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מעוחמדסננ אזנזער פון דעונױמנגמ נײע
 ארקעסטעוס און כאוען אונזטרע פס 1קאנצעךםע צװײ די

 סיםפאנישער נייער דש־ — טעאטער. וױגדזאר אץ
 אונזערע — מאהלער. פריץ פון אנמנפירט ארקעסטער

 נװזיקאלינסער 1או צאל אץ װאקסען אפםיילועטן
פאועאלקאםונג.

t אונז׳ בײ טראדיציע א געװארען שוין איז עס t 
 אפ אפםײלונג קולםור אונזעד גיט יאר, אין מאל אײן

 אויסטריט׳ אײנגעארדעטען אםפעציעל בײ עקזאמען.
 טאנץ־גרופעז, און ארקעסטערס כארען״ אונוערע זױיזען

 זײ o«pi פארשריט דעם ױעלט, דער םאר ן1א זיך ואר
 חדשים. צװעלף פארגאנגעגע די תרך געמאכם גאבען

 פאר׳ן ארױםגעפירם וחגרען אױםטריםען״ יערליכע די בײ
 אױסגע־ צײט דער דװ־ך זיעען וואס ױיגען1צ נײע די לם1ע

 װעלכע שנװםע״ קינסטלערישע העכערע, די או־ן װאקסען
 דורך האבען אפטײאנגען אויסגעירובירטע אלטע׳ די

דערגרײכט. צײט דער
או־נ־ אבער געװען. נים אויסגאם קיץ הײ־יאר איז

 פאנאנדער־ אזױ יאר דאס זיך האט קולטור־משפחה זער
 געקענט ניט םען האט יפסריט1א אײן אין אז געוואקסען׳

 דע־ האם מען בינע. דער אויף ־ארױסטירען אלע זײ
 זונםאג אײנעם״ קאנצעדטען. צװיי אײנגעארדענט ריבער

 דעם זונטאג צמײטען״ דעם או־ן םעבתאר םען25 דעם
 געגעבען זײנען קאנצערטען ביידע מארמש• טען10

 טעאםער אוגזער סין הײם נייער דער אין געווארען
נײ און ״פינם 1װא טעאטער׳ ווינדזאר אין אפםיילוגג,

 דעם געװיזען האבען און געראטען אױסערגעװײגליך
 דער םמ אפטײלונג קולטור די וואם פארשריט גרויסען

 מעג־ גרויסע אירע און געמאכט האט אינטערנעשאנאל
 דירעק־ שײםער״ איס1ל צוקונפס. דער פאר ליכקײטען

 אינטערנע־ דער םון קולטור־אםטיילוע דער סרן טאו־
 מיטארבײטעה זײגע באדאנקם עפענטליך האם שאגעל

 דירי־ אלע די און ראדי סײמאן און ליעבמאן הערפאן
 פרעזי־ ארבײם. אויסגעצײכענטער דיער פאר געגםען

 מארטש, טען10 דעם אנטראקם אין האט. מכינסקי דענט
 םארשידעגע די םון דערגרייכונגען די געלויבם שטארק

:געזאגט און אפטיילונגען
 שטאלץ דער זיינען טעטיגקײטען לטור1ק די ,אט

 ארבייםען וױיטער אויך ויט1 איר אויב ױניאן. אוגזער םון
 איצט, ביז װי םארשריט אזא װייזען זװן שװער י1א?

 מאראלע ערעיטוױ אונזער אין זיכער זײן איר פעגט
שטיצע.״ או־ן הילף מאטעריעלע *ח
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 פראבלטמען װיכטיגט 1װעגט באשליםען װטם קאנפטרטגץ
 אייראפע. אץ 1אידט די פאר הילף קאנםטרוקמיװער פון

אינטערנעשאגאל פמ דובינסקי דוד פרעזידענט

םאר געלעגענהײמ א
ען און זינגער ט ק«נ מוזי

ioo פארלאנגט פרױען! און םענער שטיםעןי 
פעידזשענם דעם םאר

ך אי ר ״ ע ע ה ס רי ע מ ך א ע נ נ י ז
̂רןין גניגןיבןיו דרןיט װאס  גצח־עץ םלוולר םלדיםאן *ין ו

ױגי*ן. ווציקערם גצרםצנם לײריס אינםעדנןיסיצנאל רלר ?אגײעגײשז רןיר םון ליעפןיגונג רלי בײ
*ינםמרומענטען מוזיקאלישע אױף שפילןןד

I
 זעלבער רער ב״ *ויפצוטרעטען געלעגעטזײם די וזאנזןן

̂רעטעלונג  סים- טיטן גאידזןן, סקוועױ םזנדיסאן אין פ
̂ךערט »דער ןןרקעםםער פי):י«עז  קולטור די בעגי. קן

 ךו פ»רטא«לען וויל איגער:ע«פנ*ל דער םון ז)£טיידונג
 אויסםריפ דעם פאר פפט״לוגגען די א*ן עפילער צ*־

ערעפעגונג״ ?פגויעג״יפן דער «ו
 זינגם אדער אינסטרוםענט «ז שפילט איר אויכ

 — געלעגענחײט די אט אויסנוצען יװילט און
:םטעידזש לעיבאר אין זיך םעלדעט

)lot פװענט. יעדזגז *פען שטריט. טע39 װעסט
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 חדך פעלסער פרעמדע מיט דך ב»קענט
 געטאס די איבער שפאצירען די

יארה נױ פון
 דעיאתד עדײקײשאנאל דער האט פרילינג, ׳ן4פאר

 נײעם א אײנגעארדענם אינםערנעשאנאל דער םון מענט
נאכ• שבת יעדען מעמבערס, די םאר שפאצירען סארט

פארשםעלונג.
 דער האט פעבתאר״ טען25 דעם אויםםרים בײם
 פאפא־ אידזשי1ל פון אנגעפירט ארקעםםער׳ םאגדאלין

 םון דירעקציע דער אונםער ״בענד״ דער און חנלא
 םד אמביציעזע, זײער א מרכגעםירם זילבערט׳ חשעק

 מאל ערשטען צוט האגען זײ פראגראס. ױקאלישע
 קאםםאזיציעם קלאסישע אנערקענטע אזוינע געשפילט

 ״נאכם מאצארסס און םימפאני פינפטע בעטהאװעגם װי
 אויםגע־ איז פארשםעאנג זעלבער דער בײ אוזיק״. י

 דונ־ קאטהערין פון אגגעפירט טאנץ־גתפע די סראטען
 פאר־ ױי1«צ די עפעקט גרויס מים דורכגעפירם איז ״האס

אללען. אים1ל פמ טדי״1סא דעד פח טרעטען
 טעז10 דעם זונטאג, קאגצערט, ערשטעז ביים

 צום עללם פאר׳ן געװארען ארױםגעםירט איז סארשש,
 ®־ל־גע־ א — אפםײאנגען נײע צװײ די מאל ערשםען

 פץ לײםלנג דער אוגםער אר־קעסםער סיםפאני לטער1ש
נעגער דעם אץ םאהלער פריץ עגםידיגד װיעגער דעם

 ארגאניזירט לאנג נים ערשם אמ װעלכער ארקעסטער,
 קאםפאזיציעם שװערע אזױגע געשפילם האט געװארעז

 סון ״אנדאנםע״ די אמ םימלײס «ז ״״פינלאגדיא״ וױ
 כאר אלגעםײנער דער םיםםאני. ערשםע בעםהאװענס

ױײנער, לאזאו־ דיריגעגט באליכםען דעם ®ז אגעפירם
, rn m ^  ^  M M  M U M | *  L k K M  M U M  U U Uרייםקײם גרעסערע א סן א ארויסגעװיזען פאל דאם האט 

 פון פאראײביגתג די רעפערטואר. ריינערען םיל א אין
 לעצטע די איז ארקעסטער םיםפאנישען דעם איז כאר
 האט ״רכילװז״ און לעבעף #ציגײנער טסץרען צזױי

 האט עס אז הארמאניע קרעסםיגע אזא ארױםגעבראכם
פארזאםעלםע. די באגייסםערם
 ענםעםבעל סטדיגג דער האס אױסגעטסען שסארק

 א איז ליעבמאן ומרםאן לןפ רעקציעדי ־חװ אתמצד
כאר איםאליענישער דזנר אזץ װיודאלדי סצן קאנטשערסא

M U M A U u M  MM ^UMMM k ^ U b M M f t M U M B M M k  MAM -----«■ פראגראם א אין פלרגיעלא פיץ אנגעפירס ®p איםא־ 
ר. פאלקס ליעגישצ ת לי

געװעז קאנצערםען צװײ די זײנען אתס, אח אװס

 22 יאתאל פון מיטגלידער מאלגענדע
 אץ תומען צו אױפגעפאדערט װערען

 טע40 װעםט 232 װניאן, דער פון אפיס
וױכטי^ זײער נאס.

 נײ גמרבײס לןדזוןל
 דרעס בלואגטז 880006

 דרעס אי״ און 9« «168
 ררעפ •פייס^ן 406«

 גארטעגט •ןילאוד 41716
גאידןז 6*161

«u א״י« אפצרייטאו

 צז״פײיז
 •אלץ איליין

r א״די q e 
ליי• מר

 קאנםערעגץ, גרויסער דער בײ הויפט־רעדנער די םון
 ״ארט״ פון םאלקם־קאמיטעט ן1א ארבײטער דער וואס

 אזײגער 10סצ: אפריל, םען7 דעם זונטאג. פאר רופם
 םטריט צםע4( סעגטער״ ״מאנהעטען אין פרי דער אין
עװעגױ). טע8 און

געווא־ אראנזשירט איז װאס קאגםערענץ״ דער בײ
 דר םרעזידענט און טשערמאן העלד׳ אדאלף פון רען

 פאלקס־קאמי־ און ארכעםער םון קא־טשערמאן בינסקי״
 ױיכטיגע װערען דיסקוםירט העלען ״ארט״, םון םעם

 אידען די. םון לאגע דעראיצטיגער װעגען פראגלעמען
 ארגאגיזירט וחנט עס און ים, דיט אנדער דער אויף

 קאנסטרוקטיװער דער פאר קאמפיץ גרויסער א װערען
 פליכטלינגע אידישע די םאר ״ארט״ םון הילפס־ארבעם

. אייראפע. אין מלחמד־קרבנות און
 אײנ■ דיגען עס װעלכער 1צ קאנפערענץ״ דאזיגע די

 םרא־ ױניאנם׳ אלע סדן פארשטייער געװארען געלאדען
 װערט ארגאגיזאציצם, אידישע אגדערע אמ םערנאלע
 גצװאחגז אנגעטמצן איז װאס נאשלוס, א לױט געוזפעץ

 און דובינסקי פרעזידעגם עלכען11 בײ םיםינג א בײ
 דעם פון האגדלומ די קריםיקירט האבען העלד אדאלף

 דעם ארייגגעמען נים םאר אפיל״ חפװאיש ״מנײםעד
 ״יר דער װאס קאםפײן׳ געםיינזאמען דעם אק ״ארם״
לאנד. אין אן איצט פירט אפיל״ חשואיש גײטעט

 האם םיטינג דאזיגען דעם בײ רעדע זײן אין
באמײ אלע ״םראץ געזאגט: דובינםקי פרעזידעגט

 פון פארשםײער די פח אח ״ארם׳־םיחגר די פח אתגען
 האבעז יארק״ גײ אין ארבעטערשאםם אידישער דער

 אפגעמארפזנן אפיל׳ דזשלאיש ״װגײםעד פיץ פירער די
 תיכסיגע אץ גרױםע די שליםען1אײגצ פאושלאג יעחגן
 אידישען םאחדיגיגםען דעם אין ארגאניזאציע *ארם׳*

 דערםים האבען אפיל פון פיחגר דאזיגע די קאםפײן.
 אםע־ אין ארבעםערשאפם אידישע די געםשאלענדזשט

 אײ די םשאלענדזש. זײער אן געמען מיר אח ריקע׳
 בײ־ יאר לעצםען אין האבען װזנלכע ארבעםער< דישע

 דעם 1צ דאלאר םױזענםער הו־נדערטער געשםײערם
 ערװארםעז געקעגס האבען א«יל״. חשלאיש ״ױנײםעד

 מר. אפיל. פת פירער די סצד גהאגדלוג בעםערע א
 ״איגםערנעשאנאל״ די אז ערקלארט׳ דאן האט חביגסקי

 ארײג־ דעריבער זיך װעלען ײניאגם׳ אנדערע אױך און
 דער װאם קאםיײן׳ חגם און עגערגיע םער םיס װארפען
אלײן• פירעז 1צ געװארעז געצװאונגען איז ״ארט״

 געװארעז אוגםערגעשריבעז אמ װאס בריװ# א אין
 דער «דן לאקאלם אלע זײגעז ײכינסקי, פרעזידעגם פיץ

 שיקען צו געװאחמ אײנגעלאדען אינטערנקשאנאל
ר צו דעלענאטען דרײ  קאנפערענץ װיכטיגקר חן

 הא־ װעלכע לאקאלם, די אפריל. םען7 דעם זוגםאג,
 װערען דעעלנאםען זײערע כאשםיםם גים גאך כען

קעז און םאן צו כאלד דאס געבעטען ^יי  נע־ די צוי
ח םעז א אפים דעם *ז דעלע»וםען די פ ארט״ • .

 ליחידגמימ די עלעןװ ,שפאצירען די titt לדטאל.
 לעמנס די מיט באקענען 1צ זיד מעגליכקיים א האבען
 פעלקערשאפםען פארשידענע די םון מגהגים און ארטען

 זץי יארק גײ איז דא האבען װעלכע װעלט דער פון
 מד אמ שטאט םון געגענדעז באשטימטע אין באזעצט
 אײנצעל• םאר ר.1םיגיאם אין הײמלענדער זייערע שאםען
 פת דעפארםמעגם עדױקעישאנעל אין נאך פרעגם הײםען

גאס. טע16 וועסט 3 אינטערנעשאנאל דער
 :סאלגט װי איז אפריל׳ חודש פאר׳ן פראגראם די

 געשיכםע, נאטור םח מוזעאום אפריל, טען6 שבת.<עם
 באגעגזך םיד עװענײ. קאלאמבום און גאס סע81 װעסס

 לא־ עװענװ אכםע נעמט הויםם־אריינגאנג. בײם זיד נען
 עימניו זיבעםע אדער סםײשאן סםריט םע81 ביז קאל

סםיישאן. סםריט טע79 צו סאבװײ
י?.קצלעא? פריק די — אפריל םען13 דעס שכת׳

מ דדבארי׳ם מאדאם זעם סטריט. םע70 איםט 1  ריי
אין זיו טרעםען מיר מעבעל. אירע איז גארדעראבע

— נאכםיטאג אזײגער צװײ — םעזoyt 20 אפריל,
 װעסם אלן מעראס דזשאםעל — פאלאץ דזשאמעל דער
 קװארםיר הױפט ױאשינגטאנס איז דאס גאס• סע161

 נעםמ ציע.1אלר?װ אםעריקאנער דער םון צײט דער דויד
 םחד םיר סםרים. םע163 1צ מחגין ״א׳ עװענױ אכטע

געבײדע. דער אין זיד פעז
 םיר באזוכען גאכםיםאג, צװײ םעז•27 דעם אפריל,

 םאב־ אינםערבארא פאר^ בעםערי אין אקװארױם דעם
 סאמױי בװקלין אדער סםעישאן גרין באולינג צו װיי

 mnso צו עלןװימהװ דעם אדער ;םםרים װײםהאל 1צ
חױפם־אדימגאטג בײם זיו טרעפען םיר פערי.
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ען צום ט ש ר #י ע  ערשטען םיז ױם־טוב דער מ
 אין געײארען געבארעז איז מאי

 בא־ י1גענ נים איז געמרםס־יאר זייז אבער אמעריקא׳
 אר־ אמעריקאנער דער םץ געשיכטע דער סח קאנם.

 װניאנס ארבײטער די אז זעזזן, מען קען באװעמנג בײםער
 טאג דעם פאר מאי ערשטען דעם באשטימט האבען וא
 נאד ארבײטם־םאג ־שטונדיגען8 דעם םאר קאמף פון
 פראקלא־ את ער אײדער םריהער, יארען םערערע מיס

 אינםערנאציא־ סאציאליסםישען דעם פץ געװארען פירט
 אח מם־םוב. ארבײטער אינטערגאציאנאלען אן סאר גאל

 אינטער־ ליסטישערrםאצ דער אז ע׳nיאםיrאינ די אױך
 אן פאר מאי ערשםען דעם פראקלאמירען זאל נאציאנאל

 דער ®מ קלמם יוש־םע׳ ארבייםער אינטערנאציאנאלען
 םעדע־ אמעריקען די גאװעמגג. ארבײטעױ אמעריקאנער

באשלאסען קאנווענשאן איר אויף האט לעיבאר אװ ױישאן

)1940 םאי, ערשטען צום ליד («
הגז ®מ ד ב צן א װ רי

״גערעכטיגקײט״) דער פאר (םפעציעל

 פארזאמלען, זיד זאלעץ
— דעכער אתטער הימעל,

 םיר 1װא
 מיו אתטןןר

 צעקלמגעז, הױד זיד װארמ דאס װןןט
הןןכער. נאך — ליד םרײןן דאם אץ

 זאל באװעמגג ארבײטער ארגאנחירטע די װעלכען אין
 אר־ ־שםונדיגעז8 אן פאר פאדעתגג איר תסאנסטרירען

 דעלע־י אםעריקאנער אן געװען איז עם און בײםס־םאג.
 סאציאליםםי־ צוױיםען דעם םץ קאגגרעס דעם אויף גאט
 געװארען אפגעהאלטען איז װאס אינסערנאציאנאל, שען
 פארגע־ האט װעלכער פאריז, אין 1889 לי,1י חודש אק

 ער־ זאל םאי ערשםער־ דער אז רעזאאציע, די שלאגען
 ײם־ ארבײטער איגםערנאציאנאלען אן פאר װערען קלערם

 דעםאנםםרירען זאלען ארבײטער די װעלפעז אין טונ
 םײגלגג׳ א אויך דערבײ הערשט עס פאדערוגגען. זײערע

 פאר־ געװעז את לעיבאר אװ פעדערײשאן אםעריקען די אז
 פיץ װערען אנגעממען זאל באשלוס אזא אז זדנםערעסירם׳

 באװעמע די כדי אינםערגאציאגאל׳ סאציאליםטישען דעם
 שםאר־ װערעז זאל ארבײםס־םאג *שםתדיגען8 דעם פאר
גרעסער. זדן קער

 יאר דאם אופן אזא יף1א פײעדט סאי ערשםער דער
 פאר־ דין ז־איף באזתדערם אח ױבילײ״ ספ־י^־יגען זײן

 אר־ אמעריקאנער די מביליי דעם אץ אט אינםערעסירם
 אםערי־ די געװען דאך עס זײנען באװעגװג. בײטער
 געמאבם מאי ערשםען דעם האבען װאס ױניאנם׳ קאנער

יש־םלג. ארבײםער אן «ר
 אױף קחןעגדיג נים או דערמאנען. אבער דאדף םען

 פמ געבורםסלאנד דאס געװען איז אמעריקא װאם חנם׳
 ארבײ־ אםעריקאנער די אח יום־םלב מאי ערשםען דעם

 אכער ער האם געװען, קװאםער זײן איז םעד־באװעגונג
 1צ צמעקלעפם גים זיך חאט ער געהאם. םזל װײניג דא
 גע־ איו מאי ערשםער דער ארבײםער. אמעדיקאנער די

 םאציאלים־ די גײ בלױז אםעריקא אין ילם־םוב א בליבען
 די ימיאנס. סאציאליםטיש־געשםיפטע די בײ אמ טעז

 ערש־ דעם האם וואס לעיבאר״ אװ זאעדערײשפ אמעריקען
 דעם פאר קאסף פמ סאג א פאר פראקלאמירט מאי טען

 גאנ־ איז שפעםער אים האם ארבײםס־םאג׳ ^שטמדיגען
פאו־מםען. «עז

לעי־ אװ פעדערײשאן אמעריקען די תאט אײגעגםליך
ד ביי  ײם־ ארגײםער ױיעם איר פארגאכלעסיגם ייי
 «ז דעי. לעיבאר — אױםגעקליבען האם זי װאס *נ׳

 פראקלאםירם איז דעי לעיכאר ײם־םויב דער װען אנפאגג׳
q■ <רױס יטמ עןראעװג טרצײפעג ער איז מװיאדעז״ p l.־ 

 ארבײםער־פאראדעז׳ איטפאזאנמע פארקלטען פלעגעז צס
 אן געײעז איז עס איז פארזאםלעגעז ארבייםער גי־ײסע

 דעי ארלעיב האס אבער ביםלעכװײז ימת׳עד^ום־םוג
 ארבײםער אן «ץ כאראקמער דעם פארלירען אנגעפאמען

מ׳ הדי געפײערס װײגיג גאנץ ער װערם חניענפאלס י
M M M U M  MMM -  -  -  -      ^  ^  MMM^M M U M f t u L  M ■ i | M  l | Bאלמ־ אן געיוארעז איז דעי דעיבאר ארריטעד. ײ «ז 

 די זיך פארעגדיגס עס װעלכען םים .האלידעי״, ®יימד
im װאם די, פאד האקאציע ײײיי p דאס עדלױבען זיד 

̂  ~ — MUM MUMחיימ די פאר שטאדם פוץ ןפארעיקצזעא יאדימיגעז  ̂ 6    M . . - - -I MMM flM̂M M (•MMMNVUי י  קאגםרי• דעד אין װאױדגײן לאזען זין■ און ״
 באלצ־ די פאר ײם־םלב מןר גיימדמ פאקםיש איז יר

ד פאר װי ניאים׳

ײן אץ אםילו אץ  קאמער ז
 מיחןר, א אלײן, כלײכט אײנער
 אעזיגגען חארץ אין ײד ײעלעז

לידער. ײנגע די — אטאל װי

ױג  פארצװײםעלט װער אםילו א
 כאריכטען, טעג׳ס לעצטע די פץ

 גלױגיג דערםדטיגט, אלץ ער װעמ
אפריכטען״. אונז מיט מאי ןןרשטען

איז חןרמאגען, פאן די געגוג ס׳
MMMMMMMMMMM u L .  M M u  MMAAAAAMM MAMMMשװײגען, אדןן מאשינען װען 

 פאגען םרײןן אלע די אז
אױפאומײגש. כליק זײן םאר זאלען

 — נאמען ױס־טלג׳ס דעם אלײן אץ
p  ip iMnpאיז — ןי » ױי אינדען n ג

*-*»- *■ *■ t u n  I j L l i  A m  m m m  m a a b m m L i a  םלאםעז די װי ׳פליקןןן אלןן
ר און םארשװמדען. זאל אזשןןט חן

 קלי־יגער א שטדאל i זון פון און
 םעגסטןןר אמזער אױף פאלט Dp ױאס
 — װם־טוג אתזער דערםאנןןן זאל

I שעגסטער אונזער ליבםטקר, אוגזער

 ביםעל רעכט א געווארען, איינגעפירט איז מאי־פײערוע
 מאמענםען פעםיםיסםישע מאנכע אין ן1א געענדערט.

ך דוכם  אײדער ערגערן, צום געענדערם זיך האט זי אז זי
 פארויס׳ געהן צו אנשםאט אז זיך״ פט1ד עם בעםערען• צוס
ריקומרטם. געגאנגעז זי איז

 לעצםע די אין םאקע װעלט די איז פרםים םך א אק
 לעצטעז דעם אין בןךונדערס ריקװערטס, געגאנגען יארען

 האםממען, בעםםע אונזערע פװ סן־ א יארען. צענדליג
 ים׳ן1א שױן שםעהען זיי אז אפגעדוכט. זיך האם אוגז װאם

 געװארען. צורלנען זײנען פארװירקלימנג, זײער םמ שװעל
ד פארגעקומען דינען וואם רעוואלוציעם׳ גרױםע די  מי

 הערצער אונזערע אנגעפילט האבען ױעלט־מלחמד״ דער
 ארבײםער פון סטלה לאנג־געהאםםע די אז םרײה מיט

 װערען• אק האלט מענשחײט גאנצער דער פון איז קלאם
 באגײםטערם באזונדערס אונז האט רעװאלמיע תםישע די

־הענ די איז אװ^קג^טראגסן פאנמאזיד אונזסר tap און

 זיך האם ארבײםער אםעריקאנער די 1צ אױב נאר
 ײם־ זײער װערן צי צמןקלעפט גים מאי ערשםער דער
am ר אח ם מים געװארעז אי־יפגעגײמן ן  באגײם־ גחי

באװנ־ לענדער׳ אגדערע פת ארבײםער די בײ םעתגג
UMMM U U M  flu^M MAAMA U M A A M A M A  ■MM ■AMiAMMAMMAfe MMM AAM M M A A Mהאם ער וחוו אײר$§ע« ®רן ארבײטער די בײ רערם 

 כאראק־ רעוואלוציאנערען אויםגעשפראכעגעם אן גענומען
 אר־ די װעלכען אק מאג דער געווארען איז ער םער•

 און עקאנאמישע זײערע ארױםגעשםעלם האבען בייםער
זײער דעמאנםםרירם האגען איז פאדערוגגען פאליםישע

m m m m L m m m AmAAM ■ mm^ M  AAAA AAMMAAMAAAAסט.1ל קאמפס דיער אוץ זוייגיגקײם
צוגע־ פארשידענע. געװען זייגען פאדערונגען די

 באדינגונגען. די צו און ארס• ois ציים׳ דער n פאסט
 םיט דערמאגם׳ םריער שױן װי זיד׳ עם האט אנגעפאגגעז

 שפע־ ארבײטם״םאג. *שםוגדיגעזpi 8 פלן פאדערונג דער
 מאי ערשםען פזץ וע&אנסםראציעס די אק איז םער

 פאדערוגג די געװארען ארױםגעשטעלם dicibw כסעט
pa דעם אין טלחמות. פח אפשאפמג איז אנטװאפנמג 

 דעםאנםטרא־ די אין איז רתזלאנד צארישען אטאליגצז
 מ״ ארײסגעשםעלם חױפםזמליד מאי ערשטען פח צחגס

זעלבםטמרשאפם• די אפשאפען in פאדערתג די ווארען
A

ארדי װצלם די םזידפ א 5ת די0 ס ײ דז א ערשםע י

1■ I d l l M U n  M R I I  I—> « * י

i• דל גרױס אזױ שפעםער איז דעריבער און הימלען. סםע f 
מ1ד. די םון םױשונס  אראפגעפאלען מען אח הימלעז י

אפגרונד. טיפען א אץ
באלשעוױםטי־ די אז געגלויבט, אנפאנגס האם מען

 בח ערשײטנג צײםװײליגע א ח1בל איז דיקטאםלר שע
 פאריבער װעט רעװאלמיע דער פת מאמענט שארפער דער
 מיר לאנד. אק ארדנונג אײנשטעלען זיד װעם עס אמ

 באלשעװיס־ די אפגענארט. ביטער אבער זיך האבען
 ערגער אלץ געװארען װײםער װאס איז דיקםאטור םישע

 איר 1צ דערפירם איר האם סםאלק בתטאלער. אמ
 באלשעװיס־ דער «ז האם ער בתטאליםעט. העכסםער

םאנםטער. א געמאכם דיקםאםור םישער
 אח דיקםאםוד אז ארױםגעװיזען״ זיך האט עם אח

 אנם־ זײן פאר האם װאם קאפיטאליזם, דער אנקלעפיג
 םוײײ טאס געװיםער א אק געטיםיקם זיך וױקאנג

 די ברעכען געהאלםען דעריבער האט ער אץ חיים
ײ איןזיין זיד האם זעלבםםהערשער, די «ץ מאכם  קי
 אין געשםאנען איז עקזיםטענץ זיין װען מאמענט, טישן

 עס דיקטאםוד. חדך ראטעװען » געזוכם געפאר,
 דיקטאםור םאשיםטישע מוסאלינים צוערשם געװען איז
 אמ דיקםאםח• נאצי היטלערס שיעםער איטאליע׳ אין

 אזױ געקלמען ענדליך את עם ױ. אז. m דײטשלאנד
 געשלאסען איז װאם כאװערשאםט דער ײרך אז חײם״

 די איצם שםײט חיטלער. אח םםאלין צװישען געווארען
אויסגעלא־ געפאר אין אייראפא גאנץ םח דעמאקראםיע

MAAMAMAAM MAAM MALfeAAMAA AMMAM M. . . .  MM MM M U M  MMMM M MM UMM̂MM  פאםיחגז זאל אומגליק אזא װען אלן װערען. ix שען
 פרייהײס אץ דעפאקראםיע די אױך װעם אייראפא׳ אין
 םיילען די געפאר. אין װערען געשםעלט אמעריקא פוץ
 געמנדענער ן1א נעזעםער אינט דינען װעלם דער פון

 אםלאנטישער גרליםער דער אגדערע. די םיט אײנע
 גייע די אפגעםײלם ױײם אזוי אטאל האם װאט אקעאז
 גרױם אזױ ניט מער היינם איז אלטער• דער םח װעלם

 אריכער• *יצם םען םליהם טאג אײן אץ א&אל• װי
•**  בײ געדאנקען םרײליכע קײן ניט גאר זײנען דאם

 דעם פלן ױבילײ פלפציג־יאריגען דעם פמ טײערתג דער
 האל־ אזץ ניט פארגעסען מיר װען אבער מאי. ערשטען

 איז יום״גװב מאי ערשטער דער י1אז װי זיגען< אין םען
 מיר קענעז צװעק׳ װעלכען פאר אוץ געײארעז געשאפעז

 אין איז יועלם די אז זאגעז• אלן אפםימיסטיש ווערען
 גאר צח־יק׳ געגאנגען אלץ אין גיט יארען לעצםע די
פראגרעםירם. חינזיכםען מאנכע אין אױך האט ױ

 געװארען געשאפען איז יום״םוב סאי ערשםער דער
 אר־ *שםתדימז8 אן פזץ קאמף דעם םאר אםעריקא אין

 לאנג שױן גלױז גים איז קאטף דער אט בײםם*םאג.
 האכצז אינדוםםריעס םן א אין גאו געװארען׳ געװאונען

װ פיל א זיד פאר אױםגעקצספם ארבײםער די ח מ קיי
אר״ אםעריקאנער ךי פח מאדערתג די ס־טא^ארמיס
 ארבײסס־װאן•. דרײסיג*שםתדיגע א את חײנם סייטעד

זינם יאר> 80 ױ טאר האבען אמעריקא אין ארבײטער די



■4 2 ם י י ז
 יום־ דעם פאר געװארען ערקלערט איז מאי ערשטער דער
 פאר־ םך א און רעכטען םך א ארבײטער־קאמף׳ טון םוב

זיך• םאר אויםגעקעמפט בעסערונגען
אויםצורעכע־ םלאץ צופיל פארנעםעז װאלם עם

 אמעריקא אין ארבייטער די װאם געװינםען אלע די גען
 עס יאר. 50 פארגאנגענע די פאר אױסנעקעמפט האבען

 אוים־ זאל מען ווען פלאץ, םך א םארנעמען אםשר װעם
 די אונטער געוואונען האבען ארבייםער די װאם רעכענען

 אד־ רוזוועלם׳ם פרעזידענט פון יאר האלב א אוץ זיבעז
 גאנצע א געווארען אײנגעםירם זײנען עם מיניסםראציע.

 אםעריקא וועלכע אין ארבײםער־געזעמז׳ װיכטיגע רײ
הינםערשטעליג. אזוי געװען איז

 מענשהײט די אז גלױבען״ טיםער אונזער איז עם
 געםרא־ מאל איין ניט שוין האם עם פראגרעסירען. םוז
 פראגרעם מענשליכער דער אז געשיכםע, דער אין פען
 אנ־ אח געווארעז געשטעלט1א צײם געװיםער א פאר איז

 דאם אבער ריקשרים, א געווען איז פארשריט שםאט
 פראגרעם מענשליכער דער לאנג. אויף גים געװען איז

 זיכער. זײנען מיר און געזיגם װידער מאל יעדעם האם
 אי־ זיגען וועט ליכט אזוי. זײן םrא אויד וועט דאם אז

זיגען. מוז עם םינםטערניש. בער
איצ־ דעם אין איז אמעריקא אין ארבײםער די םאר

 אין אייניגקײט — פראגע וויכטיגםםע די פאמעגם טיגען
 דער איז מאי ערשטער דער באװעגונג. ארבײםער דער
 דעפאנסטרירען צו געװארען באשטימט איז וואס םאג,

 ארבייטער־קלאם. םון םאלידאריטעט די אײניגקײט. די
 ערשטען דעם יאר דאם אויך מיר באגעגענען לײדער

 באוועגונג ארבייםער די אז געפיל. שווערען דעם םים מאי
צושפאלטען. אלץ גאך איז אםעריקא אין

 באװיזען זיך האבען צוריק יאר א עו־ד אן םיט
o «יז1יס יצד זא ן.צפנינגתא n רידער־ב צרלירצזײאדנ 

 איז באװעגונג ארבײטער אמעריקאנער דער אין קריג
 האט רחוועלם פרעזידענם װען געװעז איז עם גאהנט.

 צװישען שלום שאםען ונו פארזוך דירעקםען א געמאכם
 האםנונגען די דינען לײדער צדדים. שםרי״טענדע די

 םיר ווען איצם. גראד אמ געװארעז• פארװירקליכם נים
 דארף װאם װאהל־םאג, גרויםען א צו זיד דערנענםערען

 די פאר אמעריקא פון גורל סאליםישעז דעם אנםשײדען
 ארבײםער די םץ אײניגקײם די איז יארי פיר נעקםםע

 בא־ ארבייטער געאײניגםע א נויטיג. באזונדערם גאנץ
 פאלי־ גרויסעז פארשםײענדיגען דעם אין קעז װעגונג
 אבער ווען ראלע. װיכםיגע א זײער שפילען קאמף טישעז

 האבען ניט זי קען צושפאלםען איז אדבײםער־באװעגונג די
 גרױםער גאנץ א אין איז כח איר װײל װירקונג״ גרױסע קיין
 אין איז ארבײטער די םון כח דער פאראליזירם. מאם

אײגיגקײם. זײער
 אויפ- ניט שלום א אויף האפטנג די י»ח• מעז גאר

B W ח T ייי F T ײיס m nm  m■ דער איז שלום דער אז 
 טאן דארף קוםעז- גיכער טאם אל1 ב^ועגונג ירבײטער

סליכס♦ יײן
A

גערעכםיגקײ®

 ערב־תאנװענשאן דער
 דער פון מימינג

עקזעקוטיװע גענעראל

 עקזעקד גענעראל די
איג־ דער פון םיװע

 זיך איז םערגעשאנעל
 אנד אין צונויםגעקוםען

 לײ־ צו סיטיגג קאנװענשאז ערב איר אויף םיטי לאנטיק
װערען צוגעשםעלם דארף װאם פראטאקאל, דעם «עז

 רע־ װעגען באראטען צו זיך אח קאטוענשאז, דער צו
 פאר ווערען םארגעבראכט דארסען וואם קאמענדאציעם,

 װאם םראגען, אנדערע פאר א וועגען און קאנױענשאן דער
ענטםער. אן אױף געמארם האגען

 םמ ארבעט יאר דרײ ארום געמט רעפארם דער
 וועלכע אין יאר, לאעע דרײ אינטערנעשאנעל• דער
 אין םאםירונגען װיכםיגע זעהר םארגעקומען זײנען עם

אינטערנעשאנעל. דער םח לעבען דעם
 אירע «ו אינטערנעשאבעל דער םון רעפארםם די

 די דעראיילען. או םך א מאל אלע האבען קאנווענשאנם
 קעמ־ א אלם באקאנט מאל אלע פון איז אינטערנעשאנעל

 אפ־ װאך דער אויף שםענדיג שטעהט זי ױניאז• פענדע
 אויםצו־ מיטגלידער, אירע םון אינטערעםן די צוהיטען
 פארשםרײטען צו און געוױנםעז נײע זײ פאר קעמפען

 םארשידענע די אין קאבטראל איר פארשטארקען און
 או־ן אינדוםםריע. קליידער סרויען דער םון צוױיגען

 אזוי יארעז לעצםע די אין איז אינםערנעשאנעל די זינם
 כםעט פארשפרייט זיך האם און אויםגעוואקסען גרוים

 גאנץ געװארען טעטיגקייט איר איז לאנד גאנצען איבעוץ
גרוים.׳ באזונדערם

 זייגעז אינטערנעשאבעל דער סון לעבען דעם אין
 סםעציעלע גן^ץ םארגעקוםען יאר דוײי לעצםע די אין

 צו םך א פאראן איז עס וועלכע װעגען םאסירונגען,
 גע־ געשאפען איז יאר דרײ לעצטע די אין דערצעהלען.

 אינטערגע־ די וועלבער מיט א. אי. םי. די ווארען
 שפעטער זיך .האט און פארבונחגן געווען איז שאנעל

 וואם םאר אוחאכען װיכםיגע געווען זײנען עם געשידען.
 א. אי. םי. דער צו צוגעשטאנען איז אינםערנעשאנעל די

 אוחאכען װיכטיגע אזוי פונקט געװען זײנען עם און
* »י. סי. דפר ןפו ען«געשטאפא עפערשפ איז ױ יוואספא

 טעםי־ דער םמ םארשידענארטעקייט און פילםארביגקײט
 «ז דעלעגאםעז די און אינםערנעשאנעל דער פון קײט
 גרױס געמינען זיכער אים אין זועלען קאנװענשאן דער

אינטערעם.
 האס רעפארט דעם דיסיןוטירען און לײענען דאם

 דער םח םיטיע דעם םיז צײט מייםטע די אפגענומען
 איז װאס ציים. קורצער דער אין עקזעקוטיװע. גענעראל

 רעקאסעג• געווארען דיםקוטירט זיינעז איבערגעבליבען,
 אויפגענוםען דעען עם און קאנדוענשאז דער צו דאציעם

 קאט־וענשאן די װעלכע וועגעז פראגען, צוױי געווארען
 אמע• האם צוריק יאר דריי מים םיטי אטלאנטיק אין

 דעס וועגען געהאנדעלם זיך האם עם באשלוםען. נומען
 . און ייגיאן דער אין קלובם און גרוםען םון פארבאט

 יוױאן דער םץ באאמםע די םאר םארבאט דעם װעגען
 שעפער די פץ כאלעבאטים די צו טיקעטם פארקויםען צו

 װעל• פאר גלײד גאנץ זײ בײ נדבות זאמלען צו אדער
צוועק. כעז

 איז עם אז ערקלערט, האם דובינםקי םרעזידעגט
 שטארק זעהר איז ױניאן די אז איבערצייגונג, טיםע זיין

 או און באשלוםעז דערמאנטע די אין פאראינטערעםירט
 האם ער װערעז• אפגעהיט שטרענג דעריבער מוזען זיי
 פארבאס דעם אױף אפגעשטעלט באזונדערם גאנץ זיך
 צו אדער באלעבאםים די צו טיקעטם םארקויפען צו

 ךי אז כאםערקם, האט ער און גדבות די בײ זאמלען
 דעס אם וועם וואם קײבעם, שאנעווען נים וועט ױניאן

 פארבאם דעם האלם ער וױיל אפהיטען, נים םארבאט
 דעם סאר און מאחיל דער פאר ײיגטיג זעהר פאר

ױגיאץ. דער פון פרעםםיזש
**

 וױכטיגען גאנץ א סארנעמט געשיכטע א. אי. םי. די
 אין איגםערנעשאנעל דער םת לעבעז דעם אין קאםיטעל

יאר. דרײ לעצטע די
 נײעױ אגדער אן איז פארטי לעיבאר אמעריקעז די

 דעם אין פלאץ װיכםיגעז א םארנעמט וואס קאפיםעל
 דריי לעצםע די פאר אינטעתעשאנעל דער פוץ לעמן

-v יארי
 זיד װירקליבקיים דער אין האט אינטערנעשאגעל די
 קאמף• עקאנאמישען דעם מים באשרענקט נים קייגמאל

 פאלײ דעם אין גענומען אנטײל אײד שטענדיג האט זי
 אפיציעל געווען ניט דאך איז זי אבער קאמף.* טישעז

 םאקטיש הגם פארטײ, פאליםישער קײן מיט םארבונדען
 פארטיי. םאציאליםטישע די געהאלםעז מאל אלע זי האט
 אינטערנעשאנעל די האם אבער יאר דרײ לעצטע די איז
 פא* דעם אין םײל אקםיװעז אז גענומעז בלויז נים

 אמע־ די שאםעו געהאלםען האט גאר קאפף, ליטישעז
 גע־ איז זי װעלכער פון פארטײ, ארבײסער ריקאגער

טײל• א װארען
 גאנץ א איז ארבײקצב-פארםיי אמעריקאגער •די

 אינםערגעשאנעל. דער פון לעבען דעם אין ערפארומ נײע
 דורך ערפאלגרײכער. אן זעהר געוועז איז אנפאנג איר
 אגגע• שםארק א געװארען איגםערנעשאנעל די איז איר

 די אבער פאליטיק. אמעריקאנער דער אין כח זעהענער
 או־בײ• אמעריקאנער דער םון אנםװיקלונג וױיםערדיגע

אנטוישונגען. געדױםע געבראכט האם פארםײ םער
דעי• פיז בילד פולשםענדיגען א גים אארט3ח דער

דעפארםפעפ ארגאגיחמשעס דער
2 ז ^רגאניזאציאנם  פיז חדשים. צוױי םץ משך דעם י|ײ

 *טען11 בח׳ן יאנואר ־םען10
ט ררעס אינ ^  שע־ דרעם 52 ארגאניזירם מערץ, רז

ברד באריכםעם האט אזוי — פער באארד
 פירט װאס בלושםײן׳ מאקס דער

ארגאניזאציאנם־דעפארטמענם. דעם אן
 זעזזר צײט שלעכטער טיגערrא דער אין איז דאם

 או דערצעהלען. ניט קיינעם דארף מען ארבײט. גוטע
 אזלגאגיזײ צו שװער עם איז שלעבט איז צײם די װען
 אױסבא• צײם גאנצע די זיך האבען װאם שעפער, רען

יוניאן. דער פמ האלטעז
באשעפ• זײנןןז שעפער 52 נײ־ארגאגיזירטע די אין

 אלע אק כמעט דרעםמאכער. 24 און טויזגד טיגט
 דרעם̂ע סארט ביליגער דער געמאכט ווערט שעפער

 ומך פמ דרעסעס געמאכם װערען זײ סמ 14 איז בלױז
פרייזען. כערע

̂טפארדע אדגאנמאציאנס פין ארבײט גוטע די  טט
 T פון חז־שים צודײ די אין יוניאן דרעסמאכער דער םח

 אין גו־ױם א םאר װאם אונז ודײזם םעברואר און נואר
 נאו איז עס ארבײט ארגאגיזאציאנם פאר םעלד ברײם
 צאל די װאו נױ־יארק, שםאדם דער אין אפילו פאראן

 וױיזט עס גרויס. אזױ איז דרעםמאכער ארגאנחירםע
 אױםגעװיק• איז עם ברײט און גרוים װי אױך אונז
 עס שװער און גרוים וױ און אינײסטרת דרעם די סען
דאזימ ךי יוניאן דרעסמאכער דער פמ אױפגאבע די איז

( װד. נחום ®װ ל 3 © \

ם ע טענה איתעל׳ם ד
 »&אל איז פאגעל־שזרײגער וװם
 , :גקקומען טארכישערטןןר א אײזעל דער
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 אינטערנעשאנעל דער אין וואהלען
רעזול־ גרויסען איץ געבראכט האבען

 די אפגערייגיגם האבען זײ — טאט
 די םס לאקאלס די םון םארוואלטונגעז

 עם קאמוניסטען. םטאלין־היטלער
 פאר א געבליבען ערגעץ אמת, דינען,

 ניט איז דאס אבער די, םון רעשטלעך
 אי־ איחנז םרומע בײ װערט עם װי לוזורבן, זכר א וױ םער

דער ביי וואנט דער אויף לאטע שװארצע א מרגעלאזען

 מים זיך טרייםטען קאמוניםםעז םטאלין־היטלער די טיי,
 שטימען, צאל דער וועגען מאכען די וואם חשבונות, ךי

 שװאכע א איז דאס אבער געקראגען. האבען זײ װאם
 זײגען עס אז געצווײפעלט, ניט האט קײגער םרײסם.
 די װעלכע אויף פארבלענדעםע, און פארפירטע מאראן

 אז אײגפלום. אן האבעז קאמוניםטען סטאלץ־היםלער
 ענער־ אזא אנםירען געדארםט ניט דאך מען װאלם גים,

 פאםירעז געדארםט וואלטעז עם וואהל־קאמף. גישען
 קאםוגיםטעז׳ די אז וואונדער״ איבערגאטירליכע גאגץ

 םראנם פאראײניגטען םמ יארעז די אין האבען װעלנע
 דער איז זאלען באםעסטיגם, אח אויםגעשפרייט אזוי זיד

 אױם־ אח אויםגעראם אין.גאנצען יאר האלב א פון צײט
 און באוועגונג. ארבײטער דער פון ווערעז געװארצלט

 אזױ געווען צוריק יאר האלב א םיט ביז זיינען די וױיל
אאגױדארל רעזײ ףדאר טקיפעספפא מא עשפרײטגױטא

 אויםגע• םייל גרעסטען צום איז מיינונג זעלשאםטליכע
זיי. צו פײנדליך שפראכען
 האט םטאלין איידער אז איז, סך־הכל קורצער דער
 קאמוניס־ די דא ■זייגען היטלער׳ן״ מים חברותא געמאכט

 איצט מאכט׳ געזעלשאםטליכע גרויםע א געווען טען
 װינקעל א אין געװארען אריינגעשםױםען זיי זיינען אבער

געװארען. איזאלירט אץ
קאמוניס־ סטאלין־היטלער די אז גים, צוױיםעל איך

 געםי־ זיי לאגע א םאר וואס אין גוט גאנץ וױיסעז טען
 ער־ צום ענדערונג גרויסע א םאר וואס און זיד נעז

 םרײס• זיי ווען אץ םארגעקומען. זיי םאר איז עס גערען
 האבען זיי וואם שטימען, צאל גרויםער דער מיט זיד םעז

 א איז טרייסט די אז גום, גאנץ זיי וױיםען באקומען,
 גע־ מאל אלע איז טאקטיק קאמוניסםישע די שוואכע.

 קאנטראל׳ געװינען צו און פאזיציעס פארנעםען צו וועז
 ווערט וואס קאנטראל׳ מעכאנישען בלוח אפילו ווען

 שװינדלערישע פארשידענע דורך געוואונעז געוואוינליך
 גרויסע זײנען קאמוניםטען די וועלכע אין םאנעװרעס
 ארױםגע• אומעטום זײ זײגען אבער טrא קינסםלער.

 האבען זײ און פאזיציעם זייערע םון געווארען שםופט
 שװינדלערישע דיערע אויםצופירעז מעגליבקייט קײן ניט

 איזא־ זײנען די קאנטראל. מעכאנישען פאר מאנעװרעם
 קע־ זײ גידערלאגע. גרעםםע זײער אח דאם און לירט.

םארםיר־ אח בליגדע געטג געםינען אלץ אפשר נאד נעז
m

 װע־ באטראכט ױניאן אונזער פח וואהלעז לעצטע די אץ
גרוים. גאזונדערם םאר רען

 טאראייניגםער־ דיער םיט האבען קאםוניםטען די
 אױף קוקענדיג ניט געװאונען׳ םיל זעהר םאקטיק פראנט

 וועלכע ױניאנם, די זײ.־ «ו אוםצוטרוי גרויסען דעם
 קא־ צאל באדייםענדע א רײהען זייערע אין געהאט האבען

 ברױ לאנגען דעם פמ געווארען םיד זײנען מוניפטען
 שליםען צו צופרידען געוזעז זײגען זײ און דער־קאמף

 דין *ו פארשפראכעז האבען קאמוניםםען די ווען של̂ו
 אלטע די געזיגם פרט דעם r» האם עם םרום. *ח גוט

 אײדער םרידען. שלעכטער א בעםער איז עם אז םעאריע,
 גע־ דעם אק האמנז קאםמיםםען די מלחמה. גוסע א

 םריהער־ זײערע אלע אויפגעגעבעז פרידען שלאםעגעם
 יוניאנס םרעיד װעגען פרינציפען באלשעװיסםישע דיגע

 אנהעג• שםארקםםע די םאר ערקלערט זיד האבעז און
 דערמים חאבען קאמוניםטען די דעמאקראטיע. פח גע

 אין פאזיציעס פאליטישע דיערע גאפעםםמט בלוח גיט
 בא־ דיערע ימיאנמ די אויםער אײד נאר יוגי»ם. די

 גע־ די האבען יוגיאנם די אין פאזיציעס פעסםיגםע
 ארגא־ אנדערע םארשידענע אין אריינצודרינגען האלסעז

 גאג־ אין די׳ אימר קאנטראל קריגעז צו און גמאציעם
 געשא־ אוםן אזא אויף האכען זײ םיילװייז. אחנר מן
 ארגאנימד ,םראנט פח קײט א פארטײ זײער ארום מן

 םים חאבען װעלכע גערוםען״ עם האבען די װי ניעס״,
 פרא־ און אלאקדיאר גאנצע די כםעם פאדגעשםעלט זיד

 האבעז אלץ דאס אםעריקע. פון באוועגונג גחנסיװע
 פארל^ען. םײל גרעםטען צום קאםוביםםען די איצט

 גאנצען אין זיך האבעז ארגאניזאציעם״ ״םראנם פאגכע
 די פלײצע דיער אויף טראגעז צו נים כדי אױםגעלײזם׳
 זײ־ װאס אגדערע׳ ;לאטע סמאלק־חיםלזנר תים־ברויגע

 דורכגע־ האכעז וױיםער״ אױף עקזיסטיחנז געבליבעז מז
 םטאליז־חיםלער ךי אויםגעשלאסען אח רײניטנג א פידם

 װאו איבעריגע׳ די אין און אםט׳ יעדעז ®ון קאםוניסםעו
 נידעדיגער זײ ליגעז נאך־, זיך האלטען קאםוגאצים די
עקזיסטענץ. זײעו־ פארלײקענען אץ גראז מ•

 חמױ מיט חברותא געטאכט האט סטאליז אײדער
 םימפאטיע די געחאט דא קאםוניםטען די האבען תר׳ן

 איגטעלי־ לימראלער דער פון םײל גרעסםען דעם פיז
 שםודירענ• דעד פיז םײל גרױסען גאנץ א פח אח גענז
 זשוד־ ליבעראלע אםעדיקאנער םײסטע די ױגעגט. מד

 די או פרימדליך געװען זײנען צייטשריםםעז און נאלעז
 פרײגדל^ סדארמאזב גאנץ זײ פיז האנכע קאסוניםםעז׳

 פרײנד־ א געפינעז וױיט צו צײם פון אפילו פלעגזנז ייי
 חאלב־קאגזערװאםיװער דער אק ײד פ»י װארם ייד

•j o t מז׳ רוסלאנד. סאיחנם איבעדחױפם מ מז ס  מ
 גזננײגם פרײנדליד מוזען איז אלגעםײז אין אפעריקא ,יז
 גמנדערם. אלץ איז אמגר איצט רוסלאנד. סאװעם נו
a קאמוניםםען!ײגעז יי m םעז איזאלידם. וױ טם אזױ 

י ײיל  לימראלע די האגצז. נים ערגעץ ייז םעד י
מ מאס ידןסע׳  חאם זײ, «ו לידגדײפר פריומר געװען י

m ייז ייי ימ ייד  tn m m  m m מד *למםײנע די

 שטיק יעדער פאר און ליגעז יעדעז םאר הורא שרייען לען
 דאם אבער פארםיי׳ קאמוניםטישער דער םון דעמאגאגיע

 בא־ קאטוניםטישער דער פאר װערט קלײנעם א האט
 צו״ זײנעז ארגאגיזאציעס םראגט אירע אלע װען װעטנג׳
 םימפא־ איר מיט פריחער האבען װאם אלע׳ און בראכעז
 פאר־ אמ איי פיז אפגעקערם אמם זיך האבען םיזירט
איר. דאמען

••
שםאםעז׳ םאראיעיגטע די פון ביודא פאםענט די

 חאט ערפיגדונגעז׳ אלע םאררעגיםםרירט װערען עס װאו
 מז ױבילײ. יעריגען 160 איר געפײערט חודש פאריגעז

 אמערי־ פח ױבילײ ײעריגער150 דער אנרוםעז עס קען
 שײכות גאחענםע גאנץ א האם ער אוץ ערפיגתנגען קאנער

ארבײטער. אמעריקאגער די צו
געװא־ ארױםגעגעבען יאר 150 די פאר דינען עם

 דער םח ביורא פאטענט װאשינגםאנער דער «ון דעז
 פאםןנםעז 923 און םױחמד 206 םיליאז 2 חןגירונג

 די אויך זיך געםיגם זײ צװישען ערפינדונגען. אויף
 םולשטענדיגע א געבראנם האט וועלכע ניי־םאשיז, חאו

 די נים װעז נאדעל־איגדוםםריע. דער אק רעװאלוציע
 אזעל״ עקזיםטירט נים אפשר זדמם ױאלטעז נײ־מאשין

אנםערטע שװערע כע  קלאוק־ יי בײ פראבלעםעז פא̂ר
דרעםמאכער. און מאכער
 װאם ערפינדונגעז, אלע גים אז זיך, רשטײספא עם
 זײנען יאר 150 די פאר געװארען פאטענםירט ןײנען
 פאםמטירטע םד א גאר םאראן דינען עם װיכם̂י

 א װערט. קלײגעם א זײער חאבען װאס ערםיגדתגען׳
 ער־ יי ניט באצאלעז ארפינדמגען צאל גרױסע גאגץ

 יײ געקאסם די האם עם מאם תוצאו̂ו די אפילו םינדער
 ערפינ־ צאל גרױסער דער פון םך א ירען.גטפאטע צו

 שױן זײגעז געװארען, פאםענםירם זײגען װאס דוגגען,
 מײםי יי זאגעז׳אי קען מען געװארען. פארגעסען לאנג

 דיגעז זײ װײל געווארעז, פארגעםען זײנעז זײ ®ח טע
 די פיז צאל באז׳ײםענדע א אבער וױכםיג. געװען ניט

 וױנםיג־ גתיםער גאגץ פון געװען זײנעז ערפמתנגעז
 איז רעװאלוציע גרױסע א געמאכט חאבען «ײ און קײט
אםעריהא• םון לעבען עקאנאםישען דעם

 ביירא פאםענט װאשינגטאנער דער פון געשיכטע די
 איז מאשיגעז פח אנםװיקלונג דער פון געשיכםע די איז

 זײגען ערפיגתגגעז די דורך אפעריקע. איץ םעכניק
 זיפסײעק די קא ענדערונגזנן גרױסע געװארען געמאכם
 געװא־ געשאפען דינצז עס און אינדוסםריעם רענדיגע

ײ זײנעז ארבײטער די אינדוםםרתס. נײע רעז נ די  יי
 פמ געשיכםע דעד אק פאראמםערעםירט שםארק זײעד

 זײעי אװעק ערפמדתג גײע א נעםט אפט ערפמדונגזנן.
גאס• איז ארױם זײ פס־וװא און ברויט

 ערפינדוגג דער פון שולד ךי גים געוױס איז דאס
 פאליםיש־עקאגאםישער אוטער אױןי פאלט ׳שולד די גאר

דמ די אח מאשיגעז נײע די צרפיגדונמז, די םיםםעם.

----------------------------------’M fc 3 י B
 הארע־ שװערע פארשפארען אים דארפען זיי ;לייכטער

 אנשטאט אבער ארבײםס־טאג, זיץ פארקירצען און וואגיע
 ארבײט די גאנצען אין אים פון אוועק די געמען דעם
 דערסאר, איז דאס הונגער. אויף איבער אים לאזען און

 ארבײ־ די צו באלאגגען צו אנשטאט מאשינען, די וואם
 אוגטער־ פרױואטע םון אייגעגטום דאם די זיינען םער,

 פראםיםעז. דיערע בלויז זינען אין האבען װעלכע נעמער,
 עקס־ בעסער די קעגען מאשינען די םון הילף דער מיט

ארבײטער. די פלואטירען
גע• איז בױרא פאטעגט די זיגט יאר 150 די אין

 װיםעגשאםט די האט װאשינגטאן, אין געווארען שאפען
 האט עס אבער פראגרעסירט׳ גוואלדיג םעכניק די און

 םיםטעם געזעלשאפטליכע די פראגרעסירט וױיױג גאנץ
 געבליבען םאקטיש איז זי לעבען. מיר װעלכער אין

 און צוריק׳ יאר 150 מיט געװען איז זי װי דיזעלביגע,
 אגטװי־ דער צו מער צו ניט גאנצען אין זיך פאסט זי

 אין שטייט זי אינדוסטריע. דער אין םעכניק קעלטער
 דעם מיט װידערשפרוך פולען א אין װירקליכקײט דער

טעכגיק. דער םון און װיםעגשאםם דער פון פראגרעם
 האט םיםטעם געזעלשאפטליכע קאפיטאליסטישע די

 בא* צו ארגומענט שםארקען א זיך פאר געהאט אמאל
 אז זאגעז׳ געקענם האט זי עקזיםטענץ. איר רעכטיגעז

 דער אין איז ארבײסעז װיל אח ארבײטעז קען וואם יעדער
 וױיל הונגער, פח טrגעש געזעלשאפט קאפיםאליםםישער

 קאפי־ די עס קען אבער חײנם ארבײט. קריגען קעז ער
 װאס יעדער נים זאגען. ניט געזעלשאםט טאליםטישע

 דיגעז עם ארבײם. קען.קריגען ארבײםען װיל און קען
 ארבײ־ װילען און קענען װאס מיליאנען׳ אמם םאראן

לײז־יג. ארוםצוגײן געצװאונגען זײנען די אמ טעז
פאר* גײע די אװ טעכגיק דער םון אנטװיקלונג די

יש־מליפא פסאל די וא יציצז.אפ צדיססרימא פמ מזן
 גע* זאל לעבען. םיר װעלכער אין סיסטעם עקאנאמישע

 זײגעז װאס מענשען זעלביגע די אבער װערען. עגדעדט
 רעװאלױ מאכעז און םעכניק די עגדערען צו פראגרעסיװ

 קאנסער־ זײער גראד זימעז אינדוםטריע. דער איץ *יעס
ת װאםימ  ענדערונ־ צו קוםם עם ײעז פאר׳עקשנ׳ט׳ י

 װידער־ דער םיסםעם. געזעלשאפטליכער דעד אין גען
 די אמ טעכניק דער םון פראגרעס דעם צוױשעז שפרוך

 םים* געזעלשאפםליכער דער טון צוריקגעשםאנענקייט
 ענדליך מח און גרעםער אלץ דעריבער װערט סעם

 אזױ זאל עס אױב צוזאםענשםױם, שםארקעז א צו פירען
בלייבעז. װײםער

A
 מיר קעז סעז וװפיל. t* פארלאנג אפשר נאר

 באלאגגען זאלען מאשינעז די אז פארלאגג. דער אז זאגעץ,
 ארםיי אן סאציאליזם, מיט שםעקט רארגײמע די צו

 נים װאל מעםױ האט פאפולער. ניט טrא איז װאם קעל׳
 דער אז ע,קאמימ ז־ןףז דער פאר זיד באריםם אוטזיסם
 אוי אןפעדערייש אםעריקען חנר פון פארדיגםם גתיםער
 דערלאזעז׳ נים חאט זי װאס איז, אמעריקא םאר לזגיבאר

 פאר* זיך זאל ארבײםער אמעריקאנער די צװישען אז
 קײז ביז איו װי אזוי אבער םאציאליזם. שפרײטען

 םרעיד װאל׳ם מעםױ פאר באגײסםערם געװען בים מאל
 געװען זי איז אים םאר הגם םילאזאפיע- יוניאגיםטישע

א גאך מיר איך ערלױב ערפאלגרײד׳ זעהר  גלױ• צו א
 בעסטע די ארבײםער די פאר אמ םאציאליזם אז בען,
 םיר שטעהעז פארלויפיג אז עס, העלפט װאס נאר זאד•
 געזעלשאפט׳ סאציאליסטישע א עדב אםעריקע אין ניט גאך

 נים נאד לװי זוועלמרו פרעזידעגם אפילז ארדטנג. ליכע
 א אויף גןזעלשאפט קאפיםאליםםישע די איבערבײםען

 קאפיםאליםםײ אלםע די בלױז וױל ער םאציאליסםישע.
 זאל זי אז מאכעז׳ צורעכם אביסעל געזעלשאפט שע

 אייד אים םען וױל דאס און בעסעד, ביסעל א אױםקוקען
אטעז• גים

ר מ  אנדער אז םאר װאם םא סאציאליזם׳ נים אױב א
 װיז^רשפחץ דעם אפצושאפען געפיגעז מען קען עצזז

 אפ־ דער און טעכניק דער םון פראגרעם דעם צוױשען
 םיםטעםי געזעלשאםםליכער אונזער פון געשטאנענקײט

 אז זאגען׳ קאפיטאל גרויס פון פארםרעםער די ט,
 איז זאי ץלא אז שפרוד.ױדערו קײן גיםא גאר איז עם

 W איים געחעז מענשען פיל אזױ אױב און ארדטגג
 גע־ דעראיצםיגעד ®ח שולד די נים דאס איז ארנײם,

 זיין םים רוזוועלט׳ן פח .גאר םיםטעם, זעלשאפםליכער
 רעפובליקאגער א אריםקלײמז מען זאל אט דיל. גיו

ל גײ דעם אפשאמז און קולידזש אלא פרעזידענט  יי
.... __ גוט. דין אלץ װעם

 דאריממ קאפיטאל גרױם שון ררצטעסרפא 4םיל«
 פאראז דינ?ז oy אגער זאגען. אזױ איז רײחמ אזױ

 אמ* tnyunga װיסעגשאפטסלײם׳ און עקאנאסיסםעז
שםײק זעחר נאשםרײםיז װאס פיזיקעד, און זשענעדץ
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 זײ פאכען און ארבײטער די פון ארגײט די צו געםעז
 ער־ נײע יעדער אז באוױיזען׳ *ו זוכען זײ ברױטלאו.

ארבײ־ די פאר ארבײט געשאפען גיכעד האם פיגדונג  Ma m BB B BB BBBB 4B IBtMVMii ■■M bbbm »— --  *------------------- nyu אלטער אן איז עס זײ. פוץ אוועקגענומעז אײדער 
 איגזשע־ די פון *רגומענטען די פמ םערערע און שםרײם

 איבערצײגעגד. גאגץ דינען פיזיקער די פון און נירפן
 אנ־ באווײזעז פאקםען די אז עס, העלםם װאס אבער

ם דער האם למשל, אם׳ דערש. ^נ  שטאל דער פון פרעז
 עםליכע לע«טע די פאר אז ערקלערט׳ ױניאן ארגימזער

u p אײגגעפירט זײנען וואם סאשיגעז גײע די חאבען 
 נים ארױסגעשםױםעו פאבריקען׳ שםאל אין געװארען
 איג־ שטאל דער פמ ארבײטעד טותעגד 30 װי וױעיגער
 יוניאן » פון פרעזידענם א איז טאמער אמ דוסםריע.

ז זאל ם« עדוזד איבערגײגענדער געגוג קײן נים  הע־ מ
 אמעריקען דער פון מלעבאםים די זאגען עס וואם רעז

 קאם־ די אז ערקלערם, האבען די קאמיאגיע. װאולעז
 פאבריקעז און פאשינען 9איצםיג אירע םים קען סאני

מ מים וױ פיל אזױ םאל צוױי ■ראדוצירעז ד• עםלי  מנ
 קאםפאני די קען חײנט אז הײסם, עס צודיק. יאר ליג

פריחשר. וױ ארבײטער װײגיגער םיט אױסקוםען
זײן. ױם שםרײט קײן גאר עס קען אםת׳ן דער איז

 װאד־ פראדדקציע פיז מעטאדעז און מאשינען נײזנ די אז
 ן וײן נאר קעז עם גאס. אין ארבײטער ארױם פען

 אין פאשיז דער פוץ חלק דעד איז עס גרױס וױ שטרײט
 י ד דארף צי ארבײטסלאזיגקיים. עקזיםטירנדער דער
א  אדער איר, אויף װעדען געװאויפעז שולד ע * נ ג

שולד. דער פיז םײל א בלױז
 די אונטעתוכען צו גענומען זיך האם קאמיםע א

 װזלען ארבײט איר פארעגדיגען װעם זי װען אח פראגע
 בא־ דארף עם אבער אודםײלען. קענעז דעפאלם םיר

«יי טטפיפ  פאשץ דעד עזװעג ומדס עזס ײיז זא «1ײ
 װארפם זי וױפיל אױף שטרײטעז אן ײד פאגגם מען און

מז מען דארןי גאס, אין ארבײטער ארױם א  זיגען. איז ה
 אליין, מאשין דער ײפמז בלויז גים זיד חאנחנלט עס אז

ר דעד װעגען נאר ע ו נ ן  *נםוױקלוגג םעכנישער ג
 זײנען װאס ארבײם׳ ®ון מעםאדעז ױיע די װעגןן און

 םען אנםװיקלונג. טעכנישער דעד סיט פארבתדען
מז עס האט עגע  נאפעז װיסענשאםטליכען פײנעם א ג

ם מען ״חפױאנאליממיע׳׳. ד אליזי ^ ײ  ארבײם. די ח
 דער אז מאכם׳ מען אז עם״ םײנט לשון פשוט׳ז אױמץ

לײגם םעז וחנז און פראחשירען. םער זאל ארבײםעד

װײסו, ערגעץ ערגעץ
י קי ײו שי י ק מי ערי, יי  פימ« מזןרדעחפער דער װאו
־־ — שוװערד, זיץ געחױ^ חאט
ץ גיו« איו ליג• ץ י  *«נד י

 פרײ, חײליגע אתזער
 געזזילפ *רױער אץ ליגסי

מף. ער*»ער אמזער
ץ ײײ•״ יייי■ ימ  ג*פ», דקר י

מי  פואל, און מרג יי
 ftrpmr ווון שטעדםילאד איגקר

קודז ונרודןןרס s רופ■
 םײנם, חגר׳ל ת אױ, —

 ,wtjn דער אץ פיקם דער םי«
 *ופױיד*, גיעית ײ אונז
װאנ®. גדושיגע v װי
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 באקוםט רןמיאנאליזאציע דעד מיט מאשין די *חאמען
 וואם ארבײםעד, די ורעגען עגטםער ריכטיגען דעם מען

גאם• אין ארויםגעװארםען װערעז
 דאך םעז שאסט װי ? טאן מען דאוף װאס נאר

 אפשםע־ נים דאך קען מען ? ארבײטסלאזיגקייט די אפ
 ניט דאך קען מען םעכגיק׳ דער םון אגטװיקלונג די לען

 מוז םעכניק די ערםינדוגגען. גײע מאבען » פארבאטען
 ווערעז געמאכט דועלען עם ווייםער. אנטוויקלען זיך
 אויםגע־ װייטער אויך ױעלען עס אח ערפיגדונגעז׳ נײע

 אר־ די ראאיאנאליזירען צו מעםאדען נייע װערען פונען
 אר־ םמ ראציאנאליזאציע די ט.rא װי מער נאך בײט
 זי װאם דעם, םמ אמ זאד נײע גאנץ א נאך איז בײט
 םמ מעז קען קען, זי װאס באוױזען טrא במ שוין האט
סער. םך א צוקונפט נאענםער דער אץ דערװארםען איר

 מעג• די שאםען דארף מעז מיםעל. א האב איד ני׳
 קענען זאלען די אז מאםען, ארבייטער די פאר ליכקײט

 אנ־ געהן זאם, צו עםען קענען זאלען זײ אז קױפען, מער
טיג װי געםאן  װאױנוגגען• מענשליכע אץ לעבעז אח נוי

 איז דאם און םארלאנגט םיל נים זיד״ דאכם איז. דאס
 גאנץ א זיך׳ דאכם איז, דאם סאציאליזם. קײן ניט זיכער

 װאל־ אים, ערפילט מען װען אח םארלאנג באשײדענער
 מען ארבײם. קריגען ארבײםםלאזע איצטיגע אלע נײח

 אמע־ אק הונגעריגע אלצ אז שפײז. םך א דארפעז װאלט
 םײ םך א פאראז זײנען צס װײל זאט׳ זײן זאלען ריקע

 זאט. צו עםעז צו גיט האבעז װאס אפעריקע אין ליאנען
 רעטה״ אװ ״גרעיפם מואװי די געזען חאכעז װאס די

 דארטעז אמ עם איבערצײגעז• געקענט זיד האבען
 מען אמת׳ רײנער דער נאר אינערםריבען, גיט זאך קײן

 און אמעריקאנער אײגגעזעםענע אלט מי איר אץ זעחט
 םאמיליען זײערע מיט אװעק זיך לאזען צאלען ריזיגע
-חו pc אױסצוג?הז יסג ײמ ,o»m יק?לשס א ײגלז  נ
אד א געםינעז צו כדי און גער  װען קא<. זײער איבער י
 נאזארגט װאלטען אםעריקע אין נויטבאדערסטיגע אלע

 םענשליכע מיט אמ קלײדער מיט שפײז׳ מיט װערעז
 ארבײםס־ איצטיגע אלע בלומ ניט װאלםען װאוינונגען

 אוים־ נאד װאלםען עם נאר ארבײם׳ געגוג געחאט לאזע
 אױםגעםעלם אפילו װאלטעז עם ארבײםער. געםעלם

דרעסמאכער. און קלאוקמאכער
 אלע די אראפװארפען געמען זיד בלויז זאל םען װעז
 באפעלקע־ אמעריקאנער יער פמ מיליאנעז װאו חורבו^

מחערא־ די אמטער װאוינעז צו געצװאונגען זײנען תנג

קול בחדעױש דאם
באלפדעאזס^חאסהוזמוױ ;

דײב װ&זױ פץ

 ,93$: דער אץ דא און
נאכט אײכיקער אן אץ

b u b a u  u U  B U M U k l M  B B j Lשרן̂ן אץ שפױגקר דיגן 
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 געפט אץ שסױפעי דיי אץ
 םאי עחאאן דעפ פאר
 געפומידא גריחןר חאגן
פרײ. אתזער «#ױל דער יץ

 געפא אין פופױנער די אץ
 tyn פמ■ קרײ ניזן

 געחעפט פװועאאעד חאגן
פאן. חײליקק אמזןןר

אלוא
ן «י י • י חי

׳ז#ד אריעאער
ארו י«ר ייז «יײ

 ולןץ זײער אויף אויפבױען אץ באדינגועעז״ בעלםםע
 די םיט און ליכם און לופט געטג מיט הײזער סענשליכע

 דעם םים שױן װאלם באקװעםליכקײטען. טיטיגע
 עס םיליאגעז. פאר ארבײם געװארען געשאפען אליק
 אלע, די אויך נאר בוי־ארבײםער, די בלויז נים זײנעז
בוי־אינדוםםריע. דער פאר מאטעריאלען די שאפען װאס

 קיץ ניט איז עצה מײן אז אױםזאגען, דארף איד נאר
 ימד איר םיט אסנעבאםען שױן זיך האב אלײן איד נייע.
 אנ• סך א אײנציגער, דער ניט ביז איד אמ מאל• ליכע

 אנגעבאטען, עצח דיזעלביגע האמן מיר. אויםער דערע-
ניט. אונז פאלגט םען אז עם, העלםט װאס אנער

-
 האנ איד װאם דערצעהלען. דא איך וועל סוף צום אמ

 צושםאנד עקאנאמישען דער װעגעז געאיענט לעצטענס
באפעל־ אמעריקאנער םון-דער טײלעז םארשידענע פון

קערוסג
 איד און — פיראמידע גרױםע א פאר זיך שטעלם

:בילד אזא אױגען אײערע פאר האבעז װעט
פאפיליע^ מיליאן אכט איר זעהט אונטען סאמע

 זײ־ דאס הונגער. םת םכנה אץ שטענדיג זײנען װאס
מז א מאכען װאס פאםילמס די נעז ע  הכגסח א אײף ל
 איו «ײ איבער וױיניגער. את יאר א דאלער 750 פון
 וזאס םאמיליעס. מיליאן עלף פת שיכם׳ צװײטער א דא

 חמסמ זײער דלוו^ םים׳ן קאמף שטענדיגען א האבען
ר יאר. א דאלער 1500 בת 750 םח איז מ  זײ־ ןײ אי
 לע־ װאס פאםיליעם, מיםעל־קלאם מיליאן אכם דא נען
 אומשםענדען באקװעטע וױיניגער אדער מער אין בען
 י*־. » יאלער 3XXJ0 ביז 1,600 פת הכנסח א מיט

א זײנזװ העכער אביםעל ד אן י אנדערטחאל• םת עי
,  , - 1  b b L u U > B  k U B U B M M  BBBBBB BB U  B U f e L k B U B  — * - — - - B^BBBםיםעל־קלאפ העכערען דעם אק פאמיליעם סיליאן בען

מ דאם איר■ האס ■יראםידע דער פון שפיץ בײם  ױי
 און אלץ לעבעז אין דערלויבעז דך קעגעז װאס חײםעלע׳

 באשםײס הייפעלע דאס אט געלט. שפארען גאך דערצו
סאפן אױפץ פאפיליעס. טױזעגם 800 פון וױ מער ניט

S

"
אונטען. סאמע זיך געםינען װאס פאמיליעס, םיליאן

 איצטיגעד אונזער ®ח בילד גוט א אוגז גיט דאס
 ײאם פאר אײד ערקלערט און םיםטעם געזעלשאםםליכער

כפרוו^ אױף טױג זי

אצמד שפזיכער ךי אץ
■ill קר״ גיזן
w: װערא פרײ די ״ניא avy,
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r■ אץ נחחןר $ גאר
 ליג®, צעטראטןןגער $
פײננז כלוסױקן דעם פון
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װעלא דער און פרײ דער
U U *  B U U 1B U  B B B  B& Bמאי.~ ןןרשטן לכבדד

 B.wn און רופפ קול דער און
 וױיא,v תפר׳ל דער און
װאך אױןי ורןווץ דןר •אי̂ן
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מאי ערשטער ױם־טוב־דער ארבײטער פןץ אנטשמייאונג ױ
םא־ דײםשע די האבען 1888 יאהר ץ

אײנ־ אן ארױםגעשיקם ציאליסםען
 איז םאציאליםםישע אלע צו לאדונג

םאר־ אין ארגאניזאציעס ארבײםער
 צחאמעגצוקוםען זיך לענדער שידענע

 דער .1889 יאהר אין פאריז אין
*9( איז צתאמענקום דעם םון צװעק

 װאם אינםעתאציאנאל, דעם אױפצולעבען װידער װען
 אינםער־ דעם.ערשטעז פאר געװארעז םאררעכענט איז

 ,אינםער־ געװען את נאמען פולער װעמעם את גאציאנאל
 ערשםער דער ארבײטער״. םץ אםאםיאציע נאציאנאלע

 יאהר אכס עקזיםטירט האט װאס איגטערגאצי*נאל,
 האר־ תנע דערגרײכעז געקאנט ניט האט ),1872*1864(

 און איהר פאר סײ נויטיג אזױ געװען איז װאס מאניע,
 דעם אין באװעגוגג.• ארבײםער גאנצער דער פאר םײ

 ריכםועעז, געפונען ײד האבעז אינםעתאציאנאל ערשטען
 כעןוידערשפרװ הינזיבםען םך א אין געװעז זײנעז װאס

 ערשםער דער האט דעריבער און צוױיטעז. צום איעם
 דער עקזיםטירעז. לאנג געקאנם ניט איגםערנאציאנאל

 ,בונםאר^שער דער םרײד־ױניאניזם, סימפל״ ענד .פױר
 ״מארקסיםםישער דער און אגארכתם״ באקוניםטישער

 ריכםוגגען קעגנזעצליכע דרײ די אט — סאציאלמם״
 גרויםע אײן אין צחאמעגלעבען געקאנט ױט זיד האבעז

 בא־ ארבײםער די װאם אין ארגאניזאציע, מעכטיגע און
גענײטיגט. שםארק זײעו־ צײם יענער אק זיך האם װעגוגג

מצד־ניא

מינהאװ. ב. ג פון

 ארויסגעװאקסעז איז טזב יום מאי ערשםען פץ אנהויב
 גע־ די לאנד. אין אתז בײ געשעהענישען געוױםע פמ

ג די געװען: זײנען שעהענישען ג ךו ע ר ״ סון ^ א פ םיי- פיז גאנג אין ארבײםם־טאג. אכם־שעה׳דיגעז אז ^

 דהי אוו ױניאנם לײבאר ענד םרײדם ארגאנײזד אװ
 ערשםען איהר אויף קענעדע״• ענד סטײטם ױנײטעד

 (דעם געווארען ארגאניזירט איז זי ווען צחאםענםאר,
 דע־ 107 םון ייםסבורג אין ,1881 נאװעמבער, םען15

 אויםגע־ זאכען, אגדערע צוױשען זי, האם לעגאטען)
קעםפעז צו רעזאלוציעם אנגענומען אח פלענער ארבייט

י9י ײאם
 עקזיסםירעז, צו אויסגעהערם םאקםיש האט נאציאגאל

 םרױפעז די אין עקזיסםירט נאך אלץ אבער ער האט
 סאציאליסםישער דער םץ גײסםער פירענדיגע די פון

BBUUlBftiB WBMBBkLukBUB b̂b̂גים לעגדער סך א אין זײנעז סריהער באװעגוגג.  פארםײצן, סאציאליסםישע נאציאנאלע קיין געווען- ---— 
 חאבען סיבות סך א פאראײניגען. געקאנט ם׳װאלם װעלכע

 אכ־ און זיבעציקער שפעםע די אין אז דערצו, געפירם
ת לעצםעז םת ציקער ר זין• האגעז ונדערט^

בא־ םאציאליסטישע גרויםע אנםוויקלען צו אנגעהױבען
------—------------ B B B k B B  B B  B  BBBB B B B B  BBBB B  BBb L  b ^ ^ ^ b^ b b  b b ^b לעגדער סך v אק װען ארן לאגד. יעדען אין װעגונגען

M I M i M I B I M B  B b U U B B  B B B B ttB B A A B  b ^ ^ b b B B U  m u  ^ u b u bען ארבײסער זיד האבזח  מסעסס״־גם, שלמרק מרןדי
 מרוױרק־ גד װאונש דער אויפגעשרואומען וױדער איז

 פאר־ אלע פאראײניגעז צו חלום שעהגעט דעם ליכען
 האם מעז אינםערגאציאנאל. מעכםיגעז אײן אין טייען

 ניט אינםערנאציאנאל דער װעם מאל דאט אז געפיהלם,
 פון גאר עמיקער,ארסע און פירער פין בלױז באשםעהן

 ארבײטער־פארמרעסצר. אמת׳צ זײגען װאס י^לצגאטצן,
 פח צוזאטענפאר דער געװען. שאקע עס איז אזױ און
 זדאזיגע דעם צו געקוםעז זימען מאם פארםרעטער, ײ

 פארגעשטעלט זיך םיט האט אינסערגאציאגאל*, .נײעם
^אלעפר פח קאנגרעם א אז מ■ס

L b B  BBBBBBBB BBBB I B B B B  B B B B B B B B B B B  b m b  B U B  | B B  פוד געווען איז גופא צוזאסעגקום דער נאר נים|
 דער װען דאטע, די אױך נאר באדייטוגג, נײער סיט

 הע־ אין דערמאנם האט םארגעקומען, איז קאנגרעם
 קאג־ דער םאסען. אױפגעװאכםע פון קאספען ראאישע

 ײלי, םעז4 דעם פאריז אק געעפענט זיך האט גרעם
 צעשםע־ האט פעז װי נאכדעט יאחר ודנדערט וונקט
 די געײצז איז װאס באסטיליע, שרעקליכע די סערס

 און אונסעדדדיקתג לאפערײ,קש פון פארקערפעתע
געײאלד.

־צוזאג פון ןעלעגאטעד 891 די סװא ס,ארגײ די
 םערםטענם כאשסאנאן איז געטאן, האבעז לעגדער ציג
 פון אנםרױקלוע דעד װעגען באריכםען אויסהערג^ איז

 לןנחנדי. פאדשידענע אין באיועגוגג ארבײםעד דער
o r כאקענען צו וױ אופן אײטױגער דער געװען איז

*m bmb^b b b ^b b ^^bbb bBB BBB U B I B-----B B B B M B B B B  b b b ^  b ^^^^^^b b יאדען אין אוטשםענדען די םים ד י u p ,באזונדער 
 יצדט־ײבממז חײסערוײגע פאר אױפצוםוממװ־אן וױ
ח  דאר איד װאם געפיהל, יענעם זאקעאװפצוױא װי י

רטײטרא דצר פון צעסענט םאלידא־ — באװאגונג ן

קריםםאלי• מעהר נאך גענדאגק דער זיך האט יאהרעז
 אויפ׳ן פאר&ען. קאנקרעםע אנגנעומען האט און זירט

(דעצעמבער, פעדעריישאן דער פון צחאמענסאר פערםען
אר• צו סראגע די ארויפגעשװאוםען שוין איז ),1884

אויםצוא־ דערםיט כדי גענעראל־םםרײק, א גאניזירעז
 אכם־שעה׳דיגעז אן פאר מײנוגג עפענםליכע די װעקען

געװארען, כאשלאסען דע&אלט איז עם ארבייטס־טאג.
שםי־ צו זעהן זאלען ארגאגתאציעס ארבייטער אלע אז

דורכצו• מעגליד אח עם צי פראגע דער איבער סעז
אכט־שעח׳• אז פאר גענעראל־סםרײק םין אזא םירען
 שפעטער ניט פארקוםען זאל װאם ארבײטס־טאג, דיגען

.1886 סאי, ערשםעז םוץ
 האבעז ארבײטער אמעריקאגער מאסען ברײטע די
אויסערגעודײנ־ חמיגען דעם םון דערװארם םיל זעהר
מאי. ערשטען דעם סםדײק גענעראל דעם — םאג ליבען
 ארגאנײ דער םון רײהען די אין שםעתנגעז צוליב

מאם דעם צוליג םפעציעל ארבײטערשאםם, זירםער
יאודערלי, לעיבאר״, אװ ״גאיםם די םח םירער דער _____________________________________

=ד<־ל־.ד; ג-*ט חאט ,סערײאטאראנק ערגעדדיעטשפ א
r עקזיםםירעגדיגע אלע זארגאנידחנ * PMryi ד ײי ז  לעי־ אװ ״נאיםם די צו באלאנגלז װאס יוניאנם, א
י קערפערשאםם• גאציאגאלע אגדערז די מיט ישארסאליד ארבײטען זאלעז באר״ פאיײגעז חטיגע י
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 גענעראל־ דערקלערםער דער אמ ארבײםם־םאג שעה
 ערשםעז אויפ׳ן באשםיםט געײעז איז װאם םטרײק,

יאהר. םעז1886 מאי,
 האם ארבײםם־םאג אבם־שעה אן םון דיםאדערוע

 נאך יאהרעז ערשםע די אץ הערען אנגעהויבען זיך
 ).1865*1861 װאר״, (״םיװיל בירגער־קריג אונזער
 אםעריקאנער די האבען קריג בירגער פרן סוף םיט׳ן

 אזעלכע אימפעס, גרויםען אזא געקראגען אינדוםטדיעם
 פארגרע־ צו םאדערונגען די אז פעגליכקײםעז, גרויםע
 ארויםקריגעז און הענם ארבײםענדיגע צאל די םערען

 קײן געװאקםען. אלץ איז ארבייס, מעהר װאם זײ םון
 איז בירגער־קריג נאכ׳ן װארים נים. עס איז װאוגדער

 שנעל,- אזױ געוואקםעז לאגד פון װידער־אױסכױ דער
 קא־■ די פון אונםערגעמונגס־גײסם פריװאםעד דער אח

 אזוי געװעז איז צפידשטאםען די םץ פיטאליסטעז
 איגדוסםריאליזאציע םץ עפאטע דאזיגע די אז גרױס,

אין אויםרודער שםארקען א ארױםגערופען אויך האט

 איז דעמאלם םרײדם. באזונדערע דודײצען פון יוניאנם,
 צװי־ ױניאן״. לײבאר ״נעשאגעל די געװארען געגרינדעם

 אנ־ האט מענפארצוזא רדע וואם רעזאלוציעס, די שען
 זאל םען אז רעזאלוציע, א געדוען אױך איז געגוםעז׳
 אד־ דעם באגרענעצען זאל ױאם געזעץ׳ א פאדערעז

שעזע אכט אױף בײםםיםאג
ארבײםם־ שעמ׳דיגען אכט אז פאי געדאנק דער

 זיד גרינדעם נאסטאן איז רײםער• אלץ װערם טאג
n מיײ מים n r װאם ליגע״ .אכם־שעח אן שומטער 

 איז ארבײם• פואפאגאנדע סד א מים זיד פארגעםט
 גרױםע פאר קומעז קא״־עז זיבעציגער די פון אנמויב

 ארכײטס־ אבם־שעח׳דיגעז אז פאד סיעאצדעמאגססד
 רעגירוגג n אז שטארק, אזוי װערט באװעגתג די טאג.

 אר־ םאג א שעח אכם אײטװפירען געצמאמגען מערט
 אבער איז עס רעגירתגס-אוגםערגעמונגעז. איץ בײט
 םאג־ארבײט שעח 8 חטיגע די או געװען, באשערט גים

 די וױ אופן דעם אױף אגםזויקלעז זיד זאל באװעגונג
 שוחר אעעקומעז זײגען עס .ארטדװד; חאבען ײסערארב
 ארויס* מאבען װאם ),18781873( קרידס־יאתרען רע

 איז ארום אזױ און פראבלעמעז, אגדערע גאר גערױןם
 אכם־שעזז׳־ פאר׳ז קאמף דעד געהארעז אפגעשװאכם

.אגס־טטײארנ דיגען
 קריױס־קאןרען ערזװש פיגף די פון משד איז
m םארלארעז ארבײסער םאםען חאבען r םעגלינקײם 

m 1877 אין פארדינעז. צו r ארבײסס־ צאל די חאס 
 וזאם לאגד, ן איז םיליאן. דו׳ײ ביז דערגרײגם לאזע
 מענשצז. מיליאז 83 פון באפעלקעדונג א נעהאט האס
o *אל• ריזיגע א אזעסלבייטאר םיליאן דדײ איז r 

 TP גאגצער דער פון עלפטעל אז אױםגאמאנט חאט
 א פארלירצז אנגעתױבעז האבען ־ױגיאגם פעלקעדוגג.

זײגצז ימקאם פ״לצ און םיםגלידער סד

 דער פון טײל קלײנער א באח האט געסםרײקט
t ארבײטערשאפם. ארגאגמירטער אמעריקאגער t הא־ 

 געװאוגיז ארבײםער סויזענם 75 א אומגעפער בען
פאדעחגגעז. דיערע

 אן גאר געוועז לאגע די אבער איז שיקאגא אין
m אנדערע. r 80 אתם סםדײק אץ ארױם זימעז 
o ארגײטעד. טױזענם r םערםעל א או געםײגט, האט 

 חאם סםרײק געגעראל אינ׳ם באםײליגםע אלע פון
 דער״ געםירט חאבען אודזאכעז צווײ שיקאמס געגעבען

 אץ יאליצײ דער צװישען קאמף דער ערשםעגם, צו.
 ארום געויארצז פארשארפם זעזזר איז וואס ארבײםער,

 צװײ* את פאכריק; מעקארםיק׳ם איז סםרײק דעם
 אגארכיםטעז. שיקאגער די פח אגיטאציעם די טענם,

o r בוכ־ אמ שיקאגא אז לאגע, אזא געשאפען האט 
פולװעד. מים פאם א געװעז שטעבליד

n זעלבמעז דעם ,1880 םעברואר, אין n r, וחח 
rג9ג דער פארגעקוטען את עס  די חאבעז סםרײק, ל9

 םאשינעז־ לאגדװירםשאפםליבער דער םון ארבײטער
 מעקארסיק׳ז, מאגנאט צום געחערם האם װאם פאבריק,

 םםרײק• ן אק ארוים און אדבײט די אװעקגעװארפעז
 מיט גתיס־קאפיםאליסם א געװעז אבער אח מעקארמיק

 פון אײנער געווען את ער אײנפלוםען. אומגעחױערע
 צײםוגג אײגםלוסרײמר זעהד דער םיז אײגענסימער די

 פאר״ מים כאנוצט זיך האם ער םריביח״. ״שיקאגא
 את־ אדבײטלר. די פראװאצירעז צו םיטלען שידענע

 פאליצײ די פלעגט באםעחל אומדירעקםעז דין םער
 זײערצ אמ זיד אוײינרײסעז ארבײםעד, די זערייזיאסעח

 גזױעז גים ארעםםירעז. און שלאגעז פארזאםלוגגעז,
 ■m געקאנט חאבעז זאל װאם זאך, םיאוס׳ע אײן קיק

מז דעם פון חאנדלדנגעז אכזריות׳דיגע די שםעלעז די ח

10 אזײנעז צם ן.9גאנג9רג9אתט
קאפיטאליסט.

די גזװחמ שיקאגא איז צײס י9לביג9זאיז
o י9אנ r םח פעסםונג סםדײקס קײן ן9וי9ג נים זײמװ n אגארכיםםיז די ז.9אנארביסם

מעז ר ר מ מ ר יי מי מ
י*#«יי

 ם9י פון שלוס בײס
מ א מװזאחװ מנממז  ר

 19אלטײ9גפא זאל 1890
 $ך פאר 9ח»אגסטיי«י

זין, הױבס דןרסיס
וייי״■ — םוב מם ד«ם
ם גיג מס אףץ מ

ד®• םיט ביפרןן
wap יײי Jp’uw• ייז

ג91זײ t w צו זיך.צווז9וי9ז
o r אוא פח אעןמיכט אק ר9םיג9ט ז9דואד־9ג

o װ ru a p 9ברוםאי די האלםען אנ* איו 
 סים באנוצם זיד תאט נאד אדאסנן 09י או
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שעחםםעז

שי חןרןןר
בלום־באד
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איז

אוז שיקאגא, פון ז9גאס
איז
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די פח

ייז
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ס טוײו פזן אנפשטײאןננ ר מ אטעוקע אין ממיימ אובײםעו און י
 םאציאליסטישןןר דער סץ *ױפשוטײג־אעריאד דער

אםעריקע. אין יארטײ
 מיט באקאנט ניט זיינען װאס יעניגע

 םאציאליסטײ דער פון געשיכטע דער
 און אמעריקע אין באװעגונג שער

צו־ איצטיקען דעם צו צו זיך קוקען
 פארטיײ םאציאליםםישע די פון שטאנד

 און רעכםע פון פראקציעס. און עלעך
 שום קיין ניט שפילען וואם לינקע,

 לע״ עקאנאמישען און פאליםישען היגען דעם אין ראלע
 זא־ וועלן מיר ורען מאדנע אויסקומען װעט לאנד״ םון בען
 האט, אמעריקע אין פארטיי סאציאליםםישע די אז גען,
 גאנץ א געשפילט צוריק״ יארהונדערט םערםעל א םיט

 םאקטאר װיכםיגער א געווען איז און ראל אגגעזעענע
באוועגוגג. ארבײטער אםעריקאגער דער אין

 פארטיי םאציאליםםישע די װען •1901 יאר דעם זינם
 ,1919 יאר דעם ביז געװארען, ארגאניזירם פאקטיש איז
 דער אין שפאלםוגג גרויםע די םארגעקומען איז עס װען

פאר־ םאציאליסטישע די איז פארםיי, סאציאליסםישער
ארויף. בארג בסדר געגאנגעז טײ

.1914 ביז יארחונדערם חײנטיגעז פונ׳ם אנהויב אין
 פארגע־ איז וועלם־קריג, ערשטעז דעם פון אויםבריד דער

 און אמעריקע קיין מאםן־אימיגראציע גרױסע א קומעז
 אימיגראנםעו־רעוואלוציאנערן פון צופלום גךויםער דער
 די םון איםיגראגטען־םאציאליםםעז די און רוםלאנד פון

 בײגעטראגעו פיל האבעז אײראפע, םיז לענדער איבעריגע
פאר־ סאציאליםטישער דער פמ װאוקם גרויםעז דעם צו

צײט. יעגער אין אםעריקע אין םײ |
 ארגאניזירם זיך האם פארםײ סאציאליסםישע די װען

 גרױ םאציאליםטישע פארשידענע די האבען .1901 אין
 טויזענם צען ארום פארטיי דער אץ ארײנגעבראכם יעז

 אפגעגע- זײגעז װאם שטימען צאל די אח מיטגליחנר
 איז קאנדידאטען םאציאליםטישע די פאר געװארען בען

 די האט 1912 איז אבער טױזענט. הונדערט ארום מווען
 און הונדערט פון העכער געהאט פארטײ סאציאליםטישע

 סאציאליסטישער דער איז מיטגלידער טױזעגם אכטצען
 אין האט דעגם, װיקםאר יודזשין קאנדידאט, ■רעזידענם

שטימען. 900,000 פון גאענט געקראגעז 1912

אן. א. פון ס פ ע אז י

 םיט־ די אזױ װי אן וױיזט מאבעלע םאלגענדע די
 גע״ איז פארטײ סאציאליסםישער דער פון גלידערשאפם

ארויף• געשטיגען בםדר איז און וואקסען
 פאונױי סאציאליסטישטר דטר אין םיםגלידערשאפם

.1919 און 1901 1צװישע
םיטגלידער יאר מיטגלידער יאר םיטגלידער י#ר

1903 — 15.975 1909 — 41479 1915 —-79,374
1904 — 20,763 1910 — 58,011 1916 — 83.284
1905 — 23,327 1911 — 84.716 1917 — 80,379
1906 — 26.784 1912 — 1918118.045 — 82,344
1907 — 29,270 1913 — 95,957 1919 — 108,504
1908 — 41,751 1914 — 93,579

 אין פארםיי םאציאליםםישע די האט דעם חוץ א
 הונדערט דרײ פון העכער מעיארס, 56 געהאט 1912 יאר

 און שםעט רײ א אין אםעמבליםען צאל א אלדערמען.
 די האט אלגעמײן אין קאנגרעסמאן. איין און שטאטען

 העכעױ סיטגלידער אלס געהאם פארטײ םאציאליםםישע
 אויך האט פארטײ די בעאמטע. רעגירוגגם טויזענט פון

 אין געהאט און אפאראט פראפאגאנדע גוטען א פארמאגט
 און ארגאניזאםארם שרײבער. פעאיגע צאל א דינםם איר

אין פרעסע םארצוױיגםער בריים א מיט לעקטשוחנרס

 קאנ־ פרטזידפנס סאציאליסםישער דטר װאס שטיסען די
4916 ביז 1900 פון געקראגען האם דידאם

שםיםעז 94,780 ------------ 1900 אין
״ 402400 ------------ 1904 ״
״ 420,820 ------------ 1908 ״
״ 897.011 ------------ 1912 ״
״ 585,113 ------------ 1916 ״

 אמ 1912 יאר אין אז געדענקעז׳ מען דארף דערבײ
 גע• אםגעגעבען דיגען וואם שםימען צאל אלגעמיינע די

 שטימען 15,031,169 געווען סרעזידענט, א סאר ווארען
 שםים• קײן געהאט גיט דעסאלט נאך האבען (פרויען
 סרעזידעגס דעמאלטדיקער דער אז מייגט, דאס רעכם).

 װ. יודזשין פארםײ, סאציאליםטישער דער םון קאנדידאט
 שטי• פראצעגט זעקס קאר־גע געקראגען האט דעבס.

).5.9( מען
 אףײן שױן איז אמעריקע װען ,1917 יאר אין

 ואל עקאנאםיםם באקאנםער דער האט וועלט־קריג, איז
 סאציאליס• די װעגען אויספארשונג אן געמאכט דאגלאס,

 פאראײגיגטע די פוץ שטעם סוםצען איז שםימעז םישע
 געװען את שםימען צאל אלגעמיינע די וואו שטאםען,

 םא• די האט םויזענט, סוםציג אץ הונדערט םיר םיליאז א
 פעוי״ אח הוגדערט דרײ געקראגען פארםיי צי^ליסםישע

 ■ראצענם 21 פון ערד אז ד-. ד. שטימען. טויזענט צען
שטימען. צאל אלגעמיינער דער םץ

 אואגענט
■ie«.נסא

פראיעגט

 פארטײ םאציאליסםישע די האט 1912 יאר דעם ביז
 ױניאן טריח־ דער אק ■ריטגייעז אירע פאר געקעםפם
 בא־ צו פארמאסטען אפילו מאל פילע זיך אץ באוועגונג

 אםע• דער פון פרעזידענם דעם גאמפערס׳ן״ קעמםען
 קאנווענשאנס די אויף לײבאר׳ אוו םעדערײשאן ריקען

 יאר אין לייבאר. אװ סעדערײשאן אמעריקעז דער פון
 חעיז מאקם םירער םאציאליםםישער דער איז 1912
 אמע־ דער םח ■רעזידענט פאר אטTקאנד דער געװען
 און גאםפערם׳ן קעגען לײבאר אװ סעדעריישאן ריקען
 אלגעמימער דעד םװ דריםעל א געקראגען דאן האם העח
שטימען. צאל

«טעט [1•
25.4 — י. נ. באפאלז^
33.8-----------שיקאגא

11.9--------סינסינעםי
19.3-----------קלױולאנד

 44.1 — אהייא דײםאן,
 17.3 — אינד. עווענסװיל,

30.8 — אהייא מעריאן,

1017 1’א טעז׳סםעם »ון 1017 אין םען
21.7 — םיטי יארק נױ

31.1-------------בראנקס
20----------מאנהעםען .9

20.1------------ברוקליז
1--------------קוױנם 9 .6

 9.7 — — ריםשמאנד
34.8 — אהייא םאלידא׳

a ארגייםער־בא• גאנצעד דער *וגעגעבעז «ח •רעסםיזש 
a אװ ״פעדעריישאן די אימיעט. שטארקערען א װעגונג 
m ױנײ- דהי אװ ימיאנס לעיבאר ענד טרײדס ארגאנײזד 
 מיטגלידער״ םך א וװ קריגס קעגעחג״ עגד םטײטם טעד 1

 ארכײטער־ די אין איעפליםריז און שםארק װערם
 קא־ אין *וזאמענםאר א אויף װערט דעמאלט רײזזעז.

 פאנאנדער־ דעצעמבער, טעז18 דעם אהײא, לאמבוס,
 באשאםעז ווערם עם אח פעדעראציע אלטע די געלאזען

 אץ לעיבאר״. אװ םעדעתישאז ״אםעריקען איצטיגע די
 (דעצעמבער לואיס םט. אין צוזאמענפאר איהר אויף

 גים רעזאלוציעם געווארען אמענוםעז זײנען )1888 ,11
 גאר ארבײםם־םאג, אכם־שעח׳דיגען אן װעגעז גלױז
 גענעראל־ *ום צוגרײםעז עדנםם זיד געמעז װעגעז אויד

 דעם אס שאר װערען. גערוםעז װעם װאם םטרײק,
 שטײער. סיעציעלעז א גאשםימט זי האט צוועק דאזמזװ

 גאם• סעמיועל םעדערײשאן. דער פמ •רעזידענם דער
 באװעגונג אכט־שעה די װאם באדויערט, חאם «ערם,

 האם ער אײמעגעבען. ניט זיד האט 1886 יאחר ®ץ
 כד א 1װא דערםים. דעל׳עגאטען די געםרײסט אנער
ז מ מז מ  חנקא־ עד אן. אנחויג «מ אײז נים זיד גי

ט ר די  בא־ װערען זאל סאג געוױסער א .אז דאז״ מג
 שפעםער גיט צחאםעגםאר, דאזיגעז דעם אט סון שטימט

 גאנצעז פון מאסעז אדגײטער די װען ,1890 יאחר און
^ד  גלײכצײסיג פאדערעז צו װערען גערופעז זאלען ל

 ארבײסם״םאג״. אכט־שעח׳דיגעז אן פח דודכםירומ די
 זימע געווען דיגען באדייטוגג גרעםערער א .אמר׳״םץ

 באנוגעגעז נים ײד זאלעז ,<ױר :מעדװער װײטערדיגע
 אױב גארנים. מימט װאס חױאלוציע, א אנגעטען נױם
 או זיד באשליסען װעט צוזא&עג&אר דאזיגער דער אט

 אכם־ דעם אננעמעז זאלען זײ אדבייטןר, די *ו עןיזענד
 ז?ל~א זעספאגג די עןואל טא ארבײסס־םאג, שעח׳דיגעז

איז םאטעז •ראקםישא או •ירעז זאל װאס

py rm איז 
אלע דודכגעפאלדז

 זימעז אושטיטימ דעד או
מז דעם דודכאירןן װן

מן א איז_____ ל מ מאג, אגדערען איז יס1 י
י גלױז m דדדכגעגאנמז םאי. זרשםען דאס ויי ת

 םאבסםיםום) א געװען עם איז (אײגענםליך םארשלאג
 מאי. ערשםעז םאר׳ן אפעלהאגען דעלעגאט דעם םח

 גענעראל־ םץ טאג אריגינעלער דער געװעז איז װאם
 אמעגוםעגער דאזיגער דער ,1886 יאזזד אמ םטרײק

 פראקלאמײ דער צו געפירם גאםירליך, ד,אם, גאשלוס
 םמ דעםאנסםראציע אלם םאי ערשםעז דעם סח רונג

וחגלט. גאנצער דער איבער קלאם ארבײטעױ
 אינ• אלם מאי ערשםען פונ׳ם פראקלאמירוננ די

 םארגעקומען אױ טוב ײם ארבײםער םערנאציאנאלעז
 גאל,rאינטערנאצ צח׳ײםען םץ גריגדען בײם פאריז, אין

 *חאמעגפאר. דעם פמ באשלוםעז די םיז אײנער אלם
 אין םארװאגדלעז זאל םען אז געווען, איז באשלום דער

 ערשםען דעם טוג ײם ארבײםער אלװעלמליכען אן
 ארױסגעםרא־ דינען ארבײטער די װען םאג, דעם מאי,
 גע־ זיד ס׳האם וחמ און בוחשואײע דער קעגען םעז

 שיקאגא; פת גאםעז די אייף ארבײטער־בלום גאסען
 חנם זאלען װעלט גאגצער דער םח ארבײטער אלע אז

 גאסען די אױף ארױסגעד* נאר ארבײםעז. נים םאג
 אכם־שעה׳דיגען אז פאדערען רײהען, געשלאסענע אמ

 גרוים וױ װעלם דער פאר באוױיזען און אדבײםס־םאג
ארבײםער־קלאם. דערי איז עם מעכםיג אץ

 מאי ערשםער דער אין געזעד׳ן האס גוחשואזיע די
ר דער םץ אנחױב דעם דעמאנסםראציע ^ טנ  רע־ םז

 שחנק. אזא זײ אויף אנגעװארסען האם דאם וואלוציע.
 גיט שםעט, גתיסע די ®ח צעלאםעז זיך זײגען זײ או

 אז רעגירונגען, די פון פאחיכערמג דער אױף געקוקט
 עזאסלדאס באװאפענטע פון ודלף דער םיט װעלעז זײ

שונא. איגעװײגיגםטעז אױפגעװאכטען דעם באגעגעגעז
 אל־ ערשםער דער פון דערפאלג מאראלישער דער

 פארנעקומען איז וואס דעפאנםםראאיע, װעלםליכער
גרוי־ א זעחר געװען איז צדריק, ־w 50 מיט ■מקם

i M M  ■ M M  A M  M M M ------ - ------------ —--------  געשיכםע דער ודן &ןל ערשטעז וװס וממז ער םער.
 אוז קלאםעדאײניגקײס אז באװיזעז, מגשחײם דעד פון

y איו טים<אר*זלאס r f איז װאפעז שםארקםםער T i 
ם, .רנ im(* אז »יז מנ r v y :(עו חונג  מן

ײז עזי ײ וױל, ארעם ארקורשט ״
לו שסעחעז ן ו ן ו פמױל״. ת

 האס 1916 סון בוק״ יער לייבאר ״אמעריקען חנף
 ציייםונגען. םאציאליסםישע די פון צעםעל א געדרוקט

 פון שםאטען פאראײניגםע די אק ערשינעז זיינען װאס
 פארםײ סאציאליסםישע די װען ,1912 יאר אין אםעריקע

כליהוסג העכסטער איר איו געוועז איז
 1912 יאכ אין האט ■אדםיי סאציאליסטישע די
 טעג־ םיגף :זשורנאלען אח צייםונגעז פאלגענדע געד״אם

 םעג־ םרעמד־שםראכיגע אנמ צײםוגגעז. ענגלישע ליכע
מ 262 צייסוסנען, ליבע לי ם מנ ת  םט*שןליפאציא ו

 ױאכעג• םאציאליםםישע 36 אמ ענגליש אין זשורנאלען
 זײנען חודש־זשורגאלען שפראכען. אנדערע אין בלעםער

םרעמד־שםראכיגע. *וױי את ענגלישע צען געווען
 1912 אין געהאט האט פארטײ סאציאליסטישע די

 שײ ״דחי :צײטוגגען ענגלישע םעגלינע פאלגענדיגע
 ״דחי קאל״, נױ־יארק ״דהי סאשעליםט״, דעילי קאגא

 אילי• צעלעװיל, אין ״אלארם״ דער לידער״, מילוואקי
 סאום ליה אין רעדזשיםםער״ דעילי .דהי אמ מיי׳

״ דאקאםא.
לײ* ״אמעריקעז דער װאם אויספארשונג דער לויט

 חנד װזנגען ,1916 אמ געמאכט האט בוק״ יער באר
 שםאטען, פאראײגיגטע די אין פחנםע םאציאליסםישער

צײםונגען. פאלגענדיגע מיר געםינען
שפראך. ענגלישער דער אין צײםונגען טטגליכע

.73.000 םץ צירקולאציע א םים לידער״, ,מילוואקי
<15.000 םון צירקולאציע א םיט ,קאל״ גיױיארק

שויראך. ענגלישטר דטר אין װאכטנבלעטטר

---------שיקאגא םאשעליםם, אםעריקען
----------------זשירארד ריזאן, טו אפיל
----------------סקענעקטעדי סיםיזען, דחי

------------קליװלענד םיםיזען, קליװלענד
------------------------כאפאלא עידזש׳ גױ
--------באסטאן םאשעליםם, עגגלאגד גיו
-------------------םינעאפאליס םײםס, גױ

--------טעקםאם .למװיסחאלט רעבל׳ דחי
- ג קעמדעז- לעיבאר. אװ װאיס . מ  ו

 וױרדז װ. װחילינג י,מדיאטאדזש װחילמג
טנגלישטר דמר r» חודשחשורנאלסן

■ ן פוך
אמם.

גירקול**י«
60,000 — 

500XXX) — 
4XXX) — 

14XXX) — 
5XXX) — 
R000 — 
M00 — 

904)00 — 
&000 —

 &000 וש.
שפראך.

40000 -TrTgfr40000 -
v

, י א 1 מ 9 4 0. <-------------------------------------

200XXX(-------— לואים סעיגט סאו, ריפ ,״שאגעל
10,000 --------געב. לינקאלן. וואירקער, נ»נואסקא

4,000 -------------וואש. עװערעם, בילדער״ ■ארטי
40.000 באסטאן סאו, ףין

 שפראך טנגלישער דטר אץ 1זשותאלע על־יערלינעעוטם
 א םים יארק. גױ סאשעליסט״, .אינםערקאלידזשיאיים

טױזענט. 4 פון ןירקולאציע
 סאציאלים־ דער פון ארגאנען םרעמדשםראביגע ךי
 יאר אין שםאטעז פאראייניגטע די פון פארטײ םישער
:פאלגט װי געװעז דינען 1916

באהעמיש. אץ
 ערשינען איז ״ספראװעדלנאםט״, צײטונג, טעגליכע א

שיקאגא, «ץ
שפראך. פינישטר דטר אין צײםונגטן םעגליכט

אירקולאציע
10,000 ------%---------מאס. םיטשבורג, ראיװאחש,

---------------------------דולםאן סאציאליסטי,
4,000 -------------------ארעגאן אסטאריע, םאװערי,
7,000--------------------וױסק. םופעריאר. טאיםעם,

חודש־זשורנאלטן. און חענענםלינט
10XKX(----------------װיסק. סופעריאר, לאפאםםאװ,

5.000 --------םארמערם) (םאר קאגטי זשא פעלטא
10X100-----------------װיסק. םיטשבודג, סאקעניע.

7,000 -------------ארעגאן אםםאריע, טאוועריטאר,
 םראנצויזי- דער אין װאכענבלאט סאציאליםםישע די

 טראוועליער״, דעס ״ל׳אוניאן געװען איז שפראך שער
פענםילוױיגיע. טשארלעראי. אין ערשיגען איז װאם

 דײםשטר דטר אין צייםנגטן סאציאליסםישט םעגלינט
:1גטװט 1זײנע שפראו

שיטגטג עװ nmuv ^זזז.דןר ljvjj f עייי ו "r יי--------------------------------
םילאדעלפיע• טאגעבלאט,

15,000 ---------------------יארק נױ פאלקסצייםוגג,
4XXX(-----------מילוואקי (וואכענבלאט), םאחוערטם

איטאליטנישע.
6,000 ------------שיקאגא פראלעטאריא׳ •אראל לא

אונגאריש.
10,000 -----------------יארק נױ (םעגליןי). עלארע

 ארגאן. מאגאםליכען א געהאט האבען יאפאנעזער די
פראנציםקא. סאן אין העיםין,

אידיש. אץ 1צייםונגט םאציאליסםישט
*ירקולאציע

200.000 -----------------יארק נױ פארווערטם״. דער
10,000 --------יארק נױ (וואכענבלאם) װעלט נײע די
10XKX(-----------------זשורנאל) (חודש צוקונפם די

שפראך. לאםישטר דטר אץ
 15XKX( — באםטאן סאום (וואנעגבלאט). קעלעוױס
 10,000 — — יארק נױ װאך) אין &אל [צוױי לאיסווע

 15,000 — — — שיקא^א (טעגליו) נאיחשאגעס
שפראך. פוילישער דטר אץ

18.000 -----------שיקאגא (םעגליך). לודאווא חעניק
20,000 --------שיקאגא (וואכענבלאט), באזשי ביםש

שפראך. רוסישטר דטר אץ
15XXX(----------------יארק גױ (טעגליד). מיר נאװי

 7XXX( — שיקאגא (וואכעגבלאט), זשיזן חסקאיא
 שפראך סקאנדינאװישער דטר אץ

7XXX( שיקאגא דעמאקראםעז־(וואכענבלאם) סאשיאל
7XXX(-------סאציאליםטען(װאכענבלאט) סװעגסקא

שפראך. סלאװאקישטר דטר אץ
 9XXX( — —שיקאגא (וואכעגבלאם) לודי ראװנאסט
 5XXX( — שיקאגא (וואכעגבלאם), סםראזא ראתמקי

שאראו• אוקראינישטר דער 1אי
 7XXX( םקרעגםאז ײאד^ א מאל 3 וואליא נאראדגא

 1אי נײטוגגעז סאציאליסםישע דאזיגע די חח א
 צו געהאט יארםײ םאציאליםםישע די האט זשורגאלען

 קינםםלע־ ליםערארישעז חודש׳ליכןנז דעם דינסם איר
 סישמד חאמז עס ױאו םעסעם״, ,דחי זשורנאל רישעז

 אםערימ װאם כוחות קיגסטלערישע בעסםע די ארנײט
 די צווישען דערפאנעז *ו געגוג איז עס פאדטאגט.

 אגדערסאז שערװאוד םעסעס״, ,דחי פץ םיסארבײםער
 ליפמאז׳ װאלטער געפם, .V איםטםאן, מאקם חנל, פלאיד
 לינ• סעלאער, סאטאס סמקלער, אאםאיז לאנדאז, חשעק

 איז turn םשארלס אוגםזנדטײער, לואיס סםעםענם, קאלן
אגדעחנ. *ילע

מ י ו ק י ײ ױ ו י מ w? י
ר אץ לדאיאנערען דן

 פ א«'אי5 די אױב :פרעגען װעלןן םעגשעז םילע
• ■ח שסאמן פאראימיגטע די אין ■ןרסײ סישע •  1׳
מ מ די אק חאם רי ״ yp ד  m n ת י י י  י
מ א מיןראגען פארשרים, אוא געםאכם חנג תי ל ג ני

7 ט י י 1
 געלייענם איז וואם פרעסע, א םארמאגם מיםגלידער״

 איבערגעגעבענע, געהאם מעגשען, מיליאנעז םון געווארען
 פעהיגע םון שטאב גאנצען א םיט םירער אינטעליגענטע

 נאך דערצו און רעדנער און ארגאניזאטארען שרייבער.
 װי• סא ױגיאנם, די אין אנשפאר שטארקען א געהאם

 סאציאליס־ היגע די איז 1919 איז װאם עם קומם זשע
 פארטיי די אז געווארען, צעשפאלטען אזוי פארםײ םישע

 אמעריקאנעד דעם םון געווארען אפגעװישט װי כמעט איז
 מיר אויב געפיגען מען קען ענםםער אן לעבען. ארבײםער-

 פאר־ דיגען וואם קאמםען, שםענדיגע די שטודירען וועלען
 פאר־ סאציאליסםישער היגעד דער אין אינערליך געקומען

 גרינדונג איר זינט אן סאג ערשטען דעם םון םיי
 סאציא־ די פון םאראײניגוגג די אז זאגען, דארף מען

 סאציאליסטי־ פאראייניגםער איין איז גרופעז ליםטישע
 גליקליכער קײן געײעז ניט איז ,1901 אין פארטיי שער

 םאציאליסטישער דער אין םארגעקומען איז עם שידוך.
 שטאר־ צוױי צװישען קאמף אומאויפהערליכער אן פארטײ

 םארגע־ זיד מיט האבען וואם ריכםונגען צוױי גרופען, קע
 דער בנוגע שטאנדפונקםען באזוגדערע צוױי שטעלט
 םאציא־ םון ציל םארן קעמפען םיר זאלען אזוי װי םראגע
 ועפאר־ א און וטװאלוציאנערע א 1גשוט איז טס ליזם.

 געגלױבט, באמת האט גרופע יעדע און ו־כטונג מיסםישע
קעשענע. אין אמת דעם האט וואס איינציגע די איז זי אז

 פארמער ענד ״לייבאר בוך םון מחבר דער פיין, ג.
 )263—262 זײטעז די (אויף איבער גיס פארט׳יעם״,

 געווארן געםירט איז עם װעלכע ארום פונקםען הויפט די
 סאציא־ דער אין ריכםונגעז צוױי די צווישען קאמף דער

פארטײ• ליםטישער
1רטוואלוציאנטרט די

-i( רעוואלוציע גװאלטזאםע א 
אמעריקע. פון שטאםעז פאחדיגיגםע די אין

דערהויפם װערען זאל ענדציל פארן קאמף דער )2
 םראפזר סאציאליםטישער דער אין אעםערגעשטראכען

. גאנדע•
 קלאםעדמ־ מאכען מען מת ■דאלעםאריאט דעם )3

װאוסטזיניג.
רעוואלוציאנערע פאר פריידיגעז מוז פארטיי די )4

, ױניאנם. אינדוסםריעלע אח
וואר־ אינדאםטריעל די שטיצען דארף פארםײ די )5
ױניאנס. אפאזיציע און זוארלד דהי אוו קערס
 דעמא־ אזא אויף ווערען געפירט מוז פארםײ די )6

 זיק זאל פארםיי דער פון מאכט די אז אופן קראטישעז
פײל. אמ רײגק דער פמ העגם די אין

פראלעטאריער פמ געפירם װערעז םח פארטײ די )7
 װאם די צו ווערעז געצאלט זאל שנירות קליעע און

. פארטײ• דער פאד ארגײטעז
םאטעריאליסםישע די אנװײזעז דאדף פארםײ די )8
. רעליגיע. םון באזע
 קלייגע קײן ארײמעפעז גיט זאל פארםײ די )9

גאזיצער. הויז קלײגע און פארמער
באגרעניצוגג שום קיץ םאדערזע מח פארטײ די )10

איםיגראגםעז. פאר
 קאמפראמים קיין װערען געמאכט גיט זאל עס )11

פארםײ. לײבאר א מיט
 ישםםי א איז פארםיי דער פון ברענםשעם די )12

... אויטאנאמיע• פולקאמעגע האבעז דארםען
לערעס די אץ האלטען שםרעגג זין דארף סען )13

_ ,___ סאציאליזם, פת גריגדער די פון
 ז צו דערוױילט װערען װאס סאציאליסםען )14

דער פון קאגםראלירם װערען דארפען אמםען רעגירונגס

״ ד דארף םען )lT״ דעס ®״ האלםעז י
 צו דעתױילם װערט װאם םאציאליסם א אז פאדערם,

n צאל א דק טח אסט, רעגירתגס א n r םיסגליד א
____ ■ארטײ. םאציאליםטישער דער פת

ר א אז באשםײן, דורכאױס סח אארםײ די )16 ײין  ס
ײילט ווערט װאס ליסם. י יעי «מן די און ולאטפארס די אפחיסען שםרענג רעגי * י  «ריג

פארםײ. דדר םת
 זײז צײט יעדער איז םח פרעסע פארסײ ךי ך\)

דער ®ת פלאםפארם און •ריעיפען די אונםעחזארםעז

י י מז מח פארםײ ךי )18״ ע  פרײהייט םיסגליחװ־ איחנ ג
 אוםלע אפילו און אקאיע פאסען סאגאטאזש, •רײדיגעז או

גױטיג. איז עס אױנ םימלעז גאל*
ע וה באשםײז׳ דח־כאױס מח ■ארםײ די )19 *יי ע ל  י

מן זײגזמ נאאטסע אוז איטגלידער  נוגרײטיגגיז ךי מ
J ף 2 א ר ם ש ײזיי ^ לז א ״ ז ם לי י ״ י ״

שטע־ צו מיטלען אלע אגװענדען r«יארטיי די )20
 אנער־ דארף פארטיי די מלחמוו^ אלע געגען זיד לען

 םאר־ צו זען דארף און קאמף קלאםען דעם בלויז קענען
 בירגער א אין םלחםה איספעריאליםםישע די וואנדלען

װערען. איינגעשטעלט גיט זאל בורג־פרידען קיק קריג.
 ארבײםער די אז פרײדיגען דארף פארםיי די )21
 אומעםום אונטערשםרײכען און לאנד קיין גים האבען

ארבעםער-קלאם. דעם פמ אינםערנאציאגאליזם דעם
1רטפאתױסםט די

 אויף זאלעז מיר אז מעגליכקײם א םאראן איז עם )1
םאציאליזם. צום איבערגײן אופן םרידליכען א

 די פאר אויפמערקזאםקײם די לייגען מוז מען )2
קלאם. ארבעטער דעם םון פאדערונגעז באלדיגע

 אגיטירען םען דארף גרופעז אץ קלאסעז אלע )3
קלאם. ארבעםער צום צוגאב אין

 אזוי נים איז קאמף קלאםען פון שארםקיים די )4
שםאטעז. םאראייניגםע די אין גרויס
בנוגע גײטראל האלםען זיך מח פארםיי די )5

 נעענ־ איר איז ױניאניזם אינדוסםריעלער כאטש ײגיאגס.
\ טער.
שפארזאם. און דעמאקראטיש זיק דארף פארטײ די )6

גאט. פון שטימע די גיט איז םאלק םון שטימע די
 יעגיגע די םון געםירט װערעז דארף םארטיי די )7
 קלא־ ױיער אויף קוקענזייג ניט קאמפעטזןגט, זײנען וואס
 ׳ אנשםענדיגעז אן קריגען דארפען אץ אפשטאמונג, סען

לוין.
פרי־ א אלם רעליגיע אנערקענעז דארף פארטײ די )8

. עניז• וואםער
קלײנע אץ ארעםע די איין לאדעט פארםײ די )9

ווערעז• נאציאגאליזירט
 די פאר באשיצוע פאדערען דארף פארםיי די )10
 ארבייטער אםעריקאגער די פון םםאגדארדס העכרע

איםיגראציע• פח באגרענצונג פאדערען דארף אמ
 ■ארטײ, לײכאר א ארגאניזירען ױניאגם די אויב )11
שטיצע?. *ארםײ ליילאר אזא פארםײ די דארף

 אױפגעבױט בלויז קען פארטײ נאציאגאלע די )12
 גאציאנאלער דער םץ באשטימונגעז די ווען ווערען

דורבגעפירט. װעיען עקזעקוטיװע
אגםװיקלונג. פח װיסענשאםם די איז םאציאלחם )13

איז מארקסיזם פץ בוכשםאב דער גיט און גײסם .דער
. ׳ ײינםיג.
 קאנםראלירעז שםענדיג נים זאל פארסײ די )14

באאמטע. רעגירונגם אירע םח האנדלונגעז די
אויםנאמעז. <עדויסע װערען געמאכט זאל עם )15

.....1 איחנ *ו שםרעגג אזוי זײז גיט דארף פארטײ די )6
̂מד םארשטײער זיזזרררייי

^0 ם7 י נ ף ר א  חנר סים שםרענג -אזױ זײן ^
ױערט פרעסע דער םון פרײהײט די אויב פרעםע, פארמיי

_____ . אפגעהיט.
מעטאדען. לעגאלע פאר אגיטירעז מח פארטײ די )18

 װאקסעז דעםאלם נאר קען פאדםײ םאציאליםטישע די
 אונםערשסרײכען װעט זי װען דערפאלג, האבען אץ
טעםיגקײם. םרײד*יוניאניסםישע און פאליםישע איר

 אויסשליסונג די פאחנרען גיט זאל פארםײ ךי )19
שער יעדער שטראף. א אלס  זאל באאמטער סאנ^סטי
ליניע., פארסײ דער פח אפוױיכוגג ךי דערלויבם דץ

מיטלעז לעגאלע אלע אנווענדען דארןי פארטײ די )20
 דארף פארםײ די אמר םלחםח, א געגעז זיד שטעלען צו

 שטרעבעו דארף פארטײ ךי מלחסות. אלע געגען זײן ניט
 ארבע* די ®ון לעמעם־באדיגגונגעז די ®ארבעסערעז *ו

. מלחםז^ פח צײם אק םער
אדבײמר דעד או גים, לייקענם פארםײ די )21

 חגי יןעםפעז• דארף ער װעלכעז ®אר לאנד, א האס
 דעם אױם גים שליסם סאציאליזם אעמרנאניאנאלער

____ •נדל* זײז פאר קעםפןן צו קלאס ארבײםער
 חײימי י אנגעגאנגעז איז פראגען דאזיגע די אררם אט
 רזנפארםיםמז אוץ רעװאלוציאנערען די צװישזגן ^אםף

אלע פארסײ םאציאליסנױשער חיגער דער אין ף  אוי
י ײאם קאנפערענצעז׳ און צוזאסענפאמח מ י  ײ

י ביז אבער אפגעהאלםעז, האט ײז י י  י
אמר אז געטראגעז פראמז אוימנדערסאנםע די האמן

«.יי<ײ■«« אכער כאראקםעד, דעמישעז * ד י ! ײי  י5!
 ם דעד_או איז וועלט־קריג, דעם אין ,1917 אין מראטען,

שאיז באלשעדױסםישעד דער #ון ^ךךן  איבעדמרעני
ײ באזוגחנרן *ײי די דינען רוסלאגד, ״ מי י ז ג ״ ת ג

t>npr3m שאר״ײ א צו ni, m זאי g ן - קליסאיןס א צו י י ײז שאאלםונג ו י י
■•ריייי• סאציאליסםישײ ודמו־



1 ײ״ײײ״״ ... 1________1 I מוירש ברודטר
ר. ׳י׳ . ן ע ל מי ך ח כ i: פון

קאם־ קאוםם ״בי דער גײ איז ^ירש
o שױץ *״38■ a ער־ םאל װיםילםען

טשער־ שאפ אלם געווארען וױילט
 שוין ווערם ער אםילו װען »ח מאן•

 גערױ »לץ נאך אים וואלטען אוים,
 םון קײנעם בײ קוירש. ברודער םען
 חנר אויף זיד װעם ארבײטער די

אגדערש.~ זאגען a לײגען נישם אוע
הוי־ * מאן. יאריגער םיםל 8 קוירש׳ איז געװעז

 שםערען. א קיגד. א בײ וױ אויגען בלויע מיט כער״
 האר פוכקע דעע לבנד- שםיק 8 וױ בלאם און הויד

 שטיל״ ער האט גערעדם געוואחנן• גרוי לאמ שוין זײנען
 !ײםענװײז, אײגגערױםם. םוד א יענעם װאלט ער װי

ם רעדען םיםען אין זיד ער האט מי ע  ברוםט דער בײ ג
 אלימ, ער «03113» געװאוסט גישם האם קױנער און

ישט~3 אויך
 8 *וגעבראכם ער האט שםילערהיים. אזוי אט

 דיגע אויפגעהויבעז מאשינען. די *ו ארבעם ״לאט״
 אזױ און םיל *זיי :013191 און אויגען שעמעװדיגע

!חלק 8 אייף אױם קוםם »יל>
 די ילו88 שםיל• ש* געװען איז שינען8מ די בײ

»783 aגעהאם ליב םאל א בעז8ה װעלכע 0933ל9מ 
 פאר־ אלץ ד8נ *מ זיי׳ םאר ארבײם םער ביםעל א

I903i 8 * מיט באבען aזיד האבעז יער״8כ ״די לם 
a מלא זשײ  oai wia i a 7 דעדa״W3* מעסיילנ  ?a ז

 דיגען לע8 ז8 געזאגם ט8ה קוירש בריודער *־בעט.
 וױ תנ״ו״ «ז ■סוקים םיט »יןלו8 ויר באנתם גלײך.

 הײליג רהליבען8® 031 איז געװען. איז שםײגער זײז
 אויף מראיבעל גרויס 03191 האם םירמע די
 דער זײן מאל לע8 עאעס ער םת למאי — קוירשן.

ר״ אים װאלם שםײגער 8 װאם שאי־םשערפאן? מ  ג
 שפאטעם ר8■ 8 מיט קריגען חעגם שנעלע די װען
190»  נים ישום ia׳b «8 םײערי אים קאסם עס ?

 קױרש לט8ײ חענט• טליגקע מ;ןל8הו«3אײ יושד׳דיג
 ער ײןלט קרימר׳ 8« גישם שגעלער. 8 מײעז לײז8
 אי־ m רובץ• פר. «T*7opia וױ8 געווען גישם י8ג

 געםילם אײנפאל נישט תאט >0339783 נעוױיגיגםםער
 גאר לט8ײ י>9 ײי חנלמר8 ז8 קוירשז׳ זאגזמ נו מי

מן באדארפט  טדרש בית חײםישעז 8 *יז ערגעז זי
 ט98& לד8ב 18 אים* זאג גײ ר8נ תורת~ לעדנען און
im תל 8 יעגעם ■ון ער p  93*1 » a דעד וױ •סוקיס״ 

 ער׳ װןנחמ בײ חייסי אלמער חנר *ין דעער םאםע
 גערעדט לעםאל8 — געלןרמז. בחור׳וױיז האם רוגק
 איינםאל גישם עד ט8ה פונדעםםװעגען׳ יושר׳ װעגען

 מעם װיםען נישם טאר אויערעז די תלםיד 8 אנגעדרײט
 זײגןנד זון דעד נדערשװ».~8 ־nr* תנ״ד׳ אין רם8ײ •

 — כניאק 8* זײז געדארטט נישט װאלם *חמ־יקע »יז
נט.8טי7ג זיך w אײנמאל נים רזגין האם

מס קױרש׳ם חינטער ־ נישט תבין האם •ליי ג ײ א

ם:8לםעל8ב ומיגע גע׳מוסר׳ם מאל בען8ה װאט מ
 שוין ק* איד 8 * איז ? אים אין חניזעז אזױגס זײ
 רעדעל דער .זײן ל8לעמ8 י9 מיז לערמזי ביסעל 8

ש8עםקוסםד ■ירעד? איז ע ל *י ס ױ «  זײמנו ■8ו
 די וױ דערוען *np חאט עד ײ* ײז םױגעגינמז.-

 ןעיזתגײל «ו נישט קױרשען טאר דך חיםען דבעםעד8
מ װי וױץ• ״ממיעו־םעף 8 *  *18» ■חנסער דעו■ י

a חגסױילאן מממן אק זיד האקם m דער םערקע וװ 
n ײמ «יילי ייגישעו־יז. r ים בײ זיד געט« U 

m *ל»יר p * ir »י w-8 ער שמלט n« :
u אין מנז8ז שייז דיו־ כ׳מל p o n*------

קול, חוידאױס׳ן מל»כט תבמ שײז זיד האם ז
T> * אין שע8י T* •mm 8pf0 m fi ypiyo
o *־r־ * m  n  *pi שםײכעל 8 םים כלוםו־׳שם

י מ י :n•״i ליי
— ip t r ד*• »יי ״•■ « גרוחגר׳ m w קײן 

ז חן 1 ו מ ג ם • געמז מ ס׳ מ  וי*־ט מ׳
 ביסעל 3iB* 8 ויד וױל* nviyo ןדײזיי•

 ליג **1 חאט ל*דס■* םײז t װ»ס את
י י י י

*ײיז: רייד ךי אין
•** * ײ י *־י י ד w 1׳ If®״״*־ גי®■ יי

i n ת אמ — אים װעגען ך1ח־ זיך יעדען א  שױן *וי.
* וי שטופען איבעראל פוז באלעבאס 8 אפנים׳  — ג

 ־8ב דאזיגע די פארדראסען שםארק רובינען האם עט
 הערענדיג גים געםאכט זיך האט ער 1אבע מעחקוגס

 גע־ דין םאקע 1אםש ם׳װעם * זיך בײ סען8של8ב
 קױרשן. אױף רעדען tx נים מע1פי דעו־ ט*־ 1זונםע

 דושײק״ און בערקע םילו8 * לײן8 שױן דאך זעם 1ע
 געװארען אויך שוק זיעעז אםאל. פון פערעל ונוױי זײנע

 דאס? םויג װאם־זשע הײנם תשובות^ בעלי גאטנע
 וזײל זײ״ בײ חשוב׳ער נאך ש1קױ 18ג ם1־ווע אפשר

בין שוין האט אים? אויף * רעדם ער  1808של8ב ח
 אויגען די אין ׳םיאוס׳ן18פ שן1קוי װעלען *ו גישט 1מע
 *־ גאו־ זיד װעם ער ט,1פ**קע .1בעםע18 די פון

ן~8נדסם8ל *ום נעגםעו־ םוליען הויבען
ױ אם i איז * n ■חשוב׳ע אײן מי געװען שא 

 עלטעתמ־ חמ־ געוחנז איז 1װעלכע קוירש םיליע.8פ
 האט *־ * און זײערעו־• סאםער m װי זײ, *װישן

י אנגעהייבען  נישס *ײיסקוטען פריםארגענם למםע י
ױ  די בײ זיד םעז האם ,1«־יע װי אויםגעלײגט *

o װעמז איבעײעמאוגקען מסשינען n — זעם עסעס 
 קויו־ש — לעפעז~8 םיט נישם קוירש ijrrho אוים

 TP וײעחנ חמ־פילט זיך אױף האם ער אז װידעה
o» געטאז שמײכעל 8 האט בליקען. טריבםע * m  i : 

^o jit 1 זינגט שסיל? *זי ע«עס o h i 
 האט שםיימלם, ש1קוי בײחמ־ * *ױ״ מלו־ װי

*ג 8 »יז *עוױגט עולם m ײד *  הזך און העכעו־ ג
ר.  שםיםען םעו־ אלץ זיך מן8ה ל8® 8 װאס מ

o רשו־יעז8ט *ײמגעפלאכםען. n מרױש״ ם»שעעו 
 קוירשען גײ ■רעסאײחנגג^ די r« יעממז דאם און

י םם.8מסל ב»קעז די זיו האבען מז י  מגל**ם. אוי
• זייז מימ האט ער מו *  די אח מיםגעזוגגען. נשמה ג

סרייליד האבען ״nmno סע1לי8ק די אױף גאז־לען
mCu HCP

ן ■למים׳ 18נ מ ו ן ו ר לז »n װאלט ו  נישם י
 סוס־ײסששאױ אגגעתויבען עו־ ושט פארלײדען, נט8געק

ט8ה װאס קױרשן: איבעד פלילדען שװאישע זײנע
 m מם• *ו ליגם ש1קוי * ױאכען שײז יאסירם?

 * סו־וי. m * סוד 8 אײנגערױםם האט ר8ד*ןם
ען ט*** נישם שן» דעם שוין װעם מאן איר  םער. *ז
o סיז האט װ»ס ש.1קוי און געדענקען- 08י זי זאל n 
אײז אין לטען8געה ויך ט8« געװאוסם׳ נישם ד8ג סח־

Tironooii
— lio p nטענש 8 סםײםש. סתי? עד ׳ *

ברוים- ויין ■*־דיגען ד8י ייד יזי8ד לעבם עו־
m זימען עס — מןומעלם: זין־ האט חמט*־ 

«09318 * לעבעז װעלכע ס*־* מענשעז געניג
o מים קײרש זיד האס — ?non■ *ז — n 
געדדנגען. ודי דאקםאר

m דאקט*־ t*n געגיסכעלם פינגער 8 םים ויר 
m יײ געפילם חאא׳ איבעוץ il י*ניענ» זײן * 
 איס םים 1938 «מי וױכםיגעי־ 8 םאקע איז פרנסה

m? בלויז אים קאן 19 ם*. נו גישם ס8ל ט8ה i, 
~9דג9 גישט אופן בשום זיך םאר 19 *  חמ־זדײל * ח

 םובה איימממ־ זײז פ*־ ם9ב אין m^ גאד עד ד»רף
ipy^«***

p <ו אױפמחחמ־ס נישם ®מ האט ■8ש אין n 
m m קױרשן:

 ויין נז 19ײ9גסױא ג*מישס ד8י ת*ו ער * —
Ipwe חולח 8*

o ®לואיס ויו Oin 191די שכן דער * o m * 
T* iw *ו <ד*«הױס t*nu90״« גם9פל קוירש w 

nrô ײך omx ד9שסײג 8 װאס :ברוסם זײז בײ m
m ®8 ס׳איז זײ׳ קעז mי fx im i

 Bin 18 081118» 9ל8 שייז חייסין *וי׳ ב»לד וױ
ױ ז9אױסג* *ייס 9oi9? יי * m 8 * n n»

ל81 190 *\ >1909391 מאט T9 װי יז30 8 —
man? ״ \

» mn י9 — w לם8מ r*  m י _בי  irn 1י
״ ®in — ז9חח־ i •19091 יייי n ־ייגמסישנס וין־*

— 091 -m o -mo 091 נ*־׳! m יד® n*
 יג19סײי »9ק ייז־ *wn 08399!® — 380 זיו גיז
* B98T מי 08ײ וױיס גײ :לט9ק8יג
___________»«8 יד1®וס

i בליסמ 9«"*־ *380 ויי ®יז ®ייל

m אײף m קויוש עי־כעלװ אױף שין.8ם 19לײדיג 
ױ םאר׳יתום׳ם וױ :זיך סר»כס9ג געארבעט• האם

o 8 * אוים 091 פלי שטוםע nויי ן939ל 1רבעםע 
83 mםר9ה9אויפג נישט אויד ה*ז רוביז ם839ל 

:919ײי83 ונו ן
 ווי 93*על םד קימ נישטא ל.8ש 8 שאד׳ 8 —

ש«1קוי
 לױכ־ םיט ן9מל* לט8די9ג ערשם זיד האם *־

m aim. אױן• ויר האבעז ס8וו אױגען 9ל8 די נאר 
 ל*9םום9« אים סאממ געםאז׳ קמ־ 8 •למים אים
m? איגט> »ונקם * כם8געז־ זיך האם אים  איס זײ 3
m ײעלעז ifo in* * זײ םרײבען. מילות זײן 

o םיט אײבם * גלייבעז װעלעז גישס אים װעלען n 
 19היס 19093 זיך ער װעם ס*« is נישם האם ײסעזװ!

וד«33 זײן
mס8ס 19091■ חװ־ יאשא װמ ,1933 ■*־ 

 תבין top קױז־שן׳ ,ם* לס9ג 19לם8ז is ן9נ8של9ת8פ
!אױסגעשריען פרײד סיס ס9כס
 m ויך לד8ב און — !גערעכם ,039191 —

190019 003391 m  is -מעשה בעת קעשענע m 
 ן9ל9וי נישס osnc שױן אים װעט םען אריב זיך, סראבם
*i«o r דאם חיי םום אים * גלײבען o ו־גקס קרירשן■ 

װעלם~ אױס שוין איז זײי װי
*91 איז ®ע4?®® »8ש 8 װעז אײם• 9־שט9 די

 ר91שםײ ר9די װי את זײן. סולח םבקר שן1קיי ?יסעז
nrm. אױסגעזונגען כאר אין אלע !עװען׳ איז sקױרש״ ־ 
 191לעמיי חמ־ «ז גתס 8 געװען תולה בײס דאס איז
 181 19 1אי D181U9191 19זײ איז * ילט<091 •0ל911
 «093 ®ת תיס8 קריר »ח 091 כסםש נק-8?ר נים
m ג*־ איז װאתטש זײן v i * 19ל8< זײ ?IS m i 
193*1 מאם 19ל»9ה אים די 19ל9װ *ס ז9י9י אים

191911 0X1191»
pi ,m* 19* זײממ זײ * *ז iii9 i?9 i גישס 

m «19038018 0 19?י? ־a 0190910איי  IS1י< m 
 1אי ש,1קוי 191113 רײד: 919יײ םים זיך קװיקס

 19093 גדר «1909313 19וויר אונז סיס נאד ס9ײ
1 * זיו 0381091 «180 1919י 0X1191 19אײ 1*1

19330 resi i9 s iii o n* 193*1018» מויז ויץ פיז» 
חלוםמו ־ליסעװשײח קיץ 19 0911 390 למ9* נאד

«190 19380 נישט
«®91 03811V9108 1931*3 *1 19X**1 ,1X1909* 

19380 19®390 »i9T8ii ראנק־ 919יג139אויםג פייגס? 
 *91 <19&8<1אײ * 1919ל91 סם8 קוירש איו «19הײם

03810 191911 8 •1918* 919138118» 9X**t91*09091 9ל 
190 19380 1*1 0010091 18*193*1» 9»80 01X. 0אי 

 *18 לס91811910118 סאס 19 190 אײםען * 0130191
im ססל*•9ב m 19 018991 נישם אץ משרi*D9i»

n n,** 080 19 יחמ i*io 1913*1091 ו*ד אױף o n
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גערעכטיגנ■io 4 מ י י ז
 קא־ קאגסום די געװינט, *ראדוקציע קאפיטאליסטישע

 װידער שאדען. ליידען ארבייטער די םון אפעראטיווען
 עקםפערײ עקאנאמישע די סאר ארבײטער די באצאלען
 גארניט דאם איז אנדערש קאפיטאליםטען. די פון םענםען
צײט. תײנםיגער אוגזער אין םעגליד

ו טנגלאנד אין פאראן זײנטן ארבטטסלאזט װיפיל
 קריטי־ שםארק עגגלאנד אין גענוםען זיך האט םען

 האם זי אזוי װי אופן דעם פאר רעגירונג די קירען
ארבעטםלאזיגקײט. פון םםאטיםטיק די דורבגעפירם

 דער פאר פאראיבעל ניט חלילה האט רעגירוע די
 דער ױי אנדערער קיין ניט אדרבה, קריםיק. דאזיגער

 לאגג נים האט אלײן טשעמבערלייז מיניםטער פרעסיער
 זיד םאר סען אז פארלאמענט, אין דערקלערט צוריק

 ארבײטס־ אפיציעלע די אױף םארלאזען אינגאנצען גיט
 אראפרעכענען באדאחםט וואלט מען און ציפערען לאזע

 א בערך ארבייט־זוכענדע, צאל אלגעםײנער דער ®ון
 אלס ווערעז באטראכט ניט קאנען וואס מיליאן, האלבען

 פון צושםימונג דאזיגע די ארבײטםלאזע. אייגעגטלינע
 עקאנא״ פרױואםע פון קריטיק דער צו רעגיתנג דער

 םאקע׳ סברה א פארדעבטיגע, א ביםעל א איז מיסטען
מ די באשםעלם אלײן זיד האם רעגירונג די אז אנ  ג

״קריטיק״.
 רעגײ די :געמאכם ווערט עס חשבון װעלבער אט

ע־  ארבייטזד צאל די מאל יעדעם םאחנםענטליכט ח
 ערשטעז דעם רעגיםםרירט זיך האבען וואם כענדע,

 מאנ־ לעצטע די פון אײנעם אין מאנאט. פון סאנטאג
 םי־ 1 אריבער באטראםען צאל דאזיגע די האט טאגס
 אלם פאררעבענט אלע זײ ווערען םויזענם. 360 און ליאז

 דזלד אין ארײז אבער קוקס מען אויב ארבייםםלאזע.
 שםע״ װאם ארבײםער, גרופען םארשידענע די םון לאגע

yywp ןעאסצוז לען  n ס«איי ן*נ מסעפג דאז ,פ?ריצ 
 — ארבײטםלאז פערמאנענם זײבען םױזענט 250 נאר אז

 וואס לאנג״ יאחרען ניט שױן ארבײםען װאם מענשען,
 טעמים, פארשידענע צוליב װעלעז, די פון ונאל גמיםע א

 אז ארבײםם־פראצעם. איז ארײז קאנעז מעהר ניט אויד
 100 וױיטערע סעזאךארבײםער. זײנען טומענט 47 ערך

 צוליב נאר ארבײםם־מארק אויפ׳ן ארױם זײנען טויזעגט
 געארבייט. גיט זײ האבען םריהער בשעת מלחמה, דער

 «אל גרויסע א אויד רעגיסםרירטע די צוױשעז פאו־אן
 װאם נאר האבען װאס מײז־לעד, און לײם ױגגע ױגענט,

רד פון צאל א — ענדליך אוץ שולעז. די פארלאזעז  מ
 װערעז ארײנגענומעז ײעלעז רעגיםטרירםע טױזענט 143
 6 נאחענטםטע די פון משד אין ארבײםס־פלעצער אויף

װאכעז.
 אז חשגונות, אלע די ®ון חסרון דער אכער איז 1

 ציפערעז זאט. ניט ארבײטםלאזע די וחגרען דערפת
 איז דרײהעז. נים זײ זאל מעז אזױ וױ ציפערעז, בלײבען

װ דאזיגע די ח מ  פא־ דינעז עגגלאנד אין אז זאגעז, *י
 ארבײט אז אץ ארבײםםלאזע םױזענט חונדערט 13 ראן
 נאהענם־ די פאר פאל׳ בעסםען אין באקופעז מען קאן
 דאם םויזענט. 143 פאר גאטנען איז «ײם װאכעז 6 סטע

ט 10 םאר וױ מעחר ביםעל א קױם הײםם, מענ ח  םץ י
 ארבײטםלאזע קאנםינגענם דער וױ גאל. גאטגער דער

 ארגיײ םעזאז םײל גרויסמ א םון *וזאמען זיד שטעלט
 םוז ארױס וואם נאר זײגען מאם ױגעגט, פץ *י טער,

 מלחמה• פאר וױכטע• וױיניגער שױן איז דאם שדלען, די
 *י־ הויכער אױםערגעװײנליך אן אלענםאלם דאס איז אײם
 םארשםענדליד, דערפאר אזוי ם׳איז ארבעםםלאזע. פון פזנר

 תיחשים׳ זדכט און אומבאקװעם זיד םילט רעגירוסנ די אז
 אז בולם, וױיזט ארבײםסלאזיגקײט דאזיגע די דואדים
 יא• עקאגאמישער דער אין ארדענוגג אק נים איז עפעס
רעגירוגג. דער סון ליטיק

 ױניאן־ א איז קיינמאל נאך קאמוניסטען. די םון פארראם
 איבער־ אויפגאבע, דער פאר געשטאנען גישט באוועגונג

 אונ־ ארגאניזאציע איהר פון בנין גאנצען דעם צוכויען
 םראנצויזישע די װי באדיעונגען, שווערע אזעלכע טער

מלחמה. דער פון אויסברוך נאכ׳ן ױגיאךבאװעגוגג
 אלע םון כוזזות־אגשטרעגגונג אומגעהויערער אן מיט
 איינגע־ ארגייט די זיך האט ױגיאז־־םירערם געטרייע

 אדםי־ צענטראלע די דערפאלג. םולען א םים געבען
 > םון ״קאנפעדעראציע םראנגויזישער דער םון גיסטדאאיע

 זיך האבען דעםארמסענטען איהרע אלע םון און ארביים״
 מיטגלידערשאםט גאעע די און קאנםטיטואירט אויפסנײ
 או באשלוס, פעסטען מיט׳ן פאזיאיע, דער אויף שטעהט

 אין טרייד־ױניאניזם, םרייען םון וועג אויפ׳ן געד.ן
 פארשייען, פאליטישע פון אומאםהעעיגקיים שםרעעער

 םראנ־ די כוזזוו^ נייע מיט לאזוגגען״ אלםע די אונטער
 װידער שטעהט ארבײט״ פון ״קאספעדעריישאן צויזישע

 װידער איז זי לעבען, ארבייטער םונ׳ם וואד דער אויף
 פראנצויזישער דער םון וועכטערין געטרייעסטע די

דעמאקראטיע.
אינםערנאציאנאלע! פונים האפענונג די — אמעריקע

ארבײםס־אמם.
 איי־ אין קאנאנען די דוגערען עם װען ציים״ דער אי^
 ארבייטם־אמם איגםערנאציאנאלער דער געהט ראפע,

 אר־ אחדױת׳פולער און שווערער זײן סיט אן וױיםער
 דער אין ארבײםם־אמט דער ציהם לעבעגם־כוח זימ ביים•

 דעמא* סערג־אײראפעאישע בײדע די פון ריי ערשטער
 טרײד-יױ די םראגקרײך. אמ ענגלאנד םון — קראטיעם

 יע־ ביי אונטער ששדיילען לענדער ביידע די סת ניאנם
 םון באדייטונג היםםארישע גרױםע די געלעגעגהילט דעד
מלחסה. פון צײט חגר איז דוסא ארבײטט-אמם, דטם
 באציהונגעז די געווארען איגערגעריסען זיעען עם װעז

 דאנק א און מלוכות. אינדוםטריעלע גרויסע די צװישען
 די אין באוועגונג ױניאן טרײד דער פון װירקונג דער

 דער באקומט רעגירוגגען דיערע אויף לענדער בײחנ
 אח עגגלאנד סון קאאפעדאציע םולע די ארגױיטסאמט
 דער ציהם אבער «ײט אײגענער דער אין פראנקרײך.

 גליקלײ יענעם פון לעבענם־האםענומ זײז ארגײטםאםט
 און סלחמה דער פון וױיט איז ױאם קאגטינענט״ כעז
 אלץ יאהרעז, לעצםע די איז דערקעגעז, לאזם וואם

 םאציאלע דעדוואבטע דאם לעבעדיגער, און שטארקער
אמעריקע. איז דאם — גאםעלקערוגג דער פמ געװיסעז

 באריכם דער אז םארשטענדליך, איז דעם צוליב
 וועל־ ארבײטם־קאנפערענץ, יאן־אםעריקאנער דער פון

 יאהר פארגאנגענעם םונ׳ם סוף ביים פארגעקומעז איז vכ
 באפדידיגונג גרוים ארויםגערוםעז האט האוואנא, אין

 אין ארבייטסאמט פונ׳ם סעםיע לעצםער דער אויף
 יױ מראגצױזישער דער איגער גיט עס הי לויט גענןי.

 פונ׳ם דעלעגאטען רי מאבעז ייעיל״, ״לן ניאףןרגאז
 ספעציעל באגײסםערונג מיט אויפגענומעז ארבייטםאםט

 רע־ אמענוםענער דער פח טײל פרינציפיעלען דעם
:געזאגט ווערט עם וועלכעױ אין האוואנא, אין זאלוציע

 םץ רעגירוגגעז, די פח רעפרעזענטאנטעז ״די
 פונ׳ם ארבײטער די םון אח ארבײטםגעבער די

 דאם זיך אויף געמעז קאגטינענט אבועדיקאנער
מז ix תתחייבות,  אלע מיט ארבײםסאמט דעם שםי

 און רעגירונגעז די פארמאגען עס מאם כוחוו^
 כדי קאנםינענם, אמעריקאנער םוג׳ם םעלקער די
 מענש־ דער פון ארגאניזאציע אינםערנאציאגאלע די

 טע־ איהר םיט אנגעהן קאנעז זאל ארבײט ליבער
 צר א m װעלם די ברענגען חעלפען אץ םיגקײם

סאציאלע

 מעמד• אלע איז צײט• אוגזער פון ארבײטם־פראבלעםעז
 ראגי־י די חאבעז לעגדער םארטגעשריםענע וױעעער

 מלוכח־חשגון אוים׳ן ארבייטען איינגעארדענם דונגען
 דאבעליד אמעריקע (אין איגטערעםען עםענטליבע םאר
 רעגירמגען די האבעז יראדוקציע מלחמד. די_ «י).פי־

 זין האנען קאנטראל. דיער אונםער גענומען איגגאנצען
 ם)ױניאג צוױשען באציהונגען נײע געשאםען ארום אזוי

רעגירונגען. און עמפלאיער־ארגאניזאציעם
אגגעלעגעג• אז געוועז איז לוירארגײט די זמן כל

 ארבײטםגעבערט, פרױואטע און ארבײטער צװישען הײט
 ראל די זאגען, צו אזױ געשפילם, רעגירונגען די האבען
 דאס װי ווײ, אוז אד (אז צד ״אומפארטיואישען״ םוג׳ם
 דער אבער איז װי פראקטיק). דער אין אוים אםט זעהט
 גרעסערען א אלץ נעמען אליין רעגירונגען די אז דין,

 ? ארבייםס־געבערס אלם פראח־קציע דער אין אנםייל
 אר״ אויף ארבײטער די פון רעכט מיםן דאן געשעהט וואם

? םםדײקען און לויךבאוועגונגען גאניזאציע,
 גדינדליך דארפען םראגען אנדערע רײ א און די אט

 מעגליך, וױיט וױ און״ או־גײטסאמט אין ווערען שטודירט
 איג• אז אייף רעגולירעז צו זײ וועג א זוכען מען װיל

 אפגעגעבען וועט באריכט א שםײגער. טערנאציאנאלען
 פוץ roxo קומענדיגער דער אויף געזאגט, ױי ווערען,

ימי. זזודש אין ארבייםםאמט, םון ראט דעם
 אלס 1פו גלייכהײם און דעמאקראםיט טקאנאמישטר פאר

ארבייםטר־קלאס. דטר קטמפם פטלקטר
 א אין געווארען םאחמולירט איז פרינציפ דער אט *

 געווארען אטנעטםען לעצםעגס איז וועלכע רעזאלוציע,
 אױןי קאונםיל ױניאן טריי׳ד ענגליש־םראנצויזישען םונ׳ם

 'חנזא• דער אין מיטינגען. חודש׳ליכע זייגע םון איינעם
 :געזאגם אנדערעס צווישען װערט לוציע

וודרט וואמ צודטק, .דסד

גערעכטיגקײטי םאציאלער פח שטאנד
 דטר פון וואו דטר אױף פראנקרײד אין יתיאנס די

דטמאקראםיט. פראנצותישטר
 פע«ל״. ״לע יונקמם פראנצויזישע די פון אר«ז אמ
 יער װעגעז ארסיקעל אינטערעםאנםען אז מיר גןפינען

 דער פראנקרײו. אק ױגיאגם די פיז לאגע אימזימר .
 בא־ א בױסאן, דזשארדזש ארטיקעל, דעם םון שריימר
 הא־ איז םעסםעז ן איז חװם יתיאדםדעד׳ מיוסטעז־
 ױג^־ דער פח צושםאגד דעם מנען טאז מרדיגען
פיז יאחר האלבעז ערשםעז נאנ׳ן אי*ם«ד, מוחנגתג

ד __.___ * טלײממ• ת
מז ימקטט די  געפערלימז מכםם « ייז ארײז די
 אײסגצ־ איז טלסטח די yrn צס,טאמצ דעם איז קריזים

ט *מתד8>י חטיל«א« מבילידד מז  מד זיי
פידערם אויסגןפרואװטע םױזןגטער זיי נזוישןן

ר ו מ ײיז איז א ר מ י י י w״’ י r חװ־

י־׳/
 דער־ האבען עם װי — װערםער דאזיגע די ,פח

 קאגפערענץ, דער אױף ארבײטער״דעלעגאטעז די קלערט
 זיד איז אמעריקע אז באוױיז, גולט׳ן א זײ, זעחען —

 אייראפעאישער דער לגגי פליכםען איחרע _פון כאװאוסט
 מלחמח, דער גאד םיםהעלםען, װעט זי אז :וועלט
 סאציאלעד ®ח װעלט די מאדגזמ, פון װעלם די בויעז

גערעכטיגקײט.
 האבען גופא ארבייסםאםט פוג׳ס סעסיע דער װעגען

 אוגזער פח נוטער לעצםען אץ באריכםעט שױן מיר
א צײםונג.  אױנ• אלס אז צוגעבעז, נאך מיר ווילען ו

 קומןנדעער דעד פח תגאר.דצנ טאג אױם׳ן פונקט ציגעד
 געװארעז ארױפגעשםעלט איז )1940 ײני (אין םעםיע

 רעגיתנ־ צװישען קאאפעראציע דער פראגע.װענען די
 דער אספלאיע^אסאסיאיישאנם. און יוניאגס טדײד געז#

 די האבען םלחמזז, די צולעצמ אזץ קריזים עקאנאםישער
װיכטיגםטע די פון אײנעם פאר געטאגט פראגע דאזיגע

 דעמאקראםיע׳ די פארטיידיגען צו איז מלחמה, טיגער
 ציל חנר אט צױױליזאציע. מענשליכע די ראטעווען צו

 פריד די װען דאן, נאר ווערען דערגרייכט אבער קאן
 ײע־ דעמאקראםיע, די זיד ם׳שםיצט װעלכע אויף ציסען,

 װעלען זײ ווען נאר װערען, גאראנטירט בלויז נישט לען
 װיכ• דער אט און לעבען. אין ױערען דורכגעפירט תיכף

 דעמאקראםין. עקאגאמישע די איז פרינציפ שיגסטער
 דערקלער^ ױניאן־קאונסיל ענגליש־פראנצױזישער דעד

 אלן פין קאמף־צילעז װיכםיגםטע די זיעען דאם אז
 ארבייטער־ארגאניזאציעס. פרײע אלע פץ םעלקער, ®יײיע
 און עגגלישע די אז ײײטער, דערקלערט קאונסיל דער

 פול־ דינען טרײד־ױניאן־באװעגונג םראנצויזישע די
 פאד יעדע זעלבסטשטענדיגע׳ און אויםאנאמיע שטענדיג

 די צװישען אײנשטיםיגקײם פולע הערשט אז און זיך .
מלוזםה־צילעז״. די און מלחמה דער r® םראגעז אלע אין

 אן װײזט זשוא, ױניאז־םירער, פראנצויזישער דער
 .כמעט *ז פעפל״, .לע אץ ארטיקעל לענגערען א אין
 פאליםײ פאראיינוגםער דער האט צײט דערזעלגער אין

 אמ פארטײ לייבאר ענגלישער דער פץ קאמיטעם שער
 אנגענוטעז פארםײ םאציאליםטישער פראנצויזישער דער

מ־ אן &יײזט דאם רעזאלוציע. גלײכע גאנץ א במעם  אי
 ארבײםער־םר׳• דער פץ צוױיגען אלע אין אז מאל. ריגען

 אײגשטימעקײט. פולע חערשם לענדער בײחג ®מ וועגונג
 שלום. אמ טאזמה פון פראבלעמעז אלע שײד ם׳איז יואם

 נישט נויטװענדיג אבער איז אײנשטימיגקײט דאזיגע די
 זיג דעם פארזיכעדעז צו כדי מלחמה, דער םאר נלױז

 נישט איז זי םאשיזם, פון מאכט פינםםערער דער איבער
 W וױבאלד וױיל שלום־צײם, דער פאר נױטיג וױיניגער

 םחעז מען װעט מלחמח. די םארענדיגען גאר זיד וועט
 װעלם גײע די אײראפע. נײע די אױפבױען צום צוםרעטען

גערעכטיגקײט. סאציאלער םון
 ארגיײ ענגלישע די אויד שדײבם זיז עזעליבען אמ

 פרעמ־ די אז װערען, דערמאנם דא מח עס פרעסע. טער
 א זעהר םראנקרײך אץ םפעציעל איז װעלמ צזגנזור.

 ״םילד־ געוױסער א םים קענםיג זיד גאציהט שםרעגגע,
ם ארום און װעגען ארםיקלעז אח באריכטעז צו קײט״  ת

 צופיל קאונסיל. ייגיאז טרײד ענגליש־פראנצומישען
 עגגלישןן פאד׳ן געפאסט נישם וואלם שםרעגגקײם

 דעם אז זײן, משעד לײכט זיד האז מעז אבער פדײגם.
 עד װען אנגענצ^ איבעריג זײן נישט עס דארף צענזאר

 .סן־ ווערםער די אונםערגעשטדאכען ■ אפם אזױ זעחם
^  אס םארגען״. פון װעלט דער איז געדעכםיגקײם צ

ר קאז עס וױ מעמר, סך א באז־ײםעז װערםער די  די
ד און׳ רעגיתנג ״לײטישעד״ א «ת יושר דער לזמנז »

־ . _________________________ ________ י ל

מיזז םרייד מראגגױזישע ענגליש די רדזגרסער  פיר^י• י
מז *ו כדי מגזאד״ בידגעד א טאז קזז װאס אבער חי ח  מ

®׳ if i ןןז f •ידושים אוםגעוואונשעגע פאר לעיער די
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 א איז ױניאנס, עעלישע װעגען זין־ רעדט עס װ*ו
מאנטלאז. צענזאר *ראנצויזישער

 דסס פון קאמיםטם טקזטקוםיװ פון מיםינג צוס
אינםטרנאציאנאל. 1סאציאליסנױשט

 פון קאמיטעט עקזעקוטױו פוג׳ם מיטינג דעם אןייי
 לעצטענם איז װאם אינטערגאציאנאל, **יאליםטישעןם

 א פארגעקומען איז בריסעל, אין געווארען צגעהאלטען
 דעלעגאטען די צוױשען געדאנקעךאויסטויש גריגדליכער

 כמעט שלום. און מלחפד. ®מ פראבלעמעז אלע איבער
 גע־ זײנען פארטײען םאציאליסטישע אנגעשלאםעגע »לע
 א אינםימען קאנפערענץ. דער אױף םארטראטען װען

 דעם װעגען דעצידירען דארף װאם מלחמה, וױלדער
 אוועק־ זיד האבעז םעלקער, אייראפעאישע די ןסו גורל

דעלע־ ליסטישעrסאצ באראטונגם־טיש בײם גצזעצט
 דער איז לענדער. גײטראלע און ״פײנדלינע״ פת גאטעז ו

 קײז איז באװעגוגג םאציאליםםישער איגיוערנאציאנאלער
 נאציא־ קיץ גישטא זײנעז עס םאראן״ גישט פײגםשאםט

 קיק בלומר׳שטע. קיין נישט אויך קעגענזאצען, נאלע
מלחמה. לעצםער דער אין מי קעגענזאצען, אײמערעדםע

 אויפ־ אן געווען געדאגקעדאויסטויש דער טאקע איז
— דאך איז הארציגער א און ױכטיגער
 אין םאראן זײנען מלחמה איצטיגער דער אין אויך

 מייגונגם־פארשידענהײ־ באװעגונג םאציאליםםישער תר
 פארט אבער קעגענזאצען, קיק גישט טאקע — סעז

מײנונגםםארשידענהײטעז.
 אינפארםאטױועז אן נאר געהאט האם קאנפערענץ די

 דערנעהנטערונג םון פרואװ א געווען איז זי נאראקטער,
 פארביגדליכע באשלוםען, ?יק פארטײעז• די נװישען

 אנגעגומען. נישט זי ד,אט פארטייען, אלע פאר
 איינצעלתייטעז די איז דא זיד ארײנלאזטגדיג נישמ _

 מיר װילען מיינונגם־פארשידענהײםען, דאזיגע די פון
 עעערעז אן אין שטעהען זײ אז אונטערשטרייכען, נאר

 װי נײםראליםעם־פאליםיק, שלום־אח מים צוזאמענהאנג
 שייך ס׳איז וואם ווארים גוםא. מלחמה דער מיט —
 גאר ריכטונג סאציאליסטישער קײן בײ איז מלחמה, די

 געלאזם פאשיזם דער האט דאם אז נישט, םראגע קײן
 םאציאליסט קיױ אמ בלוט־םארגיםעז דאם גאמ אין

 מיסי מוז כוחות אלע םיט אז דעם, אין נישט צװײפעלט
 פול־ א לײדען זאל פאשיזם דער אז ווערען, מהאלפען
 אגדערש מלחמה. איצםיגער דער אין מפלה שםענדיגע

 פון םראגע די געשםעלט װערט עם ווען אבער, איז
 לענדער׳ נײםראלע .נאך״ די םץ נײטראליטעם־פאליטיק

 .פרא־ די ארױםגעתקט װערעזי עס װען איז, אנדערש
י זיד געהעז דא בבלל. שלום־פאליםיק םץ בלעמען  י

פוגאנדער. מײגונגען
 מיט מלתמה־פייער דאם אבער זיך יאגט דעתוײל

 אט וױיטער. און וױיםער שנעלקײט אום׳רחםנות׳דיגער אז
«r בלוםיגעז אין געווארען ארײנגעריסען נארװעגיע 

 גאהענם־ דער זײן װעם עס װער װייס״ װער און סאגץ
 אז מעגליה ! ליזםrאימפער גאצישען םוג׳ם קרבן סטער

 האבען װאס׳ םאקםיקער, פאציםיסטישע פאחיכםיגע די
 בריסעל, אין באשלוסען .געפערליכע״ םאר געהאם מורא
 װעז געװעז, ריכםיגער װאלט עס אז איצט, שוין זעהען

 אויםגעהאלםענע קלארע א אנגענוםען געווען װאלטען זײ
בריסעל. איז פלאטםארמע

 סקזטקוטױױ אויפץ וילטן9 אין בװד פון רשאלוציט א
אינםטרנאציאנאל. סאציאליסםישטן פון מיםיגג
סזמױאלים• םץ עקזעקוטיװע דער םץ מיטיע אייפ׳ן

 דעלע־ דער האט בריסעל אין איגםערגאציאנאל סישען
 אין בוגד ארבײטער אידישען אלגעםיעעם פונ׳ם גאט

:רעזאלזציע פאלגעגדע די ארייגגעםראגען ײילעז
 דער צר צושטימומ םולע זײן גיט בונד ״דער

סאציאלים־ (פױלישע ס. פ. פ. דער ®וץ רעזאלוציע
 באפרײאונג דער פאר קאמף װעגען פארטײ) טישע

 צמאב םאלגעגדעז דעם פאר לײגט און פױלעז פון
:רעזאלוציע דאזיגער דער צו

שארם־ באזונדערער א סיט אז וױיזט עקזעקוםיװע .די
 אידישע די װאס באהאנדלוגג, רוצח׳ישער דער אויף קײט

 דײטשער דער סון אויםצושטעוןן האט ערונגנאפעלל
 אידעז אימר זיד איזדעקעװען יע• אײז״ ;•קיימיע

מד דוח־ לאםע״, .געלער חנר דורד געםאס, ײיד . 
 פאר אידען אלע פון פאראגםװארסליכיןײט״ יעקטיװער

 דורך אידזח, אײגמלנן ®ון פארברעכענם ײוסר׳שמ
 פון געװאלט־אקםעז אגיערע און נטריג״ױ?סדאױ~קאשט
ץ ברענגעז יוןס אקופאגטעז, דײטשע די  גרןס• דער י

 קד אידישער גאנמר דעד פון לאבעז wr« םמח מד
• יולקעײמ.
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 עם־ שארםסטע איהר אויס דריקם עקזעקוםיװע די
 םיטעלארםערליכע ®מ סיסטעם דעם קעגען פערוגג

 בארבאריזם היטלערישער דער וועלכע מיט רדיםוו^
 מעגש־ דער פיז חרפה גרעסטע די װי ארױס זיד ווײזט
 די אלס וועלט דער םאר אליין זיך אנטפלעקט און הײם

םעלקער. אלע פאר סבגה מורא׳דיגסטע
 אי־ גע^ינעםער דער אוים דריקם עקזעקוטױוע די
 מים־ ווארעם איהר ,פוילען אין באםעלקערונג דישער
 פאר און מוט דעם פאר באוואוגדערונג איהר און געפיד״ל

 ארויס װייזען ארבײםער אידישע די וואם װירדע״ דער
 דעם• דייטשען בלוטיגען דעם קעגען קאמף זײער אין

פאטיזט.
 אידישע און פוילישע די פארזיכערט עקזעקוטױוע די

 אום־ זיק נישט וועלען ליידען זייערע אז םאלקסמאםען,
 איז םראלעטאריאט אינטערנאציאנאלער דער אז ;זיסט

 פאר םימפאםיע ווארעמסטער דער מיט דורבגעדרועען
 דער פון באפרייען צו זײ בדי טאן, אלץ װעט און זײ

 די דעתעהנטערען צו און םארשקלאםונג היטלערישער
געוואלם־הערשאםט״. היטלער׳ם פון םוף פון שעה

 עק• דער האם רעזאלוציע דאזיגער דער םיט אויך
 די לגבי אויםנאם קײן געמאכט נישט זעקוטיװ־םיטינג

 ארײעעטראגען דעען וואם פארשלאגען. פארשידענע
 ריין־אינםארםא* דעם פארלעצען צו נישט כדי געײארען.

 קײן איז עקזעקוםיװ־מיטינג, םוג׳ם כאראקטער םױוען
 פארםע־ צו געווארעז געשטעלט גישם רעזאלוציע איין
 האבען דעלעגאטעז פאחאמעלטע די אפשםיטוגג. לער

 רע־ די אז דערקענען. צו געגעבען דייטליך גענוג אבער
אנגענוםען. איעשםימיג זיי פון ווערט זאלוציע
 ארייגגעטראגען האם װאם בוגד, ®מ פארטרעטער דער

 געראטעװעם געהאם װאס נאר זין־ האם רעזאלוציע, די
 איבערגעלעבט האט ער גיהנום. נאצי־פוילישען םוג׳ם

 נאצישער דער םון גרוילען אלע צייט חדשים עטליכע
 םיט און מוט מיט האם און ווארשע אין העדשאפם

 צו מאסען. אידישע די םון רעכט די פארטיידיגט ױירדע
 ראטעװען און לאנד םונ׳ם ארוים געמוזט ער האט לעצט

 ײרך ײי אײנגעגעבען איהם זיך האט דאס לעבען. דץ
 איהם האט איבטערנאציאנאל םון עקזעקוטױוע די נם. א

ווארעמקייט. גרוים מיט אױםגענומען

L 82 לןוסאל ז8ױני עסזאםענערס דעו אין פראבלעמען
ם ®ח ל ר א ש טיין ט ש ענ ר א ב

■ ivvul lUjUU
 אין לעצטענם זיך געםינט ױניאן *גזער
 א האבען מיר לאגע. שווערער א

 װיכטיגסטע די פראגלעמען. צאל
 וועל־ פון ארבייטסלאזיגקײט, — איז

װי מעהד, פיל לײדען מיר כער
ngorw

 דער אט ווען םרײד. אין ארײן זײגען וואס מייז־לעד,
 אפנעשאםען וועם ארגאניזירם, ווערעז זאל עלעמענט

 די דורן־ עקזאמינערם די איבער םארצוג זייער ווערעז
 גע־ א אין און, ארבײטעז זײ װאם שטונדען, לעגגערע

 װעט דאם שכירוו^ אין אונטערשײד דער מאם װיסער
א מאכען צו גטלטגטגהײט א טקזאמיגטר דטס גטגטזל

גע־ ווערט ארבייט אונזער ױגיאנם.
 און פארליים באלעבאםים, םץ שעפער םך א איז טאן
־ גיט םץ אויד יאהר, עםליכע לעצטע די םאר ^ן  ױ

 סעקשאך אויף ארבײטען וועלבע מײדלעך. און באיעם
 ארבײם, עקזאמינער׳ם דעם אוועק בעמען און סיסטעם

 באגראדען אפערײטארם, פאר ארבײט מארקעז ווי
 אויך און בעלטם אינעדקערעז קאוםס׳ קלינען קאומס,
 געווען מאל אלע איז ארבײט םארםעז n אט קאוטס.

 וועל־ פון באשעםטיגונג, עקזאמינער׳ם דעם םיז םײל א
ד לעבעז• א געמאכט האט ער כער  עם־ לעצטע די ױי

 אנגעהויבען גאלעבאםים די האבעז אבער, יאהר ליכע
 םיידלעה איז איגגלעד ארבײם דער בײ באשעםטיגעז

 איז עקזאמיגער־םקעיל אן וױיל עקזאםינערס, אנשטאט
 קריגעז מיידלעך און באיעם די און װאד א דאלאר 41
 שטוגחנז, פיל אזױ פאר ײאד א דאלאר 12 אדער 10
 אײעק־ אײד זײ קאנעז זײ נאר. וױלען באלעבאטים די ױי

 מאז גישט קאגען די װאס דאם צײם, יעדער צי שיקען
 פאר זיך לוינם דעם איבער ײגיאדעקזאמינער. א מיט
לײט• ױניאן נים די באשעפטיגען צו געםער זײ

לאגע, א געשאםען האט קאנקורענץ געםערליכע די
 גיט דזשאב קײן כמעט קאנען טיםגלידער אוגזעדע אז

 יאהר, דרײ לעצטע די םאר םאדלאנג אונזער קריגען.
 ארגא־ צו עלעמענט דעם אט העלפצן אונז זאל מען אז

 געווארען. דערגרײכט ניט לײדער נאך דעעז ניזירען,
 זײערע צו טענות גאםירליך, האבעז, םיטגלידער אונזערע
 אלײז יאד קאז לאקאל אוגזעד אבער פירער, לאקאלע

 קריגען זאלעז מיר םײדען דערגרײכען״ גיט זאך קײן
באאײ. חשאינם דער פון חילף

 עמיצען װילען םיר וױיל גיט עם, שרײמז םיר
 אוחאך. די אז גום, וױיסען מיר פארװירפע. מאכען

 איז פראגע ברענעגדיגע זעהר אונז פאר די אט װאם
 האש עםיצער וױיל דערפאר, ניט איז געלײזט, גים נאד
 1ספ געװען זיכער זײמן עס ;פארנאכלעםיגם עס

 מיר געשםערט. דעם אין האבען װאס סיבות, ציעלע
 פאר־ אגפאגגען זיך װעלען באלד וױיל דאס, דערמאנען

 אגרימענם אוגזער פרן באנײאמג דער םאר האנדלוגגעז
 מיר וױלעז אמחםםריע, סוםס און קלאוק דער איז

 פירער׳ אוגזערע אלע פון אױפמערקזאםקײם די ציחען
 פרא־ גיטערע האבעז לאקאל, קלימער א םיר, אויד אז

 לםובת װערצז געלייזט עגזליד טוזען װעלגע בלעמעז,
 ײניאז־ימז אלס עקזאםינער דער םיטגלימר. אוגזערע

 גיט־ױניאז קעגען הילף נו מחנכטיגם אזױ פונקט איז
 אנדערזג די פץ ארבײסער די זײגען זנס וױ קאגקורענץ,

 עקזיס* לאקאל אוגזער איגדוםםריצ. אוגזעד אין פאכעז
in צװאטױג און דףײ לעצטע די פאד טידס r און 

 וױ צײס, שװערע אזא דורנגעמאכם גים האמח מיר
 אנמד די האבעז םיר דגם »»,r עםליבע לעצםזנ די

ra® וױיםאגמ n יז באמס 1ני:דיוגי די אם פוץ«

 צאלען צו דין םעגליך איהם װעט עם לעבען. שטיקעל
 לאקאל דער כדי לאקאל, צום בײשטײערונגען דיגע
עקזיםםירען. זאל

 איז לאקאל, אונזער העלפען װעגען רײדען מיר װען
 דרײ׳אידצװאנ• לעצטע די םאר אז אנצואוױיזען, ווערט

 צו געװענדם ניט קײנמאל זיז־ מיר האכעז יאהר ציג
 אינטערנעשאנאל דער צו אדער באארד, חשאינט דעם
 מאל אלע איז אמיכט אונזער שםיצע. םינאנציעלע םאר

 דאס האבען מיר אדן אויפצוהאלםען, אליין יזיד געווען
 אונזערע ®ון בלוח פארלאמען מיר איצם. ביז באמיזען
 אין פארלאזעז ניט איצם אונז זאלען זײ אז פירער,
 אלצ אנווענדעז זאלען אח לאגע קריטישער אונזער
 װאם לײט, ניט־ײניאז די אז דערלאזען, צו ניט מיטלען
 ארגאנמידם ניט כלײבען זאלען ארביים, אונזער אז מאכען,

 קאנ־ זײער דורך מעמבערס אונזערע רואמירען און
 טאז װעם םירערשאםם די אז זיכעד, דמען מיר קורענץ.

 פאר־ צוקונפטיגע די אין אז איז, מעגליך נאר װאם אלץ
 אגרי- נײעם א פאר בתים געלי די מיט חאגדלונגען

 ארגא־ צו מעגליפקײט די אונז פאר קריגען צו מענט,
 אוגזעד מאכען װאם מײדלעך, און אינגלעך די ניזירען
ארבײט.

 אונז גײ זיד האם אוחאכען פינאנציעלע צולינ
 פרעזידענם װעז איז מיספארשטענדעניש, א געשאפען

 ער האם דעם, װעגען דעחואוםט זיד האט דובינםקי ד.
סעקרעטאר־םרעזשר דעם אשבמ, י. מ. בר. דעלעגירט

■ IA A M M  MAAAAAA AAAA ta fc ■  ■■■■■■ m  מענע געװען איז װעלכער באארד, דזשאינט םץ רער-------- 
 יאחד זעקם אריבער פאר לאקאל אונזער ®מ חשער

 צװים־ אלע די אויםגעגלימן האם אשבת בר. אח צײם
o 28 געהאם. האבען פיר װאס טיגקײמען, nמארםש םען 

 אוגזערע פדן מיטיגג םפעשעל א גערופען םיר האבעז
o בײ טיטגלידער. n אב־ עלעקשאז די האם סיטינג 
 אזוי אז רעקאםענדאציע, א געמאכם קאמיטע חשעקשאן

 צאל די וױ מעהד נים בלױז געבליכען זײנען עם וױ
 טילדצתױ אלע זאלעז באאמטע אלע פאר קאגדידאםען

o בײ װעחװ n .אימ־ איז דאציענרעקאסע די מיםיגג 
^ די געװארעז. אגגענוםעז שםימיג ג ל א  זײגען פ

nוױז־עד איז םענעדזשער אלס געװאחמ: תוײלט
nשארלסס געװארען רוױילט r w m n ; אםים־ אלם 

 פיז םשעדמאז אלס גרײםער; &. — מענעדזשזװ־ טעגם
 יראטאקאל־סעקרעםאר אלם ראש; ס. בר. — לאקאל

n צי װעלם• ב. בד. — n דד■ זײנעז קאגווענשאז 
 איז ראש ס. בארענשםײז, םשארלס געװאדעז: וױילם

 wave ד. וױלינםקי, ד. — אלםערגעיסס אלס מעלם. ב.
 1י זײנזמ באארד עקזעיןוסיװ m צו פארמאן. ב. און

 ד. וױליגםקי, ד. גראף, jn גאלז־, װ. געװארען וױילם
 a סאנז־לער, חײםי םײזעלםאז, ד. יאסער, ל. סאנאק,

 ש,מױואילרסס ס. םםעתבערג, ס. סאסנע, ם. סא&סאז,
ראזצעלום. ם. איז פארטאז ב.
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באװעגונג ארבעטער אמעױקאנער דער אין
 און םוחרים פינ*נםירען, םעריקאנער

yapn ptaappmapa] זיך pa a p*
 ayaya* מזות «לע םים ptaiaya גאם

־pappy פר*גרעםיװע די !מװירקען
 פארשפרייםען וואס םעאריעם םישע

 די גװישן שםארק גאגץ לעצטנם זיך
 דער פון שולד די *ז םאלקם־מאםעז.

 opn קז־יזים׳ pwnapappy דעם און *רבעטםלןןזיגקײם
n עלף למנםע די npa באםעלקערוגג די פאםערט r» 

 מםײלוגג נים־יושר׳דיקער דער אויף דורכאוים סאלט
p טננגע די איעקוגפם. פון p ’xpo װאם געזעןנגעבוגג 
ל׳/ .ניו ןעם אוגטער ptnpnya דמ־כגעפירם איז  איז די

רעגירונגם־ די םעאריעס. די ap •pro געבוים מקטיש
 yapmmpa די רעלין^ און »רבעםםל*זע npa הילף

 npa באשןפםיגונג שאםען װאם *געגטורעז אלסאבעםישע
מ עטליכע לי רעגירונגם־יראיעקםען׳ •pip nyayanp פי

 די ׳rytya שמונדען־שכירות דער און appmyaapn דער
 — ײמנגדןח־פיניםםתטניע. זײ את מרזיכערונג עלםער

opn אײך אױף מסנװעקט «לץ npap ip npp ו אופז* 
proapanpa באסעלקערוגג חגר פון קױף־קראפם די 

ימי־ לאנד םון אײנקונפט חלק דעם פארגרעסערען דורך
.ptopa ברײטע די

 VS ptayn עולם ברײטער דער הןו־ט ודײניגער פיל
npap ,רעגירוגגם־קאםיסיע opn דער איז אייד ארבעם 

t ערגיבוןל — p  pp  r anm  m aataan ײ״ליגפדט!ײ, 
npparxpa עקאנאםישער n p p  .apn םןן ױ״  רוםט ו

 איר *לם apn מאדםיע די ap .p .y j ם. קודץ אים
 ^ליעסנאמפ און aaepna די אוגםעחדכען tx אױפגאכע

ptapn װעלכע tpnpa םתירית• אױף פרײזען העכערע
י «ז oapnp-qnp די proapanpa *ו כז־י ■iropa י
ץ געלם מער זײ גיט pta pm גענוג ניט איז װ  העכערע י

 דער־ מל מעז אױב משעםםיגונג. מער און שכיתת
 זעל־ דער איז שםײגעז n סחודות פון ptrm■ די ל*זען
r ביגער xnpapra םזסע דער אין העכערונג די זױ 
 אים־ זײז גים זײ װעלעז קרימז״ ptopa די app געלט

 װײטער װעט אוןעם פריהער װי םער קױפען n שטאנד
 ממגדער־ דער pp אומגלײכחײס זעלביגע די בלײבעז
 איז ירײזעז פון קאנסראל דעד אײגקונפט. פון סײלונג

m די דעריבער r»  aapn yamtx מז׳ זעלביגען דעם opn 
ס ^גי  ריכטוע דער איז — רימוונג זעלביגער דער אין ■

■ts ra פארברוײ די פ«ר אײנקונפם פון חלק גרעםערען 
• ר מ ^

ודיניני״פח זמנרם עולם בדייסעד דעד כאטש » ™
 אםערי־ די אבער וזײסען קאםיסיע, עקאנ*םישער דעו־

םען און סוחרים םינאנסירען׳ מגער מנ  װעגעז מברי
מן און םעםיגקײט איר א  וזײנימר נים פײנם איד ה
ױ אגדעחנ די װי  *רגעםעז װאס *גענטורעז׳ דיעל״ .ג

שיכ־ *רימע די פון אײנקתםםען גרעסערע פאר דיחנקט
ר באפעלקעדוסג דער פון טען  בים. םוד קײן איז זײ מ

ד ט ן ו  פארהערעז w$ איאם ה*לט וועלנע קאפיסיע, ן
 ארמם־ נײע׳ פון וױרקונג דער װעגען װאשמגםאז איז

ען שפןרעגדע שינ  איז *דמגמםלאזיגקײט דער אױןי מ
 מסנרעם אין גיכען אין ײײםנובו־יממן •לאנט ל»נד

g נים םסגװעקען װאס ען.עקסיןרפץ־עוגע נײע פון רײע 
w י פון זיעעמױםער ךי דערל*זען •ראיוקאיע־םיט־ י

jm <י לעז a m ס ת ו י ז ר m מ m די פון נמען 
j* חנרפמדומעז נײע d w i t  V, איצם• עם םחמ זײ וױ 

י «ת יײמני ו nroprrr י  חנם אין ענחנרמגעז יי
■oa m awai מעלכען אויף דערפעדתגען, גױע אויף 

rn מערםםע ךי rrrw n t Pr 'napun מבויט• וײמו 
y #וװייטע y m אריבער זאל װאם רזנפארםע׳ טעקס 

חגגיזװעם־שםײעחמ די «ת טייל גרעםערעז » װ»רפען
M ~ ־ - — ■ — ----- ■ ■ M U י ״P* מדגדוימר די פון פלײמס די פון  ■חמיטעז י
ר נמ־ ריימס די •ח ר וױ מ געזעז־ירזיעקסזנן די מ

M M M  M  •M M M M M i ——  * ײמן זײ------------   -  ד קד י יײ !יםעדעז פןרשלפגען, זי מ  ocn
n; ־ ו __ ______ _ 

מז מ י מרז ־“ 1י  m ״  a ירױם בדייבגם
_______  . m m
9 אטנדתוימן

ar> pj _____
ל טי מ מ  *in ז•

 די זיך געםינעז עם װעלכע גװישעז אםןןםיאײשאן. דער
 אויפגעפא־ און לאנד אין אינחםםריאליםםען גרעםטע

 *גרעםיװעז «אז אטנוהויבען םאבריקאגםען אלע דערט
 אונטערגוגראבען זוכען וואם דעםאגאגען די געגען קאטף
 לאנג ה*ט ער לעמנם־שםײגער״. אםעריקאנער דעם
 מײנם ער וו*ם ערקלערומ אן אױף װארםעז געלאזם גיט

 — געזעץ׳ רילײשאנם לײבאר נעשאנאל ״דער דערםים.
 דער פון הענט די אויף קײט p את — געז*גט. ער האט

 מ»־ ארבעםם־שפארעגדע *ז אידײעז די ;אינײסטריע״
 *papa די ;בלבול p איז חשאבס, אװעק נעמען שינען

 ברײסנעז די װײל לאנר, םארן גליק p זײנען ליעם9*
 תורות yartp Tpa און ביליגער nmpmp«־ ארוים

apn געהערם פ?ל פילע שוין הןאו םען napקיינםאל ־ 
 םיל ,ttp פיט און jwnpp ימ^ענםרירטער prp אין נים
 אפת׳ן שםיקלאד בלויז זייזנעז apn ןױםערען םון װיחעןבא
ליגעגס• vxapa וױ םארפירערישעד npaiyi און

 ־,opop די apn <n»ap? דעם םון אװעק פארץ
a״par] פון ױבילײ ־^*יגען150 דעם אױםגענתם אויד 

»tpaunppn r־aayay■ דעם  D’cp. פארבינדונג אין 
 װיםעג־ גרעםםע די ארויםגעבראכם טען apn דערפים׳

 גרױםע די באװײזען גו םעכגיקער׳ יאון שאםםם־לײט
 דערפינדונגען. פון געהאט apn אפעריקע apn גליקען

 באוױיזען, או געזוכם n»pn tjma'apapw גרעסםע די
די םון פעפיגקײטען גרױמנ די papi p איז ay אז

pnm*
 apn ײילעז׳ זײ apn ]pn «ו aapn פרײע p apnya בען

aspaya apn אין ל?ני רייכסטער דעד־ פאר ?םעריקע 
ר ט. מ  די ap Tpa tya אז איז״ ־פשכלדוװס חנר מל

לי די פוץ םרײחײט  טלילפ באלעבאטעװען u בתים מ
שםעחנן. ניט
ויגקײט8«רמוםסל אױף םאשינען נײמ ון9 חירקונג די

ר iyayn ra»app חגר npa פארהעחנז די בײ  ת
ױר^נג ly« ו rapa riyaya .yna r און ly ipaya פון 

»y n p n r חנר אױף p«pa'n^aayanp, ױן זײממ  א
 *ח טזמ8טריאלי8אינדו yamyn y״n p ?yapn ay an אוי

רע  דער גים איז דןןס iy באוױיוען״ צו |yoo>&)pypy דין
 *pp חןר פאר [ya'any iya*n apn די jyvfnx ל•9ס

ײנןן מיסיע z ו nniyi ורעזידענס הוקי ר• םשןןרלם d׳i 
לי wpnyap חנר ר .apaapp•1 פילס ג3חו מ ל  apn מ

 iya»apa ױיע פון an»na״a די tp בארוײזען׳ •רדבירט
 די פארקלענערט גיט apn ל9שפ אױםארבעטען ביים

 *ant דער אין op'onytaa unyn apn ארבעטעד
apn ny .anyajnanpa n  y naen ,אנגעװיהנן 

ip ן די וױן  «?ל די אח 1937 פח 1926 חפ •yp מ
ijnyn apn lyaysnp שטאל־איג־ דער אין בא^תגפטיגפ 

pnpnya anyayia ipp ynaart 117^00 פים. apn ny
M M M  M M ■  ■ M f e ■  4 m  M M M M  m ^ ^ a  m a a m m m m m  m a m  a » L  m a a a a a aן מי טי ט דער דורך אז «Dpys דעם דערמאגם ניט נן  די

iya»n שם די אק ן^־מםם־שטונחנז דיpל־פpבריקyז ya* 
ף nnpnya שניםימ  p 60—70 (פון לyדריט p וױ nya »י

תמז  די tp און )ipn p lynaiaa 40 נו װאד P שט
ayaip iyspn יאר אין apn שטאי־ק זיך p^W* ^

M |A A ft AA A U A  M M M  aa mama■ m a m a  m m A m  MM AM MAAM^M m m  m a m m a•װאס פאקס# דעם דערמאנם גיט אױך האם ער נערט
A M M A M  AMAAMMm  m m  ■ m a m  A A M  L aA > a  ■■■ m m  M A M M M M A M M  ^MMM^Mדי דורך אח שטאל פון פארברויך דמד ?yasy יארעז 

pnpaa פארגרעםערט nnpnya און םלחםות די אימגר 
•lyaauynpnaa

npn חנר ?y’B’ap דזזגל אויפגעטראםען אויך איז^ 
aay n ty i •Tips ד ®ז  טיט '.apsapp *tpapa פארד ת

W3*Vay ip־ tp .aaptya apn V  T m ^ a r W a n 
papt p די jyaanyayapi yv^aaya 1^ איןapapanp 

aysnp nya ay aaya אױף *npp nyty אח פןלגליד און 
aaaa'anysna nya p np i

ap די ynyipn חזיו ל  pn lyaappnapn* די apn ני
lyVpaya jya• חיפש איז nnpnya ^ p n in p י פון  י

nyaynanpB'jp’an. וײגמ װעלמ nps nrapeyarw
an* גלייך קאמיסיע jpa* .אױפ־ איז ,טארע םילי• זיי

yap tuya] באלד ipa סשארלס pn און lymyaap apn״ 
tp דן י דו m ו pn ip* npa yuxyV ט טן מ ױיני  דדײ־ ו

eap עטעוארפ טפלש aayrna םיג rn  n w  nnpVnpn 
מ ײדך י ^ya ד  p aanaya apn Ty .p a * ia* 
p a n •באודייז am uyvya op apn די apn *tyayanp

p .ty ropa n שססל־ 
apn a ט מ ר ס n 82 מ r חנם איז *npp 
מד pp-t סון סלוגס ײ םםיל ססייסם יוג

M ^^ â m  m m  m m h ^ A ^ m  M k A M M M M  A M A M  ■ M Bרץ* uyn םארדיגס TFwnn חיי fm “ ו

aayrta דpלאר np’ p איז tppnya lynnpnyaa’nn 
 נוױ• nyayanp 16>000 מיט iyapn» ayanp חגר פון

 mpn apn זין דרײ yam tynya ]yam ay yלבyn שזנן
 n ןyרpרלpם [yapn yלp m .ayanpya anpn אויד
 •pa yanjnpa פיט p’napn ny«a nyn דורך בפpחש

aaynyya n יענעם apn קאמפאני די apn שינעז׳ r אין 
yp naפy,3סילו\יי3פע ל^  אױף אי«ט m ]yam yלp י

ji .n nyn .א
npa אויםגעםראטע[ איז םארד עדזעל •y n  -opapa

aajmt םמ anypn’pn pa'w nyn .ײגקמ apn ny 
 אק aanyn apn ״,ap tbo״ ayn ]yayn מרזנײלט

np nyaayrta apn ,ayn ]yayn ; ]ypmapn a'mpn• 
ynyn nyaya] ליפ באשעפםיגט nya וױ m~״TP VB 

yapa] ן u p און y a ^  r»nyn ]ynnpn] מיט ynym 
ipa .n םאטיל^ס r  m m  ayn ת די ^  איו למ3ש

apn rty-p nyn די ya*ליaתים npa papaya ]yapn 
v rn םnpטוaקyלט [.ynpnya

עלטטר־מעסימ פריפרדיגע p און װ#ך שםונדיקט 30
lugpunssp של$גם — ארבעםסל^זיגקײם״ npg גרין

ayn ]yaya אמ אגיטאגיע ים grtyom ya«nnnpt 
 maynmtti זוממ איגתפטמסליפטמ m yלכyn פים

,oa״anp m שטזגלזנן  ױנקמ טתיז־ זײ סתים קומם ^
aauynpa נו סזוי װי ט30רשל9פ קאגקחנטע מיט po• 

וזיליא^ ארעזיךןןגין .אזעארבייטסל די מאר ארבײם פען
apn <npa’^  np ]pa’ynynyn ]yynyap nyn r® ],na 

^ן3אינזשי nyn po ]pwaynapp nyn ייynyn p 3 אץ  י
nyn tp ,]ymyaap ]ran או םיטעל amnp ]yopa, 

 ipn yamawa 30 n. ז,יayaלp ]yn'aamt *rnn איז
ptp םץ פאלקירזװנג anp nyn״aa ,גייט ny ny apnx* 

a«anp ]yaya pm .anjrt? גאד am•] « לי  yoaya.] פי
apn ny אויד y ,n tp ,]ymyaapלnya ]מ אי ל  tp מ

nya«anp את aa'aaynpa ו* ayn nyaant y’aaya 
 mp nrt׳pt ay אוס [ynyn asn'ynpa •ppn געזעץ׳

ס דך nya״anp ynyany םיל ס קוי ױ  איג nyn po גו
moan מג םיל וױ לי ^־  PD^nanyn ay nyamnp ױ

y aamanp ,nלטayn apn .n r  oyn pp ny שאפעז 
anp ynayappmyaaw ^  npa nyx3rt«<״.nya

T t anya'p nyap aynaapp po aya'nrP® m 
n״onyaap pp .ya^ nyn ptayn a’amt nym anp ar 
*app apn ,a^a^aam anp  nya'nayappn nyn pa 

ya’awya ayna] לי rt>ya yarn־ aynapna pnpn nyn npa 
pp  ynanaa»a'anp ײח־ .nVapn nyn ptaaipnyya ayn 

 pa nytmanp 200,000 npa ]yayainyaarip .,y יי.
pn ,y■ yn.nmלapapa ayn nnn a .מל  אױס װײזט סי

tp י aynaapp pp ayam 3 י rpaלויבט npa א  tp א
pnyany ptp pm מיט אתײיטסלאזזג זײ pp proem  m 

 pBmrapap Bnyn]טשוpyופapמ nyn pa סטאםיםםיקם
nyaynanpa y rp  pp״.

qnpp װאגנפר געגען׳ קאנגרעס אץ pn app דסס 
גגממץ שטונדטן־שכירות

aynapa וױ m איaדוםםr nליפטyז npe ptapn*
«^*P3 anmm• pmpn m ipn ptarnya m pp p r 

anp ,n pmpna״ptsytya nya אויף p ta'^yt ayn אופן 
n ׳א. .n .a m ayaranpa pmpn m וױ  pmpn לי  מ

 nyaapn ayn ]yaya •ppp ayn ]yapneyanyrnp בתים
prtataa ayn pp app שכיוװת aynaapp pp yytya. 

ay pm apn pmnnyaap מיט nyn םמיטט nyaatp־ 
ayaamps pmpn t b  ny^yn ptayn ,ya’app aatstt 

pa»aaynya, pnyata yampmma pp״a.״ annap
M M A M M ■  m i m a  m a ■  m a i m m m m a m a  m m a  m m M  M M A A B M  M U M,yampp nyn pa ]panyaa nyn apn ,apapa ayn 

n ]paaynaapp. .םטיט^ װ *naap ,njnrapnppayn nyn 
pa nym  na שיגין ױװז  yjpp>׳73tayn גוױי yam in ו

ptaj^pp אויף pp papmam pa pyHai ,ya'app nyn 
p aspnsyarmp Jpmp pa ipmn וויילמייוןן am pa

0 M M M  m ^m  m AA  M M A A A M iA A  a |M A  M I A M I  A M M  MM^Aainaapp pp װאו npa ptxyan m ]yimrnnpa m 
fftya aapopAn *ypptV PP ptaamynay yaya<^oya 

mya yapn p pp p^apm װאםודטלזװ ps onm ך 
p apavap nytrmnp שיץ fytya nyn .m npa *ייר 

^P> npy* ג9של  nyn tat ]ynpnya ap’oyanyant pp 
apn gminynay m aparap apn ya^yn ,yam די

 nyn pojjyom p’pa_______ , . .
y ay ami ײ opn eeayartayap דז

׳ י « 4מ ( 1 9 4 מ0 ײ ז ► i s
nyap p^yn ,jyam דעם װןלמ ^ a’a fytya כיז p 

 nyn pa arniayrnaixatp m ]ya»amp3 npna ױסמ4ג
xm .ל m pp מ ל  rytya ayn pa nyp’amp םי

ײ n איז. ny יױ  oayorny : ]yam ptaanynay װ
ynyaynanpa] ל דיyיבpa ■tnppa np עף אױף ח־ײ® 
 p pa nytrmnp *ו tmyn apn ]yaya מלטגלית^

 yayxmt ynym •pn jyapnanpa nynattpa pn » םאד
nyaynanaa ]אי yaa^apnnpa] «פי m לי  ;כתים מ

 TP pnynpa is aayn apn nnyaeamnp jp געבען
y^yn nyamnp n אפשסיסונג  pa ^ נ ו  וױלזמ m י

ay זאל yaynanpa m.]
 nyn אויף nyn^aa’a aynaapp זײזנל na ךי־/נװײ

 -ynay m pa *וױי jyatayaap jyapn ,nynnt מא&יםע
npB apn ya’ app npa’^  n  apn ]yaanגyשלyapן 

 yam m .aanynay ya’nn m jyaayppa] און
aayn apn nyayaaamnp ]yaya npa ו* VS pnynpa 

 '8ױוײ p ]p גײם ay װאו nyamnp m pa אפשסימונג
 -yaynanpa npa pp aaran mm צוויש[ שםתיט y«יױ

m יםגלי ^ל יד»nyn אויף pa tnppa nyn אױף ח־ײ 
TPB m ]yaypnyap ]yaya nyap ]yarn m .qa’e 

p yarnלnynattpa B יוגיט m  ,]yaa^pnnpa npaל 
pp prroam  ]yaaynarnp ayn apn שמױמויגקימזזמ 

ypmapa n.] אץ
nyn קאמף npB rnn n  mnpשלa i’p pp ]yap 

ynynya nyn pa ]ma aayrtyna .pna pmayn pp’־ 
apn ,]pa דך pa aaayanayap m npa aaptyaa’tnp 

ya’app npa’jft nyn ; לואיט yapnayao’tnp pp] ״•HP 
yaanynay ^  ]yaya] ]אי m ;rytya לי  כתיפ מ

jnt םש ליyמבptapm anyapp ttp ny םיט ya nyn־ 
nttyt ]yam ,anyntwapyatapa tip ]parnrapop לyapש

npa pnpaa היססס ױ awa n rcs..pa y tp p p Bprr■
 ayn אי[ an’aynyaa’pnpa pp to nyny’ םי^ך.

nynp ptxta שynpז pa pmpn ptp yana pn app 
[pypynynya nyn pa aayrtyna nyn .rytya ayn 

n p r^  ttp ,פילט »pt rytya rp  aanynay ]p tp 
n  aaa’tu לyיבnpa ayn ptaypnyap t i  nnppa np 

nP» n ױסים, אלס  pnpatra npa a’a ayn ’״aar ]וײ אי 
npa a’a p ^ r  m tp pm aana’P rip tipna ptapa־ 

maana’P n  pa pnyn ptaa^a^ .טי p .’p. ’־! 
eyn ay npa ,aara אײד [ptrynynya nyn pmya 

nyrtya p ]אי r o ’naana’P n  ]yaayppa t i  aapn 
*ya pa nyamnp m m pa ptamap ■pm oar at’ 

anytt ppat’ n  y^ytt ]tip ,]yspa yaayn^ya yam 
 ttpan] איז npntp nyim^yt nyn nyrp .10מאכטל

ny .aaayanayap n לואיט ל•  ]yaya אייך אײ ptaya
M M A M A M  M M M  M A A M  m m m a L a a a MAm  L a m a  a m  M A M M M A M I I I■ nynnaa’a ?px ,n tynyoynapa אױף ,nnppa nyn 

y^ytt amnya yanai’P n וזײל  tyopt^op aytt apn 
n איז  t i  aanaya nya’aaan איבnסטnיyלeapm’ y, 
n לי pfcnt ,nynnt pm בתים מ a^naatna’P pp 
.oarat’ m ptaya nyttya p npa rsnya ayn ptopo 

npa amt n די  ptraynaai tx aaayanayap*na’ao 
מ ל px •n מ rt pmלpta tp pp ’ya-yya pt מל 

?pa aatnmoaap ]p ]yaya arnya pp pnroep ptay 
m npa r^aya ptapa .rm p a n p r^  np בתים 

pt■ יס1אxולpכap ayn pp rytya a p  po pfשyn̂קp 
ptaya nytronp פאnקלopa p 1yap פn p  np לyיבnp 

.nnxpo
yaean m a apn אין pp am uya^aap n p 

apn זיד שםיאט סמיםה pn pp באו־יכט *pyyn pp 
ay’xpnaya, אױף ניט pp onyap? tip nyxaprn n p 

npa ,]pgru ’apap anpwapyBtapa np אױף mayo n 
»T װיליסם ptpan pp pna .אי[ .6לואי ל a'tm’aa 

ny o מריכם a r epaapy atx: ״opn pna בpל*1ש 
apn aayapxnpa ^  pp ■nppx npx’̂  m aan 

anp? ppאיס1ל ׳ apn ש?חי nt ]atp a p  rn ’p'amy 
pp .rytya a p  aya^ptinpa apn rtppa n  •tip• אין) 

nt am גישט גײ )ptaaixymm pp קתטיק מיץ  ntp 
n די p ’B nyamnp״

aynaapp pp aata’aa לױט  n p װסלט to ptttya 
npa pp p’Va p .app nyaapn a p  npa npeya y'nax 

Bpaapp m .n r  w ep ^ y to pp ay opn^׳pmpn r 
p ײד טײס p  a p  fin .nyam np m b’b ]yap  ami 

r« *ײס ל p  ■pVamn p n nyamp  ayn ay •rmp t 
n p  p« gnyn aspaya D’a rytya pp tyaararay 

.aynaapp pa rey a  nyanti’P
wn ל חזלבימװ » T^amrnpn ayn ■אױן isapn 

עי rytya tttr ■סדיח־ י x t  tpata® a p  ]pynay tx 
anyn apn אינם aynaapp p t  aapapa ד a ײי n 

*pVryanpa m .nrnpa ]paaynaapp pa aayanaya• 
[yarnwnpa n  pa ]ya*»ptxa’tp van aatnpay yaya

o p  ma oi'oeyapx ]yam apn ,nytrmnp rytya pa 
jpyn ay wn ]ypmapa ya^ay pp w n a ptppa 

yaprtpna anpa aronpyaanp,] אױב p t pta’aya m 
tun oanpa m pa aaynpa די ?*pn aama npp aama 

y*yn onyoatfa y’anpa^pp pp p ^ a  .pm 
urn ]ypnxpa yn’apyappp yayami ynym pmpn 

-npa ?nptwt anpattpx ]yarn aapaya a n p  a”anp m 
yaayppa aaran m .a p  pp P ’apyaa’P] די -ay 

y’aya n p  pp nyap ayn anp atmt ay m .aartp 
.v n p  pmtp a’a

n ערפסמען וױכסיגע p  pg רילטישסנס לעיב#ר 
באןןרד

apaap? pp apn ami n p  pp, ]אי yopa nyn 
n אױף אח p גײט פלספסו־ס p p m  P ]P מלחמה 

app nyaapn a p  ptaya אח nnppa npx^ n p, די גײט 
p tnppa npx]̂ םיט ayxnp t p אץ opapa a p  apn 

my ya’oo’n n^amtyanya’tp yo^ay oayamnpa
פסלגמ•

npx»  ̂ n p  pa an nyaapa n p אח בסאח־ ya* 
jyn די apn ny^yn ,amp? amata pa aatrmmap 

ip aapreap סייל n p  pa ססיל רעפסגליק ?’apaap 
a p  ptaya באם?ל [yayatxpmtx nnppx npa^ n p  pa 

nB0 aaytna •U’fi m cmanp n p  tx?״*ptt apn ,ny 
pm פnpלynpדזשסבס די ז pp די pt?’napa דודך a p 

ל pp 1937 pp סטוײי? npa n* שכיתת m [1מ p  npa 
.ami nyaynpל

op סגטשיידוגג די eta pp ao’nya pmasyn pa 
8 tp p m  apn apn a’onp  a’aant npaינף aaria 

nytrmnp 1אי apn די ?ya’tm m ]ppx na ’apaap 
nr ^ e  .^e.P tnp r® yote 1אי י9ל9י — VHTBSS 

pp nytranp Vpx p a p a  m די ya yata yaapaלס 
ptn pp apn בסשגוימם nyaapn o p  nyaatp ptnpnya 

npa ,e?p יד1א aanmvaap n p  npa apn ,B’an p 
 דתנלעז apn nyayaao’mnp a’amt pta’aya זיך װזגלזמ

m p te ^ p p r tx ptapn »ידומ«  לײגסו• p pa r,ת
p n r  aatrnraap nnpps ג,30ל pp ]yn^yep nntn 
apsp  m .pmamya m’̂? סםיל ?■pm pp ’appop 

tp ataya אפיא pa yata m סיליסן סינף apn n ^ p 
ptanp ayn n ]אויסצסלזן *p p  .]yspa ®,a n’P ayn 

[yamayaannp pn ?aa ptp p tn  ptay? ayan’a p y a 
nyan ayn •tyayaaomanp ]p pp .ayat’a pa ]ynyn 

pn ים3 פסחיכםיג .y?’tm pip pmya tx
opn pppa npa^ m יד1א *ya m pp ]yatpnya 

*np ip tp ,urtmraap n’P tx aatantpx m ]earn 
a״nyayaao איו apa^anpa אונםעח *atp rytya 

aayamap ]p pm^wtxnya מים apapa nran n p 
in  pta’ami m nt אױף *aamanp •p’a .]yaataa’tpa 

np  pa pfryapa yantp ptaya on^yap ]yapn nyaya 
rytya n p  tp ,ptttya pp naya nym .nnppa npa ̂

npBלapגptTtaptnpa ]p o t nyayaatrmnp tp ,r r a  B 
anp yam pa ip’at’ n p  am״*ataampa nya’p nya 

aapt ay .pta זיד [ya’mtnyaaip na ny tp B’a nyap 
aayamap ]p• אץ apn aripp^ap qa’a pa n’a 

*map ]p ]ya-manyaatp tp ,]pnraap aamya a p 
p pp aaya םליכם an p  ay traps ,rytya rtyaatp 

n^pmna’tp a’a a p  ptayn in. פסל אײ[ אין apn 
Tt co p  p apn apa p tp ,aay'paa'ya aamya p 
n  op .aayamap to pta’manyaatp pa ptaptaap tx 

amata atx ptnpnya an^yap a אגטשיידמג rx  pp 
aap ]p ayanpmy pm’a pp p y n  ay pp amp?* 

.yapna nya’aant n p  n p ’P aatnrnr
*pa a p  apn yntpnca’a’anp pnataw*nm^ m 

aartmraap vs ptatpnya apa 8 אץ m tp ,aamyaיגײ 
ata שביתת ptam .pmnwpa ayanapp-artmt m opn 

xytya.ליד [ppttya ptayayaennp pp aaitmraap m 
prnpp yama p pa y יף1א :^p  n p ??טיל8ט *tape 

pe npnp a p  ptaya atpo n p  pp anprampya 
apn apn ,npapnaa’ranp a p פאשםימם ata’a’8 m 

tx ymaartam n 82%״anp npa שכיתת p  pp nyr 
pataa p aaya, לי די r מ  a/*nayxnnr ,rn a• אױןי 

n p סנסשײדו־נג ,x u  n p  ]yaya antpp amata p t 
w rap ?  P t aatantapa m tp ,a'naya'ya pmpn 

pp ניט *yapmtx epn aamya n p  ^arstem aapp 
ayampp m a n y W  pp waya ynym pnt ממאליד 

o p  p t pmtayaap pnt ,o n o nayapp p  ynym pp 
.napa’a ,npaproa’panp

n באפטלטן p  ]tg באארד דיבאר [paaroTsaap pp
m •«לײמ arayaamn apapa a p  apn •map 

tmyn nyamnp ] t praatamaap yanna mix *®י«

ptar^p י  -npa pp pmpanpa m מלעז opn aap’an י
ptaa^napn. איץ pnrw> prniaya np aata’aaap 

pp nyamnp 31,000 n  ptantx סנג?שטעלמ n p  pa 
 p pp pnp’ na pp ’apaap? ipo’ty ?סגסאלידײט^

n p  pa nyamanp m ptant» — yamtx תשענז^סל 
pp ’apaap? anpapa שסעט, סלע *apa ]yapn m ipn 

ptpm ח מ ד.30ל ptxapa אי
yapn yttooayaap ipo’ny m] געשטיפט ptantx 

n p ױטיליטי anypnpn ימיסן n p  pa .טי pp 9  .’p 
 די סנגעשםעלםע. עדיםסן pa ײנקמ aapayapa’P «ן

tip .a .p n p  p t ip’an aayamap^y .ל opn זיך 
pm1x1גxyיnpmt ami yrttp p aoyoapp a p  pa ]ya 

aata’oirap m an’uyaonrr apn. מען
op ײלזמ! m pa שטימזח ynpnya ]pVpnymp pp] 

yaa”np a* ױניסן .p סי. סי. די opn קלאגעז 3וװלי p 
mix ea’aaya ptapn nya”anp papa tp ,aopna 

 yanyaa’mp] ױנקמ די apn p^’tmpnt anna מסל.
m » םיט yppap np אױף t tp ,pmyn .ona’ל ס  ז

ppyeapp yamtya p apnya ptapn מיט ?*apaap 
tp aapnpt nym pp nymtppa מל זי avampa 

pa pnyn די !ײלעז pm’aa. איז ?לסגע די *atp ntp 
npc anyaa^ya לזן« *tap a'pmyn .ona pmmt opn 

opn irtn  m tp ,y’xpo פיל prp^npa מי ■aayay n p 
pa oyo np ־rrn פײנוע רpלי  .ptun’-rtnapa m 

np pa np’B m ײסילימי aa’tnapanp aa’pnpn סםײ? 
ay apn a p  nya’P pn tx aamr ya װאוױ^נליד איז 

p ]ppnya aopaya ..דילaapayapa’P n p  pmmx 
a .p n p  pa tr ir  aayamapjTO np  b’b ir»f 

ttp ,.לממ לױט ל^ opn yax^ m זיד ntanxyapmtx 
m ]yvtpo tx dir apVpa pa .טי vs. * .ױניסן ayn ay 

aaynayap a’P m anp ,nronatPtt ]yaripn P’a ayanp 
1 npn’נסד ײד >ל aata’atrap np ^סנשלים np  ]p 
[.prmpya

aapayapa’R m ’״p m ]yatpnya mp n r־־• 
aata’aa םײ yafrci] די pp np«anp םײ m ]yp ttx 

mix n  ^yw tyaap a’ap טײלזט aa’aaya ptapn 
9,813 [yapn nyamanp pprpptpn» m pa .npattpa 

yaשטיaapayapa'R n p  npa ra ’״npa 6,188 ,]r 
n p .סי a ptaya 691 pp js .vs״n  pa .aaran yr 

ap o’apגyשpלi p  npa aamaya 6,311 ptapn p 
n p  •too 3,541 ;iran  aapayapa’P .טי pp js .’P 

1,969 0 .p ”a ptayaי
 pa nyamnp 137,000 m vtwnx ספשםיםומ די

n p חשpnyayל n p  ptayaya apn ,onpapa •4 םי .vs 
1 y’xppc pcnpa n p  nya’p an ayapmreay ip*מל 

yaap np yaשלp̂סnp .a .R n p  ]p p .4 ל .vs .'a  m 
a amp ptanxya apn״nayrta a’xi ]!30 שטימ m tx 

mm ptnpnya pmyayup ]yarn apn pta’aa naynto 
ptatunya. apn yavny m .]rat’ ppronpya n p 

ayamroa p ]די פון 48 אי [tp ptrnapa p a p a 
3 apn ,yamtx mת1ל pyapp  m pa qa’a ptatpnya 
*pa ptapnpya ptapn aarat’*npa npa p .]ypmapa 
*pa pym  pa nytmanp m npa nppanpa p p a tt 

m .pta מ  nyamnp m pa amnya pay,לטיגynnאי
ptam מיט n p .טי p .vs. .ימיןמ ptp a p  ptayn 

.pn a’a yapna r ?  n p
 m pp nyamnp 137,000 m pa aatantaap די

nyayaa pn^pnya rp לppyנy^ש  ptpmapa onpapa 
m pp מ םז ס  m pnt ,aotpnpa a’a ipa ptam ^לט
n שװזת p  .pta’naya pnyn װ»ל*?סמף n p  pnmtx 

p. .פ tip .ל n p  pp .םי mt p nym pmya rp  .p .»p* 
ntmo poamont n  npyo’a p pp n p פa p״r־y 

ptap^aam i ,amnx לואיס ptapn ,rna pp זיך ■pa 
a’a yapno r, איז סײליגט p  rp  ay .p®epp o p 

tp סי. די yanpp m pa ammp p ptamp a p  .p .’p 
 ptantya ayn pp םשײט ptanra איז שםיגממ 92̂(00

a p  pp ptpmapa p o n p  m pp .םםײס ynya m• 
*apa yo’Vay ptantya tx ptoananp opn ]pt]t’ ipunm 

ynynap pp ptpm .סםייםם
yaatmroap yantant p p a p  pnmtx; ז® n p 

n 1א3ליי p  tx Vycpa p •ptam apapa a p  nnppa 
nm ptayatxa’W ’apaap? qpnajTOa ppan piyaaytt 
yxapa m nya”anp m ptayapmtx pp ppit’ ’apaap? 

n לסtApxyaami ptapn m apn 9 געלס p  pp atm 
ya pp apaynya T t apn nnppa m .y’xprapanp* 

TP a p  pn^paixonp ,apaap? ■pn ptaantx ts ram 
n. «ל. r  21 r t r  p ’BB’tpy ppan /apaapp m 

̂’pa טןקסטיל דףיי pnpp atpo ,’aaxa pp ijiV'a, 
m ]faasp ta prontsamt ptnpnya ptrnapa ptam 

טיןן n #ילןן ynym pp ptatna י p  to ptayatxpmtx pa



 אויפגע־ האס באארד די ארבײםער. אנטזאגטע 22 ארבײם
 ארבײטעד, יעדעז פארפאלגט האט קאמפאני די אז דעקם,

 פיזישזן דורך ,nr״’ דער אז אנגעשלאםען זין• האם װאס
 דורד םיטיגגען, ױניאן אפברעכען דדרך טאםען, געהאלד

 עקא־ מרד איז האס ראםען און רעליגיעזעז אױפהעמן
דרוק. גאמישען

 האנם גענוםעןא אויך ענדליד האם באארד לײבאר די
 *ײטונגס םון סטרייק פארצױגענעם דעם אין םאנאט דעם

 שיקאגא, אין אױסגאבען חוירםט די געגען שרײבער
 האט באאדד די מאנאטען. םערצען שוין דױערט וועלכער

 איר אױפגעבען זאל קאמפאני הוירםט די אז באםױלען,
 ארגא־ איי װאס יוניאן, ל. אוו ס. א. דער םון אנעדקעמנג

 געתםען האט גילד די װי נאכדעם געױאדען ניזירט
 זײנען האם ארבײטער, אוויי *וריקאונעםען און םטרײק »

 אױך האט זי טעטיגקײם. ױניאן םאר געװארען אנטזאגט
 אםיס אץ שרײנער די פון אפששיימוגג אן אז באשםימם,

 װעגען װערען געהאלםעו גיכען אין זאל אגגעשםעלםע
 װעלען שםימען ix וױלען. ארבייגזער די װאס װגיאן דעד
 זײנעז ױאס אבער די סטרײקער. אלע בארעכטיגט זײז

 פלעמר, זייערע פארנעמען ix געווארען אנגעשטעלם
שטיםען. קעבעז ניט װעלעז

מאנאס דעס סעםעלמפנסס און ססרייקס
 האט בתקלין פץ איינם לאקאל ימיאן פלאםבערם די

 בתים, געלי די געגען סטרײק א גערוםען מאנאט דעם
 ױיעם א פאר םארהאנדלומען די אין האבען יענע װעז

 ױניאן דער פמ רעכם דאם אפשאםעז געױאלט אנריםעגם
 יעדען אויף ארבײטער די םון העלפט א ארױםאושיקען

 אױם־ רעכט דאם געפאדערט האבען באסעס די חשאב.
ארביימער װעלמ ױגיאךםיטגלידער די ®ץ *וקלײגעז
--------------:----------------------------------יוילאז.
 מאטראזען קאנאדישער דער פון טיםגלידער 6,500

 גרעיט די איז שיפעו די אױף ארגײטען וואס ױגיאז,
 העמרוע א םאר סטרײק אין ארובםער זײבען לעיקס,

 זגגעשנועלטע״ מער און שאא קלאוזד שכירות. די אין
 איז סטרײק דער ארבײםען. גרינגער זאלען זײ אום

 ארבײטס פון װארנומ דער סראץ. געווארען גערוםען
 טאר קענעדע״ אין געזעצען די לויט אז סיניםטערײם,

 גע־ װערם עם אײדער װערען גערופעז ניט םטרײק קײז
פארםיטלעז• או פאחוך א מאכט

 ארונםעד זײנען אהייא, עקדאן, אין אדבײטער ראבעד
 דאבעד אמ טײעד דזשענעראל דער געגעז סטרײק אין

שכירות. די װעגעז סכםוץ א איבער קאמפאגי
םעקםארי, רענד רעמינגםאן דער פון ארבײטער די

 טאנאט דעם םטרייק אין ארונטער זײנעז טאנאװאנדא, אין
 דער מיטגלידער. ױניאן געגען דיסקריםינאניעס איבער
די פאר קאמפאני דער מים אן גײט עם װאס סכסוד,

I aU i a  ■ iA b  h A M i M l h  L A M i M A b i i  t e ■ ■ ■  m u ■ —— - - - -■  אלע אין םםוײיק גענעראל דעם זינט יאר פיד למםע1-
 װערען. געשליכטעט בײם האלט ,1936 אין פאבייקען

 אירע אויפאוגעבען *וגעשטימט שוין האט קא&אאני די
 די פמ םראגע די ארביטרירען און יתיאגם קאמפאני

 װאן אז עתוארטעט, װערט עם ארבײםער. אנטזאגםע
 וחגרען, כאזײטיגמ װעלען שםערונגען װיכטיגםםע די

 אגרײ אן װעגען פארהאנדלוגגען אנהויבען זיך װעלען
 אירע איז ארבײטער םויזענט זעקם אלע מאר מענם

די קאונסיל דזשאינט דעם מיט םאבריקען  פעדעדײ־ פון
באלאגגען. ארבײםער די װעלכע או ױניאנם, שאן

 דעם געגעז נזנשטעלטעaא האיזעל די פון םטדײק דער
 דרײמז געדויערט האט וואם האםעל, קלינסאן גאװערגאר

 אר* די געווארען. געםעטעלם טאנאט דעם אח חדשים,
 בעסע־ און אנערקענוגג יוניאן געװאונען האטעז בייםער

באדינגונגעז• רן
אינסערנעשא־ די װאס םםרייק, פארביםערםער ךער

 פאר אנגעםירם האם יוניאן אובײטער פאקעטבוק נאל
 הארד־ אמעריקעז דער געגעז מאנאטען דדײ לעגםע די

 דעם את וױרדזשיניא, פיםערסבורג, פון קאמאאני ,װער
 דעד פאו גגחון א םיט גערוארען געסעסאלט מאנאט
אויף חעכערוסנ א געװאונען האנען ארבייטער די יוגיאן.

M — ־ - - - - - - ^ -__ U H A  H M W M M A t l A l i i t  M M •  מאשי ארביטדײשאן אח רעכט סעניארישי שכירוו^ די
געשםמט איז םטדײק דער םכסוכים. שליגםען *ו נערי

■ ■ ■ f M M M M M  m b a ■  ■ ■ ■  M h W A B M A M ■  —- __ _______  אםעריקעז דעד פח מאראליש און פינאנגיעד געװארען—
 גע־ אידישע גמעפאראימי יד לײבאר, אװ איארײשאןפ

 אונזער יתיאנם. ארבײסער אנדערע און װארקשאפטען
ײ האס אמםןחנעשאנאל  דאלאד םויזעגם טרעשמײאגנ

ס סטדײ^ וז
 געזעץ אנמי־מראסמ שמרמאן אונטעח אתתגסן3אר9

פארסאזארקס
 אנטײ שעחמאז אונםערן ײגיאנס פון ®אמאלגונגעז די

״ י««ײי יזסםיז םעדעראלער דאר װאם געזעץ, טראסט

 מאנאט דעם זיינען אנגעהויבען, לעאטענס האט סענט
געװארען• פארשטארקט

 ױגיאז איגטערגעשאנעל פאריער דער פון פירער עלף
 געםונען זיינען קאונםיל, חשאינט יארקער נױ דעם און

 צװי־ געזעץ. דעם אונטער תשורי א פץ שולדיג געווארען
 םון פרעזידענט גאלד, בעז זײנען םאר׳משפט׳ע די שען
 םון מענעדזשער דער אינםערנעשאנעל, פאריער דער

 געריגט דער אגדערע. 9 און פאטאש קאונםיל דזשאינט
 מאנאטען 3 םון טערמיבען טורמע צו פאר׳משפט זיי האט
געלטי־שראף. און יאר איין ביז

 אן אוגטער 23 זייגעז אריגינעל געווארען גע׳משפט
 געווארען ארויסגעגעגען זײ געגען איז וואם אינדייטמענט,

 אינער־ םונם *ייט אין געשעענישען םאר .1933 אין נאך
 און קאמוניםםען די צווישען ױניאן דער אין קאמף ליכען

 אין באשולדיגונג די איגטערנעשאנאל. דער פץ פירער די
 באגאנגען האבען דעמאלט זאלען וואס געױאלדטאטען,

 קאמף יענעם מים פארבינדונג אין געווען דינען געווארעז
 דער אץ אינטערנעשאנאל וואירקערם םאר דער *זוישען

 יאהר זעקם איצט, וואם פאקט, דער ױניאן. אפאזיציע
 פארענדיגם, לאנג שויז איז קאמף דער װען נאכדעם,

 און איגדאיט&ענט אלטען דעם אויםגעגראבען מעז האט
 געפער־ זעהר עם מאכט םירער ױניאז די םאראורםײלט

 גע־ אפעלירם איז אורםײל דער ױניאנם. אלע פאר לין־
N יוארען.
 איהרע םון נײז מיט אינטערנעשאנאל פלאמבערס די

 אינדאיטעד מאנאט דעם זײנען לאקאלס, אנגעשלאסענע
 פירמעם אץ אםאםיאיישאנם מיט צוזאמען געווארען
 םאר־ דעם באגרענעצען פאר געזעץ שערמאן אונטער׳ז

 אר־ לאזעז ניט אץ מאםעריאלען םלאמבינג םון קױף
 קאמ־ דער אין ניט דינען װאם מאטעריאלען, םיט בייטעז

 שליםאז דפא טאגקלגגעא ן«נז** סניאגײ ד* «.א»»נטי
 אן םץ םיםגלידער בלױז אז וונקט, א מים אגריםענטס

 צו מיטגלידער ױניאן קריגעז קאגען זאלעז אסאםיאײשאז
 איהרע ערלױבען ניט זאל ױגיאן די און ארבייט דער

 באלאנגען װאם בתים, בעלי םאר ארבײטען מיטגלידער
 םח אויםםײטשונג די אויג אםאםיאײשאן. דער צו ניט

 אגרי* ױניאן אלע װעלכע װערען, באשטעטיגט זאל געזעץ
 אגטהאלטען וואם לאנד, אין אסאסיאיישאנס מיט מענטס

אוטגעזעצליד. אלס װערען דערקלערט פוגקט אזא
 אינםערנעשאנאל טיםסםערס דער םץ 807 לאקאל

 זײנען לאקאל דעם םון מיטגלידער אץ באאמטע 36 און
 פאר גע׳משפם איצם װערען אוץ געווארעז אגגעקלאגם

 םירען װאס שםעט/ אנדערע פון טראקם אז רול, דעם
 םיט־ א אנשטעלען מתען יארק, גױ אק םחורד׳ ארײז
 די אין טראק דעם םרײבען צו לאקאל דעם פח גליד

 או באהויפטעט, רענירונג די שטאם. דער םון גרענעמז
לי די קאםט דאם  דאלאר מיליאן א עקםםרא בתים מ

»r א  *wr שטערט דאס און שבירות אימריגע די 
םםײסם. צװישען האנדעל דעם דעריבער

:גאלוכ םאלאמאן

גאםטליבער א
סןירדמר) ופדילימ

 ,PIM די אױ טוכ יוס א חײנט ס׳איז
מגער ג«סמ. א איז םרילמג י
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לאםט. וױגטער פון כאםרײט פרחא

שטדאלען, זונןןן גאלדיג שימןןרט
 כאחןךט. פױף חײנט געםיט װערט

 ־ טא אץ גערג גרמען זאםטיג
און םעגש ®רײזןר אטעטט
— חשטשװ^ כין רויטןןר אוגטןר

 אנגעצדנדעז, פעגםטער א האט
 — כקשות םיט לידןןד שאלןןן
װמטער-װאמדען. זיגגזןרס חײלןןן

A A A h h A A M M  M A A A ■ A B M A M h  M M M Mװאנגען, פון סרײ נשפזז װערט*
אעגלים. חײס כלוםןןן די און

 - קלאעען, זיגגקר םארטראגןןן װןןרט
:גליט — םריליגג פון װעלט א אין

 נאטן, די אץ טוב ײם « חימט ם׳איז
גאפט! ליגער א פריליננ װגגער
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 חורש דעם פראקלאםירם האט רתװעלט פרעזידעגם
 דזשא• םוירחשען מאגאט. קאנטראל קאנםער אלס אפריל
:ערקלערם צוריק לאנג ניט האם פארראן נעראל
 ספק אן װאלט באהאנדלונג און דיאגנאז פריער ״א

 קאנ• מענשען. טויזענטער פון לעבענם די געראטעוועט
 באצײטעגם ווערט עס אויג ווערען׳ געהײלם קען םער

 כירורגיע, דורד באהאנדעלט געהעריג און אנטדעקם
 םעםאדן װירקזאמע אנדער קיין ראדױם• אדער רעי עקם
באוואוסם״. גיט איז באהאנדלוגג םץ

 צופרידען אלעמאל איז םענםער ד.עלטה יתיאן דער
 קאנ• קאנםראלירען צו באװעגונג דער העלםען n געװען
 דעיאתד עדױקײשאנאל דער האט יאר לעצטעם סער.
 טומענםעד םארשפרײט םענםער העלטה ױניאן םון מענט

 אויסשטעלוגג אן געהאם איז עניז דעם איבעד פאמםלעםעז
 קאאפעריתז יאר דאס סענטער. םון פלאר םען24 אויםן
 ליםןך זײער נו*עז דורן־ קאמיטע דער מיט ױידער םיר

 וואס אבער הילף בעםםע די פאסםערם. אץ ראםוד
 םאראנםווארט• א געבעז קען םענטער העלטה ױניאן דער

 אוגזערע דרינגענד אויפצופאדערען איז קאמיטע, ליכער
 —אתמאר• זיד לאזען פיז אידעע די אגצונפמען מיסגלידער

 09 םײ פעריאדען. באשםימטע אין מעדיצעיש זובען
 אנ• איז עם װעלמ אדער טובערקולאזים, קאנםער, אין

 גןך די גיבען אונטערזוכונגען אםטע קראנקהײט, דערע
^ א סאר לעגענהײם ר  םיר באהאנדלונג. אח דיאגנאז ם
 לאזען n מיםגלידער אונזערע דרינגענד אויף פאדערען

רעגעלםעםיג. פאמיליעס זײערע אה אונטעחוכעז זיד
 אױך גײם םובערקולאזים אויסצוראטען קאמפיק דער

 נו !!פרידען את סענםער העלטה ײניאן דער אן. איצם
 מד לאזים1בערק1ט יארק נײ דער םיט קאאםערירען

 דער געגען קאםפײז' איר אין אםאסיאיישאן העלטה
 לאגא א אין זײנעז מיר םלאג״. ״װײסער שקעקליכער

 די אט םמ װיכטיגקײט די איז געהעריג ײי עז1שא1אפצ
 אמזערע םץ גענמ געזען האבען מיר קאמפייגס. 3בייײ

 u לאזיס,1בערק1ט אמ קאנסער פא ליײ^ן מיםנלידער
i קאמפײן יעדען אין באטײליגען זיד װעלען i די העלפען 

 באראטען n איז עס װיכטיג װי באגרײפען, מענשען
 ן.9ײם1 געזױםע אץ רעגעלםעםע דאקטאר א מיט זיד

 יפדער אז ערקלערט, לאע ין1ש פאקטיש האבען םיר
 זפימערא מאנאס• פארהיסװגס קראנקהײם א את מאואם

 באגחד ניט איז זװלם דעם קלערען11אױם נגען1אנשטרענג
ט מ איז נ  ששענדיגע א איז עם מאנאם. דעם אױף ג

ען.1ט מיר װאס ארבײט

 װעגען שטימען מיטגלידעד סו2 לאקאל
פאנד. בענעפיט קראנקען

ית־ דרײװערס דרעס את קלאיק פת מיםגלידער די
 אײנשטעלען װעגען איצטער שםיהען 102 לאקאל גיאז

 'םיר װי לאקאל. זײער אין פאנד בענעפיט קראנקעז א
 אייג* במעט געשטיםם מיטגלידער די האבעז הערעז,
 מעץ בתדער באגריסען מיר םאגד. אזא פאר שםימיג

 באשלמ. דעם מיט ײניאז דער םץ מיטגלידער די און
 טץ מיםגלימר די װי פוגקס אױםגעפינען, װעלעז זײ

 פאנד״ אזא איינגעשטעלט האבען ױאס לאקאלס, אנדערע
 םעד די םאר ברטז א איז פאנד בענעםים קראנקעז א אז

 דידך ארבײםעז גים קעגען זײ װען ײםען1 איז שעז
 רעגי־ סטײם אמ םעדעראלע די װאנען ביז קראניןהײם.

 פארזיבערתגם געזעטהײם א אײגםירען װעלעז רתגען
 נױםיג זײער געםינען םיםגלידער אמזערע װעלעז פאגד,

n ימיאן. זײער ײרן־ בעגעםיט םיט אלײז זיד באזארגעז
•ירושים אץ ניט דך נױםינען װאס ציפערען

ד מ 1989 םיז סאנאטען דדײ ערשםע די ײי מ  ד
i חעלסח יוגיאן אין געווארען געמאכס באזרכעץ 

 די זײנעז יאר, דאס ײס1 זעלבעד דעד דורך סענםער.
 אוד אז ח׳ײזם, יאס ^n 1,943 געשםיגעז באײכעז אל1

n זיך הערען מיםגלידער זערע  n בעסאי ראם אמזער 
 זײערו און ײד םח געזוגט דעם אײף אײפציפאסעז

פאםיליעס.
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אינטערנעשאנעל אונזער אץ פאםידוננען און נײעם
..................... געמאכט. שױן קאנװעגשאן דער צו צוגרײטונגען לע8 ■■־■■■

 געבליבען נאד איז מאנאם אײן ,לױז
li  r a אמזער םח קאנװענשאן דער 

דער־ װעם װעלכע אינטערנעשאנאל,
 סקװער מעדיםאז אין װערען עפענט

מאי• םעז27 דעם מאנטאג. גארדעז,
קאנ־ דער n םארבארײטזנגען אלע

 די געמאכם. שױן דינען װעגשאן
 פארשידענע די דעתוײלם, ין1ש זײנען דעלעגאםען

 הינ־ די םח באקװעםליבקײם דער פאר אואגדזשמענםס
 םאר־ דיער פאר אמ געסם אץ דעלעגאםען ועדםען־
 איז דיז װעלען זײ װאם װאכען, גװײ די דורך ,דילןנג

 מעז1ק לאקאלם אלע םח געמאבם. rw זײנען יארק, נמ
 אמ רעזאלמיעם סוץ !וגרייםושג דער װעגען כאריכטען

i פארשלאגעז םארשידענע איבער דיםקוסיעם i ר9י 
 דער־ מיר מעגען !ערײםושגען, די לױט קאנװענשאן.

 שענסםע את גרעסםע די םמ איינע בלומ ניט ווארםען,
 גע־ האם אינטעתעשאנאל אתזער וואם קאגװענשאנם,

 נאר עקזיםםענץ, איהר םמ יאהר םערציג ךי אין האם
 עם 1װא קאנװענשאנם, פתכםבארסםע די pc אײנע אויך

 דעם פאר באשאםען װיכטיגע ױערען אנגענומען װעלען
 יזענםער1ם מנדערטער די אץ ײניאן דער םץ נעען

 אנגעשלאםען. איהר אן דינען װאס מיטגלידער,
װע* ז9נג1גרײם11 הײםט די אז זיך. פארשםעהט

ךפ אכטמ?ג עןד -  באירי. ײיט1זעקק9 לאעדנעג דעזן
 גענעראל די באאמםע. גענעראל די אמ קאמיםעם איהרע
 דער פאר םיםינג לעצםען איהר געהאלםען האם באארד

 אין מאנאט דעם םען22 ביז׳ן טען19 פיז קאנװעגשאז
 געװארען אױפגעממען איז עס 1װא סיםי, אםלאנטיק

 דער n עקזעקוםיווע גענעראל דער פון באריכט דער
 װעלעז מיםינג דעם װעגען אײנצעלזזײםען קאגװעגשאן.

 דער םח זײט אנדערער אז אױף געסינען לײענער די
.גערענםיגקײט״.

י ען ו ל א ן װ ם או אנ ש ליי א ם ם ן אינ  פו
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געחאל״ לאקאלס אלע איז שײז דינעז גט,געזא װי___
 אײנגזר ין1ש דינען עס זױן ױאלען די געװארעז טעז

 אדמיניסםראציעם ניײדעתױילםע די געױארען שװארעז
 איבעראל זײגען איעשװערתגען די עמטער. זײערע איך

 ײאל־ די פן.1א םײערליכען א אױף געװארען תרמעפירט
 זעהר געװען אױםנאמען װײניגע מים זײנען, קאמפײנס׳

 לא• אײניגע פון װאלען די פון רעזולטאטען די הײםע.
 אפריל אין םארעפענםליכט שױן מיר האבען קאלס
אנדערע אין רעדלטאטען די .גערעכטיגקײם״. גומער

■ ■ 1■  b b b L   ■ ■ ^  ■p-—■—  ■ ■ a ■ — ■ ■ ■ -  - - — - - — ■ — — t  BBhAAAAIfAA,אין וואלען זײערע געהאט האבען װעלכע לאקאלס 
איצם. מיר גיבעז איריל,
,89 לאקאל דרעסמאכער איםאליענישען דעם אין

 אינםערנעשאנאל, אמזער אין לאקאל גרעסטער יער
 די אין באםײליגם זיך מיםגלידער 23,692 האבעז
 װאם שטימען, אל1 גרעםםע די זײנען דאס װאלען.
 װעלכער אין געװארען אפגעגעבען איז עס װעז זײנעז

 פרעױ־ װײם עלעקשאן. אן אמ ײניאז לאקאל איז עס
 אײטניגער דער געװען אנםאניני,איז לחױדזשי דענם

 געװא־ ײלמערװד את אזץ מענעדזשער פאר קאגדידאם
 באלאם. דעם יף1א געהענדיק ניט אײנשםימיג, רעז
 האט קאנװענשאז דער n דעלעגאט פאר קאנדידאט אלס

 .21,619 — שטימען אל1 גרעסםע די עדגעקראגעז
 האם עדזשער,גסע אסיםטענם דער ^לשעח ײשאהן

 אלס ױילמעװדע אנדערע די שםימען. 19,063 געקראגעז
 אליװא, םרענק גאלא, די. ג. :געװען זײנען דעלעגאטעז
 דמא עדזשימ^ אורעלא מאדזש̂י די מארגארעם
קאנ־ חש. םישיטעל^ ײשאו יאט־אלי, ק. סאלעתא,

I W l U t t R ־----------------* א- M A M M B A A M M A k  M A B B ^ M פראװידענםי, דזשאו ליקאמױ, פ. נאסארעלי, ם.
^ חשאי־ ח א טייינ  משי,1אלע פיםעד א,אגליגרמױ ל1י
 סקװי* םיגזשעלע עראריא,עסמ יאלאנדא קאסאניא, טיגא

j אקארדי, עםיליא בארבתדא, אנטאנעס סשאריני,
M h h M  B M B M a k L ■ ■  BB ■BBI ■ M IB B  BBMBABAAAMAAM L  I t j T W•לינא גידיבראםי, גאעטאגא קאראגמלא, ל

 טא,1זאפ אלעגםינא11 גיאװאני^׳םראיאני״ םיטשערי,
 דא־ םיראקתא, קארלא לעמא, אידא פאנארעםע, מאריא

 קאנדי־ די גאנארא. חשאזעף אץ סטיליםאנא מעניקא
 ביז שםיםען r- 18,436® געקראגעז האבען דאםען

שםיםען. 12,106
 פרר קאמוניםטזין די האבען לאקאל דעם אין יך1א
 קאגדידאםעז אײגענע םמ םלעים א ארױםשטעלעז בירם

 זײ זײ• םאר קאמפײנעװעם שםארק גאגץ האבען *ח
 ,ליםערא־ זײער םים פארפלײצם מאדקעם דעם האבען

 חקאנדידאטען, זײערע מין. באװאוסםען דעם םון ר"1ם
 זײנען שםיםען אל1 העכסםע די געצױגען האבען ײעלכע
 פאר געלאפען איז װעלכע סאזאנא, דזשאזעפין געװען

 םראנ־ א<ץ 2,381.געקראגען אמ דעלעגאט קאנװענשאן
 2,117 געקראגען האם עקזעקתזיװ דער םאר גיאלא סיס

 דינען װאס די, םח שםיםען אל1 קלעגםםע די שםימען.
 געװעז איז םיװ1עקזעק דער n געמארען דערױיילט

46)̂11.
 ביזנעם די װערען 89 לאקאל םת ם1בײ^א די לױם
 עק־ דער םמ אפאינםעד נאר דערװײלט״ ניט אגענםען

 גע־ ניט באלאם אױם׳ז דעריבער זײנעז זײ םיװ.1זעק
לאפעז•

 פארגעקד מאל דאם זײנען 10 לאקאל קאטערס אין
ווענ־טאנ דער n דעלעגאטעז סאר יז1בל װאלען מען

 געװארעז דעתױילם איו אדמיניסםראציע די ®ןא.
םערםין. לען1פ א םאר הרr למטעס ערשם

 זיד קאםוניםטעו די האבען לאקאל קאםערס אין
 אין עלעםעםעז אוימװפרידענע געװיסע מים פאראײניגם

ען יאהר דאם זײ האבען דאך ײגיאן, דער מייג  װײ־ ג
 װא־ למםע די אין װי םראפאמיאנעל שטימען ניגער

 קאנ־ די םח נעמעז די װערען לאקאל דעם איז לען.
 אלםא־ ניט באלאם, אױם׳ן אױםגעשםעלט דידאםעז
 ים־1א דעריבעד איז עס גח־ל. א לױט נאר בעםיש,

 קאנדידאטעז אפאזמיע די םת אל1 א אז געקמןען,
 אדםיניסטראציע־קאנדײ אח אױבען גאר געמען זײנען

רײ. דער אין נידעריג געזזען זײגען דאםען
 אויםז לעצמער דער ערשמען דעריבער איז נאגלער

 אפ־ קאםערם דרעם די פוץ מענעדזשער דער אח באלאם
 םעדעםםװעגעז דרייצענטער, דער ערשינען איז טײלמג
 העכםטע די געקראגעז םםאלבערג אזץ נאגלער האבעז

 — נאגלער און 3,180 — םטאלבערג שםימען. צאל
 זײ־ קאנדידאסעז אז־מיגיסםראציע אלע שםימען 3,130

געװארעז• ילסתױדע נאםירליד נען
לא׳ קמאכער1קלא איםאליענישען אק מאלעז די

 האבעז עס מיםינג. א בײ םארגעקומען ^ינען 48 קאל
 האבען װאם אל,1 די בלױז נאמינײשאנם די אנגעממען
 זײ םיז קיינער אז אוױ, װערען דערח׳ײלט געדארפט

 אפשטיממג די קאגדידאם. געגען קײן געהאם נים האט
 מיםיבג. בײם גלײד געװארען געמאכט דעריבער איז
 די פאקטיש טגלײנ לאקאל פק אדמיניםםראציע די

 קאמתאלע איז םענעדזשער אלס מאליסאני םים זעלגע
אסיסטענם. אלס

 געטד.־אץ- דרעם הױז דרעס, םשילדרען דער אין
 מאלעז די זײבען ^1 לאמל יוניאז, ארבײםער ראוב

 בא* זיד האבעז עס אפריל. ניעצענטען דעם פארגעקומעז
 ז־ער איז רמיסגלידע םױזענם זיכען .קארגע םײליגם

 אױם. װײזם האם, טײל גרױסעץ א בין אפשסימו־נג.
 וואיט גרױסעז זס־יסערגעח׳ײנליך דעם ארױםגעבראכט

 לא־ דעם אק אױך האבעז קאמתיםםען די װאם דאס,
 ,רענק זײער פאר קאמפײן א אנםירען שװבירס קאל
 דעס נעזגעגע זײ האבען םיסגלידער די פײל״. אח

 יע•1אןך־סיױסטר גאטנער דער ענםםער. ריבםיגער
 קאמתיםםישע די אוץ געװארצן ילסױתעו איז סלעים

 n יײ מימעזי'ש װמגמעי געצױגען האבען קאנדידאםען
 איז געלאפעז זײנעז װאם קאט־ידאםען, אומאפהענגיגע

םלעים• א אהז נאגצען
 פאר געלאםעז איז גרינבערג הערי נטעיןיפרע װײם .

 מגגייי• • אהו םאנאדזשער אלם דעתדילמג וײדער
ד 890 אח ארפ שםימעז 5,061 מקראגען האם ער  ״
געהא־ ועוזוײ/יט זײנען אגענםעז ביזנעם אלם :ממ

 פא־ אים1ל ארםיני, רעימאנד לם,1םעמי ר1ארט קאוויץ,
גאמבערג. װיליאם אץ פא,

 דער־ דינען קאנװענשאן דער ii דעלעגאםען אלם
 מארים קופער, הערי גרינבערג, הערי געװארען װײלט

 קארמען פאפא, םעגי ארםיני, חניממד בערקאײח,
 םתאים מעיא מילנער, שױרלי תםא, קריםטינע ראזא,

 איז באארד עקזעקוםיװ דער n יך1א יאדער. מערי אמ
 אדםיניםםראציע פולער דער ארען11גע דערװײלם

סלעים.
איגםערנעשא־ אמזער אין לאקאל אינגםםער דער

 99לאקאל. קלױרקם גארמענט לײדים די משפחד״ נאל
 אדםיניםטדא* אן פאר װאל ערשםע די זץרכגעפירם תאם

 אח עם זינם קאנװענשאן דער n דעלעגאםעז זװן יע1
 לאקאל. אינטעתעשאנאל אלם געװארעז געסישארםעט

®r די K1 ,מם־ האט לאקאל דער מאס מיםגלידער 
 װא• די אין באטײלעט זיד 764 האבען שםעהענד,

 סאג יענעם האם װאס שלזמם־רעגען, דעם םראץ לען
 דער־ װידער איז ײיארקין, אים1ל ברח־ער געגאםעז•

 לא■ םץ םרעזידענםיםענעדזשער אלם געװארען תיילט
 אח אלקען״ אלעקםאנדער פ. שטימען. 752 מים קאל

 אדעליין ;מײם־פרעזידעגט אלם געוזארעז דערװײלם
 אלם באםקין מײער אמ רער1םרעזש אלם גאמבערג

 דער־ זײנעז דװארקיז אמ באמקת אלקין, םעקרעטאר.
קאטזענשאן. בגד !ו דעלצגאטעז אלס גצווארצ! וויילט

 םיםגלײ צװאטניג געװארען דערװײלט אױך זײנען עם
באארד. טיװ1עקזעק דער n דער

 יתיאן ארבײםער בראזיער און קארסעם דער אין
 גאנצער דער געװארען דערװײלט אױך איז 32 לאקאל

 איבער םץ פאיאריםעם א םיט םלעים אדםיניםםראציע
 עקזע־ דער איז קאממיםםען דרײ די אײסס. n םינף

 ער־ װידער פאר געלאםען דינען װאס באארד, םיװ1ק
דורכגעפאלען. אלע ז*נעז וױילונג
 2,650 געװארען אוגעגעכען זײגען װאלען די אין

 םגײדער, אברהם לאקאל, פזץ מענעחשער דער שםימען.
 איז געגעדקאנדידאט, קײן געהאט ניט האט וזעלכער

 װײ1 די שטיםעןן 2,262 םים געװארען רוױילטדע
 געגעד קיץ געהאט ניט אייד האבעז אגענםעז ביזגעס

 געװארען. דעתױילם װידער זײגען אוץ קאגדידאםען
 און שםיםען 2,242 געקראגען האס 1ברעםלא אלפרעד
 פאל־ שםימען. 2,097 געקראגעז האט סטאלץ הערמאז

 םיח1עקזעק דער n געװארען דעתױילט זײנען גענדע
 קא־ אידא רענע, באזילע אנדרעאטשי, אננא :באארד
 דעל סי1ל דעניעלם, ליליען טשאקא, לאטי דיגאן,

 פעי םארמיםשעלי, דושאזעםין םעיגען, אידא םריארע,
 לאנםואנא, קאמילע האלם, אגנעס העיבער, דאת גמאנע,

 פעק. דאדא םינץ- בעםי לובא, אנגא קאמינם, יעטא
 אח סקח־עלא ראח סאבעלא, מארגארעם ריף, יעטא

____ ̂ ספתבג. פװירלי
קאסזעג־ אינםערנעשאנאל דער n דעלעגאםען אלם

 אל־ סנײדער, אברהם געװארען דעז־ווײלט זײנען שאן
 םפרתג׳ שױרלי םאבעלא, מארגארעם נרעםלזד, םרעד
םשאקא. לאטי און סקודעלא ראוז

 קאנ־ אפאזיציע די װאם שםימען, אל1 העכסםע די
 די איץ 428 געוזען איז געקראגען האבען דידאטען
 אז־םיניסטדאאיע דעם פאר שםיסען גאל קלענםםע

.1782 געװען אח םלעים
 155 אװ 66 יאחאל אץ אדמידםטראציעם

׳ מאיאריטעט. גרױםער נדט וױדערערוױילט
 דעד אץ מען1פארגעק זײנעז װאם װאלען די איץ

 נים־ דער אין אץ 66 לאקאל יתיאן עפבראידערי
 אינ־ דער ®ץ 155 לאקאל יתיאן ארבײטער גרדס

 ם9י1אדםמיסטרא איומזיגע די זײגעז םעו־נעשאנאל,
 קאמתיםסי־ די איבער זיג נװלשםעגדיגען א םים ארױם

 זײ־ קאגדידאםעז אז־םיניםםראציע די אפאויציעם. שע
 אח «חײ פח מערהײםעז מיט געװארעז ערװײלם גען

אײנם. n דרײ
 איז םםיטשארם פליטערס, עמבראיז־ערי, דער אין

 פאו געשםיםם מען האט ,66 לאקאל יוניאן םאקערם
 מים־ באארד עקזעקתױװ אגעגטען. ביזמם מדנעחשער,

 קאנ־ אמםעתאשאנאל דער n אמאןגדאלע אמ גלידער
די פאראײנמט זיד האבען לאקאל דעם אין װעגשאן.
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 ארױם־ און רעכטע כלוםר׳שם גרופע y מיט קאמוניםטן ן
קאנדידאטען. םון םלעיט געםײנשאםטליכעז א געשטעלם

 איצםיגער דער געגען קאמפײז זײער געסירט האבעז זײ
 אויסרײניגען םון גאמען אין כלומר׳שט אדמיגיסםראציע

 דעם םון איבערגעבליבען זיעען װאם די פון יוניאן די
 גע־ איז װעלכער םענעדזשער, םריערדיגען סון רעזשים

 טאקע הױפטזעגליך רעזיגנירען, צו געװארעז צוואוגגעז
 מענעדזשער פרעזידענם דעם פון באמיד״ונגען די דורך

 האבעז װאלעז די אין םרידמאז. זכריהו יוניאן דער םון
 קען םען אז געוױזען, ױניאן דער פון םיםגלידער די
אישוס. םאלשע מיט נארען ניט די

 3150 באטייליגט זיך האבען אפשטימוגג דער אין
 די פיז פראצעגט אכציג איבער איז דאם מעמבערם.
 איז וועלכער םרידמאן, זכריהו לאקאל• םון מיטגלידער

געגגער׳ א אן קאגדידאט מענעחשער אלם געלאםען
 אים פאר שטימעז 2,661 מיט געװארען עדוױילט איז
לא־ פון פרעזידענט וױיס אלם געגען. 154 בלױז און

 1,865 םיט יאפע יעקב געװארעז עתוײלט איז קאל
 האם געגגער זײז װאם שםימעז 972 די געגען שםיםען
 געװארען ערוױילט איז טרעזשורער אלם געהאם.
 גע־ האט געגגער זײן שטימען. 1651 םיט טאםח אנםאן

שטימעז. 1,124 קראגען
גע־ ערװײלט וױחנר זײגען אגענםעז ביזנעס אלס

 ג. און גליקםטײז ד. גרעיןין, ם. גאפט, דזש. װארעז
 זײנען קאטוענשאן דער *ו חנלעגאטען אלם רעיזעל.
 םרידמאן, םײער םרידמאז, זכריהו :געווארעז ערװיילט
 בערםא און יאפע יעקב גאלאברואן, אנגא גאםט, דזשאזעף

 װעלכע מיט שםימען *אל נידערעסטע די וױטנער. 1
.1,717 געוועז איז געזוארען ערזדײלם איז דעלעגאט א

גע־ האט אפאזיציע די װאם שםיםען צאל חענםםע די
--------------:——-----------1067 געײלז איז קראגדז -

 עקזעקוםױו דער אױף םיטגלידער 21 אלע אויך
 אדטינים־ דער פון געוואחגז ערזוײלט זײנעז באאדד

םראאיע.
,155 לאקאל ױניאן ארגײטער נים־גודם דער איז

 פאר בלויז וואלעז געדדארעז געהאלטען פאל דאם איז
איגטערגעשא׳ דער פון קאנװעגשאן דער *ו דעלעגאטעז

 םיט־ באאדד עקזעקוםיװ און באאמטע פאר װאלעז נאל•
 לעצםעס געװארען געהאלטעז לאקאל דעם איז איז גלידער

יאר• צוױי פמ םערמיז רעטלערעז דעם םאר יאר
קאגצענם־ קאמוניסטען די חאבען לאקאל דעם *יז

מן זײער |רירט אנ  לואים מענעדזשער געגעז פײער ג
 זײער באקעמםעז װעלכע *דטיטםטדאציע, זײז און ימנלםאן
 ױניאנס די אין אײנפלום קאממיםםישעז דעם שםארק

הײ־ דעם אבער םראץ דערפון. ניט םוד קײן מאכען איז
אנגעםירט, האבעז קאםוגיםטען די װאם קאפפײז, סען

 געװארעז נידערגעשטיםט קאנדידאםעז זײערע זײנעז
 נאך את ױאם שטימען. אױגם צו מ־ײ m גמר -&ים

 וױ שםיםען אפגעגעבענע צאל זעלביגער דער גײ םער,
 גע־ מאל דאם קאמ״יםטען די האבען יארען, א פאר

יאר. לעצםעס וױ שטימען װײנעער צועען
לא־ איז זײנעז קאנװענשאן דער *ו דעלעגאטען אלע

נעל־ לואים מענעדזשער דער :געװארען ערוױילט קאל
 לואים שײםער, וױ. םאובליעב, פאול טאובליעב, עלעז סאן,

שםימען, «אל קלענסטע די עילאחײ. בען און לעוױגםאז
געקראגעז, .האם קאנדידאט אדמיניםםראאיע אן װאם
 א װאס שסימעז, גאל העכםטע די און 1,896 געװעז איז

.529 געייעז איז געקראגעז, האט קאמעיםט
 די אץ דורכגעװארפעו תאמוניסטען אלע

®ילאדעלפיע. אץ װאלען
 אין װאלעז די אץ קאמוניםםעז די פון דורכםאל דער

 האט פילאדעלםיע, איז לאקאלען אינטערגעשאנאל די
 אין יוניאן דער אין אנחאלט לעצטען זײער אפגעוױשם

גרוים, אזױ געװען איז זײערער דורכםאל דער שטאט.
 קאטען דעם אק פעסםונג, הויפט זײעד אין אפילו אז

 ביזנעם דעם געהאט האבעז זײ װאו ,ie לאקאל דרעם
 םיסגלידער באארד עקזעקוטעו 15 די פץ 10 און אגענט

 אלע זײ זיינעז אדםיניםטראציע, פריערדיגער דער אין
ײאלעז• איאטיגע די אין געװארעז דורכגעװארםען

 זיד חאבעז םעלדעז, יוגיאז דער פון פירער די וױ
 דאס מאלען. די אין באםייליגם נױטגלידער 5ססס,

ra גרױסער זייאד א איז n דרעס־ ריעפל8ז־אילפ פאר 
ו געלוגגען גיס איז קאטוגיססען די פןגןר.  ערוױילען ו

 לידטיטג דגאאר עקזעקמויװ דאאמזזען, אײטױגעז קיין
 ייז קאטזענשאז שאנ^וױנטעדנע דער «ז דןלאגאט אדער

ױ די •רן *"#ס קייז ליז, ו מ ז לי ד יי  יי
w i ׳ ךחוםממי םילק די ,11 ל»קאל 
e rr רמחיימר דןד »יז .15 לאקאל דתם קיניוז•

מ געהאם קאמוניסטען די האבען אדמיגיםםראאיע  עטלי
 וועלכע 50 לאקאל אין מיםגלי,דער באארד עקזעקוטױו

םארלארען. טrא האבעז זײ
 דעם אין געהאט אבער זײ האבען מפלה גרעסטע זייער

 לאקאל אין זײ האבען געזאגם, װי .15 לאקאל דרעס קאטען
 לא־ דעם האבען און אדמיניםטראציע גאגאע די געהאם

 יאר. עטליכע פון משך א פאר באהערשט םולשטענדיג קאל
 אםט אין געװען איז בעקמאן, מערי אגענט, ביזנעם זײער
 געהאט האבען קאמוניםםעז די יאר. םיר למטע די פאר
 באאףד עקזעקוטיװ 15 די םון 10 לאקאל דעם איז

 דער אין מיטגלידער םינף די פון דריי און מיטגלידער
 אײנע קײן איז װאלען איצטיגע די אין באארד. תשאינט

 אגעגט ביזגעם אלם געווארען. ערוױילט װידער ניט זיי םוז
 םים ספיקער דזשאזעםין געװארען עתױילם איצט איז

 גע־ גאנצען אין האט בעקמאן מערי און שטימען 1,258
שטיםען. 774 צױגען

 די פארגעקוטען שוין זיעען לאקאלען אלע אין כמעם
 אדמיגיםטראציעם. עתױילטע נײ די םון איינשװערונגעז

 דובינסקי פרעזידענם האט לאקאלען מערםטע די אין
 עקזעקוםױו און באאמטע ערוױילטע נײ די איינגעשווארען

 לאקאל םון אעםםאליישאנם די בײ מיטיגללדער. באארד
 באזונ־ געהאלטען דובינסקי פרעזידעגט האט 22 אץ 35

 אועא* און אינדוםםריעלע איגער רעדעס ױיכםיגע דערס
 האט אינטערנעשאגאל די װאם פראבלעמען ניזאציאנעלע

 הןד װעלען וואס לאקאלען, צוױי אײגציגע די זיך. םאר
 48 לאקאל דינען שפעטער, אינםםאלײשאנס זײערע בען
 דעם 89 לןמאל אץ מאי, ערשטען דעם 10 לאקאל איז
אפריל. טען28
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נערעבטיגק״ם <------------------------------
 געווא־ האם יוניאז די װי גאכדעם גלויז אח מאנאטעז

 חשאיגס דרעם און קלאוק די און םםרײק׳ א סיט רעגט
 געבןן זײ װעלעז זײ אז ערקלערט האבען באארדס

 גן־ געםעםעלם. אסאסיאײשאן די האס שםיצע׳ פולע
 יתיאן דער געהאלםען האט םיינבערג מעגעחשער נעראל

אסאסיאיישאן. דער םיט פארהאנדלונגען די אנפירעז

ר מ א מ ם ע ר נ ד נ י ד ר י ס כ ע ס מי  מו
ג פי ע מןפ אין ם א ען ס ב ע םריי־ נ  ם

ע ד ענ ס ס ר ע כ א ש דז

 דרעס דער «מ דעפארטמענט ארגאניזאציאנם דער
 פון מעםאדע נײע א אנטװיקעלט האט באארד, חשאינט

 זײעד קריגען װאם חשאבערס ױניאן ניט די געגען קאמף
 יארק נױ אויסער שעפער אפעז אין געמאכט ארגייט

 פרא• דיער אפצושטעלען שװער דעריגער איז עס און
 ןײ פאר מאכען צו איז מעטאדע נײע די דוקציע.

 אץ אםיסעס אח שאו־רומם די אנצוהאלםען אוגמעגליך
 חשא־ יארקער נײ אלם טוײיד אין פיגורירעז אח שטאט
 אײםגעמאכס װערט ארבײט גאנצע דיער כאטש בערם

װינקלען. פארװארםענע איז שעיער םװעם אלערלײ אק
 דרעסםאמר די האבען דערגרײכען, צו צװעק דעם

 סאר• די װאו דיסםריקט גארמענט אין געגײדעס די םון
 אר• שאו־רומם׳ זײערע אן האלטען חשאבערם טען

 פיחנר־ דער אוגטער קאמיטעס !בילדינג אץ גאניזירם
 װעלען קאםיםעס די אט און טשערמאז א פון שאפט

m, שאגער קײז אז ppyn g ס^-דז a p ױני» די

ס ײ רנ א ע נ ם ױ ו א מ נ ח ע ד מ
 ודן םינוט רוזןיגע קײן ומבען ניט זאל םםרײק, א םירם

 שעועד אץ ארבייטען װעלכע ארבײטער די אפיס. זיק
באװײזעז. לײכט עם קענעז געבײדע זעלבער דער איז

 מענע־ גענעראל פייגבערג׳ ישראל וױים־ירעזידעגט
 אז באריכטעט, באארד׳ חשאיגט קלאוק דער פון תשער

 פא־ אירע אויסגעארבײט פאקטיש שוין האט ױניאן די
 די םיט אגריסעגט קאלעקםיװען נייעם צום דערועען

 אםאסי־ די םיט אגריסענם איצםיגער דער בתים. בעלי
ױני. ערשטען דעם אױם גײט איישאנם

 דזשאינם די װעט ערקלערונג, םײנבערגם לױט
 אסאסי־ די מיט םארהאנדלונגען די אנהױבען באארד
 װיכ־ די מעגליך. װי שנעל אזוי פארםרעםער איישאן

 דעם אי[ זיך שטעלט ײניאן די װאם אױפגאבעז טיגסםע
 לע־ את דורכפירונג די באפעםםיגעז צו איז אגריסענט,

 זאלען זיי אז זען, אמ אגרימענם׳ פון פונקטען די ®מ בעז
 װעט ױגיאן די יאפיר. אויפן בלוח םארבלײממ גים

 דץ זאלען װאם באדיגגונגען, אזוינע קריגעז צו זוכעז
װערען. דורכגעםירט קענען זאלען און רעאליסטיש

 צו פלענער צו אױך גרייט באארד תשאינט די
 סטארס. טשעין אמ הײזער ארדער םעיל די ארגאניזירען

 אז םירמעס, די אויף וױרקען צו זוכען װעם ױגיאן די
 כלויז װארע זייערע קויפען צו איינװיליגען זאלען זײ
 דער םים אגריטענםם האבען װעלכע היתער ױניאן פון

 סוטס און קלאוקם װעמעס אמ באארד חשאינט קלאוק
לעיבעל. ױניאן דעם האבעז עם

 דער אז באריכםעט, װערמ געגיט, פינאנציעלן אוים׳ז
 דעם דורך שאםען צו באשלאסעז האט יוניאז די װאס פאנד

ז  במעט שויז איז מיםגלידער, די אויף םעקם דאלאר מ
 םרעזשורער סעקרעטאר דער ארײנגעקומען. גאנצען אק
 שױן האם אשביז, י. מאריס באארד, תשאינט דער פח

 גאנצען איז סעקם. דעם פון דאלאר 250500 ערחאלםעז
 ארײגברענגען םעקס דאלאר צען דער װעט מען רעכענם

 װאס מיטלען םינאגציעלע די דאלאר. 300500 ארום
 מעגליך חאם באארד דזשאינט דער געגעבזמ האט דאס

 טע־ ארגאניזאציאנס איר פארשטארקען «ו פיל געמאכט
 א האבען צו פארפעלעז ניט אויז־ װעט און םיגקײט

 בעלי די םיט פארחאנדלוגגען די בײ וױרקוע גיגםםיגע
אגריםענם. נײעם א פאר גתים

אגרימעבט. באני־יען מײקערס באטאגוזאל
,64 לאקאל יוניאן םײקערם באםאנהאל קלאוק די

 באטעג־■ געשאנעל חנר םים אגרימענם איר באגײם האט
■. נעקסטע די פאר אםאםייײשאז האל א ײיי  אל־ דער נ
אויםגע־ איז אסאס^ישאן דעד מים אגרימעגט םער

iTTHI ijiwwrji ByI
פריחעד־ אירע אלן אויפגלהאלמז חאט יתיאן די

מ  פאדבעסערונ־ אײניגע גזמראגעז און באדימונגעז די
m. דרײ געצױגען ײד האמז פאדחאנדלונמן די

 שאר אין דעמאנסטראציע
עלײעם״. ״קאפלאן

®ון ־רום

 גע• האבען קאמיטע, אזא סיז ארױסטריט ערשטעז דעם
 אין שעפער די אק ארבײטען װאס דרעםסאכער די מאכט
 און אםיס זײן האט געבײדע דער אק עװענײ. טע7 463

 ברעמר, ױניאן םארביסענםםע די פון אײנער שאױרום
 װעמען געגעז עלײעם״ אח ״קאפלאז דזשאבער חןר

n שױן םםרײק א אן פירם באאװ דזשאינט דרעס 
 אפי םעז18 דעם בייטאג״ דאגערשטאג לאנג. מאגאטען

 פון דרעםמאכער אקטיװע הונדערט צוױי האבען ריל>
 אײג־ אן דורכגעםירם געבײדע יענער פיז קאמיםע דער

 שאו־רומם און אפיס אין דעמאנםםראציע דרוקספולע
 אן הײנם פון אז געמאלדען, אים און דזשאבער דעם ®מ
 מעס ער ביז פלאץ זיק פיקעטעז זײ װעלעז װײטער. און

געשעםט. זײן אױםגעבען אדער םעםלעז מחעז
 אױס• װידער האם םארנאכט, פרייםאג מארגען׳ אויף
 ארבייטעה די סון דעמאנטטראציע ספאנםאנע א געבראכען

 אום־אװ־םאוז פון דרעםעם געבראכט חאט טראק א װען
 די פון אויםרעגונג די םירמע. םטרײקענדער דער פאר

 • די פון װײניג זײער אז גרױם״ אזוי געװען אח ארבייםער
ווערען. דעליװערם געקענם האבעז דרעסעם
 אײמזר לאנג שויז האט ױניאן דרעסמאכער די
 *אםען װאס טשערלייט בילדיגג םון םיםםעם א שטעלט

 א■־ זאלען געבײדע דער אמ שעיער די אין אז אויף
 זײ באדיגגונגעז. און שטונדען ױניאן װערעז געהים
 אװעו״ קײן װערען געארבײם גים זאל עם אז אויף פאםען

 דער פמ פארכאסעז איז מאס שעפער די אק טײם
 קא־ םים צחאמען םשערלײט די האבען אמם ױניאז•
 איבערגענומעז שעפער די םון ארבײטעף די םון םיםעס

 ױנקח. דער םאר אױםגאבע װיכטיגערע םיל פיל, א נאד
ט װעלען זײ  גיט זאל דזשאבער, םקעב קיין אז זען ^

 אומגע־ געגײדע דער אץ אםים זײז אנהאלםעז קעגעז
 פון םעכניק נײעםםע די בייקומען װעט דאס שםערם.

ארבײס זײער מים אום לױפען ױאס םשיזלערם, די
M M M ft ^^     -  . -          -  *M M  M M k fli M M # M hגעגזז ב^שיגס ווערען אדן גוױיטען גוס ■לליץ סח 

 אר־ די געגעז עלעמענםעז• טונקעלע חדך יוניאז דער
 געפײחנ׳ זעלמר דער איז זין־ געפינעז װאם בײטער
חעלפען. ניט םיםלען די װעלעז

 מיטגלי־ ארבײטםלאזע שטיצט 22 לאקאל
____. ךאלער• ו5.000 מיט דער

 געשםיצט האט ,22 לאקאל ײגיאז דרעסמאכער די
 1«םומו םים םיםגלידעד גױםבאחנדפטימ 900 ארום
ײ צדואגציג און פיגף ביז מז ל  אױ<ד ■אר א אק איז יי

 אדוט איז אײס דאלאר. פופציג טיט — גאמם־מלעז
1&000 פון םוםן די געווארעז פאנאנדערגעםײלם איז
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 װאם מיםגלידער ארבײטםלאזע צו שטיצע אין דאלאף
נייט• איז זיך געפעען

 רעגיסטראציע םערםע די געװען שױן אח דאם
 האט 22 לאקאל װאם מיטגלידער גױטבאדערפטיגע םח

 געשאפעז האבען דרעםמאכער vt זינט דורנגעפירט
 :ויםליידענדע זייערע העלםען צו פאנד םפעציעלען דעם

 גע־ געשאםען איז םאנד דער .1938 אין פיםגלידער,
 באשעםםיגטע אלע םון גײשטייערונג א דורך מאדען

 צוױי םח פראצענטי 10 פון ױניאן. דער םח מיםגלידער
 הוג• ארום אריינגעבראנט האט און פארדינםטען װאנען
 װאס רעגיסטראציעם םיר די אין דאלאר. םויזענד דעדט
 דער שוין האם געװארען, דורבגעםירט דאן זינט דינען

דאלאר. 75,000 ארום פאנד דעם םון אויםגעצאלט לאקאל
 לאקאל פון מעגעדזשער זימערמאן, טשארלם װי

 טיט־ א װאס סומע דורכשניםליכע די האט ערקלערם, 22
 אעעטראפען געקראגען האט מיטגליד באדערםםיגער

 א םמ געמאכם װערם באשםיםונג די דאלאר. 18 ארום
 יעדען מיט דורך זיד רעדם װאס קאמיטע םועציעלער

 איז מיטגליד דער לאנג װי אוים געםינם און *פליקאנם
 אױף און איז םאסיליע די גרוים װי ארטייט, אױסער

 םער־ דריי הילף. אין זיך נויסיגט פעחאן די וױיט וױ
 שםיצע נאך געװענדעט זיד האבען װאם די םון טעל

 — זײ םון העלפם א איבער םרויען. געװען זײנען
 ער• צו פאמיליעם האבען װעלכע םרויען םארהײראטע

 זיינען אפליקאנטען די םון פראצענם עלף ארום נערען.
אלמנות. געװעז

 ®ופציג ®ון ®ײערונג אראגזשירט 60 לאקאל
 ®ון געבורטםטאג יאױגען

קאהען. מעקס

 אויםגע- דעריבער װערט לאקאל םון בױרא באזוגדערע
געבעז•

 םיםינג ביים האמ קאהען םעקס וױים־פרעזידעגט
 האם ער, טױיד. אין לאגע דער װעגען באריכטעט אויד

 ארבייט וױיגיג זייער דא איצט איז עס אז אנגעװיזען,
 געלעגענהײט די אויםצונוצען זוכעז בתים בעלי און

 דעריגער האט ער סאח־ינסטען. די ארונטערצודריקען
װאך דער אויף זיין צו מיטגלידער די געווארענם

ס ד ו דנ נ י אן נ פ װני פ ל ע אן ח ־ ס אנ ר  פ
א ס ס ת צי ױי פ ל און ם סי ס ה ע י ם ן5ױנ

 האם ,155 לאקאל ױניאן ארבייטער 6ניט־גוד די
 די אפ בלויז ניט היטען די אז באװיזען, מאנאס דעם

 און אין םרייד זייער אין ארבייםער די םון באדינגוגגען
 םאר־ און ארגאניזירען צו די זוכען און יארק נױ ארום

 זייער ערפילעז זיי אז נאר באדיגגונגען, זייערע בעםערען
 ארבײםער אנדערע צו ױניאן ארבײטער אלם פליכם
 די נאר װאו פארבעסערונגען, םאר קעמםען װעלכע
 ענער־ דער דורך באװיזען עם האם ױניאן די קעגען.
 ארבײםער די צו געגעבען האם זי 6ווא הילף גישער

 אמ פואנציסקא סאן אין מאטערן״ און ״גאנםגער םון
 אר־ םעקטטיל דער םמ 77 לאקאל ®ון םארבער די צו

דזשױרזי. נױ אין סי־אי־א, ױניאן״ בײםער
 םאן פון מאטערן אמ •גאנטנער םירמע גים־גודם די

די ארבײטער. אירע אויסגעשלאסעז והאט פראנציסקא
 אראנזשירט 60 לאקאל פרעםעוים״יימי!! די״דרעם“

 געבורםםםאג יאריגען םופציג דעם לכבוד פײערונג א
 םײ־ די קאהען. מעקם ברודער מענעדזשער, דיער סץ

 הא־ קעפיטאל אין באנקעם א מיט םארקומען װעם ערונ
מאי. םען11 דעם שבת טעל,

ײ באליבט אץ פאפולער איז קאהעז םעקם  דרעם די ג
 איגםע־ די צו־ איבערגעגעבעגחײם זיץ איבער ירעסער

 מיט פאלקםטיםליכקײט די און ארבייטער די פון יעםזמ
 את ער םיםגלידער. די צו זיד פארהאלם ער װעלכער

 אוי־ דךעסמאבער די צווישען פאיולער זײער אויד
 ארבײםער־באוועגומ דער אין אמ לאקאל זײז סערהאלב

 גתיסער זײער א ערװארטעט װעדט עס אלגצמײן. «יז
באנקעם. גײם עולם

 עמפלאימענט אױח גיבען ®רעסערס דדעס
איטײלונג.

 באשלאםעז חאם 60 לאקאל ױגיאן פרעסערם יי
 דעיארטמעגט עסילאי&נעט באזמחנרעז חנם ^יסצוגעבעז

 בא• דער אנגעחאלטען. איצם גיז האט לאקאל דער ײןמ
 ער־ םעז װאם דעם איבעד געװאח געםאכם איז שלום

מז אין אז וזארםעס,  אן פונקצ^ירעז אגתױגען זאל גי
 זאל וואס טרײד״ דרעם םאח ארבײטם־גױרא ימןםײנע
 דרעס־ דער איז פאכעז אלע פון ארבײטער די נאזארגעז

אעחסםרי.
 זײגעז עס וואו פארזאםלומ באזיגםע גמז א גײ

ם האט •רנסערס, 1,400 ארום געײזנז וגףײצגי ק  מ
 אײג־ די אז אנגעװיזען, לאקאל פיז םענןחשער

 אײגע געוחנן איז איבילםס־גיורא אן פיז שסעייע
־ די טיט אגױטעגט דעם איז יונקימז די יה לי  מ

שמלט גײס איאט האלט גײרא אזא  m אײגמ
מ ח י די דאריון. םײל א זײן דארמז «חנם«דס די י

 פח תף דעם אויף בתים, בעלי די פון לאקאום דעם
 אין לאקאלס ניטעודם די האבען אינטערגעשאנאל דער
 אנגענומען שטעט אנדערע און םילאדעלפיע יארק, נױ

 דער פאר אדביים די אז פארהיםען צו מיטלען. אלע
געגענדען. ױיערע אין װעו־ען געמאבם ניט זאל םירסע

גים־ 155 לאקאל ®מ מענעחשער נעלסאן, לואים
 יעדע אז ערקלערט, גלײך האם ױניאן, ארבייטער גודם

 אח פירםע מאםערען און גאנםנער דער פאר ארבייט
 אז איז שעפער יארקער נױ אין געװארען אפגעשםעלט

 געםאכם ניס דא זאל ארבײט די אז היט, ױניאן די
 םראגציסקא סאן איז ארגייטער די װי לאנג אזוי װערען
 דורכגעפירט אױך האט לאקאל דער סטרײק. אין זיינען

 און אפיס דעם ארום דעמאנםטראציע איינדרוקםםולע אן
 יארק• נױ בראדװײ, 1410 אין פירמע דער שאררום׳&ו

 םטרײק דעס העלפען צו םארשפראכען אויך האט געלסאן
 װעט לאקאל דער װאם אלץ םים פראנציםקא םאן אין

קענעז•
 פירמע סאטערען איז גאנטנזװי דער מיט קאמף דער

 אנגע־ מאנאטען. עםליכע אייגעגםליך, שוין, זיד ציט
 א אגטזאגט האט פירמע די װען זיך עם האט הוינען

 דער אן אמעשלאםען זיך האט יעגער װען חשעגיםאר
 חאם ױניאז דזשעגיטארם די טרײך. דץ םון יתיאן

 אר״ די און געביידע דער ארום ןיקעטס געשםעלט
 אינםעדנעשאנאל, חנר ®ח םיטגלידער שאו, איז בייםער
 די לאין• ויקעט די דורכצוגיין אגטזאגט זיך האבען
 דער אז באהױפטעט, האט םראנציסקא סאן אין ױניאן

 דאם אח דזשעניטאר דעם ענטזאגען מיםן םריק גאנצער
 איז יוניאז זײן מיט םארהאגדלען צו זיד אנטזאגען

 אום ימיאז נים־גודס דער געגען פראװאקאציע א געװען
* זי. ברעכען צו

 ױגיאן דזשעניםארס די האם יאנואר פינפםען דעם
 ניט־גודם די און פיקעםם די צוריקגעצויגען ענדליד

 ארבײם. דער צו צודיקגײן געוואלט האבעז ארבײםער
 חאם זי צװיקגעטטען. טם זײ אבער האט םירמע די

 נים־ױניאן נײע, מיט ארבײםעז געטםען דעם אנשטאט
 האנד• די ערקלערם האם ױױאן גיט־גח־ם די לײם.
 די סםרײ׳ק• א מיט געעגטפערט און לאקאום אלם לוגג

 אר• איר קרײעז צו פארזובען געמאכט האט םירסע
 אבער שםעם אנדערע אק פאבריקעז אק געםאכט בײט

 יײגעז שסעם יעגע אץ לאקאלס אינםערגעשאנאל די
פאכעז• ניט ארבײט די לאזען און וואך דער אויף

 פארגעקומען איז יוניאן, דײערם חנר ®מ *W אמ
ד חאבעז מארםש אין :פאל פאלגעגדער דער מ י י

 געלאזם ױניאז ארבײםער םעקסטיל חנר ®ח אםטע
מ א אז מגיאן״ ארבײםער גים־טדס דער וױסען עווי  ג

®jwt זײזנר גיבעז שעפער יתיאן גים־גודם טאנכע װאו 
ם פיטשען, איז פארנעז צו ארגײט חדחע  װארקם דאי די,

 אגם• חשױרזי׳ נלו וױחאקען, פון אינקארפארײםעד״
״ זײער םיט האגדלזמ צו זיד זאגט 'n r מאנם און » 

י ײגימ־ קאמפאגי א ארגאגמידעז צו ®ארזיד  טעק־ י
העלמז• צו איר 156 לאקיל מבעטען האט ימיאן םםיל
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 האם 155 לאקאל ®ון מענעדזשער געלסאז׳ לואים

 גיבען װאס פירםעם ױגיאן אלע וױסעז געלאזט גלייך
 האם םירםע באטרעםענדע די אז ארבייט, זייער דארט

 ניט דעריבער טארען זיי און ױגיאז דער מיט סיכסיד א
 װאס בתים בעלי געװען ארבייט. דיער דארט געבען
 די און ערנסם געטמעז טט נאםעל ױניאז דעם האבען

 אייניגע אמ געררען געצוואונגען איז ױניאן ניט*גודם
 האבען באסעם מאנכע ארבייט. די אפשםעלען פלעצער

 אגער אינחשאנקשאנם. אמ געריכט מיט געסםראשעם
 דורהעם די םעםם. געשטאנען איז ױניאן נים־גודם די

 געסע־ און געװארען בעםער דעמאלט איז װארקם דאי
ױניאן. ארבייםער טעקסטיל איר מים טעלם

 טעקסטיל דער פון 77 לאקאל םון ארבייטער די
 םירער די אוץ םעקטארי די קאנטראלירם װעלכע ױגיאן

 אטעטטען האממ יוניאן, ארבייטער טעקסטיל דער פון
 פאר 155 לאקאל דאגקען זיי װעלכער איז רעזאלוציע א

 אויך האנדלען צו םארשפרעכען אמ הילף גרויםער דער
 גןלע־ א זײן װעם עס װעז צוקונםט׳ דער אין אזוי

גענהײס.

אן אם ס ב ר ע ר שו ם ה ע פ אנו 8D ם  ־8
שאן איי ם םי כ דיי ר ש ע ם ג  או

ל א ס מ ט י ם ס נ ע ם ױ נ 121 א

 מאט־ באקעל און נאסאן קאװערד נעשאנעל די
 מצר־ י1 גאשעפטמס וועלכע ■יישאןאיאםאס סירעדקמשפפ

 אונםער״ געכםען האט טרײד, דעם אין ארבייםער סםע
 דעד פון 121 לאקאל פיט אגריםענט אן געשריבען

 סטרײק א 1דע דורך אױםסיידענדיג אינםערנעשאנעל,
םיםגליחנר. זײערע פון שעפער די אץ

 לאקאל פון םעענחשער קױרצסאן, טקאלאם וױ
 פאל־ נאכגעגעבען בתים בעלי די האבען באריכטעם,

 *40 א שאפ׳ ױניאן קלאתד א באדיטונגען: גענדע
 דא״ 16 ®ת סקעילס םינימום ארבײםס־װאד, שטוגדיגע

 װאד א דאלאר 26 און מאמנר באטאז פאר װאד א לאר
 אונטערצחוכען ױניאן דער פון רעכט דאס קאטערם, םאר

 קומעז זײ אויב זען צו בתים געלי די פון ביכער די
 ניט אלימ םאר באס קײן אז אח נאז־יעועעז די גאך

 צוױי וױיניגםטעגם' כאשעפטיגט ער םיידען ארבײטעז
צײט• פולע ארפי׳יטער
 מאכען ניט אלײן םארעז באסעס אז פונקם דער

 באשעפםיגט װערען ארכײםער צװײ סײחנו ארבײם קיץ
 וױבטיגםטע די פון איעע איז םטעדי. שא• איז אים בײ

 קאוועדד די טרייד. דצם אין ארבייםער די פאד געװיגסן
̂קלײנע, די זײנען שעפער כאטאז  דיער מיט מערםםע
 די געמאכם זיך חאבען באםעם םילע ארבײםער. װײגיג

 און ארבײם ביםעל די אלײן אױפצומאכען געװאוינהײם
 דעם אונםער לײדיט ארומגייז ארבײםער די לאזען

פאסירען. קענען גים זאך אזא װעם אגרימענט איצטיגען
 םטאביליזעישאז א אײז אויך שסעלם אגרימענט דער

 כא־ די אז זען צו צדדים בײדע ®ון םרײד איז באארד
 װעט אגריםענם דער ווערען. אפגעחיט זאלען דינגונגען

pr 1942 אויטסט םען15 דעם ביז קראפט אין.
 אונםעו־געשריבעזמ־ איז אגרימעגט דער אײדער

 אסאסיאײשאן חגר ®ח בתים ,בעלי ךי האבען מארען
 גע־ און געריכם אין ױניאן די געקלאגט האבען תאם

 אוגםערי ערזאץ, שארען אךן אינחשאגקשאן א? םאדערט
 ימימז אמ קלאגעז אלע צוריק ציחען זײ אז געשריבען׳

״ דער צו טעטת קיץ ניט 'nr. אר פארלאנג דיער® 
 1אי געװאחמ געוויזען צוריק אח קשאןאנדזשנאי אן

עי 1ג<ג? ירמאפצל האבען זײ און גערינם גיחף־יגערען  י
 געז•ריקגעצױצו אפיל דעם די האבען אמט ענטשײדונג.

 אק געװארעז אונםערגעשרביען איז אגרימענס דער
 אנװעזעגהײם דער אין איגםערנעשאנאל דער פת אפים

 ®רע־ סעקרעםאד עקזעקתזיװ דוצינםקי, פרעזיעגם פת
 אקםעםאדי דעם פון קאלאםא א. און אםהעי ■. דעריק

 גרימענמא דעם אינטערמרחמאל. דער פון קאוגםיל
 גיקאלאס יוגיאן, דער פאר א״םערגעשריבעז חאבען

 ײעזיחגגם פיודיז׳ םארים אח םעגעחשער קוירצםאן.
 צי־א״מ האבען אסאסיאײשאן דער פאר לאקאל. »ץ

 1« ײרעקטיי עקזעקוםידו לצלטא̂זצ אײב געשרימן
■רעוידענם. •ערלסםײז״ מעקס

«121 לאקאל אץ װאלען
» אוביממד באקעל און באטאן קאװערד די ״י  י
מ דמ־גגןפירט האט m לאקאל ל ד ײי «ל 1« מ  «י

» בעאפםע, און גיסםראציע ל־ םאדס״• סעז28 ח •י
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 — סרעזידענט אלם :געיוארען ערוױילט זײנען גענדע
 ;דזשייקאגם וױליאם — וױים־ירעזידענט ®ודק; מארים

 עק־ דער צו שארף; אלעקס — סעקרעטאר רעקארדינג
 לואי שיף, לואיס געווארען ערוױילט זיינען זעקוטױוע

 דרעםנער, סאלי קאהן, פארםין גרינגערג, חשעק ליווײ,
 אלםער׳ םיליפ וועבסטער, עליזאבעט גלאצער, םיליא
שויארץ. איזידאר p® מאלדמאן סיד גווײנער, חשעק

 ער* דיגען קאנוועגשאן nyn צו דעלעגאמען אלם
 מע־ דער שיף. לואים איז פודין מאריס געווארען וױילט

 אײנגע־ האט קוירצמאן ניקאלאם לאקאל פון נעדזשער
 אנ־ דער אין אדמיגיסטראציע גיײערדױילטע די שװארעז

 פון מענעדזשער שו&רץ, העגרי םוךברודער וועזענהייט
 אקםעםארי דעם פון קאלאםע װ. אנטאני p® 40 לאקאל

 אק־ דער באלאנגט. לאקאל דער וועלבען צו קאונםיל
 אלם קוירצמאן ניקאלאם עתױילם האט קאונםיל סעםארי

 אינטער־ דער ביי קאונסיל דעם םארשדעטען צו דעלעגאט
קאנװענשאן. נעשאנעל

&ו ם פ מ נ ע מ ר א ד נ ײ ר ־ פ פ או פ מ  ד
פ ענ ס ט ױ נ ס מ ם ענ ט רי אנ

 גארמענט קאםען םון מעגעדזשער ריתבערג, עלײעם
 nyn מיט אגרימענם nyn אז מעלדעט, דעפארטמענט, פרײד

 איז א., ר. בריםטאל, םון קאמפאני, דרעם הויז בריםטאל
 נאד שכירות די אױף העכערונג א מיט געווארען באנײט

םטריײן. טאגיגען צווײ א
ארבײטער. הונדערט ארום באשעםטיגט םירמע די

 ױגיאן די האט אויסגעגאנגעז, איז אגרימעגם דער װען
 עט־ שכירות. די אויף העכערונגעז מעסמע געפאדערם

 אבער געווארעז, געהאלטען זײנען קאנםערענצען ליכע
 ארבייטער די אײנגעשפארט. געבליבען איז םירמע די

 באשלאםעז און מיםינג שאפ א געהאלטען דאז האבען
 םטרײק דער ®אדערוגגעז. זייערע פאר סטדײקען *ו

 איז שאפ nyn װי נאכדעם אמ געווארעז גערוםעז איז
 נאכ* םירמע די האט ׳טעג צוױי געווארעז געפיקעם

מז ע  דער אגריםענט. נײעם דעם אונםערגעשריבען און ג
 גע־ אנגעםירט דינען פארהאגדלוגגען די p® םטרײק
ראם. ױיליאם ארגאנײזער p® װאדעז

ר ע ט ײ ב ר ט פון א כ עני ג ר א ר ב ע פ ע - ש טי  ש
ען ר ט א ס. א פ ײ ר ט ס

 אפגע־ האבע^ םפײרא, ענד *בארגעניבט פח שעפער
 געװײנליך וױ םריער שטונדע א מים ארבײט די שטעלם

 ארםשײ אין םאחאמלונג אלגעמײנע אן געהאלםען און
 זײערע p® שטעלוגג nan װעגעז פענסילווײניע, באלד,
לי י ױניאז• nyn םיז םאדעתעען די צו גתים מ  אר־ י

 םולמאכט ײניאן דער געבען צו באשלאםען האבען בײטער
 די צװיגגעז צו אום נײטיג ווען םטרײק א תפען צו

פאחנרוגגען. די נאכקומען פירםע
 דעפארט־ טרייד גארמענם קאטען פון םארטרעטער די
 nan מיט קאנפערענצען עסליכע געד»אלטען האבעז מענט

מ  ציפע־ און פאקטען םיט באוױיזען זײ געזוכט און פיינ
 העכע״ א צו בארעכטיגט זײנען ארבײטער די אז רעז״
 םירמע די םיניםומם, העכערע און שכירות די אין תנג

 זיך אנםזאגט אח אײנגעשפארט געבליבען איז אבער
םאדערונגען. די נאכצוגעבען

ד סו ב ט ם ר מי ע ל ד א אי ר ״ ״ ם ע מי מ ר  פי
ט. ל ע ט ע ס ע ג

 וױ סיסטעס א ױעגען םכסוך םארצױגענער לאנג ן
 דרעס א מאכען נעטט עס לאגג וױ אױםצופרובירען אזוי

 יוניאז די װאס ארבײם׳ דער פאר פרײז א באשםי&ען צו
 קאמפאני״, דרעם םים .ראיאל דער מיס געחאס תאט
ר דזדן־ געװארעז געסעטעלט פרידליך איז  פארםיםלומ דן
 אויף ,,םקרענטאזםיימס״, פוןדער ראקמאדער דעם «ז

פארלאזעז• זיד האבעז צרדים בײדן װעלנען
 א־לאק עיד «יז יעדאקמאי ד<ר י.סוירפ אטאטטח סר.

 אלס.פאר&ים־ געװארען ארייזנמדושןן איז צײסונג, לאד
ו געקענמ גיט זיך האכען צדדים ביידע וױ גאטדעט לן

•  k I M k I M M  A M M i M  M k  k k t k t e  k k M  — ->>1- u  - -------- - -  - -  - ר םעטאד. א אויף אײניגעז~   צוזאםענ צדדים די האט ן
אויםגעגלי־ איז פראגע די און זיצתג א נאד צו מגראכם

י ח ד ש ח ־ ױ ס נ ל א מ &ען מ  העט
ץ פ ױ ען א ש םי לי א ד פ ל ע פ

 דע־ טאמ אוו אוט םון מענעדזשער ווזעדעך״ הערי
 דעם שילדערט אינםערנעשאנאל, דער םון פארטםעגט

חי, נױ אין לאקאלם די וואם קאמף שוי  שםייעז וועלכע ח
 אויםן אן םירן דעפארטמענם, זײן םון קאנטראל אונטערן

ערפאלג. באדייטעגדען מי,ט געביט פאליטישען
 םעךציג די געווען עס דינען ערקלערט, וואנדער וױ

 קאגװענשאן דער צו לאקאלם אונזערע פון דעלעגאטען
 מעגליך האט וואם ליג, נאן־פארטיזאן לעיגאר דער פון

 א אינדארםירען צו רעזאלוציע די אנצונעמען געמאכט
 זאל ער אױב רוזוועלט, פרעזידענט פאר םערמין דריםעז

 דער געגען יןאמף דער אמט. םארן לויפען צו אננעמען
 געװארען אנגעפירט איז קאטוענשאן דער ביי רעזאלוציע

 אין א. אי. סי. דער םרן דירעקטאר רידזשאגעל דעם םון
 םעקרע־ עקזעקוםיװ דער קארני;' ױיליאם דזשויחי. נױ

 גאלדםםיםה לעאנארד םטייט, אין א. אי. םי. דער םון םאר
 װארקערם ראדיא עלעקטריקאל דער פח פירער דער און

 רע־ א פארגעשלאגען האבען זײ גראנדם. נעיל יוניאן,
 קריטי־ שטעלונג, לואים׳עם םיט אנקלאנג אין זאלוציע

 זיד אפװענדעז פאר אדטיניסטראציע רוזוועלם׳ קירענדיג
 רעזאלוציע די דיעל. נױ פון צילען ארעיגעלע םון<די
 171 מים געווארען אנגענומען איז טערמין דריטען פאריא

 תרכ־ איז רעזאלוציע די שטימען. 101 געגען שםימען
 די םי־ז פארטרעםער די פון קאאליציע א דורך גענאנגען
 מעקססיל ,עדטמײגאאלאאמ רי אלס,אקל שאנאל?אעטערנ
% פעדערײשאז. דייערם די און ױניאנס

 אויך איצט האט דעפארטםענט םאץ אזז אוט דער
 ײניאנס אנדערע מײז צתאמען באװעגונג א אגגעהויבען

 פאר־ דעם געגען 'ארגאניזאציעם, געזעלשאפטליכע און
 מיניפום סםייט דעם םארניכםען צו באסעם די םון זוך

 שארפען א אן איצם פירען ױגיאנס די געזעץ. וױידזש
 שםונדע, א םענט 35 פיז לוק טיניםום דער אז קאמפיין

 װערעז געםאכט זאל אגגעממעז, האט סםייט דער וואם
 נאכקומען. םתען עס זאל באם יעדער אז אזױ מאנדאטאוײ,

 קאאר־ א צװעק דעם םאר ארגאניזירט האבען ױגיאנס י1
 פארשדאםען זײנען עם װעלבער אויף קאמיטע, דינײםינג

 אמאלגאמײםעד׳ די אויך אינםערנעשאנאל, דער חוץ א
 לײבאר אװ םעדערײשאן םטיים די ױגיאן, טעקםטיל די

 אמ פארםיזאן־ליג נאן די קאונםיל, א. אי. םי. דער און
 םענעדזשער רײש, סײדי ארגאניזאציעס. פרייען צאל א

 אקטיװ באזונדערם איז ,220 לאקאל אינטערנעשאגאל םון
ארבייט. דער אין

גערעכטיגנךמ <------------------------------
 דעם פון געגראכט קלאגען אס־ינע װערען געוױיגליך

עי ®מ אפטײלונג שטוגדעךשכירות דער פון אפיס  רן• י
 דירעקש ײגקמ דער פון לאיער דער האט איצט גירונג.

 ארבײםער. געקריװדעטע די פאר םירםע די פארקלאגט
ס, דעריבער חאט םירםע דער ®ון לאיער דער טמה׳  מ׳

 אזן קענעז ארבײםער די אז ;געזעצליך ניט איז דאס אז
 ערלױ- אז ;קאורם פעדעראל אק כחגגגען נים קלאגע

 די אונטערצוזוכעז מײילאד די םץ פארםרעםער א בען
 קאנסטיםוציאנעלן גאם׳ דעם םארגװאלדיגען ױעט ביכער
 געבען צו גאס דעם צװינגעז םײגט דאם װײל רעבט,

 געגען פאו־בראכעז האם ער אז אלײן, זיך געגען באוױמען
״ געזעץ•

צוריקגעװיח^ טעגות אלע די האט בארד דזשאדזש
 קײן גיט איז דאם אז ער ערקלערם ענטשײדוגג זײן אין

 געלס םאר קלײם א ציװילע׳ א גאו־ קלאגע, קרימינעלע
 קאנספיטד די םיט טאז *ו גיט עס האט דעריבער און

 געבען זיך אנטזאגען צו הבית. בעל םת רעכט ציאנעלע
 אנגעוױזןן, אייד האט ער אליק. 1זי געגעז באװײזעז

 1« א איז געזעץ שטונדעךשכיתת ׳דער װי אזוי אז
 ברעגגען דעריבער ארבײטער די מעגען געזעץ. דעראלער

געריכט. םעדעראלעז אין קלאנע זײער
 פון םענה די צוריקגעװיזעז אויד האט טער5רי דעי

ד םעדעראלער דער אז םירמע, דער םאר לאיער דעם  ג
 דעד ײאו פאל א איז ױריםדיקציע בלויז האט ריכט

 באזונדערן אין וואוינען אנגעקלאגםע די אץ קלעגער
 זעלבי• דעם אץ װאוינעז בײדע װאו ניט אבער םטייטס,

 םילאדעלפ^ אק געװעז איז םאל דער װי םטײט, גען
 פעדעראלעד דער אז גע׳פסק׳גט, האם כארד דדדאדזש

מצז-שטא וואס קלאג?ן. אלע איז ױריסדיקציע ו<אס געדיכט

ל ע אנ ש ע רנ ע פ נ ם אי ױנ עו ע ג נ םי כ  װי
ען נ נ דו ײ ש ם ו ענ ם אי כ רי ע נ

 דרײ געוואונען מאנאט דעם האט אינטערנעשאגעל די
 אוײ פת זײנען וואם געריכם אין ענםשײדוגגען גינםםיגע

 נים ארבײטער, די פאר וױכםיגקײט סערגעװײנליכער
 אויך נאר אינדוםםריע, קלײדער פתיען דער אץ בלויז

 אויס קומט ױניאנם װאו אינדוסםריען אנדערע אלע אין
באםעם. טשמלער געגען קעמםען צו

 אתזער געװאונען האט ענםשײדונגען די פח אײגע
 אר־ אן אז איז, ענםשיידוגג די םילאדעלפיע. אין ײניאן

 אים צאלען סאר באס א פארקלאגט װעלבער בייטער,
געזעץ דער װאם םיגיםום דער וױ װײניגער שכיתת

n־ ־ ־ *־* -----------־* — - ־־ ־׳- ־׳ ־־י־ י “   —־־^ . ..
 װאם םומע די סעםםצושםעלען אום כאס, דעם פון ביכער

דערצאלט. נים אים האט עד
 פעועי ארויםנעגעמז האט ענטשײדונג וױכטיגע די

 לאיער דעד װאס קלאגע, א אין בארד דזשאדוש ראל
 דער געגען ארײגגעבראכט האס אינםערנעשאנאל דעו־ פון

 םאםיע װארקס״, באטאן ״פרענטש די פץ אײגענטיטערין
 דארםען האבען וזאס מײדדעך, אכט פאר נארקאום,
מד געצאלט וזאט זי װעםעז און געארבײם ױיני  דער וױ ו

 פאר. שדייבם געזעץ שםוגדעןישנירומ דער וואם םיניםום
 די פאר געפאדערט האט יוניאן דעך םון דערלאיער

ביכער די אונםעחוכעז לאזען צו רעכם דאם פײדלאך
- k ----------------------- - ~  L & te M k k  k ik k M f e k lM k tk k k A k k k A  M kם זײ האט וײ וױםיל םעסםצושםעלען כדי דערצאלט, ני

 ®ירו די גיײארען. כןן
V) אין גרעםםע די איז

די לױם קוטט עם װאס מלם די אױפםאגעז קענען זאלען די אום ארבײטעד900 באשעםנױגם

ד מיט טאז צו האט װאס געזעץ א איבערטרעטען סוץ  יי
 אנגעקלאג־ אדער קלעגער דער וואו האנדעל, טערםטײט

װאוינען. ןיט זאלען םער
 אין געװאתעז האט םירםע די ױאם אײנציגע דאס

 גכמאוגטעחו דער בײ זאל םען אז איז, ענםשײדוגג דער
 די וואם שכירות די גאבזובען טארען ניט ביכער די םון

 חוץ א ארבײטער אנדערע דלרצאלם נים האט םירמע
קלאגע. די ארײמעבראכט האבען ױאם אכט די

 אינטערנעשאגעל די װעפעז םאר ארבײטער, אכם די
 ביכער די צוזוכען אונםער רעכט דאם געוואונען האם
עדיסח זײנען: װארקם״, באםאן ״םרענטש דער םון.

 אלאנ̂ז דע עז־יםזז אראק̂ז םילים פעליםע, דע ם.
 די אנםאנעט פאאלאנע, אגטאנעט פאאלינא, חשאנעם

ך.אויהדוױ אמעליא און זינק דאראטהי עעא,
 דירעקםאר רידזשאנעל דער דארסי, ג. דזש. סרענק

 פענםיל* אין אדמיניסטראציע שםונדען־שכיתת דער םדן
 אלם געריכט אין באטײליגם זיך האם װעלכער װײניע׳

 ׳ עד* ענםשײדתג דער נאך האט געריכם״, םון ״םדײנד
 תאס פרעצעדענם װיבםיגםטער דער איז דאס אז קלערם,

 פעםם שםעלם עס געװארען. געשאפען איצם בת איז
 אלי די אמ געריכט םעדעראלען ®ון ױריםדיקציע די

 טשיד די אפצושםעלען בײםראגען פיל װעט און .קײסעם
 אר־ אן קען געזעץ, דעם לוים אז אן. וױיזם ער לינג.

 םיגימוסי די געצאלס ניט האט באם דער װעמעז בײםער,
 קומם. אים װאס םוםע דערצאלטע נים די מאנען נאר נים
 די און סוםע די סאפעלט אײנמאנען אויך קעז ער נאר

 י*! זיד לאדעז «ו געקאסם אים האט עס װאם געלם
 קעןזיי עס אז װיםען, װעלען באסעס ווען געריכם.
 צאלזז בעסער שוין זײ װעלען םייערער, פיל קאססען

באשםיםם. געזעץ דער ױאם שכירות ריכטיגע די

 אח־נטערצולאמנו ^דבײטער טיט אפמאך
נעזעצלץ*. ניט סקעיל פון

 WP יבטגער פון עגםשיידוגג װיכטיגע צודײםע די
 דדעםמל קאססאט און טיילארס ליידים דער געקראגען

 אז אז איז, ענםשײדוע די ^8 לאקאל כער
 מלאבות בעל זײגע און באס א צזוישען

 דעם «ץ ביליגער ײמעזארנ און שכירות די פמ
 דעם אין אונםערגעשריבען 1אי ךדאס סקײל,

י געזמליד גים איז ױניאן, דער גױס י ן ו  יתיא י
םוםע. דערצאלטע גיס די אױפצו&אנען בארעכםיגם

 אפ ארויםגעגעמז האם דיוױושאן אפעליים די
q אויף ענטשײדונג n שבײידער דער פון אפיל 

 מ,ססרי עטwarn 57 30 «ץ אלא״,? .סאאװ
 :האט קאורם מױניסיפאל דער װאס דזשאדזשםעגם

 884 «ץ םומע דער אײף 38 לאקאל גענעמז
 גרתם Ban אױף גצטאנט יתיאן די האט םוסע די
זעקם אידן דערצאלם גיט עס האט פירפע די

ליןזיי האט די װאט מ
די אגריםענ* יוניאז דעם

......... < { t 9 4 0  , 'Ut j

מז *ו אפגעמאנט איר מיט חאבען ארנײטער ךי « ײ ב ד  ן
ױבער און וזייניגער  מיט אגדימץנט אז עס איז ת

n ,שטאטישער דזר גילטיג. איז װעלכער ארבײטער 
 n מיט אימאד דער אז באשלאםעז, אנער האט מדיכט

ה גיט איז פאל אזא יןא בײםער^ מלי  «ס ײײל גזז
 האט פירמע די װאס אגרימענט פריערדיגען תם נרענט

i״’ די ױגיאז• דער מיט מטערגעשריבען r ד האט  ח
 אױף נאס דעם געגעז דזשאדזשמענט א ראגעןגעק מר^

 זײגע דעדצאלט גיט האט ער װאם סומע פולער
 פירסן די האט ענטשײדוגג דער געגען מלאנו̂ו «לי

 קאודט סופרים פון דיוױזשאן אפעלײט צום צעלירט
 דעם צוריקגעוױזעז קאורט סופרים דער האט װאך די
אודטײל. דעם באשטעטיגט און «יל

 לאקאל סון מזגעחשער דזשײקאבם, איזידאר וױ
sa געװאדעז פארצױגעז קײס די אט איז איבעה יטג 

 האבעז 1938 פענרואר און יאגואר אין יאר. צװײ אינער
 «יט אפמאד אז לױט געארבײט ארבייטעד זעקס ױ

 ױנקװ אונטעח דאלאר 11 ביז 4 פון מיט נאס וײער
w לימרמאן, עלײעס לאיעד, איר דורד ױגיאן לי 
 א געקראגעז און געריכט אין פירמע די ®ארקלאגט האט

 טrא און אפעלירם דאן האט פירמע די חשאדזשמענט.
m דןר• איר ארױסגןגעקח דיוויזשאן אפעלײט די 

t ענמשײדוגג. מאגםע
 פו»רח»נדלען צו דך אנטזאגט װאם באס

 כארעכ־ ניט פארטרעטער ?טארבײטער
אינתשאנקשאן אן צו טיגט

 דעם אייד חאט מדיכט םמ ענטשײדונג װינטיגע א
 לאקאל ױניאז אדבײטער ױט־גורס די געװאונען טאנאט

דעם אױף חאם פעקארא חשאםםיס קאורט סוירים .156

רן פארטרעם װעלכע ױגיאן, דער םים קאלעקטיוו ז י  אר־ י
 nrav דער געגעז אינחשאנקשאן אן אנטזאגט בײסער,

מן װאם נים־גודס^באסעס, דדײ נו ®אדלאעם. עס חא
זדנק., קאמפאני, גיטינג ״מעי די :זײנען פירמעס די

 ניטינג פלאזא די און קאמפאני״ גיםװעיר ,דעװאן די
 געגןן זױגחשאגקשאז אן פארלאגגם האבען זײ פילס׳׳.

 פאר־ די זאל וואס 155 ל^זאל ױניאן ניס־גורס תר
 פאר פיתמנס. די געגען קאמף דעם אנצופירען באםעז

 דזשײנס״ * נאטהאניעל אױפגעטראטען איז ױניאן דער
 ארױםגעבראכם, האט עד אפיס. ליבערמאנ׳ס עלײעם פון
 אז פארלאגיעז צו רעכם קיק ניט האגען פירמעס די אז

 לייבאר דעם ברעכעץ אליין די וױיל אינדזשאגקשאן.
 פאר־ צו זיך אנטזאגען זײ וואס דערמיט געזעץ ױלײשאנם

ארבײםער. זײערע פים האגדלעז
גע׳טענח׳ם, האם כתים בעלי די פון לאיער דער

 קײן ניס האט געריכם דער װאס עםוואס, איז דאם או
wan ס ײיגפייימ ײייל אויפצונעמען׳  דילײ־ ל״באד ין
 כאארו לײכאר דעד ®ון ארבײט די אח געזעץ שאגס

 האט פעקארא דזשאסטיס קאודט• סיפרים פון ניט און
ר מ  פאר־ געדיכם אין קומם כאס א װעז אז ערקלערם, ו

 רעכם דאס מריכם דעד חאם אינחשאנקשאן, אן לאנגעז
 האט ער געזעץ. דעם נאד קוסט קלעגער דער יויב מן «װ

איגחשאנקשאן. דעם אגטזאגט חגדיכער

 די װי לאנג אזוי בלויז אגחאלטען דארפען וואס דועען
העכער. זיץ וועלען מיטלען לעבענס אױף קאסמן
ץ  א געוואדען אריינגעשריבען אױן־ איז אגדימעגט י
 גע־ דארםען ארבייטעד די ®מ שכידות די אז פונקט

 דער פון גױרא םטאטיסטישע די ײען װערעז העכערט
 פון פרימען אין העכערונג א צײגען וחגט רעגירעגג

לאנה אין מיטלזגן לעגענס
 אין ארוגטער זײנען דדעסמאכער מאנטרעאלעד די

 אסא• דרעס״מאנופעקטשורערס די סטדייק. געגעראל. א
 ארבייטם־מיני- דעם צו געװעגדעט זיד האט סיאײשאן

 אר־ דעם אנװענדען זאל ער אז אפיל אן מיט סטער
 לאק־ אדער סטרייקס פארבאם װאם געזעץ, ביטדײשאן

ארביטריי־ צו סכסוד דעם איבער ניט גיט מען ביז אוםס

מ י י ז ו9 «

 פאר- דירעקטע אויף באשטאנען אבער איז ױניאן די שאן•
 פרא- די איבערצוגעבען אנטזאגט זיך האם און האנדלונגען

 בעלי די אז טעגה׳ט, ױניאן די ארביטרייםאר. אן צו גען
 פארמיט־ אויף רעכט זייער אויפגעגעבען האבען בתיםי
 לעצ־ ארגיטריישאן ®ת ענטזאגט זיך האבען זיי װען לונג,
 אי- אויםגעפאדערט זײ האט ױױאן די װען יאנואר, טען

 האבען זײ װאם םכםוך דעם ארגיטרײשאן צו בערצוגעבען
געהאט. דעמאלט
 דעם ערהאלטענדיג באארד, עקזעקוטיװ געגעראל די
 דרעסמאכער די םון סטרײק גענעראל דער אז כאריכט

 באגריסט האט געװארען גערופען איז מאנטרעאל אין
 און םינאנציעלע פולע םארשפראכען און סטרייקער די

שטיצע. מאראלע

w נוט ה״סט ןמעקוטיווע נןנ. top אראנזשסענם
ץ מימגלידער חוגחןדםןןר ט א שענ  קול■ די םץ יעדז

 קאנװענ• — ערעפענמו^ דער כײ אטטײלוגג *וד
סי אץ שליסעז זיד װעט שןזן  אלע — חױז. יוגי

 כײ מעםכערס טויזעגט דרײסיכ אץ חמדעדט
 װיכטיגע טילש — אויסשםעלונ^ ױעלט דעד

אנגענוםען. כאאזלוסען
 אינםער־ דער םון באאײ עקזעקוםױו גענעראל די

 דער פאר מיטיגג לעצטען איר אפגעהאלטען האם נעשאנעל
 םען19 דעם פרייםאג, פון סיטי אםאזנסייק אין קאט־ועגשאז

עז דעם מאנטאג, ביז ט אויפ־ האט םיטיגג דעד אפדיל. ^

ס מו פ ס מנ מ רי ץ אנ ל ו א מ ר ם  מןונ
ם ײ נ ם מ ן םי ע נ נ ח ע ס ע נ ר א  - פ

ר ; ע כ א מ ס ^ ר ת אין ו ײ ר פ ס

 אץ ארגאנײזעד שאגאלגערעאמט שעהן, מתארד
 צו םעלעגראם א איז באריכטעט קענעדע, ל.פאגסיעא

 באנײם דארט חאס יוניאן די אז דיגינםקי, יחנױדעגם
 פאו מאנופעקםשודערס קלאוק די מים אגרימענם יןם

n ײוײ קופעגדע יי r.־
o איז n די אויף חעכעחגגען די זײגען אנרימענט 
י ײאס יגירות  םשן־ זדן געקראגעז האמנן קלאיקמאמר י
די שלאמן ,1939—1938 צוױייאר, יון  געװארעו איעמ

 פאר סקײל םיניסום דעד םקײלס. יגימוטמ נײע יי «יז
שידמע די אק אדגײמצר יי  קלאוץ אין טאנען -מר

ה  •ראצענט m סים געחעבעדם דודכדעם זוערם «יי
סקיילס מרדי י געײיז וואסדמען י ר קראפט 1י מ ת  א

מעז דונג די אגרימנמ. «אי םנ  שבידות די אױף מ
מי n ״יי״ מ ק ליי  איז 1940 איז מקדאגעז חאמװ ק

חנ מ יײ טאס העכעדזסנעז ײסי ל מן װי  Ban צוליכ קיי
b p ם אײף פרײזעז די ז נדםלטז לפמג נ ל  שסיימן. מ

ט אתי־ w״ אניג ז מד י י מאמד ■ײםזױילימ אלט ײי

 װעחגס געהאלטעז װעט וואס קאנװעגשאן אינטערנעשאנעל
 3יונ עלפםען דעם ביז מאי טן27 דעם פון יארק נײ איז
 דער םון געװארען געמאכט זײנען אראגחשמענט׳ס די

 לאקאל־ אמ פרעזידענםען ודײס פון קאמיםע ספעציעלער
יארק• ניו פץ מענעדזשערס

 אינםערנעשאגאל, דער פון קאנװענשאן היײיאריגע די
 אינםערנע־ די וױיל קאגווענשאן, ױבילײ א איז וועלנע
 וחגט עקזיסםענץ, יעריגע סערציג איר ®ײערט שאנאל

 דער־ קאנװענשאנס יוניאז אנדעדע פון אויסצייכענעז זיך
 ®מ פראגראם דײבע אויסערגעװײנליך די וואס מים.

 חרכ־ װעם געסם, און דעלזגגאמז די פאר פארװײלונגען
 אינםטי־ אח קרעפםעז אײגענע אירע ®ח װעחת געפירט
 גתיסע די דעמאנםםרירעז קלאר װעם דאס םוציעם.

 אויפן נאר גים אינםערנעשאנאל דער ®ח דערגדײכונגעז
 מים־ די םאר געבים עקאנאמישען r» אינדוסםריעלעז

 שאםערישעז אח קולםודעלעז אױפן אייד נאד גלידעד.
געבים.
 דעם מאנםאג, װערען ערעפענט װעט קאנױענשאן די

 ריזי־ א &ים גארדען, םקװער פעדיםאן אין מאי, םען27
 נעמען אנםײל װעלען עם ױעלכען אין פעזמשעגם, גען

 אונםער אינםערנעשאגאל, דער םיז מיטגלידער התדערטער
 דער םון אפםײלונגען קולטור די פון דירעקציע דער

 דרא־ און גתפעז טאנץ אדקעםםערס, כאדען, n יתקמ.
ד אלע וחנלען אװענם זעלביגען דעם גרופען. מאטיישע  ח
 םארשטע־ ספעציעלע א בײװאױגען געסט איז לעגאםעז

 ערםאלגרײכער אײסערגעװײנליך ױניאג׳ם דער פון לונג
o,® שאפזגג r נידעלם״. און
 דעלעגאטעז אלע װעלען קאנװענשאן דער ®ון סוף *ום

 פראכטפולער דער אין װיק־ענד א פארברענגען געסט און
 אירע םאר האם אינםערנעשאנאל די װאם הײם זוסער

 — פענסילוױיניע פון בערג בלויע די אין סיטגלידער
 געלעגענהײם ספעציעלע א ןײן װעט דאס הויז. יוניטי די

 שםעט וױיטע די אין לאקאלס די פון דעלעגאטען די פאר
 זײערױניאןאוןװאםדהאט זען פחלאנד,צו םםײטט און

אױפגעטאן.
 אינ״ דער פץ גתים און כוח דעם דעמאנםםדירען צו

שןמאל  יאר־ נױ די האם יארק׳ גױ ארום את איז מתע
 באארד עקזעקוםיװ גענעראל דער ®ון אפםיילונג קער

 בײ םאג״ ״אינםערנעשאנאל ספעציעלען א אראנזשירם
 ײני• םעז2 ד^ם זונםאג, װעלם־אױסשםזןלונג דעד

טעק־ צו באשלאםעז האם עקזעקוםיװע גענעראל די
 אים וועם װעלכעם דאלאר׳ איץ מיט םיםגליד יעדען םען

 מים דאלאר א p® װערם אק םיקעם א צו בארעכטימן
 עטליכע׳■ צו אח װעלם־אויםשטעלונג דער צו צרמעל® א

 אםראקציעם אח אונםערהאלםוגגעז װיכםיגסםע די ®ח
 אראגזשירט אויד איז עס געװיזעז. דןמ־ם װערען װאס

 מער קריגעז וײלעז װעלמ מערםגלימ אז מװארען,
 קריגעז קענעז עס זאלעז ®אםיליע׳ זײעד ®אר יקעטסט

אנגעממעז איז באשלוס דער םיקעם. א םענם 50 ®אד

 דער p® מיםגלידער אלע אז ®אחיכערען צו געווארען
 זאלען אומגעגענד אץ יארק נױ ®מ אינםערגעשאנאל

 %pא אויסשטעלונג דער בײ םאג יענעם זיץ אנוועזענד
 P® איגטערנעשאנאל דער p® מאכט די דעמאנםטרירען

יארק. נױ אין אירע מיטגלידעד צאל גרויםע די
 גענעראל דער p® באשלוםען אנדעחנ די צװישען
 בא־ די געוועז איז מיטינג, דעם גײ באארד עקזעקוטיװ

 דודכ* װעם װאס קאסיםע, קרעדעגשעל דער p® שםימונג
 דעלעגאטען ערװײלטע די p® קרעדענשעלם די קוקען

 אריע־ רועלען אזױגע אויב אבחשעקשאנם. אױפנעמען pא
 זײנען קאמיםע דעד אין את. עס װעמען געגען קומען

̂נט חײם : y ujfSIHII ̂ באשםימט ®רעזיד
 װעיוו מיס טשערמאן; ,10 לאקאל p® נאגלער, איזידאר
 ;םעקרעטאר באארד, חשאינט סיטי קענזעס p® םאבין,
 מארגאלים, נױםהען ; 117 לאקאל p® צוקערפאז׳ ראובן

p® 48 לאקאל ®מ מאליסאגי, עדװארדא ; 22 לאקאל ; 
 P® םעלערנא׳ חשאזעף ; 62 לאקאל p® שאפירא, ®עני

 שיקאגאן & לאקאל p® ®רידמאן, מײער ;89 לאקאל
®p ^ מ ®ילאדעלפיע. ס^ לאקאל p® מעלאמעד. א

 צוזאמעגקוםען זיד װעם קאמי׳םע קרעדענשעל די
 חנר ®מ מם קאונםיל אק מאי, טעז16 דעם דאנערשםאג

 אח קלאגעז אויפצוגעמעז יארק נױ אין איגטעדנעשאנאל
 קענעז דעפאלט זיך װעלען מיטגלידער אבדזשעקשאגס.

קאמיםע. דער צו וועגדען
 אז באריבטעט, האם דוגינסקי ®רעזידענט וױ נאכדעם

 איז ®אלזגן עםליכע איז nr קלאגעז ארײמעקראגען האם ער
 געגעראל דער p® ®ארבאם דער געװארען פארלעצם

 בײ־ אדװערםײזמעגם׳ם, בעםען צו באארד עקזעקוםיװ
 בתים, בעלי צו טיקעםס ױפצןרקא® אדער געזוניילרסש

 װעלכעז ®אר םזזוחז, אדער געלם זײ בײ געמעז אדער
 גענע־ די האם אוםדירעקט, אדער דירעקם צוחגק איז עס

 באשטײעגז־ קאמיםע׳ םפעציעלע א באשםימם באארד ראל
®p הערי קרײנדלער, טשארלס פרעזידענטעז ווײם די 

 אט אונטערצוזוכען זימערמאן׳ םשארלם pא גרינבערג
 אי• דובינסקי 6®רעזידענ צו באריכטען pא קלאגען די

דעם. גער
 אױפגענוםעז אויד איז גאארד nan p® מיטינג בײם
 דער צו אמענדמעגם דעם וחנגען ®ראגע די געײארען

 אדער גרופעז אגצוהאלםען ®ארבאט װאס קאנסטיטדציע,
^ nan אין קלובען ג ו  עלעק־ ®אר טאנאםען דרײ חח א י
 מקאמעגדיחמ צו געװאחגז באשלאםעז איז עס שאנס.

 אגגע• ny^•® זאל ®ונקט nan אז קאטזענשאן, nyn «ו
 nan איז גתפעז, די אז צוגאב, nyn מים aanam האלשיינז

 lanam aan^yA זאלזנז לױבט,ny iyjn די וואם צײט
םאמז זײ װאס ayam®®'inap די nאD םלידnאנטװאn®א
aâ® זײ y^jm aaw®n® ynjm אין >®n8.

^ די ®ay ותנגעז nyn שטפלוגג ®nan p אימהגײ 
ל א « ^  ריד ®מנזיחגנט ny® pony® rarc’nn א צו נ

 •סי חני שזישזװ קאמף njmna nyn וחנמנז p® װזנלם
 מר panaynyy® זיינען ל. אװ ט. א. דזנר p® 4 אי.

האנזוזגנשא). nyn צו וואחנז
ל־ ®ײד האם באאח־ ^זנקוםיװ אלnyנyג די א ^

y די אז באתכם, א גממ in  nya®8oynn nart®yn®an? 
®D’an ג ®יןyנnyםםוייק אל ®p ט א גןףןױקםyלyגnאמy, 
8®i’nayo’ni סטתיקזנמ די ®vnianynwnp p ײ» 

 אעימנו״ nan p® חילף םינאגציזגלזג אוף מאראלע םול®
._________ קאםף• nyn אין נ^זאנאל
לי אויסגמו־גייטמװאחנז אויך שױן ®יז ®ס טי  יי,

אײנגעליחמ זאלמ מאס ,coyi p® nysnan p® ליםםזן



באארד דזשאינט מאכער)לאור)ר יארקער נױ ױ
אינםערגעשא• אונזער םון קאנװענשאן .י

 צו מאי. טען27 דעס זיך עםענט באל
דע־ קוםען וועלען קאנװענשאן דער

 און שטעט גרױםע פון לעגאםעז
אינםער־ די װאו שטעטלאך קליינע

 לױם וױרקט. און לעבט נעשאנאל
 װעט קאנװענשאן די וואו ®לעצער, די

 װעלען זיצונגען טעגליבע די מאו און ווערען געעםענט
 קאגווענשאז די אז משער, זיד םיר זײנען פארקומעז,

גרויסע. א גאו־ זײן װעט
 דאס גארדען, םקווער מעדיםאן גרויסען דעם אין

 װעט וועלט־שםאט, גרױםער דער פון פלאץ גרעםטע
 ארײן נעמט האל דער קאנװעגשאן. די עפענען זיד

 אוגםערנעמונג גרויסע יעדע טענשען. 20,000 איבער
 אינטעמאציאנאלער אדער גאציאנאלער ®ון מיטינג אדער

 װעלבער האל. גרױםען דעם איז םאר קוםט באדײטוע
 װעט צײט א אז גע׳חלומ׳ם 1910 אין האט קלאוקמאבער

 האל דעם אין װעם אינטערגעשאנאל זײער ווען קומען
? קאט־וענשאן איר עפענען
אמת״ היםטאריש. האל דער איז קלאוקמאכער די פאר

 פלאץ, זעלבעז דעם אויף ניט הײנם זיד געםינם ער
 האל דעם אין נאםען. זעלבען דעם טראגט ער אבער
 איז דעמאלט און — יוניאן קלאוקמאכער די זיך האט

 פארזא* — אינטערנעשאנאל גאגצע די געווען כסעט זי
 פדן םטרייק געגעראל גרױסעז דעם באשליםען צו םעלט
טער־גיא זארגוא tugDg טפדפעש ראי 30 ימפ ■1910
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 װאלטען מיר װען קאטועגשאן. איר דארט נעשאנאל
 אונז װאלם םען װען און בייגעװאויגם ניט אלײן דאם

 א געזאגט, זיכער מיר וואלטען דערצײלט, דעם וועגען
םאנטאזיע. א איז עס זאך, אויסגעטראבטע אן איז עס

 פאריןוםעז וועלען קאנװענשאן דער ®ון זיצונגעז די
י פאר איז ■לאץ דאם אייד האל• קארנעגי אין  קלזױק־ י

 לאק־אוט דעם אן אונז דערמאנמ עם היםםאריש. מאכער
 דער זיצען וועס עם װאו ביגע דער אויף .1916 םון

 די פירען צו איגטיערנעשאנאל אוגזער ®ח ■רעזידעגט
 פערזענליכ־ אזעלכע געזעסען דעמאלט זײנען קאנווענשאן,

 װי װעלט« אםת׳ער דער אויף שוץ זײנען העלכע קייםען׳
 און אנדערע׳ גאך איז אדלער פעליקס ז*ר. שיף. חשײקאב

 אנ־ זײ אוץ פאבריקאגטעז קלאוק די פארדאמט האבען
 פאר־ זײער פאר מײנונג עפעגטליכער דער פאר געקלאגט

 ®ער־ די און יוניאז קלאויןמאכער די צעגרעמן *ו ײד
 ״לעבען — ליד דאס מיםגעזונגען האבעז זענליכקייטען

 קאגױענשאן די װאו םײ חאלס, בײדע !״ יתיאן די זאל
 וועלען זיצוגגען אירע ױאד סײ זטן עפענען, זיך װעם

קלאוקמאבער. די פאר חיסםאריש זימען פארקומען,
,גערעכםיג־ די װען קאנגוענשאנס, פריערדיגע די צו

 דער פלעגט צייםונג, װעכענטליכע א געװען איז קײם
 אויםפירלימן אן געכען באארד דזשאיגס פון םעקרעטאר

 פאםירעגען די אוץ טעםעקײם דער וועגען באזײכם
 דעם איבער קאנווענשאן. צוױיטער דער און אייך צוױשען

 אײז בלױז איצם ערשימם ,גערעבטיגקײט״ די װאם
 גאנץ א מיט באנוגענען זיך מיר װעלעז טאנאט, א טאל

 םיט רעכענעז זיך םוזען םיר וױיל אימרבליק, קורמן
■לאץ.

אוופרדענמג אח שכירות
 נאך קלאוקמאכער דער קריגם שטונדע פער שכירות

 אירגעגד פון .ארבעסער, נאדעל קײן גרעסטע. די אלץ
 קלאוק־ דער וױ םםעגדארדס אזעלכע קריגם םאד, װעלכען
 מעז װען סטענדארדם, זײנע טויגען װאס אבער מאכער.
? ארביים כאגדעל דאם אװעק אים פין שלעפם
 םעז וחגלכער װעגען פראגע, אווערלעפינג דרעם די

 קאנוחנגשאן״ לעאטער דער בײ גערעדם םיל אזױ האט
 גע־ תאס אינםערנעשאגאל די געלײזט. ניט אלץ נאד איז

 ניט אמרומןטעם מלײח אי פראגא די פארײד א מאכמ
 אדוי־ אונםערשײר אן טאגאן םוםער א קאן װי גאקאנמ.

? ליב ביידע זײ האט ?י װזן קינוןר, אוױי שען
 טענס דעם וון אװערלעפינג דןד שייך איז װאס

 אז ?נעז3אושײפ אד גלויז מיר האגען טרײד אדיגגטל
מן װאלכע סוטס, ליידיס׳םעגי• די  גע־ פראדונירט ז״

מז ת  יד איז שיראדסאגופאקטט קלאוק זאראאת *ון ו
ט רואסן תאט — דאטײטאלגמאא דאד פון  חשא̂י

ly שן«ד די mm *מ>
 געיחװענעממביים פמ גןנ׳טאכס װערס ארבײט די

תז מאטבארס אתזעדע וזייל ד,  ויי
ו איז ן

לאנגער ע. לואיס פון
 קלאױןםאכסר באאח־ דחסאינם נױ־יארקער סעקרמםאר

ױניאן•

 «ו זיך קען קלאוקמאבער דער םיםטעם. םעקשאן דער
 געוויםעז א פאר פעגים פיר אדער דריי םון םיםטעם א

 האט ער צופאםען. ניט גארמעגט דעם פון ארבייט טייל
 גאגצען דעם געמאכט אליין שאפ אין לעכען גאנצען זיץ

 אײדער ליידיג ארומגײן גיבער ער וועט דארום גארםענט״
ארבײט. סעקשאן ארבײםען
 אמאל־ דער םון טאנוםעקטשורערם די טגע איז וואם

 האט םוטס״ מעניש לײדיס׳ די מאכען וועלכע גאמײטעד,
 גע־ ניט םארשריט גרויםען קיין באארד דזשאינט די

 גע• זײ זיינען אייגיגע, םון אויםנאם דער מיט מאבט.
 אפאלגאמײטעד דער םון קאגטראל דעם אוגטער בליבעז
ייניאז•

קאנװענשאן לעצםע די
 סשאינט די האט קאט־וענשאן לעצטער דעד אויף

 רעזאלוציע א דורך דעלעגאםען די אנגעזאגט באארד
 מאנופעק־ יארקעד נױ די מיט אגריםעגטם אונזערע אז

 אוים־ זיד האט קאנװעגשאז די אויס. גייען טשורערם
 רע־ דער םון ליבט דעם אין אוץ הויד דער צו געהויבעז
 פאר־ קלאוקמאבער יארקער נױ די זי האט זאלוציע
איז זײז גיסינו pyn זײ װאס יצעשס עיעד ןשפדאבע

 װעלען די מיט זיך װעלען םאבריקאנםען קלאוק ךי פאל
שלאגעז•

 םון פירערשאםט די האם קאגװענשאן דער נאך
 אנ* בראש, דובעםקי ירעזידענט מיט באארד, חשאיגם

 אםאםי־ םארשידענע די מיט קאגםערירען צו געפאגגעז
 פאדערוגגען, אנדערע אויסער האט, ױניאן די איישאגם.

 ששדג־ קירצערע םאר פאדערוע א אדויסגעשטעלט אײד
 םיט קאנפערענצען די סטאגדארדס. העכערע און דען
 א אונטער אנגעםאנגען זיד האבען מאגוםעקטשורערס די

 סון גײםט א אין געגאנגען איז אלעס חימעל. לויםעחגז
 צו צוגעשטימם האנען מאנוםעקטשורערם די שלום.
 שטיק די אץ װאך א דאלאר 6 פון חעכערוע א געבעז
 געםעטעלםע די אויף פראצענט 10 טיז העבערוע א הענט

 א געװען כמעט אויך זײנען שטוגדען די ■רײזען.
 צוגע־ האבען אסאסיאיישאנס די םראגע. געםעםעלטע

 אנ־ אוינ ארבײטם־װאד, שטונדיגע 32% א צו שטימט
 אינ־ דרעס די זיבען אין האבעגדיג אסאסיאיישאנס, דעויע

 נאני אלעם שטוגדען. זײערע רעדוצירען ױעלען דוםטרי,
 פאר־ האט ױגיאן די װען אבען זיד. דוכט געגעכעז,

 מאבען מחען מאטפעקםשורערם קלאוק די אז לאבגט
 די מאבען זײ וױ אזוי וונקט סוטס מעניש לײדים׳ די

 יזשא־ דער פץ קאגטראל דעס אונמער קלאוקס רעגעלע
 פארוואלקענט היםעל לױטערער דער איז באארד. יגט

 אר־ דער פון געטטאפס האט אינדוםטרי די און געװארעז
 נישט טשערמאן אוםפארטײאישעד דער װאלט בייט.

 דער דעמאלם װאלט סיטואציע, דער אין ארײגגעקומען
 ערנ־ זעהר א אין געװארען פארװאגדעלם טטאועדזש

 פאר־ טשערסאן, אוםפארםײאישער דער םםרײק. סטען
 א איז יוניאן דער ®ון פאדלאנג דער אז שטעהענדיג
 ױגקמ, דער גונםטעז צו באשלאםעז האם יושר׳דמער

 גע־ לויםער צוריק איז חיטעל װאלקענדיגער דער אץ
װארעזי

פאו־ גאװארען אוגםערגעשריבען איז אגריםעגט דער
 דעד אין מאל ערשםע דאס איז דאס צייט. יאר דרײ

 אזא םאר געמאכט װעדט אגוימעגט אן וואם געשיכטע
 גע־ איז אגרימעגט דדײ־יאריגער א צו ןיים. לאנגער

 אוג־ וזי טרעיד צרח׳דיגען אזא אין יוניאן א פאר זוגם
ר פאבריקאנט א ווערעז קאן אימער װאו זערער, מ  אי
 םים פר»גע. א איז קאפיםאל, וױיגיג מיט אח גאכט,

פאתעטצן. גיט איצט זיד איד וױל ®ראגע דער
 אונטערציחען װעם אינטערגעשאנאל אוגזער װען

 לעצטער דער צווישען םעםיגקײט איר פון הכל סך דעם
ר און  אויסגײז וױיטער וועלען קאנוועגשאן, מייגטיגער דן

 װעט קאנװענשאן די וױ באלו ןגריסענטט. אוגזערע
 יוניאן דער פון פירערשאפט די וועם פאראיכער, זײז

 אג־ קאלעקםיװעז נײעם א ווןגען צזרלרײאנאפ אנפאנגעז
 זי־ םיט זאגעז ניט קאן יזײמר טרעיד. אין ריפענם

 די וזי םר״ו. אין ®ארקוופאן װןט עט וואם מרקײט
געלאזט טאניפעקטשורערט די האבצן איצט, שםײס לאגע

 וײ גאר קאנםערירעז, צו גרײם זײנען זיי אז וױםען
 פא• די װאם שטעלען. צו פאדערועען געװיםע האבען

 עפעטד דער אץ בםוד• זײ האלטעז זײנען, דערובגען
 אחיסגע■ גיט נאד םאדערוגגען די די האבען ליכקייט
בראכט.

1זי ביים פירערשאפם די
 זיך האם יאר דרײ לעצטע די ®ון לויף דעם אין

 גע• באאח־ חשאינם דער םון פירערשאפט הויפט די
 געװען אמ װעלכער נאגלער, איזידאר ברודער ביטען.

 באאוז חשאיגט דער םון מענעדזשער געגעראל דער
 פארלאזען צו באשלאםען האט צײט. יאר 11 גםעם
 לןמאל זײן דיגען קאנען זאל ער אום אמט הויכען דעם
 פארלאנג דער מעמבער. א איז ער װעלכען םון ,10
 דעו פון םירערשאםט ידי איבערנעמען זאל נאגלער אז

 חשן• די קאםערם. די םון געקומען איז ױניאן קאטערס
 אװעק• געװאלם גיט גאגלער׳ן ברודער האט באארד ינט

 םאר־ דעם אױף האט חבינםקי, פרעזידענט אויך לאזען,
 גאגלער׳ן ברודער אויפגעפאדערט קאמיטע דער ®ון לאע

 דעך אבער באארד, דזשאיגם דער מיט םארבלייבען צו
 r» 10 לאקאל ®מ עלעמענם טעטיגען דעם פון דרוק

 עגגד געקאנט ניט זײ האט ער אז שטארק אזױ געװען
זאגעז•

 עגםשטאנען באארד דזשאינט דער פאר איז עס
זײן צו ®ערזאן םזנהיגםםע די איז װער פראגע: די

נאשטאנען איז װעלכע קאמיטע די ? גאכםאלגער זײן
נשטשדנײא

 •ון םעגעדזשער דער כרעסלאוו, חשאזעף אז באשלאםען
 םארנעטען צו פעחאן פאסיגםטע די איז ,35 לאקאל

 t אלס ערפארונג די האט ער אפים. װיבטעען דעם
 געבען צו וױלען אוץ מז דעם האט ער און םוער ניאן
 אזױ שװאונג. נויטיגען דעם כאארד דזשאינט דער
 דובינסקי ®רעזידעגט געדעגקם אים װעגען אויך האט
 הענ־ דעם אלם אים, ®מ געװאלט האט קאטיטע די װען

 ן העחנז אינםערנעשאנאל, אונזער ®ח אפיסער ססען
ך דזשאינם דעם םאר פאװואלטער א װעגען מיינוגג  נ

אפים. ארד
 on אנצוטאן גרייט געװען איז ברעסלאוו ברודער

 ןו ®דאכלעפען. קאםיליצירטע פילע זײגע מיט כאמעט,
 װעלכען םיט לאקאל זײז םארלאזען צו גדייט געווען איז
 דער צו טעןקו און פארבונדען יארען פילע געװעז איז ער

 1<י באארי עקזעקוטיװ די אבער באארד. דזשאיגם
 חאמן פרעםערם, קלאוק פזין באװעגוגג א מיט 35 לאקאל

אװעקלאזען. געװאלט גיט איפ
 אדםיגי־ אן געדוארעז געשאפען דעריכער איז עס

 צוקערםאו, ר. ®ון באשטעהעגדיג קאמיטע, סטראטיװע
 ברעםלאװ, חשאועף נאגלער, איזידאר סארקין, איזידאר
 אלס ברעםלאװ, לעמקאײת. ם. און מאליםאגי עדווארד

 ח» איבערגעטפעז האם קאמיטע׳ דער ®ון טשערמאז
 םארשםעגדיגתג דער מיט באארד דזשאיגט ®דן אפיס

 געפומז אפיס דעם פאר װעט פערזאז פאסענדע א ניז
װערעז.

 פאועד ער האט קאםיםע דער פון טשערמאן אלס
 חײזור ארדער מעיל די ברעגגעז צו קאמפעין דעם זעצט

 חשאיטז פדן קאנטואל אונטער׳ן סםארם טשעין און
 ייז געװעז אח ער װאם צײם קורצער דער אין באארד.

 סיס אגרימענט אן שליסען צו געלונגען אים איז אפיס
 אימד׳ז טטארס 160 האט װעלכע פירפע לערנער דער

 •יי־ יוניזט ®ח קלאוקם אירע קױ«װ װעם זי אז לאנד,
 יייד דער אייד אזױ »ת מאטפעקטשורערם קלאוק פעם.

 יי באגריםט האכען םדייד ®ח םשערמאז פארטייאישער
־. ־.. געשעחעגיש.

®1wtf דער מון סשעו&וז דעד ןלס ברעסמוו,
B B■ I I B  B h M M f e t e l l t e l l B-------B I B l a  laA B M ------------IB קאגםד̂י א געשלאםעז אויך האס קאמיםע, סטראםיװער 

 1אי אױט גיים װעלכער אײגענםיםער, םראק די סיט
̂ראקטען די םים צײם דערזעלבער  איןגאגמ קאנ

 ד• חאמז יוניאן דלד איז מאנמג םרעיד. קלאוק
 i קאםיםע אדםיניסםראטױדע דער פון אױפטו

וױדןר יוניאן דעד אין אגדערע װיבטיג. גזם
B^ IB B kB B B B B B B B IB  M l ^ B B  B n  l U B i m n f e l m  n B M  אײגענטימער טראק די םים קאנטראקט דעם|

 W וואו טרןיד א איז ורײל וױכטיג, זעהר פאו
 אוט־אװ־עאון, פון זאגלעמע®ר דא

די סוו שעפער, ײגיאן
״ _______̂ ״ ____אײגעגםיםער םראק םיט

י  y ®י® זגז״ס דזלאסםזו באןרי טײשאע י
װוז קאסיטא אדטיניםסואםיװער דעד פון ארבײם גי
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 ■ער־ 6 פון באשמאנמ איז קאמיםע די הגם צוםרידען.
האנט. אײן האט געארבײט אבער זאגען,

גע־ תאט קאמיטע חנר ®מ טשערמאז דער װי אזוי
 האט ער װי דעם נאן־ לאקאל זײן צו צוריקגיץ סתט

 בא־ חשאינט דער םאר צײט מאגאטעז 5 אװעקגעגעבען
 איז־ בתדער אויף געאייגיגט ױניאן די זיך האט ארד,
 מע־ געגעראל דער געווען את װעלכער פײנגערג, ראעל

 אינער־ דעם םאר נאך באארד חשאעט פון נעדזשער
תזר קריג. ליכען  ער האט געקומען, אהער איז ער אי

 ®אםיפישען דעם אויף איגטעתעשאנאל דער פארטראטען
?אוטט.

 יארק נױ אין געטראפען האט פײנבערג איזראעל •
 מאכלים שײערע זעהר מיט נאר טיש, געדעקםען שײנעם א

 פראבלעמען. רײהע א געםונעז דא האט ער עםען. צו
 ארבײט לאין ביליגע די װאס פראבלעם דעם זײ צװישען

 ארבײט ביליגע די יארק. גױ ®מ ארױםגעםירט װערט
 טוײ ®מ הײזער די געװארעמם יארען םילע םאר האט

 ארבײס דער בײ פאכען. אלע ®ת קלאוקמאכער זענטער
 לע־ א געמאכט אמ געאו־בײט זײ םון טויזענטער האנעז
 בכבוד׳יגע ערצויגען פארדינםטען די םון האבען די בעץ.•

 ארױםגע־ ארבײט גאנצע די װערט הײנט, פאמיליעם.
 ®אר־ אין אױפנעטאכט װערם אמ יארק נױ ®ון סירט

 אומער פון מעמבערם םון אמת, שטעדםלאך, שידענע
זרנטערגעשאנאל.

אפיס, אין ארײן איז ער װי גלײך פיעבערג, ברודער
 אין לאגע דער מיט באקענען גענומען באלד זיך האט

 משאעט די װעלפע מים פראבלעמעז די מיט אמ טרעײ
 נע־ געדארפט ניט אים האט עס זיך. ראגגעלט נאארד

יארק נױ אין אז אויםצוגעפינען צײט פיל מעז
סשורערקסעפופאג אד

זײנעז

 אײגגעשטעלם טעריטאריע דער איז באארי חשאינט די
םעטיגקײט. פארצווײגםע א

שםיצמ געזעמסאפטליכע
 די װעלכע אין ®ראבלעמעז פון געראסנעל דעם אין
 איבערהויפם און תמיד, זיך געפינט באארד חשאינט

 צייט, שלעכםער דער דאנק א יאר׳ פאר לעצםע די אין
 קלאוק־ די תםען צו אפגעהאלםען ניט איהר דאם האם

 פרא־ געזעלשאפםליכע אין אגםײל אן נעמען צו מאכער
 די פון וױי־געשרײ דער באדײםונג. מיכטיגער םון גען

 לענ• דיקטאםארישע די ®מ פארםריבענע און פארםאלגטע
י אין אפגעקלובגען שםאו־ק זעהר האם דער,  אויערען י

מעמבערם. אונזערע ®ת
 ב. וועלכן קאמיטעט, ארבײטער אידישער דער
 װעלכער און לעבעז זײן בײ ארגאניזירט האט װלאדעק

 די געתםען האט טויט, זײן באך ארבײט זײן םאר זעצט
 צו גאם אידישער דער ®ון ארבייטערשאפט ארגאניזירטזנ

 איז מאכם װאו לענדער די םזן םליבםלינגע די העלפען
 ארבײס טאג א באשלאםעז האט קאנםערענץ די רעכט.

 האבען וועלכע ארגאניזאציעס די םון מעמבערם אלע ®ױ
 חשאינט *ונזער אפגערוםעז. קאנפערענץ דער צו זיך

 דורכ־ באשלום דעם האבען לאקאלס איהרע פיט באארד
גוטגעהײסעז. איהם האבען די װי גײםט דעם אין געםירט

אר־ טאג דעם דזרך האט אינטעתעשאגעל אונזער
 איבער־ יארק נײ אין סrארגאג^אצ איהרע אלע םון בײט

 האבען םוםע דער צו .$235.000 קאמיםעט דעם געגעבען
 100,000 איבער בײגעשםײערם אלײן קלאוקמאכער די

 בא- חשאינט אונוער *ז פארשםענדליך איז עם דאלאר.
ײ. געװען אח אינטערגעשאנאל, די אויד אזױ אח א
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 קלאוקפאכער, די ®ון מישטײערונג דער מיט שטאלז

 געגעבען האבען קלאוקפאכער די װען םחאז דער זגם
 זעהר געוחװ איז פליכטלינגע, די םאר ארבײט טאג דעם

שלעכטער. א

\ דעמנגאםפן ,1װילקאםמ
 דעלעגאםען אהער שיקען װעלכע לאקאלם אלע ניט

 בא־ חשאיגט אוגזער װעגען װײםען קאנװענשאן דער צו
 יאו־ק נױ םון ײניאן קלאוקמאכער דער װעגען אח־.

 אנגע־ זיך האבען װעלכע לאקאלם די בלױז וױיסען
 האבען קלאוקמאכער די וױ נאכדעם ארגאגיזירען פאנגען

 פון דעלעגאםען די םםרײק. געגעראל זײער געװאונען
 דעם םים כאקאנט גיט דאך זײנעז לאקאלם ױעע די

 געװען עס איז א. ר. j די במ אז פאקט היםטארישען
 םיט האם װעלכע יארק גױ פון ױגיאן קלאוקמאכער די

 פון הענם די געשטארקט כח מאראלישען גרױסען איהר
 מיט געהאלפען איהר האט זי אינטעתעשאנאל. דער

 און םעריטאריעם נײע םאר קעמםע פירעז צו פינאגצען
 איהרע װאו מארקעטם די אין אײנםלום גרעסערען א פאר

 געװיגען צו שאנםעז שדואכע געהאט האבען לאקאלם
אינםעתעשאגאל. זײער םון הילף נױטיגער דער אהן

■ b M    . B M  b . ■ B i n  BIB te |B B B  B M a m M I B  B M B M ft M B |Bהאס איגטערנעשאגאל די װןזם גוםרידעז דעען מיר 
 װילען ערשםענם קאנװענשאן. איהר געבראכם אהער

 זײער גרױם וױ זעהן ואלען םע&כערס אונזערע אז םיר
 זיי וועלען דאם און אױסגעזואקסען, איז אינטערגעשאגאל

 װעלען וואם- דעלעגאםען צאהל דער דורך זעהן קענען
 אז םיר וױלען צוױיםענם קאגװעגשאן. דער צו קומעז

 בא־ זיך זאלען לאקאלס יונגע די פון דעלעגאםען די
יוניאן. קלאוקפאכער יארקער ניו דער םים קענען

אנדערשד ערגעץ די מאבען ארבײם זײער אבער רופם
גע• אמ ®לאן א פארמולירט גלייך האם פיינבערג

 ביליגער דער ®ון מאנוםעקטשורערס די װיסען לאזם
 איז תמס שאו האבען װילען זײ אויב אז ארבײט.ן ליין
 גע־ א פראדוצירען דארםעז אױך זײ װעלעז יארק, נױ

 שע־ יארקער נױ די איז ארבײט זײער ®ח םײל װיסעז
 כאגעגענט האט ער אז פארשםענדליך איז עס פער.
 די מצד תירוצים םארשידענע אמ שװעריגקײטעז פילע

 ניט אים האמן שםעחמען די אבער מאנוםעקטשורערם,
 דדוק דעם אוגםער ®לאן. דעם דורכצוםירען אפגעשםעלט

 זיד מאנופעקטשורערם די האבען פייגבעוע ברודער פון
ר וױפיל דערצו. צוגעשטימם און ןןגויגען  ®ון «

 גע־ םעזאז םפריגג םארגאנגענעם דעם איז ארכײם דער
ױ די אין געװארעז מאכט  מען קען שעיער, יארקער נ
 מאנופעקםשורערס אז יא וױיםעז מיר װיםעז• גיט גענוי
יוניאן. דער םון פארלאגג דעם גאכגעקומען זײנען

 קאס* זןאפעמדג כלױז נים האס םײנבעדג ברודער
 האם $ר נאר ®ראבלעםען, איגדוםםריעלע פליצירטע

 שחאך. םינאנציעל באארד חשאינמ דעם געםראפען אייד
 א געלעגם באארד חשאינם די האט 1935 איז נאד

 דער איז צײט יאר 5 די םאר און דאלאר 10 ®ון טעקס
 ארגאניזאציאגם־ דעם םאר געװארען פארברויכט םעקם

^. דער ®ץ אפאראם ײנ
 לאנג ®ץ שייו האם קאמיםע אדמיניםטראםױוע די
 דזשאינם די אום אז קלאוקמאכער די אעעזאגם געהאט
ײ «  מים און קאנמראל איהר מיט אגגײז קאנען זאל מ

 זײ װעלען טרעיז־, אין איבלען די געגעז קאםף איזזר
םיטלען. נױםיגע די געבען מײעז ייחר

 אגיסאציע די פארגעהנצס האמ פילנבערג נרויער
 קלאוקמאכער די באארד. חשאינט דעם פאר םעקס א פאר

מן מ  תאכען זײ םעקס. דעם באשלאסען םיזאז דעם צו י
 » וױםעגדיג גײסט, בעםםעז דעם איו גאשלאסעז דאס

ײט.ארב איחר מיט אנצוגײז מיטלען חאבעז מת יוניאן יי
אויפמערקזאמ־ ®יל געשאגקען אויד האם םײנבערג

 טעריסאריע. ברוקלינער דער ®ון פראבלעמען די קײט
י איז בײקליז  ניט באװאוםט. גום זעהר קלאוקמאכער י
 דיסקו־ בתקלץ ®ראנע די געחערט זײ חאבען יײנמאל

 מריסאריע א איז מיטינגעז• לאקאל גײזײעחנ םרם
ס מד ודאלטען װעלמ קאנםרקםארם דא זײנעז ®ן  גי

ד די םוז סטדײטם״... <ױם »סוטס סראגעז מיאיפט  י
 אין זײן מוז און דעי׳-חאד T* יײז שםענז־ע ניאז

 נממד מגעיאל דער מעממרס. די מיט דעגאדבמו
o מאדיםיצירעז «ו באשלאסען מט ײמי־ n ײנײ 
ײ מו י  apt m חגייטאייעג דער אין קאגםראל ®מ י

ט מל ^ ײגג  די »ץ וױ אווי םאשינערי. די י
מ א חנחר אנמקלימז ײד חאם טייער ל«ט, מדיג

י ײ

1 ו7.)א«רײטארםװניאןלאר קלאוין דער אין
ץ 119 מ א ש ח נ ע , נ ן א ל םסנמחשסר ^

 את 117 לאקאל אפערייטאר ,לאוקם
 דער אלם באװאוסס שםענדיג פון

 לאקאל קאכעבדיגער ברױזענדער,
לע־ זיך מען באוועגט ערגעץ אויב

 לעבעדײ אונז בײ דאס איז בעדיג,
גער.

 פאר װאל־קאמיײז לעצםער אוגזער
 חיצי* געװען אויך דעריבער איז דעלעגאםען. קאנװענשאן

 װאל־קאמפײז אין אטש3 איבעראל. וױ ראשיגער, גער.
 אדםיניםטדאציע קײבע פארדויקעלט געװען ניט זײנען
 דאך האבען ■ראבלע&ען, טרײד לאקאלע קײנע איז אישום
 וזאלען די אין ײליגמגאמ זיך םיטגלידער 6000 קארגע

 אינםערעם װארימםטען דעם ארויםגעװיזען האבען און
®אםיתגען. די אמ

 װאלעז די דורך האם םיםגלידערשאםם בריינדע די
 צו װארגונג שארםע איר געגעבען ווארט, איר געזאגם

 זיד האבען װעלכע פיילער*, און :רעגק אלם־נײע די
 דאם אן װעגען, אפאליגע ױיערע אויף ®ארנומען וױדער

 לעצםע די בײ פארווארםען האבען םיםגלידער די מאס
 אוםקערען... ניט םער זיך װעם דאט, וואלען, לאקאלע
אדמיניםםראציע די איז ערװארםעם, האבען מיר װי
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 דעם װײטער אויף געקראגען אויך
םעםיגקײםען. און פאליםיס אירע םאר מאנדאט

 געםיטער צעחיצםע די פאאיבער, דעען ײאלעז די
 ױארשײג־ ױך געבען אײגיגע בארוהיגם. אביםעל זײנען

 ײאלעז. די פון אױסגאנג װעגען הגפש חשבח או ליך
 גאנג־ נארמאלעז זײן סים אז וױדער גײם לאקאל דער

 אטיס אח א»געהאלמז. װערען מיטיסנעז שא■ צעגדליגער
װערעז קאמפלײםנס הוגדערטער ויד. רח־ערם לאקאל ®ון

I B B im B B n ia ^ B B  BBAB ----— * --- געשליכםעם. און ווױסגעטסען------------ — —--
 שזחר א לעצטענם תרץ נײען טארצתיסאפ קלאוק די

א, םום לאקאל דער און גקײס,יאולארגײמס ךע  װאם א
ם ליגדעחװ צו מעגליך, לידטעגש גאר איז רדי ת  פאיי
פראבלעג^ גען

 אקצמ דנישאלגרײכע א עפירמגתדפ האגצן מיר
jf נאצוג »יז m m m י יײ איז מאשיגעז גאד י י  מ
yy באועצען »רן 'w 'am, 1«יי*ק״ט<ױש די אץטר, 

v ®װ טאגנגצגמ האנעז טיר װאס w n f o  i xm w nm. 
מװואריײ צוגעשטצלט זיימן סאשיגצן צאל חיבשע ן

 גע־ באזעצם זײגען ארבייטסלאזע הוגדערם עטליכע און
שעפער. די אין װארען

ים. אין טראפען א װי געווען דאס איז געוױינליך
 ארבײטס־ די גאהאלפען ,אוין דעריבער האבען מיר

 די לױט סוםען, טענדעידיבא מיט םיטגלידער לאזע
 חײ־יאר װײל לאקאל. םת מעגליכקײםען פיגאנציעלע

צװעק. דעם פאו פאגדעץ טועציעלע קײן גיס םיר האנען
 םים איצט זיך כאשעפטיגט אדמיניםטראציע אונזער

 ־יגירפיציימא צוגרײמען :עגינים װיכםיגע זײער צוױי
 אג־ צוקונםטימן אונזער פאר אויםבעםערונגען און גען

 אמזערע צוגרײםען און בתים בעלי די םיט רימענט
 קאנ• קוסענדער דער צו פארשלאגען און טיצצלוןרעז

אינםערנעשאגאל. אונזער םון ויענשאן
 ניט אלעגםײן אין זײנען אגריםענםם אונזערע כאטש

 אזעלכע םארגעקוםען לעצטענם אכער זײנען שלעכםע, קײן
 פאדערען עם אז םרייד, אונזער אין ענדערומען שארפע

זיד םאדעחנז עם אױסבעםעתנגען. ראדיקאלע זיך
b | b | B  | B  B IB  M M M B I M B I B B  n M M M B B M B  u f t a  אר־ ד אז גאראנםיעס, געזיכערטע און כללים פעסמע----------------- — 1 1----- 

w נױ די םון בעם n r קייק־ ניט זיד זאל קלאוקפאכער 
 אױםער אנדערש ערגעץ קאפ־שװיגדעלעריש אזוי לען
 געמן טאסנאםען שםארקערע זיך פאז־עהז ן» קא־ק. גױ
 גרײםעז דערימר בתים. בעלי םשיזלער פח אפעטיםעז די

 איצד צילען װעלכע ,עסדאצינעעקאסר פאסיגע צו מיר
איבלען. די אט שאסעז

 אױך אמ םאיוצלאדאו קאטוענשאן אונזערע וועגען
 איז אינםערבעשאנעל אתמר אז וױיסען םיד זעלבע. דאט

 ®ארמד קריגעז צו אגרעםיױ און יראגרעסיװ, מעכםיג,
 »יז דאד ארבײםער, קלײדער פרױען די פאר סערתגען

 לא־ אונזעי אויםבעסערונגען. פאר פלאץ גענוג פאראן
 געטינלו צו טyסyרyיגמאראפ הויפטזאכליד איז קאל

 זאל םיםגלידער אוטערע פון ארנעט די אז מיטלען
 ®•ר־ *ז קאנקורענץ סאדם יעדען געגען ײערען באשיצס
 םאכעז׳ פון צי ,אוױטאוץ אוס פון איז דאס צי כאפונג,
 אײ־ י»י«ע ®וז לעזמיי זײמז יוגיאנם לקאאל װעםעגם

 שםײעז װאם שעפעד פון אחװ־ אמםעתעשאנאל, גענער
■ציײטטאטאלגא דער פון קאנםראל אוגםערן
 דער ידן םאראמטערעםירט זײער אױך זײגעז מיר

 רגאנידחמא צו ןקאטפײ איגםענסיװעז אז פון וזדמירונג
 ארײגגערימנם צענםצרם, קלאוק אומארגאגיזירטע אלע

 דיט ח״זאד. דאדדא ט«*ל און טארסססשציך די
 אױסצו־ ■ראבלעסען, סך א גאד אין מריסגחאגטיאיאפ

 איגייסט־ אונזעד איז צושםאגד איצםימז מםעמןתם
ד וױ רי«,  דמוואױלויין יאר ארגאניזאניןס, אונזעויע ״י
ניי תי טים ,,חװסגאפױ אוגזצת פון ײ ײי  איו מ
%אינמרנןשאגעל. טשנסיגער אתתד ®ון זדלוי סמזעךאק
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אנרסןנט ?לאמ נאדם א־נםערנעשאנעל
 אוגטערהאנדלונגען וואכען אייגיגע אך

מאנופעק־ קלאוק־און־סוט דער מיט
 «ו געקומען איז אםם׳ן, טשורערם

 דער וועלכעז לויט םארשםענדעונג א
 גייט װעלכער אגרימעגט קאלעקטױוער

אויף באנײט ווערט ױני״ אין אוים
/ יאר. ונוױי גאך

 איז אגרימענט קאלעקטױוען דעם םון באגייאוגג די
 םאגט־ אין אינטערנעשאנעל אונזער םאר זיג גרויסער א

 ערשטען אלעם צו אוחאכע. איין וױ מער צו־ליב רעאל
 באדינ־ ױניאן םטאגילע אגהאלטען צו אונז געלינגט

 גראדע זײגען מיר קאמף. א אהן טרעיד אין גונגען
 האבען מיר קאמף. םעגליכען א פאר גרײט מײעז

 ארױם־ האבען מאנוםעקטשורערם געװיםע אז באמערקם,
 פארשטענ־ םרידליכע א שטערען צו טענדענץ א געוויזען
 לימ־העבעחבגען די מים צופרידעז ניט זײענדיג דיגונג״
 מא־ די געקראגעז. געהאט לעצםענס האבען מיר װעלכע

 אז אײנגעזעהען׳ ענדליך דאך האכען גוםעקטשורערם
 אין מאראינםערעםירםע אלע פאר בעםער זײז וועט עם

 םארשםענדי־ א צו קו&ען זאלען מיר דאם טרעיד, דעם
 איז ױניאן אונזער אז איינגעזעהען, האבען זײ גוגג.

 דערפאלג־ א גוײזיג, אױב אנםירען, צו געגוג שםארק
י רעבט. איר סאר קאמף רײבעז

 װיכ־ אדיך איז אגריםענט דעם םוץ באױיאונג די
צ־ממצגיא די ס.קנדפושטאג ןשעיעגסז־אסט

 דרעם־ אין גלנעראל־םםרײק א ערב איצט איז שאגעל
 גע־ או» םיט האבען מאנופעקטשורערס די טרעיד.
 זײ •אליטיק. שעדליכע איצם אײן• שיילעז און שפילם
 קעם־ צו בעםער זײ זיך לױנט עם אז אלץ, נאך םײנעז

מז נים און אונז געגען פען א  םרעיד. אין שלום קײן ה
 קלאויןס־ אין אגרימענם דעם םת באנײאוגג דער טיט

 פאקט, דער עןאכאוגטערשטד אמאל נאך װערט םרעיד
 אח זיכער םער דינען טחױד א איז באדיעוגגעז אז

 צװישען באציאועען נארמאלע הערשען עס וחנז סםאביל
 כאזים דעם אויף פאגוםעקםשורעדס זױ איז יוניאז דער
* אגרימענט. קאלעקםײחמ א פון

 םון •ונקםען וױכםיגערע די אימרגעבען װעל איך
אגרימענם. באנײםען דעם

 איז וואס פראצענט 5 םיז לויךהעכערומעז צוױי די
 ערשטעז דעם בעל־מלאבות אלע *ו געװארעז געגעבען
 .1938 יולי, ערשםען דעם קאםערם די *ו אץ יאנואר,

 יאנואר• ערשטען דעם בעידמלאכווז אבדערע די ונו און
 לױך דעם אין וועחנן אײבגעשלאסעז דאדםען ,1939
 שטיק־ארבײם פאר םײ אגריפענט, נײעם דעם םיז םקײל

װאך־ארבײם. פאר םײ און
 גע־ געגעבען איו װאם העכערונג פראמגט 6 די
 װעדעז באםראבם זאל 1940 יאנואר ערשטען דעם װארעז

עלעז א םאר מי  אויםערגעוױינליכער אן *וליב צוגאב םי
ר פעןאגעש זיד האט װאם לאגע מ  — םלחמה דער אי

 די אט לעבעגם־םיטלען. פאר •רײזען םת חעכערונג די
 לױן־ דעם איז אײגגעשלאסעז גים װערט העכערוגג

 אנ־ וועט עם אגרימענם. עןװעקסיל?א סון סמענדאח־
 די אט לײד־כל־זםז צום צוגאב אלס װערען געהאלטעז
דױעחװ• װעט לאגע דריגגענדע
 פאר ix רעכם דאס האכען וועלען אדדים ביידע

 7ל טח פדײזעז די אויב לײז אין רעװיזיע א לאנגעז
 אינפארמאאיע לויט אנדערעז, זיד װעלען בענם־מיטלען

 איז עם םםאםיםםיקם. אח ביירא דאםיניאן דער פון
ריג מ  האם •ונקט דאזיגעז דעם מיט אז זאגען, או אי

ך יוגקמ די  •דײזעז די װעלען םאםער־ באװארענט זי
 אבנארםאלער אז *ו שטײמן פלואים לעבענס־םיטלען פון

 פארװיקעלט באװאוסם, וױ אי«ם, איז קאנאדע וט*ד.
 פארװאלסעז ײד דארף וואס לאנד א אץ איז קריג איז

 זיכער. זײן נישם םען קאן מלחמזדגודזשעם, א מים
חאז פ עז ײז ר  שםענדיג אנהאלםעז זאלעז לעבענם־פיםלעז ט
סםענדארד. נאראםעלען א

 זײ אױב — מיסקיס «ש’יו«*ווי די אין ענדערמממ
ע וװליב װער«ז געמאכם דארפעז זאלען ס ר ענינ  לע־ מ

שליז ם־מי ל וװיײ פארקתמז דארפעז — פרײזעז מנ  מ
 באר־יכםעז ישעססיססאס די טיס אײגקלאנג אק יאר א

ארוים־ וחמ־ז װעלמ אנבעסם־מיסלאז, פיז קאםםעז ן
סמםיסםיקס, אװ כיודא דאממיאן דער טון
w* ױגי יסימ a rn  o n  r יז איטבאאדא• r*
ײז גײעז זײ ז אי י באכדעם טעג 80 קר»וט י

שעהן. בעדנארד פון
י. װ״ ג. ל. א• גענעראד־ארגאנאיזער

 פאר־ ווערען גיםערעז סטאטיסטישע דאזיגע די װי
עפענטליכט.

 פח ■רײזען די איז ענדערונג אן פאר קומט עם אױב
ט, 20 ביז 15 אויף לעבענם־םיטלען אמנ  אדױשען אין •ר

 אומפארטײאישער דער דארף דאז פעריאדען׳ חדשים 6 די
 אין רעדואירונג אדער העכערונג אנװענדען.די טשערמאן

 ■דײדעגדע־ די וױ דעם נאך טעג 30 פון פעריאדע א
 פארשםא־ אבער װערם עם םארעםעגטליכם. װערען רוגגעז

לויז װערען געמאכט קענעז ענדערונגעז די אט אז נעז,  נ
 אנ־ ײעחנז באדינגוגגען און עגדעדוגגען זעלביגע די װען

 אינ־ םוט אח קלאיק טאראגטער דער אין אויך געווענדעט
דוסטרי.
 אגדימענט. דעם פון הויפט־פוגקםעז די זײנעז דאס
 װערעז אײםגעארבײט דארםען אײנמלהײטעז געוױסע

 !ײטװײליגעז דעם אויף דדים.1 בײדע םון קאסיטע א םון
 •ונק־ קארדינאלע וױכםיגע די אנטהאלט וואס אגרימענם׳

 פאר־ אלס װײגיגקײט, מײן אונםערגעשריבעז זימען טען,
 פח •דעזידענם לאזאר, ע. מר. ױניאז, דער פון טרעםער

 די םמ פארטרעטעד אלט קאוגםיל, מאנופעקםשורערם
 רלעופאדחאג ו« ץנעדעקאגפ רעד זי_א ס.?דררסש?עטאנופ

 יוניאנ׳ס דער פאר באטײליגם זיד האבעז אגרימענם דעם
 סםענזער, י. שורות, דאזיגע די םון שרײבער דער ןנד,

 יד קלאוקמאכעד חנר םון אסיסטענם־מעגעדזשער דער
o פײגעלסאז, ם. שאץ׳ ס. ניאן״ n. דאביטא ר. בערםאן׳ 

 אומ־ דער גריגבערג, איםאכער מר. זײטיז• אלבערט און
 םאחי־ געװען איז סרײד, אין םשערמאן פארטײאישער

מי.
 דער נאד באלד אזײגעד, 5 טען״16 דעם דיגסםאג,

 מאם־ א םארגעקומעז האל אוידיטאריום איז את ארבײם,
 •ונקםזמ די װאו לאיןאלעז׳ קלאוקמאכער אלע ®מ מיםינג

 די פאר געװארען פארגעלײענם זײגעז אגרימענם פץ
 אוץ באריבט דעם אפגעגעמז האכ איד מיטגליחגר•

 בורגא, ברודעד ענגליש. אין אגרימענם דעם פאדגעלײענט
 פארגעלײ־ האם איידזשענם, ביזגעס םראנאויזישער דער
 די סײ טראנאױזיש. r» אגרימגט פת פונקםען די ענט

 פדאטװיזישע די םײ און מיםגלידער עגגליש־רעדענדע
 א .טגריסעאג דעס עזגימעפגױא ענדײסירפר!י מים האבן

 גונמוהײסעז געװארלז פארגעשלאגעז איז װאס רעזאלעיע׳
 גדוײםע א אײנשטימיג. דורכגעגאנגעז איז אגדימענם׳ דעם

 און ױגיאדפירערשאםט דעד באז־אגקעז *ו רעזאלעיע,
 אג־ דעם אונםערחאנדלעז פאר סעםעלמענם־קאמיטע דער

 מים און אײנשםימיג אײד דורכגעגאנגעז איז רימענט,
אפלאדיסטענטען. שטורעמדיגע

דרפס־סרמיד אין גסנפראל־סטרייק פארן צונרייםונגסן די
 ױעם װערעז, געלײעגם װעלען שותת דאזיגע די װען

 דרעס־סיײי מאנםרעאלעד אין גענעראל־סטדײק דער
 אבעד, איצם גאגג. פולען אץ זײז שייגליד,ארוו שױן,
 זײנען געשריבען. װערט כאריכט דאזיגער דער װען
 *וגדײםת• לעצםע די םאכען איז םאתומעז שטארק מיר
מז•

 איר טים םיבערחאפט אן גײם םטדײק־קאמיםע די
 זײנען םםרײק־העדקװאדערס םאד האלס גתיסע אדבײס.

 «אלעי״ זאל גרויסער דער געװארען. געדוגגען שױן
 די םץ ארבײטער די פאר געװארעז גענומען איז ד׳אר״

 ״םיליפס אין קאנאעגטרירט זײנען וועלכע שעפער,
 האל אוידיםאריום דעד געביידעס. *העדמאס״ את סקווער

 װעל• שעפער׳ די םאר העדקוואדערס םםרײק די דין װעם
 *וױילדערס״ ״םאמער״, ״אזשײקאבס״. איז זײנעז כע

 א■' אונזער געבײדעס. קלענערע *אל א און .לענאקם״
ווײםם״. .קעבעדימ טיז ארבײםער די פאר — םאח־האל

 דער םאר געטאכט קלאד םיר האבען שטעלונג אונזער
 זײגען וועלדע ססייטמענטס, דורך םיינוגג עםענטליכער
דן אדן פרעסע דעד אין געוואדען געדדוקם ■ראםינענם  דו

 פראנ־ און עגגליש אין ראדיא דורך געהאלםןמ רעדעס
 די אט שרײב איך איידער פריעד׳ טאג א םיט אויזיש•
 דעדען או מלעגעגהייס די געהאט איך האב שודמ^

 מ־ דיגעז גךד פארוואס סאכען ללאר און ראדיא דתץ•
ר אודיי רופען ונו יאר דדײ טן םשן א איץ גוואוגגען מ

םאנםרעאל אין
 װען אײט דער אין דרעם־טרײד, איז נעדאל־סטו־ײקס׳

 םריחנן אן מיר האלטעז אמדוסטדיע קלאוקס דער אץ
 דעם כאנײט מיד האבען טעג די ערשט איז יאר 0 שױן

 אז ערקלערס, האב איד יאר. אווײ נאך אױף אגרימענט
 קלאוקס* איו אייד װעז «ײט, א געווען אמאל איו עס

 טרײד אין און שוואד דיעד געױען םרידען דער איז טדײד
 קלאוקס• איז אייד סטדייקס. אפטע םאדקומען םלעגען
 די ביז באדינגונגען כאאטישע אנגעהאלטען האבעז טרײד
 עס אז געלערענם׳ ערםארוגג פץ האבען הבתים בעלי
 און ױניאן דעד מיט אפם קעמפעז «ו גיט זײ זיד לױנט

 יוניאן די אז געדאנק, צום צוגעוואוינען זיך דארםען זײ אז
 מח מען אז און טרײד פון ױערען באזײטיגט גיט קעז
 הא• דרעם־מאנוםעקטשורערס די איר. מיט רעבענעז זיד
ז  yp דרײ םים געלערענם. ניט נאד לעםאן דעם אט מ

 אפמאד אן געשלאסען הבתים בעלי די האבען צוריק
 םםדײק ײאניגעז דרײ א נאך קאמפאנײױניאן. א מיט

 גע־ איז אגרימענט אן אונז. מים געםעטעלט זײ האבען
 לעגא־ געזאלם האם אגרימעגט דער געװאדען. שלאםעז
 אומעטום זײן זאלעז לויךסטאנדארדם כדי װערעז, אזירט
 געזע• אנםײױניאז שװעריגקײטען. געװען זײנען גלײך.

 אמ עס שװעריגקייםען. געװיםע געשאפען האבען *עז
 מא־ די מצד קאאפעראציע אױםריכםיגע נױטיג געװעז

 n שוועריגקײםען. די אט גײגוקומען נוםעקטשורערם
 אומ מאנוםעקטשורערם די האבעז קאאיעראציע דאזיגע

 זײ האבען געלעגענהייםען אלע בײ געבען. געוואלט נים
 אסאםיאײשאן די ווען סאבאטאזשירט. אגרימענם דעם
 *ו איבעמוגעכעז אנטזאגט זיך יאנואר לעצםעז האט

 ׳אק העכערומ א םאר פארלאנג אונזער ארביםדיישאן
 אויםװעג אגדער קײז אז געפילט. מיר האבן שכירות, די
 בתים בעלי די ניט. מיר האבעז גענעראל־סםרײק א מי

 ארױס• םוט קײן האבן ניט װעלן מיר אז געמײנט׳ האבען
 םיר אז זעען״ זײ װען איאט, סטרייק. א אין צוטרעטען

 אנצוםאנגעז גרײם איז אפאראט דער אז ערנםט׳ מיינען
 זײנען ערב־סעזאז׳ איצם איז עם װי אזוי און קאמן^ ־דעם

 םאר גײן צו גרײט שױן זײנעז און וױיכער געװארעז זײ
 *ו ש«עם *ו שױן איז איצט — אבער ארביטרײשאן.
 א װעגעז םארהאנדלען מיר ײילעז איצם ארביםדירען.

 אונזער םח תמצית דער איז דאם אט אגריםענט. נײעם
 עסיטרײד.רד סח סכםיד איצסיגעז דעם זדן שטעלונג

 — שורות דאזיגע די שרײב איך װען — אױס זעט עס
אז  םיר און אומםארמײדליד את גענעדאל־םםדײק א ׳

קאמף• דאזיגעז דעם פאר גרײם זײנען
באאמםס פרורילםט פס אינסםאלירונג

 איגםםא* *ו אױסגעקומען אונז איז חודש לייף אין
 קלאוקמאבעד דער םוץ באאמטע נײ־ערחײלםע די לירען
לאקאל. עמבראידערי דעם םיז אויד וױ ימיאן,
 עמבראיחנרי איז באאמטע די ®ח אינםםאלירונג די
 דעד םץ אפים אין געװארעז דורכגעפירט איז לאקאל
 כאראקםער. םײערלימן א געטראגעז האט עם און ימיאן

 ממד די פאר געשעעניש יום־טוב׳דיגע א געװען אמ עס
לאקאל. איגגסםען אונזער טון גלידער
 די געוזען איז םײערונג שײנע אױסערגעווײנליך אז

 לא־ קלאוקמאכער די אין באאםםיע די םץ איגסםאלירונג
 גרױ* דעם אין פארגעקוםען איז םײערונג די אט קאלען.

 דער סענםער. ריגג ארבײטער ®מ אוידיםאריום סען
 מיםגליתר אונזערע םיט איבערגעפאקם געװעז איז זאל

 דעד בײ ײם־םוב׳דיג זײער געשפירם זיך האמז װעלכע
 געוואחמ דורכגעםירם איז עס געלעגעגהײט. דאזיגער

 זיד האבעז עס װעלכעז אין קאעערט, אראכטפולעד א
n דראםאםישער דער פון מיטגלידער באטײליגט p jo 

עדיוקײשאנאל־דעפארםםעבם. אונזער פון
 פאגםרעאל םח טשערםאן טרעפאניע״ ראול ברודער

 גאסם־רעתער׳ געװען אח קאונסיל, לײבאר ענד םרײדס
 מחר די דורמוםיחמ כגוד דעם געקראגעז האם ױעלכער
 די געהאם האב »יד אינםמאלירדגג. דער ®מ מאניעם

 גאגמי דער ®ח נאמעז אין זײ באגריםען צו געלעגעבהײט
 חד דער בײ האט סםעגזער ברודער אינםערגעשאנאל.

 פח נאםעז איז מתנות אױםגעםײלם געלעגעגהײט זיגער
n*״ אתזעד r אױאלכ ־סשערלײט,אפש 20 זנו w an 

 גוטששײ־ טאטען או קאנטעסט א אין אױסגעצייכענם זיך
̂  איז םיםגלידער אונזערע אלונגען1דיוס* אין עגד

 "IW טיל האם פייערונג דזר פוץ טייל די אס שעפעד■
i ס געמז n אוועגם פון שטיטונג יום״םוב׳דיגער

ענטפער אן און 60 קלאגע;עגעולאק. א
רעדאקטאר: װערםער
 ,00 לאקאל •רעסערם דרעס אץ םיטגליד א אלס

 אידרוקעז יעראינעז מיר געבעםעז אײך איד וןאלט
״גערעכטמקײט״. דער אין ווערטער ■אר די

 אונזער םץ מיטגליד ארבײטסלאזער אן בין איך
 װעל־ הונדערט, דרײ ארום םץ זדמער בין איד לאפאל

 געװאלט װאלט איך און אונז, בײ איצט זיך געפינען מ
 װי דעם, קעגען פראטעסט שארםםםעז מיץ אױםדריקעז

 שפילט מען אזוי וױ איז םארםײלט, מערען חשאבם די
 לעבענס די םיט און לעמגס אונזערע מיט פשוט זיד
פאמיליעם. אונזערע פת

 עלעק־ אונזערע פארענדיגט וואס נאר האבען םיר
 ארבײטם־ פארשידענע בײ האט׳ מען ווען און שאנס,
 אױם־ דעד «ו ברענגעז געפרואװט מיטינגען. לאזע

 איז לאגע, אונזער באאמםע אונזערע םץ מערקזאמקײם
 אנים• עם פרואווען צו געװארען געםאן ניט םך קײז

 דר. אונז *ו געבראכט אפילו האם מען מםערעז.
 אונזער םץ קאמיטע א מים צוזאמען ער און םעפער׳ן

 פלענער באטראכט און אויסגעהערט האבען ןקזעקוםיװ
 אפט ארױסגעגעבען האט מעז ;העלםען צו אוױ אזוי וױ

 ״גערעכטיגקײט״ דער איז ציםערען און ססײםמענטם
 דעם פאחיכערם האט מעז װאו ״דזשאםםיס״, אין »ן

 מיטגלײ די פאר בעסטע דאם טוט 60 לאקאל אז עולם,
 און קרעעז, און קריגען ארבייטםלאזע די אז און וער

mtn װפלט; די װי גוט זײ cm  m ײנגלאל אבער?
 דעם אפס קריגען באלמעלאכעס סך א אז דערצײלט, ניט

 זײנעז די אחנר ארבײטעז נים קאנעז זײ אז עגםפער,
באאמםע. אונזערע םץ גראד און אלט, צו שוץ

 אז עלעקשאנם, די פאר צוגעזאגם אונז האט מען
 פאראנםװארטליבע ױי מעז, ײעם קאמפייז נאכ׳ז גלײד

 אבעד שםודירם. מען אז און םאן אמ טאז יתיאן־םוער׳
 טינם די געװארען אפגעטריקענם ס׳איז אײדער נאד
 אתזער האם דעתוײלטע, די וועגען פרעס דער אין

 בלמ־ א מים אנגעפאנגען אדמיניסטראציע אלםעײע
חשאבס. אויף ״פרעםערם״ באזעצען שנעלקײם
 דעםארםמענט ױיעם א געעםענט האם װמעז םעקס

 זאד, ערשש־ע די איז מאשינען. 50 צו גאוזענם םיס
 נײעם איז ארײז דעפארםמענט אלםען םון אײניגע זי׳מען

 נאםיר־ אורזאך, אז *וליב זאגען! צו אזוי (געביםען,
 אראפ גוםבעדער, ווײם־םשערמאן, אונזער איז דאן ליר).

 װיזענ׳ען. צו ארויף, אץ חשאב, שלעכטעז גישם זײן פון
 זןקזעקוטױו־מעמ־ ניײדערדוײלטען א םען האם נאכדעם

 ײשאב, אלטען גוטבעדער׳ם אױף ארויפגעשיקם מר
 ארױם־ עקזעקוטױו״מעםבער גײ־דערװײלםעז א נאד *ז

 חאט דאן געביטען. אײד — װיזענ׳עז, *ו געשיקם
 ארױם־ מעמבער באארד עקזעקוטיװ אן סץ זוהז א מען

 מעמ־ נײ־דעתוײלםעז א נאך און װיזענ׳עז בײ געשםעלם
 אױך — אחין אדױפגעשיקם עקזעקוטיװ דער םץ מר
 דאם זיך־ דרייט אזוי אט חשאב. א געהאט טהא מר

 בײ איד םרעג אמאל נאד איז אמאל נאד רעדעלע...
 װעט װאם אײנעם, יעדען בײ און באאמטע םײנע
 דאם וועט לאנג וױ ביז מתי? עד לײענען: דאס
 אײך ״אט טעפער דר. וואס דאס, איז אנגעהן? אזוי

 אוים־ האם קאמיםע די װאם דאם איז געראטען?
 דער־ דאם אינםערנעשאנאל די װעם ? געשםודירם

 שזדײגען ירעזידענם אונזער װעט אעוגעהן? לױבען
? דײן״ ולית דין .לית םאקע שױן איז ? דעם וועגען

 װערען אפגעשםעלט גלײד װעם דאס אז האף, איד
 הונדערםער די אז און איגםערנעשאנאל, אונזער ®יז

 אונ־ n וחנרען פאר׳םשאם ניט װעלען אדגײטסלאזע
 שױן, אז םראכםעז, װעלכע מענשעז, םץ םעדגאגג

 די װאס םאז װעלעז זײ און דעתדײלם, זײ האם פעז
 60 לאקאל T* חונגעריגע די «ת געשדײ׳ דער מ״דען.

אײגגע• םח גערעכטיגקײט אח ױעחמ׳ פחדערהערם
־ ײערען. שסעלם

ראזסן, הטרי
.500Q גוםער לעחשער

דעדאקטאד: פדימם יחנדמר
 געמד אונז תאט איחר װאם זעחר אײד יאנקעז םיר

ס חיי ענ דיגעלעג ד חן ל ו «  דעם אױף עגםפעדען נ
ײמלע״  גים זאלען מיר און ׳60 לאקאל װעגעז -נ

מז ײ מד אז מיט חארםען ת ט «ײס. מאנאט א ענ
ם m*wi אונז «ם איז געזאגט, אמת ת n ו*

 דעחעלבער איז דאס־ װײל גרודער, דעם ענטםערען
 צוריק מאנאטעז עםליכע מיט האם יואם הערי,ראזען,
 ״געדעכטיגקייט״ אונזער אין בריװעל א איגדערוקט

 ליגען מיט םול געװען איז װאם לאקאל, אונזער קעגען
 שרײבען אויף ״סםעציאליםם״ א איז (ער בלאף. אץ

 שרייבט ער וױיל לאקאל, אונזער קעגען פאסקוױלעז
 קאמוניםטישער דער אין םאס^ויל א וואד יעדע כמעם

 דער געענטפערש:^ן דעמאלם האבעז מיר ״םרײהײם״).
 מיר מאו בריװ, לענגערען א מיט ״גערעכטיגקיים״

 רא־ ברודער דעם אז פאקטען, מיט אנגעוויזעז האבעז
 שקר זימעז 60 לאקאל קעגען באשולדיגונגען זעג׳ם

סוף. ביז׳ן אנהויב םון
זעל־ דער אין אז ווערען, דערטאנם אויך שוין זאל

 אונזער אפגעדרוקם דאן האבען מיר װעז צייט, בער
 זעלבעד דער אין אייז גערעכםיגקיים״,א דער אין ברױו
 אונזעד פו־ז מיטיגג מעפבערשיפ א םארגעקומען וואד

 געקראגען האט ראזען ברודער זעלבעד דער און לאקאל,
 דעם פאר אנטשולדיגט זיך האט׳ ער אין ווארט׳ דאס

 ראזען נרודער (ביים געמאכט. האם ער וואס ״םעות״׳
 טעות.) א בלױז םארלוימדוע אמ ליגעז שרייבעז איז
 איז ער װאם דערמיט, דערקלערט דאן דאם האט ער

 ערשט זיד לערענט ער און מאן ױניאן ױנגער א נאד
 מען זאל דערםאר און ברודער׳ ױניאן גוםער א זיין «ו

האבען. ניט םאראיבעל קיין איהם אויף
איז n !יז* ז״80 .ױגיאז יעגער א

 אויגוסט- אין לאקאל אוגזער אין םיטגליד א געײארעז
 ביז מאנאטען, 10 םאר דױס געצאלט האם און ,1933
 מיר געװארזת• םארשוואונדען ער איז דאן .1934 ױגי,

 האם ער וואם און געװעז איז ער וואו נים וױיסען
 אוויי םאר דױס קיין געצאלם ױם האט ער געטאן.

 ,1936 םון יוני איז צוריקגעקומען איז ער צייט. יאהר
 אויגוסם, ענחג ביז און ביכעל ױניאן א ארויםגענוםען

 האם ער װאו שאפ, א אין געארבײט ער האט ,1939
 אוג־ איז רעגיםםרירט זיד האם ער פאדדינט. גוט גאנץ
 אויגוםם, עגדע אין דעפארטמענם אנעמפלאיםענם זער

 אר־ געװעז איז דאזען ױאס װאכען, 28 די אין .1939
 םא• «װײ ארײן געהעז פעריאד דעם איז (אח בייטסלאז

ץ פארדינט ער .האט סלעין), םון נאטען  אנ־ אונזער ײו
 — $585.40 ®ח סומע די דעםארטגוענט עמפלאימענם

 א דאלאר 20 ױי מעהר דורכשניט׳ליד אוים מאכם עס
 פאר געטאן האט לאקאל אונזער װאס איז דאס וואך.

ם געגען ״פראםעםט״ זײן אױם דריקט וואס איעעם.  ת
 אח לסמסל׳ אונזער אץ מטײלם װערען חשאבס ױי

 מים זיך שפילען םיר אז נעבעך, ײד קלאגט װעלכער
ירעםער... אעזערע םח לעבענס די

 ערשטען זײז אפגעדרוקם האם ״כאװער״ דער װען
 גע* םיר האבען ״גערעכםיגקײם״, דער אץ ■אםקװיל

 ראזען הערי אז אי*» אױך עס וױיםעז מיר און וואוסט,
 קעגעז פארלױטדונגען און ליגען שרײבען נו םעהיג איז

 קריגעז נאר װעט ער װען צײם, יעדער «ו יוניאז דער
 אין םראקציע קאמונאאישער זײן םון איגסםרוקןױןם די

 בא־ םראקציע n האט םאל איצםיגען אין און לאקאל.
 דעפארם־ ארבײטםלאזען דעם אםאקירעז «ו שלאסען

 אונ־ מיט אפרעכענעז אויך זיך פאראײנװעג אמ מענם,
 איז דאם און — גוםבעםער מאקס ווײס״טשערפאז, זער

 חערי פארװאס אח אילעז .כאודײרים״ די װאו פאקםיש
 א מאכעז געדארםט אםאל גאך נעבאך האט ראזעז

. . . .םעות״
 טהא רגוטנעמע אז ווײםם, לאקאל אין אײנער יעדער

 געװאלם דאם האט ער וױיל נים תשאב דין געביםען
 םאז• צו דאס געװעז געאװינגען אח ער ױײל גאר מאן,
 ®יל V אױף געשםאנען אח ער אז איז, פאקם דער

 גו?ד וױזענ׳ען. בײ איצם חאט ער וױ חשאב, בעםערען
 געםרײער »ז איבערגעגעמגער אן איז אבער בעםער

 ®מ באדינגוגגעז די פאד קעמפט װעלכער יונקמ־ןמאן,
 געםםרןר באלעבאס דין האט דערפאר אדן ארבײםער די

 ײעט גוסבעטער אויב שאו, דעם פארבלאכען צו שעס
מז געוזאלט אםיא האס ער פארלאזעז. נים איזזם ע  ג
 אבעי גוםמטער אװמנעחץ. זאל עד כזײ דאלאר 750
o טיז זיד חאט n איז אפגעזאגט. קאםעגאריש מ^ם 
 או םוײיד אמזער איז לאגע שלסנםער דער בײ כדי

ריגן די פאר שא« דעם *סײמן״ מ  חא• ארטײטער, אי
ן  אװע׳ד און שאו פון אראפגענוסעז גוטבעםער׳ז םיר מ
ײ לס<<שטג ארױפגעגאגגעז איז װאר איז וױזמ׳ען. ג

 דעם םים ארבײטסלאזער יוגגער א «לאץ? זײן אויף
 דאם דערמאנט דעם (וועגען שפיטצער. חשעק נאמען

 יא, פאםקוויל). דץ אין גיט ווארם קײן קאמוניסה׳על
 מיר :״םארגרעכעגם״ צוױי נאד באגאגגעז זײנען מיר

 װיזענ׳ען צו ארבײםער צוױי נאך אוועקגעשםעלם האבען
 זײ סון אימער מעפבערם), באארד עקזעקוטיװ (טאקע

 געארביים האט וועלכער לאקאל, פח םעקרעםאר דער
 דורבשגיםליו געמאכט האט ער ױאו חשאב, א אויף

 אלם ראזען װען צייט, דעד אין האך, א דאלאר 6
 אזוי םאל דױי װי מעהר געמאכט האם ארבײטםלאזער

 ער וױיל אמת, איז דאם אז דאך, וױיםם ראזעז (אוז פיל
 מיטינג א ביי םםייטמענם דעם געמאכט אליין האט
ארבייטםלאוע). םון

 דעם דערטאגעז אויך מיר װילען פארבױגעהענדיג
 נאר און כאוויירים, זיינע שץ עםליגע אז ״ברודער״,

 האבען לאקאל אונזער אין קאמתיסטען פראמינענטע
 דיערע וױיסט ער און בעסערע, אויף דזשאבם געביטען

 מעגען! זײ !קאמוניסטען זײנעז דאס אבער נעםען.
 גים װעלבער מעמבער, באארד עקזעקוטױו אן אבער

 שטאר־ דארף ױגיאן דער פאר נעכט און םענ דינע אפ
הזנגער!... םון בען

 אונזערע דינען דאס רעדאקשאר, װערטער אלזא,
 גרע־ קײן נים וױיטער אױף הלואי ״םארברעכענס״.

 טאג צו הײנס מיר האבען געזאגט, אמת דעם םערע.
 מים פראבלעםען ערנסטערע מעהר או| גרעםערע םיל

 אונזער אװעקגעבען נים און פארנעמעז צו זיד וועלכע
 האגען םיר קאמונאציס. די םים יאלעםיקס אױף צײם

 מעמבער־ ברײםער דער פאר םליכט די געםיהלט אבער
 פאם־ דעם אט פון צורה אמת׳ע די אױסצומאלעז שיפ

___טאטצדאדצז. דינצ אוו טויל-שדיינצי

■►זיים

בתדער־גרוס, מיט
.60 לאקאל פרעםערם דרעם באאהד עקזעקוטיױ

 םשעומאן וואםילעװםקי. י
סטקרטסאר. בריגקער, מ.

 געעהרט בלומענסטיין »ל. םון טשערמאן
באארד. עקז. דער צו ערװיילונג זײן צו

 זיבזד 530 בלומעגםטיץ, אל. םון ארבייטער די מיר,
 אח מאם כבוד דעם און פרײד די םײלעז עזועגױ, טע

 היימאן ברודער טשעחמאז, אוגזער געווארען געגעגעבעז
 באזפיד עקזעקוםיװ דער צו אים עחוײלעז דורך םארמאז,

 גרופע פראגרעסיװע דרעםמאכער די .22 לאקאל פיז
אויםװאל. גוטען זײער םאר װערען באגדיםט דארף

שאפ, אוגזער םװ טשערמאז אלם פארמאן. ברודער
 איבער־ אמ געסרײשאםם םעחיגקײם, זײן באװיזען האט

רן ארבײטעד גרידער זײגזנ צו געבענהײם  זײ העלמז מ
 אמ־ איז סטאנדארדס ױניאז די באשיצען את אנהאלטעז

שא«. זער
 אגערקע־ און צושרידענהײם אונזער אױםצודריקעז

 טשערםאן שאפ אמזער מאם ארבײט דער פאר עוגג
 געגע־ אים שאפ פץ ארבײטער אלע האבעז געםאן, האט
 א•־ םערםעז דעם דאנערשםאג, םורפרײז־דיגער א בען
זײגעי• פראכטפולען א מים באשאנקעז אים אח ריל״

 אנער־ און דאנק אונזער אױםדריקען אױך וױלען םיר
 ס. םשארלם ברודער םענעדזשער׳ אתזער צו קעגומ

 נײםעז ברודער מעגעחשער, געחילםם אונזער זימערמאז׳
 מירס־ ראח שוועםםער אגענט, גמנעם אוגזער מארגאליס,

 דער סח טשערמאז בליוסטײן, םעקס כרודער צו און קי,
 חנם באשיינען פאר גחפע, ■אגרעםיװער דרעםמאכער

אגוחױעגחײט. זײער םיט אװענט
 «ו געזוגם פארהאן חײמאן ברודער וױנשען םיר

 אינםזר די פאר ארבײם גוצליכע זײן זואחעצען קענען
יונקה. דער און שאפ אוגזער פון רעםען

ואמםטרגטשריבפן.)
שניי־ י. ליטװאק, אײב אײזענבערג, עלי

 לאקאל בוכװאלד, ב. און סאװאפױ ל. חור,
*אר• בעז אח 60 לאקאל נאו םעקס ;22
.iu לאקאל םאן,

רעזאלחױעם.
 קאפלאז און גאמבערג פאקס פון •רעסערס די סיר,

r נײ גאס, םע28 װעםט 37 שאי, ap, את; ז.אױסדדיקץ 
 דאקאי ®ז םעגעדזםער ברעסלאװ, ברודער דאנק זער
 ײ װאס שטעלוגג גוםער דץ םאר י״ וו. ג. ל. א. 35

בתים. בעלי אונזערע געגען געגוטען חאם
 ז פרטסטרס ךי פון קאמיםס די

גאלדענבער^ םעם ציבולסקי, נדטח קלײנו, דזלזןןק
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פאסיפיס כײם פלאיז האמפם פון
פעםאטא ראוז פון

װױיס־פרעזידנט.)

ארגאני־ אלנזערע אין לעצםענס לעבעדיג א־ז עס
האבען ■סקא פראנצי סאן אץ פאטיפיק. בײם זאציעס

מא* א־ן ער גאנטכ געגען טרײק ט דעם ײ:יא:ס או־נזערע
לע־ א א־יד מיר האבען אנדזשעלעס לאט א*ן טערעז•

אין ־לארפען אני ורלבירען פ ׳ורעל כ' טעטיגקײט. בעדיגע
אלנז. בײ דא זיך *a*•U iU v> װאס שטריכען עטליכע

 בין נאטירליך פראנציסקא. סאן באזוכט האי איד
 לאין אױפן.פישנם סטרײקער אלנזערע מ־ט געװען איך

 מאנו־ מאטערען״, און ״גאנטנער פ־ן פאבריק דײר ארלם
 דער באד־קאםט׳יומען. אץ סװעטערם פלן פעקטשלרערס

 די לעבעדיג. זײער אגגעפירט דארט װערט סטרײק
 פיקעטען זײ עגטשלאסען. א*ן מ־טיג זײנען םטרײקער
 לועל־ געזאנג א — לידער ױניאן אלן סטרײק זינגענדיג

 גאנטנער׳ ז־דטאהן ױנגען דעם איבעריג :יט געפעלט כער
 אלױװערזיטעט׳ םטאנפארד פלן באס גראדלאידטען דעם

סטרייק. פארן םאראגטװארטליד פאקטיש איז וועלכער
 סטרײק מאטערען אץ גאנטגער דעם פלן געשיכטע ד•

 פירמע, די האט ,1937 אין יאר. אכע1עי שלין זיך ציט
 אגרי־ אן א־נטערגעשריבען פארהאנדללגגען, לאנגע נאד

 די נאכגזיבענדיג יאר, צלױי פאר ילנ״אן דער טימ מענט
 אר־ די פלן מערהייט די פאדערלנגען. עלעמענט־ארסטע

 דעם אן אננעשלאסען זיד האבען פאבריק אץ בײטער
 זײנען אלן אינטערנעשאנעל דער פלן לאהאל ניט־גלדם
_______ילניאן. דער פלן מיטגלידער געטרייע געװאי־עז

אױסנעגאגגען. אגרימענט -דער איז ױלי, לעצטען
 אגרימענט דעם באנײען װעגען פארהאנדלונגען די אין

 דעם געכען אײנגעשפארט פעסט זיד פירמע די האט
 פאדערען צו רעכט דאס ױניאן דער גיט ללאס פונקט

 לעבענס־ די פאל אין שכירלת די אליף העכערונג א
 געלוארען איז ללאס פ*נקט א שטײגען, םרײזען קאפט

 אי־ אגרימענטם אינטערנעשאנעל אלע אין אנגענלמען
לאנד. גאנצען בערן

 דזשעני שוועםטער מיט פארהאנדלונגען לאגגע נאך
 אן ױניאן דער געגעבען פירמע די האט מעםהיעס,

 אגיטאציע אן אגגעהויבען האט פירמע די אולט־מאט־ם.
 דאן האט ױניאן די ױניאן. דער געגען פאבריק אין

 אז באארד, לעיבאר דער פאר פירמע דער פארקלאגט
ארבײטער. די טעראריזירען אלן אנצלשרעקען זלכט זי

פלע־ זוכען גענלמען דאן האט ניאטערען ילנגער .דער
 האט עם ילניאן. ניט־גלודם די ברעכען צו אזוי װי נער

 געמאנט ד״אם ױניאן דזשעניטארם די אז פאהירט גראד
 אין דזשעניטאר דצם פאר פעי בעק פירמע דער פון

 פאר־ צו אנטזאגט זיך האט םירמע די פאבריק. דער
 אנטזאגט האט ױניאן, דזשעניםארס דער מיט האנדלען

 אנגעשטעלט אלן דזשעניטאר אלטען איר ארבײט דער פון
 מיטגלידער אלנזערע פלאץ. זײן אליף סטרײק־ברעכער א

 דער פיקעט־לאין. די דלרכצלגײן אנטזאגט זיך האבען
 האט עגדליך אקטאבער. זינט אנגעהאלטען האט קאמף

 אלן פיקעטם, די אלועקגעגומען ױניאן דזשעניטארס די
 ד־ געקראגען באארד לעיבאר דער דורך האבען מיר

 גע־ צלריק דארפען מיטגלידער איגזערע אז ענטשײדונג
שוין איז סעזאן דער ארבײט. דער צו װערען נומען
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 ד םאר בילעטען די װען
 אױם* װעלען פארשטעלונגען

 *יי לועט װערען, פארקויפט
קריגעז• קענען נים עס

שנעל• האנדעלט טא

גערעכטיגקײט ►
 קײן האבען מיר אלן געענדיגט געלוען דעמאלט אבער

רופען. געקענט נ״ט סטרײק
דלרכגע־ פארזיכטיג זײער האט מעטהיעס דזשעני

 אלן סלעק־צייט דער דורך מיטגלידער איגזערע פירט
 די האט אנגעפאנגען, זיך האט סעזאן ספרינג דער לוען

 אונזערע צלריקנעמען פירמע דער א־יפגעפאדערט ילגיאן
 די האט מאנאטען עטליכע ארבײט. דער צ־ ניעמבערס

 האט ענדליך אבער ארויסצודרעהען, זיך געזלכט פירמע
 װאס באדיגגלנגען אזוינע אליף אבער צלגעשטימט זי

 ברירה אגדער קײן גע־אט ניט האט ילײאן אלנזער
סטרײק. א ערקלערען געמוזט האט אץ

האליחאוד אץ דעמאנסטראציע אונזער
 די אן גײט אינז בײ אנדזשעלעס לאס אין אױך

 האלױואוד׳ פלן הארץ רעכטען־ אץ לעבעדיג. ארבײט
 קא־ אץ דראמאס אלערלײ צל געװאוינט איז װעלכע

 קאמישע א ד־רכגעפירט ײניאן אלנזער האט מעדיעס,
 גאנ־ די אליפגערודעט האט לואט דעמאנסטראציע פ*קעט

שטאדט. צע
 בראזיער א געגען געװען איז דעמאנסטראציע די
 האט לועלכע קאמפאני״ מאקסללעל דאלױלא־ד ״די פירמע

 בא־ דעם טראץ ױניאן די אגערקענען צל אגטזאלט זיך
 נעשאנעלןלעיבאר דער פלן עקזעמינער דעם פ*ן שללם

 'דורכ־ א־ז דעמאנסטראציע די מארד. רילעישאנם
 טראנספאראנטען אליפשריפטען, מים געילארען געפ־רט

 אפצ־לײקענען בראזיערם, ילניאן אין אכגעטאן דאמיס, אלן
:אכגעבען ניט קען זי אז פירמע, דער פ*ן טע:ה די

 װען קאנװענשאן, אינטע־נעשאנעל דעד לכבוד
 נאך ר,ומען װעלען לאנד גאנצען פון םיטגלידער

 וױדער באשלאםען װניאן די האט ׳1יאךר נױ
 טי־ פא־ פךייזען פאפולע־ע די אײנצושטעלען

 איז דאס וױ מיטגלידעד אונזערע פא־ קעטס
 ױניאן דעם גױ״זענד״ד פ־ילינג. לעצמען געװען
 ׳געדרול,ט דא װערט װאפ קופאן דעם און ביכעל

 און דך פאױ בילעמען ר־יגען קענען איד װעט
 פרײזען גידעריגערע פיל פא־ פאמיליע אײעך

שבוז. אױסער פארשטעלונג יעדעך צו

 װי אזוי ױני. םערצענטען דעם ביז בלויז גלט איז אפער דער
 וועם און סעםטעמבער אץ ראלד אליפן ארויס פארט קאטםאני די

דאס איז יארק, נױ אין שפילען אליפהערען

ני<ל<ג<נווײט איי<ו
םעזאן *לאקיײטאן פארן

 בראדװײ אליף םארשטעלונג םרייליכםטע שענםטע, די אט זען צי
 צװישען פלראר אליסערגעלױינליכען אן געמאכט האט ולאם

קריטיקער. טעאטער

 איר פיל װי
אײן שפארם

 און ״•ג־־ואך צלאג״נעס
טוב ױם אױשעד ־טבת

ספעשעל רעגולערער
פרייז פר״ז

סעגט 30 ■־־ סענט •10
סענם 55 ־ סענט - 7<־
םענס 75 I.00

שבת !־ץ י
ב ט• *־ש א־ל

 מאנופעקטשלרערס אנדערע אלע ווייל שאפ, ילניאן א
 האבען צײטלנגען די ניט־ױניאן. זײגען לאין דער םון

 אויף בילדער די געדרוקט אלן נײעס די אויפגעכאפט
זײטען. ערשטע די

אינטערנ. דעד פון מיטנלידער פאר פרײזען פאפולערע
פא־שטעלונ: אױסעדנעװײגליכעד דע־ פא•
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