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באארד עקזעקוטיװ נענעראל דער פון באשלוםען
. אינטערנעשאנאל, דער פון באארד עקזעקוטיװ גענעראל דער םון מיטיננ פערטעל־יערליכען צוױיטען בײם אנגענומעו

באסטאן אין נאװעמבער אץ אפגעהאלטען
ט א י פ ע נ ע ב ־ ן ע ם י ו  זאל ד נ א פ ם

 רע־ אינםערנעשאנאל• דער אין װערען אײנגעשםעלם
 פאחגפענםליכם זאלען פאנד דעם װעגען גולאציעם

װעחמ•
 פאנד ם נ ע מ ס ע ס א ו־ א ל א ד ן י י א

 *ו אונםערנעםונגען ארבייםער און אינםטיםוציעם םאר
 רעקאםענ־ לױט וועחנן אױסגעםײלם זאל עם וועלכע

 געגעראל דער קאםיםע. םפעציעלער א סון דוסניעס
 דזשאינס און לאקאלס די וױםען לאזען זאל אםיס

 שםײ קריגען וועלכע אינםםיטואיעס׳ די װעגעז באארדם
דופליקאציעס. פארמײדען צו אום פאנד דעם םון מ

ן ע ב ו ל ן ק ו : א ן ן י ו ר  לאקאלס ג
 װעגען וחגרען אינםארמירם װעלעז באארדס חשאינם און

 פאלדן, איז ווערען גענוסען װעם װאס האנדלוגג, דער
 אוים־ װעלען אדן אגיזאציעס1אר זײערע אן רירעז װאס

 םיםגלידער, זײערע דימױפליגירעז צו װערען געפאדערם
מז די גאבקוטעו נים ייעלעז װעלכע שלו  דער פדן גא

קאמיסע.
. — א. ■ אי ם• װ פ. י כא• דער ל. א

 קאנפערענץ דעם װעגען דוביגסקי פרעזידעגם פון רייפם
 קאנ־ זײ און סיםי אםלאנםיק אין 4 אי• םי. דער מח

מז ט רע ײ 1«י קאמיטעס צװישען מ . סי. ד י  אוז 4 י
 געחײסעז גוס איז אן, גײהעז װעלכע ל״ אװ פ. 4 דער

 געויאחװ געלויבם איז דובינםקי •רעזידענט געוזארען.
 דער אין פרידען ברײסנען צו אנשםדײמוסנ זיק «*ר

 געװארען באאױפםראגם איז און באװעגונג אדבײסער
ד איז סםעיטסעגם s פאחנפענטליכען «  װעגען פרעסע דן

 דער אין אײניגקײם *ו ױגיאן אוגזער פון שםעלונג דןר
 אז חאפענוסנ, די אױםדריקעז און באװעגוסנ י81ימארב

 פרידען. שגעלען א ברײנגען װעלען קאנפערענצעו די
ם א ס ל ע ל ע ש ז ד נ ם א ו י ר א ם א נ א ם

a . -------- ---------- MMגארמענט דעידיס דעראינםערנעשאגאל פון גןבײדע די 
 זאלן סאנאסאתום אגדזשעדעס לאס אין יוגיאן װארקערס

 הילקװיט. פארים גאןי אנדענקען אלס װערען עטטעוױוג
 *ו מאכם פול געװארעז געגעבען איז ■תנזידענם דעם

עז מדיג ת  סאנא• פון םירער די מיט ארענדושםענסס די מ
םאריוע

ם ק י י ר ם ן ם ע נ ײ • ז ײ ה ן ג פ ו ג
 םשיל־ קמ־קער נױ דער אין ן ע ר * ו ו ע ג ן ע ס

 און אינדוםטוײ באםהראוב ארן דרעס הױז דרעם׳ דחנן
טרייד. כראויר אמ קארסעס איז

ל א ק א ע 60 ל י נ ק י ד ס י ר  דער ױ
 ױריםדיקאיע פאר (פילאדעלםיע) 60 לאקאל פון פארלאגג

ד מ  װעל בלאוזעס, און דרעסעס רזדזז *רן lyoxp די ״י
מר וחלחח מ «  איז ,16 לאקאל פון קאנטראלירט אי

 קאםיםע, אריגינעלער דער *י געװארען איבערגעשיקם
 ברעסלאו, י. ווײם־פרעזידעגםעז די םון באשטײם װעלמ

גריגבערג. חערי און קדײנדלער טשאדלם
ן ן ז י װ ן ג ר ן ב י o י n • ן ר »

 זײנעז אנגעלעגעגחײםעז פאלגעגדע די ם נ ע ד י ז
 דער :חבינסקי ■חחידענט «ו געווארעז אימדגעדױזען

 א פאר סאדאנסא און פרעסער דרעס די פיז פארלאנג
 איז קאםערס די פון פארלאנג םשארטער; באזתדער

ר שיקאגא r* טדיידס סיםעליעיאדס די TW מ p y ; 
 ױריםדיקגיע פאר שיקאגא 212 לאקאל םון םארלאנג דעד

; באטאן און סםיםשערס םליסערס, די איבער ר מ  מ
 פאר םיגישער און שנײדער םאנםריאלער די םון פארלאנג

ליקיל• »
ג נ י י ן ל ד ן װ  און דרעס די *װישעז ן

ר, מ מ ױ א ל באארד. יארקער גױ דער איבערגעגעבעז«ו ק
------------------ ------» ------------ f e i u  M M i l k M  M M  MMMM MMMאמאלגאמײמעד דער ארץ סדיידס,. קלןוק די• !װישען —

k k M  M M i M M i M M i M A i  M Uדער !וױשען געדדארעז §כס072 וױז *דעגדזשםענס *ן 
מ ר *מ באארד דדזאינם קלאוק יאר׳ק^• נ  אמאלגא־ ת

^ינג םײסעד ל «. רסעײארק ק  «םים גענעויאל דער ױני
די אן רירם זי וױםיל אײף •ראגע די אױפנעטען זאל

-------------- U i U M M i U i  M M U  • M M M M  ■ M M M M M M  M U M  M M i M i M I M I דן אין זמדזטסרי•  סידגי ורעזױענט פים טטעט אגו(
 מסיגער דער איז אמאלגאגדיםעד דעד טון חילפאן

סי ״ ו
 איז vl לזקאל גווישעז עפיטנ אװןרל טח פראגע די

ז באארו דושאיגם דרעם די י ױזען ו  געװאדעז אימדגעו
ד •ו ן ד כאארו• יאדקער ניו ו 1ל אוױשען סכסוך דן

M I M ׳ M ■ m m M UM^^^^UUUUMfllu M M M M  ■ M M ■  M M  A f l u קאל i םנאו (איבער באארד חשאיגם קלאוק דעד אין

 או געווארען איגערגעגעבען איז זיפערם) און םוטם
דובינםקי, פרעזידענט

ן ע ג א ל ן ק ע ג ע ל ג א ק א 1 ל 0 2 
 איבערגע• איז לאקאלס און באארדם תשאינט די פון

 פאר־ באארד. יארקער נײ דער *ו געווארען װיזען
 װערען אױםגעםאדערט זאלען 102 לאקאל םח טרעטער

ערשײנען. או

 טױיד־ דער אץ פרידען איבער רעזאלוציע
באװעגונג ױניאן

 דער נוױשען םרידעז פאר רעזאלמיע םאלגענדע די
x דער און jf אי. םי.  jk גע־ אסנענופען איז ל. אװ 

 דער פון באארד עקזעקוםיװ געגעראל דער פון װארען
 םײ יערליכען םערסעל אודייםעז בײם אינםערגעשאנאל

כאססאן. אין געווארען אפגעחאלםעז איז מאס םינג,
 איגםעתעשאנאל דער םח קאגװזגנשאן טע23 די
 סיםי, אםלאנםיק אין ײגיאן, װאדקערס גארםמם לײדיס

 עזאלואי?ד א אגגעגומעז ,1037 סאי םען14 דעם האס
 האגדלתג די געהײסען גוס האחניג האס זי וועלכער איז
 גרינ־ העלפען אין כאארד עקזעקוטיװ גענעראל דער פון
אינ• פאר קאמיםע דער אן אגשליסען זיך איז איז דעז

M I M  M t i M k  M U M ■  M l M k l l l M M I I  M M ^ M M I I i M M ■ ■ ן,, ■ X 7״'•■ •V ׳#׳ 5 jr אוימן I l̂ii M0וא
מז חאם חאגדלונג ע עג  rs אױםדרוק ריכםיגען דעם ג

 אר־ די או איבעחנײגונג, אײגגעווארזנעלםער םיף דער
 דארםעז אינדדסםריען איעקאדופר מאסען די איז בײםער

באזים. אינדוםםריעלען אױםן ווערען ארגאנמירם
 גוט אויד גלייכאײםיג האט רעזאלוזױע דאזיגע די

 און דוביגסקי חננספרעזי פץ גאגדלוגה די געהײסעז
 ביישםײערען׳ םאר כאאדד עקזעקוםיװ גענעראל דער
 אנ־ ײט,1 אץ קארגענדיג ױט און זשאלעוועגדיג ניט

קאםוײנט ארגאנמאאיאגס די גו געלם און שםרײנגוסנ
u k U U M h U i U f t ■  u u L M M M M t i k k i t  M M M  M k k k M M M  M M M  M iארסיגחאגיזנ׳ אינדוםטוײעלער פאר קאםיסע דזנר פיז

— ■    M ,  ,1  ■ M M k M  ^ M flk M U U M k  M U & M U M M  k k  fcu U M  MMMםעקס דאלאר דעם דורך געודארען באװיזען אח עס וױ 
 אין קאםיײז ארגאנמאאיאגס #אר־ן םיסגליז־ער די אױף
 ברײם־האומיגער דער איז ;אינחסםרי שםאל חנר
 קא־ ארגאניזאגיאנם ארבייםער םעקסםיל דער פאר חילף
 בײשםײערתגעז מאנאםליכע גרױםע די אין אוץ םיםע

םון הכל םך דעם ברײגגם עלכעסװ אי. םי. דער גו
- * -  K M  u u ^ u M A I H M k k M f e  k M M k k M  U k U  U U M  M M kfeA  MMאימ־ דער גו בײגעשםײערם חאבען מיר מאס געלמ׳ די 

 ביז דאלאר 300,000 איבער פח סוםע דרוקםםולער
איאם.

 אז אגגעוױזען, חנםטװעגען פון האט רעזאלתיע די
 אלץ געםאן געלעגענהײט יעדער בײ חאם יוניאז אונזער

 גרײנ־ *ו צושםאנד כחות אירע איז געוחנז אח עס װאם
 האט און באװעגונג ארבײםער פאראײניגטער א גען

 זוכען זאל אינםערנעשאנאל די אז ערקלערט, חײטער
 דעם באכען *ו גאנץ פארמאגט זי װאס מיטלען אלע מיט
 כדי ר,ײמערגא ארגאניזירםע די םץ רײען די איז רים
 גע• זײן נים זאל קלאם ארבײםער אמעריקאנער דער

 דע־ די באװעגונגען. גאאיאבאלע *וױי אויף שיאלטען
 עקזעקוטיװ גענעראל דער גאאױםטו־אגט האם זאלמיע
 חילף םינאגגיעלע און שםיאע איר פארמנוזעאעז באארד

 ארגאגיזי־ *ו אנשםריעגונג איר אין 4 אי• םי• דער צו
 יינדום־ ■דאױקגיע מאםעז די אין־ ארבײםער די רען

 אר־ גלײמײםיג איז ליניעם אינײםטריעלע אױף םריען
a דער אק בײםעז w n: רע־ און ערענהאםםע אן <יון 

 ארבײ־ די םון רײען די איז פארשםעגדיגוגג אליםטישע
 דערגדײכם סח• כל םוף זאל עם אז *װעק, םיטען םער

באװעגוסג ארבײםעד םאראײניגטע א יועחמ
«r געגעראל די וױל ?יואאלזער דער פון ליכט 

מז באארד עקזעקונױװ ט לוי חמידענ  םאר דובינםקי י
 דורך אנשםרײנגונג געםרײע אח אויםגעהאלטענע דין
 םרידען דעם דעתעגטערען *ו מאנאטעז םינף לעאםע די

 קאג־ די שעזוגואעוג האם דאס וױ גתאמענארבײם און
 אונ־ באשםעםיגען מיר םיםי. אםלאגםיק »יז ווענשאז

 די *װישען פארשםעגדיגונג שנעלע א אז גלוינען, זער
עי און ל. אװ פ• זס חנר סח כחות  איז 4 אי• םי• ד

 די *ײט. איאםיגער דער אין וױכםיגקײט לעבענם א
 בא• לאנד איז באװעגתג ארבײםער דער סון שונאים

 אר־ אוױי די גוױשען שפאלטונג דעד מים זיד גי«?ז
־ פמ אםסאסםערע אן שאפעז *ו *דדים בײםער מו  או
ארבײםער ארגאגיזירםע די *ו געגנערשאפס און טרױען

 דעד אין באדינגוגגען ארבײטס די ארוגטעחנודריקען און
אינדוסטרי.

 טאל אלע האבעז מיר וױ אמםער גלױבעז םיר
 דעד און 4 אי• םי• דער *וױשען םתדעז אז געגלױבט,

 8« װען וחנחװ, געבראכט אושטאנד קעז ל• אײ ם• א•
ד דעם אנערקענען זאל תנ  אינחס• דער פון פתטני■ ג

 ארבײטןד די םאר ארגאניזאאיע פון פארמע םריעלער
 וױ גאכדעם אינדוסםתען. פראדוקאיע מאםעז די איז
 נאכגעגעבעז, װערם פאדערונג פונדאםעגטאלע די אט

 אוים־ פאראײניגונג נו שםערוגגען אנדערע אלע קענזנן
 גע־ און װילען גוטען םון גײסם א אין װערען ססגעפרע

רעכםיגקײם.
 אויפגויען װעלען כחות ארגײטער די שנעלער וואם

 װאס אעתפען, קאגאענםתרםע די געגען פעסםונג א
 םאר־ װערען װעלכע און זײ געגעז געמאכם איצט װערען

ד שםארקט  געשאפפ איז שטילשםאנד איאםיגען דעם דוי
תעלמ דעם איז תסט אע׳ אינ קג ת  װעס בעםער אלץ גו
ד פאר און רײמעארט ארגאנמירםע די פאר זײן עס  דן

שעז דעם םון פאדבעסערוע ענדליכער מן עמנאמי  לע
לאנד. אין

 עפענען םענטערס עדימןײשאנעל אונזערע
נײ־יאר. נאר וױדער דך

 סענםערס, עדיוקײשאגעל און םאשעל 6 אונזערע
 םובי̂ב ײםים די אימר גוגעמאכם זיד האבען װעלכע
 די נײ־יאר. נאן־ גלייז־ װערען ערעפענט ײיחנר װעלען

 *װישען יאפולערעד אלץ װאד א װאס װערען ממטערס
 װערט םרױען שון םענער םון באזיד דער מיםגלידער. די

 רעגו־ אלץ וױכטיגער, נאך װאם און, גרעםער אלץ
לערער.
n געגענדען די אין זיד געםינען *ענםערם am■ 

 פאר לייכט מאףם דאס און װאוינען מיםגלידער אונזערע
• די םון אײנעם באזוכעז און זיד אעושליםען יעדען  מנ
 פראגדאט פארװײלוגגם אונזער ארבײס. דער גאך סערם

 קאליעםםעניקס, םריהער. את עם װען װי בעסער נאך איז
 געלערעגם װערם שװימען טאטנען, שפילען, באל כעסקעם

 , וױמױגםםן די אימר קלאםען לעחנר. קאםפעםענםע םמ
 פון פראבלעמז און געשיכםע די פאסיתנגען״ טעגליכע

 אג־ װערען קלאסעז רעדנער און עסנליש, יתיאן, אונזער
 I םעםיגקײםעז אלע n לערער. ערפארעגע םון געפירט
 םרײגדלאכ• םון אטםאםםערע אן איז אנגעםירם װערען

 * פארענדיגם װערם אװענם יעדער חבר׳שאםם. און קײט
געזאנג. סים

 1 אדחך די סענםערס, די װעגןן אינםארממיע םער
ד דארםעז װערען װאס געגענשטאנדען די און םעז  ג

שזמ• לאקאלס. די םון קתגעז מען קען לערענם  ־ ח
 . דאר םון דעפארססעגט לדיוקײשאגאל םון און באארדם

סםרים. םע16 װעםם 3 אינםעתעשאגעל,
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מאנהעםען איז רעיע עגען:ך ע1ףע דובינסקי׳ס ירעזידענט דובינססי׳ס פרעדדענט
h ^ די װעגעז הויז איערא  םרידעגם־ אפגעבראכענע TW א• ♦ א צוױשען

6 M. צװישען םארהאנדלונגעז ל. אװ
 דער און 4 אי• םי• דער

 אויםמערק־ םיל אזוי געצײגען האם וואס ל., אװ ם. זס
 פראמינענם אזוי איז און לאנד גאגצען איבער׳ן זאמקײם

 אװעקגע־ האם ונײטונגען, די אין געווארעז קאמענטירם
 אמעריקאנער דער אין םרידעז םץ םראגע די שטעלס

 װי שארסער און שטארקער םיל ארבייםער־באוועגונג
 האם רעדע די װאס אפקלאנג, דעם פון אמ איז. עם װען

 װאלט םײנוע עםענםליכע די אז זעזזן, צו איז באקומען,
 שםרײ־ די צװישען םרידען א באגריסט שטארק גאנץ

צדדים. םענדע
גע־ קלאר רעדע זײן אין האט דובינסקי פרעזידענט

 םיז ױניאניזם, אינדוםםריעלעז סון פראגע די אז מאכם,
 דער און 4 אי• םי• דער צװישען שטרײם דער ױעלכער

 ניט מער שטעהם אנגעפאגגען, זיד האט ל. אװ ם. א.
 םארהאנדלונ־ שלום די אין וױיל שלום, א םאר װעג אין
 םמ קאמיטע זײ האט געװארעז, געפירם זײנען װאס גען,
 אינדוםטריעלע די אנערקענם ל. אװ ם. א. דער
 ,4 אי• םי• דער םיז געװארעז ארנאניזירט דינען װאס
 א פאר מעגליכקײם א געװארען געשאםען איז עם אח

 געםארם נים דעתבער האבעז םארהאנדלומען די שלום.
 פארםגעזמט געדארםט האבען נאר װערען, אפגעבראכעז

 אײ גיבען מיר סאראײניגט. װאלמ^זיך מען ביז װערעז
 וױכםיגםטע די נומער דעם םון פלאץ *ווײסעז א אין בער

 אר־ זיעע און רעדע דובינםקי׳ם פרעזידענט םח םיילעז
 איבער־ אזױ זײנען באהויפםונגעז זײנע אח גומעגםעז
 אבער פירושים. אין נים זיך נױםיגען זײ אז צײגענד,

 זי װאס איז, רעדע דער םמ וױכםיגקײס באזונדערע די
 דער אויף םראגע שלום די אוועקגעשטעלם צוריק האט

 זײגעז שלום־םארהאנדלונגעז די וױ נאכדעם טאג־ארדנומ
 איז אתיסגערוםעז האם זי איז געװארעז אפגעבדאכען

ר דער מ אנ  *ו אינםערעם גרױםעז אזא עפענםליבקײט ג
 די אז וױרקוננ, די האבען םוז n אז םראגע, שלום דער

 אמאל וױדער זאלעז שלום־פארהאנדלונגען אפגעבראכענע
װערעז• אויםגענומען

דוביג־ פרעזידענם אז האפעז, אויך וױלען מיר און
 שלובד נײע ביז וױרקוגג,.אז די האבעז וועט רעדע סקי׳ם

 בא־ סיר — װערען אעעפאמעז װעלען פארהאנדלו־נגעז
 װעט — *ײם ביסעל א דייערעז דארף עס אז גרייפעז,

 זאל ױאם זאד, קײן װערען געםאן נים *דדים בײדע «מ
 געגענ־ די מאכעז פיינדאכער און קאסף דעם םארשארפן

באציהונגען. זײטיגע
 אפעלירם רעדע זייז אין האט דובינםקי פרעזידענט

 טעטיג* איר אז ,4 אי. סי• דער פץ פירערשאםם דער *ו <
 אר־ ניט n ארגאױזירען מים באשרענקעז זיך זאל קײם

 די אין ארײנצודרימען זוכען ניט אבער גאניזירםע,
 ל• אװ •6 4 דער םיז ארגאנתירם דמען װעלכע סדעידם,

 ייד דארף ל• אװ פ. 4 די אויך אז זיך, פארשטעהם עס
 ארגאניזירם זײנען װאס טרעידם, די פון זודיקהאלםעז

 באצי־ n כדי ,4 אי• סי. דער פמ קאנםראלירם *ין
 שווערער נים און פײנדליכער װערען נים זאלען הונגען
מר אן פון םעגליכקײםעז די פאמז  פאראײגיגונג ענדלי

ר באװעגומ. ארבײטער אמעריקאגער דער פין מ  פרע־ א
 אפע־ בלויז געקענט פאל דעם אין האם דובינםקי זיחגגם
 ,4 אי• םי• דער *ו ארגאגיזאציע, אײגעגער זײן *ו לירעז

 ער האם געוױכם. מער האכען דארף שםים זײן װאו
ד  בלײבם אינטערנעשאנאל די אן ערקלערם, דעדבײ יי
מן, n «יך אױף םראגס יון 4 «י• םי• דער יין כ  פלי

 דעריבער האם ער און גענוםעז זין אױף האט זי ײאס
 זדם צו זיך זאל ד אז פארלאנגעז, «ו איר פון רעכס א

nrwnw פיז װעג איז שםימער נײע קײן לײגען נים און

ה ר ד ן ס י ל ק ת  יארק נױ סח קלאוקמאכער אלע ב
בריק־ אין אז געװאוםם, האבען

 קלאוק־ זינט צרות געווען דארםען איז עס צרות. איז לין
 איז ברוקלין אויב איז דערמאנעז• זיד לענען מאכער

 עם װאלט מען װי סענםאציע א געווארעז אמאל מים
 אמע־ אין ארם אזא םאראן איז עס אז אנםדעקט, פליצים
 ברוק־ אין צרות די וואס דערפאר, בלויז דאס איז ריקע,

 זיך האבען קלאוקמאכער די וױ גרעםער סך א ױינען לין
םארגעשטעלט.

 איח געהאט האבעז יארק נױ פיז קלאוקמאכער די
 װײניג אזוי האבען זײ וואם םאר ערקלערען צו םעאריע
 זיך קייקלעז באנדלאד די :שעפער דיערע איז ארבײם
 האבען יארען לעצטע די איז אמ טאה• אײ אוט אוועק

 איין אי? אויםדריקעז טעאריע די אס אנגעפאגגען זײ
די אז זאגען, צו מײנט דאם ״שיקסעס״. :ווארט

 אװ אום אין יארק נױ פח ארויסגעםירט ווערען באנדלאך
 םים־ םעקשאז די אײנגעםירט איז עם װאו שעפער, טאון
 הייםט צרה די שיקםעס. ארבײםען עם וועלכע בײ טעם,

באנדלאך די צו נעמט מען אי :דרייםאכע א איז עס
 אמ ביליגער ארבײט די מאכם מעז אי רק,r נײ םון

 םח געמאבט װערם ארגײם די װאם אלץ, וױ ערגער
 סארשליעעז קען װאם סיםםעם, םעקשאן דורד שיקםעס

 אמ קלאוקמאכער פון צאל די שיעור. א אהן באנדלאך
 דא זײנען שיקסעם אבער באשטימטע, א איז אמעריקע

 פשום׳ער א דאך עס איז צאל. א אהן אמעריקע אין
אין װי װערען, געמאכם װאלםעז קלאוקס ײען :שכל

 די װאלטען קלאוקמ^נער םון בלױז צייטען אמאליגע
 עם נאר ארבײם, גענוג געהאם בלויז ניט קלאוקמאכער

 אלטע װײל באלמעלאכעס, אויםגעםעלם נאך וואלטען
 קיטעז נײע קײז איז וױיניגער אלץ װערען קלאוקמאכער

 דאן איז קלאוקם, מאכען שיקםעם וועז אבער צו. גים
שיעור. קײן ניםא

 סך א אװעקגעלײגם האט ױניאן יןלאוקמאכער די
 טאיז אװ אום די באקעמםען צו געלם סך א און כוחות
 איז וואם יארק, נױ םמ קלאוקמאכער יעדער אבער צרה,

 ער־ אײן געהאט אלץ האם ארבײט אהן ארומגעגאגגען
 לעצםע די אין וױ אזוי אח םאמ• אװ אוט :קלערונג

 אהן ארוםגעגאעען קלאוקמאכער סך א זײנעז יארען
 אלע אויםגעםילט םאון אװ אום ווארט דאס האט ארבײט,

ױניאז• קלאוקמאכער דער םח מיטינגען
דאר־ ארבײםען ״שיקםעם״ װיםיל אײגעגטלױ נאר

 עם קענעז זײ אז שעפער, םאון אװ אום די אין םען
 דער יארק? נױ םון קלאוקם די גאר םארשליגגען

 האט ארבײם, אהן ארומגעגאעעז איז מאם קלאוקמאכער,
 ציםערען ער דארף װאם םםאטיסטיק. קײז געזוכם נים
 םירער די ארבײט? געבען אים דעז װעלעז«ײ צאלען? את
 ציפערען קריגעז געװאלט יא אבער האגען ײניאן דער םח
 האבןןז׳ זײ שעפער. םאון אװ אום די װעגען צאלען אץ

 באםיהונגען די װיםיל אויף װיסען, געװאלם ערשטענס,
^ דער סון נ  שעםער טאון אװ אום n קאנטראלירעז צו ױ

 איז עם וױםיל אויף צװײסענס, און וױרקונג, א האבען
 פארשלינגען םאון אװ אוט די אז טעאריע, n ריכטיג

 געקראגמ• ציםערען די האבען זײ און קלאוקס. די גאר
 אױםזיכט די האם װאם רובין, שרדזאדזש וױים־פרעזידעגט

 אמטער* חנר םון דעפארטמענם םאח אװ אום דעם איבער
 װע־ אונםעחופוע גריגדליכע א געמאכט האט געשאנאל,

 אייס־ האם ער און שעיער קלאוק טאיז אװ אוט זײ גען
 33 ערד אז באשעפטיגט זיינען דארטען אז געםתעז,
 נים ארויםגעחםעז האם צאל די ארבײםער. הונדערם

 :געװאתדערם זיד האם פעז איבערראשוגג. קלײגע קײן
!הונדעד־ט 33 בלײז

 אויג בארעכםיגםער. א געװעז איז וואונדער דער
 פארשליגגעז עס זײ קעגעז וױ סא התדערט, 33 כלױז
 בײ ארבײטען מאס חונדערט 33 א&ת, קלאוקס? די גאד

 זײ אבעי ארבײס, סך א םאכעז קענען םיסםעם סעקשאן
p jp קלאיק־ םױעזגם 30 פיז ארבײם זײ טאכען ניס

 באשעם* הונדערט 33 די סץ דאד זײנעז אגב מאכער.
 83 די פון טייל געוויסער א שיקםעם, אלע ניט םיגםע

 קלאיק־ יארקער נױ דאך זיינען באשעםםיגטע הונדערט
 טאון אװ אום געארכײט ניט וואלטעז די ווען אץ מאכער

 איז ארבײט געזוכט אדער געארביים דאך זיי וואלטען
 ניט קעז טאון אװ אום אז קלאר, איז עס יארק. נױ

 יארקער נױ די װאם שולד ן&נצע די זיך אויף טראגען
מיז אוו אוט ארגיים. ?יק ניט האבען קלאוקמאכער  קעז י

 גרעס״ דעם ניט און שולד דער פון טייל א בלויז םראגעז
 שולדיגע. אנדערע נאד זײן זיכער מוזען עם םייל. טען

 די געהאלםען• ניט האבען ערקלערונגען אלע די אבער
 אז — זײעתגע דאס בײ געגליבען זײנען קלאוקמאכער

 נאר םאון. אװ אום שולדיג איז צרות זייערע אלע איז
 גרױםער א און םײל, א אז געװאוםט, נים גאר זיי האבעז
> ? ברוקלין םון קומעז צרות זייערע םת טי

 *תת די וועגען געװאוסם האבען קלאוקמאכער די
 טאון אװ אוט האבען זײ װי פונקם נאר ברוקליז, פון

 עס אונטערשאצט. ברוקלין זײ האבען אזוי איבערשאצם,
 געװען. אזױ איז דאם װאס פאר ערקלערען צו שווער איז
 אװ אוט די ודײל דערסאר, איז דאס אז מעגליך, איז עס

 אויגען. די אין מער געתארםען זײ דך האם צרה טאיז
 קלאוקם די אוועק םירעז װאם םראקס די געזען האבען זיי

מר־ בעסםער דער געװען איז דאס און טאון אװ אוט  אי
 נאר האם װאס םראק, יעדער ארגומענם. צײגענדםטער

 קלאוק־ אין וואונד א געמאכם האט קלאוקס, געםירם
 שגערעכענם נים אגדערש האט ער הארצען. מאכער׳ם
 אװעק םזנז פירט דאם אז געגלויבם, ניט אנדערש
 אזױ זײענדיג און טאון. אוו אוט ברוים דיז ארבייט,

 אז געזעהן, ניס עו האט םאון אװ אוס מיט פארנומען
ברוקלין. אין צרח גרעסערע א און נעהנטערע א האט ער

 די אױםצוגעםינען וױכטיג נים דא איז עם נאר
 װעניגער האבען קלאוקםאכער די וואם םאר אורזאכעז
 טראכ־ געדארםם האבעז זײ װי ברוקלין װעגען געםראכם

 װיכ־ א זעהר אמ בתקלין אז זײ, ווײםען איצט טען.
 אויסםערקזאמקײפ. םך א םאדערם וואם יראבלעם, טיגע

 גע־ אנגעגעבען זײגען װאס םאקטען, די און ציםערען די
 װעגען ,117 לאקאל םון מיםינג מיםגלידער א אויף װארען

 בארוכאוױטשעם לױם גרוקלין״ אין קלאוקשעפער די
 זײ אלארמירעגדע. שטארק זעהר זײנען אונםעחובוגג.

 זיד קײקלעז עם וועג װעלכען אױף קלאר, גאנץ וױיזען
 װערען װאס באנדלאך, די פון טײל גרױםער גאגץ א

שעפער. אינסאיד יארקער ניי די פון אתיסגענוםען
 װאס םיטלען אגצוגעבען אױסען ניט דא זײנען מיר
 םירער די גדוקלץ. םאר ווערען אמעװענדעם דארםען

 םיט פארנוםען איצט זײגעז ױניאן קלאוקמאכעד דער פון
 די געםינען װעלען זײ אז האםעז, םיר און םראגע דער

 באנוצט דארםען װאס םיטלען װירקזאםםםע אץ בעםטע
 אײנצוםירען און םאכען צו געגענט ברוקלין אין ווערען

 איז שעפער ברוקלינער די איז קאגםראל ױניאן םולע א
 זאלען פרײזען ױניאן ארן באדיגגונגעז ארבייםם ױניאן אז

װערען. אפגעהיט שםרענג זײ אין
 די אז גאםערקעז, געװאלם בלויז דא האגען מיר

 ארײנ־ םיפער אלגעמיין אין זיך דארםען קלאוקמאבער
 צמסםאנד דעם אין ארן •ראבלעמען די אין טראכםען

 װעלען טאן דאם װעלען n װען און םרײד. זײער םח
 אין לאגע, דער אין אז שלו^ צום קומען אםשר זיי

ך געםיגם קלאוק־םרײד דער וועלכער  “װיכ פיל איז זי
 װאם דאס איצוחיםעז מוות די אנצושטרעגגען םיגער

 1נײ דכעז צו אײדער אינט, ביז געװאונען האס מען
 נײע די דורן• אױם גיך גאנץ רעען װעלכע געװיגסען,

אױס. בויעחנז םאגופעקטשוחנרם די וואם לעכער,
 מאנוםעק־ די בײ אױםקעםפעז לײכםעד קען מען
 I אח ארבײםס׳לײז אויפץ העכעתסנ נײע א טשורער

 די אײדער ,טייצ־טסייב־או ךער פח פארקירצומ גײע
 ענדליד װארום עז■ססיואפצ געוױגסען אויםגעקעמםםע

נײ« די פיל נים מאנופעקטשוחנר חנם דאד קאסםען



■4 2 ט
 גע־ ס»רשריבען דינען וואם ארבײטער, די פון נםען

 אים, פאר בלױז מײנט עס אפםאך. נײעם אין נן
 ארביים זײן םון םײל גרעםערען g גאך וועט ך

 אום־אודטאמ. אדער ברוקלין אין ןשיקען
 אעע־ םילם מעז אז גוט, גאגץ פארשטעהען םיר

 אים אין םען קען אפפאך אן באנײען ביים װען ,ד,
גלויבען׳ םיר אבער געוױנסעז, נײע ארײנשרײכען

 װאלם קלאוק־םרײד םון צושםאנד איצםיגען דעם ץ
 ײעז קלאוקפאכער, די פאר געוױנם גרעםערער g ין

 נײע פאכען אױםהערען צײם געװיםער g םאר זאל
 אפצוהיטען כחות אלע קאגצענםרירען נאר נםען,

געװינםען. וריהערדיגע
 שװערען גאנץ g זיך םאר ד״אבען קלאוקפאכער די

 קאפף דער טרייד. זייער פון לעבען g פאכען צו ״
e עקזיםםענץ די און שװערער און שװערער אלץ 

 צו סך g פאראן איז דעם וועגען אונזיכערער.
 געדאנק קורצער דער אבער שרייבען, צו און ען
 אליין זיו איז ערגםםע דאס אז איז״ רייד לאנגע רי

 גראד װירקליכקיים די קוקען װעלען נים און ןרען
אויגען. די

ט ► ײ ק עכפדג ער ג

 אינםםי־ װיכטיגער גרױםער, חװ־ םאר םאכען צו םער
 אר־ דער פון שםאלץ דער געװארען איז וואם םוציע,
באוועגונג• בייםער

 העלטה ױניאן דער
 םון אייגע איז סענםער

איגסםיםוציעם ע ר י א

אריגען 25 ו  י
ער פון ילײ אוגז

™־ דד““רי^ םענטער העלטה אן
 אן איז עם זיין. שטאת באזונדערם קען נעשאגאל
 ארט איר אין פוסםער g פאר דינם װאס וםיםוציע,

 יעריגער 25 איר גלײכען• איר װעניג האם וואס
אונזער פאר ױם־םוב גרויסער g דעריבער איז לײ
וז•

 בא־ םיט ארים און קלייז אגגעפאנגעז זיך האם עס
 גצדארפם ציים לאנגע g האם אויפגאבען. ננקםע

 זי איז יארען מערערע עקזיםםעגץ. איר םאר סען
 ױניאנם, אײגיגע םון אונטערנעםוע שותפות׳ע g ען
 איגםערנעשא־ די געװען איז הויפט־שותף דער ך

 געװאקםען אינםםיםוציע די איז איר דאגק g און
 גןך געראםעװעט םאםענםן שיוערע אירע אין אח

 חנם האט אינטערנעשאנאל די אונםערגאנס פון זנן
 די אין אפילו פארלאזען ניט םעגםער העלטה ןן

 גרויםע פאכען געדארםם האט זי ווען צייםעז. נרע
 עקזיםטענץ. אייגעגע איר אויפצוהאלטען יטרענגוגגען

 געווארען אויםגעריכם איז אינםערנעשאגאל די ווען
 גאנצען' אין םענםער העלםה דעם 1934 יאר אין זי ו

 געווארען איז ער און חשבון איר אויף ערגעגומעז
 עס װי אינםםיםואיע, ig און אינםטיםתיע אײגעגע

 רעפו־ איר פאר און אינטערגעשאגאל דער פאר ט
:יע.

עי ^ י נ ו  קװאר־ נײער זײן אין סענםער העלםד. י
מאדערנ־ די פון איעע איז עװענױ םער7 דער אויף

 די םים אםעריקא, אין איגסםיםתיעס געזוגדהייט [
yw םים אמ אײנריכםונגעז וױםעגשאםטליכע g *גע 

א־ זײנען װאם פעדסאנאל, מעדיאינישען ^םען מי  סי
געבינ^ זײער אױף םען

 דעם האכען יוניאן אונזער פון םיםגלידער די און
ער פון װערם יםען  אפגע־ ריכםיג םעגםער חעלםח יי

 בא־ דאס גוםרוי. זײער גזװואוגען האם ער און נט
n ל שםײגענדע שםענדיג די  וואס ■»יענםען. מ

1TK דעם אק הילף• פעדי*מישער פאר אים או זיד 
 אין ■אגיענםען סון װיזיםען גאל די האם יאר גםען
 72 פון *יפער די ארימרגעשםיגעז סעגםער ̂םח

ועגד.
 פאר־ די דירעקם דינם םעגםער זחנלםה יתיאז דער
 האבעז װאס איגםערנעשאנאל, חנר פרן לאקאלם חננע

 פאר קראגקעז־בענעםים סון סיםטעם די נגעםירם
TX ארױם־ ■רט דעם אין זיך האס ער און םיסגלידעד 

מז דער פאר באקװעם און נישליד באזוגחנרס פאד וי

t o די אויסצורעכענען צװעק דעם גים דא חאבען 
yx םה יוניאז דעם «ז םזןסיגקײס  סענםער. מל

 געדרוקם אפט װערען טעםיגקײט זײז וועגען י־יכםזנן
ן .גערמםיגקײט״ חגד ו  זעהן, םען קען זײ פון י

 װאם דך אויף עדינעםם rg װאקסם, םעסיגקײם «ײן
 םע־ זײז אױמגובדײטעז mo אױפגסמז גײע אלץ יעד

ן ו י  ימקמ• אמזער סון םיםגלידער די פאר הילף מ
 װע־ אויסגלדוײקם גיל«גענחײט דער בײ זאל ייז

ו *גןדקענוע  האם װאס •רײס, ארדושדזש דר. נ
 יוניאן דעם םון ערטאלג דעם אין חלק גרױסען

 וױגעלע זײן בײ unsovyi איז ער סעגםעד.
מ י ד י  זײגען עם ?!.קסעװאפגױא ער את מנ

ר זײז אין װיםען זײן מחיגקײםען, «ימ«ג מ ר מ  אי
jyo העלםח יוניןן דעם גןוזאלפזח האכצן וזן»

•*
ען רןן מ א םאחױיכענען, צו װערם איז עם ד

ען ד ײ  באלע־ די וואס ציים דער אין tg שנ
 אנגע־ האבען אמעריקא סח באםים ײומר»״יי/<ו

 װעגען געשמאק אזוי דיידעז פאנגען
y און t y j y n אינ־ אונזער איז וױידזשעס, שניידען ן 

ס ע ש דז ױי  און װעג איר געגאמען טערנעשאגאל ו
 םון העכערועען אויסגעקעמםט האט

 םח באנייען דעם בײ מיטגלידער אירע פאר וױיחשעם
 שניי־ דארף מען אז גלויבם, ױניאן אוגזער אגריםענםס.

 די העכערען און באלעבאםים די םץ פראפיטען די דען
 סארגרעםערען װעם דאם ארבייםער. די פון וױידזשעם

 םארםרייבען װעט און ארבײטער די םון קויף־קו־אםט די
קריזים• דעם

 גע־ געהעכערט צייט לעצטער דער אין דינען עם
 פון אגרימענםם באנײםע די דורך וױיחשעם די ווארען

 ;62 לאקאל םון אונםערװעש־ארבייםער טויזענד 15 די
 לאקאל םון ארבײםער דרעס קינדער םויזענד 10 די םון
 ארבײםער בראזיר און קארםעם םױזענד 3 די םון ; 91
 קלױו־ אין קלאוקמאכער הונדערם 15 םת ; 32 לאקאל סון

 מאכער דרעם און קלאוק םויזעגד 2 איבער םון און לאנד
םאראנםא. אין

טרייםטען, דערבײ זיך קענען באלעבאטים די גאר
 זייערע ארבײםער די וואס העכערוגגען די פיט אםילו אז

 שווער הארעװען אלץ נאך זײ פוזען געקראגעז האבעז
לעבען• א פאכעז צו

אן די  פלאץ אנדער אן איז דתקען םיר אךן ױני
,גערעכםיגקיים״ נוםער דעם אין ^יףן♦

^ ח י י י י י *  זינקין, פ. ברודער םון בריף א טא
 יוניאן דער פון םליכםעז די װעגען '

לי ט ג lט y l םיטגלידער. ארבייטסלאזע אירע צו
בריף, ױץ םון זעהז קען םעז וױ

זארגען צו פארםליכםעט איז ױניאן די אז ער, גלויבם

 זײ־ זײ ײעז םיםגלידער׳ אירע םון עקזיסםעגץ דער פאר
 ני■ את ער אז זאגעז׳ דארםען םיר און ארבײםסלאז. נען

אזױ. גלױבם וואם אייגציגער דער
 םאר ארבײס שאםען ? םאז ױניאן די קען וואם נאר

 אונ• איר פאר איז נים האבען די ווען םיטגליז־ער, אירע
 עפענס* געװיםע אונםערנעםען קען רעגירוע די פעגליד•

 ארבייםסלאזן אירע פאר שאםען צו כדי ארבײטעז, ליכע
 די םאן. ניט אבער דאם קען ױגיאן א ארבײם. בירגער

p קען לםשל״ אינםערנעשאנעל. 'l קלאוק־ קית עפענען 
 םים־ ארבײטםלאזע אירע םאר שעפער דרעס אדער שעפער

 קיץ איצס אייגפירען נים אויך קען ױניאן די גלידער.
 אה פראגע די וױיל בענעםים, ארבײםסלאזען רעגולערע

 םא־ ניט איצם קען םען צאלען. דערםאר װעט עם װער
 עם וױיל דערםאר, צאלען זאלען באלעבאםים די אז דערען,

 דער םון םארזיכערונג ארבײטסלאזען איצט עקזיסטירם
 ױגיאן די צאלען. באלעבאטים די װעלכער םאר רעגירוע

 צאלען גים זיכער חשבון אייגענעם איר אויף קען אליץ
 ױגיאן די װען ווארום בענעפים. ארבײטסלאזען קיין

 דאס, און םיםגלידער די םון נעמעז דאך עס זי םוז צאלט,
 T*־ איז צינקיז ברודער ניט מיינט פארשטעי׳ען, פיר װי

 פוז ױגיאן די אז גלויבן, וואם ברידער, אנדערע די ניט
 n אויב םיםגלידער. ארבײטסלאזע אירע םאר זארגען
 פחען זי וועם פאנד ארבײטסלאזן אן אײנםירן װעם ױניאן

םיטגלידער. אירע אויף שטייער g ארויפלייגען
 אר־ אירע באזארגען ניט קען ױניאן די אויב נאר

 זי וױםיל זיי פאר דאך ױ זארגט מיטגלידער, בייםסלאזע
 ױניאן דער םון לאקאלס פארשידענל דאך האבען קען.

 צו צוױיםען, א אדער אוםן איין אויף םיטלען. אגגענוםען
 געטגל איז עס םיםגלידער. ארבײטסלאזע זײערע העלםען

 00 ,22 ,35 לאקאלס די דערםאנעו דא װעלען םיר װען
 דערי־ איז עם אײנציקע. די נים זײנען זײ אוץ .117 אזץ

 גאג־ אין זארגם ױניאן די אז זאגען, צו אונרעכם אן בער
םיםגלידער. ארבײטסלאזע אירע םאר נים צען

 ױניאנם די אז װערען, םערקטgב דערבײ אויך זאל און
 גד־ א דורכםירדז זאל רעגירונג די אז געטאן, םיל האבען

 אר־ סך א און םאחיכערונג ארבײטסלאזען רועגען זעץ
 «ם װאס פאחיכערוגג, די איצם שױן קריגען בײטסלאזע

זײ. קוםם

בין די און פליג די
לא-פאגםןין) (לגיגו

 4לײכסע « װינפזעלע א אץ פדילינג, אום סאד, אין
 פײכטען g שםענגעלע דינעם g אױןן איז

 װיגענדיג, זיף
g פליג 

I גןךןןסעז
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1צײ צו צײפ ון Tnצביון פון

דורכ* האט וואם כיגערס, חשאהן ר.
 ארבײםסלאזע פח ציילוע די געםירט

 זײנען עם אז אויםגעםונען האם און
אםערי־ אין ארבייםסלאזע םער םאראן

הא־ פעסיםיםטען גרעםטע די וױ קע
 גראד איז טרעםען, פראבירט בען

 איצ־ די אז גלויבם, ער געשטיפט. אפטיפיםטיש גאגץ
 קור־ אין גאר וועט עס, רופם פען וי ״רעסעסיע״, םיגע
 ער גוט• צוריק װערען װעם עס און פארשװינדען צען
 םארשװינ־ ניט זאל רעםעםיע די אז זארג, אײן בלויז האט
 םים װערען נים זאל עס און פלוצים צו און שנעל צו דען

 פיינט ער אומגעזונד. איז ״צו״ וואם וױיל גום, צו םאל א
 אדויסרוםען קען פראספעדיטי פלוציטדיגע א אז נעפליך,

x און אינדוסםריע דער איז אונארדנונג אן ארן טופעל 
 צו גויטיג װי צוגעגריים דין ניט װעט םען וױיל קאמערץ,

פראסםעריםי. די באגעגענען
 ביגער׳ס םח זאגען: וױיבער די וױ דק, זאל נו,

 אננעמען שוין וועלען פיר און אויערען• גאטם אין פויל
 פלוצים־ א וואס אוםגאקװעםליכקײםעז, די גום םאר אםילו
 ברענגען• אוגז װעם פראםםעריםי םון צוריקקער דיגער

 זאר־ םען דארף אבעד דעתױיל קופען. נאר זאל זי אבי
 צו קען ״רעםעםיע״ די וואס דעם, וועגען אזוי ניט גען

 װערט זי וואם פער, םיל נאר פארשװינדען, פלוצים
 םיםן׳ קיין נים אםילו וױיזם און גרעםער און שטארקער

 אוגז דערצײלט אט םארשוױגדען. צו בדעח האם זי אז
 חודש אין אז לעיבאר, אװ םעקרעטערי פױרקינס, םיס

 ארבייםם* םויזענד 300 גײע צוגעקופען זיינען דעצעםבער
 וועכענטליך חודש דעםזעלביגען אין איז עס אז און לאזע

 דאלער םיליאן 16 צו גאהענט םיט געווארען אויםגעצאלם
נאוועםבער. חודש אין װי ארבײטס־לוין ײײניגער
 םאר בױרא װאשינגסאנער דער םון ציםער די לוים

 דעצעםבער חודש דעם אין זײנען סםאםיםטיק ארבײםער
 ארבײםסלאזע״ םער טויזעגד 765 ארום געװען 1937 פון
.1936 יאר אין חודש דעםזעלביגען אין יױ

 דעיצו פרייליך• נים גאר זיין צו אוים קוקם דאס
 װינ־ וױיםערדיגע די אין אז זינען, אין האבען מען דארף
 נאך ווערעז ארבײטםלאזע םון צאל די װעט חדשים טער

 אין אפילו פאל דער געוואױנליך איז דאס װי גדעסער,
צײםען. נארפאלע
 דער װעגען ציםער פינקםליכע קײן גיט האבען פיר

 איג* דער םון פיםגלידער די צװישען ארבייטסלאזיגקײט
 אר* דער װעגען ציםערען פיגקטליכע וױיל םערנעשאנעל,

 גים איבערהױפט זײנעז אפעריקע אין בייםםלאזיגקײט
 נאר אוםגעםער. בלױז זיינען ציפערען אלע פאראן.

 דעפארםםענם סםאםיםטישען דעם פון ציםער די לוים
 אונ־ פון צאל די דערגרײכט אינטערנעשאנעל דער ®ון

 אז הײםט, עס םויזענד. 125 ערך אן ארבײטסלאזע זערע
 אינ* דער םון םיםגלידערשאפט דער םץ העלפט א נםעם

 איז דאם ארבײםסלאזיגקײם. םמ ליידט טערנעשאנעל
ציםער. םריילעכע קײן ניט זעהר

 ווען םרײליכער, אויםקוקעז ציםער די וועט אפשר נאר
 אז הײםם, עם זײט. אנדער דער םון נעםען איר וועט *ען

 אונ־ םץ פראצענט 50 קנאפע אז דערציילען, צו אנשטאם
 דער־ םיר װעלען ארבייטסלאז איז םיטגלידערשאפט זער

ארבייםען. פראצענם 50 איבער אז צײלען,
 נים אונםערשײד קײן עס איז רעזולטאט אין נאר

 פאקם, דער ציםער. די נעםט םען זיים װעלכער פון
 גע* נים ווערם גרױם זעהר איז ארבײםםלאזיגקיים די אז

 גי־ םר. םון םרײםם די בלויז בלײבם עם צנדערם.
 םארשװינ־ קירצליך גאנץ װעם רעםעסיע די m מדס,

■17י

 פרעזיחננם דער םרײסם. g גאך פאראן את עס »ח
 אן געםאכם האם קארפארײשאן סםיל ײנײםעד דער פון

 *לע־ געװארען אויםגעארבײם דעען עם אז ןרקלערונג,
 אםשר און דאלער פיליאן 80 יאר דעם אויםצוגעבען גער
ח צו םער נאד  מאשינען די און פאבריקען די םאדעתיזי
 אז באםערקם, אױך דערבײ האם ער קאםפאניע. זײן פון
 און אינדוסםריע שםאל דער אין בעםערונג א זיך זעהם מ
בעםערוסג װײסערע א אויף םיםגים םאראן דינען ןיס אז

 עם וױ גום אזױ נים דאך אבער ײעם,1 גוטע איז דאס
 עדױנײט די מאס דאלער. םיליאן 80 די אוים. זעהם
n דעם אױסגעבען װעם רײשאןקארפא טסיל r םא־ צו 

 בא־ א שאפען געוױם װעם םאבריקען איהרע דערניזירען
 אבעד ארבײסער, םױזענדער פאר ארבײט פאס דײםעגדע

קאםפא־ שםאל די װאם דאלערם׳ םיליאנען די *ט װןגלן

 דיערע פאדערניזירען צו אויםצוגעבעז זיך גרייםען ניעם
 גרויס םים גערעדם ארבײםער שםאל די האבעז פאבריקען,

 םון קאנווענשאן אפגעהאלםענער לאגג נים דער אויף זארג
 אוועק־ וועם םאדעתיזירונג די אם וױיל ױניאן, דיער

 ארבײטער. טויזענדער צענדליגער בײ ארבײם די נעםען
קאמפאניעם. שםאל די ביי באשעםטיגם איצם זײנעז וואס

 רעכם א זייגען אפעריקע אין פאבריקען שטאל די
 טעכ־ דער םון אנטװיקלונג דער פון אפגעשםאנען ביםעל

 די און םאשינען נייע די ניט האבען די םמ םך א גיק.
 לעצםע די אין האם םעכניק די וואס שםעלץ־אוױועגס,

 איינריכ־ די וואם דעם, צוליב איז דאס געשאפען. יארען
 און םיל זעהר קאםםען שטאל־פאבריקעז די םון טונגען

 בע־ אמ נייע די אויף בײםען ניט אפם אזוי זײ קען םען
 קאסם שםעלץ־אויװען א געשאםען. װערען וואם םערע׳

 פא־ אנדערע און וואלץ־פאשין א אזוי און פארפעגען א
 איז אינדוסםריע שםאל די האם אבער איצם שינען.

 דער םון אגםװיקלונג די אניאגען גענומען זיך אםעריקע
 זיך יאר עטליכע לזןצםע די אין האם זי וואם טעכניק,
 נײע די אבער פארנאכלעםיגען. צו געצוואונגעז געפילם

 פארשפארען װעלען איינריכםונגען נייע די און םאשינען
 ווענײ באשעםםיגען דארםען װעם םען ארבייט. סך א

 ארבײ* װיפיל באשםיםם ניט נאך איז עס ארבײטער. גער
 די פמ גאם אין ווערעז ארויםגעװארםען װעלען עם םער
 שטאל־םאברי־ די אין אייגריכטונגען און מאשינעז נייע
 די פון קאגװעגשאן דערםאגםער דער אויף אבער ?ען,

 זײז װעם צאל די אז גערעדס, םען האם שםאל־ארבײםער
טויזענד. הונדערט איבער

םיליא־ די װעלען זײם, איין םח אויב אז הייסם, עס
 אויםגע־ וועלען שםאל־קאםפ^ניעם די וואם דאלערס, גען
 ארמים געבען םאבריקען, זייערע םאדערגיזירען צו גען
 עםליכע נעקסםע די םאר ארבייטער צאל באדייםנדער א צו

 ארבייםער םער םך א שפעטער אבער זײ וועלען חדשים,
ארבײםסלאז. פאכן

 האפנונגען גוטע די צושםערען ניס לאםיר אבער
 אפ־ רעםעםיע די נאר זאל דערוױיל. אונז גים םען וואם

 דעם אפכאפען קענען זאל םען אח ויײל א אויף םרעםען
 אר־ זיין וועט עם אז און וױילע. א אויף כאטש אםעם
 םאברי־ אויסאמאביל די אין שםאל־פאבריקען, די אין כײם
 אױך וועלען אינדוםםריען גרויסע אנדערע די אין און קען
 ארבײם. האבען דרעספאכער די און קלאוקםאכער די

 געבונדען. און געםלאכםען אנדערע דאם םים איז איינס
קויםען. צו וואם םים האבען נאר פענשעןדארסעז די

 דער וועגען אםםיםיסםיש אזוי זיינען אלע נים נאר
 קאםיםע די אז זאגם, פען בעסערוגג. אנקוםענדיגער

 לא• םהאמאם — ארבייט און אינדוםםריע םינאנץ, פח
 דזשענעראל דער םון יאנג אוען שותף- מארגאנ׳ס םאנט,

 — א. אי. םי. דער םון לואים חשאן און עלעקטריק
 אים האט הויז, ווייסען אין רוזװעלם׳ן באזוכט האט וואם

 ווע־ באםראכם נים קען לאגע איצטיגע די אז ערקלערם,
 אז נאר״ .רעםעםיע״, איבערגעהענדיגע באלד א פאר רען
 םען װעלכער געגען דעפרעםיע הארםנעקיגע א איז עם

 באשםים־ א לוים קאמן^ פלאגםעסיגען א אנםירען דארף
פראגראם• םער

 עס װאם באשםיםט איבערגעגעבעז נים ווערט עם
 ווערט אזויפיל קאםיםע• דער םון רײד די געװען זײנען

 םץ םיםגלידער די און דערצײלם. ניט גאר אײגענטליך
 דערציילט. גארנישט אויך איצם ביז האבען קאמיטע דער

 רעפארטערם צײםונגם די עםענםליך. ניט ווײניגםטענם
 ווער־ עםליכע געקהאגען בלומ לואיס׳ן חשאהן םח האבעז
 צו קאאפערירען פראבירען ארביים און קאפיםאל אז םער,

 םעג־ איבערהױפט איז עס אויב קריזים, דעם פארםרײבען
 צוױ־ קאאפעראציע א צוגעלײגס, דערבײ ער האם ליך,
 קײן גאנצען אין װי אזײ נאר ארבײט. אח קאפיםאל שען

 מענ־ עםליכע װען גאד בפרם האלםען, ניט ם«ן קען םודות
 קאםיטע די אז םען, חײם םוד, דעם האלםעז דארפען שעז
 אז פרעזידענם׳ דעם םים אײגצוטענה׳ן באםים זיך האם
 ער וױ ערנםםער, םך א נעםען לאגע ■איצםיגע די זאל ער

 אנגענו־ דארםעז עס אז אדן יראבירם איצם בח עם האס
 די באזײםיגען. צו איר םיםלעז גרינדליכע װערען מען

 ער װאס פרעזידענם דעם געזאגט נים אבער האם קאםיםע
 קא־ די אננעמזמ. זאל ער םיםלען װעלכע און םאז זאל

 דער אז אנצוחערעניש, אן געגעבען אבער אים האט םיםע
 רעדם מען װאם װעגען ארייזעז, פארקלעגערען צו םיםעל
 שאיעז םער ברעסנען װעם רעגירתגם־קרײזען, אין איצם

ויײל שאדעז׳ ברענגם אלײז רײדעז דאס שױן נוצען. יױ
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 וחנלצז פרייזען אז ווארםענדיג קויםען׳ אויף הערם םען
 פױײ־ די אראפזעצען זאל םען ורען און ווערעז• ביליגער

 אויך פראבירעז םעז וועם םראדוקםען און םחורה פון זען
 װזנס עם און ארבייםם־לױן םיז פריחען די אראפזעצען

 TB? די ארכייםער. די םים םראבעל אנםאנגען זיך
 דעם אנצוהערעגיש אן געגעבען האבען אויך זאל פיםע

 דער פון געםאכם װערם וואם אנגריף, דער אז פרעזידענם,
 גי• אױן העלפם קאםפאניעם גחיסע די אויף רעגירונג

קריזיס. דעם םארםרייבעז צו
 רזז־ געגעבען נים האם קאפיטע די גום, אמ קירץ

 אבער טאן, זאל ער וואם עצות באשטימםע קײן וועלס׳ן
 עד װאם אנצוהערענישען, קלארע געגעבען אים האט זי

 איבערגעגעמז, אויך דערבײ װערם עם םאן. נים זאל
 בלױז האבען קאנםערענץ דער םון צײם גאגצע די אז

 איז רוזוועלם און קאםיםע דער םון םיטגלידער די גערעדם
געהערם. און געזעםען

 םיס קאנםערירם אויך האט רוזוועלם פרעזידענם
 אםעריקא־ פון געװען איז ערשםע די קאמיםעס. אנדערע

 זײבאן פיטגלידער אירע צוױשעז גרוים־קאפיםאל. נער
 ■ענ־ דער םון םשעסםער״ װי בערען אזעלכע געװען

 דזשענעראל םון סלאאן, ;קאםפאניע אייזענבאן םילוױיניע
 דצר םון נאר םטיל. נעשאגעל םון װיר, און םאטארס
 װאם דערגעהן, װעגיגער נאך געקענס םען האם קאםיםע
 דער אויף פארגעקוםען איז רוזװעלם׳ן און איר צוױשען

 אונז פון ״אלע אז ערקלערט, האם םלאאן קאנםערענץ.
 בעסער איצם םארשםעהען םיר אז איינשםיםיג, זיינען
 אויף האם װיר םר. אמ פראבלעםען״. צוױיטענם דעם
 געענםפצרם, רעפארםערם צײםונגם די םון פראגעז אלע

בערמױדא. אין םארם ער אז
 רוזוזעל■ פרעזידענם האט קאנפערענץ אנדער אן

 אד«ד קאיךקאפיםאל׳ פון קאםיםע א םים אראנזשירם
געוואוינליך. עס רוםט מען ווי םיםעל־קלאס,

רוזוועלם׳ן. צו םענות םך g האם טיםעל־קלאם דער
 רוז־ געהאלםען סך א האט םיםעל־קלאם, דער ער,

ם האט רחװעלט, ער, אבער פרעזידענם, ווערען וועלם׳ן  דן
 דעד זיך. צו קוםען געהאלםעז װעגיג גאנץ םיטעל־קלאם
 עסם קאפיםאל גרוים אז אלץ, נאך שרייט פיםעל־קלאס

 גע־ זיך האם עם װען אח לעבעדיגערהיים. אויף אים
 האי פראספעריםי ביםעל א ווײלע א אויף באװיזען האם

 עד זיד. םאר פארכאפם גאנצען אין קאםיטאל גרוים עס
שאמן זיך און םראפיםען גרעםטע די געםאכט האם  אנגע
מן בלויז האט אבער קאפיטאל קלייץ גאלד. םיט  געקלי

ניט. אויך דאם םאל א און טיש םוץ ברעקלעך די
תא■ טעגות׳ םך g האט קאםיםאל קליין אױב נאר

 רוזוועלפ׳ן םארצושלאגען פראגראם קײן גיט אבער עפ
 איגטיגצז דעם םון לאנד דאס ארויםצישלעפען אזוי װי

 געוזא־ קלוג ניט איז רחוועלט װי סונקם און קריזיס.
 װע■ קאפיטאל״ גרויס םים זיינע קאנםערענצען די םון דען
 קלײן םון קאנםערענצען די פון װערען קלוג ניט אויך ער
 צװישצז וועג םיםען אין פארען װיל .רוזװעלם פיטאל.gק

 פארש מען װען אבער קאםיםאל, קליק אץ פיםאלgק גרוים
 םאר«ן וואם די םים אן זיך מען שםויסם װעג םיטען אין
 ווערצן דערמאנט םאקע דארף דא אח זײםעו• ביידע פץ
 אדוױי־ ״ביזנעם דעם םיט הויז וױיםען אין קאגםערענץ די

 1933 אין געװארען ארגאניזירט איז וואם קאונםיל״, זארי
 קאםוירם. אװ סעקרעםערי פון איניציאםיװע דער אויף
 זײ פון 49 אוץ םיםגלידער 56 םון באשטייט קאונםיל דער

 זײ הויז. וױיםען אין קאנםערענץ דער צו געקומעז זײנען
 א צו ביז םארט װאם םראגראם, א םיט געקוטען זײגען

 אי־ װערם עס װי לוים און װעג םיםען אין םאס גרויםער
 זיד קאםיםע דער אט םיט רוזוועלט האט בערגעגעבען׳

אנדערע. אלע םים װי בעםער צוגויםגערעדט
■רא־ םען װאס׳ נים נאך םען וױים פארלויפיג נאר

 צו טערעזgמ זיך איידער אבער םרעפען. בלויז בירט
 *m וואם הערען און אפווארםעז בעםער שוין איז םרעםען

 רח* אז נעםליך, םאחיכערם םען זאגען. וועט וועלם
לשון. םים ארויםצוקוםען םעג די זיך קלייבט וועלט V**

 גצ־ האם רחװעלם םרעזידענם וואס צייט דער איז
 װע• צו פטור װי הויז וױיםען אין קאגםערענצען האלםען

 וחד קאםיםע םענאם די האט ״רעסעםיע״, דער פון רען
 םארשי־ אויםגעהערם רעליף און ארבייםםלאזיגקײט גען

 גןף אונז צו איז רעסעםיע די ׳אזױ וױ םײנונגען, דענע
קוםען•

 ריזױרװ םעדעראל דער םת םשערםאן עקעלם׳ םר.
 רעםעםיע. די אז מיינונג, די ארויםגעזאגט האט באארד,

 פון םאל שארפען אזא אין אױםגעדריקט זיד האם װאס
 נאװעט־ און אוגוסם חדשים די צווישען פראדוקציע דער
 אױס־ איז וואס גאנוס דעם אין װארצלען אירע האם בער,

 .1936 אין װעםעראנעז םלחםה די צו געווארעז געצאלט
ד אײסגעצאלם איז װאם געלד, סוםע גרױםע די אט  מ

אינפלאניע געלד א געשאפען האם באנוםעס די אין תארען
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 איז סמאוקער דעם אין שםועס ,־נזער
o אין פאפולער שטארק געווארען p 

הא־ עס זיך, פארשטעהט און, וואגאן,
מיר, אז קלאנגען, פארשםריים זיך בען
 שיער שיער, זיך האבעז שמועסער, די

צושלאגען. גיט
 גאנץ א ארויםגערוםען האם דאס

 און פאסאזשירען׳ םילע גאר פון נײגעריגקײם באזונדעדע
מיט זײ  האט סמאוקער. דעם אנגעםילט זיך האבען'

 שמועם, געוועהנליכען א שםועם, א םון נאםירליך שוין
 אנ־ םאקע׳ האם מען זײן. געקענם ניט רייד קיץ גאר

 דער־ זיך אנגעהויבען שסועם, דעם מים אנצוגעהן שםאם
 באקאנט זיינען װעלכע אייניגע, מעשות, אלערליי מהלען
 שמועםער די סםארים״. ״דױרםי נאמען דעם אונםער

 געבענדיג צוגאגגען, ביםלאכוױת זיך זיינען געכטען סון
 שטונדע׳ שפעטער א אין זיך צונױםצוקומען וואונק א זיך

שלאםען. געהם עולם דער װען
מיר, ווען בײגאכם׳ עלף ארום געװען שוין איז עס

 װידער זיך זײנעז נאכט, פאריגער פון שםועסער אלע די
צוגויפגעקומעז.

 מיט םול געװען צײטונגעז די זײנען טאג יענעם אין
 סיםי קעגזעם אין םארד־קאזאקען די וואם פײט, דעם

 אם און סי־־אי־א־םטרייקער. די געגען אנגעםירט האבעז
 די שמועם. דער אסגעהויבען זיך האט דעס גמגען
norm אזעלכע׳ װירקליך איז סארד הענרי דעם אט פון 

 פשום איז ער פארנושםעלען. זיד שװער גאר איז יואס
 דער מים שםעלעז זיך קען על אז םייגענדיג נמװגע׳
תנג געגעז ביליאנען זײנע r® ננאכט  געזעץ• און רעגי
 באשטעםיגונג זײז געקראגען האם װאגנער־געזעץ דעד

 זײ[ אין געזעץ דער קאורט. םופרים סאםע דעם יורך
 דאם וױ זאך, אנדער קײן נים מײגט אײנפאכקיים גאנצער

 ארבײטעד זײנע שםערען נימ טאר ארבײטם־געבער קײן
n ער דאם, נאר גיט יוגיאז• א אין ויך ארגאניזירעז 

no געזעץ דער איצם איז דאס אגערקענען. אױך איהר 
 ער דאגעגעז• זיך שטעלט אוץ מאת־ קוםט לאנד. #ון

 ארבײטער יענע אמוזאגען מוט םחיערמען דעם האט
 מעמבערם זײן צו נאר פארדעכםיגם ער װעלכע זײנע.

 אר־ די שםערען צו חוצפה די האם iy ױניאן. א פוץ
ן בײטער  בלוט־ אײן בים יתיא[. א אין ארגאניזירעז זי

 און עקשנות, דין דורך פאראורזאכם שױן ער האט באד
of קײן ניםא גאר וױרקליד איז :םראגע די זיך שםעלט 

ryryi פאר ? געזעץ־םארברעכער חתפה׳דיגען אזא פאר 
 מים ארום זי געזזם װארום ? רעגירונג די שוױיגט מאם

 די אײן נים דען זעחם ? *ירליד־טאנירליך אזוי איחם
ח• אז רעגיתגג׳  םארד, א צו נאכגעביגקײם םין אזא ח

 דיםקרעדי־ אםת״גענגסםערישע, זײנען םעטאדען װעסעס
 אםערי־ גאנצער דער פון אויגעז די *יז ויד n םירט

 אלםער םון שױן דאך איז וועלכע באסעלקערוגג. ר9קאנ
 פאר־ רייכען דעם פאר אז טײנונג, דער ®ון פרפאהרוע

.yyiyi קײן ניט גילט ברעכער
 איחר וױ געפערליך, אזױ גארגיט איז עם גו, —
 גלױבען״ אלעם שױן קען םען אז םײנט, איהר טאכס•

opt , אםשר ? צייסוסנען די אין באריכםעם ווערם עם 
opyoyi o טארד אז אס«, גאומיט oy איז^ p געזױסע

 זיך האס דאס •רײזען. די ארויסגעםריבען האט oy און
 פאבוײקאנ־ די .1937 םוץ םרילימ געםילםאי[ ארקשס
ifo אײנגע־ זיך האכען אונסערנעסער פארשידענע און 

 װע־ פרײזען די אז רעכעגענדיג סטאק, גרױםען א שאסט
שטײג  גע־ שיעטער האם דאס אוץ גאדהעמר ען לק

 אײנ־ האם םען פאלען. זאל •ראדוקגיע די אז וזידקם,
ל י מ י ן  רעגירועם די האס דעחנוגאך ןאגעגרײם. •
 די פארקלענערען און רעליף די שגײדען ^ננעסאגגען

̂אזאא איז עס ®רבייםס־יראיעקםעז.  צונויפגעקו• ןאופ ױף
m רײ די פון ארבי^זםלאזע צאל פארגרעסערטע א■ 

9opt די װאס צאל, באדײטעגדע א און אונטערגעממגען 
 •ראיעקטען. בײטסאר אירע פיז סגעזאגסא האס רנגירמג

 פאראור־ האס און געסאלען מסילא איז קױף*קראסט די
 .עיוקצדאסר דער פון טאא וױיסץרען א ס

 מײ־ זײן לױט אז ערקלערמ׳ opt װאלאם סןקרעטעדי
uu, עס װאס ם,9ד ווליג געקוסען איז רעסעסיע די אז 

 09 איז ■ראדוקםעז סארס פון ■דייזען די ן9*ל891 ז״מן
 פאר פארםער די פרן קויפקראפס זץ געסאלן דןרסיס •יז
p ז9סראדדקט די i ר וינחםטרין. ון

סײטמען אנדערע ארויסגעזאגם האכלן ן9כאנקיר די

י»נאװםקי ש. ®ון

 יוגיאן״לײם. זײנעז זיי וױיל דעדםאר, נאר ארבײםער
 א איז דאם אז ערקלערם, אלייז פארד, װעניגסםעגס,

 פראפאגאנ־ און ארגאנײזערם םי־אײא די וואם בלבול,
 ערקלערט, ר9 לויט איהם. אויף אויס םראכםען דיםטען
 ארבײטער זיינע םון מעהרצאהל גרויסע די גארגיט וױלען

 די איז עם ניט, מעהר ױגיאן. א אין ארגאניזירט ױין
 און ארגאניזירען. גוואלד סים זיי װיל וועלכע סי־אײא,

 םאר־ קיץ גארנים םארד דאך איז אזוי״ איז דאם אויב
 זיינע מיט איץ זיך שטעלט ער םארקערם, ברעכער.
 אר־ אמעריקאנער דעם פון פרייהײם דער םאר מיליאנען
בײטער.

 םארד־אדוואקאם. אונזער ר9ווײט טעגה׳ם גאר,
 גאנצען אין םאקע האנדעלם םארד אז אננעמען, לאמיר
 איהם וױיל דערפאיר, גים און וואגנער־געזעץ, דעם געגען

 םרייהײט- אמעריקאנער די טייער און ליב אזוי איז
 קומענדיגער דער אין זעהט ר9 ווייל גאד טראדיציעס,

 און פארדינםםעז. גרויסע זיינע פאר געםאר א ױניאן
 םעקטאריס, 9זיינ אין מאכם זיין םאר אםשר, מעהר, נאך

 זיך לט9שם ער ניצט.9אומבאגר וױרקליד איז לכע9וי
 שאפען 9וועלכ די׳ םון םרײהייט ד9ד פאר נים איין אלזא
 םאר נאר רייכםום, אונגעהײערען גאנצעז זיין איהם םאר
 וואס מאכט׳ דיקטאטארישער שרעקליכער אײגעגער זיין
 ן9גרוים דין םון פונדאמענם 9םאם ם9ד םאר האלם ער
 אזא אין טאן רעגירוגג די זאל 9וואס־זש איז יפאלג.9

 זי ? פארד א םון רשאפט9געגנ <־9ר9ביט אזא םון םאל
 םאבריקען. 9זײנ 9אל ז9צושלים ײעלעז׳ זאל זי ז9װ קען,

תגג9י די אז ׳יא  רואינירען. איהם זי ן9ק ן9וועל זאל גי
 טrבאש איצט ביז איהם האט זי װי גוט אזוי פונקט

 נש90 ר9רײכםט דער ן9י9װ צו גליכקיים9מ ר9י אין
 אבער, לט.9װ ר9גאנצ דער אין אםשר און ריקא9אמ איז

 אװעק־ ן9צװאוגג9ג זײן דאך זי ם9װ איהם, נדיג9רואיניר
 רײ9אם פון ר9םייל ן9מיליאנ פון ברויט די ן9מ9צונ
 די ן9ר909פארגר צוי םײנט״ דאס ר,9ארבײט ר9קאנ

 — מיליאן 9טליכ9 גאד מים 9ארבײטסלאז מיליאנען
 ם9 הט,9םארשם איהר טאן? 09 זי םאר ,09 זי ז9ק

 שנײ־ ן9אדימ אן פריזאן אין ארײנצחעצען לײכם איז
 ■אר א ן909נ צו רלויבם9 זיד האם ר9לכ9וו ל,9ר9י

 דאס מי ן.9ד״ות יאר א אױםקלינעז פאר ר9ניג9וי נם90
*,u דער םון ז9צײם 9גוס די אין ■אסירם האט  ר9אב •
 ארבייםס־ אזא םים אויסצוםירען אונמעגליך איז דאם

 ן9נג9ח מעגשעז ז9םיליאנ װעםעז םון פארד״ וױ ר939ג
 הר9ז 09 איז אודאי ירגםד- ר9גליג9ם י9זײ איז אם

 ז9זאל ז9םיליאנ פון םױם און ז9ב9ל י9ד אז ריג״9םתי
 ם9װ איהר און ׳ן9נש9מ אײן סח מאכם ר9י אין זײן

 אזא אז ,tftp ט9ײ איהר װען גערעכם׳ זײן אפשר
 ר9גינ אםת־דעמאקראםישע. אן זיץ נים ן9ק ארדנונג

 רעז9םינםם 09י ®ון צײםעז די אן אונז 09 רמאנם9ד
 מא-9ד״ ר9װערם די 9מאדנ קלינגעז עס און םעאדאליזנ^

 םעאדאל, אזא םון ז9לי* די ®ח און.םרײחײט״ ״9קראםי
 ־9ר די און •9לאג די אמ דאס ר9אב פארד. הענרי וױ

תנג ם פאל אזא אין קען גי אתי  ר*9אונם זיך װי םאן, ג
געז»9<

 נם9ירעױד נאר ,9אנדער וױדער םאבריקאנםעז די און
 לײ״ אװ פעדערײשאן אמעריקעז ר9ד םון גרק׳ וױליאם

 ־9ס9ר ר9י םח ז9אורזאכ די געזוכם ר9װענײ האט באר,
 ־9טארג ר9ריב9י האם ר9 איר. םאר רםואח די נאר ,9סי

 םאר־ :םאז דארף גירוגג9ר די opt •ראגראם א שלאגעז
מז ר שמן אױפ׳ן ניט ר9אב ארבײטס־צײם די קי  פון ח

 די רעז9ס9םארגר ;ר9ארבײם די סון פארדיגסםעז די
 אױסבדייםדן ;גירונג9ר ר9ד פון ארבײםען עםענםליכע

 פאר־ אח רעז909אויסב ;חײזעד־ ז9בײ פוץ פחעראם די
 ר9י פמ וראגראם פארױמממגג 9םזמיאל די רעז9ם9גר
גירתס9ר

םײגונ־ סך א רט9אויםגעה opt 9קאסים סענאס די
 ־9J זיד איצם דארף זי אז זאגם, זי אח צות9 םך א איז געז

י צײט ז9פ  און םארדײעז צו צוח9 און םײנומעז 9אל י
מז, זי ט9ײ ס*לם9ד ך T9& ג9מ דענקט. זי װאם זן  ח

 די װארסעז געדולדיג ז9נ9? 09 נאד װארםען. ריבעד
opt מ9ג1סא םאר׳ז זארגען גים ז9דארפ  opt טאג, ן9ד
ב9זאל א  1* ניט כח קײן ר9ם חאבעז מאס די, tp« י9ז

? ז9װארם
כם.9של םאקע עס איז

 • אויס־ האט — ? אונטערגעבען זיך גאר, אזוי —
 צו צוגעקומען מאל דאם איז װעלכע פרוי, א געשריען

 ס,1פש דאך םײנט דאם שמועםער? פון קרית אונזער
 זאלעז געזעצען און אויםליתען זיד זאל נג1רעגיר די אז

 סארד? הענרי א פון גונסםען צו װערען אםגעשאםם
אנארכיע. אמת׳ע כאאס, דאך מײנט דאס

 נם*־9 וױיםערער דער צו איבער געה איך איידער
 ,9דעבאם אינטערעםאנטער זעהר דער אם פון װיקלונג

 איבער־ דא איך װיל מיינונג, מיץ לױט װעגיגםטענם,
 ,9דעבאטאנטק אוגזער װעגען װערטער פאר א אין געבען

 )נס9ערשם איהר. םון דערםארען שפעטער האב איך װי
 פון מעהר. אביסעל ניט אויב װעניגעה נים זי רויכערט

 םמאוקינג־ אונזער צו געהערם האם opt מאנסביל, יעדען
 9לכ9י1 קאמוניסטקע, א זי איז צװייטענס. סוירקעל;

 די איז אמעריקא םאר לײזמג אײנציגע די אז האלט,
 אמעריקא, אין עטען*םארבאנד11סא םון נג1אייגםיר

 א זי איז דריםענם, ;רוםלאנד אין עס האבען מיר װי
 9עםליכ די אויף םארם און דרעםמײקערין, גוטע זעהר

 דא- דעם מיט אנדזשעלעם לאס נאך ר*מאגאטען9ינם1ו
 ־9םאדג דעם געניסען 1צ רשטענם,9 צװעק: פעלטען

 צװײ־ אוץ׳ זיז׳ קאליםארניער ר9בארימם דער םון ניגען
 ן9ק זי opt ארבײט, גיםעל א םינען9ג 1צ םאקע םענם,

יארק. 1ני אין קריגען מאמענטאן ניט
 ן909אויםטר גיט ן9ק גיתנג9ר די אז ,o:p איהר

 זי ריםpו ענערגיע׳ גאנצער איהר מים םארד׳ז ן9ג9ג
T9P ליײ־עז, צו מענשען םיליאנעז ברצנ^לז דער&יט 
p אית. גים ה9ז איך אבער ר,9נג1ד. אדן גױם  onptל 

 קטא-9סאײ־ם אלע מען9רנ9איב נים גלײך גיחנג9ר די
 אזױ, און זיי׳ איבער הבית ל9ב ר9י ווערען ן1א רים

 אםילו ן9םארליר ן9דארס ניט ז9לp ר9ארבייט די אז
 ז9ר9גרעם שיל א ז9קריג 9?טא אױ ארבײט. םאג אייז

געקראגען? אמם ביז ן9האב זײ ױי !ױידזש,
— אונמעגליך, איז דאם אז ׳T5ip אםשר 09ײ איחר

 — באגײסםעתנג, גרױס מים דם9י9ג ר9ױים1 זי האס
 ז9סיר1אױסצ T9npt9i גליך9מ דאס איז cmpi ר9אב
 ;פארדס קיץ הר9מ ניםא זיעמ דארם ? תםלאנד אין

 <9rtpt מים׳ן ם9קארעגי9אױםג זײ ן9מ האם דארם
 ק־9® 9אל איבער באלעבאס י9י םאלק דאס איז דארם

 תםײ ז9גא» ם9י ר9איב ן,9םינ מילעז, 9אל םאריס׳
 םאז9ג נעז9? נים 09 לp װאמם to — רײכםום, ן9ש

 אזא זײן 09 ז9ק װעז אח ? אםעריקא אין דא, ז9ר911
 אח סארד 09 איז איצם ? איצם גראד װי הכשר״ שעת

 פח זעץ9ג דעם םאלגען נים ז9װיל 9עלכ11 ׳ן9גלײכ זיק
אנ1רע די 09 זײ ן9זײנ אלזא לאנד, צי  no רען,9^

מ9ר די ן901ק דאד  איז 09 ר9ײ זײ״ ז9חײז אוץ גית
ר.9שטארק י9ײ אח ר9לם9

 םים םעז9ז9ג ז9זײג ר9עס1שס ריגע9איב 9י9אתז
 צו אויסגעזעהן האס 09 .9פארגאפם װי םיילער׳ אםענע

 אמ בען,9ל זייער אין נג1רראש9איב 9סט9גר די זײן
 אין שטילקײט 9םים א רשם9ה9ג האם 9װײל א פאר

סםאױןינג־חנ^
 ירס9סיט־םםאױן 9י9אתז פח ר9אײנ האם נדליך9

 ר9שמװ^ גאנץ זיך פאועײגען ר.9פארם א דוקא אח
 גאנץ ן9רײד ן9יב1ה9אגג האס »ת ליילקע׳ זית םיט
לאך.9יאם

 םיס פרױ. 9ליג ביסעלע, א ײד אײלס איהר —
 קזר ר,9ריקאנ9אם םיר. •9פראג ר9י פמ לײזתג ר9אײ
 09י פון בײשפיל קײן מען9נ גים ן9װעל אץ גים [91

 נקם9ד איהר opt דאס, איז אםשר סאױעםעז־פארבאנד.
r יד1רוסלא םאר גום אזױ איז עם אז ip פאר כם9של 

 איז םאלק א 1צ םאלק א לאנד, א צו לאנד א אהעריקא.
 זעטשול־ — קתם װי באםראכם, דאן איץ גלײד• ױם

 opt תסלאנד אין פארגלייך. אײער איז 09 — דיגט
 יג*19װ אזױ, רעװאלמי^ די געטאכס פאלק דאס דאד

01900. oip אתז. איאר u, פאלק דאס opt א own 
ffsps ts 09 .9רעידאלמי א opt אפצושאפןן כם9ר א 

 ביז דריקם9ג איהם האכען 9לכ9ײ <9Pn9i 9אלם אלע
 אפצושאםעז כם9ר א opt 09 נײע• באשאפען אח דאן<

 I אױף איחר ״סעןרססא »ח ארדטמ, 9אלם 9גאע די
1 ripר א ר.9ײp tyלnרענס• א אלץ אױף האט 9גי 

 לP ריקא9אם אק תנגירמג די אז װיל̂נ ר9אנ איחר
 פארבחר א רען9װ לp זי אז ;9רעװאלמי א ז9מאכ

מ כעריז »  ית םו ם9י אויף געחח, מנלמז ם9י ג
שכלי י•׳[1א 09 זיד לעגט זדדיסנױרם. זי ײעלכזװ

 י mntryi אויםגעשסיגעז, opt ר9פארם דער
י0 װילם׳ איחר ל:9שםייד א םים לם9ר91 איז ׳9ײײל
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ip נ*9אט*אייג11פרי םון געזעץ דעם געגען פארברעכען 
p האט ער װעלכען םום, ^ a^ הם. הם, !באשיצען צו 
 םען ,אימפיטשט״. םאג זעלבען דעם איהם לטpו מען

p מען אויב פארגרעכער. אלס ערקלערט הם א לטpו lלם 
p םארדס די און געשאסען. גלייך ניט איהם lלםען 

 ניין, זיגער. גרעסטע די אלס ארױםגעקומען דאן ערשט
 אייך קען עס געדאנק מאדנער א פאר opt םרױ, ליבע

 קען עם ערגסט? םאקע עם מײנם איהר אייגפאלען!
ױי[. יט1 דאך

 ענם־ 1צ גרייט ען1געו איז דרעםמײקערין אונזער
 ארגו־ פשוטע גאנץ זיינע אויף םארמער דעם פערען

 םיט־ דער ארײנגעםישם זיך האם דא אבער םענטען.
״91 און <־דעל,9ב דיגען19ר911י־1גר דער מיט סמאוקער

cap:
 opt דעם, אחוץ םרוי. ליבע ׳9ױילt א רםpו —

 אייך לאמיר שכן׳ ליבען אונזער םון געהערט האט איהר
 אזױ פאלק חסישען דעם טאקע איז םרעגען: עםעם

 דעם איבערגענומען האט ר9 װי נאכדעם איצם, גוט
 אין דא, מיר אז נטום,9אייג ױירטשאםטליכען גאגצען

 די ? מוםר א אראפנעמען זיך קענען זאלען אמעריקא,
 9לכ911 די׳ יםער1א מענשען, צאהל גרעסטע די מערםםע,
 די ן־פארבאנד9סאװעם אין ן9לימ־ רודער, ביין שטעהען

ט ביםערםטע p םיר opt ;מי i^ אםעריקא אין דא 
n ״גארבעדזש״. אלס ארויס ^ p i תם״ אין מענשען די 
 מענשען מאכל; בעסטען ם9ד אלם באםראכט לאנד

ט געהען ר o זײ הלט90 עס ׳יז1גל און נאקעם ם1אר ^ p 
 דאך איז לוקםום ביםעל א [to !ױםװענדיגסטע, סאמע

 פאײ״ א אין ארבײםער ערגםםער דער אפגערעדם•
 גוטער א װיפיל מעהר מ*נ איץ 1אי םארדינט פעקטארי

 — מאנאט, א אין םארדינט ״שלאגלער״ א ר,9ארביים
 אט אםעריקאגער, אונז, נדירט9רעקאמ אמ איהר קוםט

 זץ?9 גן א אלס נד9על אמ יט11 םמ צושטאנד ם9ל
opt אייך? מים מעהר דער איז 

י o ר9אב ׳ p אג־ םון האב איך אלעס. יט1 נאד איז 
u p אז צוגעגעבן, אייך o p םאלק o p ן9נומ9רג9איב 
o p 9 אמ סלאנד1ר אין רײכטום גאנצען o p09 איז י 

*o r ר9אב ר.9אייגענםים זײן באס.9באל זײן o p איז

o ליגען. א דאד p םאלק o p נס9אייג דיז גארנים 
 בינ־ א הערשט אלעמען אץ אלץ איבער סלאנד.1ר אין

o קאמוגיסםען. זיך םען1ר װעלכע מענשען׳ םעל p 
 דער קינםטלער, דער םויער, דער ארבײםער, דער םאלק,

 גאנצע דאס דעה. מינדסטע די ים1 האבען שרייבער
 קליקע. דער אם ביי םארשקלאםט איז פאלק רוסישע

 רוס״ אין םטרייק א םון געהערט אמאל דען איהר האם
o לאנד? p זא־ ארבײטער די אז געהערם, דען איהר 

 װי אדעד גרויס ױי באשםימען, און פארזאמלען זיך לען
o דינען די ? וױידזשעס זייערע דין זאלען עס קליין ip 
 מענשען װי טאג יעדען לייענט איהר שקלאפען. אלע

 די זיי, אז דין, זאל צענדליגע. די אין געשאסען װערען
 זיינען געפײגיגםע, אץ פארשיקטע דערשאסענע,* אלע

 אט אז זיך, דערמאנט אבער םארברעכער. שרעקליכע
 *P 9לכ9י1 די, געװעז עם זײנען פארברעכער אלע די

 גיב איז רוםלאנד. אין לוציעpרעו די געמאכם בען
p אלע די אם אדער ברירד■: א אײך איך y ^ p ty i• 

 ־91 וױ אנדערש װען9ג ים1 גאר קײנמאל ױינען ערען1
 ־pרעו גאנצע די איז דערםאר און סארברעכער, מײנע
 ױינען זיי אדער ;םארברעכען גרויסער א געװען לוציע

 ארדנוגג, נײע די נאר מענשען, פיינע גוםע. געװען אלע
opt סאװעטעז־םארבאנד. אין איצם עקזיסטירט o p זײ 

 איך םרעג טו פארברעכער. ידערליכע1ש םאר געמאכט
 א רp זאגען שבל ביםעל א מיט מעגש א קען וױ אייד,

? ארדגונג םין אזא פאר Dipt גוט
o 9דעבאט דער פון ציים גאגצער דער אין p 
 איך װעמען דער, רס,9מיט־סמאוק אונזערע םח אײגער

o p סיפישען אלס עס1שמ ערשטען דעם אין דערמאנט 
 לױל־ זיץ געפיפקעט שטיל, גאנץ זעסען9ג רעאקציאגער׳

געשמײכעלט. סארקאסםיש אנן קע
*91 יט1 שוץ זיך ל9צירק אוגזער םוץ ר91איי האם

o אח לטעזpריקlצ קע:ט p ארױםגעפאדערט איהם:
— oyn opt ,u ר ה y אי ip,] ר9ליב שכן?

 ר9אב ציים. 9גאנצ די לם9שםייכ איהר זעהע[, םיר
pגע [9לםpו םיר tמיס איהר מייגם ױאם װיסע[, לם 

ל.9שמײכ אייער
— u, אייד איד ל9ײ םיך׳ ם19םר איהר אז y ip•]

יב1א כם.9ר91 איז 9גיםםק1קאם אתזער אז מיץ, איך

ױ לט׳ס91רחו מים האלט איהר  איהר אױג ל״;9די ,ג
pאיהר אױב ;סי־אי״א דער מים לם p,7זי די אז לט 

 איהר אױב ;ט1כטי9גאר אח !עזעצליך זייגע[ ססרייקס
 אתיפ־ זיך וײלען ר9ארבײט די ,it אופ[ דער אז דענקט,

 — [׳909ל אנצע[1 ר9נז1א אי[ םיהרונג דער אויף צװינגע[
o אז ^p איהר אױב p רעכם׳ אח וט1 איז אלץ p] 
 שפע־ אדער פריהער כם.9ער1 קאמוניסםקע אונזער איז

o צו םיהרע[ עס no םער p ש^נד, לבע[9ז  ר9לכ911 צו
 לם9עם1 אײך טע[־סארבאנד.9סאװ אי[ איצט הערשט

 סאװע״ אי[ שםאנד1צ ער1בלוטי שוידערליכער דער גיט
ם דעם םארדאמם אןהר טען״פארבאגד;  — ס^ליניז

 איד ביי^ ע[1זא אױך מוז אלן^ ט1זא עס ווער אבער
 דיק־ א !וערע[ צו ניט מיינט לט9רוזװ אז צעעבען, װעל

 יב1א ניס, ױיס1 איך אבער, אמעריקא. אי[ טאטאר
v אדער לעני[ y p o אי[ עהאס1 האבען סםאלין ר9אד 

 די פו[ יק1לא סאמע די כװגד- 9ביח דאזמע די 1אנפאנ
o !עדאנקע[ און טאסען p דער״ .1דערצ !עטדיבע[ זײ 

 ־9אמ אין אז מילט, איהר אויג .1מײנונ מיי[ לױם םאר,
 סאװעטעז־תס־ אי[ װי ױיט1 אזוי קומע[ ניט זאל ריקא
jp !עמאכט no לאגד, y tt גײ גאנצע[ דעם 1צ סוף א 
ר־ דער דיעל• ע ^נ  ־91 דעם םארשוועכט opt עזעץ,1ו
p ip סוםרים־ דער כאםש םרײהייס, ר9פערזענליכ םץ 

 אפגעשאםם no ברכד״ זיץ [909191 איהם האט קאורט
 אח הר90 אלץ no o’opo אויף רעסט דאס װערען.

 םם91קיי אר1 איז oy אץ [,9ר9ײ 01פארםעסטי םעהר
poy רױס1 װי ׳ניט p  oyזײ[ ל pר o p  .o’opo 
 םיז קײם1היילי די סאשםיםמ• [9ל911 ױט קיינער םאר

 9גאנ א סיט װערען סאסאנס no ם1נם91פריװאס״אײ
p אז אזױ ,oopp סאזונדערער  oyים1 ם9קיע אר1 ל 

yiyp] ]אוים׳[ ?וםע p ip y i םס9אייג אװע?צונעמען 
 אירגךנד ®ץ אדזװ־ פארד א «ץ זײ[ oy סעג ם.1אייגענם

 איהר oytt רשםp] 9 אס םענשע[. אנדערע[ [9לס9װ
y op  ]yiyp] 9191 םענות] o p, 09 װאס ootp ר  מ

 m* פאר אסעד איר זײגט סאװעםען־פארסאנד. אי[
o 1צ [yotp איהר ono ל,9די גױ לט׳ם9װ p 9לב9ז] 
מנד,1צ  סאוימםמ״מר־ אי[ טrא רשם9ד. ר9װעלכ ש

[ oyn אח באגד; p ]1צ חרםה ם9שפ 1צ זײן שױ 
פ אויף (עלום ״ )11 ז

 *עםענט, אץ אײזען,שטאל און ציגעל
 װענט, שטײנערנע םון שטאק אױןז שטאק

 דעכער און יאף איכןןר שטאט פץ אענטער אין
חעכער אץ חױך

 כלן^ק פץ װמקעל בײם שאפ םיץ זיף חױכט
a n שםאק. נײנצענטן

 םאכריק. קליידעד א ם׳איז
 «ורי^ און אחץ םעריכ, «ו מזרח םץ

 װעגט, אץ םענסטער נעכען
 חענפ; ארכײפהןר יאגן םאשינען רײען

 גאם׳ פץ אונטען, םץ און
ח&ם• ארױן* קוקט קנאח, ארױןז קורןט

ײתי א אאזיס אן װײניג, פון םדפר אץ  קל
 רײנער• א קװעלכעל א חעלזער, דארשטמע פאר

 פארשט, קגאח קשיות, םרןןגט קנאח
ר תקא םארװאס ז אי י ו ל פז דעם שטילען פעגט ב חי א  ו

 — כרידמר־סאידא® ס׳איז
!*ו עםען חאם טײל א נאר װען

 !פארשמעלם םןןנםטער די טירעןי אױף שלעםער חײמ*
 װענט, שםײנןןרנע מ גרעבןןר און גרעכער מאכט

 ;אחער דערגרײכעז גימ גאפ םץ שפױסןן זאל
 כריק דעם אעשמערען מאשמען םון דױש זאל

ק... דעם און אוגז צװישען לי ^ א ?נ
 םאשמען םץ װאלד דער שעח כאד שעח

 שפמען, די וױ םיר, און קלײחןר. ײד פוו שפײט
אנז א ױעכען ערטער, די וד געשםידט  — קי
 ®אגץ ריטחםי״עז אץ װיגען ײף ?ערפערם

 גלאם פנים׳קר ®ון אויגען טױזעגטער אץ
גאס••• דקר פון אדויןי קנאח שלײדקרען

 twjrn די מאפט טײכ טירען! אוןו שלטסער חײנגט א,
חעגפי• שגײדערשע שטעדען ניט זאל זאף קיץ

ט װילען םייר גאם׳ פון די חןןרען ני
עד וױ זןמ ים1 װילןןן םיר ם׳  כלאם פני

קנאה• פוץ פיילען ארױןז שיסען
! איז אײגןןר דער אײנןןפ, פאר כלויז ארט אונז ך  אי

ד׳ ®מ גיכער םאפען אר1 ארכעט  גי
 מער״ פון םןןרער פאכען נאר ארכײט

אר ןןקױסטירט אוגז פאר . און נאדעד די נ ר.. ע ש
ט מג  פאחאטעלט, םעגםטןןר די סױרען, אויןו שלעםער חי

אנ חײגטיגען פאר ר איז מ  װעל®. אמזער שאפ חן
ט, זםחען םיר ט חערען ני ם דעם גי  געװײז׳ חכר׳
ײ[..• שטײעז םיר קײנןןנ^ גים קענען םיר  אל
 חאם פון כליקען שגאח, פון כליקען אץ

«מ קוקען ױןי גאפ• דער אר
שײעז די סארגײט, טאנ רסר  שטיל׳ םא

ט און ס׳&אטטרמ ײניג  *ארעדגעםיחל דקר פ
 כעס׳ אין קנאח זייץ חכר, ארכײטןןר פוץ
ץ ץ פאראװײטלונ^ — לעפען זי  חאס׳ און שגאח זי

װײטיקט ץ ס׳ ץ שטערט און לײפ םי  רו םי
ט אן פילט און פרײןן םײן סם םי
ײן חכר, # ם קוק חכר! מ  םיר «1אוי ני

ך שגאח. פול אױגן םים  דיר. פאר זיף שעם אי
רפו, פרײנג* װאס לעכען דאס פלױז שילמ  חן

— דו און איף אז
*, וױ פעםקר גאעגט, פון נעענגנקר  גו

ײגען לײב, אײן פץ לײכ  — כלוט א
ען, קאפ זאל מ פ ע  פאדקלעםט, חארץ ג
ט ױן אױפכאחאלטעז ײף ם הן רי  מ

ץ - םיר כרױט םי ען פ ע
 ־ פעמעג®, און שטאל אײזען, און ודנעל
מן שטײגערנע פון שטאק אויןי שטאק  װענ

ײ• חעפער, און חױף  דיר« «ן װ
ײ ר... פארשלאסענע ךי דופר, םיר, מוחל ז םוי
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פארטײ? פארמער־לײבאר א האבען דא מיר וועלען
אונז, ביי אז מעגליכקייט, א סאראן יז

 זאל שםאאםען, םאראייניגםע די אין
 םארמער־לײבאר א םארמירען זיך

מאס־ נאציאנאלען א אױף פארטיי
 וועלכע אױף יע, אויב און ? שטאב

? גרוםעז װעלכע מיט יסח־ות?
מיר, ווען צײט א געווען איז עס

 וזוץ ענםפער אײן בלױז געהאט האבעז סאציאליסםען,
 מעגליך. גיט זייגען פאראייגיגונגען קיעע נײן. דעם
 גע־ זימ אין קלײן־אייגעגםימער א איז פארמער דער

 עקאנאמישע זיינע רעאקציאנערער. א איז דאנקעגגאנג
 צילען די צו געגענזײט אין זיינען צילען פאליםישע און
 אימער וועט םויער דער קלאם. ארבײםער דעם ®ץ

 דער םאר אץ פרױואם־אייגענםום דין פאר קעמפען
 קלאס ארבייטער דער אייגענםום. פרױואט םון סיםטעם

ארדנונג. סאציאליםםישע א פאר —
םאציאליס־ די געצוואונגען אבער האם לעבען דאם

 מען פיינוגג. די גראד, געוויםען א ביז בײםען, צו טען
 מים קלאם׳ ארבײםער דער אז ארומגעזען, זיך האם
 קעפםען צו ביכולת זיין נים וועם כחות׳ אייגענע זײנע

 םעםם־איינגע־ זיינע אלע און גרוים־קאפיםאל געגען
 זיך האם מען ;איגסםיטוציעם פאליםישע פונדעוועטע
 אוים ניצט קלאם קאפיטאליםםישער דער אז ארומגעזעז,

 קאמף איז ביזנעם״מאן קלײנעם דעם אמ פויער דעם
ם — קורצעז אין ארבײםער; די געגעז א ה ען  זיד מ

 סעדת, ביםעדען א געמאכם האם סען אז אדדמגלזלץ,
 גרינגשעצונג מים,אזא באצױגען זיד האט םען ױאם

יויער. דעם צו
פריװאם״אײגענםום. סאר םאקע איז םארםער דער

 אבער סאציאליזם, םון געגגער א אויר אםשר איז ער
agr דער אי םארםער, דער אי ביידע׳ װעלכע אױף װעג א םאציאליזם, ביז װעג לאנגע אזא דא נאד דאד אמ 

 גאנץ א נאד האנט אין האנם געהן קעגען ארבײטער׳
 םאר־ כחות ביידע די זיד זאלעז םא מהלד• מייטען

 געגען אונםערדריקער, געםײנזאמע זײער געגען איעיגעו
#דוים־קאפיטאל.

 שוין זײנען שםאאםעז, סאחדיניגםע די ידן
 די צונױםפארען םארזוכען אײניגע געװארען געמאכם

 צױ — ארבייםער די און פארמערם די — קלאםען צזוײ
 ארגא־ נאציאנאלע געמײנזאמע א באשאםען און ממען׳

 גאר נאך דעם םון פארלױםיג אבער איז עם ניזאציע.
 אזא אז נים, נאך םײנט דאס אבער ארויסגעקומעז. נים

 אױך איצם ביז האבען מיר ניםא. איז םעגליכקײם
 נאציאנאלען א אויף יארםײ ארבײםעד קײן ניט נאך

 אפהענגיג. נים דאך אונז מאכם דאם אבער סאסשםאב.
m פאר־ דער םאר באדעז אלגעםײנער אן דא יא איו עם 

 אוגז וױיזם פארמערם, און ארבײטע^ די םון אײגיגונג
 אר־ פארמער*לײבאר די װאו םינעסאםא. דײטליד גאנץ

סםײם. גאנצען דעם הענם אירע אין האלם גאניזאציע
 םינעםאםא, שםאאם דעם אין מעגליד איז עם אױב
 פאחדיניגםע די פאר זײן אונמעגלין• עם זאל יןרװאם

 אינםערעסאנם: מער נאד איז װאם און ? שםאאםעז
 באשםעהם מינעסאםא אין פארםײ לײבאר פארמער די

 קײן נימ פארם־אײגענםיםער. אמ שסאם־ארבייםער «ז
לוין׳־ארבײסער. סארס

? זאגדערבאר נים עס איז
 צוי צוקוקען נעהענםעד זיד װעלען פיר װעז נייז.

ם  באפעלקערוגג, פארםערשער דער pa צדזאפענשםעל דן
 אזיי האם אוםשםענדען די אונםער אז זעז, םיר ומלען
 װאר־ װעם עס און פינעםאםא אק פארקוםען געפוזס

שםאאםעז. איבעריגע די אין פארקוםען אדוי איײיליד
 צוםײלם איז פארםער אפעדיקאנער קלאס דעד

עז אסליכע אײף תי  גאזונדער א האס זײ «מ יעדע איו ג
ק  צודײ אבער זײ םאראײניגען עס םצנג צןשםיאנאן

 זײער צו צוגעבמדען זײנען אלע זײ װאם דאם :זאכעז
 זײ, וואס דאס און ערד׳ שטיקעל זײעד אײגןנםוס״

jrn* גרױסע אויף זײגען אלע, ספעס
ז ע י ײ ג י  םענלנםס, ײגענטימעד,לאגד-א :גצזזײ י

לױן־אדבײםער. אדן שעדטראפצדס
»t עז די «ז ייייי חי  ו»- זיד «יר ייעלעז ג

 גלױבעז עול» אתזעו־ וױיל לעעער, אכיסעל שסעלצן
י י ז ס י פ ז י « ר, י  rat םענענםם די כאקאנס: װעניג •

xrrywmfnrr די
לנןןו פארםער, דער עס איז מאנאנט 9 פאר־ װן

T ר ,גיס אגדל וייעעז 9 ע ט מג  לאנד א בײ עם ד
ד ס׳ םיס דעדאאד באצןלט ן ל דגן קןז

1 "Wטייל ן םים *אצאלט rv ודאס ■ראדוקסאץ, די

ראביגאוױטש ש. פון

 האם װ. ז. א. װייץ קאח» קאטעז, :אױף ברײנגם ער
 נויםיגע אלע די קויםען צו וואס םים םענענם דער

 די גאארבייטען צו אױף האבען דארף םען וואם זאכען.
 לאנד. בלױז אייגענטיפער בײם ער דינגם לאנז־, שטיקעל

 ביים ער דינגט דאן ארים, איז טענענט דער אבער ווען
 אץ אױך. םכשירים נויטיגע אלע לאנד־אייגענטיםער

 :אזוי איז אפצאלעז פיט׳ן ? אפצאלען םים׳ן איז וואס
 ער באצאלם ניט, טענענט דער האם געלט קיין וױ אזוי
 םראדוקםען די םון םײל א פים לאנד־אייגענםיםער דעם
 דער אץ אים. בײ געדונגען האם ער וואם אלץ פאר

 געהט װאם טײל״ דער אז איז, געווײנליך רעזולטאם
 פראצע גאנצע די איז לאנד־אײגענםיםעה צום איבער

סענענט. דעם פון
 נאר גארנישם, בלײבט םענעגם, דעם אים, נאר גיט

 אי שולדיג, נאך ער בלײבם פאלען מערסםע די אין
 גראםער־ די אי םםארס׳ די אי לאנד־אייגענטיסער, דעם
 פון מען רײםם זײטען אלע םוץ ווארים װ. אז. א. אים
 העכסםע די אלץ פאר אים ביי נעפט פען הויט• די אים

פרײזעז.
 — מען רופם םענענטס אומגליקליכע די אם

-----------------------------------------------ט.צדפאקרשצר
 טענענםס־שערקראפערם פראצענם גרעסםער דער

 געגענדען׳ די אין באזונדערם סאום, דער אין זין געפינט
 אזוײ דעם אין קאםאן־סעלדער, די זיך געפינען עם חאו

 בײ־ צום םיסיסיפי, אין *קאםען־בעלם״. געתפענעם
 ירא־ 695 ביז שערקראפערם די דערגרײכען שפיל,
אוגגלױבליך. מפש שיעקליד, לעבען זײ צענם.

 קאלדװעל, ערםקין .האט צוריק. צוױי יאר א םיט
 יארק ״נױ דער אין ארםיקלען, סעריע א אין באשריבען

 די לעבען עם וועלכע איז אוםשםענדען. די פאםם״׳
 האבען ארםיקלען די דזשארדזשיע. םת שערקראפערס

אםעריקע. אויפגעשוידערם
צורעדען. װאס ניםא שױן דא איז בילדינג װעגעז

 די אין צוביסלאז־ נאד געהען װײסע די סון קינדער די
 אנבא־ ױאם חורביו^ װי אױס קוקען װעלכע סקולס׳
 םילע אמ נעגערם. די שערקראפערס, שווארצע די לאנגט

 די סקולס. אין גאתיט געהען קינדער זײערע םון
 106 — גרײכט נעגערם די םיז לערער א םץ שכירות
יאר. א סלנם 93 םים דאלער
גרעס־ דער נים אױב גרױםער, א לעבט אזױ אם

אפעריקע. אין םארפערם אמעריקאנער די פמ םײל םער
 װעסםערן דער איז אמ ארקאנסא איסטעח איז
 אץ ארגאניזירם שערקראפערם די זיך האבען םענעסי

די נאםען דעם אונםער ױניאז א  םענענט םאיםעח .
 ביםער זעהר אבער זײ האבען יתיאן״. פארםערס

 עוקר זײ האבען פלאנםאםארס די דעם. פאר באצאלם
 אמעפאלען געװער םים זײנעז זײ געװען. השודש מױ

 צו־ צובראכעז, שערקראפערם, די םמ םיטינגען די אײף
 ארײנגע־ איז הענט זײערע אונםער נאר װאם שםאכען
 פאר־ צו געצװאונגען מען האם אנפירער די סאלען;

 ארױםגע־ מען האם םענענםם די קאתםרי. די לאזען
 און געשמיסען געשלאגען, הײזער, זײערע םון װארפעז

 יוניאן זײער פיז נאםירליה לינםשען. צו געסםראשעט
ם איז ען•װארגע גאתי

גע• ײד פארטײ ארבײטער אפעריקאנער אן וואלם
 םענענםם־ די םים )זײ גױם מיגלזפאדאי קצנמ

? שערקראםערס
 דערשלאגענער א את עס ניט. אז גלויבען מיר

 דער־ פארביםערם, איז ער עלעמענם. אונװיםענדער
 װײםער פלאנםאםארם. די געגען םפעציעל — צארענם

נים. השגות פאליםישע זײנע געהעז
? פ^רם־ארבײםער די םכח איז װאם און
 די קאםעגאריעס: צח׳ײ דא זײ םון זײנען עס
 װעלכע די און צײמצןרסעזא »יז בלויז עזסײרבא װעלכע
 דא זײגען ערשטע די םון ארבײםער. שםענזײגע זײנען

אן;מי צויײ ערן־ אז  אנדער־ או־ום — צזדײםע ך פון לי
םיליאן. האלבען
 עלע• צוקראכענער א זײנען רלוטײארבסצזאר די

j זײ זײנעז חײגם :מענם p דארםען זײ זײנען םארגען 
 םאב־ בײ ערגעץ צןטײאדנ זײ קעגען איבערפארנעז און

ד זײנעז זײ װעיס. מ ס זי  פאר קליידער פאר קײן ני
w אן w o t.

 גץ- אײגענםליד וואלטען ארבײטער שםענדיגע די
 םאראייניגתג דער אין ארײנפאסען ריכטיג זיד דארםט

 אבעד דינען די פראלעטאריער. רעגעלע דאד זײנען זײ
 באוואוסט. קלאםען ניט און אגטװיקעלט ניט פאליסיש

 שעפער די אין וױ ניט. מען ארבײט פעלדער׳ די אויף
 אײנציג־' אדער גרופקעס, קליינע אין גאר טאםען, אין

 םאראײניגםע די אין םארמם 967 593 די םון וױיז.
 ,646 האבעז ליין־ארבײטער, האלטען וועלכע שםאאטען׳

 ;ארבײטער איץ מיט בלויז באנוצט זיך סארמס 722
 בלויז מער; עטוואם אדער םינף מים — 41,323
מער. עטוואס אדער צען מיט — 11-410
 בעלײבתים זייערע אץ זײ צווישען באציהומען די

 צװישען שאפ־ארבייטער. די פון די וױ אגדערש זײנען
 םיז, א אויס זיו בילדעט ארבײטער דעם און פארמער

 זיד, דינגען זיי סביבה. פאטריארכאלע זאגעז׳ צו אזוי
 אמפערען די אז מעגליו, שכירות׳ די וועגען נאטירליך,

 אפגעמאכט, שוין איז עם נאר וױ אבער דעם, װעגען זיך
 אר־ מים׳ז פאניע־בראטיע שוין באלעבאס דער איז אזוי

 זעלבע די אין צוזאמען, אים מים ארבײם בײטער.
 מים מאכט און צוזאמען אים מיט עםט אוועראלס.

זיד באקלאגם ציים םרײער דער אין לחײם. א אים
דאליע, שלעכםע זײן אויף באלעבאם דער אים םאר
 סםארס, די אויף םראסםם, די אויף באגקירען׳ די אויף
 שאקעלם ארבייטער דער און אים, באראבעווען װאס

 אק איינשםימיג. אים מיט איז ער קאפ. מים׳ן צו
 זיך, גיסען אינםערעסען אדבײסלד׳ס דעם קדחנען:

באלעבאס. מיט׳ן צונויף פםיכאלאגיש זאגעז, צו אזױ
קיין נים טראגט ארבײטער דער װי פונקט און

אזוי באלעבאס, זיץ אייף האײעז זײן אין גיםערקײם
ר— ע ד  ער זאל סארוואם אץ אים. אויף באלעבאם ,
 נעםם ער וואםי- ? ארבייםער זײן מים אומצופרידען דת
 די מיט איר, זעט פארמעגען? דין צו דען אים בײ

 גאר שוין איז םיאװקעס אנדערע די סים און באנקירען
אנדערש״

 אגריקאלם־ אװ .בױרא דער םרן ציפערען פאר א
:באוױיזען דאם וועלען עקאנאמיקם״ שוראל

 פארםער דעם דיגען וועלכע מכשירים, אלע פאר
 80 םון אײעק אים בײ געהט םארם, זיץ אויף נױטיג

 פראצענםען םאר ;אויסגאבעז אלע םון םראצענם 75 ביז
 — םעקםעם פאר ; 20.5 ביז 125 פמ — חובות אויף

 12.1 צװישען לױךארבײט םאר אין 16.4 ביז 10.9 םון
פראצענט. 17.3 און

 דעם םון שונאים די דאם זײנען װער איז אלזא,
 ביז קעמפען צו בארייט איז ער װעמען געגען פארמער,

 גאנצן דינע אויס גים ער וועלכע אױף די. גאר?
 גאר ער האם ארבײםער צום געלט. םערהארעװעםע

ניט.
 ריכ־ דער זיינען סארמער־באלעבאםים גרופע די אט
 קען ארבײטער־פארםיי די װעמען מיט עלעמענם, טיגער

 צחאםען געהן קענען די :םארבינדונג א אין ארײנגעהן
 אײזענ־ די באנקירען, די םראםםם, די באקעמםען אײף

װ. אז. א. באנען
א איז עם  ארײנגעחן קעז ױעלכע גרופע, א נאד י

 מיליאז א איבער די זײנען דאס :פאראײניגונג דער אץ
 געדוגגענן קייז גארניט באנוצען וועלכע םארמערם,
 שםיק־ מים םארמערם, ארימע זײנען דאס ארבײטער.

 צוליב זיד ארויםארבײטען ניט קענען װעלכע עדד״ לאד
אױס. זיי זויגען ױעלכע פיאווקעם׳ אלע די

 «ן זאגען, צו אזוי םארםערם, גרופע א דא איז עס
י גרוים־קאםיםאל.  די און םארמם גרויסע האבען י

 ן הײםעלע, א םון באשםעהט זי מאשינערי. בעסטע
 געחען נאםירליך זי*, םויזענט. הונדערט פאר װאםערע

צעטעל. םמ ארוים

 םאראיי־ קענען ױעלכע .אישיום״, קאנקרעםע די
 גאנץ — זײנען ארבײםער, די אח םארםער די ניגען

 סאציאלים* דער סיז יראגראם מיניםום דער צו נאהענם
 װעלמ אץ סאדערוגגעז׳ זײנען דאס יארםײ; םישער

י פארמער די אי פאראינםערעסירט בלוטיג דיגעז עם  י
ארבײםער. די

יראג־ די םאקע דינען אונז קעז בײשפיל א פאר
 םינעסאטא• אין פארםײ לײבאר פארמער דער פון ראם

 זאג<!. צו אזױ דער״ םמ אנפאנג בײזם גלײך אםת,
 «נד דער אז גלזאגם, װערם ןאלצרעישקארדאאױט■וײ
 מ* יװצאטערקאאפ » איז אדגאניזאציע דער פוץ ציל

 םיייי אס שרעקעז• גיס זיך דארף םעז אבעד זללשאפם.
<•T« די װאם »ין אס מישערסיארקסט נים

)־
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אײנלײםמג
אמעריקע, םון ארבייטעד אידישע י

אי־ דער אין אוים זיך לעבען וואם
 נישם ליידער זיינען שפראד, דישער
 געשיכטע דער מיט באקאנט גענוג

 מיט און קלאם ארבײםער דעם םון
קאמםעו, היסטארישע געוױםע די

 ארבײטער אמעריקאנער דער וואס
לאנד. היגען אינ׳ם געםירט האם קלאס

 די אין איז, שפראך ענגלישער דער אין אויב
 לי־ היבשע גאנץ א געווארען געשאםען יארען, לעצטע

 אמעריקא־ דעם פון געשיכםע דער װעגען טעראטור
 אידישער דער אין אבער איז קלאס, ארבײםער נישען

 בוך, װערטםולער איין קײן נישטא לחלוטין שפראך
 ארביײ אידישע די אויםקלערען און באקענען זאל װאס
 קאמפעז, היסםארישע און בארימטע די װעגען םער
 צו *עםירם האט פראלעםאריאם אמעריקאנער דער װאם

 םארלײכ־ אץ לעבענם־באדינגונגעז די פארבעםערעז
ארבײטערשאםט. היגער דער פון לאגע די םערען

 היגע די וואס בראשורען, און ביכלאד עטליכע די
 די וועגעז ארויסגעגעבען, האבען קאמוניםטען אידישע
 אזוי זײנען קלאס, ארבײטער היגעז דעם םון קאמסען

 לויט געווארען צוגעשניםען און באארבײט צוגעםוצט,
 םאק- םארקריםלען זיי אז ליגיע״, ״גענעראל זײער
 אר־ אטעריקאנישען דעם פוץ געשיכםע אמוז׳ע די םיש

קלאם. כײסער
ארביי* אמעריקאנישען דעם םון געשיכטע די און

 טא־ דראמאםישע מים רייד אזױ דאן־ איז קלאם םער
קאמםען! גרױםע און מענטען

 אידישע היגע די אז װיכטיג, זעהר איז באזונדערם
 סמ געשיבטע דער מים באקענען זיד זאלעז ארבייטער

 די אין וױיל קלאס, ארבײםער אמעריקאנישען דעם
 הערשם םירער ארבייטער אידישע םילע פון מוזזות

 קלאם ארבײטער אמעריקאנער דער אז מיינונג, א נאך
 קאמםעז, רעװאלוציאנערע םירען צו םעהיג נישם איז
 גאםור דער סון איז ארבײטער אמעריקאנער דער אז
 ,טעא־ דאזיגע די אט געזעצמעסיגער. און רוהיגער א

 אב־ באםראכט מעז ווען צוקלאפם םולקאם ווערט ריע״
 ארבייםערשאסט היגער דער םון געשיכטע די יעקםױו

 קאםםעז עקאנאםישע די מיט זיך באקענט מען ווען און
געםירם., האבען ארבײםער היגע די ײאם

 פון בילד א איז גים וױםיל אויף געבען צו בדי
 ארבײ־ היגען דעם סח אנטװיקלונג געשיכטליכער דער
 םיר ײעלעז קאמםעז, העלךישע זײנע און קלאם םער
איבערגע• .גערעכטיגקײם״ דער םון שפאלםען די אויף

 אפע־ און פאתואלםען זאל רעגיתנג די :באשטעהם יאם
 אױל, שםאל״ — אינדוםםריעם םוגדאטזמטאלע די רירק

 — אײזעגבאנען מילען, גרעיױעלעווײטארס, מנקסיטיל,
 אבער ביזנעס־מאן קלײנעם דעם באנקען. גרויםע די און
 םעגען ער זאל אױך גאראנטירם, זייז אייגענטום דק זאל

 אויד פראםים• (ריזאגעיבל) בארעכםיגטען זיק מאכעז
 זײן באזיצען צו רעכט די האבען זאל םארמער דער

 גע־ וױ קריגען אמ אײגענםדם, דץ אלס לאנד שםיק
 אר״ אייד דעחנו ארבײט. דין פאר אפגעצאלם העדיג

 אוגםעתעמונגען. קאאפעראםױוע מער וואם גאניזירען
פראגראם. גאנצע די אײגעגטליד, איז, דאם, אס

 אזױ :אונםערשםרײכען צו וױנםיג איז עס און
 ווײםער, ניט אבער םאראייניגומ, די געהן קען יײם
 איצטיגער דער אין רעפארמען וױכטיגע נױטיגע אויף

 אר־ דעם פאר ניט אבער םיסםעם׳ קאפיטאליםםישער
 די װעלען דא םאציאליזם. םאר אידעאל, כײםער׳ם

 םאנאנדעדגעהן. סוזען זיך קלאםען סארשידענע צײײ
שוגאינ^ וױ מעגליך און

 זײן איז וואקער טשארלם באםצרקם ריכםיג גאנץ
די ארםיקעל  םינעםאטא״ אװ פארטײ סארםער־לעיבאד ,

 אומשטעגדעז, געדויםע ״...אונטער ״נײשאז״. דער אמ
 פארמער־ (א פארםײ אזא' קען געזען, האבען םיר װי

 א אױ װערעז סאתואנדעלם פארםײ) לעיבאר
 אמזד דער פאר װאםע פאליםישער שםארקער
 וױכ* אבער איז עם באװעגוגג. ארבײםער דיקאנער

 װערען געװאױגען זאלען באגרעגצוגגען אירע אז םיג,
 מען אז און םעגליכקײםעז, אירע וױ ערנםם אזוי פונקם

 קלאסען־צוזאםענשםעל״. איר װעגעז קלאר זײן זאל
ר. םים צונױף אויד זיד געהט שםאנדפונקם אתזער

אן א. םון עפס אז י

 פון געשיכםע דער אין מאמענטען דראמאטישע די בען
 דארף געדיינקען ווארים קלאם. ארבײטער היגעז דעם-
 םיר קענעז נעכםען פון דערפארונג דער פון אז מען,

 די םאר םאקםיק די צוצום^סען בעסער אזוי וױ לערנען
היינט. דעם םיז אויםגאבען

 קלאם ארבײטער «ן פזן אנטשטייאונג די
אמעריקע אין

 אין איז יארהונדערם טען18 םון אנהויב דעם גיז
 מיט פאבריקען גרויסע קיץ געווען נישם אמעריקע
 דע־ האם עם און אנםװיקלונג םעכנישע און מאשינען

 דעם אין קלאם ארבייער קיץ דין געקענם נישט ריבער
הײנט. עם פארשטייען פיר װי זין

 די אין אמעריקע קיץ אימיגראנםען ערשע די
 זיד האבעז יארהונדערט טען18 און םעז17 פון יארען

 אין לאנדווירםשאםם םים הויםטזעכליך באשעםםיגט
 קליי־ װי פראדוקטען נויםיגע אלע און קאלאניעם. די

 הא־ לעבעז צו אויף מיםלען נױםיגע אנדערע און דונג
 אױף אליץ זיך םאר אויםגעארבייט קאלאניסטען די בען

 ביםלאכווײז שטײגער. אלםמאדישען און םרימיטיװעז א
םעע די אויםגןןארבײם תאבען װאם די האבעז  פרא־ טי

 ארוים־ געזעלען און לערךאיעלאך צוגענומען דוקםעז,
 ארום אזױ איז עס און אדבײט דער אין די צוהעלםען

 זײנען עם װאו האנדווערקערײען, קלײנע אנםשטאנעז
 די אין ארבײםער עטליכע צו באשעםםיגט געווען

םאבריקלאך. האגדװערקערײ
 האנד־ קלימע די אין ארבײטער די םון לאגע די

 שױדערליכע, א געווען איז יארען יענע אין ווערקערײען
 האבעז צוריק, יאר 200 קנאפע םים ,1741 יאר אין און
 ערשםען דעם דורכגעםירט יארק נױ פץ בעקערם די

 בע־ געסאדערט האבען זײ װאו אמעריקע, איז םםרייק
 קרעפ• ״םאציאלע םײפאג׳ם (זעה באדימוגגען. םערע

).179 זײט אמעריקע, אין טען
 ארגאגיזירעז געטםען זיך האבען ארבײטער די

 געםערע זין־ פאר אויסצוקעםסען כדי סאסדינען, איז
 אר־ דרוקער די זײנען 1786 אין לעבענם־באדיגגונגען.

 די און סםרײק, אין ארױם םילאדעלםיא אין בײטער
 אמ• םינימום א װאד א דאלאר זעקם געםאדערם האבען

 ארױם םילאז־עלםיא אין םטאליארעס די זײנען 1791 אין
 באשלי־ .םיר אז דערקלערט, האבעז זײ און םםרײק אין
אויסצופאלגעןדעם עהרע םמ בוגד הײליגען א בײ םעז

 ״קא־ איז ארםיקעל אז זײגעם אין םאגעוועל׳ס. דזשי.
צי היםטארי״. רענם  לײבאר םארמער א םעגליך איז עם ,

 געדאנק: סאלגענדען דעם אױס ער דריקם פארםײ״.
 דער מים סאראײניגונג א פאר עלעםענם בעםםער ״דער

 זײנעז װעלבע םארמערס, די זײנעז פארסיי ארבײםער
 אםילו זײ זימעז יאר אין צײם געװיםע א און רײד׳ ים1

ם... רי  אעזענ־ די באגקירען, די פײגט האבען זײ א
 זײ אלגעםײן... אין ביזגעם גרויםע די און באנען
.םראםטם״ געגען געזעצען סאר זײנען . .

••

 חװיא־ אי אח פױער, דער אדער פארפער׳ דער
 נעםעז דאח• ער װען רעאקא^ער. אי לוציאנער,

 ער איז געבעז, דארף םען װען ;ערשטע דאם ער את
 בײ־ צום רעװאלוציע׳ רוםישער דער אץ צוױיסע. דאם

 װיכ* א געשפילט «ױער, חםישער דער ער, האס שפיל,
 ער און נעם׳ געזאגם אים צו האם פען ראלע. טיגע
 װעז געלאזעז• נאר זיד האם עם וױפיל גענוםען האט

 און אײסנעשטעלם, מער־װעניגער ױך האם ארדנוע די
 זאל ער אז פאדערען, אגגעהויבען אים בײ האט םען

 פון שונא ביםערםםער דער געװארען ער איז געבען,
ארדגוגג. נייער דער

אוםעטום׳ פדיעה דער פארמער, דער ער, איז אזױ
שםאאםעז• פאראײױגםע1 די אין אייד גאטירליד *

פױעדים׳ די אי גאך זײגעז לן^ד, אין אוגז בײ דא,
 צו איז נעםעז׳ פון פעריאז־ דעם אק ארבײםער׳ די אי
 — וױים גאנץ גאך איז ארדנונג םאציאליםםישער א

 צו ברענגעז קלאסלז בײדע די פון פאראײגיגוגג א קען
רעזולםאםען. וױכםיגע

 ארבייםסםאג אונזער זאל צוקונסם דער אין אז באשלום,
 זעקם ענדיגען זיד און אינדערםרי זעקס אנהויבען זיד

 ער־ ארבײט, פיז געשיכםע ״קאפאנם, (זעה פארנאכט״.
 שםעטער יאר עםליכע מים ).69 דים באנד, שםער
 באל״ אין ארבײםער פון סםרייקם פארגעקומעז זיעען

מאסאטשחעטם. אין און טימאר
 מזד די דערםונדען לאועל פרענםים האם 1814 אין
 גע־ םרייב א שםארק האם דאם וועב־שטולעץ. כאנישע

 פארגרע־ געוואלדיג און פראדוקציע טעקסטיל די םאן
 רױע וואל, (קאטאן), .בױמוואל םון געברויד דעם סערט

 איז שסאפען. רױע םעקסטיל איבעריגע די און זייד
 קאנ־ סםייםם ױנײטעד םון קאםיטע א האט 1816 אין

 סין אויםארבײטונג דער ״אין אז דערקלערט, גרעס
 הת־ ארום באשעפטיגם זײנען איגדוסטריע קלייחנר דער

 זײ־ םויזענם הוגדערם די םון מענשען. טויזענט דעדט
 זעקס טבאשעפטיג אינדוסםריע קליידער דער אין נען
 זעכצען אונטער קינדעד איץ םרויען טויזענט זעכציג און

אלם״. יאר
װא־ אונטעד באגריף שטיקעל א האבען צו כדי

 מד דעמאלם האבעז ארבײטער די באדינגונגעז סערע
____פאקםען• פאר א ברענגען מיר װעלעז ארבײם,

 פין געײעז איז 1816 יאר אין ארבײםם־טאג דער
 פינ־ געווארעז איז עס ביז דערםרי אין םיר גאך האלב

 ארבײטער.געיןראמז די האבען צײט דער דורך םםער.
 שעײ םערטעל דרײ און םרישםיק אױף שעה האלבע א

ס געװעז וימצז סצשוױ^ו די פיסא^ פאד  אײן אח
.,מאן * סענט םופציג מיט דאלאר

 מא־ די װאס איז כאראקםעריסםישע דאס אבער
 r« געהאלםעז האבען סאבריקאגםעז און נוםעקםשורערם

 הײד צו זײנען ווײדזשעס די ,אז זיד באקל^נעז אײז
 r* איז געזזאלםעז טאקע האבען פאבריקאנטען די און

 גצ־ אזױ אם ארבײםער. די םון שכיתת' די רעדדצירען
 פאגרא •רעזידענם דעמאלדיגער דער אז םיר, םינען
ע־ די מאס מאנופעקםשורערם די גראםולירם האם  איזג

 אדבײסאד די po שכירות די רעדוצירען צו לונגען
פראדוקםעז. הײמישע די זיכעחוז צו כדי

ל גרױסע א שױן םיר געפיגען 1820 יאו־ איז  מ
 איז באשעםםיגם זײנען ױאס אםעריקע אין ארבײםער

 אח אײזעז אינדוםסריע, שיפעז איגתםםריע, שיד דער
 *י*' אנדערע אין און דתקערײעז אינתםםריע״ שםאל

 םיר געםינעז 1525 יאר דעם ביז אבער דוםטריען.
 ארגאניזאציאס ארבײםער םעסםגעשםעלטע קײץ נישם

 -—------------ אםעריקע. איז
ײ דעד געװארען געעסענם איז 1825 איז מ חי  ע

 סאדבתדצז האס װאס קאנאל, אירי דער װאסער־װעג,
 איז (אזערע) םײך אירי דעם םיט םײד האדסאן דעם
 ®אד־ די אין איז שפעםער, יאר סינןי םים ,1830 אין

 עדשםנד דער געװארעז אויםגעבױם שםאטעז אײגיגםע
 די אם באךליניע. ערשםע די און דאםף־לאקאפאםיװ

 די לײכםער געםאכם חאבען וואם פאסירונגען, דאזיגע
 jstsv ארופיגע ךי po םראנםפארם p» קאםוניקאציעס

 װעג אוים׳ן אמעריקע געםאן שםוים א גװאלדיג האם
po זײנעז עם מעגליכקײםען. אעתסםריעלע גרױםע 
 י»9 װאו פאבריקןװ, ר9ס rat 9ר9גרעם נםשםאנעז9

 ארבײטער, הר9מ אלץ ז9וואר9ג ז9ארײגגעצויג זײנען
n רט9הונז־ םים וױ העכער ,1833 איז אח r ^ רי  גי

 הזד װאם ױניאנם, פאלגענדע די pe געדואר םיר ז9װער
 האס עס װאס פאראד, א אין אנםײל אז ז9געגום בעץ

n נײ איז יונחמם םרײד סענםראל די ארגאנתירם r: 
 בזר בוכבינחװ־, סםאליארעם, יוגקח, ל9םיפאגראםיק די

 »ח ר9היםלפאכ ר,9ארבײס פעבעל רס,9שנײד קערס,
קאםערם. שםײץ

 סענסדאל א ז9געײ באסםאן אין איז 1834 איז
 *נגןדזלז־ גיװוען ז9דינ ם9 וחוו קאונםיל, יעיאץ םדײד

עז םען מ ע ^ ימיאנם ז ז  יד9קר ,סאציאלע םײמאג׳ם (
).179 זײם ״,9ריק9אפ אין טען

 י9י 9יפלעאדילם אין ן9רשינ9 איז 1828 אק
 י9י װעלט. ר9ד אין זשורגאל םרייד־יונקך ערשםער
 י*ז P* ״,09«ר־ מרי .מעקעניק געהײסעז האם זשותאל

.1831 במ 1828 פון ן9ערשינ
ד9 די צוױשעו 9באם9ד א אז אויד גײם עס ס  מ

 ס9גר«נל9ג איז םףײד־יוניאן 9ערשם די צי ז9םיםט
עלאנד.9 איז י9אי 9וײק9אפ אין געודאחח

 י9שמ«אר די אז ריסםיש,9כאדאקס איז יבײ9ד
ק9ג דאס אױםגענוצם שםארק דעםאלם האבעז 90ײי
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 געגוג איז עם פראפאגאנדע. און אגיםאציע פאר דוארם
 ,rup 1828—1836 די אין ציים יעגער אין אז זאגעז, שװ

 םארשײדענע הונדערם ביז 76 םון ערשינען זײנען
 םאר זייםען זײערע געוױדםעם האבען וואם שריםםען

 האבעז ארבײםער די און אינםערעםעז ארבײםער די
 טעג־ צוױי אייגעגע זײערע געהאם אםילו דעםאלם פיױן
 ״דיי־ דער אוץ םעז״ ״דהי :צײםונגעז ארבײמער ליכע

םענטינעל״. לי
 מער־ אפגעבען, זיד םלעגעז יוניאנם דעםאלדיגע די

 אין םיםגלידער זײערע שםיצע געבען צו טםעגטײלם,
 סםרייקם. םון ציים א אין און קראנקהײם נוים, םון ציים

 צו געוועגדעם געװען איז אגיטאציע הויםט די אבער
 א אלס און ארבײטם־םאג, צעהן־שעה׳דיגען א קריגען

 דע־ דער האם אגיםאציע דאזיגער דער םון רעזולםאם
 אין סארגעשלאגען בורעז וואן פרעזידענם םאלםדיגער

 רע־ אלע םאר ארבײםס־םאג צען־שעה׳דיגען א קאגגרעס
 גע־ אנגענוםען איז װעלכער גירוסנס־אנגעשטעלםע,

זוארעז•
 בא־ עקאנאמישע יעדע אז כלל, אלטער אן איז עס
 אזוי אם אויםדרוק. םאליםישעז איר געםינען םת װעגונג
 די געווארעז געבוירען איז 1828 אין אז מיר, זעחען

 נא־ אונטער׳ן פארםיי, ארבײטער פאליםישע ערשטע
 די םילאדעלפיא. אין פארטי״ וואירקיעמענם ״די םען

 םים צעםעל אײגענעם אן ארויםגעשםעלט האם. סארםיי
 יארק, גױ אין אמטעז רעגירוגגם די םאר קאנדידאםען
 די שםעם. אנדערע אין און ראטשעםםער סילאדעלםיא,

 געװען, איז םארטיי ארבײטער דער םון םאדערונג חױפט
 ארבייםער די םעגליכקיים א געבעז זאל רעגירוע די אז

זיך. אנםװיקלעז און זיד בילדעז צו קינדער זײערע און
 פאר־ איז װאם מיםינג, ארבײםער גרױםעז א אויף
 גע־ אנגענומען איז ,1830 מערץ, םעז20 דעם גןקומען

רעזאלוציע: פאלגענדע די דוארען
 לעבען םון זאך צווײםע די *ז באשלאסען איז ״עס

בילדונג״. איז םרײהײם און
 זי־ ביז׳ן אז האבען, זינען אין מען דארף דערבײ

 האט קאפיםאליזם דער אײדער יארהוגדערם בעצענטען
 הער־ היגער דער האט אטעריקע אין אנםװיקעלט זיד

 די אז דעם, געגען געקעמםט שםארק קלאם שעגדער
אוים׳ן אםילו בילדונג קריגען זאלעז מאםעז ברײםע

 דאקוםענם, א ברייעען דא װעלען םיר םעסער. שםיץ
 געשרי־ האם װירחשיגיא פון בערקלי גאווערנאר וואם
 ער .1676 אין ענגלאנד אין רעגירוע דער צו בען

:םאלגם וױ שרייבם
 םרײע קײן ניט האבען מיר װאם גאט, דאנק ״איך

 זײ וועלען םיר אז האף, איך דרוקערײען. קײן איז שולעז
 גע־ האם וױםען יארען. הונדערטער םאר האבען נים

 דער אױף גאטלאזיגקײם און אומגעהארכזאםקײם בראכט
 פארשפרייט. זאכען בײדע האבען דרוקערײען װעלם.

 הים רעגירונג. בעםםע די געגען העצען דרוקערײען
 (זעה דרוקערייען״. םון און שולען םרײע םון גאט אונז

 געשיכםע״, אםעריקאגער דער אין קרעםםען ״סאציאלע
).48 זײם סײמאנם.

 זיך האט קאפיםאליזם דער ווען אבער, שפעםער
 ארביי־ די םון געםאדערם זיך האט עם און אנםװיקעלם

 כדי כילדונג, מאם געװיםע א פאבריקען די אין טער
 האם מאשיגען, די מים ארומצוגײן אזוי וױ װיםען צו

 םאדע־ די נאכגעבען געםחם קלאם הערשעגדער דער
שולען. םרײע םאר מאםען ברײטע די פון רונג

 פארםיי ארבייטער דעמאלםדיגע די איז 1831 איז
געשםארבען.

אמעריקע. אין קאפיטאליזם פון ױגענט די
 די אין קאפיטאליזם דער האט 1860 ביז 1830 םון

 אין ױגענם• בליעגדע זײן געהאם שםאטען פאראייניגטע
 צװייםע דאס געווען שםאםען םאראײניגטע די איז 1830
 דער םון אויםארבײםונג דער בנוגע ענגלאנד םון לאנד

 דרײ־םערטעל איז 1840 אין און אינדוםםריע, קאםאן
 פרא־ אינדוסטז־יע קאםען אמעריקאנער גאנצער דער םון

עעלאנד. גױ איז געווארעז דעירט
 ביז 1830 םון יארען די אין דינעז גלײבצייםיג

 דערםינדונגעז, גרויסע געווארען ארויםגעבראכט ,1860
 גאנצע די רעװאלוציאגיזירט בוכשטעבליד האבען וואס

 גענר מען האם ,1834 אין אינדוסםריע. אמעריקאנער
 אײזען; םון שמעלצונג דער םאר קוילען באנוצען מען
 רערען אלם נוצען גענומען אייזען מען האם 1831 אין
 אײםגע• םארם האם 1843 אין כויאוגנ; הײזער םאר אמ

 באלטימאר צװישעז ליניע םעלעגראף ערשטע די בוים
נױ גאשוא׳ אין איז 1847—1846 אין ;וואשיגגטאן און

מ ערשטע די געווארען געגרינדעם העםשייר ר  נו םי
 דעדפוגדען האו האם 1846 אין מאשיגען; פראדוצירען

 פונדא־ דער געװארעז איז װאם ניײמאשין, ערשטע די •
אינדוםטריע. קליידער דער פון מעגט

 1810 ®מ געשםיגעז איז אײזען םח פראדוקציע די
טאז• 821,200 אויף טאן 63,908 סח 1860 ביז

 איז אינדוסטריע קאםען דער סמ פראדוקאיע די
 אױןי פונם 166,000 פון 1860 ביז 1830 םיז געשםיגעז
פונט. 845,000
באשעפ־ געווען זײנען װאס ארבייםער צאהל די

 אויןי סחורות פראדוצירען װאם פאבריקען די אין טיגט
 גע־ 1820 אץ איז יאר א דאלאר 600 װי װייניגער ניט
 דעד- צאל זײער האם 1840 אין אין 349,000 ווען

 אױסגע־ צאל די איז I860 אין אמ ,791,000 גרייכם
 עלןי אץ הונדערם דרײ מיט מיליאן א אויף וואקסעז
ארבײטער. טויזענט
םאראײניג־ די אין זיך האם ציים זעלבער דער אין

 אײזענ־ אץ וועגען םון נעץ א פארשפתים שטאטען טע
 באגריף א געבען וועלען *יםערן פאלגענדע די באנען.

 די פאר װעגען די בלת־שנעלקײם א פאר וואם מיט
 1830 יאר אין געװארעז• אויםגעבויט זיינען איתענבאנען

 — 1831 אין נדיל; 39 געווארעז אויםגעלייגם זיינען
 116 — 1833 אין ;םײל 191 — 1832 אין ;מייל 98

 137 — 1835 אין ;מײל 213 — 1834 אין ;מייל
 348 — 1837 אין םײל; 280 — 1836 אין מײל
 — 1839 אין »ון מײל 452 — 1838 איז — מײל
 אויסגעםלאם־ אםעריקע האט יאר נייז איז מייל• 385

 םת שטח א אויף אייזענגאנען די פאר וועגען טערם
______________________ ײל■מ 582̂

 אויםגעװאקסזח איז אמעריקע םון באםעלקערונג די
 ביז םויזזננם 239 םיליאן זיבעז םון 1860 ביז 1810 םיז
 גע־ די קאמאנס, (זעה, 321 און טויזענט 443 מיליאן 31

).174—173 זייםן ארבײם, םח שיכטע
 קא־ פץ יארעז די אין האט קלאם ארבײםער דער

 זיך גענומען אמעריקע אין בליהונג פיטאליםטישער
 1863 אין אבער טרײד־יוניאנס, אין ארגאניזירען שםארק

 אםעריקע, אין בירגער־קריג דער אונםערגעקומעך איז
 דעם אין איבערקערעניש גאנצע א געמאכם האט וואם

קלאם. ארבײטער אמעריקאנעם

(ערזעחלונג)געלב^רט װאלןש

 ארביים די םרי. דער אין אזײגער יק
 און םינקעל פון דרעם־שאפ פונ׳ם

לרי̂ן םולען אין וױדער שױן איז סאן
 דער אין אריין איז זזױוז נײ א גלייך

 ווארים שאפ. םונ׳ם סביבה גאנצער
 װידער איז נאכאנאנד וואכען עםליכע
אר־ די םאך, אינ׳ם סלאו געוועז

 אדער קלאגעדיגע םים אהייםגעגאגגען זײנען גײוםער
 אוים, קויןם עס וױ איצם, וױידזשעם. קײן נים גאר טיט
 צײם. א פאר ארבייט גענוג זײן וױדער שױן וחנט

 איז ער אז גלויבם, וואם םינקעל, ױנגער דער ווארים
שױן, לויםט הבית, בעל אײנציגער און גאנצער דער ג
 ארום וױדער ארבײם, גענוג געגראכם האם ער זינט |
אר־ די גלייך צורימםער׳ א בײזער, א שאפ איבער׳ן ,
 ירושד״ באבעס די צוגענומען איהם װאלטען בײטער .

ארויםצוארבײםען, ײד באגעהר שםענדיגען זײן אין
 נים דערוױיל קען ער װאם גליק, א נאד יאגען *ו זיד

 ער אז געדאנק׳ דער תםיד איהם רעגט דערגרײכעז,
i גיבען ארבייטער די אז ארבײםער, ריכטיגע די ניט תאט 
 םמ שטארקייט די ניט װען ארבײם. געגוג ארוים גים ■
i ד  אםשר ארבייםער די םון סד א שױן װאלםעז יתיאן, חנ
J אתיםגעװארםענע. גאגצזמ אין געװען 
 גאך טאג, אוים׳ן שפעם שױן כאםש איצט, איז ער 1

 געװען וואלט ער װי צורײצםקײם, בײזער זײן אק ?.«*«
ט  אין נים נאך זיך פיהלט דאט אויסצו׳הרג׳עגעז. גייי
שאפ. םונ׳ם לוסט דער

געשעעניש, וױכםיגער א נאך צוליב און דערםאר,
!Off דעם און איהם צװישען שארגעקוםעז נעכטעז איז 

ת. אלםעז דעם זײבעם,  דאס איםען מל־הבי
ד« אמ םאשינעז׳ די םרימארגענדיג׳ םריש, אזױ
 דער נײמ. א *ו זיד ארבײםער אן בתמט דאו־ם

 אמ ער an שײז איז םמקעל, םר. אלםער דער ,
 ערשםע די מים אוגלײד געקוםעז פאל, אלע וױ

» ױ  און דא םום ער שא*. דעם ושליסעןא
 איבערתויפם אױם, טײדם און ארבײם ביסעל א

דער וױ חעגם, זײ אין ערט״באר די קיקעז «י

 שאם. אין םאראן נים איז ער װען עס׳ םארלאגגט זוהן
 דער ערםאהרוגג, אייגענער פמ ער וױיס ראשית ווארים
 מען אז ארבײםער, וױיזט מען אז םינקעל, מר. אלטער
 וױים צוױיםענם, געשמאקער; ױי ארבײטען זײ. םרויט

 איז ער ווען עדםאהרונג, אייגענער םון אזוי םונקט ער
 ארבייםער. אן געװען יאהרען איגגערע די אין גאד אליין

 ארביים די און הענט די פון םאלען דיר קען אלץ װי
 שםעהם מען ווען געראטענע, ניט א ארויםקומען קען
הענם. די אויף דיר קוקט מעז און

 אז שםיל, דער אין גלויבט זיינער זוהן דער אמת,
 א וױ מעהר וױים און בע^־הבית, גאגצער דער איז ער

 מאדערנער דער אין װערען געםיהרם דארף געשעםם
 ער, וױ אויםטאן מעהר קען ער אז אויך, גלויבם און ציים.
םאםע. אלםער דער

 דעם האם םינקןלל םר• אלטער דער ליב וױ אבער
 איגער־ זיד בײ פועל׳ן געקענם ניט אלץ ער האט זוהן״

 ער־ געשעםם. אין דעה גאגצע די זוהן דעם צוגעבען
 דעם םיט גאנצען אין מםכים ניט גאר ער איז שטעגם,
 עם איז דערנאך שאפ. אץ םיהרונגען מאדערגע זוהנ׳ם

 אויך *ון איהם אין שםאלץ אלט־אײגגעזעםענער דעד
 אז און םעםיגקײט םמ אפזאגעז זיך וועלען ניט דאם
 האם וואם זקן׳ א אײף וױ איהם אױף קוקען זאל מען
 אםיס וועלם. חנר םים אפגעזעגענעז אנגעפאנגען זין
 נאך האט ער וױ לאנג אזוי נאך. םך א זוהן דעם גיט ער

 זאכען, ערנםםע צו קומם עס ווען אכער׳ דיד־ארץ.
 דער ער, װאו ארבײטער, די צו באצוג אין איבערהויפט

 דעם ער לאזם אײנשטיםיג, גים איז םינקעל, םר. אלםער
 װארם זײן און הבית בעל גאד איז ער אז םיהלען, זוהן
 אץ פןיל עטליכע שוין געװעז אמ אזוי גילםען. םת

 אץ גענומען זיד האם זוהן חנר צײט. לעצטער דער
 דעם אװעקשיקעז םח םען אז געדאגק, א ארײז קאפ

מ  לארקין. מאיר פרעסער יןטזריגעז פוםציג איז עםלי
 איגגערע די םים םיםהאלםעז גים שײן קען ער וואםי״

 פאר *רבײם געגוג ארױם נים גיט ער איז פרעםערם
 ווען נעכםען, אימרהױפם קריגט. ער װאס געלט, דעם
נײעם, די םיט אהײמגעקומען נאכםיםאג את זוהן דער

 פאר און טעג פולע םאר ארבײט האבען וועט ער אז
וואכען: עטליכע

 גענומען זיך ער האם — !הענם האבען מוזען מיר
 נים איז םאז׳ ריהר א זיך קענען וואס הענם, קאכען.
 אפגןןלאזען, און פיד אזױ שױן ארבײטען וואס אזעלכע

לארקין. מר. דעם אט בײ וױ
 צינד א עפעם זיך האם םינקעל מר• אלסען דעם אין
 יאהרען. סד א זינם לארקינעז םאיר שוין קען ער געםאן.

 האט םינקעל םר. אלטער דער זינט דא שויז ארמיט ער
 דער געװען אלײן נאך איז און שאפ דעם געעםענט
 לארקינעז, מאיר איהם, האם ער בעל־הבית• גאגצער

חר פײנסםע די םון אײנעם פאר געקענם דעםאלט נאד  פ
ט ער ווען וואם׳ םערם,  דרעם געםרעםםע א אתים גי

 דער־ װאס םרישקייט, א םיט זי לעבט הענט, זײנע םון
 מאכען געקענם ער האט דעם אחוץ אוי^ דאם קװיקם

 איחם האט פרעסער אנדער קײן װאם ארבײם, טאג א
 םיגקעל, מר. אלטער דער אח נאכקומעז. געקענס גים

 אין אויד זעדים געשעםט א ארויםארבײטען אחח וואם
 גןך ניט אוםן בשום האם פענשען. דעם ארבייםער דעם

 אלםמ״ אן אװעקצחןיקען זוהן םים׳ן זײן מסכים קענט
לארקיז• מאיר וױ ארבייםער. גוטעז

 אכער לאעזאםער. ביםעל א ער איז איצט אםת׳
מז איגער׳ן אנ  הינםערשםעליג זיק סך־הכל ער קעז םאג ג

 ער ארבײטעד. אינגערע די אגםקעגען דרעם איץ מים
 דערקלעתס מאל עםליכע שױן זוחן דעם דאם האם

 פון פראדוקם א גאנצען אין איז װאם זוהן, דער אבער
 וױל אדער ניט קען םיסטעם־צײם, םפיד־אפ נײער, דער

 זאך׳ איין כלייז ער, זאגט װײם, ער באנעמען. גימ עם
 עקזיםםירעז וױל װאם געשעפט, א אין אז איז, דאס אח
ח און ארבײטען אלץ סח עס,סוקס כעןמא אח ב מן א ל  ק

 געשץטטס־ םאדערנעט א פון פונקם לעצטען אוים׳ן
 גיס זיך םען קעז םענםיםענםען קײן מים ם•סיסטע

רעכעגעז.
 זײק דער ױך האם מאל, ערשםע דאס נעכםעז, איז

ז אז נשזל. אלע פאר פאל אײן אוועקגעשםעלם  םוז מ
לאר־ מאיר בלױז נים און לארקינעז• םאיר אװעקשיקען
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לאגע עקאנאהישע ד הײלעז צו ועצעפטעז ״אונעשלאנןנע צודי
 אםעריקאגער די אז מסכים, זײגעז י

 דורך אז אמת, קראנק. איז עקאנאמיק
 איז דיל נייער דער מאם יאר םיר די

 היבש א לאגע די זיך האט מאכט, את
ארבײטס־ צאל די פארבעסערט. ביסעל
 פארקלענערט באדײםענד איז לאזע

אונ־ די םון פראפיטען די געווארעה
 און פראדוקציע װערם־פאפירען, םון פרייזען טערגעמער,

 מיט םארגלייך אין םארבעסערט שםארק זיך האם האגד$ל,
 לאגד םון לאגע עקאנאםישע די נאך האט דאך ; 1932
 און 1929 פון פונקם הױך דעם דערגרײכט נים מײט
 אםילו נאך זי האם פראפיםען פון אםשר אױםנאם דער מים
 אח 1926*1924 םון הייד דורכשניט די דערגרײכם נים

 זיד האבעז יאר פאריגען פון מאנאטעז לעצםע די דורך
 צוריקגאנג. םץ םמנים קלארע גאנץ געװיזען װידער שױן
 םון ערהאלס פאלשםענדיג זיך האט לאנד דאס איידער נאך
 אין קריזיס נײער א אנגעקומען איז קריזים, אלטען דעם

לאנד.
 מיעוגגם־פארשיידענ־ םאראן נאך דינעז עם אויב

 אמע־ די אױב ארבײטסלאזע; צאל דער איבער הײטען
 אויף צאל זייער שאצט לײבאר אוו םעדערײשאן ריקען

 אינ־ נעשאנעל דער םון עקאנאמיסםען און מיליאן, ניין
 צאל דיער אז רעכענעז בא&רד קאנםערענץ דאםטריעל

 זא* צוױי םיליאז, אכם אדער זיבען צוױשען בלויז איז
 די אםילו אז ערשטענם, :צוגעבען אלע זיי מחען כען
 אלץ גאד איז אנגעגןבצן, ימרט װאם צאל עדעגקלע

 ארבײטם־ צאל די װי גרויס אזוי מאל םינף אוםגעםער
 עקא־ דער צווייטענם, און ,1929 אין געװען איז לאזע

 אפגעשםעלט לעצטעגם זיך האם אױםשטייג נאסישער
צוריקטרים. א אנגעהויבען זיך האם עם און

 דע־ אץ נאוועמבער אקםאבער, מאנאמען דריי די אין
 װידער לאנד איז ארבײטסלאזע צאל די זיך האט צעמבער

 פריי־ מיליאן; אנדערםהאלבען ארום מים םארגרעםערט
 געםאלען; שםארק זײער זײנען ווערנדפאפירען םון זען

 דריםעל; צווײ םים געפאלען איז שטאל םון פראדוקציע
 געלאדענע צאהל די סחורה, םון םארקויף ריטעיל דער

 אויםגאם דער מיט םמגים, אנדערע אלע און װאגאנעז
 וױמען קראםט, עלעקטרישער םץ פארברױך דעם םון

םמנים אומבאשטרייטבארע זיינען דאס צוריק־גאנג. א

 פארגעשלאגע! קריזים, געגען 1מיטלע די פס אנאליז ואן
דיל״^ .ניו דעם און 1אינדוסםריאליםםע די דורך

פארבער ש. פון

 און קראנקהײט, עקאנאמישער אײגגעגעםענער אן פון
 ארבײ־ די צו ביז סאגנאטען סטריט וואל די םון אלע,
צו. עס גיבען פארשטייער, טער

 דער אין נישםא אבער איז אייגשטימיגקײם אזא
 קרײנק. די אױסהײלען אדער בייצוקומען אזוי װי םראגע

 רעצעפטען אדער מיסלען פארצושלאגען קומט עם ווען
 לעבען עקאנאמישען דעם מאכען געזונד זאלען װעלכע

 סײנונגס־ טיפע נאר ניט ארויס זיד וױיזעז לאנד, םון
 גאנץ פארגעשלאגעז ווערען עס נאר םארשידענהײםען,

מיטלען. אגטקעגענגעזעצטע
 ראדיקאל־ דעם אױף אגצואווײזען נים דא םיק איך

 די אז זאגט, וועלכער שםאנדפונקם, םאציאליסטישען
 אין אײגגעבויח איז קריזיס, דער קריינק, עקאגאמישע

 און פראדוקציע םון סיםטעמע קאפיםאליסטישער דער
 קאפיטא־ סים׳ן צחאםען ווערעז אפגעשאםם בלויז קען

 אנוױיזעז, יא ארטיקעל דעם אין װיל איך וואס ליזם.
 פארגעשלאגען ווערען וואס רעצעפטען צוױי די אויף ׳איז
 דער אלײן. קאפיםאליזם דעם אין פליגלען צווײ די פץ

 און םיםלען, דיל״ .נױ זײנע מים םליגעל״ ליגעראלער
 צו פארשלאג דעם מים םליגעל קאגםערוואםױוער דער

 אינםענטיװ םעהר אינדוסםריע פרױואםער דער געבען
אנשםרענגונג. גרעסערער פאר

 דער געזאגם, בעםער אדער דער^קאנסערוואטױוער,
 ארוים־ אמקלארסםען איז שםאנדפונקט, רעאקציאנערער

 האם עס וואס פראגראם דער איז געווארען געבראכם
 אינ־ אמעריקאנער דער םץ ״קאגגרעם דער אנגענומען
 מאנוםעק־ נעשאנעל דער םון צוזאמענגערוםעז דוסטריע״,

 גע־ אפגעהאלען איז וועלכער און אסאםיאיישאן שורערם
 דע־ םען9 ביז׳ן טען6 דעם םון יארק נױ אין ווארען

 אין קריםםאליזירם לעצטענס שוין זיד האם און צעמבער,
 װאשיגגםאן. אין םענאםארעז די צװישען באוועגומ א

:םאלגענדען אין קורצען אין באשטיים פראגראם די

וחנל* לאגד״ אין קרתים גײעם דעם פון סיכח די
 באתױ«וונג דער לױט איז, איצםער, זיך ודיזט כער
 װעל־ פראםיטען, מים אוגזיבערקײט די מענשען, די פון

 י1זײ איגוועסטען םון קאפיםאליםטעז צוריק האלט כעס
 אױסברייסןרןז אױף און אונםערנעמוגגען נײע אין געלד

 זײ װאס פיטלען פראדוקציאנס די פארגרעסערען און
 שטאטט מײנונג, זײער ,לױט אוגזינערקײט די חאבען.

ד פון האגדלוגג די ערשםענס, :קרועלען צוױי פון  דן
 געלמ צוםיל אוים גיט װעלכע רעגירוגג, פעדעראלער

 ארבײםס־םעגלאכקימתז, שאפען אױף און רעליעף אויף
 איז, שטײערען, שװערע ארױף דעם צוליכ לײגם און

מ מאסעז, ארבײטער די פון קאםף דער צווײטענס,  װעל
חנ פאר קעמפעז אדן ארגאניזירט זיך האכען מ ר  קי

 פארבעםערוגגען. אגדערע און שכירות חעכערע שטונדעז,
 טאר• 1ענ זײנען מײגונג, זײעד לױט איבלען, צווײ די

ה בונםעווען ארבײטער די זיך. צווישעז בונדעז  ײייל זי
 דער חדד פריחער ערמוטיגם זײ האט רעגיתנג די
j •לייבאד דער )אקם װאגנער דעם ײרך איצט אמ א• ר 

 איגחשאנקשאנט פח באגרעניצונג די באארד, רילײשאנס
 טראנספארטי־ צו פארגאם דער סכסובים, ארבײטער אין
ך און צוױיטעז איז םטײם אײן פון כרעכער םםרײק רען  חד
ױ אנדערע אלע  טון אויםגאבעז די געזעצען. דיל״ ,נ
ס אזוי זײנען רעגירונג דער מי ײנןן פאלגליך »מ ג  ז

 פרײנדליג־ דער איבער אױך טאקע הויך, אזױ טעקסעם די
 מיכט וועלכעם ארבײםןנר, די צו רעגירוגג דער פון קײט
 רעליעף״ אויף געלד םופען גרויםע אויסצוגעבען איר

 ,M װ. .1 א^ פ. װ. דער דירך ארבײטס־פראיעקםעז אויף
ט שויז אונםעתעמונגען, ענליכע אמ קעמפס סי. סי.  ני

 סעקיד סאשעל דער וױ געזעצען אזױגע םון רעדענדיג
 שםמ־ דער און קראפט, אין ארײז את װאם עקט, ריטי
 אחנט װערט װעלכער פראיעקט, געזעץ שכירות און דען

מ פראיעקםען צוױי — קאגגרעס אין םארהאנחנלט  װעל
 אונםעד־ די פץ הוצאווז די באדײטענד םארגרעסערען

געמער.
 די אױןי קריםיק זײער איז^אויד שארף אזױ פונקם

 די םיט קאנקורירע^ צו רעגיתגג דער פון םאחוכעז
מן אירע דזיד אונםערנעמער פריװאטע ת ם ע ת ע ט ^ונ  בו

ד אריםער דער פאר װאױנוגגען ביליגע שאםעז צו  ס
רעגיתנג די װאו א., װ. ם. דער און םעלקערונג

 א גראד איז םײקין מיני םייקין• םיני אויד נאר קיגען,
 האט וואס אלמנה׳ אן אבער איז זי ארבייםערין. גוםע

 זי קוםם ארײז׳ םקול אין קינדער צוױי באזארגען צו
 שפונדען צוױי אמאל אדער שםונדע א אמאל דערפאר

 ציים. דער פאר באצאהלם גיט אבער וױל זי שפעטער.
 דאם אז אװעקגעשטעלט, דא זוהן דער אױן־ זיך האם
 — ער, זאגם — ניט, קען עם ביזגעס. קיין ניט איז

 עס װען קלאםען, מאשינען אלע ווען מאשין. א שטײן
 װאם האנם, א האם םאשין די אח ארבײט פאיאז איז
 װעםען פאר םאםער, דער איהר. אויף ארבײטען זאל

 געהאט אלעמאל געדענקען, קען ער זינם האט, זוהן דער
 אז םארשטעהן, צו געגעבען זוהן דעם האט דיד׳ארץ,

 קלײניגקייםעז אזעלכע םוץ חלילה קען געשעםט דאס
 יאהרעז םך א ביזנעם די האט ער אונםערגעהן. גים

 אזעלכע אױף אלעםאל האם ער און זוהן דעם אן געפיהרם
 ביזנעם זײנע דאך האם און אוועקגעקוקם קלײניגקײטען

 דער אץ עדגער. ניט חלילה קיינמאל הלואי דערםיהרם,
 ערשםע דאם נעכטען, אבער נאכגעגעבען. האם זוהן
 עס וואגעז פון טאםע׳ דער נים, וױים ער און — מאל
 צו חוצפה די גענומען זײנעם זוהן דעם אט צו זיד האט

 לאר־ מאיד מח מען אז שאפ, אין םקאנדאל א מאכעז
 אפילו האט ער אװעקשיקען. םײקין םיױ איז קינעז

 ביז־ די פארלאזען װעם ער אז זוהן, דער געםםראשעם,
 וױל ער אױספיהרען. גים דאם װעט ער אױב נעם,

 צום שותף א ער איז צי געקאכט, זיך ער האם וױםען.
 אדער דעה א האם ער און זאגם, שילד די *n געשעפם,

 אר־ די זיד האבעז זוהן םונ׳ם געשרײען די םון !נים
 שטארקער געלאזען צתאםענגעקארםשעם, אזש בײםער
 פרעם־מאשינען די םיט קלאפען מאשינען, די לויםען

 נײגע־ שםארקער א פח שסבאהער געװארען זײנעז אץ
ן װעט דאט װאס מים ריגקײם ענדיגען. זי

אג־ איז איז םאטע, דער פינקעל׳ םר. אלםער דער
 װי גלײד איבערראשםער׳ אן שסעחן געבליבען פאנג
 איז באלד אבער אפגענוםען. איהם װאלם לשת דאם

ע אין דערװאכם עם אז קאנםיג, עזאדעװג ײנ־ אז איו  י
גע־ איהם אין איצם ביז איז װאם שםאלץ׳ געבײרענער

 איז עס װען איבערהױפם, םארשלעםערם. װי לעגען
 דעם םון חוצפה די אט װאנעז םון געווארען קלאר איהם
 שנור די װײב, _דאס1אי עם זיך. נעםט זײנעם זוהן

 די אז דינעם׳ זוהן דעם מאן, דעם יאדעט וואם זיינע,
 זאל װאם שם, א האבען באדארםט שוין האבען ביזגעס

 ווײבער וױ זאכען, טײערע און אנזעהן געבעז איהר
 איז ער האבען. ביזנעםלײט ארױםגעארבײםע רייכע םון

 סיז נאז םאר׳ן פיהרעז זיד לאזם וואס שלים־מזל, א
 דער אין זיצעז געמעגם שױן האם וואם םאםען, אלטען

 די איז זײגער װײב אלטער דער מים געהן און הײם
פארק. אין אדער מואװיס

 לאנג. פון שוין עם װײס פינקעל, אלםער דער ער,
 דרך־ געהאט נאך האם זוהן דער װי לאנג אזוי אבער
 טאםע. א וױ דערקלערם איהם און גערעדט ער האם ארץ,

 דעם אין בלױז ניט האם איצם חעפה דער פאר אבער
 אײנגעבױרענער זײן אױפגעוואכם פינקעל םר. אלםעז

 הײ־ א םאםען, » פח שטאלץ דער אויד נאר שטאלץ
 םץ ירושה א איז װאם שםאלץ, א בעל־הבית. מישען
 דעם אנטקעגען געטאז שטעל א זיד האם ער דורות.

 — :ווארט הארבען מיט׳ן געטאז זאג א איהם און זוד׳ז
 דעם באזארגען צו דתיסען אין איז ביזנעם זײנע אז

 ארבײםער די אנבאטרעםם װאם און ארביים םיט שאם
 איהם• צו לאזען עס ער זאל שאפ אין ארבײט די אץ
 געשעםם אין אז זוהץ, דער וױםען, איבערהויפם מעג ער
 דעתוײל און געלט אהן ארײגגעקומען זוהן דער איז
 לאנג אזוי און בעל־הבית, דער םאםע, דער ער, איז
דעזס די האבען ער װעם לעבם, ער װי

 םונ׳ם רײד שטאלצע הארבע, אזעלכע דערהערענדיג
 אהז שםעהן געבליבעז אמאל םים זוהן דער אמ םאםען,

 האם, ער געװארען. קלענער וױ עפעס איז ער לשון.
 איהם, פאר איצם איז װאם םאםען״ דעם אויף געקוקם

 גזר שױן םאםעז דעם געדאנק אק האס װאס זוהן, דעם
 שטאל־ נײער א אײסגעשפילם, און אלם םאר האלסען

 צװינגם װאס פענש, געװארעגער אינגעד אפילו צער,
 פאר־ ער האם דיד־או־ץ. האבען צו זוהן, דעם איהם,
גע־ זיד האט ער כאםש געשוױגען. און ליפען די ביםעז

 עדות געװען דינען װעלכע ארבײםעד, די פאר שעסם
 בעל־ אלטען דעם און איהם צוױשעז סצענע דער םון

 װ*ס זוחן״ דער עה אז געזעהן, האבען װעלכע הבית;
 אז געדאנ^ סיט׳ן אײגגעלעבם געהאס שױן זיך האם
 ®ו* די איבער אםילו בעל^מביו^ אמת׳ער דער איז ער

 עס איז ער *ז געוויזעז, טאטע דער איהם האט בײטער,
W* איז פאחיז גים גאד הײנט ער איז דערפאר ניט.

 «ו* און באפרידיגונג זיסע אבער דינע שטילע, א
 האט ארבײט דער צו אימפעם םרישער א אויך גלײך

 טאיר וױ אזעלכע, איבערהױ׳פם ארבײםער, די באהערשט
 זײ כאסש װאס אזעלכע, גאך און מיני׳ן לארקינעז,

 נים זיד האבען אמ ײניאז דער פמ באשיצט זײנען
א אנגענעם, גים אבער עם איז שרעקען, צו ױאס  אפי

 זיי פון זיך סשאטעוחלם םען אז װיםען, צו פײגליך,
 זיך האם וואס באםרידיגוגג׳ א — װערען צו פטור
 די ממאכם פול שאם׳ גאבצען איבער׳ן צוגאסען אױך

ע אח ליבע פמ געםיהל א םים געםישם לוםט, םי ממ  סי
 אױך שלאגט געשעפם אחמ װאס בעל־הביו^ אלםען צום
מענשליכקײם. ®ון אדער אן איוס איז

אלע־ ארבײםער די האבען אימפעט םרישען א מים
 שיחלעז דך זאל עם אז מאשינעז, די געטאן לאז א מאל
 •מארש ױעלענדיג דערמיט וױ ארבײט, פון םליים דער
 דעד ער< זאל בעל־הביוס אלטען דעם םח מום דעם קען

 ודיסט, זיד פאחױםם װאם בעל־הביו^ יונגעד דער זוהן,
 װען אז באווײזעז, װעלען דערמיט װאלם ער וױ גלײך

 נים איז אויג בײז שארף, זײן װען פאראן׳ נים איז ער
 געלעגענהײט די אויס אדבײםער די נוצען איבעראל,

 געארבײס האט אינערהױפט הענט. די אפ לאזען און
 װי גלײד פרישקימס אימפעםיקע אן מים לארקין, מאיר

ד גלײד געװארעז; אמגער װאלם ער  סו דגײע א ו
ליי יעדען האם ער איהם. אין צוגאסען זיד װאלם  ק
 לאזעז װאלם ער וױ גלײר פרעס־מאשק׳ דער מים געםאז
 וואס לארקק׳ םאיר אלםער דער נ*ד איז ער אז וױסען

 אייד לעבען, ז*ל ד *ז דרעם, * פרעםעז אחוץ קען
ארבײס. םאג א גענען
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ג פארקויפפ pa ײיירט שע נייי  איז קראפם זלזקטדי
ram pm זײ׳ זאגעז דןס, קןמיאניס. •ריוואטן די פיפ 

 «זיי וױ טא לנלן, רחמגא סאניאלמפ, ג«ד יאך *יז
m הפבען קאויםאל ■דיװאט אומשטןגדען די אוניתד 

aia a n װען אונטערגעמונגעו אין גזלט ירײגנולײגןן 
מןן ?ײ ט זי ד ד מ ז זי  *נהאלטען קענען װעלען זײ ן

? פראפיטען iwva איז אײגעגטום דיער
m  *HM פען קזמ קראנקהייט, דער טון דיאגנאז 

 שלאגעז די װאם רעצעפטען ד׳י פארשטײן לײכט שױן
עגןן טיטןל דעד פןד,  צוריק־ a איו זײ, זאגעז קדיזיס״ ג
 אמע־ טון װעגען אױסגעפרוגידטע *יסע די צו קזר

 לכל אזרער ארונםערנעמען רןגידונג רי זןל ריקאגיזס.
 קאפי־ אויף קפנטראל איר נאשדזגקען שמאדק מיחות

 גרויס דער צו ביז אױסגאבען די סארקלןנזדןן ;טאל
»r ס אײעאמןן, אירע  דעם באלאגסירען חײסט, דן

 אויף שטייערן אײנקונפט די טארקלענערען ;נודזשעס
u די p קארין־ און םראסםס גרױסע די אויף און דײכן 

 אױף שםײער דעם ארונטערנעמען ספעציצל רײשאגס,
 אוממעגליד מאכם וחנלנער דײוידענםען, נעטיילטע ניס
ו טראסטס די פאר  איינקוגםם־ די פון אדױסאודדײען ד

 קאנקו־ איחד אפשםעלען און אויפחעדען ;שטייןחח
 אפשאםען *וריק קאמפאניס; •ריװאטע ךי איט רצגץ
קןן שטארק ן\דןד שוןנ  ארבײטער די ®ח רעכם די בא

 פאר־ איבערהויפם ;סםדײקען און דך ארגאגיױדזן צו
ל ey ?ײ לאנג?ז  *ו ארבײםער די וחנדען עןארגאטפ «
ל ררפןן שןווו  זיץ■ סטרײקס, סיספאסי םסרייקס, ג

ן ספױיקס, ן ו ״ן ו ו ו ו ו י י  פאר״ פאליםישע צו געלם נ
 פארקױפעז װעלכע אתטזנדנץפונגעז כאיקאסידשז סייןן,
sypc ססדײ־ אדעד םאדערען או פאדבאםזז ;ארטיקלץן 

fp| אאר s קלאחד n p jr ,§םשעק־ןף פאד׳ן אדער שא 
j ayvov ארגאגײזערם שיקען וװ זײ פארכאסען re אײן 

w אין a ,אװעק־ — װארט איק מיט — אוױיטןן 
jfo t i האבעז זיי װאס רצכםעז אלן אדבייסןר די ■ון 

דת זיך זגחזן םע די דודז־ כלױז גיס ז מ  עםליכע ל
ר גיו ושס דזדך ין  װאס רעכםען די אױך נאר דיל״, ,
ן זיי נו o ו/ן n y p iw v יאר פיפגיג לעגטע די דודך 

ן לזדל ו ן י lU׳ ז i'ii
u n ן סיסלןן, די גן  אינדוסם־ אסעריקאגער די ון

מ דיאליססיו מדע י װע־ סעגאם, אין ערחשטעארפ זי
i B M  t-  - —------------- -— M A M A  M M M M A  Am Lזיך *וימהערען קא§יטאל װעס װערען, אגגעווץגדאס לןן
M A A  » |  a  A AAM  M M M A A  Am L m a M  M A A  AMAAA AMA A M M M M Aאון יראמיסעז מיט זיכעד מיהלעז ויך װאס עס 

פ ך וון אוגטער• אין געלס איטועססירען &אן9ג וזידןר ד
M h a i a m AA A U A  AAAAAAAAM AAAMM M■ AAAAAA aaAA AAaM A A ■ jtm װאס דאס גאסוגג^ץ• w ארבײטס־ די פאר ארבײט 

 פא־ די tv קױף־קראטס די פארגרןספרןן מ«ס לאז׳נ,
ת ®יז ד י ס מי  אױף נאכפראגע גרעסערע » שאפ«ן דן

ס דעלנוװ פחודז/, מ  איגדוסםריע ארכײם. מער שאפען י
ד און אויפלפבען וז?ט ®ארשוױגדען. וחנם קריזיס דן

קאייטאליס־ די נאטירליך גײט יושד pa פראגזז
ן  בינ• «ו ײשר׳דע אױ עס אױג פדאגל די אן. גיס מ
ט עדמזינאר די דןן  איבעדגעבען זײ אדן פיס און מג
ר אוף  הילםלאז בתים בעלי די פוץ גוםחאחױגקײס דן
 אפגר מעגשליד אמ עס אױכ פראגע די ;שואלאז און

לןן מ  פאר־ ארבײטםלאזע די לןזען און חילף די ש
 םיט גרח די געװיסען. דיער נים פלאגט — מונגײשן

ד *ש װאם דאם בלױז איז רפואח פאדג«שלאגיהעד דן
M A A M  m a m a  m ^a M M A  A M M M i  M M A A  M M i i l M I f l M I  AAAA AA” m האס װאס איינער, יעדער װאס עאלש; ?גקאגאםיש 

o m ם דג  םארגאנגעגהײט, לאנגער ניס דעד tv מלן
נים נאר גיס װעאמ פיםלזװ די אס או אײנזזגזמ, פח

M A A  M a M  a m W m AA M M A  M A A M ^ A  M M A | M gM A A M M A Aםארשנע״ גאןי אים וועלען גאד קדיזיס, דעם אאעאשץן 
רןן חד9 אזן לן »198א

n« וזייל  a אםתץ דער »ק ד*ך זימזת רפואות 
געוזאחמ אױםגעפרובירם דאד זײממ די נײ«. קיק גיט

AAA A h tA  A A A A A A ■  a / • ■ ■  A A M  ■ M a k  ■ A M      - - -................... ן ו ן ז ן נ י לן י  גװישען יאתרע{ די אק קריזיס t טאד ן
o *זייי די r e n a r r מ 1921 «ן  םײ אח 1929 י

a r t  *HP ױסען  .1933 גיז TV 1929 ■גרין3<8<ח« גו
f« די rs n & wrr w םיטלמ »r םעד״ *לעסע tv

m m  a L w ■  i i L i i i » u « r i m t  m m  L a a a m m m i  « a a  m m m Kb___a בתים בעלי ורגדוסםריעלע אח קאויסאל ד לאוןן
. m a m  A M A  M A A A a A  ! • ■ I A A I  a A lA A A  a U H  mamma ־ - * - - - - - - ---------- ץ ויישד װאס גזאן  אײב־ כחות אלע םים אוז גלוסט הןו

iya«a ד די מנ ײ  *דגאנמיתװ *ום זײ ןשספרפ *ץ •דג
חנג ל<<<ד<ד« די ד*ר t*n הך, די אנגעװענדם ראגי

AAAA m a  a m a m  M A M  A|AAAA a a a a a a a a***** 1»האס ד#ך ײט u j ס  קרי־־ דעם מארםידעז ני
l«  on מו ס איז קי o )וגאשאטס גיס אן n קריזיס

A M M  a a  ^ M M  ^ M  aAAAAMA  ^ M M  AAAA M A A  AAA a A A a M A A Aiif u p ר ױן ורו עד ו  מענש א קאן רױ סא גאודאן• א
ש מ S יי ח  דער װעם איאם «ז גלױכזמ, שכל קלי

עלנעעד u ו ז a m ז מ־ײנמװ ו ת ג רעזולםאםעז? ן
a וזי t* ת איז ח ^י בימ<«ײ> דשד מ  tv 1929 ױנ

•1 a p מז P ייי P די m n v 193 ח»פP איחם

נערעכטיגקײט & ■

די  iim
T *

ילײז

tv גע־ איז וואס אינפלאאיע״ געװאלדיגע די געווען 
 די וועלכזמ אץ וועלט־מלחםה דער דאנק א קומען

 נאןי קאםיטאליסטען די פץ אםעטיטען אומגעאאמטע
 אגגע־ האכען פראםיטען, גרעסערע און גרעסערע אלץ

Tm גװאנאיגער די 1אי פארגרעסערט און האלםען nr• 
אין :עס מיעט אידיש םשוט׳ען אויף פארטײטשם

 פראדוקאיע די װען װעלם־מלזזמה, דער פון זניים דער
 װי כמעט זיך האט לענדער אײראםעאישע אלע אין

 אזױ איז םחורות אויף גאכפראגע די און אפגעשטעלט
 קאפיטא־ אמעריקאנער די האבען געשםיגען, געוואלדיג

 פראדוקציאנס־ די פארגרעםערט םיל אזוי אויף ליסטען
 אריבער־ וױיט האבען זײ אז לאנד אין מעגליכקײטען
^.די שטיג  די פאסען. די םון קויף־קראםט נארמאלע גע

 בע־ און מאשינען ארבײםס־שפארעגדע &ון אנםוױקלוגג
 ציים דעד דוירך איז פראדוקציע םון פעסאדען סערע

 זיך האם קריג דער ווען אויסגעוואקסען. געוואלדיג
 װידער האבמ לענדער אײראםעאישע די אמ געענדיגט

 אױך נאר זיך פאר בלויז גיט פראדוצירען אנגעהויבען
 נא• םחוחת אויף נאכםראגע די איז עקספארט פאר׳ן

 פארבע־ די םמ אבער ירושה די געםאלען. טירליך
 פראדוקציאנס־ פארגרעםערםע די און Tםאשינע סערםע
^ פיםלמ  אום־ חנר וױיםער. אויף געבליב^ 1שוי זייג

 איבערפלום אז געוועז איז רעזולםאם פארםײדליכער
 אפזעצען, געקאנט נים האם םען וואס פראדוקםען, םון

 דאם םאבריקעה די םץ אפשםעל אן — דעם צוליב
 TV ארבײםער םויזענםער הונדערטער פץ ארויסווארםען

 וױיםער נאך האט װעלכעס באשעםטיגומען, זייערע
 בםילא אץ םאסען די פיז קייף־קראםט די טאדקלענערם
^ םאראותאכם ע ם ױי  פראז־וקציע סמ ^ינשרוםפען ו

 •pvt בעלי־בתים די נאך האמגז דערצו ארבײם. און
 אייגגעהאל־ פאניױלאציעס אץ קאנםראל קינסםליכזמ

^ זײנימ װאם פרײזע^ הויכע די טען קו ע p ג n• דער 
 ארונטערגעשניםעז םעהר האט דאס מלחמה־אינםלאציע.

 גאך װעלכע״האבזמ ארבײטער, די םץ קויף־קראםם די
 זיי אז אזוי םארדינם האבען און באשעפטיגונג געהאט
 איז רעזולסאם דער םארברויכעז. וױיגיג געקענם האממ
 פרײזזױ אפגעשםעלם. זיך האבזח םראפים^ אז געװזמ,

 קא־ IV אינדוםטריעלע געפאלזט, דינען אקציעס םח
חד אנגעהויבימ האבען אונטערנעםוגגען מערציעלע  ק

 אײנגעםתי־ זײנזח באנקען די םון םארםעגענם די׳ כעז
tjh ^דאם שליסזמ• געםחם זיך האבען זײ אדן געוואר 

 ארום אזוי זיך האם לאנד r® לעבעז עקאנאםישע גאנצע
אפגעשםעלם.

פרעזידענם, געוחמ דעמאלם איז װעלכער הואװער,
 איז נויטיג איז עם וואם אז שםעלונג, די גענומען האם

 זיך קאפיטאל דערמוםיגען אח דערםונםערעז צוםרויען,
 אנגע־ זיד האבען עם געשעפם. צו נעמען צו װידער
 פרעזידענם, םץ םאתיכערוגגען פעריאדישע די הויבמ

 (וואוילשטאנד קאתער״ די עראונד איז ״פראםפעריםי אז
 אזוי זיך). זי באוױמט אם־אט און גאם ראג ביים איז

 װאויל־ דער אנשםאם אץ יאהר דרײ פארבײ דינען
 געװא־ קריזים דער גאר איז באוױיזען זיד זאל שםאנד

מ  העלםם א ארום פארכאפענדער. אמ םיםער אלץ י
 זײנען לאנד T’* מענשען ארבײםם־פעהיגע אלע סמ

 באשעםטיגונגען. זײערע פמ געווארען ארױסגעווארפ^
 םכנח tv געשםעלם האם פאראליז עקאגאמישער דער

^ ארדנונג. גאנצע די
דל• האבמ לאנד tv עלעטענםזמ ליבעראלע די

 Tyny: איז םארשטעחער זײער לשץ. גאקוםזמ מאלם
 פלאם־ די געווארען פארעםענםליכם איז עס רוװועלם•

ײ דעם פיץ פאדפע  *רײנ־ רוזװעלט׳ס םים אץ דיעל״ .נ
 דעם אס גענוםזמ זיך םזמ האט הויז ודײםען tv קוטזמ

דורכפיהחמ. פראגראם
tv פראגראם? דער באשטאנמ איז װאם
tv גריבםלימר קיק געײזת נישט עם איז אנהויב 

 געוחמ איז עם ערהאלוגג. פאר יראגראם חיערענדער
 נױם די פארלײכםעחמ צו מיםעל צײטװײליגער א בלויז

 האם רעגירוןג םעדעראלע די באםעלקערונג. דער «מ
 די פאר חילף פמ לאסט די איבערגענוגמװ t« אױף

 אפגע־ איז כאנקעז די געשלאםמ האם זע,אלסײטבאר
 װעל־ שפעקולאנםעז, די pa מאניפולאציעס די שםזגלם

o פוץ פראםיםעז מאכזמ צו׳ געזוכט נאד האבעז כע n 
ר ביםלאכוױמ פאלקס־אומגליק. מ  דער סים זיד האם א

 גערופע־ אזױ דעם עקאנאםיסםען, ליבעראלע פוץ חילף
ק נעם רי ב קאנקרעםער » אױסגעשײלם םדאםם״, .

. . .   .  I   — — AM a m m m a a a m M A  Mm am m M m L m AA aA^M^M M AAAA Am,פאלגענחח אץ באשסאנזך אמ װעלנער פראגראם:
jn v — ערש־ די — *•גונמנםיו־ס די האממ

ז אמיזאך־ וױמױגסםע *ץ םן ר׳  דעד rv קריזים מ
 שםאםם װאס פאסזמ, די *ץ קײױ־קראפס TV םאגגעל

מ ת עדשםעד »nr« י מ שײס,יגאזלססײרבא דער פח ל

 םיסעל װידקזאמער אײנציגער דער אז קלאר, דאך איז
 ארבײםסלאזיג־ םון אפשאפעז דאס איז קריזיס געגען
 יעדןן אײנקונםם און באשעםטיגונג םיט באזארגען קײט,
 אבעד דאם ארבײטען. צו װיליג און פעהיג איז װאס
 פריוזאט• דורך אויסשליםליך װערען געםאן נים קאן

 איב^- פראםיט איז טרייב־קראפט װעמעס קאפיטאל,
 זין באשאפם עס וואם צירקעל, פאר׳כשוס׳םען דעם
 םוז פראםיםען מאכעז צו פראםיט״מאםיװ. דעם דורך

 אז מיינם, װעלכעס גיליגער, וואם פראדוצירען Tמע
 אײנ־ דעם םארקלילנערזױ מיטלען אלע מיט דארף מען

 פען םח גלייכצײטיג אבער ארבײטער. די סון קונםם
 אויסגעארגײםע די םארקויפען צו מארק א האבען דאך

 דעד ווען און סרייזעו העכערע וואס אויף פראדוקםען
 דער דאד זיינען װעלכע ארבײםער, די םון אײנקונםט
 פאר- װערט םארברויכער די םון פראצענט גרעםטער
 ווערט עם און םארברויד דער דאך םאלט קלענערם,

מארק. דער ענגער
 םען םוז צירקעל םאר׳כשום׳םען דעם Tברעכע צו

 ארבײטער Tגעבע צו אזוי װי װעג א געםינען דעריבער
 ירא• וואם אונטערנעמונגען, אזויגע בײ באשעםםיגוגג

 '»נםער־ געברײה םאר׳ן נאר פראםים פאר נים דדצירען
 אדער באםעלקערוע גאנצע די כאטש וועלכע נעמוגגען,

 דארף דערמים זיך באגוצט איהר םץ םייל גרויסןר א
 דער־ באצאלען ארן קויסע! ניט עם דירעקם אבער םזױ

 װעגזמ, פמ בויען דאם װי אונםערנעמונגען אזױנע פאר.
 קאנ־ אץ באוועלדערען פלעצער, שפיל סקולס, פאךקעה

טארהיגממ צו מאכען םיפער לאנד, סערײיחמ
 װאסער־וועגען, בעםערע שאסען tv םארםלייצונגעז

^ ביי ס  עלעקטרישע כיליגע Ty״«« און דאמגעם ^י
 לאנד־באוואײגער, די םון געברויו דעם םאר קראפט
 גרויםזמ צו א אויף םאגאנדערגעווארםען זײנעז װעלכע

 קאםפאניע פרױואםער א לוינען זיך זאל עס אז שםח״
r םיט דערםים, באזארגזמ צו זיי v אונטער־ :ווארט 

 *tv ירױואטע םים גיט קאגקורירען װעלכע געםוגגזמ,
מ און םערגעמער ב  אײנקתפט אמ באשעםטיגוגג דאד גי

 ■ריװאם וועםען באםעלקערונג דער טץ מאסעז די צו
 אונםערנעמומןמ, אזוינע נוצעה נים קען קאפיםאל

ה פארשםעהם מ זי םלוכז^ די דורכםירען בלויז ק
ױ דער אנגענוםמ האט פראגראם דעם אט  ,נ

 גע- געשאפמ עם דינעז פראגראם דעם לוים דיעל״.
 אל• די מיט Tרעגירונגס־אגענטורע פארשידענע די ווארז^

 ״■.,V ■י. דאבלײ• .,’V דאבלױ. ״פי. נעמעז, םאבעםישע
 װעל־ אינםטיטוציעס, אנדערע אלע די און אײ. װי. םי.
 אר־ נוצליכע שאט^ צו םארגעגומע! זיך האבען כע

 ארויסגע* דינען וואס די, םאר ^נקונםם tv בײם
קריזים. דורכ׳ן פלעצער זייערע םון געווארען ווארפען

tv איו לאנד גאנצע דאם װען ,1933 פץ אגהויב 
 זיך האם קאפיטאל פרױואם tik פאראליזירם געלעגעז

 אט^ אנגענומןמ אלע האבען העלםען, געקאנט ניט אליין
 בא־ סיט קאטש רעגירונג, דער פין יראגראם דעם

 האבען אינדוםםריאליסם^ די רעזערוואציעם. שםימםע
 אגנעםענדי^ רעגירונג דער פרן מיםלען די געדולדעם

 •pv מיטעל א זאה צײםוױיליגע א בלויז איז דאם אז
 פראדוקצין פון רעדער די לויםען לאזען צו גײ דאם
 ארימ־ דאם וױ באטראכם עס האמװ זײ קאמערץ. «ח

 אפגעשטעלט זיך האם וואם פאמפ, א tv וואסער גיסזמ
 װאסעד ארויםברענג^ אגחויבזמ װידער זאל עס אום
 קאפיםאליםםישעד פריװאם «מ קימל םיםעז דעם םמ

 די אום אז געװאוסט, האבזװ זײ אמו^ פראדוקציע.
 n װעם פאטפ״ די .םריינמן קענזמ זאל רעגיתגג

עמ^ םוזען  געמז קאפיםאלען, אפגעשפארטע די פוץ נ
 »p חעלםעז• געקאנם ניט אבער זיד םעז האם דעם

 רעגױיוגג די אז איז געזוכם האבזװ זײ װאם אײנציגע,
 װעלנן שםײערזװ, דורך גליץ־ נעממ ניט געלם זײ זאל
 נאר מלזמ״ nma װאלטזמ קאפיטאליםםזװ, די זײ״

מ די םזמ זאל דעם אנשטאט א מ אפי  חדך שאפען ק
ד הלואמ^  זיי װעלמ פאר זײ בײ געלם לײזח דוי

 ניי• די װןן שפעםער tv פראצענגמח באקומזױ ויעלימ
 PH צוריקמלזװ זײ םזװ װעם װעתװ בעסער װעם
ד אדער לעבזװם־םיםלזח n>v שםײערזח דורן• קיץ ח  ן

 *P װעם גגורעקעלפבא ברײםע די װאס ציגזזח, ליכע
 V שגעל אזױ אז גערעכצנם, אבער חאבזװ זײ לזװ.
ל װעט לאנד tv לעמח אגאסישערעק דער פי ד  גי• זי
 ,ל TlVvavaa חנגירוגג די װעם פארבעסערען את

ו װעם אזץ אתםערנעסוגגזװ אלע י t ז r a p p n v ■יי
H A A A A M ^ ^ M A  mmmm M  M M AAAAAA~ - MMM M MMM L m m A M  A A A M M Mםיםעל אלםעז tv ו םישזמ נים י געשןפטצן• tv ז

A k a  M A M M  M A a  M  AM M  A A MM A AM M M M M  AAAA MAA ABAAA  TV יאחר פיר פאראיבער אבער tv עס ימװ <
 די אז זיערועאן, האבפן זײ tv דיל נײעם

ט יד אױף םעסיגקײםזח װגי ח מ װי ח ג בי צ  ג
עוןן ויי גאר מװ# P !אױםגעבדײמדם נאך וו

-5) 1938 מעברואר,
 ^יםוױיליגע א בלויז אנשטאט אז דערזעהן, האבען

 ארבײטםלאזע די גאשעםטיגען דאס װערם דערשײנונג
 א אין פאתואנדעלט אונטערנעמועען רעגירונגם אויף

 V אייף זיד די האבען אינםטיםוציע, פערמאנענטער
 םען אויב אז אײנגעזעהן, האבען זײ דערשראקען. אמת
 די אז פרינציפ, דעם באפעםטיגען זיך דערלאזען ןאל

 ארבײטסלאזע די באזארגען צו מוזויב איז רעגירונג
 דער־ םירען לאגישערוױתע עם וועם באשעפטיגו:ג, םים
 אלץ זאל קאםיטאל פרױואט םץ פראפיטען די אז צו,

 זאל רעגירונג די און ווערען אײנגעשרומפען מעהר
 אונטער־ םארשידענע איבערנעמען װערען געצוואונגען

 מים קאנקורעגץ דירעקםער אין קומען און נעמונגען
אונטערנעמער. פרױואטע די

 אז געווארען, קלאר ערשטעגס זיי פאר איז עם
 נים זיך זאל לאגד אין פראדוקציע פריװאט די פיל וױ

 הויך די דערגרייכען װעט זי װען אםילו פארגרעןןערען׳
 ביר־ מיליאנעןי בלייבען אלץ נאך װעלען ,1929 פון

 םון םעכגיק אנטװיקעלטע די ווייל ארבײטסלאז, גער
 סחורה מעהר םיל שאפען צו מעגליך מאכט זײט איין
 איגדוסטריע־ די און ארבײטער צאל קלענערער א מיט
 לענדער צוריקגעשםאנענע די םון אנטװיקלוגג לע

י איז װעלט־מארק דעם מעהר אלץ פארקלענערט  י
 אומשםענדען די אוגטער עקםפארט. פאר מעגליכקײטען

 איהרע אנהאלטעז כםדר מוזען רעגירונג די דאך וועט
 ארבײםםלאזע די געבען צו אום ארבײםס־פראיעקטען

באשעםטיגונג.
 קלאר זײט צוױיםער דער פיץ זיי פאר איז עס

 ווע־ Tרעגירונגם•אונטערנעםונגע די אויב אז געווארען,
 עס םזמ וועט דערשיינוגג, פערמאגענטע א װערען לען

 דורך נאר הלואות דורן• םינאגםירען קעגען גיט פעהר
 שםײערען די ערגער, נאך איז וואס און שטייערען.

 ארימע די אויף ארױםווארפען קענען ניט מען װעט
 דיער םארקלענעתװ מעהר נאד וועט דאס וױיל מאסען,

^ םען װעט םעקסעס די קויף־קראפם. ח  םעהר אלץ ם
 איעקונפטען גרויסע די אויף ארויםלײגען מעהר אץ
קאריארײשאנם. סדן םראםיטזמ געשוואלענע און

 אפצושםעלעז קאםף אין ארוים tv קאפיטאל און
 דער שטאפט דערםח איצט. שיץ פראגראם דעם אט

 פאנר אװ אםאסיאײשאן נעשאנאל דער םץ פראגראם
 איבער* קוחתמ אץ האבען מיר וועלכען םעקםשורערס,

 דערפמ ארטיקעל. דעם tv אנהויב tv געגעבען
 האבזמ זײ וואם אגיםאציע, געוואלדיגע די שםאמם

 האממ *1 װאס מעדי»םם, אלע דורך אונםערגענומען
IV רעדעס ראדיא, פרעסע, די וױ דינסט, ױיער צו

 קאנ־ 1אי רעוואלם דער שםאםם דערםון קאנםערענצען,
 אינדוםםריאליםםען די אזץ דיל. נױ דעם געגען גרעם

 rv אגיםאציע TV כח אוים׳! בלויז נים !יך ען1פארלא
 באנוצען זײ םײנונג. עפענםליכער דער םון מאכם די
 מעד״ר םיל םים דיל נױ דעם געגען קאמף אין ױך

םםרײק. םון מיםעל דעם מיט פיםלען, ממשות׳דיגע
 די פאר דער געקומען tv עס װי שגעל אזוי

 הא־ פראדוקציע, די אײנצוצאמען מאמענט גינסטיגער
 אפ־ אנגעהויבען און אנגעכאםט דעם אן יך1 ױי בען

 עקספאנזיע פאר אויסגאבען אלע ארביים. די שטעלען
 פון משך א אין וואם דעם צוליב נויטיג דינען װעלכע

 פאר־ קיינע געמאכם ניט פאקטיש מען האט יאהר אכם
 אונםערנעםונ־ אזוינע אין דעמאנטען און בעםערוגגען

 ־’V קראםס, עלעקטרישע פון פראדוקציע די וױ גען
 אונםעתעמונגען, עהנליכע, און בוי הײזער זענבאנען,

 און דאלארם ביליאגען אנגעטראפען וואלםען וואם
 קאפיםאלען םון שטראם גײעם א ארייגגעגאסען װאלטען

 מיליאנען פאר ארבײטם־מעגליכקײטען געשאפען און
 ארויסצורר אום צוריקגעהאלטען מען האם מעגשען,

 םײ איבערשרעקען און שםילשטאנד קעםטליכען א םען
 האבעז דעם דורך רעגירונג. דער סײ און עולם דעם

 אויפצוגעבזמ רעגירוע דער צװינגען צו גערעכענט ױי
 םים׳ן סארבייםען איהם און פראגראם דיעל נױ איהר

 װענ־ נײער דער לױט רעאקציאגערען. די םון פראגראם
 1אי םםרײק דער 1א עם, שיינם וואשיגגטאן אין ^ונג

 פאלשםעגדיג האם רעגירונג די געלונגען. םאלשםענדיג
אונםערגעגעבע!• ױך האט אמ קאפיטולירט

 יד1 חנהם קאפיםולאציע דער אט פח וױדקונג די
 רעגירונגם־ די פוץ שױידע! דעם דורך אן. שארף שוי!

 ארוים־ דאס ארבייםסלןךע״ פאר הילף אויף אויסגאכען
 זײעחנ TV פענשןװ םויזענטער הונדערטער ווארםען
 בוײ די םארקלענערע! דורך חשאבס, אײ. פי. דאבלױ.
 גע־ אײעעשרונקע! וױדער קויף־קראםט די אמ ארבײט,
 אויף אפ 1שיי דך רוםם דאם אז גראד, אזא צו װארמ

מ דעם אגנ  דין, קןט לאני• םץ לעבען עקאגאםישעז ג
י ד ן חן ו ז  סטרײק זײער אישםעאמ װעל?מ בתים בעלי ן

 טארבעסעחת. זיד לאגע די צײם שםיקעל א םאר װעט
 אונםערנעםער פריװאםע יועלמ רעגירוגגם־הילף ײרך

 אנײי־ וחנלןװ די בוי־םעםיגקײם. שםיקעל א אנהויממ
 אױםבעםערונ־ אץ רעםאנטען נויטיגע די סאכען בען
 אינדום־ םראנםפארםאציע אח עלעקטרישע די 1אי גזמ

 ארבײםם־מעגליכ־ אביםעל שאםזמ װעט דאם םריעס.
 TV יײ אויםזעחן עם װעם וױילע א םאר אץ קײםזמ

מ אבער לאע װי אויםלעבוע. ^יםלעכעג די אט ק

ךייזוזו א.בר\זוז 51̂ ןן ף מ יי ^
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ף גיםס לעכען דאס אא זי ט אי ץ אױם ני  פררע^ א
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^ ראג, בײם שילד א אויט ד ם׳ ל  געקריםט, א
ר איז ט און שטיל נאמען אי כאריחםט. ני
pa פ נאםען דעם א עי ח ײ r קי P ,*!באגרי 

ױז ר גל ײכט ברײדטרשגקר חן ט דא גר װ א מי ן ברי
ר pa חיטער ט חן א ט  סארלאזט n חאכען פ

ץ סײ עג א p ט n  pa, ץ פייי ענ א p ט a .פראסט
p a דער m v ץ ■ pn איז נא■ א r ני p ,מד ז

M A A A A  M A |M  A A A M U M m a m  M M A A A  m a a i AAAA a a i  »A A A a רעגשן v p איחם tf* ײיגמ. דער קערען—קעדקן 
ײז » פעלט * ץ א ^ י רו ץ *י ג *ראםװאר, א

a | A a a | H i  Aa  a^M  AAA m u a m m  m a a a  a a , a L  a M  m m m L m♦ ע ס מער ל דערססד יסדגש קי  op בלײסש
a a a  M M M A A A  A M A  M M A M  A ^ M A M  M  A ^M M a  AAA M A A” גאקעט זיך וזייזט ׳קדסט זדסקך אז   p« 
« jp p v n ױן ן  ^ ל זן רן א איז ג ועחן ד  p a

 םצז װעלממ קרית, פאר׳כשום׳םער דער אנהאלםזמ?
 דיעל גױ דעם מים דורכברעכע! אנגעהויבען האם
 װי־ זיד װעם קאפיםאל •1װערע געשלאםען צוריק וועט
 ארויפ־ וועם מען פראםיםען, גאך יאגען אנהויבען דער

 איגםלאציע, נײע א אנהויבען אמ פריחען שרויפען
lrv װעם מען w v ארױם־ און מאשינען נייעםםע די 

 חײ־ גיײאויםגעבויטע די ארבײםער. מעהר נאך ווארפען
 ארבײטם־ די וױיל לײדיג, שטעהן וױדער װעלען זער

 פרא־ די רענם. די צאלען קאנען נים װעלען לאזע
 דערםים צוזאמען אמ אפשםעלעו זיך װעלען פיטען

 וױ שרעקליכערער א קריזים, נייער א פאבריקען. די
אומפארמיידליך. איז 1929 פון דער

נישםא? דעם געגען מיטעל קײן גאר 1אי
r בלות פאראן איז עס v .אנםשיידע־ אן מיטעל

 די באפעלקערונג. ארבייםענדיגער דער פון קאמף נער
 בלום־פאר־ איהרע געגען קאמף דעם װעט רעגירונג
 דורך ארבײטער די בלויז זיינען עם פירען. נים וואנדטע

 ארגאניזא־ ױיערע דורך פארמער די ױניאנם, זייערע
 צענמר מח וועלכער קלאם, מיםעל ארימער דער ציעס,

 סינאנץ־קא־ פון מילשטיעער די צװישען ווערען לען
 צתאםמ אלע זײ אינדוםםריען, גרויםע די און פיםאל
 אינ־ די tv זזשבון אוים׳ן שטריך א מאכען קענען

ר דער אױף האמערען מתען די דוםםריאליסטען.  ח
 דערלאזק נים וועלען די v דערקלערען, און גירונג

 ברױט דאם לעבענם, םיליאנע! די קרבן א פאר ברענגען
 מזבח דעם אויף פאלק גאנגזח םון וואוילשםאגד און
קאפיםאליסםע!. הייפעל דעם םמ פראםיטען םמ

ם—---------------------------- ײ ז ► «

 סאנטא־ דער פון סמאוסער 8 אץ שטועם א
םראנציסהא סאן גאך װעג אױפ׳ן פע

)6 ויי• «וז («לום
 גע־ איהר װעם חרטה םץ זשעסם יעדען פאר האבזמ.
 * דער אק ^יםוואורף ערגםםער דער אלם װערען, שאםמ

געזעלשאפם.
 דעם אט נאך 1א דערבײ, געהאלםע! וױדער האט עם

 גאנץ שםועם אונזער זיך זאל אױסברוך רעאקציאנערזװ
 קזמ וױ אמתץ, דער tv וױיל. ענדיגזט. אמעתוארםעם

 יעחװ tv מנהם װעלכער אײנעם, מיט דעבאםירע! םזמ
 אתד גרעסםע די פח אײגעם פארװערטם שרים נײעם

מ גליקע!, מן tv אלעם או נים. מןחט װעלכער י ע  ל
מ 1װילע בעםםזמ ביק אז געענדערט׳ ןךוי ױך האט  ק
 פאר־י איז עס אז *ח האלםזה, נים םעהר דד אלםע דאם

9 אונםערגאגג צוס דאםם
 אתזער ארײנגעםישט וױדער זיך האם דא אבער
_____ :אפטיםיםם

 םרײנד. ליבער שװארץ, צו אלץ anyt איחר —
p װעלען נים אייער דוקא t* פאקממ די םים רעכעגען 

א דך דעם פח  לעממ ענדעחננדיגזמ מעהר אח םעהר א
מ קען הי  דער״ וױ צושםאנד, ערגעחװ םיל א צו םי

 *TV םאװעטען־פארבאנד• אק זאנאר הערשם װעלכער
װעגען סײנונג אײער־ העחמ געװאלט געוץ חמ־.ר װאלט

A a n i A M A M  A M  AAAAAIA a m a a M  a |A M  AAA M m m Am L  m  L aa aa aהיסלער די איגס זײנעז דאס רױ לעגדער, אזעלכע 
 איחר םײנם איםאליע. פאשיסטישע די «ץ דײםשלאנד

 TJP האם, איהר וױ געדאנקןװ. אזעלכע טיט אז ׳נים
 וױ היםלעריםטיש״ פאשיםםיש, pnrm גיכער אםעריקא

־ ניט איהר האם ? קאמוניםםיש אח באלשעוױסםיש  מ
 העפזװ קענ׳ם ,אים :בוך לואיסעם סינקלעיר לײענם
 9 אםעריקע iv פאשיזם האבזמ איהר וױלם ? היער״

!אונז מיט אםענהארציג זײם
םיפײ דער האם — 9 ענםפעחמ אײד איך םח —

M B M A M a i M M i  A A M A  a  a A  A aa AA AAAAMMLAM m  AmamAAMגעשםייכעלס. גוססוסיג רעאקגיאנער שער
 אפ־ עפיל ױך האבזמ — נים, מחט איהר ניץ, —

 אײעד הערמ װעלען װאלטען םיר אבער — גערוםעז׳
עגטפער.
 נאך דאך מיר וועלען שפעם. צו tv עם אבער —

 װעלמ םיר tv דודכשמועסען קענזמ זיד מאל «אר א
םארגע!. ביז געדולד זשזג האם קאליפארניע. צו צוקופעז

— 9 ענםםערען קענען איך װעל pn איץ —
קאםתיםםקע. אונזזןר וראטעסטירט שםארק האט

 בא־ ויין װעם סעםיע טארגעדיגע די אוודאי. —
 את־ האט — דעבאםאגטן, בײדע אונזערע טאר שםיםםע

 כעדדעל״ עגדיגזמוחגר ױגר דעם «ױמ םינרםמאוקער זזנר
 פאר־ אונזעד טעכאניש גאגץ געווארען tv רועלכער

w .זיל מעחטפארש — גע׳פםק׳עגם. זיצער, *  pa V
ץ גים קײנןר װעט צייס צו  ארײגצופאלען געשםערס ד

ט א פיט ר ע נדיםיק• װןן חן ל חיי  snyuv װעלען ת
 גום זיך קזננען געגגער שארף״אױסגעשפראכענםסע ביידע

ת װעט עט tv ,TWP ל#םיר *tv פארברייטען,  דאד י
 םיר חאפ שטועט, װיכםיגםםער pa אינטערעסאנססטער

v a n איצם ביז Jmn



ט י י גערעכטיגקײט &4 ו2 ז

עננלאנד אץ באװענוננ ױניאן טרײד אידישע די

ו

 ארבײםער אידישער nyn םון ירידה י
 םיט גײם ענגלאנד אין באוועגומ

 אים־ gig מים םריט, גיכע אזעלכע
oyc, בלײבען נים װעם גיך גאנץ אז 
םרײד־ אידישער א פון סיםן קײן

 א פאר אפילו באװעגונג ױניאז
 g דין צו אויף הערם זי רפואד-

 אלגעמיינער אן אין םארװאנדעלם װערם זי אידישע,
 פאראן אויך זײנען עס װעלכער איז ארבײםער־באוועגוע,

 אידײ םםמיםישעז oyn אהן nyag ארבײםער, אידישע
 nyn אהן און ברען אידישען דעם אהז ,nyopgnga שען

*onyopgnga אזוי איז װאס באגײםםערונג. אידישער
ארבײםער. אידישע פאר םיש

oy געװען, עם איז נעכםעז ערשם אז זיך׳ דוכם
 איד ראלע׳ גתיסע א געשפילם האבען לאנדאן אין װען
 שנײדער אידישע די ראלע, דאמ^נירענדע א זאגען װעל

 אינדעפעג* די אפערייםױום, שוה און בום די ײגיןמס.
 קלענערע אייגיגע און ױניאז טייקערס קעבינעם דענט

 םאריער. אח בלעכער ,nypya פיז די װי ײגיאנם,
 nyn פח אראפ זײנעז זיי ניםא, מער זײ זײנען הײנם

 אוז Bgng םאלם םארהאגג דער אפגעשפילם, ארענא,
 קאפיטלעז אינםערעסאגםסםע די ®ח אײנעם eg שליסם

,eg שליסם oy ענגלאנד. אין לעכען אידישען דעם פון
 םון לעבענס־איים, שםיק g .yagcy אן זאגעז, םען קען

קאפיםאל. און ארביים צוײשען קאמםען העראישע
nyn געדענקס oy שױידער־ גרויסע די ניט

 וועלכע אין םםרײקם, םייקערם קעבינעט די סםרײקם,
oy אידישע םויזעגםער באםײליגם זיך האבען nyoyang, 

 אויםגעםוועטעם אוםן שעגדליכען א אױף זײנען װעלכע
ברידער, אייגענע זײצרע פמ געווארעז אױסגענמם און
 אמ סוועםינג־םיסםעם nyn rg מײסםערס, אידישע די

 גאטנער דער ngc םינאנים g געווארען איז עגגלאנד
 שעח 80 געארבעט האבען nyoyang אידישע מעלם.

 oyang גענומען אהײם נאך און װערקשאפ אין װאך א
nr עםליבע נאך פארדינען *ו כדי עקסםרא, אהיים, זיך 

!«ענעם
 אין איבערהויםט — באדיגגונגען ארבעםס די

 שרעק־ שױדערליכע, געװען דינען — םרײד שגײדער
שםונ־ 16—14 אפארבעםען םלעגט nyoyang אן !ליכע
 ער פלעגט םונם. האלבען g פ»רדינען און ago g דען

-, ogn גע־ עם איז געלט, הײמישע די אויף אױםרעכעגען 
 הא־ זײ !פארמעגעז גאנאער g װאך. g תבעל 30 װנן |
 רובעלם הײסישע די לױם געלם ogn גערעכעגט בען *

 oyn אויף לעבען, ong הײםישען דעם אויף לעבען ן9
 'אויםגע־ זיד ogn nyoyang אן שםײגער. דזײםישעז

 דרײ ןנװײ/ g אפארבעטען אזױ װעם ער אז רעכענט
 גרױסעז g םים מאן, רײכער g פארען אחיים און יאר

 g קויפען :.תכלית״ g עועס <ו קיםעז און קאפיםאל
 װעט ער און געשעםטען אנדערע סאכען אדער חױז*
 דעם פון לעבעז װעם ער ארבעטעז, דארסעז נים נמגר
ארבעטען^ װעלען אנדערע װאס

 װײל געדאנק, דאןיגען דעם אט גוליב סאקע און ^
 זײ ודייל געדענקם, אזױ האבען ארכעםער איךישע פילע ־

 ■םיכא־ דאזיגער דער מיט אט פארכאפם געודעז זײנעז
ו לאגיע, י ארגאניזירען. וװ זײ געווען שװער טאקע י

ן אאמגז ויי װעל־ ארבעטער קיין פאר כאטראכט נים זי
 בע־ אז ארבעם, דער ®ון לעבען g פאכעז דארשעז מ ;
 לעבען, בעסער g אױך םײנם קאגדיגיעם ארבעםם סערול %

g מז, לעגגער  םײגם שטוגדען ארנעטט װעניגער tg לע
m םער אױד £ g, געװען עם אמ זײ פאו־ נײן, קמדער. 1 און פרױ דער פאר זיך, פאר זײם מער g| !אומגליק 

 ארוימוארבעםען טעגליכקײם קײן האבען נים װעלעז «ײ
ח י גשפוו די זיך • נ  אװעקװאדםעז ארן געלד סאכען n ן
im איז עטארג די p■

שן די ד זײע־ tg געלאזם גים האבען םייסטערס וי
 גע־ האבעז זײ ארגאניזירעז׳ זיד ?שלץן ארנעטעו דע

מן ל י וון י י מ י ג . 
<ג 9<נןנ ז1 ־ . <יז ו

גן שן ײגןן א ת ז ח ד זיך האכען *יז אגדסלײמל מי  גז
ו ו ו ן ו ד אץ ו ו דן מ י ז ו  אנדער אן סים שטאס ג
גןן g v אץ לו s זײ װאס ששראך •רעסדןר 

m ען,jgrwm■ ױס gn זיך og גרמע״ די.
cgw g <לישליו n  w ן ן ן מ מ י י  ארם ז

9 WBTg איז g i«|>רית » ױאיז ז g י לי  װאו •
19 g g יײ <p y 

d g r gg ז י g ו r g, ז איו ת י מ  י
w די n g w * m 86 םיש g *ישר 40 אחװ

/

פון בריף

וױינבערג ב. םץ

 זײ חויז, אין זיך בײ ארגעסער ׳״
אריבערגע־ סעדסםע די

 יענער צו זיך האבען וואם ױניאנם די פון פילע צוריק.
 עט־ אנקלויבען העכםטענם םלעגען געגרינדעם, צייט
 אינטעלי־ דעם פון מעמבערם, אידישע הונדערט ליכע

 אי־ מאיאריטעט גרויםע די אבער ארבעטער׳ גענםערען
 װע־ הערעו געוואלם ניט אםילו האבען ארבעטער דישע

 גע־ איז פאקטאר g נאך ארגאניזאציע. אן ױניאן, g גען
 מיט דאן, שוין איז שניידער־טרייד דער וואם דאם ווען
 צוםיילט, אזוי ראציאנאליזירט, אזוי געווען צוריק, יאר 40
 אדער ראק איין געמאכט האבען ארבעםער 5 אדער 4 אז

 האט מאשינער g אדער פרעםער g זיין צו מאנטעל.
 g פאכמאן. קײן דין באדארםם ניט גאנצען אין מען

 גע־ פאר g געהאט האט ער אבי באלעגאלע, הײמישער
 אנדער אן פרעםער. g געווארען איז הענט, זונטע

 װעלכער ליידיק־גייער, באלעבאםישער g איםיגראנם,
 אן געווארעז איז םיזיש, געזוגם אזוי געווען נים איז

 ניט זיך לאזען עלעמעגטען אזעלכע און אפערייטאר■
 אן םאר מאטעריאל קיין ניט איז דאס ארגאגיזירען.

 אחוץ באװעגוגג. ארבעםער עקאנאמישער ארגאגיזירטער
 זיין זאלען וואם אזעלכע געווען ניט אױך זײגען דעם

 געווען זיינעז עם ארבעט. gig מיט אנצוםירעז םעהיק
 ׳סעןgקרgל־דעמgציgם עםליכע און רכיםםעזgגg עטליכע

ען געווען זיי זיינען מ ^ו  ארומרייסען מיט מערםםענס ם
 רבע־g אידישע די און געזgםר רםײאישעgם איבער זיד

 םאר־ זיך זאלען זיי ig איבערגעלאזט, מען האט םער
קעפ. אייגעגע זייערע דרײען

שנײ־ די צװישען רבעטgגע האבען ציים יענער צו
 g שייער, באראן, ל. א. לייאנם׳ לואים געװיםער g דער

 שוין זיינען צוױי ערשטע די א. א. סאלאמאנס דזשײקאב
 דער לאנדאן׳ אין געשטארבען איז ערשטער דער מױט.

 דריטער דער ,ypnyisg אין געשםארבען איז צוױיםער
 ־ng גענומען און צױניםט g רgb דערקלערם זיד האט

 געשםארבען, אויד שוין איז ער צױניזם. ngc בעטען
 זיך געםיגם און נאד לעבם םערטער דער לאנדאן. אין
 וועלכע ynyijg נאך געװען זיינען עם יארק. גױ אין דא

 גע־ איך אבער שניידער, די צװישען רבעטgגע האבען
 די דיגען ׳לgם יעדען אין נעמען. זייערע נים דעגק

 וױכ־ די געווען אויםגערעכענם דא האכ איך װעלכע
םיגםםע.
צי־יט. נגעgל g לםעןgנגעהg געgל די האם nig אם

 ביז 1903 םון ig איז׳ קםgם .<דער1905 ערך אן ביז
 וואם דעם, מיט םארערגערס געgל די זיד האם 1906

 דער צוליב היים דער םון םעזgנםלg דינען םױזענםער
^ ווען םלחםד- רוסיש־יאפאנישער ם ו  גענומען האם ר

 די האבען יאפאן, געגען Tjrwg גרױםע מאביליזירען
 גע־ מורא זעלנער, y:ogegi געווען זימען װאם אידען

 נאענ־ g לאנדאן. קײן םעזgנטלg זיתען זײ און קריגעז
 שפעםער געקענם האבען זײ װעלכעז םרן ארם םער

 אם קינדער. און םרייעז זײערע צו אהײם צוריקםארען
 שיביש, א פאר געארבעם האבעז אגגעלאםענע דאזיגע די

ם שםיקעל g פאר פארדינם האבען זײ אבי תי  און נ
לאזשי.
 די אם אויםגענוצם האבען םײםטערם אידישע די

 בעסער אײגגעװאנדערםע, די ®ון לאגע פארצוױיםעלםע
 אויםן אױםגעםוועםעם ׳זײ און אנגעלאםענע, די געזאגם,

ם אוםן. ערגסםעז א  םװעםינג די איז *ײם דער אין
״ גרויזאנ^ שרעקליך, געווען

 גע• אביםעל לאגע די זיך האם 1906—1906 ארדם
 דורכפאל דעם פץ צײם די גערועז איז עם בעסערם.

 האם מאכם צארישע די רעװאלוציע. תסישער דער פון
 דרײ צו אגגעהויבצז האם זי און זיגער דער געפילם זיד
 צו ארױםגעװיזעז זיך האם װאם אלץ שםיקען און קיז
 ״קראםאלע״. םים געדאנק׳ םרײען םיםן אנגעשמקם זײז
 מגדליגער םים אנגעפילט געײארעז זײנען םורמעס די

 גאר אינםעליגענץ. און ארבעםער אידישע סויזענטער
g ראטעװעגדיג לאניאז׳ קײז אװעק זײנעז צאל גרײסע 

m ^מן לאגדאז קײן לזנמננ א  קומען גענוםעז ח
 עס װאם געװאוסם שוין האבעז װעלמ ארמםער, די

 האבעז װעלכע ארבעסער קאםף. עקאנאפישער חײסם
 אר* שעח׳דיגען g 10 פאר םםדײקס אדודכגעמאכם שױן

ר מםם-סאג; ע ס מ מ אי ל  *נײ געװען אלײז וימעז װז
ingcgo מ ײי״ דן * ײי װעלמ אדבעסער חברים; י

 אפילו זײ םון מאנכע אמ םורםע. םאחוכט שוין האבען
 *it און שוײח׳ דיזע םון שרייבער דער (װי םיביר
 גןך ױניאנם, םרייד די אין ארייעעווארםען זיד האבען
w נומען o t!? און BראgBגgנדירעז g nge קימערען 

 לוץ, םון העכערוע g — שעה 12 — ארבעטם־טאג
רבעטם*באדינגונגען.g בעסערע און

 *goo און שניידערם די טריידם, הויפם צוױי די
 g כח, נייער g ig דערםילט לדgב האבען ,oרעgלי

 גע• אמ באװיזעז זיד האט כח, געזונםער און םרישער
 ןלסע די גאס. אידישער דער אויף װירקען נומען

 געזען. נים באגײסטערונג gig בו־ען, grg האבען םירער
 n צמולאזען ניט געמאכם רזוךgם g םילוg jyngn זײ

 אפקוילען װעלעז די וױיל דערםאר, שנעקעם״ ״ױנגע
 די געהאלםען. נים אבער האם עס באוועגונג. די

^ די איבערגעבענקייט, די אויםאפםערונג, זעלבסט אי  ל
 זיך האט עלעמענם דאזיגער דער אם װעלכע מיט קײם

ט׳ דער צו גענומען ע  דעם ארױסרוםען געמוזם האם ^
 איז עס ווער יעדען׳ םון צוםרויען דעם און רעםפעקם

 אויסבעסערען דעם אין םאראינםערעםירט געװען נאר
ער, אידישע די םון לאגע ביםערע די ם ע  שאפ?ז8א ^
םװעםינג. די

 גרויםער g געווארען אנגעםירם איז 1910 אין
 ־שעה׳־10 א םאר סםאליארעס אידישע די ביי סטרײק

 הע־ g רבעםערgשםיק־ די םאר ארבעםם־םאג. דיגען
 סטרײק דער ^yong זייער ®יז פריתעם די אויף כערונג

 שאתהיר. עקסםדים אז ער,טיסערבפאר g געווען אמ
 די פאליצײ, מיט באנוצט זיד האבעז מײסםערם די

 ~ig ״שלאגענדע״ מים באנוצט זיך האבען סםרייקער
 גע־ איז עם — ״סםרייק״־ברעכער די געגען גומענטען

 איינ־ רביסעז,gם םוים״. אץ לעבען אויף nog״? g װען
צדדים. בײדע געווען זײנען םארביםערם און געשפארם

 מיט׳ן אנגעםירם האם װעלכע סםאליאר־ױניאן די
 צאלען צו געלט קיין מער געהאט גיט האם םםרײק

 פאפירלאך־גאראנ־ מיט געצאלם זי האם סמרייק־געלט,
 געווארען אנגענומען זיינען פאפירלאך די אט טיעם.

 גראםערי־ די ביי געלם, קעש וױ פונקם געלט■ גוםע םאר
 געווען איז גר^ם אזוי װ., א. א. בושערם די בײ מעז,
 גאנצען אין איז וועלכע ױניאן, דער צו צוטרויען דער

 די אידען. איינגעוואנדערםע ״גרינע״ םון באשטאנען
 פון העגם די אין געװעז גאנצען אין איז םירערשאםט

רעוואלוציאנערען■ בונדיסםען, אריבערגעקומענע
 םארענדיגם איז םםרײק םארביםערםער דער אם
 ארבעםער. די פץ זיג םאלשטענדיגען g מיט געווארעז

 זײנען זײ ױניאן, דער אין געקומען דינען מאסםערם די
 נעקסם, זײער אויף געווארט אמ ^״gל 1-אי געשטאנעז

 באדינגונגען■ די מים אגרימענם דעם אונטערצושרייבען
 אין רעוואלוציע g גערוען צײט יענער אין זײנען וואס־
ענגלאנד. אץ טדײד סםאליאר דעם

קור* g אמ אז דא, דערמאנען צו איבעריג איז עם
 ״ige ױניאן די האם םטדײק גאכ׳ן צײם שטיקעל צער

 םױג וואס צו מיםגלידער. אירע םון העלםט g לוירען
 *go-rngo דױם? צאלען וואם צו יוניאן? די די

 זאלען סgתוgם באדינגונגען, בעסערע שױן זײ האבעז
iy איצם זײ ^ g o ױגיאז דער צו ?

 שניײ די בײ oi'oge זעלבע דאס האם 1912 אין
, דער־ארבעםער.

 אוגםערהאנדלתגען אויםגעצויגענע און לאנגע גאד
 אלגד אן געװארען יערקלערט איז ■on^ogo די מים

 1אי זיך האט אינדוסםריע שנײדער די סםרײק, מימער
:iyg:g .אין ארבעםערשאםם גאנג; די אפגעשטעלט 

 זןל סםרײק דער כדי געווארען מאביליזירם איז לאנדאז
ארבעםער■ די םאר זיג g מיט ענדיגעז זיד

 gig אז געװארען. פארשםאנען אומ בייי את עם
 באשעפ־ װעלכע םרײד, שנײדער די 1אי עם וױ טרײד
 ייז גים װעם n אויב ארבעםער■ אח־ישזנ אזויםיל טיגם

 לאגמ ארבעטען װעלען ארבעםער די אױב ארגאנידרם,
 אונד םחען עט• װעם לײן, קלאגעדיגען g םאר שםונדען
 םףײדם, אידישע אנדערע די אייף אייד וױרקעז באדימט

 ארבעטער אידישע װעלכע בײ םרײדס די אויף ד״ח
מ די װעלמ אין טױײדם די באשעםםיגם, דמעז ־  מו

 אוטמ* געװען איז אגשםרימגתג די אױםגעסװעטעם.
ס גןױעםעז דמעז םעג און נעכם גאנצע הײער. םי  מני

שמטמם ײד איז v אװי װי פראגע דער גדם בא n tv  n 
m יײקעד■מס די פאר געלם r תי  מר TT ogn 9י

ממ egn םזח םעסבער^ די גלשסײזמ־ס שםײערס,  מלי
r בײ געלם i n מס 9 שייי׳ <וס ײ•9 ן אונאגיזאנ ײ  ג
ן האט ר בײם געלס געליגעז « ת מי ר »יז מסם רמ^ ס

ש 13 ױי -si 1938 ועברואר,
 דאן זיך האט עס ארגאניזאציע. ױנגע g געורען דאן

 בײ nnge איז וואס געלם גצעgג די Tg אױסגעדוכט
 אין ווערען אתינגעצױגעז װעט רבעםערg אידישע ךי

סטױיק•
 גע* נדעלםgרװgפ דאן סםרײק דער 1אי אזוי אם
 דער םץ סםדייק g 1אי םטדייק שניידער g םון װארען

 ־ogn די באםעלקערונג. רבעםערg אידישער גאגצער
מ אנגעהויבען האבען םערס ^ צו ריינ  דער ®מ צרות א

 סםרייק דער ױך האם וואכען 7 נאך און באםעלקערונג
 לעg רבעםער.g די רgם יג1 גרויםען g םים געעגדיגט

 און געווארען נאכגעגעבען ד־ינען םאדערונגען דיערע
רבעם.g דער צו אריץ צוריק דינען שניידער די

ר די םון פילע ע ט ע  סםרייק נאכ׳ן לדgב האבען ^
 די באדינגונגען. אויסגעקעמפםע די לטעןgגעה גים

 האבען די קאנדיציעס, לםעg די אויף געארבעם האבען
 כאםש טאג׳ g שםונדען 18 און 14 געםװעםעם װידער

 דאם קאדינגועען. בעםערע פאר געסטרייקם האבען זײ
 גע־ געװען דינען װעלכע ארבעםער די געװען זיעען

 געוואלם םיט האט מען וועלכע סטרייקעז, צו צוואונגען
 !יינען דאם װערקשטאםעז• דיערע םון אראפגענומען

אייגענע. מײסטערם דעם געװען
 די אין געבעסערם. םיל לאא די זיך האם דאך
 געווארען אויסגעקליבען דעען װערקשםאםען גרעסערע

 די אז געגעבען אכםונג האבען װעלכע שאפ־סםיוארדס
 ווערע!׳ געהאלםען !אלען קאנדיציעס אױסגעסםרייקםע

ווערע!■ אפגעהיט זאלען
 גרױםע די ארױסגעוואקסען 1אי סםרייק דעם פון
ס ״ױנײםעד די ױגיאן, אידישע ^  םרײד טײלארס לי
 םים־ םויזענם g 6—6 מיט ױניאן אידישע g ױניאן״,
 g דאס צייגט נאפען דער וױ איז, דאם גלידער.

ױניאן. שגײדער דאםען־קליידער
 געשיכטע גלאררייכע g האם ױניאן דאזיגע די אם
 עם םטרייקם. גרעסערע און קלענערע פון זיך הינםער
 האבען נים לgT ױניאן די ig וואד g pyng ניט פלעגט

g דארטען, אדער דא סטרייק ngc איץ ignig אדער 
 cognigngc מייסםערם די האבען לgמg .nynynjg אן

 ,nycynng די געװען עס דינען מאלg 1אי סםרײק דעם
םאדערונגען. דיערע םים

 געענ• נצעןgג אין געgל די זין־ האט 1914 זינט
 אמ װעלט־סלחמה די אויסגעבראכען 1אי עס דערט.

rVg עם איבערגעדריים. אח איבערגעקערם זיך האם 
* ױיע קיין ציע,gאימיגר די אםגעשםעלט יך1 האם ^ג  לי

 אץ ongc״nyeg םרעסער, 1װערע זאלען וועלכע גײער
 י.9ל 1אי 1אריינגעקומע נים מער ױינען שנײדער, אםילו

 מלחםה אגהױב םון חדשים פאר ערשםע די כאטש און
 אלע אין צורודערונג גרויםע א אריינגעבראכם האבען
ivogc, די געווען אינדוסםריע שניידער די אבער איז 

 בא־ האט מען ייד• *ו געקומען 1אי ײעלכע ערשםע
ngc ny האבען רפטgד r^p עלנעה די! ^ ?ngc n rn 

yogncgo,? זעקלאך ngc מקלאך און םוגיציע ngc די 
 שמקליכע g װעחמ צו אנגעהױבעז האם עס זעלגע^

 סען םײעה װעחמ צו אנגעהויבען האבען זאכען גיזי•
 מען וױיל ׳lyagnpyf ניט !אכען קײן איבע^ויפם דאם
ong nyn ngc rn גיט ngi קימ האם g  cn’g’nogc.״ 

 וױ ׳1שםוגדע ywgV אזעלכע cyongy: האבען nשנײדע
 גום האבעז זײ nבעg מעגליה געווען 1אי עס גגgל

cT’nngc. ט האט ױניאן די  אמ אץ טאז געקענט גאתי
םאן■ צו ע<עס רעגיתנג nyn סון co’^nyn געווען נים

 nycyang די און געסעלם נים האם געלם קיין
 די און ױניאז nyn *ו דיום דיערע געצאלם האבען
ען g געלם, אנגעקליבען האם יוגיאן ס ^  ngc סאנד ג

מלחמ^ nyn נאך
 שנײדער די האבען יארען מלזזמח נאך די אין
 *gn די טעטיכ װעתװ צו אנגעהויכען צומק יתיאגס

 *ng אידישע די אתינצובוײימעז צווײק אנגעהויבעז בען
 *ng ^gangi אימשםעלעז און ױניאנס די אץ בעטער

 אױף א^עםס־םאג דעם רעגוליחנן באדינגומען■ בעםס
 nyn ngc iyr״n■ באשםיםנמ םים שםונדזח 10 אץ 9

oy .cyong אױף האבאן oyn גאבים oyangyi דרײ 
 יתיאן״, םדײד טײלאו־ם לײדים ״יונײםאד די :ייגיאנס

n אח פײן ל. י. װאו ימיאז די  ;ngcynpyo ״קלאדיגג 
’cnypnnr ,א יוניאן״ ny^o די »ז ײניאן״ שגײדאר

תי סראסאאטײל און רסלאימי שאגאל1״סיבדיװי ״,9י
 עעלישער גרױימװ• nyn ®יז ברענטש g גאװאן אמ װאס
תיןן אםאלגאםײםצז־ ״זײ ,9ײני  י9 םײלאדם אװ י

י סלא םײלאראסאם״. m יתקמם ז gn ײד *זזישען 
ו איז oy און קאנקוו־ירם ױ נים םאלק קײן נ י עז פ קי  מ

9*nyoya מן * מז די שסתחץ װיסיל oyangy< ה א  ח
m אװי װי און גצװאלס, gn  *n ײוד גןװאלנס  •** ז

ym ײנקסס די ®לעגמ r nrvpgeg די ynynjgן9 ׳ 
g T9 n  9  w n rw io  ynynag n  egn ym« שטי־ 

um אױפץ ■nyeyang n  i r m igang 9  jyn

 ױניאן onypn’gii קלאדהינג די האט ציים nyn םים
cnynyic’ig צו lyn’co’ipy אײגג ױינען די אוןyשלוג־ 

iyi ״ די םון געייאחמonypn’gri cjyonga ,ױניאן״ 
y^yn אויך האם cyongya אויף nyn אידישעn .גאס
 nyn מים םאסריניגט יך1 האם דyםײטgלגgםg די

onypn’giT ciyonga ג און ױניאזyשgםyאיין ז yo’ina, 
y;’Coyo, נgציאנgלy אין ױניאן םוײיד ^yng: nyn 

y*ncona*g, ״נ דיyשיאנgל onypn’giT cjyonga ױביאז 
rn גױים אװ j’na.אט ״ yrn איז ױניאן ny’n שטאnק 
r די cyoo וואוהין ,lyymgne די אין w  yy:ga־ny 

 :*yy םון זיץ סים׳ן >iy:gncynyo’g יד1 האט טוײיד
^ אין cyc’ogp זyאלnט י  סאבריק־שטאט yoii^ א ל

 לאנ־ אין האט ױניאן yngn אט^די .ny’nppng’ אין
 ליידים די ngc yr*g : oyנםשynב צוױי cjycyy; דאן

 ny:yo װי ,nyשנײד ynyn:g די ngc yrnc און nyשנײד
w־ey? ,nyn”^  nynoy.n ,nyr און onyogo cy.n 
 ־ng yלםyשטyאנג iyogn סyנםשynב yn,,a װ. א. א.

iynyn y^yii onyruga פץ באצאלט nyn .ױניאן 
 סאלין, א. nr*nc nyr'igang nyn איז nyשטny nyn אין

n*g g, צו אוים קומם אים וױיל lyoyong צװישyז n* 
 איי־ אן האם נםשynב yc’niy זײ .nycyong yישnאי

 צו אוים קומט אים וױיל לױואן,go n:«nc חישמאן,
lycyong צװישyז y hגגלישn nyng ,nyoyong y» 

gנגליזיnםy איnישnycyong y װyלכiyjyp y קײן גיט 
n’g,^ צװיש אויך אוןyזײ ז ly’inc, װyלכiyrn  y 

 ־nynשנײ nyn אין טyיטngיgמ yo'ina g טאג צו היינם
yncoTnj’K.

 ןynניזיgגng צו lyw^ya לידpnװי אל1 זײ אויב
n, מ תי  yo'ina א nyn דין oy oyn םוײח־, oyn אין פ

ngcnyn ,uio«nanyn, ךי ווייל ngc iyoyong jy’inc 
y.n gלc,ם nyo ogrray nyng װי y.n gלc,װי ם ny:yo ’n 

 אנ־ yילc •nyjyo »n וױ oyong y^yr *n ?yogo און
lynyii iyar:^ynoo גyמgאויף כם oyn .ם ^  םוי־ ג

nyoiyi ליסלyםס ngc iynynשnBאין ײט n* װpnyשםg־ 
iyo; ^ םינג  onv’Tgng iynyn מיםינג^, yynip מי
 nyng מיטאג״שטונחנ, nyn איז lyocgopnyny; »n פון
.oyong nyn נאך

שיר־פוצער ארעמער דער
באראד בתיה פון

 רײכשי/ דער שטאט דןןר יאדק, נײ
— ירמכמ םים פול ם שול  ® און גלמנץ מי

שקן װאו נאט, g אץ  — *יילעז םענ
םסרשממכט. בלײד, אינגעל, g שםעהט

 כערשםעל, g אץ קעסטןןל g םיט
ץ עדgמ לטן^רgק nyn א  עח^rרג

ny o n y e r ץ טאן 9 גרײט  ארכײט, זי
ץ רgנ ט איז ארכײט קי .6ני . .

ץ אױף ץ ogn nyogc זי  ארכײט, קי
o׳ny ^ g s  nyn o ;g i שוץ איז g;ט  ל

 PPJgnp g ליגט yoga 'n און
לט.gp אץ װיסט װאױנונג g אץ

lyv iya ,עז אײלזך^ W מןןנ W 
nynjn איז ®igang — זיך םים ♦ 

oyn nyn י1אוי Dgj nyn ף ש זי ל מןן  ע
ד ןyזgל חי ע מ . די י . . ז ד י *

ט ח ^ן ש  ,yonna g ngoo g *anyn ס׳
ױיגיג ®r איז אינו  fOyngn, 
oy nyn ל ד די ^  — nnr»»g שי

m• שטאלץ ny גײט g  rn g
 ׳yn^n אץ ongn שטײןןן אוסולזןן
 ooyc 1 און ^n ׳yann שםולזןן

מג g און npnr^ynnD — י 9 g׳ 
;oay ײ ^ ז ױ ױ א y ו rrw געפ.«

ס און p םי g a קוקט ogn מג  לyא
I ■jym״n זיין אױןי pjgs iys 
ס n סי  i9  oayVpyi fngn  g» fSg״

 *n ײםnBשngפ און לטypאנטװי זיך האם נסyצטyל
 פילא אין װאס װא?יישאן, yבאצאלם װאך g ngo לאזומ

ongopyc איז oy שוין lyngnya jyngnya, און oy 
 ogn אט .opgc nyoaypnyag מי^yלגg אן שוין איז

iyrnya סון nyn באצ װאךgלטy 1אי װא?יישאן ya־ 
nyn iyngn סםימולום yrnyo’g ,n ngo, גיט זײ *ng 

ig ,nyT*:o yonn^ga אין אוײין !אלמ די nyn ■יוניאן 
lyo’vi nyoyong *n ביסלאכװױח אן gynליזיynן״ fg 

lycoyp ג אוןyוױנyן ynyoyo ^ ױנגונג א  lynyoyo g ב
 nypngשם אײן אין םאסױיניגם דין די [ynn ז,yבyל

 צװינגען צו איםשםא^ זיק זאל yלכyװ ױניאן׳ טוײיד
onyoo«o *n נאכצוגyבyן oy y^yii iya:inyngc n 

ynynn? אnויoגyשםyםון לט nyn .ױניאן
n* איnישiyogn nyoyong y גyלynyל רי גםxpyיy 

 ױנײ• זײ אין iyoynoo g iyo’i.ny«g זיך האם oy און
nyo טײלא לי^יסnױניאן, ם n* איינציגy זyלבסטשםy*נ 

nיגy איnישy ,ױגיאן ig זאל יי1 אויךyזיך ז ly rrn n g c 
nyo’m מים  nyn גאציאנאלny ,נ ױניאןyשgנyל 

onypn’gii oayianga .ױניאן
 אין yגgnס *n איז צוח־? ng’ yםליכy מיט נאך ״

nyn ב ױניאןgהgגynלם oy iynn nyog .]yngriya את 
g iyoipyngc גyנgnyסץ םאתאמלוגג ל onyooyo n 

 געוואחנן לםyשםyג איז y:gnc n און ױניאן, nyn פון
 onyooyn oyo’ng'go *n .n״n ן.yלgםyכגnוng זי איז

iyog.n גyג שםיםטyגyן g ^םאחדיניגוג
lyoyay^g jyT’n lyoiyoing y:yn”ongc גזױוא־

onyooyo n חגן  ogmgc ג האבילןyשםימם >•iyay 
nyn הויפם oiyaung 1אי >g ig ,iyny איnישng ny־ 

iyp nyoyo באנוג ניט זיךy:yחײי מיט ז n’® nyng 
 yong ny*ישnאי g .nynנyגגלy זײ װי וואך, g פונם
nyo 6 מוז iyi*nngc אין — 7 אוז nyn ביזי nocg 
 lyoymgo nyog iyog«n, יי1 װאך. g סונם — nyo נאך

ig אט yo’ina *n גyלטlyrnngo ny אין 1בלוי זײ oyn 
igiyo lyynip סון nyn ,בתי ny^yn אן האלם nyn 

yynip g אין און צײט gלגyםאכם מײן oy אין nyn 
 yrnyo’g ,n וױיל ,nyניגyװ סיל סיל, אויס ײםpליכpnװי

 נים ngA nyng — וחנגיג זיי loyong ng’ פון צײם
ם nyn און שני .nyניגyװ oy מאכט תמ

 ya^oy 1בלוי אן האלט igiyo g iyn נם,yצטyל
lyagn■ און yaigo ג אין 1אי מאלgנצyז lgryo r p 
y^yn nyoyang n נישטא׳  iyag.n בgלgנגy9 ז og 

nyn יוניאן lyannywg nyn*n צו yn’OTpo’n] די 
 דין oyn oy אויב ig *iig ױך, roi’i«gngc םון yגgםך

 «ױ זײן זyאלT nyoyang !ײ נים ייגיאן, yo’n: איין
^ צו iynyn iPayo oyn שםאלם^, טראלי  די ?אנ

no״r ז אץ^  שניײ «n סיז oo:’־ngc nyn ig איינםי
1 nynאל yn g ■nyvjyn nyng nyo ,rnגולoy .nyny 

 !אלק pyםל סץ צײם nyn אין ig גליד,yמ ny*n 1אי
g lyoipga nyoyang n ^מ םי ש ל ogn װײתש״ בא  ת

 lycngn נים nrt׳gr זײ ז,y3yל g «ו זyגליפyמnyn זײ
^oyoirnroopy nga איז זycלוי  *n תמ, ײך סםרי  ^גי
na צו oyn lyoipga ״ח^ל״ )gנyמBלgימyג נםy.(לט

oy אח nyn סy,גליך ig איז nyn צײם ogn איך 
 צײס nyn איז אץ ^yp’ong ya'Tgn ogn og שוײיס

ng ogn ognסיypל oyn ,iynyn opmnyi oyn די 
 אפילו אויב nyag ט.yליםgyn g זית שײז סאחדיניגונג

 ײיערעז נים לאנג שויז oyn oy ig nya'i איך pa ניט,
 אױך oyn ױניאז r*no םngםײל לי׳דים ױנײנחװ «n וױ

ל nyn איז אתיגגײז א ^ןנ  םוײיד onypn’gn oiyonga ג
 g iya*v״g זיו oyn גזרחנז■ oyn ogn iyn אח ױניאז׳

i״yagoy y, אז yagcy נ א פחngמאלyל זyבy.נאר ז 
n״n yלgמngנ אח פזסײגגינגמ yלgמ  ngc oyorr 

nyoyang n y rw אנגלאנ^ אין
n y n w  ^ n * g  *n איז n tm rg i ]yagn na6«y 

^ nyn גזדחנן אח ogn ■oyoo'o סוהנםיגג די  שאג^סלן
עז9 ךי ®מ סטיגםא די ,lycgn nמיgל .9ל|19 1אי י
1 Tgװ ײyלyסיאגעחנז די זײן איצס ז nyoya g ngc 

 אנגלאנד, אין nyr״w די ngc לאפאז ny«w אח
nyn 8 פאר ?אמף ig שםתזײגאז ooyano־ago׳ 

iyinp פאצאלם pgn ngn g ngc״w r, באקיםמ • 
< וױיחש םיניםים « nyn צײם oy iyn סלאק, 1אי g 
 nyoyang 9 די lya^yonyn אלny 1̂לyװ וױיחש
 ogn ״אישױ״, yoooiyga די איז לעבמ, g מאכעז
םאג־אחעו^ג nyn אױף זײ בײ שםיים

nyag, צוס באדײעיאן, צום lynynnga lyooyna■ 
rg אידישע די nyoyang*באװעגוגג •lfUg)y>nyong 

 ידג- סרײד אידישע סטשטענזײגצ3זזןל קײן nyo ניסא
 19 סםתיקס איױשזג ססמניפיש טײז nyo ניםא יאגס׳

4 1 9 9
ײז  iruyraa yonni 19 אײז ,9ױגי גחיסע י

nyoyang!
f mg nyoya איז now אוז



י ט ז גערעכטעקײם +4 14 י

 בכלל סױלן אין אינדוסטרי באקאיד י
 די אין גײט בפרט, ווארשע אין און

 שװערען א דורך יאר עטליכע לעצטע
פעסםשטע־ אפיציעלע לױט קריזים.
בא־ די אין פארברויך דער איז לונגען
 לעצםע די פון לויף אין פאכען קלייד

 אױף דורכשניט איז געםאלן יאר 3־2
 נישט איז ירידה די אז פארשטענדליך, סראצענט. 25
 אין םאכעז דא ם׳זיינעז גלײכמעסיג, פאכען אלע אין

 דערגרייכט פארברויך דעם םון פארקלענערוגג די װעלכע
 הויפםזעכליד זיך באציט דאס פראצענט, מער און 40 ביז
 מער דינען אויסבעסערונגען די וועלכע אין פאכען די צו

פאכען: די דא גייען ארם ערשטען אויפן קאסםבארע,
 ארטיקעל אן עצם אין איז װעלכעס מאגאזין, דאמען א)
 א יארעז רייע גאנצע א איז אבער געברויך, מאסען סון

 אויס־ און מאםעריאל פון קװאליטעט הויכער דער דאנק
 האלב־לוקסוס א געװען מאס געװיםער א אין איז ארבײםוגג

 אין כאםש וואס טרייז־), קירזשנעריי(פאריער ב) םאך.
 גוםע פון ציים איז אבער קאנםום־פאך, א דאם איז כלל

 קויף־מעג־ די ווען לאנד אין צושטענדען װירטשאפםליכע
 לײכ־ סיל געװען זייגען מאםן־קאנםומעגם פאר׳ן ליכקײםען

 םיילוױיז געװען אויסארבייםונגעז סוםער אויך זיינען טערע,
 דערמאנםע די אין געברויד, מאםען פח ארטיקעל אן
בא־ פראצענםיגע, 50 א כמעט ירידה די איז םאבען 2

J| םארברויך דעם םון פאלען דאס איז קלעגער דײםענדע 
 קאנ־ לייכטער דער פון פאכעז גערוםענע אזוי ךי אין

 װעש דאמעז און מענעד קלײדער, דאמען וױ פעקציע,
 אנדערע. און קראוואטעז בעטצײג, אױםארבײטונגען,

 פאכען די םארנעמען ירידה דער אין ארם מיםעל דעם
 ?איע־ םלבושים, אױבער קינדערשע און מענער ®־ן

 םיםעלער דער אין םילינערי, און היטעל לושעז,
 םא־ די װערען ארײנגענוםען אויד קענעז טאםעגאריע 1
i ן  מע־ וױ ארבײס, מאם גערופענער אזױ דער םח מ
M דער בכלל אץ שנײדערײ פריװאט דאמען אמ גער 
 םא* דערםאנםע אלע די אין ארבײט. באשםעלםע מין 1
p דער איז ?יחשנערײ, אמ מאגאזיז דאםען אויסער הען 
 די פארבימזען ז־אם ירידה, דער םמ קענצײכען חױפט ?

 אויסגעפאר־ שםאםעז טײערע «ז קװאליםאםיװע הױך
 ,ביליגעחנ פון פאראײנםאכםערע אויף ארםיקלען. םיגםע

דער־ די אין אױך אבער אויסארבײטונגעז, שםאםען
 ענחגרונג באדימזענדע א םארגעקוםען איז םאכען טאגםע |•
 םארברויד. אבםאלוםען םמ «רם זױן ערגערעז ms ״־
I אנ־ זאבען לײכםסע די פח נישט נאטירליך ס׳איז

 מזונדערם םונ׳ם םיבות דירעקטע די אויף ןעתױזשא .
 אינדוסםריע, באקלייד דער אין קריזים פארשארסטעז

 את םיבח הויפם די אז אנגעמעז, pro דארף כלל אלס
פוילען, 1אי props ארבייםענדיגע די פון ארימקייט די

 אוים־ באקלײד די פון אפנעמער ד״ױפם די זײנען װעלכע ,
 םאר־ םטאםיםםישע םעםסגעשםעלםע לױם ארבייטונגעז,

 ■ראצעגם 11 קנאפע פױלען אין זיד געםינעז שונגען
ד (אז אדבײטער  פארדינען װאם נםשות), מיליאן א עי

ir זײ ײאה P גילחמ 10 ביז נאר דח־כשניםליד o n s 
 און פויערים אומכאשעפטיגםע און ערדלאזע די םים

 פון ציפער לעגענדארע א צחאמען שםעלען אדבייטער
 דער 1םי דריםעל א (במעט נםשות, םיליאז 10 גענױ

 קױפם גאנאעז אין כמעט זײנעז װאס מפעלקערוגג),
ר דער פון םײל אנדערער דער אױך אוםפעא׳־ג,  א

 קײן אין נישם זיד געפינם באםעלקערוגג בײסענדיגער
 פארדיגםט העכםטער דער וױיל לאגע, בעסערער «יל
 איגדוס־ םיםואירםע בעסט די אין ארבײסער אן ■ון

מ און גחבענם העסם, ד אין וױ סריען לי  דעד־ ענ
 אץ װאן־ א גילדען 42 פון וױםער די קוים גרײכם

ען אזעלכע בײ דודכשנים,  ארבײם דער איז מדינגונג
 TP און שפארען, צו פער װאס עלטטעשאײגג
ר מ׳קעז װעלמן אויף ארםיקעל אן איז מ  גי
רח עסעז, אױןי וױ  דער שםײערען, אדער יי

 װעלען םיר װעז װערעז קלארער נאך אומ װעם
 •וילען אין יערדוסטגיא באקלײד די אז

פארז אויםשליםליך ארבײם וועלכע אינדוסםרין, ¥ז
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דדמעלפאךב. הערשל פון

 קלענערע אמת אנדערע, מיט קאנקורירעז דערפאלג מיט
 םארט־ מער טעכגיש אץ אינדוסטריעל אבער לענדער

 סקאנ־ עםםרייך, טשעכאסלאוואקיע, װי געשריטענע,
 מענשליכער בלויז אז (הפנים, אנדערע, אץ דינאוױע

 קאנ־ דערפאלגרייכער אלס גענוגענדיג נישט איז שוױיס
 1אי טעכניק אנטוױקעלטער הויך געגען מיםעל קורענץ

 דער אץ 1דערשיי:וגגע אנדערע די מעכאניזאציע),
 םארביליגערען און םאראײנםאכען דאם אינדוסטריע,

 קיק נישט שוץ נאטירליך זײנען אויסארבײטונגןח די
 הויפט דער םון רעזולטאם א נאר גורמים, דירעקטע

 1צוצופאםע זיך מיטלען בלויז 1זיינע דאם װײל םיבה,
 • קאנםומענט. םון םייאיגקײט קויף אץ געברויך צום

^ דער 1אי קריזים םארשארפטער דער ק א  אינ־ ב
 אום־ פארבײגיץ געקענט נישם גאטירליך האט דוסטריע

 לאזעז שםארק דיער געמוזם זיך האם אװ באמערקט,
 בא־ לויז און ארביים די םמ געביט דעם אין םילןמ

 םאראיגטערע־ שםארק 1ס׳זיינע 1װעלכע אין דינגוגגעז
 1לוי םץ 1לעבע װעלכע די אלע אנגאזשירט *ת סירם

 װירק־ און אינדוסםריע, באקל^ דער םת םאכע! די 1אי
 מורא׳דיגע א 1םארגעקומע הינזיכם דער 1אי איז ליך

 גאר געפאלען איז קאנםוסציע די כאםש פאדעדגעדדנג,
 איו דורכשנים״ 1אי פראצענם 30 מאקםימום 25 אױף
 דער 1אי באשעםטיגםע 1לוי די סוץ מצב לעבעגם דער

 אויס־ 1אי אח 40ביז־ 1געםאלע פאקםיש אינדוםטריע
 דאם װעל איך פראצענם, 60 גאנצע ביז 1םאלע נאס

 1ביז׳ ציםערזה, אײניגע מים אילוםםריחת םרוגירעז
 א םיז םארדינסם דורכשניט דער איז ,1931 יאר םוף

 1דאםע פאכעז די 1אי ארבײםער 1קוואליםיצירטע הויך
 6 ביז 4 םמ 1געװע קירזשנערײ, קאפעלושעה מאגאזין,
 אמ 1935—1934 1אי נאך יאר, א 1גילדע טויזענט

 די 1אי ארבײטער זעלבע די םוץ םארדינםט יאר דער
 םױזענם 4 אץ 3 צװישמ געוחמ 1פאכע דערמאנםע

 מאקםימאלער דעד איז ,1937 יאר הײנםיגמ 1אי גילדזמ,
 צװישען קוים ארבײםער זעלבע די םמ םארדינםם

ח 1גילדע 2500 איץ 2000 א  ערגער גאד יאר, 1גאנצע פ
 1אי קװאליםיצירםע װייניגער די םיץ לאגע די איז
 דערבײ םאכזמ, אנדערע 1אי מער גאך אץ זעלבע די

 דער איז װארשע, 1אי אז אונםערשםרײכזמ, איד מוז
 אר־ די םאר טאריף 1לוי םאקםישער 1אי םארמעלער

 די םמ לױף 1אי 1םאכע דערמאגםע די אין בייטער
ם אזוי נישם רוײם 1יארע דערמאגםע חי  געענדערם ג
 םאק־ דער איז 1םאכע דערמאנםע 3 די 1אי געװאחמ,

 מאקסימום געװאחמ רעדוצירם טאריף לוין םישער
 וױ קלאר 1באוױיזע ציםעתת די םראצענם, 25 אויף

 םא־ די אץ םארברױך דעם פון םאל דער ם׳איז גרױם
 גײט װעלכער עניז, 1א בארימװ איך וױל דא ממ,

 כאראק־ גענוג אויבענדערמאנםע שוץ די מים פאראלעל
 אבער דערשײנונגעה קריזים אלגעמײנע םעריםםישע

ה םאר 1עני 1א פארם איז  איכער־ די איז דאם *מ זי
 לעצםע די םיז משד 1אי מארק, ארבײם םמ װאנדעתע

 אנםוױקעלט היפש זיד אמ אױםגעשםאנזװ זײנזמ יאתמ
 צענסעחמ, אינדוסםריע באקלײד נײע רײע גאנצע א

 מא־ 1דאמע םאכזױ די צו דאם זיך באצים עיקר דער
 צענםערע! די םמ גרעסםע די ,1קאפעלושע אח גאזיז

 זאגלעםביע דאםבראווער *ז שטח 1אוים זיך געפימװ
 1בילדע צעגםערען אגםשםאנענע גײע די שלעזיזמ, אוץ

 אלט די געגזװ קאנקורענץ םורא׳דיגער פץ םקור א
 װארשע הויפםזעכליד פלעצער ארבײם אײנגעםונדעװעםע

 די־ פאל דעם אין אומ װעם בײשפיל אלם טארגאװ, אמ
 קאסם װארשע 1אי ציםער, םאלגענדיגער דער נעז

 דרײ געלם ארבײט מאגםעל דאכמח ביליגםםעד דער
 כא־ םוץ פרײז דער איז (דאס גילחמ, האלמװ א את

 1אי ,1גילדע 23 ביז שםופעגוױיז דערגײט 1אי לופניק)
 װאם ירײז, ארגײס נארפאלער דער איז סאסגאװיץ

ק חנר ס׳נעםם לויני  גילדע! איץ םאנםעל א פאר מ
 נאםירליך וױדקט אומשםאנד דער גראשזח, 50 סימ

 אײנשרוםפונג חװ־ פמ פראצעס 1אי םים באדײםעגד
עלמ 1אי ארבייט םכום פמ מ או ח מ מ  װארשע, וױ מ
ir דאס אלעם אח o n s דערםירם שםופעגודײז תאט 
ms די סוץ מצכ אומדערםרעגלימח כםעס יעצםימח 
מ 1לײ ג םי פ מ י אינדוסםריע דעד אק מ e די 1י rm 

irw m n מ דאם איז ״נ ן עי י װארש^ י

 אויפ קומם נאדינגונגזמ קריזים שווערע די בײ
 אק עיקר דער אץ פוילען אץ ארבײטער באקלייד די

 זײערן אויסצוארבייםמ און זיך צוגרייטען צו ווארשע,
 צום םאסםולאטמ םראםעסיאנעלע און ארגאנזאציאגעלע

 םאד־ די אז זיד, םארשטײט עס ,1938 סעזאן םרילינג
 באקלײד םת אפטיילונג װארשעװער דער םון װאלטונג
 גרעס־ דער פון רעפרעזענםאנץ די איז וועלכע םאראײן,

 באקלייד ארגאניזירטע די םץ קאנצענטראציע מער
 וועלכע יעניגע, די געװען איז םוילעז, אין ארבײםער

 אױף גענומעז םאלען אנדערע אין װי דעם 1אי האט
 װעל• אחרױו^ םולער דער מיט און איניציאטיװ די זיך
 1פאראנםווארטליכע און ערנסטען אזא אין םאדערם כע

 און הדעת ישוב געהעריקזװ א נאד זי האט מאמענט,
 פאלגעד דאם סעםטגעשמעלם דיסקוסיע גרינדליכער

 פרוכטבארער א פאר װעג נארמאלער דער א) :דיגע
 פראםעםיאנעלער אץ ארגאניזאציאנעלער געזונםער אוץ

 1פו אינטערעם םארשםאנענעם ריכםיג אין טעטיגקײט
^ ארגאניזירטע ז׳י. ק א  װעג דער איז ארבײםער, ב
 באדינגונגןמ, ארביים די םמ םטאביליזאציע דער םון

 קאנ־ טאריף, לוין סטאבילער אפמאכען קאלעקטיװע
 אויף אנדערע, און םיילוע ארבײם דער איבער םראל
 אוגזער געריכטעט געווען יעצט ביז איז װעג דעם

 בא־ געגעבזמ אוגז האם דאם און אויפמערקזאמקײם
 גע־ דער בײ ב) רעזולטאםע!, גיגסטיגע דײטענדיגע

 ארויםםתד םון לאזונג דער וואלט לאגע, געבענער
 באדינגונגעז־ ארבײם די פרן גנילתירובסמא סאר סדנגלז
 דערגרייבם נישט קען דאם וױיל ריזיקאליש, צו 1געװע

 זיץ ם׳דארף וועלכעז צו קאמף 1שווערע א ווערעז׳אן
 1פע 1קע מאל אלע נישט אמ צוגעגרײט, געהעריג

ליז  םוץ 1דערגרײכונגע די 1קאנטירע ארט אויפן ג
 אנ־ דער םיז ג) אקציעם, געװאונענע אםילו אזעלכע
 נעגירט איגגאנצזמ נישט אבער םאר זײם דערער
 דער םװ גוצליכקײם אמ וױכםיגקײם גרױםע די ווערען

 גע־ no ספעציעל אמ ריכםונג, דער 1אי אנשטרענגונג
 םא־ די 1אי אז דערויף, אכם גרעםטע די 1װערע לייגם

 1זײנע 1מי דעם םמ דערגרײכונגימ געװיסע װאו לען
 אלע מים זײ זאלען ,1געװארע אויםגעקעמםם 1שוי

 געמאכם ם׳זאאמ את װערעז, 1איינגעהאלםע מיםלעז
 םאר־ «ו *ח אויםצוברײםערזמ זײ באמיהועען 1ווערע

 אפ־ װארשעװער דער םון םארװאלםונג די ד) םיפעז,
 דעריבער רעקאמענדירם םאראיק באקלײד םוץ טײלונג

 אדורכצופיחװ 1םאכע באקלײד די 1אי מיטלידער די
 1םעזא םרילינג צום העכערונגען 1לוי םאר אקציעס

 כאטש אױםצוהױממ צוריק װעג דעם אויף כדי ,1938
 נישט איז םאםאל אזוי דעם מאם מינימאלער א 1אי

 לױנעה םאקםישע די םמ 1םאלע בארעכםיגםעז םול
 סםאבילײ דא שיץ 1ס׳זײנע װאו 1פאכע אלע די אין ה)

 1זאלע אפמאמװ, קאלעקםיװע אמ 1םאריםע לוין זירםע
 עק־ די 1םי יםוד 1אוים וועחמ געםירם אקציעם די

 םאריף (לויץ ,1אםמאכע אמ 1םאריםע זיסםירענדיגע
תע  דעו- אויך איז דערבײ רעגולירונג), איז נארמי

 העכערונגען. ליק פראמגםועלע םװ םארם די לאזבאר
 ם׳זאלמ אז װערען, געריכםעם אזױ 1דארםע װעלכע

 די פאר 1זאצע פראצענם העכערע װערזװ דערגרײכם
 1אי םאריזי, 1םםאבילע 1לױט׳ הינםערשטײענדיגע מער

 םאריפעז 1לוי םטאבילע קיץ 1ם׳זײנע װאו םאכזמ די
 אדורכפירעז געװארזמ, אײנגעשםעלם נישם נאך

 אנשםוײינגמ דערבײ העכערונגמ, לוץ פראצענטועלע
 נישט זאלען העכערונגע! די אז ענערגיע, גאנצע די

 דאנק א דערגרײכונגמ רעאלע נאר םיקציעם קיץ ױץ
 װעם ארבײםער די םיץ מצב לעבענס דער װעלכע

 מאםױױרתג דער 1אי װעײח• אױםגעגעסערט םאקםיש
 םעסט־ םארװאלםונג די האט רעקאמענדאציע איר םאר

 אמזעד או אײנס, געדאנקזמ, גרונד צוױי געשםעלט
 »ץ WP באדיגגועמ, געגעבענע די בײ האנדלונג

 די אין ענדערונגמ גרויםע קיץ סאמענם געגעבענעם
 אינ־ דער איץ םעגדענצזמ אגםװיקלונגןװ וױיםערדיגע

 גרױסאן אק ז7נאנצ אץ אריינפירעזי, נישם דוםטריע
 סיו־ או צװײ, געענדערם. נישט לאגע די בלײבם
 אנפיראד pc וױ חוב אונזער דערםילם נישם וואלםזמ

T* ןא־גאנחאאי?, קלאסזװ א «ץ קערפערשאםם דיגע
 M A M M M M  M I A M t  * M M U A M------ ------- *■-------M A U i  M iM* דעד ®ון וװםרוי דעם נמרדיגם גישם זו^לטען *ro 

מ גלײכגילםיג 1זאלע םיר 1װע גלידערשאםם לד  Ban ײ
ו 1באנדי נישם אמ אגדושסצ עקזיסםירענדיגןס י  י

 «זי אװי מיםגלידעד n לסיבת איעגיתװק או אים
W װארשן איץ ארבייטער שגיידער כלל פאדץ  i s 
לאנד. 19גאגצ

4 פעבדמר, ו►1938 ס ײ &ו ז

םעגליד און נױטיג איז באװענונג ירניאז טדײד דער אץ פרידען
 באארד עקזעקוטיװ »לע מון פאדזאמלונג געמיינשאפטליכער דער בײ רעדע דובינסקי׳ס פרעזידענט פון שטעלען וױכטיגסמע

.1938 י^נו»ר, װטען דעם דינסטאג, הױז, אפעדע העטען מאנ אץ לאקאלס יא־קער נװ די פון בעאמטע און טיטגלידער

םפעקולא־ און קלאנגזװ םמ מבול ער
צײ־ די פארםלײצם האט װאם ציעם,
 װאם אותאכען, די וועגען םוגגען
םרי־ די אז דעם, צו געפירט האבזח
 דער 1צװישע קאנםערענצען דענם

זא־ ל. אװ ם. א. דער 1אי א אי• סי.
דער־ האם װעחת, אפגעגראמה לען

 אינטערנעשאגעל. אונזער פמ מיטגלידער זײ אױך גרייכט
 אל־ דער אײנדיטיג. געוחמ מערםםענם דמען קלאנגזמ די

 גע־ איז געשאםזמ זיד האט מאס אײנדתק, געמײנער
pm, קאנפערענצעז אפגעבראכענע די פאר שולד די אז 

 םרײד דער אץ שפאלםונג דער םאר שולד די וױ פוניןט
 פירער די אויף אױסשליסליך פאלט באװעגונג יתיאן

 די זײ, לעיבאר. אװ 1פעדערײשא 1אםעריקא דער פת
 די פאראורזאכט האבען אזשײרעדעפ דער pc םירער

p שפאלטדגג n• אינםעתעשאנאל צען די סוספעגדיתמ 
 דעם םאראוחאכם האממ זײ אח אומעזענליך, ױניאגם

 דורץ פארהאגדלונגמ םרידעגם די פח צחאמענבתך
 אינםעתעשאגאלם 1*ע אריגינעלע די אז באשםיק,

 װאם ױניאנם, די םץ דריםעל איבערלאזעןצודיי זאלמ
 ילײז איז בעדאם נאסס אױף אנגעשלאםען זיי אן 1זײגע

 1קײ װאם אקם, pc — רײשאז.עדעפ דער 1אי צוריקגיק
 געדאנק 1פרלע 1זײ ביי איז װאס מענש, אנשםענדיגער

 םת פארראט ערשםענם איז צם וױיל באגייץ, נים װעם
 עם אי« צװײםעגם *ח םים־קעםםער אח פריגציפזח
מארד. זעלבםם פאליםישער אײנפאבער

 גע־ די 1װעגע װעחיע די געװמ את דאם אט
 האט אזוי און •רעםע אלגעםײנער דער 1אי שעעגישען

 םמ םיםגלידער די צװישזמ םארשפדײט *ײד עם זיו
 אימער דובינםקי, פרעזידענם אינםערנעשאנאל. דער
 מיםגליד א אח א• אי• סי. דער פמ גרינדער די פמ
 ארגאניזאציע, דער פח קאםיםע קאנםערעגץ דער פון

 חנר פמ קאמיםע דער םים םארהאנדעלם האם װעלכע
 אט אז געװאוםם, האם םריחמ, װעגמ 1םעדערײשא

 1אי ריכטיג נים 1זײנע שפעקולאציעם 1אי 1קלאנגע די
 1אי פריחמ סמ אינםערעסזװ די 1אי אז געםילט, האם
תיא םרײד דער  נױםיג אזוי איז װעלכעם באװעגוגג, 1י
 גאנ* די האם אעטערנעשאנאל אונזער װעלכעס צו אוץ
 אוגזער טת םליכט די עם איז געשםרעבט, ציים צע

 םאקםמ אםת׳ע די אתיסצוברײנגןמ אינםערנעשאנאל
פארהאנדלונגמ• די װעגען

 1אי געװארען ארױסגעבראכם זײגזמ פאקםעז די
 1אי פארםע צוריקגעהאלםענער אח םילדער זייער א

 צימד אםיציעלע די ,חשאםםיס״, 1אי עדיםאריעל אן
 עגגלישעד דער אין אינםערגעשאנאל דער םון שריםם

 גל־ 1אנגעװיזע איז עדיםאריעל דעם 1אי שפראך.
 גזד געשאפזװ יא איז קאנםערעגצזת די בײ אז װארעה
 די צװישזח פארשםענדיגוגג א פאר באזיס א װאתמ

א םרײד דער םץ םייאץ צװײ תי  1אי אז :באװעגתג 1י
 פאר־ אינחסםריעלער 1דע פח םראגמ פרינציפיעלע די
 אינ־ פראדוקציע טאסעז די םאר ארגאגתאציע פת פע

 עקזע־ םמ רעכט דאם אװעקנעםזמ דאם אמ דוםםרימ
 םוסומנדיחמ is 1עדעדײשאפ דער ps קאונםיל קוםיװ
 די האם ײנקמם אינםערנעשאנאל אויםשליסמ אדער

 די ריכםיג נים איז עס אז ;גאכגעגעבען !שארײעפעז־
 אפגעגראממ וײנזמ קאנפערענצזמ די אז באהויפםונג,

 םאר־ דודכאױס האם דײשאן^ופע די וױיל געװארמ,
p זײ אז לאנגם, n צוריק זין־ «אלמ אינםעתעשאנאלס 

 די איבערלאזלז *ץ אןן-ײשע ופע דער 1א אנשליסמ
 עדעדײשאן.פ דער אויםעדהאלב ײנקאם 22 אנדערע

 אלע אז װ,אחעװג פאדשסאגמ איז עס פארקערם,
 ביז םעוערײשאו דער אױםער בלײבזמ װעלזמ ױניאנם

 װעלמ יתיאגם אנדערע די מים שװעריגקײסמ אלע
 מנקאם אל« מעלעז דאז אח װעחמ 1אײםגעגליכע

i זשאן.פעךפרי m איץ אריץ גלײכצײםיג r r ~יי> 
י גזװחײ מאלס עם pm אז קלזרס,ד? האס סאריעל י  ד

i פיראר די בײ יײלזמ r o v  is מװייז »ת ■ריחמ 
is פעגליכקײם stm א  es .איז אכנר לײדער טאן 

®irr פײ ײיאמ או»  n m מ• גים ײ מ
מל אװי ד מי פ ד״יניז.s איז מלארןדיס ת

ײ v* תשם אםתץ pc easapus עס האט יפיגיד י

 עס נײטוגגזמ מאנכע האבזח זײס איץ םץ ליכקײט.
 זיד קלײבט אינטערגעשאגאל די אז אויסגעטײטשט,

 זמם דיט וױיטער1 דער פמ א. אי. סי. די פארלאזזמ
 1באחױ»טוגגע די אפגעלײקענם 1קרײזע מאנכע 1אי מעז
 אז םענוו^ די װידעראלם אוץ עדיםאריעל דעם 1אי
 אײנציגע די זיעזמ םעדעריישאן דער םון פירער די

 געשלאםען ניס איז םרידען קיץ װאס דעם 1אי שולדיגע
 קאמוניסםישע די זיך ראכען מאל אלע װי געװאחמ.
 די םרײזדיט, n אץ װארקעד דעילי דער צייםוגגעץ,

 אי. סי. דעד געגזמ געװזח אגחױב 1אי דינען װעלכע
4 pm 1אחיפגעדוארםע געװאחה, געגרינדעט איז ד 

 דער 1אי עדיםאידעל דעם אויף װאו־ם גרעםםע! סיםץ
 עדיםאריעל דעם אין אז באהויפםעט, אמ חשאסטיס

 1האבע זײ געװאחח• םארדרײם פאקםעז די זײנזט
 װאם םאקסזמ, די אז באהויפםזױ, is חוצפח די געהאט

 חשאם־ דער איז געײאתמ איבערגעגעבזח זײנזח עם
 געװארענט, האבען אץ ,פארםירערישע״ זײגזמ טיס
 צוחעחױ זיך װעלעץ זײ pm 1םא בעסער װעלמ זײ ,אז

ל is אײדער פײל אח רענק אײגעגע זײעד is םער  גי
אגעננהװ״. גרינ׳ס

 דורזי את פידער, אקםיװע ךי פאד proa is קלאר
 װעגעז אסת דעם מיםגלידערשאםם. ברײםער דער is ןײ
 אינםער־ חנר םץ שטעלמג די את ■אםיתממ די

 וװזאסענגע־ אינםעתעשאנעל די האם — געשאנעל,
 עקזעקמדװעסאמ די פמ םיםינג חשאינם דעם רוםזמ
 17יזנאװ ס?רשמעג חביגםקי, ירעזידענם האט דארם

 אז באוױחען, לאגישע אח דאקוםענםזמ פאקםעז, מים
 דזשאסםים אץ עדיםאריצל דעם 1אי באהויפםעג די
 ערעגהאםםןת pc פאר באזים מםער א pmsi איז עם אז

 אמםערנע־ די אז מוײטעגם, אזץ ריכםיג, איז םרידען
 די מיט אײגשםיםיג אלעם איץ גיט כאםש שאנאל,

 פירער• א. אי. םי. חנר פמ םאקםיק אמ פיתנגןװ
 גיט װעם אזץ פארלאזען is נים אבער דײנקם שאםם

 1געהאלםע האם זי װעלכע א., אי. סי. די םארלאחח
v גאנצע די ט8שםי זי ױעלפע אח גרינחמ r t םיט 

 tpc’ssns די קדבנות. מיט 1אפיל אח ענערגי געלט,
 סיםגלידער באארד עקזעקוםיױ 1500 די װעלכע פים
 האבעז לאקאלס אינםערנעשאנאל די פת פירער את

 די געװיזמי קלאר האם דעדע, דוביגסקים 1יםגעגומע1א
 אינםעתעשאנאל די פמ אײנשםימיגקײם אלגעמײנע
ירעזידענם. דיער םת האלםונג דער מיט םיםגלידער

 םולעז דעם אפדחקזח נים לײדער 1קענע מיר
 מאנ־ איבער רעדע דובינםקי׳ס םרעזידענם פח םעקסם

 אכם אתם םארנומען װאלט (עם םלאץ. אין געל
 דערי־ זיד װעלזמ מיר ״גערעכםיגקייט״.) דער םח זײטןמ

 װיכםיגסטע די 1איבערדרוקע מים באנוגענןח 1מחע בער
 ערענ״ 1א אז באוױיזם, ער 1ווא רעדע, דין םץ שםעלעץ
 האם באװעגמג 1ױגיא טרײד דער 1אי םרידמ האפםער

 קאגםערענןממ ?ײ דװץ װערעץ געשאפןח געקענט יא
pm דערבײ. 1װילע גוםער דער געװען נאר װאלט עם

 וװריקגעװתזמ דובינםקי פרעזידענט האט וװערשט
 האם איגםערנעשאגאל די אז מאנכע, פון םענות די
 םכסװ דעם is שםעלתג איר 1געביםע םר׳שם1כל

 די איבערגײחענדיג באװעגוע. ארבײטעד דער אין
 אי. סי. דער פת גרינדתג דער פח געשיכטע גאגצע

 שיאלםומ דער is prnipsi איז עס אזוי וױ אח א.
 חנר פח פראםאקאלמ די פמ אױמװגמ םים ער האס

 1®י איז קאנװענשאגם די באארד, עקזעקמױװ גענעראל
 1גרי װיליאם אוץ אים ןדױשעז קארעםמװעטדעס די
 וױים גאגצע די אמ אינטערנעשאגאל די או מ,יהװאב

 װאס שםאנדפתקם זעלבממ דעם אױף געשםאנמ
iro n c — ימחמ םרײד דער 1אי פריז־מ פאר TP 
r דעם פאר איץ װעגתג s in s 1אינדוםםריעלע פוץ

sp די אק יתיאנתם rpp• props׳r .אינדזסטרימ
ש m מען פואר פאקשען די גאחאלסו

 n מאם חילז*, געםרײער דער אױף אגוױיזזמדיג
 תאם 4 אי• םי• דער געגעמט חאס אינםעתעשאנאל

:געזאגם דוביגםקי
 אמ3אימדנ« pc מװחװ מאל ro זײגזמ .נדר

ח j$ סי. ד«ד פון רעמעגיפאדג חי׳ איר י ו נ גי

 םיט איימעשטימט גים ײטענוױיזs 1האבע מיר כאטש
 איר פון טײל א מיט אץ יאליסיס אידע פון פילע

 ניט כדי ™יקגעהאלטען, זיד האכען מיר ססראטעגי.
is דער םץ טעטיגקייםען ארגאניזאציאנס די שעדיגען 

 די װאס דעם וליבs אבער, דעם טדאץ 4« אי. סי.
 לזסד האט ארגאן, יעלער8אפי אונזער ״ײשאסםיס״

 את־ 1אום מעםיגזװ דיער א אויף אויסגעדריקט טענם
 אויו 1כאדױערע אױפריכסיגע! אץ ענטוישוגג וער
 אזן פארהאנדלועןװ םדידענס די פץ ױאמעגברוד8 דעם

 לאגא, דער פיץ פאקטזמ די וגעבען8איבער געװאגם
pcrm איז באשולדיגם אונז מען האם iys 5פאק» די 
 די אט 1לײק*נע םיר עסומלעניש.8 םאראוחאכןח »ח

ר ארבייסער די אז באשטײהןמ, אמ באשולדיגונג  מ
ע און װעגונג  אזז כאאםםע אײגענע אונזערע יעל8סי

 אםוו״נ די prom is בארעכםיגם p>mr מיסגלידעד
םאקםעז■

 אמ באװעגתג ארבײםער די אז ,1באחויפםע מיר״
 אדאד מז^שעז אײנצעלנעם קיק ps ם1אײגענם דאס ניט

 דער אויף מארםגײחש קײן גיט האט קײנער גרדיע.
 1« פארשריט אץ 1לעבע דאס באװעגונג. ארבײטעד

u דער w ro s מ אח הילף די ®אדערט םי  די פמ ש
 פארשםעגדי־ אינםעליגענםע די אץ מאסעז ארבײםער

תג  את* יעלsעiם אמ םײנוגג. עםענםליכעד דער פמ ג
p װעלכע מיטגלידער, זערע rw si props בײ־ זײער 

 װי־ דארםען באװעגונג, דער is קרמות את שםײעחגג
m iso לאגע״. אימױגער דער מיט חאלט עם

* A***־*M* ־* *— - - - - * « ^ A A M A M M A M fe  M M M  * * * * * * * *  * * *  * *  t — * *  M שסאגען וױיס גאנאק די איז אינטזןדנןךאאנאל די  גע
אי. פי. חןר םיפ כלײכם אץ

 ד«ר ps געשיכםע גאנצע די איבעדגײהענדיג
 שםאלםמ^ די אח א• אי• םי. דער פמ אדגאניזירוגג

 באװעגתג 1ימיא טרײד דער אין געבראכט האט װאם
p n• דעד פיז קאונםיל עקזעקוםיװ דער אס11 דעם 

 אינםענעשאגאל m די סוספענדירם האט 1םעדערײשא
 א מיט 1אנגעוױזע דובינסקי פרעזידעגט האט יתיאגס,

 \ דער פץ 1פראםאקאלע די םץ 1יגע8אויס רײע גאנצע
 1 אז ,1קאנווענשא דער און באארד עקזעקוםיװ גענעראל

 ;אױןי 1געשםאנע ײם5 גאנצע די איז איגטענעשאנאל די
 פאר ױניאניזם prtױנדוסםריעיc פת שטאנדפונקם דעם

 אינדוסטרימ יע5פראז־וק מאםען די 1אי ארבײםער די
is^ םולע איר pגעגעבז tpn וװליב האם אמ  ss 

 קײגע פאר אפשםעלענדיג נים זיד א. אי. סי. דער
םיג קרבנות. אח 1שוועריגקייםע  אבער איז גליסױי

מ די איגםערגעשאנאל די אנ  םעסם געשםאנען cm* ג
 מי שנעל אזוי רייעז ארגײםער די 1אי 1םרידע פאר

 .pnjrn נאכגעגעבע! װעלמ 1פראגע ימעלע5פדינ די
:ערקלערם ער האם דערמיט פארבינדונג 1אי

 םיםיגג דעם בײ קלאר. ז״ז רעקארד דער ״זאל
 קליװלאנד, 1אי באארד םימ1עקזעק גענעראל דער פיץ
 װעלףpniji 5 אפשםימתג די את ,ssasysjn 1935 1אי

pcs is אנשליםז פארp אי א., אי. סי• דער 1א זיך 
 אז פאחיכערט, האב איך װאם דערפאר, באיז דאם
ם זיך זאל עם אז ־,pm דער או־יף דק װעל איד  ני

 גיט דאס באװעגונג. אפאזיציאנם pc אין 1םארװאנדלע
מד פמ גאנג געדאנקמ דעם װעגען באגריף א מ  א

pm דמען םיר כאזארגם m איץ םירערשאפם si ר מ  אי
 שפאאװמ א is proip pip עם nc םעגלינ?ײט, דער
^ סרײד דער אין  prnyi זײנעז פיר באװעגת«ג ױגי

p פאר אויםגעהאלםעז rm s אח r tm שפאלטמס א 
i כדי אז געגלויבם, גים מאל r״p props םיר r ia  is 

 *pupa ארבײםעד פראגרעסיװע םער אח שםארקע א
מי םער איצט, אלםע. די צעשםערען pro וארף גתג

~ - > - «  M A M M M *A h k * M  *  *  *  * * M *  MM* * -  ‘  -  m  AM ■. -  * ——  C  כאשסע אתזערע מײגוגג די אס זיך האט מאל אלע
א גױגם.  אנדערש אנ^ויב איז props װאם די אפי

nc ,is v* שימ pron געגלױבם r ל. אױ ם. א. די 
pro pro פארניכטמ. ניט .__ ________

 ms אייגשםיםיג איז אתזערע שםעלונג די »אט
 ppppnupp טצ17ל אתזערע ביי געװארען געחייסק

מ, די סיםי• אםלאנםיק איץ לי א  אנ־־ איז װאם רןז
preuys 1פול« גיט קאנװענשאן יעגער גיי געװארעז 
p קרןױס i מ ױ ױיגונגןן די ל דג i ון s אי. םי. דאר
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 דער און ■רעזידענם סרן האנדלוגג די גום חײסם ,4
 פינאנ־ פולע םארשפרעכם און עקמקוםיװ געגןראל

מ פאראלע און ציעלע טי  איז 4 »י• סי• דער ש
ר גלײבנײםיג און םעםיגקײס, ארגאניזזמיאנס זדר  ם

 עקזעקוםיװ גענעראל דער רעזאלמיע די אױםטראגם
 דער אין ארבייטען או געלעגענחײם יעדע אוימנונואען

 בא־ «װײ אז פארהיםען, או אום םריחח פון ריכםונג
 מםײלען נים זאלען באװעגונגען ארבײםער זמדערע

 קאנ־ די מער, נאד וואס לאנד. פון ארבײםער די
 פול־ עקזעקוטיװ גענעראל דער געגעבען חאט װענשאן

 די םארהימעז גו נויט־פאל א אין האנדלען *ו מאכט
ײניאן. אונזער פון אינםערעסען

 אוים־ 4 אי• םי• דער געגעבעז חאבען ״מיר
 גוױ* בײגעשםײערם האבען מיר שםיצע. געצײכעגםע

מן או דאלאר םײזענם הוגדערם םיר און דרײ שען םי  ש
 םיר און קאםפײגם. ארגאניזזמיאנס פארשידענע די

 געלם. װי םער מיט ירײז אונזער באאאלם האבען
 דא־ 150,000 אויסגעגעבען זוםער לענטען האבען מיר
 נאך איז װאם און קלױולאגד, אין סםרײק א אויף לאר
 חשאבם זײערע סארלארען האבען םײדלאך 1,600 םער
 וױיל ארבײםםלאז, איאם גאך זײגען זײ פיז פילע און
 ברע־ םםרײק א אויף אנגעשטויסען זיך האבעז מיר

 דער םון פארטרעםער פון אונז געגעז קאםפײן מו־ישען
 זיד האבעז םיר לעיבאר. םעדערײשאז,אװ אםעריקאן

 א אין גרינען וױםען לאז*ז פון אוריקגעהאלםעז נים
 אזא װעגעז דײנקען םיר װאם דעם װעגען םעלעגראמע

 ברד א פון חנזולםאם דער איז דאם אבער האגדלוגג.
 םאר־ האבעז מיר װאס פונקט, איז דאס קריג. חגר

 זוכעז םיד װאם און קומען קעז עס אז אױםגעזאגם,
it אוקונפם. דער אין פארחיטען

 אינ־ אונזער פון פירער די »ון מיר זאגט ״םען
 דער צו הערען נו זיך דארפעז םיר אז םערנעשאנאל,

ײל/ איז *חנגק  דער בין איד *ז באחויפם, איך פ
 און פײל< און רענק דער פון םארםרעםער אמת׳ער

 ביי־ האבעז םיר אזױ. וױ ערקלערדן אײד סיר לאזם
 האבען מיר ;שטייערען אין חלק אונזער געשםײערם

 געגעבען האבען םיר ;בײםראגעז אונזערע גע&אכם
r געלט און אײם אונזער פון t םענױג־ 4 י• םי• די

ר ;קייטען , מ  מאל קײן אונז םים זיך האט םען א
 דאם םאקםיק, פאליסי, דער איבער באראםען נים

 םםחד דער איבער אדער רסערסאטש פון ארױסגעבעז
r w s, םיגארי־ א איז אין־ בין טאג או הײנם אםיא 

 נעם איך װאם שטעלונג, דער אין איינעם פץ םןם
 םאר־ די אין אז גלױב, איד װאם פראגע, דער אין

 אבער םרידעז. םאר באזיס v געוועז איז האנדלוגגען
 געווען אײד ביז איד דעדאי• געװאוינט שוין בין איד

 קאונ־ עקזעקוטיװ דעם אין אײנעם פון סינאריםעט א
 ווײס־פרעזידענם אלס רעזיגנירם האכ איד אײדער םיל
 נים םיר קען אבער דאס םעדערײשאז. דער פת

 פאקםעז אמת׳ע די איבערגעבעז פץ אוריקהאלםעז
 װאס דעם װעגען מײגוע מײן אויסדריקען פיז אדער

 געסאן גימ איז עס װאס אח װערעז געםאן דארף עם
ען. אי מוז

ױכטיגע ען ו מנג חן א  איז ל. אװ jb 4 ײ װאס פ
ען געװען גרײם עכ אכגונ נ

 די װעלכע ץוליב אישוס די געװען זײנעז װאם
 געדענקם איר ? געװאחױ געגרינדעם איז 4 אי• סי.

 אמערי־ דער םון קאנװענשאן דער בײ אז ווארשייגליד,
ײעדעפ קאז  םראנאיםקא, םאן איז לעיבאד אװ ןשאי
 רעזאלמיע, א געווארעז ארײנגעבראכם איז ,1934 איז

 איז יוניאניזם אינדוםםריעלען געפאדערט האם װןלכע
ם און ראבעד אוםאמאביל, דער םענ  אינדוסטריען. מ
 זײגעז איגדוסםױיעז דריי די בלױז אז זינעז, אין האט

 זעלביגע די רעזאלוזיע. דער אין געווארען דערסאנם
 אװ j א. די אז געםאדערט, אויך האם רעזאלזשיע

 אין קאםפײז ארגאנחזמיאנם אן אנהױבעז זאל ל.
 אינדוס־ אן פון פדאגע די אינדוםםוײ. שטאל דער

אן םריןלע תי  נים איז אמדוםםרי שטאל דעד אין י
געװארעז• אױפגעהױבלז

פארהאגדלת־ פרידענס די בײ אז כאוגױוטע, איך
ן  ל. אװ פ• וג דער און 4 אי. םי. חװ־ ־ וױוישןן מ
rm אזסאמײס פון פדאגע די  !וםוײ־ וגקטמטי ריי

דים־ די אין געװארען. פארענטפערט
ט, סין  גאכ־ ל. אװ •» א• דער פרן קאטיטן די האט א
אגעגען ױןלן די ׳ו  איז ימיאניזם •ון פארטא אינדוסס

 םאר דענלעמענשוװפריי רי.טתטמא יל3אסאטש<
j פאר ;וראנקדבססײז ריטשארד אץ טארטין 

לטש<«ישריד« אמזזסםרי, ראבןר גון i• <אר נ n 
u די פאד ;ז y a n, 4אלוםמו

 און !וגרײםונג שפײז אמ אגריקולטור גלעם, םלעם
 אר־ שטאל די פאר איגדוםםריען. אנדערע עםליכע
 אינדוס־ אן געווארען נאכגעגעבען אױך אמ בײםער
 סכםוך א געװעז נאך איז עס כאםש ױניאן םריעלע
 אינדוסםרי, שםאל די הײסם עס װאס דעם איבער

 עם װאו פאבריקען, די אײנשליםען אויך דארף דאם או
 שםאל פיז ארםיקלען םארשידענע אויםגעארבײט װערען
 װערם שטאל דער װאו םאבריקעז, די בלױז אדער

 דער םמ פרעזידענט מארעי, םילי■ אםילו יראדעירם.
 מי האט קאמיםע ארגאניזאציאנם ארבייםער שםאל

 םאר גאד איז םראגע די אז ערקלערם, קאנםערענמן די
 װערען געםונען קען עס אבער קלאר, נים אלײז אים

םראגע. די שליכםען או באזים »
ן אי  װאס אישו, גרויסע די װערםער: אנדערע '

 אמ םראנציסקא ם*ז אין געהאם זיך פאר האבעז םיר
 ם. א• די װעלכער אױף אישו די םיטי, אטלאנםיק

ע אײנגעשפארם געװען איז ל. אװ דליג  אח יארעז מנ
 האם װעלכע אישו, די נאמוגעבען, אנםזאגם זיד האם

 םײל גרעסםען צום איז שפאלטונג, דער צו געםירט
 ערקלע־ גאלד אײך װעל איד געװארעז• נאכגעגעבען

 גאכגעגעבען ניט גאנצען אין איז עס םארוואס רען
' געווארען.

 זײ אינדוםםרי. ראבער די בײשפיל צוס נעמט
 םעדעריישאן די װעלכען םשארםער א געהאט האבעז

 אבער םשארטער אינדוםטריעלעז אלם באםראכם האם
 די ױריםדיקאיע זײער אין אײנגעשלאםען נים האם עם

 גע־ פאשינעז, פארריכםען וואם (די מען מעינטענעגם
 באשעםםיגט װערעז װאם די און געבײדעז) און זױיג
 די איז קאגפערענמן די בײ בױ־ארבײם. נײע אױף

ס אדן געװאדעז דיסקוסירס סדאמ  גלסיגיעגד איז ן
 םעינ־ די אז געווארען, צוגעשםימם און םארשםאנען

 ארבייטער ראבער די צו געחערען דארפען םען טעגענט
 נײע אויף באשעפטיגט זיינען װאס די בלױז און יוניאז

םאך־יוניאנם. זייערע צו באלאגגעז בוײארבײט
 דערגרײכם אױך איז םארשטענדיגונג זעלבע די

 אינדוםםריע. אויםאמאביל דער צו בזמוג אק געװארעז
 און דאי די װעגעז םראגע א געװען אױך איז דארם

 אוםאםאביל די זיא ®,נ ארבײטען וועלכע םייקערם, טול
 אר־ מאכעז װאס קאנטראקטארס, פאו נאר םאבריקעז

 או־ איז עס אינדוםטריען. אנדערע םאר אױך ביים
 אזא װאו םאל, יעדען אין אז געװארען, געשםימם

ם ארנײט שאפ ג ע ם ס ד ע ר מ א ־ פ א ט ו  א
ל י ב א  ארבײםער די זאלען ן ע ק י ר ב א ם ם

 דאם יוניאן. ארבייםער אוםאםאביל דער או באלאגגען
 םאר־ ענליכע א קאנאעסיע. באדײםענדע א געווען אה

 דער אין געװארעז דערגרײכם אױך איז שטענדיגונג
אינדוםםריעז. אגדערע און שטאל

 4 אי. םי• די װען אז געדענקעז, םחעז םיר
 פאזען ערשםע די אין און געװארעז ארגאניזירט אח
 דרײ געווען הויפטזאכליד זײנעז קאםף ברודער דעם םון

םראגע די )2 ױניאניזם׳ אינדוםטריעלער )־1 אישום:
 באגרענעצען )3 און םוםפענשאנס די ארונםערנעמעז פון
 םוםפענדי־ או קאונסיל עקזעקוםיװ דעם םון מאכם די

 פון טשארםערס אוריקאיחען אדער אױםשליסען רען,
ױניאנס. אנגעשלאםענע

שםאנד־ דער נים. אדער אײן שגױמעז םיר או
 מאסען די פאר ױניאניזם אינדוסםריעלען םח פונקט

 געװארעז באשםןםיגם איז אינדוסםריען ■ראדוקציע
 דורד בארעכםיגונג היםםארישע זײן געקראגעז האט און

 דער־ תאט 4 »י• םי• די װאם ערפאלג, גתיםען דעם
 גזד נאכגעגעבען איו םראגע די װעז אבער גרײכם.
 מאפם די באגרענעמז או םאדערונג די װעז ;װארעז

 םראגע די אין גאכגעגעבען איז קאוגסיל עקזעקוטיװ סון
 אוםאמאםיש װערם םוםפענשאנם די ארונםערנעמעז םון

 וױיטער גאד װאם אוליב — זיד פרעגם געלײזם,
קאםף? דעם אנהאלםען װאם גוליב ? זיד שלאגעז

מעז װעלפע ע די איאפו זי ת׳ מ ז א פ פו אי
 אױף אגגעוױזען דאן האט דובינםקי, פרעזידענט

 אינםער־ דער םץ באציחוגג דער־ אין אונםערשײד דעם
 פון פראגע דער צו יתיאנם אגדערע די און נעשאגאל
 מיאנס,י אלע יד פיז אז אנגעוױזען, האם ער פרידען.

 פאר־ איגדוסםדיעלער דער פאר געשטיטט האכען װאס
J דער בײ יוניאניזם פון מ  M קאנװענשאז ל. אװ 
 די ייניאז, דרוקער די זײנעז פראנציםקא, םאן אןן

 קעפ־ און העם די אינםערגעשאנאל, ארבײסער ברוערי
מז בעקער די איז םאכער עבלי  !שאזדער״פ דער איז ג

 יתחמס ד♦ א. אי. םי. דער אז אנגעשלאסדז ניט זיך און
מז יועלגע א  םוספענ־ זײנזץ אין אנגעשלאמז r זיד ה

מן געײארעז דידם א יאקצייוײסדי געזזאס אלן זײ ה

י •ישאזריעדעפ דער צו קריװדעם און םבסובים  אייג• י
 פעדזענלימ קײן געהאם נים חאם װעלבע ױניאז, ציגע

 אמטעד־ די געװען איז אםביציעם קײנע אץ קריװדעס
 .4 סי• דער אן אנגעשלאםען דך האם זי נעשאנאל.

 פא• בלױז און םאםױועז אידעאליםםישע רײגע אויס 4
 נופ םיליאנען די ארגאניזירען העלםען צו פרינצי■ דעם

 אמ־ פראדוקציע מאםעז די םון ארבײטער ארגאניזירםע
 איד די אז גאטירליד, דעריבער איז עס דוסםריען.

 אײניג־ איעצושםעלעז גערן מער ןײן זאל םערנעשאנאל
 אנדערע די װי באוועגומ ױניאן טרײד דער אץ קײט

יוניאנם.
םעדערײ• דער ®מ פארםרעטער די אז םענד^ די

מז שאן א  *ען די ארײננעסען צוריק געװאלם בלױז ה
 סוספענ־ אריגיגעל דיגעז װעלכע יוניאנם, צוועלף אדער
 »ץ געצויגעז אוריק זיד האבעז אדער געווארען דירט

 בלײבען םארלויםיג זאלען ױניאנם 22 אנדערע די
 דר פרעזידענם האם םעדערײשאן, דער אויסערהאלב

 אן מים ריכםיג ניט איז דאס אז באװיזען, בינםקי
 גןך האט מארעי, םילי■ וואם רעדע, דער סיז אויםצוג
 *וגעגעמן, האם ער וואו דרעםמאכער, די בײ האלםעז

 גד־ האבען םעדערײשאן דער םון םארםרעטער די אז
ע אז זאגם, ל י א י ו ו ז ן י ג א י ם י י ר  ד

ם נ א י נ ו ן י ו ו ם ן • ו י . ם י  א. א
ן ע ל א ג ז י ם י ו ל ר א ן ם י י ט ־ ש י ו  א

ר ע ר ם ^ , ר ן א ש ײ ר ן ד ע  דער־ זאלעז ם
 םבםוכים די אױסאוגלייכעז קאםיםעם באשםימען וױילע

 ית־ ןװױיאיגע םאראן זײנען עם װאו ױניאנם, די םיט
א וױ נאכדעם ערשט און טרײד אין יאנס ד װעם א  מ
 גלײמײםיג וװזאםען אלע זאלעז אויסגעגליכען רען

 •׳׳ ױס אאא איז עס שאן.ייעױויפע דעד איז אדײנגײז
 וױ ײניאנם אנדערע די פאראםעז ®וץ פראגע א געװען
 ער־ דובינםקי און באהױפםעם. עס האבען מאנכע

> קלערט:
און  האבעז אײך, פאר פאקטעז די מים איצט, ,

 דערקלערס האבען םיר װעז פאקטען די צעדרײט מיר
 די אז דזשאסםים, דער אין עדיטאריעל אונזער אץ

 טער שוין את ימיאנמם אינדוסםריעלעז םון םראגע
 אוםן דעם םראגדןדעגען גאנאע די אוץ אישו די גים
אלעז 4 אי• סי• די אזױ וױ אנ^ז תי  אריעגענומען י

 םראגע א בלויז שוין איז םעדערײשאן דער אין װערען
ר םעכניק און מעםאדע םץ מ  פרינ־ קײן םער נים א

 די געװעז באםת װאלם עס װען םראגע? *יפיעלע
 און יעיאנם אען בלױז ארײננעסעז װעגען םראגע

 וואלטען איך, זאג גװאנאיג, אנדערע די ארויםהאלםעז
 שםונחנ. איק קיק אנגעהאלםען ניט קאאגפערענאען די

 םארהאגד־ די אפברעכעז םאר געװען זיכער וואלם איד
אישו. דער אױף לוגגעז

 אישו די אישו. די געװען נים אבער איז דאם
 קאנםערענ־ ווערעז אגגעחאלטען זאלען צו געװעז, איז
ז  פראב״ די םון לעזונג א געםינעז או פאײון־ א איז מ

 זעלנען אין ױניאנס צוױי געװעז דמען עס וואו לעמען,
 *ווײםע די און םעדערײשאן דער פון אײנע םרייד,

 מען או געווען, איז םראגע די 4 אי• םי• דער פץ
 M זײ אזוי וױ וועגען און םיטלען זוכעז פארזעצען זאל

 װאם קאםיםעס, סאב די םאל איז און םאדאימיגעז
 דד װעלעז אװעק דעם פאר ווערען באשטימם װעלעז

 װערןן איבערגעוױחװ אוריק עס זאל אײניגען קענעז ניט
 געפמץן או קאםיםע קאנםערענץ אלגעםײנער דעױ נו
אויסװעג. אן

ם דואל אניז תי פראכלעםע די געװען איז י
 זק• 4 »י• םי• די האם װײזע אוםגליקאכער

 אזא זוכעז או אגשםרײגגונג אן מאכען נו לנםזאגם
 אינחס* אין סכםוכים די אױמוגלײכעז פאר באזים

 אויי םים געודארעז געשםראםס זימען װאם םריעז,
o״’ n r אלז נאך איז חײנם־־אױםאג שטדײם דער איץ 

 גאכ־ תןל םעז צו — פראגע זעלכיגער דער איבער
 שייל דעם איז אויםגלײד אן פון מעגליכקײם די זובען

ױיאימ םתקנחמירעז עס װאו םדײדם, זײ סץ  ױד או
 דל אנםזאגען װי זעלבע דאס םאקםיש איז דאס יאנס.

מז תי מ א  אױס־ םרידליכען א פאר מעגאכקײם די נ
גלײז־.

 אח פרייז יעדעז אום פרידען פאר גים בין איד
מ דאם ל ע ד גענעראל אוגזער װעגען אםת איז ז ח  מ

 M איו כדםגלידער. אונזערע און באארד קוםיװ
 איגדוסםריימז פון אגערקעגוגג דער אז פריחװ אז

ױ־ פעדטאגאגטאר קײן געװאז נים װאלט ייגקממם  י
rn; לסװא עס r rw i פרי״ פארלאםדטער א לױזב 

ן דען, ױן ו  •,א סי• די fir םײל א איבערלאזענדיג ו
ווי u|w iuuj i געזחמ װןןלם דרויסען אין ידגיאנס א•

 מעגליכקײס א פאראן אח עס אז זע, איז װען אגער
 נים איד ביז פרידען, עהרענהאםםען אן שליםעז גו

 רעטיצוױ דער אז זאגען, װעלכע די םיט אײנשטימיג
 אז זאג, Tא באדיגגונגעז. אתחנדע אננעמען מח צד
ק נים מאל קײן װעט עם  פרידען ײיערהאםםער קײן ד

 באדינגונגען די אויף װערען געסאכם װעם עם אויג
r אייז םמ t. נאכ־ עפעס םחעז װעלעז צדדים בײדע 

 מערקם םראגען, פריטױפיעלע איז נים אבער געמז,
 גאכגעגע־ איז יוניאנתם אינדוםטריעלער װען אײך.
 םון מאכם דער םיז באגרעגענוע דער םיט בען;

 מים און דערגרײבוגג באשםיםםע א קאונםיל עקזעקוטיװ
 אאל א אין סכםוכים די אויםגלײבען םאר באזים א

 שעד־ איז עם אז איד, זאג אױסזיכם, אין אמדוםםריען
 אנ־ װײםער באװעגוע ארבײםער דער פאר ליך

קאמף. אינערליכען דעם צוהאלםעז
 קאנפערעגמז די בײ גולײגען. נאך םוזען סיר

 םפעציעלע א אז געװארעז, צוגעשםימם אםילו איז
 אי. סי. אלע װאו װערעז, גערוםען זאל קאנװענשאן

 למנטעד דער בײ םארטראטעז זײן װעלען ױניאנם א.
 צװישעז אפםאד דעם פמ באדינגוגגעז די םח גוםהײםונג

 אװ םעדערײשאז אמעריקאן דער אמ א• .אי. סי דער
 װערען געענדערט זאל קאנװענשאז דער בײ און לעיבאר

 עקזע־ םמ מאכט די באגחננעמן «ו קאנםטיםמיע לי
 אװעק־ אדער יוני*נם סוספענדירען או קאונםיל קוםיװ
טשארםערס. נעסען

פ חאם אדדים די םץ ?ימער ץ געזזאפ גי  סאכט קי
 אנגעשולאסעכע פון ױריסדיקןױע איכערס־געכען

פ_________________ ^נ ת _________________י
םעדעריי־ דער פח קאםיםע די אז םעגח, דער אױף

 איבער־ מאכם געזעאליכע קײן געהאם נים האם שאן
 אינםעתעשאנאל זײערע פח ױריסדיקזױע די געבען

 געקענם ניט םרידען קײן האט דעריבער אח ימיאגם
 אײד אז אנגעװיזען, מבמסקי האם װערען, געשלאםעז

 גזד גים האבעז 4 אי• סי• דער פמ פארטרעםער די
 אז פיז ױריםדיקאיע די אװעקזװגעבען מאכם אזא האט

 אר איר אז יוניאז אינםעתעשאנאל אנגעשלאסענער
 ניט פאר אוחאד קײז גיט אמ אבער דאם שםימוגג.
 די *וױשען פאו־שטענדיגונג א או קומען פרובירען

מז גאכדעם און צדדים בײדע םמ פאדסרעםעד ד גו  מ
מו־ יתקמם באםחנפענדע די אױף דתק ראלעז א  נ
 אר־ דער אין פרידען «ץ אינםערעסעז די איז געבעז

 גאכדעם קאונסיל דער װאלם און באװעגוסג בײטער
 אײגענער דין םון םארשםענדעניש די אוריקגעװיזעז

 אנ־ איז געװאתעז םיל 4 אי• סי• די װאלם קאמיםע,
 עםענםלי־ דער און ארבײםער די פח סימפאםי און מז

ד  איג גרעםםעז ן מיט נאך פאלגעז וועלכע סײנונג, מ
 םרי־ אז פאראינםערעסירם, שםארק זײנעז און םערעם

 געשלאסעז זאל באװעגוע ארבײטער דער איז דען
װערעז•

 עס װאס דעם םיז חכל םך דעם אונםערציהענדיג
 דוביבםקי האם פארחאנדלונגען די מי פארגעקומעז איז

געזאגט:
 אינ־ אז געװארעז, צוגעשםימט פאקםיש איז עם

 דער אין װערען געגעבען זאל טשאדםערם תםםריעלע
 גלעס, םלעט אלומינום, *עמענם, אוםאמאביל, ראבער,

 אויסארבײםונג, פראדוקטען שפײז און אגדיקולםור
 םיל א איז דאם איגדוסטריעז. מארין n און שםאל,

 גע־ געםאדערם איז װאס די װי צעםעל לײגגערער
 איז קאגווענשאז דער בײ רעזאלוציע דער אין ײארעז

 מעז דארןי אוגאב אלם .1934 אין פראנציםקא סאן
 זײנעז מײנערס די :םאלגענדע דאס זינען איז האבעז

 די און ױ. װ. ג ל. א ךי ױגיאן. אינדוםםזײעלע אן
 יוניאג• אינדוסטריעלע האלב זימען ימאלגאמײםעך

 אר־ אזוינע אױף בלויז קאנםראל קײן האבענדיג ניט
 ירא־ בײם באשעםםיגט נים װעחנז װעלכע בײםער,
 קלײ־ די וואו שםעם, געװיסע אין קלײדער. זמירעז

 באלאנ־ געבײדע ע1גאנ א פאתעםעז םאבריקען דעד
 בילדינג אוז מאשיגיםםעז עלעקםרישענם, n נים מז

r אנגעשםעלטע t ימיאגם. םרײז־ס גאדעל די
מן קאנפערעגאעז די בײ א  פיז פארםרעםער די ח

 זײנען זײ tv ערקלערם, באשםיםט ל. אװ פ. א. דער
 אינדוםטריעלע תאלב אלע די אנערקעגען ײ גרײם

 דאם באזים. אינדוסםריעלען פולען א אױף ייני^ס
 די יי., װ. 4 ל. n 4 םיינערס, די בנוגע איז

ײ־ שריפטחנמר, אפאלגאםײסעד, חעםעדס, פאריערס,  י
מר טעקסטיל די און לייט טונגס ײ רנ יוניאז• א

ת די איז זססײמא פאלג?נ מ  *ו פתקאיאניחװ י
ס «ײיי ^ ד,טײניאו טאנספארמר :ייני ד nets ן שוז^ ןג

---------------------------------1938 ןעבדואר,
 איל, לעדער, קלױרקם, ריםעיל אגגעשםעלםע, אםיט

 עס ארכיםעקםעז. און ראדיא, און סעלעפאן םעלעגראן•
 ױגיאגחם איגדוםםריעלזמ פון םראגע קײז נישםא איז
 קאנ־ דורך אז גלױב, איך אח אפםיילונגעז די איז

 אױס־ אויף באזים א װערען געםתען קען םערענצען
 »־־ או אםענהארציג בין איד סכםוכינ^ די אוגלײכען

 םאדערען זיד װעם אינדוםםריען מאנכע אין אז געבען,
 די לעזען צו אבזיכםען בעסםע די און םחות בעסםע די

 ייד םים שםעלען זײ װאם פראבלעםען, אעעװײםאגםע
 שיף־ די עלעקםרישענם, און ראייא די זײנען די םאר.
 גע־ די און אעעשםעלםע קאונםי און סםעיט די בױ,

ארבײםער. הילץ
 אתיסגעבראכם קלאר האב איד אז גלויב, איד

 גע* האם פרידען אזוי וױ עס, זע אין־ וױ םראגען, די
 קאנםערענמן די םאתואס און ווערען געבראכט קענם

 אײ אן בלומ נים גין איד דערגרײכם. ניט עם האבעז
 אז הײם, איך פראקםיש. אייד ביז איד דעאליסם,

 צו־ דער םץ םראגען די געװען איז אדלים בײדע בײ
 םאר־ א םון צחאםעגשםעל םארװאלםונגם קונםםיגער
 באהערשם עס װעט באװעגוגג. ארבײםער אײניגםער

 אינ• די םון אדער םירער םאךײוניאן די םץ ווערען
ד אונזער איז זיכער ? פירער יוגיאז דוםםריעלע  םים ג

 װאלם איך און םארםרעםער ױניאז אינדוםטריעלע די
 אנגעלעגענ־ די םארװאלםען זאלען זײ אז זען, װעלען
 נואען דעם םאר באװעגונג ארבײטער דער פון הײםען

 איד, זע ציפעחמ די באםראכם איך ױען אלע. «מ
 ליניעם די אויף פארקוםעז זאל םאראײניגונג די װעז אז

 4 אי• םי. די װעם אגגמײכענם, האב איך װעלכע
 טױזעגם 225 םיליאן, דרײ ארדם װארשײנליך האבעז

 אין 4ארגאניסטני םאראײניגטער דער אין שטימען
 םאגכע םארלירען א. אי• םי• די װעט פאלען געװיסע

 איז אט פאראײגיגונג. דער ײרד שםימעז אירע פמ
 מים־ 200,000 האבען עלעקםרישענס די :בײשפיל א

מ 4 אי• םי• די גלידער,  אינ־ זעלביגער דער אין יוגי
 םאר־ צװײ די ײען טיטגלידער• 135,000 האט דוםםרי

 זײ געװינען «ד צוױיםער דער װעם זיך אײניגען
 גאל די װעם 4 אי. םי. די אמ שטימעז 135,000
 די װעם זײם אװײטער דער פוץ םארלירען. שטיםעז

 אין שםימעז 20,000 איחנ םארלירעז ל. אוו ם. 4
 די װעם 4 אי• סי• די אװ םרייד שוח און בום

 םים םאראײניגעז יוניאן די װעם מען וחנז געװינעז,
 אין יינתה 4 אי• םי. דער אין ארבײטער 35,000 די

 פאר־ און געוױנסען די באטראכםענדיג םרײד. זעלבען
 אין האגענדיג אייד »יז םאראײניגונג א בײ לוםםעז

 יתיאניזם, אינדוסטריעלען םח אנהעעער די זינען
 די וױ ל. אװ ם. 4 דער איז הײנט זײנען װעלכע

 די ארבײםער, מילינערי איז העט זײ שריםםזעאער,
 אבדעדע, און דחקער די בעקער, די ארבײטער, ברוערי

 םריער האב איך וױ םעגליכקײם, גוטע א םאראן איז
 אינ* פון געדאנק דעם פח אנהעגגער די אז אנגעװיזען,

 דרײ וױמיגסםזןנם האבען זאלען יוניאניזם דוסםריעלען
 קאנװענשאן דער בײ ■שםימעז. םױזעגט 225 מיליאן,

 יאר, למםעס דענװער, אמ ל• אװ פ• 4 דער סוץ
 שםימען. 25,000 געאױגען אז־מיניםטרזמיע די האם
 יאוױי די אװישען גלײכגעװיכט די אז באוױיזם, דאס

 איבערשװימען דאס נאחענם. זײער זײז װעט צדדים
 אווײטעז אום אד אײן םון שטיםען טױזענט עטליכע םון

 צדדים די םון קײנער קאגטראל. דעם באשםימען װעם
 נים קען איד םעחןײם. א מיט ױכער זײן ניט קעז

 ארײגגײן בײם גלײד װעם 4 »י• םי• די אז זאגען,
ר םערהײט, זיכערע א האבען פעדערײשאן דער אין מ  א
 װעלכער םיט מאכט א זײן װעט עס אז ,r זאג איך
 װאס דערםאר, בלות אתמװארםען נים זיד קעז םעז
 י1 דערוױילע שםימען םומענם פאר א איר םעלט עס

םערזזיים. א ווערען

ץ פארפלײגען םיר 4 אי• םי• דער א
ם״ אוגזערע פון מאנכע אז װײם, איד םתמ  זפד .

ן  גע־ פאל אלע זײגען םיר װאס דערפאר, אז םורא, מ
 מאם דערםאר, און פײדעז, פאר טrא זײנען »ון ײעז
 די װעם געװארעז, געשלאםען ניט איר פרידען קײן

 4 »י• סי• חנר םמ יײײקציעז זיד אלאנשערנעאינמ
oin ר וװרמד די אויך ווארשײגליך איז  זײערע מ

 כאםש אז זאגעז, דא לוױ איך אמז. אױף אםאקעם
מ אױף אײגפערשםאנען נים זײנען גױר םלי  פונחר ע

 װעלעז סםראםעגי, און פאליםי פוץ פמקכחח םעגםאלע
ד רזי  מיי 4 .אי <ױ. דעד פון ודיק*יען1 נים םי

 אורזזר וױכםיגן זײער איבער טאן גיט oy װעלען
ן o )1 :מ n  or ט  גד־אל ר/ד סגיסע שיק בדײגניז ני

עגונג ארבײטער םיינןר פיז אינטערעםען די אויער נןוו

 דאר «| אוריקאיען זיך זאל יתיאן אײן װען םרידען
 ו־ערפאד )2 איז ל• אװ פ• א. דער אדער 4 אי• סי•

־ דאד װעם פרידען אז איבעחױיגם, זײנען מיר װאס  מ
 םיד און אוקרגפם גאהענםער דער אין װערען שלאםען

דעחװ. בײשםײערונג אונזער םאכען וױלעז
 אױס־ איך װיל ענין חןם איבער רעדענדיג און
 זיד האם םען װאם דעם, םראץ האםעגינג, די דריקען

 םשארםערם, ארויםגעבעז איבער באראםען גים אתז םים
 אין אז פאליםי, אדער אנגעלעגענהײםען םארוואלםונגס

 4 אי• םי• דער םון אויפגאבע די װעם צוקונםם דער
 אבער ארגאניזירםע נים די ארגאניזירען «ו בלױז זײז
 עקזעםםירעגדא מםײלען אדער אװעקצורײסען נים

ױניאגם.
 נים זיך װעלען םיר יײיעיײאלע^ ײיל איד

 די אז איז, פאקט דער 4 אי• םי• דער פון צוריקציעז
 אפגעראםם באדײםענד זײנען םרידען םאר שםערונגען

 םארהאנדלונגע^ םרידענס לעצטע די דורך געווארען
 דאר־ פארהאנדלונגעז םרידענם אז איז, שםעלונג אינזער

 אז גאיבען, םולען דעם האנ איו װערען. באנײט סעז
 את־ בארעכםיגען און אנערקענעז .װעם געשיכטע די

שםזנאנג. זער
יא־ די איז םארםײז־יג »יד װעלמ פאזיציע, די

ע מי  געודא־ אױםגעדריקם איז זי וױ יתיאן אונזער פיז ז
 אםלאגםיק אין קאנווענשאן למםער דער בײ רען

0937 םאי״ אין םיטי,
 4שוג געםימשאםםליכען םים׳ן קאמף דעם אין

 געװען געצוואוגגען אפט באװעגונג ארבײםער די איז
 זאלען זאכען. מאנכע אויפאפערען *ח הנחות מאכען או

 קאםף אינערליכען םראגישען, דעם אין אז אמעםןח, םיר
 י אנטזאגען זיך מיר קענען פשפחח ארבײםער דער איז

 אר־ וזברים אונזערע או זעחות געװיסע גאכ«וגעבען
 דאם ווען ? ארגאגמאציעם שװעסםער און בײםער

 םארלוסםעז און לײדען די װאלם אםו^ געודען װאלם
מז דעם אין געליםען שײז האבען םיר װאם  אינערלי

 נים װאלםעז און װערעז בארעכםיגם געקענם נים קאםף
4צװע גוםען קײן געדינם

םרידען. פאדערם ארבײםער די פון מאוילדין דער
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 םעקרעי עקזעקוטװו אפױנטעט גאװערנ^ר
 אינתסטריעל סטיי־ט צום אמהעי טאר

קאונסיל.
\ דעד פון סעקרעטער עקזעקוטיװ אמעי, םרעדעריק

 מא־ דעם איז יתחמ״ װאירקערס גארםענם לײדיס אינט.
 אלם לעהמאן גאוחנרנאר פח געווארעז באשםיםם נאט

קאונסיל• אינדוםםריעל סטעים פמ מיטגליד
 בארא- v איז קאתםיל איגדוסםריעל םםײם דער

 שײכות א האנען װאס געזעצען פאר םונגם־קערםערשאםם
 םראגען. ארבײםער אמ פראבלעמעז אינדוסםריעלע מים

 עהרעדאםט״ אז איז קאונסיל דעם אין םיםגלידערשאםם
 באלױנוגג r? גים קריגען מיםגלידער די װעלכען פאר

 אױף אײנםלוס גרויםען א האט קאונםיל םת םײנונג די
 n סטעים. איז געזעץ־געבונג םןמיאלע און ארבײםער

 דעד פון סעקרעםער עקזעקוםיװ דעם םון באשטיסונג
 בלױז גיט דעריבער איז אמט, דעם או אינםערנעשאנעל

 ארבײ־ די פאר תיכםיג אױך גאר אמחעי׳ן, פאר כבוד א
יוגיאנם. די אמ םער

 גאווערנאר כאדאנקט האט דוביגםקי פרעזידענם
 סעקרד־ עקזעקוסיװ דעם כאשסיטעז זײן םאר לעהטאן

 אםם װיכםיגעז דעם או איגםערגעשאנעל דער םח טער
:םעלעגראםע פאלגענדער אין

 לעהמאז, 4 חערנערם .גאײעתאר
 םענשאז, עקזעקוםיװ

יארק: נײ אלבאני,
דאנקמר־ אויםריכםיגער מיט אנערקמעז םיר

 אמחעי״ 4 פרעדעריק םר. באשםימען אײער קײם
מ סי איגםערנןשא־ אוגזער פון םעקחןםער מזעקי

םיס־ אלס יתקמ, װאירקערס גארמענט לײדיס נעל
 אינדאסםדמל םםעים pntp נײ דעם פת גליד

 «ד אוגזער אױסדריקען אונז ערלױבט קאתםיל.
 װיכםיגאן א געבעז on אגהעי םיד אז םרויעז,

קאונםיל. פון ארכי״ס דער או בײםראג
o• דוביגםקי, דוד irm jn.״
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גע־ גערוסען זײנען װאם םםרייקס צאל י
םאר־ דעם דורך לאנד איבער׳ן װארען

 באדייטענד זיינען םאנאם גאגגעגעם
 אויד איז אזױ געווארען. םאדקלענערם
אר־ צאל די געװארען םארקלענערם

 געווארעז בארירם זיינען וואם בײםער
 װען גאטירליך איז דאם סםדייקם. םון

i שטוםע די אנבאטראכם אין נעמס םען t די וועלכער 
 האם קריזים גײער שפאגעל דער אדער .ריםעסיע״
 זיך האם לאנד אין ארבייטםלאזע צאל די דערגרייכם.

 שארף אזוי 1937 םון מאנאםעז דרײ לעצטע די דײ־ד
 אין םארבליבען נאד זיינען וואס די אץ פארגרעסערם

 אז ארבײם׳ וועניג אזױ געהאם האבען פאבריקמ די
i ריזיקירען געוואלם נים האם יוניאן קײן t רוםען 

 וואם םטרייקם די באדיגגונגען. אזוינע אונטער סטרײקם
 ארױפגעןיוואוג• םערםםענם זײנעז םארגעקופען יא זימען

 נאד זיינען אדער בתים בעלי די סון געווארען גען
אוריק. מאנאטען עםליכע «יז איבערגעבליגעגע

 אעג־ סת רעזולםאםען די פון פארעםענםליכען דאם
on חנג די וואם אדבייטסלאזע, אל1 די איכןר  האט רעגי

i פארםעלט ױט אויד האם םארעםעגםליכם, איצט t 
 ארבייםער די אויף װירקוע פםיכאלאגישע איר האבען

 נא־ »ין האבעז באריכם כינער׳ס לוים ימיאגם. די אח
תן װעםמד, o דער י in ft זיבעז געווארען. גענוםען איז 

 םרײזויליג זיך םעגשען םויזעסט חונדערם אבס סױליאן
 דרײ און ארבייםסלאזע גאעען אין אלס דנגיסםרירס

 ארבײטםלאז. םײלװײז אלם — םויזענם 300 *ליאן
 אז אויסגעפונעז, ער האם קאנםראל א לױם וױ אזױ

 האבעז ארבײטםלאזע די םמ פראצענם 57 *דום נלדז
 װאס צאל אמת׳ע די אז עס, םײגט ומגיסטרירם, ײד
מן איז געװען נאװעםבער איז איז אנ  טײלװײז אדער ג

 םיאאן 16 ארום ביז דערגרײכם האט ולאסײמברא
«נגשזח•
ז  א האבען מח ארבײטסלאזיגקייט םיז בילד אזא ן

 ארגא־ זײערע איז אדבײטער אויף וױרקונג דארז־ריקעגדע
 רופען n פאחיכטיג פאזונדערם זײ פאכען און ניזצאיעס
i שװער דיער איז עם נאםירלױ. איז סטדײקם t גע־ 

 אום געהען ארבײטער פיליאנען װען סטרײק » וזיגען
גאםען. די אין תוגגעריגע

us 1ינאנסע9 די אויף ארבייםסלאזיגקײם דטר 
ױניאנס. ניײארגאגיזירסט פון

 דעם דורן־ ױניאגס די פיז צדריקגעהאלםענקײם די
ן מ מ  געװארען באאײנםלוםם שםארק אויד איז טאנאט ל

 ארבײםם־ םארגרעםערטע די װאם וױרקונג, דער פון
 ױנ־ די םון סינאנסעז די אױף געהאם האט לאזיגקײם

 זײ קענען לעדיג, אום געהעז ארבײםער װען יאנס.
 םח איעקונםט דער דיום. קײן אאלען גיט גאסירליך

 אר־ פאס חנר אן אפ געװעהנליך העמם ימיאן יעדער
 פאר־ זײערע אן און האבעז. םיםגלידעד די װאם בײט,

מן. ס  ױגיאגם׳ אײסנעפונדעוועםע עלסערע די אין דינ
 עס איז םראדיניע. א שײז האבען אדבײםער די אאו
ט  , זיד זײ שםרעגגזנז ערשםענם ווײל עבמ■של אזוי וי

 האבעז זײ װען אםילו דיוס זײער צאלען u (9 פער
ץ ר  בלייגעז וװ גים כדי חשאב קײן נים םאמעגט «
 שול־ בלײבען זײ װען אפילו און חינםערשטעליג, אזטיל

ר םערססענם עם איז דיוס דיא מ  עס וועלען זײ אז זי
לןן אנן  ארבײטען. שטעלען זיך וױדער װעלען זײ װען ן

 האבעז יוניאגס עלםערע די גום. דיגען שולדען איארן
ך  יא■ פריחערדיגע פון קאסע ריימרע ן *ױך ג^ףמלי

מ עד of TtXfP 1• ר ם אױסהאלםען• מ
ץ  נױע די איז לאגע די אנעד איז •גדעדש «נ

 אויםאפא־ שטאל, די וױ ימיאנם אזױנא אין יתיאנג^
 גחנסםע וױיט די װעלכע אין ארבײסעד סןקסטיל אן ניל
 םרא־ די נאן איו רןקרוטען׳ גייע זייגאן נױמנלייײ אאל

 זײער it ארבײםער די פון אוגעבוגדאנקײט אן דיאיזנ
t יוגיאן n ,גוס וװגעבתדעגקײס די אױן אנטװיקעלט 
pגרױם גיי איז סרײד y y  f ניט־געלערעגםע די סון 
 םעסםע. קײן יסנ מייטעדאד סןגןלןדאנ האלכ ארןד

agyn a אןסארליד וײ תען ,״t p לאסי n אייז איז 
 אין ארבײס זודען ןװןק גליק• זיך לאואן איגדוססריא.

קריגען סון «ז זיד, יסיטשארס דוססדי^גיא »גדאו ■
of ר, אױד איז מ וי

ך מ ײמ « ײיסט ז ■י ו מ י י • 
ק י bfn w «י m m מ די מי י

 זײנעז ארגײטער די וואס זױיט דער םאר דיוס די מאנעז
 ארבייטער די םון טייל א באשעטטיגם. געוועז ניט

 איגערהויסם וועלען געווארען אפגעלייגם זײנען וואס
 פאר* וועלען אנדערע טרייד. אין גלייך וריקקומעןt נים

 דאס אויף מוזען זײ װעט מען און פלעןנער דיערע נעמעז
 וועלען וואס ארבייטעד אלטע די ארגאניזירען. נײ

 אפ־ זאלען זיי אז ניט אויך סען ערווארטעם צוריקקומען
 ױניאז, אויטאמאביל דער אין שולדען. אלטע די צאלען
 ארוימנו־ גױםיג םאר געפונעז םירער די האבען לסשל,
 אן דױס־סטעמפס מיטגלידער ארבייטסלאזע די געגען
i די אום געלט t נים זאלען זיי און גוטשטייענד ד׳אלםעז 

 דאס וױיט וױ אויף יוניאן דער פון ווערעז דעתוײטערט
 םאר־ זיך מען קען ױניאן־םינאטנען, די אפ שוואכט

שםעלען.
i גענמ איז עם t ,כלויז איז אז דערמאנען lit״ 
 דעד ביי אינמסםריע׳ יםאפאביל1א דער פח םירפעס

n די אין זײנען קרײזלער׳ אץ מאםארס חשענעראל t״ 
 ערשטען אמ גאװעמבער ערשטען ןץױשען מאנאםעז

 איבער ארבײט דער פמ געװארעז אפגעלייגם אר1יאנ
 םאג״ קלענערע די אין ארבײסער. םױזענם זענדערט

 פאר יםאמאבילען1א םח םײלען פאכט פען ױאו ריקעז,
n די t« ,גאד געװארען אפגעלעגם דבער זײנען םירםעם 
 האם ארש און אתם אז י1אז ארבײםער, יזענט1ס 26
 פאד־ ןדים דער מרך ײניאז ארבײםער יםאפאגיל1א די

 איר פיז דריטעל א כםןם םה אײגקתםט דעם לארען
מ, יוסנער א םאר םײנם דאס װאם םיםגלידערשאסם.  ייגי

n קײז גאטנעז אין נאך איז װאס t« איז אלם, ניט יאר 
באגרײפעז• n לײכם

 באנייען באלד דארף 1יתיא ארבייםער טסאל די
אגרימעגםס

 אײן אין נאד איז ױניאן ארבײטער יםאמאביל1א די
 די פים אגריםענט איר לאגע. מםער א אין הינזיכם

 ער םערמין. א^נאשםיםםעז פאר גים איז בתים בעלי
 60 םארםעל םעלדעם ■tt אײז ייעז בלויז זיך ענדיגט

 די אין ענדערוגגעז פארלאנגט ער אז םריהער, טעג
 םיגע,rא די װי *ױיםען, שלעכטע איז באדיעוגגעז•

 אח קאמף א ארױם״תפעז ניט ־tt קייז ױינליד1גע זובט
 אײעתיהעז איםשטאנד ען11גע דעריבער איז יוניאן די

 א אױף ארכײם דער פים אנגײז אמ יסגאבען1א אירע
אוםן. שטילערען

ארבײ־ שםאל די זיך געםינט לאגע אנדער אן אין
 ארבײ־ די !װישען ארבייםסלאזיגקייט די מניאן. םער
 אין װי גרעסער נאך איז אינמסםריע דער אין םער
 קווע־ פארלעםליכע לוים אינמםטריע. יםאםאביל1א דער
 ארבײםער אלע פץ עגם1פרא 36 םגעםער1א זײנען לען
 איגתםםריע שםאל דער אין באשעםטיגם װערען האם
o ארבײםסלאז שױן rt איז ט1אי סעפםעמבער. םיםען 

 די אפילו און גרעםער פיל גאד ארבײםסלאזע אלt די
 װאד• אין םעג סאר א בלױו םאכען ארבײטען װאס
 ריסױרםש תםענבערג, האראלד פיץ דערקלזגרונג א לױם

 דים־ רגער1ייםםב אין ײגיאן שםאל דער פו־ן דירעקסאר
 שםאל* די פוץ ■רןטנעגט 5 יז1בל ארבײטען םריקם,

 אז זיד, םארשםײם װאבען. לע1פ םער1אי ארבײםער
 אין זײן גים םtאי קעגען יתיאן דער םץ פינאנםען די
שטאגד.1א גוםען זײער א

i און t די n n t יתיאז די דארף n rario it 
i t באנײעז װעגען בתים בעלי די םיט פארחאנדלזנן 

 פעב־ םען28 דעם או־ים גײט װעלכער אגריםעגם, דעם
ױמז זיך דארםען פארחאנדאגגעז די חאר.  איז אנה

 ײf ײניאז־קרײזעז די איז אמם• וװױי אחנר װאך א
ז װארסעם i קײן נים « t שװעריגקײםען. גתיםע of 

ר אז ערװארםעם װערם  װערען באנײם זאל אגריםענם ת
p אויסגפפער itמ די ״ מ ל  אלםעז אין װי באזײנגתגען מ
או אגריםענם. אין רקטסע ד ך לי גןױױםע ױ  בחישע מ

 װעיר׳ שכירז^ פארקלענערען פאר אגיטאאי? אן קרײזזנן
 דעם האט קאספאגי< סםיל װעירםאן דזנר פוץ פרעזידעגט

 בילי־ װעגעז װאשיגגםאן אין קאגפזװעגץ א בײ פאנאט
Tfsyo Tft זאל םיח כדי שטאל ififp פארגרעסערעז 

ד דזגם ײי ב  שםאל אױכ if געזאגם, בױ״ארבײט איץ מ
 שכירמי שנײדען םחען סען זחנם ביליגער ווערען זאל
 דעם םען קען ןאײשקארפאר דער פח פראפיםען די פח

דעם אץ ארחגםערגעםעז. ניס פריח איז
מז זין זעלבעז זיד זאל א ה

i גאך איז םארהאנדאגגען f o r t שװער i t י זאגען 
 ניס נדעז5םשטן1א די נטעד1א ײגיאן די קען אלענםאלם
 קאנ־ זיו פח אמ טעטיגקײט שטארקע קיץ אנהאלםען

n n n o jft װאר־ אח פאזיגיעס אירע אגהאלטען אױף 
!ײטען. געסערע יף1א טעז

 אזן געריכטען די אץ איבטתמטראגען ותנרם קאמף
לעדזשיםלײםשווס.

 »זי- קאפף דירעקטעד דער װאס ׳o״t דער רך1ד
 לאק אץ סטרײקס דװ־ך בתים געלי ן1א ארגײטער שעז

 ארי־ קאמף דער זיך האם געװארען״ קלענער איז ־םס1א
 קערפערשאפםעז, געזע«עבענדע די אין בערגעטראגען

 אינסטיטמיעס, רעגיתנגס די אין ן1א געריכםען די אין
 אר־ ^ױשען סכםשים םמ םראגען אין האנדלען װעלכע
ד זײנען לטאטען1רעז די ארבײטסגעבער. ן1א בײטער  ג

 ײגיאגס די האבען פאלען פאגכע אין פארשידען. ען11
 זיג■ אמיס בתים בעלי די דעען אגדערע, אין געזיגט.

i נאך עס איז פאלען װיכטיגע אין ר״ץ, t אגםשײ־ קײז 
םען.1געק נים חנג

 אק ארבײםער די געגען ענםשיידענגען די ומ־ױשען
 אינדזשאגקשע^ דער װיכםיגסםע די אח געריכםען די

 םיל־ פה געיגער ל. פערדינאנד דזשאדזש, םעדעראל װאם
 בד דער פו? לאקאל געגען ארױסגעגעבען האס װאקי,

i איר םארבאטענדיג שטאם, יענער אין ײניאן םשערס t 
i נים באלאנגען ארגייטער די 1װא םםארם, פיקעטען n  i t 

i םיטז ימיאן, t  ,pyres אוגםערשרײמן אים »זינגען 
אגריפענם. אן

 סםרײק דעם איגעד אזױ ניט פאל דער איז װיכםיג
גלױז װערען עס 1װא סםאר, באםרעםענדער דער איז

 פרזר דעם איבער װי ארבײטער, 35 אחם גאשעםטיגם
-----— — —---------------- -------- — ״
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 בא־ באשעםטיגס, דארם װערעז װאס ארבײטער, לי 1װא

i נים לאנגען t סטריי׳ק, אין נים אאמ זײנען אץ ײניאן דער 
i «1 פארזוך א מיינם tארבייםער די ינגעז i t באלאנגעז it 

 פאר־ א איז װעלכעס װילען, םרײעז זײער געגעז יי^יאז א
 לא—נאריס דער געזעץ. אגגער11 דעם געגען ברעכען

 אינ־ אתיס^געבען םארבאם װעלכער אקט, גװארדיא
 פאל אזא אין קען סכםשים, ארבײםער אין דזשאנקשאנם

 ניס ערשט עם װײל װעיען, אנגעװענדעם גים דאריבער
 אד זײגע אח ארגײטםגעבער דעם !װישען סכםװ קיק

געשטעלטע.
 שםארק עם װעם נאיבען, זאל אנשײזװגג די אױב
i כען1םאת זײערע איז ײניאנם די שעדיגען t ארגאניזײ 

 זײ װעלעז אינדזשאנקשאנס די װײל פלמער, נייע רען
i רעדען אמ פיקעטען פארבאטען t אק ארבײטער. די 

 לי—נארים דעם םץ מ1יםטייטש1א די װערטער: אנדערע
 ארבײ־ ארגאניזירםע די פץ אװעק נעםט אקם, גװארדיא

 אײדעד פריהער, געהאט האבען זײ װאם רעכם, א טער
i רעכט דאס געװארען, געשאםען איז געזעץ דער t קד  •י
 םםױיקעז שאפ דעם ן1ם ארבײטער די װאו שעפער, טען
נים.

 גתד האט אפיעלם אװ קארם ירקיט1ם זיבעםער דער
מ האם ײניאן די אינחשאנקשאן. דעם געהײסען  אי
 חי־ געגעז קאודט פרים1ם םםײט ימײםעד אין אפעלירט

« עגםשיידעס
 ענםשײדתג ךי איז װיכטיגקײט קלענערער נים םמ

 היט װעלמר םיםי, קעגזעם אין געריכם פעדעראלען םת
n»’W א אתיםגעגעבעז to«t י חװי אינחשאנקשאז  ח

שאגפל, חנר געגעז קא. גארםענס נעלי ד אינמתע  װז
i איר פארבאם כעד t 1 פיר־ דער שםערען אדער פיקעםעז. 
י םאל דעם אין אייד געשעםםען. אירע אין םע י י #י י  ײ

 תי.ארנימ די אז גרמם, חנם יף1א באדרם עגםשײזװגג
ם װעחנז װאס  דט סםרײמז פירגמנ דער בײ מממפםיג
מ. די םים וװפריחנז זײגעז איץ מג אדינג י אוױ די ג י י  ג

מ ימיאז, אינחנפענדענט םעגע ל  ו׳ אטײ חןר אין איז ^
מי *ץ אנעדקעגם חזרם ײגחמ, קאמפאגי א װ־י  זיג* ח

שײדמ^ די מ די אז מ ר o נאך ooip פי n װאגמי 
rג f if ן  ימחי• קאספאני חנר םים דעלספארתאנ זי מ

t סכסיד קײן f in j t ײטסממד *ץ גימחיארג ?ך ארב
פח שסײעדפאר

מז ני« די ^01לנפ«״נאו חנס1 דאס אױב <.ריפט1דניאקז

 »ױשעז
ר מ ז ניםגי די י אח פאל זתם י

מז ז k*fn אגמװדןגדס גיסקימ ג

שי^גג ךי וען,  א םיט געװאדען אתסגעגעבען איז עגט
ױי ן1פ פאיאריטעט  ל1ם אײנער אייגעם. געגען דיכטעד ^

 ד1סכס א דא יא איז עס אז געפסקענט, האט ריכטער די
 ארײגפישען גים דעריבער זיך טאר געריכט דער את

 קעים די יך1א געזעץ. אגטײאיגדזשאנקשאן דעם אונטער
װעדעז• אפעלירט װעט

n אין tאיז געריכםען נידעריגע ן1ם אנטשיידעגען ״ 
 געזעצ־ נים געװארען דערקלערט סטרײק סיט־דאץ דער
 םעק ס. דערי דזשאדזש האט םילאדעלםיע, אין ליך.

 250 די געגען איגחשאנקשאן אן אתיםגעגעבען ךײװיט
 די םארבאט װעלכער גארבעריי, לעדער א סץ םטױיקער

 דער געגען םטרייק סיט־דאון א אנצוהאלטען נאר ניט
 אנ־ אדער טשעפען זיך ״שטערען, םץ יך1א נאר פירמע,

 דער פון ארבײטער נפטיגע1ק1צ אדער איצטיגע שרעקען
 פיקעטען עס סאדבאט װערטער, טע1םש אין פירמע״.

ט, אױםן סטרייקען אדער תנ  ניט איז סטרייק זיץ א אז ג
 עס נאר געזעץ, םון באדייםמג דעד אונטער סטרייק קײן
 אױך זיינען םטרייקער די רעװאאציע. אץ םארראט איז

i געװארען סארמשםט t טרייעל. סץ קאסטען די באצאלען
שי^גג גינסטיגע א  אר־ די םאר געריכט א םץ ענם
 ?,1שפ דזשאדזש פרן געװארען אתיסגעגעבען איז בײםער

 ברע־ it ארבייטסגעבער םאר זדמעגליד מאכט װעלכעס
 יױ א מים געשלאםען האבען זיי װאס קאנטראקם, דעם נען

 אפ־ זיך האם װניאן באטרעםענדע די iװא פאל, א אין ניאן
 אנגעשלאסען זיך האם אװ קערפערשאםט איין םץ געריסען

ױיטער.1צ א אן
 דעם אין ארען11גע אתיסגעגעבען איז ענטשיידונג די

 אריימע־ האט עס װאם אינדזשאנקשאן, אן פאר פארלאגג
 דער גצגען קאריאתישאן״ םדײדינג ״װאדלד די גלבען

 טעק־ דער און 65 לאקאל ײגיאן, אנגעשטעלטע האלסײל
 ׳א. אײ• םי. דער פח קאמיםע ארגעגיתינג ווארקערס סםיל

it װאם סכסוה א אין אריינםישען זיד זיי םארבאםעז 
 אן האט עם װעלכע מיט אגגעשטעלםע, די מיט האט עם

 ס. א. דער םץ לאקאל דעם םיט געשלאםעז אגרימענם
א, סי. דער סון 65 לאקאל ל. אװ  די אײגענםליד איז אי.

 געשלאםען םריהער האם װאס קערפערשאסם, זעלביגע
ם  געװען נאך איז עם װעז םירםע דער םים אגרימענם ת

 מםער דעם נטער1א ל. אװ ם. א. דער פמ לאקאל א
 דער םמ אפגעריםען אבער זיד האט לאקאל דער .19,932

 א. אײ. םי. דער אן אנגעשלאסען זיך האט אץ סעדערײשאז
i באגישען דערםיט געװאלם זיד האם פירמע זײ t ברע־ 

 אנםזאגם זיך האט חשאדזש דער אגריםענם. דעם כען
 געפםק׳נט, האם אץ אינחשאנקשאן דעם ארױמוגעבען

 אם11 דעם, םראץ קראםט אין בלײבט אגרימענט דער אז
קערפערשאםם. אנדער אן it ט1אי באלאנגם לאקאל דער

 אװמעתסמונגסן פון איעטנסום שםאםס אדטר שםאם
סםרײקטן. צו רטכם דאס ארבײםטר בײ אװטק נסמם

 םיגע1אי די אונםער אז געו־ױזען, האט קריזיס דער
 מעג עקאנאםיע, קאפיםאליםםישער דער ן1ם באדינטנגען

 םטײט שטאםישע, רעגיתנגען, די אז ערװארטען, םזנן
מ זאלען םעדעראלע, אץ א איבערנעמען זײז אונגען11ג  א

 אטע1םרײ די םץ אינמםטריען םארשײדענע מער ן1א מער
 דעריבער זיד ױיזט1 װאם םענדענץ, די בתים. בעלי

i םענשען רעגיתנגם די צװישעז t װאם אלע, בעהאנדלען 
i גאלאנגם װאם אונטערנעמעג, אן אין ארבײטען t רע־ א 

תנג  אדער םאלדאטען געװען אלטען11 זײ ױי פעקם גי
 אינםםײ רעגיחנג אץ םיליטערישע אין אנגעשטעלםע

 פאר־ זײן n רעכם דאם םיז זײ יםשליסענדיג1א םתיעם,
n סראטען nתרך רעכט דיער פארטײדיגעז אמ ײניאנם ־ 

 אלץ םאר געםאר א װערען םח נױםיג, ען11 סםרײק י
 םאהט דער ארבײםער. אלעז1 גרעסערע אזץ גרעםערע

 הײנםיגעז םאדערגתנם אין געװארען אתיסגעתקט איז
פאסירתגעז. עםליפע מרך מאנאט

םען איז איבעחיפם נזער1א אין  .גערעכ־ ױםער למ
 שעדליכען דעם אױף אנגעװיזען מיר האבעז סיגקײם״
 דער פץ מאטראסעז 14 די געגען געריכט א םץ יורםייל

i זיך ענםזאגען םאד ,אלדזשיק״ t םטרײק אלם דינען 
 זײנען שארםען לאנג די 1װא פאנםעװיךעא, איז נדעכער

 די באםױלעז האם קאפיםאן דער אוץ סםרײק אין מװוען
» פאםראסעז  סאר־ איז סאנאט דעם שיםען. ךי לאדעז1א

 פײערםעז אץ פאםראםען טיט םאל ענליכער אן מען1געק
 א איבער האכען חזנלמ קאליפאתיע, שיף דער «ז

 אױםאד גיך אזױ אגסזאגט זיך באדמגתגפן איכער סכסיד
 אח דאק פח שיף די ןאמװבינחח קאםאגדע די פאלגען
מז בײ קעסלדן. דאסף די אתםער פײערעז די טאכען י  ז

iru איז אגגזױפמלמג די פיז p ifi ifoufipfiw די 
 אז מײנם, עס װאם ײט,1 ארסמיטשאפ א סאר לײמנס

תד בײ *טאזארמ נים ײ1 קאמן וױיט דאד זזיז־ טרײד זי
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 געמשפט דארםען פיר נאך לעבען. א אױף םארדינען אמ
קלאגע. זעלבער דער אױף װערען

שי־ די יף1א בלױז איז דאס אז פײנען, מען װאלט
 םיליטערישע א געהערשט מאל אלע האם עם 1װא פען,
i כדי כלאמרשט, יפלין,1דיס t ארן לעגענס די שיצען 

 כאטש ים, יםן1א פאסאזשירען די םוץ באקװעמליכקײםען
 די װען סטרייקען ארן םקעבען םים טאן it האט דאס װאס
 אייגצוזען. שװער איז האםען, א אין זיך געםינט שיף

 שםא־ די אױף םאל א מאנאט דעם פאםירט האם אט אכער
 װאו באוױיזם װעלכעס יארק, נװ אין סאכװעיס םישע

 לײ א האבען םיר 1װא יארק, נײ אין בלאזט. װיגט דער
 אדפי־ פריינדליכער ארבײטעד אן און מעיאר בעראלעז

 ליניע, סאבװעי אײן יז1בל איצטער פאראן איז ניסםראציע,
 אנגעשםעלםע אירע םרן ײניאן די ניט אנערקעגם ױעלכע

 םים אגרימענם 1א שרייבען1נטערצ1א זיך אנטזאגט אוץ
 װעל־ םאמױי, עװענױ אכםע די איז ליץ איינציגע די איר.

 ם. ב. די טי., אר. איי. די שטאם. דער צו געהערט כע
 םעקסי ן1א באםעס די ליינם, ױיםעד1עלע און קאר די םי.,

 םראנם• די אנערקענען געמחם די האבען אלע קאמפאנים,
 אגרימענם. אן אונטערשרייבען אץ ײניאן ווארקערס פארט

 ־אם. אױ אן זיין װיל אבער סאבװעי עװענװ אכטע די
 דיגען זײ װי י1אז אז דערקלערט, האם פארװאלטש: די

 דעם ארםען1נטעת1א ניט זײ דינען ם,1אײגעגט רעגיתנגס
 ײניאן. א אנערקענען נים דארםען איז געזעץ אגנער11

 םאבװעי דער םדן םארױאלםושג די אז קלאגען, די 1אםיל
 אם11 םיטלען, אנדערע אלע אץ שפיאנען מיט זיך באנוצט

i ניט באמצען, באסעס רעאקציאנערע t די דערלאזען 
 גע־ ריקגעװיזען11 יך1א איז זיך, ארגאניזירען ארבייטער

גתגט• זעלבפן דעם יף1א װארען
:n א., װי. ט. די אז לפשל, דערכײ, איצם האלט עס 

 ליניעס עלעקםרישע די אפקױםעז זאל ר,1אגענט רעגיתמ
שטאטען; אתםיגע די אץ טעגעסי םץ געגעגד דעם אין

תמ די אז םראגע, א אי*ם איז פענסיאױיניע אין «  רעגי
 דער םיט םינען; קיילעז הארטע די איכערגעמעז זאל

װאעגען יך1א רעגימנג די װעם םעגליך, ןױים,  װערען גמ
 גײען םםייטם ן1א שטעט אימענבאנען; די איבערנעםען

 װע־ כאלד װעט רעגיתנג די װאױנתגען. כיליגע גייעז
 *ni’t טױזענדער התדערטע םון ארכײטםגעכערעז די רען
i שםעלונג די יב1א ארכײםער. לע t זעל־ די זײן זאל זײ 
 אנגע־ דא האבען םיר װאם פאלען, עםליכע די אין װי כע

מן אין זײן כאלד זײ װעלען !ױזען, אנ  םים אנגעװיזען ג
ם זײער  געזעץ די פוץ חםד דעם אױף באדינגװגען אץ כתי

אױםזיכט. ענדער1גלענ אזא ניט געכער.

מלוכה. הטיגיס מטיאר אין סםרײק סים־דאון א
די־ באמערקם, םארכײגײענדיג שױן האבען מיר װי

 עםליכע םים ױ1 רײך אל1 אזױ ניט כאםש םםרײקם, נעז
 םאר־ דעם ײרך יך1א סען1סארגעק דאד וריק,1 םאנאםען

 ױיםיג, ניט איז אלע זײ אױסרעכענען מאנאם• גאנגענעם
 װיכםיגע כאזמדערס קײן געװען נים זײנען עס װײל

 אײן ארכײטער. אלען1 גתיםע םץ אדער םםרײקס
 ארבײטער, »םיל פון נים איז מער,1ק א אכער, סםרײק

i ױערט איז םאנאט, הײנטיגען םארגעאמעז איז אס11 t 
 פאר־ איז עם װעלכער אין שםאם, דער איכער דערמאנעז

 קמ״ דער אין סםרײק םים־דאח דער איז דאס מען.1געק
 אין תשױרזי, נײ העריםאז, אין קאמפאני םםיל םיכל

 העיג, רrמע פח סאכה די איז ױעלכע קאמםי, האדסאז
 האם װעלכער פאליםישען, אח רעאמיאנער ארטש דער

 װעם םעיאר, יײז װעם ער װי לאנג אזױ אז דערקלערם,
 .f אײ. םי. די אץ nnyii לדעם1געז־ סטרײק זיץ קײז
 םעריםא־ זײן איז ארכײם איר אנםירעז קענעז ױט װעם
 ארכײטער שםאל דער םמ געח־עז איז סםרײק דער ריע.

מו םםרײק אמ ײניאז א. איי. םי. א ײניאן, ע ד
 גע־ נים גאר םעיאר העלדישער דער האם נאר ניט אמ

 םארשפרעכז, געםחם נאך האט פאלירי די נאר םאן, קענם
 זײ אח ארײנלאזעז גיט םםרײק־ברעכער קיץ װעם זי אז

i זײ חאבעז דאן ערשם פיקעטען. קענעז װעלען tגעשטיפם 
i t געסעםעלם איז םטרײק דער םאכריק. די םארלאזען 

 םארװאלםער די װאם דעם, דורד םעג זװוײ איז געװארען
 פאד םםתיקער די םץ if פאדעתנג די נאכגעגעבען האבען

 םאר איז ארבײם דער כײ באדינגעגען, סאניםארע םער
____ ארבײםער. אפלײגען בײם רעכט סעניאריםי
i מערם איז עס װאס סםדייק, א גאך t ,דערמאנען

 דדײ די אין ארבייסער דרוקער ךי פוץ ל^״״םםרײק אח
 ד,אגלארספ ארעגאן. פארםלינד, אין ען !ײטשנ םעגליכע

^ 860,000 פח באםעלקערתג א םים שםאם א ױנ א ײטו  א
 דעם ײרך וױיטתג א אז געבדיכען סעג עםליכע איז

ד סםדײק. ifo איז סםדײק ר/ ip fion t סכםוד א איבעד 
ifsfn ס דןר שטוגוען, ארכײטס א פ אײגענ־ די םים אגוי

i באלאמען װעלכע !ײםועען, דרײ די םץ טימער t דער 
 דע־ ־טען31 דעם אױסגעגאנגען איז טשעין, זעלביגער

 פאר סארהאנדאגגען אנגעםירט האט מניאן די עמבער.1
 םירםע די צייט. װאכען דריי אגרימענם דעם באנײען

 דך האם שכיתו^ העכערע גאכגעבען אלם11גע שױן האם
i םאדעתנג די נאכצתעבען אנטזאגם אבער t פארקיחנען 

 זיכען אױף האלב א ן1א זיבען |io ארבײטס־שטמדען די
 געװארען געסעטעלם איז סםרייק דער טאג. א שםועדען

אך.11 זעלביגע די
מאנאם, דעם םםרייק גאדייטענדער אײנציגער דער

 אין לאנגשארםען און מאטראזען פרן סםרייק דער איז
 א באיז גרױס. נים איז םםרייקער צאל די פארטאריקא.

כ אבער טױזענם. פאר  ניט םען קען סםרייק דעם ^לי
 םארםיגע די ארױםפירען אץ מאטעריאלען קײן כרענגען

ב זײנען ארבײסער םױזענם 80אתם. אץ רה,1סח  »לי
 גע־ ין1ש האט רעגיתגג די ארבײטםלאז. געװארען דעם

i צדדים בײדע װארענט t געםען יעם1 זי אדער סעםלען 
האנם. א

 ברודער־קאמף אין טרװארםטם האנדלונגסן אנםשיידטנט
באװטגונג. ארבייטטר דטר אין

 אזױ איז ״גערעכטיגקיים״ ױםער הײנםיגער נזער1א
pw’n פארהאנדאנגען שאם |1א קאמף דעם םים ל1ם t 

ם»ג1א דער ל״ אױ ס. א. דער ן1א א. איי. םי• דער  י
io| פאתאפאע דער ביי רעדע זדבינםקי׳ם פרעזידענט 
io| איבער עדיטאריעל אן ן1א עקזעקוםיװם לאקאלע די 

 דערםים פארנעםען ניט זיך דארםן םיר אז סראגע, דער
 דװך םעז1םארגעק אבער זײנען עס אפםײאנג. דעם אין

 װעלמ ענמװיקלדנגען, װיכםיגע עםליכע סאנאס דעם
 גע־ זײנען םאםיתנגען די זיערען. סארשײכענט דארםען

i ילם1גע האבען זײ םון מאנכע פארשידענע. !יען t 
 מ־דים שםרייםענדע די !װישען םרידען דערנעגםערען

i מאנכע אמ t די םארםיםען אץ קאמף דעם םארשארםען 
שפאלטוטג
 האס ל. אװ ס. א. דער םמ קאמםיל עקזעקוםיװ דער

 ביידע םוץ קאמיטעס די ישען1» םארהאגדלעגען די זיגט
 איר םארםגעזמום געװארען, אפגעכראכען איז »־דים

 דער םוץ יעס1ארגאניזא די יסשליסען1א םץ םאקטיק
 חנר פת קערפערשאםםען ענםראלעt די םון א. אײ. םי.

 אלא אין נים שםעם. אח םםײטם די אין סעדעריישאן
 םםײם פענםיאױיניע די געאנגען. איר עס איז םאלעז

 צוריק־ קאגװענשאן איר בײ האט לעיבאר אװ םעדערײשאן
 lfשלים1tיסlא גרין װיליאם םמ באםעל דעם געװיזען

 j$ אי. סי. דער אן אגגעשלאםען זײנען אם11 ױניאנס, די
 אױפפאדד רעזאאוױע, א אנגענומען דעם, אנשטאט אמ

i קאונםיל דעם רענדיג t אמ סארהאנדאנגען די באנײען 
 קעגען ניט זיד װעלען דדים1 די אױב םרידען. שליםען
מן דך םען זאל דאן רעזאלמיע, די ,זאגם אייניגעז  װענ

it םאר־ א באשםיםען זאל ער אז רתװעלם, פרעזידעגט 
 וװױסםיגקײטען די אױםגלײכען זאל װעלכער םיםלער,

אײגיגקיים. אץ םרידען ברײנגען אץ
אי, דיקעיםאר, פמ ײניאז לעיבאר סענטראל די איאנ

 דודכגעםירס יא קאעסיל טיװ1עקזעק םמ כאםעל דעם האם
ימיאנם. א. אײ. םי. די אױסגעשלאםען אמ

 4 אײ. םי. םמ נגען1אױסשליס די יף1א ענםער אן װי
Ifw איז קערפערשאםםעז, !ענםראל די פמ ײניאנם pft 

י סמ קאםיםע דער םדן האנדאנג די  ימקמם א• »י• םי• י
ד יארק נײ אין i באשאם זײער דזי t א ארגאנידרען 
 זעלבע די יף1א שםאם אין דא נסיל1קא 4 אײ• םי•

 קאתםיל, לעיכאר אח טרײדם םענטראל דער װי אניעס,
 געדרארען אײםגעשלאםען זיינען ױניאנם די װעלכען םמ

p פאנאטען עםאכע םיט m t. פרעז. האם פאנדלעג די 
 םםײםםענט א אין גריגעארען, א אין ארייגגעבראכם גרין
 האנדלתג ״די אז זאגעז, געשעםם ניט ײד ער האם

 םא?םיק משטערערישע די נײ דאס יף1א אמםער שםרײכט
 סארגעםעז, אכער האם גרין פרעז. געגנער״. די םמ

מ1א באםעלען ױינע אז פנים, א  4 אײ• סי• שליסען1י
o זײגען ?ערפערשאםםען, מנטראלע פמ ימקמם p rt 

ט־ אנדערע ארגאגיזירען דאס װי וװשםערעריש, אזױ  מנ
rn ממארענץ איז ארגאנמזמיעס ראלע rtio o n p f it 

f p•רfרשאפטf.ם םאןגס װי אח ןif זאגif ד אידעד בײ ג , 
 איז פאסש, א if אפגטב אבער נים, םען סאר פאםש א if כ

ג גאר ניס ן נאר |,fo מ פח״. מ
o װי f ט קײן דץ, גים זאל ת ר מז ס ת תג רי • 

תג װמנ fn גים מ m האנדלתגif ס nrrw ני  n p  .it 
ir if ii גfשריבfמן, גיחװאן«װײ ז פ ת ק מנ א ח מ ! ל מ  י
מ א tu די nrrnroif אפשר מ n o אוץ פריזמן פרן 

if p-n u a די fי11גםpר פח אגג  סרײד רfאגpריfאפ מ
תג ײנקמ ג מ אי מי מ י » מ ׳ל « r ל r.? וזײ די»
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 עקזעקוםױו םון םיטינג דער זייגען, צוויםעגקונםםען
 און םלארידא םיאםי, אין םעדערײשאן דער pc קאונםיל

 ױניאן ווארקערם מײן יונײנזעד דער פון קאנװענשאן ךי
װאשינגםאן. אין

 דער װעגען ארום זיך םראגען װאם קלאגגען די
 צוזאמענ־ די בײ םאן־געבער pc םירער די pc שםיםונג
 םרא־ עט םוײיליכער. איבעריגס קײז נים איז קונםםען,

 פלאנעװעם קאונסיל דער אז קלאנגען, ארום זיך גען
 א.ץ, אםאלגעםײטעד די און םײנערס די אויםצושליסען

 פארבי־ * אנהױבען pc ױניאנם עםליכע גאך םילײכט,
 םשארטערען דורד אינדוםםריען די אין קאמף טערםען

 םעגליכקײםען אלע םים שםערען און ױניאנם אפאזיציאנס
pc אויס־ די םון םעםיגקײם און עיןזיסםענץ די מיםלען 

 האנדלוגג אזא אז זיד, פארשםײם יוניאנם. געשלאםענע
 ־n צװײםען פון האנדלונג ענליכע אן ארוםרוםען וחנם
 פולען אין םארנאגדעוױקלעז זין־ ורעט מלחםה די און

 גאנצער דער פאר רעזולםאנען שרעקליכע סים ברען
 זיך םראגען דיט צװימזען םץ באװעגונג. ארבײטער

 פלא־ קאנױענשאן ױניאן מיינערם די אז קלאנגעז, ארום
 םעםבער א איז װעלכער גרין, וױליאם משיםן צו נעװעם

pc װאם פאר, דער פאראם םמ קלאגעז אויף ױניאן, דער 
 םראגרע־ דער *ו םשארםער א ארויםגעגעבען האט ער

 אםא־ אן איז וועלבע אילינאי, pc ױניאן םיינערם םיװ
 האנד־ אזא װארקערס. מײן יונײםעד דער צו יוניאן זיציע
 אויםשליםז דאם װי וױרקונג, זעלביגע די האבעז װעם לונג
pc ױגיאנם. א אײ. סי. די

 הײזעז װעם צײם די ספעקולירען? טױג װאם אבער
 האבען באװעגונג יוניאן טרײד דער פח םירער די אױב
 םאראנםווארםליכ־ םץ חוש יעדען טארלארען באמת שוין
 באװע־ דער פון װאוילזיין דעם אין אינםערעס pc קײט
 װעם םארשםאנד אדער דערהױבען, זײ האט וחנלכע גונג,
 לײדענשאםם בליגדער איבער אױבערהאנט די נעמען דאד
האס. ■עחענליכען און

םריידס נןןדסל און םסקסםיל די אין
pc אין אגרימענם נײעם א פאר םארהאנדלונגעז די 

 פארגעקוםען גים דערווײל איז מרײד םאר יארקער נױ
 געהאלטעז זימעז קאנפערענצען צװײ ענדערוגג. קײן

 די צוריקגעװיזען האם ױניאז די װעלכע ביי געױארען,
 האט מעז אח פאגופאקםשורערם די םח מגענסאדערונגען

 װעגען ױניאן דער סון פאדערדנגעז עםליכע ארוםגערעדם
 די *.Hr גאנצעו דעם ארבעט דער םיז םײלרסנ גלײבע

לי  נאבגעגעבעז נים גאר דערוױילע אבער האבען בתים מ
 דערנענטערט אוים, גייס אנרימענט דער ווען ציים, די און
טטרײק. א םאר םארברײטװגען אלע טאכט יוניאן די זיך.

 פאר א און ױגיאז םאריערס דער פון פירער פיר
 פאנאם דעם זײגען יתיאן דער פןן בעאטטע געוועזענע
 «ו נאקם ריכםער ןעלארעדפע פון געװאחנז םארמשפם

 זײ האט דזשורי א וױ גאכדעט, שטראפען, פארשײדעגע
 געווי־ א פון פארםרעםער םיט אוזא&ען שולדיג, עדקלערם

 איבערםרעםעז אין סיאײשאןאסא דרעסערס פאר סער
 ארױס־ איז םרײל דער געזעץ. טדאסט אנסי שערםאן דעם

 יסעגעװ אז קלאגע, דער איט םארבינדוע אין געקומעז
 און אסאסיאײשאז די קאנםראלירם האכען רעקעםירער

 און געלם די גןזלען טאנופאקטשורערס געאוואונג^ץ האכען
 אםאםיאײ־ די כאדינגונגען. טרייד געװיםע נאנקוסען

 לאקאלם די און יזניאז פאריערם אינםערנעשאנעל די שאן,
 געװעז אויך זײנען וױגטעתעשאנעל דער שון 3 איז 2

*רגאנימגיעם. אלס אנגעקלאגט
 געװארעז אױםגענזיילם זייגען ודאט שטראפען, די

 ווי זײנצז בעאסםע ױניאן געודעזענע און שיאסיגע די *ו
 דער םון סעקר.יסרעושורער לוקי, •יעטרא פאלגם:
 מאנאםעז 10 19געקראג האט אינםערנעשאנעל פאריער
 פיליפ געקראגעז האנעז שטראף זעלביגע די םורמע.

pw rw * וחגדשטײז,ליפ arnw א־מ רײס. פארים 
 פאריערס זײ םון פרעזידעגם געזזעזענער קאופטא^ רים
 האם *סאסיאײשאן, דער םון אנגעשסץלטער נאכדעט און

 ארגאניזזמיעס די ®יז סענטענט. סיספעגוןגט גאקראגען
לנ<שאנר<מווא פאריערס די האט  םוספענדענם מקראגען ן

oiyuuu מן לאקאלאן אזזיי די און  מד באשםראםט ןיי
תז » y אלייד 1^500 סימ מ n  j r r r די געגעז װ־סײלש 
wi lu יתיאן m a חעכערעז א *ו גשװןאיען ןאןלירט 

מריכס.
ױ די דנן  אין באנײלן בײס שױך ופולט יוגישן פי

sjn  p n עם, שײנם אכעו דארט# שףייד• אץ אגריטאגס 
ם Bm»y»f״P זין iyn■ r ט ח «יק גי  םםדייק קײן n י

t& ofn גיס ויגןד p s p*
vfn  rm u w v  lu u f u n u p  p

a p t y v p זיך )p u p i םידז *ום  קאיגסיל מתקו
a r t  wm ג אנ ל ר ^ w ד די ח מ

 אױסשפרײטען ױניאן העטערס דער העלשען זאל ריישאן
 װעלכע העםס, םעלם יאפאנעזישע געגען באיקאט דעם

 קאנקר און מיליאנען אין אריינגעפירם חער א ווערעז
 דעם אין ארבײטער אמעריקאנער די םיט שארף רירען
 דער• *ו װאס דערמים, עס איז איגטערעםאגם םרײד.

 װארקערם האזיערי פעשאגד פול די םירם גײט זעלביגער
 זײדעגע אױף באיקאט דעם געגען קאםפעין א אן יוניאן
 רױע די או שטעלט וועלכע יאפאן, שלאגען *ו כדי זאקען,

 די אמעריקע. אין איאט דך־ פארשפרײט וואס זײד,
 דעמאנםטראגיעם ילאנעװעם ד אז חײט״ אזױ גײם ױניאן

 די לױט וחנלכער, באיקאט, דעם געגען וואשיגגםאן אין
 ברויטלאזיגקײט םיט םטראשעם ױגיאן, דער םון םירער
םיםגלידער. םויזענדער אענדליגע זײערע

 האם קאמיטע ארגאניזיישאן װארקערס םעקסםיל די
 גרױ א מיט אגריםענם אן אונםערגעשריגען מאנאט דעם
 העריסבורג אין מאנוםאקםשורערם רעיאן אץ םילק <ע
 גערעדט, מילד דיגען, באדינגונגען די אומגעגענד. און

 ױניאן די םנים א אבער טובדיגע. ױם קיין נים גאר
העלפען• געקענט ניט זיך האם

 אונאפי־ אנגעגעבען ווערט• עם וױ באדינגוגגען, די
 13 א וואך; ארבייטס שטונדיגע 40 א זייגען: איעל,

 און װעבעד; םאר װאך א דאלאר 18 מיניםום; דאלאר
 פאר־ איינציגע די אלם ״טװאק״ דער פון אנערקענונג די

פארהאנדלען. ביים ארבײטער די םון םרעםערין
 געגענד, יענעם אין מילען 9 פאר איז סעטלעםענם דער
 גרעם־ די ארבײםער. 3,400 אחאמעז באשעםםיגען וועלכע

 *ו קארפאריישאן״, סילק ״דופלאן די איז זײ אווישען טע
 םילען. געסעםעלטע 9 די םון 3 געהערען עם וועלכער

אפ&אך. חנם גוטגעהייסעז האבען ארגײטער די

פױרעםעםה ענדרױ געשםארבטן
 84 פון עלטער איז איז יאנואר, טען22 דעם שבת,

 פער־ װאונדערבארסםע די פון אײנער געשםארבען יאר
 באװעגתג ארבייםער אמעריקאנער די וואם זענליכקײםעז

 דןו םון םירער דער — ארױםגעגעבען זיך םון האט
 ענדדיו יארהונדערט, האלבען א םאר ױניאן מאםראזען

פױרעסעםזע
 איבעתר םעגליד ניט איז נאטיץ קומעז א אין

 װאס דעם פון גאגריף שוואכסםען דעם אםילו געבען
 געװען איז ער םארגעשםעלם. זיד םיט האם םױרעסעםה

 בוכ־ לעבען. גאנצען דיער האבען װעלכע ווייניגע די פון
 אוועקגעגעבען םארמאגם האבען די וואם אלץ שטעבליך

 ארבײ־ די פון לעבעז דעם םארבעםערען צו קאמף דעם
 ■עחעגליד ױך םאר מאל קיין האט םױרעסעטה םער.
 זײנע אלע םארלאנגם. נים גאר און גענוםען נים גאר

 דעמאלם װי ארעם אזוי פונקט געלעבט ער האט יארען
 שיף; זעגעל א אויף מאםראז א געווען גאן־ איז ער ײעז

 גד־ ;מאםראזעז פון לאדזשיגג־הייזער די אין געוואױנם
̂ױ שפייז. איינםאכע און ארעמע זעלבע די געםען  א

געשטארבען. ער איז אזױ אמ געלעבם ער האט
 זאך קיק אים האט מאטראזען, די םאר קאמף אין

 גע־ איז ער צוריקגעהאלטען. נים און אפגעשראקען ניט
 אמעריקאגער די םאר אױםגעקעמםם האט וואם דער וועז

 קעמםען און ארגאניזירט זײז *ו רעכם דאס מאטראזען
 *ד באדינגונגען בעםערע םאד בתים בעלי די געגעז
 דער געװען איז דאם ארבייטער. אנדערע מיט גלייך

 באםרײם האט וואם 1915 םון געזעץ״ ארבייםער .ים
 אין דיסציפלין מיליםערישער דער םון םאטראזען די

דאמאלסם. ביז געשמידט געוועז זײנען זײ װעלכער
--------------------------------  i p u p  i«> rw g------

 םיפעליערינע באשימו צו טיסלען רעמנמנדירס אינפערנעשןונעל
דהאנס סרינעו נײם דיםסריםיבאציעם נענען ארבײסער

 דער םת דירעקטאר ריםױרםש טעפער, לאזאר דר.
 ױניאן, ווארקערט גארםענם לעידים אינטענעשאגאל

 לעדזשיסליײ חשאינם דער פאר אויםגעםראםעז איז
 םאר־ עםענםליבע אפ איצט האלם וועלכע קאמיםע, טיװ

 געגען בתים בעלי םון דיםקריםיגאציעם װעגעז הערען
 באשעם־ «ו אנםזאגענדים זיך ארבײםער, יעריגע םיםל
 דר. אלם. רr 40 איבער זײנען װעלכע םענשען, םיגעז

 ציםערען םטאםיםטישע םאקםען, זײגע מים האט טעפער
 אײנדרוק שםארקען א געמאכם רעקאםענדאציעם און

 אויף סײ און קאםיםיע דער םת םיםגלידער די אויף
םארהער• ביים אגורעזענדע

 האם ער װאם מאםעריאלען, און םאקםען םערסטע די
 אינדו־ קלײדער םײיעז דער םח געװעז זײנעז געבראכם,

 שנײדערײ כאטש אז אנגעװיזען, האם םעפער דר. םםרי.
 עלטער ױאו אינדוםםריען לײכטערע די סון איינע איז

 םרײדם, אין װי ראלע גרויםע אזא שפילען ניט דארף
 םא- יאד איז כוחות, םיזישע מער זיד פאדערט עם װאו
 ארבײטם די צװישען םענדענץ קענטיגע גאנץ א ראן

 מיטעל־יא־ אדער עלטערע באשעםטיגעז «ו גיט געבער
 װאם דעם, אוליב אז אנגעוויזען, האט ער ארבײםער. ריגע

 אונ־ קליעע מערםםענם זײנען שעפער קלײדער םרייזמ די
 חנפארם• פערזאנאל קײז נים האבן װעלכע םעתעםונגען,

 מערס־ ארבײםער װעח אונםעחוכוגגען, סחישע און םענט
 אח אויסזען, אויםערליכעז זײער לויט געאורםײלט םעגם

 קרי־ צו שװער איז עלםער, אביסעל אויס קוקען װאס די,
 מאכעז *ו םעהיג גאנץ נאך■ זײנעז זײ כאטש חשאבס״ געז

ארבײםעד. אינגערע די וױ ערגער ניט ארבײט סאג א
 איבםעתע־ דער פמ אגרימענםם די אױף אנװײזעגדיג

 אנ־ םעיער דר. האט םרײדס, סארשידעגע די אין שאנעל
 בעלחבית א נים ערלויבם ױאס פונקם דער או געװיזען,
 הזןלםם אוחאך, געניגענדער א אז ארבײסער אן אגםזאגען

 פלע־ האבען װעלכע ארבײסעו־, םיםעל־יאריגע די םאך א
ר  שװע־ די קען.יװעקשא קענען נים זײ זאל םען אז ימ

 פאו־לירם ײמערארב אן װעז איז,' סרײדם די אין ריגקײס
 איז סאנופאקםשורער דער װאם דעם צדליב חשאב דעם

 *לאץ. גײעם א זוכען דארף ער און בימעס פון ארױם
 אר־ עלםערעז אז אנצושםעלעז זיך אגםזאגעז בתים בעלי

י *ז בײםעי  אזױ ארײפנװינגען. נים אים קען יונייז י
 פירנזעס םאך־ א גײעז םר׳ײד קלײדער פרויען אין װי

r פאײעפעז נײע איז יערליד ביזנעס פיז ארױם m 
 » ימעדמאר עלמערזנ פיז פראגלעם די איז עד,פלעצ
באדײסעגדע. גאגץ

ז אזדי וױ םיםלדו- װעגעז  m פארחיםעז- קעז מ
חנ ר מ מ מי ר ט ניס זאלעז א ^ םי ^י ס im די m, חאט

 קענען און קרעפסיג פיזיש זײנזוז וואם די קאטעגאריעם,
 םיזיש די םאר שוואכע. םיזיש די און פראדוצירען

 געזעץ דער אז םארגעשלאגען, ער האם ארבײטער שוואכע
 דעוי ווערען• ליבעראליזירם זאל עלטער״פענסיע וועגען

 םענםיע צו בארעכםיגם איז ארבײםער אן װען עלםער,
 און יאר 60 *ו 65 םון ווערעז געמאכם נידעריגער זאל
 מא־ קענעז זאל ער אז העכערע, זײן זאלען בענעםיםם די

 םיזיש נאך זיינען וואם וױדער, די םאר לעבען. א כעז
 געזעץ א םארגעשלאגען ער האט ארבײטען, n םייהיג
 צוריק מאנאםען אייניגע מיט איז וואם דעם, «ו ענליך

 גע־ דער םםײט. מאםאםשוזעםס אין געװארען אנגענומען
 אנטזאגען צו םארברעכען א פאר ערקלערעז עס זאל זעץ
 אװעקשיקען אים אדער באשעםטיגונג פח ארבײםער אן

 אויך האם ער עלםער. איז ער וואם םאר דער דזשאב םון
 געמאכם זאל יארק נױ אין געזעץ דער אז סארגעשלאגען,

 חינ־ דעם אין מאםאטשוזעטם אין וױ שםארקער ווערען
 איבערטרעםן םאר געבער ארבייטם בשםראםעז םון זיכם
 שםראף אײנציגע די איז מאםאםשוזעםם אין געזעץ. דעם
 םארעםענםליכעז צו רעכם א האט קאמיםיע די וואם דאם,
 דעם באגאגגען איז וועלכע םירמע, דער םון נאמען דעם

 עס אז םארגעשלאגען, האם טעפער דר. םארברעכען.
 אויף שטראף געלם א װערען ארויםגעלעגם אויו זאל

פארברעכער. אזוינע
געזעץ, אזא םמ נױטיגקײט דער װעגען רײדענזײג

 לאגע םרױעריגער דער אויף אנגעוױזען טעפער דר. האם
 םרויען דער אין ארבײםער יעריגע מיטעל די וועלכע איז

 אנגעוױזען, האם ער זיד. געםינען אינדוםםרי קלייחנר
 ארגאניזירםע די אין שםוגדע פער שכירווו די כאםש אז

 אנדעדע אין וױ העכער פארהעלםניםםעםיג זײנען שעפער
חר זײער אימקוםם יערליכער דער אבער את םרײדם,  גי

 אינדוםםרי, דער םוץ כאראקםער סעזאן דעם צוליב ריג
די  גענוג אפשפארען גיט דעדיבער קעגען ארבײםער און
 שעפער ארגאנױירםע ניט די אין עלםער. דער םאר געלם

 נױס חאם ער נאםירליד. ערגער, םיל נאד לאגע די איז
ם דער או באוױזעז״ ציםערען  ומרס גײער לײדיג פראמנ
 װןרס ארבײםםלאז דיגעז זײ ױאס «ײם, די און גרעסער

 ןלי־ דײששגיטם דער איז עס גרעסער װאם פארלײנגערם
עי ®ח םער ר גױטיג דעריבער זימען עם גרופע. ד ח  מ

 דיםקדי־ געגען באשיאען ארבײסער די זאלעז ודאס ן,צע
םינאציעס.

שלע דעו־ פון פארסרעסער די  קאטיסן װטיעיטלח
 אמשיראס םיפען םים אויםגדהערס םעפער דר. האבעז

מז און א p® פילע געשסץלם נאכדעם אים ה a n, װאלכן 
ר־ גדשסאלנגפרידאוצ איז גרמדליד וײער האס ר< » 

עגםפערם.
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אינטערנעשאנאל דער אין דך הערט עם װאם
 כאדינגוננען די איכער באריכס
 אויןז רודערס ברוסלין אין

המוסםאנער די
קלאוק־שע־ ברוקלינער די איז באדיגגוגגעז די אז

 הא־ יארק. נױ אין שעפער די אין וױ ערגער דינען «ער
 עס צײט. לאגגע א שוין געוואוסם קלאוקמאכער די בען
 קלאוקמא־ די אז געווען, נים סוד קיק קיינעם םאר איז

 ארבײםער די װי וױיגיגער םארדינען ברוקלין אין כער
 דארט אז געוואוםם האט מען ;שעפער יארקער גױ אין

ד מאנכע און שעפער ניטײוניאן צאל א זיך געפינען  י
 קאנםראלי־ לײכם גים זיד לאזעז װעלכע שעפער ניאן
 געוואוםם. גים אבער מעז האט פאלןטעז די גענוי רען.

 ערגער נאך אםשר לאגע די געשילדערט האבען פאגכע
 גע־ האבען װידער אנדערע ;אמת׳ן דער אין איז זי וױ

 זיך האבעז וואם קלאנגעז םארשידענע די אז דעגקם
 דארטיגער דער װעגען דערםראגען צייט «ו צײם סמ

איבערםריבעז• םיל איז לאגע
 ארײנ־ האט יוניאן די וואם סופערװײזער, דעד ביז
 איז וױץ,כאריאכ י דיסמריקס, דוקלינזדב אין געשיקס
 ארײנ־ האט אמ אונםעחוכוגג דין מיט געווארעז פארטיג

 םים לאגע דער איבער באריכם גענױען א געבראכם
 םאר־ איז װעלכער באריכט דער ציםערען. און פאקםעז

 דער םץ מיםינג מעמבער א בײ געױארען געבראכט
 דעם מיטװאן■ ,117 לאקאל ױניאן אםערייטארס קלאוק

 גע־ אריינגעגעבען איז ער וױ נאבדעם יאגואר, םען5
 חש. דער און דירעקםארם אװ באארד דער *ו ווארען

 בײ דיםקוםיע שארםע א ארױםגערוםעז האט נאארד,
 א געהאם אץ אפערייםארס קלאוק סארזאמעלםע די

 איבעראל. מאכער קלאוק די צװישען אפקלאנג שםארקען
 אויםגענומעז םראגע די האט פרעםע אידישע די אױך
 סעריעם גאגצע געדרוקם האבען צײטוגגען םאר א און

 איז שעפער קלאוק די אין לאגע דער איבער ארםיקלעז
 און ערקלערונגעז זײערע געבען פרובירט און נרוקליז

אױסםייסשונגעז.
פאלגעגדע די איבער גים באריכם בארוכאװיצעם

----- ־ ־ ♦
 291 זיך געםינען םעריםאריע בתקלינער דער אין

 נים־ 108 און נײ־מאשינעז 5182 םים שעפער יינקמ
 פון הכל םך א איז דאס מאשינען. 1905 מים שעםער ױגיאן
 םאר ארגייטען או פלןךן מײנט, עם ױאס מאשינעז, 7087

 אין םאכען. אלע פון קלאוקמאבער 10,000 אומגעפער
 מאכעז װאם שעפער די ארײן נים געהעז חשבון דעם

 נעהט מען װאו םטארם די און סוטס סעניש־םםייל
סעזאן• דורכ׳ן װאכען עםליבע קלאוקס

 באשעםםיגם װערען עם װאו שעפער, ױניאן 62 אין
 ארבײם; סעקשאן איינגעםירם איז אפערײטארס, 1725

 רע־ ארבײםען מאשינעז, 651 מיט שעפער יוגיאן 45
 װערם שעפער איבעריגע די אין ;יואדארבײט גילערע

שםיק. םמ געארבײט
 233 םון ארבײט קריגען שעפער בתקלינער די

 אדער דזשאמנר א מאגוםעקםשורערם. און חשאגערס
 אײגעם םץ *ו ארבײם ארױס גים פאנוםעקטשורער

12 n .אין קאנטראקםארם נײנאען קאנםראקםארס 
 דער *ו באלאנגען וחנלכע טעריםאריע, ברוקלינער דער

 רעדזשיסטרירט ניט זימען אסאםיאײשאז, אםעריקען
מאנוםעקםשורער. אדער חשאבער קײן ®ח

בריק־ די אין באדמגוגגען די אנכאלאנגט װאס
 פון שכירות די אז באריכט, דער זאגט שעפער, ימער

 װי נידעריגער איז ן־שעפזרײאנע די איך אדבײסער די
 25 אומגעפער םים שעפער ןײאכע יארקער נױ די אין

 אםיאיעלע די אױף אפשאצומ די באזירם ער פראנענם.
ר געגעמז• אים האט סםענזער װאס ליסםען ידײז  י

ט מנ ע  איג־ יחג איז פראקםיק דער »ין אז אבעד, י
 שמיק־ די איז גרעםער• גאך שכירוח די אין מדשייד

 גאכחנם בעסעד. פיל ניט אויך עס אח שעפער אדבײם
 »יז P»־r ניי אין געסעםעלם וחנזמן פרײזען די װי

 און דזשאמרם די nrtf« אנריטצנט, םים׳ן יײנקלאמ
 קאנטדאתםירט ברוקליגזװ־ n או פאנופעקםשורערס

I מ ארבײם, דער פאר פרײז פלעס ל מ ני־ פיל אמ ו

 אין געסעםעלם האם מען וואם פרײז דער וױ דעריגער
יארק. נױ

באגאנ־ װערען באדינגונגען די םון רעזולםאט אלם
 גע־ װי אגרימענם, געגען פארברעכענם פארשידענע גען

 דאס ארבײטם־שטונדען, לענגערע װאך־ארבייט, היימע
 אר־ ארויסגעבען ארבײטער, נים־ױניאן םון באשעםםיגען

 קאנט־ רעדזשיםטרירםע נים און ניט־ױניאן «ו בײם
 א םץ אויפצומאכעז ארבײם איבערשיקען ראקטארם,

 אוץ נים־דעזיגנירטעז א צו קאנםראקםאר דעזיגגירטען
 איבערםרעםונגען. ענליכע און קאנםראקטאר נים־ױניאן

 םאקםאר װיכםיגסםער דער דיגען דוײװועד םראק די
 צו מאנוםעקםשורערם און דזשאבער די העלםם וואם

 גים און גים־ױניאן די צו ארבײם סאנאנדערטײלעז
 וואס םראקלייט מערםםע די קאנטראקטארס. דעזיגנירםע

טראקלײם. ױניאן זיינען ארבײם די צו זיי שםעלען
 הויפט די אז ווײטער, דערקלעדם באריכט דער
 אגרײ דעם געגען םארברעכענס אלע די איז שולדיגע

 וועל־ מאנוםעקטשורערם, און חשאבערם די דינען מענם
 אום באוואוסטזיניג, פארברעכענס אלע די באגעהען כע
 מים זיד באגמעז די םראדוקציע. ביליגערע קריגעז צו

 אנ־ וױ צוועק, דעם םאר םקימס און םיטלעז אלערליי
 צוויי האבען געהיים, איין שאפס םובםידיערי האלטעז

 קאנםראקטארם צו ארבײם ארויסגעבעז ביכער, סעםם
 אײגענע זײערע אין אויםמאכען קענעז יענע װי מעהר

 ניט־יוניאן צו ארױםגעבען עם זאלען זײ אום שעםער,
 און גיליגער פאר קאנטראקםארם דעזיגנירםע גיט און

 אין אז גײט עם װאם ״םשיזלען״ דאם סקימם. ענליכע
 און חשאבער םון אן זיד הויבם שעפער ברוקלינער די

 םארגרע־ איז םארגעזעצם װערט אץ מאנוםעקטשורער
 רע־ רואיגירענדע םיט קאנםראקםארם, די דורד סערט

ארבײםער. די םאר זולםאםען
 זאגט איבלען, די אפצושאםען מיםלען בעסםע די

 איינ־ זאל ױניאן די ווען געווען, וואלם באריכס, דער
 קאנ־ צענםראליזירםען און איינהײטליכען אן שםעלען

 שעםער ברוקלינער אח יארקער ניד די איבער םראל
 קאנטרא־ זאלען שעםער ברוקלינער די וואס דעם, דורך
 וועלכעד אגענם, ביזנעם זעלבען דעם סץ װערען לירם
 שע־ די קאנטראלירט אץ פרייזעז די געסעטעלם האם
 מאנופעקםשורער אדער דזשאבער זעלבען דעם םון פער
 קאנםראל דעם םארשםארקם וואלם דאס יאדק. גױ אין
 אפ* אויד װאלם און שעפער אלע אין ױגיאז דער םון

 נױ די צװישען צעםיילונג פסיכאלאגישע די געשאפם
 גע־ וואלם דאס קלאיקסאכער. ברוקלינער און יארקער

 װערען געםײלם גלײכמעםיג זאל ארבײם די אז מאכם,
 דעם אםגעשאםט וואלם און קאנםראקםארם אלע צו

 כעלי די וועלכע קלאוקמאכער, די צװישען אנםאגאגיזם
 םיסטעם דעם אונטער ארוים. אומיסםען רוטעז בתים

 זײ אז געםילם, קלאוקמאכער ברוקלינער די ײאלטעז
 אר־ יארקער נױ די מיט גלײךי בעהאנדעלט װערען
 אמ אויםמערקזאמקײם זעלבע די קריגען און בײטער

 קאנ־ םון םיםםעם אזא אונםער ױגיאז• דער םון שוץ
 ערםוםיגם קלאוקמאכער ברוקלינער די װאלטעז טראל,

 אונטערען רעכטען זײערע אױף באשםײן צו געװארעז
ח א אגריםענם.  זדידזשענםם, במנעם די װען דעם, ״

 װאלםעז שעפער יארקער ניי די קאנםראלירען וועלכע
« די אױף קאנםראל דעם איבערגעגומעז  שעפער ײני

 געקענם סטעף ברוהלינער דער װאלם במקליז, איז
 ניט צאל גרױםע די ארגאניזירען מים זיד אפגעבעז

טעריםאריע. דער איז שעפער יוניאן
 קאנפע־ בײ אז אבער, באריכםעם בארוכאױיםש

 םזד דזשענעראל םיט געהאם האם ער װאם רענצען,
 חשאינם דער po סירער אנדערע אזץ נאגלער נעז־זשער

 די אז איבערצ״יגוגג, דעוי צו געקומעז ער איז באארד,
 ער וועחנן. דורכגעםירס גים איצם קען רעקאםעגדאציע
 אין םםעף דער אז ^דערימר״ רעקאםענדירם,

 יעדער אח װערעז פארגחנסערם זאל בתקלין
 שעפער מגיאן צװאטױג קאנסראלירעז זאל אגעגט בימעס

 זאלען זײ װעלכע שעפער, גיס־יתיאן פמף און
 וחנחװ פארשםארקט זאל עס ארגאנתירעז; העלפען

 צחא־ ,קמיקער נײ די אזץ שעפער די אין קאגטו־אל דער
 בא־ זאלעז אגןנטעז, ביזגעס ברוקלינער זײ םים םעז

מן mkv j זו r r r ,טאנאט »ת פאל צוױי וױיגיגםטענם; 
tm װעחמ עחאלסצזג זאלעז םיםינגצז שאפ r מאנים 
םשצו־לײט שאפ די צחאםעגקוסעז אפט זיד זאלצז עם אוץ

 ארבײ־ וואם שעפער. ברוקלינער אמ יארקער גױ די טיץ
 זאלען אגענםען ביזנעם די אז חשאגער; זעלבען סאח םעז

 םאראנםווארםליכ־ זײער שאם־םשערליים די דערקלערען
 נים אויף ארבײטען ניט זאל סען אז אפצוהיםען, קיים

 דער אז לעיבעל; ױניאן דעם אן אח סםײלס געםעטעלטע
 אג־ אק ארגײם קײן ארױסגעבען נים זאל קאנםראקםאר

 זא• באדינגוגגען ױגיאן אנדערע אלע און שעפער, דערע
װערען. אפגעהים לען

 אױך בארוכאװיטש שלאגט רעקאמענדאציעס די אין
 הונ־ פמ קאמיםע א ווערען ארגאניזירם זאל עס אז םאר,

 ארגאגײ דער אין העלםען צו מיםגלידער אקםױוע דערט
 זונםאג, אח שבת שעפער די היםען אח ארבײט זאציאגס

 םאחאמלונגען מאסעז װערען אראנזשירט זאלעז עם און
םראגען. ױניאן איבער ברוקלין אין לעקציעם און

 םי־ גיים האט רעקאמענדאציעס די אץ בארינט דער
 דיסקוםיע. שארםע א ארויםגערוסען 117 לאקאל סון טינג

 לױוײ, לואים ׳מענעדזשער, דער לאקאל, םץ םירער די
 קײן אז צוגעגעבען, האבען סטענזאר, און בארוכאװיטש

 ברייסנען, נים רעקאמענדאציעס די װעלען לעזונג פולע
 די פארבעסערען צו העלםען פיל עס װעם זיכער אבער
לאגע.

 אי־ זיפעדם און סוטש סנאו אוי^ ױריםיהציע
 לויאוס דער צו בערגעגעבען

באארד. דזשאינט
 עקזע• גענעראל דער םץ אפםײלונג יארקער נױ די
 יאנואר, םען3 דעם םיםיגג, איר ביי האם באארד, קוםיװ

 ױרים• םמ םראגע דער װעגען באשלוס א ארויםגעטראגען
 פראדו־ וואם ארבײםער, אח שעפער די איבער דיקציע
 איצט ביז האבען וועלכע זיפערם, אץ סוםם סנאו צירען

.91 לאקאל צו באלאנגם
 די אז באשלאםען, האט עקזעקםױו גענעראל די
 שטיק דארםען קליידער, םארטעז די מאכען וואס שעםער.

 אר״ די באארד. חשאיגט דער םון קאנםראל אוגםער׳ן
 דארסען שעפער, די אין ארבײטען וואם אבער, בײטער

 איצטער״ גלייד לאקאלס קלאוק די צו םרענםםערען נים
 דעפארט־ םפעציעלען א םמ םיטגלידער םארבלײנעז נאר

 יאר אײן םץ משך א םאר באארד דזשאינם דער אין מענם
 איבער־ מיםגלידער נײע די וועלעז יאר דעם נאד צייט.

 װעלמ אמ םאכען, די םץ לאקאלט די צו ווערעז געשיקם
באשעםםיגם. ווערעז זײ

 אונײססמזןן העלפעו לאסאלם
םיםנלידער

 לאקאל קלאוק־אפערײםארם, דעם פמ מיטינג א בײ
 לקזעקו־ דער םון פלאז א געווארען אנגענומען איז ,117

 און ארבײםסלאזע די פאר הילף שאםעז צו םיװ־באארד
 אין ארבײםסלאז םיילודײז זײן וועלען װעלכע אזוינע, םאר
םפרינג־םעזאז. דעם

 פאלגענדיגן די פח באשםײט פלאז אנגענומענער דער
פונקסען:

וחד׳ אתיםגעלײגם זאל דאלאר 10 םון םעקם א .1,
 אר• װעם װעלכער לאקאל, pc םיםגליד יעדען אויף רען

 זאל ער אח ספרימ״םעזאן דעם pc םארלויף pא בײםען
װערען. געםאכט װעם אײנצאלונג די װען טטעםפ א קריגען
ד זאלעז םערץ טאנאט דעם pc פארלױף pc •2״  ג
 קאלעקטעז צו צוגרײטומעז נױםיגע אלע װערען מאכם
שאפ־סשערלײט. די פח חילף דער םיט םעקס דעם

 פון פארלױף איז װעם װאם םיםגליד, ,יעדער 5
 בארמ־ זײן זאל ארבײםען. גאתים ספרינג־םעזאן דעם

 דאלאד 10 צו בענעםים ארבײםסלאזע װאכעז 8 צו םיגם
ד זאלעז ארבײםסלאזע די צו צאלונגעז די װאד• א  מ

. וועכענטלעך. ווערען םאכס
 ®ארלויף אין װעלעז װעלכע םיטגלידער, די .4,

pc װןג־ זיך װעלען און םײלודײז ארבײטען םעזאן דעם 
 װאס קאסיטע, די ואל בזתעםיםס, ארבײסםלאזע פאר דען

גןן זיי װערןן, כאשסיטט צװעק דעם פאר װעם לי מי  מ
p פארדמםגחנז די אױף באזירט זײן זאל װאס םדםע, א
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 גו־ פונקט םים אגקלאנג אין סעזאן, דעם םון ®ארלױף

3 םער
 װעם טעקם דער װי נאכדעם׳ וואכען צוויי .5״

 “רעגי א ־װערען דורכגעםירט זאל װערען, אײמעמאנט
 אג״ גלייך זאל מען און ארבייטםלאזע די םון סםראציע

 װעלעו װעלכע יעניגע, די צו צאלונגען די מאכען הויבען
בארעכטיגם. זײן

םאר־ אין קראנק זײנען װעלכע מיםגלידער, די .6״
 כייז אויסגעשלאסעז זײן זאלען םעזאן, דעם םץ לויף

 קראנקען- קריגען זיי וואם טראץ־דעם, און טעקס־צאלונג
 װאך א דאלער 5 צו בארעכםיגם זײן זײ זאלען בענעםיט,

צײט• וואכען 8 פאר
איצ־ דעם אריין קומען וועלכע מיםגלידער, :ײע .7״
 צו ־עכםיגט1בא ניט םעזאן דעם זיינען מאנאט, טיגען

 דעם צאלעז אבער דארםען זיי בענעסיםס. ארבײטסלאזע
 װעלכע מיטגלידער. קיין אײז גיט שליםט דאם םעקס.
 װערען װעלכע מיםגלידער, די רעאינםטייםעם. װערען

בענעםיטס״. צו בארעכםיגם יא זיינען רעאיגסטייםעט,
געמאכט׳ קלאר האט ליװאי, לואיס מענעדזשער, דער

 פיז קוואל שםענדיגעז קײן שאםען נים וועט פלאן דער אז
 צײם־ שאםען װעם עם נאר ארבײטםלאזע, די םאר הילןי

 דער אזוי וױ דעם, םון גרונט או־יםן הילף. װײליגע
 עקזע־ די װעט אױסארבײטען, זיד וועט פלאן איצםיגער

 א איינםירען םץ מעגלעכקײט די באטראכםען קוםיװע
 מיטגלידער ארבײםסלאזע װעלכען םון םאנד, שטענדיגעז

בענעםיטם. קריגעז זאלען
 דים״ דער אין באםייליגט זיד האבעז מיטגלידער םיל

 אר־ די פאר הילף אז דערקלערט, האבען אלע אץ יקוםיע
 דרינגענד. און נויטיג זײער איז םיםגלידער בײםםלאזע

 די אוגםערגעשםראכעז האבען רעדנער די פון אײניגע
 ײניאן דער םון כזזות אלע אנשטרענגעז פון גױטיגקײם

 חשאבס אויף ארבייםסלאזע די םץ טייל א באזעצען צו
 אדער װאכען םולע ארביים מען ױאו שעפער, יענע ייז

 אז םארשלאגען, אײגיגע אײד געוועז וואכען. פולע כםעט
 באשעפםיגטע די סון ווערען געצאלם זאל טעקם דער

 זײערע ®ון פראצענט דרײ אדער צוױי םוץ באזיס אויפז
 איגםער־ די אז פארשלאג, א געוועז איז אײד שכירות.

 געלט סומע א צוםראגעז קאסע איר ®ון זאל נעשאנאל
 םשער־ דער קלאוקמאכער. ארבײםסלאזע די שםיצען *ו

 הא־ ליװאי, פענעדזשער, דער און צוקערםאז, רוביו םאן,
ז  עקזע־ די אז אגגעװיזעז, און דיסקוםיע די רעזוםירם מ

 האם אמ םארשלאגעז צעגדליגער באםראכם האם קוםיװע
 ®ארגעשלא־ דעם אנגענוםעז באםראכםוגג, לאנגער א נאד

«לאז• גענעם
 מיטגלי־ חעל#ט באארד דזשאינט דדעם

 בענעטיט: ארבעטםלאזע סױגען דער
מיטגלידער שטיצט 48 לאלןאל

״גערעכםיג־ גוםער לעצםען אין שויז האבען סיר
 אר־ דיערע םאר שםיצע דער װעגען געמאלדען קײם״

 לאקאל יוויאז, יחגסער די וואס םיטגלידער, גײטסלאזע
 גע־ האבען ,22 לאקאל ױגיאן, דרעםמאכער די און 35

 10,000 ®ון םומע א באשםימט האט ,22 לאקאל געגעבעז.
אז םון דאלאר ױני  בזד גױט די העלפען צו קאסע דער

 אײנגעשטעלט האט 35 לאקאל םיםגלידער. דערםטיגע
 א■ גים ארבײם׳ ױאם ירעסער יעדער װאו םיסםעם, א

 אײן סאר געלם סוםע א אדער ארבײט טאג א ענםװעדער
 איםא־ דער אײד ארבײםםלאזע. די פאר ארבײם טאג

 קריםםםעם ערב האט 48 לאקאל קלאוקםאכער ליענישער
 פח אםים איז םיםגלידער ארבײטסלאזע די אײמעלאדען

 האם מאליםאני, מענעדזשער. עקםיגג זײער און לאקאל
 *ו געלם סומען באשטיםטע מים טשעקס ארויסגעגעבען

 ערקלערם. גלײכצײםיג האט מאליםאני םיטגלידער. די
 געםינעז «ו מעגליד איז עס װאם םום לאקאל דער אז

 יײ האם און פיםגלידער ארבײםםלאזע די פאר פלעצער
 וחװ אםיס אין זיך םעלדעז וצ אױפגצפאדעדס אלעםעץ

ארבײם. אויסער זײגען זיי
 *ז אײנגעשםעלם האט באארד דזשאמם דרעם די

 קרי־ סיםגלידער חעלםען צו איםײלתג איגפאומאציאגס
ם אדבײסםלאזע דיער גען עפי  װעלכע צו סםעים פח מנ
 קריגעז דארם קעז מיםגליד יעדער בארעכםיגם. זימען «ײ

 אפלײ אן אױספילעז װעגען אינפארמאציעס נויטיגע אלצ
 זי אדער ער אױב אױםחנכענען, גײם חילף און קײשאן
 בעגע־ אמשורענס ארבײםסלאזע ךי צו בארעכםיגם ןיעען
ם םםײם, פון פיסט  זײער פיל וױ און גץזעץ, דעם אי

ם ______ זײז• דארף מגעםי
 איידזשעגםס ביזנעס ךי פון םיםינג פפעאיזנלען ן כיי

מ <ח ה י ט דחנס חנד <יז מ  »יז װאס ד,נאאד ד״חדנ
ל האם צװע* דעם פאר געװארעץ א ר מ ת ך״

 מיםגלידער די העלםען צו ױניאן דער פון םליכט די
 בארעכםיגם זיינען די וועלכע צו בענעםיטם די קריגען

 זיך כל« קודם בעאמםע- די פתען צװעק דעם פאר און
 םארשריםםען. דיגע און געזעץ דעם מיט באקענען געגוי

 דים־ אין ציים שםונדע א םאמומען האט פאחאמלונג די
 אויף געזעץ דעם םון םונקםען םארשיידענע די קוםירען

 די פאר סםעציעל װערען אנגעװענדעט קען דאס םיל װי
 וועם ערקלערם׳ האכמאן האם ױגיאן, די דרעסמאכער.

 אפע־ דארםען װעלען די םאל אין מיטגלידער די העלפען
 דער םון עגטשיידוגג גערעכטער גים א געגען לירען
 זײנען זיי װעלכער צו בענעםים םומע דער דועגען בױרא

בארעכטיגט.

ר אין ע ם ד ר ר םסוי ע כ א אן ם ױני
23 לאסאל

חאנפאז׳
צדרדק׳זשןק
ארקתרם,

 מאכער דער'םקוירט םון םשערמאן גארדאן, לואים
שרייבם: ,23 לאקאל ױגיאן,

לענ־ א געהאם היײיאר האבען מיםגלידער אוגזערע
 אםים אונזער יאר. פאר לעצטע דורך װי םלעק, געו־ען

אר־ מער וואם אװעקצושםעלען מעגליך וואם געטאן האט
 לעבעדיגער ביסעל א װערט איצט דזשאבם. אויף בײטער

סעזאו• שלעכטען גיט א ערווארטען מיר און םרייד אין
 געהאם האט ריעם, ל. ברודער מעגעחשער, אונזער ■

 םיז מעגעדזשער װישגיאק, י. ברודער מים קאנםערענץ א
איגטערגעשאגעל, דער פון דעפארטפעגט אװערלעפיגג

 וועלכע סוםם, סםייל מעגיש די םון םקוירטס די וועגען
 אונםערען שטייען וואם שעפער, אין אויפגעמאכם װערען

סקעילם. קלענערע םיט ױניאנם, אגדערע פון קאנטראל
 אין וועט לאקאל אונזער אז געווארען, םארשטאנען איז עס

 באאװ חשאינט דער מיט צוזאםען האנדלען םראגע דער
 פונקט םקוירטם די פאר פרייזען סעםלען צו באצוג אין
תשעקעםם. די פאר פרײזען די געםעטעלם ווערם עם וױ

 ריעם ל. םענעדזשער םץ רעקאמעגדאציע דער אויף
אנ־ געווארעז באשלאסען איז באארד, עקזעקוטיװ דער צו

ט ביזנעם דריטען א צושטעלעז ענ ש  פארגחד די אום ^ז
 געװארען ארגאגיזירט זיינען וואם שעפער, צאל סערםע

 אגרײ דער געװארען אוגטערגעשריבען איז עס זינם
 פאנוםעקטשורערם סקױרם געשאנעל דער םים םענט

קאנ־ געהעריגעז דעם קריגען קענען זאלען אסאסיאײשאן,
 ביזנעס פח ווערעז באזוכט זאלעז שעפער אלע און םראל

 א פאגאם. אין מאל צױײ װײגיגסםעגם, אײחשענטס,
 זי און עגין דעם װעגען געװארען דערװײלט איז קאמיםע

אנ־ זאל םרימק חשאו ברודער אז רעקאםעגדירם, האם
 האט מיטינג םעםעבער א אמט. אויפן ווערען געשטעלם

רעקאםעגדאציע. די געהײסען גוט איינשםימיגג
קא־ עדיוקײשאנעל אן ערװעלט האט עקזעקוםױו די

 און ארבײם דער צו צוגעםראםען גלײד איז װעלכע םיםע,
א. גע^ םיט לעקציע א אראנזשירם אנפאנג אלם האם

 אנװעזענד זײנען עם לאקאל. פון םיםינג א בײ קלעסעגם
 לעקאיע די את לאקאל םיז םיםגלידער 600 אתם געױען

 פיר אײנדרוק. גוטען זײער א געמאכם זײ אויף האט
 שװעסםער םיט אראנדזשמענטס געםאכם איצט האבען
דעפארט־ עדױקײשאגעל פץ םעקרעטער קאהעז, מ. פאניא
 קלעסעגם בתדער את אינםעתעשאנעל דער םיז םעגט

 םאר לערער און לעקטאר אלם געײארעז אנגעשםעלם איז
 ױעחנז געחאלטען װעלען קלאםעז די םיטגלידער. די

 פוו אפים אין פינף נאך חאלב אװענד, מאנטאג יעדען
םםריט. ־םע33 װעםם 131 לאקאל

 איז סעזאן עדױקײשאנעל דעם ®ח ערעסענוגג די
פאר־ גוט זײער האבען פאחאמעלטע די און פארגעקומעז

 פאםײ געהאלםען און געװען אגודעזעגד זײנען עם בראכט.
לעק־ עראוגז און קאהען מ. פאניא שװעםםער רעדעם גע

 געוזארעז סעחױרם .זײנעז עם קלעםענס. אוגוסם םאר
 םזד דער אװענד, פון םשערמאן דעוי און רעפרעשמענטס

 םארזאםעלםע די אױפגעפאדערם האם ריעס, ל. געדזשער
קלאסעז• די אויף םארשרײבען צו זיך

i דאס אויך 23 לאקאל אראנזשירם יאר, אלע װי r 
פארברײנ׳ צז מיםגלידער אוגזערע פאר אמטעתעםונג אן

ר ױד• אםחירעז און אװעגד אן צתאםעז גען מ  חגר אי
 הײ־ אח לאקאל, איז מיםגלידער צאל פארגרעסערםער

i r םאגץ חװ־ פלאץ. גרעםעחגר א געװארעז געגוםען 
מן4 דעם םרײםאג, טאדקומען װעט אװעגד םארטש, ־

 קאנדמ ארמחשםעגם די תױז. אפערע סאגהעםעז אין
מז צו באשלאסען אויך האם ע גזװוי־ די צו •רײחגז 6 ג

םי אין ןאשײקװא װאד אײן געד. איז ץס אז יעדעז• תויז יתי

גערעכטיגקײט

ם ענ ם רי ץ אנ ען א ר ד ל שי ס ם ע ר  ד
ד ױי פ ם ײ אנ ס כ ן טי ח מ &  ח

ת רו י נ ש
 געדױערס האבען וואם םארהאנדלונגען לאנגע גאך

 דרעםמאכער םשילדרען די האם םאנאםען׳ דרײ כםעם
 ענדליך זיד אינטערגעשאנעל דער םון 91 לאקאל ױניאן

 לrאינדאםםר דער םץ פארטרעםער די מים געאייניגם
 מאנוםעקטשוערס, אפארעל חשואװענײל אוו אסאסיאיישאן

 באדינגונגען די אויף טרײד, אין אסאםיאיישאן באסעס די
 יוניאן דער םון מיטגלידער די אגרימענם. נײעם דעם אין

 אגריםענם דעם איבער שםיםען םיטוואך היינםיגעז װעלען
םיע ספעציעלען א מי  קופער אין רוםם ױגיאן די וואם םי

• ארבײם. דער נאך גלייך ױניאן
 גיט 91 לאקאל םון מענעדזשער גרינבערג, הערי וױ
 געוואו־ אגרימענט נײעם דעם אין ױניאן די האט איבער,

 אלע ארבײםער. די פאר םארבעסערונגען באדייטענדע נען
 שכיחת. די אויף העכערונג א קריגען םרייד אין ארבײטער

 צוױי מים געהעכערם װערען קאטערם פון וױיחשעם די
 אג־ אין ארבייטער וואך און ספרעדערם וואך. א דאלער
 װאך א דאלער איין פון העכערונג א קריגעז פאכען דערע

 פרא־ 5 םון העכערונג א קריגען ארבייםער שםיק יעדער.
פרייזען. די אויף צעגם

 שכיחת די אויף העכעתנג די װי וױכטיגער נאך
 פון םארשםארקונג די איז גריגבערג, דערקלערם — אבער
 מעגליד מאכעז װעם וואם ױגיאן דער םון קאנטראל דעם

 ‘בא די נאנקופען זאלען בתים בעלי די או אפצוהיםען
 אויסדרײען זיך קענען גים אמ אגרימענם םח דיגגועען

 פארגאנגעגהײם. דער אין געטאן עם האבען זײ װי דערפון.
 באס א האם מען װען אגריםענט אלטען דעם אוגטער
 פארבחר אדער פרײזען ריכםיגע די צאלען נים געכאפט

 אים־ דער האט אגרימענט פון פונקסען אגדערע גענען כען
 בעק־ צאלעז מאכען אים געקענם בלויז טשערמאן פארשעל

 קענען אזױגער וועט אגרימענם נײעם דעם אונטער פעי.
 איבערםרעטען פאר געלט םים װערען באשםראפם אױך
 דעקען צו גײן װעם געלם שםראף די אגרימענם. דעם

אסים. םשערפאן אימפארשעל פח אויםגאבען די
 גןך אײנגעשםעלם אויך איז אגרימענם נײעם אונםערן

 די צוױשען ארבײט םון צוםײלונג גלײכע םארט א װארען
 נױ די צװישען און שעפער קאנטראקםיגג אץ אינםײד

 נײעם דעם אונמעד שעפער. טאון אװ אוט אמ יארק
 פראצענס די פארקלענערעז ניט באם קײן קען אגריםעגט

 אוים־ און שאם אינסײד זײז אין פאכט ער װאם ארבײט פוץ
 די אין קאנסראקטאדס די צווישען אדער שעפער םײד

 קאנםראק־ די און יארק גױ ארדם שטעט נאהענםע
יארק. נױ ®מ םײל 25 וױ וױיטער םאון אװ אוט טארס

 די אז באװארענט, אױך את אגרימענט נײעם אין
 געםע־ א אין םםרײק׳ א רוםען צו רעכט א האס ױניאן

 פראצענס םופציג אױב יארק, נױ אין שאפ יוניאן טעלטען
 פאר־ איז װאם טאון אװ אוט שאפ א אין ארבײםער די פון

סםרײק• אין אתנםער גײען אים מיט בונדען
 דאם זײנען אסאםיאײשאן דער םים פארהאנדלונגעז די

 האט צײםענװײז אח שווערע אױםערגעוױינליך געווען מאל
 גענעראל א צו קומען מתען װעט עס אז אויםגעוויזען עס

 בעלי די זיינען איינגעשפארם אזױ םרײד, אין םםרײק
 באטיי־ זיך האבען פארהאנדלונגען די אין געווען• בתים
 ®חנײדזננם וױיס «ח דובינםקי ■רעזידעגם אױסער ליגם
 םע־ יערלמוטער״ פרעזידענם וױיס אויד גרינמרג, חערי

 פאליק־ און .10 לא^ול יתיאן קאטערס דער פון נעדזשער
 דער םון ברענםש םיםעלײניאום דעם ®ח מענעדזשער מאן,

J קאםיטע. קאנםערענץ א און יוניאן
 פון ארבײטער די פאר װאקײשאנם פון פראגע די
 איז געפאדערט, האט יוניאז די ױאם געצאלט םים טדײד

 אײ־ םשערמאן איםפארשעל צום געװארען איבערגעגעמז
 די אױב אז באדינגונג, דער םים אנםשיידען, צו בעלםאז

 אויד דארםען דאן האקײשאגם די געגען איז אנטשײדונג
 האלי־ ליגעל פאר כאצאלם קריגען ארבײםער שםיק די

. ארבײםער. װאן־ די מים *וגלײך דעים

 בלײבעז בתים בעלי בראזיר און קארםעט
טױיד םלעסאץ איבער אײנגעשנארט

 בראייר און קארסעט דער צוױשען אגריםענם דער
ר און לאקאל ײנקמ, ארבײםעד ,אסאםיאײ דן  איז ^

r( איז איצט און אױסגץגאגגען u n קײן נישסא 
ו כאסש ודדיס• צװײ די צװישען אפ&אך עלער ן  אל״ ו
 א״ז <א* געװאראן פארליינגערם איז אגרימעגט םעד

 P® אסאסיאײשןא ז*ער פון פארלאגג דעם אויף טאנאס
ד װעט ץט אז האפענונג. חנר מז צײם ד«ר ײי מ ל מ

׳  J S

---------------------— 4 ז938 פעברואר,
 ן אונטערשרײבען *ח באדינגונגעז אויף אײניגען צו זיך

 פארטחןטער די אכער זײנען םרײד, אין אגרימעגט נײעם
מן בתים בעלי די פון עבלי  דער געגען אײגגעשיארם ג

 אגריפעגס נײער קײן אח פאדעײנגעז מעסיגע ױניאנם
געווארען. אונםערגעשריבען ניט פארלױםיג איז

 ערקלעדס, 32 לאק. ®מ מענעדזשער םניידער, אב. װי ,
 האלםונג איעגעשפארםער דער פון אוחאך הויפם די איז
 איז עם טרײד. אין שםילשםאגד דער בתים בעלי די פון
 בתים בעלי די און ארבײט װײניג זײער געווען איצם ביז

אגי־ אנהאלטעז װעם סלעק די װען אז גערעכענט, האבען
ערגערע אויף אדבייסער די וועלען ליינגער, סעל

 אגרי־ איז גים װעלכען אונטערשרײבען און באדינגונגען
 איז דאס אז אױסגעםונען, שנעל אבער װעלען די מענט.

 אץ פאל יעדעז אױף צוגעגרײם איז ױניאן די טעות. א
 װעלען שעפער די אק ארבײט ווערעז װעם עס װי אזױ

דער ®ח פאחנמנגעז זײ נאכגעבעז מתען בתים בעלי די
יוניאז• י

״ די האלם םארלויפיג  איז קאנםראל איר אן ױני
 אױסגע• איז אגריםענט דער אײדער וױ פונקט שעפער די

 באדינ־ די אז װאך, דער אױף שםײם יתיאן די גאנגען.
 ארבײס אביםעל דא אי-ז עם װאו שעיער. די אין גוגגען

 פרײזען אז נים, דערלאזם און װעחװ אױפגעהאלםען זאל
 באדינגתגען ארבײטס די אדער װערען, יםען1געש זאלן
 װערעז. פארערגערס אױפן איז עם װעלכע אויף זאלן
 נו גרײט איז יוגיאן די אגריםענם׳ דעם אן אדער םים,

 און ארבײטער די ®ח באדינגונגען לעבענם די באשיצען
 םלעס די אויסנוצען םשיזלערס די דערלאזעז נים װעם
שנײדצן אדער באדינגונגען די פארערגערען צו םרײד אין

_____________________________ ײ*«»
סנײדער, אב. םעלדעם דתק, צום געהען םיר װען

 זײנען פאנופעקטשורערם די םיט קאנפערע״עז די אז
 שױן זיד באװײום םרײד אין געװארען. באגײם וױדער

 םען וז׳ײכער. װערען בתים בעלי די און ארבײם ןביםעל
 גיכען אין אגריפעגם אן װעם איצם אז ערװארםען םעג

ווערען. אתםערגעשריבען

ם די ליי ר ע ש ן ם ו ח פ א ל ר נ ע פ  שזג
ען ם פי ש א אן נ ני ו םען. י בסיי םי םע

 האס 25 לאקאל ײנקמ׳ װײסםםאכער און בלאוז די
מז דעם פון געלעגענהײם די אױסגענעט ערלי  דיגער, י

 פרײז םשערלײדים, די פאר אראנזשירט לאקאל דער װאס
 אנצױ שעפער, די םח םיםגלידער אקםיװע און קאמיםעס

 פאר יוגיאן דער פאר טעםיגקײם ®ון פראגראם א נעמעז
 גתיסער א געװעזען איז אװענד דער סעזאן. נײעם דעם

 םוהער אקםיװע עולם, דעד הינזיכםען; ביידע אין ערםאלג
 און פארבראכם גוט אױםגעצײמנם האם ױניאן, דער פון

 דעם װעגען באשלוסען וױיטגײהענדע אגגענומען אויך האם
ר ®מ קאנםראל די אױסברייטען  שעפער די אין יוניאן ת

םרײד. אין ארגײמער די ®ון לאגע די פארבעסערען יון
 רע־ ראזאף׳ם אין געווארען געגעבען איז דינער דער
 עס איז יתיאז פאפערסחאלב 25 לאקאל איז סםאראנם.

n »יז מיל אײז םנהג א געװארען שוין r* א געבען צו 
 די יתיאן, דער פון םוהער אקםיװע די געלעגענהײם
 אװעק גיבען װעלכע קאגױםעס, פרײז זײ און סשערלײדיס

 איג־ די פאר יאר גאנצען דעם ענערגיע און צײט זײער
 און שעפעד די אין םיםארבײםער זײערע פון םערעםען

 און צוזאםען אװצנד־ אן ®ארברײמעז «ו ײנקמ, חני
 פירער־ יתיאן דער ®ון אנערקעגונג פארדיגםע די קריגעז
.יטיארב גוםע זײער פאר שאפם

 רעעדזשגפצ קרײנדלער, םשארלם פחױידענם, וױיס
 אן געגעבען גצלעגענחײם דעד בײ האם ^5 לאקאל ®מ

ר איכערבליק מ  די אױף אוץ םרײד אין לאגע דער אי
 פארבאגנצנעט דעם חדך יוניאן דער פון דעדגו׳ײכונגען

 זטעולאשפ רײע א געװירצז אגגעגוםען זײגעז עם יײ־•
 שעיער די אין יוגקמ חמ־ פון קאנםראל דעם יזעגעז

ד  קריגען זאלעז עדטײנדא אז סעזאן, קוםענדען דעס חי
ן שכירות פולע יי ו  בא־ דינען זײ װעלמ צו ■רײדעז י

 ,;באשלוסן די צװישצן אגריםענם. דעם לױם רעבםיגם
װיןז װ,זימעןמ םעןגעײאח  םשעד־ די װאסזימעןאנגעגו

עדן אז אײפפאסען׳ פתען יײייס  פאר* זאל ײןוײסענרא י
^ דינען. ח םנ מיג ױ  אפיט אין צלרעןמ איז יםמיגיפ דעם ו

u קא ודייצימרן פארריגט ארב״סצר אן ודאו פאל עד, 
l די פון ייעס ulrgigow מח ײזאזרפ »aa n a ודןדצן 

 XT9 אײדזשןנםם כחגאפ יוביאה דער *יז •®יפ ז
מזז־י א״ מר ב ת1«י םיגליד וױ אפפ אזױ שע ל «י י  י

פ פארדימת אדבײםעד יי » ני וײ ליז9 ח

 אונ״ דעם חשאבער פון אויפצוםאנען שרים מעזנ? גלײך
 אונ״ םיטינגען; שאפ אפםע שכירות; די איז םערשײד

 שעפער אפען די ארגאגיזירען צו קאמפײז א םערנעמען
 רײע א אמ אגםאנגען זיך וועט סעזאן דער װי שנעל אזױ

באשלוסען. אגדערע .
 און בילדוגגס א גוטגעהײםעז אױך האם מיםיגג דער

 קוםענ־ ®אח מיםגלידער די פאר פראגראם פאחוײלונגם
 ארבײטער אלע אז זען, צו באשלאסען און םעזאז דען
לאקאל. אין גוטשטייענד װערען זאלען שעפער די אץ

 םאחאמעלטע די האבען איבעראשונג אנגענעמענע אן
 פרעזײ ווען געהאט לאקאל פון טשערליידיס און פירזנר
 אריינגעקומלן אונעחוארםעם זיי פאר איז דוגינסקי דענם

 אינםעתעשאנעל, דער םון פרעזידענם דער זאל. אין
 גע• נים אנהויב אין האם םארנומען. שםארק זײענדיג
 דעד אױף פעחענליד קומען קענען וועם ער אז ז־ענקם׳

 זאל׳ אין באװיזעז דעריבער זיך האם ער וועז אײגלאדונג.
 םאפעלטער םים אױפגענומען פאחאמעלםע די אים האבען
 דובינ־ םרעזידענט אפלאדיסמענםען. שםארקע און ®רײי

 דעם לויבענדיג רעדע, הארציגע א געהאלטען האם סקי
 דעם אמ ארביים גוםער דער פאר פירער די און לאקאל

 םיםגלידער די צוױשען הערשט עס װאם גײסט זעלסענעם
®ירערשאפט. דער און

רן איז ע ם ם און אי ט ר או ם־  או
ס ענ ט ט ר א פ מ ד

 פון מענעדזשער װאנדער, הערי ■דעזידעבם, ווייס
 װעגען באריכםעם דעפארםםענם םאח אװ אום איסטערעז

 םזמע־ טאון אװ אום די פון פאחאםלונג ספזנציעלע א
 געווא־ אפגעהאלםען איז װאס ארגאנײזערס, אץ חשערם

 באריכ־ אלע די פון הכל םד דער פאנאט. לעצטען רען
 שײע־ פילע און ארבײטםלאזיגקײם דער טראץ אז איז, טען

 באדײםענדער א געווארעז געמאכט דאך אמ ריגקײםעז,
הױך. איז םיםגלידער די ®ון פאראל די און פארשרים
 ,145 לאקאל פץ םענעדזשער נינפא, פרעזידענט וױיס
 45 דיםטריקם זײן אץ האם ער אז באריכםעס, ■אםעיק,

 אונםערוועש דרײ און שעפער בלאוז צווײ שעפער, דרעס
 גע־ אמם װערעז עם קאנטראל. ױגיאז אונטעח שעפער

 די םיט בארירוגג אין קומען צו אנשםרײנגומען פאכם
שעםער. ױגיאן ניט צאל א אין ארבײםער
 םע־ דער באריכםעם פלעינםילד, ,149 לאקאל פאר
 שעפער 15 דארם האבעז זײ אז פאזנער, הערי נעדזשער

 פון אמים זײנעז שעפער בלאוז צווײ ארגאניזירט. אלע
 חשאבם, אן ארבײםער צאל א איבערלאזענדיג ביזגעם,

 א געעפענם איצט האם פירמעם די פון אײנע אבער
 אלע די אז עחוארםעט. מען און שאפ דרעם קאםאן

באשעםםיגונג. קריגען דארט ארבײםסלאזע.זאלען
 אײלאנד לאגג די םון מענעדזשער גראסמאן, חשעק

 יאר פארגאנגענעם דעם דורך אז כאריכםעם, לאקאלס
 שעפעד 8 שעפער. 18 ארגאניזירען צו געלונגען זײ את

 האבעץ פיר אח ביזנעם םץ אתים צײם דער דורד זײנען
 םערי־ דער אין איצם קאנםראלירם יוניאן די געםופם.

שעפער. 60 םאריע
 דער באריכםעם חשױרזי, נױ םיםי, יתיאז ®מ

 עם־ לעצםע די דורך אז אלםפאן, װיליאם פענעחשער,
 ן אױפגעםאנם דארם יוניאן די האט םאנאםען ליכע

 ריכםיגע די צאלען נים פאר בעק־פזױ סופע באדײטענדע
 געםעםעלסע אױף ארבײם םער צולײגען און פרײזעז

 דעם דורן־ געװארעז דערגרײכט איז דאם גארםענםם.
 קאנטואקסארט צאל גתיםע א דעפארםמענם. קאנםאקם

 אייף שטיק סח םיסםעם די בײםען צו פארלאנגם האבען
 אײנעם, אױסער פאלעז׳ אלע איז אבער ארבייס׳ װאך
 אײנציגע די צוריקגעװיזען. פארלאנגען די ימיאז די האם

 קאנםראקםאר, א םים געװארען גלםאכם איז אויםנאם
 אר־ שעפער אלע װעםעס חשאבער, א פאר ארבײם װאס

 אז פאדשטענדיגונג, דער פים דאס אי װאך, פון בייטען
 צוריק ער װעט צופרידען׳ זײן נים װעט ײנקא די אױב

ארבײם. שטיק אײגפירען
 א ארגאניזירם יאר דעם דורך האס לאקאל דער

 חעלפם און טריידם מיסעלײניאום די אק שעפער צאל
 אױפאולעבען ארכײסער עפבראידעדי שיפלי די איצט
יוגיאן. זײער

א האם קאגעקםיקום ®ת ־ פעגעדזשער מעסכרינ ר מ
װ א m סטרייק דער אז שוב. נ n 4 דרעס ״גאס דעדP״ 

 פאנאטען״ צדיײ אגגןחאלםען האם װעלכער לאנדאן, ניו פון
ו דודך געווארען געספטאלט ןנדליד איז ן  חשאינם ד

סןן אפאך גןהאפ ארין תאבצן זײ ראארד. דפקיי װו  פ
ד אין פענעוזשער נייזנם א מים טזו דן איץ K* ראוב גן
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 גןזתד אױסגעגליכען עגדליך איז עם אבער מאונטװיל,

ד אייד האבעז שװעריגקײטען געוויםע וועגען רען.  ם
שױר^ נױ רױוער, םאום פון באומרינד סײמאן ריכםעם  ח

 »ן נוארק; ,144 לאקאל ®מ מענעדזשער קריװעלא, א.
עליזאבעםד- ®מ דעםעלסעז, ■יטער

 דדעס םשילז־רדן דעם ®מ מענעדזשער רייש, סײדי
חי, נױ נוארק, םון 220 לאקאל שו  אז באריכםעם׳ ח
 ניסא נוארק אין םרײד דרעס םשילדרען איז איז איצט

 ךי םים ױניאן דער צווישען אגרימענם אפיציעלער קײז
 םיםען איז אויםגעגאנגען איז אגרימענט דער בתים. בעלי

 אפגע־ געמחט האבען םארהאנדלונגען די אץ אקטאבער
 די םים אגרימענם דער וואס דעם׳ צוליב װערען לייגם

 פארהאגז- די אונםערגעשריבען. ניט נאך איז דזשאבערס
אן. איצס גײהען לונגען

 םאונט ,143 לאקאל ®ון מענעדזשער ריעו^ לואיס
 אײנגעשםעלם האם לאקאל דער אז באריכטעם, װערנאז,

 צו פרעםערם ארבייטםלאזע די םאר םאנד רעליעף א
 מערםםע די דאלאר. 10 צאלס פרעסער יעדער װעלכע
 איבעריגע די און אײנגעצאלם סומע די שוין האבען
 4סונמ דער פון םײל א איצט ביז איינגעצאלם האבעז
 שװעריג־ פיל דארם האבען זײ אז אױך, באריכםעם ריעף

 אוןי r $1-37® דרעסעס לײן ביליג? די םים קייםען
 ניס לעבען ידיז קענעז ארבײםער די װעלכע ביי ,$1.87
 םער םים און שווערער אלץ ווערען םםײלס די מאכען•
 אין אוגםערשיד קימ ניםא שימ איז עם אז אזוי, ארבײט

לײן. $2.25 דער פון סםײל
 ךי ®אר םםרײק ביםערעז א אן םירט לאקאל דער

 אגדערװ*ד״ םעיד *איםםאן דער געגען וואכעז לעצםע
 זימען געריכםען די און יאליאײ די יאנקערס. איז

 ארעס־ אח םםרײקערס די צו ברוטאל׳ אױםערגעװײנליד
םעגליד• זײ טירען

 ®מ געװארעז אפגעגעבעז אויך זײנען באריכםען
 דזשויחי; נױ ®ח ארגאנײזער גענעראל סיראטא, הערמאן

 ®עטער־ ®ח כראנםםײן חערי ®אקיפםי; ®יז בעלסקי אײב
טראי. ®מ גודמאן און קאםינגם און סאן

אן אין אפ פ ה ענ ם ר א ד ג ױי  ס
ס_____ מנ ם ס ר א פ ע ד

 מע־ דזשענעראל רײזבערג, עלײם פרעזידענם וױים
 דעפאו׳םםענם םרײד גארםענם קאםאז ®מ נעדזשער
שרײבם:
ײרכגע־ םיר האבען פענםילװײנ^ בעתױק, אין

 אוםגערעכ־ און גערעכטיגקײם םון ערםארוגג אן מאכט
פלאץ. אח צײם זעלבער דער אין טיגקײט

נעשא־ דער םץ געקראגען םיר האבעז גערעכםיגקיים
 לאנגע נאד האם וועלכע באאײ׳ ריליישאנס לייבאר נעל

 אסםאר .לעידי די אז אנטשיידעז, פארהערען
 דעם געגעז ®ארבראכען האם קארםארײשאן״ לינחשערי

 די ױניאן. קאמםאני א ארגאניזירענדיג געזעץ, וואגנער
 איד צוריקציהען גלייד ®ירםע דער באפוילען האט באארד

 אירע ®אר האנדלען אח ®עיק־יינ^ דער םון אנערקענונג
אינםעתעשאנעל. דער מים ארבײםער

 ער דעקם עקזעםינער. םרײעל ®ח באריכם דעם איז
 זין• האם ®ירםע די װעלכע םים שםיק כיםרע די אויף

 בעהאל־ און יוני^ן קאמואני די ארגאניזירען צו באנמם
 דארטען ®ון ארױסצודדײעז זיד כדי שױרעז, די טעז

» יי אנערקעגעז תי  האם ער ארבײטער. דינע ®וץ י
 ■רינ־ די ®אר געצאלם האט ®ירםע די וױ אױםגעדעקם

 ,אום־ אזױגעדופענע יוניאן; כלאםר׳שםער דער ®מ םינג
 די אדרעסירם האבען װעלמ רעדנעד׳ ®ארטײאישע״

 אםת חנר איז זײנעז ײניאן קאםפאני דער ®אר ארבײםער
 ®אר־ אדער באם דעם ®װ אגענטעז דירעקםע די געװען

 שםאם. ®ח קאםוירס אװ םשעםגער דער ®ח טרעםער
 םיםלען אלע די אםילי אז אײנגעזעז, האם באם דער װען

 דעד פים אלץ שטײעו ארבײטער די אץ ניט חעלפען
 װאס עלעקשאז, פעיק א איז ער מאם איגםעתעשאנעל,

 בא־ געפעלשםע םים באגוצם זיד דורכגעפירם, האט ער
 באוױזעז, עקםמרט אן האם אבער ®ארהער בײם לאםס.

 »ן געײארזװ געשריבעז זײנען באלאטם די ®מ ®ילע אז
 נאנגץך דער חדך זםמם־שרי®* זעלבער חנר און אײז
אן אונזער געסדײ געבליגען ארבײטער די זײגען צײם מי  י
תי. נײער םיט קאפף דעם אז פיר ®אמעז איצם און נן ן

 X* דערפאנם האב איד װאם אומגערעכםיגקײט׳ די
 m ®אראורסײלונג די גזװועז איז שםאם׳ זעלמר דער

פון ע  זןקס אױף םורם« צו סרסטי״טע אוגתחנ איינ
jw-D'D® I אױף םאנאטעז
ju איז םטדײקזמ־יז די iwunaa J > 1» פוסאך
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שולדיגט ןןריגינעל איז װעלכע קינדער, פיר  געווןגרען מ
 נאכ־ און סםרײק־ברעכער די אויף שםײן א װארפען פאר
oyn םען האס oy רײאם סון קלאגע א אין פאתואנדעלס 
מוהעגען און  האם ליגעז דורך געװןזלדםאםען. *ו אוי

nyn זי אח גלאגע די אױפגעבויעם אםױרני דיםםריקם 
 פארבי־ * ריכםער, nyn שולדיג. געווארען געפוגען איז

 זעקם או פארמשפט איר האם ױניןןנם, םון שונא סענעו
 ןןנגע* אים האם מען וואס ,oyn םרןץ פריזאן, מאנאםען

 קינדער. קלײנע םיר םון שפײזערין די איז זי אז װיזעז,
p די און אורםײל געגען אפעלירם האס אינטערנעשאגעל 

בעיל. אױף ארוים איז םרױ
ארעם־ אויך זײנען םםרייקערין nyn םים אחאמען

 םץ ארגעניױעדם דריי געווארען אגגעקלאגם אוץ טירם
nyn ,פריד־ ג אח סעזאריגי דינא םילװעם״ סאםיע ױניאן 
םארקומען. ערשט נאך דארף םרייעל זייער מאן.

nyn םיט־ אונזערע אבער האם אורםייל שעגדליכער 
 םאר־ די ענםםוםיגט. ניט אח אפגעשראקעז ניט גלידער

 דזשאדזש דער װי גאכדעם, האט, סםרײקערין אורטײלםע
ערקלערונג: םאלגענדע די געמאבם פארםשסס. איר האט

 םיר געטאז• גים שלעכטם שום קײן האבען ״םיר
 באדיג־ סװעם־שא® די געגען יראםעסםירם נלױז האבען
 גים אוגז אױף זאל םען וואם פאבריק. אונזער אין גמגען
 •רא״ אונזער םיר װעלען אונז, םים םאן אדער זאגען
 oyn אישםעלעז ניט וועלען םיר אױםגעבען. ניט םעםם
שא■״. דעם ױניאנהירען װעלען מיר פיז האםף

®ארשטארסט. װעםטפילד אץ סטױיק
•״XP דרעס ,וועםטםילד nyn געגען םםרײק nW־

 קראפם. פולער םיט פארגעזעאס װערם םאסאםשחעטם פון
 זײגעז םיר אױך. םיר אײעעשפארט. איז נאס חנר

 םאר באדינגומען םענשליכע אױםאוקעסםעז אנםשלאםען
 שױן אונז איז orx ביז שאפ. דעם פוז ארבײטעד די

 אנאוגײז פירםע nyn פאר אוגםעגליד מאכען *ו געלומען
 איאם יראפיט. םיט װעסםפילד אין ארבײם nyn םים

 שאפ דעם ארױמגוםוםעז םען׳ זאגם באם, nyn פלאנעװעם
 לאחו^׳אויד אבער אים װעם ימיאז די סאום. nyn אין

געפיגען.

 אץ געםעטעלט שעפער וױבטיגע צוױי
פעגסילװײױע. אמ באסטאן

 אמם באשעפםיגט קאםפאגי״ ראיאל ״באסםאז די
 די ®ת אײנע גזװחת איז םידםע די ארבײטער. 70

 נוױי פאר חאבען װעלכע פירמעס, כאסםאנער פערמז
jy n r, אין nyn האם אינטעתעשאגעל די װאס אײם 

 גארמענם באםםאז אין סםרײק חשענעראל א אנגעםירם
 אינחשגק־ אז געקראגעז ארױס שטאם׳ יענער אין טרײד ־

 פארבא־ חאט װעלכע אינםעתעשאנעל, nyn געגעז שאן
 אבער האט סטדײק, דעם אטװםירען ױניאז nyn טעז

םיג מיי  םאר־ גו פאנוםעקטשורערם די באםױלעז גליי
» דער מים חאגדלען  און םיםגלידער אירע םאר ױני

 די האנען *ײטי יאר *וױי םכםוכים. אלע אױםנעמען
 ל׳מםעגם״ ארדער• קארט דעם אונםער געארבײט פירםעם

 אנגעחױבען שעפעד די סון ארבײסער די האבען אבער,
 ארענײשעמענם דער «ו װידערשםאנד א אתיסאװױיזעז

 ךער טים אגרימעגם רעגולערען א געפאדערם האבען און
 קאם־ אנדעתוער ״ראיאל דער םיז ארבײםער די יוגיאז.
 אפ־ און ארבײם די װארםעז ױרד אי*ט. האבעז פאני״

 אוגםער־ באם זײער געאװאונגען פראדוקציע, די שטעלען
אגריםענם. יוניאן רעגולערען א *ושרײבעז

 אן געסײנט איאם האם װאם שאפ, אווײםער דער
 קאם־ דרעם ״עמאוס די איז ױניאן, דער מים אגרימענם

 פענסילװאניע, עמאוס, אין שאפ דרעס באםםאז א פאגי״,
 אגריטעגט דער ארבײטער. 50 באשעפטיגם װעלכע
 באדיג־ יוניאן אלע די און יוניאן קלאחד א איק שטעלם
טרײד. גארמענט קאטאן איז הערשעז עם װאם גונגען,

\

 שאפ־ עהרען דרעסמאבער כאסמאנער
באנתעט. א מיט קאמיטע און טשערמאן
 עםליכע דינען דעמםבער, םען15 דעם םיםוואז־,

 קאםפאני דרעם באו־אן דער םיז ארבײםער פמסױג און
 !וזאםענגעקומען ױך באססאז, םםרים, קעגלאן 35 פון
 עהרעז «ז עװעגײ חעריסאז אױף רעסםאראנם פריים איז

 דער איז דישלער םײער ברודער םשערמאן שאפ זײער
 איז שאכעם בקאדזשײ טמאן,ארפ םעם קאטיסע, פרײז
י ראזענבערג ט*ט ײןר מ  אר־ די פאד ארבײם גוטער ז

דעם ®ון בײטער
«r קרימתר, פיליפ פחהידפגם ודיס  ■« w ro » D 

ען איז באארד, דזשאיגם רןר ײז ט«טמ-סאססזי מוו
M A M M A  a a m m  MMAAA MPI טידט מג  קאםיטע פרײז דער איז םשןרמאז דזנם פרו

« nuns m ײ a p ק im י p םאז־ ארבײםער די פון

 פאר געלויבם שםארק די האם און ארבייט גוטער דער
 שוועריגקײטען םילע די םראץ דערגרייכונגען זייערע

בייקומען. געמוזם האבען די וואם שטערונגען און
 אלע און גרויסארםיגער א געווען איז באנקעם דער

 דער באדאגקם און םארבראכם גוט האבען פאחאםעלטע
 און אוגרייםונגען שײנע די םאר קאמיטע אראגחשמענם

באנקעם. דעם ביי געהערשם האם עם וואס גײסם פיינעם
 די געלויבמ שםארק האבען וועלכע רעדגער, די

 ,12 לאקאל םון נױמאן ח. :געווען דינען עהרעךגעםט
 דער אמ 46 לאקאל פץ קאמען אסתר און קאליש ה.

שענט ביזגעס האלענםארט. א. אי^

ס או ר און סל ע כ א ם ס ג ר װו־ איו ד  הל
ד אנ ען ל נ רי נ ה נ רו ע כ ע  ה

ץ ת. א רו כי ש

 דעם האבעז דרעסמאכער און קלאוק קליױלאגד די
 די אױף העכערונגען באזײיםענדע געקראגעז םאנאס״
טשער־ אימפארשיל דעם םון ענטשײדוגגעז דורך שכירוא

. מאן•
קלױו־ דער אװישען אגרימענט גייעם דעם אונטער

 מיט אינםערנעשאנעל דער םון באארד דזשאיגט לאנד
 איז אסאסיאיישזין םאנוםעקטשורערס םוט און קלאוק דער

 געהע־ םאכען אלע אין קלאוקםאבער די פון שכירות די
 יעצט זימען יןאםערס פון וױידזשעם די געווארען. כערט

 אלע םון ארבייטער די און וואד א דאלאר 3 מים העכער
 שםיק, םיז מערםםענס ארגײסען װעלכע םאכען, אנדערע

 װערען פרײזעז וועלכען לוים רעיט, גחגם זײער וועם
 זיבען םיט םעזאן דעם פאר װערען געהעכערט געםעטעלם,

 אי־ פראאעגם 10 מיט ױינםער־םעזאז׳ פאח און פראאעגט
 אוים• איז וחנלכער אגרימענם, אלםען םח רעיטם די בער

דעאעמבער. *טען31 דעם געגאנגעז
 אדבייםער די םאר שפירות די אויף חעכערוע די

 דעם םון ענםשיידונג אן דורך געוואונעז יוגיאן די האט
 קליװלאנד, אין טרייד קלאוק אין טשערמאן אימפארשעל

 פארשרים־ די םים איינקלאנג אין דובין. א. ל. ארםור דר.
 מענע־ קאםאװםקי׳ װ. האם אגרימעגט, אלםען פמ טעז

 נאםיס געגעבעז באארד חשאינם קלאוק דער םון דזשער
 ענדערונגען םארלאגגט יוניאן די אז אסאסיאיישאן, דער
 נים זיד האבעז אדדים בײדע ווען אגריםענם. דעם אין

 םאדע־ ױניאנס דער פון םראגע די איז אייניגען, געקענט
 בתים בעלי די םון געגענםאדערוגגען די און רומעז

 םשערמאן, אימפארשעל *ום עןעװארג איבערגעגעבען
 ארױסגעגע־ םאחזערעז, עפעגםליכע גאד האם װעלבעד

אנםשײדונג. די בען
 אום פאדערונגען םיר געשםעלם האט ױגיאן די

 די םון שכירות די אויף העכערונג א :אגריםעגם גײעם
 װאך־אר־ װאן; ארבײםם שטוגדיגע y2 82 א ארבײםער;

 ױםים געזעאליכע םאר געאאלט קריגען זאלען בײםער
 איבערגעםירםע םאר שםראםען טץ אפשאםען אץ טובים

 אנטזאגט םאדערונגען די האבעז בתים בעלי די ארבײם.
שכירוו^ די םין םארקלענערוגג א םארלאנגט און

 האם םשערמיז, אימפארשיל םאח פארהערען די בי
 אנגע־ ױניאז, דער םון פארטרעםער דער קאםאװםקי, װ.

 חעבערע *ו בארעכםיגם זײנעז ארבייטער די אז װיזען,
 קײז פאכעז גי,ם קענען זײ וױיל ערשטענס, שכירות,

 אוױי־ פארדינסםען; זייערע מים לעבען אנשםענדיגעז
 שםארק זײנען מיםלען לעבענס אויף קאםםען די אז םענס,

 קלאוק* די םץ שכירות די וױיל דריטענס, געשטיגען;
 דיח־ געװארעז געהעכערם זײנען יארק נױ אין מאכער

 מאגופאק־ קלױולאנדער די און אגרימענם לעאםען דעם
 מארקעט; איז םאחגיג םיל *ו דעריבער האבען םשורערס

 איז םרײד קלאוק אין סעזאנען די וױיל םערםענם, און
 פאר־ שםארק יארען לעאםע די דורך זײנעז קליװלאגד

 םון םארדיגםםען יערליכע די אז אזוי, געװארען קורזנם
 אנגא־ װאס געײארען. פארקלענערט דמעז ארבײםער די

 ױניאן די האם ארבײםםשםונדעז קותערע די לאנגם
 פראדואירם ווערט עם װאו יארק, גיי איז אז באװיזעז,

 מען האט קלײדער םרױען די םון פראמנט 80 איבער
 גאענטער דער פאו־ שםונדעז קיראערע די נאכגעגעבעז

*וקונפם.
 האט יתיאן די די װאם םאדעתגגען, םיר די פמ

 חעכערע פאר םאדעתגג די געװאוגען זי האט געשםעלם,
 װילענ־ ניט פאר שםראף פח אפשאפעז דאם און שכיחזו

 קורנערע פאר פארלאגג דער ארבײם. איבערפירען דיג
אז ערקלערם, טשערטאן איפפארשיל דער האט שטמדען

גערעכמיגקײט ►(--------------------------
 גלײכ־ קריגען עס דאדםען קליװלאנד אין קלאוקמאכער די

 װי אוױ גאר יארק. גױ אין קלאוקמאכער די מים צייםיג
 די אײנפירען ערשט וועלען קלאוקמאכער יארקער נױ די

 באנײ־ דער און 1939 ױני אין וואך ארבײםס קוחנערע
 דעמפבעד אין זיך ענדיגם קליװלאנד אין אגרימענט םער

 פאר־ װאד ארבײטס שטונדיגע 35 די פארבלייבם ,1938
קראםם. אין לויםיג

 דעד װאס ױניאן׳ דער םון םאדערונג אײנאיגע די
 פארלאנג דער איז אנטזאגם, האם םשערמאן אימסארשעל

 האס ער טובים. ױמים געזעאליכע פאר געצאלם םאר
 םארלאגג א זדיגענטליך איז םאדערונג די אז ערקלערט,

 איז, װעלכע שכירות, אויף העכערוגג וױיםער א םאר
 יירעקטע א ייײל בארעכטיגם ניט מייגוגג, זיין לויט

געגעבען. װערם שכירות די אויף העכערונג
 ארבײםער די םמ שכיױת די םון סראגע דער אין

 ארבײסען וועלכע קאטערם׳ אויםער פאכען אנדערע אין
 אח ױניאז דער צו איבערגעלאזען עם ער האם וואך, סון

 .באזונדער, םאל יעדעז אין אויפאונעמען אסאםיאיישאן דער
ארנײםער. באםרעםענדע די םון םארדינסטען די לויט

 דרעסמאנד די םיט אגרימענט דעם באנייען ביים
 פאל• די געקראגען ארבייםער די האבען םאקםשירערם

שכירות: אויף העבערונג גענדע
 װאן■ א דאלאר דרײ געקראגען האבען קאטערס די
 ארבײ־ די קריגען; זײ וואם וױיחשעס איצםיגע די איבער

 אפערײםארס, װי םרײד, אין פאכען אנדערע אלע םון םער
 קרי־ עקזעמיגערם, און דרייםערס םינישערם, פרעסערם,

 די יראאענט. זיבען מים שכירות די געהעכערט גען
 און וואך פון ארבײםען װאם די םיי קריגען העכערונג

 װעלען שטיק־ארבײטער די פאר שטיק־ארבײטער. די סײ
 וחגחנן זײ װי גאכדעם גארמעגטם, די פאר פרייזען די

■ראמנם. זיבען מיט ווערען געהעכערם געסעטעלט,

4 ןעברואר, 1938■

ם ענ ם רי ן אנ ר אי ע א פ אנ ר א ס־ ם מ ר  ד
ד ױי פ ם ײ נ א פ כ מ םי ד ענ פ ײ ד א  כ

ען ס ױנ עו נ
 און לאגגע נאד האט טאראנטא אין ײגיאז אונזער

 אגדײ אז אונםערגעשריבעז פארהאנדלונגען, געדולדיגע
 און שםאם םון מאנופעקםשורערס דרעס די םיט םענט

 ירעם םויזענד די םאר געװינםען באדײטענדע געקראגעז
 שע־ דרעס 60 די אין באשעםםיגט װערען וואס פאכער

שטאם. יעגער אין יער
 מענעזמשער לאנגער, ד״ םח םעלעגראמע א לויט

 is ױניאן םאכער דרעם און קלאוק טאראנםא דער פון
 אונ־ אגרימענט כײער דער איז דובינםקי, ירעזידענט

 ערשםען דעם יאר. גוױי םאר געווארעז טערגעשריבען
 דעם און שטוגדען 44 ארבײטס־וואך די בלייבם יאר

 40 אױף געקיראט ארבייטם^ים די ווערט יאר אװייםעז
 אלע אין ארבײםער די םון שכירות די װאך. א שםונדען

 די םון וױידזשעם די געװארען. געהעכערם איז פאכען
 א דאלאר דרײ איז צװײ מים געהעכערט איז קאםערס

 פון ארבײטען װעלכע םינישערם׳ און דרעיפערם ;װאד
 פאו־ ;מער װאך א דאלאר איץ געקראגעז האבען וואך,

 דורכשניט א געווארען באשטימט איז אפערעיםארס
 סענם זענציג םיס דאלאר אװאנאיג און אנט פיז וױיחש

 גזר די לױט קעגען אפערײטארם די םאל, אץ וואך. א
 דורכשניםם* דעם אויסארבײםען נים פרײזען סעטעלםע

 די אויף פרײז דער דארף סםײלם, געוויסע אויף וױידזש
 פרע־ די פאר װערען. געהעכערם דרעס באטרעםענדע

 םקע־ באשטיםםער א געװארעז אויסגעארבייט איז סערס
 מד װעם פרעםען פאר פרײזעז די וועלכען לןים דיול

 בלינחנײ טרעפען, דארפען או נים אום ווערען סעטעלט
 וױ םטײל דעם אױף פאראן אח עס ארבײם װיםיל הײד,

____ איאט. ביז געװען איז עס
 אונםערשרײבען ביים געװארען כאװארענם איז עס

 דד װעלעז יאר דעם םיז םשד אין אז אגרימענם, דעם
 װעל־ אסאםיאײשאן אן אין ארגאניזירען בתים בעלי די
 אגריפעגם דעם אפגוהיםעז פארפליכטעם זײן װעם כע

 םאשמערי אײגגעשםעלט אויך וחגרט עם קאלעקםױו.
םשזי* אוםפארםײאישעז אן םיט סכםוכים שליכםען או

•1V>

חע־ הױגען טאראנטא אץ קלאוקמאכער
 טערמץ מיטען אץ שכיחת אץ כערונג ’

אגרימענט. פון
םשוד״ איםפארשיל דעם פון אנטשיידוגג אן לױט

*P *ױן קלסוקטאנור אלע האבעז םרײד, קלאוק איז סאן

 שכיתת. די אויף חעכערונג א געקראגען קעגעחנ, ראנטא,
n העבעתע א געקראגעז חאבעז םריםערם אמ קאטערם 
 אנחגחנ אלע פון ארבײםער און וואד׳ 9 דאלאר אײן *ן

^ קלאוק אין פאמח רי  זײערע אױף פראאענם פינף ט
• פכימח

 מענע• לאנגעד, הײמאן םון םעלעגראמע א לױם
 *רע־ נו יוניאז קלאוקסאכער טאראנםאער דער פון חשזר
 א םים באנמם זיך ימיאן די האם דובינסקי, זיתגם
 דעכט דאס איר גים װעלכער אגרימענם׳ דעם אין פתקס

n ארבײ- די פמ שכיתת די אײף העבעתנג א פאדערען 
 שםיי• װעלען םיםלען לעבענס אויף פרײזעז די אױב םער,
 זײן װעט אגרימענם דער װאם יאר, צװײ די הרך גען
 געװא־ אונםערגעשריגעז איז אגרימענם דער קראםם. אין
 דעאעםבער אין ערשם זיד ענדיקם און יאר לעאטעס רען

 גע־ יתיאן די האם אוריק, וואכען אײניגע מיט .1938
 אויף פרײזען זײ װי אזוי אז בתים, בעלי די װיםען לןזם

 געשםיגען. שסארק יאר דעם דוי־ד זײגען מיםלען לעבענם
 די העכערונג. א או בארעכטיגט ארבײםער די דינען
 די און דעם געגעז געװען נאםירליך זײנען בתים בעלי

 אימפארשיל mx געװארעז איבערגעגעבען איז פראגע
 דער האם אונםעחוכונג, גרינדליכער א נאד םשערמאן.
 ןװגוגםטען אנטשײדונג יייז ארויסגעגעבעז ט1אי םשזרמאן

 דערמאנטע אױגען די געארדערם *ח יוניאז חװ־ פון
שכירוו^ די אויף הןנעח^

ס ד ם־נו ס און װי או ני ליי ע ס  לא־ טי
ס ל א ץ ה א א אנ ס ו שי ן ח ח  ע

ע ר ע ר זיי ע ר פי

 װהײם דעם םון םיםגלידער באאח־ עקזעקוטיװ די
 פדן 261 לאקאל מיםעלײניאום און 76 לאקאל גודס

 אוים־ וזאמענקתםם,x אינטימען אן בײ האבעז, שיקאגא,
 גלאז־ םעם פירער, די םאר אנערקענונג זײער מדדיקם

 מארים וױיס־פרעזידענם את פלאםקין אײברעהעם ןמאן,
ס. ^ נ

 האם ,76 לאקאל פון וױיס־פרעזידענט קאהן, מארעי
 וװטאמננקונםם איגםיםען דעם םץ וװועק דעם ערקלעהרם

 פח םעקרעםער גלאטשער, אםתר םארגעשםעלם מהא איז
 אנגעוױזעז רלדע שעחנע א איז האט װעלכע ,76 לאקאל

 אר• אלס געםאן איר םאד האט אינםערנעשאנעל װאסדי
 וױי־ נידעריגע םאר געשקלאםט האם וועלכע בײסערין,

 דער פמ םיטגליד א געװארעז איז זי אײדער חשעס,
 סים פלאםקיז ארגאנײזער םרעזענטירם האם און יינשז,

 פאר אגערקענונג ®מ אויםדתק אלס קעים װערטהםולע »
 גאר־ קאםאן פון יוניאנם די פון םירערשאםט שעהיגער זײן

םרײד. מענם
 גלאםמאן םעם פרעזזננםירט האם װילארד מײבעל

 ix אױםגעדריקט האט און קעים םום װערטםולעז א סים
 אנערקענונג טיםע די לאקאלען די םץ נאמעז אין »ים

 און איבערגעגעבענהײם זײן םאר םיטגלידער די
 א און פיער די דורך אינטערעםען זײערע » םײיזזײם

n הילב r פארםרעםער. און בעאםםער זײער איז ער װאס
 יגעזxהאר א אויםגעדריקם האם פלאסקין ברודער

װעל־ פחמענם, שעהגעם זײער םאר לאקאלען די w דאנק
 אײנע אז ערקלערם, האט את געגעבעז אים האבעז זײ מז
 געגעבען איז באנקעם דער װעלכע !יליב אורזאכעז די «ז

 דער אין אז דערװאוםם, זיך חאט םען ױאם איז, זמייאת
 אױס־ וװזאםענגעקומען דא זיד איז מען װעז ודים זזלגזר
 76 לאקאלם די פיז פארםרעםער n אנערקענונג ײיקען

rxam װערם ^61 *ז x ביאלים םרם. ױן מר. וױ יאר 
מז לאקא־ די אז באקאנט, מאכם ער אץ פארהײראם, י

 זײ באשלאםען האצעז טרײד גארמענם ז?אטא «יז יײ
*Jבאשםעמ־ פרעזענם, װערטהםולעז א טים סוו־פרײזזוז 

שרײב־סםענד, א און לאמפ א םשעו־, א דעסק, א ׳™•יז
מ ^  מיםגלײ די ®ון אנערקעגונג םיפער פמ יױסדײק י

ל«ז  אינדר גארמענם קאטאן דער פון לאקאלען אלע יי
ע  קאםפען, די איז סיטוױרקוגג און חילף זײן פאר ״יי

מיינעז  די ארגאגיזירען וװ געװאתמ אנגעפירם ײי
שיקאג^ אין םרײד פיז ירנײסער

מ געחאל־ דמען רעדעס באגוײםונם װארעםע קוד
עז ־״ ײיי  פיער פיר טעזידענפר שראגער, טילי «יז מ

ס  פין םשערטאן קױחאז, זמעםע ;76 לאקאל פיז ▼יי
םעקרעםאר לאפםים, ענא אוץ 261 לאקאל יזזילייניאוס

.261 לײקאיל ייז
_ an מן תאט גלאססאן מ  ייגםעדעסאנםעז אן מ

שיכמ דעד איבעד יימדבליק ח ®י«י די פון גע א י

n 1 האלב r,אים האם ביאליס וױיס־פרעזידענם זינם ײס 
 onxpnxn גודם װחײם ®ח nמעמןדזשע אלם באשטיםט

דאקאל.
.n’D גלאם־ האט געגלױבם, נים בײדע דאן האבען

n םיער םים אז געזאגם, מאן r ■װאס די, װעלען שפעםעו 
 םדײד, מענטnגא קאםאן דעם םץ שקלאםען געױען זיינעז

ע nyorx געאמײם האבען ׳די ל ^ ע  באדינ־ םיז
 ixn’raunx זיך וױיחשעס, נידעוײגםטע די nxt גונגעז,

n ®יז באםוײיעז און m .שקלאםעוײי
ח געזאגם, גלאסמאן האם ^xn>״ ח  װאס דעם, ם

^ איז אינדוסםוײע nrr םח םײל א בלויז אניזי  האגען אז־ג
»’n פילע סים אגײמענטס onyn^pxxvxD םאn •קיו״ 

xnyx ,שאפ״. קלאתד אח סעױידזשו העכעמ שםונדען
 די » דאנק האוזיגען א אוים חײקם גלאםמאן

 76 לאקאלען די וx אמ nםיםגלידע דnבאא עקזעקוטיװ
 או״ w ײד םליכםעטnםא און םתנה nyn nפא 261 און

 nyn ®ח אחטמיזיתנג nyn nx® ודיםעו• אויף בײםעז
nyxao גא קאטאןnשיקאגא. םון אינדוםםױע מענם

nyn טאאסטםײםטעn און מי• באגתסם ono. בטר 
 און עניװא^םעת חתונה nעםםעxװאנx ny>n או לים

 פארזאמעלםע. די ixn’oynnx או ביאלים׳ז nפא שםעלט
 םוײינדליכקײט, njn פון םnיהnגע געווען איז ביאלים

’o r אחיסגעװיזען האבען ױגיאנס די ix זײז אין אים 
 ומזאנ־ געװאחמ איז עם װען געלעגענהײט, nyn בײ םתי
^ האט און אם,1פאתדי ױמעז זײ וױ nx’ ציק ע ל ^  אז ע
 אגעד זײן אויםאודױקען אויף njnn^ אים פעהלעז עס

 געגעבעז דאן האט ביאליס פאתאמעלםע. די ix קענונג
 א און nx’c די nyx’X איבעמליק אויסםיד^ליכעז אז

 ארײנאובױינגען גענוםען האס עס װאס אײט, nx’ האלב
 ״-anx גאמזענם קאםאן nשיקאגא׳ טױזעזנד דתי אח־ם
n אינטעתעשאנעל. nyn אין טער j ם האט ל ^ז עו  וױ ד
 Bixenxa קאםאן םאד .לא nyn ®מ njra״rm די אזוי

?y’jxeox״ iym אnײנגxyױגyאין גזױואתװ ז nyn ד  א
^  םימר yליכpynש די Bny^nry< האם ny גאנימאי

s^axn ,^באדינגונג y^jm  nyBrx האבזװ זײ:nxy ̂
yקליכynש די ^  y ,חד שײחנרליד די שםונמן  ני

yi’n וױידזשy,סיידל די װאס םyםל דyגyז TyjnnxB 
nx—און דוײי ״ ny’c דxלאn װאך, א W W  iym די 

B.״־anx װאך א שטונחמ 80 אמ n»x 70 פאײינסנמנן
ny דyxnyװ הלםyגyז nyn אין םטוײיק nyn לא־, 

nyB״anx די םון קאסף oyn iyxynn מאד״,
.ynn'B nyn םים txsay'nyo oyn tyxynn אץ

 ביז b״x yny^ א py^ איז םםוײיק nyn נאד
yo? האם Tyo'uyi מן אניזי ת  ynynw פון nyo״anx n א
 n’D װי אזױ גיט גאך iy®«x זײ tyw הײנם .nyByש

 nyoxooynn סילק n אפילו זײן. זאל oy זyלyװ ^לנמנז
מז א ^ nna נים אײך נאד ה ,x n r t  oo’nny ז^  מ

iבײםnא ,n און nyo אץ nyn n’B זyבynשט ^ r  ny זײן 
yn’nyix.] זזןזזן נים װיל איך און oyn װ זײ םאגyלyז 

 nyo nxB lyyoyp אמ זyבynשם nyn װײל [,ynno’x זיץ
 איז באז־ינגוגג^ ynyoya און סyזשnװײ ynyoyna און

anrra o r ’ oxn און n  Buyna א Tyon’t^ n i’x אגiya 
nxc זײ anx״.njnj

o ^ ra הא האםxnזײ אגוײסם3 יג nyaynanxy פמ 
 אין און nyaax® אמ פרײ דיז םון iyoxJ אין לאקא^ן יי

 nxc און מתנח nyהנyש nyn nxo iyoxi oyiyru זײז
nyn םnײנnאתיסגדזיחװ אים איז װאס שאפט Tynrtyi 
 yאל אז האםנונג, איז װאונש א אײסגןװוײקם האם און

tyoxnx ,ynayt^a נחד זײ אגהאלטזמ אים, םיט 
ty>m זyלyװ ya^ni ,nyo״anx זײ nxc טיגקײימז a א 

ynyoya איז y n y a ^ y o ותנלם nxo אלanx y״nyo•

 פון קאונסיל דיםטריקט אינטערנעשאנעל
 דיער געזעצגעבער גיט אטלאנטא

מעדיצץ. אײגענע
nyn ון קאונםיל זײסטױקם® nytrx ד ת ד תז מ  אינ

 מאנאט oyn האס שיא.זשאח־דז אםלאנטא, אין לyנ
ynm  iyayw«x on’anx קאנגoynאון לײס n p ry o 

w «ף»מלם זיך iyaxn װאס חח, m אננעמצן oyn 
n םון ynp א ,ryryx שםונחןךלוין rn אײגyגyo ny■ 

rx n• א אין ^ תי ל א  ײiyo’:y>ix 3 האנצז זײ װאס ^ז
r״iyny םיםינג, א lynynxt ,קאמ זײ אז זײ oynםון לײם 

nyn אזלזוז סאוםה nxt אױך ױך Tyeyuy א 
 װאס געהאלם, nyn וױ ,oiyxxnx וװואנגיג םים האלםyג

lym p oy מ קאמ^סלײם רי® »lyniyiya jnyn, 
 nyn פון nyo״an« n אז ,iyaa6n«« זײ וױ פונקם
אמו ivvxi םאוםח םיגימום. tyyiynp x ה

y’x ^ iyn n ,זאנט m זױױ־אז n גyעny פון oyn
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ח שםונחנךלױן ײ  *n» פילע m ,on’oiyonnx האבצן גז
iyno ijw:yo o’ ן,yםיקל r אין האפמ nyn גאח־ iya*n 

םיג ניט ײמן oyn אוליפ סאום, nyn אין טי  קליםאם װאו
ם oy און ל ^ nya’n rr פשוםזנ גזדחנן uymnxB־ny״ 

anx ,n iyay: w״nyo פון nyn סאוםה nyo זוונ־ זײ װי 
o r ’ .r’n’ao nya זיי nya’nyn rycnxn ,iya’np זײ fyrya 

 זyיגaלyז חנם אויך אלײן זיד אויף אנווענדען nyayג
■rx rn, זײ װײל ' ^n rt iyj אין אויך Tyonxn oyn 

^r קײן נים nnxn iyo װאו קליםאם p  yo’n r i־ny, בא־ 
 וואקסןמ און jyonxa א סאכען נאך iyp iyo און הימוגג,

אוחגתדים^ אין a״xj’na לyיסa א
ױ קאנגחנס־ און onxoxjyo py.noixo yלפיגyז ,

o—ליים ;r זײ ynזאלnיy—הא^לזנז njm פאטמא־ נים 
 וױ פאלױנונג yra^yr 'n yyoyj זײ ווזגן ,nyox’x םיש

nyayaxyrya ,n, ודאס iyrn ם ל י ^ iyi־y n r| םון n, 
pynnxa ,סםײםס xn 10,000 ,n^oyaא לאר oxn .n r 

 nyn אויף לאסם yonna m א פאו־אוחאפזמ ’X שימם
n^xnynyo פון ם^זשווײ yn nynayr’io ynyrw״ ^

ס ר מ םינ ע סז אן ע אל ױני ה א ם 82 ל  ני
ען פ ענ עז ר ו פ ר ג ע ר זיי ע ש דז ע מנ  מ

ם און מ ם ס םי א

l3 oyn־n r a r  |yo זײ האס onyayoyrpy ױנקמ 
 םי־ nyaoyo םyסײנyאלג אז זyהאלסyאפג ,82 לאקאל

p לםnםשא לאקאל, ®ון nyזשnyנyם nyn וואו טיגג, y a* 
nyn ty האט שםײן, a ^  oa’nxa ty a ^ y ' x lyayayax 

pa’oyo®לאקאל. ®ח ״
ynya^זײן אין האס נשםי oanxa ,אז אנג^וימת 

nyn p po אויסג^זײנליד nyVy’noona’x nynj^o 
 jynyoynrmo ’x iyaa^a דאך לאקאל oyn איז לאג^
xx nה ל^ לי םג  ממ־ינגונ־ oo«anx זײ ;ynyoyanxo םי

lya םיםגלי זײ ®וןnyn די אין ס^פלוס א האבעז נאך אח 
 גתיסזמ א אז םײנוסנ, זײ אויס op'nn ny פיגאנסען.

תי וײ nxo קחנדים פח םײל מ  לאקאל, ®ון ונג?מ3חג
yayaya nnxn? וחןתגן nxn’rx  nynna ^שזד גאגלזנ  ח

 באאח־, חשאינט קלאוק nyn פמ nysnnyayo אלnyנ
nxo ז זײןyלטyנy’xxnyoxnp ny און oynyorx iyo’’na, 

ny o r’ האס iyo’aya אין onya’oyrpy ,n ג אוןyה^לפyן 
TJrtPpa^ayo. אלזג םים זײ

nyn גוט אײגשםיםינג איז סאױפם nya״npiya iyo 
 aauypnyax אן lyauyux tyaxn nyn^ao'o ,n און רען
ynזאלעיy ם גוסyנyחשny, םשאnלynya o,און נשםײן 

oix אסיסמנם nyo«na nynna ,njwnyayo, פאו־ nyp 
nyo’a און anx nm oya״px® o סאו־ און לאקאל n 

nyn^ao’o זײ אח on’oayryno םים nyn jruoo yro 
 nyn און oyo nyaזיל x lyaxnpya האם nyזשnyנyמ

•iyo םאונםען yarftxa x ,nyannyayo אסיסטענם

רעזאלוציע. אנערקענונגם
 אין פלאץ לyשטיק א n’o o'a און מם אזוי זײט

oppanjaynya. nyn״ jo j  nynna ryonaxa ix םמ־ 
תג דין ’X 22 לאקאל סיץ םון nyoynpyo קאף׳ ל ײ חו ^ 

xo^aoyox nxc,] רן ^nxa ח  lxppyox nyn .אתױ® 
w*»® לyיסaא זיד האט aro’naxa מיין פאםש אץ n x 

payn ,nyn ,oa’o ה שפעט. ניט נאך איז oy אז אי
inyt n'o װי nyn זײ םון סאװאוסטזײן nyaxpnyox 

anx״nyo מאםעז ”ony חײיסם. אץ וײיף oy מאניסעס־ 
on’o אין זיך nya’oayo nyn א ײ א י  naax nm^ םיט ס
דעספאםיזם. t^y'nooyna’x אויפן

x p״o איז O’a וױ װײם, אזוי 'ynoona'X nyny, 
’nyny שאפ אפצן oyn .aawoyo זײן Iran  nyoaix 

קאגםושל.
 n פון o"pnxoo ייז ײא?ס oyn םים לyאלn■א

 oyn קלאם׳ nyo״anx םון ארגאנמאציעס עקאגאמישע
p מוחנן  iyopxn פאליםישזנ r x r ’axanx ון® nyo^anx 
פאו־םי. nxa^ nyaxppyox p — קלאס

 ,1X0לי30¥0א nyraix קאף,1םי nynna ,n’X און
anx ynytaw r® nyapi apayp״ayontya ,t t p  nyo* 

»anj’o r »מ האםם  ooxnayny nyan oyn ,anyo 
onxo״lyoynyoa’x p  iya’o ח® r*  nyopanx p סלפ 

.nyana ynayay^'oprpo
ona ira, םים n
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ט י י »26 ז גערעכטיגקײט &)

^H פראנט דרעםמאכער אויפץ ^נ;9.ם, - r=׳־
ײו! אין זיך הערט ז ר  ריכםיגער ס

 דרעס די אין זיך הערם וואס געזאגם,
אר־ םים עס האלט װאו ? שעפער

םארדינסםען? םים בײט,
 ארױסגעלאזען זיך האבען מיר

 גרויסע 4 די איבער שפאציר א אויף
 באארד חשאינם אונזער פון םלארס

 םים־ אונזערע םים געשפרעד א באפען צו אום געבײדע״
 א זײן מיינונג זייער באדארף אלעםען, נאך גלידער.

 שרײ־ די םון םיינוגגען די וױ אוגז, םאר װיכםיגער םן־
 םרײד־ די סון ,זאגעכצען״ די און צײטוגגען די אין בער

 לאץ גיים ברודער א אן םאקע םיר באםען ןנקםםערםען.
 און — ישראל בני אחינו אן םאר זיך פאסס עם וױ —

ם: ®רעגען  איר ברודער? עםעס, זיך הערם װאס אי
 ער עגםםערט — נו, ארבײםען?״ צו אן עפעס פאנגט
 ״אבער אנםאנגען״. באלד הםתם סן װעם מען — וותז,
 װאן הײנטיגע איר האט םעג װיםיל איצם, זין םום וזאס

קאר־ געמאכט ״נו, אונםער. םיר כאפען — ? געמאבם
 ראז־ ווײםערדיגען אוגזער םון םעג״ האלב א און 3 גע

 באםרעםענדער דער אז אױםגעםונען םיר האבען גאװאר
 האט *ון שאם .אםיליאײםעד״ אן אין ארבײם ברודער

םלעק. םון צײם גאנצער דער דורך ביםלאך צו מארבײט
געםרא־ האכען מיר וחנלכען םיםגליד *וזײםער א

אנ־ גאנץ א געהאם שויז האט שםאק, םען3 אױם׳ן «ען
 אוים־ זיך האם שאפ ״מײז :דערצעהלעז צו םעשד, חנר

 אנגע־ זי האם — סעפםעמבער״ פאנאם ענדע געגעבען
 א םארדינם ניט וױ כםעם האב איד r״« — פאנגען״

 קענט איר װאם םאקע זעם אדרבע, דאן. זײט §עױ
 ליבע מײן ״דאם, ארויף״. ערגעץ מיד שיקם און סאן

 — געענםםערם געלאםען מיר האבען — שװעסםער״ ^
M •און אבער״.״ מאםענם, אוים׳ן םעגלאך נים לײדער .איו 
W םארצוזעצען, מעגלאכקײם די געהאט האבען םיר אײדעו־ 
 דעם םארענדיגם ארן האנם מיט׳ן געםאן פאך א זי מאם ך

 געהם אײך דען, ״װאם װערםער די םים ,אינםערדײו״
?״ נים צי ארבײם, מען צי אן, עפעם דען

״אלד־ אן געװען * איז סוביעקם דריםער אונזער
 זיך װעם םרײד אונזער אז וױיסם וועלכער סייםער*,

 םלעק און ״ביזי םון גאםרײען נים מאל קײן הסתם טן
 אנ־ איז םאן קען פען װאם בעםםע דאס און סיזאגס״
 אוים־ און שעפער די אין באדיעוגגעז יוניאז די חאלםעז
 ארבײםען צו אן סאנגט מען װען אז דעם אויף פאסען
 םקחים. באשטיםםע די באצאלען הבתים בעל די זאלען

,th בםעט ײד ער האט — אן״ וױיניגער זיך פרעגט 
 אז אכםוגג בעםער גיט .איז — אונז אײף געבײזערם וױ

 זאל מען פרייזען, םעםלעז בײם פארזיכטיג זיין זאל סען
 די וױ דעם נאך ארבײט עקםםרא קיין צולייגען נים

 וױ ארבײטלז זאל מען און א»נאפעםעלט װעחנן •ףײדלז
ם און םענשעז  װעז נשמה, די זיך פון ארױסיאגען ני

ארבייטען״. גו אן פאנגט &ען
 עם — את ,אינםעתױו״ אתזער םון הכל םך דער

 אלע זײנעז עס רעדט. מען וועםען םיט זיך װענדעם
שע־ זיין, פאל אלע םשםעות װעלעז, עם און געווען אל8

 און *ײט״ םלעק איז ביםלאך צו ארביים מען װאי פער
 באזונדערע םון איבערםלום דעם ונוליג קיטױיטײגל

ס״ ם  װאו שעפער זײן פאל אלע װעלען טרײד אין .יוני
y t| םיזאן. סאמעז איז אסילו זיך פלאגט

 לעגטע די שווערע• א לאגע זײ איז אלגענויק אין
 פארדיגסםעז די שלעכםע. געװען זיינען סץזאגס פאר

 איז לעבענם־םיםעל דער הוצאודג די אויןי נים קלעקען
 אודאי איאט דארום םחען םיםגלידער אוגזערע םײער.

 זאלען באדינגמגען יתיאן אז געבעז אכפונג ארדאי פץ
װאן־. דעד אויף זײן סוז םען װערען. אפגעהיט שסרענג

ר « ע מ D קו jnor זיםערםאן בר. כדם 
און רענק די צוױשען באזדך אונזער פארענדיגם

ר, מ י  םינום פאר א םאר ארײגגעכאפם זיך מיר האבען ו
V ארײגגע־ זאגען םיר אםיס■ אין דסערסאנען גרודער 

a^p ,באלא־ מאל אלע איז אפיס זײן ודאס דערפאר 
 אז םאד או יחידים. און קאסיטעטען שא■ *ץ מדם

u .•ײממעם״ r n s ואוקומען. אוםםעגליד «שוט איז*
ען, םיר תאמז .סאשא״, מנג מ  נאר האב .איך אג

cfa ראכפססערד די סיט אינמדזװיז אן אח^דיגטפ, 
פ ג א סינןן נ סג ס ױ  םדײד״. וױן זיך הערם oy װאס פ

\ npi j p p סונעף, איר האס ױסג אומ האט פ

 גע־ מיר האבען .אויסגעפונען״, געטאן. םרעג א גלייך
 מען אבער פאסקודנע, איז ״דערוױילע אז ענםםערם,

 ״נו, לעבעז״. םון סמנים אן יע זיך םאנגען עם אז זאגם
 זייז מים געענטפערט זימערמאן ברודער אונז האם —

 פארשפא־ געקענט אײך האב ״איך שמײכעל, געוױיגליכען
 םיר האבען םארפאלען״, מילא, ״נו, םירחה״. די רען
 וױרקליד איז וואס ״אבער בקיצור, מאכען געזוכט עם

פארגעזעגם. םיר האבען ? עס״ האלט וואו מײנונג״ אייער
אנגעםאנגען, זימערמאן ברודער האם ד״אלם״, ״עם

 צוליב ארבײםען. צו אנפאגגען באלד זאל עולם דער ״אז
 וועלכע לאנד, םון לאגע עקאגאםישער געדריקטער דער

 דער וואס קאנםערענצען אלע אויף קוקענדיג ניט אן, האלט
 טראסט־מאגנאםען גרויםע די מים אפ האלט פרעזידענט

 נים גליקען גרויסע קייז מעז קען צוזאגעכצען, זייערע און
 הא־ וואכען עטלאכע לעצםע די פארקערט, ערווארםען.

 םון ארמיי דער אין פארגרעםערומ א בייגעוואוינט בען
 אין ארבײטען צו אנצופאנגעז ערשטע די ארבײםסלאזע.

^ אונזער  פרא• דיער שעםער. ליין בעסערע די דינען ט
 װעל־ םענשען, קלאס יענעם צו םארקויםם ווערם דוקם

 איצםיגען דעם םון געטראפען שםארק אזוי ניט זייגעז כע
 לײ־ מוזען דערוױיל וועלען ליינם ביליגערע די קריזיס.

 אנפאנ־ באלד װעלען די אויך אז אבער, האף, איד יעז•
אפערירען. צו גען

 דרעס־ די אז נויטיג, אומבאדינגט אבער איז ״עם
 אי* אומשטענדען זייגען דאס אז פארשםיין זאלעז מאכער

קאנטראל. קיין האט ארגאניזאציע די װעלכע בער
שא־ קען אנדערע קײן נים און ױניאן אומעד ניט

 מיר וואם און טאן יא אבער קענען מיר וואס ארבייט. םען
 די אין באדיגגונגען אונזערע אז אויםפאםען איז םוען,

 צייט דער םאר װערען. אפגעהיט שטרענג זאלען שעפער
 זיםער־ ברודער האם — ארבייטען דרעםמאכער די װאם
 — טאן ערנםטערען םיל א םיט שוין םארגעזעצם מאן

 אגרימענםם. אונזןרע לױט באצאלם באקומעז זײ םתען
 בא־ די םון האר אײז אויף אפםרעםען נים טארעז זײ

 םשך אין אויסגעקעמםט האבען םיר ױעלכע דיגגונגען
 עלע־ גאנץ זײנעז דאם קאםםען. שווערע יארען פילע םון

 צײט םץ נויםיג אבער איז עם אמת׳ן. מענטארע
 דעם. װעגען םיטגלידער אונזערע דערמאנען צו ציים צו

 די אין באדימונגען ױגיאן די אויף אױםפאסען דאס
 מיטגלי־ די פון העגם די אין אלץ נאך ליגם שעפער

 םארלאזען. מאל אלע ײן■ האבעז מיר װעמעז אויף דער,
 באציאוגג די אנהאלםעז װעלען םיטגלידער די זמן בל
 געהערשט אונז ביי האם וועלכער ארגאגיזאציע, דער צו

האבען. צו מורא װאם גארנים מיר האבען איצם. ביז
 איבערגע־ רײען, אײגענע אונזערע אין אײניגקיים

 די םון אינםערעםען די םון װאױאייז דעם צו בענהײם
 ארגא־ דער אין אנגעשםעלטעז יעדעז מצד םיטגלידער

 פאראנט־ דער צוױשען פארשםענדעניש א און ניזאציע
 הא־ םײל, און רענק דער אוץ םירערשאםם װארםליכער

 דער װערען זאל ױגיאז אונזער אז געםאכם מעגלאד בעז
 פאר־ ער װעט אזא און איז ער מאס בנץ שעהנער

בלײבעז״.
 װעגען זיםערמאן ברודער טאז פרעגם א געוואלט

 דיס* די װעגען םײנונג זײן מיםינגעז, לעצםע אונזערע
 פאר א נאך אח םארגעקומעז, דארם זײנען וועלכע קוסיעם

 איז םיר אםים זײן לעבען געשפאר דער אגער סראגעז,
ם צו געװארען  םריצײםיג איז אינםערװיו דער און גחי

געװארען. אונטערבראכען
געכים אאל^טישען אויפ׳ן

 געשםאגען שױן זײנען אפים אײגענעם אונזער איז
 אגעגטעז, ביזנעם אמ םיםגלידער אקנױװע צאל היבשע א

 ״העלא, אינםערווױען. צו געזוכם .אוגז״ האבען וועלכע
 אויםגע־ היםעלפארב בתדער האט אםעםבליסאן״, םר.

 אנדערע די האנם. די געדריקט חגריש דערגײ און שריעז
n ro r אםעםבלי־ םשין מים׳ן באנוגענט נים זיך האבעז 

 פאד־ םקארבאװע די צוגעלײגם נאך האבעז און פאן
דיססדיקם״. טען5 פון חשענםלמזנז .האגארײבל קלאדקע

 קײן נים דאד העלםען גלוו^ אק איז מען אז מילז^
 גע־ םען האס קיבעצען. לאזען זיך סוז םען און טעגות

מ די צוםרידענשםעלצז מחם םלי  האט אגב, םעגשען. ע
ײ עזז ש ײי צ ד  אגעגט, ביזנעם אונזער געפונען אױד זי

 אלעםעז אױםער איז װעלכער פארגאלים, נייטען ברודער
װעלמז דיסטריקם דעם ®יז בירגער א אײד אנדערש

 די םים ״םילא, אסעמבלי. דער אין פארטרעטען פיר
 אוגז ער האט — װילם״ איר וואם טאן איר קענט חברה

 ניט איר קענט מיר ״אבער — געמאכט אויםמערקזאם
 קאגדי־ אייער םאר האב איך האנם, מים׳ן אוועקמאכען

 זיך בײ מיר האבען געארבײט״. אי געשםימם אי דאםור
 םובה גוואלדיגע קײן אבער עם, איז אמת געטראכם,

 עם קען װער אבער געטאן. נים איד דער אונז דאך האם
? עס ארויםזאגען און מוט פיל אזוי האבעז

דער• און ציים ביסעל א גענומען טאקע מיר האבען
 אן דין צו אזוינס איז דאם וואס םריינד אונזערע ציילם

 םארשםזד א איז מען װען גאך בםרט און אםעמבלימען
 פארטיי. ארבײטער פראגרעםיװער נײער א םון הער

 םוץ לעזער די םאר קורצען אין איבערגעבען דא לאמיר
 אינ־ אוגזער פון תמצית דעם .גערעכטיגקײט״ אונזער

 איז חברים און םריינד גרופע קליעער דער מיט טעחוױ
אסים. אונזער

 דער אין דעלעגאציע ארבײטער אפיציעלע די
 אםיציזר זאגען םיר פערזאן. 5 םץ באשםעהם אסעםבלי

 װע־ שםיף־ברידער 7 נאך האבען מיר וואם דערפאר לע
 רעסובלײ אדער דעמאקראטען אדער דינען םאםעס םעס

 קאנםראלירם װעלכע פארםײ רעפובליקאנער די קאגער.
 שםי־ 150 די םון 84 האם זי וואם דערמיט אםעמבלי די

 דעסא־ די שםימען. 5 אונזערע אין ניט דך גויםיגם םען,
 שםי־ 61 אינגאנצען צעהלט ײעלכע פארםיי, קראםישע

 אונזערע םים אםילו װערען געהאלםעז ניט קען מעז,
 בײדן םצד אוגז צו באציאונג די איז דאך שטימען. 5

פשום.... איז עם אז םריינדליך, םארדאמם אזוי «רטייען
 םען װען נאך, בםרם עם, זיך ערקלערט וואם מים

 םקאנ־ זײער םים האנדלונג איצםיגע זייער םארגלייכט
 אםעמבלילײם סאציאליסםישע די צו באציאוע דאליעזער

 ער־ צווײםאכער. א אמ ענטםער דער ?1920 אין
 וועל־ מעגשעז געביטעז. צײטעז די זיד האבען שםעגם,

 םאר באםראכם ציים יענער םון ראדיקאלען די האבען כע
 װעלט־ צום שםעלונג זײער דאנק א לאנד, סרן שונאים

 די געיועז זיינעז עם גערעכם װי איין אצינד זעהען קריג,
 יענער פון עלעםענםען םראגרעסיװע און סאציאליםטען

 םיס םיל אזוי נים זיד מעז רעכענט צווײטענס, ציים.
 םויזענד 600 די מים װי שםימען, 12 אדער 5 אונזערע
 לעצ־ אין געצויגען האם פארטיי אונזער װעלכע שםיםען

 אמעדי־ די אז צוױיםעל אן איז עס קאמםײן. וואהל םען
 אװ ״באלאנם דעם איצם סארמאגט פארטי לײגאר קעז

 גרױפ אונז םאר מען האט דעריבער און פארער״
^ דרך א

קאס־ װאהל וױכטיגען א זעהר ערב שםעהען מיר
 םטײס גאווערנאר, א עתוײלט װערם יאר הײנטיגם פײן.

 מיםגלידעד. קאנגרעם ארן ליים אסעמבלי סענאםאד־ען,
 באװי־ פארםײ אונזער האם גופא שםאט אין דא אםת,

 אן קאנדידאנמז אייגענע אירע עײוײלען קעז זי אז זען
 בירגערליכע וועלכע אירגענד םון אונערשטיצוגג דער

 װעס םעםים םארשםענדליכע גאנץ צוליב פארםײען.
מן צו דארם און דא אײםקוםען אבער גאד אוגז טי  די ש

 דעם אויף אט פארטײען. אנדערע די םון קאנדידאםען
מד אםעמבלי. אין םרײנד״ ״אוגזערע זיך קוואפעז  דערי

 שםעהי םרימדליכקײס די אויך אבער םרײבדליכקײט. אזא
םען א אוגטער םחאגע־צײכעז. גתי

 איצםימר דער םץ װאכעז דרײ ערשםע די אין שױן
 צווי* בילם. 20 איבער פארגעשלאגען םיר האבען זיצונג

 פארשלעג^ װיכםיגע זעהר עםלאכע דא זײנען זײ שעז
 אוםמעג״ םאכען װעט װעלכער ביל א דא איז עם למשל,

 *ו דיסםריקטעז ארימע די אין לענדלארדם די פאר לאך
 שפיאנסם־ םארװערם ביל א נאך חמם. זײערע העכערעז

 קמ־ םארװעחמ זאל םען אז דעם םאר ײנקמס, אויף װא
ו זאל םען מילה ביליגערע פאר ארבײםען, צו דער י ג  מ
 אױס־ באלד טאקע םיר װעלעז װ., א א. פיקעםעז םרײ

 װעל׳ײ זיינען. ,םרײנד״ אונזערע סרײבדלאך וױ געפינען
מז זײ טי  םיי װעלעז דאם םארשלעגע? אונזערע ש

מ אין אױסגעפינען םלי ארום. װאכעז ע
 די פח שםיםע די חערען זיד לאזם אבער דעתוײל

ז ארבײםער י  סםייי פיז הויו געזעצגעבעגדעז העכםםען י
 מאם פולען איר באקוםען ערשם װעט שםיםע די און

 און פארהאנדלען אנפאנגען װעם םען װען געוויכם,
בילס. אוגזערע איבער םען

 ל אלס באםדאכם גים םיר ײערען ״הוױ״ ייז
וזילי דיסםריקםעז, עםלאמ די בלויז םיז פארשםעהער
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דך פאדשארפט מאנטרעאל אין קאמף אינדזשאנקשאץ
באריכם, דאזיגען דעם שרײב איך ען

 םים םארםיג ניט גאך מיר דמען
 די וואס קאמף, אינדזשאנקשאן דעם

גע־ פארפירט האט דרעס״ ״אידיעל
 דער פארקערם, ױניאן. אונזער געז

םארשארםם. מער נאך זיך האט קאמף
 דער פארגעזעצם אלץ נאך װערם עם

 בא־ מיין אין געשריבען האב איך װעלכען פון פארהער,
 ניײ און קריסטמעם די צוליב חודש. פאריגעז פון ױכט
 אן געװעז איז םיבות, אנדערע צוליב און ױם־טובים יאר

וואכען. אײניגע אויף םארהער דעם אין איבערריים
גע־ איז באריכם, דעם אט שרייב איך װען הײנם,

 ער־ איז עס פארהער. דעם אין טאג װיכטיגער א װען
 צוױי די םץ איינער לופאוויםש, מארים עדות אלם שינען

 םירמע. דרעם״ ״איידיעל דער םון אײגענטימער ברידער
 ״םםאר״• דער אנקלאגע דער פאר זײן עם דארף ער

 גע־ ברענגען מיר וועלען םעג קומענדע די אין עדות.
 זאגם ער וואס אלץ אז איבערצייגען, צו באוױיזע טג
 אויגען די אין ױניאן אונזער דיסקרעדיטירען צו כדי
אמת. ניט איז געריכם, פח

 פאראינטע־ אלץ נאד איז אוים, זעהם אגקלאגע, די
 ראסעך שעדליכער דער מיט זיך באגוצען צו רעסירט

 צד. אונזער געגען פאראורטייל שאםען צו כדי אישױ
 אנגע־ װערם מעסאדע אזא װאס באדױערען, צום איז עס

 דאכט שטאמם, ױעלכער לאיער, אידישען א סדן זועגדעם
 באלע־ אידישע םאר אויםםרעםענדיג גאליציע, םון פיר,

 װען היינט, אויך רומעניע. םון קומען װעלכע באםים,
 םאר־ אזא פארגעקומעז איז שורות, די אט שרייב איך

 געװען איז לוםאװיםש מר װען אינצידענם. דריםלאכער
 וױינפילד ד- לאיער זיין אים האט באקם״ אין,װיטנעס

 פרא־ דער געװען איז גרוים ״װי :פראגע די בעשםעלם
 אין ארבײטערינם קאנאדיש־םראנצויזישע די פון צענם
 ?״ געווארען גערופען איז סםרייק דער בעת שאם אײער

 איז ם., ק. םיטש, לואים לאיערם, אונזערע פון אײנער
 סרא* אזא למאי פראםעםם א מים אויםגעשפרונגען באלד

 אריינצױ נויטיג איז װאס ״צוליב געשםעלם. װערם גע
 דעם אין אישױ נאציאנאלע און רעליגיעזע די שלעפען
 מיר׳האבעז — געפרעגם. ער האט — ? םםרײק דאזיגען

 געזאגם ער האם — פראװינץ, איז אונז בײ צרות גענוג
 װעלכע אישוס, ראסען און רעליגיעזע די אט איבער —

 סארטען אזעלכע אין אומנויטיג אריינגעשלעפט װערען
 צד אונזער םארטרעט פיטש מר. אגגעלעגענהײםען״

 נער־ פ. און ספעקםאר דזש. לאיערס די מים צוזאמען
א. ל. מ. ם., ק. קאװיםש,

 די אז מײנען, םירמע דער פאר לאיערם די יא, .
 דעם צוליב װעלען די אז העלםען, זיי קען אישױ ראסען

 םײנונג. עםענםליכער דער םון אויגעז די אין חן געװינען
 די םעות. גרויסען א מאכען ױי אז אבער, שײנט מיר

 רעאקציאנער־ אזוי ניט איצם איז מײגונג עפענםליכע
 םאר׳ן געזאגם האם לופאװיטש מר. מײנען. זײ װי שװארץ

זיך געװאלט גים האבען ארבײמעריגם זײנע אז געריכם,

 גע־ קאלעגען ארגזערע סײ ערוױילט. אונז האבען כע
 אלע םון עלעמענטען פראגרעםױוע די סײ און זעצגעבער
 םארשטעהער אלס אוגז באטראכטען שטאט פון געגענטען

 יױ גרױסע, ױניאנם פארטיי. מעכםיגער גרויםער א פון
 «םי דער םון קערפערשאםטען צענראלע קליינע, ניאנס

 װינ* יעדען םון יחידים ל.״, אװ ם. ״א. דער און א״ אי
 צו זיך װענדען אלע — שטאם, גרויסער דער פון קעל
םאדע־ מים אויד און ראם מים פארשלעגע, מים אונז

ײנגען•
 גאנץ איז גרינגער, קיק נים איז ״דזשאב״ דער אז

 אוים־ אלײן מען באדארף ערשטענס, פארשטעגדלאך.
 בא־ גום זיין מוז מען און געזעץ־םראיעקםען די ארבייםעז
 מען דאגעגען. אח דאםיר ארגומענטען אלע מים האװענט

 םאר* אײגענע אמזערע פארםײדיגען צו גרייט דץ דארף
 פמ םארשלעגע די באקעמפעז גלייכצײםיג און שלאגען

 םיר װעלכע •ארטײען״ אנדערע די םון אסעמבלי־לײם די
 םיטינג קײן נים איז דאם שעדלאך־. סאר באסראבםען

 קוםט — װאן•. דער אויף זײז מען םוז דא .22 לאקאל *ז
ה ענערגיש גאנץ טאקע »ח ארבײטעז צו אויס  םיר אוי
אוםשטמדען. די ארנטער כעסםע דאם סיעז

 םיר וזעלעז .גזנרעגטיגקײם״ נוםער קומענדען איז
 איצםיגער דער אין אױםזיכםעז אונזערע באםראכםען

אסעפבלי. דעד פון סעסיע

שעהן בערנארד פון
.1ױניא װ. ג. ל. א. ארגאניקער גענעראל

 װעלען מיר ױניאן. אינטערניישאנאל דער אן אגשליסען
 סטרייקע־ די עדות אלם רוםען םעג קומענדיגע די אין

 װע־ װעלכע ארבײםערינס, קאנאדיש־םראנצויזישע רינם,
 זײער םים האבען די אז געריכם, דעם דערצײלען לען

 אז און ױניאן אונזער אן אנגעשלאםען זיך וױלען גוםען
 אונזער פון מיטגלידער זייז צו גליקלאד זיד םילעז זיי
י. װ. ג. ל. א.

 געװאלם םירמע די האט צוריק װאכען פאר א מיט
 אפצושםעלען כדי טריק לעגאלען א אונז געגען אנװענדען

 ניײ םאר װאם טאג דעם אין האם זי םיקעםען. אונזער
 דעפארםמענם םאלים םון ארדער אן ארויםגעקראגען יאר

 גע־ געטאן איז דאס פיקעטס. אוגזערע אפשטעלען צו
 זײנען טאג דעם אין אז אויםרעכענװונג, ׳דער מיט װארען

 דיערע אין ניטא לאיערס די םײ און ריכטער די סײ
 אוים־ ניי־יאר, נאד פראגע, די האבעז מיר װען אסיםעם.

 אנטשײ־ סותועיער ריכםער האם געריכם, איז געהויבעז
 פארבאםען ניט קאן דעפארםמענם םאלים דער אז דעט,
 ארויסגעגעבעז ניט נאך האט ער זמן כל פיקעטעז דאס
אינחשאנשקאן. וי*גען םארהער דעם אין אנטשיידונג זײן

 .איידיעל דער געגען סמרייק אונזער אן גײם אזוי
 ענטר מים פול זײנען סטרייקער די גוט. גאנץ דרעס״
 האבען מיר סטרייק. םץ םעג ערשטע די אין װי זיאזם

 באגײם־ די ביי און בענעםים סטרייק דעם געהעכערט זײ
 טאג יעדען אפ האלםעז מיר װאס מיטינגען טערטע
 ביז קעמםען צו אנטשלאםענהײט זייער ארויס די װייזען

סוף. זיגרייכען א

סינדיקאםען. קאטוילישע די פון איינטריגעם
 םינ־ קאםױלישע די האבען װאד לעצםער דער אין
 גע־ אינטריגעם םיט הערען געלאזט ױידער זיד דיקאטעז

 שרע־ מיר נאםירלאך, װעלכע, םאר ױניאן, אונזער גען
וױיניג. זייער זיך קען

גע־ איז אינםריגעם דאזיגע די םון רעזולםאט דער
 האנ. מיניסטער, ארבײטם פראװינציעלער דער װאם װען,

 די אויף אםאקע אן מים ארױםגעקומען איז םראמבלי,
 םיםטעם. שאפ״ ״קלאוזד דעם אן װענדען װעלכע ױניאנס,

 הא־ מיר אינצידעגט. קלײגעם א צוליב עם איז געשען
 דים- געדארםם שעםער אוגזערע םון איינעם אין בען

 געװאלט גים האט װעלכע ארבייטעריז, אן ציפלינירעז
 ארביי־ די ױגיאן. דער םון רעגולאציעם די נאכקומעז

 און םינדיקאםן קאםוילישע די צו אװעק האבן זאל טערין
אונז. אויף געקלאגט דארטעז זיד

 דעם אויף מיניססער ארבײםם דעם םון אטאקע די
 גליק־ ערנםם• נים מיר נעמען םריגציפ שאפ״ ״קלאוזד

 צװינגם וואם געזעץ, אזא לאנד אין ניטא איז ליכערוױהע
 הא־ מיד םקעבם. מים צחאמעז ארבײטען צו ארבײםער

 אנםהאלט וואם באלעבאםים, די מיט קאגטראקם א בען
 קאנ־ דאזיגעל דעם און שאפ״ ״קלאוזד פון פוגקם דעם

 דער וואם םאג דעם אין אפהיטען. מיר װעלעז םראקם
 אםאקע דערמאנטע אױבען די געמאכם האט מיניםטער

 םוז מיםינג מאנאםליכען דעם אפגעהאלטעז מיר האבעז
 האל אוידיםאריום דער .262 לאקאל דרעםמײקער דעם
 איז 1800 צוױשעז עולם אן מים געפאקם געווען איז

 מאנאםליבער רעגעלער א אוים זעהם אזוי יא, .2000
 םיט־ אונזערע .262 לאקאל דרעסמייקער םון מיטינג
 פיז װיגקעלאד אלע אנגעפאקט האבען װעלבע גלידער

 װעז אפלאדיםמענטען םים געשטורעמם האבען ׳ד.אל
 דער־ נים וועט ױניאן די אז פאחיבערט, זיי האבען סיר

 אגריםענם דעם פון פונקט װעלפער אירגענד דאם לאזען
 װארים את פיםינג זעלבען בײם ווערעזז םארלעצט זאל

 םעםיג־ דער װעגען באריכם דער געװארען אויםגענומעז
 גע־ גוטגעהייםעז איז עם אמ מאנאט לעצטען םץ קייט

 בענעםים םויםעז פאר׳ן טעקם סענט 50 דער ווארען
 אנ־ געווארען בארירם אױך דארט דינעז עם און פאנד
םראגעז• דערע

קװיגעק. קיץ םאחרם דעלעגאטיש
 םאנ־ אין אונז בײ סנהג אלםער אן שוק איז עס
 ־?ר עס >ױידער צײס, דער אין יאר יעדעז אז טרעאל,
לעדזשיםלײםשור, קערפגקװי פון סעסיע די זיך עפעגט

 פארטרעט וועלכע מאנםרעאל, םון דעלעגאציע א םארט
 אויסצוסרעםעז קאנגרעם, לייבאר ענד םרעיד דעם
 פאר־ און קאבינעם קװיבעקער םון מיטגלידער די פאר

 איז לעגיסלאציע, םאציאלער פון פראגראם א לײגען
 םאראינ־ זיינען- ױניאנס אינםערגאציאנאלע די װעלכע

___ י םערעםירם.
 עקזעקוקיװע פראװינציעלע די האם יאר הײנםיגען

 פאר־ קאנגרעם לעיבאר ענד טרעיד קאנאדער דעם פון
 גרעםםע די איז וואס ױניאן, אונזער אויך אז לאנגם,
 אירע סח צאל דער לוים פראװינץ, קװיבעק אין ױניאן

 יעלע־ דאזיגער דער אין פארםראםעז זיין זאל מיםגלידער,
 ער־ פארלאנג דעם זיך, סארשםייט האבעז, מיר גאציע.
 גע־ טען18 דעם איז וואס דעלעגאציע, אונזער פילם.

 פארענם, ראש םון באשםאנען איז קװיבעק, קיין םארען
 ױניאז; דרעםמאכער םון באארד דזשאינט םשערמאן

 מיק םון און ,262 לאקאל םשערליידי ארבײן, םט. סאלי
 זע־ צופרידען, זיה פארשטייט זײנעז, מיר וױיניגקײם.

 איגםערנעשא־ אוגזער וואם ראליע וױכםיגע די הענדיג
 םח באװעגונג ױניאן םרעיד דער אין איצט שפילם נאל

פראװינץ. קװיבעקער

 אתטערהאנד• אץ כײגן שוץ זיןי לאזען כןןלײכתים
קאטערם. װעגןןן למגען

 וואכעז פאר א מים לאנג, ניט דא האבען מיר
 מאני־ דרעם די מים אוגםערהאנדלען אנגעהויבען צודיק,

 די פאר *גרימענם דעם באגײען װעגען םעקטשורערם
 *ז נאד גײען אונםערהאנדלוגגען די קאטערס. דרעס

געשריבען. װערט באריכם דאזיגער דער װעז
 םארשםײער די צװישען קאנםערענץ ערשםער דער בײ

 פון פארםרעטער און גילד מאגוםעקםשורערם דרעם םון
 גע־ באלעכאםים די האבען ױגיאן, קאטערם דרעס דער

 וואם דערםים טובה גוואלדיגע א אונז טועז די אז זאגט,
 דינען זײ לוין• אין רעדוצירונג קיין גיט םארלאגגען די

 צו נים — געזאגם די האבען — אגםשלאסען אבער
 דאזיגער דער בײ זיך מיר האבעז העכערוגג. קייז געבען

 גע־ האבען מיר און אייגיגען געקאגם גיט קאנםערענץ
 םאר־ זיין וועלען ךי אויב אז באלעבאםים, די ווארענט
 קאנען העכערונג, לוין א פון םראגע דער אין עקשנ׳ט

 גע־ באלד םאקע האבען מיר קאמף. א ערווארםען זיי
 םרײ־ םאר קאםערס אלע םון מיםיגג א צוגרייםען נומען
 אגרי־ דער ,«יידער4םא א יאניאר, טען14 דעם טאג,

 דערװיזעז האבען מיר איידער אבער אויס. גייט מענט
 אז אגגעקומען אונז איז מיסינג, דעם אט אםצוהאלטעז

 ױידער זאלען מיר אז באלעבאםים, די פוץ איינלאדונג
 גע־ ציים דער םאר מיר האבען די. מים קאנםערירעז

 דעם דאנערשטאג איינע קאנםערעגצען. צוױי נאד האט
טעז.16 דעם גאכמיםאג, ,שבת צוױיםע די און טען13

 םאד־ איז קאנםערענץ דאנערשטאגדיגער דער ביי
 אונזער װען איגצידענט, דראמאטישער מיז א געקומעז

 םיש איין בײ זיצען צו אנטזאגט זיד האם דעלעגאציע
 םירםע זיין וױיל ,גילד״, דער םון פרעזידענם דעם «יט
 סםרײק געגעראל דעם אין געסעםעלט נים אונז םיט האט
 עס אז געוועז, איז טענח אונזער םרילינג. לעצטען םון
 נאן־ױניאז א אז געווארען, געהערם נים קיממאל נאך איז

 פאר אונםערהאנדלונגעו פירען זאל מאנוםעקטשורער
 גום. ארויסקומען זאל עס און מאנוםעקטשורערם ײניאן

 זאגענדיג אונז, מיט געדונגען זיך האבעז באלעבאםים די
 לויט׳ן וועט םרעיד אין העכעתנג לוין א ױי הױת אז

 מעג דעריבער םרעיד, גאנצעז דעם אגרירעז קאוד ארקאן
 ITS ביױואוינעז אייד מאנופעקםשורער ױניאן נאן א

 ײד אלײז פרעזידענט דעד האם ענדליד קאנפערענץ.
 אז דעלעגאציע, אונזער צו אפיל אן פיט געװענדעט

 דעלעגאאין אונזעד ,טשענם״. א געבען אים זאלען מיר
 ישד מיר אמ קאקום א ביי פארהאנדעלם םראגע די האט
___ .םשענם״- א אים געבען צו באשלאסעז בען

קי באלעבאטים די האבען קאנםערענץ דער בײ  םו
 אװז האבען זײ זיך. גויגען צו נײגינג א אתיםגעװיזעז

 האב«ז די העכערוגג. לױן פראצענם 5 א אנגעבאטען
י יײז זאל ןגריםענט נײער דער אז פארלאנגט, אויך  מ
ו אסנעוויזעז, האבען םיר וחמ יאר. דרײ  חיליז םיר ן

 דרןס* די םוץ אגריםעגס דעם םיט צײט די אויסגלײכען
י חאבעז ,1989 ׳םערץ איז אויס גײט װאס מאכער,  TB* י

ר־ *ו גרײם דמען זײ אז געזאגם, גופעקםשורערם  מ
ח דרעספאכער ךי פון אגרימעגם דעם אויך לענגערען  י

 ן פיז םראגע די אויפצונעפעז וױליג זײגען די אז
ז 262 לאקאל פוז םיסגלידער די פאר העכעתגג ץ יי מי נ



 דורכקומען קאנען גים דאן װעלען מיר אויב און ,1939
 ני איבערגײן זאך די זאל העכערונג, לוין א װעגען

ארביםרײשאן.
 קאנטראקט דעם םארלענגערעו וועגען סראגע די

 אױפגעגומען טעג די דארםען װעט דרעסמאכער די םאר
 קרי־ צו כדי באארד דזשאינט םון מיטינג א בײ װערען

 דעם בנוגע האנדלען צו װי מאנדאט א איר סון געז
אגרימענם. דרעסמאכער

דעפאדטמןןכט. קלאוקס דןןם אץ
 וואס ,61 לאקאל פרעםערס דעם םון מיםיגג א ביי

 טען,17 דעם אװענט, מאנםאג געווארען אפגעהאלםען איז
 אג־ אײנשטימיג דיסקוסיע צװײ־שעה׳דיגער א נאך איז

 יעדען באשםייערען צו סארשלאג, דער געװארען גענומען
 ארבײטס־ אן שאםען צו כדי דאלער צוױי מים םיםגליד

 דעם אפערירען אנפאנגען וועם םאנד דער םאגד. לאזען
םעזאן. הערבס קוםענדען
 ברענםש םינישערם און שניידערס געװעזענער דער

 ער ברענטש. א וױ מער איצט שוין איז 43 לאקאל םמ
 א געקראגעו האט ער זיך. םאר לאקאל באזונדער א איז

 איצם װעט ער און אינםערנעשאנאל אונזער פון םשארטער
״.342 ״לאקאל נאמען דעם םראגען
 און שניידערם די אפצוטײלען נדיגקײם9נױטװ די

 אין נאד באמערקם איך האב ,43 לאקאל פון םינישערס
 דאזיגער דער אנגעקומען. דא בין איד ײעז ,1934

 םארנומען םיל אזוי געװען צייט יעגער צו איז לאקאל
 צר מיט און אפערייטארס די סץ פראבלעמען די מים
 פינײ און שױידערם די צו אז פראגען, פאליטישע פיל

 געהעריגע די שייגקען געקאגם גיט מען האס שערם
 ארנחש• םארדינט. האבען זיי װעלכע אויםםערקזאפקײט,

 די אז געווארעז, געמאכם דעם צוליב זײנען םענטם
 מײ זײעחנ אפהאלטען זאלען םינישערם און שגײדערם

 אוועקצו־ געלונגען איז דעם דאנק .א באזונדער טינגעז
 װי הייד זעלבער דער אויף באדיעונגעז זײערע שםעלען

 שנײדערס די םרעיד. םח םאכעז אנדערע אלע די אין
 זײער ױאס צופרידען זײער איצם זימען פינישערם און

 םען27 דעם לאקאל. א אין פארוואנדעלט װערם ברענםש
 איך וועלבען בײ םיםינג, םפמיעלער א פארקוסעז װעם
 דעם זײ פרעזענםירען צו ׳פארגעניגען דעם האבעז װעל

םשארםער.
 אנגעפאעען שוין שעפער טײל א האבעז דערויײל

 קאםיטעס פרײז אונזערע אוץ סעזאז נייעם דעם ארבײםען
 שםארקײט די פרײזען. אײנשטעלען אין אקםיװ זײנען

 עס לײכט װי דעם םון זעז מען קאן ױניאז אונזער פוץ
 ״רעיז״ פראצענם 6 דעם דורכצופירען אנגעקוםעז איז

 יאנואר. ערשםען דעם פון קראפם אין ארײן איז וזאם
 פראצענם 5 א אנשטאט אז זיד, קלאגען באלעבאםים

 עם װען קאםיםעס, «רימ אונזערע קריגעז חןכערוגג
 אבער פראצענם. 10 ירײזען, אײגשםעלען בײם קומם

ליגען״• א אװז־אי ם׳איז :שלום־עליכם זאגם וױ

״אױןןרלעיינג״. םון ®ראבלןןם דאס
דערלאזעז, «ו נים אנטשלאםען איז ױניאז אונזער

 זאל מאנםרעאל אין *ראבלעט ״אװערלעפיגג״ דער אז
עתסט. n װעחנן

קאנםערענץ, א אפגעהאלטען םיר תאבען דערוױיל
 םון פארשטייער באםײליגם זיך ס׳האבען װעלכער זדן

 און םרעיד קלאוקם פון פארםרעטער יוניאן, אונזער
 לעגטע די באלעבאםים. קלײדער םענער םון פארשסייער

 פראדמירען *ו ערלויבען זײ זאלען םיר אפעלירם, האכעז
 פון ®יאצענם 6 פץ רעים דעם אױף בלױז קלאױןם

 קלאוקם פון קאנטראל דעם אױםער פראדוקזױע, דיער
 גים האנעז עס געװארען. אנטזאגט איז דאס טרעיד.

 בא־ אונז װעלען די אז װארגוגגען, ױיערע געהאלפען
 אז געװארעז, כאשלאסען איז עס געריכם. אין קע&פען

 דער םון װערעז געמאכט זאל אױספארשונג גרמדלאכע א
ד ע  קלײ־ םדייעז װיפיל קאםיסיע, תשאיגם קלײדער מג

 פון שעפער די אין געװארען געםאכט דינען עס וער
 זאל שפעםער װאכען אוױי &יט אז און קלאדינג, טענס

נאדאקאגפערעגץ. ײאראן מאלמזזאפגע דעט װןגען
ײ  יוניאז אונזער צווישען קאנפערפנץ באזדנדער א נ

 אסא־ פאנוסעקםשורערס קלאוק דער פרן פאדשטייער אץ
 אסאסיאײשאן די אז גאזוארען, באשלאסען איו סיאײשאן,

י ן<«יק«ורי זאל י מז פון 7«י י ל מ דו ג ת ר  םאגר אי
שװןו  קאנ־ נו ארביים ןרויסגאנען װאט װאס u ואקס
 באשלא חאט יתיאז די קלאוינג■ D98 אן םדאקםאדס

 גאאגבאס א דאם אױסגאפינלן, וואט גחמ אױב אז םאן,
ס שיקט חי  קלײחװ־, םמער אאר שאפ א איץ ארביים ו

גןן1 זאל  ®כ־ נים סםרײי^ 9 װעדאן ןדקלארס אים (
חג ע די חייגיו וױ סןג רניי ס ?ןל ן #n ני

ט י י »-28 ז {----------------------------—

אן אין ה ױני ם ל ע ר ה פןן ענ ס

ניומאז ט. פאולץ »ון

ערפןזל^ «ן עקסיערימעגט 91 לןזי,אל
 האט 21 לאקאל ױניאן מאכער דרעס טשילדרעז די

 אינטע־ אן םארענדיגט 1937 יאר םון ענדע דער מיט
 םארציי־ װערט איז װעלכער עקספערימענט, רעסאנטען

 דעם איינגעשטעלט האט לאקאל דער װען ווערען. צו כענט
 טריט א מיט געגאנגען ער איז סאגד, בענעםיט קראנקען
 אזוינע האבעז װעלכע לאקאלס, אנדערע די וױ ווייטער,
 מיטגלידער די צו געלט־בענעםיטס די חוץ א םאנדען.

 דער האט קראנקהײט, צוליב ארבײםעז ניט קענען זײ װען
 קרע־ מעדיצינישע מיטגליד יעדען געגעבען אײד לאקאל
 מיט־ יעדער יאר. א $7.60 םון סומע דער אוף דיםען
 קרעדיטען די מים זיד באנוצען צו בארעכטיגט איז גליד
 אונטעחוכונג מעדיצינישער א אין זיך נויטיגם ער ווען

 טאן, געדארפט האבען ױי וואם אלץ בעהאנדלונג. אדער
 סענ־ העלטה ױניאן אין לאקאל םון בריף א בריינגען איז

 דאס קרעדיט. דעם צו בארעכטיגם ױינען זײ אז םער,
ווארט. דעם םון זין פולען אין םארהיטונגם־מעדיצין איז

 אז אנאנסירם ד.אט גרינבערג מענעדזשער וועז
 מאנכע האבען פלאן, דעם איינםירעז גײם 91 לאקאל

 לא־ דער אז און ארבייטען ניט וועט דאס אז ערקלערם,
 קראגקען דעם אנהאלטען קעגעז גים לאנג װעם קאל

 ערפארוגג די ארענזשמענט. די אונםער פאנד בענעםיט
 לאקאל איז אומגערעכט געײדז זײנזמ זײ אז געװיזען, האס

 געהאם האבען מיםגלידער די גערעכם. געווען איז 92
 אן בעהאנדלונג מעדיצינישע קריגעז י1 געלעגענהײט א

 צו געווארען ערמיטיקם םאקםיש זיינען די טייפ״. .רעד
 אײגשלי־ געזונם־צושםאנד, זײער םון אונםערזוכוגג נעמעז

 בארא־ טעסםס, לאבאראםארי שםראלען, עקם־ריי סענדיג
 װאם זאכען, אנדערע אלע און םפעציאליסםען מיט םונגעז
 די דיאגנאז. באשםימםען א םאר געײעז נױםיג זײנען

 מעז דינגען געדארםט גיט אויך זיד האבעז מעמעבערם
 ער־ געדארםם נים האבען זײ ביליגעד; מאנען זײ זאל

 א־בער וװינען אדער קאמיטע רעליעף דער םאר שײגען
 באזארגם זײנעז באדערםנישען מעדיצינישע זײערע אונז.

 בענעפים קראנקעז דער און ױױאן דיער דורך געװארעז
 דערםאר, איז דאס געליםען. גיט דעם דורך האט םאנד
ד װאם  «אל די געװארעז פארקלענערט איז ילאז דעם דוי

 אײד אמ ארבײםעז, געקענט ניט האבען זײ װאם װאכעז,
 בא־ גיט האבעז םיםגלידער מערסטע די ױאס דערפאר,

 זײ װעלבע צו קרעדיםעז םומע גאנצע די ניצען דארםם
גארעכםיגט. .זײגעז

ד םארשופרײט אױםקלערונג גןןזמטחײם זי
 יתקאם לאקאל אונזערע אין וױ זען *ו אונז פרײם עם

 אויפ• געזונדחײטם אין אינםערעס דער זיך םארגדעםערם
 אינםערעם, דער געשפרעכען. את לעקציעם דורץ קלערונג

 פון פראגע דער אין ארוים וױיזען סיםגלידער די װאס
 גרױםער דער םון זען מען קען געזונד זײער םאחזיטען

 זיד באםײליגען זײער אח לעקציעם די בײ באזובער צאל
 בא־ םיר האבען געלעגענהײט אײן בײ דיםקוםיעם. די איז

 גזדחמ אנװעזענד זײנעז עס װאו ,22 לאק. בײ קלאס א זוכם
 אתיםגע־ האבעו װעלכע פרױען, און מענער 200 ארום
 פראגע דער אין אינםערעם עןכליגאייסערגעװע אן וױזען

געזונד. םיז
 וואו אן, פירם אינםערנעשאנעל די װאם פארוט, דער

 פון דיםקוםירט װערם געזונד ®ון םראגעז פארשידענע
 ארום םון באזוכט נארמאל ווערם דאקםױרים, אונזערע

 ביל־ איר אנגעהוימן האט 38 לאקאל םיםגלידער. 400
 אונזערע ®ון אײנעס םמ לעקציע א םים סעזאן דוע

 אױפפאס^ח דארף מען אזוי וױ םעמע, דער אויף דאקםײרים
 לעקציעם, צוױי געחאט האם 60 לאקאל געזונד. אױפן
 געוױםער א דורץ קוםען װאס קראגקהײםעז, איבער אײגע

 קראנקהייסעז״. ,סאציאלע איבער אײגע און באשעםטיגתג
 דאקסאר א פון געװארען געגעבזלז זײנען לעקציעס ביידע

סעגםער. העלםזז םון
פאר־ םאסאסשוםעסם, ריווער, פאל אין לאקאלס די
 געשארע־■ םעריע אײנארדענעז׳א זײ זאלען םיר לאנגען

ר בען מ ױמז סיר םראגעז. גזחינד אי  אז דיינקען, אז ח
 איבער באװאוסםזיניג באםת ווערען םיםגלידער אונזערע

 מדאפעראציע דער םים געזונד. דיער פוץ וױנםיגײס דעד
מר־ דער פח דעפארםסענם ןדיוקײשאנעל דעם פון  אינ

 בײצד סעגםער חעלם יזניאן דער פאר ועצט נוןשןגוןל,
 מים־ די r* לאדומױפקא דעז־ «אר םײל דיז שםײערעז

סראגע. לעבעגסוױכסיגזור דער איבעד גלידעד

גערעכטיגקײט ־►(

 ו»קציע »ץ אױס דך צייבענט 35 לאקאל
פױלען אץ שולען אידישע די פאר

 חרכ׳ן געםירס איצט ווערט װאס אקציע, דער אין
 אין שולען אידיש-וועלטלאנע די פאר הילםס־קאמיםעט

 נאװיזען שײן 35 לאקאל פרעסער דער חאט פוילען,
 אװעק לאקאל דעם שטעלט װאם רעקארד א שלאגעז צו

 אידיש־וועלט- ®מ בויער די פון ױיע ערשטער דער אין
שול־װעזען ליכען

 אקציע דער פון אנהויב גײם באלד האט 35 לאקאל
 און שעפער די אין זאמלונג א דורכצוםירען באשלאסען

 האם אגגעחױבען, זיך האט זאמלונג די איידער גאך
 אדימ• 35 לאקאל םץ מענעדזשער דער ברעסלאו, דזש.

 דעד פון חשביז אויפ׳ן דאלאר 200 ערשטע די געשיקט
״ זאטלונג.
 צװעק דעם צו האט 35 לאקאל וואס מארקעס די

 כיז האבעז פרעסערס קלאוק די צװישען םארשפרײם
 דאלאר 400 ®ון סומע די אריינגעבראכט שוין איצט

 קאמיטעס הילפס דער האט צוריק טעג אייניגע מים און
דאלאר.' 200 אנדערע די ברעסלאװ חש. ®ץ דערהאלטען

 איז שולעז אידישע די פאר קאמיטעט הילפס דער
 מעגע־ דעם דאנק הארציגען א אויס דרייןט פוילען
 עקזעקוטיװ גאנצער דער ברעסלאו, חש. כר. דזשער

 הארציגען דעם םאר 35 לאקאל פון מיטגלידער אלע און
 אק אנםייל אויסגעצײכעגטער באפת פאר׳ן און אפרוף

אקאיע• װיכטיגער העכסם דער

באנקעט. בײ געעהרט טשערמאן שאפ
 275 שאפ, איױוערס און דרעסלער פון ארבייסער די
 זײער עהרען צו באשלאסען האבען סטריט, טע39 וועסט
באנקעט. א מים ראקאװ לדאיס ברודער טשערמאן. שאם

 םען4 דעם נאכט, שבת פארגעקומעז איז באנקעט דער
 עווענױ. צוױיטע 95 רעסטאראנט, סלוד׳ס איז דעצעמבער,

נאכם. דער אין שפעם ביז פארבראכם פײן האט עולם דער
 איז םײערשםײז, ברודער אגענט, ביזנעס דער

כאנקעט• בײם געווען אנװעזענד אץ איינגעלאדעז
 קרא־ אברהם בדודער געװען איז םאוסםמאסםער דער
 יעדען םאלאנםפול אח שײז זעחר האם וועלכער קאװםקי,

 באגריסער. די םארגעשםעלם אוץ אױפגענומעז אײנעם
 אײנעם יעדען ®ח איז ראקאוו, ברח־ער םשעדמאז, דער

 איבעדגעגעמנע און גוםע זײן פאר געװארען געלױבס
שאי• דעם פאר ארבײט

 ארבײטער די האבעז באגריסונגען חאחױגע מים
 ברד אגענם, ביזנעס אח טשערמאן זײער פרעזענטירם

■רעזעגםען. װערםפולע מיט פײעדסטײן, םעם דער
:קאמיםע די

 הײמי און אינדיק סאל ליבערפאן, דוד
.117 לאקאל ®ת םאסניק

.35 לאקאל קראקאװסקי, אברהם

, רעואלוציע. דאנק
 בראדערם, דריליע ®ח ארבײסער די סיר,

 ®ח אסים איז מיםינג שאפ א בײ סטריט, טע38 װעסט
 *ום דאנק הארצליכעז אונזער אױס דריקען ,23 לאקאל

 בימעם אונזער צו און ריס לואיס בתדער מענעדזשער
 אױף אײפיאסעז םאד גאלד םעם ברודער אײדזשענם

 ®יז צוםרידענהײס דעד צו אינםערעסעז שאפ אוגזערע
ארבײטער. די

 םשערמאז שאפ אונזער םיר באדאנקעז גלײכצײםיג
 אױפיאםעג־ ארבײם, גוםער זײן םאר לעװיז םאל ברוחנר

 װעחמ. אפגעחים זאלען שאפ איז באדיגגונגעז די אז דיג
םעגעגבוים, איד און קלאץ סאל :קאפיםע די

; 117 לאקאל סילװערסטײן, דזש. ; 23 לאקאל
,®דושול* לא מיני ;35 לאקאל לײמאן, דײװ

.48 לאקאל

רעזאלוציע. דאגה
 B0 בראדערם, לוטאהל פון ארבײסער די מיר,

 אױםצודריקיו אײנשטיםיג באשליםעז גאט, םע17 װעםם
 סייק ברח־אר טשערמאן אונזער צד אנערקענונג אונזער

 ירג״® זײצי םאר קאםיםע שא■ אונחנר און גאלדאװסקי
ייי מיר פרדחנגםירעז אגערקענונג אלם שאפ. אין י  בי

פרעזענם. װערטפולען א םיט גאלדאווםקי
 אױםדדיקיז אױך מיר וױלען געלעגעגחײ׳ם דעד בײ

 ברר אײדזשעגם בימןם אינזער «ו אגערקעגונג אונעזר
 «י אמו גרײט מאל אלע איז װעלכעד קאממאלן, ז־ער

ס^ס. אין ר*ס מיס חעלסען
י קאםיםע: די אלםמיי װילי און ליפעאג מנ

ױ^ מארים און גיזלי סעם ; 117 לאקאל *יןלג
•85 לאקאל עליקס, איץ ,9 לאקאל

}»1938 !עבדואר,

טעטינקײטען בילדונגאוןפאדוױילונג
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ם די ר ע ט ענ ען ס ײנ ױן ז ער ש ױד ען ו פ א
 דעד וואס סענטערס עדױקײשאנאל און סאשעל די

 אינטערנעשאנאל דער פון דעפארטמענט עךיוקיישאנאל
 הא• שטאט, פון געגעגחנן ענעTארשיc די איז אז פירט
 אמ טוגים ימים די גאך געעפענט װידער שוין דך בען

 װערט סענטעדס די אין ארבײט. גוטע זײער פאר זעצען
 (נאל־ טאנצעז באל׳ בעםקעט קאלעםטעניקס, געלערענט

 אויפ* אונטער׳ן שווימעז• און טעפ־דענסינג) און מם
לערער• ערפארענע פץ וינם

 דיסקוםיעס געהאלטעז װערעז סענטערס די אין
 גע• דארם ווערען עס טאג־סראגען. וױכםיגע איבער
קלאסזןן. דעדנער און ענגליש אין קלאסען געבען

עז םענטערם די :®לעצער פאלגענדע איז די
:8בראנ די אין  סקול, הײ רוזוועלם םעאדאר |

 םרײטאג יעדען עװענױ, אוךװאשינגטאן ראוד פארדהאם
צען. 1נא האלב גיז דכען גאך האלב פון

 טע10^ פאונדײשאן, העקשײר .•הארדעם איסם אץ
 האלב פון דינםטאג יעדען עווענױ, פיגפטע אח םסריט

 אין — הארלעס װעסס ;צעז נאד האלב ביז זיבען גאך
 יןןדען סטרים, םע125 װעסם 312 סעגםער, לעיבאר

צײם. זעלביגע די דאנערשטאג
 פענ־ סקול, הײ דזשעפערסאן טאמאס .•ברוקלין 1אי

 יעדען יארק, נױ איסט עוועגױס, דיומאנם אח סילווײניא
 ױםרעכם נױ ;10:30 ביז 7:30 פון אווענד דיגםםאג

 בענסאנ־ עװענױ, סע16 און סםרים םע79 סקול, חײ
צײס. זעלבע די אװענד אג6דאנערש יעדען הוירםם,

ס ע צי ק ע ק *ון ל או ל אר־ס ק ט ײ אן אפער  ױני
ל א ח א ץ װ7 ל כ ר ט דו א אנ ר מ א רו כ ע פ

אװענד, אזײגער 6 פטברואר, םען3 דמס דאנערשטאג,
 לאקאל פון אפיס אין לעקטשורען שלעזימער עםיל װעם
 סשער־ געזעץ׳׳. דאס און ארבײטעד ״דער :םעםא .117
צוקערפאז. ראובן מאן

 פרי. דסר אץ אדיגער 11 םמן,6 פעברואר זונםאג,
 בולװארד, סאוםעח 1955 אין רעדען װעם קארק חשים
מר בראנקס׳ עװעגױ, טרימאגט נעבעז  .םאלקס־ אי
 ;םוײעד װ. ןרטאמשע פראנט״. ארבײםער אדער ®ראנם

 סםרים, םע86—2076 אין רעחנז װעט טײלער אױגוםט
ר ביעטש״ בעםח עװענױ, םע21 געמן מ  פאר־ »די אי

 באװעגוגג״. ארגײםער דער אין ריכםתגדן שיידמע
 אין רעדעז װעט ראגאף חלל ;לעװענסאל &. טשערמאן

 :טעפא דער אױף כראנזװיל׳ עוחמײ, ®יםקיז 1729
 «. 1דטאסש? זװ־?״ פירס װאחזין — דיעל נױ ,דעד

 םױדםזױד 2202 אין רעדעז װעט כץ משח ;םסױרליגג
מן עװענױ, ע ר סםרים, םע22 נ מ  «ון ,פראבלעםעז אי

 ג. םשעדפאן באװעגוןג״ ארבײםער אםעריקאנער דער
קױרש.

u פרייםאג, rall ,אװענד, »ין אזײגער 8 פעברואר
 קא־ ביעסש ברײםאז אין ראקער תדאלף חנדען װעם

 קארנער זװועגױ, אײלאנד קוגי 3200 םענסער, פימיםי
 דער ״איז :סעפא דער אױף עווענױ, ביעםש ברײטאן

 דעם פאר פיםעל אײטנעער דער קאמף מאנאםישער
סטודענם. * םשערפאן ?״ באסרײאוגג ארבײסער׳ס
 דער אין אזײגער 11 פעבתאר, 1סע13 דטס זונםאג,

^ רוזשחשא פרי. שנ  ביל־ םפונער אק רעדען וועם װי
מר בראגקג^ ד,דאלװגו סאוםחעת 963 דינג׳  דער אי

 וױ און אװערלעיינג צו געבראכם האט ״װאס פראגע
 ב• ײביה י• םשערםאן לעזעז?״ עס םען קעז ײיי

 פארקװעי, בעי 6416 איז חנחװ װעם םאבאםשינםקי
די איבער םםרים, םע65 קארנער מבסאנהוירסט  אר־ .

 אײדאפא״. אין אץ אםעריקא אק בײםער־באװעגונג
 אין חױ־עז װעס שערפאן ב. ;נעש םשארלם םשצרפאן

 נױ איסם סםרים, קליוולאגד נעגען עװענױ, םוםער 962
 אר־ אםעריקאנער חװ־ «ץ .פראבלעמלן איבער יןרק׳

גידז^םקי. וע משערמאן באװעגוגג״ בײטער
 װעם אשגיז חש. & פפברואר. טסן20 דעס זונמאג,

 םדיפאגט נעגען בולװארד, העחםסאי 1955 איז חנחמ
 פראקסיק״. און םעאריע אין .אגריפענםם איבער יײמױ,

 רעןוסשקלצ װעט ראגאף חלל נאגנ^ <ג ®שערמאן
 לענחנד״. אנדערע אין אמ דן פארסײ לעיבאד די״ אימר

 ץװענױ• םײס קאתעד דאח־, פלעיגס װחײם 2614 ייז
סין קאיליז; ב. םשערמאז  אין ראדןן ימס קאהאנא מ

 חװ־זײ ,זײ אימו־ בראנזװיל׳ עװעניו, פיםקין 1729
״ ק קמדיד אתזערא ®מ יי  טשאדסאז •מעדיקצ״. י

 אין nmn װאם וױשניאק ששאדדו־וו ;ץיויאנאראז ל•
יארק, כארא אוועניו, ם«14 נעבעז םםדים, םע42—1377

 לעזען״. עם קען מען אזוי וױ און .אוועדלעפינג איכער
 לעק־ װעט שאצקי יעקנ דר. ;שנײדעד דזש. טשערמאן

 אײלאנד, קוני עווענױ, מוירמעיד 2202 אין טשורען
 טשערפאז אפעדיקא״. אין ױגענד אידישע ״די אינער

געש. םש.
אווענד, אזײגער 8 ,1טע25 דעם פעברואר פרייםאג,

 ,ארגאניזאציאנעלע איבער ליװײ לואיס רעדעז װעט
 3200 סעגטער, קאמױניםי ביעטש בדײטאן אין פראגען״

היינס. j טשערמאן עװ. אײלאגד קוני
 דער אין אזייגער 11 ,1טט27 דטם פטברואר זונטאג.

 963 בילדינג, ספונער אין דעדט סײלער אוגוסס םדי.
 איצםי־ *דער טעםא: בראנקס. כולוואדד, סאוטד׳עח

 ג. טשערמאן לאנד״. אין צ׳שטאנד עקאנאםישער גער
 עװענױ, אודאבאן 334 אין רעדט םיגעל ל. מאזער;

 דער אײף האיטס׳ וואשינגםאן סםריט, טע181 גענען
איז טעמא:  אדבייםער־ אידישע ספעציעלע א פאראז ,

 לעק־ םאגעלמאז ל. ;רעזניק ס. טשעדפאן פראגע?״
 איבער יארק, נױ איסם עווענײ, סוטער 952 אין םשורט

איז :םראגע דעד  אםע־ אין םאשיזם םאר געפאר א דא ,
 לעק־ עפשםיין םלך קאהן; ב. ם. גזשערמאן ריקא?״
 אױף ביעטש, בעטה סםרים, םע86—2075 אין טשורם

 שפאניע?״ פון לערנען פיר דארפעז *װאס טעםא: דעד
סאלבערג. ji םשערמאז

טשערפאן; פײנבערג, js קאםיםע: עדיוקיישאנאל
סעקרעטעד. סםענזאר, י.

ס נ י פ ״ און ״ ס ל ע ד י ױן נ ם ש א ה ע  נ
8ס 6 מ5 ם ע ײ נ - ן ע נ נ ו ל ע ם ש ר8ר מ  ם

ס םי ען ש ר ע ס װ ױי ענ רנ צ
 םיתיקאל םערקװירדיגע די נידעלס״, ענד ,פיגז

 אינםעתעשאנאל דער ®מ מיםגלידער די װאם ריוױו,
 אזױ אויף םירען יוניאן װארקערס גארםענם לעידיס

 םעאטער אײגזמעם זײער אין סעזאן דעם עדפאלגרײד
 געהאם איאט ביז שױן האט םםזױחש, לעיבאד די

 גאך און הײזער געפאקםע םאר פארשםעלומען פוםציג
 אין װאכעז פאר טיקעט א קריגעז צו שווער איז איצם

געשפילם איצםעד שױן װערם ריוױו די פאדאױם.

 מאםינעס, צװײ און אװענדען זעקם װאד, אין מאל אכס
שבו^ און מיםײאד

סטיידזש, לעיבאר ®מ דירעקטאר שײםער, לואיס
י ױניאז, אקםיארען דער צו בריף א אין האט  *עיד י

 םארשםעלוע ספעציעלע א געבען צו אנגעגאטען וױטי״
 שוין איז דאס וױ םאנד אקטיארען םץ בענעםיט םארן

 װאס שאו, יעדע םים װעלם םעאםער דער אין מנהג א
בינע. דער אויף םארשםעלוגג ־טע50 די דערגרײכט

 נאך איז טעאםער דער װאם צײם, דער אין
 פיגם זען צו םיקעםם םאר סארלאנגען םיט םארווארפען

 צוקרי־ שווער ױיער אן קוםט עם וועלכע נידעלס, און
 םע־ נײע א צו םםעיתש לעיבאר דער שוין גדײט גען,

 שײםער ל. יאר. קוםענדען אויפצופירען שטיק אטער
 די אז אנאנםירם, םםיידזש לעיבאר םץ דירעקםאר

 ״אוםווארד די איז צו גדײםעז זײ וואס שטיק, נעקסםע
 ברענד. םילטאן םון נאװעלע פסיכאלאגישע די רום״,
די פון םארםאסער קינגםלי, סידני  װהײם״ אין מען .

 די םאר םעקסט דעם צוגרײטען וועם ענד״ .דעד און
 די אויםירעז װעט סםראדסבערג ליע אקםיארען.

שטיק.
גײס• דעם פון שסודױם א איז רום, אוטווארד די

 אין קוםען דורך םרוי א םון װידערגעבורם טיגען
 שײםער, ארבייםער. אן פח לעבען מים׳ן בארירונג

 די אז אסנעוויזעז, האם שםיק, נײע די אנאנםירענדיג
 װאם דעם ®יז יישפילב א נעגען ודעס פאדשסע׳לונג

 ארבייסער אן אז באגרײםם, סםײדזש לעיבאר דער
 דראםא דער אין אמ עם כאםש זײז, דארף דראפא
 קאםםעז, אינדוסםריעלע קײז איז סטדײקם קײן נישםא

 אינזגר־ דעם פון שילדעתע רעאליסםישע די אבער איז
שלימר אמת אן ארבײםער אן םון לעבען ליכען  מענ

 צו זובם סםעיחש לעיבאר דער װעלכעם דאקומעגם,
* שילדעחנן.

 סםראדסבעדג אז אנאנסירס, אױך האם שײםער
 װערען »ייד דראפא די אויפסיחמ זײז אױסער ױעס
 לציבאד ®ת אפטײלתג דראמאםישעד דער פון ד״ויפם דער

 צוױי ®ח אױםםירמג די דירעקםירען װעם אוץ סםעידזש
 איז וחגרעז גדשםעלם וועלען וועלכע אײךאקםערס,

 םוף אנפאגגעגזײג זדנטאג יעדען סםײדזש לעיבאר
םעבחאר.

ל ע אנ ש מ רנ ע ס ט אינ ע עו װ ג נ ע ר ב ר א י פ רן ד פ ע־ אנ ע ל ז מ ס ס ײ נ ו ז א י  י
ר ן ען ח ױ ר ר פ ע ד ליי ע ס רי ס ס דו נ ר אי א ס פ א פנ ע ס ס םי מו

 האם דובמסקי ■רעוידענם פון אויפסואג דעם אויף
 װאשיגגםאז, אין ערסארמרעפ זױנםעתעשאנעל דער

 פח םשערםאן *ום געװענדעט זיד וױנסענט, ד. מעריל
 בא־ אח װעלכע סענאם, ®ח קאסיםע סיעציעלער דער

 אר־ פון ■ראבלעםען אונםערצחוכען געװארען שםיםס
 דעד אז םארלאנג א םיט רעליעף און בײםםלאזיגקײס

 געלעגענחײס א ווערען געגעכען זאל אינםערנעשאנעל
 םאר פארלײגעז אק קאסיטע דער פאר אויםצוסרעםען

 פרויעז דער אין ארבײטסלאזע די ®ח לאגע די איד
 שא־ צו גלײד גױםיגקיים די און אינדוסםריע קליידעד

 דער דורך הילף און ארבײםם״םעגלינקייםען זײ םאד ®עז
רעגירוג^ עדלאךאדאפ

 םרויעןי דער םון כאראקםער סעזאן דעם איבער
 צײ״ געוױסע מאם פאקט דער און אינדוסםדיע קליידער

 אוי־ ארבײםער קלײדעד ®רױען די זײנען יאר אק םען
 די ווערען צייסען, נארמאלע אין אפילו ארבײם םער

ק לאזעסארבײט נאל גרײסע  אםם אינדוסםריע דער י
 ארױס־ וױכםיג באזוגדערס דעריבער איז עס פארקוקם.

 די אז פאקם, דעם קאםיםע סעגאם דער פאר צוברענגעז
 ספעציעלער דעד ®ח ליי־חת ארבײםער קלײדער ®רײדן

 דער דורד געשאםען זיך האט מאם ארבײטםלאזיגקײם
 די אין ײסערארנ די וױ םעד נאד ריסעסת איצםיגעד

 זסד וועלכע זײ פון םויוענדער איגדוסםריען. אנדערע
 אין ציים םלעק די אריבערגעטראגען געדולדיג בען
 זימען םעזאן, אין יטמאר קריגען צו האפענונג דעד
 ויך נויםיגעז און ארבײם אויסזןר געבלימןן יאר דאס

 ראגירתגס־ אױף ארבײט דודך חילף אין שטארק זייער
 גע־ 09 ערכלידע צו זל.אגעשרנעמאיג די עז.מקסאפר

 זענ־ פיר די פון םויזאנד תונדערם דרײ קאוגע הערען
דעד אין דא זייבאן װאס ארבייםאר, םויזענד רערט

 קערפערשאפם, אײנציגע די נאםירליך איז אינדוםטרי,
 םויזענ״ התדערםע די פארםרעסען דארף און קען װעלכע

 פארברײנגען און אינדוסםרי דער פון ארבײםער דער
 רעגירוגגס־ דער פאר גויםעז זײערע און לאגע זײער

 איז פראנען די םים זיד פארגט&ס װעלכע קאםיםיע,
הילף. גױםיגע ךי די פאר קריגעז
 דאר ®ת םארטרעםער דער װאס טעלעגראמע די

 סע־ «ו ארײסנעשיקם דעם ײאגען האט אינםעתעשאגעל
 םענאם דער פון םשערםאן בײרענס, פ. חשײםם גאםאר

 לײזנגם הילף, און ארבײםסלאזיגקײם איבער קאםיטע
םאלגם: וױ זיד

 װארקעדס יגארמענם לײז־ים אינםעתעשאגעל ,די
 וחד צו אױסגעהערם געלעגענהײס די האבען וױל יוניאן

 באשעפ ®ח לאגע דעד איבעד קאסיסע אײער p® רען
 יער אח עאינײססרי קלײדער פרױען דער אין מיגונג

 ארבײםםלאזע. די פאר חילף דעראלעעפ פאר נױםיגקײס
 אינ־ דער אין װעדעז באװאוסם, ספק אז איז אײך וױ

 ארבײטעד, 400,000 אוםגעפער באשעפםיגם דוםםריע
 םיט־ זײנעז טױזאנט הרגדערם דרײ קארגע װעלכע פח

 גארםענם לײדיס איגסעדנעשאנעל דעד po גלידער
 מאר איז דובינםקי דוד •רעוידענם יתקמ. װארקערס

 באדינגתגען ארבײםם די אז פאראינםערעסירס ציעל
*p אד־ די מאר דדלף באלדיגער פאו גױםיגקײם די 

חע גזנבראנם זאל ןאיגדיססרי דער אק לאזענײטס  װן
מ אײעד pa אויפפערקזאםקײס דער צו ® קאםי  איזדי

 חיל•®״ א אז איז עס גױםיג וױ וױחען צו קאנגרעס
 מעגליד וױ שנעל אזױ יזערק סעזאונסעתו זאל אקציע

ל,מגספאאכמ
^ ד. םערל ענ ס דנ ו

י• מ I ל m דער פאר ראגמסבסר לטגיסלאסמוטר
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בריןפ
ארבײטםלאזיגקײט װעגען װערטער ®אר 8

 האב גאם םע40 אוץ עװעגײ םע7 קארנער אוים׳ן
 אלםע אן אנגעםראםען םארנאכם זעקם אזייגער איד

געזעהן. נים לאנג שויז האב איד וועםען ״ד״אנם״
אר־ בײם אן איהם איך כאפ — וועלוועל!״ .העל*

ברודער?״ א גים שוין יערקענםם דו מאם״ — בעל.
 דיגען זײ גאר. שוין זײ איד דערקען .דערקענען

is ,ענםםערם — דערקענען״, ניט זיי ם׳זאל אז קענםיג 
 װעלען נים די װאלם איך .אבער — סרייגם. מייז םיר

 ברידער די סו־ן םיל אזוי עפעם אפם. אזוי באגעגענען
 םיהל איך אז ארבייםםלאז, פאראריםם. אזױ איצם זײנען

 שםיקעל א נאך מאך איך וואם שולדיגער. א וױ זיך
 דעם דארםען באקאנטע, ארבײםםלאזע די זײ, לעגען.
 אזעלכע זיינען אלע מיר. פאר מעהר אפשר דזשאב

 עושר אן דאך בין איך וואס איך״ און אנױנים. בלוטיגע
 דרייסיג־םעתיג א אפ נעם און שאפ אין זיץ זיי, געגען

 פארברעכער א וױ זיך םיהל איך װאך. יעדע דאלאר
 אויגען די אין גלייך זײ קען איך און םעגשען זײ געגען

אד איד קען דזשאב אימ םימ אבער ;.xpip גיט י י  י
 תשאב, םיין איך האלם טו אװעקגעבען. גיט אלעמען

 און גוםע אלע װאם מיט ברידער, די העלף איך און
קרעכץ״. א םים — זײ העלםען לײט פרומןן

געהאל־ טאקע זײ װעלען קרעכץ דייז םון און .גו.
פרײנד. אלםען םייז איד םרעג — װערען?״ פען

 סעריעלעפא קײן ניט םאקע איז קר$כץ א .וועל,
 עס ״אבער — פרײנד, מײז פיר עגטפערם — הילף״,

 רײסם דיר בײ זאגען לאםיר װען הילף. גײםטיגע א אח
 א דײנעם דעם װעגען דעחנעהלם דו און געשװיר א

 ער קען איהס? םון הילף דען דעחוארטסטו פרימד,
 העלםם ער ? העלםען םפשות׳דיקעם עפעם םיט דיו־ דען
 גוםע־פרײנד. זיך אושײדם איהר px ?רעכץ, א מיט דיר
 אבער דאס העלםם גיט. זײ העלפט עס אפילו אױב איז

 אוים׳ן לײכםער אביםעל םיר װערט קרעכץ״ נאכ׳ז ;םיר
 פארהארטעװעט טאקע למםענס ם׳איז אמת, האחנען.

 או געװארען !וגעװאוינם לעאםענם ם׳איז געװארזנן.
 םאתואונדעםע און גע׳הרג׳עםע םױזענםער פון לײענען

 און העולם, פיגות ארבע די אין מלחמות פילע די איז
 אין בלע״ז) (״פױרחש״ אויסגעריעיגםע אעגדליגע פון

 םון און םאוועםעךלאנד׳ געבענשםען אײן־אייעיגען דעם
 געשפי־ פנים אין פאגראםירםע״ געפאטשטע, הונדערםע

 פאגדרע׳ם יאשקע פון פילע איז אתזדבחרועוניקעם״ גענע
 איעענעם אן באגעגענם מען אז דאך, אבער לענדער.
 יאוש• א םים חשאב, א אן .האנם״, אלטע אן ברודער׳

 אויפ׳ן קאלעםוםנע גיםעל א װערם אויגען״ די אין גליק
 מען און םיאבקע, א דארסעז עפעם גיט עס און תארצען,

 פעל: אײגענער דער פאד ביסעל א זיד דערשרעקט
 םאל אזא אין איז איז? םארגען וועמעם װײם װער

םד״. א גאר אתיס קרעכץ א חעלפט
 פרעג — ?״ דעם גו יוניאן זײ עפעם םום װאם .און

 א האם װעלכער ״האנט״. אלטע די בתדער״ דעם איך
 װאם ביםעל א וױיס און םירערשאפם, דער ix אוטריט

קוליםען. די הינטער זין־ םדם עס
 אין געםאן אלעםאל האס זי װאס טוט, יוניאן «די
 גארנים. וױ גוט אזױ — םײנט דאם מאס אײםעז, אזעלכז

 ארבײםסם, n װען נאר עקזיםםירסםו ױניאן דזגר פאר
 קויס שאפ. א גו באלאנגסם אןן חשאב א חאסם n װען

 קײן דיר םיט זי איז חשאב, דעם פארלירסםו אבןד
 רעליף קײן ביורא״ לײבאד קײן ניט האט זי גים. םחותן
 אםי־ קײן ארבײםסלאזע, איהרע םון אענזוס קיק ביורא״
 םאר״ ארבייםםלאזע. װי זאך אזא פאר אפאדאס !יזנלזנן
onxov« זי דיעל״; ״נױ קײן גים נאד האם ײניאן די 

 בחט ,דיעל״. אלםען בײס שםארק גאך ויך האלט
 אמע״ וױ פונקם בחים־לײז, אין געח םו ססלאז.אדבײ
ממער׳ן ריקא  גארנים דיר איז קײנעו־ דיעל. אלםעז ו

ױג  דעם אנגענומען האט דיל נייולר דעד ערשם שול
פ ד ג ױ  שולדיג, עפעס יע דיר איז געועלשאפט די tx ו

ן איז  יוגיאן די אבער דיר. פאר פאראגםװארםליד י
 אנגע־ גיס דיעל״פריעי• גײעם דעם נאך אאט אליק

ן איהר ביזם דו גופא).  דו שולדיג אימער שולדיגי י
tw y i אר־ כיזם דו װןן אםילו דיום דייגן גאחלען 

 אויסבעםלעז■ קעגטט דו אז זיך, וארשטץטט כ״ססלאו•
ז ר דיום, חזחאאזפ פאדי א שײנקען דיר ײל מ מ ד א  מ

ד, לי מ שולדיג״ גארגים יר1 םען איז פאנססיטואיאנאל. ז
מ א ר, גר. סי אג  נים ײנחמ די גאר האם ,ברידאך ז

p p v u ii״j שסעלונג f o n  is זאד די גאר םען האט 
u v i מיםיגגעז 22 לאקאל אונזערא׳ ביי f

פראגען ױניאן װענען
 למד גראדע האב איד םאן? צו

עם מאס נים איך וױים םיםינגען,
 גארניט םען זוכם

 באזוכט ניט טענס
אונז״. בײ זיך םום

 באזוכם- האב איך װאם םיםינג, לעצםען דעם ״בײ
 אתים־ זאל יתיאן די אז םארגעשלאגעז, איםיצער האם

 דא איז עם װאו שעפער״ יענע אין ארבייםסלאזע שיקען
 דער איז פאשינען. לעדיגע דא זיעען עם און ארביים

 אנגענוםען אבער האם םען דורכגעםאלען. פארשלאג
 דער is אפעלירען פון טיםעל סקארבאווען אלםען, דעם

 זאלען זײ אז םעפבערם, בעסערע די םח געםילאכץ
 אזא ױיםיל שעפער. זײערע אין םענשען ארויפנעםען

ערםאתע״. פון דאך םיר וױיםען העלםט, אפיל
 איהרע םאר גארנים םום ײניאז די אז דאם, .הייםט

 םען האם אט !מערקוױרדיג ? םעםבערם ארבײםסלאזע
 םױםע די כאזארגם קאנווענשאן לעצטער דער בײ ד»ד

 לעבעדיגזר די פאר און טױםען־בענעםים, מים םעמבערם
 זײ זיעען גארנים? םען םום כמת) חשוכ (עני טויםע

ף רייםםער אוים׳ן ניםא גאר
 אן םים אגרימענט אן געהאט םיר ד״אבען ״אמאל

 גע• שוין האם וועלכער אינשורעגם־פלאן, ארבייםםלאזען
 דער דאנק » אבער םונקציאנירען. או אנגעהויבען האם

 םען האט צײם, יענער פת װאקכאנאליע קאמוניסםישער
ם איז יוניאן די אױפגעגעבען. פלאן דעם  שםאר*, םיל אמ
 פאר אינשורענם און דעמאלם, װי רײכער און קער

 דע־ װי נויםיגער נאך איצם דאד איז ארבײםסלאזע
 הא־ איצט מיר װעלען אוים״ זעהט עם װי וױיל, םאלנ^

 נים דאם םאר מען (גאםיו־ליך. דיפרעשאנס אםטערע בען
ה דענק איז״ — אמאל״ וױ .קריזים״ אנרוםען  אז אי

 יענעם צו נאכאפאל נעמען געדארפט זיך װאלט פען
 אגרי־ וױיםערע אלע אין איזע ארײנשרײבען און פלאן,

 די םיט פאכעז װעם אינטעתעשאנאל די װאס םענטם,
כאלעבאטינ^

איגם. ביז וױ געהן נים וױיםער אונז בײ םאו־ .עם
 ארבײםםלאזע אונזערע איבערלאזען נים םארען מיר
 דרינגענחנ״ א און אישו מיכטיגע א איז עס הםקר. אויף

 די דענ^ װעגען האנדלעז נעםען באלד ם׳דארף און
 פארנאכלעםיגם ניט אונז סיז מעהר םארען ארבייטםלאזע

 דעם םון פאםריאטען אזעלכע זיינען םיר אויב װערען.
ױ תגג, דער אין דיעל״ .ג  אננעסעז םיר דאו־פעז חנגי

 אויד• יתיאז דער אק אונז בײ פריעיפעז זעלבע די
 זײנען םיר אז פארשטעהן, דאך קען בלינדער א מארים

םעפבער״• דעם פאר פאראנםווארםליך
 הארגען פמ אראפגערעדט זיך איך האב אזוי אס

 דזשאב א נאך האט װעלכער ברודער, אלםען אן פאר
 איך װאך. א דאלאר דרײסיג־סעמיג נאך פארדינם את
 רײד םײגע ער האט אי זיכער, זאגען גים אבער קען

 בלױז האט ער אדער ם׳זאגם, וױ האחנען, צום גענוםען
 םיםפאםיע ארױםצואוױיזען כדי קאפ׳ םים׳ן צוגעשאקעלם

ארבײםסלאזע. די םים
? איהר זאגם װאס הא׳

x js נ י P 4 י

 צו הילה פאר 35 לאקאל לױבט
ארבײטםלאזע

:ברודער און אימאקר?ד חשוב׳ער
 » זײן זיכער װעם .גערעכםיגקײט״ דער איז

 לא־ פון אויפםו נײעם דעם איבער באריכם לןנגערער
 םעפבערם, ארבײםםלאזע די צו באגוג אין 35 קאל
 םעג 15 םים זײ פון איינעם יעדען גאראנםירט װאם

 אבער קעש. דאלאר 150 אדער םעזאז, א ארבײם
ײד, גסמ איך  לאקאל, פון םעפבער א )מיר גימ י

 אויס־ פלאץ שםיקעלע א שאפלאזער, קײן נים כאסש
 פיז ךופרידעגודים די און צופרידענהײט םיץ עזקודריא

 דעד נױם לאקאל, אוגזעד אין םעםבערם םדיזעגםער
ך םעגעדזשער׳ם tns וװשםיסונג אויסערגעװײנליכעד  ח

 און םרײד, אין לאגע אלגעםײנער דעוי איבער וארט,
 אײנשםיםיגעז אױםערגעוױמליכעז• םעחר גאד דעם או

 is וױ רעקאםענדאניע, דער צו סאםע דער פון װאום
אזע.סלײסנאר די העלסען
שאװיניםםי־ א ברױזם םיר איז אז דיז, קאז עס

 עס־ די שרײבען n םיר דיקםירם װאס געפיהל, שזנר
מ Jffw לי r סיר אין אז וײן, קאז עפ wage דאס

 M A M A A  M A  AMhAAMi------------ - - - -  *  k * - ר מרײד פרץ י״*יץ מ  האגדלדגג מעגשלימר דער אי
ח ברידערליכקײט דער איבעד לאקאל, יוגזער איז  י

ד טעטבערס. אונזערע פיז טזטאלידאריס שעזעא  זיין
זעלבםט־ און שאװיניזס אכער גערעכטיגקייט, פאר חוב

 פונקט חםתן. א םאל אלע גים איז יוגיאן א אין איב
 ארגאני־ אז אין זאד געזונםע א אפט את קריםיק וױ

 גויםי^ און ניצליד אויך אנערקענונג איז אזוי זאאיע,
זאד• בוטע א געםאן װערם עם װעז

 אױן םריהער אײגענםליך האם לאקאל אונזער
 םיס אפגעגעבעז זיך האט וואס דעפארסטענט, א געהאט
 מע־ די װען און ארבייטםלאזע, די פאר ״םעג״ שאםען

 װי נים ארבײם עם אז איינגעזעהן, האם נעדזשמענם
 אויסגעבעםערס דארף פראבלעם דער אז און געהעריג,

 פאו- את עם אויסגעבעסערט. איד& םען האם װערען,
ה שםעהט  גײעד דער אז זאגען, צו םריה ix גאד זי

 פרעסער באשעפםיגםען יעדען פץ קריגען םון פלאן
 ארבייטסלאזע די סאר םעזאן דעם דורך ארביים םאג א

 דער־ קײנער פערםעקם. פרא«ענם הונדערט א זײן װעם
 כישופ׳- דורך פראבלעם א לעזען צו נים גאר װארם
 אח, װיכםיג װיכטי^ ניט איז עס און מיטלען דיגע

 שאפעו צו טענדענץ די דא איז לאקאל אונזער אין אז
 אדםי• די אז איז, מיכםיג נײעס; עפעם םאל אלע

 בתחנר םון אנםיהרונג דער אונםער ניםםראציע,
 פלאן דער נישט וואך. דער אױף תסיד איז ברעסלאו,

ן איז מיטעל דאם נישם — פלאן אנדער אז איז  ן
 אלן זוכם מען און ארבייט טוט םען םיםעל; אנדער

 זין־ האבען םאקם דעם מיט ארן אױםבעסערונגען. מאל
 די םץ שרײבעד (דער פלאן דעם םון געגנער אלע

 ז*ץ גערעכענם, זיד זיי) םמ איינער געווען ,איז שורות
 1אי *וטרייעז פולען דעם ערעגעדזשמ דעם געגעבען
 האבעז םיםינג, רמיגען בײם אײנער״ וױ אלע םופארט,

 בײשייל דער אז האםנונג, דער םים דערפאר געשםימט
 אזוי איז לאקאלעז, אנדערע אין װערעז אמענומען זאל

 *ח ױניאניזם םון רינג דעם םאכען עמער ארום
 איז וואם קלאוקמאכער, די צווישען ברידערליכקײם

«ײט. קריטישער איאםיגער דער אין נױטיג אזוי
תס ברודערליכעז מים  זאל ארױם: איך שרײ ג

! 35 לאקאל לעבען זאל ױניאן, אונזער לעבען
קײזער. סעם

באשולדיגוגגען לאנגערם ענטפערט
— רעדאקםאר: װערטער

 װעלמ סראגען, אײניגע ענטםערען מיר דערלויבם
 חשאינ■ יארק נױ םעקרעםאר לאנגער, ע. לואיס ברודער
 »ן שרײבער דעם שםעלט ײניאן, קלאוקמאכער באארד

״גערעכטיגקײט״ נומער דעצעמבער אין צײלעז די
 ליפאפ, א ארױםגעדוםען חאט גארץ לאגגער׳ס

 דיםקוטיד■ איז עם וואו ארױסגעלאזעז, האב איך ױעלכען
 יין פראבלעמען ױניאז און םרײדס דרינגענדע געוואחנז

 קלאוקמד דער ®מ האנדלונגען געװיםע מיט םארבינדונג
םירערשאםט. ױניאז כער

דיםקוסי• נים .ווארום לאנגער: ברודער פרעגט
?״ מיטינגען די ביי פראבלעמען ײגיאז די רען

״רעםארס״ נײער דער אוליב דאם איז, ענםםער דער
 סיםיגמן מאגאטליכע םון םראנט םאראײניגטעז דעם םמ
 םירערשאפפ ױניאן אונזער פח טאקטיק דער צוליב און
 האבעו װעלכע מיטגלידער, די װארט צום צתולאזעז גיט

 אוממעגליד עם מאכם זאגען, צו קאנסםרוקםיװעם עטװאם
rt םײ ױניאן די בײ פראבלעמען ױניאז דיםקוםירען 

 נאד וחנלעז םירער אוניערע וױ לאנג אזױ און טינגען.
 *on ix זײן נויטווענדיג עם װעט םאקטיק, אזא פאלגען

שריםם. דורך פראבלעמען ױניאז קוםירען
 חד יארןי דעם, וועגעז אארנען זיד םוז ניעז אויב

 1• םירערשאפם דער געגען װערען געװענדעם נאוץ
מיםגלידער. די קעגען ניט איז 117 לאקאל

מ ךי פראםיםירען ״װאס :אויד פרעגט ער  םעני
דערבײ?״

 מאל קײן האב איך דאס וױים, לאנגער במדער
 מיםגלידער, יוניאן קאםעגאריע דער גו באלאנגט

ד ״פראפיםירעז״ ix זוכעז  םעםיגקייס זײער דוי
ױגיאן. דער

 יי2י האנ איו װארום םרעגם, לאנגער ברודער
איג אונזער פון וױיסיפרעזידענם אלם נירם

19 איז 16 ____ t
 4בײזװילי געווארען געשטעלט איז פראגע די

 1« אורואו די וױםעז געוואלט וױרקליך ער װאלם
 ן פרעגען געקענט עם םיר ער האס רעזיגנאציע,

 «ײממ װעלמ ׳•רעױדענםען, װייס די פרעגעז ארער
י פיז מאנכע אוץ וױיט יעגער אין םיר םים ײעז  י
דזשאינם דער סיז אפים אין איצם אריד זיד

ם י י ז ן ► 31
 פרעגען ix דערמאנם שםעם אזױ זיך עם ער האם ^אס

פיר?
װיםען, ix קא1ד לעבען אין אים גײם עם אױב נאר

 דער סמ רעפארט קאגװענשאן oix אםשיקעז אים איך ,ךל
 ׳זע? דארםען װעט ער אמ 1916 פון אינםערגעשאנאל

 רעדגנירם, םערםין יענעם האב איינער איך גים ךאס
 רעזיגנירם, דאן האבעז וױיס־םרעזידענםען )7(זיבען ינאר
ל א אןן  אמםערגעשריבען זײנען װעלכע אכם די סוץ מ

 יעדען בײ באדארםם מען האט רעפארם דעם אנםער
 םח גוריקהאלסען מיטינג באארד םיװ1עקזעק חשענעראל

רעזיגנאציע. דיער אריינגעבען דם
 םון אונםערשײכענםע אכם די םין ױי1צ :מער נאך

 דאז יד1א שױן איז װעלבער זיגמאן, איז רעפארם יענעם
 ברח־ער אץ לעגעז, אם11םרי ix *וריקגעצױגען מיװען

 אװער- דעם םמ מענעדזשער איצםיגער דער וױשניאק,
 איץ אפאינםעםער אז געװעז איז דעפארסמענם, לעפיגג

ױײס־םרעזידענם. דעתױילטער קײן ניס
 עםישע אמ שײנע קײן נים דיער עם איז דערום

 אינםינואציע די מאכט ער װעז לאנגער ברח־ער םון םאם
 אלם אמם מײן ״םארשװעכם״ האב איך דאם מיר, קעגן

 םארשװעכם נים איד האב נאד ניט וױיס־פרעזידענם.
 קײנ^ גלױג איד נאר ױים־פרעזידענט,1 אלס אמם םײן
 אין װעפען םים מענש אײן געפינעז זיך עם11 עס אויב
 שאפ, איז םײ ימיאן, דער אין סיי צוזאמען געארבייט האב

 װען האב איד דאם זאגעז, געװיסענהאםט זאל װעלכער
 באגאגגען יאר םערציג אמ ױי־דרײ1צ די םוץ פארלויף זדן

מאן. ױניאן אלם פארשװעטנג װעלכע אירגענד
 ײניאן אלס לאנגער, ברױ־ער אײד, םוץ םאדער איד
 אױף עםעגטליד איגטערגעשאגאל, אונזער פון פיפגליד

 מאכען ix ם1ג ,,גערעכטיגקײם״ דער סין שפאלםעז ױ
 אײער םמ פאקםעז די שםעלעז1צ1צ אדער םעות, אײער
םיר. קעגען נג1לדיג1באש

גתס, ברידערלימז םיס
. קאץ. דזש

-----------------------------}> 1938 ןעברואר,

הילןש םאר לאקאל פרעםערם דאנקט י
,גערעכםיגקײס״ פיץ רעדא־םאר יןרםער

 און מענלחשער דעם באדאנקען ix מיר ערלויבט
 איד װאם הילף דער פאר 35 לאקאל םח נרידער ױ

קראגקהײט. םײז אין קריג
 פאר דאגק הארציגען םײן אן נעםם ברעסלאו/ ברודער

 באצי־ םדײגםליכע אײעד נױם. מײז איז םיר העלםען
ע מאראלישע די אח הונג ^  געגע־ האם איר װאם ש
 זאלער, אוץ באײקען ברידער די קאמיטע, דער נו מז
 געלט םע1ם ט־יםיקע די שאםען ix געמאכם סעגליך האם
 םארגעסערם געזעם םיק 1װא רןאוגםרי, אין שיקען ix םיד
אײך־. דאנק האראיקן א אמאל נאד זיך.

 םיפן םיץ פח • זאלער אח באײקעז םרײנד םײערע
עז ײ  דער אין זײענדיג דאנק. מײן אײך איד שיק יי
 ארויםגעװיזען איר האם םאנה דעם שאפען ix קאםיםע

v אװעקגעבענדיג םרײגדשאםם׳ יימרגעגענע n 4םיז איז 
 אין זײן קאנען זאל איד מעגליכעס אלעם געטאן האם »יד

 קראגק־ םײן םח זיד דערחױלען ix לענגער װאס קאתםרי
 גים את T8 שטארקט האנדלתג ברידערליכע אײער ײיס•
 םיז איד אז םיחל איד זיד׳ פרײם הארץ םײן .oia ויזי
 רײחען דעײסבאר די אין נאר נױם. מײן אין עלענז־ דם

 װאם פרײנה םיםםיחלענדע אזעלכע געםיגעז זיץ קאנען
 ברידעדלי־ א ושםרעקעז1אױם גרייט מאל אלע י״מז

גױט. פח ײםx אין האנד מ
 און װערען געזונם פאלקאט װעל איך אז האף איד

 װידסען אח יתיאן אתזער פיז רײען די אין וזריקקעחנז
 אינסער* דעד םח יתיאן, דער פאר געזתם אץ וױיט פייז

 פאו־שע־ א<ז פארבעסערען ix שםרעבם װעלכע משאנעל׳
 גאנצען פח אח םיםגלידער אירע םח לעבען דאס מרען

קלאס. ירבײםעד
 יחיז־ים אדן לאקאלעז די ix pan יגען1ו«ר םײו

 פאראלע אח חילף זײער פאר אינםערנעשאגעל דער יװ
מ. סי ״

 םון הױפם םארים״ בתדער ix דאנק יגעז1האד םײן
 פיגקםליכ־ וײן פאר 55 לאקאל פת אנגעשםעלסע אייס

P״a ר די פאר אױך אח םשעקס די איבערשיקען סיר  מ
םיר. םאר ןעארװעג אחפזשירם איז װאם חילף ייאמישע
ד  און פרימדשאםם אײעד עןגקגערע לזמג װעל יי

jaiVraci *י׳ימ
מן םיס גתס, בתחנו־לי

באגריםונגען און רעזאלוציעם
־ כח םיל אים מינשעז דרעם העם ״חשארדזש דער פוץ ארבײםער די ׳םיר ^ivxxnx פריםימ אץ םע1ג די

?Jg“ דאנק אױםריכםיגען אעזער אױם דריקען ix *אינ 
 סים־ זײן פאר נאםא אםארע1סאא ביזגעםאגענם זער

 גע־ נז1א האם ער װאם הילן^ שכל׳דיגע אץ פאםישע
 מיר ױאם שװעריגקײםען די אויםגלייכען בײם געבען
געהאט. האבען

 ix דאנק אונזער זװיםדריקען אױך װילען סיר
 קאנ־ די אין ײניאן דער םח םארםרעםער גאלאצא, לעאן

 שײע־ אעזערע אין נז1א העלםען פאר םראקטינג־שעםער,
: ע ם י ם א ק י ד ריגקײםען.

םיראקחא, םשארלם שאפ: אינסייד םאר׳ן
 אח םלאוױן הערי ספאדאםארע, יודזשין

קאםםעלא. עמאנױעלא
 קװײ און תבי איידא :שאפ קאםעלאם םאר

מאלליקא. ני
ליקאטא. חשאזעפינא פאראמאעט: פאר
קװארניערי׳ סאגינא םעיד: פאמ־לאר םאר

פאר־ קעים זױן קװאגליא אגחשעלינא
רעטא•

 500 בעיקער. אח שימאן פת ארבײםער די םיר,
 דיגםםאג, שאפ־םיםיגג א כײ פאחאםעלם עװענױ׳ טע7

 חשאיגט םון אםיס אין ,1937 נאװעמבער, םען10 דעם
ד פאלגענדע אן נעםעז יונקמ, קםאכער1קלא באאת־  ח

ע:11זאל י
 איז דײםשמאן חש. בתדער אז אגבאטראכם, אין

 ד.נאננאכא םיזאנס דדײ שאפ־םשערמאן אתזער געויוען
 די פארםראםען ער האם ײט1 ערxגאג דער םאר אח

 ענער־ םעהיג, שאפ םיז ארבײסער די פץ אינסערעסעז
 דעם פאר םעגליכקײםעז אלע םxאױםגענ^ האם איז גיש

;שאס פוץ ארבײטער די םיז װאױלזיין
 איעער שאפ, אתזער אז אכט, אץ אויך נעפענדיג

 ארבײט געטג גים קלאוק־םדײד. אין גרעםטע די פיז
 שאפ־ oix פאראנםװארםליכקײם אץ קאם־דרעהעניש אח

 מרכ־ אלעם דאם האם דײםשםאן בתדער איז םשערמאז,
— אלם,xגע שום אד,ן איץ ^פרידעגשםעלענד געםירט

 אתזןר ixpnTixo'is םיר באשליםען דעריבער
 זיין פאר דײםשםאן חש. ברח־ער ix דאנק עפענםליכען

 שאפ. פח ארבײםער די לםעת ארבײט געםרײער גוםער,
 אלם ראדיא־םעם א םים »ייד אים פרעזענםירעז םיר

 פוץ האט ער װאם אלצדינג פאר אנערקעױנג זדנזער
געםאן. אתזערםװעגען
שאפ־טשערםאן. נײער — װײנשםיין חש.

רא־ J0 בעלזער. * רעזניק, ם. : 117 לאקאל
j לאםיזאװיטש סש• זענבלום,

ק1סק םארפאז, :9 לאקאל ק; װײס״ ׳תי חמני
ייזת ?אפלאז, : 35 לאקאל

 באדאנקען שאפ, גארדיניע םח ארבײםער די םיר,
 אױך אמ װעלכער םרידפאן״ סעם םשערםאן, אתזער

 הערי פח שעןער 10 אלע פח חעד־םשערםאן דער
 װעלכע װאכזאםקיים אעערםידליכער זײן םאר אפעל,

 םעהיג־ זײן pan א נסטגן. סך א געבראכם tax האם
 עםליכע אופגעריבם פאכען ix גאלתגען אמז איז קיים

גוץ. ix ם1ג אזױ קוםעז װעלכע װאכעז׳
 בימעס־ אונזער פםpan ?1 םארדיגםער א אױך

 אח פיג?םליכ?ײם פאר פייערשסיין, בחדער אגץנט,
קאאפעראציע. לעד1פ

מז םלוצ?יץ ברח־ער ix pan א אײד רני א עי פ  ד
o/apJP אױסאריםעם ix םח איגםערעסען די גמסטען 
ארבײםער. אונזערע

p אםעאקי םעם — 10 לאקאל : ע ם י ם א;
— 35 לאק. ;שײשער opxa — 9 לא?אל

 חײם — 117 לא?אל ממאראװיץ; עלי
שנימנר.

 בײ עלסאפזארפ ■01סלא & פון ארבײסער די םיר,
 את־ עפענםליד אױםצודרימז באשליסען שאפ״מיםינג, א

is זער  uiixpixai ברודער םשערפאז, שאפ אמזער 
j  jd םשערפאז אלס ארבײס גדסער זײן םאר שםייז׳ 

 אח שאפ דעם ענערגיע גאנצע זיץ אפגעבען פאר אוץ
 פארגדניגען אוץ כבוד א װיר?ליך אח עס ױגיאן. דעד

is זאל טשערפאן• אזא האכען ox אוגםערשםראכעז. 
 סױן םשערפאן אוגזער איז שםײן נרװןז* אז װערען,

כסדר. יאר אװײ
 אלע םיר האבעז אנט, איז אלץ דאס געםעגדיג

מד פאר םװידעדערװײל אים אײגשסיםיג ת  פאןטשןר א
r איץ גדם אים •רעזאנםירעז און xp אח טעועניפ

 ײנקמ דצר פאר אױך װי אלעםען אמז פאר ארבײם
אלגעםײן. אין

לא־ — גאראםאלא םילדרעד : ע ם י ם א ?
 1װארשא הערפאן קרײער, פערי ;48 קאל
S3 לאקאל — נידעל אױתױנג אוץ

 226 גאלד׳ אזץ גאלדשםיין פח ארבײםער די םיר,
 אב־ ןפססיט נזער1א אױם דריקען םםרים, םע37 װעסם
 דזשאו• םשערםאן, שאם אעזער ix אנערקעמגג אמ םוגג

 את־ באשימץ איז ארבײם םיכםיגער זײן םאד נאכבי,
 -ixai אמזער םת אױםדת? אלם אינטערעסען. זערע

 ירע־ װערםםולצז א םים אים םיר פרעזענםירען קענעג
ריע. גאלדעגעם א — זענם

אמ־ געלעגעגזזיים דער בײ אױם פיר דריקען אױך
 ברח־עד ביזנעם־אגענםעז, אמזערע ix נג1אנערקענ זער
 דיםםרי?ט• אמזער ix אמ גאלד׳ י. ברודער ן1א רײן

 *xa mxT זײן פאר פײנבערג, ם. ברח־ער םענעחשער,
םארםרעסערשאםם. ענערגישער אח היגער

 ישאר קאבשײח פרידפאן, * : ע ם י ם א ק
®סרצר, חשײקאב ן1א סםײנבערב פרענ?

ײיז׳ םעם אמ ;117 לאקאל םת  פת ל
_______f לא?אל

 גאלד׳ס אין גאלדשםײז פח ארבײסער די םיר,
 לםxםאחאם זײענדיג סםריט, ־םע37 װעםם 266 שאפ,

 כאדאנקען v באשלאםען ixaxn םיםינג, שאפ א בײ
 סעפבער גאכבי, ױסף ברודער םשערפאן, שאפ אונזער

 האם רx װאס ארבײם, xaii ױץ פאר ,35 לאקאל פוץ
 םך א זעהר אװעקגעגעבלז האס ער .nix פאו געסאז

ד ixapi ביז ענערגיע אח םי  100 אײגגעשםעלם האט ן
באדיעתגען. ימיאן ■ראצעגם
 ר1אתז םיר txpanw צײם זעלמנר דער אין

 ,יןמיאלרשג איס1ל ר1ברח־ אגעגם, ביזנעם געװעזענעם
 טשערפאן אמזער העלםען אין xיxעראaאאp דין פאר
לײכםזג אזא jxnxi נים את x*xa ארבײם״ דער אין

 אגצנם, oxira ixaax’x אתזער יך1א txpan םיר
 אתז בײ פריחס ןxלxאײנשם פאר גאלד, י. בחדער

:שאי פיז קאםיםע די שאפ. אין
n סרידפאן, אײב שאר, חש. i״»r r n a  a p, 

nxx n so  pana, 117 לאקאל םח; dxo ליי־ 
rx, לא?אל םוץ &

 nxrt( םעשזז pnaxn פמ nxo'nix די פיר,
 זאגזעלסארס סםרים, xb־39 װעסם 206 ■רעכםיל),

םיע שאפ א בײ  181 אפיס, נאארד חשאינט אין םי
 פאלגענדע די אטנעגוםעז האבען סםריט, ־םע33 װעםם

nמאלx1יx: —
n גזעראד אױס דריקעז םיר  pan  TXrxixn 

 פאקס ברורער אײדזשענם, במנעס געװעזעגעם אונזער
ix דין םאר גאלדשםײז, an די פאר ארבײט pafrp* 

v אזא מים שטאלץ זײנימ םיר פאכער. s nגם.1אײדזש ם 
אר־ xi»mm״n זײן אין זװ^ןלג אים זxױגש1 םיר

* ____ ____ בײט.
ס ixi’ax'x אמזער םיר באדאנקעז אױך  ניונן

xב אגענס, mר p x rn ,זײן םאד פרידמאז Txon 
גתםםדז ix שא■ אתזער פאר םום ער װאם ארבײם,

______ ____ ארבײםצר. די
 פאו םשערםאז שאפ אונזער אױך ixpan סיר

 אר־ שאו די בת1לם ארבײם, אוגזער אין םיטהעלםען
בײםצר.

 117 לא?אל לאםעס, הערי :ערפאזסש שאפ
 לאמל פיז ,ט־גאולמיצר pxm ?אםיםצ:

117; poixaxr dxo,  TT9 ;117 לאקאל פיז '
ס i 9 לאקאל p® בויגארס, ק גןסזססיעלד, מ

 »ל0לא jib סריםטיל, dxo ;35 לאקאל םח
117

x פיז פעימץ־ם די a n ,581 אױרלסס imx XD3R 
ד רx*n גתגxpרxâ איז pan רxזײ אױס דרי?עז נמ, י  נ
 אר װ»ס ארבײם, רxם1ג ^א־דזור פישזמ־, * אגעגם, נעם
 m »ח שאפ ix״i pa ארבײטןר די פאר גפסאן האס

 חעקבארקײם, pa אױםדרזס אלס .xa^ זײער בעםערם
ixapi א געגעבעז איס זײ juxom ixVwixp זײ 

 סאדקין׳ ר1ד1בר 3 לאקאל pD lyvnxixa dxx אדנקעז
ודלן^ רxגרױס זיק פאר

pup 3 די  aronup, .אר״אי. •יליס אוץ פלײשםאן ם שווארץ. ספס
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uss טדטעונענןפים תפ װענמ ומוממפ is נעסט מחמזטיװן ממתג
רעגו־ די י»רן*נ«לאט* ייייי ת*» *שיס דזייןןגןראל חנו

זועיי* D#n «*גד, בענע*י« jan« רעם ווןגן לאייעס
*יגםתנרנע«*נעל דער *ון םי«גלידער די ־we אײנגןפיר■

קאנ־ לעמער חןר «װ באשלום םיא׳ן א״נקלאנג אין
יאלג«: װי זײגןן רעגולי«י«ם די וו«נ«אן.

װערען געאאלט װעט עס װאם םומע די
םוי־ פון װערען צאלט9אױסג ואל עם d.םעקשאן

 oy װען דאלאר 150 סון םוםע די סאנד בעגעםיט טען
 דער צו באלאנגם האט װעלכער םיםגליד, א שםאויגם

 אדער ער איידער יאר צװײ וױיניגםטעגם איגםערנעשאנעל
n װי וױמיגער געווען שולדיג איז געשםארבעז, איז 

 קײן געבליגען שולדיג גיט איז און דיום האכעו דךיישעז
 אים אויף איז וואס שםראםען, געלט אדער אםעסםענם

 אויםגעאאלט וועם בענעםיט די געװארען. ארױפגעלײגם
 םארקוםען וועלען װאס סאלען, םויםעז פאר בלױז וועחגן

.1938 ױלי ערשםען דעם נאד
פאנד ספעציעלען דעם םון גלויז קוםען מוז געלט די

 קלעיםם אדער בענעםיםם םויםעז אלע *J2 סעקשאן
 םאנד בענעשים טויטעז דעם םון ווערעז געאאלם זאלצן

 פון ארםיקעל אין םארשריפםען די מיט אנקלאנג אין
 לויט או? אינםערנעשאנאל דער פון קאנםםיםואיע חנר

 עקזעקוסיװ געגעראל די װאס רעגולזמיעם, און חלם די
 פאגד אגדער קייז און דעם װעגען אנגענוםען וזאט באאויד
 אוג* זײן זאל אינםעתעשאנעל דער פון אײגעגםום אדער

 זאל אויך בענעפיטס. די פון *אלונגען די ימרװארםעז
 פאראנםווארם־ װערען געהאלטען נים אמםעתעשאגעל די

 דעס איז זיד געפינט װאס םוםע, די װי םער םאוי ליך
 (ארטיקעל צײט. געװיסער א «ו םאנד בעגעפיט םױםען

 מיט־ .יעדער םאר: שרײבט קאנססיםואיע חנר פון 13
 דאלאר אײן םון אטעסמענס אן יערליד צאלזמ זאל גליד
 םאנד, בענעםים טױסען דעם פון אויפהאלטונג דער פאר

 אינסטאל־ גלײכע אוױי אין װערען געצאלם זאל װעלכער
 או־ױס־ ניט זאל געלט קײז יעדע)• םעגם 50 פון םענםם
 טוי־ צאלען אויף סײדעז םאנד, דעם םץ װערען אױגעז

פאנד. דעם םארװאלטען אויף אדער בענעםים, סען
װןןרען אויסגעצאלמ װעט געלט די װןןמען

 דאס האבען זאל םיםגליד nynr .3 סעקשאן
 וועלכע םענשעז, םער אדעד אימעם באשםיםען או רעכם
 באשםיםומ אזא בענעםים. טױםען דעם קריגען זאלעז
 סערםיפיקאט א ארײמעבען דורך װערעז געמאכם דארף

 אינםערנעשאנאל דעד סמ םעקרעםאר־םרעזשורער *ום
 ׳גיט סעקרעםער דער װאם בלאנק, באשטיםטען א אױף

 װעלנען *ו לאקאל, ®ז בעאםםען א דורד באשםעםיגם
 רעכט דאם האבעז םיםגלידער באלאמט. םעמגער דער

n דעם אױף ניים *ו *ײט פח באשםיםוגג ױיער בײםען 
עז ד אויםז מלניג  סערטיםיקאם אנדער אן ארײנגעבען ײי

 די בלױז אינםערנעשאנעל. דער פת םעקרעםער אום
םעי דעם אויף ײד געפינעז געסען װעםעגם מענשעז,  למ

 אינטערגעשאגעל דער פון םעקרעםער בײם םערםיםיקאם
 װעלעז געשםארבען, איז םיםגליד דער װען *ײט דער איז

געלם. זײ או בארעכםיגם אלס װערעז סאסדאכג

ץ געלט די «ו כארעכמיגט איץ עס װער קײן פאל א
ט איז כאשםי־מדנג געװארען געםאכם ני

ל נים האט מיטגליד דער םאל אין :4 םעקשאן  מ
 בענעםים, דעם קריגען זאל עם ווער מענשען קײן שטיםט

 םאר־ פאלגענדע די *ו ווערען אױסגןטאלם געלם די וועם
פאלגענדער דער אין פארשםארבענעם דעם םון וואנדעטע
ארדנונג:
ם א)  םארשםאר־ דעם םון אלמנה אדער אלמן גו
בענעם;
םארשטארבענעם; פון קינדער די *ו ב)
מיםגליד; פארשטארבענעם םון פאםער צום ג)
פארשטארבענעם; םיז מוטער דער צו ד)
 םאר־ דעם םמ שוועסםער און ברידער די או ה)

שםארבענעם.
 זײנעז פעחאנען םער אדער צווײ וואו פאל אין

 די םיט אנקלאנג אין געלם גענעםים די צו בארעכםיגט
 זאל ד.), אדעד ב) אפםײלונג די אונטער םארשריםםעז

 באצאלם האם וואם דעם, *ו געלט די סון אויםצאלעז דאס
 גא־ פארשםארבעגעם דעם פאר אױסגאבען פױגעראל די

 וױי־ איז עם וועלכער םון אינםערנעשאגעל די םרײען
פאראנטווארםליכקיים. טערדיגער

 איגםערנע־ דער םאר נויםיג איז עס ווען פאל אין
 דעם פון לויה די באזארגען צו לאקאל דעם אדער שאנעל

 אדער בענעםים טויטען די זאל מיטגליד, םארשטארבענעם
 םאר געוארען אויםגעגעבען איז עס װי דערפון טייל אזא
 אינםערנעשאנעל דער ווערען צוריקגעגעבען לויה, דער

 דאם און אױםגאבען די דעקען צו לאקאל דעם אדער
 אינטערנעשאנעל די באפרייען זאל אויסגאבען די דעקען

ױרשים. די צו םאראנטווארטלימןײם םון
כענעפיטם זײ אנחאלטען װעגען

 װי נאכדעם װעלכער, מיטגליד יעדער :5 סעקשאן
 אינטערנעשאנעל דער פון מעמבער א געװען איז ער
 איז און איגדוסםרי קליידער םרויען די םארלאזם יאר, 2

 םעקשאן ,8 ארטיקעל םון םארשריפםען די נאכגעקומעז
 אינטעתעשאנעל, דער פון קאנםטיטוציע דער םון 17

 גערעכענם וױיםער בענעפים טױטען םון צױעק פאח זאל
 האלם זי אדער ער וױ לאנג, אזוי מיםגליד אלס װערען

 אדער ערשטעז יעדען דאלאר איין פיז צאלונגען די אן
יעדעז םוץ ױלי און יאנואר אין שבת ערשטען דעם פאר
.nr

ױ וױ בענןןפיט די נאד װעגדען «ו זיך אז
 orT מיטגליה א שטארבם עם ווען :6 סעקשאן

 רולם די אונםער בענעםים םויםען צו בארעכםיגם איז
 געזעצליד איז װאם יערזאן, דער מל רעגולאציעם, און

 אפלײ אן אויםמאכען געלם בענעםיט די צו בארעכםיגם
 דער װעלכעז צו לאקאל, םון סעקרעטער צום קאציע

 םיט צוואםען םיטגליד. א געווען איז פארשטארבענער
 לעצםעז דעם ארײנגעבען ער דארף אפליקאציע דער

 אפיציע־ דעם און םארשםאדבענעם דעם פון ביכעל ױניאן
 צופרידענשטעלענדע אדער םערםיםטקאם טױטען לען

 נים זאל קלעים קײן םיטגליד. פון טויט דעם םח באװײזע
 צום ארייגגעגעבעז ווערם עס םײדען בארעכסיגט, דין

 דעם פון םעג 90 םץ משך אין לאקאל םון םעקרעםער
 סעקרעטער דער געשםארבען. איז מעםבער דער װען םאג
 09 ער מל קלעים, דעם ערהאלם ער װעז לאקאל. פמ

 סעקרעטער־טרעזשר חשענעראל צום איבערשיקען גלײד
 םארעם דעם מיט צחאםען אינםעתעשאנעל דער םיז רער
 איז געהעריג וױ באזארגם, סעקרעםער דער װאס ,603

 פון הכל סן א אויך איז באשטעטיגם און אױםגעםילם
 משך א פאר פארשםארבענעם פון אקאונם לעדזשער דעם
םײם. זײז םאר *ur צויײ וױיניגםםעגס פוץ

אױםצאלונג כאלדינןן
 קלעים דעם דערהאלם ער וױ נאכדעם ft םעקשאן

 םעקרעםער־ גענעראל דער לr בענעםים, םויםען פאר
צו־ אמ ער אױב איז אוגםערזוכעז גליייד עס רערועזשטד
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אויסצאלען. גלױך

 ספק א פאראן איז עם װעלכע װעגען קלעימם, אלע
 הערען איבעדגעגעבעז זאיאן בארעכםיגוסנ, זײער װעגען

באםראכםוסג פאר באארד זעקוסיװקע גענעדאל דער צו

דיונדרןןקארדס װקגןןן
 ענ- זאל בעאםםער לאקאלער א אויב :8 םעקשאן

 וױ נאכדעם קארד, לעדזשער אדער בוך דױם דעם דערען
 גאך ארױםלײגעז דורך געשםארבעז איז םיטגליד א

 m אויסזעחן״ עס פאכען צו פארשרײבען אדער סםעםפם
 גוםשםײענד, געווען איז םיםגליר פארשםארבעגער דער
 אויסגעצאלט ניט גענעפים טױטען םאר קלעים דער מל

 אין שולדיג איז װאם בעאםטער, לאקאל דער און וועערן
 פון װערעז ארויםגעומרםען מל ענדערונגען, די מאכען
 איז עס 9לכ9ײ ר9אז־ לט9ג םיט ן9ר9װ באשםראםם אםם,
 באארד קוםיװ9קוו9 ראל9נ9ג די װאס שטראף, ר9אני

ן.9באשלים ם9ײ

ר ע ל ג א ם נ ר ע ד א י פ ר ע ו ו מ י ד ר ר א  ב
ר א ען ז ם ײ ה ם מ נו ח נ פו ש ך ױ  ל

ח ז ז ע נ
 ר9חש9נ9מ ר׳9נאגל איזידאר נם9פרעזיד ־ ודײם

 בראכס9ארײנג האם באארד, דזשאיגם קלאוק דער םון
 ל9שאנ9נ ר9ד פמ נקונםט9צוזאמ בײם 9רעזאלוצי א

י באארד, רי9קאװ9י אינדוםטרי סיט אמ קאוט י י  ז
 לוק ם9י ז9הײם צו גום רשאםם9רפ9ק די ריגג9םאז־
 לם9פארהאנד איצם רט9ײ 09 װאס זץ,99ג ן9שטונד אק
 לט9רחײ נם9זיד9פר ז90װי ן9לאז אמ קאנגרעס, אין
 םאר־ די אז ,09קאנר און נאט90 םון ר9םיר די און
 אין אינדוסטרי סום און קלאוק ר9י םון ר9ט9םר

|9נומ9אמ מל ץ9י9ג ר9ד אז ם,9י פאר ז9זײנ לאנד
ז•9ר9װ

 ודי באארד, רי9ריקאװ סוט און קאום ר9י אין
 ר9י פמ |9נם9ם9ל9 9אל פארטראטימ זייגען באװאוםט

 דאדט לאנד. ז9גאנצ רן9איב אינדוסםרי סום אמ קלאוק
^ די ז9םארםראם איז  רם9קםשור9מאנוס די ארן ױנ

 oonp ז9םרוי װאו םם,9מארק 9אל פון אסאסיאײשאנס
מאכט.9ג ז9י9װ סוםס אמ

 בייזס ן9האלם9ג האם ר9נאגל װאס ,9י9ר י9ד אין
 מאראנחם,9מ ם9י אין און 9זאלוצי9ר די ז9ג9אריינג

 נחייט,9ג9אנגעל ר9י ז9ג9ײ לם9שם9צוג האט ר9 װאס
 ר9גאג* ר9י פאר איז עס װיכםיג וױ אן ר9 וױיזם

 די םאר ױי גוט אזוי ר9ארבײט די םאר אינדוסטרי,
 די םון שכיתת און ז9שםונד די אז י,9ב9ג ארבײםס
 מד װ?׳זד ז9י9ײ באשיצט ז9זאל לאנד איז ר9ארבײט

 אי־ און קױף־קראםם די ז9ר909םארגר צו אום זזח
 נ09אנד פת נץ9קאנקוי 9ני9שנײד האלח די שטעלען

 סטאנ־ 9ר9ריג9ניז־ םיט ן9אינדוסטרי םרײד ל9גאי
 מד אמ 9לכ9ײ אינדוסטרי, קלאוק ר9י ז9ג9ג דארדם

 די סםאנדארדם. 9ר9כ9ד> האם את ארגאניזירם ר9ס
פאלגט: וױ דד נם9לײ 9זאלמי9ר 9נ9שלאג9םארג

GERECHTIGKEIT (Justice)
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 ארבײטער־ װען
 אזױ איז אײניגקײט
נױטיג. דױנגענד

 אויף איצט געהם װעלט די
גאציזם, םאשיזם, צוריק.

— מלחםה און באװאםנונג
 םון נס9צײכ די ן9דינ דאם
ציים. ר9אונז

 קומען9ג דינען גאציזם און םאשיזם אז האםנונג, די
 איז םארשװינײמ באלד ז9ל9װ און 9ווייל א אויף נלויז

 און פאשיזם מוםאליני׳ם אפטימיםםישד צו א גצװזמ
 ין9םארשװאונד ניט בלױז נים ן9זײנ נאציזם ר׳ם9היטל
 נ־9ל 9י9אנד אױף פארשפרײם נאך זיד האכען זײ נאר

 קרבנות צוױי 9ניי די ז9זײנ 9ני9רומ אמ סםרײד9 ר.9ד
 װאם איז. אלץ וױ ר9יג9 און םאשיזם. און נאציזם פון
 אפ- גאנצען אין זיך םילעז ר9ני9ל 9םאקראטיש9ד די
 כוחות. 9ר9פינםט די פת אנשטורם ם9י ן9ג9ג גםיג9ה
 םאר־ צו אנשםאט פארראםען. ן9גאגצ אין האם גגלאנד9

 םון אימיגקיים ר9ר9םיגםם ר9י םאר ג9וי ם9י ז9ל9שם
 די האס רשאםט,9ד׳ מוסאליני׳ס און היםלער׳ס

 די מאכט.9ג ר9פדײ גאר ג9װ ם9ד רעגירונג 9נגליש9
 אוועקגעשטעלט האם וואס נאציזם, אמ םאשיזם פח געםאר

 מלחסה, און 9אקצי9ר פח ז9צײכ דעם ר9אונם לם9װ די
ניט. זיך ד.ם9ז רשםאנד9וױד קיץ און ן9וואקס אין האלס

 אױף אונז, אז אײנרײחמ, דך ן9וױל וואס די און
 אויף םאר קומם 09 וואס אן. ניט גאר הט9ג ים, דים ר9י
 ברײ* ר9גרױס י9ד ו̂ו9ם ן9גרױם א ז9מאכ זײם, ר9נ9י

 ר9ברײם ר9י און זייט איין םון אן9אק ר9אםלאנטיש ר90
 אוגז טײלט זײט ר9צװיים י9ד םון אן9אק ר9<אסיםיש

 מאל. א װי לט,9וו ר9אלם ר9י פח אפ אזױ גיט ר90 חײנס
 ר9ריג9איב ר9י םיז ז9אפטײל נים זיך ז9ק 9ריק9אם
 פאר* איד םיט דים9פ ר9נט9םויז סיט איז זי וױיל לם,9ײ

 ר9גרויס ר9י ן:9צײכ ם9י ן9האב םיר אץ ן.9בונד
 ר9אוגז באםאלען אויך איז באוואםנוגג פון ר9פיב

 באוואפגוגג פאר ר9דאל ביליאז ר9פריש א .9ריק90א
 ם9קאנגי ם9י פון םאג־ארדנונג י9ד אױף איצט ד.ס9שס
______________4װאשינגפא אין

 םאראן צייט ר9ר9םיגסט ר9איצטיג ר9י אין איז 09
 און לם9וי י9י פח 09פראגר ר9י אז םרײםט״ אײן גלױז

 אױף ן9ר9ײ לם9שם9אפג נים קזמ נשהײם9מ ר9י פון
 ר9י םון 9שיכט9ג י9ד איז שױן ן9זײנ 09 שםעגדיג.

 צייטעז 9ר9פינסם און 09אקצי9ר ן9קומ9פארג נשזזיים9ם
 אין באזיגם• דאך די האם 09פראגר פון כח ר9י »מ
 כוזזות די אז מאל, 9אל װי ר9מ נויםיג איז ר9אב צײט אזא
 באזונ* גאנץ און פאראײגיגם זיק ז9זאל פראגרעס פון

 ר9ארבײט פון כוחות די פאראייניגט זײן דארםען רס9י
 פון אוואנגארד און ר9ג9טר ר9נדיג9שם ר9י קלאס,
ם.9פראגר

• •
ױן םל ט ײ גןך ן9זימ וואם ן.9אנבאם די ארב

טר אןן ב»י קלאוקם 9מאגכ פח ן9וואר9ג מאכם »י
ש גאראנטירעז צו רם9קטשור9םאנופ &טמארדינ

ר מי  םױ א צו נאזעס ר9ארבײט 9ר9זיי ^שט׳גו• ״
n ז9ל r ,א ז9באװיליג זײ, ז9מ מל רפאר9י נאר ארבײם 
 אז ^9װ ן9זיינ אתױיםס־לויו. אין 9pn9n’9 9װיס9ג

ם רגםם9 זײ מל םעז ^ ט א ן.9ב
ם־ nyonn א אז ,9שיכם9ג 9אלם אן איז 09 ט ^ א

 קלאוק־ די ן.9פאװינסם 9הויכ קײז גיט פיעם לוין
» »n9 ן90װײ oy םון גוט גאנץ t״n9 n9פאn.ונג nyn 

n די םת אײײםםלױן y ^ p ^ p פאמלײן• אין איז 
 גאנץ א טוײידם 9nyn« ®ת לויזoבײטnא ם9י מיס

n y ^  ,nyo’W לאו?* די פון ז9שאח״ינסם די דיגזח דאך? 
n9P3B י גאגץ י ײג lyp nyMcop^p א .9וײג9נ  אי־ ז9?

 און nyo נד9גאדײם אפט את װאז־ א n^>r«פוםציג ל9צ
ײינ נים יאד א  ן.9ב9ל nyww א אויף נוג9ג אםילו ז9פ

ym  oy] וײגזת װאם ^9לאו?םאכ9 םך א ®איזװ? ^ny3 
 nyr:jrn דאך ז9פארדינ די ny^ װאד, א nyדאל פוםציג

n א nyדאל םױחננד וױ r. די n y ^ p ^ p האט יוביאן 
nyanyn דיג מנ  םאר״ איחנ אין זyאכnגצשטnyאונט ש
oyn ז9וחנג נדיג9רײד אז באטים,9באל די םיט ן9האנדלדגג

עסטרײד מיט ״פאראײניגונג״ די

מן לי ם מנ  םען ד»רף nyarap^p די פון לײזoבײםnא ^
 די פיז פאח־ינססזמ די כליד9הױפםז זינזמ את ז9האב

n פאז־׳ן ny?לאויןםאכ r. און oy אמ nyonyn ז9געװ 
ע אלםזנ אן חנוז א  םאנד־ די אז ,nyaapu^p די פון פ

onynwopyo ל ^ז זײ ן9מ  צאל גאוױסזנ א ג»־אגםי
n אין או־בײט װאמן r, זאלמ זײ אז tyiyoyn vfxrp 

ז ז9באשםיםם א אויף מ ^ ג ז פאחײגםם. י
ן פאו• onynwopyoia® די ם אלײז, זי ש זיז־, הם9«ר

n א פאר ז9חגכענונג זײזנתנ םימנן r. זײ lyiyoyn אזױ 
jn אױך אזוי און פאח־ינסנמן yny <ײ m ^און הוצאײ 

 סאח־ינםםעז די צו קוםם עס װען נאו־ לאגיש. אמ דאס
 לאגיק nyn םון אטיםבעבאל די וױלזמ nyoײanא די פון
וױםמ• גיט

מ r« איעםאל שױן האט חזוחנלם •חנױחנבם ײ  ז
oynyn נם9צט9ל דא אױך און opnw p. פאר־ די אז 

מגט דאמצן nyirnna די פון דינםםען חנ «r מג  ly n n


