rהאם וײ פון ד 
־ ®sn ער װאס געלט די ארבײםען גזדארפט  מ
JHFV חװ־ וײז ואל שםונדע ■עד {?האלט דער אוט 
is מלי־בתים •ריוואםן osn יעד ײי !ײגעי  rrm 

 S חאט בײשפיל. צום והױ, ־.nm יעס פמ •רבייסער
m נמ אין דישעזקסזלע is איעד •יימבער r מר 

 שטת־ פןפציג בלױו שנירומ וײג« ®אר אדבײטעז יאד״ס
s IT דןם לױם פאנאס׳ nrxn ט־ סון ארדטאנדס« 
ײ n »ײײ ^י r tr־ s .שםמדע gnrm s• ון■ r r m 
מ די טאר שםונדץן מער געארבײס יממנן «יידס בי מל

 וײ װאס •רײזעז די לויט געהאלטעז, קלענערע אדער
 אינמסטריע. ■ריװאטער דער אין שםונדע ■ער קריגען

 ארײנגעשריכעז מען האם אבער געזעץ נײעם חנם אין
 ■י. ״דאבליו. דער אױף ארבייטער יעדער אז פונקם א

ד א פאר װאס בײ אוגםערשײד אן עי.״  מח ארבײט, ער מ
 פאר מאנאם s שםונדעז 130 וױ װעניגער ניט ארבייםעז

 קװאליפיצידםע די פאר קריגט. ער װאס געהאלט דעם
 וײער is עם׳ םײגט םרײדס בילדינג די פון ארבײטער

 עט־ צו געװארען געשניטען איו שםונדע יער געהאלט
 ארביײ םױען װעלען וײ וױיל דריטעל א וױ מער װאס
 געלט זעלבע די פאר שםונדען פיל אוױ מאל דדײ םען
אמט. ביו געקראגען האבען וײ װי

 שרייבם וועלכע ענדערוגג׳ צוױיםע די איו ערגער גאך
 ווערט עס וואס געלט די אץ אונםערשײד דער אז פאר<

 טאר גןגענדען פארשיידענע אק אדבײםער די געגעבען
 לע־ םון פרייו אין אונטערשייד דער וױ גרעסער וײן ניט

 װאױנען. זיי ױאו פלעצער די צוױשען בענס״מיםלען
 עם װאס געלט אין אתטערשייד דעד אן מײנם, דאס

 איײ אמ ארבײםער יארקער ניו א ואגען״ לאםיר קריגם,
 אומ־ וױ םער וײן טארען ניט װעם םזװםח דער אין נער

 אין אונטערשייד דער איו װאם פראצענם׳ פיגף געפער
 םען װעט פונקט. דעם לױט פראדוקטען. פון קאםטען

 העכערעז ביסעל א סאוסה דעד איז ארבײםעד די מוזק
 שטעם גרױםע די אין ארבײטער די אבער שכלרות, די

 כמעם געקראגען איצט ביז האבען ױעלכע איסט, דער אין
 םאוםה, דער אין אדבײסער די װי םיל אזױ מאל צווײ
שכירות. די שגיידען באדייםענד מחען מען װעם

 פארניכםעז is געצילם איו ענדערונג דריםע די
 ארבײסער. די פון אײנקונפם דער סים זיכערקײט די
 פץ אויסנאט דער םים אײגער, יעדער או לױטעם״ עס

 דאבל־ דער פאר געארבײט האט װאם מלחמה*וועטעראנען,
 גאנץ ווערעז, אפגעזאגם מח מאנאטען. 18 עי. פי. ױ.

 אױב גים. אז־עד לעבען is װאגעז פון האט ער צי גלײד
pnpm ער מת לעמז׳ צו װאס םח נים האם ער s אױף 

 רעליף די אױב ארום, מאנאט s r» עדשט אןן רעלי̂ו
 צוריקקריגען ער קען גוט. אים חײסט אדםיגיסםראציע

עי. ■י. דאבלין. דער בײ ארבײט

טנדסרועטן די פון אוחאכטן און 1סאםױוט די
 דעם עגדערען פאר is קלאד. איז באריכטען די פון

 עפןגליק^ר די נאר נימ געװען מאל דאם זײנען געועץ
 די האבען װעלבע דעמאקראטען רעאקציאנערע ארן נער

 is װעגיגםםענם אדער אפצושאפען געזוכם צײט גאנצע
 רעגירוגג׳ דער פון ם8יר^נר חנליף די פארקריפלעז

 דעד דילעד^ נױ צאל באדײםעגדע א אױך גאר
 דוינ■ און ווײחשעס •ריוױילמג די אפצושאםען שלאג

 שםוגדעז 130 װעניגסםענם געבען ארבײםער אלע גען
מז איז םאגאט א  אדמי־ עי. ■י. דאבליה חןם פרן געקו

 וואו .oruusp איז חאריגגממ• קאיתעל ניםםראםאר,
m איו געועץ דעד u sv m n, גע־ אים פאר האבען 

 רעפובליקאנער. וױ צזאטראקדצמ ןףויפיל באלד שםימם
 דעד ײי גאכז־עם ,esn לײז8 רחוחנלט ירעוידעגט אפיא
מז אים געװארען, אנגעגוםען איו מועץ רי ש מ מד ת  א

 אופן is אױןי צײםונגםלײם פאר אױםגעדריקם ויך און
 דעד םים אײנשםיגױג איו עד is סזטדײגעאנ האט װאם

עגתרונס
 האבעז ביל, דעם געשםיצם האבעז esn ל«.s נישט

מ די געהאס איווןן ועלגי מי. מ ד רנופחג זיי ינ ^  ל
r אח גער w pspsn ח וײנעז דעמפקראסצז מ דים מ

e װײל רעליף־יח^ה^ v e n s און געלט עס קאסס 
m sra םוף כל סןף טווען װץלעז װעלמנ זןסיציפדע 
משט פון װעדאן געדעקט  איו esi וייל וװױיםאנם׳ ;רןי

s פח האגס די אין גאװעד ■אליםישע םעכםיגע גאגץ 
snens טלעווווו דער r m s אר־ איד דאדף טען *ץ» 

דדיסעגס׳ ;1940 ■ח װאלוז •רעוידענס די פאר ניכסען
ism די sm o ru si• S ir  w n  e m s m גיSSI• 

ira s i וײ אויב און es isjsp גים «.IS• m m  r 
issn isora וײ PS .IS T S »nns• is m s es ל  זי

מ ח s מדלי i r •וױרקואמײס m ג ליגי י “בי  י
smtrvn ms נין jan&n איו n v o n s וײ ײיליז 

is n איצט זיד s לן rm ניס שיריפ•קו s rrmrm
n  em 1«  ismsbsVs sm esnsosp  « m •מלם 

ero; גוײס isam »ן איגםעדעםען s sasp m isasa is

oastrms, רעגירוגגם־ארבײם די אלץ גאן• וײ באםראכטען 
•ריװא־ ער1 אין ■לאץ isamsa e’a isasp אס11 י1 פאר
 וליד5 עםוואם זאך sוױיטןױיליג אלם s’leonam םער
 רײד קײן זײן ים3 אדisp 1 צדקה אין און צדקז^ אױף
ג*לס ביםעל די דארף מען סטאנדארדם. ױניאן פמ

is מענשען. רse ןןאס ispsi זאל os »ז אױסציעז i
 *sa אמענומען איו געזעץ דער װען אז דאך, איז אסת

isisn ונקם דער איו 1934 אין■ aa^’sn n • isasn 
 נאך בלױו געװען איו עם •isnsa ניט דארם וױידזשעם
 דער װאס םעדעריישאן. דער מצד שתללמת שםארקע

 ־SI ארײנגעשטעלם מינוס צטערsל דער אין איו •וגקט
װארעז•

is ®ת םאתואלםער הויפט עם1 אנבאלאמם װאס i 
 אױף is קוקם הארינגטאן, קאירנעל «*s יי• דאבלױ.

 געשעםםם־ א םון שםאנדפונקם דעם ®מ אויפגאבע זײן
is איז אײנםירען דארף is מאן. i םער װאס ארבײט 

 האט שטאנדפונקם דעם םון עקאנאםיע. אח עםישעגםי
 פארשײדענע די וואם שטוגדען צאל גלײכע יט3 די

 מלביג^ דעם אויף געארביים האבען ארבײטער קלאסען
 די דעזארגאניוירס האם os שםערם.5ג פיל חשאב,
 *sa האבען טיעם זעלבען עם1 פח טיילעז ווען ארבייט

o מוזם s ir מאל iso’3sa .־1שםאנ דעם םמ ײערען 
•epai זצ אלע רפא «108ל*«ר«א ז* יזא ise«3is די 

זאך. גוטע א מאנאט, א שטונדען 130 זעלביגע
is i לז טוגצער דער אץ ■לאנםערsai טאקע איו 

 spow- אל1דיאםעם צווײ י1 ײח־ ismrnsa עשאפען3
saמsזsצםs י1 װעלכע מים שםאנדפוגקםען oaan'asi- 

 באםראכם. װערם או־בײטםלאזע י1 פאר באשעפםיגוסנ
i s i r וױל װאס ispip די אין אםת דעם isans מח 

isaspisas. צײם״ ?ײן גים איז בייםסלאזיג?ײם1א י1 אז 
^1 saערשײנוסנ isa 3הײ 1דע אין ישע3א1כ א• 

aa^pmeas isa’o ע?אנאםיע. 1?אפיםאליםטישע חװ־ פח 
pm באלד «ראדו?ציע די איצם שײן האט אם s -דעו־ 

ס  1929 אין isnsa אמ זי װי הױך saלביsו י1 מ״נ
3 צאל די אח אך1 אח is״sn^oo לא איןaאלץ אך3 ד 

oassa פמ 33םװי?לו3א די און מילקמ• לף5 פח sm 
 א•1« פח isisosD אמ 153מאשי sדasס־ש■ארeא^בײ

rs p n ים3 וױיס נאד האט oispiso .oisnsaons. 
isoais .yf'm איר v  isa oisn aanrne אום־ זײ 
 בײסם•1א צאל די אז ,isomrms iso ף1א1 |5135שם
^isisn  eis as^pmo a*asn ism  osn sn זי אױג 
3 iso  isa esnשםײו^ ים isoaw 1513אומשםצ די 

 בא־ isasa is אוױ וױ אױסװאג אײן גלױו פאראן איו
in װאס sאל צו aaוaיBפsש  isa’O’ia און ארביים אין 

isasp אויף איז אס1 — :|5אדבײם npל׳שisnaw s- 
3 iso isi esn isaanasaײן האנית ים? isnnpוױ ״ 
■ispis׳ isasnשילזװ׳ ׳ asa sa^easos0״ST 53מלי און 

 די און eo’asa 33רי5ל?5באם די מלכא פון אז־מי״װ
aaii’asi צאלם tsbisiחדן• ׳ osopse רײכא. די אױף 

epainairee esi oesa iso isnדי איו ׳ oaamasi 
ms opaii aaian»s«ia ארבײם -is  isias s i r  m 

isam *n און בײס isi oan»s«na isisn  s* sn  n 
is eamasma 53מלבי די m om anoo ערארבײם 

«opainasee i s i  jaiosaisoaw is omni•  s  r ן» 
isrro יי am asn זדז m .isisias IS isas מיו־ 

isasn שױן •opisosa isnm׳ m ispip אײף esi
pחילפם 5צײםווײליג א אויף וױ rצsn , r^לim p ISO S 

i s i  is ispasuna אין און קײם3גלי5ס 15סם35?ל 
msnsomms issam וױ ל5שג os ייו nrtsa s  isiso 

n »  m isasn .spso osi isam  .nrisi omusa 
s^as3רגesדי ײלם pהל׳שa is s״-isoaw oisn osn o 
isoia אין isasn m •ismoasas s ismma mis די 

 53מײ53אל mo דםמיםםדײשאן׳opi’sn p^as 3״•
pל׳ש^isoam s. 53ימל i s i  no oreanam isisn 

aamasi םון גןםאכם און ■omppneasp sosnm. און 
sn ,ns«*neo*anaris eeps rn s i•  pmsn- mלכs 

aamasi i s i  no epsim eanesa oisn ארמיטם־ םיס 
רעליףי אױף sיsל

is i  iso rrs*  isow is i s i יי. ליו.3דא mi. 
o*ostosp s  isnsa rw די זעצוױש •pawiasor mis 

iso• אײן סון m ossasiaaa os osn om ג»ל -yaas 
np i און ס<?למש r nליפי«is s ,^^P צןכלינבשסעבי 

ona ת i י s i  is oeaipami ism  ossasiaaa טיוײ 
m isoVs n s i is  anma im osn sow isotrtso

)>־• 1939 אױגוםט,

 ןאיבטחיכם.)ארב״יטעדבאװענוננ אמעריקאנער דער אין
.C ש. פון



 דער po *דקח־נןנמר. גןוױיגליכע װי לעבזנז, בײם
 ■דיװעיליגג די ®ןרגעשרימן מעז opn זײט, ןגוױיםעד

 באשעפםיגט זײנעז opn iyo**aip ipo וױ וױידדמס
 אױפנו- בארעכםיגם דערפאר דמען און סאך זײער אין

^ יעדעו־ וױ ססאנדארד. זײער האלטען מי א ײ מ  וזאס מ
oy עס וױיל אנהאלםעז׳ לאנג געקעגט גיט דעריבער 

opn איז עם באםרידיגט. ניט שםאגדטונקטען בײדע 
 האט איגט אדקה. קײן ניט און שכירות קײן נים געװען

 שטאנד• אױס׳ז גאנאען אץ געשםעלם זיד רעגירומ די
 ײיײ יועילינגטרי די אטגעשאפם און רעליף פמ סתקט

o פילעז װעלכע ארבײטער די דזשעס. n שאדעז׳ ofn 
oaapia opi זײ m גע ײערען ארבייטעד מיליאנען‘ 

 טזױגע פאד טרײד זײער אין ארבײטען is *װאונגען
דעם. געגעז קאמף אין ארױס זײנען שכירות״ קלעגליכע

m זאגט וױ p רעגירוגג דער געגען ? רחוועלם 
 *ו דעדסיט םײנט רחװעלט ססדײקען. גים מען קען

ifipi, אז m  tsaya סטרײקען. ניט מעז טאר רעגירומ 
o װעגען n, מײגונגם־ זיק קענען סטרײקען׳ מפג טען וױ 

 ױניטז־פירער קאנסערװאםיוחג גאנץ ען.סחייענדשײפאר
 איז קאונסיל םו־ײד בילדינג פון oarnypo מ*חד׳ וױ
p גײ ir, פירער די ױן po יינ טרײי בילזײנג די oar 
o אין זײנעז שםעם אנדינרע איז n אײנשםיסיג גיט 

ט פיםץ חנזידןנ  סעז ױן קען מען *ז גלױבען זײ און •
ײמז מעג ען סטי  דריקט זי אױב רעגירוסנ דעד מג

 ארבײ־ די ארבײםער. די טון םםאנדארדס די ארתםער
ױמן טער  מגדליגע — סיםן ן מעג. מעז *ז אױך׳ גל

ip אײז טאקע. סטדייקען זײ po םױזענדער i םתען 
ififa סלע סגער  if  m fa is םעז 1ק« חנגירומ דער 

נים׳ קען מען סםתיקען. גיט זאוסשמ^דע די אונםער

געבראכען. סאקםיש שױן איז סטרײק
oyn opti םעז װעט לידיגישרװט זײן? איאםעד 

 םדײד* בילדיגג די םים קאמטראםיס f ;ועס געפיגען
 אײעװיײסעז *pi Danya ניט איו טאליסיש וױיל ,oarיוג

 ײ1 עלעקשזיז• if ערב ifo**aip foi*napnp די מים
שען דעם ליב מרמ  ,*■פײםעו *.y •*. דספלױ. די אי
ם טלס  שױן האבעז ofn jrtf די ivafiaf טוז רןוולמ

 גריגגער אנקומעז עס װעט מאנאסעז׳ אמען געארבײט
 ועלביגע די פאר שטתדען לןגגעחנ די זיײסװפיחח

מױטם־טמגע די מרוחיגעז. זיד וחנס און שגידות
- - --- - - - -------------- — M B u I m k f e U  M B i a L nyof דעם דורך װעט לאנד> זדן ארבײטסלאזע די װעגען 

 אױפקומען. וויוןר װעט זי און ווןדען געלײזט גים
רסײדליך.אזמפא וײנזמ קאססעז וױיטעדע

סםרייק ױניאן אױםן) ». אי. סי.
f םי• חנר פיז ײנקמ אדבײםעד אױטאמאגיל די  .,f■

jp םםדײק אק ארױםגעדוטען האט f דאי או םול f-> 
ד מ ו ניי ן ו ן ו ל ו רי מ שו  .Km»Mifp BifOfB ח
 ״if םױזןנד osf ארום בלויז ?ײמן סטדייק אין כאסש

שט ס^גליו iyaf עט קץן בײסןד,  גאגאע זײ ןלען^
 באלד דאדף מען װעלכע םאדעלען בײן די אױןי ארבײס

 טאבריקען״ אלא טזטארטליזיר און ■ראדמירען אנחױבען
תןן סטרייקץר די װייל f די וי M  ofn גקיײג די 
 נויסיגע די אױב איז קאדס 1940 די *ifs פודעםס און

a^ija מן זןףס אוץ r די a ^פארםי af r a  i n  ftp* 
קוין. זייןר אויך ארבײסען חױבען טז ח •

ד בעםערע טאר סטו״ק דער איז אטיויןל ױ א  נ
ifaau• מיןן די f טון הענערמג f פאדערס י n  iff 
eayi טאר געמלט עקסטוא חענערע ‘;שכירות די אױף 
 irtf אױף לייבעל יוגיאן f ;אװערםײם afoan און שגת

oriaya nn אסװ םײלנז rn קני■ראד דעד אין; ו  f י
nya biau'uװעדען װאס ארבײםער ניין טאר ןלט af* 

 לעוען #®ד רעגולאגיעם כאשטיססע אדן געשטןלט
איעלאך.

א־ «סאח מ מי סיי עםx*v א ײן ofi ifק  o»a איז 
r a דעד נדם סכםוך דעם פאד אודואך ריכםימ די fp*& 
a n* אוץ b ji ■װאלם ססױיק pi״ oy גלױו געהאגדעלס 
 '3װארשײ זיך מען װאלט פאדערדנגעז׳ <f*Bfifpy איס
 פאדע־ די חמטער אבעד איו u if i אױסגעגליגאן• לין

if am ו טארוויקןלס ן שןן קאסף ו oarיונ יךי טזי
ח *r ס*. איז ל♦ T9 * * ײד י  •f ד חװ־  סון מדזי

i n מווןן טארװאלסוגג סו  אנעד־ <ו נים קאפף דעם אוי
iiayy תן ra« נגױי ךי טון ק v

י. סי. ד ostBQ r ן a n  f םים ויך m  f 
p סאטטיק קלוגאר u if i  is איז ם3אױבןדהא די o n 

f wwf j y m י» m am m  v n tr m ז» m
■af* י ןלס מ ו מי ״ ױן א סן דן פ ד  ידבײםןד, ױ ■ון מ

r t f i  cfn גאשידס i f  is עו ײנ ם טון aaw*wif ןלמ

Npiny up p 1 ■יט i  Bfn״ן *ש ד is ו מ סיש׳ן זי

ט י י — י״ 4 י2 ו
aafao*is, 4 סי. די מדערט *.f בלױז ofafpj ̂

o אין מיםגלידעד, אידע פאר פארמסעזײמעז n די f  a־ 
איר לײמד שןנאל  מישעז• o*a זיד קען מארד סאגשי

 דאיס׳ אמ טולם די אױף ארבײס די אכער דיג3ן«שםעלע
ira* די איבט i אױס דעדמיט f אויף דרוק שםאדקען 
 ארום אזוי שאסס און isaypifas is איר קאמואניע דער
*rs בעסערע s זיך פאד ifi דער םים קאמף דעם טאר 

rsp די װעז שועםעד nrai* ל. אװ פ. א. rirw אויף 
ג.3שװאו טולען אין p*i װעט קארס jra די

שםודעםדיגער. זײעד f דערוױילע איז סטרײק דער
 שםוײ3חאמע1 סטע3עו־ פארגעקומעז iya**i proaf■ אין
 גאװער־ דעד םסרײקעד. און מלחױי דעד *וױשען סעז

ofn ifa שױן pnf שורות די װען םיליץ. עשיקס83אדײ 
 םאר־ נוױשעז דלוגגעז3פארהא if ir*a געשריבעז׳ װערען

ira* דער פת סרעםער i דער םער3או קאםיאני דער מיט 
 עס װי רעגירונג. דער פוז מרמיטלער פץ אױפדכט

f* דער פץ סםראםעגיע ךי איז אױס, װײזט  nrai גע־ 
w w?* זיד קעז קאמפאני די o*a ערלױמז is לןמעז 

o n  isn*siw םחעז ליורשימאװ װעס איז סטרײק *ofa 
געבעז•

p די o m םער ןױץ חװ־וױילע װערם יע5פראק 
^ ושפליטעדט8 י ז לי מ מ ע ד ץ  האס ל. iif 4 * די א

 אױםערליכע if באשםימעז is isaawnssa געזען וין
o# לסf קאםיםע n־ifSfa״ Ifa*0i f 0 is גע־ וײז אח 

 שיקעל, פץ איראניע די איז עם עקזעקוטױוע. נער>ל
 4 אי• סי• m געגען םענה שםארקסטע מארטיג׳ס װאס
 האס קערפערשאפט מנםראלע די װאס ד*ס געװעז איז

 וװױשעז קאמף m װעז fO'Ofp עגליכע if באשסיסס
אנגעגאנגען איז עקזעקוםױו גענעראל זײז און מארטיגעז

if  ,o'najo די ra fa fons דעראויממאביל פמ «*i r 
o לודד איז n די איז איאס געװארען. אוועקגענומעז 
at .פ iif >.ל if אמעשלאסען זיך האט גרופע זײז װעמעז 

i n  TT געאוואונגען שפאלםתג׳ ifo is iftifa דאס 
זעלבע•

sa*n אױמװואלסעז nss o*a איו מארםין װײס וױ
tpn ,isaanaf sasa*n םעז m  ifua ofafo o n־

po דאבליו. די װאס f  .*t.* אפםײלוסנ m  po -אויםא 
i װאם פאביל״ית^ f סלײן ofn אח געםשארםערם׳ 

 פח םםײםםענס f איז אים. ififa ארױסגעטראםעז
 *fa «n^*fo ב. וױליאם גרופע, m ®ח פירער די

^i סילוחלר- פאול אוז םשעדםאז׳ גיןנאלער f a r if a 
ifi**aoaif סח m גרופifSfn <f מז מ מ ס ױ ר  רוף f א

is טיו אפסודייסען זיך מיםגלידזװי די m .פ. א iif .ל 
m איז  is p*ap*ns •איז 4 יי• םי o n אױפרוף 

i פארםיגעז׳ באשולדיגם ויי האבען f  if האס po o*a 
i איז ארנײמװ־ די «ח ifonsoan די ויממ f  if 

p lan לי1י סיס דך ^  f ג'ס3לא יוהי ,סס*ס 4 ש
יונ־ fn*oo*ffO שאפעז is זוכס 1ומלכא לייםענאנם

oar.
m די פח ארויסםוײם Ififa fa*n ifaajmaf 
ifaw so, ם איו ױ ר מ מז זי א מ  אידמןליס־ אויס איז

fo*o 3§ אוז^f*i*sa*i גיבעז די װי פאםיװעז׳ •IS 
o n  ifoa*n איז ai* f i,פארםיז פןליםיק. אז opn 

^לןסס*i* 3 אװעקנעמעז געװאלם ^ m  P® f*ofafo*if 
f אנשליסען po גחשע i n אפטיילועןן if די i if i* 
in* אין לאקאלס לעזע s .שסאדס i f  of וױ i* מד

•I a  M —— — — — K M gM A  M B  B M  ■ M B M M M M  B U M  MMBM BMBM B B B  M Mסון גרו§ע דער ®ון זיך #•רייסען דזס וױז וײן# גים זזל 
ifnw יתקמ מאדםינ׳ס oo f ■קלא m איר po ר  ס

 ja**i ז*ד ארום האלטען o*a קןן םארםין if װייום,
ifs*ooifoaw foooaffa.

 לןןקאלס מדי i»ana ױריסדיקגמנ־קאמף בלומיגפר
pg יתי■! אינםפתעטאנאל זמלביגער דסר

f*sp*io*n * f שװויו טידיסש^ ns** ^פיז קאלס 
m חאד po oif*ifp קאסאן *ifoam o ifu p * n 

f*^ נפשאגאל  is ow iofi otufo o n  opn i r בלו־ 
 ■mo ifa*n ifoaio אלf 3 װזגלכפן אין ססדײק סיממ
f 3 וואונד  p f If i f  iif a ofל | fm ao .תסםידם* Ifa 

f קאםף po ײײ קארגא* ifspn איז peso m* מר־  אי
is m fnf> Ifanfa ^ןןײשסריג m  po איז ססרײק 

isonsap’n s ״ »•If if
i n 147, אח סכסוד i f f ?  iff*ns ifanoooao 

aio nול po r w  pa po m n a לסקסל m  po eo 
fסf*3 מלביגומ־ 3̂ yשu f̂ל p f רססןשפססװן *,oaup 

o n  m m סיסגליחװ• וחנמס os יארסיז x iir m m 
p m װ סױפ׳זfOfד*םוfaל os*f oifP  os efp מ־ 

P■ Tfcn is a a n a  is ifa fia ר '1<ײל<ײ ײי  fTO ײ
W* נמ f .געבײיו opn opn ,ifopnoafo m 

ifoiaifoaw אדבײש די th fu w tw  ofn טיםגלידןד

po 60 לאקאל, po סםרײ^ א פרק^רט האס 147 לאקאל 
i גלייכטײםיג n  opn אײד שיץ לאקאל IfBiafiifoans 

i*o o גראבמ װאם ifo*raif די n־pso אץ םונעל 
p i r  i*a םאר ifi* ^ fi o n םראקטאר.3קא
 או ,iftifa no ifp**ioo די po nafo ד,ויסם די
o זײ מים קאגקורירם 60 לאקאל n  i f c in זײעד 
^ א ספנס 1אװאנאי מיס איז סקײל וױיחש טו  װא• ש
ifa*a *װ po m האס 147 לאקאל לאקאל. זייער 

 םונעל ms ifiaiasof די ארוס סיקאםס לטfשטfaקfאװ
ז לאקאל If0**ns po רnמ*טגלי די אוז מ  סרד זיד מ

ד א איז סיקפם־ליק. m דויד דורכבראכאז בירם  ג
vivm אבראכעז10אוי opn מאס שלאג׳ x די flm s **ns 

9 ifa*n ארבײטער m n s i  onaunrro, 1 דרײ po* 
 געײאראן. אראסםירט isa**i סיקאםס ואל א אמסם.

 אמ• אז HP גאריכט 1אי oiasrtfi זיך opn 60 קאלpל
 *ipo א ipa ארשם קאל.pל ifo״ns ififa זpקשapחש
f*s מוסר ipoifOf■ or rpon po 0 תאנעז**o*tts n 

f  is oo*oof aisרביטרײשpז m  Pf 4 סטרײקi*iis pp 
.Ifipiifa ifo iifi

גשואונען הארלאן אין סםרײק גרטבמר קוילען
מד די מי ip מײז ױ  &n opn irai* oispi*ri 

on פארביסענסםע די אײסנעגומעז גאט  ip*ai***eap* 
aaio אםעריק^ איז po ppp*iropop n אײממ־ םײז 

ppoasp ,*oaipp ifVipn p f ifo*o״* Ifiasmsfi p f 
oafonip if ifo**ioisipoaif pnpnfa םיט i n .ױנימ

m באװאוסם Pf הארלאז  po fornwi m  p f 
nrai* oisa**o, בל ״די אלםmיגf •חאילאד opn *i 

o n די םארדינם. כשר נאמעז mpn o in  Ofopo 
n ?ה3נלוטי א טעזעז^לaap יארעךלאנג  ififa u p fo

po m pnfi םאלחוטעז שעריסם, די aafa**apoofp pf* 
i נמשים די סנמרס.  po o*swpn* וילעז־בארסנלן? 

o fa r p f וויfpaל up iftifa ifa**i* ,סינמנל׳שרייומי 
aaראלfדfo די אז ii'in  f איז T*i iftifa isaamtissa 
ififa o״ fs fn  p ifTOipo Pf IfSPOisa**i די HP 

po די p f o*apoopp וײערע pf ifeifip fafiansa 
p f aan*afi**oaifp m מר  oispio m איר• אוי

opn זיד o*o oinapfi א *ism  m  po 03fB*iapo*i 
m  Pf מז איז דארף םרייסל Ifoipipo m• גי *n
ifn די ipe*Dipa**f מלדןד אסאלאטשיעז די איז 

ifspn עשריבעז1אוגםעז־ oafe*iap Df**a o n סיס in 
if opn ,it p * nfa**o די po ofops ,װעלכן חארלאן 

aap ifa**iעשלאסעז ipo**f*opop m  IP, איר •ifo 
p לאזען f ויך oaproaf אוגםערסושרײבעז **iap o n 
opn ira* די מענם. i א ארסלארם pf <p**ioo די 

if opn ofopo זיך is ifousi אלםאר זײער npofo 
ipiyo po אמ *asp po ipaiftipa i n  • im n ifo 

p opn ifoVsn ,in iafiro  ,*ppo אויף חארץ m 
irai* oifa**o וױיל pf ifsipufioni o*f opn *i 

ifo**ai* ifipn is impo p i ס ססײססpf ipopif 
f ל די  osf ,װאלען oappfi opn i f  opn ipopi opn 

if  .ofopo *i ifo^n  p f p**ioo o n  ifofio is 
opn מיליץ ארײמעשיקם PT s rifio  p f lafifa p f 

i* םענשעז פםליכע אז *up ,oifa**o די f  oipi ifa*n 
ps p pp ifipnyi om poל opn opi .onanm ifo 

aw ifi• די ifoyaya אױך אים *oofif is o*w asi^ a 
oifa**o ifo m פאר o n סוים m *io fif* i po׳ 

Jfm םסלדאםען די װעםעז paif m pn oifooaasa p f
ifop opn *n לואים oapifa : םים« OOfarfo 

inp iso ifp ױלמ? ifopii o*i.״ *n ifo  *i ppio 
ifo a if ifipiifa ifaaiunsfa ofopo *i isa*i if**i 

SPIP ifoopmpo m• וװשרײבעז  e*o eafenap if 
oafpifap isopn *i 1 םײז ױױיםעד דיP*an oiypT f n 

o די «לס n  m m  po pifonoTfo fi*sa**f*״ 
isosafiapa ifopn ,ifo און סקײלס וױידזש די r n a s 

n*« אלא װי סאדימומעז,  is om ipa .ofopo f i n 
i n  ifiiyo ,כסוד os ז»ל o*a חײסאז mpn *n yp 

 if paafyaa**f nrai* די זא* ■ifoyaopa ones a אלץ
im ^p ifarn ifopaio *i שאס i n r עלאואז1אױס fn" 

on  ifapipfi ppai* *i opn *ifop mom  •Ifi
ד די פארזומז ®ת פאל אק סטרײקען is רעכם  מ
 וחר ox's װעם עס װאס יוגיאן• די ברעכען is בתיס

po m און םרײעלם די ooafBD**ia*f, איו o*a ipa 
באשסיםם.

פארסזיװענפ pg סלפנפר ארגאניזאציאנם פroוױנ
'g jrP

m יוג די איז שםילשסזמדoar׳ opn מ■ איו
r נײפוי m םים קימז o n o n 01שײ ,1988 יודד » 

p i עגיליד isa*i oaran n  .iyo*fipo דורנמניד

)>• 1939 אויגוסט,גערעכטיגקײט ►(-------------------------
m 01אוםסאשעדי שםורם דעם P f זיד נפמעז os*f,

 anooap r*a is ,iya*ooa*a* סיםפל א איז צײט ךי
ען  א אויף yoTt*apaip*o*3 די אתאניזירעז *ו ^

מאסשטאב• גרױםעז
 m פאר fo*opp*oap*sr*apaip א. אי. י.ם ןי
 די waa*ns is isoiafi זיך opn אינדוםםריע <ולײש

p* די ififpifap סירמעס aa*pfB מיעט גרױמ f ip*ai 
m אלעז3גאוניא א שרײבען1«גםע  .oasonip אםיײז? 

 פאןר״, a*o« sayonsa אזוי די ififa עויכםעם1 »ין
noona*f i אק ?אמסומיס !רעםםע no ךי n — די . 
m8־«n,סװיפס װילםאז, ־ opn onnap o n  .*ynipp p f 

 סושסי* ip .*apoopp npoip m מיט םעז!עמאכט
irai* i n  isofiya opn aaia םןלםאסט די is ריפאז 

p 17 איז ססרײק po 29 די i n  po ifi**n*aa*pfo 
apo&pp* איבער׳ז ifsifa .לזמד

lyaa^asniwiis מיט *pn *apoopp npoip m 
m יךז ipaapof^p• די **iso*if ifon m *o*irai 

pm זױבמ  p אױף IS am*ayi m 1 חעלספז* *fa 
.p**ioo p ip iaiaypiy« עןוױנ

i 1 בײ n  po npwytupp pיסײל opn^p איס 
®opn ^poyais אסמממלםעז איו Ifiptiya ליװ־ איז? 

p ifonmsap m זsסpאשלo איז לאגד, piisa אםיײז? 
iso*i isoyaoif *i m*i*apaip rt םילקח flap* 

מז• yoa*a**fipo די אק oipoo איז טםןלמ ^ ס  i* ש
nrn* ומלכf איז iftiyx מ סױס, סאלס םאקםש ל מ

p •wo epn סשך i r  issoio po א אפילו  asnapp• ק
opnfa o*a ipr, ,שײנם איז ms ifoipfip*nx ,of 

3pp i סײ לעמן. nןןafשpז no די po y*sio*ooapp 
opn i חױוידירם אל3pשfרנfאי:ם תר  •mpiifa •סא 

יזלאר. po iapo*oap*spi*apaip 200.000 אז טסיטט

ש־נייט•
opn p איז i r  na זיד n1nײלf די *Ifoiifi ira i 

oof aap ipoo oaf o די ןתאניזירעז o ip in.אױף פלמ 
ipo**myo i n  po fn*ors*i*s un איו aip pi■» 

ip ifipnfa on*a אמסיל אינדוסטליפלזױ? fn t po 
tip .e 4  m  po oaran .מ ל ל  o*n* if opn• מ

rspn די אויף pp yoVfoofaap o*a*o fiym nno 
i^ סעילםלײס, *n ,oipoo oafooipon די po*ii 

 oafifoi'fo לייםע, i*imfn ,o**?ppio ןוןרײםארס׳
in אח afליפf. סויןפלק איז o**oip 1שײ ipopif if 

p קאתסיל i pan f  p f ipnno po איו אדסײם *i 
ooayo'iap iya*ip is ifiaftfi םים m באן־ 1דווי1ל 

ipoo wo די אוז »*npp m  to ifofifr p * m r 
 אױפויכס חװ־ אמטער שטײן װעט pip* i*a pp סיל
po חשײסס o n. באסבוייפ׳ po oan’ifio לppf32 ל* 
סמאשסעלספ. סױתױס בילדימ די po בי

ompa on *זא n r  pa pf  n אױד a i« n-« 
po oapai* po m a p  oa*pon *i m pnfi oi*ra 

oa*pon m הןסעל  ip .iyo**aip oafipopyi ps 
faap ifa*i nopaשלifs*m  1fop פאך *oarai, װי 

aap ,oifsip ,oiyo*n ,omafonpaאיז סשםעלטע 
pois i*p ip OTfn irai* n האםעלען r  •sonay pp

a a b m  b a b a a b L u b  b b b  ^ L m b u b b u a  b b b a  m m b a b  u t A I H׳בתים בעלי םיס ®ארחאגדלאן ביים אבער נאםיע׳ wדי
L m a b u b a m a a M  u L ^ b  a b m L u b b b u b  m a• •  B B B B B B B A A t  a b a -■ ^y?y*ioona*f n p  ifotfinno pp ooafonap m 

lyomafii^aap װפלפז i* 0 «יד**a*f pw *ti m 
nfnoon .יוניאן oa*pon i n  po ifi*o *i באאדד 

ifo**oip 200XXX) l yofiaif *i m i*apaip is mpn 
ןן opn if TO יי •ת m װןו r  i*a ps oa*oesoia

p נאו״אקםעריםםיש f oipi <i*f די n**a ,סײ פאלען 
p סמו־־קלוירקס יי ביי f חאטןל די גיי סײ o n  pf* 

IPO**TfifO p םאחמם  m pn ,foVfooyaap וג*oar 
ifoiafiap די f*sfi*apip ps fo*ro f » r i Pona*f• 

*iya*i f in סושי׳ *i  P f 9fP w n  im o n  m 
f ב״יזנ  m*B Ifonn *i  m pn if*TOOtta*f קאגזף 
o*» 4 אי• םי• יי ײס arװעלמ ׳ i  P f is n ifop* 

p די *ינימז. p  *msi ,בלױז iw m s •pair m  if 
r ות13שליp isona *ns^ »1 יי a if i f  fsao  m 

f*ro ifn^n ya*f o*aipa l* קאסף oo**on *i isasa־ 
מי׳ י opn o ײי י n שוין ^ ifo• &סל פ n o fi

opapn דפס ספםפלמפנםס pp סםר״קס
ifo*tis װיכטיג דיr v ססרײקס onapa o n, אױ־ 

iyo די em rifio p f pio iyapn no  opn ױמזי  א
מו: P סטו־ײק m ײ f ifo*raif *if ifp *i po 

toopw מינג ?לע 4 סאגסס מםאדקו fn m  pra*i 
an  f  ■pn mptiya if®ססריי^ *־*ל f a  pp  opn 
m  po m pnfi iww •סי a  .*f מ ל om מ po 

ifo**np r יונקמ־שזי■ *•יזי * tm n w  pp חדד 
ײ ייגי». י

מו׳ די ן י m לום pp ifoonw ו  pp o ifOf*o

ofopo o m n s  *afoo יק1פאב pp ,האז־םפאו־ד pp* 
ifoaiif isa*i ,mp*osa סןליב סםתיק איז opn o n 

m קאמיאני די fofiaipo oi*mio opn די psל *ofn 
m זyשטול 'n fop  i m  ifafii m r  opn ביז 

opn os*k א m sn אויף a ofopoס חדי די אױף מ  ו
om והנב־שטול^ po o r f קאמפאני׳ די r  *i ipלfז 

. of *n* זsל1ב*שטfn no אױף ifבייט1א in f חײזט 
לי די סװישעז כווות איז oofoipo א of איו אױס,  מ
ir* דער pp בתים n• של עס אןיב f i  yoi*o m*

oyoi*o n די זyלfn לינגעז׳ n a p אייד o n  m n p o
 םםוײיק ofruyaVp ip is קומעז קעז of pp זעלבע

f*ioona*f ofopo i איז n.
p .*p .*o m  po nrai* iso**aip oipooano *i. 

ofipa o n  opn די םיט םס3ימע11א די ײס3בא *n s 
O'anoopp otpooikio מ p 1ני י i r, מ ל  mריfop מ

ip. די קאו*ס״ onoo pp oiyo**n^ םאבוױיס, די  .*p 
pp .*o בי. די i  .*o to* פאmאנדלfl3lז ifopn זיך 

m l  o n  oa*i ifinsyi יל.10א pm די pלם*nap f 
 געז׳אלםעז שויז opn oy .ifiapifionp iya*i מענםס

ip ,**am די r  ifo**oipלfז p**ioo pp ifoaiif. 
m עניליד  opn iyap י1י זידoגfגליoy pp m איו 

ifipnya m ’^aiyoaip אז Hr *ms ipo oayo*iap.־
 anpayn yaaco ifipipya mpn iyo**aif- די

iya קלןדזד ות,1שני די אױף *TO oVpsya m kv ip*p 
yomya pp ,o**npaxip יםים opn TOaio די **.am 

o n  ifaiftifa ifapn iyo קלןפוד Ifiams oyn too 
jan*ayi*opoo m פ?ל אץ *apo *i iya*f ooya n 

f  o*yn1״ oiyonap m  mאױס, ײם p ifa*oya is 
rfiya oyafoiayaap*”! o n  m**oiso*if nip *n ayn

om po opn םאסוױי־ 1םא עקזאמענס סויתױם סױױל 
אטנעשםעלטע.

iy די i po ■nppa oa*pon אמאלגאמײסעד pp 
o n  opn pip* i*a ײם3א3 מאנאם o n מיס ימענם11א 

i n אםאםיאײשסז ya poלי o*na מענער־קליידער איז 
oayo*iap i םתיד• n סאקםיש איז i n ^זעלס pp 

m■ אלע  *n m pn 1אלםע rp  opn ,oayonap אױם־ 
ai* ifo30 o n  if aapiya.*

מ3אי די ױ מ ^ Iin* מאשיניסםס אל3ט  opn ip*ai 
 •app 218 iya*iofaiyoaif מאנאםעז *ms yos^ די

ipopno םיט f3לי iya*f oapo**p*opop pp o*na׳I 
 אױס־ po ifiaif״afa ifttya iya*i yooiyo די לאנד.

p .ooayo’iap yayaafiya טײל rn  iftiya ipa*i ifop 
ooayo’iap מים o*a*־ira i .םירכמנס n* די *•i f  ira i 
opn ,oiyV? אלזג אק וי ifanpfa ooayo’iap ■פאר 

i*p .iyo**aif *i ipo lyaanyoya םילע if^ a׳ *i*p 
yiyayn ,maioo yiys ות1שכי ipo**pfii pp מים 

.trt*psya
po o*לטyשטpגap o*mno ילדימ3 די n  ifapn p 

opi דורך w po aaii**ooif ip־Ifanpfa Tpo**io*a 
ifaanyayn nayo**ifa שכירות די אױף n n a p  p f 

ifaaiiyoyaifD• די *ya m f i f i i f r f  iya*i iyano 
apa ipo**io*aif is m pn׳i םטתיק״ opn די *i r n 

m tif  a opn לױם אסו־יל. איז ip  ,aati**ooaf m־* 
o**amsa ifapn opn ,iyo**aif *i iya םאר׳ז flio*a*o 

po aaiiyayn p 1חולא פיי np *i •in f*  ipn P 
iyo*aoya oiyn o**s*oo**a אײז םים naioo אויס׳ז 

מ p ipa Pf גלײד ײאד סו  Ifompo ifsap סיס ש
oayonap m  .ifoyoo א*ז ipo דױי Hr.־
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 armrn דענארא דעם חעלפען is פארעפרענען װניאופירגר
פל»ר דריסזןן דעם פאחןנדימז צו

j 131לאד3אײ m אויף  po ,םינץ po ipopioTfo 
mnpo*»o n p a n  o n נײ איז m a p ifapn .p ir 

oi’ipopafo o n  oaima m*o*irn* f• איז pma 
ipo is mpioom חשױחי, i*a םילס׳ o ps אלץ opn 

is ifayp *i שאפif די f a ya*onaלo אויף lsanayifo 
p ipa ipopooonp pp פלופ־ .n**aya if**a m  p f 

oipi m pa is סו־ײעז פארדי ילאץ opn ifo ir s f i 
pnלm ױך ipa אלםע די אק אויןי .of on yopp

ia i n  pf״oaima ifapn opn ,iyi*o nrai* f 
ifttya iya*i ,mnpepapo o n די poלyaנn : םשאי־לס 

inoiyon, זדשסעגןדז m  po דחנסמאמד *ir n 
po ye*epp ip סשעו־םאז אוז ,22 לס^ול a* r i n  po 

mnpopapo ; •סילי po ifTw ifio-ifO fipyo top 
po ifoyipyo ,*ipp*o jo 4 ;nppa oa*psn oyn o n 

ל ;22 לpppל מ ס po lysnyifo מ  ,ipo לינחפמרי 
ל ו ^ 62 ; n o  psfrp po D am n • ,inoifrp p**o* 
oiyo לpp35 אל; oi*ipo m  po Ifoifoo ,irnpa m 

irai* m p a 28 לס^ול; o. ^גאװילאט po ifoo ffa 
39 lyafooyn iyo*ay*Vpo*f סיס ;yonro p 

p m  po ,mppoiyn *.םpלpaםײםyד ipn *!*•n^p־ 
n po irai* oiyp• מ m לאם33ח  po ערי3םילי 'I f 

_____ •irn* iyo**a
yona *i איז o n  po ifipnfa ifoiayae*if פאר־ 

ל ם• ,m*Tpopapo po װילםעז־ oמ rw  o n  p f TO 
n  ,m*ipof3fo po ip o p r. .בערזעפלאט rnim a *i 

iya**i דוו־כגifaafay אלימ די on**aya y**a p f, ויד *is 
is opipyi די tnyiya pp ifopieya ■pi -ifiaioanam 

Ifapn pp m די סיס arsp o ו*ד m  on» oayppa 
r די opn o**aif iya*oa*n pp גוײיסען־ s i o w f סום 

i f i r m TOPT  m  po maay*iyo**aip *i n o 
•ipoopoapp— o**papip

pin a**p m אױף f i n  m  po ifoayo *i איי 
■fa  m  Ifo*ns ooneapp m  •irwyaow iftiya 

m טאויישסייט*apo אץ שיינקײט קײס,גיסוזעסל  po 
n**aya ifa*ppoo*ia*e iy n ע אלסא׳ ד* איז מיג ל חי

opn en o ip t m *na o n די f*sio*ooa*f ר» 
s r  TO yosp n  •to earn,אוז ־ m  po מד ײ ײ  נ

n ,on* סיל i n n  ornna m  oapppa opn oy m
״ ■ י־«»ײי»ל«» ״ » » ״ ifupuoי « o 'i  p f ipanarro •pif די m  finya*f*

m פלןר a m  po• •ײיי ____.____ מב

pnp .osiana ifiyn pf oanaymo n**aya ir*a m 
i n ,קיך «*P fo*a*s*iyo *i p f o*op toi aa*a**i 

mo ifo דדייסי! onp pi oipi iyan םײלןמ, n די 
m irspo, חזנלכע yo i n  po ifom fo si*  iya**i* 

iya וײלתס^ ifi’oya ifoirsuo irn o  n זיד ipa 
*Ifaairofa si װאו ,n**ayi iyamrt*n p איז  m o 

m  po פאו־וואלטומ if apo is די fa *np m irsp o* 
n oyrip* איו ליד.1מ m  iyap פלאץ o*a tow roa 

aaioyaiyorp pip •wo oofoyais. איז םמציעל TO*־ 
oyi m  nm a*opn די yosny a*w דר־ײ m  po snpoy 

n**aya *ma Tfa*oar«, מ ל ^ *a*np oaypya opn 
pp mnpopapo pf iyan opn ifoarsno si*  m fa 

iyan opn *i i*w אױף m ,וױיל װסרם־ליםםע oy איו 
oy opn o סלאץp*pפארוײ n  iya*f lynyoow TO*a 

in א*מto די «לס p i oayino וײ Ifanayifo is 
IfOPDOO’W pp•

,i f  o**aif n p  opes iyan pnpn ,ifoay*sps *i 
po oayooiyo ל ךי if םרײדם, ^  ayp ניס ויד p־■ 

ifa לייבעז n rtfo n r pp aa^apnpa iyeia m  po 
opn aaiopoe*w וײ m pan o n  p f Tfanp -סאנא 

TOnpo מ  po וויכםיגקײם די oapopa ifapn זיי po סי
po eaypa *up •pi oi*ofa mnpofano i n  opn o n 

pp p i r  p i די y if ia f שסאס Ifoip n  ifapn po 
if ayp ia**io pp yoiypa y iyn  pp ויי •If anna oop 

i  pn is iiy in  ifttya pp  oy* סו־ײד Ifoars fo  *i po 
po iליד10םי f לpp22 אל ,*na, ifoiiyayd iy**i ifn 

m זימערפאן opn זיי apo m fiyaiya*f Pf otops* 
y**a p jiianti yanp ya גשמח i*f oy opn זײ *a**if 

.osyiya
o**a אםשעז״^ opn סאחמלסומ די *papo po 

po ooya *i •to ifayaya opn mnpo די *TOTH זײ־ 
m  .pnya jo ■iftiya o*a o n r» yanya*f p*p iya 

מ pp opn ,if פסוװאלט if i*ny aap ifo עםלי iyn אןיף 
ifopo is  o**pa*o*ia i n געלס ifanayifo i*w וױי־ 

yi**aya i n  po ,s^o ifo*n o n  oayooa*a. וױיס־ 
oan’ifio טשארלם opn isoiyon, א*ז po ifepa די 

ip ,ifapnoino ,oarai* ויי n p  wo iyan i n n 
opn •מגלין y m af n  p f yoio yi*o*ia *i ifomo is 

oy .is m  oo'urvais ifapn ifi*o*iP*m fiayiytup 
if סאר pp n» די pi ׳Ifipnya lyaposrwo איו  oy io

M B M B M A M M A ^ M M  b M A B A  B A M  B A A  M A ^ A M  B A M A M A  M B i i B M B  A A Boaran yinap pc ״עלען lyoipiyofiis iya*a pp i*i 
we iyiyp n ניו אין  no m r  opn m  r* n r 

TOns o n  ifo
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אינטערנעשאנאל דער אין דך הערט
״ ^  אונזער אין לעבען ארגאניזאציאנם ער ־•/——*

םארגאג־ דעם דורך אינםערנעשאנאל
B t t U I נארמןןל. געווען אח פאנאם גענעם

איי־ קיח פארגעקומען ניט דינען עס
הא־ מיר פאסירו־נגען, סערגעװיינליכע

 באזונדערס קײן געהאם נים בען
לי סיס צזצחאפענשטױס ערגסטע  מ

 דיגען זאלצז װאס םםרײקס סענמציאנעלע קײן בתים,
 *ײטוגגען. די pc קעפ גרױסע פאר פמןםעריאל אלס
 נאר טאז׳ ניט גאו־ pc שטילקײם א ניט אבער איז דאס

 ארבײט םאג־םעגלימ זאכליכע, רוהיגע, א פארקערם,
 מים גײט װאס ארגאניזאציע אײנגעארדענטער גוט א פמ

 איר מים זיכער שםעגדיג פאו*אױם• טריט געפאסםענע
 ■X *יל• איר *ו רואיג זי גײט באוואוסםזײן אוץ מאכם
 פארבעסע• םיט באגײם pnyn בתים בעלי מים טאבען
 ע*־־ * געגעז סםדײק x — לאו־םעז אח דא • רוגגען

 ארוימנױ זיד ווכט ױעלכעד ארבײטם־געבער ביסענעם
 נײער א ודאו יט3 װאו ;פארסליכםונגזמ זײנע pc דרײעז
 פארבליבענער א אדער oaycyya זיד האם װאס שאפ,
 ;*רגאביזירס ױערט ױג^־קאגםראל דער אױסער שאפ

 pc אויף כםדר קוםעז װאס יראבלעםעז, אינדוםטריעלע
 טרױען־ די איז oy וױ אינדוםטריע בײטעגדיגער זיך אזא

װאם פראגען או־גאניזאציאנעלע pא אינדוסםריע קלײדער
*iyaanynay_yamx pc m m -p o p t אױפגצ־ װערצן

לײזעז• *ו וײ אגגעװענדם pnyn מיטלען pא גוםען

יזגיאן

ר »*י $&ד סי גו
 ספדילס נעסעםעלטע

jי י י י ע «ם
yc• ו* *דבײט ד

t m דפד

.y o u  tv  en

מג זײן זאלען ארבײם nyn פאו־ ירײזען די אז טע  י
 ?י 2?! געניסמ זאלעל קלאוקפאכער די אויך אום

י י®נ איי יײדער סעזאז nyn אויב סעזאן• סערען |  י
ם ײי אמדים׳ װאכען מעניג נואראז אח עס pא גום  יי

עז׳ לעאםע די אין צו־אםם שוק פאסירם ליח־ער האט  ייי
 קריגען זאל ער אז זען זיכער קלאוקמאכער דער ךאדף

 סארגיםיגען װיטניג םיל כאםש אים זאל װאס «רײז א
. •םםלמ לאגגע pא םעזאגען קורצע ךי ס*ר

 ביארד חשאיבם קלאוק די האט טאקע דעו־פאר
ל די ערלױבעז *ו on עזאסשלפא ״3*י* ימ

 געםע־ pnyn ■רייזען ביז ארביים פאל די אױף םעז
 אין קוםם באו־יכםעט, װערם עם וױ ווערען. טעלם

 שוועריגקיײ געוויסע דעם צוליכ ארויס שעסער מאנכע
 לײגם ביליגע די בײ סאל דער עם אח םסעציעל טען.

 הים םען װאו סעקשאן־שעפער, די אק איבערהױסם pא
 ‘בא דעם לוים װאו pא װאך pc געארבײט איצם ביז

ם דעו־ pc שלוס  *רי- אעט דארסעז זײ באארד ד״מינ
 די אין קלאוקפאכער די שםיק־אז־בעם. אױף בערגײן
 געזינםער איז עס אז באגרײאען, אבער דארסען שעיער

 *י אים םעזאז אנהויב אק ארבײם װאך » פארלירעז *ן
 ן דורכ סארדינסטען געחעריגע מיט זיך

 pא ארבײט םעג עםליכע די ארײנמיעז אײדער םעזאן,
אוםזיסם. האלב ארבײםען דארסעז גאכדעם

כ»רד רזשןוינפ הלאוס ועו אץ
איןנױיןרה

 דעם שויץ זיד האם טרײד קלאוק אין סעזאן דעד
 ניט נאםירליד נאך איז עם כאטש אנגעהױבעז׳ טאנאט

 צמטצריואד םמנים, *לע לױט ער.שצי אלע אין כיזי
 לעצ־ געװעז איז עם וױ ארביים מעד סעזאן סאל דעם םען
 ערשםעגס, געבױם׳ זײנען האסענונגען די יאר. טעס
 אק פארבעםערוע אלגעמייגער אן pc גייכענס די אױף

 די pc באדיכםען די לאנד. pc לעכען אינדוםםריעלען
i וױיזען, ביודאס ססאטיסטישע t מרקױף ריטעיל דעד

פינף איבער םיט יאר דאס געשטיגען איז סםארס די אין
. ־ . .   . מ מאנאט זעלבען דעם םים סארגלײך אק וראצענם     * - — —. ל

 בױ־ אויםאמאבילס, שםאל, pc פראדוקציע :יאר טעס
 אלץ זײנעז דאם געשטיגץן. שטארק זימען קאנטראקסען

 באדינ־ טישענאצקא די אין פאדבעסערוגג א pc ס&ניס
 די אריך םען׳ האסט וועט, ב&ילא און לאגד אין גוגגצן

דער אין חלק איר קוײגוװ אינדוםטריע טרויען״קליידער
____סארבעסצדוגג אלגעםײגעד

 צאל די אז אן> אויד וױיזען אייטתגען טרייד ױ
 האבען px יארק ניו אץ געקוםען ויינען װאס בייערס

מז אױםשטעלמגען מאדע די בײגעוואוינם yp •״  Bin 
ח זיתען זיי pא גרעםעד געװען מ לי ב  אין לענגער וןו
i ןלס אױםגעםייםשט ווןרס דאם שטאט■ t  iso עס 
לןן  ערוואר־ די אט באשטןלתגען. םעד ארײנקוםען װן
 *V םראקינג דעם pc נאשטעסיגט אױך וועוען טוגגצז
ל  פארװאל־ חנר אוגסער שםייט װאם דצפארטםענט סון
 J.03 לאקאל pc םעגערושער םעץ, סאל ברודער pc ט^ג
ד ן i לױטןטי באריכט ו t נעשניטענצ צאל די Deep 
px שיקט םעגליך ווערט ױאס ווארע יןדדם  די pc מ

ס נןו ן ו  u'CupXTntP די vt מאגוטעקםשודןו״ס px דו
 גרעםעד yp דאם איו װאנען< עסליכע לעצטע די חדך

rx וזי  cp לעגםעס געווצן pc *cp מד דצד על  «ײם ז
px ס ד חאלם ן שמײמו• אײן אק גז

m סטניס די t •ftm* ט  אין ם*ל ני
ק  סנשסעסיגס זיך ססניס די הןנ

----------w i t• 0 לאםירC P׳ i t וחר מאל דאס
•mm m m  w  mm dp n

 jy ענטװעדער אנשליםעז דארפעז ויך װעם סירמע די
 די pc אםאםיאײשאז (ךי ימונםיל אינדאםםריעל דעם

 חש*• קלאוק דער אן אדער מאנוסעקטשורערם) קלאוק
 קאנםראק־ איחנ אויד װעלען אזוי אסאםיאײשאן. בערס
 אסאסי־ אםעריקעז דער אז אנשליסען מוזען זיד םארם

 קאנםראקםאו־ס^ קלאוק די pc אסאסיאײשאז אײשאן(די
 אונזעד מנד שריט קאנקרעםער ערשטער דער איז דאס

 באארד עקזעקוטיװ גענעראל די וײט באארד, חשאינם
pc באשלוס דעם אנגענוםען האם אינםערגעשאנאל דער 
 שײכות אין םיטי, אםלאנםיק אק צמאמענסאר איר בײ

 שמעד אפאלגאםײםעד די pc ארײנדרינגומ דער מים
 עםאבלירםע אמזערע באשיימז צו אום אונזעד.םרײד• אין

 באדינ• אנדערע אלע אויד װי שכירות• pc שטונדען
שעסער. אונזערע אץ הערשען װאס גונגען

 פרידליכן אויסהאלטען וױל יוניאן אונזער ״הגם
 H *מגר וי פילט אפאלגאםײטעד, דער פיט םמיהונגען

 באדינגונגען די באשיצען צו אמ םליכם ערשםע זױר
 דוךץ םע&בעוס אירע םאר אױםגעקעמסט האט וי וועלכע

קאמפען• אױםדויערענדע pc יארזמ סילע די
פארשלמ• *ו קװאלען םרעםדע די pc נײגוגג ״די

 jypeve pc פאליסי t דוח־• פראדוקציע אונחגר גען
 װאס זיד םיט סאר־ שטעלם מעמבערם, אונוערע קורירעז

 סטאבילימצין דער צו געפאר גרעסערע t מער אםאל
pc טרײד אונוער pc שכירו̂ו ערװארבענע אונזערע

y e y  ,p n x y• ד an ת t״a tn pײ pו ra te 
מז מ• די ^די ױין רי מיו ye y. י e n  t  p i 

By tyti איו n y i p איו ןרכייט׳ am *Kin By*

אן ט ױני מ ע ך נ ד צו זי ע ד י לי ק ־ ד ע ענ  מ
ר ע פ ע ען װאס ש ה ײ ם נ ק או ל ה

 גענומעז אויך זיך האם באארד חשאיגם קלאוק די
 מעניש־ ךי נײהזס װאם סירמעם רעידקלי פעגער ךי «ו

 סגמנחןרדפ גידעריגערע פיל אונטער קלאוקם סטאיל
 אגרי* דיער אתםער האבען קלאוקםאכער די װאס די הי

 עי״ ױני¥ז די האם יולי• םען19 דעם םיטװאך, פענט.
 ניײ י• .זויליאם סירפע דער געגען סםדײק א הלערס
 םיט *גייםענט אן האט װעלכע םירפע• א — םהעך

 קלאוק דער pc סירער די וױ אבעד אםאלגאפײטעד, דער
ר סירמע די האט איבער׳ גיבען באארד חשאינם  מ

 פענער־קלײדער קיק געפאכט נים יאר *וױי לעצםע די
 די סוםם• סרױען סםאיל מעניש אויםשליםליך נאר

 איז יאר t םוטס 300XXX( ארום יראדוצירט סירפע
־ איז ארײנגעקליבעז אפילו ויד לעצטעגס שױן האט  מנ
__ _ _ _______ _________ 619 אין אינדוסםדיע• קלײחגר פרױען דעד pc םעד זדרעגיר* זןכטע

 באארד חשאינם קלאוק דער pc פירערשאןןם די
מן האט חנ  פאלגענדע די ארױםגעגעבען םםרײק דעם ו

צרקלצרוגג:
 באארד חשאינט קלאוק דעד האט םאנטאג ״לעצטען

®jr r װע־ באארד חשאינם מײטעדגאלאטא דער געװען 
מ r באשלוס דעם ג r דאןיגער חנד געגען פםרײקען 

 pc פארלאנגם «ײם, ועלבער דעד איז האם• pc פירםע,
 אינםםרואירעז «ו כאארד חשאמם אפאלגאםײטעד דעד

 חנד צו געחן ךו ניט נײםהען י. װיליאם pc קאטצרס די
u צװישעז סעםעלפענם t ביו ארגײט n מ ר  די pc פי
in דזשאינם קלאוק n p מיר ורערען״ דערגרײבס װעס 
jyitn ד װיסען געלאזט ן  חשאיגם אםאלגאםײםעד ן

i כאארד• t .ערקלעדם האם גײטהען סר y ער cyn 
 װעט ער ודען דאן בלויז באדינגונגען אוגזערע נאכקוסען

pc ly די pc pnyn רסאיגסמדואי «זױ uy cn tc חנר 
אטאל^ט״ס?!״.

לצצ• תאבען אמאלגאםײטעד די pc פארשטײעד «די
i פארצשענםליכם טענם t ערקלעדתג pc ײװ־ e y e 
sy y םסניאונ־ סדײמיליכפ אגצוהאלטען ײאתש וײפד אמ 

n םים מן  r e  B ra tn y a y iyucyw  m 
די וױ^נז סיד אױך 4ריח־גסו«דצל־ עז ם ל מ מ  פיײנד־ ן
מ פפ pc •,nw לי yp^i y  T n  o*e y in ra o סיד 

םטדײי^ דאןיגען ayr pc yvenyette “ װאוטען עו
 דצד one פיקעםס אװצקגעשטעלט האבעז *םיר
» פידםוףט  גײ אױן• m צװצניו, םעpc 619—6 פל

ly p פידםצ׳ס ד«ר i iy y  yaftyn cy ap n ey p די 
ד סיןױדם^ די pc סוםט .םעניש׳ ו ד ן ױ  קלאױ; ו
cyn re חש*ינם a p מ די ק סיי מ־י ד י מ י ד ו  ל*ק ת

ary״eye tuyeVyeyo p r  y  i*yuyee i tc r e  e 
cm pnyr eatey>e»a .מז םי ס y סײמו ניי rc  fm 

prtyn iycye קונמװ pc y«ypn c*i r  y n  ■yom 
*n  ynyayn n  prey a p  pc jn y p  eiyw n y r m 

תמז pe m דיוג v n  ayn ד j ח «iuenr c  pyf/p

r e  py שױץ ypaayn »ח«4ל י1 די *ים y  fycm 
y וױלקאמען, נים אונז זײנען וײ  pc י ײקנין י רז  י
pc מאנוסעק* און ארבייםער די גו באלאנגט קלארקם 

 יארען זײערע אלע סארבדאכט האכען װעלכע םשורערם
 העכםםע די cy איו אויך קלאוק׳אינדוסםריע• דער אין

 װערען צו רײך שנעל ווכען װאם די צו ואגען צו צייט
 איו וײ פאר y ארבײםער אונוערע pc חשבת דעם אױף
אינדופםריע״. אונזער אין פלאץ קיץ ניםא

 םירמע די האם טעג עםליכע pc סטרײק t גאו־
 נאסנד באארד, חשאינם קלאוק דער םיט געםעטעלם

פאדערונגען. ױניאן די בענדיג

 סמוס־ פװ אדמיניםםראציע נייע
אינסםןולירפ מהאל אפערייםארם

אפערײ־ קלאוק דעם pc ןןדםיניםםראציע נייע די
 y בײ געװארען אינםםאלירם איו 117 לאקאל טארס

 םיםגלײ די pc םיטיע באזוכםעז גום אױסעדגעװײגליך
םענםעד. מזעהעםען אין דער

 האבען לאקאל pc פיםגלידער םויזעגד דרײ איבער
 ן געװעז זײנוח בינע דפר אויף זאלי דעם אנגעסילט

ל גרױסע rv רעטערארטפ מ n y  pc .מ די לאקאלם  בי
 בלופען־בוקעטען מים פארשםעלט איגגאנצעז געװען איז
pyyy און r, צוגעשיקם »r ערטימאד pc שעפער די 
גײן די אינםםאלירט האט דובינפקי פרעזידענםMBBB >■̂>1 ■■■afc-* _ bum KMMftUUU UUBMMMihשװעסםער־ארגאנמאציעס• פון און

anayiyi .yvencB^ ra y װפמן eyi מןס קקאפפי
re געװארען אנגעםירם pc ציים pc די און וואלען די 

ך ארױסגעשטעלט דעויס׳׳׳ iyi״i װאפ פראגראםען ײ  מ
 ודגדוסםריעל! רױכסיגע רײע • בארירס ער הןןם רעץ,

pc ty y ic ד טזזפראנלע ע ד  טיס ^נדוסםריע• פון
pc lyepyc ציפעדען tyn דובינםקי פרעזידעגם *yay 

 קלאוק־אינ• דצר אין ענדערתגוװ וױכםימ אױף װיזעז
 wft\ שװעױגקײסען ווזן ורןנלעסען די און דוסםריע

ד זיד םים ברעגגעז זײ ד און װיחימבד< n מ  WTP ת
jjiu ער װ>ס רערע# די v w i npi* וױו im n ר ן ד ו

yam אימװ־ לעקניע pc ye*a ty py ריולואעחסט
^ן זײגעו װ^ס ■רןנלעגמן רנזגו rnD• קלןחן i מיס ון

nayaĵ די ya״pmya iy a t r e u ישטנ n aan y am* 
pyeeny t ••ר v דיסקוסיצ uyayV yapy pc* 

מ מי מן וױו &ןחן&לתג ד •רןבמממן♦ ח״ ח ע  מר ג
לי ײארעז xrm מ  r e  ate nyi x rrm  n n  w 

y יךגלזײ^צראױס n״nyn .nye ל ya tynya r מ e*ku>MMB̂uuuk •u û umub uuu CMC CMC CMMMCמקס inycya nyanyi etn cy pc די r p a v v y i 
m r •  4*« lyeony t y  ntc •pi Bnyyc By cyn 

lyatn c ry c  tyn *pw*ari eayn בײ •ya nyirm i t 
p לממזוייט y  eyi lyiym a n c דטןײבר ona pc־־

דממנד.
i ובינםקי t  arena eyi y y i•

 ױסף ;אנםאניגי לואיחשי וױים־סרעזידענט — ידםירט
 חשאינט קלאוק יארקער נױ pc גאמען אין אולם^»

 pc מענעתשער סריערדיגער לױױי״ לואים :״^ך•
מל i צ n; םשערםאן געװעזעגער *וקערפאן• ראובן 

 אין גערעדט האט װעלכער בלאק, ה. px לאקאל, :!
ביונעם־אגענטען. ארויסגײענדע די פון

נײ־ערודיל־ דער געהאלםען האם רעדע לעצטע ךי
 ער קאםלאז• בעגחשאםין לאקאל• pc פעגעדזשער ר«
 די pc בײסאל גרױם םיט געװארען אױפגעגוםעז איז

 ארבײם דער װעגען גערעדט האט ער px םיםגליחנר
ra האם אדפיניםטראגיע נייע די װאם אויפגאגען לי 

 דעם סאר םיםגלידער די באדאנקט האם ער זיך. פאר
 די pc ארױםגעוױזעז אים האבען די װאם !וטרױען

 באארדס דזשאינם לאקאלס׳ אנדערע די pc פארטרעםער
 נוגע־ האבען װעלכע שעםער די pc ארבייטער די וןא

 קאפלאן םעלעגראםעז• באגריםונגם pc בלומען שיקם
 סירען װעט אדםיניםטראציע נייע די y םאחיכערט• האם
 האם pc םריינדשאסט pc גײםט א אין לאקאל דןם

 קא־ און צוזאפענארבייטען ברידערליכען סאר ^עלירם
געמײנשאסטליכען סאר׳ן מיטגלידער אלע pc ןוצראגיע

--------------------------}>• 1939 אױגוסט,

כאארד דזשאינם דרעם וער אין
 סעואן סאל דער אז ויך הױבט םרייד דרעם אין
 מאנאט םארגאגגענער דער קלאוקס. בײ װי שועםער

PC מרײי 1** ארבײמ apyn זײער געװעז nyann ייז
 סארהעלט־ געװען ױניאן דער אין אויך איז דעריבער
 סא• שוין איו לייז בעסערער דער אין שטיל. גיסמעםיג

 זיד װעט לײנס ביליגע די pc ארבײט. ביסעל א ואן
 דער מיט אויגוסם. אין אנפאנגען ערשט סעזאן דער

שעפער• ע1אייגי pc נאטירליך אױסנאמע
סאר־ pc גרוים דער pc באגריף א ויך םאכען צו

 ױניאז די ױאם ארבײם די pc םרײד oynvfft נעם
 אינםערע־ איו פדײוען, םעטלען אױף בלױו אסילו האם

 .ya צוזאםענגעשטעלט pirn װאס ציםערען די סאנם
 אויף pc םטיילם «אל nyn װעגען מאנאט דעם וואוען
 דאם דויד געװארען עםעטעלםa דינוח די פרײזען וועלנע

 *ya ױניאן די האט ציסערען• די לױם סעזאן. פױלינג
 סעםעל־ באווגדערע 7,788 אין םטײלם 86,177 סעםעלם
 איק־סערםעל אוםגעסער וײנען צאל דער pc םענטס.

 דריײ pc העדקװאדערס די pc געװארען געסעםעלם
 pc אסיטעט די אין געװארעז לטyטyעסa דינען פעדםעל

 «וױי־ ױי םער פאנופעקטשורערם• pc חשאבערם די
 די מיט jypya דיגען הםײלס געסעטעלטע די pc !ל8דרי

 גוםע די מאכען װאס דזשאבערם pc מגוםעקםשורערם
px ארבײם לײן סיטעלע pc בלויו pnt דריםעל pc 

לאין. ביליגער דער
 װאס הארץ־צסאניש pc *ײם .y'anyay ארבײם, די

 *רײו און רסעמאסדושא ױגיאן די pc ויך סאדערם עס
 צאל nyamn cy אױף פרײזעז םעםלעז צו קאמיסעס

 *yp באםראכט באזונדער םח וועלכע pc יעדע סטיילס,
 ויך דאן און װערעז׳ eswryact pc יויסגערעכענם מז>

 riyay זעית בעל ץמיט in אויסגלײמנז pc אױסדיגמח
 פרוביחו, גים אליין oy האם װאס אײגעם, ice re ידײו׳

פאחװשמלען• שווער זיך

 עקס־ מיט ע?ז#טענירט דרעסמאכער סססז
?ליניק באארד דזשאינט אץ מאשץ חד

לא־ די pc םים^דער דרעפמאכער, 7XXX( ארופ
 חשאיגם cym nyn y אגגעשלאסעז זײנאן װאס קאלס

eyi pc prynya tn'ayetipy שױן ויעען גאיח־•
ו העלםח >

 םענע• וימערםאן, טשארלם ערנםם. װערט קראנקהייט
 מיט פארהאנדעלם האם װעלכער J22 לאקאל םון דזשער

 דער סאר דעמרםםענט העלםה דעם pc א. •B װ. דער
 ערעסענונג דער בײ ערקלערם האם באארה חשאיגם

pc קליגיק׳ y דאס n  re ו אונםערנעםונג גרעסטע* 
 prn .re װאס מיטגלידער די pc געזונם דאס סארהיםען
געװארען• געשאסען
באארד, דזשאינם דער אין ערװארםעט װערם עם

 װעלען ארבייםער די װען סעזאן, pc אנסאנג דעם מים אז
 םים־ םױזענםער נאך װעלען שעפער׳ די אין זיק װידער
 לאזען צו געלעגענהײט דער מיט באנמען ויך גלידער

 געזתד אייגענעם דיער פארהיםען pc עקזאמענירען זיד
px געזונד דעם pc קאלעגען־אר־ און נאענםע וײערע 

 קאסםען אונםערווכו^מ די שעפער. די איז בײםער
 עם־ בלויז נעםען pc ניט גאר אבםאלום מיםגלידעד די

 אויסגע־ װערען שעפער pc אדבייםער מיגוטען. ליבע
 גרופעך קליניק pc קומען pc אראנזשירען צו פאדערט

וױט.

 $8,750 אײן מאנט באאדד דזשאינט דדעס
דזשאבערס 3 פון בעק־פעי

 םעגעחשער דזשענ. אסיסטענם pc באריכם א לויט
pc באארד דער צו מאםקאװיץ, ה. באארד, דזשאינם דרעס 
 אכט איינגעפאנם איצם ױגיאן די האם דירעקטארם• אװ

 דרעס דריי pc דאלער סוסציג pc הונדערם זיבען טויזענט
 האבען װאס ארבייםער די סאר בעק-פעי אלם חשאבערס

 «די דינען חשאבערם דריי די ארביים. זײער געמאכט
 בעק־ pc דאלער 2,750 באצאלט האט װעלכע נעשאנעל״,

iyi»w pc n a n .  ,*y»
יעדער. דאלער טויזענט דרײ צו באצאלם האבען

 דרעם די pc געװאחה אויסגעםאנט איז געלט די
 הע־ מאכען געלאזם האבען זיי װאם דערסאר דזשאבערס

 דרעםעס דיגען דאס אז אגגעבענדיג דרעסעס, פױח כערע
pc די װאס אגרימענט, דעם לױם לאין. ביליגערער א 

 פריטען די װערען אםאסיאײשאן, דער מים האט ױניאן
 דחנ־ די pc םרימ־לאין דער לױט באשטימם ארבײט סאר
nyi re האט ױניאן י1 װאס געלם די סעס.  ,eyayao’y 

 וײ װאם oyi pc«iyrnB*0B«anc יpc 1 אונםערשייד
 צאלען געדארפם האבען די װאס pc געצאלם האבעז

iy i nxc ארבײט. לאין

״ ________m m װ. nyi װאם קליניק יקס־חױ
 דדשאיגם pc סחװ־קװאעדה זײ pc eaymeyaam האם

txbp> בילחװ־ עקס־חױ n  pc 1םיםגלידע nnyr, 
ײמו nc iy*ata pc.« מ
m םײ pramync pc tpnaanca pw  pwpi 

 oaymtyaj״e קליגיק nyi re ט^־״גערעכםיגקײט״,
nyi pc prxpte .װ at j םים nyi ודלף eyi pc 

"w r r ם״ ntc eyi w- מל e  ey t r y n
P■ דער eym ט3חשאי ya etn yaayn ,m y a־

מ  bt» etn ליכקײס8מ nyi ena •pi pnnaca » י
מויו•  אדיש1אטפו*אלע nyi praya •yatקpc praya ײ

en» n  y  Vny m t pc j ntVvnyaw*
ך י י pc pmayy* ״ »ya nyi ena pnnaia t i r זיד 

ח׳ ח מעני א קז ^״י re ׳ a p  eanpm eym n  etn 
y j y n w אט playc prtim praawnyea* n■ 

מז ny nta y* ״י rc  pc iruyacnp n  pra'cyavwnc 
י n׳ P ״  nyrnt preaya n  pmyotn pe w

w 8 פארבאט זדנדזשאנסשאן d 
 ססרײ־ פאר ארכײפ פירקן צו באס

■ וזשאנער מנחןן ■
 יpc 1 ס3אסאםיאײשא די װאם caya’nat דער

 איג־ Pnynya praanmeya pia״i nyanaayam םראק
 מים באארד חשאינם oym nyi םים טצחגושױימן

 Bayoyente פאנאם דעם אין צוז־יק, מאגאםעז עםליכע
pnynya אגםשײדוגג אן חדך pc סו«־ים־קאזדם םטײט 

n nאן ־ pprpatenanc האם ימיאן י1 װאס praynpya 
iyaya אק1ט א c1״ .iyamayaי e re  re  nrar *אגם 

n* צו eayiyiync oyi pnrmyenc שלאפאן  praam 
_____ .eayanat eyi pramey םראק־באסאס

 דושאיוש pnyayaenne האם ppryayena’c חנם
ppcayee* iy זדידאז i praya iyneo קאם־ טראקינג 
אני׳  pc i^atana א טטוײט, ya36 װעטם pc 211 ו

a a w e  nyoayc eayanya nyn ,יחנל־ םיט אסאסיאײשאן 
i r a r n  nyc אן האט nyn .Bayanat קשאז3אינדושא 

מי prre צו כא& טיזמ cyn פאדנאט ט ײ ב  דעי אי
yamc aa’» e n  eynn ״קאפלאז ern y  pc״ praya 

W e באאח־ eanpm eym n װאלמן re > סםיײין׳ 
nyny מן לעצעניפאו צו ל nynat re מ  ey פמקם pc 
עז דצם ײו ם ק ״ ^ י י ג  ,ppnyeo זדםפארשעל pc praarmmac prayconc ״“5״

מ pc רעקארדם pc ביכער prrm זין אגםזאגצן צנלי
Pryvn^nyc ^___________״ ו״זל־ ימיאו דסר ״  yyn nrar nyn pc nynp nyi ״nyaan^ «דל

eyn n« פארםראםזנז eym oyi באאח־ חשאינט pc
mi״׳ ״ * X S T - n ?  , T T ^ ac  n yan אלס W ip  yylay pc eayiyiyy  nyanacm 

Traat pntn oatemrctcy nyc>Baya*y  c n c • n 
eayar nyi BHnp ttM ui mra ynm  y ff  eiayn 

^trcnyi me yeyatenant i t  nw aat ו גטיל» 
»tynya re  naye t m  nyn jaayany w iw׳

oyn 3 *ל1האנ in nצרלויבצז יט n טראק nyB’Baya«c 
prre ארבײט yomya nxc בתים. בצלי nyn גצריכם 

 אגרימצנם pc סארכאט nyn או אנםשידזמ nyay האט
nc n א nyc B״any prre צו  ny^yn iyaya ,yan’c־ 
n״nye ,םםתיקזנן re י ל צ ^1 pc אפגצהים פח pnyn.

nyn קאםף nyn pc יאן3ױ pcnc n  iyaya־c״-aya 
 eynya pc קלאגצ nyn צו en’eya האט װאס טיםע^

px קשאן,3דזשא3אי צום e«a עטליכ* היפשצ אן שוין 
 םטוײיק א אן en’D באאװ ם3חשאי eynn •n װאכצן.

nynxen nyn iyaya קאפלאן pc לעצםצן ויום עלייצם 
yan'c n  .nyea’r מאכם me רבײס* yo’riya pc 

 nyi האט מאי pc אום־אוױםא^ 1שעפע יאן3נים־ױ
 -yao’ic ppar nyi pc BayaBnyeyi אניזאציאנס31א

praac, א אז c*?cnB nyc’rya״wamaya/ םיט אaליT 
nyn pe ,או־ביים די ט1סי סםחוהלצה אםאםיאיישאן pc 

nco oyn״nynyen iynayp צו pc entBpeneatp n 
 אימפא(־־ סאו־ץ קלאגםnפא אים האט ppar י1 צ^יק•

lynxrya praaacrxya re שצל  ny pc iCDnyee צו 
 prre lynynorc pc שאז־צז־צרואץ ppar nyn צאלמ

n •אתדים n ״טשצמפיאן aavyne האט קאפפאצי״ 
n  preuyanyre pp םטnײק*בynכnyישy אמײט pc 

 אפ- n’C lyn’ane צו יאז3ױ n חשט3yםשאלya האם
 1יא3ױ י1 האם etn צדם33שלצוי nyלאי אויף שםצלצז•

 n קשאן.3חשא3אי אן ica ernya pc enayrya 1זי
 pc קציס •n זyByשלnסא *ו גוהוכם האט אסאסיאיישאן

 *ya nyn ביו oy *ו׳סאו־ציצן anayayoyn באנק׳ לאעצן
e rn שליםצן 1וי װזנם ntc יצחנם זוםצ^םאגאטצן. וײ 
 nyn ביו prppiya ט3צל*3אפ ny.nncc nyn איז מאל

7«p ,ױלי n  pm איו קצים nxc lynxrya ooxnaya 
yiabm  mrmao ngB»n טאה I'cr c וןס מססעאו־פ nyn 

nyoma in יאז3ױ  oaxioax אפ*ולע«ח .oy
rc 3 אז ,nayo »n אחוץ  oayonax nynילםיג,3 ים

rc וױיל  oy א nxc nyoe׳ynaxn i> האט ny’i^ nyn 
nyn pc 1אוי 1אסאםיאײשא on'mioya ,באװײזצן PI 

proxn ppar nyn pe nyme •n 3 זײ lyotnoentcיט 
 prre *ו וײ סאו־באט װאס opanc oyn אויף pnaeco צו

 אסpm 1 סאל pc yon’o nynayjmoo x nxc או־גיים
c pxno oyn oyara pc iya«noonnc oyr״nyo’oaya. 

pc ויי pram ,באשטאומ n  m ״טשצמפיאױ tr^nx 
oyn n arc״noo nyn nxc לויו3  pc ,yon’c nynayp 

pma n oyr ,yomc n  piayaaxc’ac pnyn iyaaacr*ya 
oxn me •oyara pc onne ו* lyamyoecaהאם ״ «n 

nxc jm אסאסיאײשאן y a’xaxry mne oacnayanxo 
3 tyam tx'ar nynלױו pmxnoyac'ac אלם mny חשו־ 

ש ,ppaaxn לױס ^xnyayל oyn nyn pc nyemyayo 
 nymeiyno nyoynpyo .cyp סיליפ ;inexa ט3חשאי

nyn pc ם3חשאי nyn pc ,nnexa הויפט oayoaaxpx 
rc  oy .mxaayrxn ,ppar nyi pc לײכט זיי pmya 

i ײטpaליny^yל די lymaca צו t  ,aaioc’wca nyi pc 
ir די a r האט oaypya ^צושםימ nea*nyoaac״I t iya 

oy me oayonax ים3 זןול pnyn o’nyact. וײ tn* 
tya 1אוי oanya pc oacnayantc די praarmpoac 
pc איספnxשyל ynomia'c nyi pc itomrro, 1והנלמ 

 pc 3י1שול yon'c וײ piaacya pnaeny m* ד*ם
m* pc oayonax iyaya piaynanxc םאל צװײםצז 

ntc צן3אױםסאל גיט pc aanrnroae n שעל1איפסא 
ayi oa^mca nyanyi etn oa’iya nyi ppanyeo 

t 33לא1פא  lyayayaornc pc ppar nyi pc צײם־ 
^yore nyi iyaya ppppatenam pia.
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9i w נענעראל צו דד נױיס 
פױיד כעסחרפונ אין ססױיס

nyenyayo ,anyaana ,nyn oayi’iyw om  m 
nyi pc װמ שיל  ar nyonant aynnoca pc oyni* ט

pp 91 ^סאל, ppar n  •pi tm a ,iyant on ו* 
3 t  plan pc pnmםטוץיק *נ*ו*אל *aynnoca pc 

ױיז  ppyo nyi piaatcy •pi oyr oy m. לyaש אזױ ס
n לןat It nyn rc  m o aynnoca pc yai* 

pc oayonax nyi •yayarxya סוף אויס נייס םרײד 
I ליya ד pc 3חאלוסצ n יולי• t p i y  oanc mna 

yonxceyaam. קומעז דעחנו oxp yaym nee up* 
is פליקסציאס  pmayoyly yomya iso  lyawyc pc 

ppar n שטערען  •oayonax oyi pc aaomaca ,nuL̂UMB UUMBBM 1■ ■BBBBMB mb BtBMtLmUBIB B44B• -- -- - - מן *ו ועסשל^סיח וױו ע  רומעז ווון שטעלוגג פעססע ן ג
3 ױיו, pc ק*דאל.סטרײאו1 ס wm ey אױב ם  קוס*ן גי

yoyo t  is׳oaytrt.
e פאחיייל אלס e y c  ey i y״r e  im p  iyiay 

ױיו, pm* y ס o re n  etn ד ײ לג ױ מ ד מ ey מי i
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p 400 אױםגעשלאסעז סאגאם ro ארױם־ אח ארבייםער 

o דעם געםוםט p האם פירמע די םםײט. מעין איז 
 םערםיװ םמ וואו די אויםגעקליבען אוםיםטען ■נים א

 אתימנו־ און יארק נױ אין שאפ איר שליסען *ו יולי
 וועלכע ארכייםער די אז רעכזןנענדיג מאשינען. די פירען
 דער אין זיך װעלען געװאוםט, ניט זאך קיין פון חאבעז

 םירםע די װאס כאפען שנעל אזױ נים יום־םובײואך
 אגריםענט אן געהאט האם םירמע די אםגעםאן. דא האם
p פאר 91 לאקאל םים ro .נאטירליד האט זי ארבייםער 
 ■לאנע־ זי וואם דעם װעגען אעעזאגט נים ױגיאן דער
םאן. ta װעם

ױנ־ ארבייםער באטהראוב אח דרעם םשילדרען די
 סטרייק. א םים געענטםערם לאקאוט דעם אויף האט יאן

 שאו־ די ארום געװארעז אוועקגעשםעלט דינען ייקעםס
 אםאלגא־ די בראדוױי. 1239 אין פירםע דער פון רוםם

 םירםע דער פאר געארבײם האבען וואס קאםערם מײםעד
ליין• «יקעט דער או צוגעשטאגען אייד זײנעז

 ױגיאן די האם איבער. גיט גריגבערג ברודער װי
 po אגםלױפעז איר םיט *ז םירםע. דער װיםעז געלאזם
 האט זי װאס אגרימענט דעם געבראכען זי האט שטאט

 ־ay די קראםט. אין גאד איז וועלכער ױגיאז, דער םיט
 לאיער *ום געװארעז איבערגעגעבען איז געלעגענהײם

po װעלכער ליבערמאן, עלייעס אינטערנעשאנאל, דער 
opn די p are געריכט. איז פארקלאגעז

האנט א אױך געמט *מאלגאמײטעד
 די מים האט 91 לאקאל וואס שװעריגקײםען די או

 ,ta גאד קומם םרײד באטהראוב אין ארבייםם-געבער
 Tran שוירטםאכער דער םון פארזיך דער אויס. װייזם

 עינדיקסיודי עזכאסנזוײאי אמאלגאמייטע^ דער פח
 םשך א פאר האם 91 לאקאל וױ נאכדעם םרײד איבער׳ז

20 po מיט אגרימעגם און ױריסדיקאיע די געהאם יאר 
בתים. בעלי די

 האגען op װאס בריף א איכער דא גיבען מיר
 מיםגלידער ארבײםער׳ כאטחראוב גרויע א נוגעשיקט

 סיטינג א בײגעװאױגם האבען װעלכע ,91 לאקאל פון
 אםאלגאמײםעד. דער פון געווארעז גערוםען איז װאס

 און לאגע די שילדעדם מיטיגג דעם po באריכט זײער
 קלאר. גאנץ האנדלוגג חנר פח אוםגערעכםיגקײט די

:פאלגט וױ איז בריף דער
 לאקאל פח םיםגלידער אוגםערגעשריבענע, די ״סיר,

 יוניאז וואירקערס גארמענט ליידיס אינםערנעשאגאל 91
 ta ײיד בעםזנז םרײד, באטהראוכ אין ארבײטער און

 פא־ האט וואם געשיכםע פאלגענדע די םארעםעגםליכעז
 איז װאם ארבײטער כאםחראוג פון םיםימ א בײ סירט

 קלאדינג אפאלגאםײטעד דער פון געווארעז גערוםען
 יולי. טען18 דעם סקול׳ רענד אין ױניאן ארסק¥*רײ

 ארגײםער די אדם פארעםענטליכעז עם אייך בעםען םיר
 ױבליקום אלגעםײנער דעד און איגדוםטריע דעד אין
געטאן. ווערם op װאס וויםזנז זאל

•atn ארום TPttpa אמועזענד זײנעז םיםינג בײם
 tpot װעלכע פון פופאיג ארבייםער, פופאיג און דערם

o £1 לאקאל פח םיםגלידזװ־ p סינױנג פארץ רוף 
 אמאלגא־ דעד פון ־בי243 ללאקא חאטארױםגעגעבעז

 דואל* און גײע א כאשאפען או אוועק םים׳ן טייםעד׳
 איגםער־ חנר פון 91 לאקאל *ו אפאזיאיע זדן ייגיאו

 באטהראוב־ די יארען פילע פאר האט װעלכע נעשאגאל
ױריסז־יקאיןס איר אוגטער ארבייםער

 אל־ אז םים געװארעז געעפענס איז םיםינג ״דעד
ן געםײמנר ו  גױטיגקײם דער איבזןר אלװאנא פר. פון רן

 אויפגעםרא־ איז אים גאך װ. א• ji ארגאגיזאאיע סון
 איז עד tv ערקלעדם האט וועלכער וױיגשםיין, מארעי םעז

 אױמנוז־דיקעז אפיס גענער*ל פון חחגעמא אמםסרואירט
 או־- באםח־ראוב די מים 4 לאקאל ®ח אײניגקײם די

בײםנד.
 קאחען, אלעקס תײעז איז רעדגעד הױסט ״דןר

 חװ־ טון יוגיאן טאכער שױרט חלד פון מענעדזשער
 אפאלגאמייסןף■ די אז געזאגט, האם ער אמאלגאםייםעד.

 נא* א אױף אינדוםםריע די ארגאגיזירען גו בדעח תאט
 או איז עס אז ערקלערם, Dipt און טאסשטאב וױאנאלען

 ניט וײגאן ארבייטער באטה־דאדב אלע װאם באדויןרוון
 אײך פאסח זײגעז op וױ אזױ אנעד יוניאן, אײן איז

a irm oto  n n y apa^ 08 סילס< n,זי אז לג«טײמעזר 
r e קוין פארלאגג?ן ױ ס װי ד י מ י זײ. י

nrru האט קאחען אלאקס >D>ngp ח  ipaipt זרן
ן אןל ן גןפטןלט אים םיר ג ן ו p ו i ,וזישען פלאר* 

ן op װןלסו ן ל י* געװעז מ | |81: | ________י
 געדענקט כאסת opt Tporem^ww די אױב )1<
op tv ש די איר קוסס  prtpipo די איכאר יודיסדיקוי

iUVVIm q וחס jpw זיי ipitpi די ponpV וווןגויג 
o 91 ללסקס tpn יןר■ rra y ry  oyn לן  ן
*fi* מסיו־רןאב *ין v tp o i*  iv tp*p

 אר־ די אפטײלעז אמאלגאםײטעד די קען וױ )2״
 ארבײטען װאס די po באםה־ראובם מ?נעד בײ בײטער

 אינדוס־ דער אק יזױ־ער װען באםה־ראובס, פרױעז בײ
 *ו אויס קומט ארבײטער זעלביגע די tv וױיס, םריע

 געקסםעז דעם מענעד-ראובס, בײ טאג איין ארבייטען
 בײדע װאו ■ערpש אין אפס אח פרויען־ראובס אויף םאג

גלײמײםיג? געמאכם װערען באםה־ראובם סארםעז
 פאר־ *ו אמאלגאמײםעד די רעבענט אזוי וױ )3-

 םיעאיעל, ? ארבײטער די פח באדינגוגגען די בעסערען
 זי אז פארשפרעכעז׳ דעם גלויבען מיר קענען אזוי װי

 םילע װען שעיער, אוט־אװ־טאון די ארגאניזירען װעם
 די לײזעז *ו באוױזעז ניט האט זי אז װײסען אונז םוץ

 זי װאם איגדוסםריעז די אין פראבלעם אום־אװ־םאמ
קאנטראל? איר אונםער האם

 חשיאדראםוםא רpד אז אמת׳ גישם op איז )4״
 פון יוריםדיקציע דער אונטער אריבער איז װאם שא^
 אנאו־ ג?װארען גמײאועעז איז אמאלגאםײטעד, דער

rv האט און ארבײםס־פרײזעז די אין שנים א געםען nו 
? פרי?ר וױ ארבײט װ?גיגער געהאט נאך

קאםאלאנא, לואיס וואם עם קומם אזױ װי )5•
 אר־ pm *וג?ר?דם האם איגדוסםריע, ד?ר אין באס א

 *אלען op אח 91 לאקאל *ו דױס גאלען או נים בײטער
? אמאלגאמײטעד דער או

 פאראינ- גאםת איז אמאלגאמײםעד די אױב )6*
 ־ פאר* ארבײם?ר, די פון װאויאײן דעם אין םערעםירט

 ק־p ד?ר מיט זיד באראםעז ירובירם ניט זי האם װאם
? 91 לאקאל םים םרײד, דעם אין ױגיאן זיםםירעגדער

באהױפטען, אמאלגאמייטעד די קען אזױ װי )7״
אץ ארבײםס־באדיגגוגג?ז די פארבעסערען *ו זוכם זי אז

 סיס• pro פמ ש?«?ר די אין באש?פטיגם nnprt װאס
ir — דריס?נס און ;גליד?ר v r  tv ארבײסס־גאכןו 

 יעײדןל װ?כעגםליכ? די ױניאן דער אושםעלען זאל
 יעדןד װאס שכירות די פארשריבעז איז op וואו שיעםם

וואר• די פארדינם האס ארבײםער
פריזסא, ערקל?רט פאד?רונג?ן, «װײ לעאםע די

 וײ נוליב שט?לעז *ו געצװאונגען ױניאז די איז
 מעדןי• ד?ם איז הערש?ז עס װאם באדינגונגעז איעלע
 םריחז די אין םרײדס• פליםינג אח סםיסשינג דערי,

 װעםעס אונםערגעמער, קלײנע סך V זיד געפינעז
 •p פאסירס שױן האבען op זיכער. ניס איז זיסםענץ

 אױסוד שװ?ריגקײםען געהאס האם ױניאן די װאו לען,
 באנקראסידס האם װאס באס א פון שכיתת די מאנען

 די נעמעז• *ו װאס ג?װזװ גיט אים בײ איז op און
 אין זןל אסאסיאײשאז די אז ־־,iponpi פאדערט ױניאן
 שכירומ די פאר פאראנםווארםליך זיק פאלען אזויגע

 פאראמג געגזמ גןױיכ?דם זײז זאלעז ררבייטעא די אום
 יתיאן דעד צושטעלען פאר פאדערונג אווייםע די

 נו הויפםזעכליך אח שי?םס, ■עי־ראל pנםליכpכpװ די
 זײזדן פח ר?קארד א םים ארבײםער די פארזיכערעז

 ארגײססלאזן נאד זיד װ?נד?ן זײ װעז פארדינסטען,
p ■אסירס םרײדס די אין בענעםים. איגשור?נם i  op 

 עס־ שעפעך■ בײם?ן *ו געאװאוגגעז איז ארבייםער אן אז
 ו־ן■ ער ווען ארבײםער אזא יאר. ײרכ׳ן מאל ליכ?

ד קײז קריגעז נים אפס ער קען זיד חשיססרירס  י
 פאו פירםעס מאנכע װײל פארדינסם?ז. pot po קארד

 ביזגןס פמ ארויס שױן tpot געארבייט האס ער וועלכע
po דןם קריגעז ניט ד?ריב?ד קען ארבײםער ד?ר 

װןן באר?כםיגס. איז רp וועלכעז או בעגעפים פולזמ

חױמאיד. אזא םים סיטגליד?ר די באזארגען נען
 פאדזמױעןן דרײ אויבען־אױסג?ר?כ?גם? די אחוץ

 םינדערװיכסיגן עםליכע געשםעלט אויך ײגיאן די האם
 גך געהאלםען איז קאנםערעגץ ערשסע די םאדערונגעז•

 מ■ איז ױנקמ די יולי. ipol8 דעם דינסםאג, ווארעז
 פרןזךיק םעקר?סאר עקז?קוםיװ po םארםראםעז װען

 ממד סרידמאן, ז. אינםערמױחמאל״ דעו־ po אמה?י
 םאדםחמו די קאםיםע. א po לאקאל, po חש?ר
 אסאסײ ־tpi po פארשטײ?ר די איב?רגעג?בען האב?ז
 *p די װעלכע יוניאן. דער po פאדערוגגען די איישאז

 ענספאו. געבעזאז באםראכםעןאון או סארשסראכען בען
 דןר po וושרןן פארגעזעאס װעלען קאנפערענמן די

*וקוגפם. נאענטער

ע״ r? •אר^יסמשסזןלם סדײד׳ ע a סי t ^ o o r e - ^ ^ ^ H P a v ^ W t i r i w
לי די «ו פאדערוגגעז ן  אנחאלםזמ סרובירם נאר בתים, ב

 געגען ערװארבעז חאט 91 לאקאל װאס באדיגגונגען די
? שכירות שגײד?ז או קאנםראקםארס די po סארזוך דעם

 האבזט מיר װאס פראגזװ, די אויף ענםפער ״אלס
 אז ארקל?רם, אלוואנא םשערמאן דער האם געשם?לט,

 װאס אל? סאר אפען געװען םיסימ דער איז מאל דאס
 װעט םיטיגג ipooppi *ום אבער קומעז, געוואלס האבעז

 פרא־ די געשםעלם האבען אסוו עך,מענש ״דיטיגע מען
ארייגלאזען. ניס מער ג?ן,

 םען אז פארגעשלאגען, דאן האם קאיזעז ״אלעיןס
 אינ־ דער אין סםרײק גענעראל א רוםען מארגען זאל

 אסשםי־ אן נו גענוםעז סראגע די האם םען דוסםריע.
 אל1 א ;סםרײק א פאר ג?שםיםם תאבעז עלף מוגג.

 איבער םארבים?רונג מים האל opi סארלאזען האבען
 פארבלי־ tpot װאס די pc מ?רסםס די סארס. דעם
y פארשלאג• op7 ipipa ימםoשpג האבעז באן n סאר־ 
 חדמנו־ מיסינג opn ipertpa חאמװ װאס די po ייד

tp»wo ײ סארשלאג דאם ל גאד op TPW דו א  אן או ^
ל oip אײד •TP«*Pi גיס איז ¥סשםימונג מ . o p 

ססרײק. v פאד געשםימם הײסעל v בלויז
o p  ov» שםימTP דער *ו ניס־אוםרויזח ^ לג ¥ ^ 

 po Tפילעpג די po ןאשסיגלוגג ריכםיג? v איז םײםעד
 גא־ אין אינדוססריע באםה־^ב דער po ארבײטער די

ר *ו אוג ״ חנר po חאנדלוע ת 'n r.
 91 יאקאל 1פי מיםגלידער די פאר קאמיםע די

 מיםינג ביים געװמן אנװעזמנד 1דינע װאס
 חשולױס גיזמא, חשאומ ואונםערגפשריב^

מ בראוגסםײז׳ מ. מאםיא׳ ד. ס. װזמיג, ל
 קריסאלי נמױ סיסריאג^ מיליס

'tp סקא־יני, חשעגי קססססא םאפיע iot קאר־
 pnpo^ סעדעלע 4̂גארגי opo ממי,

*VOOOOP Ttp P.״

 68ל8דיעםכרןוחןױיונ^ממ
 נתים מלי םים פארחאנחןלפ

אנריםענם באנײעו וחמען

ארכײסער לינדזשערי דער אין ־י - ־
־

 po Otppvo •לים?דס- ארבײם?ד׳ npripaop די
 סינסעדגעשסנסל, דאד po 66 לאקןל ײנחח ססיסש?רס

TPO’VtpUV

 למזשד דער po מעגעחשער סמור, סעםועל ברוד?ר
 נא־ אזיײ ףסױ tv וױיזם ,62 יוגיןחלאקאל ארבײם?ר רי

P ראקסעריםםישע t P* TP̂ uiOTznp ,קן מ  וייי־ וועלנע י
pp ?איר pרגרייכוגגTp : ,יח רעקש־ד דןר ערשםעגם

ל קלעגסם?ר דער  יד די װאס קייסעס דיםםשארחש מ
tipi גןחאם האט po עדשםע די art p i TPBRivB oppr 
tp בווים באלי די tv בסוױיזס׳ וועלכעם יאר״  pv• איד 

 גןדאנקי font oawnpa שלוס דנדלין TPayn דוסםריו
tv ר Dtp W איז ארבײסער דן M PVl 91 חשאב pv 

סןו o-ipmva v TV עננתאגעז נים אים קזװ n גו m 
o p ל9י יונקמ די tpopuv. לױם o p ם ריג  TirtipOT מ

98tpPimv •tv* o די p  p■ IPOWP oppr poonp 
n״’ ־nn ״יז r 76 בלוח » ^o*n •tpo'trtv po tp יי־ 
tpi רעױג אננהאגם p« עזן  pמן די ארבײס. ר  וײ• קלי

TPOtppi TPt 67 בלױז tp»pi די «ץ סירמ?ם prtpivi 
ח זײנזח ײןס םי o ממםיזזל יוג p  p i .וין לןקסל*» 
76 74 TPX"T opoiTtvooon 97 סחװ־ 
rv *וריקג?שם?לם זײ r*  *pw TPTVTipi ד

^ * ----------------------W2ו
P* P* ל w מ i p די װאס poaoreao 

םגיוזי לאגג? זײ?ד v o-orrtpa האס ײ n נ  evn
<ו געבחיכם

pv oaponav o p  TP״ » a  TPגp ם תי ב לי װ מ  
■ipaapo ipo TPttl o p  ore ר מן גײם װן

v p i סאל i«
n ײני»,  pvPV
wpt

®P ,גים לסמל
ױו

 pv pv סליבסעז
tt ר » t p ד מ ^

•H

i pv pv
PP1P

o• וײגסיג? p  p« TPunpopaTV נײאם oaponav.p v  pv tv ,w זייטױממ p i
unpopn POTנpלגv TV — wpoorp

P^P■
p t

OJPOOTV
p די i

*»

op נויםיג 
PV

nrnpa: 
PV 7Wm p v

pn *ו 

p i uunxpoo

כרוחמ־ דודך Tpty ooaportre opבמנ ןןןדןרדװץדי
. ___ אלימ׳ סאו דיסוױוליגירט־ די otre ovp ערשײנוגג׳ נוזײםע די
t *ו מיםגלימר די po נוטרויען no סײם p ױג^ז׳ po 
t די po •piov גוםער »ל״ח מר p ^ » ’o אױף t p 

n ױפפןתרוגג* r« ’ TP po נו TPtvV זיד TPTJPOOTPP 
o בילד?ד עקס-רעי נעמן p  pv קליניק t p  po .ס. װ

n»־rnP< אײנג?שס?לט po ןזאס . p  po o’cv pv TP 
 םיט־ 2200 ארום tpot ipo סיגף ערשס? די po ימיאן.
v עקחומענירם גלידןד n tm• אײגגע־ האס 62 לסקאל 
 אונ־ װערען װאס די װאס סיסטעם באשטימטע v ארדענט
 אונסער״ די TP^ די tv סערםיסיקאם א קריגען סעחונם

t חרכגעמאכט. זזטנג p לןןקאל tv ot’opmv oyn אויס־ 
^ די TP*וױש פלערועס־קאמייק ל ג ם t םי p  TPism

pם?ל" דעיארםםעגט׳ םרײד גארמענט קאםזמ ר 
o p ד;1עוױיס־סר ovayo o האם ,npopn ?לײעס טני p 

ל v באנײס  TPiPanpap tv TV סירם po סגרימענםס מ
 דיס•* ,איו pv Tpot װאס שעסער סילע po קאסייי!

.OTPavaiv ניט נאך ריקס
oapo’Tav t p, םים באגײם האט ױנקמ די װןןס 

n p ״עלים po *opr סיםםבורג TPttpa po די tptw־ 
poo װאם ארבײט שםיקעל oapoorvip t p האט **P 
 קאמז׳ tpptvoo v or'opaav האם סירמע די הסם.

v too שנים po שכיתת די oatrpa pv »י OToa* 
מ סלוסזמ  TPaaypp, סאז־שסריינחװ חדך tpd«otv אי

a n ty״o פארמאכ?ן po ■vo o p .לי סיטסבורג 
pot’o 126 בסשעפטיגם Tporetv. אױף האם ױנקמ די 

on^pa Tpaav̂ די p וױסזװ tv ,potd t p די Trap
tnprvo א aartpopn שכיתת די אױף tv pv װאו n 

o ^ל p ניס שןן TPtpro d tp  n opn tpoid י  י
pvp o ti DOTa nrap.*

TPorrp o p  TPaavapaore po oaponav t p 
t האס Trap די ױלי. i  oa^ntoa פvל^pנop TP̂ pa
tv ,aauupt t םיס TPoyn אװײ אױף p לי אויב Pdt'o 

o»a t p  po opn םעםלען v opn סםרײק TPonpa װעי 
tpo6 o p  .jp ױלי n po״o־PTpn־anppn Dap 

ipdvp* pv ataoD’o •jva TPrvopa םיט prpo ליס־ 
ד TPaâ די pv tptp'otv די po po'&ip v pv מ pa יקם3«יק

aavTrvo tv  Tpanipapnix o p פאי־ v יס3ש pv די 
popn y *tye Trap t• די pv שכירות p  po aarrprvo 

TPrynpa ipapapaTpoTt po aart ארביםרײש״• «ו
*VPPa Dsy&pa tpot oyn -ooxgttontt prpav 

:tpot ,oyava o p  pn
oapanay t p פיט .oayo pv Tvap,״ orta y 

’orvo’at שאס po ,ויטבורג pv מנײם TPryttpa םים 
tvo TPaanpopnyo paptm to די pv Tporere קיר־ 

pnpi ססום־םײד די ;שםתחח. opn קאםסאגי״ po 
o»a v jpacn^oapo ,Tvoaprpo־o p  oyn jy v  npap 

ipoe ױלי t p  on* oaponav TV TPanopaTpoatv 
tip Trap־ Tpanowm v .די קאםייק TPayn w ra n y 

y pv TVTTTPatBD 40 n  TPatvnpa 40 יסום3סי p i 
TPaatVravnrvo n  .pattw y oapo םיס p o n  t p 

po pppptpa DT’opa tpot דײװיד tvopptt .*rtyara 
ppop are ; ran ^ o a p i pv oapetnyip o p  po״ 
vrprpo pv ,Tvoaprpo po Tponpapa opnoon 

p i oapay opapa ^ a y ry ל מ םייי TPoyns ,109 לו
3iy3PTi• •רעזידעגס ודײס

d p  ppap n אױך oaponav o p  o re s םיס

oלVDvנv װאױלסעסיג? גןמלשאסםלימ נו re  pv TPe 
p חװ־ ימגױס• p  oyn oapoאנקי&עז ״ y pv ,תאססיסל 

aatapim t סאמילי? יי v  po D iptpaoprv orpn o p, 
ppaorp-TV^VTpawn קיגד׳ tptv  t p ,סרױtpaTpapp 

י דויז־ tptpp ממלסעו Tpap t י o  oyn t p w p v 
^pan די נוקמסס. מי ײ* p TP3pa tpo re .חילןי״pantynapo ,Dayo^y po, 200 װעלכע DaTMpvva 

Tporet y-Tpayn n  .Tporety האבזח y TPayrppa 
t p  y ■prtrp 1 po aanpapn.־ t p םיניםום t p 

TPrynpa tnpapnpa re  Tporerrpnjo 6 נױס oapo 
.p a w  fo re

 אגגע־ ריװער ®אל ®ון רעגיחנג שטאט
טעטיגהויט ױגיאן שטערען קלאגט

 פאןן אװ sits איפםערן אין
דעפארפםענפ

 po Tportpapo ,Tpayn npn oaprapro חייס
ז י מ י י :opoanva ^apooryip ײ

O TV ip p p ’ PV Dty TTPDont po T p r^ aonn• 
in  TPap W J ^  םיס oaparepaore לידגיױואגרסוי

t o t p o p  TP>TPDppo tip ota TPJanpreore r t n 
oreTy a. »־•9 p  vtoopp o p  po ooatpare t p 

»׳ tp«17 o ״ p ,מי po eapya oavrapam י v D p 
Taprre V f דןלסי •Tpryaon* prptaw p.

Tpaatyaty• o p  Dsmovaay pv oopa TP® TP

n  pv "Oppo o p  Dayyppaay

TPrynpa UPpppaare ,Tpre •to .T prereo ססײס 
tpot Tporery n  .pnapDoreo ? גיליייסװי » y 
Trap n  pv orery t p  ta TPryttpa Dprepaprea 
.oaponay tv t p  p are t p  tre  oלpavm p d p  
o p  prap n  pv appa norn •tpay o p  p are  n  
*ap paayy w  •m oo o p  ipreva Dלyזpa שיץ 
n  on* *tpayn aapripT ront TPvnts Tpiaprpo 
ta ipaatypa ■tpay re  p r o  t p  p i tpbptotp 
-aw a p  p are  n  pv aatanaptnnp y ta tpbv
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pgiB-ingo g 8 אז זיך, פארשטייט גאסען. די אין 
Bgn p u n שװעריגקייטען גרויםע n פער־ אזא קריגען 

 ?ײז גיט pagn שטאט־םאטעס די לייםענם. אדער מים
•oigun 1פא ליבע איבעריגע
 פעקטארי גרויסע א זיך געםינם רױוער פאל אין

®p 1.700 ארום באשעפטיגט וחגלכע דרעסעם, קאטען 
 ?אםפאני״. מאנוםעקטשורינג ,האר־ליע די ארבייטער,

p גענומען זיד האם 178 לאקאל inug iig או־פײ־ די 
 מעיאר art געווענדעט זיך האט לאקאל דער ורען םער.
 דער ארום ליםלעטס םארשפרייטען 1צ פערמים g נאך

 אנטזאגט. פארלאנג דיער מעיאר דער האט םאבריק,
 סאונד־ א מים באנוצען גענומען דאן זיך האט ױניאן די

 ארגא־ דער ארומגעפארעז איז עס װעלכען אין טראק,
 םאבריק דער ארום סיעמס. פרעד ױניאן, דער פון ניתער

 אר־ די אויםגעקלערט ספיקער״ .לאוד דעם דורך און
 די און םירמע דער םון םראםיטען די איבער בייטער

 קריגעז װעלכע ארבײטער״ די םון שכירות קלעגליכע
 א דאלאר 14 פון מינימום געזעצליכען דעם ניט אםילו

 די אײנגעםירם. האט סטעיט מאםאטשוזעטם וואם וואך
 *ו אז געזעץ. א אגגעגומען דאן האבען שטאט־טאטעס

 ארוים־ מען דארף םאונד־טראק א מיט זיך באנוצען
 לײםענם אזא קען נאטירליך. ױניאן, די לייסענם. נעמען

קריגען. ניט
 גע- אין געװענדעט דעריבער זין־ האט ױניאז יי

אינחשאנקשאז♦ אן גאך ריבט

 פוימ ̂םישאנער אינדאםטריעל
 ןןרעךםיפגליד װעום םילער

142 לןוס&ל פװ

 אונםעחועש נרעססעי צווייםע
אינםערניישאבער םיס אנריםענם

p? א דורך m שע• אירע סון אײנעם אין סטרייק
 דער *װינגען *ו געלונגען אינםערמגשאנעל דער אח פער.

 פיר• גרעםטע צװײםע די קארפארײשאף, זדיל ״איםםערן
 אונטעמו־ םרייד. אמטערוועש אין אםעריקע אק מע

 איינשטעלען און ײניאז דער םיט אגרימענם אן שרײבען
p u r .גאדיגגונגען

גאר־ קאטאן סון מענעוושער רייזבערג. עלײעס וױ
 די באםרײבט איבער. גיט דעפאו־טמענם, טרײד סענט

 אין םעקטאריס *וואנאיג פארײשאױקאר אײל ״איסטערן
 9אל די לאנד. איבער׳ן סםייטם און שטעם פארשידענע

 ארגאגיזירט, געווען ניט איצם בח זײנען אירע שעפער
 װעלבער יאדק, נױ אק שא■ אײז P® אױסגאםע דער םיט

p אוגטער שםיים i איג־ דער םון 62 לאקאל פון קאנםראל 
 גוםע גאר די פראחפױרם םירטע די אוןװאו ?לאג?שמעדנ

 עס מאו שעפער׳ אום־אוו״םאזץ אירע אין ארבײם. לײן
י האט ארבײט, ליין ביליגערע די געמאכט װערט  יעיאן י

*וטריט. קײן געהאט ניט אמט ביז
 אין שאפ איר אין אויםגעבראכען תאם םםרײק דער
 באשעםםיגט װערען עם װאו .oognoogoga קלינםאז׳

 די האם שא■ דעם אק ארבײםער. הונדערם ןנוױי ארוס
 םיםםעם״. -עפישענסי אן אײנגעםירט לעצםענס סירמע
 און גשםה די ארבייםער די פון ארױםגעיאגט האט װעלכע

m געשניטעז m .די האבעז פראסעטט אױס פארדינסםען 
 אינ־ די ארבייט. די געווארםען שאפ דעם אין ארבײסער

 בעין׳ מעק און חאלפערן י. ארגאגײזערם, טערגעשאנעל
י עזזײג װעלכע  פארגינדוגג אין געשטאנען *ײט לעאמע י

 פארװאנדעלם םםאפעדזש דעם חאבען ארבײםער, די םים
סטרייק• א אין

p• דורד im naigטענעדזשער שאר, װאםםעםיועל 
 .62 לאקאל ארבייםער למחשערי און נעגליזשי דעם פון

Bgn מיםן אגריםענם איר דודך םירםע חװ־ םים עחאטג 
 געװארעז אראנזשירט איז שא■׳ יארקער נױ םאר׳ן לאקאל

yg n jg y  g און אפיס שאר׳ם אין בתים נעלי די מים 
 םעג, ונװײ געאויגען זיך האבען װאם פארהאנדלוגגען נאך
מן די ,חאם ר  דער םים אגריפעגם אן אונםערגעשריבען וי

 דעם דודך שאפ. דזנם יוניאגמירעגדיג איגטערנעשאגעל.
יוגיאץ קלןוזד די געדחוונען אדבײסער ױ ה#בען ^גריסענס

mam  M M *  M M M M M l i  M M t  M k  • M M l i M k M  Mg שכירווו די אױף פראגעגם מץ פוץ העמרוגג 
 װעחח געטאנם זאל שטודיום g ;װאד־ארבײסעד פאר

מו י ■ןדיינםטיז די וונ י ו י  םים׳ן .ײסעראדג-טיקש •
ק  אנדערע p שטיק פאר •ריחןן די חעגןרגן ts טון
בןדינגוגגנז. יוניאן

ו מים פארהאנדלונגען די אין ן סעםל־ און פירמע ד
 םעגעחשער שאר, םעגױועל באטײליגם זיך תאבען טענט

מרג vr*rי ויײס־ײמזידענם 62 לאקאל ■ח ײז  g און ד
m m ממדמרא די *ז «jn r  i

 םח קאמישאנער אינדאםטריעל מילער, ם. םרידא
 םפעציעלען א ביי ערען־גאםם געװען איז סטיים, יארק נױ

 אפ־ ארבײטער בלומען קינםםליכער דער וואם לאנטשען
אראנזשירט. איר פאר האם 142 לאקאל םון טיילונג

 האם לאקאל םון מענעדזשער םואווים, דזשאזעף װי
 דער ביי געווארן אראנזשירט לאנםשען דער איז ערקלערם,

 באשםעטיגונג מילערס מים פון געלעגענהיים צוױיפאכער
 פרעזענ־ צו און סענאט, םםייט דעם דורך קאמישאנער אלס

 םון ערען־מיםגליד אלם קארד ױגיאן א מיט איר טירען
לאקאל.

 א קאמישאנער אינדאםטריעל דער איבערגעבענדיג
 מענעחשער האם לאקאל, םון מיטגליד־קארד גראװירטע

 ױניאן דער םון צוםרידענהיים די אויםגעדריקט טואװים
 געג- דער םראץ אמט, צום װידער־באשםימונג איר מיט

 האבען וועלכע כחזות באהאלטענע געװיםע םון נערשאפט
 םי־ םיס אױף אנגעוױזען האם ער איר. געגען געארבײם

 היים־ארבײטער, די פון לאגע דער סון שטודױם לער׳ם
 פאקטיש איז ארבייט הײם אז דערצו געםירם האט װעלכעם

 אינ־ בלומען קינםטליכער דער אין געווארען פארבאםען
 אין באוועגומ ארבייםער די :געזאגט האט און דוםטריע׳
 םים גליקליך זײנען םםעציעל יוגיאן אונזער אץ אלגעמימ

 קאםישאנער אינדאםטריעל אלם װידער־באשטימומ אײער
.ייט*פט ין•

נעק־ דער געודען איז וועלכער דובינםקי, פרעזידענם
 אינ* די אז געזאגם, האט לאנטשען, בײם רעדנער םטער

 םילער קאמישאנער רופען «ו גליקליך איז מערנעשאגעל
 אינםערנעשא־ די אז ערקלערם האט ער מילער. שוועםטער

 װעלכען װי קאמישאנער אלם םילער מים פאר ציט נעל
אמט. דעם פאו קאנדידאט אגדער איז עס

 געווען זײנען לאנםשען בײם אנוועזענדע די צוױשען
 סרע־ אינםערנעשאנעל׳ דער ®ח םעקרעטאר־ עקזעקוםיװ

 האכמאן, חשוליוס העםקעל; האעא אםהעי; דעוײק
 באארד; דזשאינם דרעס דער םון מענעדזשער דזשענעראל

 פארװאלטונגס דעד םון טשערמאן ברעםלאו. דזשאזעף
 נאג־ איזידאר באארד; משאינט קלאוק דער םון קאםיםע

 םעקרע- לאנגער, לואים ;10 לאקאל ®ת םענעדזשער לער.י
 םרידפאז. זבריהו באארד; חשאינם קלאוק דער פמ טאר

 יוניאן םון נױםאן פאולין ;66 לאקאל סון פרעזידענם
 נױ ®ח םעקרעטאר שנײדערמאן, ראח סענםער; העלטה

 ליבערםאן, עלײעס דעפארםמענם; לײבאר םםײט יארק
 םרן מענעדזשער קאלאס׳ אנטאני און יוניאן דער פון לאיער

קאונםיל. אקםעסארי

 באנײפ אנרימענם סמוס װיניפענ
עדעחנמןן פימ םיפ .

עט־ געצױגעז זיך האבען װאם םארחאנדלונגען גאך
 אין םרייד קלאוק אין אגרימענם דעד איז װאכען׳ ליכע

 אגריםענט גייער דער געווארען• כאנײט קענעדע, וויניפעג׳
 איז און יולי טען5 דעם געווארען אונטעוגעשריכען איז

 גריגד• v נאך ארבײסער די ®רן געווארען גוטגעהייסען
םיםיע. םפעציעלען g בײ דיסקוםיע ליכער

 אינםער־ דער פון עמעדררמפא ײן.מרלשפצ םײער וױ
פארחאנד־ די אגםירען געהאלסען האס װעלכער געשאנעל,

^te^te^te A A M k M U k A i M M  m m  k f t k k  k i M M  * M  ■ A i k  k k i k Lדעם ושנמגדברײגגעז1 אח בתים בעלי די מים לוגגעז 
 פארבע- אגרימענט דער אנטחאלם שרײבט׳ סעםלמענט׳

 נאר גוגגעז.ארגײמס־באדינ די איז בלויז ניט רעםתגען
 דןם דודר ארבייםם־םעםאדען. די אין עגדערוגגען אױד

מר אלע קריגעז אגרימענם מג V ארמי ר מ מ ױף ז  די י
 אר־ גרופען געוױםע און װאך g דאלאר אײן םץ שכירות
 09 חעכערתגען; עקםםרא גאך דערצו קריגעז בײםער
 געוזיסע און םקזױלס םיניסום םעםםע אײגגעשםעלם װערם

װי סונקסען די ארבײסס׳סיסםענ^ חװ־ *ין עגדערוגגעז
----- * - - — tetete  ̂ ------— a .  t e  te A-tetetete te te tete u a  A A A ik  i A k A M k k k kפאלגט וױ וײגען צוגעשיקם׳ זײ האם פערלשםײן:

g ק 1« העכערונג  גלײד װאדם ײ*ד » דאליר יי
סנ g ארבײסןר; אלע געגעמז  צר,טײגאר ואל מיזי

 פינף g וױ טעו־ גיט ןלנסארשסנ ידז נױס ז9לזא 9לנ9ײ
 יאדאן איז ארבײםער פראצזננם
ח ז9רתג9חעכ מססדא o ״ r ;ד איי •ון משך איז ד

גערעכמיגקײפ -►
 םמו• די װען ;טרײד אין ארבייטער אלע פאר סקעילם

 אײגגע־ אײד דאיף װערעז׳ באשטימט װעלעז סקעילם מום
 פ*• םםאנדארד פראדוקציע גערעכםער א װערען שםעלם

 אײ־ קענען נים זיך װעלען צדדים די אויב ארבייטער. די
 ארביס־ צו איבערגײז עס דארף מינימומם די אויף ניגען

 באשסיםס דארף פראדוקציע פאר סטאנדארדס די ריישאן.
 בײרן װעלכער אויף פעתאן םעהיגע א דורך ווערען
איינשםיםען. זאלען צח־ים

 םיטיע א בײ געװארען גוםגעהייםען איז אפמאך דער
 טויזעמ• ®מ נאענט באטײליגם זיך האבען עס וועלכען אין

 זײנןן ױניאן דער ®ח מיטגלידער אלע כמעט מיטגלידער.
 אײ געדויערם האט װעלבער מיטינג ביים געװען אנװעזענד

 TP זין האבען זיי פון צאל גרויםע א שטונדען. 4 בער
 4P םראצענם 99 ארום און דיםקוםיע דער אין םײליגט

אגרימענם. דעם גוטהייסען םאר געשטימט בען

םיםעלװעפפ די און שיהאנא אץ
 פון םארםרעםער ביאליס, מארים וױים־פרעזידעגם

 מיםל־װעס^ די און שיקאגא אין אינטערנעשאנעל דער
 שױן ארבײםען שיקאגא אמ קלאוקפאכער די אז שרײבט

 סע- דער איז שעםער גרעםערע די אין פאל־ארבייט. אױף
 שע• קלענערע די אין אױך שוואוגג. פולען אין שוין זאן

 ן ערװארם מען און ארבייטען אן שוין מען הױבט פער
 אינדוםסרין דרעם םילק דער אין אױך םעזאן. גוטען
 דרעם־שעפןד די אין ארבײם. וױיזען אן שוין זיך הויבט

 סים־ נײער דער גןיווארען איינגעשםעלם מאנאט דעם איז
 דרעסעס די נעטט ז9מ איידער פרײזעז םעםלען םון טעם

«r םריהער ארבײטער די לאזען צי אנשםאט ארבייט, דער 
 09 וױ םעםלען׳ גאכדעם און םטאילם די מאכען אנהויבען

 װעל־ קאםיםעם, פרײז םילע איצם. בח געפירם זיך האם
 שװעריגקײטןן האבען ערםארונג, די ניט נאך האבען כזג

 וקך זײ וועלכע דרעם. א אױף פרייז דעם באשטימען ביים
 או* די געװארענט האט ױגיאן די געמאכט. גיט נאך בען

 אײן שטימען די אײדער פארזיכטיג דיער זײן צו בייטער
 זין זײ זאלעז זיכער. ניט זײנען זײ אויב און פרײז א אויף

אגענם. ביזגעם םיט׳ן באראםען
געטשארטערט לאקאלס נײע

 די געװארען געםשארטערם זײנעץ לאקאלם נײע צװיי
 קראפארדםוױל, אין געגענד. דעם אין וואכען פאר לעצםע

 שיקאגא פון 9םירמ םאן״ און «הױרש די װאו אינדיאנא,
 ארבײםער די װעלכען צוליב און שאפ. א געעפענט האם
 *92 האבעז לא־פארטע אוץ שיקאגא אין םירמע דער פון

 אנגעשלאסען אלע שױן זיך האבען וואכען, םינף םטרײקט
 חל ימי דדײסיגסםען דעם און איגםערגעשאגעל דער אן

358 לאקאל אלם רעטארטש g געקראגען די בען
 אפשטימוע חדך פירט באארד לײבאר

 פון ארבײטער טױזענט צוױשעז
״ גארמעגט ״אלפינא ק̂ן

 די װאם קאםפײן, ארגאניזאציאנס שםארקען g גאך
 םױזענס די צווישען אגגעםירם האט אינםערנעשאגאל

 ״אלפמא דער בײ פטיגט9באש ווערען װאם ארבײםער
 ילעשאננ די חדך אשנם דארם פירם ״.4p גארםענם

 וױלק זײ אויב אפשטיטוגג אז כאארד ריליישאנם לײבאר
 1P פאר אינםארנעשאנאל ר9י חרך פארםראםעז זײן

פארהאנדלונגעז• לעקםיװע
 יין פאבריקעז םיר האם *jgp גארמענם •אלפינא די

ח םיםי ראדושער שעבױגען. אלומא שטעם די W י ig• 
אן ר9ארבײם מא^ײמעט די  י9י ®ח םיםגליחמ־ יינ

 לײבאר דאר םון רולם 9אלג* די לױט איגםערגעשאנאל.
 באשםעםיגם גאואלט אינםערנעשאנאל די האט באארד
חני סץאױ מאדארבײ די ®ח רטרעטערפא אלם וחװ־אן  ג

 איז ארבײםער די םון םיםגלידיקארטען די ®ון
 באאחי לײבאר די װאט רולם 9ניי י* אוגטער יתיאן•

 >ישיד אז |9י9ײ דורכגאפירט •pgr אימגאפירט האם
מתג»

̂יסאגט אלפינא די  די פון אייבא איז 4P ג
 דעם נד.gל אק םירםעס ^רטאגם קאםען םע

fi9 אנגאפירט דארם האט קאמסיין נחאציאנט i 
לסף ארגאגײזער p פלאםקיז אײג גאנײזער

--------------------------4 1939 אױגוםט,
 ערשטען דעם אונםערגעשריבען האם יוניאן די װען
 קא־ די האבען םאר־א־יארען, םירםע חנר םים אגרימענט

 שכירוו^ די אויף העכערונג באלדיגע א געקראגען םערם
 העכערונגען וױיםערע וועגען אז םארשטענדיגונג דער מיט
 האבען שםעםער םאנאםען זעקס םארהאנדלען. גאך מעז זאל
 םון םראגע די *ון צתאםענגעבראכען םארהאנדלועעז די
 ארבים־ געװארען-צו איבערגעגעבען איז העכערונגען די

 ענםשידען. האם םשערפאן אימפארשעל דער ױישאן.
 באדײםענדע א נאך קאםערס די געבען דארף םירמע די אז

 מאנאםען. זעקס די םאר בעק־פעי זײ צאלען און העכערוגג
 צוגע־ שימ םירםע די האם אגריםענם דעם באנייען בײם

 דך האט זי אבער העכערוע״ די די געבען צו שטיםם
 ײידער איז םראגע די כעק-פעי. די צאלען צו אנםזאגם

 און טשעו־מאן אימפארשעל צום געווארען איבערגעגעבעז
י געבען זײ מוז םירמע די אז באםוילען האט ער  בעק־ י
 זײ האבען איצט יולי. ערשטען דעם װי שפעטער ניט פעי

םשעקם. די געקראגען ענדליך

םאוםח־װעסם דער אין
 איגטארנע־ דער ®ח םארטרעםער פערלשטײן, מײער

:שרײבט םאום־װעםם, דער אין שאנעל
 אוג־ האבן םיר זיגם יאר צוױי אריבער זיינען עם

 בתים לי9ב די םיט אגרימענםם ערשטע די םערגעשו־יבן
 םיר זײגעז מאנאטען פאר לעצםע די געגענם. דער אין

 זײ־ אגריפענםם די נםם•9אגרימ די באנײען סיט פאתומעז
 קײן נישםא זײנען עם בתים. בעלי אײנצעלנע סים נען
4יפ*ס 09M99 י9אי איסיל טײנש אין סאנײשאסאסיא

 אונםארגע־ האבען מיר װען צוריק׳ יאר צוױי מיט
 פראבלעםע הױפם די איז אגריםעגםם, ערשטע די שריבען
 מװואז זײנעז זײ וױיל ארבײםער, די ארגאניזירלן צו געװען
 אױסגעגעבעז האבעע בתים בעלי םאנכע שאםם. אפען

 אר־ זיד ארבײםאר 9י9זײ דערלאזעז צו גים פארמעגעגס
 9ר9שײ געהאם מיר האבעז זײ ®ון 9®יל םים גאניזירען.
 זײגען אגעגםוראן דאםעקםיװ יוגיאנם, קאםפאני סםרײקם.

 האבצן בתים בעלי די װאם מיםלען געוױינליכע די געװען
 גענוםעז האם עם ױניאן. דער געגען קאמף אין באנוצם
 מים עזצעקועאיו גזמענם זיד האבען מיר ביז יאר עטליכע

 ן9קטיװ9קאל א װעגעז פארהאגדלען «ו בתים בעלי די
אנריפעגם.

 נים רײד קײז דאמאלט האם ז9אוםשםענד די אונטער
 פאו־מד 9אנדעי אדזװ־ שכירות העכערע םון זײן קע:ם9ג

 ־91 האכעז בתים בעלי די ארבײםער. די פאר נאנרונגעז
 באדיג־ די מים צופריחװ זײנעז ארבײםער די אז טענה׳ט
מ g — מגממ  ימיאן. נױדאר ני& באלאמעז זײ — סי

 גןך נים אגריםעגטם ערשטע די אין ר9דעריב האבעז םיר
 שכירות׳ די אױף העכערונגען אלגעטיינע קײן קראגען

p 91 ארגדיטער די פון שכירות די װאס דעם םראץ m* 
 חא־ אגריפענםם ערשטע די דורך רי^9ניי שרעךליך ז9ײ
 אױםצח־ינ־ קאםיםעם שא■ לם9שט9איעג בלױז סיר ז9ב

 שטיק- אױף פרײזעז פאו־ בתים לי9ב די פיט זיך ממ
 שכירות די אױף העכערונגען 91קלײ אויד און ארבייט

װאכען־הענם. פאנכע פון
k k k  M k M  M k M M b M  A a a. tetete Ate A a A a. *te Ate te — i  te^te teteAte A A M k ii■  9V 97g* •9־nmg p איגטעצעז לאגע די אח איצם

p ר9• m ר9ארבײט די שעפער. יוניאן קלאוזד איצס 
 איז• יוניןן g װאם ווייםען און אגםוויקעלם זיך האבען

o זיד pagn בתים לי9ב די אייד m p ip צוט parp i. 
p a  pn p םים האנדאלט g « »י  *9iw זיך po סוז י

 ארבײטם־באזײג־ די ביסלאכװיח עסערצזנפאר צו ימױנען
 *91 זיד האבען צושטעגדען די!עעגדערםע אט גתממ•

 בא־ סאר פארחאגדלומעז איצםיגע די אין םערקען לאזט
י «ײמ oopam י g. נים םיינם דאס p בתים געלי די 
עח ז9חאב » די װאס אלץ pagigiagi ג תי  *gB9i האט י

ogn p מרס. a זיך p u n  erapi. איז !ײםעגוױיז gסיא 
p 9ל« יי ig ip i אזײ erapi ogn p a  p  pinsgug 
 י9יigo g 9 פאר עןכאגראונטעד puiymorwe יי

 ײז091אל יין ז•9|»קיל ייד לױ9װ ממױםאר די בח צײײ
ר מ g i י p  p iaagug puA igpnge n  p m 

an i גײסס יױיגדליכאן p  B9X> ip.9® »1 די ״opgp 
i אמ^ל psgn ogn ארבײסאד יי p  paugi יאר־ די 

P מנדלתגאן״  opgo >p p n p io*ng pagn| ײלד9ג 
ogn po n •זין i p  ei*mpa ■pVrp 9נײד a m i 

g 1ייגי m n  p rp i

 העכערען אר״ עגד ״דזשי און ״םעל־מאר״
פארבעםערונגען אנדערע גיבען און שבירות

 ענד ״חש. די און קאמפאני״ !ארמענם ״סעל-מאר די
 םון שעפער אונםערװעש צוױי קאמפאני״ גארמענם אר

 די םאר רימענםם1א זייערע באנײט האבען לואים. םײנט
 אר־ שםיק פאר םקייל וױידזש דער יאר. צוױי נעקםטע
 דורכשניםליכעז א ®ח pגעװאר געהעכערט איז בייםער
 pon’oigngi א אויף שטונדע א םענט 32% ®ון םקעיל

 םרייזען םריערדיגע אלע שעד- א םענט 37% ®וץ סיניפום
 *P 91ל9װ טייל^ סםאנדארד די איז ארבײם שםיק אויף

 נים םארדינעז זאלען מיידלאך די אז רען9װ רט9כ9רי
p 9אל םינימום. דעם םון ר91וױעי ^ i  p 'n o^  n90״n־

91 pngnװאד א דאלאר איין םון רוגג9כ9די א ען1קרא; 
 וױי־ נים ®ון 1העכערוג א קריג^ רם9ד9םפר אח רם9קאט

 ימום1מי א — מאכער ל9מפ9ם ;װאך א $1.60 וױ ר91ני
 ־91 אייד האבעז ארבײםער די שםוגדע. א נם9ם 43 ®ח

P ^ p ר9ארביים די רוגגען.9ם9םארב 9י9אנד 91אײני 
pagn שאפ 9ל9םפמי בײ נםם9רימ1א די ן9הײס91גום 

g p m  ogn pup»a91האלט9פג p.און ווארמ -o»p 
י צו דאנק g געדריקט ס.90קאסי נץ9ר9קאנס י

סיטי־ הענזעם אין באנײט אגרימעגט
 סאכאט ם9י אגרימענםם די גאנייט pagn םיר

 ®ץ 9mc קא•״׳ 11קטשורי90סאני רס9ראז*3 ״גארדאן מיט
 ר,9פ9ש צוױי סיט ;ם9םירס ם9דר pogp 9סט9גר די

 ריםשפאנד, אין ר9«װײט g אח םיטי 09119? איז ר9»ײנ
 און סלאפוו^ ל93 350 ר93אי po״ang ס9 װאו סמורי״

 שאפ. ס9דר קאםעז g .״.g? גארפצנם ״סיזורי י9י סים
 pagn פירמעס די ארבייםער. 200 ארבייםען עם װאו

 ־9ח־ pogp לײן ביליגא ר9זײ g פראז־מירם ר9פריה
 g paga pann9ug זײ pagn לצצםצגם אבפר .090

ogn p און לאין כפספרפ a די ז9ר9כ9ה גפדארםט 
p םיד pagn pii*rign«PB 91לאנ נאך שפיחו^ i 

pign? 9י191®אל די p«n9090*P0 : ח שכירות די® 
 g ®מ pngipi רט9כ9די91 איז ?אטפרם קוואליםיצירםע

g p 8 דאלאד 30 ®מ דח־פשנים  ign gפון ים8יני 
p? קאטפרס די װאך• א דאלאר 3730 m א גלײד 

uvpa9n וױיםארפ און $230 ®מ pim909n ם9ז 9אל? 
pogiga ס«חד יל.9ם? די |9רײכ1ר9ד |9ל9ײ זײ ביז 

p? רס9י m םיס ײ$ד א דאלאר 24 ®ון ים8יגי8 א g 
 ארבײםפר שסיק ;דאלאר צװײ פון ד׳פפפרומ ר91באלדי
p in? י1פאל די ^9 oaia’i’a : די ogn 19ארמיט 
p — 33 8190 דאלאר 1ח־ײסי ביז ogogrt אויף iio  g 

 פאר־ ogn 0909»* אױף ארמיטאן ogn די ;שסתדפ א
pon? דאלאר 45 במ זיד n  p iio  g®־»p n p  p א 

 ogn 0909TI אױף ;9שטתי א opo 37% פת סמיסש
ד זיד םארקױססן  זײז מיגימש חװ־ דאח• דאלאר 45 מ

40 0190 g די ;שס»ת ogn 0909־ח אױף ארבײםאן 
ogn 45 פאר זיך ®ארקױפאן m ■pa דאלאר p » a  g 

 מ־דים 9בײי ®ת pngn טאשםיסם סעיסש דאר דארף
ip זײ אױב ?P19 ױט ײד g m 9 דארף p aם 

n  pa9n93P .ארסיםרײשאן pn*w ר9ײם3ז-אר9װאכ 
p m? •די ײרן oopa'-ug א iirpa9n דאלאר 1 ®ח 

ign g לײך־! P| 9ר9װײט pmn989n ס9ז 9י9י? *ga 
pogi 09י ן9רײב1ר9י זײ ביז aiau»a .םקײל i p די 

p m  oopanig 890* 19פארשריפס פאראז אױך pi9n 
 שפירש igo ן9חאלב g pngan pign רס,9ל־םײק9•

ק p ק־רים9םל י  pn ר9ארמים IP  p o rp i ongn 
י אץ |98ארגײ שא• p 9י9» in iim a. 19אדמים די 
g n די ®ח  p o rp i p p n  poga םיםיע |9ל9צי9ספ 

pign 09ל po31 agi oganig לי•1י
8» p i o p  p  ■pp pngi pm V ipnpo19ארל 

ogngp po *ogn .סיםי a p  p a  pn״o סילק g ii־ 
n  .p o 40 יתיאן r» rna'ip  g o p i  ep igo 

g opo 67% i דאליר p  opogp p o  p n  g 9שםמד 
o פאר p orngw. םים p o  pimgagn gingngi װיד־ 
a p״p ip p u g ?  .p o פאר a״ »ooigamg n  p 

p p i ײד v י  p i  o p  p.אש319לא ־ imnropgoipo 
pp״ i p םש p i ״o?p o דדײ gp otu״• ®opo n
%•0P

אנטאניא םאן אץ שב״חת אץ חעכערונגען
ir m  p i  i p  390990 jr ig o p  po  i p ד» 

p לתגק u ip ag n  g V g w n u p  p in ?  n י1 אױף 
a שפיוײת p po״p i  1«  opogp n  .p o

מ? jp י9״  im o o p g o ip a״ gn i  P ig ip g i pagn* 
o ip p  og i ogn . p ir  p n  g iip g i 5 n® in p a 

g »1 ארױף i 25 n  gobgm  o p e o i'p n  o pלאר g 
n  p  gehgm  9009a n  i p  p n״i  •P rtg i ip, 

ogn p 'lr• אױך opo •pp |P  inpagn  g p ig p g i
3 P 0 9 P  p  p o  9H10W g

ט--------------------------------------- י י ז ► 19

 לאס־ אין נעזעץ אנםי־פיסעםיננ
 פון גע׳פסול׳ם אנדזשעלעס

האורם סופױם
־9אנדזש לאם אין ױניאן שאנאל9119ט1אי ר9גז1א

 ײםער-3אר ם9י יט־קלאפ1ט א 1939191 ד.אט ם9ל
 ײ3 ן9מ91ו1?9אװ געװכט ד.אט ogn 99191 םיינדליכ^

 ט•19 אן דורך פיקעםען, 1צ רעכם אם1 ר9ייט3אר י1
 רם1קא פיריאר1ם םץ עקראגעז1ארוים ד.אט זי ogn 1111שיי

19818 D91 י.11י
 ־1רי9טרױ ם91 אום עלט11עד,א1 זיד ד.אט עס

 איעס״, 19811 *םארשלאג ?ט9אי99P1 ®1 |9ארימט3
ogn לם911שמ91כ11ד איז r® I9ign9i 19ייט31א זײ 

 111אםשטימ 19ל9צי9ספ א אין 1יא 09צם9ל שתאים
ponp 91 איז װאס ’i i i  19191191 8 i’09iam1יא9מ ם. 
p 1 י1 ®מ לם19 19וײים3 191 n ’aים1 !לייך זיך .אט 

9P םיז א 1םא ogn כאפט91 igP ?g9 i ־1א שםיקןןל 
 חדפ־ pagn ״טײםס״ 191 ®מ 19091יאז־פ11י זײ סײם

ד )1 ן9ט9פי? |9אם31םא ogn nngi 191 לט.9118ש91  ו
 ;981פי 191 1®א ייט31א91 יטpagn 1 9לכ911 19ייט3
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* n y a דעם פאר געדונגען האט מען װזגלכען pynx׳ 
 װאם ױניאן א סון בעאמםער א איז וואס איינער אדער

 מ«ר זיין װעם סטוײיק. דעם אין פאראינםערעםירט איז
 זיד װעט אדער פיקעטען אין אודריגגליך אלער אקםיװ
 וואס איינער װי מעשים שלעכטע םים סארנעמען גיכער

םירמע׳. דער םון ארבייטער אן -איז
שאוער׳ דזשאסםים ריכםער׳ דריי די םון אייגער

 קא־ ױינע פון אורטייל דעם םיט אייגשטיםענדיג האם,
 ער־ האם ער וױיטער. שרים א געגאגגען נאך לעגען׳
:?לערט

 אדווערטיײ «ו איז םםרייק א םון pyrix הויפם .דער
 ארבייםםגעבער און ארבייטער אװישען םכםוך א זען
 שםערען געמיינט וואלט אויפגאבע די אט שטערען און
 סריי־ אמ פרעסע םרייע רעדע, םרייע םון רעכםעז די

 זאלען מיר אז װיכםיג איז עם סארזאמלונג. םון הײט
 אויס־ םון פארםע א איז פיקעםען אז אנערקענען, םרײ

 שריי. רײדען. םון פרייהייםען םונדאסענםאלע די געען
 *ו ניט אום מייגונגעז׳ איינעמם דרויןען אדער בען

 געזעצ־ די וועלכע מיט םטאגדארדם די םאלש םארשםײן
 םרײהײםעז די אט בארירט װאם געזעץ א םון ליכקייט

װערען״. געםאםםען דארף
 זיג םולער א איז געריכט po עגםשײדוגג די אס

 אר־ גאגאער דער פאר און איגטערנעשאנעל דער פאר
באװעגונג. בײטער

 חןו אין סעטעלםענס ערשםער
 אין עזדנדוססרי עלשעגי

8חמרחשי
אג־ שאפ קלאוזד ערשטען דעם אוגטערשרייבעגדיג

 םירםע, קענדלװיק pa שעניל וױכםיגער א םיט ריםענט
o געמאכם אינםערנעשאנעל די חאט n שרים ערשםען 

 איגדוסםריע אז איז באדיגגוגגעז מענשליכע אײנצושםעלעז
oyn תונגןױ״שכירות׳ אירע פאר באריםם טרויעריג איז 

ארבײט. קינדער אח ארבײט חײס שםוגדען. גלוודלאנגע
o n 0 דזשאחן אונטערגעשויבען האם אגריםענם• 

 סאום־ אין אינםערנעשאנעל דער פון פארםרעםער מארטין,
 פאגוםעק־ ספרעד •שענאגלאא דער מיט געגענד׳ איםםערן
■יאחשארלזש דאלטאז, םון קאםפאני״ טשורינג
קאםסאגי״, *םפרעד זיך רופט זי כאטש פירםע, די

 גאר בעד־ספרלדס, קײן ניט אםםערםםען אכער זי מאכם
 באטח־ מאםעריאלעז׳ סארטען די פון קליידער פרויאז
 פירמעס אגדארע אלע די וױ קאוטס< און קעיפם ראבם׳

 פארחעלםנים־ איז וועלכע אינדוסםריע׳ די ליץ. דער פון
 װאקםען. איז נאד האלם און גרױם שױן איז נײע, א פעסיג

 פאראן דאלםאן אין זײנען !יפערען׳ רעגירוגגם דער לוים
ל1א  טויזעגט מז ארום כאשעפטיגען װאט שעפער 64 93|

ל 80 פון שטח א pa ארגײטןר.  וועדט דאלטאן׳ אדום פי
 ארום ליק דער אין באשעפטיגט זימען oy אז גאשזמם,

 אנגעחױ־ [yayn װעלכע שעפער, די ארבייטער. 40׳000
 שוין זײנעז בעד״םפרעדס׳ אױסארבײטען אנפאנג איז מו

 באםח-ראבס אדושיחחפר אויף אריבעו־ מאר׳סטענם איאט
 אױף ווארעם. קענדילוױק און שעניל די פון קאוטס און

o r זיי פון פילע און םערסטענס זיי ארבייטען yayn] 
אױפגעגעבען. אינגאנגען בןדיםפרעדס די שדין

 די זײגעז אינדוסטרין דער pa באדינגונגאז די
ר שרוטליגסםן. מ o אי n װאס oy אינ• איגט ביז איז 

װען גיט גאגואן לי די װאס טינימוס קײן גן  בתים מ
עז טוממ ל ר םאר מ  מ*לד • ענםשםאנעז איז ארבײט׳ דן

אןן קאנקודענץ שגיידאנדן װי  די אונםעדגעםער. די ו
גןון לי סגןגןו וזײסזיכטיגן און ק ט ביי ר ן ו ן ן  שײז עס ז

רי נאד אז ערװארםען םאג םען און אײן.  11יאל אנדן
a נאנואלגאן n שויל ד •ון גיי  םעטלען *ץ שענאדאא דן

ד טיט א• דן מי י
 «מ ןןנדיטײיטט־שברא די באשסי&ט אנריטאגט דעד

ח שבידוזו מ קלאחז־ ן אײן פידט י י שיי• ײני  ײגייו י
ט דזלטתאגיפא מ ײטיטסמ־ ו ר ת יו« דטאספי י * ײל  ד

m מז אן לי ג ם. ן מג םל מן תא■ פארםיז מ ױ אח  אטןג
nrm ן  w מז «יר •ירמץס לאגאאט א ר ם ר מ ם יי  ת

מ י אי ד ו ו נ ■ • IW B

גערעכטעקײש י►

re דער t o w p טר״ו אין אוו יוניאז
לאנגער ע. לואיס ®ון

ױניאן מאכער קדאוק• באארד חשאעם יארק נױ סטקרעטאר

 117 לאקאל פון וואל־קאמפיין לעפנטען ין
 קאמייץ זייער אין גרופען׳ די האבען

 אלערלײ וועגעז גערעדט ליטעראטור׳
 און ױגיאן אוגזער פון יראבלעםען

 םון פראגעז די בארירט אייך האבעז
ארבייט. םעקשאז און אװערלעפינג

 איז קאמפיץ םון םשאד דער װי אזוי
 גיט װעט נארמאל׳ װידער איז אלעם און םאראיגער׳ שוין

 אויף רעאגירט האט מען נעפעלדיג װי אנצואוױחען שאדעז
ארבײט. סעקשאן און אווערלעפינג םח םראגען די

 אװערלעפינג דער םח לײדעט טרײד קלאוק דער
 געמאכם ווערען עס געביטען: צוױיערלײ אויף מגםה

 טרײד־ םון קאנםראלירם ווערען וואס שעפער אין קלאוקס
 אויך און אינםערגעשאגעל׳ אײגענער אתזער פמ לאקאלעז

אינדוסםריע. קלאדינג מענס דער פון שעפער אין
 גים שויז איך האב אװערלעפימ פת איבעל דעם

 אנ- האב און ״גערעכםיגקײט״ דער אין בארירט מאל אײן
 אונזערע מאכט איבעל דאזיגער דער וױים װי אויף געװיזען

ברױטלאז. מעממרם
 לאקאלען די מאד אײערלעפיגג דעם אנבעלאגגם ױאס

 דזש. אונזער האט אינםערנעשאנעל׳ אייגענער אונזער פוץ
קאנ• למטער דער םאר םראגע די פארגעבראכט באארד

 נאר געהאנדעלס׳ נים זײ װעגעז האט זי אבער זאלעיעם׳
 עקזעקוטיװ גענעראל דער *ו איבערגעװיזעז זײ האט זי

 מאבען «ו קאםיםע א ערװײלם האט .a .y * די •באאח־
 װײט וױ אױף פעסטגושטעלען אוס אונםערזוכונג אן

 קאמײ די שעפער׳ דרעם אין פראדמירם װערען קלאוקס
 נאר םרײד, דדעס גאעען דעם אוגםעדזוכם גיט האט טע

 באארד רעקאװערי אמזער װעלכע שעיער׳ אל1 א בלײז
 דזשאינם אונזעד אז אח אםת דער געשםעלם. איר האט

 װאס פאקםען די מיט *ופריחנז געװען ניט איז באארד
 אױף אםילו אבעד ארויסגעבראכם׳ האט אונםערזוכומ די

ראז־ו^ט װערעז װאס קלאוקס ביסעל דאס  אונ־ די אין י
 באװיזעז׳ האט אתםעדזוכוגג די וױ שעפער׳ םעחוכםע

 זי ענםסער. אן פארלאמם באארד תשאיגם אונזער האם
 דרעס די וױיל געקראגעז׳ גים ענםפער קײן אבער האט

 קלאוקס׳ אױך יראדתיחמ װעלכע פאנופעקםשורערס,
 זײעו־ אין ■וגקם דעם פח אפגחאגלז ענםזאגם זיך האבען

ם א זײ גיט װאם אגריםעגם י «ו רןנ ם י«יד<זאד• ין

 װןלןן אים קלאוקםאמר די וועלעז קאנטראל, איד אונטער
 גע&אנפ װערט ער וױ םיםםעם דער אונטער מאבען
 ברד האט דעם אױף ? םיםטעם םעקשאז נעמליך׳ אאינד׳

 אונזעד װאם «ײם דער פאר רעאגירט. ניט העלער דער
 לײדיעס״ חגם ®מ פראגע דער מים זיך ראנגעלם ױגיאן
 קאגטראל דעם קריגען גו געלונגען איר איז סוט, מעניש
 פרא- װערט סום דעד װאו שעפער׳ קלאדיגג גאל א איבער

 געלונ• ױניאן אונזער איז קלאוקמאכער װיפיל דתנירם.
 גאנץ ? סוםם דאזיגע די בײ ארבייטען אוועקאוזעמז גען

 מאמן, ניט סוט דעם װילען קלאוקםאכער די וױיניג.
 םיםט« סעקשאן דער לויט געמאכט ווערם ער וױיל

 אזױ איז םיסטעם סעקשאן די שעפער די אין אפצושאםען
 אל• אץ יײחמס פאר געװען םעגליך איז עס וױ מעגליך,

 מאדעמן פמ אײגפירוע די דערלאזען *ו נים געמײן
 אמ• איז האבז ױגיאנם׳ טרײדס. זײערע אין מאשינערי
 דערלא־' *ו גים געלט מיט אוצרות פארברױבט מםםרים

 אק עס אבער םיסםעם׳ סעקשאן פון אײנפירונג די זען
געלועעז׳ ניט זיי

 םדײד אוגזער איז ארבײט סעקשאן פון םראגע די
 אײ־ אונזערע צוױשען בלױז גיט אנגעריסען שטארק האט
 װאס מענשען זײםיגע צװישען אױך נאר םעסבערם, גענע

זזי פיל אזױ טרײד־יראבלעטען אונזערע וועגעז ווײסען

 ענטזאגט זיך האכעז טאנופעקטשורערס די װאם דאס
 אגרײ זײער אין פונקט אנגעגעבעגעם דעם באדייםיגעז *ך

 ז־יעס די דעם פאר איז אפעז׳ פראגע די לאזעז און טענט׳
 וױיל םטרײקען׳ צו גרײם געווען ניט באארו דזשאינם

 פון גאנצקײם דער מיט ריזיקירעז געדואלם גיט האט ױ
ארגאניזאציע. איר

 טען14 ®ח ״פארווערםס״ אין חעלער ברודער ןאגט
 פון קללח דעד געגען קאמף חעםםיגעד ׳א. «ז: עי.י

 אבער זאגט ער ווערעף. אנגעפירם דארף *אווערלעפיגג״
ך זאל קאםף דער װאט אק נים  עד װאלם אױסדריקעז• זי

 די זאל ארבײם אונזעד סאכס םען װאו דארם אז געזאגט
’n rn געוואן אים םיט איד װאלם ׳סמרײקס ערקלערעז 

 גים. אבער דאס זאגט ער איינפארשםאגען. םולשםענדיג
 טיר אז זאגט ער רםואה. כאנסק; א פאר שלאגט ער

 עםענם־ דער פאר קריװדעס אונזערע פארלײגען דארפעז
 מצד אװערלעפינג ®ח פראגע דזנר מים מײנוגג. לימד

 קע־ אינסערנעשאנעל אײגענער אוגזער פון לאקאלען די
 װענדען. גיס זין■ םײנתג לינערמגפעע דער «ו םיר גען

 .וואס :רעכם &יט און עגטפערען, קעגען אתז װעם זי
 אינםערגעשאגעל אײגענע אײעד ? אונז «ו איר קוסט
 אין כאהאווענם מער אמ ד וױיל לייזעז׳ פראגע די דארף
ױ ענץ דעם H ניט קןן םײגונג עםעגםליכע די !מיו ו P 

 איז װןלכעם און גארסענט קלןוק א איו וועלכעם שטיטען
 טאנט ay iyw ארשידמטא קײן ניט איז איד פאד ■נימ
ק ויי וזי לאנג אזױ קלאוקס׳ די &oat מו yi אן פון  יוני

y^iyn אוגמר פון oiyasys לײם׳ iM V•?
״ז איז װאס ד פ ר נסגד אויצר^פיגג ת  קלאדיגג ת

מ די וארט וחנם אינחטםרי׳ םלי  ■lyvVyn ניס םײגתג אפ^
iysyi די ysnfr אוחנרלזלמרס ayn ײגיאן אמדןד 
ט מאלאן קאסף א n ידײל קאטף׳ א אנפיחנז םוחח  וייני

 דזשאיגם אוגזאר §ון קאגסראל oyr זוגםזנר‘
 דזשאיגם אתחנו וזאן ;גאר אח yuna די
מן אױן זאל מ ל ajn וװ ת  |y u i u ניו סוס טן

 םים גץװארען איז oy װאם אהנונג םינדעסםע די געהאט
 ניט yana די זײ װאלטזנן ארבייט, לאין רyגיליג אונמנר

װ אזוי באהאגמלט ^־ בי עם. םחנז זײ וױ א
ל^נאלי• וױל באארד דזשאיגט די אז טאראראם חגר

 די באחנכטיגמר. קײז ביט איז ארבײם סעקשאז זיחנן
yA^’a מר שױן ומנרט םרײד אוגחנר אין ארבײט לאין 
 םיםטאם םעקשאן דער לױט שעפער פילע אין מאכט

נײם. לעגגערע א זײם
ay זיך האבען שעפער םעקשאז די iw yi םרײד אין 

 1אי גיױואחמ׳ געשאםען דינען זיי אן. נעכםען פון ניט
n קריזים די ®ח אנפאנג אין נאן־ aynjniiaya״y זיו r r, 
 יד די אפגעשװאבם. באדײטענד געװען איז יוניאן די װזנן
 jyayayi ניט און לעגאליזירט׳ ניט קײנמאל זײ האם ניאן
 7קר» א סיסט̂ע wwyyo די אײטנוםיחנן חסכמה איר
 ״םטײדושעם״. ערשםע אירזג אין קורירזנן םען [yp הײט

 iyor»yu״a טיף שײן זיך האט זי גזימ יאז טגי רyaא
___ •iynyp דזנם אין

 איז לײן רyיליגa אויף סיסמנם np^pya די
מל. אן וױ מער  סאתרם װאם אגס3»רא א איז oy אי
 קײג־ איז באארד דזשאינם די צאםראכםוגג. ערנםםע זעהר
 או װימננדיג ארבײט׳ ^pypyo פאר גזדחמ גיס מאל

ל דין אן רyaםyם חגר וחנרם סיסטזנם אזא דורך  סס-3^
מר׳ אז *לם שמננדיגקײט  פין אוחצנגיג וחנרם און ארמי

 ay וױיס ױניאן די שאי. אק ריyמאשיג יגירנמגר3קאמ א
y3סyאנחנחנ פרן ר M yaVyn״iyo וױינמ זזנחר Xivrn 

 צז ם3לײ3 ״װאם : רyaא איז פדאגע די םרײז־. אונזזנר
 די איז װ^למ אדבײם׳ לײן רyיליגa חנר םים םאן

y’aprnpa-Tyoaa אזױ װי ?״ םרײד אוגמר אק flnyp 
 אז cnyaaya jnyrrre פאר ײם3או־ די tyinpp'*n* מיר
מז איר זײ ״ מי י י  ןרויס פאקטיש איז ל»ין י
 םאנר װאו קאגסריס די אין אווזנק איז זי יארק. נױ פץ

̂ מאמצר nnriya oyr lyappyj iyayn רסyקטשורyס
ר מ ^ל  Ty אזױ וױ רישyaרקלײyaאי nrnyi ניט איז ו
 ארימ־ iyi*n lyyjya די פארדיגם. רy וױפיל און ארמיט

)iw vy איז םרײד איז o n ן יזנריאד  מד איז 8אלא מ
r m  i n ר איז ■י־ײ. »ח מז איז אאראסא ײנקמ זז ד  ג

ט תאט ימיאן די אז אפגצשװאכם אזױ ר ^ ױפג  יין *ו א
o אין פאקטאד דyדayoדײאa א n .טרײד

ם׳ וױ מג י איז גז a גים ײױאן י ro n y ajn raa 
זאײסװפי  לאטנ אזוי אמןר םדײז־. אין גײטאר wapya ת

yi^t yg סעקשאן די וױ ttv] אק דא שױן ojn טרײד׳ 
י װיל  נסראל׳קא tyoaya 8 זײ דyaאי קרימז ײנקמ י
n דארט jyrn װאס רyײטaאר די אז אזױ n a y n a חד 
*a ^דיגזװאגשמ אז אױף פארדימז nrayp אמ  .m h 
a n 8 יתיאן די האט דזװיגרײמנז׳ צו lya ^ w oשא*<וו
iyi װאדיארגייט די oyoa*a ייז שאסןר׳ דאזיגזנ די אין 

o אנשטאט n יר• שידק חדך ייט.3שםיק*אד אייגפיראן 
איז ארסיי׳מד די פון פארדיגסמז די jyno בײס
מ מן tyayv זי י ז ו j מ r r, איז oyw a n **יל״• 

nran גוױדקת די n ידסייס ליין ילי^3 רי w ד  ן
tyaip אוגחגדא סין וװדיק iyayv פון n  uram מייז א

ט י י ז ► 21 )>״ 1939 ׳אױגוסט
rטליכy למםע ױ  y<*» אומבאטמניצטאר דער 3נולי 

פארשװאונימ מנקורןנץ׳

 מהר געײזנז איז 117 לאקאל פון איגםםאלײשאז די
 די נים יתנז •ראכםםול ooayn גזדוזן װאלם אח שעהגע ן

y וואס אומםאלעראגץ r r ’a מyמy3רס jyayn ^ארױםג 
ר.yז■נyר yוױסyג צו װיזען

^ חװ־ פ*ד באציאוגג לי פ ײ ך oan־Tyajyo ה  ג
 נאר ׳ooyj די אויף נאר ניט אייגדרוק זyכטyשל א פאנם

 בײוואוינען זyקוםyג iym װאם רםyaמyמ די אויף ךױ»
ן פיז אײגשווערונג ךי ר  -py אמ 7כאא&ם yרוױילטy ח

 סםפארשמנדליד3חנל איז oy רס.yaםyמ באארד זעקוםיװ
 דאזי־ «-n פאר איז אדסיניםםראציזנ נײ־ערװײלםזנ די אז

y’«noo’ro די פאראנטװארםליד. ניט האגדלונג גער ia 
 דורכאױס זאל אינסטאלײשאן די אז געוואלט זינער האט
שעזע^ א דין

 א nmya איז זיד, פאר און אז אינםטאלײשאז׳ די
 אעצקומצן איגסםאליישאן חװ• גי Ty^ עס הערליכע.

^ yװארימ גאל yo'ni זעהר א םונג רי  רn איז מג
ם וטשםזנבליד3 גזװמן אמ סםײדזש ק ^ ײנג  לױ3 איז א

 ארגאני־ רײ א םון גזװואחװ op^yyai ]ya״r װאם מען
 דער רס.yaמyמ yלנy*rאי פח און ygwsv צאל א זזמיעם׳

n ר,yדזשylyמ נײ־ערוױילמר n n a אין האט קאולאז׳ 
 די פון רייזז די איז איעיגקײט פאר לירטyaא yדyר זײן

מן איז אפיל זײן אח אפערײסארם, קלאוק ^ םג ױ  ת־ א
 רםy3מyם די אויד האבצז אזױ מיפאל. גרױם מיט װארעז

ojyra o פין nyrm די אפלאדירם n. 
V

^ די ם לי א װ־ י ^ן y פון ג n .װ a  m זיך חאמז 
אױסנו־ איס אזױ וױ םינמנל א גו

און ארמיטם־נייט׳ _ךי פארלענגערם האכצן די

באשלום איבערגעאײלטער אן
ל#ן9#ס בענדזשאמץ םין

117 דאקאל ױניאן ?)פטרײםארס קלאוק פון נזענעדזשטו

 ״פראדושעקםס׳ די ס^ףלס וזײדזש די אנגעשאםט
yayn] פארשידאנצ די פח מזגפסזנרס די צו גמאלט 

ימיאנם׳
o אויף n הא פראדזשעקם קלאוקtya מעמ־ אונזערע

 פאר טאנאס א דאלזנד r*a 91 61 פון געקראגעז בערס
 חרך אציגד׳ םאנאם. א שםתחח 60 און 63 ארבייםעז

 קאנגרעס סםייםם ױגייטעד םון געזעץ לעגםען דעם
 טאנאס א שטונחמ 130 ארגדימז ryo־nn זײ ומאנן

 nyrna װאם שכירות די לױט שכירמד y3לyז די פאד
o אוגכמנר iyi^p וחגלזגן מעםבערם n באשלוס דאזיגמ 

 שטונדע׳ א ojyo 7ס פאר ארסײמן קאםערם די װעלזנז
 פאר פיגישערם די און סענט 66 פאר אפערייםארס יי
סענם. 43

 פאר אוגםעגליך iyaaa שסונחמ געהעכערםע די
o אז זיד אנאוחאלםזגז מעםבערם אונחנרע n .יראדזשעקם 

r 63 60 געארבײם האבעז ױי װען a מאנאס א שטונחװ 
 צו צײט צו צײט פיז מעגליכקײם די געהאם זיי האבעז
 דאלאר פאר די איגדוססריזן. m איז דזשאב א כאפצן

 צוזא־ דזשאבם׳ דאזיגצ די אױף פארדינס iyayn זײ האם
n״r מים מז y אױף םארדינםמז o n איז פראדזשעקט׳ 
o לטעןהאוקצצאװ גצנוג tyrtya נים *ייד n ״װאאי״פון 
 דורסנעםוםשעט. ױך איז oy וױ זײ iyaon דאך םיר, דער

o ארבייטען מתזנן זײ װזנלזנן איצם n ^אנג  פאר וזודש ג
לי m 18 ר*לױז׳yד״ונג א  זײטיג א קרמזמ צו קײט3מג

 אזױ ״װי :פראגע די זיד שםעלם oy און פירדינסט^
רכק^ז y^'oao yoo^rtp די אפילו קעז ן און דו מ  א

?״ אײנקתפט oyr^p אזא אױף
¥ר8 חװ־ וױ שנעל אזױ ^ג מו קאנ־ פח באשלום נג

^, yonyaynyi די iyayn גרעס םונ  vafrn די אױף ש
 חציגםקי ■תזיזזנס oyn גזװזארעז׳ באקאגס איז שכירות׳

oy גלײך זיד nyiiya אדטיניסםראטסו־ יארטזװ־ נױ גוס 
o םים סאגממױױל לyקױרג n פארלאגג y nrזאל ר yayn* 

m אונמרס פון שכירדת די oTyaoyo, 80 קױרנסל* 
o 3 י9 זvygwntm 8 אים תאס םעחועל n  mאשלוס 

T גיט װאשינגטסן פון nnjy■
fyaaa m ■ראםעםםען די צי yn װאשיגגםאנער די 
oaya'o^ ו ם3לײ3 באשלוס, דחנר מסדיפחױחמ גו» 

Vyn oynj o יזחז• n 3לי ניט קײגמאל זײ הסמנן .annya 
 אדײנצושממז מגליכקײם aanya 8 איםזװ־ האממ יח
מן. איז nyon 8 יים a װ. די רו  a גג8ל שויז ךי איו 

 סון aawya lyayn זײ און חאלז׳ איז בײז 8 וױ תשםאניח
מז מחר װןוזז■ «ו יטוד ייד ל * ly y n r לי*8י זיד 

y חמ־ ז8 ז80וױי זײ .|yoeyo8T פאר םימנס r• איז 
ר~-8ידג3 די tyayaiaa ז8װאל די ra און גרױס

m ynמן די ־ ױי  ראד וי״■ i געשריבימ׳ װאדסן ו
m ןקטראדזשי קלאיק aaim 4נמ nrm  ay 8י »יילי 

ײmm« 8 ײ » שט סחאז נןד m נמד m m rt
a ו קײז נים זײ nraan *י ײאחמ n  ay ■ayanyay ײ־  מ

ײיז לאנג ניס ״ײגליד ד *ז ני  arywmne ת
yta 190 גים אדנימממ• סגפאנמן וױזמד

 באארד חשאינט ?לאו?מאכער ונזער
אוחננם, מיטװאך זיצונג איר בײ האם
12 o nלױם באשלאסעז׳ יולי׳ םען 

ברעס־ חש. םון רע?אמענדאציע דער
לא־ רםyסn• פח ׳,אראגס? אז לאו׳
a פארגעםען זאל ,36 קאל n דיםט־ 

opn םyנyדזשyחשאינט םון אמס ר 
 פמ בי״׳ זypריyרם־אמy.חשאב דעםארטמענט גאארד

 יאחנן. סך א םאר ijrarrym ג^תנן ין3 איד רוזנלכען
o גאר ra איר וױיל גזױואר^ לײדיג פאסטעז דער איז 
 ׳117 לא?אל םײן פח רyדזשyנyמ געװארען רװײלטy בין

 דאם (yayi אונז װעם [ya אז ר,yזיכ גזױחגז איך ין3
 נאכפאלגער מיק און געהאט׳ איצם ra האבעז מיר װאס
 אנ־ זזוץ ווײל לא?אל, םײן פח פארשטייער א זיץ ווזגם

n n סיר האבען טעמים ooianya די אז nארגאניזײ־ 
 גוי־ זײן וחןם אזױנם 3(אוי באארד דזשאינם אין שאגס
 האמװ טיר .1940 פארסש אין ?yoip-Mp װזגלמ םיג)

 ברר נאר מעגשען׳ םעהיגען פאםענדען׳ א פאר־געשלאגעז
m װ ^ ר t איגנארירם׳ אוגז האם ט r v דיק־ גזװואלט 

n און םיחח׳ w און רזנכם און װיאנז אונזער Tyiya 
a n ניט זיך אח לאקאל׳ אוגהגר פמ כבוד anjyayan 

םגל^ר׳ אונחןרע פמ tyonyora די יט8  רy חאם םי
o דורכגעפירם n באשלום. אויבע^רטאנטזנן

 פון iy׳tMi)i8o די iyaan באדויערעז׳ אוגזער וגו
n לי n J  חװ־ טים באארד׳ חשאינם בײם לא?אלעז 8

 אונ־ [yiy< געשטיםם <10 לאקאל ?אטערם םון אויסנאם
לאקאל. זזנר

זיך. פאר און אן פאסירוגג לי איז לאס
? סאסירונג די אוגז נײגט װאם
oy ,אז גייגט ?yonTy אנטיnדזשאינם אוגזער פון ר 
זייזג־ אין סירטyרyראינם8פ אױסשליסליר זײנימ כאארל

MMMIl BBtB MBBU MBBU bmbM MftB tU M M M U U M B U  u L u M u L  bmbb ז ? n אינם לאקאלעyרעסy3אוי אםילו ן׳ oy אױפ איז 
 לאס פאגעװרירם׳ iyo קרעפסם. אנדערע פח חשבח

 קאגטראלירם זאל oiyao^iam חשאבינג גאנצער דער
nnyn אנהענגער. סע?שאן־סיםםעם פון און •רעסער פון 
 םאטיװען אומ?לארזג y*mi8 אייד אפשר און די צוליס
 לזשאינם אק oaya רy8 װאס ארײטנוקריגמ זײ זומנן

ליג באארד׳ ^ ײ ל  אז פרינצי■ ברוםאלען אין םשםזװת ג
 ■אלי■ pyna «ײ שםעלזנז רyaריn רעכט*׳ איז »&אכס

8 ya’oקאנ־ פון וױכםיגער און העכעד 09צי8אניפול 
ס טרײד םסרוקסױמר  זײ לט8קי& oy און ורגייט, יוגי

 דורך וחגרס yגאנצ א אלם אח־בא שאינסח לי װאם גיס
.oaonryiay ארבײם אזא

oy נארא?טעריםםיש איז yn*<a װארום שםריכען 
 ברעסלאו לאקאל■ אוגזער iyiy> oafovys תאט מען
מ ym ודיל אונז געגעז אח מ  קאססינא־ ®סליטיעחנ ל

*Tyi»nor איז rvxgm אגריף3 אתחנר *ו Ty:yn 
 סאלוט3א Tyrn סיר וױיל און פראגמך*׳ *פאראייניגםע

fyiyi 18 ר8& איז ער און םע?שאן'ארבײם o n די 
pyo o אגגאלײירעז און צושםימען ואלען אפרײטארס n״ 

סיססעס. שאן
 טירזח גיט ל8י 36 לאקאל אז וחנלמ װאלסען סיר

n קיק n ^ ta a אר־ זאאנן זײ נאר סלוכת׳ איזאלירםזנ 
o* אױך באארד׳ חשאינם םים׳ן lysyni בײטען n  *!,a 

 נים׳ לאם וױל ברעסלאו געבים׳ סעםזנלםענם פרײז
 ודיסןח זײ וױיל אוגז lyiyi איז ל8?8ל גדזװ״8 אז

 שויד iyaaa או גרייט iyi!״ און lyoaypaa םיר דאס
 גלױ• איבערתױפם׳ און ziyiyo ypypyo לי ריגקימממ

jya ,זײ iy סרייממ• חוימנ צו סעטלען םיר tya’T n* 
iyaaa iyo na די אין לילס iyaya< האבעז זײ זטץ

jym דארם nrnyi באשעם דארם װעלען סאשעםםעם 
vr טטיג m ע איז o צוליב פס׳'נוקת לי n 3אױ ,װאס 
שק iyna אצינד זײ װעלען ארבײםען װעלןן זײ  ארגי

130 60 oyaway 8׳ שסיגחװ >oyn iy a n n  .Q89P 
uyyvnyn v שיפם, אײן סיס ייטען3אר איצס ay* 

oyav װי וװױי׳ iyoya> שיפט אײן פאר און *m  oyn
apyvmna ל קײז גיס 8 ץ8י 190 »*aגד.מחי3ל_____

מר פיר גים [ya וױ  lyviya צאל א tya ayn אי
yj n «ו דא[ס*א^1דאס קס^*דאיוש קלאיק «ז ru a* 
nל oopyvrnps׳ iyay ין מ8ל8ארױסמ* לס8 <ו• 
a i באשןפטיגם |yVyu opyvnya וק8קל r mאנ־ ״

 yלכyאז םיט [yaiyo דיערע ״onnya״ [ya ]yn פיינט
מלם• וױ ׳״?לײניגדימד

 אײנםלום אונזןװ־ ממײטיגמ װיל לאקאל א נאד
 ארום אזױ לאס גלויממ זײ וױיל באארל׳ לזשאינט איז

a זyגyג קאסף א םירען צו װאג^ ניט סיר װעאגן n 
םגל^ר. nytna פון ארבײם לי פארכאפען זײ װאס טי

yay^ היט אוםyױ^ן׳ לם מ 3צולי ו ל  אינדדס־ ^
^ רי o םיז םארקק, איז םאםי^ז ם n ם ר ^  לא־ םינ

r זy<םpטyארויםג ,9 ?אל tm אין אז דך< לאפם ? אונז 
 [yonyoanraya לי [yoym זיד [yaip *רטיס םך א

^נן לי סיט םינױמנרס לי פח ר מ ny פון אינ tna א•־ 
 םאר?יז oyn גאחנכםיגוגג א פאר װאס םו רייםארס׳

n דין איז yot שוין ניט ? אונז זyגyג שםיגמגן נו rty a 
*אליםישע נייזג אין שםימ [yan מח ער אז שװאך אזוי

orxyraayp ?
^i« וױל איד jy o y  ]yay, םימר אויב  איז אי

 ס-ױט «ום oya זײן אױסלאמן דy לארף טרוגז׳ אונז םים
n* פון ■וםזגר און y ri מײ־ זאל אלרבא, ? םיםגלילער 

ppnyo nny ^ o n a  m מ אטנײגמ ל  ם׳איז ^
 ׳ױועןססא ארגאנמאציאנ^ און ייגקח yאױפריכםיג

yayn זײ האבען וחנלמ y yny ]y:nanaa] אוגמר מי 
ן אימי־׳ז ojyavnym לאס לא?אל ו ס ם ג מ ט מו ד

 hyayi אין שםעלען ארוס אזוי און «סי*? ן7אמערי?
iyjy»i ח »uyp »ן ynyuia אץ רסתמוסיא y ir אאנ־ 
.nyayv yלירטyםר

 אינזער װאס פאר םעמים םך א אנגעװיזען [yayn םיר
o פארװאלטען גו בארעכטיגם איז לאקאל n מ  רםמגם.8ד

y אין דאס אנגעוױוען׳ םיר תאכען אפרערעם גװישזןן i r 
 »ין אירײטסרס םויהנגד ונוויי ארוס ארבײםען שעפער

 ־8(ל פינישזנדם 700 •רעסערם׳ 600 ארוס טים פארגלײך
ל oayanyy(. 3 48 מ n a 23 קאללא onyaoya און 

 אירײסארם לי קורץ, םיםגלידשר. 64 לסקסל פאר א
ooonp n איבעד סערחײם y ]yaynx שטעלען y וזא״* 

fyauyuya.
n נים נאך איז oyn און n סיו פאםיוו׳ הויפם 

yayn] אגגעוױזעז׳ oyn לי אין yooyu ל  iyay* מ
י7שטי פת iya ארבײם j י y r n  onyaymלי פמ 

 גרױ־ אופגעהויעד א[ אוקי ארבײםען זיי *םםייליםטעף.
 לי8« לויס oyn פראדמירען זײ און &*עלס׳8ס גאל םער
 קא&• yoonya לי [yi״t nyann גריידש• yiyשײד

י אי[ אוםרעגעלמעסיגשײםעז װעגען פליינסס  גריירם ו
f און f m■ לי yonyoay^anya ]ym  oon»aayp ]אי 
oy שליכטען אין אינםערעם םיפער נאר גיס זיך פאדערם 
חיםצז• nyryasyo םיפער לץ׳8 פו[ nya נאר׳ די,

ר־ o*oyayלאa לי iy אנגזװױזען׳ [yayn םיר  מ
m או noun 8קלייג iyan *ו אטאל זיך גלוםם r a  y* 

n פח חשבון אויפ׳[ ?רעפם׳ היים n ממ־הײם׳ oy |W 
oyn מן גיס קייגמאל זײ  םים׳ן yיג3לyז oyn ]yo ix לוי

Typ l 8 אמ ■ooynp םצחזײם yrn y aya oayaonyan 
ya אזצלגע פין נזפארהיגה םל y ל8ג n rc y.]

yayn to] ,אנגעוויזזגן oyn iy איז y באלײליגוגג 
lyiyi און לאקאל אוגזער yn oyנלyלD נים זיך oyn 

 ׳onypnya •lyvaya פאסזננדען קיץ נים [yayn טיר
[.ynya פזנחיגצן y דשנל [8לגעשלאנ8ס [yayn םיר

 לאקאל iy װיסזננזײג oyn ,]ynonay ]yayn טיר
 אױף ראארל חשאינם םים׳ן [yaynx ניס רביים8 36

מד סיר זײמן [׳yo'ayi אלזן  פאר־ oyn ברעסלאו ty זי
 לאקאלעז [yanuyxyna 100 םזננשעז דיץ pa לאנגעז

onor noya 1אי o n  m אױלדץװ pa אלגצ־ חמ־ 
a״nyi םיםגלידערשאפם׳ יוגיאץ oyn pa אק שסאלט 

nyayi זײ אױך ynyuw pa ]yaynytuv .סיםגליז־צר 
אנ־ נאך־ און מאםױוזנן אגגעגעבענע אלא n צוליב___

oyn lypnyuy t b  ]yayn ,n n ימז־וססליאלע די 
pa אדגאנתאציאנעלע *u yayn o n  pa tyuum aa 

oiya שטאלס pyny לאקאל אונחנר nnanaa y pa 
pa nyaynyn 1«8ל ארכרטלי8«או8אר8 רזיכסיגפא> 

yvmyiya nx aoyayiix lyooya oy jy] *ח p n n a 
oiyuunyan a n• וױ נאר׳ ay ײמן אױס׳ ורייזס n ו i* 

phyayi orxyoxyauny pa o*aya n y i אױן yana

iya ayn,גיס סארזיכעדומ ן

. pi m  nynB*yp«* nyr 'nnynaait M■ 
pnyayn iiy a v מוןן ױ סים  סיסגליחא־, די pa נו

ayn a*o ]וחסילזיי n n  pa ס תי ס pa י  די an« גי
pa aynpaay ^וזייל יודדינ oyn typjynya •pyn ]ya 

)24 זײט אױף (שלוס
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דןואינטעוממאנאל פמ ®נד טוטעז־מנןפים תו
DISTRIBUTION OF AGES

IS® T3 @70 
1 @ 71
« @72 
1 @ 75

30 To 40 40 To 50 50 To 60 60 To 70
7 @ 30 9 @40 36 9  50 18 @60
4 @31 7 @41 17 @51 13 @61
8 @32 17 @42 19 @52 16@62
7 @33 14 @43 19 @53 1 1 9  63
4 @34 3 @44 14 @54 10 @64
9 @35 15 @45 18 @55 11 @65
5 @ 36 17 @46 19 @56 8 9 6 6
4 @37 8 @47 23 @57 11 @67
4 @38 22 @48 27 @58 5@ 68
8 @ 39 15 @49 12 @59 3 @69

Below 20 20 To SO 
2 @ 19 1 @ 20

1 @21 
3 @ 22
2 @23
3 @24
1 @ 25
4 @ 26 
3 @27 
3 @ 28
2 @ 28

2-.37% 23-4.21% 60-10.99% 127-23.26% 204-3746% 106-19.41% 11-2.01% 13-2.39% 546^00 00%

SCHEDULE OF AVERAGE AGE

Average A venge  T otal Average 
Age Fem ale Age M .* F . Age 

5344 0 .00 68 5344
5740 1 35.00 25 5740
50.00 0 .00 27 50.00
51.20 33 4240 84 47.70
58.10 •  .00 27 58.10
5440 6 44.70 15 50.60
5540 3 45.00 35 54.20
54.00 22 42.80 40 47.40
57.10 9 5140 24 5640

M ember- Number 
■hip of 

Census Members 
1938 Died Male
9496 68 68

50.60
44U9

345

J t t
4340

4340
5245 74

f t B  A ll

24
27
51
27
9

32
18
15

271

37«

25
27
84
27
15
35
40
24

345

546

_ 4,307 
_ 7,177 
-  26480
-  3,193
-  8404 
.  3.482
-  34,112 
.  5,449

-101,700

City 
117 N. T. C ity .

9 N. V. C1ty_ 
10 N. Y. C ity- 
22 N. Y. C ity- 
35 N. Y. C ity - 
48 N. Y. C ity - 
60 N. Y. C ity - 
89 N. Y. C ity - 

Chicago J. B. ...

Total

-234425ah

װ חשונט פמומנוןו  פזפצינ־יאױמז פייןוט ט
w נחדןו פון ץנילײ

נײטהען פמ
קלי םענעדושןר געחיל#ס

n:i, חשאינם די וועם ױלי, םען29 דעם 
 אין אינםערנעשאנעל דער סון באארד

יא־ פופציג דעם פײערעז קליװלאנד
מענע־ איר םון געבורטםטאג ריגען

קא־ אברהם וױים־פרעזידענט דזשער,
 יױ דעם לכבוד װערט עם טאװסקי.

 עחרען »ו דיגער א געגעבעז בילאר
 זײן פון יאר 25 איז געבודטס-סאג ט*ז50 זײן צו אים

יוניאן. קליװלאגדער דער אין םעםיגקײט
 מל גרויםע א זײן אנװעזענד װעלען באנקעט בײם

 אץ טרײד״ױגיאנם די פון פארםרעםער און םיםגלידער
 לאקאלם איגטערנעשאנעל פון דעלעגאציעם אח קליװלאנד

 שטעם• אנדערע און אחײא אין שטעט ארוםיגע די אין
!אלט יאר 50 איז קאטאװםקי

 םעני מאגכע יאר. פופציג אלם װערען מענשען סך א
 פילע מים יאר, פופציג פון עלםער דעם דערגרײכען שען

ח פעחיגקײם די נאך באדמן און דערגרײכונגעז  די י
 דער אין דערגרײכונגעז און טאטעז גרױסע פאר קראפט

 זעראונ זאי מענשען װײגיגע די אט פון אײנעד צוקונםם.
קאטאװםקי. ױ. אברחם פירער עמערטגעאכ און באליבםער
 פילע גאר פון• איבעראשונג די געווען אח גרױם

 סענש. דער אט אז אנאגסירם, האם מען ווען פרײנד.
תג אזױ  דיז דערגרײכם האם גײסס, און אױםזען אין י

 א און צװײ לעאטע די אפילו געכודטססאג. פופניגסטען
 דורכ' חאט ער װאס קראנקחײט און לײדעז פח יאר חאלב

 חנר געווארען גע&אכס איט אויף איז עס זינט געמאכם
 ארבײםער־ פון אגענטען דורך איבעדפאל שענדלימר

 ארױס׳ לעבעז םים׳ז קױם איז עד װעלכע פון שתאים׳
 אױם עגמליגעזױג זײן פח אים ןגארוינע געקעגט גיט האט

מיז מער נאד זעהען.  װעז איבערראשם געװןז פילע זי
 װאם אױפםואונגעז צאל גרױסע n ןרפארןן חאמן יי

רען אדימגעסאקס יינען • פופניי זײ אין גיווז  ייי
ר אלפ י«ד מנ סרי ־ תאם ,1889 איז אימעל׳ מדי  מ
 שזל־ j איז ביטעי און שוז«ר ״סמו*ןס שייז םאװסקי
בזזײן אין פאגריק  סלאגד.זיד-רו איז םןםיעיו סטשט־טד«נ

י ײעז rn י w ru w n װאס כװאליע ogn זיד rrm n 
ז ד׳ מ מז אים חאט תסלאנד ז!אדישע יי ת א װ  ייז מנ

חח 1908 מ סנ ױ ײ ס ױ ױזייי am אםעדיק^ גאך א  ש
מד ^י אנזיג־ װ em בחוד * u מיי מ י • זיו ח ״ י י

סאלאמאן
בפפרד יגמ6דז׳» װלאנד

 איז דאס אבער דערגרײכונגען. און קאמף פון געשיכםע
— אנהויב• אן געװען בלױז

קאטאװ* האם ,1909 איז קלימלאגד אין אנקוהענדיג
 םארני־חעקס־ ״שײארץ״ דער אין ארביים געקראגעז סקי

 איעי׳יײ קלאוק קײז אפערײםאר. אלס שאפ קלאוק םער״
 אבער געװעז, ניט דעמאלט דארט גאך איז יוניאן םארס

לאנגע די מיט ארבײטער די פון אומנופרידענהייט די

 ימיסז א אין ארגאגיזירעז זיך זאלעז ארבײםער צאל א
 זײ. פת אײנער געװען איז קאו&ווםקי ארױסחעלפער. פמ
 אונערפארען און שוואך און קלײן געװען איז ימיאן די

 אױפטאן. געקענם פיל גים םיםגלידער אירע פאר האט און
גוקתםם• דער פאר האפענונג געגעבעז האט זי אבער

פאר־ געדיגם האט ארױםהעלפער די םח יוניאז די
ר׳ האפנוגגעז אירע דינען 1911 ארום און בײשפיל א  פי

 גע־ גערופעז אח יאר יעגעם אין געװארען. װירקליכט
 אינחסטרי קלאוק דער איץ גענעראל־םםרײק דער װארען

 איז װאס םםרײק ־װאכעדיגעז26 דעם אין קליװלאנד. אין
 ארבײםעד דער םץ געשיכםע דער אין פארשריבען אמט

 קא- בלאגדער יונגער דאסאלסם דער איז באװעגומ,
םוער. אקםװוסםע די פון אײנער געװאדען םאװסקי

געװא• געשיקם איז פערלשטײן םײער גרודער װעז
 .1914 פון קאנװעגשאז דער גאך קליװלאנד קיק דעז

 ג°ח פח יײחפי עפאנאגדערגעװארפענ די *חאםעננונעמעז
 וועמיזינעז אל1 א םיט קאםאװםקי האם סםרײק, 1911

 איז ארויםגעתאלפען און אאגערופען זיך קאמף יענעם פוץ
ארבײןז. דער

ז קליװלאגד אין םםרײק געגעראל דעם דורץ  יי
 פיז װײם־טשערמאז דער געװען קאםאװםקי איז 1918
 י8י פיז םיםגליד און קאםיםע סםדײק גענעראל דער

 מײסחנז סלײערװ דעמאלם איז ער קאסיםע. סעסלםענט
 לא־ זײז פוז •רנדדעגם אלם םעדםק ערשםען דין «ו

m אדוױילם «ר איז 1900 אין ^8 לאקאל—קאל rm 
י ײוז »ז באארי דזשאיגם דער פון טשערמאן אלס  י

 םו־ינם־ *ו נומױג פאר געפתען האם אינםערגעשאגעל
 גיײזח זתפאלט איז וזןלנער «ערלשטימ«ז, מרירען

ר מ ח ע ח מנ  קײמם בײ איז באארד׳ חשאינם דער י
 TP זײז איז קסםאװסקי אז גוזײפעל, קײן געװען נים

» תאם «ר אםט. דעם איז גסנפסלמו־ ח
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 דער אויף אבער אנגעמען, געוואלט גים אנחויב אין אמט

 זיגמאז פרעזידעגט פארשםארבעגעם פון אויפפאדערונג
אמט. דעם אנגענומען ענדליד ער האט

 ױגענט־ זיין אנשטריינגונגען׳ אוגערטידליכע זײנע
 גע־ האט פירערשאםט אינטעליגענטע און גײסט ליכער

 שװערע פילע די דורך ױניאן די אױםהאלטעז האלםען
 סםאנ• לעבענם די אויפהויבען געהאלפען און יארען

 יארען די ארבײטער. קליידער םרױען די םץ דארדס
 סטרײקס, טעטיגקײט, טומעלדיגער מיט פול געווען זײנען

 אונטער םארםאלגוגגעז. און אינדזשאנקשאנם קאמפען,
 פריערדיגע די טראץ איז, פירערשאםט מיליטאנטער דץ

 דרעםמא־ און קלאוק די האבען מפלות, אח דורכפאלעז
 דעם אין ױניאן דער ארום ארוםגערינגעלט זיך כעו־

 בעלי די געצװאונגען און 1930 אין סטרײק געגעראל
 א געוועז איז עם אגרימענט. דעם באנייען צו בתים

 םולען א מיט געענדיגט זיך האט אבער קאפף, שװערער
יוגיאן. דער םמ טנחון

,1932—1931 םון קריזים־יארען ביטערע די דורך
 צוריקגעםאלען׳ איז באוועגונג טרייד-יוניאז גאטנע די ווען
 קלױולאנד. אין ױגיאנס די באוױרקט אויך עם האם

 יעדע םאר וואבזאם שטענדיג זײעגדיג אבער, קאטאװסקי
 אויםי אהייא אין ערשםער דער געווען איז געלעגענהײט,

 א. ר. j די ווען סאמענט פסיבאלאגישען דעם צוגתען
 םח ױניאן די אויפצולעבען װידער געזעץ, געמארען איז
 מאגוםעקטשורערם קלאוק די דרעםמאכעד. את קלאוק די

 דער םון מאכם נײ־אויפגעלעבטע די איינגעזען האבען
 דרעם־ די םטרייק. א אן נאכגעגעבען האבען אח ױגיאז

 איז װידערשטאנד א געגעבען האבען מאנוםעקםשורערם
 אין סטרייק גענעראל א רוםען «ו געװען נויסיג איז עם

 פאלשטענדיג געווען איז סטרײק דער םרײד. דרעם
 דער אויף צײט. יענער צו האט קאסאװסקי ערפאלגרייך•

 ערםאלג־ אויך דובינםקי, פרעזידענט םון אויםפאדערוגג
 אױ®* את טאלייא אין npn’ די אויפגעלעבם רײד

 ײניאן די וואו סינסינעםי, אין ארגאניזאציע אן געבױט
 איז םאג צו הײנט יאר. צװעלף איבער געװען טױם איז

אחײא. אק שםאם םוסםער די םינםינעםי
 אלם געװארעז באשטיםט קאםאװסקי איז 1934 אין

 דעד אויף םארםרעםער ארבײםער ערשטע ךי םח אײנער
 סםיים. אהײא אין א. ר. j דעד פח באארד לײבאר

 איגםערנעשאנעל דער בײ יאר, זעלבען דעם פח םאי אין
 אלס געװארען עתױילט ער איז שיקאגא, אין קאנװענשאן

איגםערנעשאנעל. דער פח ווײס*פרעזידעגם
 1937 מארםש איז נאכם װינםער קאלטער א אין

 איבערפאל אן געװארען געפאכם קאטאװסקי׳ן אויף אח
 געװא־ צעשלאגעז שווער אזױ איז ער חײ^ זײן געבען

 חא־ די אױפגעגעגען האבען דאקטױרים די אז רען,
 ענטשלא־ און אױםדוחװ־קראפם געוואלדיגע זײן םעגוגג.

מז ער דורכגעטראגען. אים האכען סענחײט לי ב ױ״ו א

 רעזולםאט אלם קראנקהײט פץ געװארעז אנגעגריפען
 בכוח געװען איז ער װי שנעל אזױ אטאקע. יעגער פמ
 פאראנט־ אח שװערער m «ו צוריקגעגאנגען ער איז

 נאן■ ער איז הייגם יוגיאן. חנר איז ארבײט װארטליכער
 אנם- אימער װי מער גאך רײען, עדשםע די אין אלץ

 אר־ די םים און פאר קאמף דעם אגצוםיחח שלאסעז
בייטער,

פאראנםוראדםליכ־ און םליבםען גרױםע די םראץ
 »י? געםראגעז זיך אויף האם קאסאװסקי װאס קײטען

 אין םעםיג זײן צו באוױזען אײד עד האם יוגיאן, דער
 געוחח אמ ער אוגםעדנעםוגגעז. קחל׳שע וױכםיגע פילע

ק רײמ ערשםע די אין  געגעז פאשמם׳ געגען קאמף י
 יײז עקםילואטאציע• און אמםןרז־דיקונג מנגען קריג-
 פאד קא&ף א — איצט איז און — געװעז אח קאםף
ױמז ראסע, אױף אוגגעאכםעם מעגשחיים, דער אדע• גל

יאםוליםעם*
* דעי פח םיםגלימר זײ 'W ד םיט *חאמען  ג
 און פרױ דעד אן אז זיד שליםעז םירער, עיכלפמהגלשא

תד דו־ײ  פאר־ דעם אפגעבען איז ױבילאר דאם פון קינ
 סופציגסםען זײז צו קאםאװסקי װ. אברהם כנוד דינטןן

^ גאד אױף ארױס קיקדז סיד געבדדםסםא^ ל  «ילי יי
i n r לײסטונ^ ױעדטפולער זײן «ו

מד די מי מ פון אד י ״ םחסם־ 183 4שא פימרס י
מז האמז בחקלין, עװמיו, פארד ע ײ < גןג  w דינ
ד •ת «״יי י wnm* יי w ״יז, לוסים רי ר מ מ מל  י
o חאלט a t o n די פאר םשןרםאז שא■ אלם yaaiv ח־ײ 
 «ײ«ד אױסמדדיקט am האמז »דטײברס די יסר.

 ריסט־ וחװ־םיילןז א ■רצחנגם א גצגאמז און אנערקענומ
vatu יײז ואר i w aysiyam סדסײ• די «יר סדניימ

^ י ײ ױ י י . _____ ס .___
ז זיחנוױץ סשיי :פאםיספ די לייױן. ל• יי
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r ודיזער פולע ניתלפ״®ו אמ ״פינם a נתוװןי
 עולם״ ברײטען פארץ צוגענגליך טעאטער מאכען צו אום נױטיג זײנען פרייזעז ״ביליגע

אינטערוױו אן אץ םטײדזש״ ״לײבאר פון דירעקטאר שײפער, לואים ערקלערט
 דעם אין געשיילט װערט ״1989 נידעלם און ״פעם

געיאקםע פאר טעאטער וױנחאר גרעםערען סיל נײעם׳

 פאר־ דער פון אונםערנעמונג געװאגטע די אז באװיזען.
 טאל אוױי טיט םעאםער נייעם דעם עםענען is וואלםונג
 זוםער־ די אץ לײבאר־םםײדזש אין וױ •לעמר אזויפיל

ערפאלג. אויסערגעװײגליכער אן איז מאנאםען
 דירעקטאר שײפער״ לואים מיט איגםערװױ אז אין

 אינטערנעשאנאל, דער po קולטור-אאטײלונג חגר פון
o םטײדזש, לײבאר דעם פארװאלטעם וועלכער p ער 

u אז ערקלעדם, n ילאן nr ירײזען די םארקלענערען 
 ער נײער. קײן ניט אים בײ שױן איז םיקעםם סאר
o p דעם אין נאר אוריק. לאנג שױן געאלאנעװעם דאס 

ל די איז סלאץ ווריחערדיגען  אזוי pmyt סלעמר מ
o קלײן, p  uo nr םאן. געקענט ניס סינאנגיעל עס 
o ra מעגליך איז טעאטער״ גרעםערעז דעם אין אבעד׳ 

uum yt דורמוסירען. סלאן דעם

 אװענם־םאר- פאר דאלאר• 1 ביז סענט 40 פת לוגגעז
 דאלאר 1 בת םעגט 55 פון ■רײזען די זײנען שםעלוגגען

םענם. 65 טיט

 קולםור־אפםײלונג דער םמ םעזאן 1940—1939 דער
 א מיט pnyn ערעסענם װעט אינםערנעשאנאל דער פון

 איז קולטוד־גרופעז אלע םון דעלעגאטען םון קאנפערעגץ
 קאנ־ דער לאקאלס. יארקער גױ אלע פח סארטרעםער

 םעי־ םעז10 דעם זונםאג, װערען געהאלטען װעט פערעגץ
 בײם טעאםער. וױנחאר אין דעי. לייבאר נאך טעמבער.

 & פאר פלענער װעחמ דיםקוםירם וועלען קאנםערענץ
 טעםיגקײט• קולטור דער פון אויםברײםערונג גרויסער

װע־ דיםקוםירט װעלעז װאם *לענער די םון אימע
*ו פלאז » װעגען זײן װעט קאנםערענץ דער ביי ךען

 סיס גרופען יארקער גױ די פון *רבײם די קאארדינירען
 לואיס סײנם שיקאג*׳ *גדזשעלעס. לאם אין גרופען די
לאנד. איבער׳ן שטעם *נדערע און

טיקאדא״ ״רױטען פון רעתארד פאנאגראח
 םיטגלידער *ל1 גרױםער א פון פארלאנג אוים׳ן

uum געמאכט אח yt םיקן! ״רעד דעם פח רעקארי א 
 נידעלס״, און ״פיגס פון סאםירע סאליםישע די דא״,
 שפיל סאליװענם און גילבערם אויף *אראדיע א איז װאם

o װאם .םיקאדא״, p גײפ אױםגעגוםען שםארק *זױ 
 די אין קויםעז קענען מען װעט רעקארד דעם עולם.

 סוף ארום פרײזען נידעריגע םפעציעל אויף לאקאלם
אויגוסט.

גידעלס״ און ״פינם אץ גומער נײער א נאך
 אין כסדר זיד האלם װעלכע גידעלם״. און ״פינם

 גע• זײעו־ נײעם׳ » נאד *וגעקראגען האם באנײען, אײן
 ״םני נאםען ביבלישען דעם אוגטער נומער לונגענעם

 חג״ן איז לעגענדע דער אויף באגרינדעט תקל״. פני
 פון קעניג דעם אנגעזאגט האם װ*ס האנט, דער װעגען

 אױף האנטשריפם א דורך נאענם. איז םוף זײן אז פרם.
 ית ליד דןר פיז מוויק און װערםער ךי װאנם. דער

 געזונגען װערם *ץ ראם חש. העראלד םץ פארפאסט
•38 לאקאל פון םטענלי דאראםהי םמ

םענטער העלטה ױניאן אין

 דעם מאנ^נג^ פארשטעלוגג# ערשםער דער ביי היתער.
 געװען פלעאער 885 אלע גאר גים זיינעז יוני, םען26

 די געשטאנען• אויך דיגען םענשען נאר םארגומען,
האט פלאץ נייעם דעם אין פארשטעלונגען װאך ערשטע

 קולטור־אפטײלונג דער פון האגפערענץ
םעפטעמבער סוטען דעם

 האט — פארוואלטער םעאטער די טיט *רה ״די
 אײנ־ װילעלנים זײ װאם דאם איז — עדקלערם, שײפער

 די צוליב קרתים * דורך גײם םמםער דער «ז זען,
 דעס זינען אין אלץ up האבעז זײ ■ו־ײוען• תויכע

ען זיד קען װעלכעד רמעאמער-גײע  קוםען *ו מרגינ
 עולם דעם קריגען «ו אום ליםוױן• » אין טקאזער אין
 םאמיז אים מען םת םעאםער׳ דעם *אםדאניזירעז «ו

 פאר׳ז סאבװײ. דער םים םארען װאס די פאר אוגעמליך
 גאלען *ו פארגיגען גיט ױך קען וואם עולס׳ ברײםען

 דער איז דעו־םאר באװײז בעסטעד דעד •רײזען. חויכע
 װאס גײם דער אין םואוױס. די פון עדפאלג גרױסער

 גע• הײזער םואװי די זײגען פוסםעװעם, םמטער דעו־
 איז דאס אוגעגגליך. וײגען פרײזעז זײערע װײל פאקם,

 סײ און שױ־שפילער די םײפון געװארעז *נעדקענט שױן
 די טעאטער• םים׳ז פארבוגחנז זײגען װאס אגדערע פון

ײנזןן נים up עס וױלען װאס אײעיגע  די זײגען י
יוסעדס■דאפר

u טעאטער׳ ״אונזער n מר  נים אמ םםײדוש״ ליי
u פראפיטעז. פאר געװארעז ארגאגידרם p קולםור־ פאר 

 איגטערנעשא־ דער פרן אײגענםום דאם איז עם *װעקען•
ל ח ני ר ויןי UP י מ ײי  ירעןוגרטניפאױ *רלוימז ד
 װאם ערטאלג חנד •ראקםיי^ דער אין םײגוגג די »ט

ר, וױגחאד נײעם דעם אין חאבעז םיר מ מ  םיר װאו ט
u כאטש חײזער׳ געיאקטע פ*ר שפילען n טמטער 

ל «װײ ח*ם ר פיל אזױ מ מ לן u װי • n פריחערדיגער 
ד תאט םטריט טע39 אױף unjfjn* םטײחש לײבאד  מ

u פיז ריכםיגקײט די באװײזם האם׳ n .באהױפטומ״
 װעדס גידןלם״ און *פיגס װאו םעאטער, וײגחאד

 usupi «1 רעכםעז זיז זיו ג«פמם ג«שיילס׳ אימ
מר מ  בחזחזײ, אין סטריט טנר48 אױף דיםטריקט, ם

טאטינע פאר זײג«ן טיקעסס פאר •דײוען די

נװמאו מ. פאולין פץ
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--------------״ t פאר^מתײנס״ t’1 הים
וױקלי׳׳ םעדיקאל pup ״ניי דער ורך ,

u פת *רגאן אפיאיעלער דער n ד » 
 PUT נײ פיז געזעלשאפם דיצינישער

 עם זינם אז פיר, ערפארעז קאוגםי.
u זיארעיעג *נגענומען איז n געזעז 

אר־ גרופעז פריװאםע ערלויבם װאס
 באזארגונג מעדיזנינישע גאניזירען

 געזעל־ די פח (אפגעזונדערם געבים פוײיװיליגען א אױף
 קוטעז דינסם)׳ האספיםאל %רט כאזארגעז װאס ־שאפםען

a p גױ אין אייף u r גרײ־ פאר שלאגעז װאם גרופען םד 
 שױועדען םיר באזארגוגג ערױשיאדיפע איז ״מגיאות״ סע

 מעיסטענם םענשען, די װעגען ךד עזדערסאג מיר װען
־ םון ווערען ouuuv װעלעז װאס לײט״ אריסע ד מ  די.

 מיר אז פא^ט. א איז עס ליידען• נאכדעס װעלען און גײגם
 דעם ®ח ®רימד פון אגפרזוגעץ ערהאלטען שוק האבעז
u אױב אוגז פרעגען וועלכע םעגםער, העלםח יתיאן n

u גום איז n a •שלעכט a פון ■רןזידעגם a ױ לאקאל  י
 ApifP טין פרייגד איבעדגעבעבעד fa איז װעלנער ניאן,

m ונוגעשיקם אתו האט •uroipo העלםה w  a גינםעל 
sxrv פיז בריוי v mמ ל ע דיו מ רו אג ײמ זגע8דש«*פ  ז

p אױפפאסונג מעדיצינישע םארם יעדען םיםגלידער n* 
 גיט אפילו Ban גריפעז די אם פון אײנע •btisw םיש
 עם לעטזװי־העדם. אירע אױף יאקםאר א פיז נאםעז קײז
Ban ח אױפגאמ די דין געדארפט • u n ר פן ױויני  סן

u פח פראפעםיע׳ n אקאדעםיע׳ bb aum ruB m די 
 אר• aan «טעיגתמיא jcfry ךעם װארעגזװ און גחשעז
מד אינםערנןשאנעל אוגזער פון םיטגלידער די עולם. פיי

____— -------- -------------- ---------m u  M A teM  aaaa m m a m מד דארפען סשפחה מז גיס ז״ מד אנגעםען גיס «ן יי  נ
uw פיר ro'po געבעםענע rr ru w נ גי^דלאגנאײ »י

י u יײלעז י n a ז ײד נױםיממ u יי u ra  u n a ma w.
irm יײ עם nyn םראגען געזמס איבער סאאיע  u n

na^ ן ו מ ו מ י ד •uuw מ י ia •m יי n י u erw aa 
u ייד וחנלעז u n n i ו* jju u n  u n

 בסנןעים 1קראנקס פל^נסותגן 142 און 10 לן>קאלס
unp• tw װױקמעעקז די p בלוםןן <ר3<קמסטל 

אםיםעp a וױפטבאש Ban 142 VTית נײטעדאר
rrm m  n די pB«win״B ז» ar» mam ת נײשייל• 

junta און לזפאלם B*B»ua upanp a tflw n m 
 בריימען Bjm jBuap יי U .U»n זײ״מ םיר פאנד.

a גסריכט גינםםימח on םיט- די «ז נױסמג נעקסםעז 
IMP Ban u״n פיר וױיל .uגלידן p  an aan uo 
un יי utp^bu די פיז m n  san ru m 

•u'lujum bj
ױד י י r י w m ל ו ^ ל ^ מ u י n  ■uoin  jo 

B סון ra ooauna •u rtw  u n u ך 
Buwra B »n»ruan u n  uunn u n m  r> wa n 

i i w r o i u  u p ייד• npanp ju n ta״• * a 4Jw 
ת םיי ט מי מ ט ײ ג ײ ל קי Bjn can Bsmo a •pa לי

-a «י ײעראז זװגעשטעלם
u n 10 לאקאל *וקתפם. נאענםער nan שײז UUP לאנג 

u בעגעפים םובערקולאזים א n a  •u p ביזאיופ עםהאט 
 די un tntupun געזונדחײםם אלגעםימע קײן גים

pum מאננע האכעז עס וױ םיםגלידער a ז לם8לאק» 
 נאגליו ברודער באגריסען םיר אינםערנעשאנעל. דער
 TP שעדױינעױמ פון פרימנ די לײזען *ו םי זײן םאר

un^tB פאר זארגונג U  n 1פי m •יײיאן_________

ר אן ע ט ל ײ א ע רג ע ב ם אי לו ש א ב
)21 זײם פון (שלוס

u פון מז דער n םייד אירע איז ליגם ארג»ניזאגיע 
מ םיטגלידער די aan אוטרוי דעם פיז און גלידעד ש  י

י *ו u י n u ta• נים, םען קויטם *וסתי און p  up 
 P איבערגעבץגחײט םעהיגקייט, דורך עס פאח־ינט

אינטו• טעגלימ םאג די n םסניהוגג אויפריבםיגער
m l M a t  BMB L i t t M E  AAAA Ia^ ^ aL a a a a m  AM ף jm מיםגלידעד• די פוץ רעסען ר ק ״y וױןךל י ל  מ

ר אױןי יתיןן״ ן וין עלע&ענטען אגגעוויזענע די ל ןז  י
 זאל סר אפגעשודאכם. ידניאן דער פון כח דער ווערט

B ברעסל» oan דעם דורך דאם .up>p זײן p ■בי 
^ייי יJU*»p an• 1 יזפ 117 אללק זיימיגט ל ײ י  י
i נוליב אגגעװיזען, #ריעו וזי .noavnit איז ל«קיל n 

uujBBBna n דזסםוײעלע y a u p u n a  iw• און Bp 
 tu עס װעלכער אן םענשען a זימעם ,אװעקגעשםעלם״

ר מיגן ריג  ■i דןרמיס ברעסלאו האט #סורעכטיגובג ג
nsanayt פ tn u *ו וגר מיםגליו די פון אוטרױ מ n* 

jox*a oy Ban •un*Bta a 't r דגמעדײבא Boanajtp 
TUBP n• פון כח דעם rav n  u n a

w רעוויויד• איד  Bpa u n׳ib UBjipjaa i 
UUP, דעם לא?אל אונזער 'I *u u p n jaau u n a a n 

bub קיין גים איז u n u u o ju o פון iVj ’uxji it *a 
u n  U na o j •uuppBuaBB p p p p a m  in

^עריפ ב לי * untn put apt י _____ ל•8ל
oy אמ j *bjb r m r i די ודײל p  jBBum* 

 pa וטןלס oy mujoupm PP ניט זייגןן טיוזמ
unyi די r  pa unw< rutm  in uaprup» 

a p p  a  bub oy •uibjb״at •Bap pa p ׳ 
IB opraa |w D וןליטיפן שסעלס p jp rp 
 IB uoruora די ודי upunt pa \pyn יחיויס

̂סיסגלרעף. p ימקליד a pm שסןלם oy יי ro*

pm  pWhp w.לapaלuaan ono ru p  u*
p יי ײי  ora ttft ustat a bb® juaraana 

bi pa arm unm ps unanwp un n  im 
b- די אק ארייו שפידם w »  r u m  pa ujn 

P» BP m p  Brayn n  vap P  w 
̂סעו̂אש up Ban t ל • tu t un •tin utyt מ־ 

a uunt uiu מידוימו B w  U fa  ana ty ira
■ uuunrt *ו םילײדימװ• _ -__ - יי

 Van uwuit ’UBa au un up •1 ייל שלים•
aam jrna n p a n t p  utyt נים u p
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עי ד ר־ א ב  אר־ אמעריקאנער די באגעגענם יןןי
 ״לעי־ האי־יאריגעז דעם בייסערשאפם

p- םיט דעי״ a בעסערע םים אמ געםיט סרעהליכערעז
t u m p

 פאר־ po קוםען פארזיכערונגען און באד״ױפםועען
u 1אי פארבעסערונגען וועגען זײםעז *ײךעגע n עמגא־ 
 סאר־ די אוינ באשסיםס ניס אבער איז עס לאגע. פישער

 אויד אדער באלעבאםים די פאר בלױז 1זײ:ע ממרונגען
p* ארבייםער. די

 איז באלעבאםים די פאר בעסער זײנען גײםען די אז
 באריכםען די לײענען בלױז דארף םמ ניט• ונװײםעל קץ

 קאםפאנים. םארשידענע po פראםיםען גרויסע די װעגען
 איז עם און אוגטערנעםער אײנצעלנע און קארפאריישאנס
iT Tgwy y t עיא  איז oy .סמ זײ איז oy ia ,וגעױיודנ

u 1 אבער איו עס געװען. ניס גוט אזוי זײ לאע «ױן pים 
 גע־ בעםער איז ארבײםער די פאר אויך אויב באשסיםם״

 אונםערנעמוגגען מאנכע pa פאלען׳ אײעעלנע אין װארען.
u «ז עפעם ארבײםעו־ די אויך אםשר געניסען n גרױסער 

 איז פראגע די אבער באלעבאםים, דיערע po פראםפעריםי
 אלגעמײן; אין ארבײםערשאפט אמעריקאנער דער װעגעז

םילין^ען. די װעגען up סױזענךער די װעגען נ״ם
םיגיס־ פרעמיער געוועזענער דער באלדװין, םםענלי

 אמעדיקע. באזוכם םעג די האט וועלכער ענגלאנד• po םער
op גײ pn פראנע װיכםיגםטע די אז ערקלערם. אנקומען 

 ארבײסער די איו לעגדער צױױליזירםע אלע פאר וזײגם
u פלחםיי pn װעם oy *י פראגע, n a ארכײ״ די פרידען״ 

וױכםיגסםע. די אלץ בלײבם פסר־פראגע
oy דענקם לדוױןבא סםענלי אזוי וױ וױכםיג ים1 את 

 דעם אים״ װעגען קען םען לייזעץ. או פראגע ארבײמער די
 פאר־ קאנםערוואםױוער ענגלישער דער פון םירער ןלסען

 po יו־אגחגםױוער סך a איז ער אז זאגען• *כער םײ״
y ap פירער pn דעמאקראטישער אםעריקאגער דער 
u n, פארשםעהם ער וױיל pa באגרײםם oy can איז 

 פאר־ זײ בעת *ײט״־ אונזער po סראגע וױכםיגסטע די
oy unyav .אםבעסטען עס האסען זײ גיט pa אמקלאר־ 

u באװיזען ססען n  pa זיצוגג לעצמער po .און קאנגרעס 
 שאר־ סך a אי*ט אמ אםעריקע אץ סראגע ארבימחנר די

o אםעריקע וױיל עעלאנד, pa מי פער p יראסארציע 1אי 
 pa ענגלאנד. וױ ארםײ ארבײםסלאזע גרעםערע א סך «

u ייד רעדם oy יימ n  utyn דאך איז פראגע ארבײסער 
 1אי ארבײססלאזע po ארמײ מךמיליאניגע די זײנם

ypnyoa אפילו איגעזוסראובא דארף װאם אזויגם, עםוואס 
 P* אםעריקאנעו־ דער אין רעאקציאנערען נרעסםע די

ליסיק.
pa רעדם םען װען a Utyn דער אין סארבעםערונג 

 שםעלען *לץ װי פריעד םען מת לאגע עמנאםישער
 אר־ ארבײםסלןמער דער םים זיד הערט װאס :סראגע יי

iju אמ סייי p u t n ?קלענער pa 4 אױבT אויף 
ײיייל?

o יאר. דעם אין װי קאםף, םער־פייגדליפער p נו םײנם 
 האבע; אלגעםיץ pa ארבײטער די po םײנד די אז זאגען,

 סארניכםען, u זוכען און ארגאניזירס שםארקער זיד
una רע־ ארבײםער די פארקריסלען או וױיניגסםענס 

 גע־ אייגגעסירם יארעז לעגטע די pa זײנען וואס פארמעז׳
jataytiyryt אםעריקאנער דער אין ווארען

 זײערע כאשיגען w ארבײטער די םוען וואס גאר
? געױאוגעז האבען זײ ױאס סארבעסערונגעז די pa רעכםען
 צושסאלםען איז כאוועגונג ארבײטער אםעריקאנער די

pa סירם a ia .איר אס שװאבט דאס ברודער־קאמף 
 םיםa^yלaב די םים קאמף איר pa לויז3 ים1 קראסם

 איר ■אראליזירם oy up סעלד׳ עקאנאםישעז דעם אױף
 אםעריקעגער די װען לאנד. pa אײנסלוס סאליםישען

בא tm יײזזדי m a ןממי סײאל vm n woײאל«מז ס n 
r לאנד איסער׳ן כוחות רעאקציאנערע t אזוי!והוליעס נים 

pa ײם.1 למםער דער
una צדדים שםרייםענדע די אױב u n  pa אםערי־

u 3 ארבייםערשאםם קאנער a p7 הײגט יזat געקעגם ניס 
u שלום שאפזמ u װי וועג א געסיגען n  pa מ תי די ױי  ט

u כוזזות פאראייניגםע מיט אעופירעז pa באװעגוגג m 
 געדארסם װײניגםםענם זײ p?ap קאמף״ עקאנאמישען

 כוחות ארבײםער די דעסאנסםרירען י1 װי װעג a געסינעז
oan ,r מליםיסתנר מנמנטרירטער דער געגען ip a r t 
o p לאגד אין געשאםען לעצטענס זין oan pa אין שםעלם 

u סראגחנס וױיםערדיגען דעם בלױז ניס געפאר n  po 
o װאס געזעצגעבונג, סןמיאלער p אמ־ אנגעפאנגען זיך 

 אײד באדדאהם עס up אדמיניסםחמיע, רחװעלט׳ס םער
•uupnyt אײנגעסירס שױן זײנען װאס רעפארמען די

p לייבאר na סעדערייש^ אםעריקעז די  o p נים 
o געוױזזת• צוריק לאנג p  n ta די אויף לום03אײ גענוג 

 oat pa ארוימורופעז זײ ימיאנס אירע po סיטגלידער
 סאר־ pa געװען איז דאם כוחות. זײערע דעםאנססרירען

u מיס בינדוגג n אגװעגשאן? u n  po ססײס יארקער נױ 
 די po אײנע געװען את oy לײמר. אוו סעדערײשאן
pa yooyu דעטאנסםראציעס. ארסייםער אײנדרוקםפולע 

oan ניו o p  p u r .געזעהן pa אויב o p װע־ געםאז קען 
pn לפסוד a ,3 זסל םארװאס מנװענשסן oyים UtJP 

iaoyt לייבאר לבבוד װערען a t  pn ארבײסער גרויסע 
a u לםaװ דעי אר3ליי וד3לכ דעמאנסםראציע a p פיל 

t לבבוד דעמאנסםראציע a װי באדייסונג גרעסערע p  a״ 
laviyn•

oy pm pa װעגען דץ רעדם -ootaop unrum 
 ניו pa בלױז ניס oy איז pn לעיבאו־ לכבוד ראגיעס

up ,pur מן איבעדץ אנ ע סאד pa לאנד• ג כ ל  לײ־ ^
u p דעי o rn n o o tp p װאלס ytoa etypyt now־ 

a u• יתיאנם די נװישאן nnw די pnyn שאסם n  po 
n םאג דעם pa .a .,a סי• דער po pa ל. na ם.  o p 

מ אנ מארשירע! otypyt ארבײםערשאסם אםעריקאנער ג
— ̂ ^    - - - - —   - - — MAA IAAAA AA iM IA A U M M i AAA AAAAAAAAAM, pn דע אזזן םון באדייסוגג די צחאמען• דעמאנסםרירען 

o?an ria n o o tp געוועז po גרױסעד אוםגעחױער אן

־ די װי א לנ א ט  »najp אמאלגאםײסעד די א
ד ע ט ײ o ױנין» וואירקערם מ p פלמים aa

pn זי ra שמסעז n 'tan a  nun די 
PUT גיז po שעסער באםה־ר^ב די ® י י

ױ די ר נ ע ק ר א ip י y t pa otaiyt — pa• אלעקם
ב או ר ה ט א  גײ P0 םעגעתשער דער קאהען. ב

יי פח ־nap oraon nypna’ שטפער
סאכער סאחשאמא סאכער, שױרס * *

 ?יגס־ מםה־חיוב דער צו ®װעקגעגאנגמ איז .װ- ta א•
ס ר מ ק noytnyotw o«יוpo laom’oaoa 1 מ p  ,paa* 

 -yt איז אוגסערנעםזגג די pa אגריםענס ia איר םיס בען
pm ...פארטיג

u n •זשורנאל אפיגיעלער ״אדװעגס״ po אמיל* דער
oanuttisaam דךיי ®ז ,גיס t אסאלגאםיי־ ךי

o סעך ra  o p כאשלאטען t i אםה־ראוב3 די ארגאניזירען 
 מםה־ראובס ךי זײגען ערשםעגג^ יארק. נױ po שעסער

oan םען pa oap פאנםבילשע סײל גרעסםען אוס זײ 
8 paלץ oan 1ילע3מאנס iy tpo ל־808 דער צו באלאגגס 

 שעיער באסדדראוב די pa pnyn !װײםעגם, גאםייטעד.
ju געפאכם n ta ,ארםיקלען o p מאנספילמ iytpo. 

o דריםעגס, p איר אוגםער םײגמװ8לג808 די Tiotap’ 
atp*nop ערםער מאננע אין אױך שעיער ypnyoa pa.

oy nun o p  u  up אדװמם״ דער* uaytta ור־*
o א^לגאםײםעד די פארװאס זאכען p לי ארגאגחירם 

a tp -n o p װעלכען סאר ? מכער puonpy pn p p i 
 ארביײ די ארגאגיזיחנן « גיס אױב אפאלגאםײםעד, די

ר pa םער uaam םענער־קלײדער ת a ? ynoontu 
 pm »1 ױם׳ ארגאגיזירס םען pm •uaytta uo דארןי

po lyaatom n  orojnaanao ימיןמ• דער nun jyo 
aaגים ער uaytta קיק uo oamao uaam a םזם

Uo o p  •op דאדך  •iaa__.
pn o די אגב. p  .astt uaam a י סײער  a*^» י
unmoat גים pa ta •ooianyt די aip*nop שעיער 

po יארק, גױ o p ד o ra  o p •״ארגאחירס״ oaaa 
pntopt m i uo םאגםבילשע םײל nop־pa ? oayn 

o p 1 זי o ra  naים ta jtovnut די אין atp-mtaa 
n סון שעיער t יaרק uo  o a p אײד ju n ta ארםיקאמ 

o p  ? u tp o  prt’ao tp  o p װaלם a utyt pmyt 
rm שלעכםע ty o a p p סאר u n למאדיםעד׳8אם pm 

o 3 גיז oy זאל זי raיס ootanyt p n p.
a n  upלuo pm •ouuotrtao pnyn u ttnc y 

aanmaatup u פאריכט דעם דורך ם3לײע n  utyn״ po 
a־nop די ip שעסער ra נײ p u r •סאר• איעאגמז 

* ta באריפם דעם pa oum ייג3בײגײע ta u t
*po yatao סריעד זײנען שעסעד די pmyt 

u םיס oiyoma ia םער3אי n שא3אי תע על3מ
p לײדיס  otyouuםעד־ דער אבער יתקמ׳ ירקערם

ra די po םק  pntppotap שױן pmyt אױםמר 
pm •uttat זײ )n p  po) u ^ t a n u a אםאל־ 

n מיט גאםײםעד) p ןאײשאסיאסא u a p זיד *ytta 
Uttao.״

 אלץ ־HP ארבײטםלאזע po ארםײ די איז 1פארלייפי
u אין איז ױ אױב pa ט־ױס. ײזמ n ײס1 למםער oyty 

nn« o ^למער p  ra  pnartyt וױמיג• ®זױ pm ia סילם 
ס otyruno קױנ^ מ ם׳ ל ^ מ po סראגראס ר  ״למדי

o ספמדיע״• עד p  ,uaytyt pnap a oy o p  pm m 
oanyt op דעם nr pym שאסעז um .איז ארגײם po

p una •uumyt prnnytpm* oyotar״r »  unta r־ 
o p  •oau די פאר אדנײם שאסען !®ל o p  jw^BPii m 

•u ta»Bytu p  ou oyttap un
סנ יי מ pa r קאגנרעס po ttnm ל a ילממייז 

unmau t ia IT*•־tn ta t  u n  unma .ya*yum יײײ׳ 
r ״®סרמ^לם a  o p ttp  r a n at m y a u tur 

puiub ata ItUPVt omoytta ארנאניזירםעד am״״

באדײסונג.
w a a io o tp p  unmaur ײםעד3אר »u u n 

p לעימר לכבוד  nnלםoapyt pm i u מי ױ  דעי א
utapmroa u טוב יום וױרקלימװ דעם פאר n  po• אר־ 

 pa .praat pa בלױז oy ער איז חימם בײמערשאסם.
u n ײס03קל*רױו uraa עד איז uum yt ו ת י ד ת ר  מ
atB סי6בא8גאל די «ז wan u m  utn tyupj nr• ןי« 

.n a p
u לעימר umyt uoaryt na pn אלם Bn u n 

u די ps «ב n a  •unmna uraapn yaa די u n m t 
omn ns up u a p אים נים an u m  u «  oaaayt* 

n<^ זײ pa p j  u ra  oy u ra n ײ» *omr bu  u o u n
m a L a ia  m a a a a  • m u  m nUimm  se m su a su  A A M . i l a ז דאמאגסםדידעז ד1 נוואן ו ן י ח נוח״• י ודילט• ריןד י

p  oy •itלם pmyt ריpm ,unua ר  מוײכס מ
tn p׳ nr opB ta די געברוי־ממ ■jb  y :tp«  uroum 
u nדעמײלם׳ ״ ta די noaa1־« umjB am ק׳ נײ  קי
o p אמאלגאםײםעד די o p ״*atwyt u m  •nmntatna 
u t אוגםער nrm  u n םרןל!®? *yityotur u n  po 

o p  u t  .uapo 1שוי וואלט unyi יסיל! m anure 
oyi n גיס ״מאגכע״ װארם באשײדענע דאס אױך אבער

ta •opao די o p  VyiaviyinyBJW זיך on* uotturo 
pa unmaut aanmo p  n  irn ra rtu i זי אז o p 

ootyama oanyt די םים .oumBopyottp atp  nop 
oap o p  pa שוץ upp אםאלגאט״טעו די סארװאס 

b p עז,סבאשלא סלחױם ta די UP tfBjB atpuBiQ
m a a im a a a ia a m m  a m ^ a a m a  a m m m m a  a a a^a  ^^aa  — -  A ו לוונגען ארמגיזידמ. מארסיג געטתאן זײ חאס ד איר• ו


