
G E R E C H T 1 G K E I T  [Justice)

־ צום ג צי ר ע דןר עקזיסםירם יאר םערציג פ
ען דיו א ײ י ל רי  40 געווען זיינען דאס את .בונד״ יו

י * אונאויסהער־ שםענדיגען םון יאר ״ ׳
ד'כ״ »ו קאםף. ליכען נ

ציים, דער pc געגרינדעם זיך האם .בונד״ דער
 צא- םון הילקיר דעד געהערשם האט רוסלאנד אין װען

 ארביײ אידישער דער םון לעבען דאס װען און ױזם
 גע־ האט זי סינםםער. דאסעלט געווען איז םער־מאסע

 רוםלאנד אין סינסםערניש אלגעםײנער דער סון ליסען
 סינםםערגיש דער pc געליםעז צוגאב אלם האם זי און
 איז .בוגד״ םון קאמף דער לעבען. אידישען דעם אין

 דעם צו האט ער שווער. דאפעלט געורען דעריבער
 רעוואלם א םאבען געדארםם אויד צאר געגען רעוואלט

גאם. אידישער דער אין
 האם װאס הײנס, סון ארבײסעד אידישען דעם םאר

 גע־ איז ״בונד״ דער ווען צײם די דורכגעלעבם נים
 צר די םרעםד זײנזנז עם װעםעז pc געווארען שאסען

 גזד האם ער װעלבע אונםער באדינגונגען און שםענדען
 פארצושםעלען זיו שװער עם איז ארבײםען, דארפט

 אױם* איז .בונד״ דעם קאםף העראאישען א םאר װאס
 דערשלאגענעם׳ דעם האםיפון ער םירען. צו געקוםען

 ארבייםער אידישן אײנגעשראקענעם pc הכנעה׳דיגען
 געדארםט אים האם ער קעספער. א מאכען געדארפם

 און װעלטעלע באגרענעצם קלײז, זײן פון ארױסנעמען
 װעלם. ארבײםער גרױםער דער אין אוײמםירען אים
 גע־ םענשעז םארםינםםערסע אוםװיסענדע, האט ער

 םון דעראבערומצז גרעסםע די מיט באהעםםען דארפם
 גע־ בלויז ניס אים צו האט ער געדאנק. םענשליכען

 אויך האם ער נאר געדאנקען׳ נײע ברעגגען דארפט
 נײע די פאר װערםער נײע אים פאר שאפען גןדארםם

 ער וױ ארים אזוי געווען איז שפראד זײן מדאנקען.
 צײסונגעז שאםעז געדארפט אים םאר האם מען אלײן.

 גזד אין ותנרען געטאן געםחם האט דאם און ביכער און
 גרעסםע די אויםשטעהענדיג באהעלטעניש, אין הײם׳

געםארען.
 אנ־ דער אונםער געװארען. געטאן איז עס אבער

 אין ארבײםער אידישע די האבען ״בונד״ pc פיתנג
 דער זדן ארײמעשריבען רוםלאנד און ליטא פױלען׳

 בלע־ הערליכע באוועגוע ארבייטער דער pc גןשיכטע
 קײן װעלען תאם קאמף׳ העראאישען םון בלעםער סער,
 קײן געװעז נים איז עם וחנרען. פארגעסען ניט פאל
 װעלכער םיט קאמף רעוואלוציאנערעז pc פארם יײז
 ,בונד״ פון םירונג דער אונםער ארבײםער אידישע יי

 אזא געװעז איז קאםף זײער באנוצט. ניט זיך האנען
 אגגע־ האבען זײ פארשײדענארטיגער. און פילפאכיגער

 נא* א און פאליםישען א קאמף, עקאנאמישען אז •ירם
 קאםפס־ די זײגען צײט ערשםער דער אין ציאנאלען.

 און דעםאנסםראציעס גאסען סטרײקם, געװען םיםלעז
 שפעםער פאגראםען. געגען זעלבםם־שוץ באװאפענטער

באריקאדעדקאםף• צו דערגאנגען אויך עס ייז
 סך א געקאסם תאט װאט קא&ף, א געװען איז עס
 דער עגדליד איז קאפף. זיגרײכער א אבער קרננות,

 דעם אין און געווארעז סארגיכטעט צאריזם בלוםיגער
תד״ םמ קאמף דער חאס ב  חלק. גרויסען א גןהאט ,
 דער פמ זויער־טײג דאם געווען ״בונד״ דער דאך־ ייז

WUP-ער באװעגוגס רעוואלוציאגערער חיםלענדישער 
 כחות רעװאלמיאנערצ די ארגאניזירען געהאלפען האם
 רעװא־ םון בײשפיל אלם געדינט האט ער TV* נדל* ?יי

קאםף• לוציאנערען
*#*

 געויעז *רבײםער אידישעז ®אר׳ן אה ״בונד״ דער
 עקאגאמישע אן און •ארםײ יאליטישע » וױ מער

ר געװען אמ ער מםסס־ארגאניזאגיע.  עחד־ אן זײ מ
מן זײ תאט ער מתגס־שול. ע עג אלגד־ $ך בלױז ניט ג

 אײ א אויך נאר לעבען, םח אינהאלט מענשליכען מיק
 קלאסען־קאמף דעם מיט צוזאמען זײ האט ער דישען.

 אח רעכם גאאיאגאלער פאר קאםף דעם געלערענט אויך
 באלאג־ לענדער אז געלערענט, זײ ד״אט ער סדײהײט.

 אונטער־ קייז זיי״ אין לעבען ווא# מענשען, די או געז
 וואו סאלק, יעדעס אז אמ גלויבעז׳ און נאציע ®ח שייד

 גאציאגא־ זײן אויף רעכט g האם לעבען, גיס זאל עם
 אנט־ קולטורעלער גאציאנאלער דין און עקזיסטעגץ לער

װיקלוטג
 די און באדינגונגען די געביטען זיך האבען עס

 געווארען׳ געגרינדעם איז ״בונד״ דער זיגט צושטעגדען
 געגעבען האט ״בונד״ דער וואס ערציהומ, די אבער

 אידישער דער געבליבען. איז ארבייטער״ אידישע די
 טאג־ דיגע פאר בלויז גיט הײגם אױך קעמסט ארבײםער
 פא־ אויך קעםפט ער נאר טיםען, עקאנאסישע טעגליכע

 דער איז הײנם אויך אויכ אח נאציאגאל. אץ ליטיש
 םייל פראגרעםױוסטער דער ארבייםער־קלאס אידישער

 קאמף אין ערשםער דער איז און פאלק אידישען םון
 דאס איז רעכטען, נאציאנאלע אידישע די סאר אפילו

 האט ״בוגד״ דער װאם ערציהונג, דער פארדאנקען צו
געגעבעז. אים

 די סאר ״בונד״ סון לערע די געװעז איז עס און
פאר־ שטענדיג איז גורל זײער אז ארבייטער׳ אידישע

ערשטע די
״בונד״) פון ױבילײ יאו״־יגען פערציג (צום

הם *ון רײזען אבך

t ןןנחױכ־טאגש חןר געװען את דאס 
 ג«סן אוםעטיגער אוגזקר וױן

 תרכגעשלןזגען זיך גרוי חוץי חאט דןןם
חעלזןר א ליגטינער, »

 — נעבױגען, םיח כײ וזײזןןלןןך, אין
 אחל, און ■רעם כײס און נאדןןל נײם
פארצויגעז, ליד » שטיל אימןר תאט

קול~ » אוןפ מוםינ, — *װײטער א
 באװיזןןן זיך חאט כיכןןדןן 8

 ?לײז; אותײת םיפ פאפיר, רץ אויף
«8װ 8 — י«8װ יעדעם י8ג  ריזען, טון י

נעחן~ is װײט טוגטערט און רופט וואט
 נגען8געפ נױט אץ rsjye םידער חןר
 ;אױםגעשײנם ט8ח אויפגעװאכט, תאט
 נגען8גענ סרײד םיט דערמערט, חןי חןם

טרײנט. די אידזם ס׳תטען װאו מין,8
 לשװן, אײג׳נעםי אץ ליך און װארט םיט
 גןךאטומט, נױט און ננ8וי1 אץ חאם װאט
 - סמן8יזיל8ם איז װאם ל8קװ 8 װי ד#ט

טעברוםם. און אױטגעעטענט זיך
דידזן̂ר די צןךזאלם זיף האבןןן עס
 <18B די זין■ *עוױקעלט ט8ה עם
 נידער חןר טון — חײזער די פון און
קדסעדאן- שופױיג^ םחנות די

ל/ןגדזןר מלק ונץלע8 *ין
 — תנד און יום8 וזעלט רער8«

מ גןןף קלינגט  עגדערט זיך װקל® װען ׳אי
*בונד״• טון ליד דאם rm נאסען י

 אנ־ אלע םח ארבײםער די פון גורל דעם מים בוגדען
 און ארבײטער אלס הילף דיער אז און םעלקער דערע

 פאר קעםסען רועלעץ די װען קומען, קען אידען אלס
 די םיט צוזאמען װעלט גערעכםערע און בעסערע א

 פ*ר קאמף דער װעלט. גאגצער דער פון ארבייםער
 ארד־ געעזלשאםטליכער א םאר קאמף א איז סאציאליזם

 ק״ץ און אוגםערדריקער קיץ ניטא דיגען עס וואו נוגג,
און גאיך זיעען מענשען אלע רואו אונטערדריקטע,

פריי. אח גלייד דינען פעלקער אלע און פריי
*• •

 פון יארען געווען זײנצן .בונד״ םון יאר 40 די
 וועלם־ פארגעקו&ען דעען עם דראנג. pc אח שםורם

 און רעוואלוציעם וועלם־איבערקערענישען, און םלחמות
 אמ אויפגעקופעז זײנען פארםייען ;קאנםו-רעוואלוציעם

 גזד זיד האבען עם ;אונטערגעגאגגען זײגען פארםײמ
 — טעאריעס, רעוואלוציאנערע את פראגראםען ביםען

 רע־ םמ װעג זײן געגאנגען זיך איז אבער ,בונד״ דער
 זיך האם ער סאציאליזנ^ קעמםענדען װאלוציאנערען

 רעםארם־םאציאליזם pc וועג דעם אויף אםגענויגט ניט
 pc וועג אױס׳ן סארבלאנדזשעט נים אייד האט ער און

 האם ער װען צייט, א געוומ איז עס pc קאמוניזם.
 דעם פים קאםף שװערען א זעהר אויםשטעהן געדארםם
 אינםער־ דריםען pc כח דעם מים האם וואם קאמונחם,
 כווווו די םארניכםען. צו אים פארלעגם זיך נאציאנאל

 דעם pc אויך אבער גלייכע, קיץ ניט וױיט געװען דינען
 ״בונד״ דער זיגער. דער אױויס ,בונד״ דער איז קאמף

 ער נאר שםארק, ארגאניזאציאנעל בלויז נים הײנם איז
 אײנםלוס. פאראלעז זײז םים שטארקער םיל נאך איז

 גרױ• א בלויז נים הײנם איז פױלען אין ,בונד״ דער
 אידי• די pc פארםײ די זײענדיג כח, פאליטישער םער
 גרויםער א אויך איז ער נאר מאםען, ארבײםענדע שע

 pc לעבען דעם אין כח קולםורעלער און מאראלער
פוילען. אין סאלק אידישען

• •
 pn pc װירקונג pn געהאט האם .בונד״ דער
 אידי־ וואו וועלם, דער איבער ברײם pc ווײם אײגסלום

 אונז בײ באזונדערם pc נאר זיד געפינען ארבעםער שע
אםעריקא. אין

 ערציהוסנ זייער האבען וואם ארבײטער. אידישע די
 אמעריקא pc געקוםען דעען .בונד״, אין געקראגען

 זין םיט מיטגעבראכט האבען pc םאםען גרױםע אין
 ,בונד״. pc קאמפס־גײםם דעם pc .בונד״ pc לערען די
 סאציאלים־ דער pc ארײגגעםראגען אים האבען זײ

 ן די אין pc רעג ארבײםער אין באװעגונג. טישער
 אריבערגעקוםענע די pc דא זיד האבק עם יתיאנם.

 האבען וועלכע סירער, ארבייטער אנםװיקעלט בונדיסטען
 באוועגוסג ארבייטער דער pc אן אויבען דעם פארנוםמ

 זײ. pc אײנער איז דובינסקי דוד פרעזידענט אונזער
 נעםען די אױםצורענענען אױםען ניט דא זיעען מיר
pc שטא• וואם פירער, ארבײםער פראםינענםע היגע די 

 איק בלױז מאכען דא וועלען מיר .בתד״. pc םען
 דער pc פרעזידענם דעם הילמאן, םידני פאר אויםגאם

 ערצי־ ערשטע זיק אויד האם ױעלכער אמאלגאטײטעד,
r באקוםען הונג c •צוליב עס דערפאנעז מיר ,בוגד״ 
 בײ־ דער געווען איז עס גתים ױי װײדען צו בדי חנם,
 גאווזד ױניאז םרײד היגער דער צו ,בוגד״ pc טראג
גוסג

 דעריבער איז .בונד״ pc ױבילײ יעריגער 40 דער
ר pc ארבײטער אידישע די pc םוב ױם א בלויז ניט  דן

ט דים יענער אויף הײם, אלםער  ״בונד״ דער װאו י
 טוב יוט א *ײד איז עס נאר גזװאחגז, געבארעז איז
pc װעלם גאנצער דער איבןר ארבײטער אידישע די 
מו אםעריקז^ .pc דא אונז בײ באזונדערם און  ־* די ו

 אזױ מים הײנם ביז נאד איז ארבײטערשאסט אידישע
דעריכער pc ,בתד״. םיסץ סארבתדען סעדים איל

,

Mt



 דער געגען צאם א
 וױיטערדיגער

 פון פארשיױיטוננ
 ארבײט סעקשאן

טרײד. קלאוק אין

ט י י -------------------------------------ז
 ױביליי דעם ארבייםערשאפם אידישע די דא אויד פײערם

טוב. ױם אימענעם אן אירען וױ ,בונד״ ייון
 אין ערםאלג וױיטערדיגען .בונד״ דעם וױנשעז מיר

 צײט, די וױיט נים איז עס אז האםען, און קאמף זיין
זיג. ענדליכען זײן דערגרײ׳כען װעם ער ווען

***
 צו גויטיג גיט איז עס
 םון םראגע די אז זאגען,

גע־ האט סטאילס״ ״מעניש
ענט־ בעסםען איר קראגען

 איינסאך וואלט דאס פער.
 קען מען ריכםיג. געװען ניט

 די אונטער אז זאגען, בלויז
 און ענטםער. בעסטער דער געװען דאס איז אומשםעגדעז

 אויב קירצער. ענין דעם װעגען דעבאםע די מאכט דאס
 לייזוגג אזא גיט אז זאגט, און צוםרידען ניט איז אײנער

 קען געוואלט׳ קלאוקמאכער די האבען םראגע דער פון
 װירק־ איז לייזונג די גערעכט, ביסט :ענטםערן אים מען
 ? בעסערע א געבען קענסטו אבער אידעאלע, קיין גים ליך

 די אונטער קען מען אזוי װי אנוױיזען קענסטו אדער
? ליתונג בעסערע א געםינען אומשםעגדען

פרא־ סטאיל״ ״מעניש דער םאר לייזוגג בעסטע די
 גע־ געמאכט וואלטען סוטס די אט װען געװען, וואלט גע

 די אונםער שעפער קלאוק אין מאכער קלאוק פרן װארען
 קלאוקם און םוטס אנדערע אלע װאס באדיגגונגען זעלביגע

 איצ־ די אונטער לייזונג אזא אבער איז געמאכט. װערען
 אז ווייסעז, אלע מעגליך? געװען אוםשםענדען טיגע
 געווארען דיסקוטירט טיף און ברייט איז םראגע די נים.
 געלע- א געהאט האבען קלאוקמאכער קלוגע אלע און

 זיך האט קיינער אבער עצד* גוטע א געבען צו גענהײט
-m )n״fr*w *i 1* זאל וואסW.

געווא־ קלאר איז דעבאטען און דיסקוםיעס אלע פון
 םוטם״ סטיל ״מעניש די קען מען אז אלעמען, פאר רען
 די וואו שעפער, אמאלגאמייטעד די םון אודעקנעמען ױם

 טאן קעז מען וואס אײנציגע דאס אז געמאכט. והנדען
 און אמאלגאמייטעד דער פון שעםער די אװעקנעמען איז,

rקלאוק־ דער םון קאנטראל דער אונםער שםעלעז ״ 
יתיאן. גמכער

 װעץ םאל, דעם אין געווען וואלט בעסטע דאם און
 דיזעל־ געווארען אײנגעםירט וואלטען שעםער די אט אין

 ארבײטס־ דיזעלביגע אוץ ארבײםם־באדימוגגען ביגע
 די וואס שעפער, קלאוק אנדערע אלע אין װי סיםםעם,

 קלאוקמאכער די אבער קאנטראלירם, ױגיאן קלאוקםאכער
 שעםער די אין געקענט. ניט מען האט דאס אז װײםען,

 סוטס״ סםאיל ״םעניש די װאו אמאלגאמײסעז־, דער פון
 אר־ סעקשאן סח סיסםעם די עקזיסםירט געמאכט, װערען

 אמאלגא־ דער סון שעפער אנדערע אלע אין װאם בײם,
 געמען געקענט זיי האט ױניאן קלאוקמאכער די מײםעד.

 ארױםװאר־ געקענט נים האם זי אבער זיינען, די וױ גלוח
 אײנםירען און ארביים םעקשאן פון סיםםעם די ױי פון פצן
 סרײד. קלאוק אין עקזיסםירם װאם סיםםעם די די אין
 שעםער איבערגענומענע די פון זי האם טאן צו דאס אום

 דער םון ארבײםער םעקשאן די ארויסםרײבעז גלדארפט
 קלאוק פלאץ זײער אויף אװעקזעגען און אפאלגאםײטער

 וואלם דאס יוניאן. קלאוקמאכער דער פון באלםעלאכעס
 בע• א געווען קלאוקפאכער די םמ שםאנדפונקט דעם פון

 קלאוק־ די האט דאס אבער פראגע, דער פון לײזונג סערע
 אםילו עם װאלם זי װען םןזן, געקענט גיט יוגיאן מאכער

 די פמ באלעמןטים די ױאלםעז בלויז ניט געװאלם.
 אנםקעגדן, געשטעלם זיד שעפדד סוםס״ סםזױל .םעגיש

d p ארפײםער. זײערע אױך
 די פת פראגע די האם םען אז קלאר, איז עס
 דעס אויף לײזען מנקענם ניט םוםם״ סםןףל ,פעניש
 געװאלם, עס װאלםען קלאוקמאמר די וױ אוםן געסםעז
p » p p« אום־ די אונםער אוםן םעגליכעז בעםטען דעם 

שסענדלן.
װיםען, און נארען ניט זין דארפעז ק&יקמאכןד די

ן יײ אז מ  פאר־ די אפאוהאלםעז קאםף שװערען א מ
 און טרעיד. זײער אין ארנייס אזשקטע pa *•רײםוגג

מן, סיר לוי  pm װערען, אנגעסירם מח קאטף דעד אז ג
ענד־ אים װעס םען אז איממשױיגם, זײן אסילו זאל

 אפ אפילו קעםפען צו װפרס וױז <ס
 לאנג װי ארבייט סעקשאן פרן םארשפרײסרגג די

ען fry פען וױפיד גאראון קפז װ ר. א  קיאןק״ זץ ג
 סעקשאז געגען קאמף קיץ אנגעפירס נים װאלסען

ר• מער םך וו גןוזןן חי׳יגם סיםםעם די װאלס » 
wb ד ויין מעג עס וױז• זי װי סדײד, קלאדק  ױ

 וױ אבער שוױםען״ נים סען frp שסראם fr*y* אז
w״frp »y ער. שװימם שםראם, געגען שוויםען
ץ סדאגע קײן נים עס איז קלארקמאכער די •ריג• •

 םון פראצעס דעם געגען שםעלען זיך מעג מען אויב יפ1
 זײ ביי איז עם גאר טעכניק, דער פח אנםװיקלוגג דער

 דער םװ אנםװיקלוגג די אויב און בתים. ®זן פחנגע א
 עס איז מויל םון ברויט ביםען דעם אורעק נעמט םעכביק

 אנםדויק־ דער געגען שטעלען זיך זאל םען אז גאםירליך,
קען. םען װי לאגג׳ אזוי אפהאלטען איר און לוגג

 וױיטערדיגער א זײנען סוםס״ סטאיל *מעניש די
 אין ארבייט סעקשאן פון פארשפרייטונג דער אין שריט
 מיט עס האבען קלאוקמאכער די טרייד. קלאוק דעם

 בלויז האבען זיי םארמיידען. געקעגט ניט קאמף זײער
 שםרייטען ביט זיך זאל עם אז צאם, א אויםשםעלן געקענט
 דאס איז דאס און געטאן. זיי האבען דאם און וױיטער
 גע־ געקאנט אומשםענדען די אונטער האט וואס בעסםע,

װערען. םאן

גערעכטינקײט <{--------------------------
 םיטארבײסעד ערשטער דער איז ער אסעפבלי• דער אין
 אוץ ערםאלג אזא געזזאט האם װאם .געחנכםיגקײם״, םמ

 ערפאלג«ו םמ געי׳ז וױיטער זאל ער אז אים װינשען פיר
ערםאלג.

* *

 פון ױג דער
 ארבײ־ דער
פארטײ טער

 ארבײםער דער פון זיג דער
 וואדד יארקער נױ די אין פארםיי

 אירע װי גרעםער געװען איז לען
דערווארט. האבען םריינד בעסטע

 אנ־ געױים וואלםען פארםיי ארבייטער דער פון םירער די
 םאר־ וואלםעז די ווען וואל־קאמף, דעם געפלאנט דערש
 אזא קריגעז וועט פארטיי ארבײםער די אז געוואוםם, אוים

מיליאן. האלבען א צו נאהענט — שטימען צאל גרױסע
 אר־ דער םון זיג דער געװען איז גרויס באזונדערס

 האם נאגלער איזידאר װאו בראנקם, אין םארםיי בייםער
 גאנץ געװען איז און שטימען צאל גרויסע אזא געקראגעז

 אר־ די פרעזידענט. בארא ווערען געוועהלם םון גאהענם
 פאליםי־ גרויםען א פאר וואס איצט, וױיס םארםײ בײטער

 זי און בראנקס די אין םאר זיד מיט שטעלט זי כח שען
 וױיטערדיגען איר אין אױםצונוצען אים װי וױסעז װעס

קאמף•
 פארםיי ארבייטער דער פון אױםטו װינםיגםסער דער

 געהאלפען האט זי וואם איז, יארק נױ פון װאהלען די אין
 איינעם יעדען םאר קלאר איז עס האל. טעסעני ברעכען

 געווארען אפגעגעבען זײנען וואם שטימען, צאל דער םון
 ארבייטער דער םון הילף דער אהן אז וואהלען, די אין

 ווערעז• געבראכען געקענט ניט האל םאמאני װאלט פארםײ
 ארבײטער די וואס מים פארדינסט גרוים א איז דאס און

 ערליכער יעדער וואם םאר און זיין שטאלץ מעג פארםײ
 אנערקענונג. זײן געבען איר וועט יארק ניו סון בירגער
 םארדארבענ־ שעדליכער׳ א געיועז שםענדיג איז טאמאני

 יארק, נױ םון לעבען דעם אין כח קארומפינעדער דער,
 שטאלץ, זיין צו בארעבטיגט איז פארטײ ארבייטער די און

ד װאם  געווא־ געבראכעז כח דער אט איז הילף, איר דיי
רעז•

 גרויס װי באשטימט אפשאצען ניט הײגט קענעז םיר
 נױ־ אין פארםיי ארבײםער דער םון כוחות די זײנען עס

 וועט מען רוען םעלער פאליטישער א זײן װעט עם יארק.
 די אז אננעמען, ניט דארף םעז מזות. די איבערשאצען

 ארבייטער די וואס שםיםען מיליאן האלבען א צו נאהענם
 זיײ געקראגעו, ױאהלען יארקער נױ די אין האט יארםײ

 לעצ־ די קאנטראלירען. די קדן זי אז את אירע אלע נעז
 עם און װערעז אנאליזירט איצם דארםעז װאהלען טע

 קענען עם שםיםען װיםיל װערען אויסגערעמנם דארף
 םון זיכער װעניגער אדער מער םאר װערען גערעכענם

 איר אפהענגען װעם דעם םון אוץ פארטײ ארבײםער דער
 םראכ* אנםאנגען pש דארף זי אח טאקםיק. וױיטערדיגע

 װיכםיגער װאהל־קאםף, נײעד א וױיל דעם, װענען טען
 קאנגרעם־ די זײנען עס גאדענם. איז לדצםער, דער וױ

 װיכ־ גאזונדערע גאנץ א האגען װאם ,1938 םון מאהלען
אםעריקע. אץ ארבײםער די םאר טיגקײט
 קאנגרעם־ קוםענדיגע די םיט צחאמענהאנג אין אוז
 אמע־ די אז םראכםען, םאקע אויך מען דארף װאהלען

 װאס דאס װערען טאקע זאל פארםײ ארבײטער ריקאנער
 םאר־ װערען זאל זי אז םײנם, עם זאגט. נאמען איר

 ;זאק־ א װערען זאל זי און אמעריקע גאנץ איבער שפרײם
 א אלם און אמעריקע. גאנץ טװ נאליםיק דער איז ם*י

 א םירען םחען אױך זי װעט אםעריקע גאנץ פון פאדםײ
*אליםיק. זעלבםטשםענדיקע מער

מז, דארף םעז אדן לוי  אר־ דער םון אױםבױ דער אז ג
 א זײן איצט װעט אמעריקע גאנץ איבער פארםײ בײםער

ר לײנםער. םן  וואה• לעצםע די פון ערפאלג גרױסער דן
 אה עם געמאכם. לייכםער עס האט יארק נײ איז לעז
ל אז ל רנ מ ל  ערםאלג אז פאליםיק, אםעריקינער אין א

ערםאלג. פרענגט

 פארהאנד־ שלום די
 דער צוױשען לונגען

 דער און א. אי. סי.
ל. אוו ם. א.

 ברר גראטולירעז געלעגעגתײט דער גײ װעלעז םיר
ר װערעו *י געװלהלט עדפאלנ וײן םיס סינקאװ נײטען ת

םארזזאנדלמ• שלום די
אי. סי. דער צװישען גען
ל. אװ ם. דער און א.

 וױ שנעל אזוי נים געןזען
 געוואלנג זיד וואלט עס

װע• נים דארף םען אבער
 א סאראן איז עם געגענםייל, אין פעסימיםםיש. רען

 פאר■ די אז גלויבען, צו און אסםיםיסםיש זיין צי גרונד
ה םארציהעז די אסילו ײעז האנדלונגען,  ענד־ ײעלען זי

 דער איז אמ רעזולםאטעו געװינשטע צו םירעז דאך ליך
 פאל א װידער װעט באוועגונג ארבײםער אמעריקאנער

שלום. זײן
 איכס איז עס אז כלל, באקאנםער אלם אן איז עס

 אפצו־ איר שװער איז עם אבער מלחםה א אנצוםאנגען
שטעלען.
 דינען צדדים ביידע אז צוױיםלען, נים דארף מען

 א פון נויםזוענדיגקײם גרויסער דער אין איבערצייגם
 דעם אין באוחגגונג ארבייםער אםעריקאנער דער אין שלום

 װאם לאנד, אין לאגע עקאנאמישע די מאמענם. איצםיגען
 בעסערען, אין געהאלםעז זיך יאר פאר לעצםע די האט
 איז עם ווערעז• ערגער אנגעםאעען אמאל וױדער האט
 די רוםם מען נאמען א פאר וואס מים אונםערשיד קײן

 ״דיפרעשאו׳׳. אדעו־ .ריםעשאז״ :צײט שלענםע איצםיגע
 די םון םארטײטשונג דער אין בלויז איז אונטערשיד דער

 אז זאגען, צו נים געםעלט איינעם אויב װערטער. ביידע
 עס װאם געדריקםע, א איצט איז לאגע עקאנאםישע די

 צוריקםרים, א איז עס אז ער, זאגם קריזיס, א מײנם
 געלאפען אביסעל איז פו^םפעריםי די אז מיינט, עם וואס

 געד׳ז צו בעשלאםען איצם זי האט פאראוים, שנעל צו
זאל מען וחנרטער ווזנלכע אבער צוריק. אויף אביםעל

 ענדערס לאגע. איצטיגע די באצײכענען צו געברויכען נים
 דאס װאס שלעכםע, א איז צײם די אז םאקט, דעם נים עס

 װען איז ארבײטער. די םאר שלעכט איז זי אז םיינם,
 באלע־ די זוכען ארבײטער די םאר שלעבם איז צייט די

 װעם דאם און זיי• פאר םאכען צו ערגער נאך איר באםים
 די װעז םאז׳ צו לייכםער םך א באלעבאםים די פאר זײן

 געגען אײנע קאםף זײער םארםזעצען װעלען ארבײםער
 ווי םער איצט דעריבער םוזען ארבײםער די אנדערע. די

 פאר־ םים כדי רײהעז, זייערע געשלאםען האלםען םריהער
 ארסר פון אגגריף דעם אפצושלאגען כוחות אייניגטע
קאפיםאל• גרוים אםעריקאנער ניזירםעז
 פון »ת א• אי• םי• דער פון םארטרעםער די װען

 פארהאנדלען צונױםגעקומען זיך זײנעז ל. אװ פ. א. דער
 * זינעז, אק געהאט צדדים ביידע האבען שלום א וועגען

 פיז פארטרעםעד די פשרמ^ מאכען דארפען וועלען זײ
ערםארעגע און פראקטישע זײנען זײםען ביידע

feiAMifeAM — «.«.«■ m a  kkfeM M fc hAA AAAA AAbtMAMAft M AAAhAMAAחיחי שטדײט א ווען אז וױיםען, די און מעגשען זאציאגם 
 אח נאכגןמז• עפעם צד יעדער מוז װערעז אויסגעגליכען

 זײמן זײ אז פארהאנדלונגען, ערשםע די פון זעהט םעז
קאםפליצירמד זעהר א אבער איז עס נאכצוגעבען. גדײט

מ '

I . _________
 ײי באשםיטעז צו לײכם אזױ אמ אײגםאד אזױ ניט וױים
 אינדמד אן פון גרעניצען די דעען עם נרײט איז וױים

 «ו אײנפאן־ אזױ ניט אויו את עם און ימיאז םריעלער
 ענדימז עם װאו און אן זיך םאעען עס װאו באשטימען

 אל״ז פרינציפ דער יוניאן. פאך א פת גרעניצעז די זיד
 ארײננא־ פרינצי■ דעם דארף םען װעניג נאד דא איז
 ,שםדיפ א בלױז נים דעריבער איז עס לעבזמ. אץ םען

ו יוגיאנמם, איגדוםטריעלען םון פריגציי דעם װעגעז  מ
 אין וחנרעז אנגעװענדט זאל ורינצי■ דער אזוי וױ

פראקטיק•
 « קען אנבאטראכט אין דאס נעםם &עץ pm און

w יזיןי זײנען װאס צדדים, צװײ די אז סארשטעהן׳ i s 
is p»ip>5i א זין פאר האנען שלום װעגען פארהזמדלען 

 IT דערױאחמן נים קען pm אז r* אױפגאבע שווערע
 ‘דרינג די »ז האפען, בלוח קען pm צן.מרצזולסא שגעלע

 םר ארבײטןר דער אין שלום א פון טTנױםװענדיג ליכע
 ‘ ■ שאפעז צו צדדים בײדע פון װאתש דער און װעגונג

ז אי פירעז װעס Jn םאר װעג דעד און אױםגלייד י v 
ײניגונג פוןר .prnrn געםתעז ענדליך װעט י
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^רע־ די ערב צוריק, יאר א איבער יט
 סרענקלין האם וואהלען, זידענטען
 ראדיא גרויסער זײץ אין רוזוועלט

 פאר׳ן קאמף דער אז געזאגם, רעדע
אן. ערשם זיך םאנגם דיל״ ״נױ

םע־ דעם איענט מען װען אבער
 האט םרעזידענם דער וואס סעדזש,

 זיצונג ספעציעלער דער םון עםענונג דער צו צוגעשיקט
 רוזװעלם אז אײנדרוק, דעם מען קריגט קאנגרעס, פון

אויפגעגעבען. גיכער דיל נױ פאר׳ן קאמף דעם האט
 ער וואס צײט גאנצע די האט ררזװעלט פרעזידענט

 קאמםסלוס־ סך א ארויסגעװיזען הויז וױיסען אין איז
 לעצםענס זיך האט ער אז אויס, זעהט עס אבער טיגקיים,

דערשראקען.
 איז עס ווען קאמםסלוססיג, געװען איז רוזװעלט

 אין לאגע עקאגאמישע די װען ארויף, בארג געגאנגען
 די װען םארבעסערען, אין געהאלטען זיך האט לאנד
 און קלענער אלץ געווארען איז ארבײטסלאזע פון ארמײ

 פראספעריטי גרויסע נײע א אז אויסגעװיזען, האט עס
 דער אז געגלויבט, האט רוזװעלט לאגד. אין אן קומט

 וױיל אים, קומט לאגע םארבעסערטער דער םאר קרעדיט
 װאס דיל״, ״נױ זיץ פאליטיק׳ עקאנאמישע דין איז עס

 בארעכםיגט געװען איז ער און אויםגעטאן. עס האט
 פונקטען, װיכטיגסטע די פון איינער גלויבען. צו אזוי

 דיל, נױ פח םוגקם, םרגדאמעגםאלער דער ריכטיגער
 אר־ די פון קויפקראפם די פארגרעסערען צו געװען איז

 מים האבען מאסען ארבײטער די װעלען מאסען. בייטער
 וועמעץ האבען אוגטערנעמער די װעלען קויסען, צו וואס

 גרע־ װערען מוזען וועט פראדוקציע די פארקויםען. צו
 איז דאס קלענער. ארבײטסלאזע םון צאל די און סער

 טעא־ דג דורכצוםירן כדי נאר חשבון, ריכםיגער א געווען
 דורכ־ געמחט רעגירוגג די האט פראקםיק דער אין ויע

 ניט באלעבאטים די זייגען וואס געזעצען, אײגיגע פירען
 אויסגע- געמחם אויך האט זי און געווען, געפעלען

 באלעבא• די װידער איז וואס געלד, סומען גרויסע בען
 א אויס גיט רעגירונג די װען געווען. געפעלעז גיט םים
 נעמען. צו געלד דאס וועםען פון האבען זי מוז געלד, סך

 העכערע די װען און • שטייערען. העכערע מײנט דאס
 מאכען רעגירוגג די מוז געגוג, ניט זיינען שםייערען

 ווי־ דאס געםעלט דעפיציטען. אירע דעקען צו הלואות
 דאך ויעט רעגירוגג די וױיל באלעבאטים, די גיט דער

 םאר װעם זי און באצאלען הלואות אירע מוזעז עגדליך
 אבער שםײערען. די ד״עכערען מוזען װידער צװעק דעם

 געזוכט האט און וועג זיין געגאנגען זיך איז רחװעלט
 באלעבאםים די ווען און פראגראם. דין דורכצוםירען

 גע־ ער האט געבײזערם זיך און קריטיקירט אים האבען
 געווען ניט איז עס און אפצוענטםערען. די װי װאוסם
 באלעבאםים די דאך האבען ענםםערען. צו די שווער

 מער סך א לאגע עקאגאמישער םארבעסערםער דער סון
 ®ראספעריטי ביםעל דאס ארבײםער. די װי פראפיטירט

 גרעסטען צום דאך איז לאגד, אין ארריקגעקומעז איז װאס
 קאמפאגיעם די םון פראםיטען די זײ. צו אוועק סײל
 •אר לעצסע די םאר דינען אובטערנעמער •ריוואםע אזץ
 גע־ איז םםרים װאל אויף און גרוים ריזיג געווען יאר

 זאגען, געקענס די האס רוזװעלם רעגען. גאלד א גאגגען
 װען באקלאגען צו װאס אריף ניט גאר זיד האבעז זײ אז
 רד־ די װאס און שםײערען העכערע צאלעץ דארפען זײ

 גרעסטער דער װייל געלד, סיל אזוי אוים גיט גימנג
 פאלט אױס, גיט רעגירונג די װאס געלד, דעם םון חלק
ר ד בײ קעשעגעס. זײערע אין ארײן ענדליך דאד  א

 דא־ ביליאז 14 די פח געבליבעז נישט גאר אח בײטער
 ברעסנען צו אויסגעגעממ האט רעגירוגג די רואם לער,

 באלעבאםים די בײ לאגד. אין סראספעריםי די צודיק
 רײכער םך א אמט זײגען ?ײ געבליבעץ. סד א איז ןנער

 םים אגגעפאגגען האס רחװעלם װעץ צײם, דער אין ^
ץ ; דיל״• ״נױ י

געװארען, זימען באלעבאםים די דײכער װאם נאר
 רח״ אז געשרײען, זײערע געװירען זײנען שםארקער ילץ

 די אז ארן דיל גױ זײן םיט אוםגליקליד ױי מאכט װעלם
 װעלען רעגירוגג דער פוץ דעםיציםעץ װיקסעגדע גרױסע
 האמז די און קאטאםטראסע. א צו לאנד דאס פירען

זיד חאם רוזװעלם ביז געשריען חויך אזוי און לאנג »ױ
_____ . דערשראקען. עגדליד
. םיגיזר י איז טהגלוזור אז שרײען, יםאטגבאלע די

שױיען כעס, אין שמרקער נאך װערען זײ װען און אסט

 אז איז, אמת דער אבער קאמוניסט. א איז ער אז זיי,
 וואס מענש, באלעבאםישער ליבעראלער א איז רוזוועלט
 גע־ קאםיטאליסםישער דער אין פיס ביידע מיט שםעהט

 סיס־ קאפיםאליםטישע די אז גלויבם, װאס און זעלשאפס
 אויפצױ איר זעהן דארף מען און גוטע א זעהר איז םעם

האלםען.
 די ד״אם םרעזידענט געווארען איז רחוועלם ררען

 גאנץ א אין געפונען זיך סיסםעם קאפיםאליסםישע
 אפ־ זיך האם עס צושטאנד. שטארק־אויפגעטרייסעלטען

 באלע־ די צוגויפברעכען. בײם ד״אלט זי אז געדוכט,
 די באזונדערס צושראקען, זעהר געווען דינען באםים

 געזאגט, האט רוזװעלט װען און באלעבאטים םיםעלע
 אים זיי האבען לאגע׳ די ראטעװען צו װי וױיס ער אז

 גע־ נאר איז לאגע די װי אבער האנד. פרייע א געגעבען
 די האבען םאריבער, איז שרעק דער און בעסער ווארען
 האבען די הואװער׳ן. נאך בענקען אגגעםאנגען צוריק

 א איז קאפיטאליזם אז איבערצײגם, נײע דאס םוץ זיך
 האבען סיסטעם גוטע א איז עס אז סיסטעם. שטארקע

 הא־ וױילע א אויף נאר געצוױיפעלט, ניט מאל קײן די
 זיך האבען זיי אין אײן םאלט זי אז געמיינט, די בען

 שטארקע א איז קאפיטאליזם אויב און דערשראקען.
 אלם־בא־ דעם אויף געהן לאזען עס מען דארף סיסטעם,
 פון צײטען די אין װי װעג, קאםיטאליסטישען קאנטען
 מײ ניט זיך דארף רעגירוע די הואװער. און קוליחש

 דעות קײן זאגען ניט דארף געשעםטען, פרױואטע אין שען
 דארף זי און װערען, געפירט זאלען געשעפטען די אזוי װי

 בודזשעט, דעם באלאנסירעץ צו זיגען אין האבען בלויז
 בײ נעמען נים און הרצאות גרויסע צו קײן מאכען ניט

שםייערען. הויכע קיין קאםיטאל
 אן מאכען צו גענוג געװען ניט וואלט דאס נאר
 אבער האט רוזװעלט׳ן. אויף װירקונג שטארקע איבעריגס

 םי־ לאזעז אנגעםאנגען זיך האט עם אז געהאלםען, גאט
 גע־ איז םאבריקען שטאל די אין קריזיס. נײער א לען

 אגגע־ האבען סטריט וואל אויף ארבייט, װעניגער ווארען
 םען און פאפירען װערט פון פרייזען די םאלען םאנגען

 ד״אט ארבייטסלאזע צאל די אז ריידען, אנגעפאנגען האם
גרעסער. װערעץ אגגעםאגגען

 פראספערײ אגקומענדיגע די עס זיך האט אזוי װי
 שול־ דעם אין איז װער ? צוריק אויף םארקירעװעם טי

 באלע־ די האבען פאליטיק, רחוועלט׳ס איז עס — ? דיג
 דינען עס העכער. און הייד שוײיען אנגעפאגגען באטים

 װאק־ דער איז עם פראפיטען, אויף שםייערען גרױסע די
 אוגבאלאנסירםער דער איז עס ;דעםיצים מלוכה סעגדער

 זיך פלאנטערם וואס דיל, גױ דער איז עס ;בודזשעט
,פים. די אוגטער אלץ נאך

 נאר קריזים, גײער קײן ניט עס איז אמת׳ן דער אין
 אפגעכאפט האט וואס אלטען, דעם םון פארטזעצונג א

 שולדיג רחוועלם טאקע איז טײלוױיז אמ אםעם• דעם
 אגגעפאנגען האם ער .וואס איז, שולד זײץ דענ^ .אין
 באלעבאםים די פון געשרײ דעם צו צוהערען פיל צו זיד
 גענומען זיך האט ער פאלגען. אגגעפאגגען די האם אוץ

 רעגיתנג דער םוץ הוצארת די אין עקאנאמיע םאכען
 בודזשעט. דעם באלאנםירען צו פארגוםען זיך האט און
 די פארקלענערען צו געװען איז עקאנאמיע לײכטםםע די

 פשום האט םען ארבײטען. עסענםליכע די אױף הוצאות
 םערערע אדער ארבײםס־יראיעקטעז, די פארקלעגערם

 אבער דעם דורך אױםגעגעבעץ. גאנצען אין זײ פון
 עם און ארבײט זײער פארלארען מענשען סך א האבען

 װעז אמ קויסער• צאל די פארקלעגערט חנרמים זיד האם
 סארקלענערעז מען מח קויסער צאל די קלענער װערם עם
 סך א אמאל װידער םארלירען עם און •ראדוקציע די

ארבײט. דיער מעגשען
 אײגענםליד זימען םטרים װאל אויף ירײזעץ זײ
 געװעז איז עם ארױפגעשטיגען. הויד צו געװען פריחער

 פראסיעוײםי. אגקומענדיגער דער אויף ספעקולאציע א
 דיער לױט גיט סםאקס מאר •רײזען געצאלם האט מען

 װעלען די װאם וחנרם, דעם לױם נאר װערם, איצטיגען
 אג־ װעם ■ראספעריםי די װען ארום, יאר א אין האבען

 ד האס אמנר וױ *ראגרעם. װײטערדיגעץ איר חאלטעץ
 ? געלאזען גים איר האט מען וחנן אנהאלסען, געקענס עס

 אר־ די פת קױף־קראפט ךי פארגרעםערעז צו אגשםאט
 די געװארען. פארקלענערם גאר זי איז מאסעז מיסעך

 ארבײמס מיגימום געזעצלימנן א אײגצופירען נאסיאתגעז
באגעגענט האבען ארבײסם־װאד מאקםיםום א און לויץ

 ביז נאך איז געזעץ דאס און װידערשםאגד שםארקעץ א
געורארעז. אגגעגומעז נים איצס

 װאם אגשםאם אז איז, שורד״ אונםערשםע די נאר
 ער־ און דיל נױ זײן מים אגגעהן וױיטער זאל רחוועלט

 ערשס זיך וועט קאמף דער אז םארשפרעכען, זייז פילען
 זיך האם און דערשראקען׳ גאר זיך ער האם אנםאגגעז,

 באלעבאםים, די םון געשרײ דעם צד צוהערען אנגעפאגגען
הואװעריזם. ביסעל א געבען זײ זאל ער אז

 דאן רםואה ריכםיגע די איז הואװעריזם אויב אבער
 גיס און הואווער, םעגש ריכםיגער דער דעם םאר איז

רחװעלט.
קלײ־ א בלויז פארלויםיג האם רחוועלם פרעזידגגט

 דורכגעסירם♦ סראגראם פארשפראכענער דיז פון םייל נעם
 דער־ דין אין צוריק יאר א איבער מים האם ער װען און

 איצט זיך פאגגם קאמף דער אז געזאגם, רעדע מאגםער
 גאנץ דער אז צוגעגעבען, דערמים ער האט אץ ערשט

 דורכגןך ערשט דארף םראגראם דין םון םייל גרויסער
 אויפגאבע זײן געװען דעריבער איז עס װערען. פירם

 האם ער װי קאמף זיין מיט אנצוגעהן םליכט זיין און
פארשפראכען.

 אן זיך שפארט דיל, נױ זיק פראגראם״ רחוועלט׳ס
 מיטעל־ ארימערען דעם און פארמער ארבעטער, די אויף

 םון מאיאריטעט גרױסע די צוזאמען שםעלען וואס קלאס,
 אריף רוזװעלט׳ן האבען דאס און םאלק. אמעריקאנער

 םאראיאריגע די געװיזען אוםן איבערצייגעגדסטען דעם
 גרויס? אזא געקראגען האם ער װעלכע אין װאהלען,

 ראיאלים־ עקאנאמישע די אז וויים, ער מאיאריטעט.
 האבען עס און געשטימט ניט אים םאר האבען טען
 גאהענט שטעהען וואס די, אים פאר געשטימט נים אויך

 די םאר קאמף דין אנםירען דעריבער מוז ער זיי. צו
װעהלער. זײנע צו געמאכט האט ער וואם םארשפרעכונגעז,

.zm? איצםיגעז דעם אין אז מעגליה איז עם גו,
 קאמף. דין מיט אויסםירען װעניג רוזװעלם װעט גרעס

 האבען וואם קאגגרעסליים, רעאקציאנערע די פון מערערע
 םאר״ רוזוועלם׳ס באקעמפען צו געוואגט ניט םריהער

 מיט אגגענומען איצם זיך האבען פראגראם, שפראכענע
 רעפובלי־ די מיט צוזאמען ׳די און עס. טוען און מוט

 גוםא־לעגם דאס אבער שטערען. סך א קענען קאנער,
 אטנױ םליכט די ארויף שטארקער נאך רחװעלט׳ן אויף

 עלף אין םארשפרעכונגען. דינע םאר קאמף א םירען
 קאג־ גײעם א וועהלען דארםען מען װעט ארום חדשים
 ענערגישען אן אויםנעמען עט1י רחװעלט אויב און גרעס,
 איינם זײן עס װעט םארשםרעכונגען, דינע םאר קאמף

דע־ די דערמיט צװינגען װעט ער אדער :צוױי די םון
 פרא־ זײן געגען זיינען וואס קאגגרעסלייט, מאקראטישע

 וועט עם אדער געגנערשאםט, זײער אויםצוגעבען גראם,
 גע• זאלען וואד״לען קומענדיגע די איץ אז דערצו, םירען

 שטעהן זאלען וואס קאנגרעסלייט, אזעלכע ווערעץ װעהלט
פראגראם. דץ םאר

 עס דארםען וואם ארבייטער, די דין דארםען עס און
 ער אז פאדערען, דארםען די רחװעלט׳ן. םון פאדערען

 גע־ זײ האם ער וואס פארשפרעכען, דין דורכםירען זאל
צררי^ יאר א מים וואהלעץ סרעזידעגםעז די ערב געבען

***
 פון כאגלייטער די פריחעז ביליגע זײנזמ געװעהנליך

ײנמ 1932 און 1931 פון יאחמ די אין קריזים. א  ז
 prnyi םחורות אנדערע *ון לעבענס־מיטעל אויף פריחען

 וױבטיגער א געװען איז עם נעפאלען. שםארק זעהר
 די .pr״iB די הױבעז » א. ר. j רחװעלם׳ם פמ םײל

 ארבײםם* דעם געהעמרט בלױז ניט האבען ,קאודס״
 אוין־ האבעז נאר ארבײםם־צײם, די רעגולירם און לױן

 פארברי־ די uirrino פון פרײזזה די העכערען געהאלםןח
 רעכם דאס געקראגעז האבצז פראדוצירער און קאנםעז

 איז םחותת דיערע אויף ירײזעז העכערע pבאשטיםז צו
 םארקױמן קאנקוחנגץ. די רעגולירען און וראדוקםען

pm אח פרײז אונטער׳ן ji •פארבאםען pm די אבער 
j .געױארעז, אפגעשאםט אמ זג ר p;a«n אונםעדנע־ די 

 אר־ דעם געשגיםען pm»n זײ :•ראפיםירט דאפעלם פער
 אבער ארבײטם־שםתחמ, די פארלענגערם און בײםם־לוק

 אימרגעל*• זײ חאבען סחורות אױף פדײזען הױכע די
pn. צו־ א געװאחת געשאפען אופן אזא אויף אח עם 

 עקזיםםירס עם װאס חנם, אויף קוקענדיג ניט אז שטאנד,
די «ז םארדינםםזת די און גרױםע אזא

 יקרות א ךאד עקזיםםירט קליין, אזמ ppm ארגײסער
לאנד. אין

ד די אויפמ**דערט האם לסותנתד פרעזידענם » 
 אוגםערזו־ אן מאממ •upױ אז קאטישאן, םרעיד דעראל

 c אויף יקרות גרױסער אזא asm איז עם וואס םאר כונג
 4 גײםיג וױר^לין■ איז אונסעחוכונג אזא לעמנסםיםעל.

 שװעד זײן נים װעם עס אז ערווארםען, דארף &עז איו
cam בלױו איז פראגע די .pnetma די אױםצוגעפינען
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גערעכטיגקײט •יון^4 ט י י ז

m ױ צו יוניאךמעמבערשיפ דער פון מיסטרר װעגען אמאל נאך m

j*'.

 הײסם אזױ — שוױיגען!״ נים םארם איר ״נײן,
 דעם אין םיר צו בריף א סת קאפ שרייענדיגער דער

.גערעכםיגקײם״. גוםער ןןקמזבער
 *ם שווייג א געםאכם נים קײנפאל האב איך אז

 ױינעז דעו־ןיו םראגע, װעהטןןגדיגער זעהר דער װעגען
 הוגדערטע אסשר און *ענדליגע עדות גארעדזאמסםע די

 איגםער• דער םון אױםגאבען אלע אין םײנע *רסיקלען
 און רעדאקםאר, דיער געװען בין איך ווען געשאנאל,

רעדאקאיע. די פארלאזען האב איך ווען נאכדעם, אויד
 שווערסםע די נאםור. םימ אין ניט איז שוױיגען

 םארשווייג איך װען און שוױיגען. איז םיר פאר זאך
 דער־ שולד. מײן נים עס איז עטוואס, אמאל דאד
 ניקעלם־ ברודער פון אויסגעשריי דער איז פאר

 מאד־ נאך םאדנע... אביסעל אויסנעקוםען םיר בערג
 רייד מוסר זיינע לייענענדיג געפיהלם, איך האב נער

 די םון צוטרױ ,דער אז םיר, םים קנעלעגדיג םיר, *ו
 די סיץ איינער איז באאםםע זײערע צו מעמבערס ײניאן

 מיד, םרעגם ער און ױניאן״ דער םון דילען שסארקסםע
 םארטראכ־ געדארםט זיך האם םען אז נים, איד דענק ני

מן ■רובירעז און טןן  וואקםם קראנקהײם די וואגען פון זו
םעםבערם. די אוױשען זיך פארשפרייט און

 אין װען דק, םוזזל םיר װעט ניקןלםבערג ברודער
 שלעכט גאנץ האם ער אז ערקלערעז, אים •רובירען וחנל

 גאר װעלען גים וועגען װערטער פאר מײנע פארשםאנען
 אױםגעדריקם האבען וחנלנע די, םיט *רגומענםירעז

 דזשענעראל דער פיז רעיארט דעט אין סזײסעל דיער
 79s די אז קאנװעגשאן, דעו צו באארד עקועקוםיװ

p נײ «ז ?שי?מנסױאד װעז־ס װאס , ir אין 
 *ראמנם. האלב א און 13 גאסנען אק איז קאגםרי, דער

*ו זיד ןאמגעז םײז םיט ניקעלםבערג! בתדעד
— — aa —  — - -— - -———a a I-. a— M M  feM b kAMbkM MaMMkM amoâ M Ab̂  AaAAAAAאיך האב קלאוקמאכער, צוױיסלענדע יעגע מים טעגהץ 

 איך רײד עגיגים ױגיאן װעגעז אז זאגען, צו מסײגם
 מענשצן, די װארים םעמבערס. ױניאן עכסס מים

מינד־ חנם גים האבעז זײ דאם ן»ען, ערקלערעו
שױן •םל׳ען םיחנר, ױניזמ זײערע גו וװטדױ

 ̂ - ------— AAAM IMAA M tM M UlAM lA AftAAMA AaWAJI AAA^MlMA MAAאזעלי םיט און פעפבערם, א?ס אלײז דערמים ןיך 
 װאל־ ריכטיג. נאר פארשםײס ניט. איו דעבאםיר כן

 אפילו אז טעגו^ דער םים געקופען קלאוקםאכער די <מז
 װאס קלאוקם, ^־קער גױ די פון ■ראאענט 13 גאר

 קאנםרי, דער אין שיקסעס די «ו ארויםגעשיקם וחניעז
לאנג זזדשים אדום גײען ?לאוקפאכער םױזענטער 193

AaIaaAAa  |.AfAAM L a m  >■*-»* MAMAIAIA m A^MMA AA ■iBA*—____  oy איד װאלם אוםיל, פיל, איז ארבײם, שסאך א אתץ
מזזױב בין איך וחנלכער אױף פראגע, א פאר כאסראכם

baaaaL aM a  aaaaa ^̂ b1aBAm4̂ A a m m  A|AAA ■aaaaa a^ am m m m aaaa  aaamװאלםען זיי װען #ןןדער קאן. איך אויב אנססערען, ■ו
w m MAMa m AAAm ^  a m  M4AJA AaAAAAA •amaa a a am  AMMAAHfe^Mlױגיאז קלארקמאכער די ןו סעגה, דער םים געקוסעז

AAA Â ^M ■M kAkA■A Aa■ ■- MteAA A AaAAa  AAAAA AMAtAAl■ AaAAA ■UAgljSקל^וקם^כער די אזדי װי איין הןןבעז נאר דארף 
װאלט לעבען, א מאכען קענען יארק נױ אין ד» זאלפן

AM MAA AA AAa L  AAAAA M A M M  AA AAAAAMA AaMAAAAA AAAoj זיד לוינם װאס םעגה, א געררען וױדער IP  n
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» םיר, זאגען און ■ניס אין גלײן־ םיר קוקעז װעלכע
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 אורמד די װיסען שױן װעס ער װען סאן# װעס רוזװעלט
יקתו^ דעם מןפרן

 סאברײ די אז אויסגעפינעץ, װעם ער m *גגעגוםעז,
מא־ סאעקולאנםען און םארקריםער •ראדוצירזנר, קאגסעז,

WM M י M |a  MftOfeAfe AA aa^̂ a MAfeAk A&MA AAAAAAAAkMBM MMAA  v דעם געגען סאן ער װעם װאס ,•ראפיסעץ גוזיסע מן
געזע״ אגטי״סראסם א&עריקע אין &אראן זייגען עס

אונטערנע״ געגעץ װערען אנגעווענדעט קענען װאס ,
אינ־ איז עם װעלכער אין מאנאפאל א שאסעז װאס ־,

 אנטי־ די אבעו •רײזען. די העכערען גו כדי ייע״
 שנואכע א געהאט מאל אלע תאכען געזעגען

אױם־ געגוג געסתען האבען אוגטערנעמער די
------  — — A Aa AAAAA. AAAAAAMAA AAAAA AAA MIm L aaM  A MAAAM AAM AAAAגעזע־ די אסצונארען אזוי וױ היגםע^געסלעך און
A A A— A A A a ^a Aa A AAA MflAAAA MfeMk M A |M ■  אבםי די אריב גוױיפעלהאםם, זאחר דעריבער איז

א•* װערען אױסגעגמם קענען װעלען געזעאען
 ײד םען דארף דערבײ יקרװס איאםיגען דעם

 אײגגעגןך• פאבריקאנטען די זיך האט עס אז /
מ םאריגער דער אין דורסגוטירען ו קאנ־ pD מ

 םלגליכקײם נעללעאזזג א זײ גים װאם געזעץ. א
 װאס געזעץ, דער איז דאס ®דייוען. הריכע
 דעם אוגטער סחרדח פארקויפען גו ריםעילער

באשטי&ס• פאבריקאנט דער וזאס
 או םיטלען רױרקזאמע םער זוכען מח רעגירזגג די

 רעגײ די לאבענםםיסעל. אויף יקרות דעם
אינדרסטריע. דער איבער קאנסראל א הןנען דאךף

איוסיגען דעם אק פארלאנגט ארםיל וױו דאס
flittMBh ^A M A A iM f l^ A  AAAAA^bB M k  kAM ABM M  u a קאנ א קריגען װעניגסםענם רעגירוגג די דאוזי

 1אי בריף ניקעלסבערג׳ס ברודער אויף ענםפער (א\
״גערעכםיגקײם״) נוםער ^קם^בער

יאנאווםקי ש. םון

 אז ״גאר אזא בין איך אדער ליגגער, א בין איך אדער
 עקחד דזשעגעראל דער וואס דאס גלויבען נאר קאן איך

 ױניאן, דער םון באאםםע העכסטע די באארד, קוטיװ
!דערציילען
רוער־ פאר יענע מים ניקעלסבערג, ברודער אלזא,

 װי דעם, םון היפוך דעם געזאגם גראד איך האב םער
 אויס- מיך האס איר װי און םארשטאנען םיך האט איר

 אוים־ איך האב װערםער פאר מײגע םיט געםײטשם.
 גע־ מײגעם פראםעסס שטארקסםעץ דעם גאר געדריקט

טאפאםעס. גוױיסלענדע די אט גען
באהויפ־ אייער מיט גערעכט זעהר אבער זײנט איר

 םון זוכעו, אח סארטראכםען זיך מח מען דאס טונג,
 װעלכע, םיסטרוי, םמ חולאת די אט קרמם עס וואגען

 א גאר אין ארייגגענאדיעט זיך האם מײגט, איר ררי
מעםבערשי^ דער םון םײל היבשען

 גע־ א םון קרמם דאס אז מיינונג, אייער אבער,
 םעם* די װעלכער אין אייםונג, א אין שמירער װיסען
 אײך איך םוז דיערעפירער, געגען געעזעם ווערען בערס

ריכטיגע. קײן גאר גים איז ערקלערען,
קאז םען דעם. אין א&ת טראפען א דא אח אסשר

#AAA AAMKAka AM M l i lk  AAAM AAftA M̂ a/^A AM  אאל א tic סדזזייו די טםש פזןר םעז איז w סם מאד
 םיט מארך, קאפעלע א םעלם עס װעמען ארבײםער,

 וױרקלאכע די זײן זאל דאס אז אבער בלבולים. אזעלכע
 איז דאס םיסםתי, דעם פון אררזאך אײטױגע די און

איבערםריבען. שםארק
 גע־ איז ױניאן טוײיד די זײט אז זינען, אין האט

 שםירער, אזעלכע געװען אימער דינען געווארען, כאיען
 גוױשען םיססוױ פון גיסס דעם געזײם האט װעלכע

שםירער די םירער. ױגיאן דיערע און ארבײםער די
A — A A ■ B̂AAk AAAMklBI■ AMB BkBaAfeM A-A AAA AAA Aa a l  A AA.A A BMA AAAA Mb AMAגים קײגפאל האבען גייטרגגען קאפיםאליסםישע די אין 

זײערע אז ארבײשער, די דערגײלען או אויםגעהערם
.— — Aa a aaa amMAA MAA (AMlBAkteaMAMk M#MÂMlB AMAAMI M|AAk AMאוים די גחמנן און געמדמאכער ע •שוס דיגען סירער 

 ארוים די רוסען אינםערעםעז. •ערזענלאכע זײעחנ פאר
 םױזענםער שװעחג מאכען גו אום נאר איז םםרײקם,

 איז סםרײקם, די די םעםלען םוטעל. סון «ײט דער אין
 די םארקויםעז די װי וױיניגער, ניט און םער נים עס

 אן װידער זיד שטאפען און כאסעם די גו ארבײסער
 מכווז װאס היעם םױזענםער. די פים קעשענעם זײערע

? נעפען די װאס וױיוזשעס, גרויסע די
י פאר ■חנם קאפיםאליסםישע די לײענם םע י מ  ל

60—60 i r מ דאס געםינען דארס װעם איר און על  ז
לידעל.

מן שפעםער יארען א אמע־ לידער זעלבע דאס ה

 סים םאן גו האבען װאס אונםערנעםוגגען די איבער טראל
 סאר לעבענם־םיםעל. אנדערע מים און שסײז־סראדוקםעז

 געזעאען געוױםע דורכאוםירען נױםיג ז׳ימעז ומזעק דעם
פאדערען. עם רארםען ארבייםער די און

 דער פון םיםגלידער n רעקאםענדירען װאלט אין
 פרײ־ איבריגם ניט אינט איז עם װעםען אינםערנעשאנעל,

 ארבײםם־ שלעכםען דעם אוליב האתען׳ אוים׳ן לעד
 םארשםע* די הערען און זעוזן געהן זאלען זײ אז םעזאן,

מ־ םםעיײש״ ,לעיבאר אין ױדעא״ ענד .פינז אנג  ס
 א פארברענגען וועלען די אינטערנעשאנעל. דער םון טער

 די און אװענם. פרייליכען »ח אםוזירענדען העכםס
 ניט עס האט װער און — לאכען או ליב האבען וואם

 ,אווער־ ארבייםען דארסען אײנםאך װעלען — ליב?
םאים״.

 אױססירליכע אן געבען גו אויסען ניט דא בין איד
 האפענםליד וועם דאס פארשטעלונג. דער םמ אפשאאומ

 א אלס אז זאגען, באיז דא וױל איך אנדערער. אן םאז
 דער סון הנאה גרוים גןיהאם איך האב באזזכער טעאםער

 דארף מענש א אז גלויב, איך װי אזוי און םארשםעאסג,
 םאר־ אנדערע אויך דארף אוץ עגאאיסט קײן זײן ניט

 דע־ אין רעקאמענדיר האבע^ זעאה זאלען די אז גינען,
 און םארשםעלוגג די זעהן געחן זאלעז אלע אז וײבער,

 נעזארנט אינטעתעשאנעל די תאם אגב תאבען. הטוה
קאםטען. װעניג זאל פארגעניגען דאס אז דןרפאר,

 םאםםערנ^ אונזערע קאםוניםםעז, אונזערע זיגגעז הויבען
 האם איר נאכשלעסער. זײערע אלע *ון אלגינס אונזערע

 שםימעד, שויערע די אז םארגעםעז נים געװיס • דאך
^רם דינען װעלכע שלי י איז געווארעז גע  די פון קעי י

זיגםאנם... און שלעדנגערם
 איבער־ ױניאניזם T־nD דער האם סונדעסםוועגען

 a אױף נידערםרעכטגיקײםען. אלע די אם געלעבם
 אטאקעס און בלבולים שענדלאכע אלע יענע אם להכעים

 געווארען, געםױם ניט נאר גים ױניאניזם טרײד דער איז
 איר וועם םא וואקסען. אית איו געהאלםעז ר״אם עד נאר
 ארטיקעל געװיםער א אז אוגעבען, םוזען איאט שוין דאד
 נים זאל און קאז גײטועס״שמירער געװיםען א םון

 מיס־ הערשענדען סון קוואל דער אלם װערען באםראכם
 וױכםיג־ א *ושרייבען אים געםײנם יואלם דאס טרוי.
גיט. פאח־ינט ער וואס קיים,

לייקענען, גארנים עס װיל איך און אפת. איז עם
 געװיסע א האם קאמ«ית ױניאן גיםםיגער דער אט אז

 באװך ױגיאן טרײד די אז זיכער, איז עס און װירקונג,
מ  שםארקער, אםילו אי*ט געווען וואלט אפעריקע אין גו
 גיםםיגע אירע םון בלאםע־ווארםעניש דאם אם ניט ווען

 איר ױגי*ז םרײד די לעבס םונדעםסוועגען שונאים.
 דעם פון םאדערוע א איז זי וױיל לעבען, שםארקען

לעבען. םאםע
 ךא אח עס וױפיל אױף ניקעלםבערג, גרודער ניק,

 פי■ דער *ו םעפבערשיפ דער םון מיסםרוי געוױסער א
 דעם, פת םײ׳לוױיז עם קוםם ױניאן, דער אין רערשאםם

m זיו האבען פאר,ױניאנס א אין וואס e אדײגסד 
 רעקעםידס, און שװינדלער אלערליי םירער א אלם גנב׳עם

 גרױ־ דער אין אױםנאם זעלםענע א זײנען זײ כאםש און
 דעמאגאג דעם פאר אבער עס איז וחנלם, ױניאן םער

 דעם אויף בלבול שענדליכען דעם אויםגוטראכםען לײכם
 אי*ס זיד הױבם קאמפײן אזא און ױניאניזם, ,גאנצען

 רעאקיין דער פון דים דער םון נײ דאם אויף גאר אן
 TP דער פאר.אין שטײם ױגיאנם די און אםעריקע, אין

 קאמף. נײער און שװערער גאר א נוקונםט הענטער
 םי־ פיל א פת םיםםרוי דער קומט דעם חוץ א אבער
שמירער. א עפעם פח פאםשקערײ די וױ קװאל, פערען

פוט־א־ סאפע דער דאם איז, קוואל טיםער חנר
 לימז םיסטרױ, איז לעבען גאנגעז אונזער פון טענט

שוױנדעל. אמ
 px םײגעו זײ רואס דאס, גיט ריידען מענשען

 גריגד־ װאס וױ #איז םראכטען גאטנער דיער דעגקען.
מיטמענשמ. זײערע אפצמארעז און באשװינדלען לאכער
 א אהן קאנםערענמז די פון פאקס דעם נעמט אם
 װעלם־םלחסח דער נאד יארען די אין זײנען װעלכע באל,

o םים געווארען אפגעהאלטען n ברלנגןן גו אװעק 
 קאנפד אלע די י«ך, און װעלם. דער אויף פרידען
 מר האבען אפ&אכעז םארשיידענע אלע די און רענאען

ר פעלקער די וואם דעם, *ו נאר פירם מ  דןר גאר אי
 באװאפנעה מער r* םער אלץ אין זיך האלטען וועלט

אױפ־ אן אהן אן גײם מלתםה־טאנץ בלוםינער דער און
aaaa. a  a  aaa M b B O i b L k f e l M B M  M k A M A B b A  InM Bi% A ABB t A M I שוידערלאכקײס. טײםעלשער אגנגער זיין אין הער■

גאנץ אזוי? איז דאס פארװאס איר וױיםם און
W |M m  M M Hlbl ■A■■ A A Â ÂA.AA - . aI, aa a A. MmAAAAAM feMBBB a MBMAMשםאםסםענער און דיפלאמאםען אוגזערע וױיל :®שרס

 גים אחיז. דאנען פון אנדערע די אײנע גיט גלויבעז
 זיי זאגען האנדלונגען זײערע םיט אגער וחנרםער, םים
 9אל דעען מיר אז דאה וױיםען מיר :קלאר גאנץ דאך

 קאנםערענמן אונזערע אלע אז און ליטער שענדליכע
 עולם־ דעם םון אויגען די אין זאמד שיפען *ו נאר אח

נולם.
 גדזלח דיער rt געקוםען זײנען דעם צוליב אס
 איםאליעז איז דעם צוליב אט םוםאליני. און היטלער

 אפ עםיאפיע. םארגװאלדיגען און אייטנװעםען געלונגעז
 קאנװאולםתס אירע איז איגס בלוםיגט חנם גוליב

מז אין זאל הלוואי אױם, זעם עס װי און שפאניען,  לי
 װעתן שפאניע אין הערשער אמת׳ע אי וועלען זאגען,

 אלס עמלאנד סיט אםשר, און, דײטשלאנד און איםאליען
 וױיניג גאר זין יאפאן האט דערפאר אט און שותף, א

מן די פון קאנפערענץ דער פון אפגעשראקען ײג ד נ  ר
 • םיט געענדיגט םעג די זיו האם װאם גירונגעז,
ױילא־ יאפאנעזישע די נישקשה, בריםעל. אין פיאסקא

ttMiikkAA AM a A - «■ - -— A Aa M̂â ÂA MAA AM AMAMM AMMAAMאנדעחג די פון ברידער זײערע גום צר קעגען מאםען 
רעגירוגגען.

טעג די ערשס בײשייל. א גאך אײןי נאט אם אח
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 גײםונגעז, די איז געווארעז דערגײלם איז נון, לןןיע.

 גאג־ געקומען זיינען מאסקווע אין שמחה דער צו אם אז
 די צוױשען אט אבער, ארבייטער. םיליאן צוױי ןע

 װעניג גאגץ געװען זיינען אייך מאלם מיליאן, »די
 גע* דינען װעלכע די, או !וטרוי געפילם האבען װעלנע

 פאר אז געקאנם, עס די האבען װי און זיי. ארום שםאנען
naa דעם אריעגעפאםפעט זיי אין םען האט יאר צװאגציג 

אנדעיען. צום איינער םיםםרויען םון גיםם ®רעקליכען
 א אויף «יק נים זיו רעדם אייך, בעט איך און,

 געבושעװעס נאר האט פיםםרוי דער אט אז םינוס,
 אויבען־אן, אבער הורא־שרייער, םיליאן צוױי די צװישען
 לים־ מאלאטאװס, וואראשילאווס, םםאלינס, די מוישען
 דער צוםרױ. העכםטער דער געהערשט האם וױנאווס

 האבעז צוריק יאר פאר א מים ערשם אז זיך, םאנט
 םראצ־ די םענשען, אניערע םארנומען אויבען־אן דעם
 די ראדעקם, די קאםעניעװם, די זינאװיעװס, די קיס,

 אלע, זיי זיינען וואו פיאטאקאווס. די םונאםשעװסקים,
 םייערדיגע אזא געבלים האבען זאל עם װעמען צוױשען

 ניטא צוםרוי? געגנדיםיגער גרויסער אזא און לינע
 ווען ריזיקירען, גים גאר וועם איר און די, םון קיינער

 ציים שטיקעל א איז אז םרעםעז, פרובירען וועט איר
 די אט םארגעננער זײערע צו צוקוםעו וועלען שפעםער
 רוסישען גאטנעז דעם איבער געוואלט־האבער איצטיגע

פאלק•
 אח םיםטרױ אלותנלסלאכער שרעקלאכער דער אט

 םרעסם וחנלנער םיםםרוי, דעם םון קוואל אסת׳ער דער
 םעגשלאכע יעדע נאר ױױאן, די נאר נים קאנסער א װי

 און פארמע וחגלכער אירגענד אוגטער מראייױגונג
 מוז אנבאטראכם, אין דאם נעמט םעז ווען און נאמען.

 דער אין םיםטרוי דער װאם װאונחנרעז, גאר זיך פען
 אזױ צוטתי דער און קליין — װינציג אזוי איז ױניאן

דנחװא נדויס. — ראנת
 אג־ אײד צחגרשט ניקעלםבערג, םריינד לאמיר,

 וױיניג־ םירערשאפט, די װאם צוםרױ, דעם אויף וייזעז
 גאר דער צו האם אינםערנעשאנאל, אוגזער אין סטענס

 װײל דצם, אויף אנוױיזען םוז (איך םעמבערשיפ. צער
 נו, געגענדיםגיער). א זײן םח ױניאן א אין צוםרוי
 גרױסעז א פון אםשר איר װײםם ניקעלסבערג, סױינד
 תא־ זאל ױגיאז אונזער װאס סטרײק״ קלײנעם א *דער

 דער צו עס גדיג7רלאי7איכ ניט ן,7רום7ארויםג בען
 איר װײסס ? רשי■7םעפב גאנצער דער פון אושטיסונג

 ר־7םיר די װאם מונג,7ת7אונט ר7גרויס א נד7אירג פון
 אהז אזזרױו^ ר7נ7איײ איר אויף ז7אױםםיר זאל שאםם

 וױיםם איר נײן, 1 ױניאז י7י «ז רצושטיםוגג7סול דער
 װ?ג?ז ז7י7װ זאגם7ג קאן 7לב7ז דאם איז גים. עס
אויסנאם. קנאפמ גאנץ א מיט נאםירליך׳ ױניאגס, 7אל

 איז זײן. גים רש7אני גאר דאן קאן ?ם איז
 קײן איז ארגאניזאצי?, םרײוױליגע א ױגיאן יעדע דאך

 17װ ז,70האל לאנג געקאנט ניס זיך וואלם רשאפט7י,פ
 ישם7ה7ג נים וואלם רשי§7פב7ם ד7י און איר צוױזתמ

ז.7רסײיאפ ר7נזײטיג7ג7ג דער אט
 דעם פון פאקט א ז7ברעגג אײך לאםיר איצט את

 07י די האס רשיפ73&7& די װאס צוסרױ, העכםםען
רשאפט.7פיר איר צו ן7װיז7ארױסג

 17װאל 77P7T נײ די םון םאקע דא רײד איך
 האט פארטײ לײבאר די ז7װ ר,7מב7נאוו ז7ט2 דעם

 דך םראכם שםיםמ. םיליאן האלבען א באלד ן7צױג7ג
 די םארשםית ט7וי איר את דעם אין ארײן גום נאר

 (702 פון םאקט ם7ד אט פון באדײטונג געוולאדיגע
ר.7םב7נאװ

 שטארין ניט בין איד אז וױם,7ג דאו וױיסט איר
 ארבײ־ איז נים און בנלל פאליטיק אין ניט ®ירקאכם

 װאם אלץ אז אלץ, גאז־ מײז איך ;בםרם ד־יאליטיק7ם
 w 07 אח חמערײכם, איצם ביז האבמ ר7ארבײם די

ם 7י7זײ פארדאנקען תי  ייז אה שא• אמ קאסםעז 7ג
 ימקס די װ?ט צוקונםם ר7ד אין אויו דאס און גאס,
םטונג.7ם 7אײטױג ר7זײ בלייב?( אח ז״ז

בלינד. און םויב זײן סוזם7ג װאלם איך ר7אב
 םאגןך םשוגה׳דיגסםע די םוץ ר7אײנ ן7ײ7ג 6ײאל ײו
ק  דעמאני 7רבאר7װאונד די פארזימ זאל איך ן7יי ר,7י

 צי צוםרױ און ט7םאלידארים איעיגקײט, סמ 7סםראזי
 ר7םב7גאײ סער2 ר7ד מאם פירמרשאפם, ױניאן דסר

בראכט.7ג האם 1937
שרעק־ די אן רג,7לםב7ניק םריינד זיך, רמאנט7ד
 ז7מאנ יארק נױ אף ר7ארבײט די װאס צייטןמ, לאכע
 א נאר בפרם. ר7ארבײט 7ר7אוגז את בכלל דייד
 םלעק• םון חדשים אח חדשים ן7פאלג ביזי וואכען יאר
 אװדאי ? שולדיג איז װער כלל, אלםען ם7ד לוים איז,

ױניע. יי
 דער אין רשט7ד.7ג ווירקלױ װאלט ?ם אאא, ז׳,7ײ
װילט. איר ז73ל7װ געגק מיסטדױ ר7נ7י אט 'יניזז

 אםד די האט מװואלד, אזא אויםהויבימ ;ס זאל איך
 7שםים ר7ארבײם 7אײטױג קײז פארטײ לײנאר ריקאז

 גט7ם7ג זיו ױאלט י7נאגל און קריגלז באז־ארסם נים
ז7ש  וואוםס עםלאכ? נאר קריגם ר7 װעז גליקלאד, מ

 דאך איז ?ר װארים איבערצוצײלען. םינגער די אויף
 די 07 םאכם ר7לכ7ײ הםות, םלאן• ר7ריכםיג דער

 חך י7י איז װאם און לײדיג. ארומגײז ר7קלאוקפאכ
 ר7אב ?רוױילס, ניט ווערם נאגל?ר כאםש ? זולםאם
 םױ־ םוםציג אמ רם7הונד 7גאנצ הערם, רם,7ה קריגם,

 די ק7אוי ם7קויל װאם דער םינקאף, *ון שםים?(, נם7ז
 םבלי•7אס אלם אױסמױוײלם םאקע רם7וו ר,7סמאכ7דר

מזין•
 אויב לםבערנ,7ױק םרײנד ?ס, פיעם 7זש יואס םא

 צוםרוי םון 7דעמאנםסר*צי 7רבארסם7וואונד די ניט
רשאםט?7םיר דער צו מעסבערשיפ ר7ד סמ

 יאםירם האם וואס דאם אויף קוקענדיג אזוי אט יא,
 בא• ם7 (70 מח ר,7מב7נאײ םען2 םארגאנגענמן דעם

 ר7אונז אי( יאסירונג וױכםיג? א גאר פאר םראכםען
צײם.

אגםוױק־ רױיםערע די דץ וועם װאס נים וױיס איך
 י&ר- לײבאר ממעריקאן דער עוסה׳לע, דער אם סון לוגג
 װײסערער איר און ױגג *זוי נאך ד$ך איז זי םײ.

דאס $בער צוקונםם, דער פח שױס דעם אין איז וואוקס

 גיפס דעם *רויסגעמען מוז מסירם, שוין האם וואס
 ױניאן־שוגאים, אלערלײ פון מיילער ווערימדיגע די סון

 ןןאיז ארבייטער די ןף בילעץ, אײן אין ד&לטען וועלכע
 יעדע אז און ײניאז קײן גים דארפען און גיט װילען
 רעקעס, א וױ וױעיגער נים און םער נים איז יוניאן

 זיד װעם רעגירונג די גיכער װאס וועלכער פון
ן ^ ארבײטער♦ די פאר געזינםער און בעסער אלץ #ם

 פון געװעז איז גאוועמבער טען2 דעם פון וואוט דער
 -םינז דער געווען גים איז עם וועלכען אין סארט, דעם

 םרייוויליג צוואגג. אח געוואלם סון עלעמענט ססער
 באלאם צום געגאנגען מענשען מיליאן האלבער א איז

 דער םאר וואום געהײמען דץ אפגעגעבען און באקס,
 די זײן פאסירונג אזא גאך דען, קאן פארםײ. לײבאר

ױגיאן. דער אין מיסטרוי הערשענדען א פח רעדע
 דער צו אט סוף א נעםען דארף דערפאר טאקע און
 באבע־ א װי מער ניט איז דאם מיסטרוי. סון לעגענדע

 צוםרױ איר האט מאיאריטעס גרױסע גאר די מעשה.
 מעם־ דער צו פירערשאםט די װי םירערשאםם, דער צו

 די אסילי דאס חשד, א דא איז מיר בײ אוץ בערשיפ,
 ערנםט גאגץ נים אויך עס מײגען גראמבלער אייביגע

 1די דאד םוז שלעכם, איז עס מיסטרוי. זייער מים
 דער און גאל, די אויסצוגיסען װעמען אויף אימעצער,

דעם. םאר געשאפען װי םאקע דאך איז ױגיאן־םירער

י ינ » ט

קרינםליד כינעזיש א פון
 ײ«ל?עז שטױביגע אץ קריגער די את פןןרד די

̂געז זײ שלאכם. חןר אץ וױלד זיף מרן
 ר«(געז די װןזלקען שםױכינע די אץ שװארץ אץ

ג«כ*. די םארכרײגגען סליען זײ

 ®ליןןן *ת םמקןןלט עס װען שטאדט אץ קוםען זײ
ארוים; רויטלען װןןם כױטער אוין*

יארלייו »ין *װײגען אױף און ר#ב, א רופט ר^ג «
אוי^ פינםססרע זיך זעשנען זײ

 תען, *ו שלאבםפןןלד חןם ®מ ״מא® אץ קוםען זײ
;כלום חעלדישוען םיט גןןזעטיגם

 — •מילאד, פמםטערע אץ *װײגןןז אויף tprt זײ
גלונו. *מ יוריור םיט אויגעץ די

 — געזןןנעגט, זיך װײכ חןר םים חעלד 9 קרינער א
אװןןק• אי*טער ער איז קריג אץ

 אװענט׳ חןם פון רויט אץ שזרײןןן זײ ראגען די
»ון פורפור כחןכט פעגםסןןר אין

 שזפיזלען, םיט זײדעגם חןם אריכער tori װײג די
געשפאנט, רעדןןל אויפן זײד ד^ם

̂כעז ײ שרײען ןןס װי חער* זי  םענםטער בײם רן
וז«נ®. איר םאחפפארגען װערט קאלט אץ י

 טענסטער, ןןםענןןם *ום •ורפור אויטן קוקט זי
רױט׳ אץ שטערען זיף *מדןןן דארם

ץ זיך קיל װיקעלט כאכט די ש י  גרוישן, און כלי
פארנײפ. ןןװנם דןןם פדן חיט דאם

 געלעגער אױ אױןז און שרײןןן, זײ ר#בען דיי
סרער. װײסןרשע איר זי םארשפיקט

 קרי־גער דער »ון חעלד חןר שוײיען. זײ ראכען די
מער- שװין קוםען ניט װעט «וריק
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m סאציאל־עקאנאמישער דער p ״נונר דער אה ארנײטער איױשע ױ פון
 ארבעטער אידישער אלגעמײנער ער

 ערשםע די גאר גישם איז ״נוגד״
 רעוואלוציאנערע ־ ס$ליםיש אידישע
ארגא־ ערשטע די אויך גאר סארםײ,
 קאםף עקאנאםישעז פאר׳ן גיזאציע

 יאר 40 די מאסעז• אידישע די סון
 גישם געשיכטע די זײגען ״בונד״

 אוים־ בירגערלאך־םאליםישער דער םאר קאמף םון גאר
 געשיכטע די טאקע עיקר דער און אויך נאר לײזונג,

 װירטשאםט־ די פאר קאמף עקשנות׳דיגען יאר 40 םון
 ארבײםענדיגען אידישען םון פאזיציעס ליך־עקאגאמישע

יראלעםאריאט. אידישען סון מעגשען,
 םון געשיכטע די איז ״בוגד״ םון געשיכםע די

 אלע אין ארבײטער־באװעגוגג אידישער גאנצער דער
 אין — הויפטזעכליך און — אױך און פארמען אירע
 האט וועלכע ארבייטער־באוועגונג׳ דער םון טײל דער

 סא- עקאנאמיש־װירטשאפטליכע, די מיט טאן צו געהאם
מאסען. ארבײטענדיגע אידישע די סוץ פראבלעמען ציאלע

1.
 אנט־ קאפיטאליסטישער דער םון טענדענצען די

 שטאטישער דער םון אויםקום םון סימגים די וױקלונג,
 אין אנמערקען גענומען זיך האבען וועלכע בורזשואזיע,

 טען19 אין רוסלאנד פריצישעץ אםגעשטאגענעם, דעם
 די סון באםרייאונג דער נאך באזוגדערס יארהונדערט,

 גע־ זיך האבען לייב־קנעכטשאםט, םרן פויערים רוסישע
 רוסלאנד, סון געגענטעז די אין םילען שטארק גומען

 דער פון טאסען גרויסע די געוואױנט האבען עס װאו
 המושב. תחום דעם אין — באפעלקערונג אידישער

 זייגען ליטא) (פוילען, רוסלאגד םון טיילען דאזיגע די
 פענססער דעם צו מערב־אייראםא, צו גענטער געווען

 דעם אויסער װעלט; גרויםער דער צו רוסלאנד פון
 גינםטיגע מער אנדערע, אין זיך אגטװיקעלט זיי האבען

 פון טײלען איבעריגע די װי באדינגונגען חיסטארישע
רוסלאנד. ״אמת׳ער״ דער

 גענומען געגענטען די אין זיך האבען דעריבער
 נײע, םארשיידענע די אנטוױקלען לעבעדיגער סך א

 בםרט םאבריקאציע, םון םראדוקציע׳ םון םארמען חעכערע
 האם גײסט אידישער אוגטערגעמערישער דער אז נאך
 נייעד דער םון באדערםענישען די אויםגענומען גיך

 באמערקט גיך רוסלאנד, אין עפאכע וױרטשאםטליכער
 וואס מארק, מעכטיגען גרויסען, םון פערספעקםױוען די

רוסלאנד. מעכטיגען גתיסען, דעם אין זיך עםעגט
 אוג־ םון נעץ ברייטערע א םארשפרײטעז זיך נעמם עס

 שטעט־ די אין אסילו אוץ שטעט די אין טעתעמוגגען
 בערשטער־װערק־ גארבערייען, :תחום אידישען םון לאך

 און שוועבעלאך־ םעקםטיל־אונםערנעמוגגען, שטאסען,
 װע־ עס װעלכע אין װ״ א. א. מילען םאבאק־םאבריקען,

 אר־ אידישע סון מאסען גרױםע ארייגגעצויגען דען
בייטער.

 אידישע pc קלאס נײער דער אנםשםיץ נעמם אזוי
 אר־ דער סאר באדען דער זיד שאסט אזױ ארבײטער.
 ארגא־ דער פאר ארבײםער, אידישע די סון גאניזאציע

 סון באוואוסםזײן דעם שמידען נעםם װעלכע ניזאציע,
 אידישען םון קלאםען־באוואוסטזיק דעם קלאם, דעם

פראלעםאריאט.
 אי- געווען אויד פריער זיך״ פארשםײט זײנעז, עס

 די אבער הארעפאשניקעס, אידישע ארבײטער. דישזנ
 װירם־ דער גאו־ נישט איז איצםער װאם איז, חױפם־זאך

 פסײ דער אויך גאר אנדערעו, אז באדעז שאםטליכער
 עקםפלוא־ םיל pc געילאגטער פיל חנר כאלאגישער.

 אידי־ דער שוםםזנר. ןת־ער שנײדער אידישער סירטער
 דורכגעמאכם האט יענעם בײ .סענש״ חנר «חנל, שעד
 און סרויםעז אק קאםןרגע גײםטיגע און פיזישע זײז

 סזל םים שױן װעט ער װעז טן^ דעם אױף
 זיד קאמיענםירעז דאן *ץ זיד פאי באלעבאם

ר  גזד האט ער לײדעז; און זפקופענישען «לן די «
 פאד- ,פרגױ״ליטױיו א אויף ײי יאנשטרא זײן יױף ץױןס

אסם זיד פלעגט עס jmדערשײגונס יגעד
 זײער אויף צושםאנד *צײטװײליגער דער אס

im אױם׳ז «פםםאל און p ,זױ *בער לעבןן* 
 געוו«רס אלץ האם פען אז דיםבע׳ מזוען שױן

n .װערען
ץ איאםער. געווארען לאנע ךי איז אנדערש «נ

 געװען שױן איז זיך פאר באלעבאס א װיװית ונז
 א אדער גאדעל א סים שער א זיך אײערשאפען יג

גרעמװש( נײע די •ון ײסעד3י< די «ל: $ך מיט
 גע־ שוין זײגען עס חאז אונטערנע&ונגען, גרויםע

זקד ותלמע אײנארדגונג, קאםפליצירםע

^ פון ױביליי פערציגםען וצוס ד בונ .
לעוױן־שאצקעם י. סמ

 שױן זיד האבען קאפיטאלען, גרויםע געפאדערם בען
 ארבייםער. .אײטוױיליגע״ אלם םילען געקענם נישם

 אום וועג דער זית גו אױםהערען גענומען האם ארבײם
 אלייז• לעבעז דאס געווארעז איז ארביים לעבען;
 גע־ נײעם דעם םאר באדען דער געווארען איז עס

 דער ארבייטער, אידישער ,דער :קלאס זעלשאםטליכען
פןןן״... די םרײהײם פאר הױבען נעמט קרבן, גבירישען

 װעקענדיגער דער געווארען איז ״בונד״ דער איז
 ארביײ אידישען דעם סון גײםם ארגאניזירענדיגער און

 ארבײטער־ םון םאז די — ״בונז־" פון םאן די טער;
קאמף•

 די פון קאמף עקאנאמיש־װירםשאםםליכער דער
 םפמיעלע די גוליב איז מאסען ארבײםענדיגע אידישע

 זעלבסטהערשענ־ דעם אונםער לעבעז םון באדינגונגען
 צו־ אזוי פארבונדען, ענג אזוי רעזשים צארישען דיגען

 אםםמאל אז קאמף, פאליטישען םים׳ן נויפגעםלאכםען
 םאר־ באזונדערע די אפצוםיילען. זײ שװער דיער איז
 ארט זיין םאר ארבײטער אידישען םון קאמף פון מען
 אין געגאנגען דיגען לעבען אויף רעכם און לעבען אין

 דעריבער און ליניען פאראלעלע נישט אבער גלייכע,
 אםט די ווערען דעריבער צחאמען, אםט זיך זיי גיסען

צוזאמעגגעשמאלצען.
 סוך האס ארבײםער אידישער דיגעדכעגאוואדיס דעד

 צוזאמענבונד, דעם באנומען אינסטינקםױו אנפאנג םאמע
 עקא־ און פאליטישעז דעם צװישען פאראן איז עם וואם

 האט ארבייטער־מענש אידישער דער קאמף. נאמישען
 ער האט קוים אז םארשטאנען װי &ער אםשר געפילט,

 ריידען צו און זיד םארזאמלען צו רעכט קייו נישט
 וואס םאן נישט ער קען לאגע, זיץ אויםבעסערעז וועגען
 אז ;םצב זײן םון אױסבעםערונג דער םאר איז נישם
 ער קעז מענש אלם רעכט קײן נישם ער האט קױם

ארבײםער. אלס רעכם האבען צו וזלומ׳ען נישט אםילו
אינםעליגענטען־סאציאלים־ אידישע עטליכע די ביי

 דעם, װעגען דעבאםעז אנגעגאנגען ציים אי׳ץ דינעז טען
 אזױ װי ארבײםער, די ארגאניזירען זאל מען אזוי וױ

 דורך צי — ארבייטער צום וועג דעם געפינען זאל מען
 װעקען דורך אדער קאמף פאליםישען צום אים רוםען

 ארביי־ אידישער דער קאמף. עקאנאםישען צום אים
 םראגע די סארענםםערם דעבאםען אז אבער האט םער
 גע־ האבען װעלכע די> פח צד אויפ׳ן זיד געשטעלט און

פים׳ז באװעגוגג עקאנאםישע די םארבינדען זאגט:
,קאמף פאליםישען  א צו שםרעבם ארבײםער דער ;
 בעסערע צו לויז, העכערע צו ארבייםם־םאג, קירצערען

 שםרעבונג דאזיגע די קען ער ;לעבענם־באדינגונגען
 שטע־ אלע די באזײםיגס ער ווען דאן, בלויז דערגרײכען

כאראקםער. פאליםישען פח מניעות און רוגגען
 געווא־ באריםם אזױ נאכדעם <דער םארםאוו ל.
 םאציאל־דעמא־ תםלענדישער דער פון םירער רענער

 באגרינדער די פון אײנער געװען פריער אח קראםיע,
 אידי־ זעלבםםשםעגדיגער א װעגען געדאנק דעם םון

 שטעלוגג דאזיגע די האט *רבײםער־נאװעגומ) שער
 אין פאי־רזןדע םער1 באריםםעד זיין איו פארםולירט

: 1895 אין וױלגע
, . .  דער איז פארשקלאםוגג עקאנאםישע די .

 םאחך און אומװיםןגחײט גײסםיגער דער םון יםוד
 דעם r» ארבײטער־קלאס. פון נידעריגקײם לישער
 דער־ באםרײאונג .עקאנאםישער דער פאר קאסף

 שםוםע העכסםע די ארבײםער־קלאם דער גרײבם
זעלבםםבאװאוםםדיז״. איז מאראל פון
 אזוי איז זעלבםטבאװאוסםזײז דאזיגעו־ דער און

 ר,טע״ברא די פון סוחוזז די אין *ױײנמװדונגען םיף
ך צו איפשםאנד געדוען נישם זײנען כזזות קײנע אז ח  ב

 :געלויםעט האט וחנלכע שםעלתג, אלגעמימע די כען
 אדבײםער־קלאס חנד קען פאזיציצם עקאנאםישע די

 װערען גצבראכען װעם עס װען דאן׳ בלויז דעראכעחמ
 פאזיציעס יש?נאמזקא די באשיצם װעלנע םעסםתג, די

שומ דער פון  רעזשינ^ ליטיש?ר■א דעד — ;אױח
 האם ,בונד״ פון געפידם ,ערײסבאר אידישעד דער

 א אױםצוהאלםען געתאט אנפאנג םאםע בײס כםעם
ױ עקזאמעז שװערןן  א ן■״פסטיסשמ לאטזןק יײז ייי
ם אין און ן.ײטשובײצ נםיון שװזנדזז  געװען איז דן

קוקענ־ נישט תאם .בונד״ *ץ בוח גזװאלדיגעד דלד

 םתאװ שװערער דאזיגער דער וואס דעם, אויף דיג
 ענטשטײ־ דער פת יארעז ערשםע די אין געקוםען איז

 דעס ארבײםער אידישער דער האט ,בונד״, פון אומ
 דורכץ איז און אויםגעהאלםען גלענצענדיג עקזאמעז

געווארען• געשטתיבעלם נישט אבחאלוט נםיון
 רעגיתנג צארישע די .1901 אין געױען איז דאם

 פון װירקוגג די און כוח דעם געשפירם גום שוין האם
 .בונד״. םון — ארבײםער־באוועגונג אידישער דער
 סור■ קײנע מיט םעראר; און רעםרעסיעס קיינע מיט
 אפשםעלען געקענם נישם מען האט סיביר און םעס
 זײנען וועלכע קעםםער. םוטיגע די םון םארש דעם

 וואס הםקר, איז וואס זאםד, װי געװעז נעכטען ערשט
םים. די מיט טרעםעז קען יעדערער
 זובאםאװ ״אכראניק״ צארישען דעם בײ דאן איז

 םע־ נייער א װעגעז געדאנק דער געווארען געבארען
 אר• אידישעז אויפוואכענדיגען דעם באקעםםען צו טאדע

 דורך אים םויטען גוטען; םיט אים נעמען בייטער:
בנשיקה... מיתה קוש, א

 װילען — זוגאםאװ, געזאגט ד.אט — ארבייטעה די
 וואם אלץ רעוואלוציעס. קײן נישם דארםען און נישם

 מערער און ארבײטס־טאג קירצערען א — איז װילען זײ
 עקאנא־ זײער םירעז לאזען זיי לאמיר םארדינסטען.

 נישס זיי לאמיר באלעבאטים, די מים קאמף מישען
 דעם, איז העלםען זיי םארקערם, לאמיר, דערין, שטערען

 עקא־ דעם ״בונד״ םוז ארויםנעמען מיר װעלען דאן און
 די אױס וואקםם עם װעלכען אויף באדען, נאמישעז

 עם װעלכער צו באװעגונג, רעוואלוציאנער־פאליטישע
 אױס ניצט ,בונד״ דער אינםעליגענץ... די שםרעבט

 א אלס בלויז ארבייםער די םון לאגע עקאנאםישע די
 װעל־ ארבייטער־מאסע, די רעװאלוציאניזירען צו מיםעל

םארםירט... אוםן אזא אויף װערט כע
זשאנדאר־ זיינע און זובאםאװ פון הילף דער מיט

 אי• ״אאומאפהעגגיגע די מינסק אין דאן אנםשםייט מען
 איר אין דערקלערם װעלכע ארבײטער־פארםיי׳/ דישע

ארבייטער: אידישע די צו מאניםעסם
. . .  אלס ברענגען צו םארברעכען א ס׳איז «

ארבײםער־ םון אינטערעסען מאםעריעלע די קרבן
" צוועקען פאליםישע פאר קלאס . . .

 רעגולײ דאס ארגאניזאציע, עקאנאטישע ״די
 ציל א דין דארף אינםערעםען עקאנאמישע די רען
 פון הענט די אין װערקצײג א נישם און זיך םאר

םארםיי״• פאליםישער איז נישט װעלכער א
. . . לאגע, איצםיגע די נארמאל נישט ם׳איז «

 געפינען ארגאניזאציעס עקאנאמישע די װעלכע בײ
 איז וועלכע ,בונד״. םון אנפירונג דער אונםער זין־

. פאליטיש דורכאויס צילען זיינע לוים ״ . .
 זובא־ םון געגרינדעט םארםיי״, ״אומאפהענגיגע די
 נעםם זשאנדארען, צארישע די םון באשיצט אין םאװ׳ן
 לעגאלע געגרינדעט ווערען עם םעטיגקײם. איר פירעז

 וחד וועלכע םםרייקס, םירען נעמט מען און פאראיינען
 דעי זשאנדארעז■ די םון הילף דער םים געוואונען רען

 באלעבאטים, די רוסען שיקט וואסיליעװ זשאנדארען־שןמ׳
 די פון םאדערונגען די נאכצוגעבען די באפעלם אח

ארבײטער.״
 אין ארגאניױרט ארבייטער, אידישע די אבער

 די פון םײן ריכםיגען דעם גלײד ®ארשםײען ,בונד״
 «יי און פראלעטאריאט, םון בעלײטובות זשאגדארישע

 די צורײסעז צו קאסף אקטיװםםען אין זיך שםעלען
 ארבײטעד• די םאתארען װיל םען װעלכער אין נעץ׳

 ױיי זיםע די םון דעפאראליזירען נישט זיד לאזעז זײ
םשרתים. צארישע די םון םעשים .גוםע״ את

 דודנ־ זײנען עם װעלכעז דורך ירואװ. דאזיגער דער
 אופבאשםרײםבאר האם ארבייםער, אידישע די געגאגגען
 האס עם כווו מאראלען שםארקעז א םאר וואס באװיזעז,

 1» ארגאנמאציע שװאכע גאד דאן פיזיש די געהאם
 דאזינער דער אין םעגשעז; *רמיםענדיגען אידישעז

 דעד פון קעתער געזונטע די געװען זיעען ארגאניזאציע
 און מעכסיג אזױ שפעטער איז װעלנע פאסעז־באװעגונג.

לעגדער. פיל אזױ איבער אויםגעװאקסען גרױם
L ' ' £

 ער*סיינאר אידישער דער םוז באגינעז פאר׳ן נאו
 װאם נאנס, םינסםדרער דער םון מיםעז איז באװעגומ,

 *י צײט פין שױן פלעגען געהערשם, דענםםאל האם עס
I•רןוםעסם־אױםבר ®ח דערשײנונגען םרעםעץ צײם I 

ם געגדן עקספלואסאציע, געוױםענלאזער דער געגעז  ת
 נאכם״ און ״טאג ארבײט שעח׳דיגען םער און זעכצען

I פריםיטיװעז אזא םראגען אבער םלעגדז זײ P
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 געװען איז עס פרימיטיװ־אפגעשטאגען װי ראקםער,
 אידישע דאס הױפםזעכליך און ארוםיגע גאנצע דאס

 .רעווא־ ,םםרײק״,סח פח פארם העכסםע די לעבען.
 ארײנציען לײעגעז״, לאזעז ,נישם געווען איז לוציע״
 פועלי «ח קרױודע גערענטע די זין־ אנצונעמען קהל״

ptj... פלא־ ארבײםער אייגצעלגעם אן ביי פלעגט דאם 
 אכזריות׳דיגען זײן אױף געדולד די און הארץ דאם מן

 קיין זיך• שאר יושר געמאנט ער האם באלעבאס.
 איז ארבײםער די פון אינםערעם געםיינזאמען פון געפיל

געװעז• נים
 האבען ארבייטער װען באדינגונגען, נײע די אין

 אונטערנע• איין אויף צאלען גרעסערע אין געארבײם שױן
 אידישע ערשםע די פון פראםאגאנדע דער אדאנק און םונג,

 בויער און גרינדער שפעםערדיגע די — סאציאליסםען
pc געםיל דער אנםװיקלען גענומען זיך האט — ,בונד״ 
pc קא־ סון באוואוסםדץ דער אינםערעם, געמײנזאמען 

לעקםיװ.
 װעלכע אין הילף־קאסעס, די שאםען זיך נעמען עס

 אפ־ געוױסעז א אריינגעטראגען האבען ארבײטער די
 אין הילף באקופעז קאסע דער פון קענעז צו כדי צאל,
 ארבײסלאזיג־ פמ אדער נויט םון סטרייק, א םון פאל

קאפף. צום געווער די גרייטען נעםט מען קײט.
 די pם אנזאג דער געװען דינען קאםעם דאזיגע די

 ארכײםער־ארגאניזא־ אידישע מעכטיגע שפעםערדיגע
 אור־ די און פאראײנען פראםעסיאנעלע די פון ציעס,

 ארום יארהונדערם האלכען א כמעם אין די םון שפרונג
 ארבייםסלאזיגקײט- אח קראנקען־קאםעם אנםשםאנענע
אנשםאלטען. פארזיכערונג

 אין געווארען געגרינדעם איז קאםע ערשטע די
 די װילנע. אין זאקען־מאכערקעס די pc 1888 יאר

 שיראגונג עושםע די געװןן איז הילף־קאסע ךאזיגע
ארבײםער־באװעגוגס אידישער דער pפ

 נעץ די זיך פארשפרײם יאר עםליכע pc לויף אין
 גרעםםען דעם איבער קאםעם פראםעסיאנעלע די פון

 גיך נעפם אח שםעםלאד און שטעט אידישע pc צאל
םאםעךבאראקטער. א אן

 םאררעגים־ שױן זײנען 1892—93 יארען די אין
 װארשע, וױלנע, אין םםרײקען תי גאנצע א סױרם

 דער pc פונקםען וױפטיגםםע די און םינסק ספארגאן,
 עטליכע נאך אין בערשטער־פאבריקאציע. און גארבער־

 וױלנע אין שוין זיעען — 1895־6 אין — ארום יאר
 850 בעיד םים פאכען 27 קאםעס די אין ארגאניזירם
 אין מינםק• אויד שוין האט צאל אזא פיםגלידער.

 .ױארשעווער דער געשאםען דאן שוין װערט ווארשע
 צענםראלע םין א איז וועלכער קאמיםעת״, ארבײםער

 װע־ פונקםעז אלע ךי אין םאדקאםעם. אלע די פון
 דער צו בערך סםרײקען. םאסען דורכגעסירט שוין רען

 און ,בערשטער״־בונד דער ארגאגיזירט װערען צײט
 אל־ דעם pc םארגעגגער די — גארבער־״בונד״ דער

בונד. געמיינעם
 דער פאר קומט )1895( פעריאד זעלביגען דעם אין

 עדעל־ pc טאבאק־פאבריק דער אויף םטרייק באריסםער
 דער איז םטױיקעז ערשטע די און וױלנע אין שסיץ

 אנד.), את דװינסק (באריםאוו, שװעבעלאדפראדוקציע
 אידישע הונדעױםער באשעפטיגט זײנען עם ױעלכער איז

ארבײטער.
 pc םאדעממען די pc פונקט װיכטיגםטער דער

 ארמיטס* pc םארקירצוע איז: ,סםאםשקעניקעס״ די
 װא־ ארבײטס־םעת־לעת׳ pc געזאגט בעםער אדער סאג
 מען וױםיל שעה׳ן, םיל אזוי גארניט האט טאג א רים
געארבײט- דעמאלט האט

 אױסגעשסידם װערט קאםף דעם pc פראצעס אין
 אינטערעםמ קאלעקםיװע ךי pc געפיל דער נאר נישט

pc געסיל דער אוין גאר ארבײטער, אידישע די pc 
 פראלעטאריאם. פון ־ םאלידאריםעט אינטערנאציאנאלער

 דענס־ דך װאקסט װעלכע װעבער־אינדוםםריע, דער ייז
 אידישע צוזאםען באשעסםיגם זײנען פאנאנדער, מ^ם

 ארײנ־ אלע װערען זײ pk ארבײםער, נישט־אידישע יון
 אין פאר קומט 1895 אין קאפף. דעם אין געצױגען

 נישפ אפילו ריזיג איז װעלכער סםדײק, א ניאליםטאק
 בא־ אים איץ באגריסען: דאמאלםםיגע די לויט נאר

 אתם דערין ארבײםער, טױזענט 25 איבער זיד ײײליגעז
 די זײנען םםרײק דעם pc הײװען די אידישע. 3000

ארבײםער. אידישע
קא־ ■ראסעסקמעלע אידישע די שיקען 1894 אין

 די צו געלם־אונםערשטיצומ באדײטענדיגע א סעס
 איז ■עטערמרג• אין האםען־ארבײםער םםדײקעגדיגע

 א קאסעם פראםעםיאנעלע אידישע 32 שיקען 1896
 ארבײ־ ו׳ייטשע ךי pc קאנגרעס bis טדייער־דמעשע

 *יי דאם ענגעלס. פרידריך pc םויט דעם צוליב טער
*P* ײס געשיכטע דער אין &אל ן?רשט; צום נעוזען

 די דערהערם זיך האם ארענע אינטערנאציאנאלער דער
 אידי־ דעם אין כװו סאציאלען נייעם דעם pc שטיםע

 פראלע־ אידישעז pc שםיטע םוםיגע די — לעבען שען
 אינםערנאציא* דער אױף סען זעז איצם ביז טאריאס.

 קלונג דעם הערען צו געװאוינט געדוען ארענע נאלער
pc םםבע דער pc יאמער־ דעם אדער באנקיר אידישען 

פאםען... אידישע געפײגיגםע די pc געשריי
 די געווען דינען קאסעס ■ראםעסיאנעלע דאזיגע די
 אקטאבער אין האם װעלכע ארבײםער־באוועגונג, אידישע

 אלגע־ דער אלם סארםירם זיך ארגאניזאציאנעל 1897
 קאםעס דאזיגע די ארבייטער־״בונד׳/ אידישער מײנער
 וועלכען אויף יסוד, דער סונדאםענם, דער געווען זײנעז

 pc בנין הערליכער דער געווארען אױםגעבויט איז עם
 און באגײסטערער די םוער, און שעסער די ״בונד״;

 ״ססאםשקעני• די געװעז זיינען קאסעם די pc פירער
 וועםעם ,בונד״. דעם געגרינדעט האבען װעלכע קעם׳/

 אידישער דער איצטער פייערם עס ױבילײ ־יאריגמ40
 וױים• מאסען ברײטע אידישע די pk ארבייםער־קלאס

 רוס־ און פוילזמ ליטא, pc גרענעצען די איבער וויים
 םון ױביליי דער איז ,בונד״ pc ױביליי דער לאנד.״

 ארבײםער־באװעגונג פראפעסיאנעלער אידישער דער
 פאליטיש־רעוואלוציא־ אידישער דעד pc װי גום אזוי

ארבייטער־באוועגונג• נערער
ד׳א־ ,בונד״ דעם און געםראפען האט ,בונד״ דער

 ארביײ אידישע ארגאניזירטע םויזענםער געטראפען בעז
 ארגאניזירט געווען דאן שוין זײנען ױילנע אין טער.
 האבען טוחענט צו ;ארבייםער אידישע 1500 צו קרוב

 שוין זײנען עס לאדזש. pc ווארשא ביאליסםאק. מינסק,
 בערשטער 800 גארבער, ארגאניױרםע 700 געדועז דאן

 אין צאל אלגעםײנעם דעם pc העלפם א וױ (מער
,בונד״. דער געווארדן זײנען זײ pc — װ. א. א. פאך)

 נאר נישם *ענםער דער גלײך װערט ״בונד״ דער
pc ,אויד נאר פאליטישען pc עקאנאםיש־וױרם־ דעם 

 די ארבײםער. אידישען דעם pc קאטף שאפםליכעז
 אנדערע pc םםרייקם די אין ארײן ציען ארגאניזירםע

 אלע pc נישם־ארגאניזירםע מאםען גרויםע די אקציעם
 נישט װערט ,בונד״ דער פאבריקען. pc ווערקשטאםען

 פראסע־ די אויך נאר צענםראלע, פאליםישע n נאר
 קאמף, םיט׳ן אן פירט וועלכע צענטראלע, סיאנעלע
 סארצווײגםער, pc גרעםער נאר נישם װערם װעלכער

דערסאלגרײכער. pc םיסער אויך נאר
pc באריכם pc אינםערנאציאנאלעז צום ,בונד״ 

 איז )1900 (אין פאריז אין קאנגרעס סאציאליסםישען
 האבען םטדײקם סאתױיכענםע pc 262 אז זען, צו
זיגרײד• פארענדיגם פראצענם 91.2 זיך

pc אלץ דאס r c באדימומען די pc ■םורא׳דיג־ 
 באגרעניצםע די בײ pc םעראר פאליצײאישען סםען

 די pc שאסען גןקעגט האבען קאסעס די װאס סיםלען,
ארבײטער. די pc אפצאלונגען גראשענדיגע

 בא־ ײד האבען םםדײקען 262 דערםאנםע די אין
 ױעל־ פון ארבײםער, אידישע טותענם 30 ארום םײליגט

 פאבריק־ארבײטער געווען זײנען פראצענט 50 אתם כע
 זאקער נײטארינס, שנײדער, — איבעריגע די און

 זע־ פארבער, סםאליער, שלאםער, בעקער׳ שטריקערינם,
 דער pc צײט ערשםער דער אין שוין — װ. א. א. צער

 ארבייםער אידישער דער האם ,בונד״ פון סעםיגקײט
 ביםעל א — ■אזיציעם װיכםיגע םך א זיך דעתוארבען

 ארבייםס־םאג. קירצערעז א ביסעל א לוין, העכערען א
 שעײ~ 12—11 א — טאג א וױ נים מער םאקע שוין

 דאס :געווען איז דערגרײנונג וױבםיגםםע די אבער
 ארבייטער. דעם pc באוואוסטדיז דעם pc אויסהויבעז

 דער אנזען. pc סרעםטיזש זײן פון דערהױבען דער
 אױף קוקען צו אויפגעהערט האט ארבײטער אידישער

 שװערען זײז םראגזמ םת װאם שקלאף, א אויף ױי זיך
 לעי פאראורטײלט אים האבען עס װעלכען אויף גורל,

 ,גוסע, די pc דין גראבער דער pc גאט pc דין גזר
 שפײזער דינע פון באלעבאםים, דינע pc לײם, פרומע״

pc ...ױד האט ארבייםער אידישער דער ברויםגעבער 
 גזר אלײנגיטול און אלײנפאראבםונג דעם pc באפריים

 יחוס, זײן באגרײסען גענוםען פארקערט, האט, ער פיל.
 שאסעג־ pc יחוס דעם ארבייטער־םענש, pc יווום דעם

 1זי ער האם פאראכםונג pc ביטול םיט מענש. דיגען
 עקםפלוא* די צו בארויבער, דינע צו באציעז גענומען

בייכער״.״ ,גראבע די צו םאטארס,
 דער װעלכע פאזיציעם, די pc םעםםקײם די וועגען

 ןארנעטעס צו זעןנאוױ האט ארבייםער אידישער
 ,בתד״י סדן אנסשסײאתג דער זמט צײם קורצער דער

 אין האם 1904 אין װען װאס סאקם, «אגט-עמ«צ_דער
 אויםערגעוז׳יינלאך־שװערער אן נעהערשט לאנד גאנצען
 א סירעז גענוםעז האבען באלעבאטים די pc קרתיס

ד צװעק מיט׳ן ארבײםער די אױף געגעדאנגריף »  א
 «* דעראבערט זײ pc איז װאם דאם, צוריק נעםען

 קאסעס אנגעסיחזע ,בונד״ pc די שױן זײנען װארען,
 אלע איצושלאגעז דערסאלג מים איםשטאנד געװען

 םטרײק־אק־ pc 41 אונטעתעםער. די pc אטאקעס
 אין געויארעז געפירם ,בתד״ pc דינען װעלכע ציעס,

 באלעבאםים, די געגען pc 1904 העלפם צױײםער דער
 דער״ פריערדיגע די טאכעז צונישט געװאלם האבען וואס

ט 75 זיד האבעז ארבײטער, די pc גרייכונגען מנ א ר  י
אקאיעס נאד װיםיל pc זיג. פולען א םים געענליגט

ד צום נ ו ב
r געשריבען c 1907 יאר 

באראן ל. M פון

— שםעפועל ליםװישע םיץ אױגעו די םאר שטעחט םיר
 ;אמאל װי אלץ — גסםעלאך גײניקלײה די
 קלויסטער, פון קלינגען א אץ שוחל פץ ניגון א
קול. קרעמערקער׳ם א קמחןר, פון טוםןןל א

 כאזעצטע. װײכער םיט חויפע די פריזכקם די
4דן אט רײדן זײ װאם װײם, איך א, װײם, אין
ז זאגטטו װאס פװםטער.» א געפען װיל חענקע טײן —
ניטוא איז גאט קיץ אז ג$ר, זאגט םײנער »ץ —

 פעגםטשי א אץ זיצט מײדעלע יוננינגןןן א
 ארױ^ פענפטער פון זיד זמגס און װאס געחט און
 — תפילמ און טלית םאר זעקעל קיץ גיט נןןחט זי
אױ^ איטטער כונד פון פ$חנןן די עם נעחט זי

 זמתעז נעםט שטעטעל דאס און *וגןןחן רוםט נאגט די
 jttfr* פון *דיםס אין שאטעננ^ פון *טראפען אין

 פרײחײט: אדן ליכע פון ליחןר איחר פארוױנען
JT® א אוץ פתד םון ליחןר ערנעץ זיגגט גמןן

 פארזאםלונג- א איטט איז שטעטעל חינמערן װײל
 I זײט אחזר טײער װי קינדקר ליטװיעע אך,

 פרײחײטז פאר קעםםען «ו געלערענט אײד תאט װמר
שטרײטז א פיחרען *ו געלערענט איין האט ולזןר



נערעכטיגקײט ►(י יז
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 זײנען עס וועלכע װעגען געװארען, דורנגעפירם זײנען
 ר.»ם אלץ װאס דעם צוליב געבליבען נישם יז־יעות קײן

— קןונםייראםױו. שטרעגנ זיק געדארםס
 םון די האבען ציים שװערער ד*זעער דער פ*ר

 ארױסגעװיזעז ארבײםער אידישןי ארגאניזירםע ״בוגד״
 םך א אויך נאר נפש, מסירת אופענדליכעז גאר גישם

 םלעגעז ארבײטער די :סאלידאריםעט און אידעאליזם
ארבעםם־ די גו אװעקגענען פארדינםם זײער פון טײל »

םאר־ זיך פשום םען פלעגם פאכען סך » אין און לאזע
ארבייטס־םעג. די םים םיילעז
אםי־ די אי געװען זיינען ״ביחשעם״ בונדישע די

 פאר־ זײערע אי םאראיינען, פראפעסיאנעלע די םון םעם
 די אי אױסגאלונג־קאםעם, און איינקונפט־ װאלםונגען,

 אי גריװענם־קאמיטעס, די אי אונםערהאנדלוע־פונקםעז-
 דער ווארם, אײן מיט ארבײם־םארםיילונג־בױראם, די

 דעם סון אפאראס דער געוועז איז ״נונד״ פון איאראט
. ארבײםער. אידישע די םון קאמף עקאנאמישען
אונ־ טעראר־באדינגונגען, די דערסאנען צו איבעריג

 דאזיגע די געווארען אנגעםירט איז עם װעלכע סער
גע־ זײנען באלעבאםים די און ארבײט. מאונדערבארע

 אוםלעגאלע די אנערקענען צו לעגאל גמוואונגען װען
 אמ אפצולאזען נישט זיין מסכים ביז — פאראײנען

 צושםיםוע דער אן ארבײםער קיין אנצונעמען נישט
נראה׳דיגען״־פאראײן- ואינה ״רואה דעם פון

רעוואלוציא־ דער פון אויםשםײג םיז יארעז די אץ
שםאר־ אויך םטילא זײנען רוסלאנד אין בװאליע נערער

גע• עקאנאםישען אױם׳ן דערגדײכונגען די געװארן קען
 טעסיג ם׳אין וואו דארםען. םאקע הויפםזעכליך און כים
״בונד״. דער

 םםרײקם הונדערםע םערערע שוין זײנען 1905 אין
o r tiftr m  W בונד׳/ פון געװאדזן  ראטטארג דלו־ ײאם ,

 פולען א םים זיך ענדיגעז פראצענם) 70( די םון םײל £
 עם דערםאלנרײך. םײלוױיז זײנען איבעריגע די ױג;

 דאם איז צייםען יענע (פאר דערגרײכט שייז װערם
,11 םון ארבייטם־טאג אן דערגרײנונג) גרױסע א גזנװען

םער־ דער בײ שעה• 9 פון אפילו »ון האלב א 10 *ון
 אונ־ גחנםערע די און לעדער־ארבייםער מנרשטער, זדים

 אנד. און באריםאװ דוױנםק, װארש* אין סעתעפומען
־שעד,׳־8 אידעאלען דעם *ו שױן זיד מען דןרשלאגט

 דערגרײכט לוין םון העכערוגנ די ארבײטס־םאג. דיגעז
 האנדעלם אבער רוב דאם פראצענם, 80 ביז 10 פוץ
 םםרײקען הוםםד- פראצענט 20—25 װעגען עם זיד

!װאכען 12—13 *ו ביז זיך איען
 פון חװואלוציע דער פון דורכפאל דעם נאן אםילו

 דער בלײבם טריאומפירט, האם רעאקגיע די װען ,1906
 אר־ די פון פעסטינג זיכערסםע די ״גונד״ פון ראיאז

 םאר געביט. עקאנאםישען אױפ׳ז בײטער־דערגרײכוגגען
 םאר־ זײגען )1906 אגפאנג—1906 (םוף פעריאד דעם

jj| דער־ און ארגאניזירם סםרײקס, רײ גאנאע א גאקוםען 
.בונד״. פון דורכגעפירט אאלגרײך

עקא• דעם םון געשיכםע דער אין פעריאד נײער א
 ווען ,1906 אנפאמ אין אן ױך הױנט קאםף נאםישען
 ברעגגעז גתגט־געזעצען די אין ענדעתנגעז געװיסע
תו,  פרא־ עקזיםטירען לעגאל קענען זאלען עס אז דזנ

 עק־ איצם ביז האבען װעלכע פאראײנעז, פעסיאנעלע
 םאר חנכט. ,פארכאפםע״ םת גרתם אויפ׳ן זיסטירט

 הארבע די געשםעלם זיך האט ארמיטער־באװעגוגג חנר
 זײער גײע די אױםניגעז גישט אחנר r װעגמ
געהאלטען, האם טײל אײן םעגליכקײםעז. עצטע

םעגליכ־ גײע די זײן גישט זאלען עם שלעכט וױ
מן. זײ מען דארף —  םײל צוױיטער א אױסגי

לעגאלע' די אז שטאנדפונקט, אױפ׳ן געשםאנען
אוים־ יצײאישעןלפא שטעגדיגען אתטער׳ז זוײניז

ײג א װערזנן װעלען מ אר־ די פארקנעכםען פון ג
ruu פירער אקטיװע די פת װעחנז פםור פון ; t.

צענטרא־ דעד זיך האט חחגת׳ז ישוב לאנגע נאך
 גרעםטע די םים אטת, — .בתד״, םון •קאםיטאם

 שםאנדפונק^ אױפ׳ן זיך געשםעלם — ן,עשעױ■װאר
i גייעם פון ראםעז די זײן נישם זאלען עס ענג .וױ 

מו ױעץ, י מן פעגליכידים » ייד יײ ג ע מוז א  דעם פ
 *רבײטעגדיגע ברײםע די סון קא&ף עסיןןנעלען

שער אין m בלױז, ד«רף m יםעז• ך חןרפאקטי  ן
װע־ װאם מאראײנען וראטעסיאנעלע די זןןלען ײס

מניז זיד ע מ״ די נדם ר לי מ עז  רןמען״, ^ג
ט&» אין ױבליקירם ברנד# ®ון !ירקוליאר־בריוו

f ,פןלקסנײסמג״ ת m «לױ° סידסוױ ; 1906 רי
 איז װאם רעוואלוציע״, דער אין ^בונד^ ^דער בוך

מאסעריא־ ױ למם 1980 אין געורארען
ןרנױו)* בוגדישען

ד װעלכעד און.בערשםער״בוגזי״, ם

יראגע

קײםעז

1

 איבעריגע אלע זיך װארםען אוםלעגאל, בלײבען שליסם
״בונד״. סון ק. .1 םמ באשלוס דעם אונםער פאראײגעץ
 פירען צו געהאט האבען קאמף שװערען א דיער

 גע־ האט רעאקציע די פאראיינען. פראםעסיאנעלע די
 זימען םאדאיינען די םראגם. גאנצען אוים׳ן בושעװעט

 אונטער גאר אויסזיכם, דער אונטער געװען גאר גישט
פאליצײ. דער םון באלאגערונג דער

 װעמעם םון ״בוגד״, סמ םירערשאםט דער אונםער אבער
 פראםע־ די געװען דינען עס נשמה און םלייש און בײן

 ארגאגײ גו באװיזען די האבען םאראיינען, סיאגעלע
 די ארבייםער. אידישע טויזענטער גענדליגער זירען

 פאליטישע די אויסנוצען געגומעז האבען באלעבאטים
 קריזים, עקאנאמישען געוואלדיגען דעם אויד און לאגע

 ).1907( ארבײטער די אטאקירען צו װידעראמאל כדי
 סאדערוגגען ארויסשםעלעגדיג לאקאוטס, דערקלעדען זײ
 נישם םארםליכםען נאם^ריאל זיך זאלען ארבײםער די אז
 באצי־ קיק האבעז צו נישט סטרייקס, קיץ מאכעז צר

 פאליציי די םאראיינען. פראםעסיאנעלע די &יט אוגגען
 טעראריזירענ־ באלעבאטים, די זיך, םארשםייט העלםט,

אקטיװיססען. די ארעסטירענדיג מיטגלידער, די דיג
 םירערשאםט דער אונטער ארבייטער אידישע די

 דער־ װידערשטאנד, מוטי^ען א אבער גיבעז ״בוגד״ םון
 וואכען־ דױערען וועלכע געגעךסטרײקס, קלערענדיג

 גיט מען אבער זיך, פייניגם מען הוגגערם, מען ;לאנג
 געליגגם ארבײטער אידישע די און אונטער, נישם זיך

באלעבאטים. די םת אםאקעס די אפצושלאגען
עגד- דער סיז יארען שװערסטע די אין אםילו

ן ע ל נ ^

 גאגצ* די ווען רעאקציע, טריאומםירעגדיגער גילםיג
 דעד שױן האם צעשםעטערם, ווערט ארבייטער־באוועגונג

 דערצויגענער ״בוגד׳ פרן אמ דערהויבעגער ״בונד״ םון
 פון װערעז בארויבם געקענט נישם ארבײטער אידישער

 איז דערשלאגען זיך האם ער וועלכע דערגרײכונגען, די
 פון םאן דער אונטער קאםף ביטערען און שװערען
״בונד״

 צצ״ און צעזײט האבען שםורם־ורינםעז ...פארשידענע
 אלע איבער ארבייטער־מעגשען אידישען דעם שסרײם
 האס אומעםום אבער װעלט־טײלען, ^לע ארץ לענדער

 םארםעגען, גײסטיגעץ דעם זיך מיט מיםגענומען ער
 אומןך ארן באזארגט אים האט ״בונד״ דער װעלכעז מיט
 בונ״ דער םון קערגער די טארטראגען ער האט טום

 אוץ װעלט־אנשויאונג םאציאליסטישער דער םון דישעת
 אימ״ אים אין האם ״בונד״ דער וואס קאמפסלוסט, דעם

געםלאגצס.
 װעלכע גרענעצען, פאליטיש״געאגראםישע נײע די

 צע־ האבען מלחמה, דער נאך געדוארען געשאפען זײגען
 ארגא- אייגהייטליכען דעם צעבראכען און שפליטערט

 פױ־ ליםא, םון ארבייטערשאםם אידישער דער םון גיזם
 איז ארבײםער אידישער דער אבער רוסלאנד, און לען

 און קאנסאלידירם אזוי גערוען ״בונד״ דעם דאנק א שוין
 און פאליםישע נײע די אין אז גײםטיג־דערהויבען,

 אה געשאםען. זיך האבען װעלכע איינהײםען, מלוכה׳שע
 מיס אנצוגיץ דערםאלגרייך וױיטער מסוגל געווען ער
 סאציאל״ דעם סײ און פאליטישעז דעם סײ קאמף, זײן

עקאגאמישעץ.

ױד גחום פון

וועװריק דער
קרילאװ) (לויט

געדינם. לײכ בײם חאם װעװרי? א
 אאינד, ניפז גאר שוץ איך נעדענק — װי אץ װאם םים
 געםעלען. גןןװען לײכ דעם איז ארכעם זײן כ׳װײם נאר

 ו0גי װאגען א *וגעזאגם אים םען חאט דקרפאו
— איז דמס װי יאד װײם® איר

 !*עםריחןנשטעלען לײג א קלײגיגקײט קײן גים ם׳איז
 חןןפט.- ןןר צוגעזאגט, אים חאט מען

— םארפלױגען ומןרט דערװײלק *ײט די
 םם.6 גאנץ חמגערנמו ױעװריק אתזער און

 אויגען- די אץ טרערען םים לײכ דעם אלץ ןןר דמם דאד
 דערכײ," װאלד אץ ׳דא און

 פראנדאון-םרײ, זײנע חכרים די סארכרעננען
כויגען, םץ פײל װי זיך יאגעז זײ
כוים, <ו כײם פץ אום שפריכגען אץ

 קױפ לוםטען אץ אן נאר זיך ם׳זעחען אז
n םיםלאד I

 — זײ אײןז אויגעלאר די םיט נעכאן פיגטעלט ער
 ניפלמר• דארטען קנאקש און זיה קיײקש יענע און
 זײ, םיט טסעגװאלד אץ זיץ ײעלען װאלם אױך ער

אוסן: קײן אויף פמןגליו ניט ס׳איז נאר
לויפען, אװץ לײכ art אדריק כאלד קר םוז אט

 גװאלד- םיט אים טאקע סען שלעפט אםטםאל אץ
 אלט װעװריק דןןר איז געװארען אזױ, אט אץ

דע^סען. לײג דעם חאט און
 געוױם, נאנץ און כאפרײט, אםט דער פון אים םען חאט

:םארגעםעז ניט מען חאט טחאג דעס
 נים, װאגןןן א ארײנגעשיקט כאלד אים חאט םען

 כאזונדקרן נום־טדנוס געקליכען
תרכאױפ, צײטיגע אזױנןן
!װאונדער א גאר — גוטע אזױנע

גלויז גאר
חסרון: אײעמער י*יץ

n p םארלארען. אװין ורײנער די לאע פון חאט װעװריק
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םאציאל־דעפארמער מערקוױרױגער א
 איז וואס אמעריקע, איז באקאנט י

 װעלט דער אין לאנד רייכסטע דאס
 מאשינערי בעסםע די םארמאגט און
 עד גאך אנםװיקלונג, טעכגישע און

 אין היגטערשםעלינג שטארק הױם
 ג?ד סאציאלער םון הינזיכט דעם

 וואױלזײן סאציאלן און זעצגעבוגג
 נאר עגגלאגד, געגען גאר נישט מאסען, פאלקס די ®ון

 שװערען׳ דענמארק, װי לענדער קלייגע די געגען אפילו
אגדערע. און נארװעגיען

 לאגג ניט ביז האט רעגירונג אמעריקאנער די
 װערסעל: סראנצויזישען דעם בײ געהאלטען זיך נוריק

 עס װי גײן אלץ זאל — פאסײ״ לעסעי םעיר, לעסעי
 אמעריקע אין אױב עס, מײנט װערטער פשוטע אין גײט.

 שםאר־ וואם ארבײטסלאזע, צאל גרויסע א זיך געםינען
 קענען וואס מענשען, עטליכע אדער הוגגער, ןסו בען
 און שולד אײגענע זײער דאס איז דערגערען נישט זיך
 אדער מישען, נישט דעם אין זיך דארף רעגירונג די

 ארבייטס- די העלםען צו אזוי װי טאן טראכט א אסילו
םענשען. נויטליידענע און לאזע

אמע־ אין איז עס װען ,1929 יאר דעם זינט אבער
 צענד־ איז קריזיס גרויסער דער אויסגעבראכען ריקע

 ארבײטס־ געבליבען דיגען מעגשען מיליאנען ליגער
 אנטשטאגען דינען לעבען, צום מיטלעז שום אן אוץ לאז

 וואס באוועגוגגען, צאל היבשע א לאנד היגען אינ׳ם
 בו־ייםע די סאר רעפארמען סאציאלע געפאדערט האבען
פאםעוי
 וראס באװעגנוג׳ טאונסענד די אנטשטאנען איז עס

 געשאםען, האט םאונסענד דאקטאר קאליםארניער דער
 באזארגען זאל רעגירונג די אז געםאדערט, האט װעלכע
 מיט אלט יאר זעכציג איז וואס מעגש, עלטערען יעדען
 דאזיגע די פענםיע. חודש א דאלאר הוגדערט צווײ

 אן געהאט צייט, גרויסע א םאר אםילו, האט אידײע
 שפעטער אמעריקע. אין מענשען םיליאנעז אויף אײגפלוס

 דער װאס באװעגונג, ״עפיק״ די אנטשטאנען איז צו
 געשאםען האט םינקלער, אפטאן גאװעליסט, באקאגטער

 מאכען צו געשטרעבט האט װעלכע קאליםארניע, אין
 קאליםאתיע אין בלויז ארי&קײט דער צו ענדע אן

 באוועגונג עםיק דער םון קאגדידאט דער און סםײט.
 גע־ האט סיגקלער, אפטאן סטייט, קאליםארניער אין

 לעצטע די אין שטימען. מיליאן א פון נאענט קראגען
 םאצ־ צאל היבשע א אויסגעוואקסען אויך זיינען יארען

 סטײט, וױסקאגסין אין באוועגומען ^רעםארמיסטישע
אמעריקע. םון שטאםען אגדערע אין און סטייט מינעסאטא
 בא־ םאציאל־רעפארמיסטישע איצטיגע די אבער

 דערמיט, אױס זיך צײכעגען אמעריקע אין װעגונגען
 םעפעראטישע, קײן גישט גריגדען רעםארמיסטען די װאס

 דורמעצען וױלען גאר פארטײען, פאליטישע באזונדערע
 גרויסע צוױי עקזיסטירעגדע די דורך רעפארמען די

 דעמא־ אוץ רעױבליקאנישע די •ארטייען: •אליטישע
 פאליםיק איצםיגע די קאנטראלירען רואס קראטישע,

 לאגװאר־ לאפאלעםס^ די זײנען אזוי אט אמעריקע. אין
 רעױבלי־ דער אין טעםיג רעםארמער אגדערע און דיעס

 טאתסעגדיםםען׳ רתװעלםיסםען# די און פארטיי קאגער
 דעמא־ דער אק טעםיג זיינען אנדערע אה עפיקיסטיז
פארםײ. קראטישער

שסי־ די דערםילם האם וואס רוזוועלם, פרעזידענם
 האס רעםארמען סאציאלע םאר מאםען די םון &וגג

 סאציאלע צאל געװיםע א דורכגעםירט און םארגעשלאגעז
 םאלקם ברײםע די םון וואױאײן דעם םאר דעםארמען

 יצײט דער ®מ צײכעז א געוױם איז עם אבער מאסעז,
 דעמא־ דער םח טוער און פירער •ראמיגענטע װאם

 ירעזידענם וױ וױיטער םיל געהען פארטיי קראטישער
 סאצ־ גרינדליכע אח מער װאם םאדערען אמ רוזוועלט

 שלאגם רתוועלם פרעזידענם וואם די װי רעםארמען יאלע
פאר•

 דעמאקראטישער דער פון םירער די ®ח אײנער
 רעפארמען םאציאלע גךינדליכע סאדערט װאס •ארטיי,

 קאג־ דעמאקראםישער דער איז מאסען ברײםע די םאר
מאװעריק. םארעי טעקסעס, ®מ גדעסמאן

 די םוז אײנער צװײפעל, אן איז, מאװעריק מארעי
 ער אמעריקע״ אין •עחענליכקײםען םערקוױרדיגםטע

 פערי אױפץ װאסער, אק אין פײער אק געוועז איז
ומרט. ®ח זיז בוכשטעבליכען אין םערד אונםערען אוץ ,

 נםליפםפארעסע האס מאװעריק װאם ביד דעם איז
םאחר אז ױך, םיר דעתױסען אמעריקעז״ מאװעריק אי

יאזעמשאן. א. שון

 קאריערע. םארבענרייכע א דורכגעמאכט האט מאוועריק
 דידעס עלטער זיינע וואו םאמיליע, א פון שטאמס ער

 קריג בירגער דעם אין פירער װיכטיגע לעװען דינען
 שקלא־ נעגער םון באפרייאונג דער פאר קאמף דעם אין

 אפיציר אן געװען איז אלייץ מאװעריק מארעי פעריי.
 אין באטייליגט זיך און ארמיי אמעריקאנער דער אין

 מאל עטליכע איז ער וואו קריג, װעלט לעצטען דעם
 שפיטא־ זעקס אין געלעגען און געווארען פארװאונדעם

 עסטײט ריעל רייכער א לאיער, א געװען איז ער לען.
 פאר קאלאניעס אויפגעבױם האט ער האבא, א מאן,

 צייםונגס אלס געארבײם האט ער טעקסעס, אין טרעמפס
 מיט צייםונג. א פון רעדאקטאר שפעטער געװען מאן,
 כל זאגט, מען װי דורכגעמאכט, האט ער ווארט אייז

 א ער איז איצט ארבײטען. אלערליי — פרך עבודת
 ער װי באשלוס צום געקומען איז ער אוץ מאז קאנגרעס
איצםיגער דער אין זיין ״צו :ברך זײז אין שרייבט

 טעאריע, דער אין גלויבען און איגדוױדואליסט אן צייט
 דארף ארויפארבײטען, אאץ זיד קען מענש יעדער אז

 זייט אמעריקען׳/ מאוועריק ״א (זעד.: נאר׳/ א דין מען
40.(

 בלויז נישט איז אמעריקען״ מאװעריק ״א בוך דער
 א אנטהאלט נאר מאוועריקן, םון אויטאביאגראםיע אן

 גרמדליבע די אויף אן וױמט אח •לענער ײיע גאנצצ
 דורכםירען. מח אמעריקע וואס רעפארמען, סאציאלע

 זײנען סאר שלאגם מאוועריק װאם רעםארמען, די און
 עס ורעלכער וױ גרינדליכע םער און װײטגײענדע םיל
 םארגד־ איז עס ווען האט רעםארמער סאציאל איז

שלאגען.
 אייגגעםירם זאל עס אז םאדערם, סאוועריק מארעי

 רע־ די ויאה ארבײסס שעה׳דיגע צװאנציג א ווערען
 ברייםע די וואוינונגען ביליגע םים באזארגען זאל גירוגג
 זאל וואס םארזיכערונג, ארבײטםלאזע מאסע?, פאלקס

 םאר פענסיע א לעבעז, אגשטענדיג אן אויף געגוג דיץ
רעםארמען. ענליכע און עלטערע די

 אנדערע םון אויס זיך צײכענט מאװעריק מארעי
 סמ װיסען נישס װיל ער װאס דעם םים רעפארמער

 םא־ ער ציםערען, און סטאסיסםיק םון םעאריעס, קײן
 מאשינען, די מענשליכקײם. םון נאמען אין ד*רט

 מענשען די פון מאכען מאװעריק,' מארעי טענה׳ט
 מיר מחען כוזזות, מענשליכע די םױטעץ ״ראבאםס״,

םרײצ די אויסנוצען און וױיגיגער ארבייםען דעריבער

 הנאה האבען אוץ נשמות אונזערע אויסצובילדעץ ציים
לעבען־ םון

 קײז םמ װיסען נישט אויך װיל מאװעריק מארעי
 םיל דיער איז ער כאםש קאםוניזם, אדער סאציאליזם
 פראפאגאנדע. סאציאליסטישע םון געווארען באײגםלוסט

 געורעז יארען םילע םאר איז ער אז צו, גיט אליין ער
 ריזאן״, טו ״אפיל צייטוגג דער פון סובסקרײבער א

 סאציאליסטישען םון געווארען רעדאקטירט איז װאס
 מיט אפט זיך גע׳חבר׳ט און דעבס װ. ױדזשין פירער

 ער אז זאגט, ער אבער דעבס׳ן, אוץ בערגער װיקטאר
 װעגען פלאפלערייען שיעור א אן די ליידען נישט קען

 אזעל־ אגדערע און פראנטס״ ״ױנײטעד און עקאנאמירעז
טערמינען. כע

 אמעריקען״ מאװעריק ״א בוך םח קאפיטלען עטליכע
 עקאנא- די געגען אקט באשולדיגונגס א װי זיך לייענען

 אמעריקע. אין עקסםלואטאטארס און ראיאליסםען מישע
 אליין האט ער װי מאװעריק, מארעי דערצײלט אזוי

 מיידלאך ארבײטען סטייט טעקסעס אין װי געזעהען
 )4( םיר װי וױיניגער קריגען און םאבריקען די אין

 מאנוםעק־ איין און ארבייט. דער פאר שעה א סענט
 דיי זאגען צו חוצפה די געהאט אפילו האט טשורער

 סענם צען אז באארד׳/ ריליישאנס לייבאר ״נײשאנאל
מיידעל. א םאר גענוג איז שכירות טאג א

 רעםארמער, אנדערע װי פונקט מאוועריק מארעי
 רייכטימער נאטירליכע אירע מיט אמעריקע אז גלויבט,

 מעג־ א מעגשען געבעז קען אנטװיקלוגג םעכנישע אין
 דעם אונטער פרײ און צוםרידען זאם, לעבען צו ליכקײם

 עזיבגלו מיר סיססעם. קאפיםאליססישען אייצםיגען
 םיס־ קאפיטאליסטישער איצטיגער דער אין אז גישם,
 וואם אנזאמלעז און פראפיט נאך געיעג דער וואו טע^
 װעט מאטױו. הויפט דער איז — זיך םאר רייכםום מער

 גרױםזג אירע פוץ אפזאגען װעלען זיד בורזשואזיע די
 בעםער.די לעבען זאלען מאסען די כדי פראםיטען,

 רעפאח^ שטיקעל א צו אמאל ווארםט בורזשואזיע
 און ארבײטנדיגע די סון צארען דעם אײנצושטילען כדי

מאסען. םאלקס
 האבען נישט זאלען מיר מײגונג א פאר וואס אבער

 פלענער רעםארמיםטישע זיינע און מאוועריק׳ן, װעגען
 דעם פון רייען די אין אז זיכעה אבער איז זאך איין

 אינטעלעקטואלען די צװישען און קלאס מיטעל היגען
 טעגער די הערען העכער און מערער אלץ אן זיך הויבט

רעםארמען. סאציאלע סון
 ״בוןי דער אז דערמאגען, צו כדאי אױך איז עס

 בילדלײ א אין געשריבען איז אמעריקען״ מארועריק א״
 איבער לאזט און שפראך, םאלקסטיםליכער אח כער

איעגער. דעם אויף אײנדרוק שטארקען א

ײן ר מ ע ש
תלײן נחמיה פון

 חאנט, רעכטע םיץ טותן^ םיץ איז טער די
« rwr« שוחןח איז טװערד w ; 
 נעװאבט apu פון כרױט םיר שגײדט זי

קר«םןג » ח«גט »ץ דריקט און
 פריײפ, v און שונא » איז שער םימ

 װעג׳ קרײז־־געטײכנט אױןז םיר טלע«ט און טפ»נט
 פײנט, אי ליכ, אי ם׳ח^ט װ$ם טעגטט 6 װי
4«װקי שטױם » - »ט און קוש א אט

ד שױן צוזאםען מיר«דען ל  ײד׳ 6 מ
 ׳יתירן*• יאד — ששי די חאנם, די שװןןן שויץ

 כ^ו י6י *רונטער םיר שנײדט זי
, jp«n םײן אץ סםרתע א — ין>ר א

ח םיר װ$ל, שעןץ *יר ע  זײי׳ ״
 לייב• װי װאחןם־זוײד טאסעט, «ון
— לײט די.קלוגןן״ װונרעפ און װײי ויז

 שער, װערט םיד שטוט^ װערט ח#גט
ױנגסדי״מל♦ דעס פ«רלמץ גלידער

שװעו*, — שװןןחןר «לץ װןןגט
ל.»61 אן זיד םעח םיעער יתגןן

 טאן, w tfotrn ל«נג חדשים
 שטו^ םרױערט זיי דויער, אץ רזןסט איף

 טאן, » וחןגם זי ׳פונט » װענט זי
טיר «ו טיר פון זיך שלןן■ *יף װןןן
 נעפיל, פיטנטער א םיר אין פיכערם ןןס און
 טיר.~ לעצטע די זיך םארח«קפ כאלד אז

מ םיר ײ  «יל, ן9 *דקוגםט, »ן דרויםן, אץ כל
פןןרװירט- »ון פארשעםט כלײכן םיר

 fiyO ערײגם״חןממ קײן ווױס* — זצדתפות ווונזעד
 נױט. די צ^שײדןןן אונז טוט ׳ ?$ס
 #שזזןר די אװעק סען םירט שמקל^ךאױוץ אץ
pH כעםלער־כרדים. אויןז —־ םיך
»ו װעם זי און W «י זמםער, » װעח ג  i 
t *עפוילטער 6 — איו־ און p a. 
u כײם ®רעםן םיך װעם זי און y ייזןצ םון ^ —— ̂k|MI M̂AAiiilk (MAM tuL nn| בעט» לעצטע םײן ®ארנןןגלען אדן
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3
 פארקױפם האט ער װי נאכדעם לייך

 גראםערי די ״געשעפט״, זיץ
גע־ ניט איזין זיך האם סטארקע

 שאם אין צוריק באלד געהן וואלם
 געוואלט האם ער ארבײטען. אריק
 זוכען מזל, פרובירען אמאל נאך

 ער װעם אפשר םםאר, אנדער אן
 ער און אנטרעפען, בעסער סםאר צוױיטער דער ׳ מיט
 גאר פארשפארען שוין װעס ארויםארבייםעז. זיך וועם
ש*ם• דעם אנזען נאנצען אין

 נים םירקין איזי האם סםארקע ערשםער דער םיט
 אויסגע־ קוים אים םון האם ער אנגעטראפעז• אזױ

 דערצו. לעבען שװערען א און לעבען, שסיקעל א שלאגען
 טאקע אים איז שאפ. אין װי בעסערען םיל קיין נים
:געיאדעט אים און יארען די דערגאנגען זיינע וױיב די

 אים צום זי האט געלוינם״? עס זיך האם וואס .צו
 אליין, ער און גע׳טענה׳ט, םארביםערוגג מים כסדר

 די סון צוםרידעז שטארק גאר געווען ניט אױן־ איז
 דער ביי לאנג, יארען האם ער אםת, זיינע. ביזנעס
 םון װערעז פםור וועגען געטרויפט זיצענדיג, םאשין

 א וועחמ וועגען און קאםערינקע דער פון און שאפ
 אויםגע־ טרוימען העלםםע די האם ער םאן. ניזנעס
 גרויםער א װערם ער וױ םאנםאזיע, זיין איז שפונען
 אויסבייםעז אבער רײך. װערט ער *וץ מאז ביזגעס

 םינסטערעז א ער ווארםם— א דעם אט אויף שאפ דעם
— גראםערקעלע חושך׳דיגער קלײנער זיין אויף

 שעוז אכצען הארעוואנע, שווערער ביםערער דער אױף
 םון םײ און אים םח םײ װאד, * טעג זיבען את טאג

 םרוקע־ דעם צוליב ? װאם צוליב און זײנער ווײב
 םאקע שוין זיד האט דעם אויף — בתים שטיקעל
גע־ איז ער גים שאפ, דעם אױסבײםען געלוינט

 האט ער און גערעכם זײנער וױיב דער זיך בײ
 צוריק אבער געהן םםאר. די פארקױםען צו גאשלאסען
 םים ער האם געוואלט, נים ער האס שאפ אין ארבײטען
 םטאר דער םאר אפגענוםען האט ער װאם געלם,

 צו אגענטען פון שװעלען די אפשלאגעז אנגעהויבען
סםאר. אנדער אן "־•.ען

 שנעל אזוי אבער אים זיד האם םםאר צוױיטע ?יין
 םון ארומגעשלעפט, אים האבעז אגענםעז געםאכט.

 קאנטרי אין אויד און צוױיטעז צום שםאם עק •
 גיט גאר אבער האט ער נידיארק. ארום

 איז אים וועלכע רעכםס, עפעס םאר קריגען. מקאנם
 ארײנברייעען געקאנם האט װעלכע און געםעלעז וען

 הױכימ אזא געוואלט מעז האט פראםים גרױסען
חלום׳ען. געקענם גארניט דעם סון האט ער אז ,

 און םטארס. זוכען אין וואכען אװעק זײנען אזױ
 האט געדארםם, דערווײל םאםיליע די דאך האט

 איז עם געוואו־ען. גארניט װי כםעט איז געלט ביסזנל אפגעשםארםע זײער פון און גרייםען םון געגעסען םען
 גאנצען אין שױן האם איזי אז וױיניג, אזױ מבליבען

ט  אנדער אן קויפען פון געדאנין דעם אויםגעבעז מטוז
 געװען ער איז װילענדיג נים צי וױלענדיג און םטאר

ארבײםען. ארײז שאם אץ צוריק געהן «ו זגגען

 געדארסם מארגען אויף האם ער אײדער נאכט די
 אױג קיין מיט איזי האם חשאב א זוכען יסגעהן

 געמאטערט ניט זין■ האט ער וױםיל צוגעפאבם. ניס
 שלאף קײן אלץ אים האט אײנשלאפדן אביםעל

 ארומגעםאנצם כסדו האם מוח דיז אין גענומען.
.,שאפ״ :װעדטער די געילאנםערט זיך .  .מא־ .

״... ן  אוםרוהיג־ אן איז ע*עס און ,קלאוקס״... י
 גאר װעם ער .צי :באסאלען אים םורא א און

צו־ שױן ער האט צי ארבײםען? קענען גאנגען
קלאוקס״ נײהען *ו װי ®ארגעסצץ נים גאנצען אין
 גאנצע א פארפאלגט איט תאט ז>רג דאױגע ךי
צוגעםאכט. גים אויג קײן םיס האט ער אז ;

up מים וױ זארג די אט אים האט שארטער 
y רי, סארגעז אויף ארוםגעגוםען גוואנגעז®
דזשאב. א זוכען ארויםגעהן כאדארפט האפ ער

 דער איז שלאםעז נים נאכט גאנצע א פון און
אוי־ די אײסנעפאלען׳ פארזױערס, געווען זײנער

אנ־ געשסאנען זיינען אױגלן די אונטלר און
ן אויף שן קישצלאך י ד מאגערע מ  ו

 פון אך«ערןל שםעכיגע די ױינען באקען
T, געדאזירם נים םעג פאד א שוין איז װאס

 הארטער א אויף װי באח־, די געשםאנען געװען,
בערשטעל.

 גלייך און םרי מאל דעם ער איז אויפגעשםאנען
 אװעקגעהן געוואלם ער האם אנגעטאן זיך האם ער װי
 אויםגעשםאנען איז וואס זײנע, וױיב די נאר הויז. פון
 אװעקגעהן גלאזט ניט אים האט אים, םון םריער נאך
ברעקפעסם. עםען נים עפעם װעט ער וואו

 פאר־ זי האט — איס זעהסט די װי נאר זעה —
 װילסטו פנים אזא מיט אם — גערעדט אים צו זארגט

 ױעלען מענשען ? דזשאב א זוכען מענשען צװישען געהן
 געה דיר. אויף קוקםוענדיג א דערשרעקען דאך זיך

ברעקםעסט. עפעס עס און אפ זיך שעיװ
 א זוכעז געהן צו אן גאר מען הויבם וואו —
 האט ער מווז. דעם געבראכען זיך ער האט — ? דזשאב

 וואו פלעצער, אלטע אלע איבערגעווארפען געדאנק אין
 די געמאםטען און געוואגען געארבײט. אמאל האם ער

 אלעמעז, נאך און, שאם יעדען םון וזםרונות און מעלות
 און אמאל נאך איבערמעסםען און איבערװעגעו נאך

 מווז אין אים איז באזונדער שאפ יעדען אמאל װידער
 װאו געוואוםט ניט האט ער און ליידיגקײט א געבליבען

דזשאג. א זוכען געהן צו אן גאר הויבט מעז
 װי פריער געהן צו קודם־כל באשלאסעז האט ער

 םרעםען ער וועם אפשר מארקעם, קלאוק אין אומעםום
 ארויפ־ אים וועלען די און ארבייטער באקאנםע אלםע
שאפ. אין זיך צו נעמען

אנגע־ געדיכם געװעך זדז מארקעס קלאוק דער
 פאר־װייז, געשםאנען איז «ען מענשען. םיט פאקט

 א געווען איז טאג דער גערעדם. און גרופעס־װיה
מ די הײםער.  גע־ האם היץ די איז געבראטעז האם י

 רעק• די םיט געשטאנען מען איז אריין פנים אין זעצט
 רעקלאך אן גאנצען אין אנדערע הענט, די אױף לאך
 מיט זיד האם מען »מ שױרםם פאלא איז בלויז נאר
 פנים םון שױײם דעם געװישט םיכלאך רײנע גאר ניט
האא. את

 קאלנער דער האנט, אױפ׳ן רעקעל פים׳ן איזי,
 ארבעל די אמ סארנאנדערגעעסענט׳ ברײט שוירט סון
 זיך האט עלענבויגענם, די ביז םארקאשערם שוירט םון

 גע־ שםארק האם מארקעט, איבער׳ן ארומגעדרעהם
 דעם וױשען אײן איז געהאלםעז געםאכעט, שװיצם,

 אלע אויף געווארםען אויגען די מים און זיד םון שודים
. באקאנטע• גענישטערט געזוכט, זייטען,

 א שטעהענדיג דערזעהן דערוױיםען םון האט ער
 דער־ א זיד האם ער און ארבייטער באקאגםע גרופע

זײ. צו געלאזען םרייד א מים און לייכטערםער
 די זײנען י׳יץ, שםיקענדער דער אויף געקוקט ניט

 זארג־ פרעהליכער, א אין געװען גראדע דינע באקאנטע
 אנדערע די איינע זיך האבען זיי שםימונג. לאזער

 קיבעץ געלונגענעם יעדען םון און געקיבעצט גדשמאק
 אנדערען דעם האם איינער וואס שםאד־װערטעל, און

געלאכם. הילכיג אלע האבען אריינגעזאגט
 באגעגענט אלע אים זײ האבען איזין דערזעהענדיג

בתד־הבא. פרעהליכען א מים
 מים אלע זיי האבען — !איזי העלא !אה —

 ם׳איז ווער נאר זעה אה, — אויסגעשריהןין, אמאל
 ?... קרעםעל אוים שין ? איזי מער דער איז וואס !דא

. ? ביזנעםמאן אױס .  שאקעלדיג האט אייגער און — .
 —סארענדיגם. איםיצעז, באדויערם מען װי קאפ- מים׳ן

 זאלסט דו אז געזאגט, אבער דיר האב איד איזי. איזי, אױ
 מעז װערם סגים אזא םיט אט ביזנעם. אין געהן ניט
. ? ביזנעםמאז א עם . צולאכם. זיד האבעז אלע און — .

 אונטער־ זיך רעדעל םיםען אין געשםאנען איז איזי
 געשמײכעלם אויגען, די מים געבלינצעלט געהאצקעם,

 אױם׳ן װאם געקוקם גים און שםײכעל געםאכטען א םיט
 פרעוזליה אזוי געװען גארניט שיק אים איז הארצעז

 םינע םרעהליכע א אנגעצייגען •נים אױם׳ן ער האט
:קיבןףן א םיט אייד איגעדוםעז זיד אוז

? לאפאצאנעס אײך, םיט דא שטעהן זשע. דדז װי —
 דאך װעם איר דערלעבען. אײד פון םזמ קעז םד א

קבצנים. שסארבען שוין
 באלײדיגט אביםעל דערפילם זיד האם עולם דער

:ארײנגעזאגם איזין האט אײנער און
מימעם, ביזנעסםאז דעם נאר זעח נאר, זעה —

Jw< גביר דעס m יא שוין בינםט דו או איזי, םעי 
 מאר- געװארען גיס שוין בינםםו לםאי קנאקער, אזא

.Tשותף א גאנס . .

 אים םון שוין מאכם םען אז געזעהן, האם איזי
 םאר- םים און ערנםט אפגערוםען זיך ער האם חוזק,

:קול אין זארגקייט
 וױיםס אםשר באיעס, זייט א אן דזשאוקס מילא —

םיר? םאר דזשאב א עפעם איר
 האבען — באי אייגענער אן וױ רעדסםו אזוי אט —
 רעדסם דו אז — אפגערוסען זיך רעדעל םון אייניגע

 אונז מיט קום טו דבורים. אנדערע גאר דאך איז אזױ
 אפערייטאר אז מען דארף זיך דוכם שאפ, אונזער אין
 אוועק אים םים די דינען איזין מיםנעמענדיג און —
שאפ. אין

 סאר און געארביים אמאל איזי האם שאפ דעם אין
 גע• דארם האם ער זינט אװעק זיינען וואס יארען, די

 געענדערם. גארנים װי כמעם שאפ אין זיך האט ארבײם,
 זעלבער דער באם, זעלבער דער שאם, זעלבער דער

 נים ארבייטער. זעלבע די כמעם אסילו און פארמאן
 מער מים עלטער, אביםעל איז זײ סון יעדערער מער,

 אין האר גראהע פער םים און םנים אויס׳ן קנײטשען
קאפ•

ארבייםער, אייניגע האבען איזין דערזעהענדיג
 םים אויסגערוםען דערקענט אים האבען די װי גלייך

אמאל.
 געווען בינסטו וואו !גאםם א נאר, זעה אר״ —

פון גאטעלקעס געםאכם ? םרעםט גרויסע די אין
.שגײ, . . צולאבט. זיך האבעז די און ?

 אים האבלז םארפאן םים׳ן באם דער אסילו ,און
עליכם. שלום ברייםען א צוגעטראגען

סאר־ דער זיד האם — האנם אלםע אן !אה —
א גאד נײהסט איזי, וואם אפגערופעז• מאן  קלאוקס? א
 ביזנעס און קירץ שםײף׳ שוין האם באס דער און

געסאן: אזאג פעסיג
 איצס איז דא ? חשאב א דארםםם ? ארבעסט —

 איז ארבײט דער צו זעצען זיך װילסט דו איב ביזי.
 ער האט — קליין םיםטער םאשין. א םאראן מיר ביי
 וױל ער אויב פארםאן, צום געװענדעט באםעלעריש זיך
 — !פאשין די אן אים וױיזם טו ארבייםען זעצען זיך
 קוקענדיג גארניט שױן ער ד,אם דינס, אםגעזאגם און

 אים םאר םער שוין וואלם ער װי זייט, איזים אין םער
אפיס. אין זיד צו אװעק איילענד — עקזיסטירט, ניט

נאכס, דער בײ וױ װידער, פלוצלונג האט איזין
 װעם םאםער — םורא א און אוםרוהיגקײם אן באםאלען •

. ? ארבײםעז קענען ניט גאנצען אין גאר שױן ער . . 
 די פארגעסעז גאנצען אין גאר שוין ער האט סילייכם
. ף ארבײט . .

 צו אלץ איז םינוט, פאר ערשםע די אנםאנג. צום
 קיינפאל דאס וואלט ער װי פרעםד, אויסגעקוםען אים
 די געקאנם גארניט האם ער געזעהן. ניט לעבען אין

 הענפ די םון אים איז אלץ און םארנאנדערנעמען הענט
 ער את געדויערט נים לאנג האם עם נאר געסאלען.

 תי אזוי צוגעוועהנט צוריק שנעל אזוי אלץ צו זיד האם
 צונויםגעױאקסעז, געװען דעם םיט שטענדיג וואלט ער
 צושײדס. ניט דעם םיט קיינםאל גאר זיך וואלם ער און
 און אימפעט אזא פיט אװעק אים ביי איז פאשין די

 »ז און שא■ איבער׳ן צורעדם ױי האט זי אז שםורם,
 ארבײם, שטיקעל ערשטע די געפאכט פארטיג האט ער

 גום םיגור, אויםן אנגעםאםםען עס םארמאן דער האם
 א און דיםעז אלע םון ארבײט שםיקעל די באםראכם

:געםאז זאג
—האגט! אלטע אן פארם םוירםעקם! גום! —

 ארגײם׳ באנדעל א נאך געגעבעז איזין האט ער און
גרעסערען. א שוין

 איז ארבײט זײן װאם צושרידען, געווען איז איזי
 גליקלאז־. געםילט זיד האט ער געוואחןן• געסעלען

 *ו טאג ערשטען אין גלײד געלתגען איז אים װאס
אג א קריגען ש  םיט שטאלץ געװען אויך איז ,ער ח

 געדענקם ער און האנם אלטע אן איז ער ױאס דעם>
 אגגעהױמן שױן האם אים און ארבײם די גוט נאו

 ג«׳אםר׳ם יארען פיל אזױ האט ער םארװאם םארדריםען
 פינםםערער דער אין דמע, במנעם קלאגעדיגע די אץ

 אויגען אנדערע םיט גאר איצט האם ער גראםערקע•
מז  »יז ארבײם די ארבײם. דער אויף קוקעז אנגעהי

מ חשוב׳ער און אבער געװארעז איצם אים מר• י  אי
 עד האט באנדעל, פמ שטריקעל דעם שנעל שנײדענדיג

 דער צו געסאן אנ;ם זיד איםפעם פרײדיגען םים
iij ■••• • ארבײט.
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ארבײט פון װעלט דער אין
װארשע. אץ יוניאנם פױלישע פון קאנגרעם *ןיפ׳ן

 פוילען פון ארבײטער ארגאניזירטע י
 דעם אפגעהאלטען ערשטע האבען

טרייד־ זייער פון קאנגרעס זעקסטען
באװעגונג. ױגיאן

 םארגעקומען איז קאערעס דער
׳שבת געעםענם זיך און װארשע אין

 דער אין אקטאבער, טען23 דעם
 כמעט םון םארטרעטער ערװײלטע 139 םון אנוועזעגהײט

 וױיס־רוסישע €<רן אוקראינישע אידישע, סוילישע, ןןלע
ח א אלע, לאנד. םון ױניאגס  געלע, די נאםירליך, #ח

 אנ־ אין ,ווי פוילען אין וואס ױניאגס, קאמפאני *ךער
 זײער באהאלםען צו זיך זײ באמיהען לענדעױ, ךערע
 נאצײ רעליגיעזע, םון שלייער דעם אונטער פגים אמת׳ן
מאסקעס. ראסעץ אדער אנאלע

 םון םארשטייער געקומען אויך זײנען קאגגרעס גום
 אויסלאנד אין קערפערשאםטען ױניאן טרײד מגםראלע

^ דעם םון פארטרעטער אויך *ון ר  איגטער־ ױגיאן ט
 ערמוטיגם שטארק ד״אס אנװעזענהײט זײער באגיאגאל.

 אין אז מאל, איבעריגען אן באםאגט און דעלעגאטען די
 ארביי־ ארגאניזירטע די וראס קאמף דראמאטישען דעם

 רעאקציאנערע, די געגען אן פירם פוילען םון סערשאסט
 רע־ זײער םון מעשים אנטיסעמיטישע און מ&שיסםישע

 םראגק־ אין ארבײםער די םון סימפאטיעס די דינען גיהגג,
 אנדערע און גארװעגיע שװעז־ען, בעלגיע, עגגלאנד, ױיך,

 גאנצען אין לעגדער טראנסאםלאנטישע און אײראפייאישע
ארמײסער• די םץ זײט דער אױף

 אוים* די םון געראגגעל חיסטארישער דער האם אגב
 אין אויבעדאז דעם פארגומען מאסען פוילישע געקלערטע

 און קאערעם ױגיאז םרײד דעם םרן פארהאגדלומען אלע
באשלוסען. דינע אלע *ין

 דער געגען קאמף דער אז באםאנען, צו װי און
 רע־ װאם קליקעס םאשיםםישע פון דיקםאםור בלוסיגער

 גים איז פאלק, ■וילישעץ ®ח נאמעז אין איצט גירען
 קאנ־ ױגיאן טרייד צום זיינען ארבײםער, די בלויז גוגע
 דער םון דעלעגאטען םראםוירגעל אריך געקומען גרעם

 אין איצט קעםםם װאס פארםײ פויערים תמאקראטישער
 סרא־ אויד ױילען. סרייער א פאר רײען פןדערשםע די

 דער םון און געלערםע יױלישע םרן דעלעגאטען םוירגעל
 די חאם פארבאנד, לערער פוילישעץ םת מרװאלטוגג

 געג־ איר צוליב ארונםערגעזעצט ערשם ד״אט רעגירוגג
•אליסים. םאשיסטישע די צו נערשאםט

דעמאקרא• ארונםערגעזעצטע, די םון פלאץ (אויס׳ן
 םאראיין, לערער ajn םון פאררואלטער ערוױילטע סיש
 פא־ 2מים^נ קאמיסאר א ארײגגעזעצם רעגירוגג די האם

 עם אויפגאבע װעמעס ארויםהעלםער, שיסםיש־געשטימטע
 דע& םח באלעבאםישקײם גרױסע די איבערצוגעמען איז

 עס פאראיין. לערער פארצווײגטען שםארק און ױיכען
 האט םארבאנד לערער דער דאס זאגען, צו געגוג ייז

 אי־ םארלאגעז און אינםםיםוציעס אפיסעם, דינע אין איצט
אנגעשםעלטע). 300 מר

צחאמענפא* אוים׳ן זײגען ױגיאנס אידישע די אויך
 דעלעגא־ אלע םון פיגםטעל א פארםראטען. גום מװעז

 אידישע םארטראםעז האבען — 139 סיז 28 — מז
 די םון דעלעגאםען אידישע די מים צחאמען ױױאנס.

 32 געװען קאגגרעס אױם׳ן דינען ױניאנס מםישטע
 איעער בלויז זיד האם זײ פוץ דעלעגאםען. אידישע

 איבע־ די םח ״אומ*ארםייאישער״. אן אלס מרשריבען
 אלם םארשריבען 3 זיך האבען דעלעגאטען 31 ריגע

 לינקער א אלס — 1 קאמוניםםען), (אדער היטע״י
בוגדיסטען. אלם ־־־ 27 און יועל־צית
 װאס דאס, אױגען די אין געווארםען זיך ד״אט עס
 האבעז װאס דעלעגאטען, ױניאן אידישע 32 די *װישעז
 אײן קײז געװעז גיט איז בוגדיםטען, 27 גאנצע מצײלם

ח, רעכםע וײ םון פארטרעםער י״גציגער  װעל־ •רעל^י
 א אוים איבען די אז אמעריקע, אין דא, באהויםטען מ

ױילען. אין ארבײםער אידישע די אויף אײנםלוס נרױסען

 שטארקע א געהערשם האט קאגגרעם דעם אזיף
 את אגםשלאסענהײט רעװאלוציאנערער כמעם ®ון גי^יםוט

־ דער מרן אנגריף דער אײגהײט. •רןלעסארישער  מ
 מײגונגס־ אלע א«געוזישס וױ האט רעאקציע אימזישער

 ארביישערשאפם אדגאגיזירטער דער אין פארשיידענהייטען
 אגמגומעו דמען סעזלואשג וױכםיגע אלע יײלעז. •ח

אונםעײ אחן סעז,גאעלער אלע ®ח אימשסימיג מײאחמ

 בעוועגונג ארבײםער דער אץ זין הערם עס װאס
לענדער פארשידענע 1אי

כינאי טארק פון

 אדער רעליגיעזע ריכטונג, פאליטישער װעלכער צו שייד
באלאנגט. האבען ױי גרופע, נאציאנאלע

 א ׳אמת רעזאלוציע. איק געװען איז אויסנאם אן
 רעזאלוציע. אינטערעסאנטע זעהר א און װיכטיגע זעהר
 רעזא־ ״פאליטישע גערופענע אזוי די זיגען אין האב איך

 ברעגעגדיגע ספעציעל די פארהאנדעלט האט וואס לוציע׳/
 און פרייהײט, און דיקטאטור סון פראבלעמען פוילען פאר
 מלחמוד רעאקציע, פאשיזם, געגען מעטאדען קאמפס פוץ

אנטיסעמיםיזם. און העצעס
 דינען פארשײדענהײטען מײנוגגס אײגענארטיגע

 פארגעשלא־ דער פון פארהאנדלען בײם אויפגעשװאומען
 דאזיגע די םון װיכטיגסטער דער רעזאלוציע. גענער

 איבער שטרײט א צו געבראכט זאגאר האם פונקטען
 האם געהאנדעלם אויסבעסערוגגען. און אמענדמעגטס

 שילדערט וואס רעזאלוציע, דער םון טײל דעם וועגען זיך
 דיק־ פאשיסםישער דער םון לענדער די אין לאגע די

 אפ זיך שטעלם רעזאלוציע דער אין זאץ אײן טאטור.
 סאוועטעז דער םון פאליטיק אינערלאכער דער אויף

 כא־ אנטײדעמאקראםישען דעם םארדאמט ארן רעגירוע
 צוזאמען דיקטאטור באלשעװיסםישער דער פוץ ראקטער

 איצם דארם װערען וואס רעפרעסיעם בלוטיגע די מיט
דורכגעפירט.

 די מיט שכנות אין זיך געםינט זאץ דאזיגער דער
 פאראורטיילען װעלכע רעזאלוציע, דער אין שםעלען

 האט דאס און לענדער, םאשיסםישע די םון פאליםיק די
 סארשייח-נע צוױי םון געגנערשאםט א ארויסגערוםען

 קאמוניס־ איז ״לינקע״ גרופע קאינע די ריכטוגגען.
 אין זאל מען אז געםאדערם, האט דעלעגאםען טישע

 סאורעט וועגעז זאץ דאזיגען דעם אויסשםרייכען גאגצען
געשטימט האבען אמענדמעגט דיער פאר רוסלאנד.

 האט מען וױ וױיניגער סך א דעלעגאםען, פאר א בלױז
 סימ־ טיםע די זינען אין האבענדיג ערווארטען, געקענם
 סאוועטען דער און רעוואלוציע רוסישער דער צו ®אטיעס

 גע־ צוריק לאגג גיט גאר ביז גאך ד״אבען וואם מאכט,
 די סוץ טייל באדייםעגדען א קלעם זייער אין האלטען

 גע־ איז סארשלאג צוױיטער א פוילען. אין ארבײטער
 גע־ איז און דעלעגאציע בוגדיסםישער דער ®ון קומעז

 ער דעלעגאטען. אנדערע עטלאכע םץ געשםיצם ווען
 בונ־ די שטימעץ. דרייסיג איץ עטלאכע באקומען האם

 זײ אויך אז גע׳טעגה׳ט, האבען םירער ױגיאן דיסטישע
 בילדען וואס געשעענישען, שרעקליכע די ״געגען זיעען

 אויך רעוואלוציע״♦ רוסישער דער פח טראגעדיע די
 די סון פליכט די איז עס דאם איבערצײגם, זײגעץ די

 די םארדאמעז צו סױלען אין ארבייםער ארגאגיזירטע
 געזאגט, זיי האבעז ״אבער/ םעראר־טאטען. דאזיגע
 גיט לאמיר מאם. געהעריגע די איינהאלטען *לאמיר

 םאשיסטישע די מיט רוסלאגד סאוועם צחאמעגפארעז
 ם׳איז םאלש. פאליטיש איז ד״אגדלוגג אזא לעגדער.

 דער םון באציהונג אנדערע גאר די דערמאנעז צו געגוג
 דער אין כינע. צו אח שםאניע צו רעגירוגג מאצזקווער

 4רוט סאורעם דאך שםייט אאליםיק איגםערנאציאגאלער
 שטעלען וואס רעגירונגען, יד םרן דיס דער אויף לאנד

 האבען זײ בלאק״. םאשיסטישען דעם אגםקעגעז זיך
 ״דער אז דעלעגאםען, די דערמאגען פרובירט אויך

 ראטענ־ אין געשעהעגישען די סון אינהאלס סאציאלער
םאשיסטיש^ די אין װי אגדערער אן גאר איז לאגד

לעגדער״.
 דעלע• בונדיםטישע די pc רעדנער הױ«ו דער

 נים״ קאגגרעם צום אפעלירט האם אלטער וג נאםען.
דיק־ דער צוײשען גלײכהײם םון צײכען קײן מאכען צו

 די אין דיקםאםור דער ארן לאנד סאװעםען אין זאטור
 ראטזאם ניט איז עם וױיל ארן לעגדער״. ואשיסטישע

 דיק־ באלשעוױסםישע די ברעס אײן אויף שסעלען גו
 לענ־ פאשיסםישע די אין דיקםאסורען די מים זאםור

 סארגעשלאגען דעלעגאםעז ברנדישע די האבען יער,
riV אנםײסאשיסםישער דער פמ ורדיסצונעמען n p ri 

דיקסאםור ססאליניסםישע די פארדאמם װאם זאץ *עם

רוםלאנד. װעגעז
בוג־ דער געהאלסען. נים האם אייל אלסער׳ס װ.

 ױך האם ״עס דורכגעפאלען. איז אמעגדמענט דישער
 מאסעך די אז״ באאבאכטער, איץ שרײבט געםילט׳/

 אױך דערשאסעז ד״אט רוסלאגד סאװעט אין עקזעקוציע
 הערצער די אין רעזשים סאװעטען צום סימפאטיע די
 סימפא־ סריער האבען וואס ארבײטער׳/ מיליאנען פון

לאנד... סאװעטען מיט׳ן םיזירט
ם׳/ סץ דיקמאטור געגען חסני ״י

 שוין װי אבער, איז רוסלאנד װעגען פונקט דער
 שטרייס ערנסטער אײנציגער דער כמעט געװען געזאגט,

 פונקטען איבעריגע די רעזאלוציע. דער אין פוגקט
אײנשטימיג. געווארען אנגענומען זײנען

פא־ און דיקטאטור פון לענדער װעגען רײדענדיג
רעזאלוציע: די זאגט שיזם,

 ®ח ארבײטער און פויערים פון באזײטיגען ״דאס
 יוזםנים־ פון סיסטעמען די מלוכה, דער אויף אײנפלוס

 דעמאקראטיע״ ״געםירםער און טאטאליזם ד״ערשאםט,
 פאלי• די לעזען צו באװיזען ניט ערגעץ אין האבען
 װי פונקם שוועריגקײםען, װירםשאםטלאכע און טישע

 1ואסע פון לאזונג דער אוין באוױקען נישט עס 1ס׳חעלע
 ארויס במילא רוםען װעלכע אנטיסעמיטיזם, און האם

 עקספלואטא• גרעםערע א אח כאאס גרעסערען א בלויז
םארגען/ מיט׳ן אומזיכערקײט נויט, ציע,

 דער םעסט שםעלט אומשמענדען דאזיגע די אין
קלאס. ארבײטער פוילישער
 פון לאגער ארבײטער דעם מיט אים ס׳בינדען ״אז

 קאמף אין ברודערשאםם פון םעדים וועלט גאנצער דער
נאציאנאליזם; און פאשיזם געגען

 טון דיט דעד אויף אנםשלאסען שםײם ער ״אז
;דעמאקראטיע

 סאשיסםישע סח בלאק עקזיםטירענדער דער ״אז
 װיל בראש יא#אן ארץ איטאליע דײםשלאנד, מיט מלוכות

 זײגען װאם מלוכות, םון בלאק א אנםקעגעגשטעלען
 #ראוואקאםארי־ דער צו מאכען צו סוף א אנטשלאסען

 דער — םלחםזדהעצער דערמאנטע רי םון פאליםיק שער
 זיד זאל פױלען אז װיל, קלאס ארבייםער פוילישער

;בלאק דאזיגען דעם אין באטייליגען
איבערבוי, תיכם׳דיגעז א האבען דארף פוילעץ ״אז

 ךי פון באדערמענישען די אגםשפרעכען זאל וואס
שיכםען; ארבייםעגדיגע

 םרײהײט סולע * דעראבערעז װילעז מאסעז די ״אז
 ארבײמער ®ח רעגירוגג א און פאלק ארבייטעגדיגען םון
׳ ;פויערים און

 פוי־ דער מיט צוזאמען קלאם ארבײטער דער *אז
 זױן אפשטיץ גיט װעלען ®וילען אין ערעךבאװעגוגג

 טיגף־ דעמאקראטיע, טולע אײגםירען צוריק םאר קאמף
 דיק־ איצםיגע די אטשאםעז פאר איז וואל־רעכם פאכיגע
םאראײגען; ארן קליקעם סיז טאםור

 ערלאכע נײע, םאדערט קלאם ארבייטער דער ״אז
 רעפרע־ װירםשאםטלאכע אח פאליםישע אלע צו װאלען

 #רעכם קאאליציע םולע קערפערשאםםען, זענםאםױוע
 ביר־ פולע און פארזאמלונגען און פרעסע פוץ םרייהייס

 אונ־ אהן מלוכח דער פח בירגער אלע פאר גער־רעכט
 איבער- און רעליגיע נאציאנאליטעט, סרן םערש^

̂ ;צײגוגג
 דעמא־ סולע פײלעז איז אײנםירעז צוריק ״דאס

 אר־ ®ח קאמף אין פאראריס שריט א זײן וועט קראטיע
 אלע. םאר ארבײט איז ברויט שלום, םאר קלאס בײטער

םאציאליזם/ סאר׳ן קאמף אין

איחזדרקכמ♦ פ«ר קאםח «ום תף שטארקער א
 זיד קאגװענשאן די האם געבים פאליםישען אוים׳ץ

 אלגעםײנע אץ פח אעעמעז דאס מיט באגוגענט ניס
 און סאשיזם געגען את דעמאקראטיע פאר רעזאלוציע

 אײנשםימיג אויד האבען דעלעגאטען די אנםיסעמיםיזם.
 אידען דזנר װעגען רעזאלוציע םםעציעלע א גוטגעהײסען

ױילן. אין אנםיסעםיטיזם און פראגע
:זאגט רעזאלרציע די

 נא- TVT איז אונםערדדיקונג גאציאנאלע ״יעדע
 ביר• n אפשאםעז רױל װאס אגיםאציע, ציאמןליסטישע

 און דערנידזנריגען און גלײכבארעכטיגרנג גערלאכע
 ראסע, אפשטאם, זײער צרליב איז נישס רדעמען ען רודם

 דעד םיס םחירזו אין אח רעליגיע *דער סתיאנאליםעט
 װעלכע באװענוג^ *רבײטער דער םון גרינד־עםיק

תג פולן די ציל אלם זיד שםעלם םיג מחננ  פוך גלייג
מענשעז. ארבייסם אלע

עיסעפאפר די פון קאסנדעס זעקסםער ^דער לעןנ
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װארט׳ דאס געװארען איז אלאניזירונג

 נישם־קאמוניסםישע די װעלכעם םיט
ד פראנצױזישע די םון םירער ױי  ס

 םאקטיק די כאראקםעריזירען ױניאנס
 צו קאמוניסטען םראנצױזישע די טון

 ארי אומפארטײאישע די פארװאנדלען
אפאראטען אין סינדיקאטען בייטער

פארםײ• קאמוניסטישער דער פוז
קאלאניזאציע״... .אינערליבע הײסם דאם

 אין זיים פארבײ איז יאר אנדערהאלבען עו־שט
י געווארעז אויםגעשםעלט ווידער איז םראנקױיך  י

באװעגונג. טרייד־ױביאניסםישער דער פון איינהײט
קאנ־ געמיינזאמען אוים׳ן איז 1936 פון מערץ אין

י םיז םאראייױגונג דאזיגע די םולוז אין גדעס  ביי י
םארגעקומען. צענטראלעס צוױי עקזיסטירענדע דעמאלט
 ארבײםער ״אלגעמײנע אלטע די — דיט איין פון

 ד׳אם וואם בראש, זשוהא לעאן םים האנםעדעראציע״
 וואס און סערהיים, גרױסע די פארגעשםעלם זיך םים
 אוםפארםייאישעז, םון פריגציפען די םרײ גענליבען איז

 םת פראגראם דעם ה. ך. םינדיקאליזם, אומאפהענגיגען
 ,קאנםעדע־ די איז דאס ; )1905( אפיען פון קאנגרעס

 איז זי ;(סע־זשע־טע) םראוואי״ די זשעגעראל ךאטיאן
 אם־ גערוםענעם אזױ דעם אין אעעשלאםען געבליבען

 דער םיז אינםערנאציאנאל. געװערקשאםט סטערדאמער
 קאנ- ארבייט אלגעפײנע ,אוניםארע ךי זײט: אגדער

 יעם איז אנגעשלאסען מינדערהײם, א פעדעראציע״,
 אבסאלדס און אינםערגאציאגאל געװערקשאםם םאסקווער
פאר־ קאמוגיםםישער פראנצויזישער דער םון אפהעגגיג

, (ארסע־זשע־םע). םײ
 »יז טולוז אין קאנגרעם םאראייניגונגם דעם אויף

 די און פראגראם דער געוזארען אנגענוםעז פאקםיש
 אזױ קאנםעדעראציע. אומפארטייאישער דער םון פאקטיק

 רעפרעזענםירם האבעז װאם שטימעז, 6508 פיט איז ב. *.
ן םים  1031( שםימען 2411 געגען םינדיקאםען, 2569 ד

 אום־ אבסאלוטע די געװאדען באשלאםעז םיגדיקאטעז),
 באוועגונג טוײיד־יוגיאגיםםישער דער pc אפהענגיגקייט

 באשלאסען איז עם פארםײ; פאליםישער יעדער סון
 איעצײטיג זײן נישט קען סען אז דערםים, געזוארען

 פארטײ פאליטעשער א םון פערזענליכקײם םירענדע א
 אנ־ אז און װ•) א• אמ •P <נ• פון מיםגליד ■(דעפוםאט,

באװענוע. םיגדיקאליםטישער דער אין םירער
 םארטײ; פאליםישער יעדער םון אומאפהענגיגקײם

 אן אנשלוס ;רעגירונג יעדער םון אומאפהעגגיגקײם
 געװערקשאםם־ פאריזער) (איצט אםםסערדאמער דעם

 גרוגם די געװען זײנען דאס — איגםערנאציאנאל, ליכעז
פאחדיניגוגג. דער םת •ריטדפען

 אונםער־ זיד האבעז םינדיקאםען קאםוגיסטישע די
אלד אין םערהיים די באשלוםען. דאזיגע די נעװארפען

 שאװינחם נאציאנאלעז יעדען פאראורטײלט פאראײנען
 די צו פײנםלאד און שעדלאך אלס אנטיסעמיטיזם און

 איס שםעםפלעגדיג קלאם, ארבײטער פון *יגטערעםען ־־
 צוגרײםתג א אלס און רעאקציע פון אויםדרוק אז *לס

is דעד םון שטרעבונגען םרײהײםם די דערשםיסעז 
געעזלשאםט.

 קאםײ צענםראל די באאױפםראגם קאגגרעס ״דעד
 ברודער־ארגאניזאציעס די םיט צתאםען זאל זי א« *יע,

 װעוען װעגען קאםפאניע אויפקלערונגם ברײטע א פירען
אנםיםעמיםמם. און שאװיניזם «ון

 שםחר זײן אין אז פעםם, שםעלם קאנגרעס .דער
 קײ׳םעז קאייםאליםםישע די פון באםרײען צו זיך בוגג
 װעט פוילען, סאציאליסםיש א פאר קאמף זײן אין און

 «לע םיט םאלידאר גײן קלאם ארבײסער פױלישער דןד
 אוז נאציע פון ײדשרעאתט אהן יױלען םון

י רעליגיע״.
מרסײען. *רבײפהןר םון װאחל־זיגען גרדפע ירײ

 אינטערמד אױםןץ האבעז װאכען 4 לענםע די
 זיגעז װאהל נרױםע דדײ םארצ״מגם געבים ידאנאלען

 :לענדעד פאדשײדענע דדײ אין נארםײעז ארבײסער «ון
 נארװעגיע אין אױםםראליע, פון .קאסאנוועלםה״ דער איז

ענגלאנד. איז
 םיר איז ויטמראליעא אין זיג גתיםען דעם וזעמן

 w מנוג דא איז היינט שרײמן. צו אױםמנקוטען
a צוליב דאס ן, n חגדאל«מפ אין מחון; 

דארס אויך *ז דעם, בײ עס האלט סעגאט און
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 פאר־ דער אץ קאמוניםטען די פס םאקןםיק דטר (צו
גשופרקשאפםס־באװגעונג) אײניגטער

יארבלום מ. פון

 — לאקאלע און צענטראלע — אינסםאגצעז אנפירענדע
נישם־קאמוניסטען. די באקומען האבען

 18 םיס ה. ד. ,1936 מערץ אין געױען איז דאס
 האם קאנםעדעראציע פאראייניגטע די ציריק. חדשים

םיםגלידער. מיליאן א געציילט
םאלקם־פראנט, םמ נצוזון דער געקומען איז עס

 גע־ האם ארגאניזאציע םינדיקאליםםישע די וועלכעז אין
 רעגירוע די געקומען איז עס ;ראליע גרויסע א שפילם

 םאציאלע נײע די געקומען דעען עס ;בלום לעאן םון
 דורך געווארען אויסגעארבײט דינען װעלכע געזעצען

 אלגעםײנער דער םים צוזאמענארבייט אין רעגירוע דער
קאנםעדעראציע• ארבייט

פץ משד אין געװען: איז רעזולםאט דער און
 סון געװאקסעז מיטגלידער צאל די איז יאר א בעיד

םיליאן.״ םינף אויף מיליאן א
 מאם געוױםער א אין ;װאוקם שנעלער א איז דאם

 םרא־ אהן װיםען, אהן פענשען םרישע נארמאל. נישם
ערציהוע. סיגדיקאלער אהן ערפארונג, אהן דיציע,

 TP שטארק גאנץ זיך, םארשטײט האט, דאס אמ
 װעלכע וגיססעז,אמק די סינייימלחם. דעפ אײנםלוסס

 אלע אנגענוםעז קאמרעס פאראייניגועס דעם אויף האבען
 (נישט־קאםונים־ נישט־קאםוניםםעז די טמ פאדערונגעז

רײנע אוםפארםײאישע, סאציאליסםען, הײםט: טען
 האבעז ),jc m אנארכיםטען צאל א אױך םיגדיקאליםטעז,

 דעם אויסנוצען בולם, גאנץ נאר לאנגזאם, אנגעהױבען
 םים־ דערםארענע נישט פרישע, די וואם פאקם,

 אםםמאל געשטימםע, ,לינק״ גאנץ געװען דיגען גלידער
 קאטםס־ די אין אװ םאדערוגגען די אין עקםםרעם, גאנץ

 בא־ איז באמערקט תיכף דאס האט מען װי מעטאדעז,
 רע־ די אויו װעלכע םון שריםען, םאקםישע שםיטטע

 TP איבעריג געווען גישט איז בלום לעאז םת גירונג
גײסטערם.
 םראפא־ אינםענסיװע פירען אנגעהױבען האט מען

 די סינדיקאםעז די אין פארשטארקען םאר גאנדע
 האם פען און פארםײ קאמוגיסםישער דער םון השפעה

 קא־ ארײנפירעז םער וואם באמיט זיך װאלען נײע בײ
 באזײםיגען און אינסםאנצען אנםירענדע די אין מוניםטען

 זיד גארגישט אין האבען די הגם גישם־קאמוניסטען, די
סינדיקאםלן. די מים אנגעפירם גום האבען פאחינדיגט,

 געשאםעז םאבריקען די אין האבען קאמוניסטען די
מלען״ םימפאםחײ און קאפוניםטישע (קאםערלאד) ״

ארבײטער. די צו אריבער רעגירומ םעדעראלע די זאל
 םאר־ פארטײ ארבײםער די האם נארװעגיע אין
u א צײכענם p וואלען פוניציפאלע די אין זיג גרויםען 

 הויפם דער אין שסעדםלאד. און שםעדם 747 םון
 ױ האם כריםםיאגיע) (געװעזענע אסלא אין שםאדם,

 52( העלםט א וױ מער געקראגען פארםײ ארבייטער
 ערװײלט און שםימעז אפגעגעבענע אלע םון פראגענם)

 45 — אלחנרםען אלע ®ון מערהײם אבםאלוטע אן
.87 טת

 פריערדיגען דעם אין תאכען װעלכע פאשיסטען, די
 נים איצט האכען םיםגלידער, דרײ געהאט ראט שטאט

גמרםרעםער. אײנגיגען איין קײן ערוױילט
 ערװײלם קאםוניםםען די האבען לאנד איבעח

 לעצטן די אין װי וױיניגעד 35 םיט — ראםמענער 135
װאהלזנז. שםאוט
 איבער׳ז האט פאחדי ײטעראדב םאציאליםםישע די

 ד« אנשטאט ראםמענער 720 םױזענט 5 ערחײלם לאנד
 פון !דאװאוקס s — געה^ס סריער האם זי ודאס 5,101

 שסעגדיגעד, א איז װאוקס דער אז ןןלדערםען* 619
 םריעדדיגע די אין אויך װאס דעם, פח זען םען קען

 ׳ס פארגרעטעו שטארק פארסײ ^בייטער די האט וואהלען
דטםענרא 6401 לטידדיע — פםאשדעסרעפאדט איר  ז

.3^24 פריערדיגע די אנשטאט
לײ■ די האס דג איצםיגעז איר פון רעזולטאס אלם

ײ כאד ט  r 180» םערהײם קלארע א נאוװדעגיע םוץ וןו
פוגיציפאלי־ 63 נאד אין .שטעוטלאך 16 און שסעדט

 בא־ זײ פלעגעז ,צעלען״ דאזיגע די דורך און רענדע,
געווערקשאםטען. די פארטייאיש אײנםלוסען

 גרויסע ארגאניזאציעס, םינדיקאלע גרויסע אייניגע
 םאר־ די אין ד״אבעז װעלכע פאראייגיגועען, לאקאלע

 םער־ נישט־קאמוגיסםישע א געהאט פריער וואלםונגען
 באקוםען שוין צוזאמענפארען פרישע די בײ האבען הײט,

מערהײם. קאמוניסטישע א
 דעם אין געםילם דאס זיך האם בולם באזונדער
 שםעם). שננ׳ישע און (פאריז סעין פון דעפארםמענם

 זיך אין אנםהאלט וואם דעפארטמענט, דאזיגער דער
 אין און סאציאלען אין ראלע גרויסע א שפילט פאריז,

 רעגײ דער צו באציהונג דער אין ;לעבען פאליםישען
 שפאניען, םון םראגע דער אין — בלום לעאן פון רונג

 ךי אנגענומען פאראײניגונג פאריזער די האט ב., צ.
שטעלונג. קאמוניםטישע

 *ו זין אנגעהויבען האבען געװערקשאםםען רייה א
 אן אױף םיסטעמאטיש, װי זעהענדיג כאאומרוהיגען,
 נישט־קאמונים־ די מען באזײםיגם אוםן ארגאניזירםען

קאמוניסםען. מיט די םארבײט םען און םירער םישע
 נו און •ראםעסםירען צו אעעהויבען האם מען
 אריעפירען םון באנײאונג דאזיגער דער געגען שרייבען
טרײד־ױניאנס. די אין פאליטיק

 פאתואל- העבםטע (די בױרא קאנםעדעראלע דאס
 אגהױב אין שױן האט קאנםעדעראציע) דער םון םונג
 אנגעשלאסעמ אלע צו צירקולאר א געשיקם יאר היי פון

 רו• םאראײניגועען, דעפארטאמעגםאלע את פעדעראציעם
 •־on דער און אײגיגעג דער שאיען צו נישט פענדיג
 אױפ־ האם ביורא דאס ;באװעגונג דער אין שאפם

 די אויפלעבען םת סכנה דער אויף געמאכט מערקזאם
 די 1א געבעטען, האם אין טענדעטנעז״ ״פאליטישע

 אץ װערען געמאכם זאלען פאסםענס אלע אויף וואהלען
 0א אמ ערנסט םולער לאיאליםעם, קלארקײט, פולער

 t.מאגעװדעז שום קײן
געהאל־ חאם װיעיג האט ווענדוע דאזיגע די נאר

מ־ וױיטער איז ,קאלאגיזירונג״ קאמוניםטישע זײ פען.
___ ערסאלג. םיט און גאנגעז,
 עיןס־קאנפעחד (די פירער נישט־קאמוױםםישע די

 א״מ באשלאסען ענדליך האבען זײ) רופט מען װי ראלע,
 (עקס־ םירער קאםוניסםישע די געגען קאמף אין ארוים

אוניםארע).
 צפיז דער םוץ סעקרעםאר הױפם דימולען״ זשאחש

 nwupr א מים ארױם איז פאראײניגונג, דעפארםאמענם
 ,סיר װאבענשריפם םינדיקאליסםישען דעם אין ארםיקעל

טעג־ נישם־קאםוניםםישע די םארםײריגט יואס דיקא״,
. דענץ.

 וױל דימולען, שרייבט פארטײ, קאמוניםטישע ״ד•
אלי שםעלעז. אלע הענם, אירע אין פארכאפען אלעם

זײ באשםעםיגען געווערקשאפםען די און פמקציעם.

 די םת העלפם א פונקם ארבײםער די האבען םעםען
ראםמעגער.

 דאם פארטײ לײגאר די האט ענגלאנד אין אויך
 «ז געבימ אויםץ זיג פאליםישען איר פארצײכענם מאל

 1טי שטאדט־רעגירונג דער אק װאהלעז. מוניציפאלע
 באיי 28 םון באשםײט װאט לאנדאן. מעםראפאליטאן

 א האבעז איצט פארםײ ארבײםער די װעט קאונסילם,
 ייז דאם קאונסילם. כארא 17 גאנצע אין מאיאריםעם

ם אין האט פארטײ די װאם מאיארממם חנר וווץ א  ת
 םאגיאלים- צאל די קאונםי. לאנדאנער ®ץ קאונםיל

 פארגחד איצם זיך האט לאנדאן אין קאונםילמען םישע
 איז 778 דערגרײכם צאהל זײער M גאנצע אויף סערם

לאנדאן. פון באראס 28 די
קאוגסילמאן. אײן רוױילטע האבען קאמוניסםען די

 ייז םארגעקומעו האיילמ די זײנען לאבדאן אויםעד
 • לײבאי דער פון זיג דער און שםעדם פראװיעיעלע 128

 זיי עם וױ נרעםערער פיל א געװען דאן-ם איז פארםײ
 WUP ארבײטער די געוזארען. באריכטעם איצם ביז

 שםאײי די אין מערהײ׳ם אבסאלוסע is געװאונען איצט
 טאל.בדיס ױו שטעדט וױכםיגע אזלעבע םון חנגירתגען

 PB שילדם סאוטה קאװענטרי, עד&אנטאן, שזיםילד,
 עעלאני אין שםעדס גרעםזנרע 130 די םון וחדוואוד.

u^• די װעט p ץיי םערהייס א האבען איצט פארטיי  א
 שטעחי אנדעחנ 27 אין 37 גאנצע פון צזאטשטאדט־ד

מ םים אפ&או םיחשאן א אין רעגיחנג די זי האט לינ . 
לימראלעז״•

13 ט י י ז ----------—------------> 1 937 ׳דעצ.
 האבען (מרװאלםוגגען גישט־קאמוגיסטעשע די וואס *לץ

 װען נאר #גישם סארוואורםען שום r? מאכעז געםאן,
 שטע־ פארוואלטוגג, נייער » סמ וואלען די צו קומט עס
 אויס- ליסםע, קאמוניסטישע א ארויכ פלוצים זיי לען

 ״צעלען״ קאמוניסטישע די דורך געהײם אין געשטעלט
פאבריקען... יד יןא

 םילען דימולען׳ שרייבט דעפארטמענט, צפמ אין״
 םאקםיק איעציגע אייז בלױז געבליבען איז עס אז פיר,

 קאמף. אסענער אן איז דאס ;געםאר איצטיגער דער ביי
 זעלבען דעם אנווענדען אונז וױל מען אויב בעסער,
 הענם, די אין וואסען מיט םארקומען זאל דאס םיםעל,

קאמף״. א אהן סאלען צו איידער קאמף, םולען יןא
 די ;דימולען םאראויס זעט שפאלטוגג קיין נישט

 םאץ; קענען גארנישם וועלען באדיםיגט ווערען װאס
די סארגיכטונג, די :געסאר אנדער אז פאראן איז עם

 קא־י דער דורך סינדיקאליזם pc ,זעלבסט־פארגיכטוגג״
 װערען וועם זי ווען דעמאלט פארםײ מוניסטישער

גורל.., איר איז דאס ורי אויסגעשעפם,
 נאמען אין זשוהא, לעאן האט ױלי טען2 דעם

 צירקד א אדרעסירט װידער בױרא, קאגםעדעראלען םון
 צו גישם אויספאדערוגג אז מיט סעקציעט אלע צו לאר

 געװען איז װאס טענדענצען, pc קאמף דעם באנייען
באוועגונג. דער פאר שעדליך אזוי

 קען צירקולאר, דער םרעגט סיבות^ װעלכע ״דורך
 םאראגטווארטליכע צװישעץ קאמף א װערען בארעכטיגט

 דער פאסטענס? אנםירעגדע פארכאםען פאר חברים
 אויסשליסען דאס דין װעט קאמף אזא פון ױצא פועל

pc מאל קיץ האבען װעלכע מענשען׳ קאמף־םאסםעגס די 
 און םארדינסטען דיערע האבען צו אױפגעהערט נישט

 ארבײט־ אלגעמיינער דער צו צוגעבונדעגקײט װעמעס
 אויס־ דורן־ נישט סעסם. געװען איז קאנסעדעראציע

 סארשטארקען מיר װעלען צוױיםען דעם אײנער שליסען
קאנפעדעראציע׳/ אונזער

 אריינ־ פארטייאישער דער אויף רמז א סוף צום אמ
 באזײטיגען דארף ״מען סינדיקאטען: די אין מישונג

 קומען, נישט זאל זי וואנען םון השםעה, אױסערליכע די
 אום־ דיען צו דראהט וואס פראקטיק באהאלטענע יעדע

אוגז׳/ צװישען צוטרוי
? געװירקט צירקולאר םרישער דאזיגער דער האט צו

נישט. אז אויס, װייזט עס
 בױרא, קאנםעדעראלען pc מיטגליד בעלין, רענע

 אלגע־ דער pם פירער אינטעליגענטסםע די פון אײנער
 דעם גאד באלד האט קאנםעדעראציע ארבײטער מײנער

 װיר־ דער איבער סםקות זיינע אויסגעדריקט צידקולאר
 איז מײנוגג, זיץ לויט אינםערוועגץ. זשוהא׳ס pc קוגג
 מא־ קאמוניסטישע די דערגאנגעץ. וױיט צו שוין מען

 דעם רואינירען צו דראהען בעלין, ערקלערט נעדורעס,
 װע־ סינדיקאליזם״. סון כח מאטעריעלען און מאראלען

 מעז זאל בעסער שוױיגען; נישט מעז טאר דעם גען
 נארעץ נישם קייגעם אםען, און קלאר אמת דעם זאגעז

װערטער- מים
 קאנםראל אונטער׳ן םאלען סינדיקאטעז די ״לאזען

 םאר־ די אקצעפטירען הייסט םארםיי, פאליטישער א סון
באוועגוסנ״^ אוגזער סון וצרטײלונג

 די געהאלפען; נישט האם צירקולאר דער ׳נײן
 האם םיגדיקאטען די אין םראפאגאנדע קאמוניסטישע

א pא געפירם וױיםער זיד  װאו געװארעץ׳ געטאן איז א
 די ימלען, פרישע בײ באזייטיגען, צו מעגליה נאר

 דוירך עקם־קאנםעדעראלע׳ די ד- ד. גים־קאמוניסטען,
 הא־ פאל ערגסטען אין עקם־אתיםארע. קןמוניסטען,

 אין העלםם׳ הייסם דאס •אריםעם, םארלאנגט די מן
זעהר נישם געטאן זיך האט דאס איגסםאנצען. אלע

 םאב* די אין צעלען קאמוניסםישע די דורך — אמעז
מאבילתירונגען. ארן צוגרײטונגען געהײמע דורך ריקען,

 שארף א מיט אתיס װידער איז דימולען זשארזש
 ער קאמתיסםען. די pc טאקםיק דער געגען אתױקעל

 ־pצם אין םאדערוגגען. דיערע אם קאםעגאריש װארםט
 איז סעקרעםאר, הויפט איז דימולען װאו דעיארטמענם,

 מים־ םויזענם 70 קנאיע געװען םאחדיניגתג פיידער
 15 בערך P* גים-קאמוביםטישער״ דער אין גלידער
 די ;קאבםעדעראציע קאמוניםםישער דער אין סייזעגט
 180 קאסע דער אין זיך םים מיםגעבראכם האם עדשסע
 םים םראגק, םויזענט 5 — צדוײטע די סראגק, סױזענס
 זעלבע די פארלאגגען איצם pא דערצו. חובות גזיױסע

 בײ •ראצעבם 50 צםודדעיארםמענט סמ קןפוניסטעז
םארקומען. װעלען װאס וואלעז נעקסטע יי

 ״קאלא־ י1 געלוגגצן די איז עס וױיל ? פארװאם
 מיט־ נײע חדך צעלען, קאםיױסםישע דדרך ניזירעז״
 שײכות שום קײן סנצמעעל ביז האבען װאס גלידזד

ן7םיגדיקאליזם צדם געזזאס נישגז מ ̂ין ^ אנםײל שום ק

 די םון ענםװיקלען אין און בויען אין גענומען גישם
ארגאניזאציעס?... סינדיקאלע

 די אין צעלען קאמוניסטישע די סון אנטװיקלונג די
 פארטיי סאציאליסםישע די באאײגפלוסט האט םאבריקען

 )אמת ״אמיקאלען׳/ אירע ׳גרופען אירע אויך שאסען צו
 אריין נישט זיך מישען ״אמיקאלען״ סאציאליסםישע די

 װירקען צו נישט זיך באמיהען לעבען׳ סינדיקאלען אין
 נאך נײטראל. אבסאלוט זיך האלטען ײאלען, תעבש

 צו געהערען װאס םירער׳ סינדיקאליסטישע די מער׳
 שום קיין נישט פארנעמען פארטיי, סאציאליסטישער דער

 אין נישט — פאסטענס פאליטישע פאראנטװארטליכע
פארלאמענט. אין נישט פארטיי, דער

 מיט־ און דעפוטאטען קאמוניסטישע סך א דאגעגען
 פארטיי דער פון אינסטאנצען אנפירענדע פון גלידער
 ארגאניזאציעס, םינדיקאלע גרויסע פון בראש שטײען

 פאראײניגונגס־קאנ־ פון רעזאלוציע דער טראץ דאס און
 אייג־ םארנעמען צו פארװערט װעלכער טרלוז, אין גרעם

שטעלעס. דאפעלטע די צײטיג
 סא־ און ״צעלען״ קאמוגיסטישע pc עקזיסטענץ די

 זיך האלםען לעצטע די הגם ״אמיקאלען׳/ ציאליסטישע
 טעטיגקײט, סינדיקאלער דער צר נײטראל פאליטיש

 ברענ־ צו ״צעלען׳/ די פון טאקטיק דער צוליב דראהט׳
 אין קאמף באגײטעז א צו שפעטער אדער פריהער גען
 דאס שפאלטונג. םרישער א צו ה. ד. סינדיקאטען, די

 נישט גאך איז עס םארשטעהן. צו גום אן מען הויבם
 קאמוניסטען די :מיטלען דעם געגען אנצונעמען שפעט
 אין מערהייט די פארכאםט נישט דערוױיל נאך האבען

קאנפעדעראציע. דער pc איגסטאנצען העכסטע די
קאמי־ ״נאציאנאלען פון זיצוגג לעצטער דער אויף

 איז ארבײט־קאנםעדעראציע אלגעמײנער דער pc טעט״
 לעאן jxm סדר אויפ׳ן געװארען געשטעלט פראגע די

 סכנזז די אונטערגעשטראכען רעדע אןן/זיץ האט זשוהא
 ;אײנפלוסען ״אױסערליכע״ פון םינדיקאליזם דעם פאר
 פא־ בײדע צו ורענדען זיך זאל מעץ אז סאר, שלאגט ער

 דער אין אריינצומישען נישט זיך פארטייען ליםישע
 סיגדיקאליס־ צוױי די אז און טעסיגקײט, סינדיקאלער

 אומפארטיײ פח — (סיגדיקא״ וואכעגשריפטען טישע
 װי ״לא אץ טענדענץ, סאציאליסטישער אמ אישער

 זיד זאלען טענדענץ) קאמוגיסטישער סון — אדווריער״
 פון קאנטראל דער אונטער שריםט איץ אין צוגויפגיםען

קאגפעדעראציע. אלגעמײנער דער
 סאל־ די געווארען אנגענומען אײנשטימיג זײנען עס

פונקטען: דריי געגדע
 אריינ־ זיך װעט בױרא קאנסעדעראלע דאס .1
 ענטשטעהן װעט קאנפליקט א װען מאל יעדעס מישען

;ארגאניזאציעס סיגדיקאלע די אין
םאר־ ביידע צו װעגדען זיך װעם ביורא דאס 2

 pc אומאםהענגיגקײט די רעספעקטירען זאלען זיי טייען
סינדיקאטען; די

 וואכענשריסטען ביידע בעםען װעט בױרא דאס 2
 קאנסעדע־ דער pc ארגאן איין אין זיך צוגויפגיסען

ראציע.
 דאזיגע די פאר געשטימט האבען קאמוגיםטען די

 מאכען נישט צו םרובירט די האבען דערביי ;פונקסען
 םארכאפען צר גישם אסילו טראכטען די אז ;געםאר די
 פארםייאיש*- באאיינםלוסען צו זי אדער באוועגונג, די
 סירער קאמוגיסםישער דער אייגהײט; װילען זיי אז

 װאס די אז אגצוהערען, געגעבען דערביי האם םראשאן
 אונטער־ די סון שפיל דעם מאכען סכגות װעגען רעדען
 אריינסירען אין באשםייען מאנעוורעס װעמעס נעמער

רײען... םינדיקאליסטישע די אין רײבוגגען
 אץ תשובה, העסטיגע א גיט דיםולען זשארזש

 די אויף אינסיגואציעם, דאזיגע די אויף ״סינדיקא״
 די קאםאלאגירען pc pk פארלוימדוגגען׳ pc םעםאדען

 אגענםעץ טראצקיסםען׳ :מיינונגען אגדערע האבען װאס
pc קאסיםאל * x .װ

 ״גאציא־ םץ רעזאלוציע לעצםע די * עגדליך װעם
 קאםוניםטישער דער צו םוף א מאכעז קאםיםעם״ נאלען

באװעגונג? סיגדיקאלער דער אין ,,קאלאניזיתנג״
 עגדליד אפשםעלען םירער קאמוגיםםישע די װעלען

 סינ־ געגיגענדע נישט די *ױםגוצען צו טאקםיק דיער
 אגגעקר גײע די pc ערפארוגג p» ערציהוגג דיקאלע

 באאײנםלוסען לײכם זיד לאזען װאס מיםגלידער מענע
ק; עקסםרעם אױף  צו אויםהערען זײ װעלען pk אנ

 םאר־ װעלכע םירעת קאמוניססישע נישם די באזײטיגען
 ארגא־ די מים באםרידיגונג אלגעםײגער דער צו װאלטען

 ? קאמוניסטען כשר׳ע םיט די םארבײםען אוץ ניזאציעס״
 קאםבינאציעס ״געהײמע״ דורך אױםחערען די װעלען

םינדיקאםען? די פארכאיען צעלען זײ אין
pc חאנדלונג װײםערדיגער דער pc קאםונים- די

 בא־ סינדיקאלער דער םון גורל דער אפהענגיג איז טען
 סינ־ די ניט־קאמוניסטען, די פראנקרייך. אין װעגונג

 שום קײן צו דערלאזען נישט װילען וואס דיקאליסטען,
 בא־ טרייד־ױניאניסטישער דער אין השפעה פאליטישער

 סינדײ דער אז דערלאזען נישט װילען װעלכע װעגונג,
 פארטײ, א פון איגסטרומענט אן װערען זאל קאליזם

 םאזיציעס זײערע פארטיידיגען צו אנטשלאסען זײנען
 דראהט קאמף אינערליכער דער און ;ענערגיש גאנץ

 pc כח מאטעריעלען און מאראלען דעם אפצושװאכען
באװעגוגג..* דער

פארשטעהן? פירער קאמוניסטישע די דאס װעלען
 קלארע א געבען צר שװער איז פראגע דער אויף

 אפ זיך גיבען קאמוביסטען פראנצויזישע די תשובה.
 פאשיזם פון געפארען די איבער וחשבון דין גענויעם א

 כדי פשרות װייט־געהענדע אומגעהייער מאכען זיי און
 פאר־ דעם ה. ד. פאלקס־פראנט, דעם אױפצוהאלטען

 דעמא־ דער מיט ארבייטערשאפט דער פון כח אייניגטען
 ארױם זײ צײגען צײט זעלבער דער אין נאר קראטיע;

 וױ אץ אומעטום פארכאפען צו דראגג סיבערישען א
 פארלאמעגם, אין — פאזיציעס אײניגע שנעלסטען אם
 אומפאר־ אלע אין שטאט־ראטען, די אין סענאט, אין

 אין אױך ׳זיך פארשטעהט און, באװעגונגען טייאישע
 זיך מיט שטעלט װעלכע באװעגונג׳ סינדיקאלער דער
 פאליטײ און סאציאלען אין פאקםאר מעכטיגען א פאר
קאמף. שען

װעל־ װיסען צו לייכט אזוי נישט איז דעריבער און
 קאםו־ די פץ טאקטיק וױיטערדיגע די זײן װעט בע

באװעגונג. געװערקשאםטליכער דער אין ניסטען
 pc װידערשטאנד העםטיגער דער אז זיץ׳ קען עס

 שסאלטוגג א םאר מורא דער און ניט־קאמוניסטען די
 קאםו״ די אריף װירקוגג ערגםטע אן האבען דאך זאל

ניסטען.

 I וועםק 109 שאפ, ר. pא ס. pc ארבייטער די מיר,
 דריקען שאפ־מיטיגג^ א ביי םאחאמעלט סטריט, םע27

 שאס־טשערטאן, אונזער צױ אנערקענונג אונזער אוים
 1י4 ארבײם איבערגעבענער דץ סאר ראוױגםקי, x ברודער

 ראװינסקי ברודער פרעזעגטירען מיר שאפ. אין אונז בײ
 זאל ער אים וױנשעז pא ריםם־וואםש גאלדענעם א מים
 דער אין סארזעמז אױך pא געזונטערהײט םראגען עס

 װאויל צרם ארבײם איבערגעבענע גוטע, זיין צוקונסם
שא■. אתזער pc בעסטען pא

fe סעיט• סעם סוקס, חשאזעף סםאקמאן, העררי

ר 8 ע לינ ענ רי ע ה8י פ  8 פון נ
ס ענ ר ד , ױ8פ ענ מ ל י

 זייער איז ״גערעכטיגקײט״ דער אין פלאץ דער הגם
 די געבען מיר זאלט איר אז אייך איך בעט באשרענקט,

 דער פון ברידער מײנע אייך, באדאנקען צו געלעגענהייט
 ם*ר דרעסמאכער, 22 לאקאל פון באארד עקזעקוטיװ

 געשיקס און צוגעטיילט מיר האט איר וואס כבוד דעם
 שולע וואם ױבילעאום, ־יאריגען60 םיין צו פארטרעטער

 םעםיגקיים מיין צוליב געםאכט האם ריגג ארבייטער 7
שולע. דער םון םארוואלטער אלס

באגריםונג, דער םאר זימערמאן ברודער דאנק איך
 .םםעם־ ברודער באדאנק איך צוגעשיקם. האט ער וואם

 J גאםען אין באגריםומ *ח רעדע גוטער דער םאר פלער
צ אישע־ יאנקעל ברודער דאנק איך יוניאן. אונזער פון / 

 ׳ ברודער באדאנק איך באגריםונג. זיץ פאר לעװסקי
 דאנק איך מינקאף. j םריינט םיין דאנק איר םקאלניק.

 ױגיאן, מײן איר׳ וואם מתנה, דער סאר אלעמען אײך
 אװעקגעשענקם דאס האב איך װאם געגעבען, םיר האט
 םייז און נאמען םיין אין אייד דאנק איך שולע. דער

גאםען. קיגדער׳ס אמ םרוי׳ם
 באאםםע אונזערע וױ זעהן שונאים ׳אוגזערע זאלען

 אץ מענשען הערצער, זדידעלע םיט פענשען זיינען
 אויפג»מ זײער װאם םענשען, וואדט; סון זין םולען

u ניט איז p עןן זײ װאס אױף ארבײט די םאן צו  ד
 אונ* פארגעניגעז געבען צו זוכען זײ גאר אגגעשטעלט,

קענען. די וואס אלעם םים דרעםמאכער זערע
אונ־ לעבען זאל :אוים איד שרײ שטאלץ םים און

!ױניאן זער
| ; גרום. הארציגעז מיט

^ ן ע ה ט י י נ י נ ז ן I* ר
דרעםמאכער. יאריקער 60 א

.4392 נומער לעדזשער



4 ט זײ 14

נשמה די זיך פון יאגט מען װי
נעה! פראצעװע, הארעװע, עה!

 יאר הונדערם װי םער שוין
מור, םהאמאס זינם סארבײ זיינען
בא־ האם פאעט, ענגלישער דער

 נײםארין דער םון גורל דעם וױינט
 ״די ליד בארימטער זײן אין •

 לאנגע די באוױינם ער העמד״.
ארים־ שוידערליכע די פראצע, שװערע די שםונדען,

העמדער־נײערין, דער פון האםנונגםלאזיגקײם און קיים
 ״די שצאבעם און כאטע ארעמער איר אין זיצם זי װי

די און זוים דעם— זוים דעם מערליע, דעם און באנד
באנד״. דעם םערליע
איבערגעקערט. דאן זײם זיך האם װעלט גאגצע די
 רעוואלױ פארשוואונדן. און אויםגעקומען זיינען םלוכות

 םון לעבען אינדוסטריעלען און פאליםישען אין ציעם
 מער ניט זיצם נײםארין די םארגעקומען. זיינען פעלקער

 בלענדם און לעמפעל א םון ליכם בײם חורבה איר אין
 בײם םאדים גאדעל מיט שצאבענדיג אויגען די זיך

 דער מאשיז, דער םון צייט־אלטער אין לעבען מיר האנט.
 םייסעלשער מים רעדער די דרײם מאםאר עלעקטרישער

 זיך גליטשען העמד, איינצעלנע די אנשםאט שנעלקײם.
 העםדער. םוצען םויזענדער םישען באוועגליכע אױף

 װעלכע מלאכות, בעל הונדערםער םארבײ זיו גליטשען
מז  מאכם יעדער און מאשינען בײ זײםען בײדע פיז זי

 די באװעגען אלע ארבייט, דער פון טייל קלײנינקען אײן
 אנהויבען זײ מוזען אלע ריםהם• זעלביגען דעם «ים ייד
 אויםהערען זיי סחעז אלע םינוט. זעלביגער דער ייז
 בלויז איז םלאכה בעל יעדער םינום. זעלביגער דער אין

 םארװעבם וועלכע פאשין, ריזיגער דער אין שרײםעל א
M t לע־ הענם, מענשליכע און רעדלאך שםאלענע צחאמעז 

ע נ ר ע ד  פינ־ און שרייםלאך םלייש, םענשליך און •אםען ■|
י מ ^  דעדי, א אן װילען, א אן גולם םעכםיגען ײין איז |

 און אױםזעהער פון סיגגאל דעם לויט זיד עם באװעגם ^
 קליידער און הויזען און העםדער זיד סון ארוים שפײט

B ענד• אן אז םוף, א אז רעקלאך און
!ניץ ? פאגםאזיע וױםםע א ? איר זאגם וולום, א | ׳4

לעבען, סון ײירקליכקיים די איז דאם חלום, קײן יט1 .
גע־ וועלכע םעקארטי, פלארענס איר באשרײבם עס וױ

 קארעם־ איר אין םאנםשעםםער, אין איצם זיד פמס 2
f t זשורנאל, אםיציעלען ענגלישען אונזער צו •אנדעגץ 

 שרײבם: זי האם אם .חשאסםים״. $
 איך װי גיך אזוי שלאםען... נים איך קען .ביעאכם %

m צוריק בין איד אז פיר, זיד דוכט אויגעז, די צו םאד 
באוועג־ דעם גאכצוהאלםען ײד יאגענדיג פאבריק, איז

בעלם״• ליכלז
 ״געזונםע א לאנקשייר, פון םײדעל א רעדט דאס

 אירע אבער עגגלאנד. *םון אין זאגט םען װי םויד״ ;
 אנגע־ און אפגעבליאקעוועט שייז זײנען אויגען נלױע

 דער שוין איז פנים שײנעם אמאל איר אויף שםרענגט,
 סאלסארד םון קוםם זי םארװעלקם. צװים יוגנםליכער

J םון אײנער נעבעז געטראםעז איר האב איד און f* גרוי־ 
 םאלפארד, פאנםשעםטער. אין פאבייקעז שנײדער 70

s סארםאסט האט ער װאו גריגװאוד, וואלםער םון הײם די 
 םון שוועסםער־שטאם א איז דאל״, דהי אן ׳ילאײ יײז

 סאר רעפוםאציע די איר מים טיילם און סאנסשעסםער
$ n קײז זיד «י האם װאס אפגעלאזענקיים און ארעםקיים 

 סלאמם די וועגען ניט אבער אײראפע. איז נים גלײמז '
רעדען, געװאלט איר סיט איד האב מאגםשעםםער <ון

ע םון ענםוויקלוגג לעצםער דער װעגעז גאר מי  םעמניזז
 דעם ,קאנװײער״, דעם יינדוםטריע-. קלײדער דער *יז

אםעריקע. אין עס רופם מעו וױ בעלם״, ןאשקא.פראד
םעכאניזירם ווערט קלײדעו-פאך

װע־ א ®מ שטאםם זי אז דערצײלמ, םיר האט זי
געאר־ משפחה איר האס דותת־לאסנ פאםיליע. בעד
 םמ אנקוםעז םיט׳ן אלחסונג םיז םילען די אין גײס
 צוזאםענברוך פולשםעגדיגעז דעם און דעפרעםיע דער
 האבען לאגקשײר, אין אינדוסםריע באנװעל דער §ון
 ברײ אירע כדי םאלפארד, וך$2 ארימרגעצױגעז דך זיי

 אין אײזעדגיסערײ דער אין ירבימזען קעגען זאלען דער
— אוגמערגעוחנקסעז וױז !י װען איזם׳ שטאס* יענער
 זײן גז געשזמם ייר חאב (וױך ,yp זעכמז שדץ

 סור אנדערע, טילע סאר וױ איר, טאר איז — אכמז)
 טאנטשעס- פון פאבריקען קלײדעד די יין ארבײם מן

 טון טײך איבלרץ מאג יןדען זי קוטט ןזױ איז •
עןסיינדא עזגוחױאצצ זרסמםאגטשע נאך

ענגלאנד) «ון קפתםאאנדענץ » (לויס
מעקארטי פלארענם פון

 ,גיהינם׳דיגער דער בײ דערפרי אין אזײגער אכם
זאגט. זי װי אליין״, םײװעל דעם פון ערפינדונג
קע־ נים קײנמאל װעל איך אז געדענקט, האב ״איך

 האם — זאך דער אם מיט שנעלקײט אין נאכהאלטען נען
 וואל־ זײ אדער געמוזם, האב איך אבער — געזאגם זי

אנטזאגם״. מיך טען
 םרא־ און בולם איז םעכאניזאציע פאר מורא איר

 זי ציםערט עלטער־זיידעס, אירע װי פונקט דיציאנעל.
 אונמענשליכ־ םעכנישער אומברחמנות׳דיגער דער פאר
 עלםער־זיידעם אירע פראדוקציע. אטאמאטישער פון קײט

 גע־ שפינדעל, מעכאנישער דער געגען געקעמפט האבען
 און ראם רונדער דער געגען שיצען, לויפענדע די גען

 לאמען דיערע טראץ װעב־שטול. אטאמאםישער דער
 מא־ צעשמעםערט האבען זיי װעלכע מיט האמערם, און

 זיך האם און םארבליבען מאשין די דאך איז שינעז,
 וױ־ און םורא איר םראץ איז, אזוי פוגקם פארמערם.
 ענגלישען אין געקומען מעכאניזאציע די דעמױלעז,

פארבלײבען. צו ער־םאוTקלי
נאציאגא־ דער םון ראולערסאן, םרעזידענם אםילו

 ארבײםער, קלײדער און שניידער םון פאראיעיגונג לער
 געווען ױניאן דער םון קאנםערענץ לעצםען בײם איז

 אין צוריקגעהאלטענקייט מיט צוגעבען צו געצוואונגען
 האב איך ווען ציים די געדענק .איך אז... שםימע, דין

 וואלם נעה־מאשין א אםילו וואו שעפער, אין געארבײם
 פראדר ביים ארבײםער. די פון געווארעז געדולדעט נים

 ווע־ געםאכם געםוזם שטאד יעדער האט קליידער צירען
 איך — םארגעזעצט ער האט — אבער האנט. בײם רען
 פרא־ יעדען כםעט זעהן צו גענוג לאנג געלעבם האב
 קליידער, מאכען פון םאר איז עס װעלכעז אין צעס,

 נייען, םרעםען, צו־שניידען, םאשין. דער םון םארכאפט
 און אננעהען, קנעפ און קנאפלעכער בעיסטען, םעלן,
 צעברעקעל־ די םירען צו בעלט״ .קאנוועיער דער איצט

 צום םלאכה בעל אײן םון ארבייט דער םון םיילען טע
ציױיטען״.

בעלט? פראדאקשאז דער איז װאם
 נאמען דער ױאם דאם איז בעלט פראדאקשאן דער

 לױםם וועלכער פאם, ענדלאזער אן איז עס באדיים.
 פארשידענע אין בגדים כםדר םראגם און וואלען אויף

 צו םיידעל־אפערײטאר איין םון גענײ, םון סטאדיען
 מײדעל ערשםער דער םון מאשין בײם צוױיםער. דער

 םון גלייד םחורה צוגעשניטענע די אוועקגעלייגט װערם
 זי נעהם שנעלקײם אוםגלויבליכער מים רום. קאטינג

 ארויף שנעל עם װארםם און סיעם טייל איר צחאםען
 דער צו אװעק עם טראגם װעלכער בעלם, דעם אויף

 צי נייהם ארונםער, עס כאפט וועלכע םיידעל, נעקסטער
 און באשםימט איר םאר איז וואם סיעם, שטיקעל איר

 פאר־ איז זי איידער בעלם. אוים׳ן צוריק עס ווארםט
 צוױי־ די איר אויף שוין וויארם ערשטער, דער מיט םיג
 ארונםער, װידער עם כאפט זי ארבװט. שםיקעל םע

 באװעגונגען מעכאנישע זעלביגע די פונקם דורך מאבט
 ארביים טײל קלײנעם איר וױדער םאכם םריער, וױ
 איר אויף שוין ווארם עם בעלם. אוים׳ן צוריק — און

גארפענט. נייער א
 זי מיד װי אפרו. אן אפשטעל, אן כםדר. אזױ און

 םינום נאד םינוט וואס םאקט דער איז זיין, נים זאל
 םון איינע אפגערוקם גארמענםס, איר צו זיד גליםשעז

 קומען וױיטקיים, געמאםםענער א אויף צוױיטער דער
 װיםענשאםטלידאויםגערעכענ־ א איז מאשיז איר י1 אז

 דער לויט אױםגערעכענט װיסענשאםםליך *ײט, טער
 אירע אנהאלםעז קען סרוי א װעלכער מים שנעלקײם,

 צו םארטיג אום מאכען, דארף זי װאם באוועגונגען,
 ארבײםען איר מאכם אלייז cap ארבײם, םײל איר מאכען
 ױך, םארשפעםיגט אײנע אויב סעמפא. שנעלםםען םים׳ן

 ענ־ פעי איר אין בלומ ניט אן רעזולטאט דער זיד זעט
 קלײדער, גערגעל געםאכםעז גיט דעם אין גאר וועלאפ,

 דעם אין און מאשין. איר אויף אן זיד זאטעלט װאם
 מײדלאד אנדערע די םיז ארבײם!״ .מעהר געשרײ

שסיק. םון אחבײםעז אלע זײ איר. נאד ארבײםעז װאם
 יעדע ליניע. גאנצער דער אױף עס גײט אזױ און

אײנפא־ אז אין פארװאנדעלט — ן־אטײרל די טיז אײנ?

פאבריקען קלײדער
 גויםיגקיים אומפארמײדלאכער דער דורך מאשין כער

 דער־ צו גיס בעלט, םון זיך באװעגען דאס נאכצוהאלטען
 אוועקצר קליידעה געעגדיגטע ניט אגזאמלען זיך לאזען
 און איר הינטער מיידעל דער םון גארמענטס די נעמען

 װערם — מײדלעך אנדערע די צו מלאכה צושטעלען
 דער םון שוײיפעל איינםאכער אן אין םארװאגדעלט זי

מאשין.
״רו־צײט״. דער אין רו קײן נישט

 קליעע אויף ארבײם דער םון צוברעקלען דאס
. מעג• האט בעלט״ ״קאנװעיער דער װעלכעס שטיקלאך,

 בא־ א אין באװיזען בעסטען צום װערט געמאכט, ליך
 הריזען־םאבריקען גרעסטע די םון אײנער װעגען ריכט

 דארס װערט אויםמאכען הויזען פאר די לאנדאן. אין
 מאכס םיילען די םון יעדען חלקים. 22 אויף צעטיילט

 איז ארבײם די אזוי װי אט מלאכה. בעל אנדער אן
 אר־ פארשידענע די םון געמאכם װערם און אײנגעטײלט

 ארבײס די װי צוױיטען, גאכ׳ן אײנער כסדר בײטער
 דעם צוזאמעננעהען בעלט. אוים׳ן די םארבײ זיך רוקט
 ®אקעם די אױסנײען באקעלם, און סטראפ לייניגג, באגד

 אויסגעהען היגטען, םון שטיקלאך די אננעהען םלעפס,
אריינמא־ קגאפלעכער, און קנעםלאך םאר לייסטלעך די

םע־ קעשענע, קליינע די קעשענעס, הינטערשטע די כען
 זײם- די אריינגעהען קראק, דעם טעקען זײטען, די קעז

 אוגםער־ לייניע, הינטערשטע די אויםגעהעז קעשענעס,
 אנ־ קגעפלאך #גאט הינםערשטע די פארגײען סרעסען,

 אגגעהען #נאט הינטערשטען דעם איבערשםעפען געהען,
 די פארבױגצץ געט, דיםען די םארנעהען סטראפס, די

 קאלאשעס די מעסםען נעט, די אויםפרעסען קאלאשעס,
םעקען״ און

 יעדע מיגוטען. דריי דויערם ארבייט טייל יעדע
אפצורוחען. מינוםעז סינף ארבײםער די קריגען שםוגדע

 מעגליכקײט א ארבײטער די געבען צו כדי איז דאס
אגשסרענ־ כםדר׳דיגער דער פוץ אטעם דעם אפצוכאפען

 ירבײ- די האבען אמת׳ען דער אין יאגעניש. און גוגג
 איצוחעז געלעגעגהײם די גים מאל קײן כמעט טער
 אר־ די בלייבען שטענדיג כמעט מינוטען. םינף די אין

שסוגדע, דער דורןי הינםערשטעליג אביסעל בײטער
 צײס דער םץ מיגוםען פיר דוײי, גוצען מחען זיי און
סקעז־ױל. דעם דעריאגען צו

 מינױ צען —־ שוידערט ארן מענשען לעזט — און
לאנטש. פאר ארבײטער ד« קריגען טען

*קאג־ דער איז פראדוקציע, פון שטאנדפונקט םון
 קלייחנר עגגלישער דער אין סיסטעם בעלם״ װעיער

 דעם םון עםישענסי. פאר מיטעל א אייגפאך אינדוסטריע
שענדלינ־ די עם איז אבער שטאגדפוגקט מעגשליכען

 גראד. העכםםען צום דערםירט עקסםלואםאציע סטע
 וראם פאך־קענםגיש אין איגטערעס ברעקעל *עדער

^ אין עקזיסטירט האט רי  געווארען. אפגעשאםט איז ם
 האם מאדע און קינסםלערישקײם בעל־מלאכה׳שאפם,

 נאך וואס שנעלקײם. םון אםגאט צום געװען מקריב מען
 דעם גים גים וועלכע יאגעניש, משוגענע די אם ערגער,

 די מיט קאגקורעגץ דין אין פארצוג קיין םאבריקאגט
 דעם אייגגעםירם שוין זײ האבען אלע וױיל אנדערע,
 די בלויז גיט געװען מקריב האם סיסםעם, זעלביגען

 ארבײםער די פון געזוגט דעם אויך ,נאר םאך־קעגםניש
 אלס ״צו ■ראדוקציע. פארגרעסערםער פון מזבח אויס׳ן

 דעוי אין שלאגײוארם דער געווארען איז דרייסיג״ צו
די־ יאר דרייסיג צו איגדוסטריע. קליידער עגגלישער

 *ד גערװעז די אויסגעארבײט, שוין קערפערס די גען
 גאר־ אוגםער וואלט וראס אנשםרעגגוגג, דער םון סליקט
לעבען־לאג^ א פאר געקלעקם באדיגגוגגען םאלע

 שנעלקײט םון אפגאט דער
 יר די םרעגט —־ דערצו? םאן מיר זאלען וואס

 צרת די םראגע. דער אויף אליין ענםסערט און גיאה
 םים־ בעלם״ ,קאגוועיער דער סון וווך דעם אין גיט איז

 *קאד דער וועלכער מיט שגעלקייט דער אין נאר טעם,
 אױםצר צוועק מיםץ געטריבען, ווערט בעלט״ וועיער

צװייטען. דעם קאנקורירען
אויסגאמן. באדײטומספרלע םאראן זײנעץ עס

ר םון פאבריק די איז די, צװישען װיכםיגםםע די  ת
באלאגגם• סאםײעסי״ האלסעיל *.קאאפעראטיװער

יי__סיז קאנםראלירט און םיגאגסירט פאתדאלםעם,
 קאאיערד די אז נאםירליה עס איז אלײץ, ארבײםער

̂װע ר וױ ביישפיל א זיץ זאלען םאבריקען ט ת  אזזי
םןמיליו װערען באםריבעז קען םיםטעס קאנוױיער

גערעכטיגקײט

\
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באװעגונג ארבײטער דער פון בױער ערשםע די
15 ט

א.
 םאסעך א אן טיר רוםען •באװעגונג״ ״ארבײטער

 ארגיײ טאסעז פאראײנינט װאס אידײע, אן נאוועגונג.
 אידייע צענטראל די ארגאניזאציע. גרויםע א אין טער

 װאס םענשען, די נאר ניט באוױרקט באװעגונג רער ןןפ
 נרויסע אויף םשפיע אויך איז נאר איר, צו באצאנגען

באװעגונג. דער אויםער םענשען םאסען
 באװעגונג ארבײטער דער פון אידײע צענטראל די

צו א) דאסזעלביגע: צענדער אלע אין כםעט, איז,
 גאנצען דעם םיז צעבענס־באדינגונגעז די םארבעסערן

 ארבײמשטונ־ די םארקירצעץ ב) פאלס; ארבײטענדען
 םאטעריע־ דעם אויםהויבען — אלגעםײן אין און ךען,
 ארבײטער־ גרויסע די םון םעטד גײםטיגען און לען

 יעדען איז באװענונג, ארבײטער די האט ד^ך םאסען.
 גע־ און םיזיאנאםיע אײגענע איהר באזונדער, לאנד

 משפיע האם צאנד אײן פון באװעגונג די אםת, מיכטע.
 אבער ל*:ר, אנדערז אן םון באװעגוננ דער אויױ נעװען

 ארבײטער דער םון םילאזאםיע אלגעםײנער דער אין
 אי־ איהר ארײנגעטראגעז לאנד יעדעס האט בא\ועגונג

אנשויאוננ. װעלט איהר דייע,
ב.

 דאס איז עננלאנד אין באוועגונג ארבײטער די
 האאפערא־ איז ױניאניזם טרײד םונ׳ם לאנד קצאםישע

 לאנה ערשטע דאס געװמן איז ענגלאנד װי אזוי טױועז.
ר װאו  אנגעהויבען זיך האם סאםיטאליזם םאדערנער ת

 ״אינדוםטריע־ דער םון אנהויב דעם טיט אנטוויסלען *ו
 וי דאם זעלבסםפארשגמננד^יך, איז רעזואלוציע/ ןלער
 טרײד־ <ןל«סישען דעם םון םוםטער דער זיין אויך זאצ

 ®אלי־ א נעזוען איז דארטען אויך אםת, ױניאניזם.
 *די אלס געשיכטע דער אין באקאנט בא\ועגוגג, טישמ

 ■אר א םון םשך אין #עער באװעגונג״, טשארטיםטישע
 זי איז )1848 ביז 1836 יאר דעם (םון עקזיסטענץ יאר

אונטערנעגאנגען.
 געקױ צושטאנד איז באװעגונג טשארטיםטישע די

 םירער און םעסרעטאר איהר .1836 יאר דעם אין מען
 םשאר־ די ).1800(נעבוירען־־־ לאװעט װ. נעװען איז

 אסציע דורך.פאליטישע דאם געגלויבט, האבעז םיםטעז
 די םון עסספלואטאציע די באפעםםען סענען זײ וועלען

 בא־ איז פראגראם זײער ישאםיטאליםטען. םאתרנע
 רעטרע- גלייכע )1 :פונקטעז םאלגענדע די אין *טאנען

 םאר (אויך שטיםרעכט אלגעטײנע )2 זענםאציע;
שטיםעז )4 ;פארלאמענט יערליכער » )3 ;פרויעז)
באצאט. דורכ׳ז

כםעם, געווען, איז באװעגונג טשארטיםטישע די
 נע^ריײ אםילו האט זי באווענונג. רעװאלוציאנערע א

 רעגירוננ. דער \vm אויםשטאנד באװאםענטעז דיגט
 טרא־ םאסךדעםאנסטראציעם, דורכנעםירט •זזאבען זײ

 אבער לאזונגען. רעװאלוציאנערע םיט םלאקאטען נענדיג
 גע־ אונטערדריקט זי איז עקזיסטענץ, יאר פאר א נאך

 יאלײ חןר פון ארונטער אינגאנצען איז און װאיעז,
 ענגאישע די טאקע זיך האבען דערפאר ארענע. טישער

 טרײד- זייעחג כויעז גענוםעז ברען מעהר םיט ארבײטער
 זיײ זועצכע סאאפעראטיװען, און ארגאניזאציעס ױניאן

 אנדערע אלע םאר םוסטער א געװארעז שפעטער נעז
̂ענדער.

בירענבױם טשה םון

געזרנט דעם אױף אױפפאסוגג געהעריגער דער פיט
 **י-ייײיזוז ^ ארבייםער״ די פון וואוילדין און

װע יד װאם ס<דא *בער י מ ק^עראטי ק ױ ב » 
;אתטעתז!םע פרױואטע די ניט םוען סועז, י
ח̂ב גיט שויז איז בעלם חײער ̂..mvC * ו KByi דע° 
״ו1״'“ די פמ לעבענם־באדיעועעז און געזונס ,׳

״ין* איבײי״גי מערםטע די און - n«5״ T קלײיער ענגלישע די אין — לאך איז 
 ״י?כ’7װ איבזנ^׳ שוידעקזיסםירענדיגער ן
ח טגי איז עס םאג. צו היינט שוין ײ ן ^ו ח ״ י  ד

״יי׳ קוםעגדער א פ*ר ע ױ 0ײ• ג
ײי ^PK !111-11 עם בןקעמסעז׳ ןרבײטער זױז ז שו ארבײט װעלכע ראציאנאליזאציע, סון סעם אח ־

Dio שאלצ?• איר t.Mku
דדר עם 0מ סאלםארד סוץ מיידעל די

rm די יטם •ונקם אױסגעדריקם
 :וחמגע איז װערםער איהרע ®יז ח

די צעשמעםערעז מיר ײעלעז
ח . צגגלןנז• איז צס איז חלום קיין ניס !ג

 האט באװעגונג קאאפעראטױוע קאנסום די אויך
 יסטישע5סאציאי די ענגלאנד. איז צובליהט שטארק זיך

 פון גרינדוננ דער םיט אנגעהויבען זיך האט כאװעגונג
 ברידזשפארט, איז פארטײ״ לײבאר ״אינדעפענדענט דער

.1893 יאר דעם אין סקאטיצאנד,
נ.

 <ויכטיגע א געשםילט האבען םיגורען הויפט צװײ
 ארביי־ ענגלישער דער םון אויםבויאוננ דער אין ראלע
באוועגונג טער

 (געבויחגן אוען ראבערט נעװען איז ערשטער דער
 דעם םאר באטראכם דעכט, םיט װערט, ער ).1771—

 באזועגונג. קאאפעראטיװער םאדערנער דער פון םאטער
 נעשאםען דארף פראדוהציע די דאס געהאלטען, האם ער

כלצ. דעם םאר—כלל םון װערעז
 ניט אבער סאציאליסט, א געװען איז איעז ראבערם

 םאר־ םיר <וי זוארט, םון זינען מאדערנעם דעם אין
 ניט אי נעװאוסט, ניט אי האט ער איצט. עם שטעהען

 םאר טיטעל א איצס סלאסעךקאטף דעם איז נעגלויבט
 האט ער ?לאם. ארבײטער דעם םון באםרײאונג דער

 ראבערט אקציע. פאליטישע איז נעגלויבט ניט אױך
 סא־ עטישער, אדער טאראלישער, א געווען איז אוען

 אפעיצי־ \v? מעז דאס געהאלטעז, האט ער ציאליסט.
אױס ווערעז זיי דאט די צו רען

 װאם אלץ הכלל. לטובת ארבײםען נאר קאפיטאליסטען,
 אזוי וױ םוסטער, א זײ וױיזען צו איז טאן, דארןי םען

 פאא^ערא־ אויו* ווערען נעשאםעז קען •ראדוסצימ די
 ראבערט :װארט אײן טים הכלל. לטובת יסודות םיזוע
 עםישער «ן נאר םארקסיםט, קײן געווען ניט איז אוען

 דער אלײז געװען איז ער װי אבער, אזוי, םאציאליסט.
 ער האט סאאפעראטיװען, םון וועטוײזער און גרינדער
 עננלי־ די צו שטוים שםארקםטעז דעם געגעבעז דערםיט

 מא־ און ױניאנס נאציאנאלע — בויעז צו ארבײטער שע
א^עראטעוען.

 אויד ד״אם וואס םיגור, וױכםיגע צוױיטע די
 וױציאם געוחגן איז ארבײטער, עננצישע די באאײנםלוסט

).1762—(נעבוירעז סאבעט
 באקעטפט האט ער זואס ׳דעם אויף נעפוקט נישט

 ער װאס און פראדוקציע, םון סיסטעם םאדערנעם דעם
 געשיכטע דער םון רעדער די צוריס^ייען געװאלט האט
 — באטריב קצײנעם צום צוריק דעם — צורי׳ק אויןי

 דעם אויפצװתסעז נעהאלםען ער האם חןסםוועגעז םוז
ארבײטער. ענגלישע די בײ באװאוסטזײן פאליטישעז

ד.
 ארײנ־ האט באװעגונג ארבײטער םראנצויזישע די

 םון םילאזאםיע דער אין שטרעםונגעז צזױי נעבראכט
 דעם א) :באװעגוננ ארבײטער אינטערנאציאנאלער דער

אנארכיסטישען. דעם ב) שטראם; סאציאציסטישען
 אין באסאנט איז סאציאציזם פראנצויזישער דער

 ״אוםאפישער דער אלס געשיכטע סאציאציםטישער דער
סאציאליזם״.

— גריכיש םון שטאמט ״אויטאפיע״ װארם דאס

 דער־ שוין האס קאפיםאליזם םון לאגד קלאסישע
 אומ־ סון שםוסע העכסםער דער צו מאשין די םירם

 ארייגגע־ זי האם ברוטאליטעם; און מענשליכקײם
 ארבײם סארם יעדער אין סאבריק, יעדער אין בראכם

 פארצוקם ארבייסער. די בוכשטעבליך סארצערט און
 װעלכע נײםארין, מור׳ס םאמאס חיד- וױלדע א וױ זײ
 שםוגדען, לאגגע געארבײם האט באװאויגם, האט ער

 דאס אויף געהאט ניט האט הונגער, געליםען האס
•ער־ איהר געהאס זי האם דאך אבער גרשזיגסטע,
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 םא־ םאנטאזיע. — ארם קײן נישטא — *אױטאפיע״
 גע\וען איז גלח, קאםוילישער ענגציש דער טור, ם«ס
 װענען געשריבען האם װאס אויטאפיסט, ערשטער דער

 און עקסםצואטאציע פון םרײ םענשהײט. נציקציכער א
אונטערדריקונג.

 אויטאפישען דעם פון באגרינדער זויכטיגסטע די
 (גע־ עננצענדער דער אוען, ראבערט :זײנען סאציאציזם

 און )1760—(געבוירען סיםאן סען ; )1771—בוירען
 געווען זײנען זײ ).1772—(געבוירען םוריע שארצ

םראנצויזען.
גע־ איז אויטאפיסט־רעװאצוציאנער, ערשטער דער

 —געקעפט ; 1760—(געבוירען באבע^ םראנסײ װען
 םון היצף דער סיט דאם געגצויבט, האט ער ).1795

 פאר־ םען סען ארגאניזאציע סאנסםיראטױוע געהײםע א
קצאם. ארבײטער דעם צטובת מאכט די כאפען

גע״ האט #פאעט םראנצויזישער דער קאבע, אויך
 דיקטאטור אין רעװאצוציע דורך קען מען דאס גצויבט,
 אינטערעםען די דינעז צו ארדענוננ נײע א שאםעז

םענשהײט. אונטערדריקםער דער פון
 סאציאליסטעך אצע פון באדײטענדסטער דער

—אצײן כאטש סימאן. סען נעווען איז אױטא&יסטען
 פון פיברען אצע םיט נעהאסט, דאך ער האט גראף, א

 דאס געהאצטען, האט ער קצאס. אדעצ דעם נשםה, זײז
 און געזעצשאםט, דער םון םוגדאםענט דער איז ארבײט

 גע־ איז ער הריסטענטום. נײעם א געפרײדינט האט ער
 עקא• פאר ירושה־רעכטן דאס—אפשאםען םאר װעז

 אוג• אן בצײבען דארח עם אבער גצײנהייט, נאםישעו־
 ארכײ ארטיסטען, געצערענטע, די ראנג. אין טערשײד
 — םירער אינדוסטריעצע און אינזשענירען טעסטען,
 געזעצ־ דער אין ראנג העכערען א פאדנעטען דארםעז
שאטט.

 אײנפצוס שטארקען אז» געהאט האט סיטאז סעז
 םויט זײן נאך דאס אינטעציגענץ, גאנצער חנר אויף
 סיטא• *סען םון שוצע גאנצע א געגרינדעם זיך האט

 דורכצופיהחנן—בעווען איז אויםגאבע זייער ניםטען״.
צעבע. אין צערע זײז

סאציאציסט־אויטאאיםט, װיכטיגםטער צוױיטער דער
 אר־ דער אויף איינםצוס גרויםעז א געהאם האט װאם

 האט םוריע פוריע. שארצ געװען איז באװעגונג, בײטער
 און ארגאניזירטע םון סיסטעם א פארגעשטעצט זיך

 גןאאאערירען סצאסען די \ואו זוירטשאםט, פצאנירטע
 די צױט סריגט, יעדער פצאז. א צויט זיך צוױשען

 אײננעטײצט האט םוריע באצאנגם. ער ־וואו נרופע,
 גערופען זײ האט ער נעזעצשאפטעז. איז םענשעז די

— ,פאצאנקםען״.
 אזוי און םיעצ אזוי אז לכושל, באשטיםט, םען

 שוסטער, פיעצ אזוי ;האבעז םעז דארח שנײדער םיעצ
 א קרינם גרופע יעדע װ. אז. א. .,n אז. ׳א טישצער,

 צװישען צוטײצט ווערט סומע די סומע. באשטיטטע
 אזוי װי גצײך. ״םאצאנקס״ דער םון םיטגצידער אצע
 גאסעך א זײן זאצ ומנר באשםימען אבער םעז װעט

 װעט םוריע, צערנט דא, ? ארטיסם אן ווער איז קערער
 טאן װעט יעדער אטראסציע. םון געזעץ דאם ניצטען

 װאם אײנער, נײגונג א האם ער װאס צו ארבעט די
 דעכער, און פארקענס אויח סצעטערן צו נײגונג א האט
 וױ סוימעךקעיער, א זײז צו אויסהצײבען בעסער וועט

 אטראמ־ אז האט <ואס צוױיטער, א שוסםער. א זײן צו
 םאר־ בעםער וועט ארבײט, םיזישע שװערע טאז צו ציע

 צא־ א אין זיצעז צו װי שטײךהאקעו/ א זײז צו ציהעז
 גריבצען אחןר עפספערימענטעה םאכען צו באראטאריע

 װיםענשאםטציכע טאן צו דאסוםענטען אצטע איז זיד
ארבײט.

 סאציאליסםען- אלע האבען זאך וױכטיגע איין
 אויפ־ האבען זײ װאס דאס, אויםגעטאן. אויטאפיסטעז

 ויי װאס דאס, ארבײט; םון חשיבות דאס נעהױבעז
 דער םון םונדאםענט דעם אצס ארבײט אנערקענט האבעז

 נעסוקט מען האט אויםאפיסטען די ביז נעזעצשאפט.
 ארביײ נאט. פון «צאג א — סללח א אצס אדבײט אויןי
 טענשען. טינדערװיכטיגע שסצאםען, נאר דארםעז טעז

 נייער זייער םיט אױטאפיסטען, די נע^וםען אבער זײנעז
 גאנצער דער םון םונדאםמנט דער איז ארבײט אז צערע,

געזעצשאםט.
* ח.

 ■ האבען אױטאייסטעז אויסנערעכענםע אויבען די
 סא־ דעם נאוועגונג ארבייטער חנר איז ארײנגעםראנען

)81 זײט אויף (שלוס
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 חודש דער איז א&עריקע אין אוועמבער
 גאנצע דאס וואלען. פאליטישע סון

 םארגלײ װי װערט לאנד םון לעבען
 און אלץ און חודש דעם אין װערט
 באװעגט און אטעמם לעבט, יעדער

 פאליטישער דער ארום און מיט זיך
 ארבײטער אמעריקאנער די ארענא.

 איז לעבו, אמעריקאגער דעם סון טײל אלס באװעגונג,
 דאס ספעציעל הינזיכט. דער אין נים אויסנאם קיין
 אר־ אמעריקאנער דער סח טייל גרויסער א װען יאר,

 זײ װאס װעג, דעם םון ארוגטער איז באװעגונג בײטער
 און יאר פוםציג לעצטע די םאר נאכגעפאלגט חאבען

 די אין באםייליגט אקטיװ ױניאנס אלס דירעקט זיך
געגענדען. און שטעט םילע אין וואלען ■אליטישע

 געשעענײ די איבער איבערזיכם אן קען דעם איבער
 דורך באװעגונג ארבײטער אמעריקאגער דער אין שען
 אױסמיידען גאנצען אין ניט מאנאט םארגאנגעגעם דעם

 עלעק־ די םון רעזולטאטעז פאליטישע די בארירעץ נו
 מעגליך װעט דאס וואס איינםלום, דעם און שאנס
ארבײטער. די און ױניאנס די אויף האבען

אםשא־ אן אין אריינלאזען ניט דא זיך איך װיל
 ױניאנס׳ די םון דערגרייכונגען םאליטישע די םון *ונג
 םון געװינס צום בייגעטראגען האבעץ זיי וואס דעם פון

 די ברייגגען װעם דאס וואס און קאנדידאטעץ געװיסע
 וואם די צו איבער איך לאז זאכשז אלע די יתיאגס.

 דעם אין דא װיל איך פאליטיק. מיט אפ גיבעךזיד
 פא־ דירעקטע צוױי אויף אגוױיזען בלויז איבעחיכט

 רע־ אלם געקומען זייגען וואם ױגיאנם, אין םירונגען
װאל־קאמף. דעם פון זולטאט
םארגע־ איז געשעהעגיש באדײטעגדע ערשםע די

ם. דזשאזעף יארק. גױ אין אונז ביי דא םאקע !קוםען
 וועל־ ױניאן, לאנגשארמעגם דער םון ירעזידענט דײען, ;

ר  פון אמם דעם געהאלםען כסדר יאר 15 האט מ
 קאונםיל, לעיבאר און םריידס סעגטראל אין •רעזידענט

 און אמם סארן לויפען צו מאל דאם אנטזאגט זיד חאס
 דיס־ טימםטערס סון סעקרעטער לײאנס, דזש. סאמאס
 זיין אױף געווארען ערװײלט איז ,16 קאוגסיל םויקט
 םון אמט םרעזידענם דעם סארלירען רײעגם ®לאץ.

 די סון רעזרלטאט דירעקטער א געוועץ איז קאונםיל
 די אין געשטעלט זיך האט קאוגםיל דער !לעקשאגס.

 לאגווארדיא מעיאר םון זיים דער אויף װאלען סײנטיגע
 גע־ ארגאגיזירם אםילו איז עם םיט־לויסער. דיגע און

א רעז א  די םוץ קאםיטע ײניאן םרײד ספעציעלע וז
 גױ אין ױניאנס לעיבאר אװ םעדערײשאן אמעריקאן

 זײ ערװײלונג. לאגווארדיאס פאר ארבייטען צו יארק
 לעיבאר אמעריקאן דער מיט פאראײגיגט גים זיך חאבען

 זיינען וראם ױניאנם, אלע באלאגגעז דארט וױיל •ארטײ,
 זײ האבעץ זיי מיט און א. אי. סי. דער אן אגגעשלאסען

 םאר געארבייט אבער אגגעהערען, געוואלט נים זיך
אייםעריג. גאנץ און סײ װי םײ זײ האבען לאגווארדיאן
ירע־ אלם און מענש ארגאגיזאציאנם אלס דײעץ,

 םיםגײן געדארםם נאםירליך האם קאונסיל סון זידענם
 טאקע ער האט אנהויב אין ארגאגיזאציע. דער סים

 דער אין באטײליגט זיך אוץ לאגזוארדיא איגדארסירם
 זיין םאר געארביים האט וואס קאמיטע, ױניאן סרײז־

 זיך ער האס אבער שםעטער אביסעל ערוויילונג•
 םע־ דעם פאר ארויסגעםרזמזען איז און אימרגעקוליעם

 .*לטע ? מען זאגם וױ מ&האני. קאנדידאט פעני
מ  g געײעז יארעז אלע איז רײען נים״. ראםםעט לי

 האט ער אז געקוםעז, איז עס װען און םענש םעםעני
 *ווישען פעלד פאליטישען אוים׳ן אױםקלײבען 'נןדאופט

 גענםראלע, ױניאן זײן איז ארגאניזאגיע םעםעני זײן
ערשםול• די אויםגעקליבען ער האם

 די ספלגיעל ױניאנם, אגדערע די פון םירער די ן•*'
 אלע זײגען װעלכע פון סילע םריידס׳ בילדיגג די סון

 דאם האבעץ און רעפובליקאגער געווען יארען זייערע
 געקראגען געשיכסע דעו אין םאל ערשטען צום פאל

 לעיבאר און םריידם םענםראל דער אז געלעגענהײט, א
 םעיאר רעםובליקאנער א פאר ארבײטען זאל קאונםיל

 און פארדראסען שםארק געשיכםע די האם קאנדידאם׳
 עקזעקוםיװ דער פוץ מיטינג א בײ סעז, זאגס האבעז, ?ײ

 ארױםםרע־ דק פאר •רעזידעגם זייער זײס א גןדיבען
 דעם פון קאגדידאט געגען דעם מאר עסעגםליך ם$ך
ו װאס ן  רייען שםיצען. צו באשלאםען האם קאוגםיל ו

o מרשסאנעז n און אמװחערעניש״ ״קאיױלער

 װידער סאר קאנדידאט א זײן צו אנטזאגט זיך האם
ערוױילונג.

 לעצטע די אײגענטליך איז דיגער דורכפאל דער אם
 ױניאן, זײן קבר. פאליטישען רייענ׳ס אויף לאםעטע

 גוט אזוי אויך שוין ער האט ױניאן, לאנגשארמענס די
 מיטגלידער, די םון טייל היבשער א םארלארען. װי

 ארי־ דינען און אםגעריסען זיך האבען סעקציעס גאנצע
 וײיען אפילו זיך האט וױילע א א. אי. סי. דער צו בער

 פאר־ מיט אונטערהאנדעלט אלײן האט און געוואקעלט
 זײן מיט אריבערגײן װעגען א. אי. סי. דער םון טרעטער
 גע־ גיט אופן באין אבער האט ער ױניאן. גאנצער

 דעם םון און צוזאמען ברידזשעס מיט ארבײטען װאלט
 אמע־ די װען געווארען. ניט גאר דעריבער איז שידוך
 אונטער־ באשלאסען האט לעיבאר אװ םעדעריישאן ריקאן

 ארבײ־ מארין נאציאנאלער דער מיט קאמף א צוגעמען
 צו דריי םון קאמיטע א באשטימט זי האט ױניאן, טער
 דריי. די םון אייגער געװען איז רייען ארבײט. די םאן
 ארבײט די סאן צו פארלאגגט דורכאױס אבער האט ער

 דאס װי אזוי און שותפים. קײן ניט גלייכט ער אליין.
 פון געבליבען ער איז גאכגעגעבען, ניט אים מען האם

 זאל עס רוען איז אומשטעגדען, די אונטער דרויסען.
 לעי־ אװ םעדעריישאן אמעריקאן דער געלינגען אפילו

 האט ױױאן, לאנגשארמענס די רעארגאניזירען צו באר
 דער פארבלייבען צו שאנסעז שוואכע רייען אויך שוין

 אייג־ זיין פארלארען גאך האט ער װען איצט פירער.
 לד איז קאוגסיל, םריידס סענטראל אין מאכט און פלוס

אױסגעשפילט. םאקטיש
 םארגעקומען איז פאסירונג װיכטיגע צוױיטע די

 אנ- גאנץ א געװען לאגע די איז דארט דעטראיט. אין
 ױניאנס ל. אװ ס. א. די• יארק. נױ אין װי דערע

 שטאטישע די אין דינען ױניאנס א. אי. םי. די אר׳ן
 אי. סי. די געשפאלטען. געװען דארט וואלען

 זיי־ ארבײטער אטאמאביל די וועלכע צװישען ױגיאגס,
 דארט האט םאקטאר שטארקסטער דער נאטירליך גען

 הױפט פארן קאגדידאט דעמאקראטישען דעם געשטיצט
 קאנדידאטען אייגעגע ארויםגעשםעלט האבען און אמט
 געדארםט האבען וואס ליים, קארנםיל 9 די םון 5 פאר

 געווארען געםירם איז קאמפיין דער װערען. עררױילט
 גע־ איז םלאגאן דער אישוס. ארבײטער ריינע אויף
 איבערצוגעמען ארבײםער די םאר צייט איז ״עס :ווען

 אנדערע אלע אין און דעטראיט אין רעגירונג שטאט די
 נא- האט סלאגאן דער אמעריקע״. אין שטעט גרויסע
 סי. דער און קלייךבירגער די אפגעשראקען םירליך

 צו דריי וואלען די םארלארען האם צעטעל א. אי.
אייגס.

 די אומגליק. גרויסער קיין געווען גיט דאס וואלם
 א. די צװישען צוטיילונג די אט וואס גאר איז צרה

 קאמפײז דעם אין ױניאגם א. אי. סי. אח ל• אװ ם.
 די צװישען שםאלםוגג די געמאכט טיםער גאך האט

 באלד געבים. ױגיאן טרייד און אינדוםםריעלען אויםן
 קערפערשאםט ױגיאן צענטראלע די האט וואלעז די גאך
 ױניאנס, לאקאל אלע די אויסגעשלאסעץ דעםראים ®מ

 אין קאגדידאםען א. אי. סי. די געשטיצט האבען וואס
 א איז דאס אז ערקלערענדיג, יואלען שטאםישע די

 קאנדידא־ די געגען ארבייטען צו דיסציפלין םון ברוך
איגדארסירם. אסיציעל האט קאוגסיל דער װעלכע טע?,

צענם• די װי גאכדעם אז דעגקען, אםילו מעג מען
 סטייםס און שטעם אנדערע פוז קערפערשאםטעץ ראלע

 אינםערנע־ די סון לאקאלס די אויםגעשלאסעץ האבעז
 א. אי. םי. דער אן אעעשלאסען זײנען וואם שאגאלם,

 װען דעטראים, אין געשען אויך סוף כל סוף עס וואלם
 די םון יריטשעפקע די געווען ניס וואלט עם אםילו

 וואלען די םרן פאל דער האט אבער אלענפאלס וואלען.
 אזא ניט איז וועלכעס אױםשליסונג, די דערגעגםערם

• זאך. געוױנשטע

זיך ציהען פארהאנדלונגען שלום די
 דעם מיט דרוק צום געגאנגען זײגען םיר װען

 קאמי־ די האבען ״גערעכםיגקײט״, גומער גאװעמבער
 אי. סי. דער םיז און ל״ אװ פ. א. דער שץ םעס

 אין קאנםערענץ סרידענם ערשטען דעם געהאלטען
 אנ־ מיר האבען נומער יענעם אין שױן װאשינגםאז•

 וואס שםרױכלונגען, און שורעריגקײטען די אויף געװיזען
 צוױשען אויםגלײך םרידליכען א פח װעג איז שםײעז

צדדינ^ צוױי די

 קאג- צוױי געווארען אםגעהאלטעז זיינען דאן זינם
 קאנסערעגץ דריטע א קאמיטעס. די צװישען םערענצען

 הײג- םון ־טען18 דעם צוזאמענקומען זיך געזאלם האט
 דער אין געווארען אפגעלײגט איז און מאנאט טיגען

 די וואס דעם, איבער חודש סוף ביזן מינוט לעצטער
 מיס םארנומען זײנען צדדים בײדע םון םארטרעטער

ױניאגס. זײערע אין ארבײטען װיכטיגע
 םארלויםיג גאך האבען קאנפערענצען די כאטש

 כאםש רעזולטאטען, ממשות׳דיגע קײן געבראכט גיט
 קיץ אויף געאייניגם ניט םארלויםיג נאך זיך האט מען
 באזײיטעגדער געװארען געמאכט דאך איז פונקט, איין

 די צדדים. צוױי די דערגענטערען אין םארטשריט
 םאױ־ און םרידען םאר באזים א םון פארשלאגען ערשטע

 אנדערע די םון אײנע וױיט אזוי געװען זײגען אײניגוגג
 וועם מען און אט־אט אז אויסגעװיזען, ךיז טהא עס אז

 אח מען װי צוריסענע מער גאך פארנאנדערגײן זיך
 דער סון פירער דער העריסאן, געקרמען. צונויף זיך
 אלםע די פארגעשלאגעז האם דעלעגאציע, ל. אװ ם. א.

 קא־ די אזיםגעבען קאונסיל. עקזעקוטױו םון פארמולע
 צען די ;ארגאניזײשאן אינדאסטריעל םאר מיטע

 גע- סוסםענדירם זײנען װאס ױניאנס, אינטערנײשאנאל
 םעדערײ־ דער אין ארײגטרעטען צוריק זאלען װארען

 דורך געװארעז ארגאניזירט דינען עס װעלכע די ;שאן
 באלאנגס גיט םריער האבען עס װעלכע און צײט דער

 אין םארבלייבען דערוױילע זאלען םעדעריישאן דער צו
 מיס סאן צו װאס אײניגען זיך װעט מען ביז דרויסען

 פיל ביםערע די פארזיסען צו צוקער־דעקעל אלס זײ.
 זיך װעס םעדערײשאן די אז םארגעשלאגען, זײ האבען
 גים ארגאניזירטע, ניט די ארגאגיזירען נעמען גלייך
 איגדוסםריעלען אויםן אויך גאר באזיס םאך אויםן בלויז

 אנצוגעםלן ראטזאמער זיין װעט עס װאו דארט באזים,
 האם דאס ארגאגיזאציע. םון םארמע איגדוסטריעלע די
 צוריקגע• גלייד א. אי. סי. דער םוץ דעלעגאציע די

 אזא אזא אגגעװיזען, רעכט מיט האט מארעי װיזען.
 אין ױניאגס 22 די סײ םארראטעץ געמײגט וואלט שלום

 םי. די װעלכע איגדוסטריען, םראדוקציע מאסען די
 גזך איר האבען װעלכע און ארגאניזירט האט א. אי.

 מי• םארראם א געװען עם וואלם צוױיטעגם און טרויט,
 םי♦ די װעלכע םאר םרינציםען און אידייען די גען
געווארען. ארגאניזירט איז א. אי.

 וױדער האבען א. אי. םי. דער םון םארטרעטער די
 ארײנגײן זאל ארגאניזאציע גאנצע די אז םארגעלייגם,

 אן אלס לעיבאר אװ סעדעריישאן אמעריקאן דער אין
 די אין רעכם םולער מיט דעפארטמענט אוםאנאמער

 און אינדוסטריען פראדוקציע מאםען די םוץ ױניאנם
 פאר־ צוױיטער א זיי. מיט םארבונדען זיינען וואס די

 זאלזמ ארגאגיזאציעס ביידע די אז געווען, איז שלאג
 געביס איר אויף יעדע זעלבסטשטענדיג, םארבלייבעץ

 קאוג• געמײגשאפטליכער א װערען געשאםען זאל עם און
>  בײדע זײ זאל װעלכע קאגםעדעראציע״ מין א — ם

 דאס שםרײטיגקייםען. אריםגלייכען און פאראייניגען
 פארםחר די םון געווארען םארווארםען איז נאטירליך

| ל. אװ ם, א. דער פון םער
 קאגפד האבען קאמיטעס די אבער לייגגער וואס

 אטמאסםעחג, די געווארען איז םרייגדליכער אלץ רירם,
 אן געפיגען צו צוגעטראטען מעז איז ערעגסטער אלץ

 אײדעו און לאגע םארפלאנטערםער דער םון אויסװעג
 םעז איז געווארען געשלאסען איז זיצונג לעצטע די

 איגתס• וועלכע אין באשטימען צו צוגעטראטען שוין
 אינדוסטריעלפ די װערען אנערקענט דארף עס םריען

ר אנגעקוםען דינען עס ארגאניזאציע. םון סארמע  נ
 באשנמר אםיציעל גיט כאםש באריכםען, סארלעסליכע

 געאײגיגם אסילו שױן זיך האבען צדדים ביידע אז טיגם,
 איגדוסטריעלו די װעלכע אין איגדוםטריען 16 אויף

 ,די ווערען. אנגעהאלטעז דארף ארגאניזאציע םון םארמע
 איג־ טמען האלבען א וועגען בלויז איז שװעריגקייט

פיו אין ױניאגס צוױי עקזעסטירען עס רואו דוםטריען,  י
 צוזאמעד אראגזשירען צו איז ■לאן דער דים. בײ זיים

י םח פארטרעטער םון םאב־קאמיםעס םון קוגפםען  י
םארשםעגדיגוגג. א צו קומען און ױניאנס

פארשליג# מארעים וואם בלױז איז םארדריסליך
 װאםען״שםל״ א ווערען געשלאםען גלײך זאל עס אז

r די רעםפעקטירען זאל יעדער אז שטאנד, ip n o n v 
 געםעז גלײך זיד זאלעז ביידע אץ צד צוױיטען פיז

גי• איז געבים, איר איז יעדע ארבײםער׳ די גאגיזירען

 געװען םאל דאס איז שולד די געװארען. אגגענומעז
 מח ל. ארו ם״ א. דער םון םארטרעםעד די מצד ױט
 םאר־ דעם געמאכט האם מארעי װען צוגעבען. מעץ

אי. םי. די אויב געםרעגט העריםאן אים האט שלאג
 ױגיאנס סוץ קאנםערעגץ דעם צוריקרדםען גרייט איז ^

 גערוםען האם זי װעלכע אינדוסטרי, מעבעל דער *ין
 דעם אין ױניאז אינטערגיישאנאל אן ארגאניזירען אן

 םון ױריסדיקציע דער אונטער שטייט װעלכער טרײד,
 גע־ האם מארעי קארםעגטערס. אװ בראדערהוד תר

 קאנ־ די וױיל טאן, ניט ער קען דאס אז עגםםערט,
 אין פריער םיל נאך געווארען באשלאסען איז םערענץ

 וראםען דעם םון איז דעם איבער סיטי. אםלאנטיק
געווארען. ניט גאר שםילשטאגד

און פרידען םאר ארבײמען װאם כוחות ױ
שטערונגען. די

 פאראן דיגען עס אז זען, קען בעאבאכטער יעדער
 לאגערען צוױי די אויסערהאלב און אין כחות שטארקע

 וועלכע באװעגונג, ױניאן טרייד אמעריקאנער דער פון
 צוריק און ברודער־קריג דעם אפשטעלען פאר ארבייםען

 איז עס ױניאנס. די אין םליגלען צוױי די פאראייניגען
 קאנםערענ- די װאס םארדאגקען, צו כחות די אט םאקע

 במ איז רואס םארשרים, דעם געמאכט האבען צען
 רוהם עס װעלכער אריף און געװארען געמאכט איצט

שלום. א צו קומען װעט עס אז האפעגונג, די
בא־ אויפריכטיגער דער איז כח װיכטיגסטער דער

 אפצושטעלען לאגערן בײדע אין ארבײטער די םון גער
 אז איױ, זעהעז זיי מעגליך. װי שנעל אזוי קריג דעם
 גאנצע די געםאר אין שטעלט קריג אינערליכער דער

 עראבע־ *לע איז אמעריקע אין באװעגוגג ױניאן טױיד
 הוגדערמע בוכשטעבליך ארבײטער. די פון רוגגצן

 םון ארגאניזאציעס און ױגיאגס לאקאל פון םעלעגראמעם
 םון םארטרעטער די צו אנגעקומען זײנען צדדים בײדע
 םון סוף א מאכען צו זיי אויםאדערענדיג קאמיטע דער
 אםילו איז װעםט וױיטען אין קריג. ברודער דעם

 לא• בײדע םון ױגיאגם םון קאגםערעגץ א פארגעקומען
 א געװארעז אנגענומעץ איז עס װעלכער בײ גערען

 טרײד דער אין אייגיגקייט און םרידען םאר רעזאלוציע
 קאנםערענץ םטיים מאסאטשוזעטס די באװעגוגג. יוניאז

 רעזאלוציע א אגגעגוםען ד״אט ױניאנס א. אי. סי. די ®ח
 ווערעז גערוםען זאל עס אז םארלאגגעגדיג, םרידען, פאר

 די םיי ױגיאנס, אלע םון קאנװעגשאן אלגעמיינע אן
םי. דער צו ל., אװ ם. א. דער צו באלאנגען װאס
 זאל דארט און ױגיאגס איחענבאץ די אויך און א. אי.

 אלע םאר ארגאניזאציע צעגטראלע איין װערעז געשאםען
 געהאם וואלט ארגאגיזאציע אזא לאנד. אין יתיאנס
 מאכט א סאר וואם מיטגלידער. מיליאן 9 םון גאהענם

 רעאקציע די ווען איצט םםעציעל געװען וואלט דאם
 םארצו• לייכט זיך איז קא«, דעם אויף וױדער חױבט

 גאטירליד האט אוגטעץ סח דרוק דער אט שםעלען.
אייגםלום. שטארקען א

 אין רעגירונג די אז ניט, סוד קײן אויןיי איז עס
 אויף אײגפלוס שטארקען א אוים איבט װאשינגטאן

 טוט זי כאטש קאמף, דעם אפצושטעלען צדדים בײדע
 םארמיטלער דיואי, און מעקגריידי, אםיציעל. גים עס
 בערי, םעגאםאר און לעיבאר, אוו דעפארטמענט ®ון

 ביידע םון סירער מיט זיך געטראםען זײ האבען אלע
 שלום. א םאר זיי אויף װירקען צו געזוכט און צדדים

 םילע ארבייטען אױםזען, גיט זאל דאם מאדגע װי *ון
 פאלײ רעאקציאנערע און בתים בעלי וױגדוםטריעלע

 ױניאן טרײד דער אין שלום א םאר איגדירעקם םישענס
 דעם אויף אנגריף געמיינשאםטליכער זייער באודעגוגג.

 ארועקנױ זיך גרײםען זײער און סםאגדארד לעבעגס
 דער־ זיד האבעץ די וואם אלץ ארבייטער די םון נעמעז

 און מאכם אין יאר םאר לעצטע די אין שלאגען
 אױב אז אײנזען, םירער ױניאן די מאכט ירעסטיזש,

אפגעשםעלט גים גלייך וועט קריג אינערליכער דער
 גע־ אין באװעגוגג ױגיאן טרייד גאגצע די איז ײערעז׳

פאר.
 און שטרויכלוגגען םאראן אבער זיייגען גלייכצײטיג

 דעם םון ניט שםאמען זײ כאטש וועלכע שזועריגקייטען,
 אוםםארמײד־ אץ אבער זײ זייגען םירער, יענעם אדער
 וואם ארבייט, די און קאמף דעם םח רעזולםאט ליכער
 יעדער געבים. ארגאגמאציאגס אויפן םוט צד יעדער
 איר אין מאכם ױניאן יעגע אדער די װאם טראט,

 דער אן זי םרעם ארבײט ארגאגיזאציאגם סעגליכער
היגער־אױגען. די אױף צוױיטער

 צו־ איז פאלעז אײגצעלגע אלע די אייסרעכעגען
 דער״ נו בלויז געגוג גויםי^ נים דמעץ זאמעגשםײסעז

 װאס קאגפערענץ, די זײ. פון םיפישע אײגיגע פאגעז
n איגדוסםרי םעבעל דער אין גערוסעץ האט 4 *י• •סי

 דער סח ױגיאנס אייגגעלאדען האם זי וועלכער צי אין
 אנצושליסען זיך לעיבאר אוו םעדעריישאז אמעריקאן

 קאגסאלײ דער אין דערמאנם. םריער שוין מיר האבען
 םאר* אויםן האט יארק, נױ איז קאמפאני עדיסאן דײםעד

 לעיבאר נעשאנעל די א. אי. סי. דער םון לאגג
 זאל קאמפאני די אז געארדערם, באארד רילעישאנס
 אונטערגע־ האט זי וואס אגרימענט, דעם אפברעכען

 וואר־ עלעקטריקעל אוו בראדערהוד דער מים שריבען
 צוריק און ארבײטער אירע בײ םרעגעגדיג ניט קערס

 וועלכע א. אי. סי. דער סון מיטגלידער 6 אנשםעלען
 דאם ױניאן. דער צו געהערען פאר ענטזאגט האט זי

 םע־ דער אין שםורעם א ארויסגערוםען האט נאטירליך
 קאמף דער אן גײט ארבײטער, מארין די בײ דעריישאן.

 אין ליניע. גאנצער דער אויף גרופען צוױי די צװישען
 םון דורכגעפירט איצם ווערען וואס אםשטימונגען, די

 יעדער האט באארד, רילעישאנס לעיבאר נעשאגעל דער
 און םאלען געװיסע אין געװאונען צדדים צוױי די םון

 קײנעם שטעלט אבער דאס אנדערע. אין פארלארען
 פארביטערט־ און קאמף דער און צדםרידען גיט די סון

 געשעענישען ענליכע טיפער. און שםארקער ײערט קײם
אין םאבריקען שטאל מאנכע אין פארגעקומען זײגען

 און דזשויתי נױ אין פאבריקען עלעקטרישע אילינאי,
םלעצער. אנדערע

פארטלאנד, אץ ברודער־קאמןש דער
ארעגאן.

 פארגאגדער מאגאט דעם זיך האט שטארקסטען צום
 און א. אי♦ סי. דער צװישען קאמף דער געםלאקערט

 קאמף דער ארעגאן. םארטלענד אין םעדעריישאן דער
 עס אז פארמען, שארסע אזוינע אגגעגומען דארט האט
 דערקלערט זאל שטאט אין אז דערביי, געהאלטען האט

קריגס־צושםאגד. ווערען
 יענער אין אינדוסטרי אייגציגע װיכטיגסטע די

 אויס־ װערען עס װאו מילען, און געהילץ איז שטאט
 האבען ארבײטער האלץ די מאטעריאלען. בוי געארבײט

 דער געגען רעבעלירט צוריק מאנאםען עטליכע םיט
 גע־ די האט װעלכע קארפענטערס, אװ בראדערהוד

 ניט די און מיטגלידער קלאס צוױיטע אלס האלטעז
 דעלע־ דורך םארטראטען זיין צו רעכט קייז געגעבען

 און קאנווענשאן, אינטערגיישאנאל דער ביי גאטען
 ברא־ די א. אי. סי. דער אן אנגעשלאסען זיך האבען

 ױניאן אפאזיציאנס אן ארגאניזירט דאן האט דערהוד
אגגעהויבען. זיך האט מלחמה די און

אן. גײם קאמף דער װי מאגאםען דריי ארום שויץ
 םח מיטגלידער די ליידיג. ששייען מילען האלץ אלע
 בראדערהוד די לאזען ױגיאן ווארקערם לאמבער דער

 קארםענ־ און טימסטערס די ארבייםען. גיט מיטגלידער
 אויס־ װערט וואס געהילץ, די באיקאטירען װידער טערס

 אר־ לאמבער דער םון מיטגלידער די םון געארבייט
 ביטערע צו דערגאנגען איז עס ױגיאן. בײטער

 סוזזרים די זיך האבען איצט גאםען. די אין געשלעגעץ
 אפ״ םרובירען און אריינגעמישם גאװערגאר דער אח

 געליגגען, די װעט דאס צו רייסערייען. די שטעלען
וױיזעץ. צייט די װעם

 גע- האם קאמםאגי די ױניאן. דער מיט אגריםענם
 םאר־ נים איז ױגיאן די אז םענה׳ן, איין אין האלטען

 מעגען צו רעכט דאס פארלאגגם האם און אנטװארםליך
 אדער אגםירעו וועלען וועלכע ארבײטער, ענםזאגען

 צייט דער דורך סטרייקעץ צו ארבייםער אגדערע ראטען
 פארשפראכען, עסעגםליך האם ױניאן די אגרימענם. פון
 אוטאריזירםע גיט קיין ערלויבען ניט װעט זי אז

 םאר דעריבער דיגען סטרייקס איצטיגע די סטרייקס.
געוואונשען. װי קאמפאני דער

 אין אח םאבריק דער אין םטרייק ערשטער דער
 ־טעז15 דעם מאנםאג, אויסגעבראכען האט פאונדרי׳ א

 געלונגען איז ױניאן דער םון פירער די נאװעמבער.
 סטרייק דעם אױםצוגעבען ארבײטער די באװעגען צו
 דעם אויסצוגלייכען ױניאן דער אויף םארלאזען זיך און

 באלד אבער האט פירמע די קאמפאני. דער מיט סכסוך
 אנ־ דריי און טשערמאן שאפ דעם ענטזאגט נאכדעם

 דער אין סטרייק דער און סטרייק פון אנםירער דערע
 באמײ שװערע נאך געווארען. באנײט איז פאבריק באדי

 פער־ מארטין פרעזידעגט םון און ױניאן דער םון הונגען
 אױם־ ארבײטער די באװעגען צו געלוגגען איז זענליה
סטרייק. דעם געבען

 סון קראנקהײטען קינדער די פון אײנע איז דאס
 איז דאס ױגענט. איר אין ליידט ױניאן יעדע װעלכע

 נישם שעדיגט װאס רעוואלוציאנערישקײט׳/ ״איבער
 דזשענעראל די פאר ארבײטער. די נאר בתים בעלי די

 און נויםיג געװען סטרייק איצטיגער דער איז מאםארס
 אח רעזולםאם דער םראוואצירט. סםק אן אים האבען די

 מילי־ מיט שוין סטראשעט מוירםי, גאװערנאר אז שוין,
 וואו אדזײא, םון דעיװי גאװערנאר זעלבע, דאס טער.

 דינען קאמםאני ראבער גודיער דער סדן ארבײטער די
 פראווא־ איז סםרײק דער (אויך סטרייק. אין געװען אויך
 ארבײ־ אםלייגען דורך קאםפאני דער םרן געווארען צירט
 בעלײבתים די םון םראוואצירען זיך לאזען דאס אם םער)

 און געפערליך דיער איז צײט, גינםטיגער ניט א אין
היטען. שטארק דערםאר זיך מוזען ארבייטער די

 געװינט ױניאן דרײװערם טדאק מעהל
רעקעטירס אם שנײדט און םטרײק

®T .םעי־ראל

אויטאמא־ דער אין קראנקהײטען קינדער
ױניאן. ביל

געגלויבט, אמאל מען האם קראנקהייטעץ, קינדער
 געווען דינען מאמעס װערען. אויסגעםידען גיט קענען
 ענליכע און קייך־הוסט מאזלען׳ אז איבעחױיגט, םעםט

 מען וױיס הייגם דורכגײן. קיגד יעדע מח שוואכקײטען
 אויסמײדען יא דוקא קראנקהײטען די קען מען אז שויץ,

 בלויז אבער איז דאס אויםפאסרגג. געהעריגער בײ
 אר־ ױנגע אנבאלאגגם וואס קינדער, בײ קראנקהייטען
 קראנק־ ״קינדער סון אויך אידען וועלכע גאגיזאציעס,

 קיץ ענטדעקט ניט קיינער םארלויפיג גאך האט הייםען״
 די טאקע ליידען אויסצומיידען. זײ אזוי װי מיטעל
 קראנקהייםען די אם פון ױגיאנס געבארעגע נײ ױגגע,

סארמע. געסערליכער גאגץ א אין — זײ סון מאגכע און
 גיט םון מגםה נײער דער וועגען דא רעדען םיר

 מאנאם דעם האבען וואס זיץ־םטוײיקס, אוטאריזירםע
 םאברײ ראבער און אםאמאביל די אין אויםגעבראכען

 גע־ נים זאל עס אויב עקראן. און סאגטיאק אין קען
 אוםאריזירטע ניט די אפשטעלען ױניאגם די לינגען

 די איבער קאגטראל בעסערען א קריגען איז םטרײקס
 געפערליך ווערען באמת לאגע די קען מיםגלידער,

יוגיאן. זײער און ארבײטער די פאר
 םון םאבריק באדי םישער דער אין סטרײק דער

 אלע סראגם פאנטיאק אין מאםארם דזשעגעראל דער
 אום בתים בעלי די מצד •ראװאקאציע א םון צײכעגס

דעם באגײען צו זיד ענטזאגען זײער בארעכםיגען צו

 האט ,138 לאקאל ױניאן דריױוערס טראק מעהל די
 די םון באםרייט גאנצען אין זיך ענדליך מאנאט דעם

 זײער אגגעד״אלטען נאך ד״אבען װעלכע רעקעטירס,
 וױילע היבשע א שוין דעען די כאםש ױניאן, די בלוטען
 דעם לאקאל, םון סיטיגג מעמבער א גראטעס. הינטער

 וױידז• די אפגעשגיטען עגדליך האט גאװעמבער, ־טען8
 גע• דער שאר סעם בעאמטע, םריערדיגע די וואס שעס,

 דער גאלדים, װיליאם און זשענטTאי ביזגעס װעזעגער
 געםינען װעלכע לאקאל, סת םרעזידענט געװעזענער

 גע־ נאך האבען רעקעטירם, אלס םורמע אין איצס זיד
 האם לאקאל דער איצט. ביז ױגיאן דער םון קראגען

 מעקס ברודער שארס אמם םון ארויםגעשליידערם אױך
 איידזשענט ביזנעס דעם איבערגעגעבעז האם ער וועמען

 זיך אװעקגײן געדארםט האט ער ווען בירושה, אמט
טורמע. אין אפרוהען
 רעקעטירם די םון םעשים און געשעהעגישען די

 גים זיך צו גלייכען קייץ זיך דוכט האט לאקאל דעם אין
 אר־ אמעריקאנער דער סון געשיכםע דער אין געהאט
 וואס אסערע, ברינדעל די אםילו באוועגונג. בייםער

 קרײזען ױניאן םרייד די איז שטורעם אזא געמאכם האט
 אין שפיל קיגדער א װי אױס קוקט צוריק, יארען מים

 אפגעסאן האט חברח די וואס דעם, מים♦ םארגלײד
 מעגתשער געװעזענער דער לאקאל. טימםםער אין

בײ רעסטאראן, א אין געווארען דערשאםעץ איז שנײדער,
באםעס דער םון פארםרעטער עטליכע מים קאגםערענץ א

שאר♦ און גאלדיס םוץ אגװעזעגהײט דער אין אסאסיאיישאן
דער אויף ארעסטירט איצט איז ברודער גאלדיסעס

האם חברה די שיסער. דער געווען איז ער אז קלאגע,
זײער וואם געטאן און לאקאל אין געבאלעבאטעװעט

דואין איז עס וױ נאכדעם און געלוסט. האם הארץ
רעקעטיריגג פאר םריזאן אין זײ אװעקצושיקען געלונגען

און דאלאר 212 לאקאל םון געצויגען אלץ גאך זיי האבען
אטאםא־ רייכע און הוצאות אחוץ וראד א דאלאר 175

פריזאן. איץ געווען דיגען זיי װי גאכדעם לאגג מאגאםען בילם
 װעס חברה די געעגדיגם. עגדליו עם איז איצט

 חרימ די אבער קריגן ניט שכירות קייץ מער לאקאל פון
 ווארסען געדארפט האם ױניאן א רואס מײטאג, דער און
 די פמ באסרייען איר זאל •ראקוראר ספעציעלער א ביז

פארהײלעץ. גים שגעל אזוי זיך וועם םארברעכער
א נאך ײאה לעצטע האט ױגיאץ טראקמענם די
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אינטערנעשאנאל דער אץ זיך־ הערט עם װאם
היינ־ האבען קלאוקםאכער יארקער נײ

 א גענומען ענדליך םאגאט םיגעו
 פראבלעמע דער אויף בליק ניכםערען

po וואס סוטס״, סטייל ״םעניש די 
מע־ אין מערםםעגס געטאכם װערען

אנ־ האבען און שעםער, קליידער נער
 םון רעקאמענדאציעם די גענופען

 קאנ־ דעם איבערצונעםען דעפארטםענט אװערלעפינג דעם
דאר־ ארביים דער םון פריתען די שעםער. די םמ טראל

 פרא־ 26 םים אפמאך דעם לויט װערען געהעכערט םען
 געווארען געצאלם איז עס וואם פרייז דעם איבער צענם
 סון קאנטראל דעם אונםער גרײדם זעלביגע די פאר
 רע־ דארסען קאנםראקטארם די אםאלגאםײטעד; דער

 די װי םונקם דזשאבער דעם סון ווערען חשיסטרירם
 ארביים אנדער קײן קאנטראקטארס; קלאוק אנדערע
 נים שעפער די אין פען טאר םםײלם םעניש די אויסער

 יענע אין ארבײטען וואס ארבײטער די ;•ראדוצירעו
 װע־ אינםערנעשאנאל דער צו ניט באלאנגען און שעפער

 אין פיםגלידער אלם ארײנגענוםען ניט פארלױםיג רען
 דער אין צאלען בלויז וועלען זײ לאקאלס, קלאוק די

 פון אויםגאבען די דעקען צו םומע באשטיםםע א ױניאן
שעפער• די קאנםראלירעז

 פלעגער די שטריכען אלגעטײנע איז דינען דאס
 לאקאלס קלאוק די םון געװארען גוםגעהײםעז זײנען מאס

 וער םים סײ געאייגיגט זיך האם פען וועלכע אױף
 דער ארבײםם־געבער. די םיט םיי און אםאלגאםייםעד

 די עדגםם איצם זיך נעםט דעפארםטענם אװערלעפיגג
 דעם איבערנעמעז און לעבען אין דורבםירען אלענער

 דער װי נאבדעם גלײד שעפער. די איבער קאנםראל
 קלאוק־לאקאלם די פון געװארען גוםגעזזייםען איז פלאן
 דעם םון םענעדזשער וױשניאק. חשארדזש ברודער האם

 אינםערנעשאנאל, דער םון חנפארטפענם אװערלעפינג
 די po םאגופעקםשורערם אלע צו בריף א ארױםגעשיקט

 םענס די םײ קאוטם, אח םוטס םרויען סםײל״ ,מעניש
 קאנ־ אונםער׳ן שטײען װאס םאטםעקטשורערס קלאדיגג

 אפען די םײ און ױניאז, אמאלגאמײםלד דער פון םראל
 װע־ פארהאנדלען צו גלײן ױי אױססאדערענדיג שמער,

 בא־ וועגען ױניאן קלאוקםאנער דער מיפ םעטלען גען
 באשעםםיגם זײנען וואם ארבײטער די פאר דינגונגען

 די װי באזיס זעלבען אוים׳ן ארבײם, סארט דעם בײ
 םאנוםעקטשו־ אנדערע די מיט געסעטעלט האס יוניאן
:םאלגט וױ איז בריף דער ליין. דער םון רערם

 אן הויבעז ספרינג־סעזאן po אנקוםלן דעם ״פיט
 םאנוםעקטשורעז צו בדעה האבען װעלכע פירםעס, די

 םע־ צום זיד גרײםען צו קלײדער, םרויעז םםײל םעניש
 םײל א זײענדיג סוםס, פרויעז םםײל םעניש די זאן.
אונ־ פראדוצירט וחנרען אינדוםםריע, קלאוק דער פון

 ליידים אינםערנעשאגאל דער םון ױריםדיקציע דער טער י
 האט ארגאניזאציע אונזער און יוניאן ױאירקערם גארםענט
 מאנוםעק־ םערםטע די םיט פארשטענדיגונג א מגרײכם
גארמענםם. םארם דעם םאכען װאם םשודערם

 דער םיט אגריםענם דעם באגײט טעג 9 םון סםרײק
 געםאדערם האם ױניאן די יאר. אײן םאר אםאסיאײשאן

 שכירות די אויף וואך א דאלאר צוױי פון חעמרוגג א
 גןך געסעםעלם איז עס אזױ וױ ארבײםער. אלע פיז

 פארעסענם־ נים איז באדינגונגען וועלכע אויף און ײארזז
געװארעז• ליגם

ױניאנס. טרײד נאדעל די אין
ר מ  נאדעל די אין שםילשםאנד אלגעםײנעם דעם אי

 םארגאנגענעם דעם דורך זײנען איגדוםםריעז, סרײדס
 גים םריידס זײ אין געשעהענישען גרויםע קיץ
•I•ןדגעקוםע

 וױידזשעס אין חעכעתגג דעגבאדײסע אײטױגע די
ט דעם א  •ראצעגם אען ®ח חעכערונג די געווען וױז ^נ
 ארבײםער, לאתדרי םדיזעגט io זײ פון שכירות די אויף

 דער םמ לאקאל אלס $גגעשלאםעז אי*ם זײגעז װעלכע
 גערו^רען דערגרײכם איז חעכערתג ?ײ ^&אלגאםייטעד.

ד.באאר זוודביסרײשא אן טרן ענםשײדוגג אן ךורך
אינדוס״ קליידער מענער דער מון בתים בעלי די

 םרייד, אין םדעק די אױסגואען פארוואלט זיך האט סריע
 די װאס שדיתו^ ױ אויף חעמרדגג די ונודיקצתעמען

םארלאנג זײןו פאי. לעצטען געקראגעז האבען *גיידןר

 דעם איר פראדוצירט איבםארמאציע אונזער ,לױם
 קאנ־ אין נים זיים איר וױ אזוי און קליידער. סארם

 ארגאניזאציע אונזער מים םארבינדוגגען טראקטליבע
 םרזד צו זיך אראנזשירען צו בעטען אייך םיר וואלםען

 םען10 און םען3 צװישען וואך דער אין אונז מיט םען
באקװעם. אייך םאר איז עס װען נאוועמבער
קע־ זיו צתאמענרעדען דורך אז זיכער, דינען ״מיר

 די איינשםעלען און םארשםענדיגונג א גרייכען מיר נען
 צװי־ הערשען וואם באציודנגען הארמאנישע זעלביגע

 קלאוק־אינדוסםריע דער אין מאנוסעקםשורערס די שען
ארגאניזאציע׳/ אונזער און

 קאנ־ םון פלאן דעם װעגען איינצעלהייטען אלע די
 אויף געםינען לעזער דער װעם שעפער די םראלירען

 ״גערעכטיגקײט׳/ היינםיגער דער םון זייט אנדער אן
 האבען מיר לאנגער. ברודער םון ארםיקעל דעם אין
 םון האנדלונג דער איבער ענין דעם בארירם בלויז דא

םראגע. דער םים םארבינדונג אין לאקאלס פאר א
 עק־ די האם 117 לאקאל אפערייםארם קלאוק אין
 אנגע־ דיםקוםיע, גרינדליכער א נאד באארד, זעקוםיװ

 םעמבער־מיטימ צום רעקאפענדירט און םלאן דעם נומען
 א םארגעקוםעז איז םיםינג בײם הייסען. צו גוט עס

 דער איבער דיסקוםיע אינטעליגעגםע און לעבהאפטע
 ארױסגעםרא־ שארף זיינעו אפערײמארם צאל א םראגע.

 ארױסגעגעבען אםילו איז עס פראיעקם. דעם געגען םען
 מיםינג םאר׳ן אפערײטארם די צו ליפלעט א געװארעז

 געװא־ אויפגעפאדזורט זײנען ארבײםער די װעלכעז אין
 געגגער די אםילו אבער פלאן. דעם פארווארפען צו רען

 אדער קען פעז אז באהויפטעט, ניט מאל דאס האבען
 וואו שאםער די םון ארבײט די אוועקנעםען דארף מען
 ארבײטס־ די צװיגגען און פראדוצירם איצם ווערןן זײ

 קלאוק־ רעגעלע r* סוטם סארם די מאכען צו געבער
 אז צוגעגעבעז, דיםקוםיע דער אין האבען זײ שעפער.

 פאר־ בלױז האבען זײ ווערען. געםאן נים איצם קען דאם
 װערען געשםעלם נים זאלען שעפער די אז געשלאגען,

 דזשאינם קלאוק דער םון אויםזיפט ךןר אונםער דירעקם
 די אז דערצו, ברענגען וחןם דאס אז מורא, אוים באארד,

 ווע־ װאם סאשינען ספעציעלע די און סעקשאן־סיסטעם
 םארשפרײםען זיד זאלען שעפער די אין געברויכם רען
 דעתבער האבען זײ קלאוק־שעפער. רעגעלע די אין

 ווערען געשטעלט זאלען שעפער די אז פארגעשלאגען,
 אינטער־ דער ®מ דעיארטמענט םפעציעלען א אונטער

 ליווײ, ברודער לאקאל, םת מענעדזשער דער נעשאנאל.
 םארטיידיגם האבען וואס אגדערע, די און דאגעגען,

 דוקא אז אגגעװמען, האבען םארגעבראכם, װי פלאן דעם
 חשאינם דער םון קאגטראל אונםער׳ן אז םארקערט,

 זאלען איבלדן די אז װערען םארהים גיכער װעט באארד
 קלאוק־שעפער אנדערע די אין םארשפרייםען ניט זיך
 זאל סוםס סםייל״ ״מעניש םון שעפער די אין אז און
 מאכען. לאזען נים קלאוקם םארםען אגדערע קיין מען
 םון מאיאריםעם א מים אז געווען, איז רעזולטאט ■דער

גע־ גוםגעהײסלן םלאן דער איז צוױי צו דריי אומגעפער

 דרינגענד, אזוי געװען איז שכירות אין שנים א סאר
 םון קאנםערענץ א צוזאמענגערוםען האם ױניאז די אז

 בא־ צו םארקעםס פארשידענע די םון מענעחשערס
 צו־ ענטשידען האם קאנםערענז די פראגע. די טראכטען

בעלי־בתים. די םון פאדעתנג די ריקגעוױזען
 בא־ דער צו איצם זיד גרײם ױניאן םאריערם די
 אין אוים גײם וועלבער םרײד, אין אגריםענם פון נייאונג
 בעלי די באוועגען צו םאחוכען זײעחנ םון גיכען.
 םאר־ צו כדי צײם, ארבײםס די םארקירצען צו בתים

 אויםער- איז װעלכע ארבײםסלאזע, צאל די קלענערען
ס געווײנליך חי  םאדערונ־ אנדערע עםליכע אמ יאר דאם ג

אויסנעלאזם. ניט גאר פארלויםיג זיד האם געז
 יוניאז אלאנײשנאינמצר םילינערי און ?ע• העם. די

 דער פוץ םיםיע יערלימז דעם גלהאם מאנאם דעם האם
 לױט סיטי. אטלאנםיק אין גאארד עקזעקוטיװ גענעראל

 איגםער־ די האס זאריצקי, ירעזיחמם פת באריכם דצם
 באדײסענדען געםאכט יאר דעם ײרך ײניאז נײשאנאל

 אח יוניאן דער םון םיםגלתשמ־שאםט די םארשרים•
 35 איצם שײן צײלט און געװארעז פארגרערסערס פיל

 גע־ אמ צואװאוקם גרעסםער דער םיםגלידער. טויזענט
im טענער פון אפטײלונג דער אין own, זײנען עס װאו 

אפ־ םילינזרי די מיםגלח־ער.־ נײע 4,000 וװגעקומז

 אנװײזען, דארף מען אמת, םיםגלידער. די pc ווארען
 מעםבער^ 1200 די סון העלםט א אוםגעםער בלױז אז

 באטײליגם זין־ האבען פיטינג, בײם געווען זיינען וואס
 פאר• די םון צאל גרויםע גאנץ א אםשםיםונג. דער אין

 איז דאס געשםיפם. ניט גאנצען אין האבען זאפעלםע
 באגײםסע־ געוואלדיגע קײן םארשםיין. צו לייכם אבער
 םויזענדער הונדערםע אויםמאכעז ערלויבען םאר רונג

 קליידער־שמעד מענער די אין סוטס סםייל מעניש
 קאנ־ אונטער׳ז און פריתען געהעכערטע די אויף אםילו
 עו־וואר■ געקענם נים םען האם ױניאז, דער םון טראל
 פלאן סאר׳ן געשטיפט האבען וואס די אפילו טען.

 איבעל, נויםיגעז א םאר באםראכם בלויז עס האבען
 די וחנז איצם איז עס װי וױיל אננעמען, םוז פעז וואס

 עס װעלכען אן שעםער די אין געמאכט ווערען קליידער
 דערי־ זיד האבעז םילע ערגער. גאד איז קאנטראל, איז

 די סון שםימען. םון צוריקגעהאלםען גאנצען אין בער
 מאיא־ גרױסע א האם געשםיםם יא האבען וואס אבער

פלאז• םאר׳ן געשםיםט ריטעט
 פוץ האנדלונג די געווען אבער איז אנדערש גאנץ

 האט לאקאל םינישערס םון עקזעקוטיװ די .9 לאקאל
 אבער איז צוריקוױיזונג די צוריקגעװיזען. פלאן דעם

 צוריק• א זאגם. םען װי פויל״ ״האלבעז א פים געװען
 דעו םיז םיםיע ביים וועגען. יוצא םון בלויז וױתונג

 םענעדזשעד דער סארקין, ברודער האם באארד דזשאינם
 איז עקזעקוטיווע די כאםש אז דערקלערט ,9 לאקאל פון

 לא■ דעד אבדד װעס פלאן פארגעשלאגענעם דעם געגעז
 פח מאיאריםעט א אױב דורכפירען אים העלפען קאל

 םעםבער־פיסיסנ בײם גוטהײםען. אים װעלען לאקאלס
 ענלימ אן געװארען אגגענוםעז אויך איז 9 לאקאל םון

 מד םאקע זײנען — הייסען עם זאל — םיר שםעלונג.
 אניןרצ פון פערהיים א אבער וױ אזוי פלאן, דעם נען

 דעםאקראםיש םיר דינען אעענומען עס האבען לאקאלען
דורכםירען• העלםען עם ױעלען און
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 בלאחמאכער סון מענעתשער קריינדלער, טשארלס
 ®ארבױײ מאכט לאקאל דער אז מעלדעט ,25 לאקאל
 ארגאניזאןניאנס־קאם־ ענערגישען אן אנגוםירען םונגען

 האבאן מעמבערס די סעזאן. ספריגג קומענדען צום ®יק
 מאנאס א סענם 25 מיט געטעקסט צװעק דעם סאר זיך
 קאםיײן. דעם סאר סאנדען נויטיגע די שאפען צו

:שרייבט קריינדלער
 איז טרײד בלאח אין סעזאן ספריגג לעצטער ״דער

 סאל־ דער שלעכט. ניט אבער קורצער׳ א כאםש געווען,
 אג״ אלע אין װי םונקט צרה׳דיגער א געװען איז סעזאן
ם. דערע אדעל־ט^ ארבײט׳ קײן גישטא איז עס אז נ

 אר־ פראצעגט אכציג און פינף איצט שוין איז טיילונג
 איז אינדוסםרי דער סון אםטיילוגג קעם די גאניזירט,

 װעלכע אפםײלוגג, איעציגע די ארגאניזירט, פראצעגט 90
 ®ון. איטײלוע די איז ארגאגיזירם וױיגיגער םיל נאך איז

 אינדוסםרי דער פון םייל דער אויך אבער העטס, מענער
 צוא־ גרויםער דער וױ םארטשרים שנעלעז איצם מאכט

באווײזם. יאר לעצטען דעם דורך וואוקם
 יוגיאן איגםערנײשאנאל מיליגערי אוץ קע® העט׳ די

ת פרעזידעגם איר סון באריכט דעם לוים האם  ־ חנם די
 א■־ גײע דרײ גאך צוגעקראגען אויך יאר לעצםען

 נױ• די העטס, םענער פאר מאכער לײנינג די םײלוגגען,
 ®אר דאמ און בלאקס די מאכען װאס די און פרינםערס

העםם.

נעשלאםען קאלעדזש לעיבאר ברוקוואוד
 ערשסער דער אויפגעגעבען זיד האם םאנאם דעם
 בו־וק־ דער — אםעריקע אין אתיװעחיםעם ארבײםער

 דצם אץ לײדער, האמז, מיר קאלעדזש. לעיבאר װאוד
 1■ אפשאצוסנ אן גלבען צו םעגליכקײם די ניט טמער

 1* ־HP אכצען די חרך קאלעדזש דעם פון ארבײט דעד
 װאס אורזאמן די און אײנפלום׳ זײן. עקזיסטענז, זי״ן

 אױט־ דארםען זיך זאל ער או דערצו געבראכם האכען
מן. ע נוםער. קוםעגדען איז םאז עם װעלדז מיר ג
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 אוט־ די אין ארבײםער די פראבלעפען. די זיך עןפןר
 יאר־ נױ די אז געקלאגם, זיד האבען שעפער אורטאון

 קוםם זײ און ארביים גאנצע די אױף םאכען שעפער יער
 האבען וױדער, בלאוז־מאכער, יארקער נױ די אן. גװעגי

 אויםגעמאכט װערם ארביים גאנצע די אז געקלאגם ייז
 ארבײם. גענוג ניס די האבען דעריבער און אוס־אורםאון

 די םארשטארקען צו געזוכם נאך האבען בתים בעלי די
 צװי- אומצוםרידענהײט מער וואם ארויסצורופען קלאנגען

 האבען ביידע אז איז, אםת דער מלאכחז. בעל די ®ען
 קײן געװען ניט איז עס וױיל ארבײם גענוג געהאט ניס

 ראבען, מיר וואס ציםערען, די לוים םרייד. אין אונײט
געײארעז• אייגגעםיילט ריכםיג ארבײט די איז

 איז אויםמערקזאמקײט און האםענונגען .אונזערע
 טרייד אונזער אין סעזאן. םפרינג צום געװענדט איצם

 פאל־ דער װי בעסער כלל אלס סעזאן ספרינג דער »יז
 פארבעסערען, זין־ זאל לאגע אלגעטײנע די אויב סעזאן.

 זיך גרייםען טיר און ארבײם האבען צו מיר ערװארםען
 ארגאניזאציאנס־קאמ־ העםםיגען א אנצוםירען תוײבער

יײז•
 שאם־םשער- א אפגעהאלםען לעצטענם האבען .מיר

 םארשיי־ די וואו םעםבער־מיםינג, א און םיטינג פאן
 גרינדליך זיינען ױניאן אונזער םון פראבלעםען דענע

 סיםינגען בײדע געווארען. דיסקוטירם אינםעליגענט און
 האבען םיםגלידער די און באזוכם גוט געװען זײנען

 יעיאדםראגען. די אין אינםערעס גרויס ארױסגעװיזען
 אויםצו־ אםים דעם באאויםםראגט האבעז פיםינגען די

 בא־ און רבײםrארגאניזאציאנס םאר פלענער אובייםען
 דעם, םאר געלם־םיטלען נויטיגע די שאםען צו שלאסען

 םאר מאנאם א סענם 25 צאלען אנהויבען װידער חוץ
 אונ־ יאנואר. םיז אנםאנגענדיג אוגאניזאציאנס־ארבײם

 םזנקס ספעציעלען דעם געצאלם האבעז םיםגלידער זערע
 אפ־ בלויז עם האגען און 1937 יולי ביז 1936 פאי פון

םלעק־צײט. דער דורך געשםעלט
 צוזאםענ־ איז וועלכע באארד םםאביליזיישאן ,די

 בעלי די םים ױניאן דער פץ םארסרעטער פון געשסעלם
 פון םראגע די ערנסט גאנץ איצם דיםקוטירם בתים,

^ בלאוז אין לײבעל ריקאװערי א איעפירען  םיר םרי
 ארביים די אז פאחיכערען וועם לײבעל אזא אז פילען,

 םענש־ אונטער ױגיאן־שעםער אין װערען געמאכט זאל
 וועט לײבעל דער אז האםען םיר באדינגונגען. לימ

םעזאז״. נעקםםען צום נאך װערען אייעעפירם

מנפעױרןן מ־נײסןר כראזיר און מרסעש
 לאק^ל ױגיאז ארבײטער בראזיר און קארסעט די

 מענעדזשער, דיער פון סירערשאפט דער אונטער 32
 מיט קאנםערענצעז די םאר זעצט סנײדער, אײבראהאם

 דעם באנייען וועגען אסאסיאיישאן דער פון סארסרעטער
 היינ־ ענדע אויס גײט וועלכער טרייד אין ןגרימענט

 אפגע־ איז וואס מעמבער־&יםיגג, דער מאנאט. םיגען
 טאג מיטעץ אין אקטאבער טעץ26 דעם געווארען הןןלסען

 איינ־ האט שעפעה אלע אין ארבײם די ןישםעלעגדיג
 דער פון םאדערונגעז צוועלף די גוטגעהײסען שסימיג

 אויס־ מיטלען אלע מיט גרייט איז יוניאן די און ידגיאן
 אלם באקראכט זי װעלכע םאדערוגגען די ,צוקעמפען
ארבײטער. די םאר גויטיג ןבסאלוט

 ױניאז די װאם םאדערוגגען די וועגען רעדעגדיג
 אגגעוױזעז סנײדער האם בתים, בעלי די געשטעלם האס

 העכערוגג א — םאדערוגגען װיכטיגסםע צוױי די אז
 זאל ארביים די אז םארזיכערוגג א און שכירות די יױף

 ניט דינען — יוניאן־שעפער אין בלויז ווערען געמאכם
 פאר־ צו גויטיג אבסאלום דינען נאר מעסיגע זײער נאו

 מא־ קענען זאלען די אז ױניאן־מיטגלידער די זיכערען
 לאקאל סון םיטגאדער *די טרײד. אין לעבען א מז
 בארעכסיגם זײנען — געזאגם, םנײדער האם — ׳32

 ארבײםס״געבער♦ געוױםעגלאזע די פח װערען צו נישיצט
 לאנג אזױ אז זיכער, סילעז צו בארעכםיגם זײנען יי
 קריגען די װעלען םרײד אין ארבײם זײן װעם עס ײי
 אונ־ מאכעז עם װעלען די אזץ אויפצומאכעז ארבײם יי

ײ  הא־ נים םארען טשיזלערס די ױנקה״באדיעוגגעז. י
TP םריקם אלערלײ מים זיד נאנוצעז צו םעגליכקײס די 

 אונזערע אק ארבײטס״־באדינגתגען די יחגסערצודדיקעז
עו  קלעגליכע אוץ ארבייסס־שטתדעז לאנגע מרך יוו

 יי ײיף העמרונג א אגבאלאנגם װאס ןאןרדיגססעז.
 לעבענס״ אױף •רײזען געחעכערטע די זײגען אכידדת׳

o? פאר בארעכטיגוסנ געגוג טימל r אםילו וחנלמן

שטוײיטען/ בא־ צו נים איצם וואגען ארבײטס־געבער אגשסענדיגע
 אוים־ שטארקעץ א אן דערוױילע םירט 32 לאקאל

 מיםינ־ שאפ מיטגלידער. די צרוישען קלערוגגס־קאמפיק
 ווערען ארבײטער די און טעגליך געהאלטען װערען גען

 אינדוסםריע דער אין לאגע דער איבער אויפגעקלערם
גויט־סאל. יעדען פאר גריים זײן זאלען זײ אום

 עדיױ נײעם א אנגעשטעלט איצט האם 32 לאקאל
 די אגצוםירען אלםער, אײדא מיס דירעקטאר, קיישאגאל
 םאר לאקאל םון םארוױילונג־טעטיגקײםען און בילדונג־

 פרא־ א אויס שוין ארבײט אלטער מיס מעמבערס. די
 דעם מיט צוזאמען סעזאן דעם םאר טעטיגקײט פון גראם

 איגםערגעשאנאל. דער םון דעסארטמענט עדױקײשאנאל
 אין װעט אסיםטענטס און טשערליידיס םון מיטינג א

 ביל־ דער מיט זײ באקענען צו װערעז גערוםען גיכען
 מיטהילף. זײער קריגען און לאקאל םון דונגס־פראגראם

 אנגענומען שוין װערען קורסען די פאר רעגיסטראציע
לאקאלי פמ אפיס אין

דעפארטטענפ אמואװ־פאװ
 שןך די אין ארבײט װעניג דיער דא איז עס כאטש

 אונטער דעפארטמענט דער דאך האט טאון, אװ אוט פער
 וואנדער הערי פרעזידענט וױיס םון םירערשאםט דער
 טעטיגקיײ זיינע פארמיגערם ניט און אפגעשטעלט ניט

 אלטע מאנכע סטרייקס, װיכטיגע רייע גאנצע א טען.
 איז עס שטעט. עטליכע אין אן גײען נײע, עטליכע און
 דורך סעטעלמענטס עםליכע מאכען צו געלוגגען אויך זיי

מאגאם. פארגאנגעגעם דעם
 םירם דעפארטמענט דער וואס סטח־יקס, די צװישען

 סםרייק דעם דערמאנען צו װערם באזונדערס איז אן,
קאםפאגי״ אנדערגארםענט מעיד ״איסםאן דער געגען

 אגדערע עםליכע װי פונקם פירמע, די יאנקערס. םון
 דער םרן געווארען םארכאפם זייגען יאגקערם, םון באסעס

 האט אינטערנעשאגאל די רוען םגםה♦ קאמפאנײױגיאן
 שאם, דעם פון ארבײםער די ארגאגיזירען אנגעהויבען

 קאם־ א ארגאניזירט און צוגעאיילם םירמע די זיך ד״אט
 םארקלאגם םירמע דער האט ױניאן די פאנײױגיאן.

 און באארד״ ריליישאגס לייבאר *געשאגאל דער פאר
 םירמע דער םון וױיס־פרעזידענט דער האט םארהער ביים

 *ױניאן״ די ארגאגיזירט טאקע האט ער אז צוגעגעבען,
 אז זאגם באארד די וױ אזוי גאר ארבייםער, דינע םאר
 קאמפאנײױניאן די ער װעט געזעצליך גיט איז דאס

אױםלייזען.
קאמפאנײױגיאן, די אויפצולײזען אנשטאט אבער

 דערקלערט און געררען השם משנה בלויז איר ער האט
 איז מאכערײקע נײע די אז ;כשר שױן עס איז איצט אז

 זעלבסטשטענדיגע א נאר קאמפאנײױניאן, קייז גים שוין
 ארגא״ אלײן האבען שאם םון ארבײטער די וואס ױגיאן,
 צר גיס אבער זיך האם איגםערנעשאגאל די גיזירם.

 םארקלאגט. וױדער פירמע די האט און םרידעגגעשטעלם
 אויס־ שאפ סץ ארבייםער עםליכע דינען םארהער ביים

 אויסגע־ האבעז און װיטנעס־סםעגד אוים׳ן געטראםען
 םארזעהעביש זעלביגע די איז ירניאן נײע די אז זאגם,
ארגאגיזירם. האם באס דער וואס

 ער און דערצארענם שםארק באס דעם האם דאס
 םון ארױסגעווארםען מלאכות בעל חוצפה׳דיגע די האט

 א מים געענםםערט דעם אויף האם ױניאן די שאפ.
 איצט ווארם מען און געפיקעט ווערט שאפ דער סטו־ייק.

באארד. רילײשאנס דער םון ענםשײדוגג דער אויף
 דעפארטמענט דער איצט האם סםרייק אנדער אן
 דזשויר- נױ פארק, םאליסייד םון סמיםלייז םשארלס געגעץ

 באסעס. אויף גערעםעניש א איז םירמע דער בײ זי.
 מים זח א טאםע, א שאפ. אין דא זײ זײנען םיר גאגצע

 דער האם ציריק רואכען עטליכע מים םעכטער. צװײ
 יעגער װען ױגיאז־םארםרעםער ״ דעם באלײדיגט םאםע

 דער םוץ םארםרעםער א םים צחאמען געקומען איז
 האם ירניאן די קלאגע. א אויסצרנעמען אסאסיאײשאן

 דער איץ סםרײק אין ארונםערגענימען ארבײםער די
 זיך און ױניאן דער םון אםיס אין געקוסעז איז םאםע

 pש האם ער אז דערבײ דערקלערעגדיג אנםשולדיגם,
ח םאכםער דער צו שאפ אין דעה די איבערגעגעבען  י

 זײנען ארבײםער די םישען. נים מער זיד װעס ער
ארבײס. דער צו צוריקגעגאנגען

םא־ דעם נאכגעםאן םאכםער די האם ייאד לעצםע
 די יונקת־פארםרעםער. דעם באלײדיגם אריך ארן םען

 אין ארביייםער די ארונםערגעגרמען װידער האס יוניאן
 אגרי־ דעם אז אבער, םענח׳ם באלעבאססע די םםדײ^

 םאטע דער אתםערגעשריבען האם יתקא דעו־ מים מעגם
אבער איז שא• דער בינדענד. גים איר אויף איז עס און
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 אי — ביגדעגד יא דוקא איז סטרײק דער און לײדיג,
ער! בינדט

 פירס דעפארםמענט דער װאם סטרײקס אנדערע
*4P מאגוםעקםשוריגג ״םאמאטה די זײנען: אן איצט

 ;דזשוירזי נױ ברענםש, לאנג פון מעיד״ ״םרענםש און
 זײנען דאס יארק. גיו שראי, אין טאגס״ טאון ״טייני
 די צוגעקומען זיעען םאנאט דעם סטרייקס. אלטע

דזשוירזי, ניו סיםי, ירניאן םון קא.״ אנדערװער ,טרילקא
 אויף ארבײטער 76 באשעםטיגט װערען עס װאו שאפ א

 מאנו־ א צו באלאנגם שאם דער אונטערװעש. פרויען
 גיו אין שאפ גרויסען א״אויך ד״אט װאס םעקטשורער

 שגעל גאר װעט באס אזידער ערורארט, ױניאן די יארק.
װערען• וױיכער פוזען װעט און סטרייק דעם דערפילען

 סטרייק אין ארונטער אויך טאג זעלבען דעם זײנען עס
 פון װער״ אינפאנטס *פעריז דער פון ארבײטער די

 רוערען שעפער בײדע די דזשוירזי. נױ בערגען, גארד
פוקעםס. די פון באוואכט שםרעגג

 דעם דורך האט דעפארטםעגם טאון אוו אוט דער
 םינף םאלגעגדע די געסעםעלט מאנאט פארגאנגענעם

 :ארבײטער די פאר געװינסען באדייטענדע מיט סטרייקס
 םטעםען ברייםאן, נױ סון קאמפאגי״ דרעס װעלמעיד *די

 120 באשעםםיגט װעלכע שאפ״ דרעס קאםאן א אײלאגז־,
 אנגעשלאסען זיך סטרייק קורצען א גאך האם ארבײםער,

יוניאן־שא•* א אייגגעשטעלט און אסאסיאיישאן דער אן
 אר• ־שטונדיגע35 א געװאוגען האבען ארבײטער די

 אפעריײ די דאלאר. 14 פון םיגימום א און בײטס־וואך
 פראצעגס 20 פון העכערונג א געקראגען האבען םארס
 געווא־ אייטנעשטעלם אויך זייגען עס שכירו^ די אויף
ױניאךבאדיגגוגגען. אגדערע אלע רען

״דזשענעם די האט װאכעז פיגף ®ח םםרייק א גאך
^B ^^aA^AA a AAAW teAAM^AA|A AAM f t  k l (■A A |aL m | | U  aר װעדכע איילאנד׳ לאנג מעספעם׳ ®ח קא* גאויזללסי  ס

 יתיאן. דער םים געםעטעלם ארבײטער, 65 שעםטיגם
 די אויף העכערומ א געקראגען האבען ארבייםער די

 וױיטערע »ון גלײר װאר א דאלאר 5 ביז 1 םיט שכירות
 וועלען זײ ביז פאנאפ יעדען דאלאר 1 םת העכערומעז
 םיר־ די םים אגריםענםם די סקעיל. דעם דערגרייכען

 םענעחש$ר גראםפאן, חשעק אונםערגעשריבען האם םעם
איילאנד. לאנג םון

 טאון אװ אום דעם םון םיראםא הערםאז ארגאנײזער
 םים אגריסענם אן אונםערגעשריבען האם דעפארםםענם,

חי, ניו אראנחש, פון מילס״ .ברוס די שוי  קאנ־ א ח
 ארבײטען עס וואו אונםערוועש אויף שאפ םראקםינג

 העכערונג א געװאמען האבעז ארבייםער די לײםע. 40
 םיניםום־ און דאלאר 5 ביז |L60 םון שבירות .די אויף

 14 אפערײםארם, םאר וואר א דאלאר 16 סון םקעילם
עקזעםינערס. םאר דאלאר 13 און פרעסערם םאר דאלאר
רוםהער־ סון קאםפאני״ אנדערגארםענם ״פולער די
 ױניאן דער םיט געסעםזנלם האט חשױרזי, גױ פארד,

 ײ-ברא די סון שכיחת די העכעחגן צו צוגעשםיםט און
 געקוםען אבער איז עם ווען פראצענם• 10 םים םער

 ■ראצעגם• 5 א געגעבעז בלױז זיי ער האט פעי־דעי
 אק דערקלערט שאפ דעם האם ױניאן די העכערוגג.

 געבענדיג געוואחמ, וױיכער איז באם דער און סםרייק
צוגעזאגם. האט ער װאם פראצענט 5 אנדערע די

 אונ־ אויו האט דעפארםמענם טאת אוו אום דער
 אנ־ .בעדפארד דער םים אגרימענם אן םערגעשריבעז
חי. נױ נוארק, איםם פון ״j$p דערגארםענם שוי  דאם ח

 א מים געװארען געעםענם איז װאם שאפ׳ נייער א איז
 די ארגאניזירם האם ױניאז די צוריי^ םאנאםען פאר

 אונםערגעשריבעז םירםע די האט איצם און ארבײטער
 שםונ־ וױיחשעם, ױניאן איינשםעלענדיג אגריםענם אן

באדינגונגען. »ח דען

̂פ־רענירוננ פפױיה סשפלען צו זיו נםזאנעו8 פאר פירםע קלאוה־ םפ8רד8פ שט
 פאר באדײםוגג אױסערגעודײנליכער פרן פאסירומ א

 פאסירם מאגאם דעם האם ארבײסער ארגאגיזירטע אלע
 טאון אוו אוס דער װאו קאנעםיקום, מאגםשעסטער׳ אין

 דער אונםער אינםערנעשאנאל דער פון דעפארםםענם
 שויואדחש אח װאגחנר וױיס־פרעזידעגם פח םירערשאםם

 פאר־ די po »ימעם געגעז םםרײק א אן פירען תבת
ךי םרייד, קלאיק ^ סירטעם אפען־שא• ביסענססע , 

 כאודאוסט איו זי וױ אדזמ־ ״4p קלאוק אינדמענדענם
פירםע״. עליס .די קלאוקמאכער יארקער נױ די צו

M A A ^ A ^ M M f e  A aA A A I A M f t  ■ kA A  fe A A A A | L aaAa  A M ^ A A M a M  A M |Mס שםען צו ער וױץ זיך« דדכם פאל« ער שיכסע ד  תאט גע
םיציעל שםאס־רעגירוסנ מז א גז ען תגס־ א א פארדאפ
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 ארבייטער זיינע װען ציים אין באס ) געגען רעזאלוציע
 ** ענם און איינגעשפארט איז ער װאס דערסאר סםרייקען,

 סעםעל־ א םאר ױניאן דער םיט פארהאנדלעז צו זיך זאגם
םענם.

 פירערין די געװען םאל אלע איז םירםע עליס די
 און םרייד אין ױניאן־באדימונגען אונטערגראבען אין
 ביםע־ אנגעפירט איר געגען האם ױניאן קלאוקמאכער די
װאם ערשםע, די געװען איז םירמע די קאםםען. רע

 ברוקלין אין שעפער סאב־םטאנדארד איינגעפירם האט
 דעם צוליב .טשיינא־טאון״ רוםען קלאוקםאכער די וואם
 קולי־וױידזשעס. ארבייםער די דארםען צאלט מען וואס
 יארק נױ אין געווארען ענג םירמע דער איז עס װען
 קאנע־ מאנטשעסםער, נאך אנטלאםען שאפ מים׳ן זי איז

 םװעם־שאפ. איר אנגעהאלםען דארם האט און םיקוט,
 דעפארט־ אום־אוו־טאון דעם איז צוריק וואבען זעקם םיט

 ארבייטער די ארונטערצונעםען געלוגגען עגדליך םענם
 זיך האט זיי םון צאל גרויםע א װי נאכדעם סטרייק אין

 גע־ אבער איז םירמע די ױניאן. דער אן אנגעשלאסען
 םריקס מעגליכע אלע םיט און איינגעשפארם בליבען
 זיך האם און סםרייק־ברעכער מיט ארבייםען צו נעזוכם

 אינ־ דער פים םארהאנדלען צו אנטזאגם קאםעגאריש
 קאנעטיקוט דעם םון םארזובען די אםילו םערנעשאנאל.

 שטאם־רעגי־ דער םון און דעפארםםענם לייבאר סםייט
 קאנםערענץ א צו צדדים בײדע צוזאםעגצוברענגען דךנג
 צוליב דורכגעפאלעז זיינען םםרײק דעם סעטלען און

 סעלעקם־פעז, םיםי די באס. םון פארביםענקײם דער
 דעריבער האט םאנטשעסטער, םון שםאט־רעגירונג די

 םארדאםונג־רעזאלוציע םאלגענדע די אנגענוםעז אםיציעל
די־ די איז פארעםענטלינם זי און באס, דעם געגען

__ usaaa.
 קלןןוק• די פיז סםרייק דער אז אנבאםראכם ,אין

 קאםפאניע קלאוק אינדעפענדענם דער געגען ?אכער
 ליידים אינטערנעשאגאל דער םון אנגעםירם ווערט װאם

 לעצםע די פאר אן גײט ױניאן װאירקערם גארםענם
 בא־ סםרייקער די םון םערהײם די און פאנאםען דרײ

 םאר- װי אזוי מאגםשעסטער. פון בירגער םון שםייט
 אעזער פון געווארען געפאכט זיינעז פאחוכען שײדעגע

 ארבײ־ די םון פארלאנג אויפ׳ן סעלעקםםען אוו באארד
 םארהערען דורך צוערשט סטרײק, אין זײנען וואס טער
 אן פידיאײשאן אוו באארד םטייט הארטפארדער אין

 ניט־ איימעשפארםער, דער צוליב רעזולםאםעז, וחנלבע
 *רעזידענט עלים׳ סידני פר. פון האלםוע שכל׳דיגער

 צווײ־ אין און קאמפאני, קלאוק אינדעפעגדעגם דער פון
 גע־ אריינגעבראכם איז מאס םעםיציע א דורך פאל םען

 פויר* 30 םון אונטערגעשריבען באארד דער צו װארעז
י אז פארלאנג דעם פיט טשענטם  באגוצען זאל כאארד ו

 קאפיםע א און םםרײק דעם םעטלען צו אײנםלום איר
 אבער צװעק, דעם טאר געװארען באשםיפט איז דרײ פון

 האם לאיער איר דורך פירםע די ווײל ערםאלג, אהן אויך
 די מיט פארהאנדלזןן גים װעם זי אז ערקלערט אםען

 גארםענט לײדים אינטעתעשאנאל דער דורד ארבײטער
 אר־ אויף פארלאזען נים זיך־ וחנט און ױניאן מאירקערס
ס אז באתויפםענדע ביטרײשאן.  אומ־ קײן גיםא זײנען ;

 די װי אזוי און װעלם. דער אין םענשען יאדםײאישע
 םעלעקט־ צו םולפאכם געגעבען נאנדעם האט באארד

 םר• באס דער אז באריכםעם האט עו און ספיעסס מען
 די כאטש פאזיציע זײן פון איטרעטען ניט וױל ןלים

 צײם יעדער צו גרײם דערקלערם זיך האבען ארבײטער
 אױםגזד האבען און םארפיםלער אויף םארלאזען צו זיך

ײ דער פון טארארדנונגען »ון רולם אלע פאלגט אליז  י
ד האבען »ון גערינם פת און  די געװאונען דעט דוי

 פון אנבאטראכם אין — עול^ אלגעפײנעם פון אכטמג
 די אז באשלאםעז, דעריבער עס זײ פאיןטען. אלע די

 קלאוק אינדעפענדעגם דער פון בתים געלי און אפיסערס
 אין אויפתדעתנג ®ת קוואל א געװען זײנען קאפפאני

 ארבײ־ ארגאניזירםע די פאר געפאר א און קחילה דער
מד פארדאפצז םיר טער. רי ע מ ד  שםארקםםע די י

 געעע־ אלס עם שטעםפלעז און תאלטוגג אזא װערטער
מן צום דיש  אנערקענםע צו און צוזאםענלעבעז םרידלי

םיחמען״• ױוױליזירמעו
 אינםער־ דער פון ארגאנײזער ליבעדטי, פחנגק וױ

 רדזא־ די האט םעלדעם, פאנםשעסםעד, »ץ נעשאנאל
 באםעל־ מטנער חנר אוין׳ וױרקונג אזא געהאם לוציע

 םאו־ שםארק אח םטרײק־ברןמגר צאל די אז קערונג
מז נאך זײגען װןום די און ג׳ױוארען קלעגערס  פארבלי

 איז עם כאס. מיס׳ן אח ױך צוױשעז ארום זיד ךייסעז
 גיכלן אין װעם םירםע פארביםזננע די אז זיכער, כםעם
 איז פארבלײבעז ײעלעז ימלדז זײ אויב סעטלען מוחמ

גיזנעם.

̂נײט םענט דעפארם־ טרײד נארםענט סאםאן אנריםענפם נ
 םון מעגעדזשער רייזבערג, עלייעס פרעזידענט וױיס

אינטער״ דער פון דעפארטמענט טרייד גארמענט קאטאן
 בא־ זיינען אגרימענטס עטליכע אז באריכטעט נעשאנאל,

 די און מאגאט דעם דורך פירמעס מיט געווארען נייט
 העכערוגגעץ באדייטענדע געקראגען האבען ארבײטער

שכירות. די אויף
סקרענטאן, פון קא.״ אנדערװער ״גלאוב דער אין

 די האבען ארבייטער, 150 באשעסטיגט װערען עס װאו
 םאל־ אגרימענט נײעם דעם אין געקראגען ארבײטער

 געהעכערט זײנען שכירות די :פארבעסערונגען גענדע
 אװער־ םאר ;פראצענט צען מיט דורכשניטליך געווארען

 נײעם לויט׳ן באצאלט קריגען ארבײטער די װעלען טיים
 ציים. געוױינליכע םאר װי מאל אגדערהאלבען אגרימענט

 גינ- דוד םון געווארען געמאכט איז סעטעלמעגט דער
 טערײ יענער םון ארגאגײזער עטקין, אייב און גאלד

ארבײטער, די פון קאמיטע א מיט טאריע׳
 אוגטערגע־ איז װאס אגרימענם, נײעם דעם אין
 מאנופעקטשורער בערנסטיין, מ. מיט געווארען שריבען

 האבען פענסילוױיניע, םיליפסבורג״ אין אוגטערװעש פון
 מיגימומם די אויף העכערונג א געקראגען ארבײטער די
 די װאה דער אויף דאלאר 1 שטיק־ארבײטער/ - פ$;

 און 2 םון העכערוגגען געקראגען האבען װ$ך־ארבײטער
 שטיק־ די װעלען אווערטיים םאר יעדע. רואך א דאלאר 3

 און פערםעל א מיט ^ייגס געצאלט קריגען ארבײטער
 פארהאנד־ די מאל. אנדערהאלבען װאך־ארבײטער די

 וױיס־פרעזידענט אגגעםירט האט םירמע דער מיט לועען
 ארגאנײזער סארדענגא, גרעיס מיט צוזאמען ריהבערג

 האט ארבייטער די םון מיטינג א געגענד. יענעם פון
גוםגעהײסען. ענטוזיאסטיש אגרימענט דעם

חעפערונגעז קרינען #ײל&נד רארד אץ ארכײטער
 א קראםט אין אריין איצט איז אײלאנד ראוד אין
 דער װאך. א דאלאר 14 פון געזעץ וױידזש מיגי&ום

 דעם צאלען צו באסעס די ניט אבער צװינגט געזעץ
 װעגיגער, ניט צאלען בלויז זײ הײסט ער מיגימום.

 פארםאלען. אויך איז פאלגען גיט װילען זיי אויב און
 אירע אין אונטערגענומען זיך האט אבער ױניאן אוגזער
 די אויף בינדענד געזעץ דעם אט מאכען צו שעפער

 דער װעמען שעםער ערשטע די צװישען בתים. בעלי
 גאכ־ געמאכט האט דעפארטמעגט טרייד גארמעגט קאלזאן
 בראדערס״ ״דיױױסאז די געװען איז געזעץ דעם קומען

 די פאר ארבייטער. 250 באשעפטיגט וועלכע פירמע,
 א דאלאר 14 װי װעניגער געקראגען האבעז וואס אלע
 10 םון העכערוגג א געקראגען ױניאן די האט וואך

 מיגימום איבער׳ן געקראגען האבען וואס די פראצענס.
 5 םון העכערונג א געקראגען זײ פאר ױניאן די האם

וױידזשעם. די אויף פראצענט

באסמאן אדן װןןסטפילד אץ סטרײקס פארכיטערטע
דעסארט־ דער םירט מאסאםשרזעטם, וועסטםילד^ אין

 װעסטםילד דער געגען סטױיק ביטערעז א אן םעגט
 טראץ שאפ דעם •יקעםען סםרייקער 75 די &ג דרעס

 געגען ווערט עס וואם בתםאליטעם שעגדליכםםע די
 צעשלא־ שווער זײנען מיידלאך עטליכע אגגעווענדם. די

 סטרייקער 25 האםסיטאל. אין ליגען אוץ געווארעז גען
 טראץ םרעים־אאס. אויף געווארען ארעסטירם זײנען
 צו אנטשלאסען אץ מוטיג סטרײקערם די זײנען דעם

 לאקאל קאטערס םון פאליקםאן, םאו זיג. א ביז קעםםען
 ,91 לאקאל םון מעגעדזשער גריגבערג, הערי אח ,10

 א גאך האט באם דער סטרײק. דעם םיל זײער העלםען
 א■- אויך דארט ױגיאנס די האבען יארק. ניר אין שא•

ארבײם. די געשםעלם
״4P בלאח ראיאל ״באסטאן דער םח ארבײטער די

 סםרײק אין ארוגטער זײנען מאסאםשוזעםס, באםטאן, סץ
 יוגיאך עםליכע אתגטערגעשיקט האס באס דעד ווען

 געדוען איז שא• דער ארבײם. דער פוץ טים^לידער
 דער אונםער געארבײט האם װאס שעפער,־ די פיז אײגער

 הא־ עס הײסם, דאס באסםאן. אין געריכם־־אנםשײדוגג
^ געארבײט דארם מן  םיםגאדער. גים״יוגיאן און יוג
 יוניאן• די ארתםערגעשיקם האם אבער באס דעד װען

 סםרײק אין ארונטער שא• גאגצער דער אח נױםגלידער
% צוזאמען. שטײען די און

װערען גערופען װעלען קן>גםערע;«עז דיסטריקס
פןןרםרעםער, שאפ םון קאנפערענצעז דיסטריקט

 לעצםעס געווארען געהאלםען זיינען וואם די צו ענליך
 םאדטרעטעד װערען• גערוםעז גיבען אין װעלען יאר,
 חשןיחי, נױ סענםראל פענםילװייניע, אין שעםער פון
 צוזאםןנ• זיד װעלען דעלעװער און יארק נױ םטײט אפ

 און םעו29 פון וױק־ענד דעם םקרענטאן אין קומען
 #י מאסאםשד אין שעפער פון םארשטייער יאנואר. טען30

 ז קאנםן• זײער האלםעז װעלען אײלאנד ראוד און זעטם
 פעברואו, טען13 און טען12 דעם פראװידענס אין רענץ

 ךי ווערען ארומגערעדם װעלען קאנפערענצען די בײ
 דיס• יועלען עם און יאר לעצםען םון דערגרייכונגען

צוקונפם. דער פאר םלעגער ווערעז קושירט
 גע־ איז קאנסערענצען די האלםען צו באשלוס דער

 םענע• דיםטריקט פון םארזאמלומ א בײ געווארען טאכט
 מד געהאלםען איז וואס דעפארטםענט דעם פון דזשערם

 אין אינטעתעשאגאל דער םון רום קאונםיל אין װארען
 געװען אטועזענד איז דובינסקי פרעזידענם יארק. נױ

 אין רעדען צו םארשםראכען האט און קאנפערענץ בײם
 סערי־ דער איז שטעם םארשיידענע די אין םריהלינג

טאריע.

גערעכטיגקײט׳ ►(

ססײט םישינען אין מרפאמען
 אינםער די האט צוריק מאנאטען עםליכע מיט ביז

 םםישס םישיגען אין לאקאל איין קית געהאט נים נעשאנאל
 דובמ־ פרעזידענט האם קאנװענשאן, לעצםער דער נאך
 דעפארםמענם פידעל־װעםטעח דעם באאויםטראגט םקי

 בין^ים װיים־פרעזידענם םון םירערשאםט דער אונטער
 ארבײטער קלײדער םתיעז די ארגאניזירען אנצוהויבעז

 געװאמז באשטיםם איז ראזען םייק סםייט. יענעם אין
 םערי■ יענער אין ארגאניזאציאנס־ארביים די אנצופירען

 צו געלונגען אים איז םםרייק קורצען א נאך טאריע.
 םיםי. בעי םון םילס ניטיגג וואלװעריין די ארגאניזירען

 סים אגריםענםם אונטערגעשריבען האבען מאנאט דעם
 1 די — דעטראיט איז קלאוק־שעפער דריי ױניאן דער

 ״4P םאנופעקטשותע .דעםראים קלאוק׳/ גילם ״סעשאן
 דרעס קאטען צוויי און קא.״, גארמענט ״םישיגען די און

 די און קא.״ גארמענט קאסטאם ״םראעט די — שעםער
קא.״ דרעם םעקארטי ״פישבערג

 אנתרע םון אנטלאםענע אלע קלאיק־שעפער, די
 אגרי־ שאפ קלאחד אונםערגעשריבען האבען מארקעםם,

 סקעילס וױידזש שטונדען, יוניאן אײנגעםירט און מענטם
 אײנגעפירס האבען שעפער קלאוק די באדינגונגען. און

 העמרמ־ ארבייטס״ײאה שםונדיגע 40 א שאפ, קלאוזד
 תאס באדינגוגגען אנדערע אלע און שכירות די אויף גען
 גארמנם קאטאן אין ױניאן־שעפער די אין הערשען עס

 זיו געפמען דעטראיט אין געגענד. דעם איז טרייד
 I* קארםעםס דרעםעם, םון שעפער אפען צאל א נאך

 אנגעקגיפפ שוין האט ױניאן די דרעסעס. םשילדרעז
מז אץ ערװארט און ארבײםער די םיט םארבינדונגען  גי

ארגאניזירם• זיי האבען צו
 • איז םאחויקעלט אויך איז אעםערנעשאנאל די
 גרןני םח מילם״ ניטינג ״גלאוב דער געגען סםרייק

 אנגד ענערגיש ווערט םטרייק דער מישיגען. רעפידס,
p אן מוםיכ גאנץ דינעז םטתיקערם די איז פירט v t■" 

 ׳ אלייז. איז אן אייד ױניאז די םירט ניזאציאנס־קאמפײן
 •m קאםאן גרעםטע די זיך געפינם עס װאו םישיגען,

W װעלכע שםאאםען פאראיעגםע די אין פירפע na" 
 *ל״ 1»י פאבריקען זעקס אמ ארבײטער הונדערטע םיגט
 אקםיװײ אן שםעםלאך. אתםיגע פיגף אין און «ײז

 לי את פאםקעגעז אין אנגעםירם אויד ווערט קאמפײן
ו געםינען עס וואו דיעטאז, י פילןן• ניםיגג עטליכע ז

 שױיבמ שיקאגא אין פירטע דרעס קאטאן
ערו.עשאנאל1אינ? מיט אנױמענט אונטער

l/i ' • •%

 שיקאמ םון פלאטקין א. ארגאנײזער חשענעראל
 • דובינםקי, פרעזידענם *ו םעלעגראםע א אין מעלדעט

 ײ•* קאםפאני״ דרעס .עותמױ םירמע דרעס קאטאן די
 איג־ דער םים אגרימענם אן אונםערגעשריכען וואד די

 יתיאן קלאוזד די אײנשםעלענדיג טערנעשאנאל
 I* וױידזשעם חעכערע װאך, ארבײטם שםונדיגע 40 א

 ײז• קאמייז דער באדימונגען. ױני«ז אנדערע אלע
י קאגאנן די ארגאגיזירעז צו אן םירם יתימ יי י  װ

ד װערס געגןגד ארופיגןן און שיקאגא םח ארבײסער  י
פארסגעזעצט. פאלגרײד

j*f

אינחש»נ<ז דער איו אנםשײדוננ *טנעלעגט דאנעלי״ ״נעל פון <ךס שאו
 םעג זעקס געדויערט האט װאס םארהער א נאך

 הונ־ געווארען םארגעבראכט דינען עס װעלבע אין *ןן
 ױנײ־ דריי די האבען באװייזען, ארן אפידיױויטס לערטע

 איבער אנםשיידוע זײער אפגעלעגט ריכטער סטײטס םעד
 םון קא.״ דרעס דאגעלי ״נעל דער םון פארלאנג דעס

 געגען אינדזשאנקשאן שטענדיגען א םאר סיטי קענזעס
 ארגאניזירען איר םארבאםעז צו אינטערנעשאגאל דער

 באשעםטיגט װערען װאס ארבײטער הונדערם צװעלף ױ
 אנט־ די אפגעלעגם האבען ריכטער די שאפ. דעם אין

 צדדים בײדע םאר לאיערם די צײט געבעז צו שײדוגג
קעיס. דער איבער בריםם געשריבענע *ריינצוגעבען

 גרעסטע די םון איינע איז םירםע״ דאנעלי ,נעל די
 לײן גוםע א פראדוצירט וואם אמעריקא, אין שעפער
 םקיםס אץ םיטלעז אלע םים האם און דרעםעס, קאםאן
 זיך ארגאניזירען םון ארבייטער די שםערען צו געזוכט

 אײגענ־ די אינםערנעשאנאל. דער אן זיד אנשליםען און
 געווזך דעם סון םרוי די איז פירמע דער פון סיסערין

 םי־ סון ריעד דזשים סעגאטאר םטייםם ױנײטעד זענעם
 וױיב זײן פאר הויפט־לאיער דער טאקע איז ריעד זורי.
 דורך אינטערנעשאנאל דער פארבאטען צו קאמף איר *ין
ארבייםער. די ארגאניזירען צו אינחשאנקשאן ןן

 צייטװייליגעז א אחיסגעקראגען חאם פירמע די
 אינ• דעם םאכען צו איצטער זוכט און אעחשאנקשאן

 פארםרא- אינםערנעשאנאל, די פערמאנענט. חשאנקשאן
 פריינק לאיער ליבעראלען »וואוםםען דעם דורך סען

j אונםער אז טענה׳ט, ארויסהעלפער, צאל א און וואלש 
 קעז געזעץ אנטי־אינדזשאנקשאן גאריס־לאגווארדיא דעם
 צװישען םכםוך א אין אריינמישען ניט זיך געריכם דער

t וועלנער אבער, ריד תשיםי בעלי־בתים. מיט יוניאן 
 ער וואו םענאם אין געזעץ דעם גאקעמםט ביםער האס
 ארויםגעקומען איז פעםבער, א געװען דעםאלם גאן איז
 איז עם אז םענה מערקװירדיגער דער מיט גערינט אין

 דער םים םירמע וױיב׳ס זײן צװישען סכסוך קײן ניםא
 די־ שאפ איר אין ארבײםער די וױיל איגטעונעשאנאל,

 איע־ לעבען זיי אמ באדיגגונגען די מים צופרידען נעז
 איצ־ אלזא, עס, דארסען ריכטער די גרעז־ן. א אין פאן
 א דא נישט אדער יא איז עם אויב באשליסען, סעו

 .נעל דער םים אינטעתעשאנאל דער צוױשעז סנסוך
םירמע• דאנעלי״
 פארקופען געדארסט אייגענטליך האט םארהער דער

 דעם ארויםגעגעבען האט װעלכער ריכטער, דעם פאר
 אינטערנעשא־ דער געגען אינדזשאנקשאן דיםוױיליגען

 די אריינגעםישם אבער זיך האט קעים דער אין טול.
 וועלכע םירםע, דאנעלי״ .נעל דער םון ױניאז קאםפאני

 םאר סירםע דער פון נaםארלא דעם אונםערשטיצם האט
 אוים׳ן אינםערנעשאגאל דער געגען אינדזשאנקשאן 1*

 קאנ־ ניט איז נארים־לאגוואחײז\געזעץ דער אז גרונד,
 פראגע אזא דארף געזעץ, גײעם דעם לױם סםיםוציאנעל.

 דרײ פון טריבונאל םפעציעלען א םון װערען ינםשײדען
 זײ און קאורט סוירקום סטײטם ױנײטעד םון ױנםער
פארהעחנז• די אפגעהאלטען עס האבען

 איבער געריכם אין צוגעשטעלם האם פירמע די
 באוױיוען *ו ארבײםער פון אםידעױױםם הונדערם זלף

 די שאפ. יעגעם אין עדן גן אמת׳ן אן דיאבעז זײ אז
 פון אפידײוױטם 600 צוגעשםעלם האם װידער׳ ייגיןן׳

 האבעז װעלכע םיטי, קענזעם אין ױניאךםיטגלידער י
 אויף באוייזעז צו ציםערען און םאקטען אימתעגעבען

 אין באדימומען ארבײטם די זיעען עס בעסער ײיפיל
 םארטען זעלביגע די םאכען װעלכע ױניאן־שעפער .יי

 אפידײ־ געװארען צוגעשםעלם אויר דינעז עס ידבײם•
 דער פאר געארבײם האבען וועלכע םיידלאד סון ײיטס

 גע־ ארױםגעװארםען זײנען און םירמע דאנעלי״ ילנ•
מן זײ װאם דערםאר ארבײם דער פון ײייעז  זיד הא

 גע* האבען םײדלאד די ױניאן. דער אן אנגעשלאסעו
 אין עדן״ ״גן דעם פון בילד אנדער גאנץ א מללז

 םםראופ, װירדזשיניא מרם. זײ׳ םץ אײנעי שאס• עםנ"
דערציילם: אנדערעם גױישען יס”

יי  האבען פארלעידיס) די (פון האנדלונגען אלע ,
 םים קעז איד אוםצוםרידען. זײער מײדלאך די ■ממנט

 קײן סארבײגעגאנגען ניט איז עס אז זאגען. ייגערקייט
 סײדלאך געזען ניט האב »יד װעלכלר איז ײיד׳ :לי

בא־ װערען די װעלכען אױף אופן דעם ױליב יי״נלז

 געםתט האבען די וואס ארבײם, פאם די האנז־עלם.
 נער־ דיער דורן אמ וױידזשעס דיערע פאר פראדוצירען

 געזאגם האבען די אז גרױס אזױ געױען איז װעזיםעט,
אויסהאלטען״. נים םער שױן יאגעניש די קענען זיי אז

 ריעד חשים האט םארהער םון צײט דער דורך
 זוכט םירמע די וואם םאר זאק פון קאץ די ארױםגעלאזט

 ארביײ די אז אנגעגעבען האם ער אינדזשאנקשאן. אן
 גאנצען איבער׳ן באפעלקערונג ליבעראלע די און טער

 ױניאן־םרעסע־ די איבער אויפגעבראכט אזוי איז לאנד
 דער־ עס האבעז די אז םירמע, דער סון מעטאדען ו־ישע
 צוױיםען נאכ׳ן סעילסמען איין פאקעםבוק. איו פילט

 פארקלענערם האבען סםארס די װי דערציילט האבען
 צו אנטזאגט זיך גאנצען אין אדער ארדערס זײערע
 םירמע. דאנעלי״ ״נעל דער פון דרעסעס די קויפען

 עולם דעם םון םימםאטיע די געװינען צו אבער אנשטאט
 םירמע די האט אינטערנעשאנאל דער סים סעםלען דורך

 אינדזשאנק־ אן נאך געריכם אין געװענדעם בעםרע זיו
שאן.

אנםשיי־ דער פאר איצט ווארם אינטערנעשאנאל די
 אנטשיי־ די אז זיכער, איז עם ריכםער. די סון דונג
 דער םאר פרעצעדענט װיכטיגען א שאםעז װעט ז־יגג

 דער וױיל לאנד אין באוועגונג יוניאן םרייד גאנצער
 ױניאן־ די וואגשאל. אין איז געזעץ נארים־לאגײארדיא

 װע־ געריכם־קלאגען די אז זיכער, אבער זײנען סירער
 אטאקעס דינע װי םער העלסען ניט ריעד׳ן דזשימי לען

 א ארגאניזירען דאס װי דובינםקי, פרעזידענם אויף
 האט ער וואם םיטלען אנדערע אלע און קאמפאני־יוניאז

אנװענדען. פרובירט

 העפםי־ §ן אינםערנעשןממלחױכט
פאשיזם נעבען האםף געז

 די אן פירם אינטערנעשאנאל די וואס קאמף דער
 ארגא־ צו םיסיםיםי, םאםעלן^ אין מאנאםען םאר לעצםע
 קלייחנר םרויעז עםליכע די אין ארבײטער די ניזירעז
 גענומען מאנאם דעם דאם שםעםעל, יענער אין שעפער

 איינער ווערען צו םארשפרעכם עס אז װענדונג, אזא
 האם ױניאן אונזער וואם קאםםען װיכטיגסטע די םון
 ארגא־ צו ארבייםער םץ רעכם דאס םאר אנגעסירט ווען

באדינגונגען. םענשליכע אױסקעמפען און זיך ניזירעז
 אקטױוער דער םיט באםעם עםליכע די װי נאכדעם

 אויס־ האבדז קאמױרס אװ םשײמבער דער פון מיטחילף
 סארםרײבעז צו םיםעל כוליגאנישען יעדעז געפרובירם

 דאם אײנגעשלאסעז ארגאנײזערם, אינטערנלשאנאל די
 גד־ םיט און ארגאגײזערם׳ םרויען צוױי ם.ץ קיתעפען

 נים האט עס און שםעםעל, םון אוײיסםירעז זיי ײאלד
 אנגענוםען שטאט־טאםעס דארםיגע די האבען געהאלםען,

 פאר־ די מים פארגלײכען זיך קען װעלכער אחײנענם אן
 דייטש• נאצי אדער איםאליע פאשיסםישען אין ארדנונגעז

 װעלכער געזעץ א אנגענוםען נעםליך האבען זײ לאגד.
 אגיטי־ זײ און ארבײטער צו רעדען צו יעדען םארבאט

 פארשפרײטען אדער ױניאז א או זיד אנשליםעז פאר רעז
צוועק. דעם סאר ליטעראטור

 אױך האם םיסיסיפי םץ םםײם אוו םעקרעםערי דער
 שקלאםעך דארםיקע די העלפען צו האנם א צוגעלעגט
 םשארםערס םםײט ארױםגעגעבען האט ער םוײבער.

 סרױען פמ באסעס דרײ װאם יוניאנם, קאטפאני די צו
 ארבײ־ זײערע פאר ארנאניזירט האבעז שעפער קלײדער

 דאם האם ער געזעץ. װאגולר דעם אפצוגארעז כדי טער
 םירמעס די האם אינםערנעשאטזל די וױ נאכדעם געטאן

רילײשאנם ליק*»ר נעשאנאל דער פאר םארקלאגם
באארד•

 אסים r* אנגעקוםעז איז נײעס די וױ שנעל אזױ
 דובינסקי ■רעזידענם האם אינםעתעשאנאל, דער םון

 קאנ צו םעלעגראםע פראטעםם פאלגענדע אוועקגעשיקט
:םיםיםיפי פון העריםאן םענאםאר און רענקין גרעסםען

אלדער־ אװ באארד די »ון פאנני ם. חש. ,«עיאר
 נאװעמ־ םען3 דעם האבען מיםיסיפי, םאםעלא, פמ מעז
 קאנ• א■ ברעכם װעלכער ארדינענם, אז אנלענוםעז בער

 באגעגעגען צו בירגער די סון רעכםען םםיםוציאנעלע
 אלם זײ קריגעז «ו *)־ועק םיםץ ארבײטלר מים ױן

 האם און גילד אדעד ימיאן םרײד א איז מיםגלידער
 םיטץ ליםעדטםור מרשודײטען דאס פארבאסען אויך

 םרייד *ו באצוג אק ארבײסער באאיינםלוםען צו צװעק
 האנדלונג אומצעזמלימ און געװאלדזאמע די יתיאנם.

 םעק־ םיםיםיפי דעם פון האגדלתג די נאכגעפאלגם האם
 קאמ־ צו ססערארמש ארױסגעבענדיג סםײם אװ רעטערי

םירםעם ■ראדושױרענדע קלײדעד דרײ םון יתיאנס ■אני
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 אריינגעבראכם די געגען זיינען קלאגען וױ גאכדעם

 באארד ריאישאנס לייבאר נעשאנאל דער צו געווארען
 נאך איז װאם וואגנער־געזעץ. דעם איבערטרעטען פאר

 גרופע א האט מאנאטען עםליכע לעצטע די דורך עועער,
 װיחשילאנ־ ארבײםער־םײנדליבע און ױניאדפרעסערישע

 װעלכע אין ארבײטם־געבער די םון ארגאניזירט טעס,
 פאר־ זיך םיטיזענם־קאמיטעס, אלס פאראדירט האבעז
 ױניאן־ארגאנײזערם געגען געוואלדטאטען מיט נומעז

 פארברענם און שטאט די םארלאזען צו זיי צװינגענדיג
 אוים׳ן טאםעלא פון גאסען די אין ױניאדליםעראטור

 דייטשלאנד. אין עס טוען נאצים די װי אופן זעלביגען
 פארשפרייטעו עלעמענטען געיעץ־ברעכענדע זעלביגע די

 קאמ־ ױניאו־פיינדליכעו זייער שטיצט איר אז קלאנגען,
 דער דערלאזען צו ניט טעטיגקײםען ערמוםיגט און פײז

 איז געהעריג װי באארד ריאישאנם לייבאר נעשאנאל
 אין און טאפעלא אין וואגנער־געזעץ דעם דורכצוםירען

 אלם דעריבער אייך פדן פאדערען מיר מיסיסיפי. סטײט
 שענד־ די םארדאמען צו מיסיםיפי םיז םירער נאציאנאלען

 בארירט וואם געיעץ, דאס ברעכען םון אקםען ליכע
 בירגער אמעריקאנער און טאםעלא סון םרויען און מענער

שםאטען. אנדערע פמ
גאר־ לײדים אינטערנעשאנאל דער אנבאלאנגם ״ױאם

 יאר םערציג םאר איז װעלכע ױניאן׳ וואירקערס מענם
 דער אין ארבײםער־ױניאן ריכטיגע און לעגיטימע א

 אמ• ארגאניױרט האט און אינדוסטריע קליידער פרויען
 אר־ םויזענם זעכציג און הונדערם צוױי פאן איר םער

 אז זאגען׳ איד װיל לאני׳ םיז סםייטם אלע אין בייטער
 אינדוסטריעלע נישטיגע פה אקטעו אומגעזעצליכע די

 אונזער אםשםעלען נישט וועלען םאםעלא אין םיראנען
 זיך באנונען צו םארםזעצען װעלען מיר און םעםיגקיים

 קאנםםיטוציע די וואם מיםעל געזעצליכען יעדען מים
 ארגאנידרען צו בירגער אמעריקאנער יעדען גאראנטירט

 פון שטאט יעדער אין ארבייםער עקםפלואטירטען יעדען
 און טאםעלא אין געזעץ םון מיםאכםען דאס אויב לאנד.

 ניט זיך מיר װעלען יוערען, םארםגעזעצט וועם מיסיםיםי
 גערינם העכסטען םאר׳ן עס פארצוברענגען אםשםעלעז

 אין שטאט איז עס װעלכע אויב אויסצוגעםינען לאנד םון
 שםאטען םאראײניגטע די פון םייל א איז וואס מיסיםיפי

 םעדע־ א סון דורכפירען דאם געגען שםעלען זיד קעז
 באשיצען צו געווארען אנגענומען איז וואס געזעץ, ראלען

 ױניאנם אין זיד ארגאניזירען צו ארבײםער םון רעכט דאס
איבעראל.

ד ואונטטרגטשויבען.) ו , ד י ק ס נ י ב ו  ד
ם אינםערנעשאנאל פרעזידענט ^  גארמענט לי

ױניאן״• װאירקערס

 געצװאונגען מאנופעקטשורערם באטאן
 ער װעלכע ארבײטער פינח צוריקצונעמען

 אױםטײלען פאר אנטזאגט האט
ליםלעטם ױניאן

 לאקאל ױניאן ארבױםער נאוועלטי און באטאן די
 אים־ בײם קיים מערקווירדיגע א געוואונען האם 132

 װינםיגער אלם דינען װעם װעלכע טשערמאן, פארשיאל
 וועל־ ארבײטער, םינף צוקונסם. דער םאר פחיצןידעגם

 זײנען חשאבם, זײערע פון געוואדען אנסזאגם זײנען כע
 דער «ו געווארעז צוריקגענומען אנםשײדונג דער ײרד

ארבײם.
 ארױס־ איז אנםשײדוסנ די װעלכער געגען םירמע, די

 באםאז ענד דײ ליבערטי ,די איז געװארען, געגעבען
 Tin םםריט. טע37 װעםם 438 םון קאמפאני״ םאולד

 האבען םרײד, באםאן קאװערד איז םםדײין םוץ צײם דער
 יתיאן דער פון ליםלעם דעם סארשפרײט ארבײםער די
 דערפאר האט םירמע די םרײד. שון ארבײטער די צו

• ארבײם. דער pc ארבײםער די אנטזאגט
 ריאינסטײטען צו אנטזאגט זיד האם באס דער וועז

 קזױם די ױניאן«»ר«עגראגט די האט ארנײסער פינף די
 זױנדוסםריע, דער אין םשערטאן איםפארשיאל פאר׳ן

 אז אגגעװיזען, האם יוניאן די םעלדבלום. אדאלף מר.
ארבײט דער םון געװארעז אנטזאגט זײנען ארבײטער די

 איםיארשמל דער יתיאדםעםיגקײם. זײער *וליב
 ךי צוריקנעםעז פירםע דער גמרדערם האט םשןרטאז
 אױס־ האט שירמע די פלעצער. דיערע אויף ארבײטער
 גע־ פארטראםעז pk ttp’ די באשלום. דעם געסאלגט

 לאקאל, טון פענלחשער דעם םמ שארהער בײם מען
 און קײגין אײדזשעכט במנעס דעם פעלדמאן, מארטץ

לימרמאז• ױניאן, דער פאר לאיער דעם
מ אן פירט יתיאז די וואם םםרײקם, צײײ די ג  מ

rat זיילאנד לאנג »יז װאירקם״ באטיז .שװאנדא דער
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טדײד אץ און ױניאן קלאוקמאכער דער אין
 איבערבליק דעם אנםאגגען וועלען יר

 מים סעזאן הײנטיגען דעם װעגען
— װערםעל אידישען באקאגטען עם
 םיר האבען דעם מיט לטובה." זו ,גם
ן  םארענדיגםען וואס נאר דעם זינען \

 גענװ שלעכט געװען איז ער סעזאן.
םיל נאך זײן געקאגט ד״אם ער אבער

ערגער♦
 גע־ םארענדיגטער, וואס נאר דער װי סעזאן אזא

 העכסטע די אין טרייד. דעם אין ניט קײנער דעגקט
 אויף געהאט נים האבען מענשען װען יאהרען, קריזיס

 םיל געװען סעזאנען יעגע זיינען קויסען, צו ברוים געגוג
װיג־ היײיאהריגען אונזער מיט םארגלייך אין בעסערע

טער־סעזאן.
 סעזאן שלעכטען דעם סאר אוראכען די וועגען

 אונזער אין מענשען וױיניג זעהר דא זײגען אוגז שײנט
 זײ־ עס אויב און ענטםער, אן געבען קאנען רואם םרײד,

 וױלען ענטםער, דעם געבען קאנען וואם מאגכע, דא גען
םאנאנדערקלייבען. גיט אורזאכען די אין זיך זײ

 דערקלערונג א םארלאנגען גיט זאל מען װעמען םון
 ענטווע־ איז םעזאז םארענדיגטען וואם גאר דעם װעגען

 ער אדער אויגעץ פאר א אוים אייך אויף שםעלט ער דער
 געהאם האט טרייד אונזער בלויז גיס אז אייך, זאגם

 טרײד שניידער גאנצער דער נאר סעזאן, שלעכטעז א
 אייך, זאגעז זיי קריזיס. א דורכגעמאבט סעזאן דעם אאט

 געהאט ניט האט אינדוסטוײע קלאוק די ווי ■וגקם אז
 קלאודיגג די דרעס, די אויך האבען אזױ ארבײם, קײן
 ארבײם. קיין געהאט נים איגדוסםרים םיליגערי די אח

 קלאוק בעםערער דער אז זאגען, םעגשען די פארקערט,
 גע־ האבען טוײיד דרעס בעסערער דער אויך און סרײד

םיליגערי זײ און קלאדיגג די װי ארבײם םעהר האט

 בע־ דער אין געװען איז עס ארבײם מעהר וױםיל
 זײנען ביליגערער דער אין װי קלאוקם לאין סערער

 ניט האבען םיר װײל זאגען, צו אימשםאנד ניט טיר
דעם. װעגען םאקםעז געגויע קײן

 דער ®ון שעפער אלע ניט אז זיה םארשםעהט עם
 עם געהאם. ניט ארבײם קײן האבען לאין ביליגערער

 ארבײס, לאין גיליגער דער פון שעפער גענוג דא זײגןן
 װײגמער ניט געזזאם םעזאן װינםער דעם האבען װאס

 באל־ די איז סעזאנען, טריהערדיגע די אין װי אדבײס
 פאר־ שלענם ניט שעפער יענע אין האנען מלאכעס

 נאר דעם מיט מיר קאנען אבער, אלגעםייז, אין דינט.
 בײ וױיל צוםרידעז, זײז נים םעזאן פארענדיגםען וואס

 זעהן, װיל זי און גלײך, קינדער אלע זײנען םוטער ן
*וסרידען. זײן אלע זאלען זײ אז

 די פראםיםײ־עז װאם טומעל? מאכען װאס םאר
 ׳יערע ו דיסקוטירעז צו אנשםאט וואס דעם פון םענשען

 םמ מיטינג א בײ פאליסיס ױניאן אדער סראגען יוניאן
 דענ־ גאם? דער אױף זײ טוםלען ארגאניזאציע, זײער
 סומעלדיג גענוג איז יארק נױ שםאט די אז גיט, זײ קען
 םוםעל גרויםען גאנץ דעם איז ווערט טומעל זײער אז איז

ז סארלױחנן
 דער ארום םוםעל דעם זינען אין האבעז םיר

 ״צירקו־ דעם און םוםס מעניש לײדיעס׳ די םון ®ראנע
דער צו גאס אין ארױםגעלאזם האם מען װאס לאד״,

 פיז מאולדם באםאן און דאי נעשאנאל דעו געגעץ
23S די און גוט זייער אן גײען םטרים, םע39 װעסט 

 װערעז• געוואונןן גיכען אין וועלען זײ אז האפט, .ױניאן
גרעסטע די סון אײנע איז ױאירקס״ באטאז ךי,שװאנדא
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 נעשא־ דער פאר פארקלאגם םירמע דער האם ױניאן די

 װעט פארהער דער און באארד ריליישאגס לייבאר גאל
 פעסס שטייען ארבײטער די האך• חימטיגע םען
 סון אנםשיידונג די אז זיכער דיגעץ און יוגיאן דער

 סםרייק דער גוגםםען. זײער או זײן מח באארד
 װאךי זיבעסע די אן שרץ גײט פירמע דער יץ

ר געגעז סםרייק דןר ל  שיק גייט ,נאשאנאל* ו
 שנזייען ארבייטער די און אייש וזאגאן פמף אן

m רלײגא ססײס די ap ערצזחפאר א■ תאלס 
ס די תי ד, אח י ו אז מן ן גיכען אין רחנם סםרייק ד
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 117 לאקאל סון מיםינג מעמבער דעם םון געלעגענהײם
 ״צירקולאר״ דעם איבערנעלעזען האבען מיר װי נאכדעם
 ,גארניט ווארם דעם מים אפגע׳פטר׳ט איהם מיר האבען

געזאגם״.
 גו וואם ניטא איז גופא .צירקולאר״ דעם װעגען

 װער־ פאר א זאגען צו אבער זיך בעם דערפאר זאגען.
 ,צירקולאר״, דעם פון אונטערשרייבער דעם װעגען םער

 באצייכענם וועלכער קאץ, חש. נאמען דעם מיט אײנער
 אונזער םון וױים־פרעזידענם געװעזענער א אלס זיך

אינםערנעשאנאל.
 צי קלאוקםאכער די גארנים געדענקען ערשטענם,

 נאםען, אזא םים וױיס־פרעזידענט א געווען אמאל איז עס
 דער םון מעמבער א געווען ער איז גאנצען אין וױיל

 ביז תענית ,אסתר םון באארד עקזעקוטיװ גענעראל
 פאר דעתױילט אים האם קאנווענשאז 1914 די «ורים״.

 ער ווארום קאנםטיםוציע. אונזער לויט צײם, יאהר צוױי
 דאס אויפגעגעבען, שנעל אמם בבבוד׳יגען דעם האט

 האט .צירקולאר״ דעם אין אםבעםםען. אליץ ער וױיםט
דערקלערם. ניט עם ער

אדויס* זיד װיל מעז װען אז מערקוױרדי! אח עס
 בא־ עםיש; םיטעל יעדער אמ םראגם דער אין רוקען
ט מ  זיך האם םען האם םיםעל א םיט זאגאר זין־ םעו נ

 האט םען װעלכעז און אסנעװארעםט ניט איזס אין אפילו
שעהן. נים גערעדם, מילד אח״ דאם פארשװענט. אלײן

 אין םומעל א אז אגגעםערקט, שוין האבען םיר
 צײםװײליג בלות אפעלירט עס פארלוירען. װערט םטרים

 די װי שנעל אזױ אבער געמיטער. אויםגערעגטע צו
 האט םזה װאם זײ םארגעםען איין זיד שטילען געםיטער

 גזד ניט קײנמאל האט טומעל גאםען גערעדט. זײ צו
 קאט־ אזא נאד איבעחדיפם און, פראבלעם״ קײן לײזט

 שםעלם םום םעניש לײדיעם׳ דער וױ ■ראבלעם ■ליצירטע
פאר. זיד םיט

 ארויסגןך בלױז מיר האבען ,צירקולאר״ דעם םץ
 אפצר זיד זוכם עמיצער אז נעםליך, זאד, אײז טםעז

 לא־ אפרײםארם׳ דעם םון םירער אײניגע מיט רעכענען
 אצינד, צײט פאסענדע די געפונען האם ײח 117 קאל
 דעבאטירען פון צײט יאחר גוױי נאך האט יוניאן די ודעז

 פאר־ זיד םום״ םעניש לײדיעם׳ דעם סוץ •ראבלעם די
 לײזען צו װי •ראגראם םינימום א *ו דערשלאגען לױפיג

ר די װעלכען םים סום מעניש דעם ®ון פראבלעם די  י
מארקעט. אין ארײן איז ער זינט זיד ראעעלם גיאן

 אנצר זיד אויסען נים קאלום דעם אין זײנען מיר
 אנצײגען, בלויז װילען מיר קריװדע. עמיצענם נעםען

 פראבלעםען יתיאן װאו פלאז, דער נים אח גאס די אז
מז דעם נאך אז את, פאקט א געלײזם. װערעז אנ  גאםען ג
 םראגע, דער אתם געווארען געשאםען איז װאם טומעל
 אמענוםען םיטינגען זײערע בײ םעסבערם די האבען

 פארגע־ האם באארד חשאינט די װאם פראגראם, די
 סון םיטינג דער םיטעל. צײםװײליגען א אלם שלאגעז
 זוכם םעמבערשיפ די אז באװיזען, אויד האט 117 לאקאל

 דער אין פראבלעם די אײז זעזזם זי װען איז קלארקײם
 דער וױ .אויםקלערומ״, םין אזא קען ליבט אמת׳ער

 אויף האבען ניט אנטהאלם, .צירקולאר״ דערמאנםער
וױרקונג. קײן איהר

 די דעבאםירען םון יאהר צוױי נסד אז זאגען, םיר
 האט סראגע, קאמפליצירםע העכסס און אנגעוױיםאגםע

 פראגראם. םיניםום א *ײםוױיליג, אנגענומעז, ױניאן די *
 װעלען אויגעז קריםישע מיט אלץ אויף קוקען װעלכע די

װאס זמנרט ,איהר זאגען: און אנכאפען זיכער זיך
 די האט חנבאטירען םון יאהר צוױי נאך זאגט? םעז

 פראגראם!״ םיניםום א אנגענוםעז װגיאן רעװאלוציאנערע
 האבען זײ און װילעז זײ ױאם זאגען זײ קענדן

o אין דערצו. רעכם א n אוגז אינטערעםירם מאםענם 
 אינםעחך אונז זאגען. װעלעז קריסיקער די װאס נים

 װארום וױםען זאל סעםבערשי■ ברײסע די אז םירט,
געתאנדעלט. אזוי האס װניאן די

באהאנד־ באדארםם אפילו םיר װאלםלן פראגע די

 צײס לעצםער דער אין איז זי אבער באריכות מעהר לען
 םעםבערס אונזעדע אז געווארען, דעבאטירם פיל אזוי

 אויף וױכםיג איז דאך באקאנט. גום איהר םים זײנען
 פרא־ די אװעקצושםעלען נאכאמאל אופן קורצען גאנץ א

מעםבערס. אונזערע םאר בלעם
 געבוירען גים איז חשעקעם מעניש ליידיעס׳ דער
 געבוירען יא ער וואלם שעפער. קלאוק די אין נעווארען
 גןך ניט דזשעקעם םארם דער וואלט אונז בײ געווארען

ד געבױרען איז דזשעקעם דער פראבלעם. קײן װען  ■ ג
 טאנר קלאדינג די און שעפער קלאדינג די אין ווארען

 פראדוצירען צו אנגעםאנגען איהם האבען םעקםשורערם
 םע• דעם פראדוצירען זײ וױ סיסטעם זעלבען דעם אויף
דזשעקעם. נער

 אר- גאנגבארער א געווארען איז מלבוש דער וױיל
 אונזערע אײד אנגעכאפט איהם אין זיך האבען םיקעל,

 פרא• צו אנגעפאנגען איהם האבען און םאנוםעקםשורערס
 איהס קויפען אדער שעפער קלאדינג די אין דוצירען

פאנוםעקטשורערס. קלאדינג די פון
חשעקעס, דעם ױניאן אונזער םאדערם געװים,

 צו קוםט עם ווען אכער מלבוש. םרויען א איז ער וױיל
 געװיסע אן אן זיו מיר שטויסען איהם, םראדוצירען

 ווייל דערפון, קוםען שװעריגקײםען די שװעריגקײםען.
 סעק־ א אונםער געמאכם גארמענט דער ווערם ערשםענס,

 גאנצע די אז מען,• זאגט צוױיםענם, און םיםםעם שאן
 מם אץ ,ליגט דזשעקעם דעם ארױםברענגען בײם קתץ

פאקעט״• און שעי• קאלנער
 ן פראדושירען קאן אינדוםםריע קלאדיע די אױב

 ■ראמניחמ נים אויך זי ?אן ױארום חשעקעט, קלײנעם
 אפצר אנדערש? עפעס םיםטעם זעלבען דעם אונטער

 םאנוםעקםשורןרם, אונזערע פון אפעםיט דעם שםעלען
 םאנופעקסשד קלאדינג די אז פארהיםען, צו אוס און

 ׳פיןײדל אויו פראדוציחנז אנפאנגען ניט זאלען רערם
תד באשלאסען םארלויםיג ױניאן די האט קאוםם, מ  אי
 תס• פון פראדוקציע דער איבער קאגטראל דעם געמען
 װעו ארדנתג. דארט איעםיהרען און גארמענט םארט
ךי םיםםעםו סעקשאן םאר אמ ױניאן די אז עס, זאגם
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 אױפ־ װיל ד וױיל דאס, טוט גארםענט דעם איבער שאן

 גאר־ דאזיגע די װעלכען אונםער םםאנדארד דעם הויבען
 או פאחדטעז, אויד װיל זי און געמאכם, װערען םענםס

 T* אנפאנגלן נים זאלען םאנוםעקטשורערם זעלבע די
 סיססעס, זעלבען דעם אונםער קאוטם לײדיעם׳ דתירען

חשעקעט. םעניש דעם פראדוצירעז זײ װי
ר אימר קאנםראל דעם האבענדיג ,nr״’ די  ת

 פילײבט זי װעם גארמענם, םארם דעם ®מ פראדוציע
 סעק״ אנםוויקעלםער העכםט שױן די רעדוצירען .קאנעז

 I «ו — געשאםען ניט האט זי װאם — ארבייט שאן
 אימנד םעגליכקײט די האבען אויד וועם און םיניםום,
 חד ארום אזוי און ארבײט דער אויף מענשעז ברעכען
 חנו קלאוקמאכער. די צוױשען ארבײטסלאזיגקײם דוצירען

 W איז סעקשאדארבײט םאר איז ױניאן די אז געוואלט,
איבערםריבענער. און אומזיניגער

רעזאלוציעם. אנערקענוננ און דאנס
 terl COO קלאוין, אמ םפארט פון ארבײטער די מיר

 חשאמם אץ םיםינג אימ בײ םאחאטעלם עװענױ,
 באדאנקמ צו באשלאסען האבען אםים, באארד
 פאו ראם̂ו עליק ברודער םשערמאן געװעזענעם אונזער

 רד או וױםענדי! שאפ. אונזער פאר לײסםונגען זײנע
 פרזזאר געזמם׳ שװאכען זײן צוליב ער האם זיגנירם

 פרעזענט, װערםפולען אײן םים אים םיר םירעז
 . און װעחנן געזונט פאלקאם זאל ער אים וױנשלן

 בעסמז און װאויל פאר׳ן ארבײטען העלםעז וױיםער אויף
 אונואר אויס םיר דריקדן אוין שאפ. אונזער פאר

 גאלונ ל. ברידער אגענםען במנעם אונזערע צו דאנק
 סעמל־ בײם ארבײם גוטעד זײזנר םאר קאםץ, י. *װן

 פים וײ פרלזענםירעז םיר און פרײזדן םון םענם
 P װעלען זײ או האפעז, םיר פרעזענם. װערםפולען

מען j אונולר פאר ארבײם גוטע זײער ז w
 קאוד אײבי לפעלבײם, םאקם תםא> םרימק
 סעם ;Ha לאקאל פארטגאי, מאקם הײזער,

 9 לאקאל חשײקאב^ סערע און פלאטקא
י35 לאקאל פון קעםעלהער• חעדי
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? געכיט עקאנאסישעז אויפ׳ן זיך הערט װאם
םע־ סלעק סאםע אין אצינד זיינען יר

 אז איז, אפת םרײד. דרעס אין זאן
 אין האם צייםען בעסערע די אין אםילו

 געהערשם אלעםאל נאװעמבער מאנאם
ארגייםסלאזיגקײט. פולשםענדיגע א

 אנגעוױזען שוין האבען מיר װי דאך,
.גערעכטיגקײם״, נוםער םאריגען אין

 מחםת שםארקער אביסעל ציים שלעכםע די םען פיהלם
געםויגם. ניס האבען םעזאנען ביזי לעצםע ױ

 צוםיל סלעק ענין דעם טען םאר פונדעסםװעגען
 אינטערעםען די דעען גים װעם עס איבערםרייבען. נים
 אונזערע צומאכען װעלען םיר ווען דרעםםאכער די ®ץ

 םרײד אין ארגײם אביסעל קאראול. שתיען און אויגען
 הויבם ליעס בעסערע די אין איצט. אפילו דא נאך ויז
 אװערס. ביטש״ ,פאלם אויף ארבײםען צו אן פען

 גע־ אזױ די אױף זין סםעציאליזירען װעלכע הײזער,
 צוביסלאך אן אויד הויבעו לײנס, .פארםי״ תפענע

 םערקען לײנם, בילעערע די צװישעז אםילו *ובײםען.
לעבען• םון םםנים דן

 געלט דירה שװערע. א אלץ אבער איז לאגע די
האבען. טען םוז באקלײדומ און שפייז צאלען. םען פת

 וואלם װעלכעם קעד, זס«יײ<ק«ר א םאר חשאב ן ־
 שװער איז ארויםהעלםעז, אביסעל געקאגם יא פױן

n נים גים. טויג עם — איז סך־הכל דער און קױגען 
די וױיל עס, פארםײטשעז חכםים אייניגע וױ תרפאר,

^ ^ 4 ^ 4 *  ^4^A^^^^a M4h 44A 444 4 4444 4^444444 4444 4 4 4 k ^ 4 4 4 >  אדער אנדערשװאו, ערגיץ אװעק זיך קייקלען נאנדלעך— — ■» —- * — 
 אלגעםײנע די װאם דערפאר פשוס נאר סיגות, *נדערע

 םאגט לאגו אין לאגע אינדוםטריעלע און עקאנאפישע
*nr װעלנע קאפיםאל, גרױס קריזים. שםילען א חרן 

 ארבײ־ פראגרעםיװע גאנצע די שטארק אזױ מרדאפם
 זיר שםעלעז צו װאגט זי װאם דערפאר, טערבאװעגונג

 אלײז האם ױ. ז. א. עםפיראחש ןקםפלואטאציע, גןגק
 ײרד אצינד זוגם אח סטרײק״ ״ײץ א *נגעפןנגעז

 גוםס און האב די איבער קאנםראל פינאנציעלען ייהו
קאנגרעם, און פרעזידענם דעם צװיגגען צו לאנד, פיז
 און בודזשעס דעם םארקלענערן—קאנצעםיעס פאנעז זו

 םאבריקען, םען םארמאנם שםײערען. זײערע תחצירעז
 אחיף םען צװימם ארבײטער, טויזענטער אפ םעז לײגט

 גיט האבען ארבײםער די װאו דארט ייבערהויפט -
 אױף פארקלענערונגען — זין־ ארגאניזירען צו מװיזעז

 אונטער פארדינםטען. שםיק אדער װענענטליכע וי
 װאתם םארשםעהן צו לײכם איז באדינגונגען ןזעלנע

 קלאוקם, װײניגער דרעסעס, וױיניגער זיד פארקויפען ןס
װ. אז. צ

םרעגען, לעזער אונזערע פון מאנכע דאך וועלען נו,
 ענטםער, אונזער איז םוף? דער זײן טאקע װעם װןס

a לאםע א נאד לײגען פרובירען הםתם מן װעט םען 
 אםשר עם װעם וױילע, א פאר לאטע. אלםער דער «יף

 אתנ־ םחען אבער םען װעם םוף כל םוף אויך. מלפעז
 אנ־ און לאםעס די מים *ליודערען אלטע די סןררײסען

בגד. נייעם « ײיז
 22 ל^קאל jic בילדועם־פראנראם נייער
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 איז םארגען״ םון הויז *די בוך ערשט זייז פובליציסט.
 עקאגא־ אין געווארען אויםגענומען באגײסטערוגג מים

 קאפיםא־ אװ דיקלײן ״די װערק 2 גאך קריױען. טישע
 צװײ דיענן קלעסעס״ מידל די אװ רית ״די און ליזם״

 םארפאסער סאר׳ן האבען און סעלערס״ ״בעסם די שען
 גרעסטע די צװישען םארעהרער און פריינט געוואונען

לאנד. םון סובליציסטען און עקאגאמיסטען
 פראגראם בוײיםען א אויםגעארבײט האט קארי מר.

 וועל־ אקטיװיטעטען, ספארט און קולםור בילדונג, פון
 םים־ מאסעז ברײטע די אוײיגצוציהען באצװעקם כער

 קלאסעה םארשידענע די אין 22 לאקאל םון גלידער
קלובען. און לעקציעס
 מעהר וואם איז ®לאן, גייעם דעם םון געדאגק דער

 איהר ױגיאן, אונזער מים מיטגלידער די באקענען צו
 פראבלעמען, איהרע סםרוקטיר, איהר צוזאמעגשטעל,

 דעם מים פארבינדוגג אין וג אז. א. םארוואלטונג איהר
 נויםיג אין ױגיאן, אײגענער אונזער איבער שטודױם
 ארביײ אלגעמײנער דער םיט זיך באקענען צו גריגדליך

 ״אמע־ דער םון געשיכטע די לאגד. סון באװעגוגג םער
 לייבאר״, איו ״גײםס די לייבאר״, אוו סעדעריישאן ריקאן

״סי־אי־א״. די לעצט צו און דאבעלױ״ דאבעלױ *איי די
 אין עפיזאד געוױסען א אן אונז עראיגערם דאס
 צו וחנרם איז עס וועלכען יאהרען♦ קיגדערשע אונזערע

 דער־ האט שורות די םון שרייבער דער ווען דערפאנען.
 ער האט יאהר, 10 םון עלםער סרוכםבארע די גרײכם

 װאם דערםאר חלילה גיט גמחג לעתען צו אמעפאעען
 רp רבי דער האט אזוי גאר געװאלט, עס האבען מיר

 טאטע דער צוםרידען, געװען איז רבי דער שלאסען.
 װעםען און צוסרידען געווען געווים דעען מאמע די און

 זײנען עס אז געדאכט, זיך האם אוגז אז געארט, עם האט
 יאחר א םיט ? לםודים גריגגערע און װיכטיגערע געווען

 יע- רביץ. בײעם א צו אגגעקוםעז םיר זיינעז שפעטער
 גאנצען א וױדמען מחען מיר •אז באשלאסען, האם גער
 טאםע דער האם ״סםײםש״, דאווגעץ. לעתען צו זמן

 בבא געלערגט שוין דאך האט אינגעל ״דאס גע׳טעגה׳ם,
 און קעפעל, וואויל אזא האט קמא, בבא און מציעא
 אלף־בית/ דעם איהם מים אגסאגגעז גאר געהט איהר
 און פארטראכט אביסעל רבי נײער אונזער זין־ האם
 כל ״קודם הלשון: בזה געעגטםערט םאטען דעם האט

 דא־ ער ווען און דאװנען, קענען קיגד אידיש א דארף
 סאר־ דארף זאגט, ער וואם וױסעז ער דארף װעגט,
 האט רבי דער אז און װ. אז. א. ווארם, יעדעס שטעהן

דערצעהלען. גיט אײך־ דאד מיר דארםען געזאגם,
 םון מאנכע וואם דעם, אגטקעגען דאם זאגען םיר
 קלאםען די באזוכט האבען וועלכע מיםגלידער, אונזערע

 ״פאליםישע װי ענינים אזעלכע איבער לעקציעס און
 און גאך און ״םיזיאלאגיע״ ״םםיכאלאגיע״ עקאנאמיע/

 סיאיכט וועלען נעמען, שעהךקליגגענדע אזעלכע נאך
 זײ אז זאגען, ־אצינד די וועם מען װעז קרום, קוקען

 איהרע און יוגיאן דער מיט באקענען בעסער זיך דארםעץ
 האט ױניאן אונזער װאם שייכות, די אח פראבלעמען

 איז דאם באוועגונג. ארבייטער אלגעמײנער דער מיט
 קאנען זאלען םיר כדי גויטיג, אומבאדיגגט גויםיג, אבער

 מיט זאלען װעלכע םענשען, צאל געגיגעגדע א דערציהען
 דער אין פאסטענם װיכםיגע סאתעמען קאעגן צײט דער

 פאליםישע און עקאגאמישע אונזערע פון םאתואלםוגג
ארגאניזאציעס.

 אוגזער אז דערמאנען, צו גויטיג דערבײ איז עם
 קאגװענשאן לעצטער איהר בײ האם איגטערנעשאנאל

 װעל־ אירגעגד סאר קאנדידאם יעדער דאס באשלאםעז,
 אוגזער אין אםט אדמבאצאלטעז אדער באצאלטען כען

^ נ  אנער־ איז עקזאמען אן דורכמאכעז מוזעץ װעט ױ
 װעל־ םיםגלידער, יעגע צו װערען געגעבען װעם קעגוגג

 אינטער־ אח לאקאלע אוגזערע תרכגעמאכם האבען כע
קלאסעז״ געשאנאל

אונ־ סון סטרוקםור דער אין קלאסען און לעקציעס
 בא־ ארבײטער אלגעמײגער דער איבער אוץ יוגיאן זער

 זעקםםעז אוים׳ן װערעז אפגעחאלםען װעלען װעגוגג
 גאס. טער40 דער אױף געבײדע אפיס אוגזער פח סלאר

 ברײ פאול פראסעםאר זיך געםיגען לערער די וױשעןצ
־ דײוױד װאלפםאן, םערעסא •ראפעסאר איז םענדעו  מ

 םעיעד״ לאזאר םאטראסי, אגגעס ראזאן, אטא רעגבערג,
אנדערע. און חערבערג וױל

^, אוגזער פון מיםגלידער די ת מז װעלכע י א ה

 װיל םים צוזאםענגעלעבט חבר׳יש און שעהן אזוי זיך
 ביל־ 22 לאקאל םון אבםיהרערשאפם וועםעס ד״ערבערג,

 גרויס געוראונען איד& סאר האט דועס־דעפארםמענט
 גע־ רועלען ױגיאן, אונזער אויםער און אין אנערקענוגג

 דער דין װעט ער אז הערען, צו צוסרידען זײן װים
 סראבלע־ נייע — סי־אי־א ״די איבער קלאס אין לעקםאר

 וועל־ באוועגונג״, ארבײטער אמעריקאנער דער אין מען
זײגער. דעם 7 דינםטאג, יעדען זיך םארזאמעלם כער

 געוואלם םאראיאהרען גאך זיך האט הערבערג װיל
 איצם האלט ער וואס דערםאר אמט, זײן פון צוריקציהען

 זיםערםאן ברודער אבער ביכער, פאר א ארויסגעבען אין
 פאר א מים ביז אגטלאםען געקאנם גים איהם ד״אם

 אין דערםאלג גרויס איד״ם װיגשען מיר צוריק. וואכען
אוגםערנעמוגג. דין

פעםידט האט אומדערװ^רטעטע דאס
 דער םון לעזער די אז משער, זיך זיינען מיר

 װאס געהערט, גערוים שוין האבען יערעכטיגקײט״
 אסשר גאוועמבער. טען2 דעם פאסירט האט אונז םים
 םעגשען טויזענם 15 אבער טעות. א געווען דאס איז

 שליח־ דיער ווערען זאלען מיר אז באשלאסעץ, האבען
 װי־ אציגד םארפאלען. מילא, אסעמבלי. דער אין צבור

 דים• סען5 דעם פון עראײגװאויג די צו ואגצן טיר לען
 םון ארבײםער די צו און בפרם בראנקם די אין טריקט
 נײע די וואם דעם, אויף קוקעגדיג נים אז בכלל, סטיים

 זנוגעטײלם אונז דעען װעלכע פאראנטװארטליכקײטען,
 שװער־ פאלען צײם צו צייט פון געוױם וועלען געווארען

 בדעח האבען םיד מאם דערפאר, נאך איבערהויפם לאך,
 יתיאן, דער אין אסם אעזער גלײבצײטיג אנצוהאלםען

 םיר אז הארצןין, םיפען םון פאחיכערען די םיר ױילען
 װד־ םיר נאר ״, העני שרײען.הגני ניט דארם װעלען

 אונזער אױסהויבען הוין געלעגענהײט יעדער בײ לען
 ארבײםעג־ םויזענםער צענדליגע די םון גאםעז אין קול

 פאדערען גאר בעטען, ניט וױעען, ניט מאםען! דיגע
 גא־ בירגער און ארגײטער אלם זיעען םיר װאם דאס,

 עקספלוא־ ארדנוגג איצםיגער דער סיז די רעכםיגם.
 װערען. געהערט אצינד װעלען געקריװדעטע און טירטע

 װעזען, גאנצען אונזער םים כזז, גאנצען אונזער מים
 קולטורעלען אריםען זעהר אבװאהל גאנצען, אונזער מים
 באוױ־ האבען םיר וועלכען באגאזש, אקאדעמישען און
 שװערע לאנגע, נאך נאננדשולען, די אין קריגען צו זען
 חנר־ אנדערע די םים צוזאמען םיר װעלען ארביים, טעג

 טאר־ נײער אונזער צו צוטרעטען קאלעגען װעהלםע
 די םון אינטערעסען די אין שטעלע אנםווארטליכער

 קױ װעלכע בירגער, מאםען ברײםע די םון ארבײםער,
 דער אויף םרײד און האפנוע פיל אזוי מיט ארוים קען

פארםיי. ארבײםער נײ־געגרינדעםער אונזער פון צוקונסט
םאנאט־ אונזער סארםזעצען נאר ניט װעלען מיר

 נאר ״גערעכםיגקײם׳׳, דער אין קארעםפאנדענץ ליכע
 *וצחעצעז צײם גענוג געםינען צו אויך האםען מיר

 און ארבײט נייער אונזער װעגען פאראגראםען קורצע
אלבאני• אין דערםארתגען נייע

 א אויסדריקמ םיר װילען געלעגענהײט דער ביי
 האבען װעלכע מיםגלידער, םילע די דאנק דארצליכען
 אנדערע, הונדערטער און קאםפײן דעם אין געהאלפעז

 בא־ טעלעגראמען, און בלומען צוגעשיקס האבעז װעלכע
 לײבאר .אםעריקאן דער ®מ ערםאלג דעם גריסענריג

דיסםריקם. טען6 אין פארטיי״
ר. js 122 ברענטש דרעםמ»כער

 אד־ 122 ברענםש דרעספאכער פראגרעםיװער דער
 גרינ־ דער איז שוײיגער דער וחנלמר פון ײנג, בײםער

 םפלציע־ א ײרך כבוד גרוים פאושאםט אונז האם דער,
 גזד אפגעהאלםען אונז לכבוד איז װעלמ םײערונג, לער

געלעגענזדיט דער צו שבת. װאכען גװײ פאו ווארען
te M M 4 k 4 fe 4  4 l4  444 444 te4 teM 4 4 4 4  ^4^ 4 ^ ^ 4 M 4 M 4  4 4 ^ 4 4 4 4 ^ 4  מיטגלידער די צו אױםרוף אן געווארען גע&אכט איז4* 

®r פוץ מיםגלידער אלס זיך אנצושליםעז 22 לאקאל 
 אויםגענומעז זײנןן סיםגלידער טוצען א קרינ ברענטש.
׳ ______נאנמיםאג.' זעלמן דעם געוואחלז

 לאקאל פון םענעדושער זיםערםאן, סאשא ברודער
 האס מש,ברענ ®יז ד«ושיד«טד חװ־ איז העלכער ^2

ת רימ ןרבײסער פרן סארדיגסםען די אױף אנגעוויוען  י
n עזארפגאד עדנאמדרעט די װאררם אורזאמװ v r m 

ברענסש. סח םיםגלידער
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יוניאן זײער און ארבײטער 'ניטנודם די
איג־ די איז יאר צוױי לעצםע די אר

 ניםגודס די םון לאגע דוסםריעלע
 אלע םון װי זעלבע די ארבײםער
 נאדלי די אין ארבײםער איבעריגע

ענט־ די ױינציג. זייער ארביים פאכען.
שםארקע׳ א םאשינערי םון װיקלדנג
פאר* צו מעהר נאך העלםם װעלכעס

ארבייטסלאזיגקײם. די גרעסערען
 געפינען טאג צו הײנט ארבײטער ניםגודס די אבער

 צוריק. יאר אײן מיט װי לאגע אנדער גאנץ א אין זיך
 אנפראגעס און בריף 156 לאקאל קריגם טאג צו ודיבם

 אין ארבײט דא איז עס אויב צענםער, ניטגודס יעדען םון
 קאנקורירם יארק נױ אז אמת, דאם איז אדער יארק, גױ

 אפילו לאנד. אין צענםערס ניטינג איבעריגע די םים
 ניטגודס די סון בריװ אן קומען קאוםם פאסיםישען פון

 אנפרא־ אזויגע מים אינטערנעשאנאל אונזער םון לאקאלס
 קיין ניטא איז עס אז ענםםערן, ערשטענס םיר ווילען געם.

 ביםעל די אבער ניטגודס. םון צענםער קײן אין ארביים
 אינטער־ אונזער אז באװייזם, דא איז עם וואם ארביים,

 לעצ־ דער םון באשלום דעם דורכגעפירם האט גײשאנאל
 מאנוםעקטשו־ די זוכען דעם איבער קאגווענשאן. טער

 די ווארםען צו צעגםערס ניםינג אגדערע די םדן רערס
 ױניאן דער אויף ארבײט אין מאנגעל דעם סאר שולד
 פראדוצירט דארטען אז צענםערם, גיםינג אגדערע אדער

 די צענטערס. זייערע אין װי ביליגער ארבייט די םען
געשיכםע. אלטע

 םילא־ םאלדען, לאועל, באםטאן, םראנציסקא, סאן
 אין.וועלכע צענטערם דינען דאס קלימלאנד, דעלפיע,

 יי ארגאניזירעז געהאלםען האט אינםערניישאנאל אונזער
 םארבע־ זיכער האט און ארגייםער ניטגודם םויזענםער

 דא נאך זײנעז עם ארבײטס־באדינגונגען. זײערע סערט
 די און ארגאניזירם גיט זיינען וועלכע מילס, ניםיגג

 ארגא־ צו אום אלעם טוען ארגאנייזערס אינםערנײשאנאל
 דא־ טױזענטער הונדערםער ארבייטער. די דארם גיזירען

 איז ארײנגעווארםעז אינטערנעשאנאל אונזער האט לארס
 װעל־ ארגאנײזערם, בעםטע די װי גום אזוי קאםפײן חנם
 נאך איז זיכער םארמאגם. אינטערנײשאנאל אונזער כע
 אר־ םיז געבים דעם אויף אױפצוםאן סך א זײער דא

 איז צײט קורצער דער םאר אבער ארבײםער, גאגיזירען
 ער־ ארבייםער ניםגודס די ארגאניזירעז פון ארבײט די

שטױנענד.
 דעם פרעגעז םיר נאר רופא דעם גים םרעגען טיר

 אר־ ניםגודם די זײנעז פאל דעם אין זזולה דער און תולח
 אר־ ניםגודם םון באריכטען קריגען פיר און בײ׳טער•
 דער אז איז, באריכט דער לאנד. גאגצעז איבעח בײטער

 גיט ווען דין. צו דארף עס וױ ארביים זײן טוט דאקםאר
 ארבײט ארגאניזאציאנס איר און אינםערנײשאנאל אתזער
מר וואלס  לאגע שרעקלימ אינדוםםריעלער דער מים זי

 װאם אזוינע, געווען טרײד ניטגודם אין באדימונגעז די
םאג• «ו הײנט אםעםען צו אוםעגליד געווען וואלט עם

ארק. נױ אין לאגע די י
 יאדקער גױ אייגענער אונזער צו מיר קומעז איצם

 די אנגעפאנגעז זיך האם צוריק יאד צוױי מיט לאגע•
לי בון לױםעניש םילם און יארק, ניו םון ארוים בתים מ

 אוים־ קעגעז װעלען זײ אז דענקעגדיג, געםוםט, האבען
 זעקם לעצסע די פאר אינםערנײשאנאל. אונזער םײדען
 גאזאד״. ״השיבנו אן אמעפאנגען זיך האט צײט זודשים

 אין צוריק ארײגגעצױגען זיד האבעז םילס פאלגעגדע די
 םפארט־ בענגאל די םילם, ניטינג װאולפםי יארק:. נױ

 םיערלא די טעלראוז, סילם, גיםיגג ארט קאנעפסקי, װןד,
 דיײניאז וחנלנע םים םילס פאר א נאך אץ םילס גיסימ

ר  קוםעז און אגריםענםס סײנעז װעגען יעאט דעלםאנסס
 ותגלינז טילם אגגעגעבענע אױבען די שטאט. אין צודיק
 פאדערונמן די גאנקוסען און אגערימנען «וזען זימר

 צײגם דאס שאפ. יוניאן פראצענםיגעז התדעד־ט א «ון
 אויד פונקציאגירם דעאארטמענט םאון אװ אוט חמ־ אז

•PUT גױ אױםער
 אין ארגאגיזירם אויך האט קאתםיל, סזשאיגד דער י

 און םילם ררײסיג און עטליכע זזדפױם <אד לעצסע די
 אאנעזדז ארבימזןד, די פון באדמגתמז די ןסאדםב■—

----- MMMMאונחױ־ אין ארבײט װמציג זימד דא אח עם װאס דעדפון,  ---— --  --- ̂לם סעזאן דןר וחנן יאיגדדססרי-------  װ^לס בעסער געזוען רר
ױוגעסןן נמנד סך ן n אויף געורןןרען ו fi מביםי

נעלםאן י. פון
םןימרזסער.

אישו. נאצי די — אנשיקעניש נײע א
 אינ־ אונזער אין אישו נאצי די אויך האבען מיר
 גע־ נים צייט לאנגע א פאר האבען םיר װעלכע דוסםרי,

 םיר און עםענטליכקײט דער אין ארויסברײמען וואלט
 אר־ די צװישען אגיטאציע ברייםע א אנגעפירט האבעז

 מיל דייסשישע דא זײנען עס מילס. יענע אין בײטער
 אר־ 2,000 ארום באשעסטיגען עס װעלכע אײגענםימער,

 און קינגס םון דיסםריקם ריחשוואוד דעם אין בײםער
 מער די אויך און בתים בעלי דייטשישע קאונטי, קװינם

 א האט םענדענץ, נאצי די ארבײםער. דייטשע צאל
 געגען קאמף דער און םילם יענע אין איינפלוס שםארקען

 קאמף געוועהנליכער דער נאר נים איז ױניאן אונזער
 שטאנדפונקם, דעם םון טאקע נאר ױניאנס, טרייד געגען

 זאגט: היטלער װי טאםע, אידעאלאגישער זייער װי
 ױיער איז דאם ווערעז״, פארניכטעט םוזען ״ױגיאנס
סלאגאן•

 דזשאבערס, אידישע הילף צו זיי קוסען דא אבער
 אין וױ אזוי שעפער. די צו ארבײט ארויס גיבען װעלפע

 מ־ םריער באנקירען אידישע די האבעז דייטשלאנד
 אראפגעהאקם די ער האט דערנאד און היםלערן האלםען

 קאנ־ נאר זיעען שאפס אגגעגעבענע אױבען די קעם. די
 דזשא־ אידישע פאר נאר ארבייםען די און םראקםערם

 קריגען צו שװער איז ארבײםער אידישען א םאר בערם.
 שרעקליכע. זײנען באדינגונגען שעפער. די אין ארביים

 הײזער. טענעםענם און םםארקעם אין זימען שאפקעס די
 ווערם ארבייט הײם און ארביים, םרויען און קינדער
 םטרײקם עטליבע יעצם אן םירט ױניאן די באנוצט.

 אידישע געגען אױך און שעפער די םון פאר א געגען
 שע־ גאצי די מיט ייד באנוגעז עם װעלכע חשאבערם,

 קוםם עס ווען אסילו ,פראסיט״, איז םלאגאן זייער פער.
 קאונ־ חשאינם דער צוגעדעקם. סוואסםיקא דער מים
 יןווינם און קינגס אין דעםאנסטראציעם דויד סירם םיל

 זיך, באםײליגען ארבײםער םויזענטער װעלכע אין קאוגםי,
 גתים בעלי די געגען קאמף דעם םיט םארבינדוגג אין

 פארבעםערוגג די און ױניאן אוגזער םון אנערקענונג פאר
ארבײםער. די פון באדינגונגען די םון

געביט. פאליטישען אויפץ ארבײט .
 און באםײליגט ייד האם קאונסיל דזשאעט אונזער

 פאר־ לעיבאר אםעריקאן דער אין איצטער זיד באטייליגט
 טשעמ־ ברוקלין די וואו קאוגטי, קינגם אין םפעציעל טײ,
 מיט גיגען אטוירני דיסםריקט םים קאםערם אוו בער

 ביםעחנן אזא אן פירען חשורים גרענד םםעציעל זײערע
 דער אין העלםען און יודאנם ארבײםער געגעז קאםף

 *אליםישער דער איז ױניאנס״ קאםפאני די םון פארםירונג
 און דעמאנםםראציעם אוגזערע אין װיכםיג. זײער קאמף

 אנצו־ ניט מאל קײן מיר פארגעםעז ארױםטתנטונגען
 פאליטי־ זעלבסםשםענדעער פון וױכטיגקײם די וױיזען
 דער סון בױען דאם און יתןאנם די םון אקציע שער

 אונטער־ אן פאדערען מיר ■ארםײ. לעיבאר אםעריקאן
 האם וחנלכער אפים, גיגענס אםויתי דיםםריקט םמ זוכוגג

 אר־ םארפאלגעז שטארק זײער גענוםען לעצםענם זיד
 אונ־ פארשיקען צו געלוגגען איז אים »ח פירער, בײטער

 אויף םיטגלידער צוױי גאן• און שעיםער ארטעײזער זער
 אח װאם פארשװעתנג, א ײרד ײיזאז איז וזדשים םיר

 קא־ אװ םשעיםבער גמקלין דעם םיז געװארען געמאכט
 גיגענם אטױרני דיסטריקט דעם םיט בשותפות סױרם
 געגעז נאד ניט אגפירען קאמף דעם װעלען סיר אפיס.

 בתקליז דער און אםים גיגעגס אטױרני דיסםריקט
 אנםירען אױך װעלען מיר נאר קאמערם, אװ סשעיםבער

 יונ• ארבײסעד די «מ םארשםארגוגג דער פאר קאםף א
קאוגםי. קינגם אין יאנס
 pwn לעpD 1 מראײגיגתג א מיר זען לעגסענס •

 גום־אויסגעםראכ־ א לויס ארבײםז װעלכע כחוו^ ציאנערע
 געגען זיך פארםײדיגיח וװ אגשםאם איז דאם •לאן. טען

 אוועק זײ וױלען ױניאנס ארבעטעד די ®ץ אסווקעס די
 אר n און אגגרייסער סון ®ןןזידע דער אין זיך שםעלען
 זײ םארםיידיגעז. דאדםען זין זאלען יוניאגס בײטער
איז װעויען קאנםראלירם זאלען יוגיאנט די או ױילען,

 דער פון קאנטראל דעם אונםער ווערען איבערגעגענעז
 דאחשעס און גיגענס אזױנע אז םיינם, דאם רעגירוגג.

 דעד אין זאגעז צו וואס האגען זאלען מארינעליס און
 וועלען מיר ארגאניזאציעס. ארבײטער פון פארוואלםוגג

פלאן. םייםעלשען דעם געגען קעמסען םוזען
 ברוקלין אין קאמף דעם אנגעםאנגען האבען מיר

 קאםי־ לעיבאר ברוקלינער א פון פארמירונג דער סיט
 םיר ױניאנס. ארבײטער סך א אײן שליםט װעלכע םע,

 אעל ברוקלין דער געגען קאמף איז באטייליגם זיך האבען
 קאםיאני שיפיארד ברוקלין דער געגעז קאמף אין אויך
 קאורם סופרים די געגען קאמף דעם אין לעצטענם און

 ארויס- האבעז װעלכע מיקואי, און םאווסעט דזשאדזשעם
 ארבײ־ געגען אינדזשאנקשאנס אומגעזעצליכע געגעבען

סםרייקס. ברעכען געהאלםען דעם דורד אוץ ױניאנס טער
 אוים׳ן אייד זיד באטייליגט קאונסיל דזשאינט דער

 קאםף דעם אין היפשליך גאנץ ביישטייערען פון געביט
פאשיםםען. שפאנישע די געגען

 חשולײ, טען15 דעם אוים געהם אגרימענם אונזער
 װעלכע באלעבאםים, די אז דערווארםען, מיר און ,1938

 קאנ־ זיד אנטזאגען צו םרעד און אפעז געוואגט האבען
 א אין 1936 אין איגטערנעשאנאל אונזער מיט םערירעז

 גע־ זיד האם וואס ױניאן, אונזער צעברעכען צו פארזוך
 אםאסיאײשאן, זייער פון פארניכםונג דער מיט ענדיגט
 װע־ אויםגעהן, וועט אגריםענט דער װזמ אז מיר, האםען

 אבער .1936 אין װי זעלבע דאס װידערהאלען ניט זײ לען
 די פון ױילען גוטען דעם אויף נים זיך םארלאזען מיר

 ארבײםער ניט־גודס די מאביליזירען מיר באלעבאםים.
 םארבעםזר אול אויפצוהאלטען נויטיג אויב קאמף א פאר
ארבײטער. גים־גודס ךי םון באדינגוגגען די רעז

 זעלבםט־ םח געביט אוים׳ן אקטיװ גאנץ זײנעז מיר
םרײד וועגען קלאסען םארומם, לעקציעם, בילדוגג:
 בעיס־באל, באל, בעםקעם סםארם, אויך װי ױניאניזם,

 מי גײםטיגע זעלבסם־בילדוגג, פון געביטען אלע אויף
םיטגלידער. אונזערע םאר אנטװיקלונג פיזישע אייד

 איג־ אונזער פון קאנווענשאן קומענדיגער דער צו
 באגעגעגען זיך קענען מיר װעלען ױניאן םערנעשאנאל

 פארטחד די םים געשיכםע דער אין םאל ערשטען צום
מו״ו ארבײטער נים־גװם םויזענטער :אך םון םער  אי

 די איז ארײגגעםראטעז זיינען וועלכע לאנד, גאנצען
 צתאםען און ױגיאן אינםערנעשאנאל אונזער סון רייהען

מו םת קאאפעראציע שולער און הילף דער פים און ת  א
 געםאז, םעגליכעם אלעם האט װעלכע אינטערנעשאנאל,

 ארגא־ *ו אלעם טאן צוקונםם דער אין זיכער אויך וועם
 «יר אז אזוי ארבייטער ניט־גודם איבעריגע די ניזירען
 קאנװענשא( נעכםטער דער צו קומעז קאנען װעלען

 1« ארםײ דער אין באטאליאן שםארקער און נײער א
 וואירקעדס גארמענם לײדיס אינטערנעשאנאל דער

£ ױניאז•
 זיי פארװערטם• םארשירען ארבײטער נים־גודם די
 יי״ז װעלעז זײ וואנען ביז אפשטעלען ניט זיו וועלען

| ארגאנחירט. פראצענם הונדערם

דאנק־רעזאלוציע .
 4P קלאוק װעל־מעיד חנר סמ ארבײסער די םיר,

ײ האבען סםרים, טע25 װעםט 138  םיעשעל א נ
 1• ארבײםער אלע םון אנװעזענהײם דער אין םינג.
 הערצלינעז אונזער אויםצודריקעז באשלאסען שא■,

 JI ברודער םענעדזשער, דיםםריקט אונזער צו
 באגגאו ברודער אײדזשענם, ביזנעם אונזער צו אמ

פאר געטאן האבען די װאם ארבייט גרטער דער

 צו געלומעז איז זײ װאם דיעחנו, אויםםו
עי א אק בעק־פעי דאלער 1900 אונז פאר  ראל י
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קאםיםע. דער און סאלקעז, ב. ברודער
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 י ,מםוױגיקפ םעם
בראונםסײז, סמי

סוסעיאל^, פױינק
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epMp נרױםען אמ נײעם א פון שװעל אױפץ מאנטרעאל
 שםעהם םאנםרעאל אין ױניאן ונזער

גרוי־ נײעם א פון שװעל בײם איצט
 שורות דאזיגע די װען קאםף. סעז

 אן םיר פיהרען געשריבען, װערען
 א פאר פארבערייםוגגען טיבטיגע

 גרויסען א אין סםרייק חשענעראל
דרעס־ םאנםרעאלער דער םון טייל

 דרעס־םףייד, םאנטרעאלער םון םײל אימ אינדוסטריע.
 הא־ דיסםריקם, דאוךםאונער אין׳ם זיד געםינט װעלנער

 אג־ קאלעקםױוען א געקראגען און ארגאניזירט םיר בען
 פארגעקר איז וואס סםרייק, היסםארישען א גאך ױמענט

 גע־ געשאםען האט וואס סטרײק, א םרילינג, לעצםען םען
 האט און קאנאדא םון באוועגונג ארבײטער דער אין שינטע

 געשיפםע דער אין קאייםעל שיינעם א פארצייכענם אויך
 אונז פאר איז איצט בכלל. אינםעתעשאנאל אונזער ®ךן

 דעם אין זיד געםינען װעלכע שעפער, צאל א געבליבען
 וועלכע אין שעפער גרויסע זײנען דאם געגענט. אפטאון

דרעסעס, ביליגערע םערסםענם פראדתירט װערען עם
 וואס און אנגעגאנגעז איז וואם עקספלואטאציע, די און

 געוואלדע איז שעפער יענע אין אן איצט נאך געהט
גרויס.

 איג־ אונזער האט םאנאםען עטליכע לעצטע די אין
 טיכטעען א אעעםירט םאנםרעאל אין םערנעשאגאל

 נאד אפםאוךשעיער. די אט ארגאניזירען צו קאםפיין
 איו דיססריקט דאגסאוז דעם איז זיג גרויסען אמזער

 םארשקלאם־ די צו צוצוקוםען לייכםער געװען שױן אונז
 אבער האנען םיר שעיער. אפםאון די םון ארבײםער םע

 בעלי־ צאל א מצד װידערשםאנד שטארקען א באגעגענם
 םאר־ שטארק געווארען קענטיג זיינען וועלבע בתים,

 אוגזערע אז דערװאוםט, זיך האבען די װען צווײפעלט
 תפען און שעפער זײערע ארום זיך דרעדיעז ארגאנײזערם

םײדלאן־ םראגצױזישע םעםטענם ארבײםערינם, זײערע
 האבען םיר ױניאדלאקאלען. אונזערע איז םיםיגנען צו

 אםים םימיעלעז א געעםענם צוועק דעט פאר סאקע ו
אפםאוךגעגענם. דעם אין

r, גע־ צו פארטםען זין האבען נעלײגתים געװיםע
 אפםאוךארנאניזא־ דעם װידערשםאנד שםארקעז א בען

 ערש־ דעם געלונגען. גיט אבער זײ ס׳איז ציאנס״קאמפייו.
 א•־ די פון אײנע ײעז געקראגעז. די האבען קלאפ םען

 איז וועלכע קא.״, וױיםט ,קענעדיען .די םאוךפירםעס,
 גאי האט קאנאדע, אין דרעם־פראדוצירערין גרןםםע די

 םים האנדלעו צו בעםער זיך לוינם איהר אז טלאסעז,
 איהר. מיט קאמף א אנםיהרען צו אייחנר ױניאן דער
 אפטאוך דעם םון ערשטע די געוועז איז םירםע די אט

 קאלעקםײ א געשלאםען אונז טים האט וואם דיסםריקם,
 וױכטײ צווײטע א געקומען אח נאכדעם אגריםענם. װען
 גע־ אױך און וועיר״ טשילדרענם ״םײן די סירםע, גע

 אט דערװארבען האבענדיג אפטאך. אן אונז מים שלאסען
 נאך געװארען אונז םאר איז פאזיציעס װיכםיגע צויײ יי

 צוױ- ארגאניזאציאנס־קאמפײן דעם אנצוםיהרען לײכםער
י פון ארבייםער די שען שעפער. אנדערע ן

זיי־ זײט, אונזער פון םיר, אז זיך, םארשםעהט עס
 לשם םטרײקם םיהרען צו םאראינטערעםירם ניט נעז

 א אױםםײדען געוואלט גערן וואלםען םיר סטרײקם.
 גערעכ־ אונזערע אײן זעחען בעלי־בתים די װען סםדײק,

 װײםען דערםארוגגעז אלםע םת אבער פאדערומען. סע
 נאכקומןין ניט בעלײבתים וועלען געװעועליך אז םיר,

 םאדערוגנען די גערעכם װי ױניאן, א םון טאדערונגען
 דער־ געצוואומען. זײן זאלען זײ סייחגן זיץ, ניט זאלעו

 פאר םארבארײםוגגען אלע איצט מיר מאכען םאקע פאד
I ,גאטיר־ װעם, יוניאז אונזער און חשענעראל־םםרײק 

 אונזערע אין זיינען װעלכע סיםלען, אלע אנווענדען ייד,
 דער געװינען. קאםף דעם זאלען םיר אז סעגליכקײםען,

 4000 ארום אנריהרען װעם קאמף געםלאנטער דאזיגער
אמײםער.

 ארויםשיקען םיר װעלען טעג קומגעדיגע די »ין
 פאר־ זײ װעלען םיר װעלנע אין בעלי־בתים די צו מ*ימ
 קאנפזד א צו רוםען זײ און פאדערונגען אונזערע יײגעז
 מאם־םי־ רחיגען א צו םיר גרײטען גלײכצײטיג ימץ.
 ממ־ r» ארמארים גרעםטע די םון אײנער איז םינג

 סם. נעבעז עװעניו, •יין אייף או־םארי טע65 די סי־עאל,
 א אז מאגטרעאל, אין םאל ערשטען *ום ס׳איז דענים.

 אן אין טאסדנפארזאםלוננ א תפען זאל ®ײיד־יתיאז
ײ•0•  פאר־ טיר װעלען םאס־םיםינג דאזיגען דעם בײ י

םיר װעלכע פאדערתגען, די ארבײטער די םאר יייגעז

שעהן בערנארד סון
י. ח. ג. ל. א. אוגאנייזער. גענפראל

 םון וועלען םיר און בעלי־גתים די צו געשםעלם האבען
 אויס־ וױ •לענער אונזערע םאר גוםהײסומ די קריגען זײ

םאדערוגגען. דאזיגע די אם צוקעמפען
 ארגאניזאציאנס־דרייװ דעם פיר האבען דערוױיל

 ארױסגעד״אלםען גום מיר ווערען װידער פארשטארקט.
 ,מאנםרעאל םון םשערמאן םרעםאניע, ראול ברודער םון

 םון וױיס־פרעזיחינם און קאונסיל״ לײבאר ענד םריידס
 ברודער קאנאדע״ אוו קאמרעם לײבאר ענד ,םרײדס

 רײדענ־ ראדיא, דורד אדרעםירם םעג די האם םרעפאניע
 אונזערע וועגען און איצם ביז ארבייט אונזער וועגען דיג

 זין־ האם רעדע זײן םים צוקוגםם. דער םאר פלענער
 אונזער וואם ״גראדקעסםימם״, סעריע א אנגעםאמען

 צײט, דער טון לויף איז געבען וועט איגםערנעשאנאל
 אונזער ביז ויערען אנגעםירם וועם קאםימ אונזער וואם
װערען. דערגרײכם וועם אפטאוךדיסםריקם דעס אין ציל

דעפאדםםענם דאנםאון־דרעם אינ׳ם
 נאכ׳ן איצט איז דאוךםאון םון דרעם־שעפער די אין
 אלע פאכעז מים םארנוםען אםים דער את איצם סעזאן.

 שעאעד די ייז אדבײס די אז אדאנזשיחנמן, נױםיגע
 גלײ־ א אויף ארבײםער די צװישען װערעז צעטיילם זאל
 איז ימיאן דרעםמאכער דער פון אפים אין באזים. נען

 צו אוים קוםם ?ס װעלכע מענשעז, םילע לעבעדיב זעהר
 אק־ געװאלדיגע די באװאונדערען אפיס אונזער באזוכעז

אן. דארם געהם װאס טיװיםעט,
 באארד תשאיגט די און באארד עקזעקוםיװ נײע די

 זײער םים אקטיוו אן געהען ױניאן דרעםםאכער דער פון
 שטײגער זעלבען דעם אױף םונקציאנירען זײ און ארבײם

 אינ־ אונזער פון איםײלונגמ עזעליכע אנדערע אלע וױ
םערנדשאנאל.

 דער פאר איצם שטעהם װאם ■ראבלעם, וױכםיגע א
 װעגען איז ױניאן דרעםמאכער דער ®ת באארד חשאינם

 ױניאן די אז דערםעגליכען, »ו כדי דױם. םרן העכערומ
 שפירם ארבײט איר םיט םינאנציעל אנגעהן קאנען זאל
 מיר דױם־אפצאלונגען. די העכערען צו גױםיגקײט א זיר

 געשליכטעם קירצליו װעם םראגע דאזיגע די אז האפען,
 אונזערע פון צושםיםוע הארםאנישער דער פים װערען

םיםגלידער.
דעפארםםעגם קלאוקם דער

\ ̂

 צום איצם זיו פען גרײט טרײד קלאוקם דעם אין
 זײגעז לאקאלען אלע סיז עקזעקוםיװעם די סעזאן. נײעם
 •רײדקא־ די אינםםתאירענדיג פארנוםעז שםארק איצם

 גאר־ פארשידעגע די םאר ■רײזען אישצושםעלען םיטעם
 םעם־ פאר ■רײזען איץ זײ שםעלעז סיעציעל םענםם.

 װאדארבײם םח באזיס אוים׳ז אח דאם װאם — «עלם
דופליקאםם. פאר און —

 סעפועלט פאר ארבײםס־פרײחמ די זײנען איצם שוין
 דאלאר 36 צו װאן־ א דאלאר 32 פיז געװארעז געהענערט

 דעם איז ■מקס א געחארען דורבגעפירם ס׳אח װאך. א
 צאלען םעז זאל דופליקאטס טאר אז אגריםנעט, נײעם
טיל. אזיי פאל אנדערהאלבען םון באזים אוים׳ן

 אװ באארד נײע די אז דערםאנען, צו וױכםיג ם׳את
 בײם ארבײם. איהר טיט אן שוין געהט דירעקםארס

 דעם שבת, םארגעקופען איז ױאס םיטינג, ערשםען
 טוא- וויכםיגע א פארהאנדלען צו געהאט זי האט םען,13
מאנוםעק־ מאס דעם, אין באשםאנען איז פראגע די גע.

•  A BAkAkB ^^a teAA BMAkBB A kkkw kkk B^BAkB^■  גרײט זײנעז זײ אז וױםען, געלאזם האבען םשורערס
a אנצוםאגגען rt זײ װעט יתיאן די אויב םריהער, םעזאז 
 אװ גאארד די לוין• אין רעדוציתגג קלימע א באװיליגען

 ,באר־ אזא אנטזאגט בעלי־בתים די האט דירעקםארס
גזױז״

װע־ מלי־גתים צאל א אז איבערצײגם, זײנען מיר
 אױםצוםײ־ כדי םריער, םעזאן דעם אנפאנגעז וױ סײ לען
 צא־ דארפען גים םעזאן פת צײט »ק זאלעז זײ אז דען,
אװערטאי̂נ פאר .טאים־ענד־אהעף״ לען

^IkkkMfeflkMi A A A M  lA A  (Aba•■ Ik A k k A A A A k A  ^^HAAbA b âס דירעקם#רם ןןװ ב#ארד די  ערשםער איהר בײ ה
 1P® אוימגדערמאנמע די אױסער מחמנדעלם זמוסנ

 מעלמנ ®סגעלעגעגחײטען, וױכםיגע ®גדערע »ייד מ
םדײד. דעם נוגע דמעז

«רםםעגפנ0דע עטבראידעדי דער
 לאקאל אימםםער דער איז יתיאן עמבראידערי די

 ק$ן םען און מאנםרמל אין איגטערגעשאגאל אוגזער םון
^  װעלכען פון מחיניק״ געראםענער ״דער אגרוםען אי
גחת. סך א האבען םיר

 וױ געהם ױגי*ן עמבראידערי דער ®ון ארבײם די
 *לםע ®ן שױן געװען וו*לט ד^ס וױ ®ונקט געשםירם,

 ביזגעס־אײדזשעגם דער דערפארובג. סך א מים ױגיאן
®ליינם״, שליכםעט און אויף נעמם שולמאן, הערי ^,, 

לאקאלעןי עלטערע די אין געטאן ווערם דאס וױ
 ?ײ םיט קאגםערעגץ א צו זיך מיר גרייטעץ איצם

 פא־ אלע מאר םינימרםם איעשםעלעץ רועגען בעלי־בתים
 לעגאליזירען צו אויך װי ׳םרײד עפבראידערי אין כען
אגרימעגט. דעם

 עם־ דעם סון םיםיגגעץ די אז צוגעבען, גאך װיל איך
 םײ לעצטער דער באזוכם. גוט ווערען לאקאל בראידערי

 גע־ באזובדערס האם ארבײםער עמבראידערי די םון םיגג
 דארם ס׳איז וױיל כאויאקנזער, םייערליכען א םראגען
 אע• דער ®מ וױים־ירעזידענםין םעסאםא, ראח געווען

מע א געהאלטען ד״אט זי םערגעשאנאל.  װעל־ רעדע, קו
 םים־ די אויף אײנדרוק גוםען זעהר א געפאכם האם כע

גלידער.

רעזאלוציעם דאנק
 װעםט 230 סםײל״, .םיס םון ארבײםער די פיר,

 אנערקע־ און דאנק אונזער אוים דריקען םםרים, םע38
 פײגבארג״ ברידער די אײדזשענטס, גיזנעם די צו גוסנ
 גױ זײער םאר 2 לאקאל םון ױײעז, און 117 לאקאל םיז

 3שא אונזער םון בעלי־םלאכות די לטוגת ארבײם םער
 שאפ־אינםעדד אונזערע אויף פיגקטליד אויפפאםענדיג

 העכערוסנען טאל צוױי אוגז םאר קריגענדיג און סען
j די אױף i r r w

אשד אונזער דאנק הארציגען א אוים דריקען מיד
AABA bbBbbA^^U bbh M A A b A  A  Ab bbkfetkbAbbkk B A k b h A  B A k b Aפון גאלדםםיץ, בררדער איידזשענם, ביזנעס טיגען ^  ל

 אויםפאםען, פאר און אונייס גוםער זיין פאר ,117 קאל
 װעחנן. אפגעהים זאלען שאפ אין באדינגועען די אז

 אײ זײן פאר סשערפאן שאא אוגזער אויך דאגקען מיר
ארבײם. בערגעגעבענער

ק^םיטע, די
 פון גאלדסםיין, דזשאו און ראכעלמאן דזש.

 העגרי את בסשײקאדז פילי® :1L7 לאקאל
 פון דאנקעדױז, סאני ; 9 לאקאל ®ון קאהעז״
35 לאקאל

ריםשמאך*, אזץ ״באביםש םון ארבײםער די םיר,
ק אוגזער אויס דריקען סטרים, םע26 װעסט 148  און מג

 גײםהעו בתדער שאפמזשערמאן, אונזער צו אנערקעגוגג
 איבערגעגע־ און אויםריכםיגע סעהיגע, זײן סאר ליימאן,
 יאחר דרײ לעצםע די סאר טשער&אץ אלס ארביים בעגער
א םים איהם ®רעזעגםירען םיר אח ארבײםער די לטובת

A bk  A A A A A  ABA A A b A A  ^B A  ^^BABBbb A a A  A A  Ab^b A A  a b a L a  Aצייכען אלם זײגער גאלדענעם ®p אנערקענו^ אוגזער 
 *ו דאנק אונזער עפענםלױ אױם אוין דריקען םיר
 דיסטריקם־ און ײאל»ה ברודער אגענט, במנעס אונזער

סלחנקי• ברודער םעגעדזשער
:שאפ־קאמיםע

סע^ ראזען, היימאן, ראזעבלום, סישעל

636 קא., קלאוק בארא פת ארבײטער די םיר,
A b A A  ■*- — *■*- A b b k k k A  kb  A klabkbAkAkAlBAkA k k A A k k ti  bbbkOאסיס אין םיםיגג א אפהאלםענדיג עוועגױ, מםע po 

 גוסע די אגבאטראכס ודן נעםענדיג באארד, דזשאינט
 בענדזשאםק םעגעדזשער דיסםריקם אונזער p® ארבײם

 jHga אתזעד צו געלײסםעט האט ער װאס קאפלאן,
 ירעזענ־ איהם דאנקבארקײם פון אויםדרוק אלס האנא
 וױגשעגזײג דערבײ ®רעזענס, שעתגעם א םיס םירם
 נוגען ®רעזענם דעם צהאמעץ ®אמיליע דץ םים איהם

יאהר. געזדנם גוט א אדיך pk געזונטערהייט
 agv אונזעו *ו דאנק א אױם אױך דדיקעז םיר

 ארבײס גוטעד זיק ®אר סקלעט, סעם ברודער םשערמאןא
יאחר. גוט א איהס וױנשען און

% a &b a a b b  b A k k t i  b AÂ A ABaBAAB b Aיהנמר, זממײ — :קאםיסע די
n יף<ױ^ח אזשח ערמאן,סילוי סאל  apr 
n ®אלקאלא״ חשים םאלװיסץ, איד מאז, n 

םלי. סייזײ סםיץ, בעסי קארסאלי, מ

t w
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ענאדא)ר וױניפעג, אין ױניאו לאקאל אונזער
הערבסט ם. םון

)216 לפקפל (םעגעדז׳»ער

 דערשינעז נים איז עס אז ציים. לענגערע א שוין
 אונזער םץ באריכם א ,גערעכםיקייט״, אונהיר אין

 אלס עס םיל איד קאנאדע. וױניפעג, אין ,216 לאקאל
 אונ־ ®ון נומער דעצעמבער אין מעלדען צו פליכם םיין
 וועגען — 1937 פון נוםער לעצםער דער — ארגאן זער
לאקאל■ אונזער םון םעטיקייט דער

 קאן אםת דעם ®ון אבער אנגענעם, נים איז עם
דער אין סעזאן הארבסט דער :אװעקגײן נים סען

 שלענ־ א געווען איז װיניפעג איז אינדוםםריע קלאוק
טער!

 די אױף דערקלערט איינםאל נים שין האב איך
 אלגעטיי* דער אז ,גערעכטיקײט״, אונזער םון שפאלטען

 קאנאדע וועסםערען םון צושםאנד עקאגאמישער נער
 אגריקול־ דער םים םארבונדען און פארקניפט ענג איז
 די — באױס הויפט דער איז װאם אינדוםטריע, טור

לאנד. שטזז ריזיגען דעם םרן אינדוסטריע אנפירענדיגע
 םע־ ווײץ־פראדתירענדיג א איז קאנאדע וועםםערען

 גוםע, א איז (קראפ) גערעטעניש די װען ־ ריםאריע.
 אינדוסםריעם אלגעםײנע די אױף גוםעז צום עם וױרקם

 מא־ :■ראוױנצען ■רעירי דרײ אלע אין געשעפםען און
;רטא.נאל און שזװאןאטסאסק גיסאב*
 אויף תבואה־גערעםעניש די האט זוםער אנפאנג םון

 גאטור די גוט. זײער זײן צו אױסגעזדז םעלדער די
 ניט קיינמאל קאן םען און קאפריזנע זײער אבער איז

 קוםענ־ דעם אפטאן וועט זי שפיצעל א פאר תאס וױםען
טאג• דיגעז

 גערעטעניש גוםער א ®אר אױסזיכטען די װען
 אלע פון סםארקיפערס די האבען גינסםמ. געװען זײנען
 באשםעלוגגען היושע געמאכם ®ראוױגצצן •רעירי דדיי
 די און װיניפעג׳ אין פאנוםעקםשורערס קלאוק די בײ

 אנגע• העםםיג גאנץ האבען פעקטארים די אין רעדער
 געקוםען אבער איז עם װען זיך. באװעגען צו חײבען

 :געענדערם איעאנצען לאגע די זיך האט שנים־צײם, *ו
 •ראדוצי־ וױיץ הויפט די םאסקאטשעװאן, ®ראוױנץ די

 סח געליטעז האט ®ראוױגצען« ®רײרי די pd רערען
 היצען גרױםע און םריקעניש די און רעגען, אק םאגגעל
 וױיץ, נאר ניט איז תבואות׳ די אויסגעברענט האנען

 בוזפותאיז די פאר םיםער, און גרינצײג, אױך יגאר
 האט זעלבע דאס ווארמל. ביזן געװארדז מרבדענס

פראוױנץ דער אין טײלען גתיםע אין געטראסען
■ IkkkM  kKkkk^ kkkka k kkkkkkk k^kk■■ kkkklkfeklkLiA.פאר וואם ®ראוױטנעז, צוױי זײנען דאם אלבערםא 

מן תי  ווערען וואם קלאוקס, םײל גרױםען א זײער ב
 אז געװען, איז רעזולטאט דער װיניפעג. אק געמאכם

יראוױעען דערמאנטע »זײ די פון םםארקיפערם די
kiMk Ik ^  jkkkk kkkkkte ^ kU ||kkkakבאשםעלונגען דיערע קאנסלען גו אנגעהייבען האבעז 

 דער אין שטילשסאנד א פאראוחאכם האט דאס און
אינדוםםריע. מאנופעקםשוריע קלאוק

װיני־ װעלכער םיז מאניטאבא, יראװינץ די אם̂ו
.קראפ״ גוםעז א געהאט האט שםאם, הויפם די אח פענ

kkkkA k k k ^ k  k ^^kk t> tok ftlk  k |k  ^ k k  tkkkk MkkkkkkkMIiםאג יעדעז זיד זעהן פארםערס די און יאר׳ הײנםיגם 
 ניט איז •ראװינץ אײן די אבער דאלאר. פריש א םים

 הונדערט זיבען קנאפע די .בחי״ אױפאחזאלםעז גענוג
מאגערע די לאקאל. ױניאן אונזער םח קלאוקםאכער

^ ^ k k ^  kkkk>kk|B ik k k l^ k k k L k k  ^ k k  kk ^k ^ tM k k k k te lk A M k  k k tk  n  ■kMlM ilfeסאר האבען אלבערסא  px סאסקאטשעװאץ p® קרא§ס״
khkkkk kkkk IktekkkkkkkA kk kkM  Mtekkkkkk kkMkfektk kkkfeדער און מאניםאבא׳  p® ® *קרא ®עסען דעם שלרגגעץ

■ kkkkkkLkk^^^kסלעק — את רעזולםאט:
k^k^^kkkkkkkkk kk k k  k k  kkkk k (k  kM k kkk^kkkMfe kkk kkk^kאר&ערס די בײ שייערס די װען® px וועסםערען 

 שטא־ די ביי קעשענעס די זײגזח ®וסס« זײגמ קאנאדע
 רעגירונג, םעדעראלע די און i דיידיג םענשוגן םישע

 דעגײ מוניאימלע און ױעל^סוױאר■ די םים דוזאםען
 אױס־ אריפגאבע שװערע א *יד ®אר איצם תאבען רדנגעז

 גע םריקעניש p® די, וױגטעד חײגםיגען אותאלטען
 געליטענע די וחנם קלאוקם קיין פארגמרם• ליסעגע,
 הײננױגעז אױםי זעס עם וױ ונג■רעק?לפבא פארסדד
פאר־ די װאס דעם אוליב און קױפעז• ניט וױנטער

kk k k ^ A k ^ |k  ^kkk ^k kkkkgk kkk^^kkkk k k k שםאםיגע םך א שוין ודעלען געלט קיץ נים האבען מערס
איי׳ זײערע נױם כאגיץ &וועץ ףן איינוואױנעד ךי רן מ

־י י * ־־־ * ־ ----

וווײטןן• ®מ׳ם אאוזיינגיג m איתער
V______

איז סעתזז שלעכטען אוימץ אבער געקוקס ניס
^kk  k  k k U k U ^ k | | ^ ^ k k  k k  ^kk^k^k^kk^k k kkk,גיס קדארקממד די ויימן איגדוסטריינ

 k  a L u k | | k  . k |k  k^^^^kk-^^k_^ ̂ •ך ®ארשטײען וײ ן >p* jvf באשול זײ

 קלאוקמאכער די סארקערט דערפאר. קײנעם גיט דיגען
 א אין האםט מען ורי אזוי האםען, די px מרטיג זיינען

 וועט סעזאן ססרינג דער אז אינדוסטריעס, אגדערע סך
 אונ־ סעזאן. הארבסט שלעכטען דעם םאר םאועיטיגען

 !אלעץ קלאוקמאכער די שםארק. איז ױניאן לאקאל זער
 דער אין ױניאן די אפ היטען זיי אץ דױס, זייער

 אק סאראן איז וואס ארבייט ביסעל דאס מאס. םולער
 די םון קײנער אז אזוי׳ איינגעטײלט װערט שעפער, די

געקרױודעט. װערען ניט זאל קלאוקמאכער
 אונזער האט אקטאבער, ־םען23 דעם אווענט׳ שבת

 אונזער p® ױביליי יאריגען צוױי דעם געפײערט לאקאל
 שטונדעך סערציג דעם םון זיג דעם pא ױניאן, לאקאל

 אין םארגעקומען איז פײערונג די וואױאגרימענט. א
 איינעם אין באנקעט גרויסארטיגען א p® םארמע דער

®p הונדערט זעקס שטאט. אין פלעצער שעגסטע די 
באנקעם. ביים געװען דמען פערזאן
 וױ אזוי — ארויסגערויזען האבען קלאוקמאכער די
 מען און ױניאן, דער סאר ענטחיאזם גרויס —־ אימער

 געװען וואלט עס װי אזוי וואוילגײן געלאזם זיך האט
סעזאן• גוטער א גאר

 אנוועזענד דינען געסט אייגגעלאדענע די צװישען
p םארשטייער געװען t רעגירוגג; פראװיגציעלער דער 

®p ם מעיאר דעםp ,א װיניפעגp ױניאנם צאל א ®רן 
. אנדערע ®ן ס ^  גע־ דינען רעדעס באגײסטערטע ט

 די־ באגריסוגגען םעלעגראפישע px געווארען האלםען
 דער ®ון ױגיאנם לאקאל p® געווארעז צוגעשיקט נעז
 װאג־ px טאראנטא מאנטרעיאל, ®רן ױגיאן װ. ג. ל. א.

 קאנאנדע, אין לאנד ברעג איין ®ון איז דאם — קאייער
צווייטען. צום ביז

 געװארען צרגעשיקט איז באגריסגג ®ײגע א דיער
®p באדוײ האט ער דובינסקי. ד. ®רעזידענט, אונזער 

ביים זיץ אטועזענד געקאנט נים האט ער וואס ערט,

י י4 1 937 דעצ.,

 יעדען לאקאל אונזער געוואונשען האם ער און באנקעםי
 נא■ ■רעזידענםס דעם *וקונםט. דער אין דערפאלג

 TP באזונדער מים געווארעז אויםגענוםען איז גריםונג
גײסטערונג.

פראנ• שײנע א געװארען דורכגעםירם אויד איז עם
 םאקןי — םאלאנטען אײגענע סון און םרעמדע םון ראם
קלאוקמאכער, אונןערע פון רייעז די אװישען םון

"f אויפגרפאן איינגעגעממ אונז זיך האם לעצטענם
 קאונ■ א געגרינדעם דא האבען מיר :זאך גוטע א גאך
 נאדןל הונדערט צוואנגיג און פינף איבער םון סיל
 אד־ (עדױקיישאנאל) בילדונג טאן צו ארבײםער םאך
 םיר ארבייטער. פאך נאדעל די םון רייען די אין בײט

 םיד אױםםו. װיכטיגען א דיער םאר דאס האלםען
אױף וױרקונג גוטע א דיער האבען װעם דאם אז פילען,

םרייד. דעם אין ארבײטער די
* ♦*

 px דרעסמאכער די צװישען ארגאניזיר־ארבײט די
 גילינ אבער גוט, דיער אן גײט ארבײטער גיט־גודס

 קאן טרייד, דעם אין שטילשטאנד אלגעמײנעם דעם
 «ו קיץ אונטערנעמען גיט מאמענט איצטיגען בײ מעץ

ווארסןן מחען מיר אז פילען, מיר אקציע. שטארקע
צייט. גינסטיגער מער א אויף

**
 «ד ריינעם א מים זאגען איך קאן אלגעמיץ אין
 1זי׳י םון םארלױף אין האם לאקאל אונזער אז װיסען,

 חך גוטע ױיער דערגרייכט עקזיםטעגץ יאריגער צוױי
י — שטארק איז לאקאל דער זולםאםען.  קלאיק־ י

 אינםעתעשאנאל דער צו לאיאל זייער זיינען מאכער
 1יתיא ■ראצענם הונדערם םולע זײנען זײ און ױניאן

 פארןנדמס האט לאקאל אונזער באוואוסזיניג!
 איז מיםגלידערשאפט גאנצע די און יאר, דערפאלגרײבע

 רעזולםאסןן בעםערע נאד דערגרייכען צו אנטשלאסעז
.1938 — יאר קומענדיגען דעם אין

- םח פאראוים שפאנען מיר װעלען פאראייניגט  תז
 אמזערן םון וואוילזיץ דעם םאר דערםאלג צו םאלג

קלאוקמאכער! שוועסטער און ברידער

םענטער העלטה ױניאן אץ
נױמאן. מ. םאולין פון

.

 די האט ,1938 פאר בודזשעם דעם באםראכטענדיג
 סעקרעטאר און ברעםלאו טשערמאן אונטער קאםיםע
 שוועריגקייטען די איבער םארםראכט ערנםם זיד אמהעי,

 סעגטער, העלטה יוניאן פון ארבײם די אויםצוברײטערען
 איצטיגער אונזער אומשטענדען. איצטיגע די אונםער

 אויס־ ווערט איז, ער װי אנציהענד און גרױם פלאץ,
 מען װען מעגליכקייט. םון גרעניץ צום ביז גענוצם

 מחען מען וועם אפטיילונגען, נײע אײנארדנען זאל
 דער איצם שוין איז צייטענװייז פלאץ. מעהר האבען
 קא־ די וועלכע פראבלעם, א איז דאם קליין. צו םלאץ
 דארםען וועט דירעקטארם אװ באארד די און םיטע

באםראכטען.
פאחיכערזנג קר»נקהײט

 ױי אדער םאחיכערונג, קראנקהײם «ון אידעע די
 װערם פאנד״ בעגעםיט ״קראנקעז עם ײםען לאקאלם די

 נאכדעם םיםגלידער. די צװישען יאיולער םעהר אלץ
 אײנ־ םאנדס די שױן האבען 62 און 117 לאקאלם די װי

 40 ,25 לאקאלם די פראגע דל פארהאנדלעז געפירט,
 געװארען זײנען פאנדען בענזןפים קראנקען J.42 און

 בריװ, די לוים גאר יארק, נױ אין גאר נים ■אפולער
 סון לאקאלם אונזערע טראגטען דערהאלםעז, מיר װאס

 פאל און םילאדעלםיע פראנציסקא, םאז סיסי״ קענזעס
 גןיזונם־אויםיאסוע פאר גויםיגקײס דער װעגען ריוועו־

 די טיםיגקײט. א אויך איז דאס םיםגלידער. די םאר
 ארבײטער פאר באזארגונג םעדיצינישע «ת פראבלעםלז

יוניאנם. די פאר װיכטיגםםע די םח אײנע איז
 אדחד צו אויםגעקוםען םיר איז םילאדעלפיע אין

 דער איבער םיטגלידער די פוץ פארזאגןלומ א סירען
 p® מעלאםעד ברודער p® אײנלאדונג דער אויף סראגע,
 גאנץ א אין גערוםעז כאםש פאחאםלומ, די J0 לאקאל

 האבען מע&בערס םערסטע די prn px צײם קורצער
 גוט אויםערגעוױעליך געודעץ דאןי איז געארבײט, נים

 געווען אמ האםעל בראדוואוד אין זאל דעד באזוכס•
עז םיט אגגעיאקם מ  px 300 םיטגלידער חוגדערט ן

 םאגגעל אוים ונוריק געהן צו געורען געצװאדנגעז דמען
pK .םשערליידי די ודײם, קלארא וחנן ®לאץ ®p לאקאל 
ou, אגםשול־ זיך זי האס מיםיגג, דעם דערעםענט האס 

זאל. גרעסערען א צוגעגרײם נים האם זי װאסארפ דיגם

 0דערקלער םיט געװארען םארםיג בין איד ווען
 אױפםןן זײ פאר וועט םאנד אזא װאס םיטגלידער, די

 דיו װאס און געזונם דיער באשיצען םון געביט אױפ׳ן
 םיםגלידןו די םאר אויף םום םאנד בענעםיט קראנקען

 יי%- מאגכע, געווען זײנען לאקאלם, יארקער נױ די םון
 דעד־ ניט ■לאן. דעם געגען ארױםגעטראםען זיעען כע

 קרןד געגעז אויסצחעצעז געהאם האבעז זײ וואס םאר
 דאס וואם דערםאר נאר אזעלכעם, אלם קעךבדנעםיט

 1י אין הינםערשטעליג בלייבעז צו שװער םאכען װעט
 םי■ א םון געגנערשאםט דער אבער טראץ דיום... לען

 מ־ װעס םראגע די ווען אז זיכער, איד ביז נאריטעט
 מערהײפ גרויסע א װעם אפשםימונג אן צו ווערלן נוםעז

 אומיי זעלבען דעם םאנד. אזא איעםיהרען םאר שטימען
 דער פון מיטינג א בייי אנװעזענד געװען איך בין

 אויםג זימען עס וואו ,60 לאקאל פון זעקוםיװ
 מאו שאס־מיםיעעו, תםען צו ■לענער געװארעז

 עם איז ווערעז דיםקוטירט גרינדליכער װעט פראגע
דעם. װעגען אטשטיטונג אן ווערען גענומען

אױפקלעתנג נעזונט
|5 דעם אויף ארבײט פיאנערעז יאהר 25 נאד

 יוניאן דער איז געזונט־אויפקלערונג, םון בים
 גרופען אנדערע וױ זעהן צו גליקליד סענטער

 ברײטע די דערגרײבען םון ארבײם די איבער
 צו אזוי װי אויםקלעתנג דער מים םאםען
 װען שםײכעלהאםם אויך איז עס געזװם. זײער

 קוםמ דעפארםםענם געזונטהײטס שםאםישען סון
 פאראינםערעסירען צו אזױ װי אונז טיט באראםעז

 די• געזונם־פראגען. אין פאבריקעז די אין בײםער
 ברלגטש, דעפארםםענם העלםה הײװען מאם םון

 דל באנוצען צו כדי וױזיט א אפגעשטאט אמז
 תרדקטארס עדיוקײשאגעל די דערפאתסג אונזער

 ארױם אױך־ װײזען לאקאלס, אײגענע אונזערע
 אלס אײפקלערונג געזתט מאכען אין אינםערעס

 זמנלםח ייניאז דער לעח־פראגראנ^ זײער פון
 איו טיטחילף זײז לאקאלם אתזערע אן באם

 אויפקלעדמג• געזתטחײם פאר פראגראם א בײםען
 מיי םיט שםעלדז זין אח סאז, דארםען זײ װאם

. פארבינדתג .i

̂׳ם נרודער יאסעמבל דער אין ערוױילונג םינק
 אלס האם מינקאף ברודער וועלכע האפענונג, די

 אז ״גערעכטיגקײט״ דער אין אױסגעדריקם קאנדידאט
 געװארען. מקוים ניס איז װערען, ערוויילם נים וועם ער

 דעם געווארען איבערגעציילם זײנען שםימען די װען
 םוי־ 15 אז ארויסגעװיזען זיך האם נאװעמבער, םען3

 בראנקם די אין דיסםריקם זײן פון ארבײטער זענט
 אים סאר דוקא געשטימט און געםאלגם נים אים האבען

אסעמבלי. דער אין שליח דיער אלם
 םיר, ענםוישם. איז מינקאף ברודער אז זיין, קעז

 געװיםענהאם־ א םאר וואם וױיסען אים, קענען וועלכע
 אוים־ אן םאר זיד נעמט ער ווען איז. ער םוער םער

 נים מעת־לעת אין שםונדען 24 אים פאר דינען גאבע
 שױערע זייו אויםער אז םאר זיד שםעלס היינם גענוג.

 מאכער דרעס ידער אין ארביים אנגעשטרענגםע און
 אויםציפאסען דזשאב א נאך ער האט ,22 לאקאל ױניאן
 לע־ סםייט דער אין ארבײטער־אינםערעםען די אויף

 ביי מוזען װעם ער אז מורא מיר האבען חשיסלייטשור,
טאג. א שםונדען עטליכע צו־בארגען אימיצעז

 דרעס־ די אז זיכער, אבער מיר זײנען דערםאר
 וואס די ארבײטער, אנדערע און קלאוקמאכער מאכער,
 אזוי האבעז וואס די און געשםימם, אים פאר האבען

 דוקא זיינען ערוױילונג זײן םאר געארבײט אייםעריג
 האסענונגען מינקאף׳ם וואס דערמים, צוםרידען זייער
 פארםרעטען די מח ער און געווארעו מקוים ניט זיינען

 קען פארשטײעך ארבײםלר אן אויב אםעמבלי. דער אין
 מינ־ ברודער איז אםעמבלי, דער אין אויםםאן יא עפעם
 ארבײם. דער מיט אנצוםירען מענש ריכםיגער דער קאף
 דער טון ביין פון ביין און פלייש םון םלייש איז ער

 גע־ לעבען גאנצען דץ האם באםעלקערונג. ארבייםער
 םע־ די םון איינער איז ארבײםער־קאמף. דעם װידמעם
 פארסאגען. םיר וואס טוער פראקטישסםע און היגסטע

 באוואוסם איז איבערגעבענהייט און עהרליכקיים דץ
 מיר בארירונג. אין געקומען אים מיט איז וואם יעדעז
 קא־ זיינע םיט צתאמען עד, אז זיבער, דעריבער זײנלן

 לייבאר־ דער םון אסעמבלי־לײם אנדערע די לעגען,
 צו ווערען געםאן קען עס וואס אלץ טאן װעלען פארםיי,

ארבײטער. די פון אינםערעםען די דינען
וױ. אמ דרעםמאכער די זיינען עם צופרידעז װי

רעזאלוציעם דאנק
קאפםקי, און אידיקטאר םון ארבײטער די מיר,

 בא־ מיםינג א בײ האבעז סטרים, ־םע39 װעסם 214
 שאפ אונזער צו אנערקענוגג אויםצודריקען שלאסעז

 איבערגעגע־ זיץ פאר קאהן, סעם ברודער םשערמאן,
 ארבײטער אלע סון אינטערעםען די פאר ארבײם בענער

 ווערט־ א םיט אים פרעזענטירען מיר שאם. אונזער םון
 םאחעצען װעם ער אז האפען, מיר און פרעזענם, םולען

צוקונפט. דער איז ארבײט גוםע די
 אנערקענוע אונזער אויס סיר דריקען גלייכצייםיג

 יאקאברינא, םרײנק ברודער אגענט, ביזנעם אונזער צו
 האנד־ טאקטישער זיץ םאר פרעזענט ווערטפולען א ײיד
טשערמאן. שאפ מים׳ן צוזאמען לוע

 צו דאנק הארציגען א אוים אויר דריקען םיר
 קאפלאן, ברודער סענעדזשערם, דיםםריקט אונזער

 דער צו ירײזען ײ אדזשאםםען םאר באגנא, ברודער
 לאקאלע און אפרײטארס, אונזערע םון צוםרידענהיים
 ברעםלאװ, םארקין, ליװי, לואים גרודער םענעחשערס,

 פאר .117 לאקאל םון גאלאפ. מענעחשער אםיםםענט איז
 אינטערע־ שאפ אונזערע אין אנטײל םעםיגען א נעמען

 טליכטעז די פאר גרײט דין םאל אלע וועלעז מיו־ סעז•
ימיאן. אונזער פון

מארים און םרידםאן סארגי, םעם קאמיטע: די
גרײםער, קופער. ;117 לאקאל םון גלאזמאן,

ראזענבערג, ; 9 לאקאל םון וױנם. ב. און גלאזער
35 לאקאל םון וױנער, ל. און קאהל י•

 שאפ, בראדערם עפשטײן ®מ ארבײטער די םיר,
 יוגיאן «ז אנװעזעגחײט דער אין מיםינג, א בײ האבימ

 אנער־ אױםגןדריגט קראװעטץ. ברודער פארםרעםער,
 חשא־ js בתחגר םשערפאז, שא■ אונזער צו קענונג

ארבײם. גוםע זײן פאר זעפםאז,
האפעג־ דאלער, 25 םים אים •רעזענםירען םיי

צוקונפם. דער אין זעלבע י7 םאן װעם ער אז ז־יג,
םסריקלעגער, ם. נױםאן, ט. :קאםיםע שא•

בארים״ .p םאניאקא, י.

M m

 טייל א האט ערוױילונג מינקאף׳ס מיט דינען די שטאלץ
pd דרעס־ דער וואס צוזאמענקונסט בײם באװיזען זיי 

 אראגזשירט האט רינג ארבײטער פמ ברעגםש מאכער
 אין נאװעמבער, טען6 דעם שבת, ערוױילוגג זיץ לכבוד
 באגריםונ־ אח רעדעס ציגע1הא די ילאקאל. pc אפיס

םון האנט־דרוק ברידערליכער דער םירער, די p® געז

 שםחת״ בעל דעם װינשענוואביעס די טיער, צענדליגע
 ערפאלג זיק מים ®רייד אםת׳ע אויסגעדריקט האבעז

px אימ• אויך האט ברענטש דער אים. אין גלויבען 
רעזאלוציע: פאלגעגדע אגגענומען שטימיג
 ®ראגעסױרען p® מיטגלידער די pd נאמען אין

 מיר שיקען ריגג ארבײטער 122 ברענטש מאכער דרעס
 באגריםוגג הארציגע אוגזער ״גערעכטיגקײט״ דער דורך

 געווע־ px ארגאניזאםאר מיטגליד, אקטיװען אונזער צו
 jd j םרייגט ברענטש, אונזער סון סעקרעטאר זעגעם

 וואלען שםאטישע לעצםע די אין איז װעלכער מינקאף,
 דיסטריקט, אסעמבלי טעןpd 5 געווארען דערוױילט
 דעם אריף אסעמבלימאן סםייט יארק נױ אלס בראנקס,

פארטײבאלאט. לייבאר אמעריקען
 אםעוײ־י די דאס ד״אפען, מיר — מינקאף, םריינד

 אקטיװיםעם אייער דורך װעט ארבײטער־פארםײ קאנער
 קאסי־ נײעם א אריינשרייבען העלפען אסעמבלי דער אין

 םארבעסערען צו קאמף דעם םמ געשיכטע דער אין טעל
ארבייטער. די םון לעבען דאס

 די װי ®ונקם ברענטש, םון מיטגלידער די מיר,
 pc px 22 לאקאל אונזער םון מיטגלידער טויזעגטער

 אייערע אפ שאצען גאנצע, א אלס איגםערגעשאנאל דער
 וואם צו אלעס צו איבערגעבענהייט אייער םעאיגקייטען,

 זיך האגדעלם עס װען איבערהויםט זיך, נעמט איר
אונטערדריקטע. די פון רעכט די פארטיידיגען װעגען

 זיד קען מען דאס ווייזט, פארגאנגענהײט אײער
 יעניגע, די זייץ זאלען געבענשט פארלאזען. אײך אויף
 וואס יעניגע די אויך px דערוױילט, אייך האבען וואס

יוערעו• ערוױילט געהאלםען אייך האבען
 זיגען גרעסערע נאך צו םאראויס מאר&ירען לאמיר

 אר־ מיליטאנטישער מעכטיגער א םון פאן דער אונטער
פארטיי. בײטער

וואך! דער אויף שםענדיג און געגריסט זײט
ר. א. 122 בר. דרעסמאכער פראגרעסיװער

גלאדסטאון, ב. : ע ט י מ א ק י ד
אלטמאן. ד. בראדעה

 »חרך פירט ו\\ ױניאז אפערײםארס קלאוק
םעזאן עדװקײשאנאל זײער פון ערעפענונג שײנע

 אפע־ קלאוק דער פון קאמיטע ’ עדױקיישאנעל די
 סעזאן דעם ערעםעגט האט 117 לאקאל ירניאן רייטארם

 םענקם־ רעפרעשמענט און םאנץ קאנצערט, שעגעם א מיט
 באטייליגט זיך האבען קאגצערם דעם אין איוג גיװיגג

 טשעליסטען די גיבסאן; מיכל שװעסטער; דאבקין די
 ברא־ מאקסים פאלקס־זיגגער דער און װעלערמאן^ מילא
שער דער דין.  מארק לױױי, לואיס לאקאל, pd מעג^

 עדיױ פון שײפער לואיס אץ קאהען מ. םאניא סטאר,
 הא״ אינטערנעשאנעל, דער סון דעפארטמעגט קיישאגעל

 צוקערמאן, ראובן פאחאמעלטע. די באגריסט בען
םארזיצער♦ געווען איז לאקאל, pd םשערמאן

 ®ון קאמיםע עדױקײשאנעל דער םמ אגםירער די
 סםעגזער, י. px טשערמאן, סײנבערג, מאריס לאקאל,

 טע־ px לעקציעס םאלגענדע אגאנסירען סעקרעםער,
:דעצעמבער מאנאט דעם ®אר טיגקײטעץ

 װעס&ז 2912 אםאר, די קאסא אײלאגה קוגי אין
 *אלגםו: װי אווענה פרזי&זאג יעדען לעקציעס םפזרי®, םע31

 <ועגען רעדען כידעקעל ם. דר. זועם דעצעםבער מען8 דעם
םאסקןװיץ. י. םאזערמאן געזונמ״. זײן און ״ארבײסער דעם

 דער איבער געביגער ג רעד« דעצעםבער «צן10 דעם —
םמודענמ. א. נזעערםאן צילען״, אירע און וארמי *לײבאר

 איבער ®אגעלםאן ל. דר. רעדא דעצעםבער «ען17 דעים —
 און ■אליםיס רוזװעל* פון װירקונג און ענמוױקלונג %«

חײגס. j זײן װעמ ®#ערםאן •אלימיק;
 װעלען בראנז^ויל און בראנקס אזס« בראנקם, די אין
 אין ®זײגער 11 זוגמאג יעדען זוערען געגעבען לעקציעס
מר«רי,
בול- םאוםװזערן 968 •עלעס חאגפם בראגקס, אין

̂גא&ז דעם סחןן6 דעם װע« ״װ»רד  ליװײ לואים רעדען ם
 אוג- יין ארגאגיזאציע פון •®רמע *״איצמיגער דער אימר

 חנמןם- *ען11 דעם —קיילין. ב• םףיערםאן ױגיפז״, ?ער
מר חנמז כידעקזנל דר. ווע® בער  *ון *ארבײפמנר דעם יי
 ויאם 1*צ19 חנ® — סילקיײיץ. י. םףיערםאן גזנזוגד״. וײן

 גאװיק i און עערםאן ג צווישען דעבאםהן » •ארקוםען
מי י  -־®אלעםמינא *יח די «ון *וקונ•® םדןםא חנר י
ראובן חנדןן ימנ■ סיעז28 מם — בידזשאן. בידא אחד

װ״ איבער צוקערםאן  או םיטינגען ױניאן פירען צו אזוי ו
רובין. ד. םדיערםאן טאערםאן. א «ון •וגקציעם די

 אין רעדען ®ײגערםאן נ. װעפ דעצעםבער טען5 דעם
 רוזװעלט׳ס איבער בראנקס, איסם ראוד, װײמ-ילעינס 2514

 רעדען לױוײ ל. װעם םען12 דעם ■אליסיס; עק*גאטי*ע
 אונזער אין ^רגאניזאציע און *רם6 איצשיגער דער איבער

אן,  טען26 דעם — עװעגיו. םריםאנט איסט 790 אין ױני
 סעג- דיגג ארבײטער אין רעדען גלאגץ m װעט דעצעםבער

דער איבער ח«יטס, װפאיגגטןןן עװעגױ, 884 ®ער,
װןןלם. דער אין לאגע איגטערנאגי^גאלער

 אין ווערען ^עגעבען לעקציעס די װעלען בראנזװיל אין
 ״ םאקס דר. — טען5 דעם זונםאג, עװעגיו, ויטקין 1729

 ®רײםא^ — געזונד. זײן און ארבײטער ד;ם איבער כידעקעל
 איר און פרוי דער איבער# לעװין, רבקח — טען10 דעם

װיי לואיס טען,19 דעם — געזעל^אמט״. אין ראלע  אי- לי
״. דעד ן1* פארםע *״פרגאניזאציאגס דער בער אן  — ױני
 נאװאק ס. און עערסאן ב. צװיאזען דעבאטע ׳םען20 דעס

מידזאאן״. בירא ®דער ״יאלעסטינע איבער
 םט^ y*42r—1877 ל״םעאום, לײבפר יארק באר® אין
 ענטוױק- ג«יע ״די איבעי חעלער ד?®. ״םען6 חןם זוגםאג,
 דעבא«ע ׳»ען12 דעם — איגדוםםריע. קל$וק דער אין לוגגען

 אדער *■ילעסטינע איבער נןןװיק J און אנערםאן j צװיאען
אן׳/ בירןן  דער איבער י1ר*גן חלל טען,19 דעם — בידז׳י

 •ns pr»oעקאג» רוזװעלם׳ס פון <דיר?וגג און באדײםוגג
ס׳/ םי pכי ם. דר. ״»ען26 דעם — לי pר על מ o אי p •י ארבײ 

I# געזוגד. זײן און טער
 גע־ וואו» סטרים« טע30 ײעסמ 242 לאקאל אין

 אוײגאר 11 שב̂ו יעמן לעקציעס ויער «ון סעריע » נעמן
 ימן11 «עז״4 ממםבאר »זנז״27 נןװעםבער ;מרירי אין
 •רײד מר יון צנטװיקלונג ״די «ע<מנ מר יויו סמגו18# און

 ״,ppnjron יין מוװעגוגג אויבײטער •®ליטישזג *ון מנײןן
נאקם. ע. דר. לעקטאר

 נאו חאלב ניז נאד חפלב פון גשנטאג, יזגמז
 א*יש יין עגגליי״ יין קלאסזנן «וױי געגעמן ,*חנמן1זיבע

»p .א*ען ייי לײבמרי די לאקאל *IPX ין 10 *ח ®«ג« 
tn p♦ 4#אמענ אין ביו
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טעטיגלןײטען פארװײלוגגם און בילדוננ
על די אין אנ ש ױגןיי פ עד ו ע פ נ ע ס

 און םןןשעל םינף אונזערע אין טעטיגקײםען די
 םולען אין אן שוין געהען םענםערם עדױקיישאנעל

 גים־ םון באשםעהט אראגראם םארוױילוננ די שוואוגג.
 שוױםען. און טאנגען שפילען, באל בעסקעט גאסםיק,

 אויפ־ אונםער׳ן אנגעםירט ווערען םעטיגקײםען אלע די
 געשיבםע די טאג־נייעם, עקםפערטעךלערער. םון זינט
 אוים־ סאציאלע ױניאן, אונזער טון ■ראבלעפען און

 דיסקוםירם װערען דראמא און ליטעראםור פון טײטשונג
קלאםען• די אין

 די זיגגען■ םים געשלאםען ווערען אווענםען די
 םײנסטער, דער אין אנגעםירם װערען םעטיגקײטען אלע

 יעדען םאר ווערם איז עס אםםאםםערע. *רײנטליכםטער
 דעם באזוכען a אינטערנעשאנאל דער םון םיטגליד

 בא־ זיך און וואוינוגג, זיין נעבען סענםער, גאהעגםסםעז
 אנגע־ דארט ווערט וואם טעטיגקײם, דער םים קענען
 אין אן זיד םרעגם אינפארמאאיע, םעהר פאר פירם.
 שרײבט אדער באארד חשאינט ױניאן, לאקאל אײןגר

an אינםערגע־ דער פון דעפארםםענט עדױקײשאנאל 
סטריט. טע16 װעםם דרײ אין שאנאל

מ א ו ט נ ען מ ס א ל ק
גע־ אין קלאס איהר דערעםענט האם גלאק עלסי

 ארבײםער קלײדער אװישען ארגאגיזאציע פון שיכטע
 לע8 פראבלעםעז• הײגטיגע איבער איבערבליק אן טים

 דער־ a געװאחנן געבעםעז זײנען קלאם פון םיטגלידער
 וױכ־ די םײנוגג, זײער לױט זײגעז, עם װעלכע קלערען
 פראבלזד די און םרײד זײער אין ■ראבלעםעז טינסםע

 אור־ זי״זנר a געװארען אױםגעפארשם דאן זײנען םען
 אוז ױניאז דער םיז םארגאנגענהײם דער אין **רונג

 יעחנן געגעבעז װערם קלאס דער אינדוםטריע. דער
 איגםזנר־ אין אװעגם אין אזײגער 8 ביז 6 פון ױנסטאג
 נײע פאר פלאץ גאך תאם און גילדינג נעשאנאל

סםודעגםעז. ׳
 ארבײם ױניאן םרײד פאר קלאם טרײגיגג דעד

 פערל :לעקםארען פאלגענדע די געתאם אי*ט ביז האט
 איז ענחנרתגעז די איבער גערעדם האט וזינסעגט ד.

 ײח־ אנםשםאנען זײנען װאס ארגאניזאאיאגס־םעםאדעז,
 גרויסע די באארד. רילעישאנם לײבאר נעשאנאל דער
 הא־ געװארעז, געשםעלם איהם זײנעז װאס פראגען, גאל
 לעקגיע זײז װאם אינטערעס, גרױםען דעם באװיזען מן
 גרין ji םשארלם *וזזזנחנר• די בײ *רויםגעדומז האט
n נײ הוי^־םער, איז םםרײק חנם געשילדערם תאט r, 
^נג די יון  װאם סטרײק־ברעכער־םאקםיק, דזנר םון װי
 יענעם איז אנװיקעלט האט םירסע רענד רעםינגםאז די

 פעסאטא ראז סםרײק. דעם םון גאנג אויף געגענט
 אין דערפאתמ איהר געשילדערט קלאם דעם פאר תאט
ח קליװלאנד אין מילם גיטיגג די אין סםדײק דןם  י

 גערעדט האט 62 לאקאל םון םענעדזשער שאר, םזםיועל
ח קאםיײז דעם װעגען  ייי װאם אגריםענם, נײעם י

 און לינחשערי די םיט מױארעז יונטזדגעשריבעז
מגוםעקםשורערס. נעגלידזשי
רנעדד דער  שבת געגעבעז װערט וואס לאס,ק?

 האס חשארדױם, ע. רעבעקא בײ )1 בח n (פון •רימ
 אפעז נאד איז קלאם חגר אגהויג גוטען א געמאכם

ר זיד• םארשרײבעז «ו סטודענםעז נײע «
פעסם סםודעגסען דער

 חנר או געבליבעז גאך אח םעג עטלינע גלױז
 פע־ םטוחננם דער טון •ײדזשענט און טאנץ •ײערונג,
 דד־ סען4 דעם שמ^ פארקומען וחנט װאס לאושי■,
 108 חאםעל׳ םענםער פון זאל גרויסען איז מפבעד,

43 oarnפארברענ־ «ו געלעגעגזזײם םײערע א סםדים. טע 
 «ו־ די אװענם• i>ynuu»A און פאדגץניגענדזז ן מן

 םיקעםס אױםערגעװײגליכעס. עטוואס זײנדן גדײטונמז
סענט. 69 בלױז

ן ע פו ר ע ד עפ אנ ט ש
 עדױקיישאנאל דיסםריקם דער — רױוער. םאל
 גווישען םעלדעט םאסאםשחעטם רעוער םאל םון קאונסיל

 א אויך פראגראם אוים׳ן םארוױילונגען אנדערע די
 זעקם און מענער גװעלף םון באשטעהענד קלוב רייפעל

מד אין םאל אית אחאמען זיך קומען וועלכע לאו,Tםי  י
u שיםען. זיך לערנען

 בא־ מאנטרעאל, םון ראבאק, לעא — מאנםריאל.
 םםודענםען רעגיסטרירטע םון *ראאענט 85 אז ריכטעם,
 ניט איז שעפער די אין כאםש קלאסען, די באזובעז

 באםיי־ סטודענטען 484 גיט. ארבייטען םילע און גיזי
 עדױקיי־ דער וואם טעטיגקײטען, עלף אין זיך ליגען

 און ענגלישע די אין אן םירט דעפארטםענט שאנאל
 געהט רעגיםםראציע די און אפטיילומען םראנגויזישע

אז• נאד
 איעגע־ האבען םיםגלידער — טענעסי. מעםםיס,

 שגת םאר מעםבערם םון קינדער םאר קלאס א ארדענט
 מאמעם די געלעגעגהייט א גיט װעלבעם נאכםיםאג,

 נים און דארפען די יואס איינקױסען מהיג קענען צו
 זיינעז קלאםען קינדער. די וועגען זיד באאופרוהיגען

ענגליש, אין מיטגלידער די םאר איעגעארדענם אייד

 גיםנאסםיק געואנג, כאר שוישםיל, טאנצען, םוזיק,
קלאס. רעדנער א

 פון זשאקם דירעקטאר עדױקיישאנעל — שיקאגא.
 גרו»ע דראמאםישע און כאר ״אונזער :שרייבט שיקאגא

 דערעםענונגס־פאחאם־ דער בײ אויפגעטראטען זײנען
 באל קלוב סםעאובעז דעם אין 100 לאקאל פון לונג
 צו און זאל, םאחאםלוגג פראכטםולען נײעם, דיער רום,

 אקםאבער. טען28 דעם דערעםענונג פארמעלער אונזער
 נאוועםגעד טען11 דעם אויפגעםראםען איז כאר אונזער

 םאר־ םעמאריאל דער ביי טעםםעל אמאלגאםײםעד אין
.1887 פון םארםיתיר שיקאגער די נאך זאמלונג

 עדיוקײ־ נײער דער בלום, מעל — םילאדעלםיע.
 די פון קאפיעם צוגעשיקם אונז האם דירעקםאר, שאנעל
 *װי- םארשפרײט האבען זײ װאם ליםלעטם, און קארדם

 גײןט דעם פון דערעםעגומ די םיטגלידער. די שען
 געפײעדס זײ האבען דעפארםמענם בילדונג םון סעזאן

 םואת׳י־ און טאנץ־אװענט א םים אקטאבער םען15 דעם
 דייזק• עדיוקײשאנעל םריהערדיגען דעם םארשםעלוגג.

 אד באארד חשאינם די האם גודמאן, מארםאן טאר,
ארגאגײזער. אלס געשםעלט

.ר8י 40 לכבזד פײערונג גראנדיעזע
ג נ ם ש ע ו8 ד פ , ו ו ע ב ם ע צ ע 1937 ד

אװנט 8 פונקם

m אץ a ל ע פ ט ע ם
עװ. זטער און טער6 צװישען ׳םט. טע55

דפס דורך אואנחסירם

ן ע ל א ר ט נ ע ײ צ ל י ב ט ױ ע ט י ט א ק
יארק ניי דוױי,אגר איםם 175
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 פארזיצער — אינטערנעשאנאל פון פרעזידענט י, p ס נ י ב ו ד ד ו ד
נאםט־רעדנער — פױלען אין ״בונד״ פון פירער ך, י ל ר ע

ן ע ג נ ו ס י ר ג א ן ב ו פ

באװעגונג ארבעטער אםעריקאנער דער פון פירער פראטינענטםטע די
p ע ש י ר ע ל : ם ם א ר ג א ר פ

ב ר א ^ ר ע ר ד ע ט ג ע נ י ר ר א כ  
אטראגןציעם קינםטלערישע ערשט־קלאםיגע, צאל 8 און

װערעז• אנאנםירט באזונדער חעלען אײטנעלהײסען הײטערדיגע

ו$ סס. ביז םענט 25 פון — צאל באנרעניצטער א אץ בילעטען
יוניאז־לאקאליז• די אין און .פארװערטם״ אין באקומען או

' i v ,
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פראגען ױניאן װעגען בריןש
 די פון לאגע די אז װערען געטאן קען װאס
 זיך זאל מאכער רןלאוק יארקער נױ

? םארבעםערען
:רעדאקטאר װערםער

 V שאפען גו םארד&נדלוגגען לעצטע די ווען
 ױניאן קלאוקמ*כער דער צװישען אגרימעגם גײעם

 אנגעגאנגען זייגען קלאוק־מןןנוסעקטשורערס די אוץ
 געלוגגען ױניאן דער איז עס װען און יארק, נױ אין
 וואס #גרימענטס, בעסטע די םון אײגעם קריגען סװ
 קלאוק־ יארקער נױ די מיט געהאם װען האם ױגיאן די

 גע־ קלאוקמאכער די זיך האבען מאנוםעקםשורערס,
 די וױיל שםימונג, געהויבענער זעהר א אין פינען

 אגרימענם גוטען גײעם דעם מיט אז געדענקם, האבען
 אבער םארבעסעו־ען. לאגע עקאגאםישע זייער זיך װעם
 קלאוקס, האבען ביז אגרימענט גוטען א האבען ®ח
מהלך. שטיקעל א יאהרען לעצםע די זעם ̂ויז

 םון איינער איז וריגםער־סעזאן איצטיגער דער
 געהאם. װען האבען קלאוקמאכער וואס ערגסטע, די
 קלאוקס בײ ארבײםען וואס קלאוקמאכער, יארקער גױ

 איעער אויך בין איך און — יאד״ועז, צענדליגע עאר
 די סעזאן. שלעכטען אזא גים געדעגקען — זײ, פון

 אין קלאוק־םעזאגען די ווערען יאהר עסליכע לעגםע
ערגער. כסדר יארק נױ

דערפון? אורזאך די איז וואס
סע־ יעדען גיבען םרײסטערס שםענדיגע אונזערע

 האבען יאהרען צוויי פאר אררזאכען. אנדערע אן זאן
 סאר־קאוםס. ביליגע קויםען סתיען אז געזאגט, זײ

 איז עס אז אגגעגעבען, זײ האבען יאהר לעצטען דעם
 די האבעץ סעלדער, די אויף טריקעניש א געװעזען

 קלאוקס. קויפען צו געלם קײן געהאם ניט סארםערס
 גאגץ א געוועזען אויך דעמאלט איז דאס גו,

 םרײסםער אוגזערע װעלען װאס אבער אורזאך. קנאיע
 ? רדינםער־םעזאן הײנטיגען דעם וועגען זאגען ארנז
 םרויען, די נים םעהר קויםען פאור־קאוםם ביליגע קײז
 פאור־ ביליגען א אז איבערשײגם, זיך האבען די װײל
 אױס. גיך זיך טראגם ער קויסען, צו ניט לוינם קאום

 זײ קאגען סעלדער די אריף םריקעניש א מים ױן
 האײיאהר האבען םיר וױיל םרײסםעז, נים אױך ארגז
m פארמערס אז םעלדער, די אויף גערעםעגיש גום 

 טא צײס. לאגגער א פאר ניס שוין דאס געדענקען
אוחאך? די דאך איז װאס

אוחאך אז האלם, איך  יארקער נױ די וואם די.
 סיל זײנען קלאוקס קײן נים האבען קלאוקמאכער

 קלאוק־ אירקער נױ דעם אין ליגם אוחאך די סיםערע.
 יארק, ניר אוגםער שםרײך איך גופא. סיסםעם םרײז־
 קלאוקס ביליגע זעהר די אז , םאקמ א איז עס ירײל

 פאר־ די אין געמאכט מעהר םיל םעזאן יעדען װערען
 באל־ װי לאגד, איבער׳ן קלארקס־מארקעםם שידעגע
 קעגזעס לואיס, םײגט שיקאגא, קליװלאנד, םימאר,

 די אין אז אסילו, זאגם מען רױיםער. אזוי און סיסי
 װינ־ איצטיגען דעם אין איז שםעט אױבעךדערמאנטע

 אבער ארבײם, סיל קײן עןעזרוגע ניט אויך סערמזעזאן
 װאם קלאוקס, ביאגע די בײ איז תניאנעל•ראיא
 םעהר סיל געװעזען שםעם, די א̂י געמאכם װעילז

 װאס קלאוקס, ביםעלע דאס יארק. נײ אין װי ארבײס,
 בעסערען א פוץ איז סעזאן, יעדען מאכט pup גיו

 גע־ װערט װאס קלאוקס, גרײד ביליגערע די נרײד
 גןך װערם קוואגטיםעם גרויםער א זעהר אין סאכס
 װאס אױ, דערםון אוחאך די יאדק. נױ אריסער מאכס

 א מאכען צו •רײז דער קאםם יארק ניר יױסער
 יארק. נױ אין װי װײנעער, סיל מאנטעל ניליגען

 םוםם, םטאיל מעניש די מים אויך איז זעלבע דאס
 זעהר סעזאנען עםליכע לעצםע די פאר זײנעז װעלכע

 סע־ עטליכע לעצםע די פאר װערען און מאדע׳ ייז
 אמאלגאםײטעד די אין אממערסםעץ געמאכס

 קלענערעז םיל א האבען ארבײםער די װאו שמער,
קלאוקס. בײ ארבײםער די וױ ססאנדארד,

 ״פארדר אין געלעזען לממזענם האב איד ייעז
 מענעדזשער עקטיגג דעם ®ח סםײסמעגם דעם זדסס״׳

 ליוױי. ל. באארד, חשאיגם קלאוקמאכער דער ®יז
 דער געלונגען איז װאס פארשםענזײגוגג, דער יוזגען

קלאוק־מאגו־ די מים מאכען וװ יוניאן קלאדקמאכער

 איז סוםס, סםאיל מעניש די באצוג אין םעקטשורערס
 נייעס, דערםרעהענדע א זעהר געװען מיר םאר דאס
 פון איבעל דעם צו סוף א נעםען װעם עגדליך וױיל

סוטס. סםאיל מעגיש די
 געגען דינען קלאוקמאכער םילע אז אמת, איז עס

 דעם אויף םוטס מעניש ךיי מאכען זאל מען אז דעם,
 די אין געמאכט װערען I זיי װי סיסםעם, זעלבען

 מיט אז איז, ארגומענט זייער שעסער, אמאלגאמײטעד
 סיסםעם דעם קלאוקס ביי איינםיהרען מען װעט דעם
 מיעונג, דער מיט אבער בין איך ארבײם. סעקשאן פון
 אגדער קײן געװעזען ניט איז ױניאן דער םאר אז

 םאראינםערעסירם, זעהר איז ױניאן די וױיל אױסװעג,
 אין װערען געמאכט זאלען סוטס סטאיל מעניש די אז
שעפער. קלאוק די

 ארבײטען גים באדארף מען אז איז, מײנונג מײן
 יעדע אז איינםיהרען, זאל מען נאר ארבײט, סעקשאן

 אר־ זאלען אפערייטארס םיר אדער דריי סון גרופע
 גאנצען דעם מאכען זאלען די און צוזאמען בײטען

 קלאוק־ארע־ די װי אוםן, זעלבען דעם אויף גארמענט.
 איז וואס אפערייטאר, יעגיגער דער ארבײםען. סערס

 גרע־ א באקומען זאל דער באלמעלאכע, בעסערער א
 די ווען און םארדינםטען. די םון פראצענם סערען
 רוע־ ארבייטער די םון קאאפעראציע דער מים ױגיאן

 &ען זאל או־יתען די סעםלען ביים אז אויפאאסען, לען
 פיגף םמ פרימען געהעכערטע דעררױיליגע די באקומען

 םען װי העכער גארמענם, פער ®ראצעגם צוואנציג אוץ
 און שעפער, אמאלגאמײטעד די אין באקומען האט
 סוטם םטאיל מעגיש די אז אסהיטען, זאל מען רוען

 אויך און יארק נױ אין ווערען געמאכט גאר זאלען
 דער םרן קאגטראל געהעריגען א אוגםער ברוקלין, אין

 דער מיט קלאוקמאכער די וועלען ױגיאן, קלאוקמאכער
םוםס... םעניש די בײ אסילו לעבען א מאכען צײם

 יוניאך די אז םיעונג, דער מיט אויך בין איך
 צו וױ ארײנםראכםען באדארםם זיך וואלםען פיהרער
 קלאוקס, ביליגע זעהר די אז מעגליכקיים, א שאםען

 קרואגםיטיס גרויסע זעהר אין געמאכט ווערען וואס
 גע־ זאלען אוט־אודטאין, אויך אןן קאנםרים, די אין

 די בײ אז אמת, איז עס יארק. נױ אין ווערען מאכט
 בײ װי קלעגערע, ■רײזען די זײגען קלאוקס ביליגע

 םיס ■רײז קלעגערער א אבער קלאוקס, בעסערע די
 •רײזען גרעסערע װי בעסער, סיל דאך איז קלאוקס

 םעגליך דאם וואלם יוגיאן די ווען און קלאוקס. אהן
 צוריקגעקוםען זיכער צײט דער מים וואלט געמאכם

יארק. נױ אין ,קלאוקם קוואליטי ביליגע די
 קלאוק־םאנוםעק־ יארקער גױ דער אז גלױב, איך
 באצאלען צו פראפארציאגעל װיליג זײץ וועם םשורער

 אין געמאכם ווערם װעלכער גארםענם, א פאױ םעהר
 אום־אודםאון, מאכען צו איהם קאסט עס װי יארק, נױ

 ארבײט די דאך קען קלאוקמאכער יארקער נױ א וױיל
בעסער.

 יוניאן קלאוקמאכער די אױב אז אייך, האלם איך
 איבער קאנסראל א נאקומעז צו געמאכס מעגליך האט

 שאמען או באדארסם אויד זי װאלם סוםס, מעניש די
 װעלכע קלאוקם, די קאנטראלירעז צו מעגליכקײט א

 איז קװאנטיטי גמיסער זעהר א אין געמאכט ווערען
 קלע־ א סאר געמאכם װערען און שעיער, דרעם די

 אין געווארעז געמאכט וואלטען זײ װי פרײז, גערעז
 םילק־דזשעקעםס אז םאקט, א איז עס קלאוקם־שאפ.

 װעלכע קעיים, און מאבםלען װאלענע פארשידענע און
 קלאוק־ דער םון ױריםדיקציע דער אונםער מלאנגעז

^, מאכער  דרעס־שעפער. די אין געמאכם װערעץ ױנ
 דער צו באלאגגען דרעםמאכער די אז אמת, איז עס

 די וואם •רייזען, די אבער אעםערנעשאנאל, זעלבער
 וױים זיינען קלאוקס די פאר באקומען דרעסמאכער

 די םאר װאלם קלאוקמאכער א װאס זעלבע, די ניט
 א איז געווארעז געמאכם װאלםען זײ ווען באקומען,

 דער סון קאגטראל דער אתםער און קלאוק־שאפ,
יוניאן. קלארקמאכער
 גים טיילוױח מיר מיט װעלען םילע אז מעגליה

 גים זיך וועלען די װען אבער אייגפארשםאנעז, זיין
 די וועלעז קלטוקס־םיםוןמיע, חיר איז ®רײנםראכםעז

ם*ר*ן. ניט איז אויםװעג אנדערער קײן אז זעהעו,
גתם, םים
36 לטימל ױננער, א.

ארבײמ טײלען װענען
:,גערעכםיגקיים״ פון רעדאקםאר װערטהער

 אין געדאנק שםיקעל א םים ארום זיך םרןג איך
 לאס־ אין דא סיזאן שלעכםען זײער דעם צו באצוג

 איד אפעריקע). גאנץ איבער פילייכם (און אנחשעלעם
 םארברעגגען. געדאנק םייז קעז איך וואו נים, אבער וױיס

 די םארווארםלן דאס ייעלעז ? מיםיגגקין לאקאל די בײ
 האבען ױאס גליקליכע, די פח זײנען װעלכע םעםבערם,

 קער* םירענדער דער צו לעבןין, א פאכען אוז דזשאבס,
 דע־ האב און זיי, םון איינער נים איך בין פערשאפם?

 אויםשפרע־ דעריבער וועל איך צוםריט. קיין נים ריבער
 און אייך, a שיקען און פאפיר אוים׳ן םיעונג מײן כעז

 a פאםענד םאר געםינען נים עס װעם איר אויב
 איר *ז איך, האף ,גערעכםעקײט״, דער אין דרוקעז

 פל*ץ, ריכםיגן דעם אין איבערגעבן שרייבען מיין ײעם
אגבאםראכם. אין געמען םילײכט עס װעט מען וואו

ם מ פונקט. □a י
 (וױיל םםאםיםםיק, אויסגערעכענםער נים םײן גאד

 אױם קומט רעקארדס) געשריבענע קיינע נים ה*ב איד
:אזוי אופגעםער

 אױף זיצען םעמבערשיפ דער ®ון סרןמענט גaפופ
 לעבען• נישם־קשה׳דיגען גאגץ א םאבען זײ װאו חשאבס,

מן םעםבערשיפ דער םון ■רןמענם 25  תשאבם, אויף זי
 26 אניערע ױ װאד• » דאלאר צװאעיג ביז סאכען וואם

 זײ ןודער חשאבם *ן םםרים r* ארום גײען םרןמענם
 *דער 6 ארום ארײן זײ ברענגען װ»ם חשאבם האלםען»ן

ייאד- 8 דאלער זעקם
 קלענערע ואר א פון פילײבט אױםנאם דער םים
 שעפער די אין אדיעזמען געקענם םען װ»לם שעפער,

 ,ז;אססלארנײ די פון מחל גרעסםע די ארבײט, מען וואו
 װןך 6 שםונדען 35 אגשטאט »ז אםת, אלע. גיט אױב

 שטונדןן 25 בלויז *דער 30 ארבײםען בלויז זײ װעלען
 םערער געװען עם װאלט ערשםענם, אבער׳ מאד, »

 אידישע די םוט *זױ ברידערלאך. םערער יושר׳דע.
 די םײלםa זי *נחשעלעס. לאס איז דא ױניאן בעקער

 ס,נײסעװצ םיםגלידער; אלע צװישען ארבײטס־שטונדעז
 װײל פארלארען, ניט סן קײז *ײם. דער פיט פען, װזלם

 שטארימר און ארבײםםלןןזיגקײם די קלענער מאכענדיג
 װעל• מיט בײםש, די שװאכער ײערען װעט אייניגקײט, די

 בײט זיד באגמעז מנוםעקםשודער קלןא־קס די כער
*רײדען. די *רונםערדריקען

 םיר מוט אויסגעדריקט, גום גיט זיד up איד »יב
 די שרײבער. געשולטער קײז נים במ איו לײד• זײער

 פון םיםעניש דער םון ארויס קומען אבער ווערטער
הארצען. מיין

בררדער־גרוס^ םים
םינץ. שםואל

לעקציעם אידישע איבער דיסקוםיע דער צו
: עâקrרעז װערםע

 האתיג«יז מײן אויםגודריקען םיר דערלויבם
 םיף^געװײטןוגטע די *נרירען םאר פאם, י a דאנק

ימיןמם. אונזערע אין אידיש םון םראגע
 *םד־ אזוי םענשען זײגען לאקאל אין אונז בײ

 אידיש. רעחנז a ■שום זיך שעמם מען אז ריקאגיזירט,
 אין םעק^פארמםלונג a 8 אײד, בעם איד קומט.

 די ן,8ט דער nj זעהן, װעט איהר אמ ז.8ױני אונזער
 דרעס־ די באת אז *זוי, אוועקגעשםעלט װערם ליניע

 *ום ייד פארשרײבעו ענגליש גום קענען װןוס כער,8מ
 םך 8 האבעז זײ אז טרעםם, אםם גאנץ כאםש יוארם.

 אידיש. כאמ קענלז װ»ם די, מי ז«גען, a װײניגער
 דען זם8ל םעז ױןוס־זשע, אמ ז^נען, װעם םען נו,

iro נישם חלילה n אליסמאז קײן נײז, ? אידיש קיין■ 
 ,Vfo דער נער8 זעז,8ל ניט ל8ז װאם ניט שטעהט

 0) נלל, לםער8 18 את עס »ון ׳8ז8 איז ליניע די
םוזיק. די כט8מ סאז דער

 האם םענעדזשער אונזער וױ געזזערם האב איד
 םעריק*ניזירס,8 גום אזוי שױן זײנעז סיר *ז זנעזאגם,

 עגגליש. וױ שיראד אנדערע קײז נים יף8ד םען »
 *רבײםער געחײנלימד דער 18 וױיסם, איהר בער8

o* ער נים, װאגט ער דרײםם, נישם אמ r מורא תםיד 
a פיהלם ער »8 בםרם, מחאםלוסנ, » »יף רעדען 

iro שעהן נים איז אידיש a נאד, n  a• רעדם ער 
מז8אינג שייז בעםער im ניט זיד םיר8ל גיט. נ p.
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 אין אידיש צו םאראכסוגגס־באגיהזע א הערשם עם

ױגיאז♦ אוגזער
 אז רעדאקציע, דער םיז באםערקונג דער װעגען

 לעק־ אידישע די צו קוםען זײן םםריח זיך זאל פען
 מ״ צװײ שםעלען םען דארף זעזזן. זײ װעלען *יעס

גע־ אונז בײ כאםש םען זאל ערשםעגס, דינגוגגען:
 דער־ און וועקען *ו עגערגיע דער םון העלםט א בען

 סח װיכםיגקיים דער װעגען ארבײטער די םאגען
 פאר דאס םום מען רױ אידיש, אויף לעקציעם די

 לאקאל אין קולטור־ארביים די דעמאלם װעם ענגליש,
 איז♦ עס װי דערסאלג גרעסערער א סך א זײן 22

 לײכ־ זייז ארבייםער פראצענט 90 דעם וועם עס פשוט,
פארשםעהן. צו טער

 ז*י האלם עס ווער אפ עס הענגט צװ׳ײםענס, •
 קומען עולפ דער װעם לעקםשורערס גוםע לעקציעם.

הערעז♦
 און שרייבען לערגען גים טאקע םארוואס און
 דרעס־ הונדערםער אז םיר, גלױבם אידיש? לײעגען
 א דורד קוים קריכען קלאוקס־ארבײטעמ אוץ םאכער

 שפראד אגדערע קיין אויך קעגען זײ צײטדנג. אידישע
נים.

 עם ווערען. סארשטאגעז שלעכט ניט װיל איך
 גיט מעץ דארף ענגליש קייז אז חלילה, גיט, םײנם

 דארםען ארבײטער אידישע אלע פארקערם, לערגען.
 & איז עס לאגד־שפראך, די איז עם ענגליש, קענען

 װאס דערסאר אבער שפראך. רײכע א און שעהנע
 ניט, מײנט םיר, סון הױז שענערע א האט ראקעםעלער

 אזוי מיינע מאכען צו באמיהעץ גיט זיך דארף איד אז
םעגליך. װי שעד*ז

ארבייטער־גרוס, פיט
שזײר חײקע פײד

.22 לאקאל

זאגט מען וױ »זױ ניט איז עס נײן,
:רעדאקטאר װערסער

 ״גע־ אין *רםיקעל ■אט׳ם פרימד אימרלעזענדיג
 םיםגלי־ אידישע די אײן לאדעם ער וױ רעכםיגקײם״.

 זײער ארױםאוזאגעז אינםערנעשאגאל דער פון דער
 אונטער־ קולטורעלע האבען צו נויסיג איז עס צי מײגונג,

 זאגען איך װיל — לזנקציעס, באלערענדע איץ נעמוסנעז
g מין• דעם װעגען װערםער ואר

jjp■ דעם פאר נױםיג גאר נישט אח םימזנג, םײן 
 םענש, אלם װיסען און לערנען גו ארבייםער אידישען

 טאג־ דעם אין גויטװעגדיגקײט א אײגםאך איז דאס גאר
 עקזיסטענץ. זיק סאר ית^־םאן, אלס קאמ̂ף םעגליכען

און גוםער א זײן פוז יתיאן-מאז באוראוםםזיניגער א
יוגקמ״מן. קעםסענדעד
 אז געזאגט, אים האם װאם םרײגד, אאט׳ס פדײגד

 דאםגלײכען, און לעקציעס געבעז ירובירם שוין ם׳האט
װיל ער װי וױיל׳ דערפאר דזרכסאל, א געווען אמ עס און

 זײנעץ אידיש םים זיד כאנחנען װאם דאזיגע די האבען,
 קאס קײן םער גים האבען אוץ םענשען עלםערע שױן
 זײ־ ערשטענס, טעות• גרױםען א מאכס לעקגיעס, סאו
 טױזענםער גענוג אינטעחנעשאנאל דער אין דא נאך נען

 װילען װאס םעגשען, םיטעלײאדיגע און יונגע שעידיא
 די אין מענליכקײםען. קײז ני׳ם האבען נאר לערגען

 װי נים םער םען הערם כאלאנגען« זיי װאו סאםייעםים,
 װאו װידער, רינג. ארבייםער אין ;סעסעטעריס װעגען

 װיעיג אױך םען טום באלאסנעז• אוגז pc סך א
 װאס קלובס, •אליםישע די ן געביט דעם אױף אױף

יוגיאגס, אידישע די ארום ארופגעקליבען זיך האכען
^AAA ^^A AAA AAAA AaM M  |^ A  A דזשאבס. אוץ •אליםיק ודי זיגען אין פער גים חאביח

t AA L aaaaAA AM MAA^AA AA AA4A------------------ p מם ווױג ^ןסלע  לעקאיע׳ א געבען אמאל יא איוג
 גיט אבער •ארםײ־אאליטיק, פערסטעגס געדדען עס איז

באלערנונג. אדער אױסקלערתג
A A^^^teM A  AAAA A^AA AaAMMAa M>MAMA |A ^M aA A ״ ער װען גערעכט, ניס איז ■ריינד ס אאם פרײנד

ji ivny) tx oy rDi •lu i txpf ivd •ji( לל״1ל
M M  AAM M A^MA A AAA M  ̂ ^^MAAAA AaM M  AaAA A M M  L |A A♦דער פון געשיכםע די געדײעבם האס ער ■ױכ פאל

AM AAA A A^A|M  M M  A M ^A  ^AAMMAAM^MA^MAAAA,יני האט אמטערנעשאגאל *tjjij נים איז יתיאן די אז 
 מעז האט ®רנדעםםרועגעז געװארען, צרפאלען םאל וויק

ט ױ  ענדליד האט פען ביו •רזבירט, חיימןר p נןנ
איגםעדנעשאגאל. שםארקע א אױפגענױט

 םעגשען עלטערע בלױז אז וום̂ת גיט אױן איו עס
j נדס זיך כאנחנען m דודכשניטליכער יןרןר כסעט 

 זיי אינםערנעשאנאל♦ שו3א T® ®רנײסןר יידישןר
ר יתג ם ן י נ ל  די V* דישיא mp< »ין זײן״חנדם ח

חו אויךי מןוןן מיסיטזן m איויז, אין גןוי p םילע 
j i נאנץ קענעז אונז n ן ן  עגגליש. ■רייבען אוץ רןו
 יײער פאר אייך איך באגריט ■אט, טרייגד דערפאר* און

ז tt הזף, •יד און JUT* די אױפהױבען יײו־ ימײ מ

גערעכטיג
 םעז אז און ארובירען, װידער װעט םען און שםיאען

ערפאלגריױ. זײן םוף כל סוף מען וועט •רובירען װעם
ם י ר א , ם ב ו ר ג ל י ם

.117 לאקאל םון םיםגליד
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:פאם יעקב חשוב׳ער
 גלויב ,גערעכםיגקייט״, אין ארםיקעל אייער װעגען

 — לעקזיעם צו קוםען יע וראלםעז אידען יא. — אז איך
 חשבון: םשום׳ער א ס׳איז פרייע. און אינטערעםאנםע

 ארבײ־ 70,000 איבער דערגרייכט ,גערעכםיגקײם״ די
 וואם םויזענט, א נישם זיך געםינען שייך, װי — םער

 אידיש s הערען צו פארלאנג דעם און ציים די האבען
 געפינם אינםעליגענץ גאנצע אונזער זיך, דוכט ווארט?

 נאך מען קען דערצו נאדעל־אינדוסטריע. דער אין זיך
 מענער־ די פים — ױניאנם אנדערע פיט קאאפערירען

 וואס םאכען, נאך און ארבייםער לעדער בעקער, שנײדער,
אזוי. כםעט אדער אידיש דורכאוים זײנען

 ארגא־ םון פראבלעם א נאר איז םראגע גאנצע די
 ״םארקויםען״ צו אזוי װי אויספלאנירען םון ניזאציע,

 מאסען. די צו ענגליש, אין עס מ׳זאגם װי געדאנק, דעם
 געדאנק דעם אזױ װי מעםאדען, אלעראי דא ^ןײנען עס
 טוען וואס מענשען, דא זיינען עס פאתױרקליכען. צו
 קען מען און געבים, ענגלישען אוים׳ן דערםאלג מים עם

מעםאדען. זייערע קאפירען
 אליין האנט• א צוצולייגען װיליג בין אליץ איד

וואם בין איך אבער רעדנער, קיין נישם טאקע איך בין

 פאר םיו ם׳האלם און ,פאלקם־איגטעלעענם״ א מ׳רוםט
 מף זײנען זאכען מימע אםילו. דיכםער שטיקעל א

 .גערעכםיגקײא• און .צוקונפם״ אין געווארעז דרוקם
 ארטיקןל/ ■אט׳ם פרײנד םים נוטער זעלבען אין (טאקע

 אדעד אווענס אז פון םאחיצער אלס דינעז קעז איד
^ן קעז איד אונםערנעסוגגען. םון אראנזשירער פג  א

 זוד און שבת אויד וואה א אווענטען עםליכע דערויף
 םרױןף מי (קאםער) צושנײדער א איך בין אליין םאג.

י. װ. ג. ל. א. 10 לאקאל םון םיטגליד א קליידער,
גרום, םים

’ 4 י י ל ק ה י ם ח נ
 און רעז־ «לײן איד אז צולייגען, קען איך ס. פ.
 איך וױיל ענגליש׳ אין געדרוקט זיך עגגליש, גוט שרייב

יונג. געקוםעז אהער בין

:רעדאקציע דער &ון
נריגן, דער װעגען י1ברי םערערע באקוםען הןזנען םיר

ען נ^ך װולען םיר *נער אויפםערקזווםקזי! די גי
 װןס די״ #ון און גע*ריבען בריף די ח^בען װאם ׳די »ון

 ןס tv ®ראגע, דער וועגען בריף שרײבען צו זיך קלײבען
 «ן חילןי דער םים לןןקמלס אידי״ע די ®ון ױ־ט#8גגע װערט

 בילדוגגס-םעפיגקײ* ברײטע ג«גץ * אינטערגע*#געל, דער
 ךו לײענען ברין״-אװ־״בער די בעסער זאלען אידיש. אין

#ן דער ®רן באקאנטמאכוגגעז  ירבײ« דער ןזם װעגען ױני
ך. ערפאלגרי םאכען איר חעלפען זײ ז^לען און

גע*לאסען. דענ«םע די איז דערםיט

?ונריםוןמ נײעם דעפ פון כעװאונען האכען עהזאםינערס די װאס
ש. סון ^ ט ײ ט ש נ ע ר א מענעדזשער ב

 גע־ אוגטערגעשריבען איז אגרימענט נײער דער זינט
 אסאסיאיײ אלע די צװישען דזשוליי לעצםען ווארען
 דער מיט אינדוםטריע םוט און קלאוק דער אין שאנס

 דורכ־ גענומען לאקאל אונזער האט ױניאן, קלאוקמאכער
 הא־ מיר וואס םונקטען געוואונענע נײע אלע די םירעץ

אגריפעגם. לעצטען דעם אין געקראגען בען
 איז אוגטערגומען, האבען מיר וואס ערשטע דאס

 עקזאמיגערס די טאן םון באלעבאטים די סטאפען צו
 םיר האבען ארבייט דער אט צו צוטרעטענדיג ארבײט.

 אסא־ די וואנט. אימערנער אן אן אנגעשטויסען זיך
 הא־ באלעבאטים איינצעלנע די װי גוט אזוי ^סיאײשאגס

 אתינ־ וױ מער גיט איז טונקט דער אז געדעגקם, בען
 וועם לעבעז אין אוץ אגרימענט אין געווארען געשריבען

 הא־ מיר אבער װערען. דורכגעםירט ניס קײגםאל עם
 אין פוגקטען נייע אלע די דורכצוסירען באשלאסען בען

 געלוגגען אוגז איז קאמף שווערען א נאך און לעבען.
 אסאסיאיישאגס אלע די םון פירערשאפט די צוױמען צו
 אר־ די םאן ניט טאר באלעבאס קײן אז אנערקעגעז^ צי

 וואו שאם יעדען אין אז און עקזאםינערס די ®ח בייט
 מעמ־ א זאל ארבייט די געטאן אלײן האבעץ בתים בעלי
ווערען. ארױפגעגוםען לאקאל אונזער םרץ בער

 אויסגענוםען האבען םיר וואם ®וגקם, צרױיםען דעם
 איז אסאסיאיישאז״ קאונסיל *אינדאםטריעל דער םיט

 די וועגען סראגע אגגעוױיטאגטער אלםער, דער װעג^
 לויט אז #איז שטאנדפונקט אונזער טארליים. זאגעגאגטע

 באלע־ א וואו סאל יעדען אין איז אגרימעגם נײעם דעם
 העלםט און שא• אין מענעדזשיגג די *לײן טום כאס
 גע־ טאן צו סארםאן זאגעגאגםען דעם צײטענואיח אייד

^מ וױסע  עק• און מארקען אדער •ינען סמ ארבײם םי
 מעמ־ א זײן פארמאן זאגעגאבטער דער דארף זאפענעד

םר דאס אז גלױבען םיר וױיל ירני^, אונזער פון בער
— a- A- a a a| a  m  AAAA AA4A aaaAaAa AAMa m L aa a^a^m  a m  Aa Aa^aA■ AM444AAAMאופד די אונטער פאר&אן אלם מענשען דעם צײכענעז  

באלע־ די סה אויסרײד אן וױ מער נים איז שטענדן  
ווערען דארםעז ניט זאל ער םארםײדען צו כדי באטים״  

קענען אים זאל ער אום ױניאן דער  pc מעםבער א  
דער כדי  r* װאד א שטונדען 70 און 60 שקלאפען

-------- ^ AA MMMMA AM AMM A AAA Aa. aaaaaa MA AMM MAM L&AA •AMMMM4MAצייט יעדער גו אוועקשיקען קענען אים זאל כאדעבאס 
 די אויפנעםעגדיג נױםיג. םאר געםיגען װעם ער װען

 זיך םיר האבען אםאסיאײשאן, דער םים קאםפלײנםם
 וױדערשטאנד. שםארקעז א אן אעעשםויםען וױדער

דעען אםאםיאײשאן דער סת קלױרקם די פון טענות די
דער אםילו װען אױם גיט מאכם יעצם יייד אז געװעז,

» -------— ---------־* ״— ־־ ״—— ־־־־■־— ■־— - *■■■*** ~~ ** ־־* *—“ ■ ■ ״ ־

 קלײרקס די מים אײנגעשטיםט נים האבען םיר פארמאן•
עקזע־ דעם םים פראגע די אויפגענוםען האבען םיר און

- - - 1   m M M  a a a  AAaaaA•aקלײן, מר. אסאסיאיישאן״ דער פון דירעקמאר קוסיװ

fiT דעם אין אז איבערצײגט, אים האבען מיר און i 
 דער אז אויסדוײקליך, זיך זאגט אגרימענט

 איז ער װען און שאפ דעם ניט מענעדזשט וואס
 אוין און מענעדזשען צו רעגולער באשעסטיגט

ער שאם, אוים׳ן  pc מעמבער א זיין דארף'
 mm גרױםע אח קאגםערענצען סיעלע גאך ױניאן.

 «י. איבערצײגען צו געלונגען אוגז ״איז שטרענגונגעז
 את פונקט דעם אט םון אויסטייטשונג אונזער אז קליין
Ife ריכטיגער. דער

‘עקזעקוםיורדירמ דער האט סארלאנג אונזער אויף
 I באשםימס קליק, מר״ אסאסיאיישאן, דער םוץ טאר

 וי אין ארויםגעהן זאל װעלכער קלוירק, סםעציעלע
 פארםחנםןני מים׳ן קאמפלייגטס שליכםעץ צו שעפער

 מד דיסאגריםענסס םון םאל אין און ױגיאז. דער םון
 JW& פת װערעז אוייםגענרמעז צוױסםיגקייטעז די לען

 «ז דירעקםאר עקזעקוסיװ מים׳ן לאקאל םון דזשער
^ אסאסיאיישאן. דער

קאגד די אויף קלוירק דעם מיט ארויסגײענדיג

I
 נמז פארלײט זאגעגאגטע די זייגען שעפער םערסטע די

 לי בלױז טוען וואס עקזאמענערם, גאר םארלייט קיק
 פארםאן נאמען דעם עקזאםיגער. אן פץ ארבײט

 זאלען די אז צװעק, דעם פאר בלויז זיי פען
שטוגדען♦ לאגגע

 צו צייט דער דורך געלוגגען אונז איז עם
 גאגץ א און הינזיכט דעם אין פארשריט גרויס
 ג אוגטערגעשריבמ איז קײסעס דיזע םון צאל
 יוניאן אוגזער סמ גונםטעז צו קליין מר♦ סון

 םארבעסעחמ צו םעגליכעם אלעס טו־ײען מיר
 P האטען, מיר און עקזאמינערס אוגזערע סוץ לאגע

 שורות, דיזע לעזען וועלעץ וואם קלאוקמאכער,
זײערע םון איגפארפאציע מיט העלםעז אוגז

ביירי״ תשאיגט אין זיך געפינט לאקאל אוגזער
סטריט. טע33 וועםט 131

אײחשעגםג ביזנעם פאר אנערסענונג
•זזלל. און גרעבלאװםקי םון ארבײטער די מיר,
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 דיםםריקיי אתזער פון סהײנעעזואגו דער אין און

אים םיר האבען םלוצקי, ב בוײחנר נעדזשער,
__ פרעזעגם• שײגעם א םים זענםירט
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כאוועגונג טקר אוכײ־ דער פון כויער ערשסע די
)15 דיט פון (שלום

 געדאנקעדגאנג צװײטען דעם שטרעםוגג. ציאציסטישען
פרודאן. ארײנגעבראכם האט אנארכיםטישען, דעם—

 קענעז ארבײטער די דאס געגלויבט, האט פרודאז
 עקסחצואטא־ האפיטאציסטישער דער םון באםרײען זיך
גרינדען דורך )1 :מיטצען םאצגענדע יד דורך ציע

 נענענ־ )2 ;געזעצשאםטען קאאפעראטיװע פראדוציר
;קרעדיט קאאפעראטיװע )3 ;םארזיכערונג זײטיגע

 זאצען געלד אנשטאט געצד־סיסטעם. דאס אפשאםען )4
 געארבײט האט ״א״ אויב בײשפיל, צום וועססלען. זײז

 פאר » סריגען ער זאצ ארטיקעצ, אן אויח שטוגדעז 7
 7 דערויןז געארבײט אױך האט ״ב״ װאם הויזען,

שטונדען.
םאצגענ־ די איז באשטײעז פרינציפען פרודאג׳ס

ארבײט; אויף רעכט א האט םענש יעדער )1 :דיגע
 <ואר- נאציאנאלע ^באשאפען דארף געזעצשאםט די )2

היצןי געגענזײטיגע )4 ;באנקען טרעדיט )3 ;שטאטען
קאאפעראטיװען. )5 ;ארגאניזאציעס

ו.
בא־ ארבײטער די בארײכערט ען האב דײטשעז די
 אדער נעדאנ?, שטאכדסאציאליםטישעז דעם םיט וועגונג

 גע־ האבען זײ געדאג^ םאציאצ־דעםאתראטישען דעם
 היצף דער םיט און פארלאטענט דעם דורך דאם גצױבט,

 <ן»־ » פון איבערנײן קענען םען <ועט שטאט דעם םוז
סאציאליסטישער. א צו ארתונג פיטאליםמישע

 שטאכד דעם פון פאךטרעגער װיכטיגםטער דער
 —(געבוירעז צאסאצ םערדינאנד געווען איז סאציאציזם

 דײטשער דער םון םאטער דער געוועז איז ער ).1825
 געגלױבט, חאט עד פארטײ. סאציאצ־דעםאקראטישער

 סאנעץ ארבײטער די וועלען יארצאםענט דעם דורך דאם
 טאציאליסטישע אויןי געזעלשאםט נייע א אױםבױאן

יסודות.
״דיי־ דעם געגרינדעט צאםאל האט 1863 יאר אין

 ארויס־ שפעטער איז איר םון בונד״. ארבײטער טשעז
פארםײ. סאציאל־דעטאסראטישע דײטשע געװאקסען־־־די

באגרינ־ עקאנאםיע פאליטישע די איז האט לאסאל
 נעהאצםען, האט ער געזעץ״. ״אײזעתעם דעם דעט
 װאו סיסטעם, סאפיטאליסטישען איצטיגען דעם אין דאס

 גאר געברױן/ דעם פאר גים פראדוצירם װערען זאכען
 עגןאנא־ זײן מלאם ארבײטער דער סען — פראםיט פאר

 עקא־ דער אין וױיצ םארבעסערען. נישכר םצב םישעז
 ארביײ דער ־־־ געזעץ״ ״אײזערנע דאם הערשט נאםיס

 זײן םאר באצאלט װינציג צו ניט ?רינען נישט קען טער
 קריגען נישט סעז ער פיעל. צו ניט אויך און ארבײט,

 באוױײ זיר \חגצען ארבײטס־טארק אוים׳ז וױיל—םיעצ צו
 אראפ״ בטיצא שוין וחגם אום און ארבײםער, סך א זעז

v זײ ;ארבײטס־לויז זיין זעצעז m\ צו סריגען נישט 
ױל וױנציג,  אר־ צו כח <וײז חאבעז נישט װעלען זײ ו
בלויז קדעען ארבײטער די קענען בײטען.

 זײן םיט זיך פאר גויטיג איז עס וױסיל פיל, אזױ
 ארבײטער דער דערהאצטען. צו לעבען דאס םאמיליע

 דאן, נאר לאגע זײן םארבעםערען דעריבער סען קצאס
 גע״ סאאפעראטיוועז, פראדוציר באשאםען וועט ער וועז

שטאט. דעם םוז שטיצט
 םון איבערנאנג njn דאם געהאלטען, האט לאסאל

 םאציאליסטי־ דער צר ארדנוגג קאפיטאליסםישער דער
 אחן פראדוצירען וועט םען װען םאר?וםען קען שער

 פראפיט גאנצער דער וועט נאך אזוי באיעבאטים.
ארבײנמנר. בײם כצײבען

ז.
ארמי• דער אין האט )1818 (געבײוץ מארקס קארל

 װיסענשאםטליכען דעם ארײנגעםראגען באוועגונג םער
 אויפ׳ן באוױזען, וױםענשאםטליך חאם ער סאציאציזם.

 קד טוז םאציאליזם דער דאם שטודױם, זײז םון גרונד
 םיר צי נויםװענדמפײט, חיםטארישע א איז עם ®נז.

 נ^שט. וױלעז םיר צי יא, זויצעז
 גדװם דריי אויוי באזירט איז טעארחנ םארקס׳ סארל —

:פרינצייען
 אלע איז איז געזעלשאםם די פלאםעדקאםוי: )1

 מנגעעאזעצטא םים קלאםמז, אױ* צוםײלט געורען *ייטען
 ;אונטערדריקער און אונטערדדיתכת םיט אעםפרעסן;

 שלום שײן אוםפרױױלעגירמזג און גירטאפיײױלע םיט
אײבײ אז P גייט צס (מורקומצן. גיט זיי צװיישען ?עז

 געווען איז אזוי םאכט. פאר זײ צװישען געראמעצ גער
 באצוױגגער. שקלאסען און שקלאפען אלםערםום: אין
 פראלעטאד און קאפיטא^םטען איצט: אויו איז אזוי

 ארבײטער דער װעם י1קאט קצאסען דעם דורך ריער.
 עקספראפ־ — שטײגעז װעט םאכם זיין װען סלאס,

 קלאסעך דעם דורך ;עקספראפריאטארען די ריאירען
 צוזא־ באפרײען, זיך קלאס ארבײטער דער װעט קאםף

 ארבײטער דער נעזעלשאפט. גאנצער דעד םיט טען
 ארדענונג, סאציאליסטישע נײע א גריגדען \ועט סלאס
 כצצ דעם םון באשאםען װערען װעט פראדוקציע די װאו
כצל. דעם םאר און

 גע- דער פון אויםםאסונג םאטעריאיציסטישע די )2
 געזעלשאםט־ גאנצער דער םיז יסוד דער דאס שיכטע,
 אינ־ עשאנאםישע די זײנען פאליטיס און םאראצ צאכער

 דעם באשטיטט באװא\סװוײ\ דער נישט — טערעסען
 טענ־ באזואוסטזײן. דעם באשטיםט *ױיךי דער נאר גײ\,
 אין איז װעצכע פאציטיש, און םאראצ אזא באשאםען שען

װאויצזײן. עקאגאםישן זײער םיט הארםאניע
 װיסענ־ האט םארקס ־— טעאריע״. ״םערװערט די )3

 גע־ דער םון רײכטום גאנצע דאס אז באװיזען, שאםטליך
 עקספצד באהאצטענע םארשטעצטע, םון קוטט זעצשאםט
 ארבײט. באצאצטער ניט דער פון ארבײט, פון אטאציע

 געארבײט שקלאםען די האבען אצטערטום אין װי פונסט
 טיטעצ־ אין װי פונקט, שקלאשעךאײגענטימער, די םאר

 פריץ םאר׳ן טעג דרײ געארבײט פויער דער האט איצטער
 דער אויך הײגט ארבײט אזוי זיך, םאר טעג דדײ און

 האצ־ א און זיך פאר טאג האצבען א ארבײטער פרײער
 אר־ ארבײטער אן װען םאברימאנט. דעם םאר טאג בען

 שםונ־ 5 עד ארבײם ׳םאג א שםונחגן צען לבושל, בײט,
 אזוי זיך. םאר שםונדען 5 און באצעבאם דעם םאר דען

̂ןם האט  קוםט רײכטום גאנצע דאס אז באװיזען, טאר
 ־Dpy םון גערעד: פשוט׳ער *םערװערט״. דעד פון

פצואטאציע.
ח.

 זזאם באזועגונג ארבײטער די דאם םיר, זעוזען אזוי
 און פיזישעז * דעם אויפצוהײבען :ציצ אײן אומעטום
 האט דאך םאסעז. ארבײטענדע די םון םצב גײסטיגען

 באזחד ארבײטער דער אין ארײנגעטראגען צאנד יעדעס
:אײנענס עפעס נונג

 טרײד־ דעם ארײנגעםראגען האבען עגגצענדער די )1
פרינציפ. ױניאניסטישען

 און סאציאציסםישען דעם —־ םראנצויזען די )2
פרינציפ. אנאדכיסטישעז

 שםאט־סאציאציסםישעז, דעם — דײטשען די )3
פרינציפ. סאציאלדעםאקראטישע! דעם #דער

 גע־ צאנדאן אין איז 1864 יאר דעם אין ווען און
 כאטש אינטערנאציאנאצ, ערשטער דער געװארען נרינדעט

 ארבײטער ענגצישער דער פון איניציאטױו דער אויןי
 שאנ״ דער םאר געהאט םורא האבען זײ וױיצ באװעגונג,

 זאצען װאט צענדער, אנדערע םון ארבײטער םון קורענץ
 ארבײטער ענגצישען דעם םון ביציגער ארבײטען ניט
 צעבענס־סטאנדארד, זייער ארונטערדהיקען נאך אזוי און

 שריי־ צו אויױ םארקס׳ן האדצ באאויםמראגט זײ האבען
אינטערנאציאנאצ. דעם םאר סאנםטיטוציע די בען

 שאפ דרעס *בראםאוויצ׳עם ®ח ארבייםער די םיר,
 אונזער געעהרט האבען תשוירזי, גױ עליזאבעט, ®ח

 זײן פאר באגקעט » םיט סיגיםש אײב ש*פ־םשערמ*ן
 די םח איגטערעסען די פ*ר ארבייט איבערגעבעגער

שאפי אוגזער אין ארבײטער
 וױלעדזש ליםעל אין פארגעקופען איז באנקעט דער

 םעגעדזשער דער נוארק. סטרים, פרינס 57 רעסםאראן,
 אײב סעקרעטער, דער סיניטש; אסקאר לאקאל, ®ח

 הןד ראזעגצוױיג, לראים םרעזשורעה דער און קאפלאן,
 לא־ םון םירער די ^1 לאקאל דעם פארםראםעז בען
 טשערםאן, דעם אח שאפ דעם באגוײםט האבען קאל
 פאר׳ן בלױז גיט ארבײם גוםער דער םאר םיגיםש, אײב
» דער פאר אױך גאר שאפ תי  בתדער גאגצער. אלס י

 שײ־ א םים פרעזעגםירם בעל־שםחח דעם האם קאפלאן
 ארבײ־ די און לאקאל פח מתגה אלם זילבער סעט געם
 װערםםולען א געגעבען אויך אים האבש שאפ םוץ טער

פרעזעגם.
A aaAA MAAAA Am MM AM MAM AMM AMM AAAAMAMkM^MA M A M אונ אויס אױך םיר דריקצן געלעגעגהײט דער בײ— — - 
_  A A AM M A  M M M ti M M  4 m m  m a a a m  aL m m  Ma m  A AAAMMMMAM ---------- -אוג םון מענעדזשער בעליבטען צום אגערקענוגג זער
— k u A  M  A A  M A  AM MM̂ Â MAAM Maa^a AMM     ■—  I   1 AMMאיבערגעבענ זײז פאר םעניטש, אסקאר ״לאקאל זער 

 די םוץ װאױלדיץ דעם סאר אובײס געטרייער אדץ חײט
 זײץ זאל ער װינשען און שאפ אוגזער פדן ארבייםער

יארען. לאנגע לאנגע* פאד אונז םיט
 םײער סםײן, זמנרםאן : ע ס י ם א ק י ר

סאננא. עגגא ראסא, פרעגק סרייל״
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כאנריםונגען און רעמלוציעס
ח ארכײטעד די םיר  jm< בראדערס ׳ ארבײט י

 םיםינג, א בײ םארממעלט סטרים, -םע40 װעםם 265
 יתיאן אונזער פון אםים אין סעפםעפבער, ״טען29 דעם

:רעזאלוציע מאלגענדע אגגעטםען איינשםיםע האבעז
 איץ לאגע םרױעריגע די אנבאםראכם אוץ נעמעדיג

 לעצםען דעם אין געפוגעז זיד האם שאפ אוגזער וועלכע
יאר. פארגאגגענעם

 געוױםע דורך דאם אגבאםראכם אין געםעדיג און
 שאפ אונזער זיך האט פאסירונגען, און אוםשםענדעז

 אג• אין אוגםערגאטג םמ שורעל דעם אויף געסונען
 םארים ברידער די זואם ארבײט, גוםע די באםראכט
 קאנםיל איגדוםםריעלען דעם סח םענעזשער פײגבערג,

 אגעגם ביזגעם אוגזער רײעץ, סעליקס און דעפארטמענם,
 געעבדערס לאגע גאגצע די זיך האם אויםגעםאז׳ האבען

 שטע• ערנסטער דיער דאגק א און ־־־ בעסערעז צום
 וועל־ אין איבעל דעם אפצושאםעץ געלועען זײ איז לונג
 לאנגע גאנץ א געםונען זיך האט שאפ אונזער כען

צייט.
« אונזער הןם םיםהילף זײער דאנק g און ר  פי
 גמז מ*ם תשאבער, נײעם g ארימצוקריגען געלונגען

 איו צוקונםם. בעסערע א אויף האםענועען גוםע אונז
 אונזןר אױסצח־ריקדן געװארעז באשלאםען דארום

 םים זײ סיר ■רעזענםירלן — דעם םים דאנקבארקײם
 עס prtgt זײ אז וױנשען, םיר און םתנות, װערםםולע
געזוגםערהײס. פאתמען
מן געלעגענהײם דער בײ דאנק g אױס סיר דרי

MAAMMM M  kM  M M  A ^M  MM M  MMA AAa A  A4AM M M ^ftA maaa a a a aארביייט, אקסיוו זײן םאר ריגעד, ב םשערפאן אוגזער
M A |M | MMA MAMMMAAMMAMk Â M A M A kiA M M k AAAMM ^aaa^m Â ÂAלאגע די פארבצםערען צו ארויסגעהאלפעז האס װאס 

שאפ. פון
ארבײם, די TWTngB װעלןן די rg האפענדיג,

 AAA  ̂ E__ AAA A  MflbAMb MAM MMMA^MlA MAMa AA^AMA a. a a — ~ אין מיר בלײבעז פאר אנגעםאגגעץ, האבעץ די וועלכע 
שא^ פיז גאםען

;9 לgקgל פח קי«נים, םיכעל קאםיםע: די
ל פון גרינבעזע, ד- ^ן rn ; 117 א g a  x■

מו, Tgrr* ;86 לgקgל םון קעל, על מג
.11T לgקgל פון

ברזדעד׳^ אבראםןפזיץ «ץ ארבײטער די םיר
צד און pan אונזער אױם דריקען עדו״ ־םע8 519

■ Maaa Aa m a a m a m M  m̂ m^m M M |M m  maa^ m m m a a m a  M̂ m a aa a a m a,אונזער צד טרױען gr■ גיגס־ ס<ם ברודער םשערםזז 
ig בווע, t אין ^סיוױטזט יײן pg» •gr ארבײ־ די 
 ■חמענםירס אים םיר nag״ uinpajag אלס און םעד,
ל6« ער וױנשענדיג זואמש, ריםט גאלדענלם g םים

MfcM MAAAAAA L m a  AAAA m a m a m m m  aa^ m A ^MMAkMAMM m m םיס געזיגס זײן זאל אדן געזונםערחייט, פארבוצען עס
ע זײן י ל ^ ngr לאגגע םילע ’png.

צוםתיעז און pan אונזעד אוים אײן• דריקזמ םיר
- - - —-     —- -■ MfeMMMM Aa A M  M M  MA M M M M  Am m m  A M AA a  ברודעד דןיפארםםענם. ריפער םון םעגעחשער צום

rn״agp ,בתדעד »נעגט, ביזנעם צום און העלער 
rn״agp ,םתנחז ױערספולע די געבעגדיג סנײחנר 
מן צו די וױנשענדיג ארבײםעד, די פון ;jagj אין  נו

 דינןן png’ לאגנע טילע pge prtgr און געזתםעחזײס,
ארבײםעד. די «ז אינםעחיםעז די

 גרוס, ברוחמ־לימן םים
m  ,ppn• onga״agp ,םעס שװארץ 

עלקמ•

 ־סע7 600 גינםבעזע, בען «ן ארבײסער די סיר
 ברודעד פוץ ארבײט גוטע די איעזדהמדיג עודענױ,
a'Pga ^טײנבער pngn איז גענוםעז אײנםײל םיר 

 סעי־ ־םען18 דעם שבת, געזוען איז ogn נ?עט,ga דעם
 «חד אױע pragn און ,Vgn pnapmja אין םעפבער,
p^w שעחנעם אײן םיט זענםירם nyn .זטדדנקרגג

 אוז םעםיגקײם, זײן pnrmnge אים וױנשזח םיר
הילף, «ו דיז שםענדיג איס װעלען ארבײ׳םעד די םיר

MAAAA ^̂ ^AAA A M M ררסען. נאר אוגז װעם ער װען
אז .117 לאק»ל <מ ,tgDBtnso םעעדנ

a | aa| |  A M M M  ^â kAAM a  a.  aaaa ma^m a m m m a a m  a^_ ^MM̂ m,שאפ דרעס ספארם דער פרן ארבײםער די מיר#
 ■־gr g ״a rtgagng■ סםריג^ םע38 װעםט 823.

rn דעם אונטער 22 לgpgל טון אפיס אין םיםינג ga 
s אונזער פון a w i r a, ברודער fyngap, באשליםעז 

Miq עראתז עפעגסליך אױסצודרי?ען ping צו־ «מ 
ױוןנוזיס urm־Mtr אוגוער צו פ a ,igaayru לואי 

ponyi טשערמאן אלם גוסער ןיין ■אר px זיין סאר aye־ 
p?v .רײזק■

י a ד * %t : y a » a g p ,סיל־ אײס סימל
סאשקאידיםש. י• שדזוסאדספ* פ. #ד7וד #
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ד גענעראל דער פון מיטינג ניים אינטערנעשאנעל פו מ
 אסאסי- 29 מיט געשלאםען אגריטענטס — קאנװענשאן. לעצטע זינט צוגעקומען לאקאלס נײע 49 און םיטגלידער נײע ססס,סו

 װעלען קאנפערענצען אז האפענונגען גוטע — ארבײטער. די םאר פארבעםערונגען םילע מיט פירמעס, 129 און אײשאנם
א. אי. םי. און ל. אװ ם. א. דער צוױשען שלום ברענגען

 דער םון םיםימ פערםעל־יערליכעז צווייםעז ביים
 אינטערנעשאנעל, דער סון באארד עקזעקוםיװ גענעראל

 לעצ־ דער אין באסטאן אין געווארען געהאלםעז איז װאם
 דובינםקי, סרעזידעגט האם גאוועםבער, םון וואך םער
 פון בילד גראנדיעזעז א ארויםגעבראכם באריכט זײן אין

 אינטערנעשאנעל דער םון דערגרײכוגגען און וואוקם דעם
 קאנװענשאן, לעצםער דער זינט פאנאםען זעקם די ױרד
 אםלאנםיק אין מאי אין געווארעז אפגעהאלםען איז האם

סיטי.
 אי־ אן געגעבען דובינסקי האם באריכם זיין 1אי

 אינםערנעשא־ דער פון צושםאנד דעם איבער בערבליק
 אלע םון גאריכםעם האם ער לאנד. גאנצן איבער׳ן נעל

 שיקאגא, אריינגערעכענם לאנד, איבער׳ן מארקעםס
 דעם באלםיפאר, םילאדעלםיע, לואיס, םם. קליױלאנד,
 םפעציעל זיד האט ער סאום. די און קאוםם •אםיפישען

 פון דערגרײכונגען גלעגמנדע די אויף *■געשטעלם
 םויזעגם םינף װאו קענעדע, םאנםרעאל, אין יתיאן דער

 העל־ א דאנק א איצס, זײנען דרעםםאכער םראסנױזישע
 ײני*ז שטארקע א אין ארגאניזירט קאםף, דישען

 שלעכ־ דער אויף געקוקט ניט אז אנגעװיזען, האט און
 האם אינדוםטריע, קלײדער פרויען דער אין לאגע טער

 איז פאזיציעס אירע פארשםארקט אינםעתעשאנעל די
 מאר־ אלע אין און אינדוםםריע, דער פון טײלען אלע

ר׳ן קעםס מ לאנד. אי
געזאגט, דובינםקי האם — איגטעתעשאנעל, .די

 פאר־ או קרעםטען אירע אלע איצם קאעענםרירם —
 ניט אום םארקעט, יעדען אין פאזיציעס אירע שםארקען

 דער םים באגוצען גו זיך באלעבאםים די דערלאזעז נו
 װאם ארבײםער די םון *ונעמען »ון לאגע טערנשלע

 אינםערנעשאנעל די .1988 זיגט געקראגען האבען זײ
 םאבילחירם זי באנוגענען. ניט דעם םים נאו זין װעט
 פאר־ זין װעלען באדינגונגען די ווען אום כוזות, אירע

 קאםף איר באנײען צו איםשםאגד זײן זי זאל מסערען,
 אר־ די םאר באדיעוסנען בעסערע נײע אױםצוקעםפלז

אינדוסםריע״. דער אין ערטבײ
 אינטערנע־ די געװארעז אפגעהאלםעז איז עם זינם

 םײ אםלאנםיק אין זוםער לעצםען קאנווענשאן, שאנעל
 אינטערנעשאנעל די האט באריכטעט, דובינםקי האם סי,

 198 און אסאסיאײשאנס 29 םים אגרימענטס געשלאסען
80 איבער באשעםטיגעז װעלכע םירםעס, אעדיוױדועלע

. .

 םרי־ טון שײז זײערע אלע געקראגען נאר גים ארכײסער
 מערסםע די אין נאר באדינגומעז, אויםגעקעםםטע ער

ען  אין העכערוגגעו וױ אויםבעםעתנגען, ױיע אויד «ל
שםונדען. םארקלענערםע און סשעװײח

 דער זײנען אגריםענטם, די פון װינטיגםםע די
 אינ־ קלאוק יארקער נױ דער אין קאנםראקם דרײ־יאר
 אינ־ גודם װהײט דער אין אגרימענם חגר און דוסטריע

אינדדסםריע.
 אין פארהאנדעלט איצם אויך װערען אגריםעגםם

 דרעס םשילדרען דער אין איגדוסטריע, קארסעט דער
אינדוםםריע. נעקווער לײזײס דער אין איז אינדוסםריע

 האט באריפטעט, וױיטער דזביגםקי האם דאן, זינט
 49 צו םשארםערם ארױסגעגעמז אינםערנעשאגעל די

 די צװישען לאנד. «מ םײלעז אלע אין סלאקאל גײע
 כיגעזישע סון לאקאל א אייד זיד געפינט לאקאלם נײע

 או באװיזען האם און פראנגיסקא, טאן אין דרעםפאכערס
 טײלעז אלע אין םעמבערס פח צאל איר םארגרעסערען

 DtP&# אין קאנװענשאז למםער דאר זיגם לאגד. ®ון
שגו־1אינטו די האס טאי, לאג; lo אגצזיג?קד1 ז ,ooo םימ־ 

 םיםגלידער־ א ׳גץשאנעל אינטעו די האט איאט גלידןר•
^00,000 פת שאםם

די אז באריכם, דיץ אין פגגעדדיזען האס דזביגסקי
עי אױף איגס לויערם װפס געפאר הויפם  איז ײגקמ ד

םד גרינדען באסעס גיס־־ית^ פרן ®אדוומן ?ײ  מ
גיװעץ״ װאגגער פון מפנסעל con אתםער ײגיפגס, ,י

 עגער־ אן #נפירען דארסען ױניאן די װעט דעם געגען
קאמף. גישען

 צו לאגע דער אין דין זאל איגטערגעשאנעל די כדי
 וואס קעיסעס פון םארםיידיגוגג געהעריגע די געבען
 אין באארד לעיבאר נעשאגעל דער פאר פאר קומען

 דע־ ספעציעלער א געווארען געשאםען איז וואשינגטאן,
 ארבײט. דאזיגע די הענדלען״ זאל ווץ* פארטמענט,

 אנגופירען געווארען באשטימט איז ליבערמאן עלײעס
 איצט האט איגםערנעשאנעל די ארבײם. דער אט מיט
קעיסעס. אזעלכע 20 זיך םאר

 אינ־ די אז געווארען, באריכטעט װײטער איז עס
 טעקסםיל דעם צו שטיצע איר פאר זעצט טערנעשאנעל

 דאלאר 20,000 געבען דורך קאמפיין, ארגאניזאציאנס
 ביײ שוין האט איגםערגעשאנעל די אז און מאנאט, יעדען

 פון סוםע די קאמפעין דאזיגען דעם צו געשטייערט
דאלאר. 100,000

גע־ אויםםירליך אויך האט דובינסקי פרעזידענט
 אין איגטעתעשאגעל דער םון אגטײל דעם װעגען רעדם

 ראלע דער וועגען און פארטיי לעיבאר דער פון קאמפעין
 פארטי לעיבאר דער העלםען אין געשפילם האט זי דואס
 די וואהלען. לעצטע די אין זיג גלענצענדען איר אין

 בא־ זײן אין אגגעוױזען דובינםקי האט איגםערנעשאנעל,
 גע־ רויכטיקע אלע אין אגםייל שטארקען א נעמט ריכט,

 איבער׳ן שטעדט אלע אין טעטיגקײטען זעלשאסטליכע
 מיט און געלד מיט באװעגוגגען אלע העלםט זי לאגד.

םעטיגקייט. אקטױוע
 באריכט זײן אין זיד האט דובינסקי פרעזידענט

 דער צוױשען שלום־סארהאנדלוגגען די אויף אפגעשטעלט
 פרע־ איז באקאנט, וױ ל. אוו ם. א. דער און א. אי. סי.

 שלום־ א. אי. םי. דער םון מיטגליד א דוביגםקי זידעגט
 דעם םים צוסרידענהײט אויסגעדריקט האט ער קאםיטע.

 געווארען, אגגעפירט זײגען םארהאנדלונגעז די וױ אוסן
 נאך װעם שלרם אז האפגונג, די אויסגעדריקם האט ארן
קוםען. צושטאגד דאך סוף כל סוף

ק^םיטעס די פון ב«דיכטען
 האבען ארבײט ערםאלגרײכער וועגען באריכםען

 פון קאמיטעס באשטעגדיגע אלע די אפגעגעבען אויך
באארד. עקזעקוםיװ געגעראל דער

 דער איבער אויםזיכם די האם וואס קאםיטע, די
 ערםאלגרײכען אן װעגעז באריכםעט האט ױגיסײהאח,

 געװארען, דערצעהלט איז עם זומער. לעצםען סעזאן
 אינםערגעשא־ דער םון מיטגלידער צאהל גרויסע א אז

 זײערע פארברעגגען הויז ױגיםי אין געקומען זיינען נעל
 האט יאר צוואגציג אין מאל ערשטען צום וואקײשאנס.

דעםיצים. א אן סוגקציאגירם ױניםײהאוז די
 סעגםער העלםה ױניאן דעם וועגען קאמיטע די

 קומען וואס פאציענטן פון צאל די אז באריכטעם, האט
 דערגרײכט צאל דאזיגע די זיך. פארגרעסערען ״איר צו

 גזד זיך האבעץ וואם םויזעגט, הונדערט סון ציםער דעם
יאר. פארגאסנענעם דעם אין צענםער צרם ווענדעט

 איז קאמיטע עדױקײשאגעל דער סון באריכם דער
 דעם סון בודזשעם דער ערמוטיגענד. זעהר געווען אויך

 דאלאר. טויזענם הונדערט איז דעפארטמעגם דאזיגען
 ביל• די אין זיך באםײליגען סטודענטען 25,000 ארום
 אינ־ איז קאםיטע די קלאסען. אטלעםישע און .דוגגם

 װעגען אוגטערזוכוגג אן מאכען צו געװארען םטרואירט
 וױרק־ אלס װערעז אויסגענוצט קען ראדיא די צי דעם,

 אױם־ און בילדוגג פארשפרייסען צו מיםעל זאמער
^לערוגג.

דיגס־ איז האל פעגיועל אין מאסמיםיגג גתיםער א
 קלאוק היגע די םון געורארען אפגעהאלטען אװעגם םאג

 ארבײםער. גארםעגט קאםען איז דרעסמאכעד מאכער,
 דױ פרעזידענם םרן געװארען געהאלסען זײנצן רעדעס
 האכ גאגלער, קרעםער, פרעזידעגםן וױיס די און בינסקי

 די האס םיסיגג נאכ׳ן פעסאסא. ראח און רײזבערג םאן,
דזנר לכבוד כאנקעס א דורכגעםירט באארד דזשאיגם

 באג־ צום האםעל. בראדםארד אין באארד דזשענעראל
געסט^ 500 געקומען זיינען קעם

 זיצוגגען די גאך זײנען דרו< צום גײען מיר װען
 םארענדיג.ס ניט באארד עקזעקוטיװ גענעראל דער םון
 דער םון באשלוסען די װעגען באריכט אויסםירליכען אן

 גערעכ- נומער קומענדן אין געבען מיר רועלען באארד
םיגקײט׳/

סטײחש לייממ־ אונזער אױן»
 פון נaםײלוBא םארודילונגם און קולטור אונזער אין

 קאסנענ־ װעלכער דעפארטםענט, עדױקיישאנעל דעם
 זײנע םיט םםיידזש לייבאר דעם ארום זיך םרירם

 איז טעםיגקייםען, סםארם פארשידענע די און םםודיאס
 האם און שװאונג סילעז איז אוועק םעזאז נייער דער
דערפאלגען. באדײטענדע פארצייכעגעז <ו שוין

 טרעםלינעד א איז — נאדלען״ און ,שפילקעס
 לײבאר דער װעלכע מים רעװױ מיחיקעל א םאר נאםען

 איז עם סעזאן. נייעם דעם דערעםענט האם םטייחש
 אלע אױף איבלען, אלע אויף סאםירע מחיקאלישע א

 לעמן• געזעלשאםטליכען אין דערשיינונגען םיאוס׳ע
 גידעלס״ איז .■ינם קען שטאנדפונקס ארטיםםישען םון
 װע־ וואם פארשטעלוגגען, עועליכע םים םארגלײכעז זיד
 בראד■ אויף שפילער פראםעסיאנעלע םון געשטעלט רעז
 ש»יל דעם םון אבער אינהאלם םאציאלער דער וױי.
 םעאטער אנדער קײז אין ק*ז מעז װאס עטוואם איז
 פאר װערם זיכער איז עם געפינען. נים יארק נױ אין

 און ■ינס עם. זעהן צו יוניאן דער םון מיטגליד יעדען
 אווענם שבת און פרייטאג יעדען געשפילם װערם נידעלס

םאםינע. שנת און
 זײנען סעזאן הײגטיגען נײעם It — מואווים. די

 וױיוט דעפארםםענט עדױקײשאנעל דער װאם םואווים״ די
 לײבאד אין 8 ביז 6 םון אװענט, דאגערשטאג יעדען

 בעמא די גאר מואווים, סתם ניט זײנען דאם .ידזשסטי
 דארם װערען וואם אינהאלט, סאציאלעז א םים בילדער

 אזוינע געווארען געװיזען שוין זיעעז איצט ביז געתיזען.
 ■אם־ .לואים .טאטיאםקין״, וועיװ״ ״די װי בילדער
 װערפ דעצעםבער גוױיטען דעם עהנליכע. און םעױר״
 טאן9 דעם בילד. סםרייק א — םיורי״ ״בלעק געװיזען

 Gin גײנג״. טשעין םון אנםלאםעגער אז בין ,איך —
 אליין מעמבערם װאם,די דאס, איז דעם וועגען בעסטע
 pin װילען זײ װאם ביליער, די אויםקלײבען קעענן
 קארטליר. צוגעגרײםע םפעציעל אויף אפשטימען לורך

 אינטער דער םון םיםגלידער פאר םרײ איז אײנטריט
א נעשאגאל.  ױני דעם וױיזען איז דארף סען וואם א

ארײסנאנג. בײם ביכעל
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