
 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
ן0טת א ט װ ג מ. ץ ל או

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.

מז א ריגדלי  אלע סון געזונם דאם באשיאעז נו פלאן ג
 .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 

מן ני םיםגלידער זײגע אױף פאחנרט 117 קאל  באנו
 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 j נ r w מגגע 
סןן י ura חי ײז האלםעז ז
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ע ױי־זען בילי־גער ץ ס טי א ױז װגי  ה
ך ר ר ת ע ב מ ע ט פ ע ס

 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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אני פון ב מ ליי

ע מ א ד, ט ר ר ע ע ע אוגז מ א ח מ ם פ ע מ א !מ
ץ פון ט, די ס רו ט ב ר מי ע ע ד ב ר, לי ע ב ל ע רז ע  ד

טו ס ר ע ר, נ ע ד ג ם קי קי די ם׳ און צ ע מ א  כ
טו ם ר ע ר ג ע ד ר ע ע און מ ה לי ײ ה ה ע ב ל ע  — ס

ר ע ד ע ח י א רי ס ב א ט װ ע ר ד ט ט די ס. מי פי
ן און ך ױי ל מ מי ר א א ען פ מ ע ל ס. א ד

ען ען דינ לי ם הו ױ ר אױןן אר ע ד ד ר ר אױו* ע ע ער ד ט ײ  בו־
ם צוױי ױ ב ט ח ם מי ר ע ס ע ױי — מ ע צו ײז ר, ב ע ױנ ש ר א  י

ק 8 ע ר ש ר ע אן ד ט די ט ל ע י און װ עו־; פון ח ח ױנ א װ א  ב
ער ײנ ט א מ ם קו נ׳ ל פו מ ע ך ליון א — כ ר, א ת ע ט ױ  ר

ץ־ פון איז ט רי מ ר קו ע ר ד ע ט ױי ר א — צו ע ד ר ע ר. א מ ע ױג ר  ב
ע םון און ר ע ס זיי ר ע ם ע טן מ ע לי הו ל צו א ט  ש

ט ס ױנ א ט ד לו ר פון ב ע ט ד ל ע ר װ ע ב ל אי ג ד ל. און ו א ט

ען, זײ און לי ס — חו א ען ד לי ט חו כ ײ ר רג ע ש ד ר אז ע ח  א
מ ם כ אן צו ם — יוגי ם צו ע ױנ ר ב ט־ ד ר. ר ע װ ה ס

<•> <3>

ען לי ע הו ד ײ ם ב רי ב ה ח ױ ען א ױנ ל ױלן. פון פ  פ
ט ם די מי ר ע ס ע ט די מ פ א ש ר ב ר ח ע פן צו מ קגי ר א  ;פ

ם איז א ט ד לו ר ®ון ב ע ט ד ל ע ר ביז די װ ע ב ױלן, די אי  ז
ט מ א ר ט ר די ש ע ב ען די אי ל ט ר א ר און ג ע ב ען די אי פ  ׳ױ
ט מ א ר ט ר די ש ע ב ען די אי ל רג א ר און ג ע ב ען. ױ אי י  לי

ם און א ט ד לו ר ®ון ב ע ט ד ל ע ט װ מ א ר ט ר די ש ע ב • די אי ע  ק
ר. צו ביז ע ש ל ע מ ר, הי ע ױ ל ר ב ע ט מ׳ לו ח ד א פ... פ ע ט ס

ען זײ און לי ס — הו א ען ד לי ט הו כ ױי ג ר ע ש ד ר אז ע ה  א
ם ביז אן צו ם — ױני ם צו ע ױנ ר ב ט־ ױ ר. ר ע װ ק ־ ם

ע ט א ד, ט ר ר ע ע ע אונז מ א ס פון ט ע מ א !מ
ץ פון מ, די ם ת ט ב ר מי ע ע ד ב ר, לי ע ב ל ע רז ע  ד

טו ס ר ע ר, נ ע ד ם קינ ס, און צדיגןי ע ם א  כ
טו ס ר ע ר ג ע ד ר ע ע און מ ק לי די ר, ד ע ב ל ע  — ס

עוי ד ע ה י א רי ם ב א ט װ ע ר ק־ ט ט ד ד ס. די נ פי
ץ און ד די ל מ מי ר א א ען פ מ ע ל h א m, -
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 ix אי*ט שװער איז עס װעלט״ נײע די
 זאכעז *נדעדע װעגעז טראכםען די ^ טיחמה

קאםא־ גרויםער חנר װעגעז וױ ‘
* איז װ»ס סםראםע, ר׳<ט די מפאל

* קײגער »ם7 און װעלט ױאם פאראױםזאג* ניט ?
———-----------־י״ז■

האם סלחמה די װעםען םענשען. אז אמת, איז עס

po את ויאפעז מןד־ערגע םים רוסלאגד גרױםער דער

 איז אונגלויבליכע. דאס ■אםירם האט עס ג»ר
 םיט פארהאגדעלם ד,»ט סטאלין וואס ציים, זעלבער דער

 מןזסקווע אין סראגקרייך און עגגלאגד po פארטרעםער
 פארהאנ־ אויך ער האט בוגד, מיליםערישעז א וועגען
 .א שליסעז *ו חיםלער׳ן םח פארםרעםער םיט דעלט
 רוםלאנד גוױשען פוילען *וטיילען ix אים מים בוגד

 בא־ גינםטיגע אים פון קריגענדיג און דייטשלאנד״ און
 דאם געשלןןםען. בונד אז» אים םיט ער האט דינגונגען

 פארראט״ ערשםוינענדער אונדערהערםער אן געווען איז
געשיכםע. דער אין גלײכען זײן נים האט וואם

 םאראל סטאלמ׳ם אויף אז געוואוםט, האט מען אםת,
 םטאלין בויען. וױיניג מען ?* געװיםען זײן אויף און

 חברים נאהענםססע זײגען פארראטען מאל איין נים האט
 באשמואט׳ .01*1**091 האט םטאלין םיטארבײטער. און

 נאהעגטסטע זײנע דערמארדעט סוף גום און םארלוימדעט
 אז געגלויבט, ניט עס זיך האט דאך אבער חברים.
 ווערען און היטלער׳ן מיט פאראייניגען זיך זאל םטאלין
 העלפען אים און מארד און רױב אין שותף א זײגער

 אױף הערשאפט נאאישע בלוםיגע זיץ פארשפו־ײםען
וועלם. דער

 גיט געזאגם. פריהער שוין וױ דעריבער״ איז עם
o וואס מלחםד״ די נלױז r און אױפגערוחנרט אוגז 

 אוטחנר* םםאלינ׳ס מער פיל גאר שרעק, א אגגעווארפען
 אונז האס וואס פארראם, אונגלויבליכער את הערםער

דערשיםערם. אזױ
 װי און ווען פאראױםזאגען גים הייגם ?* קײגער

 זיך האס זי ענדיגען. זיד וועט םלוזמה איאטיגע די
 ס9 וואו זאגען ניס קען קיינער און אנגעפאנגען ערשם
* T9i**p גרעגיאען. אירע זײז ײעלעז זיכער גיס ?

 טאג־ זײערע מיט אן געהען געםראפען, דירעקם גיט ג»ד
 ײי זארגעז זײערע מים און באשעפטיגוסנען םעגליכע
 נײע גוגעטראכם אםילו םען האס •אריז אק פריהער.
 זיך נײכעגט באזונדערם קלײדער. פאר םאדעם םלחסח

* נױע פח פאסאן דער אויס תי  די פאײעקעז װאם סוסס״ ס
 מיט אי*ם טראגען ■אריזער אלע וועלכע גאז־מאסקעס,

ך  בא״ ix זיד כז־י גאס, אין ארױס געהען די װען זי
 דער אין שונא פון גאז־אטאקעם ■לוצימדיגע סון שי«ען
 װײט פארלויפיג נאד דיגען וואם מעגשעז׳ אח לופט.

 וױ אײראיא׳ אין ברענם װאס פײער׳ מלחםה דעם םח
 פארהאלםען געוױס זיך קעגען אםעריקא׳ אין ךא םיר
 אזױ גיט אבער איז עם רוהיגקײם. מער אביסעל מיט

 די גים אזוי׳ אונז באאוםריהיגט װאם jtou םלחמה די
Jtno עניליד אמ פארשירײםען זיד קעז פײער דאם אז 
 שםארק. אזוי אונז *ורודערם אמעריקא פארמיעז אױך
jm די נאר o װע־ באחערשם גיס זאל װעלם די אז 
 דער «ון סראגרעס גאעער דער און■ רשזױם פון דען

 גיט זאלעז אידעאלען שענסםע אירע און םענשהײם
געםיםעד. אתזערע באאוםרוחיגם װערען, פארניכםעם

 האם מען ■לתי^ געקומען נים איז מלחםה די
 עם ײט.1 9י9מ9ל י שיק חװזוארם איר ק9שר םים
 ר9פײ ם9ד ם9ײ ר9חיםל ז9װ פראגע א מװחח בלױז אח

 אזױ גים אז חאפגומ^ ז9ײ9ג זײממ ס9 ן.9אטניגד
 <ו הן9ושט1 09װ םםאלין אז האפס,91 האט מען באלד.

 ר,9לט*פײ9װ ם9ד ז9פארחים «ו םראנקרײך און עלאנד9
 זײ־ 09 איז ז.9אטניגד ן9קליב9ג זיד האם ר9חיטל װאם
w סםאליז אז ז.9רװארט9ד וװ ז9אורזאכ 9אל ז9ײ9ג 
 וױ ר909ח נײט 9י9גג9ל א יאד ער האם םאץ. ם9 זאל
 *91 דארף פראנט פאראײניגםזװ־ א אז ן,9שרי9ג 9אל
 פאשיזם׳ און נאאיזס דעם ן9009נאק «ו װערעז ז90שא

 לם•9ײ ר9י פאר »אר9ג 9סם9גר די ן9וואר9ג |9דינ װאס
 לאנו׳ סםאלינ׳ס רוסלאנה ם9םאײ ז9ײ9ג אך7 09 איז איז

 ט9ייכט9ג חאגעז םוסאליני און ר9חיםל ר9לכ9ײ 19191
ר אד7 איז ן.9טײל 9י9די 9אל  י7 פון 7בונ ת

 19191190שא91 האט היםלער װאם ר,9719ל 9פאשיםםיש
 797 איז 197791 יאנאל׳2גא79אינם 19קאסוניםםיש ם97
י מאסקמא 19191 קליכקײם7װי  ס9 .19סטאליג׳ 191911י

1 79יב797 איז  19ײ אז ,1907װא797 נז ךיל7סיא197191
ל 79חיטל ם9ױי א םיץ 7סא91 זײ מי מ  1979TI ס9ײ אי

019091. oyfl פראנם פאראיינעםער א 1979״ !עשאםען 
 װאס תסלאנה סאװאס אח ססמקרײד .7נגל»9 םח

 תג1אײני7« אזא ותת 1אי •19ל9סאסש חיםלאו־ץ װאם
ד 7םי װאלםזמ גאװאויח 190שא91 וואלט מ  קײז ם1הײ ״

 את־ ם7ריזיקי נים ױאלס 79זדםל .ovqn נים סלחםח
190911x790 ׳71לא119 זיד 19191 1י719תאב םלחםח א 

« 1אי פחמקרײד  19׳חאם 019P91 נמז װאלם 79 .7תסל
1T9R 19 13א1'7י9ש«א 1909*י9 אזא 1919ײTM.FR׳ 

e«n9i. 79 09 חאם 79 וױ  oxm 0 זיו װאלטB7R791 
Ul'UVfl rm Ofn •* 1 * * * * * 7 * 09VTR 19V'7'W א 073 1919191א3

 י7 םץ 790וױי ojjfn זי m דץ.
 אין קומען. ױס או» ix 0911 1אי inyi ניס ים טישזמ

 9יק79א& אז ,793זי דין ix אױס זעהט 019090 דעם
 79װ 793א .19וױים םת 1ח9שס ix 19םשלאס1א איז

 ?197977 0911 019םאם 797 11לא י7 19071 19?
 191י7 79719ל 9אל 7א לם97 91קלײ X 09אי 1אי 09
 װאם אן,9אק םישער1אםלא 797 .19711391 אח יפט1?91

 אמאל איז ,790אל no 797 לט911 9גײ י7 אפ םײלט
191191 w 079ײי91 אמאל האס 09 .0771 אוץ בתיט 

 190 פליחס 793א הימם ז.9מ7שו1979אריב אים 193װא
 «o״x די איז!אזעס 09 את •1סא 1אײ אין 793י7א אים
 93םלי9 אץ 19ליה0793י7א 1919? 0אי 09ײ 190 1911

0971 :191970 ויך 793י797 ף7א7 190 .197110ש
 סטא־ םים 79חיםל װי in9nx 1חי17 9י?79אמ 1919?

 םח 79719ל 9אםיש7מא?97 די שםי?ט797 הילף לע׳ס
 ױך 9אטי7סא?97 79רי?זמ90א n ט9ײ ? 9אייראי

ײ91אײ י7 193לײ3 0911 7 197 ,7937 19יחל0 1919?
________________________I לם9ײ 79י ף7א 9?

 7&י ז.9פאסיר גיס 097 אס7 אז <19תאס ילזמ7 7סי
 *1973 097 מלחםח 91איאםי י7 אז ,19האם 793י119יל7

 79719ל 9יש0א7א?097 יIX W 7 אמ TO 0׳79ל0חי 191
 י7 11א 71שלא0ײ1901P1X 7 יד1א 097 0ל97 797 ■ח
 797 מים ?ם9שט911א 77 ז9האב אס7 ,79719ל 9797*
 איזי7 190 793א סט.9י 79םאשיסםיש אח 79יסםיש9א1

 א איז 09 ץ.7הא אס7 193מא ט3לײ *םיל ים1 זיד
 911לא א 1979י17 097 אם7 ?א̂ם 7979שײ ,790771

 ־9אי י7 אז .77 0ײ71 1117י197 9ליש119 י7 .0ײ9
 איז מלחםה פאד .7יא רײ7 1979מי זאל םלחםח 91טי

 םאג 1אײ אץ 19? מאל א סײם. ל*ג? א 7י79ז דאס
 האט ?ס אס7 ,19797 ם9ם3י17פא איז פאתױםט מלחמח

 -7פא י7 ײם.9 פריחמס איז מימ ix 19יאר 1901191
omoa'i 79 197 פח 19םיטלi7ix7t אך1 ימח7 מלחםה 
 191זײ װאס י.7 71 790יר?זא7 אץ 79שםאר? ,790971
לם־מלחםח.97 79שט79 797 1אי אחװ791 ב*מם
 9*7■ 797 םים 190917X0 יט1 77 19ל71 7םי

 א-1?א9 19װירק ט97 לט*םלחםח9ײ 9גײ די אזױ 7ו
*790א י7 11■ 9ל* P* 797* יש0 ?  .790ארבײ 79י
ז סםרים װאל ף7א  די ײליך.7פ 7H9t oxTt 09 יי

rxirti?9»o 797 שײמת א האט אס7 אלץ, םים ix 
 *07« ם1939ל ף7א 1ײ7« 79י •7היי חימל איז מלחמח

אדמים. ף7א ■רײז 797 יט1 79* 19שםמ91 איז לימ
o r »11191 7םלי191אײ אי too e*nri .79* חװזוײל 
* 9יש0?*א9 י7 0י1 איז 09  זאל 7 173371 71 ,9»־

 .0198X0 097 1»י 07W1981* TT* 0א7 ין,7 0י1
 790ײ37א י7 אס7 סיר אלץ 1?א OXTt 171 079שם 09
 *91193X7 י7 װאט 7א0B09P91 ■78 17717 *1 8 193א7
7 03R73י J7137? 900791W

 191י7 09 0יJ7R* 09897 7 0י1 0ל8ײ79 791?״
•19לשס7R 18 89 1» י98ײ37א י7 פמ 09«אסי8י0 זײ

ix in* דמ s 07 »7 1919״ רײחח( a rtאר־ 9דיש

M 17ל3 11191 איז 09 .790ײ3 P  097 19*8797 IX 
 גאך אי̂נ 190א77םא 17ל3 יס1 זאלמ י7 אז .79היטל

 איע םיס יתמ7א3 א האם אס7 ם,91איי ן979י 77א
 » ,790ײ37א י7 193םא 08TP7900*' 793א 19ל9ײ 7י0
 ש״פיס ׳ס79יטלnrixiwi 7 191י7 װאם ?אםמיםנממ, י7

 שםאר?ן א פיחמ 1901191 77 193הא מלחםר״ 797 אין
 »[ פארלאע לם׳ס9רחװ 019779«* 19191 *יטאאי?

*?0971 1979719 IX מ*90א 097 מאם 7907191 א 1אי 
 •7פאר? ix פאו־סאס װא̂ג ץ,9ז91 09אלים70ײ1 79?*
 נדן97פיה םלחםס ix 19יאל79םאט םלסםה אמ װאםעז פ*

•79719ל
0 P3א 0י ?X 79X7171,? 7 0״Xאםף י7 191י? 

 זאל ץ9*1 797 *אז .7א0797 ?7שםא 191191 19יסם1
 שםאמן91 097 1אי 191י7 י7 .197911 07971991

 *11 2י?ז790א פת 1901909ל9 911י0971א7■ י7 םיט
 װן• 1׳79חיטל םיס םלחםה א 1אי אז .1917191* האממ

 גיס ן7 193הא װאס ,7ת19ל 9אםיש7םא?9ד י7 19ל
 »ן ן97לײ 79שםאד? ,79היסל װי נט9באװאפ on אװי
 האס 79היטל ץ.9י91 09אלים7נײט 79י?«79אם 097

 - זאך 1»ײ 17ל3 1א091 7יא 93לי09 9099ל י7 1אי
 סלזאסע ix ײם7191 77 *ן װאפ* שםידם91 האם 79
 9UX091* 77 193הא 793א 7ײ7*?70 1« 71לא11ע

 9י1 «0״X 79099ל 797 1יא 17ל3 19190א11בא 79?7שםא
 לןנו119 .019אהI9 1*־ii9i איז םלחםה פת 7?פא1 י7

 U07? IX 790 793י797 77 191י071 7ײ7*?70 אץ
 איזם .79היםל 71 .9י?790א איז 9י9י11אם אח 19װאפ

1* ײ07■א 9יש00י110?א 91הי י7 האט 793א 1981191 
 1« 1היטמ8א 9סס119שטר י7 0797פא אם11 ׳9י91זאל97

097 *1 I91’0Xקימ אז 1* !עזעץ 090ײטמלי bw 
 S?3tt .197911 03א091 0י1 0אי 1אי 19אל1 1911179719

o r אםך אק 7113 י9נא 797 77א ם797פא 91י3ל9ז
י-יי^-----------------------------------------------------*
 יי 19אל1 1* 19071 790ײ37א י7 09 19אל1

 |79זײ 19097 םיט 01X *?0971 19071 191לא 77א
•191י7 ס9םים«אםי

e*e
תזײול■ 0*7797■ .פונקט וױכטיגער 8

ר ״ אטעריקיי־ די » ז ״ י ז י ^”״ , I 
o»tu ארנײטער נער w. ו װי״װ«נמחז
 *7 ,11?ו790א3 א 03X891 .99*1 09אלים70גײ 097

7 7r ייײ37א 79י?*790א י7 *7י097901אי ?7א0ש 
790.

o לס97ח7 r .* *!יז w חמ־ * *! i'orx■ אמד 
o פארבאט 0X7 ץ,9*1 ס9אלים7גײם 79יק*7 r פאד־ 
 ל** 97*7םי םלזוםח ix 9י2אםוני אץ אם*7 פ*7?

 TP 977 יIX !?**■’*■ 7 0י793X 1 כאט£7א ,797
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 יאליזיקעז• די װי מנזע«ם םריער אפשר גאך זיך אידען די
 •וילעז׳ איז בלײבעז װײםער פוזען װעלען אידען די און

 די גיט איז עס לאגד. םים׳ן *אסירען נים זאל עס װאס
 איג־ די דורך. לעבם אוילעז װאס .909100909? ערשטע

 אידעז די םערטע. די שױן איז ױילען פון אוםײלוע טיגע
 *תת אלע ■אליאקעז די מיט אחאמען דורכגעלעבם האבען

 געבליבען זײנען זײ אמ געקומעז •וילעז אויף זײנעז װאם
 ערג־ אירע אין *ױלען פון אװעק גים זײנען זײ לאנד. אין

 װעלען זײ און פאטערלאגד. זײער איז עם *ײםען. סםע
 װאוהיז נים האבען די בלײבען. דארםען מוזעז איצט אויך

 און דרײ או נאענט םון סאלק א גײן קען װאודייז גיק. או
םעגשען? םיליא! האלב א

 סאראז אםעריקע אין דא אונז סאו־ דעריבער איז עם
 ױילעז׳ איז אידען די הזנלםען ix אויפגאבע גרויםע די
 דעם אק אויס׳ םראגען םעגליכקײטען אונזערע וױים װי

 1זי וחנלען עס געםראםעז. האם זײ װאם אומגליק גתיסען
 דאס וױיל אנשםרעגגוגגען׳ גרױםע אוט ro פאדערען
 אידעז צאל גרויםע » זעהר און גרוים זעהר איז אומגליק

 געװארעז• געטראפען אים סון דיגעז
• •

 פארטײדיגתג די איז פארראם גתיסער םםאליג׳ם
oקאמוניםםען די פון געקראגעז האם ער װאס r דאם פון 

 פראגע די ערגםט דערעזנבאזו א םים אװעקגעשםעלם גײ
 *ו באוועגוע ארבײםער דער פון באאיאונג דער וועגען

קאםוניסטען. די
u אסליגא 9019ל די יןא p. תיםטעןאמק זײ זוחג 
 אז און דעמאקראטיע פאר זײנעז זײ אז ערקלערם, האבעז

ײ גרײם זײבען זײ םוןז װעם װאסמען אלץ םאז  פאר־ *ו
 פאראײגיגםער » װערען געשאםען זאל עם אבי לאגגען,
 זיך האט שיזס,פא איז נאאיזם געגען קעמםעז או פראנם

 בא־ ארבײםער דער פון מסגיאוגג די לענז־ער מאנבע אין
 עס געענדערם. באדײטענד קאםוניםםען די *ו װעגוגג

»r זיך האט  1922x09229 ,פאראײגיג־ » װאו פראנקרײך 
 געװא־ געשאפעז איו קאממיםםעז די מיט פראנם םער
 דער איז םאי באװעגוגג ײניאז םרײד דער אין םאי רען

 םראגם פאראײניגםעז א געשאפען האס עס פאליםישער.
 פון פארםײ םאציאליסםישע די סאי קאםוניםטען די םים

 פארטײ אליסטישעיאצ־ס לאדיקאר די םאי ארבײםער, די
ro בירגערםום• ודאגרעטװען דעם

 פון פאליםיק נײע די האט אפעריקע אין אונז ביי
 איז פראנט פאראײגיגטען א שאםעז װעגען קאמתיסמען די

ערפאלג׳ אז םיט באריםען געקענם נים זיד אלגעמײז
 -   — ——    * —- — M M  tuaM ft MM■ ■m ■  w > Dim דאך זיי האבעז פאלען אײניגע אין אבער

מן זײ זיך האם עם גרײכם. מ ײנגע  פאר־ »שאפען *ו א
 אויך זײ אוױשעז ױגיאנס׳ מאנבע איז פראגם אײגיגםעז

 זיך האם עס אינםערנעשאגעל. דער פון לסלאקא זיײניגע
 ארגא־ ״פראנט״ אײניגע שאפען «ו אײעעגעמן *ײד זײ

 אויםגעזען אויסענװעלט דער פאר האבען װאם ניזזמיעם׳
 פראגרעסיװע זיך באםײליגען עס וואו אזעלכע׳ זײן וװ

אנגעהעריגקײם. פארםיי םרן אונםערשייד אן אן מענשען
 און דעמאקראטיע פאו ארגאניזזמיע די וױ למשל, אס. •

 (איקוף) פארבאגד קולטור אידישען דעם אדעו םרידעו׳
m .פראגם״ דאזיגע ךי אז זיך״ פארשטײט עם װ. אז. 

געװארען קאנסראלירס םולשםענדיג זײגען ארגאנמאגיעס
AMA teAAAA M iM  MMAMAAAAA MMMIA â m MAAAMM Am  AAM■ pc אדי דער ®אר אײגדרדק דעס אבער ק^מוניססעץ* די 

 פאלקם־ארגא״ זײבען זײ אז געמאכט, זײ האבען םענוועלם
ניזאאיעם.

 פאליםיק. קאםוניסםישע די אכער זיך האט אי*ם
 םים כאװערשאםם געשלאםעז האט םםאלין וױ נאכדעם

 געווארען אוריק איז עס געעגדערם. איגגאנאען היםלעדץ,
 גײ גיסא מער איז עס און סיעארמאקדע אױס זײ בײ
 פאשתם. »ח נאאיזם געגןלן קאסף ערדדעגבאזי קײן זײ

 קאפיםאליסטי־ עזאושרזנו אלע אמאל ווידער זײנען איגט
 אדער ישראםסאקעד זימען זײ n גלײן־, לענדער שע
 און עסנלאנד וױ לעגדער עישטאטאקרדע די יש■סמשיפא

 ד.גמשלאד״ חיםלעד׳ם וױ בעםעד גיט זײנען פראנקרײך
 1ןזזןר?1 ד^ך mb איז וולןוייוסןוו םיט ,וז «זיי אוז

®מ רויב דעם םים טלייעמג זיז־ תאם מען און שותפים
ליז. ו ױי ו יי ײנליד מ חיםלעדלאגד *ו ■דײנרלימר מוו ...........* “ י ...'
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 - - --------- —-----------MAAAaAAMMI• mm MAM MAAHAM •AAMM .ד 19 דעראו׳ פירעז געטוזט האט דאפ רײך j  w״iyu
-------------------------* - - - -----------AMAMM MM %MM M^BMA ל באװעגמג לןן וױדעד זיך זן  Hr* ״ ®יז *■םיימו װן
מן ס ן .גאײמריא פון וױ ני ו אלאםיל• וױ םעד נאד אי*ם י

פאעזיזן לע«דישע8פר אה שדײכען לידער פון םװ דמר
שטײג׳ס װעמןךכרכח איד״. כץ ״שטמרק קאפ

ך פמ ל ש1ר מ ױט »ו

y w v גלאז־פאב־ » אין געווען אמאל בין יך
 טיש פח געגאנגען בין איך ריק.

a> אוגעקוקט זיך אח םיש צו ix אלער־ 
,I x M i גע־ האט אייגער גלאז־בלאזערם. לײ 

 מעדיציױשע פאר רערלאך די מאכם
 א געװען איז ארבעם זייז צװעקען.

 זעלבע די אלעמאל — םאנאסאנע
 רעזול־ זעלבע די מאל אלע הענט״ די םיט באװעגונגען

 אינ־ מער אץ אנדערע געהאם האגען אגדערע טאםען.
 װאם אײגעם, או איד קום אט און ארבעםען. םערעםאנטע

 בויגט און איט ער םםש. כישוף־פאכער א וױ ארבעם
 געװעז װאלט עם וױ אם — גלאז שםעלץ־אעגליטע דאם
 דער פון מאםעריאל ברעכיגסםע דאס גישט און גוםי

 פײגעלאך אלערלײ אאנקעם, אלערלײ מאכיט ער װעלם.
 דער זיד איט — זנר וױל גלאז. שמעלאענדיגען דעם פון

 ער׳ וױל ;גוםי וױ טײג׳ וױ הענם׳ זײנע אין םאטעריאל
 איז פארגלױוערט פארשטײפם, םאםעגםאן עם בלײבט

 גלאז־אר־ דער געבען. אים װיל ער װאס פארנ^ דער
 געמיטלאד״ דאם ער אן׳ גישם זיד שטרעגגט בעםער

 א אויף גרײם איז און גאםם־אוקוקער mx שםײכעלם
שפחגם.

____a• גלאדארגעמער. פיז סשפחח א פת שמאמס
 ix וגעװאוינטx ער איז קינדחײט םריםםער. זײן זיגם
 לעבען. דאם וױ ליב או־בעט די האם ער ארגעט. דער

 ox;■ בײ ז9ט9ארב ז9ק נש9ם א וױ גארנים װײם ר9
 װײס און — פלײש מעםאל׳ ר«9ד9ל האלץ׳ אנדערש.

 אויף דא זײנעז עס ריאלעז9פאם א פאר גאד װאם גאם
 19ודיר9 גאר דך ז9פ ן9ק װי !9® — לט9ײ דזװי

 אזא אמ גלאז די^..9ב9ל און רײן איז גלאז ו.9ר9ד
 רם...9ח 09 און י״9ר9ד ז9ד9ר ז9ק ז9פ װאס ריאל,9מאט
 אײחמ׳ שטיק א ix ד9ר ר9אד ר«9ד9ל או ד9ר*ר9אב

האלץ... שםיק א גאר אדער
 ם9 »ת ז9י9ר גלאז ix ז9ק T9® אן רט.9.רד9ד

 םים פאראיגטערעסירם נענםער סיך איך האב רם,9ה
גק.9 ם9ד

 איד האב — ? גלאז דט9י שפראך א פאר װאם —
ארבעטער• דזנם געפרעגם
לט.9ײ דער אין שפראך יעדע —
 ביסעל א פרזבירען אױך איך ל9וי אזזי׳ אויב —

גלאו. או ן9י9ר
 ן9י9ר ז9נום9ג f* ם99ז9קג9אװ םיד האב איך און

mx ...גאר גלאז ix מיט ט9געשפרי גלאז דאס האט םיר 
 קס9ז א אױף ז9גדיג9פארשם מיך ן9ק איד ר.9פײ

 פאר ארױסגןװױחװ זיד האם גלאז דאם גאר ז׳9שפראכ
ײנ קײן און לינגװיםםיק איז 9קאליק ן9רגםם9 ם9ד  9י

ן.9פארשטאנ גישם עס האמ שפראממ קם9ז 9פײג פון
־9ג »ח גלאז dm ן9י9ר רט9ה9אויפג האב איך

 א מים םאמ *ח ר׳9ם9גלאז־ארב mx ן9י9ר ז9נומ
 גישס איז 09 אז אגט.19ג און געלאכם האם ר9 םענה•

 חארץ םיט ן9י9ר מוז ז9מ נאר ז-9ז־9ר או גלאט מג9ג
ײרכזיכםיג, און קלאר ן9י9ר םוז ז9מ ׳9ליב םים *ח

 אוםרײ־ נאן־ זײ האם היטלזװץ םיט רשאפם9כאװ ר9זײ
 זײן גים ז9ק גו»9באײ ר9ארבײט ר9ל איז געמאכס• ר9נ

ר׳ז.9חיםל פון פרײנד און שותפים פאר פלאץ קײן
ל•9װ ®מ .9יראא9ד9® טרײד־יתקמ 9פראנאויזיש די

 וױ האם׳ װעלכע און ר.9פיו* ר9ד איז זשוא אן9ל ר9כ
 קא״ די דולדעם9ג ז9יאר לעצםע די רקט<9כאם אױבען
 09י פיז רעזולםאם א אלם רײען אירע אין ן9&וניסס

 ׳9יאלוצי9ר א U9U9&19 ג9ס די האט פאלקס״ןראנם׳
:זאגט9ג ייערט 09 לכער9וי איז

י  י׳ן9חיםל און סטאלינ׳מ ז9וװױש גונד ר9.
 און פריחמ געגעז פארראם סער9ײ9געפלאג א איז

 B|n ^אריא09■ראל mx אקט ערישערפאררעט א
אגם־ 19שטעל ix זיך געווארען אויפגעפאדערם איז

רי־9אגגרײפ אן ix ם*חילף׳סםאלינ יזס•1נא קעגעז
 פיז נס939ל די געפאר אק לט9שט רעגיתגג 19ש

 גט939ר9ארײגג גשןן<90 ז9םיליאנ אוץ ן9םיליאנ
מ א לי ארנײםןר*. מי
.9לאג ר9עקל9שו־ ד9י אם פאר גדינ9ײט.ש

 און נױ9ג ר9זײ מח ז9מ אח איז׳ גלאז װי אזוי 9טאק
 מלל מח ן9« איז װיל׳ ז9מ װאס ן,90װי פינקטלאד

 אח גלאז׳ או ז9י9ר פח םאלאנט ז9ל9יx9iס א ז9האב
 גלן אח מאלט9ד אח אױך... אימנג ל9ביס א 9טאק

לינגװיםט. ר9סט9ב ר9י
 son װאס ריאל,9םאם ם9ד םיט איז 9לב9ז דאם

•9זי9פא זיך
 פך 9כיגסם9בר אח 9«א־טסם דאס איז 9זי9יא

 נאו און ר9כיג9בר נאד איז 09 לם׳9װ ר9י פץ ייאל9ם
 מא• 09ד ®מ קעז T9® ר9אב גלאז, װי ר9רכזיכםיג1ד
 שןי נאר זאכעז׳ 9רליכםם9ה די ן9נג9ארױסבר ריאל9ם
גלאז. ן9רנדיג9xפארביג־גלי ם9י פח װי 9י9נ

 פיס את האי־ץ מיט ז9י9ר סען מח דא אױך ן1א
 װיסןן פינקםליד מת ן9מ ימ דורכזיכטיג׳ און קלאר ,9ליב
װיל. ז9מ װאס

 XP איז 9זי9יא ביז ט9גלאז*ארב פמ חילוק ר9י
 - גלאז ®ח 9PXXX 9שײנ א מאבט ן9מ אז װאס ר,9ד
 י9אב אליג׳xם1א ז9יר1םולםיפלי רנאד9י זי T90 ן9ק

 99 מז זיע׳9יא שםאף ם9י פון ליד א מאכם סען אז
 יפשרײמן1א טאג ז9י9י גישט קימ נמגז אימס. זײן נאר
 09 רם9ײ — r םm 9ט ז9ם אז ן1א ליד. 9לב9ז דאס

>909יא םד א םד׳ א ז9פאראנ ן9זײנ 09 את לאנטױיליג.
w עןו*ע jiu א!<9ו אסי ■ייאן יעעוי אועוי
 אין ם9פאי אײז חכל םך םיט ׳9נם9י 9לב9ז די ליד.
̂.9אגד ל9בים א ר9שלײ איר רש

yr קיין גאר איז ן9ר־שרײב9ליי 9גמי ®יז סח־ 
גישט. סח■

 « »יז קלאר א איו גאנץ א זײן דארף רשט91א
 אין דאי־ף פיל9ג 9דאזיג דאס פיל.9ג בט9ל9דג9איב

 גד ז9קלאי־ א אין *אתואגדלימ זיד 9רײ ר9װײם9 י9ד
 9דא אס דאגק.9ג ז99גאג א אח קלאחח א — דאנק

 אלד רט9י1 דאנק91 א און ?.9זאג איד װיל דאס און
 גריװ־שםל א פח 19x9192 די לױט דריקם9אויסג מאל

 9 זײן םח 09 ר.9ל9בריװ*שם יש^ן א פח י׳9ל
 מ־ ם9י םאקע אנטהאלט װאם םיטמ. א אח ארײגפיר.

 «ן נדיגוגג9־1פא א אנםהאלט װאס סוף, א איז דאגק׳
געדאנק. דעם

49ר־שרײב9ליד םון ■no גאנאער ר9י איז דאם אס
 ני פאוע ר9י ®ת סײ י9י כלױז איז דאם נאר

091 no נאד קועט ix אױן. באדיעתג 9קליײ אײן 
 « אח ליד׳ א זם9ל י919ל א אז גײ. זײן מח ליד א
 דיס ז9האב רno 9 ו־,9ר־לעז9ליד ixma א איז -19

 מ־ גישם קײגםאל נאד ליד אזא האם ר9 אז אײנדתק׳
 ניין ז9שרײב אבער נײ. זײן no ליד ס9י9י ז•919ל

 פיל אזױ שרײבט ן90 ר9לכ9ײ אין לט׳9װ א אין ר9ליי
 רלאן.9שױ ל90בי א איז ן,9יאר ר9נט9טויז ין1ש 9זי9יא
 09 זאל טא נײ, זײן נישט שױן קען ליד א אױב איז

איר דין גישט ז9ק עס אױב אח ;אנחמ־ש זײן כאטש
00* אנדעדש- ל90בי א זײן כאםש 09 זאל רש.9אנז* גאנאן

 ארומתי גאםירליך סאלס 9ײ9«א 9םאריש9פראל
•9יי9«א 9ר9אני 9י9י יײ T9X9192 9לב91 די ר9אונם

0א םיר׳ חמ9רקל9ד 9  ר9װײס קײז דין גיט קאן 1
װיל® 9לכ9װ ,92י29י די םיט נארבײט9™אם 92די

 5פארלײ א1א ז9םארדאם גים, 19299 ר9אי גים׳
 סאלײי ר9נשליכ9ם ®ח 19רינוױי1 די ®ח נוגג
 ארבײסיר ד9ד פק שםאלץ דער אױ װאס ם,9רים

22129TBO.״

 פאיאח nr אז ר,9רם9ײ 9קלאי־ 9לכ9אז ז9יינ1 דאס
.221יםםײםש1א קײז אח פיחש קײן ניט

 יח פארראס ר9י איז ר9ארבײם 9אידיש די פאר
 * 19האלט מאס קאםוניםםען׳ 92זײ פח איז סםאליגען

 איייײ די בײ .ר9גל«9י9סש אמ יײנלימװ־ נאד אים׳
 ייי איז 19 .טאסדי®א לם9דאי ד9היםל איז ר9ײסרבא

 י פראגתם׳ נשליכעז90 פאר׳ז םאר92 900912 די בלױז
ײ אייד 1X191 נאו■ לם׳9װ 191 פון 1919פאו־פיגםם י

92 i« 19סעסרל9פ1900912. f 2*rn riia «  p שײא !*
 ®אײייי/ ז9יסם21קאם ויויישן ץ9רד אח פאלק. ז9אידיש

m ססאליג׳ס wmmw m 192יי1 ד׳ז9חיםסל םים “ 
.19091190 דאפעלםע

^ ט ן ג ט Bי יז ־►>■ 1939 א

w און 19חאו־ב אװישאן נאםש w n 19םאריש9«ראל 
 9זי9ס־פא9ליב 19ראפאנסיש אח אארםער את נןעפיע

 אונ־ ארוגםאר ר9אב די ן9®אל ׳22גא א סיך פאלג איז
 זיך ז9האב 1םי װאס ץ,9192 דאס אס .99192 איק םער

ל.9אר־טיק 09י פין הױב2א אין 19סאכ ix 1קלא גאםיט
 9זי9פא 9יש1טא9אל1י 1א אפט׳ יד1 םאכט 09

 ישס2 ישקײם1םא9אל1« די |9חאב װאס ן׳909נא ן9שױיב
 *92 ישט2 אלײן 19האג ײ1 .1םםיטלבא1א בס9על219אינ

 פיל92םים םיט 1א2 זיו ן9האב ן.9יק1פאב אץ ארבעם
 אס1 .»1909019 919129 װי ofn?92ix ץ1הא מים און
 ן9שרײב ix אױף תפאלם9י ישם2 2םױ 09 ישט.2 2סוי

 סא*9אל1® ׳ס1ל9פ291א1 מאריס .9י19פא 9טאו־יש9ל91•
 יכ־1 קײן ישס2 .221םײנ מיץ לױס ״1אי 9י19פא רישע

 *92 ם2פײ האט 19 ײײל יע-199י 9יש1א09ל9פר 9םיג
 ־ף191 19י1םא9ל91■ 192ריכסי א און 09019 זײ האס
 ix 19ב91שס 1א2 ף1א09X19. 19 1 י1 האבען ליב

 ix 19012 אמ מפא 09019 19י בײ 1922122באדי 9012
 9יש1סא9ל91י ׳ס1ל9פ291א1 יס1םא 1א2 וגג.2באלוי

 190ײ12 א אל09ל9 םאכם את בם9 19די 1אי 9י199י
 19 .1קלא 921 19שס19 191 1אי 01911 09 וױיל רושם,

.9פאעזי 9בס9ל9איבערג איו דאס
 019ײ 9י199י 9יש1909ל91« 19 ׳H* 09 םאכם אפס

 1שױ ooip א1 19אב ,1909019 פח 19יב1ש9ג 9סאק
19111 9 nx״i90 ז בקײס1חא י1 2י12929ק •1חסײ® 

 דארף 9י199י 9יש1םא9ל91י 19 יי״ 192םײ ,09x19 דער
 ox״io 190 װי 0T9X אח װײז־ אזײ i9X”io ישס2 סען
^09x9־'t99i• אוים־ װאלם 190 װי שרײמת ף1דא ן9ם 

 .190191 אץ 19ײ19ש«יל 19 ,19האם א םיט געהאקם
o r גא־ ף1א1 יאל19םאם 1919י חסרח. א 191װי 1אי 
 •2אי 92י19ה92 םיט ,low זיץ יף1א 1919ײ לס912הא

w 2 .ןענסעמססח  nmל־ב*נססקי קײן וסאלע שטי■ 
 192פאסי א סיס 19סאל no 190 שטעקען׳ א סיס דער

מ 190 ל.912פי אתיס• ל912■י 19װײכסם 091 םיט ק
 סא־ דאס 19X9 .19קם9פ9בילד־ האד־םסטא די באקומען
 *9092 י1 םיט i9Vi29n9x i9o no פאו־ס, י1 ממ־יאל,

 ײ1ש92 ,9י199י 9ריש909ל9«ו* יך1א ים.1םנשי 92רי
 1919ײ i9xno92 no — אליין 1909X19 ®מ טאקע בען
 און םקײס1י2אפי1 אח 19קײם2פײ 9או־יש19ליט םיס

.02סאלא 19יש1א190לי סיס טאקע
י•1אי 19121א פח nuiion 900912 וײ ®מ אײגער

 0ײ9 19099ל 191 1אי יע199« ר9יש1909פר«ל 190
rion 191191192 m 19© ישקײס.1סא9ים29 1אי פיז 

THP 091 איו ■o i 1אי :םשלים קיץ 19פ11ישם'2 22לא
 פח 19םיס2אי או־ײז פאלט אץ 9י1רא ר9איי אױף פאנם
r 0191 9 עפעס o 9 .1x012 םים 09י9 חױילם9י אח 

 19 פם1װא 192י191 19יט02אי 19x9 פאםאם. 19חיס2
1א קלאר׳ אײך סאכט װאס ,01911 א אריץ  ס1יטי2א אס1

 19012 191 290 סחוד^ ן סm קױפמ ix אייד ער
 קײן ישם2 איז אס1 אױס — אםיא 19009X 191 ייז
i 19יש19סםל2קי ױץ 90i2*xoxix — 1נאל 1אי 09װ 
 r 1שױ איז 09 אױס 4Ti9i יי 19ײ11אױס oxx םים

®192919 191 29’9’X90909ל91* 191 1אי 029090־' 
 19X1 19021א ן1א באחאלם!. זײן no 19 ,91990 19ריש
 19פאל ישם2 זא׳ל ־ram קיק פיץ שאםען קיין ר.909של

 1919 .1919ל 19012 ישם2 091 .1919ל 19012 09י *ייף
*i׳i 9i לץ.ix 9 סס92 19 ישט.2 ק1חיל קיץ 1אי ׳9

i9 9 יאד ט29ק איר s iפת ל״1909ה אס1» 9ל 
 *9«־ 900290 וײ פת ס2איי איז 091 .19ריח אנחע

 0האל02א 09 אמ 9י199« 191219 1אי 191לי 9יש1םא9ל
 װירקס 09 איז .9אי90י29 ®ח פילי9 ל902פי קיץ ישם2
p אײך 0092 09 פראלשםאריש׳ ר9ײ1 n• 9ליב םים 

 •90לי 190X9 אח 19טיפ םים ,009x19*0290 ם9י *י
 *92 ליד אס1 אוריק *ht 2י919® םיס האס 19ריח 19ײ

19Xn®, 19291 0019192 00י2 אך2 1יל09 190 0הא 
 9X*’9 19 9990 1אי דאס און ,9199■ 19יש1םא9ל9■ר
 19P 190 9199■ 9יש1909ל91י 90X9 19 <10סי 192י1

 *91 19יש1א09ל91■ 19ל9י99םפ 9 19 1אםיל 19X״10
י  190219 1902119 0אל0 9199■ 9יש1א09ל91י -0מ

•09ליב וױ 09 — 919מ 1®י 19X9192 92ײ092ל9 יי

 םים איו״. 1בי 91900״ 19092 םים׳ן ל9סיכ ליץ9
i’192 0 9ליכ09 r  091 192H 1922191909Xל9יכ 
 192210991D9X 919U19 19291 190לי0 1י0 19ל91

בפרט. פאעזיע רישער9לעם91■ אח סכלל 9199■
o םאלאנם• האם קאפשםײן ברכח r 191 איז 

2 .19י9 19x91אי 1א2 'ס,2םאלא 1אי שט19סאח זי ישט 
 לײט■ T9 19X’9 19X2922’9 0O19. 191>1 02לא90
o ײם.9219םל9̂9X איז ל9סיכ דעם ®ח טיײ9מ r 1אי 

 9090 191 אױף .1י09לײט*ם 19יש1טא9■מל 191
1י1 o 1אי 191לי 9םײסס י192 r 19 בוץx9 .i9xno92 

 19תי תײױיל 19י 19 יבם1ה 1לי 190019 1אי שױן
i9 1 ם2לא9ם i i9X’9 19019.1 ix1י19יכם. raix קאפ־ 

 לם9שט 1*לי1םי2אתי 1אי אץ i9092*nrno 9 1אי שםײז
. פאר זיד .  1םי 91א םיט ,1919בײםםל1א 1א ,1םא א.

o■ 1 זיך opxioixi 190 19 מיקײם׳ io iסרכה מלט 
 1אי 1 אלס1 ם,2םאלא 1אי i9X’9 0019192 קאפשטיין

 ל90י0 192אײ 19 191י2א191 029992 9ײ1 190019 191
מל0 190י02אי 99219 19092922ײ1א 1לי 0T אלט1 איץ  י
 0X9092 ליך129פארשס אלם1 אס1 ל,9םים 9 םיס «ח

o ײ1 r  .9’XrO’O 9X292 0019192 ליד mo® o r 
 mx 19299 סאף. 1919ססל9019 19 םח 1לי ״א 19חײם
.0990 ל909ל9 019192 190ײ10

ל.9סיכ ®מ 9םײסם י1 װי ,1לי תי א 19x9 ,m2 א
O איי r ^ 0 01911 1לי 091 1אי ף.9190י9״X9 
 ײט92םי901א י1 אח ײס9001® י1 פאשױממ mo■ את
 .190290 90י1א 1פא ״1י1ה ״תםימ i99־HP יו2 9 ®ח

9009X o r, װײל ,2212םײ םיק לױם o r 9שםילסם

 ixn ײט״,92םי09192״ no 191 19099191 י91
P’XX029192 ׳ TO  O r, 039 אמ 9221י 93לא09 1א* 

 9099ל די אק דיד T9XT 19029ל9ט 9יש1909ל9■י
191T 1אי 191ב»װי o r .99ם» ײ1192די 9ל9 זשחמאל 

•o r  «1909x1 19י9 חװ־ 2י03װי װיסם̂י 19די איז 
 9לפ9װ אױף ,09090 9יש1אס9ל9■<־ די ix 2ixxx ייז
P'XX ixn TO o 190י19X• 111״10 יײ r  91T29 

i9m9229 אױף nnior p  raix, װאם o r יילי 1שוי*
אײממ n חדשים t 9019ל די 1אי ממ929אדױסג

 ,psptfapx ■איען אץ ■אלןןס
 סעח&קמע. כחןקלאף ווץ שפױקלאך אלץ

 אעשױרען, — גקרןןגענש געאייכענמ,
געגױרען. װערען דן קלײחןר דןרפשן דערפון

כינסועל, »ז» חאנ® אץ קריגסמו
Im a m M M  a a maa AAMbfe AA AAA m m ^M  aamװיגשקל 2סןןרדי1ז א װי ק2פלי איז 

ען  מאשץ, שמוםער אױף פמגער זיך מיןג
מ »ון ע זץ. m שװץ ס׳חאש ארכײש, די שוץ ס׳ל

חענט, זיד ס׳אןןװי^ און םאשין זיך אןןװיגט

 !ױ^איממקיטײלען װײסש*קױם און קױ^ פילסס
®שלען. ניט, װעדען זיף, סןרלירען

 געפױרען, קלײחןר די ווערען sp npxrx אלן
wapb ip װ?רפטו, i, «מ9אי  ®«רלױר?ן. «

חיךזװריק, טןקא, six װי iju יײן T« װיגפ
פלי^ דיץ 9pi|2 די ip»«>ipi קױם או^א׳קש

 םי »ז מץ אזא אץ סאג » אץ אזױ און
 ׳י2ק אץ םידקײם םיט אחײם שסאגטטו

^ דיר קוםם ק ט ג  לקגען, םיט פול גאס די א
^Ypipa גיט גארנישט איר טעשטײןןר סמו2ק?

^. טויפער סיט ליכט דאס דיר טאנטט ק ט > « 
op קװpלpדי ן pBגסטpטרײד םיט שפ^ םימ ר — 

 Ipxpnipi ניט איטט זאל ip נליק דײן טױמפטו
קלײד. vtwm אן דיר פאר אױםקלײנמ

מי- מיט ipBpwpx קלײד?ר, די ■׳װןיט?! װי ײן  ד
6 iprpnpx4 אר pxntnpBBnB &psp~ליד?ר 

rprip r« ip 9 ױ, און io p is חי ניט - 
ipnw א װי ׳רגײ98 גײ&ט r ipxirpn.

,Bxpap 9 װי ״nxpa — mut אין טןרגען אױף
p«דײן — עוױל דיר אױןי װארט r ץי  מדי
ש מ9 זיד גליד?ר דײג? אל? לןז ו  BBpBpa אץ י

ײט9 די *וין bsp^b און זץ. bp^i אלט םיט ינ

19X292 i 9 1לי r  T9איז >221ל091 192לײ o r 1לי 
22io ״אץ i9m r.״ D ir אױפ־ םים זיך באשוײיבם 

 090911 ,118 9 »ז 22109ל19איב י1 יל092 192י00י1
 אך2 ײט11 שוק 1אי ם9 אח .09X19 19צ11 99119 איז 1מא

 •nx’9 ישםא2 אלץ אך2 איז 19 אח נאכט ר90האל
o אט r לח־ n r* ם«ר 190010 א 1פא ן92די i r

...2911 ישען1רא9לים 19יג119וױיט 1אי אין ין19יסט1
1 0 9 1 n^’B ir 19191192 וײיזי איז ליד 9 אז !יו׳ אץ.

 192איי 1אי 1919איסערל אליץ יך1 1םא 19פויי זי ד»־ף
22 -אין ליד io i9n ir291 אויף 2י129ײ2 אמ ״ o r םון 
o r ,19סלאנחש נישם זי ט9װ ליד.

19X9292 19X19 19Xr TO 191219 ? אס1119®
 ־1פא 1םי ן9ל91 אט אח .190־שוײי1לידע פון רעגעפט

o 90290191 19לייכ2 r 191219 םים ליד o®9X9i.
92 o r00 1911*1 אח קלאר איז פילX9אליץ שיעליו 

i בט׳9ל92190אי r i סם׳9ל92011ד 2י1ה*־ 19די 9 r 9 
בט.9ל92םים

2T 92 i r? 1קלא 1אי: i r תי א פח ק91ש  ס
iio 919 ®ח סאשתיבוע די .191בײםסלא1א אן *i r 

 1אסש 11א :יסהײס1192019 סמ 0x92 א װארטוגגס־נאכט,
1909X 19 o r סיס 19של'ס110א באשלאםען i r ציים־ 

i 1אי 1ײ1א 1גא 11א קיים2י19םםל9ב19 192וױילי r 
92i9X’9 192 o את זיגקיים...9טסל9ב19 192אײבי r* 

תי יי 191לא i 911 יף1א פ rיף1א ק9ײ9 1לײ9 אץ לם 
לט...9ײ 1929י

a די i r 1אי ארײגפיר 1א :1קלא 1אי i r סיםוא־ 
owi9ix 9’X. 0 «ת באשוײיבוע די 1909שיX92 i r 

מק םיס ®ל i אמ •1901911 אח ש r  *no aix יס־1א 
19 :to 1פי 1שוי איז עם כאטש .1901992 נישט 1אי 

ק ע ר ש די ^ א ט o 1אי ס.9קאספל זאי מו־ r איז ליי

9092 1900X9.1 סמ o r יל.092 199190 ש
,199לײ0X129X 009 191909090, 2190 1י1900י1 י1

שרײבם n לםשל, גליד.9גם1א אבםאאם 192די װאס
o 1אי r 192״ 1לי i r״ :

מיד, 1אומגײ ליידיק ua איז װאס דער, נאר
 שאף מידע a זזי קען

ארויף. שםאק 1צע קלעטעח
 יד1 00912 199שסא יף1א ן91909ל9 םים שאף

נישט. אבסאאס לאגיש
ל.90בי אין 191909090 9012 סך r 9 192די 09

19x9 9 1םי װי לאסע,29 אזעלכע םך א יך1א nrxrרשס 
OTO’X.
 9012 9292 9 יק092ל9 1אי 1אי אס11 שסראך, די

D 9 1י9 r0 0 092לײX90 ^9X’X9ײ192019 19 221ל91ל* 
.9לי9אזש9 190

:ױ1א 2זא א ין1909די די ים2 221אל1סל ץ2א2
סםראש, באסישער דער האם ״ערם a אר9 האס
 ד קוראזש זיך רופם װאס דעם, קעגן
ni9 ישם21א2 1אי ooi9H9x> ם1קזיםםי9 09 אז 

 0291 לr בעסםען אין ״סםראש״. װי יוארס אידיש אזא
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פאר אינםטרומענט אלם פראפאנאנדע
 דעם נמעגדיג פראפאגאנדע, ,•גאנתירםע
באהאלטענער, פון זינען אין םערםין

 די געגען פראפאגאגדע גיםםיגער
 ש«ילם ױניאנם. די און סטרייקער

 לעבענם־װיכטיגע א םאג צו הײנם
 קאמםען אינדוםטריעלע די אין ראליע
 אינטערנאציאנאלע אין װי פונקם

 גרויסער א םון אנגעשטעלטער הויכער א מלחמות.
 םאר עדות אלם האט אמעריקע אין קארפארײשאן ראדיא

 מעםאדען אלםע אז,די ערקלערם, קאםיםע לאםאלעם דער
 גװאלדםאטעז און ברעכער םטרײק מיט זיך באנוצען םון

 װעג דער םארגאנגענהײט... דער םון זאך א שוין זיינען
 אר־ דויד איז סםרייק, א באקעמםען אדער געװיגען «ו

 אנ* גאפעלקערונג״. דער פון םענםימענט דעם גאניזירען
קעז םראזען׳ פאסיגע באגוצענדיג און געהעריג וױ געםירט

אוים־ דעם אננעםען פראפאגאנדע ארגאניזירםע די אט
 ווערען גענוצם איז םײנונג עפעגםליבער דער סיז זעז

באםעלקע־ די קאנםראלירען *ו םיםעל וױרקזאםער אלם
געגענד. דעם םיז רונג

באםײלי־ וואס אלע די אױסגעצײכענט וױיםען דאם
 אײנע און צוזאםענשםױםעז׳ אינדוסםריעלע אין זיד געז
 גערוםענע אזוי די םון אױםגאבעז וױכםיגםטע די םון

 מאניפולירען און שןנםען «ו איז ״בירגער־קאםיםעםען״
 ניט פראפאגאנדע באנתען זײ םײגונג. עםעגסליכע די

 נאר קאמםען. ארבייטער די ־אין איגםםרוטעגט אלם גאר
 אוגרײ־ קאמ̂ן דעם פארשארפען צו מיםעל אלס אייד

 און ארוימנורוםעז באדען דעם אוםן אזא אויף םענדיג
ד יוניאן די וױכטיג װי גװאלד־טאםען. בארעכםיגען ח  ב

 זען מען קען פראפאגאנדע פון װאפע די באטראכםען בער
םארםולא״ װאלי ״מאהאק בארימטער טרױעריג דער סץ
 נײז די פון אכט א■ גיט וועלכער רענד, זד דזשעימם םון

םםרײקס, ברעכען אויף אויס רעכענט עד וואם סעטאדעז
מײנוע. עםענםליכע די פאנייולירעז *ו אזױ וױ דעם, *ו

 די געריכםעם איז עם וועסעז געגעז ויל־־ברעט דער
פארבאנדען. ארדטגג״ און ״געזעץ די םיז פראפאגאנדע

זײע־ אױפגאבע וויכטיגסטע די זעלבםטפארשטעגדליך. איז
 עלע־ םיםעלקלאס די פון שםיצע די געװינען או איז רע

 די פיז איגטערעסעז די מיט זײ פארבינדען און מענטעז
 בײ שאםעז דורן* דערגרײכם װערם דאס בתים. בעלי

 די דיםקחװיםירעז דורן■ ארבײםער די «ו שנאח א זײ
 בא־ ארבײטער דער פיז םאקםיק און אילען םירערשאפט,

m אױפגאבע *וױיםע א װעגונג. m עזגפצואשװאא איז 
גרופען. ארבײטער די םיז מאראל די

 די אן שםארק רירען קאמפען אינדוםטריעלע וױ אזױ
 בא־ װאס די םון אומגעבונג עקאנאמישע און םאציאלע
מיםעל־ דער װאס ראליע זײ איז זײ, אין זיך םײליגען

 ארימחנוגעוױגעז װיכםיג. זײער קאםף אין שפילם קלאם
 *ו םען אפעלירם גתים, בעלי די םיז זײט דער אויף זיי

םענםי־ אידעאלען, זײערע או זעלבםטזיכםיגקײם׳ זײער
 אין םאראורםײלען. און איגטערעםען זײערע צו מעגטען, -

 בײם ערליכקײם און אםת לאגיק׳ שפילט ארבײט דער
 ״בירגער דער ראליע. קלײנע גאגץ א פאקטען פארלײגעז

 דעם פח באשימר דער אלס קרױנענדיג זיד קאמיטעט״׳
 אנ־ אזױנע פאר אפעלירענדיג און װאוילזײן אלגעמײנעם

,אםעריקאניזם״, און פלעי״ ״פעיר וױ װערםעז גענוסענע
 עקאנאמישען,קאםף געװיםען א בארעכםיגען גו ער זוכט
״אמעריקא־ דעם אױפאוהאלםען וױ לאזוגגען אזױנע םיט
 ״אי־ די םיסםעם״, ,קאפיםאליסםישע די סיטטעס״. נעס

שיאען או אדער וױליזאאיע״  ״פאר־ דעם עולם״. ״דעם מ
ױמר״ ״בידגער״. דעם און בר
 םאן־ פץ פאוכאגד איגדוסםריעלער דער האט אזױ

 פוץ 1921 אין ארגאגמירם זיך האט װעלכער פראנאיסקא
ש די  דערקלערט *,קאסימזט ,גירגאר דעם «ז אולטרן
 מד ניט םאר ארבײסער די מים פארשטענדיגונג קײן אז

 פון איגםערעםעז די איגנארירם װעלגער װןרען מאכט
 װערען אוגםערגעשריבעז גיט םאר עס און עולם דעם
ד אגרי&ענט קיין לנן  לחיפד אדער או&געזאולױ איז װן
סי״- געועלשאפטליכער געזוגםער א און  די איז ■ילי

ח 1021 *װישען **ר, *מף נעקםםע  דעד האט 1988 י
סוגו מ כסדר סוו שוי ע  פןד לײט ועלנעען דעם אױף ג

ו גיס איז — געז^נס ער ה*ם — טונקניע זײן םיװ. נ
UMM  - — -— ■»- - ...........- ------------» ױי די פון קײנעם דערלאחנן---------- באדעבאםים די *דדינ^ גו

קאמיםפס) װיחשילאנטי די איבמר סעריפ דפר (פון

 דײוױד הענרי דר. פח
םילװערבעדג ב לואיס את

 באםעל־ דער סון וואױלשםאגד און גליק דעם העלםען ״או
פראטניםקא״. םאן פון קערונג
 דער אפעלירט עולם. םון *וטרוי דעם געװינעז צו
 אינטערעםען׳ לאקאלע די *ו אלעמאל קאמיםעט בירגער

 אםא־ ער סימבאלען. נאאיאגאליסטישע און פאםריאטיזם
 ״די באשי«ט אח רעגירונג״ דער םון ״שוגאים די קירם

 װאו דארט םלוכה״. דער םון פריעיפעז פונדאמעגטאלע
 אונםערדרי־ די זײ בארעכטיגען גים. אלײן םאדערען די

 די באשימן «ו ״כדי םרײהײטעז ציװילע די פון קונג
 בירגער־פאר־ דער װאם רעזאלוציע א קאנםטיםואיע׳״.

 *ירקולירם׳ האט בײשפיל״ *ום קריק׳ קריפעל םון באנד
 םער־ «ום דינען װעלכע ״םענשען די או געפאדערט, האט

 װאונדער־ די םארהאלםען אח שטערעז אין טעםיג םטען
 םאראײניגטע די םרן םארשריט און ■ראספעריםי בארע

 אז ;געזעץ דורכ׳ן װערען געאאמט זאלעז שטאםען...
 םון אינמערעסען כעטטע די באשימן װעט טאט אזא
בירגער״. אמעריקע־ליבענדע אויפריכםיגע׳ אלע

jm.ליגפס״. ארדנוגג אוז -irm eaגא־.
 נע־ אז וױיםעז׳ ■ראאאגאגדע״ םץ םעכניק דער מיט קאנט

 דײ לאזונגען ■אטריאםישע אץ באהויאטונגען פעלהאפםע
 מי־ םון שטי«ע די ארימרגעװינעז אין וױרקזאםער נען

 פון דארלײגונג אױסגעשפראכעגע אםענע, אן וױ טעלקלאם
 האם 1903 אין נאך אויפגאבען. אמ *ילעז אמת׳ע זייערע

 מאנוםעק״ אװ אסאסיאיישאן נעשאנעל דער געזאגט מען
 סיטעל־ דעם מאכען או םליכם איר איז אז«עם טשורערס

 םרײד־ױגיא־ םח באדײטװג אםת׳ע די באגרײפעז קלאס
 טרײד־ פארװאם באװײזען *ו פליכט איר איז עם ניזם.

 פאר שסעװע א איז װעלכע םיסםעם״. א איז ױניאניזס
ד דער פאר געפאר א םארטשריט, אויפריכטיגען יעדען  ח
איװיליזאציע״. דער פאר און גירונג

 בירגער־ די װאם ■ראפאגאנדע־םעכניק די כאטש
 םםרײ־ די או שנאח ארױסאורופען באנמעז קאםיםעםען

 פאר־ איז םאראל׳ זײער ברעכען און ארבײםער קענדע
n ■אר לעאםע די אין געװארעז םאלקאמם r אבער זײנעז 

 ער־ מיט געווארען כאנואט מעםאדעז זעלביגע די תוך איז
 די .1908 וזי *וריק לאנג אוױ נאד קאלאראדא אין םאלג
 עפענםליכע די אװעקאתןםעז זוכם פראפאגאנדע םארם

 פון קוועלען די פאדשטאפעז םטרייקער, די םץ םימפאםי
 ארום אזױ און די פאר שטיאע און חילף אויסערליכער
 זייגען װאס ױניאנס די אױף דרוק דעם םארגרעסערען

 דערגרײכעז או זײ זוכען דאם סםרײי^ אין םארװיקעלם
 עקאנא&ישע די וועגען סטייםמענסס פון םבול א דורך

 שוין האם געגעגד אדער שטאס די װאס פארלוסטען
 און ױניאן דער פון םעטיגקײם דער דורך געהאט איצט

 דער אין געלעגענהייםען עקאנא&ישע פון פארלוםםען די
 מעשות םענזאציאנעלע פון באגלייס ווערט דאם אוקונפט.

 םםרייקער די פח געזעאלאזיגקײם און גװאלדטאםען וועגען
 דעם שאםען או אונטערשטראכעז שסארק ווערען װעלכע

 זײנען גוואלדטאםען און יוניאנס אז עולם׳ ביים איינדרוק
זעלבע. דאס און אימע

 איז יראפאגאנדע דער םץ אױפגאבע גוױיטע א
 למםע די םירער. זײערע פון םםרײקער די אװעקאורײסזמ

 חע־ וועלכע אגיטאטארען פרעטדע װי געשילדערם װערען
 אײ־ זײערע פאר ןעדײסעדײ געזעלשאפםליכע אויף מן

 אר־ די *וועקען. יכעאמערל איז עעלנעײפפ גענגתױגע.
 פולשטעני זײנען װאס טענשען וױ געטאלןן ווערען בײטער

רן נדם אופרידען דיג ײן שא־ *ו באדימומעז. ארבײטס ז
M i MiM ~--------פ--------- ------- — - A --------- וחך םײנונג׳ עפענםליכע די איז דאם אז אילחיע די פען
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מענ־ כאזוגט םען גײםונגעז׳ די דורך פעשות די שפרײם
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 באגואט זיד מער אלץ אגעגםורעז סםדײק־גרעבער די

 פון כלוםרשט באװעגונג א שאםען סץ םריק דעם םים
און ארנײם דער או גודיקגײז וױלעז וואס םםרײקער
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י «י מחמם״ ד י דזזיו  עמױ חאם אמגםוד תםימנױװ מ
«י וױ םעמיק רילגפגעדשאל אן למעױקו מן אזיי די מווי

םטרײק־ברעכער
 ארגא־ דויד בתיס מגלי די םאר סיםואטיע עםעגטליכע

 ארױסשיקען אמ קאםיטע װעלםעיר םיטיזעגם א ניזירען
 נו הות םמ גײז צו םליפם ענראלםעגט מים מעגשען

 אױף בירגער די סון אונםערשריםםען קריגען און הויז
 גע־ אויך זײ האבען מעגליד װאו קארםען. מיםגליד די

 אדווער־ פאר בײשםײעתנגען זײ סיז קרײעז «ו זוכם
 זײע- םים אונטערגעשריבען *ײםונגען, די אין טײזמענטם

 שא• געלױגט״ װערם קאמפאני די װעלכע אין נעמעז. רע
 בא־ דער ®װ בזמיאוסנ פרײנדליכע א ארום אזױ פענדיג

 םםרײק דער װעלכער געגען םירפע, דער *ו םעלקעתנג
געפירם. װערם

 ירא־ ײרך מײנוגג עםענםליכע די מאניפולירען פון
 סים- װאם די םעראריזירען און אנשרעקעז ביז פאגאנדע

 קלײנעד אײן גלױז איז םטרײקער, די םים פאםיזירען
 עקאגאםי־ אנוועגדען ביז םעראריזירען םון און שריט.

 די *יען או שװער את גװאלדםאםעז און *װאנג שען
 אגשרעקען «ח טאקםיק די אויםברײםערען בײם ליניע.

 גװאלד־ אםענע או אימרגײן און םיםפאטיקער םטרײק די
 ראליע. וױכםיגע א קאםיטעט בירגער דער שפילם םאטען.

 אנאושרע־ בלויז ניט אנגעװענדעם װערען גוואלד־מיםלען
 •ובלי־ קריגען *ו »ייד נאר דירעקט. ארבײםער די קעז

 *רעםפעקםאב־ די םון ײידערװילען ארױסרוםעז און סיטי
 פארשארםט׳ךי ■ראפאגאנדע איר דורך בירגער״. לע

 דער אין פארביםערםקײט די ליגע״ ארדנונג און ״געזעץ
a עלשאפט.געז n גרײמ n גוואלדטאטען רפא גינפ די 
 םונקאיאנירעז *ו געלעגענהײט א כוליגאנעם די גיט און

 םאר• זי װאוילױין. עםעגטליכען םון באשיצער די אלם
 אח אתםערדריקונג פון ארגאן אן אץ דאז זיד װאנדעלם

 געריכטעז אץ פאליאײ דער םיט האנס אין האגט ארבײט
כאנוגט. װערען אזוינע װאו מיליםער די מיט און

 אין כםדר אויף קוםען פראװאקאויעס סאוטען די אט
 קא&פען. ארבײםער אםעריקאנער די םח געשיכםע דער
 קאם־ אינדוםםריעלע די אין באװיזען קלאר זיך האס עס

 װאו מלחםד- װעלם דער פאר סםייס װאשינגטאן אין םען
 די אױף בלוט־באד די געװארעז דורכגעפירט אח עס

 פון םיםחילף שטילער דער םיט עווערעם אין ארבייטער
 זײ־ ארבייםער לאמבער 17 און רעגירונ^ ציװילער דער
 מך ארגאניזירם דארט אח עס געװארען. ערמארדעם נען

 אוים־ האט וועלכע ליג״, ארדגונג און .געזעץ א װארען
 סענםראליזג אין עוחגרעם פון םעםיגקײם איר געשפרײם

 ענם־ דעם דורך איז װאס קאמף אויפגעהעאםער דער
 מײ געבראכם האט םען אז חגראו געפירם האס שםאנען
 רעגירזגג״. דער פון שונאים די או.פארגיכטעז ליצמנר

 געריכט־ די אנגעםילם האבען םאלדאםעז ױניםארםירםע
 פאו~ און גע׳םשוט זײגען םירער ארבײםער װען הײזער

 בירגער־ דעם פון קלאגען די אויף געװארען אורםײלט
קאטיטעט.

ביר־ גערוםענע אזױ די װעלכע אין פאלען. אאל די
 איבער־געזענ־ אלס פונקוױאנירס האבעז קאםיםעםעז גער

 אוםמר אמ ארגאניזאגיפס. טעראריםםישע אדער ליכע
 התדערט״ םיגף פון קאטיםעם ״בירגער דער גרוים. הױער

 געמארמ ארגאניזירם איז װאס קאלאראדא, לעדװיל. פון
 אי ארגאניזזמיע האלב־םיליםערישע א אלס 1880 אין

 1אל אױםגעפאדערם האט ױניאנם, ארבײםער די ברעכען
גו געשעפטםלײם  געװער נעמען קראםען, די םארמאכען .

 «־ םיט םםרײקער די פאנאנדערםרײבען און האגם אין
tm זימאיגער די איז װאלו״. r לעאםען פון ra rtr־ 

 פראנאיסקא• סאן פון קאםיםע״ די,זיכערחײם האם דערם
 געװא־ ארגאניזירם איז זי וױ נאכדעט שםונדען 48 אין

 אטיניאיע און געווער גאנגע די גתאסענגענומען רעז׳
 מילי* םעדעראלע די שטאט. אין געםוגעז זיך תאט װאס
 מיט זײ באזארגען גו ווגעשטימט תאנען בעאסטע טער

 ימד אמר קאטיסעט פון פירער די קײלעז• און ביקםעז
 װי וואפעז׳ פייער םיט אנאדטרויען זיי געתאט םורא בען
̂לא זיץ זײ װעלען ,םאםער געזאגם׳ זזהאג די  יפזאייע

 ארגאגתזמיע״.״ דער פון גאמעז אין רױבען איז מארדעז
 דעפממ מים באוואפענט דעריבער זײ האבען זײ און

 םאנאנדערמר און געקויפס האכאן זײ װעלכע בולאװעס
 *ט**3 בדיגאחנ אזא פמקט כױאנפס• די אװישען םײלם
 7איג« שפעסער איז ■יק־הענםלאן־ דעםבענע םים פענטע

 •אגםיל■ דזשאנסםאון, איץ אוקלעגד. אין געווארען ױרט
ײיז קאטיסעט דערבירגער איז ,1937 איז וױיגיא ײ מ  י

 ד* געגעז גפװער םים ■אליזיי די באזארגם חאט װאם
ססדייקוד.

בירגנר־קאםיטןטמ׳ די האכפן פאלפן &אנגע איז

7 ט י י ? ►
 ערקלערען «ו רעגירונג דער אויםרײד אן געבען צו מ־י

 ארבײםער די בארויגען קענען *ו אום קױגם־צושםאנד,
* w א באשאםען אומיםטעז בירגער־רעבםען. דיערע sו־ 

 ושםאנדrקריגם ערקלערעז דורך רעװאלט. םון שםאנד
מ די געקראגען די האבען  ארײג־ מעגליכקײם געזעצלי

 אן אחנסםירען םםרײקער, םװ הײמען די אין גודרימען
 אמ עם װעלכע אן טורמע אין איינשפארען װאראנט, א

 קארפום הײבאם דעם אפשאםען אח קלאגעז באשטימטע
געזעץ•
 קאםיםעטען בירגער די פון םעטאדע געוױינליכע א

 און ארגאנײזערס ױניאן שטאם םח ארויסצוםרײבעז איז
 1880 איז קאלאר־אדא׳ לעדװיל, אין םםרײקער. אקטיװע

 בירגער די האבען .1903 אין םפרינגם׳ איידעא אין *ןן
 םוז ארגאנײזערם ױניאז די ארויםגעטריבען קאמיםעםען

 אר־ יינקה האבען 1919 אין םטרײק שטאל אין שםאם.
 לעגם^ די אין ערפארמג»ח ענליכע אן געדאם גאגייזערם

 ספע־ ארגאנײזערם, און םארםרעםער ױניאן זײנען יארען
 סים געווארעז אתיםגעםריבען א. אי. םי. די םון גיעל

 װערען זסגיעססדעפאר אזױנע שםעט. םילע פון גװאלד
 אויף העגם מען וױ נאכדעם דורכגעםירט געװײנליך

 ■רא־ םיםיזענם די געװאלדםאםעז. או באםעלקעתנג דער
 בא־ דער געװארענם האם קאלאראדא םץ ליג טעקםיװ

 ספרינגם... איידאהא אין םארגן קוםם ״מאיער פעלקערונג:
 אװעקגושטעלעז ערלויבען אים וחנלעז מענשעז די אויב

 םאר־ שםואיגע״ זײ זײנען קאונטי, קריק קליר אין םוס א
 גע־ איז אײפהעמריש אזײ פונקם םרוסען״ עגטליכע

 ליג פראםעקםיװ םיםיזענם דער םון סטייטםענם דער װען
 :געשריבען האס װעלכע װאשינגםאן״ םענםראליא פון

 סםרײק (די מענער די אז שאנדע םארדאםםע א איז ״עם
שםאם. אין םארבלײבען «ו װערעז עדלױבם זאל סירער)

 װעס קאטיטעט דער אויב !געזעץ ניט אדער געזעץ, יא
 שםאט אין םארבלײבען נים זײ װעלען דעה די האבען

שםונדען...״ 24 קײן
 םעגלין■ אדער ראםזאם עם איז אלעמאל נישט

 םים־ איז עס װעלכע אן ארבײטער יוניאן ארויסאוםירען
 א םיז םײלעךוױים איבערלאזען זיי און לעבען אוס לען

 א׳ץ געװארען געסאן איז דאם וױ װאוינונג׳ םענשליכער
^ אתיםםדײבעך אדער קאלאראדא,  ארגאנייזערם• ײנ
 איע־ «י קאםיםעם בירגער דעם אוים קומם וײמענװית

 נופא שטאט אין ארגאניזאןניע טעראריםטישע אלם רירען
 קא* ,בירגעד דער האם אזוי אילען. אירע דערגרײכען זװ

 אין ענםשײדונג״ לאנדעם די אחיםאואוױעען םיטעם
 הונ־ עטליכע פון שוץיאפםײלונג א ארגאניזירם שיקאגא

 געװע־ א פון פירערשאםם דער אונםער גארילאם׳ דערם
 גןך אייגגעטײלם את ישטאט די אסיאיר. ארמיי זענעט
 פון השגחה דער אונםער יעדער דיסםריקטען, איז װארען

 אויםאםאבילעז. שגעלע מים באזארגט װעכטער גתפע א
 אר* אײך חאם דטקאסראפ םאן פון פארבאנד בירגער דעד

 אונםער אפםײלומ״ שוץ און .אינםפעקאיע אז גאניזירם
םםרײק־ברעכער. גום״באוואוםםען א םון פירערשאפם דעד

ץ װאם םיםלען נארמאלע די שו  װענ־ ארגאנמאאיעם״ די,
 פארניכםעז און באסכעס װארםען שלאגען, זײנען אן תז

rrr ארבײטער. די פון פרײהײם איװילע
 נים װערען גװאלד־םאםען אזומע װאו םאלען אין

 אדםיױסםחסױע׳ שםאםישער דער פון געשםיצם אקםיװ
 געײעז זײנען עם װיסזמדיג. נים אבער זיד זײ מאנעז
 אדםיגיםםחסױע שםאם אײנגעשאירםע אז װעז ®ילזח

 דעד «ץ וױלען דעם סאן *ו געװארען אײנגעשראקען איז
 ארוגםער־ אײנפאך איז אדערי ליגע״ ארדנמג אץ .געזעץ
 אנ־ אן םים געװארעז פארגיםען און געמאחגז מװמם
 »ײז אױפגעחנקם האם אונםערזוכונג םענאם א מי־עו־.

n 87 םים מל׳ r■ ^זײמװ בעאםםע שסאט װאראלע אורי 
 גע־ זײגעז זײ «ץ מערםטע די געװארעז, ארױסגעםריבען

 דעי »וז ארעםם םיליטערישען אונםעד געװארעז שמעלס
 מענשעז אײגעגע ארײנגעזמט האט פארבאגד בידגער

ץ  םעלעד אין טאכט. די זײ געגעבען און עמםער די י
 חני־ אונםער םאב, ן האט .1904 איז אאדלארקא קאתםי׳

ח ארגאגמירם בירגער, יראםינעגםע פון פיחװ־שאםם  י
 רעגירונגען, שטאט עװארפפזגממפדאר *וגעגרײם״ מם

 ביר־ דעפארםירם און סרימארפס אײגעגטום, יארגיכםעם
ײ׳ עי ארדנונג״ און .געזעץ םון נאסען איז אלז V* י  ד

 חשאנ־ זזײראם דגאװעדגא װאס רפאנשקאטי פפעניעלער
ד איץ לאמ די עדײמחאי^ט *ו כאשסימט האם 1סא  סי

גי׳  «י געװפז סודח ־חאס ,1912 »יז קאליפאתיא ייי
ק תאיג זיך האם ער .יי  ײאס סגעשימהג די אז גסיױע
 שזונד געזחמ אם איז jnw זײנאן אײלטערד אים האס תן
מז ײ לוי ד אז ג  סיס רוסלאנד״ איז נים זיד געפינם ן
tmm יױ־טעל י vr nr גאװפתאר האס שפעמער npuya. 

ר מדןגדיג קאמיםעט״ .בירמד־ א •ון פירןר די פי

----------------------------4) 1939 אנןטאב.,

 באשיגער די אלס פאזירט מענשען ״איר :געזאגם זײ
 און פארברעכער זײם איר אבער ארדנונג״ און געזעץ פון

גראםעם״. אײזערנע הינםער געםיגען זיך דארםם
 ךי װעג אין געשטאנען אח פרעםע די װאו דארם

 באהאנ־ זי מען האם םעשים׳ זייערע און װידזשילענםס
 וױמען, רעקארדם די אכזרױ̂ו גרעםםער דער מים דעלט

 געקיד־ געװארעז- געםטראשעט זײנעז רעדאקטערע אז
 איבער *ענזור געײארען. ערמארדעם אםילו אח נעפם
 שענד־ אוים׳ן געװארען אנגעווענדעט איז סרעסע דער

 אי־ לאװאםארע ,איל די װאם דעם איבער אוםן. ליכםםען
 געװאגט האט ארבײםער) איטאליענישער (דער םאליאנא״

 גײגע־ האם םארבאנד בירגער דער אז שרײבען. או
 לדאטפןאס די אױפצוהאלםען דאלאר 30.000 שטײערם

 האט קאלאראדא םון םעלדער קוילען דתם׳דיגע די אין
 גאטנע און !ײםונג דער םמ אםים דעם םארכאםם מעז

געװארעז• קאנםיםקירם זײנען צײםונג דער םמ אויםלאגעס
םער־ די אץ זײנען ליגעס״ ארדנונג און ,געזעץ די

 עקאנא־ װירקזאמע אטװאװענדען בכח אויך פאלען םםע
 גע־ און •ראפאגאנדע דער «ו «וגאב אלס וואםעז םישע
 אנגעװענדעם ערםאלגרײך װערט באיקאט םאםען• װאלד
 םיםעל־קלאס געבער, ארבײםס אײמעשפארםע געגען

 געשעםםם־ קלײנע װאו דארט עלעםענםען. ארבײטער און
 בא־ אינדוםטריעלע גרױםע די םון אפהעגגיג זײנען לײם

 זײ םעז קען עקזיםטענץ, עקאנאםישער דיער אין ראנעז
 ארבײטער־פײנד־ אין ארױטנװיעעז פאל יעדען אין כמעם
מן  אויפגע־ האם אתםעחוכונג םעגאם א לאגער. לי
 םענ־ ״םילע 1902 אין האבען קאלאראדא איז אז דעקט

 גע־ האבען זײ וױיל אן,פארבאנד״, אגגעשלאסען זיך שען
 וחעלען אנשליסען, ניט זיך װעלען די אויב אז גלויבם,

 איז עס באיקאםירען. זײ םאו־באנד םרן םיטגלידער די
ײמז «ם אז ^יך־זיכער  פון מיםגלידער םילע געװעז ז

 זײנע םיט םיםפאםתירט נים האבען װעלכע םארבאנד,
 האט קריק קריפל פון קאםיםעם״ ״בירגער דער םעםאחנן.
 םיםגלידער זײגע ונװישען םאנאנדערגעםײלם פעריאדיש

 דער «ו באלאגגט נים האבען װעלכע םירםעם םח ליסםעז
 בא* זיך קענם ,איר באםערקונג, דער םיט ארגאגיסמיע

ען  האט ■אול סײבט אין שטעלונג״. דיער לויט זײ או גי
 א געגען באיקאט א ערקלזנרם בירגער־פארבאנד דער

 או׳ײטװ־ אנטזאגם זין־ האט װעלכע םירמע פלאםבינג
 אין םענםםער. אין רדקא־אוש שאפ אפען אן שטעלען
 ארױםאואװינגען קאפיטעט ״בירגער דער האס שיקאגא

 ניט באנקירען די אויפגעפאדערם אגטשײדונג״ לאנדיס די
 קאנםראקםארם די םײדען געביידעם׳ אויף געלט לייען גו

ױגגען *ושםימען וחגלען  די ארבייםער די אויף ארויממו
ענםשײדומ. לאנדיס חגר פון באדינגוננעז

קאגםראלי־ מאס די ונוױשען אתאמענארבײט נאענטע
 די מיט אדװערםייזמענםם צײטונג פון קװאלען די רען

 געװאל־ א געגעבעז לעגטע די האס קא&יטעסען- בירגער
 גיט האבעז װאם די װאו פאלן געװען ם׳זיינען מאכם. דיגע

 אפגע־ זײגען קאםיטעטען בירגעד די מיט םיםגעארבײם
 !ײ־ לאקאלע זײ אין דװערמײיפזא םון געװארען שניםען
 *וױ־ בונד א עקזיסםירם דענװער אין האם אזוי םוגגעז.

 קא־ בירגער םים׳ן םארבאנד אדװערםײזער׳ס דעם שען
מ די געהאט האט װעלכער םיטעם, םי  גרעםםע די םון ש
האם קאםיםעט בירגער דעד שטאט. ®זץ םירםעס סוחרים

:tan שװײם םראפעגט 
זון שזמיקער איד שלעפ
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 :ײננעסוײלא א ®עזאגען אץ — לעכען כדין
גין ץ בער דער וױ כ׳  י

אעכײלט. קלעפ פון וױ ארום גײ און
 דיל שוםױק ברוריק א «&אל tt ם׳װילס
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^ו דעם פון ױן ױ «װײס דעס ןעא^ועא

 ,ארײנ־ פארבאנד אדווערםײזערם דעם אויםגעםאדערט
 זאל װאס אוםן אן אויף אדווערטײזםעגטס זײערע צוגעבעז
 געשעםםם די ארונטעררײםען אנשטאט אויםבויען העלםען

 פארםײ־ זאלען *ײטועען טעגליפע די אום אינםערעסען.
 אין ■אליםי״. קאנםעתואטיװע און גערעכםע א דיגען
 א אײנגעשטעלט ארגאניזזמיעם בײדע די האבען 1904

 װעל־ נען,a«ײטו טעגליכע אוױי געגען באיקאט שםרײנגען
 אײנ־ ניט האבען זײ וואם דערםיט פארבראכען האבען כע

 םון אסאסיאיישאז דער םון פאליםים די מים געשםיםם
געגען ליםטען שוואמע אײנםירען אין םיץ־אײגענםימער

ארבייטער. דעפארטירען און םטרײקער -אקטױוע
 װירקזאםםםע די םון אײנע איז ליםט שוואחנע די
 געגען דירעקט װערען אנגעווענדעם קען וועלכע וואםען,

 אונ־ און *ירקולירט איז וואם אפמאך דער ארבייטער. די
 קריפעל אין געשעםםםלײם םון געווארען טערגעשריבען

אונםער־ די .םיר, :געאיםעם האט דיסםריקט קריק
 דערםים שטימען ארבײםסגעבער און onmo געשריגענע

 עם וועלכע אויף ארבײטער קייז באשעםטיגען «ו גים *ו.
 איז עס װעלכען אויף איז װעלכער באשעפםיגוע, איז

 אםע־ דער םון םרײד־אסעמבלי דער םיט םארבונדען אוםן
 װעםםעח דער םים אדער לײבאר אװ סעדעריישאן ריקען

 םינאגגיעלעז א אויסגואיבען םײנערס״. אװ פעדערײשאן
 קאםיםעם בירגער חגר האם ארבײטער, די אױף דרוק

 ערמו־ צו און הלואות איצושםעלען פאחיד א געםאכט
 םײנער די אין סטרײקערם. געגען ״פארקלאזשורם״ םיגען

 מעז אז אײטנופירען געזובט קאםיםע די האט דערםלאן־
 מײנער די און קעש םאר בלױז זאכען פארקויםעז זאל

 אײן אויםגעצאלם שכירות זײערע קריגעז םלעגען װעלכע
 אויס־ געווארען געצוואונגען זײנען װאכען׳ אדױי אין פאל

 דער פון ארויםצוגײז אדער הונגערען וגװישען צוקלײבען
 אגגפײמדעט איו עס װי דרוק, םארט דצר אט ײניאן.

 װערט חשאנםטאן, אין םםרײקער די געגען געװארען
 א װאם בריװ פאלגענדען דעם דורך אילוסטרירם קלאר
 םאב־ שטאל בעםחלעהעם דער אין םםרײקער א פון פתי
:םטאר דזשענעראל א פון ערהאלםעז האם ריק

 עס דעם. װעגען געחערם האט איר אז גלויב ״איך
 יעחנז אפשטעלעז םחען מיר װאס לײד זײער אונז טוט

 אונ־ אפגעשטעלט האבעז האלסײלערם די װײל קרעדיט
קעש. אלעס םאר אאלען םחעז םיר און קרעדיט זער

 וועלעז פאראיבער זײן װעט אלעס דאס װי .גאכדעם
 אתז טוט עס קאנםא. אײער עםענען צוריק גערען מיר

לײד״. זײער זײער,
u ם• 1 ל

גע־ ארױסגעבראכט דא אח װאס אלעם דעם פון
 ,פאר־ קאמיטעםעז״, .בירגער זײ אז קלאר, װערם װארען

 סארם׳ דעם םון ארגאניזזמיעס אנדערע אדער באנדען״
 דיגעז ארגאגתיחמ״ קאםיטעטען וױדזשילאגםי די װאס

 זיו באגיאעז װאם אגענםורען םטרייק־ברעכער פאקטיש
מז יעחגז מיט מלי  םיםעל אומגעזעצליכען אחנר געז
 אק כלוםרשט רעדענדיג אװעק. זײער דינען קען װאם

 אדער גאםעלקעחמ דער םוץ װאוילזײן חנם םון נאםען
 איגםע־ די אםת׳עז דער אין זײ םארטײדיגעז קחל, םץ

 באשאםען. זײ האבען װעלכע נתים. בעלי די פון רעסען
 זײ םאר זײנען ארגאנען זײנע און אלײז געזעץ דער װאו
 אוגםעײריקעז אין לאגגזאם *ו אדער וױרקזאם גענוג ניט
 איז גװאלד־סיםלעז מים זיד זײ באגוצען ארבײםער, די

 .אוםגעשריבענעם חנם פח גרונט אויפ׳ן עס באחנכםיגען
 זעלבםם־פארטײדיגונג״ «ח רעכם ,דאס אדער געזעץ״

 פאלעם לא דער םאר פארהעחמ די עס. רוםען זײ וױ
 מאםעריאלען מאסע א ארויםגעבראכם האבען קאמיםע

 די.ביר־ פון םעםיגקײט חנר איז כאראקםער דעם װעגעז
 דאם אפשםעלען ניט אגער װעט דאס קאמיטעםעך. גער

 אין ארגאגיטמיעס ברעכער םטרײק די םים tt באנימז
 אױםצואר־ אוױנגען גלױז זײ װעם עס צוקונםם• דער

 ארבײט• דער אין םעכניק באהאלםענע םער א בײםעז
 אאל אין װאקסען ארגאניזאניעם ארבײםער די םזר װאס
 סםײם און םעדעראלע די מער וואם םיליםאנםישקײט, און

 איז צדדים די פון טאנט די אוים גלײמן רעגירונגעז
 געזעצעז גערעכםערע דורך קאגפליקםעז אינדוםםריעלע

 זיד גתים בעלי די װעלעז מער אלץ פארארדגונגעז׳ און
 *חנר אױםדרוקען״ ״פאלקם כלוםרשםע די אק נױםיגעז

 װידזשילאנםי איז םײגם װעלכעם םײנונג״. .עפעגםלימ
 חנר איז אז ערװירםען חנריבער דארף מען קאםיטעם.

 קא־ ״בירגער די םים זיד באנוצען דאס װעם וװקוגםם
 אױסגעברײ־ גאד עסארגאגיזאצי עגלימ אדעד םיםעמז״

— MBMtiMM ••LMMiMIMMkM• mגאד שפילעז װעלען זײ און װערען פארשטארקם איץ םערם  t   ——   —    —קאםפימ איגדוסםריעלע די אין ראליע וײכםיגערע א 
 יאר״ האלבעז לעצםען דעם דורך געשפילם האכען זײ וױ

הוגדערם.



ײ ►t 4 מ ײ ז 8ג*רעכסדנק

srras אזrun® א־נייטעו־ אוו rawםױו פון אנטעדאומ ד
 אװ םעדערײשאן אמעריקען דער פון גרמדתג די

לײכאר
 א אז םאקט, באקאנטער גום א איז ם

ארבײטער, ראדי?אלע צאל היבשע
הא• וואם ארבײטער, די באזונדערס

 סאציאליסטישע זייער געקראגען בען
הא־ ים, זייט יענער אויף ערציהוגג

בא־ קיץ גערעז־ט, מילד נישט, בען
 אמעריקען דער צו ליבע זונדערע

ערשטענם, :זיינען סיבות די לײבאר. אװ פעדעריישאן
 די אז געװאלם, וואלטען ארבײטער ראדיקאלע די וואם

 לײבאר אוו םעדעריישאן אםעריקען דער םח ױניאנס
 ױניאנס אמאליגע די װי ראל זעלביגע די שפילעז זאלען

 די םארכאפם האם היםלער (איידער דײםשלאנד אין
 אײרא־ מזרח אנדערע די םון ױניאנם די און מאכט)

 אמאליגע די סלעגט צוױיםעגס, לענדער; פעאישע
 דער םון פרעםע די באזונדערס •רעסע, סאיצאליםטישע

 םײ דער אונםער פארםײ ארבייטער סאציאליםטישער
װאר־ אײן אין געהאלטעז דעליאן, דעניזנל פון רערשאםם

 םעדע־ אםעריקען דער פיז פירער די אויף שמוץ םען
 כל׳ערליי מיט זײ באטיםלענדיג לייבאר, אוו ריישאז
שװינדלער״ ״ארבייםער פייקערם״, ״לײבאר וױ — נעםען

 צוואנציג לעצטע די (אין עפיםעטען. אזעלכע נאך און
 דאם אמ ■רעםע). קאמוניסטישע היגע די עס םוט יאר

 פילע צו צוגעקלעפט גפײים זיך האמ שםת re װ«רפ« __
ארבײםער.

 אמערײ די אז לייקענען, נים וועט קייגעי־ געוױם,
 שיעור א אהן געמאכט האט לײנאר אװ םעדעריישאן קעז

 סאציא- מיר, םפעציעל ,pap ניט װעט קײנער טעות׳ן,
םע־ אמעריקעז דער ®מ האנדלונגעז אלע אז ליסטעז,

 וואל מיר א, געפעלען. אונז םוט לײבאר אװ דערײשאז י
M לייבאר אװ פעדעריישאן אסעריקעז די אז געוואלם, טעז 
 און שםעלונג אנדער אן נעסען םראגעז פילע איז זאל ■
 ניט םעז םאר זײם אנדערער דער ®ת אבער !װענדוגג ^

 יאזיםיװע די נישט *ו מאכען און אויגעז די םארמאכעז
 םעדערײשאן אמעריקען דער םון ראלע פראגרעםױוע און
 די אז ווערען, קלאר אוםבאדינגם דארף עם לײבאר. אװ

 אר• אמת׳ע אן איז לײבאר אװ פעדערײשאז אמעריקעז
 פאר מיליטאנטיש קעמםם װאס ארגאניזאציע, בײטער

 די «מ לעבענם־באדינגוגגעז די םון פארבעסערונג דער
פאר־ און געשפילם חאט םעדערײשאז די אז ארבײטער,

 דער אין «לאץ װיכםיגםםעז דעם הױם ןןד נאד געםם
באװעגומ. ײגקװ טרײד אמערי?אנער

 וואס מאכען קלאר ירובירען לאםיר כל קח־ם גאר
p עס m דער *ו געבראנט האגען װעלכע סיבות די 

לײבאר. אװ םעדערײשאן אמעריקען דער פון גרינתגג
 אםעריקע אין עקזיםטירט האבען ױגיאגם םרײד

 איז לײבאר אוו םעדערײשאן אמעריקעז די אײדער לאנג
 דעמאלםדיגע די געװארען. ארגאניזירם זױן געגרינדעם
 האט לײבאר״ אװ ״נאיםם די ארגאניזאציע ארבײםער

p יענע איז n r, רײען אירע איז געהאט ,1880 איז 
 קען דאך םיםגלידער. טויזענט התדערם צווײ ®מ גאענם

pa זימרקײט טיט pap, ױניאנם דעמאלטז־יגע די אז 
 איגדוםט• דער *ו צוגעפאסם געװעו ניט אינגאנצעז זײגען

צײם. יעגער פון אגםוױקלונג ריעלער
^ס צאל גרעםטע די לא־ א געטראגען האבען ױנ

 באשםימטעז א פון ארבײםער די כאראקטער. קאלען
שםאז־ם. זעלביגער דער איז ארגאנמירט זיך האבעז פאך

ם, די ^  און גאציאנאלע געװלן זײנעו װאס וױדער, יינ
 שטעדם עםליכע אין פאד פח ארבײםער די ארומגענומען

 געווען זײנעז לייבאר׳׳, אוו ,נאיטס דער צו אגגעהערם און
 דער םון אפאראט צענםראלען דעם אונםערגעװארפען

װאיר־ מאסטער גרענד דעם מיט לײבאר״ אװ ״נאיטם
 הענט געבונדעז געווען פאקטיש זיינען און בראש קיגגמען *

םעםיגקײם. און זעלבםטשםענדיגקיים אין פים וזן
 יארהונדערם םען19 פון יארען אכציגער די אין

 אמעריקאנער פון אויםשםײג גרויםער א פארגעקומען איז
 גד־ האם מאשינןין פון אנטוויקלונג די קאפיםאליזם.

 •ראדוי םער האבען ארבייםער די אז דעם, צו כראכט
 םים יראדוקציע טאפען ן אגטשטאגעז איז עס צירם.

 אר״ אינטעליגענםע צאל א ע. טראנספארטאצי גרױםער א
i געםילט, האבעז פידער בײםץר t ־«ר אמעריקאגער די 
סיגזן בײסער  קעדפערשאפם צענםראלער ן אין זיך גוי

ר דןו אין אזן לאנד אק יוניאנם םרייד אלע פוץ מ לגי זן

יאזעססאן. m פון

 די אין ױניאנם לאקאלע די אויםאנאמיע געבען צײם
שםעדם.
 איג־ די דינען 1890 ביז 1880 םמ יאר צען אין

 םאלגט: װי אויסגעוואקםען אוגטערגעמונגען דוםםריעלע
 אונ־ אינדוםטריעלע 263852 געווען זיינען 1880 אין

 אונ־ 366,405 געווען זײנען 1890 אין און םערנעמונגען
טערנעםונגען.

 אין געווען דינען ארבײטער פאבריק םון צאל די
 די איז 1890 אין און 732,595 מיליאן צוױי — 1880
סיליאן פיר ביז געשםיגען ארבײטער פאבריק די םון צאל

251,613.
גע־ 1880 אין איז פראדוקטען די םון ווערט דער

 דאלאר םויזענט 679 מים מיליאן 369 ביליאן םינף ווען
 פראדוקטען די םון ווערט דער שוין איז 1890 אין און

 טוײ 37 מיליאן, 372 ביליאן גיין אויף אויםגעוואקםען
 אוו םעדערײשאז אמעריקאן ״דהי (זעה: דאלאר. זענט

).14 זײם לארװין, לואים דר. םון לייבאר״
בא־ פאר א האנען 1881 אויגוסט צווײטען דעם

 קאנםערענץ א אםגעהאלםען יוניאגס נאציאנאלע סון אמטע
 רוף א ארויסגעלאזט און אינדיאנא, האוט, םערע אין
 אפצוהאלטען אמעריקע םמ *רבײטער ארגאניזירטע די צו
 דער אין נאוועמבער, חודש אין ,1881 אין קאנווענשאן א

פיטםבורג. שטאדט
 דער םון ציל דער *ז געזאגס זיך האם רוף דעם אין

:איז קאנווענשאן
 פאר־ *ו אזוי װי מיטלען און װעגען געפינען )1

 ארגײםער, אלע םון לאגע די בעםערען
 גינם־ צוגרײטעז דארםעז װעמ קאנװעגשאן די )2 .

 יונײ- םון קאנגרעם דעם אין געזעצעז *רבײטער םיגע
םטײטם, םעד

 גרויסע און םיסטעמאםישע א אגפירען קעגען צו )3
אמעריקע• אין ױניאניזם טרײד פאר פראפאגאגדע

 אין איז ,1881 יאר אין נאװעמבער טען15 דעם
 מאו קאנװענשאן, די געווארען אפגעהאלםען פיטםבורג

 םת זעכציג דעלעגאםען. 107 באםײליגם זיך האבען. עס
 אסעםי לאקאלע די םון געקומען זײגען דעלעגאטען די

 דע• איבעריגע די לײבאר״, אוו .גאיטס חנר םץ בליס
ױניאנם. לאמ^לע פון געוועז דעען לעגאטען

 מארקסים־ א געהערשם האט קאנווענשאן דער אויף
 גע־ זײנעז קאגװענשאן דער פון פירער די גייםט. םישער

 םים םאציאליםם טעםיגער א שםראסער, אדאלף :װען
 סע־ וויםען, מארקסיםםישען אין ערודיציע ברייםער א

 םא־ דער פון םיםיאםיקער א דעמאלם גאמםערם, מועל
 ױניאן טרײד א םעקודיר, און באוועגוגג, ציאליםטישער

ארמיםער. בילדינג די צװישעז םירער
 גאמיערם םעמועל מיט אדגאניזאציאנם־קאמיטע די

 ארגאניזאציע די אז רעקאמענדירם, האם פאחיצער אלם
 יוני טרײד ארגאנײזד אוו ״םעדערײשאן :הייסען זאל
 קע־ ענד אמעריקע אװ סטײםם ױגײםעד דהי אװ אנס

געדע״•
 קאנ־ ערשםער דער פון דערקלערדגג פרינצייען די
 לײבאר אוו פעדערײשאן אמעריקעז דער פון ווענשאן

פאלגם: װי געלײענט זיך האט

 ציװײ די אין אן געהט קאמף א וױ ,אזוי
 אונ־ די *וױשען װעלם, דער םץ פעלקער ליזירםע

לעגדער, אלע אין אונםערדריקער אץ םעח־ריקםע
 םח װאם ארבײם, אץ קאפיםאל צווישען קאמף א

i פיז אינטענםיװעד אנםוױקלען זין־ r אי n r 
 צו למאטעןורעז פארניכטעגדיגע בחמגעז מח און
 אויב םעלקער, אלע פח םיליאנעז ארבייםענדיגע די
געגענזײםי־ םאר פאראימיגען נים זיך וועלען זיי

פארבעםערונג״. און שוץ גער

 פאראגראפעז גאנצע אז זעהן צו לײכם גאנץ איז עם
 איבערגעדרוקםע זײגען דערקלעתנג פריגציפען פוןדער

 געשרי־ איז װאס מאניפעסט, קאמוניסםישען םון זאצען
ענגעלס. פדידריך און פארקס קארל פון געװארעז בען

 רײ גאנצע א אנגעגומעז אויך האם קאנוועגשאן די
אשאפ די ארבײט, קינדעד אפשאפען זױ סעדעואלוצי

 אכט אז פמ אײנשםעלונג די ארבײם, טורםע פון םונג
 לםובת חנמלוציעס אגדערע און ארבײםםםאג שעה׳דיגען

ארבײםער. די
קאטיס» א דערוױילט אויד האט קאנווענשאן די

 געזעצמ ארבייםער גינסטיגע אויסארבייטען זאל וואס
 םאראייניגםע די פמ קאנגרעם דער ,אז וױרקען און

 םעק- דער אננעסען. געזעצעז ארבײטער די זאל שטאטען
 סןןק־ דער געװען אויך איז קאמיטע דער פון רעםאר
פעדעריישאן. דער פון רעםאר

 ניס םעדערײשאן די האט צייט ערשטער דער אין
 זין האבען ױגיאנס פאר א בלויז ערםאלג. קיץ געמאכט

 0885 ביז 1882 פון פעדעױישאן דער אין אנגעשלאסען
 דעד םון איעקונםם דער אז זאגעס צו גענוג איז עם

 n הונדערם פיר םון געוועז דעמאלם איז פעדערײשאן
יאי• א דאלאר הונדערט אכט קנאפע

 ױי גאגצע א םארגעקוטען ויעען 1884 יאר אין
 ציגאו גרעבער, קוילען ארבייםער, שטאל פח םטדײקם

 לאנגשארטעז ארבייםער, אייזעגבאן דרוקער, ארבײטער,
 גחנסטע די אבער םאכען. *נחגרע פון ארבײםער און

 ארנײ־ די אח געגאנגען םארלארעז ױינען םםרייקס צאל
 צו מיםעל קאמשס דעט פאר גענוםען זיך האגען טער

 ױנימ קיץ ניט האבען װעלכע פירמעס די באיקאטירען
 װארפען םלעגען ריכטער די אנער זיד, בײ ארבייטער

 ן געםירט האבעז װעלכע ארבײטער די טורמעס די אין
;_________________פאנריקאגט. א גצגעז גאיפאט
 .אמע- דער פון קאנוועגשאן די האט 1884 יאר אין

 ױניאנם״ לײבאר ענד םרײדס אװ םעדעריישאן ריקען
 שעה־ אכם אן םאר קעםםען is רעזאלוציע א אנגענומען

 אכפ אן פאר קאמף דער אט טאג. אובייטס דיגען
 גד שטויס שטארקען א האט טאג ארבײטס שעה׳דיגען

 אין אנשליסען זיך זאלען ױגיאנם צאל גרויםע א אז טאן,
םעדעריישאן. דער

 ארבייםער צוױי די האבען ציים ערשםער דער אין
 די,פע־ און לײבאר״ אװ ״גאיטס די — ארגאניזאציעס

 גד גיט — ױגי^ם״ לײבאר עגד םרײד אוו דעריישאן
םד די װען און זיך צװישען קאמף אפעגעם קיק פירט , 

 אין האט ױגיאנם״ לײבאר ענד טרײד אוו דעריישאן
 רע־ א אנגעגומען אמאל נאך קאנװענשאן איר אויף 1885

 שעה׳דימן אכם דעם פאר קעמפען זאל מען אז זאלוציע,
 אי־ רעזאלוציע די םעדערײשאן די האט טאג ארבײםס

 אױפ־ 1א מיט לייבאר״ אוו ,נאיטס דער צו בערגעשיקט
TX79T מרבײסער בײדע ®ז סאדערונג,

o פאר קעםםען זאמען n 0טא ארבײםס שעה׳דיגען אכט 
 עקזד די אז אויםגעפונען, האט פעדעריישאז די אבער
 פאגאד האם לײבאר״ אוו ״נאיטס דער פץ באארד קוטיװ

 װ» םיטגליתר אירע *ו בריױ געהײמען א דערגעשיקט
 ״נאיםס nn סמ םיטגלידער די אז די.גאיטס״.באפױלען,

o איז גאםײליגעז גים זיד זאלעז לײבאר״ אװ n געגד 
 ער־ on אנהױבעז געזאלט דך האס וואס סםרײין, ראל

 םאג• ארנײסס שעח׳דיגען אכס אז פאר 1886 טאי שטען
 םלחםח ביטערע א צעפלאקערט זיך האס אן דעמאלס פון

 לײבאר ענד םרײדם אוו .פעדערײשאן דער צוױשען
לײבאר״. אװ ״נאיסס דער אמ ױגיאנס״

 נים האנען וועלכע םירער ײנקמ «אל געוױםע א
^ס זײערע אז געװאלם,  וחד אײגגעםלאכםעז מלען ױנ

m איז o n ,גרינתן צו צונויפגעחמ־ט זיך האבען קאםף 
 קאנװענ־ א גערופען און ארגאגיזאציע צענםראלע נײע א

 ״פזנמ־ די אזזײא. קאלוםבום, אק יוניאנס אלע פון שאן
 אייד אויו האס ױניאנס״ לײבאד ענד טרײד אװ רײשאז

o אויף קאלוםבוס זױן קאגווענשאן א גערופען n ®זעלביג 
 חאמ? קאגװענשאנס בײדע סח םירער די װעז און םאג•
 װעגימ פארהאנדלונגען געפירט מעז חאם באגעגענט זיך

געװאחמ איז קאנוחגנשאנס בײדע פמ און םאראײניגונג א
 שר איז קאנװענשאן דאויגער nn אויף pc אײגע.

 ארגאנחאציע םאראײניגטע די אז געװארעז, שלאםען
o םראגעז זאל n אײ פעדערײשאז .אםעריקען נאמעז 

 געוואחמ ערװײלט איז גאספערס םעמועל און לייבאר״
םעדעריישאן. nn פח ■רעזידענט אלס

 אויף דורכגעפירם און געפאדערם האט גאמפערס
nn ,ןשאתיעדלופ די אז קאגװעגשאז rצוזאמענגד ל 

 גאםיעים ארגאניזאציעס. גאניאגאלע פון װעחמ שםעלם
 זמממ סעדעריישאז in *ח פיחװ־ אימרימ די איז

זאליז ארגײטער די אז אגינױרט, איז געפרײדיגם אויך

ב., א ט בן —---------------------------------4 1939 א

 אײנצושםעלצז כדי ,oar״’ יי אמ דיום הויכע ,«לען
םיטגלידער. ױניאן די פאר בענעפיטען מוױםע

 אםעריקען ־in פון צחאםעגפאר ערשטער דער
 חמא־ א אגגעטמעז *־יך האס לײבאר 11א פעדעױישאן

 פח אקציע פאליטישעד זעלבםםשטעגדיגער םאר לוציע
:פאלגט װי «יד לייענם װעלכע ארבײטער, ױ

די ״  לעצטענם האבעז טיר װאם רעװאאציע ...
 שטאטען,. עטליכע אין מאלעז די אין בײגעװאױנט

אױסערגעװײג־ אמ מערקװירדיגע די גאזונדערם
 האגען ארגײטער די װאס דעמאנסםראציע, ליכע

n נױ אין אחיסגעװיזעז r,? ,םיאמקי שיקאגא 
 איז צײט די אז »,1א ױײזט פלעצעה אנדעת און

 אנט־ nnsn פאלק njm”an8 דאס װען אנגעקומען
 םאחדי־ פץ מיטװענדיגקײט nsn nאיבע שיידען
ריאלעז• די בײ nyan’o װי אקציע, nניגטע

 1קלא איז runyn טיטװעגדיגקײט די װי אװי
o פון n, או־פען11נםעתע1א איז פאליציי די װאם 
 כדי קאפיםאל, אינמםטױעלען פמ [yosnsoj’K די

 בא־ אזעלכע nso’»yi8 די יף1א צװינגען1אחיפצ
 -1א םיײיע is יסליד1אפשם ױינען דינגעגען״

a״njo ן1א is שעגדליכע די כדי את ;פוײיהײם 
n פת ארבײט n ^ ע ק נ י  אגעגטוד דעםעקםיװ פ

 זיך nyo״o־w די םחען װערען אפגעשםעלם זאל
nnשלאגען is א m s o n i איז אנטײל n n 

 nyonn איז אמי לאנד; פת מאכט n■אליטישע
:באשלאםעז

 געבען is אױף םאדערם nso:sצחאמ דער .אז
n 1צ שםיצע n זעלבסםשםעגדיגעn רפאליםישע 

 פײן, J (זעה: או־בײטע^׳. די פת באװעגתג
,nyonso ■װנײטעד דחי אין ■אז־טיס לייבאז 
-------------------------------^135 דיט םםײטש״,------

n n n באםײליגעז אקםיװ זיד ױגיאנס םתיד די דאו־פען 
n םיםהעלפען אמ n סאציאליםטישע די פח דעחזײלתג 

lsoosanjinsp n די is קאנדידאטען » w sjn sa. 
n n אח סאציאליסטעז די צװישען קאמף n n -פיחןו 

n םיז שאפט n ען ק ^ מ  שםא^ זיד האט פעדעוײישאן א
n 1890 את פאהת»*םט r, האם םעדעױישאן די װען 

ם אין קאנװענשאן n’S אױף ^ ט ע  is איגעזאגם זיו ד
 פעדעתי־ nso^ אלnסעגם nyn is nטעnטשא א געבען

 njnrons די װישען8 ױאס ,nsonn pns’ גױ אױ שאן
^ is באלאנגם האבען וואס אתאגיזא^ס,  אױך איז אי

n *ח סעקאיע nקעnיא נײ די געװען n סאsיאליסטישעn 
n^ די פאמדי. *רבײסץר n פץ n n פע״ אמעתקען 
 פאלײ א אז באהױפםעם, האבען nso^ אװ דעוײישאן

 אין isnjni אתימעטםען נים דארף אתאגיזאציע טישע
n פח קאטזענשאן די .oosrisony? ױגיאן טוײיד א n 

געלאזעז18 ניט אויד גתנט דעם אײף האט םעדעוײישאן
n  onםון לעגאט o o ^ 3wo nn’׳n s  nn״nso

■ons,געױען איז אושטימנוג די םעניעל• לוסיען ״ 
o וױלאזען געגען 1^75 n דעלעגאט סאציאליםםישען 
.nxo 496 אח

 יענע אין האט יאתיי njnrons םאציאליסםישע די
m r היפשע גאנץ א געשפילט nאיז אל nn םוײיד 

אמ יטשעדי די nrcms onnunp באװעמנג,
n טמ nn’B nn או־בײטעת אידישע  nnמאלטnיגעn

 געװעז איז דעליאן, דעניעל ״,ons■ nיאליםסישעsסא
 גע־ חאט מאס ,,קעמפזנו אח יאלעםיםט nקעnשטא א

 געבראכט האט דאס — קאמף• א פארשארפעז קענם
o צו n, לײבא אװ ישאןױעדעפ אמריקעז די אזn האם 

nso א ^vm  nnyu, וװליב o n םא־ די מיט קאמף 
onan.• קײז געמאכט ניט ^ליםםען,

nמיטגלי די זיד האט 1904 במ 1900 nפיז שאפם n n 
p גענוג איז עס פאח־אפעלט. װידער ל. פ. א. ap  is, 
n זעקס ן1פ לזיף אין ,1904 ביז 1898 פץ אז r, די איז 

n םמ מיטגל^חאאפט n אװ םעדעױישאן אמעױקען 
^nso וזדי פץ אויםגעוואקםען onniin זי־ אוץ אכט 

rssa זעקם טילקמ א ביו טױזענט onnan ן1א זעקס 
מיםגל^^ onnain ״ns אמ טויזענם יג8זיבע

 אןשיריעדעס אמעמקמ די װאס סטױיקם, צאל די
w האט t s m 1904 ניז 1899 פמ p m געוחמ 

15,463, 2,577 nna' א nr, עם װעלכע אין pasn זיך
■■,!■■kftkkLkte a Lami ik kkkk kkkkftk m i■ ■■ ■ .  La  ״,ans מילי» 3האל א אח אײײ פמ nsayn אטייליגט3
nyo.

pjpna n»o אזויי ױי אװײזט3 װאם טאבעלע, א דא 
nמיטגלי די nפיז שאפט ppnyos n n עױישאן1פע 
: 1920 יז3 1882 םץ pסpאױסגעװא איז nsa^ 1!א

 מיםגלידערשאפט יאר
1882 — 50,000 
1884 — 100,000 
1887 — 150,000 
1889 _ 200,00 
1892 — 250,000 
1898 — 300,000
1900 — 775,000
1901 — 787,573
1902 — 1,094,399
1903 — 1,465,880
1904 — 1,676,200
1905 — 1,494,300
1906 — 1,459,000
1907 — 1,583,970

מיםגלידמרשאפס יאר
1908 — 86385^1
1909 — 1,482,872
1910 — 1,562,112
1911 — 335 1,761
1912 — 1,770,145
1913 — 1,996,004
1914 — 2,020,671 
1916 — 1,996,347
1916 — 2,072,702
1917 — 2,371/439
1918 — 2,726,978
1919 — 3,260,068
1920 — 4,078,740

p די p n n  ים-3 האם 1לייבא אװ פעדעתישאן 6
 1889 אין און ויד «ו njo״ans njm יגעז1צוגעצ לענװײז

p שױן האט a p p n  oan’pn■ nyn גאגצע psoio 
onm n דאלאn א n r אײגעגעם אז םיט שכיתת 

nsonpw 1אפיל ן1א pMinya פח אםים אן m s '־ מ  צי
סטמט. ?ליגםאן 26 אין חמ

nyas איז 1890 אין poipyvpo שטא אpnעn 
ppnyos nישnצ קאמף n  p אר3לײ אװ פעדעתישאז 

פאתיי. *po״ans njnp»oo^rx8o nn און
 א?עמםט3 האבען סאציאליםםען nsapnsos די

n פילאזאםת, גאמוערס׳עס rp גו־גע3 נג,1אנשױא n n 
poans o םמ עגונג11נא װניאן םױח־ n זינט אז טאג 

 WWP* an'napns איז םעדעתישאן pp’nsfis די
לעבע^ גאמפעמ׳עס פת טעג לעצםע די ביז

psp n את אײגעגטליך װאם אץ n  paP)Bpa?•

n ״a pגעהאלט זיך האט גאםפערס n םעאייע 
pyp n איז יע3או־גאגאזי עק^אמישע עpnשםא א אז n 

 שטארקע אנדערע אלע סם1אאיעםל3 און opn»n תאם
 געגלויבם׳ האס ony»!ap י3אטש3 אח לאנד. סוץ נתזות

 ?אמף א — קאמף pלאסp א פאז• שטענדיג caip עס אז
 אפסטאל 1אפיל את — o״ans איז ?אפיטאל צװישען

ב ,איך אויסגעדוײ?ט, זיד אי n« אלע וױ ג n a פאר 
n אז ,nspan געשױםענע n אפי־ מעם סיסםעס מײדזש 

n גןשאפט nזעח: ?״) ,ppnjm s ססצד א<־3לײ
 onyiosi האם דאך ),92 זײט ,nva מיני פוץ םענם״
parp> o נאקעםפט שסאו־? nױניי םױיד די אז ׳“ 
שע אין pאטײליגa זיד דארםעז י אז ,P006P מליםי  י

ans״p r^ ip *  ponsn nyu ײעמ  **ב איז פו״יגט ז
»n jm  pasno ,ט״  P !עהאלםעז׳ האם גאמפעמ זינ
po«״ םױיד די n rt oar מיט סלױז אפגעפש דך 

rw’ םוײיד ױינע  TTii״n•
ײ או־מיטער די אז געפתידיגם, האט גאמיערש  יי

י קי־ימז זאלעז זײ P םיטלזמ, אלע pnjjmai מז ? 
oo,,an« n n־pyiu»nsa װי jrp rp p גחר ז, שעה 

 ns מים זיד אפגעמח גים אח ט3אי װײדזשעם סערע
^יחסזא קעםסס מז חמיבײ ל א י ה ײ י י  יז8 יי

p p n w אװ פעדערײשאן ^P rw i is  oaip> naa 
n יייף n ^ p o s  n n ,יי אטײליגט3 זיד מײנמג®* 
n איז n פעדעמישאן״, .סיװיק p גאנמא1אr s, װאס

p ם1של געפוײידיגם האט rm r וץא קאפיטאל m ap, 
p 3 כדי n p  isמ a די פאר געױיגסא אלדי p״nyo. 

"• זז.פסאניאליס יי עי׳ ײ m ׳ײ3י
מ n«o psoyp ף1דא מעז «ז אלדי ^ נ גי ױי "י מ 2 ״

ans׳nytr, ■זײן ניט דאוץ• דאם אמו n n ך פח ילצ 
n ר,נײטע^ n  p י זיט קאמו« ,ששפאליטי_  — ל.?ל
־.n איז קאמף עקאנאמישזד דער וױ גױםיג, אזױ זדז

npmnn אװ ^nsa זיד האט p a’wyus 1898 אין. 
n 1898 3 םמ rסיטגלידע די האט 1900 יזnשאפט 
n פיז n .דך ל. אװ פ. א p o פץ אץ פאײאיעלט׳ װי

nn»pn n םיז n טאטעלע p a  pp ,זעהן p די 
 פע־ ppnsas די האט אטידקלתג פת שםוםע העכםטע

npmnn ־ אװ^nsa 1920 אין חממױיבט n r.

װד נחוס פוז
□

ר ע ן ד י פ ן ש ו ז ױ א י ב

 צעשפרײט נעץ זיץ חאט װאפ ש»ץ »
כײט א י1וווי גארטעז אץ

■iitkkWM ■■■■■םש,1בל םיט

 )a£n*pop טאק^נױפ״א אששר (און
:גענוסען רײד םיט כץ דשר n זיד
 אײם דו פליםט זוכהןר־לאגג —
ם/ p גלום פון גויפ, p גױם פון א  ג

ן ®ארנימעז *ון שםענדיג פארחאװעט
 גאכאנאנה חאדג חןם קלײכםט און קלײפסט דז

 - ניגען, אלט װי אזױ - געװיס, מײנםט »ון
 לאגד אץ לײט פײ דאנ?- א נאך װעפט מ אז

!פארדיגעז דטרםיפ
ף כרענג&ט דו — פליינירײט א ^ ױ נואען ו  ®יל אז

p ר$ גאלדכײגעל, דיר, איף װןןל a r עי אץ ל׳ ד ״י  ׳י
 פארגעסמ, גאר איגגאנאען סען װעט דיך אז

ץ ײעףזןא-איז װעלמ םעגשען װען  I קםעז חאניג די
ײן חאניג דיין מעג - נאכםער אץ  זי®׳ װי ז

» דיר אלץ םען װעט דאד  פארגעגען, ני
 לעגען, דײן אץ אײגענס ךײן םארחיטעגדיג ת, װאס

p האפט ro p א אפאל r s ן געגעגעז 
אד װײסס מ  :געוױס גל״־גװארט דעם י

p o ט 3חא:י דײן דארף m און ני  r a ~ ס  גי
ia, 3לוי» TT 3י 9 m םיו p an p  p  m p n p sp a r״? r טיאפט .איף — a ת ®דן םאל1ק״  - איל, ק

npwppa* ץ די חאפ  און אױםריפסמ אים ג
P^pan»o• » םיר פאר איז אדפןןס די אליץ

ױחןר, אץ ײק׳ רײדענדיג ו *י
r איף זע a גלי? ^ניױסעז דעפ איץ

p אץ ooropa דו װאס sp s - ^ ג לי פ
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ט אײגען i בײו«יי<י לו . און ב . Uטלײש. J im m

 טאטע y pm iy ,yanya אודאי איז ,ס
 זאל זץ ערשטען זײן חתוגח מאפט

nya ny װי אויםזען״ פארזארגם. זײן 
oy־oyn oy די *עוױינען. זיך ער 

 אח זיד עפעגם nyo’s זײן פץ םיר
 חערט וױילע יעדע זיך. סארמאבם

:שטיפע גענעט א זיך
■»? אן, זיד םוםט נו, —
:זיך בײזערט ער און
m מיד לאזם — s! םיד לאזס m s!

גע־ אים ביי אױך שוין איז אלײן pin nyn אטילו
 ױט אים זאל פאטער׳ nyn ,ny אז זיך׳ געבעטען ווען.

 אז געװארען׳ געהערם ניט דאך איז עס — זיין. מבייש
yoyo y 1 חתוגח זונ׳ם זײן אױסםײדען רועלען זאל — 

 מיט וױ געשטאמז nyoya דעם האבען װערםער די
 האט דאך, געםאז■ וױי nym אים האם עס שפילקעס.

ny אױפגעהויבעז. גיט אפילו זײגעם קאפ דעם oy חאם 
 דער oyn געחערם גיט אפילו האט ער אז געדאכט״ זיד
גערעדם. איס is oyn זון

 םאל עטלימ אים םים שױן זיד האם yam פרױ די
:געווערםעלם

— pyoa, װעסם ח אױב חושך םאן זיד ס׳װעס 
 1 שמחח לי ניט פארשםער !איבערםאז גים גלײד זיד
 oyn קינדער״ פאראן ס׳זײניח ניש׳קשה״ הערסט! דו

אומער וױ בושות ynyoyna vt טחנז

 אײגמאל איז װיקםאר pm אים, זיד דערמאגם עס
is  pmipyaa’ina אין אים ya■ ,םיםגעםיל װיפיל ארײן 

ny דאמאלסט האט is  lyrnyao’ ina ארבעםער. די is 
 דא דעס׳ yn דערלאנגם ליבליך. אזױ גערעז־ט אלעםען

ly'aiyoa .oayn nyn is יענעס  oyay האט oyn שסארק 
naan .געטאן oyn אים> באוױיזט ty תארץ װיקטאר׳ס 

 גע־ גיט דאן זיד ny oyn געקריװז־עטע. די םיט איז
 םײז — ארבעםער די is oaytya אח איינהאלטעז קענם

 -yayais oyn װיקטאר לאיער. אונזער זײן oyn זח
 o'ayoyo דעם באשטעטיגט יא. אױף קא■ מיט׳ן קעלם
 אויפגעלײגט זײער געװען דאםאלםט אים איז oy רײד.

 -ya לײכםער ט1פש אים איז ארבעט די הארצען. אױפ׳ן
iynyn. װיקםאר׳ן. װעגען געךעז־ט שױן טעג אלע כםעט 

pa ש׳דיג1יא זיד האם ארבעטער אן אז y געםאן, קנײטש 
 װעגען זיכער is רעדט ny אז װארם. א פאלען געלאזם

p זיץ i: ״ װיםען קעז ״װער? oyn דאזיגען דעט שםעון 
 װאס םענשען די טח איז ער אז ארםען11יפגע1א ארבעטער
 מעגשען. קײן גים קזנז ער אז יענעם- נים פארגינעז

 מען דערקעגט םאג שײגעם * אז װיםעז׳ טאקע ער זאל
ש אים ער האט דערגאך אינדערפרי.. פח גלײך  ם1י

 דײד קאלטע אזעלכע חעחגן גיט װיל עד אז געזאגם׳
!געדענקען טאקע דאם ער זאל זון. זײן װעגען

 אױפגעחערם גאנ$ען אין שםעון האם שפעםער און
is רעדעז is אפיא ארבעםער. ■עםיםיםםישען יענעם 

sa קיל זײז הערעז געוואלם נים r  imר גאר ה«מ ד »
שאר־ געלעגעז ןיעען jrns דער אױף שמעמ׳ען גײ

 ער אבער זײנער, םרױ דער is זאגען is װערםער םע
 זײן אין יםעד5 א םים גאד ריקגעמלםען.18 זיד האם

:גע׳םעגה׳ט ל1ק
 אבער וועלם, די גים איד םארשםײ אםשר חנ^ —

ניט̂. איד קאז זיד פרייען
 ארײן טיר. דער מיט געטיז ■ראל א האס חגה
is pms מחמעיס״ די is קײנער אז װאך, דער יף1א זײז 

 םאםע דער »ז דערװיםעז. ניט חלילח זיד זאל זײ פח
 געװען איז זי בתגז. גאר זײגעז חתן. דעם זוץ, סיט׳ן
 איר ®מ חחק׳ז װעלעז געסט רײכע די %ז דך״ בײ ױכער

 לױט װײל געטאן• וױי זײער איר װאלט דאס אוץ מאן.
אומגערעכט... אינגאטממ ניט שמעח את םיעוגג איר

 יםS1■ל איז מחשבה בײזע א אנדערש. ען8עמי is רעדם
 װען וױיט דער אין שמעת׳ען דערמאגם אנגעלאםען.

 אן אין ארבעטעז אגגעהױבען שםילעחזײם האם װיקםאר
 םאכםער דער אין זיד םארליבם שאפ״> ״דאל » פיז אםים

 גןך ער אמ אײנמאל אח באלעבאס. דארטיגען דעם םון
 װעט מלד באלד׳ אז גדולז^ א מיט לױטען is סען1ק

 ער װעם דארםען אחין. ארײננעםען טאטען דעם ער
 בעסער.״ זײן אים װעם דארטען געלם. מער פאחײגעז

 האב דאס ניט ײן״ מײן — געקוױמקעלם «יך האט שםעח
n* איד *ז װיל״ איד געמײנם. איך  r- — װיקםאר 
 דאדםען םיר <ן — איבערגעשלאגעז גלײך אים האם

זיד! װעגען זארגעז
ענדע־ אז דעדםילם שסעוץ האט דאמאלםט גלײד

 אח יארהתדערם םערםעל א אים מים שױן וואױנם זי
אז בלױז׳ דעגקם ד די... פאר בעסער אים קען ד
---I----------------MM L u t a u L u - םוחל גרייס זיץ ®לעמאל דארפען עלטערען xוייערע זײץ ״ 

 אוזיאי חתונח״ דער ®ח ם*ג דעם נ«ך דערצו קיגדער.•.
ונוחני^ ונמ

 װי מיױרען םער גאך ען8זי געבליבען איז שמעץ
 קאפ דעם געתאלטען הענם ביידע סיט האם ער פריער.
 אנ־ זיד האבעז אים םאר איז גםעדגעשפארם.1א דעעם

 םעג׳ וױיםע שיעור ן אן םאנאנדערװיקלעז געחױבען
 מען זיד עד דערמאנם אט וװרי^ יארען יארעז׳ טח

 װע־ געװען. איגגעל קלײן א נאך איו װיקםאר חתן דער
 ןשמעלעקעאװ זיד פלעגם עד אזױ װי ת.1חכם זימע גען

אנדערע די סאר רעדע • האלםען אוץ קעסםעל א אױף
MM MUM MM MM^MM MkM  םיר — געשוילט. דך האט ער וועלכע מיס קיגדער

 גזר זײ is ער האט — אחאםעז׳ האלטען ױך דארםען
 גאגץ שטײן is געהאם ליב זײער האם װיקםאד זאגס.
 אפגעהאלםעז דינען װעלכע גאסעז־םיםינגען, בײ אפט

אפען געחאלםעז האט עד .pin דין לעבען געווארעז
- - - — ^ L M MMMMM MkM MM ■MMMMMft MMMMMAMk ■— —  רעדעם די po געווארען פארכאוט זײגס. מױל דאם

 איבעד־ דאס שועטער אוץ מענש. דערװאקםעגער א װי
 גד־ דאן זיד האס אים קינדעד. אגדערע is געגעמן

 םץ קליגסםעד דעד איו וױקםאר׳ אינגעל׳ דין אז דאכם.
i אז קיגדער. אלע s זיץ עד װעט אויםװאקםען׳ װעם

___ -פיר?ר~אדג?מעו אן
מד ל׳׳1םק «חאי פון ארױם איו װיקםאר או און

MAft MMA MMMMA MM iM^M teM M M  MMM ------ - - - * ---E נאך אים שמעח״ ער» האט לאיער. פאר לערנען װאדם-------
-------------------------— MM f MMfeMM MMM kMM^ ammL■  אר !םײנער זון לעדז׳ לעדץ« — דעם is וװגערעדט

 װאם קעי םע1ג דארפען מיר !געױג דא דינעז בעםער
u זיד חאם ער — !מעד p םים רעכענזח געװאלט ױם 

פח אפגעשפארם געתאט דאן שוין האט ער װאס
■MAMMAAM MMM MM M ^mm  ^ mAAMAMMAAAAAM m  m ^ m m m  m mנמןױאייך דזנר ז״ח הוסס״ קוויסשעגדיגען ט ®רגעם זיין 

ם ה*ט ד»קס»ד ם יי איז דמעד •w דער if מוואחמ
n
_

 V װעדאז ב*לד װעס וײ^םאר m געהאפם, נעכם.
עד׳ װי אנדערע און אים חעלםען וזעם •ידןד״ V לאיץד״

- - » ----- ---------- M AAAM M A A------IaL i AAAIAAMA• ((••MAM L aamMMA פארזאמעלם גזןהאם אײנםאל נים שייז זיו האכען וועלכע
^ , ,  fl-------M M  AMMAAAAMAMM M̂M AA^MMM^^MA גןטלאנעוועם *ץ זאל • אק is זיך• ארגאניוירעז

 םאטענט יענעם האט עד װיקםאר• יח זײז איז רומ
 *רמד יענעם פמ רײד ש׳דיגע1יא די *ן זיו־ דערמאנט

 װעגען זיכער is רעדט שנמװז׳ ער״ אז שאי׳ אין טער
גערעכם! געװען איז יעגער — זיז• זײז

 װאס מער דערנממעז געװאלט נים זיך האם שםעח
 װי איז nui־Di זײגע אבער געשעז. ווײםער איז עס

 האבען זײ אים. בײ םוח אין געװארעז ענג אפאל םים
 פײגעליז־ פארשפארםע װי םרײ דער אױף געריסען זיד
ד װי ארױם. שםײגעל פח  חנר־ זיד ער האם אזױ״ מל

 is געבראכם האט װאס אװ־מד םאנמנ דער אז םאנם
 נים זוץ. יײז » חװ־עז אױפהערעז זאל י9 *ז דעם׳

 תי געפילם באלד חודנה^ זײן is זיד פרײען קמען
wisops״ts װעט מאמענם יענעם אז קול, אױם׳ז הױך 

פארגעםען. גיט קײנפאל ער
 דאן איז ער דריי^ לאנג נים ד«ס האם ■אסירס

 חיפשע * װאו־ מאס־םיםינג. א בײ זאל א אין געזעםעז
ל  געםתען. זיך חאבען טרײד זײז *מ םטרײקערס מ
 זיג דעם געזען געתאס שױן חאבען פארזאםעלםע אלע
 גזד גאר מעז חאם אםאל מים און אױגען. זײערע פאר

 TP זײ פאד האם לאיערל ײגג » עיעם *ז װיסעז׳ לאזט
 1» אמ אדױםממראגען. ״אינחשאנקשאך אז לעבאםים

 בײ האם דערחערם, נאםעז דעם דאן האם שםעץ- ער׳
 שטעלם אס־אט טלאטעחמ״ ״אדץ דאם אנגעהױבען אים
 vs געדאכם׳ נאר אים זיד האם דערנאד »פ דאם זיד

 is קעפ זײעדע אױס דדײעז דארםען פאחאמעלמע אלע
 לא־ ימח׳דיגעז1 דעם פח םאםע דער איז ״*ם :אים

 דײן האסטו ״אזוי :טרעגען אױגען אוםעטיגע תרל!״
!זיך שעם זיד״ שעם ? געלערעגם דן

 ןר דארםען. איינױמח געקענס גים עד האט סער
 עד ארײן. *סיס אין דן ms געלאפען גלײד דאז איו

ז אים װעט מ  ח׳ײסם וױ !וװגלײז־ בלאםע דער טים מ
f באגאגגען איז עד עדדלח *ן מאד װאם כאטש ער

באזח־. זײן מים סײרפרדע גאר ײד האם זדן דעד
 די איבעד אים געגלעם אױמז־אן. csy»y:?yiis אים
:גןמיםליד אזדי זיד געדעדט אח מעסילי

געדןכ• ■ידמײיימז. אלעמעז פוז לאיער « «•׳ —
אים בײ זײנעז קליעגםעז *לע אועגעדעכםע׳ «דער םע

 גײ Bojm n אז טאטנן. דער בעסער ז*ג n גלײד»
געגמן אדמנטעז. דארפעז נים שא■ אין לאגג שױן סיר

 אױס־ שמעח האט — f טאטעס אנדערע די את —
געשריען.
I זין זײערע is דאס לאז —

 m פער נאו תימרענטער, ו «װעק איז שמעמ
m ״ז את פריער• i w i r גמענם גיט זון nmn .מןד

■•MMM AMAAMA MAMA AA4A •AAAAMtAAAA — -   אין פלאנםער׳ דעם װעגען םראכםען אײן אין געחאלטען 
 גאן האט יליין ער םםײםש׳ זיך. געפינט ער װעלמז

 שוגא! ן זײגעד ײנרען וװ זײנעם ײן דעם געהאלפעז
 גאד זאל עי אז איס׳ אױץ׳ איז פױיד * םאר װאס הײנם׳

 ניט פאל קײז פאר װעט ער גײן, ? חתתח זײן is גײן
 אריין דאס שרײט אח טיר די ער מיו־אלט אט גײן!

is איז זון דעי־ אז װיסען״ אלע זאלעז געסט. כערײ די 
שונא~. דין געווארען

_______

 אט אט. אונםערגערוקם. זיך תאט חדפח־שעח די
 גױטיגן די 1אװ אױין. טעספעל זאי רעזפא םען דארף

 חױז פאדץ פארקומען. דארםען װעלען *ערעסאגיעם
ל,יאסאגאוימ גלאטױגץר וױקטאר׳ם געװארם שױן האט

aAAMAAAA M AB MAAA MAMAMA a/ m m M LaMAMMAM ----------------------- - jp געסם םאסען. דער םיט םאםען םארץ םפעגיעל tn 
 .pnra מדץ נאכגעםרעגם געתאם פאל עםלימ שױן זיד
 די אין ט5געגלז« טרעדען האבען חנח פח־י דער בײ

 פארמאד חװ־ is געטאז בליק » מעשח בעת אויגען.
 טיט באלד *ץ געװען, איז תן1םח דער װאו טיר, טןר

m דאדט. *ח אױגעז אירע אװעקגעמפט יטער8 » o 
 אר ניט נאד זיד זיל געםט די פת עמיןתמ־ אז געהאם

 זי האט ש׳דימ1יא » אר̂.פ גײס דא סװא שטױסען
םאן: איר פארענםסערען אנגעהױבען

- - - - - i  MAM MAA AMMA MAM MAA AMA* אדעםעז״. םים ניט עפעס םיר אח ער —
װערטעד מליאדעםט. «מלאחי זיד האבען קולמן

:גמיםעדם ליפען אױף האבעז
w דעד is װעם עד זשע, װאם — in גײן נים I 

גןך זײ אזץ געסאן שמײכעל ן כאפרשם האט תנה
 דירײ » װי בעםעד. אח־אי שױן םילט ער אז םרײסם׳
 יײנ־ •תבירם אירער האנט דער מים ױ האם גענטין״
 זײעד אז זאגען, װאלם זי װי ל̂װ1ק זײערע שטילען
 איו ב»לד אח מחחןן... פאר׳ן געזתט ניט איז ױך גװמלען

ירײן. אים is פינגעד שייץ אירע אױף זי
 אױף געבײזערם נים םאל דעם זיד חאט חגמ
 איבעד אים געגלעט אי̂נ is זיך ליעם1געם נאר שכמװנ׳ען״

 און אים is נאעגט גאר אװעקגעזעצם זיך באקען. די
;אפגעזיפצם

דןד־ גאר־װאס זיך כ׳האב שםעת? העדסס׳ —
 אתז®■ װען אױסגעשסאנען זיך זײנעז מיר װאס פאנם

 נעכס װיפיל געװען. קינד עלs•י « נאד איז װיקטאר
r םים ביםט דו a וחנן װאך״ דעד אױף געװןן וװזאמן 
 חויר געח׳ימם 1אפיל איעפאל האסט גןסימרט. האם עד

 מעד מליטען עד האם עפעם ? געדענקםם :ל1ק אױסץ
1«זױ נים קמחנ̂ר אנדעחנ די ®ון

a די איר האם ש«װז sxau וױיס r«  opipjp םױל 
ריג T«»יז *רײז מ ד וװמתעדט. די ענן  רמםנות״מר י

 פאר״ דיזטגיטלא אגגעחױבען אים האט אםאל פון םיל
im p. מ־ קארשס אזױ ערשם האט װאם מדן״ דעד 
 אנגעהױנעז זין תאט ארץ,קסיװ אײף אים אין טליעט

מז- ביסלאכח׳ײז ת פ ת א מ םחשבות ני ײ  אנגעלאפען ז
זײן «ן ארױםגעטריבען פריערדיגע די אח

 Wtm דערםאנעז געטפען זיך האבען םאםע־מאםע
 אונםערגעװאקםןז. איז עד װעז חכםח׳לאד װיקםאר׳ס

 תר־ פארשאפם. דאסאלסט זײ האם ער תח נחת װיפיל
 — juiiw איימנמד זײער װאגעז דערמאנט גאר זיד נאד׳

p יײ n r מר בײדן זיך תאבען — !*װעק דאס לױטען 
 קאטישן t •®ילו נאד וײ געדענקעז «ם — חיחש׳ם.
• yam מםירתג  ■ n m  T/vm די ממשז את װאט 
yaasyn פיז םרױ «yS. אח is  p aw n ד n ת ra נדט 

ly ר9גרױס אזא iy s 9בײד אז ודט׳ איר איז in  lysyn 
ja 8ני ־nyny דאז a tin

aiyn ym האם שנמװן  r m n n om חטו׳ם אװס 
aarw םאליזנ• yi זיר״ p מן אלמאאג איו וי  »יס מ

ד אז מםדײ. אזױ ז ר סיז lyaafl• י  איד לט9װ ת
payno אים  is  nynr n m. ד איז חכל בסד «ז  די

ד*ד~ און .viya גתחװ־ » װיקםאר
iy ראיםאם ײד האם j ^ypayiana • ד ש8<א  ג

:העגם די םיט םאן
— n« !ק ל מויי ד דןיזי ײ מז

ט י י ז װ ► > ז#39 *ןטאב.,

? נאצי־דײטשלאנד העלפען שפאדע פאשיםטישע די װעט
 p גשהיים9מ די װי יאר דדײ ױן

 א םץ קאנױאולםיעם אין זיך מלט
 גוױיטע די — נג1יפטרײסל1א ניחנר

 אום שיןמנירט גװאלד װזגלם־םלחמה.
לופס־ ;מארשירען ן9ארםײ ;זיגריץ•

 דער is םאלעגדיג ען8גריל כאמכעס
ny;דיגען אפמאכען 9הײליג ־ is- 

 לענ־ זעלבסטשםענדיגע ;פיס די מיט נעװארען טרןםען
לאגד־קארםע. חגר פון װארען9ג אפנעװישט דיגען ית

 איגט םארפליעם y^yii וחןלט־מלחמד./ צװײטע די
 םיט lya’inyuy ניט זיד האם בלום, ן9טײכ אין ע6אײרא
 .19פױל אין ארטיחגז ג»ני די םון ארײנמארשימן תם

ר ר.9פרי פיל הױממ9אנג זיך האט ד  פאר־ ר9בלוםיג ת
 אץ 19װאו־9ג םירם9אױפג איז 9די9טראג דער is שויל

 ׳9דר״־אײראפ אין אח שפאניע אק ,yra אין *ביסיניע,
 9ביש9םש די דערשםיקם האט דיקםאםוד נאצי לי װאו

p ■אסירוגגען 9אל די אם תפויבליק. m קײן נים 
 קאםף םראגישעז דעם פמ 19םאלס1ז9ר אוג^גדערםע

p נאר ר.9מלק אח ראסעז צוױשען u n  p m 9 אין 
 19העניש9ש9ג די באםראכם קײם. מטײגשאםטליכער

 •p אין .9ריק98א דד אין שאגכאי׳ אח םיענםסין אין
 חגר־ ayr איהר ן א אננזזר 9«ראביש די און לעםםינע

myt אם1< שפיל די W Bnya oy ־9זייראי חנר אייף 
מכט־פאליםיק. פץ שאדבחגם ר9איש

 אױם־ איז לכער9װ שואניע. אין קריג ר9בירג חנר
p 8 בײחג אױף irwuya מפאכםען mים pa*p( אםי׳ 

 םמ ארעז119ג לם7געשם19 איז װאס מעגשזע און געיע
ם האבעז װאם נחןר9ל ל מ  19דינ מז נײםראל, זײן ג

ד דחאלב9אינ שלינט א pa ילפבייש ר9מסט חװ־ אלס  ח
 אױםגזמכ־ איז װאם שלאכם די מלט־מלחםח. ניהגר

 כסור* זדן לחגר9# 9ם9פארםס*לי די או־יף ארעז1«ך מן
 נים איז חאלב־אינחנל׳ ן9שפאניש art ן פ בערג מ

ip  iynw’ נפם1»ק חנר וװליב פיל pb װי שיאנתן 
 שיי־ דארם^ ם9װ לאנד דאס װאס ראליע דער צדליב

מ איז niro pp 9י8לא9קאנםם י9נײ חנר אין לען דז י  י
 טראמ יי איז מאםענם חנם פאד מלמ. י9ד *ין און

pm rep זיג א דחץ■ גדזאחנן pa פאשיזם pa איחר 
פראנקא. פירער שפאגישען

P 19דײם שפאניע pb באריכמן  ,P י  9.גײ י
rpav* געטיגם איז is אין נײסראל זיך ז9האלם o n 

py^rnn די ?רי^ יקעןיךמא  p ap ts ר מ  P א
>3גליײ<רש11 די .9שיכם9ג ןנחװ־ ^ r p a r  p 

p שװאמ• » תהר איז נײםראל בלײמז זאל m  ay 
paym םימנ3װי is <אראז s רױם־מרלין חנר פאר Bps 

מד איץ 9שואני האלםען מ  גרױמנר זױחר סיס מץ. זי
 טים יי«8אר nyBynytnprpa םלחםת pa נאװאפ^טער

yppp י9אגראטיש9ג איחד a די אױף pb p v ro סםרי־ 
u ^ a rs m y o ra  pa p a p sa im r yanyo *װיכ 

p איז םיגטײם, rp av וחןרם pa lynyi* פאשים־ די 
m די די?םאםארס pa irunp באט pa מאס לם9ג 

 חנם חוץ פאשיםנחנן. spans די pay:y: האבען זײ
p פראגקא pק an אחנם חנר אלס פאשיםמז די is 

 חנם pa ר9רײכםימ 9ל9יאסענאyann 8 די מרגדײמנז
*ײי זיל האבעז זײ חזנלמגן pa לט־םייל,9װ גהנרב׳דיגעז

pom 8נױםיג9ג שסארק ar i aa is דא w irm n saia 
r תד ampiayi Tyaapnyas.

p די איז דאס pa aanai גאאים די paopysa pa׳
aaypya p האט a הנזק pa את ד9היםל װאס חנך^ם, די 

pppi irm payp  yan מן9ג ל  -ayayyya חנר בײ מ
pm am ג9ל דיjn rn  iriy a r האבעז 9װןנלפ ®aaypya 

paipyapnp p׳spar»B איז m  pm ns o ײ•־ נאר ײ  י
ra ליעזװײפתג די נאך לאנד.  piruyp’̂ as םשן־ pa 
pm 1״s יאר װיי rp  p m  p  Bחנל«מ f  Sparw,
op היטאנר appa:

piu ,יולי aagaya pa ppi JS86 ם  19שמל ת
 ppi חילף״ «אר aasVpa ar> pnyaisatp נןשאס

sparw) p a  in( חאט Bpppa t b  is- ײיב 1אי 
«p 8 ר9«ל אין ח»חנלם9ג uiamvamאימר ים 

p ליזמ.-  payV» tap •pa •pur pipa ra oy זײז 
p  paasmsya שםיל בליימגן yaney יאר pajm יײי־ 

pBDSp r״_. ■
n 'p a  v i appp •p i חנד חאם ים־מעת ײ  תל־ ב

:payayap tr n w fm  ayan
מג iy»rsyao ,םיט מ ק ד מ י ײל ו י י י  י

iypa די p a  n y n  pa para ly a tm yuw  m s

rc .ליפשיץ ס. א. דר

 וערע1ש באדנדערם א געלעזם דאבען ע3ױעל שאפטען,
אופן...״ ענטען3ײ1יםגע1א p אױף אױסגאבע

 זינקען אין באשםאנען איז אױפנאבע שװע״ע די
 טערארײ און סראכם־שיםען נײטראלע אומבאװאםעגטע,

ים. מיטעללענדישען אין ים־פארקער דעם זירען
 דער־ האט דערקלעתע דייםשע אםיציעלע אן נאך

 אנער־ 314 נען1געװא האבען קעמפער ״דײםשע p ׳ײלם3
 אנםי־ דייטשע די לופם... דער אין נצחונות קענטע

T 61 ן9רגעשאס9ארונם האגמ קאגאנמ ראילאן9 9 
םלחםה״• דער פון משך אין שונא pa ן9«לאנ

 pb די p ניט, פן1א אין3 אבער נאד מײנם דאס
 שפא־ אין אנהאלט זייער םים ר9זיפ שױן דינען שיםטזנן

p ’a. ,איצם pm מרם נדיגם,9גע איז בירגער־קריג דער

 דייםשען א ביי !ואםער־קרוגען מעטאלענע 500 באשטעלט
 קרי־ מח רmם דייםשער דער וואס דעם אחח אגענט.

 םירעז11ארוים דעראיבעגיש די רענירעג דער ן1פ גען
 רעגײ שפאגישער דער פץ אפםייאע די איז ׳רה1סח די

 האנדעל, יסלענדישען1א איבער זאגעז is האם װאם ‘רונג
 זײ נעמ?מ מםחר. דעם מיט םרידען1צ איבעריגם גיט
 אימםאר־ דאם יב1א סריהער כען1נטעח1א is צייט זיך

 שםערען ניט װעם ױאםער־קרעעו דייטשע די פץ טיו־ען
 שפאניער, די פץ ארבעם די פן1א איז עם װעלפען אױף
 אינזעםםריע. זעלביגער דער אין באשעםטױט זײנען װאס
pa ן1א םרייז דעם קװאליםעט, די פם1נטעח1א ip’ 

 זיך הױבט שװעריגקײט, די אם םען1איטערגעק ױיטער.1
 צאלען םון םחורה. דער פאר באצאלען pפ םה^ע א אן

 ר9 זאל ױץ. ניט רייד קיין קען געלד, בארעם מיט
 םים םרופם, געםריקענטע םים — סחומת מים צאלען

pm אדער יל1ז־א9אליװ מים םעםלאך. אדער פלעשער אין 
די pb פרית דער זאל װאלײטע װעלפער לױט םיש?

 םאר שפאניען ר9זיפ .&אכע; :שרײ9ג ר9גײ א pw זיד
 איז ר־קריג9ירג3 דער װי לאנג ’ip שפאניער׳׳. די

lyapayap און pa זיך האם oam’iaya םדן הילף אין 
 איאם גט.9םר9ג נים קשױוז קיק מען האם אױםלאנד,

 אנאוהאלטען אנםשלאםען פאלק שפאנישע דאס איז אבער
 -iso’P אח לאנד חרוב׳ער זייער איבער קאנםראל חנם

jysia קאנאםישען9 נעם9אײג זײער פאר זי iysia. ר9יעז־ 
 9לפ9װ נאאים די גאםירליד אחױן םארשםײן׳ oy קעז

pan אם am שםרעבען ז9נאטירליט is .כאקעםםמ
 ooBjprya- און ילםלײם9ס 9דײםש םחנה yspa א

זײ־ איז שפראו שןאגישע די טמיגט ומלנע _4*עגטע
pa לעבענם־שםייגער אץ געשםאק חנם םים באקאנט 
pb ל א .זיך האבזח שפאגיער, דיp מר געםאן  די אי

 חנר לױם םלופח. פראנקא׳ס pb ר9רפ9ל pa שמדט
 ארש דארט זיד lyj’Bya אושא*!גג, ^סערװאםיװםםער

14XXX( 9דײםש iyoayp — 9אל yרשם־קלאסיya ya• 
ppm די דורן־ געש*םיצם פםםלײס,9ש on rijmnyaaia 

pa חנם ayaג1זysרםyפון פױסט ז Djn .גאאי־פאמרלאגד
 iya iyp ר9י1פעױרם־סר ז9קאגאםיש9 דײםשזח חגם

payayaaa םאלגם9גאכג ראל.9איב דארם pb שנאח־ די
מ9לק9באם חנר pa בליקמ ז9שרײ9חחידאױסג לי p» ת

#p .זיך י9 יט9של קינחנר aia שםאדט ר9איב pa 
 גי־ pb םאדאגםשיק9םש א זיך מיט םראגם ר9 דארף.

 שטאיט9אגג oyayoyp די ;לםיס9נאװ pa סזזורה 9ליג
 םאל־אױםארבײ־9ם pa מאשינמ pa קאסאלאגזױ טיט

paaw. כאטש pn גים זדז אױםחנחן oanya’a אײנ־ 
 שםימ י9גראב קלײזװ^ ארינמגר pn טיט ל,1דתקספ

pa םאר ר,9ז9»י«נדגל 9דיק nyay pa גיט pyip* 
iyaaw paya מנד חמ־ yanV«pya m איגקײט9פ 

 פאר איז oy m זװחנר אימראל. ארײנאושטאחח זיך
 ppy די ppriaisann oparooByaya זעישערלהיט א

 :pairpa ״ns nyay ny האם .pamyoa נא&ישע
oo’ipnao ny 9לאגג »ץי ra pa pa’anyo-onynp 

 PBya nyan אאלם.9ג n*a םחזיחז payaisay &ײיט
93 oynya m,לד ana זײ nya* ;pamp oy ppp 
p ניט, יב1א m די iyaya is oma יף1א *ylp .anya 

nsa pan פיר ra nyaa  ̂ ■pa p« nr חנל• קײז נים 
 •19ל9קװ ynyan pa isnssny ayr■ •pa.m םמתײט,

pa naaoanyrm nyn די paya nrayia גאנץ די 
poanaa פון ya»ny ynym פתמד nya is־

 porna oyn pb 9?אלאני y pa 9שואגי ז9װאגדל
ns® yaynmnaB pa pmo’P aa’tya ,■pn patm* 

n  pp pa oyn pa נאר lyayreay pa — pfrraanyB 
o n  ra papa ay*ysm» ayn pa papp rx ■m 

yaynoaya n  pb prrrpaya pamynpyrnn^ קײז 
nynp ,ל»ד aan ,זיך nyn pa ra ניט חיגזיכם ’ip 
n 9שיאני nyaanynaanr>oo’lpyB nyn p ענליך  m 

 namanynm nyn pn ,rpypAoyayaa *פגאקליפע
a’pnyaya ya^aya*aya y ra nyaa’nnma n  ppa.

b p  joays ,בײשתדל yannmpnya n ,פארםאן oyn 
p  eaya naaarpnhi nyn 1אפיל ■oun’ayn n  ra 

S pnyipa payrya p m  oy .pm p 9גײ 9רײ 
psypa. תן מלכא מלי  pa proyrtaopy oyn ת

.ra m pa nyma .nrpaa pa nyamam ya^nmya 
eayetii’p ii bp  w וסזײ־דרממל pa crapy 9נײ 9אל 

p  pnynya pro py’sypapp שאאגישע nyama
pa p וחנלכא ram •ל«נד'____________

n  nrpa p m  oyn m מז ײ ק מ ל מי־ א  איי
oynpnyar p אקאגאמישא שםעלעץ  pnynya ײינ־ 

tro  Vyn .אױםלאגד nmo nysrp a a  y, זאמז׳ לאמיר

3’ym ,םחותת oyn באשםיםם אויסגעטוישם, װערען 
oyn ?iynyn זײן זאל nyn װערם רעלאםיװער pa 

nyn דעם געגען פעזעטא n  oy ?pnya אלע *naB 
 לײזען is aana נים פן1א באין דינען םראגען פלאגםערםע

p m  oyn pa אין ועריגקייםען1ש אײנציגע די ניט oyn 
 y’paa אין .nmno לײטשע םארקויפען טױש־האנלעל.

 אוים־ זיד האט oy װי ל,3מא גריגגעל קיץ נים nya איז
nyaypnyoy p  opnnya ת931באז

n אנאיהענליגקײט oyn po יש־האנלעל1ם tfiyn 
pa paainyoa ya’oynpyni’3 n םיט .nysyna אלץ  * 1 * * * * * * 8

9 nynayopyn nyn1 נג,1יש1נם nyn onyn19תויל9ױד 
 p* nyaynpia r« oy םלטזזוד אלץ שפאניער n פץ

oynjp nya pBnpnya pa psnp is nys^a’snya 
 נס״שםײ־9ב9ל שיאנישען oyn גים onyoa oyn לם.9ג

nya. םראץ pa oaynp ya»^yna n  ra .nyay .an 
nyao’n  nyn עקאנאסישער *aya nyn pa aaiaannamy

1 nysחנלט opya y, ז93^ל םיט pa רנםט9 זיך םח
oy •lyaysyn איז n  pa yma װיכםיגסמ rynyopyB

nya’ora nyn pa psyma oi’in n  pa ym* pa
nynyna pa nynys’rep לאגע עקאנאםישער nyn ip 

nysaya לט.9װ
payn y אט ayn און יש־סיסםעם1ם ranyp n׳

n̂לyn מיס  ny דייטשען pomianyo ,איהם n  oyn 
pa pa rayaa ip  aaiaa’nnama rroyaypy yaom 

 לםny 911״a nyn pa nynayV ynayrm a’ayaa די
onna oayaya .פארשרים n’a אין םייל oyn האטזנל 

pa דתם־ nyn 1938 pa oyn ypnyoy^ynoays pa־ 
 oynya pm oyn. זי oyn ycioa yooayn די גרייפס

 pa דעל3הא iysaya ayn pa aaysyna lysys’T םים
 זײער אין yomis ,n געװען ז׳ײםשלאנל Pa ,nyna^ די

p לעל.ayn אױםלענלישען  ra oyn ,אנםוױקלעג oyn 
iynyn oaoypas a’anyay pa pnya’p pnyoa nnyn 

n pa» ה לעמאקראטישע חנ  paam’ayn ynym pa- אנ
אלבעםער. pa געשעפטםלייס
ypaana׳an o, םים nyn 3 אילף paד3אאײדײסשלא 

nyn pa איםאליזח׳ פאשיסםישער *yaa pnyaya oyn 
ayn pra 19לליכ9אױס y pa jnytonaלya3םייm»a nya־ 

yaלoוa3 ג nyay ra oyn .y’syoayo’ayn paלױז 
oyn po ppraycna m ip רליד•9אױם  ,i^ y a p 

pprayaa ,19סלי םאלק nya די nya’3’P  pa p n rp 
pyn iyo .*iayp ip געזעלשאפסליסער  map• ניס 

lyoyanya, די ױם אז an* pa nyaamnama nyaypmay
8 ynynnyaap m a’a pa pmis nip oayi’io’״9ליס 

P H  p  tyaamya ra lyain ŷaya pa aaya yan 
pnrayaa ayn סאלק .oaymyopa

 nyoap oa’amnyc n^yona ,rayaa •yra די
ra .1'ipayna pa aayanyn nyn טיף nisnVnyra־ 

iyo .אליםישע1פת pa 19מ1לסײל9ל3|)3סא םילאזאפישע. 
lya’oo’ays pa pnyay’spyyn yaynaopy לאגער 

■̂yay’iya pb nyaaynay o’a onovayayrs ip  iyaip 
amypma’o, 9לכ9װ ayn ps on’ayaay iynyn אלםעכ־ 

 o'ypaana .nraia yaynyo nyaa’a’BTiyap 19םיג
nyayna. תנג,9לק9באפ די nyn nnm o riyonynnaB 

nya’n'nrnraa סלחס̂ז omi np ay onan. די 
nyumnama pnayna ayn pc iynyn is moa ami 

ayn o’a ra prayaa .praip ayn nyumsaa pa ד.3לא 
oyn מ10שאל3ײגל תלחח לאנג זאל pa pnynya pa 

pa ra oyn p  .promi nyn ,מפוײדייסשלאנז־ nyn pa 
מן nyny irVyop פאשיםטישער ל nynay ra ay מ



בערעכםי -►

r אז ארנעםער אירשע ף א־טוניװט דינען זו«זר a r e?
 זעהר פאראן זיינען ארבעםער ידישע

אר־ פון הױפט־שטאט דער אין םך א
פרא־ ;איירעם בוענאם אין גענטינע,

אי־ אלגעמײגער דער צו פארציאנעל
 ארגענטינע אין באםעלקערוגג דישער

גרע־ א דארם ארבעםער צאל די איז
 אין װי םײ פוילען, אין װי םײ םערע

 ארבע־ אידישע פראפעםיאנעלע קיין אבעי־ אמעריקע.
 פאראן. ניט ארגענטינע אין זיינען ארגאניזאציעם םער

 זייער וואם ױניאנם), סינדיקאםען(טרייד פאראן זייגען עס
 זיי און אידישע א גאנצען אין איז פיטגלידערשאפם

 אידישע קײן אבער אידיש, אויף ארבעם גאנצע די םירען
 הים־ א נים. םארט זיי הייםען ארגאניזאציעם ארבעםער

 מעל־ און נאםיצען גיבען םינדיקאטען די פון צאל שע
 פון סינדיקאם דער בלעםער׳ אידישע די אין דונגען

 און ביבליאטעק אידישע גרויםע א האם האלץ־ארבעםער
 א ארויםגעגעבען יארען און יארען םון משך אין האט

 פון• םינדיקאם דער אויך אידיש. אין מאנאם־זשורנאל
 םע* ארויםגעגעבעז מאל םך א האט נאדעל־ארגעטער די

 םינ־ אידישע קײן אבער שריפטען, אידישע ריאדישע
גים. פארט זיי זײנען דיקאטען
 צום ארבעטער אידישע זיינען םאכען װעלכע אין
 זיינען זײד־וועבערײ דער אין פארטראםען? מערסטעז

 פרא־ הונדערם אלע ניט שיעור ארבעםער אידישע די
ם.  (ארטיםישעל) קינסםליכער װעגען זיך רעדט עס ןןג
 גיט ארגענטינע אין זיינען זייד־ווערעם קײן וױיל זייד,

 שםריקעו״ װעגען זאגען צו איז זעלביגע דאם םאראן.
f  ;totדא גלןזײ דסעדעוא וײ

 באד־קאסםױםען קיין און םװעםער קײן ניטא אידען. אלע
 זײן ניט זאלען וואם ארגענםינע, אין לײבלאד קײז און

 זייד־ארבעםער, די םײ אבעד הענט. אידישע םון געמאבט
 אלגעכדײ דעם צו געהערען שםריקער־ארבעםער די םײ

 צװײ די א אט נאך פארבאגד. ארבעטער טעקםםיל נעם
 אידען די זײנעז אידישע, גאנצען אין דיגען װאס פאכען.

 האלץ״ דער אין •לאז ערשםען דעם אויף פארטראםעז
 זײנעז די סעמל. בײ באוונחנרס גאר איגדוסטריע״

 די גאדעל־םאך. בײם עןאמרמפאי שטארק זעהר אױך
 אידישע. א גאנצען אין כםעם איז שנײדעריי טאנדעטנע

 רעקעל־ די אז כאמערקען. םיר װעלען גענוי׳ זײן צו בכדי
 אלע זײגען פרעםער און לעכעל־אויסנײער פאכער<

 פי על זײנעז װעםםעל״מאכער און חויזעך די אידישע״
 לעדער־אינ־ דער אין םיידלאך. אידישע קײן ניט רוב

 זיינען דרוקער״פאך אין בױ״ארבעט׳ דער בײ דוםםריע׳
 געםרײ־ די צו געחערען זיי אץ אידען פאראן אומעטום

םיגדיקאטןןן. דיערע פדן מוער וסטעאקסױ און סטע
פא־ ניט זיינען עס װאס זיך״ דערקלערם װאס םיט

 םיבות ? פאראיינען פראםעםיאנעלע אידישע קײן ראן
 װאס x&noa איז הױפם־םיבה די םך. א פאראן זיינען

 פאר־ םאציאליםםישע ארגענםינער די האט יארען־לאגג
 גע־ די צו נײטראליםעם פון כאציאונג א דערקלערט טיי

 זייער געםאר אין שםעלען צו ניט בכדי ווערקשאםםעז׳
 ארגענםינער די איז לאנג ניט גאר ביז אח גאנצקײם

די םינדיקאליסםיש• נאר געװען באװעגוגג םינדיקאלע
■  ■ ■  ■ ■ a iifc   am■ u i  mam■ MAM AAMlkMAft AAMM IMAMIAmסא*יא דער&אנסע די האם יאר מגדליג *רױי לעצטע 

 די אױף אײגםלוס זוכען גענוםען יא פארםײ ליסטישע
 ארגאניזא־ פראםעםיאנעלע אײגיגע און געווערקשאםםען

o n אונ־ ויד געםינעז פאכען גאנצע אײניגע םאקע און 
יארםײ. סאציאליםטישער דער פון קאגםראל דער םער

- - ~ I I ■ I ■■■■I■■ m AAAA aAAMAAM MAMA MMM ■AAA AAAftוױ ■ארםייען, אידישע אויך האכען צײם דער אין אם 
 גע* א קריגען «ו געזוכם לינקע. או־ז *יח ױעלי בתי׳
ין השפעח װיםע שום קײן אן אבער םיגדיקאםען, די י

> - - — ------------------------ MMAAAAAA ■a■ AMAIMi maam ■AAAI • L aAAMA■.נים %ארםייען אידישע די האבען װאס פאר דערפאלג 
 הױיט־םיבה » השפעזז? געחעריגע די קריגען געימנם

סאמע די קײס.גיאיש אײגענע זײער געװים דא איז
-    * - A  - - - - m AAAMAAAAMAA ■̂ ■ m Aa ■MAMMaAAAMזיײ סאציאליםטעז ארגענםינער די װאס זױז« חדיפנױסיבח 

y געגזמ נען nm ima וױ יונקם אדגאניתטניעס, אידישע
M m  aammm amamm  ■MMAAMAM m  ^MAMA MAAMA a mאידיש אײגעגארםיג באזונדעד. א געגזזן בכרל זײגיח זײ 

ממ. תד לי ®דגענטמער! װערט איז: שלאגװארט זי
--------------— MMMMM MA MM MAAAMAAA m aa  AAMIAA AIMA a m  m m L aארגעג בעססע יײ זײן געקעגס ניס חןלס סית רױ מײך 

מר y אץ םי p מן. אידיש » ■יחח  -אסימילא די לנ
אױםגעלערעגם ארגעגטיגאר די

מן M* ויי H M | r ד נ ח •יו ן
מל אידי״ קלײן » חדד m 1גדי

 שנײדער־ארבעשער צוױיערלײ
 פאברי־ און ארגאניזאציעם

פאבריקעז אן קאנטען

i f  w »  n i f w i i
לןן <ס קיין גים וו

ב םח ק ע קי י ם אנ ש ע ט א ב

 געווערק־ אידישע באזונדערע קיק ניםא זײנען עס וואס
 אין שטעגדיג זיך נויטיגען םאכען אידישע די שאסטען.

 באװע־ אלגעמיינער דער פון שוץ אין און שםיצע דער
 שח און שטיצע אזא אז זיכער, אבער איז עס גונג.

 ארגא־ אידישע אלם אויד קריגען געקענט די וואלטען
 אר־ אידישע פראפעםיאנעלע םון םעלען דאם ניזאציעם.

 דעם אויף שלעכט אפ זיך רוםט ארגאגיזאציעם בעטער
 אונ־ םאר יםוד דער םעלט עם לעבען. אידישען גאגצען

 נאר באזירען מח קולםור־ארבעט גאנצע די לעבען, זער
שנארעריי... אויף

 אין נאדעל־ארבעטער אידישע זיינען׳םאראן װיםיל
 דער אין פאראן זײנען הכל םך אין איירעס? בוענאס

 טויזענט הוגדערט קנאפע ארגענטינע פון הױפט־שטאט
 דרייםיג לערך דינען זײ ®ון ארבעםער. ארגאניזירטע

 האב איך װי אידען• פראצענם דרייםיג אמ םינף אדער
 כמעט שניידעריי טאגדעםנע די איז באפערקט- שוין

 םאבריקאנטען גרויסע פאראן פאך. אידיש א דורכאױם
 ריקעןפאב קײז ■ • . עראג ,ןיײשנײךע עדנדעטנאס פדך

ט! זײ האבען  םאנדעטנער פמ םאבריקאנטען די ני
 װאם דאזיגע״ די צו ארבעט די אדױס גיבען שנײדעריי

 ״טאזשער״ א .טאזשעריםטען״. אונז בײ רופט מען
 האט שניידער א װען שאפ קליעער א אײגענםליך איז

 ״טאזשער״, א זיך זײ מאכען שנײדערקע״ א פאר חתונה
 צו צייט דער םיט נעםען אמ אלײז ארבעםעז די וואו

 גרעםערע אויך נאםירליו םאראן געהילסען. םאר א
 אין שעפער״ היימישע פאראן זײנעז עס •םאזשערען*.

 צוואנ־ אםילו און םופצען און צען ארבעטען עס װעלכע
 צוױיערלײ פאראן דערפאר דינען עס ארבעםער. איג

 שנײדער־ םון אײנע :ארגאגיזאציעם שנײדער־ארבעםער
 בא־ גאנצע אדער האלבע דינען װאס *טאזשעריםםעך״

 בלויז פון שגיידער־פאראימ א צוױיםע די און לעבאטיס.
ארבעםער.
 וועלכען אין ארגעגםינע׳ אין פאך אײן גיםא ס׳איז

 קאנפליקטען »מ םםרײקס פיל אזױ פארקוםען ס׳זאלען
 כאלע־ די שגײחגרײ. סאגחנטגער דער ®ת מד איז וױ

 זײנען װאט טאנדעט־געשעפםען, גרױםע די פון באטיס
 פרײז געװיסען א צאלען פאבריקאנםען״ די אײגענטליך

 םיט םפראװעז זיך דארםען יעגע אח ״טאזשעריםםעז״ די
 א מיט ארבעם פון טאריף א פאראן ארבעטער. די

 און ,אדבעם־דעיארםםעגם״ זיך רוםם וואם םלוכח־ארגאן,
 רעספעק־ זאל םאריף דער אז געבען, אבטומ דארף װאם

 אױםפירען און עניז אײז ■יז געזעץ אנער וחנרען. טירט
 באלע־ חאלבע די עגין. צווײםער א איז געזעץ דאם

 זעלבען פמ אלע ניט זײגען םאזשעריםםען די פון באטים
 ״אץ זײנעז וואם אזעלכע, פאראן זײנעז עם קאליבער.

 זאגם nte וױ אםעריקע׳׳ ״מאכען וױלען זײ להעשיר׳ס״,
 זײ, פמ סך א אבער פאראז ;אמאל אויף ארגענטינע, אין

 די ארבעםער. ארעמע וױ םער גיט אלײז זײגעז װאם
 גיט זײנען שנײדערײ טאנדעםנער פת פאד איז םטרײקס

 ארבע־ די םטרײקןן רוג «י על כאראקטער׳ זעלבען פח
m מיט איגאימעם טער m געגען גאלעבאטיט קלײנע 

 פאלען געיוןן שײן זײגען עס און באלעבאםים׳ גײיםע די
tגעשט האמז באלעבאטים גרױסע די װען r םםדײק דעם 
m געגען ארבעםער די טון• m באלןגאטים... קלײגן 

 אוײ אמ געזונטן, קײז נים איז סיםיאניע דאזיגע די אז
 װעדט םםו־ײק־ברעכער פון צאל די ספק. יעחנז םער

 מקלער־ שױן זיך מפיגיז עם גרנפער. און גרעםןר
 שטאט׳ \m «לי 1אי ארבעםארמם געפימן װאס לאןי,
מו װאס מ גראשאנס. פיר חײם ד«ר »יז אר

yflw דעד r vi ar m שױץ חאט מראײז שנײדזװ־ 
מ די באטדיכט אײנסאל נים « ר r וחנמז י m m די 

 די צוױגגען און ״טיט״
 a די «ון אםיטגנאלא (די
ן «*לוז יײ ן ג  גיז »*a» שעמד• מז
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 א-8, די באלעגאטים, קליינע די מיט םאראייגיגט טער
 צו מאקסימום דעם ביידע טוען זײ און זשעריםטען״,
 מײדלאך, אידישע נים די פראפעםיאנעל ארגאניזירען

 קלײגע די גראשענם. םאר היים דער אין ארבעטען וואם
 אלע אז אינםערעם, גאנצען דעם האבען באלעבאטים

 װאם מיידלאך, די וױיל ארגאגיזירם, דין זאלען ארבעטער
 אוץ זיי םאר קאנקורענץ א אויך זײנען ביליג׳ ארבעטעז

 ארבעםער אליין רוב גרעסטען אין זײ זיינען דעם חוץ
םאציאליםטען. און

מע־ אםילו אז באמערקען, צו איבעריג נים ס׳איז
 מעג־ אײד אלימ זיינעז באלעבאטים גרױםע די םון רערע

 בענקשאםםען. און שטימונגען םאציאליםטישע מיט שען
 יארהונדערט םערםעל א מיט צוריק זיינען זיי םון סך א

 םאראן םאציאליםםען. און- ארבעםער געווען אאק נאד
 א םץ באלעבאם א וועגען מעשה כאראקטעריםטישע א

 אן געווען אמאל איז וואם מעבעל־פאבריק, גרויםער
 חתונה האם ״געוועזענער* דאזיגער דער אנארכיםט.

 רע־ ציװילעז קימ איז נים אמ שיל קייז אין ניט געהט
 אנארכיםםישער דער אין נאר מלוכד״ דער פיז גיםטער

 אנאר־ אזוי םונקט געווען איז וױיב דאם געזעלשאםט.
 געהאלטען, האט זי אץ מאז דער װי געזאנען כיםםיש

 האם צײם דער מיט ליבע. םרײער םון זאגען, צו אזוי
 געווארען איז ער אמ ארויפגעארבײט בעל־דבוי דער זיך

 גע• איז מאל אײן און מעבעל־םאבריקאנט, גרױסער א
 צוגענוםען האט ער אים. בײ םטרײק א צו קומען

דער אמ געייקעט האגעז סטרייקער די םטרײק־ברעכער.
בי___םאליציי געבראכט האט סטאנארכי געיחנזענער

 דער םון ארויסגײן געקענט ניט האבען םטרייק־ברעכער
 פרױ דין געבראכט פאבריקאגם דער האט פאבריק׳

 געװע־ די ״םקעבם״. די םאר קאכען געהייםען איר אץ
 פון באפעל דעם אויםגעפאלגט האם אנארכיסטקע זעגע
 אױף אבער בה״׳ ימשול ״והוא פסוק דעם לױט מאן. איר

 געהן װעלען ״מיר מאן: צום געזאגם זי האט מארגען
 געריכט״ ציװילעז בײם אי רב״ בײם אי האבען חתונה
 - געזאגם פאז דער האם — ? געווארען משוגע ״ביזם

 ,אטאל געענטפערם: םרױ די האט יא־?* 25 נאד
 שםעלסט n »ז איצםער, אבער געגלויבם. דיר איד האב
 מעחד דיר איד גלױב סםרייק־ברעכער, םאר קאכען מיר

גים״״.
 יארען ערשםע די אין זײנען שנײדער אידישע די

 דורנ־ כמעט געװען ארגענםינע קײן איםיגראציע דער םון
 ant זײ זײנעז יארען לעצםע די בעסאראביש. אױם

 צד געזעלשאטםליד קומעז זײ און יױלעז םמ מערםטעז
 בעספן די זײנען זײ באוואוםםזיניגע. און געגרײטע
 •TO א םון אםילו און צייםונג אידישעד א םון לײעגער

 ביבליאםעקען די אין טוער וױכטיגסטע די זײנען זײ
 אסעד־פר קײן שול־ארגאניזאציעם. אידיש־וועלםלימ אח

 האנען קרעדים־אנשסאלםעז קײן אח ארגאגיזאציעם גאלע
 סחען זײ נים. ארגענםינע ®ח ארמםער אידישע די

 אימשע קלײנבירגעדליכע די אין קרעדים נאד אנקומען
ק בענקלאך. און מנ

 װעגען מײנונגען הערען ײד לאזעז צײם צו ציים םמ
 צי אנשםרענגונג אז מאכען גאך דארף מעז אז דעם׳

 ארבעםער־ אידישע ■ראפעסיאנללע באזונדערע שאפען
 גיט דן• נעט איך יײדעם. בוענאס אין ארגאגיזאציעס

 ייתס מײנונ^ קאטעגארישע א זאגעז צו דא אונםער
ר אבער איז מ  וױ ארנאניזאצת םראםערגאלע אזא :זי
שןא ךי פאר נײטיג אזױ איז ריגג עמעו־ארב רדע  ידי

 וױ טםש ישוב, גאנצעז דעם פאר םאקע און ארבעטער
 דץרפאד! איניאיאטײוע די נזנמען זאל װער אבעד לוםם׳

u אימיגראנםען דאד קימען ארגענםינע קײז p ייי־ טון 
>T? דשןאײדאפעו אנװעניעז *ו רק •רואװען זײ ןאי 

ת מעטאחײ׳  לעמן דאס און אמעדיקע איז *רגמםינע מ
ױף געבײם דארם װעדט  אין װאם יסודזת״ זעלבע די י

, שימםען״ ®אראײניגםע די

ײן «מד «יד
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דעו־ פון פידבינד סטיחמטעז דעד
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ארבעםער־רןלאם אמ מלחמה
 ארגאניזירטע אז עקזיםםירם עם זינם ון

 םראגע די איז באװעגוע, ארבײטער
 פערמאנענטע א שלום און מלחמה םון

 דיסקוסיעם אח באראטונגעו פוץ טעמע
איז פרעםע דער איז קאנגרעםען, אויף
וואלט מעז ליטעראטוסװען דער אין

וואם אלץ *וגויפזאמלען געפרואווט
 אהער׳ ביז געווארען געשריבעז און גערעדט איז ,ם

 פראגע׳ דער אם אין שטאנדפונקט, פראלעטארישעז
ביב־ גרויםע גאנץ א צוזאמעגגעשטעלם מען וואלט̂“

ליאםעק•
 א איז גוםא מלחמה פון םראגע די נישט אבער

 װערען מלחמה םון עצם דעם ארום נישט םפהות׳דיגע,
ארבײ־ פון וײיעז די אין דיסקוםיעס הייםע געםירט לס

J .פאר קלאר עם איז לאנג םון שוין ווארים הלאס
 רעזולםאטען זײנען ציים אונזער אין מלחמה אז »רעי,

 מענשהײם די ווען ארדנונג. קאפיטאליםטישער דער «
 גע־ אמ יושר וועט םאציאליזם, דעם דערגרײכעז װעט

 פעלקער די און װעלם דער אויף הערשען תכםיגקייט
 הערשט עס זמן כל זיך. צװישען בשלום לעבען ייעלעז
 גמיזאמסטע די מלחמות זײנעז קאפיטאליזם, ךער *בער

 גאנץ כםעם אוספארמיידליכע. צײט, זעלבער דער אין «ת,
 ‘יערי פעלןןעד־לעבעז• סונ׳ם קאמפליקאציעם נארמאלע

 לענ־ אלע אין אן תמיך ®ת םאציאליסטעז םירען מר
 גע־ אח סעלקער־שלום םאר קאמף שארםםטען דעם ז־עו־
מלזזמה־שגעון. גען

ל עם קלאר װי אבער — . גישס ^
 עקאנאםישעז אין ליגען מלחםות טון םיבוח טיפערע די

 געזעל־ די פארט אבער זײנען קאפיטאל, םון סיםטעם
 דער םים צחאםענהאמ אין פראבלעמעז שאסםליכע

 יאר־ האלב א מים ביז םארםלאנטערםע. שםארק מלחמה
 דינאםםישע געודארען געפירט דינען צוריק דיונדערט
 גע־ ארױסגערופעז זײגען וואס מלחסות, ה. ד. םלחסות,

 ®מ הערשאסם־איגםערעסעז די פח הויפטזעכליד דארען
 ײאבעז דערנאזי פאמיליעם. זײערע אח קע■ נעקרומםע

 אינ* די פאר םלחמות אימפעריאליםטישע אנגעהויבען זין
 געגױ־ זיד האם װאס קאפיטאליםטן־קלאס, םון טערעסען

 סחורות ym,פארקױפעז צו אױף סערק גײע אין םיגם
 װעלם־ לעצםע די שםאפען. רױע פאר געביטעז אין און

מ איטעי געװאחמ געפירם איז װידער מלחמה  ליײנג י
יײטלז/ט אלע נאציעם. קלײבע די פאר פרײהײם ®ז
 װעלכעז אח רוםעז נישט זיד זאלען די אזוי וױ —

 באקעםםם װעחגז םראגען׳ גישם זאלען זײ פאראקםער
 פינ׳פ וױלדקייט בארבארישע אלס קלאס ארבײטער פוג׳ם

 אױפמערק־ אנגעשםרענגםע די קאפיטאל. בלוסדורשטיגעז
 קאנצענם־ אבער באװעגונג ארבײםער חנר פץ זאמקײט

טתסםסנס :עזפראג ױיצו אױף הויפםזעכליך זיד ױדם
 דעי װערעז געצוואונגען זאל עס םיםלען װעלכע םיט —

 ־צוױי שלום? דעם ךערמלטען צו קלאם זמנרשענדיגער
 ארבײטער די פארהאלםען ײד זאלזגז אזוי װי — ספנס

 אױםגע־ שוין איז מלוומח וױ גאכחנט ארגאניזאציעס
 אזױ שטגי שױן אבער דיגעז םראגעז די אט נראנען?

 דןרםלײסײ פון באםראכטונג טעארעםישע יײגפאךוױדי
פאנאגדער. שםארק םײנונגען די זיד גײען דא און גופא׳

 טמ־ די אין ארימלאזעז נישס דא זיך וױלען םיר
 געשאפען זיך האגעז װאס צדדים, די «ץ וכוחים חנםישע

 םיר אבעי םראגע׳ אמעװײםיגםער דאזיגער חנר וחם
י פאי אינטערעםאגם זײז װעם עס אז גליימן.  מײגי י

ו  די ®מ שםעלוגג פאקטישער דער מיט באקענען n י
 פארגאנ־ נאענטער דעוי אץ פארםײען סאציאליסםישע

«ײט• זײער פיז םלחסות די צו מגמײט

םיחםח פרייסיש־פראנאױזײסוער דער אין
 ערשטזנז פדן טדײד־יוגיאניםםען און פמעןילאציאט

 ־איכערגד רקשסא האמח ארבײםער־אינםערנאציאנאל
ם  ^ססרײק.,^ט ^לגעםימעם אן פח מעגליכקײט די יאנ

י י  גמאיטח n?3<p *רםמחאניאם ארבײמר n ײי ו
ס זײ נזrm קימ** פאליטישעז אק ערפארונג מייגמ זײער מוזאם ו9< כ מ ט מיז א אלס קסטרײ גמעראל an מ

n לויטט **יימיפאל m  t k  u xn ז* 
y שאסיסקאפיסאלי«|, ari* y i.| ײ אייד איז אזױ *נני

מל. בו־י איז if איז ל , פפח » ײ ל פ ײן ײו א

קיסמ^ן. ױםה דד. פון

 קאמרעם. פונ׳ם מיינוע דער לויט איז״ סטרײק געראל
.אפילו און ״װירקונגם־פול״ . »געזמליד״. .

 פרייםיש* דער אויסגעבראכען אבער ם׳איז ווען
 ביידע פון אדגײטער די האבען קריג. םראנצויזישער

 םעג־ שום קיין געהאט נישט זיך, םארשטייט לעגדער,
 געווען וואלט עם םטרייק. אין ארויםצוטרעטען ליכקײט
 פראנצויזישע די מאסעךזעלבסטמארד. משוגעת. פשוםע

 םלחמה־ דעם ערב האט׳ אינםערנאציאנאל םמ םעקציע
 אר־ דייטשע די צו מאניסעםט א ארויםגעלאזט אױםברוך,

 מלחמה ״א געזאגם: ווערט עם װעלכעז אין בײטעה
 אונזער ברודער־קריג. א גערדען וואלם אונז צװישען

 נוצען װעט רהײן םײד פיז זײםעז בײדע אויף שפאלםונג
 אר־ דער דעםפאטיזם״. םון איגםערעםען די כריינגען
 געהאם נישם האט לענדער בײדע אין קלאס בייטער

 װידער־ איז עס װעלכען אנטקעגענצושטעלען מז קײן
מלחםה. דעד געגען שםאנד

דע־ זײנען ליבקנעכם וױלהעלם און בעבעל אויגוסט
 פארלאמענט. םרייסישען אין דעפוםאטען געװען מאלט

 צו אויף קרעדיטען געםאדערט האט רעגירונג די ווען
 פון אפגעהאלטען בײדע זיך זײ האבען םלחםה, די םירען

 דעקלאראציע א אפגעגעכען האם ליבקגעבם שטימען.
 איז געבליבען באריטם איז וועלכע פארלאמענט, םאר׳ן

<£ט .גג באוודגוע• ארבייטדר דזור פוז 'ייטזו

ױיטען פון צײט דער אין אינטערנ־אציאנאל צו
אינטערנאציא־ ארגייםער צווײטען םון באשלוםען די

 דיקםירם שױן זײנען םלחמה םון םראגע דער אין נאל
 קאמפען ארבייטער אין דערפארומ רייכער א פון געװען

 םפע־ אילחיעם, םון געווען פרײ זיי זיינען דעם צוליב און
 וױרקומ די און םעגלאבקײט די שײך איז עם וואם ציעל

 םאציא־ די מלחמה. םון סאל אין םטרייק גענעראל א םון
 גע־ זיינען טרײד־ױגיאנם די און פארטייען ליסםישע

 בא־ נישט קען מען אז איבערצייגונג, דער צו קומען
 אלץ אז קאמף, םון מיםלען די םאראוים אין שםימען
 וועלכע אין אומשטענדען׳ די איז ציים דער םמ זיד ווענדט
 אין ארויםצוטרעטען קלאם ארבײטער דעם אױם ם׳קומם
קאמף•

 מלחמה געגען קאמף צום רעזאלוציע װיכטיגםםע די
 קאגגרעם שםוםגארטער אוים׳ן געווארען אנגענומען איז

 ארבײםער דער .1907 יאר אין אינםערנאציאנאל, םונ׳ם
 רעזאלוציע דאזיגער דער אין אויםגעפאדערם ווערט קלאס

 םאר־ צו כדי כוחות׳ זײנע אין ם׳שטייט װאם אלץ טאן צו
 קאמף״ קאנקרעטע קײז מלחמה. דראענדיגע א היניעלן
 איבערגע־ ווערט עס םארגעשריבען, נישט ווערען מיםלען

 מעגלאכ־ דאם טאן צו ארגאגיזאציע יעדעד םאר לאזעז
 פרא־ םון — כוחות״ די איז ם׳שםײט וואם ״אלץ :םטע

 רעווא־ און סטרייק גענעראל ביז װערםער מיט טעםטען
 איז צוגאב װיכטיגער א מעגליך. נאר ם׳איז אויב לוציע׳

 אױפ׳ן געווארען׳ געמאכט נאך רעזאלוציע דעד אט צו
לוקםעמגורג: ראזא אח מארםאוו לענין״ פון םארשלאג

 פאר שטיםען נישט קענען נעבעל און ער אז געזאגם,
 םאר־ א געװען וואלט דאם וױיל קרעדיטען, מלחמה די

 קזד די רעגיתטג פרײסישער דער םאר טרױענם־װאום
m וואלם דאס וױיל געגען׳ שםימען גישם אויך אבער 
 פאר־ דער צו הסכם א אלס אויםםײםשעז געקענם מען

 גא־ קײזער םראגצוידשען םוג׳ם פאליטיק ברעכערישער
 םאציאל־רעפובליקא־ זימען ,םיר באגאפארםע. םאלעאן

 חנקלארא־ זײן איז געזאגם װײטער ער האט — נער״
 ודנטןרג»י«־ דער פװ מיטגלידער זײנעז ״םיר — ציע.

 אוג־ אלע באקעמפט װאס ארבײםער־אםאציאציע, גאלער
 און נאציאגאליםעט׳ פון חלוק א אז םערדריקעה

 א איז אונםזגרדריקםע אלע פאראײגיגען צו שטרעבס
 וױיל שםימען״ םון אפ זיך האלםעז םיר ברודער־בונד.

 אויף נישט םלחמח די רעכםפצרםיגען גישם װילען םיר
 דריקעז םיר צװײטער. דער אױף גישם און זײט איק

 װעלען אײראפע פון פעלקער די אז האפענונג. די אוים
 אז געשעעגישק׳ אומגליקליכע איצםיגע די פון לערנעז

 דערשלאגען צו זיך צוחות אלן אנשםרעגגעז מוזען זײ
 מאכעז צו םוף א און זעלגםטבאשטימומ אױף רעכם צום
 װעלכער קלאם, קאפיםאליסטישען פון הערשאפם דער צו

איבלזח״• געזעלשאםםליכע אלע פוץ אוחאך די איז
שטלאנג האט מלחמח פרײסיש־פראנצויזישע די  ני

 עפיזאדען. דראמאטישע אין געװען רײד איז אוץ געדויערם
 מיט׳ז צוזאםעז םראנצױזעז״ די פון ארמײ הויפם די

 ■ריײ די װען געװארען. געפאטנען איז נאפאלצאז, קײזער
 אמעגאנגען וױיטער םונדעסטװעגעז איז רעגירונג םישע

ל שויז האבעז מלחמ^ דער מיט מ  אין ליבקנעכט און מ
 די םלחמה־קרעדיםעז• די געגען געשםיםם פארלאמענם

 אײים איז תאציאגאלאיגמע פונ׳ם םעקציע פאריזער
 אי מלק׳ ךײטשעו צום אויפרוף פלאםענדיגען א מיט
 דער םלחמה• די אפצושםעלען רעגירוגג די צװיגגעז זאל

 קיײ פיאנצויזישעז געגען געװארען דערקלערט איז קריג
 פראננױוישען געגןן אנגײז וױימר נישם סאר ער זעה

 גיײייעז• געפאנגעז איז קײזעד דןר מי גאבדעם פאלט,
 ברידערליכ• גלײכהײט׳ םרײחײט, פראקלאמירעז .לאםיר

o איז גצואגם װערם - פצלקער׳״ אלע פון קײם n 
תף. ט  יי שא«ז ״לאםיר _ ^

m םײד אימדץ צוריק אײן ציט \ פעדאייא פמ n ז • 
צש ביז אײד געגעז קעמפעז טיר װןלצז נישס, אױג —

____ מיז•״״ לעצמז
מן דײםשע זיגרײכע די ת מר דך חאבדן ם נישט א

HU2■* איז צז.צודיקגעצױג L T י פיז דצרשםיקט איז װןלכן קאטתע. די ײ
בל״• ויייפוו איז מדושואזיצ פראנצױזישער

ײיאד צדשטצי דעד מ ^ל”!!ודנ>ו[1ג<ד מ
מונז די איבערמאבם לאנג ת »ז מ ײ• ויד י מני פן

 םח פארצווײםלונג די אמ נױטלאגע די ווערען געגוצט
 פון הערשאםט דער געגען קאמף צום םאלקסמאםען די

םאציאליזם. פאר׳ן און קאפיטאל
 איג־ עםליכע געווארען אפגעהאלטען נאד זײגען עם

 װאם באראםוגגעז, און קאנםערעגצען טערנאציאגאלע
 חנר פמ םראגע חנר מיט פארנומען ספעציעל זיך האבצז

 עס וױ אויגען״ די מיט געזען םמש האט טען םלחמד-
 אגער האט מען קאטאסטראפע, גלוטיגע די אן זיך רוקט

 ארבײםער די אז געסילט, אייד טצײ ערזעלב דעו־ אין
 צוריקצוהאלםען m ביכולות גישם וועלען ארגאניזאציעם

 װען מאסעדפאח־. צוגעגרײםען דעם םון רעגירונגען די
 זײגען ,1914 אויגוסט אין אויםגעבראכעז׳ איז מלחמה די

 איגטעתא־ פון פעדים אלע געװארען צוריםעז אמאל מיט
סאציאליםםישע די סאלידאריטעם, ארבײםער ציאנאלער

ftMMAAM ■ amaL m  AAMAAMA M i AAAA ■AAAAAAA AM AAM AAAAAAAMAAMהאבעז מלוכות גרויםע די אין יוניאנם די און פארםײען 
 רעגיתמען, זייערע פון זיים דער אױף געשטעלט זיך

פאםערלאגד, דאס פארןדידיגמ u גרײס
 מער אלץ געצױגען, זיך האם מלחמה די מער וואם

 נאציאגא׳ דער פון אויםגעגיכטערט מאםען די זיד האכען
 זײנען פארלאמענט דײםשען איך שכרות. ליסטישער

 ליב־ דעפוטאטען(קארל איינצעלנע ארויסגעםראםען באלד
 מלחמה־ די געגען גרופע גאנצע א שפעםער און קנעכט)

 קא־ די געדונערט תאכען עט כשעת נאו און קרעדיטען
 געווארען אפגעהאלטען זיינען אייראפע, איבער נאנען

 פח סאציאליםםעז פת באראטונגען אינםערנציאנאלע
 קיענםאל׳ און ציםערוואלד (אין לעגדער ״פייגדליכע*

שווײץ).
 דער םץ בלוט אין געחאלפען. נישט תאט עס אבער

 אינ־ צוױיםער דער אונטערגעגאנגען איז וועלט*מלזזםח
טערגאציאגאל.

וועלט־םלחמח דער נאך
 גע־ אגםװיקלונג געשיכטלינע די האם ■רם אײן אין
 חנר בנוגע םיספארשםעגדניסען די באזײטיגען האלפען

 דער פח כאראקםער דער און אייםזעז דאם םלחםח:
 8 אױןי װעלט דער פאר באװיזען זיך האם מלחמה

גאקצט־ בלוםיגןר חנר,גאנצער אין אופן דחןטאםישען  דחןןןאטישז
̂ראז געסירס זײנען ררעלכע מלזזמות״. MAMA AAIAIAAAMA IAMAAAAA AMAAM - - - *  m... —Iאלזן קײט.  יאר געדד

 כאראקסאד׳ אײנחײסליכען שםרעגג קײן געהאט גישטAMAMMAAMAAI AAA%%&aMAAAI AAAIA AÂMMM maâma aâmaחאמז p•« 1814 *ום ניז יאר״ התדערט לןנםע די
 דרײ אלע פמ עלעםעמתז זיז־ אץ פארמאגט האכען זײ

 איספצריא־ דיגאססישע, אינםערעםעדקאנפליקםעז: םמים
 am פאלקסמאמז די פאר גאציאנאלע. איז ליםםישע

r אױססאלצז געקענם לייפט מען r נײיז־ ן אלס םלחמח 
 די מר מלחמח .חײלית״ אמ גוצליכע מןגדיגע.

 פאצלט־טלחװ גרוימר חנד אין פאלק. פון איגמרעמן
on שמרקםית די מפאלין אמד זײגזװ w im יײ־ פון
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 פון האפסבורגס די דוסלאנד. םון ראפאגאװס די ראפע:

 גאד מים (צוזאםען האהעטנאלערן די עסטרײן״אונגארז.
 איז דינאסטיעלאד) קליינע גאנץ און קלענערע טוץ צוויי

 קלײ• אלע פיז אידעאלען״ ״נאציאנאלע זײ דייטשלאגד.
 יעדע געװארען׳ דערםילט זײנען אייראפע אין נאציעס נע

 דערםון במילא איז מלוכה. אייגענע איר באקוםען זיד האם
 אייז נאי־ געווארען מעגליך איז איצטער אז געדרוגגען,

 פאר׳ן !מלחמות אימפעריאליסטישע—מלוזפווו םארט
 מיסםארשטענד־ קיץ האט קלאס ארבײםער ארגאניזירטען

עקזיסטירען. געקעגט מער נישט פראגע דער אם אין ניס
 נישם אויך מיםםארשטענדניסען קיץ זײנען עם און

 לעקציע׳ בלוטיגער דער נאך אז נישט, ספק קיין !געווען
 דער פון קלאס אדבײםע^ דער באקומען האם עם וועלכען
 וױ־ ארגאגיזירםער דער װאלם װעלט־מלחמד״ לעצםער

 שייז מלחמד. געגען װעלם־פראלעטאריאט םון דערשטאנד
 דער נאך צילזיכערער. און םעסםערער א םן־ א געווען

 שפאלטוגגם־באװע־ די געקוםען אבער איז וועלט־מלחמה
 קאםר די םו־ן געװארען ארויסגערופעז איז װעלכע גונג

 צושפלי־ זיינען קלאס ארבײטער פון כוחות די ניסטען.
 מאכם נײע א — און ברודער־קאמף אין געווארען טעךט

 א םון געםאר די פאשיזם. דער — אויםגעשםאנען איז
 מלחמה א :באװיזען זיך האט מלחמה מין נייעם גאגץ
 אפילו אמ נאציאנאלע פאר נישם דינאסםישע, פאר נישם
 אינטערעסעז^־איג׳ם אימפעריאליםםישע פאר גלאם גישם
דאזיגעז דעם איצםער ביז םארשטאגעז האט מען וױ זיגען

דער םאר ״םאטאליםטישע״ א םלזזםה א---------באגריף
 גאנצער דער םון םעלקער׳ גאנצע םמ םארשקלאפוגג

םלוכדדקאפיטאליזם. םאםאלעו פון דינסט אין מענשהײם
אבעו־ געװען, נישט זײנעז מיפפארשםענדניםען קײז

 געווען איז ארגאױזאציע ארבײםער איגםעדנאציאנאלע די
 פאר־ rat צגױ-ימפן ׳ןגאב דאגל אײן *אר, ניז ויאפטש«<א

 די גאר מבול. א םון װי פאשיזם פון געווארען סלײצט
 געבליבען זײגען מערב־אייראפע פון דעמאקראםיעם אלטע

 איז אלעמעז פאר ארבײטער־ארגאניזאציעם. פרײע מיט
 קײן נישט האט קלאם ארבײםער דער אז געװען, קלאר

 אבער איז יעדען פאר מלחםה. א פארהינדערן צו נוח
 םאשיזם דעם אז געװארען, קלארער אלץ אםאל וואם אויך
 םאר־ א מיט וױ אנדערש בײקוםען קענען נישם מעז װעם

סלזזמה. ניכםענדער
 ער־ ביטערע אלע נאך אוץ געקוםען איז מלחסה די

 ארבײםער דעוי חאט פארגאגגענהײט, דער םון פארונגען
 :אנטױשונג שװערסטע די איבערגזנלעבם איצםער קלאם
היםלעח״. מים םםאליגעז פון אימאד שענדליכען דעם

V
גע־ קאםף ארבײםער פון איבעחיכם קורצער דער

 איבער־ דא געפרואווט האבען םיר װעלכען מלחםד״ גען
 א ם׳איז געדאנקען. םרױעריגע יפאןסררויא ^מז גאמז״

 דעם געגען קאםםען געלונגענע נישט לױםער םון חבל םך
 עם װער גןףעלשאפם. אונזער פון בארבאריזם וױלדםטען
 אבער װעט געשיכטע, פון זין דעם טארשטיים

 רעזולטאט V איז מלחםזז :אנדערש ■שם דעם לערנען
 פאר קאםף דעם ארדגוגג. קאפיםאליםםישער דער םון

 מלחםות פון משוגעת דער געגעז און פעלקער״שלום
 מד פוז חלק ארגאנישען אז ײי סאציאליסםעז םירעז

 םון חערשאפם דער געגען קלאסענקאמף ציאליםםישען
 םםשלח דער אונםער נאד םלחםו̂ו אפשאפעז קאפיטאל.

 קאפף דער װען אפילו םעגליך׳ גישם איז קאפיםאל׳ פון
 צוברעכען קדננו̂ו גרעםםע די מיט װעחנז געפירט זאל
̂ חװיאליא חגר איז דאס — קאפיםאל פון ארדגוגג די

באװןגתס סאציאליסםישער חנר פח ניל נערער
 אײראפעאישע אן אױסגעבראכען׳ איז םלחםה נײע א
 האס ■ראלעםאריאם דער װעלם־־םלחפ̂ז א אםשר םלחמה׳

 — מלחמח דער פון אורואך די פארניכטען געקענט גישם
 *יל: אײן נאר זױם פאר פאראן איצם איז■ פאשיזט. דעם

 פאו פריױוײס אױםקעםפען דיקםאםורעז׳ ךי צושםעטעוץ
 לעבעגס־דערפארעגען אונזערע פון ארבײט. םענשליכער

 טלוכזד טראנטאן גישם זיך זאלעז ןס װאס :סיר ווייסןן
 שםיסעז טלחט̂ז ן גאנג אין לאזען זײ איידער פירןרס׳

גן ױ גישט אכער ן חשברגות דןוי ו ן ״ ר &יס ז  וױדק■ ון
B אין ליכקייט׳ f i מז דער פארחילכם oy ז
ד •ון שאט לעצםער jimAb דן

WP* האם תטלחט ן<ע« אמףק איז יײגאאללז 
פ געשיכםול די ר ע פ מנ מד דאם תו  זיק ני קלאם ארביי

ל רןודאלופיאגןדןן ו — וי ו ו  םאניאליססישןר דן
איױאפע

אינםערנאציאנאל טרײד־ױניאן פונם מאניפעסט
גע־ באקאנט איז עס וױ נאכדעם ,אלד

 דער עפענטליכקייט דער אין ווארען
 די האט אפסאד׳ םאוועטיש־דייםשער

אינטערגא־ טרײד־ױניאן םונ׳ם בױרא
אפגע־ אויגוסט, םען26 דעם ציאגאל,
מי־ אויסערארדענטליכען אז האלטען

 האט מיםינג דער ■אריז. אין טינג
 ארבײטער ארגאגיזירםען גום מאניפעסם א ארויסגעלאזם

 ווערט עס װעלכען אין וועלט, גאנצער דער פון קלאם
 םאװעטעז־רעגײ דער פיז טהאט די פאראורטיילט שארף

 *ו אפיל לעצםער א אויסגעדריקט ווערט עס און רונג
שלום. דעם דערהאלטען

 אז דארוין^ אנגעװיזען ווערם מאניפעםט דעם אין
 אויםערסט אן אין געווארען אריינגעווארפען איז אײראפע

 פארדאסענסװערטער דער צוליב סיטואזניע קריםישער
 געשלאסען האם וואס רעגירונג, סאוועםעז דער םון םהאט

 האט אלײן זי וועלכע גאציחײיםשלאנד, מיט אםםאך אן
 םרײ־ פמ שונא בלוטיגסטען אלס באשולדיגט שטענדיג

דעמאקראםיע. און היים
 אז דעדקלערט׳ אינםערנאציאגאל םרייד־ױניאן דער

 לײזונג ■אזיטױוע שום קײן ברעגגען נישט קען מלחמה
 נ&ױעס. די צװישען עקזיסםירען װאם דיםערענצען די *ו
 אלע פון םראגעז לעבענםײוינםיגע די פת לײזונג א

 אן דורך נאר װערען דערגרײכם געקענט וואלט נאציעס
מלוכוז־קאנםערעגץ. אלגעמײנער

 װערען וואס פאחוכען, אלע באגריסט מאניפעםם דער
 באגריםט ספעציעל םרידען. דעם ראםעווען צו געמאכם

 רח• •רעזיז^נם דער װאם שרים״ די מאניפעסט דער
 װעלם־ דעם דערחאלטעז *ו אונטערגעגומעז, האם וועלם
שלום.

 װען אז געזאגם< םאניםעסם דעם אין ווערט וױיטער
 די ארײנװארםעז םאקע װעלען מלוכות דיקטאטארישע די

 דע־ די פון םעלקער די װעלען דאן םלחמה״ א אין וועלט
 קלאם- ארבײםער דער ספעאיעל אמ םלוכות׳ מאקראםישע

 םים פארטײדיגען *ו וױ בריחז אגדער קײז האבעז גישט
 פון או&אוהענגיקײט די »ח םרײהײט זײער כוחות אלע

 אינםערנא־ טרײד־ױניאז פח בױרא די לענדער. זײערע
 אר־ דער פח באשלום םוםיגען דעם באגריסם ציאנאל

 פראגק• אין און ענגלאגד אין ארבײםערשאפט גאניזירםער
 בתדערליכער און פרײחײם דיער םאר קעםפעז «ו רײד

 דעמאקרא־ די פמ וױלעז פעםטער דער םאלידאריםעם.
 די איז לעגען׳ זײער פארםײדיגען «ו םעלקער םישע

םענשהײט. אײוילהירמר דער פון האפעגונג לעאםע

מלחמה. די און באװעגונג ארבייםער אינטערנאציאנאלע
 די אין יחגסע־אעגזור שטענדיגער דער צוליב

 אונטעד באדינגונגען, שװערע די איז מלחמזדלענדער
 ■אסט־ אייראיעישער דער אינם ארגײם עס װעלכע

 אר־ «אל קלײנע א נאר באקומען מיר חאבעז םארקער׳
 די אפשליסעז אום ביז אײראפע׳ פון בײםער־צײםוגגעז

 דעטא־ גענויע נוםער. חײנםיגען אוגזער פת רעדאקאיע
 וױרקוגג םאםעריעלער און גײסטיגןנר דער איבער לעז
 ארבײ־ אינםערגאציאגאלער חנר אויף םאזםח דער ■ת

 װען אבער איבערגעבעז׳ נישט םיר קענען װעלם טער
 דער אין םעלדונגעז םעלעגראפישע די סארגלײכט םען

 אין גאריכםען פאו־שידענע מים פרעסע אמעריקאגער
 *ײםוג־ ױניאן און םאציאליםטישע אײראפעאישע אימיגע

 פארשיע־ גרױס םים אגגעקומז אחער זימאן װאם געז׳
ז פאו־ט ײד םעז קעז טיגמג׳ מ  דעד װעגעז נילד » מ

 אין ארגאניזאציעם ארבײםער גרױםע די םמ באציאונג
 םלוזםה. איצםיגזנר דער או איידאפע

 איז נאװעגונג ארבײםער די אז קלאה איז קודם.נל ^
 געװארען. איבעד־ראשם ילדצים גישם פלחםזז דער פון

אנג ל  קרי• אײראמאישער דער מאױגען ײד חאס ^ןן־
 שלום דער איז צײט יאר אגדערסחאדבען לעצםע די זיס׳

jn געחאסניז׳ האר א אויף םמש rגעװאוסם׳ האט ר «t די 
 גאך םען האט געוױם אוםפארםײדליך. איז קאםאסםראםע

מן גאחאט נישס מ מ פ ױ jn א r .עם זמן כל תאםענונג 
אמס שעיאלאטאטיד געפלױגען נאד זײנעז  די נוױשזנן ג

 זײ־ ארםײעז די און רעגירתגם־קאביג«ם«ז ישפאאײדאאא
אז מיחמ נאד נעז מ ם א ת ^ ײ ח מ- ח איז ד ײזי ב א ד ע  י
 גזר נישם זיד ם׳האם װאן r* נס• • י1איי גאהאפט גאד

ץ נם קײן םז־אפעז  חאם אױסגעבראכען, איז פלחםח די י
ד נישם דיאס די קלאחמ פיז גליץ א װי מײידקט מ

צוגעגר״ש געיועז שוין זײגען םעלקער אלע הימעל:
מלחמה. דער צו גײסטיק און פסיכיש
 גייסםיגןך דאזיגער דער פון װירקונג ערשםע די

 קאנססאטיח} װערט וועלכער םאקט׳ א איז צוגרײםומ
 אויסלענדישןך דער פון סיי אינלענדישער דער פון סײ

 ענםחטדס דער לאגער אדבײםער אין פעלם עס :םרעסע
 סאלדאסןי ארבײטער די בלוםדורשם. שאװיגיסטישען םון
 אנ• די מיט צוזאמען םאבריקען, די אין ארבייטער די

 באװעגמ^ ארבייטער דער פון קערפערשאםטען םירענדע
 פאר• געװאלדיגער זײער פון פול־גאוואוסט זיך זײנען

 אבעו זיעעז זײ געשיכםע. דער פאר אנטווארטליכקײם
 באגײסטערמג נאציאגאליםטישער םון פאר׳שיכור׳ם גישט

מן די .1914 פון טעג ערשטע די אין װי  נא• זײעת שםי
 קײן דערבײ ארויםוױיזענדיג נישם רעגירונגען, ציאגאלע
 װער־ אנדערע םיט די. צו פארטרויען גרויםען איבעריג

 פאתיג■ צו אויפגאבע זײער ם׳איז אז וױיםען, די :םער
ר מים םען ^  םאשין^ בלוםיגען דעם שווערד און ם

 און מארד פון ארביים די ״דזשאב״. שווערער א ס׳איז
 ציװילידרסן פאר טרויעריגע א זייער אין פארניכםונג

 ס׳איו צײם. דער ®ח פאדערונג די ס׳איז אבער מענשען,
 אמ ציװיליזאציע, מענשליכער םמ לעבענס־פראגע די

 «ד לעגדעד דעמאקראטישע די םון פראלעטאריאט דער
 ״תורא״• ■וסטע מיט נישט ארגײט, דער צו געטראטעז
 םיס אמר פאטריאטען. פראםעסיאנעלע די וױ געשרייען,
 אץ פארביטערונג םיםער מיט זאכליכקייט׳ ערנםטער

אנםשלאסענקײם. מםירת־נםש׳דיגער מים
 קײגעפ פאר אבער איז גופא מלחמה־נייעם די אויב

 גאא־ א ווי פמש האט אומדערווארםעם, געקומען נישט
 םםאלידחיםלעד דעם פץ נײעם די אויפגעריסען בע

 געריכ» נישט קײנעד זיך האט עם וועלכעז אויף אפמאך׳
 ארבײםעד־ דער אויף ניט. אויך קאמוגיםטען די אםילו
 ׳ מ־ דערשיםעתדיק מער נײעם דאזיקע די האם װעלם

גוםא. מלחמה די װי װירקט
 פארדאמתגס־ דער ביטערע, א איז אנטוישוגג די
 אײנשםי־ אן איז מאםן פראלעטארישע די פץ אורטײל
םיגער.

מלזזמה־אויסברוך. דעס ערב ױניאנס פראנצויזישע די
 קאמוניסטישז די זײגעז צוריק יאר פיר םים ערשם

 געגעמל• דער צו צוגעטראםען םראגקרייך אין ױגיאנם
 פעתדײ־ פראגצויזישע (די ארבײט ®מ קאנפעדעראציע

 פת םאקטיק דער ®ח זיו איזאגענדיג לייבאר), אוו שאן
 1» פראנט פאראײניגטען פון לאזונג אוגטערן שואלטונג,

 I גאו נאך אאא איז םאראייניגוגג די םאלקספראנם.
או פילז ארגאניזאציעס איינצעלנע די און םרישע  גאנץ נ

 תר פיז «י םאציאליםטישער דער םון אפשסאט זײער טיף
 היסעז יתקמם די באװעגוגג. ױניאן קאםוגיסטישער

 אײ*אי און זעלבםטשםעגדיגקײט זייער שטרעגג זייער
 אלס נאר אבער פארטײעז׳ פאליםישע די פון העגגיקיים

 ױנקװ־נדט־ אײנצעלגע די גאגצקײם, ארגאגיזאציאגעלע
 יז אחנר ■ארםײ אײן צו סײסםענםײלם באלאגגען גלידער

צװײטער. דער
א■״ םאװעםיש־ױיםשןד דער זיך האט דעם צוליב

 זי אױף שארפקײט באזונחנרןר א מיט אפגערוםען מאך
 קאסיסיו אדמיניםטראטיװע די ױגיאנס. םראנצויזישע

 אױס״ האם ארבייט פון קאנםעדעראציע גןגעראל דער םון
T א אין אפמאך דעם געגען פראםעסם איר געדריקט i 
 שםימז 18 מים געװארען אנגענומען איז װאם זאלוציע.

מן ערטימגליד ײצדר & געגאן  1« אפגעחאלמז זיך הא
 W איז אוז איגהאלם אין איז רעזאלוציע די שטימען.

T םדײד־ײניזז פונט סאניפעסט צום ענליד H i iyprn 
H עז.אויג אימנרגעגעבעז האבעז םיר װעלכע גאל, o 

 > יא*ןואלוצ ו חװ־ אין אונםערשםראכען ווערט ציעל
ף ארבײט פון קאנםעדעראציע גענעראל די מגי ש ס א  ה

 <או קאלאקםױוער פון פריגצי• דעם געשםיצט
 !,ujibw torn זי נאציעס, פרידליגן די פאר פרידעז פון

אוי 0ה> זי דיפלאמאטיע, געהײםע די פארדאםם  *W ו
 ךי אק ערליכקײם און לאיאליםעט פאדערט
ם וולב פח ד נאציעס. פרידליכע צווישען  פארדאנ* דן

װדעם ש־ױיטעסא עדיוי ןטשעי סמדי י ני י נ י מ ״ ד מ ^ 
מז דאזיקע ךי פארלעצם מי רי  ויןרשיטארם אזץ •

דנו. סוו פדאנס רי •
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____ . וועלט־םרידעז•  פראנ- די פון םעקרעםער געגעראל דער זשו^ לעאן
 דער אין באדױערען זײן אױם דריקט ױניאנם״ צױזישע

S נישם ס׳איז פארחז^ פעיל״, ״לע צײםוגג ױג« tye 
 ן געגעז פראטעםם דעם אײנשםימיג אנצונעמעז גןװען

 מעז תאט פארשװײגעז אבער אפמאך, סאװעםיש־דייםשעז
 אײניגקײם די אונםער שטרײכם ער געםארט. גישט דאס
 אר־ די מיט און קלאם ארבײטער ענגלישען דעם נדם

 די אויס דריקט און װעלט גאגצער דער םון ̂יסען־
 די /ובחגבען צו אײגגעבען זיך װעם עם אז האסעגוגג,

 רעגײ דיקםאטארישע די פמ פלעגער פארברענערישע
רועעז•
 דאלאדיפ פון רעגירונג די אפ הים פראנקרייך אין

.פרינציפען• אירע
 זין־ האט םראנקרײו אין דעלאדיע פון רעגירונג די

 ארבײםער־םימדלי־ איר בײ אײזען און שםאל געהאלםען
 פראדוק־ נאצ^אלע די בשעת צײם׳ גאגצע די קורם מן
 םלחםה־ די םאר ■ארע סולער מים געארבײט האם ציע

 אויםגעבראכען ם׳אח װי נאכדעם איצםער. צוגױיטונגעז•
 רע־ די אז דערװארםען. געקענם מען וואלט מאזמזד די

 ארבײםער־ דער צו באציאונג איר בײטען װעם גיחנג
 בלום איר פארגיסען צו געתפען װערט װעלכע שאפם,

 אײלם דאלאדיע רעגיתנג די אבער פראנטען. די אויף
קורם. דעם בײםעז צו נישם זיץ

 רעגירונג דער גענעבען האט תיתץ בעםטען דעם
 גרו־ נאצישען איר םיט ראטעדרעגיתע די תלאז־יע פון

 איײ אין לאנד אײנציגע דאם איז םראנקרײך דער־בוגד.
מאסקװע ■ארםײ. קאםוניםםישער שטארקער א פיט רא«ע

 ארבייםמר־מארטירער העלדישמ פױלסנם פון סואגעדיע די
סױלען. געװעז איז םלחםח־פײער אין ערשםע די

 גרענח די אריגער זימען נאצי־באנדעם היטלער׳ם װען
 יעז־ער האם פארד־פאשיגען׳ פאטאריזירםע דיערע םיט
 װידערשםאנד דער או חשמז׳ א אפגעגעז געמתט זיד
 נװאל־ דער געגען רעפובליק פוילישער שװאכער דער פון

 אבער האפגונגסלאזער. א איז איבערמאכט גאצישער דיגער
 םאלקס• און ארבײםער זײ נישט איז רעגיתגג די גישט

פארטײדיגען צו געװאקעלט םאםעגם א זיך האבען פאסען
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פון ראם דער פארםיי׳ סאציאליסטישע ■ױלישע די •
AM A AftkIMMAM AMOMMBM AHMMABAklhM AAAMAkk ABAברגה ארבייםער אידישער אלגעמיינער דער יוגיאנס# די 

 אלע און יוניאנם אידישע די פון ראם צענטראל דער
 די גערוםען האבען איבערהױפט ארנאניזאציעט ארבייטער
 דינםם אין פרײוױליג שםעלען צו זיך פאסען ארבײםער

 ארבײםער־באםא־ םרייװיליגע די טארטיידיגתג• דער פון
 פײער־ליניעם ערשטע די אין געשטאגען דיגען ליאנען

 נםש. םסירת און םוט פון װאונדער געװחען האבען און
 דעם םון פארםירער אלס געפאלען מאסענהאפט דיגען זײ

שקלאםערײ. פאשיסטישער געגען קאפף

ijdsb'dwss איױשן םלחםה־רײחננדע ױ פאר הירא
•ױלען. אץ מאסען איזײשע די פאר הילפם־קאמיטעט פון תח

;אםעריקע אק פאלקם־מאםען אידישע די צו
 דער פון ®ײער אין ברענט ״אײראפע
 טראי פארוױםטוגג און פארניכטונג םױם, װעלם*םלחםה.

 םענ־ םיליאנען דערםער• און שםעם אירע איבער זיד גען
 קאנא־ םים ■נים אל פניס געװארען געשטעלט זייגען שען
 אוגםערגעצונדען האם היטלער גאזעז. און פלאםען נען״

וועלט. די
 היםלער׳ האט עפבצרפטסע םען1 פון נאכט דער .אין
 װעלם׳ גאנצע די און פאלק אײגען זײן יג1אפנארענ

 סםא־ םיט פרײגדשאפם־אימאך זײן דורך דערםוטיגט
 די ױילעז• פארניכםעז צו חײלות זײגע געשיקט לינען׳

 אים האבעז פראנקרײך־ און עבגלאנד פון רעגירונגען
 מי געװעז׳ גרײט זײנעז זײ צוריקציען, זיך אױםגעפאדעלם

גרױ־ נײעם זײן םירגעסען פאל. ערשםע דאם גישם שוין
.דלאןצןדאאאתט יסא *מט וןא גצןערפאדמ זאפעז די אװ«קגא«טאלט אטםאד איו־ פיס אבעד דאפ

 פראנקרײך פון פארםײ־םיםגלידערשאםם קאםוניםםישע
 האט דאס היםלעריזם. צום לאנד־פארראם ®ח חשד א אין

 פארםאמװ «ו םעגליכקײם די רעגירונג דער געגעבעז
 דער אין םראנקרײד. אין צײטונגען קאמוגיסםישע די

 קאםו־ םך א פאראן אויד אבער זײנען באװעגונג ױניאז
 איבע־ נישט םיט אייד זײ אויף שױן םען קוקט גיםםען,

אויגען. פרײנדליכע ריג
 דעם איבערבױען פון נױםװענדיגקײט די פילעגדיג

 פארשלאמנז געסחם דאלאז־יע האט רעגירונגם־קאבינעם,
 םאציאליםםישער דער פאר אייד פארםרעםערשאפט א

 םיניסםער־יארט־ צװײ אנגעבאםען איר האט ער פארםײ.
ד די געלאזען. נישם הארץ דאם אים האט םער פעלן,  מ

 שםי־ זײ אפגעװארםען. םארשלאג דעם האבען ציאליסםען
 פיז זאז־ הײליגע די םלחמח איצםיגער דער אין צען

 דעם נישם — אבער שיזם,פא געגעז פאדגיכםוגגם־קאמף
דאלאדיע. םיעד אדבײטער

 נמסט אבפר נאציפ״ חנר פון פרײהײםס־קאמף פארן
חנגירו^ .נאציאנאלמר• דפר 1אי

 נישם האם עגגלאנד אין ■ארםײ לײבאר די אייד
 מד אזױ איצטיגער דער אין וארטפעלען קײן אנגענומען
חנגירוע*- *נאצ^אלער״ חפענער

«r חני פון ארגאן העראלד״, ״דעילי לאנדאנעו־ 
 ארםײ אינםערעסאנטעז אז םיר געםיגעז דמײ,א״פאדל״ג
 יגעאיצט די באגריגדעם װערם עס װעלכען םים קעל׳

 איצםיגער דער אין גראז־ פארםײ חנר פח האלםומ
י פה — ארםיקעל׳ דעם אין געזאגם װערם — «ײס  י

 איאױציע דער איז װײל אומאטזמנמיג, בלײבען יאדטײ
תג• אין וױ ברײסנען נוצעז םערער זי קאן ר מי ר ר  חנ

 איז ארבײטערשאפט די וױ גום אזוי גישם וױיםם קיתער
 װץחמ׳ צושםעםערט מוז חיםלעריזם דער אז זגגלינד׳

ד ארבײטער איגםערנאציאנאלע די באפרײען צו כדי  מ
 די jqiv נלוטיגעז איר פון װעגוטד
 געגעז קאפף אין קרבגווו גרעסטע די בדעגגט

 גישם פתדעסםװעגעז זיד מאר פארםיי לײדאר די אמד
ר ■ח איזאמז  איי׳ אלי אױןי קוק ישאןסטיאליפאצ יי

מ ײיזי פונ׳ם אז,מאגסרבא פת זי :יראבלעמנן סי  ס
 פלחםזדגעזעצגעמנג׳ נאגצפ די שטאנדווגקם, ישעןסלים
 ■ראבחר די'אמםערנאציאנאלע *ז םלחפזדעקאנאגױע די

ס זיאחגז, שלאספזגע װעט װעלמר שלום, פמ מו עזע  וו
םיי די םלחפזע די ®אדענדימז זיד ױעס ר מ ר א  לייג

 חנם לעבעז און לײב םים הארצעז, נאנצאן פיםץ שסיצם
ר גאצמ, דער ®מ יײהײסס־קאמי מ גי״יײ גײט זי א

תג- ,גאציאנאלאד״ דער ייז ד תגי ____ ו
ר דער פון ארויםםרעםונגעז שארפע די  טארםיי לייגן

עז פארשידעגםםע די בײ פארלאםענם ייז ףיג  פראמז
י סיז האלטונג װיחײמר דער םון ײוזו י ת ײדטײ י  י
4צימ איצטיגעד דןד

 איןשחיםה־ פזארפויעגגײאר און אפגעזאנם חוצפה׳דיג זיד
 »מ פרייהײט פון גורל דער וחנלט. גאנצע די שױדער

 באװעגונג״ ארבײטעד־ דער פון גורל דער דעםאקראטיע״
 איז יעאצליויציװ און קולםוד גאגצער חנר פון גװ־ל דער

 װאם געראנגעל, װעלם פון אױםגאנג פון אפהענגיג איצם
ער.פבסעפטע טען3 דעם אנגעהױבען זיך האם

 באװעגוגג רײמעארב די האם פלחפח!״ זרז .פאשיזם
 פאשיזם דער םאקע האט איצם און װעלם די געװארעגם

 פאשיזם דער װפלס־מלחפזצ דעד אין ארײנגעװארםען זי
 דערםרונקען אלײן םח ער רשפילען.פא םלחםה די םת

 כדידיוחנלםזאל בלום׳ פאו־גאסצגעם פון ים איז װערעז
 יםודות יםוד̂ח לעאציסא גײע אױף װערען איבערגעבױם

 מרעמױגקײט. און ײטבחײלג םרײחײם. אםת׳ער םון
 אײפגאבע משיבםליכע די זײן װעט און זײן םת דאס
 די «ײם• אונזער איז םענשהײם ארבײםעמ־יגער דער פון

 גישט טאר חפחל8’ט*ױוװ איצםיגעו־ דעד גאך־ פון װעלם
tlip גנוחנן איז זי װי אזזי אױסזעזק גישס װעם אזץ v i 
 »יז אגדצנגל רןפ פאלקס־םאסעז ארבײםענדיגע בדײטע די

 סיז — •וילעז םיז אוז פראנקרײז־ פון דײםשלאנד״ פון
וחר — בלוט זײער איצם פארגיםען װאס םעלקפר אלע

A|MAA|ABi kAAAfeA----1דערסזיר. זארגען לען
 יער איז געדואחמ געשסעלם איז װאס לאגד ,דאס

 ײילפז- — איז װעלם־םלחמח דעד פון ליניע ערשטער
 האבעז פירער אנםיםעםיםישע און ערעגיאעאקצר אירע

y אין האנמ גײז ציסנא די םים קען םען אז געםײנם, i< 
 מלבע *״ימגודסר באדעז ■וילישק דעם אױף קאן םעז אז
מ׳ גאנץ זזנם איצם ק.ימילפא ערעאניעא^צד ל  עם מי •וי

־ ■יז פךהריזקארט שצפאלימי דאס טעטאדשסװו ליגט  יי
 האם רןגיו־תג ■וילישע ךי אױב פדען.אגיעאקצו רע
י אחךיי*גאזפ צו כדי שדועדד פארץ געכאפם איצם זיך  י

 סיז ײטיפ*יט דיני מזמ לאגז• טח סייגטיעלנסטשטענרו
מגי איז נעכםיגען איר טיילישפ דאפ א

 m בלוט, טראפען לעצםען ביזץ vnayp צו ארוים פאלק
<^דגאא«סאושטו דעד פאר גאר  TW נאר לאנד. •יז טי
 חגם םיט סאזצתא גלל.פ פאשיזט שלאמןדעס צו כדי

 ארפ קאמף זא* שטאלטגן זיך האט פאלק פוילישען גאנצעץ
n יײז אמ לאני טון אוסאמעסניגקײם דעו־

y םויזעגט שױן איז װעלמ באפעלקעתנג, אידישע p
_____ לאגי• אין פארװארצעלם

jענטשיח פון שעח א איצם איז ,עם ir װייסם עם 
 איצם לאנד. טון באמלקערומ אידישע די ײטסדשפא את
 *«w «P» פארגמחײ איז גודל איר nr אלעטאל׳ וױ
 סיטץ מלק׳ ■וילישעז דעם פון גורל דעם פים לןבןן אמ

שחיי״׳יי ירבײמנדימד נאנצצר דער r« גורל  ײ מנ
יייז וייל® דאר צװישעז קאםף ריזיגען פון ^הפנגיג את

מ וחנלט ד«ד אח נעבםען ___ פארײו• י
עז פאנתצמ אזזדטמאףש איצםיגען מ 3קײ י

דיז םיליאן 4 ז אי י י

 היםלעריזנ^ םון אכזריות דער אױף און קאגאגען די אויף
 א אין זיך געםיגם גוטם און האג דיער לעבען, זײער

 אידישע די האכען דורות םון פארלויף אק םויט־סכנד^
 פיל־םארצוױיגםעז א געבוים פאלקם־םאםען און ארבײםער

 שםענדיגען םים און םסירת־גפש פיט פאלקם־לעמז׳
 פאלי־ עקאגאמישע׳ זײערע געפעסטיגט זײ האבען קאפף
 גרױםע זײזגר געבויט ■אױציעם׳ קולטוחנלע און םישע

 שול־ רייכע א יתיאגם׳ פעכטיגע ארנאניזאציע• פאליםישע
 פאר אינםםיםוציעס קינדער הונדערטע פיס פאװעגונג

 פארצווײג־ םיל א פאלקםיקינדער׳ םותענםער צענדליגער
 אינםםי• קולטור הונדערםער םיט קולםור־באוועגונג טע

 גרוי־ א אויםבילדונג. ■ראפעסיאגץלע פאר שולען םוציעם״
 ביבליאטעקען הונדערםער •רעםע׳ און ליםעראםור םע
קינדער־ פאר הילף׳ סאציאלער פאר אינסטיסוציעס ארן

 היםלער־ דעם דורך װערען צו פארניכסעט סכנה אין
 געםער־ און שװערען איצםיגען אין פוילען. אױף אנפאל
 א סירם פאלק ■וילישע גאגצע דאם װען פאמענט. ליכען

 גרוי־ און מעכםיגעז גרױםען א פים קאםף ןעישפעראא
 פא־ די םים צוזאמען פאסען אידישע די װען שונא׳ זאפען

 שיקען לעבעז׳ אוץ סױס אױף קעםפען לאנד גאנצען פון םען
ױ־ אין םאסען אידישע די צו גרום אוגזער איבער םיר  ו
 אלע םיט קעפפט פוט, אײער אק געשסארקט זייט :לען

 אנ־ גלױבעז אויסגעפױזאווטען אייער סיט ■nvro אייערע
 פא־ געװאוגענע און אויפגעבױטע אייערע אלע צוהאלטען

 אײער םעג שווערע זאזיגע די אק אויף האלט זיציעם׳
 װערען׳ געבראכען װעם און פוז פאשיזס דער nr גלױבעז׳
 װערען. פשמעלטמאײ וחנם טרעכ שעןמענ און םרײהײם

 נאר װעם oy װאס אליין. גישט זײם איר nr װיםען׳ זייט
 קרעפ״ צו אײך טאן םיר װעלען כוחות אוגזערע אין ד׳ין

 רו־ םיר פאמעריעל. אײך שםארקען און ראלישפא םיגען
 ארױם־ זאלען זײ אפעריקע< םון פאסען אידישע די פןן

און ברידער די צו קײטאפװאכז גרעםםע די ודײזעז
MAABAAMA AIM Lm A AAMMA AM^MA kUk A M A A A kAרערפילעז, זיך זאל אימער יערער •ױלען. וױן שװעססער 

אױג אױף אױג געװאדען געשטעלט אלייץ מאלט עד וזי
AAAA ABM BAAAAA a L aa  AAAk b^AAAAAA a Ia ^ L a a A  a a aװאס איר װאס הילף יעחן ארמייען. היטלערזז מיס 

 בלױו נישם מעם פאמענט, איצסיגעז אין ןײועםװרױא
 קיגד א הועער״נױם פיז ראטעװען לעבענס. ראםעװען

ו ן ד  דער גלייגאייםיג איצט איז הילף אײןר סרזי* ן ן
 םא־ געגען קאפף דעם העלפען קענט איד אזױ מי אדפן
גןן קאפף דעם היטלעריזם• און שיזם  בלוםיגסםעז דעם גן
 גאנצעד דער טון .ראטיש^עפאקרר נאגצער דעד פיז שמא

וחגלם• ארבײטןנדיגאר
איז דיש?אי טאדד* חילטם־קאםיםעם דער  מאסעז

 אידישע די פון דעל^גאציע דאר טיט צוזאפען •וילען׳
 דער — סוילען פדן פאלקם*אינסנױםוציעס און ארבײםער

 דארסי־ דער פון בנק רוב און פגין רוב פון שליזדציבוד
 וואך דער אױף שטיין װןס באפעלקערונג אידישער גער
מ n טין ײ ר  פאר־ נים װעט ז,ישעעעגשגע יססארישעה ג

 אינטערע־ די אין האנדלען צו פארזאפען נים און םעלען
ז מאסען פאלקט די פון םען ■וילעז• יי

 זײט יעגער צו מיר רופען שעזו איצםיגער דער *אץ
ם:  תםען ים זײט דעד צו און אלײן!״ גישם .אירזײם י

 אוג־ *ו חעגם און זמגרמר אײצו־ע .דעז־ילאנגם םיר:
חני זעדע  דערלענטפשלא די אױןי רטעפעײש און מ־י

ױליד. פת ס
שע די סאר חילטם־קאנױמעמ ױ  אי

סוילען. אץ םאםען
ם: ו די י עז ר ;זיצעדפארפיען־ ד.דיבמפקי. •

וױמ־סאר־ םײער> ד. פארזיצער; וױיגבערג. י.
כאנק, J םחױשורער^ באסקין. י.

ר■גמעקחםע עקז. לעוױן, ב
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באםטאן אין עקםפעױמענט וױכטיגער א
 מיטגלידער מים טאן צו וואם םראגע י

 זײ וועלכע פון םאכען אין אוגזערע
 אינדוסםריעלע צוליב ארוים םאלען

 אויף קומט ענדערונגען- םעכנישע און
 מיר װאו שםאט יעדער אין כםעם

 איז דא׳ אונז ביי ױניאן. א האבען
אנ־ אויד זיד מיר האבען באםטאן,

 גע־ האבען מיר און ■ראבלעמע דער אויף געשםויםען
 עם שײנט״ מיר וואם׳ עקספערימענם׳ שטיקעל א מאכט

אים. מיט םיטגלידער אוגזערע באקענען צו ווערט איז
 עם ווען םרילינג״ אין אזא. איז דערםון געשיכטע די

 דרעם־ גרויסע די ארגאניזירען או געלונגען אונז איז
 ארבײטם־זנײט, די םארקירצעגדיג באםםאן׳ אין שעםער

 אפערײםארס. אין מאגגעל שארםער א ענםשטאנען איז
 דורכסירעז שםרײנג געקענם גיט דעם גוליב האבען םיר

 ער־ געםוזם האבען און ארבייםס־װאד ־שםונדיגע35 די
 נײ־ארײנגעקוםענע די אז מורא (אױם אװערםײם לױבען

 נים האבעז םיר ארבײטען). וױ םײ װעלען םיטגלידער
 באם־ אין װײל ארױפצושיקען״ אפערײםארם קײן געהאם

 איערײטארם- אין םאנגעל א סעזאן איז אלעמאל איז םאן
 האבעז גלײמײםיג לײנס. ביליגע די איז איבערחױפט

 ארבײטער די *זישען ארבײטסלאזע אלעמאל אבער םיר
 קלײ דרעיפערם״ סיגישערם״ וױ פאכען, אנדערע די אין

 האט ארבײםער די טון פרעסערס. איז עקזעםינערם נערס,
 פאר אםים איז אונז *ו געװענדעם זיך *אל גרױסע א

 םיר איז םעזאן ס«רינג פת ברען חנכםען אין דזשאבס.
^ » מ ל » w ז א באזעצען» ל א  *ייד־ ארפייססלסמ די *

 די און שעפער קאנםראקטינג די טון אייגעם אין לאך
 שייז זײנען מײדלאך די דרעסעס. םםיםשען אױסלערנען
 באשעםםיגם איצט זײנעז און שא« דעם אין ®ארבליבען

פאן־. דעם איז ארבײטער רעגולערע אלס
 געשטאנען װיחנר מיר דיגען סעזאן פאל הייגםיגעז

 בתים בעלי ■ראבלעמע. זעלבער דער סיט ■נים אל «נים
 בלאו־ םקוירםס׳ ביליגע בײ אפערײםארם געזוכם האבען

 ארבײםסלאזע געהאם האבען םיר און דרעםעס׳ און זעס
 געפײ געקענט ניט האבען מיר װאם פאכען אנחנחג פון
 גע־ שעפער אםען די אין באשעפםיגונג. קיין זײ פאר נעז
 ®ח ארבײם דער צו רעקרוםעז ארײן בתים בעלי די םען
 םרײד־ די פיז ארבײםםלאזע״ פח ארמײ ריזיגער דער

 און פו־ויען די ארגאניזאניעס. צדקה די פח און סקולם
 אויף נײען אביסעל אויס לערעגם םען װעלכע םײךלאך.

 ארײג־ גים נאטירליד זיך קעגען םאשינען. אלםמאדישע
 איז שאי מאדערנעם א אין פראדוקציע דער איז ואטעז

מ » no לערער די פלאכד- די לערגען אנאױבען ערשם זײ 
 די פארלײדים. די און פארלײם די געװױגליך זײנעז

 פון םיניםום רעגירונגם דער גאםירליו׳ זײנען, שכירות
 פארדינען פאלעז מערםטע די איז שטונדע. א םענט 25
 קאר־םעיר אויף בלױז סעזאן ערשםען דעם מײדלאך די

 די r» זײ׳ מחעז םעזאז נאכ׳ן עקםפעגםעם. זײםיגע יון
 ײלז םשאריםי׳ «ו ױענדען וױדער זיך פאלעז םערםםע

 חשאב׳ פאר׳ן פורא די ארבײט. דער פח ארױם פאלען זײ
 פאכם פארדינסםען קלעגליכע די פארלירען נו מורא די
 אז פײער. םרן וױ ארגאגײזער יונקמ א פח לױפעז «ו זײ

 די פאר םײ אושםאנד״ געזונטער קײן ניט איזשײער דאס
קלאר. איז יתיאץ, דער ®אר סײ און ארבייםער

 *ו סעזאז דעם איינגעפאלעז דעריבער to אמ עס
־ מייי האב איך עקספערימעגם. גײעם א ■רובירעץ  מ
אױםלערנען פרעםדע׳ אנדערע. לאזען פארוואם םראכט:

■■(•ft MM(■ MtftM (M ( ■•MkM kftl• ------ - - - ^  אונזערע װען ײם1 דער אין םרײד, אין ארבײטער נײע^
 ארבײטס־ דינעז פאכען אנדערע םץ םיטגלידער אײגעגע

r מנפמעז נים קעגען איז לאז p מו «ו ילענער  א מי
 חדכגע־ זיד האב איך וױ גאכדעם ? טרײז־ אין לעבען
 פון און באארד דזשאיגט דער ®ח פירער די םיס רעז־ם

o n מיםעלענo ir ,באשלאסעז פיר חאמז דעפארםםענט 
 מא ספעשעל אױף ארבייםאן איז קלאס א אײנאוארדנען

 וױלקאקם א מאשיגען״ דדײ מדמגען חאבעז מיר שינען.
אדײנ־ זײ און סאשין מלמג א איז •מקימ »

 «יסעלעגיאוס חלם םיז װאיאדםקאדא די אין געשםעלט
«. דער פון דעאארםמענם תי  םםרים. םםיוארד 18 איז י

ת יאח־ GO גאקויפט האנ איך לי  און אר;זו־אןסקא בי
ײג נױטיגע די מ ח ג  םשעדלײ־ שאא די װיס«ז עלאזמג י

 חאבעז סיר «ז פארזאםלוגגעז, לאקאלזנ די בײ און דיס
ם ז וואו שא• א *ייוגמרחמ v מ r t מיטגליחװ־ לנרנאז 

^ אונזער פון ת מן י מ ני אנ  זיז־ האבעז אט קלײדאד. ג
ד ל •קםי־ 03900-00 דדססםאכסר׳ גויסס ן געמאלדעז מ

®עםאטא. ראוז וױיס־פרעדדענט פון

 פריי־ זיך האבעז וועלכע ״46 לאקאל םון מיםגלידער יוע
 םאך־ אוגזער אין לערער ווערען צו אוגםערגענומעז װיליג
 געוועז זיינען לערערינם םרייוויליגע ערשםע די סקול.

 גרינס־ םערע גארמאן״ אידא לעבלאנק״ מערי באדען׳ ענן״
 ראוז און םקאלא דזשין שומאן״ ענן קוירנס״ מערי ימ״

 גע־ האבען איך און לעוױן מערי ארגאנײזער סימקין.
 רעגולערע געהאם האבען אנדערע די און בייםאג״ לערנט

 ביז אװענטען. די אין ארבייטערינם גרופען סיט קלאםען
 םיטגלי־ ארבייםער״ הונדערט פץ נאענט זיד האבען איאם
 און קלאסעז די אן אגגעשלאםען יוניאן״ אונזער ®ח דער

 שאי־ מאדערנע אין אויסבילדונג גרינדליכע א קריגען
 אױף ארבײםען געלערנט װערם זײ פון יעדע מעםאדען.

 ארויפאױ געלונגען שוין אונז איז עס מאשינען. דרײ אלע
 אלם ארבײט דער או שעפער אין סיידלאך *אל א שיקען

סםיטשערס.
 דוביגםקי ■רעזידענם או באריכםעם האב איך ווען

 אונםער־ האבען םיר װאם עקספעריםענט״ דעם וועגען
 עס װעם ער אויב זיכער געװעז ניט איך בין גענוםען״

 ער אז איך פארשטײ ענםפער זײן פון אבער גוטהײסען,
 איז דאס וױ אזױ «לאן. גוטען א םאר עס באםראכט
 זײנען םאשינען (די עקםפעריסענם »ן בלויז פארלױםיג
 נאך םיר קעגעז מאגאט) דרײ פאר געװארען געדונגען

 עסטשסימבא ןקײ 3«פרלייפא
 די ענםחיאםטיש. און ערנסט קורםעז די אױף םען

 בעלםם אמ זיפערס אנגײען סקױרםס״ נײען זיך לערנען
 פא־ עס װאם ארבײםען אנדערע אלע די םאכען און

טרײד. דעם אין זיך דערט
 אדםיניםט־ יוםה נעשאנאל די האט אוגטערדעםען

 זיד האט און דערפוז דערװאוסט זיך באםטאן טון רײשאז
 חשוליא מרם. ארבײט.• אונזער מים פאראינטערעסירם

 םע• דער פון פרעזיחגנםין געװעזענע ■ארקער״ א׳קאגאר
 פון ז־ירעקטאר אי«ט אח יוניאז אפערײםארם לעפאן

 ארבײטער ®ח אויםםארשונג דער פון אפםײלונג דער
 אויסגע* איז באזזך א אוגעשטאט מיר האט באדיעונגען׳

 איבער־ *ו פארזיד אונזער אין איגםערעס םיפעז דריקט
 אױסלער־ און םיםגלידער ארבײםםלאזע אונזערע עחניען

 מאכען קענען זאלעז זײ װעלכע בײ םאכען, נײע זײ נען
 םיםארביי־ זאלען מיר אז אנגעבאםען האם זי לעבען. א

 װעלכע■ אדםיגיסםחמיע, ױטה נעשאנעל דער מים םעז
 •רא־ דעס םים םאראינםערעסיראז זיד וועם מבקם״ זי

 םאר םײילאד די פאר סםיפענדיע א באשםימען און יעקם
 די גאלען אויך אמ זיך לערגען זײ װאס *ײם דער

 אדםי־ ױםח געשאנעל די אינםםראקםאר. אן טון שכירות
 ױגענםליצע חעלפען אױף באגרעניאט איז ניםםראאיע

 םײדלאך אונזערע וױ אזױ יאר. 25 ביז 18 פיז עלםער אין
 באשםים־ דער איבער ביז אמען ®ח עלטער אין זײנען
 באשםיםםען קײן דערװײל איר איד האב עלםער׳ טער

 ביז װאו־טעז דערםים וועלען סיר געגעמז״ נים עגםםער
איםט. דער אין *וריקקוםעז װעט דובינסקי ירעזידעגט

 ױניאז די םרן באציאונג די אינטערעםאנם איז עם
 םראגע דער *ו בתים בעלי מאנכע פון און םיםגלידער

 על־ םאנכע םלאכד- די ארבײםער גײע אײםלערנען פח
 אר־ די אױסלערנען אז פילען״ ר9םיםגליד יתקמ םערע
 זײערע געפאר אין שםעלם םעגשעז איגגערע בײט

 בעלי די װען אז ניס״ אינים באגרײפעז זײ חשאבם.
 אויסערחאלב *ון ארבײטער נײע די רעקריסירעז גתים
 פיל עם איז שכיתת״ קלײגע זײ *אלען און יתיאן דעד

 אריבעדגעוױ־ «ו נאכדעם זײ יוגיאן חנר פאר שווערער
י פאו קריגעז און נען ו י  איאושװאכען אום העכערונגעז ד

 נים בײשפיל אזא געהאט -חאבען םיר קאגקודענץ.י זײער
 םקױרם א ארונטעדגענוםעז תאמגז םיר װעז *וריק״ לאנג
 םירםע דער םים פארהאנדלונגעז די בײ סםרײ^ אין שא■

 האנען איערײטארם געוױםע אז אױסגעפוגען םיר האבעז
ן פאר געאדבײם דארם  םיר וױ אזוי װאך. א דאלאו־ מ

 55 אויף 40 פין ארמיטם־שטונחמ די פארקימם חאגען
 « שייז איז אלײז דאס אז גע׳םענה׳ם׳ באס דער האם

ײ חעכערדגג »  נים םער זײ קעז י9 איז שכיחת 9י9יין
 קרע־ װײס*ױ־עזידעגם װאם תשאב שװעחװ־ דעד מן.9ג

 הע־ באדײסענדע א זײ סאר קריגסן «י געחאט האם םער
 זײם אנדער דער פון מעלעז•ארשפ זיך מען קעז יונג׳9כ

מ ןײגסן סער9נ אדײטמסםעז סייחמונ בתים בעלי םאנ

 סקעילס״ יוניאז די זײ *אלען און ארבײםער געשולטע
 אד־ אזױנע םיט כאזארגען קעגען זיי זאלען מיר אויב

בייםעד.
גן־ דארף ױניאז די אז איבעמײגונג מײן איז עס

 דערפאר ערשםענס״ פראגע״ דער אין אינטערעס אן מעז
 יונ־ באזמעז *ו בעסער פיל אונז פאר איז עם וואס
 ילע״נד״ אייף מיטגלידער ארבייטסלאזע אייגענע זערע

 לערזנד ארויפנעםען בתים בעלי די לאזען אנשטאט
 שעפזנר״ םעקשאז די אין וױיל צווײטענס״ און״ ;מײדלאך

 זיץ עס ױעט ארגאגיזירעז״ «ו שווערםטע די דינען די און
 מיד אויב םטאנדארדס״ יוניאן איינצושטעלעז גרינגער םיל

 םיטגלידער״יװעלנע אײגענע אונזערע האבען דארם וועלעז
ר יוניס־לײם. איבערגעבענע זײנען מ  אורזאמן די אט אי

 אונ־ װאס קלאםען אלע די צו אז םײנונג״ דער םים איך בין
 אױס־ חנד פאר אײן ארדענם דעפארםמענם בילדונגם זער

 חאס מיםגלידעד״ אונזעדע פוץ פארװײלונג אמ בילדונג
ד סאשק אין קלאס א ױערען צוגעגעבעז געדארפט  אי

סאד• א סיטגלידער די לערנען אויף רײטינג

שמפער חןז&לודעספון
 אר* מאס שעפער קאנטראקםיע די פח ארבײטער די
 זײערדאנק אוים דדיקען לעווין״ און *בארקין םאר בייטען

 קרעײ ברודעד ביזגעס־אגענם זײעו־ *ו אנערקעגונג אח
גרר יעסארטסענס״ דעס םון סענעדושער דעם און םער

-0 די לםובת ־ארבײט ____
 0 געםאכם םעגליך האט װאם שעפער״ די םץ בייםער

 no■ גאך װאכעז אײניגע ארבײם האבען גאך זאלען זיי
 געװןן איז יאד דאס ספרינג־םעזאן דער מאם דעם םראץ

 אדבײס די םלעגם יארעז פריהערדיגע אין שלעכטער. א
•סזז. פאר וזאך א ארום אויפהעדען שעפער די אין

םילעד, חערי שיינראד״ לואים קלאגסקי״ לואיס
אה■סמפיער פ. לי«םקי״ םעם םאטליז״ הערי
 קעץ וױליאם קאסלאן״ םארים וױינםראוב״ םעם

קאםיםע. די — סעמעלעסםעק בעני אח

 איללןד 9פירס קלאוק דער םח ארבייטער די םיר
 דריקען סם., 9093 װעסם 20 איללער״ אח בראדערם

דןו םשערםאז״ אונזער n דאנק הארציגען א אוים װ  נ
 אינעד־ זזײ פאר ,35 לאקאל םעםבער־סון ראוניס״ העוײ

 איגםערעםעז אונזערע אויף אויםפאסען אמ געבענהײם
 אױס ן9דריק פיר ייגקמ. אונזער םון איגםערעםען די און

 פריד־ כרוחנר אגענט כיזגעם באליבםען אונזער דאנק »
 אין פינקםליד איםער זײן פאר ,9 לאקאל פון סאז

שאפ. אונזער אטענדעז
גרום״ םיט

קאמיםע.׳ די
 מאק אוז קאצינםקי חשעק םראקסאן״ דוד

 םעקס און לעגגער םעם ; 117 לאק. באשגער״
5 לאקאל לארגער״

 ברד םענעדזשער״ אםיםםענם אונזער באדאנקען םיר
 װאם ארבײם גוםעד זײן פאר קאדרינימקי׳ אילאי דער
ר פון בעקיפײ קאלעקםעז גו געטאז אונז פאר האס ער  ת

f נמ עװעגױ׳ 907—498 דרעם״״ ״ראזעם םירםע i r 
 אײדמױל, םארים :60 לאקאל פון ■רעסמרס די

;2614 לעדזש. אײדלסאן״ אײב ; 617 רשעדזעל
װײםבראס׳ סארים ; 2742 לעדזש. שראם״ חערי

879 עדעחשל

ןרבײ־ 9ל9 *י דאנק הארציגעז םײן אױם דריק איד
 םימיא־ און ם9אינםער דעם פאר שא■ .לוקם״ פמ םער
 «ייא י9י פאר עװיזעןארױסג םיר חאבעז זײ מאס טיע
 יױיד און ד״אסייםאל אין קראנק געודען בין איך װאס
מ  9ל1 באזוכעז מיר קוםען םלעגעז זײ תאו חײם, דעד י

 זײ װאם פתכם בעםקעס שײנעם דעם פאר אויך םאג.
 ברידערלימו און הארזױגען א אױך געשיקם. םיר האבעז
 איד זײער פאר 4 לאקאל פיז ברידער םײנע צו דאנק

» ארפ אויך און באזוכען. םיר זקוט? איז םערעס  ח
 גסויקט• סיר האכעז זײ װאס פרוכט בעםקעם שײנעס

 םיר אוז באגײםטערם װירקליד םיך האט האנדלונג זײער
 װירס געזונט װל איד אז האפנונג איז מוס געגעבעז

 *ז סאזרסשע שא■ לטא קטיװא װערעז *וריק איד װעל
לאקאל. פון וױיס*§רעזידעגם אלס

ר װײס טראםם, אײזיק 4 לאקאל פון סגעעזידי

17 ►

ױניאנם קענעדער די פאר פראבלעמען שאפט מלחמה
 לאנד איינציגע דאס איצט איז עגעדע
קאנםינענם״ אמעריקאנער דעם אויף
נאצי־דייםש־ מיט קריג אין איז וואס

לאגד.
 קענעדע איז קריג אין אריױ און

 נאר ענגלאנד״ םון םייל א אלם ניט
לאגד. זעלבסטשטענדיג באזונדער אלם

 קע־ םון געשיכטע דער אין מאל ערשםען צום איז ואס
 זעלבסטשטענ־ אלם קריג םראקלאמירען זאל זי אז עךע,נ

 ארויפלעגען לאנד אונזער אויף וועט דאם מדיגה. דגע
 איהר אין אנשםרענגונגען מעהר און פליכטען גרעסערע
קריג. דעם געװינען *ו בײםראג

 איצטיגען דעם אין םאטױו קענעדע׳ם װיםיל אױף
 אר־ די איז היטלעריזם״ דעם סארניכטעז צו איז קריג

ו גדייט לאגד פון מםער־באוועגונג  אונםערשטיצען ן
 אלע אויף איהר םים קאאיערירען אח רעגירונג דער

 ארבע־ די פון טיילען רעאקציאגערע די בלויז אופנים.
 קװי־ פון םיגדיקאטען קאםױלישע די לםשל״ װי״ טער״

 די םיט *וםרידען נים שטארק דינען ■ראווינץ״ מקער
 װעלכע םיגדיקאםען״ דאזיגע די וױיל מאםױוען״ דאױגע
 ױנ־ אינםערנעשאגאל די פמ שוגאים געשװארענע זײנען
 זײנען יוניאנס״ גאדעל־פאד די פון באזונדערס אמ יאנם׳

 גײ האבען און געגנער היטלער׳ם געווען נים קײגמאל
 נײ־ שםארקע ארויםגעוױזען געלעגענהייטען פירשײדעגע

ס אינםערגעשאנאל די פאשיזט «ום טגגען ^  זײנען ױנ
 אונזער ווען אפילו םאשיזם טון שונאיס געװען אלעמאל

מיט געהאנדעלט אק גלייכגילםיג געווען איז רןגירוגג

אן ל. פ״• מ אלד ג

 אזעלכע זיי צו םארקויפעגדיג לעגדער״ פאשיםטישע די
 פאר אמוניאיע ■ראדתירט מען וועלכע םת פאםעריאלעז

 קע־ האט יס־ עטליכע לעצםע די איז םלחםה־צוועקעז.
 אץ ניקעל איבערהויפם םעםאלעז״ םך א פאדקויפט מנדע

 בלױז געװען זיעען עס אח מדינח היטלער׳ס צו קויער״
 דע*ר די ■ארלאמענם״ אין ארבעטער־םארשטעחער די

 םלעגען וועלכע גרופע׳ עף״ סי. .םי. דער פת םאמז
 און האנדעל דעם אט געגען פראםעסטירען שםענדיג
 סדינח היטלער׳ס װעלכע מאםעריאלען די אז װארנען״

 געגען װערען גענואט אמאל וועלען קענעדע אין קויפט
 ווארגוגגען די אס םלעגט םען אז זיד״ פארשטעהט אתז.

 יעלrאפ האט רעגירונג די אז איאם״ גאר זדעארירען׳
 ■ראקלאמירט װעג איץ פאר שױן זי האט קריג ןדקלערם

 שונא םיט׳ן חאנדלעז *ו פארבאטעז איז עס אז געזעץ. »
 גע־ עם זײ וואלטען הלואי סחורז^ פארקויפט אים »ח
צוריק. יאר עםלינע מים סאן

 ױג־ טרעיד די און באוועגוגג ארבײםער די געזאגט, וױ
 דעגײ דעד סים עריחא«קא «י גרײס יײגען נפרם יסס
 אױף אבער״ איז פראגע די אופנים. אלע אױף תנג
 מיט קאא«ערירען צו גרײם זײן רעגירונג די װעט װײם וױ
 די װאס ■ראבלעםען״ נײע די אץ םחניד־יוניאגס די

ארבײטער. קענעדער די םאר געשאםען האט עלחםה
 קריג אין ארײן איז קענעדע וואם מאםענט דעם «ון

 געכי־ גיםעל חיכש א אונז בײ עקאנאםיע די זיך הןם
 געשםיגען. זײנען סחװ־ות פארשידעגע םוץ ■ריתען מן.
 לעגענם־ פח ■רײזעז די געחעכערם אױך זיד האבעז עס

 געליםען איצס ביז חאבען וועלכע ארבײטער״ די סיסלען.
 *9t ס,חשעיױי קלײנע און ארכייםםלאזיגקײט םלעק׳ פיז
 לױן זײער װעט אויגען. די פאר חונגער דעם איצם ימז

 עס וױ וראפארציע זעלבער דער אין ײערען מהעכערם
 לעבענם* פון ירײזעז די געװארען געהעכערם יימון

 םאר שםעחם װאס פראגע גרױםע די איז דאם ? םיסלעז
 ױגיאדפיחרעד לאגד. פח באװעגוגג ארבייםער יער

פראגע. דאזיגער דער אויף עגםמער אז orK זימז
ארס דערקלערם איז מלחםח די װעז  ירײזען און גסו
pag דער־ רעגירוגג די האט חויד״ שםײגעז גענומען 

 פראםי־ ?לעזסושא«« שרים נעםעץ װעם זי אז קתדט׳
 פעגליד׳ איז עס עקספלואסאציע. אוםערליכע און םירינג

 געגען שריט שםרעגגע נעםעז טאקע װעם רעגירמג די »
 דער פון װערען רײד וױלעז װעלכע ייסיעקולאנםעז,

ך די װעז אםילו אבער מלחםח־סיםואציע. יינסיגער  ח
 ■ראםיםי־ און םיעקוליאיע אונםערדריקעז זאל גירונג

עז ל ע װ  זײז אלץ לעבענם־מיםלעז סון ■רײזעז יי י״
מי׳ ר די װעלמ איבער רזאכעזאו געװיםע צוליב ״  ח
נים. שליטח קײן האם דדונג

ם יי ײג^  גארניט גאך לווײרעד תאמח םרעיד׳
■ראבלעם. אנגעװײםאגםעז דאזיגעז דדם לעזען *ו ימאז

 אױף װארםעז דארפען װעס םען םריח. צו גאד ®ייז
איצם זיך האט םלחמח די ענםװיקלמגען. ײ׳יימרע

 קריס־ אינגאנצען נים נאך איז לאגע די און אגגעהויבעז
 א גאשטימט חנגירוע די האט םארלויםיג טאליזירט.

 נויטיגע דאם שאםען צו כדי און קריגם־בוחשעם ריזיגען
 םארשי־ אויף שטייערען נײע ארויפגעלייגם ווערען געלד
 לעבעגם־מיטלען. נויםיגע איינשליסעגדיג זאכען״ דענע

 דעם טראגעז צו גרײם געזאגט״ װי זיינען׳ ארגייטער די
 דער פון םײלען אגדערע די פיט גלײך קריג פון לאםם

 זײ־ אךבייםער די פון זיהן ױנגע די באפעלקערונג.
 רעקרוםינג־ די אין לויםען צו ערשטע די טון געײען נען

 די אבער ארמײ. דער אין ״ענליסםעז׳ זיך סטאנציעם
 טאראור• זיץ ניט זאלען זיי אז עתוארטען״ ארבייטער

 די וױיל דערפאר בלױז נויט און הונגער «ו םיילט
 גע־ םלחםח דער צוליב זיר האט לאנד טון עקאגאםיע

ביםען.
 געווען איז ארבײםער די פון לאגע אלגעםײגע די

 חנירע־ די מלחםד- דער ביז שלעכם אויסערגעוױעליך
 נאדעל• די אין אויד שםארק געשיירם זיך האס םיע
 א געקוםען איז םלחםה דער צוליב איגדוסםריעס״ טאך

 גע־ איז עם םרעידס. אײגיגע בלויז אין טארבעסערונג
 װעלכע איגדוםםריעם״ אזעלמ איז ארבײם םעהר ווארען

 קריג. דזנם טאר איגדירןקט אחנר דירעקם ■ראדונירען
 דערוױיל לאגע די זיד האס אינדוסםריעם קלײדער די אין
ou מ-«ס» מד איז 09 :יאיקסא־ס גיסמרמ• «נגי

 *וליב אױך זיך״ האגען עס װאם ראס שװאבער. ווארען
 רוי־מאםעריאלען״ טװ ירײזען די געביםען קריג״ דעם
 ארבײם טון םעמפא די צושלאגען םעהר־וױיניגער האם
לאגע די אס אבער שעיער. ירעם איו קלאוקם די איז

 צוליב אז ערװארטעט״ מען צייםוױיליגע. א גלויז איז
 געלד. םך א אויסגעבען לאנד אין מען וועט סלחמה דער

 צירקולא־ אין ווערען ארויםגעלאזם װעלען םוםען ריזיגע
 ענגלאנד. טון ארסענאל דער ווערען וועט קענעדע ציע.
 ■ראדד צו פאבריקעז נייע לאנד אין עפענען וועם פען

 װעט דאם קרי,ג פאר מאטעריאלען נויטיגע די צירען
 ־rno״ די אניף אייך װירקונג גינםטיגע א האבען מתען
 א געשאםען זיך האם א&נר דערוױיל טרעידם. ליכע״

 נאר ארבײטען וועלכע ארבייםער״ די םאר לאגע שװערע
 צאהלען שוין מוזען און וױידזשעם קליינע פאר אלץ

ברויכען. זײ װעלכע זאכען גויםיגע די פאר פרײזען הויכע
 מלחמה דער דאנק א אז ערוואדםען״ אויך קאן מען

 בא־ יוניאנם אינטערנעשאנעל די פמ פרעסםיזש דער זאל
 אין נויםיגעז זיך װעט רעגירומ די שםייגען. דײםענד

 לאנד אזא פאר םלחמה פיהרען דאס קאאפעראציע. זייער
 גוואל־ א איז עם זאך. שװערע א זעהר איז קעגעדע װי

 קאנצעג־ מחען װעס רעגירונג די אגשטרענגונג. דיגע
 קעריערשאפםען דעםאקראטישע אלע זיך ארום םרירען

 » באקאנם דינען װאם אזעלכע איבערהוייט לאנד״ איז
 ■יזד די פאשיז^ אח גאציזם טמ שונאים בלוםיגע זײן

 זיכעד װעלען ױניאגם אינםערנעשאנעל די פון רער
 קאאיעראאתס״ םולסםע זײער רעגירונג דער געבען
 קא־ זאל רעגירוגג די אז זעהן״ דארםעז װעלען זיי אבער

 פון אינםעחגםען נלוטיגע די ױעגען זײ מיט איערירעז
 ארבײםער־מאסען די אז דערלאזען או נים ארבײטער״ די

 סלחםה״ דער פון קרבגות גתנםטע די זײז דארטעז זאלען
w אין אײמ גזװזעז זיוזן ױנגע זײערע װאס אויםער 

 חנם איבער הוגגער און נוים לײדעז זײ דארטען קריג
 םלחמה־עקאנאםיע. א נו אריבער איז לאנד דאס װאס

 אד־ די געםראפען םלחםח־לאגע נײע די האס דערוױיל
 פון טײלען אנחגרע די וױ שםארקער בײםעו־׳מענשען

באםעלקערוגג. דער

םענטער העלטה ױניאן אץ
נױטאן. מ. ®אולץ ®ון

ך  פון דירעקטאר •רייס, דזשארחש ר. */“-■
I h m צוריק־ איז םענטער״ חעלםה ױניאן

 זיץ מיט וואקײשאן זיין םון געקומען
 פילע די פאד ענטוזיאזט שטענדיגען

 צו גענומען זיך ארן דינען פליכםען
בא־ האס יו־ײס הי. ארבײט. ר9י

אנ־ לאס אין םאגאםארױםס די זוכם
 םון באשרײבומ א *ו גוײיט און דעגװער און ײשעלעם

 סילע מאו איגסטיטוניעס n אין בעאבאכםונגען זײנע
 טון זיך ערהאלעז איגטערנעשאבאל דער טץ מיטגלידער

 ססעף גאנצער דער קראגקהייט. ■ראלעםארישער דער
 בתך* האחניגען א או אים גים םעגםער העלםה טמ

הנא.

״ױניםי״. אין רעגפנם טס ווען
פאראויסזא* געקענם נים נאטירליד האס קיינער

 נייםיג אזױ געװען אמ װעלכער רעגען דער אז גען״
 גאנצען דעס ארויםגעקוקם האבען אלע װעלכען אױף און

 חא־ םיר ײען י״אז׳ •תקם ארונטערפאלען װעם זוםער״
 אונ־ אלע ױױםי־חױ!. אין ם״טינג אוגזעד געהאט בען

 דער איבער דיםקוסיע לאנגער א פאר ערװארםונגען זערע
 פארזיכערונג, מזוגדחײס סמ פראגע לעבענס־וױכטיגער

 . . . וױגט םיט׳ן אװעק דינען וזיםלעז בלויע אונטער
 יענע סון אײנער !געדעגענם עס האם און רעגעז״ און

 גענד*9ר אימעסענדע בײגער די אין זיך שייזעלדיגע״
 חדך סס93 װאס ם3װי קאלםען א טח געםרימז לעך״

 דעם פארגומעז וזאבעז סלעקם און םװזנטעדס דחץ־. און
 אלע שויליםוםס. און שארםם זומערדיגע די פון ולאץ

 פייער ביים װאריםקײס דער פון געהאס תנאח האבען
 ציסער באקװעמער גרױסער דער זאל. אין קאםין אין
 פאר־ זװלם דעם מאכען או און איבערגעפילם געװען איז

 ב-9לי גרודער האט נעמל״ איז ט3װי רעגען״ אן געםען
 םחיקא־ ■ראכםםולעז א םים געווען םכבד אתז מאן

 שםימע גאלדענע די רעקארדם. פון קאגצערם לישען
 ראסי געשװארעגע די אפילו האס אנדערםאז םעריאן פון

 ער39ט 93אי3םי די *וחערען. זיד געסאכט שפילער
 האכען עגרא־תפילות3 שײנע די און םאריא אװא טוץ

אנ- און געדאנק פון פארםרימז װןםער שלעכםעז דעם

 םען nm גען.3קלא םעלאדישע םים רױם דעם נעפילם
 סען און פײער פרײליכעז בײם הויז ״יוניטי״ אין זיצם

 גע* זױן שםיםע אנדערםאנ׳ם םעריאן או *ו זיך הערם
יט.3 אײגדרוק קײן רעגעז םאבט זאמ״

arm 91 לאפאל  traפאדאױס. ־
 ארבײםעד־ באםחראוב און דרעם טשילדרען די װען

 אויםצוגרײטעדען באשלאםען האט 91 לאקאל יאן3ױ
 באזארגען זײ און םיםגלידער קראגקע פאר חילף זײן

 קראנקען־ די אױסער אויפפאםונג םעדיציגישע םים אויד
 גליקליד ליד3רגעװײ9אויס געװעז םיר זײנעז בענעםים״

 געװען איז דאס וױיל — ערשםענם באשלום. דעם םים
 ד-3געזו טץ פריגצי■ דעם «ח אנװענדוגג פראקטישע א

 אז וױיסען״ םיר וױיל — צװײםענם ;הײם־פארחיםונג
 «ו געלם גענוג ים3 פארםאגען סיםגלידער םערםטע די

 זײן. ים3 זאל סוםע די קלײז וױ דאקםױרים״ גאלעז
 םיםגלידער״ אירע גים 91 לאקאל װאס חילף דער םים
 א אפילו פארגאכלעסיגעז *ו זײ פאר ױםיג3 ים3 איז
 אין זיד מיטיגען זײ װען קראנקחײם. װיכטיגע יג3װײ

 דאקםאר צום גײן זײ קענעז באחאגדלונג, םעדיאיױשער
 אלײז. צאלען דיג39דארפ ים3 ר״9039ם העלטח ייז3יו אץ

 סעדיאיז די פאד אױן־ און זײ טאר *אלט לאקאל דער
ן.9קריג זײ װאס

זױי• םריט א גאד גןסאכט 91 לאקאל האט איאס
 םיטגליד יעדער װעם וױיטער״ און אן איצם טון םער.

 גע- חאספיטאל א אין דך ױםיגם3 װאם לאקאל פמ
 אנדער־ םיז םומע דער םים לאקאל «מ ײעיעז שםייט
 דער־ װעלען מיםגלידער די םאג. א דאלער האלבעז

 איאם ביז האבען זײ וױ םער *אלעז דארטעז גים פאי
 לאסם סינאנציעלע שװערע די דיג3וױסע געצאלם.

 חאספיטאל״ r» *אלעז ני םיםגליד א פאר איז ם9 מאס
̂ז 33באדײטו גרױסע די םיר באגרײםען  לא־ װאס דעם פ

 זײ העלפען דױץ־ םיםגלידער זײמ פאר םום 91 קאל
 לעזען״ וװ פראבלעםע ערענססע די אס םײלװײז כאםש

 םיר צוגעגרײם. יט3 אמ ער3קײ כםעם װעלכער *ו
 דעם פאר פירערשאפס די און 91 לאקאל מגריםען

 דאם עזספארחי פון ריכםומ דער איז שרים קמגעז
םיםגליחמ־. די פון ד3גסו

f



אינטערנעשאנאל דער אין זיו הערם עם װאם

Wן *1פא אין דינען םאגאם פארגאנגענעם \
פרויען־ דער םון זנעגםעח שידענע
 לאגד איבער׳ן אינדוסטריע קלײדער

םעםיג־ םיבערהאםםע םארגעקוםען
געביםען״ םארשידענע אויף קייםע^

איגטער־ דארטיגע די r® אנגעפירט
 דינען עם *רגאניזזמיעם. נעשאנעל

 םע־ קאםפיינם, ארגאניזאאיאנס סםרייקם׳ פארגעקוםען
אויםקלערונגם־קאםפייגם. און םעלםענםם

 םים גוערשם id ניריארק, םיט אגםאנגען װעלן םיר
בראש. ברענםש קלאוק דעם

 $ן פױס נאאוד דזשאינם סלאוס
 נאױוניאו *מנידון צו דוײזו
שןןפעו רס־וחניר8םפ און ססוירפ

 אונםער־ לעצםענם האט באארז־ חשאיגם קלאוק זײ
 סקױדט גאן־ױניאן די ארגאניזירען ix קאםיײן א גענומען

געםאכם זי האט אנפאסנ דעם שעפער. ספארםוועיר און
ga א.,p*D טאגטיגן void דעד y ־װאל אינאר

 א םיחמ *ו אוים קוםט יוניאן קלאוקמאכער דער בער
אמאלגאםײםעד. דער םיט קאמף יוריםדיקשאן

באאח־ חשאיגט די װאם דראיװ דעם פון גאנג אין
 נים־ײגיאן די ארגאניזירען ix אתםערגעגומען האם

 אנגע־ דך זי האט שעפער. ספארםװעיר אח סקויוט
 בלאוז דײאדעם קאנםראקםאר, נים־ױניאן א אן שםױםען

901 ~fp ,און בלאחעס פראדמירט װעלכער בראדוועי 
 טע36 װעםם 141 םון ״געיםאגם*. די פאר סקוירטס

 דער פון קאנסראלירט װערס װאס חשאבער א סטרים,
 אײנקלאנג אין באארד׳ דזשאינט די אמאלנאםייטעד.

isaanapm יאליםי איחו־ םים x id איהר אונםער 
 סוםם, קלאוקס, אלע םון פראדוקציע די יוריםדיקציע

 האט אםאלגאםײםעד די װעלכע ריםערס״ און םקוירטם
 בײדען״ געגעז קסטרײ א מערקלער גלײך האם פארכאפט.

קאנםראקטאר. דעם און דזשאבער דעם
 ארבײםער די אפגעשטעלט האט כאאוד וושאינט די

 169 לאקאל n באלאגגעז װעלמ שאא׳ איגםײד דעס פון
 קאטערס, די םיט גמאםען אטאלגאטייטעד, דער פון
 סטרײק א קאנטראקטאר. םדע פון רארמיסע די אויך און
 קאנםראקטאר con געגעז געװארען ערקלערם אױך איז

 װעלנעוי סםרים׳ so28 װעסט 87 לוקאש׳ דזשאזעף
o a r דער דזשאבער. זעלבען דעם פאד ארביים די 

 א. פון אויפזיכם דעם אונטער אנגעפירט װערט ססרייק
 ארגאניײזשאן כאארד דזשאינס דער פון םילער׳ ס.

דעיארםםעגם.
o װעגעז רײדענדיג r די װאס קא&ף דזשודיסדיקשאן 
 אס איבער םיחח ix האט כאארד דזשאינט קלאוקםאכער

 פײנ־ ישראל תאט אמאלגאםייםעד, דער םיט םירמע דער
aisa, קלאוק־ דעד סוץ םענעדזשער גענעראל נײער דער 

 פאלגענדען דעם ארויםגעגעבעז באארד׳ דזשאינם פאכער
:טענססײטט

 און בלאוזעם פראדמירם *געיטאג״ םירםע «די
 ױדיםזײקאיע דעד מעדאת זי םמקו רוםאד איז סקוירטם

 ארגא־ אנדער קײן און כאארד דזשאמם קלאוק דער פון
 קאנמנםרירםען v אז םיר פירען׳ םאלגליד ניזאויע.

 באדינ־ די לױם פירםע דןד פים םעטלען n דדײדו
m דזשאינט דער ®ץ גונגען o p, אוגזעד פון םײל א אלם 

 אוגזער אונטער אוריק ברענגען וװ קאנשיק פאראוױיגםען
ירא־ ריםעו־ און סקױוס םום׳ קלאוק׳ גאנוא די קאנמראל

ע ד ע נז או ״ ע האבעז עזמרטשפאר _ ר  אי־י די מימ דסמ
מזןד  װי״ אדבײםער, דאזיגע די און ^געיטאג״ די פון ני
p זיך ל^ד*ג ro p די סימ r mrgn פיז סדדארגםאס 
 זײ או קאז־דם׳ אוגםערגעשריבעז תאכעז יוניאן״ אוגזער
ר אן אנשליםעז זיך וױלןן  לײדים אינטערגעשאגעל דן

o ■יקעימן ארבײסער די ימיאן. װאירקאדס גארטענט n 
ר דער פדן שעועד מגטראקטיגג יי איז שוי איגסייד י  ו

&is  bw <s ױנגןן י וו is y ו o n שטי־ זיי און סןסלןן׳ 
is פןן  1s ומד אײגשליםען װעט וועלכע סעטעלסענט■ א

אםאלגאםײ־ דער םים אגרימענם םירפע׳ם דער אוגםער

 באארד דזשאיגט דער פון אבזיכם אײטניגער #דער
 די אין קס1קלא פון פראדוקזניע די וריק*וברענגען1 איז

 אר־ געהעכערםע אײנהײםליכע םים און שעפער קלאוקס
 ארבײםער זײ פראתקאיע. דער איז בײםס־באדינגונגען

 ■רא־ אװזער is בארעכםיגם זײגען אונז is באלאגגען װאם
 םימיעלער חגר םיט קריגען. עס װעלען זײ און םעקגיע

 םיר האבען סםרײק דעם גיבען םיר װאם אויפפערקזאםקײט
 װעם באארד תשאיגם די אז ערװארםען, «ו אורזאכען

 םיט *וזאםענשםױם איהר אין זיג א נאך םאחנײכענען
אפאלגאםײםעד״. דער

 סלאוק פון מענעדזשער פײנבערג, י.
 מימעב בײם באשפרעכט באארד, דזשאינמ

 סאנפע־ פרעםע בײ און w לאכןאל פון
װניאן. דער פון פאליםי רענץ

פײנבערג, איזראעל װאם לאנםשאן־קאנםערענץ א אויף
M ilM M  AAftfelMNMi m u L m — ———  —̂      ~ Mהאט באארד חשאינט קלאוק ®ת טענעדזשער גײער דער 

 גענױ ער תאט פרעסע, דעד םון פארטרעםער פים געהאם
אינמט־ קלזטק חגר אין לאגע אשגםיגע די ארופגערעדם

■tetete ***tea -■־- — MAM tea* *U* atetetetea tea* tea*** tete•  עי האט ער און געפונען עס האט ער אזױ װי טריע׳
 חשאינם דעם פדן ■אליםי נײע די זײז ס׳װעט װאם קלערם
<דד יןא אראנלעםען די אזױ םענעדזשםלג^~װי באארד

____ לייזעד ix איגחסםריע
 נײםונגס־ די מים געשפרעך אפעגהאראיגען זײן אץ

קלאר פײנבערג תאט ענםפערס זייגע אין און פארשטעהער
teteMMHMMiMAte*iftMMk te lte te  *te*^ft*te tete* *»*• *- ---------—/מעגעדזשםענם יוגיאן גײעם ם פזנ •אליםי די אז געמאכס 

 די באשינען is און באזארגען ix זיין כל קודם װעם
 נים די און נינדפריװילעגירםע (די *אגדערפרױוילעוושד*

 דײס?3־או די חײסם, דאם לאוקמאכעד^ק דטעפארזיכע
מ בײ ארבײטען װאס ליעם. בילי

 אז ערקלערם׳ פיינגערג האט זײן> װעם אױפגאבע «םיין
 אגרי־ בוםע האבען נאר נים זאלען קלאוקפאכער די

 T טאכעז װעל איך ארביים. מאקע אױך נאר םענםס.
 איז עס אז קלאוקטאכעד. די איבעחנייגעז ix חח־פא זדע

 זאלען זײ און ארביים האכען זאלען זײ אז זיי״ פאר בעסער
 אײ- עבװעלאא• אין ■עי מים אחײם פרייטאק יעדען קומען

 קינםם־ זײנען זײ אז שסאלץ םים׳ן ארוםםראגען זיך דער
 קלאוק־ יארקעד נױ די אז cm און פאך. זײער אק לעד

 וײנען זיי װאס is ארבייס די האבען זאלען םאכער
 רעפארםען גרויםע מאכען is ױיםיג איז בארעכםיגם.

 pip און שעמען ניט זיך איד װעל ענדערונגען. איז
 ענדערונ־ די זאלען זײ אז קלאוקםאכער׳ די אױף ווירקען

אנגעםען*. רעפארםען אוץ גען
te te  te* **te telatetete teatetete* tetete * tetete ***te -------------------  ytrmx זיין אז ערקלערם, וױיטער האט םײנבערג

 פאנםלען, םרױען קלאוקס׳ או זעחן n זײז וחנם אױפגאבע
 פאד װאט אונםעד־ מאנםלען פתיעז םארםעז אלע

 װע־ גערופעז די פעגען געהן■ גים זאלעז זײ גאםען א
 געטאכט זאלען נעםען■ אגדעחנ אדעד םם1םעגיש־ם רען

ין קלאוקמאכעי פח וחגרען  ושר װאס שעמר, קלאחן י
ז יתיאן. רקלאוקמאנע דעד םים אגריםענם אז מ

 קלאױן־ די װאס ר.טערפארע א פח םראגע דער אױף
tm םאן װעט יתיאן פאמר n סוטס םעניעדםטײל די או 
 קלאױך פיז שאאס קלאוק אין װערעז געםאכם זאלען

 9אל if האפם אז«ד מענםםעדם, ®ײנבזנדג האם פיכער,
ען װים ױני«ס׳ אנדערע ל  די אימסװםרעםען זוכעז מ

 יתיאן, קלאוקטאנער דעד «ז גמחשודיסדיקשאויז
 װי און חאנדלען דארפען יתיאנם וױ האנדלען װעלען

jn ארבײםער דעד פון פאראל די פאדערט עם y n D 
 םרײד. אונזעד איז עןס״רגײאר נים זיר װעלען זײ און

 אױף האנדלען נישם װעלןן זײ אױב נים, םאמעד אבער
ען » םיג מ  יתיאן ואח«מאנעלק די זין־ װעם אשן, ײנייד

מ גים ל ת ״ מןן is «ז ײ  שע־ אזעלמ אין םםרײקס ר
עז װעלדז ״םיד יער. מי מ  is »ז פארזח־ iron מי

 אגעד?לאיקס די פון lyayxis װיל װאס יתיאן׳ אנדעד
 האם — בארעכםיגם״ זימען זײ ערנלװע אז סארנײ די

עדקלעדם. פײנבערג
 אריד •רעסע דעד פין טעה«רשפאר ms האם פײנבערג

מן קלאױןם^מו־ די אז ערקלעדס, ת ד י מ ת  םע־ זײז י
w דעם פארזעמן װעם נעדזשםענם eafp*e»nx*ninf 

r r r y f n f  ix] ס וססא-ץסשפ די *V ארדער נחױל

g ®ײגבעדל האם ^אנײשאאסאסי םעקםשורערם th T 9 
 סר בוכשטאב׳ דעם נאר נים אפהיםעז װעט יוניאן די אז

 ארבײסס־ די םיס ^ײטענםס די פון גײסם דעם אױך
זאלק באלעמטים די אױך אז זעחן װעם זי אוז געבער, tete* tetê te* teteteםאו• זעלבע דאס

 0H פיז יאליסי די יײז װעם עם װאם דעם װעגעז
 פעגעדזשמנפ, זײן אונםער באארד דזשאיגם קלאוקמאכער

 קלאףן פון םיםינג א בײ גערעדם אויך פײגבעדג האט
 געװא־ אפגעהאלםען איז װאם .117 לאקאל אפערײםארם

 װןנ־ אין אוגוםם״ םעז31 דעם אװענד״ דאנערשםאג רען
 געקראגןן םיםינג דעם בײ האם סײננערג האל■ סםעו־

x איערײסארס. קלארק די פון אױפנאמע טײנע
* —* ***** teAAte tetetetete tetetete teteMtetete*tete ^tetete*tete*teאייגגעסיילס האס םייגבערג מענעדזשער דזשענעראל 
 װעגןן גערעדט האס עד םײלען. אװײ אין רעדע זײן

םינאגגיעלןד דעד װעגעז לאגע■ איגדוםםריעלער דעד
1-   — —-■ — **tete *tefttetetetetete teAtetetttê tetetetê tete■tê te tete*̂*̂ —. . . .  gms װאס ענדערונגען. ארגאניטסױאנס װעגען און לאגע

 סי און באארד דושאינט דעד אין סיי װערען נעפאכם
בכלל. יתיאן דעד אין

 דאד מון לאגע פמאטױעלעד דעד װעגען רײדענדיג
 געםאנפ ט1אי װערעז עס אז אנגעװיזעז׳ ער האט יוניאן

j® םעםיגקײט דער אין עקאנאמיעם באדײםענדע t  P 
 אס k אנגעדײםעס, גלייטױיטיג האט ער יע.1ארגאניזא

 סמד די אױף םעקס א ארויפאולייגען זײן נײםיג װעט
 !יקונפם. גאהענטער דער איץ גלידער
מ די או גרקלערעגדיע מ ױפ ^ א

 אד עד האם ^«3f*xxrjfnf סײ און אינדוםטריעל סײ
מ אז געװיזען׳ ח  נײ־ ניס דוקא איו עןטײגדדער is כיי

 פארשיחמ די אין כעאםטע פוץ איבערםלום קײן םיג
אינסםאנאעז. יוגיאן

 IMD זאל יתיאן די כדי אז אנגעוױזען׳ אױך האם ער
 אױןי זײן זי םח ארבייטער. די פון אינטערעסען די דינען
ס טארען os אין אויס׳ vgo אײן׳ טאג Tfn דעד  גן&אסס ני

שען אונסערשידען קיין ורערען  DO איז םעםבעד גווי
 דןד אז דעם׳ געגען אויםגעשפראכען זיך האט ער בער.

װיד א *ייז מזל נאארו חשאיגם דער פון קאנםראל ש  מ
ד is האם ןװםײלונג׳ ס#יל ififo איו עס מענער.  ג

גן די או אנגעװיזעז׳ האס ער זאגט• נ ן p םעםיגקײם ג n< 
כאראקםער. קאנאענםרירםען טער א םראגעז

מ די if באםאנג^ אױך האס פײגבערג מ ױפ  1» א
is זיך דין דארף יתיאן דעד  isoxoixis באדינגוגמז די 
אן די אינדוסטריע. קלאוק דעד פון תי  אץ אלץ סאן פח י

ק געםאכט זאלען קלאוקס אז װעלט׳ דער ר iw *ז וון y* 
 אשס*פטן3 עד האט דעדגרייכען׳ is דאס כרי פאכער.
p די ענדערדנגען. ירײז װעגען ילענער  .Tfsfapsfrp> 

 סױיד דעם םםאנדארדיזירען is זעחן פוזען געזאגם״ ער
 קײקלןן•ױסרא זיד זאלען קלאוקס די אז ,isifyqn נים *ץ
טאון. אװ אוס

 דיס־ לענגערע «סעןוערסגיארו תאס רעדע פײנמװ־ג׳ס
װעלכעד קוסיע■  זאר אללאק יןפ עדדיטגליס סן• א איז

ר אין באםײליגם• זיך בען סין דן סקו  באױמ זייגעץ ד
TfB f װאם סראגען אקםועלע אלע רע[געװא rm  isnsDV 

 ארגייפ■ ifvpyo ודי יוניאן׳ קלאוק&אכער דעד ®ץ ארדנרנג
גליי׳בןן. דעד אוץ ■ooio םסייל טעניש

yrwnm אױך לעונטענס האט פײנבערג m r n t 
ײװןל בײ 56 און 9 לאקאלם די סח סימיגגעז נ  m כ

issfw rfs מן דעד סון ואליםי די ז  ®ארשידמ די is י
 •י־ קלזיק די r® םיםמגעז די בײ אױן־ גלעסען.אסר

 k כאקוסען ®ייגבערג האס ®רעסערס קלארק *יץ נישערס
אױםנאםע. חאריסע

חשאבער קלאױן פון אױה מאנט װניאן׳
tetetetete t e t e t e  t e t e f | a * t e  tetete^tete^te^te te t̂etetete׳3 דאלער טױזענד צדוײPJ .עי »

Mtete ^  tê tete*̂ tete te**** ****te ^^ te^ ^ te  tekteMMfete ■tetê tê te*■ %te f■ בײ אױפנעם^נם Bfn באארד דזשאיגם קלאוק די i
t  ■te ***te*|te tetetete *te teM IM H M - - ■ן    - - - - -    ------------- *̂flHMMte t̂e ק׳ דוש. און ji דזשאבעד • pc מאגרסעקטשודערס מו י

דאל«־ 2MQ •ון סדםע די קאוט^ םשילדדענם יון פענםס
*te******^*^*te tê te ^te^te tetete **I ז איז ױ מ ירבײסעד. די פאר וי

ט אױגוסם סען4 דעם אן די ^ תי ד געקראמח י  יי
id 10 אסירמ דעד סין עדארבײמ די  u nsasn f חר■ 

עדן אױף סעגם ו וױידזשעס די ן  זו® אתםעחוכתג if אנ
אן תי  .paosuffu סק6 דעם געמאכט האם דיי

t א װי םער םים חײסם f f o ■מ חאט שועסער װיי  1 מ
§jW fw װיםנגדיג ג*ם uiusyi זיך האס פירטע די

 הע־ חשײקאג מיט isssns פײגבעדג׳ מעגעחשזנר געראל
o ■ח מעגץדד״ני לןר, r דעפארם־ קאוס סגמשילדרע 

 בחנכען פאר פירמע די אנגעקלאגם גלײך חאמז פענט,
 2/000 אױפגעמעם האט יוניאן די און אגרימאגמ תם

O יןי■ PSS אין דאלער fi די ייז v im װאס סוםע 
םא־ חגם פאר מטדעפם אדבײטער די מר רעיז תר

np־ o r מענע־ האס םירפע דער סיס סעטזלםץנט
 דער אט אז סטײטמענם, א אין ערקלעדט פײנכערג חשער

i מיט «ל r ביאק so re לעסאן א אלס דינעז זאל 
 עדלױ־ ניט װעט ױניאן די אז קלאוק־באסעס/ אלע פאר
 די נעמם ױניאן די »»*יםענט. פון ןsונגxפארלע מן

 און עדנסט זעהר בעלי־בתים די מיט סרײד־קאגםראקםעז
 זײערע r® ודרעחען1ארוים זיך ערלױמן נים זײ ױעט

פאראנםװארטליכקײםען. אגרימענט
 איז װאס באארד חשאינם קלאוק פח מיטיע א בײ

 איז סעיטעםבער, סטען דעם געוואדען אפגעתאלטען
 גוי־ די גענוםען האט יוניאן די אז געװארען, אנאגסירם

 ■IX זאלען זײ כאסעס קלאוק די iso’flx is שריט טיגע
שעיער. די פון רעקארדס יעיר^ל' די יוגיאן חמ־ שםעלען
 דאם איז פיטינג״ גײס ןרקלעדט חאם פײנבערג וױ
 דער םאר זײנען רעקארדס •זױרןזל די װײל נײטיק,
 ■רײז־סע־ די ענפארםזנז is ימפען וױכטיגע א יתיאן

i וװםײלוגג גלײכע די און םעלמעגםס r j i s וװוי• ארבײס 
i װאס קאגםראקסארס אלע שעז r מא־ אדעד דזשאבער 

האט. גוסעקםשורער

 [%ojooo שאפט 23 לאקאל מאכער סתױרט
פליכטליגגע. ®אר

 דער װעם אנאנסירס, באארד דדמדנם קלאוק די וױ
 דאלער 10XXX( ארום שאפען 23 לאקאל פאכעד סקוירם

HPnfa פליכםליגט^ די פאר ifx-DfM if nusip  n■ 
—- יי״ייייי■ ייינײײ 23 לאסאל פח מיםגלידער די
־גארגארייען.ןג** ■—
 4שמ געארבײם האבען 23 קיל3ל «ן םיםגלידער די
19 o rטאר אויגוסם׳ םען o r .ארבײםער אלע פאנד 

 שכיתת זײערע פון oissrio 10 בײגעשםײערט תאבעז
i «ז r גאטתמ אין װעם סומע די מען ײיד■ גסטנער

*te*te*^^te* tete* tetete **tetei* tete ****** teftM*Mtete **tetete^^M----------------- .  באארד דזשאינם די װי לוים זי■ װעם ווערען׳ גןזאםעלט
 דאלער. םױזעגד 10 וױ וױיגיגער נים זײן זיכער, איז

 באארד חשאינם קלאוק די שױן ofn ארום און סחם
n געשאםעז o פליכםלימע. די פאר יזולער םױזעני

גאארו דזשאדגם דרעס דער אין
n דזשאינם דרעס די ffo* געחם if אר־ איר םים

ישפאד is בײט o קעז^ r די אין קאגםראל יוגיאן 
o ®ח תמולםסם סאל ד♦שעסע אווםאון יום r פאר־ 

 ביםע־ וװױי אנגעםירט איגם ווערען קאנטראל שםארקםען
r אײן שעסער׳ דדעס םאון אוו ט1א סווײ אין סטרייקס 

r בײ איז סםרײק rפון בראדערם טינקעלטאן פירמע ״ 
i און י* j ■אקיפסי׳ r בײ איז סםרײק סווײםעד i r

*Mte**te te* te te* ̂*tetete* te tetê t̂e L***te te*te Mte tetê te *tê tê * L  * **te *Uבײדע איילענד. דאנג חיקסװיל׳ פון קא״ דרעס דזױל במ 
o נטעו1א ovosuf isisn ססרײקס r פין אױםזיכם 

ow טטץנט1דעוא םאון אװ i r  id .אינםערנזןשאנעל 
קאנםראק־ דרעס בראדערם, גױנקעלמסן sots די

* tetetê t̂e ^^ teii------------AMMIAteA tete teM* teteAte^^te -■*-*■* te^A ^^te  •  גאשעם זי און ■אקיסםי, אין שעסער סודײ האט םארס׳
י •*•מימעי־ 100 אחם סינס  * ? ??.ײי^ ,®יימע י

i םעפבער r  td די װעמז םים אסאםיאיישאן׳ ױגײטעד 
n חשאיגם זדעס o p־ ofn אגריםעגם, סיוחחקלעקא א 

in  ofn אגטזאגט issfn n ימיאז איז שא■ יתיאן א 
i םיט אגרימעגט איד געבואכען ofn ארן באדיעומען r 

יתיאן.

o געמ־סכען r םע1פי דאזיגע די יםענם.1אג יוניאן 
 אג־ ױניאן ברעכען ix געױאוינהײם אלטע אן שױן האס

i פמ זי איז pmx d״x א פיט ימענטס.1 r ױניאן 
 •'?ns יאו• א מיט סטײט. ■ענסילמײניע קײן אנטלאפען

 P’lix מופען ix געװאמנז גגען1װא1גע געריכט פת n איז
 אג־ מניאן דעם אפהיםען איז יארק גױ איז שאפ 1אי
אנםלאםען 1ווידע זי איז ינג1םס טעזxלע 1אבע ימענט.1

.1איילעג לאנג היקסװיל, איז שאם 1אי געעםענם און ק1יא גײ פמ
o אױםגעםתעז האט ײניאן די װי שגעל אזױ r נייעט 

i פח באהעלטעניש r ד״אט םע1םי i r ם־אװ־םאוז1א 
i מים חאפעז1 םמעגם׳1דע*א r חשאינם מאכער װעם 

o האט און איר געגען קאמף א זטיפגעטםען באארד r 
o ™ליב םםוײיק. אין ם1?לע1ע שאי r מע1םי די װאם 
 םון משפחה־פארװאגדעםע באשעפסיגט שאפ איר אין האס

 אגען1געק םע1םי י1 האט שםעטעל פח ■אליםלײט 1פא א
i םיז יע1אםעק1י r 1אבע האם ױניאן די יי.1פאלי 
 םשיף טיגען1דא םיט׳ן אנגעלעגענהײם זײ םען1יפגענ1א

o פיז לםאט1חמ אלס אץ פאלים אװ r םירמע די האס 
 האם מע1פי די .S’xpyofi■ ספעגיעלע 1אי פאי־לאחמ

 שאו אפען אן געעפענט pmx מאנאטען וװױי ארום מים
 אױם־ שנעל עס האס ײניאן די אנער חשאםײ?ע׳ אק

 שאפ. נײעם געגען סםתי? א ט1?לע1ע אייד אח געםתעז
ioo i r״p פמ 1שעיע בײדע געגען ענעמיש אז געהם 

i r 1שעפע בײדע זװן םע1םי i r r געפי?עט. ?1שטא 
i בײ r איז ײניאן u p מע1פי זײ אז גיםא, »זײםעל ?ײז 

i םיט סעםלעז םחען םזץ• כל םץ• װעם r .מיאן* .

 נאריכפ הערען םאכער דרעם
^פױיו־ ?אנע-איז פון

ו tsדי װי*זמי ro onps י אנמלאנגט װאם isxnrx ו ta ר קלאױן די םים ג איחן «
ofn n װאם 
ז געגעבען ניס

i סים r ז יוגיאן»

so די id סיי געװא־ען אינסםחאידם איז ®i r  P 
i פוז םײ אח םיםגליד/ א איז זי 1װא ןסאסיאײשאן, r 

אז ^ o מל זי ייניז r  iseipsfo אבעי ךטעגס■אג ימיאן 
ofn ffo ix o r אױף ס1לאקא א גע&אכס זי 

ottjw  s id .ירבײסעוי
o גלייך ofn יתיאן די r  if o u y n םשאלענחש 

*1 is m s  id  so id  i r אינםערנעשא־ בעלםקי/ אג 
*orxynooni i ̂אל s  ofn ifP if iD אז אום םוץ 
id® איסטןרן i r  id  B fo o fo n אינטערנעשאגעל׳ 

חי מז גי TStin אױןי סײס שסמדען 24 ®ידמ *י tp ’-nx 
o r לאקארס id ק נאסען ix 01S30S0 ײניאן די סדי

ofn soid n  f it  . i m  J i נים o r  ip p p fp 
&n  ofn oiidu'I^d  W 20 יאןױג o rאױגוסט םען

f זרקלערם  so id  i r  i s i r ^סםריי ___
_unrnix i r ססדײקי i r  tsxsx חױל בלי o sn

o m  oys rw  id .אלם ioo i r  t d״P 
מ ®י ס ynfiD מרי i סדליב o n  <or די ofn so id

 חאבען ,22 לאקאל פח פיםגליחװ־ דדעםמאכעה זײ
o 31 אװעני׳ דאגעדשםאג rאפגעהאלםען אוגוםט, םען 

 זײ װאו ,mn xisof n»sn«o אין םיםיגג גרזיסען א
i װעגעז באז־יכט װיכםיגוח א אױסגעזזערם האבען r לא־

m איז מאס םדײד. »ק גע v w m מײס־ פח |51גוװוי 
לסקאל. פמ םענעחשער .ifoison םשאי־א יחױידמם

id באריכם זײן םײלט5אי^ג האם זיפערמאז  id 
טיילען.

iso fis  id תאט יכם1בא פח םײל is אסנע־ דך
is »יף שטעלט iD e ra  i r >לאגע in  ofn s^ m 

i א ײד.1ם דדעם אץ געשאםען r  p a r אח ברייםער 
 ױגיאן די װאס ארביים, יאנס1אניזא31א ער11אינםענםי

oiD ם1םי saoin o r  id  im אמז־אױ־טאח די אץ 
o אנשטאט שעפער. r, לױ־ םלעגען כאלעכאטיס װאם

p גײ id מז u r סוליב ism o id  o*yy^aso i r -קאג
isisb די װאם ?ודענץ־מאר?׳ 'W האבען שעפער שסאט

i זײ r  td .isasasa ^ p א isaa^sa יוגי a r װאס 
i r די פח סםאנדארד sa id  iso’taix ip o n f-op* 

 1אסיל באלעבאםים די האלטען110א געװארען׳ הויבען
 אגדערע אץ 1שעפע זײערע if’xixonix •לאנעװעז םזץ

שםעם.
o זימערפאז r באו־יכטעט אױך ifa װאס פאקםאר׳ א 

o r ם ל םו װ ס ס א ם ^ ע ^ לי עג  ID יםoגאsלr ז5ם
id  m s v  s i n  isn 'son if ניו D ,yTip| ס  id ון

id  aaoaissD i r  isnsa ■אױף וואן pnw .או־בײס 
isnsa id — כאסש  aafaissD i r  — eafisa is  o r

te i*  tetetetetetefete■ tetetete^te tetete** te i* M  |* M *  |* * L * te  ^*tetete* * * te te - - **** ■ o לאנגזאםער א r  yyix, מעז װאם asv onoya o r 
iyp םסעךיעלע piy m ,d ואסקײט d ,מ די ל  טחװ װן

s d  npppyo״o׳ i r  id געלוגגעז lymDixiyx’D 
IT אהן  o n  lyxaxa o r  lyaaiVo^ioix yoma 
y אײז פח o ir ארבײם ix א lyo’iix■

y a ^ a  id  aaxaiyxD i r  D,| אק DP iyp o r 
p״x rװייyoזײז׳ נים ל .oafiya l yn yayo i r  o r 

u a די rayoip םיםינגעז yâ x o nתן שםעלס  א װן
1 ,o i r r  m ayaלנערגת iyayp o n ,מװײזען n  m 

o שםיק בײ ומערייםארס pc שכירמו ^ ix האס »r
o iy o y iair ױף וױ סױך אדי i 10 י n  i  D rtr•
nx i r״opus iyo באריכם ס ױמערמאנ סוץ o r 

in םים פאו־גומעז y ^  ,TSfSr m o-rrvm  n אד״ 
o״yo| נײ טאד׳ז ניס TS IT T  Tfa e y p ir ispd t 

oyaya'D לאקאלען o y p ir. שסעט׳ וו״סע •” s®7n 
i רשות id נים גען r  id גײ ,y*Tf®*TSO iy p ir 

y א שאפען e m ם ע ל ב ^ ®d• ניו די dpdp־ D

פ ײ ו 19 ן
oypw »ךײםען א שאפען ift'nyaaf םאן rayupafp. 

o«x i r  id ווען id עס*םאמר1ד די םארען ?1יא גױ 
od sa’i* די איז id םײם.1אװע קיץ ארבייםעז נים r 

y■ אזא 1שעפע אוו־םאת o r a r אדער DP yaxiD 
o זי יםא.3 i’oo’ipy •נים y o ir| 1א די בײםען1א- 

^ן םיל »וי 1בײםע םו  ־T 1גא ?ענען די װיפיל ש
 חלום׳מ װעלכע באלעבאםיס, או־בײםען. ix כח בען
o םרייע א פון a r׳ iy a r אן a’D ף  שםעם. די »י
o ױגיאז די m זיך, שםעהם1פא n ועהן מוזען d וײ 

 יו3 ׳ן1פא שאםט oypifo־rayupafp אוא װאם געפאהר
װערען. ם3באזייטי ואל 1עםפאכע1ד 1?ע1יא

o אגען>1ם אלע י1 r װעלען ם,1פאתיכע וימערםאן 
in o ג£נראנט i r  is is in פת ?זאם?יים1אויפמע 
i r אל1דזשעגע nuipyipy ,װעלכע באאת־ o n דאר־ 
שימן מחען װעלען אס11 ,1פלענע iyo״iaix פען  n ‘ פא

i םן1א אזא יף1א 1פייטע1א iypun 1גי r  d ־01א
פ׳ן1א װא?םען ים3 זאל ?עם1מא אװ־טאמ  םח חשבח י

.iyo״aix 1?ע1יא נױ די
afio  i r  iyan  in sa  id  opai■ iyom  i r*

lyimyaaf o ■תיוען. סעםלען r® לעםע r  Doiyo’i
®pann אױף  yomya״o n  |yo א yoma ל חשא־ מ

oiya אח oirw opyoiaso שאםען im עקשטת־ זײער
id  la x o o ir’n isan עםםען וײ ■רײזען. סעםלען?

dd יעדען oayo און yaa’D im  iu i״ooip o«poTr
i אױם r יתיאן inyaixaDi םע3עשםרע:3אג שװעוע

י פיט קאםפען oiyason ya’i י r םע?םשור־1«אג אח oiy.
inn  o r  person באריכםעם iyan א pmoo 

o n 01םי ניאן1י די *•rm  ,so id  lyomsa f  |yasa if 
d ארפײם כע p 1קלײדע די .1?לײדע םײערע ism 

r® 30 ?װאליםעם אוא d 15 מאפען ארפײםער du* 
ooasa א w n  i r  id  ■in וי liiTSB םת -osa 

i נים פײםזװ־1א באמךזלסען םען T r  18 m  iso א i n■

s a n r י  י  ®fo r

i r םםרײק n® י ID is®nsa o ייניאן י r 
o r »שא oayayar א d p *״ia»B®irni ISPDP 
ixo יײ באלעבאםים. די in  i s a r שויז oiasnsa אץ 

oa»isa פאר mpaipmaD d■ ױניאן די If d id 
d א p שארפען ir s a 'a  id איז קאםף isasa oansa 

id  aaT T n'inpanm au o r כאלעכאסים. די
fD* n .npmrofon p»pro i םים or יונייו n on שװעריגדיםעז די oi'isaaf inx or ער r 

3 aa'pאל®^®׳ n̂לs װילמ isar א ®oar sm 
id 3 טיחחD״ix o ניט־ױגימ ,isistraspo id 

id ,npai' i r  r® oisooya om וליב® msi or 
isBiwsa in or opaD isanram א Tioao is®m 

IT isrnx ״id nr חנרםחמינג ,npmpofof f  d irm r isp on םסרי̂י
מז בײיכ® » - i« ײי r  id  lafonx g » rw 

o״ r  DBisen .opai■ lyoiyB i r  in s  a id  n r 
in די אױף שט$לס$3אפ soma שווך יעלע1פיגאנ 

o ריגקייםעו n ײניאן די .dxd o r

 נאשרםען פרעסערס דרעס .
s סעהס דןמר

* 1 ־ inn—.ווו
id otsost® ori n 60 ̂וקאל isar אױף arena f לעצטענם id rxrasofpsi f isausaaf 

id mop ivoipsips ir לאקסל od isopso x t in 
pd״ urtr די יױףוװהעלמז dp id uroosaD 

•ISpnx oafsfrafaif
3 orס1אשל DP iseusaaf aanro ir  or or ״ no lyxniyayo ir .מל^ opr irna 

mr׳ id  saT ir  isan osoanxa or םרײו־ 
f DP id לrasטםp® roipon ŝ די *DrrVaon or isaD באױבנג

id isvnsar i r  ,msp opr לס?אל׳ or 
מ id isoma f אױף כ לי ^ ױ  saorD* שםײממ• א
f שםעלס is •DP id saלא ssafa די גוםען  m■ 
id on a גים isomsa f אױןי im s isoanya 

jr  id ismsa issrsa,םים ־ on or די גראײ sa ^  n n® isesaif לסיגם is® ismf® osaif 
Drtoorp* sasonsa i » n m,די אס ״ pi s  os d 

isosaur s^n מי •ososn nr tsdtd i r 
oanran or sdp׳ w ״ ייon nr ״

.m  tut , א * —,,.<*■<״« , on o r  of •isanDSHD



» י י 4 ז t o-----------------------------------------

 םייערערע די פון סענסםיט פאו־׳ו לײזונג מנוזיםע א
פרעסערם. לאיז

o ברײם גאר p םראגע די ארוםגענומען קאהן 
 דעםארט־ עמפלאימענם דעם און ארבעםסלאזיגקייט פון

 געקריװ״ די םון םענות די אנגערירם האט ער נמננם.
 נים שיינקס דעפארטמענט עםפלאימענם דער אז דעםע,
 האט ער נויםען. זײערע *ו*  אויםמערקזאםקײם געגוג

 אונ־ זוכם דעפארטמסנם דער סארקערט׳ אז אנגעװיזען.
 װעלכע םיםלעז אלע מיט און אומשםעגדעז אלע מער

 ארבעטםלאזע די פאחארגען *ו באנוגען נאר קען סר
 גרוי־ אזא םיז אז דעם. אויף אן וױיזם ער ארבעט. &יט
 לאקאל דער װעלכע םיםגלידער, 3.500 װי צאל סער

 רעגיםםרירםע 263 סאראן אינגאנצעז זיינען פארםאגם,
 דער פרובירם זײ םיז םייםםע די און ארסעםסלאזע, .

 איז ווײ1 םים באזארגעז דעפארטםענט״ ״סםפלאיםעגם
װאך. א ארבעם םעג דרײ

זאכ־ א אויף םראגען אלע די אם ארומנעםענדיג
 מיט םארענדיגם קאהן מענעחשער האם שםייגער. ליכען
 די וועגען באוואוסםזיניג זעהר איז ױניאן די אז דעם,
 *ו אױם איהר קומט עם װעלכע שװעריגקייםען אלע

 אלע די אז םארזיכערט, סר האט אבער, באגעגענען.
 באדי־ געדולד גויטיגעז מים׳ן וועלען מװעריגקייםען

ווערען. טיגט
 צאלט 22 לאקאל ױגיאן דרעסמאכער

מעמבערס צו בעגעפיט ארבעטסלאזע
 פאר לעצטע די פאר האט יוניאן דרעםפאכער די

 די «ו בענעםים ארבעםםלאזע אויםצאלעז גענומען יאר
ױגיאן די גאלט כענעפיט די סעמבערם. ארבעםםלאזע

__rm ידערמימגל די װעלגסז פאו־ פאגד, םטטאיטלפז א
pT פרײװיליג גיבעז b j w i  io פאייויגססעז זייערע 

 ארבעטסלאזע די חעלפעז *ו כדי *ײט וואכען אווײ פאר
לאקאל. םון מיטגלידער נויט־באדערםטיגע און

 א דורסגססירם ױניאן די האט *וחגק חנם פאר
 םיט־ סלאזעאו־בעמ די פון חנגיסםראאיע םפמיעלע

 דאנסרשטאג םיטוואך׳ םארגעקוםען איז װעלכע גלידער׳
 די םעז.8 און םען7 םעז<6 סעוםע&בער פרײטאג, און

 פאנד דעם פאדװאלםעם װעלכע קאםיםע׳ םפעאיעלע *
 עק־ חאט ■ערזאן׳ 20 ארום פון באשםײם װעלכע און

 גלײד האם ימיאן ךי איז אפליקײשאגס ךי ואמסגירם
 בא־ װעלכע אפליקאגסען די *ו םשסקס ארױםגעשיקט

 *ױ *r*r האם יוגיאז די דאלארס. םויחנגםער סרסססן
 בעגעפים ארכעטסלאזע די אױמאלען םים׳ן געאײלם

 ארבעםס־ די יום־טובים. אידישע אגקוםענדע די סוליס
 מאכען צו װאס םים טאכען זאלען םיטגלידער לאזע

װס־םוב.

 בענעםים, ארבעםםלאזע אײדזש, אלד זוי בענעפיםס,
1 װ. אז. א. קאםפענםיישאז

 עמגראידערי דער פון קאםיטע קאנםערענץ די
 דער םיט םארהאנדלוגגען די געפירט האם וואם ױניאן,

 םריד־ ל. םענעחשער םוץ באשטאנען איז אסאםיאײשאן״
 קריגםםײן״ דײוויד גאפט, חשאזעף ריזעל, נײםען םאן.

 מאיר און װיםנער בערטא גאלדםאן, אנא גרעקין׳ םעקס
 פח םעקרעםער עקזעקוטיװ אמהעי, םרעד םרידמאן.

 קאנםע־ אגריםענם די ביי האט אינםערנעשאנאל, דער
אינטערנעשאנאל. דער םארםראםען רעטנען

?62 m ̂רהאנדעלפ  ווענען פ
נרימענס8 דעם נאנייען

 לאקאל אנדערגארםענם דער װאם אגרימענם. דער
 פארשייחגנע די מים האט אינםערנעשאנאל דער פון 62

 סעפי םעז26 דעם אויס געהט אטאסיאײשאנס. באסעם
 מא• ליגחשערי זײגען: אסאםיאיישאנם דיי םעםגער.

 םאגופעקטשורערס נעגליזשעי אםס׳ן; נוםעקטשורערם
אםם׳ן. קאגםראקטארס די און אםס׳ן עלאיד אסם׳ן;

 פאר• געהעריגע די געמאכם שויז האם 62 לאקאל
 ער וואס אגריםעגם. באנײטער דער אז בארײםונגען,

ם  געלע־ r? כאטעס די געבען גים זאל שליםען, וון
 אר־ די פון באדיגגונגען די ארונטערצודריקען געגהייט
בעםזנר.

עט־ געװארען אאגעחאלםען שויז דיגען דערוױיל
שאר, סעפיועל װי באסעס. די םים קאנםערעטנען ליכע

 עמנרןװערי *ין אנריםענט ניימר
נופגעחײסען איינשפימינ סױיד

 םםיםשערס םאקע̂ר עמבראי׳ײדי׳ די וױ נאכדעט
 אז דערגרײכם האט 66 לאקאל יוניאז ■ליטערם און

 אסאםיאיישאן, טאנואאקטשווערס דער םים אגריסענט
 אין סםאיעדזש גענעראל א גערופען יוגיאן די תאט

ארגאניזאאיאנס־אװעקען. םאר טרייד
 דורכגעפירם תאבען ארנעסער עםבראידערי די

 תאבעז זײ סעוטע&בער. טען8 דעם סטאפעוזש דעס
 חא־ זײ װאו סענטער. טאנחעטען אק פארואטאלט זיך
 מאנ־ און אגריםענם. דעם גוםגעחײסעז אימשםיםיג בען

 *ודיק• ־זיך זײ האכען סעוטעטבער, טען11 דעם טאג<
אגריטענט. נײעם דעם אונטער שעוער די אין גןקעוס

ר חױטם דאד תן  םאנ־ איז םיםינג ojn בײ ת
אן איז סאגטאו חאסאן  pit דוביגםקי׳ ■ואוידעגט גןזו

 געגעמז אים חאמז ארבעטער אסבראידאדי 4000 די
ין.אנװא באגײסםזנרטע ן

 ענדך וױכםיגע אגטתאלט אגדיטןנט נייןו דאר
ו רונגאן אין ■ונקם איין איגןווןו. די גונססאן ו

מס, *נריט&ט  פאראנם* איז ןאטיאײשטאא n אז לוי
 םיםגלידאר. אירן §ון וןייראל• די פאר װארםליד

ױסדגןו אוױיםאד ן  טוז פירםא יאדןזי 1א אמ< ■תקט ו
yiy* אזייײ זשאולננו ײאד > r n y ר איד «ין  ט
שדינןןרימגא מאזזי ינקטאןא די אקארד.ר ראל  n ן

ױ קא ײאײח ז *װןק ««םן« ifrw ו wa רי 
מןס ױ סןו n וון וזי ן ג י אױך שן ןו ו  וארזימר או נ

m נ<י«איש״ די םיט אטאדביא די» u n n nם־

 ד« <מיד«טד־יאר«מ m קאיאל טדן טעגעחשעד ד?ר
 ״אוגרײםונגם אלם װערען באגײכעגט קאגפערענאען
 זיד װעלעז קאנפערעטגעז וױרקליכע די באראםומעך.

ויאד- קוםענחג אנפאנגעז ערשם
 ״*וגרײםונגם־ ביד־איאםיגע n פון גװעק דער

 ״קאגםאקם״ דעדגרײכען נו געוחנן אמ קאגפערענמד
 מיליםע־ א אח ״קאגםאקם״ כאםש באסעס. די םים

 די פון באנמם איאם װערם װעלכער םערמין, רישער
 דער אץ ארייטגודרינגען זוכען זײ נעת פראנוױזען

 בעם־ אס אױםדרוק דאזיגער דעד קען ליגיזנ׳, ״זיגפריד
 ■רעליםי־ די םון גושטאנד דעם כאראקטעריזירען טען

 געווארען אפגעהאלםען זײנען װאס קאנפערעטנען, נערי
 אסאםיאײ• םארשײדןנגע די פון ערחשסעפאר די םיט

באסעס. די פון שאנס
 ױגיאן״ דער סון םעגעדזשער שאר׳ םעםיועל וױ

 איאםיגע די אויסאונמען כאסעס די זוכעז ערקלערם,
מ לאגע״ אינדוסטריעלע ל  װערעז סמײכעגט קעז װן

 אויסגע־ שױן די ארוגמערגודריקען אױף שלעכט. אלס
 — ױגיאן״ די ארבײםער. די פון באדיעוגגען קע&פטע

 דער־ נים אכער דאס מעם — ערקלערט׳ שאר תאט
 חאבען װעלנע ארנעטער. אגדערגאו&ענס די לאזען.

 װעלען קאספען, פון געשיכםע גלאררייבע א זיך חיגטער
 אינ־ זײערע כאשיאען נעגעל און איץ םים איאם אויד

םערעםעז.
 דעם װעגען זיך האט שאר סעםיועל םענעדזשער

 די זײן ניט זאלען עס •װאס :פאלגם וױ אויםגעדריקם
ק באדיגגוגגעז׳ ר זרך נ מ  אוג• אז ׳איבעראייגם׳ טיף א

 פאר־ או אנטשלאסעז פעסס דיגען םיטגלידער זערע
 אױם־ ניט אנטשלאס^ן זײנען מיר פארװערםס. שירען

 דעיגרײ־ אתזעדע ןפו קײנע אינםש אן אויף אוגעגעז
 קאמף יארעז־לאגגעז דודד האמז םיר װעלכע כוגגען׳

אױםגעקעםפט״.
 װערט 62 לאקאל ױניאן אנדעוגארםעגט דער פון

 אגדערגאר־ גרעססע די פון אײגע או געמעלדעם, אױך
 אנדער־ מאנטרעי די דושױרזי״ גױ אין פירםעס טאגט

 מים אגריםעגם דעם כאנײט האט קאטפאני> גארטענט
אז ם דעריוגי ע ך ױז  די קריגען אגריטענם נײעם אוןז

 אױף ן־װא א אלאדד א פון ונגחענער א ערארגעט
 אין אױסבעסערונגען אגועוע אויך וױ שכירות״ זײערע

ארבעטס־באדינגוגגעז. די
 אײנשםיפיג תאבען פיוסע דער פון ארגעטער די

אגרימענס. דעם ראםיפיאירט שמחח םיט און

יוניאן־ שליסט 156 לאשאל גוו־ס נימ
מאך נוירמעס גרױסע דרײ םיט או

גערעכטיג־ ►------------------------------

 פיר• װיכטיגע גאר דרײ זײנען חדשיס״ עטליכע פמ
ד*• םיט אפםאכען שליסען «ו געפנרואובגעז געווען מעס

יוניאז•
, םילפ״ ניטיגג ״אמקא זײנען: פירםעם דרײ די

 I בראדעדס! קאילאן בײקלמ; עװ.׳ מארקם סט. 1610
י אמ בײקלמ׳ עװענױ׳ וואיקאף 9־11 t ״חאגא י i n t 

ע  יארק גױ סטריט׳ טע23 וועסט 119 מילם״״ ניטי
די  זײער זײנען ארבעטער די פמ געװינםען .

 םרמוו װעלכע העכערוגגעז״ שכירות אין םײ דייטענדע,
 m פראגענם׳ 22 װי הויך אזױ אן םאלען סך א אין

ארבעםס־גײסי דער ®מ פארקלענערוע דער אין אויך

 פאר־ צו זיר גרײט ױניאן מאכער בלאוז
אגרימענט באגײען װעגען האנדלונגען

 26 לאקאל ייניאז מאכער וױיםט און בלאוז די
 טיס פארהאנדלונגזנן די נו גרייטען אז שױן זיך הױבם

 הגם אגריםעגם, ױניאן דעם באנייען וועגען באםעם די
קראפס. אין זײז *ו חדשים דרײ גאך האם אגרימעגט דער

 פאד פארברײםומען די » שרים ערשםען דעם
 געטאס ױניאן די האט פארהאנדלונגעז אגריםעגט די

 איג«* איז וואם שאפ־טשערלײט, םון מיטינג א אויף
 דעם בײ םעפטעםבער. םעז7 דעם געווארען האלטען
 מ• דער באפאלמעכםיגם םשערלײם די האבען םיםינג

^ דער ®מ באאמטע די און באאײ זעקוטױו  *ו ױנ
 דפם באױיעז וועגען םארהאנדלונגען די םים אנגעהן

אגריםענט.
אינדוםטריע, וױיםם און בלאוז דער אין סעזאן דער

 קרײנדלןד, טשארלז וױים־פרעזידענט ערקלערט האט
 wt יוגיאז׳ דער פון מענעדזשער דער איז וועלכער

yrp ןימיא די טומ פוגדעסטוועגעז גוטער, אזא ניט

י 77׳מפעך ידי אץ*3 אדבעםער די״ פון םערעם^

 - קאם־ ארגאנחאאיאנם גרױסיז פון רעזולםאם אלס
מ י אגפידיז אמםאד־ דאו־ •ון 166 לאקאל ויט־גודס דער װאס פײן. ד מ » 

שייז שטײמר אמיתגסיװען אז אױן• אן פירט גןשאגעל

 ארכײמןר נאװעלסי און פמססיס
ספױיה געוױנען

 םןג פיר אנגעהאלטען האט װאס סםרייק׳ א גאך
 לאאןל יוניאן ארבעםער נאוועלםי אץ ■לאםםיק די האט
 םד םיט םו־ײד אין יאר־אגריםעגם *װײ א געװאונעז 132

ארבײםער. די פאר געווינםען דײטעגדע
ר רעיז א אגםהאלם אגריטענט גײער חנר ח א  פיז

 ספעניןלן דזנם אױםער שכירות• די אױף װאך א לאר
מ אוױי ;פאלעז ספעאיעלע אק העכערונגען לי עזןנ  ג
a דאס שא■; קלאוזד א באאאלט; מיט ױם־םובים n 

 ביכןו מײראל די אונםערזוכעז או יוניאן דעד פון
 % בענםש בײס ארבעטעז װאם פאכליים אלע אז און

* דעד או כאלאגגען םחען באיס ערעגד די אױך מי י
 יזיז24 דעם געװארען גערוםען איז סםרײק דער
 אנטזאגט זיך האבען כאסעס די וױ נאכדעם אויגוסט,

 אױ L600 איבער די אגריםעגם. דעם באנײעז או
טד טאז אײז וױ חאבעז שעפער 26 די פוץ כעטער מ  ג
איייו איז ײנקא דעד פון םםרײק־תף דעם פערס  געוו

 מד• Bin ןשאייאיאסאס גאטעס די װןן ארנעס. די
 ארבעםײ די פון עטטידאריאלס און אײגיגקײט די זעחן
W םיס געםעםעלם םטרייקען טןג םיר נאך זי האט

יוניאז•
 יוניאן די האט יאר פאר לעאטע די םאר

 נא »מ פלאםטיין די פון לאמ די פארבעסערם
ד איז אודיק יאר וװויי םים ערשט ארבעםער.  מ

 אויבײט* ךי און ארגאגיזירט װעניג זעחר געווען
 48 א פאר װאן א דאלאר 8 און 6 פארדינם בעז

 יונין ךי האס 1987 איז אדמםס־װאד. דיגן
 pw ח« םרײז־ אין םםדײק גןגעראל א רופןן

ר די חאגא סםדײק טן בן  ,׳ 4 אױםגעקןםטט ןו
מ  ןפי וױידזש םמימום א טיט ארמטס־װאד שםמדי

ו גױם װאן. א דאלאר ן ר ו סיגן  ממײאונג איו
מן אגריטענט מז אויכעטט די זיי ת מג  איז סזד

ען. גזנייאו פאונאטןרט מאחד ■יל נאך
ק האט — װגיאן, די * מאן״ייר ב  מלד

מד  ח־ װו« - xrxrrrti יײשזי דעי ®ה ח
מניזיייז *ו מהז־ גאד געמעז ר  ן

N בילדמגם

^ --------------------—4 1939 אהטא

 דער זון ססױיה 8 נײ ם׳חאלם
מטמני.״ נארטזןנפ ״אלפעא

 ״גערעכ־ נומער חנם מים דרוק *ום גײען םיר װעז
 איגטער־ ®ת מעלדונג א ערהאלםען םיר האבען טיגקײם״,
 אר• םױזענם די אז פלאםקין, אב. ארגאניתער נעשאנעל

 גארמעגם ״אלםענא דער פח שעםער םינף די אין בײםער
 אין ארונטערגײן בײם האלםען מישיגעז אין קאמפאני״

םםױיק.
 וױ נאכדעם געווארעז גאשלאסען איז םטרייק דער

 האם קאםפאני, דער פון פרעזידענט דער קאלל, םריינק
 יוניאן דער פץ פאדערונגען די נאמוגעבען אנםזאגט זיך
 אינםער• דער סיט אגרימעגם דעם אוגםערשרײבען און

 מיט האבעז ארבײטער זײנע װאם דעם םראץ געשאנעל,
 אינםערנעשא־ דעד פאר געשםיםם מאיאריםעם גרויםער א

 םארהאגד־ קאלעקסיװע אין סארטרעםער זײער אלם געל
 רי־ לײבאר געשאנעל די װאם אפשםיםונג אן אין לוגגען

דװ־כגעפירם. האם באארד לײשאנם
 פון פירערשאפט דער אונםער איגםערנעשאגעל׳ ךי

 אילינאמ מגםראל פמ ביאלים׳ מאריס וױים־פרעזידענם
 אנ־ האם פלאםקין. אברהם ארטעײזער אמ דיסטריקט׳

« דער ®ון ארבײםער די אוױשזנן קאספײן א געפירם ר  פי
 רא• שעבאיגעז׳ אלםענא׳ אין םאבריקען סינף אירע אין

 לעו־ םאנאםען. עםליכע פאו אנאװא און סיטי חשער
 אי־ אז געװאחמ חדכגעפירט עגדליד איז אױגוסט טען

דער פון באפעל דעם אויף ארבײטער די פון שםימונג
םמד פלן טראץ און ־

 באסעס די פון פאדערועעז די אוריקגעוױזען שטעל
 ווארשײג־ האם דאס סםרייק. א םים געסםראשעט און
ױםיגן די געהאם ליך  אוגםער־ זזאכאן זײ און וױרקמג נ

 ביידע אין אגריםזנגםס זײ אגריפענט. חנם געשרימנן
 אייגשםימיג און באגײםםערונג םים זײגען סעקשאגם

י פון געװארען גוםגעחײממ או־מםזנר. י

 לואיס סס. אױ פירםע נרױסע
אינפמרנעשאנאל םיפ םעםעלם

 אװעקאוחאלטעז אנגעװענדעם האט פירמע די װאס לען
 איגםערנעשאנןל די האט יתיאן׳ דעד םוץ ארבייםער די

 נאארד לעיבאר די יטץט.אדטאי גרױסער א פים געװאונען
 אימ־ די אלס אלנםערגעשאנעל די כאשסעטיגט דאן האט
 פארחאנדלונ* אץ ארבײםער די פון פארםרעטערין איגע
 אױפגעפאדערם וזאט יתיאן די און פירםע׳ דער סים גען
אגדימענם. אן וחנגעז דלעןאגהפאר *ו פירמע די

 P»־P ױו אין פארגעקומעז זײגען פאוזזאנדלונגען די
 אדבײ־ די טןן.24 בח׳ן טען21 דעם סעפטעםגער פון

 *p*o פון קאטימע א פרן פארטראטען געװען דיגען םער
 פלאטקק אב. ארגאגײזער טון סירערשאםם דער אונטער

 די יוניאן. דעד פון לאיער דער ליבערפאן, עלייעס און
 פאדערונגען. סססיגץ דיער ארויםגעשטעלט האט װניאן

 ־שטונדיגע40 א שאפ; יוגיאן א :געפאדערם בלוח האט זי
 שטמ־ א םענם 36 פון געהאלט םיניסום א ארבײםס־מאד;

װערען געסעםעלס זאל שםיק״ארבײם פאר פרייזען דע;

 האט פירםע די מאס ארבײטער סעראען ארבײט דער
מ איז טעטיגקײט nrsv צוליב אנטזאגט  םמ• עטלי

פאחנרמגען. מדװיכםיגע
ענטזאגט. פאדערונגעז אלע ךי אכער האט םירםע די

 גטערתרספא די פאר געוואחמ קלאר דעריבעד איז ןס
^, דער פון ג jb■ די אז יי r פאר־ «ו בדאח נים חאס 

ד םים האגדלעז ח אױפריכטיג npn* ת  א ו« קומעז י
 די פארניעז *ו בלױז אױםעז איז נאר מרשםענדניס׳

ו איז םםדײק דער פאדהאנדלונגען. בן וי ן  ערקלעדם ו
געװאדען.

 גינםטיגען געוױגען בעלט־מאכער
אגרימענמ

 בעלט־םאכער סון פענעדזשער שװארץ> העגרי
^ AO לאקאל ס אנ  אונםערגע־ תאט יתיאן די if אנ

 פיט םרײד״ פון סעקשאגט אוױי אין אגריםענםס שדימז
 די מים און בעלםס מעגם די סון פאנופעקטשודערס די

חנ אין ימס.סמדיקע  WPin די האט אגרימנםס גיי
אדבעםער. די פאר אױסבעסערוגגען װיכםיגע מװאונען

ס די פון געוױנסעז װיכםיגםםע די  ארבעםער מל
 וױי- יד אין רזיו א ז* סננאלס טיס אקײשאןװ «יו

 םאלעז טאגכן אין װאס שסיק״ארמסאד. די פון חשעס
װאד. • דאלאר 10 ביז 2 סון רעיז חװ־ ייי

מןן אגריטאטדפאוחאמ •  וװגעגאנגעז דינןן לו
מד י באסןס די xrm נאד גיט װײל שװער״ ו ך ני ג
מניז ײייײ אנ י * טיו י ח רי $י ייז ײ מ׳ י  נאר יוני

ז מ חי ד ^ מ I יאחלןנגט ייי מ ו  שגידות די r» ד
י ס י ס v יאלוז ןן שטזנו ^גו w w דון  מו

o די יתי־. « שסתײז 40 » p  * w יױס״ן גלײד

 האם אינםערנעשאנאל די ױאם םיםםײלונגען, לױם
 פערל־ פאיר דירןיקםאר רידזשיאנאל איהר סון געקראגעז

 א קא.> מאגוםעקםשורינג לאװענבאוס די האט שםיין,
 װאש *־אדמירם ודעלכע לואיס. םם. פת פירמע גרױסע

 איגםער־ דער םים אגריםענם איהר באנײט דרעםעם׳
 סזײ אױף איז אגריםעגם באנײטער דעו־ נעשאנאל.

אײם. יאר
 אר־ 300 באשעפטיגט קאטפאני לאווענבאום די
 פראאענם 90 און םרויען׳ די פוץ מעוססע די בעםער׳

 םינימום רי שםיק־ארבעס. ארבעטען ארבעםער די פון
 אנרי• לױם׳ז זײגען, שםיק־ארבעםער די פאר סקעילס

 סענט האלב ן פיט 32 פון געװארעז געהעכערם פעגם׳
 דחנםעם די פאו שםונחנ• א סענם 35 אױף שטונדע א

 דאלאו־ 46 ביז 30 פון האלסײל סארקויפט װערען װאס
 א סענם 40 סקײל וױידזש םיביםום די איז דאזען א

ססוווןד ״
 װאס קאםערס׳ די װעלען אגריטעגט דעס לױט

 א דאלאר 30 ביז 25 פון פארדינט איאס ביז האבען
 װאך. דער־ אױף דאלאר אוױי פון חױז א קריגען װאך״

 אלע אױך קדיגען מאך דער אױף דאלאר א סון רעיז א
װאד• סון ארבעטען װאס ארבעםער אנדערע

 פאשינעדי א אײן אױך שםעלס אגריםענם דעד
 און ארבעטער די פוױשען םכםוכים סעטלען או אױף
 םארהאג־ פריחעד דארף םכסוך יעדער פירסע. דעד

n»’ דער סמ טרעמערארפ די נוױשען װעדען דעלט r 
 בײדע סון סדעמערארפ די אױב פירהע. דער און

 די יארף אױםגלײד׳ קײן *ו קומעז ניט קענען אדדים
 ארביםריײ <ו װעוסח איבערגעגעבען אנגעלעגסנהײט

 װאשינגםאן פון םרײמאן, איוראעל פראםעסאד שאן.
 דעד אלס געוואדען אױסגעקלימז איז אוגיװןרזיםעם׳
_יr׳ ־:;-ייי: אדביטרײטאר.

רעזאלוציע אנערקענומ
 דדבאא עקזעקוםיװ און כאאטמע זרװײלמע די פיר

n זפי םיםגליז־ער n יתקמ- ײאירקערס באסאז קאװסדד 
 אױפ־ און סיססטען אונזעד אזים דריקען .121 לאקאל

 וױשניאק ברודןר *ו אנערקעגונג און דאנק ריכםיגםםעז
 געגע־ אוגז האט ער וואס *ײם, און עגעדגיע דער פאר
לאקאל. נײ־געבױרמעם אונזער איינשםעלען בײם בען

 ויין חילױ פרײגדלימר זײן אן או באגרײסען. םיר
 אורםײלדגגם־קראפם, רײפע זיץ »ח ערסארונג גרױססר
 אין גושטאנד. גוסען דעם דערגרײכט ניט םיר מאלםען
jot* זיז־ געםיגם יוניאן אונזער וועלכען

קןן מיר אנ װןו אויו ז ר  איבןד־ פאר דזבמםקי׳ן ב
 בו־ודןד *ו לאקאל אונזאד סון אײגשםעלתג די געבען

מן זאלוגן מיד או טאכענדיג סעגליך וױשניאק,  זיין קרי
חילף.

ף אײנגעשטעלט דיגען סיד װען איאם׳ ססס* א אי
 דער אין האפעגוגג םים פיר קרקדז סתראססגט, טען

 סארנעמוגן oyn לאקשל אוגזער או גלויבעז׳ און ווקוגסס
ן די סים זייס ביי זײם פלאץ ויק ו װן  יוגיאגס לאקאל ן
ר פיז מ »ןש1 »ע«יא ייג ל■א

(אתטעדגזשריבעז)
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רעזאלוציע. דאנס
 קאנד דרעם סים לr.רא חנר סון ארבײםער די

 ראםײ בײם האבען פעשילװײגיע, םקרענםאז״ םץ פאני״
 אנ־ פירםע דער םיט אגרימעגם נײעם דעם םיאירען
:רעזאלמיע םאלגעגדע גענוםען

אין  חגר ®ח ארגײט דער דורך אז אנבאטראכם ,
 אנשםרײג• אץ האלטונג פעםטער דער דורך אח יוניאז
 פיחנר לאקאלע און נאאיזעאלע אונזערע פץ גונגעז
 שםוםענװײז יאר פיגף למםע די מרך םיר האבעז
ארבײטם־באדיגגמגען. אוגזערע פארבעסערם כסדר

אין  פיר־װאכיגען דעם דורך אז אנבאםראכם .
 האבען סארענדיגס װאס גאר האכען םיר װאס ססרײק

 סיע־ םארבעםערם׳ םער נאך באדיעונגען די אס םיר
 ארבײטס־אײט דער סון פארקיראונג דער מרך *יעל

 ארום אזוי זײנען און װאך־ א שםונדען 35 אויף 40 פון
 װאס באדינגוגגען אלגעםײגע די vt געבראכם נעהעגםער

 דו־עם זײדעגער חנר אין ערװארמז האס ױניאז די
און אינחסםרי,

 סון ײם1 גאנגעו דעו ײה־ אז אגבאסראכס .אק
 פירפע, דער םים סארהאנדלתגען די פמ און םםרײק

 פײ־ גרױםע איז סארשסאגד אויםריכםיגקיים, די האס
 אינםערנעשאנאל אונזער פון פרעזידעגם פון היגקײםעז

שקי דח־ ברודער  אונזער פון דירעקםאר דער און חבי
 געװען רײזבערג. עלײעם וױיםיסרעזידענט דעפארססענס,

 סקרענ־ אין אונז, פאר קריגען און הויפם־פאקםארען די
 פארקיועונג שכיתו^ אין העכערונגעז דעגדײמעבא םאן,
 פאדבעסערוגגען אגדערע און ארבײםסיץײט דער פון
 TP דעריבעד עס זײ ארבײםם־באדינגתמזד די אין

שלאסןן:
א  דרעם םיס .ראיאל דער פון ארבײטער די םיר« 1.

 ראםיסיאיחנן גו סיסיגג ora עלסאחאספ יןאמפאני״
 סטרײ^ אונזער גאך אנריםענט פאדגעשלאגענעט דעם
 דריקמ .סאדערקװעדה ײניאן די אין םאי״ םעז10 דעם
 אנערקענוננ און דאנק אױפריכנױגען אונזער אױס דא
 עלייעס סרעױדעגט וױיט און דוביגםקי דזד פרעוױענס גו

סן tm האגען זײ מאס הילף דער פאר רײזבערג מג  מ
 אוגעדמיד־ דיעדע י פאר און פארגאנגענזזײם דער אץ

 *ו סםרײק דעם דערפירען <ו אנשסרסנגוגג ליכער
איז שלדם, דערפאלגרײכען א

 אתחגר אױמדדריקעז באשלאססז ווײטער עם ״זײ
 תר פאר אינטערנוגשאנאל דער גו דאנק הארגיגען

 loop זײ װאס שטיסס פמאנסיסלסד ברײםהארזױגסר
 נעסװסל סמרײק ®יז אײט דסר דװץ גסגסבסן אוגו
o p און שװסדיגקײטסן פילס בייקומסז גסהאלפסן אונז 

און שםרויכלוגגסז,
ו באשלאססז רװײסע סס «זײ  «ץ קאסיסס שיקסז ו

 חר־סװ״ס דובינסקי. ■יסױחמט «ו *סאלי««רס דסר
4100*10 דסד «ו און רייעסרג וירענס

______אסיססזס די
 פראנק דויייסר, קסטהסרין םילסר, J װיליאם
מאנסראגס. אנחשסלא סיי, לסאגארו פאקאל׳

 mקא דדסם װ. סגד ס< דסר סן ארנסטסר די םיר,
 שאפ-םשער־ אונזסד באואנקען סםרים, טס27 װעםם 144
 םא־ איבסרגסבסנהײם״ זיין סאר פרײנד׳ סאלאמאן סאן,

ומזסר איז ארבעט אויסריכםיגסר אח לסראנץ
 שאפ־ עדזאמ פרן סארבס דדס םים לסירסןאסש סײ־

o װאס סשסרסאן. p בריז־סד־ כסטסרס ארײנגעבראכם 
 ארכסססו *ו ארבעםער פון יתיאז״םסױאתגען און ליכע

 אץ «ײט איז מרלוסם ®ח אסגסזסן שאפי אונזסד איז
 אונזעד איז פארגמױגוג^ איז גים װעלכער אן סנסדגיס׳
iP io ro 0101 סזמ־סײדפש סו גרײס סזדוגס מסדאיX1 

 שםדײסיג* אלס אין אן •ד״זסן ססםלסן בײס רסגס
ד קייטסן J אונזער ®ז בססססז און וזווױל דסם מ i r

o סד וזסז גסלעגסגחײם דסד ביי p אלס גססגדיגס 
ד ססד ױססגר א im סס T* — לאיסי  *ו rm מ
loop חאס ססגשסן, א רײסן אונזעחג אין o p ר  ס
סד ייז בײנאכם, לאא סזיוזײטשזויססא וױזסן  יסלגסד י
t ססײ סד » אינסבסגדיג «ייס p ייי ארגססיי די 
Mfo — גסלסגסנחייס ראױגסו דסר ײס loop .םיד 

 אח דאלאר 20 מים ■רסזץנםידס אים ארססססו, די
p o m ס ן אין סרסאלג •י י  סראסו וױיססדדיגסד ו
סו מרײו״ימיאן אין איין מי ארססס נסלסר 4•רנ

*no סזיסז־ידסרלס םים
ס 41 »D אי ל•10מ
י PR זדײנסםיח ס. נ f וי f
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is װיט־פוןדוענט פה ענטפעו ji נדנפעוג w o t 9 ממאל פהi
מו צװעו מאד *א

 האם ,1939 אויגוםם׳ טען22 ינםטאג, ,
װאיר• קלאדיגג אמאלגאמײטעד די

םאר־ אםעריקא אװ ױגיאן קערס
 דער איז סטײטפענט א עפענטליכט

 געװען אח סםײטםענם (דער ■רעםע
הױים־ צװײ די פון אונטערגעשריבען

תי באאםטע. שלאס־ ױסף און הילפאן סי
 ארבעםער־ארגאגיזאציע דאזיגע די װעלכע דורך בערג),

עז צו געזובט האם ^יג ר א  שײכות אין ■אליסי איהר פ
 אינםערנעשאנאל דער מים האט זי װאס סכסוך׳ דעם מיט

 בעםהראוב דער אין יוניאן װאירקערם גארמעגם לײדים
איגדוסטריע.

 אײנגע• קען אמאלגאםײטעד דער ®ון ענםפער דער
p םײלט tjm האט םײל אײז :קאםעגאריעם צװיי אין 

 םים צחאפענהאנג אין 91 לאקאל םיט דירעקט םאן צו
 צו דא זוכען וועלען מיר םיםואציע. בעםהראוב דעד

 «ונקם. דאזיגעז דעם אויף ענםפער געהעריגען א געבען
 םים טאן צו האם פראבלעם אדער םראגע צוױיטע די

 גאר־ ליידים אינטערנעשאנאל די װאס שםעלוגג׳ דער
 דאזיגעד דער אין נעמען װעם יוניאן װאירקערם םענט

 אינטער־ די אז האפען׳ װילען םיר אמעלעגעגחײט.
 נאםעז אײגענעם איהר אין געבעז װעם אוץ קען געשאנאל

עגטםער. געהעריגעז דעם
יימצדפא<לאפ> %* רחיא ץא ■1

 אז זי« ערקלערט פרעםע׳ דעד אין פארעפענטליכט האם
 יוריםדיקגיע־שםרײט שום קײן נישט עקזיםטירט .עם
 די זי״ וױיל אינדזסםריע״> כעטהראוב םענער דער אין

 *גרימענםם, באלעבאםים די מים האט אפאלגאפײםעד
דורמופיײמ. אנטשלאםען איז זי װעלכע

 יורים■ i יא עקזיםםירט עס אז איז, עגםפער אונזער
 װאם דערפאר׳ דערפאר. טאקע סכסוך דיקציאנעלער

 אגריםענםם אזעלכע געשלאסען האם א&אלגאסייסעד די
 )jn די וועלכע שעוער. אזעלכע פזץ באלעבאםים די םים
 פארכאפם האבען זײ װעלכע גאו ארגאניזירם. ניס נמן
באםעם. די פון חילף אקםיװער דער םים .91 לאקאל פון

 ■וגקט אז זיך פאנגם שטרײט אדער םכםוך דער
־ ער אז ערקלערם׳ אפאלגאפייטעד די װאו דארםען׳  מ

שע«ע פארכאפומ די געםליך, :זיך דיגם ספוןדי א ד  ד;
 אנשליםעז זיך זאלען איבעםער אז באסעס, פון גוױגגעז

 גידע־ פון אײנשםעלונג די און ;אםאלנאפייםעד דער אן
 אוג־ הױפם־קלאגע, אונזער אוגאסס־כאדינגונגען. ריגע
 מ־ Bin אפאלגאמײםעז■ די אז איז, באשולדיגוגג זעד

 פעםא־ אױבעךדעדפאנםע די דודך אגריםענםם שלאסען
 קיו. סידגי מר. פון שםיצע אקםיווער חנר םים און דען״

 אסא* קאנםראקםארם דער פון םענעדזשער דעו קאהען,
 קײנמם iig נאו איז םאסולדיגתג דאזיגפ די סיאײשאן.

גמװארען. אפגעלײקענט נים
J יוגיאן װאירקערם קלאדיגג אמאלגאסייטעד די 

 איבער קאנטדאל האנעז םח ױ אז דענ^ אױף באשםיים
 גא־ איחר איז דאס װײל שעיער, בעםהראוב םענער די

 םענער־ פזץ יוגיאן ןלס םיסיזד און «פליכם טירליכע
 אוגזעד אויםדריקען םיר װילען שגײדעריארבעםער.

 זעקס־ נאך חאט אםאלגאםײטעד די װאס איבערראשוגג,
u ארז־צװאנציק rדער&אגט ויך און אױפגעכאפט זיך ־ 

 את־ דא דארף עס נױסיע״• און *םליכם איחר וועגען
ז װערען׳ טערשטראנען  זעקם־אוך די פון פארלויף אין ן

ד אײנציגע די געװען 91 לאקאל איז יאר צוואטױג  א
 בעםה־ די ארגאניזירם האס װאם בעםער־קערפערשאםם׳

 אפאל־ די פאריואס פרעגעז׳ ווילען מיר ראובישעפער.
 ״םליכם׳ איחד ערפילען צו געזוכם נים Bin גאםײםעד

מ  אנמ־ nrm )1933 (איז זעדארהעפ ״נרא״ די מ
 אינםער־ די געווען עס איז פארהערעז יעגע ביי גאנגען.

 בעםח־ די פארסראנזפז אױסשליסליך האס װאס פ«ל.ג<ש<
ארבעםעד. ראוב

 אטאל* די װאס פאר פרצגען, װיימד וזילןן מיר
שןד סי םיןי איחר באגריפען ניט Bin גן  פיר םיס •פי

 וועלכע ארבעטער, כצסהראונ y>vu B ײען צזדי^ יאר
ײמן ן וױעד ו ן ו ד«ם*לט■ דאד אין ןאגצשלאספן מי

 דער איבער ױריםדיקציע א האט ױניאן װאירקערם םענט
 די אז זײן, אפשר עס קען בעטהראוב־אינדוםםריע.

 איהר צוריקגעפונען אדער אנטדעקט האם אמאלגאמײטעד
 מר• װעז יים-1 דער אין גראד ״מיםיע״ לאגג״פארלארענע

 קאנטראקטארם דער םון מענעחשער קאהען, קױ. סידני
 ער וועלכע נאםעס׳ די אנגעבאמען האט אםאםיאײשאן,

 ביליגערע אנםהאלטען זאלען וואס אגרימענםס פארטרעט,
? באדיגגונגען

 קאנ־ א ביי אז באהויפםעם, אפאלגאםײםעד די .3
 םר. צװישען געווארען אפגעהאלםען איז װאס סערענץ׳

 גע־ פאטאפטקי, ער׳ האט קאהען, מר. אמ פאםאםסקי
 וױיזם ער סכםוך. דעם שליכםען «ו פאחוך א םאכט
 אונםעגליד געװען איז שםעלונג םײן צוליב אז אן, אויך

אויםגלײך. פרידליכען א «ו קומען «ו
 איז קאנפערענץ B ■אםירט? װירקליך האט װאס
 ■אטאװםקי׳ן. מר. פון נים און מיר׳ ®ח געװאחנז גערופען

 נאכדעם געװאחנן גערופען איז קאנםערענץ דאזיגע די
 ארײטנודרינגען אנגעפאנגען האט אמאלגאםײםעד די וױ

 מאל םיל האב איך וױ נאכדעם און שעיער, אונזערע אין
 חילמאנ׳ען, מים געשפחנכען געפירם םעלעפאז דורכ׳ן

 דערויף״ באשםאנען און קאהעז׳ אלעקם און ■אםאםסקי׳ן
 קאגפערענץ אזא םארקומען. זאל קאגםערעגץ אזא אז

 םיעע ®ון װאכעז פילע נאד געװארעז באוױליגט איז
ונגעזבאמיח

 ו «ו געװאגדןם ײד תאבעז
אסװשליסןן זיך מאפארל

ױוידי m אדקלעדם, ויי גל

* ״ישי
l נ i  wwmi
גאר־ לײדיס 1

 קאנםעדמז ילנער בײ איז ע& אז איז, םאקט דער
 םיר צוױשען םארשםענדיגוגג א געװארען דערגרײכם

 לואיס וױינשםײז, פארעי קאחען, אלעקם ואטאפטקי, און
 דא־ די אמאלגאמײטעד. דער פון אלװא̂ט אץ פוקם
 פאלגענדע אנטהאלטען האם פארשטעגדיגונג ױגע

:פונקםען
 געםײג־ זאל יוריםדיקציע װעגען פראגע די אז א)

 נוױ־ גוזאםענקוגםט א בײ װערעז געשליכטעט שאפטליך
 איגםעתעשאגאל׳ חנר ®מ דוביגסקי׳ ירעזידעגם שען
אמאלגאםײםעד. דער פון חילפאז׳ פרעזידענם איז

קוםען׳ אױשטאנו װעט סעםעלםענט אזא ביז אז ב)
 שעפער׳ פארכאוען אױפהערען אמאלגאםײטעד די זאל

^1 לאקאל םים קאגםראקםען האנען װאם
 פאר ;פראגען פאלגענדע די זיך אלעזשמ איאטער

 אפאלגאםייטעד דער פון סארשםײער די האכען װאט
 דאס װאם שעפעה אונזערע פאדכאפען או פארםגעזעצם

 אינסםרוקציעם די םון פארלעצוגג און ברוך א געװען איז
 דער פון בעאםםע די פיז געקראגעז האבעז זאלעז זײ װאם

 אזעלכע אז םעגליך׳ אפשר עס איז ? אפאלגאםײםעד
 גע־ ארויםגעגעבען :ים קייגפאל זײנען איגםםרוקציעס

 איגםםרוק־ געקראגעז זײ האנען אפשר אדער f ווארען
 םארװאם, און ? כאראקטער אנדערען אן גאר פון ציעס
 מר נישט קײגםאל זיך חילמאן האם ®רעגען, איד ײיל

 וױ סכםון־, דיזען שליכטעז או דובעסקי׳ן םים געגענט
? געװארעז באשלאסען איז דאט

A נים האם זי אז באחויפםעם, אםאלגאםייםעד די 
 מים אגרימענט אונזער ביז שעפער אוגזערע צוגענומעז

 וױרקליד װאלסען םיר אױסגעגאנגען. איז באטעס די
 איר פאר אמאלגאמייטעד דער ,באדאגקען״ געדארפט

 װעל־ באגרינדוגג, ,לעגאליסםישער* און טעכנישער
י ז  פיז האנדלונג איחו־ רעכםפערםיגעז איז באנתם מ.

 קע־ אבער׳ באדויערען, «ום שעיער. אונזערע ארבאפזזפ
םאן. גישט דאם םיד נעז

 אױסגע־ גים איז באסעס די םיט אגרימעגט אוגזער
 פעברואר װי םרי אזױ אױגוסט. פאגאט גתץ גאגגעז

מ  םיט גדעגפאדבי ןאי געשמעלס זיך איך האג מז7ד
 איד און אמאלגאםייםעד״ דער און חילמאן, ■ראזידענט

 און ״רעידם״. זײ געגען אראסאטטירט דעמאלם האכ
אױםגלײז־, פרידליכען א פארגעשלאגעז האכ איד

 געשטעלם וױדער זיך איך האכ םןרץ םעז30 דעם
 תאב איך און חילמאז׳ פרעזידענם מיט פארבינחנג אין

 פאר־ אדעד #רעידס״ דאזיל? די או וױסען, געלאזם איווס
ע כאפונגעז עד מז חז או זײפען שעיעד פ  איגן־ ניט נ

 אויבעז־ די איז 6&אנא יענעם אק געווארען. שםעלם
 חװ־ פון אפים אין פארגעקוםעז פערעגץקאנ סעדאדטאפ

 די קעז •ייי ייי • פרעגעו וױל איד אםאלגאמײסעד.
גיט זײ פון איז שאפ קיץ אז >לגאםײטעד8א

שוז אגריסעגט דאר ביז געװארען פארגאוט ױ  אװז נו
גיבען אליין זײ װען אױםגעגאנגען׳ איז כאלעבאסים די אוץ

 אץ געוואחנן אפגעהאלםען איז קאנפערענץ א אז צו,
 אגריםעגט דער אייחגר מאנאטען (זעקם מערץ מאנאט

 ״רעידס״, די דיסקוםירען צו כדי אויסגעגאנגען), איז
? אנגעגאנגען דאן שוין דינען וועלכע

 אל• םר. האבען (מערץ) מאנאט זעלבעז דעם אין
תי םר. און אמאלגאמײטעד, דער םון וואנא,  קיז. םי

 אסאסישי• קאנםראקםארם דער ®ח מענעדזשער קאהען,
 דזשיאראפוסצ באלעבאס דעם באפוילען צתאמען שאן׳

 A1 לאקאל םיט קאנםראקט א געהאט האם וועלכער
 jmti לואים םארשטייער׳ אונזער ערלױבען צו נישם

שא^ זײן אין ארײנצוקוםען
 זאקס הײםם, דאס (מערץ)׳ מאנאט זעלבען דעם אין
 די האם אגרימענט, דעם פון אייטגאנג פאר׳ן מאנאטען
 ןן באקומען קאםפאגי״ דזשעקעט םמאוקינג ״פירלעם

 עקס• קלאדינג יארק נױ דער פון לױואי״ מר. סת ״עצה״
 B לאקאל םיט קאנטראקט דעם אפצוברעכען טשעינזש,

 אנקלאמן זאל 91 לאקאל פאל אק אז זינען״ אין האט אח
 קדאדימ אמאלגאםײטעד די װעט םירםע. •ירלעם די

 גן־ און םיגאטג^ע די איבערנעמען יוניאן װאירקערס
 פיד* דאזיגער דער פון פאראנטװארםליכקייםען זעצליכע

• אקט! דיזעז פאר מע
Jo לך איז עם אז ערקלערם׳ אםאלגאםייטעד די 
 די וױ אדגאגמאאיע׳ גרױםע אזא אז גלױבען״ צו כערליך

 193&א זאל יונקה׳ מאירקערם קלאדיגג אםאלגאםײםעד
̂  יא< ארבעםעד. boo ערע װאס צוליב וועזען אזא
 tm םראגײקאםיש, װערט עס אבער קאםיש, קלינגען קען
 נע&יס איז באהױפםוגג אזא אז זיגען״ אין האט טען

 פאראנםװארםלימו דער ואטאפטקי׳ן, מר. פון געװארען
 וזיל איד אמאלגאםײםעד. דער פוץ אסיםםענם־פרעזידענם

 װעגק איחם דערםאנענדיג זכרון> זײן אױםפרישען דא
 םיו פאר געטאכט האט ער װאס באמערקוגג׳ א זיינער

 ״גרינבןתי, קאנפערעגץ. אויבען־דערםאנםער דער בײ
 די װעמז גוט גאנץ וױיסט ״איחר געזאגט, ער תאט

 שוירם־איגחם■ דער אין חערשעז עס װאס באדינגוגגעז׳
 מון געתאט םיר תאבען צודיק יארען מים םריע.

 די פון כאארד דזשאינט דער אין םיםגלידער םױזעגם
 איצסןר חאט שױרם*אינחסםריע די שוירםסאכער.

מ אנהאלספז מדזעז מיר אבעד־ ; p»־r גױ פארלאזעז י  י
 אױיד געלעגןגחײם א האבען מיר אױב און אפיםעס,
 פן־ שוירט דעד איז ארבעטער נעסזזראוב די צוקריגען

 םיר פארװאם בלעיםען׳ אוגז איחר קעגם יוגיאז׳ כער
 אױי עדנסםןי סאםע די פראגע דאדגער דער גיבען

״f םערקזאםקײם
 •V בארעכםיגזנז צו זוכט אטאלגאטײטעו די .6

n לײבאר חנר ראטענדיג האגדלונגען, פאםאםםקי׳ם ap 
 tn עךד גאגצז קלאגען אונזערע אגערקעגען צו גישט

 לאקאמ א געטאנט Bin װעלכע פיראע, חעילברח באלען
דן — ארבעםעד אוגזערע פון 300 אויף ra ײ n p 
ערקלעדומען. אײגעגארםיגע זעהר

 אםאלגאםײטעדחאסמ־ די אז םוגג>1באהױ די א)
 OW באלעז װאן די אז עטבער<6סעפ מאנאט אץ װאוםם

 ניייס א וױרשליך איז דאט — ארויםצומוםען בדעח האט
 גייי •לצגזװ־ אזצלכע װעגען זר׳תאבעטי ;זאמ פאר

 אפאל״ די אזױ וױ נישט, נאםת ווייםען מיר געהערם.
עדקתדיגם. דאם װעגעז זיך חאם גאםײטעד

ןאד Bin !י m באחױפםצם, אפאלגאםייםעד די ב)
— — — k-kkk •MtftHItftIMI  j -- —  OHBfe h liM  KMftMft K■■■ ■ ■I k i i i m - - דעד געגען חאנדלוגגעז געםיינשאםםליכע געשלאגען IP 

y אתז אד8 נײצס אמ דאס אויד םירםע. נאלען  I 
ז «ו וױםען. צו בעלז א מװוןן װאלםעז מ ר די מ  אי

ז f װעז f פארשלאג אזא וכם6גענ האט גאמײםעד י
אזויז וױ

 *לײז זי nt <ס#מוהױ§ס וולסוסייטעדףס די
ד געגעז קלאגעז געבראנם מ׳ באלצן ײאן דן ר I פי

g p M  MAM MMiAA MKKKa kmmkmMM MAM MkMIkM Miצד אזיך *םתױ באקוםען מיר האבעז שפעםער אז w u 
מן קלאגעס גען ע קאנםואקסאר^ די ג

!אפידפ^• אלץ cap Bin װצז :פראגעז םיר װילןן
י .1988 םעפטעמבער׳ איז י ײ י1869 י<ײל אי  י

ס אין דאטום םיגער  !וױכסיג bcobi איז פאל דן
 qpi n אז באהויפםען, צו אםאלנאםײםעד די

ד געגעז קלאגעז מד דן ױבןן־דודאאנ *יז •ירמא א
n MMUiM AMM MMk MMKM A 4  AAA MMMMM|k»1935 סעםבןו f אױב lf«Mpn ofn

י Bin צי*• w איז ײײל י״ז׳ געקעגם ײי י י י
נױר וױ§יל אױף און אדויםגעםופם, געתאט גישט

 בחנה געהאם נישט צײם יעגער אץ נאד םירםע די האט
ײ פון ארױםצופוםען f r נ i r

 איהר בארעכטיגען צו זוכם אםאלגאםײםעד די .7
 םעםרא־ דער אין שעפער בעטחראוב די אויף קלעים

 איבער קאגםראל דעם האבען יורד געגענד ןאליטען
 ױריםדיקניע די האם זי אז זאגם, זי שא^ פירלעם תם

0939 םאר נאך שאפ דעם *יבער
 איז םירםע ■ירלעס די םאקםען? די זײנען װאם

 אםאלגא־ חנר םח קאנטראל דעם אונטער געווען נישם
 חגר געווען גראד איז דאס אז איז, פאקט דער םײטעד.

 אי־ געראםעז האט אםאלגאםײםעד די וועלכען שאפ.
 קעיס די &1 לאקאל םים אגריםענם דעם צוברענעז

 מעק־ ריכםער םאר געװארען םארגעבראכם דעםאלם איז
 ראזענבלאט א. סאל כאשטיפט האט געריבם דאם קןק.

 ראזמ־ םר. קעיס. דער אין פארםיםלער דער דין צו
 קאם־ יירלעס די געפונען אורטײל זײן אין האט בלאם
 לאקאל םים אגריםענם דעם ברעכען אין שולדיג ואני

 אנט־ ראזענבלאם׳ם אז אורטײל״ ענדגילטיגער דער .91
 ארוים־ איז לעבען, אין װערעז דורכגעםירט זאל שײדוגג

ראזענפאן. סעםיועל ריכםער פון געװאחגז געגעבען
 בא־ פיר אז באהויפםעט, אפאלגאםייטעד די &

 אםאל־ דער אז ערקלערען. דורך אדכעםעד די לײדיגען
 בעטהראוב־באלעבאטים די םים אגריםענט גאמײםעד
וױידזשעס. די אין שנים ־*ראצענםיגען18 אן אנטהאלט
 אםאלגא־ די אז געװאוגשען״ זעהר וואלםען םיר

 דער אויף עגטפער קלארען א געבעז אונז זאל םײסעד
 גיט אדער איז באשולדיגוסג קלארער דאזיגער

 וױיחשעם? די אין שגים ־«ראצענםיגער18 אז געװעז
 דיחנקםעז אמ קלארעז א געבען אויםםײדעז פארוואם
 איז אגרימענם אונזער אק י פראגע דער אויף ענםפער

 געװארען געװאוגען איז װעלכער פארשריפט, א געװען
ר וןפ אטלטעױר ןלס a א יזפ טנגװיליבא ד; y i f l O 

 ־«ראצמ־8 אן איז ׳1935 אין װײדזש־העמתגג טיגע
תגג םיגע ש־העכע  האם פארשריפט די .1937 אין ^ז

 -18 אן זאל װאך יעדער םון סוף בײם אז געלױםעם,
 װע• געגעבען וױידזשעם די אױף חעכערוגג •ראצענטיגע

 אפאלגא־ די באשולדיגען םיר ארבעטער. יעדען רען
 גע־ אפגעשאפט איז פו־נקט דאזיגער דער אז םײסעד,
אגריםענם. איחר אין װארען

B אױב או ענטפערט. אפאלגאפײטעד די it װאלם 
 גישט איהר קייגפאל ארבעטער די װאלטען געורען׳ אפת

 זײ װאנען פון םאקע׳ זיך םיר וואונדערען געשםיצם.
 זײנען ארבעםער די אז גענופען, עס האט אםאלגאפייםעד

 איז׳ אפת פשוט׳ער דער ? איר פאר באגײםםערט אזוי
 םידני םר. און אפאלגאפײטעד, דער פון אלוואג^ םר. אז

 אסא־ קאנםראקטארס דעד פון םענעדזשער קאהען׳ קױ.
 צוױנ־ צו כדי כאסעס> די ארגאניזירט האבען םיאיישאן׳

 אפאלגא־ דעד אן אנצושליסען זיד ארבעםער די גצן
 ארבעטער די םסתסא זײנען דאס׳ גים אויג םײסזנד,

דזשאבם. דיערע טיט געווארען באדראעט
4T ארבעםער די האכען געלעגענהייט אײן בײ 

פען קו מ א  איז דאם כאשטיפעז• צו אלײן רעכם דאס י
 ארבעטער. בעםהראוב פון פארזאפלונג א בײ מוועז
 געװארען גערופען אםאלגאםײםעד דער פת איז װעלכע

 םיטינג יעגעם בײ יולי. םען8 דעם סקול. רעגד *יז
 עד־ זאל עם אז פארגעשלאגען, אםאלגאםײטעד די האט

 פירער־ איזור אוגםער גענעראל׳סטדייק א ווערען קלערם
יענעם בײ זײנען פראגען אופאנגלנעםע זעחר שאפט.

MUM MMMMMMM m̂̂ kMsm — r------------ m L m m MMS M iiM Wװאם ארבעםער. פילע פון געװארען געשםעלם סיםיגג 
 אר־ די «י ענםפער דעד װארט. דאט געגוםען האנעז
מנז װעם םיםיגג קוםעגדימח צום אז געװען, איז מםער

M M | M IM tliM IM i MMM k KKK—K.K.    ■ ---------------------I I M  מן ארײנלאזצן. גישט אינגאנצען שםעלער פראגע “■% 
 זעדיז צו כדי אפשטיפוסס אן דורכגעםירם דאן חאם

 מיליג זײנצן וחנלכע פאואן, דמען עס ארבעםעד װיפיל
 םירערשאםט. אםאלגאםײםעד חנר אוגטער סטו־ײקעז «ו

מ־ די r* פאר׳ געשםיםם האבען (עלף) 11 יתקם  אי
ת דאגעגען• — יי

 דח־כגעפידט אמאלגאםײטדד די האט אדפדער אט
n אחז איז פיקעםם אהן םםדײ^ כעסחראונ ״רוחיגעף 

ססדײקערם^
לא־ װאם געוױנםען, װיכטיגסטע די טוץ אײנע .9

ד אױסגצקעפפט האם 91 קאל  ארבי׳ מטחראונ די מ
ך. םים װאקעישאן װעגען פתקם דער געװען איז סעד.  ין

 געאאלם באסעם זײ האנען •לאן דאזיגען דעם יעסער
 חײסט׳ דאם יעי־ראל, זײעד פון פואצצגט מוױסעז י

 וױידושןם. ארגעטעו די פון גיט און קעשזןנע, יײער ייז
ם מן •ראצענט יי א  יוגיאז׳ דעד צו אױסגעצאלט זײ ה

a האם ייזלכע t םפןציעלען א אין געזמלטען n p• 
ta דאזיגען דעם 1« p אױםגמאלם יתיאן די האט 
v וװ דאלאר 19 פון סיםע יײגהײםלימ יי n r אד־ 

מז די אין עישאן.אקװ פאד מסעד א 1939 אמ 1988 י

----------------------— + 1939 אגןטאב.,

 דאלארס םױזענדע צעגדליגע אױםגעצאלם םיר האבען
 װא־ םון פארם; דער r» ארבעםער בעםהראוב די צו

 ■ובליקום״ אלגעםײגע דאם ■רעםע. די קעישאן־געלד.
 שטארק דעםאלם האט ארבעםער־באוועגונג גאנצע די את

אױפטו. דאזיגעז חגם געלויבם
וואיד־ קלאדינג אפאלגאםײםעד די האט איצם און

 די אין פאגד דעם םארניכםעם גענצליך ױגיאז קערס
 דער געװארעז אפגעשאפט איז עס ;שעפער נעטהראוב

«עי. םיט װאקײשאז םון םיםםעם
 אז גיט. אפאלגאםײטעד די באשולדיגען םיר .10

 ■ונקט א םים אגריםענט אן געשלאסען האבען זאל זי
 םיר װאם אבער ;ארבעםם־האך ־שםונדיגער40 א פאר

 אםאלגאםײ• אײנציגער דער איז דאס אז איז- יא זאגען
 גע־ עט װאו ארבעםער בעטתראוג פאר קאנטראקט טעד
 ארבעםם־ ־שםונדיגער37% א פון «ונקט חנר זיד םינם
 ,91 לאקאל םיר. װײל דערפאר. בלוח איז דאם און וואד

 דעם אין •ונקט דאזיגען דעם אײגגעפירם צוערשם האבען
 בלײ־ געםוזם דאך האט עפעם אלעםען, נאך אגריםעגט.

 הןד זײ װי גאכדעם עלספצצי עגט,אגרימ זײער אין בען
 אן באװיליגם און װאקיישאןיםאנד דעם אפגץשאפט בעז
וױידזשעס^ די אין שנים ־פראצענטיגען18

 אונז אויף פרתם זיך איז אםאלגאםײםעד די .11
װילעגין די אונז גים און ױ  לידערפימג בעןערלױ פון ו
 װעל־ געםהראוב־שעפער, אין ארנעטען צו 91 לאקאל פון
 גוםס־ א פאר מאס קאנםראל. זײער אונםער זײגען כע

 אםאלגאםײםעד די 1 גרויםפוםיגקײם א פאר װאס קיים,
 ארױס. אונז װארפט הױז. אונזער אק ארײן זיך רײםם
 פון םאםענם א אין און דרױםען, אין שטעהן אונז לאזט

 אונז ערלויבם און איק צוריק אונז זי לאדט עדעלקײם
אז באדיגנ. םים׳ן װיגקעל א אק שםיליגקעחזײט זיצען

KMMkMMftMkftAMA M̂M MftiklM MMM M «m L im  mkmפראטעםםירען. צו װאגען גיט זאלען םיר
- at &צזריקװײזען וזאןפ ירפ אסװ ,לײד אוט מו 

אםאלגאםײםעז־. דער פון נדבח די
p מעדארגע בעםהראוב די .12 m קליושרצ 

 בא־ װעלכע אפאלגאםייטעד, דער אױף אויפגעכראכט
 אוים דריקעז זײ ;ברױם שםיקעל זײער פון זײ רױבם
 דער פון אםיס דעם ויקעטען דורך פראטעטט זייער

 און פראמצסטירט דגאמײמצאפאל יד ײמצד.אפאלגאפ
 אמ װערעז אוגעשטעלט זאל פיקעםעז דאס או פאדערם,

 אין בלױז םען דארף פיקעםען אז דערביי״ ערקלערם זי
באזײגגונגען. עט־שא■סײ געגען קאפף

 דעד חזנרט סאקע דערפאר אט !גערעכט זעחר
 חנדפאר םאקע געפיקעם, אפאלגא&ײטעד דער פח אםים
 באדיגגתגען; םװעם׳שא• נאקעפפען װילען פיר וױיל

 קױ. סידני פר. באזיגץן וױלען מיר וױיל דערפאר, טאקע
 דער־ טאקע ן קאנטראקטארס די פון פירעד דעם קאהעז,

 כאטעט, םװעם״שא• די כאזיגען וױלען םיר װײל פאר
 םײגם באדױערעז׳ צוט פארטרעט. קאהען פו• וועלכע

 באםעם. די םק Ban פעכטיגע די באקעפפען אױך דאס
p אין m ל W די דאס איז — מ m A w w!־

MfeM MMM A kMMMMM MiMi MMMiM Mft M MmAM MMkMM I MMfeױ גים מילם קײגער ו גײן  To רױ וועחטאג דעם ןז
 גע־ זיד האט עס װעלמ לאגע אופגליקליכער דער פאר

װעםעם אבער סיסואציע. איצטיגער דער דורך שאפען
■MMMM MMUMMI iMMMM MMM m̂M O  mMM ^^M mk. ^.1--------וחגחמ שע«ער ררעםען בײ ױ« דעןץ עס וויז שולד
MMMM IMMMMMM mm MMMMMMftkM AfekM MAM MMMM mmmmmmmאח שעפער די פארכאפען ױאם די אדער שארכאפם 

ב!״ א .כאפט :נאכדעם שרײען גנ
 דאזיגע די געשאפען האם חעררען, םײנע װער,
שטארקי אזױ באיײפיעז םיר װעלכע םיםמציע,

 םעםעלםענם דעם װעגצן באםערקונג א שלום צום
 םידפע אוגבעסחר דעד םים אפאלגאםײםעד חגר םון
יילגצילעז־חע ױעז פת א•ק איז חג

 אםאל■ די אז געלייענם, *פארדוערםס׳ אין האב אין
 גרױ־ דער פיט אגריפענט אן טען1געשל Bin גאםײטצד

ױלצו פ*רפפ נאוחרגעט םעד  דא־ די .חעילבחץ ייזדמ
 חײל פאראיגםעדעםירם, שטארק םיך חאט גײעם זיגע

 טים־ ארבעטער, 200 פון נאפצן אין יוגיאן״ אונזער
 געגען םםרייק א אן פירם יוגיאן, אוגזעו פון גלידער

 םםרייק דער יולי• uiap זיגם פירפצ דאזיגןר דער
 זשר באסעס די ודיל געווארען׳ ערקלערט דעפאלט איז
 האבען םיר ארבעטער• די אױף לאקאוט א געפאבם גןן
אן  דצד צו םירפע דער געגעז קלאגעז געבראנט י

 לאקאוט דער וױיל כאארד, ריליישאגם לײבאר נעשאנאל
 אגרי־ דער בעת געווארען ערקלערט כאטעס די פון איז

קראפט. אין געזזעז נאד איז פענט
 די װען אז אוגםערשםרײכען׳ צו איבעריג איז עס

 חאבעז פירםע אויבעדדערפאגםעד דעד פון ארבעסער
עפײ ײצגטלגע ערטס*אין«פארװ ד מן  סעםעלטצגטםים א

p געװאלם ויך זײ תאבצן אפאלגאפייטעד דצר ap as 
לנ מים • p n trty im מז מאס א פיי ת  סע• צום 8מ

םאקםעז• אלע געזוכט האבען די םעלםענם.

 און איגםארפאציע ריכטיגע די געבצז צו זײ כדי
 זײ אז פארגעשלאגמ די איד האב פארפירען, צו גים זײ

 זעהן זיך זאל וועלכע קאםיטע. א אויםקלײבמ זאלעז
 פאםאפ־ מר. םים אדער (פרעזידענם) הילםאן םר. מים
 אח אםאלגאםייטעד, דער פון (ווײס־פרעזידעגם) סקי

 װעגען פאקטעז אםת׳ע די םים באקענ^ זיך זײ דורן־
 אםאל־ אין גדקוםעז דימןך זײ װעז טעטעלפענט. דעם

 הילפאן םר. אז געזאגט זיי מען האם אםים, גאפײטעד
 פא* םר. אז ערקלערם, אויך זיי האט םען ניםא; אח

 באשעםםיגט, צו איז ער וױיל זעהן״ ניט די קעז טאםסקי
 קאהעז אלעקם םר. זעהן זײ קענען װילען, זײ אױב און

םיםאג־צייט. מארגעז
ארדנונג״ דער אין איז אלץ אז זיכער. זײן צו כדי

 אין פאםאםסקי׳ן םר. אפגערוםען פערזעגליך איך האנ
 איהם האב איך קאםיםע. דער ®ון אנװעזענהײם דער

 קא־ די םארװאס ערקלערען צו איהם כדי אפגערופעז
זעהן. געוואלם איהם האם םיטע

 'אז םעלעםאן, אױפ׳ן געזאגם האט םאטאםםקי פר.
 דער אין אפצורוםען איהם חוצוה גרויםע א האנ איך
 ;געפיקעם װערם געבײדע אפאלגאפײםעד די pr« צײם

 קײן ניט האב איך אז ערקלערם, אייד פיר חאט עו־
 איוע. געגען קלאגען םיט עפענםליד ארויסצוקוםעז רעכם
psaP זיר זאל איך אז געזאגם״ םיר ער האם אױך i’B 
 די אז אינפארםירט״ גלײכצײסיג םיר אמ םישעז׳ גיט

 אז ;קאטערם די אויף לאקאוט א געםאכם האם םירםע
 קא־ דאזיגע די םאר געסעטעלם האט אםאלגאםייםעד די

 וי צו pap צו װאס גיט גאר האם ער אז םערס;
קאםיםע. װעלכער אירגענד צו און מיר *ו שנײדער׳
אמאלגאםײ־ די אז באטאנען, צו איבעריג איז עט

םאחעטװארםליכקײט זיד אנטזאגט םעד
n שוט׳ער א* ®pan וחנלכע p b די איחר. שטעלט 
 א«אל• »vppMMBa»gog8 א רפא אסװ 4 יזא גצראפ

 papi צו זיו אנטזאגט זי אויב איז געםאכם גאםײםעד
 ארבײםער, חוגדערםער די םון pbjppbw די זיגעז אין

p וועלבע אױף a לאקאום. א געפאכט האם
 גע• אםאלגאםײםעד די חאם : po’r pװיל םיר

 םירםע, די זי, כדי ®ירמע דער םיט ^רימעגם אז pשלאס
מיו זאל ® •״יאלמז ק מ ל נױ איז איז ן,«ױ איז •י

 שםאו א אחן ארבעםער ארוםדרעחען זיך זאלען יארק
אוכעט?

p מיר pוױל אוןוױיטער :r p: זאסאל• די ציװעם 
p גאםײםעד a p סעםעל״ דאזיגער דער אז לעחנןקער *ו 

 און קאםערס דאזען תאלכען א אן רירם װעלכער פענט,
psrP די אימארירם װעלכער B i’B חתדערםצר פון 

 P איז ״םעטעלםעגם״ אזא צי — ארכעטער כעטהראוב
? סעטעלםענם אםת׳ער

י ר ן ג ה ד ן נ נ י ר ג
 בעםהראוב םשילדרמן םענמחשער

אינםערנעשאנאל ,91 לאפאל

13 ט י י ז ►ן‘--------------------------------

רעזאלוציע. דאגס
םיט־ םילם, ניטינג *םינ^ױר פון ארבײםער די

UAMMM MMMM MMMM^i א M א i MMMM MMiMiMiMMM ■MMMM t■  גיד זײער •רעזעגםירם ה#בען ,loo לאקןןל ®ח גלידזגר
 םלאסםאק אוירװיגג ברודער שאפ־סשערפאן װעזענעם

 אנער־ סון אויםדרוק אלס וואטש ריסט תאפילטאן א מיט
uuyp בײם ארבײס ןפגעשטרײגגטע זײן פאר pa^ n 

 פארבע־ און אױפהאלטען איץ pa שאפ דעם טעטלצן
®P־p u n m y o o m n n  P ינילאפײלענ יד פאד ̂

ק האט פלאטטאק ברווער נ  ארבײטעד די 6נןון
ר פאר  בלויז Ban ער א ערקלערם, האט pa nau< דן

 pa יוגיאן דער פון םיםגליד אלם פליכט זײן געסאן
 פאראנםװארטליכקײט. זײן ערפילענדיג טשערםאן אלס
p האט זנר p.באװאוםםזײן דער tm a-ap p b in y i 

p די iiu m ia אלײז זיד איז איז ארבעםצר די פח 
a ער Bin בןלױגונג, געניגענדע i שױן a p p ער Bin 
p® אױך s jtn r n ר  די יבת8ל «רבײט זײן עןצעתצ^

jn •לט יתיאן דער פאר pa שאפ pa ^בײםער u p 
קאסיםגג די )p(אתטערמשריכ

 זיבעםע 498 *,,םראקם ״טאגלי pa •pB״sta די
p עווענױ, s p בײ a ,רזיץ8® אונםער׳ן מיםינג pa 

p 't* ראזענםעלד, איזידאר ברודער אגענט, ביזנעם 
 רינגלער, איזידאר םשערפאן, שא■ דעם •רעזענטירם

b*b אלם ריםםיװאסש, שײנעם ן u ip p p a i זײן םאר 
pa •pom די לםבת 6ארביי נוצלימר ta .םיר שאו 

 pa געזוגטערחייט prau דאט ^ל ער אים װיגשען
paynaa ארבײם. גוטע זײן ווייםעד

 דייװ pa גוםםםיין דזשעק :קאכױםןן די
פארדיע׳ קלאודיא ; 22 לאקאל pa לעשנעד,

.60 לאק. םון פײג פילי■ pa 89 לאקאל
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ווןגעז יולא מאכער ניט־טדס דער ns עוימחננ
®טאמאסייפעו תו

 ״פארווערטם״ אין איז ,1939 אויגוםט, םען22 דעם
 גע־ זיעען עס וועלבען אונםער םטײםמענט, א ערשינען

 שלאםבערג. ױםף און הילמאז םידני אונםערגעשריבען װען
 אםאלגא־ דער םון םעקרעםער־טרעזשורער און ■רעזידענט

 דעם אין אםעריקע. אװ יוניאן וואירקערם קלאדינג םײםעד
 ײ־ דעם מיט טאן צו געהאט האם וועלכער סטייטמענט,

 בעטה־ דער אין םאר איצט קומם װאס ריסדיקציע־םכםוך
 װעל־ פאראגראף׳ א געםונען זיך האט אינדוםטריע, ראוב
 155 לאקאל נים־גודם דעם צו באצויגען זיד האט כער
re וואירקערם גארסענם ליידים אינטערגעשאנעל דער 

ױניאז•
םםײם• אױבען־דערמאגםען דעם אק פאראגראף דער

:םאלגם װי זין־ לײענם מעגם
 דער מון 155 לאקאל ווען פאל, א געווען איז ״עס

 האט ױניאן וואירקערס גארםענם לײדיס אינםערנעשאגעל
 אונ״ זיינעז וועלמ שעיער, געוױסע איז אז באקלאגט, זיך

 װערעז אםאלגאםײטעד, דער סון ױריםדיקציע דער טער
 האם ואטאפסקי ברודער םרױען־קלײדער. פראדוצירם

 לאקאל פון מענעחשער דעם געלסאז״ לואיס םארגעשלגעז
 די איז אונםעחוכונג אן מאכען בײדע זאלען זײ אז ,165

 אײ גרײט געװען איז אמאלגאמײםער די שעפער. דאזיגע
י איגמעתצשאגעל- דער צו שעפער אזעלכע בערצוגעבען י

 שע־ דיזע אין האט נעלסאן און סאפםקי׳^א״ח^עלסאנען׳
 גארםענםם. געשטריקםע פרױען קײן געפונען ניט פער

 איז טראנקם םוויםיע מענ׳ס פאבריצירעז װעלכע שעפער,
 דער אונטער פארבליבעז אלזא, זײנען״ גארםענטם, עגליבע

אמאלגאםײטעד״. חנר פון ױריסדיקציע
 פון ,155 לאקאל סון באארד עקזעקוםיװ די סאי

 בח־ מענעדזשער, אונזער םאי און אינםערגעשאנעל, דער
 פמ 155 ״לאקאל אז ערשטעגס- לײקענען, נעלםאן, דעו־
 אמאל־ דער פאר באקלאגם זיך האם איגטערגעשאנעל חגר

ד דער אונםער זימען װעלכע װעגען.שעפער גאמײםעד  י
 װאירקערס קלאדינג אפאלגאםײטעד דער פון ריסדיקאיע

 ניט האט אמאלגאמײםעד די וױיל אםעריקא׳׳, אװ יוניאן
 פאבריצירעז װעלכע שעפער קײנע קאנםראל איר אונטער

 מיר טראגקם. בעידיגג אדער סװעםערס בעידינג־סוםס,
 חאם פאםאפסקי :בר. אז אפ ענםשידען אויך לייקענעז

 אינםער־ פון םענעדזשער נעלסאן, לראיס םארגעשלאגען
 אונ־ צןזאםעז זאלעז בײדע זײ אז ,155 לאקאל נעשאנעל
 אפ׳ אײד לײקענעז םיר שעיער״. דאזיגע די טעחוכען

 איבערצוגעבען גרײט געװען איז אםאלגאםײטעז־ :די אז
 דער פיז ױריםדיקציע דער אונםער שעפער אזעלכע

 ײגיאן״, װאירקערם גארמענם לײדיס איגםערןןשאנ^ל
 שעפער אזעלכע גיט האבען זײ אז איז, אסת דער וױיל
געגעגד. םעםראפאליטען חנר אין T* יארק נױ אין

 האנען פאםאפסקי און נעלםאן אז איז, א&ת דער
 אפאלגאםײםעד די וױ — ניט און טאפ 1”א בלזיז באזוכט

 אםת׳ גים איז עס אבער ;,שעפער״ — באהויפםעם
 ניט שאפ יענעם אין האנען פאםאפםקי און נעלםאז אז

 םאי גארמענםם געשםריקםע »ץ בעידיגג־םוסם געפונען
פתיען• םאר סאי און מענער פאר

שע•״ אז באתויפםוגג. וײער א• אויד לײקענען םיך
 יון םוױםימ־טראגקם מעגערשע פאנריאיחנז װעלכע פעד

 ױרים־ דער אונםער געגלימז זימעז גאר^סס, ענליכע
 הא־ שעפער אזעלכע אםאלגאםײסעד״. דער פון דיקאיא
האבען. ניט װעלעז און ניט מן«ײ
פאד־ א געמאכם האט אמאלגאםײטעד די יעם, 4

 אונ־ פירמעם געוױסע םיט אגרימענםם שליםען *ו זוך
 פיז פונקםעז ענטתאלםען חאבעז וועלכע באדינגונגעז םער

 אבער — ארבייםםישםונדען םער און וױיחשעם קלענערע
 װאם דערװאוסט זיך תאנעז ארבײםער די וױ שנעל אזױ
ז  זײערע געשלאסעז ענגזנר זײ האבען םאז, דא גייט «

 לײד־יס איגםערנעשאנעל דער פון 155 לאקאל ארום רײאן
 כדי םםרײקם ערקלעדם און יוניאן. װאירקערס גארטעגם

 טױ־ װאם באדינגמגעז דיזעלמ געװינען צו ײך פאר
מן. ארבײטער גים־גודס אנדערע זעממר מגי

 שע«עד דאזיגע די וזאגעז ןעפאקס די וײמן אט
 איז ■אטאפםקי בתדער װאם בא״ד דעם וחנגעז אײד װי

 *תימעז האכעז נעלםאן, בײדער מנאדזשער, אונזער
:פאלגענדעם ■אסידס האס עם אפגעשסאט.

i א מיט r ײני) טאנאט *וריק(אין»p« ימאל־ דנוי

 דער םיט אגרימענם אן געשלאםען 169 לאקאל גאמייטעד
 בעײ פראדוצירם וועלכע קאמפאני, ביםשוועיר סאנשיץ

 פונקט דעם ענםהאלםען האט אגרימענט דער סוטס. דינג
 װערען׳ באמערקט דא דארף עם םינימום. דאלאר 10 א םון
 אר־ אן אגגעפירם לאקאל אונזער האט שאפ דעם אין אז

 ארבײםער די פון םארלאנג דעם אויף דראיװ. גאניזײשאן
 עגטזאגט קאםעגאריש זיך האבען װעלכע שאפ, דעם אין

 וועלכע באדינגונגען, אזעלכע גוטצוהײסען און אטנונעמען
 לאקאל אונזער האט ענטהאלטען, האט אגריםענט דער

 איז ארבײםער די מ«ד אפרוף דער סםרײק. א דערקלערט
 אנגע־ האט םםרײק דער ־פראצענטמער.100 א געווען

 גע* געגװאונגען איז םירמע די צײט, װאכען 9 האלטען
 ד- ד. אונז, מים אגריסענט אן אוגטערצושרײבען ווארען

 אגרימענם דעם פח רעזולםאט אלם .166 לאקאל מים
 גע־ געהעבערם ארבײםער די םיז פארדינסטען די זײנען

פראצענט. 200 אױף .ווארען
 גאלד־םי דער םים פאםירט האם פאל צוױיםער א

 באשםע־ ארױםגעגעבען האט װעלכע םירמע, םפאםװעיר
 בראדערס פאםטער דער «ו םוםם בעידיגג פאר לוגגעז
 עס וױ נאכדעם פילאדעלפיא. איז שאפ) מענער (א פירמע

 פעםם־ איז אונםעחוכונג. אן געװארען דורכגעםירט איז
 באםרע־ דעם אין ארבײטער די אז געווארען, געשטעלם

 שםמדען גלות־לאנגע גצארבײט nram שאפ פעגדען
 פון רעזולםאם אלס לוין. נידעריגען זײער א םאר און

 געצװאוגגען יוניאן די האט אוגםעחוכונג דאזיגער דער
 אויפגעםאכט זאל ארגײם זײן אז מאנופעקטשורער, דעם

 און איגםערנעשאנעל דער פיז םיטגלידער פח װערעז
 אײנקלאנג אין זײנעז װעלכע וױידזשעם, אזעלכע צאלען

םםעגדארדס. אונזערע םיט
 און גרינחיל דעם םיט ■אםירט האט פאל דריטער א
 אמאלגא־ די האם שאפ דאױגען דעם אץ שאו. דעניעל
 פארלויף אין האס יוניאן אונזער וױ נאכדעס מײטער,

 ארגאניזזמיאנעלע רײע א אנגעפירט צייט יאר וװוײ פון
 כאגעגענס זיך האבען םיר וױ נאבדעט אח אקםיװיםעםעז

 די האם שא■ דעם אין אם — ױניאן״ .קאםפאני א מיט
 מים׳ן אגריםענט אז שליסען צו געזוכם אמאלגאסײםעד
אײגענםימער.

 ארבײטער די אז פאקט, דעם דאנק א גלויז איז עם
 שליםט דאס אינדוםםרי(און אנדערװעיר גיטעד דער אין
 תאט עם װער וױיםען פירמע) דעגיעל »ץ גרינחיל די אײן
 װאס דעם *ו געבראכט האט װאם פארטראטען, באמת זײ
 לאקאל פיז תף דעם געענםפערט האבען ארבײטער די

 גלײטנימױג חאם דאם און איגםערגעשאנעל׳ דער פון 155
 אונז סיט האם פירמע די װאס דעם, «ו געפירם אונז

אגריםענמ. אן געשלאםען
 װען פאלעז״ אגדערע אײניגע געװען אויך זײנעז עס

 אג־ שליםען «ו פארזוכען געטאכמ האט אפאלגאםײטעד די
 לױךגעהאל־ נידעריגע םאר באלעבאםים די םים רימענםס

 געװען דינען װאם ארבײטס־שםתדען, לײגגערע איז םעז
 די װעלכע אונםער באדינגונגען די פון סקעיל אונםער׳ן
 אםאלמד חװ־ אבער ארבײםעז. ארבײםער נים־גודס

געליבגען. ניט אנשםרענגומעז אלע די אס זײנעז מײטעד
 דאזיגע די איז דערםאנעז״ קענעז ײד װעלען פילע וױ
 באהאנ־ םרײד נים־גודם איז ײריםדיקניע װעגעז םראגע
 דעד פון קאנודענשאן לעצםער דער בײ גזװיאחװ דעלם

 יונקמ• װאירקערם גארםענם לײדיס אינטעתעשאנעל
 האם א׳, אי ״סי דעד פון פירער דער לואיס, ל. חשאחז

 באמער־ פאלגעגדע געמאכם קאנװענשאז דאזיגער דער בײ
 אנבאלאנגט .װאס :אנגעלעגעגחײם דער װעגען קונג

 אײגענעם אײער שרײמן איר מעגם ארבײט, נים־גודם
 איזדלםזעל־ גערעדם האט חילמאן םידני אױך םיקעם״.

זין. ביגעז
 םםײסםענם דער אז מײגומ, דער םיט זײנען מיר

 אינ־_ נים־גודם דער צו באצוג איז אמאלגאמײטעד דער פמ
 אפאלגאםײסעד, די זי, אז אנדײטונג, אן איז דוםטריע

ס טאז *ו זיד גרײט  געםאן האם זי וױ זננלימס מע
 די אז גלױבעז׳ םיר זדנײסםדיע• מטחראב דער אין

 *ו פארזוכען מאכעז װאדשײגליד װעם אמאלגאםײםעד
 דעס אן פירמזנס נים־גודס נױם אגרימענטס שליםען

 ײטעד.נאד נמדגודס די פון גוםזדיסוגג דער אז *ח וױסעז
ד רארנײמע אלגעםײנעד דער וױסזמ לאזען וײלזן סיר  מ

ל װעגיגג׳ מין פיר־ אזעלכע אז אפאלגאםײםעד, דעד סי

—-----------------------------► ® גערעכטיגקײ

 •m םעםםעז זײער א פיט װערען כאגעגענם װעלען זוכען
 gfct םים ײעלעז ארבײםער ניט־גודם די דערשםאןד.

 איג• די אויד מי אינםערעםען, זײערע פארטײדיגען כוחות
א. דער פון טערעםען ייגי
 םיפגך געטג שױן האבען ארגײטער ניט־גודס די

קאםפען. ױריםדיקציע אנפירעז פץ זין דעם אין מאכם
 יתײ• דער מים םכםוכים ױריסדיקציע געהאם האבעז זײ

 געוועזענער דער מיט ױניאן. װאירקערם טעקםםיל טער
 אינדע־י דער מיט ױניאז״, ״אינדאםםריעל קאמוניםםישער

 פיס אמ ייניאז וואירקערם טריםינג טעקסטיל פענדענט
י אט נאד ױניאן. ניםער־םעקעניקם דער  קאפסןן, אלע י
 םאראיי• צו זיך געלונגען ארבײטער נים־גודם די איז

 אינפעד• דער םון םאן דער אונםער ױניאן אײן אין ניגען
נמד די ײניאז. װאירקערם גארםענטי געשאנעל

 דערגריימן *ו געארבײם שװער האבען ארבײטער גודם
 ניט ענםשלאםען םעםם זײנעז זײ אח אײניגקײם׳ אם־די

 יד מאירקערס קלאדימ אםאלגאטײטעד די דערלאזען *ו
 xt ארגאניזאציע אנדער וועלכע אירגענד אדער ניאן

 ברײד און ארבײםער ניט־גודם די טמ רײעז די שפאלטעז
 װעלןן באסעס די װעלכעז פרן צושםאנד אזא *ו גען

געגיםען.
 בלױז אז אונטערשםרײכען. «ו דא װיכםיג אמ עס

 »ן פאטאםםקי, בתדער זיד האבען *וריק יאר א פיט
 טעקססיל דעד פון ריעװ, עםיל אםאלגאםײטעד; דער

 ײגמסקי ■רעזידענם קאמיםע; ארגאניזײשאן וראירקערם
 און אינטערנעשאנעל, דער פון זימערמאז׳ םשארלם און

 לאקאל נים־גודס דעם פון םענעדזשער נעלםאז׳ לואים
 סן16 װעםם 3 אץ קאנםערענץ א נײ כאגעגענט .155

 ן v געקוםען םען איז קאנפערענץ יענער בײ םטרים.
 גאר־ אנדערװעיר געשטריקטע אלע אז פארשטענדיגונג,

 פרויצד פאר פאי את גמנער פאר םאי בצגםנ^
 אינטערני דער םון ױריסדיקציע דער אתםער זײן
 0141 אין פאטאפסקי ברודער צוגעשםימט האט דעם צו

 IV נאפעז אין ריעוו״ ברודער און אמאלגאםייטער, דער פון
קאםימע. ארגאנידישאן װאירקערם טעקסםיל דער

 IV156 לאקאל אז װעחנז״ באםערקט דא דארף עם
 *4קא פער דעם איינגעצאלט האס אינטערנעשאנעל דער
 װןל• ארבײםער יענע (ד. ניםערם די פאר םעקס סא
 v גארמענםס) די שםריקען בײם באשעפטיגט זײנען כע

 IV אםעריקע, אװ וואירקערם טעקםטיל ױנײםעד דער
 קן־ ארגאנידישאן וואירקערס םעקםםיל דער «ו שפעםער

 V געװאתן׳ באשלאםען איז קאנפערענץ דער בײ מיםע.
וױימןו און אן איצם פון זאלי טעקס קאפיםא פער דער

MhKkkL j ...   - — u L u m M I M i t tגאר לײדיס אינםערנעשאנעל דער *ו װערען אויסגעצאלט 
 אױ־ אלע האבען דעם *ו אויך יוגיאן. װאירקערס פענט

 אפאלגאםײסןד- די אימשליםענדיג צדדינ^ בענדערפאנטע
צוגעשםיםם.

 0ודל& — בײדע אז באטאנען, צו וױכטיג איז עם
 נייפ קײן אין או גוט גאנץ וױיסען — פאםאפםקי און

 יר האם זי אז באחױפםעם, ניט אםאלגאםײטעד די האם
 איגדוסםרין״. אנדערװער .ניטעד דער איבער ריםדיקציע

 ▼ 36 לעצטע די אין האנען ארבײטער נים־גודם די
 די אמר ארגאניזירען, צו זיד פארזוכען פילע געםאכם

ט אלעמאל זיד האמן פארזוכען מגדיג ד םים ג דוו  א
 איגםערגע׳מד דער פון באנער דעם אוגטער בלויז פאל•
 גמרגזדי די איז יוניאז װאירקערס גארםעגט לײדים נעל

 I יין ארגאנתירעז *ו זיך געלונגען ענדליך ארבײםער
 9ארגאניזיי געהאלםעז האס אינםערנעשאנעל די יוניאן.

 3פא«ספא נאציאנאלען א אויף ארבײטער גים־גוז־ם די
לאקאלען. באזוניערע מן געגרינחנם זײ פאר און

 קלייד חנר אפגעקאפט האס אינטערנעשאנעל דער
 יי דאליר. פיליאז פערם׳על א םטרײק געגעראל לאנדער

jm פילע געװארען געבראכם חנרמי זײגעז np אחאד װי 
 1« לטאפדעױ א זײגען װאם לײדען. אנדעדע און טען

םםרײין. יעדען
 ייי פילאדעלפת אין םםרײק דסגימ~גי דער אויד

 אײגעגסליר זימען דארסען חיםםארישעד. א מװןן
 האט אינםערגעשאגאל די םטרײקס. «מײ געקופעז

 דאדנואפױ חתדעתמר שװערע אױםגעגעבען
 מנזיליגע געװארעז געמאכם אױןי זײמן עס

 דער איז אנשםרעעוגממ אלע די אם גאד
 » ארגאניזיחח «ו געלוגגעז ענדליד שאנעל
^פפילאוצל אין ארבײםער גים־גודס פון לאקאל

י טים ײםעזגשמצמאפע ביטעויע און שםארקע  י
 געהאט איגםערנעשאגעל די אױד האם לעבאםים

 rv באםיאוגמװ די דאנק א סםײסם. גײ־עגגלאנד
 I געווארעז געגרינדעט דארם זדז אינםערנעשאנעל

ir«גודט n•
איז איו יארק ניו איז •אסירם האם ?נליכעס
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r־B אין את רמז קראוקםאכער תו איז
ל»ננער ע. לואיס פון

יתיאן םאכפר ?*Mpp באארד חשאינם יארק ניז ססקרטםאר

 װאך דער אין אז ערװארם^ם, האט ען
מן אין זאל לײבאר־דעי פון אנ  םרײד ג

םונדעםם־ איז עס אבער ביזי. ווערען
 אםילו םלאו. היפשלאך פארט װעגען

 אר- לײן גוםער דער פמ שעפער אין
אײג־ פמ אויסנאם דער םים גײם,

 פאנגען זײ װען װעלכע שעפער צעלנע
 פאראי־ את םיזאז דער במ די ארבײםעז ארבײטען, אן

 •לע־ פילע אק ײאד דער פאר זאגאר םען האם בער.
קאטערם. אפגעלײגט צער

 װאך די םלאו געווארעז איז שעפער די אין ווארום
 אױגזםם די װי אזוי אז ערקלערט װערט דעי, לײבאר #ץ

 ריםײל די זײגען ערפאלג, קײן געװען גיט זײנען סײלם
 אנ־ האבען זײ װאם םטאק דעם פימ פארבליבען סםארם

 די װירקליד איז דאם אויב םײלס. די םאר געגרײם
 דער פון שעפער די מארום פארשטײן םען קען אוחאכע,
געשגיםעז• ניט האבעז ארבײט לײן בעםערער
שע־ די איז סלאו געוזען אייד איז עם װאס דאס

 אז ערקלערם װערם ארבײם, לײן ביליגער דער םון •ער
 ײראפע,א אין אײםגעבראכען האט קריג דער װי באלד
 ארמיט לײן ביליגע די װעלמ פח װארעם׳ די זײנעז
די און «רײז אין געשםיגען הױך ױיער געםאכט. װערט

 אח בתי קײן און םעפםעםבער׳ פאגאט גאנצער דער
Vגעװען. גיט

 װעז פראדזשעקם? א. J װ. דעם אין זיך םום װאם
 ניט פראחשעקם דער גאך האט צײלען די שרײב איך

 און םאנאםען. דרײ איבעד פון םלעק א נאך געארכײם׳
 םון תלם אלע לױם זײגען, װעלכע די םון םערסםע די

 םעז האט ארבייטען. צו בארעכםיגט דארטען װאשינגםאן,
 די פון פאנגע װײל פערםטע, די זאג איך אפגעלײגם.

 שגײדער אנדערע בײ באשעפםיגם פען האט בארעכםיגםע
 אר־ צו אנפאנגעז וועם ■ראדזשעקם דער װען פאכען.
 קלייבט םען אבער דאגען. ניט באשטיפט מען קעז בײםען

 איבער־ דער ווזנן אז פעגליך איז עס ארבײםעז. צו זיד
ארבײםעז. וראוזשעקט חנר װעם דרוק אק זײן װעט בליק

 ניפ מער װעם וראחשעקט דער אז זיכער איז עס
 באשעם־ האט ער וױפיל פענשען פיל אזוי באשעפסיגען

 אז טערװארטע פען אגגעפאנגען. זיך האט ער װעז טינט
 —פענשען הונדערט א וױ םער כאשעפטיגען גיט װעט ער
 גענופען ניט װעלען זײ און — װײניגער נאך פילײכם און

 ווערען גענופען וועלען זיי נאר אפיס, אונזער םון ווערען
דער צו דאס ציה איד כױראפ. רעליף פארשידענע די פון a ידןרם ^ a s t■ י 1»׳ ו״־ך יני י ״ י ז י ׳ 71ר11~י^ ־ ײ « : ־r,־ ״ ^ןד^ לי>ן ףך^ ץפ ואאופצקטשור^רס םילע וױיל םעםבערס, אונזערע םון פםערקזאמקיים או ןןןןןן י

דאס שק איך m דושאט דצם קיםצן פאנופעקסשורערס די זאגען אזױ ספעקולירען• צו געהאס
 םילס. די פון דירעקם ווארעס וייערע נים קויפען װעלכע

 זײ תאם דאס צי ס.דזשאגער די םוץ זײ קויפען די גאר
 װארעם די או נים. םיר וױיםען ארבײםען, פון אוגעהאלטעז

 אין געלעזען פיר האבען דעם וועגען געשטיגען, תאבען
 בד םפעציעלען דעם אין אױך און טרײדיפייפער דעם

ארוים. גים אםאםיאיישאן די װאס לעסין
 תירוצים אגגעגעכענע די קענען קלאוקםאכער דעם

 צופרידענשטעלען. גים ארבײם״ קײן ניסא איז עם װארום
 אנגעפאנגען זיך האם סיזאן דער בעפאר אז וױיסט ער
 באיערס קלאוק פיפ פארסלײצט געװען מארקעם דער איז
 ער װען געװארען. •ראםעצײעם אח סיזאן גוטער א יון

 תאט אויגוסם, חווש אין ארבייט קיין געהאט ניט תאט
 אפגעהאלםען היצען די האבעז פילײכם אז גערעכעגט ער
 חױ לײבאר נאך באלד אז געהאפט האפ ער אח ארביים די

און אװעק דעי לײבאר איז ארבייםען. אנפאנגען ער װעט

 בלבולים אויםצושםעהן געהאט האבען דזשייל, אין גןן
 גאנ־ דעם אױף זײנעז ארגײטער פילע ;באסעם די ■ז
פיקעם* דעד אױף געווארעז פארקריפעלם לעבען מן
לײז•

 זיך רעדם און אמאלגאפײסעד די קוםם איצם און
 אין רעכם יוריםדיקציע װעגען געלאםען און תאיג אזױ
אינדוםםריע״. גארפענם גיםעד .מענער דער

 יתקאיזם אינדוםםריעלמ ירעדיגען װאם די זאלעז
 אר* דמען װעלמ יונקמם, איז ארײנדרינגעז אױפהערען

 אײנציגען פאר׳ז גאזיס, אינדזסטריעלען אײף גאגיזירם
■ באריםעז צו זיד ליב האבען זײ וױיל גװעק׳ א ויו ז  ן

 די םחמשזרים. ,גרױםע״ פים .ױגקמם״, גחיסע מז
ר דאס םחװ מ  א פיז שטרהעגא װערען זײ וױיל גים, זי

 אר־ די פון באזייממגען די םארבעסערען צו באגער
בײםער.

 איגםעתע־ אונזער אז איבערצײגט, טיף זײנעז םיר
 איר פאחעצען װעם געחערען״ םיר װעלכער צו שאגעל׳
 יעדער ביז ארבײםער גיט-גודם די ארגאניזיחנן צו דדאיװ

 סמיײצ־ודגיא אן אן אמעשלאסען איז ארבײטער נים־גודס
n״’ ליי rװעלגעז צו אכטעגדיג ניט ׳ a trip זאל צר 

מר־ פעסט זײגעז םיר — םער נאד »ת ;מהערעז  אי
 נים קײגםאל זיד װעם אינםעתעשאנעל די אז צײגם,

 די וױ יקעזקטמא און דעןאפעט אזעלכע פיט באנוצען
 איבער* זײנעז tv ;דערפאנם פריער האבען םיר ייעלכע
 גיט קימפאל װעט איגםערנןשאנעל אונזער אז יײגם•

 די »ז באדמגתגען די וױמױגםסן: דאם מי־געסעז
 זין קלמערס ד.עגײט־או ל^דרי זײז זײ םעגען ורנײםער,

ארבימתר^ גלאװ אדער יייערס׳
יתימ״ ווןךרקערס ניםדגודע כאארד עקז.

נ אינם. ,166 יאקאל ^. מ מי י
םסנסחשטר. נוגלפאן, אאיס

הענם. אוגזערע אק נים איז עס װײל געכען, ניט
 דעם ביי דזשאב א ודיל אײנער װען אז ואליסי די
 רעליף א צו װענדען זיןי עד דארף פראדזשעקם קלאוק
 רעגירוסג װאשיגגםאנער די אװעקגעלײגם האם אפיס,
Vענדערען. ניט פיר קעגען דאס

 באלו איו פײגבערג איזראעל םעגעדזשער געגעראל
 ארײנ* אינםםאלײשאן״ דער נאך טאג צוױיםען דעם אויף

ו געטפען באלד זיך און אפים אין גענאנגען  די לײזען ו
 פאר־ איז כאארד דזשאינמ דער וועלכע םיט פראבלעמען

 רעארגאנײירעז צו גץגופען גלייך זיך האפ ער ווארפען.
 אזוי זײז זאל ארביים זייער אז ועוארטפענסס געוױסע

םעגשען. וױיניגער פיס נאר כעפאר, וױ װירקזאם
 צו א■ איצט עד גים אויפפערקזאפקײמ גאנצע זײן

 זעחר איז ער װעלכע םיט יראבלעםען, איגײםטריעלע די
 איז ער װאם צײם דער פאר אפילו וױיל כאקענס. גום

 קלאוק געהאם אױך ער האט יארק« נױ פון אוועק געװען
 פיל אים װעם עס אז זיכער איז עס לײזעז• צו ■ראבלעםען

 םיםואציע גאנצע די האבען װעט ער און נעמען נים צײט
העגם. זײנע אין

םעםבערשי■ גרויםער דער םיט באקענען צו זיך אוס
^ אונזעו־ פון ג  צו חאבען זײ װאס הערען צו און יו

 זײ־ זײ װעלכע אין פראגצז פארשידענע די װעגען זאגען
 םעם־ די ער באזוכם פאראינםערעםירם, םערםטענם נען

 םיםינגעז באארד עקזעקוםיװ די אױך און מיטיננען בער
 זמנרט םיםינגזװ די אױן• וױיל לאקאלען, אונזערע פון
 פארנעםם רײד זײגע פון און םעםבער דעם רעדען ער
 אםםערםםען לײז־עם קלאוקמאכער דעד װאס פון ער

 הזנר־ דעם םים זיץ כאקענט ער זעם םאג הײנםיגעז
 דע־ פארשיחננע די דורד םרײז־ אק צושטאגד שענדעז

 »ויד ער װיל באארז־, ײשאינם דער פון וארטםענטט
זאגעז• צו האמן אלײן םעםמו־ם די װאם העו־ען

 ער װאס דעם אויםער פעגצדזשער, געגעראל חװ־
 V האבעז װאם קאנפערענצען ספעציעלע צו אםענדעם

^, אונזער מים שײכות מ  םאג גאנצען א זיד עי־ געפינם י
 װעלכע קאםיםעס פארשידענע אױם הערם און אפיס■ אין

 שװי־ װעלכע פראגען סיעציפישע פים אים צו קוםען
שעמד• זײערע אק אריף מען

שאי־טשערמאן א צו אנערהענונג
 1875 *׳,פראקם פאאר -גחף־ס פון ארבעםער די םיר״
 צום פינק׳ פילי• םשערםאן. אתזער באגריסען בראדװײ,

y נײעם p א איבער אים גיבען יון u rn דאלאד 25 פון 
ז פאר י ר איו גוסער י ע מנ מ מד  שאפ• פאד׳ז ארבעט אי

באריק, מידםאן אגסן,9 אברהס קאפיטנ:
שםסתםאל ראובן דאשסר, אפריס

ט---------------------------------------- י י ז ► 25

רעזאלוציעם
גראדװײ, 1400 זאהן, פילי• םון ארבײםער די םיר,

 דעם אוגםער םיםינג, שא« א בײ םאחאםעלם יארק, נױ
 פיר־ ראח שװעסםער אגענט, גיזנעם אוגזער םון פארזיץ

 שאי־ אונזער באדאנקען צו באשלאסען האבען םקי,
 ארבײם גוטע זײן פאר םארקין, לואים בתדער םשערםאן,

 אויף ארבײט גוטע זײן פאר אויך וױ שאפ, אונזער אין
 טשער־ אונזער האט בײשפיל״ צום וױ געביםען, אנדערע

 םוםעם באדײטענדע פאל עטליכע געשאפען שוין םאז
 אונזע־ פאר ארבײטער די פון קאלעקשאנם דורן• געלם

 דייםשע די פאר אויך און ליח־ענדע, שפאנישע רע
פליכםלינגע.

 םיט איהם םיר ירעזעגםירצן אגערקעטע, אלס
מר װערטפולען א  זאל ער וױנשען םיר און סעט זיל

 דין םים אנגײן וױיםער און געזונםערהײם גוצען עם
ארבײם. גוטער

 שא■ דער פון םיםגלידער די אױן באדאגקען םיר
 די םעםלעז בײם טשערפאן דעם העלםעז װאס קאםיםע,
 םפעציעל ארבײם. דער פון צוטײלען בײם און פרײזען

 אק־ איז װאס רודערפאן, םארים בתדער םיר באדאנקען
געביםען. אלע אויף םיװ

:קאפיטע רעזאלוציאנם
יאריזער. םערי במינער, חש. אםלאם, בעני

זיבע־ 530 סםארק׳ און קעץ פון פרעסערם די םיר,
W ^ אי  צו דאגפ אונזצר אײם זצקדדז נ

 ■רעםערם דרעס םון םענעדזשער קאהען. פאקס ברודער
 קוד־ אליהו םענעדזשער אטיסטענס דעם צו ״60 לאקאל

 יונקמ אוגזער םון םטעף גאנצען דעם צו און רינעצקי
 אימרגעמגער און עגערגישער געםריײער, זײעד פאר

 יו־ײז־ און באדיגגוגגען ױניאן מרכפירען אץ ארבעם
 אוגז פון צופרידענחײם .בעסםער דער צו סעםעלמענםם

אלעפעז•
tv םים דיגעז זאלען די אז און געזונט די וױנשען 

 אונזעחנ פון אינםערעםען די געםרײהײם זעלבער דער
 ענערגיע זעלבער דער םיט זאלען זײ אז און ארנעטער
יוניאז• אונזער פון שוגאים די באקעםפען

סא־ 1נײםפ גרין, סעס ;םשערםאן אנ̂ו דואי
— פישמאן מאקס 4קאהא אב. לאמאן,

קאםיטע. די

 םיך געקוםעז זײנען װאס םיעע, פוײיגד אלע די םון
 געוחמ, קראנק לעצטעגס גין איך װען זיין, חולה מבקר

 אםםע די פון גערירט אפשטארקסםען געווען איך בין
 פוץ קאםיםעם אפגעשטאט םיר האבען עס װאס באזוכען

 זײנעז פענשעז װען צײט, אזא אין לעבענדיג שאפ. םײן
 פערזענליכע זײערע אין צוברעקעלם און צוטײלט אזוי

 םילען צו רתז נחת גרױםער א וױרקליך אח םיפפאםיעס,
 פרײנדשאשם םון אױסדרוק פראלעםארישעז װאריפעז א

 נאציאנא־ פארשידעגע פח םיטםענשען פצד םיםגעםיל און
 צוזאםעגגע־ האט צוםאל רײנער דער װעםען ליטעםעז,

פארגעסען נים קיעפאל װעל איד םאשינען. די בײ פארט
!■*■ ■■ 111■ MUM ftMkWi■* *U * ■    — I . - -     - - -טשערליידי איטאליעגישע די װען בילד, פאטעטישען דעם 

 האב איך װען טאג חנם באזוכם םיך האם שא• פײן םון
 װערםםולע א געבראנם און ערחאלם אביסעל שױן זיד

שאפ־םימארבײטער. מײנע פון מתנה
 אוים איך דריק צעןארה טיק פון טיפעגיש דער פון

 שא■* םײערע פײנע אלע צו אגערקעגונג און דאנק םײן
 קאם־ 4 םרם. םשערלײדי, ליבער דער צו םיםארבײםער,

װעקםלער. און האנאײת בתים בעלי די צו און •אגעלא,
גרוס״ הארציגען םיט

•22 לאקאל רעזניק, נײטען

שא^ קריםםאל פעקס פון ארבײםער די םיר,
 ארבײם, גוםע די אנערקענעגדיג עװענױ, זיגעםע 12

 גזד האט גארקי חשאו ברודער םשערפאן, אונזער װאס
 אױם םיר דריקען ארבײםער, די לםובת שאו פארן טאן

 אי־ און םעםיגקײם זײן םאר דאנק חארציגען אונזער
^ פראגרעסיװער אלם בערגעגעבעגקײט ברוחגו־. ײג

גו־ו־ אגענט, במנעם אונזער אױך באואנקען םיר
 ארבייט איבערגעגעבענער זײן פאר גאלדשםײז פאקס דעד
J אונזער פון ארבײםער די פאר W

m ,117 לאק• םרידמאז, ס. און גארבער 
.9 לאק• ראיעז, נייםעז יארישצפסקי, םאלי
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פראנט מערב אויפץ רוװנ איז אלץ נישט
רוצקי י. םמ

באארד דזשאינם אנדזשעלעס לאס מענעדזשער

 15 האבען אויגוסט, טען2 דעם יםוואך, ,
 אן אונטערגעשריבען קאנטראקםארם

 איצױ ױניאן דער מים אגרימענט
 העכערעץ װאך, שטונדען 35 די היםעז

 מיס ארבעםער זײערע pa שכירות די
אר־ און פראצענט 20 װעניגםטענס

קאנטראל. ױגיאן אוגטער נעטען
 אלס געװארען אונםערגעשריבעך איז אגרימענט דער
 ניט האט ער כאםש וועלכער׳ סםוײיק, א םון רעזולטאט

 אנם־ געװען דאך איז װאך, איין װי מער אגגעהאלםען
 ױניאן דער איז זיג דעם דורך שארף. און שײדענדיג

 װאם חלאת, םוועט־שא■ די אײנצוצאםען געלונגען ענדליד
 קאנטראקםינג־שעםער, די אין איינגענאדיעט זיך האם

 די אונטערגעגראבען וואלם געצאמט. ניט װעז װעלכע,
טרײד. גאנצען אין ױניאן־באדיגגונגען

 אין באשעםטיגט זײנען ארבעטער 250 אומגעםער
 ארבעטער די האבען םםרײק פאד׳ן שעפער. 15 די

 װאך א שטונדען 70 ביז 50 פון וױ פיל אזוי געארבעט
 די םון גוטהארציגקייט די וױ געהאלם וועניג אזױ פאר

ערלויבם. זײ האבען קאנטראקםארם
 אומגעזונד עקאנאמיש איז וועלכע קאנטראקטיגג,

 אנגעהױבען זיך האם אומגליק. אן — געזעלשאםטליד און
יאר עטליכע םיט אינדוםםריע אונזער איז פארשפרײטען

 די פון אױםמערקזאמקײט די צוגעצויגען האם געגענד
 װעלכער חשאבער, טי■ דער איםט. דער איז חשאבערם

 אין קאנטראקטינג דערםוטיגט און ארײגגעבראכט האט
 אנט־ «אן גערעדם. אלגעםײן אין איז. אנחשעלעס׳ לאם

 דער איז דאס גערעבטיגקײט״ סאציאלער pa לאפענער
 טשײמנער אונזער וועלבעז טי■״. ־ליבענדער ״פרײהייט

 דזשאבער סארט דעם םאר פארגעםערט. קאםערם אוו
 און שאפ״. ״אפען װאם זעלבע דאס ״פרײהײם״ סײנט
 פיחגר* דער אונטער אנדזשעלעם, לאס אין שאפ אפען

 װי ארגאניזאציעס אזוינע pa ברכה דער מיט און שאפט
די  קאליםארניא, סאוטהערן pa טומענדער נײםראלע .

 קינ• — םיינט פארמערם״, ״אסאשיאײםעד די pa אינק.״
 און ראםען־שנאה באדיגגונגען, סוועם־שא■ דער־ארבעם,

 זײנען וואם םארברעכענס׳ pa אוסגליקען אנדערע אלע די
 האט דזשאבער אנםלאסענער דער םארבונדען. חנרםיט

 איבער־ צו װאו באדעז םרוכטבאחגז א געפונען אאא דא
מז סוועם־שאפ. אלםען טײערען דעם פלאנ
מז ארסאבײש די אט א קאגקו־ געגוסען גלײד ח

 פארקױםען' דורך פאבריקאנםען לעגיטיםע די מיט רירעז
 זיך אום גלױז ארבעםער די םון חשבח אוים׳ז ביליגער

 שינדער נײע pa קאנקורענץ דער אויף אנצושטױסען
 נאד םארקויםט pa געקוםעז שפעםער זײנען וחנלכע

 עם חשבמ. ארבײטער׳ם דעם אױף וױדער ביליגער.
 אנגעהױבען האט םען אז שםופע. א צו חנרגאנגעז איז

 דעם אויף קאנםראקםינג־שעיער די pa קלאוקם מאכען
 אנ• זיד חאט מאם קאנםראקםאר דער אוקשאןיסיסםעם.

 ביליגסםען םאר׳ז גארםעגט דעם מאכען צו געבאםען
 יאםירם, אפס האם עס ארבעם. די געקראגעז האט ■רײז

 האס קאנםראקטאר גליקליכער דער אײדער גאך אז
 צװײ־ א שױן האט ארז־ער׳ ערשםען דעם ארויסגמנדיגם

 םאכעז דודך אויםגעקאנקודירט אים קאגםראקטאר םער
 געװעז׳ איז רעזולםאם דער ביליגעד. נאך־ ארבײס די
 פון שעפער די אין געשקלאסט האבען ארבעםער די אז

 אײנ־ בימאכם׳ שפעט ביז םרי דעד־ אין אזײגער זעקם
 פאר־ נידעריגע שעגדלין־ אזױנע פאר שבת׳ געשלאםען

 געװען זײנען דאם װאד. א דאלאי־ 20—18 וױ דינםםען
ארבעםער. מערםםע די פאר פארדמםםען דדרכשגים די

 גע־ באשעפטמט איז מאם ארבעםער, םי« דעד
 האלב־גע־ די מערםםענם זײנען שעאער״ די איז װארען
ר, ניט־קװאליטחױרמ אדער שולםע מ מ  זײ און או־
 רא־ עקסטלואםאאיע. פון קרבנוזו גזנטאלעז לײכם זײנעז

 וװוי־ געװען דינןן ראסעז־חאם *ז םעז־דיסקריםיגאאיע
ך כאנוגט זײגעז װאס מעטאדען. עקעלהאםםע די שעז  ג

ס *וריםען. סרבעטער די חאלסיװ גד ויסרען  איז דן
 וױ ״שעפער קאנםראקםימ דדעם די אין פאל דער םער
מד. קאנםראקםיגג קלאוק די אין שנ

בפאתאגדאר ךזי האט אזױ און  «יז קײס א ליממ
 אתזעד װעלכער אין אינדוסטריע. דאד אק סוועם״שעפער

אן תי i ײדר גאלוגמז איז י n r אח.קרבגות קאשף ®יז 
הויגען ױווו ^ די און לעפאגט״סטאגדא^ו דעם א מ מ ר ן

 םרייד• דעם םםאביליזירען גראד געװיסען א ביז און
 גרויסע א געווארען איז םוועם־שעפער די םון וואוקס דער

 אונטערצױ בלויז גיט געסםראשעט האט װעלכע געפאר,
 די אויך גאר ארבעטער. די םח באדינגוגגעז די גראבען

אינדוסטריע. דער םון עקזיםטעגץ םאמע און סםאביליטעט
 דער־ צו אויםגאבע גרינגע קיין געווען ניט איז עם
י אין ארבעטער די גרײבען  אין שעפער. קאנםראקטינג ן
 איז עם ווען םארגאנגענהיים, דער אין םאלען עםליכע

 אן סון ארבעטער די ארונטערצונעמען געלונגען אונז
 קאנטראקטאר דער האט םטרייק, אין שאפ אייטניגען
 םארשוואונדען וױילע א םאר איז און שאפ דעם םארמאכם

 די באזעצעז צו אימשםאנד דיענדיג גים סארקעט. םון
 ארבעטער די פלעגען שעפער, אנדערע אין סםרייקער

 םלע* םיר אח יוגיאז דער פח םארשװיגדען ביםלאכוױיז
 אז אין געםינען שפעטער וואכעז עטליכע מיט זײ גען

 אזא םון זין־ םארהיטעז צו שאם. קאגטראקטינג אנדער
 קאמפיין אלגעמיינעם אן אונטערגענומען מיר האבען לאגע,
 רעזולטאט׳ דעם מיט שעפער קאנטראקטינג די געגען
 ערשטע די םון ארבעטער די זײנען ױלי טען25 דעם וואס
 אין און סטרייק אין ארונטער שעפער קאנטראקטינג פיר
 אנ־ די פון ארבעםער די זיינען װאך םאלגענדער דער

 םקעב־נעםט ערגסטען דעם *וגעשטאנען. שעפער דערע
 שלאכם א נאך פרייםאג יענעם אדונטערגענומען מען האם
rx א גע?ראגען האם או«ערער1װעלכאז.אזק-&י-טגלי 

 אונ־ ארבעטער םרייעז עטליכע און קאם צושפאלםענעם
 דער םון םוף בײם געווארען. *ושלאגען דינעז זערע
 פראצענם 86 פאראליזירם געהאט שוין םיר האבען וואך
שעפער. קאנםראקםיגג די פון

 אונטערגע־ אגרימענט אן איז אױגוסם םען2 דעם
 קאגםראק־ נײ־געגרינדעטער דער מים געווארעז שריבען

 וואך שטונדען 35 א געוױנענדיג אסאסיאײשאן. טארם
 אין ארבעטער די פאר שכירות די אויף העכערונג א און
 געלונגען ענדליך אונז עם איז שעפער, קאנטראקםינג די

 «ו חשאבערס די פון םרייהייט פולע די אייטנתאםען
 די םון געװינסעז די ארבעםער. די אט עקםפלואםירען

 בלויז נים דועט שעפער קאנםראקטינג די אין ארבעםער
 באשעפ- דארט דירעקט זײנען װאס ארבעטער די העלםען

 די םארשםארקען אלגעמיק איז אויד וועט נאר םיגם,
 דרעס־ אח קלאוק־ דעי־ איז ױניאז דער פח פאזיציע

אינדוםטריען.
 אין אגריםעגט דעם באנײט נאר*וואס האבען םיר

 פארבעםע־ קליינע מאנכע «ים דרעס־איגדוםםריע דער
 דרעם*אגרי• דעם םיייליד באנײם האבענדיג רונגען.

 באדינגונגען די פארבעםערט אמ יוניאניזירט און םענם
 ווע־ קאנטראקםינג־שעיער- די אין קלאוק־מאכער די פון
 ארגאניזירען *ו ארבעט דער צו נעםען איצם זיך םיר לען
 אין אלץ נאד ארבעטעז וועלכע ארבעטעד איבעריגע די

שאפם. אםען

אנערהענונג םון אױסדרוק ־•
^8 ספארטווער״, .פארמאוםם די םת ארבעםער די

 עגד״• ״װיק א אראנזשירם האבען יארק, נױ עווענױ׳ טע7
 ס»25 אמ םעז24 דעם זונםאג. און שבת אויף ארויסםאר

 דןס לכגוד ׳י. ג. עלעגוױל׳ האםעל, אוליײן איז ױני״
 »ן ריעס, לואים ברודער ,23 לאקאל פון מענעחשער

 פון אויםדרוק אלם גאלד׳ סעם אגענט. ביזנעס דיער
 זײעדן םאר באאמםע בײדע צו אנערקענוננג טיםער

לייםטוגגעז.
 אץ באטײליגט זיד האבעז שאפ פון ארבעטער אלע

 זײעד א געװען איז שטימוגג די און שמחה דאזיגער דער
 מעםמדפ אײניגע אץ טשערמאז שאפ דער געהויבעגע.

 באג״ס• אץ האבעז קאמיטע, אראנזשירועס דער םון
 אנעימגוע םיםםטע זייער אויםגעדריקט רעדעם טערטע

 םד בײדע וואם דינםםעז ווערטפולע און גרויםע די םון
י םארםײדיגעז ביים געלײםטעט האבען אמטע  אינטן. י
שאפ. םץ ארבעטער די פיז רעםען

 שאפ־םשערסןן דער האט געלעגענחייט דער בײ
 פרן• װערטפילעז א אגענט ביזנעם דעם איבערגעגעבען

 פון ארבעםער די פח נאמעז אין אים וױנשענדיג זענם,
 נעליכע r« יארעז םילע און געזונט און גליק םיל שאם

םעטיגקײט.
 םד דעו־ .געאהלטען האט רעדע הארציגע זייער א

 געגעבען האט ער װעלכער אין ריעס. ברודער נעדזשער,
 jw טעטיגקײט גאלד׳ס ברודער םון אפשאצונג גענויע א

םאראנםװארטליכקײםעז. זײנע *ו איבערגעבעגהײט
 1»געווארען געהאלטעז אויך זיעען רעדעם ענליכע

 ■ראנד סעם ; 23 לאקאל םון םשערמאן גארדאן, ברודער
אגענטען. ביזנעס פרענק׳ דזש. און סשוק,

 גאלו, ברודער שמחה׳ בעל עצם דער האט שלום צום
n גאשײדעגע העבסם און האראיגע א געחאלטעז n 

 זײןד פאר ארבעםער די באדאנקט האט ער װעלכער אין
 פאד זײ האם ער און לײסםונגעז׳ דעע םון אנערקעגונג

 1זײ פארטײדיגען *וקונפט דער אין װעם ער אז זיכערט
 ז» איבערגעמנחײס זעלבער דער מיט אמטערעסעז רע

איאט. ביז וױ ענערגיע
 צוזאםענפאד דעם ביי געווארען באשלאסעז איז עם

 דןד אץ אנער־קענוגג דאזיגע די פארעםענטליכען «ו
 אינסםרואידס אויד איז קאמיםע די און פרעםע׳ ארבעםער
 שאיקא־ דוד גרודער צו דאנק א אױמנודריקען געווארען

 »ת וועלמד האטעל׳ דעם םיז אייגענטימער דעם וױץ,
 אויםןד־ זײן פאר ,23 לאקאל םון מעמבער א גליימייםיג
 האס שאפקאװיץ ברודער באחאנדלוגג. גוטער געװײנליך

 פון גאםםפרײנדליכקײמ די ארויסגעװיזען פאל דעם אין
 האטןד געװײנליכער א וױ ניט און אורח, םכגים אמת׳ן אן

אייגענםיםעד.
 ז״יז ;פמזערמפן ליװײ. בען : ע ט י מ א ק י ד

קאזמז׳ זײטשיק, מ. יערלשטײן, ק. גרײער׳
רעש.׳ ע.

אנערקעגונג פון אױסדרוק
 םון דרעם. דעב עגד םמארט פיז ארבעםער די םיר

 פיט שאפ־מיטיגג א גײ פארזאמעלט בראדװײ, 1376
 חיםעלפארב, אגעגט ביזנעס אונזער םח אגװעזעגהײם דעו

 װאקאציע װאך א און ריםםיוואטש א מיט ■רעזענםידען
 גוםער דק פאר םייזער׳ הערי שאפ״םשערמאז, אונזער
םשערמאז. אלס שאו אונזער אין ארבעט

 טשערמאן דעם געװאונשען האבעז אנױעזענדע אלע
ארבעט. גוםער וױיםערדיגעד זײן אץ גליק

: ע ם י & א ק י ד
פלוםהאט, ג. פערלמאן> דזש. װײנער, מאריי

םםעםיער. ם. אדעיארן׳ ליגא פײנגאלד׳ איזידאר

a״4P דרעם בי ״םי דער םח ארבווטער די s 
 משארשאפ־ זײער פרעזענטירם האבען גאם, םע35 וועסט
 גאלדעניי א סיט קלײנראק, איזידאר בתדער מאז,

 אימר־ אח גוםער דין פון אנערקענונג אין ריסם־וואטש
 סאריס גרודער ארבײטער. די לטובת ארבײם געבענער

 לויימ ברידער די און םשערמאן, געװעזענער דער לעש,
 גי־ באלױנם אויד זײנעז מאטקאוויטש מאקס און פינק

 גוטײ זײער פאר ירעזעגםען ווערטפולע מיט ווארעז
ארנײט.
 «י געװאחמ אױםגעדריקט אייד איז דאנק גרויםער א

 אומערסידלימיד זײז םאר זיםערםאן סאשא ברודער
 אײדזשוגי• ביזגעם *ום אױך און שאפ, םאר׳ן בײם

םערי. םײער
:קאכױטע
ק«מי םעם קאחעז, דזשא האלקין, דוד

 האבען חויז סוט אח קלאוק ליריק פח ארבייטער די
 ה. שאי־םשערמאז «ײער לכבוד דינער א אראנזשירם

 טאוסם־םײס־ ארבײם. איבערגעבעגער זײן פאד מאטלין
 לאקאל פון קאמיםע א און םילעד חערי געוועז איז םער

 גע־ זיינען רעדעם קודאע םארםראםעז. געװען איז 35
 ■רעזענםירם האבעז ארבייטער די און געווארען האלםען

ת ריםם־װאםש גאלדעגע א מיט םשערמאז זײער מן י א  ח
ד מז ייי ע עג  בימעס־ זײזװ־ «ו ירעזזמם װערםפולעז א ג

ארבעם. גוםער זײן פאר קרעםער׳ .3 ברודער אגאגט,
עםקמםקי, לואים םילעד, חערי ?אמיםמ: די

ל. חײמאז און קאפעלפאז בייםק פיז ; 117 זודזי׳
סיי ^6 לאקאל פון זאדאאקי׳ םי

 קאםםקי, און ענדיקםעד פון ארבײטער די מיר׳
 אתזער ■רעזענםירם האבען סםרים׳ םע39 װעסם
 ■•י םתמי שײנע א מים גלאזעד׳ סעס ברודעד מאן,

 דרימו םיר םלאכות. בעלי די םאר ארבײט גוםער
 ׳9 לאקאל pa םענעדזשער אוס דאנק אונזער אויס

 קאו בענדזשאסק מעגעדזשער דיסםריקס םארקין.
 וועלמ יאקאבריגא׳ פרצנק אײדזשענט ביזנעס דעם
 פאר געפאכם סןגליך קאאפעראציע זײער דורך

שא«• איז לעמז א מאממ
ד םיר___ מזייי א מז ח מ ע חנם •רץזעגם א ג

קעגיגסכערג• ברודער אוזשאסטער
 ח«זײ און קאחען סאס :קאסיםס די

pa לאקאל U7 ; ראזאגמרג׳ װילי
מי׳ פחװ־ ; 35 ®י ליקיל קי
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פאנד טױטעךבענעפיט יאר א
(חניארי)

סקולמאן. חײם פמ
סעקרעפאר.

p צו־ קען מען ױעלכע מעלות׳ אלע
 אונזער םמ פיאנערען די שרייבען

 האלםען פח םעלה די איז באוועגוגג׳
םאר־ אמ פארשרייכען pa רעקארדס,
װיכ־ םעםאדיש׳ pא קלאר צייכענען

דער־ נמליכע pא פאםירונגען םיקע
 זיי קלענםםע. םאםע די םארוגגען,

 דינן״ עס װיכםיק װי םארשםאנען, ניט אפנים האבען
 דעדפארונג&ן זייערע נמליד װי אויםםואונגען, זייערע
 קומט דעריבער נאכםאלגער. זײערע פאר זיץ װעלען

 אונ־ כ&עט אפטםאל pא שווער׳ דיער אז טאקע דאם
 אין ענץ הײנםיגען געװיםען א באלייכםען צו מעגליך

םארגאנגענהײם. דער pa ליכם דעם
 pa געשיכטע קורצער פארהעלםניסמעםיג דער אין

 פאר־ אלערליי געווארען געמאכט דינען ױניאן אוגזער
 אמ־ געװיסע עםאבלירען צו עקםפעריםענטען pא זוכען

 פארזיכערת־ לעבעבס pא פאנדם קראנקען םםיםוציעם,
 עםוואם וויםען אבער איר װילם אריינגעחנכענט. גען

 געװיסע צו אז בלױז, איר געפינט דעט וועגען גענויערעם
 אײנ־ םען האם געלעגענהײטען געװיסע בײ pא צײםען

 םים אבער ווערם עם פאנד׳ אנדער אדער אזא געפירם
 וױכטיגםםע, םאםע דאם דערמאנם גים ווארם איין קיין

פאג* די אם םיב»^ גועלכע צוליב א^ גיזא וױ ;
 pa מיר קענען בכלל אוגטערגעגאעען. דיגעז דען

 װעגען טאן, דארפען םיר װאם לערגען געשיכםע אונזער
 דעם װעגען געװארעז. געשריבען פיל גראד איז דעם

 גע• אוגזער שוױיגט םאן, נים ז»לען מיר וואם אבער
שיכםע.
דאפ־ אגהײב. pa אן מאל אלע דעריבער פאנגעז מיר

 טע־ טרײד־ױגיאן אונזערע pa סך א ורעגען אמת איז
 אין טױםעז־בעגעפים װעגען אייגגעשלאסעז טיגקײטען.

 שטיצען םחען זיך דערפאר װעלען םיר ױגיאן. אונזער
 בע־ טױטען אוגזער pa אויפםואונגען פאקטישע די אױף

עקזיסםירם. ער װאס צײט דער פאר פאגה נעפים
 האם םיםי, אטלאנטיק אין קאנווענשאן 1937 די

 בא־ מבינםקי. ירעזידענט pa רעקאמענדאציע דער אויף
 צו באארו עקזעקוםיװ דזשענעראל די םאלמעכםיגם

 פארפליכםענ־• פאנד, םויטען־בענעפים א עםאבלירען
 צאלען צו אויםגאמע, אהן מיםגלידער אונזערע אלע דיק
צאלוגגען די צװעק. דיזען פאד יאר א דאלער אײז

l A u n n  t u t  •% • i h h u i  m u h 4Kh m u  m השולײו ווין ̂גגעחויבעז זיך מסעססעגס ד<ם פון■
ט די אבער ,1937  ניט זיד האבען אױםצאלוגגעז מנעפי

 עס װען ,1938 דזשולײ, אין װי םריהער אמעהױבען
 פירט עס ױי פאנד. רעזערװ א אמעזאמעלט זיד האם
 אביסעל געװען םענשען אוגזערע pa מאנכע דיגען וין,

 אלער־ pa פאנה אזא pa ערפאלג דעם ררעגען סקעפטיש
 דאזיגען דעם געװארען געגעבען זײגזמ אדגומענטען לײ

 א אבער זײנען דאגעגען בארעכםיגען. צו םקעפםיציזם
 נאד זײגען pa איטיםיםטיש זײער געװען אנדערע םך

 ״אר־ װעט פאנד דער אז פייגוגג דער מים אויו איצם
 צײם דער םיט װעם אוגז אז pa אויסגעצײכעגם נײםעך

 pa הונדערט pa בעגעפים די פארגרעםערען צו געלונגען
פאר־ פיל. אזױ סאל צװײ אפשר ביז דאלער פופציק

kH U M ftU M U A ftlkkklk-----* — -------------- — - - - - ~ ^  ̂  ukaikinאױםגערעכעגםען װיםענשאפםליך קײן אז זיך# שםײט 
 גים׳ םיר האבען איטיממם דאזיגןן דעם פאר גרוגט

pa pa אוגגלױב־ אביםעל אױם דאס קוקט אויבעז־אויף 
 איצםיגע די אפילו אנהאלםען קענען זאלען םיר אז ליד

 pa ■ריםיום א בלױז פאר דאלער, pa 160 צאלונגעז
 עדפאתנג בױ־איצםיגע זײ אבער יאר. א דאלער יײן
 װי נים, דאס וױדערשירעכט ?ר, פארגאמענעס דעם «ו
באױײזען. ציפערעז עטליכע די

 חאבעז אקזיסטירט פאנד דצר װאם יאד דעם פאר
־ מגעפים. פאר איליקײשאגם 546 געקראגען פיר  מ

 pa 25^234 8םזנםבערשי א אױף 546 צאל די סיילס
 2h ארום געװען איו רײט טויםען דעד אז דאס, םײגס

ד ייסגלידןר םױזאנד. מ
 טאיאיײ די pa טױםען־רײם דורגשניםלימר דעד

 ארבײםער חנר םויזעגם. ■ער na 8 שםאםען נעםע
n צװעלף רלאתגז88 יאר לעצטעז דעם האט דמג r  pa 

ר pa בוד־במדערס די םיםגליחװ־. זױר pa פױואגד  מ
p חאגאז aס געחאם ־  טיײ זעלמז ת

n אװאלף a ם אד8 םױזעגד ״ ת יי
«ו

 דער־ קען נאטירליד דאס קלײן. אומבאדײטענד ריים
 איז מעמבערשיפ אוגזער װאס דערמיט, יוערען קלערט

 אר־ pa םיטגלידער די וױ ױנגער פיל דורכשגיטליד
ארגאניזאציעם. אגיערע די pa רינג בײטער

pa גענעפים םויםען פאר אפליקאנםען 546 די 
 פולע די גאצאלט ■ראצענם, 66 אדער ^62 םיר האבען
 דאלער. 54^00 צוזאמען באםרעפט וועלכעם םומעז׳

 צוליב קאםיםע, די האט אפליקאנטען זעכציג pa דרײ
 בע־ דעם pa טײל a בלױז באצאלט אורזאכען ססעציעלע

 ונקט8 דאלער, הונחגרם צו זיבעצען נעמליך: ־געםים,
ק pa פינף צו צאל׳ אזא מצי  צװאג־ pa אכם דאלעד, זי
 פופ־ pa פיגף פאל איץ pa pa דאלער פופציג צו ציק
 דאלער. 4,430 דאם באטרעפט צוזאמען דאלער. ציג

 צו אויםגעצאלם פיד האבעז עס, הייסם ארום, און ארום
 הונדערט דאלער. pa 58,730 םומע די אפליקאנםען 425
pa זײנען אפליקײשאנס צוואנציג pa אין קאםיטע דער 

 םען דארף pBר3ח געױארען. צוריקגעװתען גאנצען
 צר זײנעז וועלכע םערציג׳ pa דרײ ארונםעררעכענען

 נאך דינען די װאם גרוגם, אויפ׳ן געװארען ריקגעװיזען
 צו־ צאל די געװען. גיט מעפבערם קײן יאר צוױי קײז

 pa אכם צו רעדוצירט חנריבער ווערט ריקגעײיזענע
 דער pa ■ראצענט פופצען קארגע איז וועלכעם זיבעציג׳
*סליקיישאנס. צאל גאגצער
 איז פארשטארבענע אלע pa עלםער דורכשניטס די
 pa דרײ מאגסביל ;יאר האלב א pa פופציגי צו געװען

 די דורכשניםלין־. יאר פעדציג pa דרײ פרױען פופציג,
 pa געשםארבעז זײנען מענשען די pa צאל גרעםםע

 נעמליך, יאר, זעכציג pa פופציג צװישען עלםער דעם
 םוי־ אלע pa פראמנם דרײםיג pa זיבען אדער ,204

 צװישען עלטער. דעם אין געוחװ דמען טעךפאלען,
 געווען צאל די איז פופציג גיז פערציג pa יארען די

ײ אדער .127 פראצענט. צוואנציג pa דו
דרײ־ pa יארען די pa געשטארבען זײגען זעכציג

 גע־ זײנען ■ראצעגם צװאנציג געגויע פערציג. ביז סיג
 עם־ זיבעצי^ P3 זעכציג pa עלטער חנם pa שטארבעז

 *וואנציג. pa דרײ געמליד״ אראצענט, פיר װי םער װאם
 ביז צװאטױג pa עלםער דעם pa געשםארמנן זײגען

 pa געװעז pa גאטירליך״ צאל, קלענםםע די דרײסי^
 זײגען װעלכע די pa צװאנציג, וױ װײגיגער עלםער דעם

זיבעציב pa עלםער געװען
 לױט געװען׳ pa פאושסארמגנא צאל גרעסםע די

 אידעז נאד ^46 נעמליך, אידען, גאציאגאליםעם, זײער
 גע• זײנעז םערציג ;96 געםליך, איםאליענער, קוםזנן

 זעכציג pa פיר איבעריגע די אםעריקאנער. ױען
נאצקמאליםעםען. אנדערע 14 צװישען צוטײלם װערען

 די pa געװעז זײנעז םעלע טױםען צאל גרעסםע די
 ױני pa קלענםטע די יאנואר, pa דעצעסבער חדשים

pa .ױלי
 פאר זיד מיט שםעלען ױעלכע לאקאלס, יארקער נױ
 געלײ חאם מעםבערשי■ אונזער pa ■ראצענט זעכציג
 גע־ אלע pa וראצעגט זיבעציג וױ םער עםוואם פערם

שטארבענע.
 םיםגליחװ־ געשםארבענע די pa צאל גרעסםא די
 פינף pa משך a פאר ױניאן דער צו באלאנגם האבען

 פופ־ pa אקס חונדערם באםראפעז האט צאל זײער יאר,
 pa חונדערם געםליך, צאל, גרעסםע צוױיטע די ציג.

 פעדיאדזנ a פאר יתיאן דער ו5 באלאנגט האמן אבצען,
pa זעקם ht,קײסעס פיטי געװען אויד זײנען עם ־ 

 pa משד א פאר ימיאן חמ־ צו גאלאגגט האמן װעלכע
s צװאנציג pa גײז r.זיבעז צו זזנקס ־ pa צװאנציג 
ht,ײמז ־ .p.ו m .up p»j צו דד

 נים יז8 םױם צנין דעד אז זאגען, איד וױל בכלל
r v שםארקםםע די אבער אנגעגעמער, צו pa prop 
 na עם איצושםעלען. בכזז pn גים דאס װעם וחנלם דער

 או ארגאניזאציע װעלכער זדרגענד pa ליכם8 די אגער
ײןד pa םױט דעם צוליב װעלכע, די העלפען  ברױם־ ז
 עס pa ל»נצ, געדדיקםעד ijpn a pa בלײמן געבער,
 גזר האם prop אתזעד m זאגזח׳ קזמען צו מיר פרײד
ריכטונ^ דימװ־ pa uaa* לױמגםװערמז a מאכם

pa w חנד naa ן דער» ױ ם ט  קאםיםע בןממי
 ילי’ ױגי׳ םאגאמז די דװץ• אױסצאלוגגען די װעגען

pa ימרען געדדוקם ומלם *־יגוסט pa מז ס ק נונמד נז

 םטאר פון ארבײטער די פאר באנקעט
קא. גארמענט

זײ־ םיט ארבײםער די pa באנקעם שײנעם א ביי
 קאגםראקטאר קא., גארמענם םםאר די pa פרויען ערע
pa דזש. ברודער געעהרם מיר האבען שנײדער, לואיס 

 ארבײט גוטער p’t פ#ר אגענם, ביזנעם אונזער װאלאך,
 צײם דער פאר שאפ. ^נזער געוױדמעט האט ער װאס
 האם שא■ אונזער *י אטענדעט װאלאך ברודער װאם
 די אויפצוהאלםען גײםם א pa געהאנדעלט תמיד ער

 אינםע־ די אין געהאנדעלם pa אונז צװישען אייניגקײט
שאפ. pa ארבײטער די pa רעסען

 באנקעט דעם אויף זײנען םעמבערם די pa רעדעס
 לויב גלויז געהאט האם יעדער pa געווארעו געהאלםען

 דער ארבײם. גוטער װאלאכ׳ס ברודער פןר װערםער
 ער pa װארם לעצטע דאם געהאם האט גאסט עהרען

 pa ארבײםער די דינען צו װייסער פארשפראכען האט
 פאר־ דער אין געםאן דאס האט ער װי צוקונפט דער

גאנגענהײט.
 םשטרמאן — 117 לאקאל קאהען׳ הערי

 35 לאקאל ר#זעגט#ל, די״װ
 9 לאקאל קלײז, דזשײקאב

10 לאקאל פינקעלםטײן, בענדזש.
, קאמיםע.

.רעזאלוציע אנערהענונגס
שאפ, װײם׳ pa גילבערם pa ארבײטער די םיר,

 צו אגערקעגונג אוים דריקעז םטריט, םע38 ױעםט 230
^ לואים ברודער ביזנעס־אגענם, אונזער ש לד א  פאר ג

דז ױוא ■רבײסא מזצדג זי״ז ק t ײי b אדק<גא ױסא‘ 
 איעגהײם, דײװ ברודער שאפ־טשערמאן״ אונזער צו נונג
 גלייכצייםיג טשערמאן. אלם ארבײט גוטער זײן פאר

 ברודער םיי פרעזענטירען צו נאשלאסען אױך װערם
^ ש לד א  מתנות װערםפולע םיט אפענהײם גרודער םײ ג

pa גאמען pa ארבײטער אלע pa .שאי
 װײטער• צו ערמוםיגוגג אלס דינעז דאס זײ זאל

צוקונפט. דעו־ pa ארבייט דיגער
 ז׳פראנקענשטי •a pa P3W m בעקער, לואיס

pa קאפען, נײםען ;117 לאקאל pa .9 לאק;
35 לאקאל םרידעגבערג, לואים

 װאם שעפער, קאנטראקטינג די pa פרעסערס די
 קאריארײ־ ראםמאן ״רײזמאן פירםע דער פאר ארגײטען

 אנערקעגונג pa דאנק םיפםםען דעם אוים דריקען שאך,
 35 לאקאל pa םילבערםאן מאקם אגענט ביזנעם צוס
 די פאר •רייזען םעםלעז בײם פרבײם גוטער זײן פאר

 די פאר פירםע אויבען־דערפאנםער דעד pa ■רעסער
סיגער דער םראץ יאר. פינף לעצטע  לאגע געדריקםער פז

pa םרײד ra םעאיגקײט ז״ץ מרך געלוגגען סילבערממען 
 סאנכע פאר פרײזען די אויף העכערונגען קריגען צו

 םיר־ דער pa פארשירעבען א אױך pa גארםענטם גרויען
סעזאן. דעם ארבײם וואכען 24 פאר מע

סיגמל, ה. יאקובא״יץ, ב. :קא&יטע די
שאלוניא. פעטער גולד, גורינמקי, י.

ריאנצי״ װ. םייקעל פטםונאלא, זזשאזטף
במרענסםיין. היימאן

ת עלכע עלבאום רו ט װ ל פי ס אין ש  ענד ״פינ
ם״ על ט ניד ױ א הריג או ראליע מו

 װאס ,22 לאקאל pa דרעסםאכערין די עלבאום, רות
 אינםערנעשאגאל דער פװ רעוױו מיחיקאל pa שפילט
 ״איד גומד דעם pa ראליע די נידעלס״ pa ״פינם

 געװא־־ אמאזשירט na פארלימף צו זיך מום דעם האב
 w* װערם װאם מואזי־דחאמנ א pa ראליע א רaa חמ

געמאכם.
גארדין, יעקב pa רת״88 ״םירעלע na םואזי זײ

a וחנרט װאס ra פראדוצירם pa פיםשודם ״קאלעקםיװ די 
 האם װאס קאמואגי, זעלביגע די — יגקארפארײטזװ״8

 פעל־ ״גריגע חירשבײג׳ס פרץ pa מופוױ די געטכאט
דער״•

 ־na םים אױסגענוםען שםארק תאט עלבאום רות
 איצםאיז גײם גיחנלס׳/װאס pa גס.פי pa שפילאן
 אטאנח«וער8 דער טעאםער. וױגחאר םםעידזש, לייבאר

 חאט ניחנלס״ pa ״■יגם pa בילחנר געגומען חאט װאם
•na האם pa ־pr פאםאגראפירם רות גוס וױ מאמנרקט

----- MM H IM  kkH ^lkk k M M M M  uM M ik• iy וs רעקסמעגדירס i װעדמ קסטנססגי מראדרי ofn וױר 
 ״לײבאר פיז אװעקשםיין װעם זי קאגםראקם. א געגעכצז

p &אר סםײדוש״ a ,דױורןן דארף עס װאס םאנאט na 
סואױ. דןד pa אדבײס ־na מים וועדען סארסיג tyn וי
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30■ li'pn| iaoo-------׳
mi .0 x■׳*-------ia o o

IpO'pn — 460 יס101
*I400--------■ר״ס ■׳

so ipop■400--------׳
400--------■03ל08 '311

ip ip x*  »n-------400
i*i2«p p p--------400

 PP3B012 400 ל. א״רין
 400 — רp■*ל ». ח«.

•«11* 6«*p----------400

p o *«3 n*o------81X0
:אנגעשםעלםע

 np — — 400«« א״ריז
 08*73 JO---------400

o7290»»7״ n»7ל
--------•111«* *«אל

400
87X0



ם י י  —4 30 ז

וױסקאגסין
:באאמםע

8--------------דאלניק ב• .88

אהײא
:באאמםע

18.00 — קפםאפם?' ». א.
J 12.00----------םאלאםאו
12.00------------ב*קיעי א.
12.00--------------פריענד ל.
10.00----------סאלאםאו ד.

אי םערי •--------------6 .00
6.00 םזן?גרודער בערנאדין

74.00--------באאםםע ם״וז
:אנגעשטעלטע

4----------*יעכפארב ר. .0 0
D. 6.00 — — — חײט

4-------------וזאזרעל ם. .0 0
J 4--------------װעבער .0 0

2.60 ראזענבערג רעבעהא
8-------------דעוויז רעי .0 0

 8.00 — ג*רפיגקעל ל. י.
8----------סיםאנאן• ם. .0 0

 17X0 אנגעאיטעלטזג ס׳׳ח

91---------אײייא «אטאל .00

?ענעדע
:באאמםע
רד * ז מרנ ״ »---------
-------ױלין דו*«חן
------- איט*ן *לבערט

 — — קרייסםאן ס.
— באנט׳פיק דז*עק

-------בורגאן ®לפרעד
---------לאבעל •לפרער

14.00 
7.60

10X0
10.00 
6.00 
6.00 
6.00

 24.10 אגגעטטעלםע ם״ח

161X6--------קענעדע טאטאל

טעקםעם
:באאמםע

6X0 — טעילאר רעבעק•
6---------זאפאנע םוירל .0 0

4.00 — װוזןזיט עליזאבעט
2---------בענעט םוירטל .50

«עין םערי לעי דז 2.60 םי

19.60--------םעקםעס םןןטאל

מישיגען
:באאמטע

 8.00 — פוקערסאו דזאאז.
:אנגעשטעלטע

»ין ם. *ו 2--------------ג .6 0
ע דסי• י 2---------ז— ״ .0 0

ען םא«אל ג *י 12.60 — םי

אוגטערציוז
 507.84 אפים רז׳פענעי־פל

 524.77 — דעפט. איםטערן
 ג*רםע:ט ק*טען

 םיסעלייכאם און
229.30 — דעפט. טר״דס

— פיטאיאכע ע•
---------8ר»ש« ס.
 — רינ*לדי מ.
 — װילארדי ע.
— קארעםענוטא ל.

 — םםע6בא סי׳וז
:אנגעשטעלטע

x פידמלמ---------
 -י- *ריטעיפע א.
 — קװםראפדפי ס.
 — םאריא די *.
— װעלארדע ק.

6.00
6.00
6.00
6.00
6.00

108.00-

5.00
8.00 
2.00 
2.00 
2.00

132 לאקאל
:באאמםע

 9.00 — — פעלדם&ז ם.
j r n 6.00 — — אדאטש 
6----------אלטמאן דז«. .00

21.00--------באאמטע ם״ח
 :אנגעשםעלםע

4--------------דיטער ע. .8 0
x *4------------יאליקאו .2 0

 דעלינ ראזאלי
 ■ גרינבערג אידיטח
— ק»«ל»ו יאוליז

----------קרול טעםי
בי  ■ —םארדער ם״
 ־ — פעליא קלער

—׳יװארץ אידימת
-----------װאלאד ען

־ װילקינש ד. ראזא

8.00
3.60
4.00 
4X0 
4X0
8.60 
5.60
6.00 
6.00

68.00 אגגע«טעלטע ם״ח

189.00 פילסדעלפיע םאטאל 9.00 אנגעטטעלטע ס״זז

80.00 — 132 לא?אל םאםאל 14.00 אנגזדפטעלטע ס״ח

117.00 — 48 לאקאל טאטאל

 באארד דזשאינט
שיקאגא

:באאמטע
20.00 ---------ביאלים ם.
15.00 — גאלדסטיין א. ם.
12.00-------------בארקפז ם.
12.00--------ראבינאװיץ א.
םאן װ. נ. 12.00 — מרל

12.00-------------קאטץ דז«.
12.00----------פערלפנםא א.
12.00----------לאזוענדער ל.
9--------אײזענ«ם*ט ר. .0 0

ן)ר ע ט  גארמענט א
 מיםלעיניאום ענד

דעפט. טרײדס
:באאמטע

6--------------גריז שאל .0 0
:אנגעשםעלםע

איז 8------------פלאט לו .00
8.00 — םאולאיםים חעלען

דזשױרזי סאוטה
:באאמסע

7--------------קארפ ס .6 0
8----------------קיפ ד. X 0
8-------------פיידער א. .0 0
ן ם• או עי 8------------י .5 0
8-----------סניידער ס. .5 0

6.00 אנגןףפטעלםזן ס״ח

12.00------------------טאטאל

21.00--------נא*םםע ס״זז

:אנגעשםעלטע
2--------------בול?ין א. .2 0
1--------------יעגער וו. .80
1X0-----------םאבעל ס.

I

m — 6.66 ײלאק »n
5.00-------םיקענש אלים

6.00 טאנעראף דזאולױם
4.00-------ר״סיו לואיו 8.00-----לאגגער ח״םאז
6.00------פאואער פרעגק

6.26--------גידערםאן ד.

6.26-------?ירזאנער א.

6X5-------1ם*גערם* א.

6X0------1ײײנג*ר«ע י.
cpBO----------5.00 דזש.

m 6.00--------ריפדפםאן
x ■1----------חערנםX0

187.75------בא»םטע ס״זו
 :אנגעשםעלטע

8.00 — םיטעלםאן פאולין
2X0-------ק»ר>ן דעגיז

 2X0 — װיגםאן גערטרוד
 2X0 — פריוספן םילזויא

2X0 — — סארקים פוירל

איגט באארדס דז׳י
ם און 86,260.02 --------לאמל

116.00--------באאםטע ם״ח
:אנגעשטעלטע

 7.25 — — 1דז*ורבי ם.
i<p. 6.00׳-------------אגר«ן
--------מןרםעל װ.
------- ?ופער ם.
J ליװיי-------
---------פ״פער ז.
j ספיגעל--------
עז ג• ----------ײי
x עטל* — —

לאקאל
באאמםע:

 — סאליסאני ע.

 — ?אםונפלע פ.
— ריפיט׳פי א.
x *ביאגד --------
--------גן»א ד.

no אראטעגוטא? 
 — ?אט#:יא מ.
 כףפיארסיפיאוא *.

.» ט׳פיאגפףייאט וו
---------?אםאנע א.
>•6ד' פ. » — גו
x פיאמברעא—
לי א. --------איגגו
---------םאלטיז ט.
--------- אוי ס•

48

5.00 — 
4.60 —
4.15 —
4.15 —

— 8aso׳80 —
2.00 —

 צו (איבערבעגעבען
םאנד) קאמױניטי

___פנלאדעלפיא___

6.80 אגג^סםעלטע ם״ח

 גערעבטיגקײט •<(—

לואיס סט.
:באאםםע

85.00 ---------גידבערט כען
8.00----------גאלדםאן אל

״88.00״--------באפםטע סת
:אנגעשםעלםע

6.00---------?ליגג דארים
4.00-------פרענזעל ?ריסי
8X0---------חאונער רוםח
8.50---------בו?ט#ן עטעל

16.00 אגגזדיםעלםע ס״וז

4g.oo — לואיס סם. טאטאל

אונטערציה
 5860.98 — ?װיטירט פריער
 גארםענט קאטען

םיםעלייניאום
12.00--------דעפם• טר״דם

 לא?«לם. »יז ב• דז׳י•
און :א»סטע

814.66---------*:גע׳יםעלטזן

5677.68 ----------------טאטאל
 נײ«םײערו:ג$ן

 ?אםױניםי גו
---------- פא:דס

רזי ס». טאטאל אוי — טאםאל26.80 דז
864X6 — 

8942X8 -

טאסאטשוזעטם

40.65 אנגע*טעלטע ם״ח

156.66 דז«.כ.«י?#גפ טאטאל

64לאקאל~
באאםםע:

6X-------------*יפם#ן י. 0

סו2 לאתאל
:כאא&סע

j i 6-------------*ערטפז .0 0

:כאאםטע
10.00 — »ט?אײיץ *לבערם

10.00---------בע?םאן טערי
 7.00 בלוטפילד אייברעחעם

 25.00 — — בול?ין לואיס
10.00 — פ״פםאן םארים
7---------גודםאן םארם .00

10.00 — טעלפמעד איזידאר
25.00 ---------אטא פזןםױעל
עי «אז 10.00 — דז

 10.00 — — םעגאל טא?ש
7-------------ײײם מע? .0 0

181.00--------באאםםע ש״ח
:א.געשםעלטע

ען ם״ער 6----------אי .0 0
6----------בע?ער רוטח .00

י l«opp5----------4 מ .20
8X----------?אחעו בילי 0

:באאמםע
11.65-------?רייםער פיליפ

10.00----------פעשאטפ ראוז
7X0 — חאלעגזארט ע. א.
x 8-------------?ורלאגד .4 0

17.60----------סנייוער דז«.
7-------------ם?»ל» ». .6 0
ר וו. ע ״נ 17X-------------וו 0
x 7-------------ײאלאס .6 0

:באםןירלמג
ג«י- 1«יס«דפאייס אום

87.66--------בא*םטע ס״ח
:אנגעשטעלטע

6---------פרידםאן דז«. .0 0
4-------------םאערען ם. .5 0
8----------------רובין ד. X 0

12X0 — אגגעאטעלטע ם״ח

100.06 טאסאטאןיעטט טאטאל

 םאננן װאס אלוסעז רינטיגע
 ביי• די פון *יחעז ?ענעז

 *נייות ד« לוי• אם״ערונגעז
 <ס אײ פערזאנעז, די פון
 m שיקלערעז- ײ 7יל» אם

 ט»- גרעסטע װייט די טאטא
 יינטעמן־ די פין יאייטעט

 םיטגלי• און באאםטע אזאנאל
 אינ- תר פון סםזטי פוז

 ב״גן• חאבען מערנע**:אל
 אויפ׳ן פן:ר bis אםײערט

 גע־ ט?ג פזלען א פון נאזיס
 הא■ ן>׳ «ון טאנכע או; תאלם

 םןר בייגעאט״ערט אפילו בען
 03fn אנירות טאג אײן װ•

 בלייו ב״גע׳יט״ערט אייניגע
x טאג חפלבען » iv sr 

די

שעפער פון רעזאלוציעם
 דאגק האמיגען מײן אויסנודריקען םיר ערלויבם

 בײם אים רופען םיר ,וױ לײבעל םשערמאן שא■ <וס
 דער פון ארבײםער די ix אױך איז נאמעז ערשםעז

 געםרײער זײער טאר עוועגױ, םע7 550 דרעס׳ לארו
 חילף זײער פאר און איבערגעבעגחײם ברידעדליכער און
 באזתיערעז א קראנ̂י געװען בין איך װאס *ײט דער אין

 טאר סישעל און אברהם לוביז, בריחנר די גו דןגק
 בין איד װאם זױים ו דע פאר באזוכען םיך אטטען זײער

קראגק• ג«וזען
גרוס, םים

ײ  חעריםאן דזע
22 לאיןאל םעםבער

 אגגע אײגשםיםיג איז רעזאלמיע טאלגעגדע די
מו ײ געײאחװ מ  חת־ איבער די pa שאי־םיםינג » נ
 97 לעװגעם׳ קאנםראקטארס די פון ארבעטער דזנרם
םםרים. תאוסטאן איסס

ח קאטף לאנגען * נ>ד :ײי «זיי מ  םירפע דער מ
מן׳ ווי וױליים ײ ס דער סון ^נגעסירס נ שןינ m ח ap- 

 יתיאז די חאם יתיאז״ םאכער םקױדט און קלאוק ךזר פיז
ך לי ר מיט אגריטץגט אן דעדגדייגם ןנז  ײעלכע םירמע דן

 און 4ךושןקע<א סםייל םעגיש די
ױ y מגאותג די :וױ « y y rw a p איסמ 97 פון 

מטריט,ס זחאיםםא ל ד מ מ ן מ ם ו  דזשאבער דעס ן
אדנא־ איז יפד« דודיי אריבער טאר ױיטען >8 וױליאם

rm יי־ קדיג wruya i r m a n תי אח סאמר  סי
שןר פ ■ון אג^נס ביזגעס *ץ םןנעדז ש דן מװי

 גוטער דיער פאר י. װ. x ל. א. דער פון חג«*רםמעגט
 דעם פח ארבעםער די םאר דערגרײכוגגען ײח ארבײם

 פארקירשען באדינגונגען, די פארבעםערען ײרד שפ<>
 אױך און שע̂ז 35 אויף שעח 36 םח ארנעםס־װאד די

 דאלאר 1 פון ארבעטער די פון לױן דעם חעכערעז פאו־
פארדינסטען. װעכענםליכע זײערע אויף דאלאר 5 ביז

 אז האפעגונג, און װאונש ערליכער אתזער אמ עס
 םעגיש די אױף ארבעםען װעלכע שעפער אנדערע אלע

 ?יד איז בײשפיל אוגזער םאז נאך װעלען קלאוקס םטײל
 ארגעםס־ זײערע כדי י״ װ. ג. ל. ». דער אז אנשליסעז

 פארבעםערעז• באדײםענד זיך אױך זאלען באדימוגגען
 גאלדפינגער. ׳לטא :שאפ־םשערמאן

קאםי, םשארלס לענםשיץ, א. :שאפ־קאםיםע
 אסתר בערק»״^ סמם שווארץ, חשאזטף
ציג־ פרענק קאפלאן, מאריס װינאקור,

ספױרלינג. נייםמן ליאני,

ir םד א איהם וױגשען מיר s r  וויידזשעם. אק רונג
םעםיגקײט. פץ

םםאמפרא־ קארלא קאםיםע: רעזאלתיאנס
באםמרס. חשארחש עפשנױץ״ ב. םארמ,

 באדאנקעז םאםמײת און ליװײ פון ארבעטער די
 פאר כאאדד חשאיגם יאדקעד נײ חנר פון באאמםע די

 אױס דריקען און שאפ״ זײער אין םראבעלס די םעםלעז
ק, שדזארחש ברודער «ו אניײ׳קעגוגג  פעגע• דעם תנ

שןד װ אוס פון ח מ ן  זײן פאר דעפארםםענם, קל^־ק מ
י שליממז איז םיםחילף םראבעלס. י

אונזעד צו דאנק א אוים סיר דדיקען םפמיעל זיז__
 אײזן ס. x ברודער אגענם. ביזנעס >רטאד8*ברירו«
ר שסאז־ט׳  ״ זעחן «ו ארבעם אונערטידליכער דין מ

 אר־ די אום שנעלער װאם ווערען גןסןטעלט זאל אלעם
ר מ r 1 פארליחח דאר״מ נישם תזלען מ r,וױ ײס 

ױך ו י ר די ן מ מ ר חעכזד » קריגען תילעז שאפ פון א

 װעסט 306 קאוט, ליליען די פון ארבעםער די
מד פאלגעגחנ די אנגעטםען האבען םםרים׳ טע37  ח

ע: _____ למי
רוייו םשערפאן׳ אוגזער דאס אגנאטראכט, אין  ג

j אתזער איז ער װאם ײם1 דער פאר האט< ראזענםעלד׳ 
m זײן געװידםעס שאו, אין פארםרעםער p םי PR 

 מל־ שאפ אוגזער פון װאױלזײן דעם פאר ענערגיע
 האס ער װאס אבםםרוקציעם די אכםעגדיג נים םעלאכעס׳

 אגערקעגתג אלס דאס באשלאםען, דארום עס זײ געהאם׳
 I םיט איחם to פחמןנםירעז לײסטוגגען. זײנע פאר

 H װמשעז׳ םיר און ריסם־װאםש׳ א םתג^ װערטפולער
געזוגטערחײד. גמען עם זאל ער

 אױםזדיקןן אױן מיר וױלען געלעגענחײם חנר בײ
 קחמיר׳ «ג ברודער אגענט, ביזנעס אונזער וװ דאנק א

 ײו מעגליכעם אלץס טוט געבים״ זײז יױף װעלכער׳
t ארבעםער׳ אונז, o  m אנשמנדימז אן פאנען זאלעז 

יתקװ־מי• א פיז פרוכם די געגיםען קענעז יח לעמז
 ביזמ®* »ן טשעוטאן דעד בײחנ׳ אז האפען, מיר

מן װעלעז אגענם׳ רזן ײןד מ  גיר נים ממסװיאקס ז
■ פאר אויד גאר איגםערעסעז שאפ אונזערע םאר  יי

im דןרי פון װאױלזײן p* .ארגאנמאניע

31 ט י י ו ►> 1939 אתטאב״

רעדאקטאר צום בריװ
אןיענטפער אמ בריח א

 גלױבסן מיר ודיל בריװ דמס דרוקען סיר
פארעפענם־ דארפמן סיםנלידפר פון םענות אז

באגרינ־ נים זיינפן די וופן אפילו װפרפן ליכם
 םיר דרוקפן גפרפכם, אבפר דין צו דעם.

 די אויף לאקאל פון פנםפפר אן גלײכצײםיג
קציע.אדער — םענות

:״גערעכםיגקײט״ פון רעדאקםאר װערםער
 א אײמעפירט איך מאלם זימערפאן, בק איד װען
 • פארבונדען זײן זאל. װאס צימער, אק זיד בײ דיקםאפאז

 זיך םחגפען ביזנעם-אגענםעז די װאו צימערען, אלע םיט
 און קלאגעם זײערע אוים הערען און ארבײטער די פים

 גןך װאלט זזימערפא חבר דערשםױגם וױ םאדערונגען.
 נים םענשען פראגרעםיװ אונזערע װאלט ער װארען!

דערקענם•
 םאםער איז קלאגע. א מים ארבײםער אן קומט

 אויף זיך םען צושרײם קלאר, אזױ גישם זיך ער מאכט
 אױפהערען אים הייסט םע אן, איס שרעקם מען אים.
 אים י1 קומען גיט םישען, גיט זיך שאפ, אין אקםיװ זײן
קלאגעז• קײן םים

אזעלכע. זיך געפינען קלאגער די צװישען אויב אח
 געוױסע פון געשרײעז די פאר ניט זיד דערשרעקען װאם

 שפאגעל־ א אױםגעםראכם זײ האכען בחנעם־אגענטעז,
 דעם מיט ארבײטער אזא שםעםפעלט מע מיםעל. נײעם

צו־ דך קען און דארף װער און ״צודרײטער״. טיםעל
. n הערען . . 

 פארלירם ער און דערשלאגעז באלײדיגם, זיך סילט םער
 ממװ•, ניט אפילו שוין גײם ער ;קעמםען צו מוט תם
 בימעס־אײדזשענם דעם פון רײד די גאםראכט ער וױיל
ימקמ• דער פון *אליםי דער סאר

 זיי און מארקעם אק דרעספאכער די צו רעדט
 םען 1 דעז העלפם קאטפלײנען :דאגעז אײך וועלען
 סארמאן דער שריים, כאלעכאס דזנר אייך• אױף שרײט
 און שרײם• ארבײסזנר די פון רמרעמערפא דער שױיס,

פום• דעם גלויבען, דעם םען פארלירם אזױ אם
MA MMiAALk MMMfeMAAAhA AAA MklA 1---------- ---- —אז גלױבעז׳ אגדערע׳ םויזעגםער וױ איד, װײל אוז 

 דרעםפאכעד די פון גױםען די און ערליד איז ױמעדפאן
 זיד געװעז צײט װאלם ען,הארצ on נאענם אים זײנעז

ארומצוקוקען.
מ׳ שםארקע א האבען םיר אז אמת, איז עם יוני

שםארק־ די אז זאגם, םע אבער םיטגלידער. סך א פים
m  A am BHIABMMMI ^ aaa AAA m aAMAM ------- ̂  a.*.**. AiABA - - - —ריג שװמכסםער איר וױ שסארק ®זוי אמ קײם ססע 

מאכען ריגגעלע שװאבםטע דאס לאטיר סא געלע.
B|AflA|A AAAAa teAAAAA teAAAA maaaaAA^AAA - ----- 1 . __ aaaaAAM.קלא םים קוםס װסס ®רבײסער׳ דעם מען זאל שםארק 

 פעאיגקײם די גים האם ער אױב אםיא אױסהערען, מן
ח וױים״ איך אױגענבליקלאןי. טאמנז צו קלאר זיר  י

 מר אונזערע אלע ניס אז חײסען, דרזנםפאכער םױזעגטער
 איז עם װײל קריגען״ םיר קעגען פאדערונגען חנכםע

 מאכעז אפט םוזען סיר גד. צודײםער א גאך פאראז דאך
 אוגז םען סעג װעניגסםען אם אבעד קאםפראמיםען.

 X’af פון םרײבזנן גישם *ץ ערעז,לדערק אױסהערען,
 פיז םיםגלידער אקםיװע די םען לאזט אפט גאנץ

ײ  םענשזס באשםיםם תערען עם און םישען ניט זיד «
 גאגץ אוםפעאיג׳ זײנען װאס שאפ. פיז אקטיװ חגס »יז

 קומען גישם זאל מען אבי עחרליך, זײער נישט — אפם
 וױיס, איץ חײל און טאבעז• לײכםעד זיך קלאגע^ פיט

 אדםי■ איצםיגעד אונזער םון פאליסי די נים איז דאס יז
 די פון אויפמערקזאםקײם די ציען איך וױל ניסםראציע,

םעבשעז.
 1זי ם׳םוט װאס טאן, קוק א געדארפם װאלם מען

 »ו םיר״ גלויבם און הױז. אײגען אומעד אין יײד״ בײ
 ארבײסער די האלםען צו פענשען געװיסע פון פאליסי די

 לאקיל׳ פאר׳ז גפזתםע אזא ניט נאר איז מװ־א דער יין
ד און מ ת־ וױ לאקאל פראגרעםיװען אזא פאר גיט זי י

 פריאװעז שעפער; די כאזוכען אפטער ביםעל א
n גראי דדעםמאכעד, די רעדפוםיגעז  r םים קתמן 

 זזלעז וײ It ײנקפ, דןר n צוגינדען םפד זײ ;קלאגעס
— זיד׳ פחנמדער * אױף וױ אפיס art יױף קיקעז ניס
_____ פ*ליסיי געזמטעימ פיל א ייז

 בימעם־ דער װאו דארט, אז וױיסןן, פרבײמר אלע
ם  די דןדפתױמז *יז אנטייל *קםיװען w PWW ומנ

י •pw שטײן w mpt פח ןרבײםעד ד ת מז מ י י י י

 באציחונ• די אשילו מענשליכעד, פארמאן און באלעבאם
בעסער• ן^״בײםער n ארבײטער םוץ גען

 באװירקען קען מאס דער> איז ביזנעם־אגענם דער
 אקטיוױ־ אלע איז אנםייל אן נעםען צו אפילו שאפ דעם

 נאר, וױל ער אויב אן. םירט יעיאז די װאס םעםען,
 מאכען עלעמענם אפגעשטאנענסטעז דעם םון אסט ער קען

שא■. גוםען א
ו קע ה חי א ש ז ד א פ

39916 לעדזשער ,22 לאקאל
לאקאל פון ענטפער אן

 קײן מים אז זאגען׳ מיר וױלעז ערשטען אלעם צום
 זײ־ םיר גיט. יתיאן אונזער זיך פארנעמט דיקםאםאנען

 װאס יע גראדע וױיס זימערמאן ברודער אז זיכער, גען
 און דיקםאםאנם אן יוניאן דער פון אפיס אין זיך טום עס
שפיאנםםווא. אן

 אױף שייאנירען י1 נױטיג גיט אימרהויפט איז עם
 נע־ זײ אזױ וױ אױםצוגעפינען אום ביזנעם־אגענםען די

 םירען די שאס־קאםפליינםס. שליכםען אוץ אויף מען
זיך האלםעז ביזנעס־אגענםזח די װאו ציםערען, די םון

A4AtelAAAteAA AlllAAtek |A4AA AAA A AAAMA AAAftÂ A A M A A k U^זיםערםאן ברודער נאר ניט אסען. ברײס זיינען אוין 
 יעדעד צו קען יתיאן דער פון םיםגליד יעדער נאר
םאר• קו&ט דארט װאס הערען און זעהן צײט

 ״אנפאלעױ אין אגענטען ביזנעס די באשולדיגען צו
 צוםישםע אלם באצייכענען די און םיטגלידער די אױף

 םילד איז״ קאםפלײנםם, די נים געפעלען די װאס דערםאר
 געהאט האט װאם איינער יעדער לעכערליך• גערעדט,

אוס פח וחנלכעז אירגענד םיט ערפארומ םיגדעםםע די

באהויפסוגג. אזא פון אויסלאכפן זיך װעם
 אויבען־ דעם ®ת שרײבעריז די דאך וױל געװים ־

 זי װאס דאם אז אייגדרוק, דעם םאכען בריף געדרוקםען
 דערפא• אײגענער איר פון רעזולםאם א איז דעחױילם

 פארקעם. זױן געהערם האם זי װאם חליל̂ו גים, און רונג
 חגרצײלפז זאל זי אז געװען. רעכט וױ מער ניט װאלט
 געםאן׳ נים עם האט זי וױ אזױ און אמ̂ו גאנצפן דעם

אירעםװעגען. פון זײן םטריזו זיך םיר וועלען
 בח אן האלט שװעטטער די וועלכען רזשאב, דעם

'םפעציעלער דער דורך געקראגען זי תאט טאג, צו חײגם
telMAli teAAAA lAAAmAMAAAMta S ̂A ■a LaMM k m m m  aa a aa A A A ..Aדרעם דעם ®ון םעגעדזשער געהילפס דעם ®ון באםיהוגג  
1 ש«עטעד ײם  a םיט וויז זי װען אץ  *tdop דזשןךגם
■ H M A IftaBBnlM fe a m a L ma a m a  aaiam - — * — -----a aa a - aaa. aaaםענע געהילסס ועלבער דער האס געװארזנז׳ אנסזאגט 

 דעמרםמעגם. דעם פון מענעדזשער דעם סיט דזשער«
 אני — צחאםען ײדך אלע — אגענט ביזנןס דעם םיט

 םאקע איז זי און ריענסםײםען צו זי זיד געשטרענגט
ארבײם. דער גײ צוריק

is געוועז איז קײס די a ,ד דך קןן שווערע  ת
 באאםטע דרײ גאנצע װאם דעם, pa זײן סשער לעוער
 אר־ דער צו זי צוריקצוזעצען קאפף א אנגעפיוט האבען
בײט.

 ױניאז^םיוױםעם. וחגגען שרײבם שװעסטער די
 גפניט םפמיעלען א פאר װאם אױף גים םיר וױיםען

 פאר־ נים איז ױ זיך. כאצים ד יעיזמ׳אקםױױםעם פה
אין ײניאן. דער פון אדםיניםםראציע דעו־ םים בונדען

AMAAIAA AAAA AA A A A A ftAftkMAAAAA MAMkAAA a a       -ססטען. קײן גים זי פארנע&ט ארביים וי װאו שטו®
m L mMA• AAA M M ttIM tA  UtAA AA AAAAA » - A - ----------------------- ---------שםעלע די פארנוםען האס זי װאס פאל, אײטניגע דאס 

pa ,בימעם־אגעגם איר װען געװען איז ש«פ-םשעדלײדי 
 איז עס pm באשטיםם. דעם פאר גטוױיליײצ זי האט

הא* ארבײםער די װאו שאי־םיםיגג on גזנקוםעז אבער
... . ,AAktA AAAA a UA AaaA AAAAA aaâ a AAAAÂ ^AAA aזײזגר דיץ זאל עס װער באשסימזח טלײן געדאדטט מז 

שםימעז׳ 2 גאגצען אין באקוםעז זי האם רמחגטער,פא
. ■ - -------§ -----AAAA AAAA AIMMil AAA aaâ u a ^ ^ ^ a AAAA aaaM A pa אײ איר געװען זיך, פארשטייט איז׳ אײנע װעלכע 

 pa ארבײםער 60 «ו קרוב ארטאגטmgv 8 דער גמע.
j שלעכםער קיק נים גראדע איז p ז י ס מדיג ן  ײ
i ביזנעם־אגעגם קײן אז זאגען, צו p גיט pa נים װעם 

 «ר* די nwm יײדלרטשע א שא■ אױפץ ארױפצװיגגעז
 ניט זין שר׳יימריזקעז די אױב גים. בײטערוױלעז

 זײןר איז שאו־ארבייםער, אײגענע אירן םיט אײגלעבעז
ביומפ- דצד מיז דעם אין קען װאס אכעד שלעכם,
_____ אמננםי
 אומפעאיגקײם וױד pa — טאקפ וצם פון אט און

 *רי איבעדיגע די מים תארפאנירעז pa קאאפערירען צו
i בײםןר p p a- אלע זין■ נעםען ay J im םױג 

 אװדאי pa .סױןנפרזסצ צופיל תאט טפנש א װ«ן נים
nrma na ױגגיט איימר ם ״י8װען ײיל* י ^י^יי  *יי

ו װעלכע  pa שדײבןרין די בפרעבסיגט, נים איז ן
q  n •םדײפ אײטױגע די איז זי «ז האלט, בריז pa vtm xm ױטגליד מ די אמ ית^־נ די מ *רגײ־ יי

 יױלעז — דױם-צאלער בלױז זײגעז שא• איר pa טער
ט דאם יענע  דערי־ פען זאל רעכם. מיט pa לײדען״ ני
ר  גזד ניפ אזעלמ מיט אגעגםעז ביזנעם די באפאלען מ

f טעגות געפלויגענע ניט pa שםױגענע

״גערעכםיגקיים׳*. pa רעדאקטאר ווערטער
תי אין  אימרגע־ ״גערעכטיגקײם׳, pa אויםגאבע י
 געמך אונזער pa באשלוסען pa האנדלוגגעז די בענדיג

 אטלאנ־ אין םאי לעצטען זיצונג באארד עקזעקוםיװ ראל
 האבעז װעלכע באשלוסען, וװוײ זיך געפינען םיםי, טיק

 האף איד אויפםערקזאםקײם. ספעזױעלע םיין געצויגען
 םיםגלי־ פילע םים פאל דער געװען אױך איז דאם אז

אינםערנעשאגעל. אונזער pa דער
אויםגעשלא־ אדעד רעזיגנירםע אז איז, באשלוס אײן

 קלזיי אונםער געפונען זיד האבעז װעלכע בעאמטע, סעגע
 קײן אק װערעז ארײגגענומעז צוריק גישם םארען געם,

 גענעראל דער pa גוםהײםוגג דער אהן יוניאן לאקאל
עקזעקוםיװע.

 דעם םים צופרידענחײט םײז אױסדריקען איך װיל
 מעגליד נישם װעם עס וועלמנז אונםער באשלוס דאזיגען

 פאריע־ צו לאקאל־*אםריאםעז pa דדוק אוגםעד־׳ז זיק
 בע־ אזעלכע pa פארגאעעגהײם pa רעקארד דעם קען

װערעז• געהויבזנן יתיאן־פאראל די װעט מםילא pa אםטע,
a אױף געםאכט האט אבער אײנדרוק פארקערםען 

 pa א*יל װעגען אגםשײדונג די pa באשלום דער מיר
 «רא- צוױיםעז אין ״אװאנגארד״. pa ארױסגעבעד־ די

 אורטײל ״דעד :זיך זאגם אגםשײדונג דער pa גראף
na די » פאסימ^ דדד aia p e*iy^ לידזסג1צירק PR 

 טיט שימלט י אוזזאנגןדוי ״יוגיזז דעם pa פארש«רײםונג
 װאם גרושע, אדער קאב א pa טעטיגקײט א פאר זיך
 קאגװענשאן, ־םער1937 דער pa געװארעז פארװערט איז

 באארד״. עקזעקוטיװ געגעראל דעם pa גוםגעחײסען װערט
 ביז איד אז זאגען׳ pa אפעגחעחױג גאנץ זײן איך וױל

ר איבעדראשם באםת מ  PR באשלום דאויגען דעם אי
 לױט דאזיגער. דער אז גלױבעז, װעלעז זיד װאלם מיר
 פולע די נישט האם גאשלוס, אונגערעכטער םײנוגג, םיק

 אױפ־ װעמענם אק תביגםקי׳ פרעזידענם pa צושםיםדנג
שר^גען pa ריכםיגיןײט  מיר בײ איז זאכען צו צוגאגג ױ

 pa םיטגליחנר צאל גרעםטע די מי *,pa גלױב »יך, װי
שאגעל זמזער צוױיפעל.*) קיק גישםא ^מרגע

ra מ םיט בריף פאריגען א םײנעם  זזדשים עטלי
r האב צוריק a ציטירם ״געדעכםיגקײם״ אק pa די 

 ta אנגעװיזעז pa פארהאגדלונגען קאנװזנגשאז אםי«יעלע
 זאל װעלמ דארטען״ נישט זיך מנפיגט אנצוחערעניש קיק

 אזא אױב וױיםער, pa אױםםײםשונג. am בארעכםיגעז
 קלוב־ אלם װערעז אױםגעסײטשם יא קאן םעםיגקײם
 אײ שרײגט װעלכער װײס, ש. אז זדך, גלױב םעםיגקײט,
 אד־ ״פרײע דער אין נײס ארבײםער איבעד מרזיכםען

 pa ®מ־־ברעכעז זעלבעז דעם באגײט שםיגמר בײםער
 וױיס ש. װאס דעם םראץ װערען, אנגעקלאגט אױך דארף
ד םאן ארבײם די קאן ער װאם בעגעפיט דעם האט  חי

מן pa מיםלעז פיגאטױעלע די מי  רpa 9 אנדערש אי
 מים־ םינאנציעלע די װעגען זארגען דירעקם גישם דארף

שטיפע״. ארבײםער ״פרײע דער pa לען
pa x נישט r i 1P• ,באשלום דאזיגעז לױם׳ן אז גלױב 

 זױגםעדגע־ אונזער pa םיטגליד װעלכעד זדרגענד קען
irm דער םים אפ ײד גים װעלכעד שאנעל,  jro rtn p ri 

 יגמנ־ שםיםד־ ארבײםעד ״פרײע דעד pa פארשפרײםומ
ק pa prnm קלאגט מז דעם מגי על פפרברעכען. ז

ק אימרראשם םעד־ נ*ך  די pa שלוס פיםץ •pa ג
 ■אראגר**׳ פערםען pa מדיכטען װסי1קעקזפ גענעראל

pa זיד לפזם 09 װעלמז m. ״i n דיג מנ ע ד pa ג  מ
 m געװאוסט ניט האכען זײ אז טעגוו^ זײערע סראנט

 ארױס־ דער pa טעםיגקײם דעד pa זיד מםײליגען זײער
אן דעם pa גאבע מי  פאר זיד מיט שםעלם *װאגגארד״ .י

ענם־ די װעדם דערפאר pa גרויע א pa טעםיגקײט די

* pa גרי^ םענקאןי׳ם בר• דרוקען םיר :רפדאקציפ דפר 
 ‘םןגליכ ד« ®••גליחןר די געבען א>ן גלוינןן ■•ר וו״ל
 •man■ ױניאן אישר ם״נונג וײאר אויספודריקען ק״■

ײמי  י1 וואם גלויבען p*t א« זאגען׳ אים סיר םי««ן ל
 די ימגפז קאםי•! דער פון באשלופ דןר ז» אויס׳ דדיקק■

 uiB'wm ■ולצ ײ ני■ חאט «*װ*נג*ײ' p■ «רוי«אמר
 MTt*nn< באגרינחנ■• ניט איז דובינסקי, •רןזידןנט פיז

קויייון גענעראל דןר פון ם״נונג די וױיל■ דובינסקי מ  מ
 זייציי am אײנשאיםיג פאלקאס איז אןן fan• דןו אין

אגאא״דוגג•
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 דונינסהיןז פחןױדענם פץ רח*
 נימנס׳ פאו סאםןז דעם שםימו

פאופײױנתנ
ojnaga ק. װארען מארטירער ארבעסער דער וױ 

 דעפזננם מוני די onangaaaana אםיציעל ogn בילמגס
arogp נים מער is ניט און זיד םישען p n r זײן איז 

 קןד די װאס געלט די pa tg ערקלערם האט און נאםען
 איבער• בים סענט אײן קיין איז געזאםעלם ogn םיטע

nga pngnaa pmaaaa מ ביליגגס דער ײדיגו  — מרט
dipt לאקאלס אלע אויפגעפאדערם דוביגסקי ■רעזידענט 
 חדך דיחגקם בילינגס׳ן ומנלמז is םיטגלידער און

בילימם־קאםיםע. דער is בײשםײערוגגען
n געשיקם האט בילינגס וואס כריף, דעד r  is 

 וױ זיד לײענט ״,ao'ogp דעפענס םאלדערם פוני .טאס
פאלגם:

 װאס .ngsag חנם pa באדימוגגען די ״אוגםער
 אח מוני חש. סא&אט אודישעז געװאדעז דעדגרײכט אמ

 אק אגגעלעגענחײטזנז אלע װעלעז בילינגם, ק. װארעז
 טrא pa בילינגס׳ן ®ח פארםײדיגתג דער םיט שייעות

 דער pa דירעקם װערען גלהעגדעלס װײםער און »ן
 4643 באקס אפיס eoga קאםיםע״, דעםעגם ״בילינגס

קאליפאדניע. םראנסיסק* םאז
 אויט• יון גזנפאלדעז דעריבער דערםיט װערם ״איר

 נאמלז par סעסיגקײסןן אלל נושטעלעז
 ק. װארען פאר׳ pg עס ig באחויפםענדיג אדער פון,

 אז־ער בילד זײן דדוקעז pnamsana און — בילינגם
 םמשען,גלױ• pmgo קעז װאס *ײכען את עס וועלכען

 פארםרע־ אלס טעםיג זײט איר אז דענקעז׳ nang מז
 לםובת אדער בילינגס ק. װארעז סאר proaaag אדער טער
אים.

 גו איבעתוגעבען אױפגעפאדעדם אױך װערט .איר
n r אגגעגע־ אויבען דעם אױף ביליגגם־פארםײדיגתג 

 pmip װאס טאמעריאלען און בריף אלע אז־דעם בעגעם
W ז־ײי eoga, גע־ אימרגעגעבעז אײך אח װעלמ 

pmgn קלסר איז װעלכע און םיספארשםענתיש א ײרך 
 פארםײ־ ״בילימס דער גו אדחנסירם אדעד גמייכענם

ר־ ״ביליגגם פאגד״, פאדםײדיגוגגם ״גילינגם דימע״״  מ
 אגדער איז עס װעלמז אז־ער קאםיםעם׳ םײדיגונגם

 מאסעריאלעז באםרעפענדע די אז באוױיזם ogn טיםעל
n rg זײן *דעד־ גילימס׳ן פאר גזגםײגם דינעז גריף 

קאםיםעם.
םעםיג־ די אײן אױך שליסט געזאגטע אױבען ״דאם

 קא־ ל. ט. א. עירי בעי טראגאיםקא םאן חװ־ טיז קײם
 זו־ער בילינגם און םוגי טון פארטײדיגונג חגר פאר םיםע

 אוג• אדגאנחאגיע אדער קאםיםע אנדער איז «ם װעלכע
קאגםראל. און פארװאלםונג אײער םער

יימרער״ אכטונגםפול און ״אױפריכםיג
בילינגס. ק. ווארפן (אתםןדגעשריבעז)

 װעגעז אױםגעפינענדיג האם, ײביגםקי ■רעזידענם
 לא־ אלע אױפגעפאדערם ביליגגםץ, פון שסללוגג דעד

ח אינםערנעשאנאל דער «ון ק*לס  דער פון מיםגלידער י
 באםדײאוגג בילינגס׳ פאר שםיזע וײער שיקען או ײגיאז

 אגגעגע־ אוימן דעם אױף דעטענס״ ״בילינגם דעד «ו
אדרעם. כעגפס

 עדװקיישאנעל די אן אן דך שליסט
םענטערם.

*ולי»—םאנהעטען  עײ• סעפאני םקול, ת*י ריטדיםאן דז
jnt68 |in .ו ח»לב פון דפנער׳יםזוג יעדען סטריט«  נ

ר ך עפענט »װ;נט. גען ביז •י ןןקטןןנער. סען19 דעם זי

 ר*וד »פרדח«ם םקול, חאי רוזוועל■ •חעאדאר—בראנהס
אן *ון ט גג מי ױ. װו װענ  7^0 פון #ר״סאג יעדען ע
טנג .1030 ביז &?ן.20 *קט*בער אנו

ם ם  סםריט םע104 *אונדעי**ן, חעק׳וער—חארלעם אי
ױ. *יגיטע »ון  .1030 ביז 11B 7.16 דינםםאג עװענ

טנג םען•17 אפטאנץר אגו

ט ם ע  װעסט 312 םענטעו, לעיבאר וזארלעם—האריצעם וו
ז 730 «ון דאנעחפטאג סטריט. »ע125 י  1030 ג

טגג »מענט. םען.19 אקטאבער אגו

ײײ• םקול, ח»י דזעעוערסןןן טחןזםפש—ברױןלין  •ענסיל
«  ביז 730 <ון דינםטאג עװעכױם. דוםאנט טון ני

ג .1030 ג ט ו נ טען.17 אקטאגער ן

ױ—בענםאנחוירםט  סטריט טע79 ס?ול, ח*י ױםרענט נ
ױ, טע16 ייון װענ  730 *ון ד#נער«םאג ברוקלין. ע
טען.19 אפטאבעו אנפווגג .1030 ביז
*יגםןירנןמזיאנןיל. רןיו־ טגן םיטגלידדי־ אלןי טאד טרײ

^ירם״. קאםיםע דער פון שײדונג  חײסם אזוי, אױב םאדי
r אז דאז־ עם r וױיל עקזיםסירם, נישט שוין חאם קלוב 

מן מקענם נישט דאד האם קיםץ ײמי•  פון קלוב א הא
א יילײז• ײד  טאדערם געזעץ קאייסאליםםישען t איז אפי
 האבעז!יזאמענגערעדט זיך זאל םעגש אײן וױ םער אז ױך
מנםייראאיע. איז באשדלדיגם ײערען קאנימ וװ אים

 וױ מעד גאד וזאפנונג דנד סים שליסען וױל
מז ערשם אז עקזעקוםיװע. גענעדאל די װןם אי

o■ םיעזיעל און iy rn n סובאשל דער אז זעז גמסקי,ײ 
װעחנז• גמנדערט לאד יאל

ױב און ש. י  זאל װעדען, אנג«קלאגם •pan קאטץ ח
wp אױן« זײן qn■ ון מרלדיסדומ »ז טלאמ  נישם י
ס. און קלובם טון פארברעגענט אין גווון

גרום״ םים
run. .ל. * 97 ל»טיל םסנק#ף a .« .י

דזשןרחשװישניאסױיספאיכןר
אמנאציחוננעןםיסמםוניספען

^ דדזששאדז שג ױ גע• לאנג יארען איז וחגלכער ו
 קא־ דער פאר ארבײט װיכםיגע םיט פארבונחױ װען

װעגונג, םוגיסםישער  דער געװען לאנג יארען איז און מ
 נאכדעם און ,פרייהײם״ דער םון פריער םעגעדזשער,

חגילי םמ  פאראײניגוסנ דער נאך האם ווארקער״. ,
 זייער און נאאי־תיטשלאנד םים מד6םאװעס־רוס םרן

 איבערגעריסען ■וילען. אױף אימרפאל שותפות׳דיגען
 און באװעגוגג קאםוניסםישער דער םיט ססניאונגען .אלע

 ער־ םאלגעגדע די פארעטענםליכם און נאכלויפער אירע
קלפרוגג:
 יעדער דארף איאםיגע, די וױ אײטען קריטישע ״אין

 ײם1 די נים איז עס שםעלוגג. זײן םאכען קלאד מאנש
 פיל איד יארקאז• אױפ׳ז זיאען *ו איז עם װעמען פאד

 אלײן זיך «ו םליכם חײליגע מײן איז עם *ז חנריבער
שםעלונג. מיין מאכען או קלאר פריינד מיינע צו און

 און אויפגעםרײסעלם האבען פאסיתגגען למםע ״די
 םארגאנגעגהײט דער אין האבען װעלכע אלע די ערשסױנם
די געגלויבם.  קאמוניםטישע די און ימקװ םאװעם אז.

מר דער איגער פארםײ אנ  פאשיזם געגען קעמפען װעלט ג
 דעם חאם אפמיד םאװעם־היםלעד דער גאאמם. און

 מאסקווער די נאד .1937 איז פאתיכםעם• גלױבען
 רעװאלמיאנערעז עלטםםע די םון מאנכע דינעז פשפםים׳

 גע־ דערשאסעז ארמיײםירעד בעסםע די םץ אײניגע און
 פרא־ זײגען זײ אז באשולדיגט זײ האט מעז וױיל װארעז׳

 פאד• די־אילחיע האם אפמאך סאװעם־נאאי דער נאאי.
 ״נים־ גערופענער אזױ דער וױ גאבדעם אפילו ניכםעם.
 םען חאט געווארען אוגםערגעשריבען איז *פמיד״ אגגריף

 פאר־ או כדי געװארען געםאז איז דאס אז געזאגם אובז
 אײדער גאו אבער אײראפע. פיז פרידעז דעם היםען

 לאזומ, דעם אויף געווארעז פארםריקענט איז םינם די
 רויטע די און מעריב םון פוילען אםאקירם חיםלער האט

מזרח. םץ פוילזנן אק ארײנגעםארשירט האם ארמײ
 מענשליכען ברעקעל א באזיאט װאם אײגער .יעדער

 געװען זײנען *וגען די אם אז באגרײפען. םוז םארשםאנד
 אן האלם װאם אײנעד יעז־ער *וגעגרײט. פריעד םמ

 םימפאםיע אױס דריקם אדער מיט, פארביגדונגען זיינע
מז װעלכע עלעםענימז די מים  פון םארבאנד דעם שםי

 זײן זאל ער אױב דײםשלאנד. נאאי מיט לאנדרוס טסאײע
 זאל היטלער אז סאן תפילח דעריבער סת אױםגעחאלטזנז.

ד זמםזאג דאם זיגען.  איד m ערקלער׳ און םאן או זיד יי
 פארםיג אוריקגאנג איז עס װעלכען אז איז עגדגילםיג בין
ח אלע די מיס מ םי ש מ  אזױנע םארםײדיגןן איז װעל

 די און נאאי־דײםשלאנד סים קאאפעראאיע פון פאליסיס
 פאליםים די װאס שענדליפקײםען און ברוםפליטעטען אלע
פאר. זיד מים שםעלען פארדאם פון

וױשניאק. דזשאדשח (אונמערגטשריבטן)

-----------------------------------» * שי טינ כ ץ ר ע ג

 ערפאלנױינען שלסם חויז ױניםי
אופן _גראנדיעזען8 אויו» סעזאן

 דזי האבעז הויז ױנייטי אין וואכען דרייי לעאטע די
 יום־סוג* װעםער, פראכטםולען א מיט אױםגמײכענם

 את םראגראמען געלונגענע זעלטען אמ מאםעז דיגע
 ױניסי איז װיק־ענד חגי לייבאר אוגטערהאלטונגען.

 פארגראכס גוט האם עולם דער און געפאקט געווען
 אלערלײ געהאט. דארט האבעז זיי וואס מאמעגט, יעדען

ײמ טורנאמענםם׳ און ספארם־שפילעז םארםען  קאנ־ ר
 דורכגעפירט זײנען פארוױילוגגען אנדערע און אערטען

 אין פאדבליבען זײגען געםם הונדעדט איבער געווארען.
 זעגענען זיך וועלענדיג ניט װאך״ םאלגענדע די ױניטי

פלאץ. שיינעם זעלםען דעם מיט שגעל אזוי
 םעו־ טען11 *מ טעז9 סח וױק־ענד נעקסםער דער
 יוניטי אין אויסםאר *ן געהאט 89 לאקאל האם םעמבער

 גן• האבען 22 לאקאל םון טשארלײט בילדינג די און
 פירןד־ דער אונםער ארויספאר יערליכען זײער האם

 זיםעדםאז. םשארלז מעגעדזשער לאקאל זייער פמ שאסם
 & לאקאל טון מענעדזשער אנמאניני. וױים־פרעזידענט

 ראדקד װעכענםליכען זײן געגעבען זונםאג יענעם האט
 קאנ* רײמר א חויז. ױגיטי דער פמ דירעקט פראגראם

 גן• דורכגעםירם איז טאלאנטען בארימטע פים אערט
גערעדט. האט אנטאניני און ווארען

 געװען חויז ױניםי אין דינען השנה ראש איבער
 דאר איז נאכדעם באלד און געסט הוגדערט עםליכע

געווארעז• געשלאםען םעזאן

j_________רעזאיחױש. מרױ«ר
 דתקןן קאמ.. אניםרא די פון ארבייםער די מיר,

ר אונזער האראען טיםען םון אוים  *ז םיםפאטי און מ
 חבר, *יז סיטארבײםעד ליבעז אונזער םמ םאמיליע דער

חני  געשםאו־מן. פלמלוגג אמ װעלמר גאלד, מאקס ברו
 םרײנו. לאיאלער און ברודער גוםער א געווען איז ער

געדענקען. אימער אים װעלען םיר
לעוזןו• יאקאבאוײםץ, פיטגיק, סעם :קאמיםע די

;117 לאקאל פיז אלע — רײנהארטץ םאן.
.9 לאק. קאחעז• ;36 לאק. בעלקין,

נמלם אײער םאוחיסי
 דך• it באריכםעט אײערער געל־חבית דער האם

« םולע די באארד סעקױריםי סאשאל  אײעת פיז םו
np* 11838 דעם מרך פארדינםטען
 אד־ אימד איז עלםזנר ד«ר אויף אײנקונפם אײער
i ד*ד פיז אפ ה*גגט פארזימדתג בײטסלאז* p  *am 

 םארדינם. חאט איר אז פארשריגען, אײד אויף איז
 אױג וױםען *ו ױיכנױג אײך־ םאר דעריבער איז

 דאס געװארען. באריכםעם איז םאדזייגסט םולע
 קופאן ד*ם אויס שגײדט איר אױב אויםגעםינען איר
 שיקט און אױם *ס םילם געדרוקם, דא איז

 בילדיגג, קענדלזנר באארד, סעקױריטי סאשעל ד*ר
 סו t אושיקןן אײד וחנלעז זײ םערילענד. םימאר.

 מל־וובית אײער װאס פארדינסםעז די װעגען מענט
ארײמעג*ג*ז. אײד פאר

Account Number
Duto of Birth

(Month)
(MW Security Board,

“ of Old-Age Incurance,
. I am a member of the International ladle■’ Oar- 
M at Workers’ Union.

fleaae •end me a statement of the wacee credited 
to ay Old-Age Insurance Account for the year or

GERECHTIGKEIT (Justice)

*na װאם גרוס יער װאס ׳di־u גוטער דער
 האם דובינסקי ד. זידענט דובינסרןי פרטזידענט

״ J; ״ - *ױ קוסענדיג געבראכם, 1.
חגר אױ םור זײן םמ ריק געבראכט האט

פא־ בײם װעסט. מיטעל טור« דץ
 אין אמ ברעג םיפישעז

 לאקאל פארשידענע די באזוכם האט ער װאו מגעדע,
 דער־ א דיער איז איגטערנעשאנעל. דער םמ יתיאגם

פרײענדער•
 איז באזובט. האט ער װאס ערטער. טייםטע די אין

 גע־ האט ער און ײט1 יאר דרײ געװען נים שױן *ר
 אויסגע״ איז יוני^ די אזױ װי פארגלײד א פאכען קעגט

m  m m ײם• מר פאר אגטוױעלס !יד האס»

 געזיכערטע א האבעז און נארםאל זיד אנםוויקלען לאנד
עקזיסםענץ.

 קאנםע־ א װעגען דעראײלט דובינסקי פרעזיחננם
p שארםרעטער ®ון רענץ t םאוםח־ דער אין לאקאלס אלע 
 קאנ־ דער אוגטער זיך געפיגט וואם םעריטאריע״ װעסם
 מאיר פארטרעםער אינטערנעשאנעל דעם פון טראל

 די פון פארטרעטער 160 געװען זײנען עט פערלשטײן.
 מיזורי׳ שטאטען. זעקם די אין לאקאלס פארשידענע
 און טענעםי אילינאי. גארטד׳עוץ םעקסעם. מינעסאםז^
 גע־ ער האט קאגפערענץ דער פח אם און םיםיסיפי.

 פון צײט קורמר דער אין אח װאס בילד, א קראגעז
 חנר־ ער געװארען. אויפגעםאז דארםען יאר עםליכע
ײלט: נ

 דובינםקי פרעזידענם װאם ערםער, פײםטע די אין
 פון ארגאניזאאיעם די זײנען םור, זײן אױף באזוכם האט
 זײ־ זײ פון סן־ א נײע. גאגץ נאד אינםערנעשאנעל דער
 *.HT דדײ לעאטע ךי אין ערשם געװארזח געשאפעז ג*ן
nx פײעחנז איאם קענעז זײ פון עלטערע די אפילו 

 געבורטסט̂א יעד־יגעז זעקם אדער פינף דיער גלוח
 זײ־ געגענדעז װײטע יענע פון ערםער טאנכע אין אםת,

 איג־ חמ־ פח ארגאגיזזמיעס *לםערע פאראז אױך גען
 גרױסער דעד קלײן. איז נאל זײעד אבעו־ מרגןשאגעל.

 װעסם םיטעל ד*ר איז איגםערגעשאגעל דער פון װאוקם
 ערשם אנגעפאנגעז זיך חאם װעסם וױיםער דער אין און

 קוריעי דער אק איז זי און אודיק יאר עטליכע פים
 שםןדם־ איז שטעדט אחנלכע אין אויײנגזװחנגעז *ייט
 קייז פה געװאוסם ניט אפילו פריחעד האט םען מאו לאך״

 געשר*ק*ז זײ פאד זיד האם מען װאו אחנר, יתיא̂נ
פײער. פאר זױ

o אינםערנעשאגעל די וחמ p םלימ םיט* np ד» 
 P* 1*יי*ג איז טדא — וואקםען״ שנןל אגגעפאנגעז דיק
 גןשםןלם י*ד*ר זיד האם —. m ר. j דעוי פון ם*ג זי
 בײבים״ m ר. J, די אט װעלען לאנג וױ :פראגע זי
 זיד סיטגלידער׳ נײע די גערופען ד*מלם האט פ*ן וױ

 שײז איז פראגע דעד איז איז ? יוניאז ד*ר r»ייפלמז
 שטארק נ*מל*ו האט םען *נטפעד. ד*ר גןלעגעז אױן

 *HP האלםעז• לאנג זיך װעלען זײ אױב מנוױיפעלט״
 מען װעלכער װ*ג*ן *aria א געװען יעדענפאלם איז דאס
י אב*ר סראבלעם א ס»*קולירען. ג*ק*גט האס  דער מ

 אפײ אאל גױםיגע די קריגען או וױ געװעז איז מגימ
igfc im* חנקרוםעז׳ נײע די פוץ ארםײ גרױסער חנר 

װאקםען• אין שגעל אזױ האלםען יואס
געורי־ ארײגגענוםעז איז װאס עלעםעגם, נײער דעד

 את־ אן רױער׳ גאנץ » גןווען איז יתיאן, דעד איז תן
 יון ארגאגמירט ג*װ*ן נים קײגםאל איז װאס בןקאגסער״

P*3 קײז געחאם ניט םײל גרױםעז נש אאם  * ז״ *3
 איז האלםעז זיך װעלען זײ לאנג וױ סראגע די ימיאן.

n r חאט ם*ז װ*ז דיסקתױרעז׳ געקעגט מען חאט יוניאן 
 טעז איז זײ דאך פעז מוז אדגאניזירעז אבעד געתאם, יײס
 ײגייז גוםע פיר פאכען נו ךײ באטיען ז*ר ייד «ײ

 ײים מגש*ז׳ די אבעד םעז נ*סם וואו פיסגלידעד.
f םאן ארבײט די ק*ג*ן

 זיד זטוויקלעאג שםופעגוױיז. װאקסט יתיאז א װעז
 Jt בעאמםע פירער, גױםיג* די *ײט דער מים איד ייו
 יייל « פיפ ױסא װאקםם יתיאן א אנעד װען וו. יי.

ס׳ «ײןד iT. װ*ג*ז *aria די װ*רם ^ rrag ײ  פ
n r רנסטע. אן זײ*ד *רםײ טאדוטיררקנײ־חג*

o p  ,ona n*n חאפ ק*ײנינפ פר*זיד*נם *» 
agna® איז םוד זײן *ח •nrr namany i onr im ia 
ד זואס פיס״  *י«ייל88י8 נײנ די נװיש*ן m ^איילדמ ן
א n ײאס W און *רײגמגונמז ה»ט יוני  m אי־ 

 יתיןדפיײנר פ*זדמנ אנםוױקץלם זיך nragn גיגיזיניעס
ד יײממיליד איז tan טוער. »קס*זד* ימ ײ

ך ״ ^ ס י ס ד מ ס מ י י g^ ז w a p n̂  w n w i 
n <ח r *ג*ש<ת<ינט*V ץ» n m r m  *n יז סייליז•

 מר נים פריהער האם מען וואו ,oapaya א
אן; g pa װאוםט  חאבעז nna װאו פלמער, אין יוגי

 שע«*ר 1פרויען־קלײחנ rg ooumja נים &אל קיץ
T*a»a*a זיך ongn, ואר ד אין זײנען np ארגאגײ 

60 pnguya inn לאקאל «»oar מן איבער םיט 
na*no איז *ס ליד*ה8מים pnwa פרײז־ א n חעחנז 

 װאיקס דעם i*ajm חנלעטאמז די pa באריכםען די
pg פראגרעס n*n pa ־ עגעדשיארפ זײ אין ױגהק  מג

 װעלכע *־בײטער׳ וײ אז אנג*װיז*ן, האבען זײ טעויס.
 שםת־ לאגגע מ»רגײם נודיק 3לאנ נים נאך האב?ז

pn פאר n *אינט שױן יו־בײטען שכירות״ ליכטםע8קל 
 א דאלעי 30—20 פארדינעז pg שטונדען קיחנערע

ױ n*n אױף i*m*aag תאבען זײ מעו־. pg װאך ח  ןג
am איז aavntga n*n דער «ו n rar ג*־ ד*ר נטװ 

מaזעלש«  זײעד .n*a*a*otr'ang די pg aawna nםלי
nyn n װו־ארץ  aaiaag pg ױגיאן pg פאי איהרע‘ 
 די געװעז איז אבער איגםערעםאגםםםע דאס טרעםער.

nau ^ na n  pg aarifnai .פילע אלײן n  pa •חגלע 
 agp n*n• גײ טראמעזסאר ג*וו*ן זײג*ז װ*למ «ט*ז׳

p נים ערשם נאך דמ*ן #פ*ו־*נץ n ii aa6 אלײן pm*a 
pa n*aa*a חנר ppap. םורא האגען זײ t»*n*aאז ׳ 

 אין תשאבס די סארלירןן זײ מעלען ױגקמ חמ־ איבעז־
מז אין איז פורא n אם שעפעז*. די אנ  פארשװאונחח. ג
e זיד פיחלעז זײ rg וױיסזנן װאם ם*נש*ן פוײיע וױ 

 פיחרער קאז־רע נײע א ענםשםאנען אח *ם חנכם. דיעו•
pg אונזעו־ איז םוער Jiiaynga irm זײגעז זײ pa 

raga g וחנטעז סרױ*ז שגים. אנחנר *nrn? n*n 
pagnaa אמ name tasaga pg pmaa. ז3זײ* o rg ־  מ

 פארשםײעד ,onar*agang pg לאקאלם pa געחשערס
jpggnagang nraia pa אין naa pa pnaaiaa n• 

ן םים יתיאן n טו־עםען ^  na• גים וױײ* pg ש
naa חדכג*םאנט האבעז װעלכע װעםזנראנעז זױ וױ 

 אוגזער* םים eaaraaag זײגען pg pmaap אוגזערע
arrngno.״

ogn בעסםער דער אח um 4na ד ■רעזיחנגם  ו
םוד. pn pa ]*aaana oaapaa ogn בינסקי

ײקס ףןןף  naaarHP ם*זDan 22' ** ףי ^ןן טך
עד אכ מ ט ם ױי ° חײיסיגיןא־וחנז onap ו י

ogn ד ת מז ח ג ע ג ט ױ  א
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n איז r ױי געװארען אויפגענומען םםרײק g גתיםע 
o סעגסאציע. r געידעז איז n r גרעםםער pa pmoo 

n םרויען־ארבייטעריגם r  pa געשיכםע pa .אמעריקע 
pm איז pmaa r געװאוינם n םםרייקס naaaa pa 

 באטײי זיך ;jagn עס װעלכע pg םסרײקם, ארבייםער,
n ליגט rayno  n aa^ an. סםרײק גתיםען אזא אבער 

pa פרויעז־או־בײטערינס ogn םעז r געי יס3 מאל קײן 
זעז-

n איז r װירקליכקײם raagn אין זיד o r סטרײק 
raatm גאגץ א באםײליגם אויך ga םענער־אר־ *פל 

pa pmo’ogoo n לויט בײםער. r לײבאר o n aar* 
o זיד pmgn םםײס png'ניו pa םענט r  pa םםרײק 
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n» ייםומןמ! pa איז n r עםענםליכ?ײם pg אלגעםײז 

egn װ*ג*ז בלױז געחמ־ם מען pmoo o r י פיז  י
 גאגץ געװעז laa'n oanapmoo םייסטע די נדידלעך.

naa'org n ײמע. r  pa יים» pn^gn םך א pa וײ
nga געדארפם pn ל1ס? אין pg וזאלטזח ongoaa o»a 

r pmo'ogoo n לױט sum pg ארבייםזמ r״p?a ארים 
76 pa oaaigna די o r  pa pmaa napmoo עלטער 
16 pa 26 ביז pmgn pmoo o r  pg .n r פאר־ זין 

nga a on»oanaoa*g״raao אל» na p m a גײ׳ יעד
3 n r 'in  napnrעז*לשאפם pa ananas pa זײגיז זײ 

ant pa mopg raaa pmaa אה ppnoa o r  egn o r 
nan naag .osg&aa eaaa'agna nao •jga אלץ פאר 

oraaa pg egn Ataia pmoo n r  pmaa apge pg 
pnanaa םיט nas^ r iian g אםפסלוסםיגקײט? pa 
po»*ftan״pmaa pg oa .o פיל m o o g  m nao׳ 

o r  apgo ogn pm .nagooang pt pmaa pg oa 
n r .  pminaa eag pmoo •אױפשםאנז pa די anogm 
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n  pmaa p?a ארבײםם־באדימוסנמ naar pa ונײט׳עס 
pg n 30 פים חײסם r ש שױרט־ח׳ײםם דיaaa.ר

rמיaaאל pg iaa«״ זײ  pפgלם o'naopgnga pmaa*
rnoorram nap^p*ppna naiaga n סיש r  nga.

r די g״pnaioo*oo 1אפיל *ז3זײ anaoas *n pg שע״ 
naapg pg 6 ps mna n r  pa 8 pa pmaa naa. דעזי־ 

g pa זמלבס naa anaioo פלפגם שבת אפיא סש.3לא 
sna paanr pm״oa J5 ps  8 pa pm אר* אז חייסס

 ייד׳ פארשםײם oa pg .prraieo 66 pa ד6בײטם*װ
pm egn « sn r m ארבײסא געסחס nao'g־pnaioo 

1 pg onangaaa ogn ogsato  n r  pmױפיל ogn na 
n  pg .rangaaa םײסםע pg naaao יײג־ ג*ײ*ז 

aampgnoagp rmanu pa oaoo'o n  omoaa.״ ogp 
osgoaa naora nga aPweg^aopa n  ogn. ד די אי , 

ongoproagp t *o״ pa naaao pmaa iam י *יז  י
naaao anaoana ם3פלס pa nanr זײ oag pa pmgn 

natpmng־an. aaaanaa pig n*VpnaלnaBקoipi ,l>oa 
igp k n a* r 6 PS 3 pa pranp praa^e• םיידלעו 
oaapaa oia p ir  pmgn ogn oapngomaaa י  סרבײט י

oלn T r  12 pa 7 pa prannua praa א Tgn• י  י
י בײ tmngaa pmgn ogn .מלפסדקסס״׳  י
ongopgnoagp.פל ״aaזpoga naa pflg i pranr p 

*ag aarnrnga nga pa oagnp aonopa5a .pfcnga 
pmar a n r. װי o r  nga בײ ל1שם pa pogs n r 

o r  nga ל .apg.ד״ um זײ n rn  praaanaaana pmgn 
nang em •פנס*ל& prtg* prawn pro oaaVa i n r 

n שסראף r  pg pmip is eiana 6 pranpmnga wta 
nna ו* n r .ארבײס nw no oa pm pg״ ׳

g tmgsaa a*gp ogn Vanw* a שסיקסל r n  moo 
g oagaaa prsaga pg aa n r  pa מל jtpk pa .וױיחשןם


