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נתוװןי ra ודיזער פולע ניתלפ״®ו אמ ״פינם
 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
מר אזויפיל ע  זוםער־ די אץ לײבאר־םםײדזש אין וױ •ל

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  u o  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

ש. העראלד םץ פארפאסט  געזונגען װערם *ץ ראם ח
•38 לאקאל פון םטענלי דאראםהי םמ

ה ױניאן אין ט ל ע ר ה ע ט ענ ם

 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,
u האבעז זײ ■ו־ײוען• תויכע p דעס זינען אין אלץ 

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 ר מ  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 מז ד  ירעןוגרטניפאױ *רלוי
 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

מ ז זיו ג«פמם ג«שיילס׳ אי u «1 רעכםעז זי sup i 
ר מ מ  בחזחזײ, אין סטריט טנר48 אױף דיםטריקט, ם

טאטינע פאר זײג«ן טיקעסס פאר •דײוען די

ן פץ לי או או מ. פ מ װ נ
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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 יױ לאקאל 
 ApifP טין פרייגד איבעדגעבעבעד fa איז װעלנער ניאן,

m ונוגעשיקם אתו האט •uroipo העלםה w  a גינםעל 
sxr פיז בריוי v 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

____— ---------------------- ---------mu MAteM aaaa mmam מז גיס ז״מד דארפען סשפחה מד אנגעםען גיס «ן יי  נ
uwrr פיר ro'po געבעםענע r u w נ גי^דלאגנאײ י «

י u יײלעז י n a ייז ײד נױםיממ u u ra  u n a ma w.
ir יײ עם nyn םראגען געזמס איבער סאאיע m  u n

na^ ן ו מ ו מ י ד •uuw מ n יי ia •m יי u erw aa
u ייד וחנלעז u n n i ו* j ju u n  u n

 בסנןעים 1קראנקס פל^נסותגן 142 און 10 לן>קאלס
u װױקמעעקז די n p • t w p בלוםןן <ר3<קמסטל 

אםיםעp a וױפטבאש Ban 142 VTית נײטעדאר
rrm m  n די pB«win״B ז» ar» mam ת נײשייל• 

jun ta און לזפאלם B*B»u a upanp a tflw n m 
U זײ״מ םיר פאנד.  .U»n י  בריימען Bjm jBuap י

a גסריכט גינםםימח on םיט- די «ז נױסמג נעקסםעז 
IM״n פיר וױיל .uגלידן P  Ban u p  an aan uo 
u n י utp^b י u די פיז m n  san ru m 

•u 'lu jum  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> w a 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 B לי sm o a •pa

-a «י ײעראז זװגעשטעלם
un 10 לאקאל *וקתפם. נאענםער nan שײז UUP לאנג 

 ביזאיופ עםהאט una •up בעגעפים םובערקולאזים א
un געזונדחײםם אלגעםימע קײן גים  tntupun די 

 «ז לם8לאק puma מאננע האכעז עס וױ םיםגלידער
 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 ג ר ע ב ם אי לו ש א ב
)21 זײם פון (שלוס

u פון מז דער n םייד אירע איז ליגם ארג»ניזאגיע 
 ישמ םיטגלידער די aan אוטרוי דעם פיז און גלידעד

י *ו p נים, םען קויטם *וסתי און •unuta י  up 
 P איבערגעבץגחײט םעהיגקייט, דורך עס פאח־ינט

אינטו• טעגלימ םאג די n םסניהוגג אויפריבםיגער
mlMat BMB LittME AAAA Iâ ^ aLaaaam 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״

מיגןר ריג  ■i דןרמיס ברעסלאו האט #סורעכטיגובג ג
nsanayt ו וגר מיםגליו די פון אוטרױ מפ* tn u n* 

jox*a oy Ban •un*Bta a 'tr דגמעדײבא Boanajtp 
TUBP n• פון כח דעם ravn  u n a

w רעוויויד• איד  Bpa u n׳ib  UBjip jaa 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

untn יליב^עריפ  p u t apt *ל•8ל _____
oy אמ j *bjb r m r i די ודײל p  jBBum* 

oy m ניט זייגןן טיוזמ u joupm  PP וטןלס pa 
uny i די r  pa u n w <  ru tm  in  u a p ru p» 

a p p  a  bu b  oy •u ibjb״at •Bap pa p ׳ 
IB o וןליטיפן שסעלס p ra a  |w D p jp r p 
u יחיויס p u n t pa \pyn די ודי IB u o ru o ra 

̂סיסגלרעף. a p שסןלם oy יי m ימקליד p ro*

p m  pWh p  w.לapaלuaan ono r u p  u*
י ײי p י  o ra  ttft ustat a bb® juaraana 

bi pa arm  unm  ps unanw p u n  n  im 
b- די אק ארייו שפידם w »  r u m  pa u jn 

P» BP m p  B rayn  n  v a p  P  w 
̂סעו̂אש up B ל a n  t •  t u t  un •tin u tyt מ־ 

a uunt u iu מו דוי B מי  w  U fa  ana t y ir a
u *ו םילײדימװ• u u n rt ■ _ -___ - יי

Van •1 ייל שלים•  uw uit ’UBa au u n  u p 
aam  jrna n p a n t p  u tyt 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

מ ניט• ונװײםעל קץ  באריכםען די לײענען בלױז דארף ם
 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

u סױזענךער די װעגען נ״ם p םילין^ען. די װעגען
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 a p 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 v m 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
טער דער געגען טריר מנ oan ,r מליםיסתנר מנ ip a rt 

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 

ײמר. אוו סעדערײשאן  די po אײנע געװען את oy ל
pa yooyu דעטאנסםראציעס. ארסייםער אײנדרוקםפולע 

oan ניו o p  pur .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 r n n o o tp p װאלס ytoa etypyt now־ 

n די pnyn שאסם n w יתיאנם די נװישאן •a u 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 iMIAAUMMi AAA AAAAAAAAAM, pn דע אזזן םון באדייסוגג די צחאמען• דעמאנסםרירען 

o?an r ia 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

n’ שטפער a p  oraon nypnaי פח ־ י
סאכער סאחשאמא סאכער, שױרס * *

 ?יגס־ מםה־חיוב דער צו ®װעקגעגאנגמ איז .װ- ta א•
ס ר מ ק po laom 1 מ ’oaoaיו»noytnyotw o 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

ora סעך  o p כאשלאטען t i אםה־ראוב3 די ארגאניזירען 
 מםה־ראובס ךי זײגען ערשםעגג^ יארק. נױ po שעסער

oan םען pa o a p פאנםבילשע סײל גרעסםען אוס זײ 
8 paלץ oan 1ילע3מאנס iy tp o ל־808 דער צו באלאגגס 

 שעיער באסדדראוב די pa pnyn !װײםעגם, גאםייטעד.
ju געפאכם n ta ,ארםיקלען o p מאנספילמ iy tp o. 

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 op ער puonpy pn p װעלכען סאר ? מכ p i 
 ארביײ די ארגאגיזיחנן « גיס אױב אפאלגאםײםעד, די

ר pa םער uaam םענער־קלײדער ת a ? ynoontu 
pm •uaytta u דארןי o 1 ױם׳ ארגאגיזירס םען« pm 

po lyaatom  n  orojnaanao ימיןמ• דער nun jyo 
aaגים ער uaytta קיק u o  oamao uaam a םזם

Uo o p  •op דאדך  •iaa__.
pn o די אגב. p  .astt uaam a יי סײער «^*a 
unmoat גים pa ta •ooianyt די a ip*nop שעיער 

po יארק, גױ o p ד ora  o p •״ארגאחירס״ oaaa 
pntopt m i u o םאגםבילשע םײל n op־pa ? oayn 

o p 1 זי o r a  naים ta jtovnut די אין atp-mtaa 
u רקaי nt סון שעיער o  o a p אײד ju n ta ארםיקאמ 

o p  ? u tp o  prt’a o tp  o p װaלם a utyt pmyt 
r שלעכםע m ty o a p p סאר u n למאדיםעד׳8אם pm 

o 3 גיז oy זאל זי r aיס ootanyt p n p.
a n  upלu o  pm •ouuotrtao pnyn uttnc y 

aanmaatup u פאריכט דעם דורך ם3לײע n  utyn״ po 
n די o p־a ip שעסער ra נײ pur •סאר• איעאגמז 

* ta באריפם דעם pa oum ייג3בײגײע ta u t
*po yatao סריעד זײנען שעסעד די pmyt 

oiyom םער3אי a ia םיס u n א3אי ש ע ת על3מ
p לײדיס  otyouuםעד־ דער אבער יתקמ׳ ירקערם

 אױםמר pmyt שױן ra pntppotap די po םק
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 מםער  oyty ײס1 ל

nn« o ^למער p  ra  pnartyt וױמיג• ®זױ pm ia סילם 
ס otyruno קױנ^ מ ם׳ ל ^  ״למדימ po סראגראס ר

o ספמדיע״• עד p  ,uaytyt pnap a oy o p  pm m 
oanyt op דעם nr pym שאסעז um .איז ארגײם po

p u n a  •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  ילממייז pa ra קאגנרעס po ttnm ל

unmau t ia IT*•־tn ta t  u n  unma .ya*yum יײײ׳ 
®סרמ^לם r ״ a  o p t tp  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
maLaia maaaa •mu mnUimm semsuasu A A M . ila 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 a tp  no p 
o ap  o p  pa שוץ upp אםאלגאט״טעו די סארװאס 

b p עז,סבאשלא סלחױם ta די UP tfBjB atpuBiQ
maaimaaaiaamm am^aama ammmma aa âa ^̂ aa — - A ו לוונגען ארמגיזידמ. מארסיג געטתאן זײ חאס ד איר• ו
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 קאנםראק־ דער צו גיין צו געװען איז ארגײם סײגציגע איר
 אג־ גינםטיגערען y פארצוליעען איר ןןסאסיאיישאן םארס

 V האם אוגםערגעםונג גאגצע די װי אזוי און ריםעגם.
 אורזאכען אגגעבען pro דארף װידער־םעם. שםארקען

pro oynnaa באטה־ראוב די צו געגוםען איצם זיך האס 
 אז געפילט׳ אײנפאך oyn שרייבער באריכם דער שעיער•

 שםי־ גלאםע קײן ניט lyoyaay דא oyn אםאלגאםייטעד די
ארבייט. קעל

 אין באפערקוגג די איז כעגעװדיג באזוגדערס נאר
 די oyn קאנםראקטען. די pa םערםין דער ty באו־יכם,

 האט ױניאן וואירקערם גארםענם ליידיס אינםערגעשאנעל
 שעפער. באסרדראוב די פון באלעגאםים די םים געהאט
 אםאלגאםײםעד די pro אויםגעגאנגען, proya שוין דיגען
oyn הייםם׳ עס זיי. םים פארד״אנדלונגען די אנגעפאגגען 

 געװיס oy אםאלגאםײםעד די וואלם טערםין םיםען אין אז
 איינעמס פארכאפען צו ניט אייגפאך פאסם עס געםאן. גים

 אויסגעגאנגען. נאך אין ליעס pn איידער ביזנעס, א
 אגער זיד oyn ליעם דער װען .oy קען םען וחגן אםילו

oanayya. דאד עס אח v כשר׳ע א מים שיםעל כשר׳ע 
 זאגעז..- אייד עס ny װעט לאיער יעדעז oayna לעםעל.

 פאו־װאס פרעגען גיט זיד, פארשםעהם מעלען. םיר
 אונםערגע־ בעםער oyn אסאסיאיישאן קאנםראקםארס די

 איי־ *סאלגאמייםעד׳ דער םיט אגריםעגם נייעם א שרימן
o באגײען צו דער r איג• דער מים אגריטענם אלטען 

 אגרי־ דער וױיל אײנפאך׳ raya איז oy םעתעשאנעל.
oayo דער פאר גינסטיגער איז אםאלגאמייםעד דער פון 

אםאסיאיישאן. קאנםראקםארם
 oy ןך םייגען׳ געקענט איםיצער האט םאםער און
 חװ־ צװישעז םראגע יוריםדיקציע א warn זיד חאגדעלס

ayry anyoant nyn \m nytrnayrtyo r^ גזך עד אטת 
 אוגז דערצײלט ״אז־װעגם״ חנר םזװת• גרױםען א סאכס

ז געםליך״ אז ערקלערט׳ oyn קאזזען אלעקם ן
 קלײנע raya א שפילען באםזן־ראובס ״פרויעז

ד ראלע דן ר ;ywynro אין םי ב גע־ װעלען אוי
צו־ זײ םיר וועלען זיי, פון איז עם װעלכזנ פינען

 גארםענם לײדים אינטערנעשאנעל דעד צו שיקען
יאסט״. ■ארסעל דודד י»קמ האירקערם

 *לעקם האט פארלויםיג אז פאר, זיך שטעלען םיר
 גאטה־ פרומז קיץ געפיגען צו מגאסיה מגי זיך קאחעז
 װייל ״ארגאגיזירט״׳ תאט ער װאס שעפעו< די אין ראובס

 געקראגען גים נאך זײ זדגטעדגעשאגעל די האט איצט בח
 פאראז׳ דינען זײ אז און §אסט. וארסעל דװך איט שן
 זײ tv בלױז׳ זאגט עד צו. אלייז קאהעז אלעקס דאך גים

 די גאר יע.סימיאצ <דד אין לצרא קלימזג גאגץ v זש<יל<
m n דןר צו כןסורראובס ®רויען די שיקןן װןגען 
איבעד־ םיר ודצלןן vw■ ■ארסעל דודך רנעשאגצלאממע

 װען ®ת אױמגוגעטיגעז םזנר פיל איגםערעםירם אדנז איז.
 װעגעז שטרענג ןףױ געווארןן איז אסאלגאטייטןד די אן
 קאגסראלירען דארןי זי opt טריידס׳ די ®ון גרסגגימז די

p אדן p o די opt קאוײראלירען. חורפען יוניאגס אגדערזג 
גן־ זיך האם 4 אי. םי. די זיגס עזארױןג עם זי איז

— t.----------- ub feAUAMUM MAA AMA■ LuaM A MAAAiMAtאםאל די איז כאקאנט איז אוגז וױפיד זסױף «גריגדעס 
 יוריס־ די אין אפגעחיט שטארק ן^ױ גיס גאר גאםימחװי

קוין pm רי o] מז די װעגצן מיר םדיידס. די פון גרעגי
*r גיט זיד תאט אמלגאםײטזןד די tv ײײמז׳  Bovnroav
ז װאו ,  געמאנט םוםם סענעד bvbwjv האט מ
vrrm אינ־ חװ־ צו חסמזײניטאריעגעשיקם און םוםס 

 צײס לעצםער דסנר אין •oov■ מרסעל דורו םערגעשןמעל
גרעניצען די אז אײנדרוק, חנם אוגםער מװ«ן מיר זייממ

— - -------— •4MM• MMMMakAMktM•!• •■ MltM MMHBM ■M 1MM• זײ ארײן״ געסס אמלג$םייסעד יי  chp• סרײדס די מרן
aaaLaaaâ mA ■ •MAIM MiAAMMi maa MM■■■■ MftMM •MSגרעניצלאז• כסעס — ז#גינז רראלםעז םיר װײסע• זעהר ז7ג 

ט אטאלגאטייטעד דןד «ז יור־סדיקאת זײ  די אק זיד מ
j לעזםע r r אגגעפאנ־ האט זי אױםגעברײטערם׳«ז אזױ 

TW מו om v םיט אן זיד פאגגט װאס אלץ׳ TV אלף — 
y .n rwyS v יטנקלמ V MKV םילסעקםאיי  װ. .v א■ מג

י בןר האט אססלגאוײסןד י  לוצ• די זיק געיאופס דןדי
ז ני מ מ י נ r «ױמ זיך מ v די ה ם׳ן מנ רגו  מםח־ א

y y t ,ארס«יזיז*ט חי*« אסוז שן«<ד p t Trtyrqri ד דן
T fiy m ^ w i יו> nrtpon in ’̂ p o o p פאד איר «ץ 

v שןןדסו ש<>י* לסנגגערער to y י u r tc ו ן  אסײ־אטאלג ז
r &סו וזייל סןו׳ a n לין וײ אין מנ ס ױו  מםזדראובם ח
pot tm §אד o י וו״ויען. פאר וזייגיג זןזור בלױז

v tt pot י r איז טאלגאסימחןדS י t f ילוצים • מ
ח • ovn ד זיך נ  מ

_______________________■
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 וואם שעפער׳ קלינינג די אין גערימיגם ווערען עם קליידער
? קאגםראלירם זי

 אונםערשײד דער איז עם גתיס װי גים וױיסען םיר
 וױיבערשעז. א און באםה־ראוב ראגסבילשען e צװישען

י אויכ צוױיםלימ םיר אמ  גאראג־ קזמ אמאלגאטײטעד י
 באםה־ די tv נים מאל קײז טיען פריימ די אז טירען.
 עם אז יא, אבער וױיסען מיר מענער. זייערע ®ת ראובס

 םענערשע צװישען אונטערשײד גרױסער y םאראן איז
 V פת אייגעגטימער יעדער און וױיבערשע, אח קליידער
 ארבײם טײסטע די אז זאגען. אײד װעט סטאר קליניע
 שײד איז װאס אץ קליידער. םרויעז םװ באשטייט זײערזג

ix גיט אליץ אםאלגאמייטעד די זיך דאכט װעט לאגדריס 
 אונםעז באלאנגןמ דארםזמ זײ פאמואם ערקלערזױ קענען

 זױר פאר האלממ זיך זאלט ד אויב ױריםדיקציע׳ איר
 שעפער באטה־ראוב יארקער נױ די םארװאס ארגומענם

 פאר קזה אמאלגאמייטעד די איר. צו באלאנגעז דארםזמ
 איק בלױז האבזמ שעפער קליגינג די און לאנדריס די

 אױב אבער ארגאנמירט. זײ חאם ד אז — ארגוםענם
 אנערקענמ אמאלגאמײםעד די דאך דאדף אזוי, א^ דאס
 די ארגאנמירט האט אינםערנעשאנעל די tv פאקט. דעם

 די את אײנגעפירם אוץ יארק גױ אק שעפער באטה־ראוב
^  האם אמאלגאםײםעד די מער: םיל אח באדיעוגגען. ױנ

 אוים־ נים האט אמ אײנװענדועןױ שום קיץ געםאכם ניט
 אינםערנזר די ײזמ םראגןױ׳ ױריםדייקציע קיק געהױממ

 שע־ באטחראוב די ארגאניזירזץ גענוסמ זיך האם שאנעל
 אמאלגאמײםעד די געגענםײל. p* יארק־ נױ איז ■ער
 בא־ געדואלם האם זי pm געלענענהײםעז׳ «אר V בײ האט

 םףײד־ צו קוםט עס tyn איז. n ברײטהאדציג וױ וױיזעז
שעיער באטחראוב יארקער נױ די גענוםזה גרעגיצען,

won .**t rw wm rava wo > ■■>**» v w ,ײ^סײססגש 
ח סרוחמ םאר וױ מענער פאר באםחראובם מער  Tin י
 ױ ײאס איגםערנעשאנעל׳ דער צו םענות קיץ נים n האט
קאנםראל. איר אונםער געטמיװ זײ האט

תי ע  נעםם אינםערנצשאגעל די tv פארשםעז^. קזמ י
 אמאלגא־ די װאס דעם. צוליב נים ערגסם «ךױ שראגע די

 חונדןרט 8 אדער 7 די איר בײ אױםגעםאם האם מײםעד
 שע־ באםהראוב די rv געהאם תאם זי ײאם םיםגלידער׳

 װאס םיםגלידער, םילקמ פערםעל v *ו נאענם די p.* •ער
 םת פארלוםם דער זיד װעס פארמאגם, אינטערנעשןמעל די

 ױפן דער איז עס אגהנזמ. שטארק נים חוגדערם עםליכע
י יײ m* עס האם אמאלגאםײםעד י s. איגטערעםירם מאס 

o אינםעתעשןמעל• די אמשםארקסםזת r אונםעררוקןװ 
 אסאסיאיײ קאנטראקטארס חװ־ צו *נריםעגם TV םיט זיד

 איר באנײזת געדארםט חאם אינםעתןלשןמעל די יחת שאז׳
 די ev ;סרײדס .ארגאגיזירעך דדדםץ אם ;אגריםענם
 רגאניזאציעאשװעסמער־ ״פרײנדלינער״ v «ז האגדלונג

ם װאס אמ איגםער־ די pngov זױײ אינםערעסירם ן

p דעס וץגראמולי טיר rywn
ד קלאוקמכער דעד סת מארד  י

 אירױיעםפעגעדזשעי נקחםים
ברודןד גראםולידען td אח

AA a mm MAM AMAAAAA■ LiAMIMh , , ^ גײעם וײן מיס ®ייגבעדג ישראל

 ערװעחלונג די
ת בר. ®ון ע  פיינב

 מענעדזשער *ר1
ס ®ון או קל  חןר

באארד דזשאי־נט
 ניי נים פײגמרג ברודןר
ײ «  פוץ אםט חמ־ *ז ב
rtv ra פאד נײ ניס איז

o r געברויכזמ «רם o r
ע דער םוב, ס o מ r די

 tm טליכטײקױרו חװ־ »ק
 ײשןױנם קלאוקםאכער דעם פאר

שעד ט קלאסיק סיו מנעח מינ  ד״
 אין ttp מזח פײגמרט בדודער

מל: אידיש באקאגטע  םזל װצי
V איז פײגגערג געטמעז■ םאפזמ

וארט ו
ען «ן ז ױי ם ח ר ב *

P• ■ד װע ל  קוסקן אײנער מ
wfr\ tn דע■ סי■ yh , י נ מ מן ז ױי »  װי
pn װןןד■ די װקס ןןר pBiTBys]

j סױיסשעד ח«מח דער כדס n w

ר װע• « ת פ׳ p װײ« זיד װןסי• י ri» y x

 דזשאינם קלאוק מיז מעגעדזשער געװען צייט לייעערע
ד ר «  קלאוקמאכעד V ניםא איז עס אז גלויבען, מיר און ב

 זיץ גיט זאל טיינבערג גאםעז דער װעםען יארק נױ אין
ק באםראכםען זיכער דעריבער קעז מעז באקאנט.  איצ־ י

 באארד חשאיגם קלאוק פמ מענעדזשער פאר וואהל טיגע
 דע• את אונז פאר חײם. אלטער זיק אין צוריקקער v װי

 דערצײ- את Tרצושםעלעvפ אים טיםיג ניט אויד ריבער
מ וואם את איז ער װער לען  דעחוארםע. אים פח W מ
 בלויז גים באקאנט גום איז פייגבערג ישראל נאמען דער

 איד גאנצער דער אק אייד נאר קלאוקמאבער- די צװישען
 םעחנרן סאר שוק אח ער וועלבער פה טערנעשאנעל׳

וױים־פרעזידעגםעז. אנגעזעענםםע די םמ אײגער יארזמ
 pn ty װײס. פיינבערג ברודער אז זיכער, זײגען מיר

 וױים איז איבערגענוםןח- האט ער וואם אמט. אלם־גײער
 T« יראבלעםמ שויערע אלטע די צו ליילטער. קיק נים
 ל«ד די אק זיינמ יארק נױ אין ױניאז קלאוקמאכער דער
 אמ םדײד קלאוקפאכער דער נייע. צוגעקומ^ יארען טע
 יראבלד שװערע מיט באלאז־זת געוימ tv מאל אלע פח

wo• לײיזן׳ *י יראבלעם אית אײנגעגעבע! זיך האם חא 
 ערגסטן די אח נײע. צוױי געקוםזח פלאץ איר אויף איז

 קד עטליכע לעצםע די t’v װאס איז, אלע פח ■ראבלעם
 יי אמ שלעכםע זעהר געיחמ ארבייםס־םעזאנןמ די זײנען

rrm קלאוקםאנער די פח פארדינס״מ ימרליכפ  TW»n 
קלײנע. זעהר

 גיס קעגען קלאוקםאכער די אז זיך, פארשםצהט עס
 מאדל חשןױנם po םעגעדזשער דער אז דערווארםזמ,

m xm i.'aD  w xe. i r a  pa. פראספעדימי T  JBL■ 
 פיחנז צו שװערער סך v TT אמ עס אבער טרײד. קלאוק

V .ױנקמ oy pm אח Tinva סרייי אין ארבײם וױיניג *T 
 סיף וױיל לעמח• v אױף געגוג ניט פארדימז ארבײםער די
i זיד pwpm סוף בל r אלע כםעט pa praj^nra ד  ת

 — ■ראבלעס וױכםיגעד גרױסער איק דער ארום יוגיאז
^ v אױף פארדינען ע ל
רג ברודער tv זיכער, אויך pji*n םיר אח » ע  י

n גום גאגץ וױיס rro rv  o r םח צושםאנד o r חשאיגס 
o ער וואם — מארד r עד פעלט. אים װאם אוץ 
p די נאבגעפאלט זיכער p u n riy. װאס pn prm .חש 

ח־ א pn די סאר סארגעקו&עז מ ir, ג«װ«ז אח ער װאם

י|

p אינ^ סון אוחנק ru rrrwװאס ׳ o r  w a r חשאינס 
nvra• סיר שומכער. פיל נאר גזגסאכט, שטאארקער ניס 

T גלױמח r n r. די דץ װעם עס ןף rra o v ברר פמ 
מרג׳ חױ־ מ o אלםצז pn צודיק איבעתעפעגדיג פי r 
n חשןדגם pa םעגעחשער פיז v r.סו ־ wtn votm י  י

ם ח מכ o י r אײנפלום pa קערמד־ מנטדאלער חף־ ״ י UI40U OUOUIkfiUOLfa—5SSS—־ י#ז.1יד קלזרקמאכער דער פון שאסט
p םיר ra r גײ שױן *jn r םד געלעגענחימממ 

n םערקם, r  w פדד תשאינט n מ r  pa קלאוקנססניד 
אמל״ ג«װסת אח ער װאס גים װײס חײגם אמ יוגקמ

- - MOM MftMMMMi MM■ MMA MM AMMAAMAAM AMAAAM M I AAA 1 ■ I pa prouyiTX w די a r 07Rpr אים wdotpu o r יי״ד 
o an  *pn no. ײ וואס o r געחאם. אמאל pot פםילא 

ױא םיר אימסלוס. pn אױך ממזסאר גיס r ײד חו  שייי
o r  o r  *pv *p  o r  w ip >םנ די וױיל ואסירס שינ מ

קסנעו, די pa גײע קיק נים אױ  אינםידןסײ ױאס קלאן
in  pn גוט׳ גאנץ וױיסען יונקפ, זײעד םיט tv די o ro r 

p a r  n r לסקאלס די חימם pa נים i r חשןףגט 
1n v r. סראגע די tm װיפיל בלות pa וױימת׳ עס זײ W 

o r ניס. סױג
o• די tv ״wwp^ נים pfam פיר r  w noB PR 

pnnowo ר  מ*רד חשאינם pa own די אין Dan מ
tw גים ווייס איצט ptv •ליינם n לפקילס n  w a r• סס 

t םים אײנגןװאױנם שטסרק r לאמ׳ איצסיגער TO
w ״t װסלכער a r חויסס די po <nr װ«ל& זײ TT 

p ניס חשק t p ra r ײוןן. צו איד םיס  »יי Of *wav ש
 איי־ wuuanooay אלע װערס rv װאס אויסגאבע, אז

סתסיכצודוד מ ■י מ״ן מ לוי דtv ייג װן ר ר נ םיי מרג ײנ • 
po p o f i iv i  fi*n סים pn לאגג״יאריגTf ןו y to a 

n r  ro ארבייס n r  pa סן f די prp ייוי a u n ר ד  וו
•T fra

to ױנוןן T *ס$ל{9 סײגבערג Tfnrna ו n  po 
ano n ry w״w ovn »o״ o r זיד אױף to ♦TfQUf j 

o r  no tv ,n m  p m  to מז o■ קוי n r v r  fVta n 
po r i םיסמילר ד po nyra ŷ w pa סיגסוון *ono 

ovn .v*m o p r  n r  too •tv*p * n r  to n y rh ויר־ 
n r מו־ג מ o יי a v r n ts n i ך מודײלט *ימשםימיג ג

I יי B 4-3 ו939סעיט״

pa n״np v געימ 1אי .ס a n  r r 
n r אזױ nyayanya שלום פאו־ ״ליג 
pa נאך ארויסגולאזזח דעמאקראםיד׳ 

 woya סארראם שענדלימז םםאליג׳ם
 אױפרוף tv דעפאקראםיע, pa שלום

 ארבײ- די צו pa קלאוקםאמר די «ו
pa nyo די *r r ל מ םרײדם, מ

o נו wot? זאלען די r שלום n rv aליג די ײאם ״ 
אראנזשירם.

ay פאר איז oyrv קיץ to גיט״ tv פאר ליג די 
 נאהענםער גאנץ V ra שםעהם דעםאקראםיע tw שלום

 גל־ האם wo pm *WP .wליג׳vםט פים קרובה׳שאםט
 לענ־ חגמקראםישע די םים שטעדס םטאלק tv גלױגם,

pro o םלחםה, pa היםלעריום 1געגע pnna פאר דער r 
o זאגעו געקעגם r מ ל  V pa pn זאל — לyרםyױ א
m איצם רפואה. צו אבי םאןןער  ,nyav םםאלץ o r 

y די w»yo היםתר׳! םים פאראײניגט זין o n a r p r r 
pa nroT דיעגם בלוםיגע הים^ר׳ם שםארקם tvb 

n סיז nam גיחגרםתכםיגםמ די oy אח םאזםה, r 
t .ליג Tyayanya אזוי r שלום *r o r p r r  rצו ״ 

w ar אייף ארבײסער די v שלום • אי o מי r םײנם 
tv Ivarw ו אויפרוף» p n r a סםאלע׳ם Tya^ayv 

ppva v TiT ornva.־
n r  pa ח אויפרוף tv י  j r m  w eraynyo w 

 V ארוים רופס ornva ססאליג׳ם װעםען בײ בײםזנר,
ptbt ptTroipp ^װי*ל װײסא ijunagoo n r  v םיס

a ודסלער׳ז n tי ״  זיד pnyp זײ װאט ערגםסע, wp י
y זײ בײ איז חיםאנר פארשםעאמ• נאר ry p n r n- 
ס. oy?v pa חנג ט כ ^ »Tyayo po wooxny o r  r 

^ז כ  Tfra po פײנד pa אונמרײיקזנר פארפאלגער, לי
Tyrw pm pa םים זיד פארביגדם Ty onyn ono די־ 

:v ny ,שותף v םיynoלפny ל0 איז o r ,מיז Tf avn 
מוס.

n  w ar^ w o’naya trtra ip p  to  o r  oy 
o הנינסקי דח־ owrwna ra זװ־קלעתמ r  wayr 

T אויפתף r  ra ליג ny זאגם tw 8 איר o r■אל 
.raya;

po ,yoyna Tyvnro'por n .איז r אױץ 
ra ,אמ ,סאג״ Trvoyn^P ,n w •pn v wa’ory 

r r a v  ra נאחנל pray w ,nyoranv t t o 
n״wroa זיד שבת ova״o r  r a  wrV גןך■ אזױ 

oyayan שלום, nrwa,ג װאם ״ לי t די, t שלוס
J m n a rv  " r e r y v e r  ra סיו o r סםײם־

n« לסקסאװ .«ילע TV ,oajpya onyr םענם r  T 
ל א מנ ד תן ^  יו־ anypnvr oayonva אנידים אי

w a r  nra אינחצ־םירם warn Tfayayaornv po 
p n  w צו םיםגלידזמ־ o r  ra  •pa wa^THP 

nrwa.״
n^yny איז־ T r  W ,tmipyoip r סםימד

rv  oayo קײגע ססלש• דורכאױם pa
T r ל א מג ד ת מ  חװ־ םים פיח»־, ya״y tw איג

pw pa yovaonv לאקאל w a r  ,nyotnyayo גים 
irv wayayao’nv חןי t t  .nyn^aro ynm  w 

nya’vrw אייסנאחם *yayo ,ry n r  n rn w  rv 
npar o n y rra  yiTP o r  T« nyon לאקאל A 

o ,ליג די r y r r  po o ra  n r’״ po ra 
pmpiya o a r  or  wnyow prar nraw סלם 

V ל ת a- ®ח ת r r  w .pravn pnroo 'aior 
T  n r  pa wa n r  nyoaw o ra  prrnoa 

nyan ליג״, -yayt o r  pa nyooio nyn t t 
r נאנםעז.שלום o v n y r r  pa,ײסל^ת ״ pmya 

סיג כניי TyVonr o ^י r  pa aanwnrani TV 
t די pa שלום, סמלח r  a ju n * ^ r fooyra* 

nv yn <  pa V’ayairvw  po pronwa o r־ 
a״.Tyo

p םיר a  w n r r• סלזנ *ay po nyayoynfry 
yao /MMvryanyoxw *wn pa nyr^ao'o r r* 

pa nyn^ao’0 t  *rrt סללסק » T 3 1 W 
TyanVny tw pa •nvnr o’®̂״ r  po in  pra 

po  tv ל o זיך ס r  wotwou i) iu |a  *n tro
p טרן פטורטס במסיגןן t  irrotBO ייז» •W 

fnjrtonr tro.״

w anaw זאגעז tv קלאוקסאמנו די ya w a r*
oaymyna Tjm. פאלגם

aanavn pa o וױ גאכדעם ,yar« די y u a r  n r- 
onyowr ,r a v y r  •pw yynv ra t t איצס o r  pa 

tw איהם וױםיל in  o r אײעעגעבען TV T far w 
T אײגדרויז r  TW דורכשaיםליכעt t  TyayyTf&v T 

o r  P« ynavaro n r  oaoyyya o r  ny v  ,nya 
.on'ayaanT tw  oy

o r  oruavy n r פיל חנהר ym rw  vnt TVoya 
o ירעםע ™ײבדליכע ח»זוחנלם די pa שאםעז צו r 

tvoo? ^ ס ל ^ ס y םי m ra  m  W בלײמ!. זאל 
o וױ וױיל r  n  w n^av  Tfo Tf? nyoya חרממים־ 

waTa Tyavy'nyov Tfa*̂ םים וױ ravavpf T far 
pa די Tpy w a r  ? a a rn r n r  pa pavao'w 

pa rova די aan'ayn n r  P» wavao'w דאך םײגם 
ya o״ r  p m rלד p n rn rr P* P ^ r pa אים pa 

i העכזגרע r r o o• םים ח^זוועלם pn הײסם דיל, גױ 
oryo’y ,oy ו* נים זיך־ »o r  p n r גyלד y ^ r  pa, 

pDfaixo’tv tto  o r  is םעהר• װאס o r  Pa םייגם 
ra  pnanrar r*a עטשודזנ po םםילא yryayn 

שטייערען•
o r  ynapry w a r  pa r s r i a r  yoory pn 
Tfo'avyaarv o r  ny pm ,wawnya oruavy n r 

n« םילקמ 150 r  P סומ״ ovn סײעלראײ o r
a r  nr  n r  o aatfn rױלr̂יa.ז»סל«1ססױ• ײ

o r  ny w ,nyoyao *n בלויז ns &O wo’awya ̂
H ^r־״ nyav גו־וימה בײם na״p»o עולם Tya-̂ nya ra 

a nyoony n r160״ pa ynavavyy IV pa yrm םײ 
oruavy n ליאז• r  o r  oanaynr pa ייז -w pn 

pa jymiyn ״ ^זוחנלם׳סaarayao nay u n ssi״ 
4 n  oaynva T far o r  o r  oyn ,oanavna ביליצן 

n i0 r. חךײמלם ty .onTyny y y r  o r די yavay 
n ביליאז 4 6 r־ n r ״onyn 'aarayao nay u ra T 

w נים a i^ a n r אלס a r  n r  pa nam  m  v־ ' 
rtwa ra רוגג  oy wp,־ a m p  r  ovn זסל pmbona 

r  * tr מ ■ח צװעקעז תי  oyn >woyy,vna*oowanv ג
p^jm ״ זיד o סליח *wot״ r  w .oon  oy .p r tn r r 

ya •׳rt,־ pnawamv oyn ,pnyn ppyayaona oyn oyn 
eVyoryayynv oy o חני nyav יװ־יק• r  oynaar 

V evnya o אלס r  pa aairayn n r  pa nvm  r a  v 
pa r& varv n r  Tfaoyy w oruyayVya r a צו 

o 8״ r  p n rאלד ^r  pb
n r  oaoyyya n a n  o y u a r n r  n o  ovn nya 

w o r  pa rovayyy־ fyeyayyy osyaya *pw
o y u a r n r  o r  tm ya^ym  n r  ra״ pa oyn 

yooyra r oayoya .yw סויף yyny איצס rvn סױם־ 
aarvar n r  n r  wava״ oy pm o r  o y u a r V oyn 

n r  .o arfa  tw לעצםער oatrya nya o r  o y u a r 
tv prayv t* nyowyna r po yayayyf w a r w 

pm ,oTyuy בײם, n an r noyr pmya ra  ny nyay 
y aar r«  .prayaona ynray w pnaiyya ra  oy 

3 ny o r  P rtrױליגם« nnyo •א u'/ynn וױ מ r 
o,a o rn y  ♦onra y o y y ro rם אג ױ מו ױז ל  nnyoס

n מנלי r וױ צוועקען םילימנרישונ t t  o r  trtynnr 
TW o r  ny wp ,oaaT מ לי װי r 886 מ  yp9*D־ 

n r  trroaio  ynooyy tv ony n r י  oyn ״onyanr י
wn •Tfaya waynavyaona pmya ra  trtynnr* ץ  ו

o זולםאם y u a r wn ty ra״ ny ty ,onnayoyna oyn 
y oyary n r  oaoyyya o r״ ryoyna WP wp or* 

pry pa •oyvtma tw tr s w r  o r  oayoya וױ ny 
o r ניס woiayaay םיסלמ קײז *r  o r  T fyr ts 

onra, וי״ל tan ויןלס i  ownyaya״*tyny .prwroo y 
pa aanyayn v ױ yo'/y״ oyn ססילא po aw wn 

aa rra r wn״ n y 'w wya wn wny װי חוב״ pro 
wno WP oyn aarr a r  n  ■tyoyna prwm xtt oon 

a o r  w a r  w nVya wawp״iwyn wanna oy׳po D 
nynroam זײ גוס״ pa קווץ בודזשעם.  yayonya nry 

nnyo prayayaona w a r ױ וױ געלד yayamya my 
-wnv o»yiTnvn *n a*nay ryn rnp tw wnayn trir 

m  p r t m p  wnafompi o r  n r  yavnoou״ *yn 
pn ויי v̂״utyo wp aw p rtw iv a  o r  p ר ס

ojm ראוװועלס o r  wwrtpona pnyp חדכשניט־ 
wnnn nyaypryoy pn̂״ n y a r yoyaypy, n  ty״ 

*WP wo wny tonyayaav oma w a r  oynaar P 
pnyov ױ oyn :a rra y  yayna ר״אלםען ראוזוועלם 

r r מינױג n אױפקלעחנגז
oayrryra רוזוחנלם prosano prp״ ty אײגעגט־

oy o*a p דיל ra r די •pp  * ry s r  y o y a rf שלעכםס 
 .pro tx pmya אױסען oy pw״t ויי oan געטאן״ נים
״ PI ,proiponra WP TfP oy געגענםײל אין w י a r 

onyn •naio y proya ow זיו wn ױ yxaya איצ־ 
 ״pa 1940 װאהלען קוםעגדיגע ױ any מליםיק םיגע

ty o n r  prp זװעלט^ח oyn :nry w ayar יז« WT 
י 1840  oyn ״pnyn oryoyanr לאגע ytroyaypy י

o r  wanp wn WT קו״עדים Wn oyn oy •mown 
Tin pa n r to o ’a'ony rn  nyoaw ty ,pront דץ 

o r  wa^ io n r  w prayayarw t t  o r  oruyna 
yaT nroyaypf n לאנד. pa קױזיס  nyay oyn נים 

nyoya wwmװועלט>וח װעם ״ prom *pw p ra r צו 
n pranyn* שולprayr wayp oyn wr .n״ npy n  ty 

pאיעש נאסישע ra r o y u a r pa nyiya לז  nynnr* ו
IP• זיי p ra r ניס זױם yn■ p t pn’aam  prp^ya• 

praya po oyna .סרבײס
pa תגלסוז^וו pw o r גתיסעז auwro איבער 

yn?r r  wn PN wraaya yarnישסo n r  ny•״ o r 
no n r  ra״ powro prom  y pa״ pa t ^  ny oyn 
n a r yam. די tw wraaya דין wayp * o n r wrayan 

,oruyna pn praya *par V o y u a r P« wraay 
ra o r  praya ,ױל nyay זיי w a r וזייס צו wn נים 

piya, זײ וױיל n״TT w a r " t prom orny tra wo 
pn'noaysar, וױיל wm T^m nyn po a r oaayn oy 

uyi ' ur  m u n i■ un pn mm uy 
o n r  ny roynpr״ ny ana onyn. •1940 pa סלייץ 

o r  n rw n  w w n r ny om pn tra oy oyn ^ורײ 
ny ty זאל a r  wn p n j r  oy wm prayr w a r״ 

pa .oym רוזומלם wn ty w w n r wran om 
o y m ar סל nyV’n ra  y pn, וױ oy train pro״ oyn 

 oy pypsv רױ אדן ■ר^גראס• דין סןוסועוען זטל
y אין ז״ו גיט זאל n p r r  wn po p rrrp  ytmya*

A|aLaaa a/̂ ^LaAÂAAMM mmAMÂBMAAMA M̂m aaaamÂA mmmaaaרױלזנז ן, ר^רזןחגלט ד1 געגנערש^פס די מרםיי טישער
o ז״ n r  yroynpyoyn n  ty ,wn nyayזסל ״ ppn 
pv די yanayoip .ײ»אװ o^oy taar ysroanpyor 

*a r  wrar ^ awr  tro pra,a*wrr oaypya *pt w a r 
 pa eynayno רסוזוועלם׳ס praoypr w גחנסלײס

m  prtnyn n  w prow om oy pm wray ,o y u ar*
aMM AM AMM AiAMM MAM ח ״״u <4■ וײזנד םים שטעהן מחען זײ לען T« *י ג

r pmyo״fayoo*tpy yr»o*b r  faya’w ny.
prp iw wrp'O'br nyaynrny tv r רןןוווחגלס a 
y w t i i  oyn שסיל ny .oaiu^̂ a ona סײדס ona 

warn rayno ny oyn ,prom םיס אסילו uy onyn y
AAAI■ AAMM MAAAM MAMA aaaLmAAAA MaiMAMAA mmmmma amןױיי שויז זײנען חשס װטהלימ, •רעזידעגם נעקסטע זײ 

טרױסקרימן מקענט גים איס פון ה«ס מען ג*העגם.
------MAMAMAA AIAAMM ■ia ^m^^ maaa ^̂ m̂m - P״t שוט oyn uanm y ער prom  y warn ooyno 

oyn ny .panyo ניס eaytya גים pa pn ניס 
o r  *pw anaypw tra״ oyn די prom  y po yayna 

a o ra  ra  ponyo״ o r  wr jaw  wn •pw p n r 
nײnנyayלya yayn״onr ״a לויז3 r  ty ,onTpry wo

aamm maamaaiMAIA mam AAM mâ aamaâ a^^^ מ די וױן •רעזידענם סאד קאנוידטט די מג רזשי״לען קי
oyn raya wrmoynayna y pn •pm זאל w iytonr

ra o r .ו״ל
1
pa pm prp p»o*br nya m yay n r  pram 

p ra r tra o r vnyant oay o r  pranara o r װעלמ 
.waauyio'wnr ra  oy

oy pm שודוזו די ̂ma oy onyr w an n a  Tfwm 
n  ty וועלט f r o  unyuv ל  ־tyonna iy״a y po מון

 ynytaia prayr tra oa*nt [ןול^ oy oyn pa םלחמד^
protrayTa^yra y ay rv n r״ Tya o r  fP'wroy ty 

o ױשס r  o r  pro w״ n  pa wro oew oy oyn 
tm לעגדעו״  w n r *pw ,ים tra wn ypryoy om 

wayp בלײנןן pm jn m  pa ornyaata pnuya pa 
3 o*a r a  oy ♦warq o ’w im  rurfm o»m mayלויז 

oywym a pa yayna y״ .woywroant po *pw wp 
n שי orapya *oy rant w לןנו ar onyn n r  po 

a  wnavaya pa״tro  ya די i wruy״ WP yp*wtoy PI 
y pm jw  *wn y  poryov a* ujitrrto  pnc^a tra 

a״y חןלסשלווסו oyn ypryoy ■ po iw ro  ty 
*n o  o r  r«  Vraai propyir y proya w



►נעדעי ■

םיםטעם? די ארבעט וױ און ״בארטער״
 מארם ד*ס איצם םען הערם סס8 ,עדיר

 פיל שרײבען *ײםונגען .בארטער״ן.
 אויף דעם װעגען הערם םען ;דערפון

 איז וואס ״בארםער״, ראדיא. דער
געווא* איז באנריף״ עקאנאםישער אן

א א רען ם עקאנא׳ פאר נאר נים מ
 גאנץ םאר׳ן ג*ר םאך׳ פון םיסםען

 אימז איז ױאם װארט, א איז יבארםער״ ?דלם. ימעןבדי
אונג• אוים׳ן אלעםען בײ

 מיעם ווארם׳ דאס פארשםעהען עקאנאםיסםען וױ
 אויף סחורות סמ אויםםויש דירעקםער א .בארםער״

״83״ געלד. פון םיםעל דעם אהן םחורות « »  8 איז »
 סען װעלכער לוים םיסםעם עקאנאםישע אאראײסיגע

[ םזוםן. ר8ס נים האנדעלם  ר-80 םען to ניט קױסם «
 דירעקם. זיך נײם מען »81 געל?־, ר8ס םזדתת נים ?ױסט

 8 שטאדם איז ברענגם גויע דארפישע סוילישע א װען
 אײלעז סאר 8 נאר געלד, ניט דערפאר קריגם און היגדעל
 גױע די גדדים, בײדע האגעז ?לײדעל, א אויף קארסון

 »־83 דעם לױט געהאנדעלט שגיט־קרעםער, דער און
םער־סיסםעם.

 וױיסען צקאגאמיסםען, םין געלערענם האבעז מיר װי
 לט־םרענקישע׳8 ז8 איז בארםער־םיסטעם די אז םיר

 װעז !ײטעז׳ די מיט שמעקם װאם סיםטע* «געלעבםע8
 TO לן*קעס89 לײמענע אין געװאוינס האבען םענשען

 בםחילה תחתונים אחן איז בארװעס ארוםגעלאפען זײמנן
מן איז א עז װאס דערםמ, דערנעחרט »n ה ב מ ײ  ־91 ז

 ווערט צייטען חײנםיגע סיש. 009391 און חיות שאסען
 סרימיםױוע ביי בלוױ סראקםיאירם בארםער־םיםםעם די

מ סעלקער וױלדע  געגענדען. אסמנשמנעגע אגץג אק י
 נאך זיד געסינם אםעריקע אק שטעםלאך «רלעגענע איז
 סעל 8 אױס בײם סעז װאו סטאר״, .קאנםרי א אל08

 זײנעז 09 װאו סלעגער. די אין כזלבעס. זאק 8 אױף
א אסילו נאד זײנעז אינדיאנער, סון ישובים דא ד מ  אי

 פעלען םייערע אױס בײס םען װזס «ססס*# *םדעידיגג
 זעלכע8 שמאכטעס. ביסעל 8 »8® חיוח געשאסעגע סון

 סאדווארםענע די אין דא אױך זײנעז אױסטױשיסאסטענס
 איז לין.8380 און קאםםשאםקע איז געגענדען םיבירער

י  געמײנם׳ םען האם געגענדען. וױלדע אסגעשטאנענע ו
 בארטער־םיםםעם, םון רעשסלאך םרעםעז נאך מען קעז

 בארטער־ די איז םעלקער איוױליזירםע גוױשען אכער
זאד• פארגעסעגע ltnpi 8 םיםםעם

מז ע  גורױ פאדערנער, א 1אי איצט אבער םיר ל
 ואנחנו משתניט .הזםנים .«ײט סערולאדד ר,דאדמע

 םים זיך בייםען םיר ארן וין, בײטען דיסען — &הם*9
 װאם !ייםעז׳ זעלכע8 אוריק אבער קוםזמ למאובמא זיי.

 אײביג־ דעו־ אין אװעק זײגעז וײ אז געטײגט האס טעז
 לעבעז רעז.אימקע ניט יעסאלק זיד ײעלעז איז קיים
 :מיטעלאלטער סץ שרעקעגישען די איבער איגט סיר
 ז8 אםת׳ אמ *עס :לאגט9ג װיויג ד9אײנ נזאקע האט
 אבער רם-9רחוגד8י ז9טױגםט8אוי ם9ד אין לעבען םיר

 לעבעז טיר ן.9טײל גדױי סרן באשםעדזם גהאנגיג די
 ר9י וױ גום אזוי סאליםיש איז װאס דם,9רהוגר8י 8 !,א

 נײנ־ חמ• וױ אזױ םאנשליך און יארחונדערט ר9עלסט
ז9ל סיד יארחוגדאדם*. טאר  *ײם םשוגאנאר 8 איז מ

 הםתים. תחית אױף שםעחעז באגריפעז םשוגענע 9לם8 איז
זײ 18 גקט9י9ג חאם מעז יואס םיםםעםדז, ישע0838ק9

איװענםסי מ. פון

 הים־ 8 בלויז ז9ב8ה און האמת ילם9 אויפץ ק9וי8 זײנעז
 װעחת אח דיג9ב9ל אוריק ן9װער באדײטונג, 9ריש8ט
 געװא־ איז ם9רםער־םיסם8ב לםע8 די אויד קםועל•8

 סראק־ װערם רםער־םיסםעם8ב די ל.9קםי8 *וריק רעז
 ־9נג8 װערם נאר י־דײטשלאנד,18נ איז י8ג נים םיצירם

ר.9גד9ל 9נדער8 אין ז9גום
ם די סאר מ  גזד סיל זעהר מזמ האט יאר סאר 9ל

 דער אם כם.8דר.«ש מכש̂ן ז9םיש8ג8ק9 ם9י פמ ומװ־ם
 ם9ד אין כשוף־שםיק ירם09דורכג ם8ד> לכער9װ םכש̂ן

 אייד ט8ד» און נד8צי״דײטשל8נ םון לעבען עקאנאםישמ
 ־8ע? ר9טוים דער אין נשמה לעבעדיגע 8 ז9ז8בל9ארײגג

 חאס ,שאכט רםער.8ב הייסם וואם םיםםעם׳ גאמישער
 יע18רם9ךים א י8ס ר*םיטעל8קט8ד 8 געקראגען האם
 העברעאישער ר9ד ױעגעז שריממ9ג האט י9 וואס
 אח גוםעז א סאר וױזען9ארויםג זיך האט טור,8ר9לים

 וואס אבער היטלער. ן9בלוםיג ם9ד םון דיגער םרײען
 עקאנא־ אק ר9װאונד אויפגעםאז האט ר9 אםת, איז אמת

 ר9י וואס אמ׳ גליק ר9י דײטשלאגד. פון ז9ב9ל םישמ
 האם און ז9ײ9ג משלח איזס האם ר9ד.יםל משוגעגער

 ײאס סיגק׳ דאקםאר דעם באשםימם סלאץ זײן אױף
 דין םים ר9אױם אוים ניט זאך קײן םים זיך נט9ײב1

 אז נומ׳908ה 8 8י איז 09 היטלזגר׳ן. *ו םרײשאסט
 עמינא־ דײםשעז איז 9סטתג די ן9גציה8 ם9װ סינק

«עז•8ל« װעס זי אז שטארס. «טױ
 ז9כם׳8ש פון אויםםואוגנעז 9סט9גר די סון 9אײנ

 עקאנאםישע 9רגםם9 די ר9א.ינם האט ר9 װאם דאס״ אח
 האנדעל ן9נדיש9אויסל ם9ל ן9לט8ה9נג8 ז9באדינגונג

ב דורך דײםשלאנד ®ת  פאמיײ די האט ר9 ר״.9רם8.
 ר9חײנםיג י9ד «ו צוגעיאםם ם9םיםם 9בט9ל9«ג8 9םיג

 מװואוםם האם ר9 ר9אב «ײט, 9ג9םשוג א אסת, — צײם
ז.9*װעק זײגע סאר משוגעת די אוין■ אויסצוגמזמ אווי וױ

p n• ר סאר־ שאכם האם ר9רט8ב ®רן ם9םיסם ת
 ר9ני9ל באלקאנישע די םיט ן9רבינדונג8פ ענגע קניסט

 מים אױב .9םעריק8דרום* סוץ י9גד9ל די םיט אױך און
 באגאנגעז גאצי־דײטשלאנד זיד האס ר9נד9דל8ל?8ב די
 יימד גיעז.9רום קרבנווד 9זײג םים האלדאסניק 8 וױ

 רשרײבעז9אונם םחם9ג ז9ב8ה גד8נל9גריכ אח סלאוױע
 ם8ה9ג מורא האבעז זײ וױיל אסםאכען׳ לם9נד8ה 9י9זײ

 דײםשלאנד אייד אבער האט הארכיאטעז׳ ױימשע סאר
 די איז ערםאלגעז 9םיש8ג8עק גתיםע ז9רצײכע:80 «ו
 נץ,9ר9נפ8־ק8לימ י9י םראץ 9ריק9ם8דרום״ סון י9נד9ל

 זיג זישצטיסאל 8 געהאם כלוסדשס האט אםעריקע װאו
 נאצי־דײסשלאנד פמ שטאנדסונקם עקאנאמישעז סון

 לגעז׳8רפ9 9װים9ג ן9נ9ר*ײכ80 צו ם9סיסם די האט
 חסתנות רליכע9אינ חאט ם9םיסם די װאס ם,9ד םראץ

 דאס װאלםעז נאציס די וױ גלאט, אזוי נים ארבייס און
 ם9רטער־םיסם8ב די פאײאמעז עקאגאמיסטען גןװואלם.

 װאם רשײנונגעז,9 9ל8רמ8אבג 9פיל אױף אן ן9וױיז אח
 עקאגא־ art איז ארײן »ם9בר ם9םיסם 9בם9ל9«ג8 די

י9ל די פוץ ן9ב9ל ז9מיש  דם9װ ם9םיםם די װאו ר,9נ
אבנאר־ ז8 איז םrא ר9ב8 מיר ן9ב9ל סראקםיצירם.

 אױסטײחס גים זיכצר ם9ײ זי אמװ־ אגסליקט,ק ן9ס
r אנםײל• ז9קם9איגדיר

 האלםומ די דין גיט זאל ס9 װאם גלײד גץגא אנאד
ו צו אטעריקע סון ו אױף סלח&ה ח ן נ ן  אױב jo* זײס י

 9יליכ9אינ די עדאב אטװ עז,אויסברעכ זאל אזצלכע
ז 9מיײ^8 סיז סאליטיק י  באאיעםלוםט אוסז |9י9י א

8 p i |y ifti אױף סלחסזו *Ofst פ דיט  קעז 190 י
 1940 םון מאהלזח די אױב m געז.פאראױסזא לייכם

 םלחםה װעלט T 8® וױיס ד9ל 1אי UUiWR 19ל8
ט גןקסםער ר9ד וזאם אנ װ ן §ון וחח ק י ו ן ו  גק־9פר ויץ ן
ז ד• לין או לגו<9ר

 םזױױגעז 8 קאםארס די «ן סנ לאקאל
*ץ לם8 יאר 76 איז װאס נאבריאל,

ר ««• מוו  I •יי
m  m  T t

ױבילײ.
. if ניס חאלס איד

 האס יובילײס. 9הריג9־י60 ר9י8 60 די פון שםארק וץחר
 גיר סם8 אזױ «ײס למםער ר9י איז אתז בײ חמ9»

 גאר איו |9«ײט 9י9אונז אין אז גלױב, איך רט.9סײ
 09 רט9» י9ײ לם.8 יאר 60 וחגחת צו קונץ קײן גיס

i 50 גים איצס r ?האם מאם ל,9אי» וזדר יעדעד אלם 
ין שסילם9ג אוריק לאגג גים נאד  רם9» קנעסלאד, י
ד מ אויך איז 09 און לט.8 *ר 60 אינם יי  קײן אי
y 60 ז9ו־w «9 קונץ p ,ארבײם ז9מ יחח בסרם אלם 

 ר9בnrnm 8 ז•9ב9ל סדיז 8 מאכט ז90 און שיואר ים1
 ̂8P.8■ 65 איז ם9י סון איארבייט^דיג ־V איז י8י 
 שייז, איז דאם ײגקמ, י9י איז םיטגליד ממױגאר 8 זײז

.עןײזאחב 09191« וױמיג גאנץ װאס קונץ, 8 איר חם9ז
ד לם909ג סיר *מ  גזױדײנליד .76 וױסאר די ײי

ױ«ר 9זעלכ8 ז909נ או נוהג זיד מאז איז  ,60 ,60 וױ ו
 ײאסדאד סאד ניט װײס איד ײבילײ• 8 י80 75 ,70
ס אין אזױ. איז ר ד לםשל, ,08» מיס איין ניט ון א  ויו
 איך ד*ל,ננ9<« איז 411 ד9«יש די וױ ד9חשוב׳ אח 00
 י,8דס9ד סשרם ,80 »י װינםיגער איז 61 8 לט8»

סאו איז 76 *ץ םץחר איז װאס .78 וױ יגארטכיױ תר

ױ זײם פאלער ן  ן9נג9בי ן9נד9אוםשם 9ל8רפ8אבג או
דײםשלאנד. נאך םוען י9נד9ל אנדערע אז דעחנו

 גןך ז9ײםונג1 די האבען צוריק ן9כ8» 9טליכ9 םים
 אק האלס 9ריק9מ8 אז ׳09נײ 9ל9נ8*י8םענז ךי בראכט

 עעלאגד. םיט ר־געשעסם9רם8ב ריזיגמ 8 דורכםירען
« איהרע גד8גגל9 איז 19שי? וױל 9מעריק8 ײי  זא־ ג

 -W■ ױאם זאסאםעז׳ די קאםען, און וױיץ םח סעז80
 שםאםסלײ^ 9י9אונז הענישען9פ־דר8ק סיל אזוי שאפעז

 ראממ■ זאיאסעז 9גרױס באקומעז דערםאר װילען אח
 קריגס־דמאדם־ ר9םעריק*נ8 ר9י 19לכ9» אק ,r« אח

 ד9םי9•ר ר9מליש9 דער שםארק. זיך נױםיגם מענט
 איץ אפמ דם9רקל9 י8מ 19ט4 דעם האט ין9רל9םשעםב

 האר 8י8 ז8 דערבײ׳ האלם 09 אז סארלאםענט, עגגלישעז
 צזס אז אויד׳ דט9ר ן9ם .19»9» דורכגעםירם זאל ל9ד

.19לגי9ב און האלאנד «ו ן9ד.9שט געשעםם
 דוסען9ארויסג 09נײ די האט אײראפע גאנץ אין

•91 זיד האם 190 .9י18נס90 9הגליכ9וי9רג9אױס אן
 אוק■ ז8 זײז דאס קזח :גם9געפר און ן9אױג די ן9ריב

 אמד זיד 19זאל לם9» י9י 1פי ר9לעני 9רײכסם די
 ס» סיסםעם ר9נקיש9לנדסר8 י9ד «ו *וריק 19י9ק
 גאר אק סט9ש9ג 19ריזיג אזא 19דורכסיר און ר9רם8ב

191 8«i ־908 «8 טאקם׳ 8 דאד איז 09 ר9אב לד?9ג 
 סס9אי9ג 8י8 1גע9» רנםט9 19ב8» גד8נגל9 אח 9רי?
מ בי8 לס.9רהאנד80  אח לד9ג ז8 גלױבם,91 ר^ם «

 פאד־ ט9ײ 1אי הראשױ אז־ם מיט מװיאחװ באשאםעז
.19י9מ 19ר8סארסר װעם ם9:8■ל י9אונז וחמ שװינחמ
ל י9י T8 4אמי איז 09  לן’יײ9י ייד האם 18י

די •19ריגקײם9שװ 9םיל ן» אגגעשםױםזה

 זײ• 8T8 ITVDriH 009891 8«1 »יל [90
 8I9T TW 1װילע 9T91« 1אי 9לי8אויסםר סח רס9רמ8ס

 19װעל 009891 09י וליב1 װאס לייחװ, נים שםארק
ח נים 1908זא< 9דיער זײ ״  םי־ זיינמ פארקױםזמ• מ
נ 1אי 9לי8אויססר קע  וסי דאםיניאנ^ 9מליש9 9י9«

מ1 מאכם מעז  m« 198עלי9 ם9י פאר סאראחמ ײי
 זזיי םעיװ ל81. :1נדי91זיג ריג9הײז רם9» 190 און

 וױנטינ וױ אץ סט.9891 איז סט9ש91 י9ב8 קיע״,
 ז9ס9נס*איגטער9לעב די סאר זיץ יםw* 1 009891 ר9י

 ת9זײ 1זײ םוחל גיס דאםיגיאגם די ז9וױל נד,8ל119 סח
■ראםיטעז.
 09» 009891 ם9י םון ײאס גים, נאך מען וױיס
 יס9» 09 18 «1לײ8 םאקט חח־ אבער [.9אמיםקום

ז 08» ,009891 191רי» 818 0ל9ד18ר»80 » 1018*909 
מ מ ^  Tin nri9» ירם091דורכ רף8ד װאס לאר-8י םי

 8 אח םחומו^ אױף סחורות םץ בימחמ דורך רםער,8ב
 ײכס 190 װאס קט,8ס י9ד צײס. »9111» סיז צײכען

ו זיו דקזומזסצאי פט»ױר9באי -98גקי9אלס*פר אן נ  י
ר םישער818עק א־נזער ז8 0800ימ0 8 אח םיסטעם, » 

 דיי סםי 08ל1 נים איז 09 18 ׳011191 יס1 אמ פער
«i9 i'o r ,ייי8ד9 9ל8רם81ב8 9לכ918 מאו סיסםעם 

t9iiu םאר. 19קומ
 איי דאס ל,8רם81אב 1אי ם9ר־סיסם9רם8ב די 18

 קוממ װאס ,1911ו1רשײ9 9םיש81«9 די י9ב8 ד.9»כ
 90 רשסע»[.8ט [90 םת נד8י*דײםשל181 1אי סאר

י די .19080P9»8 ױם נד8» י9י םיט די 19? מי  ג
• ^9י איז »ם9שס8ב נד8צי־דײםשל81 םח ו י י ז ס א  מ

ל 9ליכ81901או 9איהר דויד  »יי91װײם 8 םים י919י
.0900י0 ר9י

 ד9סמ91 אץ ״׳1דת1רסי9 פח סוםער די איז ״ט־ים
rפי ״nrflnw 8 1אי זיד דיג * l8 lזי [938» 918ל ר9ל 

 «ו»ד וױ ,19י809ם 19םונ910אוי ז9םיםם8נ8ע? 9דײםש
י »ז 198י19רפ9באד די it םסנרי״מ 9װילי 19סאס י י

*worm 9P8o ס8» סלעמװ־ 9םיש818ע? אי»רע צײם.
 י9פי י9י »938 ׳0388 םסשף ר9ל9צי18פינ »9» סירט

י 98י0818ע? «1»91 י8פ 019081110 »91 18 ,1אי ל  י
ױ׳8» 1אי »91 019ל91 08» »91  «ז 1אי »93ל9» «נ

1908» •i9«8«9i oyi«80«g 0't8i n« ןגמר מאם 
ם 9■ריםיסי» זײ 190811H 1מע8פ » ס  בארסײ «ץ סי
1 II91« 1 198י19»ם9בא» י TO1. __ •0יי

מ891 9118ל 8 1אי עס פ  דיו פח וױים »9» םח י
 1אי 9I1V1«08 08» 08» ,9י88ל01אי »9191180

 1« »ױמװ9118 08» 118דײסשל 1918» בח 1לאנ
n פיל האס נױ908» 18 איז׳ פאקם »9» •1ײ 
 irnmbRi 9י8ל סישע818ק9 דײםשע מ m ׳1«

ם. «1 לי םים « ױ דײםשלאמ־ ײאס 4הלי»» »
 Qf» »׳18ל11ע to אמעריקע to 191?לי9ג

««13910*0 n  .199*138» 91mױיי ם מג

״ ט * ע ■ « ׳ ■׳- > 1939 ם

ר.9באק» TO שעהנער ש«דם י1 נס8091 אח »יזער » 
 זיך ל81 ד18דײםשל 18 .19לס8ע»1 האבעז האאות לי

 לױס 09*י8ר8»עי די אייד פים• 9איה» יף1א שסעלען
 זסיף םשא 9»שװע קײן i9«9i ים1 191*1 יאע־ילןמ דעם
 סם90891י8 פ»ײ האם 11ײםשלא1 פאלק. ן9דײםש דעם
«9ג את 09 [918» ביז  ל־9» םץ יס,1לם־קרי9» »9» 1?י
•O9l«1908 91«8«19 »?808 1אי 118ל80ךײ כען

 TO «09 איױציאטיװ »91 א»ף 1אי 1931 יאר 1אי
|90?*«918« 91«D91919 «9 »9»»1» 0191י19פ in n* 

 יס-1א 08» 118ייםשלI9«8«9i 8 80«808*«01• 1 םירט
 »i* 081 938 ם.9י18»8י9ר י1 19לn »8 !עהערס

 08» ױ 9לכTO «9 בית׳1» 19לw »8 רם9»91אויפ אויך
 1*19» 19»91 1אי 118ײםשל1 1אי סיםירם.8פ» »ק8שם

«.8» 9יש119אויסל אין גאלד ײ ר93»י91 האם 190 ל
 190 »מ »i«i«o םמ אריעסיר 091 באגרמיצט שםארק

ײ«ן1רי9ש» כט8091 האם  TO לז*91 ארױםםיחװ מים ?
•118ל

 08» דאס, פירם911אײ שאכם האם 1933 »8* אץ
9« «08 91«1 [.9»?80»9«8 [9B1־91 08» 118ײםשל 

מ 19ל8* דארפם  ד1יסלא1א מאם האאות׳ *1 פאר יינ״
 םאר־ ?יק .118» »90»ײ3 818 םים כם8091 איהר האט

 08» »9 »ט,9»?ל9 0*1 0388 האס ?ראם1בא מלען
|TO 0«9*89i 19?«80 *1 «J3 1938» 08» י1 .118ל 

 0110911ל91 0דא i* 80?«19 «1938 191?רי »פם8191
*«l939io 118ײסשל1 אק jam

 םאו- 919פארש*יז־ i9«8«9i סירם91אײנ t9i*n עס
1 190»80 9001*03!» *1 •19»?80»9B8 J9U191ײ: 
1( 1* «,19»?80 1? «9B9 (2 >!9?«80 9tn*«00*8T19 

« אסקי יi*03«i 3( 1 191די י?ר9 »9» »ח אר  װי .1ם
 190119U8 !ײםשלאגד אױך האם »׳9119ל 9ל8 איז

»9» 9118ל »8פ ראשײתימת »  אשםעהם3 ,אסקי״ אח »
 ס118(*אויסל תיבוח

 n 191111939» 9יש119»ױסל — ״19הלומ81 »ם1לא1אי
 *■«119» מאם ײם,TO «9« 1 .118דײםשל אין אלעזאצנ

00»«*« 80«1 TO 19811K3 019P911 »  08« 19P80ײ• 
 »80 190 האם ם־םי«ל1939ל 19?וים »80 1י1כל 118ל

« W9P91 19»?80 .אס?י״ ױ Jimno 980דײ 1?
«8»i« ״בײ־ 8 »18ײםשל1 אץ אײעאסירט האם 

ם 8 סיס«ם, ל״8»908ל מ Jarm «19 סיס  *mi to 
 קזיםסירם9 האט השאם, 1לי9 !אלז״םםאײארה »9»

 ים1 »?»«[80 אוץ I90*ip i« 019םל לם,9» »9» »ויף
 *8? 8 .19?סל9ײ 98י119יסל1א םאר »81 גאלד׳ »8«

 רסול,9לי» 1אי 190?א »?ויפם8ס האט »9 18 מךסחזר׳
 8 »81 ל»׳91 1?ײ 191?»י91 0*1 1«8? 91ײ1 »8פ 08»
 ־TO 01TOI191 908 08» 08» ם,91אײ א»ף ל90?9וי

jim 98מלי9 »80 לד9ג T9«9i שילדי! 1אי אמ 9»י? no 
i»09« i TO ארױססיר »91 זיד 019םל םײל jim no to 

 סיר,1ארײ 1םים׳ 19לײכ1ים1א ,09 הײסם »ס8?סי9 »9»
 »ם8?סי9 1םי fi9«90*i »9» 1בל» איםפארם. 1מיס׳

 האס .1ל8ג םיס ן93לי*10אר* 1« ם19סל איםיארם ®יס׳[
908?*«y ?90 יסם1פאר«« i «i «m «o* האם oo«?9i, 

 TO «»שײ»11א O0 *«?191 «09»8191 9»י?908 08»
 -180 08» *1 װי »»P91«00 90 9»י?908 08» !גילי

ײס« *1 .1ל81 19שי? ױ ם19םל קױפם׳  19018ל83 מ
 198*080«אױ 18 יף1א 193לײ10י1א »938 זיד 1919ל0
 -08? 191191 איז »9»19ל 198*111 ל911»א »9» •10»

 9סיל »,9119ל 9סיל 1«91אתם 019םל אמ •ליצירם
o*in. ם, די » ס ס *H908» ײאם סי  פירט׳911אי* «

 1י1ל3 193לײ10י1א 1*1 ל81 חנל18» »91 18 191191 אח
» 019ל0 190 ».9119ל י»ײ 198*111 ? « »190 TO 118ל 

» 91« 91 ם»!תת «io »*«»91 8 י8* » TOד מ  ל
«Jimno i 918 19?ױס 1« 019פל סימ « 8 i93ל 

ט זײממ מזזרים ר מי מ ר » םים סיל nrnpwi מ »09* 
»83 סמ 118018 »9» 19װ9ג אמ 08» •118חסל » « 

•8 T י « ם91»9« «1.
i8'0 די פץ ארימםרים ם91 סיס i ם די איז » ס  סי

מר to ד18מל9 מװיאחװ• «ארנ»ײ«»ס מ  TO אר
א^יי״ ד ^ ם 9רי?908 חר.ס ד 09» סלתױר8ײ91 «  ח
og 08» אכט8 לא»• i ק ר  אסאל חװיאאאירם. *ס1 «
9 ייי i« 8? גאלד TO o«i ק ר » I9n9i סמם. 26 אתם 

איז ײ  .01« 40 אתם 19T8H91 ?ח־ס גאא־ »91 *י
 פארשװאת־ pi»03*n 1*« I9i**i גאלי TO 1908י8יי«

י  0818P9*98 9פרײ 8 19»91 118ל80די* 1*8 0ל8» •1י
? »9י לם8» סיסמם׳ « » >19.!» « 91« ?o«i ס9ײ« 

«8»91*יי  118אױסל 1אי .19־םיםל0118«» םיס 1ל
»»908 «ח o«i? »91 איי י9יב  ־8•» 60 םיס 19?«

ס מ ־910*1» פיל »ד91 918ל *1 ז^ם 0388 ».91בילי ז

ס שאכם ר לס8191 « to םזדרזת ישע119יסל1א « il 
?1*1« » « TO AT. די ?«  TO מװחמ 191ײ1 19«

ד ײינ »? *1 193« 08» די TO ביליג ײ ר 19« ס

» ר 118שלס**11אי 193?1אױס סחם91 די 193« 1קו » 
190 Jimno ם » «1 19W83 oi9?9i אס?י״ םיט  »י.

? «  TO 118118*1 «»01918 פינף »80 1י1ל3 »938 .19«
to o«9« 091 TO י« jim no

U8018 TO ם  לס8ײ91 איבעחדיסם »9היסל «
1 19*»03»n18ל0 09191180 1ײ lie א ,1« »  081! ״,9י3י
8 oi**oיד »80 »38 193« ל81 118דײםשל ז! TO 
 1אי ל.9118» 198י119יםל1א »[8 198181 1אי 1901?0י1א
ם 1932 »930«09ס » ii*«9i ר  סיר- יײז *רט08?ל8ו
ל 191»י8י  »9 ?.9118 191י181 091 193רײ1»91 18 18י

ם  »םם80 י1 פמ 191?»י18יס1אר 19םיטל 190119118 «
רי יסם1ר»93אי »מ »»9ם װאס פ »8»  ״I988i»9. 1י

ם 1« ).0010*00380( רי 18 אנגעסאנגען « פ  ן9י»8«
TO ׳938» »918 ״בונא״ 19?ויל«i r] ץ  — שסחי אוץ «ל

ט39װ » ם [8סל »9» ײ• א• *• 19»יאל9־  »938 זיד «
ץ81»9 19יר8רי3« 18 .19391911»״ םײלװײז לױז3

ם »9»יטל TO »׳9םײ »ר9ז ?אסם  ,1939H8 סחם91 «
 שטאר־ »918 19רטי»8?ספ9 פוז ד1ײםשלא1 »918« ז8

 191?»* 18 ם1א ??םפארטיחמ no 118ײםשל1 ״.193
 זיך מיטמם זי 93ל91! 1»י ,19»יאל90« 91יםי11 *1

ר  »938» ?9ל3 ל,9ני? ?אטעז׳ — 19?9ם־»ז1?רי «
ל i8«9«9 9סיל 1אי א »י »  זי. ?ראאסירט יט,18 •19«

ם nmno i»**3 it »18ײטשל1 «  i9 ii» 9 ii8  «93*«9i 
jim אױף no .

 ־n«3 0« 11ייםשלא1 מאס [׳938«ם8לס־911« יי
0T091 יי 1אי ? ל  »ר91 אי»ר »80 191זײ »,9119דל918מ

—iyn די 191?»* 19811? 9191ארשײ0 »!11 .1*001*1

• ........... » m 6 ם י

90« 919* to ר »9119ל o די « il nmno? 49«יײז 
» 98181 לס8 9»9זײ »9119ל *1 »938 רלי  091 ײ3 19«

ס !ײםשלאנד םםחר. !אזיממ מחעיסם זיך «  אד אי
i» * i» 9«98 it  1*19« i9 ii» y i ל־ 938118 די םיס  מ

ס 9װי8םל8ײג ».9? » 8 1909TO ono9i1ססירי ,ma 
» ה jim «1901*9 9011 אי no — י *8 »ס,9סײ«רײט» 
ט׳ רף8» זי *t זײ זארף ם 118ל19»יפ1 אח די!י  ־91 «
1909n סחט s ,ס 1« װיםיל סײםלאך  יקס.891 איהר «

ט 193םינ »81 / איחד 19ױז1א3 13י*דייםשלא181 «
ל891 9»׳0א  ־908־0»!1 1אי »938 •9«8»אײ »80 0«

נ אי»ר 18 זי פירם 9»י? » ־ ר » « » דו»ד ל91מ  ־8י8י
 n TO »0 ׳TO 1*001*91 183*1911111 191«90־91181

.1ל80»9 אייד
או 11ײםשלא1 ז*ך יגם091  ר«9118 8 1אי לץ8 נ

0« .19»101918*־881 *1 3לי18 918ל »98*0818?9
»0 938« 0*0 83« » .It »1 08ײ 0*1 »81 »

ם »91 ? ם 91י01הײ *1 אז איז׳ « » ס ס סי » 91*
ל8אננ אזעלכע it סירס » «9 9«8**1981« 18 ,I9im 

 ן9ל8י 19םיםל *1 סריםיסיװ װי to !,9םיטל i**9 193ײ
ך זײ זײממ ,1זײ יט1 ר93 «  i* **«01*91 »08*98 ױי «

םיס«ס. עקאגאמישע
jim 1 9סיל סראזמירם דײםשלזעד גאצי no* 

0**900 0«1« »'11» .190811 »938 191זײ ת »t 008ל
i908n to ם  »m זי •19ל8ס סח• פל to !ייםשלאנ! «

 0Q93TMD 19? *1 0811 ,191ל80»9 »י f8»0 םאלען,
«3?1 9391פא»שײ יף1א  זי 19? 1ל190T91 9«80 8 .1י

» »91 ם*ם אויד פארצײפ?!?[ »ji»o*on90

ז

(

ך ע ם ד ק ר און פו ע ל ד ײז א
t m קדתער ח/ ווסגדרקװןןםם װ«הען «סין — s

ip חןר האס גץנעפען o  v epic 
ojn ,אױפ אים ®רןןסןןנדיג אייזד“ jjn i

4CD r*t b« אח 1װא נאר לײכ~ פון ״נאר״זזאס —
 aye פריערײגש פון קראסס נרױסק זײן

J1 םען1חינגעק8
ץ סון װי נעדעגקסט,  כרופע מרא׳דיגען זי

װאלד, דער ל8&8 ציטשמןן םלזןגם ־
זײמ# 6 18 לױפען לאזען זיף אױך סלעג אין אוץ
געפמע̂ן אים פץ ארט קײן «רעק אץ קאנענדיג ניט

אלט, אץ טװאד, ער איז איאטער און
;געװארען םאכםלאז איגגאנאען שוץ אץ

n זיר קי קרמ1י8װ »81 חײל אץ כײ i»83 ip, — 
i8 זײן »88 גען8ח דוײת לש8 ז גלױגען װעםט tv«

m 8 די און איםח »* ossחמ8»ל8פ ײן 
to 188 ײדי8 »80 אים םען כטגאלט אי*מ און  py«v«

»עז8י pi*««jr«o פון
8 ק® װעי ויי i T8P« : עז״- ם*טץ *י **ין, די םים מי  י
 גלויב ײיד — o?io «p« i*«pi**i חאט oiynopi — ז דו ״אץ ־—
8? n לײכ״.» דעם אכרירען »8ג גם8עװ1 יט1 חאסט

עו׳8גשוי כ*יז אײזי »p» ץ18 איז — ז איד גץ װאס יאון — — י
!קמיפ! ,18001 כריק 8 אײד אים האכ א*ך
אי »מ ״.1אי אײזעל דקר װער װיסען קר י

 !עחױגע »81 ײ כיז« :חמרים םיט דאם איז זיי8
אויםצותױכען, יט1 •8? 00» »*» »80 !** 1018װ ן8»

»ױ^1 דיץ פץ »jnMi»8 »81 ת פאלסם אץ
ײ װעלען 18» י ז ly 0ט8»0 י sp i 108 8 דיר»

ר ע ײן ד ט ם און ש א ל ד ע ד ענ פ ש
0»10«8 r,לץ,8ײ 8 פין 10לט8י801«8 ל 

 לץ808 ן001א11801 08ט»8 םיט׳ן איז
 P0P018 10כ» **ס9 איז ORH פױץ,8 8 ײ3»8*

.1010701 »0ליכ30װ8סכ1א (8
ס*י —  — טײד, to זיך ל0Rn «08 1008«0 ׳חחקט01 — ^8ײ .
PP« B ■8»8 מ לפט8פ it לי*ך,1 ן0אמט *ין

n און * i סארבלי׳יכען, *ט1 זױ 0018? »008זל !,אױפ — 
דאי אי י— 0p«0»80 — ן
י װאמיין ײץ8 0װי8 איך w.*8TO»״t0B8 0»08 י

— jo«0>p«8O שטיין »or «0״ o«0Boi00i — סײן, איך״ —
*« 8 i« ץ181 איז ii0 iימליד:

ד נוט נײ »*»  »,0118 טץ א*ך װײל נוזו
8 *»T 009P8" 1« — T1 TO״i«0n8T 

ע נח■ דד װײד ױ קלײנלןו״ jm ו
\



o - קאםיטעם ודוזשילאגפי n r a n s  w b t b d  n r m ir o

.

אומגמכ־ ?אמיםעםעז״׳ ,בידגער לע
 װי pa זיד געםינען n װאו םעם
 געהען ארגאניזירם, pnyn די אזױ

זא־ זײ מאםקע. פאלשער א אונםער
 זײגעז זיי אז אםען, נישט קײנמאל גען

 ברעכען גו אוועק מיט׳ן ארגאניזירם
ױנקמם. pnyayaayx און סםרײקם

 זײ אז אן גיבען זײ װאם אײעקעז׳ די pa pmya זײעחג
pnyn און אוםשולדיגע מאל אלע זיעען געשםעלם, זיך 

pvi*־v .ya’ornaya
 אלײענס סיםיזענם ״םםײם די איו בײשאיל, *ום אזױ,

 *ו pa 1904 געווארעז ארגאניזירם מלאראדא״ *מ
pnyna רעזידענם דער םםרײקס. םײנער סון רײע א* 
 פארבאגד oyn עםאבלירעז צו רוף זײן אין אבער׳ אירער

 דער pa yayaana די אן גים סםײם, pnaya איבער׳ז
 אוס הארמאניש pmynx האגדלען ,סו ארגאניזאציע

 פץ זיך אויםשפרייטעז פאליםישע oyn גוריקפוהאלטען
די אנארכיםםען״. און סאגיאליסםען די  ירא־ סיםיזענס .

 איז וועלכע װאשינגםאן״, סענםראליא, אװ ליג טעקםיוו
מ םאר פאראנטוואדםליד  געזעאליכע און מארדען עטלי

pmyo ארגא• איז סטרײק־םירער, אץ סטרײקער פח 
 םפעאיע־ ,א פץ מאסקע דער אוגטער געווארעז ױזידט

 *ay די געגעז רעכם די pnraya *ו סניעirayany לע
 ,םיםי־ די רעגירוגג״. nyn pa שוגאים אלע פון גריפזנן

 ״yany םראנגיםקא״, סאן פון יוניאן ■ראםעקםיװ זענם
 עםענם־ איר איז זיד oyn *וריק׳ יאר 60 םים ניזירם
 oyn ,אויםאוהאלםען פארפליכםעם פראגראם ליכעד

 גוריק־ ;אייגענטום באשימן או ;םרידען עפענטליכען
 — לעבען״. pa זיכערקיים די און אוםרויען oyn שםעלען

 oayaynaa זיי pnyn אילען די oy דןרגרײכעז «ו
 די גװאלד״סאםעז. *ו oxnyaay זיי און כוליגאנעס
 ־nya oyn קאלאז־אדא״, ,nynayn pa אלײענס .םיםיזענם
 שםאגדהאםטיגקײם ברעגגען ,או 1903 איז שפראכעז

 אר־ די nya נאשעפטעונג שםענדיגע pa געשעםםעז פון
nyojn װישען באאיחונגען פרײנדלימ ערםוםיגעז דורן־* 

nyayaooyany און nyoyany.ניט כלל אבער האם זי ״ 
 וועלכע prana געגעז באיקאם א prraixay געאעגערם

 פרײנדליכע אגהאלםזח אין געװארען באשולדיגם זײמז
 מײנערם אװ שאזײעדערפ װעסםערן מיטדעד סמױחונגען

 דאס קערפערשאפטען. ױגיאז טזײיד לאקאלע די אדער
מ על  סאן פון קאטיטע םיםיזעגם דער םיט געשעז איז ז

 אומ־ דער אמסער האם, וועלכע .1921 איז םראנאיםקא
 קעפערשאפם, אוםפארםײאישער אן פון םאסקע שולדיגער
 סיסטעם אועךשא■ די אייעוםירעז פארזרך א געשםיאם

 פארוואנדזןלם נאגדעם אח און ביי-אמדוטטריע דעד «יז
מ דער אין רעןאװגא ^ רי  מיליםאנטער גארימםער, ט

 װעלכע פראגאיקא״׳ םאן םון אםאםיאײשאן .אינדאססריאל
אז: ערקלערס, האס

 װערען געמאכט נים זאל פארשםענדיגונג ,קײן
 איגנא־ װאס ארבעםער. און ארבעםם־געבער *װישען

 אגרי־ קײן און עולם, דעם פץ איגםערעסזװ די רירען
 אומגעזעזג־ איז װעלכער װערען# געדולדעס גים זאל סענס

ר «ז פאליסי דער לחיפד אדעי ליד געזעלשאפם׳׳. ת
 גע־ גירגער־קאמיטעםעז די װעדען געוױינליד כאםש

 פאסירט בתים, געלי פון אסאסיאײשןמס די פון שאפעז
 בירגער־קאםיטעמען די אז פארקעדם, פאל טאנכעס עם

 אםאסיאײשאנם. די באחערשען און אז פירען אויו^ בױען
 איז װאם קאםיםעם, בירגער דער האם בײשפיל, גוס אזוי.

ת שיקאגא איז מנװארען אדגאגתירם  *װימען גו 1921 י
 אגם־ דער אונםערװארפען זיד ימיזמם׳ בױ־ארבײטעד די

 געגען געװען איז ײעלכע לאנדים, שדזאשדז פון שײדונג
 יתי^־ברע־ די םינאנסירם און ארגאנ^זירם יונקאס, די
 אװ אסיאיישאןאס נעשאגאל דער פח םעםיגקײס אדישעכ

 קאטעדס. אװ םשײפבער דער פון יון םאגופעקםשודערם
 איבערפאל איחר געמאכט האם גארד געשאנאל די װען
 עלײמס״ .סיםימוס דער פון חױפם*קװארםיר חװ־ אױף

 םראק־ דעם ברעמן n מעשים גמרגעם האט װעלכע
 נא־ האט ,1934 איז אליסאימינא א׳ץ םםרײק רדײזואר
 גאוױחען פארכאפטע «די :דערקלערם האלסאז חשרבאר

 סיסיזענס ױ אז באשולדיגרגג״ םײן באשטעסיגס האביח
באראםונגס־ דעס קאנםראלירם אין דאםיױרם ילײןנם
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מז רי לי ג ם מ באפעלעז. איחרא אויםאופאלגעז מזי
 y יוליד גאחאלמען «ו ןזוטע ןקאפיטעסעגירגזר־ ד*

ײרד גים ס<ז3מי< אטו אר  אטיש<«אטדי אגגעמז נ
ו ת י רן ו ס איז אױך נאד וואגראפאן, ^ין *וזן־ ון

 דײוױד הענרי דר. פת
סילװערבעדג j לואיס את

 זובען די מיםגלידער. און םירער זײערע פמ מענשטעל
 ניט קאמיטעם, בירגער דער אז םיקאיע, די אגצוהאלטען

 באשטיםטען דעם אין םאראיגטערעסירם דירעקם זייענדיג
 דעם םץ אינטערעסען די פארטרעט ארבעםער־סכםוך.

 דעם דורך געפאר אין געשטעלם װערען װעלכע עולם,
 גרינד־ א ארבעםסגעבער. און ארבעםער אװישען קאמף
 םון צוזאמענשטעל דעם םון אבער, אוגםערזובוגג. ליכע

 עםענט־ די כאטש אז קלאר, מאכם בירגער־קאמיטעטעז די
 דירעקם נים זיינען פירער און אדגאניזאםארען ליבע

 די *װישעז סכםוך באשטיםטען דעם אין פארװיקעלם
 *חא־ אבער זײ זײנען בתים, בעלי די םיט ארבעטער

 פאר־ שםארק זימען וואס עלעמענםען םוץ מענגעשטעלט
 נאן• קאמםען. די םון אויםגאגג דעם אין אינםערעסירם

 קאגםטיםוציע דער אין איז אוריק יאר צענדליג דרײ םים
 ארײנגעשריבען דענווער פון בירגער־פארבאנד דעם םון

 מענ־ זײן קענען פארבאנד םון ,םיטגלידער אז געוואחמ,
 קארפארײשאנם אדער אםאסיאײשאנס םירםעס, שען.

 םאדבונדען זיעעז אדער אײגעגטום םארמאגען העלכע
 זײגען װעלכע און קאלאדאדא שםאם אין געשעפםען אין
 דא ארגאנתאאיעם״. ארבעטער איז סיטגלידער קײן גיט
 י--<גי-בגגרלי^ד£1-1נעפיטמ.סיד^-א ייט?ן1סג-.1,לאא די

 האם אהײא, קעגטאן. םון פארבאגד״ ארדנונג את נעזעץ
 קאמערם, אװ טשיימבער דעם פון שטיצע די געקראגען

 ריטײל דער (באנקירעז). קלאב עקםםזשײנז קעגטאן דעם
 אםא־ גראםערם אינחנפענדענם די כאארד, םוירטשענםם

 אםאםיאײשאן חויז קלירינג די (קרעמער). םיאײשאן
 סאל־ (געװעזענע ליחשיאן אםעריקען די אח (םוחרים)
דאםעז).

מא» ״גע־ די םאר םירערשאפט און םיטלעז לעrם
 די ®ון געאױגען װערט פארבאנדען״ אידנונג אמ זעץ

 געזעלשאפט. דער אין עלעםענםען אנטי־יוניאז םירענדע
 פמ ליג פראםעקםיװ סיםתענם דער פון פרעזידעגם דער

 םעגע־ דער געװען את קאלאראד^ ספדינגם, אײדזנהא
 דער פון פרעזידענט און מאיז לאמארםיץ דער פץ דזשער
 דער ;האםשעטע ל. שםאדם, פת כאנק נעשאנאל פוירםם

 סעג־ פמ ליג םיטיזענס דער םון םענעדזשער־סעקרעםער
 בארימ־ םרויעריג דער געװען איז װאשינגטאן, טראליא,

 טשערמאן דער און ראסעל פ. ג. ױניאן״ברעכער םער
אן איז  באםעס דעד פון ■דעזידענם חאבאדד״ ב. פ. מוו

 עקזע־ הויפס אץ סםײם װאשינגטאן אין אסאסיאײשאן
 קאם־ לאמבער און דעילוועי איסטערן דער פון קוטיוו

 די איז ביקסען מיט האבען כוליןאנעט די וחנז ;פאני
 דזשאנם־ פון ארגאנײזערס יוניאן די ארױסגעטריבען הענט
 ,1919 אין שטאל־םטרײק דעם אין פענסלחײױא, םאן,

 םון פרעזידענט דעם פון געוואחנז אגגעםירם זײ זײגעז
 םרעדעניק. ל. jt קאמערם, אװ םשײםמר שמאדסישען

ז זעלבע דאם  װידזשילאנםײ יעדער אין געפמען מען מ
 געגענװארם. און םאדגאנגענהייט דץד פון ארגאניזאציע

 אנט־ לאנדים די דודכפירען *ו קאםיםע די איז דאם וױ
 ענדער־ פון םארבאנד בירגער דעד ;שיקאגא פמ שײדונג

 פאסילאז די ;פארבאנד םלינט דער אינדיאגא; םאן.
 בירגער דזשאהנםםאז דער ;ליג ארדעגוגג איז געזעץ

 דע־ קאנסםיםושאנעל לאםלין אדן וזשאונס די ;קאםיםעס
 די פץ געװארעז אנגעםידט דינעז אלע זײ — ליג םעגס

עלעמענםעז״ זעלבע
בירגער־קאםיטע־ די וואס געלם. םוםען ריזיגע די

 םארט דעם אייף אז אײד ײײחװ ארײז׳ קריגעז טען
 באנמען אץ זײ ארגאנמיחװ ױאס גחשען »ון פענשעז

 בירגער־ דעם ®ון פאדזאפלוגג ורשםע די זײ. םים זיד
 אפגעהאלםען אמ 1937 איז חשאזזנסםאן אמ קאםיטעט
 שיעםעד םעג אכט מים יוני. טען14 דעם געײאחױ

 לאגד גאטנעז איבער׳ז אימזוגגען גרױסע םעראיג האבעז
 די אגגעמנדיג אדװעדסײזםגםס זײםען פולע מדרוקס
ײפ די נװעקען,  האבען װאס אודזאכען די *ח זאסאגיא

 קאס־ די קאםיטעם. דעם ארגאנמירען באװאױגעז«ו זײ
מחנן אדװערטײזפענםס n פון םען שאמ י  66XJ00 אק גע

 פון זימרחימדקאםיםעם דער האט 1378 אין דאלאד.
ט פראטױסקא סאז מל א  זײז אין דאלאר טויזענם 68 תז

 םמך־ פיז פארבאנד״ ״בירגעד חװ־ קימיײן. ערשלחח
דא־ 26^00 פון אויסגאבע n אז ?רקלעו־ט, האם סאטא
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 (916 »יז סטיייק םראק־דרײװערס דעם ברעכעז או לאר
fpjfi א איו 1921 *ױן געלם״• דאס געװען ,װערם איז  
 געװך פארשפראכען קאליפארניע אין ליגע ארדגונג און

 גרעכןן «ו דאלאר םיליאן פערטעל א מיט אייגם רען
 »5י םיד נעקםטע די אין און ױגיאגס םרײד בילדינג די

 םיליןן *וױי ארום אויםגעגעבען ארגאניזאציע די האט
י ברעכעז גו םארזוך איהר אין דאלאר ס. י ^  19 יינ
 0ןײ דעד מרן• געזאםעלט האבען זײ אז געשאצם׳ װערט
 0921( ־V זעלגײעז דעם דאלאר. םיליאן זעקם ארום
̂  די ארויפאמוזינגען קאםיםעם ״בירגער דער האט

 געוןן באשאפען את װעלכע שיקאגא, םון אגטשיידונג״
 אסאסיאײ• מאנופעקטשורערס אילינאי דער דורך רען

 שיקןן• די קאמערס׳ אװ םשײמבער שיקאגא די שאן,
 אינדוססריןלן וױכםיגע און אםאסיזױישאן עמםלאיערם

 שאפא װעם עס אז אנאנסירט, פירמעס קאםעראיעלע און
^ דרײ םון םאנד א ל  אוץ אױמװגעבען דאלאר םי

 אונםערמםונ־ אפעךשא• באשיגען און םטרײק־ברעכער
 מעלנן יוניאנס בוײארכעםער די ברעכען או כדי גען

 פיך םיס אנםשײדונ^ לאנדים די אוריקגעװיזען האבעז
 apt n אז ערקלערט, קאמיםע די האט שפעטער יאר

 אמ קליװלאנד איז דאלאר. מיליאן אװײ אױסגעגעבען
 apt אםאסיאײשאן פלען אםעריקען די וואס ״ליג׳/ די

 ן אױןי מען, זאגם געװארעז׳ םינאנםירט ארגאניזירט,
דאלאר. םיליאן םינף פץ סומע

 1■ געלם אײנםרים בײשטײערונגען, דרייווס. די
 ריזיגן די אט שאפט מעז וועלכע דורך אםעסםענטם.

_ די פון געגוסזנן ווערען געלט, סוטען
מ נים װערען געודײנליך גתפען. אנםי־ױניאן מ ע  אנג

 פאד ווערט געלט דאס וועלכע פאר *װעקעז, אמת׳ע די
 למ־ און אםוניאיע ביקסען, אויף אויםגאבען די װענדם.

 געהאלטןן װערען גארילאס, אץ גאז־באמבעס אויף םענס
 די אפ פון גוועקען ױניאן״ברעכערישע די געהיים.

 פארדעקס געוױינלאך ווערען קאסיטעט װידזשילאנםי
 פידאר דעד פראזען. פאםריאםישע ®מ מבול א דויד

 ויי או געווען׳ םודה האס שיקאגא אין קא&יםע דער פון
 ןערינמײמשיבי םיגאגאיעלע פאר אפעליחנז ביים האגען

 דערקלערתג דער סים אפען באנוגס גים זיך מאל קיץ
ד האבעז זײ נאר שאפ, אפען אײנאוםירען זוכען זײ אז  אי

 קא״ ךי אפאורייניגען זוכען זײ װאס גרונס אוים׳ן לירט
 דזר אז םענה׳נדיג, בו^אינדוםםריע, דער אין רופאיע

 יײגמ אויף ויך כאשיגען או אזוי ווי וועג אײגאיגער
 9א» אײנפירען דורך אח קארופאיע און סםדײקם פון

 קאנםדאקםאדס די ײערטממאש האם קאמיםע די שאפ.
 יײנס פים קארגסי קוק איץ בוי״אונטערנעמונגען אויף

 ענדיג עדקלןו ו געניידע. דעו פאר פרייז פון פראצענם
 דןד פון אייגענםימער דעם פוץ ,בײשםײערוגג אלם עס

 װעל׳ בירגער־קאסיםעם פון טעטיגקײט דער פאר געבײדע
ארבעם״. אומאונםערבראכענע פארזיכערם כער

 װאס געלם, סומען ריזיגע די זײגען מאל מאנכעס
 גיר־ נײ־ןןרגאגתירסע די פאר געווארען געשאםען זײנען

ױי חאם מאס אורזאכע׳ די געווען גער״קאםיטעטען  א
 זױ נאכדעס *ײט לאנגע א עקזיסםענץ זײער געהאלםען

 געבריכס לעבען its זי האס װאס סיבה באלדינע די
 האפ ביישפיל, אום אזױ, פאראיבער. געווען שוין איז

 ארגא־ זאי װאס פאול, סײנט פמ גדבארפא־רבירגע דער
 סראנספאחד פון םםרײק א כרעכען *ו געװארען נמירט

 גאל זייז עזדורכאיפיי געלם גענוג געשאפעז ארבעם^ר,
יאד. עםליכע םעסיגקײם זײן אנםירען און אויפגאכע דיגע

 אר־ װערען װאס קאמיטעסען. די אס האבען כלל אלם
 םןד די ארבעםער־קאםן^ באשטימםען א א׳ליב גאנתירט

i מים אױפאולעבען דענץ n r זעלמס דעם אין שפעםער 
 טמ^וקאטייאניחשילװ די אז גיט. מײגם דאס געגענד.
 חד זײ גאר װאו ארגאנחאאיע שםענדיגע א אן האלםען

 n װאי דארש אז בלױז״ םײנט עס געשאפעז. רען
 זי׳כיר ay איז אויפגעקוםען, םאל אײן איז או־גאנתאאיע

 לדגע עדערי בײ עךאויףמוק עסנמאאיארגא עגליכע אז
 P• קתאלען פינאנאיעלע די איז אורזאכע די געגתײט.

 6• םיסנליחנר און פיוערשאפט דעד פון נאםוי די
t אזא װערט מאל אײן קאםיםעס. די r a p! 

jn אײן «ו באגחננעזם ניט זי אח aorrra אין 
 געבראבם. ארשסאגד איחר האס קא&ף א כער

 ־ זעלגײי ךי קען געענדיגג^ ’ איז םםרייק באשטימםער
 . רפא ערקװ געברױבם ארגאנחאאיע

 iWb גדירא pa ay װעלכען אין יוניאדברעכעדײ אדער
 fW יזױאגם ךי פארגיכטען איץ אושװאנען איחי אדער

י סםייס. א אדעד שםאדט א געגענם׳ א י

אמעריקע איז פארטײען ארבײםער און ױניאנס םױד ns אנםשםײאונג ױ
1886 יאו איז יוורטײ לײבאר ץנײטעד ך

i 1886 חנם ין r פארגעקומען זײגעז 
שטורס• »ץ מאסעדקאמפעז גרױםע

אפמרי• דעד *ת אױפבתיזען דיג«
 אױפ׳ן סײ ארבעטערשאפט, קאגער

 פאליטישעז אויפ׳ז סײ ןקאנאמיש׳מ,
גןביט.

 קאייטאליזם אמעריקאנער חמי
on ו  — 1890 ביז 1880 פיז — יארעז יענע אין י

 דעמאלם זײנזז עס אנסוױקןלט. אץ *ובליט פסארק
 װאס איגדוסםריעז׳ פאנאיאל את טראססעז די ןגטשטאנעז

 די און פאבריקאנטען קלימע די ארויםגעשטױסען תאבען
 איגדוס־ גרויסע די איז טראסטעז די קלײךהעגדלער.

 ארױס־ און *וקוועטשם גאר נישט חאבען םױאליסטען
 סוחרים קלײנע און אוגםעתאםוגגען קלײנע די גןשטופט

 ארױפגזד »ײד חאבעז נאר געשעפם, און חאנדעל וון
 ארבײ־ אדגאנמירמר דער אױןי לאפעס דיעדע לןנס

אמעריקע׳ אין מרשאםם
 געריכסען אמעדיקאגער די האבען 1836 אין אױנ

מ־ «אט מאם ארגאגמאאיע, אדבעמר יעדע ךערקלערט
--------------------------- B ■BB* liB it MMNMMM* ן.I ■■ . -_____ אר קאנספיראטיװע א אלס װיידזשעם העכערע *אדערם

-- -----------------------— BMM MMMMiM• MM ---- —------------פאר געקעמםם תאנען וואס ארבעםער, די און גאנמאאיע 
 n ודן געמאריז געווארסען זײנזנן שכיתוד העמרע
 אין שוריסח די pa שעסרזאדזש די האבען סוו־טעס,

 טר טאממ תאם ארמגםער, טאסעז
 געקןםסם תאט װאס םירמע, א באיקאםירען ןו וואגפ
דער־ תאט ארבעםערשאפט חיגע די יתקמ. חװ־ מגען

BBB LmmMA BMi BMMMB bbb _ מד דער אז ויל̂ס רעגי גו גי םממל ו נו r נייי im 
 חדד גאר איז לעבען בעםארען א זיך דערשלאגען און רןבט

קאטו•
nr 1886 פח  a r םיטגלידער־ יד איז 1886 יזג 

 ארגאגיזאאיע, אמערארג דימװילדאטא רדע פין פטשא
 זדנ־ opvf ביז אויסגעוואקםען לייבאר׳ אװ נאיטס רי

אמע־ נאנץ pa ארבעטער די םיטגלידןר. טויזענם וערט
MMAMB ■MBMABMMB BB MBBBMft BBB 4 0 0 0  BMA ■BBIM MBMאין הןנען ױקע jlcwo קא&ף חעמםיגען א אנגאסירס 

 «אר־ זײמז עם ארבעםס״םאג שעח׳דיגען אנט אן מר
 סר די pa עסיאאטראנסאדבעטער׳דעמ ריזיגע מקוסען

 שטעדס אנדאחנ pa pa paapom שיקאגא, pi סןן
 אר־ פיל װאו ארכעסס*סאג< שעה׳דיגעז אכט דעם מר

 .ptuppem pa גאװאראז פארגאסןן ra בײסעד־בלוט
ד נױם געענדיגט ay זיך האס שיקאגא pa פיז חיי־ דן

oypnp ^םראמדי______________________.
 יעואוי אי געזעחן. האמגז ypnyaa אין עסערארב די

 *ןדאד pa ףקאט אליסישעדפ א איז קא&ף
 קאגאטישע9 פרן דדוק8אוי אן איז קאסף ואדטישער

חנט דעפאלט אויסנוגען גאנומען זיי האבעז ודנםערעםעז,

יאזעמסאן. א• ®ה

 פאר ־מיטזנל8קאמפ pa װאפעז א אלס קאמף פאליטישעז
lyojnyoj’a jnjpn.

n 1886 איז r סואנטאן, איז ayas ארגא־ נישט 
 אמע־ pa ״anyrnyoyana אן אויםגןדזאקסעז גמירט׳
 לײבאר ױנײטזװ די :prany< זיד האט װאס ריקז^

פארטײ.
 בוײי• א אנגעפירט האס יארםײ לײבאד יתיממנד די

pa ya שטארקy ^ ט י ^  pa 1886 אין y’lpaaap פ
n בײ rװיטקאנטין שיקאנא, ?׳ pa pa אנ־

 ואליםי־ nyדיגטטnקוױnyפ nyn nyaa שמדט. דעחג
njw ײאל־קאסף on'ayua pa גזױואחגן nyy^ nyn pa 

■any״ pa ניי .pn r
 לײבאד אװ נײטט nyn pa ^aayay דיסמריקס די

pa נײ pnr נאענט געהאם חאם pa םױזזמם זזגכאיג 
 גױםט nyn pa קאנםםיטואיע n כאטש pa פימגליחנ^

 א p;ay: «ו nyayanp זײ pnapnaa חאט nya^ אװ
 װאל־קאם^ pa אנטײל יאליםי־שעז חגלכפטשנמגנױגןמ

pa יי yo nyn pa nyn’Bנטnאל ^nya ^ נ ו  האמן י
 yn pa nyiyp^awyn ,n pa* באטײליגט אקטיװ זיד

ya^ynpya ,האבען דאך יאחױיעז nyoyany ,n םים 
ayanraa ny:»m y אינ׳ם משלאסען r  1886 n r 

 וואל־ יאליםישאן pa יגnנyלבםםשםyז pmy:*ו אגםײל
_ קאמף•

n םען ס ^ מ  ■yiny גים ממאלט געווען iym םז
» לײבאר מנטראל nyn אין יױרס1 'lyayn pa i r 

מ יי «ױמם לי  מד האט וואס ,פאלקסאײםומ״׳ מג
 *yana yדײטש n נוױשימ יזזל ynayn’aay אן שיילם

 pa ,lynyrtyi משטי*ט זײמן םא*יאליםמן די טער.
i r * ’ ny r^  ?anajyo nyn. םים njm פארשלאג nya 

y זyלבסטשטyנnיגy^.nyליםישpa rspm yayany ny 
n סינמגל מטױאנאליסמן, יײזײשא onyopye, אנםי 

pnnya. (אזײםקײם) יאױאתױ אנםי pa מאנא«אליסםען
5 ayn1886 אױגוסם׳ םען, ra פאו־געקוםעז y 

nyn pa raynyajyp נױ nypnr סyנםnאל ^.nrrt’ ny 
ra און מלאנאכײװ onynaw tb געקוםען ;יײען כס  oy 

 ayrnayp אלס ןעלטעשסאויתא iynyny; באשלאסעז
nyn pa nryo nya פאריימיגםאר wonyrnyoyany 

oyn באקאנםזױ nyn pa nyr a  pa nyanym םימאל־ 
חשארחש. זממרי נמגקס״באוחגגובג׳

ra  annyatn njyn גזדואן pa ya’nn’npnya y 
y«J*oynypra .זנרחמליכקײט• p i r a n y מ ד מ  י

nysyi y lyny* ijm r, שועםער y ־שרײמה גײםוגג 
y i^rw yuy eyn ny ראגו־עס נאנמװ מיט׳ן ביד•. 

pa װאו אוײםקײם״׳ ny האט pi■ גאװײוען, *ו באםיס 
ז אז זײ אױף opya y ארױפלאגען מל urrjyn וײ מ

n>av*a כאנקיראן סוחו׳יס, כר־יקאגסאן.פא ד pa *פיםאל
app ,גרווען ayn מן pa ry שםי a rjp n y  yiy ייט» 

ay yn אן לץחם nyao’Bima y פילאן ר־קאמף,ארבעסע 
a םים זיד געןקן וײ mra בײ כאגושאן •fm  ynyuy 

י pa ײטייסוז ״ י ײ ז נ ח חר. *י T* 0מ אי מן  שםי
 קא סיטיזעסם yuiny די פײשטיל, an ׳ra אזוי
*r סאן yponura געבוירזמ pa lynynyi זיך 

n יױימלײזס  r a  n r  pmopya oyn .1877 pa אױפ־ 
מו  pa אי yponpyn■ סאן pa אי המתים תחית מיםי

pa ■ivayrryn ,nypyf אטדינ onynavn r  oyn pa 
 , פארבאנד ny^,a״ nyn אױפגעבלים האס »׳.

pa 1910 pa aaa^yaana n 1911״ y rr oyn ny»l 
n  lyawpaai* ײױאנם Ip n ny nrrm  ■pw r a  pa 

ז pa m חני י m .ז םים שוקלאנוי may— n מ r 
שיפמנקוםעז ŷ ײ^־טז nooinra.  ny»»aare nyn• 

*. ״  •ח lynymo אדיפגעבוים ra וזאלמו■ •טרגאנ̂ז
nyrro יי»יממלײב»כמז , ayn pa .קאמימם״ 

_ m ד »גזײ poy ײ ya n a  ynyi^ a p  pa זײ
ly ?ײ< o y a w זױ m a n a או ן V נ מ  באלד ת

ra ויי  ay אחגאנידדס nyrra nyn jynynya־

i paynaya a

*n jr»y»*jy>ny ערכסיבסע  .nyoiyjyany j א  ;  
מו טי מנבלי ט גאו איילי מח^י  ra  ^ עי קאמיםז ךי  

nyn pa partyo n לאנןײס־אמושײחזג p j 2 ״  
•ywna ra  pnywya o n v iy sn y ran  ny ײג ײולכ ן  
*r קליחלטנד oyonsyp-nyrrs nyn ayn׳

 בוי־ די pa םסוייק ayn lyyynayi ayn סר וזי נאכדזנם
 «ו פאחיד y געסאכט .ra 1926 ייגק^ס, ארבעםער

ra 1987 יינקמ• ynynay די פארניכטאן  .onyaa pa 
a ayn״nyi די פח pa oyrayy nyjrry pa nyra 

ra״t o,cyay nyn וױ כאװיזען דזשאהנסטאן  nyny ■גן 
 nyina •pia אפרוף nyn, ; a'niyy’nnora זיד װאקםען,

 nytna nya מדטונױגתג גדייםא y געױען ra אפיל
 יי׳עלען מיר וואס אלץ טאן װפלען םיר pa קאסיסא

iyjyp ו» ra ayn ayn ty ,Tynyrn ya יארמנקוסאז 
pa yn שםאיס )nyn (אםאל נאך מל שסאל-סםרײק 

 אנ• קיץ pa ניט pa חשזנחנסםאז ra נים גאשאן, גים
nyn שטאדט ypnyay pa.״

pa סאקסעז׳ אלע זײ oyn תאבען םיר .osanoys yn 
anyn או קלאר׳ n אזױ yjyamya קאםיםא־ ,בירגאר 
ara .lynw* םאן״ yay nyayna-r nae nyarn iym 

:pa aroy אגגעפירט p i « לי ya'nyoria ײני  בתים מ
oynoiriyny׳ oyn py pa lyoyuya w a p םימעל 

ו פײניליד nyny any»ya ra מאס קלאם  Tpny n נ
 pa רישy3לײpיסיa גישס זײמנן די .nyayany ניױרסא

n סיםלאן ayn מז וײ ײ  pa סםתיקס lysyna «ז כי
nynyi ,pwapr^r פפדניכםזנז u  .aarm, גאדילאס pa 

^נ ר ■pi חיםאז ויי «שר. זײמן םיםלאן ynynay ן מ  א
iyay wr»na נים m »ina וייזד pnaa חױןי• pa מז  זי
מז כאמלםען גי זײ־ דנ  פאסקע nytna*nny«na « ז

r r ar noya pa .מז וײ פראועז ד «ו םאל אלא וז  ג
njm •pw tym ןייא n מ םלי מנ  אזיי ײי םײגונג. א

n m p j n .ראממגאגחדארמט■ i t m a n מיר 
מל• lywyV pa מקססזװ pa אס־ױיזען אחזי

 oyn pa לםyג oyn pa natf pa nyo’oaya״a גדױםע
 nyn פון גוגען oyn nya iynyn onaymya מל טעקס

 pa .iynyn אפגעשאםט o”?o’ny וחנט ונג,nyלקyפxב
 אן Tynyj ra םיגג^םעקס y pa איזײיזנ ’n כאםש

 אויפ־ פיל nnyi תשאײזש nayn האט דאך אוטאפיע,
 nya on'royaxnn האט וואם אגיםאםאה אלם געטאן

 o«?o’ny pa פחןגלעם דאם oולy nyaapnyoy דעם
 ornynaya אויך ny האם oyn אחוץ רייכקיים. און

nyoyony ,n nya lyonyayn ^ r» y o און yony 
ז.yנשyפאלקם•מ

yo'sy? y pm פון nyo’̂  nyn־onyaהאם ״ nyya- 
nay.n rvsyaya» .אז חשארחש׳ן ra  ny נאמינירט ya־ 

p n ri אלס pa n rya ניי iron s*  nyn pa p n r 
 lyoyaay oyn ny ty געזאגט, ny oyn יוניאן, לײבאר

riy זײ a ’oya אז בתגאי׳ nn״oayno ro אונםnyשרים־ , 
ט ןyלr טעו ל מ מו  קאנ־ זײן שםימח oyn ,pnyn ג
89 iyrn ,1886 ,nyaayoayB ra  .moxrn םױזענם 

 אונ־ pnyn oyn .pnynya גוחא^גלס pטזcיnשnyאונט
רי סערשסיגס קאנדידאס. nryo אלס חשאחתש מנ

 חשארדזש הענו־י oyn ynyn־oar»ya’oya זיץ אין
ty ,onjrtpnyn ״nyoysny ,n שםזג־ זיך דארף וארסיי 

 שקלא־ yלyיnוםםnאיג ,n אוגושאסעז גיל y אלס זyל
nya,וױ «ונקט ״ n חajוaליypנonya ny״ ay oyn 

oayoya אלס שקלאםעוײי די ^oyn pa onuyi שקלא־ 
״.nyלטynדyפ

nyn pw שןוספאילא nyanar nyn pa דאלײס 
n זײ pmy< זײמװ pa 1886 יארםײ  : lyunynya 

tanaj^yo .pnyaayr'a n חגגירונג  praynys'a b r, 
oyn שסאטישען nypnya, און סראםוױיען וױ ynynay 

 אײנ־ .oyany nyna’p אושאסען קאםוגיקאאיזיםים^נז׳
 lyoya חנגירונג זײ ארבאםס־םאג, pixmp y פיחמ

 ynynay pa ,oyany ג^לשאפםליכע yn^ooyany די
.prnnyayn םאזיאלע

ayoyo, סאל oyn אלס חג&אלס ארויסגאשסאלס 
nybyay'xya nyn pa ppjnywo oyn oy*rnayp*nry& 

nsrarorryoyn און וארסײ a״yooyni ,n pa nya 
pmn־a  .proxpnaya״oynyna .ױאים n ליקא־חגיופ 

pnyn nya אלס ארויםגעשטעלם -yyo oym jyp 'irya 
nyn .רוזומנלם׳ן nyn pnynya nyaym ra  ny^yn 

pa oaynnyna ױ yoa’j«anya שסא^ח .ypnyoy pa
nyn װאל־קאםף nyn pa ארסײלײבאו־־פ ra pa 

nayn on* 1886 pa pnr, אלס חשאויחש *nryo 
a pmya r a  oyn'nayp״pa yeoanrn ,n pa nyi 

yaamn r- רקססא,אשס a oy pm oyn yynyoy oyn 
pa .oayo פיוןל אפילו  nyayiynya nyn ,onyaoya סן

ny lya^iynya lypnyay nyn pa oaymym לײבאר׳ 
oyn oyn 3 זיך (yuVynyaײ nynooaa, : i^ionya nyn 

n״yr באלײן ®ייגםאוז n״ya ,אייד איז פדײנס״ •rn 
pianyn oyn pa pnynya pnmya ^ ש סי  קאםף. סלי

onyVpnyn pray oyn onyaoya : ״כאסש y זעלפסם־ 
ya»nayow אליסישזנ■ ipy׳nyoyany ,n pa y אמלירם 

 ryanyn oyn nyoaix איך שטיץ nyn םיר, ix גישם
 אויפז־רוק אז סאל nyoyany ײו pa מףקא ןעסישיפאל

pa ooyoyna py אלס pa rxynooayoyn די yany״ 
ynyoya ,piaaunan ynyoya nya nyo ,קלאנאי ש*ייז 

yn רייזעז■ nyoya y pa .לאבזגן׳
nyn pa iyany ny7ynoayx nyn םאאיאליסםישער 

onya nyoyany,״ ,nyn סrx y,ליסם״ nyn pa oyn 
ainnywn nayn pa am ײן מו  nayn■. : ןyaשריya מ

^aynaym pn .oa נישם ra ששןחחדו r i yo p t 
ra נישם P״a n nyinn nayn iyay j a naô xyo r 

 ny ana pa ,pramynya סאאיאליססישפ ארויס שטעלט
pn oy ayn .pnyn oVmny ayn קל»י שםאימר א 

 װאל־?טםף ayn pa p*n nyn pa ?אפיםאליזם״. ז׳פאד
nayn, :pianaya *ao^ynap? nyn, eyn שז־זארחש, 

earn ,nyaapnyay nyaynnaya y אױף . . . txb nyina 
ד לפמז םיר nyn pa r• א ײי xiVr qn V P» nyny 

onyoa נײ y a r.״
y r r a  ppyaya tyayn oar^  nypnr ra n 

prano מלט pa rayaeyp n y n r ty i nyn nya 
n  finy .am y an  nayn םעגליכע ,aaiomo^ya,״ 

nyrV a^nm , nyaĵ aayayn n.״ ,nyn ,פאניאליםם״ ’ 
nyoyany oyn nya onnj’ay pa areaya pnyn oyn 

nyayany n  pnyn ,ainnyan  nayn oyrrayp. נױס 
nyn ודלף pa ליבעראלען pa ,איגםןלעקסישלען *ya 

nyr^, aatam ya^aay ya^ayo y oynana.״ yaVyn 
y oynya oyn ירקולאױפ! .aaymo onynaw pa

m  t
Iff!
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־ 8 ®ז גערעכטיגסײט ־►»
אפגעהאל־ זײנען פארזאמלוגגזמ גאסען הונדערטער

 דזשארדזש׳ן. הענרי פאר יארק גױ אין געוו*חנן טנן
 גע־ האט חשארדזש הענרי וואו סלאםפארם, דער אױך

 מים ארבעםער־םירער אלע זיצען געזען מען האם רעדט,
 םע־ אםעריקען דער םח ■רעזידענם גאפסערם. •עםיועל

 םאם־ גרענד פאודערלי, םערענם ;לײבאר אװ דערײשאן
 דעליאן׳ דעניעל ארן לייבאו־, אוו נאיטס דער pa סער
 סאציאליםםישער דער םון םירער שטעםערדיגער דער

אםעריקע. pa ארמטער־פארטײ
 די האם וואלען די נאך םאג צודײטען דעם אויף
 קאנ־ האל םעמעני דער אז געםאלדען, באארד ךלןקשאן

 שטיםען; טויזענם ניינציג געקראגען האם ױאיט דידאם
n rהאט רתװעלט. טעאדאר קאנדידאט, רעאובליקאנער ־ 

 דזשארדזש, הענרי און שטימען, טויזענם זעכציג געקראגען
 הייסם, דאס שםימען. טויזענם זעכציג און אכט קנאפע

 שטי־ םותענם צװאנציג און צוױי געפעלם ד״אם עם אז
pm, נױ פון םעיאר װערען זאל תשראדזש הענרי אז 

יארק.
 דער פמ פרעזידענם געזועזענער גאםפערס, םעםיועל

 גע־ האט ױעלכער לײבאר, אװ פעדערײשאן אםעריקען
 ער־ האם םעםעני־םעםאדעז׳ די פון פיל זעהר מאוסם
 ארױםגעשיקם האט פארטיי רעפרבליקאנער .ז־י :קלערם
 אז וױילער, רעפובליקאנער רעגיםםרירםע די *ו פריװ

 םעםעני־קאנדי־ דעם פאר שםיםען פאל דאם זאלעז זײ
 די באנוצם דע&אלמ האס האל םעםעני אז און דאם,

 קאנדידאם איר אז םעטאדן, און םיםלען זנקעלהאפםםםע
 פאר־ גישט םען דארף דערבײ װערען״ עתױילם זאל

 געיוען דעמאלם איז האל םעםעני pa באם דער אז גאםזיז׳
___________סראסדר. טשארדרי נפש כאריםםער דער

 גע׳וזאם׳ם נישט קיעמאל האבען די אבער םםיםוציע,
 אויסגענוצם װערען וועם פונקם דאזיגער דער אז אםילו,
זײ. געגען

 גוט זײער האבען עלעמענםען קאנסעתואםױוע די
 ווען םאציאליםםען. די געגען פונקם דעם אױסגענוצם

 דער צד דעלעגאםען םאר עלעקשאנס םארגעקומען איז עם
 פארםײ לייבאר ױנײםעד דער םון קאנווענשאז סיראקיחער

 דיםםריקםען פילע אין םען האט סטייט, יארק נױ פון
 ליי־ םאשעליםם דער םון םיטגלידער די אז דערקלערט,

 ױנײםעד דער צו געהערען נישם קענען פארטיי באר
 קיין pn נישט זײ קענען במילא און פארטיי לייבאר

 פארםײ. לײבאר דער םון קאנוועגשאן דער צו דעלעגאטען
 געווענדעם זיך האבען דעלעגאטען • סאציאליםםישע די
 קאנ־ די אבער קאנווענשאן. דער םון דעלעגאטען די צו

 האבען קאנװענשאן דער אויף ױניאךםירער םעתואםױוע
 םאציאליםטישע די םאציאליםםען. די געגען געשםימט

 און יארק נױ קײן אומגעקערם זיד האבען דעלעגאםעז
 און ױניאנם ראדיקאלע די םון א*םארזאמלונג גערוםען

 פארםײ לײבאר נײע א ארגאניזירען צו גלייד באשלאםען
פארטײ״. לייבאר ״פראגרעםיװ נאמען דעם אונטער

 םים פארםיי לײבאר ױגײםעד דער םון קאמף דער
 םאציאליסםען די געגען שפיץ דער אין חשארדזש העגרי

 האם חשארחש הענרי גאנג. םולען איז געװען איז
 *ײטונג דער אין סאציאליסםען די װעגען געשריבעז

םםאנדארד״. ״דהי
 אװעק־ האבען זײ װי זעהן, גו חזםנות א איז ״עס

 םןמיאלים־ די נאמען, אםת׳ן דיער דיט א אן געלעגט
רוםען *ו באשלאסען האבעז און ■ארםײ, ארבעטער טישע

מ  ווערט שזאח־חש הענרי פון ביאגראפיע דאר י
 זיך האט האל םעםעני פון סארשםײער א אז דעחדילם,
 םאר װאכען «אר א חשארדזש׳ן הענרי מיט באגעגענט

 פאר־ האם האל טעםעני םון םארשםײער דער מאלען. די
 א םאכען זאל ער אז ׳ז■חשראשדז הענדי געשלאגעז

 די דעקען װעם האל םעפעגי און אייראפע קײז רײזע
 פאר םאכען סעםעני איהם װעט דעם אחוץ מראאות.

 נאד ױעם ,וושדאשוד העגרי ער, װעז קאגגרעספאן, א
 קוםען גלײן־ קענעז װעם ער אז אזױ אײז־אפע, אין יײז
r r ,שרושארדו חעגרי אז באדינג. חנם םים װאשינגםאז 
 הענרי םעיאד״קאנדידאם. אלס אוריקאיחען זיך זאל

 טעםעגי׳ס פון אפגעזאגט רישגאקאמע זיך האם חשאו־חש
 *וױײ רדזש*,אחש חעגרי אװ ליץי ״דחי :(זעח טובות

ד ).463 זײם באגד, *
n גײ פיז ארבעםער די r ופרידען געזמז זײגען* 

 זײער כאטש װאדקאםף, דעם םץ אויםגאבג דעם נױט
ש העגרי שאנדיז־אם  געווא־ ערוױילט נישם אמ משדאח

̂ן•  דער םון סירער די סרן אייגער סװעגם$ן, דזששן ר
 האם ארבעםער־קאנדידאט, דעם פאר װאל־קאםיאניע

 יא־ ױיע .זײ דערקלערם: טאג *װײםען אויפ׳ן גלייד
 רעק- פרישע פון גאשסאנען זײנען װאם מזוו^ ליםישע
 אונ־ קלאפ״ ערשםויגענדען אן געגןבען האבען חעען,

 םון אארםײען גרײםע בײדע די אומשםענדען, די טער
םאנאיאליםסען״ און סםרים װאל

 א אנגעתויבען זין האט וואלעו די נאד גלײד אבער
 םיג־ די ■ארםײ. לײבאר דער םון יײעז די אין ?א&ף

ל  געגלױבט. האגעז ליבעראלען אנדערע זטן םעקסערם מ
 װעלען דזש׳ןאדחש הענרי פון •חנםנױזש דעם םיט »
 ממד דער *זיז קאפף׳ ■אליםישזנן » געוױנען קענען איי

 סיםפא־ םאאיאליםםישע און סאאיאליסםעז די סון אילף
טיקעד.

 קאונםי יארק נױ די האם .1887 פאי, נחמ6 דעם
y e w אסנעהאלטעז יארםײ לײבאר ײנײםעד דער פון 

 אר־ װאו תן• א לאואןאיסרױא ?ןאסלבאש איז ײ«תג א
 *ד זיד זאלען קאפיםאליםםעז *ז בינםער־פארשםײער

 םא־ די םאקסעס. פון פראגע די לײזעז נז תזקו<ו«שג
 וואו געדאנק, דאזיגעז דעם אטאקירם האבען וײאליסםען

 אץ זײז אדזאםעז זאלען יטאליסטעןקאש ארכעטעראון
 יתײ־ דער שן מארזיזעד דעד מעקמאקין, ■ארםיי. איץ
ו פארסײ״ לײבאר טעד  דער־ און אפען זסעקואסגארױ יי

 אב־ םים ■א זיך גימגז סעזיאליססאא די אז פלערס,
 האם םעז :װעויטער אגדערע אין טעאריעם. טםראקםע
tyayaya די עןפיל «ו iyee*^r«p. ק ס  גישס ײז וױל אז

שןד דער מיטגלירער אלס תאכאן  פארםײ. איבאר יוני
אד האכען דעד*ו ע ע זק־ ןסטעילאסאאי זײ פון דיג

 פון װערען או •םור אזוי וױ מיםעל 6
ד ע ד ײױי־ דאר פון קא״סממױא יין

 ײד חאם װאס •תקם, א געוחןן איז י
מ קיז נדםגליד יייז ניי
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דארןש און שטאט
סי םתנרס א האח ךוני

ד פמ מענעס ח

ר שפױלער *  כלױ חימל חן
 גריל, א םײפמ װאו ערגעץ

 *ייל. א אן שיםל א שװימם
ײו דײיוי לע«ו אזױ. 69 י
 װ^ר, איז שטאמ — חלום איז לאנד

 כרע^ םון ■9 שיםל םײן שװימט
ײנען ח9י  ppe כלױז 9י ז
.9י 9 ג9מ יעדער איז רם9י י

 נעפם קילע אץ מעג חײסע אץ
j סון װײט שױסל r® שװים i p a

aaaaa aja m u  A AAAAtU A Waaa  טענ, די 69 געדעגקעז יויל איד
ץ ,696* אץ שלעכט• את שםאם א
 «וגרעכט, •9* ^9י6* איז ■9*

ר ע  ;נעיקג אץ חיח 09a — 9 י
p פרײ a בעאײלםע איף PP6 

ט, ײ ךי .aapip 9 — רעשט די ח
מד, <8B 19 קוםען םיד ז

aaAAA aamL ̂  aaaAA AAta ״ גן גלייכן אױף סים שםרױכלען  װן
 קג״6 די &ppipnpa! 9 וױל איך

v ip s  “p i ,r jp o  ip i בלמד. אח
9 •p a  ota ectp חיל  fiHfrv חי

n טרמקט p tt^a  pN ד כײpם japna 
י *ippapnpa 9 וײל ידא *עג« י

AAUKIA AAU >«k|UA Mi M67 דיpTi, גק»9קי ייי• װאל■ די
9 epuew 9י® ip i9ti 6רוי 9« 

רייוו l ipna pa װייו שיפל ®יין ט

סןן די םמ געװארעז פםור זײנען ךי ווען אז ם ^ מ  םז
 ליבעראלען געתםענע אזױ די גוציען קענען זײ װעלען

 קאטױענשאן זײ פארםײ. זײער צו ראדיקאלען און
 גא־ האם םיראקיח אין פארםײ לײבאר ױנײטעד דער

 . ססייס אװ סעקרעםערי אלם חשארדזש׳ן הענרי םינירט
 8 ענםתיאסםיש״ אזױ געווען דינען דעלעגאםען די און
 I וױ װעניגער נישם אז דערקלערם, אםען האבען זיי

 פאוס» לײבאר ױנײםעד די וועם שםיםען םיליאן םערםעל
 לייכאך ױנייםעד די אבער סםייט, יארק נױ אין קריגען
 באלעבאפ. דעם אהן &שבון דעם געמאכם האם פארטיי

 אויםגע• האם פארםײ לײבאר ױנײםעד די וואם דערםיט
 פאק- זי האם רייען, אירע םון םאציאליםטען די שלאםען

 םעהיגססען ענערגישסטען, דעם ארויםגעשטויםען םיש
 סא- די װארים רײען. אירע םון טײל אקםױוסםען און

 םעגליכן די געהאם נאר נישט האבען ציאליםםען
 װידקתג גװאלדיגע א געהאם האט װאם ״םאלקםצייםוגג״

 עעלישן םארשפרײםע די ארבעםער, דייטשע די אויף
 װירקתג־ גרויםע א און סאציאליסם״ ״דער וואכענבלאם

 ױגיאן לײבאר סענםראל דער אין ױניאנם םילע אויף
 גאםען־םארזאמלונגען, הוגדערםער די נאר יארק, נױ םו־ן
 וואל־קאס־ דער םון ארבעט םעכנישע די רעדנער, די

 םאג־סעג• שםיגעז, די אויף קלעטערעז דאם און פאניע
 די האבעז אלץ דאם — וױילער די מיט רעדען צו ליד,

 יתױ• n אז געװעז״ איז סוף דער געםאן. םאציאליםטען
 אוםבאדײטעמן אן געקראגען האם פארםײ לייבאר טעד
 קאנדי־ די און קאנדידאטען זײערע םאר שטימען צאל

 סא־ די ?מ פארםײ לײבאר פראגרעסיװ דער םון דאטען
 שםימען. סויזעגם םינף געקראגעז האבען ציאליםטען

אמ. 1887
 שםעקען זײ וועלען נאםען אנדער אן מים אויב פעל

 רעדע־ די געקריפעלט אױך האבען זײ . . . בעםער
 םירען צו באשלאםעז האבען זײ װאס דערמיט, םרײהייט

שיראך״. ענגלישער דער אין דיםקוםיעם זײעחג
 און געמאכם וזוזק שדזארדזש העגרי האט אזײ אס

 לײ־ ױנײםעד די םאציאליסםעז. די װעגען איראניױרט
מר, געװען זײנען שזשאח־זד הענרי סיס פארםײ באר זי
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יולי.

 יאד־ לײבאר ױנײםעד דער פמ רײען די אין ענטוישוגג
 ארימד־ איז אלײן רחששאדז הענרי יארק. נױ פון םײ

מ די און פארםײ דעמאקראםישער דער צו געלאפעז »  ג
געװארעז• צוםאלעז איז פארםײ

 »יז ארבעםער־יארםײען די האבען אבער דערפאר
 געהאפ שטאטען םאראײניגטע די םח סםײםס אגדערע

פארםײ. לײבאר ^pnr נױ די װי מזל םער
 יונייסןו די האם .1886 םעפםעמבער, םען27 דעס

 «ך סםײט א נאםינירט שיקאגא פון פארםײ לײבאר
 םאציאליסם, א סםאובער. םרענק סים טיקעם קאונםי

 ארויםגעשםןל■ זײנען עס טרעזשורער. קאונםי אלס
 אד־' אכט־שםונדיגען אן םח םאדערונגעז די געװארען

 0םיסל אלע איבערנעםען זאל רעגירוגג די בעטם־םאג,
מ זאל עם רעפארם, טעקס א קאםוניקאציע, פת מ ע  ג

 װעריז וױלען האס יעניגע די *ו לאנד םרײע ווערען
 «ז פאליצײ ■ריײאםע פון אפשאפונג די םארםערם,

 אד די פאר איבשורעגם םםיים דורכפירען דעםעטיװס,
נעמרוס םון גגשאפואפ די בעםעד, ־ גאר און עט^ ד  ח

ד םטאובער, אז געווען״ איז רעזולטאם דער פארמען.  ת
 האם שיאקג> אק פארטײ לײבאר דער פון קאנדידאם
 שםימז םויזענט צוואנציג את םינף קנאפע געקראגעז

 טוחעגס גײנציג און צודי צאל אלגעמײנער דער פון
 itpo אײז עתױילם האט פארםײ לײבאר די שםיםען.

 געםעלם האם עם און אלדערםען זעקם איז םענאטאר
 איי ערװײלען זאל איבאר־יארםײ די אז שטימען, 64

קאגגרעםמאן. אייגעגעם
 *יז פארגעקומעז זײנען ־hp זעלביגען דעם אין
 בייזל זפו פאליםישענם די םעיאר. םאר וואלען שיקאגא

ײמר דער םאר דערשראקען זיך האבעז פארםייען  ל
 1» רעפובאקאגישו די — פארםײען בײדע און פארםײ

 קאד אײן ארויםגעשםעלם האבעז — דעםאקראםישע די
 יייי ■ארטײ לײבאד ױנױםעד די םעיאר. פאר דידאם

 נעלמי־ ראבערם םעיאר םאר קאנדידאט אלם נאםינירס
 לײניי• אװ נאיטם דער פח מיטגליד א ארבעםער, אן

W פארםײעז קאפיםאליסםישע בײדע פון קאמף דער n 
 אן געװעז איז ארבעםער־קאנדידאם דעם

 ■אליצײ, שיקאגא׳ער דער פון םיחנר דער םער.
מן יעחענליד חאט סאלד״ ע עג  «י אינסםתקציעס ג

 דעם געגעז שםימען זאלען זײ אז ■אליצײ״
 אלע אויף קוקעגדמ גישט אבער קאגדידאם,

 קאפיםאליסםי״י בײדע פון טעםאדען און םיםלעז
 נעלםאן׳ ארבײםער־קאנדידא^ דעד האט םײען,

ײ ױאס שםימען, 61,491 געגען שטיסען 26,410  ד
סהא פארםײעז בײז־ע פוץ ־mt« םאר דידאט

 •ארטײ לײבאר יונײםעד די האט מילװאקי אין
t 1886 די pa געדױגםעז גרױםע גאר תאט jn r■— 
 אז ערװײלם פארםײ לײבאר די האס 1886 אין

r טון טעסיאריטא א איז קאנגרעסמאז m
______איז קערמרשאפטען. שםאםישע ךי אין

 »86 אמ סארםײ לײבאד די האט שםעדם אנדערע
«p די
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אידי־ דער אין פארנעםם ילקאווישקי
 א זעהר ארבעםער־געשיכםע שער

 אידישע ערשטע, די ארם. חשוב׳ן
 דארם זיעען ארבעםער״קעםערלאך

 וױגעלע דאם געװארען. געגרינדעט
געשםאנען. דארםען אח ״בתד״ פון

אויםגע־ פארםײ די ויך האט דארם
אױפגעגאנגןין. איז און «יקם

 ערשםע די דארט האם באװעגונג ציח פועלי די
 אק ארױם זי אח װילקאװישקי פון געשםעלם. םריט
• ארײן. וועלם דער

 א אדיציע•רס שםיק א װילקאװישקי איז איצם
נאך• לעבם מאס געשיכטע בלעםעל
ארבעםער־שםאדם. אן —
— םארק א געבויגען. נידערי^ קליין, הײזלאך די

 םים דעד im פלוםפ א םיט ברײטער. א גרױסער, א
פארק. םיםן ארום קראמען בודקע און

 דיערע םון שװעלען די אױף שטייען קרעםער
 ju* א נאד אויגעז די אוים זיץ־ קיקען און קאיטלאד

 אגדערש״ ערגעץ װי אזוי פארק־םאב א אױף װארטען
אנדערש. װילקאווישקי איז דאך נאר איבעראל, װי אזוי

 טארק םירקאנםיגעץ קלײנעם דעם פרן דאנען. םרן
 קאםף־בשודות ערשםע די ארויסגעריםען דך האבען

:ארבײםער אידישע פון
!בערשםער די —

 אױסגד־ װערם עס נאר — ײרבערשטע געװען איז
 — אלסע און צו ניט קוםעז נײע קײן װארצעלם.

װײניגעד. װערען
 נאכפראגע די געבלים, װאלט םאך דאס בערשםערײ״

רױ־שטאז^ קײן ניטא ם׳את גאר גרוים. איז
 םויזענם געארביים אמאל4 האכען שטעוטעל אין

 פאך אײן בײ ארבייטער אידישע םויזענט ארבייםער.
 איז ואס אז אליץ שוק זיך פארשטײט בערשטערײ. —

 יונג געװען זײגען ארבײםער די פאך. אידיש א געװען
 אכט םויזענם אין גאך זײ האבען קאםפסלוםםיג אדן

 ״בערשםער־בונדי דעם געגרינדעט נײגציג pa הונדערט
pa אכם־שטונדיגען דעט — עושטע די אױסגעקעספט 

װאד־שכירמ^ םיניםאלע pa ארבעםס־םאג
tyijp paהאט רעושים יענעס אוגםער צײט׳ ־ oy 

^ וױ myo גאד באטײם pa ,e ^תילר r a  pa 
 pa דרײסי^ pa oyyr התדפרט נײן םויזזןגט יאהר

j בלויז וױלקאווישקי n m t וױלקא־ חגר&אנט םעז 
 ײ־פײטוװ־־גדא אױף פארםײ־באנקפםפן״ *pw װישקי

pa ,?yuny .אליק, יקװישלקאוױ יובל־אױם^מס — 
 םױזענטער די pa אײגגעשרוממן• ווערם אײן• גײט

 געבליבען איצט ויינפן ארבײטער בעושטער אידישע
 עטיקערתועג שװאכע, אלםע, ג1זיבעציג־אכצי ארום נאר
 םליעגדיג פייער אמאליגעז סון פלאם שםיקלאך םים
הארצעז• אק

 yootarqp די pa yrm פאברי^ די בפזוך איך
pa ppryeeTya י.קװישאלקװי oy ײנמ  1פארא ו

^a פאבריקען אזעלכע וױיניג p i ty t pa רוסט מעז 
 טעזריטש, pa — סױלמ pa ערגעץ אייגצעלנע, אן

 זשאגער. — לימג pa לyBדyBש אזא נאד ערגעץ
 י.קװישקאילװ םים דלאגסאסען־דור קאנקוו־ירט איצם

oy קאג־ מדיגזז גרױסע א סאן, שםיימל א זיך וױלם 
 קאנקורפנץ־ חנם *pm Bays וױלקאודישקי pa קורירט
 ארױס־ האט זי שםארקעד. pa ראנאגךפארכאגד קאמף.

 די י8ל איחר pa ארױסצופירפז פארבאט א געגעבעז
 pa חזיר־האר. רוסיש־סיביחנר די אן און וזזיר״האר.

p יקאװישױלקו pa מרשםזנרײ y ניט. ךסא
 זטים־ גיט גופא בארשטען די װזנדען אייגענםליך

ש pa ניט י.קװישקאוילו pa נים גפארבײם  — מודים
pia pa■ גים pa .שאגעו? pa ניט אפילו זיד« דאכם 

pa .ראםעז״פארבאנד p ta װעדמ האר די oyr pa 
 וחנסארירם אױםגעארבעם. טגפגו״סו צושטאנו חיןן
 וזאו yyny סײנפארגסיאו חנןוחג חאס בארשםען פאר
pa כאושטפן שםעדט. גרױםפ pa בערשםלאד pa 

תן. שםירען, סאלפן, צום ■ינזזנלם. pa iyra ראוי
MMi MM iMA* mm MA m l A MM  בא ער ו גײם װידקאוױשקי, pa דאנען. pa רײגיגען.

ל־מ^זפזױר ארביממװ־ ד pa ארױס ^ װפלם גרױמנד ת
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שמפ תיקח• ן — מםיש־באארבימחנ. pa אױסגןוון
י ײטארכ די ו ײ נ ן שװיחר. pa תי־טאטפדיאלמ ד

 שטאל־גיםערײעז. די pa וױ שװערער אז זיד דאכם
 דערקמען םען קאן דאס נים. אװדאי — געזונםער

בערשםער־ארבײטער. די םח פנימ׳ער די אן
 שם א האם באר^זען־פאבריק וױלקאװישק^■ די

pa שםײזןן פירםעס אםעריקאנער גרויםע׳ װעלם. חנר 
 pa אן קוםען באשםעלוגגען קאנםאקם. את די םים

 םיר האב איד אױסגעליפמ־ם• װערעז באשםעלוסנען
 אײג־ פאדערעז א וױ פאבריק דאזיגע די פארגעשםעלם
 איך ערשם אונטערנעמומ. אימפאזאנםע געריכםעםע,

צו: קום
 אויף רyםױ lyarjyaiyn אלםען אן םים הויף א

 דדײ־םיר pa גרופע א — פאבריק די ״ועק״. אײן
pie o קלײנ^ ra  .oypoyo ymnbm א «»noy• 
 םאדםיר־שטוג א pa בױדא א פאר םליגעל עדנממ־

- פאבריק׳ ־nn pa עבאסבאל דער ת- לי  געװע־ א א
tyiyi .בא־ פרעמדען יעדען פאר ציםערם ארבײמנר 
מר.  ניט זיד זאלעז ארבײםער n או סורא האס <*y זי

 שאםעז׳ איהם קאן דאס געשפרעך. א pa ארײנלאזזנן
iy דאס װייס pa זמ־פארוסג iy ט ל מ נ  וױל זיך. ^
ת פאבריק די באזוכען צו זמ־לױבעניש די pnya ניט  מ
 איך דורך. קוםט םעז ױך. דינגןח םיר אדבײם. די

y םעגםשעז די םים וועל איד אז איהם רפאחיכצ m 
 pa אלײן צוזאנ pm װארם~ אײן קיין אױםרײדזז גים

opjjrya ny arum נאד pa פאר nnאו מלחפד- ־ 
 אדײנגצלאזם זיך האס צײםוגג, א pa אױן גאסם, אזא

iy־8 רי יטט im יןא oya e  a עוו אדך WBliffnig11 
pa :1 ססרײק א — מװחנן

 געװעיעגער א באאגכאס, דער אז זיך פארשםײט
 םמדײק a פאר זיך חים בתד״ ״בערשםער pa אנפירער

 ארבײס פאראן, זײגזמ |yu*yeeyo פײעד. פאר וױ
pa דא , ך ם  נאך םעז קאז װיגציג. — חזיר־האר א
pa אױסגעשםעלם. בלײבען איגגאנצ^גן םםרײק א

yn פאכריק. די באזוך אין• rrt’n אלם װענם׳ 
pa .ארבײםער די אױם זעהעז וזושך אזױ §ונקם זזושך 

ך אין איץ אטעטען pa האד די בײ שנזײען וואס  ד
ojn שםױב פאד׳םם׳דיגזח pa שטאסען. כעםישע די 

 די |yj*n ay וױ אלם אזוי [.yeeiyo אלטע בלױו
 קוטען םאשינען נײע קײן ארכייט. דזנר פון פעםאדעז

 סאן צו דא האם םען ניגג דך לוינם oy .is נים
מז םים״למעדיגע״ im םח דאס האר״ :מ m ״אינ־

 כארשם. pm pa oayp pm כאתאגד^לט. דױױדחגל״
pm הוסט pm pa גריךשםוײ שנױקעד ארױם שסייט 
ליימץ. pבימ

 אוימן. די אויס פרעסען האר די pa pwppm די
 -yiay אויגען. קראגקע האבעז ארבײטער אלע בסעם

ארות ל^מגם רױםזג פים וױעם געסענע
 באגריסס pm שםײכעלם. pm •האלא׳. זאג איך

 םצד אפזאג דעס וױיסען זײ .לק;א־שקא« א מים סיך
 געשפרעמן. קיץ pn’B צו נים — באלעבאם דעם

 דערקלערתגזמ• םיר גים פיחנר חנר .pm שוױיגם
y בים [ym ארבײםער די נאר m  pa prnaw עד־ 

 * #אױסבעסערתג׳. אן ארײן מען װארסס קלערונגען•
pa שםרע̂ו א װערם זאץ א סון זאץ׳ א װערם װארס א 
pa לײגט אײנציגוױש אזױ pm בינםלאך די אװעק 

מן oy pa ^דעל pa אוײין םיך נעםם מען האר׳  םוי
 pa pa קאסף pa מנשעהענישען pa בילדער אויף

ארבײט.
 oyiyinyi דעם באלעבאס, דעם בלײבם װאס

 דן. רy שעםם f ■ראםעסםירען 1םאן *ו ערBמyק
שט^נג די אז זאגלן ארײן ty שיקט  דדיוי pa גא

 גןד סארפאקוע. דער םיט ווארס pm אז גענדיג.
 oy זײ האבען דזנרױף צי ? pn איהם הערם װער
pa ״בערשםעו־■ דעם באשאסזח אכצעז־פינף־און־ניינציג 

 prnnona « קאנעז ניט הײנם זאלען זײ אז בונד״,
ש^ א מיט װארט ? שרײמד איוי

pnprt• pa mya ר׳ סרײנט ^למרצײ צו האט 
 iy* לעבעדיגע א איז זקן חנר סאנדלעד. מרעל

 אנםוויקלװמף. װילקאווישקער pa ציקלאפעדיע
ni pa o ra* ארבייס ער יאר. זיבעציג העכעד אלם 

tyaVyn סאך, זעלמן בײם נאך yr pa■ סאסריק pa 
מן מים ל jjiyip חנר pa וױ םיש מ

 ר׳ Dian — א&אל. ®ז גײטען די נישסא —
 װער ,pm6yu*v pa איגדוסטריזן אן — םאנדלעד•

 !םאוועםען די foyi pa שולדיג pa איחר טײנט
 TP וײ װאם דערסאר אסשר [?oynyo די סארװאס

pm יונעגט די צוגעגומלן pa פאר.- מגטאכס דארס זיי
MgAAAAiMM AAA MIA A A|AA |«aA AAft A MAlAAftAAA]̂ס. נים נױן• ?»• קא&יסארע  ס^װעמד וײ גזר דן

 סיבידזו ארױסוײפירעזיי נים םלאזרעד חנגירוע
— pa ־9#דױ־ דעם־א פון םעלען צוליבן .Ty m nn

 ארבײםס־מנ־ ברייםזן שאסעץ סאנגט מאס ,Vמריאל.
מ אין בזלרשםער די סאר ליכקייטןח  װאם pa לי

o( איהם n (1 יששיקאװױלו גײם — ר^םאםעריאל! 
 pa דוד גאנצער א pmyns איהר םים pa אוגםער

 ראלמ ■יאנערעז א אסאל געשפילם האס װאס פאך א
אדכימײמ־־באװעגונס רyידישK דער אין

ױג ךי וױלד, אח לײב דסר  םילד, את ט
 *ילד. א אױן« וױ װאר און י9קל ם׳איז
שז pm װער ענ ט

------- kAAM ItMM A AMi MkiM AkiMMMM  — 6סי [you pa םילד שםײכןןלם ןןר
ץ אץ כדוט 9 װןןרט אוץ  םמוט• אי
 רד̂ם די קניטט און 6י9ײ פ9י רפט9* ער
ץ סט׳* אמ 6&9פל און .6גלו חכר״ם זי

9 MMMi AAAA AUAAװער jw jyo  vm
ױן און — לף9װ 9 6ער* 99 ̂ 9ל 9 *

ײן «מדם ם9װ לאס6 דקר אליץ. ̂ 96* ז
ת חים װאס קגןןכט דער לימ9 ג ז  מ
^9קל אין קלעםט װאפ חאר דער ליץ9

 •6נוי אין לעכט און - גאלד ם9י גראבם ער
גרויהס פאר זארגט און — םעל די 6ל9& ער

 װןןלט ךי
*אץגיד

pa ל198
pn  — a 693 6*9גל as.

A|AAa aaaa m aiA  ^ m• י איז ן ח  Bay? און  —
9 9 1 1 * *ייז-— pa פעל*6 

T pw .,pr לסװגח
P9 װןןר ײן *ז יד.9*ולי

ר פ ן ױו ly זיין פ iu p v אידןןאל —
kiMiiMi AA Luauka aa aaLaa9 אוליס payjpסעדאל. א ל 

rv את װער ay e
ר  וױחט, אץ פירט אץ *pm זיו חמכט ן
נייסט, סון כליאסק אץ 6לץגד3אר8 װןןרט אץ

MiMM A am AMMM Mm MMMi MiM aa AAגרײזס; ןןר ®װויו — זעם אדן
~6סלײס *מא זיץ — װאו נישט זעט אץ
ר  — ל9גל *סערען דורף פדלפ 9 9גרױם ן
pa דןןט קלײגט vayo י װי אזוי ז.9ג

מי. 9 הארץ 09י — גרײז 9 קאפ ישד ק
y6 — 6װ[}ל די קןןן ר 9 9 19 6 p a .מד גל

M k AAm/ m MMMkM MM La a m  mmmL a uאדן — «דמיד לקבס ןןר pitb •גיך 
m* o y • ■V î b »y■קען אין ״ j■וין• ״

i r r 9 » W—ל ױ וןו -98לז9י ד
MUM AaaaaamM MMMii MkikA ■ - pytm 979a pa — מ6אמםי ?•T9
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ארבײטער־לעבעז אינטערנאציאנאלעז פונ׳ם
גרייט.- איז נ&צי־דײטשל&נד

 װילדע אייראםע. אין פארשירען דםייען
 רר די פארהילכען םלחםה־מעלדונגען

בידגער. פרידליכע םון הײםען איגע
 וועלן שורות אונזערע ביז *ז םעגליך,

דונע־ שוין וועלען פרעם. דער צו גיין
פעג־ אײראפע. איבער קאנאנען רעז
 דיפלאםאםיע הויכע די או אױך, לין

 אוגע־ האפ םלוכות דעפאקראםישע אײראפעאישע די פון
 םיגבען, פון פוסםער לויםן׳ן קאפיםולאאיע, נייע 8 גרײם

 װעט לעזער, צום חןרגײן וועלען שורות אונזערע ביז און
 די און םריאופף גרויסען נייעם 8 םייעח שוין היםלער

 נײע 8 איבערלעגען וועם דעםאקראטיע עאישע#8אייר
םפלד- גרויםע

 פןך איגסיקען אין נישס פען קען פאראױםזאגען
 פארצײכעגען איצט םיר8ל 8ט לץ.8 איז םעגליך מענם,

 גרױ־ דער וױיט וױ וױיזען, װאס םענםען8ם אײניגע ר8נ
 ־8די אונםער־םירערס קלענערע זײנע און .םירער״ סער
 לעבען אויף געראגגעל צום דײםשלאנד צוגעגרײט בען
וועלט. דער איבער הערשאםט דער רום8 םויט און

*חאםענגעברא־ םאקםיש דײטשלאנד איז פינאנציעל
 סערםיפיקײםס (גײע טינסנץ־פלןמ זער8גראגדי 8 כעז•

ל 8 — םעקםעם) פון פאראױםצאלען םאר׳ן  װעלכער ז,8י
 רען8געײ מלױכט צוריק כען8ײ עםליכע םים ערשם איז

 איז נויםען, םינאגציעלע אלע פון רעםונגם־םיםעל 8 לס8
דורכגעפאלען. פולשטענדיג

פין״

ר. פון s ד p y .אן מ ם קי

 פאר־ צו ודעלט־באוועגוגג, ססציאליסםישער דער אױף און
 וועלם־שוזיטה• גרויסע די אויגעגבליק, לעאטען אין היםען,

 איז װעלט־םלחםח םער8גרויז דער םון קרבן ערשטער לס8
מענשליכקיים. אמ פרידעו פון אפאסםאל דער אם לען8געפ

 היםעל דער איז צודיק, ר8י 26 םיט וױ זוי8 הײנט״
 דואס וױיםט, װער און פלזזפה־װסלקענס םון םארפינסטערט

 אונ־ םון ציל דער ברעגגען. קען טאג רגענדיגער8פ דער
 אים הסט עם װי אייגענער דער איז יארהונדערט זער

רעס:8זש קעםפער גרױםער דער םארםולירט
 יאר־ אונזער דערגײן םוז עס וועלכען צו ציל״ ,דער
 זײן פאר קירץ רעדע 8 איו געזאגם ער האט — הונדערם״

 פעל־ די פחען ערשםענם, :דאפעלםער 8 ,איז — םוים
 פרײהיים, םון םעדעראציע 8 איו ווערעז פאראייניגם קער

 םיליא־ די טוזען צוױיםענס, ;גערעכםיגקײט און םרידען
 אינםעליגענטעז און פױערים ארבײטער, םון סען8געדפ

 אײגענםום־ קאלעקםױוער 8 דורד ווערען אױםגעהויבען
 גערעכטיגקײם. אח פרײהײט םון הויו חןר צו ארדגוגג,

 אץ געזעלשאםם, יעגע וױ אידעאל העכערער קײן 8גישט
 עקספלוסםסציע קײז עקזיסםירעז נישם װעט עס װעלכער

 קאלעק־ דאם ױעלכער אין צוױיםען, דורכ׳ן םענש אײן פון
 פאחיכע־ די אץ גתנדלאגע די זײן װעט אײגעגטום םיװע
יחיד.״׳׳ םונ׳ם נםוױקלונג8 דער םאר רומ

וױ הײנם געבליבעז אײגענער חנר איז ציל דער

 אויםרע־ טיםםישע8סט לױם גרעניצען. לע8 ולואטאציע
 יעדען פאר ארבייט םון םען8רעזולט די זײגעז כענונגען

 ירא־ צענדליגער םיט געוואקסען זונדער8ב ארבײםער
 רק8שם ארבייםםלוק איז *ײם זעלבער דער איז *ענםען,

געפאלען.
 געםס שלום־געברױך פון רםיקלען8 אח חזקות דער

 גע־ איז בילדיגג־םרײד דער םארפען. םאלע8םטר8ם8ק 18
ר 30 העכער ט׳ם פאלען  בא־ פי«יעל8 װערם עם «ענם.8י

 וואױנונ־ םיליאז אנדערד״אלבעז פעלען עם ז8 שםעםיגם,
י דייםשלאנד. אין גען

מאק־ אײן איז האלם לעבענסםיםלען פון יקרות דער
 זײנען עלס)גחשעמייװע( גרינסען םמ פרײזען די סען.

ר •רןמנעגט, 50 העכער פים געשסיגעז  דוקםען8םילדי
קומען.8ב מער נישט איבערהויפט פען קען

 פאר צוגרײטוגג ״גײסםיקע״ די שײך ם׳אח ם8ײ
 איבער־ ר8נ םיר װילען דאנציג,’ פון פרײאוגג״8,,ב דער

מז ע :םעג לעצםע די םון םעלדונג 8 ג
 און סאצי/ליםםעז דאעיג, םוץ ארבײםער־טוערס 9

 ־8ער ז8 אין רעז8געוי ריבערגעפירט8 דעעז פוניםטעז,8ק
 מינ־ זײ האם פען װאו בערליז, קיץ דאנציג פון פאמ

 זיד ם8ה די *וױשען אביט.8ם קערקער אין געריכםעט
 דער איז םולדם וױיםערע דרײ םרוי. אײן אויד געפוגען

 גע־ םאר׳םשפם זײנען גציג8י םון װעגונג8ב ארבײטער
גורל. אײגענער דער זײ ערװארם עם אח סוים צום װאדעז

גרײם. את חעגקער גאצישער דער
ארחונדקרי ?״פערטעל מז םון טײם גןןכץ י ״י

•Btn^vr
 ל8& דאס איז ■ראצעםיעס, ליארעפדיגע אז שםיל,

 אין זשארעס זשאן פון יארציים דער געװארע[ געפייערם
 פיץ און ליסםישער8צי8ס דער םון רעלעגאציעם פאריז•

 ײ־ די פון פארטרעםער און ■ארםײ ממונימױשער דער
 גןפינט עס װאו ן",8נטעon »81 רשירט8ם האכען ניאנפ

 אױסגעדריקם דארם האבען און קבר, זשארעם׳עס זיך
 ײמזזד־פירעדאדנ ןעניגלצרפשטיאו *ום פאדערונג זײער

 ״יובילײ״- 8!זקםפול אימדו און שםיל פאלקססריבון. און
 געװעו• פאל דאס עם איז יארוױיט

ןtan 31 *ודיק״ קמ* 25 םיט .  איז ,1014 ײלי, מ
מ ײ  איז ®יייי דער ״יארעם, ז8זש װעלם דעד «יז •

ױו■■ פוגס וו«גודײמר  לויכ־ די קלאס, אדגימזער יפען^!
 איגסערנאציאנאל, ישען אלעטאו •ו פונם פיגוד םעגדיגסםע

g די טיז אײמנר w o  yupâ g ii1׳» i w »n דיז 
ו«פ די *ײס.  שאװי־ װחיטוזספחו 8 «ז קױל <דיש«י
von סח$ס ע aזייס■ג n nר מ י ז י י ׳ ח י ק ז א י י ײ  י
dob, ד וזןך ן ל ו מ ד פיז •*רפמםמדט ifron איו ו

י ז י ,urnי

 געסײ- דער דרןןט
 דע־ וױ אזוי םורא׳דיגע 8 איז היעם, פענשהײם ניגםער

צוריק. י8י 25 םיט לם״8מ
װןןלסדם&כמ. 8 איז ארכײם ארנמניזירטע

 בא־ ארבײםער די איז לענדער פאשיםםישע די איז
 םרײע פת יט8 אויפ׳ז געווארען• צושםעטערם װעגונג

 ניזא-8רג8״ערזאץ״־ רען8געײ אויםגעבוים זײנען נס8ױני
 נטעז״,8״םר אץ רא*יעס88ר8ק פארשידעגערלײ ציעס,
 ארבײםער־ די אימצושפאנען צוועק זײער םאר בען8ד» װאם

דיקטאםור. שיסטישער8פ דער סץ רייטוואגען אץ שאםם
 אױפברויז שיםםישען8פ םץ צײט אײגענער דער אין

ר דער אץ ךבאװעגונג8ױני פרײע די בער8 פארצייכענם  ח
 די װיםיל געוױנסען. גרויסע גץ8ג װעלם םישער8קר8מ

 כוח ארויםװארפען נישט זאלען דיקםאטורען םאשיםםישע
 די צװישעז גאנדע8י8העץ־פר גיפטיגער אויף געלד אמ

 לענ־ דעמאקראםישע די םון םען8לקם*ם8ם און ארבייםער־
 געזונםעז דעם אוגטערגראבען נ־שם בער8 זײ קענען דער,

 דיסקרי־ אן רגאנמא«יע,8 ארבייטער סרייער פון געדאנק
דעליגיעם. איז ראסעז נאציעם, *װישען מינאציעם
 באװעגונג יוגיאז דער םון שםאנד איצםיגער דער

 פאל* די ײרד לויכטעז8ב װערט װעלט דער ר8ג אױף
 ציים דער םאר ציפערעז םיםגלידערי אםיציעלע געבדיגע

: 1938 עגדע פמ
םי־ האלב 8 םים 38 — קאנםינענם אײראפעאישער

 מגט־ ;פיליאן 8 — םעריקע8רט*8נ ן םיםגלידער ליאן
 נ*8ק טישער8זי8 ;ז8םילי 2 — סאונדאםעריקע און ראל־

 — אױםםראליע ;טויזענם הונדערט 11 — םינענס
 כא־ צוזאמען םויזענט. 250 — אפריקע ;טומענט 350

 גאנ־ דעד אױף יוניאגם די םון ל8םיסגלידער־א די טרעםם
ר סױזענם. 200 מים םילזמ 50 ױעלם מ

 *80 די זײנען חשפון דאזיגען דעם אין אריינגערעכענט
 גישם ;םיםגלידער םיליאן 22 םיט יוגיאגם׳ וועטישע

 רגאגי־8 ישעפמשיטא די m( זײגעז רײנגעחנכענם8
 ארגאגײ אדבײטער פארשידענע ײד) שטײספאר זאציעס,
 חגלצוקילס חױפטזעכליד זיד שמעלעז װעלמ זאציעס׳

 :װארם אײן פיס *װעקעז. סטאריש;פארסאיאל־יצאס איז
 אױסשליסליד שםיחנז װאס ציעס,מער־אדגאגמאארנײ די

מ t ארום געםען שטאנדפונקם, יוניאן אויפ׳ן ס  רײ8 פון ם
 רקםםע8שם די איז אײראפע איץ פענשען. םיליאז 50 בער

 םיט־ םיליאן 6 9889 מיט לנגלישע, די וועגונג8ב יוגיאן
 פאר־ 08n אװעגונגנײגיןן- יױשעפראסגו די ;גליז־ער

ת נדס 5 רעערא 1987 קא־ יין גט8&  םי־ ןרטנלפי־ד
 נאודעםבעד סון סםרײק גענעראל גאנץ םיטגלידלר, ליאן

n r a p i s s sדי ־ x w mל אי  ®ון-איר לפי סחגזפ
arm פארא״ג^םע ךי זדן פיםגלידעדשאפס.  IIBluv ■גן

owדי «ט8ש n די איז
םעז8שם

סרגאניממיעס

 יוגיאן רגאגיזירםעז8 יעחגן טאר רעכענט םען ווען
 שםע־ םענשעז, צוױי ך8נ ®ח גד8םאםיליע־שט 8 פיטגליד

 אדביי- רגאגיזירםע8 ז8םילי 60 די אט פאר זיך םיט לען
 פענשןי םיליאן 150 םון באםעלקערונגר־פאסע 8 םער
 סאנאנדערגע־ איז זי הגם כט,8וועלטפ קאלאסאלע א —

מן דורך טײלט  איבער׳ן צושפרייס און ימים און גרעני
 ווןל־ ארבײט, ®ת וועלם־טאכט די — ערד־קוגעל גאנצען

 גאנ* סוף בל םוף וועם קאפיםאל םון װעלנדםאכם די כע
אהער. ביז װי םילען צו כאקופען אנדערש

 פאד ארכײטס־רעכם ®*דןןרען ױגיאנם פראנצויזישע
שע פליכטליגגע. שיאני

 ױסטיץ בלוםיגע די װילדעוועם שפאגיע אין בשעת
 ךי «ױ מאםערען שראנקא, הענקער פאשיסטישען םונ׳ם

 דיאבען וואס םליכםליגגע״ שפאנישע טויזענדער הונדערם
 דעםאקראםישע אין לעבען נאקעטע דאם געראםעוועם זיד

 די אין פאתנוױיפלוגס און נויט הונגער, אין טלוכות,
 בערך זיד געפינען םליכטליגגם־לאגןנרען םראגצויזישע

בירגער־קריג. שפאגישען םונ׳ם קרבנות םויזענם 160
 קאגממד די אז פאדערען, ױניאנם םראגצויזישע די

 ,אלן און וועחמ םאנאגדערגעלאזען זאלען ראציע־קעםפס
 ארבײםס■ איז װערען אריינגענוםען זאלען םליכטלינגע

 מך ױניאנס די זיד זאגעז דערבײ לאנד. םונם פדאצעס
 זאלען 09 אז םארשלאגעז, געװיסע געגען ארויס טעגאריש
 די פאר ארבײםס־לאגערען ספעציעלע װערען געשאפען

 אלגעםײ■ ונו םירעז געםוזט וואלט דאם וױיל םליכםליגגע,
דער פיז יראצעגמ 30 װי אזוי לױגדריקערײ■ גער

 פא־ ארבײטער, לאנדװירטשאםטליכע זיעען פליכםלינגע
 קאטעגא■ דאזיגער דער םאר סיעציעל ױגיאנס די דערען

 דער נו צוציען תיכף זײ זאל םען אז םליכטלינגע, ריע
 ן9ר9װ םראנקרײד אין ארבייט. לאנדוױרטשאפטליכער

 לאנדוױרםשאפם־ םויזענם 300 אריעגעגראכט יאר יעדעס
 די פאר פאראן געמג ילאץ איז סעזאךארבײםער, ליכע

 אינס זיו געפינען וואם םארפערס, שפאנישע אנטלאםענע
ד אריבער אבער וועם עם װיבאלד פראנקרײן־. אין  ת

 פאד־ די אם זאל מען אז ױניאנס, די םאדערען םעזאן,
 דעד אק געצײג נויטיגע דאס און ערד געבען םערס

 זאלען זײ אז גארם־אםריקע, אין קאלאניע םראנצױזישער
 די פאר אוין־ אבעד לעכען. נייעם 8 אנד״ויבען רט8י

ד 78■ל זאל םראםעםיעם שטאטישע פיט םליכםלינגע  ג
לאנד. פון איגדוסטריע דער אין ווערען םאכם

 װארענס — םליכםליגגע״ די פון ציע8םיטו ״די
עיל״, »לע  — נס8יוני םראנצויזישע די_ םון רגאן8 י
 דמר אז י8נ בלעם,8■ר ליצײאישער8■ קיץ גישם ,איז

פראגע״. סאציאלע און נאמישע
 זײצר ױניאנס םראנצויזישע די פארשםײען זױ8

 פח קרבגות אומגליקלימ די לגבי םליכם ברידערלאכע
שואניע. אין םעראר פאשיםטישען
אנאלער דער פון קאגװענש^ן תאצי עי• איגטןן לעי

®עדןןראאיע.
קאגגועג־ 8 געווארעז לטען8פגעד׳8 איז פאריז אין

 ־9ל פון םעדעחמניע נאלער8*י8רנ9איגם דער פון שאז
 דעלעגאםצז םײליגט8ב ויר האכען עס רער־פערסאנאל.

 לענדעה פאלגענדיגע די אין ועאניזאציעס8לערער־ פון
 דעגעפאר^ נארװעגיע, שװעדען, םראנקרײך, ענגלאגד,

מד לוקסעמבודג לאטװיע׳ ליטע׳ װיע״8סל8ױג שייײז׳  ני
ױ פון דעלעגאםען געקוםען אױך זײגען עם ראגוזג  ד

*839VO און שפאניע כינע, :לענדער אופגליקלימ
׳ ײאקיע.8םל

ריי א םים פארנוסען זיך האט קאנווענשאן <י
 ̂̂  --------■■■II ■I MLaAfeftM Mאק דערציאוגג קינדער וועגען פראגען •ראםעסיאנעלע 

 m מזײןבאװאוס עזיויסטלעקא סון ט,ייחיירפ פון גײםט
 ־8געײ געמלםען זײנעז םראגען דאזיגע די צו ;װ. »

p פערעיע רעז otm a n 8 צקוסעזגפאר ם׳איו און 
 די אין רם8 ברײטעז 8 .ישססויאיעז־אנקעז־ג לעבעדיגער
 איז קינד־ער n פון גורל דעד םארנופעז האס דיסקוסיעם

**ns יע.קװאלאשעכאסמ און מיעanr כינע, איז לערערם
________ _ ________ 1

 םיםגלי■ די אױף וםײעד 8 דיי|י8 לײגט װאס בסשלום
ד געװאלם. ר9שיםםלש8פ סון קרבנות די פאר ת

ווי חעכער שסײס טרייחײס

t nלאנד
̂ 8 י.8 סי. את ל. אװ Jt 4t ריכםונגעז, מידע

ן.8םילי 8

חסםדאס of«ז
 פון זידענם
חש. לאנד,

ר איז יוגיאן ג י

״ ם » ע ט*>- 1930 ם ײ ז ן ן ► ן

 לאנ־ אין געוואחמ לטען8«געה8 אײ װסם ז,8ױני דער «ם
 ארבײםער םרסנסיארם די פון ארגאגיזאציע די דאן.

 גרעסםע די איז זי םיטגלידער. טויזענט 700 פארפאגט
 אויף זיך דאכם גסר ענגלאגד״ אין בלויז גישם ױגיןמ

װעלט. גאנצער דער
 רום־8 הסבעז קאנװענשסן דער פת בארסםונגען די
 שםײען װאס ארבײםער־םראגען, אלגעםײנע געטםען

 ױניאן. איינער דער פון נים טסג־סרדנזגג אויפ׳ן היינט
 רײ8 דער באוועגונג. ארכײטער גאגצער דער םון נאר

 גארםסלער דער צו םלחםה־אינדוםטריע פון בערגאנג
 דזש. געווארענם האם — שלום־צייםען םון עקאגאםיע
 ן8ױני די שטעלט — עםמוגגס־רעדע זיק איז עדווארדס
 הא־ װעלכע פראבלעםען, שווערסםםע די םאר באוועגונג

 געשיכםע איצםיגער ביז דער אין גלייכען קיץ גישט בען
 אזא בײ נישם םען האלם נאך בר8 ױניאניזם. פון

 זיך פוז םען םלחטד^ דו־סט דעחױיל אריבערגאגג.
 םוז םען סנפאלערס״ פאשיםםישע די אנםקעגענשםעלען

 דער םון םעלקער די וױיזען ציים זעלבער דער אין אבער
 גישם קאן װאם סזױנס, עפעם םאראן ס׳איז אז װעלט,

 שלום: דורך נאר םלחםד^ דורך װערען דערגרייכט
 no פען !גערעכםיגקײם סאציאלע און עקאנאמישע

 רף8י םרייהייט מענשליכע אז געדאנק״ דעם דורכזעצען
.9*י8נ וױ פאזיציע העכערער 8 אויף װערעז געשםעלט

 אויסלענדישע די גוםגעהײסען האם קאגװענשאן די
 אויסגעדריקם ס׳איז לײבאר־יארטײ, דער פון פאליטיק
 בריםיש־פראנצויזיש־ דער ז8 דערונג,8פ די געווארען

 סען8פגעשל8 גיכסםען וםx װי זאל אפםאך סאװעםישער
 רױםגע-8 רף8ש אויד זיך ט8ה קאנװעגשאן די װערען•

 ״אפיזםענם״ פון ■אליםיק םשעםבערלעיג׳ם געגען גט8ז
טרײד- אין באשלוםען םארשידענע אגגענומען האם און

______ . j p n i

 8 נדאן8ל אין פארגעקוםען איז ױלי םאנאם אין
ד די ו.8ױגי ארבייטער קלײדער דער פון ן8טוענש8ק  י
 רם8םעיל T8 ז8ױני געל8.נעש פיציעל8 זיד רוםם ז8גי

 געײארען געשאםען איז ז• װארקערם״. רםענט8ג צנד
 רס8טעיל לײדיס ,ױנייטעד דער פון פאראייגיגונג 8 דויר
ד רקערם8װ רםענט8ג ,װאםצרפרוף דער םים ז״8ױני  י

ניאז״•
 נישם איז עמלאנד אין איגדוסםריע ערTקלי די

 קלײדער־איג- אםעריקאנער די וױ ענטװיקעלם הייד ײי8
 9ניזאצי8רג8 די אויד איז דעם צוליב און דוסםריע,

 18ױני די םעריקאנער.8 דער לגבי היגםערשטעליג
 םיםגלידער, טױזענט 100 ערך ן8 ארום איצם געםט
 אויף ן9ר8געוי איבערגעגעבען איז עם װי לוים אבער

 לפל רגאניזאציע8 דער םחח שםייעז קאנװענשאן, דער
 און ארבײטער קלײדער ן8םילי האלבער 8 גאד הפחות

 פארצײ־ דער םארשםרײס שםארק ך8נ איז עס וױ אזוי
 י־8 1פי געדסג? דער דרינגם .שוױץ״־סיםםעם, סיגער

 פת מאסע חנר אין יײן8 שנעל זוי8 נישם ניזאציע8ג
אינדוםטריעס. אנדערע אץ ײי ארבייטער, קלײדער די

 קאנ־ די פגעגעבען8 האם אויםםערקזאמקײט פיל
 קםועל8 איצט זײנען 08ײ םראגען, רײ 8 צו װענשאן

 קלײדער• דער אק בלױז נישם ענגלאנד אין געװארען
 ■ראדוקציע אינדוםםײעלער דער אין ר8נ איגדוםטריע,

 אר־ קװאליםיצירםע םענער, ױנגע פיל װי אזוי בכלל.
o זיד געפינען בײםער, ra דינםם, םיליםערישען בײם 
 אומקװאלי־ איגדוםטריע דער אין ארײנגעצױגען װערעז

 במ האבעז װעלכע פרױען, אױך און ארבײםער פמירטע
 'פען פט.8תױז־װירטש דןר אין גלױז געארבײט אהער

 וױ־ אױף אדביים, קװאליפיצירטע טאן אױס זײ לערנם
p און םעגליה איז דאס פיל o אר־ גױע די 08 כאצסלט 

 ארבײט, זעלבעד דער םאר ליינעז קלענעדע םיל בײטער
 פי■יזאליק סון געײאיתן געטאן הער8 במ איז ימלכע
 לםשל, ,עטזייסואמר ־מלײחק דער איז ארבײםער. צירםע

 אויף ססוג־רניקאט די אין םרױןן רײנגעבראכם8 דעז9ײ
su םון רם8 ט9ל n ,םי־ צום סוועק חזאם םענער 
וייגסס. עדסלי

 דײ 8 מים נאד פארגומעז זיד האט קסנװענשאז די
ח םיס און«נדליד םרײד־םראגצן אגדעו־ע » תז א ד  אײ־ ס

 ,אנוסלוססװעט-ר םים ו8»«8 וױ ליםיק,8י הײעאישער
 געײסחװ זייגעזוממנומעז OS אנד., m םלחםה־געפאר

 גגר8 װאם רלזאלוציעם, סואגען דאזיגצ די לע8 איז
י שירעכעז ̂.ט־נאי״פאוליל דעד סון למיע ש<*ל*ס8« י
jnpiw ןןןד•6ןןרג^ די ^ון •רןןכלןןטקן

םלחםח־אינ־ דצד פון טצססא װאקסלנדימן סים׳ן
n o o n אײגפירען מיטץ און ענגלאנד איז o n אלמר

 בסז־יגגונגען די זיר ד״סבען םיליםער־דיגםט״ םײנעם
ק8ם ארגײםער אוים׳ן  די :פארבעסערם «רם אײן אק י

 לם8ה און צוריקגעגאנגען שטארק איז ארבייםסלאזיגקיים
 ארבײ• עגגלישער דער פון פירערס די פאלען. אייז איו

 גישם ווײט דעס צוליב גער8 זײנעו בסװעגוגג םער
 איצ- די ז8 זײ, װײםעז ערשםענס צופרידעגגעשםעלם.

 וױיל דערשײגונ^ קיגםםליכע 8 איז פראםפעריםי םיגע
 אל־ צום דערטירען סוף םוף־־כל םוז םלחםה־איגדוםםריע

 איצ־ שוין זיך באוױיזען צוױיטענם ׳ם8באנקר געםײגעם
 וואם ארבײםס־פראצעם, אין םםנים געםערלאכע טער

 רשלעכםערונג8ם לגעםײנער8 18 *י דערפירעז צו 198די
ארגייםס־באדינגוגגען. די םון

 געחםענע זוי8 די אח דערשײגוגג געםערלאכםםע די
 ר״)8לײב (.םקילד ארגײם קתאליםיצירטע :.דילחשאן״

 ארבײם אוםקװאליפיצירםער יױרן■ פארביםען װערם
 םראגע זיגע8ד די בעז8ד> םיר ר״).8לײב (״אגםקילד

 דעד (װעגען םיץ8נ םריערדיגער דער אין אעערירט שוין
 דער־ לגעםײגע8 18 איז ם8י בער8 קליח־ער־איגדוםםריע),

 בא־ םאנופעקטשורערם די אינדוםטרימ• לע8 1אי שייטנג
 געםיגען נישם קענמ זײ ז8 תירוץ, 1םיט׳ זיך גוצען
 .הענט״ זיך דינגען 1או־ ארבײטער ליםיצירםע8קוו גענוג
 8T8 גישם טאקע את ארבײם די לוינען. קלענערע פאר
 ךי פאר אבער ארבײטער, 9ליפיצירם8קוו םח וױ גוםע

 8 איז לױן דער אז עיקר, דער איז פאנוםעקםשורערם
 דעם אם אויף װערם םרײד גאגצמ אין ז81אי קלענערער

 פרעסע די לוינדרוק• לגעמיעער8 18 דערגרייכם 1אום
 פול איצם איז װעגוגג8ארבײםער־ב עגגלישער דער פון

 ״-18.דילחש געםערליכער דער 1געגע 1םראטעםטע םיט
 8 שטעלזמ צו גערופמ װעחמ ארמיטער די אוז םגפה

נד.8װידערשט
 ארבײם פת קאפף־סעלד 1אויפ׳ ז8 זיה פילט בכלל

 אין קאפיםאליםםען די r® גד8װידערשם דער װערט
שײערער לץ8 ווערם עס און י י

 דינ*8ארבײםם־ב די םון פארבעסעתנגמ אויםצוקעםםען
 םםרײקם, די אז װײזט, טיםטיק8םם אםיציעלע די גרבגעז־•

p װאם m 1האבע ,1938 ר8י אין חמ8געװ געםירם 
 פון םומענם. 211 פמ 9ם8ארבייטער־פ 18 ארוםגעגוםמ

p םםרײקם לע8 די m אר־ די דורך 1רע8געװ געװאונמ 
 ארבײםער־ 1א םיט סטרײקס חלק, קלײנער 8 י8נ בײטער

 דער םיז פראצענט ji 21 (ד. טױזענט 45 קנאפע םון צאל
 אר־ 1א פיט םטרײקם בשעת סטרײקערס), צאל גאנצער

 פרא־ ji 53 (ד. םויזעגם 113 ריבער8 1טי ל8בײםער־«
p צענט) m םים םטרײקס את 19ר8ײ9ג 1רע8םארל p 

 האבען פראצענם), 26( טויזענט 63 פמ ארבײטער־צאל
ד גזנעגדיגם זיך קאםוראפים. 8 ײי

ץ שלוםשאליטיק און םלחםח־ ר א  ארכײטער• חן
י כאװעגוג^

 לענדער קראםישע8דעם די אק םם8ארבײםערש די
 נגעשטעלם9נטקעג8 זאל עם אז ענערגישער, אלץ םאדערם

 נדיםיזם8ב דעם װידערשםן^ד םיליטערישער 8 19װער
 גל■ 8 געווים איז דאם דיקטאטארם. םאשיסםישע די פח

 דער פאר זיד שטעלם דערםיט בער8 דערוגג,8ם רעכטע
 םראגע. נטערטע8םארפל שווערע 8 װעגונג8ב ארבײםער

 םלחםזז םוף כל םוף םײנם נד״8וױדערשם ,םיליםערישער
 איז םלחפת 8י8 םת ציל דער ז8 זיץ, טאקע םעג איץ
 — פארם אבער עס איז פאשיזם, םח פארגיבםונג די

 דעמאקרא־ יעדען אין םאסענפאחר. בלוטיגער םלחמה,
 נויס־ די קלאס ארבייטער םאר׳ן זיך שאםם לאגד סישען

 םארטײדי■ טערלאנד8פ אומבאדינגםער סון װענדיגקײם
ר םיז גונג, ע ל ^ צ א  פרי־ זאלעיאצס ®ז פאראייגיגונג, נ
m םראגישע די נאך קאפיטאל. און ארבײט צווישען 

 פראאי־ נאלער8צי8אינסערנ דער װאם דערפאוונג^
 1סל ליסיק8< דער םיט איבערגעלעבם האס םאדיאם

 שםיים ̂ינדסלחמװעל לעצטער דער איז ״1.בודגפרידע
רונבאז 8 פים םראגע אײגעגע די הײנם ע  שארם־ ^־
 גאנ־ דער p עםענםליכקײט ארבייםעד דער פאר קײם
װעלם. צעו

 רגאנחאציעס8 ארבײםער פון סונגען8ר83 לע8 ניי
 די 08 איצס םארגעםם פראגקרײך אין און עגגלואד אק

פ( דעס פראגע פלאץ. װימױגססען סן
או אין ל p אג m םארמך וואנען לעצסע די אין 

p&ip םעדעדע p s a u u ip וגיאס• ארבײםער סון* 
p קאגװמשסנם, צוױי די חוץ8 a n םיר ווןלגע p m 

p אױבען, m ױן  פאי־ סון piaopoans פארגעקוםצ! א
 לP 8 ארבײטער בילדיגג רעילרסדד, פאטראזען, נערם,
מ די 1ל8 אױף 1אי יתיסנם דערע מי  PUT8U8P ת

p דיםקתױרם םער pn ס8ה isn םלחסוד *t שמס־ 
ר אץ פאליםיק ײמד דן iro ארג sp p יוי p p n סרא־ 

m o  r«  p i.

p דסרט אייד פראגקרײד• איו אײגעגע דאם m 
 קאנםערעג־ םערערע נעויאוע! ספגעהסלסע! לעצםענם

P8 ־81 די דיםקוטירט הײס האכען װעלכע ױגיאגם, פח 
 םיר װילען 1901באשל אגגענוםענע די פון םראג^ זיגע

p איז װאם רעזסלוציע, די pנ8דערם דא i  p a u se s 
 םינ־ גאציסנאלען דסם פח קאגגרעם דעם אויף ײסחמ
 שםסרקםםע די אח דסם לערערם. די פח )1(ױניא דיקאט
 זי םראנקרײך. אץ רײמעארב אינםעלעקםועלע פוץ ײגיאן
p ותנלכע םיםגלידער, םױזענט 110 ם18פארמ i  p m 

pn 266 דזדד קסנםערענץ דער אויף 1םע8פארםר p i 
 אײגשטײ כםעם איז װאם רעזסלוציע, דער אין לעגאםען.

p םיג o iisu a שסרף קסערעם דער זי־ך הסט געויסרעה 
l8רױם8 P lם p is i מן׳. ®ז פסליטיק דער פוי רג בו , 

p געלײזם גישט םלחםה דורך קאן פחעע איץ קיץ n 
 19םח עס — חױסלוציע• דער אק oiopi רם9װ — חמ

p( צו כוחות 9ל8 19װער ם119שםר9נג8 irm raa די 
 לאנד. נעם9אײג אק כם9ר 9בירגערליכ 9ל8םונדאפענט

p קאפף ר9י isa פח 19ר9ס םירט9ג םח םאשיזם »p p 
p« 1זײ 1אי ם8רי8ם9ל8■ר 1נאלע8נאגי m ביו לאנד 
 נסר ם9ײ קריג ר9ציאנאל8רנ9אינם אן וױיל ,1זי צום
 לענ־ 9־wn« 1אי פאשיזם ®ץ פאר9ג די 19ר9םם9ר1םאר

אויך. ר9ד
 ר9י אייד 1SOU9U8 הסם ר^אלוציע ענליכע ן8

 (דריקצדם, ר9ײסבראר־9ביכ פון ױני» ר9ד פמ ס9ננר8ק
 1רע8געײ 19האלס9א*ג איז oon גד.),8 זג ר9איעביגי

- צײם. ר9לב9ז ר9ד 1אי
■ פזץ שסאנדפינקס דער אם ז8 זיר, םארשטײם  וון

«י9אי ר9ריש8ם9ל  קיץ נישם ח׳ייט איז ליםיק8־«9ל
Tsoinm דער אויף ר9מטם puo •1אי פאשיזם פראגצ 

 9אל םאד לאנד, צוױיםע! f סאר פאר9ג 8 איז לסנד איק
 סראאך — און איבצרתױפם לט9ײ ר9י סמ לענדער

געגעז קאםף םארישער
נ פת׳ם ד8ז די  אינ־ 19אנצ1 פונ׳ם ר8ג ״,19נאל8אי8.
 ערשאריסלצפרא םאר ,אטפראלעטארי ן9ל8ג8יי8רנ9ם
!רעביצען. 9םלוכד.׳ש קײן נים 1קױסםירע9 ם9לידארים8ם

עגגלאנד. אין סאדםײ לײכאר דער פון זיג א װידער
m בריםישצ די  םזל 1קײ נישם oon un»i9־80

 קוםם עם pn םאל, ם9י9י ם9כמ .1םע8ר־מ9ױיל1 די בײ
 נם,9פארלאם 1אי ילאץ 19פרײ 8 םאר צוגאנ-װאל 8 אי

p זי פאלט n• איצס איז וױ8 קנאק• 8 םיט p n si סיס ! 
p 8 1אי ב־װאל8»ג 8 o n so p a ,דיסטריקם pm ר9י 

 pר 8 19ג9ג 19י8ײ9ג !עװײלם איז לײמפ־־קאנדידאם
son !רויסער 8 םים !ירועם־קאגדידאם r8  pn די ^0

עי ןעיסטש 4000 אריבער חמ8פארל ס8ה גירוסנ  איד ל
 דצד שיק איז דאס •19הויפםײאל די בײ ל8שםיםעגא

.p 1936 יאר פתם 1זי ר8לײב דרײצענםער
 ד91הילכי 8 איז חמירתג דער־ ®ז דודכפאל דער

 רלינ׳ס9םב9םש אױף סאפשר9דילו דער 1פי ר9ענםם
 אתדיר83לײ די ,אסיזםצנס״־פאליטי^ נעדלא־טשס

 רצפארסצריש ר9י ס8 1»י זיג איר אבער םארדאנקם
o p isi ר דער אײך שן מי ע  9איר פמ 11109יסטויר8 מ

p סנ908רל8« 1אי י909סרפאר a גרעסעבעפאד דצו 
 אר לאנחזירסשאפםליכע די פיץ 191לינגת8ב1לױ די טמ

שעז איז בימחװ־.  לט9ד38רה88 איו 01908לי8« מגלי
nsom 8 געוזארע! si 8 m m  rs p i 91שםי p i  p a■ 

 פאתױ י8לײב די איז ליז•),9(פאחדד דוױרטשאפסג8ל
 ובעושחעל אץ AJrpi80 m 18 םיס אח־יסגעםראםצ!

p 8 רספיקטי ל8ז צ״ס iyn מוס־לױזסיני p a פאתד 
פ 9לם8באצ םיס ארבײםעד, בי מ סי n וזאקאציע יו | J. 

nsunap די pasn איצט i-opp זיד porpBaa םיס 
תאל. דער no iso אין שםיםען 9וײזגר

װענונג די ר אײז* ױןיסײססלא סון כא  אין װעלט חן
יארןןן. לןןצטןן די

p פונם  p m  OM Oim p i pbaapsarpeim
m 19עב19בערג fig i ציפעוץ 9ל9פי»י8 די p i non* 

חייס איז בייםםאק ײ למחמ־ 99יא י ס  עס־ 9צס9ל י
ר.8י ליכע

חו hww פיד *י p מ םיט ר9י9ל די סי  no יי
rpm אמםערעםזעטע דאױגע די s, זיד גױסימי § np- 

p in u n ia rft p p n  oppo p joo :im n p m  n 
pnyn 1אי לס9סס91אױס םייסםמסײלם 
m סת׳ם ציפעדץ a n .לז*ז m
מו ס 08n lO לױט uiyיסע ווי O ip tP  m די 

sm a o sp o 9010 לרין i״p o m  o n  o בײג
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־ די םון זיצוגגען און אטועגשאגם מג
 יוגיאנם םון קערםערשאםםעז םראלע
 וואם שפיגלען די געווײנליד זײנען

 די און צושםאנד דעם רעםלעקטירן
*רגאניזאגיעס, די םון םעטיגקײם

 נישם אמת. םארםרעםען. זײ מעלכע
 גום־געשליםעגע- א עס איז פאל אלע

 אין זייגען זײ וױ זאכען אפ שפיגעלט װאס גלאז רײנע
 ש«ײ קרוםער א עם איז צײטענווײז וױרקליבקײם. דער
 געשטאל־ גראטעםקע מדרייטע. רעפלעקםירם װאם געל.
 דער םון קענען ערםארוע מים אבער מענשזנן םע.

 אויס* אמת׳ן דעם פון באגריף » מאכען זיר אישפיגלונג
געשעעגישעז• די פון זען

 לעזער די געבען צו חגריבער װעג בעסםער דעד
 קומם עס װאס דעם פון םאנאט הײנםיגען איבערבליק «

 באװעגונג, ארבײםער אםעריקאנער דעד אין םאר איצם
 םארהאנ־ איז עס וואם דאם פאגאגחגרגלידערעז צו איו

 קאנוועגשאנם פאר די בײ געמאחגן באשלאםען און דעלם
 דעם זײגען וואס לײבאד אװ םעדצרײשאנם סםײט ךי «ץ

 עקזע־ פון זיצונג דער פון געוואחנן׳ געמלםען טאנאט
 אטלאנטיק אין פעחנרײשאן דער פון קאוגםיל קמױוו
 דער פון דעפארטםענם םרײד בילדינג דעם פון םיםי,

 םון קערפערשאפם העכםםער דער פיז און אןײשערדע•
 געווא־ אפגעשפיגעלם קלאר איו דאדם 4 •4 סי. דער
אר־ אםעריקאגער חנר פון *ומטאנד איאםיגער דער ר«ן

?. אח .9 א. דפר ון9 ?ןאונסיל פקזפקזסיח 119 םיםינג דער
 פעדזד אמעריקעז דער פון קאוגסיל עקזעקוטיוו חנר

 דין אפגעהאלטעז טאנאם דעם האם לײבאר אװ דײשאן
 זיר דארף װאם קאנװענשאן דער פאר זיצוגג לסנסע

 די אקטאבער. אגפאגג םיגםינעםי אין *תאםעגקוםען
 דעם צוגרײטען געדארפם עם האט קאונםיל פון זיצונג
 קאנווענשאז• דער פאר ליניעס די אגאײכענען און כאדען

 ברענעג־ די איבער באשלאסען זיצוגג די האס זשע װאס
 אםעריקאנער די פאר איצם שמייען װאם םראגען דיגםםע

יתיאנם?
 רעאקגיע די אז ניט, םוד קײן קײגעם פאר איז עס
 פיל יאר לעצםען חנם דורך דך האם ארבײםער די גןיגען

 םים באזארגם האם װאם א» m וו. די פארשםארקם.
 דעם דורך האם און ארבײםסלאזע די פון םײל ן ארבײם

 גאר םענשעז םיליאנען לעבען בײם עןשאלהד^ד גאו נים
 גים זיך זאלזנן גתיס בעלי די אז פארהיס אויך חאט

n a p ױ ש פרײ א  םאסעז די פון זזונגער דעם מים באגוו
 איז םטאנדארדס׳ לעבענס די םער נאך ארונמעתנודריקעז

 דער געװארען• פארקריועלס שטארק קאנגדעס דעס דורך
 פון געװארזנז *רויםגעװארםעז אח רעים״ ״■ריװעיליגג

 ■רי־ דער װעג דעם געװיזען ארום אמי האט ארן געזעץ
 קװא־ די פון שכירות די שגײדען a אינדוסםריע װאטער

 S געװארעז געםאכט אח <ס ;םלאכות בעל סעיריאפלי
אויף איז םעקיוריטי סאשעל די אויף אנגריף שםארקעד

■te■■!■ MfeHM 4 IfeMllMMMMBIMl■■ MIM ן■■■ AM■ M■■ MM  גע גיט אח עס אױב געזעץ• שטוגדעךשכירות דע□
אם םארקריפלעז גו גאנגען אין רעאקאיאנעחגן די לוגגען

MM 111 MlM■ MliM■ ■A 111^• 1■ ■■ ■111 ■mmifll ■Mױידערשםאנד דעם דאגק א בלױז עס איז געזעאען> די 
אויף אגגריף דער אדםיגיסםראאיע. רתװעלם דער פון

 *ו פארפעלט נים האם געזעץ ריליישאנם לייבאר דעם
 אנםשיידונגעז די אױף װירקונג םארדארבענדע די האבען

 גע־ גים איז אליין געזעץ דעם כאטש באארד. דער פח
 םון סעםיע לעצטער דער אין םארערגערען » לונגען

 אויפגע־ גיט נאך האבען אבער אםאקעם די קאערעם.
 געקםטער דער אין אז ערווארםען, קען מען און הערם

 םארגעשלא־ די זאלען יאנואר, אין קאנגרעס םון םעסיע
 אגגע־ דאך שונאים ױניאן אלע פון אםענדמענטם גענע
 איגדום־ און עקאנאמישען אויפ׳ן אויך ווערען. נומען

 בתים בעלי די פון אטאקעם די װערען געבים טריעלען
 צו־ און בארוהיגט שוין זיך האבען זיי שטארקער. אלץ

 לא־ פעהיגע דיערע און געזעצען נײע די ix געפאסט
 דעם ארוםגוגיק אזוי מי מיטלען שוין געפינען יערם

 קאםפאני־ םון מעטאדען אלטע די אגהאלםען און געזןיץ
 שאפ. אפען אח ארבײםער׳ די געגען טעראר יוניאנס״
 אויםגעקומען דיגען ױניאנס קאמפאני אלטע די אנשטאט

 יוגיאנס״. ״אינדעפענדעגם גערוםענע אזוי די לעצםעגס
 םארםאם־ גלױז טײל גרעםטען דיער אין זײגען װעלכע
 באדײטעגדען א האבען זײ און ױניאגם. קאמפאני קירםע

 צום אזױ״ ארבײםער. שיכםען געוױםע צווישען ערפאלג
 באארד רילײשאגס לײבאר םטײם די באריכטעם בײשייל,

 אפשטיםונגען. פעראיג און אכט פמ אז יארק, נױ פח
 ארביי־ די וועלכע אין געװארען. געהאלטען דינען װאס
 זײן זאלען זײ אוינ אנםשײחנן געדארםם האכען םער

 א. אי• םי. א ױניאן, ל. אוו פ. א. אן דורך פארםראםען
« ^. אינדעפעגדענט גערופעגע אזוי אז אדעי יי:י נ ו  י
 דד־ײסי^ ןן5געוו* ױגיאגם איגדעפענדענם די האבען

 ■ראגענט 52 געװאונען זײ האבען טאבעלע דער לױט
 אק געווארען אפגעגעבען דיגען װאס שטיםען אלע םון

באטײליגט. ויך האבען «ײ װעלכע אין אפשטימוגגען,
 האט רעאקציע די אז קלאר׳ אלעםען פאר איז עם

ע־ די דאנק א הױפטזעכליד קא» איר אויפגעחויבעז  ז
 ברודער־ חנם און רייען ארבייםער די אין שפליםערונג

 4 אי• םי. דער און ל. אװ j( * דער אװישען קאסף
 חנר אין קערפערשאםט העכםטע וי שכל. פי על האט,

 פאר כזזות אירע אלע אפגעכען געדארפט פעדערײשאן
 אײגעגע איחנ אינערהאלב ארבײטער די פאראיעיגען

 אפאושםעלען שנעלער װאס װי וועג א זוכען און רײהען
 עס האט אזוי 4 אי. סי. דער פיט ברודער־קריג דעם

 אבער״ האט קאונסיל עקזעקוםיװ דער זײן. געדארםט
 םארקערם. אלץ געטאן אויםנאמע, אייטניגע אײן מיט

 א. אי. סי. דער סיט ברודער־קאםף י פון פײער אויפ׳ן
 די םען האט איגערליך און אויל׳ געגאסען מען האם

 אינםעתע־ וױכםעע «אר א איז «וו־ש»רפט רײמנרײען
ױניאנס. שאנאל

 די זיך האס א. אי. םי. דער געגעז קא&ף ךעם אין
 דער פון םיילעז םארכאפען או פארמאסטען םעז־ערײשאן
 הא־ מאס דורכםאל דעם םראץ אינדוםטריע אויםאמאביל

 ארוימנר םארזוכען זײגע אין געהאט האט םארטין םער
 םאבריקען געוױסע פון ארבײםער די סםרײק אין רוםען

 פלינם אץ קארפארײשאן מאטארס חשענעראל דער פון
 ארײנגעשיקם »זנט האט פעדערײשאז די םאגיגאו. און
 חנר אוגםער דעםראים איז ארגאנײזערס 30 סמ סםעף א

 ארגא־ ד״ויפם דעם םענטאן, םרעגםים םון םירערשאםם
חנר־ ער האט ערפאלג םיל םעדערײשאן. דער פון נײזער

 האלםאין סעסלואװ־געלד ןפו דערווערם ודײל ,עןאפעשג
 און לעגדער, אײראפעאישע אק ספעאיעל זיןי, בייםען איין
 װאקעל• זײער אױך זײנען לעבגסםיםלען סון •רײזען די

מר עדר אױף דיגע אנ  אבער חגכענט םעז װען װעלם. ג
 קען ארבײםער דעד לעבענםםיםלען םענגע װעלכע אויס,

 א דאם איו ארבייט״ טאג א פון לױן םיםץ קויפען זין״
 אוימושםע־ כדי לױן. דפאלסר ערד נאנריף, ועססעד

 םעםםען א פוץ אויםגײן מעז מח וראפארשיע, א לען
 אגגע־ ווערם אױסגאגגס*פוגקפ סעסטער אלס און ותקט
 פאר׳ן פראםפעריםיײאר דאס ,1929 יאו־ דאם גוםען

 װערם עס אויג קראך. עקאגאסישען עןאל3יא1גאעדט1יו
ר אנגאגו&ען  ארבײםם־לוין רעאלער דורכשניםליכער ת

p וױםער דעד םים יאר יענעם iuu, רא־ יי וױיחנז* 
איןן טערעײזו די פון יפ^חװא■ארנחר  דעד וױפיל םים י

מפאלען. אדער געשםיגען איז
ן__ א *•ip די פון עםליכע עזמאכמרבא לאמיר אי*ם ו

לן ן ץ ד א רעאלער דער לעגדער. אי״נימ אין ןיו
m

------------------םראנקרײך
— שםאםעז םאראײניגטע

—---------— עעלאנד
— — — — איםאליע

יאיאז

1938 1935 1929
150 119 100
141 123 100
112 111 100
110 111 100
98 99 100
95 109 100

דרײ די אין ארבײטסלױן

 טאנאס דעם איז וואם אםשםיםונג, דער אין נים. וױיל
 די האט קאםפאני, םעקארד דער אין געווארען געהאלםעז

 גרעסןך נאד אײנס• w םיר כמעט געוואונען א. אי. סי.
 ד*ו אק 4 *י• םי• דער םון מאיאריםעם די געווען איז

 4 אי. סי. די מאו קארפארײשאן״, פראדוקםם .מאםארס
 יאס א« אבער אײנם. צו פיר כמעט געוואונען האט
 םעגליג• די און פארגרעסערעז פארביםערונג די וועם

זיכער. את אפשוואכען, מער נאך שלום םאר קײםען
 םיםיע קאונםיל עקזעקוטױו ביים באריכםען די םון

 יח םארטגעזמם ווערט קאמף דער אז זען, ix אויך איז
 אזאני^ םראנטען. אנחנרע םילע אויף אויך פארשארםם

 aov ױניאז׳ מיינערם פראגרעםיװ דער פמ םירער דער
 רילײשאגס לײכאר דער םץ אפשטימוגגעז קריגען «ו

 אגדי־ אן האבען װאם קוילען־םיגען, עטליכע אין באארד
 פאסי• אויפ׳ן ;מיין-וואירקערס ױנײםעד דער מיט מענם

 םאריז אירע אוועקצורײסען פעדערײשאן די זוכם פיק
 »םעדעדײשאז׳ מעריםײם דער פון ױגיאנס ארבײםער

 סײ און ױגיאנס א. אי. םי. די סײ באלאנגען עם װעלכער
 םד געבים פאליטישען אױם׳ז ;ױניאנם םעדעריישאן די

 יעךן איז געזעץ־פראיעקם יעדען פעדערײשאן די קעמםט
לזעעיפ אױס פשום שםיגם. א. אי. סי. די ױאם ■אליםי

 1<י ארײן םעדערײשאז די שסילם װעני^ גאך דאם
 צתיס־ םארשארפען דורד א. אי. סי. דער םון העגט די

 אײממ איחנ פיז רײעז די אין רײסערײען און םיגקײםען
 ייי־ האגדלונגמ אזוינע צוױי ױניאגס. אינםערנעשאנאל

*HP עקזעקוםיװ פון םיטינג בײם פארגעקומען נען
םיםי. אטלאנטיק אין

 יתיאגס םסאםמר די אין קאםף דמר
 4 אי. סי• די װאם יוניאגם״ פעדערײשאן די םון איעע

י איז אוועקצונעמען, חשק שםארק האט מ י  חד «ן יוני
 4TTBPV די אײז שליסם װאם פאתױילוגג־איגדוםםריע.

 אנגעשםןלמ און ארםיסטעז פיקטשור מואוױגג םוזיקער,
ײמן»י װאס איבעריגע אלע די און זימער ראדיא  1ארב

 שםאדקו צוױי הויפםזעכליך דא זײגען דארט לײן. חנר
 «ני עקםאדס אװ אסאםיאײשאן די אינםערגעשאגאלם.

 די באלאמען עם װעלכעד צו אמעריקא, אװ ארטיסטם
 טרעמד מאם ארםיםםען, און שפילער זינגער, אקטיארעז,

 קאטנעחמז אױף סואוױם. די אין בינע, דער אויף אויף
 איגםערגעשאנאל די און ראדיא־פראגראםען, אין און

ר עם װעלכעד צו עמפלאים, םםעיחש אװ עלײעגם מ  מ
 אינחסםדין׳ דער אין אנגעשטעלטע םעכגישע די רען
 קאסםיוםאי אפערײםארס סואוױ חענם, םםעיחש די וױ

 פיד נויםיג זײגען װאס מלאכות בעל אנדערע אלע און
_ אגחױג אן םעםם. םואװי די אויף און ביגע דער ד  ייי

 מ־ 4 אי. םי. די האט אינדוםםריע דער אין *ודריגגען
 םעקגישלגס סטעידזש די ארגאניזירם האם זי װען םאכט
 איאוחין די האם גײן וױיט אנדזשעלעס. לאם אין גילד

 מעכםימ *וױי ךי צווישען װײל נעק^ט. ניט יוניאז
 טיסטשאר די םײ קאנטראלירען װאם איגםערנעשאגאלם,

ארײד זיד זאד שװזנרע א איז םעכאגיקער. די סײ און

 אראפגעםאלען. — מלוכות םאשיםםישע גרױםע דדײ
 די גרויםער, קײן גישם אױםשםײג דער איז עגגלאגד אין

 איםאליע אין שםײגענדיגע, א פארט אבער אח םעגדענץ
 םעגדעגץ די גרויםער, קײן נישם *וריקגאנג דער איז
םאלענדיגע. א אלענפאלם אבער איז

 אר־ דער שםײגם לענדער דעמאקראםישע די איז
 אר־ דעד פאלט לענחװ־ פאשיסםישע די איז בײטםלײז,
בײטםלױן.
גופאל. ק״ן נישם איז דאם

 n פון םארבאנד דעם אין אז פאסירם. עס האט
 אנגד דינען עם װעלכען אן קינםםלער, און אקםיארען

 סכםוך א םארגעקומען איז אפםײלוגגען׳ 11 שלאסעז
 "H אײן םים קערפערשאפט גענםראלער דער צוױשען
 צעגםראל! די עקטארם. אװ םעדעריישאן די םיילונג,

ר פון ד^םירער גע׳םשים האס קערפערשאםט  •** ת
 וױמד ר*סעקרעטע טאקער׳ םאפיע פרעזידענם טיילוגג,

 פארשײחמ אויף ריםשמאן, װײס״פרעזידענם און העד,
 אוועקגעגוסין האם און סוםםענדירם זײ האט קלאגען׳

 רעארגאגיוימ און אפםײלונג דער פון טשארםער דעם
באאםםע. אנדערע םיט איר

י דאן זיו האבען עגאאממ ארױםגעשםױסענע די  ג
 און הענס׳ סםײדזש די סון יתיאן דער צו װענדם

 געםימם• האט דאס םשארםער. א געגעבעז זײ האם
 איצם ביז האט װאס אינטערנעשאנאל צוױיםע די

 אדבײםערי םעכנישע די אױף יוריםדיקציע בלױז
 dpi דאס ארםיםםען. אױך ארײגנעםען אנגעהויבען

ױריםדיקציע־קאםן^ ביטערען א שאפען
 צום געװארעז געבראכט איז םכםוך דעו אט

 די ̂■ריישעעדפ דער פון קאוגםיל קוםיוו
 זאל קאונסיל דער אז געפאדערט, האם ױני»

 דעם צזחצוצייקדוצ יאזית טנעה־סטעידזש די
אױסגעשלאםענע. די פיץ

י י«י אםעוײקצז ךי האט יושד, און שכל פי עד

 קאנסםיםוציע אײגעגער איר לױם לײבאר, אװ שיןױי
 וױ זאך, אנדער קײן ממ געקעגם נים פרעצעדענטעז, און

 םארבאנד• אקםיארען דעם פון פאדערונג די גוטהײסען
 וױכ־ א געשפילם שײנם, עם וױ דא, האם אבער *אליםיק

 קאונ־ דעם גענומעז עם האט ערשטעגס׳ ראליע. עגים
 אנם״ אן ארױסגעטראגען האט ער ביז װאך א איבער סיל

 אוים־ םער אלץ געוואחמ זײנען געמיטער די שײדונג.
 אז באשלאסעז׳ פעדערײשאן די האט סוף צום גערעגם.

 צוריק־ םאקע דארף סטעיחש־הענט די פת טשארםער דער
 דאר־ באאםםע סוספעגדירטע די אבעד ווערעז, געגויגען

 םאר קאנדידאםעז אלם לױפזגן צו רעכט דאס האבען עןפ
 געהאלטען זאל וואס עלעקשאן אן אין עמםער ןעלבע די

טעג. 90 אין וױ שפעטער ניט װערען
 די אם האבען םארבאנד אקטיארען פץ םירער די

 זײער פת פארלעצונג א אלס צוריקגעוויזען״ אגםשיידונג
 סטראשען די ױגיאן. אינםערנעשאנאל אלס אויטאנאפיע

 עם וױ און, םעדערײשאן דער פון אפצורײסען זיך אמט
 םיםגליחנר־ ברײטע די זיך םים די האבען אוים, וױיזם

 גע* די אין אריין דעתױילע שױן איז קאמף דער שאםט.
 םעדע־ דער פת אפרײסען זיר זאלען זײ אויב ריכטען.
 זיד װעם 4 אי. סי. דער אן אנשליםען זיך און ױישאן

 געםאר אין שטעלען װעם װאם םלחםד״ אזא אגםוױקלען
פארוױילוגגס־פאכעז. די אין ױגיאנם אלע די

• 1עדעריתסא9 דמר פזן סוספמנדירם 1א1יע שויפםזעצער
 קאונםיל עקזעקוטיװ דער וחגלכע ױגיאן. צווײטע די

 איג־ די איז םעחנרײשאן. דער פון ארױסגעשטױסעז האט
 4ױגי עלםסםע די יוגיאז׳ םיפאגראפיקעל טעתעשאנאל

 םשארםער־פעם־ די פון אייגע און םעדערײשאן דער ןןן
 קאונסיל עקזעקוםױו דער ל. אװ x 4 דער פון בערם
 זי וואם דערפאד״ איגםערנעשאגאל די םוספענדירם האט
 וואם םעקס ספעציעלעז דעס צאלעז צו אנטזאגט זיך האט

 אגגעשלא• אלע אויף ארױפגעלעגם האט םעדערײשאן די
ggo 8 צו פאלד א פאר לוגיאגס n  lycwpiia«4 י

 דער בײ געווארען ארױםגעלעגם איו טעקס דער
 1 א[ םרעםם און 1937 אין קאטוענשאן פעדעריישאן

 מאנאט. א ױניאן דער םון מיםגליד יעדען פאר םעגם
 אח וועלכער האוארד, םשארלז פארשםארגעגער דעו־

 איג־ שריםםזעצער דער פון •רעזידעגם געווען דעםאלט
 חגר פון םעקרעטער געװען אלײן אי« און מרגעשאנאל

 קאגםםיםוציע, דיער םים אײגקלאע אין האט, .4 אי. םי•
 םיטגליחנר די צו איבערגעגעמז טעקם פון פראנע די

 מאיא־ א םים עס האבצן די און רעםערעגדום א «אר
 קאנווענשאן דעד בײ צוריקגעװיזען. שםיםען ריטעט

 גע־ שױן עם האם יאר לעצטזמ ל. אוו 4 4 דער פון
 דער פון דעלעגאםעז *די זאל םעז אז דערבײ האלםעז

 גיט האבען די װײל צולאזען ניט ייגקמ שריפםזעצעד
 בעיקער׳ פרעזידענט. נייער דער םעקס. דעם מצאלט

 דעלעגאםען, די צולאזען זאל םען אז גע׳פועל׳ם, האט
 גאך טעקם פון פראגע די איבערצושיקצן פארשפרעמנדיג

 דערצו םיםגליחגר. די םון רעפערענדום א צו פאל א
 א םון אוגםערשריפטען די געפאדערם אבער זיך האס
 בעיקער תאם דאס און יעםתיע, דער אױף לאקאלם צאל
 איז רעפערענדום דער יאר. דורכ׳ז קריגען געקענט גים

 תאט די און געוואחמ געהאלטען נים חנריבער
 די םען האם דעם איגער םעקם. דעם געצאלם גים

ן.אשײרעעדפ חגר פון םוםפענדירם איצט יוניאן
 שריפט־ די האלט געשריבען, װערען שורות די װען

מ סע83 איר ױגיאן זעצעד  םאו־ם אין קאנװענשאן יערלי
 ילא־ םירער די צװישען םעםיגע די טעקסעס. ,וואירט״
 פראגע די אז קאנװעגשאן״ דער גײ פחגל׳ן צו געװעז

 זאל םעדערײשאן דער םון שםײער םפעציעלען דעם פון
 די רעפערעגחנ^ א צו װערען איבערגעגעבען װידער

 םיקם״ ״ביג יארקער נױ די וױ אבעד, לזקאלס״ גרעסטע
 אח עם אז םעגה׳ן, זײ 4דע געגען זײגען אגדערע, אח
 דער װאס דאלאר, טױזענם עםליכע די פון פראגע די גיט

 פון אויםאגאםיע פון פראגע א נאר אן, סדעפט םעקס
 זײ״ לױס ױגיאגם. אינםערנעשאגאל אנגעשלאםענע די

 ניט רעכם קײן האט עדערײשאןפ די אז אויס קוםם
 פון באשלום דער מאם טעקסעם. קײן ארויםצולעגען

זאגען. גיט איצט גאו פען קען זײן װעם קאנווענשאן דער
 םרעזשורער סעקרעםער דער װאס אמ, איגטערעסאנם

 דער פון סיטגליד א איז מאריםאן׳ ל״ אװ 4 4 דער פון
i’ שריםטזעצער r n. יונ־ דער פח דעלעגאםעז די אױב 

i r םעדערײשאז־ דער צו װערען צוגעלאזעז נים זאלעז 
 דעלעגאם א דארט זײן קענען ניט ער װעם קאנװענשאן״

 אםם. צום װערעז ערוױילם װידער קענען נים װעם איז
 יוניזז• אנדעד אן אן אנשליסען זיך װעם ער םײדען

 •רעזידענם וױ לאגע זעלביגער דער אין זײז ער װעם דאן
 םוזיקערם דער אן אנגעשלאטצז זיך האט רבענלחו גייז,

 װאיר־ םײן ימײםעד די יוניאן, אײגענע דץ וחגז ױניאן
געװארען• םוםפעגדירם איז יוניאן, קצדס

 םריידס בילדינג די אין סםױיקס ױריםדיקציע
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דערםאנם, האבען מיר וואם אױסגאם״ אײנציגע די
 איז עס און געזוכם האט קאונסיל עקזעקוטיװ דעד װאו
 צוױם־ אינערליכע די אפצושטעלען געלונגען אויך אים

 ױנ־ םרײד בילדיגג די דיגען רייםערײען, און םיגקײםען
 די אפצושטעלען געווארען כאשלאטען איז עם װאו יאנם׳

 צו געפירט אפם האבען וואם םכסוכים ױריסדיקציע
 מים־ צװישען געשלעגען בלוטיגע צו אםילו און םטרײקם
 םכסוכים אלע ױניאגם. םאך פארשיידענע די פון גלידעד
 םון ווערען אויםגעגלינען וױיטער אמ הײנט פמ ייעלעז

 וואם ױגיאגם״ אינםערגעשאגאל די םון פרעזידענטען די
קאםיטע. א איז פארמירען צװעק דעם םאר זיד ײעלען

 געשיכםע דער מיט באקאנט זיינען וואם די פאד
 טריידם, בילדינג די אין ױריםדיקציע־רייסערייען די םון

 אט משיח־צייםען. װי קלינגען באשלום״ דער אט וועט
 צרות אלערליי פון קוואל די געװען זײנען רײםערייען די

 געשע־ האט װאם ל״ אװ פ. א• דער אין שוואכקײטען און
 װידער־ דעם ארויםגעדוםען האט און פרעסטיזש איר דיגט

 זיינען וואם קרייזען םיםעל־קלאם םילע אין איר צו וױלען
 ױנ־ טרײד בילדינג די ליבעראל. גאנץ אלגעםיין אין

 דער פיז רוקען־בייז דער זײגען װיםען״ םען דארף יאנס,
 שוין איז פעדעריישאן די ױען איצט. אםילו ל. אוו פ. 4

 םיליאן פיגף קארגע פון גרויס דער צו אויםגעװאקסען
 דעם אנגעגעבען האט גרין פרעזידעגם װי מיטגלידער.

 גױ דער םון קאנוועגשאן דער ניי רעדע א אין םאנאט
או זײגעז לייכאר״ אוו םעדערײשאן םםײט יארק  ביל־ די נ
 גאנצער איר פון העלםט א ארום אלץ ױגיאנם םרײד דינג

 די וועז קריזיס, פון צײםען די אין םיםגלידער־צאל.
 שטאוק איז און אפגעשוואבט געווען איז פעדעריישאז

 בוײ דער אין ױגיאגם די זײנען צא?. אין איינגעשרוםפען
 רײסע־ פעדערײשאן. די געווען םאקטיש אינדוסטריע

 אפט האבען װאס יוניאנס די צוױשען סטרייקס און רייען
^א־ און גצגיידעס גדױסא אויף ארביים די אפגאשםעלם

 צו שאדען דאלאר טויזעגםער צענדליגע געבראכם בען
 אום־ גרױסע און קאנטואקטאוס און אוגטערגעמער די

 אלערלײ די געגעכעז האט עולם, דעם באקוועםליכקײםען
 ױניאגם פאר׳םיאום׳ן צו געלעגעגהײם די ױניאךשוגאים

 ױריםדיקציע־סםרײקס די באשלוס״ דער אלגעםיין. אין
 וויכטיג־ גרעסטער דער פון דעריבער איז איצושםעלען,

קײט.
 עקאנאםישע וױכטיגע געווען גאטירליך זייגצז עס

 גע־ האבען װאס אוםשטעגדען׳ ארגאניזאציאגעלע און
 זאלען איגדוסםריע דער אין דװקא אז דערצו״ בראכם

 העםליכע אזויגע אעעמען רייסערייען ױריםדיקציע די
 ױניאגם אנדערע קיץ אין םארמען. בלוםיגע אפט און
 וױ אנטוױקעלם שארף אזוי ניט ױניאניזם םאך דזגר איו
 אלמע דארט זײגען יוניאגס די םרײדם. בילדיגג די אין
 םערסטע די ארבײםער, בױ גאפעסטיגט. שםארק און
 עס װאס ארבײםער קװאליפיצירםע הויד זײגןן וײ פון

 צם םרײד. דעם אויסצולערנען זיך צײט לאנגע א נעםם
 דארםען זאלןן ױגיאנס די או גאםירליך׳ דעריבער איז

 זייער םארטיידיגען םארביםענקײם גרעםםער דער םיט
 יתיאן צוױיםער א םון םארזוך יעדען געגען ױריםדיקציע

 אנם־ םעכגישע די ד״אט גאך דערצו אוועקצונעםען. זי
 ענחך גרויסע געבראכט יארעז לעצטע די םאר װיקלוגג
 און פאםעריאלעז גייע אויפגעקוםען זימען עם רוגגען.

 אלטע פון געברױך דער און ארבײט פון םעםאדען נייע
 םאר־ גאבצען אין אוער איינגעשרונקען איז םאטעריאלען

 פאך די פון ױריםדיקציע די װי אזוי געווארעז• ווארםען
 מאםעריאלען, די לויט באשטיםם מערםטעגם איז ױניאנס

 אדער צע&עגם האלץ, מי ארבײםען, די וועלכע םיט
 ױרים־ פארכאפען צו געזוכם פאך יעדער האט מעםאל,
 וױיל םאםעריאלען״ גײע םים ארבײט דער אויף דיקציע

 דער םון עקזיסטעגץ די אפגעהאנגען דעם אן איז אפט
 מאס די םון מאטיװען די זיינען פאל אלע גים יוגיאן.
 געווען ױריםדיקציע־שםרײטען די אט אגגעםירט האבען

 גע־ וואם מעםאדען׳ די זײנען מאל אלע נים עהרליכע.
 יודיס־ די זויבערע. געווען באגוןט, האבען םירער וױםע

 געשאםען םאלען מאנכע אין האבען דיקציע־שטרייםען
 אן געװען איז דעם פאר באדען דער אנער קארוםציע״

ארגאניזאציאנעלער. און עקאנאםישער
 אע־ גרינדליכע געווען זייגען עם װי פוגקם אבער
 האבעז וואס אורזאכען, ארגאניזאציאנעלע און דוםטריעלע

 יוצקם רײםערײען. ױריםדיקציע די אט ארױםגערוםען
 הא־ וואס םאקםארען װיכםיגע פאראן איצם זימעז אזוי
 אוים־ םעדערײשאן דער פון םירער די געצװאונגען בען

 און אײנע םכםוכינ^ אזוינע צוליב סטוזיקס צוםײדען
 קאםף חנר טאקע איז אורזאכען די פון וױכםיגסםע די

4 אי• סי• דער און w אװ 4 4 דער צװישען
4 *י• םי• די האס ױגיאגם. ןאײש?רעדפ די צוױשען

 4בוי־אינײססדי דעד אין יתיאנס די זימען זיציע^
 קא־ א ארגאניזירם מאנאט דעם האט לואיס ל. חשאהן

 4ױניא ארבײטער בוי איגדוסםריעלע אן שאםען צו מיםע
 זיין באשטימט ער האט קאםיטע דער םון פירעו אלם

 טאקע האס םםייםםענםם אירע אין לואיס. ד. 4 ברודער-
 אװעקצודײםען נים זוכט זי באהויפטעם״יאז קאמיטע די
 נאר םעדערײשאן, דער םון פאך־ױניאנם ארגאניזירםע די
 אגגןך נים דינען וואס בױ־ארבײטער די ארגאניזירען צו

 אזוינע תאם אבער״ וױיםען אלע ױניאלם. אין שלאםען
 נאך זיך װאלם םאמער און װערט. זײנען ערקלערועען

 באהויםםונג, די געגלויבם וואלט וואס אימיצער, געפונען
 4 דערקלערוגג״ א מים ארױםגעקוםען קאםיםע די איז
 4 ;ױריסדיקציע־םםרײקם קײן זײן ניט וועם איר בײ
 מעפבערם נייע םאר אײנטריםם־געלד די אפ שאפם זי

 א זױ מער־ זײן ניט װעם יוניאן דער אין דױס 4 אין
 עדטקדירע א אליא, איז• דאס פאנאם. א פופאיג דאלאר
 װאס ארבײםער די סיי און •בתים בעלי די םײ אנבאט

 לוינם עס אץ םאך־איגםערנעשאגאל(^ די צו באלאנגען
 האלטען וױ 4 אי• םי• דער מים גיץ צו בעסער די זיך
 דער םון קאוגסיל דער ױניאנם. ל. ם. 4 די בײ זיך

 האט אנבאט, דעם צוריקצושלאגען כדי ,4םעדעוײיש
 מרים־ די אפצדשטעלען גױםיג פאר געסוגען דעריבער

םםרײקם. דיקציע
 קאנ־ די געשפילם אױך דערבײ האגען ראליע א

 יתיאנס מרײד בילדיגג די אױף אטאקעס צענםרירטע
 חנגירוגגם־ מאנכע מצד אםילו און קאפיטאליםטעז מצד

 וױכ־ זײעד איצם איז בוי־אינדוםםריע די םארטרעטער.
 רעגירתג די לאנד. פון צקאגאםי? גאנצער דער אין םיג
 םארשײדענע די צוליב פאראינטערעסירט דעם אין איז

 האם n זואם װאױנונגען, ביליגע פאר בוי־פראיעקםען
 *91 לעצםעגם םען האס שטיצם. זי און אוגטערגוטען

 חײזעד. בויען םון קאסטען חויכע די וועגען רעדען נוםען
 גײם ער 4 צרקלערט״ האט מױרפי דזשעגעראל אטױרני

4« n  ;gsangmutשדזי־ {-«אסצצגדצ4מ? ישצמאליחפא
 און ארבײם׳ און פאםעריאלעז אויף פרײזען ארױף םעז
 װעט אונטערזזכמג די 4 מיםעז׳ צו 1939291 האט פען

ר די ן.9פירוגג 9י9זײ און ם4יוני יי גרײכעז אױך  מ
 וואס גאנקידמ״ די און ן9אליר9בױ־פאמ פון ם9גאיאלי
 באנוסעס את פראצענטען 9חויכ מרד חויט די שיגדען

ע זיך האבען פארםגייחשעם״ אױף  can אן ו9שלאס9א
ת־ ױניאג^ די אױף שולד גאגצע די ן9רא8ה צו כאר  י

 פעדך■ די האט םראנםען, 9ל8 אויף אםאקע י9י י9ם
מ eon גאזױגמ פוז זי 4 אייגמײמ רײשאן  זױלןן גוס

 אנ־ ד9ריב9ד האם און םײנוגג ר9גםליכ9פ9 דער םמ
 ױריסדיקציד־ די אפצושטצלמ כאשלוס דעם גענוממ

 8 פיז וײן זאל :װערםעל 8 זאגם וױ י9אב סטרײקס.
8ק  •יל זיכצד װעלען יוניאנס די ן.939ל צום אני ק,4

} 4באשלו דעם פון געוױנעז
י אלאואדא9 אץ .לודלאו׳ נײע א

 ®חטאדדומ יי 4 דם׳9אײנגער זיד האגמ װאס די
ר י 1שײ איו 9ײק9ם8 איז רם9סםרײק םון  י9י 1« «

 לעקציע, 8 ז9קראנ9ג פאנאם דעם 1האנע גהײם,9פארגאסנ
 זאך קײן זיך האם געגענחמ געוױםע אנבאלאנגט מאס 4

 יאד, צוזאנציג און פמף 9צם9ל די םאר רט9גד99ג נים
ד רם9מ װאס רא&כצ. 8 אױף רם9םםרײק זיבמ  מ

 4קאלאראד ריװער, גךין אין רענירובג י9י פון גױם
 װיחשילאנםי פון געװארען 19שאם9ג פאנאט 09י 19זײנ

 IV אימצר קאנםראקםאר. פון אמעשטעלט גענגםםערם,
 די צדשטאנד. ן93רלי9ם9ג 8 אץ איז 9ט9רוזאונד8ם די

שיארק רם9ג8ל8ב 19זײנ ר9םםרײק  באוואפענ■ די םח ג
 איז 09 19וז בלוח און נאכם גאגצע די גגםםער9ג 9ט

 באנ־ צעיושעםע די נט9טװאפ4 און םיליםער אגגעקוםען
 ד9ל ר.9נ8ל ייער 19פארלאז גם9ק9ג זײ האבען 9י

ז•9װאר92 193גרא9ג איז םטרײק
 4 4 ר9ל פון גשיזאײת םירם9אנג איז םטרײק ר9י

 ר93א *.J9PV92 פרידליד האבמ סםרײקער די ל. אװ
 8 נאװאפעגם און אײנגצשוואחמ האט שעריף דער

 פריד־ די אויף ם4ל9אפג זײ האם און ס9כוליגאנ 9באגי
 ־91 ארום ױ4 האם רגאר9גאוו דער םטרײקער. 9ליכ

 קריגס־צושםאנד צרקלצחת » אױםרײד גוםצז 8 קראגעז
p פאסירוגגען די םםרײי♦ דעם ן9ברעכ און m ד9זײ 

 געװא־ דװ־כגעםירם איז מאם בלוט־באד, דער צו ענליד
סםײנג זעלבמ ם9י r» לאדלאי׳ איז 1913 איז ז9י

 סאנאס דעם סעסעלספנסס אס םםרייקם
 די אק םייקערם י8י און םול די םון םםרײק ר9י

 ־91 םאנאט דעם זײנען טאבריקמ. מאםאר חשעגעראל
 דאי און םול די קאמפראםיס. 8 םיט 19געוואר לם9םעם

 n אױף העכערונגק םאנכע געקראגען האבצן ר9רבײט8
 סעגיאדיסי װי ן.9סערוסנ9םארב 9ר9ני8 1אי שכירות

ם.19 און יז*אינגלאד9ל פיז 9רעגולאצי כט.9ר מ זיי לי
9יאױצ* די אויסצונוצען ניס פארשפראכען האם אפא־ױגיאן שאםען און ארײגרייסען זיך גענוםעז לעצםעגם האם



אינטערנעשאנאל דער איז דד הערמ עם װאם

1

־ סארשיידענע די פון באריכטען י מנ
^ 11■m אינ־ קלײדער םרױען דער סון םערם 

*N JH M jdj אין זײנעז׳ לאנד איבער׳ן דוסטריע
J B M L גע* םאנאט דעם גענומען, אלגעםײן

מאנאט• לעאםען וױ פרײליכערע װ»
 יי איז אוז •לעצער םערסםע די פון

באריכםעם, װערם םדײדס םערסםע
 וואו םעד װאו .19090 די אין »רבײם דן איז עם «ז
» אינדוםםריע׳ קלןוק די איז אויסנאס אן .193*39״  ״
 סעזאן גוסען » םאר םאראויסזאגונגען האטנונגספולע די

 ארבײס ביסעל די געווארען• םקוים נים דעתוײלע איז
 נים לאגג האם אנפאגג אין געװמען זיך האם עם װאם

o* און *גגעועלטען r. ער־ האם םען װען אויטסט׳ םוף 
 שזזאונג, פולען אין זײן שױן זאל סעזאן דער vg װ*רם

•19*90 די r* ארבײם װעניג זײעד פאראן איז
 אױד איז *־בײט, חגר ®מ אױפלעבעז דעם םים

שמרקט  י״יא[. דעד סון סעםיגקײם די געווארען ®ר
 גע־ אימגזגמםם את װאס ארבײם ארגאגיזאגיאגס וי

 טולעז אין *װעק וױדעד אח סלעק־אײם דער אין וזזרען
3383.

מוו דזשןינפ סלאוס  אי־ נעמס נ
פון שופ סופ סנאו נער

 חנמרםםענם קאוט אינםאנםס און טסילח״מ דער
 אונגזערגעשרי־ אט8 באארד חשאינם קלאוק דער «ז
ק ד םים אגריםעגם » כ  קאמ־ נאװעלםי ״ארידזשיגאל ת

״ ז «ני מ 4י8< י וחנלמנר מ 0  *4 איז םםרימן «<ו4
ע די פאר געװארען מטירם ם מ װאכעז• *װײ ל
עלמ 9014 די ז זיר געםיגם וו  בעלפאנם 2640 יי
 סקײ סוםס׳ סםנ*ו םײדעלסע &*כט .093813 ןןתננמ.
 מלאגגען װאם םעםס קאוס אינפעגםם און לעגינגם יננםס,
m u v* ד  אינםעדנעשאנעל. דער «ז יעקסיסד*ח־י דן
tn fi ן חנ  ארבײםער. 80 אחם םעזאן אין בןשעפסיגס מ

n מ ר  האלמערג עדטאבשזו קלאוק די &אר ארבײם טי
 *4 א[ »ix 388 1938 08004 בלאק. ה. און סראדערם

 ארבײטעו און ב*ארד חש*עם קלאוק חנר םים רימנגס
om די אהגנזער ru ioo דע־ קאום נססשילדרע חנם סון 

 14 «ון םיניםום א מאן־, ד»3*ס«35 » סיס .0390040
י 1« םײדלאד סל*ר אר m י i ר 4ײגי מ

 אגרימענם אן געםיינם בעםער פירםע די האם ױעוגגען״
 אםאל־ דער סוץ 169 לאקאל סום באיס װאשײבל דעם םים

 אומבאגרעניצםע װאך״ *שטתדען40 א אױף גאםײםעד
 דא־ 10 און 8 מים וואכעז געז פאר לערנערם אװערםיים,

 דאלער אוועלף אח «עז םים םײדלאן־ םלאר וואך. א לער
 י א אח סטאנדארדם נידעריגערע *לגעמײן אין «מ וסיד• א

קאגטראל. שוואכערעז
 דזשאבערם די pc ביכער די אונםערזוכען דורך

 קלאוק דער םון דעאארםמענם קאום איגסענםס דער האט
 גע־ װערם ארביים די וואו אויםגעפוגען באארד חשאיגט

 ארי־ דער פדן ארבייםער די ארונטערגענומען און מאכם
םםרײק. אין קאמפאני נאװעלטי חשינאל

 זיבעטען דעם געווארען עדקלערט איז םטרײק דער
 אונםער־ געח האבעז שאפ םת ארבייטער די אוגוםם.

 אמ אינםערנעשאנעל דער או אפליקזמיעס געשריבען
 בא־ זיי האנען וואכען גוױי םםרײקען. ארוגםער זײנען
 אגענ־ ביזגעם די פון פאחוכען *לע את שאפ דעם האבט

 .ברע־ *ו אגמלגאמייםעד דער םח 169 לאקאל פון ימז
 ארבײטער, באם דעם *ושםעלען דורך םםרייק דעם בען

 זײנען קאדס, פריוואםע אין שאפ צום זיי ברעעענדיג
 ניט םטרײקערם די האבען פיקעםם די דורכגעםאלען•
ארײגגעלאזען.

 גמװא־נגען באס דער איז םםרײקען וואכען *וױי גאד
 קלאוק דער םיט אגרימענם אן אונםעראושרייבען געווארען
 אר־ די :באדינגונגען םאלגעגדע אױף באארד חשאינם

 ;שםונדען 86 אויף 40 פון געשניטעז װערט וואך בײםם
 דאי 14 פון וױיניגער קריגען װעלכע םײדלאד םלאד אלע

גלייד דארפעז םקעיל, ~ ־־ ־ ־ ------  קרי גלײד דארםעז םקעיל, דער איז װאם וואך, א לער
 געקםםעז *וס אץ ײאד א דאלער *וױי םח העכערמג א גען

 פאר פרײזען ;םקעיל ױניאן די קריגען זײ דארםען סעזאן
 געםע־ דארף שטיק, פמ ארבײםען װעלבע אפערײטארס די

 אח איגפעגם דעם פת םםאנדארדם די לױם ווערען טעלם
 ײניאן• קלאוקמאבער דעד םון םרײד יןאום טשילדרענם

 קןמזען פאודי םון געװארעז אנגעםירם איז סםרײק דער
 װײם־ דורך געווארען געשלאםען איז סעםעלמענט דער און

דעפארטםענם. םון מענעדזשער העלער״ י. פרעזידענט

נאארד דזשאינפ דרעס דמר איו
 קאנםראל םארשםארקטען דעם פון רעזולםאט אלם

 װאם שעפער םאיז אװ אום די אין באדיגגונגען די איכער
 די זינם חשאבערס דרעם יארקער גױ פאר ארבײטען

 קאג־ דעם טעןטעגערטיא האס באאח־ טזשאינד ירעם
— קא׳ דרעם ״דענדי די איז שעיער, די איבער םראל

װאומען — חשאבער יארקער נױ א  *ו געײארען גמ
 1• ארבייםער די » בעק־יעי דאלאר 3,500 באצאלעז

 מף האט ער װעמעז טאיז אװ אום קאנטראקטארם זײנע
עז געדארםם האט ער װי וועניגער צאלט  דןד פאר מל
גע&אכט. האבען זײ װאס דרעסעס םארם

קאנםראקם*■ דרעם דעם פץ ארבײםער די פאר
 פ»• או־בײם װאם חשוירזי, נױ גראװ, רעני פח וואלף

 2JOOO אײנגעמאנם יתיאן די האט דרעם״, ״דענדי די
 1600 אײנגעםאנם אױך האם ױניאן די בעק־פעי. דאלאר
 קאנ־ *וױי די פון ארבײטער די פאר בעק־פעי דאלאר

 1» סי.״ בי. ״עי. די און סי.״ סי. *עי. די טראקטארס,
חשױרזי. גױ סיטי, יוניאן

 jib םענעדזשער חשענעראל האכמאן, דזשולױס וױ
 **P דער איז איבער. גים באארד, תשאינם דרעם דער

 דדעס• םאון אװ אוט די אין באדינגונגען די איבער טראל
 מך זיעעז יײ זינם געווארען •םארשטארקם םיל שעפער
 pc אויםזיכם דירעקםזיז דעם אונטער געווארען שטעלם

 שעפעד אלע איז קאנםראל דער באארד. חשאינט דער
 ךי סיי חשאבערם״ יארקער נױ די םאר ארבייטען װאם
 *ת■ די אין זיד געםינעז װאס די םײ און יארק נױ אין

 איו עס אמ אײנהײטלימר אן איגם איז שםעט, םיגע
 באדיד אײנהײטליכע ענםארםען *ו לײכםער דעריבער

גונגען.
 מאסקאוױץ, ם. םענעדזשער, דזשענעראל אסיםטענט

 אװ אוס די זיד געםינעז עס אויםזיכט װעמעם אונטער
נפעפ שױן האם ױניאז די אז כאריכטעט שעפער, טאץ

 חאם םען װאו ליץ ביליגער דער םון שעפער אלע אין
 דעד פון באשלום א לױם וואד• פון געארבײט אי«ט ביז

 געײאדען אפגעשאפס ײאך־ארבייט איז באארד׳ חשאינם
 אוס דרעסעם לאין ביליגער דער פח שעפער אלע »ק
 אויפ• און ארבייםער די םון פארדינסםען די העכערען או

 n שעיער. אלע אין פראדוקאיע פמ קאםטעז די גלײכען
 ביזנעס די פץ קאנםראלירם ווערען שעפער טאון אוו אוט

פיטשעריני. און טאמאט מ. סםאום׳ א. אגענטען

 *ו צוױק געצװאונגען באם טאון אוו «וט
וױלמינגטאן אץ שא■ עפענען

מיינ* האנדלונג דורך תאם באארד דזשאיגם דרעם די
 tny די ענטםער געהעריגען א געגעבען מאנאט טיגען

 **V זײערע אײנצושמועסען זוכען וואם באסעס טאון אװ
 ביזנעס פון ארױםגוםרײבעז זוכם יוניאן די אז בייטער,

 דרעםםאכעד יארקעד גיו די אום אוט״אוויטאון שעוער די
T גאנגע די זיד פאר גוגעמעז קזנגען זאלען ' J W i 
װילמינג־ אין שא■ זײן אויםגעגעבען האט וועלכער באס׳

ען *לגעםײנן פאדערען » ע ת מ  ■ראדוקאיע־ די םאר מ
ר האט זי סעקא. err •רנײסער מ  םולע געוואמעז «

 באאח־ לײבאר m םח אושטיםוגג די בח יגןרקאגונג
 בארעכ־ איז nr*» װעלמנ אנםשײדען אבדגילטיג יזןט
a טינט n ,ם מג די אדער פראקאיא פארסיז די אנרי

___________________________________j$ *י. •י.
ײמז כ»סמאז אין  עזארעײג מרופען &אנ»ט an ז

 טדאנם־ די *רב״מװ־. טראנספארט פון ססרײקס #ויי
w פ»רס a i f גערופעז חאם 4 «י. סי. חנד פון ימקא 

אן סםדײק ן r םדילי את באס דער מג  xmm װעלכע 
jn n rtrm m  am קלאוזד ן amr אגריםעגם am
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באדיעונגען. הןלביגע די אױף
 אפםײלונג געמישע װא״רקערס פײן יונײםעד די

 םים אגריםענם שא■ קלאחד א אונםערגעשריבען האט
 סיםי. דזשױחי פון קאי־פארײשאז םיעשעלםים דאי חנו־

 60 און 40 פון געװארעז געהעכערם זיינען שבירות די
 ;מיביםום שטונדע א סענס 76 אױף שטונדע 8 םענם

 שעח oiVi *י גערוארימ רעדרגירס איז וױים ארבײסס זײ
 אװערםײם פאר געגאלט פאל אגדערהאלבען ;װאך א

םובים. יםים געועגליכע םאר געגאלט טאועלם און
 oarיונ ןאשןדערייפ די פון וגסיל8ק תשאמם דעד

 אונםערגע■ ט8מאנ דעם תאט טטארס דעפארטטענט אין
 פוץ סטאדט רטםעגם8דעו די םים גרימןנטס8 שריבןן

&ןן, לודוױג םיט און קא. עגד סאעסעד  לאעםער די נןו
 האם און יארק נױ אין עלםסםע די פוץ אײגע איז סטאר

 רבײ־8 די גריסענט•8 8ייגח l״P געתאט נים קײנמאל
 םון שנירות די אױף העכערונג 8 געקראגען חאכען םעד
 און I8 098 חנד אױף דאלאר כס8 ביז אװיי

 אווער־ ר8פ גענאלם עקסםרא םים שםונדען״וואד פערגיג
 פארבעסזר אנדעדע און גמאלם םים װאקײשאנם ;

רמגין.
 אע־ דעד סון ליד<רסגגױ <ד.סיי8ױ8 לאמדז• די

 דעם זײנען יוניאן, יי*סן8ר8 ־גידסדןלןד לגאאושגטןד
 בתים בעלי לי אוומגען או סםדײק אין ארוגםזנד אטאנמ

י אגחאלטעז  נייעם דעם איז ךאױ ד8ײ שמתדזז 87ל4 י
 פארלעבגעדמג 8 םאדןדען בתים • בעלי די אגרימןנם.

 BTiiwo 40 «װ װאךס־טײנרא ד<ר סון
סםרײק. אק זײנען יארק נמ אין ארבײםער

P״•8 ועקינג ״ארמאר דער אווישען סכסוך דער
tototo mam■ ■AftM* aa aaa ■to mim■ maiaװאס •1# אי• סי. דער מים oyn ד געססראשעט מ

totoiftto toaaa■ ^̂A■ AMA ..I, mmmm ̂  Am mLaa — — MAMAAAIA AA AMAaAAAMAAAקאם דער פון אוטײלונגען אלע אק סטרייק א אורזאכעז 
 געװארעז אויסגעגליכען איז לאנה גאנאען איבער׳ן פאני
 די. דעיארטמעננ^ לייבאר םון פארםיטלונג דער דודך

ו איינגעשםיםט האם יוגיאן  1 יעזיק איז לען פארהאגו ו
 דעם אנשטאט באזונדער, פלענטס קאמאאני׳ס דער פון

 געפארערס• חאכען זײ װאם אגריםעגם׳ נאאיאנאלען
מז 4 *4אר& די שוין האט דעדוױיל  V *וריקגמו

 וױ פסנאנד ארבײמעד, גמע4הפג<8 18 די ארבײט דעד
 }אאײיק 8 רוםען װעס זי ז8 געוזארענם, חאם יתיאן די

 n אנשםעלען. אזדיק גים ארבײטעד די װעם מען אױב
 810*18*80 8 געװאוגעז אױך האס יוגיאז 4 י•8 סי•
י האט *ratio ר8לײב די װאס אפשםיםוג^ דער אין ו ו  ז

ק דעד אין געםירט פןנוי ײןי ו פון ז ן אי ד רס  1!אקאמפ ן
j 806 אין p r v 1י8 באםייליגם זיך האפען ארבײסעד 

 םאר געשםיםם 660 האכען זײ פון אפשטיטונס דעד
מן. 148 ח.א S *•8 סי. דעד *■ מ

a חאט jgp ריפײנמג שוגער נעשאנאל די r t 
 א| אנדאייל לאגג א*ן פאבדיקען אזויי אירע וגוגעםאנט

 אחייי־ באשלאםען האכען ארבײםער די ווען דושוידוי״ ניו
 פאר פארהאגדלונגען די סםדײק■ אין אוגיין

tan טאגד^טןנ p a r m a i  iyr*i ײ  — m ^«ר8גו
 קאסאאגי די שאפ. קלאחד געפאדערם האט יתיאן
i בירם m w a ן< זאלען ויי אדבײטער, די* , 

י כאאאלען חדך ייוניןן, דעד סון ײארפעז  I וייקיײ ד8« י
ד אבער איר וזןם דאם שאז• מ געלינמז־ נים זי

I

״ ט פ ע ---------------------------------»ו39ס
p נױ איז אים עםעגעז או געזוכט און דעלעװער. פאן, ir• 
 עפע־ *י *וריק ײניאן דער םון געווארעז געצוואונגען איז
 ער װעלכע ארבייםער די צודיקגעמעז אמ שאפ דץ נען

אױםגעשלאםען. האם
 ברא־ (ליפםטײן דרעס״ קװאליםי ״די איז םירמע די
 האבען עם װאו שא■. 8 געהאם האם םירםע די 'תרס).

 גןװיסען 8 ױילםינגםאז. אין םלאכות בעל 75 געארביים
 אירע וױסעז געלאזם םירםע די האט ױלי אנסאנג שבת

 אמ וואכען׳ י8< 8 געשלאםעז זײן װעט זי אז ארבײםער,
 אױםגעפױ ארבײםער די האבען מאנטאג נעקםםען דעם

 און מאשינען די ארױםגענומען האט באם דער אז עןג
פארשוואוגדען. את

גאר־ קאטען «ח רײזבערג עלײעס ירעזידענט וױים
 געשטעלט גלײד זיד האט דעפארםםענט״ םרײד ממם

 און באארד דזשאיגט דרעס דער םיט פארבינדונג אין
 אימפארשעל פאר׳ן געײאחנן םארקלאגם איז םירמע ױ

 רײזבערג ארבייטער. זײגע אויםשליסען סאר םשערמאן
 דזשאינם דער םת םענעדזשער חשענעראל אסיסםענט און

 .nr״’ יי םארטראטעז האבען מאסקאוױץ, םעקס באארד׳
 עגם־ האט ױאװעליר, םשערמאז, אוםפארםײאישען דער

 פירםע די געארדערם און 1T״’ דער גונםםען צו שײדען
 אדער װילמינגםאן אין שאם דעם עםענען או גוריק
 די ארבײםער. 75 די נעמען אוריק און דערבײ נןעגם
 או גױטיג ײאם לץ8 ט«ז או אנטשלאםען איז װגיאן

ג.וגאגטשייד די אויםגופאלגען םירםע חנר *וױמען

 סעםלען; פירםעם בעםהראוב פיר
םדידעיפטגמצפ פםױיפאץ

 בעםהראוב אח ירעם הויז דרעס׳ םשילדרען די
 אץ מליקעװפאר איאט איז 91 לאקאל ױגיאז ארבײםער

 אטנו־ איר *וױנגם װאם םרײד בעםראוב אין ססרייק א
 וױ גלײמײטיג. םראנםען עםליכע אױף קאמף א פיחגז

^ נים קאמף אזא אמ געוױמליך רי י אבער ג n״’ י r 
 םום. אח אנטשלאסענקײם געהעריגער סיט אן אים פירם
ק האבעז דערםון רעזולטאם אלס  וועלכע םירםעס פיר ״י

 אמםער־ םרײד, אין גרעסערע די אוױשען זיך רעכענען
 די י״יאן. יער םים אגריםענם גײעם דעם געשדיבען

פיקעטס די םון כאװאכט שםרעגג ווערען שעפער ןנדערע
מן *ו גו־ײס איז nr״’ די 1» כחות לע8 אירע באגי

 קאג־ די פוז אםאקע געםײנשאםםליכע די *ודיקאושלאגען
n״’ שױרטםאמר דער םים גוזאםען םראקםארם r פון 

 פון או־בײסס־באדינגונגעז די אויף אפאלגאטײםעד קנר
n״’ זײזװ־ און מלאכות מלי יי r — דער םץ 91 לאקאל 

אל. איגםערגעש̂ן
 נוםעו־ לעאםען אין םאראויסגעזאגם האבען מיר וױ

 געײארען געצװאונגעז 91 לאקאל איז ״געדעכםיגקײט״,
 טרײד בעםהראוב אין םםרײק גענעראל א ערקלערען *ו

 איז אםאםיאײשאן דער מים אגרימענם אלטער דער װען
 !ווײפעל־ דער מאגאט. הײנםיגען אנהויב אױסגעגאנגען

 כאסעס מטהראוב די װאם דעם פאר ?רעדים האססער
>n w אנטזאגען צו פום םיל אזוי געקראגען פלמלונג 

 ריוײ און 91 ל8ק8ל מים אגריםענם דעם באנײען *ו זיר
g rp ־טדעפאר שױרט דעם קוםם סםרײק, גענעראל א 
 אײ־ פריהער מאגאטען אםאלגאםײםעד. דעד פון סמס
ר דער  *808 דעו־ און 91 לאקאל אוזישען אגריםענם מ

 אױסגע־ איז סקסארראטקאנ בעסהראוב די פח סייײשאז
tp״g» זיר אפאלגאםײםעד דעד פון םארטרעםער האבען 

 אןײשאסיאסא דער פון םאכעד 8 םיט ײיאפענגעקוממ
ד 1•  09י098ג8ק טיס 09083 די ז9רקױם9אונם ײי

 ל9ב די םון ײםס־באזײנגוגגמ3אר די פון חשביז »יי׳ו
 ײ*3ר8 די ף9ר9װל*9«י י8 זײ בײ ל׳ם9גע׳פו נות״8«י

 אחװ־ נדיג9ג9נפר8 ניס זיך 4ני8גח8רג8 חני!יל*י_
לײן.8 י90ײ3ר8 די פים זיך באראטמױג

 ר9ײם3ד8 3י8ססי93 די ױש^או פארביםזװװגג יי
מי י  ימ* ר9009ײ«ש 8 פיז 9קאי8 ד93*לי9נ9ש י9י י

T.ע זיך איז ״ grtnor גרי an fo. ז9ײ m סםרײק 
ס9ל<יק ייי י 1938ה ז׳9ר8ײ9ג י  י8נ ניס י9סײ318 י

 T938n נאר «ין8ס־ל9ק*פ י9י T* ד9י9ש די כס8מײ
א003809י 099•* 8 1א* 018ל939עװ8 °18038■ 1ל  9’8י

 אױף ד90לגםײ808 דןד פון אפיס ח״אנעואל ירום
 1י0 08*1*18■ חסס 19393 009081■ 1אי ״»*HT 90־״
ײ יי ז19י » 19010 eon .©:awrawn o n r אױטסס 

 אםאלטננזײםדד דדר סארו tmuanatuaoni די ו8 איז
״ י  *8ל ■יז 1WW99T99 983K3 483*1 י* 19380W»< י

0*0 91 W 10*1900 13919180*3» 190898*ל»*■ T

 ־999i3״ioo**9 די ן9ישסעל8י8 ■מאלגסםײס/ד ר9י פמ
 9ו81בעםה די 19393 כאא&טע 91אי פיז קײם3י090 9יש1

 עניז אנגען3 ם9ד 1939״ אײטנעלהײםזה (די .190ײ318
 סמ יף13 093908 091 1א* ^3*093 19י9ל *1 19ל9ײ

 י3סיד 039i*T9"» is 31933*13 י19ח נם91זי9וױים*«*
 -99193״ 19נומ 091 איז ז8«ל 19138 18 אייף 180היל
קײם״).3טי

 האבען «193אי 0*3 31993*13 י19ה 19OT19390 װי
 1דע םון יסען19308 זיד מעם1פי 9נד9באדײם פיר שוין
מ1ש9319אונם אמ 18סיאײש808  **138 לע9ו1איגדיװי יב

 קאהען ב. זײנען i*o *i 0*0901 ^1 ל898ל םים נםם9ם
 ב. ;1ײםע9ר8 120 מ3פםי9באש 9לכ9ײ קאםיאני, 1«

P81331ע9זענ81 ;מלאכות ל93 60 בייטעז18 09 װאו ״ 
 80183 און ר,90ײ318 36 19380 93ל9ײ ׳183*311 אח

snp ווע״ 1שעסע 919138 9ל8 די ר.9בײם18 25 םיט 
 *8ל פח באארד קוטױו9199 די .099*093 339שטר ן9ד

 *93 די 1סםרײקע 9ל8 לעז8* » פאשלאסמ האט 91 ל89
.0*09393 סםרײק 9וױיגליכ
בעםה־ *i 19393 מף89 091 18 01*0 91 ל898ל

 אויד 183 ־לײז>09ייק 191 אויף נ»ר ניט 09083 ראוב
m1938 באארד. גם8ילייש1 לײבאר נעשאנאל 191 7־ 

 האט 11אא3 183לײ 191 פאר ז9רהער8פ *i ביי אױך
 סעס83 *1 03לטו 3לונ9שם I90U93 8 190אמײ3אמאל *1

 הילסס93 191 1אי *ii8 •18*31* *1 באקעמםעז װעלסע
 ־93אױס ,סאםאפסקי ׳19ױם38לג8מ8 191 פמ יחמח־אנט

 g39״ ארד83 לייפאר י91 1« ר9רה8ם פײם םראם^
עי  ען393 אפט1393ארײנ האם 91 ל898ל m 9לאג9 י
m ארױס־ האם 9לכ9״ >9פירמ ילברוד9ז־ה9באאל ״ײאן 

 *־18 אמ יארק גײ 1אי ארבײםאר 300 9איר »0*41193
 די האם 3חשא 091 •1*90 אין שאי 091 01*093193

1 08110390^ *ly r  iyii i f i  038rt3 9Bi*o* האם 
 די .00819 1אי 191193 1אי 91 ל898ל 0*0 08093

ק-8ל 8 19380 ־4ס סארקלאגט 9oi*o 191 האם nr*״
 איז פארהער ײם3 נס.90י138 091 193913 אח 018

 *1 18 338ל180 8 מים *900808■ 190810930*1■ 1938
8« TWIP91 אל98ל סח 938קל *1 190930»* 0*1 ל 

, «80 חנם אױף rxp*io*n* 01918® nr*״ זײז ״ײל
׳938קל 191 םיס ל80 191 191193 אמ 93ל91 0א1

 פמ 191*0 091 19393 אכס1393 האם 4י״* *1 וואס
3npne93 *on 4 חש• אסאסיאיישאן, קאגסראקס^־ס 

 םיט קםיװ9ל89 סאחזאײלמ ix יד1 »381038 פאר װײם׳
 ־8ל לס8 ר.90ײ3־4 93זײ 0910190 9לכ9ײ nr*״ יער

3 ר9י 0 9 ii8  ר,9קסל9דר 1דײחי 190910930»* אח אם0
 *־i* 0808 .0113900099 ג3יי8קל דער 1« י9י8ל י91

 הא־ װאס 019H009901300 191קליי 19390 פח אײשאז
 *18 93ײ1 .190םײ83ל808 191 0*0 0390*138 18 193

ד90אםײ3ל8מ8 191 180 190 19״93 193זײ 19039013
1 0*901. 19״’ 9 1*•* *n nr 93 חאס'e'n39018 ׳ i* 
1 0381038 90i*oיך ix ״’ יער םיט 19ל138ס»*הnr 
 ־X9*10*H*9* 8 8י 1אי 09 ״ײל ,0390*138 18 1*0

w סיס סכסון־ i* י19ה 190119390 יחװ ז־.90אמאלגאמײ 
 0391093 19י8ל 091 0הא 91 ל898ל 1« 31933*13
 גם819ג 19 האם ים,99 חװ־ איז ם9פאו־םר 19 1909״
 זײן IX 033באלא 93ל9ײ 901*0 *1 0910100 19 18

»י0808  1919לIX 919 01810« 1938 7*1 0הא 19 .180י
H* 33י18קל 191 18 1908ל09138 1אי 901*0 *1 338ל 

קיינ־ האם סירםע די אז את׳ אםת דער .0113900099
maa a ■ ..m ■— aaamaamaaiaaamaa maam tototo MAMMAftAto aaA A Laaaaa191 0338783 ניס סאר ix זיך האם און אםאסיאיישאן 

 po ׳ 081 אױס׳ז עשלאםען ox*o »3 דארס ליך3סײ18״
.191*0 190יי083ל8ם8 *1

 ערפןעױימןןרנאניזאציןנס־
פױיד נים־נודם אץ ארנײם

191 HOOקאם־ 038*981*383*4 190*31939 ,193*1׳
 155 »ל4ל nr*״ *■בײםעז־ o־m*o*3 די װאם ■יין

g פירט s9 3 1» י9י9ס 4נים־ײני די 18  tnpi 41T יי1
װי ן.9080ל1191 93װיכםי בראכם93 שוין 083&א 091

]938* «091790 •78987 T® 190119390 >40793 0*817
 0*0 00390*138 193*10931903» 19«90 19*8 ײ־ײ
 *9״ ,19*90 קם91 סםר׳ײק. 19x119 8 *43 4*1״ 191
« 193זײ 09 00390*138 090 * «1913839 *r 1938« מלי׳ 

 *OMIO 1*3« 43 19*8 0991 1» 0ײ3א3 00390*138 *1
4םםויי אץ

 Of 11381 «10931903*193״ 4JOKO [9■8 ״11 *1
138*0390» : ק 9ם די מ &אנ* r* סילם ניסמג ד4

ט--------------------------------- י י ז ► 15
 ם89םרי יי *ח 093813 די אין פאהר אלף1 ן;909ה
 ן9םיל די 1אי 1בײםע18 די לין.911ב 1אי מילם ג3יםי3
»8״1  411שבי 919390 אמ 919X1*9 «31X1193 1913100 ב

ל א 19*90 די 1אי »181191 באזעאם אױך »3די עס  מ
•19ליד10מי 9ז8בײםםל18

 *־138 די יים3א3 האב» װאס ,0901*0 0991 די
 ;םיד81*י ;מילם ניםינג 1998־ב8ר9א די זײנ»: טם,3מע

 אים1ל *ת םילס 3יםינ3 דײמאגם ;לם*9שי9ס* טעקםםיל
קאמפאני. און הארניק

 0991 91393ל8■ *1 »3לי393 183 »3*1 9**100 אין
״י ים3  po 1086 םילס, 3ניטינ ײמ9ל א• :שעפער 4י

 9 *ת ,0191813 1א*לא9 ;1לי9ײ3 .1*39119 םײ»רעם
ל־ 130 ■מ םילס. 33ניסי װיליאמם ; 1*39119 ף89װיי  מ

 *190993990 62 פת 0יל0 33*0*3 *81 ; 0*100 8090
 ד״)9״אלײ די לם8 סם1א1»3 םילס(אױך 33ניטי אםקא עװ.;
 פון םילס 9״*oi3 אץ עווענײ׳ קס180 סיינט 1610 פח
 איז 180 19099ל 191 לין.9113 *,111813 138—44

 אין טרײז־ 1» ר9סוועם*שע« i* 900319 *מ איינער
.918* נײ 190**13

 אלע פאר אוגטערזוכונג עקס־רעי פרײע
ארבײטער ניט־גודם

 8On*03 0911 *1 0811 »״331311903» *91*099 ’1
83«r ד11 ר91לי30םי *1 18* 039118933»* האט  191 י
» 9סיש8שס *1 »ח *• ■• ײ•  את .331*םײל8 הײטס131ג

 1*3 1אי לם89לא אל38רגעש901אי 919138 9*יל 93ל911
ד »3הא 9־4י  םיםגלי־ 919יײ י8* ט39ײ8גע3אײ »י

i9 i. י לם9שס933אײ אױך איז» »8ג  םיםגלי־ *1 *אר ר
עי j*a,g-» *״*». ר9־ב**ס4 !יס״גײס חגר 1*י י «  r 
 סרים 8 »338393 4י״* ניס־סדס *i 1938 איז זינט

י ״י 190*11  *19031* *1 »3*3 *1 לם.898ל 919138 י
 19*1 «ז 19ל*י30םי די 18* בלייז ניט **,1* »3זוכונ
ד גאר 4י״י ד יג»1 האס ר90בײ18 9ל8 ־40 »י  ס

1פ*ל8 ײד•10 דס13ים־31אי ט3שעסטי  »338באל 08ײ *1
i » יט3 n *4*״.

i* ״י יי 1» 19םיסגליז  •3א1א איז 19*9*ש4י
»ו זסירם »4ג  די »091 *־גת*»80 *מ קומ» ix ־

 9לnr 090181119, 4 8״’ יי אמ 191יל3 ’91*099
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 »338ל83 08ײ 190**318 יי *039X8• *4«־ 01913»
 8 09*0910118 155 ל898ל חאט *״*» m *י ניט
»9*י9ם*  םים דך »xu*3 ix 19*90 *i איז *יל8 ל

ה1ז91 09393»* 19*1 סארחיםמ *ח »חײט39ל9ג דער נ
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4 .1 8 4 *i93גזיםי •»־9« 4ניס־י״י די 1»1־בײםע] 

 *8318 *1 װי 190 »3313111903» *1 »[ ל*ד0«3»י 7*1
 919339ל ־בײט»4 *1 חײל 19380 ח־ס1ים־3 9גיזירט
 ־811 93ל9ײ »33133*183 919119 1901» [18 »13100

״1 091 1903» »3 4ל93 וױ .190**318 *1 1« 1» 0 
o*i מי׳ *i9 8 19013 *«־וף m איז אי i.
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י »3*1 .0013»* »022 091 •38003*1  190*418 י
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1 י9ד ן 0390*4  09י »1383930»* אח םדײז־ »

 [9X1919*389 »0ל8ה93 080 4״*’ יי .0013»* »020
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f 100*9• »19ל9
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1  םדײזי r 091* ד9־בײם4 די •93*090 19זײ 0190*4
»8ה m« 8»0 בײם0X4 1893 ביז 783 ב o o  3*r ר8״ 

 ױ װי 193*197*3 14 08״ »0*3*0 לאד81 14 8 סיס
» װאס »1313אדינ3 »־ס י V* ח J םדײדס 91914 י 4* 

 »4* גיו [4 949*10•*״* אל380931903אי 191 190
 [913100 87% 8 01918093 193*191 088 4*״* *1
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חנן ^יזי ת  שע־ די איז באשעפטיגם זײנען װ*ס *לע*  •
 אלגעםײנע אן און שיק־אינגלאך. די אימגעשלאםען סער.

סכירות• די אויף זײמרדסנ
 איע־ בתים בעלי די האבען פארהאנדלועמ די אין

 ײגיאז• דער פון םןןדערונגען אגדערע די *ו געטםיםם
 *רבײטס־ די סארקימען *ו *נםזאגט *בער זיך האבען זײ

 דעריבער איז יוניאן די שכירות. די העכערען און *ײם
סטרײק. גענעראל * ערקלערען is געווען געאוואונגען

אר־ די פון געווארעז באשלאםען איז סםרייק דער
 יוניאן די וואם םאחאםלונג, ספעאיעלער * בײ בײםער

o 15 געו־וםען האם nבייםאג• *זייגער דרײ אױגוסם. טען 
 דעמאנסטרא־ װאונדערבארע » געװען איז פארזאםלונג די
 םון איבערגעבענהייט און אנםשלאסעגהײם m ®ת 9*י
 *פגעשםעלט איז *רבײט די יוגיאן. דער או *רגײטער די

 ױגיאד ארבײםער״ L200 און שעפער *לע אין געווארען
 ®ל*ז» אױחױגג צו געפארשירט האבןן ,1י*3ים־יו3 און
 םענעדזשער דער װי נאכדעם דעמאנסטחסניע. * אין
טין לאקאל. פון  װעגעז באריכםעם האם םעלדמאן, מר

 געגען בתים בעלי די פח שםעלתג אײנגעשפארםער דער
 געשטימם ארבײםער די האבען יוניזדסאחנרונגען״ יי

 פולמאכט סטרײק־קאםיטע דער געבעז i* *יגשטיטיג
 װעלעז זײ m טרײד איז סטרײק גענעדאל » חםען *ו
ז םיטימ דער טיםיג. פאר געפנק *ס י  אז־רע־ אויך י

 געל־ לואים און קראםװעיט פרעגק פון געװאחמ סירם
ױגיאז• ארבײטער גיט־גודס דער פון פעגעדזשער ס$ן,

עמנוױדעױאונײםןןופאוחאנד
 און סאקערס ■ליטערס. ארבײםעד, !םברןידןרי די

 ®*רהאנד־ די פאר זעאט 86 לאקאל יתקמ סםיטשןרם
 אגרי־ דעם באנײען װעגען ןאײסאסי*סא חנר מיט לוסנען
 םעפםעם־ טען1 דעם אױס גײס װעלכער סױיז/ יין םעגם
ר.  פון ירזחידעגט-נמגעדזשער פרידטאן, זכריח וױ מ

 חני־ «ז גמזע אויסזיכםעז די דינען אימר״ גיט לאקאל.
י»מף• » 1* באנײם/װערעז װעט אגריםענם

m באו־יכט § איז m יי םים פארחאנדלוגגעז די 
לי  גוט־ i בײ אפגעגעבעז חאט פרידפאז װ*ס בתים, מ

 די *ז אגגעוױזעז׳ עד ח*ם פיםיג^ םןםבער עזוכמזאג
n* איוט איז מגיאן  p סײ נושטאנד אויםגעזױיכענםעז 

 בתים בעלי די ארגאנימײאנעל. סײ און ל9*י3*3פי
ר׳ דעריבער איז עס און *ס, חײסען מ  1ײני« די 1* זי
 איבעריגע אן קאעעםיעם קריגעז געקאגט m וו*לט

ײמן.  ייגיזיז די װאם פאדזנרתגען, די אױב שמריגק
 אזױנע זײנען אגרימענם, פון באנײאוגג דער בײ שםעלם

ע, מר נים «ס איז מסיג ער  זיד פילט ײגיאן די וױיל ד
n’ די װײל נאר מער. קריגען «ו גכח גיט rr גלויבם׳
ץ ל*גע אינדוםטריעלע די *  אז אזעלמג איז םרײד י
oy יי אוימותױבעז ארבײםער זײ פאד גיס זיך לױנט 

 םrא זײנעז װעלכע םרײד, דעם אק ארבײםם־קאסםעז
 װ«ס םרײדס אקסעםארי אגדערע די אין וױ העכער אױןי

 װערט װאם אד־בײס דעו־ םים אינדירןקם קאנקורירען
 לאקאל פת קאנטראל אונטער׳ז שעפער די אין געטאכט

M די געזאגט פרידםמ תאם — גענו^ גים איז ״עם 
ע קריגען «ו — מיסגלימר, מ  חויכע »ח שםונחמ קו

ר. אױפץ שכירות  פאראינ־ זײנען אדבײםער די מפי
 םחעז םיר געהאלם. און ארבײט האבעז או םערןסירם

מר ײ מ ק ח  באדיג־ אינחשםריעלע די האבען זינאז י
 אױס־ נים זאל ארבײט די אז מז און טו־ײד אין גתגען
מןן שעיער״. די פרן ר

 באאיהונגען אינםימע די און םיםיגג גאגאער דער
 66 לאקאל ייז חעדשם עם װאס וםרױ1 פולקאמנגער און

תני אדױשעןדי ת גליחנר,מימ די זיי פי ם סו עז  דיגעז ק
געמעגם האבען ײניאנס אנדערע װאס בײשפיל אלס

Ikt* mm mim  ■mm - - - - - -     ,.יענעם איז װאס חיץ׳ שרעקליכער דעד טואץ נאנטאן 
 1-200 ארדם געקומען םיטמג ens זײנען געזוען, טאג

מד. ארי» יין םיסגלי מ  אזױ געװען איז םקול סון סו^
i t  ASf געםחם *ײס נאנא; די תאכען םיםגלידעד פילע 

תג די איז דאד װעגם. די m שטײן ם די םח מל
- ~ B-----J----- --------MM4S MiMIMi Mft MM iMMMMiAAMM m —  ■ ק םיםגליחלר װ  אױס האבעז זײ און מוםםערחאםסע ן מ

י גנימרם *r י  tn v n דים• דער אין באמײליגם זיך 
r * p אעטעל «יז ננטחיאזט יסס^  י7װץשמעט ז■יג

ן פן ױו i *נגעװיזעז׳ אײגליישומ ןיין אץ האמ ו f ד> 
atn מן אוטיסטאץ דו פארהאנד* די וחװ םיםינג דלם מ

 גו גיט אום אן, נאך גײען בתים בעלי די מים לוגגען
 אפגעםאנעגער םארםיג א םאר םיטגלידער די שםעלען

 ער האט ױגיאן- די געםאן. אפס װעדם דאם װי זאך,
 די געטי מיםען זאלען מעמבערם די אז היל געזאגם-

 וועלען די אויב באשליםען• אלײן און לאגע גאטנע
 קימערע אדער שכירות העכערע םאדערען צו באשליםען
 זײ ראט ער טאן. עם פירערשאםט די וועם שםוגדען״

 וואם פאדערונגען די םיט גאטגעגען צו זיד איאט אבער
 םאר־ צו אויםגעארביים, האט לאקאל פח עקזעקוטױוע די

 די אז םארזיכערעז םרײד- אין קאנטראל דעם שםארקען
 שכירות די פאר פאראנטווארםליד דין זאל אםאסיאיישאן

 םיטגלידער. אירע םת שעפער די אין ארגייטער די ®ון
 אםען אל1 גרויסער דער אויף אמעװיזען אייד האם ער

 איאט זיך מוז יוניאן די װעלכע אויף םרײד״ אין שאפס
 איג־ מאכעז אדער זײ ױניאניזירען צו קאטנענטרירען

 די האם מיטינג דער ארבײטען. או די פאר םעגליד
 איינ״ האט און בייפאל װארימען םיט אויפגענומען רעדע

 קאנפערענץ דער פול־מאכט געבען או באשלאסען שטיםיג
 באדיגגונ־ די אויף אגריםענם דעם שליסען או קאםיטע

̂ םעגליו־. פאר געפיגען זײ װאם גען

 נױיס w 62 יוניאו לנוזשעױ
נעכורםםסאנ סען30 פײעח זל
לא־ יוגקח, ארבײטער נעגליזשי און אנחנרװער די

 גיכען אין װערט איגםערנעשאנאל- אוגזער םון 62 קאל
 דער סעלדעם געלעגענחײם׳ דער בײ־ אלם. יאר 30

y מעגעדזשער t >לא?א nym a י װאמ .ראש ױאלסאס% 
 ױבי־ דעם ®ת פײערונג פאסיגע א דורכפירען יוגיאן
 אין קאטנערט רייכען אױםערגעוױיגליד אן םיט לעאוס

 פאסט עם וױ אופנים- אגדערע אױף איז האל קארנעגי
שפזזזע אזא פאר

 א&אל תאם םען וױ ארבײטער- וױיטגודם די און
 נא&ת האבען >62 לאקאל פון םיםגלידער די גערופען

 זײער פון פײעדונג דער בײ פרייען או זיך װאס מיט
 ■יאנערעז די דען 1909 אין יובילײ. דדײסיג־יאריגזנז

 פון םשארםער דעם געקראגען חאבען לאקאל דעם פץ
 שטוגדען 60 געארבײם זיי האבען אינסערנעשאגאל- דער

ד זײגעז שטונדען לעגגערע פיל נארםאל. װאך א  יוי
 שפע־ יאר ®יר זדן ערשט זאך. געזױיגלימ א געװען
 םיחנרשאפט דער אונטער םםרײק געגעראל אין םער,

 אויםגעקעסםם טאכער װײםגודס די האכען שאר׳ן- פון
ton ־שםונדיגער60 א םיט אגריםעגם ױגיאן ערשםען 

 קלײן געװען דע&אלט אח לאקאל דעד ארבײםסיוואך.
ל מ ױז «ל8 ז די ת  איו םאג נו חײגם ך.שיוא ןוא י

 איגםערנעשא־ דער אק לאקאל דריטער דעד 62 לאקאל
 דארם. באלאגגם װאס םיטגלידער אל1 דעד לױם גאל
 זײנען טרײד איז ארבײםער די פון באדיגגומעז די און

 גע׳חלום׳ט גיט אפילו האבען ייאנערן די אז אזויגע׳
דערפון.

ד או גרײםעגדיג זיך ן  רערוױילע גײט פייןרונג- ו
 םעטיגקײט. יוגיאן געװײגליכער איר מים אז 62 לאקאל

 גע• לאקאל דער האם אױגוםם טען12 פח וױק־עט• די
 עס עןבװעל אץ הויז- ױגיםי אין אױספאג דעם האם

 אקםיװםםע די פון הונדערט יאר א באטײליגט זיד חאבען
 ברי־ ״באנדעל דער פח פארשסעלומ די םיםגלידער.

 גרױס ארויםגעײםעז געלעגעגחײם דעד בײ חאם גאדע׳
ח מיםגלידער די פון !ופרידענחײט  זעקס איבער געסט. י

 איאט כיו שױן האבעז לאקאל פון םעפבערס טױזעגט
 לאקאל דעו־ מאס אונטערזוכומ, עקס־רעי די תרבגעמאכט

 שאר וױ און״ םיםגלידער די פאר אײגגעארדעגם האם
m אז אזױנע- •י־אגזשמענטם די זימעז דערקלערם, r«« 
 עקס־רעי די נעםען װעם לאקאל פון מיטגליד אײטניגער

געזוגם. זײעך פארהיטען או אום בילדער

 m אװ אוס איםסערן אין
דמפארםםענם

 װײס־ שדײבם .סעסערד בײ םעזאן וױגםעד דעד
 איס איםםערן פון טעגעדושעד װאנדער, העדי •רעזידעגם

 9םיל אנגעפאנגעז• שױן זיד חאם דעפארםפמם- םיח אװ
ח אװ אוס אדבײםאז אגגאהױבעז שױן תאמן שעפעד מ

 I »ן אנפאנג אין געוױינליד װי לײגם. גײע די אױף
 די װעגען קאםילעינטס םך א ארײן קוםען סעזאן גייעם

 זיך, באקלאגען ארבײםער םאנכע פרײזען. געםעםעלםע
 1- אגדעדע נידעריג, «ו געםעםעלם זײנעז פריתען די אז
 סך םען אז שװערע, אזוינע זײנען סםײלס נייע די אז
 םיןך די פארזיכערען װילען םיר םאח־ינען. ניט דעם בײ

y אדזשאםםערס אמ פרייז־קאמיטעם די אז, גלידער. m 
 Mfp זאלען ארבייםער די אז זען ix םאחיכםיג זייער

 » האפען, לאםיר ארבײם. דער בײ לעבען א מאכען
 פאר• זײ װעלען אײנשטעלען זיך װעם םעזאן דער װען

דערפון. םער אמ םיניםום דעם זיבער דינען
 ןד װאנדעד פרעזידענם וױיס װארענם גלייכצייםיג

 דאס אויסמאכען ניט קענען ארבײםער די וואו פאלען אין
 עקססדו *ו לײגעז בתים בעלי די װאו אדער פינימום,

 ארבײסןך די זאלען םטײלס. געםעםעלםע אויף ארביים
 »ו ארבײט אױג ױניאן. דער אין װיסען לאזען גלייד

 סםײל־טפ^ דעם אנגעבען די זאלען געווארען- גוגעלעגט
 װאס ארבײט עקסםרא די אנגעבען און דרעם דעד פמ
 ךןו סון םארטרעםער דעד אום געווארען אוגעגעבען איז

 סדך קען נים. ווען האנדלען. קענען גלײן־ זאל ױניאן
 נאכלעםיגסייפ דיער דורך זאלען ארבײםער די אז םען

מאלט עקסםרא די פארלירען  מד זײנעז זײ װעלכע או ג
רעכםיגם.

שעוקו דרעס טשילדרען אץ שװעריקײטען
 טשןר אימיארשעל םון לעגםענס אנםשיידונג אן

 װעלצן אינדוסטריע. דרעם םשילדרענס דער אין םאז
 סאננן געשםעלט האט .91 לאקאל םיט אגרימענט אן האט

 אומביקמ־ אן אין טאון אוו אוט טרײד דעם פון שעפער
 מױיאן או געװעז׳ את אגםשײדזנג די לאגע. םער
p חאמװ זואט ןרסאגחש >npa n  rn m n 

 m געממ ארנײט זײער מחען םאון, אװ אוט שעפער
m װערם ארבײם וואו אז און שעוער 91 לאקאל i 

 דו פון םײל 26 וױ םער נים דינען תאם שעפער אין
p i r ד װי סטאנחזרדס זעלביגע די אגהאלםעז םחען 
יאד^ גיו פאר פאר שרײבם אגריםענט דער מאם

 םאד ארבײטען שעפער מאון אװ די װי אזױ
 אגסשײחוג די טאכס חשאבער, אײן וױ םער פאר םםעגס
י יײעופירען נױטיג וי  agn יין סטאגמרדס םארטען נ

 אד די װעלכען פאר דזשאבער דעם לױט שא■״ זעלבעז
 ■■פרןדר פון חילף דער םים געמאכם. װעדם בײט

 מ• 1« גו־מבערג חעדי וױים־פרעזידענם און דוביגס?י
mp םאון אװ אום דעם געלומען עס איז ^1 קאל n 

i אזױ לײזונג- t געפינעז <י םעגם t שעפער די v1ל 
jpmp I919P זאלען ארבײםעד די און ארבײם tm p 

מ אראגושטענטס די באדיעוגגען. געחעדיגע די  ויי
ה *ײטוױיליגע  am םשילדדןן אין אגריםעגט דער ג

p נײ ייז םיייי n r ײ ײז■םגױא װעט uim די נ f*" 
 אײטסד זען מען װעם אגריםענט גייעם א פאר לונגעז

r די ישעןוװו באאיחונג געמרמע א שםאלען taaaiwri 
o אין קאגםראקםארס און n .םרײד־

באנײט ארבײט ארגאניזאציאנס די
ם די ^ « אניז r אװ אוט דער װאס ^־בײס ארג b 

Mb i 1אי דזשיידױ גװ אין M פירם דעיארםפמם t 
 חויל־ גוטן ברעמט און געװארען באנײם איז ׳p־nr גיי

t ךױױדוש נױ אין ארבײםעו־ ?ארסעם די םאםען. i n 
 ארגאדיזןדו אוגזערע פמ םעטיג?ײם m אױף א■ ייד

ק יײ מיט דמען װעלכע  «יד בארירוטג םעגליכער י
» ךי ארום מגליו־ פארםײלם ווערעז קוליארעז ן  ז

o לױם n ד םען מעג ארגאנײזער^ די פח באריכם» 
wnw o װארםעז n די אױן• און רעזולםאטעז גיםע ■  י

vtvn איו ארבײטער עקסילמםירםע ערגסםעז  o n 
o ?רימז װעלעו n פיז שיז m .יינקך

 שםןד ן אן אינם גײט אוםגעגענד און גױנװג אין
י אװישען קאםיײז ארגאגיזאויאנס קער ז סרגײימי י  י

 עןװארעג אי«ם איו עם װאו םדײז־. אוגטערװעש
n n אדײגגעשיקם אהיז האט דמארםםענם iPnt o n 

מן די ארױסווומלפען חאראגס לואיס נײזער לי מ ר  א
 י M דארט פירען װעלכע קולא אנא איז כעלס?י אײב

“ ארבײט.
rny פיז אטלסועזר אלס Mom to  o n 

װ n געלמגען ייו  נוייי גיובודג איז יתקסיזיח
 1« סטס־וײסיאר ד* דןרט דיגפארקיראענ שעועד,

 ■ח שכירוזו די חעכערעגדיג און שםוגדען 86 אױף
אױוץ דאלאר פמף ביו דדײ ®מ מים ןרבײםער

. n r

ט ►PC• ם״ 1939 .4■ י י ו7 ז

 סױיד נארמענם האפען אין
דגפאופםןנס

 *ר באזוגדערע א האבען גו שײנם ■ענםילוױיניע
 אנםלױםען m זוכען וואס באםעם םאר קראםט ניהונגם

 דארםען זיך עםענען טאקע דערםאר ױניאן. דער שן
 אין װי סעזאנען גוםע אין שעפער. נייע מאל »לע

i?19 װאם באסעם פאל אלע זיד געםינען עס *לעכםע. n 
 זײער װאם םאן קענעז זײ וועלען פענסילוױיגיע אין אן

גלוםם. הארז
 איז אבער הײגם אםאל. אפת געװעז עם איז אפשר

n איז דעםארםםענם םרײד גארמענט קאטען א ®אראן n 
 םירערשאםם ענערגישער דער אונטער אינםערנעשאגאל

 ארגאנײזערם די רײזבערג עלײעם וױיס־פרעזידענט »ן
 שעפער נײע אלע די אויס זוכען דעפארםםעגם דעם «ן
 בתים בעלי די ויד באגעגענען «ײם קורנער א אץ »ן

o איז ײניאז זעלביגער דער מים וױדער n ולאץ. נײעם
 ואר למםע די ײרן• אז רײזבערג׳ גאריכטעט אזױ

 שע־ םיר נײע אפגעםײגם דעפארטםעם דץ האם װאנען
 ״גיל־ די זײנען שעוער די םעריםאריע. דער אק וער
 ?ולם־ אק דרעם״ ״אלעז ;כרמל מאונם פון דרעם״ פ»

 ״םראק־ די און סלעיםינגטאן איז דרעם״ ״חשודי ;פאגט
םרא?װיל. אין קאספאגי״ פאגוםעקםשוריגג וױל

 דװץ דרעסעס. הױו אױף ארבײט דרעס גילפאן די
o r 40 געקראגען ארבײםער די האבעז אגרימעגם t* 

 שםונ־ א סענט 36 פון געהאלם מיגימום א װאך, שסונדען
r דרעם אלען די באדיגגומען. ױניאן אנדערע די און 

 אן אנגעשלאסען זיך־ האט יו דרעםעס. רעיאן פאכם
i r אונםערגעשריבען און אסאםיאיישאן פרײז פאפולאר 
o r א שםונחמ 85 םים אגריםענם דרעס רעגולערעז 
 איז גודײ, *נחװיע די פון םיניסוםס. ױניאז און מאו

 יאד־ ױו ן ארפ שאפ קאנםרא?םאד t דרעס חשודי ױ
ך האם און חשאבער קעד ז אנגעשלאםעז וי  ײנײ־ m ו
 ן »ייד איז םײ־פע פרא?רויל די און סיאײשוזאסא פעד

 אגגע־ זיך האט און דרעסעם רעיאז אױף קגמדאקםאר
אסיאײשן.אס קאנםראקםארס דרעם דער אן ילאםעז

ײמער ר פון ארב ע רן ד ע ט ם אי ל ״ ײ ״ א ^  ק
ען ױג ר א ת ע ט ר א ש ם ט ל ל א א ק א ל

t  ̂  ̂ MtMB MM MMMMMMM MM --------------------------- ?אריארײ־ אײל איםםערן רn פיז ארבײטער די
 *ודי? לאגג נים איז װאס םירמע אוגטערװעש די «אן.

 הא• פאסאםשחעםס, קליגטאן. אין געווארעז ןרגאנידרם
םשארםעו־ t אינטעתעשאנאל דער םץ געקראגען 03
560 לאקאל «לס

 פאר־ דמען לאקאל פון מיםגלידער םשארטער די
עגי פעקנאפאר^ גארעס  אלעסאגדדיױ״ גרעיס סטיװם. י
t נאיסאניאן- ?לעיר װארספאל- ןמא i t .חילדא קאסקי 

 םמגלןן׳ פעדי מינטעיר^ פעימי וײן^ יעלא סילװזג
 י?ער,9ב סילװיא נעסםעל״ גערםרח־ םעקגיני^ נלאדיס

 םשעם. ראסעל. אוירל גװיגארד, אמא סאםעם׳ קוםהרין
?יםעריחש. פארגארעם און לאפבלײז ג

ײנער ס צינ א ען ב ױן ה ר ש ע ם מ ען ני ^ ױ ל
 חװ־ פון גאלדםםײן חשאזעף םר. באס< א פאראן

i האם לעװין״. און •גאלדסטיין וידםע n נעבאך כאס 
ען ש ד מ n ײאנדעדלוסם. ויייי it ל ע  ןר־ זימע װי «

 זײנע םים אויף ויד ער חױבם דך, אדגאניזירעז טיסער
m און !ילאד’*®* i n םדא־ אויגען די װאו אוועק 
אים. 01

i איז P'111 יאו• עםליכע םים n אגםלאםעז כאס 
 גע־ אךנײײארש אים תאס םופאן דאט .9לפי9פילאז־ יח

מנן ייז דןלאר עטליכע 9י9װש קאפמ א ד •  1אי זדיט *
דן  ,01939191 א«יס 19אכ חאס H ן,9אב1אױם יניי

^ipa זיד אסײ 19 ייק pyim i ־ .ןעססאיואחש וױן מ  י
*91 ומוד אני 191191 019ײ אלץ איז ם9 אז

מ ײ «. m פיז ״ תי 9א אים תאס ײגי» די י 1 193* 
מו ד י o »יז ײי n ץ ם9נײ לו i איז י t t װי r v חאנע 

 זײ האמװ קם,9ל91 גים ודס מי ר9»־בײם די 193״•
m ז9ןנשלים ז9חױב91ייד«ג  i t מי ן.1י

. oippn ניס 09 סאס גאלדסטײז «*. ן ז װי מ
י ייי o י9 סװא אױף זאד 9שמר9 י n 1ײ Aiaanoin 
w די 19אווארפ11א*ױס •5 n i 19 װאםan
t« 9ס6•נמ׳*ל» » m ן tי r ת o• י n  * n  i t  no 
.u o n o it eat oatreit 1«  oitsya 9p n •* 

ײ ײינם r ז n t  i9 3 t 991911. .190*״ w in 
m  m • גיס rw  i9it>at0״o״ m א  םיגי9ם ײני

o י״®• n י » י מי m* י  m  o n  o n  m & nt

 אז אױםזיכםען אלע פאראן זײנען 09 איז לײבאר־־באארד
 אץ ״ריקנעםען םוזעז ארבײםער אגםזאגםע די װעם מ־
i 1 פ«ר שבירות גאלעז די nשםײעץ זײ װאם צײט אנ*ער 
או־בײם. 1יםע1א

 טרײד סקױרט אץ סאמפײן העלםען
באסטאן אץ

 קאםען םיז אפםײלוע טם9מאםאטשח איםםעח די
o איז איצם לםט9ד> נם9פארםם9ד םױיד גארםענט n *קאם 

 1אי 1א oi'o באארד חשאיגם 1באםםא די װאם יײז׳
onpo .1פי לםאם1ז9ר אלם םרײד o n די איז קאםפײן 

 *91 ז91װאוג191 1שוי קאמפאני״ 1טםװע1םםא ״ווינחאר
i םיט אגוײםענם אן ן9רשושרײב9אוגט ז9װאר n 1יוניא. 

i •190 םינף סת סטיײיק א אד1 n אי*ם איז קאםפײן 
 9ד9י אז ערװאו־םעט יחמ־ט עס את שװאונג פולמ אין

 19יכ1 1אי זאל באסםאן 1אי שא■ ספארםװער און ט1סקײ
תן לם9שט91 אל.1קאגם יתיאן 19אונם ײי

 םאנםרעאל אין קלאוהמאנער
חענערוננ זייןר אן חאלםען

o 19* פוץ 1111939״ די iy itu שכידות, ךי אױף
 T9DPP91 האבען ר9קלאוקמאכ ר9םאנםרמל די װאם
 90Dp9i די mo פארבלײבעז ״up יײײ 9*ט9ל די יירד
opr לטס .פןסאגאט m גג1סשײראג ira m -b n  no* 

o רייםאר. n די ן93פארבלײ יאר םוף ביז אז חייסם 
•19H91 װי שכיחת
 קלאוק די 19תאב ן.9מאלי91 שויז i9an טיר װי

 רונג919פארקל א רם9פאז־9ג אל9סאגטר אץ בתים לי9ב
ovoii'i די םץ i ױניזז די אח o n אױף o n עענט־!

jh’30 91939״ פאר סאולאנג t םיט 0190 i לױם) 
o n ״אט91 *דדיס בײדע ז93הא נם9אגרימ n  0391 t 

®o n  I9u n n i9 1919m בתים בעלי די ר.)9זום *n
i ס.1לאנ1פא בען t די am״i9o י ז9391יק1*ו ז9זןל  י

oi9*n* m, 19 19האב זײ װאסVPP91. 91פרא די 
t״9i T939191193K איז  is I9m זײן אח פארםיטאװי 

i איו׳ אנםשיידמג t װי ירוח3ש די ן93בלײ יאנואר בת 
 או*ונ* i9o״om די J9®mi HP גוױיטען פאר׳ן .191191

.039*111 ®ינף 19אזל19ס
ת ״*געדזשער שײז> רגארד9ב i ו n מאנםרעאל 

 פאל־ איז יוניאז די it רם׳9רקל9 תאס באארד, דזשאינם
u אנטשײתטג *m סיס ז9*ופריד קאס p  o n 19זײנ 

 190 דאח• HP 1900P91 אנתױפ .0193191 שנירות די
n m o is 1919וי בתים לי9ב די סיט ז9פארהאנדל I 

m נם.9אגרים ם9נײ  Bfn פאלם9י 190 װעס יױ• 09װ 
»19.

 באאמטע און ױניאן דער אױוא אטאסעס
צוזאמען ברעכען

י ®יז 1931IHP( 90״ײ91 י1 *100P901300 0911 י
0191 *i י 1919שט ט3&א איר אח ײט91'09ױנימ*ם י
ם דח־ז־ כ yoo די 19191 סען9פרא* מוי i'w n פיחװ־

פאר 9קל«ג די ז.9פאל913דח* זײנען ױניאן, m ®ת
ito ל9סמ9ם 19191 אנס־יף m p ליו אח n 9וי tp n 

mo o« זולםאם91 אלס n  r״m  19191 p 0 אײדיעל 9 ii 
o n  «tp יט* o st n o  *pi 91ארױם ז9זײג ן.90מאגא* 

lynpiyi lyonpi פאר־ גוםםאמ דזשאשח מװײכם. פת 
3• 1939191 1« 1לדי1ש גים onrtpm זײ האם לם1א t 

m ניש9*וחדי*  i t 19 איז 09 אז גלױבסmii9i osto9i 
ך א חו fo® 1* מ to o 'm פאלשז ײדד זײ jrn y 

n די tim a  190119190 19191 I9»np פאי־ שײז׳ 
o 19*9ל1פא n פון 99191 ז1ײני סנסי i'll ^ 9a iip 
p יז19HPV1 3 019ל91אפ 191 י11 i 193090190 190םי. 

װי yp די װי ן to t וסג* 19191 לױז3 גים גןריצטעט איו 
19191 HP n p ir m i ס 9*ל  אח ימיאגס עלאגש9ת9א'נ

am די  9*ou״i9o ירם09־19פאחױנם באװעגובג p i 
 oypvov יײ *ײף •yDwjy בעססןר דזגד םדייעד. דעס
o tn אן די תי ס י n לי93 די גי r a ז י a י n 
19P מםיגקײס. ןרמניוןויאס סיי סוז

 אפשםי־ נעװינם אינםגרנעשאנאל
ה$. נארםענס אלפענא אין טוננ
i איז n י*1 לײבאו״ נעשאנאל די װאס אםשסייםעג 
o האס באארד לײשאנס i'oyisin פח לאנג1םא 1יס׳1א 

i n 1919װ װאס ר90ײ31א נד9םויז די 1*װישע מניאן 
 גאו״ ״אלםענא m פיו 1יקע1םאב די אין םסיגם9באש

o ז.91מישי 1אי קא.״ נם9ם n מים ױניאן!עװאונען די 
o* את קאמפאני די אח 09מאיאריט אנםשײדעגער אן r 

 אלם שאנאל91אינסער אונזער nwpiyig is ז9געצוואונג
 m® אירע ארבײםער די פח עםערין101פא אײנ*יגע די

®ארהאגדלועען• 9קםיװ9קאל
m 19״אלס91 איו אפשםימעג די  P« 19HP191 

 אל1919דזש ולאםקי!. אב. װי את לי1י פח מאך 19*ם9ל
 19האב מסינסקי״ נם9עזידi* oyos'ma *1 ארגאגײחנר,

 1«־ ארבײם*!. 811 באםײליגם זיד אפשטיגװגג m איז
isa 489 זיי n פאר !*שסיסס m 193הא 332 איז יתיאז 

19191 oo'ooyi.
i n ת 1וי® i n איז יעיאז i n איז אושסיסונג 

 די אמ .0190019 װיכםיגקײם. ר93עװײנלי119אױס פח
o אי? 900911 די ®ח 93אײ םע1םי n נס9ם1א1 קאםען

 19קאם P® אסאסיאײסאז די אין אנגעזעז 19זײ איז סזײיד
1*03901 oinioopyoiiso. באשעםםיגם 9םידס די 

pV o'ioaw* ארבײטער. םױזןנס א 193אי *p 90 די* 
i*i 019131״ 19*018 ביז וי 011389010 *ײםען am*״ 

n די םער. i'8 9 i m n o איז ױד .n i'o 'o  rw iom a
t '11® 19סײ OHruima את oy װזװ  m190 1יאipin• 

139191 m. 193ל9ײ o n 1930לא םך א גע״אס אסאל- 
o ׳o»09P־i3’3״o את n נים 09כם חיעס *on i'i pv 

jr io 19 ײד ואל ג3119ל?9באפ די ר93ל9װ פת T939P* 
19193• t ביז 039סױז פון פסיגט90בא װאס פאבריק 

o 190״3m 019131״ 19*010 ir i װי באסראפם דארס 
mooyii m ^ל גיט ם׳זאל יג39װ מי גלי i •19מ n 

r*io איז פאדיגמממ 91םםי3סגי1א *לע ךי m  m 
o 1939131*3111 ן9לונג9ג סאנאל9319גטיא n את אייו

■MMMM MftMi MM MMMMMMM !■HMBMIMUM U ■ m ■■m . mi t  isiuynya'm ט9סאיאריט m u m  p* m o'om״ 
t  m ai 09 m !*אויפסו. גרוים
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t ם ״ ק נ םי ב רן ע נ

אמענדנעוספאפעדושאץדועס
m w m p

 בײם זה םעלדעם, ביאלים מאריס •רעזידעגם וױים
 ■רײזען סעטלען מאר סיםםעם נײעם דעם אימשםעלעז

 אלגעםײנעם *ן is געקוםען עם אמ םרײד, דרעם איז
 אנגע־ שעפער םערםםע אין האט וועלכער סםאפעדזש.

 שע־ פאנכע איז אבער שםונדען, עםליכע בלויז האלםען
םעג. םיר ארום געדויערם עס האט יער

 פרײזען סעםלען םח סיםםעם דעם אין ענדערונג די
 אגריםענם. דעם באױיען בײם געװארען באשטיםם איז
 אגאוהאלטעז געפאדערם דעמאלם האבען בתים בעלי די
 געפט מעז אײדער ■רײזען םעסלען ®ון סיםםעם אלטע די
. זײ ן מ ז אז געװאלט׳ חאם ײגיסן די מ  זנר־ תזל מ

מז  סםײלם נײע די אױף ארבײטען is ארבײסער די לוי
 גע־ ירײזען. די סעםלען םען זאל דאן און מאד 1אײ

 אוימװפרו־ קאםיראמים * אויף זיד מעו האט אײגיגם
ir r a פאנאםען זעקם פאר סיסטעמען בײדע o**s און pp, 
 אין זיך מען זאל אײגיגען״ קעגען גים זיך װעם מען אויב
 חנם לױם ןרביסדיישןן• אױף פארלסיען 9פראג דער

 געדארפט פאנאסען דרײ ערשםע די &ען האס אפסאן,
 תאם ױגיאז די װאס סיסםעם- נײעם דעם לױט סעטלען

גע־ םען 09« 1900190 דרײ געקטפע די נעפארעדט.

 געדארםט האס סיםםעם דער געסאנט. װערעז דחגסעס
•’fV ((1017 דעם odipp p״ l*••״ ײי

kftkk MB ■(■BtM tUMI kLkM MB ■MMMi ------------ -----■  *91 ײם1 גאנגע די האבען בתים בעדי די כאטש
םעםלען פוץ םיםםעם 9נײ די דארף םאג דןם אז װאוסט.

. . ----------------- ——— Mk kMBIM kHMNt MMIMini• Mfe MkBBkBMfcגע&אגש זיד אבעד זײ האבען ווערעז״ אנגעחױבעז ארײזןן
kkk̂ MkkB kkAk kkU k kMkkkkkkkkk kkkk^  טאראױס. po ■רייזימ געםעסעדם גים ארן װיסאנדיג גיס

 ל90ב« s ארױסגאגאגען pp האט באארד חשאינם די
ר s ~ סשאדלײס שא■ די *ו מ ז מי  מרמםלוגס סי

ך גים ווױף »רבימחח u נים גערומן, ה*ס n װ*ס ס  גן
 געםעםעלטע p*p װאו שאשער אין גארםעגםס. םןלםע
 דערסארגע ארבײםער די זײנאן גישם^ זײנ«ן סםײלם

ו גזגװאחת  װארםען און שעמד די איז וגזלײגבטאר נ
פ סון גיז סלןן וון ■רײחנן. סן

K ל * לי « מן — בי*ליס שרײבט — בזוים מ  די
י m כדוגז שסארק ג«ומת •למלוגג זײ האט ײניאן י

kk k|kk b *M* •kkkMBM M  nkNMmHMI---------------------------------- —------ n ײסי ר ןרנ מ # Ttp ץ ן מערעג  םים מ
 געװןורען ו!ינגע^ררעגם ןןלעם וױז ifv״K׳09v» י#י
ו און ן ױןו ד איעתסירט. n סיסםןם נ

 #םען דעם ארצײטען מיטגלידער שיסאגאד
ד די סעיטעמבער « סרבנזת נ

m  MtM■ bMMM mmM LiMMtMM It------------ —--------------------------------------  דזשןמס שיק^ג) די oyn *ודיק ײס1 שסיקעל ש
n m p די גו רלק#םענדירם tv #o?ypf7 מיסגלידעד די 
 בײשםײערומ אלט שמ^ םאג מלבען » ארבימײװ ז«אמ

w י«ר n 4מ»י־קרמוו די «אר יאנד ג*דס«קםנדיאן 
.עי«« «ס<ק«רן די גוטגעחײסזנז חאבען לאקאלס y«ל

 k|MMM mm •yk kkk kkkB bBBB--------kkkk״ ---- ו ן נ ױ ן ס װי ןז ofn #טדײד וױן סלעק געזרען איז ן
kkkkk kk̂ kkk kkk BkkkkBk kkkftkארבייט. גענוג װעדיװ װעם עס בח אאװארסשן געםחם סזן

p די חןט איאם j'firn דעד אז באשלןטןז׳ נןארד 
̂ל װאם שבת  זײן זאל ארבײסעז <ו װעדןן עדלױבש ז

0 pjrrהמסעמבער. סעז o f די װןדןן ערלויבם זאל 
 װעלכעז פח םןג* nnmu דאם ןרבייםןן *ז פיטגלידוגר

שײןוןן שכידות סאג זואלכשן ן װןלןן זײ  אום ביין
 דאם וױיל געווארען אױסגעקליבען את קןנ דןד אאגד.

 פאקסיש מןן םוכיס׳ י#יס אידישן די אאר אױק לק9<
לן מו ז םנן זײן װןלאן שן  ינם ײדד גחנג• וח׳יי גןש̂ל

אז נא»לופ ם ל*ד<רסגיפ די וון מיי מ לן מן  מנ«ן*
 זײ ײז ז*ײס־אארל^ יײשד אןר ביקןל t גןןןופ<1

vjptnt 1<בײשווײ<ד וןױר y n• לקא iiVyap or» y 
fpו n דמד, ןךו יוניןן דז y ̂קסיש ממזגלײ ןלן א

t v ® tp i i N n  lyVy^ Tjn• ײ ײלקי ייי

 נדזשע׳8 ל»ס אין אנרימענם דרמם
 מנפראגך סמוס is נאנײט; מס

ןרנאניזירט שעפער םיננ
 אנדזשעלעם לאס דער פון םענעחשער למקי׳ י.

 די פים אגרימענט דער אז םעלדעם, באארד» חשאינם
 דעם אויםגעגאנגען איז וואם םאנוסעקםשורערס, דרעם

 פארבעסע־ םאנכע םיט געװארען באנײם איז יולי, םעז1
רוגגעז•

 םתען װעם עם »ז אויםגעזען. עס האס גײס א פאר
 םא* די װאס דעם איבער טרײד אין סטרײק א או קוםען

 שכירוו^ די אין שניט א געפאחגרט חאבען נופעקםשורערם
 אונםערגעשריבען אח געװארעז וױיכער אבער דינען זײ

םקעילס. זעלביגע די אױף אגרימענם דעם
 ױניאניזירם באארד חשאינם די האט גלײסייטיג

 האס װאס ססרײק, א נאך שאפם׳ קאנטראקסאר קלאוק 16
 ארבײםער די האט אגריםעגם דער װאך. אײן גןדויערס
 חעכערוע א ;ארבײםם־װאך שםונדען 35 די געגעבען

 דורכ* אק ■ראאענט גדואנאיג ארזם אױף שכירות די אץ
 ארבײםער 300 ארום שא^ יעיאז קלאחד א און שגימ■

 פריחער האכעז זײ שעפער. די אין כאשעפטיגט ווערען
 גע־ קלעגליכעז פאר װאך א שםוגדען 16 בח געארבײם

האלס.

ס ע י צ ו ל א ז ע ר _ ה ג א ד

 װעסס 239 ספארם׳ נארפאן פת ארבייטער די םיר״
 שאו־ אוגזער it דאנק א אוים דריקען סםרים״ טע39

 דין פאר >22 לאקאל וױנםער, הערי בתדעו־ םשערםאן׳
 ש*• אונזער םאר געםאן ד״אם ער וואס ארבייט געטרייער

 אינםער• דער פאר אויך און יאר. םינף לעאטע די םאר
םיםגליד. םעטיגער א אלס געשאגאל״
 םיר האבען םישען געדעקטע םיט פארםי א ביי

 אוגזןר פרעזענםירם האבען םיר אח אםוזירט׳ םיין זיד
 םיד און ״ריסם־וואםש״, גאלדענעם א םיט שאפ־טשערפאן

 און געזונםערהיים טראגען עם זאל ער אים װינשען
וױיםער. ארביים גוטער דין פיט גײן

 ביזנעס־אגענט אונזער פרעזענטירם םיר האבען אויך
 גוםער ייץ פאי פרעזענם פײנעם א םיט שאכטער׳ ברודער
ארבייט.

 22 לאקאל — בראמ םעם
 22 לאקאל — רייד בעני

 22 לאקאל — שיםםיםס איזידאר
22 לאקאל — שפרידער איזידאר

?ואםיםע. די

 עװ. אכםע 634 קאוםם״, .געלדא פון ארבײםער די
 אהידאד ברודער עחױילם װידער אײגשםיםיג האבעז

 אויס אים דריקען און שאפ פון טשערפאן אלם קאוםםאן
 *- אומדערםידלימ גוםע, דין פאר אגערקןננונג פזלע
j ארבייסער די םון אינםערעסזנן די פאר כײס in די 

ר דורר יאר. דרײ למטע שא• אוגזער איז «ײם ת

 נעװינפ 102 וױיװערנװניממס.
מג מימחש נענען םפרייס

 102 לאקאל יעיאז דדײװערם דרעם און קקלאו די
אן האס׳  באלע־ די םים געאיעיגט זין סםרײק׳ קוראען א נ

 באדינגוסנעז אױף קאפפאניפ ועקעווש *וױי פון באםים
TP• פאר־ באדײטזננדע םיט *גריפעגם *ײײ׳יאריגןנן 

ארבײטער. די פאד בעםערונגען
 אױם־ איז םירםעם די םיט אגרימענם אלםעד דער
מן ארבײםער די ימי. םען30 דעם געגאגגען  ארונ־ די

ײ •יז עמעידפןרס און סםרײק אין םער מ ד מי  און י
 •Jtp שיפינג און פעקעדוש עט. די«יו• פירפעס, וווײ די

 תאבעז ק^״ שיפיגג און פעקעזזש ״געשאגאל די און
 אוגםערברע־ אן שעה גװאנאיג און פיר פאר קאגפערירם

מ  װימזיגםםע די אױף גןאײגיגם זיד חאם םען ביז כו
 דאן איז סםדײק דןר יוגיאז• דעד פון פאוערונגען

 אוריק־ זיינען ארבײםןר די און געווארען גוריקגזנדווען
ארבײם. דער גו געװארען געשיקס
ימ־ דרײװערס דער פון םענעדזשער םעץ> סאול וױ

י תאס ערקלערם, ,102 לאקאל יאן « י  געוואוגעז ײגי
 :פארבעסערונגען װיכטיגע פאלגעגדע ארבײםער די פאר

 47 פון פארקיראס גלײן וחנרעז שםונחנן ארבײםס די
מ די בלײבען שכירמו די און װאד א שעח 44 אױף על  ז

מ וױ  אקי םעז21 דעם פון ;שםונדען 47 פאר איאס ג
 פארקיראם װידער ארבײםם^יס די װעם 1938 םאבער
 דאס מאן. 9 שםונדען 42 או שםוגדעז׳ «וױי םים וחנרען

«־טיאלמז9 װאם » yp יייז « ײ  .1940 אקסאגער בח נ
 irnm םארקיראם וױדזגר ארבייםס״אײם די וזןם יזמ
 חײםם, דאס װאך• א שםוגדען is 40 שםונחנז״ נודײ םיט

ארבײםם־גײם די װעס נאפ9& 16 קופעגדע די אין אז
kkk kk kkkkk kBBM■■ MBBkBBMB BBMMMBB MS MB   ־ ־ k kki k ■ ו מן מיס װערינן עארקיחנם דרײורערס די ®ח שםוגדען זי

------------------- kktktkMk MB kMkkBB ■bLmM kB MM MMk M9 שכירװג זעלבע די קריגען װאלען זײ און װאך
■ , k , t k. kB kkk^B ■ikkkkkBIkAk BMM BMBakMk kB B4Mשםונחנן 40 בלויז ארבײםען װאס םײדדאך, די פאר 

 געדואו־ יתיאן די syn זדיזנד׳ יעקזנדזש די אין װאך א
 םקײל אינםיגער «ײןר חדז. דאלארדיגעז גוױי ן :אן
 לױם 422.40 קריגען גלײך וחנלימ זײ און 420.40 איז

מ מד זײ װןלןן אױגוסם נעקםםעז אגריםעגם. ח ױי  ו
424^40 ביז חניז 9 קריגנז

 ממײ 9 •דנײטאן װ«למ (יי םעפבערם ״בי״ קלאם
ח 0מי ז מאד 9 שםתיזנז 27 י י ח «ײט סל«ק ד«ד י  36 י

מ איו ששמדןז ײ מז) «נ ן 9 קריגעז ימלאז «״ מ

 בחגןפ דעם אויםגעדריקם אויד וזזגרם דאנק 9
 אױפמרקזאפקײט, דער פאר שנײדער גתדער אגענם

•יגקםליכקיים. r«איז שא■ דעם גיט ®ר ס9«
לא^ קאילאן״ ל. און שװןא־ץ, a קאםיםע: די
;8 לא^ ברוקם, a און גערבער חש. ;117

 10 ק•9ל קרײזמאז, םעקם ^5 לאק. וױיס, ל.
.48 לאק• ,9מינםשעס 9קאװילי איז

חימס״, איז .חגלפאנסע פון ארבײםער די םיר,
ו כאשלאסען תאבען סטרים, טן39 װעםם 206  TP נ

rrryr ג• כרודעד ז,9י־םשערפ9ש אוגזער דאנקען no, 
®- 1P עגערגישןר םרײער, זײן פאר  אימרמנגעמנ

הי פין מסםען איז הל9װ דעם פאר ארבײט מ  m א
i למגםזנז דעם דויד r אױן איס און ■pr oainn 
 4 אים וױנשזגז פיר פרעזעגם. װערטםולען 9 םים
מן וױיטער ל9י ער ע ח א  1139« םיר ארבײט. טםע זײז פ

 juna 9 פיט אימשס יעחנן קאפיטא די •רעועגםירט *ייד
ר אויר י*גקעז םיר ת רו  אוגזןר חײנס, גײסןן ב

 םיד וחנן אײם יעדער n חילף זײן פאר אגענט, ביזנןס
ן9ה  אויס־ אלם »יז דעס• איז גענויםיגם נאר זיך מ

 קלײסנם 9 אױד אים םיר האבען דאקבאו־קײס פון דתק
 נוקונפט דער אין אז האפען םיר און געגעבעז ירעזענם

זזנלבע. דאס םאן ער װעם
קאל^ m »ן ראביגארױםץ טעס :קאמיטע די

 אײרא אמ קושנעד a גו־אס, קפU7 ; &9 לאקאל
 י. ;48 לאקאל לןגוז^ 4 ;9 לאקאל ,19וױיס«

36 לאקאל ורקעװיםץ,8פ

 1» דזשײמאסא .בראדןגדס פון ארכײםעד די
 1םשזנרפא זײ«ר באדאנקעז עװ״ זימנגחנ 612 ליגד״,

מ יײו פאר ימװחנל םשח ברוחנר, מ מנ מ ר מ  אר־ אי
מ די ר9פ װאד דער אױף זײז איז כײם ם ת מ  1» אינ

 Trtiwrsm 9 םים איפ ■רזױעמױרען און ארבײםער, די
פתנזע

m שא■ פון ארכייטער די p יחנחננםייפ אױך 
o פרעועגם וזןרםטולעז 9 מימ n ר «ן םעקחנטאר  ייי

ע, פ מ מז גי רי דזיכר ק ח, אאיס י  117 לאקאל «מ חי
 ביזמא bis ד*נק 9 אױסאודריקען באשלאסעז און

מז ײי סנ מ ו אג לי  אסיםםיג® דעם p קאל9ל «ז מי
ם את 9 ל9ק9ל ■ח שגיױשר, בויעו םעגעדזשער  ייו־ ת

w 9# תסיל9ק איגדזםםריעלען פון שןרערונ n crm n־ 
 זיד אימתדעסירעז פאר 117 לאקאל פון פײנבער^ ריס
מ די םיט ג מ ע י ח off איז מי י שלימתז נזײשלא י  י

טרבימתר. די גתסטען או וװױסטיגקײאמ
 אישיײי און מסםאדטאן לואיס קאםיטע: די

U קאל9ל קאפמר, ץ ;7 ׳1*9» ראוז ^yVa ייי
ץ האפגגוזאסעו סעם ,pyp ליל* ד ן גאטט, ^לו
ץ ריגיז לוזאיס ; לאשאל ®ז ל ן «יי ײיי• פ ידי
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נרװו אפענער אן
יר־9ײ דינג9קל אמאלגאםײםעד פרעזידעגם הילמאן, םימי

.p־ur גיי םקװער, ױגיאן 15 אםעריקע׳ אװ קערס
:הילמאן ברודער װערטזנר

 שױרם דעם אװישןן םכםוך שאדפען איצטיגען חנס אין
 מאירקערם קלאדינג אםאלגאםייםעד חגר פון לעפארטפענט

 יוגיאן ארבײםער באםהראוב און דרעם טשילז־רען דער ןןן
 פאר־ דעם באאוג אין איגטערנעשאנעל דעו פוץ 91 ל^אל
 אינדוםטרי באטהראוב חגר אין ױריםדיקאיע אוגזער נאןען

 םאראן זײנעז גוואע־םעםאדעז, םים זיך באנתען דאם און
 אין םיעונג״ םײן אים דארפען״ װעלכע םאקםען גאל א

 TP און וחנחגז װידערחאלם םאםעגם איגטיגען דעם
װערעז• פאנט

 פאקםען, די אײד פאר םאר דעריבער דא לייג איך
 ־9ל »יז פאקםעז װעלען םוף, כל םוף אז םעסט. גלױבעגדיג

 את װעלנע פראגע, אנגעוױיםאגםע n אט אגםשײדען גיק
 אוג־ םת ל91 גרױםער א פאר אנבענם־װיכםיגקײם אזא סון

 פאחױקעלם איז עס װעלכער אין און םיטגלידער זערע
 ארגא־ אײער םון טרא^יעם די און גאםען גוםער דער

נמזמיע.
 אײך T* חאב יאר, הײנגױגם םעבתאר אגהײב )1

 םון םארםרעםער א אז םעלעפאן, דורכ׳ן אינפארפירם
 באםחראוב באזוכם אלװאנא׳ פר. אםאלגאפייםעד, דןר

 ,91 קאל9ל םים אגריםעגט אן האבען ױעלכע פירפעם,
 שליםען is קאנטראקטטרם און בעלי־^תים באפעלם »ן
 מיר האם איר אמאלגאםײםעד. דער םיט אגריםעגם אן

 קאהען, אלעקם םיט םראגע די אויפ«וגעםען געראטען
 וזעם איר װעםמ דעפארםמןנגם, שוירט פת מנעחשצר

 אין נאכפאלגלז ל9ז ער ס9ײ פאליםי די װיסען לאזען
אנגעלעגענהיים. דער

וױדןר־ קלאגעז די איד האב פעברואר טען7 דעם )2
 ביידע. די או אוגעבענדיג, בריף, 9 איז אײד או האלט

 איר אז געלייקענם נאר נים חאבען אלװאנא, און קאהןן
 ארײנדרינגען פץ אוריקצוהאלטען זיך געראטען זײ האם
 הא־ זײ T9 כאשמאנעז. זײנען גאר שעפער׳ אוגזערע אין
ר פיז אפיס גענעראל םון באפעל דעם געקראגען בלן  ת

 ריכ־ דער אק ארבייט די פארגוזעגען אםאלגאםײםעד
 איר אז פארגעשלאגעז, בריף דעם אין האב איד סוע.
 אונזער םיט קאנםערענץ אין םראגע די אויפנעפען זאלס

 ןרתאלםעז נים האב איך םירערשאפט. איגםערנעשאגעל
אושריםס. דעם אויף ענטפער קיץ אײך פון

 מ־• װידער זיך איך האב םארמש טען30 דעם )3
 ־9P איעשליםענדיג םארבינדתג, אין אײד םיט שסעלם

 *9■ י• ברח־עד is געשיקם האב איך ױאם בריף פון ייעס
 אםאלגאםײםעד״ חנר פון געהילפס־פרעזידעגם םאסםקי,

 סײסערלגא9אפ דעם םדן רשעדזפעגע ווײנשםײן, *חסאחגי
 געלאזם בריף חנם איז איך.אײך האב ,4 לאקאל ימםערס

 9 טיס אוזאםעז 9אלװאנ םר. װאס באזוכען װעגען װיסען
 באםח־ דער פון םענעחשער קאהען. קיו. םידני גןוױםען

 אין אפגעשטאם בען9ה אסאטיאײשאן, קאנםראקםארם ראיב
 יוניאן אתזער םים קאנטראקםען האבען װעלכע שןיער,

 הןד באיוכעז די בײ ארגאגיזירם. האבען םיר װעלכע און
 אמאלגאמײםעד דער םח פארםרעםער דער בײדע, נען
 אנוװ* געזו׳כם אסאםיאײשאן. דער פץ פארםרעםער דער איז

 װעלען די אז םטראשען «ת םיטגאדער אונזערע שרעקען
 אנשליםעז נים זיד ימלזװ זײ אױב חשאבם די מרלירען

 דעם אױף אויך אפאלגאםײםעד. דער פץ םיםגלידער אלס
ערחאלםען. גיט עגטפער קײן זיײד סיז איד האב בריף

 געווארען אפגעהאלסעז איז נאכדעם «ײט קורגע א )4
 די און שודווו ײ פון שדײבער דעם צװישען קאנסערענץ א

 ־9• ברידער די אפאלגאםײםעד. דער םון פאדסרעםער
 אח אלװאנא קאהען. אלעקם וױינשטײן, םארעי םי״סקי.

 דעם בײ אםאלגאםײםעד. דער ®מ אפיס «מ םוקם ל־איס
 איבערפאל דער אז אימגעשםיםט טען האם ?יטלרענץ

 און װעחנז אפגעשםעלט זאל שעפער באםהראוב די ײיף
 גע־ עגםגילםיג ל9ז עידישצסירױ דער װעגעז סראגע די

 פון דוביגסקי ירעזידענט אח אײך דורך װערען שלינסעס
 קײז איז ,ו9»פ9 דעם ץ9םי נעל.9אינטעתעש אתזער

 גיט דמינסקי *חחידענם און יײך *דױשען שאנמתנץ
 אסאלגא־ די nnpn דענ^ אשטאם געווארען. תימלםעז

 .רעידס״ זײארע באנײט אדענטען אדן בעאםםע םײםעד
ײס.קענסינרפא םער םים נאך שע*ער באטחראוב די *יף
5( i n באאלען־ .וואן די סארקלאגם האכען םיר 

 רילזױשאנם לדיבאד געשאנצל ד«ר פאר פירםע ימילבריז״
מחנ געגעז לאק־אוס 9 מאמז פאר באאדד י<«ט*ט אמ מ  י

מ *מ שאי איר ארױספירעז ײיד n נ o  191 r s r ם מי  ט
ד מ ז י  נייס אגריטענם אן מ«*ט חאממ זײ ײאס «ײט י

מ נױטגלידץד 800 יון 91 ייןאל מ ת m א p ם דזדך יי

uirBsogM תו ra זדמומ פוןדחמט צו
גריגבערג, הענױ פון

י וו. j ל. * 31 לאקאל מסנעדזשער

 פארהער בײם סיר האבען משאבם, זײעו־ע פארלארעז
 «*־ חילפם־«רעזידענם אײער אױף אנגעשטױםען זיד

 אויפנעםען געגעז ארויסגעםראםעז איז װעלכע םאססקי,
 םאנט אםאלגאםײםעד די װאס גרונט אויפ׳ן קלאגע אוגזער

טדײד. באםחראוב זױן ױריםדיקציע אויד
 האבען װעלכע קאנםראקטארס, באםהראוב די )6

 דע־ שוירס דעם פים אגריםענם דעם אמםערגעשריבען
 געקראגען האבען אפאלגאםײטעד, דער פץ פארםמענם

 װאקא־ פון אישאפעז דעם דורך קאנצעםיעם באדײםעגדע
 עראונמ לדזצא האמזגעםחם זײ װעלכען צו פאנד, ציע

 העכערוגגען די אןװישען דורך און אגריםעגם, אוגזער
 שן־ די אין געקראגען האבעץ םיר װאם שכירות די אױף
 אל־ און קאחעז םר. װאס שע«ער די *ק םםרײק דער «ער.
 אגריםענט דער אײדער געתפען כאפר׳שם האבעז װאגא

 אםת׳ער אן געװען איז גיװוארען״ אונטערגעשרימן אח
 געוחןן איז עם *יקעםס. אהן און סםרײקערס אחן חתק,

ד אײגענע אײערע וױ םטרײק״, ״שםילער אפת׳ער אן  מ
• אנגעחפען. עס האבען אמטע

פאק־ עטליכע אימרגעבען איצם אײך םיר ערלױבט
rsp* סח פראגע דער װעגען םען n a m כאטה־ חװ־ אין 
אמדוסטדי. גראי

 אינדוסםרי באםהראוב דעד אץ טעמיג געװען איז יוניאן
 אי־ יע3קריםדיוי דער װעגען פראגע ־זײ .1913 זיגם

ר׳ז  דעד און אינםערנעשאגעל דעד צווישען םרײד מ
 לאנג אזױ ד9נ געװארען געסעםעלם איז אפאלגאפײםעד

חז אײעד פרישעןאייפ קענם איר .1921 וױ צוריק  אי־ זג
 אברחם םד. בײ אנםרעגען זיך װעט איר מען דעם בער

 םעקרעסאד־םדעזשו־ געווען דעמאלט איז װעלכעד קאזאן,
 נמ אין רד99ב יגם9תש אפאלגאםײםעד דער פמ חנר

 ימיאן, אונזעד ט9ה איזנם ביז ציים יענער פון יארק.
 איז טדייד טהראוב93 דעס איבער יע3יודיסדיק וועםעם

 חגר דפעטןוױג זיך ײגע^ק פון געװארען *גזנפדעגט9 ניט
 אח ארבײסעד באטהראוב די ארגאניזירען is אויפגאכע

באדיעונגעז. זײעדע פארבעסערדז
״קאוד״ דער געווארען אײנגעשםעלט איז עס װען )2

. ג דער אונטער אמדוסםדי כאטהראוכ דער פאר  ו ו
 ס,נראואסהג אלע אײגגעשלאסען עס האם 1933 אין

 אפאלגאמײ־ די דש*.?יגדע אוץ שעפעגער ראובס, פתיעז
 פאר־ אלע בײ ארבייםער די פארםראםען האפ וועלכע םזןד,

 םענער פון אינרוםטריען די אין קאדדס איבער חערען
 וװם עסלררספאר קײן געשיקם גיט אפילו האט קלײדער,
 חאם ד וױיל אינתססרי, באםחראוב דער װעגעז פארהער

tt איגםצר* די טדײד. דעם אין י3 אלם באםראכם גים 
ר םון רײמעארב די ז7ארסראספ האם אליץ נעשאנעל  ת

לרען.פארח די בײ אינדוםםרי
מ ארגײםעד, באםחראוב גרופע א װען )3 מ ת װ  מ

 אמז־וס• ערטײארג םךײד דעל9נ דעד פח םיםגליחמ־
 אםאל־ דער פאו־ עדשינען 1936 אין איז ױניאן, םריעלער
 אלם ארײעעמז זײ זאל פען אז געבעמן און גאםײסעד

 אז וױסעז׳ געלןזם זײ ימתף■גאפלאפא די האט םיטגלידער,
 ײדיסדיק־ דער אונטער באלאנגם אינדוסםרי באםחראוג די
ל. דער םח יע1 מ מ ד רנ מ אינ
 אונזער ט9« 1936 פון םםרײק גענןן־אל דעם איז )4

מ אויםגעגעבעז עלגעשאנאיגטער די און לאקאל רזי  םו־ ג
 געוױנעז ארבײםער באסחראוב די חעלפען is געלט םען

 אד־ די פאדקירטט האט װעלכער אגרימעגם קאלעקםיװעז א
 געזחר ;שםונדען is 87% שטװדען 40 פת ו9יי ספײב

 פיניםום זײ פאר־ אײנגעשםעלם ;שכידות זײערע מרם
 ײםרטעטװ טאר געצאלם מאל אנדערםהאלמן ;סקעילס

 דעם אין ממ־. חאקעישטז דעם אויד — ש*עטער און
 באסזד די אין קאטעדס די אױך חאמז סםרײק זעלביגען

 אמאל־ פיז םיםגליז־עד געװעז דמען װעלמ שעפער ראוב
 ד9ײ שםונדעז 87% די געקראגעז A לטקאל גאםײטעד

pin• י חטבעז םיר יתיאן. אעמד *ח באםיזענגען די  י
פאו ניט קײגםטל קאםערם מן is רטתגעפאי מ ױפ מד א  ד

ד נ*ד אפאלגאםײםעד. חלר איז םיםגלידערשאסם  די ימ
 פײמם א םםדײק דעם איז ארױםגעװימז rm« קאטארט

 ניס קײגפאל האמז אץ םיםאדנײטערשאפם פין גײםם
r* די ןפמנפחננם s r w n רעכם

. --------------------------- BMBB MHBMMM _____________• ״י ■י •m ■wu אק נעשאגץל
n  (B שימז iW יארקלר גמ דעס בא w p

 איד די 11א 91 ל9ק9ל «*9«קאנקורענץ, דער געגען קעם
 לןר9י 66-000 םח סופע די אױסגעגעמז םעזמעש^על

חז א אץ א  ם•9ק דאוב ד9,ראבת די רגאגמיחמis 9 פ
קאנעטיקוט. אין פאני״

 אונזער אױף אז פאקםעז אלן ױײזןן זעט, איר װי
 אינ־ באםחראוב חנר איבער ױדיסדיקוד^ דעד אױף רעכם

 אונזער ןװזאמנשטעל, אינמסטריעלער דער ;דוםםרי
 וװגעגעבען איז װצלכער ,1918 זיגם רעכט רישע9זדםט

 אוגזער אץ 1921 םײמד9לג9אם דער פח געװארעז
 די וװױשען ארבײם יאנם3ארגא:תא אמםיגן און לעצםע

םרײד. דעם אין ארבײםער
מז זוויי ױ «ט ײ  זײם ®זעקגעשטןלט פאקמז, ג

 חילפאז, ברודער רמײל-אור9פ חן9 באטדאבט און זײס בײ
 גזר איז וװױיםעל םינחגסםען חנם איבערלאזעז ניט קעגעז
 דאס אז מעגשען- אױפריכטיגען אן פח דאנק

« שױרס דעם פח ארײנדרינגן  אמאל־ דער «ון עגמדטס9ת
 פאר־ שרײענדע א איז שעיער נאסתראונ די אין גאםײםעד

די אח װריסדימניע יתיאן דערםרייד פון גװאלדיגמג  אז
 1939« דעיארסמענם דעם פון בעאפטע די מאס םיםלען

 אישםויסענד זײנעז וױל, זײןד דערגרײכען is אגוצט3
 אנגעגו־ און םיק9 ארבײםעד פוץ סםאנדארד יעדען לױם

ד אויף קלעים פארשפעםיגםעד ר9ד פעםאדען. 939«  י
 םיר װי כדעם9נ ,oasrvwsa 9רש939ם ער3אי ריסדיקציע

 m לעצטע די סאר אינדוסםרי דער אץ םונקציאנירען
 פאקם׳ דעם פון זעגעזיכס אין שח«ך תרסגזו93 איז יאר,
עם װאלם ן9װער רגרייכם9ד זאל יל9 דיער ן9ױ װאס

 19<ןײנ 09« םײלמלאך אופבאדײסענדע אויף דוסםרי
•19אױפט גט9געק ניט ר9ג לט9« זײ פוץ

*119319 :הילפאן כרװער וױכםימנר- ך9נ איז 09«
ך שױרט/דעם פון יםם9קל די או מאמננט פאר׳ן םען ח

kkkkI kk|M>MIM ■B kykku BkMBkBBkBkk kkkkk k kkk&kkkkשע באםמךאדב די איבער יודיסדיקאי״ג אױף אארס&ענס 
ר איז װען זמט — גרמם, זדז עס לכען9ײ א r מז9« מ

— — — ----- - kkk kkk ukalkkiAlk kkk ftkkkkBABBk kkkikkkk  םים דד אגו*עןis 3 טעםיג יוגיאן געווארען *1939 ס9
 סאגיישאיאסאס ayoys מיט ןע״טברנאעאסצון דןא צװאמ
מיט פראגען אזוינע דיסקוסירען און פאחזאנדלזנז ט9אנשט

kkk kk k kk kk kkkkAMMk kk MB MkkMBk mb lli k kB ik>■ ■ n.k . - k  ̂-ארגאגײ שװעסטער א פון נעאסטע פאראנםװארטלאכע די
____ !9י9זא

,19 שםארק םיר רירם 09« אנגזןלעגעגחײס pi איז עס
מ גיט אתז איז עס װאס מ אנ  איבעד אײד פח מערעז is ת
פאר־ עםליכע םײגע ץ9םו־ לעגןנגחײם9אמ ר9ײכםיג1 דער

k | |k  kkkBUB BBBBBkMi kk kk k̂k̂ k kkk k̂ ^̂ k̂kkkk̂ k   - - - - -מאדבינדדנגי דירעקסער אק אײך סיס זיך שסןלען או זוכען 
 חײסם איר או פארשםעלען גיס אוםן באץ םיד 1קע איך

9 onדי פארטײדיגט ר9י y in rn o אײ־ *ח חאנדלוסנ
—B V B B 9 B m K־S־^^BLkk MkkMBMM k̂kkk̂  kH.kLkkLkkkff  חיל טרודער לאגע. אופגליקליכער דעד אק מגאפטע 9ער

א פת מאױאי״ז ס9י לט9תױק9* 9י איז up נים פאז,
- -     kklMk kB kBM BM■ kkkkkkBkk kklBkkk k k  עהרע די אױך נאר מיטגלידער- זןנזאדע פח אל3 גרױסעד

 םדײד־ ■ראגרעסיװער דער פדן םראדיגיעס פײג* אח
מ אלם אװעגתג3 ן9יתי אנ .199 1אי שםײס ג

 שטןלוגג אייער אוץ פאקטען סע3רא3ן*גע93אױ די
is 1913 םיר האט פראגע וױמױתר דער אק ם9דWIS91

--------------------------- - kkkk BMMkBM ■kk MkB kBB kkk ״•TO אסעגעם דעם םים אײך «ו וועגדען ױך

kkkk|kt|,kkkkk.ע רעמלמי
 װעסס 239,191101910190191T* ד9ײט3אד די םיד,

 1סע28 פמ 19110*0 091 1939« יארק» 1י1 םםרים, םע39
9אי פארװזעדעלם יתי יום־םוב. שיינעם 1

 דעפזעלמז איץ םאקע מישתװ, עקסדעעג בײשעײז
 טשעדמאן׳ שאפ אמזעד ■רעזעגטירס םיד 1939« שאפ-

ijn n a **039« עם3גאלדע שעועעם 9 סיס װיגםער- העח* 
1*191 p i mo געלײסםעם 09« 19 װאם ארבייט גוםער 

mo 19* 6 לעצסע די פאר שא■ וון ארבײםער די.
 מאס אלץ 19193911x0*10 פלאץ 191 ניס 9« ס׳איז

ד יוניאן די אויסגוהאלםען 1909109«19ט1װי 191113  מ
1*1913113 191110 ro אז 19191 19190 1*0 1939 -שסי 
און 991900 א1א 1ם* 1939« סשןרליש 93ל91* ק39ל 9

•10*11* 9019C099
 אגײס־3 איץ געזונם טשערפאן 191110 װיגשסן סיד

111190 *91*1190«** m 39}*3 נממױגקײטi 09i *i*io
i 91 09 יי3 f iדדיקט9אױסג אױך אח «ייס3919ל 

is o in y sp y i ism usi ד מן 3 0911*3 ס  ד9רוד01910,
190390, o**am 19011 p*t mo mno 0 t »i לםובות

 קןמיסמ, די
or־ o» 

•22 ל999ל
090 T*1 *393 ,pm s>

191*1*0 po ליששיסץ



m

ogaso p מלי msm osn םרײד קלןןוק 
םײלם׳ אױגוסם די msb ארבײם געהןןם
 דער ה$ט אױגוסט םאנאם אין *בער
»'•m* גרױסעז * געגוםען טרײד

 םים oaspsa זײנען osn םענשען,
 אנגעגעמן isasn םרײז־, אונזער

 isasnw מחזקםעריסםישע עםליכע
msb ״דרא■״. דעם os pn זײ שכל. אוים׳ן זיך לעגם 

 געװען אח אויגוםט אין װאס דאס אז באהויוטעם. האבען
 די װאם חנרפאר os איו יולי, אין װי ארבײם וחגניגער

 ער־ קײן isnsa גיט אלגעםיין pn זײגען אױגוסם־סײלם
 די וױיל isnsa נים זײ יינען ערסאלג קײן און 4«אל

מן  םמיכעז pc קאסםאםערס די א#געהאלטזנן isasn הי
 אױפ־ האבען װעלכע ריםײלערס, םילע און סםארם, די

 נים קױםען סײלם, אויגוםם די אין גלױבען נו געהערם
 םײלם לעןנםע די «ײגט פארקעם msm בח קלאוקט קײן
pa סיזאז׳ pn אױגוסם. טאגאט פון עגדע איז דאס

ער־ קײן isnsa גים זײנעז םײלם אױגוסם די הגס
 םיבות געוױסע אוליב איז אויגוסם טאגאט איז און טאלנ
 rw געחאםם׳ האם םען וױ ארבײס פיל אזױ געװען גיט
 דיזעלבע. אלץ up סיזאן גוטען ן סאר שםיםוגג די דאך

 isasn וחנם סיזאן וױגםער דער אז גאחױאםעז״ ®ילע
 ־as «יד ז*ל ארבײם די *ז .iso-yiny זײ און ארבײס

rtjp• חני. לײבאר נאך
________ A______________

 האם באארד וושאיגט דעד און סעגעחשטעגט דאס
 .yo'QSP דטיגיסטראסיװערא אן גשסאטא .isowsa זיך

ױ האט osn טשערמאן. אלס ברעסלאוו ברודער םיס  מ
 פאר־ pn כאארד דזשאיגם פון געשעסטען די װאלטעט

 פון פאו־װאלםונג די איז סאנאםעז, 5 לעממ די po לױןי
 ישראל זפי הענד די אין יגערגעגאגגעזא כאאדד חשאינם

 םענעדזשער גענעראל איר געװען אח וועלכער •ײגבער^
pn די nm r די איז װעלמר און .1926 בח 1920 פון 

טן  אונזער פון דירעקםאר דער געדוען יאר עטליכע לןו
 נאכדעם #קאוסם״. •אסיפישען אויפ׳ן אמטעונעשאנאל

 די ■ת פארלאנג דעם אױף האט״ כועסלאװ ברודער וױ
onsaoso גיט .35 לאקאל פון oaspsa דעם אננעםען

ftlkMiMMi MAM AHHMMifeMA LftMHMfe ÂAA MAMדזשאינם פדץ םענעחשער געגעראל םון אסט ■.m op 
 חשאינם די האט געווארען׳ אנגעכאטען איס איו סעלכער
 געווענדעם זיך כאשלוס. אימשםיםיגען אן דורך באארד•

 זאל ער ןז פארלאנג דעם םיט דובינםקי פרעוידענס גו
 קאוסט פאסיםישען דעם *ת םײגבערג ברודער אנטלאסען

 דזשאינם אונזעד פון פירערשאםט די איכארגמעסען
 פײנבערג ברודער אז פארשםענדליך, אמ of באארד•

 קלאוק־ א איז ער סטאק. איטפארטױסאר קײן ניט איז
 צוריקגעקוםען איז ער טעטבער. א אוגזערער און סאנער

חײם. אלטער זײן אין

 גמאםענ* איז וועלכע קאטיסע. אדםיניםםראםיװן ךי
 נאג־ איזידאר ברודער וױ נאכדזנם געװארען געשטעלט

 םענע־ גענעראל *לס א&ס דין פון רעזיעירם אסה לאד.
 איבערצונעםעז אום כאארד. דזשאיגם אונזער פון דושעד

 ן איז ער ןלנעחגו פון J.0 םוןלאקאל פיחנרשאםט די
 דזשאינם פון געשעםםען די פארודאלסעט האס סעםבער•

איר פון אײט חנר דורך־ .yp האלמן קארגען » נאארד
m m MAAAMft MMA IMAMkAMA MB MUM iMMAAMMMA■ ^  סיסטעם די אײנגעםירם קאםיםע די ה$ס פןןרוחןלםוגג

 אנגעפאנגען אויד האט און קאנטראל. אייגחייטליכען פון
 װאד־אד־ מאםאגש שטיק־. פיז םיסטעם די יחגןפגוסײא

̂שאן עקזיםםירענרע די אץ בײם,  קאםיטע די שעפער. סע
Bin די גו אויםםערקזאמקײט ספעאיעלע געגעבען אױך 

 בײ זײנען װעלכע חײזער, ארדער םעיל און סשײך׳םסאר
 ױניאז• אונזער פאר פראבלעט גרױסע א סאג ts איתט

 קאםיםע אדםיניםםראםיװער חןר פון סשערטאן דעד
ן עןשליס איז רפאלגדײךא געװען איו  םים קאנםראקם ׳

 אײד אים אח עם און סטאר־סירםע טשײז לעדגעד דעד
דעד סיט פארשםעגדיגוגג » n קוםען is געלמגאז

- - 1..^.------■-* —-------- MMMMMBMMtMM UA ukA uMMM̂fe  ראמיק׳ ססיער פון הות ארדער םעיד טיליאגערסקער
לגו  קײנע פים האנדלעז is גים פארפליכטעט זיד Bin װן

תיןן w ױס״י n iw piwsiB סי3 אן is קימע פעןקױ 
n רי דאס קאון ^• •רי מי *flp דער סיידעי ליי

םאדשטענ* די אױך וױ
i אלס טערקענגא______

irrp u iio o 'yBTi ijn  tsd .?קאטימ
 געאזעל ;[אײגאינדעג תד

 געםראגען ניש
באדינגמגעז ײ

 עס קאנםראל. יוניאג׳ם דער אונםער זײ ברענגען און
 אויסגערעכעגםקײם און םאקט םיל געפאדערט דך האט
 אדמיגיםטרא־ דער פון אויםםו דער דערגרײכעז. is דאס

 פארדיגם את דערגרײכוגג גרױסע א אי« קא&יסע םיװער
אנערקענונג ספמיעלע
 ביײ אום מי הײזער, ארדער מעיל אנדערע די םיט

 שיקאג* פעני״. ״דדטי־סי װארד, פאגםנאםערי שפיל:
 »ד* דער איז םעי ענד םיםשעל און הויז ארדער םעיל

 ןףא is קוםען «ו געלועעז ניט קא&יםע םיגיםםראםיװער
 םיר־ אויבעגדערסאגםע אוױי די םים וױ פארשטעגדיגוגג

 אנ־ םתען די מיט ווארשײנליד װעט ױגיאן די ס;ס.
 װעחנז געםאן םתען אבער װעט דאם קאםף. א פיחגן

געלעגעגהײם. בעסםער ערשםער דער גײ
 גע־ ניט אמט ביז ױגיאז דער rx עס װאס דאס

 פאגטגא־ די קאגםראל איר אוגםער גרענגזגז is לונגען
 אר־ םעיל אנדערע די און ■עני סי״ ״חשײ םערײװארד.

 די פארזעםװארםליר דעם פאר זײגען פירםעם חגרע
 װע• *סאסיאײשאנס. pvflp פארשײדענע די פון פירער

 אמ וזימער׳ דאזיגע די פאר ארבײםען םעםבערס סעס
 ה»ש קאםיםע פדםיגיסטראםיװער דער פון *הןןרמאז דער
 האבען פיי/ד דאזיגע די אז יםגעדריקם1א זין• חנכט מיט

»די קראסד״ ״דאבעל »n r. גע־ אינמנר דאד האבעז זײ 
ארדער םעיל די דארף םען אז םזננח׳ן. אײן אין האלטען

 n פת םעםיגקײם די נים זיד ענדיגם אבער דערםיט
 *t באארד. חשאינם דער אין םירער לאקאלע דאזיגע
 1םעסי אזױ םארבלײבען גפט1?1א דער אין אױך װעלעז

 n יין אנםײל אקטיװעז זעלבען דעם נעמען װעלען אח
 of האמן זײ װי באארד חשאינם דער םח םיתנגען

 *לס םונקגיאגירם האבען זײ װען אײם דער אין געםאן
 ujn םיט שםײז עלען11 די קאםיםע. אדמיניסםראםיװע די

 איס וועלען אח םענעחשער גענעראל גײ־ערװײלטען
 Brtpm די וואס פראגראם די דורכםירען אין העלםען
אןגענומען. האם נאארד

ײ חשאינם פון נאמען אין ד דריק ב*א  אױס r« יי
 געװך דער is אנערקעטנג ן1א דאנק הארציגען אוגזער
חן די געמליד, קאםיםע• אדמיגיםטראםיװער זעגער רי  | ב

 דעס אמ םאליםאגי נאגלער׳ םארקין. קאפלאן, ברעסלאװ.
מל פת םענעחשער אײטמײליגען געװעזענעם א  117 ל

חנר ת  דינס■ איבערגעבענע די פאר מקערמאן. ר״בן ב
באארד. דזשאינם דער געלײסםעם האבען זײ װאט

 agn< חנס אינסםאלירם האם חבינםקי פרעזידעגם
jm זײז םײנבער^ ישראל םעגעדזשער. גענעראל n _ * 

ן פראקםישע העכםם א געווען איז דעלעגאםען די • 
 דזבימ**י פרעזידעגם באגײסטערעגדע. זײזנר א אױך
 םשןד־ דעם םיז מײמנג דער אן אנגעשלאסען זיך האט
 קלאפך דער אז קאמיטע, אדםיגיםטראטיװער דער פת מאן

 געגאגגןן איז ער עלעםענם. געזוגםער ן איז מאכער
י3קמי1קלא די ןז «דקל<רט, את װײמאר נאד י

 ארחנר פעיל דאזיגע די שאדען i פאר װאס זײ װי םער
 די ױען דאך און ? םרײד דעם געבראכם חאבען הײזער
 בחגג־ is קאםיײז I פאנגעז1$אנ באשלאסען האט יוניאן

 די !יר האבעז קאנטראל אתםער הײזער דאזיגע די גען
 ארױס־ גים און דערשראקען אםאסיאײשאגם די פח םירער

 פירםעצ די געגען קאאפעריחנן is גײמגג קיק געװיזעז
 קאםף א אגפירען pmo װניאז די תעם געזאגט, מי

 װעל־ א גםער1א ברעגגען is זײ חײזער דאזיגע די םיט
ir איז os װי אזױ אגער קאנטראל. אח גיט כען s s  pw 
is די האט קאפף׳ אזא אונםערצוגעםען סיזאן אין שפעט 

 גיגסםיגער םער א ביז ולעגען5אפ עס באשלאסען ױגיאן
 דעם אין געשען מתען ארשײגליד11 װעט דאס את ײס,1

 אגרי״ קאלעקםױוע יעצםיגע אמזערע מען 1940 יאר
װערען. נאגײט דארםען װעלען טענטס
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A
 ישראל מענעדזשער גענעראל פון אמםטאלײשאן די

 ט«ז16 דאם אױענם. מיטװאך עז81?עגדפא איז פײנבעדג
 געםײנשאפםליכעז א בײ אסמאר. האטעל אין אױגוסט.

 אנגעשלא־ אלע פח באארדס טײו1עקזעק די םת םיטינג
באארד. חשאינם םח לאקאלען סענע

 *דמיניסםחר דער pc םשערםאן ברעסלא־ו, ברודער
 דער pn באריכט א אפגעגעבען האט קאסיסע, םיװער

 פיגף די דײץ דערגרײכתגען pn טעטיגקײםען קאםיםע׳ס
 ױ אלס םוגקגיאגירם האט קאםיםע די װאס מאנאטען

 אגגע־ האם ער נאארד. דזשאיגט po פארװאלטערין
 װעלכע מיט םעםיגקײטען. ח״כטיגע םילע די יף1א ױזען1

 וױ« פארגוםען. זיד האט קאםיטע אדםיגיםםראםיװע די
bis ארגאניזיתנג די :בײשפיל po נים־יתיאז די yv• 
 ײניאג׳ס דער נטער1א ברענגעז is קאםפיק דער ;פער

 דער ;הייזער ארוער םעיל ps סטאד סשיק די קאנטראל
s 1 קאפויק isשע־ סעקשאן די אין מאך״ארבײט שאפ?ז 

 רײע s P* ארבײם׳ לײן ביליגע די פאכען ת*ם פער
 םים שײכות א האבען װאס פראבלעמען וױכםיגע אנדערע

 די ps װזװילדץ pn עקזיסםענץ מאג־םעגליכער דער
 שװע־ פילע די אױף אנגעװיזען האם is קסאנעו.1קלא

 האט קאםיםע אדםיניסםראםיװע די װעלכע is ריגקײםען
 אױסגע־ אױבען די םיט שײכות אין אנגעשטױסעז זיד

 געהאם האט זי װײם mi אױף pn עזגלעמאפר רעכענםע
 אפגעשםעלם TMn דך האט is זײ. לייזען איז ערפאלג

is מעםבערשיפ אוגזער אמף  px או אגגעװיזען. האס 
 םאנכע mi אלס mis גים ױים1 נאך איז קםאכער1קלא דער

 אמ pn עלעמענם געזגםער גאנץ s איז ער באהױפםען.
וריק.5 יארען םיט mi קאפפספעאיג mis פמקס חײנט נאך

M̂Ak kk A A MMAMMM AMAM MBMMMMM4BM MMM MMוד־ דעד מיט באריכם זײז פארעגדיגם האט ער 
 גמע• נײעם po אינסטאליתנג דער bm» is ^לערתג

ד אדםיניסםראםיװע די ויץ ײוט^ סאגעיושעד ר»ל  מ
 דעד pn אײנעד יעדער איץ tmx אוייטא&אטיש סיםא

» ױ א # r»  bsh ען קקאי .jfoatB לאקאלען זײז is ״יי

 אץ גח־ים mis םער גיט איז זי װאס דעם םראץ
n mi איו געװען, איז n תקעגבײן דער אלץ נאך >p ד*־ 

 פיל געחאם האט פרעזידענם דער אינםערנעשאנעל.
 םענעחשןר, געגעראל גייעם דעם פאר לויב־געזאגגעז

 W חד״ײו פנים קימ גים איו װעלכעד פײגגערג״ ישראל
ך ארכײםעד דער םאר ps בםרט קלאױןםאכער די  םיו

 מ־ גײער דער דאס אגגעאײגם, האט ms בכלל. מגג
 fm !ר^בלעטק אוגזערע פארשםיים מענעדזשער געראל

T וײ f3si^B3'S די »ייד האם »  msm ■isr*  ̂ is 
p 1»י pn tsbs: אײגענעם pn pn דדאנט, i ts&sj תו

 0»ל פײגבערג׳ז פארשוראכעז האט איגםערגעשאגאל,
קלאוקפאכער. די פאר סופארט

 psusABMn איו םיינבערג חשערsנsם געגעראל
u פים זSרsװsג  s־s’ssms msom בײ bsm אלגמיימס 

מאס דעם םראץ פײגבערג. םיםיע. באארד עק,עקוםיװ
ms איו mis isrw פיל #ism אװעק pn איו 1ני

IBJr^בלsMB SM'n םים ײגיאן׳ Msosopi^p די דאך אים
gni םים איז ms .mbsmb גיט OMSB isn si M'n סי 

T in שױםט i i  msm pn sosmi MS3si”n Msmn pn 
pn .sosmi msm osi 1 סײ« BMipisosns pn mmim 

s״is o די מים אײם msww p i msm’c דדזאינם raqp 
מ די בײ ע טי s םי  J  msm p i. ..ב pb װsלכms Ms יז* 

s .םעסבער pn ms וראבלןמז די מיט באקאנם גום
s  pbװMsלsיגג» pn םיט sMB msmבלsם msm pb •נילי 

msi ארבײם, לײז s^ sm איו issau pn osd3 ר  מ
pa ismpitw נײ w די םיט SלT »  smsus S 

 ניי fSMsar'i msMimo osm ײניאן msww pb בלעםעז
 פײגבאת msmims pn •isispna is mm tsbsi לאנג

jsssn קלאוקמאפער די s אינמלמאח׳ םיט םירער 
 PS קלאוקפאכער די po איגםערעסעז די האט Msל^sמ

pn •ISsmsh נאגמח pa דזשאינט MMnsa טיי װילאז 
o'bs pn. אין ^sbms װינשאז אים

דאנק־רעזאלוציע
nn<, די w״3־iwmp pa Msn לאוק? # U ש 2 * 

ispm  ,onao sb26 אויס pn uuspMSii Msinn 
fOMSMiso nsn בארקײם  msmtms ,ixbmsvb bis 

msm :תשא קא&יטע ppBt^O'p ^117 לא; msm* 
»pn ,117 f t?  ,pn 5< פיש, מאריס .p t^ זאל 

SJS3SiMS3’n saw אז־בײס pnn בײשייי אלם
pn ispm is MSM»MSMmns smsww aru rus י  י

msb̂ mx n  pb pwsmsb. בײ msm גונלאגנחײס 
WWSPMSiS pn MMB1S MSWW OMS MMX MMI 

 דק פאר ,msbsmp msmtib .אײווש$נט, בימעס
3mx״it אינםערעסעז זײ אין msww pa ■שא

מז׳ איי מג  ל.מ*• ואבראװסןי, ןילי■ ;86 ל. ^
:קאםימע רעואלחױאנם

H7 לאהאל פזן מענעחשער קאפלאן, בענחשאמץ צו ענטפער
1MJ3SMS>. MSBW ISUS^ pn״?U״ pn אין אײך 

 אר־ אן bpimmsi iSMsa איו ,tswib«s טעגליפן די
שsנsם קאולאן׳ ב. פון סםײטםענם. n msmx םיקעל.  רŝז

 3iss3 אין ,117 לאקאל ױניאז, אםערייםארס קלאוק פמ
is װאס םר&גע דער m» 5אײנ בײ האם באאײ חשאינם 
po באשלאםען םיטינגען אירע ix 3- םשאילס פרודעי־SMX 

 חשאינם bsm isosimsb ואל .36 לאקאל po םעמבער םקי,
 חשאבערם־אמעריקען pb רsםענעדזש אלם אמם אארד3

 פאתמממ pmsi םריער איז רsלכsװ ״םי״ דיסםריקט
p i 117׳ לאקאל מאם אנשטאם קאסלאז, .3 זעלבען דעם 

 msb ISMSM אפאיגםעט ז*ל באגנא ם. is געוואלט האט
אמט. דעם

msm ארםיקsאיז תכמױת אין ל pn smsb’3 s 5גאלײ 
 MMX ,SS3S( א אלס MMXS3 חשאינט msm אויף *טאקע

prui3MXB is װאס מניאנם לאקאל sלs די m םיט msm 
 MSIMS■ םיר אויף׳ .10 לאקאל חיץ ,mmxss חשאינט

װ. .is .PPMSO mstims mmx pn ליך
MSBS3 ל5ײ איד S1SMB BSS MSM IS ISBipiS מיל

 איו m»b •wb m ,pn htuibi hmib זיד טל bmi? אין
װחװ spsos לי mbmio M אן ̂ג sa^an״mo n pn i* 

 םים אנקלאנג pn חײל ,mxbmsm isns> osm איו »ףײז
smsww האט איפאכעז׳ ns3 osm״ipnn os m isa 

pn prm a prt’oonps 81של msm iswmis חשאינם 
pn MMXS3 לא?אל J17

bsmssj >sb msb S װי n חשאינם osn mmiop 
m'b ס,1באשל isi*m געמאכם  is  insi is  isaipsa m 

n חשאינט ms3BSB mmsss םים ISBS1 BSM ,קלאם 
 pn ,117 לאקאל PB MS3BSB n יד1א איד Mŝלsװ

WPS> asn MS m j m s i. סיס SMMSB3W in m*d- 
os m PWMSS BSM BSXMSSieWMX ms osn ,art 

י MSB |SHS< 0חאל  אלע MKB ISOSMSB3W SB0S3 י
omssbso פון msm ױגמן ISP iso isn זיד isBrnis- 

 לא?אל • PB MsnsasnsB pn קאילאנ׳אז׳ םים קומען
117. opisn ms, אז os װאלם w sb n pn 03spsi 

n issxB msb'osi s ואל iso in ליפקײס v r n  »m גי־ 
soקעלטער ל ms pn גלױבט iso in װאלם Bsspsi 

iso m aיגMנsשטMsפ n is קומען  isbmxm ניס ויד זאל 1
isrMporm. 1 װאלם װאס MSB BU ISHS3.ל$מת

^, איד, טי א  איך tx bmsbנטssג איס חאב נ
prm״i is״si מןלס Bis ms מד אזא is ,גיט וױיל םאן 

snי יץ־ s,גליד pn אין װײס. איד װײט װי >pa Msm 
 ניס mmiop חשאינט פון saonss sטל̂יMsאנטװMאD די

bm’osmsbjwmp זיד pwnp is םים OMSoms■* *m. 
 קײן ניט תאכען M'o או 1אפיל ispjsm m’o ,mso מד

.IS^Mp is וײ םים ויך *ורזאכע
*nns> BM’BWSMS איז MSBSBB גSO MS■ R ים0

$11 VW  BB31P3SBXPS x ism03ל IS11S3 ISm  OS 
miststux : ,אילאן בענחשאםיז איך? »T 117 לאקאל. 

PB MS7SB .®MM .®T1 3* ,117 לא?אלSBSMOS3 MSM PX 
n נײ ?לאם. w מו־  pn BBPpjsonns b s p p 

3MS3SOiniS PB fJfH״I |SB״MS םיל OMSMS1B1MS 
3 PB OSMIPM? f i t  •ISMSIISI״*O’W is m  B’MMS SM 

OS |W PHIPW ISBT1MSJ |אי ISMX11S3 OM'SMWMX 
w לסובת isosVn, ואל n  isosimxb iso -םיספאו 

pwpjsmjsw, אױב pms> is m  os אזsלכ.MXBS3 s 
W |W |אי DBPpiS MSM 3 אא זאלMSS11 0״S ISMSH 

pb̂לsנשםsMיMוסs דעז־  a חשאינם pa pn mmiop 
m ,o האבען M’o .117 לוקאל isisiis 5אל sms*m 

isbw״ s3 prinm pnww 03 חמ5ײSM0S33S pn.
ms*m T* אמ סארלאמ mm* in iSMimsi bmmtwsms 

 SOS msm ismsw* ואל כאגנא is ismhjsospsm לען#
אן in ; 'ponniMSMiMS po Ms^שsנsם י»ײט« א  וייו

SO’OSP ISSPTJS3MS MSM |W ISO S IWPJ׳ MS37SP 
p לא?אל ms*m isosmomsb של x  os pn 3* 1אפילsms 

IS03SW osipa n זייו־ם  m ,ismxusi- זײ לכא5ײ 
ISM’MJSOSPSM is*mואלאן ׳ DMio bsm po pn וײ װי 

*JWMSB is m  M’O PI pn BM*OSMSB3,nMSB IS1P
in ,om'o s i* וײ msm p• isuaws osipa pn prtsi 

ח יײייז׳  isjsp M’o ײעלכא *pn pram smsmw w י
osw גיט os .ispmsbjs חאס bbmxmh חײסמ׳ «

MSM ISBP1S |SV*BS3 SOOS3 *M |SMP»OnpS ISBMXM Of
 jw p■ isasn M’O* .117 לאקאל pn mmiop חשןינם

1 IT0ײ Mm pn BMWS33MIM |W ISBUS53S OSM 
*•osm ism ײי־ד ispjsm ■po  pn טולםאןאנאײ n מלבא 

וװקונסס. msm pn יידסי
tn fm  asn •pn isp m  ismjsbwbw spm msojw 

an ױסיקעל a#i ■pn .w pbohs m t p  ispsi t« pa

ברעסלאװ דזשאזעח פון
 קלאוק p9 קאםיםע אדסיגיםםראםיװער דער P9 םשערסאן

באארד. חשאינם

 םים שםיםט לsםיקMא msm אוױ רױ פאתמםײן געקאנם נים
SMrn אםגעסאכט. אונו םים האבען וײ װאס אפמאכעז 
ms3s נאכדעס isasn M’o pi ויד MוMפגnsMsםים ם Siw«n 

 os tx טMSקלMS םיר וײ האבען ײניאן, msm אין בעזוםםע
 לsטיקMS אזא װאתס isssnw םיםע ליפע,Mטיsנ דא איז
sooxsa ,m .is זאל m n s דאס או נע׳םענה׳ם האבען 
 קאם־ ןsקשsלs לעגםעז bsm po ^לםאט s נאד איו
״ .117 לאקאל סמ ■ײן !ms םײטמ os pn isipw p x 
 *SWS איז װאם קאםפײן bsm pb היץ msm pn או איז,

 sm 5םיג1אי ,m האם .117 לאקאל pn ISMkhsi טMפי
spwmoow’omx. ״ !m as שטMsק m sm i אתױילם is 

ismsp, 1 האט* nאל גוהאגםs אMבײםםלsזOMSomsm s 
iw אושאסאן osp iso in חשאבס,  Bsoom iswpso n 

י msm pn m pw !יגאזאגם iso osn pms^ 1י  oso3 
5 mstww,לעקשן n םשי^װ, isms'  pn טאפ״ Msas 

o m׳ pm וײ s is mחTײלם msww is  pn .iSMXipw 
ismspmss, 3 גיחחMn n״OMSomsan sn^oo אלץ גאך 

 נים ײשאבס קײן אלץ mxi וײ פאמװ זײ pn Mהsל אדרם
 «m אין שםיק pa pppwmx is באשאס bsm געמן;

msww is®?so ,זײ אםזאל אמ pnsn אוים־ גזדיאלט 
 pso- גאלמיחמ5ל prt׳Pi M’o in 1איש ssjip א ו5בלאז
̂יסs msss אז־בײם, שאן  S'non n םיט ■pi יגMנsנשט

 םון שםעלונג די װיסענדיג px םרײד msuix אין פאקסען
p* לעד i  pMt אױך n מ מלו  מבינםקי msmim3 pb ש

sn so r x  msm pb״pn ^ iS, אגב xnMW, זײ ir fr/m 
3 SMSIPX PC6אטי3אלפ S3S-PWMXB SMSWW PB |W 

 ISbos?S3 זײ םיםלען s msb מאס םיט אסאסיאײשאגם
bsm מושאס pb תשאינט isasn ,mmiop גאסחם, וײ 
 frtrffnsia^vn ms*m isasw'w 'ג,MנsלP1 נים נתג5וייל

'so isms ״םשיקזח קײן in אישו־.  pn״■ s is  is  msb* 
pp p ױיםאי־ x■ חמ־זוײל iso pi pis px jow האט p i• 

sispno is  VMfrmu* פאקנמװ a^pMPi SMSTw pn* 
 03SM mp isp iso pi 3sn Msvsrw msm* איז ,pקיממ

oMsaoso s is m  »m msb pannse איו pm^aisBPn 
pw isssnBPn pn rnp msmimb n געגעז לאקאל 

— pn pn !וױימען  p m ? n msb is ro s  isaso pn 
bsm פאל p m ? msbos^  msm nn חשאינם די mmiop 
pn איד װײל msm pb  ixomsbo msm o rn  pa דזשאיגם 

n ssa אז־ממיסםוזוםיוחמ־ ?so'os, נאםי^ך איו Mmxm
MXBMSM 43MP MSM ISMSP IPX PW *pX אמ MS*M

n ppSJ w osipsa 01אשל3 םיגדערוױפטיגמ msm pb 
m חשאיגם op■ 1 װאס o'ssaיד pmppmi'x pw mpx 

isimsb p^ s ׳סים opmoMSwn rw, נים איו װאס mso 
PI PB3P1 איMגsנMSM PB B3SOOMSBSM MSM3S |X M 

 נאנ־ msm pi אופן אן M’W p^»«rBPn osm pn ן.ימיא
mss לאקאל sw xi n  pn אוהענגי{ געווען װאלט יתיאן 

pn .oiyooMxisM ispm pa אויםשפילאן M, אישו .pis 
os* זאל in isoipopn 5אל msm pn יתיאן isaipi זיד 

isoospna is 3וװלי  BM'paoss  ppposo siSM’jn ro 
pis iw  omso”msbx ,h נאך bsm isaso גודסרײ in 

pro סו׳גול׳ם bsm קלאוק oMsomsw לאקאל J17
003SBBMXBSM 18 PB IX ,BSKB BSM P0S3MSB |SO

msiitx pn omsommsjsb smsmw iw דזשאינט ,mmiop 
P® OMsaoso 7 osw is m 117 לאקאל, n חוץ smsmjx

u  A AUÂ kk AAA AAA u  A A A A A LkkAIAA AUkAAAA •AkkteAMAA  וױכםיגע די אז גלױבם ii7 לאקאל סײדזגן מאמטע.
iso on וואס sms'm סיטגלי msm תאלטען pn DWMip ispm 
 as* ;םיםואגיע גאנגע די ostisosmsi SM וואלט באגנא

 *msb ממא׳ן isssi או זאגען. גלײד sm p^pi m»o װאל
in ,ispp 3 זענליד n  *n apn .o'jmss m'o ppsnיו1ל 
swsa װאלם osinasi ,סשיח׳ן isasn pn ליד3נאטי וײ 
D9SM. געהאם

m sa. pi mso oosa os,״ os'pna u ip w  pm ■pp 
osm •pi סיט s דעסזעאגי, צון)n״isannw sopisa Msa 

m bimxp msusbb isms^ ms p^s p  Mm o#* חשאינם 
p p  mmss3 סיסטגאש ooans mw(' ײ> is?isp זאל *so 

ssasa n isa סחוי״ ״סשאו sopis> m prp^OMs pn
AUkAA AAAAAIkABAAMA AIMMA AAkAAk AAAMMkA UA Â MAAAU■אנסיחמ po חשאמס is m  mmiop אויסשליסליך »m 

sism  pn om»osmsww לזסאלא bpx  pn prosMsom*
ל#ז ■חגםערם די m אוערײסןוס די |1דײ  נמי w1 י̂י

isw p 7 ױגיאן די*pi ויי is om’osmsopxmw ism
aseem iswpso bsm prim aarin n a  B a»  n  isam

w smsmis pnמקלpw pn .prirosn sMS• אםאסידט 
isms' לאקאל MSMaipp די װאו־וס n  osnsa isasn 

is  nasin שטיםזPin pn oirPMJSP n prpm  pws* p 
dims אלעםעז p̂ MJsnsa א אין pi asp דוו־ר 1$לס#1 וײ 

i״ms אקם isasa is3SM3*wb isoosMa bsm isasasa 
msm ױניאן is  pn זײ spspw  n  is m װאלנחת 5װעלכ 

ssisa n  pm son ismsp .ױגיאן pn pn װאם -oisa'w 
 so* באגנא׳ן זאל pro in ?pmsosM osm כאשםיים ליך

MSBIMS3SO S M» !S3 ? ו
Msas װיל איך osw ארײנגײן נים pn זא־ 1אל די

S3,| ל ^ m'o 53גאי| pfi m3sowmw isoaisa bsm pn 
msm pb אלס  omssoso ױניאן oMsaoso n  p b  mpx pn 

bsm pb קלאיק oMsomsin 117 לאקאל. bsm pn 
is וײ isom םתיז־  isaiiBssa smsww די .OMsaoso 

msiiw 05נױמ5אלג msm pn wsais ױניאן pn וײ prom 
mpx איז װאס אלץ אז OMSMsa sm נים איז isorn p i  mso 

rn  os is  pn isapn 'M pn mow םים ליךבסוי3א גאםאן 
MSMna n |sssm»'W psns bsm קױג msm pn חשאינם 

.mmiop
m ,rx  non M'non msm 1 חשןדנס ד •n ssaױל 

w •pi osn ip- די |5לז*יג1גװ11ם ניט  .OMStmMSin 
oipm sa ג גיםsהsגsMלט M» isasr1̂גsלMיגsזײאמר ן 

m״n  in ,rw non msm .omsb קלאיק omsup msbx ײנ־ 
i r, קאילאנ׳אן םיט ,117 לאקאל ss'Bw msm pn, זיי־ 

n »  isa׳m3Ps׳isasn ,an Msm P» B גאואלט ויי Mpna 
iלפsװ ,saaw msmim3 אמ SB iisasB MSM isnsa rw Ms 

i pb״pwonp ms. מליטחיאן םים pn .owusmpsb וײ 
isasn גוװיאלם אים msbmsm מז־גמױמן isano om 

 pwis isaiosa rw ױניאן. msm px סצנסחשעו־ s אים
omsosmb msm לאקאל B'n W sa  pn סןןנלפאלג: — 

is אראגםקי טשארלם MS' 6 Msann o*'3M»a tnpi סײס 
 pn רך38לom SPSO ,msvtmsiso oasoo'os 080 אלם
bsm למװ5ז s  pn rn  is  is  pn ,o'bsלmsm pn pmsa 

 isamsB pn isw«aMsas ,msdu s אלם oaspsa ױגיאן
pn .msto prav ליב1א pn וײן -לאסנ opnoon pn 

oaspsa ms px םים isoapmhn n  om ,msbsw n 
iswaso 3 װאסms״MPS ŝa n  om ,msbsw n  iw  isb 

om iw  om אלsס *sm bsm is  mans s  osn osw 
iw  oasoois■ וװליפ MSB” aMn pi pa isosMsoaw p 

BSM MW ISIMSB MSOOOOWSaiS ,MSBOSa MSM MS IW
is  on^sao'w isa •pi osn ismsm .opmaon לאקאל 

 ISM Msas ,j!7 קאללא װי onMa pin o'a כאםש ,35
ip לאקאל, isiimpiMDoasp pn ס(ײיפעל1פל3̂ אן i 

saaî  n pb  p io  isa אײט naso'sa■׳ in וײ ism 
*saso op'Moon pw pi mso isasn is oamasMia 

pn msoim רזשאינם *saasonra osm osm .mmiop 
 83ל5ײ אחיזאכמ p און istposo די isnsa ism נומעז

̂«pn MMisa oanpm msm is oa די saMSB isasn 
?isomo bsm isasn ooMinsa osn iso pm issmi■ 

os pi px שיינם n isasn׳osm ism pip S אײגנעזעהן 
isosMsoaw n  pn msbsw p  pb  isosMsoaw n  pn 

mw is m  op'Moon bsm pa Mso"3Mn n  pb וײ 
n געשםאנען  pi Msssn םאםיװען פאליטישע po ואלי־ 

 *sa מװיאלס osn 117 לאקאל װאס oisasiow טישאן
n  isnsa rw osm .OMsaoso smw pb  osant is isa 

n  osn sasnw  s'non חשאיגם SM mmiopלsenasן *sn 
isa געשםיםם iw םשארלם -asa mw ow pn 'poasis 
sa.|׳ pb n^BSP ann pn װיל 117 לא?אל isanfM po 

n  1SBX7PMW IS ,!S"MMMW IS BW TOW |X IS3X0
pa mmo די om isasn f* m ,מויילס® sn n  is  pn* 

n pnsasa osn ms iso סן־ *msm isa WP is  pn pwsns 
osm p ״רע!אליװ.דע o'a װײל x לש» .jsanoMsaw pn 

Mamo n  pn is  ptpmbts msw î MMasa is m  Mm* 
 OMSOXP po aaw'ssa sawMama די px שטעלוגג ליכפ

BMio 10 ?אל1ל m san bsm is 017 לאטאל p b■ 
m ,isa isasn ײח־ mb smsw״MP seassa iw s t Vmi 

pa io w s b ŝ  n  osn osm isaaww 117 לאקאל po י  י
 IS'im• «לײוטosw isasp 3 דעוארטםענםס קאםיגג

im m : osmis^ sb  Mm jsm'biism is im p pn• 
p^sooon o'a i p  isasp אױף nom ra sm  *m.|לש ׳» 

bsm pn isnsa im os osn isaaiamoMsaw pn iso"p 
isms aoas is  ww mob 3'mmpi o'a im  os .oasoo"oo 

is §ערזעגליכע לפn 1 אױף m  osn ospsos אױף taw 
pn6p sm  isMsaPMi■ isVpi Mm .isnm sa o J iosa 

o*a pn MMnna oamon ,m ow in B iim s m די *H 
smsm ל^אלס *sa osts isasn •psasns■ ■pn o'a pn 

p*P rw o'a isVm Mm m pn m isa ל » ■o s o m m



וױני&ענ אץ ידניאן רןלאוקמאכער יאר פיר
יוני״ אין גוריק. up םיר איבער יט

 םיך מבינםקי ארעזידענם האם ,1935
pu נױ px געשיקם r װיניאעג, קײן

 זײגען עס אויב אויססארשען זאל איך
 *רגאגיזירעו ix םעגליכקײמען פאראן

 איד ױניאז• קלאו־קםאכער׳ם א דא
 װעל איך אז פארזיכערם. אים האב

 דער־ נים װעל איך ביז יארק נױ קיק *וריקקומעז נים
 עם אנפארםרױם. פיר האט ער ױאם שליחות די פילן
 גע־ האב איך און םאגאםען םיר געדױערט םיר האט

 הוגדערט זיבען ארום px װיניפעג אין יוניאן א גריגדעט
 אסןד אז עטאבלירט איך האב גלײטדיטיג קלאוקפאבער.

 שםאט אין מאנוסעקטשורערם קלאוק אלע םון סיאײשאן
 קאמף דער אגריםענט. קאלעקםיװען א אונםעחגושדײבען

 בא־ שװערע. א אויפגאבע די ביטערער. א געװען איז
 דורכגעפאכם האבען םיר װאס קאםפען, די שדײבען

 ארטיקעל. קוראען א איז מעגליד גיט איז דעטאלען׳ נױט
 קאנדענסירםעז א םיט באגוגענעז דעריבער זיך וחגל איד

גאריכט.
יאר? פיר אין דערגרײכם ױניאן די האט וזאס

,5 געװען אח ױידזשעסו אין ד-עכערוגג ערשטע זײ
ױניאן די װען ,1935 אקטאנער אין פראאענם 15 און 10

- ־ ־־־* — ־•— —

באלעבאםים.
 וױידזשעס די דיגען ססע איץ שפעסער< יאר 9

 געװארען געהעכערט םאל צוױיםען six קלאוקםאכער פון
 דער װען ,1937 יתי, אין פראאענט. 15 איז 10 & םיט

 קלאוקמאכער די האבען נעווארען, באגײס אח אגריםענם
six זײערע אץ העכערונג א געקראגען מאל דדיםען

***-«-M
 באלע־ די םימ אגוימענט איר כאנײט וױדער יוניאן די

 די און יאר האלב א און גווײ אױף םאל דאס נאטים,
 א דאלאר איין tub העכערונג א געקראגעז האט יוניאן

 איינער איגדוסםריע. דער אין ארבייטער יעדען פאר װאך
ץ פונקטעץ די פון  די — איז אגריטענט נייעם אוגזער ו

 איז CHpij סקײל״ װיידזש #םיניםום א סון עסאבלירונג
אונ־ אין עדיםאריעל געװארען קאטענטירט אגב, שױן,

mm A Miteפון ברענםשעס אליג טאר *גערעכטיגקײס״^ ארגאז זער 
u n .העכערונגעז אלגעפײנע די אױםער אינדוסטריע 
p שכירוז^ אין m אינדױױדועלע פון פאלען געװען אױך 

 יאר, פיר פארגאנגענע די פון פארלױף אין חענערונגען,
 בעםרא־ האכען מאס קלאוקפאכער, הונדערם םינף פאר

n  p x ,וואך. א ואלאר פיר און דדײ זװרײ
pn די אויף העכערוגגען די װעגען רעדם םען 
קלאוקםאבער די אז ,pan אין האבען םען מח שכירזת,

 םעםאדען די געגען זיבער דינען םיר און שעדיגען, װאס
 וחד זאל עס אז צוױיטען געגען לאקאל אײן אגרייצען פון

 פאר־ פונקט באארד. וזשאיגט אין קריג ברודער x דען
 לאיאלע זײן װעלען אפערייטארם די אז האפען םיר קערם,
 דער םון אגהענגער זיין.שםארקע װעלען און ליים יזניאן
 איז אפויאל אדםיניסםחמיע, נײער דער פון און ימיאן
 גע־ ביט אדםיניסםרזמיע דעד מים םיר זײנען פאלען פילא
 יוגיאן ודען אז גלויבען םיר אבער אײנפארשםאגעז. װען

 אינסערע־ כעסטע די או דאס ארבייט לאיאל״ זיתען לייםע
 און בםרם. טעמכערס די פון און ככלל יוניאן דער פון פץן
 וון דאגעגעז זיכער זיינען םיר אז אונםער שסרײכען נניר

 גע־ גענוג זיך האנ(ן םיר זיך. ארוםרײסען און זיך קריגען
 תאכעז םיר געשלאגען. גענוג זיך האנאן םיר אץ ריסען

 כאאאלם םייער האכען םיר און לעסאנס ואנזערע געהאט
vtrxn.*» ראקםיזיחמ גיט דאם םיר װילעז דערםאר אץ■ 

ד ייז _____*וקונפם. דן
 םאנאםעז לעגטע די פאר האט כאארו דזשאינם די

 אין סײ טדייד דעם n פאליםי אגרעםיווע אן אנגןגזטען
ק םיסםעם אין סיי און קאגסראל או באאוג א י י ס ז  דידכ־ •
רון o וי n .דודכ־ ארביים שװעוע א איז דאס אגריטענס 

V אדאוי טאג איק אין פאסירעז גיט קאן דאם און פירען

הערבערט ם. םץ
216 7?א?א גמננעדזשטר

 הע־ באזים. װאך־ארביים א אויף ארבײטען וױניםעג אין
 װע־ שטיק־ארבײט אויף געגעבען װערען װאם כערונגען

אױף פרײזען סעםלען בײם םארלארען צײטענווײז רען
Mltek MUM MMteMMMk Mte teMl k U • M Mteftררזזד םאר וױידזשעס די אויף העכערוגג א םטײלס• נײע 

פארגלײבט. ארבײטער
 איצם און פריהער באדינגונגפן ארבײםס

 אין געװארען געגרינדעם איז ױניאן אונזער אײדער
 ״גאט׳ם געארביים דא קלאוקמאכער די האמז װיניפעג.

 א געװען איז וואך א ארבייט שםונדען 70 שטינדען״.
 אוים־ אםילו שיץ האבען קלאוקמאכער זאך. געוױינליכע

 ארײן גערוען שױן איז עס דעם. װעגען רעדען געהערט
 אונ־ ארבײםען איאם אינדוסםריע. דער םון בלוט אין

 הײםט, דאם האך, א שטוגדען 40 קלאוקםאכער זערע
 די זײנען געװאחת געגרינדעט דא איז ױניאן די זינט אז

 א אויף כמעם געווארען געשניטען יען ארבייטם*שסונז
 גע־ זײנעז קלאוקמאכער די םאר שכירות די און העלםט
 דערגרײכונגען אלע די אט יראןנענם. פופאיג שטיגען

 א אױף up םטרײקם, אן געווארעז געזואונען זיינעז
 ױנ• לאקאל אונזער ®מ מיטגליחגר די אוםן. פרידלימן

 דערגרײכוגגעז אלע די פון צופרידען זײער זײגען יאן
ם די הויך שעגעז זײ און  זײער םון אויםםו און ^ביי

ױניאן. אינטערנעשאנאל

פארגאג־ די פח פ^^לױף אין האט לאקאל אוגזער

ף דער אין םיםגלידער זײן או !וםרידען דיער זײנען  ס
 ימי» אינטערנעשאנאל אונזער םת משםחה צוױיגטער

 האסענסל» װעלעז דרעס־שאפם קלעגערע עםליכע די
 •mx זײנען װיניפעג אין װערען. ױניאניזירט גיכען אין

 איך הױב אי*ם ארגײטער. גיט־גודם 125 םאראן
 ארבעםעד נים־גודס די ארגאניזירען tx ארבעםען צו
 אץ זײ ארייטנונעםעז אויםזיכטען די ױגיאן. א

גוט. זײנען געזאגט, איך וואלט יוניאן,
 שטארקםםע די פװ אײנע איז ױגיאן אונזער

 קלאו אונזער שטאט. אין ארגאניזאאיעם בעטער
 סוםע דייפשע » בײגעשםייערם שױן האט לאקאל

 ןןון• פיף :אנדערע װישעזx אװעקען. פארשײדענע םאר
 » קאמיםעם, הילף שפאנישען דעם n דאלאר דערט

^ הוגדערם — לעצטנם גאר אל  ■M יעקב גרודער צו ד
 m שליסם װאם פוילען, אין אידען די צו הילף םאר

 אנםיםעםיט* אח םאשיזם געגען קאמף שולען, יש״אx די
V װ. אז. א.

■ אױף שטײט יוניאן אונזער םון פרעםטיזש דער
 נעםט מען װען וױנייעג, אין םדרגה הויכער גאנץ

 דעם אױף געקוקט ניס װאס פאקט, דעם באםראכט
 אױסגי איך בץ בירגער אמעריקאנער אז בין איך־

ך דער פון מיטגליד אלס רעגירונג דער סון געווארעז  ן
 »ד מלאכות־מראיעקם. לערנען דעם ®מ באאײ זעקוטיװ

 fn םון רעספעקטירט װערם יתיאן אינטעתעשאנאל זער
םענשען. קלאסעז

***

 בילדונג־טע־ מיט אפגעגעבען אויך זיך יאר «אר געגע
 װערעז לעקגיעם קלאוקמאכער. די ^װױשען םיגקייםען
 מןר אויף שטאט# אין מענשען אגגעזעהענע p« געלייענט
 געבראכם איצם האט לאקאל אונזער טעםעם. שיידעגע

 פערלשםײן, ברודער פון רעקאפענדאציע דער אױף אחער׳
םם. םון הארט. קעטרץ מים בילדונגם־דירעקטאר״ א

- - . - B UmI ate hM Mltete Him HkUllH ^IIh L#םעטיג בילדוגגס די אגםירען איצם וועט ורעלכע לואיס 
לאקאל. אונזער םח קייטען

טי&ס, באל בעיס מיר האמז ספארם־געבים אױפ׳ן
םוױמיגג. אח באוליגג פאר גרופעס אויד האבען מיר איז

 אינײסםדי■ אנדערע םון ארבעטער הונדערטער
 זאלןן טיר אונז, געםען זײ און אםים אין אונז w קוםען

 אינטעד־ אוגזער אץ ארגאניזירט ױערען או חעלפען זײ
גמװאומןח אגער בין איד ױגיאן. נעשאנאל

v אײן אץ n, ט  אבםאלוםע די זיך נויםיגם ן
 דורכאופי־ דאם כדי םזיײד. אין אמײטער שרא שן וונג
אכןן רןן,  באלעבאםים די טון שטערוגגען גאנוג םיר ו
p ן וון ו ן ו נ  זיץ ix װיכםיג איז גאםירלױ אדדים. ן

p קייז חאבמ ix נים און פאראײגיגט u n yw איז *iix 
p y w .זײ אז תאפען םיר רייןן pxwp ײ פןד  י

לן אזױ א ױ טו ^נו ל מזײאל ןגא*,מק ני ס א ד ן  ן
קייגעםס up< אדבייטןו גיט װזט דאפ ארן

otn M ד איז ן גןשלאסזן. nw אאר psx ו

מ• לאקאל אוגזער ®ת ושטאנדx *nftrxaxrx דער  י
n r די װאם דעם, אױף געקוקט נים גוט. איז mxxw 

 דא־ טױוענט עטלאבע םיר האבען באז־ײםענדיג׳ זײנען
 םיםגלידער־ די אז כאווײז, א איז דאס קאסע. איז לאר

םאג. חײנטעען ביז אלט1כא פולשטענדיג איז שאםט־דױם
-----------— ---#------- -----̂ ^te Hi m l HMtellll HlftteH  זײער צאלעז זײ װען אז זיך׳ ביי םילעז קלאוקמאכער די

ס דער או דיוס ם״, קײן גיט די כײ דאס איז יוני מג מס  ״
UP דער פון געשיכםע יאר פיר אינװעסטמעגט. אז 

 דעם. איז איבערזדייגם זײ האט װיניפעג אין יוניאן
«*

 םיר האם לאנגער ברודער אז זאגען׳ דא םוז איך
^, דער פון גריגדונג דער בײ אנפאנג איז געהאלםעז׳  ױני

nrrxixrm בײם פארהאנדלונגעז די וװ ארבעם. די 
 געװא־ אונםערגעשריבען םעגם1לע את װאם אגריפענם,

 אונזעו־ געבעםען איד האב באלעבאםים׳ די מיט רען
 שיקען םיר זײן׳ גוט אזױ זאל ער דוגינסקי״ ירעזידענט

ארבעם. דער אין םיר והעלפען1ארוים •ערלשטײן ברודעד
 *U»n א אױסדדיקען איד וױל געלעגעגהײם דער גײ

p rx דאנק ix די פון נאמען אץ פערלשטיץ ברודןר 
דאנק פעדזענלימז םײן אייד ײי קלאוקטאכער׳ װמיפעגער

■H lltete teHM Mte te te  HU1 מיסהילוי. מעחיגער זייער דץ פאר אים *ו
_______V. ׳ u p זײעד געווען עס איז יאר עםליכע לעצםע די 

 װיניפעגעד די ארגאגידרען או אױפגאבע שװערע א
w עס וױיל דדעספאכער. rn דדעס־ געגוג ניט געװען

. MMMMM mUm mtelM MMMkl MM MMMftftM^  — - -  וױניפעג פאו דרעסעם אלע כמעם טרייד. אין ומאכער
וחך קאנאדע וועםטעדן פון פראװיעזח אנדערע די איז

----------------- - , ---------------- MMlMUtM •M MM uLlMIMitt*■ W■* טאראנ — קעטס u p איסטעוץ די פון אוגעשטעלם רעז 
■       *  M ■ 1, MU m Lu IU LlMlUMimi MM MMאר* *י געלמגעז םיר איז עבדליך עאל. פאנםו און טא 

^ אין דראס־שי■ קאמען גרעסטע די גאניזיחלז מ ױני  ו
איז אגריםענם אן ארבעםעד. אמױג באשעפטיגט װאס

- ------- - ---------— - - § — m MM UU1UMU1 MMMMMMflMMAIil■שאפ. יתיאן קלאוזד א פון געווארען אוגםאדגעשרימז
- - . —. .  - -- -----------— M rnilMUMl 1UUUM MMM1 MUאין העכערונג א געקראגעז האבעז אדמײדל אזיױג די 

װאך, א דאלאר דדיי איז וװױי ®יז וױיחשעם ױיערע
-----* — - — mmuim mam mm ummmmmm Aft mm mmummmגדויו זיך גאפינט שא■ אין ארבעםער סמ די דװישעז 

n זײניז u םײדעל. אידיש אײן r t uppxn tm 
m זײ ;יוניאו m  nrtfx זײ איז ראגעלמעסיג .דיוס״

 איד אונזעד װאם גרונט, אוים׳ן בקשוו^ זײערע זאגען
 אינדזסםתזמ םינים אלע ארײז ניט נעמט טערנעשאנאל

ױניאן. דער אין
 ארגאנחיחג זײנען װעייעג אין פאכעז נאדעל אלע

» װאירקערם גארםענם ױגײטעד די תי  אד* 900 האם י
 לאקאל. קעימײקערס א פאראן אויך דא איז עס בעםער.

, טו איד ג נ ^  מעגליכקײסע^ םון גרעגייעז די איז א
ix גן• װען און ױניאנם אזעלכע גרינדען העלפען 

 לױט פרעםטיזש, דעם והאלטען1אנ — גרינדעט
 אויף טיך טו ארבעם דאזיגע די מאס. געהעריעגר

דובינסקי. *רעזידענט ברודער אונזער ®מ בקשה

 רי נעמען זיד זדך װיל םארענדיג איד איידער
 רעקאײיגג חנם ix דאנק א אויםצח־ריקען פריװילעגיע
^ אתזער פח ■רעזידענם דעם ix םעקחןטאר׳ נ ו  און י

ix באארד םימ1ע?זע? דער »u פעאי?ער זײער UP 
x’xmyix דאנק א אױך ארבעם. דער מיט אנפירעז אין 

ix לעװין, רעי מיס אפים׳ םטקרעטאריזאיז דןד 
קאאפעראציע. פיינער איר

 דזביד פרעזידענם אמזער ix דאנק גאזתדער א
 גױםיג אין• מעז מװת׳ ליכעX1נ אמ קלוגע זײנע םאר ם?י׳
 דאס את ראם, זײן אז זאד קײז גים טו־ איד זײ. אין זיד

 פייד די ®מ אײנעם פאר לא?אל אעזער געמאכט האם
קאנאדע. איז סטע

שױי• דעד װי »ם אזױ ?מאכער,1קלא װיגיפעגער די
 איגטערןפ גרױם מיט האבען ארםי?על• דעם ®מ בער

u פץ זיג «דער עדיםאריעל דעם געלײעגם n קלאוך 
 ״גד טטער אױגמם אין װיניפעג׳ אין ײניאן מאכער

 את• אןנרעפשפאר סייערליד טחמ מיר רעכםיגקײם׳.
 ח״מר אױף אײד װעלען סיר אז ארגאן, גאליבטען זער

ix ixxymup לאקאל אתזער בױען « מי  m אױף י
u• אתזער פאחזטארקען טער נאד זאל װאם שן׳1א r 

u םח n־mix דעם אח םיזש n ״גערעכםיגקײם״ ix מ  וי
» איז מערלװאארפ גתמ אלם תי לײם. י

רעזאלחדע טרדער
MMmmmm » mi^Li M mm mmLm mm m^Mה B סשןרדײס״ גילדמג אין בלאק די הי r il 

 ,ian unaixp® טױמ פרעײטיגען אױפ׳ן םרױער
e •אטראל ®ח םיםגליד אקטיװעז אץ iy u u 'in ri

MUM MUMMl UMM ^MMMA UlU UMMIMMUmM.סרייסם אתזער אױך שיקען נױר בלשװסקי n 
סם.1פארל גרזיסען זײןר אױף פאםיליע

I u m um m im mm mm ש 1א> ™ ^lB״
ם אלוויןנ שןל, קא&יטע: תו דײגםןנם׳ קו

 ח ^ לא^ י,קאקאפסס ,U7 לאקאל פח
 ײאמראי « 4לאי ליײאי, ,10 לא^ יױץ,

jq jp^ff באגאגאװסקי, ,48

 ?װיבי?ער דער אין רעגימנג דופלעםי י
מאכם אין אריין זי זיגם האט פראמינץ ^

 געגען געזעצע?. רייע א איינגעפירט
,1•I K* בא־ דער פון טייל גרױםער א װעלכע

־’׳ שטארקלן א אן פירם םעלקערוע ׳י ̂-
H I •קאמף

?אםף, דראםאםישער א איז עס
 גרעסערע ־אלץ ױגען1ארײנגע װערען עם װעלכען «א

u םת שינםען n .גע־ מען האט םריעד באםעלקעדתג 
 װעלבע געזעאען ■רא־םאשיםםישע די אז געמייגט, האט

n געשאםעז האט נעשיאנאל״־חגגירתג ,ײניאז איצטיגע 
 װעלכע ארמטער שטאסישע ךי בלױז אגרירען װעט

 ix •wrrn איגםערנעשאנאל אין ארגאניזירם זײגעז
 גע־ מען האט 4באםעל?עתנ דער פח שיכטען אנדערע

 זײז דזפלעםי פרעםיער פיץ רעגיתגג די װעט רעמנט,
 רעא?־ דיגע אז ארױס, זיד װײזם םrא שלעכם. ניס

 פאר אױםער קײנעם פאר נים טױגען פאליםיס *יאנערע
u פת אח רעאקפיאנערעז סח גתפעם קלעגערע ךי n 

 ײי־ פרעטיער געגען אריםטא?ראטיע. ̂גאטױעלער
 געג־ שםאר?ע א אנםװי?עלם אתם אזױ זיך האם לססי

 םיז שטעםלאד אח שטעט גרעםערע ד• אין נ<ושאפט
ז את פראװיגץ דער  איז לאריםעם1«א« אמ אײגפלמ יי

געפאליז• שםארק
 מאנם דער ix גע^מען איו דזשלעסי פרעםיער

 דער געװעז ער איז וױיט לאגגע א צופאל. א דזרד
װימקעד איד אדשײ1א«אמייל. קלײנער א הם פירער  זן

 ם1«ש שייז האם •ארטײ קלײגע זײן לעדזשיסלײםשמ•.
 גליק־ א געםאכם אים פאר •jn האם פלתים גע׳גמס׳ט.

 םאר האט װעלכע פארםײ, ליבעראלע די ״פאל. לאכער
ז מנדליגע אז מ^ אק געחערשם י װי  «ליב זיד האם ק

 אימע־ די טײל׳ אײז שפאלטעז•11 קתץ1םחל איגערליכע
u םים פאראײניגם זיך האט מיליםאנםישזג די px ת n 

u ײפלעסי. םר. פח אפאזיגיע קלײגעד n  a?Vix פאר־ 
 ײפלעפי׳ס פוץ גאמעז דעם געביטען םען האם אימיגתג

װען איז װאס ןשאזיזגיע־פארםײ,  קאנםער־ אלטע די גן
u םים נעשיאנאל״. »יתי» ix יארםײ, מטיװע n הילף 

ת די אם פמ אלןן ראמגלירןנ מד  ײפלעסי םר• חאט לי
u »יז רעגירתגם־מאכט מײאתען n .פראװיגץ

דוי־ «־. חאט ױ< גרױםען זײן פת פאר׳שכת־׳ם
 ix כז־י געזעמז נײע שאפעז געטםען באלד זיד לןסי

px jn באפעסטיגען m p  pn בכדי ix אין אױסנעמעז 
u אױגען וי n  px קירכע יש<רל*1אמק px px גרוים־ 

די שטארק דאםיגירם ?ירכע ?אטױלישע די קאפיםאל.
UUUUUUUUUUflU MMM MU IMMMMÛ MUIMI ummMUUIUUIUUMIIUUמון באטעלקערוגג סראטנױזישע קאגאדיש y iראוױנץ. ״■

 חאט םירער, קאטױלישע די פרידעטװש<מל«ז1פ כדי
 גע־ אזעלכע שאפען ix באשלאםנן דמלעםי פוןפיער

י אתםערגראבעז זאלען מאס זעמז  די פח ןקדםטענז י
 שזיבע?ער די ןעלאזרעאיג px יתיאגס אממדנעשאטול

 װעלכע סמדי?אטען קאםױלישע די ix בלױז ארבעטעד
 די גלתים. px זייגפלוס דעם זמםער מפירט יחנתז

 געזע־ אזעלכע פאק; האס •װלײטשסלאדזשי קװימקער
u חדכגעפירם, מז n x אנמװענדט rx חאם לעבעז 
 אגװעגדעז wm עם וױל חנגירמג די נים. נאר n מז
 px ״טעסם-ק״ס״ 8 געמאנט דעם װעגען האט n יון

m u מים פאקע px מוייכט, n .האט זי יתיאן. ». 4 ל 
 אתזער px מענעחשער פאנםרעאלער דאס אנגעקלאגם

a אנװעגדעז פאר שעהז, בערגאח־ זמםןתעשאטול, rt 
ר אז גאגיז שאפ״*»ריטױ■ ״קלאחד מ מ ר  am װאם א

n ד«ר פח מיםגליד TV pn תמאלם ניט riP. לױם 
u מחהמן׳ גײע די n  px פריסױי px שאי״ .קלאחד

אן, ל. פון מ ד ל א מאנםרעאל ג

 װאס oynxoini’x די אױף שטייער געװיםען א לעגען
 דאם ארבעםם־געבער. די דמיד װערען אייעעמאנם זאל
 שאפען ix בלױז נים געלעגעגהײם א רעגימנג דער גיט
 גע־ אכגדגג זאל װאם ״ארבעטס־םראגם׳, אײגענעם איר
 אז צתויל, שארלאנגען ניט זאלען ארבעםער די אז בען,
 פאר־ נים u?d זאלען •סםאועדזשעם״ אח סטריי?ם ?ײן

ד ix געלעגענהײט א אױך איר גיט עם up ?ומען,  מ
 px פאליםישענס אאל היפשע א חשאבם םיט זארגעז

u n שריינד. אירע איז ■ארטײ ױניאז״געשיאנאל
 בא־ ניט ארבייםס-געבער די זײנען סתדעסםװעגען

 חשלעםי פרעםיער װאם ״,maw« די אם px גײסטערט
 §לעסי1ד אז וזעלען, זיכער װאלםען זיי טאן. זײ װיל
 ,n אבער יתיאנס, אינםערנעשאנאל אוגטערדרי?עז זאל

pn u רא1מ האבען p ״ארבעטס־ •ךא״פאשיםמישען 
 .די װען זפז באארדם, װעיחש* «שעיר די שאר םראגט״,
 אזױ־ םכסוך א אן גײם געשריבען װערען שודהז דאזיגע

u שעז n רעגיתנג px םיםגלידער די px ״קעגע• יעד 
 אנגא־ האם לעאםע די אסס׳ף׳. רערס1פעקסש1מאנ דיען

n םעיןס דעם אאלען ix גים לוטשבא א טמעז  u p 
באארדס. םעיר״מײדזש

געגען xuxup האט חנגירתג די װאם ?עים, די
jt u n  ■i>»hxpx  « n .11 ל jt. ט־ ר1־1ניא1י מ ״

up שא■״ ״?לאחד געגעו געזעץ דעם םען״  px ניט 
דא־ דער אין אז זאגעז, ix איבעריג איז עם געענדיגט.

 די סאראינםערעסירט אח טעסם־קײס זיגער
?אנאדע• px באװעגתג םרײד־ימיאן

 װערם פרייזען״ ״אײנשטעלען px געביט דעס אױף
 אױף px געריכטעז, די דודך קאמף א אעעםירט אויך

u שארלױרען• רעגימנג די האט געבים דעם אט n 
 שיד א גונםםעז ix אנםשײדעט האט געדיכט «יריאר1ס

 אתםעד־ געװאלם נים זיד האט ױעלכע םירםע רייײריע
 גרמד אױפ׳ן רעגיתגג דעד px אדדינאגמן זײ ווארפען

קאגסטיםמיאגעל. נים זײנען זײ װאס
סילעז׳ שםארק אנגעהױנען האט השלעםי פרעםיער

 ־UP גיט האגען געזעצען פרא־פאשיסטישע זײנע אז
up שטארקט  ,yanu n  px y»xup pn געשװאכםאפ 

 ארױס» מי װעגען פאמױידענע איצט $ר מכם זי.
 P שאשיםםיש איז ער או חשד, דעם px זיך רדייןן

u שטיטט. p u n היר אגגעהױבעז לעאטעגם םען האט 
px pn וערקלערונגמ פארשײדענע אסט ױיער אים 

u פאשחס געגעז p  janqp px טשן א px אײנימ 
 PU ארױםקריגען גאקמם גים אים px pm האס יאר

oupi pnt נאאיזס געגען px מ היםלער׳ן. געגען  אי
ץ ער פראקלאפירם  גראדע דאס אגםי־נאאי• אלס שױץ ז

u שלעכם. ניט איז p יד px prrx םרמלאח  מאנ
 פאליס- m שיקם חולעסי װאם אנגענעט זיכעד דאך
su חײזס pn כעת קלוכ נאאישען א «רעידעך* ליים n 

טלןויואממ א  jpBnxfiSf דא זוערט דאס, וילס■ זוי
o רץטלטאט א אח n  px אנגעפױט איו װאם קאטף jx“ 

n  px tpx pn» im p t ר■א ןט<אל UUP 8  .u r 
מו px xu »8 מ p g n•שיזס u n גאטיד־ איז, קאמף 
גמנדיגם. גיט up לאן*,

באלטימאר פון נאטיצען ױניאן
קאילאן םעמיועל פת

באאח־ דזשאעס מפנעחפזפר

 *UP. דעם געשאפען אױך האט רעגירוגג זעלבע די
Ofn r 8 איז ס8י טמיזם.8פ געגעז ליק״־מזדן n n

u ניפ n 8 נט8& די ײ1יאלי pnanup ix פאר חויז 
u אױנ s״x UP י n  px 8 הױז ױגעד8י s u n1 נג 

n יידס r s srroxp .םןםיגקײם px sn sn s pu גים 
px s» anru אױר su נומױג sfn  .u m u riix ו י  י

sum ״קאממימו״. ןאױנס  r r r x r i  n ל מ ד מ 8ו8אי
ליסלײט.8■ די “

 מױ*יתי«8 די געשאפעז ssn רעגירתג די װעז
n  ssn i t t  pp זיד sm •M P B אזא גרמדען TP8 

snpf n* ל8מאם« ואס  ps orxpaix n  prsxnnm 
ע מני n דאס ײגיאנ^ ײ  p m מיי י • מ י י  י
p מידדס״ iw srp suip p m  o r לני u מ n־ 

*Tn g m u rxaa m r r n  P  .pay> u itn sg ״י  ײי
9 jw w  U T'לס ix  .p u n  snpsss אױפ 

psW אט px p ussrpsupp n טמדג i s m

UH H*, /סעזאן מיגםער ער ׳י px באלםיטארעד 
u g/ גאנג׳ לען11 אין איז פארקעט קלאוק

גים. איז ביזי שםארק כאםש
 פראבלעם די ניט דא האבען םיר

דער־ ׳קפאכער1קלא ארבײטםלאזע םמ • .
u p  M ₪ n ₪ m פעלם אבער nw סיע־ קײז גים 

 ספעציעלע מיט שאפ־מיםינגה גיעלע
 םכסמים׳ םארהאנדלען ix puna's באאײ עקזעקוםיח

m באלעבאםים די דורך פאספחאכם m  px מ ל  px א
 געםעםעלםע px זיד ־רײעזאױסאח װי .סקימס״ גײע

גארמענםס. די אױף ורײזןן
p ■וײביחנן pװעל מיר p m n x x נאםי־ עםלימ 
px px געביט. דעם אױף יתיאן־םעםיגקײם אמחנר 

 די ps urnx שא*, מלדיג׳ס px puxxp pװעל םיר
« עלםסםע »י  באשעפםיגם װאס ,ounnupxxuxs י

ארגײםער. ix 150 נאענס
to געםחט האכען paxxo דעם pxaxa פיי י8ש 

u לזנר1פ 8 n ,ם paunjram רי  ix six .מר ^ עלדינ  ז
p זאל עם װער pn אין u n דײז־קאםיםע ■8ש■ rx 

sa פזלנ די איז עס p עסק; ם׳8בילעב דעם ניט ri 
n  ps ארבײםער p a n  pV nrp ix געפיננן זײ UP 
u בײ חאנזמ םיר גױטי^ n 8 געסאנס גןאגעגחײם 

w p געםעםעלםע די px דזשאט&טוננט8רי לע1פ irn s 
px snurm דער xix ארבײטער די px אױך חאממ 

־ מר. געםען p בדןה ^n  p ײימח  8 ײיגיו אדבי״
 גי״יל* גים האם עד װאם אגרימ^ם״, .חשעגםעלמענס

p a. פילט, ױגיאן די p םעגה גערעכםע אתזןד sm 
p sss .1*לדי מר& ix מי באצאלן ק-  י־8 די p מ

סןו. ײ נ
px איו ״גערעכטיגקײם׳ sysanxa pnjw p is 

p u n x  p  an unap parn די & p p p ירמע• u rm 
payxy p אק שא■ דעם naop any rs■^ •פיר־ ט 

u ײגיאו די p דך, שםײם n  w s»a u n  u n  •pw PB־ 
p  ,pmV די yam 3 זאל am  pxiaonx^חני88אל 

8 i f s  naayp paבײםש 8 לס x״.ps»np paya *pa 
a גדר p  p  ,p u n״s משיקם זאל rn a  pa p u n 

n p p x u  ,;p8au'i po»i |8  u n p
חןן ױ ס זןלען • חי ייידיו♦ ^גן

im *רבײמס און קאגזױשאגס ך» און בארמוסען a• 
u n  p s p s y r f i n  px paau אים1ל W  s p u n* 

a-rasnin px pu r ps׳ »urpsnA ea px px ,j די׳ײ

n שעיעד  s u n  sajnmax u n  orou u m  p m 
m לןps snpaas 8 געהעריג ix•

*UUM MMU MM UU*Lu tMUUUMUM ûM MM uillUlMl mp אױסנאס p p 'u n p  n  px 8« אית קא• קיאיק■ 
px y s rs  n  &8n .באלטיםאד J 8S WIUP 8 sy rx 

8 ps*np האט שאו y a p  n מ  irsBoyn px פיו
u n. םyרילעa.8 ד s p  yyyipBs  p^p 8 ps  sy 

p« r»  w h  m  ,m a m  m m u w m. ל י י  *5ד
u n  px px בדײט xt שיאעד ר די ׳גא מ ר s* ני e n  ps 

prai’ p t  p  .nysoap חלילמ זײ זאל ppyosax s»a 
a r m ל8פ p ע8י s^am ps יױ panp px psaya 
sb8xxa װי p w a p u .ארבייסעו

■. ■.... mmm■ MftMiMfeM̂ AM MMMMMM mmmmmu u im  m ש באלטיסארער וחןגען װערסער •אר א אחנט די

H די .px *snyn אדבײטמ שעיזנד ״איגעל״ px 
^e m  u n  aaxai106טםעד לאקאל unaix px 

pp• ssya nsxa px urssam דyuprBל8ב  .nyssru־ 
*u n am ar אױף לאקאל i r i P  l»  PB 'aii tm 

איי םעטיגקימ^ p ה a r  saypya sy  p s  th in אױף 
pan px םיר payn ספעציעל .pmpiP ערע אגו די

ps «nx די a”־tanaya7־ ysy8אpלp. וױיך אױףײנלדוג 
s»a in  ssn urtnamp saymyi s מםיל im יי n m 

im p'STxa unaix ix xyiyn ym  px באארי• חשאיגם 
r אז x  px p u n  s rm n s s  p su n  pa p ns n

unam ps aaiam n דא לאמיר  ppm sna 
eapvn ,גאארז־ ajn ,באשלמ sarya nysya; וױ 

י yipsps די ps aatns yapansna די אױך גלי•8נ
MUM MM mû m^mI. A MMMMMImLiuU MMMUMU mmm naia ps u n באלטיםאדזר m> p  <p7spf7 o 
pa am  p sp an  •m .m s p  ;aa irp  ypant 

ssu n זיו miBtrm u n  s p  pxiaaa ח װאם  spu י
urvaya u n  ps puppa payaya י עקועקוםיײ י י י  נ

sum ns 8 nss unrsw s 8 payasm a pa ק»ל8ל 
pa

ym די  snywis  un8snnsa 
yB ײaלי80‘8̂יp08^ > קליוק ■ח ל888ל 

f װאלגו u i  sumsaysam um  p ipa םרײד UP px 
p n  s x r  Vynpss .nrar u n די p« V sapprpsrs 

•p s saysupptpp u npspusspspaxp ixassm a
MUM UUMUM̂UUM̂MU M>U UMtê Uute מו בןחדמ^י ודן יא דומודיו ל ^ ״י #ײײ * ״ ייו

p 8ד<איי u  ps ללןקט m m seaip 8 pnya יי׳לל 
sy sn n p ru rap  ps.
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 אונזער פון טעטיגקײט יאר פרובטבאדער
דעפארטמענט בילדוננם

דעפארט־ בילדונגס דער װאס באריכם, דעם אין
 םארעםענםליכם האם אינטערנעשאנאל דער פון פענט

 —1938 יאר דעם דורך זײנער מעםיגקײם דער ײעגעז
 סםאר. פארק ברודער דירעקםאר. דער אן וזײזם 1339
 גע־ אױםגעטאן איז וואם ארבייש םרוכםבארער דער אויף

 באזוכט יאר דעם האבען םטודענםען 16,023 װארען.
 דעפארםםענט דער וואס קלאםען. יזעכענםליכע 653 די

 וױ טער קלאסען 33 טיט איז דאס דודבגעםירם. האם
 262 איינגעשלאסען איז קלאםעז די אין יאד. לעצםעם
ר קודסען מ  פארלאםענטא־ פראבלעםען״ ארבײםער אי

 קורסען׳ שפראו קלאסען. רעדנער רעגולאציעס, רישע
 גע־ אינםערנעשאנאל דער פון םםרוקםוד און געשיכםע

 און באװעגיגג ארבײטער אםעריקאנער דער םון שיבםע
 98 קו־ײזלאה טישעאדראפ 74 פאסירונגען. לזיםענדע

 באל מסקעט און בײםבאל 55 גרופען. גיםנאסםישע
 אינםטרוםענ• און כאר־געזאנג פאר גרוםען 110 טיםס״
 דזאנגצהאלמ דיגען מאגז־טלאסאן 54 איז מוזיק מאלע

 ביל־ אױפ׳ן מעטיגקײםעז ארגאגמידמע די געווארען.
 געיוארען אמעםירם זײגען פארווײלוגנם־געבים און דמג־

אין ױגיאנם לאקאל 62 און באארדס חשאינם 12 םון

 םיר און סםײםם 26 אק םאגאגדערגעווארםען שםעט 69
קעגעדע• אין פראוױנצען

ביל־ דער אין נײאיגקײטען וױכטיגסםע ךי צװישען
 געויעז׳ איז יאר לעצםען דעם דודך םעםיגקײט דונגס

 אויף בילדונג ארבייטער פון אנװענדונג פראקטישע די
 ספע־ דורך עםםער ױניאן פאר קאנדידאטעז אויסבילדען

 שםארקע א ;דורכםאכען מוזען די וואם קורסען ציעלע
 אײנפלוס דעם דורך ״רעװױם״ םון צאל פארגרעסערםע

 געהאם האם נידעלס״ און ״פינם וואס דערםאלג דעם סון
 לאנד איבער׳ן שטעט אנחגרע די אין און יארק נױ אין
 אר* און כארעז די םון אויפטריט אםביציעזער דער און

 אין האל קארגעגי אין קאנצערט אין אונזערע קעסםערם
 פאר פאםםלעםען צײט־שריםטען, צאל די מערץ• חודש

 ענליבע און לידער־ביכלאך קאנםפעקםען, סטודענםען,
 אח און 75 צו געװארען פארגרעםערט איז אויםגאבען

 און םיטגלידער אונזערע םון גאר גים געװארעז באגוצט
ױניאגם. אנדעחנ םון אויד נאר קלאםען

 װאכען צוױי ביז טעג םיגף פון קורםען זוםער םיר
 שאר האז־סאן דער אין געווארען דורכגעפירט איז יעדע

 דער אין און יארק, גױ פארק, וועםם אין םקול לײבאר
 פיד .טעמא»«ײפרו* יןסקאנסײי «>װא*רקצדס פאר סקול«

 פים* אונזערע צו געװארען געגעגען זײנען סקאלערשיפס
 דער אין און סקול סאפער סאוםהערן דער אין גלידער

וואירקערס״. פאר טקול קאוסם ״פאסיםיק

ארבײט אונזער עם m איצט
אולץמ.גװטאן0טת

םענםער העלםה 1ױניא

אוגםערזוכונגען. רעי עקם זײ פץ סעזארעזילפ די
 ױניאן דרעסםאכער דער פון כאארד חשאיגט די אאט
 האבען 62 לאקאל ױגיאן ארבײםער נעגליזשי ךי און

 אן שױן הױבען םיםגלידער״ זײערע פאר ײדבגעםירט
 די כאטש סעגטער. העלםח ימיאן אין ארײגאוקומען

 נים וױים נאך איז מיטגלידער די פון וינםערווכוגגען
 װאם םיטגלידער אאל א פון שױן םיר וױיסען םאחנגדיגם,

 קראגק־ ■ראלעטארישער חגר םיט אעעשטעקט זימען
 קלאםיםיוױרט זײנען םאנכע טובערקולאזים. — חײם
 אנדערע װידער ;קראנקןף םובערקולאז ״םעגליכע אלס

 צושםאגד פארהאלםענעם א אין קראגקהיים די האבען
דאקםאר. א פון אויפזיכם דער אונםער זײז דארםעז און

אנבאלאנגט. םובערקולאזים װי וױים אזוי איז דאס
 דערהאלסען םיר װאס באריכםען, װעכענטליכע די וױן

ױ געםינען העלםד- אװ דעפארטםענם דעם טון אבער  פ
 לומען־ אגדערע און טובערקולאזע די אױסער אז אױ^

 םיםגלידעד *אל באדײםעגדע א דא זײגען קראגקוןײםען,
 וחנ־ װעלכע און נושםאגחנז״ ״האדץ פון לײחנן װעלכע

 װער־ אנדערע אץ אויפפאסוגס אין גױטיגזמ זיך לען
 פאר פארשפיל םק V גערמנז איו אוגטעחומנג ךי םער.

 אלע סון געזונם דאם באשיאעז נו פלאן גריגדלימז א
 .פארםײדוגנס פון ױסדדיקא דאד ד■פיסגליחג אומערע

 אױם׳ז אי*ט איז אנװעגדוגג פראקםישע זײן און םעדיאיף
לאקאלם• אתזערע אלע אין נםעט םאגיארדגונג

« אדבײטעד גים־גודס תי  אג־ האם 156 לאקאל י
מן ױ ה תםעחוכונג איד מ o 16« י rדא־ אױגוסם. םען 

 באנומן ני םיםגלידער זײגע אױף פאחנרט 117 קאל
 דדעם דער פח אפיס אין זוייוריגםתג דעד «ים זיך

;זעלבע דאס געםאן האס 142 לאקאל אארד;
םים־ זײגע םאר אראנזשפאגטט %וט פאכט

ס רפו.װע «ו  אלחג נאד׳ טװפ ז
j אמ־ פיז םײל באדײטעגחלד א גיז

ײ אין עלידעד jr נ w מגגע 
סןן י ura חי ײז האלםעז ז

DAVID DUBIKSKT,
Ml amnd Secretary■
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 הױז װגיטי אץ סױי־זען בילי־גערע
ך ר סעפטעמבער ת

 הױז, ײניטי דער םח םענעדזשער עלנער. א.
 דעד אץ מי^גלידער שאר פרײזען די אז אנאנסירט,

 װאכען *וױי די םאר רעדתירם ווערען הױז יוגיטי
 םען,20 דעם אמ םעז4 דעם םעםםעםבער אװישען

 םד די סעזאז• םאר׳ן זיך שליסם ױניטי װען
 זײן װעלען אונטערהאלטונגען און קוועמליכקײטען

 פא־ די סראץ םעזאן״ גאטנען דעם װי זעלביגע די
 אונ־ םעז דארף מייגם. דאם װאם פרייזען. פולערע

ען.לדעתױי ניט םעםבערס זערע
 איז םיטגלידער םאר פרײזען םפעאיעלע די

 םפעזיעל ,א םענשען. פיז װאך א דאלאר 17.50
 די םאר געװארעז געםאכם איז רעיט ביליגער
 םיט• אנםאגגענדיג וױק־ענד. טובים יםים אידישע

 ענדי• און םעפםעםבער םען13 דעם אווענד. וואך
 גןך װעם םען,17 דעם נאכםיםאג, זונטאג גענדיג

 דאלאד 13 בלויז םיםגלידער די װערען רעכענט
 פאר- אויסערגעװײנלימז םח םעג םיר םולע די פאר

באקוועםליכקײם. און געניגען
 געפאבט ווערען אראנזשםענטס ספעציעלע

 זײן װעם וועלכער וױק-עגד, דעי לײבאר פאר׳ן
 באריםטע הינזיכסען. אלע אין רײך באזונדערם
 און קאנצערםען םאר אנגאזשירט זײנען קינסטלער

 װעם באנקעם םים׳ן־גאכם א אוגטערהאלטונגען.
 סעפטעםבער. טען3 דעם זונטאג. ווערען געגעבען

װעט װאס קארניװאל, רעגעלער א זיץ וועם דאס
איבערשטײגעז

 האמן אינםערנעשאנאל דער פון םיטגלידער
 אין וואקאניע א נעםעז *ו געלעגענהײט בעםטע די

 באזונ־ םאר וױק־ענד א אדער הויז ױניטי דער
 או ערװארםעט׳ םען און קאםםען. קלײנע דערם
 דעד םיט באנוצען ויר װעלען זײ םון םך א זײער

געלעגעגהײם.
 זיך וחנגדעם און באשםעלונגען אײערע םאכם

 אינטעתד־ דער םח אםיס אין אינפארפאציע נאך
װאסקיגס טעל. םטרים. טע16 װעםט 3 שאנאל.

׳ .6868—9

 אױב און, אוגםעחוכונגען וױיםעחג םאר אראנזשירען
 דיאג־ דער וואו פאלען אזעלכע סון באהאנדלוגג די נױםיג,

 אוים• םעדמינישע רײן זײנען דאס זיכער. גים איז גאז
 אוים־ אז נאך אבער האט םענטער העלטה אוגזער גאבען.
 םיםפאטיע געדולד. םיט וועלם א פאחנרם װעלכע גאכע.

 פרא־ דיערע פאר פארשםעגדעונג א את םענשעז די «ו
 פאציענט דעם איבערצייגען צו אויפגאבע די — בלעפען

 א איז טובערקולאױס אז פאםיליע, איר אדער זײז איז
 אויםםאסיע געוזעריגער פיט אז קראנקהיים; הײלבארע

 דער קען קראנקהײט, דער נאך און פון צײט דער אין
 אױםגאבע. שווערע א איז דאס װערען. געזונט פאציענט

 רעדען צו םארלארען איינער ?יך םילם צײםעגוױיז און
 גרעגעגד־ די װען צוקונפם דער וועגען םעגשען די םיט
 די איז פאםיליע זײן את קראגקעז פאר׳ן פראגע סטע

 םען נעםם װאו םען?״; טוט •װאס םראגע: באלדיגע
 ? משםחר- דער פאר קאפ איבער׳ן ואד א איז עםעז אײף
 געםינען געדארםם האם םראגע דער אױף ענטפער דער
צײטונגען. אונזערע אין פלאץ םער
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נעלם אייער פאדחים
י ו« באריכםעט אײערער בעל־הבית דער האם  מ

אײערו םח סוםע םולע די באארד םעקױריטי םאשעל
___ ?1938 יאר דעם ײרד םארדיגםםמ
 אר־ אײער און עלטער דער אױף אײנקונפט אײער
 וזן» סומע דער םון אפ הענגט םארזיכערונג נײםסלאזע

 *ס פארדיגט. האט איר אז פארשריבען״ אײד אויף איז
 אײש־ אויב װיסען צו וױכטיג אײד םאר דעריבער איז

 קעמי דאס געװארען. באריכםעט איז םארדינסם פולע
 am קופאן דעם אויס שנײדם איר אױב אױםגעפינען איר
 tr אוײין שיקם און אוים עם פילם געדרוקט, דא איז

 באל׳ בילדינג, קענדלער באארד, סעקױריםי סאשעל דער
 םםײיד א צושיקען אײד װעלען זײ םערילענד. םיפאר.

 האס בעל־הבית אײער וואס םארדינםטען די װעגען םענט
ארײנגעגעבען. אײד פאר

Account Number

Data of Birth
(Day) Year)(Month)

••dal Security Board, 
f*aau of Old-Age Insurance,
•OUmore, Md.

1 am a member of the International Ladles’ Oar- 
■•?t Workers’ Union.

1 send me a  statement of the wages credited 
aiy Old-Age Insurance Account for the year or 

“ י  which I  have checked: 1937 □  193$ n .
(Print or Type Name and Address In Ink)

(Do not print)

and number

(The space below to be filled In by 
Social Security Board) 

of Old-Age

Jersey City, N. J., October, 1939
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לייב מאני פון

!מאמעם פח מאמע אוגזער ערד, טאמע
 דערזעלבער, ליבע דער מיט ברוסט, דיץ פון

 כאמעם׳ און צדיקים קיגדער, נערסטו
 — סעלבעה הײליהע און מערדער גערםטו

פיס. מיט דיד טרעט װאס בריאח יעדער
דס. אלעמען פאר אמ מילך ױין און

 בו־ײטער דער אױו* ערד דער אױןן ארױם הוליען דינען
 יארשױנער, בײזע צוױי — מעסערם מיט חבױם צוױי

 באװאױנעו־; פון ח חי און װעלט די טאן דערשרעק 8
 רױטער, א תליון א — כךעמל פונ׳ם קומט אײנער

 ברױגער. א מערדער א — צוױיטער דער קומט ריץ־ פון איז
 שטאל צוהוליעטן מעםערס זייערע םון און

טאל. און ודגל איבער װעלט דער פון בלוט דאס ױנט

 אחער אזש דערגרײכט חוליען דאס — חוליען, זײ און
סהװער. רדט־ברױנעם צום — יוגיאן צום כמ

<•> <3>

 פױלן. פון פלױנען אױה חברים בײדע הוליען
 ;פארקגיפן צו מער חברשאפט די מעסערם די מיט
 זױלן, די איבער ביז די װעלט דער ®ון בלוט דאם איז

 ׳ױפען די איבער און גארטלען די איבער די שטראמט
 לייען. ױ איבער און גארגלען די איבער די שטראמט

 קע• די איבער די שטראמט װעלט דער ®ון בלוט דאם און
סטעפ... פאדחלומ׳טער בלױער, הימעלשער. צו ביז

 אהער אזש דערגױיכט הוליען דאס — הוליען זײ און
־ םקװער. רױט־ברױנעם צום — ױניאן צום ביז

!מאמעס פון טאמע אונזער ערד, טאטע
 דערזעלבער, ליבע דער מיט בתםמ, דיץ פון

 כאםעס, און צדיגןים קינדער, נערסטו
 — סעלבער, דדיליקע און מערדער גערסטו
פיס. די נדט דק־ טרעט װאם בריאה יעדעוי

-,hm אלעמען פאר אמ מילד דיץ און


