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. Q דער אז זאגען, צו וועגיג איז עס יאף גײעם 
אוועק, איצם איז וואם ,1940 יאר

 מעז אז םארדינם, האט ער שלעכטער. א געװען ז -
 די םון אײנער געװען איז ער אז אים, אויף זאגען ל

 עם געשיכטע. מענשליכער דער אין יארען יגםסע
 אז געדוכם, זיך האט עם ײעז מאמענטעז׳ געוועז גען

 ציווילי־ סענשליכער דער צו סוף א געקומען איז ו
 װעלט די אז איז אראגרעם מעגשליכעז צום און ןיע

צושטאנד בארבארישען איר צו צוריק אום דך
*Sjpa די אכזרױ̂ו און טיראנײ םער נאך םיט און 

 עס אבער םאריבער, גיט איצט נאך אויך איז
האםענונגען, סמ שטראלעז וױיזען אנגעםאנגען זיך

 דעם פון ווערעז געראםעװעט דאך וועם װעלם די
 באפאלען. איז איר וואם אומגליק

i 3 ידמ יועך *ודי?, יאד tempiס ז«עגעגא$ 
 אױםגע״ מיר האבעז יאר, פארגאנגעגעם אקארשט נם

 ערשםע די וואונשען. און האםענונגען גוטע סן• א ויקם
 בעםער. זײן װעם 1940 יאר דער אז געװען, איז »עגוגג
 אח לײדעד אים. פאר געװען איז וואס יאר, דער

 אײנציגער קײז איז עם אים. פון ערגער גאך געװעז ,%
 געודא- םארוױרקלינם ניט װאונשען גוטע אונזערע 1%

 ■עםיםיסםישע די םארטרײבעז צו שווער איז עס
 אין כםדר האלםעז און אפ גים לאזען וואם ־*דאגקען
 ערגערען. *ו שלעכטען םון געהט וועלם די אז

 א מון באגעגעגעז דעם בײ םען װיל מוױינליך
 טארגאנגענעם דעם אױף ריקבליק א ווארםעז יאר

 באפט עם ניט. עס זיך װילט מאל דאס אבער
 װעגעז טראפט א גים מעז ווען םורא׳ א אז

 גרויזאם װי און שרעקליד ױי יאר, םארגאנגענעם
געװען. איז %

גליקליכע. די געװען זײנען אמעריקא אין דא םיר
̂עד׳ט פון אויס• פארלױפיג חאט םלחטזז היג
אםע־ אין דא םיר םאלק. אמעריקאגער דעם
 םון ■ראםיםירם גאך אפשר עיןאנאםיש האבעו

 די װעלם. אלםער דער איז בלום־באד שרעקליכער
 םאר ארבעם םך א געגעבען האבען באשםעלוגגען

אינדוםםריע. אמעריקאנער דער םון צװײגעז נע
y םיז האבעז סיר אױב n געליטעז גיט מלחמח 
 שטענ־ א אין געחאלםעז אונז דאד ױ האט ליד׳

 גײםםיג אתז האט און אויםרח־ערונג גײסטיגער
 חאט עם װעז מאםענםעז, געווען זײנעז עם יגם.

 אנגםםען, די און םאײיארעז איז אלץ אז איגעדוכם
 געװען זײנען ארומגעכאיט דעטאלם אונז האבעז

דערםראגען. צו ־
 גרױםע די געהאם האגעז סעריקאא r« IP םיי

גע־ מאל א וױדער איז ראוזװעלם וואס
 אעז האט דאס און ■רעזיחננט, םאר געװארען

 איבערגע־ נאך די אז חאמנונג, און םרײסט
r חים־ געגען קעמםעז כחות,װאס דעמאקראםישע 

ײעלעז  אםעוײקא פון חילוי פולסטע די קריגעז ̂ז
 קרױ־ ענדלװ זיך װעם קאםף םארצווײםעלםעד זײעד
י אבער 4זי א מים jrw י ir»P«n אין כחות 

 זיע«ן 4זי א חיטלןרם בעסעד וױלען װאם
שטאר־ די ניט האמװ זײ אױב און געגיג ־ק

 עם גים חילף׳ די אאצושםעלען אײנטלום דעם *יז
 זו איר און שטערען וװ איר אײז זיד יאד יײ

jyn אין שסימער
 ארױסגע־ האט װעלם אלםעד דער אין םלחמח די

 עס וזןל» ױיער אוגזער אין עגדעדוגמװ גרויםע
 גמװאוג־ וזלמםײמ אונז בײ געװארעז איינגזוםירט
• דוײמ״יף* ווזרם עס יז* ר-דמסטטיליטז
 םיט םאו־בוגדעז איז װאם באוזאטעגוגג, םון
 tan אז ך,זי סרשסןחטא עס »ץ מלי• (אסעז

די װעלען סשא שװעדעד נייזר דןד T® ®״ל

 אבער פלייצעס.. זייערע אויף טראגען םאלקם־מאםען
 פאלק דאם געװען דאך עם איז דעם, אויף קוקענדיג נים

 די און באוואפענונג גרױםע די •געםאדערט האט וואם
 זיינען עס מיליטער־דינםט. געצוואומענע אלגעפיעע

 אמע• אז געםאדערט האבען וואם סאלקםמאםעז, די געוועז
 אומאפ־ איר יגעןTםארטי צו צוגעגוײים זײן זאל ריקא

 ״פאםריאםישע״ די דעמאקראםיע. איר את העגיגקיים
 אויסנוצען גענומעז גלייך זיד האבען אבער םאבריקאנםען

 םארגרעםערען צו בלויז ניט באװאםענוגגם־פראגראם די
 ארבעטער די בארױבען צו אויך נאר פראפיטען, זײערע

 זיך האבען זײ וואם ארבעטם־וואך, קירצערער דער םץ
 וואגנער־ דער וואס רעכטען׳ די םח און אויסגעקעמפט

— געגעבען. זײ האט געזעץ
און ריידען צו האבעז ליב םלעגט מען װען אמאל׳

 אין אוועק איז יאר א נאך :זאגען יאר םארגאנגענעם
 װעלען עם װאלטען מיר פארגעסענהײט. םון תהום דעם

 אז וועלען״ װאלטען םיר .1940 יאר דעם אויף זאגען
 אנגע־ גײ דער אז און ווערען, פארגעסען גיד זאל ער

 עם םרייליכער. א און גוםער א זײן זאל יאר קומעגער
 דין. עם וועט אזוי אז האםעגונגען, אח טי&נים דא זיינעז

 שװערע די דורך ליכט פון שטראלען זיך װייזען עס
 האט מלחמח חיטלער די װאט וואלקענם, םיגםםערע
 ** מענש ציװילמירםע די וועלט. דער אימר פארצױגעז

 פארניכםענדע א — װאונש אײן בלױז הײנם האט חײם
 סעג לעצטע די אין און חיטלער׳ן. פאר נידערלאגע

 גוטער דער אס אז םארשםארקם, האטענונג די זיד האט
װערען. פארווירקליכט ױעט וואונש

 וואס קומעז זאל עס אז וויגשעז, דעריבער לאםיר
 זאל 1941 יאר נײער אנגעקומענער דער אז און גיבער

 איז אים איז אז יאר, היםטארישער גרויםעד דער זײז
 פת אמ היםלער׳ז פת געװארעז באפרײם םעגשתײם די
פארבונדען. נאמעז זײן מיט איז װאס בײז, דאס אל

 האפנונגען גוטע
א ח ױ א

מארגען בעםערן

זײ־ װאס באריבםען, אלע אין
 אויױ געווארען איגעגעבעז גען

גענעראל־ דער פון מיטינג דעם
אינםער־ דער םץ עקזעקוםיװע

 את ארלינם גױ איז נעשאנאל
 אנקומענ־ דער אז איבערצײגונג, די אויםגעדריקט געװעז
 וױ בעסערער א םך א זײן װעם םעזאן פרילינגם דיגער

 גוםיג דיער סאראן זײגעז עס וױיל פריחערדיגער, דער
 דער פון צװײגעז אלע אץ אדבעט םך א אויף אױםזיכםעז

 װירקליכקײט דעו־ אין אינדוסםריד פרויעז־קלײדער
 לאגע די אינײםטריע דער ®ח צװײמן מעחנרן איז האט
 עם־ םים שײן פארבעסעחױ באדײםעגד אנגעפאנגען זיד

 םיט סאל דער נדערסבאזו אח דאס צורי^ חז־שים ליכע
 םײלװײז און טרעידם״ ״מיםעלייניאם גערופענע אזױ די

T« דרעם אק אייד r. גזר ניט בלױז זיד האם עס , 
*איז םעזאז פאריגעז דעם איז מדמםערוסנ קײן װיזען '

 לױק נאך. פארקעדם יארק. ניו פון קלאוק־־םרעיד דעם
 םארגאנגענזסד דעןי איז קלאוקמאכער, ךי פוץ מײנוגג דער

 owp wp אבער .שלעכםער• באזונדערס t געווען סעזאן
 אױג אז םײנונג. < פאראז איז וױיל־עם דיםקוטירעז, זיד

 קיץ געװען נים איז םעזאז קלאחן פארגאגגענער דער
 ניס אײד אמר עד איז ®ריחערדיגע די וױ בעםערער

ר גישט ערגערער. קײן געיחח  m געװדז׳ איז «ד «
 חאם עד *יקר*ממד. » אײםדרימז׳ זיו קעז «ז

דעד־ איז ער אבער ארבעט, וואכען פולזן װעניק גץהאט
ס ן a ס n a s  וזיז אי חײסם׳ עם אויםגעצויגדז• לעגגעד געװען פאר

י פוז פאדדינםםעז די צונױטרעדענעז זאל מעז  קלזיק• י
ד מ  װ*ם או־מם- וואכען פולע נים מרזרע די פאו־ «

 םיפי! זעלבימ ךי באקומען דך מ«ט געחאס, האמן זײ
װעלמז איז םעזאז «נתר אז איז פארדמם האבלן זײ װאס

.... " — »י ־־ ! * ׳י ' 1 ׳
̂אבער וואכען פולע מער געהאם זייידאבעז  ער ארבעטי

קירצער. געװען איז
 ווי דיםקוטירען צו אױםען ניט דא זײנען מיר נאר

 אין קלאוק־סעזאן פאריגער דער געװען איז עס שלעכט
 פריהער־ די וױ שלעכם, אזױ געװען את ער צי יארק, נױ

 איז געםועט ניט האט ער אז ערגער. נאך אדער דיגע,
 בעםע• םח סיםגים קײן ארױםגעוױזען נים האט ער אז

םײגונג, די אגער איז עם אײנשטיםיג. אלע זײנען רוגג
 • דינען עם אז און בעםערעז צום אמט געהט עם אז

 װעם םעזאן קומענדיגער דער אז םימגיט, גוטע פאראז
בעסערער. א םך ® ױק

 געווארעז ארויםגעזאגט זײגעז וזאם מײגונגען די
 גענעראל דער פון םיםינג דעם אויף באריכםען די אין

 פאק־ אויף געווארעז באגרינדעט םער דיגען עקזעקוטױוע
 <1«ױ*«לא אױף װ> ^דוטטדניא קלאוק ד?גר פיז סלז

■ראסיעריםי. אױף אויםזיכטען גוטע
 גוטע אלגעםײגע װעגען חאנדלען זיך עם װען

 גאנץ סאר באםראכטען דארפען מעז װאלט אױםזיכטען,
 גוםער• א זײן װעם םעזאז קומענדיגער דער אז זיכער

 v גתמר. א זיק סת ער אז זאגעז, געדארםם װאלם מען
 ארײנגע־ חדשים עםליכע קזמלנדיגע די םאר װעם עם

 אמעריקאנער םיל־פארצודײגםער דער אץ ווערען גאםןן
 • אלץ װערט וױיםער־ װאס געלד. מיט ים א אינדוםםריע

 די איז אגגעשםעלםע און ארבעםער צאל ידי גדעסער
T דער פאר ארבעםען וואם איגתםםריעז׳ םארשײדענע P ׳ 

 שםעגדיג אוםן אזא אויף װערט עס לאנד. םץ װאםענרסנ
 עס אח קױפעז, קענעז װאם םענשען, צאל די גרעסער •

 ארבײםענדע די טון קױף־קראפט די רמפארגרעסע װערם
 צאל די אז רעכענט״ מען אלגעמײן. אין פאקלם־מאםען

 די אבער םיליאן, 8 ארום איצם אמ ארבעםםלאזע ®ח
 קריגעז עם וױיל םאג׳ יעדען םים קלענער װערט מל
 באודאםגוסנס־ די אץ באשעפטיגוע ארבעטער מער אלץ

 בא־ ארבעםער מער קריגען עם װען אח איגתסטריעז.
 פאדערעז באװאפנוגגם־אמדוסםריעז, די אץ שעפםיגוגג

 געברױכס־ «ץ אינמסםריעז די אין ארבעטער םער זיך
 געברויכס^־םיקלעז אויף נאכפראמ די ווײל ארטיקלעז,

» צוליב גרעםער װערט מער פאראז זײנעז עס װאס ח
M S  ■ M M S  I S S M  M k h M  אז אופז, אזא אויף רעכענם םען קױםען. קענען װאם----------- 

 עאזטסלצבאר צאל די װעט vp• 1941 פת פארלויף איץ
 אזעלכע׳ סאראן אםילו זיינען עס קלימע• גאנץ א זײן

ארבעטער. אױםםעלען װעלען עם אז רעכעגען, װאם
 םך א םאראז חשבודות ךי אס - אין זײנען געוױס

I ער האם אפטיםיסמ אן איז אײגער אױב און לאגיק
> .    ■ ■M M t a M m י M i O A u M O M  m A H O( ̂יםימיזם, דקד אכער &ימיזס•9$ דק מר גרוגד \גוטען

■ M A M  ■ m  ■ M A  m u ךואס באריכםצן. די אין געווארען אױםגעדריקם את װאם
SbS■      - - ־— ־------ B M  t S k  ■  b M  M A M A A bbM דעד םת םיסינג דעם צו געווארען צוגעשטעלט זײגעז

M A M A  M A M A  A A A M A feA M A M M  M M  m M  m m m k י*ן • ik oy m)q  d *] דער
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 רעאק־ דעם םארדעקען געקענם ניט דאך האט שפראך
רעדעם. די פון איגהאלט ציאנערען

קאטוענ־ זייער אויף האבען מאטפעקטשורערם די
 פאטריאטישע זייערע אויסצודריקצו פארזאמט ניט שאן

 םאר־ דער םאר װערען געטאן דארף אלץ אז געפילען,
 דעמאקראטיע די שיצען צו און לאנד םון םיידיגונג

 םולשטענדיג זיי זײנען דעריבער און אמעריקע םון
 םון באװאפטנגםיפראגראם דער מיט איינםארשטאנען

 ״אבער״. גרויםער א קומט דערבײ נאר רעגירונג. דער
 םארז אלץ טאן צו גרייט טאקע זײנען םאבריקאנטען די

 מעג־ פרייע א געבען זיי דארף מען אבער פאםערלאנד,
 מעגליכ־ די געבען זיי דארף מען טאן. צו עס ליכקײט

 גיכער װאם פראדוצירען קענען זאלען ױי אז קײט,
 דער פאר נויםיג זיינעז וואס זאכען׳ אלע מער וואס און

 םון םירער די מער װאם און לאנד. םון םארםיידיגונג
 האבען אםאםיאיישאן מאנוםעקטשורערם נעשאנאל דער

 גרייטקײט זייער און פאטריאטיזם דיער װעגעץ גערעדם
 באװאםטנגם־ די גיכער וואס *אויםםירען העלםען צו

 געווא־ קלערער אלץ איז רעגירוגג, דער םון פראגאם
 די זינען אין די האכען אלץ פאר פריער אז רען,

 זיי קען באוואפנונגס־פראגראם די װאם פראפיטען,
 עקםפלוא־ די םון ווערען צו סד־יי אזוי װי און ברענגען

 געײא־ געשאםעז דיגען וואם באשרענקונגען, םאציע
 געווען איז עם ױגיאגם. די םון און געזעץ םון רען

 םרייהײט םולשטענדיגע א זײ זיך גלוםט עס אז -קלאר,
 אר־ דיערע עקספלואםירען צו באשרענקונגען אלע טון

 שםענדיג, אויף ניט אז זיו, םארשםיים עם בעטער.
 מאטפעקטשורערס די אז געמיינט, דאך װאלט דאם וױיל

 םארלאנג זײער מעגשען. פראגרעםױוע קײן גים זײנען
 בלויז איז פאגריקען זײערע איז פרײהײט פולער פאר
בא־ די חרנצוםירעז מיכטיג איז װאם צײם, דער פאר

 גאר נוצעז׳ אײגענע זײערע םאר ניט ושלום חס עם
 גע• פאטריאטישע זײערע אזױ זײ דיקטירען עס װײל

םליכטען. ®אטריאטישע זײערע און םילען
ױ גאר  גע• פאטריאםישע די זיעעז עם שםארק ו

 גוט גאנץ םען האט מאנופעקטשורערם די פמ םילצז
 פאר־ זײ מיט האט רעגירונג די װען זען, געקענם

 בײ וױל זי וואס באשטעלונגען, ד» װעגען האגדעלם
 מא־ די באװאםנונגם־פראגראם. דער פאר פאכעז זײ

 צו זיד געאײלט ניט גאר זיד האבעז גוםעקםשורערס
מר װאם בדי ארבעם׳ דער נו נעמען  דורכצוםירען גי

 אלץ פאר פריער האבעז זײ באװאםנוסנס־פראגראם. די
 פראםיםעז גתיסע םיט זיד פארזיכערעז *ו געזוכם

 א זיך האבעז זײ איטועםםםענםם. זייערע מים איז
 חאבען און רעגירונג דער מיט געדונגען נײט לאנגע

 געקראגען האבען זײ ביז אדבעם די אנגעפאגגעז נים
ױ געדונגען זיד האבעז זײ פרײז. זײער  םוחרים. געגיטע ו
 איז געםאדערם, צוערשם האבען זײ וואס פרײז׳ דער

ץ מ  אים «ון ײעלעז זײ װען כדי חוימר, א גאר מ
גענוג בלייבען אלץ נאד ער זאל אראפלאזזןן, אביםעל

 ״פאםריאםיזם״ דעם אויגען ביידע מיט היטען און װאך
 װערען די םאר קען ער וױיל םאבריקאנםען, די םון

פארקויזען. אביסעל זיך װעלען זיי ױען געםערליך, זייער

ם א צװי־ םארהאנדלוגגען די דרעס די װ
ם טר ד שו ט ס ע פ אנו ײ דרעםמאכער דער שען מ  ױנ

מאטםעק־ דרעס די איז אז לעו־גען ךארמעך
דעם באנייען וועגען טשוערם ׳*׳ ׳׳ י» י

 םארלוײ זיך םירען אפמאך,
 זיך װעלען זיי אז האםען, מיר און םרידליד גאנץ םיג

םרידליך. ענדיגען
 וױיס באלערענדע. גאנץ זײנען םארהאנדלונגען די י׳

 דרעס פון מענעדזשער האכמאן, דזשולױם פרעזידעגט
 םאר־ די אין ארויסגעבראכם האט באארד, דזשאינט

 דער װעגען פאקטען אינטערעםאנםע זייער ,האנדלונגען
 אוים־ האם ער וואם יארק, נױ אין אינדוםטריע דרעס

אונםערזוכונג. גרינטליבער לעגגערער א נאד געפונען
 נאד טרעםם יארק נױ אין אינדוםטריע דרעם די

 א דאלאר מיליאן םוםציג מיט הונדערט דריי אן אלץ
ױ אין אינדוםטריע גרעםטע די איז און יאר  יארק נ

 םאלש איז עס אז אױםגעפוגעז, אױך האט ער סטייט.
 אין אינדוסטריע דרעם די אז מיינונג, אנגענומענע די
 צעשפלי־ און צעברעקעלט םער אלץ װערט יארק נױ

 פון טייל גרעםםען צום באשטײט זי אז און םערט
 םאר־ איז שטענדיג זיך האלטען וואם שעפער׳ קלענםםע

 צאל די פאל. דער אומגעקעדט גראד איז עם מאכען.
 יארק. נױ אין קלענער ווערט שעפער דרעס קליינע םון

 צװישען יאר זעקם די אין אז אמעװיזען, האט האכמאן
 נױ אין שעפםער דרעס צאל די איז 1940 און 1934
 אין פראצענם. 32 מיט געװארען סארקלענערם יארק
p גײ 1*י זײגמ 1934 יאר i r 810 2.געװמ tugm o 

 .908 און טויזענט 1 בלות 1940 אין און שעפער דרעס
 דרעם יארקער נױ די איז ארבעםער צאל די אבער

 בלויז םארקלענערם יאר 6 די אין זיך האם שעפער
 אויס מאכט דאס װאס טויזענט, האלב א און זעקם מיט

 מר געײעז זײנען 1934 (אק פראצענם זיבען ערך אז
 יארק נױ ®ון אינדוםםריצ דרעס דער אין שעפםיגט

 80 1940 אין און דדעםמאכער 941 אח טומענט 86
 איז שעפער צאל די ײען איז )491 םיט טומענט

צאל די און פראצענט 32 םים געווארעז םארקלענעדט

 7 מים בלויז געווארען פארקלענערט איז דרעםמאכער
 ארבעםער צאל די אז קלאר, דאך עם איז פראצענט

 םארגרעםערט. באדייטענד זיך האט שאפ דרעם פער
 פאראן זײנען עס אז אנגעװיזען, דעריבער האט האבמאן

 אין װאם מאנוםעקםשורערם דרעם 60 יארק נױ אין
 .ערך אן יערליך זיי םון יעדער םארקויםט דורכשניט

ײ 6דא דרעםעם. דאלאר מיליאן אגדערטהאלבען םון  זי
םירמעם. גרויםע גאנץ זען, קען מען װי )נען

 האם האכמאז וואם איז אינטערעםאנט באזונדערס
 םוץ פראםיטען די אז באװיזען, אונטערזוכונג דער פץ
 אפ הויפטזעכליד ניט העגגען מאנוםעקטשורערם דרעם די
 םון פוײיז דעם םון אראםרייסען קען מען וואם דעם, םץ

ארבעט.
 אוים־ דינען אזוי איז דאם אז באוױיזען, צו בדי

 םירמעם, דרעם יארקער נױ םינף געװארען געקליבען
 — ךרעםעם םארט זעלביגע די פראדוצירען וואם

 םאר סטארם די צו םארקויפט װערען װאס אזעלכע
 פרייז, דער סענט. אכציג און זעקס מיט דאלאר צוױי
 ארבעם םאר געצאלט האבען םירםעם םינף די וואם
 זײ םון צויײ זעלביגער. דער אומגעםער געוועז איז

 אנ־ די און סענט 67 ארבעט דער םאר געצאלט האבען
 אונטערשײד אן סענם. 65 געצאלט האבען דריי דערע

 פראסי־ די אין Tאונטערשי דער םענט. 2 בלויז פון
 מאטםעקםשורער, איין גרויםער. א גאר געװען איז םען

 אין פראםים םענט דרײ בלויז געמאכט האם לםשל,
 א ם*נט. 19 געםאכם האט צװײטער א בעת דרעם, א

 דרעם׳ א םון סענם 9 פראפיט געמאבם האט דריטער
םענט. 14 םיגםםער א און םענט 10 פערטער א

 פאר װען אונטערשייד, גרויםער אזא װאנעז ®מ
 גרויםער דער גלײד? געצאלט אלע האבען ארבעט

 פירען אייף הוצאומ די פון געקוםען איז אוגםערשײד
 חגר און ׳עם תפט מעז װי ״אװערהעד״ — ביזנעם די

 מאטפעקטשו־ די װאם דיםקאונםם, די אין אונםערשײד
קיגדען• זײערע צו געגעבען האבען רערם

װע־ םאנוםעקטשורערם דרעם די אז גלויבען. מיר
 דאר־ «ײ אח פארהאנדלוגגעז די םון לערנעז םך א לען
ײ דארםען באזונדערם לערנען. סן■ א םעז  לערמז ז
ױ  - אײד דערפיז װעלען די ביזנעס• זײערע פירען צו ו
 פראםיםירעז אויך װעלען עם אח פראםיטירעז םך א

ארבעטער. זײערע

ש 8װד נחום פון ני ע ג ע ג ^ ב

 צײםוטעז די אין פיל אזוי איצט שרײבט מעז װען
 פראדוקציע די אז ראדיאם, די אין רעדט מעז און
 שםארק איז באװאםטנג דער פאר פאבריקעז די איז

 שפעםער אח אלז פאר פריער עס איז הינםערשטעליג
 הא־ םריער פאבריקאגםען. די ®מ שילי n אלץ פון
 זיך דינגעגדיג פראדוקציע, די אפגעהאלםצז די מן
 און פראפיםעז זײעדע זיכערזמ צו רעגיח־ט דער םיט

 אנגע־ זײ זײנען נאכדעם אץ איטועםטמעגטם זײערע
 צו כדי פאםעלאה גאנץ פראדוקציע דעו־ סים גאנגעז

 אױםצודע־ כדי און יראפיטעז יײעחג פאדגרעםערעז
 פארלענגערען קענען צו פריוײלעגיעם ספעציעלע גען

 זײערע אין ארבעםם־ודאד די און ארבעםס־םאג דעם
 זײערע עקםפלואטירען בעםער קענען צו און פאבריקען
 דער אין ריקשטעליגקײט דער ®ון שילי די ארבעםער.

 די םון װערט באװאפטטס־פראגראם דער פאר ארבעם
ה פארשםייס קאגטעז,פאברי  אר־ די אויף געװארפען זי

ײ בעםער.  קור־ צו א האבעז ארבעםצר די אז זאגען׳ ז
 און אדבעםם־װאד קודצע צו א און ס־מאגארבעט מן
ײ  נאודאפטט די אז געגוג, גים דצריבעד פראז־וצירען ז

םעםפא. געוואונשםער דער אין פראגרעסירעז קענען זאל
 פאבריקאנםעז די או איז״ שורה אובםערשםע די

 קעם־ ארגאנמיחמ טם א אז פיחמ ®רײנד זײערע און
מז «ו •ײז רוי  פארמסערונגען׳ די פון ארבעסער די בי
 *ד־ רוזװעלס׳ס אונםער מװאתען האבעז זײ װאם

 נאםעז דעם אין געסאז װערם דאם און םמיסםדאציע.
sm*• די ®ון xr x פליכ־ ®אםריאםישע און מפילען 
ן מצז•אגפאגריק די פון «

=דעד אױף שםײן דעו־ימד דארפעז <סןדב«ד די

ײ װ »
װ#ם

ך פרימד גו»ע — פוקפען,  — יוגגע די טון ̂נ
ך חןןגןןן  י$דען< סים v געיעז גים שדיך זי
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ח פון )Eצ צו ון6 בי צ

 םון קאנװענשאן די װאו זאל, דעם
I לײ־ אװ םעדעריישאן אםעריקען דער
V  \ 4ryjH גע• אפגעד״אלםען יאר דאם איז באר 

]|  מזרח אין אן׳ אויבעז איז װארען, \
||K | h* ,געװען זאגען. עס קען מען װי װאנד 

B iK W ii עלעקטרי־ קאלירטער ליכטיגער א 
שטונ־ דרייםיג ,א אויםשריפט: שער

ארבייםם־װאך״. דיגע
לײ־ אװ םעדעריישאן אמעריקען די אז הײסט, עם

 אר־ שםונדיגער דרייםיג א ®מ פאדערונג די האם באר
 שלאג־ איר םאר לאזוגג. איר םאר געמאכט בײטם־װאך

װארם.
 אװ םעדעריישאן אמעריקען די אז ניט, מײנט דאם

 קאמף באלדיגען א אנצופאמען איצט זיך גרייט לײבאר
 אר־ שטונדיגער דרײםיג דער ®ון איינםירונג דער םאר

 ניט איצט עס װעם זי אז וױיםען, אלע בײטס־װאך.
 װען איצט, דערםאר. צײם די נים איצט איז עם םאן.
 פארגרע־ דארף םען אז םען, שריים דיטען אלע סון

 די גיכער װאם דארף םען אז פראדוקציע, די םעחנן
 קיין זײן ניט קען דורבםירען, באװאםעטגג םון פראגראם

 שטוג־ דרײםיג א פאר קאםף א אנםאגגעז װעגען ױיד
 קאנ־ דער פמ דעלעגאם יעדער ארבײטם־װאך. דיגער

 םץ באאפםער יעדער אוץ געװאוםם עם האט װןנשאן
גע־ עם האס לײבאר אװ םעדערײשאן אמעריקען דער

 קאני אין געלויכםען דאך האבען װאך״ ארבײטם דיגע
 איז קאטוענשאז וי װאס צייט׳ גאנצע די זאל װענשאן

געװארען. אפגעהאלטען
AA A A A A  AAAAAAAA A te t e iA M  A teA A A kA A fe  AA Ate A Ate AA ̂ A AA AA A te8 םאר געז־יגט האבען ווערםער עלעקםרישע די 

 ארבאגיזירטער אםעריקאגער דער אז ױארגונג. גוםע
 האםע־ דערוועקט זיך האבען עס װעמען בײ קאפיטאל,

 דעם אין אמט איינגעבען די זיך װעט עם אז נתגען,
 פמ ארבײםער די בארויבען צו פאטריאםיזם םון נאסען

 ארבײםם־ קירצערע און ארבײםם־טאג קירצערען דעם
 אײנהאלםען זאלען אויסגעקעמפט. האבען די מאס ודאך,
איעטיםען. יעע

 נאמען דעם אין טrא האט קאפיםאל ארגאניזירטער
 קאגצענםרירםזג א ארגאגמירם באוואםעטנג שנעלער פון

 אר־ שםוגדיגעד 40 געזעצלאכער דער אױף אסאקע
 כאװאפעטנגס־ די דורכפירען נים קען םען בײםס־װאך.

 םאבריקען די װען פאבריקאגםצן, די שרײען -אגראםפר
 זאגען זעהם, אט װאן. א שטונדען 40 בלויז ארבײטען

 דעם צוליב ®ראנקרײך, מים פאסירם האם עס װאס «ײ,
 םיגים־ פרעםיער געװען איז ער װען בלום, לעאן האס
 אר־ שםונדיגע 40 א אײנגעפירם דארםען האם טעד

 די םארלארען דעריבער האם סראנקרײך בײםם־װאך.
 קאו ®ון דײטשלאנד באװאםענם האט היםלער םלחמד-

 די האכצז מ£ריקען דײסשע די אין ייײל םים׳ די בח
 אר־ שםונדיגער 40 קײז םון געװאוםם נים ארבײםער

 שםונדען םיל אזוי געארבײס האבען זײ בײםם־װאך,
 פרא־ האבען זײ און געהײסען זײ האם היםלער װיפיל

 פראגק־ געװאלם• האט ער װי װאםעז פיל אזוי חנירם
 טי־ וױ כאװאפעגעז, געקענם גים זיך האט אבער ריין־
 געטג. פראדוצירם נים האכען ארבײטער די וױיל םיג

װאז־• t שטוגדען 40 בלױז געארבעם האבעז זײ
 נםען8בריק8ם די חדך אופן 8אז אױף אמ עס

 גע־ דער חמ8געוי רשפרײטפא צײםתגען זײערע »יז
 נידער־ מיליםערישער דער אין אז מעריקע,8 איז נק8י
קרײך ®מ יע8ל  רבײםם־געזעצעז8 די שולדיג זײנען ם̂ר

 דורסנ^ט זײגען תאס רםען״8רעפ לעrסןמ די ימ
י ציע•8דמיגיסםר8 בלומ׳ס לממ אונםער רעז8מח  י

 זערם8איבערגעכ ל8& פיל זוי8 איז הױפםוגג8ב דןזיגע
 םען אז געלעגעגחײט, מר8מעגל יעדער בײ רעז8מײ

 יױ*8ב זיכערען 8 י8® כםעז8באםר מעפאנגען8 ט8ה
 נץ8ג געװען זײנען כקײט8װירקל דער אין אםת• זענעם

 שנעל זױ8 אמ נקרייך8םר ם8ײ פאר כען8אוײ נדערע8
 ייז נקרײד8פר <8 ריכםיג׳ איז עס צוטיפגעבראכען.

 מלחםח דער צו צוגעגרײט גום זױ8 גים וױיט מײען
 ניט זײנעז דעם *ק אבער גד,8דײםשל חיםלער׳ם ײי

 בלום למװ ס8ײ רבײטם־געזעמז,8 די געװעז יולדע
 8 זײן געקענם האם גקרײך8םר דורכגעםירם. חאם
 שםונ־ 40 חװ־ אונםער ^םילו פענט8כאװ בעסער פן־

 מד ניט ם8ח נקרײד8«־ איז ד.8רבײםם־רי8 דעעי־
 מד גימ םיסתר אפילו צוטיפברעכען שנעל אזױ דןרפט

נקדײד8פר ט.8געה האפ זי חאס פענונג״8װ8ב גיגענדער

 שװאכערען א סך א רויסגעװיזען8 םאקםיש דאך האם
 גע־ ניט וױים זיך האט וואס פוילען, װי װידערשםאגד

 עס באװאםעטנג. םראנקרייכ׳ם םים םארגלייכען קענם
 די ערקלערען צו אויפגאבע מיין ניט דא אבער איז

 צוזאמעגברוך. מיליטערישען פראנקרייכ׳ם םון אורזאכען
 םראנק־ שטארק װי אטוייזען געװאלט בלויז האב איך

 םון אױםגעטצט װערט טדערלאגע מיליטערישע וײיכס
 שםונדיגע 40 די באקעמםען צו קאפיטאל אמעריקאנער

 איינ- זײנען װאם געזעצען׳ נדערע8 די אח ארבייטםײואך
 אונטער ארבײטער די םון טגםטען צו געווארען געםירם

אדמיניםטראציצ. וזװעלט׳ם8ר

 גיט אײגענםלאך מען וױיס כקייט8װירקל דער אין
 הינםערשםעליגקייט די סטען8געם װערט עס אזוי װי
 באווא־ דער צו שייד איז ם8װ דוקציע,8פר דער ®מ

 איז דוקציע8פר די ז8 נגעגעבעז׳8 װערט עם םענונס
 אבער פראצענם. דרײםיג נצע8ג אויף הינםערשטעליג

אויף אדער גרונד װעלכען אױף :פרעגעז מעז קען דא
 גרוים װי םעםםגעשםעלט מען ם8ה אוםן ן8 פאר װאם

? זײן רף8ד דוקציע8פר די
 אויטאםאבילען װיפיל צאגען קען לםשל, רד,8<פ

 וױים ער חודש. א ארױםגעבען רםעז8י בריקען8ם זײנע
 װען און איצם• ביז ערפארוט זײן ®מ געטי נץ8ג עם

מר פרפייצירןן ל«ו8« גי*פ«ז8« *יימנ  אויסא־ װײני
 שטימם8ב נץ8ג זאגעז קענען ער װעם חודש, 8 מבילעז

 ױי היגםערשטעליג איז דוקציע8פר די וױפיל אויף
 בא* פאר דוקציע8פר דער װעגען גען8ז בער8 מעז קען

 דער י8£ רבײםען8 וחנלכע בריקען,8פ םך 8 י פטסנ8ײ
 אקארשם האט מען »r< גײע, גאנץ זײנעז באװאפנוגג,
 רגרע•8פ זײנעז בריקען8פ לטע8 םערערע אויסגעבױט.

ױ געטי ז»בען נים קען מען און געװןרעז סערם  גתים ו
 חגרימר קען מען אח זײז רף8ד פרןט־וקציע זײער
 דוקציע8®ר די צענט8פר װיםיל אויף גען8ז נים אױך
חיגטערשטעל̂י אין זײ איז

— teAA te  AI 1 A te  AAAA K AAAA AAA A U A A A A H A  te te A A te  A M A k M Aאז באםראכם, אין װערען געגומעז דארף דערצו 
 ארױםגע־ ניט וױיט נאך אמם ביז הןם רעגימע די

 ־8פנונגם־פר8ײ8ב יר8 פיז קאנםראקטען אלע געבען
 איז קםען8קאגםר רויםגעגעבמע8 נים די בײ און ם8גי
 שםתדיגע 40 קורצע «ו די שולדיג גיט געװים ד8י
 חינםערשםעליג איז פראדוקציע די װאם ך,8רבייםס*וז8

 אפילו דוקציע8פר n פאל דעם אץ דאך ם8ח םען
אנגעםאנגען. נים

 דעוי וױיל איבעריג״ זייגעז פראגען, לע8 די אבער
 פרא־ דער םון חיגםערשטעליגקײס דער װעגען געשרײ
 — ציל באשםימטען 8 האט באיואפטנג פאר דוקציע

 שםונ• 40 געזעצלאכער דער םון ארבײםער די בארויבען
 וױכ* איז ציל דעם אט פאר אח ארבייםם־טאד דיגער

 ארבײטם־ די אז ®ונקם. איק בלױז האםערען *ו טיג
קורצע. צו זייגען שטוגדען
בא־ די איז פראדוקציע די :וונקם 8 נאד איו

 אויף װערען ®ארגרעםערם קען אינדוםטריען װאםטנגם
 ארבײםס־ די םארלענגערעז דורך אדער אופגים: צוױי

 נאר ארבײםער• מער כאשעפטיגען דורך אדער שםונדען׳
 פאר־ מעז דארף ארבייםער, םער באשעפטיגען צו כדי

 דאם נײע. בױען אדער םאבריקען אלטע די גרעםערען
 סומען גרױםע מים פארבוגדעז זיך םארשםעחט .אמ

די פארלעטערצז צו דעריבער זיך םען כאפט געלד•
AAA AAAAAAAAAA te A A A  A A A A A A A A A A  A^A A A A A  > i A A A A  AAAAte teAAז8 געװיזען האט ערפארוט די אבער ציים. ארבייםם 

 האגד איז האנד גים וױים גײען ארבײסם-שםונדעז לאנגע
 ארבײםס־ לאנגע פראדוקציע. פארגרעםערםער 8 םים

 זײ פאכען אמ ארבײםער די םיד צז׳ מאכען שטונדען
 <8 געוױזען, האם ערפארוגג די פראדזקםיװ. וױיגיגער

 אײנגעפירם איז ער וחװ ארבײטם־םאג, קירצערער דער
 פארקלענערט נים פאלען םײסםע די אין האט געװארען,

 ■ראדומניע די אח ®אלעז מאנכע אץ ■ראדוקציע. די
 אויס־ װײגיגער די וױיל געװארעז, םארגרעםערם גאך

 חאמן ארבײטער אױסגערוטן מער און געהארעװעםע
 ערפארמג די געאדבײם. פראדוקםיװער און שנעלער

 ארבײםם־םאג קירצערער דער אז געוױזען. אויך האם
ארבײם• די געמאכם זיכערלר אויך האט

 8 אנפאנגעז זיד קען יונקם דעם װעגען נאר
 ז8 זאמז׳ קזמען םאבריקאגטען די דיםקוסיע. לאנגע

 ארבײטם־שםונדען לעעעדע אז און בעםער חײסען זײ
ב אבער פראדוקציזנ• ךי פארגראסעחמ  »יז עם ױי

f« די פארגחןםעדעז «ו םיטעל אנדער ז8 ז8י8®

 םאבריקען אלטע די פארגרעםערעז דורך װי דוקציע
 זאגען צו רעכט א ארבײםער די האבעד גייע, בויען אדער

 פארלענ־ זאל מען אז דערלאזען, נים װעלען זײ אז
 םאכען קענען זאל מען כדי ארבײטם־װאך, זייער גערעז

 אויף געלד אויםגעבען דארםען ניט און עקאנאמיע
דאר־ ארבײטער די געגענטייל: אין םאבריקען. נײע
 װען פאבריקען, נײע בויען זאל מען אז פאדערען, ®ען
 איז באוואםטנגס־פראגראם דער פאר פראדוקציע די

 םאר באשעםטיגונג געבען װעם דאם הינטערשטעליג.
ארבעטםלאז. גאך זיינען װאס ארבײטער, צאל גרויסער א

 װעם ארבייםס־שטוגדען די םארלעגגערען װעגען
 װעלען עם װען ריידען, אנפאנגען קענען איצם מען
 װעלען ארבייםער די ארבײטסלאזע. קיק ױין נים מער

 לענגערע ארבײטען צו צוםרידען זיין אליין דעמאלט
 באװאם- דער פאר טיםיג זיין װעט דאם װען שטונדען,

mm םי־ נאך,פאראז זײגען עס װען אבער, איצט 
 שםונ־ 40 געזעצלאכע די טאר ארבייטםלאזע ליאנען

 לאגע די װי װערען. גערירט ניט ארבייםם־װאך דיגע
 אין ארבייטםלאזע צאל די װען הייסט עם איצט, איז

 געדארםט גאך מען װאלט גרויםע, אזא גאך איז לאנד
 אייגענםלאד דאם און ארבייםם־צייט. די םארקירצען

 װער־ לייכטענדע עלעקטרישע די אויםגעדריקט האבעז
 דעם אין ארבייטם־װאד״ שטונדיגע דרייםיג טער

 םעדעוײישאן אמעריקען דער םין זאל קאטוענשאן
לייבאר. אז

 דויערען ניט לאט װעט עם אז דין, קען עם אח
 ארבייטם־ שםונדיגער דרײםיג 8 םמ םאדערוט די און

 װערען עס װעט זי אקםועלע. גאגץ 8 זײז װעט װאן
 סח װעם םען און געענדיגט זײן װעט םלחמה די װען

 פרידלאכען א זוי זדבדדױין דשסאגונ אפטטסובאו א
 רע־ סאבריקען סך 8 איז זיד װעם דעפאלם צושםאנד.

 שםונדיקע 40 איצםיגע די און ארבײם די דוציחגן
לאנגע. צו 8 זײז װעט ארבײטם־וואך

 דורכגעםירט לעצםעגם האט ראוזװעלט פרעזידענט
 באוואפנונגם־ דער ®ח פארװאלטונג דער אין רעםארםע 8

 גאנצע די כמעט איבערגעגעבען האם ער פראגראם.
 נודםען, — םיר פון מםיסיע 8 םמ חענט די אין דעח

 אפווארםען סען דארף חילםאז• אמ םטיםםאז נאקס.
 שױן עס איז זיין. וױיטער װעט עם װאם זעחן אח

 גאך וועלען מאנוםעקטשורערם די אדער גוט« לץ8
 םון געשטערט װערט פראדוקציע די אז שרייען. אלץ
 און רעכטען צוםיל האבץן ארפײטער די װאס דעם,

? קורצע צו 8 איז ארבײסס־ציים זײער אז
 םך 8 חענם זײנע אין האט ראוזװעלם פרעזיחנגם

 פרא־ די םארשנעלערעז צו און פארבעסערעז צו מאכט
 אים האט קאגגרעם דעד באװאםנתג דער םאד דוקציע

 געזעץ דעם אנגענוטען האם ער ווען געגעבעז, מאכט די
 חנר מיליםער*דינסם. געצוואוגגענער אלגעמײנער וועגען
 *80 די זאגעז צו װעג 8 ■רעוידענם דעם גיט געזעץ

 ױיעדע װעגען דעח שםארקע גאנץ 8 טםעקםשורערם.
 פאר ארבייטען קעגעז אדער ארבײםעז, וואם פאבריקצז׳

 ערקלערען, אמך קען פרעזידענט דער באװאםנו^ דער
 עםױרדזשעגםי״ ״געשאגאל 8 גערוםעז װערם עס וואם
 איבער־ גאנצעז אק רעגירונג די קעז ל8® אזא אק איז

 אירע אין כאװאפטנג דער פאר פראדוקציע די געמען
הענד.

 זיך רעדם עם װען אז װערען׳ באמערקט דארף עס
 פון םראגע 8 בלױז ניט עס איז באװאפנונג װעגען
 עט־ םאר אױך גאד אםעריקע, פאר וואםען צירעןופראז־
ן לאנד.  פאר מער מאמענט אמטיגעז דעם איז יו

ױ ענגלאנד אסעריקע• םאר ו
 איצ- םעד אין זמצ קען אנקײמייירקל חני איז

 צװישען אונטערשייד קײז מאכען ניט מאמענט טיגען
 דאם עטלאנד. פון און אמעריקע פון באװאםנונג דער

 אי* גרױסער װיים זײן זױן האט פאלק אמעריקאנער
 שםאנד־ דעם אנגענומען מאיאריםעם בערוועגענדער

 פמ םלחמח די »ויד איז םלחםח עטלאנדס אז פונקם,
 פון •8 הענגם זימרחײט אמעריקאם וױיל אםעריקע,
מר זיג עטלאנדם  קײנעם בײ קעז עם חיטלעוץ, אי

גאנץ זײגען ארבײםער די אז זײן, ניט צוױיפעל קיין
te  A  AAA AA ̂ A A A A  AAAA^A AAAA AA A  A A  A A  A A  A A A A A t e  A A A A A A A A A Aענג םון זיג דעם אק פאראינםערעםירט באזונדערם 

 דעם פאר זײן צו םקריב םך א גרײם זײנען אח לאנד
ק ײאלט עם אבער זיג•  אוםגעחנכטמפײם, גרעםםע די זי
 קרבטת ברענגעז דארפען זאלען ארבייסער די בלומ יחמ
 ורן זאלען פאבריקאנםעז די בעח באװאםנוגג, דער פאר
װערען. םעםער און רייכער נאך באױאפטט דער

מו טאליססצזאפיק ישצ״אטריפאמ. די  םרד א מ
 די װען צײט׳ אזא אין אז שרייען. און אנשסעל מעז

נים pm םאר טיםיג׳ דריטענד אזױ איז כארואפגונג
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פאעמ דער װלאדעק ב
גערעכטמגןייםגי►

יארצײם^ צוריםען זײן (צו

v a n•------סאר־ אונז בײ איז פאעט װארט י/אס
ווע־ סארשטעלונג דער מיט בונדען # ^1
"r f iH  v fta l און שרייבם וואם מענשען, א גען 

מענשען, א װעגען לידער, דרוקם
 װעזעז דין םון עצם דער ױאם

טאג־טעג־ דער פון וױיט אםעמט,
דויער־ סון אטעם מיטן לינקייט,

 און ווערטען. אייביגע סמ טרוים מיטן האפטיגקײט,
 מיטן פאעט באגריף דעם צונויפםירען אונז איז שווער

 טאקע האבען מיר און םוער. פראקטישער באגריף
 צװײ די צונויםפירען געקעגט ניט וולאדעק ג. םאל אין

 איי־ םון אפשפיגלונגען צווײ זיי אין זען און באגריםעז
מענשען. זעלבען דעם אין נעם

 אונז. פון אװעק איז װלאדעק װי יאר צוױי שוין
 נאענט אדער געקענט נאענט אים האבען וואם די מיר.

ץ נאבגעפאלגט  גע&אכט שלום האבען טעםיגקײט, זי
 טאן״, נעם .א זיך וולאדעק וועם אט אז געדאנק, םיטן

 וױיסען, םיר זיק. צו ס׳דארף ווי אוועק וועט אלץ און
 פולםירענדיגער אונטערנעמערישער, דאזיגער דער אז

 םילען אח וױיםען מיר אונז• צווישען מער גיטא איז כוח
ת  האפען, םיר םעלט. בוח דאזיגער חנר אז רגע. יע
 יענער אט באוױיזעז ערגעץ־װאו םץ זיד וועט אפשר

 געוועבען און שװאונג, וולאדעקישער דער שוואוגג,
 — פלוצים און אפבינדען, פיגדען, אנהױבען זיך וועלען

 פון שיין אין באװײזען זיך װעם אױםטו וױכטיגער א
 די אס ױערען. מקוים וועט וואונש א םאג׳ העלען

 צוליג און אוגז. אין לעבם געפיל דאס אט האפעגוגג.
 אטעם דעם פולס, דעם םילען «ו אן םיר הויבעז דעם
 םיר האבען םריער וואס װלאדעק׳ — כוח יעגעם פח
 רע• דער ספציאליםם, דער געגוי. באגריפען ניט אים

 געזעלשאפטליכער אומדערםידליכער דער װאלתיאנער,
 װלא־ אין דערזען מיר אי םרעם אלץ דאם — םוער,
 ווערט ילוצים און אידעאליםט, ■ראקםישען א דעק׳ן

י אז קלאר, אונז  בא־ און באלעבט האט וואס קראפם, ו
 גאר איז אידעאליםם פראקטישען דאזיגעז דעם זעלם

 בעל־ אקטױוען אז פון טרױמער, א פח קראםט די
 אפרייסענ• גיט צוקוגםט, װעגעז חלומ׳ם וואס חלוםות,

 לעצטען דעם זיגען אין האט וואם ;הײנט פון זיך דע
 דער פון אגטלױפעז ניט וױל וואס אבער םך־צזכל,

 װאס ;וױרקליכקײט קלײנליכער און ביםערער שװערער,
 פאר• נים שטאפעל, «ו שטאפעל פון זיד דערחויבט
 שײנער און ױשר׳דיגעד א םון זעהונג די געסעגדיג

װעלם.
מענש־ די װאס טעג, ביםערסטע די אין חײנם, און

 אידישען פח טעג גרױליגסטע די אין זזדך, לעבט הײט
 ווארט איז־ישע דאם װאס אנגםםעדםעג, די אין קױס,
 אונז םעלט היינט אוגז, ער םעלט היעם — דורך לענט

ץ  זײן גע^ליגעלטקיים, זײן געדאנק, זײז אימיעט׳ זי
ױ אים םיר זעעז הײגט םאנםאזיע.  וער־ פאעםישע א ו

 אויף ארױף אוגז קומט ניט־וױלענדיג און זעגליבקײם.
 געװען באמת דאד איז ״ער :געדאנק דעו־ זינען דעם

 :םראגעם םרעגען *ו אן זיו־ חויבען מיר און פאעם״• א
 פאחואס ? געגוג געשריבען נים ער האם פאתואס

 געלאזען ער חאט פארװאם ? דעם ורעגעז גיט מען וױיס
 די אין פארזינקען אינגאגמן טאלאנם פאעםישען זײן

פון ארבעטען איבערדריםליכע און מיזערנע ?לײ«ג.

 צוױי געשלאסען זײן זאלןן פאבייקעז די אז דערלאזעז,
 אן אחן כםדר ארבעםען םוזעו זײ װאד. איז םעג

 אבער םענח, ריכםיגע א געוויס דאם איז אויםהער.
 זײגען עם ווערען. אױסגעפירט לײכט גאגץ קען דאם

 און לײדיג ארום גײען װאס ארמיםער, געגוג פאראז
 באוואפנוגגם־אדבײם, דער איז אײגשפאגען זײ קען מען
 אלע נאכט און טאג ארבײטעז זאלען פאבריקען די אז

 םען, וועם זײ שון סך * וואך. חנר פון טעג זימן
 װעט םען ארבײט׳ דער פאר אײגברעמן דארםצז אםת,

 תי־ ניט לאנג דארף דאם אבער לערגען״ דארפען זײ
 פאר־ א בעסער וױלען פאבריקאנםעז די נאר ערןן.

 זײ וואס ארבײסער, די פאר ארבײםם־װאו לענגערמ
 װילען זײ ארבײטער. נאד אנשטעלען אײחגר האבען,

 געזעצליכע די אפצושאםען געלזנגענחײם די אויםנמעז
 װעלען ארבײםער די װען ארבײםם־װאד. יגעשממד 40

 צאלען קענען זײ סען װעס שטמדען לעמעדע ארבײטען
אדבײס. זײער פןר ירײחנז■ קלעמדן

שםאד־ א באגוצען דארף ראוזװעלם ■רעזידעגם
?r v פאב־ די פון סאבאטאזש חנם אפצושסצלולן האגד 

ריקאנםנן.

דיכטער״ ״םאציאלע םעדיע דער פון
מינקאװ. ב. נ. פון

 ניט טאט םמ פאעט א דען איז לעבען? טאג־טעגליבען
 טראכ־ םיר און ? ווארט םון פאעם א וואם זעלבע, דאם
 פםיכאלאג׳ א םאר טעמע דאנקבארע םארא וואס :םען
פסיכאלאג־ראמאגיםט. א פאר

רעוואלוציאנער, אלס רעדנער, אלס נאמען װלאדעק׳ם
 ערשםע די םון כמעט קענען צו אויםגעקומעז מיר איז

ץ פון יארען  גע־ האט װלאדעק, אז אבער םעטיגקײט. זי
 דער־ געוואוסם. ניט איך ד׳אב דאם פאעזיע׳ שריבען
 מאל, ערשטען צום דעם׳ װעגען זיך איך ד״אב וואוםט

 אידישער מאדערגער ערשטער דער טיט שייכות אין
פאעזיע. םון אנטאלאגיע

 צוואנציג העכער מיט צײט״ די געגוי געדענק איך
 ארויס־ האט באםין מ. דיכטער דער ווען צוריק, יאר

ץ געגעבען  אידישע יאר דונדערט ״םינף אנםאלאגיע, זי
 געווארען םאתואתדערט דעפאלט בץ איך פאעזיע״.

 אין געװעז מיר זײנעז װאם דיכטער, דער פון
 געקענט דעמאלט זיך האב איך אומבאקאנם. גאנצען

 אונזערע װעגעז ידיעות די אין םאנאגדערקלייבעז שוין
 םון לידער מערםטע די געקענט ;ד״ויפט־ריבםועען

 אוטבא־ וױםיל יאך, און דיכטער. באדײטעגדען יעדעז
!דיכטעד קאנםע

 אומבאקאגםע פון לידער אוםבאקאגטע די צוױשען
ך איך האב אגםאלאגיע, באםינ׳ם אין דינטער  אנגע• זי
 און שװארצ׳ן. ב. פון וױים״. ,איך ליד א אויף טראפעז

 אז אונטערגעזאגט׳ תיכף מיר האט נאטיץ באםיג׳ס הגם
 מיר איז װלאדעק, ב. איז שויארץ ב. דיכםער דער

 נזד בײדע די פאראײגיגען צו הרגע״ ma געײען, שווער
 געפינען געורואווט 3ד״א איך מענשען. אײן אין מען
 וולאחנק׳ז• .3 און שווארצ׳ז .a םון אריר*פונקטען3 די

 גע־ שויארץ .a שם־נסתר דער איז םיר פאר וואדים
 װלא־ .a נאמען םאקםישער דער װי אקטועלער װארען

 אדארםט3 ניט אריר־פונקטען3 די איך 3הא לאגג דעק.
געםונען. שנעל זיי האב איך זופען•

 אפע־ וואם אראטאר, דעם זיך םאר געזעז 3הא איך
 צו מענשען אװ«גען3 צו עמאציאנעלטן דעם מיט רירם

 רעװאלוציא־ דער געשטאנען איז מיר פאר מעשים.
 ען3אװעקצוגע גרײט איז וואס ראםאנטיקער, נערער

 און גערעכםער א פון אידעאל דעם םאר ען3לע דאם
וועלט. שייגער
 שורות די אין אימרלאזען םלעגם אראםאר דער און

:זשעםטען רעדנער וײיטע3 רעדנער־רעטאריק, א
קייטען׳ אײזערנע ק״ן גיט וויי ״איר
קרוין. גאלדענע ק״ן גיט «ו<ל איך

— ביםער *ון םיאום איז ק:ענם«»*ט די
#1ל״ן גאטחייט די ז״ן מעג זי

לייטען, פ«ר סורא »ון ניט זו״ס איו
גאט. »«ר כורעים *ון גיט ווײס איך
באאעלער״ איז קנענט םײז איז ואזרץ םייז
געבאט... םײן אויך איז װילען ם״ן
«ו«א, קל״גליכער דעד ׳יילטען זאל
— «װערד טעםויגען ז״ן «*ר»ען זאל
 אאגרוגט אינסטערען אין זיכקען *ו

בא׳אערט... *וקונשט םײן •ון אים איו
p איך ar טיאלעז, ס*« פאדעם םײן םיד*
 — •אז, םײן גלויבען סיט סיר װעב איו
pa װעלכע די r^׳*t ן  לעבען יי

קאן״̂. דעם דר״סטער דער גאר געװיבט
קײ»ען״). אײזערנע קײן ניט װיל («איך

 דערוױײ אראטאר־עלעמזהם דער םער וואם ער3א
 חעכער אלץ װענדוגגעז, פראזאאישע םמ זיד טערט

פאעטיש. למזר די שםײגען
 אנגע• דיכםער דער װלאדעק זיד האט גאך אזוי און
מן  שורות: זײנע פרן ארויםשײלעז תוי

 מארן, ס׳ניח׳ס אוין װ*ר«ען «י« סינ• p» מיל .איו
• ןרזשןװןנר«8 *ײי׳ס pa דעדווןנ• זײו <י■ װיל ײר  —יז
י גיז איד י מ ״ י ו w ••י ײז יײפר ״ p ,«ג«בןח
,נלו■״. לײתגייןאלױ ®״ז חייס תםיד ס׳בלעזןלי און

 מקלתגען שםענדיג לדר פאר חאט פאעטיש זײזנר
;שודח ■אםעסישע דין

ח לןמ ■יר ניז ״דןן « ז י i י»י■ ײ t ווויד
*p .מ״ לי

אלץ, דװ־ד דורך זיך טראגען עכאם דאזיגע די
ץ און ען.3געשרי האט װלאדעק ב. װאם  ליטערו־ זי

 רע־ און לידער :םארשידענארםיג איז ירושה רישע
 נא־ נאטיצען, קריטישע און דערצײלונגען סארטאזש,

 און עםײען דראמע, לישע3י3 א און טור־באשרייבונגען
 קארעםפאנדעד און ארטיקלעז פאעטישע ריחע־נאטיצען,

*עז•
 זיך םילט ען,3געשרי האט װלאדעק װאם אלץ, אין

 שפרודעל־ טאלאנטירטע, א שװאונג, >האנם, זיכערע א
 שריסטשטלערישעד דק םון ווערט דאך נאםור, דיגע

 אײלעניש. םח אייגדרוק אן ארויםגעטראגען טעטיגקייט
ױ פונקט  אים פון װאלם עט3אר ערישע3שריי דק ו
חיפזון•3 געװארען געםאן

 ער װאם װערטער, זעלבע די זיך פאםען אים אױף
 יחואש׳ן. םער3די דעם װעגען ען3געשרי 1913 אין ד.אט
ױ אדעד םארנומען... שטעגדיג איז איעער אז ״און  ו
 אכציג לויםען םיט געזאגט, עם האט אוםיענסקי 3גליע

 וױ־ קײן ניטא איז סם,3זעל זיך ארום וױארסט טויזעגט
 אויף גוט איז םיםעל יעדעס פולקאםעגזדים... םאר לען
 אויסגענוצס װעדען מת געװער יעדעס זיך״ האלםען צו

 א — לעבעז םח קרעםטען לינדע3 םיט קראםט אין
 יאעזיע׳ — שםײבעל א און זיפץ א ים,3 א איז לאד

«אראדאקםען״.~ סקיצען, לען,3פ* פראזע,
פאר־ װלאדעק ױען רגע׳ם ער3א פאראן זײנען עס

 רגע׳ס אזעלבע אין דיכטער. גלות װערט און זין־ געםט
 גרײס װאם יערונג, פון פראצעם לאמער דער זיך םילם

 מײ אזעלבע זיא אויסדרוק• פאעטישען פולעז א צו צו
 לירישער טולער דער שורות זײנע אץ זיך פילט נוטעז

 אום־ וולאדעק׳ם װעגען עדות זאגט װאם הינטערגרונט,
טאלאגם. פאעםישען *װײםעלדיגען
 דערלצזנטערפ̂י פון זעגעל לעאטער דער איז .פןחיוואוגדצן

דןר איז אוסחײסליך רויםט: און וועי■ ץויטועל »
pa

J ברע̂ו נ״ם זיץ איך 'ir ױלי-«ון די זןםד. דער קיל
אןרג״וס

n אי« םזרח דער r| ,ראז — סערב דער םונ?על-«אט
41׳רו אוז

טונקעל-גרין pa פינםטערער, ןלץ װערם זוןסער דןס
«ײןרץ, אויו

ם״ן אין א״נזאסק״ט די װאקםט עם ס׳װאןסט, און
p אוםרוחיג m.

 ניטא לןנג •ןסער דער לןכה ײ״טען אין איז םוטער די
» אין זעלבסט #אררןטען איך חןכ פר״נד די

mJtfW *ןרםלוכטער
ציטן לןנג איז ם״ן, לימםע דו דיר, פון אויך איז

בריזו, ק״ן
לעיטער פון זעגעל ̂ןאטער דער איז פןרפײאונדען

V r.״
״ים-ליז־צר״). סעריע מי פון

 םערין: זעלפער דער םון ״זעגלען״ דאס־ליד אדער
n«׳ זוי וו״סע זעגלעז װןסער, דןם ײי גרןע ״זעגלעז r  p* 

יס׳ם דעם פון פלןטער-פןנען פןנען, זענט איי
.j׳n אוםענדליו

a ברעגען, די ב״ «טװטע ״יז *יל rפןרגליצוער• יל
4װ״ו דער איז

, באװעגט װיג» דער 8ני — זיך דןנט ו ״  י
 פייט... חןר וון ןטעם דער נןו
n״r איר און  wיאקיעח׳ס דער ב״ װאו:^ר ן גןט׳ס ׳

H u L b  t u a u t t t bפד*ם לעיטעז
ש«יל א״ו וויגט״פןרײיג• ליבע םוטערלינער אין וופז

ים- דצי־
י״ער ײעלנלוד קױיצן דןם — לױך״8״ און .•לױך״

a״B9 וייפ א״ב»ו אןן
ן זיד, יפרגוינ• p« «״, גריס■ פיו און ןרבוינ■8 יו

קויפ *״ » *ױ
s גי*, ניל ק״ן װ״ס מןס ׳.אין-סו< איז p a r•

«יל. ן םיט ערגעץ איר
״י ועגלצו »״ו, aa׳mv• pa פ״ד גל>ור*ט א״ד, ג

—■יל זעגלען פילצ,
 W׳a חסיד אײר גלי«י• י״ר, ג״■

3י1ײ «י«צי דיכיצי׳פ דעם ווי
״ן *• זוײסן זןגלןן <ו*סןר, דןס װי נרןצ יצגלצו a ו n r״ 

 מדד נידעריגצ די ״צו ליד דאם »ײד איז אזױ
m עבם איז װאם רעז״׳ r n p ק אח געסיט איז« p*« 

 גרױטיו » אימר לאזט ליד דאויגן דאס פאזיציזנ.
 יי פיז סםיל אעם מטש ס< אמ געשריגלז רושם.

מ ס לימד. אינםראסמקטיװל מ

—-------------------------^ ו94ו יאנואר,

 בערגלןך ד• אויף והןנןםעו װןם *עדעריען, נידעריגע די .גו
•p םדבר —

 תתום איבערן *ידקלעז װןם ןדלערס, אײנזאםע ךי *ן
— קעניאן פרענד #ון
 גװי«ען בײנאכט אװ־ייען יװןם בארג־ל״בען, גרוינע די »ן
— טןנמןנא פון נערג די
 װןרטען צוןם ײעסם, דער פון װןלד־װעכטער די «ו

 — זוטער פון פייוערען אזטורעטדיגע די פאר
*j>t גרוס. םײן איך

ו גראבעז װאס דעדערען, גידערעע די װי י  זאטד אינם ז
טדבי. פון
 «אטען װעטעס אדלערס, א״נזןםע די ווי
?עגיוז. גחעגד די פלעקט עם
 *װיעען «פרינגעז װאש לייבען, בןרג ברוינע די <וי
טאגטןגן, פון בעדג רי
 *ו ל״גען וואם ווועהט, דער פון װאלד-װעכטער ךי ווי

 רויטע די חערען «ו גרוגט צום אויער זזיער
 — זוטער פון פײערען

 תןר^ ם״ן איז ןזוי
איך״. ביז ןזוי

 געװארען געשריבען זיינען מינוטען אזעלכע אין
 בלעג־ דיערע םיט אשרייבונגען3גאטור־ פרעכםיגע זײנע

בילדער: םקולפםור־ארםיגע דמדיגע,
 איר און ״טעראסען״ די צו אוגטער גייט .איר
 םאנטאםםיש א דערשםוינונג אין צוריק שפרינגט

 אומצייל־ זיך ען3הוי אנדערע די ער3אי איינע !בילד
 רע־ םון םארפען אלע אין געקאלירט טעראםען, ארע3

ער3אי און סטילען, מעגליכע אלע אין ויט3גע געגמיגען,

 װאםער־ קלארע דיגע, די דורד װאסער. זודיגע אמאל
 וואס םעראסען, די סמ װענם די איר זעט שטראמען

זיד״. פאר קונסםװערק א איז זיי פון שטיק יעדער
 ארגעל, ריזיגער א וױ אוים זעט טעראסע ״איין

 מתיק, געםליפער דיער םאר געפוים האפען געםער האם
 אונטערערדישען אז םמ דאך דער וױ איז צוױיטע די

 קעניג־ א pc באלקאן דער וױ דריםע, די טעמפעל,
 פיז העכער אץ הענער זיך הויפעז זײ פאלאץ. ליכעז

 פראכט זײער אריין נעמען םאסנעם שלאנקע םונקעלע, די
 דיערע ער3אי םליםט װאס װאסער׳ דאס און זיד נו

 ענדער3אלע3 זייער נשמה, זײער װי אויס, זעט פרעגעז׳
פארק.) (יעלאוםטאמ גײסם״.
 א-3 צי אײליג ען,3געשרי האט ער װאס אלץ איז
גע־ שטענדיג זיד האם אימפעדיג, צי לאנגזאם דאכט,

 איז עס 4קרעח ליטערארישע באשטיםטע א פילם
 אוים־ דער געװען איז קונםט־גלױממ זײן אז מעגליך,

 פער־ גאנצער דער םון םענשען, גאנצען דעם םון ירוק
 זײנע אין אז םעגליד, איז עס װלאדעק• זענליכקײט

 םון דערקלערועעז די אייד ליגעז קונסם־פאגריםען
 צוגעגעפען האבען װאס ,3םאר אח אטמאםםערע דער

 און םאציאליסט דעם װלאחנגן׳ן אויםזעז סםעציפישען א
טוער. געזעלשאםטליכען

קרעדא? ליטערארישע זיין באשםאגען איז װאם אין
 שייז־געשריבע־ א אין אויםגעדריקט עס האס אליין ער

 ״םרוימעו נאםען: אוגטעח ,1909 יאר אין עםײ, גער
 זײן ליגם װערםעד דריי די אין װירקליכקיים״. און

 זייז נאד קונםט, קוגםט. םמ םונקציע דער אויף בליק
 ״טרוימען :םון פאראיעיגוגג די דק דארף נאד, מײנוע

 עם איז אגריף3קונסם־ גייער קייז װירקליכקייט״. און
 גע־ עס האט צייט יענער אין ער3א ניט, אוםן בשום

 געװען עם איז צײם יענער אין מער. נאך נײ. קלוגגען
 און לעבענם־ די צו געגנערשאםט א ארויסרוף, אן

 דעמאלט אנגעהויבעז זיך האפען װאם קונםם־פאגריםען,
םארשפרײםען. צו

 אױ עםען3או־ ליטערארישע זײנע םמ אינהאלט דער
 לעבען. פאקםישען םיטן םארפונדען שםענדיג געװעז

 קריטישע א דערצײלונג, א צי ליד א געװען איז דאם צי
 זײן אין אםילו אשרײבונג.3נאטור־ א אדער ארפעט

״,3ר ״םשר״ דראמע היםטארישער  אמ־ זײן איז װאם ינו
 געשיל־ האנדלונג גאנצע די װערט װערק, ביציעסםע

 באםריי־ און רעװאלוציע דער מיט איעקלאנג אין דערט
 נאענם געװען אים איז װאם אונטערדריקטע, םמ אוע
 קעםט־ די 4*רבצםצ זײגצ זײגמ דאך באק»ם. און

ײ רעאליסםיש. סאלוט3א ניט לערישע,  באחויכם זימען ז
 פארצײכענונג^ר־ זײנע שײן. ראמאנטישען א םים

 דעם אט מים פול זײנען פאלק״ םון ״קינדער ציילונגעז
 םאקטיש־ א איז אינהאלט דער הגם הויך, ראמאנטישען

 צו אנגעהויבען ערגעץ האט ״אײנער רעאליםטישער.
 הונ־ פמ זיד האט פאלד אץ מארסעליעזע, די זינגען

 עס מױיק. פלאםענדע די געריסען חעלזער דערםער
 לידער רעװאלתיאנערע די גוט. און מאדנע געװזגן איז

 אװענם־ קלארען צום םענסטער די תרן־ געשאסען האפעז
 א םים געםלאקערט האפען אילוםיגאציעס די הימעל,

 אז געװאלט, זיך האם עם און פלאם טונקעל־רויםען
 םלאמען אין אונםערגײן מינוט די איצט זאל װעלם די

 דער אין אדער םאג״). גרױםער (״דער לידער״ אמ
פאק״ אלע ״אגטקעגעז מלכה״: ״שרח םארצייכענונג

א■3 דערםאחנג׳ אונזער אמ װיםענשאםם דער םח טען
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ױ ליכט, פון ראד גרויםע א אז איך, הויפט  װערם עם ו
 געשפילם האט הייליגע, די םון קעפ די ארום געמאלעז

קאם.״ איר ארוס
ױ פונקם און  זײנען דערציילוסנען און לידער זייגע ו

 דרא־ דיז אויך איז אזױ טרויםען״, און ״װירקליכקיים
 דראםע, רעוואלוציאנערע א אמת3 רבינו״. ״משה מע

 איז זי געשריפען. גוט אץ פארםראכט אינטערעםאנם
 םים םול אויך און האנדלומ אינטענםיװער מים םול

קאלאריט. דיכטערישען
 זײן סעחענליכקיים, װלאדעק׳ם םון גאנצקייט די

 פאר־ םראגמענטארישע פיל אזוי אין אויסגעהאלםענקייט
 :שורות פאטעםישע די אן דערמאנעז תמיד װעט מעז,
 געבןרען, קןםף פןר און ליתר חויכע פאר בין ״איו

בלוט״• ל״דעגאןפםליו ם״ן ת״ם תםיד ס׳בלעזעלט און
 אים, דערמאנען פיים שםענדיג, װעלען מיר און
:רוף זײן םץ עבא וױיטע די הערען

T חויך »ן «טים און װ«ו שוין לןנג איך ביז ,דןך in
לןין״. ם״ן

 «ו לידער. הויכע צו אונז ער האט גערוםען און
 אונז םלעגם ער וױיל םאטען, הויכע און װאכיגקײט

 קול, ײעז3איי דעם אן דערמאנען אין האלטעז שטענדיג
ח־ איז הײד פדבר־היםעל ,םון יג,3אײ זיד הערט װאס  ײ

 שטי̂נ די דערקענט האם וולאדעק גראטעז״. געדיכטע
ץ און  איר אן זאלעז םיר אױך אז איז, צװאה פאעטישע זי
 קענען, זאל אונז pc אײנער יעדער אז םארגעםען, ניט

זאגען: אים, םיט צוזא&ען
 סןש־ןט׳ז, און םאמ׳ז «ו גערעדט תןט װןם אט̂י «די
ןםען״ פון םערק ר• אויף און נ»וג ב״ם rojmom אין

 כאזוגחד, זןן יעדע איז ײעלט ג*נ«ע די ב׳וע און
 זואונמר, ן אוין איו ןלץ און קלןר איו ןלץ ןז d״iv און
איר. יעדע *יז
ז טיאער און י ״, ם״ן י  ראיו/ p׳p איו זו״טער װ״ל »
םיו ס׳יירעשפ און קרוין, ק״ן גיט םיך ם׳לןקט און

וולי̂ז ק״ן ניט
 סןקרןם׳ז, און םאזח׳ן *ו גערעדט טןט װןט דער װ״ל

 גראטעז, געדיכטע דורן אוז חויך םובר־צזיםעל פון
a די r׳D םיר״. *ו אויך רעדט

 הערען צו מיפטיג אזוי געװעז ניט אח קײנמאל און
 אזױ געװען ניט איז קײגמאל אח שטים, דאזיגע די

 אום־ דעם געדאנק, דעם תון, דעם סארנעמען צו נױםיג
n איז םיפעז ענדליכעז n, אגריף3 ישוט׳ען pc ,ױשר 

זיד• איז טראגט שטים די װאס

 שוכז&רקער א מענש ts גןןװען איז קץ תוכל אלטער דער און
ץ  ;נײ אץ געװעז ױנג pm ערו־ אדגזער װען טעג ערשטע די י
 חײםען דעם עמןןלטאײװען חןם סיוי פײער פמם פלאקןןר דעם כײ

געטרײ. האנט זיץ טץ קלינגען רןלמגען, חאמןןר שװערער זײן פלעגט

 ארונטער חארץ אלטען זיץ w •לוטלונג pm עגדערתג אן נאר
7Mcj', m סארזמקען זון די גןןזןןן חאט ןןר װען jn is“ ̂ט̂ט  נ

m pm ,ארוםגעגומען ח«רץ זיץ חאט װײמאג מיםער גרױסער 
נעפראכט. אלײן חאט ער װאם ומגלי̂קM חןם פאר pm כײז דאס פאר

 חאםער זײן חויד חויכען ער פלעגט פןןרכרױנטע חעגט שםארקע די מיט
tpr̂ צעגליטען דעם איכעד M, רױט סלקגט גלוט חןר «ז pM גרוים 

 רעגעז׳ טײערדיגןך א װי םמקען, *עפל*טטע מימ שפריטען
ץ ייג«עח *ח *יז שװןןרד שארפער א ®יענט ח»םער ̂ז

כ̂חMמל מיץ *ו לױכ ן :זיגגןמ pm vrrvv ער פלעגט
— is שטארקען bis לױפ * איז  ^ m װערד, ̂יסגןןטמידטער חןר» 
 שמידען, שוװערדען ש«רפע קעגען װאם חענם םימע טו לױכ « *ז

• ערי דער טױף קןןניג טון חןןר װזןרען דןןדף «זװערד שארפע די וײיל

 װײטעז׳ tiM נאענט פון ל«נד טונט #מעקוסעו מעגשוען זימען
ײ r י T אפגעשטעלט זיך זייי פײער זיץ *ת ®ל&קעי; 

 געגעטען״ זיף פ«ר שװערדי שארםע » פים גיי חאט פימער יעדעד
װעלט• דער p® חעפפטע די קרוץ די זיץ װ^לט שװערד עpכלו די ווי

 — ניי־זיו׳ געשםידט זײ פ»ר חאט קץ תו«ל אלטער דער ייו
T1®( פפרלאנכ זיץ נ$ד פיטליכען «ארפע » שװערד » גןךיםידט

װ ___* סתניוז רײ*ע« געגעכעז פים חאפען זײ י
J3®« װילדעז פקפטען חןפ װעלדער פון טון זײנער ײון •*י1

iVP תײל דיר, לויפ « :נעזונגען חױף חאפען זיי ייין
ת ■ נײע לעפען ייגפ אונז גיפט ס מי

 כרידער־םעגשען װי גןףקן חאט קץ תוכל מלטןןר דןןר װײל
p טון חאס זײער פץ פליגד * s קריגן כײזען א אן ®ירען

M i a  t e t a u פ פ פ פ א ^ פ פ ו פ פ פ פ פ פ פ א א פ פ t א k i i t k L i k i B i i i i  ברידער ®ון כלומ סימ פןןרםלייגס ויץ גןןװןןרען רױם וייז ןןרד די אץ
̂ף לופט טלינדען חןס pm םארדען is פט1ל כלינדער דער פץ jpt נן

pm ח$ט ער is געזאגט זיף: r«v װיגר פץ װײ is םלטכח, םיץ 
r : דער טױןו פומנליק גדױםען פוםגלי^ נאר געכראכט חאט זי װ^ס ip

k i i M k i i t a  i i i i i i a M M  1 4  k i i •  k i U M h k  1 4  ! ■ M U M  4 4 1 4  b uפרײד כרויפקר פץ אז v מארדען כוױדןןר ײטןןן1וװ א זןןד דןןר1פר
I f f  4 B |B i l ^ M 4 4  l M 4 4 t e  4 4 M t e M 1 4 M A 4 4 4  4 m  4 H H 1 4 1 4 1 4 4 I 4  M 4 4 H  M 4 4 4 4  M 4 1 1 ■ ■  4 4 4 1 4  m m b mן״ שװזןןרד גײזק גןךטארפטןן די כאשואפןןן חאם װאס דואג̂ט םיץ מרך

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4^4 4 4 4 4 4 4 4^4 1 4 4 I 4 1 4 A  4 A 4 M  M M 4 4 4  m m  am  m | 4  L m 4  4 4  m m m L u pM קץ כד1ת אלטער דןןר pm טעג רך1ד ®®w V P *  B apfn
4 4 4 4 4 4 4 A f e l 4 4 4 4 4 4  4 4 4 4  4 1 4 t e 4 4 4 I M l 4 M  M 4 1 א 4 4א 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 M 4 4 ץ pM צקןר םיט pM געדאנקזןן אץ פארזונקןן טיף  געםיט, זי
t>m ח»םער דעפ אגגקרירט ניט pM געלןןזט m bm*î־ipt ,ליגען

4 4 4 4 M  4 4 4 4 4 4 M  M u 4 4 M 4 U M 4 1 l A  M 4 4  m u | 4א 4| 4 4 4 l i 4 4 4 4  4 4 4 M  4  4 1 4 M 4 4 4 4 l i געגליט. גדלט לזןצטזןן סים חאם פײןןר ®אגקןןגױגןןר. זיין ®ז
— --- --------- 4^ »4 4 1 4 4 4 4 M U 4 M 4 4 1 4  4 4 4 4  M 4 4 l 4 k  4 4 4 1 4  1 4 4 4 1 ■  4 1 M  L u 4 t e  M 4 « » i p s ײפגעחױבען זיף פרייד םיט ח®® קץ פל1ת ®לטןןר דןןר®

u 4 4 4  M 4 4 4 4 4  M 4 4 4 4 I 4  4 1 4  4 4 M  M 4 4 M  4 u u 4 4 4 1 1 1 1 4 4 M 4 4 1 4  m a ̂  M 4 Mוגיט^ ®ױפנעשײגטען ®ן םיט pM גײקר — אויגען די ®,is
- - - —    4 i 4 4 M 4 t a l 4 t o 4 4 t o  4 4 4 M 4 4  U M 4 4 4 ^ א א ^4 4 4 M M m a t ■  ( 4 4 4 * 4  4 1 4 M I 4 4  M 4 4 I4 pM חאסקר דקם געפזאן חמג א חױך פארכרויגטזן חענם פײךק מיט 

pM גלוט. ומןפרןןנטןןך םיט אױםגןןכלאזען פײןר זײןר

p® געזתגעןן פרײד פיט חאט ער m לױכ is םלפכח!״ נדץ
- - — 4 4 4 4 t 4  ( 4 4 ^ 4 ( 4 4  4 4 4 4 M  4 M 4 4 4 4 4  4 4 M  4 4 4 4 M k t e 4 4 4  4 4 1 4 4 ■  4 1 M 4 U M pM נעגליט חאט פייזען דאם אץ גקקלמגקן חאט חאםןןר זיץ}

~ 4 4 4 4 4 4 1 4 4 1 1 4 ® |M 4 4 4 i 4 4 4 M 4 M > 4 f e 4 1 4  4 1 4 ( 4 4 1 4 4 4 ^ 4  u ^ L m  ( 4 4 4  4 U M 1 4 4 4 M 4 אוימװשסידען זאװערדען כלויז נים געײארען גקספבט pm פײזעץ״
■ -___ 4 4 4)4 4 4 4 4 4 4 4 8 4 4 4 4 1 4 4 4 m u u■ 4א 4 4 4 4 4ן4 4 M 4 | | M U 4 4 4 4 1 4 ווריסג^סידס• ־y יוקעראײזזןן ערמסען דןן■ י-י• ווון
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ארבעטםלאזיקײט און מלחמה
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םאר־ די םון אנםװיקלונג עקאנאמישע י
 פון משך אין וועם שםאטען אײניגםע

 אונםער אנגײן יארעו קומענדיגע די
 מעג- באװאםענונג, םון צייכעז דעם
יארען. ריי לאנגער א אין — ליך
אנ־ איז באוואפענונגם־פראגראם די

מאסשםא־ גראנדיעזע אין געווארםען
 גלייכצייםיג איז פלענער די םון דורכפירען דאס בען.

אוםן. גראנדיעזען א אויף אנגעמערקם
 לאנד פון באוואפענונג די אז דערפאר, קלאר איז עם

 דא־ דער מים זײנען וואס פראבלעמען. יענע אלע און
 דער ווערם םארװיקעלם, באוואםענונג־פראגראם זיגער

 אנם־ עקאנאמישער דער אין פאקטאר דאםינירענדער
שםאםען. םאראײניגםע די םון װיקלונג
 אלץ םון םריער ווערט באוואםענונגם־פראגראם די

 פרא־ אמעריקאנער דער איז פאקטאר דאםינירענדער א
 אינדוםםריען, שװערע די אין הויפםזעכליד — דוקציע

 צו אבער װ.. אז. א. םראנםפארטאציע אייזען, שםאל, ווי
 װאם אינדוסםריען, יענע אלע אין אױך ציים גלײנעו־

 םאםען־געברויד. ברײטען דעם פאר סחורות פראדוצירעז
 אױך זיד, פארשםײם וועט. באװאפענונג־פראגראם די
 יראדוצירםע די פון פארטײלונג דער אויף אפרוםען זיך

 די אין ענדערונגען געװיםע ארויםרוםן װעט םחורות,
 בא־ װארם, אײן מיט װעס׳ און וױידזשעם און פרײזען

 גאנצער דער פון לעבענס־םםאנדארד דעם אײגםלממגז
 וױכטיגסטע די פון אײנע באםעלקערוגג. אםעריקאנער
 באװאפנונג־פראגראם גראגדיעזער דער םון רעזולםאטען

מט ̂יג־ דלד פרן גגעדדנדקלעפא א — יייך י  ארבעטם
קײט.

אמערי־ די פון םירער װען צײם, א געװעז איז עם
 אויגען זײערע אויםגעקוקם האבען אינדוסםריען קאנער

 געבעםען גאט האבען די געלעגענהײט. מיז אזא אײף
 בא- זײ זאל װאם מלחםה, שםיקעל א עפעם שיקען ונו

 ארבעםם־ דער םמ געקלערם, האבעז זײ וױ םרײען,
 רעגירונגס־רעגו־ פון רעליף׳ פון לאזיגקײם־אנשיקעגיש׳

 כשר־פארדינםע ארײנברענגען נאך דעו־צו און לאציעם
פראםיטעז• פעטע

 איז עס געװארען. דערהערם איז געבעט זײער
 מאםשםאב דעם אויף באקלאגען צו זיד װאם פאראז גיס
 אינדוסטריען די צו פאדערוגנעז די מלזזמד- דער םון

 אנ- באזארגט סעו־ איז מען גרוים. מורא׳דיג זײנעז
 פער־ ראועווע יענע אלע געװארען פארװירקליכם אבערi MMAIA—-         -זײנען םלזזםה־פאדערונגען. געװאלדיגע אלע צויאגען

 םעםע פון זוכעו־ אלע םון פאנםאזיע די װאס םפעקםיװען,
 פון טריער און׳ געפאלען? אוגז האם קריגס־פראסיסען

 עקזים־ די אפגעשאפם םלחפה די סאקע האם — אלץ
 איז — עיקר דער און ? ארבעםםלאזיגקײם םיחמז־ע

 אינ־ אימשטאנד צײם אונזער אין בכלל םלחמה םאקע
? או־בעםםלאזיגקײם *פצושאםעז גאנמז

 סיט האלם עס װי באקענען, זין־ צוןרשם לאםיר
מאמענם. איצםיגען דעם אין ארבעםםלאזיגקײם אונזער

 דעם איידאאע אין םלחםח די אז שײז דאד גײם
n צווײמז rדאך האבעז חדשים. זעכצען גאנמ — ־ 

 איצט ביז שוין פעאײרא פאר םלחםח-באשםעלוגגעז די
 רעגירונג די און דאלאו־ ביליאו צויי העבעי־ דעדגרײכם

n הײנםיגם דאד ויך קלײבם r• ערן־ אז אױםצומנמז 
 אזױ װי טא באװאסעטנס אויף דאלאר ביליאן 6—6

? ארבעטסלאזיגקײם אונזעד אױף געװירקם דאס האט
 אק באשעפםיגםע גאל די וזאס *ײם, דער אין

 מא־ איצםיגעז דעם איז האם שםאםעז פאראימיגםע די
 — געשיכםע דער »ק חײד גרעסםע די דערגרײכם מענם
n םיז אױםנאם אײטניגער חװ־ םים rזײנען — 1929 ־ 
u p און םיליאן (אבם) 8 לאנד אין פארבליבעז אלץ 
 אין אקםאבער, מאנאס ארבעםסלאזע.אק מויזענם 130

 ארבעססלאזע טויזענס 467 און םיליאז 8 םים מרגלײד
n הײנםיגעז פון םזניםעםמר פאנאם אין r* אין און 

 ארבעםסלאזע םויזענם 181 איז םיליאז 9 םים מרגלײך־
n לעגםעז «מ אקםאבער איז r.1939 ־.

חײנ־ בײ ■ראדמירען שםאםעז מריײגעטע די
 פעד ארבעםס־װאד ־שעח׳דיגעד44 א אין םאג מיגען

 ס^שעה׳וײמר אםילו אדער *שעח׳דימר48 «ן איו װי
 פון אקםאבעד אין •1829 ־nr איז או־מםס־ודאז־

n חײנםיגעז r גע־ ארבעםער באשעפטיגםע אאל די איז 
 נאװעם־ אין װערענד םױזןנם׳ m 63 מילייו 46 װען
 געװען עמערברא באשעםםיגםע «אל די איז 1929 בעד־

 םויזענם. 600 און םיליאז 47
t לאנו פון גושםאנד דקאנאמישער־ אינסימד דןר

סי. א. פראפעםאר פון צ בי דו

 גװאלדיגען א אוםן, אזא אויף פאר. זיך מים שםעלם
 אק־ אומבאשרײבליכע אן — זײט איין ®מ פאראדאקם.

 װירםשאםט, דער פמ אוױיגען אלע כמעט אויף טיװיםעם
 גרויםע אומגעהויער אן — זייט אנדערער דער פון און

ארבעטםלאזע. צאל
 דער םון זיך, פארשםייט רעזולםאט, א איז דאם

 אנטװיקלונג טעכנאלאגישער גוואלדיגער אלגעמיינער
 םארגרע- מורא׳דיג האט וואס יאר. צען לעצםע די פאר

 מעג־ א גים וואם און ארבעם־פראדוקםיװיםעם די סערם
ױ םער םך א יראדמירען צו ליכקײם  א םיט םריער ו

 לאגע אזא בײ ארבעטער. באשעפםיגםע גאל קלענערער
 פא־ םויזענםער הונדערטער פאר מעגליד ניט איז

^ צ ענ n יעדעז צו קומען װאם ארבעםער. ם r װי 
 סון םארגרעםערוע גאםירליכער דער סח רעזולטאם א

 דער אין װערעז צו ארײנגעאויגען באםעלקערוגג, דער
לאנד. םון םעםיגקיים פראדוקטיװער אלגעםיינער

 איז סעפטעטבער היעטיגען ביז אז אן. װײזט מען
 ארבעמער באשעםםיגםע צאל דער פון םארגרעסעתנג די

 באװאםענונג־פראגראם, די לאנגזאם. זייער אנמגאגגען
 םים ארבעטען אנגעהויבען אייגענםליך האט םען, זאגט

 אינ־ סעפםעמבער. זינם נאר טעםו אמת־גיכען אן
 אנ־ צייט גלייכער גו טמעט זיך האט דעם מים איינעם

 «ו אוו ײארמ דער פח עסערעזגדפאר דאס געהױבעז
 רע־ א וױ לאנד. פװ כחות גאװאפענטע אלגעםײנע די

 אר־ באשעםםיגםע *אל די זיך האט דעם, פון זולטאט
 2 אויף םארגרעםערם מאי> םאנאט דעם זינם בעטער.
 גע־ אויםגערעכעגם את עם םויזענם. 100 און םיל^
 באװאשענונגם־םרא־ איצםיגער דער אוגמער אז װארען,

 פאר־ זיך או־בעטער באשעםטיגטע צאל די דארף גראם
 יעדען םויזענם ססם םים צוקונפט דער איץ גרעםערעז

m ביז — מאנאט i 1941 פח םוף *nr. אנדערע םים 
 װעם 1941 ־nr פין םוף «ום אז דאט, הײםט װערםער

 ביז םארגרעםערעז זיך ארבעטער באשעפםיגטע אאל די
 זײנען עס אז אנבאטראטט. אין נעםעגדיג םיל^. 6
*o r אר־בעםסלאזע מיל^ 8 איבער פאראן אלץ גאד — 

 נאך װעם 1941 ־nr פיז םוף אום אםילו אז דאם, הײסמ
 אר־ מיליאן 2 םת ארםײ אן לאנד אין םאו־בלײמז אלץ

םענשען. בעיזםלאזע
 גװאלדיגער דער אין ארײגםראכםעז זיך דארף פען

 אינדוסםריעלע די *יפערען. דאזיגע די פון באדײםוגג
 אוץ גרויס אומגעהויער וואקסם לאנד פרן אקםױױםעם
 אל1 די מאטשטאב. הויכען דיג מורא א דערגרײכם

 געוױםער א או במ זין־ פאדגרעסערם באשעפםיגםע
»r r n w. באשעפםיגםע צאל די קען פתדעסםװעגען 

 מיל^ען *ז װאוקם אינדוםםו־יעלען דעם אג^עז נים
 קענעז און ארבעםםדאז אלץ נאך בלײגען ארבעטער

 ירןןדוקציע דער אין װערען אדײנגמריגען גים ®ארם
לאנד. םון

 כאהױוסונס דאזיגע די אפפרעגען אבעו־ קעז םען
 דעם אויף אאשםעלעז זיך װאס אוליב זאגען: קען םען

1941 *nr? 1941® םח• *ום גים אויב ■nr r, װעט 
 ארבעםםלא־ די אויםרעכעטנגען. זעלמ די לוים דאד,

 אײניגע איז װעו־ען איגעשאפט ואערליאשײנב זיגקײט
.1942 ־nr «ח «שד אין חז־שים

 גופא זיד אמ אבעי־ אנםהאלט פראגע דאזימ די
ענםפער. דעם אויך

 אר־ אסאושאםען אום אז אויס. 4אלח קוםם׳ עס
 דאס און — םיםעל אײן גאו־ פאראז איז ײט■סלאדגקבעט
םלחמד- איז

t װעלען — מילא d װאם פראגע״ די איבערלאזען 
 םיםםעם, עקאגאםישער אן װעגען םראכםעז דארף מען
 םיר פלחמד- דװ־ז־ בלױז ײערען געראםעװעם קען װאס

 דעם פוץ פאנטאזיע דער או איבערלאזען זאין־ װעלען
 ן,עטארװרדע קען םען וואס םאן. או קלער א גופא לעזעו־

 םאר- זין■ זאל םלחמה די װען זײם, אנדערער דער פץ
n פמ םמ• דעו־ אגקופען װעם עם יײדעד ענדיגען r־ 

 באװאפע־ פאו באשטעלומען גװאלדיגע אלע און .1941
 װע* מיר װערעז• אפגעשםעלם אאאל מיט װעלען נונג
 דערפאר, אימרלאזען פראגען בײדע דאזימ די לעז

 לײזוגג אפת׳ע די זוכען פען דארף דעם אין ניט װײל
 װעגען *־אמ די ■ראבלע̂נ אגגעװיזענעד דער פח

 פאר־ דעם םים זײנען װאם ■ראבלעפעז, *לע »ח םלחמה
m מ<י «יל ײגעזז יײקאלס. rto uip, ײד קעז עם װי 
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̂ר ניט איז מלחמה םון פראגע די  מים םארבונדען ג
 בא־ אז זץ, דעם אין ארבעטסלאזיגקייט םון פראגע דער

 אינ־ דער םון וואוקם גוואלדיגען א סאדערט ױאםענונג
 זי סארגרעסערט דערסאר און אקטיװיטעם דוםטריעלער

 ארבעםם־ אח מלחמה ארבעטער. באשעפטיגטע אל1 די
 אנטגעגענ• אז אין גראד םארבונדען זיינען לאזיגקײט
 פיז,די איינע איז ארבעטסלאזיגקייט זין. געזעצטען

 ארבעטםלאזיג־ גופא. מלחמה דער סון אורזאכען הויפם
 גרונט־ די אוםן שארםםטען דעם אויף אוים דריקט קייט

 סיס־ עקאנאמישער היינםיגער דער פון װידערשפרוכען
 און פאשיזם צו אומםארמיידלאך ברעגגען וועלכע טעם.

 װערט מלחמה פון ציים אין פראדוקציע די און מלחמד-
 אונטערומר־ איז און אוםן זעלבען חנם אויף אנגעםירם

 פראדוקציע די וױ געזעצעז אלגעמײנע זעלבע די םען
 אונםערות»־־ דערםאר איז אמ — םרידענם־צייםעז איז
 ארוים־ דערםאר מוז אמ שװעריגקײטעז זעלבע די פען

 פאר־מלחמה־ די װי װידערשפרוכען, זעלבע די רוםען
 ווערט זי וױיל אוחאך. פשוםער דער צוליב םראדוקציע,

 אנ־ מים אדער פדינציפען, זעלבע די אויף אעעםירט
 זעלבע די אויף באזירט איז זי װײל װערטער, דערע

 פראדוקציע־ קאפיטאליםטיש־געזעלשאםטליכע אלגעמיעע
 או שײכות א אויך במילא האם דאם םארהעלםנישען.

 פראדוקציע די צי ארבעטםלאזיגקייט. םח פראבלעם דער
 אוםפראז־וקטיװע םאר אדער *װעקען, פרידליכע פאר איז

 דעם ®װ אמ הינזיכט דער אין איז םלחמח־צװעקען,
ניט. אונםערשײד קיין שסאנדוונקס

 «ן כאראקטער אוםאראדוקםיװעו־ דער גים. מער
 נאך פארטיפם און םארשארםם מלחםה־םראדוקציע א

 קאפיםאליםםישער א פח פראבלעמזמ אלגעםײנע די מעו־
 האבען װאס פראבלעםען, נײע או־ױס רוםם און עקאנאמיע

 אונםער איז ארבעםםלאזיגקײט עקזיםםירם. ניט פריעז־
 טראגם צײם אונזער אין אומםארמיידליד. קאפיטאלתם

 די כאראקטער. םפמימישעז א ארבעםסלאזיגקײם די
 זי וױיל ארגאנישע׳ אן את ארבעםםלאזיגקײט הײנםיגע

 גװאלדיג דער םון ארױסגערוםען אמ פארבונחנז איז
 גרונט■ זעלבע די אגטװיקלונס טעכגאלאגישער הױכער
 אר־ ארגאנישע דאזיגע די או־וים רופען װאם סיבות,

 נו אזױ קאייםאליסםישער, דער איז בעםםלאזיגקײט
 לאזעז אויך זיד װעלעז עקאגאםיק, פרידליכער זאנען,
 די מלחפזז-עקאגאמיק. קאפיטאליםסישער א איז פילעז

 פרא־ געחעכערטע א אי דעם׳ אין נים באשטײם פראגע
 םראגע די ארבעםםלאזיגקײם. אושאפען קען דוקציע

 אמושװא־ פעאיג אמ םלחםח־עקאנאםיק א צי — איז׳
 orT גרוגם־םיב̂ו יענע באזײטיגעז אפילו אדער כען

 אנ־ םיט ארױס? ארבעטםלאזיגקײט דאזיגע די רוםען
 מלחמח-עקא־ א י1 :אמ פראגע די — װערםער דערע
 קאפיםאליםטישע געװיםע ענדערען צו פעאיג איז נאמיק

 םעאיג איז מלחמה־עקאנאמיק א צי ;גתנם־פריטניפעז
 — מאס געװיםער א ביז װענעםטענם — ענדעחת צו

r־np« קאייטאליםטישער דער «מ אופז סאמע דעם ip i, 
 ■ראדוקציע־ געזעלשאםםליכע קאפיםאליסםישע םאפע די

פארהעלםענישען.

 קאפיטאלים־ דער פח אופז דעם קען בכלל מלחמה
r* םישער ip n ir געזעל־ קאייםאליסםישע די אץ 

 אושאפען ניט יראדוקציע־םארהעלטענישען שאםטליכע
 עקזיםםירם האבען עם װעלכע באדיגגוגגעז, די אונםער

װעלט־מלחםד- חײנםיגער דער או ביז
 מלחםח הײנםיגער דער אין און צײם אונזער אין

 אלץ פוץ םריער אנדערש. גאגץ באדינגונגען די זײנעז
 פון םארנעם גוואלדיגען דעם באגרײםען צו גויםיג איז

מלחמז־- הײנםיגער דער
 די אוגרײטען אויף אײםגעגעבעז האם דײםשלאגד

o גיט איז דאלאר ביל^ 86 ארום מלחםה n אוים 
 גים ענגלאגד דאלאר. ביל^ 2 ארום מאנאם יעדעז

 חעכער — דאלאר ביל^ 12 ארום ־nr תײנםיגם אוים
 גאציא־ גאנגען איר םון פראצענם׳ 60 ארום העלםם, א

אײנקונפט. נאלעז
 זיד קלײבען װיחנר׳ שטאםען, פאראײניגםע די
 ביליאן 17% באװאפענונג אויף אױמגוגעמן דערװײל

 אמ־ שםארק דאו־ף ,דערװײל״ װארם דאס ■דאלאר
 גאשטיםם איז סוםע דאזיגע די מעחנן. םעו־שםראמז

 חעכעו־ די נים אנסהאלט זי באװאםעגונג. אײגענער פאר
 אײ־ פאר מלחםח־באשטעלונגעז םאר דאלאר ביליאן 2

 פחמיתגט דער װאס דאליר, ביליאז 3 די און ראפע
 «ס איז באװאפענונג אױף אױםנומבען פאר שלאגם

זאל םומע דאזיגע די גרױס וױ עגגלאנד. או אנסלײעז
0

אר׳ אנו ^ו י ו

 אין טראפען א װי מער ניט עם איז אויסוױתען, גיט זיד
 אונז דערווארם עם װאם דעם, טיט םארגלייך אין ים
 דער םון אםגעזען איגגאנצען — צוקוגםט דער יןא

 אגטייל־ אליין סוף כל םוף וועט אמעריקע אויב פראגע,
ניט. אדער מלחמה דער אין עןמענ

 דאם װעט געװינען, מלחםה די זאל היטלעו־ אויב
 גרעסטע די ווערען דארםען וועט אמעריקע אז הײסען,

 זיין װעט און וועלט דער אין מלוכה פיליטאריסטישע
 קאג־ אמעריקאנער גאנצען דעם באשיצען צו געצװאונגען

 מייל 2,000 ארום זיך געסינט װאם אלץ, ןאו ,נטםינע
 קעבען ניט זיך מען וועט דעמאלט גרעניצען. אירע סון

 באוואםענונג. םאר דאלאר ביליאן 20 מיט באנוגענען
 באװא־ אויף אויםצוגעבען פאדערען זיך װעט דעמאלט

 זאל ענגלאנד אויב דאלאר. ביליאן 150—100 א םעגוגג
 אויך װעט זומעו־, קומענדיגען דעם ביז אױסהאלטען

 םארגרעםערען צו אויסמײדען גיט אמעריקע דעטאלט
 אנטייל אליין זאל זי םײ — באװאפענונג־פראגראם איר

 נאר באנוגענען זיד זאל זי סײ מלחמה, דער אין נעמען
 גראגד־ זעלבער דער צו ביז — ענגלאנד העלםען מיט

דאלאר. ביליאז הונדערט םון סומע יעזער
גראנד־ אזא גרינג אזוי גארנים איז אלץ, םון סריער

 א םון גוםא דורכםירעז דאם אויםצוגעבען. םומע יעזע
 סארנעם גראנדיעזען אזא אויף באמאםענונגס־פראגראם

 םײ — שױעריגקײטעז גװאלדיגע מיט םארבונדען אח
 בא^םעגונגס־פרא־ א כמכגישע. םײ ארגאגיזאציעלע,

 גימל־ ארויסרוםעז מוז פארנעם ריזיגען אזא אויף גואם
 עקאנאמישער גאנצער דער אין איבערשיבםונגען דיגע

 באװאםענונגס-פרא• א עםעקםיװ דורכפירען םטרוקםור.
 מיט סעגליך ניט בכלל איז סארנעם אזא אויף גואם
 אויף באזירם זײנען װאם מעטאדען, אפגעלעבטע ןלטע

̂־געלעאפ אלסער אן םזן געזמען  צרנאט־שקא? צ«
׳סיםסעם.

 האט אלעמען פון פריער אמ אלעמעז םח בעםער
 האט םראנקרײד היטלער. דעם אין אויםגעצייכענט זיך
 טעכ־ נײע אײנצופירען םעאיגקייט די ארױםגעוױזען גיט

 ראדי־ רעפאדםירען צו און מעםאדעז גיש־עקאנאמישע
 װירםשאפט־פארמעז אײגגעפונדעװעםע אלטע אירע קאל
 חגר אין חאט ענגלאנד םארלארעז• דערפאר האט און

 איר פון מיגוט לעצטער דער אץ כםעם שעח, עלטטער
 זיך טױט, את לעמז אױף געראגגעל קראגקהאםטען

 אן און מעטאדעז נייע אז אנגעכאפט סיבעריש
 פארםײ־ איר ארגאנמירעז בײם ענדערונגעז גויטיגע
 זי האט דורכז־עם און אינתםטריען, אירע און דיגוגג

 איצושםעלעז מעגליכקײט רעאלע איינציגע די געשאםען
 מיליטערישער םורכםבאדםםעד דעו־ פח אנגריף דלם

מענשחײט. דער םץ געשיכםע גאנצער דער איז מאנט
 איצטיגער דער איז אח צײם אוגזער אין עם״ הײסט

 קאפיטאליט־ די אץ ענחןרוגגןן געװיםע זײנען םלחמח
jure סים־ עקאנאםישעד אונזער פון גרוגט־ירמציפען

 אום נויטיג, אומבאז־ינגט נאר מעגליך״ נאר גים סעם ־
פאד־ די און באװאםעגונג די ארגאניזירען צו עמקטיװ

 אונטעדשײדט הינזיכט דער אין לאנד. פמ טיידיגונג
מלחמות. פריערדיגע אלע פון טלוזמה הייגטיגע די זיך

אונ־ אין ענדערונגעז װיכטיגסטע די פון אײנע און
 עםעק־ אז פאר סיםטעם עקאנאמישער הערשענדער זער

 אנװענדען אין באשטײט באוואפענונגם־פראגראם םיװער
װירטשאפט. פלאנירטער א פון פריגציפען די

 אומ־ איז פלאנירונג אמת׳ע אז זיך, פארשטייט
 פרױואט־ אפצושאפען נויטיגקײט דער פון אפטיילבאר
פראדוקציע־מיטלעז• די אויף אײגענטום

דייטש־ אין געהאט דאס מיר האבען װידעראמאל
 אײגענ־ אן אויף איז פרױואט־אײגעגטום װאו לאנד,

 בא־ א אין — געװארען אפגעשאפט אופן ארטיגעז
 — גראד געװיסען א צו ביז און פארם גרעניצטער
פונקציע״. ״סאציאלער א אין פאתואנדעלט װערעגדיג
 פרױואט פון פרינציפ דער האט פראנקרײך אין

 דעם אנצואװענדען םארזוך דעם געװען גובר אייגענטום
 באגרעניצ־ א אין אםילו פלאנירען׳ םון פריגציפ

 קאםיטאליסטישער א םון ראמען די אין — מאם טער
 םאראור־ דורכדעם האט און — װירטשאםט־םיסטעם

גופא. לאנד פון גורל דעם טײלם
 די צװישען פארגעקומען איז קאמף שארפער א
 סון משך אין ענגלאנד. אין םרינציפען צוױי דאזיגע

 פרױואט־אײגענ־ םון פרינציפ דער האט צייט לאגגער א
 פון איגטערעסען די און אויבערהאנט די געהאט טום
 דערטרינ־ צו געדראט האבען פרױואט־אײגענטימער די

 נויטיגקײם דער צוליב לאנד, םון אינטערעסען די קעז
 פרינצי־ עקאגאמישע אפגעלעבטע פון אפצװאגען זיך
 אוג־ קאגען וואס מעטאדען, נייע םון גוגםםען צום פען

 ריכטוע דער אין םירען באדיעונגען געװיסע טער
װירטשאפט. םאציאליםטישער א םון

 נײל די און צייזזנריפ נײל די פאבען מױיגט
מעטאדען.
 אבער איז פריגציפען צװײ די צװישען קאמף דער

םאו־ענזײגטער. א נים נאן־
 אנםשיײ װעט זיין, גובר ענדגילטיג וועם עם ווער

צוקונםט. די דעז
 צו לאגע גליקליכער א אין געווען איז אםעריקע

 יעדענ־ — קאמף דאזיגעז דעם אין צושױער א זײן
מאמענט. איצטיגען דעם צו ביז פאלם

— אנקומען וועם מאמענט קריםישער דער װעז
 צוױשען אױסוואל אן װעגען האנדלען זיך וועט עם ווען

 פראק־ א און פרינציפען עקאנאמישע אפגעלעבטע
 אז האםען, םען דארף נױטװעגדיגקײט, רעאלער טישער

t אזוי איז װאם שבל, גראדער פשום׳ער דער o איינ־ 
 אמערי־ דעם פמ גאםור םאמע דער אין געװארצעלט

אויבערהאנט. די געמען וועט פאלק׳ קאנער
אזוי םארקומען װעם דאם אז גיט, הײסט דאם

jn w?־^jsthi T«Lja
 פאר אײזען און שטאל שטײעז װעלכע יעגיגע, *לע

 האבעז אײגענטימער, יריװאטע די פח אינםערעםען די
גרײט זײבעז אמ לענחח דיערע אנגעגורט לאע שוין

I זכרונות II
^־־ סין ט. ■ 'י '1־ ■ צינ

ץ / ^ \ י  זעקם־ אויפן לאקאל, םײן טח אפיס ■
L םערציגםטער דער אין שטאק, טעז 

W# ,װארים. און גראם ציכםיג, איז גאם
ױם-םוב׳דיג. דארטען איז היעט

אוים* קונסט א הײנס האבען מיר ;
קינםם־ אײגענע פח טאקע שטעלוגג,

 מען איז בײטאג דרעםמאבער. לער׳
 מאלערס, קינםםלער. מען אמ אװענט אין אח דרעסמאכער

 דעם איז טאקע ציםער א אין ארבעט קונסם זײער שאפעז
^. דער פח ןפיס  מיר שםעלם מענעדזשער םיק יינ
ײ־ אלם זשװאװע, א שםשופלע, א מײז־על, קלײז א ■ײ  י
 * אויף אז םיר צײגם ער קינסםלעד. אמזערע פיז מ

 אר* איר זײנען װאם מאלצרײעז, גרופע חיפשער גאגץ
ח מם  װײםער׳ ער זאגם שט^ץ באזונדערעז א םים י

מעםבער. װצקזצקומי םיכםיגעו־ א אויך איז ד אז
 פאו־שידעגע די באטראכט און באנק א אױף זיץ »יד
 גאנמ ךי אז גלױבען, גיט גאר זיך וױלט עס נילדער.
 לײברערי דער םיט אפ̂י ראסקאשנער דער אם —
 אײף בילחנר אלע די םים »ח ענדע׳ דעד גײ זאיםעז

 חענט זעלמ די םים אוחגנט, אין געםאלען װענם, די
 «י — דדעסעם געארגעט בײםאג חאבעז ײ»ם
ז י • ײירקליכקייט. i איז י

ד0 ייד םייגע און אױגעז םימע צו ווײלע * t» י

 דרײסיג אח עטלימ אויף אריבער מיד טראגעז מחשבות
nrזיד האב איך אבער גריגער, א בץ איך צוריק. ־ 

 י גע־ איד ביז שוירטמאכער א ®ון ארױפגעארבעט, שױן
 געװען איז צײטען יענע אין סקוירםמאכער. א װארען
 עם צווײטען. א צו םאד איק םון איבערגח צו לײכט

 םרײז־ דעם סאר סון צײם גליקליכע די געווען אמ
 קריכען פון צײט די טרײדס. נאדעל די אין ױניאניזם

 די שטיגען. די םיט שטאק פינפטען און םערסען אויפן
 ״טעיק םון מאשינען, אײגענע און ״םום־פאוער״ פון צײט
גא״• ענד זזעט עגד קאוט יאור

בעק׳׳, עגי ״ליבליגג צו ארבעםעז ארויף בץ איד
 געװען שױן איז דאם ארבעט. גוטער דיער םץ פירמע א
 צײ־ יענע פאר שאפ מאתרגער און היישער גאנץ א

 מאשין. אייגענע קיק געדארפט גים האט מען ױאו טען,
 סענט פוםציג םאשין דער פאר געצאלם האט מען גאר

 נים איצם נאך םארשםײ איד סירםע. דער צו װאד א
 *ז ארבעםעז׳ פארבליבעץ דארםען בין איך אזוי װי

 א געװעז איז װאס גארמענט, ערשםען דעם בײ שויז
 געםאכט איד חאב פלאינם, א מיט םקוירט גאר זיבען

מז די צוגעשניטצז האב איד םעו̂ו םטפס׳ן א  סטרעפם זי
 גאד םיםם. זיבעז די אימר געגאמזמ איז װאם ברעד.

 פיל א געװעז איז װעלכער סעםפעל, דעם ®ת סײז דןם
 מ־ האב איך װאס גארםענם, דעד וױ סײז הלדנערער

 צױ גוםסמױג אבער האס פארמאן דער מאנען. דאדפט
 אנ־ געגעמז מיר און סםחנפם פארקירצםע די געװמען

ארבעםעז. מרבליבען דארטעז ביז אװ אמ דעחנ
 שטייײל v געװארעז דאז־טעז בק איז־ וױ גאבדעם

צו לאנדםםאז » מײנעם ארױפגענומען אין־ האב תושב,
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 פרױוי־ אלטע פאר נעגעל און ציץ מיט קעמםען צו
לעגיעס.

 פאר געװען שטענדיג איז פרױואט־אײגענטום
 פארבונדען געװען שטענדיג איז מלחמה וױיל מלחמה,

פראפיטען. מיט
 אין און צײט אונזער אין גראד אז מערקװירדיג,

 רע־ און פרױואט־אייגענטים איז מלחמה איצטיגער דער
 אמת׳ע און מלחמה וױיל מלחמד״ געגען בכלל אקציע

 אונ־ מעגליך ניט צייט אונזער אין איז פארטיידיגונג
 אלטע נדט און באדינגונגען אפגעלעבטע אלטע טער

 פרינ־ עקאנאמישע נײע און מעטאדען נייע מעטאדעז•
 זיך באדיגגונגען געװיסע אונטער אבער קאנעז ציפען

 זעלבםטשטענדיגען א אין מיטעל א םון פארװאנדלען
צוועק.

 דעם פאר — מיטעל צײטװײליגער א אנשטאט
 עפעק• פאר און באוואםגונג םון דורכפירען עפעקטיװען

 םלא־ פון פריגציפ דער קאן — פארטײדיגונג טיװער
 — ציל זעלבםטשטענדיגען א אין םארוואנדלען זיך גירען

 אין אנטװיקלען זיך פלאנירען םון פרינציפ דער קאן
װירטשאםט. סאציאליסטישער א םון ריכטוגג דער

 דער אין זאל פלאנירען םון פרינצי■ דער אויב
 ווע־ אנגעװענדעט באװאםנונג־פראגראם אמעריקאנער

 ביז גאר און מאם באגרעניצטער א אין כאטש — רען
 וועט זיך, םארשטייט דעמאלט, — גראד געװיםען א צו

 דין איגדוסטריען אמעריקאנער די סון פלאנירעז דאס
 לעבעדיגער דער םון םלאנירען דעם מיט פארבונדען

ארבעט־קראםט.
באשעםםיג־ םון פראבלעם גאנצע די וועט דעמאלם

 אגדער אן גאר איגגאצען ווערען ארבעטסלאזע און טע
 ■לא־ פיז פראבלעם א ווערען װעט עם — םראבלעם

 דער םון פאממחנרטיילוע צווזממםמער *יז נידלז
ארבעט־קראפט. עקזיסםירענדער

 דער םץ פלאנירען, םץ פרינציפ דער אבער זאל
 בנוגע ניט —. ױערען אנגעווענדעם ניט זײט, אנדער

 דער בנוגע נים בכלל״ אינדוםטריע אמעריקאנער די
 ארבעט־קדאפט, דער פת םאגאנדערםײלונג פלאנמעםיגער

 באװאםנונג־ די אז האפען. מעגליך ניט איז דעמאלט
 פאר־ איר איז זײן גיט מל זי גראגדיעז װי םראגראם,

 ארבעטם־ די אפצושאםעז אימשםאנד זיק מל געם,
לאזיגקייט.

 האגד־ נאר ניט אכער עם זיך װעט פאל אזא אין ׳
 אר־ מיל^ען סון גורל םראגישעז חנם װעגעז לען

 װארשײנ־ אמ פעגליכקײט דער װעגען גאר בעםלאזע,
 און םאציאל־עקאנאמישער גװאלדיגעו־ א םון ליכקײט

 אין נאר ניט און בכלל• קאטאטטראפע פאליטישער
װעלט. דער גאר איז גאר שטאטעז, פאראײניגטע די

טיגער דער נאך אז גלויבעז, זיך װילט עס ^ 
 גוטעם דאס אלץ טיט װעלם אלםע די ױעט פלוזמה

 פארשװיג־ פארמאגט, האט זי װאם בײז, ךאס אא און
 נײע א אנחויבען װעם מענשחײם די און װערען חנז

תקופה.

אפערײטאר. סקוירם א אים פח מאכעז ארבעט, דער
 גאנץ א געייעז איז װעלכער םארמאן, דעם גאך

 כאלעכאס גאנצער דער דארםען איז םעגש, סימפאםישעד
 נידעוײגער א געװען איז דאם באגראדער. דער געװעז

 ד«ם טיט זשוליק, א כיטרער, א פאו־שױן. טונקעלער
 אזוי, אבער צוגעמאכםם, והאלב א אימער אייגעל לינקען

 איז צי באשטימען, געקענט ניט אוםן בשום מ׳האט אז
 מאכם ער צי םעלער, געבארענער אזא אים בײ דאס
 שארםטער און בעסער דיד כדי כיװן, א מיט צו דאס

 צא• געםחם מען האט םענשעז דעם אס באטראכטען. צו
 געקעגט זיך םקוירםם דימע האבעז נים אז כאבאר, לען

 באג־ ניט זײ תאט ער און װאך גאגצע א אפוואלגערעז
 ארײג־ און פינישען געקענט נים די האםט ז־ו און ראדט
 ארוים־ םײן לאנדסמאן. מײן ,פיידע״. דער צו געבען

 סאלאנט היפשען גאנץ א געהאט האט װעלכער העלםער,
 ער און גםית דעם בײשטיין געקצנט גיס האט מאלען, צו

 דעם פון קארטון געלונגענעם גאנץ א געמאכם האם
לי װאנט. דער אויף צוגעקלעפט עס האט און נםש  מ
 גע־ זײנעז אלע ראדאראס, אװעק שאפ גאגצער דער איז

 תאגעז אלע װעלכען אין מרםון, דעם אנקוקען לאפען
 געשאלען גאלד איז חשד דער דבר. בעל דעם דערקעגם

 םיר אמ גרינהאתס׳ די אפערײםארם, נײע צוױי די אױף
םעק. די געקראגען בײדע האבען

 געײא־ גיט אפערײםאר קײן אי איז לאגדספאן םײן
 גע־ גאר איז ער פארבליבעז• גים טאלער קײן אי חנז,

 איז ער שרײבער. אידישער חיישער גאגץ א װארען
 װאם צוליב מש.אוױסיאיזיו י. נס וױ אגחנרער קײן ניט
 ניש׳קשח׳די־ גאנץ א גע&אכט קאליע דאז מיר האם ער
גיט. ודום עד גאך איך וױיס דזשטב גען
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באלעבאם וױיםער דער
ד. בחום פון רינ ב

 װאם אס3 םער99 דער סון בלאק ער
קאלאמ־ דער צװישען זיד ברודיגט

 סענטראל דעם און עווענױ בוס
האר־ קלײן מיו a — וועםט סארק
גע־ ו» מיט אונטערגעשלאגען לעם

אנגע־ איז — פארטא־ריקא לעכעל
לעבען. געדיכטען מים שטאפט

 שפרינגען, נעגערלאד שווארץ־נאקעטע כאפםעם
 גלײ און דריגען באקםען. שרייען, שפילעז, קריכען,

םארביײ די פון רעדער די אונםער ממש זיך םשען

 זעלבסט־באוואוסטזיין פיאנערישען צוםרידענעם מיט
 ארבעטס־טיש לאנגען אױםן אויסגעשפרייט ער האט
a פענסםער בײם p i ער וואס סרױען־מאנםעל, אלםען 
 ד.אם און סארריכטען, און רייניגען צו באקומען האט

ץ וועגען טאטע־מאמע דערציילט בדירחבה  ערשטען זי
דערםאלג.

ץ װי  באלד זיך ער האט געייען, איז שםייגער זי
 די פאר פארגעשםעלט האט און סארשפילט קינדיש

 דעם קונדין, דער מים באגעגעניש גאנצע די עלטערען
דורך הײסט׳ דאס אויג״. אויף ״אויג עטאפ, ערשטען

 אין שטייען זיידעס שווארצע .ipapapn סארענדיגע
 והיי־ היימיש־געמאכטע ארום גאם, אינםיטעז קופקעלאד

 םיס באלעבאסטעס םונקעלע ראדקךאפאראםען. זערעע
ד איבער זיך שרײען צײן, בליאסקענדיגע  פענס־ די ײי

 א עפעס האט וואס לשון, א אין הייס, אח גיד טער׳
 בחורים אויםגעװאקסענע ענגליש. צו ענליכקײם װימזע

 צד קענםיג זײגעז םשופרינעס זײערע — םײדלאך און
אױםם־ דערנאד זיץ אויםגעגלעם םי גרױסער םים ערשט

 הענגעז — געװארען געקרײזעלם מי גו־ױםער מיט נײ
 ארום םרעילאה די ארום popnpa םראפישע װי
 די po װעגם םאםע די ארום דוכםזיד׳ םירעז, די

הײזעד. ברויךרוימע
____ igm pa. iganapap j, לןף פלײשיגע זשעדגע א

 צאפלעניש רצעאשװ קװעקזילבערדיגע א בענם־לוסם,
ip דיח־ נאכט pa סאג וױברירם i ...גאס

 צום נעענטער בלאק, יארקער נױ דעם אט אויף
ip האם עווענױ, קאלאםבום דער צו וױ פארק i דײ־ 
 א אפגעדונגלן גרינבאום סאלאמאן פליכםלימ םשער
קלײדער־או־ זיץ אױפגעעפענם און געװעלבעל קלײן

מרײ• 1 I שרעקליכע פאר די אק HP, גע־ איז מעז וחװ
קאגצענםראציע־לאגערען, צװישען געװארעז װארםעז ו

p פארשפארםע pa נימנדס־לענדער ra p ia, תאבען 
 אמאליגע אין נאר נים דערמאנם פלוצים paapa זין•

םלאכח׳ם. ®•יגעסענן איז אײד נאר פריעם׳
 פאדםאגם לעצםענם האם װאס גריגבאים, םאלאפאז

 זיד האס לײפציג, אין םאדע־געשעפטעז גרױםע דרײ
 איץ דערםאגם געבראכעגעד, און סארארימםער א איצס׳

m גאליציא־ זײן אין שגײז־ערײ לאטוטגער אמאליגזװ־ 
 ללצםעז דעם מיט זיד האם און געבורט־שםעםעל גער

 צום געסאז נעם א אמאל גאד האפענוגג רעשטעל
אנהוימ

 דח־בגעגאגגעז אומזיסס נים אבעד איו גריגבאום
 םרױ זיץ po חילז״ דער םים :שולע לײפציגער די
 האט חערבערם אינגעל זעכמד^־יגען זײו פון *ייץ
ip אזױ איגהײיםעז און אמעוױמיג געוועלבעל דאם 

 קלײניג־ געשםאקפולע און פשוט׳ע םיט פוצס,אױסגצ
p״p a, םון זיד האם געשןטט זײז אז סארצירם׳ אזוי 

 דער םון אויםגענופען שטארק אז pai עדשםעד דער
a פון סײ םביבח, ארוםיגער p i באדבעד־ !עגערשען 

• ap סײ תכםס, מ i po לינקס. קענדי־געװדלמל
 װאשען »ק געחאלםעז נאך האט גרינבאום בשעת

 גרויםע אפדדוקען געלאזם זיד ײ וקזס טארבלז׳ און
 צעםראגעז זײ <האט הערבערם און קארטלאד׳ פױמע

חײזער. אדומיגע די פיז גדױדקעםטלאד n איז
 םיסמד את ®לײסיג חעדבץרט, האט םעג עםליכע

 גאךי<ז* ;נלאקס שמות׳^גע די באארבעם םאטיש׳
i וןזס f רעק־ די צעשיקם אדדעסעז זעלכע די אײף 

 סוף צום גאד »וץ ;יאםשם דער םים לאמד־קארסלאו
i f  B<n חײזער. די איבער זעלאזטאיייס «לײז זיד
 כחור, רירעװדימד שײנעי־ א מיוען איז ט דג̂עהן

 טיס פול איז ליב מגעגםליד האלב־סאז, איז מלב־קימ■
 האט שפראך ענגלישע די אײפער. אמאארדארבענעם

i f, ױ  אײפגעכאפט. גיד קינדער, איםיגראגםישע ס׳רדב ו
op ודאס כימל i f האט גערעז־ם, האם i f גזװ־עדם 

ױ ממט m חײמבײחנג^• » ו  i f די צו מחנדט 
i •מדיקאנ f ױ i גלײר. יצ גלײד ו f ך גיט האט נ  מ
i f  .po האם o i f i f i מז. זײז יוױר — גיומס  זי

p v n y p ^ g i. זװ־לימז pm. דאס vn*n פליגם־, 
i חןט למג״ fלו מ אימנד »י ו מ י ל varan. ד

«1 p o fru fp  npr ja*m  H P טדצרבײצ תאט 
aranxM nם o f s if  V fpw r fw n f  w p.

 אלץ נאך צוױיםען, דעם ,1טי דעו• אין לעכעל דעם
 ווארימען לעצםעז, דעם און םארצימער, אין קאלםליכעז,

 נאכגעמאכט האט ער קיך. דער אין געםיטליכען״ און
לײז־י. דער פון רעדען דאס און העוױות אלע

 עלטערען די ד״אבען געװען, את 1שטײגע 1דיע וױ
 די בײ געהאלםען זיך צרות, די וױיל א םאו• םארגעסעז

 אײ־ וױ זיך, איבערגעקוקם בגנבה און לאכעז פח זײםעז
עדם:1 1נע

-אים אין געזונם א״ מענש!״... פאלנער א !.
םייט!... קאנסמ־ א אים? צו זאגסםו ״וואס

i ער״ זאל לעבען פוני!~ פאול א f דאך זי שטעלם 
______ לעבעדיגע!״.״ א םאו־

oרערב חאס פאזמעשםעלם אוך if באלעבאםטע די 
iy אויף םרױ א אלס פאנםעל דעם פון i צװישעז גרעניץ 
 אםאליגע אן זויערליכע, א יאחנן. חויכע און םיםעלע זײ

 צו און גאט צו פרעםענזיעס םיט סול םםתמא, פו־יצח
f וועדליג לײם. ifa ifn געכאפם מאל יעדעם זיך האם 

 די האט םאו־ריכם, עפעם כלוםרשם און נאז דער צו
 •עגסגע... אלםפאדישע אז *געז1ם געז־ארפט םתי

 צוביס־ זיך האבעז מדאנקצז גו־ינבאום׳ס סאלאמאז ״4־־
 מעשח. דיגערעווז־רעגא זוג׳ם זײז «ז וקם1א«גע לאך
i f מאגםעל אלטען דעם געגלעם ®ארטראכט האם 

גן דאם טיש, אויפן סי ת מ׳ מ  אין או־מט לfpשטי ו
i וױ גלײך לאנד, גײזנם f פמגגעז מטזננדיג זיך זאל 
:םלבוש שםומן בײם

 גאך און גאד זיך װעלצז פאגםאװ, גאד ״ײזנלעז
 אגגעגרײםע די אויף מזמננגמ אנצומן און 1קלײחג

 גאט נאך וחגט װעגם?̂. p»fpw די ארום דראטליד
D צו קונמן נאך Tfo ותנם ?.״ מלםזנז fif שםאנד״ א ?

o ira ifrt אריעגצגי־ «דפטאק שױן דזײלגרח האט
ו טים בולקעלזג א איז סצז מ ו  םיט ונימז1ט1פא און ו
i נאו מילד גלאז איין f i f i p  i f i.

i האם ,פאפא!״ סט1חזנ״ f חמ־םאגם פלוצים זיך 
 1םי האט דאמצ ,די מז־כלימט, ניט 1שחװ זיד און

ir#* איך׳םאקע האב םוף צום »ץ אגג^גם, o n ».! 
t האט זי o זאלזנז םיר מוואחנגט״ פאל םױזזנגם HP 

ל א אויםקאנבעז HP חײנם הײגם.״ מ  אוג־ אויף מ
ip :אאונ ״װײט גמחנפטi f«.״

 פתי אימרגעפרןגט חאם דאס?״ הײסם ,װאס
 מן חז־שים א איגגאנמן ערשם האס װאם גח־נבאום,

קאםינהנם. בײם poiip י1 באזוכם
באס״.fבאל וױימר א ...1אײמגטימ 1וױימ .א

 ניט דאם םאו־ *מזןן סארסײםשס. רטf̂בf1 איר האט
i ם׳איז אנגעזאגם. דאמ די האם לאמן.1םא m 

 בלאק. חגם אויף גראד גזדמםט נייעם א םאר וױכטיג
n אז װיםזח״ תיכף זאאנז מנשזנז op ניט באלאנגט 
 או־ײגקוםעז ניט זײ וחנלמ אנדערש שוואו־צעז... א צו

i m.״ ״ !
p און קײעז מנדמנדט׳ם פון ip i ג?װצז גים איז 

Hpp- פאכם וױ HP i f אבים אלץfפון חוזק ל ip : r 
i חלז־ס צי לײזױ, f שױן m־i f בימעס. שנא־זנע 
̂ןל זיך האט אויפםערקזאםקײם גרינגאום׳ס 1אמ  םיםאנ

^ifoppa op אח אס אם!^ *נמשישנט^  דחץ־ !
ip וױלד ן איםימר, האט םױל זת׳ם זײז i& fiB, טיס 

fOHP, שנײחמדיגippiyn p, ן םים וױ i p i  ,tpofB 
»U W T» OfW־B fP T0׳ IfBOfPBHP  ,TfDOOD 

m אים חאס װאס דא̂ג n x n i שםילצז אין n גאנצע

t אין ןלטעצײ«ג גריגבאדם האם אװצגם גאנצדן 
H »מ יייזאימדפרצגמ׳ P  i paipn געפוזס אים 

r זײ םים און םאל׳ צםלימ • a n אימחאגצן וחורסעה 
י iw ®ח י«ײ י r זײן «ז לײיי׳ i f on p -.קונו־ין

ם ►■■■■׳■ ד גג םי כ ע ר ע ג

?,א  אויפשוײפם אזא םאקע מן דאחי אפשר !
,ifO ’ i i האט ?״ !באלעבאס op ממױ גריגבאומ׳ען 

צופאכעז געלאזט גיט איס און נאכט גאנצע א טשעם
אויג. קיץ

m װי עפעס און i u n צוג^לםמ, האבמ זאל
 ום1 םריסארגצז, אנחנחגז ojn גלײך ינבאום1ג האט

ip ^בצן, אין מאל צרשםמ n p i עדגזד1סיגא אין 
if־Hp ״וױיט א^לכע אג1 אויפן שעפם J»״־H^f®f.
 די ם,fװfבליאקfאפג און אלט גזװהנז דיגעז זײ
 ױם,1ג שםעכעדיג זfװfג ניט ifm די אויף אותױת

 צוױש^ ןfנומfאויסג תיכף גתנבאום זײ האט דאך און
 זײ פאפירסחותו^.. אמ זfברױױזאכ פארשידענע די

 דורכ־ א מיט באדעקם זpזײט בײד? אויף געורען זײנען
 צו־ ifjyp די זאל מען בדי קענטיג, לאק... זיכםיגען
 א אי^וױעיג... פון 1גלאז*טי א אויף אויך קלעפען

 קאיחגר• גרינבאום׳ס אין װי ,1טי אזא אויף שםייגער
פוצעריי...
 יבםיג1 ענין דעם האט גרעבאום איידער נאך און

i שױן אים׳ האט באקלערט, f i צוגויפגע־ קחנמער 
 ; jrtf אלק1־1פאפי א אין שילדלאך אזעלכע צוױי דריים
 און ביליג געוחמ דינען קארם^ך די וױיל — צוױי

.״1«א א אגיקצל צוגענגלאך...
if ניט Tfriipa גים שילדלאך די האט גרינבאום n■ 

 ppjftpa זײנען זײ ניט. קײמם וױיב, דין ניט בערט׳ן,
i אץ ,fנfשfק זײן אין f זיך האט ’o f if אפ־ מאל 

i וחנן האגט״ י1 געברים f די האט f in p u p. הא־ די 
i' ציירוױיטאג.״אז וױ געםוםשעם אים בעז f i f קלאתנז 

 אייז אין געחאלםעז צעםעלאך די האבען צוזאמעגהאנג
p p o i f i ח13ח זײנע אין ינבאומ׳זװ1ג  און יגונגמ13ני

n אויף באלײדיגונגזװ rי̂נ זײם ר
p **ך tmn גריבבאום t  -m h ih m■ ייך כוח, א» I I n I lv p W ly •f« | V Hyl• ■ly■■ W

ױ ,ppipopa ניט זאל פמי i מתחנרם ו f אח •iftifa 
i האט שעח׳ן לאנגען םאר f געשעסם, דאם םארלאזט 
fPH^ זיך האט pafio® מ  צוגזד t« גאםעז״ זײ 1אי
ױ קוקט נותכ זיך זײנעז גזףמגפטסלײט אנדעחג ו

 ‘n ?לאו־זגר ניט אים האמן שפאצימנן די 1אמנ
מאכט.

i אין געג^־בלא?ס ײיחױי־וצ י1 אויף f i גfגfנט 
מז׳ װײניג גש־חנן בכלל זייגען פ ^  זײ־ ס׳תב און ג

 מלזג־ שװאושזנ םץ מװאמנן ם1געפי לכתחילה זײ
 באלאגגט ד״אבען װאם םטארם, געצײלםע די פון כאטים.

I בלוח האם וױים^ צו frm ל, אזא אגמ1מט מ  מ
ל דאס אבער גצקױםם. האט גרינבאום װי מ  איז מ

ױ ifD ג^חנן  האם גריגבאום׳צז און מריםען האלב ו
̂ובט, זיד i 1נא אז גז f ,פאו־ פאר די װאס וױיסט 

ױימען^גא אותױת בליב^
o אויף — אײנמאל f i d p i םיגםםזנז ij r p זlfpop f 

ױ גאכדצם טאג pi ו paip n פון אבמברעג האם ip i r 
 האם — rrap די איז לfמאנם חנם קעדיז שםזנר1?

ip גריגבאום זיך im אוםגfp fאומזיםטימז אזא פון ̂ם 
oo’B א תמיד, וױ אופאנטשלאסענער אן שפאציר. f i- 
 די אויםצואװײזצן כצנקשאפס םים פזל כםעט׳ קראנ?צר

 אױ^טאכט ip ו״אט פרוי, זײן םאר צרה פארשםיקםע
 ׳חידוש׳ם?ר1טא א איז און גזדמפט דעם פון 1םי די

ip אויף שטײן ^בליבמ i איז גצשזגפט אק ל:7שוו 
?ונח. א ג

p שםײפזנ, לאגגע, א פרוי׳ א געװעז ס׳אמ j'm m,
i אױף פעגסנע א טים f i נאז. 1ליש־ש*ו־«1אויסטזנ

opop אז אונםצרג^אגם, גרינבאום׳ען האם Dip 
f זי~ איז  s ir̂שטu v  p־r... זי אמ .םסתמא *ippa 
 אפגעשי?ט ניט נאך תאמ ז7ם פארװאס ,pפחגג &צן
פאנםעל̂. 1אי

T וחנט זי !...1אי םים אלײן אח פתי זײז אמ t 
pappnfDf ip םים אויס׳טזננח׳ן PPP ניט אפילו i־ 

p  n ^גוײנבאום איז אוםתחיג p ip סםאר, אין 
p האם psnp דא און n p i ip, שםײם וױיב דץ אז V 

 יין םחנײװ םים ציטזנח־ימ, ו רוים־אנגמװנחנמ,
n זײ בשעת אויגצז, pjpprwm זײ p p p n p o f האלט 
«r ח שימז אײן« ip m p. ך שימן אײז איז  איז «

שוחנמל.
 גוײגבאוט פרױ האט ״1מ«גם?ל וזצמז ניט ,ם׳איז

p איר *ו vto m כליפזנ »באװמצז oזי ״  מוחנז איז ,
o n if p i i- י מ ד ײי י  סויל, דאס געע^נט האנ יי

f אפגים זי האם p i f i#«« בין »יד «י fiB f*w  i, און 
rn תיסי וױו rm םלא n rm~ !״

m לז וקאי •יײצח די vtvrw י n איז vrvnvn. 
jpa גיט תאס o r p if i ״• קײז יײזiW fTH P 

i די מ־שטײן. זי ואל מן f t ^ BCfa  ■p i Jrnnpn 
opa׳ i f i גיפםיג 1ש^גמגדימip ט*ן Tpran p m

xnfa vavrwn זי wp optp .hPp ייז דײםליו

1M19 ם ײ ז

דײטשלאנד פױערדיגען אין בילדוננם־ארבעמ פראלעטאדישע ױ
 זpaקליfאויסג דו?א איך האב ארוואס

p'יnש צו a אזא אויף ip i  ? papa 
 אך1 וואלט רפטישערfםק

aipppi ^צו ״סטייטש, :םחנג
,1941 אגהויב הײנט, אונז טויג װאס

ענין, אזא מיט זיך םםיגעןfאש3 צו
ױ אר־ ילדוגגם3 ישזנ1«ו־אאנטא ו

 ? צייטמ היםלער׳ם 1פא פץ גאך 1ייטשלאנ1 אין בעט
 אפגעמצקט אא אס1 דאך איז נצחח היטלער׳ס גאן•

 f̂ליכםיג חנר אויף ארויםפימנן וואם צו געװארעז
ip פון שאטענם שײן i ״ פארגאגגענהיים?

 עק־ וואס אם1 :ח3תשו אזא איך 3גי עם1 אויף
ip נישט וועט היינט, ט1זיסםי a^ a יג.3איי ip i 

 נישט — פאראיבער וחנם יקםאטארזגן1 י1 םון טױאומף
ip 1 װעט אפשטארבען apי1 םץ אוועגוגג3םרײהײם־ י 

ip און מאסמ fאוגםערדריקט i  o ip m p a •פאחפ־ים 
o ip םץ מארש iראלf̂יש i איז אװזגגוגג.f̂ 3טא f i 

ip *הײנטיגער r ip ’ i ia 1מי םען1דא צײט paapia] 
 רשאפטfםfaאר י1 װאס מפלו̂ו י1 וועגען גלויז נישט

 אל פגיס זfליטfג האט 1לזננחנ fאישfאײראפ י1 פון
 י1 רחגגעז אױך 1נא יף,1אנג םאשיסםישן מיםן יגים

ifa 3 סון אויםטו^ גחיסע p a ip  if3 ifn p j  ip i-א 
ip שײך וואס אח װעגוגג. i 3 דייםשטר ip a p a if*א 
p 1אי ®מ מעז קעז װעגוגג, iu r t װ לוח3 גישטpלכf

 prna 1םי pםיםל f̂לfװ .מים און אזוי װי אוין
l 1 אוסעטום f i ’ aאױפ יaויrרfa.1םי ט Tfrto מן  װי

 הזד א אויף ארויפצוםיתןן שאפם1עטע3אר י1 אזוי וױ
 טשאפט־1װי און פאליםיש לויז3 נישם fשטום מרער

קולםומנל. יאויך נאר ליןי,

ijn ^פץ םיםן כאראקםעױסטיש ip i דײטשזנר 
 ^פהאם־ 1אי געײעז שמגדיג איז או^גוגג3 ארנעםער

ipo םאר־ אינטע^ס i^ a p ip p a 1פא וגג,1יל3אויס 
1 pa inעם p i ’ amn י1 םון 3מצ po*o, װpלבp זי 

 ארוים?ומענדיג מאײגםלוסט. און ארומגענומען האס
if6 י1 םון ונגס־פאראײנש1יל3־1ארבעטע י1 פון  את 0
a יגעז1פא פון יארען ער70 ip u v n r, װע̂לp m  f 

pnpi האט אז־י?אל^1 ליפצ1^1י3 פת באאיינפלוםם 
ipapa 3 ײםשע1 י1 ipיג1שמג אװעגומ p a o n p 

p m 1םא אינט?רזס שטאדקען א ip i •װלט  אויסג̂ז
.1םיםגליחנ איחנ פח ילז*ומ3 און קײס

 אראפגעגוו
5 מדײגט

»1 m,א םיט ־ ^po האט פגי̂נ omama
poi ליזמ א פון*■ dpi אײײ־ אח מאנמל

p* פתי דער 1פא __ i ,וױ גלײךי םיש i f ט  ײיי
i 3אױ אנצזדיחנן, אוםמיטטעז נים זי געהאט «ד» f 
ap זײ אין papaipam 1אי זדם וזןט n ײז•«י 

p ן «דט ױיזי, «ז ô a גים׳• h p  rm אײחנר 
pm האט ייײצח זי ^ o «rp  p nm a פאר־ א זױ 

«r גריגמום האט גצשזנפט, פרן סם׳מ  P f a p a o in 
pam משענע w n  o ft וfלקpלp מםליד די מים 
ס״ .װײסער מ לי ogn מ  pam ppp  Dm rm ®ײי 

p o m  pam pm  i f ,ינל זײ•orm p u n  rm p 
m a**m  p m om *• I  r«  -T« ח  שטינתגיש׳ m< י

a^* גושזז n m  r
איזזיךילייז.-------

*) אלעקסאנדער פרן ץ. טי ש

 אנגע־ »ן איז ארםיקעל דאזיגען «ון םתבר דער •)
 «וריק יאר 40 נערך םיפ פוןר. סאגיאליפטיאער זןןנער

 איז בפװעגונג פיבעפער דער *ו *וגע״םאגען ער »׳«
«י *יז עי איז רןוואלוציע דער גאך ריגע. אטאם דער ' 

ז 1רוסלפנ **רלאזן *ו גע«װ»ונג«ז געײעז 1906 י  *״ י
 סאניפל• דײפפער דןןר «ין אקםיזו געװען אן דעםאלס ווז

 איז װעלט־םלחםח ערשפער דער נעת דןםאקראטיע.
 אוםאפחענגינער דאר פון ארגאן •ון יעדפ^אר געײעז «•״!

 וזי• דןר נאך און .*רייחײ*״, ךי _ ממיול־מםאקראטיע
 יעדפק• די ייז איעער גאווצן ער איז חנר***ר»״ניגונג

 ס**«פל• דייאאער דער •ון יזןנארפל-ארגאן *ון «ייעז
 יאיעז לאנגע ״•ארזוצראם״ בערלינער •ון — יןמןקיפטיע

 *וז מגאיפלע דער «ון בראש 1גע««אנצ אט״ן גענאסע »יז
ךײאשלפנד. א>ן פרבעט בילדונגס סאייפליסטיײער יאר

p ומריקע, a p i ,קמםטצן papn ,piopiD  p a p i 
בײ־ לאקשןגןםיט ?מישט8צוגויפ האט זי אפגאו־עוײי.

p »יז דעם ^  ,paapipaam  p, גמנדמדפײגם־
האס םים און גאל am פול ד,אסקא־ק1װצרמע ליממ

opam aתיבף

ip 1אונם? האט זי װען און i אויגוסס םח אנםיתנג 
 א*3 ג?האם שויז זיך ליבקנמכם וױלהעלס און בעבעל
ip 3 פו־ן פרײט i?ת  דא־ עם1 זי האט השפ?ד» ליכ?ר1י
 אנט־ 1שטארקע נאך 1אקטע1בא 1אי פון יך1שט זיגען

i וױ װיק?לט, f ’ ia, סיי פאליםישער, אין סײ כאםש 
 אלם און טיי1פא אלם הינזיפט, װירטשאםםליכער אין

ip שוין זי איז אװעגונג,3 אםעםיאנעלע1פ ipa א 
 איײ פץ 1לאנ שום r? איז פוח• 1יגע1םםשםענ3זעל

p נישט איז אם?1 ip a סאציאליםםיש? וײיכע אזא 
 אזוי זשותאלעז, און paaiam םיל אזוי ליט?ראטור,

 מאגם1פא האם op וױפיל ילדונגס־אינםםיםוצי?ס,3 פיל
 האט (שם?םער 1דײםשלאנ אין עםערשאםם31א י1
1 p oאס p a p i ipapt oapppa papam .(י1 ?סנא־ײך 

ip  piaproap״ipr םון ip i אטײ1?מאק1םאציאל־ 
 הא־ פאראיינען פראםעםיאנ?ל? די פון אמ טײ1פא שער
pa דא opnpa דרײ papt אין oapoaip :a'm, די 

 אין oapimnpa זיין pזאל aaiapipa 13ח ®ח םיער
 זאל?ן זײ כדי ,papio םשאםטליכ?1װי און פאליםיש?

»papa mp p  ipopa pap? t םיט pipm 1סא
ן ס,נצװײסע אויםגאבען. שידענ?  םיסםעמאםי־ א חו

pn זאל גילדמג 1שע  pa»v p iD»m־p i  p• אלגד־ 
ropop■ די פון 1לידע3םיט י1 פון ײוא3 םײנ?ר i* 

 אנמאציעס.31א פאליםישע די םון און pa״aipo על?3
oapa 'ii, דװ־ך rt’ a־in  p aa i d pi p, די ip ia ’ p 

p’ איז o fa  ,aapai יסוד, א p די aauprpa זאל papp 
װא?םען. וױיטער

la בײם p iaa in האם אלץ דאס p a דייטשלאנד אין 
p po״ip r סיל אםען1אמ?ם )1918 1(פא וױלה?לם 

pam poa אויפן ap i : ת?גות שםרעג!? זײ rppa po 
pa fn  p m rp r  p ap i א אק ippHtoa מאם -fnpa 

oprpo אp גישם paלpארײנציען ט *oapai r«  p ’ lio 
prm ip אין ליפ? i .aauprpa ip i םיםל איןp האט 

p i ’ o ifa in  oipoapa 1?פלענ סיל ip i  pataa סיס־ 
ipr*o*opo 3אױספילחג po ליד?ר.3םים די H n את 

pa דײםשלאנד, p̂ליכpײזp pa שוק  p fתדô p זינט 
Dpi פאלן p o o ^ i^ o p  po־rppa 1890 »יז n r. 

p  pnppa  amopa פיל-עסאציאליסםיש אינם?גסיװע. 
ט.p־ארבâוג

pa ר״אט פערלין oraonpp פאר אלע1צ?נם א 
 •3ילדונ3 י1 אניזירם3אר האט rtm *?גיגים,3פילדוג

pa opa if טײל אלעpo p 13לא. pnpa p m  op 
1 pa pomp*aar^’aל?3אם?םיא1■ י? pa p m rp o 

ip i pa פארםײ; p ia p ip ia fi ipnpa p m  op 
po p ל?ר?ר, ifopa  p m  nfrm שםאט. צו שםאם 

po אװינץ1■ איק na ip i pa״pa ipo לױט p •אויס 
ipoapapipa לאן■ paהאלםp a n ^ ifo  p ײרכ־ אמ 

oropa 3פאחאמלונ^ pa 1 איז פערלין ipnpaי 
’aifO אויף אונױו?רזיםעט pa א סארםײ־שול, ia־^'p 

ipa»pi ip ל?רער י1 צװיש?ן פארםיי־םו?ר. i  po 
pflpa p פארםיײשול m אז?לכע poopip, היל װי‘ 

aa’ inpa ,aa’npo. .שםיק?? pa amaapop* a p i 
p ip ip. נישט ’ip ip 1 האט po po'jpa aapppaי

pp fiapa מאנ׳ם איר 1סא דך aaipa. האט זי *T 
t^ v p a o m « לקעבענ ap i p a ip a p  ,p o m  pa 

p a האנט בײ/דער OTopaom* pa אים popa 
pam. זיך לופם, לpאפים rpa

a'lapofa 8 א אך3 װי ,opaia ip ip n aיט f מ־ 
 poppa apaana םאלאטאז איז העםז־, שפיל^ז

pa p* פ?נ?על אויפן o m  p האם am apappa 
pm p a ia  paapopprom״ ip i •זיינע «ם ■^P 

ww פיז וױ »T ילײז ™ » :o W a p a
.pî a pm_ כפרה א n »זי ̂..3של apm שנאה 

pa im  p im p - י נוזישזנז די  ®יי״/ *יז י
rm im םײן ppm ...opa ^שמיס pm -בלאיז
ip i סול איז בלאט paanpa am p ip a •נעז^

״! יי פיז עפלאצסגארויס האם עב״ל »ס •2' ״

i תדך aipampa האט לוסס  jpaapBfa>a o/mp°» 
p a in סארסלײצס Paopo nי *׳ ■׳ י ד ײ ײיי  טייי״ז

a m  pxma n y m m ון•J t a i p i

 ־אנשמאלס^3נילדדנ פראם?סיאגעל? pa פאליטישע
a ip* אבער ip״ipaVpn ,ipa איז pnpa סארכאפט 

1 poי po’ iia אח־?אל?ן anapnaa ip i  po, האם HP 
10 T fipna ap i־npa׳pa ’ i ארבעם־טאג opppa אאין 

r סוײינד pa'a«a פיט צוזאפ?ז אדער a טיל־ קלײגע 
aan־ip״p a p a ia  p r צו p i p ipopa iao •וױממ 
ip ים8 כדי a באהאװ?נםקײם r^ ’o ip i pap? vt זײ־ 
ip 3 אבען3אויפ נע i  paע.3אװע ו

 1918 גאך כילתע*«רבעט די
piaapaam ip i־ po 1ײםשלאנ1 קײז?רליכ?ן pa 

ipamrappapi ip ענםשםײהוע י1 i po ליק3ר?פו 
pnpa d 3 אין iu  pafn 1918 ipaapnaaטלויז ישט 

pa'aiiaa a פאליםישע pa עקאגאםישע anapnaa 
iaa ,aoaaipapaia ip i po אויך pa'aapa a אױפ־ 

a ip 3שםיי i poלBpaײpa3 ר’>jjiipnaa*arrrt אלע 
np»io'־pa pnaraiaia paiaa paatrapiaaa pa 

ra״t paaפלוaחaפ  .pinarmnao pa שםראט po 
ip i מײג?ר3אל? oan ,aaupnaaimr'iD אױך איז 

a pnpa גײסםיגע io׳a m־aaupnaa׳ pa in אויך -pa 
pa^apan pa ipmo p. קענם ipn  panapaama 

ipapaia ip i 3 איצט האם paipaa?וױ רעכט, לייכ 
ip a 'iipa i’a ip i .אין םענש ipapi ipm o ip i 

aapppa ipapaia ip ליק3ר?פו קראםיש?ר i aan וױ 
a 3 גלייגער amזיך לייכמ f r t m p גײם 

ora ,papaia pnrnanao'amia די איז איז זמעז
aBליטישpa p אויסבױ, ?ן3וױרםשאסםלי p i  pa• 

p קולםור?לער a r aan •apaia*aaiDaa ipa'aam  pa 
paaum אז?לכ? pa aan ,paniaa a איז aa ײ3 איז 
aaart ipom ארבעטעגדע די  a paaaaaa paaa 
pa pom צו  ap i po»aiao צו a p a ip n ip i7״ 

pa'apoapp.
pa אלע *aaa p m  apav pipayia pa pVpum 
paaaa פאלקס־אונױשתיםסuni. ישעןצװ n אװ־ער 

 איגנחד בירגערליכע אריענםירםע ליגק געווען זימען
Tmלaקטוyל  pa p ס סילaציaליoטp. בשכנות am 

̂וaפ pלaנײםר papimpa אזוי די  pלםaנשםaג־aלקם־ביל
aan זיך pa אן opaiao pnpnnpaam אייד aaa* 

ra־aa־rfra י1 ^ק?לם  anapnaa די ^pVparopoa 
ip אין pa פאראייגען i םיש?ר8דעםאקר סאציאל״ maa 

a p איז איר מיט טיי. inaiao pnpa סאציא־ גרויטע 
 ם׳איז p3aאויפג aapapn ױגפנם־באװעגונג. ליסטיש?

דוד. ירגגען דעם אויםבילדען אח דערגיען צו געורעז
 פראםעםיאנעלע די אין ארכעם בילדונגם די

סאראיעען
po aypiD 1 לם8 'aoa'raarrt'a paaipר? ■nn 

עלער  זיך papaאוי אויס׳ן paan aaupnaa םעס̂י
apnpao’ r p די paporpa ,na שילעז po די aas* 

p t p v p 'i. די oan ,aaiapnaa'poai זױז pm apa 
1 pa pnppaי p aa iy שים1ח ip i  po לושיע^ר 

papn rpipa a a i pa די rm aan ,paavp 'iaao 
 ap״a a lfoawfa paan ,pianpa pamapa שפעטער

ip םיפ ia, װזנלכ?ר aanpa aan פרןד סיי !עויפילען צו 
p •אליםישע סיי םעסיאנ?לע, ap  pa .paaaona* צר־ 

p״a am זאמעגארבעם i פארטייען סאציאליםםישע — 
ip ד. ם. די an y i paan —  .1 .a pa'aapnmpna pa 
 שו־ pipianaa poaapa pa״aiao yVpaa’ פראסעם י1

p 1 זיי pa לען. m1 ער1לי3םיס י poי pnaao* 
pianpa omapam p a a iצו ן pipm אױפ־ םפעצי?לע 

paaa• תר aלpaםיינpר io״laaaiao ip פה *paaa 
Dipt ,paaareaa ian ra( שטעלם?  oan ,(iaia*aoa 

aim 3לײכצײםי3 aaaia די yayonya nta קוײעו »r 
 oi'aanrpaao paan yaVyn ,prearaaiapaipaaia די
a 1 צײט. לעגגערע p m  ipopamי pamp שולןן 

pa pianpa a ip i^ p a m t pomp pa םיסטעם ®T 
ip i ״33ילו״ו3 ?םײנער3אל *ro po rm  ip i  rm .apaia 

aaapnaa ג?ל?ר
n  pa צ?לנ?3»ײ paan ip a ip די •pVm ropoai 

a i’ raaam p m n ao ילז־וננ3 זייער *orpo uva >a
a> np ממזײל i am paanx.דסײ *m a  p m  ap 
paanpViao pa ]pomp p גתירט ianpa, װעלבע 
p m טײלדוײז im  h d  n  *mo a&maaa pnpa 

i סײלודייז f i  *mo 3ילזיוג3אוים pa די p n  i  .poaa 
ia o  p m  a p i אױך וױ םרצר, באלוינם? נישם די 

ia a די n׳p u ׳jipaam pam w iai לי3<ױם*HI . ip i 
pianpa a iim p װצלנן קותזסן, זומסו *pa paan



ם & קײ טיג עכ ער ג —-------------------------------------ן◄־ 10 ט י י ז

 פארגעקומען רוב פי על זײנען ןײ צײם. װאך א דױערם
 אפרו־ערםער יוגענם־היימעז, — שםאם דער אויסער

 ײי׳ שםעם, גרעםערע עםליכע אין בלויז ג. ד. א
 דער םון בילדוגג־ױגענם די איז בערלין, אין לפשל׳

 זעלבםט־ געווארען געפירט באװעגונג פראפעסיאגעלער
גע־ איז דא צעגטראלע. באזונדערער א ײרן■ שםענדיג

 ב»' פראפעסיאנעלער דער פח שול באזונדערע א װען
 םאר אווענם־קורסען אײגגעארדענט האם װעלכע ותנגונג.

פאראיעען. פראםעםיאנעלע די פון מיםגלידער די
 אר־ דער צו יוניאן־שול דער םון באציהונג די

 געווארעז געגרינדעם איז מאס בעםער־באוועגונג־שול,
 געווארעז אויםגעהאלםען איז און 1890 יאר אין נאך

ײז געװען איז פארםײ דער דורך חברי־ א דורך אוץ ד
 געוױםע א געװען איז שולען בײו־ע די צוױשעז שע.

 אוי־ דעם ד״אבעז ױניאךשול דער אין ארבעם־צעםײלונג.
 װירםשאפם, פון געגענשםאנדען די םארגוםען בענאן

 םראםעםיאנעלע און ארבעטם־רעכט םאציאל־פאליטיק׳
 מען האם בילדוגג־שול ארבעםער דער אין סראגען;
 געשיכטליכע און פאליםישע דעלטבאתאג מער דאגעגען
 סאציאלים־ דער םוץ פראבלעמען די אױך וױ פראגען.
םעאריע. םישער
 איז געװאקםעז איז באװעגונג יראטעםיאנעלע די

 באדערםעניש די געװאקםען שגעל איז איר םים צחאמען
 און באלוינםע גישט די םוער, די בילדען «ו גרינםליך

 זײערע דערםילען צו געהאם האבען וחנלכע באלוינםע׳
 א■־ די איז איז אונםעתעםוגגעז די אין אויפגאבען
 איז (עם פאראײנען. פראגרעסיװע די פון םײלתגען

י יזפ דערמיטגלי צאל די אז אגצואוױיזען, כדאי  •רא־ י
 נאך יארען ערשטע די אין איז פאראיינען פעטיאנעלע

h 7 ביו גצשטיגען רעודאלוציע דאד * *Vhi. יאר אין גאד
געװערקשאםםם־ דייםשער אלגעסיינער דער האט 1930
מיםגלידער, טויזענם 700 און םיליאן 4 געצײלם בונד

 אנגע־ םון סארבאנד פרײער אלגעמײנער דער און
 מיטגלידער). מיליאן האלבען א געציילם האט שסעלטע
הא־ פאראײנען פראפעסיאנעלע גרעסםע די פון עםליכע

 צאל גרעםערע א שולען• באזונדערע געגרינדעם כען
 םפע־ לערער ביי וױיט װאכען 4 צו דארם האכען םוער

i פאלקם־ פון פראגען װענען לעקציעס געגוםען ציאליסםען 
I ,רא־ איז סאגיאל־פאליםיק ארבעםם־רעכם, װירםשאםם• 
 אין געהאט האט שול אזא באװעגונג• םעסיאנעלע ”

 םעםאל־ פון םאראײז פראפעסיאגעלזיר דער דירענבזנרג
 ■ראםעםיא־ דער האנאודער םון נאענם און רעמעגרא

 יאר איז נאו פאבריק־ארבעםער. םון םאראײן נעלער
 געװערקשאפטס* דייםשער אלגעםיינער דער האם 1981
פאראײנען׳ פראפעטיאנעלע די פון צענםראלע די בונד״

 א געגרינדעם בערנאו, אין בערלין, םון שכגות אין
 םיטגלידער די פאר שול אייגגעארדענטע נרויסארםיג

jib גע־ לייז־ער האט זי פאראײגן• פראםעםיאגעלע אלע 
 גאד גלײך וױיל !יים, קורצע א בלויו םעסיג זײן קעבט

 םאר־ נאציס די האכן סאכט דער או קוםען היםלער׳ם
גװעקען. זייערע פאר באנוגט זי און שדל די כאפט

פאר־ ;רשיעטאקראטל־דאי1אס דער םים ואטעןאו
 לסעזהאעגסאױ פאראײנעז פראסעסיאגעלע די האבען םײ
 םיםעל־ (אין םינץ חײם־פאליןםמסוד גערופעגע אזױ ךי

 רטיגענאעגײא גאנץ א געװען איו דאס גד).אדײמשל
 שול, א מים םארבונדען אינםערנאם <יז טתױע.אינסמי
 פריער האט װאם שלאס״ א אין געםוגעז זיך האס װעלנע

 י*ר יעדעס רויס• פון !דזיסייעחןןג גדם געהערם
 יארםײ די און פאראײנען פראסעסיאגעלע די ךאכען

 שילערינ̂ג און שילער 50 *ו אהיז געשיקם פאל 2
חדשים o און אינטערמם ודן געלעבם tctpi חעלמ

 פראגען לערער אױסגעאיימנםע בײ געלעדעגם זיך *ײם
 שעיססליאס>«י געשיכםע, ,אפטשטירװ־קסלאפ פון

 איו שול דאזיגע ךי לימעראמוד. *ץ קונסם םעאריע,
 םום־ דאױגןן (לויט׳ן מדדגח הויכער א »pw געשםאמז

 שול ענליכע אן אײנגעארדעגם 1028 אין םען האט מר
 •ראםע־ די אפון־דײםשלאנד). אין תאריסלעםעלד, אין

 ■ארםײעז ליסטישעrסא» די *ז פארייימװ םיאנעלזג
 װיע,נאדיאגסק (םשמאם^װאקיע, לינמד אנזזסמ ייז

rrv* «לנמ m האלאני r T שיקעז םעמעםםעד 
שול• ראױגעד דער אין שילאו

 אנםײל דעד װעדען דאדמאגם דאח• סדאדגטאזי
ז י יי ן פאראילנעז י שו־ חעכעחנ די יי

J די װאם לנן. j m r i jv xmm מ מל  1818 פז־ז איז י
אנםי־ וישעיססיאלאאיט א אתםער vm 1863 ביז

W  A m* יון אױ׳םכילז־תג דעד פאר מנרמדןם 
 שולען העכעחנ דאױגע די וױ אודי ארמםער־סוער.

 r« >y»Ponp די פאר אױן־ uunwna מאונז ויימן
איו א IBBtns 19BO אין האכען <װעדמ uu׳w w דג

w r a j n r y ■מ

די :שולען אזעלכע דריי געווען דינען עם טער.
 שארלאטענבורג און דיםעלדארף אין וױרםשאםטס־שולען

 אם םראנקםורם אין ארבעם• 1פו .ן)קן)דעמיע די און
 כאראקטער א געטראגען האבען צוויי ערשטע די מאין.

 גע־ זיך האבען שילער דיערע און אינטערנאטען םון
 מער געטראגען האט אקאדעמיע די חדשים. 6 לערענם

 לערנען דאם און אוגױוערזיטעם אן פון כאראקםער א
גייט. יאר א פארגומעז האט

פ»רטײ דער פון בילדוננ־ארכעט די
 וואסערע געווארען דערמאנט םריער שוין ם׳איז

 גע־ זיך האט בילדונג־ארבעם םאציאליםטישע די צילען
 איינ־ וואםערע און דייטשלאנד קיתערליכען אין שטעלם

 דאזיגע די בדי געווארעז׳ געשאפען זיינען עם ריכטונגען
 דעמאקראםישע די שאםען נאכן דערגרייכען. צו צילען

 און פאליטישער דער פון אויםשםײג נאכן רעפובליק,
 אומגעהויער ױמען באוועגונג ארבעטער פראגרעסױוער

 האט בילתע־ארבעט די וואם אויםגאבען, די געשםיגען
 פראםעםיאנעלע די בלויז נישט דערפילען• צו געהאם

 צאל גרעסערע םיל א האבען געדארםט האם באװעגונג
 און םוער פראםעםיאנעלע אויםגעבילדעםע םפעציעל

 םאציאליס־ די אויך פאבריק־ראםען. םץ מיטגלידער
 םי־ א איבער געצײלט האבעז װעלבע ■ארטײעז, טישע
 גרעםערע א האבעז געדארםם האבעז מיםגלידער, ליאן
 קענען איצם זאלען וועלכע פרויען, אוץ מענער צאל

 ארבעםער־ דער םון םארשםײער אלם ארויםםרעטעז
 איז זעלבםט־פארמאלטוגג, איצםיגער דער אין שאםם

 םא־ דער אין שול־םארװאלטונגען, די אק געריכמן׳ די
 געווען שוין איז איצט ױ. א. א. םאחיכערונג ציאלער

 אר* דער םץ צילען אלגעמײנע די קענען צו וױיגיג
 פצגשען גצדארפט m האם איגם ;גגצר־נאותנגינעט
ײ קענםענישען. ספעציעלע מיט  אויך אבער האבען ז

 געזעל־ די װעגען װיסען םער פארמאגען געדארםם
 עצה אן זיך קענען צו בדי פארהעלטענישען, שאפטליכע

 וױרטשאפםליכע און פאליטישע נײע די םים געבען
 גע־ געבוירען טאג־טעגליך זײנעז װאם פראבלעמען,

 אויםן מאז ריכטיגער דער זײן אומעםום און מארעז,
 גע־ באוועגװג די האט דעם חוץ א ארם• ריכםיגען

 אויםגעבילדעטע גום צאל גרעםערע א האבען דארםט
 װ., א. א. פארםײ־םעקרעםארען רעדאקםארעז׳ רעדגער,

 דער םון אפאראט אויםגעװאקםענער םעכטיג דער כז־י
 שלאג־םערטיג זײן און םונקציאנירען גוט זאל פארםײ

געעער. די לגבי
 צענםראל- דער פארוואם אורזאך די געװעז איז דאם
 טע־ די פארשםארקט האם פארטײ דער סמ קאםיטעם
 בילדוגג־ םאציאל־דעמאקראטישער דער סץ טיגקײם

 לייגען זאל זי אז אױםגעבויט, אזױ זי און צעגטראלע
 אויםן טוער. די פון אויסבילדונג דער אויף אכט םיל
 בילדוגג־יזא־ צענםראלער ערגריערדיפ דער מיז ארם

 קאםײ צעגטראלער דער געװארען געשאםעז איז מיםיע
 װעל- אין בילדונג־ארבעם, סאציאליסםישער פאר טעם
 בילדונג־ גאנצע די קאנצענםרירם זיך האט עם כען
 זיך האט ער פארטיי• דער םח קולטור־ארבעם און

 האןען װעלכע בילדונג־קאמיטעםען, די אויף געשטיצט
 און ערטער קלענערע און גרעםרע אלע אין עקזיםםירם

 ■רא־ באזונדערע די לוים םאח*יעיגם געװען דמען
 גע־ איז בילדונג־קאמיטעט צענםראלער דער װיגצען.
 םאציאליסםישע די מים פארבינדוגג ענגער אין שטאנען

 סא־ םח גרופעם אגדערע און לזנרער־ארגאניזאציעם
ױ אינםעליגענץ, *^סםישער  גוט דעם מיט אויד ו
 אר־ םאג^םטישער דער פון אפאראם אנםוױקעלטען

 ױגענט־ די צװישען געפירם האם האם בעםערײוגענם,
בילדונג־ארבעם. זעלבסםשםענדיגע א ליכע

 האם מאםען, די םץ אויסבילדוגג דער שײד וואם
 א געװען איז וואם קורםעז־ארבעם׳ א .געםירם סען

 םארשםענדיגונג אין םלזזםח־צײם• םאר דער םון המשד
 ■רא־ די אין מז האט געגעגם־ארגאגיזאציעס די טים

n סוז בםשד דעען וזעלכע לערער, געשיקם וױנצען r, 
 שםאט צו שטאס פון געפאחמ זומער־זזדשים, די תדץ א

 די קורסען. םיםםעמאםישע דורכגעםירם דארםען און
 מיטגלידער טומעגםער האבען װאגדער־לערער דאזיגע

 פאראײגעז •ראםעסיאנעלע די «ז אח אארםײ דער פון
 בא• די און ידײעןא םאציאליםטישע די מיט באקאנם
 יאליםיק װעגעז ידיעוזו וױכםיגםסע די םים װאםעגם

 אן געװארען געשאפען אוין־ איז דא וױרםשאפם. און
 און •ארםיי דעד צדױשעז פארבינדונג גײםםיגזג עגגע

י  די איז רוב •י «ל וייל פאריײממ. •ראפעםקמעלע י
 דעד ®ון בשותפות געװארעז גמױרם ארבעם דאזיגע
w* די ®ח ן»םײלממו ארםיגע זאי «אתזײ rofwr ̂

i]y2̂ Hn)p3
tan t חזספה » וױ i אין םען האם אלצט n זױ

אײסנן־ אדײן, העדבםם אין ש«צס ביז םאר־חרשים׳

 ציים. וואך א געדויערט האבען וואם קורסען, ארדעגט
 ױגענם• אין געווארען דורכגעםירט זיינען קורםען די

 דער מחוץ ערטער שײגע אין אפרו־ערטער און הײמען
 זיד קורסען דאזיגע די אין האבען כלל פי על שטאט.

 אור־ זייערע םון במשך פערזאן. 40—30 צו באטייליגם
 דעד אונטער מענשעז, דאזיגע די האבען לויב־ײאכען

 באקענען זיך געפרואװם לעו־ער, געניטע פון אנםירונג
 די װיםענשאםט. דער םון געביט באשטימטען א מיט

 איבערגאע מין א געווען זיינען זומער־קורםען דאזיגע
 ױמע םיל םוער♦ םון אויםבילדונג םיםםעמאטישער א צו

 דא־ די אויף געלערענט זיך האבען וועלבע מעגשען,
 גישם איבערגענומען נאכדעם באלד האבען קורםען, זיגע

 פאלײ און פראםעסיאנעלע די אין םונקציעס באלוינטע
 שםעםער זײנען זײ םון טייל א ארגאניזאציעם. טישע

 פראלעםארישע פארשידענע םון אגגעשטעלטע געווארען
ארגאניזאציעס.

צענטרא־ דער האט םוער די םון אויםבילדונג די
 אוםן: אזא אויף דורכגעםירט בילדונג־קאמיטעם לער

 גע• דורכגעםירט זײנען זומער־חדשים די פץ בםשך
 און גרוםעם באשטימטע פאר קורםען באזונדערע ווארען

 א געדויערם האבען קורםען די פארטיי־אגגעשטעלטע.
 לע• בעםטע די געלייענט האבען לעקציעם די ציים. וואך

 די םון פראגראם די פארםיי. דער פץ רער־קרעפטען
 אײג• גוט אין םארגעקומען דינען וואם קורםען׳ דאזיגע

 געװען איז קור־ערטער, קלייגע אין היימעז געארדענטע
 האגען גוםא קורםען די אויםגעארבעם. פלאנמעםיג

 ארבעםם־געםײג־ םון כאראקטער דעם געטראגען מער
 זײ וועלכע אין דיםקוםיע־פאחאמלונגען, און שאםטען

 װיכ־ די וועגען דורכגעשםועםט זיך האבען באטייליגטע
 דורכגעפירט זײגען אופן אזא אויף טאג־פראגען. םיגםטע

 פארםיי־םעקחד רעדאקטארען, םאר קורםען געיוארען
 דער סמ טוער םאר בוכהענדלער, םארוואלםעה םארען,
 םעגשען, די װ. א. א. םרויעךבאװעגונג אמ ױגענט
 קורסען, דאזיגע די אין באטייליגט זיך האבען וועלכע
 אץ אריינברענגען געקענם צוריקקער זייער גאך האבען
 אלז םאז און נייעםען םיל ארבעם םאג־טעגליכער זייער
 מין דאזיגעז םון דערםאלג דער קענטעניש. מער מיט

 םון צענטראל־קאםיםעט אויםן געוױרקט האם קורםעז
 ענליכע אייגארדענעז לאזעז זאל ער אז פארםיי, דער

 אין אויך בערלין םון בשכנות ארט קליק א אין קורםען
װינטער־חדשים. די

 בילדונג• צענטראלער דער האט 1926 יאר אין
 סאציאלים־ פרייע בערלין^א אין געשאםען קאמיםעט

 אײגענארםיג אן געווען איז דאם הױן־שולי. םישע
 די םון איינעם אין זײנען חודש אין איינמאל ווערק.

 אמ בערלין, םון זאלעז רעפרעזענטאםױוע אממערםטען
 םארלעזונ־ םארגעקומען סענאם, פרייסישען אמאליגעז

 אעעזעע־ איינגעלאדען םען האם לעקטארעז אלם גען.
 םון געלערענטע און פאליםיקער םאציאליסםישע נע

 ארבעטערשאפט בערליגער די אויסלאנד. םון אץ לאגד
 פון םירער הזנרען צו געלעגענהיים א געהאם דא האט

 אד* םרידריך װי אינטערנאציאגאל, סאציאליםםישען
 און אבראמאוױטש ר. רעגער, קארל באוער״ אטא לער.

 פראםע־ פראפעםארען, געערםע די אױך וױ אגדערע,
 האם עם װ. א. x הײטאן פראםעסאר זיגצהײמער׳ סאר
 צוחערער, םמ קערן םעםטער א אױסגעבילדעם זיך

 אײן םענשען. םומענט בערך םח באשםאנעז איז וואם
 באזמחנת איז געװארען ארגאגתירט איז זײ םיז םײל

 פזן אנםירונג דער אובםער געמײנשאפםען. ארבעטם
י האמז לערער געגיטע  רײע א מיט פארגומען זיד י

םראגען• פאליםישע און ױירטשאםםליכע
 סא- ־פאר צענםראל־קאםיטעם פון םעטיגקײש די

 באגחד נישם זיך האם בילדוגג־ארבעם ציאליםםישער
 ביל• אח קורסעז םריער־דערפאנטע די םיט בלויו נעט

 בילדוגגם־צעגמ־ דער מים צוזאמעז דונג*אנשםאלטע>.
 געװערקשאםםם־במד דײםשען אלגעםײנעם פון ראלע
 אק הײם־פאלקם־חויד־שולעז די געםירם אויך ער האם
 ענגעי אן אין געשםאנען איז און האריםפעלד און םיגץ

 לםשל, וױ״ .לעןו־שפאלקס־חויו יענע םיט םארבינחגג
 יענא, און לײפציג מי־ליז, אין םאלקס״דיײדשולען די

 נאך אנםירוגס שאציאליםםישע א געחאם חאבען װעלכע
 בילדוסנ־קאםי־ צעגםראלער דער האם 1931 יאר אין

 עס װעלכעד אױף קאנפערענץ, א אײגגעארדעגם םעם
 פאלקס־ צאל גרױסער א םח פארםרעטער געװען זײנעז

 עקזיסטי־ אלע «ון דעלעגאםעז אױך וױ חויד־שולען,
 פאר־ פדאפעסיאנעלע און פאדםײ דער פון שולען רענדע
ו ציל 8 פאר געחאט האט קאנםעחמץ .די אימעז•  ו
שולון. 9אל די פח צדזאמענאדבעט עגנערע אן שאפען
 בילדוגג־קאמיםאס מגםראלעז פון מעםעקײם די

 זײחױזםנד םון ראטץן די אריבערגעשםיגיז וױים איז
אויד אױסגאברײטןדט זין• האט זי אױםבילדדגג^באם.

אר, i ^נו w i <’ם י י ז װ ►

אלמע די איז אידען בײ ארבעט
i צוס ביז ׳בבל גלות נאך ישראל ארץ אץ אידען 

אלסערםום פון םוף

 המקדש בית ערשםען םון צײט דעד ין
גע־ ארץ־ישראל אין אידעז די זיינע|

םאר־ א מיט פויערים־םאלק א ווען
 םמ צאל קלייגער העלטניםמעםיג

פא־ די סוזזרים. און האגדווערקער
 םאלעסטינע םון געאגראםיע ליטישע

 אז דערצו׳ געוועז גורם אבער האט
 ביז בבל גלות סון תקופה טויזנט־־יאריגער דער איז אױד
 דאזעען דעם אץ אידעז די זײנעז אלטערטום םון םוף צום
 םמ אפגעשניטעז געװען איגגאגצען במעט ודיםער נדלא
 א װי אנטװיקעלם נים זיד זײ האבען דערםאר אמ ים

a האגדעלם־פאלק•
 חשמוגאים די פון םלחמות די פון תקוםה דער ביז
 א בלויז ארוםגענוםען יהודח לאנד דאם האם ו&נבים)

 דער װי פונקם ים, םת ברעג דער ירושלים. אהם הױיז
 לאנד(גליל), פון צפון דער און טײל(שומרח) םיטעלםםער

 װאם •לשתים, און בנענים די דורך באזעצם געזוען איז
 קול־ אמ שפראד גריבישע די אנגעגוםעז שפעטער האנען

 םמ םלחםות די םיריער. געווארען אנגערוםען און מוד
 די אויםגעשפרייט טאקע האבען םירשטען חשםוגאים ױ

 האםען־ אלע כמעם אבער ים, צום בת אידען פון פסשלח
 הע־ די דורך באװאוינט געוחמ וױיםער אויך זײנען שטעט

 גרוײ דעם בעת שיעטער״ םך א נאך םירער. ^יױרסע
i 66 איז רױםער די געגען אױפשטאנד אידישען סען r׳ 

 (אשקלת׳ דרום איז םײ האםעז־שםעם די באיןאנט זײנען
 שטעדם. םירישע וױ (עכו). צסון אק םײ »•), א• עזה׳

 הורדום מלך דער װאס קיםרי̂ז האםען־שםאדט די ןפילו
 ווי געמארעז דערקלערם לכתחלח איז אױפגעבױט׳ האם

 א געװען זײנען-דארט אידעז די אוץ שםאדם םירישע ן
•םמחנרחײס.

 הױפם־באשעפטי- ךי את באדינגונגען דאזיגע די אין
 די געבלימז וױיםער ישראל ארץ איז איחנז די פון גונג

 איז אנםװיקלומ עקאנאמישער צו כאםש לןצחוירטשאםם,
 איז אונםערדריקונג פאליםישער שפעםערדיגער צזדיב
 שםא־ לםוגת געװארען איעגעשרומפען מער אלץ נסדד
 את־ אינדוסםריע. לטובת בעקר באשעםטיגונגען״ נױשע
 גע־ איז־עז די ױערעז הערשאםם פערםישער דער טער

 ®ון און נביאים לעצםע די פון ביכער די אין סועשילד
 נאארנעס װאס •ױערים, פת פאלק א ווי גחםיה, ךדא׳

 די אײלבירטען־גערםנער. און וױינגערטנער פעלדער,
 גרױס־גרמד־ פרײואטע אןץ באא&םע פח ןריסםאקראטיע

 פויצרים׳ די אונםערדריקם וױיט אזוי האט באזיצןיד
 אג־ אן אדודכצוםיחח געזװואונגען געװעז איז נחסיה אז

T O ,רעפארמאםאר גריכישער דער וױ ענלעך תםארם 
 םריהער. יאר 150 מיט אטען אק געטאז עס האט סאלאן

 חער־ סירישער דער םח צײ׳םעז די אץ שיעםער, נאד
 געװען ישראל ארץ אק געלם־װירםשאםם די אח שאפם׳

 געלם־שטײערעז, זווץ א אז אנםװיקעלם, וױיניג אזױ מד
 פלעגעז גל. ד. * ר,עץ־שמײלזא קאפ־שטײער, לםשל וױ

 פון חעלםט א און תבואח דריטעל א איצאלען ייחמ
 צוגע־ זײנעז וואם תנ״ך׳ סמ ביכער די »מ ייײח•

 גריכײ םח תקוםח דאזיגער דער אק געװארען שריבמ
 א&אל וױ וונקם סוחרים די װערען חערשאםט׳ שער

 נאמען דעם מים אנגערופען אלץ נאד גביאים, די בײ
 קא־ לעצםעז אץ ״כגעגים״. פאלק םרעמדען דעט פיו

 דערפאר׳ חיל אשת אן געלױבט װערט משלי ייםעל
האם

 פארקויםט אח זי מאבם לײענטוך 8»
כנעני״. דעם צו זי שםעלם גארטלען און

 סאציאליםםישער שעפערישער םון געבים גחיםען *יפז
 פראםעס^עלע די און יארטײ די װאם קולטור־ארבעם,

 אלע םים פארביגדונג איז געםירט האבעז יודאײנעז
 די אין קולםור־אר^אניזאציעס יראלעטארישע גײיסע
 דאױגע די קולםור־בונד. סאציאליסםישען סץ ראמצז

 םער אא חאט װאם קולםור־ארגאנמאציע׳ מגטר*לע
 קולטור־ גאנצער דער אױף געװען משייע אןמער
 חיט־ דער פאר יארען די איז דײטשלאנד םמ ייײםיק

 יןר איז געװארעז געגריגדעם איז מד־איבערקערעניש,
v•זי9י»«8ב א »יז — טעגױגקײט איר װעגעז *״> 

ײמיקעל.

 סוף צוס ביז בבל גלות פון אידען די פון באשעפםיגונגען
 קו־יסם־ דער נאך יאר 500 ןארוס אלסערםוס פון

צייםרעכעגונג^ ליכער

מאהלער. ב. דר.

 גבורה די אויםגעמאלט ווערט אױב בוך דעם אין
: ווערםער די מיט לויתן םץ

? אים איבער שותםים דינגען זיך ״וועלען
?״ כנענים די צװישען צעטײלען אים די וועלען

םי־ די געגען מאקאבעער די םון אויפשטאנד דער
 באםרייאונגם־ נאציאגאלע א בלויז ניט געווען איז ריער

 די געגען פויערים־אױםשטאנד א אויך נאר םלחםה,
 האבען הערשער םרעמדע די וואם לאםטען, שװערע

 האבען מאסען פויערישע םאלק. אויםן ארויםגעלײגט
 געגען אויםשטאנד גרויםען םמ רײהעז די אנגעםילם אויך

 אױך האבען זײ און חידבן צװײטעז םאר׳ן רוימער די
 שטעם, די אין עלעמענםעז ארבעטענדיגע די םיטגעדיםען

 רוי־ די געגען אויםשםאנדען קרעמער. און בעלי־מלאכות
 אםילו ®אל עטלאכע איבערגע׳חזר׳ם נאן־ זיד האבעז מער
 ביז כוכבא בר פח םלחמה דער פון דורכםאל דעם נאך
 בא־ אלײן דאס יארהונדערם. זיבעטען «ון אנהויב אק

 נאך האבעז ■ויערים ראל גרױםע א פאר וואס וױיזם׳
גיז ישראל ארץ T* לעמז זױן^איײמן געשפילט אלץ

 (פארעג־ טשנה דער אין םארנעמען עם וואם פלאץ׳
 יאלעםםינער דער איז איז )200 .יאר דעם ארום דיגט
 יאר 200 העכער פארעגדיגט ירושלםי״ (תלםוד גמו־א

 פאר תרומח און מעשר וועגען געזעצען די שפעםער)
 תבואה־רעשטען, װעגען דינים די און לױים און כוהנים

 דער וועגען עדות אויך זאגען לײט׳ ארע&ע קוטען װאט
 פץ װירםשאםם דער אץ ערדיארבעם םון באדייםוגג

 טו־פון, ר׳ וױ תנאים, רײכע פח יױסירות דאס לאנד.
 בא־ אמ זעשיא׳ יחודח ר׳ צװײטער, דער גםליאל ר׳

 אליעזר ר׳ תנא דער ערד־גיםער. גרויםע אץ שםאנען
 געהאבדעלם האט סװור׳ א געווען אמ װאס עזריח׳ בן

 ארץ װאט הויפם״פראדוקםען׳ די בויםעל, און וױץ םים
 ייאס ׳אלײז פאקמ דער עקספארטירען. םלעגט ישראל

 םאכען, די צווישען קרעפערײ אוים רעכענם משנה די
 מםחד אז באװײזם, גזל̂ז צו געגליכעז זײנען וועלכע

 די צװישעז םארשפרײם װײט געװען ניט אופן בכל את
̂אידען  צום םאראכםונג ישראל• ארץ אין דעםאלסדיגע.

 דעם 4גםרן דער אק שפעםער נאך םיר געפמען האנדעל
p o i ניט זיד געםינם תורח די אז דברים״ חוםש אין 

 צװי־ ניט זיך געפינם ״זי יוחנן: ר׳ דרשנ׳ט לים׳ מעבר
 בתגתים) ולא בםחרנים (לא חעגדלער און םוחרים שען

 האנםװערק דאם חאט םםחר םים םארגלײך אין
 אויםגעקוםעך זײנען עם און אגטװיקעלט שםארק זײער
 אום־ געװען זײנען וואס אינדוסםריע, «ח צװײגעז ױיע

 שוין בבל. גלות םאר צײם דער אין אטאל, באקאנט
 אגגערופען ירושלים װערט תקוםח גריכישער דעו־ אק
 שםאם״, ■אליטעכנישע ״די אריםטעאס פת גריװ אין
 פארשידענ־ אירע םיט באריםט איז װאם שמאט, די ד.

 בית פח בױ בײם איגדוםםריע. םח צװײגעז ארםיגע
 ניט באשעפטיגט געװען דיגען הורדום פח המקז־ש

 טעשלא־ םוליארעס׳ שטיין-שנײדער׳ ארכיטקטען׳ בלױז
 קו־ און זילבערשמידען גאלדשםיחװ, אויך נאר רעס׳

 שנײ־ און פארבער שטריקםאכער, װעבער, וערשםידעז,
 געוועז שטענדיג זײנען המקדש בית זעלבען בײם דער.

 בשםים־ את בעקער קצבים, יראפעםיאנעלע באשעםטיגט
 בא־ פח צענטרעז געװען זײגען שטעם גאגצע מאכער.

 לםשל אמ אזױ אינדוסםר^ דער םח צװײגען שםיםםע
 שםריק־אױם• אירע מיט בארימט געװען ארבל שםאט די

 שםאט די און טעפערײ׳ םת חנגיח כםר ארבעטונגען׳
סארבערם״. םון שטאט ״די םײטש דעם געהאט האט מגדלא

 אינ־ דער פת צוױיגעז געװיסע פלעגן יתשלים אין
 אזוי גאסען. באזונדערע אין קאנצענםרירם זײן מסםריע

 קעםער׳ װאל פון גאס א יתשלים אק נאקאנט אומ ׳איז
 ־9ײ פיז קװארםאל א און קעזמאנער פון קװארםאל א

 שיםערם די זײגעז םבריח אין שטאט. דער אתםער שער
 ארגאגיזירט האבען די אז צאל, גרױםער אזא אץ געװען

 רױםעד• די געגעז קאפפען די בעת פארםײ באזונדערצ א
 מײצז זײ אז טשנ̂ו די באשטיטט גארבער די װעגען

 טיייז זײ אז און שטאם דער פון אפגערוקם װאױנעז
תי כיי שטאט׳ דער םון זײט םארב «ץ װאויגען נים

צײטען
 םמ דיחות שלעכטע די פונאנדערטראגען ניט זאל װינט

םעלען. די
 גאר געווען תקופה דאזיגער דער אין איז װעבעריי

 אין כאםעלקערוע שטאם אידישער דער בײ םארשםרייט
 םיר געםינעז גמרא און משנה דער איז ישראל• ארץ

 פראצעם םון םאזעז אלע םיז טערמינאלאגיע גענויע א
 אײנוױיקען םון אנגעהױבען שטאף־אויםארבעטוגג, טץ

 םון אפרעםור דער צו במ שפינעז׳ איז פלאקם דעם
 אויף איז פארשפרײט שטארק שטאף. אױםגעוועבםען

 םון גלאז םץ פראדוקציע די ישראל ארץ אין געוועו
 םארשפרײ־ דער אויף קאלירעז• אמ מינים םארשיזזנע

 ישראל ארץ אין אייעז צװישעז האנדווערק םון טונג
 בא־ רײהע גאנצע א װאס םאקט׳ דער אן אויו װיהט

 אץ ארבעם סמ אויםגעהאלםעז זיך האבען תנאים רימטע
 םילנער׳ בעקער, קאלך־ברענער׳ םאבען: םארשידענםטע

א. א• לאםם־טרעגער װעשער, גארבער, שוסםער,
דערםאנם, בםירוש װערם םלןמות באשטימטע װעגען

 םאםיליעם. געװיםע אץ בירושה ארימרגײן פלעגען זײ אז
 בשםים־מאכער״ און בעקעי־ םיט םאל דער געווען איז אזוי
 דער אויף בית־הםקדש. פאר׳ן געארבעט האבעז ױאם

 זאגם פאכען באשטיםטע אץ טראדיציע פון ראל גרויםער
 זײנען משלים געװיםע וואם םאםענט׳ דער עדות אױן־

 בובםים), (משלי װעשער״ םון ״משלים ײי באקאנט געװעז
 בײ באקאנם געווען זיעען בבל׳ איז שפעםער װי פונקט
m *K ^װצבצר-לידט------------------------------------------

 געװען דיגען ישראל ארץ איז בעלײמלאכות די
 דערמאנט װערט עס (*עמן). גילדיעם אץ ארגאניזירט

 םרםײם), של (רבן קונםטװעבער םח צעכםײםטער א
 אײגעגע באזונדערע א געהאם אױך האמז קוגםםװעבער

לוד. שםאם דער אין םײ ירושלים׳ אין םײ שול
 אין ארבעם פראדוקטיױע אז הכל, םך איז זעען טיר

 אי־ םון יםוד דער געזוען איז װארשםאם בײם און םעלד
 דורך ישראל׳ ארץ אק לעבעז װירטשאםםלאכעז דישעז

 כא־ געװען דארט זײנעז אידזנז וואם צײט׳ גאנצער דער
 אל• םון םוף צום ביז ji ד. מאםען־ישובים׳ אץ זעצם

̂ טערםום.
אלםמרםום פון סוף צום ביז גלות־למנדטר די אין אידפן 2

 אק אויםגעזעז האבען עם װי זען, איצט לאמיר
 אין אידען די םון באשעםיגונגען די תקוםה דעחעלבער

 צע־ שםארק גאר געווען זײנען זײ וױ גלות־לענדער׳ די
שפרייט.

 קאנצענטרירט אלטןרטום א? האט װאם לאנד, דאם
 געװען איז ישראל, ארץ םחת אידען צאל גרעסטע די

 אנחױב •צום שיץ דארם טאקע האט דערםאר בבל.
 הויד אזױ קולטור אידישע די יארהונדערט דריםעז פמ

 זיך האט העגע&אניע קולטודעלע די אז אױפגעבליט,
 דער אחק. ישראל ארץ פיז אריבערגערוקט מער אלץ

 װאט װערק, עגציקלאפעדישע ריזיגע דאם בבלי׳ תלםוד
 שפאר א אויך װארפט געװארעז׳ פארפאטט דארט איז

 אידישען םוץ זײט עקאנאמישער דער אויף ליכט ביםעל
לאנד. יענעם אין לעבען

 איז בבל אין אידען די םון הויפט־באשעםטיגונג די
 חאבען תלמוד פון תקנח א לױט לאנדװירםשאםט• געװעז

 פארקומען געקאנט ניט תשרי און גיםן חדשים די איז
 ניםן :ישיבות די אין לעקציעם קײז און דין־תורות קײז
 חוז־ש דער תשרי אמ שנים «ח חודש דער געװען איז
 אנגע־ דוײת״ אלע אמ וױמטרױבען. אײנזאמלען פת

 אױםלאזענדע אח שמואל אמ רב םת דור פון חויכעז
 אנפי־ די ווערען אשי׳ רב אח רבינא םון דור דעם מיט

 באשעפ- האם םענםשעז, וױ דערמאנט אםוראים רענדיגע
 אדער הויפט־קװאל, א ױי לאנדווירטשאםט םיט זיד טיגעז

 דאזיגע n םון טײל א ירגם̂ו פון נעבעז־קװאל א װי
 אלײן׳ םעלדער זייערע באארבעםען פלעגען אםוראים

 אר־ האלםען םלעגען אנדערע ילױ׳ארגעמס־ח סשו אן
 די םאכםער• צוױשען ערד די פארדינגען אדער בעטער
 םון הערשאםם דער אונטער האם בבל אץ *ד9 גאגצע

 קלײנע א בלױז מלוכד- דער צו כאלאסנם פערםעז די
 דער בײ ערד די געפאכט אבער האבען אידען גרופע
 בא• איז בבל אין לאגדוױרםען אידישע רוב דעד מלוכ̂ז

 ארענ* אין חאלםען פלעגען װאס פאכטערס׳ טון שטאנען
 לאגע די גרױם־גדטבאזיצער. אידישע פון ערד די דע
 האבען זיי שװערע. א זייער געװען איז פאפטערט די פון

 צינזען׳ גרױםע אײגענםיפער דעם אלץןצאפ באדארפט
 עד־פדרײ־ ביז צוױי־דריםעל פון אים אװעקגעבעז אדער
די םאר חתזזייבות׳ן די חוץ א תבואת■ דער פון טאל
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 נאטיר־ צאלען באדארםם פאכםערם די האבען פריצים
 א ביז באםראםען האם וואם רעגירונג, דער שטייער
 טעטיגקײט לאנדװירטשאםםלאכע די שניט. םיז דריםעל

 זריעה־ חוץ א ארוםגענומעז האם אידען בבל׳ישע די םת
 פון פלאגטאציעם און גערםנער וױעגערםנער, םעלדער,

 םארשפריים זייער געווען זײנען וואם טייטעלבויםער,
מדינד- יענער אין

 ביי ארט צוױיטע דאם האם לאגדווירטשאםם נאן־
 מלאכות אלע םץ אינדוםטױיע. םארנוםען בבל אין אידען

נהרדעא, װעבעריי. סארשפריים אטמערםםען געװען איז
 באוואוינט אויםשליםלאך כמעט געוועז איז וואס שטאט, א

 פרא־ םיז צעגטער א װי בארימם געױען איז אידען, םון
 סברא׳ א אסילו פארהאן קליידונג-שםאםען. םמ דוקציע

 אנ־ אין און ישראל ארץ אין וועבערס אידישע די אז
 זיך האבעז איםפעריע רוימישער דער םון לענדער דערע

 די בבל. אין אידען די בײ םאך זײער אױםגעלערנט
 דחקות גרויס אין געלעבט אבער האבען וועבערם אידישע

 ארימ־ די װי געשילדערט וועבער ווערען תלמוד אין און
 וועבערם די אז חידוש, קיין נים םאכליים. אלע םון סטע

 רעװא־ דער אופעםום װי פונקט בבל, אין געװען זײנען
 קא־ קיםר םון צייטען די אין עלעמענם. לוציאגערםםער

 חםינאי בבל״ אין וועבערם, אידישע צווײ האגען ליגולא
 באהערשם אח אויםשטאנד אן ארױםגערוםעז חנילאי און
 פרת םייכעז די ביי לאגד גאגצע דאס צײם געװיסע א

 אנגעםירם האט ױנתן וועבער אידישער א הידקל. אח
 (צפמ־ ליביע אין רױםער די געגען אויםשםאנד דעם םים

 דערשטיקם געהאט שוין איז עס װי גאכדעם, אפריקע)
ישראל• ארץ איז אויםשםאנד אידישער דער געווארען
 נהרדעא שטאם דער םח באזארען גרויסע די אין

_ m m jsm גאר־ קצבים- פאר אפטיילנגגט באזונחנרע 
 אין ועאים די ווי פונקם א• א. ריםער שוםםער׳ בער,
 א אין בבל אין אםוראים די זיך האבען ישראל, ארץ

 ווערען עם האנדװערק. םון דערנערם צאל גרויםער
שניידער׳ שוםטער, רימער, זײ: צװישעו דערמאנט

 האלץ־ בשםים־מאכער, גריץ׳-מאכער, פישער. בעקער,
םא־ (אױװען־מאכער), זדוגעם גארבער, שמידען, האקער,

 מוליארעס, סםאליארעם, האפטעה אױםארבעטער. דעם /
 תלמוד פון פרק גאנצער א א. א. וועשער בעדנערם, |

 וועלבער בײ באשטעלוגג, אויף ארבעט צו שײכות א האט
 מאםעריאל; דעם צושםעלעז רוב פי על פלעגען קוױס די
 באציאונגען באהאנדעלט ווערען פרק באזונדערען א אין

 אז באוױיזט, װאם פועלים, און ארבעטגעבער צווישען
 דיםערענצירט שטארק געווען זײנען בעלי־מלאכות די

קלאסען. סאציאלע צװיי אין
 בבל׳ישע די בײ געווען אמ וואם האגדעל׳ דער

 פאר־ מער גאדײטענדיג און צוױיגט1פא וױים אידען
 אפ־ זיין אויך געפיגט ישראל, ארץ איז אייוער שפרײט״

 געוואר דארט װערען םיר בבלי. תלםוד אין שפיגלונג
 װאם םוחרים, אידישע פמ קאראוואנעז גרױםע װעגען
 אידישע וועגען ירידים, וױיטע אין פארען זיד לאזען

 די אויף םוזזרים אידישע וועגען ים, אוים׳ן נםיעות
 און הענדלער אידישע וועגען אויך ױי ירידים, גרויסע

 און עשירות זייז וואם םוזזרים־שטאנה דער קרעםער.
 געשילדערם ױערען פאלאצען) (פרעכטיגע לוקםום זייז
 בײ פלומאקראטיע די װי ■ונקם אבער האט תלסוה אין

 דער םח שיכם אײן בלויז ארוםגענומען פאלק. יעז־ען
 דערקלערט דערםיט בבל. אין באפעלקערומ אידישער

 משנה, די וױ פונקט בבלי, תלםוד דער וואס אויד, ײד
 רעקאמענ־ און האגדעל ײעגעז נעגאםיװ ארוים זיך זאגם
 םא• און ערלאכע װי םלאכה אמ לאנדװירםשאםט דירם
 א איידער אקערלאנד, מאס א ״בעםער •רנסו̂ו לידע

 מענש. ״א רמ זאגט םחורות״. םיט לאגער גרויםער
 מענםש״, קײן נים איז ערד, קײן גים פארםאגט װאם
 םאד א אין קיגדער אױסבילדן דאם אלעזר. ר׳ זאגם

 רעלי־ א װי באםראכם תנאים די דורך גאר ניט װערם
איז ויכוחים פארהאז עלםערען: פון םליכט גיעחנ

 םאקע םלעגען עלםערעז אז באװײזן, װאם בבלי, תלםוד
ק  פאב־ דער פאר זארגען אזױ יוגקט פראקםיק דער י

 זײער םאר וױ קינדער, דיערע ®יז בילדתג םענישער
 ציםירם װערט װאס פאלקם־װערםעל, א ויד. לעדנעז

 פרגסח: זיכערסםע די וױ םלאכח לױבט בבלי, תלםוד אין
 א םון טיר דער איז איז חונגעי זײן םןג יאר .זינען

*נקליפעז״. גים ער ױעם מל־פל*כח
 אק איךןן די פון בבל up מנטער *װײםןר חמ־

מצר̂מ געװען איז גדדת
אלעקםאנד־ איז נמרי^ פון חױפם־שםאם דער יין

מן איי ריי׳ מ » מ םי ̂ אמקרפלוסא אידישע מב
agn מנקיחח, םוחדמ^ גו־ױסע «ז משטאניװ איו 

כםיר מו דעם איז גל. ד. m צאל ®ון •י ל גרןםטען זן
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 געװען אויך אבער איז אלטערטום אין האנדעלם־צענםער
 דער אין בעלי־טלאכות. אידישע םון קלאס שטארקער א

 באזונדערע זײן םלעגען אלעקםאנדריע אין שול גרויסער
 בעלי־םלאכות׳ םון צעכען באזונדערע פאר אפםײלונגען

 קונםםוועבער שםיז־ען, זילבערשמידען, גאלדשםידען, װי
 בעל־םלאכה אידישער ארבעטםלאזער אן וועגער. אמ

 םלעגט אמ גילדיע זיץ אויםזוכען שול דער אין םלעגט
 םון צײט גאגצער דער פאר שםיצע באקומען איר םון

ארבעטםלאזיגקײט.
 מצרים אין אידען די זיעען אלעקםאנדריע חוץ א
 באוױתען עס װי לאנד. גאנצען אין צעשפרײט געווען

 שערב־ ערדענע און פאפירוםן די אויף אויפשריםטען די
 אי־ עגיפטישע רוב דער זיינען נעמען, אידישע מיט לאך
 װי פונקם לאנדזוירטען. געווען פראװינץ דער אין דען
 ערד די דינגען מצרים אין אויך די םלעגען בבל, אין
 קא־ א געװען איז לעאנםאפאלים אין מלוכה. דער בײ

 אין םלעגעז וואס זעלגער׳ אידישע געדונגענע םון לאניע
 ד״אבען די פעלדער. זײערע באארבעםען שלום םון צייטען
 געהייסעז האט ױאם בית־המדרש״ אײגענעם אן געהאט
 רױמעד די דורך געװארען צעשטערט אמ און חוניו, מקדש

 ירושלים. אין בית־המקדש סמ חורבן נאכ׳ן יאר דריי
 שיף־ אין אנםײל גענוםען אויך האבען מצרים אין אידען

 דערמאנט דארט ױערען פאםראםעז אידישע און פארקער
 די אלטערטום. םון צײטעז שפעטע גאר אין אםילו

 מצרים אין בארופעז אידישע םון פארשידענארטיגקײט
 אלעקםאנדריע פון םילא םילאזאף אידישער דער מאלם
 שאדענס, די װעגען דערצײלט ער בעת אופן, דעם אויף
 פאגראמען אנטײאידישע די אנגעמאכם האבען עס וואס
האט םלוח ״דער :קאליגולא קיםר םח צײט דער אין

 -מאט חור לאנדװירם, דצר משגונות, זײנע פארלארעז
 גע־ ניט זיך האבען בעל־מלאכה דער םוחר, דער ראס.
בארוף״. זייער םיט אפגעבען קאנט

 מיטעל־ דעם ארום לענדער אנדערע אלע אין אױך
 אין צעשפרײט געווען זײנען אידען װאו ים, לענדישען

 צאל גרויסער א איז זיך זײ האבען צײם, רױםישער דער
 זײנען וואס אידעז׳ די לאנדװירטשאפט. מיט באשעפםיגם

 האבען וואם אדער ישראל, ארץ פמ םארםריבען געװארעז
 זײנען נוים, עקאנאמישעד צוליב דארם םון עםיגרירט

 וױרט־ דעם אין כל קודם זיך אײנצוארדנעז נוטה געווען
 נא־ אממערםטען געוועז זיי איז ױעלכער שאפםם־צוױיג,

 לאנדװירםשאםט. אק דהייני היימלאנד, ז»יער אין ענט
 אוםנים םארשידענע אױף איינצוגעבען זיד םלעגט זיי

 עײ־ארבעם צו צוקומעז םון שוועריגקײםען די בייצוקומען
 םלעגען וואם געפאנגענע, ישעTא די םרעמד. דער אין
 שקלא־ פאר װערעז פארקױפט םויזענטזװ־ צענער די אין
 בעלײבתים זייערע דורך םלעגען םרעמד׳ דער אץ פעז

 דינגעז פלעגען אידען עײ־ארבעט. צו ווערען באנוצט
 סײ מארים), אח בבל אין (װי מלוכה דעד בײ סײ ערד
 (םאכטער). ״קאלאגעז״ םמ רעכם די אויף ים,rרB ביי

 פויפםט דער צו ץאגם י״ה זעקסםעז םמ םוף צום נאד
 פאכ־ אלם באארבעם ׳ האבעז ױאם אידען, די גרעגאר

 וועט ער אז םיציליע, אין קירך דער םץ עײ די טער
 זײ אויב צינז׳ םון דריטעל א ביז הנחה, א מאכען זיי

 גרויםע גלויבען• קריסטלאכעז דעם אגנעמען וועלעז
 םריער װי פונקט רוים, אין םלעגען זעלנער אידישע צאלען

 די וואם ערד, אויף זיד באזעצעז םיריע, און םצרים אין
 נאכדעם מלוכר״ דער סװ געשענקט באקומען םלעגען

 ארמײ. דער אין יארען זײערע אױסגעדינם האבען זײ װי
 לאנדװירםעז אידישע די צױישען זײן אויד םלעגען עם

 אויף באשעםםיגט האבעז װאם גרונדבאזיצער, גרױםע
שקלאםעז• סך א םעלדער זייערע
 האגדווערק דאס אוין־ איז לאנדזוירםשאםט חח א
 דער אין אידען צװישען םארשםרײט שםארק געווען

 א^שע דערמאנם װערען עם איםיעריע. תיםישער
 אין רוים, אין פאכעז פארשידענע סון בעלײמלאכות

 (זײדענװע־ סיריע אק םארגער)׳ (שוםטער, קלײז־אזיע
 (װעבער) אםריקע *פח איז פאבריקאנטעז), גלאז כער.

 מלאכות אלע פון פארשירײם אממערםםעז ױ• א. א.
 װעבערײ, לענדער גלות די איז אידעז בײ געװען איז

 יארחתדערם םען7 איז HP גלעזעיײ• איז פאדבערײ
 אז פראנקרײד, אין בעל־םלאכות גריכישע זיד באריםעז

םיםםעם״. אידישען דעם .לױם גלאז פאבר^רען זײ
סחזדים צאל גרויםע א געווען אויד את ספק א אן___

 כאםש איםפעריע, תיםישער דעד אין אייעז צוױשעז
 זעלםען. זײער די דערפאנעז קווע׳לעז חיםטארישע ^

 דעם עז>פראטג נים סוחרים די אבער אוםןמאבעז בכל
 םים פארגלייד אין וי.יאסלער יאאפ ידזן,א *וױשעז רונ

 װאס כאראקםעריםםיש, את עס ירגסח־צװײגען. אנדערע
 «ײס אלטצר דעד איז ישחיל שדטױ גרעסםן רי אפילו

סדערמגאז חאבעז זק־ ז«ל«ז אידען די אז נים, דעו־ממעז

 געװען שפעטער איז דאם װי מםחר, אין אויםגעצייכענט
מיםעלאלםער. אץ

 םארגעשטעלם האגען אלטערטום אין אידען בקיצור״
 בא־ זיינע לױם *עגליחנרט נארמאל איז װאס פאלק״ א

 ישראל ארץ מאםען־צענטעח די אין םײ שעםטיגונגעז,
 זײנען די וואו לענדער, אלע אין במעם םײ בבל״ און

 םון םוןי ביים ערשם משפרײם. און צעזײט געווען
 זײנען מיטעלאלטער״ אין באזונדערם און ׳אלםערםום

 שינוײם, עקאנאמישע און פאליםישע אזעלכע םארגעקוםען
 דאס איבערגעפארעםט צייט לאנגער א אויף האבען וואם

האנדעלםםאלק. קלאםיש א אין םאלק אידישע

סןןנמןו המלפה ױניןון אין
ר־ן םון או אן. ם. פ ם ױ נ

 ערשיינט ״גערעכםיגקייט״ דער םון אויםגאבע די
 םירער־ דער אלעמעז, אייד װינשעז צו ציים אין פונקט
 מים־ די און בעאמטע די רעדאקטארען, די שאסט,

 יאר גליקליד א אינטערנעשאנאל דער פון גלידער
 אלעמען דאגקבאר זײנען מיר יאר. געזונטען » און

 םאר־ די טראגעז וואם אונז, געהאלםעז האבען וועלבע
 ױניאן םון ארבעט די אנםירען םאר אנםווארטליבקייט

 ארבעט די וואלט הילף זייער אן םענטער. ד״עלפד.
 פריװילעגיע א עס איז דעם, םיט שווער• זײער געװעז

באפרידיגונג. א און
 םענטער העלםד, ױניאז דער האט יאר נאך יאר

 םארבע־ איז עם הינזיכט. יעדער איז פראגרעםירט
 באדינוײ, ךי אוסגצנונג, פיזישע די געװארעז סערמ

r k  bjr געװןרען אויםגעברײםערט אמ פארגרעםערם 
 איז טאג, צו הייגם ביז אויפגאבע, און אומםאנג זייז
 בא־ געזונטהײםם ױניאז םון מאדעל א געווארען עם

 איבערטריבען. ניט איז דאם לאנד. גאגצען אין דינונג
 זשויר־ ״םםײט םון נומערען לעצםע די םון אײנעם אין
 אפשאי םאלגענדע די ערשינען איז מעדיםיז״ אװ נאל

:« םענםער) העלםה ױניאן (פון קליניק ״דער צו
 אין און גרוים אין געווארען אויסגעברייטערם איז

 םץ איינעם םאר איצם זיך מיט שטעלם און ווערט
 געזונם־ םרײזויליגען א םון עקזעמפליארען בעםטע די

 אזוינע ױניאן״. א פון פלאן באזארגונגם הייםם
 אונז םאר באלויגונג די םוף כל םוף זײגען ווערםער
 םון מאכעז צו געשטרעבט והאבעז וועלכע אלעמען׳

 די װי אינםםיטוציע גוטע אזא סענםער העלטזז ױגיאן
גליק־ ״א וױדערהאל: איך ערלויבען. אומשטענדען

אלעמעז״ אייך לאנק » אח יאר נײ ליכער
»הער װעג אויפן איז אינםלוענציע

 מערב די אין זיך רײספשפאר אינפלוןנציע די
 יע װעם עס אויב װיםען, ניט קען קײנער שטאטעז•

 נאענטער דער ״מיט יארק. נױ דערגרײכען ניט אדער
 נױ מים פלעצער אגגעגריםענע די צווישעז בארירונג

 געזוגטהײטם דער רײס׳ דר. דערקלערט — יארק
 דער םון םארשפרייטונג די שײנט — קאמישאנער
 םארלוי־ ווארשיינליך. גאנץ יארק נױ אין קראנקהײם

 אויםער־ קײן באריכםען שםאטישע די נים וױיזען פיג
 אטעם די םמ קראנקהייט םון פארגרעםערונג געװיינליכע

 םים־ םארקער שנעלע די לונגען) און (האא ארגאנען
 אםלאנםישע די צװישען מאשינעז לוםט די דורך לען
 ענ־ שנעל אבער קענען ים־ברעגען, פאסיםישע אמ

 ערנםט ױערט מעגליכקײם די אז צושםאנד״. דעם דערען
 האט רײס דר. וואם קאנפעחננץ די באוױיזם באםראכם,
 געזונם־ װיכםיגםםע די םון םארטרעטער פון פאררוםען

 האסייםעלער ארגאניזאציעם, מעדיציגישע און חײטם
 מאכען צו צװעק מיםן ארגאנתאציעם׳ גוירםעם און
 אויסברעכען זאל עם פאל אין צוגרײטונגען נויםיגע די
W שםאם. אין דא עפידעםיע

 ױארענען דעריבער װיל סענטער רעלםה ױניאז דער
 איגפלוענציע וױיל םארזיכםיג״ דין ו« דערטימגלי די

 און קערפער פון םעחיגקײם װידערשםאנדס די ברעכם
 װי אנשטעקונגעז, אנדערע אונטעתוארםעז עם פאכט

 םיםגלידער אונזערע װארעגעז םיי ענםציגמגג• לומעז
 און פארזיכםיג זײן זאלעז זײ אז פאםיליעס, זײערע און
 פארקילונג א אױב פארקילונס א פאדגאכלעסיגען ניס

 לײמז זיד יעײאז די זאל ,פימנר פים מגלימז װערט
מז בעםאיז איז  פעחיו m זיל ס«י.ײק » ײ
 «ז םיםגלידער אנדערע פון וױיטעז פון האלםען זיד

 גײט .פײדנןאױס עם קנגם »יר ױגא פזזח•מש דער
y* איז טיג n r, זיימװ ןס װאו *r םענשעז• םןי א 

 אחװ־ הוסם װאם אימעם פון וױימן פיז זיד חאלט
 גמתי $ .np »ז פייל דנם פארדמןנדיג נים גיסם׳

מלז און םויל די שװעגקצז «ו איז גױמל פאדחיםמגס

ארבעטער־לעבען אינטערנאציאנאלעז פונ׳ם
► ט1; 13 ײ

 גאלד־באזיץ 1קאפיםאליםםיטאנ געגען ארבעם סענטליכט
 םמ תמצית דער בלומרשם איז דאם ם

 האם אזוי םלחמה... נאצישער דער
 םירער דער אלײן״ היטלער געזאגט

״וועלט־רעװא־ נאצישער דער םון
קאפי־ םון מאבט דער געגעז לוציע,

 וועלכע גאלד־באזיץ, םאליםטישען
געוױע־ םאר, זיך םיט שםעלען עם

 םלוכות• דעמאקראםישע די לין,
 רעווא־ םיט געדונערט היםלער האט אפטמאל שוץ

 האט ער וועלכע רעדע, די אבער םראזען, לוויאגערע
 אמונמיע־ םמ םארזאמלונג א פאר לעצטענם גןהאלםען
 אריבערגעשםיגעז וױיט האם דייםשלאנד, אין אובעםער

 ביז־איצםיגע זײבע אלע רעװאלוציאנערישקייש את
jm m צתאםענגעשםעלם רעדע, א געווען איז דאם 

 םםרים, םארקסיםטישע פון אויסגעקליבענע פראזען, «ן
 םאר־ עפענטליך האבען באגדעס נאצישע די ווןלנע
צוריק. יאר זיבען מיט נאך נרענט

 היםלער האט — מלחמה״ איצםיגער דער ,אין
 זיג א װעגען גלאם נים ייד עם ״האנדעלם — געואגם

 אי־ וועלם אײן פץ נאר צוױיטען, איבערן לאגד אײן פון
םלחמה־ אויםן אזוי: װי אט צוױיטער״ דער בעו

 אויף ארבעט, םון וועלט די דיט איין אויף שםיים פראגם
 אנגעזאמעלםען פון טאכט די — זיים צװײםער ועו

 איז- נאצי־דײטשלאגד גאלד־באזיץ. קןויםאליסטישען
שסײט מ אמ *רב?ם םמ לאגד דאם ,זיד ̂פ  ד\&לזנר״ ^

 מברע־ ארבעם, םאר םשיח דער אלס געקומען עס *יז
גאלד. םון פאכט די מן

 זעלבער דער אין אז אזױ, געםאכט גראד זיך האם
 היםלער׳ם געװארען איבערגעגעבען ס׳איז װען וײס,
 געװארען כאקאנט איז וועלםיפרעסע׳ דער פח רעדע

 םון אײנער געהאלטען ס׳האט וואס רעדע, אנדעוע ןן
 פאר דארע, גאצי־םיניםםער דער ליוםענאנםען, זימע

 די אס םירער. גאצישע פון פאחאמלונג געהײםער ן
 — אבער ארבעט, אויף לויב־געזאנג א אויד אח רעדע

 האט דארע םיניםםער דער סארם. אגדערען גאנץ א פון
 דער־ נאצישע די אגטװיקעלם רעדע דאזיגער דעד אין

ױ דערצײלם, האם ער אנערונגם־פלענער.  אײז אזוי ו
 די םון ױערען צעשמעםערט וועט צוױיטען גאכן פאלק

 בעלגיע םים ענגלאנד״ און םראגקרײד װאסען. !אנישע
 באל• אנדערע אלע און בולגאריע רומעניע, האלאנה און

 װערען ארונםערגעשלײדערם וועלען םלוכות, מנישע
ר מ  דא־ די אלע און דייםשלאנד םמ ד׳ערשאםט חנר «

 אז ׳אזױ װערען ארגאניזירט װעלען טעריםאדיעס יימ
י  אויך םאלק. דייטשען דעם דינען עקאגאמיש זאלען י

 וױיל נאצי־לאנד, םח װערעז באזיגט װעם אםעריקע
 םון גאלד דאם קאנצענםרירם זיד האם אמעריקע ייז
 באהערשערין אלס דײטשלאנד, און וועלט גאנצער דעו־
 אםערי־ אויםן רעכט א האט וועלט׳ גאנצער דעד פון

 יענע םון ױרש נאםירליכער א אלס גאלד, ?אגער
 רי־ די געקראגען האם אמעריקע וועלכע פח םלומת׳

 — גאלד דאם נים דארםען םיר גאלד• זאפאסען זימ
 םיר וױיל — גאצײםירער דער צוריקגעכאפם זיד האט

ז ז  מיר אבער גאלד־הערשאםט, דער סמ געמער ײ
האלטען זיד זאל אמעריקע אז דערלאזען. ניט ײילעז

 אלע אפהיםעז און גײז שלאםען םאר אווענם יידען
כללים. סאניםארע *נדעדע

 אויגען דיי אויף אױםפאםונג
ל מ  נײ־יאר גאך גאלד פאראויס. װידער איז 32 יי

 בראזיער און קארסעט דער פון מיטגליד יעדער װעם
מי ײי  אונםער־ אױגען די קריגען קענען ױניאז |

® n״ ייז י r םון חשבון אױפן םענםער העלטח 
 פאו־סראכט דאס «אט ,װאס םירערשאםם די ייימל•
די  גוםגעחײסעז, עם האבען װעלכע םיטגלידער״ ז

 ױאם אלע n פון אנערקענוגג און דאנק דעם יארדימן
צן  טעדיצעישעי גוסער אין ראינסערעסירטפא ״

 אוים־ 82 לאקאל האט יאר נאך יאר .xntK—י
 דעם חוץ א פראגדאס. געזונםחײסס דעם דמ^י״טע

אתטער־ יעריאדישע און פאנו פארזיכערומס
 םיםגלידער די פאר עןשאפגע לאקאל דעד האס ימתז,

 בא־ שאױינאדיפ ®יימ קריגען «ו לממליכקײס
 איז< דאס םעדיציז. פרײא אימגעשלאמז מילתג.

w מסמד דער מסיטפארה גץזדנם רופען «יי 
דאם תזחמ■אר «ו אזױ וױ אופץ אײנציגער יוד

ח דר. פון ם סמאן. יו תי

 מען װעט כן, על אונזערס. יושר פי על איז וואס אץ
אויך. אמעריקע באזיגעז מוזען

זײ־ אט און פלענער• מיליםערישע די זײנען דאס
 געגיט אויפן איבערקערענישען רעוואלוציאנערע די נען
 האט — גאלד־םטאנדארד פון ארט אויםן :ארבעם םון

 פראקלאמירט םח — מיניסםער נאצישער דער געזאגם
 ארבעט. םענשליכע די — געלד אלס ארבעם ווערען

 מעגלױ, װי ביליג אזוי װערען אבער מח ארבעם די
 קענען זיך זאל ארדעוג עקאנאםישע נאצישע די כדי

 פראדוקטען אינדוסםריעלע די אויםשפרײטען. שגעל
 װע־ םארקויםם ביליג אזױ מוזען נאצי־דײטשלאנד םון

 באלד זאל אסעריקע אין ארבעטםלאזע צאל די אז רעז׳
ױ מיליאן. 40 ביז 30 דעדגרײכן  וועט דאסט אזוי ו
 \ שקלאפען־ארבעם דורך !«שוט ? וחנרען דערגרײכם

 די אין אונטעתעמונגען אינדוסםריעלע די און ערד די
 אם ווערען. קאנפיסקירט װעלען לענדער דעראבערםע

 םאנאנדער• װעט םעלקער אנדערע פון אײגעגםום דאם
 נאצישע און זעלנער גאצישע צװישען ווערען געטיילם

 אויך די צוױשען װעם מען אמ פארטײ־םיםגלח־זר
 פעלקער אנדערע פון ארבעםס־מענשען םאנאנדערםײלען

 נײער דער ווערען געשאםען וועט אזוי שקלאפען... אלס
הערשער־םאלק. דײםשעז פונם קלאס אריםטאקראטישער

 גוויי סע]ילגעו.א <.אט עול̂טו דאסו ,דז־צד ד*
 דורד געװארען פאנאגדערגעםראגען אמ צוריק, וואכען

 די װעלט. גאנצער דער איבער ראדיא־בװאליעם די
 מיניסטער לױםעגאנם דין געהאלםען ס׳האם װאם רעדע,
 א געװען איז צודיק, חדשים עםליבע םים דארע,

 דער־ אמט ערשט זיד האט מען און געהייםע שםרענג
 אן פון םארראם דעם צוליב אינהאלט, איר וואוסם

םענשעז״ ״אייגענעם
 ריכםיגעז דעם ערשט געבען צתאמען רעדעס בײדע

:היםלעריזם םיז באגריף
 וועלט צױױליזירםער דער געגען קאמף היטלער׳ס

 — אץ קאפיטאל געגען ארבעט «ון קאמף דער :איז
 בא־ אלע םון שקלאפעךארבעם :אים בײ איז ארבעט
 ״הערשער־ דײםשען אױסדערװיילםען םאח םעלקער זיגםע

םאלפ״.
 נאצישען געגען ארבעם פרייע ענגלאנדיס

שקלאפטךגייסם
 אין ארמיי עמלישער דער םון זיגען גרויסע די

 איז ארמײ גריבישער קליעער דער םון און אםריקע
 פרײנט אמת׳ע אלע מוט צוגעגעבען האבען אלבאניע

 בארבאריזם. םאשיםטישען םון םײנט אץ םױיהײט םון
 בלױז נים זיך געמען םלחפה־םראנט אויםן זיגען די

 ערשטער אין זײנען זײ אלײן, כוזז מיליטערישען םונם
 אנשפאנונג קאלאסאלער דער פח רעזולטאט א רײע
 בױיטישער גאנצער דער אין בוחות עקאנאטישע די םוץ

 מילײ די גופוג ענגלאנד אין הויסםזעכליך איפפעריע,
 די אז באוױיז. זיכערסטער דער זײנען זיגעז םערישע

 ארגאניזירס׳ גום איז עעלאנד אין מלזזמה־פראדוקציע
 ענגלאנד אץ לעבען גאנצע דאם אח אינדוםטריע די אז

 יסודות• געזוגםע אויף געווארען אװעקגעשטלם זײנען
 אק לעמז אמ ארבעם פמ ארגאגיזאציע די אט
 קלאםענ־ דער פח אויפםו דער איז דאס — ענגלאנד

 פארםײ לײבאר דער םון ארבעםערשאםט׳ באװאוסםער
 הײנס איז פארםײ לײבאר די ױגיאנם. םרײד די םון און
 וחנל־ ענגלאנד, איז ■ארםײ •אליטישע שםארקםםע די
 מנגירונג נאציאנאלער דער אין זיך באםײליגט מ

 םרײד די מיגיםטער־פארםפעלעז. װיכםיגסםע די םים
 נוח געזעלשאםםליכער שםארקםםער דער זײנעז יוניאנס

 ארבעטער־ די אװעקגעשםעלס עס האבען זײ לאנד. אין
 אלס םלחםה־פראדוקציע׳ חנר םון פראנס אויםן שאפט

 וויעיגער נים םיט חוב איר טוט מאם ארבעםם״ארמײ, אז
̂־םײ ךי וױ אגםשלאםעגהײם מתױגעד  אױפן קאםםס

םלחםח־פראנט.
 מקס ישצזנװ פאראן ץאל נאך זײנען ענגלאנד אין

ל ארבעםםלאזע, םױזענם חונדערס זיבען און י מ י  
 םאדערמ ?ם יזא פארע עדפול םיט ארמט ריעוסטדעא

 קמ וױ םס־חצגםארבע םער איצטער שױץ זין
ײ מי״ ני ״ ס 4לי םי דאר וױמן געלאזס האט עס וױ לײבאר״. מ  אר

ױז. י אינדדסטרמטלחטוד ךי װעם מו ױ י  י
מז ארום׳ צײט קודמר גאנץ א איז שױן גאטאז,

 גע־ ײערען עם און ארבעטעד םיליאן איץ נאד ר״פחוח,
 גיכ• צום וױ אױםצובילדען אנשטרענגונגען. אלע מאכם
 צוועק דעם אט םאר ארבעםער. *אל טיםיגע די סטען
 םרייגיגג־סענ־ םפמיעלע געװארעז געשאםען זײנען

 םאר־ געלערענט ווערעז ארבעטער די מעלכע איז טערם׳
םפמיאל־ארבעטען. שידעגע

 באקוסען טרײנינג־םענםערם די איז ארבעםער די
 לער״ די וואס צײט׳ גאנצער דער פאר לוין געװיםען א

 ענגלאנד, אין צװאנגם־ארבעם קײן ניטא זיך. נען
 ארגעטס־ ״סרײװיליגער״ דער דייטשלאנד אין װי אזוי

 ענג־ איז געווארען אםגעשאםם ניט זײנעז אויך דינסט.
 םון צײט דער םאר םרײהײםעז בירגערליכע די לאנד
םלחמ̂ד דער

 עטלישע די איז ארבעטער אועאניזירטע *אל די
 װען םיליאן. 7 באלד שוין דערגרײבם ױניאנס טרײד

 ,1933 יאר אץ מאכט׳ דער צו געקוםען את היטלער
 400 םיט םיליאן 4 ערך אן באםראםען צאל זייער האם

 םון םשך אין חימם, vב אן דעמאלט םון טויזענט.
 כםעס םארװאנדעלט היםלער חאט צײם׳ יאר זיבען
 שקלאםעדארבעט פון קאנםינענם א אין אייראפע גאנץ

 די אויםגעוואקםעז איז צייט אײגענער דער אין אדן
 גאנצע םים ענגלאנד אין ארבעטערשאפם ארגאניזירםע

פראצענט. 35
װעל־ צוױי אז זאגט, ער ווען גערעכם, איז היטלער

ארגאנמירםע פרײע ענגלאנד׳ס קאםף. אמ שטײעז טען

שקלאםעדארבעט.
ארבמםסרו צי קאפיםאליסםען — מגנרער פארדינם ווער

 ארבע־ ענגלישע ענםםערען פדאגע דער אט מיט
 די צוליב םוסר, די זאגען קאפיטאליסםען וועז טער,

 אין קאפיםאליםםעז די זײערע. םארדינםטען גרויםע
 גע־ םיםז םאכעז שלום ניט אלץ נאך קענען עגגלאנד

 םלחםהזױיט דער אין איז ארבעםס־לױן דער אז דאנק,
 שטײ־ אײז אץ אא נאד האלט און געשםיגען שםארק

 צוליב שפארזאסקיים, ארבעטער די ■רעדיגען די גען.
 אוים־ געלם װימיגער זײ זאלען טעמים. םאםריאםישע

 פאפירען אין ארײנלײגען געלם מער און זיך םאר געבען
 (רעגירונגם־ םארםײדיגוסנ נאציאנאלער דער פאר

באנדס).
 םץ ױניאן דער םון ארגאז דער וזאם לעצםענם

 די אם ענםםער ריבםיגען א געגעבן שםאל־ארבעםער
 גרויםע א אײנע מאו־אל־פרעדיגער. קאפיטאליםטישע

 צו צירקולאר א ארויסגעגעבען האט שםאל־פאבריק
 ארבע־ די אזױ װי עצות׳ בילמע מים ארבעטער אירע
 לוין, געהעכערטען זײער אײנםײלען זיך זאלען טער

 געברויך טעגליכען פאח אויםגעבען זאלען זײ וױפיל
 רעגירונגם־באנדס. אין או־ײנלײגעז זאלען זײ וױםיל אץ

 איבערגעגעבען שםאל־אדבעטער די םון צייטונג די האט
 פראםיטירם האם אונטערנעסונג די וױםיל ציםערען,

 *ו אח איצםער מאכם זי פראפיטען וױפיל און פריער
 ביליגע םיט צעםעל א צוגעגעבן זי האט ציםערען די

 אױסגעבען זאלעז זײ וױםיל באלעבאםים, זײ צו עצות
 פאטריאםישע אויף וױםיל און געברױך םעגליכען אויםן

צװעקען״.
 איז אײנםאל, גים אנגעװיזען שױן האבען מיר וױ

 אױםן נאר געשנױגעז עגגלאנד אין ארבעםם־לױן דער
 די געשםיגען זײנזנז צײט זעלבער דער אין פאפיר•
 אין און לעבענם־מיםלעז וױכםיגסםע די םת פרײזען

 אר־ די םון קויף־קראםם די אז זיך. באקומט רעזולטאם
 מײסטענ־ איז לוין), ,רעאלער״ רךע ײ• (ה בעםער
געפאלען. גאר םיילס

 די קאפיםאליסםען. די בײ לאגע די איז אנדערש
 גרא־ גאנץ איצס מאכען אינדוסםריד־מאגנאםעז גרױסע

 רעםױרםש״ ,לײבאר זשורנאל דעד פראםיםעז. בע
ל א אימר גים מ  םיר־ 760 טיט םויזענם 1 םון מ
 אק־ vב האבען האס שםאל־אינדוסםריע, דער «ח םעם

 םון פראםיטעז געםאכט יאר איצםיגעז םון םאבער
 די םירםע, גרעםםע די פמם. םיליאן 448 העכער

 ארבעםען עס װעלמר אין קאםפאני״, סםיל ״ױבײ&מד
 ביז ־,nr איצםיגעז אין תאט ארבעםער, םויזענד 130

 םים 2 םיז •ראפים א געטאכם אקםאבער, ממאם צו
ji ד. דאלאר)׳ פיליןן 10( פתם םיליאן םערםעל ן

ען ביי  פונס 17U גמרדיגס ד האם מרבעטער יןו
מלאר. 690 <דן אן אדןד

קאייםא־ די tv גיט, םראגע קײן *np אלזא ם׳איז
 געחע־ די אין זיין טטקנא גיט• ?יך וארפאן ליםםוז
y n p ארמיתר. די •ון לױמן
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ענגלאנד אין ארבעםם־קןןנפליקםען ערנסםע
 מלחמה־אינדוסטריע דער םון צוױיגען אײניגע אין

 ערנסטע אויםגעבראכען לעצםענס זײנען עגגלאנד אין
 די םארנעם. ברייטען א גאר פון ארבײטס־קאגםליקטען

p קאגםליקטען דאזיגע a n עקאנאמישע. רײן
 ארוים־ האט שיםבוײארבעטער די םון ױניאן די

 10 פון לויךהעעכרונג א םאר םאדערונג א געשטעלט
 אמאלגאמיײ די דאלאר), 2 (אומגעפער וואן־ א שילינג

 לוין־העכערונג א םאדערם יוניאן אינזשינירינג טעד
 ביידע די אין ארבעםער צאל די וואך. א שילינג 11 פון

מיטגלידער. מיליאן איין בערך באטרעפם ױניאנס
 גארמענט־איג־ דער אין קאנםליקם שווערער א

 שםאט די לאנקאשיר. אין אויםגעבראכען איז דוםםריע
 ענגלי־ דער םון צענטער אלםער דער איז לאנקאשיר

 אויםגעבויט איז דארט און טעקסטיל־אינדוםטריע שער
 איגדוסט* די מלחמה דער םון ציים דער אין געווארען

p ױניםארמס. מיליטערישע םון ריע a n העכער איצטער 
 םטרייק. אין ארוים ױניםארם־ארבעםער םויזענט דריי

 איז באוואוםם, זיכער לעזער אונזערע ם׳איז װי
 אין געווארען םארבאםען קאמםם־מיםעל אלם םםרייק

 דעם צוליב איז מלחםה, פון צייט דער פאר ענגלאנד,
 ער־ םון אומלעגאלער אן לאנקאשיר אין םטרייק דער

 דער אין םעלעגראמעם די לויט אן. מאמענט שםען
 אױםגעבראכעז םםרײק דער איז ®רעסע, אםעריקאנער

 אז ארבעטער, די םון םאדערונג דער צוליב ספאנטאז,
 אפע־ אן ארבעט דער םון ווערען אפגעזאגם זאל עם

 געווארעז אױםגעשלאסען איז וועלכער םקעב׳ א רייםאר,
ױגיאן. דער פיץ

 סארהאסד־ פירט בעװין ארבעטס־םיגיסםער דער
מאבען שלום געווים װעמ אח םצדי בײדע מיט לונגען

 ױיכםיגםםע אירע םץ איגעזאגט זיד ארבעםערשאםם די
 חגסא־ םמ פארםײדיגוגג םמ אינטערעס אין רעכט,

 טרײד די אבער שוג^ פאשיםםישען געגען קראםיע,
 די םארםײדיגעז אמ װאד דער אויף שםײעז יתיאנם

ארבעםערשאפם. דער םוץ לעבנם־רעכם
 היםלעריסםישע פירען אסענםמן קאסונןןצישע

סנגלאנד אין פראפאגאנדע
 קאם־ א אויפגעדעקם האט יאליצײ לאנדאגער די
 זיך האבעז װעלכע אגעגטעז, קאמוגיםטישע פון פלאם

 װי• דעם אונםערצוגראבען צװעק, א םאר געשטעלם
 געגען פלחטה דער אין םאםען די «ח דערשםאנדם־כוח

 אגענ־ דאזיגע n פח םעםיגקײם די נאצי־דײ׳םשלאנד.
pa קלאנ־ אלארםירענדיגע פארשפרײטעז אין באשםײם 
 דעם געגען באםעלקערונג די אויםרײצעז אץ אח געז

מלחםה־קאבינעם. בריםישען
ערש־ אין אויסגעגוצם װערם צװעק דעם אט םאר

 באםעלקערוע דער ®ון פארביםערוסג די רײע םער
 נאצים. די מיז לוםט־אגגריפעז פערדערישע די צוליב
 םוים־שרעק איז אנםאיפעז םעגשעז םויזענםער בשעת

̂עלםענישען םפעציעלע די אין זיך באהאלטעז און  בן
 דעםיםים־ דיער אגעגטעז די אז הױבען (.שעלםערם״),

 גע־ סח מעז אז עולם, דעם זאגען זײ ארבעם. םישע
 םעז אז היםלער׳ו, םיט פארגלײכען זיך װעג״ א שינעז

 גע־ װערט װעלכע םלחםה, דער צו םוף א טאכעז םת
 גרױסען פונם איגטערעסען די אין אויםשליםליך פירם

 אויס־ סיעציעל ווערם אוםן ביטחנז א אויף קאייםאל•
asiaya דעמא־ אױף ״שעלםערס״ די אק סיטואאיע די 

 די אז דערצײלען, אגענטען די העץ־ארבעט• גאגישער
 בא־ דער פון שוץ םארז גענוג גים זארגם רעגירונג

װ. 4$ א. נים סויגען ״שעלםערס״ די אז םעלקערונג,
 אונטער־ אזעלכע געכאפט םען האט אפםמאל שוין
 שםענדיג אבער האט מען ארבעט. דער בײ חעצערם

 איצם פאלען. פאראײסצעלםע pan דאם »ז געגלױבם,
 גום א איז דאם אז אויסגעםוגען, יאליציי די האט

 איבערן פארצוױיגםער וױיט א קאםפלאם, ארגיניזירטער
 אויף םעטיגקײט דאזיגע די פירט װאס לאסד. גאנצעז

 הע־ םארשפריים װערען עס אוםן. םיםםעמאםישעז א
 װערען ,שעלטערס״ די און פלוג־בלעםער צערישע

 אגענ־ צאל טיםיגער דער םיט פארזארגם פאל יעדעם
מן•

 םיטלען טיםיגע די אנגעטםען האט יאליצײ די
 םעםיגקײט חיםלעריםםישע דאזיגע די זטנטערדריקען «ו

 די האם צײם זעלבער דער אץ קאםתיסםען, די פון
 םאוועם־ חגר צו װארגונג שארפע א געשיקם רעגירמג
 פארברעכערישע איר אפשםעלעז זאל זי אז רעגירונג,

עגגלאנד. אק םאבאםאזש־יראפאגאנדע
נאחועגיע אין םמראר נאצישסר

 קאנ־ אק םחנד ארמםער שפאכםעז גאוזװעגיע אין
̂ר־גאר יםר»מ־ל»גערען1מ  םארגאםען וועדט סנלוזמ
מ- איז לןןנד גאגצע דאס און באגדעם נאצישע די פון

 קאנםראל םארשארםםעז א אונטער געורארען שטעלט
מאבם. גאצישער דעד פון

 םון אקופאציע דער נאך צייט, ערשטער דער אין
 נאר־ דאם אז געהאםם, גאצים די האבען נארװעגיע,

 אײנבויגעז פרום״, אח ״גום זייץ װעם פאלק וועגישע
 דעם םאלגען און זיגער םונם יאך אונטערן קאפ דעם

 היט־ װעלכען קוױםלינג, םירער, פאשיסטישען הײמישען
 איז היטלער מאכם. אין ארײעעזעצט דארט האט לער
 םון ״לאיאליםעט״ דער אין געװען אײנגעגלויבם אזױ

 די אםילו האט ער אז קװיםלינג׳עז, צו נארוועגיער די
 די־ עם טעםיגקיים. געוויםע א פירען געלאזט ױניאנם

 אי־ קאםיםארען נאצישע געװארעז אוועקגעשםעלט גען
 זאלען זײ אז געהים, האבען וועלכע ױניאנם, די בער
 דײטש־ געגען טעטיגקייט םײגטליכע קיין םירען ניט

 באגרעניצטע געלאזט די םען האט וױיטער אבער לאגד,
 ןנארדדעגיע אין ארבעםס־באדיעונגעז די סוגקציעם.

 ארבעטם־ די געווארען. שװערער אלץ אבער זײנעז
 געםא־ ו״אם קיםליגג װען און געװאקםען איז לאזיגקייט

 אר־ םויזענט 20 װערען געשיקט זאלען עם אז דערם,
 יוניאנם די זיך האבען דײםשלאנד, ?יץ בעםםלאזע

כחו̂ו אלע םים פלאן דאזיגען דעם אנםקעגעגגעשטעלט
 זיך לאזען ארבעםער גארוועגישע די אז געזעז,

 הים־ די האבעז גײסט, נאצישען צום ״דערציען״ גיט
 באקאגםע זײערע צו געטמען זיך באנדעם לעריםטישע

 שוין קוםעז איצם און טעראר אמ מארד םון מיםלען
 אנםאלען פאליצייאישע םח מעלדונגען םאג־םעגליד

 םאר־ אמ םארװאונדעםע און םויטע םץ םאםען׳ די אויף
קאנצענםראציע־קעמפס• אץ שיקטע
קו־ עם אפשרעקען• ניט זיד לאזעז אדבעםער די

גאצישער דער געגען דעמאנםטראציעס אםםע פאו מען

 מיט רוםען װאס פאוסטערס, גײע אלץ זיך וויתען
 און נאציזם געגען קאמף ms שפראך פלאמעגדיגער

 נאצים, די צו פײנטליכע םלוג־בלעטער, אויד פאשיזם.
 צחאםענשםוים א בײ פארשפרייט. מאסענהאפט ווערען

 ארבעטער צוױשען םארגעקוםען לעצטענס איז װעלכער
 צװיי זיינען אלעסונד, שטאם דער אין םיליטער אץ

 פאדװאדנ־ דינען פילע געװארעז, גע׳הרג׳עט ארבעםער
 ארעם־ מליצײ יי האט צענדליגער און געמארעז דעם

טירט.
 ״םאאיאא צײטונג די איבער גיט עם װי לױט

 ארעם־ לעצםעגם זײנען שםאקהאלם, םרן דעמאקראטען״
 םי־ ארבעםער וױכטיגםםע די פוץ 16 געװארען םירם
 צװײ »ויד זיד מםינעז ארעסטירטע די צװישעז רער.

 דער פון פרעזידעגם פונם אלםנה די אײנע׳ — פרױען
 םיטן צװייטע״ די גרעפ, ארבעםער־יארםײ גאתועגישער

 סעקרעםארשע די געװעז איז םױוערםעז, זיגריד גאמעז
םרויעז־ארגאגיזאצ^ םאציאליםטישער דער םוץ

 העלםעז נאצים די םון םיטלען םעראריסםישע די
 אין האלם היטלער לאנד. אין װאקםם אומת דער ניט.

 םוי־ 900 העכער םח מאכם םיליטערישע א נארװעגיע
 די אז וױיסען, נאציס די ארמײ. גאנצע א מאז, זענם
ױאולקאן. קאכעז־יגעז א אויף גארװעגיע אין זיצען

 דמס םאביליזירם נױ־זילאנד אין לייבאר־רעגירונג
רײכםום נאציאנאמנן

 דער *ו באלאנגם װאם נױ־זילאנד, לאנד דײכע דאם
 לײבאר־ א אונטער זיד געםינם אימפעריע, בדיטישער
 לײבאר די איז יארען לאנגע פח שײז רעגיתנג.

 אײנפלום־ און שםארקע א דיער נײ־זילאנד אין פארםיי
 פאר־ ױי־זילאגד און לאנד םון פאליםיק דער איז רײכע
 סון געזעצען סאציאלע ■ראגרעסיװסםע די םאקע מאגם
 די האט ײאלעז לעצםע די בײ װעלט. גאנצער דער

 פארםירם און םאיאריטעם די געװאונעז פארםײ לײבאר
 אלס פרעיזער, םירער, איר מים לײבאר־רעגירונג, א

פרעםיער־םיניסטער.
 אז געזעץ, א חרכגעפירם רעגירונג די האט איצם

 װע־ מאבילחירם זאל רײכםום נאציאנאלער גאנצער דער
 שאר־ א םארגעקומען ם׳איז םלחמח־צװעקען. םאר רען
 פרעםיער־םיניםםער דער פארלאםענם. אין קאםף סער

 גיסט עם װען צײט א אין »ז ערקלערם, האס פרעמער
 קע• די פת געלם םליםען אײד טוז בלום׳ מענשליך זיד

 באקומען תאט רעגירוע די קלאס. רײכעז סח שענעם
 צוראנגם־ א אויםצונעםען פולמאכם׳ די פארלאמענם םוגם

 לאגד־ גתיםע די בײ עדד קאנםיםקירען צו און הלװאח
 צו פראיעקםירם, יארסײ לײבאר די אײגענםיםער.

 פארענדיסן pip םלחכןה־װעסעראנעז צו לאנד געבען
םלחם̂ז די

 פלאז א געפאכם אויך האם לײבאר־רעגיחנג די
 ישעזצינטעדי םונם יעאציזאלציסא פולשמננדיגעד םאר

ממלקערונג דעד פאד דיגםם

̂ו̂ױ אין ער-אינדוסםריעrקר דער פון פראבלטמען ע
 פון וױיטע גאגץ א מדינד,, קלײנע א איז שוױיץ
 זײן געװים װעט לעזער אונזערע פאר אבער אמעריקע׳

 אין דארם זיך טום עם ױאם הערען, צו אינטערעםאנם
 זיד, םאר זען װעלען זײ חײל קליידער־אינײםטריע. דער
 אבעד םארשװאונדענע דאס םאםשטאב, קליעעם א אין
סװעט־שאפ. םונם בילד פארגעםענע ניט נאך

 אין גרױם־אינדוםםריע די איצט שטעלט שוױיץ אין
 שנײ־ איז אמט ביז טריט. עדשטע די קליידער־םאך

 געווארען זי איז אם און האנטװערק א ׳געװען דערײ
 .ירא־ גדױםע מאבט מעז װעלכעז בײ געשעפט, גרוים א

 געמאכס װערען פראםיםען דאזיקע די אבער םיםעז•
 ארבע• די םון לעבעז און געזונט םוגם חשבמ אויםן
 שםעםלאך םאתוארפענע קלײנע אין ארבעט מעז טער.

 םא• ארבעםען עם אלפען־בערג, די אין דערםער און
 םען קינדער. און םתיזט און מענער גאנצע, מיליעם
 א אן ארבעםםטאג אן לױן, קלײנעם א םאר ארבעם
 אונםער־ םון םאבריקאציע דער אין םפעציעל שיעור.

שרעקליבע. א עקםפלואטאציע די איז װעש
 םיל געשןןםעז זיך ה$ןט צײם לעצטער דער אין
 אין אייד ײייל יוניפארטם׳ ,מיליטערישע םח ארבעט

 די צײט איצםיגער דער איז אמ שוױיץ נײטראלער דער
 אוץ■ אבער םלחמה־גרײםקײם׳ שםענדיגער אין ארמײ

 אײ־ די הערשען ױניםארמם םון אינדוםםריע דער אין
סװעט־שאפ. םץ באדינגונגען גענע

 שײעתן א םירט קלײדער־ארבעטער םון ױניאן די
 י•1 אין לאנה פון שטאם גרעסםער דער אין קאמף.

^ די האט ריך,  פון לױךהעכערוגג א דורכגעזעצט יונ
 איז לאנד איבעריגעז גאנצעז אין אכער פראצענט׳ 8

______גאד. ביז מרויעריג? א לאגע די

שוריץ נייםױאלער דער אין מלזזםה־נוים
 ישןאריצזױש די םת ארגאז פראנצויזישער דער
 בילד טרויעריג א םאלט םיגדיקאל״ ,רעװי יוגיאנם
 דאם לאנד. דעם פון לאגע עקאנא&ישער דער װעגעז
 ציםערם םען אוגעשטעלט. וױ אזױ זיך האט לעבען

 אויס•פאר גים קעז קײנעד און םעג קומגדיגע די םאר
 פוז בלײבען פארשױנם לאנד דאס װעט צי זאגען״

םאזםה.
 לעצ־ איז םחורות שוױיצארישע פון עקסוארט דער

 שױן זיך םען קעז פאצעגט. 27 םיט געםאלעז טענם
מד דארט את לעבעז דאס אזוי וױ באגריף, א מאכעז

-  - ------ I M k M  A k  M k l k l M k  k k k ^ k k k k•שודײץ די לעכס עקספןןרט ®ח חוץ א מארים רוארען 
 ברענגען עס װאט געלט< דעס פון צייםען גארפאלע אין

 קלאר, ם׳איז םוריסטען. אױםלענדישע לאנד אין ארײז
 שװײץ אין לוםט־רײזע קײן ניט קײגעד מאכט אמט אז

 שםאו־ק אזוי צײם זעלבער דער אין פאלם עם אױב און
 אין אױסארבעטומעז שוױיצארישע שון עקםפארט חנר

 יקח̂ו—באפעלקערוע דער םאר דאם םײגם אויסלאנד,
חונגער. גויט,

געויײנלװ, אריבערםראגעז, מח נוים שװערסטע די
 םטאטים־ יעלערrאם דער לוים ארבעםערשאפם. די

 פראוזקטען אויסלענדישע ®מ פרייזעז די זײנעז םיק
 איז אלגעםײן אין פראצעגס. 30 העכער מים געשטיגען

 און וראצענט 10 םיט געווארען םײערער לעבען דאס
 מרכשנים אין נאכפאלגמ. ניט קען ארבעטם־מארק דער
 םיט בלױז געװארעז געהעכערם ארבעטם־לוק דער איז

 ארבעטס־ זיך םארשפרײם גאז־ דערצו אח יראצענם׳ 5
לאזיגקײ׳ם.
 םונם זײטען אלע פת ארוםגערינגעלם איז שוױיץ

 םאשי̂ז איםאליענישעז םונם און נאציזם דייטשעז
 העצע־ א סירען אגענטען איטאליענישע אמ דײטשע

לאנד. אק ארבעט פאשיםםישע רישע
װעדם• דמר פון האפנונג די איו .סאציאליזם

 ,קאנםיגם״, םילע אין הענגט אױםשריםם די אט
 נו געשאםען האבען יתיאנם םרײד ענגלישע די װעלכע

̂,אסאלד םאר שפײז די פארבעםערען  און מאםראםעז מ
לוםט־פליער.

 קאגטיגם אזעלכע אױס האלטען יוניאנס םדײד די
 פארםײדײ נאציאנאלער דער is בײשטײעתנג א אלם
 מיט םאלידאריטעם םון אויםדתק אן אלם און גתג

p מאם קאפעראדעז, זײערע an אלם ארגדי דער אין 
לוםט־םליער. V* פאטראסעז םאלדאטען,

 חים פון בילד א חענגם קאנטינס די אם םון פיל »ק י
 קעיר ארבעםער־םירער עגגלישעז פארערסעז אלמעז

 א זײגער ײד געםינט עס װעלכמ אתםער חארדיע׳
האי n איז ,״םאציאליזם אויםשפרוד: באװארםםער

װעלם״ דער פיז נונג
 עגגלישו ןס גײעז הארמז אין װערטער n אט םים

 טױט און לעח אױף קאםף אין ארבעםעד־םאלדאטען
פאשיז̂נ און יזם1נא געגעז
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(איבערזיכם,!1940 ייאר אין באװענונג ארבעטער אמעױקאנער ױ
פ. ש. פמ

 הפנים שוין איז נאטור מענשליכע \
םאר־ נאענםע די אז געבוים, אזוי

 אלעמאל אוים אונז קוקט גאנגענהיים
 און ראזעװע — צוקונפם די שװארץ,

 שימערט םארגאנגענהיים וױיטע די
 דער גאלד. און בלוי אין אונז םאר
 וױיםע די פשוט. איז דערםון שכל

 האל־ םון שלייער אין איינגעזזילט איז םארגאנגענהיים
 םון טומאן אין איז צוקונםט די םארגעםענהיים. בער
 די ניט םיר זעען םאלען ביידע אין םאגםאזיע. דער

 אנ־ און שיין די זיינען איינצעלהײטען. װירקליכע
 קלאר איז אבער םארגאנגעהײט נאענטע די ציהענד.

 װירק־ די און איינצעלהײםען אלע מיט זכרון אונזער אין
שײן. איבעריגם נישם איז ליכקיים
 מענש־ דער אט מיט אגקלאגג אין דעריבער איז עם

 פיר װען גײ־יאר. ערב יעדען װאס אייגענשאםט, ליכער
 קוקט יאר, םארגייהענדען דעם אויף צוריק בליקען

 װינ־ מיר און שװארץ אױסערגעװײנליד אוים אוגז ער
 זיך זאל יאר אזא אז וױױיםען, דעם אײנער :יך שען
 אז אבער, איז אמת דער אומקערען. נישם מער שוין
 נישםא גרענעץ, םעםטער קײן נישםא איז ציים, אין
 איבערברוך. שארםער און פלתלינגער א װי זאן־ אזא
 אג־ פיל טגי אלגעםיץ איז אמ יאניאר, ערשטער דער

 נאן• טאג דער אדער אים םאר טאג דער װי דערש
 די און לאנגזאם זײער זיד ענדערט לעבען דאם אים.

 טאג. is סאג פץ באמערקבאר קוים זײגען ענדערונגען
 !ייכעגם קינסטליכע בלױז זײנען לוח אין דאםומם די

 א האלטען is אװעקגעשםעלם האנען מענשען װאם
ײם.1 דער פץ לױף דעם פון חשביץ

 דער איז זײנעז באװעגמג ארבײטער דער אין מיר,
 !יהען מיר ייעז נײ־יאר, ערב אגדערש. נישם הינזיכט
 דורכ־ און דערגרײכונגען די םמ חכל סך א אונםער
 זײנען חדשים, !ײעלף םע1לע די אין נזערע1א םאלען

 שװארצע אין יאר םארגאגגענע דאם זען is געױיגט םיר
 נים איז יאר לעצטע דאס אז איז, אמת דער פארבען.

 םריערדיגע די ױי פתקט שװארץ, באײנדערם געװען
 ראזעווע, ליכטיג, תרכאױס געטען נים זימען יארען

 זײן גיט טארשײנליך טעלען יארען מענדע1ק די אץ
 געםיש א איז לעבען דאם באי. איז גאלד ים1א ײרך

 את של•1ח את העלקייט םח שלעכט, אי־ן ם1ג םון
 8 אמאל גרױ. אלץ זױן קאלירען פוץ געמיש דעם

 גאנ־ אין אבער טעקעלער. םאל א — זזעלער ביסעל
 יד1א קאליר• זעלבען דעם אוטגעפער םץ געגומעז, צען
 אםעריקאגער n םאר איז ,1940 יאר פארגאגגענע דאס

 האבען מיר יארען. אלע מי יאר א געװעז ארבייםער
 יך1א אץ געװינםען באדייטעגדע םון אל1 א געהאט

 ײרכגעמאכם האבעז מיר גידערלאגעס. אמ םאראםםעז
 האבען מיר װעלכע פיז טײל א קאמםעז אגגעשטרענגםע

 קאםםען אל1 א אח פארלארעז — טײל א געװאװען,
 אביעק־ אן יאר. גײעם דעם אין אריבערגעםראגעז װערן

 דער אין פאסיתעמ n איבער איבערבליק סיװער
 םארגאגגענעם ערשם דעם דמץ־ באװעגמג ארבײטעד

 זײער אין פאסימנגמ n זען חעלםעז נז1א װעם יאר
 קלאר חעלםמ נז1א װעט עס פערםפעקםיװ. געחעריגעז

 !ערײםעז זיך מאכען מעגליך איז יע1פאזי או־נזער חנז
 װאם קאםפען n אח ארבײט דער פאר אח געחעריג װי

םאר. נז1א שםײהעז

 זיך האם ארבײםער די פון לאגמ עקאנאגזישפ די
פארבפסמרם

 אר־ אםעריקאגער די פח לאגע עקאנאםישע די
ד זיד חאט בײטער  פארבע־ באדײםענד יאר דעם ײי

 ױאס ארבײםער אל1 די חיגזיכםעז. אלע אק םערם
pan אםעריקע׳ אין אינזזםטריען די אק באשעםםיגט 

 אײ םיט פארגרעםערם זיד חאט ערד־ארבעם, או־יםער
m מר s .«ױרליד זיד האט פארגרעםערם םילי^ 
 אלמ1עס<י1א את װאס געלט סוםע אלגעםײסע n אײד

vnsa־p שכיר̂ת אין ma די איז נאר jmo גחד 
panשoמע מער ױאס דעם ײרץ סער  p באשעםטיגט 

pa ,ppnya• װאם דעם דװץ־ אײך n דורכשנים 
 פארגרעםערם אח װאך אדער שםמדע פער געהאלם

ivp ipa ארבייס מער געװעז איז עם חייל אױך אח 
p װאס n עאר v p i כאםש באשעםםיטסס צעהאס 

up פאח !יםערעז פודע ~  psata פאר־ גאד איז

 די אבער ױיזען1 געװארען. םארעפענטליכט נים לויםיג
 רע־ דער םון דעפארםמענם לעיבאר פון באריכםען

 װעכענט־ די איז םעפםעמבער מאנאט אין אז גיתנג,
 דא־ מיליאן דרייםיג קארגע מים געװען ראל פעי ליכע
 יאר א מיט מאגאם זעלבען דעם אין װי גרעםער לאר

 אומגעפער פון פארגרעםערוגג א איז דאס צוריק.
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 האם יאר םרן וזדשים דריי לעצטע די אין אז זיכער
 פארגרעסערם. װידער ראל פעי װעכענטליכע די זיך

 אין געװארעז אריינגעצױגען דינען מעגשען םער װײל
 אױך זיך האט צאל באדייטענדע א ן1א אינדוסםרי דער

. שכיתת. אין העכערועען pדערשלאג
אױ־ די טעלכע אױף םארבעםערונג עקא^ןישע די

 װיכםיגער נאך איז אן, דייםען pיפערs טעaדערמא בען
 אין האבמ איעקװםם פון העכערמג די װאם דערמיט,

 ערג־ צום די געקראגען םראפארציע גרעםערע םיל א
 ארבײ־ ערaאםעריקא די פץ שיכטען באצאלטע סםען
 אלםער1גא מט ערaױעי1 אדער מער א װעז טער.

 את שכיתת, די יף1א אהעכערונג קריגט ארבײטער
 םוץ נקט1שטאנדפ pעקאגאמיש אלגעמײן אן םיץ עם

 מד ansT>a גאר די pn װי וױכםיג, אזױ יםa לאנד,
 ערשםען דעם אין םער. paיTםאר ארגײםער !אלטע

 אד- ם1סם1ל פוז vnasa מצר isana os טצז פאל<
־ דעם אין אפשפארען. געלם מער אדער םיקלעז  ךוי

 ,paaia'isn בעםערע שפײז, מער עם םײנט םאל, טען
 ױאם pיטיגקײטם־ארטיקל1a אנדערע אדער קלייחגר

 אץ צוקונפט נאענטער דער אין ארבײם מער שאםען
 סטא^־ה oassy^ pרכשניטליכ1ד דעם דערוזױבעז

 אז רעגיתנגם־באריכם, דער בײשפיל ם11 הײזט י1אז
 מער־ ם11 רעסערםaפאר זיך האט ארבייםער אל1 די

a’s־na ,ײרעיבעל געתםענע י1אז די אין םטען  o* 
 מא־ שיף־בוי, או־יםאפאביל, שטאל׳ אין װי דוםםריעם״

 עם 1ױא pםםרי1דaאי די אין ליכע.aע אץ שינערי
 n זיך האט ,pעברויך־ארםיקלa ירם11פראד װערען

 און שארגרעםערם װײניג ארבײםער באשעסטיגטע צאל
 םאר־ אםיא צאל די זיך האם — n פת אײסיגע אין
.ortan שפײז דער אין םפעאיעל ערט.aקלע  טא• ^
 שטארק באשעםטיגטע צאל די זיך האט לעדער און באק

 מע־ דער זיך האט אבער דעם טראץ פארקלענערם.
 םארגרעםערט pםטרי1דaאי n אין פעי״ראל כעגםליכער

p שױערע די אין מי םער פראפאראיאסעל ^ w i an. 
 אין קס1א1װp 1גרעםם דעם האם בײשפיל, ms אזוי

 ־a's טעקםטיל די געהאט פעי־ראלם עכעגםליכע11 די
 ער־ n פו־ן םשך אין האם אימזםטרי די מםםרי.

 פוץ העכערונג א געהאם יאר, אין מאנאטען נײן שטע
 ױעכע^ איר אין דאלאר ד1יזע1ט 846 מיליאן איין
 אר n פון שכיתת מרכשסים די ראל. פעי pליכ

n סט,1באװא ױי אי^סטױ, דער אין בײטער s p an,־ 
 איז זעלבע דאס אםעריקע. אץ ™עריצסטע די שמ
 העכערע די אי^סםרי. טאגאק דער םים פאל חנר

 טײלװײז לםאם1ד^ א איז ארבײטער די םמ »ם1אײנק
 bis אוץ םעםיגקײטען ױניאן און ארגאגיזאציע פיז

p םײל pגחנםם n■ דער ? ^’aaisn ארבײםם דער פח 
 שטת־ דעם דײץ םיסינטמם םת העכעתנג די אץ ודיט

געזעץ. דעךשכיתת

 ארבייםםלאזיגקײם אבטר פארקלמנמרם ארבייםסלאזמ צאל
גרויס נאן

p זיך האט לאסד אץ ארבײסםלאזע צאל די n•
^ גדyבאדײם יאר חגם ? ^ya^ װי pm yaas, 

p a n אתם m s ^ o ײרך ארביממר מיל y i יאר 
p-pnya pa ’ isyaa’n s גא־ א איסדוסםרי^ די אין 

p ארבײנהנר גאל סחנ1דײט a n אדײססמװימן אױך 
ך םם,aיrסaa1ירayר אין pגעװאר r חןר חו ia is s־ 

m ארמײ״ חנר םץ סג1ר1ס ya אסשט די אחyלaa1 םח 
^ אל1 רyדayבאדײם א װי  פאר־ אין ארביממװ• !י

 די .pooioynjreois און ביה־אם oaan'ajn yayשיד
p אײן אין האלט אל1 a n w. חנר חדך autnsya* 

yayaם ר ט ^ מר לי מר מי  מס־ םילקמ א אי
p־״p ש^ i^  pa»isyaa ארםײ, חנר אין m ya אח 

praym חגם פח פשך אין אפט־םלאם p דאד ‘יאר.־׳ 
p ארבײטסלאזיגיזײט פון מנח די אמר •pa איז m

חזנדט לאסד [Hi פסלאחנ p פח ia m n ss• ארבײםםלאמנ אל1 די 
usyvya שיו פאו ן1פ פארשידען p u D a y p  yayז י י

p זאך אײן m בא־ צאל די :איינשםיםיג אלע זײ
 די איבערגעשםיגען ין1ש ד״אט לאנד איז שעםםיגטע

 הר דער םון יאר בעסםען דעם אין yבאשעפםיגם צאל
 די נאך איז דאך .1929 אין — פראספעריטי װער
 אכם אח האלב א זעקם צװישען אלץ ארבײםסלאזע צאל

 נאםירליכען דעם פון רעזולטאט א איז דאם מיליאן.
 איז האםענונג די באפעלקערונג. דער פון צואוואוקם

 ײעלזצן יאר׳ קומענדיגען דעם םון משך אין אז אבער
p צאל דער פח העלפט א ארום r ip .באשעםםיגונג 

p ריגעyאיב די m ײעלזען יואס אזוינע, מערסםענס 
 pיג1syארײנג ppp נים מאל קײן ארשײגליך11 ין1ש

ynרp ארבײם. דער אין
באדײמנ־ נאד pרy11 pסaיnyג yקאנאםישy די

p ײזנן דעי׳ d נyקאסמן די אז אגבאםראכט אק םם 
^Pנסמיטלyבyל םמ n p יאר חנם תרך זיד aםיל ים 

 pn די איז pnyD’s־03an’ayn די יט1ל רם.yכyהyג
p־״m ילyהאלם אין גâרyכ r יאר תרכן a prpaיט 

nyn װי m s פראys.אז םײנם דאם גט nyn •ממחװ 
 yn* רעא^ א lynya איז ארבייטער די םון איינקונפם

 up נים pain ארביממר די הייסם. דאם תגג.1כ
paippya ג מערyפאר לם iy n ,ארבײם p ^  n  nsa 

ya^ םארן muno מר pasnpya יך1א

געװינסמן עקאנאמישפ די פון דים שאםסנדיגמ די
pan װי ױיכםיג  oy די yקאaאםישpoa'tiya y 

 nyayaaya^ דעם ײרך רyארבײם רyaריקאyאם די םוץ
 שא־ רysשחאר א זט־יך זיי אימר nyas גטayה יאר,

 פאר* די מיט ms די שמחד- די רם1םארשם װאם ןyם
paanyoya ױאם דאם אמ njrooyna nyn םץ םײל 

 תנגyםyפארגר נארטאלער חנר םץ יםa שטאמ^ זײ
p ג,aתyלקyבאפ חנר םוץ םארבתיך םרן n• חנר n r r 

 njn ®מ גאר נם־סםאנדארד,yבyל nyn םח רייממ
̂סג njn םמ איז yBinm איז מלחםה  םוץ באװאם

ypnyns• םץ אױפבלי אזא iB־a pp nmy«oyיט 
 !ײםװײלימ א בלױז איז זי דױןגרהאםימ. קײן זיק
iriy^ א pאכפאלגa מבאדיעם1א םח איר נאך אמ c 

םרממנר. װי royny•r זװן קרהים
 njrr אז ,pnpaas nyrmo שיץ payn מיר
n^ojna ארבײםזןר םייל p*Hpiya pa'isyaams p m 

רהאםמ די אין w אחגר ד̂ו ru0־«a p i pnooru’S 
p די אין ,naona,s מאם pn’snyns ארםיקלp פאר 

iy םת rnaya םyaמײyאלג חנם i בא• פרידלימר 
 oaan'ajn חגם פון aa1רyTליaרyדaאaפא א .oâרyלקyפ
p װאם ארמיםזנר אלs חנר nyan אריכם3 m *ארײנ 

p-iyrpa p n sya אק •yny 1 אינדוסםרי ,nynrtmaחנט 
ray art חנר1קל נאד »pas. 3 אזױ msײשפיל 

p m אץ p i ptm  nyn שטאל lympyais jrspm pi 
 141,600—יאר םוץ puyaya pa V3vyg n םח משך אק
 yai 17קא םון aanyoyiais® א איז דאס ר.yײםaאר

 pan איסזזסםרי בױ פאשין nyn אק פראצענט;
paipyais n 201,300 דורכז r ארaײםyארום — ר 

 םראסספארםאצמ פוץ rsprnps דזנר אץ וראצענם; 26
p לאקאפאםי^ םראקם, ילס,3יטאמא1(א מיםלען tn r 

nyoyaiy 141.600 pmpyan p m  (ya^ay p i—אחם 
22 p a  payaiy pnaanan ^  n  .ia .Doyiy-n־״ 

aawo פאר סײ פאװאמטסג םאר p i ypnyay םײ 
 TP פלחםח די isnyn is נאך aayayn מגלאסד. פאר
naonani njpraya nyn pגôלyשם i p, י1קלײד אין 

riynas Tyuayna n שיך מקםםיל,  p i ארםיקלP 
p װאס t ’ip paan'ajn n םאר איק p n a-p  n, ם  מ

 אר־ paprnn• y־ליכpפר די *־יף אז ,prim קלאר
a m  pum םרימנר. װי ארפיממנר ױײסיגער PP 

 םיז פארבתיך חגר אז אםת ים.oy 3 איז װא־גחגר
m  nmna םײלװית זיך האם לאגד T in  myayiaup 

p קױף־קראפט nymyaynaiso חגר i די paya אי־ 
aoaipam panyoyraiya iy n  nya. אממ• חגרםאר 

 ya*« םח pלpרםיrארפרױכםD םח any»apy •pi אמ
ypn אק yiyias ,אסחגר v m  psasa p i ayaa■ 

tAyaa •געװארען
oy fאלnaא פראסמריםי אזא pp לאסס װי  po 

 פאתגג־ ayn םלחםה די װי לyoש אזױ p קלאר, איז
p דיגם iy r. מאמ paa^yaasa n חנר אױו T P 

aaiayosn אפגyשםyלם ay .p iyn ישטי3 אייד איז 
aaiayosn pp פח «ז n סחנר פלחפח^ p * p מלד
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 >ןנ־ פאך באשטעלונגעז גרויםע אגקומען הריג נאכן
 לענדער די דאו־פען. ורעלען זיי וואס םחורות ז־עדע

 רו־ עקאנאמיש און פארארעמט שרעקליך דץ וועלען
 ניט ייי וועלעז נאר נים לאנג. יארען פאר אינירם
 זיד וועלען זײ נאר אמעריקע, אין סחורות קײן קויםען

 םחורות עקספארםירען צו כחות אלע םים אנשםרענגען
 עקאנאמיעם. חרוב׳ע זייער אויפבויען קענען צו אום
 זיץ בלויז דעריבער קאן אמעריקא אויף װירקונג די
 ארבײטסלאזיגקײט אינדוםםרי, דער םון אײנשרינקען אן
 מאס־ גרעםערען פיל א אויף חורבן עקאנאמישער אוז

 און רעגירונג די סיידען, .1933-1931 אין װי שטאב
 פאר מיםלען אננעמען באצייטענס װעלען ױניאנם די

קאםאסםראפע. אזא םארהיםען

 ארבייטעו די פון לאגע רעכטליכע און פאליםישע די
פעסטער איז

 אמע״ דער םון לאגע רעכםליכע און פאליטישע די
 יאר דעם דורך זיך האט באוועגונג, ארבײםער ריקאנער
 װי סעסטער םיל איצט איז און םארבעסערט שםארק

 אר־ די האבען פאליםיש געװען. איז עס ווען איז זי
אויםגעוואקםען דינען זײ אז יאר דאם באוויזען בייםער

 ײ ערתח שאדעז דאלאר מיליאן דריײםערטעל פסק׳גט
 שטרי־ זאקען דער םון קאמפאני״ האזיערי ״עיפעקם דער

____ ױניאן. קערס
 געהאט ארבייטער די האבען קאנגרעס אין אויך

 יאר, דאס געװינםען װיכטיגע עטליכע פארצייכענען צו
 נעגאטױוען א םון געווען דינען געװינםען די כאםש

 אנגענומען נישט זײנען עס הייסט דאס כאראקטער.
ױ די גונםטען צו געזעצען פאזיטיווע קיין געווארען  י

 אלע געווארעז דורכגעױארםעז דמען עם אבער ניאגם
 םארניכ־ צו באצוועקם והאבען וואס געזעץ־פראיעקםען

ארבייםער־געזעצען. םארקריפלען אדער טען
 אין געווארען געמאכט איז םארזוך שטארקער א

 עקט. רילעישאנס לעיבאר דעם פארגיכטען צו קאנגרעם
 םים באנוצט זיך האבען קאנגרעם אין רעאקציאנערען די

 םעדערעי־ אמעריקאז דער םון אומצוםרידענהייט דער
 לעיבאר דער םון ן93נטשיידונ9 די מיט לעיבאר אװ שאן

 וואל- וואם אמענדמענדם אזויגע דורכצושמוגלען באארד,
 םירער די ווען םארניכטעט. פראקםיש געזעץ דעם טען
 די װאם אויסגעםונען האבען םעדערעישאן דער םון

 ארויםגעםראטעז אויך די זייגעז דינען. אמעגדמענטס
םונ־ איז רעפרעזעגםאנםעךהויז, דעם אין זיי. געגען

אבער איז עם אבער איז עם חרכגעגאגגען. געזעץ דאס דעסטוועגען האם דאס לאנד איז «
?1 ױד w?™גרז m 9 ^ i* rי19וואל ו  םון קאמיטע לעיבאר דער אין געווארען באגראבען ?א- 1?

T n ? T 5 « K״ , טני ײעלם ליכטײע די טעו שוין וועט און סענאט £ ׳
 איי רוזװעלט פרעזידעגם אז צו, איצם גיבען ױאגם

 הויפםזאכליד טערםין דריםען א םאר געווארען ערװײלט
 ארגאניזירטער דער םון פאכם פאליםישער דער דורך

 אינדוםםריעלע די געװען זײגען עם ארבײםערשאםט.
 פעגםילװײגיע, קאליםארגיע, יארק, נױ װי שםאםען

 געגעבעז אבעזה װאס אנדצרע, אוץ איליגאי אחײא.
 שטימעז די אח שטאםען די אין זיג. זיין רחוועלםן

 געװעז קאנדידאטען הויפם צװײ זײ צווישעז פארםיילוגג
 די איז שטימען די בלוח אוץ גלײר אויף גלײך כמעם

 ענט־ האבעז ארבײטער ארגאניזירםע די םון ארבײם
 וױרקונג די רתװעלם׳ן. גמםםעז צו װאלען די שידען

 קרײזען פאליםישע די אין איצם שוין זיד פילם דערפון
קאנגרעם. אין און לא:ד אין

 דער גיט געװען אויך איז ערווײלונג רחװעלט׳ם
 אר־ ארגאניזירטע די םיז זיג ■אליטישער אײנציגער

 וואלען די אין און װאלען לאקאלע פילע איז גײטער.
 באדיי־ געהאט ארבייטער די האבעז קאנגרעס. פאר

 שונאים ארבייטער פארביסענע צאל א ערפאלג. םענדען
ױאלעז• די אק געװארעז חרכגעווארםען זײנען

 ױניאגם ארבײטער די סיז לאגע רעכםלימ די
 רײע א דורד געװארעז פארםעסםיגם יאר דעם דװץ■ איז

 דער דורך און קאגגרעם אין געריכטס״ענםשײדונגעז״
 װיכםיג־ די דערפאנעז צו •רעזידעגם. סון מגדלתג

קאורט םופרים פון אגםשײדוגגען לױם זײ: פון סטע
 נים געריכט קײז האט שםאםען, פאראײניגםע די פון
 לעיבאר חגר סמ ענטשײדוע די ענדערען צו פאכם די

 ױערען וואם םאקםען םץ ריכטיגקײט די איגער באארד
 נאו־ קען געריכם דאס פארהער. אץ ארױסגעבראכם

 פי־ געזעץ; םמ אויםםײםשוגגען איבער אורםײלען
 אונ־ קאנסםיםוציע דער אונםער רעכט א איו קעםען

 קער־ געזעצגעבענדע r? און רײםם אװ ביל דעם םער
 אגםשיידוגגען איט םארבאטען. ניט עס קעז פערשאםם

 מוז םאלעז׳ זעקם אין אפילס אװ קאורם סױרקיט פון
 םיט אגריםעגם אץ אונםערשרײבען ארבײםסגעבער אן

 באדינגוגגען, אויף זיןי אײניגעז זײ אויב ױגיאן חגר
 געזעץ רילעישאגם לעיבאר דעם נאכקוטען צו אום
 ״םו־ײ־ די םיט םארהאנז״לעז no &עז אז זאגט, װאס

 ארבײטער די פון םארםרעטער אױםגעוױילטע וױליג
 האגעז געריכםען סםעיט םעים). גוד (אק אויפרינםיג״

 צו סארבאםעז האבען װאס געזעצען די אומגעשםירצם
 פאדבאט דעם ארעגאן• אין פיקעםען און סםדײקען

 איי־ ראוד יראװידענס, אק ליפלעסם רײסעןפרשאפ צו
 םישיגען; דירבארן, און קאלאראדא דענװער״ לאנד׳

 ארבײ־ אז גע׳פסק׳נם האבעז געריכםעז קאליפארגיער
 איינ־ פאדערוגג דער םאר שא■ א פיקעםען סעגען םעד

Mgv ױגיאז קלאחד צוםירען
אר־ די םיז געװינסעז וױכםיגסםע די פון צודײ

— -------------------------- -  -------- M M *  to fek M  ( M M M M iאיז עגםשײדונגעז געריכטס פח יאר דעם דורך בײםער 
האט װאס קאורס סופריס םון ענםשײדונג די געווען

אנזעז•
 דער׳• צו געױארען געםאכם אויך איז םאחוך א

 *רוים־ דודך געזעץ שטוגדעז־שכירות דעם ררג׳ענען
 יראטעקציע דער םון ארבײטער קלאםען געװיםע נעמען

 גע־ איז פארשלאג דעם ארום קאמף דער געזעץ. םון
 דורכגע־ py איז סוף צוס ניטצרצר. א זײצר װצז

געװארעז. װארםען
 דורב* קאנגרעם אין איז םיגוטען לעצטע די אין

 װאלט װאם פראיעקם געזעץ א געװארען געשמוגעלט
 סיט צחאםעז אקם װאגנער דעם םארניכטעם פאקטיש

 מא־ מעגליך ױרך גזױמעה דיעל נױ אנדערע צאל א
 קא־ רעגירונגם פון ענםשײדונגעז םארשלעיעז צו כעז

 גע- דאם געריכטען. די צו אפעלאציעם דורך מיסיעם
 נאך ביל״ ״װאלטער-לאגאז דער אלס באװאוסם זעץ,

 די געבען געװאלם האט םארםאםער, די םון נעמען די
 עגםשײדונג יעדע רעוױדירען צו מאכט די געריכטען

 פון פראגע דער איבער גאר ניט קאמיםיע, א םץ
 םאקטען די איבער אויד נאר אויסטײטשונג, געזעץ

 דאם קאםיםיע. חגר פון געווארען אנגענומעז זייגען װאס
 םח הײזער בײדע אין געװארעז דורכגעפירט איז געזעץ

 װע־ 09 האם רחװעלם פרעזידענם אבער קאנגרעם
 גע־ גוט האט חויז רעפרעזענטאאטעז די און טאאירט
4װעמ יי הייםעו

 םאל דעם אין װי פונקט געביט, דעם אויף אויך
 ניט רעקארד דער איז געװינםען, עקאגאמישע די פון
ם םח פארםאלגונגעז די ליכםיג. גאגצעז איז ^נ  י

 אסיס־ םת אגגעםירם געזעץ, אנטי־טראסט דעם אונםער
 פאר־ האם ארנאלד, טרומאז תשעגעראל אםוירני םענט
 די אח ױניאגם צאל א צרות ביםעל היבשע א שאםט

 אין אויסגעגעבעז. ניט וױיט נאך איז דינע ארבײם
 פום- און ירײ םארםירם ארגאלד האט יאר א םון משד
 געזעץ. דעם אונטער ױגיאגס געגען פראצעסעז ציג
 בוי-אר- געגען זײנען פראצעסען די םון מערסטע די

 אין לאקאלעז. םיםסםערם געגען אװ ױניאנס בײטער
 עלעקםרײ דער פון באאמםע צאל א זײגען פיטםבורג

 קאנםראקטארם עלעקםריקעל סיט צוזאמעז ױגיאז שענס
 בא־ צו געזעץ דעם אונטער געווארען פאראורםיילט

שםראף. דאלאר טויזענד 54 איבער צאלען
 די געגען קאמף דער נאך את קאנגרעס איז אייד
 םאר- נים וױים רעאקציאנערעז אח שונאים ארבייםער

 גע־ ארײנגעבראכט איז םעג לעצטע די אין ענדיגט.
 בא־ װאס געזעץ־יראיעקםעז רײע גאנצע א װארעז

n *רבײםער די בײ אוועקצוגעמען צװעקעז r ,תכט 
 אדער פיקעםען סםרײקעז, צו רעכם דאס אײנגעשלאסען

 םון טאטקע דער אונםער *דבײםעד, ארגאניזירען אפילו
 יראיעקט געזעז א םאראז לאנד־שוץ. אמ פאטריאטיזם

 ירא־ פדן שםער יזװזמ פאי־ראם אלם ערקלערעז צו
 קען םעז װאס באװאפעט̂ג נאאיאנאלער איז 9ײק«י

גוט. דיער ארבײםער די ײײסעז געזעץ׳ אזא םים םאן
• \ o• צוױיםער ״ p rn סםדײקס פארבאםעז צו «ראז איז 

\ «י ז9>װדיקגעמ מוז אני^ספ ססיל רעגירמגם־באשטע־ אויף ארבײםעז װאס םאבדיקען איז ײי
 נעכסםען דעם אץ אז ערװארםעז, םעג םען לונגעז. ארױסגעװארפען האם ױ װאס ארבײםער 5ססס, אדגײט

u איז צחאמעז זיד קוםם װאם קאנגרעס זיטעז רוסא יעק־פעב מלזװ |ײ.״*יז ?7™° rזאלען אר׳ 
I ארבײםעד די װערען. םארשםאדקם נאך פאחוכען די דעם פון אומױארפונג די און י>לאר מייקח האינ 

חאד. m 1»וי זײז מוזעז ימיאנם די און *,*זגע חאם װאס גערידם נידצריגען I «ז אורטייל

טי ►—--------------------------------- ב ע ער נ

ארביים ארגאניזאציאנס אץ ערפאמ גרויס
 איז האט באװעגוגג ארבײםער אמעריקאנער די

 איד אץ ערםאלג גרוים געהאם יאר לעצםען םון משך
 ארמי־ ארגאניזירטע צאל די ארבײס. ארגאגיזאציאגם

o ײרד זיך האט טער n םארגתסעד^ באדײםענד יאר
 ?פארשםארקפ זיך האם ארגאניזאציע פאר שטיםובג די
 n םון װידערשםאנד דער מאםען. ארבײטער די בײ

 זײמן זײ און אפגעשוואכם געװארען איז בתים בעלי
 פון םאקם א אלם יוניאן ךי אנצונעםען גענויגט מער

 נאטירליך אויםדרעהען. נים זיך קען םען װעלכעז
 םיס קעםםעז װאם באסעס פארביםענע פאראז נאך דיגען

 םארהאנדלען אדער אנערקעגען געגעז נעגעל און צייז
 שוק דמען אבער אזוינע פארםרעםער. ױניאן מיט
 זײ אז ערװארטען םעג פען אמ געבליבעז פיל נים

אונםערצוגעבען. זיך זײן געצװאועען גיכען אין װעלען
 יד די ®ון םיטגלידער צאל רn איז װאוקם דער

 פעחד אםעריקאז דער אין םיי געשטיגען איז ניאנם
 די א. אי• סי. דער אין סײ און לעיבאר אװ רעישאן

 נו געקוםעז איז לעיבאר אװ םעדערעישאן אמעריקאז
 םים- א סים גאװעםבער איז קאנװענשאן לעצטער איר

 פיליאן םערטעל א םים םיר קארגע םח גלידערשאפם
 סעדערעישאן די װאם םיטגלידער צאל גרעםטע די —

 איר פון יאר מכציג די איז געהאם איז עם װען װאם
 נים ציפערעז קײן האט * אי. סי. די עקזיםםענץ.

 םון םיםגליחװ־שאפם א קלעיםם זי םארעפעגםליכט.
 םאר־ פיל האט זי אז אח זיכער מיליאן. םיר ארום

o ײח־ מיטגל^ר צאל די גרעםערט n די וױיל יאר 
n איז ארבײםער n קאנ• ד װאו אינדוםטרי שװערער *n

ױ ײגקמס, אונן^העגגיגע  בר*דערמװם אײזעגמז n ו
 דיעדן םון צאל די פארגרעסערם האבען אנדערע אוץ

ער אננעמעז םעג מען סיםגלידער. ב  צאל די *ז ^י
 האם לאנד, איז ױניאנס אק ארבײםער ארגאניזירםע

o יכטrרגוn יאר דאם n צייטען אלע פאר רעקארד 
p ארוס «ח i .אויסזיכםען איצטיגע די לוים םיליאן 
 יוניאגס די װאם ארגאנמאציע םאר פלענער די און

o אין אז ערװארםען מען מעג אויםגעלייגט, האבען n 
n קומענחמ r• פארגרעסעדס פיל אאל די ג*ד װעט 

 דעוי פון ױניאן או־בײטער אויםאמאביל די װערעז.
 אעיןקעמ עןעגערגיש אן אן איצט םירם א. אי• סי.

 באדײטענדען גאגץ םיט ארבײטער עראפלאן די צוױשען
 גרעסםן די אם קאמפאני, פארד די אויך ערםא̂ל

 אױסא די ברעקלען. אן זיד הויבם םעםםוגג״ אנטי־ױניאן
 חדד ארבײםער די םון אישםימונג אן םאדערם ױניאן

 או מעגליך גאגץ איז עס און באאײ לעיבאר דער
 דעם םיז משך אין װערען ױניאניזירם זאל םארד אויד

n קומענז־זח r
 זדז יתיאנם, ל. אװ ו 4) די אנבעלאנגט װאם

 נמר די אין טרײדם קאנםטראקשאן און בילזײגג די אין
 ענליכן און םז׳ײדס מעםאל די אץ טרײד, שיניסםען

 ^ירונגם־ מיט פאדנומעז זײנען װאם באשעםטיגונגען
 אױין קומען עם אח ביד געװאלדיגע א איצט ארבייטען

 זין מערקס אויםלעבונג אז םיםגלידער. נײע םאסעז
 זיכער סעג םען און ײניאגס אנדערע די אין אויך

nד9ם די אין םיםגל^ר צאל די אז ערװארטען  1ישא9
o זאל ױניאנם n א װײזען װידער יאר קומע^ן i p  

צואװאקם. דייטעגדעז

 באװפגונג ױניאן םרייד דמר אין פרידמן װעגמן
 וױכםיג אז ניט, צװײםעל קײן קיעעם בײ איז עם

 בא־ ױגיאן טרײד ר/ד םץ געװינםעז די דינען עם װי
o ײרד װעגונג n פאדגאנגענעם urפיל נאך װאלם ־׳ 

 סד ײנקמ־ םרײד די ױען געװארעז׳ חמ־גו״נס םער
 לטזןפאעשג אנשםאם םאראײניגם געייעז װאלט װעגונג

 דאו לאגערען. באקעםםענדיגע געגענזײםיג זיד צוױי אין
 ױאם אײניגקײט און פריחמ אויף האםענוגגען די זײנען

 • פאר געהאט חאבען יתיאניםםען טרײד םילע גאר
 ױניא םרײד די געװארען. פארװירקליכם ניס יארעז,

o ערב איז אמעריקע אין באװעגונג n גיס יאר גײעם 
 I םיט געװעז איז זי וױ פאראײגיגונג «ו נענםער פיל
צורי̂י יאר

 דאם זײנען םרידען בח^נעז נו פארזוכען אאל א
 איעפלופ* םארשידענע םון געװארען געמאבם יא יאר

 יתיאן םרײד m אויםעדחאלב און אין םענשעז רייכע
 צװײ ךי פון סיחװ־ די םון אירוזי w באװעגוסנ•

ױ מלבימר חמ־ געבדיבעז אבעד איז צדזרים  פריער• ו
r «ו גױיס זײגען םידער׳ פעדערעישאן די r t r• צימז 
 ייי אז לערען,קעי זײ פאדחאנדלונגעז. די באנײען צו

 כאװעגמג ײמערארג די פאחוײניגעז צו גרײט זײמח
די לנמז פריחעו־ זאל נמז אז באז־ינג חװ• אױף

סר, אנו י ■4 1941 י

ם דואל די פון פראגע ^  מרן טרײד׳ מלביגען אמ יונ
 די פח פארשםײער צוױשען םאחהאנדלונגעז דירעקטע

 די אויב םארמיםלונג, דװץ אח ימקמם באםרעםענדע
 וױל א אי. סי. רי אײניגען. קעגעז ניט זיד װעלעז

 ױניאנס, אנגעשלאסענע אירע אלע א« נאר אנחמ־ש, ניט
o״’ אפאזיציע די אןיך i rארגאנתירט חאט זי װאס ״ 
 גוט א פריער פח חאט ל. אװ ם. א. די װאו טרײדם. אין

 װערען ארײנגענומען גלײן־ זאלען ױניאן״ ארגאניזירםע
 אינסעתע• גלײכבארעכםיגםע אלם םעדערײשאן דער אין

 קער• בײדע פון קאנװענשאנס לעצםע די ױניאנס. שאנאל
 די אט באשטעטיגט גאכאמאל בלױז האבען פערשאםםען

 אר־ נױ אין קאנװענשאז פ^רײשאן די זײערע. שטעלונג
 ■רעזידענם פת צושריםט א ערהאלםעז װידער האט לינס
 איז עם וױבטיג וױ אן וױיזט ר9 ר9לכ9װ אין לט,9רחװ
 ספע־ לאנד, פארן ױניאנס די אק אײניגקײם און ן9םריד

םאל. גױם ז9נא*אנאל םװ צײם ר9איצםג רn אין ל9צי
o ז9נומ9אויםג םרײנדליד האט גשאן9קאטי די n ױ* 

 יחחי• רם9פאחיכ האט גרק נם9זיד9פר און שריםם
 גרײט איצט נאד אמ רעישאז9ד9ס די אז רחװזןלט׳ נם9ד
n ר9םיו־ די ן9ײ צײם ר9י9י צו  ripא. אי. סי. ר 
 ז״ ן.9פארהאנדלתג די ז9באנײ צו ז׳9ל9ײ 09 ז9ל9װ

 נץ9ר9קאנם איר באאויםםראגט אויך האט קאגװענשאן
 סי. m מיט ן9פארהאנדל צו גרײט זיק צו 9קאמים

o» גאנץ א. אי. in דער פון האלםונג די געזיח איז 
 ארגאנחײ־ ל9אינדאםםרי אװ קאנגרצם םמ נשאן9קאנװ
 פון סײ ז,9וי9ג אמ ז9קור« אין ר9נטם9 ר9י שאנס.

 סײ און לואים ל. ןאהחש נא9■חמיז־ ז9רדיג9םריה ם9י
 אמ 09 אז טאחױ׳ םילי• יחחידמט־ ם9נײ דעם פח
.ן9אײל צו װאס גישםא זיך .  פאקםיש האט י9מאר ,

 ארגאניזאציע זײן פאר נויםיג איז 09 אז ׳רט9רקל9
ו ױ עדקדשסא «לפ זדלדען ! ם טעז «ידער זדז, זי ו  מ

םרידןז. ן9מאכ קשצען
אײנזװ• יעדער וױ לאגג אזוי אז זיך, פארשםײט

 םח T9P שםאנדפונקם, זײן אױף בלײבט צדדים די פון
 ניס דאך זײן. ניס רײד קײז םאראײניגונג און ז9םריד
o אויף נדיג9קוק n האפע־ פאראן דאך ן9זײנ אלצםען׳ 

 ר9אב איז פאראײניגונג, 9באלדיג נים אוינ אז׳ גיגגעז
 זאל קא&ף ר9נזײטיג9ג9ג חװ* אז אויסזיכם אן פאראן

 אונםצר נען9ק אםילו זאל ן9מ און רעז9ײ שװאכם9אפג
 ־9האם די צחאסצן. ן9ארבײט נחמ9אומשט 9וויס9ג

n ליגם גונג n, ר-9« ניט איז טאוזף, סילי■ װאס 
m גזװ9ג םארביסזװ גליך9ז  m. ־9םי און ל. אװ 

 פאר־ זײן ן9יו9ג איז 09 וזי גרין׳ װיליאם ז9געג ציעל
 אויך העלסעז װעם םיל לואיס• ל• דזשאהן געגגעה

 די ז,9באצמדנג 9נזײטיג9ג9ג די םמ םילחװדנג א צו
 צו־ ן9ארבײט װאם ױניאגס די םון 9קאםיט באראטונגס

 קא־ םארםײדיגונג m איז הילמאן סידני מיט ז9זאמ
 ן90ארא3 םיש. אײן ן.בײ9זי* ז9ש390 ן9ײ .9םיסי

 ז9דינ זײ 9לכ9ײ אק ז9םראג 9נ9םארשיד ר9איב זיד
 ן9שאם זײ ן9«װיש דך םח רעסירם,9פאראינט 9אל
רוגג.9נם9רנ9•ד א

 דרוק חמ• ז9שפיל אױך ^n ם9ײ 9ראלי א
v ז,9י9לאג 9בײד אין ר9ארבײם פײל און נק9ר די פיז 

 זײם צחאםעז ן9ספ9ק צו אויס אפס קוסס עם דרעלכע
 אויס־ 09 איז אזוי בתיס. לי9ב די ן9ג9ג זײט בײ

 בײשפיל, צום יט9סם װאשינגםאן אין אז ן,9קומ9ג
 פאר צחאכממ סםרײקט9ג ר9ארבײט חילץ9ג די ז9האב
 ־9ם m «ו באלאנגמ ױאם די סײ שכירות״ 9ר9העכ

nד n מלאממ װאס די סײ און זtיש9  nא. אי. סי. ר 
ױ װענ א ן9םונ9ג ז9האב זײ  אר• צו ז9צחאם אזױ ו

ץ9ס 9נליכ9 א ז•9בײט נ  םילע אין tt רקט9מ ^
 סוף זאל דאם אז ז9רװארם9 ג9מ ז9מ את ר9«9■ל
 ■9P די ר9איב ixnwar/nyi א צו םיחמ סוף כל
.,םיחװ די פון

פאחןלמנטרס םנזרייקערס און סםרייקס צאל
 װאס רם9סםרײק צאל די און סטרײקס צאל די

o איז געװמ, לס9פארדױק זײ איז ז9זײנ n מװיען יאר 
 ן9סארחז9 נם999ג האם נממ וױ ר׳939קל נד9באדײם

*r און אונגושזיפאז אמז־וסםריעלמ פון צײס ו • 
n 9 o n« םאי ז9רזאכאו יטער.ארמ אױף 9נאכפראג 

i האט פיל .9םליכ9 זייגען ם9י m ז9האלם9ג *in 
 לסען9ז &אכט9ג האט װאס מץ,9ישןמםג9ריל יבאר9ל

 אמר־ ױניאן פאר םםרייקמ צו ארבײגהװ* פאר נויטיג
 9םערסם די פארתאנולתגען• 9װיסס9לאק »יז נונג97
 דודך גןזוארץן לס909093 זייגען סכסוכים אזױגע פון

 אינ־ די באאו־ד. ישאנס9ריל לזױבאר שאנעל9נ דעד
 ס9ר9מסא ר91ײ09אלג m יזא 9אגל 9איאגאלרנא9ט

י פיז  v ניט זאל אינדוסםרי נוגג9כאוואס די is ס״טעדאר י
ji9 געעוטצרם fl,| 9טליכ9 ן9סים9אויסג אין תאס 
■ון ד*ד ויימז סםדײקס סםרײקס. גרױס* ײיגסיגע
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מנװעשןןן ל. װ8 פ. א. כײ דערנרײכוננען מים צופרידען איז דוכינסהי
ר ט9י ^נ  נ•9פאלג ן9ב9ג9ארויסג האט דובינסקי ז

in די ן9ג9ײ 039ססמײט u n n־״T93n3 פיז m אינ־ 
i בײ שןמאל9רנ90 n ריקאן9אמ ר9י םון נשאן9קאנװ 

 ז9װאר9ג ז9האלם9ג איז װאס לײבאר, אװ פעדערײשאו
ארלינס. נױ אץ

 ר9י אין באםײליגוע ר9אונז אויף גדיג9«צוריקבליק
 ליײ אװ ריישאן9190 יקאן19אמ m םמ גשאן9קאנװ
 די — געשלאסזמ װאס 1נא זיד האם 9לכ9ײ יבאר
 19לכ9וי בײ ײשאן,19ד9ם 19י םון נשאן9קאנװ 9שם19

 — 1935 זינם ז9אט1פאז־ט ז9ײ9ג איז ױגיאן 19אונז
 ־91 די מיט ן91י1צוס זײז «ו 19אותאכ 1סי האבית
נגוגג.91אנשט 19אונז פון ן90זולםא
י•1ט 9נטליכ9ם9 וױעיג 19זײ אז1טא ז9זײנ 09«
i װאו >9יק19אם אין בונעז n גייםם ר9אםיש1דעםאק 

ױ אנזיכטבאו■ אזוי איז  m פמ נשאגס9קאנװ די בײ ו
ל. אװ x א

 זיך ן9האב 1מי ז9ײ אז ז׳9רםאנ9ד זיך ם9ײ ז9«ם
 אװ ריישאן919פ יקאן19אמ m אז ז9שלאם9אנג יק1צי

 ס9נאכז* םאן9ג ם9 1םי ן9האב ױני, ז9צם9ל לײבאו־
 ם19פארזיכ אונז האם קאונםיל קוםיװ9קזm 9 וױ
 יון■ פיז ז9יב1ש9ג19אונם בריװ, ז9ל9י9אםי אן אין
 m גי ז919װ ט1נדי9קאם91 װעם ם9 אז גרין, ט19זיז־

 בא־ אין T93iiin39 9נםאל9םתדאמ צוױי נשאן9קאנװ
 אק זײ, פון 9אײג אויםםיחנס און פאליםי ײנקח צוג

 קאונםיל קוםיװ9קזm 9 װאס מאכם, m *י באצוג
 אינסןרהשאמל רירעןונספווס n שעןמס זיד ײאם

 גזױואלם, האממ םיר — נשאנם9קאנװ וװוישזװ ױגיאנס
 קאונ־ םון ז9י*9װ ן9גום9קג9אװ זאל מאכם «ײ 1א

 צו באצוג אין גמזיװ איז amn39 9צוױים י1 םיל.
o n, 19ליכ19י א ז919װ ן9שאם9ג גם9םל ם9 װאם 

 ן9ל9י19םי א חדך 4 אי• סי• די ן9םמ9באק או פאגד
f אייף סעגט אײן פמ קם9ט n r האבען םיר .,מיטגליז 

 ן919וי שאסם9אפג זאל נט90090א m אז לאנגם,1פא
o אנשטאט אז ז,9שלאג9ג1סא און n 19מ זאל קם,9ט 

 ־m 90 םמ אפצאלונג ייםא9ק 19■ די 19פארםאפל
i9 םח סאנאס א נם9ם אײן סץ חװ־ײשאז ir םיגד 

 נשאז9קאנײ שאנאל9ת9אינם 9נ9אײג 19אוגז גליד.
 נסהאל-9 האט 99ל9װ ׳9ײױאלו«י א 19טמ9אנג האם
 19מס9באק צו אזוי וױ םארשלאג ן9באשםיםם א ן90

 ס9וחנלכ באװעגונג, 19ם9ארב m איז םיתנג9רמ
 קאג־ m בײ ן9פארשלאג ז9זאל ז9גאט9לn 919אונז

ל. אװ ם. א. m םח נשאן9ײ
*9 mאין ם1נדי9קאפ91 חאם קאונסיל ײיקוט9זק 

m באוייכם זײן  v נשאן9קאנװ די און נשאז9קאגװ 
 קוםיװ9קז9 בײם אז ז׳9נומ9אגג 9י1א1נ9קאם91 די האט

 םום־ צו םאכט די חח9ײ 19גומ9קג9אװ זאל קאתסיל
 נ•9קאטז צװישזװ ױגיאנם שאנאל9נ19איגם ז9נדיר9■

 אנט09ג 19אב חאט קאונםיל קוםיװ9קזm 9 שאנס•
 oarיוג 919190 ר9אד צװײ ױאו 19פאל *ץ אויסנאם אז
 19שאפ ■תביתח איז שולז־יג חװ9ײ ז9פונ9ג ז9ל9ײ

m יונ 9אפאזי*י  n  oar .םאל אזא אין ל. אװ ס. א 
 m'i39»oio צו כם91 דאס ן9חאב קאונםיל m ם9ײ

 לירעז9אי 19J9? ן9ל9ײ יעיאגס 9ט1גדי9םוס« די די.
 19?סט9ג m *ו קאונםיל פמ לונג1חאנ m 19ג9ג

 9ם1י1נ9סום« די פוץ ז9גאט9לn די 19אב ,1נשא9קאנװ
 m 1אי זיד באםײליגזמ 1939P גיט וחנליװ oar״’

שטיםזמ. אדער 1נשא9קאנײ
 אס םטם9בא? שםאר? האס יע1גא9ל9ד 19.אוגז

o 19ג9ג 191193 איז דאס וױיל ,3mn39 די n -פאז־

 האט93 היבןמ 1מי װאס ׳יגתג1נ9שם1פא איז 19כ9שפי־
ײני. 19סצ9ל ?אונםיל ?וםיװ9?ז9 םייח

o ״םראץ n רמידא פמ1שא 19אוגז 19איב ,19אב 
 1919בים 19אונז 19איב אוץ ױגיאניזם דואל *ו 19װיל
 9393אײ n9tna 1אי ױגיאנס 9א«אזיגי םיט פאחנג19
 נישם 1מי 19האב צװ־יק, יאר 9םליכ9 מיט 19רײ
 די פון קו־אםם די אימאי־ימװ גאגצזח 1אי נט9?93
anin39 m 1פא 19גם9ום31א

 לײכ־3 אח אויםזמוגגזמ די אט 19ל9ידענצושט1צום״
 שאנאל9רנ9איגם 9נ9שלאם9אנג די 19באשי« צו צייםיג

9ip9 o «ת מאכם פח םיםבמיממ 19393 ם3יא3ױ n־ 
 ד-39אם 1א 19שלאג931םא 1םי האבזמ סיל,3?אי ?וטיװ

 צו כם91 דאם 19האב זאל םיל3?או 191 אז נט,9מ
 1א« שולדיג 1931093 19ו*9ײ מאם ם,3יא3ױ ן91נדי9םוםפ
שאגט, צוױשימ 9ריאד9י m פאר יזם3יא3יו דואל  ?אט̂ו

 כם9ר דאם הא̂ב 19זאל oar'» 9ט1י139םוםי די 19אב
 שאן,39ײ3?א 19?םםm 93 בײ 19אם1טאו־ם זיץ *י

 פו־ פים אייל״ 19זײ 1919ײ 19ום39אויפג 09ײ ם9 װאו
כם.91שםים 19ל

 פח רשאפס91םי די וואם פארדדיםליך, איז ס9״
 אתיס־ ים3 האם לײבאר אװ 1ישאיר919פ 1רי?א9אם דער

o אם 19ם93*ו3א קײם3ודײםזיכםי 3ט93 19יױז9ג n 
 1שא39?אנוי 9קטט93 די אז ׳19האם 1מי .039&1390א
i 1םי n חװ9ם9אױםב ס9ײ 1רײשא919ש WI90 o n 

nם3אי די אץ מד 19?זאפ1וױ 190 א 1סי ז9ס9  ײ
___________________2_____ .9קראםי

 m פיז 33דלי3הא m םים אופו־ידען 19זײנ «מיר
^ילאחח 33תסי9?9טי~ר3א m ר9איב 1שא39ײ3?א  נ

זי־ •193שלא93פאו־ האט שאנאל9319אינם 19אונז װאס
t 19באגרײם 19כ o, מ 190933א דאס בלױז אז» m 

o 19393 ים3 אד3 09ײ 9זאלמי91 n די ?לא■ 19צם9ל 
 מד 1919װ װאס ,oarיונ 1פי 191םיםגלי און 9אםם9ב

o 3י139אט11םא כאפט n מיםגליז־ער די װאם 19«וטתי 
t .1939393 זײ 193הא o ט,3רצײ9איב 19אב 19זײנ 
 שרים א איז 1שא39ײ3?א m סיז 3דלוג3הא די אז

 19אויםטרײסל ם9ײ אמ 3ריכםע 193י19עהm 3 איז
93 o nפיז 19וױס m אטגוהוײ ׳33ו39כאײ 190931א 

 אתיס■ םת 1909ל3א1« די פאםראכםדן 1900319 193
n 1 190שםײ ’O 1W93ל9ײ <19039&9ל9 9אל לי 19יי 
זי. דיםיחת91דים?

 צו 193ײטרא3 93טלי9 יי אם עפאכם3 דיג393«הא
i933W”i3 די in 3 1פי m1נשא9קאנװ ם3ארלי מ. 

r 19האב o m  t o 91?לא אוגזןו־ עלפילען פרובירט 
מ ד1סיםגליי ■לימו y י m as 19DTU m 

 אמזד m פמ פאן m 1903» משפזזה 19093או־ 193
 חװ־נדט חאמח םיל לײבאו־. אװ 1ײשא19ל90 1רי?א
 האממ מיר װאס 1אופ 190093 1אוים ס1פי9331ײ אייד

o n  B39P93 1939393 131א האט 09 װאס דאט,3&א 
 19װ י,3ײ 19צט9ל 1נשא9קאניו שאנאל9319ם3אי אונזזװ־

pn זיך 19אנה טיר n 9190 1א 19שלאם933א m־ 
•1ײשא1

,t o 9אל װאס 19צופריד אויםריכםיג זײגזױ ap־ 
 אװ 1ײשא1919פ 1י?א19אמ m 1»י כוחות 9סםרו?םיװ

 190ippn»־ 1913» וײםם3בא חארפױג האמת לײבאו־
 םדײד פזץ גײסם »ק 19ום39אױפג ז3או האפען און
i9pip t ידליכ?ײם.1פ 1יא3יי o צײט א גו פאו־אױס 

 אמ ג3י39אװ3 190931א 19?ם1שטא1םא פיל א םץ
r « i9 W P 3רתאל93אי iap’*nw m ןשאיערײפצ 

19m *ו 19TB דליך39 ט9ײ 93ל9ײ לילכאר, א״  m
םשפחה/ או־ממחװ־ 193י?א19אם m פח 33ו3י3פאראײ

i93ynoon *193זײ זײ פון 9םם3וויכםי די ן.9?ומ93פאי 
?רײז־ די 1אי 19בײם1א די פח םםרײק m :ז9ײ93
 ם1י1933א 193תא 9װעלכ י3?אספא אויםאםאביל 19ל

 באלו ם19וי19ג האם אוץ ר9יים31א ל39סױז 56 אלום
1אי 19ײט31א 193לא& ד39םויז 15 ;190א3סא צודײ

 א }שכירות 919391 םאר 1ארעגא אח װאשינגםאז
a לי פיז סםלײק is״i n  r*  i9u יל■3 שי■ אל19י9פ 

 m תש.; 4 י,31קוי םץ קאםפאני זדײדאק און 33די
 oonp יר9 וואלטי די אין 19*•בײם די 1פי סםרײק
 אנערקעטנג. ױניאן איץ שכירות 919391 פאר י<3קאס«א

i n די און ג9ם לף9גװ 19אלט1933א האס םטוײיט 
̂זאו״װ• האממ 19ײס3אר  ססרײקס צאל 9גװיט א ג
 939TרשאB 1אי רס9םיםםם די געחאש יאל דאס ן93הא

 19?וס931סא אױך איז סםרייק וױכםימר א שסןס.
919391 1סא דוםםזײ3אי 3פײנינ91 אלוםינום m 1א*

אויד 193זײ 09 .191יזא93 193װאי93 איז מאם שכיתת
r’ צאל א יאר דאס 19?ום93םאר ip ’io m םםרײקס 
 ישאן919ד־פע m םח לא?אלם 939פארשיד ן9ישצװ
 .oar״’ 4| אי. סי. אח ל. אװ פ• «• צוױשעז און
 פיל 1ײ993 םםלײקס צאל זײ את ר93א אלגמיין 1אי
.1901אײי039P93 9 האם 190 װי 1939ל9

 םרייד m פון בילד דאט טולצען אק איז אס1
 193זײ דאס איצס. שםײם 09 וױ .33גאװעט יינקװ

n rp a די װאס פאאח,רבח את ז933וײיבד3מ־ח לי 
o ייץד אט193 19האב יוניאנם n יאר. 093933פארגא 

 ,039של און גום יאחח• 9אל וױ *ar • געחזװ איז עס
 193זײ i9BBtp 9סט3וױכפי ױ ס.93לא19גיד איז זיגען

 ־03א איז םום םים •ouipn m אץ פאראוים אך3
 יאן3יו סױיד 19יקאנ19אם די 03919אג3 שלאטעטדיט

19139B1P3S O 33י39אװ3 n 1941 1יא
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 אז איצט גײען וואם קאנםערענגען, \
 באארד דזשאינט דרעס דער צווישען

 דרעס סון אסאסיאיישאנס די און
 יארק נױ אין מאנוסעקטשורערם

 אין אגרימענט נײעם א װעגען
 ליכט שארפען א ווארםט טרײד,

 אומשטענדען געענדערטע די אויף
 גע־ גאנגעז אין האט וועלכעס אינדוםטריע, דער אין

 nyoyans די גװישען סארהעלםניסעז די סײ ענדערט
 ױניאן דער פון גוגאנג דעם סיי און בתים בעלי און
is טים שייכות אין פראבלעמען, אינדוסטריעלע די 

 און באדינגועען די אויף תאבען די װאם וױרקונג דער
.nyoyans די פון םםאנדארדם לעבענם

 אויף באגרענימן זיך זאל ױניאן די װאם אנשםאם
 םון באדינגונגען און שכירות שטונדען, ooyans די
 א אױסארבעטעז און שעפער די אין דרעםמאכער די

 די גאר לייגם םארבעסערונגען׳ סאר פאדערזנגעז רייע
 אויף םארוי״אנדלונגעז די אין געװיבם הו־יסם די יוניאן
 פארגרעסע־ וױ •ראבלעמך, אינדוסטריעלע רײן אזוינע

 יאר־ נױ די געסאכט.אין דרעםעס po פארקױף דעם רען
nyp ,דיסקאונט, •ראדוקאיע׳ םון םעםאדען שעפער 

wa am און קאםט אוחנרהעד ריםיילער^ די גימ 
 באטראבם איצם ביז זײנעז װאס •ראבלעםעןי עגליכע

 מיט אליין, בתים בעלי n פוץ זארג די אלס געדוארען
ira װעלכע i' n ניט. שײכות קײן חאם

nyan, די זיגען אין שטארק ױניאן די האט ns* 
 פארטרעטערין די איז יתיאן די באדיגגמגען. בעטס

 פארבע־ או איז אויפגאבע איר און nyoyans די פון
 *ײט די װען םארדינםםען. און לעבעז nyn סערען

 בתים בעלי oynn די םיט אגריטענט oyn באגײעז פון
 דער ®מ םירער די האבעז ,onyoayyanyn זיד האט

 נוי־ די מיטינגען פארשידענע בײ אויפגענומען ױגיאז
 פראגען די אגרימענם. דעם אין ענדערועען םיגע
 םי־ iraipyipy די בײ געווארען פארהאנדעלט זײנען

 אנגעשלאםעז זײנען װאס לאקאלם, םיר אלע פון טינגעז
 פון םיםינגען בײ ;באארד ינמחשא oynn nyn אן
 מעגעדושער גענעראל דעם םים מעגעחשערס לאקאל די

nyn po בײ ;באארד חשאיגט nyn דירעק־ אװ באארד 
 אױסגעגומען האט זמע ג?ז.יגמיט קאללא בײ ;טארס

 וױ מיטלען פון קאנטראל; בעםערען ®ון •ראבלעםן
 װערען מאס םיגישערס םון פראגע די לײזען is אזױ

 און מאשינען חדן־ ארבעט nyn po ארױסגעשםױסען
 און טאון אװ אוט פון קאנקורענץ די ;םעטאדען גױע

 ■ראבלעמען ענליכע און שעוער גארםענט קאסען די
 דרעס־ יארקער גױ די מאס ®ח שװעדעקײטען, און

 געלײגט את אבער געװיכם חוייט די לײדען. םאכער
 ברײםערע די אויף נאר פראגע, דער אױף ניט געװארעז

o* ביז סלעגעז װעלכע פראגעז׳ איגײםטריעלע r בא־ 
 בעלי די װעלכע םים •ראבלעמען, אלס װערען םראכם

 f עס קוטם וזי אטגענען. זיך דארפעז אלײז כתים
 גענעראל געגעבען האט דעם אויף ענםםער חנם

 ונוױי ערשםע די בײ האכסאז דזשוליוס מענעדזשער
 םים געװארעז גןהאלטען wan װאס קאנטערענמז,

 אק אסאסיאײשאנס םיגף אלע פיז סארםרעטער די
 אוים־ געװאחנן געװידמעם זײנען װעלכע איז טרײד

•ראבלעםען. איגדזםםריעלזנ אלגעםײז n שליסליד
 די אז איז׳ ערקלערונג האכםאנ׳ם ®ח תםצית דער

 ערשםענם איז יוניאז דער פון שםעלונג געעגחנרטע
 אוץ ארבעטעו־ די פון באדינגתגען די וואם ךארסאר׳

ynyn זײגעז כתים בעלי די םים באאיחונגעז nyn־ 
 פאר־ און אנהאלםען דאם װאו •ונקם׳ א is גאנגען

 חענגם דרעסםאכער די פון באדינגונגען די בעםעדעז
ms Ml און סםאביליתטניע דער אז טײל גרעםמת 

ח מנאעד אלט אינתסםריע תד ®ת גגבאסעײטאר  י
 דדעס דער ®ח געבוי מנאעד דאד וױיל אװייסאגם,

 ארבעם־ די אז אזױגאר, איז קא־ק גמ »יז וױנדוסםריע
ד מ  אינ־ די לײזעז נים קיגיז *ז גים זזילןן •לײז מ

 זײ מויײגליד םוען דאם װי לעסאז,אגיר טסיײולויד
ק ■סגןבאפחון m י m .9ײנק די אינדוטםריען, 

ז w *ו אױטגאמ איר יי rm p איגטע־ לנגןנם די 
ו םי י n די •ח י ag a o r n, ד אח מ רי T ת fix m rm 

 טארגץ- נױטיגא יד אס אזױ וױ 49ײ דאם ודײזץן *ו
ויוייון. urn דאדגדי קאנאז םאדרגגאז

 כאטש אז אנגעוױזען, האט ביישפיל, צום האכמאן,
 אינ־ אייגצעלגע גרעםטע די איז אינדוםטריע דרעס די

 יערליכער איר און םטייט יארק נױ אין דוםטריע
 עם איז דאלאר, מיליאן 400 ארום אן טרעפט אומזאץ

 אונטער־ אײנצעלנע אזויםיל צװישען צעווארםען אבער
 זינען אין בלויז האט וועלבער פון יעדער נעפוער,

 וואם קײנער ניטא איז עם אז אייגקוגםט, אייגענעם דין
 אינ־ גאנצער דער םון םערמינען אין םראכטען זאל

 מער־ טראכט אוגטערגעמער איינצעלנער דער דוסםריע.
 קען ער וואם פראפיטען באלדיגע די וועגען סטענם
 אזוינע װאם קאנזעקווענצען די וועגען נים און מאכען
 אינדוסטריע דער אויף האבען קענען פראפיטען שנעלע

 קורצזיכטיגקײט די אט איז עם יארען. םון משך אין
 םערסטע די צו געפירם האט וואס בתים בעלי די םצד

 חאט עם ליידס. איגדוסםריע די װעלכע סת איבלען׳
 דורד סיםטעם, חשאבער־קאגטראקטאר דער צו געפירט
 האט הבית, בעל אםת׳ער דער חשאבער, דער װעלכער

 םאר־ יעדע ארונםערגעווארםען זיך ®מ לאנג צייט א
 די פאר און ■ראדוקציע דער פאר אגטווארטליבקײט

 גע־ האט דאס דרעםעס. די אויף מאכען וואם ארבעםער
 װאם קאפיטאל, קלײנעם אוםפארגלײכליד דעם צו סירם

 סאטפע?־ דדצס י1 אין אדײנצוגײז זיד פאדעדס עס
 פער דאלאר 400 ארום בלױז — ביזנעס םשורערס
 דרײ פון אנשטאט באשעפטיגט, װערם וואס ארבעםער

 עם װי ארבעםער, «עד דאלאר טייזעבם זעקס ביז
 אום־ אלע די . אינדוםםריען אגדערע אין זיך סאדערט

 אנ־ זיך זאל עם אז דערצו, געסירט האבען שטענדען
 וואם איבלען אלע סיט שעפער קליינע מאסע א פלאדיען

 םארעל• דערטח. קאנזעקווענץ נױטווענדיגע א זײנען
 פאװיאלטונג. שלעכםע םעטאדען, געשעםטם טערטע
 געלט און צײט פון םארלוםם אדוחנרםײזעז״ אין מאנגעל

 קאנקורענץ שניידענדע האלז א פראדוקציע, דער איז
 רײ די צו דיסקאוגטם גרויםע אין אויס זין־ דריקט וואס

 ״ריטוירנם״ צאל גרויסע א צוריקנעמעז אין טײלערס,
 סון םערםעל א םאר פארקויםם דערגאד װערען וועלכע
 די אז נאםירליך, איז סיטעם אזא אוגטער ■רײו.

 םיר־ פת •ראצענם דער סירמעם״ ®ח שםעדבליכקײט
 אויםגעגע־ װערט און ארויס יערליד פאלט וואם סעס,
 רײםט דאם און גרוים ל9גrנnרא«אi זײן זאל בעז,

אינדוסםריע. דעד «ון רססרוקסי גאגצע די ארוגטער
 צײט דער ױיד זיד האבעז זײט, צװײםער דער טון

 און כתים בעלי די םיט ארבעטער די ®ח באציתיעעז די
 ארבע־ די וועלכע םיט שװעריגקײםען, װיכםיגםטע די

 װען ציים׳ די געגיםען. ראדיקאל זיך, ראנגלען טער
 קעםםעז געטוזט האבען זײער און ארבעטער די

 ארי־ איז בתים, געלי די מצד אנערקענוגג זײער םאר
 זעל־ םrא ױעם עם באפעסטיגט. איז ױגיאן די בער.
 די םארניכטען וועלעז צו חבית בעל א אײנפאלען םען

 דעדגרײכעז. ניט ער קען דאס אז ודײס״ ער װײל ױניאז׳
 •ערםאנענםער אלס אנערקעגם אחס איז יוניאז די

 איבלען, די אינדוםםריע. דער אין צד ױיכםיגער און
 םער נים איז איצם׳ לײדען דרעםםאכער די װעלכע םמ

 שטוגדע, •ער שכירות קלײגע אדער שםתדען לאגגע
 זאלען זײ יאו־ ײרמ ארגעם גענוג אק פאגגעל גאר

 גע־ זיין זאל װאס אײנקוגפט, יערלימז א חאבען קענען
 דער־ צו דאם לעבען. אגשםעגדיגזמ אן מאכעז צו נוג

 דער אז ערשםענם, :זאכעז צװײ נויםיג זיעען גרייכען
 קאגקד די בײשטײן קענען זאל מארקעם ^־קעד גײ

 גרעסערעז א קריגען און מארקעםס אנדעחג טון רענץ
 פארקויפם, װערען װאם דרעסעם, די פון ארבעם חלק
 זיך זאל דו־עסעס פון פארקויף דער אז צוױיטעגס, און

ארבעט. םעד זײן זאל עם אום סארגרעסערעז.
 און ארבעם די אײגעגםליד איז דאס אז אםת, איז

 האם אלענפאלט, בתי̂נ בעלי די פון פוגקציע חױטם די
 גע־ װאלס אינדזסםריע דרעם די ױןן זײן, געדארםם עם

 פאראנסי םיט אמדוסםריע ארגאגיזירםע גיט א ייעז
 *91 ד9איצטיג ר/ד בײ ו־.9מ9אוגםעדג 9װארטליכ

 גיסא איז אמגר 9אינײסטרי ד9י טון ײטקיט9סילש<
 ניסא .9איגחױאטיװ 9גױםיג די בווים לי9ב די בײ
 דאס זאל װאם קעד״נרשאסם, פעליסאראגסידיפא די

 *ון גורל *יפן ר9ו־יב9י »־ט*לט9 ז.9ננ9ת9את«
ײ  קזװי־ 9ארגאנמירם גום 9אימציג די ־־־ ײגקט י

יטײסניא י9י אין ם9י ז9װײז צו — 9י

 אנ־ אינדוםםריע די צװינגען נויטיג. װען און וועג
 און םטאביליזירען אויף מיטלען נויטיגע די צונעמען

 אינדוםםריע, דער סון אומזאץ דעם פארגר׳צםערען
 לעבען א מאכען קענען זאלען ארבעטער 85,000 די אום
טרייד. אין

 אייםגאכן דער צו צוגעםראטען איז ױגיאן די
 אוםן. װיםענשאםטליבען און גרינטליכען א אויף אירער

 אין איניציאטיװ, האכמאנ׳ס פרעזידענט וױים אויף
 אץ אונטעחוכוע גרינטלאכע א געווארען דורכגעפירט

 םעטאדען לאנד. גאגצען איבערן אינדוםטריע דרעם דער
 קאוײ םאתואלטונג, קאסטען, ארבעטם פראדוקציע, םון

 זימען םאזעז אנדערע אלע און םארקויף טאליזאציע.
 די עקסםערםען. םון געווארעז אונםערזוכט גרינטליך

 גס9םונדאם ביזן ארוגםערגעריסען האט אונטעחוכונג
 געװארען אנגענוםען זיעען וואס אבערגלויבענם םילע
 עקספלאדירס ביישפיל, צם האם, עם מש̂ד תורת םאר

 שעפער. גתיםע קײן גים האט יארק גױ אז טעאריע, די
 I פאראז זײנען יארק נױ אין אז באוױזען, האט עם

 זיי צוױשען און םירםעם װיכטיגע צאל גרויסע גאגץ
 אנ־ אוםגעםער טוען וועלכע ®מ יעדע זעבציג׳ ארום

n א בתגעם דאלאר םיליןה דערטהאלבען r ײדנ• אין 
s' שנים• is ̂ויפמ פירםעס זעטגע די פון  אי•- פאר פאר

 צעקלאפם ס׳האם יאר. א דרעםעס דאלאר מיליאן א בער
ױ אין אז םיינונג, אמענומענע די P נ i r קsנsניס זיד ז 

 לענגעתד א םאר ביזנעם אין םsםירמ קיין האלטען
o« 73 אז באװיזען, האט עס צייט. js « n אלן ®ת 

o דרעםעם׳ r i נױ אין געי^־ען ®ארקויםט זײנען P IT, 
 פוסדג און דרײ די ®ון ן5געוואר פארקויםט זײנען

 בתנעס אין זײנען סrו ®ירמעם, די םון פראצענט
 צװאנניג אח זיבעז 5איבעריג די םער. און יאר דריי

 צזױ■ טײלט5םאנאנחמע זsװsג זײנען ביזגעס •ראצעגט
o■ םערציג און זיבען די שעז is s s i ארײנגעקומעמ גײ 

 קאםד דער אין נאלאנגען וועלכע םון ®ילע ®ירמעס,
 וױ פארטריקעגעז און אויף קומען וואם די ®מ גאריע

 וױכטיגןד נאך איז ימם עײ• ®וילער אויף שװאםעז
s האט אונםעחוכוגג די װאם דאס, איז sשמsטsדי רט 

 העסנפ בתים לי5ב די ®ון פראפיםעז די אז באהוייטונג׳
 װאס ירײזעז די צו פראפארציע םארקערםער אין אפ
 8דא .ossns דער פאר םלאכות ליsב די צאלעז די

 אויפטאנןן פאר צאלט nsrnc ווײניגער ױאם ןז הייסט,
 את ער׳ םאכם •ראפיםען גרעסערע אלץ דרעס, א

cnypnss : ױאס ns nso קלך אלז ארבעט פאר צאלם 
nyj די זײגעז ■TSO'®sn װאס ns .טאכט n אונצמד 

m זובונג. s ,ם̂מ פון ,אז באוױזען האט בײשייל 
 לאיז זעלבע די ■חמ־וצירעז װאם ס,nsnעקטשוcמאגו

ososn i — ו אלעז8 און לאין $237 די« םגן  או
vfm פוײיז זעלבע די  ossns א פאו־ osnn, מ־ זײנען 

 1« סענט דרײ בלויז געםאכט האבען וואם 5אזויג
osnn איז דת־כשנים אין n s i'M סעגט 19 געמאכט האם 

ױ שיד,nאוגטע nsn ײמשגים. איז osnn ®ח  געזאגט, ו
 זײ *ון y/yr װאס «רײו, דעם אין ג*ווען נים איז

 1« קאסטעז די אין *up ,assn* nso געצאלט האט
 גאגע«$ האבעז זײ װאס דיסקאוםגם, די איז אווע^עד,

י אוט םײנם, דאם ענלאכעס. און סnsיטײלn די י
is נײ V r  onsm«rops®uso n spn r באשטייז קענען 
 םאקויפזז און םאו־קאטס snsnui סון קאנקו^נץ די

ososnn nso ױ גױםי^ נים איז ■ראטים, טיט  פיל| ו
ops®^so״Dnyni י אז םענח׳ן״ r*® גײ י n  n sp n r 

nsMP פון או־ונםע^דעז זאלעז sns*n ייי־ אמעםס• 
 אי׳א* דאס נױםיג איו os *HP באדיגגוגגעז׳ און זען

 H9D93 און פאחואלסונג םעאיגע nso $ שםעלעז
r• ®ח םעםאדעז s p m n קוי̂ן1פא און

 גרימד א פאמעלײגס םאקע חאט יתקמ די און
 1ל9איגתסםרי די איז ענחמײנגעז ®יז $גױם«י ל*ב<
is װאם אדען,סעס r u r י איז וחמ־אז שמלם9אײגג  י
י יונקא די אונםערגאםומעז. דראם nspnr גײ  1י

im די םימװהעליאן גתיס am  warvrixt• ל  י
 ד דק םוזאן דעם אין סאקטארעז «<ױ«ס די אבזמ־

nsa9» o ssn i, די onya»mnאיז מנופמםשזדארם ׳ 
”sns ײח־ זײ, קאנםחמםארס. t ר אסאסיאײשאגס׳ ן  ז

jr« ®ח BtnunB די דװמירעז *ז אעעמעז ®עז u p 
w 9איג9® ז9ל9«גטוײ ׳9איגײססרי די ניזיראז rm• 

,9ם ר1ק$ן אוז באציהתגלז יושד׳דיגץ ן9ל9אייגשס י

 אום׳יוש^דיגע זsלויבnsד נים און זיך ןsצװיש דאציע
o מעטאדעז האנדעלם r i 5אינדוםםײ די תאיניחנז, 

 tsnsos*anso צו םיםלעז n ן5געפינ isonsn וועא זײ
 די םאי־אײניגען און צחאםעגשםעאלעז דורץ nשעפע ךי

 די ®ון קײנעם ״onsn שעדיגענדיג גיט שעםעה קליעע
 -ns®nsp א אײנשםעלען דאו־פזמ ײעלעז זײ צדדים.
 און אדװעתייז*ז םיט בן5ג8א זיד זאל וואם שאםט,
 איז דאם אם םאו־קעט. nspns' נױ דעם אםעז1פתא

n געווען s i מ תםצית® nsn אינדTסםnיsלעosnasn* n, 
 פא^ע־ האט האכםאז nדזשעsנsם חשענעהאל װאם

 אלם אינײסםוײ?, nsn םון nsosnonso די nso לײגם
^ nsn םון פאדעתנג וױכטיגםטע ךי  osn אין ױנ

אגתמענט. גײעם
 אוים נים לידnנאטי שליםען is^nynso הויםם די

^ן די װאם ,isannsn?: םפעציעלע די  vt זוכט ױ
 זsמsאבלnם װעגען ,oayo’n^ נייעם דעם אין קריגען

 5געוױס פון לײזונג די אח קאנםז־אל בעםעתמ א פון
Tso«prnm• בא־ די װי ■ונקם פאדעתעעז, די 

 קאגטחמ־ און ons3r®n די ®ח םאדעתגגעז זוגתמ
 לט5פאחמ»ד איצט isnsn ,snsnas די צו אימע טארם

 אפגע־ זsnsװ װאם קאגסע^גצצז, באזונדע^ די אין
 יתקמ• nsn םיט גח־יעז באזוגדע^ די צווישען האלטען

n דעו־ s^ u y און פא^אנדלונגען די פון אויסגאנג 
nyn מ וואיילזיק® rn o o n rs  nysup nyn המגט 

nws ̂עםסגעבעו־ די וױפיל אויף אפ  ט־ײט זײנען א
ליכונג nyn nso tyoysns את אנצונעמען  ®מ ®אתו̂י

nyn ̂נראם, הויםם  פא^עלײגם. ר״אם יתקמ די װאם פו
 nyn פון םליכם הויפם די אז םען׳ ־ף1דא געדעגקעז װײל

 םאו- זי מסען ,nyoyans די אז מן, צו איז יוניאן
sno^ »?זאל ?vm די סדײד. איז לעמזז « מאנעז 

 חונ־ זאל דאם אז מעלן, nyoya אװדאי װאלם
tynyn on'oya מלעז טױד את אדים אלע אז אזױ׳ 

r®nyi .די אבעו־ אויב יראםיםיממ *nyayaotjyan 
p זאלען n״ t״ny איינגyשואnניט בלמדקײם און טקײט 

י װעם ,osnun■ די אט דודבפיחנן תולאזעז  יינקמ י
 yjnrs אויסממפען איז םאדעז־עז -is זײן גמױואומעז

nso lyuw'nsa זײ אז ײעםמאמה די TyVr קענעז 
n, גאנצעז פאוץ »*מט 1זײע סון לעבעז א טאכען r
----- -----— - - - - - -   ~ M t l k  m m L u M ן מאנאטען. עםליכע אחגעט בלויז האבען זיי כאםש  ווי

מו־, איז זאך  אײגקונםט, דח־כשניט ny:*ors nyn אז זי
p נײ איז ny3sooynn א װאס n r מ םאח־ינט ר n יו r, 

 װאך׳ א n^ אכמז nysyaow ®ת חמשניט א
n »ון געטג ניט וױיט איז y rr ניט יונקח די קען 

ט נאך זאל אײגקונםט דעו־ אם אז ן,yזsלnyד  פאו־קלע̂נ
iynyn ײח־ yrnynp פתיזעז ynynis nyns קאנ־ 

.oroys

 אונ־ «ר6 $100300 נירט ־m מאוד רימװערי סלאוס
סעחוכוננ

nyn פון קאונםיל עקזעקוםיװ nyn קאוט נעשאגאל 
nyiupn און  mo לעאםעןםײ זײז בײ האם באאזיד 

 דאלאר טויזעגט onywin ®ח םומע די אסיגגירט טמג
»nyn ns אים• דעו• װאם אונמחוכונגnsשyםשער־ ל 

 קענעז צו כדי ®־ײד, זדץ תמסיחנן •run nypsװ טאן
lyayao'ms סוגק־ שטתים די וחנגעז עגםשיידונג זײן 

 טײל א אגתמענט. ןyיװopyלsק נײעם oyn אין םעז
 א אימשטעלט סאר גײן אריד וחנט םוםע nyn פון

•nrowsony קאגטחול nyaui די ■rspnsn קװע־ 
 איממ־גע־ איז םאנד nyn איגדוםטוײע. nyn אין לעז

nyn vt m r w  ivw *םםאביליזײשאן אװ באאח 
ײגי». nyn ®מ םאו־לאנג אױםן קאנםז־אל און

 ,nsrisp’n די װאם ,nsלsד םומעגם onynrun די
nnnsa ם, האם  בוד־ יעז־ליכען nu« פון קוסם אםיג̂נ

 קאנםר די פון פאו-קויף oyn פון קוײגט זי װאם ,oyזש
onyo טממנאיז די כאםש אױבעלם. *־אטעקטיװ 
 enynseya, האם ײגיןמ די װאס דעם ®ח ני־יל S נלויז

̂נ פמאנציעלעז־ nyooyna nyn nyas עם ייז  בײטו
®tyonswy ns איז עם װאס באדינגונגלז, יתיאן די 

געזאתמ. גאטאכט לעצםענם
 מד־ חשזגגט־אל סימבעמ, אלnיש וױיס־פז־עזידענם

 מד האט ,nnsjp דזשאיגם קלאוק nyn 7» סענחשעד
 19למ אין שוייט װיכםיגען אלס באשלוס oyn גוײסם

אינתסםרמ• nyn ■ון

 םומע ynsosni םיל א אז דענקם, יוניןמ די ״כאםש
 באאװ דער nso װע^ן באשטיםט oonsnya האט
 גע־ nyarnj האט — לsnנםsק את םםײביליםי אײ

 יט.nשnsם nynayo״ns3 א nyas עס איז — מגט
 אויםצואװאז־צ־ יוניןמ nyn םאז־ םאמן םעגליך װעם עם

 קאנקוחננץ ny׳דיגnױש גיט ®ון קװעלעז סך א לעז
 דעם אנצוהויבען םאכען מעגליך װעט און םרײד אין

 ־sno onsoo םשעין די פון איבלען די געגען קאמף
y'spnn.

 פאק־ ynyn:s די מיט מיםצוז»־בעטען .זוכענדיג
 אנגענומען ייניאז די האט אינמםםז־יע, nyn אין םארען

̂נ. שםעןnע דעם  או־בעט nyn מיט אנגײעגדיג בײםי
 באוױמען, nyas וועט באאו־ד, םטאביליזײשאן nyn פון
 אנגע־ האט זי װען ג^עכט געײעז איז יעיאן די *ז

 צו םומע גתגסתג פיל א זיך onynso עם אז וױזען,
אמעט״. די םאן

 איינגע־ איז באוואוםם, װי ^snoas? אוו באאח־ די
 ־,nas איצםעען oyn באנייען ביים nrupiyi שטעלס

 שםױ גענויען א נאך װעם און טױיד, קלאוק אק םענם
 אגרימענם. נײעם oyn אויםארבעםען דארםען דיום,

 די פראבלעם, nsoo םשעמ די איצם אונגמרזוכט זי
n® סון קאנקװ־ענץ iw לאין ביליגע די טאון, אװ ארט 

oyruj, און םיסםעם פראדוקציע די ynynas ־אגען® 
nya>s בים זיך האמן צדדים די װעלמ o:ypya איי־ 
פאז־האנדלועט• די בײ ניגען

 ב»ױכטעט סאמאנע וױיס־פרעזידענט
ברוסלין. אין פארשױט

 פון nyr*nnymo קאטאגע, אגטאני oiyn’tyno*װײם
nyn בתקלינעז־ m sonyo, א »ײינגעגעבען האט 

 nso רעסארםמעגם זיין פון oyans nyn װעגען באוײכם
t לעצםע די o ח אין סאנאסעןTלrמםבוn,בענםאנ־ ג 

 באריכם, דץ לוים .Dp’nco’n גתגזוױל און הוימט
^די האט 'i r איז םאוישריט גודים געטאכט ns nyn־ 
^ שמעלעןנאײ סון בעם  באדינגונגען אי־ז קאנםראל יונ
שעפעז־. ד אין

 נטsמyגrאי יוגקמ די האט ׳oa’nsa oyn לוים
 םים םױזענם אכט פון סומזנ זײ מאנאטען פיר וײ אין

 נים בעק־יעי, nso בתים, געלי די ®ח nsלfד ױינציג
̂צאלטזנ  nso סתים מלי פון עחאץ שאדען פרײזען, ח

oyn lyoynonyam און אגוײםענם nyrapn nso אי־ 
 ײח־ זײנעז װיזיםעז שאו חוגחנרט 21 איבער בעלם.

 אגעג־ במגעם די סוץ גזװואמז געםאכט סאגאטען סיר די
י 180 געװאחנז אפגעהאלםעז זײגען עס און טעץ  מ

 געװארעז oomaya דינעז onyaoyo 283 םיםיעעז.
oayrna nyn is קאמימ n  Tsayna nso ^ רולם• יונ

3 nynתקלמny אפיס turn אויך *Oroya און 
on'o אומקאנט־ די געגעז קאםסײן טעדגישט אז אז 

njw® jnsavVsn אין nyn באדײ* םים טעוייטאתע 
̂סא̂ל םענדען n אזוינע פון צאל זײ ז iw r האם 

 is nyo^ 40 פון onyajrtpnso איצט ra שוק זין־
ט און oyans זײ פאו־ osyr ײבקמ די .15 לויז3  מ

nyor® yosy» n תען נים  ra סון onso oyn וחנלעז 
jynyu lyosnyao'w רוקלין.3 איז

nyn אויך האט אםיס מײקלינעו־ S lyayayams 
 כםדר lyaynanso װאס בתים מלי צען געגעז קלאגע
 אוים־ זאלעז זײ אז ,onynsoya און אגוײםעגט ג^נט

 אםאםיאײשאן. u«p'nyos nyn r® TSnyr געשלאםען
ם. ניט יגoלױnsם נאך דמען קלאגעז די דיג ^י

 *pma פון oyans nyromo nyn פזן מישסיל אלם
nya^ מים די דינעז קען אפים onsoo. nyn iyaya 

 IS wasnpya האם אפים nyn קאמפאגי״. קלאוק מעיד
urm roiy, זײ אז yon»o אר־ די געצאלס נים האם 

nyoya פון onsopsnoasp yon'u'iyn ynm די N 
yoasoya םותעגם סינף אייעעםאנם האט און פרײזען 

 onsopsnoasp צוױי ®ון nya»a די בעק־פעי. nyלsד
אונמנתוגט. נאך װעחנז מעיד״ onsoo. nyn פון

 anayn'oayosp ,anyaaro nywnyayo לsnשענעrז
 oyn •pin אסים בחקלמזמ* פון oyans nyn אױף

n לעצטעז r, תאס lymyaas, אז nyn איז האם אסיס 
 דא־ oayrw 120 עגוםצז3ארײג מאנאטעז ממ פון םשן•
 yorna די שםו־אסען. און אסעסםענםם דידס, אין לאר

nso isoipyam איז osn J&m סומע s דיום — 
is װיחט  ,ornup —  is anysa«o די *nyrVaou אץ 
nyn כרוקליממ־ ynsonyo טײליממ8ב »traps T 
 אױד־ J9P osn •nrar nyn p# oysns nyn ®19 אין
m סון aanyayVpnso nyn סון wspmo Vss nyn■

snליnבnsע nyoyo גיט וואלם עס וואם דיםםריקם, אין 
 n> םמ באטייליגונג nyirops nyn אן געװען מעגליך

םיטגלידעת

nso םעז16 דעם ’onyn nsias אז גערופעז sלya־ 
 קלאוק־ nyn p® nyn^ao'o אלע פון פארזאםלוע םיעע

nyaso ב די אין ױניאזnוקלינעn /שעפעו nyn םיםינג 
a osnעהsלטען isn rn מאג־ 16 פעלעס׳ םענםראל אין 
’anyar מענעחשער לsnחשענע עווענױ. וזעםען o און 

isn װעלעז onsarrsayo לאקאל די ’ oynns פא«*־ די 
זאמלונג.

סםױיה 8 צו זיו נױיס $מר םענפ סעטעל־ 8 אױף ה$פפ 91 לאהאל
 און oynn םשילדרזנם nsn סמ סאײאנדלונגט די

 לי5פ די םיט 91 לאקאל npii' nyoyans oynn חויז
 ־’nas ניחנם s nso nyoyש םאון דאמ די po תים3

oayo. גייזנז nyno nyn is. וױיס־פמנזיחננם וױ nyn 
iid nyonyayo ,anyaana ,לאקאל o’a אימה rs 

jps istiya o תים3 ליya די po aנ1לטsה די rs  ra 
a’am nsa in כטsמya נאך איז oy אז riy a סארשריט 

 תאל• nyn po תדלטאט אלם ^.aa^asn*iso די אין
 גןןטש pr ם#יבת בןןלי די פון טוגג
nsa אלץ iyayp is באנײעז oayonas oyn םחדליד״ 

iyaso is waaumsya nyas n r s אלע yanna 
nsanso״s nso ^aaio ,אויב םםתיק n תים3 צעלי 

onsooyaara. סלײממ װעלען

tyasn t װי o שײז oyoansa לעצטען אין nyoia 
pvoaynya.״oמםיםטען1א ױנקמ יי האט ״ inyaas’־ 

nyn nynra nnupso m מיט ryaa^nasnnso די בעז s 
o n  oayonas nya’o rs זטים nyn Tyayp is ois 

מן s גײיכעז ^ *  oyn nso צײם אין טayלמyםyס «
nsiar lyoany• די 'ira i חאם onynsoya אין oyn 

aanyayn s oayonas יף1א n איז שכירײז nso s 
ooyans nyn po aaisrp ,יױ סאשצפטיגט דאם צײט 

r ליממ•3םיט נקמ s אלע n  iyaso ,ooayoonsoyn 
r* a  oyans ysasa אין 'nyojnr ira i און yoyanso- 

י י.nyש'נsמ ט^ל3?א nyn ps תנגמ esn ira' י i 
u i e n  lyaainynso yn's oyna’iasa אױןי nyn 

sלoyâײnycnyoyanso ny לאמ nyn ps אינזזסט־ 
oayoms ,yn אױף ms nyn po aamya^pnso nyn 

 שםתחנדשניחמ oyn ליס1צ ,paympasp pso אװ
oama ic'is ,oayonn ps pytya די ױאס ooyans 

as wan oayonas w a'ors oyn ps lyaaiaansa־ 
rnsnya woiaya װיי םים pms n r טלױז *pis 

yasno S, װײל -nas nyoony nyn lynya r s  osn 
oayo םים ya n»ל .o'na

3 nעלי lymyap'ms nsa o*a nyas isasn mna 
lyaainyns® ira i' n׳ n  nsa תאבען sחיםyaשםyלט 

waanynso*waya, װyלכi  wan yשm געװעז sa s־ 
^ps is'ai' nyn nso aaia’T די wasn n  .nyoyans 

po yoynasms® rs ,onynsoya די ^ mna, װאס 
n  rs  woyans שמהןה w^P ניט sa w»nsnלsנwa 

oyn w®S*os ;ira i' nyn is װאקײשאן ;naso 
np nyojnonso is'« ' ; nyan^ nyo n  w a'^ y 

 םא־ ma ;שצ■^ די אין woipams ivnso o»a לזװ
wamyoais iyn די po nya'a די ps oyosa די 'ira i 

w זאל is^yoans אײנטמט די â
osn anyaa'na nygmyayo דאן pnyלnyדי ט sa* 

oyo, ׳is שטעלצן is cam סאג ya'iis ira i' nyn is 
r s  ,waainyiso איעסאך *sno ps î onsTtoasnsoois 

nayn'ssn. די wasn oyosa 1אסיל oyn wmyap'ms 
nsoo's woayasonyi s nso ira i' nyn po aasVnso 

osn ira'די .D'aioao wa^aisors isonyiro שעל i 
oasoya nyanyn אלע nsanso״pmoo s  ns® waaitt.

 yaonso wayrooynaio lynyn wsaynyoasp* די
osyt. װעז n  ts ,oy oanr ,pm  ms w"a n'o 

r אביסעל wan mna עלי3 s  oy •wnsnya nyam 
oy ts ,i^ayo nyanyn isa זאל nanyn״Wnyn oa 

s •ממלמנם. סרידליכעז ira i' n איז mna nyas 
•Vs® wny' *UP

•— ^  -»■----- -



ם ; ------------------------------------------------------ײ

ממו woo מממסמנםאיױ כתים מןרי פון שאדענעחאיז
 מ־ זײנעז מאנופעקםשורערם אוגסערוועש צאל *

 דא־ הונדערם דרייצעז איבער םיט געווארען שטראפט
 איג־ דער אין טשערמאן אימפארשעל דעם po לאר

 ײאם אגרימענט׳ דעם אינערםרעטען פאר דוםטריע
 און אתםערוועש דער םים אונםערגעשריבעז האבען זײ

.62 לאקאל יוניאן ארבעםער געגליזשי
 זײנעז םשערמאן אימפארשעל פון ענטשײדונגען די

 װײם־םרע־ םח קלאגע דער אויף געװארען ארויםגעגעבעז
 װעלכער לאקאל, םון םענעדזשער שאר״ סעםיועל זיח»ט

 װאם אונםערזוכונג׳ אן דורך קלאגען די באװיזען האט
 דעם אויף באזירם און חרבגעםירט, האס יוניאן די

 דעם האלט װאם אגרימענם, קאלעקםיװען אין פונקם
 שכירות דערצאלםע נימ םאר פאראגטװארםליך חשאבער

 ארבעטער די צו קאנטראקטארם זײנע פון פרײזען אדער
 אױ םארלוםט דעם םאר און ארבעם די םאכען װאם

 א וואם דעם דורך לײדען ארבעטער װאם 'שבירות
 קאנםראק־ ױגיאן נים צו ארבעט ארויס גיט חשאבער

םארס.
 איםפארשעל םאי־ז קלאגען ודי פארלײגען בײם

 געפאר די *צםערשםראכען שאד האט םשערמאז,
 םיז פארדינםטען די פאר און איגדוםטריע דער סאר

 אגרימעגט פון איבערטרעטונגען די דורך ארבעםער, די
■ »pomp* p ,גיט אל1 צאל זיתנר קל̂ײ זוי *זשאמנרם 

זײן.

 אץ באשטימט שאר װײם־פרעדענט
באארד. אםיל דרעפט

רעקאמענדא־ דער אויף האט רחװעלט פרעזידעגם
 באשםימט םאנאם דעם לעחפאן גאװערגאר פח *יע

i דרעפט דער אױף שאד סעםיועל וױיס־פרעזידענם 
I פאנחעטעז פון דיסםריקם דעם פאר באארד א*יל 
 אפליקא־ אויף נעםט כאארד א«יל די ריםשמאגד. און י

 אין באארדס דרעםט די פון ענםשײדוגגען געגען «יעם
דיםטריקםען. די

 באשטיםם איז שאר װעלכער אויף באארד, א«יל די
 אמ םאנחעטען אין דיםטריקםען 11 ארײן נעפם געװארען

 דיסט־ םאנהעםען די ריטשמאגד. אין דיםטריקםען זיבעז
 םיט קװארטאלען די אין מערםםעגם זײנען ריקסען

ג.נודעלקעאפג ישערנאיסאליע און ערשאידי רו־יסעגר א

שעפעו נייע ניזיופ אונא־ ױניאו ארכעטער פלאסםיס
 פלאסםיק דער ®ון םענעדזשער פעלדמאן. מארםץ

 מעלדעם, #132 לאקאל יוגיאן ארבעטער נאוועלטי אוץ
 באדײטענדעז געתאם לעצםענס האם לאקאל דער אז

 איז װאס קאמפײן, ארגאניזאציאנם דעם איץ ערפאלג
 זײ* שעפער נײע װיכםיגע צאל א געװארען. אנגעפירט

 האבעז בתים בעלי די און געווארען ארגאניזירם נען
 םארבע־ ױיכםיגע מיט אגרימענטס אונםערגעשריבען

ארבעםער. די פאר םערונגעז
9

 אוגםערגע־ האט קאםפאני״ פראדוקםם *פאנטיין די
 סטרײק ן נ$ך ױגיאן דעד &יס #גרימענט ןן שדימז

p i ארבעטער ד טעג• דדיי n w דדײ *ו געװאונעץ 
p i געמלם שכירות, אין חןך דער אויף דאלאר סיר 

ארבעטס שםוגדיגע םערציג א און האלידעים ליגעל סאר
ײיד•

 לאנגע א איז וחגלכע קאםפאגי״, כאטאן ׳״היל די
 אין פעסטמג אנםי״ױניאן אלס באװאוסט געווען צייט

 גאד *ח געװארען אגמירסארג זאי טרײד, ̂סטיקאל
 אונטערגל־ פירמע די האט ודאכען דדײ טוץ סטדײק א

 זינעגיג די יוגיןן. דער םים ®גריםעגם ןן שױמן
ן חןס ןרגןסעו, ן  סירמע, דעד ביי בששעוטיגט װןו

 פון שכירות די אױף העכערוגג א nw»nja ן
 טובים ױם געחנאלימ •יד יןדעד* זואך ן דאלאר ודי*
w גאדמגתמן. יזגיאן ןנדןרן ארן גוסנאלס

ז סידןל חד וי ר •ראח׳קםם״ . ן ז י מ ן .סיסי י

גערעכטיגקײט +

 געװאונען ארבעטער די האבען קאמפאני״ נאוועלטי
 מאנוםעק־ ״דיגלא די שכירות. די אויף העכערונגען

 אירע געבען *ו אײנגעשטימט האט קא.״ טשורינג
 ״רעקם די געצאלט. םיט װאקאציע וואך א ארבעםער
 ארום באשעםטיגם וואם שאפ א קאמפאני״, פראדוקם

 אר־ אלע געבען ןיו איינגעשםימט האט ארבעטער, 600
.1941 פאר געצאלט מיט וואקיישאן וואך א בעטער

 אפשטי־ געוױנען מאכער פעטערן דרעם
 םאדערן — באארד לײבאר דער םון מונג

אגרימענט דרעם אונטערן אנערקענונג
 האם 31 לאקאל ױניאן מאכער פעטערן דרעם די

 ריליישאגס לײבאר נעשאנאל דער צו אפיל איר געװאונען
 אפשםימוגג אן װערען געהאלטעז זאל עם אז באארד,

 בײ באשעםטיגם װערען וואם םאכער, םעטערן די םון
 אסאסיאיישאן אםיליאייטעד דער סון מיםגלידער אלע
 ביי באשעםםיגט ווערען וואם די פן אוץ יוניט אלס

 יוניט׳ אלס אסאםיאײשאן נעשאנאל דער םון מיטגלידער
 זיי זאל 31 לאקאל אז וױלען זײ אױב באשםיםען, «ו

 די מיט פארהאנדלונגעז קאלעקטיווע בײ םארםרעםען
 מאנוםקטשורערס די באדינגונגען. פאר בתים בעלי
 טענד.־ םאדערוגג, דער געגען ארויםגעטראטען זײנען
 אפשטימונג אן און באזונדער איז םירמע יעדע אז דיג,

 יעדער ביי ווערען אנגעםירט געזעץ דעם לוים דארף
באזונדער. םירמע
 ער־ ענטשיידונג איר איז האם באארד לײבאר די

 םאר אםאםיאיישאנם די האבען ערשטענם, אז קלערם,
 אלע םאר ױניאן דער מיט םאההאגדעלט יארען םילע

עס און טשאפערפערק אײגציגע אלס ארבעטער אנדערע

 װי אזוי צוױיטענם. און מאכער# פעםעוץ די ®ת םאל איז
צו בלויז באשעםטיגען מאנוםעקטשוחגרם סערםםע די

מילם״ ניטינג ״קריאייטױו די אין סטרייק דערא
 און וואממ אבט שוין זיך «יט סטרייק דער אן. נאך האלט
 אונםער שאפ ®ח ארבעטער די געשלאםען. איז שאפ דער
 און בײער וואל טשערמאן דיער םון םירערשאםט דער
טיבטיג פיקעטעז שיער, םרעד טשערמאן געהילפם זיץ

 איו יארק נױ אין שאפ ראטשעל גרעסטער דער
 שאפ דער טען.26 דעם נאוועמבער זינם םטרייק אין
 פון אםיס גענעראל צום געבײדע נעכסטער דער אין איז

 םםרים. זעכצענטער דער אויף אינטערנעשאנאל. אונזער
 דער פמ אוידיטארױם מי^ זיך באנוצען סטרייקער די

 ניט ווען העדקוואדערם. םטרײק אלם אינטערנעשאנאל
 און םטרייקערם די םארברײנגען לאין, פיקעם דער אויף
 דער אוידיטארױם. אין םטיינמאן ראח םשערלעידי זייער

 אינטעתעשאנאל, דער םת דעפארטמענט עדױקיישאנאל
 באזארגם סטאר, מארק ברודער דירעקטאר, דעם דאנק א

 געםרים אםילו די האם און מוזיק מיט ױנגווארג די
 כאםש וױיזער׳ ראח םשערליידי, די בילדער. מואװי מים
 אויס• ארבייט איר אבער זי טוט ארבעט, דער אין נײ

געצײכענט.״

 נײע םאר אויםנאמע אײנדרוהספולע
מיטגלידער.

 האם 156 לאקאל ױניאן ארבעטער ניט־גודם די
 אויםנאמע אײנדרוקספולע אן דורכגעםירט מאנאט דעם
 האבען וואם מיטגלידער, נייע הונדערט עטליכע םאר
 לעצטע די פמ משך אין ױניאן דער אן אנגעשלאסען זיך

 גע• דורמעםירט איז אויפגאמע די מאנאטען. עטליכע
 לײבאר אין פארזאםלונג ספעציעלער א ביי ווארען

 פוך דורכגעפירט ,ראסגאפר שײנער א מיט ,סעידזשס
 רעדעם אמ סטעידזש״ ״לײבאר םיז גרופען עםליכע
ױניאז. א םון פונקציעס אמ געבוי דעם איבער

 פון זײן ניט רייד קײן קען יעדער, מאכער פעטערן אײן
 וועט דאם וױיל םירמע, יעדער פאר ױניטם באזונדערע

פארהאנדלונגען. קאלעקםױוע קיץ זייז ניט
 אגער־ קריגען *ו זובט ױניאן םאכער פעםערן די
 םאר־ איצםיגע די אין אסאסיאײשאנס די פון יןעגונג

 דזשאינם דרעס דער צמישען אן גײעז וואם האנדלונגען
 אײנע אויך איז דאם אסאםיאיישאנס. די םיט באארד

 די אז ױניאן״ דרעסמאכער דער פון פאדערוגגעז די פון
 לא־ אגערקענוגג. ױגיאז קריגעז זאלעז מאכער פעםערן

 םטרײק א םאר פארבארײםונגען אלע אויך מאכט 31 קאל
 פא־ זייער אנטזאגען זאלען בתים געלי די םאל איז

דערוגג.

155«ױניאו ארבעפער נים־גודס דער אץ

 רעדע א םיט געװארעז ערעםענט איז מיטיגג דער
 מעמבערשי• דער ®ון טשערמאז לעלארדי, דעניעל םון

 ױער• איינדרוקספולע קורצע איז האט װעלכער קאמיטע,
 שװעריג־ די רעקרוטעז גייע די םאר געשילדערט טער

 האט אח ױניאז א בויעז אין אגשטרענגונג און קייטעז
 געמן קעגעז צו איבערגליקליד איז ער אז ערקלערט,

 ארגאד־ דער אין טיםגלידער נייע די וועלקאםען א
 םאראנטמארטליבקײםען די טײלען וועלען זײ וואו זאציע,

םיםגלידער. אנדערע אלע מיט פריװילעגיעם און
לאקאל׳ םמ סענעדזשער נעלםאז, לואיס ברודער

 גערעדמ האט אץ םאחאםעלטע די אדרעםירט דאן האם
 םײנט. יוניאז דער איז מיטגליד א זײן וואם דעם איבער

 יוגיאז די אזױ וױ םיםגלידער די ערקלערט האט ער
 דער איבער איבערבליק אן געגעבען האם פונקציאגירם״

 לאקאל דער אזױ װי און loo לאקאל םון געשיכםע
 די אויפגעפאדערט •האט און געווארען אויםגעבויט איז

 טעטיגקיײ די אין זיך באםיילמעז צו םיטגלידער נײע
ױניאן. דער םון טען

 אר־ נים־גודם דער םון מענעדזשער נעלסאז, לואים
שרײגם: 155 לאקאל יוניאן בײטער

 דעם האט דעפארטמענט ארגאנמאציאנם ״אונזער
 בייחנ די האט און ארבעםען װיכטיגע צוױי געהאט סעזאן

ערפאלגרײד• זײער דורכגעפירט
םרײד, אין םטאפעדזש אלגעמייגעם דעם נאך באלד

 יױ די צװיגגען צו געװען אויפגאבע װיכטיגםטע די איז
 באנייען צו אגטזאגט זיך האבען װעלכע שעפער גיאן
 אויף אײנגיק איז אונטערצושרײמז עם אגרימענם׳ דעם

 דאס געוואוגען. חאבען מיר װאס באדינגונגען גײע די
n אלע כםעם װי גאכדעם געװארען. ךערגרײכם איז riv 

 דער האט ארבייט, דער צו צוריק אװעק דינען שעפער
 אפען• די פאר גענומעז זיד דעפארטמענט ארגאנחײשאן

שעפער.
 בא־ װאס שאפ א קאמפאני״, ניטיגג .גלעגגיל ״די
 שםרײ האנט «ײ פון 40( ארבײםעד 80 ארום שעםםיגט

o אונטערגעשריבעז האט קעד) n דעד מים אגריםעגם 
 זײנען נאכדעס וואכען• םיר פון סטרײק א נאד יוגיאן

 ברוק־ די אק סעסצלמענטס און םםרייקם די נעקו&ען
 עגסי, רוביגגער, משאפ&אז, האמער׳ — םאבריקעז׳ לינער

 גיטינג, יאנג האטשינסאן סםאר, וױים םערװײם. באורס.
 טארגאט, דאםםי, פארס< בעסט םילם׳ אײוענם אלפײן,
» און פאקסען רעי׳ ניו פאביל, סי

םםדײק, װאכיגעז גײזן א גאך םיל# ברוקלינעד ,די
 שאו דעו־ ת■ j טאנטשעסטער. גאך ארויםגעםופם האט

 דעפארם־ טאון אװ אוט פון נאכגעפאלגט איצם װערט
 גייםט ®ײגעם דעם און איגאוגאגעבענחייט די טצנם•

 גים טאל ק״ן װןס געוױזען האכצן םםרײקעד די װאם
וחנחװ• פארגעסען

 צוגעגעבען אווענט דעם איז שטימונג םייערליכע א
 ליײ פון כאר ראדיא םון לייםםוגגעז די דורך געווארען

 נידעלם״ אח ״פינם םון לידער איז םטעיתש באר
 מאגדאליז דער דיימאנד. אדעלא מיס םון געזומען

 פאפא־ פון דירעקציע דער אונםער גרופע, ארקעסםער
 א■* דער גומערען• עטליכע געשפילט אויך האט רעלא׳

 1אי אויפגאמע דער אױף םיטגלידער נײע די םון רוף
 עכם געווען את געקראגען האבען די װאם ױגיאן דער

ענטוזיאסטיש.

 דעפארט־ עדיוסײשאנעל פון טעמיגקײטען
לאקאל. ®מ מענט

 155 לאקאל פון דעפארםםעגט עדױקיישאנאל דער
 מים• די צוױשען טעטיגקײם פארצוױיגטע א אן פירט

 װעחח און פארגעזעצס ײערען פארוסם די גליחנר.
 טשארלם פרעזידעגם װײס־ איז מאנאט דעם באזוכם. גוט

 יוניאז דרעםמאכער דער פון מענעדזשער זיםערמאז,
 איז ױאם םארום׳ בײם רעדנער דער געװען ,22 לאקאל

 BIPi ער דעצעמבער• טען12 דעם געווארען געהאלטעז
 דעי פון קאנװענשאן דער איבער איבערהויפם גערעדם

 יזאי ̂רלמס, ױג אק לײבאר אװ ןשאעז־עוײיפ אםעדיקעז
 דעלי אינםערנעשאנאל דעף פזץ אייגער געװען איו עד

i» w קאטזאנשאן. דער -
 אגגעהױמז האט דעואדטםעגט עדיוקײשאנאל דעד

 גוטי זײער א געקראגען האט װאס םעםיגקײט, גײע א
 מר ארגאגיזירם איז עס םיםגלידעד. די םון אויפנאםע

 חאבמ עס װעלכע או גרופע, איידגליטשער אן ווארעז
 W םיטגלידןר• פ^רויג ארוט אנגצשלאסצן שוין זיך

סןגליך. אן זיך שליםען םיםגלידער

-----------------------------4 194ו ׳י»נואר

בעטשארטערט. װערט ױניאן כךעױט א
 יוניאן קרעדיט קאאפעראטױוער א םון אידייע די

 די צוױשען אנהעגגער םיל געוואונען האט לאקאל *ין
 אן אויםגעצײכעגט. איז אפרוף דער און מיםגלידער
 ארײנגעשיקט שוין איז םשארטער א פאר אפליקיישאן

 ער־ מען און ליג ױניאן קרעדיט דער צו געווארען
 ױניאן קרעדים ארבעטער גיט־גודם א אז װארםעט,

םונקציאנירען. אנהויבען גיכען אין װעם
 רינג ארבעטער דער וועט יאגואר טען18 דעם
 אי,226 ברענטש ױניאז׳ נים־גודם דער םון בוענםש
 פלאזא אוירװיבג אין געבורםסטאג ערשטען זיין םײערען

 וואס זשורנאל׳ םואוועניר דעם אין באגריסונגען האל.
 קד&ען געלעגענהייט״ דער צו ארוים גיט ברענטש לער
 געבעטען װערען ברענטש םון םרײנד אלע אריין. שױן

 אםים אין באצײםעז באגריםונגען זייערע ארײנשיקען
ברוקלין. בראדוױי״ 1203 ױגיאן, דער םון

 אגרײ באנײען םטארס עװענױ םינפטע
טענט.

 וואם םטארם עווענױ פינםטע רייכע די םון דריי
 יאד, לעצטען ארגאניזירם האט אינטערנעשאנאל ךי

 ױניאן, דער םיט אגרימענםם דיערע באנײט שוין האבען
 דעפארם־ דער פאר ארגאנײזער לעװין׳ םײגעל פעלדעם

 סםארם די .38 לאקאל םון אפטיילונג םטאר מענם
 ברא־ מילגרים און םעקרירי טײלאר, עגד לארד זײנען:
 די און יאר צוױי םאר זיינען אגרימעגםם די דעום.

 אויף העכערונגען אלגעמײנע געקראגעז האבען ארבײטער
 האבען םםאר טארפע ײשײ. דער איז שכירו̂ו די

 יוניאן. דעד אן עשלאםעןגגא מסגדעפארסמע צװײ זיך
 קאס־ דער און דעפארםמעגט דעזײניגג דער זײנען דאס
םטאר. דער פון דעפארםמענט ארדער טאס

פארנעסעחננען םים נײפ כא־ םױיד נעסװעו אץ אנױנמןנם
לא־ םון אפטײלוגג ארגעםער נעקװער לעידיס די

 דעם גוטגעהײםעז אײנשםימיג כםעט האט ,142 קאל
 םיט געשלאסעז האט ױניאן די וואם אגרימענט נײעם
 אםאםײ םקארף ענד נעקווער װימענס נעשאנעל דער

 םרײד, אץ בתים בעלי פון אםאםיאיישאז די אײשאן,
האל. װעבםטער אין דעצעמבער טען4 דעם מיםינג א בײ

 האס לאקאל פון םעגעדזשעו־ טואװיס״ חשאזעף
 נײעם חנם «ח פונקטען די פארגעלײענט סיטינג בײם

 װאס םארכעםערתגען די אױף אנגעװיזען און ןגרימעגם
 אפע־ די ארבײטער. די םאר געקראגען האט יוניאן די

 שגירוח די אױף העכערונג א געקראגען האגען רײטארס
re םינימום זײער העכערענדיג װאד# א דאלאר איין 

 פרעםערס די םענט; פופציג םיט דאלאר 33 צו סקעיל
 סענס. 75 מיט שכירות די געהעכערט געקראגעז האבען

 דאלאר האלב א אכצזוז צו מיניסום זייער הזנמרענדיג
 ®מ חעכערונג * געקראגעז האגען קאטערם די איז

 געהע־ איז םינימום זײער און ײאד אויפז דאלאר צוױי
דאלאד. םערציג צו נערט

זימען: אגרימענט נײעם דעם םת פונקםען אגדערע
 רעגיםם־ טאנאטען זעקם יעדע דארםען בתים מלי די

 דרעם דער םח קאונסיל אקםעסארי דעם םיט יייעז
 חשאבעדס, דרעס אלע פון נעמען די באארד חשאינט

 זײ װעלכע םיט קאנטראקטארס אח מאנזסעקםשורערם
 אק איז חײם־ארבײם, װעגען פמקם דער חאגדלען;

 םים־ געװארעז; םארשםארקם אגריםענם נײעם דעם
 ארםײ, חװ־ אין געז־רלפםעט װערעז װעלכע גײיער
 קומלז זײ ודען חשאנם זײערע צוריקקריגען יןדפען
 קױפעז צו פארבאטעז װערט גתים מלי די ייייק;
פלעצער. ײנקמ נים ®ח נעקװעד שיפלי

 אגרימענם נײעם פארן פארחאנדלונגעז די ײעז
 ארױם־ בתים בעלי די האבען אנגעחויבען, ממןזיד
 װעלכע ישעןנװ פאדזנדוגמז, רײע גאנצע א חויטעלם

לאגג־ ;דעןװײמס־שטבר̂ לעגגערע געװען: זײנעז ס
לטמצא ארצקסט יגזזרק ya אמז> ארגײמזד 1*

אװעקצוגײן ארבײםער פארנאטע( <®יוע
ז זי איז חשאב י  סיסטאם א שט<אןגײא םעזאז; גי
ז לנרגאדס ארײגמממו «ז * t r r Vam y * צו םקול 

י םיײי• יעם זיימװ T■ «לנ די ײױאז י H 
מז מ ױוקגאידי י ד ממי ןןןו מ <ון אויסמם דן א װייפר  ח
מז אמ די םקול. » אײנשטןלזן ײי ד אמ פר ש י

 ארבײטם געםײנשאפםלעכער דער צו געווארעז געװיזען
צדדים. גײדע פח קאמיםע

 ראטיפיקאציע דער ווען דעצעםבער, םערטען דעם
 שעפער אלע זײנען געווארען, געהאלםען איז מיטיגג

געווארען. אפגעשטעלם טרייד אין

דעפאופטענפ אום־א־סאון איסםערן אין
 םון מעגעדזשער וואנדער״ הערי וױיס־פרעזידענט

 אז באריכםעט דעפארטםענט, םאח אוו אוט איסםערן
 אין אגרימענםם דרעס די םאנײעז פאר םארהאגדלונגען

 װי אנהויבען. גיבען אין זיד ײעלעז םעױםאריע דער
 אויך זײנעז פארהאנדלונגען״ אגרימענם ערב געוױינלאך

 ווערען ײד װילט עם װעםעז עלעמענטען םאראן יאר דאס
 עלעמענםעז די איגדוםםריע. די ראםעווען אח משיחים

 צוױסםיג־ אלערליי אויפבורען גענוםעז שוין זיך האבען
 םאר־ איז זי אז ױניאן, די באשולדיגען דורך קייםען,

 איב• אלערלײ אח םעזאנעז שלעכטע פאר אנטװארםלאך
 ױניאן די לײדעט. אינתםטריע די װעלכע ®מ לעז

 םאנופעקטשורערס םאראנטװארטלאכע מער די אז האםם,
 פראפא- דער ®מ באאימםלוםעז לאזעז ניט זיך וועלען
 אז שוין, זײ װײםען זיבער חברד- דער םון גאנדע

 םטאבילי־ אײנציגער דער טאג צו הײנט איז יוניאן די
 שמארק איז און אינדוסםריע דער אק פאקטאר זירענדער

 מימגלידער די פארשרימ. איר px ־טרסי717גסא« ועא
 אח וואד דער אויף נאםירלאך זײנען ױניאן׳ דער פון

נױט־פאל. יעדען םאר אמ אנםװיקלונג יעדע פאר גרײם

 קאגעטיקוט און דזשױרזי אץ עמפעינס)ר
ערפאלגרייך*.

 פירם דעפארטמענט טאון אװ אוט איםטעח דער
 קא־ אמ םיםי חשוירזי אין קעמפעינס ערפאלגרײכע אן

 אר־ נים־ארגאנתירטע די צװישען סטעיטם. נעםיקוט
 הארנאר■ די זיך געםינם םיםי חשויחי אין בייםער.

 נאמען דעם ערװארבעז זיד האם וועלכע געבײדע םייד
 די האט נאמען דעם םעסטונג. אנטײױניאן אן ®ון

 פעסטוגנ א באםת איז עם װײל םארדינט, כשר געבײדע
 בייז קײן אום סוועט־־שעפער, םאר געבויט םפעציעל

 גרײכעז קענען ניט זאל ארגאנײזער ױניאן א פמ אויג
שקלאפען. זייערע

 אויס זיד שפרײם זי ריזיגע. א איז געבײדע די
 צװעלף האדםאן. פון ברעג בײם מייל האלג א אויף

 20 ארום פון שטח א אױף פארשפרייט הויך״ שטאק
 קאזארמע א וױ אױם געבײדע מאםױוע די זעט בלאק,
 ארײנקוםען דארט קענעז טראקם טורמע. א אדער
 צוױיטען אויפן ״ראםפ״ געבויםען ספעציעל א אויף

 אײגענעם געבײדעם דער צו צו קיטעז שיםעז שטאק.
 סחורות און םאטעריאלען די דארט דארף מעז דאק•
 גע• די גאם. איז אנלאדען נים און אויםלאדען ניט

 דער צו געהערט װאם לאנד פריװאטע אויף שטײם ביידע
 שםײען װעכםער זימ קאםפאני רעילראוד פענםילוױיניע

 או־ײן. גיט םרעמדע קײז לאזעז אח ארײנגאגג ביים
 די אמ םרײנם פענםילוימיע די טױבם, האז־סאן די
 אזוי הױף, r» דירעקט ארײן קומעז פערים יארקער נױ
 בארירונג איז קומעז קענען נים זאלעז ארבײטער די אז

סװעם־שעפער. םאר גן־עדן א הבלל, קײנעם. מיט
 די אץ אריעצובאפעז זיד ארגאנײזער אן פאר

 וױ גרינג אזוי פונקט איז געבײדע׳ דער פמ שעפער
 בײם םעסםונג מיליםערישער א אק ױך ארײנצורײםען

 יעדען נאך פאושען וועלכע װעכםער זײנען אריינגאנג
 שױן געליגגס דאר̂ן ער זוחזמע פגיס, זאומבאקאנטע

 ער קען געבײדע׳ דעד אץ ארײנצוכאפען דך אײנעם
 אױםן ארױםגאנג דער ודיל ארײז/ ניט מרעפ די םים

 געגען איז דאס כאטש םארשלאםעז אמ שםאק עךש&ען
 ארײגצר־ אײנעם שױן געלינגט op װען אםילו געזעץ.

 םירעז די אויף אויםשריםםען קיין נישטא אמ דרינגען,
 די װאו. איז שאפ װעלכער וױםען נים קען ער ארו

 זײנעז פאליציי ספעציעלע און אפעדײםארס עלעוױיםער
 די צו דארםען צוקומען וואך. דןד אויף אינעוױיניג
ארםםעגלאז־. כמעם איז ארבײטןר

 אײגהיםעז. טני צאפעפ nyw די קעגעז דאך אכער
 אלןדלײ פון םװעם״שןפןר תתועדט צסלאכע די צװישןן
 וײנןן מגײדע תו אין זין צעפינשן op דואס סדיױס

די ייז .ipwpv קלײדצר •װיען povVup דא אױך
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 האבען דעפארטטענם טאון אװ אוט םץ ארגאנייזערם
סעםםונס די אט איינצונעמעז אפגעלײגט זיך

 םרויען־ די אויסגעםונען לעצטנעם סאקע האבעז
 אונזעד פון אז םעסםונג יעגער אין בתים בעלי קלײד?ר

 ארגאניתערם די אײנהיטען. ניט זיד מעז קען ױניאן
 בא־ אין איז עס װי קוםען אינםערנעשאגאל דער םון

 דארט זיך הויבט עם אץ ארבייטער די מיט רירונג
 ארגאניזאציע אמ סענטיםענט ױניאן דער רירען. צו אן

 אמת, םעסםונג. דער אין אויך ביםלאכוױת וואקםם
זיך. םארשפרײט אװ וואקםט עם אבער לאגגזאם,
װי־ קאנעטיקוט אין ארגאניזאציאנם-קאמםעין דער

 הארם־ ארום געגענד דעם פח איצט זיד םארשפריים דער,
 גאנצען אויםן אעעהויבעז זיד האט עם וואו םארז־׳

 הארט־ אין טעטיג איצם זיינעז ארגאגיתערס םטעיט.
 לויט וואםערבװײ. אמ גארװאלק םאוט בעטעל׳ םארד,

 ארגאניזאציאנס פמ דירעקטאר דער שוב״ בערנארד
 םאר־ גוטער געמאכם ווערט קאגעטיקוט, אין קעמפעין

שםעם. אלע די אין שריט
אר־ צאל גרויםע א שוין האבען הארטפארד אין

 ארגא־ די ױניאן. דער אן אנגעשלאסעז זיך בייטער
 םים־ די פמ הילף קריגען'װיכטיגע דארטען נימערס
 אמ קאראטשי די שעפער״ ױניאן צוױי די אמ גלידער

 ױניאן אקטױוער אײן קאםפאניס. דרעס םעגיקם די
 קארם־ םארםליבםונגם 19 אריימעבראכט האם מיטגליד

קענוועםען. װיק־ענד אײן פמ םשך אץ ארבײםער סון לאד
 געקראגען יוניאן די האט הילף אומערװארטעםע

 איינםלוםרײכע פץ קאמיםע א דװ־ך ארבײט איר אין
 אונטערזוכען צו ארגאניזירט זיד זזאבען וועלכע בירגער

 ארגאניזירטע ניט די אין באדינגונגען שאפ םוועט די
-----------------------------------פאגריקען, -קל»דאד
 אפגעהאלטען זײנען פארזאמלונגען גרופען צאל א

 מעקעטריק גרויםער דער םון ארבײםער מים געװארעז
 ארגאניזאציאנס די וואו בעםעל, אץ םאבריק װיליאמם

 װאטער־ אין אנגעהויבען. װאם נאר זיד האט ארבײם
 אנ־ זיד אן ארבײטער הױבען נאײואלק סאוט אמ בורי

̂ר אן שליםען ױניאן. ר

 פאר אריפגעמאנט דאלער טױזענד עלןז
שאדענערזאץ. און פעי בעס
r דער אין לאקאלס די פון באריכטעז ^ ’rpo 

 נא־ מאנאם םארן דעפארטמענט, טאון אוו אום «מ
 שאר* א אנגעהאלטען מערט עם אז באױיחען, וועמב?ר

 די אין באדינגונגען אמ 1פרײזע אויף קאנטראל םער
 אײנגעמאנם איז דאלאר טויז?נט 11 איב?ר ש?פזװ־.

 שאדענ־ און פעי בעק םאר מאנאס דעם דורך געווארען
געגען פארבראכען האבען װאס בתים ב?לי םמ ערזאז

------------------------------------------------------ jupona»
 די אין ױניאן דער פמ קאגטראל ד?ר שםארק װי
 וואם קאמפלײנטס צאל דער פת זעז מען קעז איז״ שעפער

 גיזנעס פמ באזוכעז די אמ געוואדעז געשליכטעם איז
 געווארען געמאכס זײנצן װאס שעפער די איז אגענט?ז

 םמ גאריכטען די לוים טאנאט. דעם פץ משך אין
 מאנאט דעם דורך זײנען צװײ, אויסער לאקאלם אלע

 קאם־ 300 ארום געװארצן געסעםעלם אמ אריינגעקומעז
 ניט םאר געװצן זײנעז קלאגען די פון 27 פל?ינםס.

 םאר געװ?ז זײנען 17 שכירות׳ ריכטיג? די צאלעז
 םארטרע- האבען מאנאס ז?לבעז דעם דיסםשארדשעס.

 די איז װיזיטען 700 אפגעשטאט יתיאן דער םץ םער
שעפער.

 בא־ איז ד?פארטמעגט טאון אן אוט איםט?ח ד?ר
o םשיזלינג םארחיםען צו װאד, דער אױף זונד?רס ro 

 גע• ש?פער. די אין ארבײט פיל נישםא איז op וועז
 בעלי־ מאנכע װען סלעק־צײם, איז op איז וױינלאך

 ארבײםם־ ד?ר פמ קאפיםאל שלאגעז צו זוכ?ן גתים
 אונםער־ אמ פריחעז ארונם?ררײסען אויף לאזיגקיים

באדינגונג?ן. יוניאז n גראבעז

דעפארפםענם סױיד נאוטענפ האפאן אין
, אינדו־ גארמענט קאטאן ר/ד פון יראבל?מע די  
n־op מרײד סילק חװ־ צו קוראגץקאג איר איז יססר   

קאמאן פק םענעחשער רייזבערג,  op״ Vp —  שרײבם 
איגטערגעשאנאל דשד סון דצפארםםצגט סרײד  ojpo״pp 

— פראב־ די אין פלאץ װינטימן א װיו?ד פארנאסט   
עצסערל  •m ■ לןאאשגצרצאמס  Tprrm פון לא<«װ  

נױ »יז באאח״  troippipp געג?ראל דןר פון סיסיסנ
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 פראגע דער מיט אפגעגעבען װידער זיך האט ארליגם
 שטארק וועלען וואם באשלוםען וױכםיגע אנגענוםען אח

ארבייט״ אונזער באאיינםלוםען
 אינדוסטרי גארמענט קאטאן דער סח םראגע די

 די איז װי צוריק לאנג אזוי נאך נײע. קײן גיט איז
 אינטערנעשאנאל די שױן האט א״ ר. j דער םון צײםען

 גע׳־ באםיאוגגען אירע דוי־ד און געפאר די אײגעזען
 אונ־ אן ווערען געמאכט זאל קאודס די אין אז פועל׳ם,

 קאטאן םייערע די און דרעםעס הויז די צװישען םערשײד
 םילק די מיט קאגקורירען װעלכע דרעםעם רעיאן און

 געווארעז באשםימט איז דרעםעם הויז די פאר דרעסעם.
 דרעםעם אנדערע די םאר און װאד שטונדען םערציג א

 אוים־ קאודם די אין איז עס װאך. שםונדען 36 א —
 ביליגער דער אין אז געווארען, באשםימם דריקלאך

 דרע־ בלויז ווערען ארײנגערעבעגם קענען קאםעגאריע
 זײ־ םװ ניט און מאםעריאל באנוויל םון געפאכט סעם

 םארקויפען וואם דרעסעם בלויז און רעיאן אדער דענס
 צוואטניג אמ «וזײ ווי מער ניט םאר האלםעיל זיך

 די זוי אבער שנעל אזוי דאזען. א דאלאר האלב א
 קאנםטיםוציאנעל, נים געווארען ערקלערט איז א. ר. נ.

 די און געװארעז אפגעשאםם באגרענעצונגען די זײגען
 זיך האבען דרעםעם קאטאן די פון מאנוםעקםשורערם

 קאנ־ זײער דרעםעס. רעגולערע פראדוצירען געגוםעז
י האט איצט שארפער. אלץ געװארען איז קורענץ  י

 אײג־ צודיק באשלאסען, באארד עקזעקוםיװ גענעראל
 דרעםעם םארםעז צוױי די אין אונםערשײד דעם שםעלען

 א•׳ ר• 4 דער דורך געװארען אײנגעשםעלם איז װאס
 א איז אויפגאבע די יוניאן, דער םון כח דעם מים

 זיי װאו שעפער די ארגאניזירען ערשםענם צוױיפאכע:
 סםאנדארז־ם די העכערען און ארגאניזירם נים גאך זײגעז

 די אניפמויממ צווײטעגם אנן לאין, גיליגער דזגר אין
 די איז ארבײטס־שטתחנז די פארקירצעז אח ■רײזעז
 דאם וױ שטוםע זעלבער חגר צו שעפער דרעס קאטאן

שעפער• דרעם םילק די אין איז

 סאמיעױ ארגאניזאציאנס ״האר־ליע״
פארשריט. גרױס מאכט

 טרײד גארםעגם קאםאן דער װאם קעםפעיז דער
 חנר פח ארבײטער די צװישעז אז םירט דעיארטמעגם

 ריװער םאל אין קאםפאני״ םאנוםעקטשוריגג ״האר־ליע
 דערנעג־ און םארשרים גרױם מאכט פאסאםשוםעםם,

 איז םעקטארי האר־ליע די קליפאקס. א *ו זין־ םערט
 איז םעקםאריס דרעם קאטאן גרעםםע די פח אײנע
 אר־ &000 און 1.600 צװישען באשעפםיגט און לאנד

 דינען םירמע דער םון ארבײטער הונדערםע בײםער•
 םיםגלידער פון םיםינג ערשםען בײם געװען אנװעזעגד

 דער פח אםיס איז געווארעז אפגעהאלטען איז װאם
 אנגע־ האט םיטינג דער דעצעםמר. אנפאנג יוגיאן
 אפגעשיקט איז ײעלכע רעזאלדציע עגענדלפא נוסען

 צו — קאייע א אח דובינסקי פרעזידענם *ו געװארען
 דע־ דעם םמ מענעדזשער רײזבערג, װײס־פרעזידענם

■אדםפעגם.
 סאנוםעקטשורינג האר־ליע דער פת ,ארבײטער

 אינטערנע־ דער פון אפים איז םאחאמעלם קאמפאני.
 דיער אױס דדיקען ריװער, פאל אין יוניאן שאנאל

 דער סמ ■רעזידענם דובינםקי, דוד *ו דאנקבארקײט
 םאר יוניאן װארקערס גאומענט לעידים אמטעוגעשאגאל

 פאבריקען די ארגאניזירעז צו קעמפעיז דעם אנהױבעז
 דא זייגעז װעלכע אלע, םיר בתים. בעלי אונזערע פח

 האבען אגדערע׳ הונדערטע און םיםינג בײם אנוועזענד
 זיך האבעז און יתיאן דער פץ רוף דעם געעגטפערם

 איג־ דער פח רעקארד דעם װיסענדיג אנגעשלאסען.
 גע• דעם אין שעאער יוניאניזירטע די אין טערגעשאנאל

 װען געװינען םיל װעלען מיר אז מיר. ווײםען גענד.
 נױ־ םיר שאי. יוניאן א װערען װעם ליע האר די

 או אײך בעטען אמ ארגאניזאאיע אק זײער זיך םיגען
 דעם דערםירען צו אום הילף וױיטערע אונז געכען

שלום״. ערפאלגרייכען אן או קעמםעק
 רע־ צוםרױ א אנגענומעז אןיד האם מיםינג דער

 װעלכער קעםיעק, םמ פארװאלטומ דער *ו זאלוציע
 דאם וױליאם פרן אױפזיכם אונטערן אנגעפידם ווערט

 פרעד בױרג, רעבעקא רעמזי׳ אגנא ארגאגײזערם די פון
 פרײװיליגע פמ קאמיםע א און טרעװים ראוז םיעםם,

שאם. פח

 תאמפאני״ ״פאראמא דער אץ םטרײס
געװאונען.

 ארבײםער די האבען טעג, 5 פון םםרײק א גאך
 אג־ אז געוואונימ קאםפאגי״ דדעיפם ״פארא&א ijn פון

m יוניאז קלאוו א זיי גים װאס רי&אגט v העמוױנג א 
אײג־ ארבײטער, יזוןן פאר װאד א דאלאר צודיי פון

 שטונדע א סענם 35 פיז וױידזש מינימום א געשטעלט
 םאר שטונדע א םענט 37% און ארבײטער פרױען םאר

 פירמע דער מיט טארהאנדלונגען די ארבײטער. מענער
 מענעחשער דיסטריקט ראס, װיליאם אנגעפירם האט
רײזבערג. עלײעם פון אויםזיכט אוגטערן ריװער פאל פח

װעסט מיסער־ וער און שיסאבא אין
 דער םון באריכםעט ביאלים מארים וױים־פרעזידענט

פאםירונגעז• םאלגענדע די מיטעלוועסט
 אנגעהויבען האט מען ווען צוריק, יאר םינף םים

 פון ארבייטער אונטערװעש די ארגאניזירען פון רעדעז
 גע־ קאמפאגי די האט האזיערי״, םילק ״ריעל דער

 אינדיא־ לאגאנםפארט, אין שאפ קאנטראקטינג א עפענט
 האט מאם פירמע דער מים פארהאנדלונגען גאך נא.

 דעם באױיעז צו געלונגען איז װאכען, םינף געדויערט
 םאראײ־ אץ .1942 מאי, ערשטעז דעם ביז אגריםענם

 גע־ איצם וועט ארבייט גאטנע די שעפער. די ניגען
 האבען גדדים בײדע אינדיאנאפאלים. אין ווערען מאכט

 מים צופרידעז זײנען ביידע און קאמפראמיםעז געמאכט
סעטעלמענט• דעם

 קאטאז אין באשעםטיגם ווערעז וואם ארבײםער די
 גיכען *אין װעלען אינדיאנא, שעלבױויל, אין שאם דרעס

 *ו ל. אװ ם. א. דער פון איבערגײז איבער שטיםען
 גרײ־ אינדיאגא, װעין. פארט איז אינטערנעשאנאל. דער
 א טאר פארהאגדלוגגעז די *ו ארגייטער די ויך טען

אגרימעגט• נייעם
 אפגעהאלםען צוריק לאנג ניט איז שיקאגא אין
 דעו־ םון פארטרעםעד ישעןצװ קאגםערענץ א געװארען

 םישי־ אלפענא, פת קאםערם אװ םשעפבער די יוניאן,
 װאו דרעסעם, קאםאן פון מאגוםעקםשורער א און גען,
 א עםענען פת םראגע די געװארען דיסקוטירט איז עם

 די םון ילאץ אויםן אלפענא, אין שאפ גארמענט קאםאן
 טױ ארויםגעווארםעז אח אויםגעגעבעז זיך האט װאם
 *ו מעגלאז־ װאס אלץ םוט יוניאן די ארבײםער. זענד

 קענעז זאלעז ארבײטער די װאו שאו, א אהין כרענגען
באשעםטיגונס קריגען

 קארםעט לעידי *אמעריקאז דער פח ארבייטער די
 גוםגע־ אײנשםימיג האבעז דעטראיט. פח קאםפאני״.

 צוקערמאז, י. אח פלאםקין א. פח באריכט דעם הייםען
 די װעגעז אינםערנעשאגאל דער פח םארםרעםער די

 אגרימענם. אן פאר קאמפאני דער םים פארהאגדלונגען
 אנגע־ זײנען קאמאאני דער מים פארהאגדלוגגען די

 םיט האבעז ארבייטער די װי נאכדעם געווארעז הויבען
 לעיבאר דער איז געשםימם םאיאריםעט גרויסער א

 אלס עשאנאל1אינטער דער פאר עלעקשאן באארד
פארטרעטער. דיער

 די םrא פארהאנדעלם װיסקאנםק, מילװאקי, אין
 םיר־ דער מים אגרימענם נײעם א םאר באארד דזשאינם

 אן פאר אײד איצט םארהאנדעלט זי סאן• און בעלין מע
 בא־ װאם םירמע קאוט רעין נײער א מיט אגרימענם
 באשםע־ רעגירונגס אויף ארבײםער 175 שעםטיגט

לונגעז♦

שיקאגא. אין טרײדס מיסעלייניאוס די אץ
 אגרימענט נײעם א פאר אן גײען םארהאנדלונגען

 הוייט די פוז אײנע קאמפאני. יןאראל הערמאז מים
 םאר װאקאציע װאד א װעגעז פראגע די איז אישוס

געצאלט. מים ארבײםער די
 נים האם קאמפאני, הענדקערםשיף יארק נױ די

 אר־ איז עס װען װעלען ארבײטער אירע אז געגלױבם
 אר* דעו־ פאםירם. אבער האם עם װערען. גאניזירם

 מל 400 אירע געװינעז *ו קעמפעיז גאנמאא^ם
י װאם מלאכות  םון משך איז אנגעםירם האם יונקמ י

 םולען א םיט װערען םארענדיגם בײם האלט יאר, דרײ
 ארויס־ האם םירמע די תאס ארבײטער צען .‘ערםאלג

 אר- דער צו געװארען צוריקגעגומעז זײנעז געדוארםעז
 און לאיעדם און קאורט םוירים םון באםעל אויםן כעט

 װי־ גענױ אײםרעכענלן אמם פרובייעז אקאונםענטס
 צײט■ דער םאר בעק־פעי ארבײטער די קומם עס פיל

 יו־ דער םת פאדלאנג א םארלארען. האבען זײ װאס
 קאלעק־ א פאר פידמע דעד םים פארהאנדלעז צו נקמ

 נים־ א דןחזײלע געבראכם האס אגרימענט, םיװעז
 יו־ דער פון פארטרעמצר פון צוואנמגקונםט פאדמעלע

nrJ פיתמ. דלד מים

מ +--------------------------------- ײ ס עכווג ג$ר

 מיט אגרימענט אז אונטערגעשריבעז האט ױגיאז וי
 מיטעל־װעסט, דער איז םעקטארי שעניל ערשטער ׳דער

 די ׳׳.4איגימ בראחנרס ענד גריגבערג בעןא די
 די פיז אימע איז און ארבײםער 240 באשעפטיגט

 געגעגד. דעם אץ לאק חױ־ איז םעקטארים גרעםטע
 חעכעדונג אלגעמײנע אן געקראגעז חאבען ארבײטער די

 די און װאכעז־ארבײםער די םאר שכיתת די אױף
 ײניאן קלאוזז־ א אמ שטיק־ארבײטער די םאר ירײזען

שאו.
 יד ■ליטערם און סטיטשערם עמבראיחגרערם, די

 אגרימעגט דעם באנײט ענדלאך האט 208 לאקאל ניאן,
בתים. בעלי די מיט

 מאגופעס־ דרעם קאטאן מיט אגרימענט
באנײט. וױגיפעג אץ טשורערם

 בא• דובינםקי ■רדזידענם צו טעלעגראםע א אין
 יד דער פח מענעדזשער הערבםט. ם. ברודער ריכטעט

 באנײען גו געלונגעז איז אים אז וױניועג, אין ניאן
 דדעס קאטאן קרעםם לע^ם דער מיט אגרימענט דעם

 יײ און פינף די קמ*. צװײ םאר מאנוםעקםשורערם
 האבען באשעםטיגם, דארט װערען װאס ארבייםער בעציג
 הזנמרתג א געקראגען אגרימענט נײעם דעם דורך

שכירווד די אויף פראצענט םוםצען םון

רעזאלוציעם
w און וואלדמזז סון ארבעםזנר די w,טן6 620 ׳

M k te ^ M A M k k  te k k a k k  ■ k k M  A k k  A k M k A M  k k k  t e k k k k k k  k k k k k k k  טשערגמן״ שאמ גוס אנערקעגונג אויס דריקען עוועניו,
̂״̂ן ב<נ ברודער  א &יס םדא ■רעןעגטירען איץ ̂לדס

 אויפריכםיגן און ענעדגישע זײן םאר דיגער גאלדענעם
 ער וױגשעז םיר שאו. אק ארבעםער אלע צו האנדלוגג

 וױיסעד אױף זאל אח געזונםערוזיים פארנוצען עם זאל
ארבעסעד. שאו די פון אינטערעסעז די דינען

געווא־ געגעבען אויך איז פרעזענט ױערטםולער א
 לאנדאװ, אתידאר ברודער אגענם׳ ביזנעס דעם רען
 אונזערן אפהיטענדיג װאך. דער אויף שםענדיג דין םאר

באדינגונגען. יוניאן
 אבחד אײ. און קושנער ב. דרעשער, מאקס

יאלעד־ פרענק ; 117 לאקאל םת מאװיםש,
 און ,9 לאקאל גורלעם, איװא ; 48 לאקאל מ̂ז

^2 לאקאל נײמאן, אײ.

 4ק גארמענט יראגרעםיװ די פון ארבעםער די
 on צוטרױען אוים דריקעז םםרים׳ םע19 װעםם 121

 ארבעס נאבעלע דץ פאר האםמאן, מארים םשערמאן׳
 מיס אים פרעזעגםירן און שא■ דעם פאר טוט ער וואס

פרעזענט. װערםםולען א
 אגענט, בתנעם אונזער הארציק אויד דאנקען מיר

 איר םיכםיגען א גענוםען האט װאם װײנםטײן, דזשאו
שאפ. אונזער אין טערעם

י. סםײנגלעם׳ קופער, 4 לעםקאװיםש, ס.
גראסמאן. ארישעםםקי. שלאס, ראבינאוויץ.

זימ־ 600 סאגם. און חעלער לואיס םמ ארבעםער די
 הײ̂נ ברודער צו דאנקבארקײט אױס דריקען עווענױ, טע

 מ־ האט ער װאם ארבעם גוטע די םאר אגענט, ביזנעם
 צד אונזער אויס אויד דריקעז םיר שאפ. םאר׳ן םאן

 שאי• םיל־יאריגען באליבםען אמזער םאר םרידענחייט
 זײ פרעזענטירען םיר אץ סקי,אײראד נײםען םשערמאן,

מתנו̂ז װערטםולע מים
 את םטראנגער׳ פג בערג,גײזעא j םינק, 4

םרידמאן• 4

 815״ קא» קלאוק ,סםײדועסאנם םמ ארבעםער די
 און אנערקעגוסנ אוים דריקעז סםרים, םע39 װעםם

• אםיםטענם דעם גןלוב, 4 ברוז־ער צו דאגקבארקײס » 
 לאקאל יוניאן, סראאפצרײט קלאוק דער םח נעדזשער

 ארמיי אונערםידלימר און איבערגעבענער זײן םאר .117
 אױט־ אלם און ארבעםער״ די םון װאוילזײן דעם םאר

ײ האבען אנעדקענונג םח דתק  סיס ירעזענםירם אים ז
מו דאם זאל ער אז וױנשען און מועה װערםפולע א גו

k ^ k k M k M k k  k k k k k k.געזרגםערהייט
 דאנק־ און אנערקענונג אוים זײ דריקען גלײבצײםיג

 ברח־ײ ,117 לאקאל ®ת פענעדזשער צום באו־קײט
 אונמרן אױף אױםיאםונג זײן פאר קאילאן, בענדזשאםין
jhcb אין אינםערעסז

 טאקפ און גוםשםײז, x ן.מאערײילס לואיס
* לאק• קאפלאז, x ; 117 לאהיל פיז פארם,

■4 ו94ו יאנואר,
מ ײ ו ► a

ארליינם נױ אין עקזעקוטיװע געגעראל רער פח מיטיננ דער
אינםערנעשא־ דער םמ עקזעקוטיװע י

ער־ איר םון אויסגעםונען האם נאל
גע־ געווען איז גמרא די אז םארוגג,
 םען אז געזאגט, האט זי ווען רעכם,
 שמחות צוױי צונויפמישען ניט דארף
 שמחה מערבין (אין מאל אײן םיט

 עקזעקוםיװע גענעראל די בשמחה).
 געקראגען ערםארונג די האם אינטערנעשאנעל דער פון
 םערטעל איר אפגעהאלטען האט זי וואו ארליגם, נױ אין

 די וואם צײט, זעלביגער דער אין מיםינג יערליכען
 אפגע־ דארטען האט לײבאר אװ םעדעריישאן אםעריקען

 א געווען איז עם קאגווענשאן. יערליכע איר האלםען
 םון זיצונגען די אפצוהאלטען אויפגאנע שװערע גאנץ
 באזוכען צו אויך דערביי און עקזעקוםױוע גענעראל ךער
 באזונדערערע א קאטוענשאן. דער םון זיצונגען די

 גע־ דער םון מיםגלידער די םאר געווען איז שװעריגקיים
 צו דעלעגאםען געווען דינען וואס עקזעקוטױוע. נעראל

 אװ םעדערײשאן אמעריקעז דער םון קאגװענשאן ךער
 קא־ װיכטיגע אין געווארען באשטימט זײנען און לײבאר
קאנווענשאז• דער םץ םיםעם

 םון מיםינג דער האט דעם, אויף קוקענדיג גים גאר
 אינטערנעשאנעל דער םון עקזעקוםיװע גענעראל דעו
 בלויז איז עם ארבעם. םך א אפגעטאן ארלינם נױ אין

 םאר־ כדי אווערםאים. אביםעל ארבעטען ןו אױםגעקומען
ע צו מי« ר ע  מאם :י מאפ פראגראס. לאגגזט דעם מיט ו

זיך. םאר ?גהאם
 שטענדיג, װי האט. פרעזידענם םמ באריכם דער י

 אײנ• שױן איז עם װי לויט צײט. לאנגע א פאו־גוםעז
 די צו שםעלעז צײם, לאנגער א פון געווארעז מםירם

 םענעדזשערס באארד חשאינט די און וױים־פרעזידענםעז
 דעם און םעםיגקײם זײער װעגעז באריכםען געשריבענע

 דױ פרעזידענם צו ארגאנמאציעם דיערע םון צושםאנד
 אץ רעפארט זײן אין ארײז זײ נעמט ער און במסקי

 װעו דערגענצונגעז, מינדליד צוגעגעבען ווערען שפעםער
4נויטי איז לס

 מיט באריכט זײן אן םאמט דובינםקי פרעזידענם
 באארד חשאינט קלאוק נױ־יארקער םון צושטאנד דעם
 םײנבערג י. ױיים־פרעזידענם וואס רעםארם דעם לױם
צוגעשםעלם• אים האם

 איז נױ־יארק אין קלאוקם בײ םעזאז װינטער דער
ױ שלעכם, אזױ «יט דאך אבער גוםער. קיין נים געװען  ו

 אביםעל געווען איז עס אויסגזנװיזען. אנםאנגם האס עס
 װאכען. םולע וױיניג אבער װאכעז׳ מערערע פאר אדבעס

 םע־ םרילינג דער אז אויסזיכםען, גוטע םאראן זײנען עם
 אײ־ געװארען געםירט זײנען עם בעםער. זײן מעט זאז

 געקאםט האבעז די אח שעפער קלאוק איז םטרײקס גימ
 םון אגגעשםעלםע צאל די םומע. באדייטענדע גאנץ א

 געװארען. םארקלעגערם באדײטענד איז באארד חשאינם
 די און אױםגאמװ די םארקלעגערט באדײטענד האט דאס

 געליטען• נים דערםח האט באארד חשאינם םו־ן אימם
 ניט װעם ער אז באםערקם, ײבינםקי פרעזידענט

 ױניאן, דרעס־מאבער ניױיארקער דער װעגען באריכםעז
 דרעם פון םענעדזשער חאכמאן, װײס־פרעזידעגט ײײל

 רעפארם, לעגגערען א צוגעגרײם האט באארד, חשאינם
 זי• עררדענבאזו א אױף װערען אויםגעטםען װעם וואם
 בלויז דעריבער װעט ער עקזעקוםיװע. דער פון צונג

 מאקס וױים־פרעזידעגט וואס באריכם דעם זױבעדגעבעז
 יוניאן. פרעסערם דרעם דער פון מענעדזשער קאהען.

םוץ צושםאנד אלגעםײנער דער צוגעשםעלם. אים האמ
 קאמו־ דער צוסריז־עגשםעלענדער. K איז 60 ליקאל

 מד שוואכער םיל איז לאקאל אין אײנםלום ניסםישער
 רעמ־ װײגיגער אים םים זיך דארף מען און ײאדעז

מיז לאקאל פאר׳ז פראבלעם שװערםםע דאם מן.  די זי
 חונדערט צװײ אימר איז צאל זײער װאם ידמםסלאזע.

זימןן ארבעט זײ טאר קריגען צו אױסזיכטען די «ן
k k k  • k k k ^ k  — ̂  — —-------  ^   ̂ M k k k k M H I  *ו *?ץר9* װאם אדץ טוס לאקאל דער שוואכע. יײצר

 דאם װערט דערםים אבער ארמםםלאזע, די מלפעז
 איו װאם ביורא, לײבאר די אפגעשאפט. גים יראבלעם

גמסםיג גיט איז םרעיד דרעם אין געװארעז ייינגעםירם
k k k ^ t e k k  M k k k k  k k k k  A A  t -----. - I  אקםיװ גאנץ געװעז איז סס לאקאל ■רעםערם. די ״*י

וואלען. •רעזידענם לצצםע די ייו
 רצדצײלט גירייארק, אין לאקאלם םיסעלײגיאוס די

 אין ד.גשטאצו גוטןן א אין זימצן דובינםקי, פדעזידענם
י סיולידק זײ װאס מדײיס, י  סך < <<ײוז איז ז,אינ

o האט םען און ארכעם n f i j i 41יווןן1|1א ארנעטען 
ץ ד.^זוןסס־צדא ןיצלטסצייא האמװ זײ פון םאנכע י

 אר- םך א האבען 20 לאקאל םמ מאכער רעינקאוט די
 לאקאל דער באשטעלונגען. מיליםערישע צוליב בעט
 מיט־ זייגע םון צאל די םארגרעסערט באדייטענד האט

 מערערע רעיגקאוטם בײ איצם ארבעטן עס גלידער.
 20 לאקאל םון צעמענטערס מערערע קלאוקמאכער.

שעפער. אמאלגאמייטעד אין באשעםםיגט דינען
 םון ארײנגעקומען דינען באריכטען גוםע ענליכע

 (קאר־ 32 לאקאל םיו אמ מאכער) (בלאח 25 לאקאל
 ארבעט גענוג פאראן איז טרעידם ביידע אין סעטם).

 די אווערטאים. ארבעטן געדארםט מען האט אפט און
 דער און געווארען פארגרעסערם איז צאל םיטגלידער
 א דיער את לאקאלם די םון צושמאנד אלגעמיינער

גוטער.
קאר־ דעם םים םראבעל געהאט האט 38 לאקאל

 םאר־ גרויסע געהאם האט םירמע די וױיל שאם, נעגיע
 באקלאגט, זיך האט זי געשעםטען. אירע אין לוםטעז

הױך. צו וױיט זײנען ארבעטם־קאםטען די אז
 אגרײ דעם באנײם האט מאכער) (בעלם 41 לאקאל

 אײניגע געקראגעז האם און באלעבאטים די םים מענם
 גע־ לאקאל דער ארבעטער. די םאר פארגעםערונגען

 יוניאן, קרעדים די אמ צושםאנד גוםען א אין זיך םינם
 מוםםער. א םאר דינען קען געגרינדעט, האט ער וואם

4רעגירונ דער םון געװארען געלויבם איז זי
אר־ םך א געהאם האם (אנדערװעיר) 62 לאקאל

 מללרנ־י אין םאנגצל א גאפילט ײד האט עם און בעם
 נײע 25 געװארצז ארגאניזירט זײנען עם ■ ארבעטער. םע

 םעזאן קוםענדיגען דעם םאר אויםזיבםען די שעיער.
גוטע. זײער זײגען

 םאר םעזאן גוםען א זײער געהאם האט 66 לאקאל
 די םאר שלעכטען גאנץ א אבער עמבראידערערם, די

 אלגע־ אק איז לאקאל דער םםיטשערס. און פליםערם
 דער אץ חאט ער און צושםאנד גוםעז א אין מיץ

____ שעפער. נײע עטליכע ארגאניזירט צײט לעצטער
 םעזאן שלעכטען קײן נים געהאם האם 91 לאקאל

 אין האם ער ארבעםםלאזע. וױיניג איצם האט ער און
 יוניאן גיט מערערע ארגאניזירם צײם לעצטער דער

 םיטגלי־ איצם זײנען קלױרקס שיפינג אלע שעפער.
 אזא אױף האט לאקאל דער יתיאן. דער פון דער
 םיםגלי־ נײע צאל באדײטגדיגע א צוגעװאונען אוםן
 הונדערם םינף איבער פארלארען אבער חאם ער דער.

 די שעפער װעםעס מאכער, באםהראוב די םמ םיםגלידער
 גריג־ װײס־פרעזידענט פארנופען. האם אמאלגאםײםלד

 אינ־ די אז םארלאסנם לאקאל, םח מענעדזשער בערג׳
דעם. װעגען טאן עפעס זאל טערנעשאנעל

 ערפאלג־ גאנץ געװען איז (■לאםםיק) 132 לאקאל
 לעצםענם האט ער ארגאגיזאציאנס־ארבעם. זײן אץ רייך

 דין אץ מיטגל^ר נײע התדערם םיגף איבער געוואונען
 דער םױזענד. צװײ ארום איצם איז מיטגלידערשאםט

 םיגאנ־ גוםען א אױ איז און ארגאניזירט גוט איז לאקאל
צושםאנד. ציעלען

 נײע די םמ אײנער קלױרקם), (שיפיגג 99 לאקאל
 דעם ערשט האט װאס אינטערנעשאנעל׳ דער פון לאקאלס

 איבער שױן גטפאר̂ט םשארםער, זיץ געקראגען יאר
 עגער־ אן גײם לאקאל דער ער.Tמיםגל זזוגדערם 31

 א אק איז און ארגאגיזאציאנם־ארבעם זײז מיט גיש
 דער פון באארד דושאינם דרעם דער צושטאנד■ גוטען

 מאנוםעקםשורערם, די םק פארלאנגט יוניאן דרעםמאכער
•90 לאקאל קעגעזאגער זזאלע יזי אז

 צייט לעצטע די תאט םאכער) (כאםאן 121 לאקאל
 םיםגלי* זײן און נים־ימיאזשעאעד אײניגע ארגאגמירם

געװאקםען. באדייםעגד איז צאל דער
שלעכ־ א ױיער געהאם האט (נעקווער) 142 לאקאל

 חא־ נױםגלידער די םון פראצצנט 75 ארום סעזאן• טען
 פאראן אבער זײנען עם געהאם. גיט ארבעט קיין בען

א זײן װעם םעזאן פרילינג אין אז אויסזינמעז, גוםע
k ft k k k k k k  t e k k l k  t e k k k k  k k k k k k k k k k M  k k k  k k k B B B k k^ r* װאס דעם, אױף קוקענדיג ניט דאך ארבעט. םך
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 און צושםאנד ארגאניזירטען גוםען א אק לאקאל ךעד
 פאר־ לאקאל דעד ארגאגמידט• איז טרציד גאנצצר דער

 דעם באױיען װעגען אטיטנבאלע די םים איצם חאנדצלס
אגרימעגם.

 םע־ פאריממ ד«ם האס גודס) (ניט 155 לאקאל
up צקזיס־ םלחמח ד«ר צז׳ליב װאס דערפוז, געליטען 

 איז םעזאז דער מאםצדיאל. רױ איז מאנמל א םירט
w מנוג ניס און קודמד א מזזןן w ליקיל דיי 

די טיט אגריםצנם דעם באדים םציממבצר אין חאט

 א מיטגלידער דינע םאר געוואונען האמ און באלעבאםים
וואקאציע• באצאלםע וואך

 אן גצנומען ד״אבען לאקאלם אויסגערעכענם אלע די
 הא״ אמ װאהל־קאמף לעצטען דעם אין אגםייל אקטױוען

םינאנציעל. געשטיצט אים בעז
 זײנען עם אז איבער, גים רייזבערג וױים־פרעזידענם

 נים־ גרויםע אייניגע געווארען ארגאניזיו׳ט סטרייק א דורך
 אר־ אויך זײנען עם באםםאז• אין שעפער דרעם ױניאן

 די אלענםאח• אין שעפער מערערע געװארען גאניזירט
 אנ- אן גענוםען האבען אויפזיכט ייץ אונםער יאקאלס

 געווען גים אבער איז עס װאהל־קאםפיץ. דעם אין םייל
שעפער• די אין ארבעט גענוג

 שע־ די אין אז מים, םיילם וואגדער וױים־פרעזידענט
 גערוען איז אויםזיכם זיין אונםער שטײען וואם פער,

 אר־ וױיגיג זײער אבער דרעסעם. בעםערע בײ ארבעם
 בעםערע וױ אזוי אבער דרעםעם. ביליגע בײ בעם

 שםע־ וואס שעםער, די איז געטאכם װייניג ײערן דרעםעם
 אין םעזאן םאריגער דער קען אויםזיכם, זיין אונטער העז

 גוטען. קײן נים גאר םאר ווערען באםראבם אלגעמיץ
 פריליגג גוםעז א אויף האםנוגגעז דא אבער זײנען עם

 געווען איז וואהל־קאמפיץ אין באטייליגוגג די םיזאן.
גרױםע. גאנץ א

 םעזאן גוםער א זײער געווען איז באלטימאר אין
 געאר־ האבען קלאוקמאכער אלע עפער.ש לאוקק די אץ

«  אמ שעפער דרעם די אין .bS'TWB גחז חאבעך אדן מ
 גוםע םאראן זײנען עם אבער ארבעם וױיגיגער געװען

 םרילימ אין ארבעט גענמ זײן װעט עם אז אויםזיכטען,
 קאטעץ אײניגע געווארען ארגאניזירם זײגעז עם םעזאן.
 אז אויםזיכםען, גוםע פאראן זײגעז עם אח שעפער דרעם
װערען. ארגאניזירט וועלען מער

 די אין אז איבער גים קרעמער װײם־פרעזידענט
 באזונדערם גאנץ א געװען אח באםטאן םון שעיער קלאוק
 םאר געווען נים ארבעם םיל אזוי שוין םעזאז• גוםער

 גו־ זײער א געהאט אײד האבעז עם יארען. מערערע
 ארגאניזירם זײנען עס מאכער. רעינקאום די םעזאן םעז

 אל- דער שעפער. דחנס ױניאן גיט אײניגע געווארען
 אץ גוםעו־ א איז יוניאן דער םון צושםאנד געםיעער

װאהל־קאמיײן. אין אנטייל אקטיװען אן גענומעז האבען זײ
̂• די אין אז םיט, םײלט רובין וױיס־ירעזידענם  קלא

 אין ארבעם. םך א געװען איז rםילאדעלם איז שעפער
ארכעםער. אויסגעפעלם האבען זײ סון האנכע

 דרעס די ויממנז באריבםעם אסא וױים־פרעזיחנגס
 מאם פילאדעלפיע, אק שעפער אנדעחנ די אמ שעפער

 אל־ אין געװעז אױ עס אויםזיכם. זײז אונטער שםעזזען
 וױיטער אויף אױםזיכטען n אח םעזאז גוטער א געמײן
 געװען איז ױאהל־קאמף אק באםײליגומ די גום. זײנעז

גז־ױםע. גאנץ א
 אין אז באריבםעט, קאטאװסקי וױים־פרעזידענם

 גוםער א געװען שעפער קלאוק די אק איז קליװלאנד
 ארבעם. סארט ביליגערען דעם בײ באזתדערם םעזאן.

 דרעם קאםען די איז ארבעם גענוג געװען אויך איז עם
 די אין ױניאז( דעד םון ארגאנתירם זײנען װאס שעפער

 אמ עס ארבעם). װימיג געװען איז שעפער יוניאן נים
 און קלאוק די םיט אגו־ימענם דער געװארעז באנײם
 געװען — ענדערתגען. אהן מאנוםעקםשורערם דרעם

װאחל־קאפף. אק םעםיג שםארק
ם רױיס־פרעזידעגם ^ שיקא־ אץ אז איבער, גיט ב

 ױם געװען שעפער קלאוק די אין סעזאן דער איז גא
 געװען בלױז איו ארבעט אםך גוםעד. איבריגם קײן
 אין אנםײל םעטיגעז א גענוםזת שא«. וױינשםײנ׳ם אין

װאהל־קאמף.
 זײן אק אז דערצײלט, פערלשטײז וױים״פרעזידענט

 ירחשעגלי די בלויז חאמז װעסם) (סאוט דיםםריקם
 שעפער קלאוק די אץ םעזאן. גוםען א געהאם ארבעטער

 גץ־ קען זעלביגע דאם גום. איבריג ניט געויעז עם איז
 קא־ װעגען אויך אוץ שעפער דרעם די װעגען ווערען זאגם
 טעןנסזיױא גוטע פאראן אבער זימצז עם דרעםעם. טאן

םעזאז• פרילינג דעם אויף
 18 גיט זשצלעס,אנד לאס פון לװזאי וױים־פרעזידענם

 קלאוק טון צושםאנד דעם װעגען איבערבליק אלגעמײגעם
 אױף א■ באװנדערם זיך שםעלט און טרעיד דרעם און
 1פי לעבעז אינערליכען דעם אין פאסידונגאן לעצטע די

 גך האט זןם װאם אדן אנדזשעלצם לאם איז יוניאן דןד
 דעם דארטען םוםפענדירצן זאל ןר אז דןם, צו פירם

דער םון אנטיװגג די איבערנעטען און כאארד דזשאינט
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ארגאנײ־ מישניאק, חשאח־זש וואם פאריכם, א אין
 צױ האט קאליםארניע אין אינםערגעשאנעל דער ®מ 19«

 טרעיד דרעס דעם פח בילד א געגעבען ווערט געשיקט״
 ױניאן די װאם שװעריגקייםען די אח אנדזשעלעם לאם אין

 שוועריג־ הויםם די ארבעט. איר אין דארטען באגעגענט
 שע־ די אין ארבעטער די וואם דעם, איז באשטייט קײם
 שטענ־ א פאר קומט עם שטענדיגע. קיין ניט זײנען ■ער
אױםוואנדערונג• און אײטואגדערונג די«ע

 אין אז באריכםעט, װערם קענעדע, מאנםרעאל, םון
 קלאוקם ביי סעזאן. גוטער א געװען איז טרעיד דרעם דעם
 ארבעטער עפבראידערי די גום. אזוי ניט געװען איז

 ארגאני־ זיינען עס םעזאן. שלעכםען א געהאט האבען
 און שעפער דרעם נים־ױניאן אײניגע געװארעז זירט
 דער געגאנגען. םארלארען ניט איז שאם אייטניגער קײן

 גוםער א אלגעמיק אין איז ױגיאן דער םון אושטאנד
 םרי־ גוטען א אויף האםנונגען גוםע זײנעז״פאראן עם און

םעזאן• לינג
 געטג געהאט קלאוקמאכער די האבען םאראנטא אין

אוניפארמם. מיליםערישע צוליב ארבעט
 באדיײ א געװאונען ױניאן די האם מיניסעג אין

 דעם ארגאניזירען דורך םיטגלידער נייע צאל םענדע
םרייד• דרעם

•** ___
 דער םון מענעדזשער האכמאן׳ פרעזידענם וױים

 דרעםמאכער דער סון באארד חשאינט יארקער נױ
 איצ־ דעם װעגען באריכט לענגערען א אפ גיט ױניאן,
 װעלכען פון אינדוסםריע, דרעם דער סון *ושטאנד טיגען

 װיסענסשאםט־ א דורכגעפירם לעצםענס האט ױניאן די
 הילף דער םים םםאנ׳עז דר. ײח־ אונםעתוכומ ליכע

vh אז יזפ rm m im
 באריכט א איז מויז האם ער אז באמערקט, האכםאז

 פון עקזעקוטיװע דער םון םיטינג םריעח־יגעז א אויף
 קאנקורענץ די אז אנגעװיזעז, איגטערנעשאנאל דער .

 דרעם־ די רואינירם אמדוםםריע דרעם קאטעז דער ®ח
r »9 אבער ױגיאן, מאבער pגע־ ניט איצם בת איז ד 

 דרעסעם מאכעז םלעגט מאט םירמע א געװארען. טאן
 חאט ®ראדוקציע איר װאס און םעגט 25 דאלאר 2 פון

 האם יאר א דאלאר םיליאן דרײ 1צ נאענט באטראפען
 דער םון קאנקורענץ דער צוליפ שליםען, געמוזט זיד

 ער־ גאך װערט עם אבער איגדוסטריע. דרעס קאםען
 -3אי דחנס קאםעז חנר פון קאנקורענץ די ױאם גער,

 די אין םילעז שםארק אנגעפאנגעז זיך האט דוםםריע
 75 דאלאר 4 פון די — דרעםעס געפרײזטע העכער
 דרעס דער פון יראצענט 17 אוים םאפעז װאם םעגט״

אינחםםריע.
 דעו״ א ארויםגעבראכט האט אונטערזובוגג די

 איג־ גרעםערע פמ צאל די װאט ערשיעונג״ םוײיענדע
 םמ צאל די און זיד םארגרעםערט שעיער סאיד

 אוגםעחוכונג די װײגיגער. װערט שעיער קליעע
שםעם, פארשידענע אין געװארען דורכגעפירט איז
 אין װ. אז. א. סילװאקי שיקאגא׳ םילאז־עלפיע, וױ

 »ו אויסגעםוגען. פען האם דיםטריקט פערלשטײנ׳ם
דיזעלביגע מאכען פאגופעקםשורערס דרעס קאםען די

n נײ איז געמאבם וחגרען װאם ,090911 r דעם פאר 
 8 פץ אפילו מאנפע און םענם 75 דאלאר 6 םוץ ■רײז

 גתיםע, זײנען דארםען שעפער די םענט. 75 דאלאר
 אין האלםעז און געפירם גום זײער טעכניש יחגרען

 אר־ פוץ קאסט די אן דערבײ גים חאכמאן וואקסען.
 אונ־ גרויסען גװאלדיג דעם אוקי אז וױיזם און בעם

 דרעס קאטען די םזגגליכקײט זײ גים װאם און טעדשיד
פון שעאער דרעם די םים קאנקורירען צו פירמעם

n גײ r•
n גױ איז יוגקמ דרעסמאמר די r, חאכ־ זאגט

 באלע־ די טיט סארהאגדלונגען אנגעפאעען האם מאן,
 איז דאס אבער אגריםעגם, דעם באנײען *ו באםים

 תויפם־טדאגע די יונקם. וױכםיגסםער דעד נים איצט
 עק־ די ראםעװעז «ו אמ מאטענט אימױגען דעם אין

.pnr נײ »יז אינדוסםריע דדןם דער פון זיסםעגץ
 אר־ *עגםראלען אלגעםײנעם אן פאדערט האכםאז
 דרעס קאםען און דרעם דער אין קאמיײז גאגיזאציאנם
m איבעדן איגדוסטריע m .לאנד

 איגטערעסאנםע לאנגע א אדויס חעם באריכט דער
m a rt. פערלשטײז, אגםײל נעסען «ם װעלכער איז 

 ברצס־ כיאליס, אגטאניגי. אסא, זימערפאז, רײזבערג,
דו־ ■חחידעגם אח קאחן קאםאווסקי, װאנדער, לאו«

.*para
 האט פארלויטיג אז אן, חיײום דוביגםקי וחחיוןגס

 אגרי- ועקסױאקא קײז אמםארמשאנאל די נים נאד
»ww י איגדוסםריע. דדעס קאמצז חנד איז  אג- י

ס ױםעגסס, i ממי דיגען יממז, י ו̂ז r y s n גמגױ
r r r tHwyw איז m m  « n שזחנד lyw in y um

נערעכמיגקײמ -►

 גאנצען איבעח קאמפיץ אלגעמיעעם אן קאמפײן, א
 ארגאניזאציאנם דער אז איץ, אבער שטימט ער לאנד.

 זײן מח וחנרען, אונטערגענומען דארף װאם קאםםיין,
 דארף עם אז אויך, מײנט ער צענטראליזירםער. א

 5ל8 אין קאםפײן באלדיגער א װערעז אנגעפאנגען
 םעטיג׳ איז אינטעתעשאנאל די װאו םעריטאריעם,

 ער שטונדען. קירצערע און וױידזשעם העכערע פאר
 הויפם־ די זײן דארף שםוגדען קירצערע אז גלויבם,

נים־ארגאניזירטע. די פאר פאדערונג

 פון שלוס צום מאכט אנטאניני וױים־םרעיזדענם
 אנ־ דעם װעגען באמערקונגען אייניגע דעבאטע דער
 װאל־קאםף דעם אין 89 לאקאל ױניאן זייז םון טייל
 באגעגענט האט ער װאם שװעריגקײםען די װעגען .און

 אגי־ שםארקער דער צוליג איםאליענער די צװישען
 װאם איטאליענער, די־צאל איז דאך רוים. פון טאציע
 גאנץ א געװען רוזװעלם׳ן, םאר געשםימם האבען

 שםי־ צאל גרױסער דער פמ זעז מען קען דאם גרויסע.
 רהוועלם׳ן םאר געװארען אפגעגעבען זיינען װאם מען,
דיסטריקטען. איםאליענישע די אין

***
 האט ער אז איבער, גיט דובינםקי פרעזידענם

 טיםם־ דער מיט פראגע ױריםדיקציע א אויםגעגליכען
 ארגאנײ זײנען װאם טראקמען די װעגען ױניאן טערם
 אז האםט״ ער אבער אינטערנעשאנאל. דער סץ זירט

 פרע־ דער םאגין, וױיל אלטען, נאכן בלייבען װעט עם
 צו גענױגט ניט איז ײניאן, טיםםטערם דער פון זידענט
פראגע. שטרײם א דעם פון מאכען

 די אויםגעהויבען צחאםענהאע דעם אין װערט עס
ttfePW(102 לא?אל םמ פראגע i( אמ n o m. איינײ 

 די קריםיקירען עקזעקוטיװע דער פח םיטגלידער גע
 קאמיטע א באשםיםם ווערם עס לאקאל. פון אנפיװנג

 גריננערג גאגלער׳ םיינבערג, זימערמאן, האכמאן, םמ
 האנד־ זאל װאם טשערמאן״ םאד דובינםקי פרעזידענם און
םראגע. דער אין לעל

 צױ אנפראגען, פארשידענע אויפגעגומען װערען עס
מיםגליחנר. און יוניאנם לאקאל פון קלאגעז און שריםטען
 איז בײרא לײגאר דער וחנגען איז קלאגע אײן

ױ גיט ארבעט עס אז טרײד״ דרעם  דעמוארט. האט םען ו
 זיד װעגדענדיג גיט חשאבם קריגען ארבעטער םד א

 קלאגעז ארײן אפט קומעז עם און בױרא רלײבא דער צו
 זאגט, האכמאן פרעזידענם וױיס פײװאריםיזם. װעגען

 אויפגעטםען דארף בױרא לײבאר דער פת םראגע די אז
ווערען. אוגטערזוכט אח קאמיםע א פת װערעז

 חבינםקי פרעזידענם צו איבערגעגעבען װערט עס
 די ױניזמ דרעספאכער דער םח םענעדזשערס די צו אמ

אונםעחוכען. צו פראגע
 אן וױיזט .155 לאקאל פח מעגעדזשער נעלםאן.

 (םיליםעדישע אױבעט רעגירונגם אז צושריםט, א איז
 פרע־ שעעפר. ױניאן ניט אין געמאכט װערט םװעטהערס)

 האט אינטערנעשאגאל די אז באםערקם, דובינסקי זידענט
 דער אויף רעזאלוציע א ארײנגעבראכט דעם װעגען

 אנגעטםען איז זי און ל• אװ x * דער פון קאנװענשאז
געװאחנז•

n״’ מאכער «עטעח די r ,אנער־ זאל זי אז פאחנרט
 באלעבא־ די מיט אגריםענט נײעם דעם אין װערען קעגט
םים.

 םים־ אז פארלאנגט, מאכער) (באםענהאל 64 לאקאל
 די בײ װערען באשעפטיגם זאלען לאקאל פון גלידער

 דרעס־שעפער די אין אײגגעםירט װערען װאם מאשיגען,
 אגרימענט אין װערעז ארײעעשריבען זאל פונקם אזא איז

 איבערגע־ װערם פארלאנג דער באלעבאטים. די םים
 דיםקוםירען צו אויף באארד שאיגטײ דרעס צוס געבען

זין. פרײנדליכען א אין
פארלאנ־ טאדאגטא איז 72 לאקאל םון קאםעדס די

 א צו איבערגעגעבען — לאקאל• באזוגחנרעז א גען
קאםיםע.
 אין 65 לאקאל פיז עקזעקוטיװע אראפגעזעצםע די

 אראפגץזעצט איז n אז דן, באקלאגם אגדזשעלעס לאם
 װע־ גים ליװאי װײס־פרעזידענם אוםגעזעצליך. געװארען

 איבער־ קלאגע די — ערקלערוטג לעגגערע א דעם גען
קאמיטע. אפיל דער צו געגעמז

 ארגאני־ אן חנקאםעגדירט ליװײ ירעזיזיענט וױים
w r« P דאר־ עם אבער אנײשעלעם לאס אץ קאםפײז 

 םענשען, אדסיגע וחמ־ען באנוצם צװעק דעם פאו־ פעז
 לעעערע א דײערצן דארף אנגעקוםענע פחגמד פאר וױיל
 פאראז זײנען עס לאגצ. דעד אק אריענםיחמ צו זיד צײט
ײ צוױשען ארגאניזירעז. צו םויזעגם 10 ארוס  ארבעםער ז

 קאםעזדחנסעסאוןבאזונדערם, אנז־ערװער. נים־גודס׳ פון
i װאס םיאדםװצר׳ r n גרױסער. גאנץ » איז צאל — 

אפיט. גענעראל צוס אימרמגעמנז

 טוטס סנאו די װעגעז פראגע כאקאנטע אלט די
 דיםקד און אויסגענוםעו װידעראמאל װערט ארבעטער

 אונםערי אן פון רעקאםענדאציע א פאראן איז עם טירט.
 געוזען איז זיםערמאן װעלכער פון קאםיטע, זובומם

 לא־ צו באלאעען זאלען םוםם םנאו אז םאחיצער. דער
 רעקאםעגדירס םייגבערג י. פרעזידענם וױים .91 קאל

 אוגטעתעת^ אן זיינער םון גמנט דעם אויף אבער.
 לאקאל, אינדוםטריעלער אן װערעז געגרינדעט זאל עס אז

 דזשאיגה: קלאוק דער מים פארבונדען זײן זאל װאס
באארד.

 417 לאקאל םמ מענעחשער קאםלאן, בעגדזשאמין
 פון קאטוענשאן דער צו דעלעגאם א געװען איז װאם
אין רײוען צו פרױוילעגיע א באקומט ל״ אװ פ. א. דער
 רעקאמענדאצ̂י םיינבערג׳ם געגען איז ער םראגע. דער

*••
 אינםערנע• דער םון באריכט םינאגציעלער דער

 דער פמ איעקוגפם קאפיטא פער דער אז וױיזט, שאנאל
 געוואחנז״ םארגרעםערט לעצםענם איז אינםערנעשאנאל

 איז מיטגלידער צאל די װאם דעם, אויף קוקעגדיג ניט
 גום־שםײעגדן צאל די אז וױיזם. דאס געשטיגען. ניט

גרעסער. געװארעז איז םיטגלידער
י»״

 אײנגעלאדען געװען אח זיצונגען די םון איעער אויף
 ײיעדערפ אמעריקאן דער פון ®רעזידענם גרמ׳ וױליאם

לייבאר. אוו שאן
 געװארען פארהאנדעלט זיצונג דער אויף דעען עם

 4 דער צו איגםערנעשאנאל דער פון פאחנתנגען די
 ארײנגעטראםעז. צוריק איר אין איז זי װען ל. אװ ם•
 n אז )1 :םאדערונגען דדײ געװען נעמליך זײנען עם
 לאו <ישאן ועדעע דעד פון קוסיװעעזקצ

 נד־ אדער אינטעתעשאנאל קײז םוםפענדירען צו רעכם
 אויס־ באלאנגען זאל דאזיגע דאס אז גאר ױניאנס, שאנאל

 ל.; אװ ם. א. דער פון קאגװעגשאז דער צו שליםליד
 סימיעלעך דער װערעז אפגעשאםם מל עס אז )2

 םיס קאםף דעם פאר קעפיטא «עױ סענט א פון שםייער
 אן וזערען אײסנעפירם מל עס נאר .4 אי. םי. דער

 1 בלויז איצט (בי« שטײער סעגטיגער 2 אלגעםײנער
 דרי־ )3 ;פעדערײשאז דער פון הוצאות די פאר סענט)
 יוניאסם, די אין רעקעטירם װעגען רעזאלוציע א טענס
 האס גרץ װיליאם ל. אװ x 4 דער צו באלאנגען װאס

 איז װאס איגטערגעשאגאל, דער םת קאנװענשאן דער צו
 אין פאו־שפראכעז יארק, נױ אין געװארעז אפגעהאלםען

 4 אװ j« 4 דער פון עקזעקוםיװע דער ®ח נאמעז
 אױף פאדעחעען דערמאגםע די ײײפירען W װעט זי

 ארלי̂ג גױ אין פעדערײשאן דער פון קאגװענשאז דער
 געקױ אח םען װען ארוםגעשםעלם, אבער זיד האט עם

 דעו אז ל. אװ x 4 דער פון קאנװענשאן דער צו מען
 דעופעזבא געװארען. אפגעהיט נים װײט איז אפמאד

סוםפענדירען. װעגען פונקם דעם אין
 דאפ אז פארענםפערם, זיד האם גרין פרעזידעגם

שולד• זײן ניט איז

םעז שלו א טיזו גענעראל דער ®ון ב  עהזעלןו
ײ באארד ר ב ען אי ט ױי ד צו ע ל־י ע ט ר ע  פ

כען טיינג לי ץ מי ם א לינ ר א װ־ נ
קערפערשא** צענטראיע די אן אגעליםען זיר

 חשאמפ און לאקאלס פעדערייעאן. דער םון טעז
 זיד תאכעז װעלכע אינםערגעשאנאל, דער פון באארדס

 צענטראלו שטאטישע די אן אנגעשלאםען גיט גאך
 לײבאר אװ םעדערײשאנם םםײט און קערפערשאםםען

 אױפמד װערען זיך, געפמען די האו פלעצער די אין
ג1אילײ אן אנצושליםען גלײד ױך פאדערם

אן דריױוערס םראק a ל»ק«ל יוני  ממד די 02
 קאםיםי׳ א באשםימעץ צו באשלאםען חאט באארד ראל

 ניי איז טיטואציע טראקינג ךי שםודירען זאל ודעלכע
r־«P י קאטיטע דער שםאנדפתקם. יעדען ®ח»  ײ

 םאסחגג־ אזוינע אגצונעטען פולמאכט װערען געגעבעז
ױ לען ט n ו דו גומױג פאר געפינעז וון ^י ח א ר  אי

 מר באשמיטט זײנעז קא&יסע חװ־ אויף טעחוכונג.
n ויײם־ירעזידעגםעז: די ײארצז a a n, יינמחג*

דוביגפ־י טנפרעזידע גרינמר;ג און באגלעו־ לימער־מאז, --- -- -- MM MUM דאד פון טשערסאן זײן וועט קי
 לאנד• איכעוץ קאםאיץ ארג«ני?#ציאנם ײעגען

W דעם אױסצובריממרעז עןסאשלאב W 'W M* אי » 
ח 19 פירט אינטערגעשאנאל די װאס •ײן מ  לאגי אי
 אונמרדדע״״ (גינדגודס, טריידס םיסעלי^יום ח זרץ

שילײץז m 4 ןוא רסצמס?א ^תסאי מ  aTr u n a( 
*an םעריםאריע. סאוםערן די אױך איימושליסןן ■— MMMM MM■ LmmmMI------- .. -  Mu LmM חצלפצז צו כאאױפטראגט װערם אסיס גזגגצדאל

םאר־ דער םאכער. באטענה^ל די םןן פארלאנג
 םון 64 לאקאל ױניאן םאכער באטענד״אל דעם םון לאנג

 נײעם דעם אין יוערען צו איינגעשלאםען יארק גױ
 באםענהאל דרעם די פאר טרײד דרעם איז אגרימענט

 דרעם דער צו געװארען איבערגעגעבען איז טאכעה
באטראבטוע. גינסטיגער א םאר באארד חשאינט
פראבלע־ בױרא. עטפלאימענט דרעם יארק נױ

 ביורא ארבעטם דער מיט פארבוגדען דינען װאם םען
 געװארען אייגגעשטעלט איז װאם רעגירוגג דער פון

 דער םים שייכדת אין יארק, נױ אין טרייד דרעס פארן
i איבערגעגעבען איז אגרימענט, םון באגייאונג n r i J i 

 און באארד דזשאינם דרעם דער פון םירער די *ו
דובױםקי. פרעזידענם
 םון פראגע די טאראנטא. אין קאטערם דרעם

 טא־ אין קאםערס דרעס די צו טשארטער א געבען
 דער צו געווארען איבערגעװיזען איז קאנאדע, ראנטא,

 אג־ די מים טאן צו האט וואס קאמיטע םפעציעלער
טאראנטא. 72 לאקאל ®מ געלעגענהײםעז

 םיטואציע. ניט־גודם קלױולאנד דער װעגען
 כעאמטע די מים אויםנעםען זאל דובינסקי פרעזידענט

 אנגע־ די לייבאר אװ םעדערײשאן אמעריקאן דער פון
 די טראנסםערירען דאם םארשנעלערען ®ון לעגענהייט

 צו קליװלאנד אין לאקאלם נים־גודם םעדעראל פינף
אינםערנעשאנאל. דער םץ ױריסדיקציע דער

ױ די ווענען םאכער. פעטעח ירעם 'ארק נ
 אויטא״ את 81 לאקאל ױניןמ מאכער פעטעח דרעם די

תן ריזירט עוון  פאר םארבארײטונגען אלע מאכען צו ג
 פאההאגדלומען די םיט םארבינדונג אין סםרײק, א

אינדוסםריע. דרעם דער איץ אגריםעגט גײעם א פאר
 םי־- אין טייםצלידעד :עשאגאל

 אלע אז געװארען״ באשלאסען איז עם דינםט. ליםער
 טרעטען װאס אינטעתעשאנאל דער פון םיםגלידער

 זאלען נײוױ אדער ארםײ חגר ®מ דינםט אין אױין
 אסעם־• אדער דיום יעדע צאלען פון וחנרען באפרײם

 םױםען צום צאלוסנ דער פון אויסנאם דער טיט טענטם
 דינען זײ ױאס צײט דער ײח־ איז ®אגד, .מגעפיט

 געצאלם זײ סאר אםעםםענט בענעםיט םויטען דער זאל
 צו כדי באלאנגען, זײ װעלכען צו לאקאל, ®ון וזערעז

 אין םיטגליד דעם םון חנכטען פולע די פאחיכערען
 דארפען מל םיםגליד דער פאנד. בענעםיט סױטען

 װאם אםעםםענםם און דיוס זײנע לאקאל אין באצאלען
 ארײן טרעם ער װאס צײם דער אין שולדיג אח ןד
 געורען אמ םיםגליד אזא װען פאל איז דינםט. איז

 זאל שולז־ען, זײגע באצאלען נים קען און אז־מםםלאז
 אז םיסגליד, דעם פון דיום די גוםפאמז לאקאל דער
דיום. װאכען דדײצען וױ מער שולדיג דין ניט זאל צד

 ספמױצלצן א צוגדײטצז זאל אםים גענעראל דער
 צאלונגען פון מיםגליז־עו־ באפדײען פח סעדטיפיקאט

 אדער ארמײ דער אין דינען זײ װאם צײט דער חרך
 אימר־ םערטיםיקאם אזא זאל לאקאל דער אח פלאט
מיםגליד. דעם מבען
 לאקאלם די אז געװארעז׳ באשלאםען אויך אמ עס

 זאלען אינםעתעשאנעל דער םון באארדם חשאינם *ן
 אראנד* נױםיגע 9אל מאכעז צו ײעחנן אױפגעפאדערם

 רעכם די אויםצוהאלםען בתים בעלי די םיט דיםענםם
 װעלכען אין שאפ, אץ «לאז 1זײ צי ארבעטער אזא ®װ
 אװעק גײט ער װען צײם דער אק געארבעם האט זי־

דיגען.
 די םםרייק. מאםעו־ץ און נאנטער דעם ײעגען

 אוים־ יע,וצלארעז א אנגענוטען האם באארד לגעגערא
 מים־ אינםעתעשאנאל אלע צו דאנקבארקײט זדיקענדיג

עי  װעלכע לאנד, אין פאבריקען ניט־גוז־ס אלע אץ מיי
מז  פראנציטקא םאן פון 191 לאקאל םים קאאפערירם ״ו

 אויטגעשלאטענע די פון קאטימע סםדײק דער *ז
 אויד את אנערקעגוגג ארבעםער. םאםעח און גאגםער

 אין יתקמם פון מיםגלידער צו געװאחנז אױסגעדריקט
 םיםםםערם דזנו־ הױאסזאנלין■ איגדוםםריעז. אנדערע

n פיז יוגיאז o ^דעם איז חילף זײער פאר פראטױסק 
 פול־ אױסגעדריקט תאט באארד געגעראל די סםרײק.

 זײער אין םםרײקער די טיט יסצסארסאליד שסעגדיגע
PV* לעבעגם דיערע און חשאבם דיערע באשיצען וצ 

און חילן• חײםערע עזנפארשפיא און ®פאגדארדס

 נײוױ, און ארמײ דער םאר סװעטערם אויף שםעלעגען
 אז באשלאםען, באארד עקזעקוטױו געגעראל די האם
 םאר קלאגען די פארלייגען זאל אםיס גענעראל דער

 צוועק דעם מיט אפטיילונגען רעגירומם געהעריגע די
 צושטאנדען. אומדערטרעגליכע די אט אפצושאםען
אנדזשעלעם. לאם אין םיטואציע דער וועגען

 םער״ לעצםען ביים וואם דעם םון אגבאטראכט אין
 עקזעקוטױו גענעראל די האט מיטינג טעל־יערליכען

 דער םון פונקם עמוירחשענסי דעם אונטער באארד,
 ביים פארםרעטער איר םולמאכט געגעבען קאנםםיטוציע,

 האנדלען צו לױױי, לואים וױים־פרעזידענם פאםיפיק,
 אב־ דער מיט אנסשעלעם, לאס אין םיטואציע דער אין

 באארד, דזשאינט דער אין ארדנונג איינצושטעלען זיכט
 דעם גוטגעהײםען באארד עקזעקוםױו גענעראל די האט

 םון מיטגלידער די סוםפענדירען זייז ײעגעז באריכט
.65 לאקאל פון עקזעקוטױוע דער

 אפילם די דינען פראצעדורע, רעגולערער דער אין
מים־ דרייצען םון געווארען דערהאלםעז זיינען װאם

 ליװײ פרעזיחגנט וױים פון האגדלוע דער געגעז גלידער
 ,65 לאקאל איז עםםער די פון זײ םוספענדירען אין

 דער פון קאמיטע אפיל דער צו געווארען איבערגעװיזען
אינםערנעשאנאל.

 פראגע די אז געווארען׳ באשלאםען וױיטער איז עם
 לא־ פאר אדמיניסטראציע• פערמאנענטע א ערװײלען םמ

 אפיל די ביז צייט, דער פץ משך פארן זאל ,65.קאל
 באשלום, עגדגילםיגען איר אריינברענגען װעם קאמיטע

 דער פון םיטינג נעקסםען דעם ביז ײערען אפגעלייגט
באארד. עקזעקוטיװ גענעראל

ברעגטש. םוט םנאו פארן טשארטער א װעגען
 דזשאיגט קלאוק יארק נױ דער פון פארלאע דער
 פאר טשארטער א ווערען געגעבען זאל עס אז באארד,

 ברענטש סוט סנאו דעם םאר לאקאל אינדוםםריעלען אן
 םאכען, אלע איינשליסנדיג באארד, חשאינט דער פון

 גע־ איבערגעװיזען איז שעפער, די אין ארבעטען וואם
 גענעראל דער םון םיטגלידער יארקער בױ די צו ווארען

עקזעקוםױוע.

פראווא־ רעם פארדאטען שעפער ראבינם ה.ד. פון טשערלײט
פאםחוױל קאטארישען

 באשזטעיועען. רעגיתגגם אױן* ארבעוט ווענען
 אר־ נמױגח־ס דןד פון צושריפם א איבער יימ־למדיג

ײי מ מי  װעלכעז אין ניו ®ון 156 לאקאל ײגי
ײזיז ײ מ שעאער, rm י9 ׳19 ר ל פארבדעמו מ

1WP נישס דעם r וװדיסשךעו m, אקם גנער9װ דעם 
o« «ז r ז׳ יל*פאלש־ײ *9ג חנגירוסנם קי־ימז מזי

 אקטיװע האבען אײפרעגונג גרעםטער דער מיט
 דינען עם ווער אויםצוגעפינען געזוכם דרעסמאכער

 םארשפרייט האבען וואם פראוואקאטארען, די געװען
 אין דרעםמאכער די צזוישען פאםקוױל אנאנימעז אן

 ד. ה. דער ®ון ריארגאניזאציע דער מים םארבינדנוג
 די באשמוצם והאכען זײ װעלכען אק פירמע, ראבינם

 טשערלײם די ױניאן, דעסטאכערד דעד ®ון מאסםל
 וואם שעפער, קאנטראקטיגג די ®ח קאמיםעם פרײז און

 באשולדיגט. זײ את םירמע דער םאר געארבעט האבען
 בתים בעלי די מיט פארשװערונג אמ זײנעז זײ אז

ארבעםער. די געגען
 קאנםראקטימ די סון טשערלײם צװאנציג און םינף
 באארד עקזעקוטיװ דער פאר ערשינען זײנזנן שעפער

 דער םיט חאבען אמ צװאנציג און צײײ לאקאל ®ת
 אמ פארלויםדער די פארדאםט ענטריםטונג גרעםםער

 אירע אלע אנװענדעז זאל ױניאן די אז געםאדערם,
 דער פאר כאשטראפען און די אויםצוגעםינען כוחות

שאנדטאט.
 די פאר גערעדם האם וועלכע מאריםאן, מאניא
 װאס רעזאלוציע׳ פאלגענדע םארגעלייגם האם טשערלײם

:אגגעגוםען האבען טשערלײם די
 עגטריםםונג םיםםםער דער םיט פארדאמען םיר״
 פארשפרײטען ®ת אקט געװיםענלאזען שענדליכען, דעם

 פארלוימ• םים פול ליפלעטם, ניט־אובטערגעשריבעגע
» דער געגען דונגעל  פער־ באאמםע. אירע 1אי ייגי
 באשול־ אזױנע װארםען צו פעהיג זײנען װאס זאנען.

 עפענם־ דער אק ארױסצוקומעז ניט װאגען אמ דיגונגמ
 םאראנםװארםליכקײט די זיד אייף 1געםע און ליכקײט

 אץ םרוסזמ עקעלהאפטע דעעל װערםער. ױיערע םאר
 פאראכטונג און האס װי מד אנדער קיק ניט פארדינען

 די אז באםאנען. וױלען םיר דרעםמאבער. די ®ח
 אץ ענמהאלטען זײנען װאם םארלוימנדונגען, ליגנערישע

 םעםעלמענט די געגען געריכםעם זײנען ליםלעם׳ דעם
ױ גוט אזוי שעפער די אק סא&יטעט פרייז 1או  געגעז ו
באלײדי־ אוםערםרעגליכע אן זױנעל אול בעאסטע די

M M M k  M iA M  M k L k A M t a  M M M M  M 4 k M  k i k iװגיןן. דער םון מיטגליד יעדען סאר גוגג
 ליםלעם פארלויםדערישען דעם שםעטפלען *םיר

 איז 09 צװעק וועפעם סקעבעריי, פשום׳ע שםיק א אלס
מ דער שטערען צו מי  צעםומ־ אדײנברעגגען אזץ י

 איצ״ דער אק ארבעםער די פון רײען די 1אי לעניש
 די פים פארחאגדלונגעז סוץ צײט קריםישער םיגער
 עס אגרימענם. סון באנײאונג דצר פאר בתים בעלי

 כבוד ם9י אױף נגריף9 19 בלױז נים ר9ריב9י איז
 9לכ9ײ ,19פרײ 1אי י9נ9מ די «ז 9פוםאצי9ר אוץ

 אםאקע אן אױך י9ג .19ארײ9ג 09יטרלוי9® זייממ
 ברױט דעם אויף פארדיגסטעז, און באדינגוגגעז די אױף
שעפער. ךי אק ארבעםער די פזץ פוםער אוז

 ן9ד9י נרען9אנצואוו ױגיאן די אױף 1919190 ״מיר
 *19® זײנען װאס די אויסצוגעםינען םיםעל םעגליכען

 פאמרעכצרישען D91 בען9ויסג1א םארץ אגםװארםליך
 *039190 19באלדיג צו 1933913 צו זײ כדי פאסקװיל,

^ אח קײסאיטלינװ  93זויא ■33ואפ1באשס 1909ײי
אין 1919וז ט9ײלד93 ים3 קענן סשות3 גלאזע9געוױם
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 זײ •190390 93*1390039 110 0090ל9193 19ל 1א*
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גערעכמיגגןייפ

1«פראנט דרעםמאכער אױפ׳ן
j מיגגןאח נג

קונסם־אויםשםגנלונג דרעסמאכער

 אפים אין איז טען,14 דעצעמבער גת,
 טע40 װעסם 232 ,22 לאקאל םון

 אםיציעל פלאר, זעקםטען אויםן גאם,
 גרויםארםיגע א געווארען ערעםענט

 אויםשטעלונג קונסט אימפאזאנטע און
 סון געשאםען בילדער, אריגינעלע םון

 דעך אונטער מיטגלידער 22 לאקאל
 אר־ באװאוםטער דער לעהרער, זייער םון אגפירערשאםט

האםמאן. סעטה — םיםט
 מיט־ 40 צו קרוב םון. באשטײט קלאם קונסט דער
 און מענער זיך געםינען עס וועמען צװישען גלידער״
 איינער קײן אלט. אמ ױנג ווגיםע, און שוואחנע םרויען,

 אוים־ אן אין באטייליגט ניט קייגםאל זיך האט זיי םון
 מאהלען גענומען האבען זיי םון מערסםע און שטעלונג

 ארגאניזירם איז קלאס nyn זייט מאל. ערשםען צום
 גע• דינען — האנאטען 10 םון משך א — געווארען

בילדער. 400 צו קרוב געווארען שאםען
 ווערט 22 לאקאל pa אסים אין ארײן גײט איהר ווען

 וועלכע בילדער הונדערםע די פון• םארכאפם באלד איהר
 לאבי. ליכטיגער גרױםעו־, nyn pa װענט די באיעען

 ארבעטער אז םמ אפים אין ױים איר אז סארגעםט איהר
ערגםטע םיט פארנומעז אצינד איז װעלכע ארגאניזאציע

יעבאטלבא די ^אנטעדעמעךס״זר
 דזשאבס זוכען קומעז ארבעטסלאזע װאו ריםענםס;

 קומען קראנקע װאו חילף; םינאטניעלע אביםעל אדער
p — חילף׳ םעדמינישער און שטימ גאד i ענליכע 

 זעהם איהר ניט. דאם באםערקם איחר — אויפגאבעז
 פאד ױינען מאנכע בילדער״ קאלירפולע פילערליי נאר
 האט מאחלער nyn װאט וױיםם איחר קלאר׳ זעחר אײך
 פון טאנבע aaypnyn איהר תרצײלעז, געװאלם אײך

 קלאס ayn גזנדינט חאבען װעלכע ארבעםער שאי די
פארקערם, און !ײכענונגען׳ זייערע פאר םאדעלען אלס

■      — ■   - - - *    B M a L k k  ft*  ftM ■ ■ M M • ■  A ft*דעם פאר דיגעז װעלכע בילדער סך א דא זײנען עס 
 איר מאחנרן. «ו טיף׳ צו אביסעל ארמםער געװײנליכען

 םײנט, דאם װאם נים ®או־שםײם איהר אן. עם קוקט
 איז דאס םײ. וױ סײ עם באװאתדערט איחר אבער

םים־ אײגזמע״ ״אונזערע פון געװארעז געשאסעז  גי דאד
גליחגו־

ױ ודם בשר אײנפאכעז אזא פאר באמת, שווער,  איך ו
_ raאפילו ׳ n אפ־ מיבדעסטע די געבעז ■רובירעז 

 מאח־ יענעם אדעד ayn pa שאםוגג די וחנגען שאצונג
?ny• חוש׳ א האבען &ען באדארף דעם צו ayn n 

 דהײנו וואם גשםה. אקמסםלערישע האבעז פען דארף
 רעאל, עם איז נו קאלירעז׳ «ח שןזמגם׳ פח איד וױיס

 זןך אםת דעם פאנטאז^ סתם אז־עד מאדערניסםיש
 מעלונגאױסש אן בײ שםעהענדיג אמאל, איך pa געגדיג,

ארײגגעפאלעז• מיאום זײער וױלעדוש, גרינוױםש אין
 סא־ דאס װעז *וריק׳ 10 יאר א םיט געװען איז דאס

 םאר־ האט םםיל קאוביםםישע אזױ־גערוםענע דעתע
 אג־ אזױ איך האב — קעו ארםיםטישע די םשאדעם
 *ו מיר ערלױבט ,זאכעז״ יעגע פון אימע קוקמדיג

 מיר האט מער םשוגע̂ו שםיק א איז דאס אז זאגען
 n קאפ גרױםער א סיט יומערמאז׳ א געפעלם. נים

 האט םיר, לעבען געשטאנען איז װעלכער חאר, פוז־עלםע
t o װאולגאר־יונג׳ איגנאראסום, *נמרופעז p i װען 
T װאלם איד t נאך עס װאלט צײם אין *ימרוקם ניט 

 פארשםײ דעריבער געשלעג. א u געקומעז פילײכם
 קײן װיל און קתסט קײן נים םאדשםײ איך אז איך

 געבעגטשם — אבער פאלק דאס זאגען. נים נעמות
ײז זאל בא־ א גוט. אח עם אז זאגם — פאלק דאם ז
 «לע און באזוכס גוט איז אױםשםעלוגג די — װײז

 ועאד- גרויס דערבײ האמז און אז בילדער ךי קוקען
TP די פון חעלפם » כמעס אז איר האם באוױיז א 

ױן «ײנעז בילדער  איז מקח (ז־ער מװאחנז פארקױפט ״
שםיק). » $1*50

 פראםינענטע אז מערען דעדפאנט ד* שױן
 מיץ מחיער די אדן זאחיך# סקול«טאר דעד קינסטלזגר״

גןו׳ און ז געווארען איינגעלאדען ויינען ביי  די זײן ו
 עט• ארויםגעגעבעז האכען זיי און ריכםער׳ אפיציעלע

ן לאכע ן ײו בילדעד. אריגינעלסםע און בעסטע די פאד וו
וױינ־ דזשעדי געקראגען תאט פרײז ןושטען ד<ס

 װײ ,פאקם *יז קליגעריז אלם ארבעם װעלכע מר^
םיד י — פיומע די שױן תאט מזל (אדא שאו״ ?ןג׳ס

 פרימ טען2 דעם אדװערםייזען). מאל אלע זי מוזען
 מיידעלע, שװארצע וואוילע א ליין, לוסי באקומען האט

 זי שאפ. ״טשםמאנ׳ם״ אין םיגקער אלם ארבעט װעלכע
 בײ זיצענדיג פינישערינם 3 פון בילד א געמאלען האט
 סעמםעל־מאכערין א ליםער, רעבעקא ארבעט. דער
 דעם געקראגען האם שאפ פארמאלס״ ״דזשוניאר םון

 געאנקערטע םון בילד אריגינעלען אן פאר פרייז טען3
 ווא־ איר פארברענגען מוז זי אז משמעות — שיםלאך
פארק. םראספעקט אין קיישאן

 שטארק איז ״שאפ״ דער וואם איז אינטערעםאנם
 איז למשל, אזוי׳ אויםשטעלונג. דער אין פארטראטען

 בײ םינישערין א םון בילד געלונגענער א זעהר דא
 א האנט, אין שערעל א מיט דרייםערין א ארבעט, דער

 עולם גרויםער א מאשינען, די בײ אפערייטארם גרופע
 איז עס בעת עלעוױיטאר םאר׳ן ווארטעגדיג ארבעטער

װ. א. א. זייגעד דער 9 שוין
 א נאך 22 לאקאל םארצייכענט ארום אזוי אט און
 םאר־ דער צו ביישטייערונג באדײטענדע אוץ װיכםיגע

 איז זי וועלכער םאר םעטיגקייט קולםורעלער צווײגטער
 גאגצער דער םון געלויבט אפט אזוי ווערט און באקאנט

באוועגוע. ארבעטער

פאמפלעםען םפעציפלע

^־עז n 1933 איז ו rנייע טומעגםער צענדליגע אח ׳ 
 *ו צוגעשםאגעז םאל ערשםען צום זײנען םיטגלידער

 מיט־ די איינגעזען באלד םיר האבען וײיעז, אונזערע
 די דערנענטערען אדער ״צוציחען״ םון װענדיגקײם

 קאנטראל תרך ארגאגיזאציע. דער צו מיטגליחנרשאםט
 מאנכע האבען דיםציפלין, געצװאונגעגעם מרך אלײז.

 אגצוהאל־ געלינגען פילײכם װעט גע׳טעגח׳ם, אונז פת
 ערשםע די תרך שעיער די אץ מדינגוגגעז די טען

 פראגע הוייט די לאנס אויף ניט *בער חדשים׳ חייסע
ױ געווען דעריבעד איז  און פארקנייעז ארום אזוי ו

 אמ יינקמ דער צװישען קאנטאקם דעם אנהאלםעז
 ירא־ אױפקלעתגג׳ ,בילדוע׳ מיםגלידערשאפט. איר

ר געייעז איז דאס יאגאגדע״  דיגען דאם און ענםפער ת
שלאג־װערםער. די געװארעז
 אח פאלען, אנדערע םד א איז װי ■ונקט און

 שפילען צו 22 לאקאל געװען באשערם פאל דאם אויך
T« א «מ ראליע די i r. טמ אנפאנג אין שױן T 

 אלעזסלאקא א עסאבלירט 22 לאקאל חאט 1934 נואר
 פאר־ איבער קלאסען, צענדליגע בילדונגם־דעפארםמענט.

 געװארעז׳ ארגאגמירם דינען געגענשםאנדען שידעגע
 םויזעגם עםלאכע פון געווארעז באזוכט דינעז װעלכע

 געװארעז ארויםגעגעבעז זײנען דערצו םיםגלידער.
 וחגלכע איז בראשורעז מאנאטלאכע אח וועכענםלאכע

י  די און ײניןמ חנר ®ח פונקציעם את יראבלעםען י
 אל־ ברײם, דיגעז םיטגלידערשאםם דער מצד םליכטען

 איך אז זיבער ביז איד געװאחגז• ארומגערעדם זײטיג
i איד װעז ניט׳ איבערטדײב r, 22 לאקאל וואלט אז

די אט אנגעפירט און פונדא&ענס, דעם געלײגט ניט
im יענע אויפקלעדונגס־ארבעט rםעגלאד נים וואלם ׳ 

 די םפעציעל און ארגאגיזאציע, ךי אגצוהאלטען געװען
 קרי־ 3 לעצטע די דורד שעפער די אץ באדיגגונגען

יאר. םישע
 םח םארצוױיגונג און אױסברײטערוע דער *וליב

 אביםעל ״פאםםלעםירוגג״ דאס איז בילדוגגם־ארבעם דער
 אז געהייםען, האבען זאל עם געװארען. אפגעשםעלט

n אץ ערמ ניט זיד נױטיגעז דרעסמאכער די r iv 
 םי־ ביסעל א םארדייען שוץ קענען זיי פראפאגאנדע.

ױ זאכען׳ שװערערע און פערע  פםיכאלאגי, םילאזאפי, ו
 אבער געגענשאגדען. פענםי אזעלכע גאד און עקאנאמי

ױ םדער אלץ נאך זיד גױםיגם אויס זעחט עס ו  עולם ני
 ווערען קלאסען די ראיה׳ והא זאכעז. ,פענסי״ די אק

 גלײכ־ און קליעמקע די און באזוכט װײניגער אלץ
 םאד־ לאקאל דער װעלכע פאמפלעטען שײנינקע צייטיג
 באגײס־ גרױם םיט געלעזען ווערען לעצטענם, םײלט

צאלען. גרויםע אין פארםיילם ווערען און םערוגג
 can טראגט פאספלעט ר ע ט ש ר ע דער

 V אץ אײד״. פאר באדיים ױגיאגיזם «װאם ג קעפעל
 פארשםענדלאד, און דייטלאך קלאר׳ איז װאס שפראך
 ער־ ווערם צײטיג׳ פאל אלע אבער עלעםענםאר, כםעם

■ דער יונקמ. דעו־ טון *לעף־בית דןר קלערם ײ װ  ו
ר ן גרי־ און .קאםילײגםס באםיםעלס איז נזמער ט

 קרי• קאמפליינטס, םמ םראגע די באהאנדעלט און ווענם״
 אוים־ אן גיט ,3 ר ע ם ו נ װ. א. א. קלאגען׳ טיק׳

 *רא־ אינדוסטריעלען דעם וועגען ערקלערונג םירלאכע
 בײ באלעבאטים די םאר שלאגט ױגיאז די וואס גראם

o״ — 4 ר ע מ ו נ קאנפערענצען. איצםיגע די r i די 
 וואס אייניזאו ערקלערט טאן״, ניט קען און קאן ױניאז

ױגיאן. דער פון ערווארטען קעז און מעג מיטגליד דער
 אונ- וואס דעם אויף קוקענדיג ניט אז דאכט׳ מיר

 צענד־ עטלאכע הרה עין אן שוין איז ארגאניזאציע זער
 פאר פאררעכענט זיינען מיר וואם און אלט, יאר ליג
 וועט באוועגונג, פראגרעםױוער דער םון פיאנירען די

 ארױס־ םך א װעט עם סארקערט שאדען, ניט געװיס אונז
 אויף קאנצענםרירען מער זיך װעלען מיר אויב העלםען

 אינ־ אונזער און ױגיאז׳ אונזער םון םראבלעמען די
 דערמאנטע די דורך געםאן ווערט דאם װי דוסםריע׳

ארויס. אציגד גיט 22 לאקאל װאם פאמםלעםען

 22 לאקאל פון פארומס שבת די
 שבח די װעגען געשריבען אגומעלט שוין האב איך

 אין אפגעהאלטען ווערעז װעלכע לעקטשורס םרימארגען
.22 לאקאל םון אפיס

 שםארק זײער בין איך אז וםתודה׳ מודה זיד ביז איד
 *ו־ דער יועגען כאזארגם ביםעל היכש א אמ ענטוישט

v* קו«*»-סת r לעקסשוד ידישצןא גאנמז ■aarwn־ 
 האט וועלכער עולם׳ רעדענדיגער אידיש אונזער אויב

 יוגקװ די אז — געשםורעםט אפסםאל — געפאדערם
 בילדונגם־םעםיג־ אידישע פארצװײגםע א אנםירען מל

 באזוכען קומען און אינטעחנסירען גים זיד װעם *ניט׳
 אוים• די םחען יםוף כל םוף םעז װעט לעקםשורם, די

 גימלדיגער א געװעז װירקלאד וואלט דאם אץ געבעז׳
בזיח•

 םײנע װעלכע טרײםט־ױערטער די וױים איך א<
 אונ־ »ז למשל׳ װי אוגטערםראגעז׳ מיר וועלעז םריינד

 אז לעקטשורם׳ םמ םיעז־ שױן זײנען טעגטשען זערע
 בא- לזנקםשורם אידישע אונזערע װערעז אלעםעז גאד
 אבער עגגלישע. די וױ מעגטשען װײניגער ניט ®ון זוכט
 22 לאקאל איז ערשטענם תיתץ. קײן גיט איז דאם

 סא&ע די מיט פראגראם א אראנזשירען צו געלונגעז
 ליםםע א איז אס לעקםארם. באגאבטטםע און בעססע

n דעם אויף ערשײגען וועלכע נעסען ®מ ru r םעכ• אץ 
פראגראם: רואר

גאװאגראדסקי. אימאנועל
אײנהאוץ, דוד

לײוױק׳ ה. י.
ראסקין׳ שאול

 ביאלאםטאצקי, ב. י.
זיגעלמום, ארםהור

װ. * m לעשםשינסקי״ יעקב
 אױפ־ שוין זײנען װעלכע לעקטארם די צוױשען

j אבראמאװיםש, ר. געײזנז זײנעז געטראטען  j •םינ 
 שלאסבערג, ױםף װײגרײך׳ מאקם דר• ניגער, ש. קאף׳

 אױב צוױיםעל איד אנדערע• אח מערעםינסקי׳ ישראל
 באװיזעז האט וועלכע ארגאניזאציע אז נאך דא איז עס

 און שרײבער םאלאנטםולע פיל אזוי צתאמענצוברעמעז
סעריע. אײן אין דיכםער

 I אין געתאלטען לעקםשורם די וחגרען צוױיםענס
 פא־ א םיר דאכם עס װאס אק צימער, גרויםעז שייגעם
̂ב — שםתדע םענדע  — םרי זײגער דעם 11 נאן־ הא

 טאקצ עם קוםם וױ טא םרײ. איז איעםריט דער אח
 קארק ביים סעגשען אננע&ען םמש באדארף מען װאס
 נעםט איז׳ צרח די ? לעקםשוד צום שלעפען זײ און
 גרױסער א גאר װאס לעזער, ליבער יומגום םאר ניט
 גלײכגילטיג׳ געווארען זײנען םענטשען אוגזערע טון צאל

 אלע&עז און אלץ צו ציניש ביסעל חיבש א און אפאםיש
 אידיש א אדער בוך אידיש א םים שייכות א האט װאס

 םאתױילונג׳ םינדלםםװערםער יעדעד פאר װארמ■
 1 ארער לעקציע כעסטע די דק מוחל אײך װעלעז

 םביבח א איץ שםונדע א פארברײגגען צד םעגלאכקײם
פארגעניגען. גײסטיגען שםיקעל א האבען קען םען ודאו

איז װאם געװאלד — מיד איך װאוגדער &אל אפם___
 מנםשאז די אט ? טענטשען אונזעוע םיט געװארען

א( טו פארפעלען נים קײנםאל פלעגען װעלכע
זגםײל זשורג*ל, ן נוך׳ ן לײעגעז n לעקטשור׳ א
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 אנדער אז אדער אזא איבער דיםקוסיעס די אין געמען
? זיי זיינען וואו געגענשטאנד,

 וועלכע לעקטשורס, םעריע א אן מיך עראינער איך
 דעם אין געגעבען האט זאמעטקיז םארשטארבענער דער

 25 יאר א מיט האל״ ״אינדעפענדענם בראגזװילער
 האל, קיין געייעז נים דאס איז אמת׳ן דער אין צוריק.

 קיין װינטער. געוועז איז עס סטאדאלע. פשום׳ע א גאר
 גע־ האט װינקעל א אין ערגעץ געווען. ניט איז סטים

 געז־לעמ־ איינציגער איין קוילען־איײועלע. א ברענט
 לעקטאר דער זאל. גאנצען דעם באלויכטען האט םעל
 גרױ• א אין אנגעםאן פלאטפארמע אויםן געשםאנען איז
 און האלז, ארום שאל א מיט ראק׳ װינטער אלטען םען
 די ארונםערנעמען געוואגם גיט אויך האם עולם דער

 צוגע־ און געזעםען מעז איז דאך מאנטלען. ױינטער
 ניםא היעט. ניט אבער ווארט. יעדען צו זיך הערט
געדולד. דער ניטא עולם. דער

!שלעכט איז ציים די אז איך וױים אוי ! וױים איך
 הארצען אויםן אז לעבען. קיק מאכעז גיט קען מען אז

 אנט־ צו גלײבער אודאי עם איז נו׳ אומעםיג. איז
 אין אדער לעקםשור א ביי זיך םארלירען און לויפען

בװ• א
 אבער קען איך עגטוישט. צוםיל איך בין אםשר

ױ צוזעהענדיג שלום אנדער קיץ צו קומען ניט  שוואך, ו
 לעקםשורם, אונזערע באזובם ווערען עם שוואך, זײער

 אץ ביכער אידישע די ווערען עם םארשימעלם װי און
ביב^טעק. אייגענער אוגזער

ו די באצװעקען װאס
 אריינצולאזען חשק מינדעםטען דעם ניט האב איד

ח א איז זיך  טאםמיס־ דער פת הערעז די מיט װינו
 אינטערע־ סאדט אבער וואלט עם ״םרײהײט״. םישער

 דער אק פונקם אז עם קומם װי װיםען צו געווען םאנם
^ אונזער װאם צײם  װיכםיגע אין פארװיקעלט איז ױנ

 די באנייעז װעגען באלעבאםים די מים קאנסערענצען
 אוג• ״םרײהײם״ די זאל אעט דוקא אז אגריםענםם,

 און העצע סון קעמפעין םיסטעמאטישעז א טערנעמען
 םירער־ אוגזער אמ ױגיאז אונזער געגען סארלױמדונג

שאםט.
 און קאנםערענצען די וועגען גאריכטען דיערע אין

 שיטען אײן אין זײ האלטעז ארםיקלעז, םפעציעלע חרד
ױנקמ• דרעסמאכער דער אויף שוועבעל און יעך

 דע־ מאנםאג, םון אױםגאבע זייער לטשל׳ נעמס׳
 ״ארבעםער״ גאנצער דער כמעם טען.9 דעם צעםבער

 םילא י. 4 ל. m דעד צו מעטTגעװ איז אפטײלונג
 זיך איד דארף קריװדע דוביגםקי׳ם פרעזידעגם פאר
 װאס באשםײז. שםעטעל זײן קען ער אננעסען. נים
 װערם װאם ״באראדזש״ דער איז r אינםערעסירט טיד

 שמױ פאבריצירם םען ■רעאכעסמרד די געגען געצילם
 װארם א ניט זיד קלע«עז ױעלכע דרעםמאבער ®ח עמז

 *ו אז ניט הײבט װעלכע בלו̂נ רבקה װארט. א צו
 איר, ארום אדער איר םים זיד טוט עם װאם װיסען

 לאנגע שרײבט את המתים תחית אױפגעשטאנען איז
 װערען ארםיקלעז חײגער׳ם םעם םאר אח ארטיקלעז:

 לעצטען דעם געוױדםעט. קארםוגס ספעציעלע אסילו
 װעלכעז ®ראגראם אינדוםםריעלער דער ניט מפעלם

^ די נ  ער װאם אם באלעבאםים. די םאר שלאגם יו
:טעז9 דעצעםבער פון ארםיקעל זײן אין זאגם

 װעגעז ״עםישענסי״ פארגעשלאגענע די ,יא,
 דרעם־ אתזער ®ח אנםירער טrא רעחנן עס װעלמר
 אײנצוטירעז• לײכםער אםשר איז ױנקמ מאכער
 געוױנעז דערםח קענען ארבעטעד די װאס !אבער
 ראביגם די. m םי. ®מ באלםעלאכעם די שוין ויײסעז
מר פירםע•  דער ®ח ארבעםער חוגדערם 3 אי

 םאר־ ״עםישענסי״ דער דורד חאבעז םירםע דאזיגער
חשאבם״. זײערע לארען
 אז מװײזזנז׳ צו אז זיד שטרעגגם שרײבער דער

v באלעבאםים די םאר שלאגם ױגקח די װאם דעם דאנק 
 דער אק טאלק שםיקעל א אײנםירען זאלען זײ ןז

 ארבעטער 300 קרוב שױן האבען אינדוסטרי, דרעס
 געדדוגגעז איז דערינען ®ח דזשאבס• זײערע ®ארלאחח

ױ אנדערש גיט «ז  *נםא־ און זימעו־מאז און האכמאן ו
 ®ת ארבײםער די פארםרײמז צו אויםען דינעז נמי

 נים דאס איז — »ייך איד םרעג חשאבם. זײערע
 פירמע די *ז קײם איז קינד יאד וױיםט למעילאד?

 ליקוױדירעז n אסעזלבאש האט ראבינס די. ח• סי.
 אפילי איז דײדט rtm די דאד וױיסם במגעס. יידע
 גערופען צדדיק האט םירםע די אז עולם, זײםיגער יצד
צז בריװ *רױםגעשיקט האט םײל<טלי*טע׳ אירע *ע

 איגפארםירעגדיג לאנד׳ איבעוץ קאססאסער אירע
די דאך האם בימץס• םון מדיק זיד יחם1 זי אז י־י׳

*ft ft   M  פ f t* f t f t  f t l *  ■ | M |  ft* אויס־ אז דעם װעגען געשרימץ םײםס ^קט ו ג״

 גומרדיא לא מעיאר דאך האט באריכט. םירלעכען
 באוועגען צו אום זיד צו באלעבאטים די רופען געלאזט

 פאקםען דיגען דאס ביזנעס. איז סארבלייבעז צו די
 באקאנט. געגוי איז דרעסמאכער יעדער וועלכע מיט

 יעדען אגגעװענדעט האט ױניאן דער פון פירערשאםט די
 אין םארבלייבען צו םירמע די באאיינםלוםעז צו מיטעל

 די פארבלייבם אגשםרענגוגג דער דאנק א און געשעפט
 דורכדעם זיינעז ארבעםער 400 און ביזגעס אין פירמע

 מעגלאכקײט א און דזשאבס מיט געװארען געזיכערם
 אז געװאלט, הייבער האט סrו לעבעז• א מאכען צו
 דאך וואלט דאם םטרייק? א ערקלערען זאל ױניאן די

 אונפאראגטווארטלאכקײט. םון שטוסע העכסטע די געװען
 אר־ די אז באוױיז בעםטער דער םארראט. איינםאכער

 די בעסער םארשטייען ראבינם די. ה. סי. םון בעטער
 בײם אז איז, ״שרייהײם״ דער פון הערען די װי לאגע

 רי־ארגאנײ דעם דורכצוםירען םארשלאג. דעם אננעמען
 געגען. געשטימט ארבעםער 9 בלויז האבען פלאן דישאן

 300 איבעריגע די אז װעערן׳ באטאנט דא מוז הגם
 זייערע שעםער. די אין דאך סארבלײבען ארבעטער

 קדיגען ווארשיינלאך װעלען קאגםראקםאר־באלעגאטיס
חשאכערם. אנדערע

 דער ױאם אז װערען װידערהאלט דא מוז אויך
 אנצוהאלםען (א) :איז באצװעקם פלאן אינדוסטריעלער

n גײ r? סאר־ (ב) און צענםער, דרעם הויפם דעם אלם 
 דמסמא־ די ®ון פאװינםםען י^לאבע די גרעםערען

ױ כע^  אלע־ מאבט ny^jm הײבע^ן, nםא עם פאסט ו
 אליין, לאכקײטnע םאמע די ®ון אנשםעל דעם מאל

 ניט און געשטױגענער גיט אזא מיט ארויםצוקומען
 זײן און זזײבע(־ איז װעמען ? םעשה געםלויגענ^

יסnויסמnא זײעד סיט — זמלטעך *ו אײס«ן צײםינג
^nyn< ny די — oynn ד דיnבאלעבאטים עס ?

 ny«j־u זעלבען דעם אין װאם איז אינםעתגסאנט
ח א דא אמ ,פוײיהיים״ ^n^ שוך א ®ח מנ y װעגען 

מ םים פר^באנמזװ yלבyז די ל n t זון dאגגלyזיך ז 
 אשיתn איז נשאלס״.ynyDדי״ מלאדyג טרײד״ oynn אין

ח nyn ווזנגמ האט ט גלייך מנ ^ nyn ly ג o 'ii 
 ג^־וקם דאן שםny םזמ האט בוײוחנל oyn אח יינקה׳

oy |ynn אנג איזyקומyז y nynנםםny ון® r a i ' nyn.] 
ט װאם און  בא,nאד ?nyגםסy אין ד^ט זיד ^

t מים לייזגנם d : —
’ny ױיל ״איך nc אלץ ®ון ly jianyn םאקט׳ א

P גאך אז K־t o  ny ג האבזחyשלאםyז nyww איצ־ 
 גום־ nyn םיט ױגיןח nyraiK האט ^jy»'na» טיגזװ

 א פאלגםyנאכג לאקא^ז, ynyraw אל׳ע ®ון חײםוגג
טyבnא n^ שאםעז צו גשנילט האט פאליסי׳

שיך־ממײקזמ. nypnr ניי איז
n חדשים צאל א טיט .נאך rny װי nym t 

 םים מיר חאמן גזװואמז׳ באנײם אח נםyיםnאג
yטלאמ oyBn'y אײגג^מלט *yj»ir אחןנתש־ 

ya^ מ אײנמפ^ם האמז װאס : װוי  אונםזנר־ גז
y m r] (ם״ ^ל ^נ פ די y• ®מ ®תיחנז די איז (, ra 

ry n i yn y in־o .אאג שיך y i’ ir i אוrנחשמyנטם 
Tym פלאן א אױף באזידט « »nyu ?yyr בא־ 

ממגפםיגונג״.
ym דאם, אח o ליבy ,חויפט די דאד איז פתינד 

n ®ת כװנה y in » ^  nytiw איגדוםםnיyלorw n®  ny.
nya נײ די פאי־ אז־מם nyawoynn nypnr און 

 nypiaoynn nypnr. נױ די פאד־ פײחג nya בםילא
w w w t  nyn,םאו־שטײט ־ t o  nm, װאס אט את

n שיך די — ya y in i וו ױניאזnyאגג םyםיnון ם® 
 די njynyn כש^ אמ גוט אלץ איז — םגמלמיםמן
nw w oynn ^ל זײ האט ױגיןyצטyתיםגןװו«ו-םש נס« 

 nyn* זײן. מוחל נים ?יינמאל ?y® וחגט oyn n«D אח
y מח םאר ^  |ya אוץ ^nw :vH f tyd־״Tyo — דאם 
מאו־אל ?אםוניסטי^ איז

W גפהם קטמגעין חנר
 ,פרײ־ די איז מן,ayn ,nyaayiyn 16 פאנםאג,

pom » און לypםיn* אז ים8 או־וים nya״n חיים״ p 
nw די אטא?י^נדיג w oynn •יוגקת
 יודק׳ אב• האט ,iya20 byn ״nyaayiyn םתיםאג,

nyan»«yn*nia^ nyn מ® nyn פאי־ג ,פוײיחײם״y־ 
a iy r 8 .םמיר״ וײ ry ia y pארםיקעל לזנגממן א ים 

מז אין ל ^ ny מל און ®עד גיםם ^  nyn אױף ש
ײניזמ• אתחגר פון םיחנרשאפם

דיז׳ אב• am מז,ayn 20 ׳nyaayiyn םרײסא^  יו
nyn לײבאר n ya n w n פיז nyn פארגע־ ,פתיחײם״ 

a iy r ״ ריt b o״ a»a ry ta yp ארםיק אןנגעחװ אyל 
 ®י־ יער אױף שוחנמל און מך גיסט ny ווזנלמן אין

n״ אוגחנר פון חנרשאפם r•
n r  opyi וײס nyn יונקד אונזזנר ®ין אםיס 

זײמח oyo'y* די גאס. טערnyn 40 אױף זיך מלם

ט---------------------------------- ״ ו ► 27
n ^טיט מנלב yaiJO ’W nyn יאר א טיט וואם p n t i 

vvyaw״’W די jyo האט 1'[* ” « r. ד  yאל ,n ײי
 באלויכמז צו נגםyשםרyאנג זיך מיר האבען יאתןן

oyn האלם^ און אםים oy װי רײז אזוי ya.גלאד ny- 
n גסyשם in  ?yoyani אםיס אין iy w  ,iyoo:ya זײ 
yn און באלויכטונג רyריגyהyג צו כטיגטynבא io ’ J io 

Tyo*wn n ?וטמ נס,yצוױים ן.yינגונגnבא nyoyארב rt 
’a nyo:yt אױין ioיםגליyn.ר pc yM ia זיי iynan*o־ 

n jyaאnט no n yn״y צײט׳ nyn ל איןyז־ציטyאץ ר 
nyn לאבי. אין jynn זיי tin־ o’nya בארy,כםיגט 

ן.yנםשya ציװיליזירםזנ װי ןyלnבאד.א: זיי זאל מען אז
 yאל אויף ״אז םוגעןyאויםג יח־ין איצם האמ נו׳
W וואו פלארס 'Dyi oy םארשי די זידynנy חגפארט־ 
oojya ליגט nyn שטyמפyבא פמ לpװyמלyכpטא־ )ײם 

iy :u io m r*  y:nyn — ״o jyo ’ oy,הײסם ״ oy.״ 
^ nyn in ליגט װאו ? שyר מה איז  ימלם ? םארבר
 םאר ,ny^aoynn ןyטםלאזyארב oyn םץ yאליn די

nyn po ]yny.n ’ n prayn זיד שםעלעז *םתיהייט״ 
oy אן, שםאר? אזוי Tyninyj onyM’ namo אנ־ אויב 

 אסים, םyנyבאלויכם גום אץ ױינעם א אין זיצען שסאט
 אבער שמוץ? און פינסגהגרניש אין געזעסעז ny oלrי

niyo n y i טיט אויס זיך pnroiya זיך באחנז וחןלמ 
iy שפוץ אין ^  ,iy a y i ל אyבyםח ז oy .oyn איז 

n א בנ׳אסת y i בyזײ. אויף לי־חײם

\ צװאסען שמחהילאן צוױי
«iyטלאכy סיט jn  y ?זײ האם צורי nyaiooynn 
ױ באנ?, ny^aoynn n — ױגיאן ?תנז־יט  טאנמ ו

t y i —  oy iy o n״ony דאס w־״Tyoyu 5 איר םץ 
Tyonynns ^ טג y א טים טי p i'n ^ y n אמ boya פוד 

oyn .טאראנם
250 nya’ i טיטגלימר iy m זיך [y a ip yu ya n x 
nyn n שאז־ א נהײם.1ג1ל1ג o in טאגגלל 3צולי 

 פאר?ויף ayn ןyלyשם0א onayi tya האט פלאץ אין
•Tya^’a םח

a איז שטחה זײ jy r ’ i^ א מװחנן n i״yawוױיל ׳ 
h  nyo»ii חאגמננ?ונפט םח םיטח חגרטאנטזן» lyajpi 

 iya51 לושסײנ׳ס3 מא?ס nymna any״0ya אויך טיר
ילײאום.3ױ

^ז זײ  -aya *דץר לושטײן,nymna 4P1 3 איז ט
n ^yn» אל טירy האya) 3לי אים n אח רופמ״ *nym 

 ײגיזמ• o'nynp אונהנר םח ריסםזנר לײטזננחג זײ פח
ny אױך איז nyrnc ״אײד אונמר םח אגפיחנר זײ פת 

 בלי׳ nymna איז אאגנמגז, ayn nyom אמ ?אםיטזג״
yn א אינםםיסמ^, אן אוגז בײ שטײן iy ijrt• עי׳  זײ
ױיניג זיחגר p?m ו  pnreiya אק זא nya«aoynn nyn 

’yayayayanya אפת פיל אזױ pragn yלכyn ױגיאן, i 
n m a ױ פאחגחנר אח  רypשםאר זייץ בלושםייץ. מא?ס ו

iru אין גלױמת ym a  nyayam  nyn עי איזי ח  אל־ א
n y r 'a y i זײז אנםױשונג^ אאג םראץ גמגנםשהײט׳ 

o«pooany, זײז ?ײט,ג3שײחא3 דץ n ya^ jyav ,?בלי 
n זײן פאםירוגג^ אוץ nwaaya אױף w p y׳nya»n י י  י

 ,a״pjya<ncyanyma אח זזושך פח ײם1 א אין 8םיטיז
 אתמר פאר aaiaya lyVraya האם םyאל דאס אט

oayaj^ i םתימ איז זמ3לי ryayn ,nan אכמז םיר 
 וחנן חה אםילי nrrapy*oyn טיר םיינונג oayayn אח

אײנפארשםאג^ ניט אים טים Tym טיר
aairya nnan Tyam א pa^aya״a זיד אטימל 

ױ אזוי p* ױטילײאום, נהנגחנל׳ם mâל זיק טשטח  ו
ny האלם ayn u נמנן האם !וגזױסםיטט נים ?ײנםאל 

ya nyn ix לyיםa» איס  .om aya ii׳ornuya3rt האם 
ayn ?ya ױבילאר tyayaya א yjnjnr חר א — םתנה 

r n טאשין p i ז א^ מי פ י פום 4 — ?אנוחנרם ם  י
y- ז,yגראמyלyם מגריםונגןװ. מיט — גרויס n y o m 

 a»nynp nyn םח nymיטגלa 500 אלזנ pc שריממ
יינקמ•

nyn איז אוחננם גאנמר an'ayaamn גזװואחנז 
ס זײ םיט גײסט אין ש  בא׳ 222 לאקאל pa םרןמ

p שײחמ, i אויף n» אםמז? pa די aoya. אנ־ אין 
nyanyn ynyn יק ניט? yarn jp -שםחד
y r im n גע־ גזממלמז זײנזח מגריסונגם־חנחגס 

nymna pa prup i סאשא wanyan׳ pa njwnyaya
^yaay זיך האם רyaלyװ ,22 לא?אל  ײבל •n_* ״

nyaia צו מישטיחגתנמן שםייג׳ם o m  nyn מ  קה«י
 .22 לא?אל pa רyזשnyנyזזילפם־מyג טארגאלים, נײטזח

 nya»»i״K nyn prnya איז לושםיק3 אז חנרטאנם חאס
 לױטעז צו אנםזאגם זיך האם חזנלמר nyma יוניןה

p חנרודײלונג וױחנר פאר i האט ppm anynanמ־ ־ 
ayan i, אז nanyan  nymna זאל lyayrw a זײז. 
ר אלס שנמנלזנ ה מזזז ר־ םײפאן 22 לאקאל po מ  מ

nya, מחילפס־ממקםאר pa ל- ,ג^כנױגקײט״׳ מ
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 ־oynn שון nyoyany דרײםיג און יבען
nyayo 22 לא?אל iyayn שבת׳ oyn 

 מאל ערשםע oyn ,nyaoyxyn טען14
n אין yn זוכה לעבען ix  iynya 
ױ זען״  באצירען שאסוגגען דיערע ו
n סון װעגם די yn א אלם ױניאז 

קונםט־אויםשמעלוע. פארםעלע
 םון געשיכםע דער אין םאל ערשםע oyn איז דאם

 טרײד א וואם ,aaiaynya nyoyany nyayp’nyoy דער
םיםגלידער. אירע nyo קונסט־שול א אז האלם יוגיאן

 אזוי שוין איז 22 לאקאל ty אױס, אינים, ,oyt עם
 בלע־ גײ א ארייטנושױיבען איים ix צײם פון באשערם

 בא־ ױניאן טרײד nyn םון געשיכםע nyn אין םעל
װעגוגג.

ױ ■ונקט  אםט מיר געפינען לעבען מענשליכןלן אין ו
װי אוים מער זיך אייכענען יחידים אײניגע מאו םאל,

בירנבױם. משה מון

nyn דײטש אים האט דײטש׳ן, מים געטראםעז oaytya, 
ty אינםערנעשאנאל די oayonyo שוין m x צוואנ־ אח 

םיםגלידער. טויזענט ציג
nyn ניט האם םטרײק nya אינטערנעשאנאל די 

 דערמוטיגט אויך oyn נאר םים, די אויף אוועקגעשטעלם
 בראווען זײער nyo קלאוקמאכער די אינםםירירט און

 גרױסער nyn״ אויםגעבראכען איז 1910 איד קאםף.
 וואם קלאוקמאכער, םויזענם 60 די סון רעוואלט״

 אינ־ nyn אין געשיכםע בלאט נײ א פארשריבען האט
 בא־ ארבעטער אלגעמײנער nyn אין און טעתעשאנאל

ױעגונג.
nyn .קאלעקטיװ םון פארם נייע די ״«־אטאקאל״ 

אויםגלייכען פאר באארדם םארשידענע די ;בארגעניע

 אר־ פין געבים אויםן nyay ארבעט װיכםיגםטע די
nyoya האט 1916 אין .25 לאקאל געטאן האט בילדוננ 

nyn קא־ בארנארד פון לערער א אגגעשטעלם לאקאל 
ץ ם. חשוליעם — לעחש נ  דירעק■ קולטור אלם — ױי

 ן פון ■לאן דעם םארטראכם דעמאלט האט זי טאר.
 nyn האם יאר זעלבען oyn אין זומער־הײם־אענםער.

 פאר ילאז געהאס האט װאם הויז״ א געדונגען לאקאל
ױ ד״יל, ®יין איז םענשעז׳ פוםאיג  אמ הויז דאס יארק• נ

 און הײם זומער־וואקאיע א פאר געױארען באשטימם
טי געגעבען נאמען א oy האם מען  דעם םח הויז״. ״ױני

 פראכטפולע איגטיגע די ארויסגעוואקםען איז אנהויג
 פארק, פארעסם אין אינםערנעשאנעל nyn םון זוםער-הײם

פענםילוױיניע.
 לאקאל ױאם קערנדלאך, די po ווי מיר זעען אזוי

 אויםגעװאקסען ix שםעטער זײנען םארדיט, האט 25
בוימער. ריזיגע

ynynay ̂יאטיװ, זײער םים  אונטערנעמוגגם־גײםם אי
 oyn אין זעלבע דאם אויך מיר געפינען אזוי וױזיע״ און

ארגאניזאאיעם. פון לעבן
 דער po געשיבטע די דורך בלעטערען םיר וועז

 הײנםי־ דער אז זיד״ מיר דעתױםעז אינםערנעשאנאל.
nya אפא־ םון ארױסגעוואקסען איז װאם ,22 לאקאל 

 אין חלק גחיסען א נאר ניט האט ,25 לאקאל ליגען
nyn גרױסקײם po נאר אינםערגעשאנאל, דער ny איז 
 oyn איז געביטען סך א אויף ייאנער א iynya אויד

לעבען. nyoyany אמעריקאנער
*1809 V — מך זײז מנשס̂ײװ ^ סראײלגח 

מ ױניאגם אידישע ״די  ארײנ־ ער איז — אםעריקע״ י
 םץ איםער טונקעלען קלײנינקעז דעם איז געקומען

 גע־ זיך את ער איגםערנעשאנאל. דער םון אפיס דעם
 םעקרעטאר דײטש׳ן, דזשאן םים חדכשמועםען קוםעז

 וױיםם- די ארגאניזירען װעגעז איגםערגעשאגעל, דער פדן
 גום יעםיםיםםיש דיער געװען איז דײםש טען־מאכער.

 פרעג א ער גיט שמועם דעם םיםעז איז ענין. גאטנעז
דײטש׳ן:

 אינםערנעשאנאל אײער האם פיטגלידער ״װיםיל
ת מ לאנד?״ גאגצעז אי

דײטש. ענםםערט הװדערם!״ .אכמן
שטיםונג, געדריקםער דער אויף געקוקם ניט דאר

 האט פיחנו־, ױנקװ די באהערשם דעפאלם האט מאם
n זעלמז דעם פון גאװעפבער חודש אין דאך r אוים־ 

 טױזענט״ אודאטניג די פון אױפשםאנד ״דער געבראכען
 נאגגע דאס אױפגעשטורעםם האט וואס פאכער, וױיסטען

 שאקעל א זיך האט אפעדיקע r® געוײםעז דעו־ לאגי.
 יונגע פון םטרײק דראםאטישעז ריזיגען אזא געסאזי

 אםעריקע האט איםיגראנטען, פװ דעראו נאד פײדלאו,
 גאטנע געשריבען האם *רעסע די געזען. ניט םריהער

 הא• םיטינגען די אויף סטרײק. װעגען עדיםאריעלם
 םםרײ• די לטובת אראיבישאםעז און גלחים געדעדם בען

 האבען דאםעז יראםינענםםטע און רײכסםע די קער.
 די לטובת געלדער געזאםעלם און םיםיגגען אראנזשירם
 םא• דעם אויפגעװעקט האם סטרײק דער סטרײקער.

*n ^ r פאלק. אפעריקאנער בײם געװיסעז
װי־ זיך האט וױיגשםײן ב. הען סמרײק, דעם נאך

ר n םילע ױבילאר םיט׳ן האם מ n r געארבעם 
 םענדעל אז אנגעװיזעז, האט באװעגונג״ דער אק

 ארױפגמנױגען ניט קיעםאל זיד אויף האם בלושםײז
 ביז פארבלײבם און .נאםשאלניק״ א פח ראק דעם

 ראוז דרעםפאכעד. םײל *מ רענק א םאג או הײנם
 םון דייילרעמש לורי״ םיני רובינשטײן״ םיני םירסקי,
 די פון שרײבער דער און םעדװין םאקס ,22 לאקאל
װערםער. יאר א געזאגם האבען שודוו^

 יונקמ קרעדים דער פון סעקרעםאר קאחן,
םאאסםמײסםער. דעו־ געװען את

 שײנעם א פארבראכם וױרקלאך האם עדלם דער
אװעגם. אנגענעםלן און

םםזריל דאס
 ד. ד- ס. געשיכםע די דערםאנם שוין האכ איד וױ אװי
 יאסקוױל םיאס׳ז א דערפאנען «ו כדיי איז ראביגם

 גע־ ארויסגעשיקם אודיק װאמז עאכעםל םים איז װאס
 דאס פירםע. ימער פין ערלײסעשטשאפ- די *ו װארעז

 אוי־ אידענםיפיקאאיל קײז מײראגעז נים האם ברײחנל
די סער  דא וױל איך־ דרעםמאכעד״ די פון שםיםע .
מו גים מ ד מן ילאז קײז מ מ מו מ  איג־ דעם אי

 וזעלכע זדןסמכעד״ די פון ,שטממ דער «ז האלט
בילמלינ^ און זאדלים כל׳ןדלײ נױט אנגעםילם איז

 ״םע- דער ;באםעם אוז *־כעטער *וױשעז סבםובים
 שם א געװארען איז אלץ דאם — באארד״ ניטערי

 םאר םעםע א אויך און וחנלט ארבעטער דער אין דבר
רעפארמער. סאגיאלע אח עקאנאפיסטעז פראםעסארען,

 פזן םשך אין אינטעתעשאנאל די איז ארום אזױ
 םון םיטגלידערשאסט א *ו אױםגעװאקסען יאר אײן
 םיט קינד דאס איז נאכט איכער בםעט טױזענם. 50

 ברייםע טים ריז, א אויסגעװאקםען ביינדלאך שמאכע
םוםקולען. שטאלענע און פליימם
 פאר־ או געהאט אינטערנעשאנאל די האט אלץ דאם
לאקאל פון פײדלאך מגע פופיגפ, גראימ׳ ד דאגקמ

גע־ אויפן פ^ערין א געװעז אויך איז 25 לאקאל
חײזער. װאקאאיע זוםער און בילדוע ארבעםער פון גים

 שוועל־ ערשטע דאס געװען דאס איז לאקאל דער
 אר־ אםעריקאנער אויפן באװיזעז זיך האט װאם בעלע״

 פים־ איר איז גלעםעלע גרין א םיט היםעל מםער
פריליגג. קוםעגדען אויפן אנזאג אן — קעלע

 פאר־ מאכער וױיסםען די האבען 1912 איז גאד
 נים זאל יוניאן די אז אינטערנעשאנעל, דער פון לאנגט

 די בדי *נשםה״, א אויך נאר ״גוף״ א האבען נאר
 אוים־ יתיאן דער אין קענן זיד פיטגלידעדזאלען

עםאאיאנעל. און אינםעלעקטועל לעבען
 אפקלאנג אן געפונעז האנען פארלאנגען ױיערע

 קאנ־ די .1914 אין קאנװענשאן קליװלאנדער דער אויף
 פון קאםיטעט א כאשטיפען או באשלאםען האט װענשאן

 ארבעטער־ביל־ אן םאר פלענער אוימנוארבעטעז זיבען
פראגראם. דונג

 קאנווענשאן םילאדעלפיער די שוין ד״אם 1916 אין
 מל באארז־ עקזעקוםיװ גענעראל די אז באשלאסען,
 קאנ־ די דירעקטאר• קולםור באאאלםען א אנשםעלען

 טויזענט םינף םון סוםע די באשטיפט האם וועגשאז
גוועק. דעם םאר דאלער
 עקזעקוםיװ גענעראל די שױן האט 1917 אין
r דירעקםאר״ קולםור א אגגעשםעלט באאח־ a w .ם 
ע די קאהן, טיג  דע־ בילדונגס דעם סון םעקרעטאריז ^

 גע־ באשטיםם איז אינטערנעשאנעל, דער פמ יארטםענט
פאםםען. דעם אויף *מרעז

 םטראשעט פען װאס איז כאראקסעריסטיש איז עם װאס
רע־ דער או פאקםען אלע די .איבעראוגעבען דארם

גירונג׳׳.
 די אזוי את םםזר׳ל דאס אז מגעז *ו איבעריג

ױ דרעםפאכער, די פון שםיפע  אםאםטאל דער בין איך ו
 עם איז שטיפע א טעאריע. ראםעז היםלער׳ם פון

 פאררעםער, און שיקעען טח שםיםע א — םאקע
 פא־ פעתעגלימ אדער גרופע אוליב װעלען װעלכע
 סלײש זײער פרײנד. בעםםע זײערע םארראםעז םיװען

בלוט• און
 די און חדין, יום דער קומען אםאל װעם עם

 וױל איד ענםםערעז. םחען װעלען עאכמלארפאראגמװ
 םענםיםענםען לאזען פען װעם פאל דאס אז האפען

ט. ײ אז ן ו א א ט י ד ו ז י א ד מ  אפאוקוםען ערנסם ײ
 נעמען םת עם דאלאר. עטלאמג פון שםראף א םיט

 דעד נים פארםישס אמ דא הפקרו̂ו די *ו ענדע «ן
 יענעם אדער דעם פון ■ערזענלאכקײט די ניט »ח כביד

». דער פון פירעד ני ^, גאנצע די — יו נ  גאג- דעד יו
ר  פאדניכםעם געפאר איז דא שםעחם אונזערער בנק מ

 אן אױף פארשװײגען. דאם זאל םעז אױב וחנרעז, או
לאז אנדעי  װעכ .גערעכסיגקײט״ נוםעד חײנטיגען איז י

 אנגעטפען ■יזאחןפט־רעזאלתיע « געםמעז לעזער דעד
פ די פון m ראבמם די. זע םי. פיז טעשעדל״ט-^ v.ר

 בײ כםעם סאג גו היעט איז דערשיאוע ארכעטער
ם אלע ^  אינםערנעשאגעל די זאך. םאג־םעגליכע א ױנ

 טומענם 25 געהאם 1938־1937 דעם אין האט אליץ
 פאר־ איאט לאנד דאם איז דעם חוץ א םטודענטען.

שולען. ארבעםער פמ נעץ גאטנער א םיט שפרײט
 דעם פארדאנקעז «ו ארבעטער די האבעז אלץ דאם

 הײנט איז װאס ,25 לאקאל םאכער וױיםטען אפאליגען
.22 לאקאל

***
 גיפ יאר קײן "HP איז 22 לאקאל םון קוגפס־שול די

 אויס־ אן האבען «ו באװיזען שוין זי האם דאך אלט,
שםעלוגג.

מן אויסשםעלונג דער אין א  37 באטײלעם זיך וז
בילדער. 831 מים םטודענטען

 אח קױל מים געםאלען זײנעז בילדער תב דאס
 איז דעם םאר נאםען םעכנישער דער בלײםעדער.

*מאגאטײ■״. און ״םעםפערא״ אויך ״םשארקאל״,
 איבער איך לאז דאם — זןטערײ פביטת װעגען

קונםט־טביגים. די *ו
מע־ םײדלאך. ױנגע זײנען סטודענטען רוב דאם

זיגען. פמ עח־ 1* — נער
 אן שטארק זײער זיד זעם שאפ םון לעגען דאס
 א וױ םען, זעט בילד אײן אויף בילדער. די *װישען

 — *וױיטזנן א אויף באדעם. דעם באשנײדם דרײפעריז
װ. א. זג דרעס דער סון לענג די םעסט פארפאן א

 שטארק זײער זיד האט םטוחננםען די צװישען
 איז װאם מאז׳ םיםעליאריגען א ®ח םיגור די אטעזען

 אץ גאחאלסאן בילחנר, זײנע פון אפגעטחאזען ניט
זײ. אויף קוקען אייז

 נו או ב׳גײ םאראינםריגירם. זײער םיד האט ער
ױ םרעגם און אים הײםם. ער ו

ער. ענטםערט אײזעגבערג״, ״מעקס
איך. פרעג איר?״ זײם אלט ״ױי

n 50״ r,ער. ענםפערט ״
n'3 װיפיל ״םים jrrt זײט ^n פאnטn״ אטען?

״.nבילדע 17״
 מר אויםאונעםען באװאויגען אײך האט ״װאם
לעתי?״

— /ד זאגט — דץ םודה אײד פאו־ זיך ״כ׳װעל
 בץ מליטיק »יז שרײפעלע• א נאז־ איך בין שאפ אין
 א האבען nאבע כ׳םוז פאראינםע^סי^ ניט איך

 געדאנקעז• און געפילען םיעע אויםאודזײקען םעדױם,
געפמען״. םעדױם דעם איך האב פאלעוײי אין

, םעםע?״ באליבםע n^ איז ״וואם
 טע«ם. njwya*w או וױדםענען םיך כ׳וױל ״װעל,

ען אוקונםםיגע םײנע אין ב׳װיל ט  אויםװיקען ^ע
לעבען״. nבעטעnא דאס

 לגבי אטחגגדעז אויך םםתפא מעז קען זעלבע דאס
םםודעגםקעס. און םםודענטען אנדעמ די

«• עקספו־עסיע. םאר װאגג דעו־ לעבם זײ איז
 לאקאל• פון קוגםט־שול nyn װעגען ו^דט םען װעז
 וחד רײדען עפעט אױך זיך, פאז־שםײט םעז׳ גאדאו־ף

n געז jn פיnעn,װײל קאפיסאגען, פירענחנ זײ שאםט 
אלײן. זיד פון געםאן ניט דאך װעחמ מבען

 םיחנר־ די פ^ט וואס םרײב־קראפם, די איז װאס
n שאפט ria דדךי? דעם אויף

nתוי•ם*פיו די כאםש אז איז״ אײנדדוק םײן r פמ 
ן אבעו־ איז שולען, םארשידענע פון דינזנן לאקאל ׳  י
 לאקיל דעם פאכען «ו ביתשח: געבלימן זײ אידײע

ר איז •ראגתסיזוסםעז דעם פאע  ׳ מד ייגקמ םדײד ת
יחנטנג.

ר, ^ »נו 29 ם ײ ? ►> 1941 י

t אין געורנעז װעססאנער םאנםרעאלער o ווענעו s לדדהענעווננ
 מײן אין איבעמעגעבען האב איד -י

 האם חודש, יגעזnפא םח באמכט
אנטוױקעלט געהאט אמז בײ זיד
 אונ־ גװישען סכםוך עתםט^ אן

ny^ oynn nyr און יונקמ nyn 
גילד״ סnynקטשוyפאטפ ״דחנם
־yכyלויז־ה n^^py^x א װעגזמ

ט זיך האם ״גילד״ די ny^jm םון מע, ^ל  ויס־nא ג
 אז ן,yיבnשyג איך האב p’mx וזודש א םיט דױמנן.

r:y  nyn א גײטnיבny םא אז־ביטוײישאן אוn חןם 
טתיד. ד^ם איז פאןnyטש ןyישrטיnאeאומ

yvn די שױיב איך ותנן איצט, p ,ליגט שותת 
 אופפא^יאיש^ nyn פון אנםשײדוט די n^ nפא
ןyבyגyויסגnא װאס nגא yםאק את װאם םאן,nyםש

 אויב אונז. nםא געםטיג את אנמשײמנג די גןװואו־^
yion■ 100 iy ניט ןyהאב מיר ^ ?y a^: םי װיn 
^iy ,ם ^ל  פיזד 100 םח וױיט ניט איז סy ג

iy און מנם. ^  np>y nyn םיn פולשט^ג ya־ 
aanyayn די װאונ^ r*  vav/nm ג םוזyגyבyז
rynyn דערםץ זיך האט ״גילד״ די פיםגלידזמ־. די גו 

או־ויסדתיען. נטyקyג ניט
oy איב *ו וױבטיג אי«ט איזnyגyכyאין ן Tyxmp 

 חנזול* די אמ םכםיד Tya'nn oyn זyגyװ םאק^ן די
אמיטוײישאז. nyn םון םאמן

 ŷביnשyגnyאוגט איז יאו• פײנפעען ןפו א^יל םטי
 טױיד. ד^ם אין נטyיםnaא nyקםיװyקאל א גןװואז־זמ

nyrjw איז יאז3יי lyrtya אײן m ״ די אוןoynn פא־ 
 nyaa»־ .nx nyוױיטx nyn אלם גילז־״, סnynקטשוyטפ

 םayיםnaא nyn אז ,rynya איז ילny 1שאםטליכaפײyג
 רלײבא קטיװyאלp״ חנם אים װעמן םnגאליזיyל זאל

מ3א ײ  כז־י אויםאתטי^ (קאװ עקט״ שאזayקםטy ט3ו
T פאוץ זײן nבאnגyאטו מל ער y ia r קװי־ איז םױיז־ 

nyyyx .פ^־ױנץ nארײן שױז קומט א nyn חײמו־ 
o rr .nx איז nx nyn קאט מ פוןyדynnם ^pyx־ 
nyraw nםי רוזנז םשוחנ^ rayayu^  tyapa n אפ־ 

 nyxaגא nyn פאו• םayטםn«אyn nלײבא nix yיxליקא
 םnynםאגוםעקםשו nynn[־ynx? די האמז אינײםםמ^
nxyryio'ix. זיעען זיי nix jyoipya לײבאn־ynא■nט־ 

nayn א םיט myn, 3 אז ?ynynya oynyrnytypיט 
ynevnivu ny^yt nyn ix װאם oy .oyoynn*^'o 

 n»a oy typ nyxnyn אח םוײיזד nynainp א nxa איז
nyoaix ra אױ איץ ty^ yi nyn װאס ״קאח־״ n, 

םלס. סילקח̂־
x’Mx אט nyn האט אױסמגאעג nyn לײגאוי־ת־ 

•oayoonx ^מל אמיטוײישאדבאאת־ אן אז באשלאם 
 אינתסט־ oynn nyn אין זyגו»aיnבא «n זyשnיספא1א

y’n ם^״ממלאן אץ nx״ ny :]y a rשםy,יב1א נם 
ix אמ סילק  Tynynya oyoynn tyoxp איגמםם־ אײן 

iix  ;y ’n״oayo, יב1א oy אײז איז ynoo in i'x, או־יב 
oy אמ nroxn ןץױי דין מלזװ ״קאח־״ אײן אץ אז 

̂אח־ס אין. סח סםא
n םץ ^njnro אלס y rn n  nyn בא־ איז באאװ 
 אנק־ אח אםיםםaקאy nynaxpxx nyn «װואחנו שםימם

חנחי«ט,31א מקגיל פח nyn1םש  גאל־ קאו־ל .nn יו
ny .anyoayn האם n i'o y m n ג אnינטליכy אױם־ 

 oyn זװגאשמלט באמכט זײן האם ny אוץ ט1פאו־ש
 ־ny» באו*יכם Tyanrt oyn אין או־יטסט. מן21

ny oayp, ח םילק אז ix קאם^ י  lynynyx oyoynn 
ײן nyoaix גיק iyayp זװן םרײז־ איץ  וװױי• ״קאוד״. י

oayo, אז oy ,איז nyoaix זײ r  ,Tyaaiaanxa 
n r פיתנן3אײ« n xתז א לױן־סםאנ^־ז־ם, ״ מ  מ
 ח־ד־ זyקאם nםא אמז3קלא א אח oyoynn סילק 1פא

nix .oyo אין װעז :בײשייל n» סילק nyijnr oyoynn 
xאן מן אלט nyw iײ־ 44 א פאז• $17.00 ״■^־ ח׳ז ^ 

nya אן םען מל װאד׳ ןא־מטס ny«x״Hnr־yp קא־ בײ 
n 0^$14 מן & p i oyoynn אייד n’ n 44 א nyan'nyv 

ooyany .װאך
ױ נאכחנם ^anyxayn ו  n אתיס־ איז אנמשײחנג 

lyayaya ,האט מנוואתז nx nyiaw, די הײסם דאס 
גייו  גזד3א onymmapyoiayn oynn די »ון יי

מן  ^גאלי־ זײ פיחװכחד tyayyi T^naxnnyoaix היי
W איז i^ y o o m i אד־ זװ וושאיטרקאסישאן די 

nyn Tynnoo ’ r o •איז ״קארר״ x nya»yr nyn״o 
 ya* זץ• onymvopyoiayn oynn jyoxp •n האבזמ
מז nyoaxonynaya’w ט  nyn ix  ty iy vo אגם־

שעהן בערנ»רד פון
װ. ג. ל. א. גענעראל־ארגאנײזער

rympya n זיעעז זיי שײז־ונג. y n i םיט mx mayo 
^’yn nxoפאnטםay.גאל רי טaynבnyא גaטשיa1T,ג 

ypxn? זיי o ^ p ya, ױש^ז־יג ים3 איז ix .זיי nn האם 
nyn לײבאו־ oayoonxoyn פאז־יםײ ג^ױםזנ ג;םאכם 
’ny .yיxקא xxnayoxpyn o'anyxay^xa yauaa oy 

 אן oa’^ny onyn^pyoiaxo oynn yyoxp »n האט
oיגnה׳yש 48 o y r*  y א מאדaש 44 שםאםny, גאל• װי 

anynayn האט on’ nayoxpjn.
nyn o ?׳wan »n אם r i 1לייבא oaynon8ayn האם 

n ix  ooxnya’ קאטזמ onyn^ pyooyo oynn, האט 
oa’ nya סילק זײ םאו־ אױםוײח־ אלס oyoynn ר1םא 

onyn^ pyo, די אז rלyן1א מ1שפא3איי זיך ז O’a 
,n y r r^  oayxri• 6 ayo^iix oyn ?yoyi vfrrn 

o r i אין גיק3או־ײ ג^לט האט onynp, א לױם opaio 
n םץ  ?yn ,oayonax אפrיyלy לyגאליזאxיy גײט 

i .r im״nayo ny, איז ijmya, אין װי הײת אז oyn 
37 opa ii םץ «on^  oayo’ na ט31אnyגyשםnאבy,ן 
r״nx »n או  aainyoyn*r^ yoאין גײן3אתי ל ooxnp 

’nya טnגאליזיyל וחנט oy ״יתנז ox’ x  nyn iynyn

jynאין װי ת1הי זטן ״ nyoyo oyoynn iyoxp h זײ־ 
iya זײ ליט oyw r ni y^ y i יט3 אזץ n’ מ  ־1א מל

n לױט אױם, ooip nyxnyn חגן,31שט מטם jm 
 קיץ את oy אז אז־יםטײסשתג, nyםישoגאליyיש־לaכyם
x ים3 בכלל oaynnax פוץ yיxגאלמאyל p־iynipya.

 האמגן ^nayo nyn אט םים tyoipya iya*n זײ חען
t o באלoaax^ixo n •אמיםױישאז n’ o האמן ya• 

onynxo, או n לי ^opaio nyn Tjroipor tJ בתים מ r 
 אח aamyoynr^ nyo'mx nyn ryajm oayonax פמ
r אז  aainyxyn-r^ >n13 םמ סאטעז3א זיד ל oynמז 

ryn ,nyaoynxa ל זײayאליr x r םמ oayonax איז 
ijn לyיrאפ r iy a  oa^oayoynxo• זײ yaבתיס לי 

ya iyaynזאa,או־ביםוײישאז אױב אז ט rל o’ a oy 
ynipnxo] פאר oyn שטnayיyaז ^n»n םוײיד, פמ 

anyaana nxaxo’ x .no. זײ oxnya |yaxn אז חשק, א 
nyn סכסי־ד rל rynjm onno ’ anx א םאו־ nyoyn םמ 

 oa$rya. זײ חאמןן ׳[,anyaana .no סמיריאר*קאורס•
n v אן non iycin זײ װיל^ o  J irryאyaז yaפא־ 
onyn, אז i r  n פא זאלnayanאaם oyn nxo lynyn 

^ ט n ?ח3ש » n ^  ^ x> nanx ia ix, א יס1ל •opai 
’n פח o .oayonax האמז oaynxnya n xa r, אז oy 

ix  iyo ip  iyp 3 װזנט םזמ יס1א םטוײיק, א iaixיט 
tyayaaxa אס אין n .opaii oyn» איז מך nyano 
oyn nyo טש זטםפאז־םײא^ן•Tyn’no’ anx ix  ;xony

n רי p m o ’ anx האט ony’ inya וזאכזמ• וװױי oy 
tyn riya  on’ eyamn aya’n •םיט nyn •lyny.nnxD לא־ 

ny« ■»םא nx nyraix איז Tjmya .חש nxopyio .vrt 
n אץ y ^  nyn פאז־ n» פאטפpyםשnyn1איז ם Tynya 
n סטײן. ל. א. p a n w  nyxrom nyooix nyn ר,אט ya■ 

o״a פון tyoayoiany די onynyaonx מלמג n x  yn 
: aarmroay זײן איז אם אןץ

onjftpny anyaana .no, אז a’nayayao’ iny זײז 
ny oayayn aarpnroay ל םים לים זידyגאליoטישy 

 ײסםoyn 3 אפס אין onya ny nya מכגי?אליטאמן,
’y וױיזט ny .oayonay פח xyoynxnyoa’ x n  p n ix 
opa 37 ־״rt״a״ nyn םת ii oyn פח nm’ op^yp אג־ 

oayon, וװליב אז oyn מאס oy אינ־ אן פאז־אז איז 
nsnyo־ «r און לוץ tynaioxrooyany סיל? אװישאז 

 אח oayonay nyn או .oy oa״o oyoynn tyoyp אוץ
^ ניט מליזי א oay juyo אם a’naypmpmx ל  n* 

tyanp ix אז ,ny שײחןם o n r  nyn^ao'o ynytaw 
aam yayjrr* eayxyni 6 n 37 לױם opaii oyn 

’oayonay yyn.^ פח pp
n rn n n n ye m x  nyn םשארמאן oaypnyay, י אז  י

*r־n r»  aamyayn* מז3א זיך  oyxyn* םעז16 פון חױ
nya און r a 13 פון oynמז nyaoyiyp, ױ  סיר ו

 opairrayov, אױפן זיד שםאלם ny Anafna האמנז
oaayo rxynV^ זײ אז jp ו י ם־3״חשאי די מז אז ז

ooynp אין onyn oy nm ,ayo oyn פאynפayםליכט 
’nj^y'x אין oy nyn ״oyrya.״

’otuy ya זײ ox’ x״iy rn  oyn ,t o  jyoyn ,aaiT 
 ■ya n ססאביליזמן אח םאו־שםאחןעז ix באזיס אלס

ayaaiu’ n אין oynn־no״n, פאטש jyonrm y ?yp jyo, 
T ^ r onyn^pyoiayo oynn ryoyp yo’nya ry זיד 

ix  ry’ oya םןזכעז pa’nyrnr״?yaa^ayn ynyn  .ayo 
 זײ iy וױיהין, ox’x ביז ם־?¥םישאז״3״חשאי nyn אין

oroynyoannyo a’^ r iy a  o’ a iya’n האמז אין ny- 
 yp n■ װזנן םוײיל. oynn פאגםרעאלער אין טג3̂

ײ האבען ,on’nayany זיך האט םישאז  y on’oya ז
ooyonyoynonyo ya»^a tya'np ix  *pyp. וחןן אפיא 

oyn oayoonwyn nya’^ nyn ײ  aya* ן1א ״אפתט״ ז
iyayaya אין iyayn aayVnyo oyn oy וװוײ yonna 

̂רpŷפayמ  אמ ״oynn ״אײד־יזנל nyn (פרן onyטש
nw זיד ״)yayo’p onyooyp״ ixyapn ix פת yp nyn- 

 ־ooyo y a»om זײן שיינליך,טאר ,oyn oy או־ן סישאן
’oa אין קייס nya 1פxooyשטyלyבי1א ן j^ yrm na ’K 

 פדא־ די oy nnnyaan* iyay? סnymtדJpyטםyם
’yn ,n .oלyיxaװי a nyny ,oy’ x^ o ’ ajrtnyoyany y- 

ya yan^ פתים Tyann אז־יף yayno n םיץ ayp y• 
ij^ ya rx io ’ oo נ?ס.1זש3שסא

ועגאוססענס קלאזקס אץ
 oxn« םיר rya’n oayoonyayn opi^p oyn אין

oyn o םיט םארגומען yan rT o n  nya’na’ mya nyn

oyany n םח n■ ijrtoyo׳iy r אק y/wsv ’ n זען און 
oyn lynaynay ס?ייל n nyo> ״nyayo^jyioyoאח ״ 

n ,ny״׳.nyo
y»xpy ^ r x y io  y תן nn ox'x v פי o־n זײ בײ 

iyayn n’ o .onyoyp זיד yaטםyן nyn ix  pnyoo 
ty <tyi ix  oyany ױ n n r  onyoyp גיס fyoyany 

o ra l' n  nyoaix .פו־ן מטלםאם אלס ס?ײלס nyn ey 
t o  iyayn ,y’xpy אין שייז y ל y ^3מ m v  iyx io 

i ’^  lyaynpya־nyn^ao'o ynytaix nyo iyaanyayn 
nx iw״ oay pa ח<לאר y •װאד

 דממרםמענם עמבראידערי אין
oy שױז איז lyayaixnya'x lyoipyao'ix t o אין 

iyayn oy iy םײן  ,oanya ly an n y 'n i זיך oynya 
ayױ1טypלnyn yaiaa ijn r’panynw o לyayלy'xyp 
oayonay lym פח op^yp אין n  .,m o  'nyrynaoy 

iyayn iyo "pa 'n yw זיך lyoiaya ,חנו־פון oynn oyn 
tv ,a n  iyaya oxyryaonx iyayn onyn^ pyiiayo 

n» ״onypyoזײ אח ״ ^ iלכyװ ״,onyn״  y״•ya jya 
oa'ooyv אין אױיגגיק זײ, פת Tiyp, oyn״ 

T. פח n o  n yn ’ ynaoy
oy איז y lyn 'iix iam n a’ o ^  iynya nyanyn 

.oayoonyoyn nya^  oyn nyo nynnyn
lym, לייסאו־ םאח yaay n’o iyayn oayoonyoyn 

aaixyio’ ix  ,n ty םיץ PH onynwopyooyo oynn n 
oyo"nyaay iyayn t o  .yoa'oaynya p p  o>a, אז 

ya iyayn n'o iynשלyoyאז ז oayonay םיט oynn n 
ny n 'o  iyayn .onyniBmpyoiayoײyaaשyeל,opaii y  o 

ty ״onypyo״ onyn'», iwלאמז ״ T in  t oװײל ״ 
3 lynynya nים ly r x n  nya’ nyn .T n o  oynn mx 

paa»ny n איז myp n y ryn ao y  oyn. די 3י1א 
onyniw p y t iaya oynn גיס װילזמ m x  r^yow ix 

o a 'y rn  n  ix  ,lyoa’ nya ynynaitya ה באאװס• 
a״lyayp iyn .o m o  jn ײ  oanya pnt צושטעלען ז

nyn ix תשאינט n  oy r*  m o  oynn p i ly ro y p 
— iyayn ?אםישאן  oa’ nya nm lyayanyam oyn 

yaay n y ryn a o y  ynynשyoלnyn ix  —  yo ם3חשאי 
m• ?אסישאז o  n y ryn ao y  po
yan»oa»a y אױף  iyanp ix  t o  ptoyn onya oyn 

oayoonyoyn n ya P  po aarmpoay tarn nyo.

ly ?אםישאז״ ra rx p a ii ix  iy  earn:. 
opaii אמ n  ty ,iynya לאצאלחאאיא r«  m y  o n

רעזאלוציע.
oynn pT a  px iytyn po nyom ny n 

251 n y n  oroaytyn■ iyayn ,onoo yo39 ooyn 
iyw־nyajrrtya y on* ,nypm  pnrtn ,iyonyvo 

ooyrroon, אלס py n rn o  pn nyo aaiaypnyay 
oyany nyayayayanyam לםו־סת n ן סאלמלאפאם» 

’tya^pyao שא■. ix  nano n  oyn y * y n  yo’ oyp n
oroaytyn■ px איו po lyayovya . ____

 lynyp םש^לי דייסשסאז, דופױי,
ivonya^ nanna px•
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t® ,72 ®®ל o, פה כאפרײם r a w■® ̂פם זזערש
״גערעכטיגקײט״ דער םון לעזער די אר ״/--------

 זיך אינטערעסאנט זיין זיכער װעט
1—K 3  b j s גע־ קאפיטל א מיט באקענען צו

 ױניאן דרעםמאכער דער פון שיכטע
טאראנםא. ,72 לאקאל

E S S r 's S l מאנאםען פינף א אומגעפער מים
 מיך דובינסקי פרעזידענט האט צוריק

לאקאל. דעם איבער סופערוױיזער אלם באשטימט
 אנםאנג ערשט זײנען דרעסמאכער טאראנטאער די

אינםערנעשאנאל. דער אין מיטגלידער געווארען 1936
 ױניאן״, ״אינדאסטריעל דער םון אריינגעקומען זיינען זיי

 זײער ארגאניזאציע. קאמוניםטישע א געװען איז װעלכע
 ים א אינטערנעשאנאל דער געבראכם האט אריינקומען

 איז הײנט ביז 1936 פון צרות. און פראבלעמען מיט
ץ צו םון וױיט ױגיאן די נאן־ לאגע. נארמאלער א אין זי
 גע* די ױעלכע צו ױניאן־פראבלעמעז, צו צוגאנג דער

 אינ־ דער אין איינגעוואוינם זיד האבען םירער וועזענע
 אויך אנגעהאלםען האבען זיי װעלכע ױניאן, דאםםריעל

אינטערנעשאנאל, דער אין ארייז זײבען זײ װי נאכדעם
 טעטיג־ גאנצע די וועלכער איז לאגע א געשאםען האם
 אינערליבע מיט פארנומעז געווען איז לאקאל פון קײם

 צושפליםערונגען םראקציאנעלע םאליםישע רייםערײען,
 קעמסענדע אין צוטיילט געװעז איז מעמבערשים די אמ

לאגערעז•
 פאר וואלען פארגעקומען דינען מארםש לעצטען

 קלאגעז דינען װאלען די ונא וןא ■לאקאל פיז באאמםע
 די אז אינטערנעשאנעל, דער צו געװארען געבראבט

 איז עס װאס דערםאר אוםלעגאל, געוועז זײנעז װאלעז
 םון שוין זײנען װעלכע םענשען אז געווארען, דערלױבט

 נאך שטימען. זאלען ױניאז־םיטגלידער קײן נים לאנג
 װײם־ די םון קאמיטע א איז קאגװענשאן לעצםער דער

 באשטימט נינפא אח ביאלים ברעסלאו, פרעזידענםעז
 די אונטערזובען צו דובינסקי פרעוידענט פון געװארעז

I האט אונטעחובונג״ גרינדליבער א נאד קלאגען. דאזיגע 
 אד• גאנצע די און קלאגעז׳ די באשטעטיגט קאמיםע די \

 אומ• געװארעז דערװײלם איז װעלכע מיגיסםראציע,
געווארעז• םוםיענדירם איז לעגאל,

 באשםיםם שורות די פוז שרײבער דער איז דאן
 ורא- א מיט צוזאמען און, םופעתוײזער אלס געווארען

 םון פארוואלםונג די איבערגעטטעז קאםיטע, וױזארישער
ל»ק»ל•
 איז געםונען, דארט האגען מיר װאס לאגע׳ די

:אזא געווען
 קאלעקטיװער א עקזיםםירם עם װאס דעם םראץ
 מאנו־ דרעס דער םיט יוניאז דער צװישעז אגרימעגם

 םאר םקײלם סינימום םיט אסאסיאײשאן, סעקםשורערם
 דורכגעפירט נישט סקײלם די זײגעז םאכעז׳ סארשיידענע

 װעניגער פארדינט חאבעז באלםעלאכע םערםטע די אוז
 דער אויף זײנעז וואס שעפער צאל א ;סקײל דעד פון

 ױניאז־שעפער אלס געװארעז סאררעכענם יוגיאז־ליסם
יוניאן. דער םיט אגרימענםם קײז געחאם נישט האמז

 אוץ מיםגלידער, קיץ געײען ניט זײגעז דישעפעד איז
 ױגיאך פון םרײ געפילט זיד חאבעז באלעבאטים די

 װי ארבעם פאר פרײזען באצאלט חאבען אח קאגםראל
 אין םיסטעם אײנגעשטעלםער דער געװאלט. האבען זײ

 קלײן אלט־מאדיש אן אן דעדפאגם אוגז אטה אפיס
 וואד דערפעל, עאישעןאפאײר אמאליגעז אז איז קלײטעלע
 דורך געװארעז געפירם זימען געשעפםען 9דיגאנ*

שםיקעל א םים װאגם דער אויף יאסיקעל א פארשרײבען

 אפיס. אץ געװארען אײנגעשטעלם איז ארדעגונג
 קאנ־ נו םיגאנס־קאמיםע ן געװארען עטאבלירם עםאיז

 צו קאטיטע ארבעםסלאזע אז ;פיגאגסעז מראלירעז«די
 אן אויף נעקסם דעם לױט שםרענג חשאבס׳ שאםעז

 א געװארען אײנגעשםעלם איז עם ;*רבעםסלאזעז־ליסט
 שטיק־אדבעם. אויף פרײזען סעםלעז פאר מיגיםום־באזיס

t d הע־ קריגען *ו אקציע אן אנגעפאגגעז אויד חאגעז 
 נישט־ די ארײגקריגעז און װודארבעםעד פאר מרונגען

 אגרײ קאלעקםיװען דעם אתםער שעיער סרגאניזירםע
מעגם.

 דודכ־ דיגען פארבעסערוסנען אױבען־דערמאנםע די
*DT99 דים־ פריערדיגע די װאס דעם םראץ געװארען 

 מעג־ אלעם געםאן האט אדםיגיסםראציע קװאליפיצירטע
 און שטערען צו אופן םארבדעכעדישען א אױף לימם

יוגקװ. דעד פון ארבעט די םאבאטאזשירעז *ו
ר פון םײ־ער די האבעז פאתאםלומ מדער גײ נ י

קרײזמאן ס. פמ
םופעתױיזער

 די פון אויםנאם דער מיט אדמיניםטראציע, געװעזענער
 צו ניט געקענט האבען די װאם אלץ געטאן קאטערס,
 יונ־ קאנסטרוקטױוע פארהאנדלען זאל מען אז דערלאזען

 געװען זיינען פארזאמלונגען ױניאן די יאן־פראבלעמען.
 זיך פלעגען די און ױניאן א פאר חרפה א און שאנדע א

כמעט־רייאטען. מיט ענדיגען
 סימ־ םילען אנגעהויבען האבען וועלכע מיטגלידער,

 אדמיני־ פראװיזארישער דיער צו צוטרוי און פאטיע
 ױגיאן-צוגאנג, קאנסטרוקטיװען זייער צו און סטראציע

 שע־ די אין געווארען באלײדיגט און טעראריזירם זײנען
 היימען. אייגענע זייערע אין זאגאר און גאס אין פער,

 דער פון קאמיטעטען אז װיים, אזוי דערגאגגען איז עס
 הײזער די אין געקומען זיינען פירערשאםם געוועזענער

 אש־ דער םים קאאפערירט האבען וואם מעמבערס םון
 זאלען זײ אז זײ״ פון פארלאנגס אח םירערשאםט טיגער

 םארבעסערען צו ױניאן דער םון םארזוכעז די סאבאםירען
 אנטזאגם זיך האבען זײ וועז מעמבערס. די םון לאגע די

 מעמ־ דער געגען פארברעכען אזא אין געמען צו אנםייל
 געםטראשעט םרויען זײערע און זיי מעז האט בערשיפ,

______________________________גװאלדטאמעז■ מיט
 די איז שםערונגעז פארברעכערישע אלע די טראץ

 ארבעט, דער מיט אגגעגאגגען ױניאן־אדמיניסםראציע
 הע• געקראגען שעםער, די אין ארדעגונג אײנגעשטעלט

 מעמבעו־ס די םון טײל גרעסטען דעם םאר כערונגען
 אח פרעסטיזש ױניאן-קאגםראל, אװעקגעשםעלם און

ױ מדרגה העכערער א אױף רעסיעקט  איז עס װעז ו
 דרעס־ טאראנטאער דער פמ געשיכםע דער אין פריער
ױניאן. מאכער

 שותפים םאר באסעס די גענומען כאוױירים די האבען
 םארווארפען פלוצלונג דינען יעגע און געשעפט צום

 אין סלעק איצט איז עס כאטש ארבעט, מיט געװארען
 אר־ קייז איז ״םפעשעלס״ פאר א חוץ און שעפער די

 םאר־ געווארעז געמאכט אויך זיינען עס ניטא... בעם
 גיץ םון ארבעטער די צוריקצוהאלטען גאם אין זוכען

שטימען.
 באיקאם דעם טראץ שטערונגען, אלע טראץ אבער

 באםײליגט וואלען די אין זיך האבען קליקע, דער םון
 אלע נישם כאטש מיטגלידער, אלע םון העלפט א ארום
 שםימען, צו ערלויבט מען האם געקומען זיינען וואם
 בײ־ די װי דױס מער שולדיג געװען דינען זײ וױיל

דערלויבען. אינטערנעשאנעל דער םון לאאס
 דעם אויף םארהאנג דער געפאלעז איז אזוי און
 קא־ די און 72 ״לאקאל דראמע דער םון אקט לעצטען

 פאלי־ דער סון מאכינאציעס אלע טראץ מוניסםען״.
 קאנםרא- צו םרעםענדירט האט וואס קליקע, טישער
 דרעסמאכער, היגע די םוץ מאיאריטעט גרעסםע די לירען
 ערוױילם דרעסמאכער די האבען באיקאט, זײער טראץ
 די ױניאן. דער איז אדםיניסטראציע אײגענע זייער
 זיך םילען דרעסמאכער די םארשוואונדען. איז מורא

מענשען. םרײע װי װידער
 פאנגט עפאכע גייע א אז איבערצייגט, זײנען מיר

 נײע די .72 לאקאל פװ מיטגלידער די פאר אן זיך
 ערליכען אן מאכען וועט לאקאל פון אדמיגיםםראציע

i » פאײיד r w עןװיקסרוטסאנק * אויף ײביאז די, 
 פאלי־ אן און קליקעם אז װעג, יתיאן טרײד רײנעם
יארםײ־דאםינאציע. טישער

 אץ אײד באגרים איד !טאראנםא פח דרעסםאכער
 עלעמענטען קאנסםרוקםױוע ערלאכע, אלע םון נאםען

 איבער־ אמ לאיאליטעם אײער םאר יוניאן אונזער אמ
 אינ- אונזער װעלבע אױף פרינציפעז׳ די צו געבענאײט

געבױם. איז םערנעשאגאל

 זיך האט דראמע דער אין קאפיטעל לעצטער דער
 פאר װאלען דורבגעםירט האבען םיר ררען איגעשיילט

 סון קאנסטיטוציע דער מיט אימקלאנג אין באאמםע.
 אז באשלאסען, ג ן■ ג די האט איגטערנעשאנאל, דער

 א סת אויסזיכט דער אונטער פארקוםעז דארםען וואלעז
 נאםינאציע־ א אינטערנעשאנאל. דער פיז קאמיםעם

 קאנדי־ נאמינירעז צו געװארען פאדרופען איז מיטינג
 געשםעלם זי׳ך האבען םירער געװעזענע די אמ דאםעז
 די »ו אמטןרנןשאנאל, דער פון ארדער דעם מנ*עז
 א פח אױפזיכט דער אונטער פארקומעז זאלען װאלעז

וױים, אזוי אמגעגאנגען עם קאםיםעםפמדער
י אז  אינםערנעשאנאל דער פח םיםגלידער לאיאלע י

 האל אנדער אז אין םאךזאמלוגג דער פמ אװעק דינעז
נאמינאציעס. דורבצוםירען
 דער פון קאמיטע א איז װאד חײנטימ אנםאגג

 וױיס־טרעזידענ־ די פון באשטײעגדיג אינטעתעשאגאל,
 טא־ אק געװעז קרײםער, אמ ביאלים ברעסלאו, םעז

באאםםע. פאר װאלען די תרכצופירען ראנםא
 האט געםראפען, דא תאט קאםיטע די װאס לאגע, די

 יגיםםראציע1אדג סוספענדידםע די אױםגעשוידעדט. די
 םסירות״ שםח, םעראר, פת קאםפײז א אגגעםירט האט

ד ליגענס  פארזאם־ און יאםפלעםעז צירקוליארעז׳ ײי
 יארען די אן דערמאנם שםארק די האם װאס לוגגען,

 קאםוגיס־ דער פח קאמימרעז די װעז ,1928—1924
יונקמם. אמזערע טעראריזירט האבען יארםײ םישער

 קאםיטע אינםערנעשאנאל די האם םעג פולע צװײ
 װאם די באשטימט אמ קאנדיז־אטעז די עקזאמעגירם

 קליקע דער כאלאם■ אױם׳ז גײן *ו קװאליםיצירט דינען
 די דאםינירם חאאן װעלכע סירער, געװעזעגע די פון

n« דרעסמאכער rn געודען נישט איז יארען, אלע די 
 איגםערנעשאנאל־ די פמ באשלוסען די חאר״נז צום

ח פארםרעסער  װאלעז, די עו־ב אװענם׳ אץ האבעז זײ י
 *ו באשלאסען און נאכפאלגער זייערע צחאםענגערופעז

וואלען. די באיקאםירען

רעזאלוציעס.
׳ אינקארפארעיםעד״ ״אניםרא פון ארבײטער די

 הארציגען א אױס דריקעז סטריט, טע39 וועסט 260
 בעלסאן אנרהם במדער אגענט, במנעס זײער דאנק
מיט םכםוכים די סעטלען בײם ןןרבײם גרסע זײן סהר n* . -- ־ ־ - י—— -

____
 טע־ זײן מזעצעןארפ וו<ס «ד *ז האםעז און ארבײםער,

יארען. פילע םילע, נאך סאר םיגקײט
הער־ ל■ ,מאןערמש טגי^טי ס. סימסזקא שאפ

 רײנהארץ, m דזשייקאב^ jh לעװעגסאן, ji ,1&א
m קאהעז׳ ji און בעלקק j .לעגדאן

ליי פון ארבײטעד, די מיר, בראד־ 1400 זאתן, פי
 אונזער צו דאנק הארציגעז אונזער אױס דריקעז װעי,
 איבערגע־ דין פאר סאדיגארםקי״ בעגי םשערפאן, שאם

 םיר אח שא• גאנצען דעם לטובת ארבײט געבעגע
p ורעזענט װערםפרלען ן םיט אים ורעועגםירען k וױג 

 וױיטער און געזונםערחײט נוצען עס זאל ער אים שען
 ארבײטער די פאו אחבײט גוטע זיק פארםזעצען קענען

 איז באװעגונג ארבייטער די ם«ר און שאפ אונזער פון
אלגעםײן.
 דאנק עןכחערצלי אתזער אויס אויד דריקען םיר

 םירםקי״ ran שװעםטער אגענט, ביזנעם אונזער צו
מרמגעמגןר איר פאר  •ראגלעטעז די וװ אדבײט אי
 װאהל םצו סאל אלע שליכםעם זי װאס שןו אונזער ®ח
 מיד כאדאנקען אױך ארבעםער• די פאר בעסטעז און

 סארקיז לואים ן,מאײדער טאריס בריחנר די חערצליד
 גוםע איבערגעגעבענע זײערע פאר מריזער פאריס און

t •רײזען. סעםלעז אין ארבײם d אויס אויך דריקען 
י דאנק ארציגעןת אונזער ד ז  אמלאס, כעגי ברידער צ

אני געמעז פאר בא̂ג טאריס און קארעצקי טשארלי
M a L m m  a a m M A M M M A A  M A ^ ^ M A A  M ■  a m ^ A M a A M  A A |A  W a b a aפ די ווטײלען וױן סײל ערליך. און אױנוריכטיג ןוניי

 פוץ טאג א געװען איז װאלעז די פח םאג דער
 שעפעת די *יז אינםימיזאאיע און באלײדיגונג םעראד,

 אזײגער 12 פון געװארעז געהאלםען זײנען וואלען זײ
 ארבע־ די אװענט. איז אזײגער זעקס במ סיםאג־צײט

ץ קומיז געדארפט האבען שאי יעדען *ון טער בא־ א י

שעפער פאנכע אין וואלען. די אק ביטײליגעז «ו זיד

 אז t* האנעז שא• אונזער ®רן ארבײטער די
 «חד פון מײלוװדערידעװ ךי עפײערמג אואן עןהאתגיג
י עלעקשאן גאך מארגעז אױף רוזוועלט, זידענם ר ר ו  י

 שנאפם׳ און ביר םענדװיםשעס, םים שא■ אין שפחח׳לע
ד האט עולם דער וועלכע בײ ײן  זמ־ פארכראכט גוט ז

.<דו־ל»סקפאל גענדיג

si ויים א> 194ו ,יאנואר,
י װענען בריןש

 קלאור, אץ ארבעט סעקשאן געגען איז
טרײד

:רעדאקטאר װערטער
 (נאד דער װעגען װערטער פאר א מיר לויבט ער

 םענדענץ און ערשײנונג טרויעריגער זייער מיינונג) מײן
פאך. קלאוק דעם אין ארבעט םעקשאן פח

 איך געםין ״גערעכטיגקײט״ נומער דעצעמבער אין
 איז וועלכער אונגער, א. קלאוקמאכער, א פון בריף א
 בי־ די בײ ארבעט סעקשאז אײנפירען פאר גונםטען צו

אגהייב. מזל׳דיגען און גוםעז א אלם ליינם, ליגע
ץ אויף אפצושםעלען זיך ווערט איז איבערהויפט  זי

 עם אז אוץ ״ויצעקו״ זייער פאר אפערײטארם די םאדלען
 א אנצוהאלםען עקשנות מין א װי מער ניט די ביי אמ

,טראדיציע״.
 און בארוהיגען אונגער ברודער דעם אט איך וױל

 זיד האנדעלם םראדיציע װעגען נים אז פארזיכערען, אים
 םאר מעגליכקײם די אנצוהאלטעז פשום גאר דא, עס
מאכעז• צו לעבעז שטיקעל א

 קלאוק־ דעם דק נישט זאל עס װי ביטער װײל
 קינ־ א זיין ,עם וועט טאג, צו היינט צושםאנד מאכער׳ס

 די וועלכער צו לאגע דער מיט םארגלײך אין דער־שפיל
ברענגען. אים װעט סיםטעם סקעשאן
 א טיט איינעם יעדען םאר קלאר זײן דארף •עם
 אפערײ־ דער װעז הײנט, אויב אז םארשםאנד, םראפעז

 בעל־ שטיקעל א נאך איז פרעםער און פינישער םאה_
 פאר־ און אױסדריקעז, אזױ זיד קעז מעז אויב מלאכד״

 ער־ םון יארעז םיט סאכמאז, אלם סלאץ א נאך נעמם
 אלע־ דעם םיט דאך שוין איז און ״סקיל״. אמ םירונג

 האם איז אינדוסטרי, דער ®ת דרױםען אק באלד מען
 הושענה, אפגעשלאגענע אן וױ װערט מער ױט באלד שוין
 הא־ שױץ ער קען װערדע און באטרעז• א פאר וואם איז
 רעדוצירט װעט םאך געזאגם, מישטײנם זײן, װען בען

 נאט א פארנײען םח אונוױכםיגקײט דער צו ביז װערעז
 אפםרעסעז מער, ניט און העקעל א אײננײען מער, ניט און
? מער ניט און 9ליני א

 קלאוקסאכער דער האבען קען םשענס א פאר װאס
 מאג א םראדוצירעז צו פײאיגקייט גענוג נאך האט װאס

 קאנקו־ דארפען װעט ער װען םאג, צו הײנט ארבעם
 ארױס״ נאדעל ®ת .ערשם עלעמענט יונגען א מיט רירעז
 מיט און פארד־ינסם יעדען טים באנוגענען װעם װאם

? «ײז נים זאלעז עם אוםשםענדעז צרה׳דיגע ױעלכע
 די אט אז דענקט■ אונגער ברודער דער אױב און
 באנדעלם, אנםלאםענע די צדדיקברענגען װעם ,רפואה״

 נידעריג װי וױיל םעווו• גרויסעז א אויך במחילח ער האם
 װעט זינקען, ניט זאל ארבעטס־פארק נױ־יארקער דער
אריבעריאגעז• שטעטריג שםעםעל פראװינץ די אים

 דעם םון אמםערשםיצער די װעלען מיעוגג םײז גאך
ױ סיטווטגיע. קלאוק די ראםעודען נים סיסםעם ®ינקשאז  ו

 װעלעז זײ נאר זײן, ניט זאלען אבזיכם אוץ מײן זײער גום
 םױזענ־ צענדלמער איז אלייז ײד רואיױרען בובשטעבליך

 איז עם װעלכען א נאך האבלן װעלכע אנדערע, םער
 עקאגאגןישער גאנצער וועמעם און םאך, דעם אן אנהילם

 שםיקעל זײער אויף או אלץ נאך הענגט לעבענם־באזיס
שאפ. אין פרנסה

בלאק. ארםור אפטונג״ מיט

 ניט סען ארבעט םעקשאן אז דענקט
װערעז אױסגעמיטען

— :ראטאקדער װעו־םער
 פאראז זײנעז ,גערעכטיגקײם״ טמער לעצםען איגם

 ארבעם. סעקשאן *ון פראגע דער איבער גריף צזוײ
 געגעז איז םענוז^ געדעכטע נאגץ מיט ערשטער״ דער

 וױיניגער קײן גיט סיט ,ױיטערצו דעד סיסםעם. נײעם ן
t אז רקערמפא באװײזם םענוו^ מדעכםע d םוזעז 

אר־ סעקשאז פדן מטןןדע נײע די אגנעםעז יא חקא
___ • לעצטען. םיטן האלס .איך — מט

ורןרוציחמ וועלן סיר ביליגער װאס id םעאריע׳ די
i  M M A l l M I------------t ------------------ ~ ---------A M H I  A M A  M A |A  M U M A A U ,םאון, אװ אום ארבעטען מען װעס ביליגעד אלץ קדאוקם 

 װעלעז עלעסענםען געװיםע id אבעד טמאײע. D גלײבם
n ג צקשגות זייז םראדיציעס yu?D בײ <זאלםעץ זי

■M M A  A M A  M i t e  A M A A A lA A te ^ M a L aA  m AAAA M M A M M A te  A A W Mולײז זײז «ן סיסםעם ̂לטען דעם אױף בטשםײז חקא 
 no מ־סענט דער id מײנם, דאס װאם סלאכ̂ז גןל

o םײערעד, קןסטען r אזיםײו איו■ d ױ שלעכסער» 
nwBw די און גןגנ inn ן: »לע קעגעז ן עס װער ו

פראגען ױניאן
 די קריגט עם ווער און שםאלץ פוסטען מיטן בלייבט
ארבעט.
 ואל וואם וועלט דער אין מאכט קײן ניטא איז עם
 פרא־ און עוואלוציע פון גאנג דעם אפשםעלען קענען
 אליץ איז עפישענםי אמעריקאנער בארימטע די גרעס.

 ווע־ געגען פראגרעם, אץ צױויליזאציע פון פראדוקט א
 ווע־ געבראכען מוזען מנהגים און טראדיציע מאכט מעגס
רעז•

 מיין םון מענעדזשער ברעסלאו, ױסף ברודער װען
 ער האט ארבעט, םעקשאן פארגעשלאגען האט לאקאל,

 םאכען געוואלט האט ער וױיל דערפאול, נים געטאן עם
 גאר םלאכו̂ו בעלי שטאלצע אוים פאר טייל געװיםען א

 צו־ דער אין קוקט וואס בליק, פראקטישען זיין דורד
מאםען. די פאר זיך זארגט און קוגםט

 עם אז םײטנג׳ דער מיט איז ברעסלאו ברודער
 װערען קלאוקם אזוי װי מינה נםקא גרויםער קיין ניט איז

 שטאם. אין בלײבען זאל ארבעט די אבי אויפגעמאכט,
 װילען מיר אױב צוגאנג, געזונטער א בםירוש איז דאם

 אװעקקאםשען, נים אינגאנצען זיך זאלען קלאוקם די אז
 ביליגער. קאםםען יארק נױ אין פראדוקציע די מת
 פאנוםעקטשורערם יארקער נױ די העלפען םחעז מיר

 did םון קאנקורענץ די אויםד^ממ אדער קאנקורירען
 ענדע־ ראדיקאלע א זיך פאדערט דערצו און טאון״ אװ

 װילען םיר צי וױלען מיר צי םאן דאס מוזען םיר רונג.
אונו. בײ נים םײ װי םײ איז ברירה די נים,

אויפ־ ארבעם שםיק פולקאםענע קיין איצט גיטא

 גע־ ניט איו ארבעט, דער םץ אהײמקומענדיג עםען םיר
 העגמ אירע •p^D פרוי דער פון געװארען שאפען
 טעועל דאם בין ארבעט טייל א בלויו געטאן וזאבען

געװארען. ^■םיג איו געקעכץ
 Mgt< קלאוק t פין בײשפיל d נעמז בעםער לאםיר

 ארבעם, שטיק גאנצע d פארםיג מאכען אפערייטארם די
 אח ,,פמ שנײדער פונם חלק דריט d בלײז שנײדער די
סיסםעם. םעקשאן א אונסעד 7993D1 אין פרעסערם די

id םיין םץ fpgo לםשל, איך, וױים  m w װען 
 װאלטגעארבעט ירעסערם די פון אײנער יעדער

 פאר פיסעפ אונטערורעסען אלײן הייםט דאס ^[,d זיך
 *ום ^סענס דעם אונםערפרעסעז אפערײטארם, די

D פים פריעו־ אפפרעםעז, p^D אים דעדנאך ליינען,
M l t e t e  AA M A M  M 4A  A M M M  a m A A A A M a L  M M M  A M M A M  a m L a mםים דערגאך און לײגיגג דעם אײזען קילען e הײסעז 

 מער ער וואלט — םליוום און םראנםען די פאר אייזען
 םענט 60 נעמט ער װעלכע רDפ םאג, d קאוטס 15 פח

d ,9 7 םיעט דאם װאס טאכען. געקענט גיט שטיק^n* 
 T90931D געדארםם ודאלם ער און טאג׳ א םענט 60 םים

 ,HD געוזען נים װאלם גופא ארבעט די אח שװער געגוג
װי בער4 פיקסען. צו גענוג געהאט װאלט ער אי, אי

— - - MAAA----------------M A M M A  M A A M M A te  AAAAAAMMAA M  u A Ia  m a m  m L aA םיט םים אלם ארבעטען מיר d מאבעז םיםםעם, םעקשאן 
טאנ. d 120 110 טאג d קאוטם 60 אנשטאט םיר
t באטרעפט דאם 6 d i 16 p w אײ־ יעדען םאד םאג א 
בעסער. פיל ^װים קוטט ארבעם די און נעם

 PD גאר דאלארס אין ניט עם גײט אלעמעז נאך
o װאם םענט, 26 די פעגיס. a p איע־ בײס םײערער

mI aIAAA MMM AAAAA AAAAAAAAA Aa m a a a a ^ ^ a a  m a m M m A m L a m a — - - -  n/* זיי װען ווערען געשטארט געקענט וואלם דײטןןר,
ײ גרופע. d איז פינף חנרD פיר נײען טען  װאלםען ו

 װאלם גארםענט דער און שביחת זעלכע די געמאכט
 צײט דער םים װאלם םיםטעם Dm ביליגער. געקאםם

 צא•* יוגגע pe קאנקורענץ די pבײשםי געקענט אפילו
ן נײערם, םים פמ גלידער, לעגדע ו גע־ ויכער װאלט י

— — I A A M----IA IA M A M  AAAA MAAMAAAA AAA AAAm I bMMAAAAAA די אנצוהאלטען האלפען DyanD שםאם. אין
ער id שױן דאך אױ p כלל, ^ז d  id פאראײניגםע 

םאכם• שםארקערע d ליגט קרעפטען
גתם, בריחנרליבען מיט

.35 לאקפל קייזער, םעם

« ױז , פן ה ױ ״ א ד ל ע פ

5V
o דןיײמז «ייז r פון ביו מיימ 

oya ממליז ררײ *נסהאלט ס« יןלד״. אױפן הױז .א 
u m ױ פמי־י׳מ ייז לזמו *w  t יו וייס 
.יידײײז ימ םיסהילד תד סיס ארױסממגאן בוןייו

C H A IM  PETT
ISIS 72nd Street, Braoklyn. N. Y.

—  f

«! ־
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רעזאלוציעס
316 , קאמפאני״ קאוט ״גארדעגיא פון ארבעטער די  

טשער־ שאפ זײער  ivragn דאנקעז סםוײם, טע36 װעםט
MAAAAMIAAAA M M A A A A  MAAAA MAAAA M A M ^ m L a a a  a a a m m m  a.a a. a.געטרייער ״גוטער דער <מר גאלדשטיין# דזשאו מאן״ 

 גאלד־ גתדער שאפ. »מ ר9ט9רבD די לטובת ארבעט
 האט וואס סיסטעס d אײנגעשםעלט שאם אין האט שםיין

 קנאה־ די אח באנדעל םארן ײעזרעסרײ די אפגעשאםט
 דורך ארבעטער, סלאוע און שנעלערע די צוױשעז שנאה

 צו קאאפעראםױו. ארבעטעז זאלען זײ אז איעפירען
 גע־ צוגעזעצט איו םלאכות בעלי שגעלע צװײ יעדע

 גע* ווערט רבעטD די ארבעטעד. םלאוער איק ווארעז
 סאר־ גלײך װערען פארדינםםעז די און צתאמען םאכט
 הארמא־ א געשאםען האם דאם אלע. צוױשעז טײלם
 שאפ• אין ארבעםער לעD צװישען צחאםענלעבען נישען

 פאר ן»טונג און אגערקעגוגג פון אויםדתק אלס
 פרע־ שאפ פון *־בעטער די האבעז *רבעם, גוםער דץ

 רינג דימענםענעם א מיט גאלדשםית ברודער זענטירם
 געוונט. עס םראגען צו אים וױנשען און

קאםיטע: די
חשײ־ את שנייחגר חײם שולםאן׳ חשולױם

 $טים םעם ;117 לDלאק פארעצקי, קאב
 רא־ חשעק ; 10 לDקtל חשעקוױל״ םעם און

; 35 לאקאל זשוקאװםקי, מעקס און םענבעדג
.9 ל*קאל כוש, ח. *ץ װערשלאו הײםאן ^

t d, 182? ס. אח פ• פון ארבעםער די »dp did 
 האו־ציגעז אונזער אױם דריקען םטרים, םע22 װעםם
 פון פענעז־ושער נײעם אונזער צו אנערקענונג »ח דאנק

a ס^ im• פאר וױטערספװ, ס»ל pn אוםדער־ 
 ר9ם9רכD די פון אינטערעםען די פאר רבעםD םידלאכער

m פון x פאר םיעציעל n פאײ געלונגעגע לעצםע 
 צװײ אונז -idd קריגענוײג פירםע, דער םים האנדלוגגען

פארדיגםםעז• אונזערע אויף חעכערוגג d טאל
 װעט שםעלומ *נרעסיװע pn id .mum לאםיר

isra פאר ^הױב אז דמעז»לס D• װענדונג ®P •לDPל 
 מיםגלײ די םוץ רדDנדD*םםoנ9לעב דעם אױפצוהױבען

ק דער מני». דער י
 -TD איםערסאג׳ס ברודעד פאר אנערקעגונג אלס

 איז ראדיא־סעם d םיט איהם פיר פחמפנטירען בעט,
מ־י BD7 פארנרצעז צו פאםיליע דער און איהס װינשעז

__ ווגטערחימס
דײנקעד, םאקס ליװײ׳ לואי :קאםיטע די

: זDפ־םשערמDש ;אײבראםס שניער,
םגיפעד.

 603 ,״,dp*» ?**°*3 ,ליליעז פון n9Dya«־D די
 שאי־קאמיםע־ זימר געעחרט האנען םםדים, םע87 װעסס

 *ז באנקעט א טים אונטערװײזער, םאל ברודער פאן,
 מד pn idd רינג גאלדענעם d מים פרעזעגםידם אים

ש*•• פוץ ארבעטער די פאר ארבעם םרײער
^T9PBnP9־» דינען רעדעס קורצע מיט i ברײ די 

 ש*■־ דער און װעקסלער מאריס שײפער, םעם דער
 “איבעו האס װעלכעד ראזענםעלד, נײטהען ןסאמשער

םועה• די עחרען-גאסם דעט געגעבען
 • ^ענומעז אויד האבעז שאפ פון ארבעםער די

 ביידעי די ביזגעם־אגענםעז, די צו דאנק־רעזאלוציע
 חילף געטרײער זײער פאר הערמאז׳ םיליפ און קושנער

ארבעטער• די צו
י d ו  P 9 ט י ם.

 לאיקק דיטמאז עף חש. «ץ ארבעםער די םיר,
 האדציג זעראונ אויס ן9דריק גיו״9ײ9 907—612 שאפ,
דיי  שאפ־םשער* ם9נ9געװעז אונזער צו דאנק ן9ליכד9נ
 ר9רגעבמ9איב pn םאר אלםמאן, ארםשי ד9ברוז־ מאן,

 P* יונקמ־באדינגוגגעז אתזערע אפהיםען pא ארבעם
װאד• חװ־ אויף pn אלעמאל און שא■

 ן9דריקאױס ךאוי סיר װילען געלעגעגחײם דער בײ
 בתנעם־אגעגם, אונועד צו דאגק ז9ברידעדליכ ר9אוגז

 ברױ דיםטריקט־םענעדושער, 09י אח גאלדשםיח, םאקס
«r און חילז• ר9די פאר ד^גבעפײ מאקס ר9ד i9 N D P 

שאפ־יראבלעטעו• אונזערע לײוען חעלםען צו
 פיר נםירעז919פר אנערקענוסנ פון קוױסדרא אלס

 ד9אויב 9ר9אמז און האלממאן ארםשי חװ־ביז ר9אומ
 *ז פתגות ולעװעדספ םים ײניאז־באאםםע דערמאנםע

געזוגםערחײס. טצען צו דאם זײ װמשעז
 אח דײטש י. סארשיסם, דײמ :קאםיםע די

 סםױיז ם9ם ; 117 לאק. פון — ליוױי י.
 1* ;9 לסקאל פיז — ר9גאל ויאי און

•88 לאקאל פון — קאלבאס קארל
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 אנדערטהאלבען פון פאנד שאפען צו פאד שליאגט ױניאן דרעם
אינדוםטוײע ״פראמאטעך צו דאלעד מיליאץ

אץ *ן נעםען אסאםיאײשאנס אן. דער םון פלאן אינסדוסטריעלעו דעם פרינציפ״ ״  מאנופעק• םון כיישםײערונגען דורך װערען געשאםען זאל פאנד - יוני
אן — צדדים. םאראינטערעסירםע אנדערע אץ ריטײלערס משורערס, io םון בײטראג םארשפרעכט ױני o אויוי םאנד צום דאלער טויזענט 

___________________________________________ כאדינגונגען. געװיפע

 דער פון מענעדזשער גענעראל האכמאן, דזשולױם
 םארגע־ זזאט יארק, נױ אין באארד דזשאינט דרעם
 פאנד א שאפען צו פלאן א בתים בעלי די פאר לײגט

 צו העלפען אויף דאלאר מיליאן אנדערמזזאלבען םון
 דרעם יארקער נױ דעם אדווערםייזען און םארגרעסערען

 דער פאר םארגעלײגט ער האם פלאן דעם םארקעט.
 סמ פארטרעטער צען פון קאםיםע אמדוםםריעלער

טרייד. םון אםאםיאײשאנם הויסם די און ױניאן דער
םארגעלייגם, האט האכמאן װאס םלאן דעם לויט

 מיליאן א אדער םומע, דער םון צוױי־דריםעל דארף
 מאנו־םעקטשו• דרעם די ®וץ ווערען געשאםען דאלאר,
 מאנוםעקםשורער יעדען פון בײשםייערוסנען דורך רערם,

 דרעסעס סארט חנם און געשעםם םון גרוים דער לויט
 העכערע די מאכען װעלכע די, ■ראדוצירם. ער װאס

 פראפארציאנעל ביישטייערען זאלען דרעםעם, פויײז
 500 ארום אדער םוםע, דער םון דריטעל אײן מער•

 ריטײלערם״ די ביישטייערען זאלען דאלאר׳ טויזענט
 מאנוםעק־ טריםינג אוץ טעקםםיל פירםעם, עסטײם ריעל

n *ל« איז סיחרים ײז טישיישט v m• «ייממ ײא* 
 360,000,000 דער םון •ראםיטירען אץ פאדבונדעז

יארק. ניו אין איגדוםםריע דרעס דאלאר
 האט האכמאן וועלכער פאר קאםיםע, צענער די

 םון אים, אויםער באשטייט, פלאן, דעם פארגעלייגט
 פא־ פון אםאםיאיישאן יעדער םון פארםרעטער דרײ

 דרעס ״נעשאנאל די — דזשאבערם און גוםעקםשורערס
 «רײז ״•אפולאר די אסאסיאײשאן״, מאגוםעקםשורערס

 ״אםי■ די און אסאסיאיישאז״ סאנופעקםשורערס דרעם
בײ אסאסיאײשאז״. טאנופעקטשורעדס דרעם .ליאײטעד

 וואו נאװעמבער, טען27 דעם מיטינג, לאנטשעאן דעם
 קא־ דער פאר געווארען פארגעלייגט איז פלאן דער

 דזשעק וואלדער, א. געווען אנוועזענד זיינען מיטע,
 סטערענ־ ה. ;נעשאנאל דער םון עגערי, א. י. און מינץ

 פאפולאר; דער פון רובין, ל. און עפםםיין ל. גאלד,
 בא־ נעט אפיליאײטעד; דער פון קאלטשיז, מאריס
 קאנט* צוױי די פון מארמעלםטײן, דיױויד און ריסקין

 פרינ־ אין האט קאמיםע די אסאםיאיישאנם. ראקטארם
 פרא־ צו ױגיאן דער פון פלאן דעם אנגענומען ציפ

 אין אינדוםטריע דרעס די אויסברייטערען און מאטעז
 פאר־ זיינען וואם אלע פון גוצעז דעם םאר יארק נױ

• איר. מיט בונדעז
 לאנםשעאן ביים האט האכמאן םענעדזשער געגעראל

 די שטוים ערשםעז דעם געבען צו בדי אז ערקלערט,
 אינ־ דרעם יארקער נױ די פראמאטען םון ארגעט

 זײנען ארבעטער 80,000 די וועלבען אין דוסםריע,
 מער האבען זאלען די אום פאראינםערעםירם שטאדק
 האט אײנקונםם, יערליכען העכערעז א און ארבעט

 פארשפרע־ צו אויטאריזירט איס דובינםקי פרעזידענט
 דעם פאר דאלער 100,000 פון בײשטײעדונג א כען

 אױף לעיבעל יעדער אז באדיגגונג דער מיט פאנד,
 אינטערנעשאנאל דעם זיך אויף האבען זאל דרעם א

 קאמפײן אדװערטײזיגג יעם אין אז און לעיבעל ױניאן
 באנוצט וועלען װאס מיטלעז, פראמאשאן אנדערע און

 אינ־ דער אויך ווערען אײגגעשלאסען זאל װערעז,
לעיבעל. ױגיאז טערנעשאנאל
 די ®ון םארטרעטער די געװארעגם האט האכמאז

קאנ* די אז װעלען אוודאי װאלם ער אז אסאסיאײשאנס,

 די קאנקרעם פארהאגדלען אנהויבען זאלען פערענצען
 קען אבער ױניאן די אגרימענט. נײעם פארן פונקםען

 וועם זי ביז דעטאלען די פארהאנדלען אנהויבען ניט
 םולשטענדע וועלען אסאסיאיישאנס די אז זיכער, זײן

 וױיל פראגראם, אינדוםטריעלער איר מיט קאאפערירען
 ױי אויף דערםון, אפהענגעז וועלען פאדערונגען אירע
 געהעריגע די אנצונעמען גרייט איז אינדוםטריע די וױים

 באשעם- מער האבען זאלען ארבעטער די אז מיטלען,
איינקונםם. יערליכען גרעםערען א און טיגוגג

 הויפט־ איז אנגעװיזען, האכמאן האם ױניאן, ״די
 דעם ®ון אינדוםטריע דער אין םאראינטערעםירם זעכליד

 םרייד. אין ארבעטער םויזענם אכציג די םון שטאנדפונקט
 אײנקוגפם, אן מאכען צו גארעכםיגט דינען ארבעטער די

 אנשםעגדיג לעבען צו מעגליכקייט די געבעז די זאל וואם
 װערט יארק נױ איז איגדוםטריע די װי יאר. גאנצע דאם

 םארדינםט דורכשניטליכער דער איז פארוואלטעט, איצט
 װאך. א דאלאד 18 קױם יארק, נױ אין דרעםמאכער א םון
דעם אץ לעבענם־מיטלען םון קאםטען היינטיגע די בײ

 װאם אורזאך הויפם די איז דאם אױםקומען. ניט מיט
 אינדוםם■' די םיט פאראינםערעםירט זיך האט ױניאז די

 דעד אז קען, זי װאס אלץ טוט און פראבלעמען ריעלע
מיעל׳ מארקעט יארקער נױ  אינדוםט־ דרעם די אמ םי

 אויסברײ־ קענען זיד זאל אלגעמײן, אין לאנד אץ ריע
 זײן זא< עס אום אומזאץ אק םארגרעםעחמ און םערעז

 דאם אז זיכער, דין װעט יתיאן די ביז ארמט. מער
 אירע פארמוליחנז נים דעריבער זי קען געשען, װעט

אגרימענט״. נײעם םאח דעטאלען די און םאדערונגעז

 ווענען פראנען אױף ענפפערס
םויטזנוכעעפיפ־פמד ן

םעק. םקולמאן, ח♦ פון « ■

 אויפסקערזא- אזא באסת «״« איר אויב :דאפרין ד.
 געװים א״ך איז ״גערצכאיגקיי®״, רp «ון לײענער טעי

ו עם ד*ס נאקאנא, י  וער אויו קאטימ, די געוועו י
 *אר- חא■ װעלכע דזגיגסקי, *־עזידענא «ון נאאחזייע
צז *איעו *ו ד«*ארם ײ ג«*לאגען ל״״י ײ  א«ילו מנגעפי■ י

»ו *ולז־ע געבלימו זיע«ן זוזנלמ ײ״ «ו  דרײמן <וי םער ו
ו קום■ אערזענליר «יד וואמז• ן י ני«. ד*נק קײו מו
ײ קענא געוויס בדיליאגם: ז. ,»י«יחמל » פרע׳נו י
ם •ל׳י קיײ״ י י4י ייי י ױ ײיעמ אלע •*אל׳נו ■•ו י

d דעם ניו קונ» איר «ואס ייילחנו, ib p ו זיעא ע& \וען* 
 איר זועמז• פרײםגעגעכעו טפרד״ .וייאדיאעל רי אייר
■ מי יוי ױ רעכט יײ^• אגחילטעו קןנען «י« א  דעם י

י1■ י י ״ י י ■ גי •,* ן וײיל יצישפר, «י ן ך t*n איי יו  וי
עי •ז אנגןײלאםעז ; א י ײי « 1י ײ  פיגןי חעסער געײןן איר י

פ 1« ן דױם צאלען ז*ל« איר אויכ יאי• •יייי י  מר י
או מי u «ײז זאל• איר אום תדיאר גלויי י i i p p ום* 
ני׳ מריליסען. 1«לײ «יי יאר״■ •י

י :םאלאםאו א• צי «ױ יאקוסןממו י  <וײ*ען יאל ״יי
•*f ױ׳ 1 ל » װ יאלונג לצי״ג ײ •י י"  זואכן) 16( דיוס •
א  אײע<- מאס טאג ז<למז יאם ייין געײאיצז גציאל■ י

ײ י י י י מז. • אי או *עי״ W 18 פראיקעל 8 סמי ft -אויס 
ה פיי סעו פאר שולדיג «״ן «י« .קען םעםבןר * •« ײי

d כע»אר םאג א״ן ̂ואכען דורײמן ײי p פאל״. פויסען 
 רעכע• נים װילען בעסטען אונזער כ״ דעריבער קענען טיר
 געװארען באויאלט זײנען (ועלסע זואכען, פו«ען די נען
 *ײעלף וי «ו רעכעכט .b<ib •ון טאג זעלבען op איז

i בעפאר שולדיג געװן איז זי װאס ײאסען, p לעאטער 
 וואכע!, אװאנגיג און זיבען באטרעפעו דאם .װעט *אלונ̂ג

T רולם אםזןנדירטן די אוי׳לו «n <אר v* דס איז p• 
לייבעז•

b עס פוביל: ib איר וואס לײד, נאטידליך אונז 
b רולס אונזערע געפיגס <d ו אביסעל אםענדטענפס די* 

b איד קאם*ל*ג>ד&. u d ײז,8פפר« אבעד «t אםענדםענטס 
«iגעם*כ ניט יועמן n p  b ל מן װיל איםימר װ״ םי  אי

״  *װינגם װעלנעם לעבען, •ראקטיאיע ראס איז עס &אן. װ
n װעלמ אידגענד אדער ױגיאן » p if ס»• 1< 8#געזעל*א 

o פאר רולס כען p אידע «ון םערםטע ד• «ון בענעפיט 
bx דאפ איז סיי «• סײ טיםגלימי. ' b « ,&א>- או אאק 

מי ך bחא װאם םי o 1ױג*א דער אן אנגעאלאסען זי p 
jjnwnj אין אי?_ און נאכדעם ארער יולי n p ״*B וז* 

 יאר״ p*»ia אין *ינא «ון עלטער געװען «יך אגשליפען
 געווען איז װאס א״נעד װי סםאטום זעלמז דעס 8ני bחא

p״B «ו מגע«יט די יאר. •ו**יג און •ינזי זזי איגגער p 
D יארעז אאל ד• לויט וו׳ערען אלט1גע װעט ױרשיס fii איר 

n *ו באלאנגט זואנען «ועט p ,ראל»ר *עז נעםלױ ױגיאז 
חנז *אי יאי• יז

P• :בין lp אונזעת דריי p p p jo וײנען p p jro
 אי« ״עלסער םעסבער, קײז אז געײארען, אי«*ארסירא סאל
n אין p געו^ן ײז אזן י*ר, זזריי זוי «וײ«יגער ױגיאן 

* און V* »י על«ײני  אר״גגענומגז אי« ער <וען יאר, *ג1וו
ip f iw י ײן אגהאלפהט קען יוגיאן, רp 1י a ז p■ א«ן 

עז ו *יי עי אויג •*גה פויי י ק ז  «ו• ימיאן מי «יז *ײי
אודזאד. וועלנןר אירגעגד ליג

J :גערעטיע קײן ניא וײנען טעגות אײערע פאנץ
פןו־ שיין  חעכסטע ךי m לוי• ואאדלןן סיר יואם #לײן, וןו

B8n* קןויעחיאפט jf*««  n p  it •ד וואם משלאמז»« 
י אומ «וז יילאע■8י י ר «י« י מ v» וזי װייני »  i ואלןו 

 עטוואס איז דאם און קאנםייפושא!, ־tp ג«גן חפנדלעז
ז וואס *ייגער ■אז• «י בײניי *י■ חאמו סיר יואם  ארויס ײ
ײד פון • •ינקיליר «״ן טוו .ױיאדראעל״ » *ויא •ו  «׳

» p דאלאר » גפסליו פאגד. אום *אלתגען- ייינ r וןקס 
ז earn «חײפןז תילײ־ 1”• ■׳’חײי ■ון יאנואר •י

 וואכען עלןי גענויע פון פעריאמ » וויעגעז זיך חאנדעלם
o נאן־ p ױלי. םאגאט דעס אין «בת עחיטען

V יםען6י»1מ איז ד&רםם, איר װאס :אייזמאן א•
̂דיŵנpופריx א אויף טעגען זאל װעלכער גארדיען,  זpעלע

 פארברוימז געלט כענעפיט רי ײעט ער אז באווײזען, אופן
:p קל״נע די פון אויפחאלטוצג רp פאר n׳ p, ײנ*ו ̂ואלכע» 
ױרשיס. גןזמליפע אײנצעע די קייס רp אין

ערשײבען באלד װעט עם
 סון מיטגליד םילער, ב. םץ ערנײלוסנען בוך א
 ערשײנען גיבען אין װעט ^0 לאקאל ירעסערם דרעם

 גד־ האבעז ערצײלוגגען די סון פילע דרוק. םץ
 200 פון בוך דעד ,גערעכטיגקײט״. דער איז דרוקם
 און ערצײלונגעץ געקליבעגע דרײסיג ענטהאלט זײםען,
 באשטעלעגען םיט דאלאר. אײז פאר פארקויםט ווערט

 קאםיטעם, •רעסערם ®מ קאסירער צום װענדען זיד
ױ בראנקס, עװענױ, וואלטאז 1005 וױים, ל. יאו־ק. נ

P r ic e  1 0  C en tsJ e r s e y  C it y ,  N . J . ,  F e b r u a r y ,  1 9 4 1V o lu m e  X X III . N o . 2 .

די םון אינהאלט קורצער דער ךי מיאס
ארער ט ם תז  נױ דער םון ערקלערונגען לאגגע ד

''TJL וועגען ױניאן דרעסמאכער יארקער
11 lv באלע־ די מים סארהאנדלונגען אירע ׳ 
 ווערטער. עטליכע אין ווערען איבערגעגעבען קען באםים

 דרעם־ יארקער נױ די אז װיל, ױניאן דרעסמאכער די
 יער־ דיערע אז און ארבעט מער האבען זאלען םאכער

 זײער אז און גרעםער דץ זאלען םארדינסםען לינע
זיכערער. דין ממילא זאל עקזיסטענץ

 *םראפאױ ״עפישענםי״, װי ווערטער נייע אלע די
וואם װ״ אז. א. מענעדזשמענם״ ״םײענםיפיק שאן״,

 זימערמאן האכמאז, װי גריניליד אזוי און קלאר אזױ
 ■שוט׳ן אויף ווערען איבערגעזעצם קענען םינקאװ, און

 און שעפער די אץ דדעםעם מער — לשון דרעסמאכער
 װײם אמת, איז״ איבערזעצוגג די פארדינסטען. בעםערע

 דעם איגער דאד גיט עס אבער פינקטליכע, קיין ניס
 ױניאן די וואם צו ציל דעם און געדאגק ריכטיגען
שטרעבט.
 יוניאן די ווען בעםער, געװען אםשר ױאלם עם

 דאס געברױכט *עפישענסי״ ווארט דאס אגשטאט וואלט
 די אח .םטאכאנאװשטשינע״ ווארט רוסישע וזײליגע

 װאלטען ױניאן־ברעכער אמ חנמאגאגעז קאמתאצישע
 חײליגקײם. אײגעגער אן זײערער אױף שפייען געדארפט

 די װײל געװינם. קלײנער א געווען ווןמיט דאם אבער
 מאראכטעםע אזא אלײן איז חברח כוליגאנישע חמימ

 םער איר םיט זיך דארף םען אז באשפיגענע, אזא ימ
 צו געקומען r שײז איז עם וועז נאר רעכענען. נים

 און עםישעגםי״ .אמעריקאגער צװישעז פארגלײד א
 דרעםמאנער די טעגען ,טטאבאנאװשסשינע׳, םסאלינס

 קאנםרא• איז װאם ,עפישענסי״, אן אויםקלײבען גיכעד
 .םטאכאגאװשםשינע״, א אײדער יוניאן, זײער פון לידס
םטאלינען. פון דיקטירט איז וואם

רע־ א געשאפעז זיד חאט יתיאן דרעסמאכער די
 יוגיאז־דערגרײכמ־ פון און ױגיאז־םעםיגקײט פון קארז־
 מיט ײד קענעז אמעריקע אמ ױגיאנם װעניג וואס מן,
 אח װאס אלץ געטאן חאט ױנשז די סארגלײכען. ייד

 מער. װאס םיםגלידער אירע םאר דערגרײמז צו מגליד
n יתקמ־ גומ אזעלמ אױסגעקעמפם זײ םאר חאם 

 האבען אמעריקע אק ױגיאנם וועניג וואם באדיגגונגען,
 יער ארבעטם־לית דעם צו שײד אח װאם סאי עס׳

 ארבעטם־באדינ־ די צו שײך איז װאם סאי און שםוגדע
ץ אלגעםײן. איז גונגעו  ױגשז די האט אבער זאד יי

 — םיםגלידער אירע זיכערעז געקענס גים אשם גיז
 ארבעט װאכעו לאנגע זיכערען געקענט גיט זײ האט זי

 פאר אויםגעקעמםט האט זי ארבעט. װאכען פולע און
י  אבער ארגעט, שטונדע א פאר ארבעםם־לױז גוטען א י
 תאבעז זאלעז וײ אז זיכערען, געקענס ניט זײ חאם זי

 אן חאבעז זאלען די אז יאר, א ארבעם שםונדען מנוג
 קלאוק־ דער אץ פארדיגםם. יערליכען אנשטעגדיגען

 גע־ גים זײ האט זי — קורץ עם הײסם שיראך מאכער
 האם יוגיאז די באנדלאד. געגוג םיט זיכערעז קענט

 באג־ דעם זיגערען צו מיםלען פארשײדענע אנגעװעגדט
 זי אנער עיקר, דער דאך איז באנדעל דער וױיל דעל,
 באנד־ די ערפאלג געוײנשטעז דעם געהאם ניט האט
 ניויארקער די פון געקײקעלט זין חאמז ליד
 אפשםעלען, געקענט יוגיאן די האט זײ פוץ אלע ױט אח
 זױצם געוזען. נים זימען אנשטרײנגונען אירע גרױס יױ

 ראדי־ עםדואם 1סא יוגקה דרעם־פאמד די .יראבירם
 גים «ױ ואל ער אז באגדעל, דעם אמוחאלטען קאלעם

i ניו די פון ידױסקײ׳ןלןז y n r זי שעמר; דרעם 
 נױט* די פאר די איז װאס אזוינם, oyty סאן •דאבירט

 •mm דארביי מברױכם n יונימן פתדעד גליז־עד
w ױמען װאם וזאדסןר, ® iW 'i t o  t o זאם

 פלע־ גײע אלע די אבער דרעס־מאכער, דורבשניטליבען
 דרעס־םאכער פשום׳ער א אויף איבערגעזעצט נער

 םיט- נײע אויס פראבירם ױניאן די אז פייגם, שפראך
 םארדיגםםען געסערע און ארבעט מער שאםען צו לען
יארק. גױ ®מ דרעסמאכער די םאר

 לאזען ניט דרעםמאכער די דעריבער זיך זאלען
 פארשיידענע םון ווערען אויםגעהעצם אמ פארפירעז

 ארױם־ זוכען װאם פארשוינען, טונקעלע און דעמאגאגעז
 זאלען ױניאן. דער אין קריג און םיםטרויען צורוםען

 פארהאנדלונגען, די אז זינען• אין האבען דרעסמאכערי, די
 בא־ אלע די כאלעבאטים, די םיט םירט ױניאן די מאם

 דערגרייכען, צו עטוואס געםאכט ווערען וואם םיאונגען
 ארבעםען וואם די, םון איגטערעסען די פאר בלויז איז
 װערט עס וואם אלץ םח אז און דרעם־טרעיד, דעם אין

 מיםגלידער די צו רעכענוגג אפגעגעכען װערט געםאן
 אן אמ גוםהייםוע זײער אן אז און ױניאן, דער םון

װערען. באשלאםען גיט זאד קײן װעם צושטימונג זײער
 אױנ אז גלויבען, אמ האםענונג אונזער איז עם אח

 בא־ די און באסיאוגגעז די אײנגעבען זיד װעלעז עם
 יוניאן דרעםמאכער דער ®מ םירער די ®ת שטרעבונגעז

 באלעבא- די םיט פארהאנדלומען אשטיגע זײערע אק
 דרעם־ דעם ®אר געװינס גרויסער א זײן דאס װעם טים,

 ®ארבעםע־ םיל זײער װעם עם און יארק נױ ®ון טרעיד
 מאכען זיכעחנר און דרעםמאכער די ®ון לאגע די רען

עקזיםטענץ. זײער

־ די אני רג א ע  דער איז רעארגאנמאציע די ר
עך איו זאצי־ע  דער װאם ױניאן, קלאוקמאכער ך

 האט באארד דזשאינט קלאוק
 א זיד אונםערשײדט דורכגעפידם, ׳ °

" ו איז תאם דעם, ®ח ביםעל רעכם Wי
געװארען. געפלאנעװעם ®ריחער

 איד דער װי זעהז אח איווארטעז דעריבער דארף מען
 וואם און ארבעטען וועט פלאן חרכגעפירםער םיגער

 גרײנגען. װעם ער װאם רעזולםאםען, די זײן װעלעז עם
 אײנ־ װעם ער אז פארזיכערט, אונז אבער װערט עם

 באז־ײטענדע גאנץ א באארד חשאיגם דעם שיאחנן
 זיד נױטיגט באארד דזשאיגם דער אז און געלי סוםע

זאגען. צו איבעריג איז עקאנא&יע אק
 מלע• אנדערע פארשײדעגע בײ שױן האכען םיר
 ®אר רעארגאניזאציע בעםםע די או באפערקם, גענחײטעז

 ײאם אזעלכע״ געװען וואלם יוניאן קלאוקמאכער דער
 אלע מאכט. מער באארד חשאינט דעם געגעמז װאלם

 דער איז אײנםירעז פראבירם מען װאס רע*ארםעס
 שםרױכ־ אײן אױף אן זיך שלאגען ױגיאן, קלאוקמאבער

 *יפיל די איז דאם און ערפאלג, צו װעג זײער אין לונג
 לא־ אײגצעלנע די איז קאטנענטרירט איז וואס מאפט
 איבערגעבליבען איז װאם מאכט, קלימע די און קאלם,

באארד. חשאיגם ®ון רשות דעם איז
 איז עס געװען. אזױ מאל אלע ניט איז דאס

 געחאם האט באארד חשאינט דער װעז *ײם א געװען
 איז װעגיגעי• םך א לאקאלס די און מאכט מער םך א

 ױנ־ קלאױןמאכער די אז איבערצײגוגג, אונמר איז עם
nr םעםיג־ איר בעסער. פתקצ^ירם חגמאלם האט 

 איז מנטדאליוירם םער געװען איז קאנםראל איר קײס,
אויםאריםעס. םער געהאט האט באירד חשאיגם דעד

 םאל א גאך אױפצונעפען בדעח ניט דא האבען םיר
 אײגמלנע די און באארד חשאינס קלאחן ®מ ®ראמ די

 געװארען. צונויפגעשםעלם איז ער װעלכע ®ון לאקאלם
 געװאחח דיםקוטירם מאל אײז נים שוק איז פראגע די

 אגמױ געלעגעגחײםעז פארשײחנגע גײ איז «ס און
מר ®ח לאמ אומגארמאלזנר דער אוקי מיזארןן וױזעז -- - --- 1--- bmsms UflIMMfeMukli Mm  iVPJP קלןוקפימד דןר פון קערועחממט מגםרןלער

די קאנסראל. מנםראליזידמז TV ױם האט ױעלכע

 וחמ געווארעז, דיםקוטירט אויםפירליך גאנץ איז סראגע
 מענע־ דער געווארען איז םייגבערג י. וױים־םרעזידענט

 אויס־ דאן האט עם באארד. דזשאינט קלאוק םון דזשער
 צום ענחנרוגג אן ווערעז געמאכט וועט עם אז געװיזען,

 טײל א כאטש אפטרעטעז װעלען לאקאלם די אז בעםערען,
 די אז און באארד חשאינם דעם צו קאגטראל זייעד ®ון

 קאבצענ־ םער א ווערען וועט ױניאן דער ®ון מאכט
 װעניג איז ענדערונג געװינשטע די אבער םרירםע.

געװארעז♦ פארװירקליכט
 ווי לאנג אזױ אז פארשטענדליך, דעריבער איז עם

 יוניאן קלאוקמאכער דער ®ון לאקאלם איינצעלנע די
 הענד זייערע אין הויפט־קאנטראל די אנחאלטען וועלען

 באשרענק־ א זיץ רעארגאניזאציע ®ון ®לאז יעדער מח
 איצטיגער דער אז זײן, זיכער חגריבער קען םען טער.

 און לעצםער דער זײן ניט וועט רעארגאניזאציע־ילאן
 דאך לאקאלם די װעלען ענדליד אז האסען, דארף םען

 איז פלאן רעארגאניזאציע בעםטער דער אז אײנזעהן,
 קאנ־ םער און מאכט םער באארד חשאיגם דעם געבען
 קוםעז װעם באשלום געװינשםער דער בח נאר טראל.
 םעגלימ בעםםע די דערגרײכען צו זעזזן מען דארף

 אשם איז מאם רעארגאניזאציע, דער ®ח רעזולטאםעז
געױארען. דורכגעםירט

 דעם לױט און געאגראםיע דער לױט ברוסליץ
 איז יארק נױ שםאדם דער פון םשארטער

 עם װעץ אבער יארק, ניז גרױם ®ון טײל א ברוקלין
n אפט עס םאכם קלאוקס צו קומט p ^אז אײנדרו 

ח איז ערגעץ זיד געםיגט ברוקלין ■ אז אץ לארץ׳ ״  י
לאנד, געשטאנען

געקמגען, לעצטענם םיר האבען אימדרוק תם אט
 קלאיק־ א וחנגעז באריכם א געלײעגם האבעז סיר װען

 זזאט עם וועלכער אויף ברוקליז, אק פאחאמלונג מאכעי
 פון םעגעדזשעד פײנבערג, י. ■רעזידענם וױים גערעדט

 בענחשאםק און באארד, חשאיגם קלאוק יארקער נױ
U לא^ איערײטארס קלאוקם פח מענעדזשער קאילאז, 7• 

 איז ארבעםער די צו אפעלירם חאבען רעדנער בײדע
 ױניאךבאדיג* די אפחיםען זאלען זײ אז געװארענם, זײ

 פײנמרג י. ארבעטען. זײ װאו שעפער, די אין גונגעץ
 אר־ די ווארנעז צו גויםיג םאר געפונען אםילו האט

 *ו געצװאונגעז ®ילעז זיד װעם ױניאן די אז געטער,
 זואס פעי״, ,בעק די *ײט געווםער א פאר טארהאלםען

 גע־ װערען װאם באלעגאםים, די ®וז אײן מאנם זי
 ער וױיל ירײו, ױגשז תם ניט צאלען זײ אז כאפם,

 בתק־ די םון ארבעםעד צאל א אז אויםגעםתען, האם
 ,,םיאוםע א אײנגעפירט האבעז קלאוק־שעיער לינער

 אײנ־ דאם באלעגאםים די צו אומצוקערען םיסטעם״
געלט• געםאגטע
ױ מער איז עס אז גלױמן, םיר  םיס־ ״מיאוסע א ו

 ®אר־ נידערטרעכטיגער אזא פאר דאו־ף םען םעם״.
 װארם שטארקערען א באנוצען האגדלונג דעםערישער

ױ  וזער־ װעגען ניט זיד וואנדעלם עם אבער ״פיאום״. ו
 ®ילעז אז מען פאנגפ װירקליכקײם דץר אין טער.

 פאראן אשם נאן• זײנעז עם ווען אלײן, זיד פאר םיאום
 גידעדיג אזױ זײגען װאם אוגז, בײ ארבעםער אזעלכע

שז די אנשטאמ אז געזונקען,  א«געמז קענעז זאל ױנ
 אז באםעם״ די םיט קעמפען צו עמרגיע גאג*ע איר
 איז — באדמגוגמז ײגשז די איחיטען זאלען זײ

 דארף — !באסעם קלאוק אײנםאל שױן האם גרוקלין
 קאםף » ®ידעז «ו ענצדגיע איר פארשװעגחמ גאר זי

 די םיט באנוצעז ײד זאלעז די או ארמםער, די מים
ײ װאם באדינגוגגען, ײניאן  אח געקראגעז, האמז ז
ײ אז חיםען, זײ דארף *ח אינארעז גיט איר זאלאז ז
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