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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 מרטײדיגומ ביליגגס דער — 
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

מן דעם אױף דעטענס״ ״בילינגם דעד «ו  אגגעגע־ אוי
אדרעם. כעגפס

 עדװקיישאנעל די אן אן דך שליסט
םענטערם.

 עײ• סעפאני םקול, ת*י ריטדיםאן דז*ולי»—םאנהעטען
jnt68 |in .נ»ו ח»לב פון דפנער׳יםזוג יעדען סטריט 

ןןקטןןנער. סען19 דעם זיך עפענט »װ;נט. גען ביז •יר
 ר*וד »פרדח«ם םקול, חאי רוזוועל■ •חעאדאר—בראנהס
 7^0 פון #ר״סאג יעדען עװענױ. װומיגגטאן *ון
&?ן.20 *קט*בער אנוטנג .1030 ביז

 סםריט םע104 *אונדעי**ן, חעק׳וער—חארלעם איםם
 .1030 ביז 11B 7.16 דינםםאג עװענױ. *יגיטע »ון

םען•17 אפטאנץר אגוטנג
 װעסט 312 םענטעו, לעיבאר וזארלעם—האריצעם וועםט

 1030 גיז 730 «ון דאנעחפטאג סטריט. »ע125
םען.19 אקטאבער אגוטגג »מענט.

 •ענסילײײ• םקול, ח»י דזעעוערסןןן טחןזםפש—ברױןלין
 ביז 730 <ון דינםטאג עװעכױם. דוםאנט טון ני»

טען.17 אקטאגער ןנוטגג .1030
 סטריט טע79 ס?ול, ח*י ױםרענט נױ—בענםאנחוירםט

 730 *ון ד#נער«םאג ברוקלין. עװענױ, טע16 ייון
טען.19 אפטאבעו אנפווגג .1030 ביז
*יגםןירנןמזיאנןיל. רןיו־ טגן םיטגלידדי־ אלןי טאד טרײ

 חײסם אזוי, אױב םאדי^ירם״. קאםיםע דער פון שײדונג
r אז דאז־ עם r וױיל עקזיםסירם, נישט שוין חאם קלוב 

 פון קלוב א האמן מקענם נישט דאד האם קיםץ ײמי•
 טאדערם געזעץ קאייסאליםםישען t איז אפיא יילײז• ײד
 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
עקזעקוםיװע. גענעדאל די װןם אימז ערשם אז

o■ םיעזיעל און iy rnn סובאשל דער אז זעז גמסקי,ײ 
װעחנז• גמנדערט לאד יאל

ױב און  זאל װעדען, אנג«קלאגם •pan קאטץ חש. י
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

 דער געװען לאנג יארען איז און מװעגונג, םוגיסםישער
 נאכדעם און ,פרייהײם״ דער םון פריער םעגעדזשער,

 פאראײניגוסנ דער נאך האם ווארקער״. ,חגילי םמ
 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
 קאמוניםטישע די און ימקװ םאװעם אז.די געגלויבם.

 פאשיזם געגען קעמפען װעלט גאנמר דער איגער פארםײ
 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
 פון םארבאנד דעם שםימז װעלכע עלעםענימז די מים

 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
מח אלע די מיס 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 נ טי 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

 קאנ־ רײמ טורנאמענםם׳ און ספארם־שפילעז םארםען
 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

 געשםאו־מן. פלמלוגג אמ װעלמר גאלד, מאקס ברוחני
 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
i באריכםעט אײערער געל־חבית דער האם t •דך 

« 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)

ר דער ע ט d־u גו iס ׳ א n װאם גרוס יער װ a*
ט ענ ד טזי ר רןי פ ס בינ  האם דובינסקי ד. זידענט דו

״ J; ״ - *ױ קוסענדיג געבראכם, 1.
ט א ט ה כ א ר ב ע חגר אױ םור זײן םמ ריק ג

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
^ די אזױ װי פארגלײד א פאכען קעגט  אויסגע״ איז יוני

m  m m ר פאר אגטוױעלס !יד האס «ײם• מ

 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
נײלט:

 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 

 געבורטסטא^ 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

עי דער אק איז זי און אודיק יאר עטליכע פים רי  קו
 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, יתיאנ^
פײער. פאר זױ

o אינםערנעשאגעל די וחמ p םלימ םיט* np ד» 
 P* 1**ייג 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״

ש אאם P*3 קײז געחאם ניט םײל גרױםעז נ  * 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
ד «ײ ר פאכען נו ךײ באטיען ז*ר יי  ײגייז גוםע פי

ש*ז׳ די אבעד םעז נ*סם וואו פיסגלידעד.  ײים מג
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 פ פר*זיד*נם  «* חאפ ק*ײנינ
agna® איז םוד זײן *ח •n rr nam any i onr im ia 
ד זואס פיס״ ײנ די נװיש*ן m ^איילדמ ן  *י«ייל88י8 נ
א n ײאס W און *רײגמגונמז ה»ט יוני  m אי־ 

ר פ*זדמנ אנםוױקץלם זיך nragn גיגיזיניעס ײנ תיןדפי  י
מ ײממיליד איז tan טוער. »קס*זד* י ד י ײ

ך ״ ^ ס סי ד מ ס מ י י g^ ז w a p n^ 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
 חאבעז nna װאו פלמער, אין יוגיאן; g pa װאוםט

 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 ן איבער םיט  מ
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

ף קס ףןן ײ ך  naaarHP ם*זDan 22' ** ףי ^ןן ט
ד ע כ א מ ט ם ױי ° חײיסיגיןא־וחנז onap ו י

ogn ד ת מז ח ג ע ג ט ױ  א
ט n םי r  so ק• *ור naagw»a»»n n a o a » n g a 

 גימר a laaaaaaaag •pt egn oa וחנלגעז pa םםתי^
 אינט*ײ nan pa משיכם* n*n איז בלויז גים פאסיטעל

nasaaa nan pa nga ^agB*a ״ םתח־n r •באײנגיע 
n r סםתיק egn nyagaetm i n  pa אײד g ognaa 

anpm  *opr n אױף mvnx ten  pa aarwagang n r 
 יךז אױסגיבריכעז ogn ogn סטױי^ nasgspa^p סןן

agap* ״ ל דו םי n מר r ד סי o 7( שין rײלי׳ ס*ז 
1910.(

n r ססױיק n  pa ם װײסםממר ז מ מ י נ  סױף מ
f m a  onanaigp a ■pt............. nWHWl

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 onaar* 
o זיד pmgn םםײס png'ניו pa םענט r  pa םםרײק 

prma nayrie 11 זי> pa מענשען. naauie 16 נאמײליגס
naamo 4 pg-------- . — ״ --

 איז אבער ,naauio 20 Ding — גרעסער פיל געווען
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 

naaPio.״
n ptagonr w r a p  pg oa pa״ea agp oa זײ־ 

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



^ ►(2 טז טי * 1939 נאװעמב. גערעכ
nyny עם װי פיל׳ אזוי מאל פיר oyn .מען געקאסט 

 פאר און גאדלען מאשין פאר רעכענען אויך זיי פלעגט
 געקאםט. האט עס װי מער סך א קראםם עלעקטרישער

 ארבײטם־ דער אין באגאנװענען אויד זיי םלעגט מען
 מען זייגער. po וױיזערם די איבעררוקען דורך אײט

 האלבע זייער םון גאגװענען צו טאג אלע טאן עס םלעגם
 זײ pm טאן׳ עם םלעגט מען און צייט לאנטש שטוגדע
 ארגײםס־טאג. דעם םארעגדיגען בײם האלטען םלעגען

 וױיזערם די רוקען מען םלעגט לאנטש םון צײט nyn אין
 ארבײטס־ דעם פארענדיגען בײם און םארויס זייגער םון

צוריק. אויף וױיזערס די רוקען מען פלעגם טאג
 אזוי געמײן׳ אזוי זיין געקענט מענשען האגען װי

 ניםא איז oy אז איז. nyooay nyn — ? גידערםרעכטיג
 בא־ װאס גידערםרעכטיגקײט, אזא און געמײגהײט אזא

 עקםפלואטאציע דער אין באגאגגען ניט זיינען לעבאםים
 היינם זייז זאל קאפיטאל װען און ארבײטער. דיערע םון

 מאל, א װי ארבײט, עקםפלואטירען צו פויגעל־פריי אזוי
םאן. הײנט אויך עס ny װעט

nyn די וועלכען אין וױיםטמאכער. די פון סםרייק 
 קאמפםלום־ םיל אזוי ארויסגעװיזען האבען םטרייקערם

 דאך איז אפפערװיליגקײם. און העלדישקײט טיגקײט.
 ערפאלג. פולשטענדיגען א מיט געווארען געקרוינט ניט
 גרויםע צו א זיך געגען oynya האבען סםרײקערם די

 באלעבא־ די פון פאראיין דער געווען איז עס מאכט.
 אוג־ דער םון געווארען רייך און םעט דינען וואם טים״

 אונארגאניזירםע די טון עקספלואטאציע ברוזטנות׳דיגער
ך שוצלאזע און ^ י  רייכע די שעפער. דיערע אין ם

 ניט סטרייקער די געגען געקעמפט האבען באלעבאטים
 זיי נאר גארילאם׳ yayaavtya םון הילף דער פיט בלויז

ttmyn אויף n ny*n»» •אױן oynya הילף די nyn po 
 א מים םארענדיגט זיך האט םםרײק nyn יאל^די.

 מע־ נאכגעגענען האבען באלעבאטים די קאמפראםיס.
 האגען זײ אבער םטרײקערם. די po פאדערוגגען רערע

 ױניאן. די אנערקענעז פון פאחגרונג די נאכגעגענען ניט
 גע־ py ווײםםפאכער די םון געװינם גרעסטער דער גאד
ױניאן. א געגעגען זײ האט סטרײק nyn װאס װען״

 די האבעז אנגעפאנגען זיך האט סםוײיק דער אײדער
 לאקאל נאםעז. אין בלױז יוניאן א געהאם וױיסטםאכער

 בלוח oynya האם װײסםפאכער, די פון ײניאז די ׳26
 קאםע׳ איר אין דאלער 4 אא מיטגלידער הונדערט ארום

oyn pm pm גענעראל א װעגען רײדען אמעפאסנען 
ר איגדוםטריע. שױרט־וױיםט nyn אין םםדײק מ  א

r» « י קגאיעז¥  25 לאקאל האט סטרײק דעם נ*ד י
 ya• האט צאל זײער און סיטגלידער םױזענד 10 געהאם

 אױםגעמאכם. גיט תאם עם און װאקסעז. אין האלםעז
 צו נאועם אנגעהאלםען האט װעלכער סםרײק, nyn װאס
 פאר־ אםיציעל געװארען ערקלערט איז ny( חדשים דרײ

פאר צןוואמעג נים האט פעברואר), םעןoyn 15 ענדיגם

 nyn ױניאן. זייער פון אנערקעגונג די וױיםםמאכער די
 דעם דורך האבען וױיסטמאכער די וואס געװען׳ איז עיקר

 ד׳א־ און מאכט פאראייניגםע גרויסע א געשאםען סטוײיק
 שפע־ האגען באלעבאטים די יװיאן. א אויםגעבוים בען
 ווען םאי׳ װי םאי אגערקעגען געמוזט מאכט די אט מער

oy ניט אפילו איז pmya אפמאך. אין פארשריבען
 םדן אײנעם םארשריבען האט ױניאן יוײסטמאכער די

 איג־ דער po געשיכטע דער אין קאפיטלען שענסטע די
 נאך שפעטער׳ יאר אייניגע מיט אבער טערנעשאנעל.

 ױניאן׳ וױיסםמאכער די האט עקזיסםעגץ׳ גלאררייכער א
 פרויען־קלייחגר׳ פון מאדע דער אין ענדערונגען די צוליב

 אנשטאט שוואכער. און קלענער װערען אנגעפאנגען
 גאנ־ טראגען אנגעפאנגען מען האט םקוירםם, און וױיםט

 סקױרם די אויך געליםען האם ponyn דרעסעם. צע
 yooyna די םון איינער געווען איז וואם ױגיאן׳ מאכער

אינטערנעשאנעל• דער אין לאקאלם
 אינ־ דער אין םארגעקומען זיינען ענדערונגען םך א

 איטערנעשאנעל די אן. צײט יענער םון םערנעשאגעל
 *מעריקע, אין ױניאגם גרעםםע די םון אײנע איז הײנם

 אי־ אידישע םון ױניאן א מאל א װי מער ניט איז זי און
 בײ געהערשט האט וואם גייםט״ דער אכער מיגראטען׳

 םםרייק דעם אין םײדלעך איםיגראנטישע אידישע די
 נאך לעבם צוריק יאר דרײםיג מיט וױיםטמאכער די ®ון

 גײםם דער אט און אינטערנעשאנעל. דער אין הײנט
 גייצוקוםעז כוו דעם אינטערנעשאבעל דער געגעבען האט
 זיגען צו קעמפען׳ צו וועג׳ איר אין שטרויכלונגען אלע
♦װאקסען. צו און

ר ע ג ד םי ױי * ד ר ע ריג ע  באטאנהאול• קלאוק די י
ג לייױ חר> nB י 64-לא?אל ■יאזנױ םאכער >u לן>ן

האט יאר׳ 30 געווארעז או• יוג
צו אורזאכען אלע געהאט

ױבילײ. איר פײערען
 די םאר האם יוגיאן באםאנהאולמאכער קלײנע די
 דורכגעפאכם. םך א עקזיםםענץ איר םון יאר דרײםיג

 די װאם םלחםוז^ אלע אין גענומען אנםײל האט זי
 האט םײל׳ א איז זי װעלכער םון ױנקמ׳ קלאוקמאכער

 באלעבאםים, די םים געפירט צײטען םארשידענע אין
קאמפען. אײגעגע אירע געהאט אױך האט זי את

 גע־ ארגאבמירם אח יוגיאן באטאגהאולםאכער די
 אגגעפאגגעז זיך האם עם ױעז ׳1909 יאר אין ווארעז

 די צוױשעז קאםיײז ארגאגיזאציאנם גרויםער דער
 דער אין סםרײק גענעראל » רופען צי קלאוקמאכער

 אױס־ האס סטרײק חנר וחנן און איגדוםטריע קלאוק
 צװי־ געווען באםאנהאולםאכער די אויד דיגען געבראכען

--------------------------------------ס״יײאנרס. די שןן

 געדאו)* נאכדעם האבעז באטאנהאולמאכער די
 קאנםראקטיע דעם אפצושאםען קאמף שווערען א סירען

 י■ געליטןו שטארק זייער האבען די וועלכעז פון סיםטעם׳
 5ד פון מענעחשער דער איז קאמף דאזיגען דעם אין

 אגעגפ אן דויד קרבן א געפאלען שטײנבערג׳ אב. יוניאן׳
 סיסםעם קאגטראקםינג די אבער באסעס. די םון

 כאםןנ■ די םו־ז לאגע די אח געווארעז אפגעשאםט דאך
 אבןף געווארען. םארבעםערם באדייטענד איז האולמאכער

 יןך עטלימ בלויז אנגעהאלטען האט צייט גוטע די
 ‘eyn זי אץ קלאוקם אין מאדע נייע א געקומען איז עם

 עס באטאנהאולמאכער.. די םון ברויט דאם צוגעגומען
 nt באםאנהאולם״ ״געפאיפטע םון מאדע די געווען איז
 גויסיג ניט גאר באטאנהאולס קײן די םאר האט מען

 אײד גאל קלײנער א דאנק א בלויז איז עם געהאם.
 גע• איז לאקאל דער וואס באטאנהאולמאכער. גע׳עקשנטע

 גע• דערלעגט שפעטער האט און עקזיסםירען בליבען
צייטען. םערע

 נו ױניאן באטאנהאולמאבער די באגריםען מיר
 װײםעד• איר װינשען אמ ױבילײ יאריגעז דרײםיג איר

ערםאלג. דיגען

ה פוןS «1128ו בי צ

ט מ ען ^ מ טי ר ש א  פ
ען די ט א ד די אנ  פון ק

ר ע ר ד א ב עי טי. ל ר א פ

 1» פליכם די איז עס
 שםימבארעכסיגטן אלע

 איד’ דעד ®ח מיםגלידער
w אין טערנעשאגעל

 נאװעםבער׳ םען7 דעם דינסטאג׳ געהן צו יארק
 jin און װאדילעז• שטאדטישע די אין שםים זײער בעז
 זימה td זײנעז ערפילען׳ םליכט דאזיגע די וועלען די
 ד®*! פון קאגדידאםעז די פאר שםיםען וועלען די אז

י1״4ייטנ1ײ1 מייל אארטי^ איבאר
שםימעז• דארםען ארבײםער װעלכע םאר טען׳

 װזלק פאל דאס אז זינען׳ אין האבען דארף מען
 T■ א האמח ■ארםי לייבאד דער פון קאנדידאטעז די

 ןס *ז ןעחלאוו פאריגע די אין וױ קאמף שווערערעז
 אממזרןד גרעסערע װערעז געמאכם דעריבער דארםעז
 װאחלןז אלע איז אויב את ערװעהלעז. צו זײ גונגען

 די אין זי איז וױכטיג״ שטים אפגעגעבענע יעדע איז
 שחזחזי׳ אזא איז קאפף דער װעז װאהלען׳ איצטיגע

 1נ גאנץ td איעליחנז דעריבער אמ וױכםיגער. גאד
 99הא װאס מיטגלידער, אונזערע םח אלע אז זונדערס,

 1קומי און פליכם זײער ערסילען זאלעז שםיפרעכט,
 ,ליינ! דער םון קאנדידאטען די פאר שםיםען דיגםםאג
 * זעזק׳ אױן גאר אלײן, זײ בלױז נים אץ פארםי.

מז װעלמ םאםיליעם׳ זײערע םון םיטגלידער די  סר די
מ אפגעמז קומען זאלען שטימען׳ *ו רעכטיגט י  י
 ■ײי• לײבאי דער פח קאנדידאםעז די פאר שםיםען

 וייפ פליכס זײער טאן דיגםטאג װעלען אלע װען און
טי לײבאר דער פון ?יג דאר ר א זײז מ

 ארים םילבעלט א
ם׳ל װײ. — •גי

 - לעכען »ון לײכ ג«גץ איר
געשרײ. שפװםער »
 דארשען, ארום זוכפי זי
א זי רו א מ כ א. זו  י
 — עסען כרויזןןלןן א

גישטא. איז איר פאר
 - דאככמןן איר זץ• נעםמ אסי
מעז אט גרױמ. איז דאי

■ M O M • •  Mדערוװ קדםם זי —
v קױמ♦ דריגעלן

 םילכל דאס אװץ געפממ
 — װאו אוארס אן

אגפ  *װײםןן א אוגאער י
ס און או או. גלײד עם ג

pyn לעגען איגעמיל — 
ךסג און כאא״לא•  גן

 פאלײדיגט זיך ׳פילא זי
ז געשלע^ םירןןן ו

 םילכל דאם זיך פארמראכס
 פאן. n זאל װ$ס ׳נו
עו ««זדעריו »  ײעי

דערפון. לעגען און
זאמלעז
•n r

— iPayj איר
אד •י

םילנ ריםע8 ױ
ה קי. m פ צ לו

 j פעטעלט אריםןן די
 כאנ• ■ישטלט א

 :עגטםער אן זי כאקוםפ
פן זיד של^נ גײ ו
 גאדױערפ, צװײפןן א

 t שװער נןןבאך זיםצט אץ
ם פ װ̂ן ^  — חאפען פון איד ז

םער. חאט יענע אז
פ דריפןן א ר זוג חי  י

פ און כבוד םיט  :אנ
 — חעלטען דיר איו קאז װי
f t י» ע ד ז א פראכם. איד — י
 פענה׳ס חאפ טערפע א

 :קןןז כאשםןןקעגדיג
- חעלפען דיר T9P יײ  ־
איף װקן קוסטפ דד
n מפ אי נאד װי :אימןןר פ
V איגיערגיד. *ײגק

 :געלאסעז יענע זאגט
ײנפ לעגא מען ץ פאר ח .,ז

 םילכעל דאס פװין דןןרזןןפ
ערפ. איז איר װאפ או מ

 חפקר אויןי זיף ל$זפ זי
ר « פאלפ און ערד. חן

 אלע פארזאםלען
 איר. ארום אונױף

 שלעכטע. םילפקלקף די
פריער. פון זעלפע די
פאראוםערפ שפייןןן זײ
יי׳ױ• זיד קיקק אין
 s קעפלעך די זאאקלען זיי
שפ איז װעלפ די פײן. גי
 װאוגדקרם סילבןןלןן א

 :פארדראם הארכען םייפ
 םילכעל א םןןן חןןם װי

I פארלאזפ װײ■ אזױ
:מודח איז וװוײפןן די
___גרױל. » — לאגע די

פען דןןם דא רײסט םןןן גי
Lbaib םױד. ■ פוו ארױ■

 — פארזינערפ דריפןן די
ן פלאפפ ױ י  נעכם. קיץ (
שפ קןןן זי  — כאגרײםען גי

ץ םןןן קאן וױ עלעפפ. זי

 איכער פדעגפ פערטע די
 געשען, איז דא װאם

 — אויגען די או חןקט און
פ עם קען זי זען. ני

ע: גאד ײד צעשרײפ מ  אי
רז אויןי איר קלאגם װאם  אי
 םארחונגערט האפ איר
!פריער םילכעלע דאס
 — נןןגען״ מילכעלע דאם

פ, ליגט זי רםי  אמחן
 —■ חערצל איר דןןרקוױקען

ט. דערװײלענקע ד
גןךפרײעז, חעלפען װאס

IMMM kftMb *itMl ■imm רעדם• םען װאפ רײד און
— *פןןפער רגע׳לןן א

 אױפנאם אן מיילפעל א
 פאיאן• אפעד איז

 — פשורח א וױ אזױ
װאגץ׳ פון גישם װײםפ מען

t l l b b i M l i  I ■ b■ ^ ^  t k L b l b  4bםארםעגעז אן םילכ א — 
מופ. גוםמקען אץ

b b b M M  b M  ! * b b t a b b l b  b i bטדות אן רײדעם, אץ — 
פ ױ איז װאם פו פ׳ ס׳ גו
y פולױפען קרמפ מילפ 

 ארויא• און װאםןןר םיפ
אי  ־־*• פעולח די איז װןןפ נ

לנ די ח םי פױ*. אװץ א

פאר־ פון ארײן קומעז וואס באריכטען, י
געשעםטס־ אץ אינדוסםריען שידענע

 םרײלזד גאנץ דינען אונטערנעמומען
 איז שטאל פון פראז־וקציע די כע.

 אין גאר וױ גתים אזוי שוין איצט
 דער אין ;צײםען גוםע אמאליגע די

 עס איז אויטאמאביל־אינדוסםריע
 װאס אײזענבאנען, קראנקע די סח אםילו און ביזי שטארק

 באגקראם, זײער אויף געװארם םאג יעדען האט מען
 בא־ אין דינען עס גרוםען. םרײליכע אויך םען קריגם
 םון הבנםח די און םראכט־וואגאנען מער סך א וועגוגג

 אח דאם געשטיגען. שטארק גאגץ זײנען איתענבאנען די
 איז האנדעל אח אינדוםטריע אז םימן״ בעםםער דער

געװארען• לעבעדיגער
 אײן אתיס שרײט גרוסען פרײליבע אלע צװישען נאר

ם: םתיעריגער ת קלאוקם! בײ ארבײם קײז נישםא ג
 ארבײם זײן געדארםם יא שכל ■י על האט אײגענםליך

 םעד צאל גרעםערע א דרעםעם. בײ און קלאוקס בײ
 פארשידענע די אין באשעםםיגם איצט װערען םשען

 םעג־ מער געשעםםס־אוגטעתעמונגעז, און אינדוסטריעס
p פארדיגען שען rp קענעז זײ און םריהער װי בעסער 
 פון דאד זײנען דרעסעס און קלאוקם און קױפען. םער

 האם מעז װעז ארםיקלעז, גויםבאדערפםיגע ערשטע די
זיד דאכם דעריבער איז שבל דער קױפען. צו וואם םים

 ווערם קלאוקט ונו קוםם עם װען אז מעשה, די אבער איז
 װע^ גראדעז אױפץ נים געחם ער םעכולע. שכל חגר
קאפויר. פונקט אפט געהט ער

a l b B b i t e l b  b l b M f e f l i  b b b b b M  a ^ b  b i b  a i a  ערקלע םאראן זײנען עם אז זיך, פארשטעהט עס------ 
 איז דרעםעס און קלאוקס בײ גראד װאם פאר תגגען
ױף W מעו ארבײט. קײן גימא  תיײז• »מםינען «לז י

 ניט תירוצים קײן קען םען װאס אבער, את צרה די
 תירדצים, מים װערען זאם געקעגם חאלט מען װעז עסען.
ױאס פאר תיתצים געפינען צו בא&יהט זין איד ױאלמ

H l b b M f t  b M i i  b l b t t i M i  b M b U t e l b M M I ■  b t a  ■ 4 1 4  —  ̂     -  ®רבײס קײץ האבזח דרעסמכער די יוח קלאוקמכער די- — 1
ן dsh איז וינדוססױעס אנוערע ודן װען גיס, מ י ח  מ

 ניט װעלעז תירוצים די אז װײס, איך אבזנר ארבײם.
 ױאס דרעסםאכער׳ די און קלאוקפאכער די מאכען לײכםער

 לײכםער ניט אםילו װעם עס ארבײם. אהן ארום געהעץ
ניט אםילו האבעז עם אז זעז^ איך געמים. זײער מאכען

4 4 4 4  4 4 b  4444^■ • a b i b  ^ 4 4 4 4 4  4 M M 4 M M  44 U 4 4  4 4 4 4 ד זײ ה#כ איך װאס וואונשען, גוסע מימע געהאל^עז- - ■ - - - < —   ג
t l f  BW  !! ! ,y i M  IBia

 נים םאר םען װאס זאך> אײן פאראן איז עס נאר
 טיש?אגאעק די אױפ האםנתס איז דאס און אויפגעבען,

 און — גסערסמארפ דױרקליד «יד האט לאנד אין לאגע
 דעד־ ענדליד אױך עס װעלען — אױס עם זעהם אזױ

.ראגעסטערי די און קלאוקפאכער די פילען

ח ארבײסם־לויז םיניםום א װעגען געזעץ דער  I י
אדיין זאדש םארימז סוף איז ואוו טסארגיי פאקםיםום

4 4 4 4  —        4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 144■ י• ■4 4 b U 4 M b  44 b 4 « f t J  אקםא wom דעם פרן פעריאדע. צװייםער זיץ אין
 א סענם 30 יןוט־לטײאדג מיניטום דער איז אן בער

 שםוג־ 42 איו ^•חײטס־ארנ מאקםימום די און שטינדע
 חגר אח געזעץ פון פעריאדע עדשםער דער אין דען.

 און שםונחנ א םענם 26 געװעז ײטס־לױןאדנ מעיפום
 דער איז שםוגחלז• 44 — וואו טסייניאו מאקסיםום די

 אנםאנגעז זיך װעט װאס געחלץ, םון יעריאדע דריםער
 ארבײםס־ םיגיפום דער װעם 1940 אקטאכער םען24 דעם
 ארבײםם־ םאקםיםום די »ח שםתדע א סענט 40 זײן לױן
 נאנ־ — ? סגאגדע און עז.שטיגד 40 ײזז װעמ װאן•
 נײעם ן פאר קע&פען וארפען ארבייםער די וועלען דעם

 ארבײםס־ העכעדעז y צאלען זדיסען זאל װאס געזעץ,
n אימפירען און לױן r rv p  y ײאופ־סימרא. 

ר נאר »י iy וױפיל פארעמגען ■רובירען א
■4■ 4 4 4 4 4 H i b  b  b M M b M b l i  4444■  m■  ױאם העמרזנג׳ חנר סים שױן. פארדיגען קען בײטער

 גאנץ y איז חשבון דער געקראגעז. איצט האט ער
 מקוםם פען איז 80 פאל 42 כפל׳ם םען לײכםער.

 איז דאם סענם. 80 םים דזלאר 12 םײנם עס .1260
j גרויסן איבריגם קײן נים זיד דאכם ir r a r אין גאר 

u פיט פארגלײד n r r w םאר־ גטאגחײנאד א עס איז
 - ■ ■ - - ■ 1 4 4 4 4 1 1 m   4 4 4 4  ■ b b H b M M i■  ■ a m i M M  n■ ז פעריאדא ערשםער דעד אין םאריארען, בעסערוטג® 

םמם׳ 26 מװואן ײז״סםלארפ םיניםום ד«ר איו גזװעץ,
44 U M 4 4 4 4 W ------4* 4^4 ־ 4 4 4 4 4 4■ ■ ■b ■  b4444^ n ^ 4^■^^■^■^^■ ■ 4 4 4 4 4 4 4 U ײיז איז װאך ארבייטם owopyo די איז שםוניע •  גז

ד שםונדנן. 44 אייסם איז, פרטײפרא $ך פון סטעדפאר דן

 בעת שטונדען, 44 םאר וואך א דאלאר 11 געווען עם,
 אר־ אן פאר םענם 60 מים דאלאר 12 ער קריגם איצט

 גוםא דאם טאקע אבער שםוגדען. 42 פון בייטס־וואד
 םארדיג־ די זײנען עס מיזעראבעל וױ אונטערשטרייכט

ארבײטער. אמעריקאנער םיליאנען םון םםען
 הע• איצטיגער דער םמ אז אנגעגעבעז, װערט עם
 םויזענד 690 געװינען װעלען ארבײטס־לױן אין כערונג

 ארבייםם־ דער םון םארקירצונג דער פון און ארבייטער
 און םויזענד 382 מיט םיליאן 2 געניםען װעלען װאד

 זײנען טrא בח אז הײםם, עם ארבײםער. הוגדערם 6
 האגען װאם אםעריקע, אין ארגײםער םױזענד 690 געװעז

 גע־ זיעעז עס און שטונדע א םענם 25 בלויז פארדינט
 ארבײםער, טויזענד 400 םיט מיליאן 2 צו נאהענט װען
שםוגדען. 42 וױ מער געװען איז ארבייםס־װאד זײער װאם

 25 געקראגען יאר םאריגען האט ארבײטער ןמ ײעז
 װאך א שטמדעז 44 געארבײם האט איז שסונדע א םענם

 אנגעגעבעז, םריהער שױן וױ געװעז, פארדינסם דין אח
 62 פולע געארבײט האט ער אויב װאך. y דאלאר 11

 572 געװען זײנע םארדינסטען די זײנען ׳יאר אין װאכעז
n פאר׳ז דאלאר r. װעם העכערונג איצטיגער דער םיט 

nj סענם 20 םים דאלןד 655 פאח־ינעז n r  l'nyp. 
 זעה קיגדע^ םים פװי y האם npp^ny אזא אױכ
n וױ איין ניט איך j ,Tty םאח־ינםםען אזעלכע פון קען 

 און םאםיליע׳ דק nyo ודעסעס אדן קלאוקס קויפען
מ *ס מייי״אךב mil vy וזאן ג<דעדס, איז דאס ו  ז“ 1״

njrn .n r עס האט npsy ? אזעלכע פאדאן זײנען וױםיל 
iny״nyu אין װאבען 52 פולע ^שעפטיגט זײנען װאם 
n r? יע די אז הײסם, עטnדי פון םארדינסםען ליכע 
any״nyp וױ קלענעה נאך זײנען td אױבען דא האבען 

ן די צו njn’nyn •pyn סען בארעכענם. ײ מיליאן מ  א
 איחנמננעז םעז, קוי וױיגיג זעהוי קענען װאס בײםםלאזע,

 קענען נאו■ ,tytrnny װאם אזעלכע, פיליאמנן y ®1 נאד
 מכען םך y pn^pnyn oyn קויפען. װײניג זעהר אױן■
 לאגע זײ njray קשיוו^ םך y אויף nyposp ty גיט און

tnyiT ניט פון על ו pnyniyyi. בלויז, אונז אאס עם ry 
 די פיז געהן גו װעג וױיםען גאנץ y נאך האט אמעליקע

 װאס באםעלקעתנג, אםעױקאנער nyn פון דוײםעל צודײ
 אנשטעגזײגען אן קוײגעץ כאסש זאל װײגי^ ,tty האם
 די אז םײנם, oyn און קוםם. איר ךע^ פון טײל
3ny״nyo קע&פען פסדר דאז״סעז nyo פאײע־ דער 

ע. ny״t פון סעװנג  קאמף nyroyiypy אז איז עס ^ג
פ א אוו w סת oyn ר,ןיש^ n m אהן יתנדעז m 

או פ ױ ענעמיע. nytuyj nyn םים און ס

n, פון מװיידים nyn םלעםנאןלין*חיn םאחזימיגונג 
מן  synys*״ ny&u לזצטצז oyn סיט וװםוײחנן נים זיי

םיגקיים״.
 אוד־ געניגענדע האבען ״t ty צוגעבעז, איך וחנל

iyar דיז «ו iyr»nBt»aty. ן וחװ  איז שגױץ קוײגם מ
מן nyoy תן.פפופתוא נאגױרליך מעז  כאווײו־ים n ו

 םםאליך y זיץ צו װײל ׳nbtty ]y איז !יך׳ באקלאמנן
ן מח קאםוניםם היםאנז•  ־nyitp y בלות נים האכען מ

ays ,צו םעחיג נים צו«ײן ,כד שםימחת T t m r o. 
ן «ו חױם ypn y האמז אױן■ לארף ?ya גאי מ  מ

tyiynonyo •שםיץ
מן גים צדױנגם קײגעו־ מ  דיז פו ypnyoy אין אי

n ^ ^ ^ yoo y .קאסמיסט oy םם גיט אחyן■ל,לyנn 
 איײ װעז אםעוײקע׳ אין היםלזנרלאנה נים איז עס און

nyt דין וױל y •את קאםמיסם סמלידזדטאנו y oyn 
nt ,lyr prw yi ם  ״rooyrttnt. nyttpoya סמליג׳

vx װאלט  ♦opnnyaony •pt אױכ nyyyont א האם *yt 
r ,סשאבעז שליגמז t« שטאק t  ntoy t* nyny* איז 

pn oyn ר•,tt,לyגיy׳ pt •pyn ny nyoy• ױם t p 
ן קלאמן׳ tnyp oy ty ,o מ tr  nym אים nw ra ty 

.oy oto ny nt אנקוקעגזײג
r סםאליג׳ס nt .nyonytt n נױם uoytttnu* װאלם 

omnyaony ■pt חאנ pyמםימם ־ ty ,?ytyt ty איד 
 tn* omyVo'n ty ״,rooyttry. nyn פיט ypyo האלם

y משפאק HP.־ ty fix rm  •py נאד ntp גים nty 
rttoytttnt. n  oyn pnty u T״ oaytyi גאנץ mynjy 

nyn ty ,ojytp oyn nחיסל װעמן  JT,ny ם ײ ^  ח
nyn nny nליnypyג n אמ r  yoo3 ם ל ז ty אח מ  מ

pyn« קעםמז pty• ז מ  םיזרסלעחי oyn ono py א
ty ממאלט ^גיליפאתו nyj py סםyלp נים lyttp
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nטאו פת שותף קיץ rהיםלזנד/ ישטש:ny ny אגי־ האם 
nyo oto םא^יניגטען א ojync די מיט ynpyoyn■ 

 דעם פאתיכםען צו און היטלעדן געגען nלענדע םישע
 •oyttpy. nyn םון nyopynyn nyn iyn יזם.nyהיטל
lyn^yw ^מאלט לטrו טיא״ y, טלאז הי .nyאיז יזם 

ק א א ^ן  ןyשיס ןyהײםyג אים סםאלין װאלם זאך ג
 וואלם oyn און הונט. םyנyמשוג א װי ony אוים׳ן

 שאס y םטאלינ׳ם ווען מאל, yשטny oyn גע־חנן nאםש
 דין iy:yp זאך pyjwyA y .nyooynya y jytty: וואלם

yyntp yr^p ,n װyנצyלy,היםל וואם ךoayno ny, און 
p״nyr וואלט nyo’t ז5געתפ ניט ooyoyno p’p פאר־ 

^ ooyoyno y tyaj^wynyo nyny זאמלוע צי לו ^  ר
tytt ו סטאליזrלט oyytrt yuyfr yo’tna ya’n הינד 

nyny py oy .on’tn^ אוםזין, אן nיכטיגyר nyo y־ 
ty ,nwyt ty ,tynynn ד.יםלnyיזy py o גyשמ•i r  py 

 tynyn נאד py yp’nyoy py ?אםעיססזנן ,ד אויב ן1א
 ynynn ’n־oy שלינגן^ אויך tytyp tyoo’atoyp yישnאי

 זיד׳ ןyגyלpyב ty ניט onyn r״p די tynyn חנמאלם
t oar tyo pm,״ nnyn ty& ty אין t״yny אםות דלד 

שםזגהן. ניט

tyoo’atoyp ,n pm מאלםמ y omoya און טאג־ביד 
t o rt ,oaya^ jn r^ ^ y ao iy  n  pnnonyo״ tynyn 

 סטאליך nyn pwyti 1צ זײץ ודינם pn אתיםגןחאגם
nyVo’.n שרץ p n ^ri אלײן זײ njrn onynatyityn אוג־ 

חוצםדי. באגרענעצטע
py אנפאנג ptam צ אלײן ךײyםlסyלם p n rw פון 

 1אלײ oy ppyn ״t ty ,t'n^o’n םיט שימך סטאלינ׳ם
t py o ניט rtaya״ tynyn oyn ty ,onjfcpny Ptnyn 

n, שוגאים pn קאמו־ניסטזמ״ ,ד tyoo’pyyno ,nאו־יס־ ׳ 
y ייףא פ*לפזל payn- ttj-pm  .typVyiw

nyny •pt אױף ptanyo ,אימחױיגט py oy ty ניט 
 ־,ב y nya שתאים, ?אמ־גיסםישזג po בילמל קיץ

yp nynyeםתיסםישty ,opyn ny ססאלת n a »  oyn 
 tnytaty ptmt ^םלזנח, םים ooyynyrtyn ŷסyשלyג

pnatpyaopny tyoo’atoyp םיט yoo ty ,aamjrtpny tv* 
 py פיײחמ oyn pmyoyn t* סײ tyoya oy oyn לק

 pm פױלזמ. אױף •pnaay ty po ודםלזנח איצמפלמ!
nyny oyn ntfcovt װי גלײך nyaiy pn 1סםאלינע םים 

pnyttya oanpwyn py, ט ק ^ עג ױ  py ״ony pn א
ה ^  םים ptotpyao’tny pmo’atoyp ynytaty ptm •וי

oyn oy .prny nyo ota py oy ty ,aitnjfcpny ty 
ty ,tyrmyao'ty סםאליז װאס אלץ py ny oyn oto 

P ta  pnn אײן ?prpy nyo ou pn oy ojm :yayno 
ynytaty אידישזנ p t tynyn ptoo'atoyp■ ניס ootnrya 

ptajm tt^nynnyn t* אױף ישחגות *n^o 'n  py prpy 
 TP םםאלינ׳ס ty ,tyar ts oa״oya oyn oyn לאנד.

aatpnm yota y oynya oyn t'njrtnrn o^o oorrnjm 
 ״*o ptotaya ■pt oyn סטןלין pm py .ontya די אױף
prt מיםאנח םים oyn תיב nyn py prt’to po געװים 

 nytw pmya באח py oy .prpy nyo ou tyװyג
»prpftpny t װי pm ,prpy nyo ota py oy ,tty מלי  1ס

oyn גyהyלפזnyn nyoaty prtyooyyity rtjftont p בלױ 
ooyonyn ,*ya ny^yotnn typo מילקמ צװײ prpy 

1o poילpjam n py ty ױי אױף yooyna oyn ^אמעלי 
y o rt סאלק ont^yanyn’K py oy pm oyn. ,משמות 

ty די אסיא yooyna ^שװאחרקיגםםלע^ קאםוניסם 
p* nya»o tyanrfa y ptoya ptayp oyn אים -tyo 

װ  אלץ גים •pty tyayp ,nno-oaynno y nyo שמא
jynyVpny•

nya האב איד tnytaty .yayno ynjnay ty אחײשע 
tya ptnyn pmo'atoypוyאסשװיגדלזנז לט py tr ry  n 

ntno’nT^yoo yiaya ,n ty^yooyytty אױף שותםות 
y nyn״nyo ota oy py : yayno nyanu ?עם אידען 

n״ysaya n  ty ,oo ם ל  או־יב חנל.1םײ ots tnya aya מ
prpy nyo ota nya py oy. ל  PT pmyn גים •py מ

nynyar*pyyn oonyn y py wn ty ,noyo •שאװיניס 
ntnr>o סקט.1שמסדפ njm ptnu oytt ,pnrayo po 

y t i  nsnn או ט חזי לי מ nynay r מעז קזװ momt ס r 
 ty ,oar nt^om אױכ .ptonymy ױם שמסדפתקט

ysaya n ס ל  אמ oy אױכ םײוחנל, צוס tnya ptp מ
pn nyo ota nya יאססשל״ד py סםאליז אױב ,oar 

ty ד, ysaya ט ל  py oy nvy םײװזנל, ots tnya typ מ
pn nyo ota nya ,תסלאסד ty ,T^ntya oy py אי־ 

ױ־ דישזג םלן  די ty ,tyar Ttfcr pmratoyp סמל^י
yp ysaya׳ots ytya ayo trt װ,טיy,ל nya py oy s'ty 

njny .prpy nyo ota אױפ py oyn שיז ,pty r 
nyo oytt ,ooptoyp n jm ry  nynr r a  tyn no yo 

nyonna y •שװינדאנס r  nyױס ל ty •tysyats ,pn 
oyn oy nyn •mnyoaty nyonna y py typy nyo

% * .



ו» ל«גע wdkspj ועו א̂ױ סלןזסה אײראפמאישער דער פוז װרהונג ף
ytrapyoanyo װעלם* גײער א םון

 צײם לענגערער y דיט האם מלחמה
 אלע בײ paataeyn yonna דעתועקט

 גאד געלעמט payn וועלכע יעניגע
yoyo .אום־ מיט קריגם־םראםיםען

 יענע חנרװארט מען האט געדולד
־yn payaop ווען שעה ״גליקליכע״

 צענד־ po קערפערס ווען דונערען. אנהױבעז װידער לען
 אין ווערען צוריסען וועלען לײם ױנגע מיליאנען ליגער

 nyn טעכנישע נײםטע די פון הילף דער מים פיצלאך
 סרויען לייט, אלטע מיליאנען ynynay װען און גרײכונגען

 חורבוח די אונםער ווערען סארשאטען וועלען קיינדער און
הײפען. אײגענע דיערע סץ

 פארגע־ דען po האט גיט? טאקע םארוואם אמ
po דער וואס ״סראספעריםי״, בליענדער םון יארען די 

ען קאז ?potnyaonny האם וועלם־קריג ערשטער  א י
 פטור םיטעל גלעטנענד א זייז ניט וועלם־קריג צוױיטער

 ארבעםםלאזע, םיליאנען צענדליגע יענע םון ווערעז צו
 אומגעװינש־ איגגאנצען פיל אזוי םאראורזאכען וועלכע

? אומאנגענעסליכקייטעז טע
 אומ־ זיינען וועלם־םלחמה ערשטער דער אין אויב

 הא־ מענשען, מיליאן 10 ערך אז גאנצען אין געקומען
 םראגרע־ גוואלדיג דעמאלם זינט אבער יאד םיר בען

 אין דער׳הרג׳עטע מיליאן 50—40 םאר אז אזוי םירט.
 פרא־ הױכע םון זוכער די pay? װעלט־מלחמה גייער א

------------------------------.amn ןגגאגצעיא זײן פימען
 פארשוואעדען גאנצען אין איז כישוף א דורך ווי

 אין האט װאם קלאג׳ אומענדליבער nyn איבער־נאכם
 גאנצע דאם ארומגעכאפם יארעז לעצטע די po משד

 איצם צוטרוי״. קײן ניט האם oyara, אז — לאנה
 האבען זאל oyara אום נױםיג״ איז עם וואם קלאר איז

 האפענונג די אױפגעלעבט האט םלחםה נײע די ,צוםרױ״.
 צװי־ אז גום׳ opaynya ביזגעם ■ראפיםען. yarn םאר
 68 פון פראפיטעז די האבען 1916—1914 יארעז די שען

 םיר אױף כםעט םארגרעםערט זיך םירםעס באדייטענדע
 ra 803 דאלאר םיליאן 208 פון — פיל אזױ מאל

 אין יראצענם. 386 אין חעכערונג א — דאלער םיליאן
t זעקם r.״יוגײםעד די חאם .1920—1915 צוױשען ־ 

 אין ■ראםיטעז אויםגעצאלם קארפארײשאן״ םטיל םםײטם
 דאלער. naymo 606 po מילי» 895 םת yoto דער
p 1919-1915 די אין האם פאנט דיו i r אױםגעצאלט 

 איל״ .סםאנדאח־ ראקעפעלער׳ם דאלאר. םילימ 139
n פיר איז חאם r אייסגא^^ו 1919—1916 גװישעז 
407 ^ ל דאלאו־. םױזענם 968 און מי

 אין onyoynanyo זיד האם מיליאגעחנז צאל די
 -ynyo 500 און טוײענם 7 האבען 1914 אין דתיען.

pa אײנקונםט זייזנר אנגעגעבען nyayn (אייז) 1 וױ 
n 9 דאלאי־ םילימ r האט 1918 אץ װעו־ענד n m 

םױזעגם. 25 פון •pin די oamanyn צאל
tyn«. זײז איז תאם, תזװעלט ajn ynyvrnyn 

^on םען3 p nyn .nyaoyooyo : נים קעז איו *omtnyo 
payt אזױ וױ anp nyn עקאנאםיש װעם p p m אויף

po דוביצקי א. פראפעםאר

nytato ,לאנד nyay אמע אײז קיין אז זאג, איךnיקאנעn 
 אויפ׳ן עןnאפיטיnפ צו oajn פאחוליש קײן ניט האט

 פון חשבון אויפ׳ן nyny nגעnםיםבי דינע פון חשבת
 און לעבעז וועלכע קיגדעה און pnno מענער, יענע

״.n.־לענדעnמnמל עאישעBאnאײ די אין שםארבעז
 איז ynyn nya’tyn nyn גאך םאג צוױיטען אויפ׳ן

 וואקכאגאליע. װילדע א paayayaay סםריט וואל אין
 װי pBnynyaoy מען האט װארטנג o'oajrrtjno דעם

 האבען oyn ״סםאקס״׳ םענםימענטאליטעט. yonya א
 *yenynoa־anp צו שייכות וױיםע א nyn nנא אםילו
 פוײיז. אין געשםיגען גיך און אמאל אויף דינען נישען,

 אגדערע אלע אויף פרײזעז געשטיגען אויך זײנען עס
ט nעקטעnדי א געװען איז דאם סחותת. א ט ל  פמ ^ו

 עגג־ פץ און פוילען אין עןnשיnײנמאnא דייטשלאנד׳ס
 איז דאס און מאכיליזאציע. ײכ׳סnאנקnפ אח לאנד׳ס

 דער דין װעט וואם איז״ םו^נע די אנהויב. nyn nנא
 ביז nya^ nעקולאטיװעBם nגאנצע nyn וױיל םוף?
 אויף nyn טnבאזי אוץ ופעזnױסגעnא דאך איו איצם
 צוואנציג און פינף מיט פאםירט האט עס וואס דעס.

 הײנטיגען פון לאגע nםאקםישע nyn אויף מי צוזײק, nיא
 קײן טבזג באװאוסםע גוט די האט םטמט״ ״װאל סאג.

n וויא אגצר פארטגסס. צו ניט ךא1 g i j a ^ m - r p

 n לאגן עקאגאםישעז־ דעו• אויף DpTnya און ח־פעז
nyww .לאנדA

njwaa nyn ס■עקולאטיmנn •איצ^ ביו פיבעו »n 
 טעו yn’HP אח אתיסגעתפעז איז ^pny»3 שױן
 צװאטמ און פינף מיט פאםירט האם עט װאס דעם׳ אויף
n r .םאקטישע דעו־ אױף װי צווײקn חײנ• פון לאגע

םא^ טיגען
זא־ װאס ,oנעnפא א פון באשטעלונגעז קאלאםאלע

 קו־יגס• גתיסען א אתיסצותםען אימשטאנד זײן לען
^ן זיך. שטײטnפא מען, קאן ״בום״ א תו ע  פון גאו■ ד

ײיד• און ענגלאנד  צזויי די n8ni אבעו• דינען ם^ק
 םלחסה nyn צו צוגעגוײים nyoyi פיל איצט njrwjrt׳

n 1914 איז וױ r. בײדע ^nyn גװאלדיגע האבען 
 און יאלעזnיגם־מאםעnק װיכטיגע םך א פמ זאםאסעז

 איבעד־ יענע דעם nםא צאלען צו געצוואוגגעז נים זײנען
 װעלס• nשםעnע nyn אין װי פוײיזען הויכע יבענעnט

וועלם־מלחמה•
rrpnpnya — אח עקאנאםיש סײ פאליםיש, םײ 

 פון הפשד א גענומען גתנט אין מלחמה איצםיגע די
 איז וועלט־^יג nשםעnע nyn יג.nלט־קsוח שטעזnע

 דער םא^נדיגם. ניט געבליבען זין געוויסען א אין
 דדינגעד יענע געלײזם ניט האט יגnװעלט־ק nשטעnע

 אק האבען װעלכע פראבלעמען׳ פאליטיש־עקאנאמישע דע
 *»9פא^ n8na אויויסגעתפען. מלחמח דאזיגע די עצם

 פאז-פלאנ• און פטnשאnםא מער נאך האט מלחמה די
ו נױל לעתען• צו ניט דערפארוגג nגאנגענעnםא

 1אי אליץ ענגלאנד פון nנא אויסגאבען די א&ת.
 n^ םאײמםעײמ צו צוועק איינציגען דעם nפא גאו■

 סאג. יעדען דאלאר מיליאן רונדע א באטרעשם פלאס
 פדן אפילו אויםגאבע אײנציגע די ניט לאך איז דאם אח

 באגריף געטיעם און קלארען א האנען גופא. עגגלאגד
 םלחמח• אלע פח ^יגס־אױםגאבעז אמת׳ע די וועגען

^nyn א־ אױף אויםגאבען די אױך און  א^־מאביליז
 אלעnנײט כלוםרשט ניט און בלוטחצט אלע סמ ציעם

>nyn«rt אױם־ דאזיגע די מעגליך. נים גאנצען אין איז 
 אפזאץ־ גוואלדיגעז א זיך, פאז*שטײט שאםען, גאבען
 אנעוי טאו* מען סחורווד צאל קאלאסאלער א פאוי פארק

 װאס ,,^אספעתםי״, אזא אז אױג. םמ *־ױסלאזען ניט
 אנטהאלט אויםגאבען. אוםפראדוקםיװע אויף טnבאזי איז
 דעם אײח צוקונפט. nyn םאז־ nyBya yo»ni א זיך אין

yn האס r םבע מנלמ די מלחמח nyny nyny ר ^ פ  ש
 װאס ? זײז דזנפאלם וחנם װאס םאחגנדיג^. צו זיד

 די nםא באשםצלונגען גוואלדיגע די אלע װען דין װעט
yijn'nzrytr קnיגס■אינדוסטnיyאפשםעלען זיך זאלעז ן 

 ? פז־אפיםימ חױמנ פון nysw אאנ פח װיאנז חגם זyגyג
 מאל פמ עגםחיאםטען אלע מאט םראגע׳ א איז דאם אט

שטזגלזװ• BBnynxs זיד װאלסזגן טטױט
ך איז ^  yBnynnynDW y:y« פאו־צושמלזנן זיך ם

 אום־ דעמאלם װעם װאס אםע,nקאםאםם yםשאםטליכnווי
? ־קופעז1םא םײדליךnפא

 די שנהנלזנן צו באחגכגױגם וױ nyj« אח nפאnyד
אפגןך זיד האם yyrv^ איז םאזםח די אזוי װי פו״אגע,

lyantya די»yi»ain וױ זײז מל י םלחםח n םםאליך 
n ^o ’n קאםמיםמז r/vfi, אז oy איםמתא־ אן את 

 און פראנקרײו אז זײטזװ, בײדזג פון מלחמה ליםםיזמ
n ^ u y מלחםח פיחװ ynm ןאיםמ(ײאליםםיש 

 ym פאר םלחםח פיח) nyVo»n וױ אט איגםעחגםצן,
ם^ ם אלי ת מנ מ n אי jw  ,tyoynywm מ די מ  דאד ק

 עטלאנד או פאקט. דעם פאו£ײקזנמת גים אופן בשום
 חיםאנו״ וױ tynm פאר nyoya iyi*n ם^קי־ײד און

 ש^כם, איז lynnt וואו ■ײ^ז, אפילו לאנד.
 חים־ oyn מיט טאויגלײד אין m גז א Tynyi דאד איז

n װאס גיועמ^ לזגו־ y ^ n וחװ־ס nypnrw נמנר אלץ 
ז אויב און •irm פאו• oy איז וצמגליק  אױג פי^נט, «

ey פאז־ גום איז tynm. אײז בלױז פאו־אן איז nynuy. 
n אז איחמ, פאו• גוט איז ty אז ^ n ז זאל מ מ  ג

א אנן ®־אנקרײד אח אנגלאנד אז און iyp«a «ן מ  מ
»יז מז מר nyn זי מי j אינ w f n

ר אח מ x$ jw די ן ta קאמר• אידישע אוגזערן גיי 
מז ס n אפילו איז ני m ד י  אױך שאװמיזם nywnn נ

מז שוױגדנל• א n די או ואגמ, ודםלוז• ו m ם ל  מ
m הן  זײן m« גוט נאר איז wp *ױג םײומל, צום ת

m* יגיימזשלא  T סיניליז am  jn f ty t  « rr mm

oyn נא איזn תםלאגז־, פאז־ טם Tyma די oy 
oony. ז ny מ n אימשזנ אונזזגחג np  n ^ n * t ^ o 

 ־r>y nyn אויף אלץ ן,לעשטעקעאװ iyn»an■ םוניםמנן
חנן׳/ nyy גוט oy ״איז yג  nyD גים זײ בײ ayn איז אי

 oyn מים אם איז איחמ• אאצונאחװ שװינמל א וױ
n שוױנחנל p ק n ד פ j ^ 'n r ^ o קא&וניסטען 

 װאג^ צום אננאגאמ זײ טח מעז אוחגקגעחן. לאזעז גיס
srm פון םליכם א איז oyn אז גלױב, איד »יז *  nyn- 

.1טא צו By טיגקײם״
n ״ג^נכםיגקײס״ nyn r»  iyayjyM»rw tn p 

ל א אנ ^ ת מ nyn^M'a n פאו• אינ m *  ynnt זי און 
 ילומ.גבאשײי ניט זײ מל «מז אז .TysvMm חא־ף

 ןאיײנ• זײ וױלאז קאסוגיםמן םםאליז־חיט^^ לי אױב און
^ז ױנ ם שו ז ױ ^ npr nynya ח r an yn nyn nyom 
n y rw s^ איז פיז טאטקצ, oy גום »n מו״  איז אידי

oy פליכם די *nyn r ם״ ײ ק ױג כנ ^ , .lypynxnm oy
ײם״ וײ ױגק ^nyon מיס onyor ,ג^כג m ny nyn 

any״nyo ,װאס גאװ^נתג o n פאוז־אטט n םםאליד 
m אלס שותסװ^ היםלאד n  orno* tyooyna oyn 

p די t nyo»*an ן מ  באװעגוט nyrroynayno nyn מ
וואלט. גאגצןל nyn •ון

oyn onyo מז אנ מו פח קנויל ג ^־ו מ חג ױ  צוױסןן ו
 פאר פון nrnyo nyn קלאםצז. און nyלקyם לזןגחגה

j&ya נים גןױחןן איז ;פז־יחמ״ nyo ד אן וױ ען  א
 שםילשםאגו זyטיגnנאyאײג אן םת nrnyo א וײים׳

 1» ־nrnyo nyn צח־ים. yniyooyp צאל א צװישזנז
lynno* l^onyoהאט ״ i^onyw y אץ ym סאד 

nyanyp ,n nw'ayo'o yayanya אנקוםמיימז אן פח 
מ״ ny’nyo nyanyn nyn קאנפליקט. ח ת פ ד איז םון,  ג

 nunayoipay nyn צו nrnyB־oaaio״n«y א ײזנז
iyan^ אלע מלחמד^  nynaj אז אױסגעאו־גײם yspv 

 קוײגס־ nyo צוגצפאםט איז װאס ארגאגמאציע׳ מישע
האבען די װאנען םון אן איצס הױמנן זײ צווצקזמ•

onftwnyro איז J 818 n r _______
 ־םזװ־סיסס«פ1קא א ײלך ־rmaya פח קאנםז״אל א

 אױןי וחנחנז oy אנהױב. yoyo םת oroyam* איז
aaynoo םחולירט3קא ya’ony פרײועז און זאפאםען — 

 no אויםלאנ^ םון onyno'y nyn — ipvr nyn אץ.
onynair איז װיכםיג nyn nyay ,װאס סאקס naynyn 

חר yanaona צאל א סיז poyoyr זײ זײגען 1914 אק  י
 ווי nyanyra סך א — ישסיגny 8״t nmya ח־קמנן

j^ n y a  n rn הױן־ — p m ם־צו־םאג3הײ unyn n 
njm ryoyor .גתיס nrnyo y nnn ל«מד 8 פין 

y’oynoyn צוליב אץ raynayo nynayonyn nyn נז 
nyo*oyaypy סילן אין זיך האמן גיגקיים3אוםאסהע 

 oya .poyor yo’ana« גװאלז־יג אנגעקליבעז לענחס־
y פון משך אין װײץ. לםשל, n r nyonynaan] איז nyn 
«1איי מים וױ a»nyn»a אזױ געװזנז o»a וױיץ םמ סו־ײז  י

 גתיסן yaya^yaay זײ צוליב םלחםו^ nyn nyo װאמן
lyoyor צוליג און orayoynya nyonna nyn לןד אין 

oyn .nyn ן^ ס ל ynayra’oyn y ש  nmyno* וױ ^
nyn םים וױיץ. פון annay oyn פון nyn מלחםח Urn 

 aw קײן nrnyo יטnyay 3 איז oy געשטיגעץ. סרײזען
oatna צו ty ,payayn זאל מלחמה זײ yry |yoyo אויסעל־ 
nya״nnnaya iyonna n^a אין װײץ פון ’.njrutrt yay 

 Srrenyos'y און קויטעז צי naoooant iya״t װעלכע
yoyoyt yaya^pyaaa n פון ײײז  ty .na^om] 9זאל 
 •yanyo איז aatnynay yamy nr •lynantomo גיד

 9 פוו oznt oraanyno na^aay .nypis םים קוםעז
ד ״nnnaya־nyrna איד פון ^yonn y ra לyonyם  וי

nayn אק nyantyno nyn איז םלחםח ant tynya n* 
a'aaynay inaya סון oyn .onyon'o איז חנלבצ r a 

r a  eoyanyo ypnyoy .tyoprtyno ynynay m  y 
nyar nyo חנז תנ סיני  סימ• םיס וױ .opr חו

n ציג3צדדא r צוריקי n jo ij7  nyn oan 
 פון aa^pnaoay yaיnלyװa y tyotpyanyo איז

y ŷptnyno אין rtynyn) yp’noynn( און 
p איז oprtyno אײז אי anaa אין p  ypnyoy 
yatft nyanaora אין  y n rn ץ« r^an yo סים 

ynyn .י לןגדער o ypnyoy־*iya oa«Va לז« 
nyn’aanyno nyooyna פון ooya איו ) /״איל 

ם מל po yrtaya nyn p — י t

---------------------------1939 גאװעמב.
p p ^ i איז aװyלnיpanaoya a. פמ nynynay nyn 

nyay p m  ,on אויך lyoyoyt n פון nyn ooya 
onna, םיס yoa’aynaoaoty oyoa מayליכpײםp צו 

.y’ypnyno n  pnyayn
 אלע פא?טיש aye panant בײ oyn עמלאנד

p^yoya, ױ איןyלya יד טיטיגט זי? oa*oanp nyo* 
nעnפayישyna n  .pלnיoananyoip ya אין ynyayp 

 ytnpaay ny’no,? שוין האבען to וחגלכזנ .yp'noy און
p m צו סעאיג tyooyna oyn pan ’noya סון םייל 

oyn .aynoaya to זyלy3 אק כאטש שײך, איז y 
nynya^p אמ בלײ צו אייד מאם׳ pa’a. עaaלאojm na 

 שטאאםצן yoa’a״onyo n פמ אסהענגיג a’ajm דץ אןיך
 -y’nootna’o ynynay אין אמ pאלnyסאט כעמישע אין
yo’o’na n לע  .popnyno אץ יעם3קאלא oay’anyn 

p טװי?עלט3א האבען ’noona’o yaya«o ynyn און 
 *aay צו popnyno ױיםיגע סך א צושטעלען װעלען

.yoyna’anyo אירע און naלא
onynattoa צוגרײ־ מיטשלא^׳ס געװען איז גתיס 

aara צו nyn .םון םשך אין מלחמה y לayגעn צײט 
 אגם־ און מלחמה nyn nyo omaya n3ײטשלאn זיך האט

 *yno iyp זי yלכyװ ן,yיאלnyץ־מאטyזny ױי y לטypװי
tyn’otn פץ oyn .pop'inyno yaya«o זײיםש־ מאכט 

 nyn אין װי אימפארט סון a'aaynoy nya’ajnt פיל naלא
nyoony װy.לט־מלחםה rytny yanyn ,n־iyoptnyno 

nyn: pan שלצכן^ און n ױיטשצ aאyoלקnyוaa האם 
3 nyayקײן יט nn’na. יט,3 הייםם ז־אס ty ^ױיטשלא 

 ty ,nyay הייסט oyn מלחמד- yגaלא y jyn’oay קען
nײםשלאro  na איצט omayata nyoya 1914 אין וױ 

 אימסארט אן paaiaanoannorfta nyoato אגײן3 צו זיך
.poyyoo yoa’a«onyo n פון

yytwnt n א«י ײטלזזמ yo omaywo pnynra 
nyaat̂ פון משך  y .ציים n 3 מלחמה roים *yao’to 

o’oyoynnt nynrtoy oyoa .oyonyitnynoto jyayna 
 ynootna’o-oa’np yayant vk onayaoro oyn na.לא

nynntoy 3וױפסי o'oyoynnt לאonayanya’o oyn na 
 ty אוסן, yty אויף oyoo’o y^pnooman yaaoa איר

1 nאל payp *mv חנלם3סאתוא tynyt צו pan»nooa 
 tyan צײט nya^a צו .po'ayonynoa־no^o אלצ

typpaya pa^pyaay זנװאלוײpoyor ya שסיח, פון 
y ro ממי. אח איל ׳pוילp ׳Pלyטyמ  pnany nלy 

pnya tym  nynaj^ אין nayootroa'np y גאך nymt 
oyn ncrfto n ױך nynoy oanytoa — pannyaay 

 oyn nםל^מ nya’nyo nyn אין .pa’ona אלעם מים
 סון אױםשםאםוגג yanayoo^to n און ypyrt'aya ױ

a onynyoya pnony nװyלnיpaa^yovoa ya אין n 
yoamnyo .שםאםזנן tyayn poyoo yoa’annyo n 

 nyo אפזאץ־פארק ponna y oynya קריג panyo אין
nynajrt j^ynma yay’ ro  mpno ynynוחגלמג ׳ 

on,ony o p  nyno payn סזן סחח־ות n ־3¥םלחםח־ל 
nyn. איצט a n  paynײטynלyayant ynyn nynajrt y 

 סון aynoaya nyn p אזױ ,p'nootna’o yoלypוויoaא
ya»tyn n לojm nynp דק noa״־nayo ^ » ל ? 
y nלa pnyajrt»pnoo paataa’noa yווyלnיn  a 

 oanp ponna y- פח aa^pnioao אן nyo oײpליכayמ
nyay ro  np»y nyn jna אפילו PP o»a אין n 

n  .paananoa yanyn אoaװיpלוaa פון ponna y 
ma*oanp לם8װ pnya ליו3מזנ pp חנפאלם y p n 

np nyo aynoaya nynpantoיoa־פאםעריאלp וואלס 
nyn po aatnyoynanyo y potnorno eaypya צאל 

any yoantoyooa״aanyayn y .nyo פון oyotnn t 
aatnyayn ,y p i סון Doatpanronyo, אזױ מל װאם 

nrp n  pnyoynanyo otno־.poyo n  po ooonp 
a nyay pa’oya to״ pay n  ayo pa’oant 

nynay p  p p  po pnootnam nyaopn •איז לאגע 
nyaaoa y לײ ony ya’nrm o ynytaio poיpלpayn p 

prttyaay to אױף nyn po y^yn nyn אלץ *pan to 
aa^pnoay njpra^yaayo nyn, אויף yanayev oyn 

8 po aatn'oantלץ paana'ony y n  po y«a צו *nyo 
 Dfiinp — ארבײםס לעבעדיגע די מאשינען םים בײסען

oyn *pat ,enyn p n  on איoaױnynBלי^po opwi p
אוםפאר ברענגט װאס §רןדוקםױױסעס# ארבײט דער

M M *  M M M M M k M k  k  M  M l k  ------ --------------------- — — M k L M k M k791 גרעםערער א טלץ ®ון ארױםשטוטען דעם גו סיידליך
nyo^any yoanoyotta. די pmoonan nyaopnyoo 

y oant pan םך any po a'aaynoy nya»ayn״nyo o 
rapnyno nyn po opam oyn, וױ nyn .1914 po 

*ayo pn oyn p oponynoa*oanp nyo aynoaya nyn 
 אר0 *יל aיסםעסיaoלyחnפא y סים pannooa צו ליך

nynya צאל ano y n״nyo וױ oyn •1914 po ,חײסט 
ypprtyn»*nyan« n  P״ r a  pmpay oyn .גיכער

׳ חנמאלם. וױ
nyay oont oyn חדכאױם nyoo n  ty ,tra*

M kiftH I k I M I A k k  |A k k  M M M flk k  M k k M M I k k k ik k l k  ! * M k l k i iדורך םםיםולירם ווערימ גים ררעלען איגדוסםריען קאנער
n H k k i i  M M M k k k i M  M ■ *  ■ k taM M k M M Ik  ■ ■ k k k lk l* אױב באזוגדערס באשםעלוגגען/ קריגס וואקסענדע

roלynay לr מלחמה  oyn p  •p n r ynynyo po 
p צו ataya ro קלאה tnata, ,םיס לסשל oyn׳ oyn 

nyn po ,צייט p n שסאל nanjn oyn״oayyyno 83 oa 
papyo*jpyptnyn» nn  po״T^anyo po o 68 סיס 

panyo po oayyyno חח־ש׳ payp שyo•לnayaױכny 
y ona nya tynyn oan’nooa טײל .aynoaya nyn po 

pפאשםצל nya tyayn pיקאנטnaטיל*סאoקyט a r וױ n 
payn tyoayp'nayo poop .pan'nooa payp אױם־ 

po nay my ra סארקויםם  ynpvpno yyaoa nyn 
oyantan ny’ םיט po oayyyno 75—65 tny p 

poyor ynsm. שיך poaop’naoo לײחמ *aya y po 
yaל po לצחנה yt oynל.p ’nomna’o ynynay po ya 

y nya nyay ro די  yayno ,33לא װי מאל yty 
 ?ױף״ nya’tyn nyn צי po — p,אלטnay pp ע3לא

nnynoa p a  .nyoaipa y naoa ro  nya’o אויך yn•* 
pa’t po tya, אז ataya tyayn ■pnpaono po naypaay 

nלyװ mtonyn po ntntno nyo tyלyy צו ״קעש״  p 
oyn nya po’tp׳ ro  o rt סצסאלוט oa ,anaynona* 

 nyn po Ttnaya ayn annay yayo po aיnayקaynש
yיװילya nyפyלקyy .alnyלnayיa סים ,ypמל7ח ש״ 

p סיל pn זיי m o  yataa nyana’tnycװי ׳ nyn po 
 noonyn .a’tnay po onynattoa מלחמה. nyצטyל

ro מy.גליד p rn o  ty יט3 זאלעז pnooo nyn panto 
.ooatpty nyoooayya nyn po

ayany nyoya oה־ל8לחo די ro  p m  nynay־* 
po n  p m  o>&yaypy nyay ,omayaty po on't* 

nאמayטאל nyarto װי jn p  tyoony po annay po 
a nyn po pn'oay po y’yr'ayaya y a '^ rta  ,n^לnB 

paoao'to yonna ny'tnyaato >n po׳ p m  o rt ים» 
ay8 oyn ,pnatanoo oynליד n  poyoono nya’a 

aלanל*^.o»ayaypy nynay
anp nyn aaT m ,paynyononyo nyno ro  oy 

oyn .אנהסלסצן .pntvnyo ty nyno nyay ro  oy 
ya*oro n  nty nt םלחםח wtay ppלטty פיר .n r 

ano זײ r  nynatrt-rfbrrtaלp 8יסטזגסי3פאחמלם yaoל 
.pontoyn yo*ayaypy ynyn poyoono

nײםשלאponynyaamo oyn na אלצ *yn yn’o 
po narrta n  pomaty po ponto ליח־ם y o ro 

pmn םײ nnnaya oyn pa*mooa ty popinr* po 
po א3 אירycלnypונa, סײ po םײ סססצו־יסל^ חיצ 
po .ארסייםס־קראםם

po ppaoy ̂׳ס  ataayneoay* ואלז*יגצ13 זײיםשלא
po pa צערייטזגן n ^םלחם oyn «yn po ppaoy 
omayaty nyoya roדײםשלא  na ײד p  P'ata ty 
ד paynooyn po po na ׳po nt 1914 סיססאדס  מ
ppnya׳ n  ty צ3אלגצסײ po pontoyn tnrayaypy 

*r  n  onna nt — natfr nyr n oyל— pn tra p 
p m ים3 םאל3?ײ nyn utpa a^aoay מל מ  מ

pp optnyno pa’yanrpnt po אסאל .naynnvoao pn 
3 ro  oyיס yonna y tyayn ty atpa צאל poyor 

n  payn ty antant ro  oy ,tt^rnyooa ynn po 
ya*ona צאל aאטnyיאל*yno nyanynya nyn po p 

paya ty antant ro  opatonaooo oyn po .rn y o 
po ty ,oaonooaay po די oyn 1929—1928 p n r 

Ayna po *nynya paaoa toדײטשלא  OTonyoa'o na
M k ik  M M  M h L i M  ■k L g M k k k  M l k  m L u ■  k k k  L k f t k l M f t knm po oonyn y .nyp'a po n?ya ,nyapnpynp ,py 

t po pant .orpaaya po *rtynoaילnm oyaa .nya 
3 po nyotp tyyaoaליי r t  poםצרטעל ״ *nm p 

n  ty po — pm t לאגצ yanyn »n ty atyoa po 
po pp>»y ,po’aya vayn n trn jp t oyn P ^ n y ra 

 nat^otm .paataaynooay ya'nVytu ^ס3זײיטשלא
rn  nyn po ro  po poop r v  e*a pyaoa po oyn• 

 onyoom tyo*nayVono po a'aaynoy. ספסאלמו זיפם
anayytaoa .y*y nyay tm npp nyn מ־אפלא־

*ys pyoaytno po nyonynatn n  po opaye po pa 
onyn זיד y 3 א1אלז־י1ט yoya1אואלי• ,tm many n 

y .orrayayo Ayn ytny לייכמ yon*rnyoya די־
גאלאן 4Jo ערך אן דורכשגיס אין פארברויכט וױזיע

aאytלp n r  nyo p •פײל nayooam tm na^ w m 
pnnmyno ty גיס y orto nt nya מלסם to  tm 

oyn n נארפאלען  oyn Ayn po ppaay .nnnaya 
to  po ryptnyno n  onyoynanyo פון איל L27L940 

ra 8480000* םעסלאד  1980 n r  r ו»פיסל n r  ro 
y nya t אםת׳ .1937 p  p  pn*rn yn■ pp n נ»ל 

nty סיל םיל n m  nya’tyn nyn tra nyo *tt^np po 
nyn tm jay  ,ypoo nwnyn .njmt nyn ro  oyy 

 ant n^ampanyono Vyn nm po rayotn po* לntג
arm o 61 װײל 4סי ry r ty f  rayon םי^אן oyo*

דײטשלאנד. רױ םער סאל io עדך אן — איל רױע לאן
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ono *pp oat^ya t r t r t  paatayoyn yonna• 
oyn p tm iv ל3הא  peyyev yoa’annyo די po ת

oaooya trtyn oy /pnart y r’aopnyttmn n  tra 
payanyt p  pttotno ססחר ס׳^דײסש tra זיד־ 

pcnyâ pny oypnya r nn po ypnyay ל3חא  מ
ypnyarnn n  onysopy o•lvtrvm n  .natfcaay tra 

249 twynooa oyn דאלױ• 1¥פילי po מגלאנד׳ס — 
179 ^ ל ya nyay ro* מי  po .1988 n r  ro  nyVyn 

oyn natfrotm  t* onyoopy ponna y ty p  ,ppnya 
nnp oypnyayTt־pnytto ooynp פyלoyn oy po p 

onyoopy oyn pnyoynanyo ty aana n p  pn o’anya 
ty yp’nyoynn po די .poyeo yoa’rnnyo

o’a tm paataa’noa yrvan'n  yanty nyoato 
nynayo’noa y nyo aatamaynoa mo r פאחה r 

y po tym o po aanyaynלyn■ ya’tny yamani y* 
trrtnt y n r pp paataanoa yanp nyoato .poptn 

 nyn אױף ppn’n לידnyש טזאלדיג nya לאציע1ס«עק
nyo’oyaypy לאגע pnyoynanyo po na^ po שימ די 

aaח א' ל poyo ytm.־oaya^ yaי1י a n  po tyooyp 
ty po מ po p m o מנל3ס*מי3אנמנ ynynay po 

payn ntntno שױן prnoa זיך pro po tyo ann y־ 
po nya חח־ש אײן pm toa 3פאל^ nyn .pnyo’y 

 תאלסײל־ ty ,omtoa opynam *ttnytyn ״סע^ראל
tym o אוייף oo״yo tm 75.1 ra  pa’ooya p m  t־■ 

nyaayo 67.2 פיט פארגלײד אין po — oma’to ro 
nyaoyttoyo tm 79^ ra אױף  — poptnyn■ ynynay 
po םיס סארגלײד )omapo tm 75X.

r»*oaya^ yooa’oart n* מלסײל  po p m 
ro pepn װסתת^ גגסצרלימנ א ;nyn oyn pay• 

*.ytyp nrtyo’a y pnyr onmya p  a’tnp yoyo po 
p״pa^ayo t* פים n r  •po tm po אוםן po  ro 

raynayo nyanyn nyn po aa^pnoao n  pnyoo p t.
n» 331םװיקל3א oyn raynayo nya’tyn nyn po 

ontn rm tm nat̂ aay po שױן ynyo’a n  onmnyn 
nyomny p סםת״ןס a ^ ’o po, װyלכpa pooyp y 

Ttynayoo-oaya^ njm panjrra ty ■prpo y pa.
ota n rn  pom  tb, װאס p o tom yn payp to 

ynyamroanp ya^oa’p y p it ,ypnyay po yn 
rt»na y po»־nya םופyל PO ma oyra y payn ויי־ 

nya מרחײל אל1 *סראססזמײםי״ po p troy r ra־־ 
r p  n  pnyany שוק tmt נים y a ^ a ro לאpo ya 

po onynattoa po nytrmny nyaopnyay pay^ra 
parn ’a .ארבייםסדאזע

ynyayn nya *tayp o ^שפיתו panto oyn nyam 
p m  po סםיםעל3א3לזג אויף p r o שױן n  o ro  p 

po nytrmny אםליכע ,pn  tm oyn po .pnoonam 
Array yoyo ro  oony מים n o  y m  yarn* 1ל* 

oyn pp raToam םיט po מנטז־מיםזנל  nya^aya y 
any״nyo׳yn po’aoya poaoya oyotnnt ynyayo a* 

prtpamya ro  aatnynay p  p  pn .װי^ל לוק *yoy 
ypn זאל ynyayno nyn po pn’O’oyno o’a opayn 

po p a ^ n y o  tm  o r  o rt ,yoyrm po די yoyp־ 
po oya די .poaopnaoo po tyeo’oaya’o ,pn’paoa 

n לאגpo y די poos ytm a אפילו פאז־ליחנז 10װ«נל 
 ל־ya’oyomaoVyinoo 8 די pitataoro מגליפסײס די

w ayapy  nyn po aarpoyanyo yanaya־ .tm yaifr 
n לא^׳ o o n  paaoa ro  oyn oyn פיס׳ן anp

y א3ססרהאלסניססאסי ypy nyn po aarpoyanyo* 
tm yaift nyroya לאגn םראגיש סאלס ptaty* סיס 
nyn po am p  oyn םלחפה tm oy po •yoyrm po 

anp nyn p  ,ny^p װעם *yoooa n  pnyaynanoo 
roלו  paa סילינ n  po oyoVityn y nt .pnoonam 

oyttam p a m p  oyara oyn paat^yoooa ya’tyn* 
trro .קאסיסאל *yayn y potpnyo onpa oyn oy 

oyonropy nytreyaypy po aan אםילי *rnnam ro 
pnatanoo opynn ma p m  oyn ,trno םיס unp 

nnoty. oyara״ pajrtono onpa oyn, די חײל *yn 
yan ליס ^ ono p* פלאח עי  tm nyatynton oymya 

pt •pom nyn nyoato po p m o  yarn nyo oan 
tpy•o38ל^ ya’Ttyna •pay ry y18לסס nyo p m 

מן ם׳ צלי לייז חו ס o»myp מלכע ני no ma payp 
oayanyam pnytt.

-------------> .M k  M M k M M M k l k  M k  k  k k ^ M M M M k  ■m L i m  k fe ft ׳ױן טראטיסיריגז גיס !ייטוױיליג ואלען מיר וױטיל
 pay oyn oyn yoyrm po rnyayno nyn• סוף־כל־
ymeayoynam ynytato פארשסרםען nyo nya nya *pa
M k H M H M W  k M k  kk kk kk M M  MMk M k M t t L a k M A  M M k M ftk k M Mi MwvH'V n  vjm מן. עץבאסישע לן רןנ סלחםח ױ •

M k k  |k M ( k |k  M k M k L i M k A l k  M k k M M  MM k k L k M k*מ די אמושםואען מעגלין ױ * דן מן ת רןנ  ניס אגאו ו
oyn py — p וײ t’^  ty סססצסײדלױ potntm o 

pet^ayno m.
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ױפשלאנו אין נאווענוננ וןװ»לוצי«נןון אונםערעח־ישמ ד
אי־ מאכט׳ דורך הערשאפט איז אשיזם

איי־ דעם אױסערהאלב און נערהאלכ
כאראקטעריס• איז עם לאנד. געגעם

מינאריטעט־הער־ יעדער סאר םיש
 שום קייז םאלערירען ix ניט שאפם,

 דעם פץ געגגער די ביי א»אזיציע.
 יעדעם אװעקגענומען װערט רעזשים

 ווערט ארגאניזאציע סארט יעדע זיד, װערען ix מיםעל
 געמײגשאםט־ א אונמעגליך מאכען צו אוס פארניכםעט

מן  דיקטאטור די דיקטאטור. דער געגעז אנגריף לי
 אױף םאלק. אויפ׳ן מורא א אנצויאגען אבזיכטליך זוכט
 מײלער־ די פארמאכט היטלער אדאלף האט אופן חנם
pc 1933 זינט טעראר. דװץ םענשען םיליאן אכציג 

 מיג־ דורך געװאחנז ערמארדעט קדבגות 25,000 זײגען
 *וס םארפייניגעז דויד און דערשיסונגען ריכטונגען,

 האגען זײ װאס חנרפאר אופגים, אגדעחנ אויף טױם
 פריג־ דעמאקראטישע זײערע פארראםען גןװאלט גיט

יייעז•
ן דעמאקראםישע די *וױשען אוגםערשייד דעד ו  א

 די וואס דעם אין באשטײט רעגירונגען דיקםאםארישע
 אק־ דער דורך מאכם אין האלםען is זיך זוכען ערשםע
 1לע די און באפעלקערונג חנר פון כאטײליגוגג טיװער

 זײ אז אונםערטאנען זײערע אאשװאכען דורך — טע
 דיק־ פאשיםטישע די ווערען. קענעז ניט זיך זאלען

 אי* דיער דורך מאכם אין יט1 זיד האלםען טאטארעז
 א»- םיסטעפאטישער חנר דורך נאך קראפמ, סטילימגר
 װענדען םאקםיק די אט געגנער. זײערע פון שװאכונג

 נאר סעלקער, אײגענע זײערע געגען נאר ניט אן זײ
 דא־ חגר איבער איז עס לעגדער. שכנישע געגען אױך

 היטלער׳ם אלע px וואם ליגיע, אלגעםײגער זיגער
 אײרא־ אין רעגירונגען דעמאקראטישע די ix חװעס

 פאר־ יעדעד זײן איז יאד> זעקס לעצםע די דורן וע
 ער האט אט םטראשונקעס. םים געװען באגלײט שלאג

 םיט — נאכדעם באלד ארן םלזזמזז םים געססדאשעם
 א םיט לענדער די געשראקעז ער האס אט ;שלום

 פאראיי־ א מיט אט און באלשעװיזם סון פארםלײאוגג
 ער האם לאנג יארען יקעס.װלשעבא די םיט גיגונג

 די בלויז ױם םורא דער אין געחאלםעז ארום אזױ
אײדאיע• גאנץ אויד נאר דייטשען,

 גיט קיינמאל קען םעגשען פון אופזיכערקײם אבער
 אין רעגירונג. לעבעדיגע א םאר םונדאמענם אלס דינען
 ציװיא־ באזיגען גים טעראר קען צײם חגו־ טון לױף

 אנם־ געזעלשאםםליכע די בײקוםען נים קען px זאציע
 זיד האם מאבט. איז ארײז איז חיטלער זינט װיקלוגג.

דײ־ דעם פון צמײקגאגג דער באםערקען אנגעחױגען
- - - - . . I  , m a a  L lM A A A A M  M M A A teדאם סארױאנדעלט .האם ער קודםור. און האגדעל טשען 

 אוגםערװארפען זײנען וואס שקלאפען אין טאלק עשימדי
 מענשען די פארבאםען געקעגם האט ער ;שסאט דעם

 זײ אבער האם ער אםת; דעם שרײבען אדער זאגען
י דעגקען. is פארבאםען געקענם נים

 האם עלענד גײסםיגער אין געזעלשאםםליכער דעד
 רע־ otx געגנערשאםט שםענדיג־װאקםענדע א באשאפען

 אײנ־ דאס געזעלשאפם. דער פון שיכםען אלע אין זשים
 געגנער־ באשאםען האט םרײזזײם גײסטיגער טון אאםען
 די ;װיסענשאםם און קונםם פון געביםעז די אין שאפט

 זײע־ םץ םײל א רעגירונג דער איאוגעבען פאחװ־מגעז
 אוםאופרידעגהײט ארױםגעתפען חאם •ראדוקםען רע

 אינ־ דער םון אײגעגםימעד ךי ;■ויערים די גוױשען
 בױראקראםישער דער פון געליםען האבען ײסםריע

 גע־ קלײנע די טאבריקעז; זײערע איז אדײנםישמג
ם געיוארעז אװעקגעשםעלט דיגעז ײטלשעפמס  אל וני

 זץי האט קירכע די חורבז; פולשםעגדיגען נױט ■נים
גע־ געמאכם זײגען ארבײםער די ;געפאר אין דעדיילם

------- ------ ^  A U ik fe A il lk lM A  ■AlA^A M A H i  אר זײערע פון געשטערונג דער דורך חילפלאז װארזװ
 ניט אבער דיקטאטור די האם זאן• אײן גאניסמױעם.

 אײניגקײם גןװעלשאםםליכע די טאתיכםען: מקעגם
ײמר די מון  עגגד םומעגדער לעבען. געבליבעז pk אדג

 קאמף חעראאישעז א אן פירעז רײמעבאר שלאסענע
ען קאטף אוגםעחנרדישער דער ימםןו־דיקןר. זײאדע מג

אױמהײזער*) ס. *ון

ז אזיאןײזער גןנ• *)  דער is iieip חי*לער׳ם גיז יי
u se אי גאיחה  א»ע- o<if •ון ױניאז דאר «זן •יוןו י

 jMsea«n ■ון •>«ל*ד א ■יז דײײלויני אין ןאןלשוו
 ױן י"יא*ע סי■ •■רביגדונגען אויסגן«ײמנג»ע אא■ אר

לאגע. דאראיגע די ■is מז

 מאסעךבאװעגונג, א פון פארמע די אנגעמען ניט קען
 אמת׳ער אן מים באדעקט איז רייך גאגאער דער אבער

 קאמף דעם שטיגען וואס גתפעז אונגעליגע םץ נעץ
 גהןפעז די אט םארלאזען. זיד קעז מעז וחנלכע אויף און

 די װעלכע ארום צענטערם די פאר זיך מיט שטעלען
 מא־ געהעריגען דעם אין גרופירען זיך װעלען מאסען
 באוועגוע אוגםערערדישער דער פון גרוים די מענט.

 םוײ הוגדערטע די םון זען מען קען טעםיגקײט איר און
 אין םארשפארם ווערען וואס קעםםער אירע פון זענדער

 םאלט די םון איינער ווען לאגערן. קאגאענםראאיע די
■לאץ. זיץ פאדנעמעז או גתיט דרײ זײנען ארײן,

 םארגעקר איז מלחמה דער םץ אנהויב דעם זיגט
 םורא. דער סון גאכלאזעז מין א מאסען די אין מען

 םאר־ גראדענװימע דאם איז םמױם קענטיגע פון איינע
 האט איצט ביז פאליגײ. דער צו םסירות טמ שװינדען

 מםור. אלם שכז זײן פארחגכםיגען געטוזט דליטש יעדער
x' אן צו ראז־יא דער אױף »געד.ערט זיד האט ער 

 פארבאטענע א געלעזען האט בראדקעםם, אויסלענדישען
 װארט. איבעריגען אז ארויםגערעדט האט אחנר אײטונג

 װעם םעז אז האבען מורא געמחס מאל אלע ער האט
 א■־ מורא די איז איאם געסטאפא. דער ix מסור׳ן אים

 •^ימונגס־קא פיז ?רפאועז אױד am איד גדשװאנם■
 װידער עולם דער האט בערלין אין ,אז רעספאגדעגטען

 םוז ™יקגעהאלםענקײט די דיסקוטירען. אנגעהױבען
 םאר «לאץ דעם אפגעםראםען האט באפעלקערונג דער

 אנהויבען דאם איז דיקםאטור א אונםער ידערשפעגונג. ו
 װידער־אױםלע־ דער םון אנהױב דער דיםקוטירען אפען
 פון זיד נאקלאגען דאם באפעלקערונג. דער פון _ונג

העכער. אלץ װערט באפעלקערונג ער ו
 אלץ װערם ■אראנדקעם הערשענדע די פון קריטיק

 און געשעפטםלײם קליינע די וװוישעז םענםxלע אפענער
 געשלאםען למטענם האט רעגירונג די םלאכות. בעל
 (קלײנע געשעםםען״ מאן אײן״ געתפענע אזױ אלע

 מענ־ »ױי אדער אײן בלױז באשעפטיגען װאם פירםעם
 אין פאתואנדעלט םען ד״אט אײגעגםימער די שען);

 פעםטוגגען. םערב די ix ארױסגעשיקט איז ארבײטער
 מלחםה די געגען מיטעל־קלאסען די םמ פראטעסם חגר

 אין .גראםבלען״, אין בלויז אױם זיך דריקם לײדען
 אבער ■ױערים די סון געגגערשאפט די זיך. באקלאגען

 ידא־ זײעד אויס דדיקען די עגערגישע. מער א איז
 אנ• און תבואח מאם די אריינברעגגען ניט דורץ טעסם
ד דער םץ יעם1רעגולא די װאם יראדוקטען דערע  ח
ד דער םץ ענםפער ערשםער דער פאדערען. גירוגג  ח
 םא־ — געװען איז *ראםעםם םארט דעם אױף גירוסנ

 די םוץ ■ראםעםט פח סארמע אנדער אז ארעסטען. םעז
 ־,X די לױט םארםם. די טארלאזען דאם אמ פױערים

 אפגעהאלטען איז װאם קאנגרעס, ■ויערים םון םערען
 ןערד־ או ■ויערים אלx די האם גאסלער, אין געװארעז

 400,000 מים פארקלענערם זיד דײמשלאגד אין ארמיםער
 אײגענםימער אינתםםרי די פון לאגע די .1933 זינם
 פאל־ םון זען מען קען זײ וװוישען שטיםונג די און

 ערד־ און ■ײעדים אל1 די האט גאסלער, אין געווארען
 נאמען. *יז בלויז אײגענםימער זײנען ,מיר שרײבט:

 טאן ix װאס באשםימען ix רעכט קײז ניט האבען םיר
 אדער ■ראפיםען אונזערע םיט אייגענםום, אוגזער םים \

 זיגט ■ראדוקאיע. דער איבער דעח איז עס װעלכע א
 ארבײ־ געשולטע אונז פעלען קריג םח אנהויב דעם
 די אויף מלאכות בעל קײן קריגען נים איךקעז טער•

 ארבײםם־בױרא. דער דורך ■לעאער לײדיג״געווארעגע
 קאםאםםראפיש. איז רוײמאםעריאלען איז מאנגעל דער

 מיר האבעז יעס1רעגולא בײראקראםישע אונןעליגע
 אג* אדמיגיסטדאטױוע די פארסאפלען ix גע^װאמגען
 nxo’ix ארביים טעגליכע די יאר. אײז אין געשטעלסע

 ■ םשינאװ־ גערינג׳ם פאר בלאנקען פארשייוענע די פילען
 רייטשלאגד׳ם ארײן. נים גאר גאםירלעך ברעעען ניקעם

רארסעזרעס שעי?קאגאס ג ח ר פארשלתגען זזו חן מ  פ
 װערען״ געשםירשם װעט חיסלער װי נאכדעם םלחפזז.

 די טח לאטט די מאן1ביחװק שװער זײער זײן עס װעט
tram ג*.רעגיתנ רדע «ץ געשעפםעזאיז די פיז

זאלען ארבײטער די אז װאוטןן קרײזען די אט
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אמאליגער דער «אין געזאגם: p’^x לאגג ניט דא
 םרײד■ די סץ געגגער א געװען איך בין דײטשלאנד

 *pmx זאלען ױניאנם די אז איך װיגש הײנט ױניאנם,
 גאאים די םיט האנדלען ix אונמעגליך איז עם מען.1ק

 באריכםען אלע פראנט״. ארבײטער ,זײיטשעז דעם םון
 זײער באגרײםען געגנער היםלער׳ם אז באשטעטיגען,

 טדייבקראפס די זײן קענען ארבײטער די באיז אז מט,
 דיק• דער געגעז װידערשטאנד ארגאניזירטען אן םאר

 און סימפאטי די קריגען עט11 בזדחגממ זײער טאטור.
קלאסען. אנדערע אלע םון שטיצע
מלחמ^ דער זינם ערשײטנג װיכטיגע באזתדערם א

 װעל־ םרויעז, הויז םון ארעסטעז צאל װאקםענדע די איז
 די ױאס רעגולאציעם די געגען אפען ■ראטעםםירען כע

 ספאנטאנע קיך. אין גגען1א11ארױםגעצ האט רעגירמג
 מערק די אין אױםגעבראכען זײנען יעםxדעמאגםטרא

 איז שםײען םרױען הו־גדערטע שפײז. אײנקױטען בײם
 .,רחײנלאמ אין ערגעץ קראם א געבעז רײהע לאנגע א

ג נ ^ ל  .װעלען אױם: םתיען די םץ אײנע שרײם י
 ix אש בראזיליען םים מלחמה אין גײן דארפעז מיר

 «רײ- פח שםײגען דאם ?״. קאװע גוםע קריגען קענען
 האנט גײם טראמקםען שיײז מיטיגםםע די אױף זען
 קײאאםעס דער םיז פאחגרגעתנג דער מיט זזאנט אין
jim די ®ח no מאר• מער נאך םרױען די סאכם דאס 

 םאראוחאכם האט קריג dix געגנערשאפט די ביםערם.
 אץ װאקזאלען די נעבען פרױען פץ יעם1דעםאנסםרא

זק אין םאםערס נער,סע זײערע װען װיעז■ אמ געיליז

ix םאר פתיען די האבען שלאכטסעלדער, דיxדעם אםט 
syii חאס יאליצײ די אז געװאלדען אזױנע געמאכם און 
 אײנגעפירט םען האט אמם ארײגמישען. געמחם זיך

װאקזאל. אין ארײ^גײן פרױען םארבאם װאם תל א
 שתאים געפערליכםטע די זײנען ארבײטער די אז

pc קלא■ אלע נאר ניט ױיסען1 רעזשים, היטלער דעם 
jo- װײם רעגיתנג די אױך נאר דײםשלאנד, אין סען t 
 האם אויםגעבראכען, האם קריג דער אײדער לאגג נאך
 ארגאנײ הימלער, ■אלי^, י2נא דער pc הו־ייט דער
 גערופעגעס אזוי דעם געגען אר&ײ ספעציעלע א זירט

 ארםײ דער פאר סאלדאטען די שתא״. .אינערלאכען
 רײען די םוץ געװארען אױםגעקליבען יעל1םיע זיינען

 אײ־ זיץ אין ניט דינט זײ םוץ קײנער .c’xxs די פת
 דעם טראגען וועלכע באשיצער, די אט שטאם. גענער

 מאביליזירט. איצט םען האט עמבלעם, טױםעךקא■
 ו»־ ארעסטירט זײ האבען סעפםעמבער אגהויב זיגט

 אדײאויאש בעיםטע. טרײד־ימיאן געװעזעגע דערםע
 אויפגאנזג אן גאך צוגעקראגען איצט זיי האבען טעט
 פרײגד־ דער געווארען אונםערגעשריבען איז עס זינם

 זין האט סטאלין, און היטלער צװישען אפסאך שאפט
 די פת תיען די אין אזיציע1א שארפע א ענטװיקעלם

 האם גװארדיע חימלער׳ם םיז יאנז1ק ערשםע די נאצים.
נאכפאלגער. אײגענע היםלער׳ם געםראםען

 היםלער־ דער האם ארבײםער־לאגער אין יך1א
 אק צעטייאגגם־ליגיע. די געעגדערט אפמאך םםאלין

 קא־ די אח גאצים די דינען באװעגונג ארבייםער דער
 חאט היםלער אז פילען, נאצים די מעלם.1צעם ממיסםען

 םטאליו אז פילען, קאםוניםםען די און פארראטעז זײ
פארקױםט. זײ האט

נא־ דעם פוץ שױאכקײםען װיבםיגםטע די פיץ אײנע
 Tin ארגאן, קײן נים האט ער װאס דאם איז רעזשים צי

 A914 אין ארבײטער. די ix רעדען קעז ער וועלמז
 ארבײםער די זײנען יםגעבראכען,1א האט מלחמה די ײען

 מאם שטעלושג די ניאנס.1םרײד־י אין פאראימיגט געװעז
 רעגיחנג דער ix גענומען חגמאלם האבען יתיאנס די

 ױיטאדײ געטראגען זיך םיט האט מלחמח דער ix איז
 פאבריקען. די אין ארבײםער מיליאנען די פארי טעט

מי פראנט״ ארבײטער ,דײמשעד דער דאם איז חיינם  א
 אײגפאם םינדסםזנן דעם נים האט יע1ארגאניזא די אט

י אם מאסען. די פת געפילען אמ געדאנקען די אױף  1י
 דאד אין שוואכקײם גרעססע חיםלער׳ס באשםייט חנם

 פאקטיפ תאט ףײך דריםער דער םלחםוע טיגער1אי
 םימז• ארבײטעד די אױף אנהאלס גייסטיגען קײן גיט
ק  סד ארגײטנר די אז באםוילען חיםלער האט 1933 י
 תיס םאג ix חײגם ארגאניזירם. גיט פארגלײבען זען

םדי פארכינדמגס־קיםלעז קײן ערגיט  םילחמצזײזלן םי
ענםשײדמ־ דער זײן װןלען ארביים זייער ■ון זײ כע
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(עוציילונג.)ט״יערעל דאםדימאװ אסיפ

 װען צוריק, יארען מיט דאס האט אסירט
 נאך זײנען שעפער אמעריקאנער די

איי־ מיט אנגעפילם אזוי געװען ניט
 באזוגדערם אימיגראנטען, ראפעאישע

 דאזיגע די וױיל — רוסלאנד פון
 געלעבט נאך האבען אימיגראגםען

 פון שטעדטלאך און שטעדט די אין
 דארט איז מארקס קארל אסיעדלאסטי״. ״טשערטא דער

 ״םאר־ פאליטישער געפערליכסםער דער דאמאלם געווען
 ן1א פארבאםען געװען דינען ביכער זיינע גרעכער״•

 פארפאלגם געװען זײנען ביכער אזעלכע pc לעזער לי
 און םיביר. קיק סארשיקם טורמע׳ אין אייגגעשפארם

 ן1א ביכער״ ״פאליטישע די געאיענט מען האט דאך
 שווע־ מיר שווערען׳ ״מיר זינגעז ix אנגעפאנגען פארט
 װעג• שװערען לאנגען, דעם געגאנגען px רען״,

***
צעג־ דער קלייגע׳ קיץ ניט געווען איז שםאדט די

 ילען1פ און תסלאנד גאנץ טוך־אינזױםטריע. pc טער
 םאבריקעז די שטאף. דאזיגען דעם געקענט מט האט
pc דייםשלאנד. מיט קאנקװ־ירט האבען שטאדם דער 
 px — מם גאנץ פארדיגט האבען םאבריק־גאזיצער די
 דעם געםיילם האבען ארבייטער די נמ — ארבײטער די

 10וחגל דער פת ארגיימער אלע pc ג^זײגליג?ן-שיקזאל
 געװען איז דאם װײט װי אםירט1עקספל די האם מען

פעגליך.
 גע• האט מען װיםיל געװען דאם איז םעגליך אח

 די פארםיידיגען ix געזעצען באזמדערע קיץ װאלס.
 px דאמאלם זיינען ארבייטער־קלאם דעם pc רזנכטען

 ,ארבײטער באגריף דער אפיא געװען. ניט חסלאנד
 שכל חנם אױף געלעגם שװעו־ זעהר זיך האט קלאס״

pc פאבריק יעדע םאכט. די געהאם האבעז װאס די 
 באאיהו־מען די px זאך פריװאםע גאנץ א געח/ץ איז

 איז ארבײטער זײנע px פאבריק־באזיצער דעם צווי־שען
 יעדער א אגגעלעגענהײט. פריװאםע גאנץ א געװען אױך

פרא*אגאנדע פירעז pc זיך, ארגאגיזירען pc פאחיד
____ םארבאטעז. געװען איז

px א האט סארבאםענערזזיים שטילערהײם. דאך 
 שטאדס. חנר חינםער געברענם px געשימערט פײערעל

 א געשםאנען. דמען פאבריקען די 1ווא גאסען די אין
 יארעז םים מאם פתק, באםערקבארער קױם שםילער,
 װײםער, דער px איפלאקערעז זיך ער װעט שיעסער

 די — גע׳חלש׳ט האט םען עלבערpc 11 מדינח שײנעו
אקעאן• דעם הינםער װעלט נײע

px געלעבם האם װאס אליק, שטאדט די אנער

 נים האט םאבריקען, דאזיגע די pc געשפייזט געװען
 ױיד, שםילע די געהערט ניט פייערעל, דאם באמערקט

 בעםער אדער׳ — גיכלאך״ ״פארבאטענע קיץ געזען ניט
 שטאדט די הערען. px זען געװאלט ניט האט n געזאגט,

 מא־ רױזיגען, דעם — לעבען אייגען איר נעלעבט האמ
 מיט פראװינץ־שםאדם רוםישער א pc לעבען גאטאנעם

ריק.1צ יאר םופציג
 זיינען שטאדט דער pc ינער1א11איינ די צװישעז

 זײ האם איינער יעדער װאם בארימםהײםען, צוױי געויען
 אײנער — פײפער שײקע px כוואט דער משה :געקענט
 װאױלע צמיי אלט. יאר זעכצען אגדערער דער םופצען,
 שםאדט. דער pc פלאג דער און שרעק דער — בחורים

 גע־ האבען צױײ די י1אז װי px געטאן האבען זײ וואס
 געארבײט״ ביםעל א אוםט.1געו גיט קייגער האט לעבט

 די איבער אתמגעגאנגעז ביםעל א גע׳גנב׳עם, ביםעל א
 גע־ סרייליך, שטענדיג px העגעריג שטענדיג היחער.

גליקליך. יםגעזען,1א ם׳האט װי ,px זושט
אנסירער״ דער געווען איז אינגערער דער שייקע

 ברע־ שטארקע םים הויכער דער משד״ ״קאפ״; דער
 גע־ פיל ניט האט שײקע הענט. די — אויגען נעגדע
 קוד־ א ? פייפעז קען מען אז ריידען, אםix 11 רעדט.
 םיר עםען ואס1, געםיינט: האט פייף שטילער צער.

 גא• א גײט ,אס — שארסער און לאנגער א חײגט?״
 סייםען םאל צוױי םיס״. שטעל (פאליםמאן); ראדאװאי

 געדאנק״• א האב איך# :געמײנט האט ציץ די הינטער
 ךעם או־יםפירען ix געקשען איז עם אז זיך״ סארשטיים

 האט דאס אבער גערעדט. יא שױן םען האט געדאנק,
דערפילט. מען האט דאס געחערט. ניט קײנער שוין

pw ועעערי^ זיינען סרײנד די װי םעג צװײ jinx 
 בייגעל א ,געפונען״ ixii םשה האם סארנאכט נעכטען

px סאר װאס אבער שײקע׳ן) םיט טײלט1צ ערליך זיך 
 צוױי אזעלכע פאר בייגעל טרוקעגער אײז האט װערם א

pw בים איק ? בחזדים  px עםזנן. װידער זין גאםם 
 טאכט התגעריג אופגײז טאנ א נאך בײגעל האלבער א

אײנער- יעדער א דאד וױיס דאם אפעטים.
 צר ניט װערם נעכםען pc אפעטים דער װען און
 נעקםםעז דעם אויף אויך אוגעשװאבם גיט px שםערם

 אויד װײס דאס װײם. ix ביםעל א ק1ש עס גײט טאג,
 שםעלט ניט, אדער װיל םען אױג דא׳ אימער. יעדעד א

י אלײז זיד pc p1ש ייך :^נעפי י
— u> 1 חײגם דק װעט ױאס 1 װײמעד װאס אוז
 טאקע חאם — ? שײקע היינם, זיק װעט װאם גו, —

jnm געםאן סרעג א
האם אװדאי געענטסערט. ניט תאס פרײנד זיץ

קריג. דעם pc או־יםגאנג px פאקטאר דיגער
 ניט הײגם חאבען דײטשלאנד px ארבײטער די

מר ארגאנמאציע. געזעצליכע קיץ  איג• גרויםע די אין א
 צװישען פארבינח־ע זײער איז אנשםאלטען זזסםריעלע

 דער איז פאבריק די געװארען. סארשטארקם סיל זין
 ארבײםער די צװישען איעיגקײם 1װא ■לאץ יײגציגער

 באםעלקע־ די סארבאם. דירך װערעז געשםערם גים קען
 װידער־ א געכען קען װאס קראפם די אז װײםט תגג

 גײם עס פאבריקען. גרויםע די px זיד געפמט שםאנד
 גים זאל פאבריקען די אין װאס טאג א פארביי גיט

 גאנץ אז אםת, אקציע. איז ניט וועלכע א פארקומען
 באדײםעג,• גחיםער pc נישט אקציעס די זײנען אםם

 װעט װעלכע אײגיגקײט די אט אױס שמידט עס אכער
 װי־ פאאםישען pc געביט אױס׳ן pn מיםיג שיעםער

 גענע־ בײש*ילעז: סילע pc אימע איז אס דערשםאגד.
 pc 48 צײט ארבײםם די פארלײנגערט חאט גערינג ראל
 *דײםשע די איז לעצטענם װאך א שטמדען 60 אױף

 באריכטען ix געװען געצװאתגען צײטעג״ װירםשאסם
 װעלכעם ארבײסס־צײט, די פארלענגערען דעם מים אז

 די פארדאילען ix צװעק םים׳ן געמארזח געםאן איז
 חדכ׳ די איז פאבריקען, אסמשיע די אין קציע1■ראז־

 אר* זרינצעלנעם דעם pc פראדוקםיװיםעם שגיםאכע
 געװארעז• סארגרעסערט אנשםאט פארקלענערם בײםער

 «ז אז ■רעםע, לעגאלע א אן ארמיםער, דײטשער חנר
 סארזאםלונגעז, געזעצליכע אן ארגאנתאציע, אפענער

 מאסעדקאםף א אגגעחױבעז עקשגות׳דיג px שטיל האם
םאג• אכם־שסמדעז דעם *ײיק״קרימז

מא װעלמ ארבײםער, די p זי n r גזװחת לאגג 
ײי־ איגפארטאציו, איז עם חזנלכעד pc אװעקגעריסעז

 px ■ראואגאגדע דער pc באאייגסלוסט שםארק רען
 פארשירײ־ אפט־סליער ענגלישע די האס ליסלעםס די

 אחיפגעצװאוגנעז װערט וואס פיגםטעתיש די טען.
 פײנדאכע די געגען שח־םיםעל אלם שםעט די אױף

 גלענ־ א ארבײטער באװאו־םטזיניגע די גיט עראפלאגןמ,
 פראקלאםאציעם קלע«ען1יםצ1א געלעגענהיים צענדע

 ■א־ דער pc װערען געשםערט ניט px װענם די אױף
 פריפארגעז געקםטען דעם װערען פלאקאםען די אציי.
געלעזעז• גערן

 אין שטיםתג חנר pc צײכזנז חאפטעספואנר א
שתיען גרױסער דער יד1א אח פאבריקען די  װאם צ
 םרײד־ סריערדיגע די ix ארױס מײזען ארנײטער די

 איכער־ px סאחיכםיג האנדלען זײ בעאםםע. ײניאז
 חײ־ זײ קרבנו^ אשגױטיגע אלע אױם םײדען זײ לײגם.

 סאסעז• די בײ געױיכם האט ראט זײער אז אבער םען
 רעגיתנגס־ דעם px זטיפתדעתנג יעדע אז װײםעץ זײ

 רעזשים גאצי דער װאס קריג px םפלח יעדע איאדאם,
 nxc ערדציםערניש אן סאראחיזאכעז קען קריגעז, זאל

 pc מ1ריכם דער אץ שרים ערשםער דער פאשיזם.
 נאצי־ די pc דירעקם קשען קעז רעזשים חגם שםירמז

 ערפאראנע די גאר זײ, ניט זײן אנער װעלען עס רײען.
 גאװעגת^ טרײד־ימשז פריערדיגער דער pc פירער
 די אנצײכענעז px ריכטתג די געבעז װעלעז װעלכע
 איז פאלקס־אז־יפשםאנד^ מעגדען1ק דעם סאר צילען

 דעד אז נאד גײם פאלק דײםשעז pc םיפעגישען די
 אין עלעמעגםעז דעפאקראםישע די ײתנס pc פראצעם

 pc מעכםע אמישעראקטת גרױסצ די px דײםשלאנד
 חעגם די רײכעז גאד זיך װןלען פראנקײיד px ענגלאנד

מר מן. די אי חנגי ג

 ענט* נאר געפרעגט, אים האט מען וואם געהערט ער
 נים איז דאס װערטער״ םטע1ס רעדען אזױ, גלאם פערען
 א גאד דערצו px — מענש א נאםור. דין אין געווען
 עםעז׳ קענען היינם איך װעל 1װא :פרעגט — םרייגד

 אויםצורעדען. עפעס איידער נאכדענקען גוט מען מח
px ױנגען דץ געבראכען געטראכם, טאקע האט שייקע 

 פען ;ױיםע1צ א גאם, איץ פארבײגעגאנגען איז מען קאם.
 די ixii פלאץ א מארק, דעם לעבען געװען ין1ש איז

 זעהר אױך px באקאנט גוט ix געװען דינען פריינד
געשװיגען. אלץ האט שייקע px — באליבט נים

:געמלד דאט פארלארען האט פריינד דין
שסעם.« דאך װערם עם שייקע, ט, —
 האט שטאדט־זײגער דער גערעכם. גערדען איז ער

 tnx שוץ עםען באלד גײען םעגשען עלף.11צ געשלאגעז
 געהאט. נים פױל px נאך האבען די px מאל, צוױיטעז

םאן- ix קלער א װאם איבער פאראן טאקע יאד איז
שר?--------אםשר — אנגע־ םשה האט — אס
זאגען. עפעס פאגגען

 אױםגעטײסט נאר געפרעגם ניט האט — ? װאם —
שייקע.

געמײנט- גאר האב איך גארים. —
םײף. א װידער

 «רױ אפשר אז געםראכם״. געםײגם^ האב איך —
T7T3 ןױ צזגסינײ זײ ק.בדיפאװיק־גא דעו צו ״זג 

 אױך צאלען זײ px געהערט.- איך האב מענשען, אין
ז ם׳װעם :םיק איך גישקשד- עםען אױף דײלװדע יי
. .  . px
 האט שײקע רײד. זײגע טארענדיגם גיט האט ער

 זיײ װערםער די אז באק, בײזען אזא צמעװארפען אים
גאדגעל. px שםעקען געבליבען אים גען

 וױ אװי געטאן, מרםשע ער האם — כ׳װײס, —
 1דא ארנײםען מענשען :לדיגם1אנםש זיך ױאלם ער

 בעסערס קיץ אױב אז געמיינם, האב איך — דארט. סאוט
px את פאראז״ ניט . . .

 דװ־ד געטאז פײןי א מאל צװײ שײקע האט דא אבזנר
ציק• פארביסעגע די

 אאק זיך םשח האם — הערען! לאםיר מ. —
< איבערגעשלאגעז•

פאכריק^ דײן װי בעםערם עיעס האב איך —
םשזע איבערגע׳חזר׳ם האט — חעחנן, לאםיר —
 אײן ארױםגערעדם׳ שײקע טחא — !קאװאנע —

 t אמטים גרױס pc אויםדוץק אן םיט אמאל, נאך px מאל
(מאטערמעלאן). i קאװאגע
 פרײנד זײן האט — !פיק גאגץ jp קאװאנע? —

 ם׳איז אױך. זים px מפטיג ס׳איז — צמעשםיסם.
 רעכט׳ טאקע האםם צתאפען. געםראנק א px עםעז אן

!קאױאז א םען נע&ס מאו אבער שײקע.
 איז נעםעז׳ ק1ש אױב ? גאר אײנעם סארװאס —

דדײ. םמ• px צװײ. דיר — פינף װי װעגיגער ניט
0 MAAAa  M A M  i a IA A M  m a a a a m a a m * םער דיר coip סארװאס —

 גיט ײ״ix 1 געגראכם ליד לאד חאב איד חײל —
TO n•

געבראכם. גים נאך האסס —
ברענגען• דיד איד װעל —
f* איז 1װא — o r ____ ,

u — גריגעם. דעם יאשקע ביי ? זיק דאס קען 1װא
םיגע• א פארצױגזח האס משח

 לאנג נאו װעםםו גריגעד, דזנר יאשיק אױב —
קאװאנעם. די אױף װארטען
זען. מיר װעלן —
צוגעשםיםם. משח האם — זען״ םיר װעלען —
px גײן געלאזט זיך האכע{ ביידע ix דעם יאשקע

 JX/ j r a_____
 גאד איז יאשקע דאזיגעד דער או זיך, סארשםײם

 גע־ אבער רױם.׳ גיכער שױן גרינער. קיק געװען נים
 געװען איז ער װאס דעם, ליב1צ אזױ אים םעז האם רשעז

מז א דיגגעז פלעגם זנר גערםגעד. א אר סעזג ױ  גר
 איבערקלײבעז זיך px װמער אגסאנג איז באלעכאס א ביי

 *אץ ער װאם הײזקע, קלײן א אק טשוחה זײן םיט אהק
 דארם גארטעז. זעלבען דעם px םאקע אױפבמעז פלעגט
 פארקױפען px הערבסט אנפאנג ביז לעבזח ער פלעגט

 דאס געבראכם. נאד האם גארםען דעד װאס אלצדינג,
non• m  prnya rx — חײסם נו, — ■רנסח גריגגצ א 

גרמער. דער יאשקע עד
w װי i px געלעכט האס עד px אױב —־ װיגםעו־



ny געלעבם איגגאטנעז האט — egn גים קיינער האט 
 ניט קײנעם האס ogn ,eagrya אמת דעם אוץ. געװאוםט׳

 זיד ny וועט זוםער״ nyn קוםען ס׳װעט געקימערם.
 יאשקע באוױחען זיך eyn oy pm און באוױתען. שױן
 משה באוױמען אויך שוין זיך װעלען .pronga זײן םיט
שייקען. םיט

 םע־ אױף געווען דינען טארםייען ונוױי דאזיגע די
 טבע g egnya האבען בחורים בײדע די וױיל םערם.

 לזןםכענעז און גארםעז eyn אין ארײגגו׳גנב׳ענען זיך
 אמ .pragnengo eaypya האם מאגען זייער nga וואם

nym אלץ האם םאגען pragnengo. סארשטייט גו״ 
 יאשקע .prpayn is egn םון געווען ס׳איז rg דאך. איר
 *ngo האט און בײנער מים איד געזונטער g ]ynya אי?

 פריינד אוגזערע האבען דאם קלעפ. געבען is שטאנען
 גאך איז nns די גום. is אסיא — גום געוואוסם שױן

ogn ,nyeyna pmya איז ער pmya פים די אויף םליגק 
 nyag — שמער^ pmya איז אים פון אגםלויםען און

engc דאר• םעז קעז ■רובירעז
 פאר־ שײקע האט — *nye דער ארום אאינד׳ —
 ypeg« ד*ד דארף — «לא[, םםראטעגישעז זײן געלעגם

 דאך מען prp עםם ער אז און ;שםיבעל זיץ אין עסען
 דער פון — זײם אנדערער דער פון pronga אין אריין

ogn ,eagn בײ אח nyn .1 קום סאבריק nga
eg האלב־אפגע־ די איז אט און פאבריק״ די איז 
 נאװיק׳ם pm שטיץ, געבליבען אח ogn װאנט ברעגםע
צוריק. יאר ngo g םים אאגעכרענס egn פאבריק

 זיך און נעגטער praagayais זײנען שײקע און םשה
onynyaix. זיי רוחיג. שטיל״ געװען ם׳איז gi jyagn* 

 אריינגע־ טיר׳ yoognngo אלםע די געעפענט םעלאך
מאר קאפ׳ דעם שטעקם ט —♦T« קוקטי

eg — איז ogn. ?זעסט — egn אוים־ שײקע 
rn* װי לופט nyn אין זיד ng* קוקעגדיג געחױכם׳  g 

נאםיזירםער.
— egn — 1 r זיך שםילער נאך jnm  pronyaog

געלעגען זײנען קאװאנעס רייםע קיילעכדיגע׳ גריגע.
 שטרא־ גאלדעגע די אק זיך גענאדען און ערד nyn אױף
•preoanyn nyn פון לען

 געשושקעט םשח egn — פיגף אקװ־אס פיגף~. —
 זיך האבען באװאונדערונג און nyajm פון םרערזנז און

אויגען. זשעדגע .yxngne זײנע אין באוױזען
 לאזעגדיג און סראקםיש׳ nye געװען איז שייקע
is r g p »רו g oageya ny egn שויס oenynngo.

 חײזקע זײן אין איז יאשקע ניטא. איז קיינער —
jtanoe זיך• לעג

 ערד nyn אױף eajfcyanynug זיד l»gn בײדע
 פארזיכםיג... ,שםיל״ שטיל — קריכעז is praagoyaag איז
m — טריט g גאך און woe g נאך s חיות תונגעריגע 

 האבעז װןס קןןרדןגעס גריגע םיגף די פח חיפג^םיזירם
בײדען. זײ אױף — די אוקי גוגזוןוס

— -— — -— L a a a MA A M A A A L te M • M B A A A  M I M A •  M A IA a L a  M U f eפאר שטיל״ געבליבען בײדע זײנען פלואיט נאר 
 רוחיגע, g — שטים g חנרחעדם |gagn זײ גליװןרט.

s w tm  .yigegjga פון שטום g .פרױ
מז g געגעבען egn שײקע ײ  גים in פריעד זײז נ

^egn r »יז eng פון רירעו *ו g ר  אוגערוקם זיד ן
g די גענםער. ביםעל yigegige שםים egn וױיםער 

 װארט קײן *iyng זיך« e״evige אידיש׳ — גערעדם
egn געקענס ניט שײקע eenge.]ער ״ egn ארויםגע־ 

egn און בױם דעם איגםעד פון Bgp זײז שםעקם

 פת — םאבריק־מיידלאד די דאס זײנען וואס הערט?
? אדאפ זינען

געקענט. ניט שײקע האט טראבטען סך g אבער
 ארויםגײענדיג װײב יאשקע׳ס באוױזען זיך egn שוין
 איז אויםגעבויט egn מאן איר װאס שטיבעלע, דאם פון

טײדלאד: די צו זאגענדיג
? נאד אםשר וױלט איר —
 גײז שויז דארםען םיר זאט. זייגען מיר ניץ, —

פאבריק. אין
אויפגעהויבען. זיד האבען מיידלאך בײדע

׳די געזאגט egn — ביכעל״ דאם גוט באהאלט —
לײענען. אום צוגעזמרט זיד האט װאם

אוריק. אױף קריכען גענוטען זיך egn שײקע
 געגעבען ער egn — ברודערקע. םים״ שטעל —

 גערטגערקע די און מיידלאך די אײדעד און םיגגאל׳ דעם
 גוטע בײדע זיעען ארונמנוקוקען זיך *ייט געהאט האכען
גארםעז• פון פארשװאונדען םרײנד

 אז־ער ״nee egn — ? אאינד פעז טוט װאס נו״ —
ז געזאגט״ בעםער ארויםגערעדט. — מאגען יי

 םעגליד׳ געעגטםערם. ניס אים egn שייקע אבער
tg ער egn איז קאפ זײן געהערט. ניט אםילו אים 

 אזוינם וואם פראגע: אנדער אן פיט פארגוםען געווען
pgn געלייענט? טײדלאן־ די egn װאם דאם? מײגט 
 דינען װערטער g םאר וואס דאס״ איז ביכעל g פאר
? געוועז דאם

p לאםיר — i דאנען םון! — nee egn פארגע־ 
שלאגעז•

 ד״אנעז «ײט זעלבער דער ארום מארגען אויף אכעו
אלםער׳ דער בײ באוױזען װידער פרײגד אװײ די זיד

nmwילעדחײד«ש ־ in
 ווײםעז םון דערזעז װידער גארםעז׳ אין ארײנגע׳גגב׳עם

 צױ פרובירט און קאװאגעם אפעטיטליכע זאםטיגע״ די
 םײדלאך יוגגע «װײ די און געגםער״. זײ n קריכען

 איז בולבעס םיט ■go דער געװעז•״ וױדער דא זײגען
 מעלא־ יונגע g און ערד״ דער אױף געשסאנען װידער
געלײעגם.״ ווידער egn שסיס דישע

 “ge די ארבײטער... די פון םאלידאריטעט די —
 ״־ang די םת זמנט די אין געפיגעז זיך םתעז שיגען

y^sgegi^iopy h  •»nyo פון n • • •
ך egn גענטער״ [ysgnpy^s איז וועלכער שײקע״  זי
 ודיגם ig אױםגעוויזען׳ אים זיך egn 09 אוגעחערט.
 צחאםעג־ דער tg םער~ ביםעל g שוין ער פארשםייט

sign ניט קלארער.~ געודארען איז װעדטער די צװישען 
 ge* יא [ye קען oyty פארט *tyag קלאר״ ן91אינגאנ
egn עד egn דערפאר׳ געווען דאס איז אפשו פען...

^eyi [9װעג טראכס9ג אװענט גאנאען דעם נעבטען
 אפמף די פח דחז סאגנעטישער דער ניט װען

 פארשטיין געקעגם ספק אן שײקע װאלם גולבעם קאכטע
 |V igp איז געשלאגעז egn ריח דער אבער — אלץ

געדאגקען. ךי פארטויבט
»ern פון enynnrr ny egn — ?egn נו״ —

גײןן ולײטזנד שױן קעז סען — ׳[״nee פח שטיסע די
 גדינן די *ו נדטynya געװזמ זײנזמ אויגע[ פשד״׳ס

טיטאמד.9אפ נאד געװארע[ זדינט זײנען egn קאװאנעס״
 שײקן egn — !גײט יאשקע םיס. שטעל —
 שיעסעד סינוס g אי[ אמ אים׳ צו צוגעשושקעט פלוצים

 פון זײס אגדארער דער אויף געװע[ שױ[ בייחן דיגען
װאנט. דער

•yn פיר *ײט. פארלירע[ סיר :דיר זאג איד —
 nee egn — I ]yagn ניט קײגפאל קאװאנעס די לע[

םאראװײפעלט. ארױסגערעדט
!באשטיסט טארגען !װעלען סיר —

— yn] יואלפען פאנריק חנר ®ח םײדלאד די ניט 
 זײ לײזגגמ ogn .jyagn געקענס די לאנג שוי[ פיר

? אזוינס
[~•yo’n וױלזח לײאגאן^ כ׳וױיס? — ־

g ogn nee אויסגעבמי־ נאכדעפ און געטאן שוױיג
:eyee

y זײ jyey — [9ארבײם זײ :דאד איך זאג — rir 
age ם.9בולב ye] אמר גוט״ *ו כט9של דארט- גאלט 
 בולמס״ זײ nge oegp ypnyaenya די אץ מלם״. סע[

y אי[ גײן פרובירעז פארט אפשר n ^פאברי gn
̂־-דז-יךיד״: ?UrtfgrT ״=״-*״'זסד

&  רט9געענםפ גן^־נים 9שײק egn מאל דאס
 איז !ײס זעלבעד־ דער אין םארגען אויף

w ״jyenga אין ■לאץ״ זײן אויף געװזח n  nnrtgnga 
eyn די אין בױם ge egn nyeg .eyeoipאיו ל ny 

״ געוױנן ק ^ j'neo ]ng. זיק ien איז ^ruwnenge 
e ׳[.»nee ]g איז גו״  eyn9״ yp]לײ yoyenn] מף די• 

oyjgngp״•״
nyn פריש״ איז לופט די קלאד״ איז ל9פיפ ey 

 K גולמם• yeegpyug איץ אסיען־גראז סיט שסעקם
e ל9י9פײ קלײ[ a ra אויף ny  nsn■ אק אמ ge■ מ־ 
jye גולמס. די זיך iVge זײן זײ וחנלזח unnge ויי

 שײור די אח [״yengn און gn שוק זײגזמ םײדלאך «וױי
yp ליג

*ו: 1זי enyn או[
ypry .לייעגט e״yp ליגס yoSgnga] ]די אי yeeip«

פאעט יונגער דער
רימען »ברהםפון

•geyairpnage אפניס — סײדלאד ױסמ גוךי
n אױף [yoyrya jym — רינס y  nyn/ ממ9ל g בוים״ 

 גע־ אח ogn •״ge g ■מ בולבעס yo״n ]yoyayi את
yaroe] ]אױפ׳ n p i.
e״yateenge egn yp״] ig די 

Vypnae g esm tysgn ס  ״ypnyaenya די און םריי״ ויי
o'yeg1 ווײב״ ngo osgpyug eenee egn זײ ng■ g 
eysVu״ egn lynoenyeset פײ[< תארץי eu — 

1• y n  •pgn] וײ סײדלאך״ די 
g בוך nrg — f אזױ״ אח eegs rg 

e»pnyo ey: פארשטײז <ו ניט g 
engn r p  ypm גיט«.! 

nrayVys ש<ױל״ g ■gp eyn ביסעלע 
yp nyenyn] די ״g* .enynyam חך

ymrge]--------ר־קלאם90”ארב
- nyvn yn מז שי ײז — — פן

 לינען םייז דינפוער״ דעם (געװידםע«
»«*רני) דגיאל קאלעגע

 ליחןר penny די
תגען •ון  •אע®׳ י
ר pגויגיג װי חן מ  ג
•epepa ]ppnger אץ

m a a  a a a a a m  AAA■  7P?*np פון רויש וױ
pe npm פץ np» ן 
 פרייד־םיגנײלש וױ

*יןי. פון ynpaeg גײם
ep װעיםוער שפײג?ז 
 י*ג??ל«ג^1ײ װי
 ״npenp *י

! aaga ep^a םיט
ו p נ a p a  pn^e] 

p אין זון דורף a p] —
U M A i B I A B U k  M a L i b  b b  AAAסיכז ®♦bB” iHip

כאחאלפטו הראפש י ן ^ g y • w w • י י j י yן

 [;ge ]pnp אץ
 [peygv «ו װ?לט אויןו

ge n p a  ens;]

eg’nge^gn■ —^. םח פרבײםזנר nyn גאנמי 
ס ל  Iiayp jyn’nagang זעלבםם חדך nga .״pme מ

nye«:ng ,n-.
engn egn איס פפר איז םפריאס״9»רפלא g גײ׳ 

r וױ .engn אומכאקאנט  .oaa^p ey yange איייי■ 
yam זיך א׳ץ egn ey א^ױס. e»a — און  pe g-־ 

g לאדיזנ~9מ ey ״ סאכט«ypayn nr eya~] ילק׳ אין■ 
ny ig איז nye בלױז וױ o»ng ]g״ jwyeaye a'nyaaw 

ס װײס וחגלכער זיד.» פיט [go nr ogn גי
e 'y p er אין זיך באוױיזט וױינ r e  nyn׳ 

ego eyn nyeang פון eyn שנחנלט אזץ פײזנרל ey 
 געחר ךי [.yoy ]g ]yaags זײ םײז־לאך... די בזמ9ל

pgr g eeya ypnya גײם און n״egn ypnr .nye גיט 
r p סוו־א ogn :T g ngo׳ eagrya eanoe»e״ n iyp 
 באמלפיז׳ באקוחנם און eu ליגט ny ? ]go אים שױ[
 ד אױף ynynag egn וױיב״ יאש^נ׳ס אויף אויג אײן

 !,nyeaene myo g egnya nyag egn ny םײדלאד•
yp ypnyaonya n  tg] אים l?w ]yp n .]go O’anga 

 ני bov זי :אופן פשוס׳ן yaga g אויף און — יא
nyeaya די «ו oyagngp — ו*.yan״ oyagngp״ aya■ 

 Tg egn -jga oa»nr זײ״ *ושגיח־ט און nyoye g ארויס
ynyn * — ת׳ײ — פי^• אלע ,yan״״ pg וױי* nee׳e ־־ 
I *pe g זאק. pg png די opgi און

pu״ p v  e>a ^װײל םו yange] איז e״yp 
gn״ pg קוססעס זײ eyn nr nr nn onyn pg 
ny וױל pn eyn ogn jyo’n ^וױ וױיטער eyn

jye ']yp זיד f iyvraga-Hi וױ yp vrp *ng] 1זי 
מ ױי  ווזנמז pg y rsgogtoopy e'pnrga פוז פ

po Vgnge nyn iyayn pg fp ranega ת  ײיײ א
pg Mpg•~ 9 בײםזח

מל פי מיי  פפי Ppyee לוסס די גלױ״ pg ח
yesgpyaeg ופ»גוגג~ לענען.״ םים און בולמס 

yrm  pe pnypg»p »yn rv  ya**»p.] גײמגי די 
r oyagngp yanr״ynanmema ]ya] —. _י*יך

eyn po
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 ואיבפחיכס^ארבײטער־באװעגוננ אנער)אמעױר דער אץ
.1 ש. פיז

 געשיאלטענער nyn pc םליגלען ־ע
r n e־’gui] אי[ באװעגוגג ypnyeg 

eyn ]yegn זײע־ אפגעהאלטען מאנאט 
yn יnyליכeageaynagp y. די ■yeg 

nynye ]yp’n״ng ]ge האט לייבאר 
 a’e* אי[ [geaynagp n’g ןyלטgהyג

eya’e,אהײא״ ״ ra  ]ye2 eyn po 
■eegna’g ng oynaagp nyn pg ,nyagopg ]yel4 eyn 

 אי[ [geaynagp pn egnya egn eage״ragang לyױ
eyn ]yol4 eyn ra סאךפראעניסקא  ]yolO eyn po 

.egage זעלבעז
praaiegnya'g p*p פײ זײמח p״n  po ya וװױי 

g nga .]yeipyango eu eageaynagp״r־ny זײ *ayrugp 
yagn oage] זיך eayoyya״ eeignya jye egn ]אי *ngo 

n ]ym p yen’eynyoa’g• וױכטיגסנמנ ogn pragno 
engn pftyn לעלס3סאמא egn ]ye pg ]ynyn זין 
ynya nyee] אזוי וױ T^nagn prt»yn eageaynagp n 

yeeanaam n  tg ,eonmya egn ]ye .]yamo n  nya’g 
nyn pg prmo nya’g pn prtnm ]yagno םױח״יתיאן 

po aaftyoe nyn nya'g pg aaaaynga די m e«»־nr 
ra ms ]yoogenyonyp דיל po .pmeayag ya»n pg 

po ]yaaipnyoga ya’nnsmo po pg aangony סײ די 
po nyn מידע eorniya ]ye egn oyjgragang״ tg 

p»p שלש pg י3אײpa״e אין m e  nyn״*ga yp ir 
aauyn יתלאז iye .]yaam a e*a eageaynagp n ־egn 

v לימ9װ eageaynagp y־r״a eega Tg ״eownya יױך r 
jyagrenng ו דליד8סרײ* nyn אדםיגיססרא־ חזוזאלס 

y s״ po ya«p nyag eyn זײ eu אתיסוױיהח pv נו 
no yonna״*nagn pg eymegp yaago n  oogena 

̂געץ ey לונ a  eyn pe דיל nyn pg ײם.1 לזןזטזגר
yange eu ]ya*n ey egn ngonyn gpnn nyag* 

oymnaye ya«p ]yeip די בײ [yagn ,eageaynagp 
nye nn מלט pnyaag 3 די yauanyaדיס אריכטזמ״ 

pg oy’oap מזאלופיאס r egn״*agnngc engn ]ya 
 eympen pg ]yea*nga די eg pg ]yngnyi דזנלט

yonge g ]yongnya ]yagn אויף ליכם m nyeav eyn■ 
yenas] סליגי^ח גווײ די nyn pg ]טתיד־יתיא TP 

• .aaaayn
 1באהוייםונגפ pg ציפטרפן
anayay^nya'g די ipyrpy eyn pe pnaanga* 

n’e פאונסיל nynyo nyn po״eayrryno po pg ]ge 
 nn eongn ״eageaynagp נוױי די nr לוייס ל. חשאח[

 די pg ־r״enyoaag nyn ]yang די pg ngr yeeny די
 nyn ן.yלטKnoay פאריכטזןן אוױי די ogn פאםזנריאלזנ[

nynyr״rg  ea'nga ]ge ט ל ^ מ  pg ]yepgo םים א
eyn ]yayn ]yepgo ; ]ynyou װאוקס po די ngo״ 

yayre ױניאנס r ogn״*yo nyn ]g ]yw^eyaag ]ya 
nyn״nyenyoynanoo nyn ]yayn ]ynyo’i  ; ]ge גאל 

nyn^ae’e ]אי ’yny איaטyanyשgנyל *ngo pg ppar 
nyn po aanya^p גאל Dעדnyלאקאלם אל; *ya g 

yayn eanga n^y'sagPo nyna] די g״po ]yagaa 
nynyo nyn״geדי [״ yagn po prtnmp] די g״[yegaa 

ng iya»n״pg ]yoapyaa די yagaong.] די pg ]yepgo 
pnyo’i אלס זװ3די po aaaa’eyeega ״«nya אױף nyn 

ns״pg operrans nyn .nye די nyn po ny*rtae>e 
nynyo״nye yeao nyn po eanayeega wnyn ]ge 

eye pm* מאלסr 3א ogn ?מיםא r ngo nngnya 
eeung pg Tg ,nyanyn eagr eanga nyn pm .nya 

egn די ,nyr^ao’e 4,006,364 egnya ]ge*nynyo 
ey eans אזױ סאר אז rg  nyn^aen» ̂ *o ײ«gsyaaלם 

jyan nyn^aen* n  pg epye gmoyp ny■ pngnya 
earar ynyn po nrrVao’e y'neg nyanyn, ל־ מ

gs ya׳prt .דױס ____
w en egn eanga nyn rg  enynag yaga •ל

 nyn pe ]geaynagp nyn is לט9*וגעשם egn לואיס
rg סי•  eanga nyn .g .nr אס^ילם o n 93אלמנמײ 

g ,praaieo’inga] מ ל nyng ]yepgo n 1 מ r eyײ 
engn eagr ny .pnyo״ Tg סי. יי egn 4  •W אנמד 

yonr ynyne n חאללהמ  ygne earn nn.] יל וױ• 
n *9 מיטגלידעד  n r ,egn n  nyagל onyoynango 

isngnya enypp>pngo nyng ײי־ד eyn ײװ9ל« n r, 
ongn n r ey .ma ny eagr ד rw ייי r*  r v  g e ra 

nyn ]yayn נאל yaag n p r y i r  p« nyn^arre־ 
engn *pr eagr ey ; o״^ ra r yayogלמשל״ ״ oy Tg

rg אײaaעשטעלט yngnya] אן eag’igragang קאמיטע 
o סילױע די אי[ n e לאקאלס עםלאכע סיט ogn זיי 

 צאל באדייםענדע א pg egnya nyno שוי[ האבעז
 — פיל וױ .pngnya enyengeeya דינען לא?אלם

eu •pr eagr.
ogn חגלפע *v םיט n .סיגאנסען *eaga’c r v 

po oanga ]אײננאמע ann ]yagaong pg]׳ »ng איז 
s euוyaשםyלם eyn egeeag .pngnya, דyרpלעnם 

tg ,eanga nyn ]אױפ׳ po egn זײער jyagn ny’gV 
pv  nr פינאנם eu oa’nga עם װײל טליפט,39סאתס 

ppgo jyan ]אי eanya ע[8?לא ynyngo ogn] שאדען־ 
nyn po r*ny .4 אי. סי nyn rg תיתץ .nyou g 

 po o״pngoe pg onna nyn pc nyag באוױיז אלס
nyn .אי. סי onypngo .pnyn osuga eu ey ]yp .g, 

nyeagagya po aaioonnga n  oa’oyeega egn, וױ 
n צאל די אז ״3ר93ססאל 4  ogn nyn^ao'e .אי. סי 
4 oynongo n Tg jyayayaag ogn״ pngoe nyn rg 

yanonya’g.]
 פראגט דפר צו קאנװפנטאנס צוױי די פון טםפלונג די

שלום פח
n  ■per שטyלוaa צוױי די סון is eageaynagp 

pg anpnynna eyn ]yVyoe»g po yagno nyn 
pg prmo praama אין אײגיגקײט nyagpnyeg nyn 

m»eyuena ugn aauynga ]guv“rn e ױ«ה3 ^די■■ 
nyeagagya pg nyro ]ran n  po prano״ nfrrn 

on^pny ]yagn תאלסען3א פ*־ שולד די אז *ngo pg 
aamye^eys pg anp eyn ]ysyr אױף פאלס nyn 

pv וױל לואים Tg ,4 «י■ סי.  eu .שלוס
eajrrryno וזזװאלס a is egn״r־eageaynagp y 

op’eya מלפיגא די סא?םיש rg$cng־[yaga nr aamy 
g סוף pmaga pg anp-nymna onr די go^רagדלוaaען 

ymyaag egn ny .prmo ngo] וױ rg  ey a’ena 
nyrrang ל9ססמי יײניג?ײס nya'ejrg nyn pg .צײט . 

ya^ay סאר אפילס pngnya eageya prm  prmo 
po ײ3 לא־מזארדיא סזױאר nyn .א ng j אה3לײ pg 

nganynga po בײ אלסאן nyn .אי סי .nyn .g אפתף 
po nyag צחיים״ צװײ די eega ]אינחאלם אי eyea 

nyn 3מל^  ngo eana• [״go r»איז oe״a pg rg י
egn ]na eayrryno .p rre אױפ־ רחומלם׳ס אױף 

aanynge גלײד enyoeayya״ rg די egn yo’egp איז 
s שטײט pngnya ןװזױילם  nyny* nr oma״*ga is e 

pma די praHp *np eyn n  pm ,]yaa*nagnnie די 
agp n* ליכ?ײט3סע  .ns ]y en s eyn po ngonyn 

egn ]geayn אויד g preuyaag מלמװ אץ 9י1חױאלי 
ee»u״ anayaya פולפאפם prrynsnge ye’ogp nyn 

ya rg* די  enynag yaga .prmo ngo pua^nagnngo 
gn n  pmלםוnyn po a3 .אי. סי g. אויד אסת״ engn 

gTyn g pngnya preuyaag rgלוsיy די איפעמולןמען 
praaftnagnngo םים gemynyo nyn] ]די אי pc eayn 

yT nynי3לanayoya nyag ,ye’ogp nya ]אי *gaag 
 ynynag ng• g po pg לואיס[ po oynyn די טראכם
nyn’c סאר pg דורו־ preip ]ye ne ,]geaynagp nyn

— AAIA b a a  a m AAaL  B^B m a L m a I A •  B A M  AAA A A  A H A  HAAHA הענס די אין עס לאזען ii באשלוס דער אז שלוס, גום
3 pmya rg  ye»ogp nyn poוױיל לפניס״ לױז pro 

egn גים *m  eayrryno ]ymv m s prog eaypya 
 גים זײ וױלא[ nyag אפת׳ן nyn pg jurnyn ומלם׳ס

praama is nyna ma pragn pg• אי[ אײניגדים nyn 
jauynga טרייד״װגיאן

nyn po nyro n .אי. סי pragn .g 1סילא eu 
geaynagp nyn ra  engnya] פיס׳ן •pm  prpnneng 

g is eogenyaaya א. דער םים שלום באלדיגען ng .o 
gnya eayoyya rg* איידער nga ל.  ]geaynagp *n 

pragn pm סיט אית״ סיחװ* ױכםיגסטע1 ךי nyn אױס־ 
eayrryno po Qga ,לאו״ יך1 הילפאן? pg שארף 
g praya eagryaoung }9באל<ײ] gen  .prmo] ,בראפי 

 קאליסארניער nyn בײ egn ״eagn yeayn לואיסעס
 איז egn יוגיאגס׳ ar אי• םי• די po ]geaynagp םםײס

aynagp ny^tagrtga nyn ngo pngnya pp^tmyaag• 
irwB ma •pr prayp r o ,  : eagrya we״prau אױף 

ng j  jrnyn po nyro n  ogn puauanga n .ל 
ngo p n ^ eװייל ״ o eyn ogn״po aaiemange *n ]ya 

g is ]ynyppms o*a •pr prayp r e  4  •w .w nyn 
po oyeo*e אינערלאכע *mynyo nyn pg prmyom

nלטעgעד>a ]yagn װעלכע שאן״  l ארבײ־ אמעריקאנער 
 לאנ־ gtg ngo egtprn e’a או[ הילסלאז aaujmga טער
nya .״םילי■ צייט n3 ,nyn pg ’yngeיחשעם pragn 

 לי-ענ op’nnyae’ig קאנוחננשאן סטייט ny3לyז nyn יי3
yaaia”e ya.] אליץ לואיס egn סיט נאך go ya^oy* 

eagrya ny’no ]yoga, אז ynno] סיס pprmynyo nyn 
yp] נים yaשלgםpnyn pr ל אזויaag װי *ga onyn ’T 

 סיחנר״ yaטזיכטיoaלyז ,yלטg yoma g ״פון הערשם
 ny oagonyn ?אגװזננשא[ nyn is engoyn זײ[ אי[

 ־gp די proms ]yaa^nagmgo oayn'no ד ניט אפילו
eyo’e, װyלכny y אליץ yagnayaog ogn] פאר *p n r״ 

nyoaig]אויםרײז־ ׳ praa^agrmc n  nya’g rg פאר 
a g״nyn pg oayenag ey ]וילא? egn yneoma’g 

3 nyיט r v םayליכpײט .prsaynycagp ,n ]ysynsngo 
 prayaya לואיס ogn ]goyiugp nyn po שלוס ביים

ngo oayooaumi tg ,wuynymsag די yeopya פינף 
a ,ng’לויaט n oyn ,ny, .סי pn’oo’tpy .g .,g אלס 

ang ynynairga״m raa egn ny .y’sgnynyo nye 
tg ,eagrya סיגף ,״אין 'eyn eng ng אי. םי. די g 

geaynagp n'g is preip] מיט g םיטaליynרשאסט po 
prs .םיליא[״

 די uk 1פריד« קיץ נים וױל .g אי• סי. די סgפאחו
ברודפר־קריג פון רעזולסאסטן

eonn ym אי[ לואיסא[ «ז ^די
ל ^90] ym o prtyae g praya] סיט prpnyaK nyn 

ng ]gemynyo לײבאר ngee n p r po eu  eagee* 
p״e, די װײל rg ypge p n ^ a זײ prayp שנyאי־ ל 

ng ]gemynyo prpnyeg rr prepgnnya לײבאר pg 
nw preyango סלאץ״ m לואיס oyn ]yaga is eair 

 pg אכקײסװש nnr ליפonypngo nga, 11 אײנדחל״
 yosjrt די דװץ־ pro'aya ya’eam nga pg חרכפאל

ng* mis.
 prmyaag לואיס ypge ogn ]geaynagp nyn פײ

ל nyonyoynango nyn אויף  סירםזגם פים oeayomag מ
nyag rg שםאל nyn איז  oy .ymoeru'g פאז־ p״eya 
r ניט pram owyenag די rg ,eu ro קײז v אחד^ 

 B»a אסיא .oyen’o yeoyna די אץ pk eayenag שאי
yn■ rvםaynyשyל eoaye’nag >ge. 1 די ynyoynaאל 

nyr^ae’e nye eu nyanyn oama propgnoagp 
preoaipamr ynyoyna nyng• ]אי nyn אינ• יל3טאפא1א 

n  eega rg  yneem .4 אי. סי •ga voo ]g egn w ur 
nya^ya'g nyn nyag ogn ,yona ponge n  ear 

pmueya pg w קאמף ar n  eagneyaog pngoe די 
nyn oogenyT^ao'e .פיל nyn pg אינ־ םא?ססיל 

1 y'neg n  ign ,yneenאל rg  nyn^ao'e קײגסאל 
p r  pram ,oayrio onynain po nye ]ynya eu די 

ynayemga r v  ng' m s yes^ צאל eu nyr^ao'o 
nyn nya'g ,onypngo .]yeipyais 8אסשסאלסת nyn po 

pa'eyo m pg yrna ]genga״ng .0 4  nyn po o -ל 
yegrs] די םיט oa'nya־nga rg  ,preysgno די •npr 

 po yeenye די [.yngnya onya^pngo װארשײנליד
nyn w prafreyaag pram egn ,earai' ynynag n 

pg enyam n  po ogaons nyn o'B ,4  .'g .,o זײ 
^ י ^ ל א פ r האבעז א v פאל eaypya eu שםײן 

 nyan esnr ey prayp אמ פים״ yayamr ynym אױף
tra.

ynya ogn ypge rg] 9אל אים  pnrva^ammgn 
n 4 אודזאד .nr .'0 nyn is eanga nyn ogmso 

egn ]geaynagp זק־ eayauga פיט gלoyaײנy בא־ 
pg praaieonn פיפ ny yayigtayaongפgלpra ־יס׳ז* 

 pg ]yepgo praya is egeeag ,B'aya יאליםישאן
nyn po pnyo's אאל n  pg mr^aena ייניאנס nyng 

yrgno n  eanp pnayBeew n  nyoaig .preaga'o 
po ]חשא ogna,״ prsyp n 'a , rg ײד [yaunngo bu 

J» nyn po nyn'O n 4 אױף  egn praaiaanga n .ל 
po aaieaungo n וױיל ,ngo ]yagשל  praro eyn egn 

nyn •״4 זױ• סי nyn'O n  uiornga nynag raga g 
oy pm rg ,prom זאל ,aauumngo g preipngo 

ynym pmo יתיאנם emnyna'B nya^p » pg pn 
ayiugp g m״lyegnuiKB m  eyn ns nynr wn W 

 ogn ey ogn nyT^ao'e ynaymeou, גאל nyn אינז
ng j זײ אז prom זײ  ji .״’ לpragn oar חד  נדנ

mn oyeo סאל mg סיל m nynV âo'e ױניאגס די



ט ״ )»סו ו
 מינדער־ א זײן א. אי. םי. דער אן אנגעשלאםען זיינען װאם
 איינגײן נישט דעריבער קענען די און גישם זײ װילען חײם
שלום. א אויף

וחגרען. םארגעזעצט אלזא, וועט״ ברודער־קריג דער
 *וױי די צװישען קאסף דער אז זיכער אויך איז עם און

 יע־ פארביסעגער• און שארפער װערען װעט םראקאיעס
 םױידם די אין ארײגצודרינגען זוכען װעם צד דעף
 פאר־ זיד װעלען עם ;קאנטראלירט געגגער דער וואס

 םים־ ;באיקאםס און םטרײקם ױריסדיןציע די מערען
 אדבײ־ צו אגטזאגען זיך װעלען ױגיאן איין פון גלידער

 פיט־ םון געמאכט דינען װאם מאטעריאלען םים םען
 רעאקניאנעחנ די יוגיאן. צװײםער דער פון גלידער
 איז בושעווען געטמען וױ סײ שױן האט װאם כװאליע

 װערעז• פארשטארקט םיל װעם ארבײטער די געגען לאנד
 ברעךפאםע־ גײע אוקריגען װעלען פרעסער יוגיאן די

 ארבייםער גאטנע די קאםםען. ױריסדיקאיע די דורך ריאל
■רייז• טייערען זײער א דערפאר באאאלען װעם באװעגנג

 אנדערע די אץ קאנװעשאנס ךי pg שםעלונג
1ראג«9 װינסיגע

 אנדערע צו קאנוועגשאנט ונוױי די פון שםעלונג די
 גע־ אויפגעגומען דארט זײנען װאס םראגען, מיכטיגע
 פאקםיש איז שלום, םון םראגע דער אױםער װאדעז,
 שםארק זיד האבעז קאנווענשאגס בייחנ זעלבע. זײ געווען

 ארײגגעצױ־ זאל אםעריקע אז דעם געגען ארויםגעזאגם
 קאנװענשאן א. אי. סי. די םלחםה. דער איז מערעז גען

 פרא־ רוזװעלט׳ס •רעזידעגט פאר ארױסגעזאגט זיך האט
 ארוג־ און געזעץ גײטראליטעם דעם ענדעחגן אין גראם

 *ו וואפעז פארקויפען אויף פארבאם דעם םעתעםעז
 קאגװענ־ ל. אוו פ. א. די לעגדער. קריגם־פיחננחנ די

n דעס עגדערעז םון פראגע די האם שאן m מללאזס 
 וױכםיגע געווען ׳עם שײגט דארט, זיעעז עס אםען.

פעטאל־ פון קאגװענשאן די םײגמגם־פארשײדגהײםעז.
 ■ H פאר ארויםגעזאגם זיך האם דעפארםםענם םרײדם
 געגעז געװען זײנעז אנדערע עמבארמס די שאםצן

 אפיאיעלע קײן דעריבער תאם קאנװענשאן די דעם.
געגומען. ניט םראגע דער *ו שסעלוגג
אםא־ אח באארד רילײשאגס לײבאר געשאנעל די

 אװ פ. א. די אז קאנװענשאנם. בײחנ גײ געװארען קירם
 נאך און איז ער וױ געזעץ דעם געגען געװען איז ל.

 געזזדו׳ דעם דורך פירט װאם באארד דער געגען םעד
 א~ אי• סי. די אױך אבער ניט. גײעם קײן שױן איז

 אײיזנז אח שםאל געשםאנעז קא• דעם גיז איז וועלמ
 און אדסיגיסםרסױע, דער פאר און געזעץ דעם פאר
im באקעםפט האם r אחנר ענחנרעז «ו עם פאחוך־ 

 ארױסגעםראםעז קאנװענשאן דער בײ איז מאדיפיאיחנן,
 לײבאר דעו־ פון האגדלוגגעז לעאמ די געגען ביםער

 פאלעז אייגמע אין וואם דאט־ איז אוחאך די באארד.
4 *י• םי• חמ־ געגעז עגםשידעז באארד ךי האט

זײ־ פליגלען נװײ זײ פון אדמיניםםחסױעם די אין
 פעדע־ דער אין עגדעחנגען. װיכםיגע פארגעקומען נען

חנ־ גאכ׳ז בעאםסע װיכםיגםםע נװײ די חאבעז רײשאן  י
 פאריסאן, פרעגק ראירעזשדט רעטץטעקו דער זידענם,
 דער און יאר, 43 אגגעהאלםען אמט דעם האם װעלכער
 קאר־ דער פון דאפי פרענק וזײס־פרעזידענם ערשםער
 זײערע פין *וריקגעאױמז זיד יוגיאן״ יענטערם

 גזר עתוײלם איו רערורעזשט ויעטסעקרע אלס עטםעו.
 ילאץ דעם און יאר^ גױ פון םיני רדזשאוזש װאראן

 הא־ ל. וו. פארטםעז האס וױיס־טחחיחנגם זנרשםען ®ון
 קאר־ אװ בראדערחוד דער טון ■חנוידענם םשענטאז,
 פײ גװײ די אז געחײםעז עם חאט אפיאיזנל •עגמרס.

מז רעד א ו ח ױמן ד ריקגמ  איבער עםםער די פון או
n 79 איו מאריסאז עלטער. חױגען זײןד r* און אלם 
*י ר אין קא־. 77 איז ד  דערבײ זימעז אמת׳ז דן
 איז מאריסאז פויאגק מאםיוחנז. ■אליםישא מװחח אױך

 איז װעלכע יתקמ, דא1שד»טס«< דאר ■ח מטבער א
 פת געװאחמ סוספעגדירם קאנװענשאז חנר גאד באלד
ר אןפ ת ש תי ת  חגם *אלעז *י זיד אגםזאגעז פאר ו

 ארױימ־ חאט אן■נתרײש n וואס טאקס יעלןןס««
 קאםף םאר׳ז ײגקטם אגגעשלאסענע אלע «pw לײגם
ן מ ד אין * *. סי. חמ־ מ  ײניאן סרעגטקארפע ת

ז ארטנמװרו rum וױחגר  *י אױסקיפעז װןט די ן
ריז a •י n מז קיםף סשיזרימעג ע a ג r t ח פארזיד» 

w אז שאינז <ו 4 ז*י סי. תו־ m p t די »יז ײגיזז 
 n איז מחאם, םורא זײ האבעז , w«בילדונג־סמידס.

ם חאנושאגםיז pa ארבײם אזא אמדיירען אלם י ״י  ח
ד מ ץ רי לי אדייס• די אינןרגןגזםען •

m .מן 4 «י. סי רק גאמיכט ויי װיי  מ
r«  n ר j ת *»inuo»i»Bii ל די  מ

*חיי •רן גאװארזץ טארגראסאדט איז

 עקזעקוטיװ גענעראל דער םון מאכט די זעקס. אויף
 אלע פון פרעזידעגטען די פון באשטיים וואס באארד,

 געווארעז ארומגעשניטען איז ױגיאגס, איגטערגעשאנעל
 די םון העגט די אין אריבער איז מאכט גאנצע די און

װײם* זעקם פרעזידענט, בעאמטע: נאאיאנאלע אכט
 אויך זײנען עם סעקרעטער־םרעזשורער. אץ פרעזידענטען

 די אין עמטער װיכטיגסטע די געווארען איבערגעםאשט
 דיםט־ קאוםט פאםיפיק דער דיםטריקטען. פארשידענע

 איז דירעקטאר״ געװען איז ברידזשעם הערי װאו דיקט״
 ברידזשעס דרייען. אויף געווארען פאגאנדערגעםיילט

 םראג* און דאלריםפעל און קאליפארניע אין פארבלייבם
 וואשינגטא?. און ארעגאן אין דירעקטארס אלם — םים

 ווא־ גאך געווארען םרענסםערירט איז העיװאוד אללען
 לא־ אגגעשלאםענע דירעקט די פון הויפט אלם שיגגםאן

 אין פלאץ זיין פארגעמם גערםער אדאלף און קאלס
יארק. נױ

 אינער־ דער מיט באקאגט גים זײנען וואס די, פאר
 ענדזד די וועלען א., אי. םי. דער פון פאליםיק ליכער
 וועל־ עגדערונגעז, אדטיניםםראםױוע װי אױסזען רוגגען

 האט לואים באזײיםוע. באזונדערע קײן ניט האבען כע
 למשל, האם, ער אײנדרוק. אזא שאפען צו געזובט טאקע

 םון כאגרעננונג די באטראכטען וואם די אז געזאגם,
 גרי־ םון ארוגטעחעצוע אז אלס דיםםריקם בריחשעס

 יא וױיסען וואם אבער די טעות״. א מאכען דזשעס,
 וױיסעז קוליסען, ■אליטישע די הינםער אן גײט עס וואם

 איעראציע. וױכםיגע א געװארען געמאכט איז דא אז
 אײגפלוס קאמוגיםםישער דער איז ענדערונגען די דורך

 די געווארעז• איינגעצאמט שםארק א אי. סי. דער אין
 גאנצע די איאם האבען װעלכע בעאסםע, הויפם אכם
 אויםגעשפראכענע זײנעז ארגאניזאציע, דער אין דעה

 אײגעם נאטש ««זפד «י ךוארזט דער .יססזזגואסגױ־קאב
 וױיס־ די ®מ אײנעם אלם קאראן) (חשאעזף זײעחג פון

 די אז אויך וױים םען דורכגעפאלעז. איז ■רעזידענםעז,
 ארגאני־ דער םון לאיער דער ■רעםםאז, ליע םיז םאכם

 אםיאיעלעז דיער פח רעדאקטאר חרקא, לעז איז זאציע,
 םארםײדי־ און םיטלױםער קאםוניסטישע בײדע ארגאן,

 בא־ מעגליד װעלען די און געפאלעז שםארק איז גער,
וחנחנז. זײםיגם

שםארקמר װערסן ױריםדיקציס־קאמפע!
 דער *װישען קאםף םארשטארקטען דעפ פון םימגיפ

 גא־ שױן זיד האבען יונקטם ל. אװ פ א. און 4 פי• םי.
 סײ און קאנװענשאגם די פון באשלוםען די אין סײ וױזען

 פלע־ פארשיידעגע אין ױדיסדיקציע־קאםםעז אפענע אין
 םליגלען׳ צוױי די צװישען קאמף דעם אחוץ אנער אער.

 פארשײ־ געװארען פארשםארקם און באנײט אױך זײגען
 אינערהאלב ױױאגם וישעןונ ײריסדיקאיע־םכםוכיט דעגע

ג » י י ד פ י » י פ ___________________________ ד
 דעם איז צחאמענשםױס שארפער ערשםער דעד

 ארבעםער סענוזױמש דער צווישען פארגעקוםען טאגאט
 עם־ חאלםײל און ריסייל דעד פון אפםיילוגג אן יוניאן״
 יוגיאץ. וױיטעדם דער און 4 אי• םי• דער פון פלאיס

 אנדערער. דער געגען אײגע יתיאנס. בײז־ע פיקעםספוז
 רעסטאראן םיגעלם נעכען געווארען אװעקגעשםעלם זיינען
 ״םיל־־ דעם געבען ״און יארק ניו אין סםרים םע38 אױף
 דעד עוועגיו. םיגםטע אױף רעסטאראז״ פלאמער װעד

 דעד טיט אגריםענט אן אונםערגעשריבען האם לעצםער
 א אױםער פאראן איז דארס גאטש ױניאן׳ א■ אי. סי.

 יוג־ ארבײטער םענדוויםש די װעלבען אױף .קאוגםער״׳
 רעםםאראן, רעגולערער א אױך ױריסדיקציע. טאנט יאן

 די חזקה. א חאם יוניאן וױיטערם די װעלכען אויף
 פיקעמס אוועקגעשטעלט דעריבער תאס יוגיאן וױיטערם

 וױיםעדס דעד םיט זיך אפגורעכענען פלאץ. דעט ארום
 ארביי*• םענדװיטש די האס האגדלונג׳ דעד פאר יוגיאן

 רעסםאראז׳ םיגעל׳ס ארום פיקעטס געשטעלט יתיאן טער
 nrxi’ װײםערס׳ דער םים אגריםענם אן תאט ותלכער

n 15 לעצםזנ די פאר r. אס אז מעגליך, גאגץ איז עם 
 רעםםאראנעז אלע אױף פארשפרײםען זיד זאל קאםף דער
^פאק און ד צ ט שטאם־םײל. דעפ איז ע

םי. דער און ןאעדעריישפ דעד זװישען קאםף דעד
םיג װעם 4 «י• ד גיכעז אין מנ  װערען פארשארפם ייי
 קאנווענשאן דער מי טעקסםיל־איגדוסםריע. חנך »יז
 גןך גוסגעחײסעז יימשםיםיג איז זאשײדיץפפ דעד פון

 ארױם־ חאט קאמסיל דעד װאס טשאדםער׳ דער װאחמ
 ימײ־ דער פון גרופע אפגעשפאלטעגער דעד «ו געגעמן

 אנגענומעז איז עם און ײנקמ סקעררא*װ םעקסםיל םעד
 מעגלינ־ אלע םים שםיצעז או יעצרעזאלי א געײאדען

ײמו ״חמ־ ק 'n r ז ד יי  ארגאגיתתיןמם־םעםיגקײם. יי
 דער מיט קאמף רערפטאשפאר א טיםירליך םײגם דאם

א. אי. סי. דעד פון ימקמ ארבײסער למאקסמי

 םארלויפיג וואס איז, דערביי מערקװירדיגסטע דאם
 דער אין ױניאנם צוױי די צװישען קאגקורענץ די האט

 בײדע װאס דערצו״ געטריבען אינדוםטריע זעלביגער
 שכיחזן די העכערען צו קאמסייז א אנגעהויבען האבען

 אגגע־ האם ױניאן ל. אװ ם. א. די ארבײטער. די םון
 פרא* צוואנציג םמ העכערונג א פאר קאמסייז א הויבען
 האס שפעטער טעג פאר א מיט שכירות. די אויף צענט

 םיל יואלעז די פון םארלאנגט ױניאן א. אי. םי. די
 אד• די ®מ שכירות די אויף העכערונג א אייגענםימער

 םײערעד איז לעבענם־םיםעל וואס גרונט אוים׳ן בײטער
געװארען•

 ױריםדיקציע־ דער איז ל. אװ ם. א. דער אינערהאלב
י איז ארבייםער ברויערי די צװישען סכםיד  טיםםםעדס י

 װײם־גרײ• האבען קען וואם קריזים, א צו דערגאנגען
 צװישען ױריםדיקציע־קאםף דער קאנזעקוועגצען. כענדע

 די איבער ארבײטער ברויערי די און טימםטערס די
 דרײסיג ארום שױן זיך ציט ביר־טראקם פון דריױוערם

 אינדוסםריד׳ אן איז ױניאן ארבײטער ברויערי די יאר.
 םםײשיא־ םראק־דרײװערם, די איינגעשלאסן ױניאן, לע

 ארבײםער. אײנםאכע די און םײערלײט איגזשיגירעז, נערי
u *לע די האבען פאד־אינםערגעשאנאלם אנדעחג די n r 

 זאלען םאכעז זייערע םון ארבייטער די אז געפאדערט,
 ארנײ• ברױערי די אבער זײ. צו ווערען טראנםםערירט

 שמארק■ דעם אגטזאגט. פאדערונגען די האט ױניאן םער
 אינטעתעשא• טימסםערם די אנגעםירם האט קאמף סטען
 פעז־ד־ חװ־ םמ קאנװענשאז די האט 1933 אין נאל.

 חד דאדםעז םראק־דרײװערס די אז באשלאסען, רײשאז
 די׳ איז יתקמ׳ טיםסטערם דער צו װערעז טרעגםםערט

 אױסצופאל־ אנםזאגם זיד האם אינםערנעשאנאל גרױערי
 זמםשיפד זײנען שםעדט אײניגע איז באשלום• דעם גען
 «דל*ך יוגקטס■ צויײ ד* צװישען קאמםען בלוטיגע נען

p אץ געװענדט זיד ױניאז ברױערי די האט rw w w 
 געגןן אינחשאגקשאן אן ארויםגעקראגען יאר דאס האם
 םימסםעדט אװ בראדערחוד דער *ח פעדערײשאז דער
 אױג וױיםגײעגדער. א זײער איז אינדזשאנקשאן דער

 םעדעדײשאן די פארלירט גלײבען, זאל אנטשײדונג די
 ױריםדיקצמ פון פראגען איז אגטשײדעז צו רעכם דאם

 פאד בלױז קעז זי ױניאנם. אגגעשלאסענע צווײ צװישעז
 גמ־ ניט איז פסק־דין איר אבער זײ, צװישען מיטלען

 געתז אפעלירם פעדערײשאן די האט גאםירליד דענד.
 אמר דערװײל גערינט. העכערעז א אין אורטײל דעם

 ן ײרן םכםיד דעפ םעטלען צו יוניאן־פירער די זוכען
 ברױערי די װעם געלינגעז׳ גיט די זאל עם אויב פשרד-

 ײד םוספענדירט ווארשיינליך אינטערנעשאנאל ארבײטער
 אגמף װעס קאמף דער אמ םעדעתישאן דער פיז רעז

גאסען. די [,V װערען םירט
 מדן־ חנר פץ קאנווענשאז דער בײ איז קאמף א
 אינדזסטריןלמ דעם איבער אױסגעבראכען אויך רײשאן

 צו ארויםגעגעממ האם םעדערײשאן די רואם םשארטער׳
 דיבילדמגםרייז פון םירעד די צעמענט־ארבײטער. די

 חןדםיטי אומצוםרידען שטארק געװען זײנען יוניאנס
מ זעחות פאכען צו געצװאוגגעז זײגען זיי אױנ ח מ ם  צו
 מאםצן־פראחקצין די אק יוניאגיזם איגחםםריעלען םון

 ייז דעחנו דצדלאהװ ניט אגער זײ וױלען אינײסטרתן,
 זיי■ זײןרן םיט פארבוגדען זײנעז װאם אינדוסטריען די

 די ןו מורא׳ פניט א האכען זיי בילדיגג״םרײדס. יגעגע
 אנ* ניט חלילח׳ נאך< זיך זאלען םרײדם די אין ארבייטער

קרענק. דער םים שםעקען
םרײדס בילדינג די 1אי סםרײקס ױריסדיקציע

 פאגאמז אימיגע טיט איז װאס אפמאך׳ דעם טראץ
W םםרייקס קײן אז געווארען׳ געשלאםען צוריק flrttp 

 BNfm םכםוכים יודיסדיקציע איבער ווערען גערוםעז
 סאנ^ דעם דאך זײנען טרײדם. בידדינג די איז יוניאנם

p נײ איז סםרײקם צדוײ געװארעז געחפען i r !יױ, 
סכסוך. אזא איבעו־ געבײדעס גתיםע

 1־םילי40 דעט אויף פארגעקומעז איז סםדײק אײן
ר םעטראפאליםמ דעד פח בוי־פראיעקם דאלארדיגען  יי

 1זי תאפ קאםף דער בראנקם. די איז קאםפאני שורענם
 ז״ צוזישנן יחײסדיקציע־םכםוד א איבער אגגעחױמן

 איז סכסוך דעד װעז הא^קעריערם. און קארפענםעדם
שיניי• םטיישאגערי די האבען געווארען׳ געטעטעלט  אמז

י פח חויז• אין װאס דעפ איבער םםרייק א גערופען י  י
ן א געווארען באשעפסיגט איו קאנטראקטאר פי רי  מ

 w ~ אויף ארבייס די מאשק. חויב א אויף ארבייטער
a איבער איז בײדעם r t ר• אפגעשטעלט סכסיד ײן  גן

צײם. װאך א פאר
י אױך מצזקיפארגצ איז םםרײק צװײטעד א י  י

י גרחליו■ »ק קולהאי־ס ידמידװא דער פון געבײדע  1י
 1® קארפענמרס די צווישען םכםיד א איבער װידער

ז םכםץ־ דעד האד־קצריעדס. י *י־ איבצד געזתן י י

װ ►ןזײט^ 1939 נאװעמב.
 די מאבען דארף ארבײטער םארםעז צוױי די םמ װער

 איץ שױן איז םראגע די קאנקריט. די פאר פורעמם
 ארבײם די פשרה. א חדך געווארען געםעםעלט &אל
 בײדע םון םיטגלידער די צװישען געװארען צוטיילט איז

 דאם געװארען געגעבען איז האז־־־קעריערס די יתיאנם.
 אין די ארײנשםעלען און ילאז צום פורעסם די ברענגעז

 צחאמענ־ דאם — קאריענטערם די אמ גראבענם׳ לי
 הא־ אפמאך, דעם טראץ םארענדיגען• און זײ שהיםען

 די װען ארבײם די געװארםען קארפענטערם די מן
 אױס־ אום פורעמם. די געבראכט האבען האך-קעריערם

 צוגע־ סופעראיגםענדענם דער האם םםרייק׳ א צו&ײדעז
 די ארבײם. די םאן זאלען קארפענםערם די אז שםיסמ,

 םים געעגםםערם דערױף אבער האבען האד־קעריערם
םםרײק• א

 בילדיע־ די אץ ױריסדיק*יע*סטרײקם די אט
 בא־ די פאר נאר גים געפאר אמת׳ע אז זײגען םרײדם

 ארגא־ די פאר נאר ױניאנם אינטערנעשאנאל טחנםענדע
 גאנ־ דער אלגעםײן. אין ארבײםער־באװעגונג גמירטע

 אט עולם. בײם פאר׳םיאום׳ט װערט ײניאךגעדאנק מר
 אפ שױן זיך שפיגעלם םטרײקם די צו וױדערוױלען תר
 גע־ אמ רעגירוגגם־פארםרעםער םון באציחונג דער אין

 גרענד א האט מאשיעםאן אין יוניאנם. די צו ריכםען
 לאקאל טיםסטער א םון םירער די אנעקלאגט חשורי

 ױריס־ א איז סםרײק א רוםען םאר קאנספיראציע איז
 אינםערנעשאנאל. אינזשינירס חגר מיט ךיקצ^סכםוץ

 אײגנע־ זײנען יארק נײ און קליװלאנד לואיס״ סם. אין
 אמםעתוכען זאלעז װאם חשורים״ געװארעז שװארען

 יודיםדיק־ און בוײאיגדוסםריע דער אין .רעקעםיריגג״
 ארבײ־ די מען דארף םײנם׳ דאס װאס ציע־םםרײקס.

 צו אױס מאל אלע זיד לאזט עם דצרציילען. ניט םער
 די««יאז זײארא^גיאג^ טון ארטײטעי די ײפמטפון

 פרא־ דער באװײזם עם וױ גוס, דיער עס וױיםען םירער
י װאם םעסם  אװעקגע־ האם םעדערײשאן־קאגװענשאן ו
 אויםגוצען פאר מױרפי לשענערארו אטױרני צו שיקם

 בוי־ דער אין מאנאפאל־פראקטיק געגעז אוגטערזוכוגג די
י אטאקירעז צו איגדוסםריע  אבער וױיזט עס יונקמס. י

 צו זיד שווער איז געװאויגחײט אלטער אן פון אז אױס׳
 אזױ שױן זײגעז עןמרײטיוריסדיקציע־ש די באפרײען.

 קענען זײ אז יוג^־פירער• מאגגע פון בלום אין אױין
ר ױך צוריקהאלטען• ניט מ

אויטא־אינדשםריפ דער 1אי םםױיק דער
 אנטװיקעלט מאנאט דעם זיך האט קאטף שארפער א

 קאם־ אױםאםאביל קרײזלער דער פון פאבריקען די אין
 און לאקאום׳ א איז עם אז באשולדיגם, יתיאן די פאגי.

 אס סאבאמאזש. אין יתיאן די באשולויגט קאמפאני די
 אלע די איז םםדײק אלגעםײנעם אן בײ אעט האלם

פאבריקען.
מן  ױד כדעםנא באלד סכםוך דעד זין אטה אעעהוי

 געװאתעז האט יוניאן אויםא״ארבײםער 4 •יא סי• יי
 דער פון אפשטיםונג די פא^ײםעם גרױסער א פיט

 א> אי. םי. די טאנאט. לעצםען סוף באארד לײבאר
 40-552 געקראגעז אפשטימוסנ דער אין האט יתקװ

 אי. םי. די ; 4,673 בלויז יתקא ל. * א. די און שםיםען
 פאב־ עלף אין מאיאריםעט א געװאונען האט יוניאז 4

x די און ריקזגז  m פאב־ 11 די אין אײגעט. אין ל. אװ 
 אנער־ אױטא־יוניאן 4 אי• םי• די דעריבעד אח ריקעז

 די פון מעריזעפארסר אײנציגע די אלס קעגםגעװארעז
ארבײםער.
 גענוםעז ױך יוניאן די תאט אפשטיםונג, חנר גאו

 אגריםעגם נײעם א םאר קאטפאני דעד םים יארהאנדלעז
 םעי* אין אױםגעגאנגען את װאס דע» פיז ילאז אױפ׳ז

 וױ געצויגען זיך האבען פארחאנדלומען די סעפבער.
 קדמען. געקענט נים אפטאך קײן צו האט מעז פעך. פמ
 די װאם געווען איז xtt שייגם שוועדיגקײט« מויפט די

 שנעליגקײט דעד איבער דעח א געפאוערט האט ימיאז
 ײערעז• געטריבען זאלען קאנװײעדם די װעלכער פיס
 אויםאמאביל־ דער אין אלטע אן איז צרח סייד״אפ יי

 די עסצדעזפארגו צו זדמן פארלײט די מדיע.*ינייט
 אר* די צװימען צו כעלטט קאנווייעד די פון אמליגקייט

 ארבײםעד ךי נשמה. די זיך פון אדױסצויאגען בײםעד
 רי שנעלקײם. דעד אייז* דעח א גאמירליך ייילען

ר קאמפאני מ נאכגעבען. נים פאדערוגג די אס וױל א
פלוצ־ קא&פאני די תאט מאגאט דעט פון םיטען אין

 די באשולדיגענדיג אירע, פאגריקען די געשלאסען לתג
w די עןסײחעג אוטיסטען תאם זי אז יתיאן o n פאר־ 

ס. די ®עז^סען7 תיןן ױ ןדמי  עס« לייקעגט י
 פארשמר אזוי האם יקאמפאנ די אז .ןמעפיחואב ייו־עד
 ניט מער עס קעגען ארבײםעד די או אדבײם, די לעדט

a איבער tk גאנקימען n ד אלע די ארויס קוטען ש

 סםוײיק־ א גענוםען דערוױילע האם ױניאן די ריגקײםען.
 םון און סטייט פון פארמיםלער םארשײדענע אפשטימונג.

 שליכםען צו איצם ארבײםען רעגירעג פעדעראלער דער
םכםון־. דעם

מאנאם דעם סעםעדמענםס און סםרייקס וױכםיגמ
געםע־ מאנאם דעם איז סםרייק מערקװירדיגער א
 וועל־ איז םםרייק׳ א — םישיגעז אין געווארעז טעלם

 בײ געבליבען צײם גאנצע די זיינען ארבײטער די כעז
 גע• נים מינוט אײן קײז םאר האבען און ארבײם דער

סטאים.
 אין אנגעשםעלםע די םון געװען איז םםרײק דער

 פאוער קאנסומערם דער פון םםאנציעם עלעקםרישע די
 א צו קראםם עלעקםרישע צו שטעלם װעלכע קאםפאני׳
 װאלי, םאגינא אין שםעםלאד און שםעט צאל גרױםער
םישיגען.
יונ־ די םעג. 13 אנגעזזאלםען האם םםרײק דער

 אבער האם זי סטו־ײק״ א דערקלערם אםיציעל האם יאן
 זײער מים אנגיין איו פארבלײבען ארבײםער די געהײםען
 אז געסםראשעם, מאל יעדעם בלױז האם זי ארבײט.
 די אפשנײדען און אװעק ארבייטער די װעלעז אט־אם

 און הײמעז מיליאן צוױי די םון קראםט עלעקםרישע
געװאונען. סםרײק דעם האבען ארבײםער די פאבריקען.

 קענאשא אץ אויטא־פאבריקען נעש די אין םםרײק דער
 געײאחגן. געסעטעלט אמ װיסקאנסין, מילװאקי״ און

 ארום װאכען. דרײ איבער אנגעהאלםען האט סםרײק דער
סםרײק. אין באטײליגט זיך האבען ארבײםער 8^00

 צוקער־ צוױי די אין ארגײםער די פון סטרײק דער
 איז װאס אײלאנה לאנג און עדזשװאםער אין פאבריקען

 פראגע דעד איבעד אױגוסט םיםען אין געװארעז גערוםען
געםעטעלט מאגאט דעם איז שאפ׳ ױניאן קלאחד םון
 װאם ארבײםער, אלםע די קאםפראםים. א מיט .. . .

 גע־ ביט װערען ױגיאז׳ דער צו באלאגגעז ניט װילען
 אג־ זיך דארםען אבער ארבײטער נײע דערצו. צװאונגען

 אין ארבײטען זײ וױ נאכז־עם וכיאןי דער אן שליסען
װאכען. צװײ פלאץ

 האס יוני^ שריפםזעצער ענגלישע יארקער ניו די
 אגריסענט ױיעם דעם גוטגעחײםען מאיאריםעם א מיט
n *װײ םאר אגרימענט דער און פאבלישערס, די םיט r 
 נײער דער אקםאבער. םען15 דעם קראםם אין ארײן את

 די אױף העפערונג א ארבײטער די גים אגריםענט
 — געשיכטע דער איז מאל ערשםען צום און שכיתת

 מיםגלידער צאל גתיסע א געצאלט. סיט װאקיישאן
 וױיל אגריסענם, דעם אננעמען געגעז געשםיםם האמן

 זײ װאם שטמדען קירצערע די געקראגען נים חאבען די
געפאדערם. האבעז

באנײט האבען ארבײטער רזנסטאראנט םשײלדס די

 קרי־ יאר. צוױי פאר קאמפאני דער מיט אגרימענט דעם
• די פאר וואך א דאלאר 1 םון העכערונג א גענדיג ך י  ק

אנגעשטעלטע.
אגרי־ דעם באנײט האט ױניאן קלינערם װינדאו די

 די םארבעםעדונגען. מיט בתים בעלי די מים מעגם
 פאר דאלאר 42 צו געווארען געהעכערם זיינען שכירות

 גע־ אויך האבען ארבײטער די װאך. שטוגדיגער 40 א
 בא־ גיץ און געצאלם מיט וואקאציע וואן־ א קראגען
יאר. אין םובים יםים געזעצליכע צאלטע

 נױ־יארק פון לאקאלס אינטערנעשאנעל אלע
 קאמפײן פארטײ לײבא!־־ שטיצען װעלען

פינאנציעל. און מאראליש
 גױ אין איגםערנעשאנאל, דער םון לאקאלם אלע

 אין ארייגגעווארםען ענםתיאםטיש זיד האבעז יארק,
 חןר מעגליכקײטען אלע טים העלםען צו קאמפעין דעם

 אין קאנדידאטען אירע אח פארםיי לעיבאר אמעריקען
 בײ געווארעז קלאר איז דאם עלעקשאן. היײיאריגען

 די פון מענעחשערם םץ קאנםערעגץ םפעציעלען דעם
 אפגעהאלסעז איז װאם אינטערגעשאנאל דער ®ון לאקאלם

 אינטערנעשאנאל דער פון תם קאוגסיל אין געװארעז
סםריט. טע16 וועסט 3 אין

 לאקאלם אינטערנעשאנאל די פון מענעדזשערם אלע
 קאנפערענץ. בײם געװען אנװעזענד זײנען שםאט אין
 09 .9ר9מונט א ן9געײ איז זײ צוױשן שםיםונג די

 די אין גלויבען און בונג9אויפל אן רקם9מ9ג זיד תאט
 פארםײ יבאר9ל ריקאן9אמ י9ד פון דערגרײכונגעז

 אנ• 9אל די קשאנם..9ל9 די אמ אויםזיכטזװ 9איי איז
 אײנשםיםיג ז9באשלאס ז9האג נץ9ר9קאנם ביים 9נז־9ז9וו
 הײ-יא- אין פארםײ יבאר9ל ן9וײ?!9ט8 די שטיצען צו

ל.9םיגאנצי און מאראליש קאםפעיז ן9ריג
 די אז ו9װאו*9ג ם9באריכט איז נץ9י9קאנפ בײם
 ן9גאנצ אץ שאנאל9ת9אמט י9י ®מ ר9םיטגליד

 קאם־ דעם אין 09ר9אינם גרױם ארױס ז9װײז שטאם
■T9 מף 09י רט9נטפ99ג ז9האב זײ פון ר9גד9טויז 

 פארםײ יבאר9ל י9ד אין נראלט9 זיד אח יוגיאז ר9י ®ת
 י9י פח שיקזאל ם9י ן9קאנטראליר ז9נ9ק *י אום

םארװאלםו^ איר אמ פארטיי
 אױסגזך ז9חאב לאימלס די r® ר9פארוואלט די
 ם9װ פארטײ לזױבאו־ די אז רקײט9זיכ ר9זײ דריקט

 סיטי פארן ז9קאנדידאט 9איי 9אל ז9רודײל9 ר9וױד
 באראם. 9אל איז ז9קאנדידאט ר9ריכט די און קאונםיל

 די ז9פארשטארק ן9*ו« ט9פארפליכט אויך זיד ז9חאב זײ
 און דיםטריקםס םבלי9אם 9אל איז 9ארגאניזאצי פארטײ

ן.9קלוב 9ג9פארשיי די אין

פוןנחוםװך.

ר ע ד ד י י י ט
 םמרנןןכש, רױטליכען א »ץ אײגמאל םוףיץוםער
 פ«ור«ר«כ*, גױם׳ תןר זיד חאט

 געלעגען, איז װאפ ®ײד« דעם מי« גע׳סוד׳עט
מע »ץ ש«יל שפמזןד, כאשזײגטןןר א װי :גרןןגען זי
דו גיזט װאונדטרליף וױ טײך, 9 *יץ, «יײ —

 רדן סוןיתוםןןרדיגןר דיץ אץ
ט גאר װײסמ דו n כױט ת װיפיל מיט ני p a ra שטנשר 

מריליגג די ווץ װי
גרע^ w כרעג פון אױפגעשלאגעגןןר אן חױך װען

שפעגער^ »ון םיסט אכסאל, געםראגעז זיןי אץ ת חאםט
wwi y

an דד דדזןך a ,פארטראנט, אוםעטיג 
ar>a די ײף »ץ אי דאד ת שפיגעלםט a sm • P«tM 

pa גאבט דער אץ ששעדען די «ין !חיפעל I
געפליסטןןרם, פײם atx טײד דקר קוים חאט — —

*• r«איד ײז׳ ײי * wp ץ׳ יי
v ם דורכגעגדסעגקד ץ אדסןןס סי מ א i םי i* w —

^L I ■M  ■ M M  M M M M  i m  MM ̂ M M M I I  ■BAA* ■ A *  M iדאף pa ךריםעל.^ װינמןןרדיקן אץ םארטאן שדץ איך
pa פרילמג»ppa ווען pa• שױט mna pa, 

pa אױם רעגען8 די סץ זיך רײפ —
L m m a m  m a a a m  MMM A A l f e A M A M B  M M M  M ftA M  M U Mחיםןןל דער *9 דןןסאלסט םיך גײט װאם

I ״



ארבײטעױלעבעז אינטערנאציאנאלען פונ׳ם
מלזזמה דש־ אץ םרײד־ױניאנס די

i אייראפע. אין בלום זיך גיסם ידער
 זיינען װאם םראנקרייך, אץ ענגלאנד

נאציזם׳ געגען מלחםה אין ארוים
ױניאן־בא־ שטארקסטע די םארמאגען

 נאכם איבער אייראפע. אין וועגונג
 םון אויסזען דאם געביםען זיך האם

 םענות ארגאניזאאיעם. ארבייםער די
 אייטנעל־ ix ארגאגיזאציעס אייטנעלנע סח קרױודעם און
 נישט אױב —■׳ זײנען אונטערנעמוגען אינדוםםריעלע נע

 אויף דעחוײל געװאחנז אוגעלעגט פארם םא פארשםוםם,
 די געביטען אבער זיך האט שטארק גאר שיעםער.
 פאר־ ברייםען אין ארבייט״ ארגאגיזירםער פת שםעלונג

 אײן גאך איאם פאראן רעגירונגען. די געגענאיבער געם,
 אגדערע אלע אריבער שםײגם ױאס זארג, אלגעםײנע

מלטםה. די — איגםערעסען
 פאר־ ארבײם׳ םלחםח־לעגדער די איז יראדוקציע די
 גאנגע דאס סראגט. פאר׳ן פארע פולער םיט זיך> שםײם

 פראנס. פאר׳ן —־ װידער ארביים םראנםפארם״װעוען
 — דיגעז ארבייםער די אז געדרונגען, דערפון איז נטילא

 פײער־ליניע דער אין טאקע שטייען זײ י1 סאלדאטען•
 פאב* אין ארבײםעז די אי שמא, םיםץ זיך שלאגען און
 אגגעגופעז אלע זײ ווערען זמח-געברױך,מלו פאר׳ז דיק
 אנםי־ םיליטערישער אונםער אז ה• ד. סאלדאטען. פאר
די גזנפיגם תגג ך י  און איעפראז־וק גאציאגאלע גאנאע ז

 ארבײםער, די שםײען קאםאנדע ערישערמילימ אוגסעד
 און םענער אלע,

קליידעד. ציוױלע
 םרײד־ פון םיםלען נארפאלע די אז ס׳איזקלאר,

 ארבײטם־ די פארבעםערען פאר׳ן קא&ף יוגיאניםטישען
 װערען. אגגעווענדם גישם איאם קענעז באדיגגומען׳

 קריגם* פון רעזשים אומזער׳ן םםרײק״ איז ס«ע*יעל
 דעםםװעגען פון חױואלט. — וױ אײגעגע דאם רעכם,
 באדינגונ־ איאםיגע די אןזד׳אוגםער יוגיאנם די האגען

 פעלד בריים א און ארבײט״םעגליכקײם פרוכטבארע א גען
 אוםשםענדען איאנױגע די פארקערם םעםיגקײם. פון

 אויפגאבעז גײע ריי א אוגעגעבען גאך ױניאגם די האבען
ix טעםיגקײם. איצטיגער ביז זײער

 דיקםירען ix מאכם די האבען רעגיתנגעז די אויב
 מיליםערײ דער פון כח םיט׳ז ארבײםם־באדינגונגען די

 די אונםערגעווארסעז ס׳זײנען וועלכער דימױפלק״ שער
 אינ־ «ײט אײגענער דער אין אכער זײ דינען ארבײםער׳
 קײן ארױמנורופען נישם אריין׳ לעבען אין םערעסירם

 די צײם. געפערלאכער איצםיגער דער זרן קאגםליקםעז
 און מײארבייטס־א רועגעז םארהאנדלומען פירען ײגיאנס

 דערגרייכען און שלום״אײםען אין פריער וױ אזױ לױן
 אבעו האבעז ױניאנם די קאםף. אן פאדערוגגען װיכטיגע

מן ix אױפגאבע די איבערגעגוםעז אױך  פאםי־ די שטי
 נאשיגען ix מיםגלידעד. םאביליזירםע דיערע פוץ ליעם

 ארגאני־ ix און רעגירונגם*שםיאע אױןי רעכם זײערע
געביםען. אלע אױף חילף זײ פאר זירען

 א יוניאגם ײ «ת לאגע די אבער איז אלגעםײן אין
 פארװאל־ גענםראלע די פון םוערם וױכטיגע שוועךע.
 אוועק דינען ארגאניזאגיעס לאקאלע אלע פון און סונגעז

 די פאכען פאדװאלםונגען געגםראלע די פראגט■ <וס
 דעזארגאניזאציע. א פארהיםען או אנשםרעגגונגען גרעםםע

 ארביי־ עגגלישער דער אין און פראנאױזישער דער אק
 די וו אױפרופען דריגגענדע זיך דרוקען םער״פרעסע

 בא־ גײינ אוועקצושטעלען לאנד׳ איבער׳ן ארגאניזאאיעס
 נאמו״ נישם מאביליזירטע׳ די פון אדם אױפ׳ן אםםע
 װחאלמעזסאײ גקײטסעטי פיאײסיגער זײער אין לאזען

 דער־ האט ארבײם ארגאנתירםע די װאס פאזיאיעם, די
 די דערפאנעז זײ קאמפען. יארען״לאנגע אץ גרייכם

אן ארבייםעדשאפם  םרײד־ די אז א&אל. גאד און אסנאל נ
 איץ אינסםיםמיעם לעבעגם״װיכטיגע זײנען יוגיאנס

 פאר באדײםונג גרעסערעד א נאך פון און סײאא-חאסל
ר נאד קוטען װןןט װאם זיים׳ דעד םלחםו^ דן

a ארבייםס־ *־אננױזיספר דסר און םאנימנסם 
פפדפראגיפ

מלחםז^ די אױםגעבראכען ס׳איז וזי נאגדעם באלד
r ײ ה*ס o*WP g in g w שעזיױגספרא די «ון *it• 
ו םאנימםט 9 פארעונטליכס יאנט  םיםגלידעד אידן ו

דעם אין .טקי*8סל*ג<פ<“ײש?רבדא בו׳ײמד דער *ד און
wpi ר טןן fm# ווי'3גןן אל ה ס וןו o ביז שלום ון il 

jb ib ib  psiyV זי npi מר ס׳איז װאס געסאן< אלץ

קיסמאן. ױסח דר. פון

 מאםען־ארגאניזאציע א אלס כחות אירע אין שםאנען
 שלום־שםרע־ די ארבייטער־קלאם. םראנצויזישעז םונ׳ם

 נישט אבער זיך האבען ארבייםער־קלאם םוג׳ם בוגגען
 צו ױגיאגם די גערוםען ווערען איאט און אייגגעגעבען

 בא־ שווערסםע די אונטער אויפגאבען זייערע דערםילען
דיגגונגען.

 סא־ נאציאנאלע די אונטערגעשםראכען ווערם עס
 םאלידאריםעם דאזיגע די ארבייטער. די• פון לידאריםעם

 ברי־ אין אויסדרוק װיכטיגסטען איר געםיגען אבער םת
 די םין קינדער און פרויען די פאר הילף דערליכער

 םלחםה־דינסט. אין געווארען גערופעז דיגען װאם חברים,
 װעלכער פלאץ, א לױם ײערען ארגאניזירם װעט הילף די

 פארוואלטוע. *עגטראלער דער םמ אויםגעארגיים ווערט
 גיכ־ אום װי גערופען, װערען ארגאניזאאיעם לאקאלע די

 פאבילי־ די און פלמער לײדיגע די אויסאופילען סטען
ױניאךפונקצ^ערעז. זירםע

 םרזעקרײך אין אײנגעבען זיך װעם עם וױים וױ
 אי*־ בת איר אק יוױאז־גאװעגונג די חנרהאלטען נו

 ער־ דער פאראויסאחאגען. שווער איז פארנעם, םיגען
 גזך שױן איז אפשװאכוגג פון סיםן זיכםבארער שםער
 מנםראלער דער םלחם̂ו װאכען עטליכע נאך קומען״
ס׳ די פון ארנאן ^  ביז איז װעלכער פעפל״׳ ״לע ױג
 רע־ איז *ײטונג״ םעגלימ א אלס ארױסגעטעגען איגם
 Mam ■■שרישלזאנא־ט^ינו § ףויא ןאדעדומ סײזיר
 אםילו םארשםוםט׳ נישס איז ױגיאנס די פון װאדם דאס
 םיםגלידערשאםם דער *ו רעדם פרעסע־ארגאז זײער װען
ל אוױי נאר  וױיםונג םעגליכעו־ א פח אבער חודש, אק מ
 געװאל־ א איז דאם — תאלב־םאנאםשריםם א *ו גיז

*ורי^ אויף שרים דיגער
פארםיידיקונג דער פון דינסם אין ױניאנס פאריזער די

 םערי־ דער אויף יונקמם אלע פת פארבאנד דער
 מיסען געלאזט האט אומגעגענט און פאריז פון סאריע

 דיסםריקט, םאריזער פונ׳ס (גאווערנאר) פרעפעקס דעם
 םיםאואר־ גרײם זײגען ארבײםער־ארגאגיזאאיעס די אז

 די פאר געביםעז אלע אויף רעגירוסנ דער םיט בײםען
 דער אין פאלקם־מאסען, ברײםע די םון באדערפענישען

 דינםט אין שטעלען ױניאנס די מלחםח. דער ®מ גײם
 וױים־פאראוױיגםע גאנגע זײער ארביים דאזיגער דער פוץ

ארגאניזזמיע.
 חילפם־ דער אץ סועאיעל מיםארבײטען וױלען זײ

 אינ־ עפענען זײ נויט־באד«ויפםיגע. די פאד מײקעמעט
 פאבילי־ די פץ פאםיליעם די פאר פיסעסrפארמאציע

 מלחםח* דער אץ ארבײם־זוכענדע די פאר אפיםעם זירטע.
 פאר־ אלע אין באםײליגען דץ װילען זײ אינדוסםריע.

 שםעלען זײ — װארם אײן מים םײדיגונגס־ארבײםעז.
 פאדערען, אח רעגירומ חנר פון דיסמזיאיע דער *ו זיד
װעחנז. אנגענומעז זאל קאאיעחמיע לאיאלע זײער אז

מנגלאנד אין קאנושנשאן םרייד־ױױאן גהנ71 די
 בא־ םרײד־יתיאן עגגלישע די תאט חז־שים־דאנג

ר דער או געגרײם זיך װעגונג ע םיג  — קאגװעגשאן ^
 םעכםיג־ און עלטםםעד דער פון קאנװעגשאז םע71 די

 םאל דאס ײעלט. דער גאר אױף יוגיאן־באװעגונג םטער
 זײערע *ו פארזאםלעז געקענם דעלעגאםען די ױך האבען

 בא■ מים און שםאלץ באזונדערען א םים באדאםונגעז
 בא־ די ארבײם. אױפגעסאגעגער דעד איבער פרידיגונג

 קאג־ למםער דער םוץ װאקםזנז. אײן אין האלם װעגונג
 װאסערע גוגעקוםען וױדער זײגען איאם ביז װןנשיז

 םיםגלי■ גאעע די און םיםגלידער נײע םוימנט 206
 300 םים םיליאן 4 קנאפע איאםער באםרעםט חגרשאפט
 חאלם םיםגליז־ערשאפם דעד םים *חאמען טוחןנט.

ײז איז אייד  יתיאך דער ®ון אײנפלוס דעד וואקסען י
 יאליםישע איר איז אינתסטרמ דעד אױף באװעגוגג

p — נגוױרקו n* דער אױף — לײבאר־יארםײ דעד 
מלוכח־פאליםיק.
ך פארשםײם  האבען ױגלען גוס נלױז נישט אז זי

 עמ־ די פון פארשםײער די פאחאםלעז באדאדפם זיד
 העכםם רײע ן קאגװעגשאן. זײעד n ײגיאנס לישע

על פראגעז׳ װיכגױגע מי  חנר םיט וװזאסענחאנג אין סי
 געײארעז עלמשטעגאורזק זײנען יע,ססדדוגיאמלחטזד

םאג־ארתוס^ אױפץ
 אקר !וזאמעמעקוםעז אבער זיד איז קאגװענשאז די

םלחםח. די אױםגעבראמז ם׳איז וױ נאכדעם שעח 24 ראס

 די װעגען באראםונגען זאכליכע אז זאגען, איבעריג«ו איז
 ניס שוין האבען םאג־ארדנונג פון פונקטעו אנגעמערקטע

 װעלכןו באריכם׳ צוים װערען. אפגעהאלםען געקענם
 גענעראל• דער האט געווארען׳ אויסגעארבײם פריער איז

 *חך אין *וגאב א איילעגיש איז צוגעגעבעז גאך ראט
מלחמד^ אויסגעבראכעגער דער םיט מעגהאנג
 געגען פראםעסם א באשלאםען האט קאנוועגשאז די

 ײ1גא און םאוועםען די *װישעז פרייגדשאםט־אםמאד דעם
 פראטעםט־אױםדחק איר אלם באשליםענדיג דייםשלאנד,

 אינםערממניזאאל טרײד־ױניאן דער וואם רעזאלואיע, די
 איבער־ אונז (פון פראגע דער אט אין אנגענומען האט

 תד.^ די—״גערעכטיגקײם״ גוםער לזסנטען אין געגעבעז
 אױפ- אן ארויסגעגעבען אויך האט קאנווענשאן די

 געזאגם, װערם עם װעלכען אין םאלק, דײםשען אום רוף
 דײסשן די געגען בישט געפירט װערם פלחםה די אז

 »ן רעגיחנג טיראנישער דער געגען גאר םאלקס־מאסעז,
 דעם איז שולדיגע אײטגיג די איז וועלכע גאגים׳ די

 האס קאנװעגשאן די בלוט־םארגיסען. גרויםעז איאםיגען
 דעד וחנלפען גו גרײםקײם איר אויםגעדריקט וױיםער

 אין םאשיזם. געגעז קאמף בלוטיגען דעם אין רעגירונג
 גענעדאל־סעק־ דער האט חנדע פאליטישער גרױםער א

 סיםרין, װאלטער םער םרײד־ױניאנם, די םון רעםאר
 רד ״נאאיאנאלע״ גערופענע אזױ די קריםיקירם שארף

 די און יינקמס די מאס דערויף״ געקוקם נישם גירוטא^
 רעגימ דער געבען םחען ארבײםער־באוועגוגג גא»ע

 פן* געגען םלחםח דער אין אונםערשםיאונג םולםטזנ די
אפחיסןן שםרענג ארבײםער־באוועגוגג די םת שיזם,

lwSygp ,־------------ --------------
1ווסלםע גורי — פראנקרייך און ענגלאנד
 ap לעגדעד׳ ביידע די םראקרײך״ און עגגלאנד

 פואנט זעלבען דעם אויף גורל זײער םארבונדעז האבעז
 זעלגן די טאר שונא״ זעלבען דעם געגעז קעמפענדיג

 װאס טלוכווו״ דעםאקראםישע בײדע די אס םלדומח־אילעז.
 דןפן■ פון רעזערװ לעגטען דעם פאר דך םיט שטעלען
 אױס חגםטװעמן פון זעען די — אייראפע׳ אין קראטיע

 ז▼ או באאיהונג זײער אין וועלםען באזונדערע אוױי וױ
ארבײםער־באװעגוגג.

 *ז דיקטירט לעבען דאם װערם לענדער בײדע אין
 האמן Tם םלחמודבאדערםעגישעז. די םח רעגולירט

 אינהס־ װיכנױגםםע די אז אויבען׳ איבערגעגעבען שוין
 םילי* אונםעד געווארען געשטעלם זײגען טריע׳אוױיגען

 באוואפגתגם־איד די נלױז נישם — רעזשים םערישען
 וואס אינתםםוײען, אדערע אויך נאר גוםז^ דוםטריע

 באחנרפענימ די מים אוזאמעגהאגג װײטערען א האבעז
 װעו־ם פארשיידענארםיג װי — אבער מלוזמה. דער םיז

 פײיו די פון יעדען אין סיליםאריזאאיע די דורכגעפירם
לענדער!
 אױי גרעםםע די רעגירוגג די לעגם ענגלאנד אין

 פרײניד אפילו און פרידליכער דער אויף םערקזאםקיים
 I םרײד־יוגקאם. די מיט קאאפעראאיע שאפטליכער

 ור ארבײםס־מיניסםעריום׳ םונ׳ם קאמיסיע ■ערמאנענטע
 תי פון און ױגיאגם די ®ח םארשםײער די פיט זאסעז

 •JWinx אין ®ראגען אלע פארחאגדעלם לײבאר־פארםיי
 אינחסםױו דער םון יע1םיליטאריזא דער מיט האגג

 <ר איז געגענזאמן. אלע אױםאוגלײכען שםרעבם און
 ארבײטןר דער םח פארםרעטער די האבען רײ שםער
 יי אז פאדעתגג^ די דורכגעזענט עגגלאנד איז שאםם

או־ױסוואייה נישט טארעז אינדוסםריע־אונםערנעםוגגעז
 אנחײ אויפגעםעז און ילעאער דיערע ®ון ארבײםער

 ממר די פון וױלעז״ ״םרײען לױט׳ן או־ם׳ זײעד אויף
 *־ב״פי אוז לייז פח פראגע דער איז אײד ■סדעחש

 שס«י זײער דודכגעזעאם ארבייטער די האבען ײס1
 םילימרי■ אונםער שםייען ארבייטעד די אױב פונקט•

• קאפיםאליסםיז די אויך טארען דימױטלין, שער  י
ארבײי די דלעזבאתאג נו פריװילעגיע זײער בײ בלײמז

k k ft k k k U  M k | kגלוסט. חאדץ דיער וױ אזוי םער
פראגקרײד. אין לאגע די אמ אנדערש

 ליגעז דאלאדיע־קאבינעם איגםיגען דעם
 ו סיפ דעקרעםעז׳ ארבײםער־םײנטליכע די םעם אין
 .פאטריאטישע״ יײז אגגעתױמז האט ער

 די גײט םלזזםח־אױסברוד גאכ׳ן םעטיגקײם.
 פריעו. וױ ליגיע אײגעגעד דזנד אױף ווייטער

 זיד שטימגדיג כאפעלען• אירע ױ גים ארא• בען
 איר מרנעיחפא װאס ,קריגס־רעבט

 וזערט װעלכע קאאפעראגיע״ די פאכם.
איגטייי® איץ חארמז׳ פולען אזא םיס יתקמם יײ

4 נאװעמב. 1939—---------------------
 קאלם אנגענומען ווערט פארםיידיגונג, נאציאגאלער דער
גערן־װיליג נישם און

 יארםײ, קאמוניסםישער דער פון ליקװידאאיע די
 נוליב באװאוםם. ם׳איז װי דורכגעפירט, ווערט וועלנע

 א רעגירונג דער גים היטלער׳ן. מים אפמאד סטאלינ׳ם
 די צו חשד םים םול באאיהונג איר םאר תירוץ גוםעז

 ארבײםער־ די סען לאזט עגגלאנד אין בשעת ייניאנם.
 פאליםישע פראבלעמען, אלע דיסקוטירען םריי פדעםע

 יונזמ־ םראגאויזישען אין זיך באוױיזען עקאנאמישע׳ אץ
 אונ־ םון אענזור־םלעקען וױיםע די אםטער אלץ ארגאן

 יוגיאנם די םמ ארגאז דער אויב מיינוגגעז. םערדריקטע
 א אױף רעדעירט !ייםוױיליג ווערם םראנקרייך אין

 סיבוח װיכםיגםםע די פון אײנע איז האלב־מאגאטשריםט׳
 בא־ די און ®רעסע־אענזור שםרעגגע די געװיס דערםון
בכלל. ױניאנם די צו רעגירונג דער ®מ גיהוגג
 פארםיי קאסוניסםישער דער פון ליקװידאציע דער װטגען

פראנקרייך אץ
 םון אוואגגס־ליקװידאאיע דער םים אז זיך, דאכט

 רע־ די האם םראנקרײך אין פארטײ קאםוניםםישער תר
 קאםוניסםישער דער געםאז םובח גרעםטע די גירונג

 האט שותםות םאװעטיש־גסנישע די גופא. באװעגוגג
 אידעאלאגישען דעם צוםרײםעלם װעלט גאגצער דער אויף
 אבעד ם׳איז באװעגוגג. קאםתיסםישער דער פח בניז

 סטא־ האט פראגקרײך אין ספעציעל אז פארשםענדליך,
 קאמוניסטישע די אױף וױרקען געםתט םארראט לינ׳ס

 םאםענם א אין דונערשלאג א וױ פארטיײמיטגלידער
 װען אוםישעניש׳ את דערשלאגענקײט גרעםטער דער סון
 קוםם באװעגונג, חנר פח שטיקער פאלען אן הויבען עם

 פירער״ אירע *רעסטירם און או־חילף רעגיתגג די איר
 יעדער פון פםור דעען װאס םארםירערס, זײ ®ץ םאכענדיג

פאראנםװארטליכקײט.
סא• םראנגויזישע די םון ערפיר ד»• בלום. לעאז____

 יאלי־ דאזיגען דעם געגען ■ראםעסםירט האט ציאליסטען׳
אקט. צייאישען
 פאראודםײלט העראלד״ דעיליא לאנדאנער דער

 רעגירתג. פראגצויזישער דער םץ האנדלוגג די שארף
 לײסא•־ דער םון ארגאן דער שרײבט אנדעחן צװישען
 זײ־ עגגלאנד, אח םראגקרײד לענדער. ״ביידע :פארםיי

 פאר־ די דעפאקראםיע׳ דער פאר קאמף איז ארױם געז
 טארען אמ אינסםיםואיעם דעמאקראטישע די םײדיגען

 דעמא־ דער געגען פאחיגדיגען נישט דעם צוליב זץ■
 לענדער גײדע אין קרייזען דעמאקראםישע די קראםיע.

.רעגירוגג דער פמ טאט די םיף באדויערען .  ״ .
 קא• דער פון םארבאט דער אז גלױבט, צײטונג די

 פאר* אין וױיל שעדליך, אייד איז פארטײ מוניסטישער
 רעוואלוניע א אויף חאמעז או איז מלחמה דער םון לויף
 קאםוגיסםעז דײמשע די וועלכער גײ דייטשלאנד, איז

 פונקם דעם אט אין ראל. וױכםיגע א שפילען װעלען
 קלימעם א זיך. דאכם ״העראלד״. דער אבער םאנם
 זאל םמלין אז גלױבזנן, או שװער ס׳איז זױיל םעז̂ו

 געגען רעװאלםירעז קאםוגיםטען דײטשע זײגע הײסען
חיםלער. שותף זײן

 בײ שקלאפמריי אין ארבייםסרשאפם דײםשע די
מלחמה־םאשין היםלמרס

געאװאוג־ זײנען לענדער פירענדע מלחסח אלע אויב
 י1 און אינדוסםריע זײער םיליםאריזירען צו געוועז גען

 מלחמח־ די פח דינסט אין פראדוק*יע גאנאע די שטעלען
 װעל־ אין אױםפאלעז, שױן זיך םען קעז באדערםענישען,

 וװױי די געװארען ארײמעװארפעז זײנען עס לאגע מו־
 האמז װעלכע דײםשלאנד, אין ארבײםער םיליאן אענדליג

 אריבעושוםראגען געחאם מלחםח דער םאר יארען שויז
 נאאיאנאל־״םאאיא־ דער אין שקלאםען םון גורל דעם

^ ליסםישער״ ם ם מ ־לאגד.רעלחיס פון אינ
 *ײםוגג אםםםערדאמער די איבער גיט עפ וױ לױט

 םח שםדיד אײן מים דײטשלאגד אץ דמען ״םעלעגראף״,
 לױז־חעכערונגעז, אלע געװארען אפגעשאפט פעדער דער

 פמ אדבײטער די פון געװארעז דערגרײכם זײנען װעלכע
 ארױם־ איז פארארדגומ דאזיגע די אן. 1986 יאר דעם

 טרויען עימשיד די װען םאג, דעם אק געװארעז געגעבען
 כדי אפנים — פױלען קײן גרענעץ די או־יבער זײנעז

מן ע  גאאקד דער «ו קײמנלירפײע באזונדערע א נונוג
שלאגהאיז עקםפזעסיעפון נאלעו־ ײם מי דער ד ל ע  ז

לוין־חעכערוג־ װײסערע געווארען פארכאטען זײנען זיים
a  k k flkk  k k k  M k ^ A k k ^ M k  A M I m k A  ■i ■     ^  M a kk kAkk.אײג גאלען או געװארעז פארכאטען איז אױן גען 

 פאר (פרעמױמם) םפעגיעלע,אושלאגעז״ ארבײטער געלנע
ײך זײנץן עס אדבײםען. געוױסע  געװאחח אפגעשאפט י

זונםאג־ און ײמבמ־ארגאג ^ײטחגראו פאר יום־טוביטג
M M k | k  k k k l ^ k M M M  m m  ———1-  ------------- ------------- kA A k■םאריף. ג^רמאלען דעם לוים לױן געא^לט װערס אדבייס

י *ז װעחמ- וװגעגעמז גאד דארף עס מ־ י מ דו  לי
 «ײןר איו זײמז׳ אז 1988 פיז יאגדײמשל אין תמען
מ־ שםידק די וװליב געוואדןן נמםװענדיג אילט״ מז

 אח אן חגמאלט םיז ירייזען. לעבענס־מיםעל כערטע
 וױיםער האלם און געשטיגעז געװאלדיג נאך טײערונג די

 בטל לױן־העכערונגעז אלע םעז האם שםײגען, אײן איז
 חנר הײסען רײד״ .דריםען פח פירער די געפאכט.
 גא־ פון אויסשליסליד לעבען ארבײסערשאםם דײמשער

באגײסםערונג. אישער
 חשק קײן נישט האבען ארבייטער איםאלימנישע די

מלחטה גו
 ״אי־ אן אין שטיים איםאליע פאשיסטישע די .בשעת

 אח דיפלאמאטעז אח נײטראליםעט װאדםענדיגער״
 זיך צוברעכען װעלם גאנצער דער אויף מלוכה־םירער

 דער פמ םוף דער זײן װעם װען און װאם קאפ. דעם
 םאר־ אײם אײגענער דער אין נײםראליטעם, דאזיגער
 סאלק איםאליענישען פון מאםעז די אין זיד שטארקם

 דער בפרם ארגײםער די פון רײעז די אין און בכלל
 צושטאנד אק פרידליד אמ רואיג גלייבען «ו וױלען

 פאו־געניגען דעם איבעחנולאזעז און נײםראליםעם פץ
 פארםנער גרױםען דעם םלוזםח דער פון רוהם דעם אח
דײטשאעד. רױם־בערליז־אקם, דער פון

 TP דער אױסדרוק mx קוםט ײםx ix ײם1 םון
 אין ארבײטער איםאליעגישע די ®ח שלום־װילעז זיגער
 שםאו־קער דער אויף געקוקם נישט עפענםליכקײט, דער

 אין ■אליצײ. פאשיסםישער דער דירד אונםערדריקוע
 אגטי־ אגםדעקט פאליצײ די האס דזשענאווא שטאט דער

 זײנעז װאם אויםרוםען, סלחםח״פײגםליכע פאשיסםישע״
 דאקס. די אויף און פאבריקעץ אק געװארעז פארשפריים

 ארבײסער׳ אל1 גרױםע א געווארען ארעסטירט זײנעז עס
 ארבייטער פאשיסםישער דער פיץ טוערם זײ װישען1

אױף ארגאניזסניע.

געבראכען. שםארק
 קאא^ימ־ b אין ארבייםמר־מרםיי במלגישע די

רעגירתג
 די ײט1 טער1לע דער אץ זיך האט בעלגיע אין
 געװען שװער ם׳איז געביטען. םאל עטליכע רעגירתג

 פאד פארלאםענם אק םאיאריםעט א צחאמענצושםעלען
 גישט תאט ארבייטער״פארםײ די װײל רעגירונג׳ דער

קאאליציע. א אק אנטײל קײז נעםען געװאלט
 גע־ ארבייםער־פארםײ די האט מלחםה דער וטליב

 גײ־ געבליבען איז בעלגיע• שםאנדפונקט. איר ביםעז
ע די בשעת אבעד םראל׳ ש  געגען שטורמען ארמײעז ^י

 בעלגיע איז גחננעץ, וחישערxפראנ באםעםםיגטער דער
 חיעט — איגװאזיע דײםשער א םאר געםאר גרױם אין

 םיט װעלם״מלחמה״ גרױסער דער אין װי װעגיגער נישם
?.,nx יארהונדערט פערטעל א

ט---------------------------------------- י י ז ו3 ►

 אדבײטער״פארטיי די האס יעxסיטוא דער אט אין
 רעגי־ דער פון פאזיציע די פארשםארקען ix באשלאסען

 עס יע.1קאאלי דער אק באטײליגען וװ זיך אץ תנג
 סאציאליםםישע 3 קאבינעט אין ארײנגעגאנגעז ױינען

 םריער איז װעלכער ספאאק׳ זײ װישעןx םיניסםארען>
 װידער טxאי האם און אױסערען׳ םאר םיניסםער געווען

 אױ• םאר מיניסםער ®ת פארטפעל דעם איבערגענומען
ר דער אין אמט םאראנטװארםליכסםע דאם סערן, ע םיג ^ 

ײם.1
שװמדמן אץ ױניאךבאװעגונג דער פון װאוקס

 אנםװי־ הױך איר מים שודעדען םלוכה קלײנע די
 םים ױגיאן־באװעגונג. א םארמאגם אינדוסטריע קעלטער
 װעלם־ גאטנעז שאר׳ן איבערגעמען זיך םעג זי וועלכער

 דער האט 1938 יאר םונ׳ם משך אין פראלעטאריאם.
ר טרײד־ױניאן ע ם  קגאוע םון opnxmrx א םאחדיכענם ^

 ארגאניזירםע אלx איר סיטגלידער. נײע םויזענם 58
 898 אויף מויזענם 840 פון געשםיגזװ איז ארבײםער
פרױען. טױזענם 133 פאראז זיינען זײ ןװוישען טויזענט>
ז טע1לע די פמ משד אין n מ r* די זיד חאם 

 כםעם שוועדען אק ארגאניזאציע סרײד״יוניאניסםישע
 באטדאפען זי האט 1928 יאר פונ׳ם סוף םארדאפעלם.

 אוי• האבען םיר וױ «1938 סוף םיםגלידער, םױזעם 469
םיםגלידער. םומעס 898 — אגגעװיזעז בען
 םשטכא־ צום דיבאר״פארטיי דער פון אויפרוף 1«

פאלק סלאוואקישען
 1א אררעסירט האט פארםײ לייבאר בריטישע די

 םשעכא־ פץ םאלקםפאםען איז אדבײםער״ די צו אפיל
 אױפגעפא־ ווערט טאלק דאס װעלכעז אק םלאװאקיל׳

 די באפרײאוטג פח שעח דער פאר זײן צו רײמג דערט
 — אױפרוף דעם אק געזאגט ווערט — פארםיי לײבאר
אוץ פוײיגט אייערע םיט קאנטאקט ענגען אין שטײט

M  י IM M_________ ___________________r r r z r r — ׳־-'״- “

 פאשיסםישע די ®מ קאנפערענץ א
יוניאן םאשיםטישער דער האט ארבײםער־ארגאגיזאציעם

און פרײנם אײערע םים האנםאהם ענגען איז שטײם די זא ײז«ז םודח גע&חס נאאסיםימ סעקרעםאר
י 2 ®ח ^ י ix B ײט1 לעגםעי חני איז זיד האט עם* n S i B w V w i a פארלאזען 

רופען לאגדאן פון גלוו^ אין גײן ix און חײם זײער *׳־־״'־
 אח םעסם בלײבט :סלאװעבראמי ן1א פראג קײן םיר
 דעם אין חעתער אײערע שטארקט םארםרױען׳ תאט

אייראפע. איבער זיך טראגם װעלכער שםװיפװינם׳ נײעם
םא־ גרױםעז אייער פיז פרינאיפעז די ix געםדײ בלײבט

 תאט װעלכע פאן> די נישט פארלאזט אח מאזאריק מאס
םרא־ די בענעש. אײער ®ח יטמ® דער אין געפלאטערם

 די געעםענם װעלט דער האם לאגד אייער פוץ געדיע
 װעלכע פוץ אוםגערעכטיגקייםען, גרױזאטע די אױגען.

 באזײםיגם װידער װעלען פיל״ אזױ חײנט לײדט איר
 טײגט אכטעזשמ װאס םלאװאקען, ן1א םשעכען װערען.
 פרײ װידער באלד װעלען שםיװעל׳ זזיםלער׳ם אונםער

 םיר גאציע. םשעכאסלאװאקישע די באגריסען מיר דין.
 ישען לאװאק טשעכאס דעם ם1דער*גר1בר אונזער שיקען

ארבײטער־קלאס.

ג. סי. ־.1 - צ א ט ס א ל א גי

ס א ז ד ױ ה ה ױ י א ר ע ש ) ט • ט י ר ט ם

 חױז, » דא איז םטריט טשערי אױף
 קײנער. «יש דארט שװץ װאומפו עס — חױז אץ
 שעשורוגגען, סקןןלששענװײז — װןןנט ךי

 כימער. די ווי סטמרטשען, כרעטןןר אץ
 אויגן כעלםע קיקען טענסטער םץ
p חוילער א ײיד אײפן און u r r — 

 אױסגעאױגעז, אלפקײש ליגט ארום
 — שטארכןך, אדט איז םאר׳םשפם חױז דןן■
 געזונגען אמאל םען ח$ט דא נאר

געזאכגעז• רן^זןןנפןןלדישז} די
 ששאט. פץ עק *ײם סטריט טשןןרי ליגט

נעגעגא. אלטער פון סארלןךענקײט
k k k M k k k k k k  | k k | k  U k k k k M  M U k k  A BA A tekA  — מעגשען םים טענש חאט אגןןר אםאד---------------* 

ױ קרשטען אץ באגעגענט. דא זיף ג
k A A M B B  u k * k B  k k k M ik k A A k  k k k k k k k k ^ M טריחןר, סײגס — םענשען טװישען אץ« - — — 

k M M A t i t k ■  i k k l k  k k k k k  i k k t kכאדאדעז חאטץטגג סיט זעק, םים
חזי ראשינעז ®ון יזאן־ אץ  — ח«רםי

אאדען״♦ -סװיאען דע■ דא כאטדאטען
k k A A M k k k M  B k k  M B k k k W B  B k k M ^ B  B k k l B  k k B B A בעגשען ייך װיל■ א איז שװעל« ײט1 שאײ איף— * 

i M t o t t t t i k l B  k k k k k k  k k B  B h B M  b a a b■יאגןןרען. יעגק פץ ש§ור דן■ 

לאנד. גןןלדענעם אין סטריט אשןןרי ליגט
»t M M k i B M M M k  U B  k k | k  B k u k  M  B k k  ajs • י  נעיואקסען דא את גןןלד קיץ נ

ײזז ײרד — נױא חארגע ג^ר א u, ח n r

ד•
«ן ן ליחנר גוו נ״עם ל*ש»«זקי׳םיבי «. j «ון •) . 

דוריא- 11• *רויס •זריק לאגג נ•■ 1■> װאס ן״,

 של&קםעז. אץ פעלד װי חאט גערײםט
 טעריםעז, חארץ םי* אײנזאםקײט, אץ

שינען: פײ םען חןןט געזונגען  מא
 פליםען, ®רןןרען קריפען« וױמןןר װאו —

גןןםמען. םין• קעגסטו דארטען נאר
B l k B t B B k l k k B u k  k B k k k k Bיןןן,8* לאטוטוסדיגןןד ז•אעט

op אײזען. אױף טרער דיץ אלץ נאד זידט
p איד p תר, גאנאקר א ארע^ אױןי 
 — װארשט, און גיאליסשאק ׳װילגן פון

 פליגעל אױןי וױ און איז, געגאנגןןן
 פארשען. שדײןןנדיגןן אץ אװזןק

 געקמזען, זץי וגו נאכדןןם באלד נאר
papaya® קינר, נאד papaya® מאטען, ךנא 

 זשװםען ^דןןלדיגןן דקם אין אוו
!םל&מעז אץ װעלם א פון גע׳חלום׳®

L > k k k B M f t k l k i k l l l k  b m M  B k k k  B k k  b uop ׳ריג?ןד“װן}1ז1ח אויף טיר זיך װיגש
t יארען ל»ע9 ®יו ®ײיס ײד ®3פ׳װי װי
# potpi ם«רי® ®שערי #  I 1®יר 

 ®רידקר. pa®״ פון חזיז דאם pr איך
p  op®& םיםעגיש פדן ®pappva 

,par r» r• ®יזית׳ײיד •עג ײיד l לידער ®י® ^ער3^®רו ?ט,9<
U פדאםעגריג? פון אץ ptm

k k k B k ^ B I k k k f t f t l B M k  U B A k k  k M  B k k  B A k Bדאװע װי ליד« חאט ♦ipaipapaaiTi 
npa ח*® וזױז »T ייי״קיד* Tpmpi, 

 apn] — שםאלע ״a חױל גזןכליכן
!ipaavapaa'w א~ םײגם לזןבעץ 1װא

I
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זיד לען)אנטוױר און װאקםען װעםט דער איין ױניאנם אונזערע
 די איבער טור א םון וריקקומענדיג

 כײם מיטעל־וועסט, nyn םון שםעט
 מערב־קענע- און ים־ברעג פאםיפישען

p, לעצ* די דורך זיך האבען עס וואו
פא־ און באםעםטיגט יאר עטליכע טע

אינטערנע־ אונזערע נאנדערגעבליט
דו־ פרעזידענט האט ױניאנס, שאנעל

 גױ דעם מיט צופרידענהייט גרוים אויםגעדריקם בינסקי
 גרױ־ דעם מיט און ױניאנם אוגזערע םון צושטאנד טען
 לעצטע די דורד געמאכט האבען זיי וואם םארשריט סען
.1936 אין שםעט די באזוכט האם ny זינם יאר דריי

 לאס־ שיקאגא, באזובט האט דובינסקי ■רעזידענט
 װאנ־ םיאטעל, ■ארטלענד, םאךםראנציםקא, אגדזשעלעם,

njrronp, ,די אין סיטי. קענזעם און מינעאפאליס װיניםעג 
 פון םאסעךפארזאמלונגען אדדעםידם ny האם שםעם אלע

 און עקזעקוטיװס די ®ון םיטיגגעז םיםגלידער, די
 *ז דאם װאו שטעט, סילע אין און באארדם דזשאינט

 קאנפערענצען אין גאטײליגם זיד ny האט נויטיג״ געווען
 ny האט ווערטער באגײםםערטע םיט ארבייטסגעבער. םיט

 געמאכט האס ױגיאן די וואם סראגרעם דעם געשילדערט
 ארײנ־ איר געגעגדעז; די אין יאר דריי לעצטע די אין

 םריער האט מען װאו שטעםלאך און שטעט אין דרינגען
 דעם סון באםעםטיגוע די ױניאנם; םון געװאוסט ניט

 אינטערנע־ דער פון ■רעםטיזש דעם און pynya ױגיאן
 אר־ די צװישען אױך אמ ארבײטער n צװישען שאנעל

םטאפיליזי־ דעם שײן אנערקענעז וועלכע בײטסגענעד,
'h i t p l p ץ» n p אין יוגיאן Jmoorra* n p, אמ 

 אקטיוחנ און םירער עלעםענט גײעם דעם הויפםזעכליך
 נײ־ די צװישען אנםװיקעלט זיד האבען מאם טוער ױגיאן

 ניט ערשם גיז האבען װעלכע ארבײטער, ארגאניזירטע
 געװײכם און ױגיאז א פאר געשראקען זיד צוריק לאנג

ארגאגײזערם. אירע פון
 אז — ®,ayiya דובינםקי האט — ניט םײגם ״דאם

 TP• אח שװעריגקײםעז קיין גיטא דינען שטעט n אין
אין און יתיאן יעדע אין דא זייגען ■ראבלעמען בלעמען. |

■  M iA  M A M M Aםע װאס איז, יוגיאן א לעבעדיגער וואס ולאץ. יעדען 
 •ראבלע־ nya אלץ פירעד, און םיםגלידער אירע םיגער

 ארגאניזא־ אונזערע אויד באגעגעגען. צו זי האם טען
 נאר שװעדיגקײטען׳ זייערע האכען געגענדען די אין ציעם

 סירער־ ארבײטסזאמער און איבערגעבענער אן דאנק א
 באזײסיגט ביסלאכוױיז שװעריגקייםען די ווערען שאפס

געלײזט. װערען וראבלעםען די און

1—m  iw.ד»QP7BfflnnLa& r
 פון יתיאנם די םון צושטאגד דעם צו איבערגײעגדיג

n p װאס שםעם פארשידענע די אץ איגםערנעשאנעל 
ny ערקלערם, תבינסקי ירעזידעגט האט באזוכם, האמ 
 קלאוק גאגצער דער כםעט איז אגחשעלעס לאם אין אז

מ־ אנגעתױבעז אבער זיד האט דארט ארגאנתירט. םרײז־  ל
 םיסטעם, קאנםראקםינג חשאביגג די ענטװיקלען טענם

 יו־ דער איז סעזאן לעצםעז לײזוסג א פאדערם װעלכע
nra די איז ארבײטער די ארגאגמירען צו געלונגען 

־ n צװיעען און שע«ער קאנטראקטינג םערםםע לי  מ
 אח ■ראבלעם די אגריםענטס. אונםערצושרײבעז בתים
 חשאבערס. די איבער קאגםראל קריגעז צו וױ אבער

 לײ־ צו אזױ וױ געװארעז אױסגעאדבײט זײנעז ■לענער
צוקוגםם• נאענםער דעד איז יראבלעם זײ זען

 פון םראגע א אנחשעלעס לאס אין איז דעם אחוץ
 דרעס דער פון םײלעז נים־ארגאנמירטע די ארגאניזירעז
 איז םרײד דרעם חנר װאס דעם איבער אינדוםטריע.

 אנגעקר עם אמ ארגאניזירם, איגאנצעז גים נאן• דארם
ן  צוריק םאגאםעז אײניגע םים שװעריגקײםעז םים מ

ת עם אגרינמגם. דעם באױיעז וװ  אד־ דא אייד דארם י
 הא־ יאר *אר לעצםע די שװעריגזײטצן. מיגיםםראטיװע

ז  קריור r* צזטקײגיסטויצז ענםװיקעלט דארט זיד מ
ד האם רעזולםאם אלס און דעם  «מד איצטיגער ביו ת

שער  ײייס* וױ אזדי *מט. m «ץ רעזיגביוש לוצקי נןח
 אױפזיכם געחאם האס װעלכער טײנבעד^ •רעזידעגם

ר מ u* אינטעתעשאנעל די אי r n אסיפישעז אױפץ■ 
j ניי איז איצט איז קאוסט, n r ו טיםיג איז  שיקעז י

 «י.«ר אנטתג אינמרגעשאנעל דער פיז פארטרעםער א
ז / גאזארמז אויד און געגענד יענעם אױף מ  קקלאי ד
 •חחיז־יגט אנדזשעלןס. לאס אין םיםואצת דרעס איז

 חילי «ילי ײז געבען «ו מחאדאשפאד האס רובמסקי
m נמנשען דדײ אחװ־ *װײ אחין אןקימשריא e in 

ען ל «וריק װןס «ד וױ שמל *וױ ארבײט, די טאז מ

 דער אין טור א פון 1אײנדרוקע דובינסק״ס (פרעזידמנט
קענעדע^ אץ און פאסיפיק, בייס מיםעל־װעסט,

 אנחשע־ לאם אין האט דוביגסקי יארק. נױ אין קומען
 וועלכער בײ פאחמלונג, אלגעמײנע אן אדרעסירט לעס
 דער פון מיטגלידער 1600 געווען אנוועזענד דינען עס

ױניאן.
סאךפראנציסקא אץ לאגע די

 ירעזײ רעדט ענטוזיאזם אויסערגעװײליכען מיט
 פראנציסקא. סאן אין ױניאן דער וועגען דוביגסקי דענט

 האט — .nr»’ םאליחג און שײנע א מיר האבען ״דאו־ט
ו דרעס און קלאוק דער — ערקלערט. דובינסקי י  םי

 דעם די האבען ליידער ארגאניזירט. גוט דארט זייגען
 ניט־גודם דער אין ארבײט. וױעיג זײער געהאט סעזאן

 און אגריםעטס די אויס באלד דארט גײזנן אינדוסטריע
 פארבעסערונגען. מים װערען באנײט דארט װעלען די

 םים געווארען אפגעהאלטען דארם זיינען קאנםערענצען
 מען באטײליגט. זיד האב איך װעלכע אין בתים, בעלי די

 װע־ באנײט שנעל זאלען אגריםענטס די אז ערװאדטעט
 אדרע־ אויך דארט האט דובינסקי ■רעזידענט רען״.
םיםגלידער. די פון פאחאםלונג אלגעמיינע אן םירט

 ירע־ אויף האבעז אײנדרוק שטארקען באזונדער א
 אר־ כינעזישע ארגאניזירטע די געמאכט דוגינסקי זידעט
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 פח געווארען ארגאגיזירט זײנען כינעזער די מאל. טען
 רע־ אלס יאר לעצטעס ערשט אינםערנעשאנעל דעל

 אינ־ די פירםע. כינעזישער א אין סטרײק א פון זולטאט
 אין לאקאלם, צװײ איצטער דארט האט םערנעשאנעל

 לאקאל איין ארבעםער. נינעזישע כאלאנגען עס װעלכע
 ארגאניזירם דירעקט האם אינטערנעשאנעל די וועלכזמ

 און ארבייםער׳ כינעזישע סון אױסשליםליך באשטיים
 ארגאני־ האמ ל. אװ & א. די װאם לאקאל צוױיטער א

 פארארדענונג דער אויף און לאקאל פעדעראל אלם זירט
 אינ־ דער צו איבערגעגעבען גרין פרעזידענט ®ת

 עס געמישםער. א אח לאקאל דער םערנעשאנעל.
 א אויך אבער כינעזער, םערסטענס דארםען באלאגגען

 אין באשעפםיגט דיען זײ ארבייטער. אמעריקאנער טײל
 האט דובינםקי ■רעזידענט טרײדם. מיםעלעניאוס די

 לאקא־ בײדע די ®מ מיטגלידער די מים געטראפען זיך
 דירעקם גזױוארען ארגאניױרט זײנעז װעלכע די לען.
 דורכגעדרומען שוין דינען אינטאונעשאנעל, דער פון

 זיי אח עם שװער וױ סאלידאריטעט. פון גײסט דעם םים
 גע• יתיאן פאר׳ן אריבערצוגעוױנען אנהױב אק געװען
 פאר איצם זײ זײנען ענטשלאסען און פעסם אזױ דאנק,

 איר. פאר זײן צו םקריב זיד גרײם זײנען און יוניאן דער
 אז גרױם, אזוי את ױניןמ דער צו איבערגעבענודים די

 און ביזנעס פון ארױם איז םירםע זײער װאס דעם םראץ
 גע־ צו געווארען געצװאונגעז דינען זײ פון םערסטע די

 דאך זײ וזאלטען םריידם׳ אנדערע אין באשעפטיגוג פינעז
 לאקאל ?ד1 דערםים. שםאלץ זײנען און יוניאן זײער אן

 איבער־ צוריק לאנג נים האם אינםערנעשאנעל די מאס
 לא־ גרעסערער דער אמ ן,ארײשעפעד דער פון גענוםען

 זײנען די מיםגלידעד. 800 ארום כאלאנגעז דארט קאל.
טג נים און נײ גאך  טראדיציעם די אין איעגעלעגם מ
 זײ אז האפען אבער מעג מעז אינםעדגעשאנעל. דעד ®מ

 וױב־ א װעחגן װעלעז און אײנלעבעז שנעל זיד וחגלען
םשיזזזע איגםערגעשאנעל דער סון טײל טיגער

װאנקואוופר און סיאטסל פארםלמנד, אץ
 באזוכם, האט ער װאס שםעם אגדערע די װעגען
 •ארטלענד, אק אז דובינםקי, ■רעזידענם באריכםעם

ר האט אדןגאן׳ p ן rw m i װעל־ בײ פאחאםלתס א 
 אינםערנע־ דער פון םיטגלידער אלע ביכשמעבליו כער

 שםימונג געװען.די אנװעזענד זײבעז שטאם אין שאנעל
 די םון אימע איז •ארםלאגד וױיל גוםע, א דארט אמ

מד׳ז שטעט וױמיגע  V געהאס האבען װאס לאנד אי
 האט װאשינגםאן׳ סיאםעל, איז יאר• דאס םעזאן גוםען

 זײ מים ילענער אויסגעארבײס דובינםקי ידעזידענס
 םרײד. דרעם אין קאםיייז ארגאניזאציאנס אז פאר פיחװ־

 זאלען זײ אז לאקאל קלאוק םיםץ אראנזשירט האם ער
 און סיםואציע דרעס דער אין אינסערעס סעד מגסעז

 װאנקואװער, אין לאקאל. דרעס דעם פאײיאלסעז מלפעז
ןר־ «ום דובינסקי •רעזידענם האט קאלאמביא, בדיםיש

 גן• איז וואנקואװער לאקאל. דעם באזוכט מאל שטען
 קלאוקםא־ די װאו קענעדע אין שטאט איינציגע די ווען
 איז לאקאל יעד ארגאגיז^ט. געװען ניט זיינען כער

 צודי^ רr דיײ מיט ערשט געווארען געגרינדעט דארט
 צוס ערשט דעריבער זיד האט דובינםקי םרעזידעגט

 האבןן זײ מיטגלידער. די מיט געטראפען מאל ערשטען
 סעפ• די איעדדוק. גוטען דיער א געמאכט אים אויף

 זײ עלעמעגם. נײעם גאגץ א םון איז דארט בערשים
 דעד פאד ענטחיאסטיש און לאיאל זייער אבער זיעען

 ארגאגתירם דאדט איז טדײד קלאוק דער זינט ױניאן.
 זײער ארבײטס־באדיעוגגעז זײערע זיך האבען געווארעז

 גןך פירקירצם איז ארבײםס־צײט די פארבעסערט. םיל
 שכידות די איז ײיד 8 שםונדעז 40 אויף 48 פון ווארען
 אין אן פאנגען זײ געחעכערט. באדײטענד זיך האבען
 די אין ארבײםעד די ארגאניזידעז צו ארבײםען גיכען

שטאט. אין דאדט שעפער דרעס עטליכע
מינטסאםא 1אי חיניפעג 1אי

 װײםען אין לאקאל אינטערנעשאנעל דעם וועגען
 באגײססע־ םים תבינסקי פרעזידענט רעדט װיניפעג

מו עקזיםטירט לאקאל דער רונג. n ®יי אינגאנ r, אנעד 
 אױ■ געמאכט לאקאל דער האט צייט קורצער דער םאר

 פולשסעד איז םאדקעט דער ■ראגרעם. סערגעוױמליכען
 די דערשלאגןנן שױן זיץ האבעז זײ ארגאניזירט. דיג

 גאױיאונג דער דודך ארבײטס־װאך. שטונדיגע פערציג
רכגעפירסדו איז וועלכעס ללצטענס, אגרימענט דעם פון

 די חאמן’ סאום־װעסם, ךעף אין םארטרעטער נעשאנעל
jm די אויף העכערוע א געװאונען ארכײטער w ךי 

מ איז אכטו« העכםםע די האבען מיםגלידער  צו לי
^ די זמגרגסט. ברודער מענעדזשער, ליער נ ו  פירם י
 סע• פאתױילונגם און גילדונג שײגע א אן אויך דארט

ד האט לאקאל דער מיטגליחגר. די צוױשען טיגקײט  יי
 םאסעד בײם אבער סיםגלידער, הונדערם אכט גאנצען
 •רעזיחננס פון געװחח אדרעםירט איז װאס םיטינג,

ד םױזענם אימנר געװען אטועזענד דינען דובינםקי,  מ
 געקוםאן, דינעז פיםגלידעד יוניאן אלע נאר ניט שען.
 נײ־אדםד דער פאכען. אנדערע םץ ארבײטער אויד נאר

» דעי ®ח כאר ניזירטער 'i r שמז צוט אמ  מאל עד
 דן• נעסם לאקאל דער מאס־םיםיגג. בײם אויפגעםראםען

דרעםםאמר. די ארגאניזירען איצם דארם
 וד■ אין ארגאנתאציע אינטעתעשאנעל די אויך
דוביגםקי •רעזידעגם האט ■אול םײנט און נעאפאליס
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ד פוז מיםגלידער אקםיװע און פירער די מיט רירט  ת
 איו טינעסאטא אין בתים. בעלי איעיגע םים און יונקמ

־ דעם ארבײם מער אביסעל געװען טרײד דרעס אין  מ
tt• צו ■לענזנר אויםגעארבײם איצם דארט װערעז עס 

 םרײדס םיסעלעניאוס די אין שעאער אײגיגע ארגאניזירען
ארגאנמירם. ניט נאך זײנען װאס

קאנפפרפנץ. ריחשאנאל סאום־װעסםעח דפר
 טוד דובינםקי׳ם •רעזידענם פון שלום פאםיגער א

 לאקאלם אלע פון קאנפערענץ ריתשאנעל דער געװען איז
 *r* דעם פון קאנסכאל אונסעוץ מעריםאריע דער אין

 םײןד דצסט,וראמס דער אין פארםרעםער םערנעשאגעל
פ אין לאקאלט די פון םארםרעםער 160 פערלשםײן. מ  ז

 אילמאי׳ ןעדונאר םעקסעס, מינעםאםז^ םיזורי. םטײםם׳
 גייס פארםראםען געװען זײגען מיםיסייי, איז םעגעסי

 א געהאט דובינםקי •רעזידענט האם דארט קאנפעחננץ.
ד װעגעז באריכם גענױען א קריגען צו געלעגענהײם  ת

 אענזןד־ די װאו שטעםלאך איז שםעם אלע די אין לאגע
 זײן אױף חאם ער װעלכע זיך, געפינען יתיזמס נעשאנעל

באזוכען. געקעגם נים טור
ra *חחידמט ערקלערם — באוייכם דער ,און * n* 

 ערסוני־ און דערפרײענדער זײער א געװען איז — םקי
י גענדער.  אימז־דוק דעם געמאכט האט קאנפערענץ י

 די־ די פון באריכםען די קאגװענשאן. קלײנער א ®מ
 אר־ גרױסע אםת די אפגעשייגעלם האבעז לענאםען

i אונזעי װאס בײם r i r, אר אמערםידלימר דער ײדך 
 *m אץ ײןשטעדל■ םײעד־ עסצדטרראפ איר פיז בײט

 לעצםי די אק אױפגעסאן דארם האבען ארױסהעלפעד
n עםליכזנ r. אין  ניפ פריזמ־ חאם מען װאו געגןגד א ,

ז יונקל; א פון געװאוסם  הןניז nn» nam ילמעז• יי
 מ־ ynegv קלײמר ®רײעז אז געװאוסם גים פאל קײז

ק זײגעז זיד, סמעז י י n «יד י r תז אמאגמיז־ס א מיו

f '
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 לאנד םון לעבען עקאנאמישען דעם ״ין
 עס אויםלעבונג. שטארקע א nםא קומם

צוױי־ אלע אין אדוקציעnפ די שטייגט
 די האנדעל. און יnאינדוםט םון גען

שטע  ynyw די םילטnדע עם האבען ^
?זטאל, ®ץ אדוקציעnB די אינדוסטױען•

אויטא־ טעקםטיל, קוילען, מעםאלען.
 אי? אלץ נאך האלט און געשטיגען קnשטא איז מאבילען

 עלעקטדישע פון ברויד1םא nyn זיך. פאו־גחגסעלען
 אינ־ בוי די אייזענבאנען׳ די אויף nקעnםא nyn קראםט,

 ביםלאכוױיז פאחנמנסע^ קnשםא זיך האם דוםםתע
 פא־ברױן־ nyn אין אויך פילען צו אן עם מען היינט

ען די אין םח^ות םון אםזאץ nyn יע.nאינדוםט ^ן  ק
 די יאת לעצםעז װי njoyna געווען nװינטע דעם אמ

האפעװיגע. א איז לאנד אין שטימונג
njn פא באזיס הוייטnsro nyn n אינדוםטnיעלעn 

 יזיםעזnקl .nמאלעnנא עקאנאמיש אן איז אױפלעבונג,
 ציק־ אין גייען געזעלשאפט nיטאליםטישעBקא nyn אין

 אײ גייען און ציים שטיקעל א דויעתגז קומען, זיי לען.
 םאװ,עלםגיםםעםיגען פון צײט נײע א קומם עס בען־.

 nyn נים דא איז עם יטי.nעBאםnB את אויפשװאונג
 מפען וואם אותאכען די אין אוײינצולאזען זיך §לאץ
 ציים א nפא זאלען זײ אז [ypn’ii און קױזיםען די אחים

 ױאס קוײזים nyn : nקלא איז ״יד איין םאוישװינדען.
ע ,unynan^aw nyr^p א מיט האם,  אין דא שטnגע̂ו

 .1_פארשװיגדע1י«ר^גאלטגײג לאגדפארגילעצטןג-מ^
אגגעפאגגען. זיך האט אויםלעבוגג ny״a ®ת צײם א

•nyn גראד  זיד האט אויםלעבוע אן װאם ^
 זײעמ אח nבײטעnא לי מחען לאנד, אין אגגעפאנגעז

 חיטען און וואך nyn אױף pnשטא onynrnp זײן ױניאגס
 בע־ די םון אניםעל געניםען קעגעז זאלען זײ אויד אז

r די םאל אלע זײנען nבײטעnא די צייטען. סערע i® 
 *nפא זײ װען אמ׳ O’nnp פח שטא^סטעז צום לײדען
 די זײ זײגען גתים, בעלי לי ®ח יושי־ אוים׳ן זיך לאזען

;o; לעצנמנ b ו* m 'W ח® a nyn״nyBoan• ny®’.
מ די זיך ?yaan מאל דאס אױך מנ אזי  זyקלאם ב
מן  nyn nפא אויפלזנגונג גײזג די אויםצונונעז פאמו

^ay:y א די אז זימ און בענעפיטnבײטny װאס זאלזח 
p®nyn iyrnp n y rm• נאך n y m אויפ^נבונג די 

 yקnשטא א tya’wyua שױן זיד האט ,a^Bnyn זיך האט
 אײגגעי [,yopnani אלזנ אויף פױױזגן .yקולאציyBס

 אין חאלםזנז זyנםמיטלyבyל y®ora'w די שלאפצן
 ?y® ®n’an■ nyaa פאוידינםטזגן אח שכיתת שטײג^

nyn j איז שםײגצז פון אאהאלטען r r w r u i, חנזול־ 
 ny®«a*w די פון [y®o:’n^B yעאלn די אז איז םאם

מגן. װזנחנז ^ינ o ג r .חײםם w nyn־a״nyB קוײ קימ 
n y rm  jy® פאn n» גyװאם לם m p ny® וױ ny חאט 

:.nyn’n® iy®'ip ®:ypy

 מאל. yאל lynyn טnםיyאנג גטyםל שפיל די אט
®ny זיעען גליקליכערוױיזע «^ ,n טאג צו הייגט ya* 

nyo וױלע א געבען צו צוגעגױיטn.ג א שטאנדynםyרy 
 n’ און ױגיאנס. אין טnגאניזיnא הײנט איז זיי פון צאל

 בתים, ^ya לי םילען צו זyבyגyג שוין האבען ױניאנס
 אויםצר ןyנםשלאסy nyבײטnא ,n דינען מאל דאם אז

®.,®yaya אייגענעם nyn nםא אויםלעבונג■ n נוצעז
 n אין לyתעשאנyאינט nyאונז איז מאל yאל װי

^ צו ױניאנם ’n צװישען iy”n שטעnע אגי  nyn אויף רע
J״ny לאגy און w אי אזyn מיםגלילny ^װי זיין זאל 

rnynyA אויםצוגוצען צוגעגד־יט ynyoya 'n באדיעונ־ 
 nyאיפ אז ןynװאyג nלאp איז oy װי שנעל אזוי ג^.
nyn אײnאBײאישny וועלזנן מלחםה n’ ל פמ קאסטעןy־ 

 ח■ ®ayn’tyna האט ן,yשטײג וואמױינליך ןyגסמיםלyב
 ־yny®:n yאל םון nyn’B ,n טnynפאyאויפג בינס?י

 n אין ונ?ט8 א אוײיגצושוײי^ סyגאניזאציnא לyשאג
^oa:y®’n, אז n פון שכיתת n אanײםny אח n 
iB״iyr םאn ?3א שטיnזאל^ ײט nyajnw® אוי־ וחןתנן 

lym וחגן טאמאטיש a n ל פוןyayנסמיםyשםייגזמ ל 
nyn .nyn n םינף ^  ®:yaana גyנnyהאט אםים אל 
 n די?ילכצן «ג?ט אזא ®ח םnפא א ײטanאyאויםג אױך

iyayp שליסצן מים נאכפאלגצז ^n אגוײ- אן צאניחןן 
 nynB* װאס n’na nyn צתים. ליya n מיט מצנט
® האט תפינם?י חנגם  ליחנגם לא?אלם ,n צו אויסג^?

:פאלגט װי זיך
איז גגלםטק אײבאפייאישעב nyn iM מעלםאם ״אלס

n^aya ל אזyayגסםיטלyאין ז n שטא־ םאחריגיגנמ 
y®| אין iyan .שטײ«מ na צאשימן צו n 
w־a®״ny שנ גצגצזyלlyMinyniy yהאס ״ s m  nyn 
nאויםגמ^־צײ® אפים אל rrw fi**  ayn ,®?װזנל־ ■וג 

nya זאל rynynn ly o a ^ u n t וואו i^ y a  nBi אין 
 yanyora lyVsnn- וואם iy®pan®^p yroarpia yאל
 Vnya’a לyשאנyנnyאיג® nyn פאז־ lynyii ןyaיnש

:לאגד גאנצפן
צאט^ט ,אין  yאנאמישpy אוםזיכע^ די פון אנ

aאnיגגונגyמ זyלפtyarmana® n ^ iya  iyayp y גװאלn־ 
jyuinyniy yaat אין n ון ?אסמװ® ^nrt®’r®syaj״ 

an enyii אײנגyשטימם :
 nפא אשטיםםjynim 3 וואס ■וײיו־חאוזמ n ,אז

 ®njm װאס שטונחג ny■ שפיתת n און nyonsna שטי?
nynayya n ײ«ד׳ פון או־צײטמ װאס n גלצאלט ^ r® 
trny ווזנחנז iפים אײ:?לאנג אק ױש rn n iy  n- 

מז די אץ געז ײי ^i^ פץ י 'a o jy a jדאם װי ״ njm®
K k U k k L f t k l f e A k k f t k k t k ■  kk t a k k uאויםגערyכyםא און נםynםyפון נטליכט yn® ױנײטעד 

 .nגyגyג ayn ny® ^יצאי־ אוו נ®ya®nאiyn םםײםם
 nayiya nynB שטאט פון גא&¥ן ayn אוײץ (שתיפם

^ nפא ל •Oy®r״ya ®nyfl ®aya'*«« nyn מ
ז ״אז אד פון nmoBp פון opynan nyn nB: מ

 oy מיםגליחנה lo.ooo nya’■ םיט ױנקמם אלpBל 90
b t איז r w •צו פתח lyeanBa n  iynjm פון yn n* 

®■:̂ayn Tyâ m Ty און וואוקס ■oynABn חנר פמ 
nyMB TyaBn nגynשיnפא n אין יוניאז  .®nyoan y״ 

an■ n חנן,  ry®״n y*jm ,ny׳yp jyaB■ לאע נים 
anyyi pnw®פאר שטונחגן לאנגצ ״ p n׳y®oa îjrt 

ynyrn’p o■ שוין [y®”an■ שכימו^ r אוז שטתיעז׳ 
m« 30—20 פאח־יג^ 6r אח װאד א yaBn n  .nya? 
ryr’nyjJB אויף jrnynjy nyn אין nyn ו פאציאוגג» 

nyn ױגיאן nyn nya גyזyלשאB8®ליפ nyי 1אי ײגוגג  י
■pײ®סג3nא  *pn n p  ,nyay צו אפטוגג אח nyn 

i r r a®■ איחג און 1 rt .nyaynon איגםזגחגסאנםסטז 
nyaB גזװחנן איז upyniy n 8 זײ איז ny®”ana•לײז 
^ חןלזןגאמן, h םון פילע ^y פאי גןךחנז זײגלז‘ 

iyoBna פײ iym  ,fiynywBP nyn גBד nyניט שם 
^. nyn פון nyuyi געללאנז אלײן לאנג  lyari די ױנ
mm אז גלהאט »■nyn nya פארלירזז זײ וחנלזנן יתקמ 

n און דזשאפס n  ob .nyajnr n אינגאנמז אמ פורא 
^ז די פאמװואונמן. m װי זױצם זיך פי e פאנשאן 

 נײע אנםשםאגעזא איז oy .®ayn njpn ^יסוױ װאס
nyn’B ynnap און njno איז ■ypr’ nyir •פאװזנגוגג 

 nyn וחגמזנז פתיאז, שגי®. nynaB גאנץ א פץ זײנאן זײ
’paBnyanrrאיגגאגצזנז איזגןףוצץ »nayn, ליגעזאייט 

onjnmyjya ח לאקאלס פון  פארשטײער ,anyr״acnB י
ratnaanBאת פח  nyr יז גאמנדאו זײ איז«

 ynyww ®aaayaonn ]yaBn yלכyװ ?yanyap װי
״.oy’r'mn® ynyu* פיפ ®MnyxiB זײנעז און קאספעז
®na אווענט n ®Bn» איגnyaנyשBנyון יונקח ל® 
oyrayp סיטי tnnn:BnB א yp^p® חנלאגא®■! זײ פאר 

 jb- אח aypaBa ayn צו rana b וױ ®ימגליחנ^ און
n  lyaipyi ניתם arimimiy nyn tyayn פין nyn 

^naa באאח־ וײלײשאנס nyn w m גאר־ ״דאמלי 
aaya .קאססאני״ n» האט גײצס tyBnyio’PB גתים 
V&WKrvm. זײ ויישצןצ םתיז־

ynaytynar n 3 און ®oyaײם TyoBn aypjBa 
ya»® ®p’nnyaa’w צו אפטוע אזץ ליבצ nyn’® n rn 

n» ״■אפ״ ^ y, זײ וױ tym ,זײן פאו• איט ■nyr־ 
n y a ^ a יפען און ײט3אוי® ■’oynyw אץ n p לא־ 

yi. ן זײ ל ט א ג  איז צוזאפענמלײגט זיד חאטלז ^
ט פ ^י  onynnaeniyni״ B םועה b Tyms®^ny■ ג

p^p.״ ■wynnyn פאתא־ די פון אח זװמנסקי 
y n rw  ®nnwyiyn■ ^ y a| פים b תאמאל^או’. 

tym צוס  oypwa אויד njmynaw nwrpya ך פיז 
 לײ סײגם איז סיםי aytiyp פון אסאסיאײשאנס באסעס

o■ צו puypny* apnnyior■ tyaBn אח וױם ^ y-״ 
w *ו און גען m n y arB  nyn^ ײ ײ ״  ממםטיוק־ י

n טױואר r ir  n  m  warm האם TBoya ײי׳ איז  טי
. lyaBn זײ אױן־ nŷלyװ פמ ן ^ א פרי־ די ®bo*® ג

bbbs yj’nny אוי איז ^ דאים ®b״ m ^ליזאע
wn tv  Btrwmi• חל’3םטא איצט עטארסמ ■1מי

 ־Bna םיגף םון העסערוגג א אן וױמט פענס־מיטלען
 זיינ^ וואם ציםערען צטעyל ’n װי nya nynB צענט

ly פארעפעגטליכט an *  nyn n y rv  lynBrya® איז 
 •y 39אױטאמאםיש אן זאל געווארען. ןyaשריyגnאונטע

lym אין דערונג s n געמאכט שפיתת את ynyr,] 
 אוו :®yaonBfiyn nyn װי ®ynaBi מאנאט איץ פוג?ט

•tyny®’a n םaםנםליynפא האמ nיבאyל
 ״®®anB ’n (אין aanpiy אן זאל גאכדעם ״אז
 -ayaBna ’n וחמ [ynyn ®aBaya יתת)3ש און פרייזעז

 נם־yayל פון ?אםטמ זײ אין winyayn גערעפענטע
 פיגף iyr®®yanya’■ nynB ®a״ninyn iyaB.n טיטל^

 איז wnyayn yצםyל ’n װאם םאג ayn פון פראצעגט
^ געטאטם ר א עוו ג

y® אין אנגזװױחנו ווערט ayn אז צ^ױםט״ *nyta 
 ?אםםמ ’n נים זיך ipyn:y lywiaj’nBa yלBגארט

 oiyaBnB צווײ nynB איינם װי nya זyיטלBגס־yפyל ®מ
 ״־n■ n אז on’DBB שױן האט nyaB פלחטה איז .nB’ א

 ®ayaBn■ 59 n»’®®ya זײנימ לצפצגם־טיט^ן פון זען
n ״nn ’n אין r ן^ װי  פאגר «n 0.919 און 1916 צ

o n p ^ p y a ך ^ טי א  nyn זס־יף פוײיזמ ,n lynyayn נ
nnino וחנן oy נויםיס איז nyanyn א-3 צו נױטיג איז 
מז  פא^■ iy®nBn ניט זאלמ זײ אז ny®”anB זײ שי

ayn nya* iyn פמ שםײגמ ■nBn־ty®p.
onpy אט  n p® א גלהאט גלײך האם arpnp 

a וואם ooayanaB ,n אויף p  iyrn אונגמנתןד פאנאט 
TTir שז־יבלד ^ i אץ ygiyTBrT»TBr iggirgBmr 

nya■^ װי oy .®yoanBa njnr* anyr o p ומט 
a®ayan>B »n lypnniBa r נאך a y ^  nya װŷלy 

 מאנא־ piyaip זײ אין [pjm אנײטyanp] 3 וחגלזװ
®B n  tyn jyלטo®jyan* y ען  װיפ• זײ אין אויס גי

BB y®oi’®םײלונגyפון ז n p מ תי  אינדזסט־ nyr^p פ
yn, װי py^p n p נױ אין אגוײגמגנם םוײח־ p r 
ya^ay. און

 ־DPfiisfi כאארד דזשאינם סלאוגן
פאזיציעם אירע סינם

n ?באאח־ חשאינט ?לאו *n p  njma -פאחזאל 
 זיך האט פיינבערג ישראל ®jynnyn• וױיס פון םוגג

lyauya י פארשסא^■! צו nr«’ n פיז וממיוױעס י p 
n 3 צוגוײמממ און p  nBB nnפיז ג3ײאו3א ®ayanaB 

an■ n  .nyan ipayaip,®את ״ ny  : yanmn b 
 a’oa’o lyauya זיך nn®B® חשאינט n האט שמנם

n צו p  nso ayn a p  nnp®nBo גים־ױניטן ■np 
pin y’apn■ גליד וױים וױ צװימזמ■® nB®o n •קי 

ony• לױז3 פארקויםען *ו *n  pnpp !®,a opnpp 
nynBP לyיya,װאס ל oy פײנם׳ n װאס *ya n»nyn 

 yaaiaa’TBa Tran nyoaw nyay] ;® יוגיאז אין פאכ®
tyanpnu*nB ,cayoma אין B nyiy® nypnr ra 

ynyoyna] פון ®ייל nya’V’a n p לייז any”,® וחללטע 
 און שםאס pyo’ut jynynya ®ayaya איצם יז3 איז
a® אנלערע פון nyapr אץ m ; און aayonn, חדך 

iran צונויײטזנז  n p  nyo nayo nniyyn b, זײז צו 
na®* כיים אםוניציצ פיט ®a TyVnaynny,® זײ

•B’ha
yayno n אין p סון onyB’p ny®o n  tyaam 

u לאימל׳ nynypn מיסן לױוopnpp 3 פאויקױפאן p 
tbqp ®a’yvin n שדין oayamnyo צװיי yרפBלגy.ן 

aanAynnB■ n עםליכע ®יס  ®yn pn® ivayn פון 
ly ,Tyaynagny■ *nyee one® y®84 — apyo. זײ 

 in□ יוני^ן• ״yi rw גמןדערדנג די גאכקומען רועלען
nyo® o'ayanyw ®yn oyaya 14 אױף®oya ny און 

n געגעבען nynpo יתיטן p  ®,a .Tyaynwnya yry
n M M t L  t i a t t  I I M  | M k  • I k  M M  M M M k M  M M M M Uלײעט. ®זױ *וגעמגגען גיס עס איז סירמע ארערמד

n® קלטי?® yoony® yn* oonpya ®yn םירנמג p  r 
®v p• yon* nyVin■® nyoanya anynn• .חש 

 מרביםערטען v סיר״ vpiv* די װעסען געגעץ עללים״
yaya y nyo *pyp צייס. גלו■3לא tnqp ®anpm n 

**ayap ®yp* y ]pnm m rr iynya iyaa*n iya t 
yn ®my .nyo® *ypny* n p  ]yap ynopoo ז* 

* ytayp״n זי  lyaryayu* i*  p  ivnynya nys



416 זייט
ra דער םים רירען n.? די האט קאגםערעגץ בײם 
 קיין פארקױפעז is נים םער םארשפראכע? פירםע

 ער• ױניאן די לעיבעל. ריקאװערי דעם א? קלאוקס
 דזש• אויף װירקוגג גינסטיגע א האבען זאל דאם אז װארם
 םארגעזעצם איצם ווערם קאםפײן דער אס עללים. דזש.
םטארם. אנדערע געגען אויך

 די פאר קריגען םון םראגע דער אנבאלאנגם װאס
 דער םון םייל געהעריגען א קלאוקמאכער יארקער גױ

 בארעכםיגט, זײגען די וועלכע צו קלאוקם ליק ביליגער
 אױםגעארבײט סײננערג מענעחשער חשענעראל האט

 אײגהײם־ םעגליך וױים װי אײנשטעלען װעגען פלא? א
 םעגליד אום םעטאדע? און קאסםען פראדוקציאנם ליכע

 די קריגען צו שעפער יארקער נױ די םאר מאכען צו
 אונ־ געגויע א געפאכט ווערם צוועק דעם פאר ארבײט.

 פראדױ ווערען װאס ארבײט קלאםען די פון טעחוכונג
 פאר־ איז פלאן דער שעפער. יארקער נױ די אין צירט

 באארד דער םאר געווארען גוםגעהײםען און געלײגט
 אויר איז ליניעם״ אלגעמײנע אין און״ דירעקטארם אוו

 פון באארדם עקזעקוםיװ די פאר געווארען םארגעלײגט
 גוםגעהײםען איז און 35 און 9 לאקאל ,117 לאקאל

געווארען.
 די ערשםענם האט םינאנציעל, זין■ צוגרײטען צום

 עקאנאםיע שםרענגע א אײגגעשםעלט באארד דזשאינט
 דזשענעראל באארד. חשאינם דער פון פירומ דער אין

 חנר צו באריכם זײן אין האט םיינבערג מענעדזשעױ
 עקאנאמיע די אז אנגעוױזען דירעקםארם אװ באארד

 האט םארוואלטונג דער אין אײגגעםירם האט ער װאס
 באארד חשאינט דער פון אויםגאבען די געשגיםעז שוין
 פלאגעװעט ער און וואך א דאלאר L600 אומגעםער םיט

 גע־ געשאםעז איז *עם אויםער א״נשפארוגגען. װײםערע
 ארײב־ מענעדזשערם לאקאל אלע פון טאמיטע א װארצז

 “ ־־־ אזױ װי פראיעקטען צוברענגען
פאנד. זאציאנם

 רד8כ« דזשאינם דחןס דער אין
לאסאלם און

 מאנאם דעם איז נאארד חשאינם דרעס וער אין
 נים את טרײד אין שטיל. םארהעלםגיםפעסיג געװען
 םערםםענם זיך האט ײניאן די און ארבײט פיל געװען

 מענעד־ דזשענעראל ארבײם. רוטיגער מיט אפגעגעבעז
 ירא־ אלםע עסליכע אויף איצם ארבײם האכמאן זשער

 די צווישעז געלײזם. גיט אלץ נאך זיעען וואם בלעמעז
 פראבלעם טראקינג די פראגע״ טאון אװ אוט די זײנעז

בײרא• ארמיםם אן פון עטאבלירוגג די און
 געלײזס םײלחײז איז פראגלעם םאון אװ אוט די

 םערי־ דער אין שעפער די אנבאלאנגט װאס געווארען
 האט באארד חשאיגם די וואו יארי^ נױ ארום מאריע

ר קאנטראל דעם איבערגענומעז מ  שעפער דרעם די אי
 טאמ אװ אוט םיטז קאאפעראציע פולער אין ארבײם און
 פרא־ די דעפארטמענם. םרײד גארמענט קאטאן דעם און
 מאר־ אנדערע די אין קאםיליצירםער פיל אנער איז גע

n גױ פון וױיט קעםם, r םיםן קאנקורירעז וחנלכע 
 לייזומ םעגליכע איעציגע די מארקעט. יארקער גױ

 עס טאטשטאנ• נאציאנאלען א אױף זײן מח דעם פאר
 מער אזױ ווי םיםלעז און װעגען װעחמ געפינען םוזעז
oפראדוקצ די אױסצוגלײכעז װײניגער אדער ir קאס־ 

 פארגע־ װעם פו־אגע די איבעראל. דרעםעם פון ׳טען
 באארז־ עקזעקוםיװ גענעראל דעם פאר װעחגז בראכט

זיצוגס קומענדער דער בײ
 באארד דזשאיגט די איז פראבלעם םראקיע חנר םים

 די םח עלעםענטען געוױםע פארןױג גים אלץ גאן•
ם בעלי טראק  די פון אפגןוזאױנען נים זיך קעגען מוי

 פאר א ארבײם. סקעב פירען דװץ ספעזגרדיפא עקםםרא
 אר־ פון סטאדיע די דורכגעגאנגען שױן וײגען קעיסעס

ס  און םרײד איז טשערפאז אוטפארטײאייןן פון תד
מו זי״מנן  וחנלעז עס װי שגעל אזױ געריכם. איז אנגעקו

מו מ מ ם ױ ר  ימי־ םעםט די איז אגטשײדתגעז ײערנן א
תזי קלאחני פיל לאמ די װעט םעס וזי

 אום גיידא לניבאר א עםאנלירזמ פון פראמ די
m* דארמז ניס זאלןן ארבײסער ךי am ר מ  די אי

מז גאסען ס «ױ*ם חאלט סאמ* דװך ארמיס זד  מ־ םי
תי תשעמראל וחממן. לײזט ״ מי מ ד נ ס ז מ נ א  מ

 פאקסלז זימעז כױדא אזא פאר פלעגער אלצ או רימז«ט.
לו 1«מיל ײאגזז יאר נוקטות יויץף פאתױג • זײיד •יז י י

 די םארעגדיגם. םאקםיש איז שעפער״ לײן ביליגער דער
 םאר גינםטיגער א איז עגדערונג דער פון רעזולטאטען

 אפרײםארם די םון םארדינםםען די ארגײםער. די
 םאר־ גאדייטענד אלגעמײן אין זיך האט שעפער די אין

 םער־ אויםנאםען, פאראן זײגען נאםירליך גרעסערם.
 ארבײט. םעקשאן ארבײט םען װאו שעפער די אין םםענם

 וואם אויםגאםען איעצעלנע בלויז אבער זײנען דאם
כלל. דעם בלױז באשטעטיגען

 דער אונטער דעפארםםענם ארגאניזאציאנס דער
 דער־ גייט בלױםטיץ מעקם ברודער פון פירערשאפם

 ארגאנחירען פון ארבײט שטענדיגער זיין םיט אן וױילע
 אדער םרײד אין ארײן קומט וואם שאפ נייעם יעדען
 זײנען באריכט בלױםםײנ׳ם לױם ריארגאניזירם. ווערט

 ױניאני־ םעפםעפבער פון מאכען צוױי לעצטע די אין
 זײגען זײ פון מערםםע די פירמעס. 25 געווארען זירט
 געװארען. עםאבלירט לעצטענם זײנען וואם םירמעם נײע

 ביליגע די אין זײנען פירמעם די סון דריײםינםםעל
 םארן באריכט דער דאלאר. 4.75 ביז ׳דעסעס לאין

 דער אין פארעפנטליכט נים נאן■ איז אקטאבער מאנאס
דחק• צום גײען מיר װאס צייט

 קראג־ אמ ארבײטםלאזע שטיצט 22 לאקאל
מיטגלידער. קע

 TP דעם לויט האט 22 לאקאל דרעםמאכער דער
 נוים־ זײערע ארױסגעהאלפען מיטינג מעמבער םון שלום

 דא־ 10XXJ0 אופגעםער מים םיםגלידער באדערםטיגע
 לעצםעז געװארען געשאםען איז מאס פאנד דעם פח לאר

 פאר בײגעשםײערט האבען םיטגליער די ווען פריליגג
 פארדיגםטעז זײערע פון פראצעגם צען צװעק דעם
 האבעז אפליקאגטען 600 ארום צײם. וואכען צווײ םאר
^ור טערגעװעג זיך m פסאיל צדטפצציפל «ר

 לױט שטיצע אביסעל געקראגען האט זײ פון יעדער
ארבײט• איר מיט אן נאך גײט קאםיטע די םעגליכקיים.

 לא־ פון םענעדזשער פון רעקאמעגדאציע דער אױף
 פיז קאמיםע רעליף די האט זימערםאז׳ טשארלם קאל״

 מע־ פאר דאלאר 24300 פון םוםע א באשטימט לאקאל
 אױםגע־ זײנען װאס םיטגלידער צו חילף דיצינישער

ד עקס דער דדוץ געווארען פונען  מ אונםעחוכונג ח
 טובערקולאז. אױםער קראנקהײםען אנדערע אויף לײדען

 יעט פת געהאלםעז װערעז קראנ^ע טובערקולאז די
 געלט די לאקאל. פון פאנד םובערקולאז רעגולערען

 נד־באהא שעדמעדיציגי וױיםערער םאר באגוצם װערם
 דעדדײטענגא א דענ^ אק זיך גויטיגען מאס די םץ לונג
קראנקחײם. הארץ אױף לײדעז קראגקע די פת טײל

 ארניי־ נענליזשי און אונפעוװעש
אנריםענפ באנײפ יוניןן פער

לא־ יונקה ארבײטער נעגלחשי און אונםערװעש די
 םיט אגרימענט דעם באנײם טאגאט דעם האט 62 קאל
 אג־ נײער דער קרײד. אין אםאםיאײשאנם פיר אלע

 לאנגע גאך געװארען אונטערגעשריעבן איז ריםענט
 האכעךלאנג געצויגען זין האבען חאס פארהאנדלוגגען

 אמ אסאםיאײשאן, קאנטראקםארם דער פון פאל אין *און
 סםרײק א דערקלערען צו געװען געצװאוסנען ױניאן די

 אוגםערגעשריבעז האבען זײ אײדער שעפער זײערע אין
אגריפענם. נײעם דעם

אינחםםריע, חגר אין אומזיכערקײט דער איבעד
 1זי האבעז אײדאפע״ אין פלחםח דער פון רעזולטאמ אלם

 קאנצע־ וױכםיגע קריגעז צו פארמאםטען כתים בעלי די
 חנר אונםער וױדער, ימיאן די ארמיטער. די פון םיעם

 גלייד האט שאר״ סעםיועל פענעדזשער פון פירערשאפם
אפטחד ניט װעט יתקמ די או דערקלערט׳ אגתויב פון

| 4 | M i  tote t o l t o f t  t o lM t o f e M k t o  tott■ I ■ -  געוואו האמ זי האם פאױציעס די פון ברעקעל קיץ םען   —    
ד װעם פאו־קערס, און גען  פארבע־ אימיגע פאדערען ני

 שטונדען די יוניאן. n האט אױסגעפירם םערונגען.
 חאט יוױאז די צן.געוד וױ יגצזגענל זײנעז שניוות און

פארבעסערדנגעז. אייניגע געװאונען אבעד
תיןן ערשטע די איצס איז לזקאל  oחא װאם י
די אױף העכערוגגען םיס ארבײםער אירע באװארענם
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 דצדספאל מצד^פ ,ײדלאךמאר־לפ n ארפ קצניגגראגצ
װאס ארבײסער ניט־געלערעגםע סארטען אנדערע און

#   ̂ m u m  M A t o M t o M M M k  M A M M A  װןל קליידןר די פראדוצירען בײס באשעפםיגס חצדצז■
װן־ m ארגאניוידם. נים געווען איצט ביו זייגעז כע

 פאר,^ באדײםענדע מיט מיםגלידער ױגיאן זײ רען
באדיגגונגען. ױיערע אין סערונגען
 ארוי* איז שעפער קאנטראקםינג די אין םכסוך דער
•האגען קאנםראקםארם די װאס דעם איבער געקומען » 
י גאכקוםעז נים קעגען זײ אז םענה׳ם  4באח 1T״’ י
 גממ ניט זײ צאלעז מאנוםצקםשורןנרם די װײל גונגען

 בריחן אגדער קיק האם ױניאן די ארבײט. דער פאר
 ,,n שעפעך די דערקלערעז געםתם און געהאט ניט

 אר• 2^00 האבעז ױניאז דער פון רוף אויםן םטרייק•
 »ו ארבײם. די געווארםעז שעפער 120 אין בייטער
 שןך פענעדזשער טזנ^ פיר געדױערם האט םטרייק

 םאנופעקםשורערס די צתאםענגעבראכט ענדליך האט
 דעפ אויםגלייכען געהאלפעו און קאנטראקםארם די םיט

י זיי. צװישען סכסוך  אסאםיאײשןן קאנטראקטארט ו
 אגרימענס דעם אונטערגעשריבען דערנאך באלד האט
ױניאן. דער םים

עי דויד זיעען באריכטעם״ שאר םעמיועל ױי לעצ־ י
 I* שעפער אפען 28 געװארען ארגאניזירט צײס טער

 אר■ ארגאגיזאציאגס אנגעשטרעעטער דער דורך טרײד
 העלפס א ארום אנגעםירם. האס יוניאן די וזאס נייט
 p חשאבערס זײנען םירםעם ארגאגיזירםע נײ ץי פון
 קאנטראק• און םאגוםעקםשורערם זײנען איבעריגע די

 סעם ;קאנסםאגםין פאקס זיעען: םיױםעם די טארם.
מ; ארנאלד אנחשעלא; די חשאזעף דארםאן;  על

 ש;רגאוהא אבער; ם• פארמאוםט; בראדערס; פאריז
 p קאוזײ קיאמיע; זשאבאור; צארהעלבאן; םי.

 ג פאקסאונד; ;קאםפאגי םאנוםעקםשורינג קענװאוד
ש.; ענד  • רים* jc ראוז בלופער; םערםעקם ח

 וױסױ »מ װערנא ;םראובנאלל ;ר. עגד ט. ;םלאטא
ראוג זאר

ל א ק א ל ל ע לבוט 33 מטה ^ ך ע זאע ת אג  ״ קד
ם ען װא ײג ען ז נ פו ע סג ױ ען א ר א װ ע ר ב ר  די ח

עי ר ם־ ק . ע ען ג נ כו תו ע ט נ או
 66 לאקאל וזאם אונםעחוכונגען רעי עקס די דורך

 ודלף דער מיט םיטגלידעו־ אלע םאר דורכגעפירם האס
 jk j וו. דער און אפטײלמג געזונטהײט שטאםישען פון

 קראנקן םובערקולאז 33 געװארען אנטדעקם זײבען
 אין דינען קעיםעס אלע די םיםגלידער• די צווישען

 n־ אהגוגג קיץ האבען זײ און סטאדיען ערשטע די
 ךי האם לאקאל דער אנגעגריפען. זײגעז די אז געהאט

 פינאנציןלן םיט באזארגט גלײך םיםגלידער קראנקע
 װצלןן זײ אז זיכער איז עם און באהאנדלוע, און מלעזטי

 צוריקמחן זיד אוטשטאנד זײן און װערען געראטעװעם
באשעפםיגונס זײער צו

 לזקאל דעי װאם אונטעחוכונג רעי עקם דער םים
 6*443 באנוצם זיך האבען םיטגלידער די באזארגם האט

 נעוואי אונסערזובט איז װאס פעםבער יעדען םעפבערם.
 לױם צושטאנד זײן מיםען געלאזט לאקאל דער האט רען
א געזונטע די דאקםוירים• די פון באריכט דעם  מ
 די 4זאר און שרעק פון געװארען באפריים ארום אזױ

 ימ געװארען פארהיט דעם דודך זײנעז וױדער קראנקע
 פי־ שדין וואלט עס בת קראנקהײם די פארנאכלעסיגען

 פי• םיםגל־וער די קורירען• צו זי שווער געװען לייכם
 דןו דאנקבאר באזוגדערם זיינען איז אלעם דאם לען

געזוגם. זײער פארהיטען פאר יוגיאן

 ״םיל אוו םזןימר״ און ״מרד
 אונםמר שױיבן בומ.״ נױם

אינםמרנעשןגעל מים אנריםענם
■ totofeto  -------------------- --------------- M Afeto totoAtorp» י וזאס קאםפיין דעם אין אינםערנעשאנאל י  

n ארגאני פאנאסעז עטליכע לעצםע די דײד אז   
עדועגױ פינםםע רײ׳כע די אין ארבײםער די . «  

י קלײדער״ םײערע די געמאכם .ױערעז עם װאו וי
MAM 11  I -------------------------- M te M t o M M to lA t o  M IA A IA Mער רױכטיגיג גװײ געװ^וען מרשױיכענם סאנאס
I K M  KKM  toKB tote■■ AAMAAד מרן םירמעס וויכםיגסמ די פרן *ררײ . p n p 

 אונםערצושרײמז געווארען געצװאיגגען דיבען
א אײנשםעלעז און יוניאן דער םים םענםם מי  י
 ״ןםקאם די אין ארבייםער זייןדע םאר גתגען

אלםערײשאן און מאגער סעפפעל םײקעח^
A A M  ^ m a a L  • M t o t o A t o  m ^ M A  toAA toAAAAAMזייגען מידםןס וחײ ױ סןנסס״ Tv TVpm 

^ «נד •םילגריט tm סטאר* דעפארםםענט  _ _ גדן
ד «לארד מים אגריםענם דעד  איז טןילאדי ןג

 קאנפערצנמז לאנגצ נאד געוזארצז םערגעשריבען
ד מ ארבימחװ־ אלםעדיישאן די פארודאלטתצ• דן •

-41939 נאװעמב.
 קלאוזז־ א געמאונעז אגריםענם דעם דורך האבען פירמע
 שםונדען האלב א דרײסיג און זיבעו א שאפ, יוגיאן
 שכירוו^ די אויף פראצענט צען פון העכערונג א וזאך.
 בא־ ויבען געצאלט, םיט יאר אין וואקאציע װאכען צווײ

 באדיגגוגגען. ױגיאן אגדערע און םובים יםים צאלםע
 מאל ערשםען צום איצם איז וױדער. בראדערם מילגרים
 דער פון רעפארםםענטם אלע ארגאניזירען צו מלונגען

 דע־ צוױי בלױז זיעען איצט ביז וואס אנשםאט פירמע.
ױניאניזירט. געװען פארטםענםם
 ארביי- 400 אר־ום באשעםטיגם בראדערס פילגרים

 דעפארם־ די פון צװײ דעפארטםענםם. םינף אין םער
 דרעס מעיד חנדי די און טעילארם לעידיעס די מעגםם,

 געאר־ האבען און ױניאניזירט געװען זײנען אפטײלונג
 אנדערע די ױגיאן. דער םיש אגריםענםם אונטער בײט
 גים• אוגטער געארבײט האבען דעפארטםעגטם חײי

 צו איצם ביז אנשטרענגונגען אלע באדינגוגגען. ימיאן
 אגריםעגם אן אוגםזנרצושרײבען םירגמנ דער צוױעען

געלונגען. גים איז אפםיילונגען אנדערע די פאר
 אינטערנעשאנאל די װאם קאםפײז איצםיגעז דעם אין

 טײערע די אין ארבײטער די ארגאגיזירען 4צ אז םירט
 גענומען װידער זיך זי האם ארגײם, קאסטאם לײגס

 דע־ די אין ארבײטער די צװישען ארבײםען ^עגערגיש
 פאר־ לאגגע נאך בראדערס. םילגרים פון פארםםענטס
 ארגא־ דער פון אעעפירם םירםע דער םים האגדלונגען

 ױניאן דער פון לאיער דער און לעוזין םײגעל נײזערין
 אן קריגעז צו געלונגען ענדליך איז ליבערםאן, עלײעם

 פתיען אלע פולשםענדיג ימיאניזירט װאם אגריפענם
פירםע. דער פון ארבײםער קלײדער

^ איצם ז ^ ^ מ י ר ש ע ג ר ע ם נ ו א ר * ע ם ? ענ פ די ^  זײ^ '
 דורן־ ארבײםער. זעכצע און תונדערט באשעפטיגט נען

 ױגיאן קלאחז־ געװאונעז זײ האבען אגריםענט דעם
 שכירות די אױף פראצענט זעקם פון העכעתנג א שא^

 געוגארען פארקירצם זײנען שטונדען ארבײטם די און
 — םאכער םעםפעל און דרעםםאכער קאסםאט די פאו־
 די פאר און ױאך א שטונדען 85 אױף שםוגדען 40 פון
 האלב א 37 צו שםונחמ 62 פון ארבײםער ןשאצדײטלא

װאן־. א שטוגדען
 איצט גײעז מעלדעם׳ לעװין םײגעל ארגאנײזערין וױ

 קלאס, דעם פון םירםעם נאך מים פארהאנדלוגגען אן
 םטאר דמארטמעגט מעקרירי׳ם םים אויו זײ צװישעז

 קאמפײן דער זנװענױ. פינפטע און םטריט םע34 אויף
 דער אין פירמעם אנחנרע די פון ארבײםער די צװישען

פארגעועצט. ענערגיש װערט לײן

 םינימום־וױידזש וז&מו פארחער
, ארבײפער נים־נודס םאר

̂ו אין װאשיננם
 ״גע־ נוםער חנם םיט ירוק ms גײעז טיר װען

 װעגען םארחער א װאשיגגטאן איז אן גייט רעכטיגקיים״
 ארבײטם־ פאקטיםוט און געהאלט םינימום באשטיםען

 איג־ גיט־גודם דער אין ארבײםער די פאר *םתדען
געזעץ. שםמדעז־שכירות דעם אוגםער ײסםרי׳

 אנהאלםעז װעם קאפיסע דער פון פארהער דער
ג אז־ער ײײ םן ר  18 פון באשטייט קאםיטע ד םי

 ארבײטער די פון 6 ארכײטסגעמר״ די פון 6 ממנעז״
 די פון עמעררפארט זעקם די פובליקום. פין 6 ייז

 pe *פירצר עאל זימצז קאפיטע דער אױף ןרנײםער
ו  די שםעם. פארשידענע די אין איגטערנעשאנאל ת

 נעל־ לוזױם דוביגםקי, פרעזידענם פון באשטיים קאםיטע
n נײ פון .155 לאקאל פון סאז׳ r; אםאי םעםיחנל 

םילאדעלפיע; פון באארד חשאיגם דער פון ממנחשער
% km ■ m ■n « - kmmmIbAAAI■..ן ■AABAAtolAto totoM toAAAAtoAAAAaKAA La  מסםאז׳ אק ארמגײזער איגטעוגעש^נאל תאלוערן״ .

קליװלאגד דער פון מנעדזשער קאטאפסקי. יגרחם
LtAtolAMAAAtotoMtoAAIA toaAAMaaaaaa  ̂> -. - - - - . —— M tetêtoAAAtoA■דזשעגי און באארד חשאינם ^  אינםערגעשאנאל טאטחי

פראעיסקאי סאן *יז ארגאנאיזעריז
ר דובמםקי פרעוידעגם וױ מז גרמ.קאן  די קו

 נו־ גום קאםיגמ ךןר צו צררצמארמפ יינמת^צשאנאל
 וױ באװייזעז n ציפצחמ׳ און פאפסצן מיט געגרײם

 ארבײמר די פון װאױלזײן חגם פאר איז עס גױםיג
ץ  V באשםימעז צו גאנצער אלס איגדוםםרי דער י

גים־ חװי אין שטתדצ א םןגמ פצרציג פון םיגיםזם
•ת

17 ►זייט
 פא■ סטאטיסםישע און םאבעלען װיכטיגע צוגעגרייט
 קעז אינדוסםרי די אז קלאר, וועלכע,וזױזען טעריאלען

 םאר־ ניט וועם דאם אז מינימומס; אזויגע צאלען
 און אינדוסםרי דער אין ארגייט םאם די קלענערען

 ליידען. נים םיניפום אזא דורך װעט איגתסםרי די אז
 ליבער־ עלײעם אינםערגעשאנאל דער פון לאיער חנר
 נױטיגע אלע צוגעגריים אויך ױניאן דער פאר האט פאן

 האט ליבערמאן גע^ ענין. דעם וועגען מאםעריאלען
 בײ לאקאלם אינטערנעשאנאל די פון פילע פארםראטען
 עקספערט אן איז ער און וואשיגגטאן אין פארהערען

םראגען. די איבער
 אײסנעםיילם האס וױיחש־אור־אדםיניםםראםאר דער

 גיט־ אוטער טיילען. צוױי אין אינדוסטרי גיט־גודם די
 װאם איגדוםםרי דער םון םײל דער הײסט דאס וועיר,

 װא■ געשטריקטע םון קלייחגר אויגערשםע אוים ארגייט
 און ענליכע און םקױרםס קאוםם. םוועטערס״ וױ רעם.

 גע־ אונםערװעש הײסט װאס אגדערװעיר״ ניטעד די
 די פון יעדע פאר ווארעם. געשםריקםע םת פאכט
 קאםיטע. באזוגדער א באשטימט ער האט טיילען צוױי
 בגדים געשםריקםע אויבערשםע די פון םארהער דער
 פאר־ דער און אקםאבער םען26 דעם ערעפענט זיד האם
 פאגגט איגדוסםרי דער פון םײל צוױיטען דעם פאר הער
 צוױיםער דער אױף אויך אקםאבער. טען30 דעם אן זיך

 אר־ די פון אײנעד דוביגםקי פרעזידענט איז קאםיםע
 םע־ שאך, סעםױעל םים צוזאםען פארטרעטער בײטער

 װאנ־ חערי וױיסיפרעוידענם ,62 לאקאל פמ געדזשער
 און דעפארספענם אום־אורםאון איסטעה דעם פון דער,

דער איז פארסרעםער אינםערנעשאנאל מארטין. תשאהן

 ארבײםער/ די פון פארטרעטער אלס צד• יעדען פון 8
 אינםערנעשאנאל חנר פון פיר די אויםער דארט זײנען
 פרע־ ריװע. עמיל אױך דערפאנס, פריחער װערט מאס

 פון אגדערע 8 און ײגקמ טעקםםיל דעד פון זידענט
n״’ דער r•

 יוני»ן דחןסםאנעו פשילדרען
אנרינמןנפ נאנײען זיד נױים

 אר־ באטחראב און דרעס תויז דרעס, םשילדרען די
 אסא- די אויפגעפאדערט האט לאקאל ױגיאן בײטער

 םרײד דרעם טשילדרען אין בתים בעלי פון סיאײשאן
 א װעגזװ יונקמ דער פיט קאנפערענצען אנצוהויבען

 אוים גײט אגריםענט איצםיגער דער אגריפענם. נײעם
 דאר־ באדיעונגעז די לױט אץ ועצעפבער טען31 דעם
נאװעפבער. אין אנהויכען זיך פארהאגדלתגען די פען

 װעם לאקאל, פון מענעדזשער גרינבעך^ חערי לוים
 סיי פארבעםערוגגעז פארשידענע פאדערען יוניןמ די

 שםרענ־ א אץ םײ איז ארבײטער די פון שכיתת די אין
 װעם ױגקן די איגחסטריע. דעד אין קאגטראל גערען

ווערט תאס ארבייט דער אױף קאגטואל פער זוכען אויך
toAAAiAAAA AAAAAAaaA toAAtoAAAA KaAtoAAaKUAAKAkfe AAaKKM̂KK M m m M a ■וױ וױיטער שטאס אויםען אויםצומאכען ארויםגעשיקט 

 שרײבם אגריםענם איצםיגער דער װאם םײל 25 די
^ די פאר. נ ו  nr״’ קריגעז צו אנםשלאםען ײיץ איז י

 םארבעםערען קלוירקם,און שיפינג די פאר אגערקענונג
 שיפיגג צאל גרויסע א באדיגגונגען. ארבײםם זײערע

 דער אן אנגעשלאםעז לעצםעגפ זין חאבען קלוירקם
יתקמ•

^ די האט קאנקרעט  םאר־ די איבערגעגעבעז ױנ
 פא• 12 פאלגעגחנ די אסאסיעישאן דער םון םחנטער

דעתגגען:
 מאס אגריםענט אין פונקט דעם אפשאפען )1

מר נו בעלי־בתים די פון פארפליכטונג די באגרענעצט
k k a  Ate■■■■■ Ate toM  AAftAtoAAaaA^MAmaAa a a i a  ^ a a k s a a  פון שטח א צו שעפער, ױגיאן אק ארבײט זײער כןן^ — 

 פונקם א עזלשסעעיאר און p*»r גױ ארום מײל 26
 פראדד נים טל דאם װאו — ארבײט גאנצע זײער אז

ױגקמ־שממגר. איז דיז מח װערן״ צירם
^ a a a a  K n M f e A L te a to lA A A to  te to M A A H a a  to a a f la a ^ a  - -  / C אלע אח מיזדקײירקס קליירקם׳ שיפיגג אלזנ )2\

 זיין םוחװ דעפארסטענט שיפינג פון ארבײםער אגדערע
מ דער פון םיםגלידער מז ח י די אתטעד ײמוזאדב י

- -^ ̂ » AKM AA tolM  ■totototoM aaaaaaaA A atoaa  m ■ ארבײטם־ שכירות• בגוגע ו09ןגױ& פון גץדמגונגען
toA A toM M ^ A A M to  AMiMAto^Ato^■ totoAto a M m a a m mרזגגןלאגיעס* אגדערע און שסונויח

 עדסגאקלפאר «אל«ז ארבייטס־שטוגחװ די )3
ײאד• • שסתחמ 86 אױף שטונחח r 87%* װערצז
ם זאל אדבןפ שטיק אױף פרײזען )4___ ר מ מ גן

ווז n תן s  ms פון ארבײטןן װאס אלן און פראוןנט

 »ns מים װערען געהעכערם שכירות זײערע מל ײאד
וואר• א דאלאר
 געזמד מלען םקעילם םינימום איצםיגע אלע )5

וואך• א דאלאר ״ns מיט וחגחנן כערם
שע־ אלע אק ווערען אייגגעשםעלם זאל עס )6

 מל ײפד יעדע און כיכער ■עײראל גלײכםעםיגע פעד
עי דער פון קאפיע א  אין װערען ארײנגעשיקם ראל י

 דאס האבען אויך מל ױגיאז די ױגיןמ. דער סון אפיס
 װען אםילו פער^־יש ביכער די אונםעחוכען צו רעכם

 דער געגען קלאגען םפעציעלע קײן בישםא דינען עס
 םקעילם מינימום די אויב םעסנטױשםעלען אום פירמע,
געצאלם. ווערם

 באשםיםטע װערען ארײנגעשריבען זאלען •עם )7
 פאר־ פארשיחגנע די איבערטרעטען פאר שטראםען
אגרימענט. דעם סון שריםםען

פאר־ זאל ארבייטער נײע םאר םראבע־צײם די )8
 בלױז את װאד׳ אײן is װאכעז וװױי פון װערען קירצט

װערעז אנגעשםעלם זאלען ױנקמ דער פון םיטגלידער
• is ארבײט. דער

ז בלױז )9  אין ,ארבײטער די ®ץ •ראמנם מ
 ארבײטען םעגעז זאלען דעפארםפענם, איז עם װעלכען

 םפײאיגע1א באזמדערם אמ (לערנערם סקעיל נטערן1א
 װאס אנשסאט אויסנאם) אן םאכם ױגיאן ךי װעלכע פאר
פראצענט. 20 געװען עס איז איצט ביז

ירא־ גלײכען א מלען זאלעז בתים בעלי אלע )10
 אײן אמ ארבײטער די פאד פעײראלס זײערע פיז צענם

 קאנםראקטארם. is 19גג1אלso<'1א דיערע ?is פראצענט
פאגד. y^irpyn ןןןןךן

11( t* וןסי)שןן1א T 1געט< לון י W פילן ױד 
 װעם עם װאס געלט אלע פאר פאראנטמארטליכקײם

ן פיז םירםעס די פרן ארבײטער די is םען1ק ר ז  םים־ ו
י גאלעז גים פאר כעק־״ני איז דאס 'S גלידער,  י
 פאו געצאלם עקסםרא שכירות׳ פארחאלםענע סקעיל,

 אדער יע־פאנד׳8װאקא ms יראממטען די אװערטאינ^
 האט פירםע די װאם געלט אנדערע איז עס װעלכע

. , אלט•8בא ניט
אױם־ זאל סכסועים שליכטעז is םאשיגערי די )12

ר פארםרעטער די אש װערען געבעםערם תחנ  ײגייז פ
 א סעטלעז• שנעל קעגען זײ זאלען אסאםיאײשאז זטן

 מאם קלאגעז אלע או װערעז ארײנגעשריבעז זאל פמקט
 *מ* דעי אחני יתקמ דער r« ראגטגעגױיגא װערעז

th זאלעז םיאײשאן row n פחדיפאדםחנטער װערעז 
is? זי* אױב שטתדען. 24 «ז םשך אין ומ־דים בײדע 

 םשערמיז איםפארשעל דער אײניגע?«אל ביט דך קענע?
 ענטשײדתג זיי? ארױםגעבע? אח פארחער א האלטע?

 סיסיד דער הי גאהדעם שטמדע? m 48 שפעטעו גיט
. געײארע?• פארגעלײגם אים םאר איו

 טשילדחנ? די ?is םשערלײט שאפ ?is םיטינג א
 טע?19 דעם געװארען אפגעהאלםעז איז שעפער דרעם

vm« דער ?is יס6א אי? אקטאבער  n rn םענעיז״עי 
 פאדערתגמ די װעגע? באריכםעם זײ האט גרינבערג

r« די מאם n? עוישטעז עטד װעגצ? ?1א ארױם שטעלם 
 ״אי*־ םיט געװארעז געחאלםעז איז װאס קאנפערענץ

 ־חשא אװ אזאסאסיאײש אינדוםםריעל דער ?is םרעטער
 םשעילעיייס די מאנישעקםשויעים. אפארעל װענײל
 מא־ א ע?.דערוגגפא ך גוםגעהײסע? אײנשםיםיג האבען

 געחאלטע? װעט םיםגלידער די פו? פארזאמאנג םע?
r' קזשער אק װערען n? גאװעמבער׳ םעז30 דעם sm 

וחנרעז• םארגעלײגט מעמבערם די פאר װעם לאגע די

 דער איו דערנױינוננען וױכטינע
66 למאל ױני&ו ;מנרןדועױ

 עפבראידערי דער ?is םענעדזשעד מים? חנדעגדיג
״ סםיםשערס ?1א יליםערס טאקערם״ ארבײםער׳ 'IT 

 גגע?1דערגרײכ די װעגען פרידפא?, זכרױע ^6 לאקאל
is? חנד sin  ?ran בא־ איו טויײד אי? אגריםענם דער 

 ארבײםע? די כאםש אז א?, עד װײזם געװארע?, גײם
 חנד־ די דאר זײג«? טממנל״ א? שטיל, געטא? װערע?

 די באד׳ייטצגד. גאגץ ארבײםצר די פאר גריימנגע?
ra עםבראיחנרי n,? זיד יאד תאם פרידםא?, אן װײזם

 — - - -—-  M t o  a a |A to to A A to  MMA tototo ^ M L i h M t o t o  m a a a a םערסםע די װי פראבלעם םארס אגדער א? געחאט *n 
sara ?ר אינםערגעשאנאל. אונזער אי מ o אי n טא־ 

is? סיוד די װצלכן אק םריידם אקסוסאױ די ראקמר
גלידצר

ו אפט ל ו r ״ n m n n. מ איז אם מ »ק סל •ון איי
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 דער אין גים איז פריפונגם סארם די ווײל פאכעז׳ די
 פאך דעם אין ביזי אזױ ■לואלונג ווערט אם און מאדע׳

 אוגםער מוז ױניאן די ארבײטער. אויס םעלען עס אז
 אין ארייטנוגת מענשען נייע ערלויבען באדיגגוגגען די

 ױניאן אונטערן לערנערם אלס ארבײםען וועלכע םרײד.
 ix ניט זיך איילען נאטירליך בתים בעלי די םקעיל.

 זין לערנען די װי שנעל אזוי שכירות ױיערע העכערען
 פאסירט עם האט דעם איבער ארכײטען. בעסער אויס

 שעפער דריטעל א אין אדער שעפער, 120 ארום אין אז
 װאם ארבײםער גאל געװיסע א געוועז זיינען טרײד, פון

 שעפער איעיגע אין סקעיל• די געקראגען גיט האבען
 באדייםענדער א אין ארבײטער אזוינע געװען זיינען
 נידערי^ זעהר געווען זײנען שכירות זייערע און צאל

 גענר זיך ױניאן די האם מאנאםען דריי לעצטע די דורך
איבעל. דעם װעגען אח־מקוקען מען

אויפגע־ האט ױגיאן די װאם דעם ®ון הכל םך דער
 ערקלע־ פרידמאנ׳ם לוים אנגעלעגענהײם, דער אין טאן

 ארבײםער אזױגע הונדערם םינף אח־ם פאר אז איז רוגג,
 9 פמ העכעױוגגען באלדיגע געקראגען ױניאז די האט

 אףנגעשםעלם די האם און װאך א דאלאר דרײ ביז דאלאר
 דערגרײכעז װעלען זײ ביז םקעיל״. ״סלײדיגג א אױף

 מאם העכערוגגען די םדײד. אין מיניסוםם ױגיאו די
 שכירות די לוים פארשידען איז קריגען דארפעז זײ

 דעען זײ וױים וױ און געקראגען פריער האכען זײ װאם
 אייגגעשטעלם איז אײניגע פאר םינימום. דעם פון געוועז

 אײן סװ העכעתגג ו קריגען זאלעז זײ אז געחארען
 קריגען דארפען וױדער אנדערע ;װאך יעדע דאלאר

ןויאכ י*וױ 9י9י זונגע?רבעה די פא ן ן9« די ן .ססאנא י
 דרײ די דורך אויך האם יוגיאן עמבראידערי די

 דאם שעפער. אפען 30 ארום ארגאניזירם םאנאטען
 09 װעלכען א האבעז װאס שעפער אלע פאקםיש זיינען

 םעםיגקײם די װאס װירקוגג די םרייד. זדן װעדם איז
 נױםגלידער די אויף געד״אם האבען דערגרײכוגגען און
 דעם אין זען בעסםען נום מען קען ױױא!׳ דער פון

 םינױגגען לאקאלע די בײ מיםגלידער די פון ענםחיאזם
 09190 אלע רעגעלמעסיג אפגעהאלטען ווערען װעלכע

 איז 66 לאקאל םיםיגגעז. משערסאן אפש די בײ און
 ימיאז״ 191 אין לאקאלם דעמאקראםישםטע די םץ אײנער
 װען רעדען is געלעגענהײם די קריגם איעעד יעדער

 אויםמערקזאם״ םיס אויסגעתערם ווערס און עס וױל ר9
םאלעראנץ. און קײם

 מוחנרד איו סםוײה ממדאל
סױיד ממו

^ ארבײםער באקל און כאטאן קאװערד די ת  י
 םםרײק גענעראל א גערופעז מאגאם דעם האם 121 לאקאל

םרייד. אץ
 די ס,שאגײאסאסיא ציױי די סים אגרימענט דעד
 איו נעשאגעל, די איז קריאײםארס באםאז קאװערד

 האם ױגיאן די סעפםעםבער. םען25 דעם אויסגעגאנגען
 ארוים־ אגריםענם נײעם » פאר מרהאגדלתגעז די יין

 פון װיכםיגסםע די פאדערתגען, עםליכע געשםעלם
 אױף מאך א דאלאר סזײ פון חעכערונג » זײנען װעלכע

 םיט־ יוגקה בלויז אז און ארבײםןר אלע פיז שכירמז די
שעפער. די אין װערען משעםםיגם זאלען גלידער
 קײן געבראכם נים האבעז געןגדלואנהארפ די װען

 «לע ארוגטערגעתפעז יתקמ די חאם ,עןאטלסודעז
 בעלי 750 ארום סםרײ^ איז טרײד פון ארגײםער

 שע*ער 75 אין ארבייס ױ און ארוגםער זײניח פלאכות
 אסאםיאײ■ די פיז אײגע געװארעז• אפגעשםעלט איז

 שױן האבען פירפעס אינועפענדענט םילע און שאנס
 אגרימעגם. גײעם דעם אונםערגעשריבלן און עלמטעסעג

 די «יז שעפער די אייגגעשלאםעז שעפער׳ איבעריגע די
ר םון סעמבערס  סםרײק. אין נאך זיינען ל<9נעשאנ דן

 יער־ ליקיל׳ ®מ מענעדושער מארגאליס^ דושעק וױ
 סםרײקשר די פון שעלרעשדדײ שױן»רוס דמעז קלץדם,

 שעפער• לסעסעןסעג די אין *רבײם דעד גײ נודיק
מריגע די געגען םסױיק דעד  פאי װערט םירםעם אי

ש. גןוןצס דני מ

 m אוו אופ איםטערן אין
ומפארפםענפ

 םון מענעחשער וואנדער״ הערי פרעזידענט װײס
 אז באריכםעם׳ דעפארטמענם, סאון אװ אוט איםטערן

 קאנטראל זײן אוגטער שטײט וואם םעריטאריע דער אין
 חח א לעבעדיג. באזונדערם געװען מאגאט דעם איז

 די קאגטראלירען םמ טעםיגקײם געוױינליכער דער
 ווען אגריפענטם באנייען שעפער, די אין באדיגגונגען

 דעם איז שעםער׳ נייע ארגאניזירען און אוים גייען זײ
 דעם מיס פארביגדנוג אין אקציע די צוגעקומען מאנאס
 וואס שעפער קאנםראקטינג אונטערוועש די אין םטרײק
 פאר־ אין יארק• גױ אין דורכגעםירט האט 62 לאקאל

 דער אין שעפער 26 זייגען ארבײם דער מיט בינדונג
 םטרייק. אין ארונטער דעפארטמענט דעם פון םעריטאריע

 דער אז געהאלפען םיל זעהר גאטירליך האט דאס
 געסעםעלט שנעלער וואם זאל יארק גױ אין סטרייק
 םאון אוו אום שעפער די אין ארבײטער די וועחנן.
 וועלכע אויף באדינגונגען די געקראגען אויך האגען

געווארעז• געסעטעלם איז יארק נױ אין םטרייק דער
 נעגליזשי און ליגזשערי דער םיט קאאפעראציע אין
 געווארען דערקלערם אויך מאנאט לעצטען איז ױניאן

 האבען וחנלכע טאח אוו אום שעפער דרײ אין סט^ייקס
 62 לאקאל סשאבערס. יארקער גױ פאר געארגוײט

 אפגד דעפארםםענם םאון אוו אוט דעס געבעטען האט
 יאםי•9» דזשאנערם ~.*נױי1««מלמ--די.ארבמט״פאר-י

 אגדערגאר־ ״םלאוט און ססויט םע32 איסט 31 פת
 האט וואנדער הערי עװעגױ. םעדיסאן 72 פון םענט״
 דער זױן ארבײםער די אתנטעמונעםען באפוילען גלײך

 ״געם דער און עליזאבעם אין אגדערװער״ ״עליזאבעם
 ארבײםעז װעלכע עטבאי פערם םח קאמפאני״ דארםמאן

 קאםפאני״ סליפ ״גוארק דער פון און קיאםי. דער פאר
 אגדערגארםעגם״. ״סלאוט פאר ארבײט וואם נוארק אין
 געצודאוגגען חשאבערס די זײנעז םעג ונוױי פון משך אין

 שע־ דרײ די אין ארבייםער די און סעםלען is געווען
או־בײם. דער is !וריקגעגאגגען זײגען פעד

נ»נטר»קט. דאג״ ״יעלאו געגען סטױיק
 םאגופעקםשוריע ״חשאקי דער פון ארבײטער די

שױחי פון קא.'  םטרײק אין ארוגטער זײגען סיםי ח
 פארשפוע- is זײ צװינגעז is געזוכם האט באס דער װען
 די װען ױניאז• דער is באלאנגען גים וועלען זײ אז כען

 אליבײםער םיר ער האט אנסזאגס זיד האבעז ארבײטער
 עדקלערם שאו דעם תאט ױניאן די און אװעקגעשיקם

םםרײ^ אין
 אפען אן געװען יטסט1א לעצםעז ניז איז שאפ דער

 ארונ־ ארבײםער 30 דעען אויטסם עלפטען דעם שאפ.
 קלעגליכע *ח שגװגדען לאנגע די געגען ססרײק אין םער

 דרעס־ םשילדרען פון לאקאל טארקער דער שכיח^
 סײדי שװעסטער «ן פירערשאםט דער נםער1א םאכער

 גיכען אין את סמרײק םדע איבערגענוםען האס רײש
 ױגיאן. דעד אן אנגעשלאסען ארבייטער אלע זין האבען

 ארױס גײט n אז באתױפםעם האם פירמע די װי אזוי
 א פאכען is איעגעשםיפם ױגיאן די האם ביזגעם׳ פון

 שטתדען 40 א אײגשםזןלענדיג אגריםעגם, צײםוױיליגעז
 באדיג־ דער םים דאלאר׳ 14 פון םיניםש א r* װאד
 «י װעם בימעם״ אין בלײבם פירפע די אױב אז טגג,

 האט פירםע די אגריםענם. רעגעלעז א או־גטערשרײבען
 םלאכות בזנלי אירע ערקלערם »ח געחאם חרםח אבער

אױב ביזנעם אין גלייבען װעם זי אז ל^■,1צירק א איז
----- -------------------— AA AMtoAMAMtetMA MU AmLiAAA •AAAhAAAIBBAA A■זײ אז פעםיציע א ײבען אתטעױשו װעלען ארבײםער די 

 שםיםעז אח יתיאן דער םים סאן is האבען גים װילען
 פוץ באז־מגתגעז. שא■ אפען אױף ארבײםען is אײן

 פע־ די שרײבעזװאונמעת אנםזאגם זיד חאבעז «זאס די
 ימיאן די פיר. אװעקגעשיקט פירפע די האם 9םי*י
פאר־ אױך *ץ םםרײק א םים געעבםסערם גלײד האם

■ - - - ■ AAAAAAAA■! A — MAAAAAm U  ■ A M I  Ia A M  f e A t e n A A  A n  A A A u L nבאארד. רילעישאנם לעיבאד דער םאר םירמע די קלאגם
 אץ ארבײטער ױ מאר שכירות חעכערע

אגױמענטס. באנײטע
 1« קאגטראל אתםערן שעפעד רײע גאגאער א אין

ם9ל דיגעז דעיארםמענט םאץ אװ אש דעם  בא־ נם9י
 שעפער מלרסםזג די ױץ אגרימגם^ די געװאדען נײט

 די אױף העכערתגען גןקראגזמ ארבײטער די האבען
 פארדמסםען די urn שעפער אזױנע אין בלױו שכירױג

 שכידות n איז טס געװןן דמען ארבײםעד די «ח
ism אגרימענםס גײע אלע איז פריעד. װי םארבליבעז

גערעכטיגקײ® ►(------------------------
 אויטאס^ װעגען טגקטען די געווארען אריעגעשריבען

 לאנמט• ®ת *רײזעז די ®•ל איז העכעתגגעז טישע
פרעזיזזנ^ פין שריפט1צ דעם לױט שטײגען׳ פיטלען

דובינםקי.
 מאנופ;קסשר ״ברוקסײד דער פיס אגריםענט דער

 באג^ איו יארק׳ גױ טשאטהאס. פון קאמטאגי״ ריגג
 ארנייטעו אלע :העכעתנגען פאלגעגדע פיט געררארען

 חעכעחע א קריגען םער אדער סקעיל דעם קריגען װאס
 געאד־ תאבעז װאס ארבייטער נייע פראצענט. 7J/a םון

 פת חעכערעג א גלײד קריגען סקעיל אוגטערן בייט
 אױן איז העמײנגען באדײטעגדע װאך. א דאלאר »ױי

קאטערס. די פאר געװארען געקראגען
 ״לד פיס געװארען באנײט אייד איז אגרימענם דער

שױחי jib בענדעם״ אים  פון חעכעחגג א פים םיםי מ
 1» ארבײטער אלע jib שכיתת די יף1א פראצענם פינף
 קאסערס די קאםערס• די פאר װאן־ א דאלאר צװיי

^j? יך1א 1עלע11 n סשד אץ העכעחנגען װײטערע jib 
אגריפענט. דעם

 »[ םירפע או־גםערװעש גאערם טעאדאר םים אויד
 באגייס אגריפענט דער איז חשױרזי, גמ קארלשטאט״

 שפידומ די אויף jsunyosn באדײטעגדע םים געװארען
 ןגדי־ די urn שעפער״ אנדערע ארבימזער. אלע םאר

 זײנען: חעכערועען םים געװארעז באגײט j9rn םענםס
 w יארק״ W וועסם פת אנדערגאדםעגם״ ״דיקםי די

חי,1חש  ״סריל■ ;םלאכמו בעלי 60 ארבײםען עם 1ווא י
 רןבי־ ״פרײנק חװ־ jw סיםי, Jניא1י jib קאםפאני״ קא

, גואר^ איסם פת שאפ באטהראב נאװיץ״

 סױיו נארמענט סאסאן איו
דעפארפםזןנפ

סםעיסס פארשידעגע אק שטעטלאך און שטעט די אין
AAAnAAAl nnA| ■A UlAnlAAAAn l̂ nnAAAA AAAAAnM Â̂&nקאסאז דעם פון קאנסראל אוגםערן שםײען װאס TP 

מירערש^א דער אוגםער דעוארסםעגס טרײד מענט
—----num  AAA AAA AAAAA A nAAnAAAn •AAAaLaA AAtnAAAAnAaAAAAAjib אז אז גײם רײזמדג״ עלײעס תײסשרעזידענם 

 אר באדייםענדען םים j״khp ארגאגיזאצין^ם גישער
אלג>8

 סקױחז אין קאםפײן דער איו ענערגיש באזדנדערס
 באנ״׳פן די js« עסס,זושאמפאס װאויסםער, j>s טרײז־

 ן טעיז• וארטלאנו< אין םעסיגקײס ארגאניזאציאנס
ד שויז 1האבע שע«ער זטינםערװעש 1או דרעם רײע  דן

מ איז J5P מעז ן1א תיאןי דער jib דתק דעם פילם  גי
סעםעלמעגםם. רייע א ערווארםען

 מאנומעש־ רעינקאוט מיט סאגמערענצען
אנױמעגט. באבײען װעגען טשורערם

 ניי J9I האלפעריז י♦ ארגאגײזער אינםערגעשאנאל
jsd פענעדזשער בארקער jib סי■ צחאמעז >24 לאקאל 

 דיו םים קאגפערעגצע( js איצם jsn’B קא&יסע א
 גאפםןז jib אזיישאיסאסא פאנופןנקםשזדערס רעיגװער

 ייז װעלכער םרײד אין אגריםענם דעם באנײעז װעגען
י סעפסעםגער. אנפאנג יסגעגאנגעז1א 1ניא1י י
p ארבײטס־שטמדעז די jib גג1פארקירצ א  40 jib 

 שכירײו די אױף חעכעחסנ א מאך; א שםוגדען 36
*י ךי j9t*twb קעגען זאלעז ארבײםער די אז גענוג  זי

מ װאט שכירות  י1 ;עחגזשס רעקירצע די אק איצם ג
 *ו דדײ ;אװערםיים &אר געצאלט םאל דערחאלבען

̂  1אי אויםבעםעתנגעז און גװביפ יםים זעצליכע
אגרימענם. דעם jib דורכםירעג
ו חאם רײזבערג װײס־פרעײעגם װי גאכדעם  י

 יי סיס jysflnyBMP די jib אייגעם r* באםײליגם
 בײחנ jysyn אםאסיאײשאן׳ דזנר jib פארטרעטער

 א is T939iiX'i9S,s 09 אײנגעשטימט
jib 6 *ד יעז־ע! פח דדײ isדלעזאלהאג W m m 

גלײד•
jyn גײעז םיר pm  ois1א בײ עם חאלט ׳ 

 דערדיער אז סעןארעחז קעז םעז jw גלײד
װערען• אתטערגעשריבעז גיכען אין װעם

 אגױנמני באנײען מילס״ גיטינג ״װאלופ
ן.אױסגעסעתננע טנד

ל^עןן פאנאטען עםליכע גאך חוןנו  IV איז ש
 ״װאלף דץר םיס געװארןן באנײט מענם

jib ארמיסיו עס וזאו פאםאםשחעםס׳ לאועל׳ 
פלאנו^ בעלי

AAAnAAn AAAAAnAMAIA naAAAA ■AABn An AAAדי ד׳אבעז אגריפענמ נײעם דעם דודד

4»נאװעמב. 193--------------------—
 אר־ שטעדיגע 40 א שאו׳ װגיאן קלאוזד א מקראגעז

 די אױף פראצענט צען jib חענעמגג א נײטס־װאד׳
 גע• זײנען םינישפס די jw שטיק־ארבײט פאר •ױיזעז

 װייס* נדע.1שם א סענט is 45 געװאחנן הענערט
 ״פעראינטעגדענט סטזניט אמ ריתבערג ןרעזידענם

 אגגעםירט J9^ חאליערין י. דעפארםמענט דעם פון
פארחאנדלתג^ ױ

 פענסילוױיניע אץ קאנטראקטארם ררעס
 Tib כאשלום גאכצוקומען געצוואונגען

טשערמאן. אימפארשעל
 עס א> ופויסבעזעז ס9 האט צײם ל9שטיק א פאר

 װגיאן ר9ד ז9»זיש קאםף ז9רגסט9 אז i* jyoip װעט
 ױיגיזס1נסיל9פ אין ם9ס9דר ji# קאגטראקטארס די מיט
 גא■ א פאר קאנטראקטארס די jib פארלאנג תר װען
j9i’H9ip איז 19ירײז 1אי נשעל9דיפער 1נדע9ױיט m s 

 זיד זײ תאגעז םשער^ ל9איםפארש פץ געװארען
j9 אגסזאגס ^ is o ’is אנםשײתע די jis ן9יב1ח9אנג 

 די .js’jp י9י 19געג שםימגג שאפמ is העצע ן
js זײ האס *סאםיזדישאו i נדירט9ס«1ס jix קאנ־ די 

 איז זיד J90״n»9 is געילאנעװצם J9^ םראקטארס
jib nnqp אסאסיאײשא דערJ. ו93א זײ האם ײגיאן די 

 םשצר■ 9אל jib מיםיגג א •9ק«י9ל א געגעבצז «על
J9Wהאלם9גBא אח װאם שעפער די jib לעידים 1 J9 

 ר9י בזנגדיג9ג 9זאלמי9ר א אגגעגומעז האם איסטא! 1אי
jtip 9נױםיג 9אל ן9נד9אװ1אגצ פולפאכט is j9^ o 

jsams קאנטראקסארם די ojn jsoipisap .אגריםענם 
js אויד האם יוגיאן די rrw געגען םםרײק א rm t 

 קײן װי י1אז ן9האנדל J9ם1נ9ג האבעז װעלכע שעפער
’j r r ניט װאלם jm j9H9i .9 ראל9נ9חש םרײז־J98* 

 אאט גאארד דזשאיגם דרעם דער jib האגפאן דזשפד
 גארםדנם jsoop ם9י הילף 9מעגליכ אלע געגעבע!

 ל9שנ זיד האכעז בחים לי9ב די j» דעפארטםעגם םױיד
»jy ij» n ש■יל זײ אזJ9 זײ ר•9®ײ םיט זיד j9»pi 

 ןאײשיאאטאס חװ• אז ז9אנגעשלאס p-nis זיד דעריכער
געװארען. געסעטעלם איז ך1סכס דער און

 ־5 םייערם דיסםריסם םאום־וחןסם
 םים נענורםספאנ יארינען

אהאנפעוענץ
 איז לאקאלס jib ר9ם9פארםר rsoio jw הוגדערם

 •־װעססאוס דצם jsofns לען9שם למנ9ײ ססעיטם זעקס
 האכטן אינסטדנעשאנאל אוגזטר jib דיססדיקט םערעז

 איז פאנאס ם9ד נץ9י9קאנפ דיםםריקם א J9האלם9א■ג
 דײ ד9«ײ jib באריכם א אויםצוחערען סיםי ס9קע«

 בײ אים J9־wi9 Jim לשטײז<ר9■ ר9םײ ברויצר רעקםאר׳
 ר9 תאס ארבײס ר9גרױם חװ־ פאר געלעגענהײט דער
אױפגעםאן. האס

 םיט פירם9אנג האס 193ל9ײ לשםײן,9ר9« בײחמ־
 זינט יאחר פיגף אלע די דיםטריקט ם9ד אין ארבײם דער
 פאק־ האס jtm .1934 אק J9ifH9< ם9גריגד9ג איז ײ

 תאס דיסםריקם׳ ם9י איז יתיאגם די בױם9אויפג םיש
m באריכם j9a<VBin< א אפגעגעבעז m לאגע ר9י 

י *יז  איגעשפײ האם דינןװי באריכם 191 •19לאקאל י
jy 9גײיס די לט9< iaw iai9i י9י פיז «  9לכ9ײ ײני

 אר־ צײם 19SHP לטגיםפעסיג9ה1פא אזא אץ האם
 האם J9B װאו גע'נס9ג א jm ר9בײם1א די ם1גאנמי

 ר9ײס31א די 1װא jim סס־געװאו נים ױגיאנם םח 19פיי
 איז באדיכם j״t .jrn' א 1פא געהאט א11ם האבזח

י jib ן9יכם1בא די jib ז9ײאר9ג נאכגעפאלגם  *9ל9י י
ענ־ די באװיזען באשײגפערליך האבען 9װעלכ

jm* 191 װאם יעמנג  pm פארגעקופעז צײם i9 i J'M 
ײסעד■ארב יד jib חאלםונג חװ־ jm איז ^לאגיעפסי

 געװען אױועועגד גראדע איז דדבמסקי גם9פרעזיד
 jtm קאגפערןנץ jib וױים דזװי איז םיטי ס9קענז »יז

 גדם םײ J939PVO is נאעגט זיך געלצגעגחײם א געחאס
ם די פיז 19ט9פארסר יי מל  באדינ־ םיס םײ און לי

«ט>ojn »9>9 אין jtxp 19ד jib ץזגמג
 די חאם קאגפערענץ■ ijn מים געװארען פארםיג

ױ דארט ןיעיא ו ו9יו it 1901191 זי i  is רזםימנר n 
 — 1לשטײ19י ■8 באריכםעם — װאך 9099ל ,ל״®
e נדליד9 יתיאז די האם in i9ivo פאו־תאגדלװגען די 
 דדײ ״ױים־שסיקס 19י נדם ם19ימ11א ם9ל אג*יטב *ז

0911 קאטאן 9אל iv< לואים סייגס סון קאםפאני״ מדס

jim בא• 901טי די װאס נײסער1א ס9דר טשילדרעז 
ijn 9איי איז טטמט9ש  n t n v לם9שם ימעגם11א 

 פרויען 1פא שטוגדע א JU 86 0190 פיניפום א אײז
 ביז זיך קויפען1פא װאס 0909דר אױף ארבײטען אס11

 שטמ־ א 0190 40 ;יל90האל ז9טו« s דאלאי־ דתיסע
 קױ■1פא מאס 090911 אױף ז9ארבײם װאס די 1פא 9ד

J9B 46 90 ז9םי* » 1דאלא 46 גמ דך jim9נד1שס א נס 
 ם9 .090911 9ר9ר9טײ אױף ן9או־בײט אס11 די 1פא

 אלע 1סא סקעיל חײדזש 191 01909191 יו1א 01911
?01909 0i 9i 9iB 0 jim. זײז זאל 11119091 די װיפיל 

jib 190910*9»  n  m m 9ם1פי 19י םיט ױגיאן חנר 
T» JVBImi ^!1א מאס 19או־סײס ז9פתי 9אל אייני- 

 נם9ײניגסםjib 11 11119091 א 191י1ק װ>ד ®ױ בײםעז
 ס19ימ11•א 191 שסיח̂ו י1 יף1א האד א אלאד1 אײז

 שאס אין 9קאםים ■וײח א פאל J90sri9 ois אײן פירם
jim ט1פי m1״ jאג־ 191 שא^ 1ױניא ל9ש1919פ9פי י 

i9 0190י1 i0 ii pm1״ jib J9*MT191 J90בײ 190ײ01א י 
אס.191 ן9האב זײ װאס פיםעג J9ל9*י9סי א

 מים j9*ifH9i ײם1בא יר1א pm 019אגרימ 191
 סיםי. 09T19P Jio קאםפאני׳ 0190191 אתעס1< 191

j9־'np י1 im i די אױף ליד19 ז91זײ i9 i jib ״ו־ײם־ 
 19• שסיתת 9P»ni9uni 919091 וײ סיט סטיקס״
 לימס 919090 י1 אױף T9W״oio האס פאו־די שטעדע
 19ײ1 ס0190י11« 9ײ1 1&א ן9111ל1אנ11סא אז־סײט.

 ס1סײ אין פירםד* 1ײאלקע ״אילײ חמ* םיס jm אויך
ממעסאם̂ז jib מילס״ !יםיע ר90*גא די םיס jim לואים

 ברעכען פאר באשטראפט ®ירמע דאלאס
געזעץ. שטונדען־שכירות דעם

 jib 91אײ קאספאני׳׳ ן1אל יל*90ס־א10א01יגי1« די
 ׳090P90 דאלאס׳ j'M ם901פי 09ײ קאסאז 900911 די
y ית 9סט19םארביס די v n u iiu  W ייו פירסע r־D9 

 ר901אי די 0B&9PM3 190בי אזױ אס1 90ל9װ 019191
 אלי19191 ן90צ9ל J1B 091 צײס J’M 191 שאנאל91

 מװייסס איז ז9ײאר91 באשסראפס pm שסאס׳ אין ססרײק
D9i 190910*9« פאר אלאר1 24500 םים  J9191 שםת־ 

 901פי זײ דארף שםראף 1919m .99191 ךשסיחת9ד
 ־9P 191 פאר י9י P90 ר9^בײט 9איי 19ריק«אל1צ

i9x 26 וױ 191י1װײ מלס91 די האס זי װאס אײם 
 װי ײם019אװ *9« קסםרא9 די jtm שטוגדע א סענט

 יד1א ם9ײ י9ק־י9ב 9oio די ־.9« שרײסם 99191 י91
דאלאז־. ר9019טױז 919שײ 19091019

o סון n 1םשײדמ1א די pm מוזא־ 1909191אתים 
j9 i — 19לױס — 1לשםײ19•י שרײבס out אסעך די 

 פאר־ 19אז־ J930&isou םיח 9'סמ'ס1פא װי ס1שאפע
J9P91 איאט יזב .0190910*9« 9י9זײ pm שםת• חמ־ 

 *010 סױטער א געווען דאלאס איז 99191 שסירלת ען ו
שסאס

 מארלענ־ אגרימענט דרעס לואיס םײנט
יאר. א נאר אױופ גערט

 jio סאאח־ ם1חשאי ח-עס םילק jim קלאוק די
 םיטיגנ םפעשעל א בײ סאשלאסעז האס לדאיס סיעס

is !דעם פארלעמעו־ע j o iw m די םים ם19ים11א 
i נאר *9« סתים לי90 ס9ײ r  V. 191איצסי 09י לױט 

 191אײ 190 30 !אסיס J9091 !90 T9H ט׳19ים11א
 .1911119119 װיל !90 אויס אױס ײם1 אגו־יממס 191
n קײמװ• אױס  jio ם ױ  פאוי־ אזא ארײן ים1 שיקם ד

 פ19119סארל אױטאםאםיש 0198ױ1א חװ־ רם9ײ לאע׳
יאר. א אך1 אויף

 אטװחאלםעז 19191191 ו90באשלא pm 09 כאםש
 jib 191910091 איז יאר׳ א אד1 פאר ם19יפ11א דעם
 םים 9קאנפערענ J9091 is 9 1919191 סאשלאמװ אױך־

 J919090 919090 19י90ש1»ײ J919H 0י10 לי90 י1
 אח ײט019שםיק־ *9« ז9ײו1■ סאשנױםעז is אזױ וױ

קלײ *9« הײדזש םיניפוס א אײנשטעלען J91911 אויד
.01נע
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 1לעיסא D9i J90910 1אי לדע1ש 1911091 901פי י1 האט
 J909101SB9 איד 19סאפויל jim ץ9191 01ילעישא1

 *911אײ ײניא!׳ קאמפאױ 191 םיט T9H1.TX90 91אי
־9של91 איר סיס האט זי װאם oi9oni9 091190שלא

190 jtm װעם זי אז .19ײם019 91אי 9אל 190װי לאזען 
 ל919ש9119ם1אי 19119 ן90שלי1צ19 זיך 19190« יט1 זײ

 װאס 19י11י 190ײPM 919119 019 09 90ל911 1919
אױםקלײפמ. 19ל9ײ זײ

19191J9 01פי ל91עשא119ם1אי די װאס קאםף 191
 זײ9■ר י1 •1יא 1פי 190אי 1שױ זיך ציט 9פירמ 191

 JIB 091 0919191191 פתי יPM 90TB 191 JIB 1 1י0191
m פץ 1909190 יטס9סס ד9ײם1ײ po 19י1 יםם9חש. 

 1ע1יזי1גאJ90U91 19 זיד האם ל91שא9119ם1אי י1 1װע
o די i9191״ jib i  *9119 ,קאםיא! זײ האם ׳901פי 90

 יײ01א די 19לא! is ים1 ז9םיםל 9גליכ9ס 9ל9 091191
jm* 1 זיך 190  .J9 i'p i9 ii9זײ 190הא פארלײם י 

9 01’P19119 091091 90ל9ײ ״19לי ״לאיאלםי PM 
 זיד כז־י ימיא! י1קאםפא א 1אי 19191191 לט9119ײ19פ
 190הא װאס ךי ץ.9191 191191 ם9י jib 19ײ1רױסצח־9

 סיס־ דמען אל1שא9ת9ט1אי 19י J9 1909של91אג זיך
 1אײ 190HM שא• jib J919191 os9T9ioii9 לעכװײז

 חאם ל91שא911901אי די .j90״ns 9 1919 אויסוײיד
 jib ם9קאםים סטרײ̂י אין רט9רקל9 שא• ם9י דאז
 19• 19חאב לכע91 ססארס ם9ייק9ג 190הא יתיא! חנר

 שאי• 0911אי J9191 009091 אס1 090911 זײ קײפט
 סםו-ײקער די םים תמ9לק9סאפ jib 191 סיםפאםיע י1

 ,J9191P910119 האט ד J1M תרפילם 9םירם די האם
 190ל91 ײניא! 191J919119קש1חשא1אי אן 00191 םי!

090190 is  j r n  m 01900 1 1909פיק. i9 i אייל 
191 jib 09 19191 אל1שא9119ם1איi אגקשא!אמחש

•19שסאס 9יגם1אײ19ם
 9פירס זײ פארקלאגם 190911901»־ האם 1יעיא די

 אתםער סאאװ 01ישא9ל1 לזױסאר על1שא9119י פאר
 1911X91 זיד 190הא 19191190 די געזעץ. גנער91 דעם

 T9B15 09ל P0 י1ײ J906 09i pb סײס> 190א1 זעקס
 jib 190910190 סילע jim סקי1חסי פחחידמס לי.1י

 19091אױפגעס ז91זײ או־סײם־ער די jib jim יתיא! דער
 עקזא־ סרײעל ר9י חאם איסט .19119• בײם דות9 אלס

19190 jib 19סאס סי חשזױםס סאארד׳ לעיבאר ר9ד<
....... אגםשײדעג• 901םא19יסעדד1א די ז909191ארױס

 1יסע1 געלאזם ז9האב קאססאױ ijn פון 019לאי די
1 m אץ אפעליחמ 19װעל 19  19191 1900191 i 

אגםשײדתס

 במנען מנםשיידעס כאארד לשיכמ־
מםפאני״ ״דאנמלי דער

 -1919ל91191 *י אמסעתןױממיל דעוי lira 9 ײי
jib o n 091 1919פײ אױ *’J 9 i i r  •P סון ױסילײ 

 J901P9U9 P 1» ׳0P1001 1919009מרײ90 09י
 ײ1 190י9ל ל919״9נ J» 19B91 191 19י י9 ׳09נײ
 1901P9H9B PM 09 J9091 191 19® יײ>90 019יש9ל

191190 19191 i קלאגען jib אל,19ש9ת9זױנס דלר

 װאמז אין דורך פארם מםזניםט
m m  n מפםימו םחוז 

האטפײן.
iזױ  j ר90וקםא9קל 191 םת 900990 פאז־ 19װאל 

J9 09ײ ׳91919? .9019190 1אי סאאח־ חשאמם H 
 ׳19090P9 J9016 09י .J919191 190190 ז9עהאלם1אפ

jynr ם91910אײ אוז ר91קי'חש אס 1919191 עתױילם 
 ־99 191 .1909יט19י90 9ד19טשײד19 םיט 19019190

 סי־ דײװ ,091P0 01919 1פא 091119? 19יסטיש1מו
PM .J90191 19ל909101דו.

 9פסם19ש i םץ 191אײ 19191 איז קאמפײ! 191
091 09 J91 J9H 01י09119 איז J919TI91 מ את~» 

90191. i קאםעיסטעז J9091 לס9שס9«9 ױס זיך 
 צי קאמיײז 19זײ 1אי 1919090 90סלי9ה 91קײ 1םא

i ?091119 19?תױיל p i. פרובירט אםילו 19091 זײ 
 לכעס91 ׳19ייגי 19י איז 919̂דם9ראם די 1פע9של1י19
 מינז־ i סװישע! מםוײססומ גרױם 1901910119 ד׳אם
 •190ל9191 יט1 1909 19091 19סיסל 9אל i .19גליד
191 ?091119 1011 PM19ל9עפ.

 1 אין זיך האסזמ קאםפײן זדיסען 09י 190אי
 אם1 םיםגליחװ* סאל i 900911 סאםײלמם 19װאל

91 191J9H09 .01?שא9ל9 1אי 19ײ J909191B9 J9H 
»19191 0191111 J 9 n i אק 19שםימ i .װאלען 

 שםי־ 790 םיט 1919191 חױילםpm 9 י91קיתש אײס
 1919191 עתוײלס pm 19019190 091910»״־ ז;9ס

 ססי-יסת9? 1919ל909101ײ 191 .190שםי 779 םים
1 -D9T119? W O1י P0־J901919191991 י»91 ׳ 
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 ןופנע־ m נים־נודס נרויסער
 אנםאזנעו אונײםןר ודיל שםעלפ
פימפ־ליין דװמונײו זיד

ט ײ 4 ז 20•

 אין ארגאגײזער אינםערנעשאנאל מעםיד״אם, דזשעגי
 דוביגםקי, פרעזידענם צו באריבםעם םראנציםקא, סאן
 און ״גאנםנער דער םח ארבײטער הונדערם צווײ די אז

ע םאםערן םי  אינטער• דער פון םיםגלידער מילם״״ ני
 ■יקעט די דורכצוגײן אנטזאגט זיד האבען נעשאגאל׳

 םםרײקעז וועלכע יוניאן דזשעגיםארס דער פון לײנס
געבײדע. דער אין

 םיםגלידער איגםערנעשאנאל די םון האגדלוגג די *
 אר־ איז לעקציע נויםיגע א געגעבען באםעם די האבען
 ניט איבערהױפם האט םירמע די אײניגקײט. בײטער

 אר־ ארגאניזירםע אוץ ױניאנם צו ליבע גרױםע צו קײן
 דזשע־ די פון קאמף דער אײדער װאך א מיט בײטער.
 אנםזאגט םירםע די האט אנגעהויבען, זיך האט ניטארס

 געארבײט דארט האם וועלכע אנגעשםעלםע אפיס אן
 יוניאן ארבײםער אסיס די וױ גאכדעם באלד יאר״ םיר
 האד א מיט ,שאפ• ארום ליפלעטם סארשפרײט האט

 פרײװעם א ארױסגעװארםען םירםע די האט שפעטער
 דער יאר.־ סינף געארבײט זײ פאר האט וואס סעקרעטאר

 ארוים־ אויד איז ױגיאן דזשעגיםארם דער מיט םכסוך
 אר־ אז אנטזאגם האבען זײ װאס דעם איבער געקומען
חגאיגםטעיטען. אים געוואלט ניט און בײטער
 באמש איגטעתעשאנאל. דער טון טיטגליחגו די
 09 און אױסגײן בײם האלט אגרימעגט אייגענער דיער
 דעם באנײען םאר אונטערחאנדלונגען אז איצם גײען

 ■יקעם זײ דורכצוגײן אנטזאגט זיד חאבען אגרימעגם,
 געשלאםען. איז פאבריק די און חשעגיםארם די פון לײגס
 אוױ דארם איז אײגיגקײם ארבײםער סון גײסם דער

 קײז נים זײנעז װעלכע פארלעידיס די אםיא אז שםארק,
שאי• אמ ארײז נים אײן־ זײגעז םיםגלידער

 פראנ־ סאן אין טרייד ניטגודם אין אגרימענם דער
 ברענ־ פארחאנדלונגען די אױםגײן. בײם האלט ציסקא

י רעזולטאטען. קײן גיט דערװײל גען  פאדערט יתיא! י
 דעם הױיטזאכליד און שכירות די אױף חעכערונג א

ל געחעכעדט ואלען שכירות אז אגריםענם אין •ונקם  װ
 לעבענס־םיטלעז פון •ו־ײזען די אױג אױםאמאםיש רען

 פאר־ די מער• אדער יראצענט םיגף שםײגען װעלען
 געװא־ סארהאלםעז זײגעז *ירםע דער םיט האנדלוגגעז

 אנםזאגם םירםע די װעלכען ■ונקט, דעם איגער רען
נאכצוגעבען. זיך

►-j ®גערעכטעקײ

 פון ארגאנײזער דזשענעראל סלאטקק. אכרהם װי
ר ם אן פירט װןלכער עונעשאנאל• איגט דן  םםדײק׳ דן

 די־ גאװערנאר האם חנינםקי, פרעזידענם צו םעלדעט
 קאנסטא־ םםעים די אריינגעשיקם םישיגגען סון קינסאן

ז שסעט פיר די־ איז ביולארי ד מ אן< גײט סטרײק ת
b a m  b b a b  b b b ^b  b a a b a b  ^ ^ ^ ^ b a a b a a  a ^a  *a  .___ a.סםרײקער די סון םום דזןם ברעבען צו פארזוך א אין 

 »יג” *י האס «י בתמו• באלי די אדױסהעלסען אן
די ױ שיקס לי ן  oyi סרןץ ססרײמד# וײ געגעז ו
דעד צדױגגעז *ו דאדט קעםטען דועסםאנעד די װאס

UkB tMA AABBBABB U (B םים טארזזאנדד׳נז און געועץ דאס אויססאלגען סיד&א- - ■ --------- -------------------'*-------- 
BHAM bL|> MMtLlHMklBIB aBBUB BBB    - - - - - - - . , - _זײער אלס אױסגעקלימז האכען זײ ודאס יתיאן ךןד
B B k t M M t  B B B  • u Ab a u a  b  A A B a b m b b     — אױטײכם דער אוגםער אסשםיםונג אן אין ■ארםרעמר--   
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ד ת«א n האט אאשסיטונג מ טן W אגאלי9ג * v n 
 באשטע־ איז איז שםימװ די •ון מאיאריטעם גרזיסן »

־ אײטױמ די אלס יבאאר דאד ®ון אזראײמ מיגס ײי
»n w n די <יז 

ו םיט חאגרלטגען ן •ירסא• ו

̂נאל  צודיין של״דערה סאנטרעאל איז אינטעונ
וענירונט־נאוד פה ,אפןנסיװן׳

שעהן בערנ^רד פון
n ל. ». ^רגאג״זער גענעראל  a• .י

םאר געוואחנז אנגעגומען דינען װעלבע געזעצען איבאר עם ווען צייט זעלבער דער אין ־גגעםער

 פעסס שםײען םפוייסעו אלמנא
 כרר און פאליס סםײם םואק
אםאסעס םאמ ־

 שזך דרעם קאטאן די אין םםדײקער טויזענםער די
 מישיגען, אין קא&סאני׳/ דרעם *אלפענא דער סון סער

 ברוטאלע די טראץ לייגס׳ ■יקעט די אויף סוטיג שטייען
סון םארסאלגוגגען די און שלעגער סון זײ אױף אטאקעס

 אין מלחמה די אנגעהויבען זיך האט
 ״סעיר־וױיחש די האט אייראפע,
אינסטי־ אן מאגטרעאל, םון באארד״

רעגירונג, קװיבעקער דער םון .םתיע
םא־ די אויד איז עם אז באשלאסען,

גע־ מלחמה א אנצופאנגען *ייט םיגע
 גא־ געמליד, האט, זי ױניאן. דרעם־מאכער אונזער געז

 דער אין לױךארדיגאנץ א איינםירען זאל זי אז שלאסעז,
 פאר־ זאל וואם פראװינץ, קוױבעקער םון דרעם־אינדוםטרי

 יױ אונזער וועלבען אגרימענט, קאלעקטױוען דעם בײםעז
 םאנופעקטשורערם דרעם דער םיט געשלאםען האט ניאן
.1938 מערץ אץ גילד

 דער אונטזנר איז װעלכע באארד״, וױידזש ״םעיר די
 דעפאדט־ לייבאר קװיבעקער סון דירעקציע אמ השגחה

 קוױ־ דער פון געווארען געשאפען לכתחילה איז מעגם
 טרייד־יר די מים קאנקוריחגז «ו כדי רעגירוע בעקער
 שױן ױניאנם. אינטערגעשאנעל די םיט םפמיעל ניאנם,

 קאמף א םירט רעגירוגג קװיבעקער די װי צײט לאגגע א
 געשא־ צוועק דעם פאר שוין האט זי און ױניאנם געגען

 צו ניט איר געליגגט גליק צום אבער געזעצען. רײ א םען
ם מאנבע וױל. זי װאס דורכםירען ^  שטאר־ א גיגעז ױנ

 געווען איז איגטעתעשאנעל אונזער וױחנרשטאגד. קעז
 וױ־ שםארקען א ארױםצואוױיזען יוגיאנם ערשםע די םון

 רעגיתגנ די וחנלכע אטאקעם אלע געגען דערשםאנד
 איגטערנעשאגעל אונזער אונז. אױף געםאכם געהאט האט
 װעלכע אויף ערשטע די זײז צו םזל דאם געהאט שױן האט

 אנווענדען. געוואלט מען האט געזעצען אנטײױניאן די
 געחאט האב שורות, דאזיגע די פון שדײמר דער איד,

 צו פירער טרײד־יוניאן ערשטער דער זײז צו זכיח די
 געזעצען. אגםי־לײבאר די אונטער ארעםםירם װערען

זײז צו ארבײטער צוױנגען אין באשולדיגט ווער איך
A ■ IB AAA A BBBABAB• BBBB BBBBB BBBBBftB BB BMBÂ A AAA. -ווערט וראצעס םייז יוניאז. אונזער פון מיטגרידער 

 צװײ אויד נאװעםבער. אין פארקופען זאל ערװארטעם
 אינטערנע־ םאנםרעאלער אתזער פון באא&טע אנדערע
 פח ביזגעם־אײדזשענם םאװעראװ, חשוליום שאנעל,

 טשערמאן ברעםקא, נארסאן און לאקאל, דרעםמאכער
ת ערססעפר־רעסד פון  אגגעקלאגם דאוי עזזײג ןגמש,נ

געזעצען. אנטי״לײבאר די אונטעו געווארען
 מאס־מיטינג גרויסען א אפגעחאלםען ,תאבען םיר
 אר־ 1600 ארום װאו סעפםעמבעה טעז29 דעם פרײםאג,
 איגםער־ אוגזער פון םיםגלידער דרעס־פאך, «ח בײמער

 גזד וראטעסט שארסען א אױסגעדריקם האבען נעשאנעל,
 •ראטעםט־רעזאלוציע א באארד. פעיר־ודײדזש דער ן5*

 איז לײבאר־דעפארםםענט, צוס געווארען אפגעשיקט איז
 קאםעגאריש זיינען מיר אז דערקלערען, םיר וועלכער

X■ מיר אז אח דרעם־טרײד אין ארדיגאגץ אן געגאן I 
 ארויפ״ עם װיל כאארד פעיר״ודײדזש די לםאי טעסטירען

גװאלד. םיט אונז אויף צוױגגעז
 םיר האבעז רעגירוגג דער וװ רעזזלוגיע דער זדן

 דעם געגען וראטעסטירען מיר אז קלאר, געמאכם אויך
 או ;ארדינאנץ דעם דורכםירעץ וױל פאארו די וױ אופן
 אנװענדעז וױל זי װעלכע םעםאדען די פארואסען מיד
 ארבײםער־ פאר שעיער די אין װאלען דוונפירעז בײם

באארד. דער צו םארטרעםער
 X לײבאר דער געתאלפען. האט •ראםעםם אוגזער
 פעיר־ דער איגםםרוקציעם געגעבען האט •ארםםענט

 ■לענער אירע אפחאלטען דערװייל זאל זי באארו װײדזש
 װי־ חאט רעגירונג די ארדינאנץ. ^עם דורכפירען פאר
 אובזער געגעז סאן oyty וױל זי ודען אז אײגגעזעז, דער

 םיטגלי־ סאלידע א זיך געגען זי חאט איגטערגעשאגעל
 לױנט עס וועלכע טיט םענשען םויזענםער פון דערשאםם

 ניט איז עס ײעז איבערחױפם אײגרײטען. גים איר זיד
 קוםם שורות דאזיגע די שרײב איך וואן װאלען. פון װײם
 װאל־^ם־ שםורםדיגער א יראוױנץ קװיבעקער איז פאר
 זײנעז קאמפײן דאזיגען דעם אין פיין,

זמד א סאואן איז עם וױיל פאראינםערעסירם, שטארק
aaubIA bMb *a b b  AAABBU BAAAB b AB ABBtbiB bbabAA b BB ABBנםי־ רײ # סון וחגיעז ■טור םיר ייעלית אסשר סענונג*

ס, דופלעםי איצטיגער דער םון צייט דער תנ רעגי
 אינםעג־ אן אז מיר פירען צײט זעלבער דער אין

 דרעםמאכער, די צוױשען ארגאניזאציאנם־קאמפיץ סױוען
 ארגאניזירען םיר גלענצענדער. א איז אפרוף דער און
 ארבײסעו, אזעלכע אויך שעפער, רעארגאניזירען און

 צװיי םאר אונז םון אפגעםרעמדט געוועז זיעען וועלכע
 שעפער, נײע אייד ארגאגיזירעז מיר מער. און יאר

 דער סץ אפגעריםעז אינגאנצען געווען זיינען װעלכע
ױגיאז•

טרײד. קלאוק אין שטארק אוייך זיך טומעלט עם
 קאמ־ ערנסטע קאנאדע אין געבראכט האט פלחםה די

 שוזןד געײאחנן איז עם ארבייםער. אלע פאר פליקאציעם
 פון פרײוען די לעבען. א מאכען צו ארבייםער אן םאר

 X »אר ײי הױת און געשםיגען דינען לעבענם־מיםלען
 און פארדיגם וױיניג אויד ארבייטער די האבען מלחמה

 זיינען גיטא׳ יאז־ זיינעז קאפיטאלעז אפגעשפארטע קיין
 שרעקלי־ א אין געײארען אריינגעווארםען ארבייםער די

 » שרים געגומען גאלד האט ױגיאן אונזער קלעם. כען
 אונזןו םיםואציע. געשאםענער .דער אױף רעאגירען

טאנצן סיד או באשלאס«ז, «אמ- דיד«קמאך^ א» באארד
 ימנממ־זגג א פארלאגגען צו וױ אויםװעג אנדער קיין נים
לוין• אין

 םארקעס גאנצען דעם אן רירט דאס וױ הױת און
 פארלאנג דער אז באשלאםעז, מיר האבען קאנאדע, אין

 בײת פיז װעחנז געשטעלט זאל לויךזזעכערומ א פאר
 םאראנםא פמ און מאגטרעאל פון צחאםען, מארקעטס

 אױבעגדןד די איז ױגיאנס אוגזערע םון םארשטעחער די
 קאגיד א אפגעהאלםעז דעריבער האבען שםעם מאנטע

ן גמז21 דעם זונטאג, און שבת טאראנםא, אין רענץ  י
 או־זיס• געװארעז באשלאםען איז עס ױאו ׳ם. ד. םען22

 ן אױן• לױךד״עכערוגג א פון פאדעתנג די צושטעלען
 בעלי־גתים די אז עחוארםען, מיר מאםשטאב. נאציאנאלעז

 *P װעלכי באדיגגוגגעז נײע די אכט אין געםען וועלעז
 1פי פרײזעז װאם םלחמה, דער צוליב געשאפען זיד בען
 זײ■ לעבענם־םיםלעז די איבערחויפם און םחורוו^ אלע
 1קיי ארויםחײזעז גיט וועלעז און געשטיגעז, חויך נען

ע ױג מ  ײ אןפארלאסג גערעכםע די װעגעז עקשנית אי
 מד די צו לוין־םטאנדארדם די םער־זױעיגער צופאםען
באדינגוגגען. יקרות שאםענע
n די jn x M y לעצםזמם דך האנען בעלי־בתים 

מד ײיערן אויפגעגעבעז האבאן זײ דיםארגאגיזירט.  ו
 אסםץ חנר פון םענעדזשער דעם אפגעזאגט קוואדערם,

 ייי גרופי א צו װי זיי צו רעדען וױל מען אויב אמ
 1« אײנעם יעדען םיט האגדלעז םח מען ױעםען. צו גיטא

באזוגדער. זײ
 ארבײםס־באדיגגתמן די ײערען פונדעםטװעגעז

 »לי ײרכגאפירט װערעז עם און אוגעהיט, שטרענג
אגרימענט. קאלעקטױוען דעם פון פונקםען

 םרײי דעם איגער קאנטראל אונחנר װיפיל אױף
:פיל פאלגענחנר אילוםםרירט אפגעשװאכם גיט ווערט

 ײ״ דער אז האם, פירמע עמבראידערי אמםעל די
 אװאמחא אײניגע געארבײם יוניאן, דער פמ לויבניש

 שגײײ א ארױפגעלײגט דערפאר םיר האבען אווערםײם.
 «־ בעל־חבית דער איז ארבײםעריגם. אײױגע אויף

מ ארבײםעז גענוסען אץ פארםײדיגער זײער ווארען  מנ
 אומיי ארײנלאזצז געװאלט נים אפילו האט ער ־אוגז.

שאפ. אין אים צו ביזנעם־אייחשעגם
 און ״סםאפעחש״ א געמאכט סיר האבעז

 ו דאס שאפ. דעם פון םיטגלידער אוגזערע אלע רופען
 1אי געקוםעז באלד איז בעל־זעית דער געוױרקט.

 אוגי םיס געשליכטעם און ענםשולדיגט זיך ױניאן,
 בלױז געדױערם האם ״םםאיעדזש״ דער סכסוד.

__ שטונדען.
 אלגאםײז אין זײגען םױיד איז באדיעמגעז די

 ‘אלגײ די אכם אין נעטס מען וחנז שלעכםע, קײן
אוםשטענדען.

 כאזונם דוכינםסי פרעזידענם
אנדזשעלעם לאם

ײן ח. פון שמ חבינ
 אין אונז בײ טרײד קלאוק אין סיזאז װינטער דער

 נים דיער געװען לאנד, גאטנעז איבער׳ן װי איז. שםאט
 מיר האבען אקטאבער און סעפטעמבער אין :גוטער קײן

 די און דזשאבם, אן קלאוקמאכער צאל גרויםע א געהאט
 קײן געארגײם ניט האבען דזשאבס געהאט האבען װאם
 X אזעלכע אונטער אז זין־, םארשםײם וואכען. סולע

 קײן נים מאכען מעטבערם צאל גתיםע א װען ױמונגען׳
 מאכען. ניט ■ראגרעס גרויםעז קײן ױניאן א קען לעבען,

 םריער פמ די אנהאלטען קען םען אז ציים, אזא אין
 אבער צופרידען. זײן םען דארף פאזיציעם, עראבערטע

 איבערהויפם ױניאן, א צופרידען. זײן ניט םאר ױניאן א
 וױי־ אזוי זיך פאדערט עס וואו איגדוסטריע, אונזער אץ
 היינטיגע װאו און מאנופעקםשורער, א ווערען צו ניג

 און ױגיאן, דער אין מעמבערם מארגעז זײנעז באםעם
 באםעם־ מארגעז זײנעז לײט ױניאז ארבײטםלאזע הײנטיגע

 אלע־ ױניאן א מח אינדוםםריע אזא אין קאנםראקטארם,
ארגאניזאציאנ^רבײם. אנפירען מאל

 אז שוין, איר וױיסט באריכט פריערדיגען א םון
 טײל באדײטענדע א ארגאניזירען צו געלונגען איז אונז
 שעפער. קאגטראקטינג אנטװיקעלטע ערשם אונזערע פון

וױיםען. מיר געגארט. נים זײנעז מיר אז זיך, פארשםייט
 וױיל, ערלײדיגט, גיט וױיט נאך איז אויפגאבע די אט אז

 אר־ שעפער קאנםראקטינג אלע ניט נאד זײנען ערשטעגם׳
 די אז גוט׳ גאנץ םיר װײםען צװײטענס״ אח׳ גאנידרם׳

 דפא לייספאר אד;ד ■טזזנעאג מילב עןדמ סקטאראטדנאק
 דזשאי די די« טאכען גויםיג איז עם איז ;חשאבערם די

 ארבײםם־באדיגגוגגעז די פאר פאראנםװארטליד מרס,
 דער־ צו דאס אום אבער שעפער. קאנטראקטינג די אץ

 ארבײ־ די איבער אנמראלק קריגען מיר םוזען גױיכעז
 האבען דעם אין שעפער, קאנטראקטינג די אץ םעד
אנהויב. אן געפאכם םיר

ta■ אונוער את זעט, איר װי n x אח ריכטיגע. א 
 אוד צושטערט און סעזאן שלעכטער דער געקומען אמר
 אפענהערציג גאנץ זײן אויד לאםיר און פלענער. זעחנ

 ױניאז דער אין רײבונגען אינערליכע די אז צוגעבען, און
 פין אװעקגײן דאס נאך, וערצו שטערונג. א אױך דעען

 דער אין אנחשעלעס לאם פון פײגבערג וױיס־פרעזידענם
 שלעכםע א געתאט אויך האט צײט אומרואיגער איצםיגער

 דער איז דעריבצר אקםיװיטעם. אונזער אויף ײירקונג
 גע־ איצם אגחשעלעם לאס איין דובינםקי ■רעז. ®יז באזיד

 פאר־ זײז און צײס. אין און נױםיג זײער און דיער װעז
 א שיקעז אחעד װעם אינסעוגעשאנעל די אז ױכערונג

 חאט אײגז» װי טער—גױטיג אויב און פארםרעםער,
.נחײטעידצופר גרױם ארויםגערוםעז

 פארבראכם איעאנצען תאט דונינסקי פרעזידענם
 טעג ביזי 6 געװען זײנעז עס אנחשעלעם. לאס אין טעג 6

 געשפרע־ מיטימעואון קאנפערענצעז, פון םעג ;יים פאל
 דער פון טעבבערס אומצופרידענע אײנצעלנע םים גון

 חשאינם א אדרעסירס דא האט דובינםקי בתדער יוניאן.
 פון םאסענפארזאמלונג גרויסע א און מיטינג באארד
 פארלאנג אױפ׳ן האמן״ װעלכע סאכער, ירעם אמ קלייק

^ ר9י «מ ג ו  אזױגער דרײ ארבײט דער פון געטטאפט י
 חאר־ און ווארים זײער איז פרעזידענט דער גאנםיםאג.

 פעפבערם׳ צאל גרױסער דער פון געװארעז באגריםם ציג
 איז רעדע קאנםםתקםױוע און אינטערעםאנםע זײן יון
געװארען. אויםגעהערם אויפמערקזאםקײם גתים מים

 רעז־ע דער פון אלעס מיט האבען אלע אז זאגעז
 געז־אנק דער ריכםיג געװען ניט וואלם אײמעשםימם׳

 אנ־ װעגעז אױםגעדריקם תאט דוביגסקי פרעזידענם װאם
 שעפער irsv די איז ארבײם לײן ביליגע די מלםען

 קלאוק־ װאס סױידזשעו תױכע זעלבע די אויף ניט אפילו
 דעריבער איז און נײ נאן־ איז געװאויגם, זײגען מאכער

 דער און געװארען׳ פארשםאנען קלאר נים מאנכע פון
 די אין דיםקוםירט לעבעדיג גאנץ איצט װערם פתקם

קרײזען. קלאוקפאכער
BBAAB AAB BBAAA BBbAA BBAA BAAAAABAABABABAAIABBliד7די ארן דיער איזנס אמ ארבײס ארגאנחאאיאנס 

 קלאוק דער אין אגריםענם קלאוקטאכער דער װיכםיג.
 װעט עס און .1940 דזשיז אין זיך ענדיגם אינדוסםריע

 את־ אלע פון אײניגקײט פולשםענדיגע די פאז־ערעז ייד
 צר• אומבאגרענצםער «לעד דעד איז סיטגליז־ער זארע

 צו אום םירערשאםם. דער צו מעמבערס די םמ יײײעז
װעט אגריטעגם איצםיגען דעם עסצרעזרבפא און נאגײען

bLb  BB BbAMBAB BB B̂B̂BÂ B̂̂B̂Â B̂ÂA B̂B bbbBBBB IfMזײ מאדערןן יײ y w p p p םמזחילף אח »“ i 
חאלמעזאנצו npxi« דער אין עלעמנםאן קאנםםתקםיװע

ט■ >*■׳ 1939 גאװעמ^ ײ ז ) ^ 21
 תא. דרעס אינטעתעשאגאל פון ארבײטער

 ביכער אױןן ח̂לאר ioo שטײערן־בײ
כייבליאטעק. 22 לאסאל פאר

 םאר ארבײםען װאם שעפער, 22 די םת ארבײםער די
 צוזאמעעע־ זיך האבען קא., דרעם אינטערנעשאנעל דער

 בײ קויםען צו דאלאר הונדערט בײגעשםײערט און לײגט
 ױניאן דרעסמאכער די וואם ביבליאטעק דעם םאר כער

 צוזא־ אםים. גײעם איר אמ אײנגעארדענם האט 22 לאקאל
 ארבײטער די האבען םומע דער םאר טשעק םים׳ן מען

:רעזאלוציע פאלגענדע אריינגעשיקט
 םאר־ טשערלײם, שאפ אונםערגעשריבענע די .פיר״
 ״איג־ דער פון שעפער 22 פון ארבײטער די טרעטענדיג

 פאחא־ בראחױי, 1400 קא&פאני, דרעם טערגעשאנעל
 דער פמ אסיס אין מיםינג געמיעשאפטליכען א גײ םעלט

רעזאלעיע: םאלגעגדע אנגענוםען האבעז יוניאן,
 אונזער סמ לײםטונגען גרויםע די .אנערקענענדיג

 x אונזערע פארבעםערען און אויםהאלטען אין ױניאז
 גלעגצענ־ דער פון אפשאצוע טיפער אין און דינגונגען

 יױ דער םא־ מעגעדזשער אוגזער פח 'פירערשאפט דער
nri גיבען זיםערמאן, ם. םשארלס בתדער ,22 לאקאל 
 די עםענען איר פון געלעגענהײם דער בײ איבער םיר
 אויף דאלאר הונדערס םמ סומע די ס,ראדעקוועדה ױיע

ביבליאםעק. אונזער פאו בינער קויםען צו
 ביישםײערוגג אונזער אז האםענונג, אונזזגר איז .עס

 מיטגלי־ אוגזערע קולםורעל מאבעז רייבער חעלפען װעם
 באגיײ ■מ קװאל שםענדיגעז א םיט באזארגעז און דער

 אין געפינען װעלכע דרעםפאכער טויזענדער די םםערוגג
לעבענם־שםײגער. גײעם דעם יוניאן זײער
ד זדילעך ,מידי------ סײגאאגאלעג דעד סיס באגיצען זי

איבערגע־ די פאר דאנקבארקײם אונזער אױםצודריקען
BAABABB BABAAA BBBABB BBAAAB BB baABBBAABM BBBBBAAברודער אגעגט, בימעם אוגזער פון טעטיגקײם כענע 

 און צייט זײן אװעקגעגעבען וואט ער האלענדער. דוד
 די פמ נוצעז דעם פאו שיארעגדיג״ גיט ענערגיע׳
 און דאגקגארקײם די פארדינט דערםיט און ארבײטער

 עפענטלײ דער אט אז תאפען, םיר אלעםען. םון אכםונג
 x טײלוױיז אים װעם צוטרויען פון אױםדרוק כער

 פאר־ דער איז אנשטרענגומ גרױםער זיץ פאר לױנען
ןאונטערגעשריבען^ גאנגעגחײם״.

קאמ. םשננרמאן פון םשערמאן קאראסיק, םארים
טאראן, חערי פוטלער, איזידאר גריגפעלד, נײםעז

 דושארדזש גראדעגחעים, טאקס פענדעלםאז, םעני
t טרעיגער, בעסי לאנדער, x פאלי אסאז,פר 

םערינגלאם, װײאלא דראטבער, מיני קאםילעזץ,
 אײדא םילװערםאן, סאריס ראזענבערג, מיני

 טאנגעסער, אױוװיע גראם, וױליאם פאםדזשער,
פייערם, עדנא םעםפל, םאול לעווים, בערנארד

אװיץ,לעפק ס. כעקער, רעי געץ,חשימי ■עריס
בלום, אבראהאם גלענט, דזשאזעף אלפערט, בעסי
םאם־ דאראטהי טײזער, ראח היטםלער׳ מאקס

 פאל־ םים געענטםערם האט באארד עקזעקוםיװ די
:בריף געגחמ

 שאפ- די דאנקבאר טיף אמ כאארד עקזעקוםיװ ,די
 שע־ קאנטראקטיגג אלע פון ארבייםער די און טשערלײט

 דרעם אינטערנעשאנעל דער פאר ארבייטען װאם פער
 יוניאך פון אױסדרוק פרעכםיגען דעם פאר ,יקאמפאג

 אז באװאוםטזײז דעם םיט זיך פרייען םיר אייגיגקיים.
 אוא 19&91 םיטגליחװ• אוגזערע פון פײל און רענק די

 אנשםרענגונ־ קולםורעלע די אין אינטערעם לעבעדיגען
יוניאן. לאקאל אךןזער םון גען

סמק.־םרעתסורמר.זינמ ס• םשארלם

פראםעסם און ווגנדעוה^ א
אקםא* 1907 דעט שבו^ פון ״םרײחײם״ דער אין

 ד9ארבײם ״גרופע״ א אז םאלדען,9ג געװען איז בער,
 9038 װעסם 270 םעראה חארװי פירםע 09די ר9י פח

 ״םרײ־ ר9י פאר ר9דאל 6 רם9בײגעשטײ האט םםריט,
םער. זאםלען צו צחאג א מיט הײט״

 X י9ז9ל ר9געװײגליכ דער מאם איעדתק י9י
ס וױ וױיסט גאם אז איז אגאנס אזא םון קוטט תי  איז ג

פ ח ג ^ן צו גרײם גאך איז װאס ״9די, ם  פאר־׳ דעם ש
 אידי׳ ם9י און בכלל קלאס ר9ארבײם דעם געגען ראם
) בםרט. םאלק שען

 פון ר9ארבײם נדע9רצײכ9אונם די םיר, װילען
 וחנל* שאס, אונזער םון אז ז9רקלער9ד דא בעראן, הארװי

 גע• קוים זיך האבעז ר,9ארבײם 125 1פי באשטײם כער
 גרויםען צום ,93ל9װ םענשען, טוצען האלבער א פוגען

 נים ,9ליני פארםיי די רחײם9בליגד גאך פאלגען שאנד,
 די װאם רעזולטאם רלאכען9שױד דעם אױף קוקענדיג

 פאראורזאבט האט סםאלין אח ר9חיטל פמ 9קאםבינאצי
לם.9ײ גאנצער ר9ד אויף

 X 190אוי םיר 19זײנ רונג9רקל9ד ר9ד אט םים
 פךן ר9ארבײט די פון פלעק םיאוסמ ם9י צואװאשמ

מ9ײ םיט שא■׳ ר9אונז  קאמו־ 9גרו« קלײגינקע די 1ל
באשםוצען. צו געזוכט אונז האבען שמשים נאצי

 ם9י אם פאראכםוע םיט צוריק שלײדעתמ םיר
 ד9י פאר אפען, רעז9רקל9י מיר און םהאט 19נלאכ9ש

 אז זיך שליםען םיר אז םײנונג, ר9גםליכ9פ9 י9גאגצ
ח 190מא 9ברײס די אן ^  םאלקס־ אח ר90ארבײ 9םיװ3פי

 שותםות, שענדליכען דעם םארדאסען וועלכע םאםען
 בלוטיגען דעם םיט געשלאםען האם סטאלין וועלכע!

ר.9חיםל ר9רד9ם
 U9 1אונטמרגטשריבט

סשטומאן. םארמאן, ד״ײמאן
שאנטציז, דײװיד פרעפםםעין, ראח :קאפדםע

מארים ליםװאלק, אײב שגײדער, חשאז.
baLLba baub buUaaabb bba bABaaABB,ללץ•9י אײב קאטלער׳ סעם זאלאן

 בלוגדא סאראה םעלדבערג טאקס בערמא! אײב
ריזזא קאנצעםא סאנבעוג לואים עיזעגבערג עלי
וױן9ל בעסםי 19X דײװיד ליק9גאי־ *

BBBBA auLaAAA B4AB BBBB BBAMB4AB AA A ABB B בעקער אירלעי סאש םאקס סאוואטע לואיס
 שגײיטר םעי יז9סם אברחם ■ינקוס מאריס
א9יx 90 סםראםינגער יעקב 19קאה העררי

 דגסטעיז9ב סטא9 קאפלאז סילװיא װאסס חש.
 פאוודא װיליאם פלאטניק אוירװינג האםםאן קאלמן

 פלײשסר אסתר 1רמא9ש 1דזשי חאבטר אױחױנג
 ק9גקבארס9פי סעססץ גוירםתד TIPOI'H א•
19X 99װס ספאגנאלא וױרדזש. גרדמאן ג

וױיםבאום פאלחזאםערלואים הײמאן ין9ם סעם
---    ■— t. ̂       a AAAA B̂ ABÂ BB aLaaa AAAAABBABB ABB̂aB ABעדעלסםיין מאלי בושוואלד טילי רןיגושין םיליא 

ra ■ײן לואיס n סגריםא סיליא זשײאר 
 אלגאזינא קריסטינא 1סולסא סיסאר בעתםםײן פעני

י9לאגג ל9סי9ס םלײשטר איעאליגטראפאלין יי9מ
- - - - - aAAbLbL BABBBA ■BBBABB BB̂ BAMA AAABABBווחײס ליליאן פארםאז בעגדזש. שגײדעד היימאן 

 V גיטםענם סםעיגגראכערקלארא םיל. חאגדעל חשאזעף
 ליואיס אליװ גודםאן מארים שטכםםאן

 גואםםראללא בעםי ליואיש בטםי קטראםין מ.
 שטײזפשלײ פעני 90אגרא מארי םאלאמאן דזש.

 אטסטר93לנא םאלי סאלארי אננא מורמאן םארים
 ל9ײנג לא9ב אלגאדנא נאר9ל9 בלוספארג יעקב
 ר9קאם סאלא- קושנטר בעגי קאסם םעם

קראוױםץ םילוױא זזיגש םטחמא װײנשםײז רי9ח
............... ..... - BBBBBMA BABB BABBBAB B AABABAAABר9שרײ חײם שיפםטר ראח גודמאז דזשייקאב 

םםריקלער ם._____________

 אפצר איבערחויפם און ארבײםס־באדיגגוגגען, אונזערע
 ר.9»9ש קאנםראקםיע די פיז םארשפדײםונג די שטעלען

מאטםטקםשורערם איצטיגע די אז זיד^םםגים, וױיזמ עס
■baaaa bBBABb BAB AbAiB ABAA abâabab bbbhab b̂ b bbaahbaa bbabaaדעם 193הא םיר דזשאבערם. חנז9ח צו אפעםים קריגען 

 ,פאראנם־ 919919אנג אונזערע פון איינעם אפס39< סיזאז
 צו ארבײט ארויםגעבעז מאנוסעקםשורערם װארטליכע״

 באלםע־ איגסײד די צייםווען דער אין קאגםראקםאר, א
 האבצן גאטירליך״ לײדי^ ארומגעגאגגען ז9זײנ לאכעס

 בא- איז מאנוםעקטשורער דןר און אפגאשסעלט, עס סיר
דאלצר. תתדערס סאו א םים געודרען שטראפט
 װען באחײזען קענען מיר װעלען זאכען אלע די

 אתזערע אין חערשען װעט פארשםעגדניש און הארפאגי
״קיין 1זײ גים ױצט עס װען רײען. ו י פ גאו ״זיי״ו און ,

19ל9ײ D90 צוזאםןן. זײן יפעםבערם די און כטאססע די

 די פאר האמװ׳ מורא ניט ׳19קטיר9םפ9ר םומװ רס9ב
 ק■9ספ9ר ז9דידפ נעא&טע רװײלםע9 די אמ 9אםם9ב

 -090 9ארבײםסלאד רחויפם9איב סעמבערס. די םיחװ
 דאר־ חשאבם. קײן מן9ג ניט זײ קמ 19ם אויב רס,9ב
 אין סרײסם־ווארם םדײבדלימװ א קזײמװ ר9אכ זײ 19ם

עתואר־ םעםבערם מאנגע או אםת׳ איז עם אםיס. •יוגיאז
- - - - - a—a a tê A ——*.a abbbaabab b b b  ABB IbBBBAA bbabAA BAB BAר9זיכ איז 09 *מ בעאםםעה זײער פון צוםיל אפשר ן9ם
--------- BBAAB ^ABBB ^AB B1AAAA BAB AAAAAAABAB ÂAB BAB ABBBAB^דאס ר9אנ דוײ,9ג פיל ר9זײ זיד פאדערם עם אז אמו 

 ײנקמ א םח ס9אציקאליפיקװ די פון 9אײג טאקע איז
 וס<90גס9 19091 ני 1אי יולד91 190הא צו 19אמס9ב

 צז סאל 09םאננ אפילו X90019 9פרײנדליכ חעפלימ
 <19ײלדיג91 א אק 9סאק און פײממ, 9פליכ9יס־זל1

• ס׳איז מאם רס9מנ9ם די 19י9רקל9 190דלי1פרײ ג  מ
w* א סאר ליד n מעגליזי. ים1 איז 09 זיאם און סאן צו
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אויף ענםפערט 22 ל8מס ױני$ו דרעסמאכער דער פון עהזעסוםױו
̂מוניסםישער PP8D8 ס

 ק*־־ דער םון דיםםריקט *סעמבלי nyoapx חנר
 לים־ t ס*נ*נדערגעטײלט האט פארטײ׳ מוםיסםישער

 *נמקיחנן די וועלכעז אין דרעס־נמרקעם דער אין לעט
 און ױניאו דרעסמאכער די אופן שענדליכםםען אויס׳ן

 האם ליסלעם דעם םון םןזז דער אדמיגיםםראןניע. איר
 אגהויבען נוריק םאחוך א איז דאם אז *נגעװיזעז קלאר

 אין ■ארםיי קאםוניסםישער דער פון םאקםיק אלםע די
 דירעקםער און שפאלםונגעז העאערײען׳ no ױגיןןגס ךי

 ױניאנם. די םח ענינים אינערלימ די אין ארײגםישונג
 ענטריםםונג גתים ארויםגערוםעז האט ליםלעם דער

 די האם דערפאר ס«ע«יעל דרעםמאכער• די אוױשען
n עקזעקוםױו n tr זיך האם אז־מיגיםםראןניע די און 

 אין *רײנשלעפען no *וריקגעמלםען כזזות אלע םים
 גרופע גרויםע t װען [.pans פאליםישע ױגיאן דער

ax r ארײנגעשיקם האבען םיםגליחנר r o y i  t חגר 
 אונ־ חוגדערט פינף מיט לאקאל פח באארד עקזעקוטױו

i פאדערענדיג onpjaopo פון םערשריפטען t לאקאל דער 
 זמנד־ די און בוגד חיםלער־םםאלין דעם פארדאםען ?אל

 אסעריקע, אין יארםײז קאםוניםםישער דער פון לוגג
 עקזעקוטימ די האס בונד׳ דעם »ט מרםײדיגם וועלכע
nntr זעלכער אלס לא#ל דער אז דערקלערם׳ וײ* 
 כאםש אויפגעםעז׳ ניט פראגעז פאליםישע קיק דארף

ura װעגןן פילען ארבײםער די וױ וױיסם o r• טרןיץ
- or  >npat or די pvwaasr רםײ*» orprt

־T פלעלונג אדםיגיםםראאיע. דער און לאקאל דעם

 םון רעזולםאם אלם נים קומם, ארײגםישונג די אם
 אדער איגדוםםרי אונזער פון םראבלעמען די פארשטעהן

 קרעםטען םון רעזולטאט אלם נאר ױביאן. אונזער םיז
 פץ רייהען די אויםערהאלב אינגאנאען שםעהען וואס

 8 פון פארמע דער אין אטאקע, די דרעסמאכער. די
 דער פון דיםםריקם אסעפבלי םען10 םח םטײטמענם

 אונ- באשולדיגם אפעריקע םח פארםיי קאמוניסםישער
 הים־ ״מלחםה t אנםוויקלען ירוגירען אין ױניאן זער

 ברד פענעחשער״ אונזער באשולדיגען זײ און טעריע׳
 «עפי- ״םארשפרײםען פרובירען םים זימערמאז׳ דער

 עקא־ pooanp די אויםמײדען קאנען ax כדי שעניש׳
דרעםמאכער. די םץ פראבלעטען גאפישע

 םעטיגקײטעז די נאכגעפאלגם האם וואס ״יעדער
 אײן קימ גישטא איז op אז ווײם, ױניאן אוגזער פון

 ערשטענם איז עס כאשולדיגוגגען. די אין װארם װאר
 1» גאכגעפאלגם כםדר האבען םיר אז באװאוםם, גוט

 רײהעז אונזערע ד״אלםעז פון •אליםי אויסגעחאלטענע
 מיםגלידער־ אונחנרע אלע בײ ונוױיסעגם, ;פאחריניגט

 איז אפגעגעבעז זיםערפאז גרודער האט םארזאמלונגעז
 םרײד־באריכםען באארד׳ עקזעקוםיװ חגר «ח נאמעז

 או זײנעז םיטינגען אוגזערע אײגמלחייטען. אלע מים
 לײזען און דיסקוסירען אוט געווידמעם ןדיט יעדער

 זיך םאר האבען מיר וואס פראבלעמעז אינדוסםריעלע
אז באומוםם״ אלגעמײן עס איז דריםענס״ גאהאס;

 אץ םעכםיגע א פאר פרײו דער איז וואכזאםקײם ביגע
יוגיאן. װירקזאמע
 די• אסעפבלי *עהנםען דעם דעריבער זאגען ״מיר

האט איהר פארםײ: קאמוניםםישער דער פון סטריקם
 אונזעדע יוניאן. אונזער אין םאן «ו וואם גארגישם

םײנס ארײגדריעוגג אײער געשלאםען. זײנען רײהען
!ארויס כאאס. און אומאייניגקיים

׳1ױניא דרעםםאנער באארד ״עקזעקוםיװ
י. װ. •1 ל. א• »22 לאקאל

 געווארען אגגעגומען איז װעלכע רעזאלוציע
ר. # 760 ברענטש דרעפ־פרעסערם פון
 םענשען מיליאנזנז פלאםען. איז איז װעלט גאנצע די
 אלע אין װי *ח פארגיכםוגג וגו םאראורטײלט זיעען

 םאלקס־ אידישע די װעלעז קאםאםטראםעם היםםארישע
 םיליןד דעען •וילען אין אםשםארקסםען. לײדען םאסען

 איז קאנאנעז די אױף אויםגעשםעלם גזנװארען אידען גען
 חאב דיער דיקטאטארען• גלוטיגע די פון אכזרױת די
̂ען און  געװאח̂נ םארגיכםעם זײגען לעבעגם םיל

 פזחו פון שטעםלאו איז שםעט די אין הערשם חורבן
י־ אייראפע.
| געשןילא סםאלץ האם װעלם־םראגעדיע דער אין אט

 ייז חיטלעד׳ז מים אפםאד זײן ראלע. שעגדליכםםע די
 VI r* גלײכעז קײן גים האם װאם פארברעכען *

 ם׳האפ •לתיס׳ געקומען גים איז םלחמח די געשיכםע.
 »יו עס ײם.1 לענגערע ן דערװארט שרעק םים איר

 פײןד חנם װעם חיםלער װען פראגע ן געװען בלוח
 מר דעס האט אפפאך סטאליךחיםלער דער אטגינדען.

אױריימ געגעמנז סוט חײטמעגש פת שוגא

 געגוג גיט טום לאקאל דרעם דער אז אגטדעקט, די בעז
 אויף ארבימזער. די פון לאגע די מרבעםעחנן «ו

 דעם *רויסגעגעמז באארד עקזעקוטיװ די חןמ דעם
:סםעיםםענם פאלגענדיגען

•2 לאקאל פון דרעספאכער די ״נו
 אוגזער פון אדםיניסטראאיע די האט *^חנדלאגג

 *ד און אײניגקײט פון ■אליסי * נאטנעפאלגט יוגקמ
 איגער אירע פיז פארװאלםונג דער אין זאמענארבײס

מ  פארםײדיגם לאנג חאבען םיר אנמלאמגחײטען. לי
 איז דאס אז געגלױבם, חאבען מיר וױיל פאליסי, וײ אס
יונקמ• דער פ*ר געזונם און גוט

 םיטגליז־ער אלע אױפגעםאז־ערט חאבען ״םיר
 םײנועם־םארשי־ •ערזענלימ זייס » אז אװעקאולײגן

 עקא־ אלגעםײנע די פון אינטערעםען די אין חנגזדיטען
 פארשיבען *ו געזוכם חאט ■אליםי די גוזען. גאםישע

שע די אװעק־ אח ■אלמױמ ממערי
שמז אױפ׳ן שםעלעז  זייניג־ מאנאםישע די ילאץ ער

 ירא־ די דערגרײמז *ו אוס םיםגלידער אלע פון קײט
 TP ארבײםער אםעריקאנער דער פון *ילעז גדעסיװע
װעגונס

 אדער אבזיכם אונזער געװעז גיט קייגמאל איז ״עם
 זײערע אויפגעבעז זאלען טיםגלידער די ז» װאוגש,

מ ײגונגען פעחענלי  זײ־ אוגמערדריקעז אדער אימרנ
 געזוכט גיט האבען םיר אנױכטעז• ■אלימישע ערע

 מנדלוגגען. אדער געדאנקעז קײנעםם דיקםירען «ו
 םיםגלידער די פון אײניגקײט געזוכט בלױז האגען םיר

 זאלעז ארבײםער אלע אום געבים, עקאנאםישעז אויפ׳ן
 חנר פאר קאמפעז טעגליכע די איז פאראיתיגם דין

 פ»ב* די אין סםאגדארדם אמזעדע פון אויםמלםונג
ר פון שוץ דעם פ«ר און ריקעז o אס יוגיאז• ת r 

 װעלכע ■אליסי׳ ארגאגיזאגיאנעלע אונזער געווען אמ
נאנגעפאלגט. געוױםעגהאפם האמן םיר

 פאר חאם װאס •אליסי די אס געוזען איז .עס
ד אונז לי  קרײ די פון אײגע בײאוקופעז געםאכט מג

 איג־ אונזער פון געשיכטע דעד איז יעריאדען טישסמע
מגען די חסטרי.  זײגעז אמדוםטרי אונמר אין מךינג

 האנדלונג אײגחײםליכע קריםיש. *זױ פונקט איאט נאך
 איז דרעסמאכער *לע פון קײסאםוגאוו אלגעמײנע און

 ןד־ אונזעדע םארבעסערען און לטאזפפיתאיאו נױםיג
 !ײם׳ איאםיגער דער אין אכער בײטנדבאו־ינגתגעז.

m קאגאע דיp r o אינמסםרי דעד אין מדינגוגגען 
ײ קאמתיםםישע די חאם שװערע, זעחר דינען ס  סי

װעלכער לאקאל׳ אונחמ־ געגען » אנגעהױמז
ו עטראשסט ש איז כאאס שאפעז ז  די זדן מםישעני

o *גםעדגראבעז און דדץסםאכער די פון רײהען r 
ימקמ• אתזעד פון כח

 דייעקם זיד אז ס«ויג רמײיא ישאסטיאסמק ״די
יוגייז• אונזער ®ח אנגעלעגענחימזעז די אק ןן«ןיפו« ןן

 *וריק־ .קאםיםע די געשםיאט האם זימערפאן בתדער
 אנגעפירס האט װעלכע קריג״. םון אמעריקע צוהאלטען

 װען אײט דער אין נאך םלזזםה געגען קא&סעין א
 אמד־ק חגר פון דיסטריקט *םעםבלי מזעטער דער

 ״קאלעקםיװע געפרעדיגט נאד האט פארטײ ניסםישער
או וײנעז םיר זיכערקימױ. ט נ  פער־ ;קריג געמנן ^

 געױארען געמאכם גיט קײנמאל אוגז ביי זײגעז טענס,
 יוניאן. אונזער פון מיטגלידער געגען אטאקעס קײן
 אנ־ אדער קאםוניםםען םיליטאגטעז׳ געווען זײגען זײ אי

 אדער יארטײ אגדער איו עס רחגלגעו פון הענגער
גתפע.

 די װאס אםאקע. דער פאר אורזאך אײעיגע «די
o איז אנגעתױכען תאט וארסײ קאםוניסםישע rװאם ׳ 

 איז זיפערמז בו־וחנר אוגזעדער׳ פענעדזשער דער
 געשלאסענעס לעצםענס דעם געגען ארויסגעםראםען

דער מים םאװיעטען־רעגלרונג דער צוױשען פארכאנד
B U M  A t e *  U 4M ■  ■ ■at■■ ■ר ממגײרעגירו^ס  אױסגעדריקם קרעפטיג זיך חאט ן

חים־ מיט מיםארבײסערשאםם איז עם װעלכער געגען
לער׳ן.

ר םמ דיסטריקם אסעפבלי מנםער ״דער  קא־ מ
o גוט הייםט ■ארטיי םוניםםישער r חאםענארבײםען* 

מ געגענדיסיגע און  דינען די נאאיס. די םיט שטי
 זימערמאז גרוחנר װאס שםעלונג דער געגען חװ־ימר

גענוםען. י׳אם
 פון דיסטריקט מזעטער דער װאס אסאקע ״די

ly האט פארטײ קאמוגיסםישער דער o n r געמאכט 
 זײגעז די װאס דערפאר גים איז יוגקח׳ אונזער אויף
o אק פאראיגםערעסירם שםארק אזוי r פון װאוילדיז 

 די לײחנז n באזארגט זײגעז אדער דרעספאכעד די
 ראגג־ םיר װעלכע מים ■ראבלעםעז עקאנאמישע שוחנרע

 אונזער םעראריזירעז «ו פארײד א אח עס גאר דך״ לען
 ״איחר סלאגאן: דעם םיט פרײנד׳ איחרע »ח יוניאז
o אז נעמט r אדער היםלערץ׳ םיס פארבאנד " . . .

 האבעז מיר !ארבײםער תברים !דרעסמאכער
 אין אײגיגקײט פון גויטיגקײם די פארםײדיגם אלעמאל
 אסד אונזער געװעז אלעמאל איז עס רײהען. אונזערע

 עלעפענםען אלע האלםען *ו האפנונג אוגזער און ביאיע
 די םאר ארבײםעז *ו פאראיעיגם ײניאז אונזער איז

 םיר מ.אפרשתילסימג גאגמר דער םון אינטערעםען
o r נים אײניגקײם אין אונזערען גלױבען 

אנ־ קײן ײלדעז נים וחגלען םיר אבער
 םראקגיעס פאליםישע אומםאראנםװארםליכע פון גריף
רײחען. פאראימיגםע אונזערע אין

 אױף זיים !ארבײםער חברים !•דרעספאכער
ט פאחוך איז עם װעלכען געגען װאך דער ל מי  געגעז ג
 רײ־ אונזעחג איז יטעסארלידסא און אײגיגקײט דער
 יעדען געגעז באװאוסםזיניג און לגעדגיש האנדעלם העז.

 פון שוגאים אדער םרײנם פאסקירםע פח ססראשוגאק
אײי ארוגטערגעריסען. םאסקע די האס פען וועלכען

. . , םאםעז• בעסםיאלע
 חיםלןר׳ן און סםאליג׳עז נוױשעז במד דער

 יטויס די אױןי דיקםאטור זײן אויפגעכויט האם
 גןפלא״ • געװעז איז *רבײטער״ דײמשע די פון וערס

 עטערימר פאוו V און פרידען געגען פארראם געוועםער
י ני איז בכלל אט־יטאועאלפד אום אקם  י
ס בפרט. סען I או חילף סט^יג׳ t 

ײ איז אװעקגעשםעלם האם רעגיתנג  לי געפ
םעגשען. םיליאגעז און םיליאגען םון

n סד ו n r סמלתיו אםעריקאנער די האבען 
 פיז מאסקע t אונטעד באהאלטען זיד
 חני כלוםרשם געװען זײנען זײ ײט■הפריי און

r פח פארטײדיגער די פון גארד o r w p r• 
 יי געװארען. אתנםערגעריםען מאסקע זײער איז

ט שםײעז גאכפאלגער זײערע און גיגס מ  ■ י
 פון קאלאנע״ ״םיגפםע די אלס עפענטליכקײט

 דיי* «ז שטימר םרייעסםע די וױ — פאשיזס סםאלין
ד־•;־— אימפעריאליזג^ םשעז

 ארפייטי ■רעסערם דרעס פון םיטגליחנר די םיר׳
ע  At* מיפ פארדאמעז ׳00 לא^ל םח 760 בחננםש רי
o םארביטערונג אח r מד חװ־ סון פארדאם ײי  םי

מז געװאגט האט װאס רעגירונג שתי Jאונםערמ P t■ 
o םים r ייז ײ« קלאס ארבײטער פון שוגא ערגסםען 
o פיז r י י9 ערקלעחמ םיד בפרס. פאלק אידישען  י
 פ** טצוזאמ^ארסײ קײז זײן גים מער שױן קען

lyor האבעז װעלכע יעגיגע i t o ״ שענסםע די 
 חאבעז און םאלידאריטעט ארבײםעד פון
i פון ארבײםער די r פיז העגס די אין װעלם 

 און םרייחייט יליזאאיע׳װ!י פון שונאים
n םים *חאםען r אפערימגער 

 די בײ פעסס שםײען וחנלכע סענשען אלע את
r פון צייען o r p t o r, אױס םיר שטרעקעז 
 ים יעגערזיים אויף ברידער אונזערע n האנם
 “ *י םעגשעז פאלדןס און ארבײסער אלע תםען

o סםאליג׳ס m to.
««יסאוט וואסילעזוסקי׳ י.
)i ײט־םשששאזה קאפלאן׳

ראזוםני, י.

 אט װעלעז
אויםתבעז.

_ פעלער-אױםבעםערונג
 JPV'v יי איז it אויפםערקזאם, או־נז סאסט מעז

 י?י 1,ײ געװארעז פארעפענםליכם זײנעז װאם גען
̂םיגקײם״׳ גוםער  בײשטייערונמן די םח ,גע

p 1זי or פאנד׳ רעםיוחשי גאךסעקםאריעז y t 
P פיז rpoy אײברעהעם ברח־ער םעווד »

 ■ געשמײעיסבײ or דמארטםעגם םרײד מענם
̂ער  1 בלײן געװאחמ דיטירטקדע איז און פאנו *ום ד

 ייי.^ 0•ײ םוסע nr פיז םך־הכל nr ־.rcrir יײו
*3Wiiat וױ וײכםיג איז בײגעשםײעז־ס, or מו־טמענם
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טעטינקײטען בילדונגם אונזערע
o מיט r םמ אנקומעז npoini זיד ערעםענם n r 

אינ־ אונזערע אין בילדוגגם־אמייט ערענםטע פון סעזאן
אאיעס םערנעשאנאל n םים א^ניז r הילף o r  no 
o עדיוקײשאנאל ay o o n rr טת n r .אינםעתעשאנאל 

n יאי־ק ניי איז אונזערע לאקאלם פיל io r וגעגרײט* 
r» איז לעקציעס ?לאסען׳ פון מעזrגrם ױינע r 

iponr n די בילדונגס־םעםיגקײטעז. ^ a o ’o זיך 
n םיט באנוגען פער וואס r יר די װאס געלעגענהײם 
y שטודיחמ *ו זײ גיט ניאן a r’o n r געגענשםאנחמ 
on’o זײנעז זײ װעלכע אין r r a ’i n r.

 דעפארטמענט עדױקײשאגעל פון סורסען
 אינטערנעשאנעל. דער פון

nr עדױ?יישאנעל nr r® oapoonrr אינםעז“ 
̂לםוגג nr npoaw געשאנאל  pnr בתז־ער פון סאח

 on’oratnt אדיעז׳P מ• פאגיא ntorpvo און ססאר
 םיטגלי̂ח די װעלכע םים nronap פאלג̂ע איגט

מנומן: זיד ממען
;עםטער ממלטע nr קאגדידאםעז nr omp א
p אינםעז־געמנאל nr פת קאגםםיםמיע nr לױס r» 

njnr פיז םיסגליד nr זיץ וױל וואס ױגיאן j קאנ־ 
 קורס t דורכפאכעז oat באמלםעז t nr ייואט

 טתיד איגטעתעשאנאל׳ nr פיז געשיכםע nr יין .
p̂ פון עקאנאמיקס םעכגי?, ױ̂נ pr  nr■ אינחסם־ 
̂ױעס און געבוי ױע׳ מליכע אװ ױגקמ nr פוז פוג

or זנמגפענם nyarPt 1909 or omp tit• וזאס די 
̂לסען t nr קאנדידאטען זײן וױלען  פוזעז oat בא
נעסען• קווס דעם

omp t אייגגאשסעלס אױן װעו״ט nr םים־ גײע 
onrpnp זײ װןוס op האו יוניאן׳ nr אין גלידןד

םיסגלידער. םון םליכטען און רעכםען די
n r ̂על  איגס onmarnt oayaonrr עדיו?ייש

 אזוינע איץ סגעגסען ביזנעס nr omp םעננישזלן ן
 מלי םיט מ־חאנרלועעו פון ipntopb װי פוןגען
 סםאסוס nr ן קאססען oonont משםינמגן !בתים

 נאמך אױן• ארן ;געזעגען נײע די nyoaw יוניאנם פון
ביד די װעלכע אין טדיידס די פון iparotm יעלע1

.on'ovnyoamnr זײגען pnumt געס

 ח7 לאקאל װניאן איערײטארס הלאוק
•יאגדאם. ױיכע א ;רײטצו

 T״t PVfiP nr פון קאמיםע עדיוקײשאגאל די
n״onr ’״nr לאקאל or U7 גוגעגתיט nrn t 

or סיטגלידעי־ די nr atmun• בילדונגם ױיכע
̂ר• גלןטשטיץ• •9 סימזז•  ®יינ םאריס וורן סעקרעט
 or קאסיטע׳ עדיוקײשאגאל nr פון סשערנסח מו־ג׳
 •ororn מו־לױםיגעז זrלגענr גוגעשיקם אוגז

 וחנלען װונלמ עסעקאיל סגזשיןס^ו קאפיטע די
 אין פת׳ והײגעז־ 11 ׳atom יעדען װעו־עז מחאלטזנן

 װאוינעז• לאקאל פון סיםגליחד די וואו irמגענ די
oanr lP*t םיםװאד װעחװ געהאלםעז װעדען 

 וױכטימ אימז־ ײנקת mn פון o’ot איז שבת ימ
סו״ד־פמנען.

 סיס־ װעחנן *־אנזשימ װעלעז נײס *ו «ײם פון
̂וױילונג$ז יאזיוםס׳  מעג־ די לױם יעסקיסדיס און סן

 ?לס־ װעחנז אײעמפ־דענם אויד װעלעו עס ♦ןטעײקליג
 לײענעז• אמ שרײבעז חמ־ען׳ לערנעז «ו עגגליש אין מן

 איז װעלכעו־ ,np פיםן mat װעס קאמיטע די
 און mp אלאגעשתאינטע or פיז םײל t איגם יײז
.npooypnt מנזזוליז nra»p or סיס יייד

 מלגם: וױ אײגגעארדענם זײנען apan יעסקאאנ די
םען און nposnp יעז־ען  ׳otap איז זונםאג װי

anapaatoat פון npoojmta19 ׳ o rלעיד װעלעז םעז׳ 
npm t 11 m m  ipapapa opm איז n r אין פיי 

pלvapaap oppaotna 014 : ifttfr a rapa׳ ipapa 
 קאר־ ׳I’apaap pptpa 1690 ;opatna סםז־ים׳ םע16

npa 1377 בו־סמיוילן עי׳אװראק — po42 םםײם׳ 
mpomao 2202 ; p n r 't mp ,paprip pol4 ipapa 

po22 ]papa .papiap אײלא י3קא םםוײם׳.na
jpomax ]pnr און apan ipenpa איז etar׳ 

npa»nt U איז nr פזײ׳ irpapa orxpvi ipVn 
pnpfl] איז rלמripmnp 1966 : npanrta ra מל־

 *T 971 את ׳opatna יו,3?װ? oap’no ipapa ויאװ׳
IPopa ,pappp npo ד3קלױולא vappp. איםם pa

•pnr
ח־ ?קז?קוטיװ די א taדױקײשp די און מ tל tp־

r האבען לאקאל פיז פיםע  op’opao’intלrapaאוים־ ז 
: nrליaיםo.די *ו רוף

o לאקאל npraat ?לאוק־אפוײיםאו־ס: npmna״ n ro 
o’a און פיה קײן pa־ לט« IPantnP די פים אײד apa• 

o 03פןװזױילו אח ג3פילדו פח ליכקיים?[ ria r זיך 
pa n פיט rלapapקלא־ און ל?קצי?ם די מזוכם ! הײט 
ipoאל? איז זיד ם3באםײלי ׳ paaiapanpoaia.] אין 

pom] איז loar״
P'aapptpp ײ׳ מ : 117 לאקאל מ
 irnpoo• באדלסנדער״ ב.

.nponpapa קאפלאן, בענחשאמין
: po'&tP אלשאנײקעדױ

^ פיינבערג, מאריס א ש ם
.ntorppo גלאםשם״!, א.

 פאר רםעןp עמענט ױניאן דרעםמאכער
 עמטער באצאלטע &אר קאנדידאטען .

aapn’Tpnroma םשארלס nponpapa ,]aanpan 
npaaaopnn n פיז r אז ם?לדעט, ,22 לא?אל אז7ײ 

n r לאקאל oapop מז ן א npmpao'B n גי r  onap t, 
n קאנדידאםען pn װילעז װעלכע r באגאלםע npoap 

ppaa• n איז r די איז IP7t“ panapaap•
patopanpoam n לױס r  iao p'xao'ooatp n r ̂

op na איז ipntaapa onnapat בײ nprapaaat? n r 
t ,1937 איז  n r ormar npnp• na ]?ססנאלס oat 
omp ]pvnw&poo'o t איז  TPat&anan ]faa• n r אין 

n יוגיאז [at ןpהייםapapלpaat יוגיאז rוtaלםוגspa t  .a־ 
P oarpaanan o’a o r  opaa n rרrלnaײד onap tit 

nt o’a n rױפpaשםpלם pnpaa] מלאם. [׳אױפ pa ai״ 
ô napâ pa t  j r ?אל npn̂ ao’o 22 לאקאל פח opaa 

cat It n לוימן at jpornatp זײן װילאן r׳ nt־ 
oar ̂יישא די אייץ  tit לא?*ל ®מ po'atp ?ל3אדי

.omp
npn^ao’o וױלא[ װאס 122 לאקאל פיו ipaparat
n r  amp o r כא^ןלסא ipontn ,poaxpa ו זיך  ח

irm oo’a גיים npיpaיישpatל ntopynn לאקאל, פון 
npmna 218 פיו אסיס אין װישאעחס■״ ,nraa’ n r 

onoo po40 oopn, אויפ׳ן po6] .םל[»־

ער דרעם ס ע םעזאן. בילו־זגג ערעפעגען •ר
aro an אװגס׳ npstopt IP031 o r׳ n r  opn 

onpopnt opnn 00 לאקאל> a o r  ipapsrp״ap 
apלםtipo na] פים t פת לאקויא ip o a n r o r

no״npa ל אחppטשop’̂ p nym םארםאק׳ np̂ paa
n opaa״ant n r*  : papo n r  *pit |pa״[a* npo 
״ פלחםח״• oantB'IPOt o נ r אוץ װ?ל?ן ipvn 

pnpp o p r׳] eapripnroma פון j  n r .י. װ. ג ל 
n י<pסaapילotװ י• אח 60 לאקאל פון nyoinyaya אוץ r 

irnpoo פיו אװ 60 י^יקאל םח mn דיױז^תונסל? 
___ קאפים?•

o לויט ׳uppo לעגם?ז a n r  o r חר לממ ®ז 
ntopynn aaanma mn >]pa׳ n<npa ]p a r װי max 

mn^ao’o omnaan אי[ סײלג?גו«מװ30 60 לאקסל םת 
?’aa’p’io p ׳o’aaap פון קלאסען די a r׳ ant״npo 

naoripo זשתאלמם׳ ^  .pnotatPP איז eaprao npapn 
p a r  onpaapa] ב זיךtסײליaל זײ אק םppםשnaס jao 

o aan rip it ?װ?לפ an ]pmrapa ]po7rpa#t ]Pam־ 
.ooapaap a ro

pa'oa>m] פאל *n r  opaapa  ̂ npr npoana r
 - t  A M M M AV A M M k lk k k M I k A k lk A k k f tk  m  k■ A t בילדדנגס דמע אױמװברימזערען מער ג$ך לאקאל

poponamptאזוי [׳ op it ואל ^ ג pna t מ  i t  n־ 
pnpo ל  op מםײלימװ• ipapp זיך ואלמ onpaapa מ
pan] ]שױ ipntiapa onmatant אי[ 1909קל -n r 

ntoapai^ מ׳ j פיז poa»opa ל  mn .י« װ. ג ל 
oaana וײטױפמ■ »r כליק9§ ׳זסאיאליאס [at aa’p’io 

n סי?אי?ל ?סנליש, א׳ץ סלאממ r יש־שפחךאױ די 
n p o m t pnar.

mn די ax •jan t אין âorn 60 לא?אל פיו 
axatשליסp] איז ?לאמװ די אק זיד poponanapt] 
n פח r ימיזז o r דיחדישאגלאל די? np po’atp־ 
p׳ma- :omrt ל?ב?ז oxr אימזי t װ?לם to r*

p’o r p r r  .poroo, איז פוײיהײם o a r  o r פוץ 
npo«ant ויך n’O yatim ipati — i r ’natant ax 

rלטpן o o r  n r״poonp לעב?ז אין — pam] אץ 
irp n  iparanpoaax ax nrya די םח no ]p o r די 

pטיaפל n r r p ’n pa] ]אי .p*tmm
 אץ noa’ פתיהײט׳ פמ םלאנממ די npat ״אױב

ipam o”pa,a r ta a ,^a ]אי t ל סדpao’ix nrap- 
o■ װי [׳pntaapa לאשזח a r’ipn װ?לט^ o’a o r 

oatipa pnax aa r׳ popnoo n’B ]pna r׳] n i t* 
 iryp^opx n.npa nta• זיד לאני אין wax בײ ואלזמ

a n’a*לױבpן׳ npa«x i t םיםלעז די פוץ o r 
atonr־rt’a npo״ant איו |pa״nanr *י o am  .aaa 

n’a ]pa’o’aa זיד nnpa װי op ]paa איו npnno אין 
 װ?לכא npo״ant roaxaarTPoi^P איז pטnpלppaיפaא

r ויד זאלזה ’oap’n t ]par] די אק pom x^atp 
rBנלpap] םון ipo’o t r  ipa’oa^  npiaat לאבאן 

anpnpa na n t ויך j a r  oax ]po’naax• 1פי -n r 
o״a a r  rpiaax ]pa’T אלם ant״n t npo אלס n»a־ 

npa די פוץ •ipetoo paa’a’n n r
i ויך־ ״שליסט t די אץ apלםוrלipopana’apt p

I L  I kkk I k L  A kM A khM  k k Mno אונזער ?r r
 tpt? ns opo'ntp? 60. בידדתג

ipntp o p rסענעחשער ׳ 
סשמרגמן. י׳poaapילBאaa י.

r י. t p, ן ו ל פ א ק א ־ ,m י ל ו ש ט נ  ע

a m ד ד ד י ל ם נ ע פ ר ע א ־ פ י ד ײ ל א  ב
ן ע ר ג ע ד ו ר . ב ת י ב ש א

mn p t rwp itopyVy o r  n® 0”X mn inn 
ע לעאסען 117 לא?אל ימקמ ompmpat ?לאי?  פמלי

nao אח t .’ p n r׳ npmwpna nr r ppo 1פי n r 
pntaapa ]ponapaat oafa ,n קלאוק n tr  aanpm] 

o אי[ r מ  אלס איפ זײג3מםיםל? *nntaataat ״יוני
n״■ r r t n r.״

no nt aptnpn mn ״ײניאז nntaataatאת ״ pa* 
mn no po’a r  oapanna mn ax ]pntaapa ipsan 

o חשןינס r  p a ^  n  anapnpno’at »nt nn tr 
p’xa rn ax f x r  nrt^ar nmop aapaana n] די 

at Pt •T̂ oapop ra v t npnana ]papa aaaa’T ^ r״
אחיסגע־ קןזץ ברודער oipi באשלוס דעם מים קלאגג

r  o r  ]papaלoapao’poo ]rapa :
no r o a r  ]toppVp npaxpv nr ?117 ל1לא> 

o ׳npaa’ onto”npat ?לאוק r  otaa ויד eanapnr 
o r  >1Pol6 o r  non אכיסעל איפ?רגעלאזט pmaata■ 

pmna ax oa’T^np ipnpnr P̂ paa ]pra] וװליפ 
ns p’a r n r  npa’ona n r ?שיפנממ אל mn no 

ustv•* םיםגלידעו
o r  mn■”װי [׳ tלpnpiaat p ייגיאז aa”t a r׳ 

pi o r■ ליו סיו  ״•npopD* nx חיץ מים on’opa מ
px ?שאסםליכע3לײר? אז?לפ fpoapor איז Vtat ipo 

o’npaot o’a סיס mn שסראל opaa lpsmtamr n t 
י pmnatt n« . : י  ]papa pam ]yxaa r  ]poapatot

ps npam t n r דיל?ן׳ די np^pn איו Tpaapa 
no npspaa’ant n r ’Vontaaaatnr n r ״ײניאו -a r t 

Tata״׳ o r פ^^לױף אין a r  o r  no■”] פילייכם 
ipi^pa שפאלסאן די mn no שױפס ”ns ax pVpo’a t 

anaproo nx ,]ppnno’ax po»aapa n r זיד •pamn 
ipam אין n■ pataa’ax ’r  n r יוגיאו* *nntaataat 

ax n r  t  ]Pmpapa oarpa שטארקא [paaapnpar 
o r  •pat פוץ חשמץ js npnana ’. ניז׳שא ■nt o r ppo 

n® npnaoipno וושאינס קלאוקפאכער *.m ap
npnana זיך םילס אשכיז T  mi P t opmanppa״ 

mn i t  onpn ״ייגיאז nntaataat* לין03?ם? ואל *ax 
np i t  aaaot’a n r n  ]p’xp’n> איו אשניז׳ *traras t 

aat • n r r♦ װי mn '״nntaataat TfP* >איו [ata 
o r]םח געװארעז׳ אפגעשטעלט •״ i>ujtx n r ׳־* 

[.T  op npear
ק pnp’an פײז o’ax איך װי r ]pa’Vpn’aa] װאם 

t i t אױםדרדק t  M r  .]pntaapa m fn is rn  rx 
pannb’ax nyon^oanp’antai, אםילו mn p t חיויגקײט 

t  no ײנ o n •rm or i r. ק«ץ



Circulation Menaeer Ike follow*** u T u  1

 װערו בעם«ן איצם םוז און הען וואס
אין נרידער אונזעחן פאו

*יוסםזן
m אמעריקע^ אץ אידען די צו ״ארנױ פון אױפרוף

 *םע־ אין אידען די פון העושער די און אויגעז די
 געװענדעם םריער איז עס װען מעג,וױ אי*ם זײנען ריקע

 אמ ,8* ײם7 *נדערער דער אויף גו־ידער אוגזערע *ו
 לעבם װאם יױלען, אין אידענםום דעם *ו באזונדערם

 שיכםעז אלע םון טעג. םראגישע אזעלכע איבער אי*ט
 איצם זיך רײסם אידעגטום אםעריקאנער מון קלאםען *ח

 די העלםען n באגער און םיםסאםיע פון געפיל דאס
 לײדער, ײילעז• אין ברידער םראגיש־מסראפענע אזוי

 אונז פח אסגעםײלם און אסגעדיסען איצס זײ זײנען
 81אי קענעז םיר װאס אלעס, וואנם. אײוערנער אן םים
מן אין װעלעז מיר אז האפען, און װארםען איז םאז,  גי

דונג א קריגען װידער רבינ זײ• מים מ
וחד ידיעות קײן גים גאך האבען םיר בעת אבער,

aUM IMftl aaaLaaa AkU AMMAIA klA A A Laaamam am̂MM---- -וױײ גופא, ■ױלען אין אידען די פוץ שיקזאל דעם גען 
די ®מ לאגע די איז עס םרױעריג װי שוין, םיר םען

■UttHI AMAfti MM AMtaftAA■ MaLma AkLkiAkL a ■i aaaa m■ hארויסגעוזר זיך תאבעז וועלכע פליכםלינגע, אידישע 
־ אגז אסגעריסענע ■וילען. איז גיזעום זפון טעװעם  מ

זיד קינדער און פרויען טעגער, האבען בלוםיגםע,
MMMAkA AAAAIAAkMA aAAA aMÂ AA MMMAkA ------S ----------װעלרער איבער שטעגען, און וועגען איבעו געשלעסם 

םלחסזדםײ־ די ®ון ראםעװעז «ו דך כדי שעלדער׳ *ח
וגיבסומ

j זײערע איבער w ויסגעהוגגעך•א און טעסערױסגעסאא 
 נע־וגדגיקעם אזעלכע טויזענםער מנדליגע זײנען סע

 אי? לאםוױע, אין ליםע, אין רוםעניע, איץ אנגעקוטען
לעגדער. אנדערע אק און אונגאןץ
i איאם או*ך שםייען םיר t s גרויסען א 

 כאטש אײדאפע. אין לןנדער אנדערע די אין סראבלעם
 חנר איז איאס זיך באםײליגען לענדער עטליכע גלױז

 לעגדער אײדאפעאישע אלע אבער זיך געפיגען םלחםח,
 דארם זיינעז םענער אלע און קריגם״צושםאנד, אין

ס.  ארום פאראן איז עס װאו ®ראנקרײך, אין #ןנילידו
 פליכט־ םײסםעגם אידען, אויםלעגדישע מיליןן חאלבער ן

 םעגער אלע ■ כםעס ויינןן לעגדעד, אגוערע פון ליגגע
תד סרפמליזיט ס9ילי888 אידישע דאזיגע די פון  מז

 לעגחנר. אנדערע אלע אין לאגע די איז ענליך חנן.
 די נו חילף באלדיגע געבען םחען םיר כעת אזױ, און

 םיר םארעז •וילען, פון םליכםלינגע די םלחםח״קרבנות,
ממר הונדערימ די אן שארממן גי• ױו  «ח פײיעז ש

 פארשידעגע די אין מענזװ־ ױרסאלייטאב די פון קינחנר
חילף. אין זיך נױטיגען װאס אייראאע, אין לענדער
 מר־ Bfn .ארם״, ארגאניזאגיע אידישע גרויסע ךי
 אי־ סאר חילפס־ארבײם ערװסיתקקאגסמ מים זיך נעטט

 ״8® איז <*ר, זעטױג לעגטע די פון פארלויף אין דןן
 חילפם־ארבײם. דאזיגע די םאן או גוגעפאסט בעםםען

 אונ־ אין און לאםוױע אין רוםעניע, אין און ליטע איז
 אוםעםום, — פראנקרייך איז P* שהייץ דער אין גאוץ,
 V ,זרם״ דעד חאט פאסעז, אידישע לעבעז עס װאו
 אח מבריקעז עװיראמ?אאפצ לעז,ין-שיפ פון מץ

 אעגדליגע תגלמגי אין קאלאגיע^ לאגדוױרםשאפםליכע
 >ו כדי ווערען, אױפגעגוםען קענען אידען םױוענטער

ד « זיד לערמנו  «ז פעגליכקײט » קריגען «ו און מ
 סעגער אלע כ&עט װאם דעם, אוליב לעבען. ן םאבען

 פע־ פאביליזירם, זײגען אײראפע פון יעדען,לאנד אין
 דערי־ םוזען מיר ארבײםער־חענם. אױס אומעםום לען
 פליכםלינגע איז־ישע גאל דיגרױםע תאזאױםלע מגר
םאך, s אידען גויםבאדערפםיגע אנדערע און

am amM̂ M̂ MAMAA MAft AIAAAAAAMAAA A|aA -----------------  דאזיגע די מארגרעסערען *ד און אגגוסיריח כדי
מ איז ,ארם״ דער זיך גױםיגם ארבײם, װיכםיגע  ריזי

 איצם איז איחננטום ן&עריקאנער דאט טאגדצן. גןלס
 חעל־ *ו לאגע א אין איז וועלכע אײנגיגע, דאס כטעס

 אין איד יעז־עד אידענםתפ. אייראפעאישען דןם פען
מ חעלפען וױל װוגלכער אםעריקע,  אײ״ אין ברידער זיי

 ,ארם״• חעלםעז דורך טאן •מבעסטע( עס קעז ראפע,
 םעגליכקײם ן נאר גים איר גיט ״ארט״, דעם חעלפענדיג

ר » *fr ודיק־ ברידעדזק־ אונמרע «ץ םויזענםער* 
ס, וייוןרן אויף אושםןלען  אױד זיי חעלםם איר גאר פ

 ױאס דודך &עגש, אלס ודירדן די אוריקאוגעוױנען
 גים דארםען און ארביים, «ץ לעבען • םאמז קענען ייי

Jfp is «ו אגקוםעז
יסצ8פסדפר .ארם■ אםסריקאנמר

חעלד. אחןלןז כעקער דזשאררזש
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ערשינען ערשט
Aאיד״ נץ ״שפארס

לידער ארבײםער בדך א האישטײן כרכח םון
געבתדען. סײן זײםען, 82

סעגט. w •ױיז
 *ין לידער ביכעל דזןם ײעגאז שרײב■ רסװי*׳» םלך
 JSJ6■«ל agn !”Brsgp ,ברכח :.גערעכ«יגק״■״ דעד
 דעס סון לײ»-«א»יזו דער — עיקר דער איו דאם

 סראלע• דער איז דאס ארביימלסזיגקײא. איז ביכעל
 ד• זיינען *עסא דער אויף לײס-םסאױו. א*רי«ער

נוך״, תם איז ליחני םייםאע
t

v'5n«i •Mti ױן«
עװעניו צוױיטעbaabsaaba aaaahMbba gJkiבזך־געשעטט ב^רנמוךם  w

^ ג י ט כ ע ר ע ג

 נאשסימ ריװיי ודיס־פרעזױענם
 פארסחו אינסןרנעשמעל אלס

האוספ פ»סיפיה אויפץ סעו
 גך כאשסי&ט איו ליװײ לואיס וױיס־פרעזידענט

 פארםרעטןו אלס דובינםקי יחװידענט םח ווארען
 pm קאוסס פאסיםישען אויפן אינטערנעשאנאל דער פון

 איו וחנלמד פײנבערג׳ י. וױיס^־עזידענם פון ילאץ
 חשןימ קלאוק דער םון מענעדזשער גענעראל געװארעז

יארק. ניי אין באארד
 ■p ױינען איגםערגעשאנאל דער פון מיטגלידער די
 ׳ ח״ס• פון םעםיגקײט יאריגער לאנג דער מיט ק*נט

קלאוקמאכער דער אין לװױי לואיס סרעזידענם
I .. . - . I LaAAAAAAM AMAAAA A AAii AAAAM A A A A aaaa ■aAAAAA AM A AO ■Aלימײ אינטערנעשאמל. דער אין אח יארק ניד פח *If 

 םעסיג און קאמפען אלע םיט פארנוגדען געװען
 און 117 לאקןןל אפערײםארם קלאוקס דעם פץ

 tm י9 *־•’ 30 קארגע פאר באארד חשאינט קלאוק
» דעד זױן עםטער מעגלימ אלע אגגעהאלםען מי  j» י

 ביז םיםגליד באארד עקזעקוטיוו איינפאכען אן
 באארד, דזשאיגט דער פון םענעדזשער חשעגעראל

 ו מענעחשןר דער געווען ער איז יאר עטליכע לעצםע
i למסעם ביז 117 לאקאל r זיך תאט ער װעז 

 חנס jsasuif וױיםער פון גמויגען
איםשםאנד װידער ער איז אחנם חײט.
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 t מראנםװארםלימד גײער דער אויף באשםימט איס

דציע.
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תיזי״. סטאר *טשעין

לר.?8״18ה T* םארפאסט גומערען גײע זיבמ
 רי אין רײז8 געחעז שרעגק דזשאזעף און ראם
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JOSEPH TUV1M
Sheriff, Kings

SALVATORE NINFO
City Councilman, Bronx

FRANK CROSSWAITH
City Councilman, New York

Vote For 
COUNCILMEN 

on
PAPER BALLOT

Vote i 
ROW C

On The Machine

1SIDOR LAZARUS
City Co a rt Judge, New York

PRES. DUBINSKY 
Urges M em bers  
To Rally to Labor 
Party Candidates

LEO J . ROSETT
G eneral Sessions Judge, New York

There is another important consideration. The world is in 
agony today and our own country is deeply affected by the tragic 
events abroad. We do not know what problems the next month, 
the next week will bring to us here. Next year may be a crucial 
year in American political and social life and, as organized 
workers, it is our business to prepare ourselves the best we can in 
advance. We must make sure that New York State, the most 
important State in this country, is safe for progress and true 
democracy when the test comes. To that end we must preserv e 
and strengthen our American Labor Party and rally all progres- 
sive forces in our City and State back of it. We must not fail 
likewise to exert every effort to the end that the American Labor 
Party remain under the guidance and control of the labor move- 
ment and not fall into the hands of enemies of labor no matter 
under what disguise they operate.

Members of the International Ladies’ Garment Workers’ 
Union! Rally next Tuesday, November 7, to the support of the 
American Labor Party! Let’s elect to the New York City Coun- 
il an even stronger delegation of labor men and true progres- 
ives. Let us elect to the bench the sterling candidates of our 
-,arty. Let’s build our Party for today and for the days to come!

DAVID DUBINSKY, President
International Ladies’ Garment Workers’ Union.

Once again we call upon you, members of the International 
Ladies’ Garment Workers’ Union, to obey the summons of duty 
and go to the polls next Election Day, Tuesday, November 7, to 
cast your votes for the AMERICAN LABOR PARTY.

To some people this may be an off year so far as elections 
are concerned. To the workers, to the trade unionists and to all 
progressive elements in our City and State, however, this is a very 
important election year. To the American Labor Party, the Party 
which we together with other progressive labor unions and for- 
ward-looking citizens in our State have helped build into an 
influential political instrument, the election this year is of tre- 
mendous significance.

The American Labor Party, our Party, has strong dclega- 
tions from all the counties of Greater New York in the City 
Council, elected on the basis of proportional representa- 
tion. We have several judges and other officials in the City Gov- 
emment, and the voice of the organized workers is being heard 
through the American Labor Party in the affairs of our City and 
State and throughout the nation. It is our sacred duty, as citizens 
and workers, to elect all our City Council and Judicial can- 
didates. We can do it, as we have shown in the past, 
if we vote solidly for our Party and see to it that all our friends 
and fellow workers do so.

ANDREW R. ARMSTRONG
City Councilman, Kings

HARRY W. LAEDLRR
City

JOSEPH BEL8KY 
City C N s d n u ,  Kings

CHARLES SOLOMON 
D istrict Attorney, Kings

FRANK MONACO 
M n id p U  C oart Jostle*  

Fourth Disk, K ings

HENRY L NAGIN

ARTHUR
City C soft

Polls Open, Nov. 7, /  nti 6 A. M. to 6 P. M.ELIAS GARTMAN 
Municipal Coart Justice. 

Sixth Dist., Kings

GEORGE R IFK IN  
Municipal C oart Justice, 

F ifth  Disk, Kings

LENNIE L. GEORGE 
MvnM pnl Court Justice, 

Dist.. Kings ־
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JOSEPH TUV1M
Sheriff, Kings

SALVATORE NINFO
City Councilman, Bronx 1

fAITH
New York

V ote For 
COUNCILMAN 

on
PAPER BALLOT

V oie  i 

ROW C

On The Machine

ROBERT H. HASKELL 
Supreme Court, Second District

LOUIS F. GOLDBERG
City Court Justice, Kings

BENJAMIN WYLE 
Assembly

Twenty-first Assembly Dlst., K in o

BENJAMIN BRENNER 
Municipal Court Justice, 

Eighth Dist., Kings

ISIDO R LAZARUS
City Court Judge, New York

PRES. DUBINSKY 
Urges M em bers 
To Rally to Labor 
Party Candidates

T urk

There is another important consideration. The world is in 
agony today and our own country is deeply affected by the tragic 
events abroad. We do not know what problems the next month, 
the next week wUl bring to us here. Next year may be a crucial 
year in American political and social life and, as organized 
workers, it is our business to prepare ourselves the best we can in 
advance. We must make sure that New York State, the most 
important State in this country, is safe for progress and true 

i democracy when the test comes. To that end we must preserv e 
j and strengthen our American Labor Party and rally all progres׳- 
Live forces in our City and State back of it. We must not fail 
[likewise to exert every effort to the end that the American Labor 
I Party remain under the guidance and control of the labor move- 
Imcnt and not fall into the hands of enemies of labor no matter 
|under what disguise they operate.

Members of the International Ladies’ Garment Workers’ 
Union! Rally next Tuesday, November 7, to the support of the 
American Labor Party! Let’s elect to the New York City Coun- 
il an even stronger delegation of labor men and true progres- 
ives. Let us elect to the bench the sterling candidates of our 
1arty Let's build our Party for today and for the days to come!

DAVID DUBINSKY, President
International Ladies’ Garment Workers’ Union.
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ft. GERBER 
Court lifUce, 
DisL. King.

PANKEN 
Court, First District

KENYON 
Justice,

New York

BERTHA ROBINSON
Supreme Court, Second District

ARTHUR LEVENTHAL 
City Court Justice, Kings

CHARLES BELOUS 
City Councilman, Queens

RUBINSTEIN 
Bronx

LANGDON W. POST 
City Councilman, New York
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Tucs. Nov. 7Vote ALP
For A ll A mericanLabor Party ( kmdidutes

Vote for
COUMCILMEN

on
PAPER BALLOT

HERE’S H O W ; First you vot• Row C  on the voting machina 
for ail the other A M ER IC A N  LABO R PARTY candidate*. 
Then get your paper ballot for Councilman. Look for tK• 
name* of the ALP Councilman candidates on this list:

In Manhattan I
LANGDON W. POST 
FRANK CROSSWAITH

In the Bronx
SALVATORE N1NFO 
CHARLES RUBINSTEIN

In Brooklyn *

ANDREW R. ARMSTRONG 
JOSEPH BELSKY 
HARRY W. LAIDLER

In Queens
CHARLES BELOUS 
A. JOSEPH DONNELLY

Next to the names will be the words "American Labor" with- 
out the party emblem. You vote by writing NUMBERS in 
the little square to the LEFT of the names. Here’s how you 
do it in the Bronx:

Then  fin d  the nam e o f  CHARLES 
RU BIN STEIN  and write the num ber  
“2 ” next to  it. I f  you  w rite th e  mint• 
her “ I ” next to R ubinstein  m ake sure  

to  write the num ber  “2 ” next to N in fo . W rite num- 
bert next to  th e  nam es o f  all “ American Labor” Conn• 
cil candidates in all Boroughs.

In Richmond: Write in name of 
THOMAS NUNLEY

on last blank line below prin ted  list o f  candidates and 
w rite  the N u m ber 1 in the little  square to the  lef t  o f the 
nam e, THOM AS NUNLEY's nam e will no t appear on 
th e  RICHMOND ballot•—-you  m ust write  it in yourself.

REMEMBER THESE TH INGS: D on't m ark  an “X” ; it w ill 
spo il yo u r  ballo t —  Insist on getting  you r paper ba llo t; if  you  
don 't get it, so m eb o d y  m ay vo te  it fo r  y o u ; i f  you  m ake a m is- 
take  ask fo r  another p aper ballot.

TURN DOW N EVERY POINTER

ROW@C
ON

V O T I N G  M A C H I N E
Turn down all the pointers in ROW C straight across the voting 
machine and leave them down. In that way you vote AMERL 
CAN LABOR for all candidates except Councilmen. The 
adjoining column tells you how to vote for Councilmen. 
No member o f  the ILGWU will fail to go to the polls, Tuesday, 
November 7. Do more than vote yourself. Get after your 
neighbors, friends and relatives! Get them all to go to the 
polls.
IT'S E A S T  TO 
V O T E  ON THE 
M ACHINE: Look at 
illustration to right.
The American Labor 
Party candidates are 
listed on Row C — 
third from the top.
Push down all the 
little levers in that 
row straight across 
the m a c h i n e  and 
l e a v e  them d o w n .
That’s all there is to 
U.

HERE ARE THE LABOR CANDIDATES
C h ief Judge, C ourt o f  A ppeals  

IRVING LEHMAN 
Supreme C ourt, First D istric t 

JACOB PANKEN LOUIS A. VALENTI
ERNEST E. L. HAMMER FELIX C. BENVENGA

S u prem e C ou rt, Second D istrict 
ALEXANDER KAHN BERTHA ROBINSON

ROBERT H. HASKELL I. CYRUS GORDON
New York County

General Sessions Judge C ity  Court
LEO J. ROSETT ISIDOR LAZARUS

M unicipal Court Justice, 3 rd  D istric t:  DOROTHY KENYON 
M unicipal C ourt Justice , 5 th  D istric t:  WALTER S. FRIED 

M unicipal C ourt Justice , 8 th  D istr ic t: JOSEPH A. BOCCIA

---~r־==» ■ws======s  K i.ll.g 8  C o i l I l t V  — = = ^ •  -
District A ttorney

MAGISTRATE CHARLES SOLOMON
Sheriff Register

JOSEPH TUVIM MILDRED GRIECO
C ity  Court Justices

LOUIS P, GOLDBERG J. ROLAND SALA
ARTHUR LEVENTHAL

M unicipal C ourt Justices
HENRY I. NAG1N, 2nd D ist. GEORGE RIFKIN, 5th  D ist. 

LENNIE L. GEORGE, 2nd __ HARRY ROSEN, 5th  Dist. 
LOUIS LAMBERT, 3rd  Dist. ELIAS GARTMAN, 6th  Dist. 
FRANK MONACO, 4th  Dist. LUDWIG H. GERBER, 7th  

BENJAMIN BRENNER, 8th  
State Senate, 9th D istrict: FRANK ARCOMANO 

A ssem bly, 21st D istrict: BENJAMIN WYLE 
issem b ly , 22n d  D istrict: HYMAN WALDMAN

■■.... —........נ  Richmond County
Sheriff: PATRICK SULLIVAN

TAKE THIS SHEET WITH YOU TO THE VOTING BOOTH


