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 סױטען פאר קלןףמס װעגען באריכס ערשנזער דער
 אויםגעצאלט האם אינטערנעשאנעל די װאם מנןסים,

 װאנדער, הערי וױים־פרעזידענם וואס צוריקגעוויזען, און
 פאר־ האם קאםיםע, בענעסים םויטען דעד םון סשערמאן

 קלעיםם צאל באדײטענדע א אז באוױיזט. עפעגםליכם,
 דעם איבער צוריקגעװיזען װערען בענעםים םויטען פאר
 גןך שולדיג זײנען םיטגלידער םארשםארבענע די וזאם
 איבער יתיאן. דעי־ אין דיום װאכען דרײמן װי םער יוען
 אײטנו־ רעכם דאס םארלארען ױרשים זײעדע האבען דעם

בעגעםיט. דאלאר 160 טאנעז

 בא־ אויסגעדריקם האם װאנדער װײס־פרעזידענם
 םיט־ םארשםארבענע פאנכע פון ײרשים די װאס דויערען
 דורך מנעםים ונו רעכס זײער פארלארעז האגען גלידער

 בא־ צו םיםגלידער אלע צו אפעלירם ער םארזען. דעם
 זײ־ וועלכע םאנד, בענעםיט פון רולם די םיט זיך קענען

 קריגען םיםגלידער קענען רולס די אײנפאך. זײער נען
באלאנגען. זײ ױאו לאקאל מון אםיס אין

 בענעםיט טויטען די סון ליםט א איז םאלגענדע
 װאס די אמ געװארעז אויםגמאלט זײנען וואס קלעיםס

:אורזאכען די און געװארען *וריקגעוױזען זײנען

 אדבײםער די האנען םעיטעסמר, סעז10 דעם שבת,
 דיםטריקס, םריעז־׳ס הערמאן גרודער פון שןפער די סמ

 פוםציג־ זיין סײערען צו עהרען־באנקעט אן געגעבעז
 באאםםש־ א זיין םח יאר צעז אוז געבורססםאג יאוײגען

ױניאן. דער אין
 אלו פיז קאמיטעס פארםראםען געווען דינען עם
ױ פארםרעט, סריעד וועלכע שןיפער,  גרױסן א אויך ו

 געקוםען דינען װעלכע ארגאניזאציעס, פון געסם צאל
ױבילאר. דעם באגריסזמ
גרוחנר פוץ געווארעז געעפענם איז אווענט דער

לאקאל דאםום נאמפ«
60 2 יולי — ----------מעקם טאראםשניי*
8 7 ft ------------ הייםאן )ט*לטאדזש

100 8 ft -----------------פלארע סאטארין״
22 13 ft -------------------םרױ קעמפגעל.

188 13 ft --------------------סערי קאריני.
160 17 ft --------------קעטערין סערקורי,
22 18 ft -----------------סעס ראזענפעלד,
36 21 ft
22 26 ft -----------------חײםאן גריגגער^
22 26 ft ----------------בעני בערגםםײן.
9 27 ft — — — «אול לעאז הילםאן״

100 30
117 31 ft — —־־ — — מעקם עגגעלםאו,
89 1 אױגזסט ----------------אננא קאנסיליערי,
18 1 ft ------------------דושאו לעאווים,
89 11 m — — — — JB קאלוואניקא,

117 12 ft
22 17 ft — — ־י■ חשו׳ליום וזעקםלןר,

117 17 ft -----------------oyo ײױפלטיעד,
166 18 ft — — — סןטיועל לןיפסינ,
57 18 ft מריז, — — --------לאוועד קו
18 19 ft מן, מ קיןוז אינ מ — דזשאוןן ח

146 22 It — — — מרנארוי לאיאפאפ̂פ
89 94 It — — — ׳ע ט«אדאו סאדיאגא,
20 27 a ------------— סאלאםאז פראסט,
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117 1 אויבוסא —
117 9 ײלי —־•——־ — ל• םםולצענבעד^

9 9 ״ — — —• י-י■ לואיפ סיעקטאר״
36 8 a
117 9 ״------------------ypm סארקוס,
112 11 י— — -----------4נ לעדדק, ״ —י
228 16 ft _ — — סאפיע קלעװאנםקי,
117 26 ft _ — — — פילי• נןלדכעדגא
117 26 ״ — — —- — מן גאלדבערג,
338 14 ײ —. • — י— — — לילי «לי*ם.
48 22 — — שױייגק סעלענםאגאן

צו אויסגפצאלם פלםפר לפדזשפר
אלםגח 67 • 812

סאכטער 60 238
ברודער 69 8033

ײז 61 16476
מוםער 23 923

מאן 43 2029
אלםנה 32 30092

a 66 396
a 66 40589
a 60 8180
a 62 7397

םאכטעד 64 8621
אלפנח 60 6722
םוםער 42 6486
אלמנה 60 236

68 22641
60 . 10182» 60 22226

0 60 3671
םאכםער 62 1424

מאז 63 868
פרוי 67 64

0 64 2623
0 42 2346
זוז 68 1716
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צוריקודיזפן פאר אורזאך פלםפר לפדזסזטר

 דיוס אין צוריקשםײאגד
« 0 י

3166
_ 8932

0 0  0 62 7669
» 0 . 0 •—
0 » » — 7900

סיטגליד א יאר קײז גיט — 1218
אסעסםעו אין צוריקשםייענד — 190
דיוס אין צוריקשגריעגד — 4908

0 0  0 _ 1869MM ■MM HA1 ן• ------- *-- סיטגליד 8 יאד קײץ נים 60 146
םיםגליד א יאד קײן נים 66 10622

 קא־ אראנחשםענםס דער םון טשערםאן עפשםײן, נעם
 באגריםם אײנלײםונג קורצער א אין האם וועלכער מיםע״

 םאאססמאס־ דעם םארגעשםעלם האט און ײגילאר דעם
 נאמעז אין האם װעלכער האםפאז. מאריס ברודער טער,

 ױכילאר דעם געדאגקם שעפער די םון ארבײטער די פון
 אינס, ביז געטאן האט ער װאם ארבײט גוםער דער םאר
םעםיגקײס. פון יארעז לאגגע נאך אים געוואונשען און

 טאנמג םון באגריםונגען נאכגעפאלגט האבען עס
 אײזלאנד, הערי ברוז־ער שאץ. נס ברודער וױ םשערלײס,

 אױך האבען עם שעאער. העםט׳ס פון חעד־סשערטאן
 פיז םשערםאז וװקערפאן, רובין גאסט דעם באגריסט

 םעגעדײתד קאאלאן, בעגחשאםין ברודער ; 117 לאקאל
 נמ־ פײנבערג, מארים ;דעפארםםענם אסעוײקען םון

 בענחשאסיז אח קאונסיל אינדאםםריעל םון נעדזשער
.117 לאקאל פון םענעדזשער אסיםםענם גאלוב,

 פיז נאטעז אין האם אראנסקי םשארלי גרידער
 פרעזענ־ דעאארטםענם, אםעדיקען דעם םון סםעף דעם

קײם. סיגארעם זילבערנע ן םיט ױבילאר דעם טירם
 םעלעגראמע ן אװעקגעשיקט האבען פארזאמלםע די

 am 117 לאקאל פח סמעדמער ליװײ, ל. ברודער *ו
41«רחאלי גיכער זײן פאר װאונש א

ײגי־ דער געװארען םארגעשםעלם איז למנט *ום
 אױס־ װארים זײער איז װעלמר פריעך, כרודער לאר,

 I אױף איז פאתאסעלםע, אלע סון’ געװארעז געגזמען
 JTJBW אין לאגע די געשילדערם װעג געלוגגענעם

איייגןףמאל■ ילע זיך 1?3אא «רלאגג דין אויף
 ל«גיז זײער גןגעבעז תאבען ײ«למ די יזפ דזגקאג איז

פזיײחײם. פאר
91M באװיליגם חאט קאגױטע אראנזשסעגס די 0 

קרבנות• עישגשפא די פאר
קןזםיםע: אראנחשמענם

םשטרנזאן. ע««םײז, נעם
ספקרפסמר. תאוטאז, סאריס
םרפזשורפר. ^•ער, געיייז
 םשאילי שאפירא, םעם שאץ, מארים

בעקערסאן. ט■ שנײדערםאן<
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ן ע נ ט מ צ ען אי נ רי ר ס ע ם די פי פ מ נ
 איגםעתע־ דער פון דמארםםןנם ריםױרםש דער

 איאט אמ עס װאם אפסאך אן לויט אז םעלדעם, שאגעל
 םערי־ און סטייטס אלע גװישען געװארען געשלאסאן

 אױם־ דער טים שטאטען, פאראײניגטע די פוץ םאריעס
 האבען װאם ארכייםסלאזע, איאט קענעז אכט, פון נאס
 *וױיםען, ן אין ססייס איק פון אריבערגעגויגען זיך

 איז כענעפים איגשורענט ארבײטסלאזע זײערע ?ריגען
װאױגען. וײ ודאו סםײם דעם

 אמםעדגעשוײבזת איז וזאס אאסאך. דעם לױם
 בא־ זײמװ מלנן ארבײטער, אזימע ספגפז געװארעז,
 װאו סטייט ן אין בןנעפיט ארבײטסלאזן וװ רענסיגס
 נײעם דלם איץ ן<’ז»ר̂סשיזדאר זיך «ש,נ מד זײוואױנז

 בײ־ dtx ארנײסןר, אן וזען ומױנןן. זיי װאו םטייט
ם ששיל, ■ מ דגיי ז מי י ײ י  MPt איז 1887 *יז יארק נ

קרימױ אר קןן קאליפארגיע, נאד ארימדנזמײמז זיו

G E R E C H T I G K E I T  {Justice)

ט מ טי םא־ איגטערנעשאנעל די פאר ש
אר‘, ב טײ ײ ר א מיםגלי־ אירע אלע אויף דערם פ

י אין בירגער זיינען וואם דער, ׳
 די צו נאװעמבער םען8 דעם געהן זאלען זיי אז לאנד,

 לײבאר דער םון קאנדידאטען די םאר שםימעז און װאלען
פארםײ.

 די איז עקזיםטענץ איר םון צײם קורצער דער אין
 פא־ אײנםלוםרייכער גרויסער א געװארען פארטײ לײבאר

 די פון אינטערעסען די אין איז עס און כח, ליטישער
 וואקסען זאלען װירקונג און אײגפלום איר אז ארבייטער,

 ארבײטער די םון *ארטײ די איז עם גרעםער. ווערעז און
אינטעדעםען. זייערע םאר קעמםט זי און

 גרויםען א אפגעהאלםען האם פארטיי לייבאר די
 שםאט דער םון װאהלעז די אין צוריק יאר א מיט דג
 אפמאלטען מאלען איצטיגע די בײ דארף זי און יארק נױ

 באזונ- זימעז װאלען איצטיגע די זיג. גרעםערען א נאך
 װיכםיג, באזונדערם דעריבער איז עם און וױכטיגע דעדס

 דעריבער זאל זיגען. זײ איז זאל פארטײ לייבאר די אז
 א האם װאם אינםעתעשאנעל, דער םון מיםגליד יעדער
 םען8 דעם דינסטאג, פארפעלען ניט שטימען, צו רעכט

םליכט. זײן ערםילען *ו נאװעםבער׳
 ״גערעכ־ גומער דעם םח זײט לעצטער דער אויף
ױ אנגעגעבען איז טיגקייט״  די פאר שםימען צו אזוי ו

ױ »ון ■ארםיי לײבאר דער םמ קאנדידאטען  שטיםען צו ו
 יארק גױ םון קאנםטיםתיע דער *ו אמענדמענטם די םאר

םםײט.

**

ג דעם 1צ נ טי גענע־ דער םון מיטיגג דער מי
ער ®װ  אינ• דער םמ עקזעקוטיװע ראל גענעךאל ד

טיידט  איגע־ װעם װאם םערנעשאנעל, טמזטמו
צוױי־ דער אין װערען האלטעז ¥ ״

ןי ניון אין נאוועםבער םח ויאז־ םער דז
ל ע אנ ש ע מ ע ט  די אויסער וועם װאשינגטאן, אינ

די־ םאן צו האבען וואם פראגעז׳
 ױניאן׳ גרויםער אוגזער פמ אינטערעםעז די מיט תקם
 די בארירט וואם סראגע, א םארהאנדלען דארםען אויך

 ארבײטער אמעריקאנער גאגצער דער םון אינםעדעסען
 קאגםטיטואײ דער פון םראגע די איז עם באװעגוגג.

 דארף װאם $ג, אי. סי. דער םח קאגװענשאן רעדנער
פיטםבורג. אין גאװעמבער טען1 דעם עפענעז זיד

איגטערנעשא־ די אדיב פראגע די בלויז ניט איז עס
 אדער קאנװענשאז דער »ץ באםײליגעז זיך זאל נעל
 גאנץ געווען אםשר װאלט זיד םאר םראגע די אט נים.

 םארבוג־ געווען נים װאלט ד ״װען אנםשײדען *ו לײגט
 איר• נאך קוםען וואס םראגעז׳ אנדערע םך א םיט דעז

 ■רעזידענם איהר דירך האט אינטעדנעשאנאל די
 ער־ געלעגענהייםען פארשידעגע גײ דובינסקי דײוויד

$ג אי. םי. דער מיט פארבונדען זיןי האט זי אז קלערט,  
 די אדגאניזירען העלםעז *ו צװעק דעם םאר בלױז

 אפע־ דער פון דיגען װאם אונארגאגיזירםע׳ מיליאנען
 גע־ םארנאכלעםיגם לײבאר אדו ישאןערעפעד ריקאן

 ארגאני־ פיז פארם איחר װאם דע» *וליב װארעז,
 *ו צוגעואטם נים איז — יתיאניזם קרעםם — זאציע

 אבער ■ראדוקציע, מאסען פון אינדוםםריעם מאדערנע די
 אר־ די שפאלםעז צו אוועק דעם פאר ניט אוסן בשום

 צו און באװעגתג ארבײםער אםעריקאנער גאגיזירםע
 קער־ צענםראלע זעלבםטשםענדיגע צװײםע א שאםעז

 אםעריקאן דער מיט קאנקורירען זאל װאם יערשאםם,
 װאם קלאר, דערםיז איז עם לײבאר. אוו םעדעדעישאז

 אינםערנעשאנאל דער פון שטעלונג די זיק דארף עס
 יטסנירג.פ אין 41 אי• סי. דער פון קאנװענשאן דער «ו
שא־ *ו צװעק דעם האס װאס קאנװענשאן. א איז עס

 צענםראלע פערםאנעגטע זעלבסםשטענדיגע די אט פען
 אוים־ אזױ איז אינםערגעשאנאל די וואם קערפערשאפט,

געגען. געשפראכען
 די נים. דאך םראגע די איז אײנםאד אזוי אבער

 םון זיד האט אינטערגעשאנאל דער םון םירערשאםם
 םאראױםגעזע• האם און גענארט נישם אן אגפאנג

 איז אנגעפאנגען זיד האט וואס שםריים דער אז ד׳ען,
 שא־ די און לייבאר אװ םעדערעישאן אמעריקאן דער
 ארגאני־ אינדוםםריעלער םאר קאמיםע דער םון פונג

 אויף ױניאז• דואל א צו םירעז קען א.) אי. (םי. זאציע
 עקזע־ געגעראל דעד םון מיטיגג םערטעל־יעהרליכען דעם

 אפגע־ איז וואס אינטערנעשאנאל, דער םון קוםױוע
 צײט קורצער א אין קליװלאנד, אין געווארען האלםעז

ױ נאכדעם,  איז געווארעז געשאםען איז א. אי. סי. די ו
 פרעזי- געװארעז• דיםקוםירט בריים גאנץ םראגע די

 ערקלערט, מיםיגג יענעם אויף האם דוכינםקי דענט
ײ דואל א םון געפאר די םאראױםזעהן קאן ער אז  י

 מײ די ארגאניזירען *ו אונטערנעמוע די נאר ניאן,
 וױכטיגע, אזא את ארבײטער אונארגאניײרטע ליאנעז

 װעט םען איזאגען• איהר^נים פמ זיד קעז מען אז
 אנװענדען אץ װאך דער אױף שםעהן דארפעז בלויז
 צו שפאלםונג א םיז געםאר די מיםלעז מעגליכע אלע

םאדמײדען.
 ערםילט םליכם איהר האט אינטערנעשאנאל די

 אין םיםגעחאלפעז פיל האט זי זײטען. בײדע םון
 ארגאגיזירען *ו $ג אי. סי.' דער םון קאמפעין דעם

 אינדוםםריעם מאםעדיראדוקציע די םון ארבייטער די
 *ד געזוכט צײם דעחעלבער אין אויך האט זי אץ

 איז װאם רים, דער אז כחות, איהחג אלע מיט ױירקען
 ארבײטער אמעריקאנער דער אין געװארעז געשאפען

 װעחנז• געמאכט גאנץ גיבער וואס זאל באוועגונג,
 אוים־ ניט «ײם גאנמ די האט דובינםקי פרעזידענט

 צונויפצו־ ■ראבירען *ו געלעגענהײם קיין געלאזען
 םרידעז שאםען און דדדים שםרײטענדע די בדיינגען
 אין כאמיהונגען זײנע האבען לײדער זײ. צװישען

 גע־ דעם מים געקרוינט ניט זיד פארלויםיג פרם דעם
 אױם־ ניט דאז־י טארען זײ אמר ערםאלג׳ וױנשםעז
װערעז• געגעבעז

 א שאםען צו אײנגעבען איצם זיד זאל עם ווען
 4 אי• םי• דער און ל. אוו ם. א. דער צװישעז םרייעז

 ארױסגע־ באװעגונג ארבײטער אמעריקאנער די וואלט
 שםױים אמערליכען דדײ־יעהריגעז איהר פיז קוםעז

 אר־ ארגאגיזירםע םון *אל די םארשטארקטע. סיל א
ױ גום אזוי צײם דעד אין זיך האט בײטער  פאר־ ו

 חאט jf אי. םי. דער מיט שםרײם דער דאיעלם.
 אמעריקאן דער אין טעםיגקײם און ענערגיע געװעיןט

 סים גענופען זיד האם n לײבאר. אװ םעדערזױשאן
 אר־ ארגאניזאציאנס צו אימיעם באזונדערעז גאנץ א

x די ערםאלגרײך. געווען איז ארן בײם  m ל. אװ 
 בא־ זדמט איז «אל םיטגלידער איהר אז פאחיכערם,

ױ גרעסער דײטענד  חאט זי אײדער צייס דער אין ו
41 אי. םי• דער פח יתיאבס די םוםפענדירם

 אמםעחוכען «ו אונטער ניט דא זיד נעמעז מיר
 װאם ציםערעז די •ינקטליך זײנען עם װיםיל אויף

י  מיט־ איצםיגער איהר װעגעז אן גיט ל. אוו .p 4J י
 Vt■ 4 סי. די װאם ציםערעז, די איז גלידערשאםם

 אלע םים אמר מיםגלידערשאםם. איהר װעגן אן גים
 אנדערעגס דעם אין מאכם *ד יעדעד וואס קארעקציעם,

 חא־ צװאםעז בײדע אז ארוים, אלץ עם קומם ציםער.
 אזא ארבײטער, ארגאניזירםע נאל ריזיגע א איצם בעז

 האט באװעגוגג ארבײםער אמעריקאנער די װאם *אל,
 זאל עם װען און געתאט, גיט קײגמאל אי«ט גיז עם
 די צוױשעז םרידען ברײגגען «ו אײנגעבעז איצס זיד

אר־ םאראײניגטע די װאלם צדדים שטרײםענדע צװײ

 אועע־ אן זיד מיט םארגעשטלעט באװעגמג בײטעד
לעבען. אמעריקאנער אין םאכם גרויםע הויער

 גע־ זיך האט וואם אינטערנעשאנאל, דער םאר
 גע־ דעם ברײנגעז העלםעז צו אױפגאבע די שםעלם

 זי אזוי װי םראגע די איצם שטעהט םרידען, װינשטען
 אר־ די ריכםוגג דער אט אין װירקען וױיטער קעז

 האםטנגספולעד, םך א גזױיעז װאלם םרידעז פאר בייט
 איאס װאלס 4 אי. םי. דער םמ םירערשאםט די ווען
קאנווענשאן. א האלטען גו באשלאסען ניס

 האם פרידעז פאר האםענונג פץ שםראהל נײער א
 םון קאנװענשאן דער םון *ײט דער אין באוױזען זיך

 ױם־ איז לײבאי אוו םעדעחױשאז אמעריקאז דער
 דער אונגעוױיגליכעם. עטװאם פאםירט האט עם םאן.

 אמע־ םיז שטאטען םאראייגיגטע די םון םרעזידענט
 אכמד דער פון ■רעזידענם דעם *ו איעלירם האם דיקע
 אײ־ און םרידעז פאר לעיבאר אװ םעדערעישאן ריקאן

 באװעגוגג. ארבײטער אםעריקאנער דער אין ניגקײט
 וױר־ א מאכעז צו םארםעלען געקענם ניט האם דאם

 אויםדתק דעם געםתעז גלייך םאקע האם זי קונג.
 נױגד דער פון ■רעזידעגם דער טאביז, דעניעל דורך

 אמע- דער אין ימיאן גרעסםע די איצט יוניאן, סטערס
 אויף איז םאביז לײבאר. אוו םעדערעישאן ריקאן

 שםארקעד א םים ארױםגעםראטען קאנװענשאז דער
 גאנצע די האנען װאס כחות, די םרידעז• םאר רעדע
 גרויםע א באקוטען האבען םריחמ, םאר געארכײם זױים

 איז פרידען א אז האםענונגען, די און סארשםארקוע
 איז םיטען אין נאד גרעסער. געװארען זײגען נאהענם
 קאנ־ א םאר 4 אי• סי• דער םון תף דער געקו־מעז
 װעג דעם געטאכט שווערער האט דאס און ווענשאן

פרידען. צו
אלזא, איז. אינםעתעשאנאל דער פאר םראגע די

 קאנװענ* דער אין באםײליגומ דער װעגען בלויז גיט
ױ נאר שאן.  געפי־ *ו אומשםענדען די אונטער אזוי ו
 דער אז וױרקען, צו וױיםער װעג כעסטען דעם נעז

קומעז• קענעז גיכער װאם זאל םרידען געחאפםער.

אױס־ װעט עם װאם פראגען, וױכםיגע די צװישען
 *ו עקזעקוטיוחג גענעראל דער םמ מיםינג דעם קומען

 פיז קאנותמשאז נעקםטע די זײן מעם םארהאנדלען,
אינםערנעשאנאל. דער

 אינ־ דעד פון קאגװענשאז רעגולערע נעקסםע די
 קר דעם װערען אפגעתאלטעז דארף טערנעשאנאל

 איבערגעבליבען איז עם אז חײםם, עס מאי. מעגדיגען
 דארף מעז און יאחר האלב א ערך אן גאנמז אין

 עם איחר. «ו גרײטען אגפאמעז שױן זיך דעריבער
 אינ־ דעד פח פירערשאםם דער בײ אגער זיך האט

 טאקע איז עם אױב פראגע, א דערװעקם טעתעשאגאל
 נעק* דעם קאנװענשאן א האלטעז «ו נויםיג דורכאוים

 אינסעתעשאנאל דער פמ קאנװענשאז א מאי. םםען
 אוחמ געמם עם און געלד םומע גרויםע א אפ קאסט

 םאג־םעג־ דיער פון ײגיאן דער פח טוער מײםםע די
 פאו־אן זײגען עס װען גאר ארבײם. רוםינער ליכער

 אנם• און פארהאנדעלם דארםען װאס פראגעז, וױכםיגע
 וועגעז רײד קײן דיז ניט עם קעז ווערען, שײדעז

 װעחה געחאלםען מח ד קאנװענשאן• א אפלעגעז
ױ צײם. אין  זין• זעהעז אי«ם אבער איז לאגע די ו

 פאר פראגעז׳ וױכטיגע באזוגדערם קײן נים סארלויםיג
 עם נויטיג. מרכאוים זײן זאל קאנװענשאן א װעלכע

 די אילעגעז זאל פען אז סברא, א דין דעריבער פען
שיעםער. יאחר א אױף קאגווענשאן

 זאל באשלוס אזא װען אז זין/ םארשםעהם עס
 ײעם עקזעקוםיוחל גענעראל דעד סח וחױ־ען אנגענוםען

 אלע «ו אפשםיסונג רעפרענז־ום א צו געחז םמען ער
אמםערמנשאגאל. דער פיז לאקאלס
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 אורטײל דער
אן דער פון  יוני

 פון גרופע דער גענען
אן אװאנגארד״ ״ױני

 אורטייל שטראף דער
 דער סון קאמיםע דער םון

 עקזעקוטױוע געגעראל
 וואם גרופע, דער געגען
דעם ארויסגעגעבעז האט

 זינם מין זיין אין ערשםער דער איז אוואנגארד״, ״ױניאן
 אטלאנטיק אין אינטערנעשאנעל דער םון קאנװענשאן די

אין דיגען קלובם און גרופען אז באשלאסען, האט םיטי
םארבאטען. ױגיאן דער

 און גרופעז די געגעבען האט אינטערנעשאנעל די
 אויםצוגע* און ליקװידירען צו זיך ציים גענוג קלובם די

 מאל אײן געווארענם האם זי עקזיסטענץ. זייער בען
 דעם וועגען װיסעז געלאזט האם זי מאל. צוױיטען א און
 סםעציעלע דורך און פרעםע איר דורך מיםגלידער די

 אױסצומיידען כדי און לאקאלם. די צו צושריםטעז
 םון עקזעקוםיװע גענעראל די האם מיסםארשטענדנישעז׳

 מינעאפאלים אין מיטינג איר אויף אינםערנעשאנעל דער
 םים ווערט עם וועלכער איז רעזאלוציע, א אנגענוםעז

 םאר־ דער וואס אויםגעטייטשם קלארקײם גאזונדער א
 האט םיטי אםלאגםיק אין קאנווענשאן דער םון באם

 עק־ גענעראל דער םו־ן רעזאלוציע די אט און געםײנם.
 געווארען געמאכם באקאנם אסאל וױדער איז זעקוםױוע

 דער דורך אוםן ברײטסטען אוים׳ן מיםגלידער די צו
 לאקאלס. די צו צושריפטעז םםעציעלע דורך און פרעסע

 ארױסגעגע״ האבעז וואם גרופןי, דער פון מיםגלידער די
 גע־ גוט אלזא׳ האבען, אװאנגארד״, ״יתיאן דעם בען

 ױניאן. דער אין גרופען םון םארבאם דעם װעגעז וואוםם
 איז אינםערנעשאנעל די אז געװאוםם׳ גוט אויך האבען זײ

 מאכען צו און חדכצוםירען פארבאט איר אנםשלאםעז
 פון און גרופעז די סוץ םוף א םאל אלע פאר מאל אײן

 דעריבעד האס גרדפע די װירקונג. שעדליכער זײעו־
 גערוםען ענדליך װעט זי אז דערװארטען. געדארפם

שםראף. איר קריגן און םאראנםווארםליכקײט צו װערען
 געווארען ארויםגעגעבען איז װאס אורםײל דער

 קאנ־ א זײן װעט גרופע, אוואמארד״ ״יתיאן דער געגען
 אינ־ דער םון מיטגלידער אלע פאר ווארנונג קרעםע

 מוזען ױניאן דער פון באשלוםען די אז םערגעשאנעל,
 אר- דער םון דיםציפלין די אז *ון װערעז דורכגעפירם

װערעז• אפגעהים מח גאניזאציע
 זאגען אויך םיר וױלעז געלעגענוזײם דער בײ און

גוסא. אוואנגארד״ .יוניאן דעם װעגען װארם א
 דער םאר עם איז צוועק װעלכען םאר אײגענטליך

 ציײ אײגעגע אן ארויסצוגעבעז נויםיג געװעז גרופע
 װאס םראגען, ױגיאן די געװען זײנען װאם םונג?
 אםיציעלער דער אין געווארען באהאנדעלט נים זײנען

געדארםט האט גרופע די אז ױניאן, דער םון ירעםע

? צײטונג אייגענע אן ארױסגעבען
 איינציגע קיין גיטא איז עם אז באהױפטען, מיר

 ווע* באתאנדעלט ניט זאל וואם ױניאן, אונזער םון פראגע
 ניט קען וואס אדער *גערעכטיגקײט״, דער אין רען

 יע־ ,גערעכטיגקייט״. דער אין װערען באהאנדעלט
 עפעס חאט וואס ױניאן, דער םון מיטגליד אײנציגער דער

 קריםי־ צו עפעס אדער ױגיאן דער װעגען זאגען צו
 ,גערעכטיגקײם״. דער אין פלאץ מאל אלע געשינם קירען

 נים, דערווארט ״גערעכטיגקייט״ דער םון רעדאקציע די
 שרײ־ גוטע זײן זאלען שאם םון באלמעלאכעס די אז

 מאכען װי קענען אזוי פוגקט םען דארף שרייבען בער.
 דעריבער איז רעדאקציע די דרעסעם. אדער קלאוקם

 שרײבם מעז ם א ו ו דעם אין םאראינטערעסירט מער
 דעם שרייבט. מען י ו ו דעם אין איידער איר, צו

 איר איז דאס מאכען. צורעכט שוין זי קען ״װי״
 האבען ווײניג זעהר אז מעשה׳ די אבער איז ארביים.

 גע־ ניט שױן האבעז אנדערע וואם עםוואם, זאגען צו
 ניס זיינען םך א וואם איז. ערגער און זײ. םאר זאגם

 און ארײנצחאגעז• אימיצען נאר זאגען׳ צו עםוואם אויםעז
נים* פלאץ קיין ״גערעכטיקײם״ דער אין איז דעם פאר

 באהאנדעלם זײנען װאם םראגען, ױניאן אלע די
 באהאנדעלם דינען אוואנגארד״ ״ױניאן אין געווארען
 דער אין מאל מערערע נאר מאל אײן ניט געווארען

 צושרים־׳ אין םײ רעדאקציאנעל׳ םיי ״גערעכםיגקײט״,
 די מער, ניט יוניאן. דער םון םיםגלידער פון סען

 אוואנ־ ״יוגיאן דעד אגדערע. אן געװען איז שםראך
 פאר געווארעז ארויסגעגעבען נים דעריגער איז גארד״

 נאר פראבלעמען, ױניאן דיםקוטירען צו צוועק דעם
 ארונ־ אוז ארײנצושטעכען אריינצחאגען׳ צוועק דעם םאר

 סיז צוועק דעם סאר נים געװען איז ער טערצורײסען.
 פדײ צװעק דעם ®אר נאר םײנונג, א ®דײ עזגארױסציזא

 זי־ דער אין אריינצוםארען איז מארדע א רײבעז צו
ריפ. בעטער

 יעדער אז זאגען, אמאל נאך דעריבער װילען סיר
 עס װעלכער װעגען זאגען צו עפעם האם וואס מיםגליה

 גע־ ווערט דעם האם װאם ױגיאן, דער פון םראגע איז
 ״גע־ דער אין פלאץ געםיגען וועט ווערען, צו דרוקם

***רעכםיגקייט״.
 מײ- ירעם םשילדרעגס די "יעריגען25 צום

ײ ל בי װאם ,91 לאקאל ױניאן, קערם מןן ױ
.I די םון אײנע געװען אםאל איז

• ״ דער איז ארגאנימציעם קלענםטע '
 איר פײערם גרעםםע, די פון הײנט אמ אינטערנעשאנעל

ג1געבודםםטא ײאוײגען25
געווא־ געגרינדעט איז 91 לאקאל ווען ,1913 אין

 ארגאניזאציע, שוואכע קלייגע, א געװען עס איז רען,
 קאמף ביטערען שװערען׳ א םירען געדארפם חאט וואס
 פון אײגע 91 לאקאל איז הײנם עקזיסטענץ. איר םאר

 אינםערנעשאנעל, דער אין ױגיאנס שטאדקע גרויסע׳ די
 אמעריקאנער דער אין מוסטער א פאד דינען קען וואם

באװעגונג. ארבײטער
 פינקםליך חיסטאדיש זײן צו אום אײגענםליך

 נים איז צוריק יאהר 26 מיט אז דערצעחלען, מען דארף
 לא־ צוױי די נאר ,91 לאקאל געװארען געגרינדעם

 פאראײניגם שפעםער זײנען וועלכע ,41 און 50 קאלס
 מען 51 גומער דעם געקראגען האבען און געווארעז

 און 50 נומערעז צוױי די צונױסגעלײגט נעמליך האט
 קלײנע די אט אבער .91 געװארען איז עם און 41

ױ בלױז דערצעהלט כאמערקונג היסםארישע  דעד אזױ ו
 שײך אבער איז וואם געװארען, געשאםען איז 91 גומער

דיזעלגיגע. םאקטיש זי איז גופא ױניאז דער צו
 מיט אנגערוםעז או־יבען דא 91 לאקאל האבען םיד

 איז דאס ױגיאן״. מײקערם דרעם ״טשילדרענס נאמען דעם
 האם נאמען דעם אט נאמען. םולער זיין ניט אײגענטליך

ץ איז איצט געבורם. זײן בײ געקראגען 91 לאקאל  זי
 האוז־דרעסעס ווער, אמפאנטם דרעס, ״םשילדרענם נאםען

 לאנגער דער אט ױניאן׳׳. סײקערם באטה־ראוב ענם
 א ארום איצט געמט 91 לאקאל אז ארנז, זאגט נאמען

 אויסגעשפרײם האט ער אז און סעלי ברײטערעז א םך
 אויך ארבײט ארגאניזאציאנס זײן אח םעטיגקײט זײן

 וױיניג געװען םריהער דינען וואס טרעידם, אנדערע אויף
ארגאניזירם.

 ױגילײ ײאריגען25 דעם םמ םײערונג דעד מיט אמ
 ־יאריגער25 דער געפײערט אויך ווערם 91 לאקאל פון

 מענעחשער, זײן םח טעםיגקײם ױניאן דער פון ױבילײ
מדי וױיס־פרעזידענט  בײ עןנעשטאג איז װאס גרינבערג, י

 זײנע אויף איז וואם און 91 לאקאל פון געבורם דעד
 אונבאשםרײםבא־ דער אים ם׳קומט אויסגעוואקםען. הענם
 איר םאר ארגאגיזאציע, דער סמ װאוקס פאוץ קרעדים רער

 אינ־ דער אין םארנעםם זי װאס פלאץ אנגעזעהענעם
 בא־ אדבײםער אמעריקאנער דער אין ארן םערנעשאנעל

 וױיס־פרעזידענם געװעז איז עס אלגעםײן. אין װעגונג
 ארגאגיזאםארישע זײנע ארבײם, ענעדגישע גרינבערג׳ס

 געהאלםען האט װאם םירערשאםם, זײן אמ םעהיגקײםען
 םילזײםיג אזױ אח שםארק און גרױס 91 לאקאל םאכעז

טעטיגקײט. זײן אין
 גע- ־יאריגען25 זײן צו 91 לאקאל באגריםעז םיר

 הערי ווײס־פרעזידענם באגריסען מיר איז בורםםםאג
 ערםאלגרײכער םוז ױבילײ ־יאריגען25 דין צו גרינבערג

 וױיטערדיגען בײדען זײ װינשען םיר םהעםיגקיים. ױניאן
צוזאםענלעבען. לאנגען א און ערפאלג
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נים. זײ זעס קײנןןר װאס חעלדעז «זעלכע
 כזריט, טמילע טפױלןן, כדט לעכען דקם דורף גײען זײ
 לעצטןןר זײער «ו פ«רגײען און גײש אין
 «ו. זײ דעקט אײגיק אוין* מאםזן די ערד אונזער װאו
 שטײן אױף קריצט מען ניט און לי^ר זײ זינגט מען ניט אדן
 גיץ ניט זאל פארלארען נאםען, זײער גאלד־טריפט םיט
 אדיץ, אײגיק י*ץ לעמז זײןןי מענשען םאר

 זייץ. כײטייל א אוגז זןןל לעגען חעלדיש זײער אז
 םילט, וואם חא^ א אױף יון אויער ח$ט ןןמ װער נאר
 פפר«פילט, וױי און װיגד אץ לעגען זייץ תאמ עם װןןר און
י • ײא® ןןס װער און  מיט םיר טיט דא זיגגט קוםט —®ת

ניט. זײ זןןט קײנןןר װאפ חעלדען, יעגע «ז ליד םייץ

 יײד, און גרױם איז *טאט די פיײליד, און טיץ איז ®טאט מ
 :גלײד יעזץ פאר ניט נאר — סרײליך און רײד איז טטאט די

 גאל, א ייץ װם־טוכ א — םרײלאף זי איז אימןןם פאר
 טטראל, » אחן תפיפזז א תםיסח, א נאר אײכעם פאר
̂מע די םאר נאר  — טטארק זײנען װאס חעגט מייט חארזןפ
 םארק, א נאר את טטאט דיי יעכען טװקרען אץ זײ פאר

כדקגסו חןןנדרװןןגדד װאו פץ רקt/o גרױסזןר ס
 •wpn p3W||B$nyi די ®ןןרקוימןןן וגז פרכײמ סאר
 טטן«ט, װיגקל יעדןןן םון ארגיימ פון םארק דןןם אײןי און

̂ט, נאטפ א̂ױ פארדןןרען, און םארטעםטע  פאר
אוזןןר &פרק גרױסןןן אץ פארקױפןןן אױף קוסןןן זײי
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 »פנעטטר»לט. אװץ חאלכ ו^ט «יפ פון פארב פרחנע די
קאפ טדקן זייןר און לןןקקל גחיקדווײוןר ן

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4̂ 4 4 —4 -4 441 4 4 4 4 4 4 4 4^4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  ארןןפ, טעםעװדיק פאלט כאקען די םון ?גײפיעלאד אויף
 פארפיעםם חאלג קוקעז זײ אױגען, ם«טק די־ גרען אחן
 קלעםט. הארטען זײער װאם װײםאג דעם מימ לײכטען אץ
 * ן װעג חןי זײ איז כאקאנם ארכײט פון םארק חןם אויו* אמ
 טעג, װנגע םון כלי אץ ם&רלארען אים חאכען זײ
̂כען זײ  בריק גןןלד׳ן דעם טיט אץ סארלאזען איט ח

 גליק..- טפינען םרױען װאו לזןבען, בויעך געגאגגען
 גןןגױטן לוםטשלעםער אץ נעםטעדחײמען חאכען זײ
 טלוימ, חיםעל חױכןןר װאו װאלקען, װײטע די אױן* ניט
,X*w *ו טמײן ד# געלײגט חארטער. דער ערד דער אוין* נאר
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 געבחוגט; װעלמ אוגזער אױף יןינחןר לימואפם און פיץ אץ
 גאר, חאכען טאמ^פ װאם םאםעם, פון זארנ חןר םיט אץ

ד  װאר טװעיער אונזער פדן לײדען איו גײ® און פדײד ײי
 לײט« קינדער םון געטאכט — קיגחןר פון פרײד די דערלקגט

זײ*, דןןר כײ קמדער אחן עלענט כלײכען טאסעט נאר
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 פאר איצט שוין וױיסען קלאוקמאכער \
 דעם ניט אדבייט קײז האבזנן זײ ױאס

שולדיג. איז װעםעד דעד םעזאן.
מײד־ די אז ווארים, אזוי איז עם

 ניט דארפען וױיגעד די און לאך
קלאוק* די עס איז מאנטלען. קיק

 אז וױיסען, זײ גוט. איצט מאבער
 קיץ האבעז זײ וואס דעם, אין שולדיג זײנען די ניט

 עס וואלט וועטער. דער איז עס נאר ניט, ארבײט
 טעכטער דיערע אץ שרויען די וואלטעז קאלט געװען
 ארבייט געווען וואלט עם אדן מאנםלען קויפען געמוזט

 װער טא הײס, איז עס ווען אבער קלאוקמאכער׳ ךי פאף
? מאנטלעז דארף

 קיץ נים דרעםמאכער די האבען וואם פאר נאר
 זיי־ און םרויען די דאד טראגעז דרעסעס אובייט?

 מעהר• נאך אץ הייס. איז עס װען אפילו םעכטער עדע
 מאנם־ קיק םראגעז גיט קען מען אץ היים איז עם ווען
 ווער טא דרעסעם. די אפ מעהר דאך מען םראגט לען
 קײז האבעז דרעסמאכער די װאס דעם אין שולדיג איז

? נים ארבייט
 די *רוים עס קומם וואם צוריקרעדענדיג, נאר

 װעטערען גאט׳ס אז שוין, וױיםעז זײ אז קלאוקמאכער,
 ארבײם קײן האבען זײ וואס דעם, אץ שולדיג זײנען
? ארויסצאהלען דערפאר גאם זײ וועם ניט,

 אתטיגער דער אז סברא, א פאראן איז עם גאר
 םאראיא־ דעם םמ ערגעד איבריגענס גיט איז סעזאן
 צי־ םאראז זײנען וױיניגםטענם ציים. דער אין ױגען
 קלײנער גאנץ א אח דאס נאר עס. וױיזעז וואס פער

 גע־ אייד איז סעזאן םאראיאריגער דער װייל טױיסט.
גענוג• שלעכם ױעז

 און שלעבם שיץ סעזאנזין די זײנען אײגענטליך
 זיך פאכם עם װען םעזאנען. מעהרערע פאר ערגער

 דער אויםנאם. אן דאם איז םעזאן בעסערער א מאל א
 אלגע־־ דער לױט האם, םעזאן קלאוקמאכער איצםיגער

 בעסערער א זײן געדארפם לאגד. אין לאגע מײנעד
 ארבײםםלאזע די סון ארםײ די פאראיאריגער. דער וױ
 מאנבע איז און געװארעז םארקלענערם ביםעל א איז

 איז זײ םון אײנע ״ביזי״. גאנץ עם איז אינדוםםריען
 גאנצע די ווערם װעלכע אינדוסטריע, אויםאמאביל די

̂■ באםראכם קריזים לאנגען דעם םון ציימ  מאם א ם
 עקאגא־ ז♦ אויב באשםיםעז׳ קען מען װעלכער מים

ערגער. אדער בעסער וחנרט לאנד איז לאגע םישע
 לאנג שױן האט אםעריקע אין אױטאמאביל דער

 גיכער איז ער זאד. לוקםוס א זײן צו אויפגעהערם
 געברויכם״ארםיקלעז. נויטיגע די פון איינער געװארען

 מיט זיך מען מאםערם שלעכט אמ צײט די ווען נאר
 אר־ צו אים צוױנגט מען און אױטאמאביל אלםען דעם

 עלםער דעם שוק אפילו דערגרײכם ער װען בײטען,
 װערם צײם די װען רוד- צו אים בארעכםיגם װאס

 סרי־ אלםע די אויסצוגײםען םען זוכט בעסער אבער
 דערימר קעז מען נײע. א אױף מאשיגקע הערדיגע
 אינ־ אויםאפאביל דער אק ױאס םאקט, דעם אנגעםען
 צײכען א פאר ארבײם, מעהר געװארען איז ײסםריע

 בע־ גיםעל א איז לאנד איז לאגע עקאגאםישע די אז
 צײ־ אנדערע םאראז אויך דיגען עם געװארען. םער

 אלע די העלםעז װאם אבער עם. וױיזען װאס כעגס,
 דאד איז דרעםעס בײ און קלאוקם בײ װעז צײכענס-

4ניטן ארביים קײן
 עקא־ די װעז אז מחײב, זיך דאכם איז שכל חװ־

 דארף בעםער ביםעל א װערם לאנד אין לאגע נאמישע
 גס־ונבאקלײד די אץ םיחלעז לאזען גלייך עם זיך

 באקלײדוגג םרויען די אין באזונדעדס טחױדם,
ױ גויםיגער איז װאם װײל סדזנידם,  אזוי, ? קלײדוגג ו

 אבעד שכל, פשוט׳ען דעם לױם אוים קוםט זיד׳ דאכם
קריזים. פון לײדט שכל דער אויד אז אוים, זעהם עס

 קלאוק דעם צו אז םאקע מען װענדם אםשר נאר
 קלאוק איז לאגע די שכל. ריכםיגען דעם ניט םחױד
 םחױז־ קלאוק דער און גמגדערט זיך האט סדעיד

 דער בלױז נים איז עס און געענדערם. זיך האם גופא
 אויך נאר גמנדערט, ױך האס װאס טדעיד, קלאוק

 איז םעחר נים זיך. ענחנחנן םרעידס אגדערע ילע
 געװעז עגדערומעז די וײנןן םרעידס אגדערע די

 אימר* פולשםענדיגע פארגעקומען דינען עס שגעלע,
 קלאוק דעם אין בעת צײט, קורצער א אין קעדמישעז

 אמר לאנגזאס, פארגעקומען ענדעדונג די איז סדעיד
n פאדגעקומען. איז

 טרעיד, קלאוק אין ענדעדונגעז די אז אן, נעם איד
 זײ* קלאוקמאכער, די םאר גינסטיג גיט זי־ינען וועלכע

 קלאוק־ די ווײל לאנגזאם, אזױ געקומעז דעריבער נען
 געהאט האבען ארגאניזירט, גום געווען דיגען מאכער

 געקעמפט עגערגיש האבען און ױגיאן שטארקע א
 גאנ• אין אבער יאזיציעס. אײנגענומענע זייערע םאר
 זײ האבען צייט דער פון גאנג דעם פארהאלטען צען
 זעלבסטפארשטענדליד, איז עס און געקענט. ניט דאך

 ווא־ וױיטער. װערען אנגעהאלטען דארף קאמף דער אז
 גאנג דעם אפהאלטען ניט אםילו קען מען אויב רום
 םארלאנגזאסערען דאך אבער מען קען ציים, דער פון
 גע־ וואלט קלאוקמאכער די םון לאגע די טעמפא. דין
 שטענ* דיער ניט ווען ערגער, סך א נאך היינט ווען

קאמף• דיגער
••

 אװ םעדערעישאן אמעריקאן די וואס קאמף דער
 עד אז וואגנער־געזעץ, דעם געגעז אן םירט לעיבאר

 קורצזיכםיגער. א זעהר איז ווערען, געעגדערט זאל
 דער םון אנםשײדונגען מאנכע אז זײן, אמת מעג זנס

 די האם וואם נאארד״. רילעישאנס לעיבאר .נעשאנאל
 וואגנעד־געזעץ, פון דורכםירונג דער אויף אױפזיכם

 פזך אמעריקאז דער םאר גינםטיג געוועז ניט זײנען
 אין געווען נים איז דאס ,אבער לעיבאר אװ דערעישאן

 איהר אין נאר אוגםערנעמער, די םים שםרײםען איהרע
Jt אי. סי. דער מיט שםרײט
 אװ םעדערעישאז אמעריקאן דער פון םיהרער די
 רילעײ לעיבאר נעשאגאל די אז באהױיםען, לעיבאר

 אמ א• אי• סי• דער צו פרײבםליך איז באארד שאנם
 דער םון גונםטעז צו געזעץ װאגנער דעם אויס נוצם זי

 ל. אוו ם. א. דער מיט קאמף איהר אץ jg אי. סי.
 אזוי, איז דאם אז גלױבען. אםילו זאל מעז װעז אמר
x די דאך דארף  Jt װאג־ דעם באקעמםען ניט ל. אװ 

 די פאר געוױגם גרױסער אזא איז װאס געזעץ, נער
 דער צװישען שםרײט דער דאך װעט ארבײטער.

 אנ־ ניט שםענדיג Jg אי. סי. דער אח ל• אװ פ. זג
 ענדליך דאך װעט עם און דאן• מת עם האלטען.

 אר־ אםעריקאנער דער אץ פרידען ווערען געשלאסען
באװעגונג. בייסער

 גיט פארלאנגט ל. אװ ם. m די אז אםת, איז עס
 בלויז פארלאנגם n געזעץ. װאגנער סון אפשאפונג די

 װען אז געפאר, די דא אבער איז עם ענדערונגען.
 ׳״אויסבעםערעז״ און אםענדירען אנפאנגעז װעם םען
 נים זיך געועץ״געבער די וועלען געזעץ װאגנער דעם

 ל. אװ פ. א. די װאם ענדערונגען, די בײ אישטעלען
 אויך חײל וױיםער, געהן וחגלען זײ גאר פארלאנגם,

 באלעבא־ די ענדערונגען. פאדערען באלעבאםים די
 גאנץ וואגנער־געזעץ דער איז זײ םאר אז זאגען, טים

 דער אויף זיך באקלאגעז זײ אץ שלעכם באזונדערם
 מעהר סך א נאד באאו*ד רילעישאגם לעיבאר נעשאנאל

װ j ן ױ יױ  גאנץ האבען מויץגאטים די און ל. ן
 מ-יז װען *ח ;אוזרעס אין פארםרעכער אײגפלוסרײכע

 דעם ,אי׳נמםערען״ און אםענדירען אנסאנגען װעט
 װעם עם אז האבעז, םורא דארףמעז װאגנער־געזעץ

ארבײםער, די פאר בלײבען ודײניג איהם פון

 ארבייטס־װאך מאקסימום א װעגען געזעץ דאם
 ארײן איצם איז װאס ארבייטם״לױן, מיניםום א און
 װאל־ די אנגערירם שםארק גאגץ האם קראםם, אין

 םעםפעל חײליגען זײער אםילו און באנקירעז םםוײם
 עקםםשיינדזשי׳, ״סטאק אדער בערזע״ די — דארםען

לשון. אםעריקאנער אוגזער אויף עס רופם םען װי
איז :םרעגען און װאונדעדען דך םעגם איהר

 אפערירם םען װאו סםריט, װאל אץ אז םעגליך. עס
 געםיגעזאזעלבע׳ זיך זאלצז רס,דאלא ביליאנעז םיט
 םעזזר ארבײםען זײ tv עקםפלואםירם. אזוי ווערען וואם

 װײ• פמ אדבײםם־לױן אן פאר װאך א שטוגדען 44 וױ
m עס איז וזאך? » דאלאד 11 װי ניגער e וויונ־ א 
פאקם. א דאך איז עס אבער דער״

 ליב האבען באגקירעז אז געשיכםע, אלסע אן איז עם
 צאחלען און פראצענטען גרויםע נע&ען — זאכען צוױי

װײדזשןם. קליינע
 א וחנגעז געזעץ דאם אן געםײנם׳ האגעז םן־ א

 ארבײםם־װאך סיטוםמאק א זאי ארבײםם־לויז םמיסום
 ױד־ די אין בלויז באדײםוגג װיכםיגע א ואנןן װעם
גײסם אלםעד דעד מאו אםעריקע׳ פון שטאסען לימ
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 סאוטח ״געבענשטעד״ דעד אין דארטען שטארבען,
מ פריח חויכעד א ארכייט שטינדע א םאד סעגט 26 איז  י
 דעדינעד אדנײטסײואד, קורצע א איז שטונדען 44

 פון באלענאטים די פון פארטרעטער קאנגרעס די חאבען
 געגלן געקערפט שטאדק אזוי סאוטח געכענשםער דער
 איצט, אבער זעחט מען וױ געזעץ. שטונדעז און לוין דעם
 פמ עקסםלואטאציע די וואו סאוטח, די בלויז ניט עס איז

 »יז וױנקעלעד פאראן זײנעז עס נאר גרויס, איז ארבײט
 װאס אמעריקע׳ גדױסער אונועד פון טיילען אנדערע די

 סאוטח, דער מיט פארמעסטען פרט דעם אין זיך קעגעז
װינקזד אזעלכע סאראן זײנען יארין גױ אונזעד אין אפילו
לעד>

אמעדי־ כרײטער גדויסער דער טאקע װערט אט און
 עקס״ אומפארשעמטע פאד וואס באיןאנט עולם קאנער

 טע־ װעסשעדן דער פרן אנגעפירט װערם עס פלואטאציע
כאיס״. ״מעסענדזשער די צו באצוג אין ױניאן לעגראף

 נאמעז דעם מיט אלעדעז געווײנליד זײ רופט מעז
 די אט צװישען זײנעז אבעד אמת׳ן דער אין ״באיס*.
 עלטער דיער לויט וואס אזעלכע׳ סך א פאראן ״באיס״
דידעס, זײן געקענט כאלד שוין די האבען

 סזד אירע פון מייסטע די צאלט ױניאן װעסטערן די
 סאר נאר שטונדע. א סענט 10 ארום באיס סענדזשער

 אױס, זײ קומט עס און צופיל נאד דאם אייד איז סך א
 דורכשגיט א אין ארבײטס־צײט, פמ אראפרעכענונג דודך

 נאד זײ דארפען דערםון שםונדע, א סענט האלב א און 8
 קאמ־ די וואס ױניפארם דעם שאר טאג א סענט 6 צאלען

זײ. גיט פאני
 דעד אט מיט ניט זיד שעמט ױניאן וועסטעח די נאר

 זי געגענטײל. אץ עקםפלואםאציע. אומדערהערטער
ײוי׳ די װערען געגעבען זאל איר אז פארלאנגט, ר  י

 שטוג־ און לױן דער אז און סאן צו מייטער עס לעגיע
 װאדים וועדעז, אנגעװענדעס ניט איר צו זאל געזעץ דען

 עטליכע אפצחאגעז נעצװאונגעז זײן ד וועט גים אויב
 זײ בארױבעו און באים מעםענחשעד אירע פון םויזענד

 סי־ בארימטע אמאל ױערען צו געלעגענהײם דער םון
ױ ליאנערען.  זײנע אין איז װאם לסשל, קארנעגיע, ו

 םע־ דעד בײ באי מעסענחשעו־ א געװעז יארעז ױנגע
 VS געװעז כוכשטעבליד איז (דאס קאמפאני. לעגראף

קאמפאני). דער פמ פארטרעםער די פמ ארגומענם
 א שטונדען אץ לימ װעגעז געזעץ דאס האם אגב
 אדבײט. קינדער פמ פארבאט דעם — צוגאב װיכטיגעז

 קײן אז ױם רירט װאס םארבאם, א איז עס םאקע, אמת
 בלױז נאר אוגםערנעמומען, און אינתסטדיען לאקאלע
 שטא־ אנדערע די סים פארבתדען זײנען װאם אזעלכע,

 םאדלױפיג׳ אבער (אינםערםםײט), אמעריקע םיז םען
 אמענדמענם אן געױארען דורכגעםירם גאך איז עס איידער

 איז קינדער־ארביים, פאדבאם װאס קאנססיםמיע, דער צו
 װיכ־ גאנץ א געזעץ שסתדען און לויז צום צוגאכ דער

 לאגי פין אמדוסטוײעז גרױסע די דאך זײנען און טיגער.
 אזעל־ אלע אונטעתעמונגען געשעםםליכע גרױסזנ די אח
 שםאם דעם פץ גרענימן די םון ארױס געהען װאם כע,
 גע־ וועי־עז װאס אױםאפאבילס די זיך. געפינען די װאו

 אםע* גאגץ איבער םארקױםס װערען םישיגעז אין םאכט
 ■עגסיל־ אין פראדוצירם װערט װאס שםאל, די ריקע.

 אױםגעגרא־ דאדם װערען װאס קױלען, די אדער ווײניע,
 פון שםאםעז אנדערע די אין אויך געברויכם װערען בען,

 אין בערזע די און יארק נױ פון באנקעז די אמעריקע.
 אונםער־ יארקעד נױ לאקאלע קײן נים זײנעז סםריט ױאל

אמעריקע• גאנץ מיט גצשעפטען םירעז זײ גאר נעמונגען,
דאם׳ ניט ודײם איז געזעץ שטונדען און לוין דאס

 ארבײםעד די פון געװארען געפלןאם אנפאגג םח איז וואס
 געזעץ־פרא* סאציאלעד אנדער קײז פרײנד. זײערע און

 געגנעדשאםם שםארקע אזא באגעגענם ניט האט יעקם
 געבלײ שאםען א בלױז אים פון אח עס קאגגרעס. אין

 אנגע־ עגדליך ״אויםגעמסעדםער״ אן איז ער װען בעז׳
 דאך׳ אבלר גןןזעץ. א געװארען איז און געװארעז נומען
 אױסגע״ און אױסגעמאגערםעז איצםיגען זײן אין אפילו

 איז װײםער שרים א יאד עס באדײם געשםאלם מארעםעז
געזעצגעבוגג. םאציאלעד אםעריקזעער דער

 דע־ אגריקולםור םץ װאלאס דעגרי םעקרעטערי
 איבער־ דער צו קומען מוזען ענדליך װעט פארטמלנס

 קאפאטע אויסגעםראגענע אויסגעדיבענע, אן אז צייגוגג,
 עס איז בעםםע דאס נאד אױסלאםעגען, בים םעז קען

ארויםצוווארםען.
 פרא־ דענקעבדע די פון אײנער איז װאלאס הענרי

 אבעד אדםיניסםראציע, רוזװעלם׳ס איז םעגשען גרעסיװע
 דעפארםסענם זײן אין אונםערגענונמן האם ער װאס אלץ.

 פאי־ אםעריקאנלד דעם פיז לאמ די פארמסערען צו
 הױים דין עדפאלגרײך. וױיניג זעחר געװען איז םער

 צו געװען איז געשיתלס, זיך האם עד װאס אױפגאבע,
די כדי פראדוקםעז. אגריקולסוד פון •דײזען די חײגען
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 זײ אז פןרגחנסערעז׳ זין• זאל פארמרס די פון חכגסח
 וױי־ זדם זיד חאט דאס אבער ןקזיסטירען, קןנוז זןלןן

 םובסי־ פארמער די געצאלם האם ןד אײנגעגןבעז. גיג
ער ;פלאנצעז און דיהעז װײניגער זאלעז !ײ m דיןס׳

■■—1— - — — AAA AMUAMfe Mi ftiiM----------------------- - —   I טײל א צואקערען זאלען די אז געצאלם׳ אפילו זײ חאם
------- .-----  - ■ - - - — — — ■ M  a  a i M b W a A  M  זריעח דער פון כדי םעלדער׳ סארזײחטע זייערע פון■

ד זײ הןם ער ארױסיןופען. גארנישט זאל  געצאלם, ױי
 זײ כדי חזירימלעו, ױגגע די אױםהארגענעז זאלען זײ אז

 נאך נים פלייש חזיר זאל עס און אױסװאקסען ניס זאלען
װעו־דן. ביליגעד

 זײנע אז בארימען, ניט זיד קען וואלאס סעקרעטערי
 *רא־ פארם םון פרײזען די ארױםצוהײבען ווי םעטאדען

 אמת, עולם. *מעריקאנעד בײם פאױלער איז דוקטעז
 םאר־ צו עולם דעם געבעז צו באמיחט זיד האט װאלאס
 טוט וואם טאן. צו גמװאונגען עס איז עד אז שסײן,

 גע־ האט ער װען מאנוםעקםשורער, קלאוק א אײגענטליך
ױ קלאוקס מעד מאכען לאזען  ער ? פארקויםען קעז עד ו

 אין ארבײט די אינגאנצען אם שטעלט אדעד מרקלענעדט
 פראדו־ וואס םארמער, מים׳ן איז זעלביגע דאס שא«.
 םארקױםען. קען ער װי פראדוקטען פארם מער זױרט

 דער מער נישט ■ראדוקציע. זײן םארקלענעחח מוז ער
 רעגי־ דער פון גארנישם קריגם מאנוםעקטשורער קלאוקס

ץ אין ארבײט די םארקלענערט ער װאס דערםאר, רונג  זי
ת שאפ׳  אן איז עס אבער יא. קריגט פארמער דער מ

 מאנופעק־ קלאוקס און סארמערס צוױשעז אונטעדשיד
 העכסט א הײנם נאן־ םארמעדײ איז ערשםענס טשורערס.
 עקאנאמישער אמעריקאנער דער פון יסוד וױכםיגער

 אמעריקע וואס דעם׳ אױף קוקענדיג גיט םטדוקםור.
 דאך איז לאנד׳ אינדוסםריעל אנםוױקעלם הױך אזא איו

 אן מאס גרויסער א איז הײנט אײד נאד אמעריקע
 םארמער די האבעז צווײטענם, לאנד. אגריקולםורעל

 פאליםיק. דעד איז דעה גדױסל גאנץ א אסעדיקן אין
 א איז צאל זײער װאס דעם״ צוליב אײגפאך איז עס

גרויסע.
 אױםקלערונגען און ערקלערונגען אלע נאד אמר

 גע־ גים אםעריקאנער דודבשגיםליכער דער דאך חאס
זאל רעגירונג די אז דעם, פאר באגײסםערם דין קעגס
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 רעכט א געהאט וואלאס סעקרעטעוי האם אגב
 פאר א איהם האם װעלכעד גאם, םיט םראמל ביסעל

 װאלאס׳עס חשבוגו̂ו זײנע אין שםריד א געמאכם מאל
 הא־ װײניגער םלאנמן *ו און עןהפארזײ *ו זזשגונות

 װינםען און זמעז־שײן רעגען, װעז געשםיםם, גוט מן
 ריכםיגער דער אין געווען אח געםאלגם איהם װאלםעז

 געטרא־ אדע־ עם האט זײן. דארםען זײ װען זױיס,
 ריכםיגער דער אין נים געקומען זײגען זײ אז פען,
 זײ־ עס מאם. ריפטיגער דער אין ניט אויד אמ אײם
 פארםלײ־ ארט אײן אין ארויםגעקומען דעם פון גען

 א אין און םריקעניש ארט *װײטעז א אין *וגגעז,
 גע־ האם דאם שםױב־שםוחנםם. — ארם דריםען
 די אויף וואקםען זאל עם אנשםאם אז דעושו, בראכם

 אויםגערעכענט׳ האם וואלאס װי םיל אזױ פעלדער
געוואקסען• נים גאד םעלדער סד א אױף עס איז

 אזוי האכען וואם װעםערעז, שלעכטע יענע נאר
 האט וזשבונות, װאלאם׳עם סעקרעטרי *וםומעלם שטארק

 זײ־ יאהר פאר לעאםע די איז פארגעםעז• שײן מען
 זיד האבען און סטאטעםשנע געװעז װעטערעז די נען

 ווא־ סעקרעםערי םאר אבער לײםיש. אױשגעפירם
 ניט. דאד זיי טויגען פראגראם אגריקולםור לאם׳עם

 געדואקםעז עס איז גום, געװען זײגען מעטערעז די מען
 גערעכענט, האט װאלאם וױ מעחר פעלדער די אױף
 פראדוקםען םארם אויף פרייזען די זײנען ממילא אח

יאהר צווײ מים איז װאם ווײץ, זעהם: אם געפאלעז•
 12 מיט דאלאד א םאר געווארעז םארקויפם אוריק
 געװארען םאךקויפט װאך לעאטע את בחזעל, א סענם
רײז דער בושעל. א םענם 80 םאר  איז קאח סמ י

 איז אזוי און סענם. 60 אויף םענט 80 םון געפאלעז
ײז דער געפאלעץ ר װ. אז. א. אײער, פוטער״ םלײש. פח י

 עס פלאן: אזא וואלאס םעקרעםערי איאם האם
 וואס מענשען, מיליאנען אמעריקע איז פאראז זײנימ
 זאל שפײז, געבוג קויםען «ו געלם גענוג ניט תאנעז

ײ רעגיתנג די דעריבער  «ו מעגליכקײם א געבען ז
 רעגירונג די יףײז. ביליגערען א פאר שפײז קױפען

 אגריקולטור־ איבעריגע די איקױםען מםליד, וחנ^
 פאדקויפען זײ װעט און פאדמערס די פון אןאדיקמהי

 די פרײז. ביליגערעז א פאר יגעפטרעדבא טגיי די או
ו טאקע װעם רעגירונג  רעכם א גולעגען געשעפט דעם ו

 לױגען. זיך ודעם עס אבער דאלארס, םיליאנען ביסעל
פאר ■רײז בעסערען א קריגאן וועלען פארםעדס די
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 הא־ וועם עולם ארימער דער און פראדוקםען זײערע
עסען. *ו וואם בען

 *ו געקומען איינפאך איז וואלאם סעקרעםערי
 שוין האבען םאציאליסטען װעלכען אויף געדאנק׳ חנם
 זײן נים וואלטען אמעריקע אין אז אנגעװיזען, לאנג
 ארימער דער װען פראדוקםען, םארם איבעוײגע קײן

 שםײז, גענוג קויםען קענעו װאלם אםעריקע אין עולם
װ. אז. א. שיד׳ קלײדער, געגוג

 עקזים־ דארםען ®לאן, וואלאם׳עם לוים װעט, עס
 וואס די׳ פאר פרימ איין פרייזען: צווײערלײ טירען
 פרײז, צוױיטער א און מארק־פרייז, דעם צאלעז קענען

 קען וואם עולם, ארימען דעם םאר ביליגערער׳ א
צאלען. ניט מארקס־פרײז דעם

ױ קשױת קייז םרעגעז גיט דא איד ײיל  אזוי ו
 »ם אזוי װי םײז איד װעחנז׳ דורכגעםירם װעט דאם
 העכערצ די צאלען דארף עס ווער באשםימען וועט

 טעכנישפ א איז דאס נידעריגע. די װער און פרײחגן״
 » איז גופא פלאז דער אז איז, עיקר דער םראגע.
• גוטער.

 טראכטעו אזוי װעט וואלאס םעקרעםערי ווען אמ
 איז ארײנטראכטען מעהר אלץ זיך ױעם און וױיםער

 צא- קענען וואם ׳די םון אונםערשײד גרויםען דעם
 ער וועס גיט, קענען וואם ׳n םיז און פרייז דעם לען
 װעג בעסטער דער אז דערטראכטען, מוזען ענדליך זיך

 איגגאנמן Tאונםערשי דעם אט זאל מען אז איז,
אםשאםען.
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 ;דערשאסען סױגעלןן א חאט יעגער א
 אויסגעלאזןןז, נאר דעם מיט כלײז אוםגליק דער זיך ױאלט

 דערגײ אומקומען מוזען עס — ניץ איז
דרײ: כאד

סאר׳ייתומט, קינדערלאף דרײ חאט עד
ײ... םון ערשט נאף סארשםאנד, אן כוחות, אן  א
 טוזאםען, געסט קאלטען אץ זיד נעכאף, ®יליעז, זײ

* םאמען... דעד נאכאנאנד רופען יישטשען, און
 װײ, ניט חארץ דאם טוט װןןםען ״אוי, —
 — ליידעןז יתום׳ם א גלײכנילטיג «ױקן ?אן װןןר און

 רײדען, גענוםען פוקס דער װאלד־פויגעל די צו חאט
 — שטיץ, א אויןו אנטקעגןך זיצענדיג םארטרױערט

 אליץ עוס׳טלאף די טײקרע, ׳נים םארלאזט
 I דערשלאגען *ער זײער אץ

 טוטראגען, געגראכט נאר זײ איר װאלט קערענדעל צד
שטרוי, א נעסט, אץ םןןדערל א

אזױ נאר װײל
ײ אויםצוחאלטעז םעגליך איז .לעבען גײם ז . . 
 ז געבען חעכערם עפעס נאד דןןפ פון קאן און

קולןאװע-לעגען, זע, אט
 ׳סײ*װי*םײ געםעדער דיץ זיד כײס ®ײלײג, ;איצט

 חןרכײי *גװערען שימ װעסטו װאס איז
 געלאזען, זיך טאן םליק א דא איצטער װאלםם דו װען

 i כקט א קינדערלאף מ סאר מאכען צו
.צעכלאזען ױינט דןןר פעדערען דײגןן װעט םיײױי . . 

 שפעט, ביז פרי פץ זיך טראגען אײדער לערכעל, דו,
 — פליען אץ פלאטערען לוםטען אץ גלאט־אזױ אץ

 כאםיען, זיד כעםער יתוםים די פאר ת װאלסט
.זײ םאר שפײז גרענגען אץ .  קײיז׳ r® טיררןעל־טױב, דו, .
 שוץ, *וגעװאקסען זײנען דײנע קיגחןר די

 — עםען דאס אױםזוכען זיף אלײן שוץ קאנען אץ
 געװעזען םיל גלײכער װאלט

 ארײן, געםט אץ יתוםים׳לאד דיי גו זאלסט דו
ײ מוםער די װײניט״איז אץ  !םארכיטען ז
.חיטען קינדער דײגע װעט ׳האר דער גאט, אץ . . 
 שיץ אץ אוםדרײען זיף אגשטאט #שװאלכ דו,

v ײ םאר כאפען קאנםט ;סליגען ז
 שלאן» צום זײ װאלםט נאכטיגאל, ליכער מײן דו, אץ

סארװיגען. ליחןלאף זייסע דייינע מיט
חאף, אדן גלויכ איד

 װײטען, םון שטײן ניט נאר זאלען מייר װען אז
 פארכײטען. געקאנט זײ אנװןןר שװןןרען דעם םען װאלמ
 ױעלם, דער איגט ווײזען דארסען מיר !אױם חערט

 םעלד, אץ װאלד אץ מיר חאפען חערטער גוטע אז
אגען״... גיט זאל קײנער און ז

 — םאדטראגען, מער הונגער דעם קאנענדיג גיט — ׳דא גאר
 פיםטשערײ א םיט זײנען אראפגעפאלען

ײ... די עופ׳עלאף רי ארא■ כױם פץ ד ד
 דעחאלונגען גלײד זייי חאט ער ז פוקם דער װאם אץ
דערזוגגען. ניט אםילו נאף דרשח זיץ חאט און

. :פיל אזוי ניט דעם אױף זייך װאמדער לעזןןר, םיץ
 מערען, נים ריייד קיץ ודןןט אםת־^טער אן

ץ ער װעם טאן און  שטילן דער אץ ארכײט גוטע זי
ץ םים שטעגדיג זיך לאזם װאפ דער גאר  הןןרען גיטםקײמ זי

םייין. און גום אפשר איז
.איץ נישט גאר שטעלט קר װײל דערפאר . .

 גטװײנלאד, לײט, אזױנע זימען אםתץ אץ
אײניאד. אמגאגאען פריןם אמזער וד

, . ו 5 ט י י ז ►4 1938 נאו

? אמעריקאניזם אזעלכעם דאם איז װאם
 טײםש ריכטיגען דעם איהר וױיםט םשר

אמעריקאנישקײם, אמעריקאניזם, סון
 די םון שרייבער דער אבער מוז

 םיט אפעגהערציג גאנץ זיין שורות,
 איז ער אז ערקלערען׳ און אײך

ענין. דעם אין מבולבל שטארק
 זיד קאז אויף אויבזמ םון אמת,

 פאר־ שװערער אזא גארניט איז דאס אז אפדוכטען,
 דאר־ זיד זאל מען וועלכען איבער ענין, פלאנטערטער

 וױים איז, םעשה די װי ווארים, ברעכעז״ קאפ דעם פען
 היפוך דער פוגקט מײנט אמעריקאניזם אז יעדער דאך
 ווערטער: די אונםער םארשםעהם מען וואם אלץ, פון

 אײך װעם אםעריקאניזם דיקטאטור. םאשיזם, נאציזם,
 ריי■ םון פרייהייט מײנט ערקלערעז, פאטריאט יעדער

 םאחאמלעז פון פרייהײט שרײבעז׳ פון םרייהײם דען,
 בעםםע די מײנט דאס נאטירליד,.אמעריקאגיזם, זיך.
 אמע־ פון םרייהײט־טראדיציעם לעבענם־װיכטיגסטע און

 זיינען עם אויב און גיט? עס וױיםט ווער ריקע.
 םען און מען קאן נים עם וױיסען וועלכע אזעלכע, דא
באדויערען• נאר טאקע זײ זאל

 טאקע איז אבער אפת, םײלווײז טאקע דאס איז
אטעריקאניזם? דאם נאר

 טרײד־ למשל, זאגט, איהר װען פארשםעהט, איהד
 װעל־ לעהרע אזא איז דאם אז איהר וױיםט ױניאניזם,

 םון נױטווענדיגקײט און דרינגליכקײט די ערקלערט כע
 םרײם וואם אײנער יעדער דאם און ארבײטער־אײניגקײט

 אן »יז ערמײנאר די צװישען שסאלםונגען מאכעז צו
 למשל, זאגט, איהר וועז זעלבע דאם ארבייטער״שוגא.

 אזא מען םײנם דערםיט אז אידיר, וױיםם סאציאליזם,
אי ■ראפים סץ אײנפירוגג די וועלכע אין ארדגונג,  ז
 פתקט זײן זאל װאם און װערעז, אפגעשאםט געגצליך

 אונםעד װעלכעז. אונםער קאפיםאליזנ^ םון היפוך דער
 דער םמ דריםעל א װערם אומשםענדען בעםטע די

 און דחקות םיז לעבעז א צו געצוואונגען באפעלקערוגג
 דערצו און אמעריקאניזם, זאגם אימער װען אבער נוים.

 םמ װיםען גארניט װיל ער אז אױם, נאד ער שרייט
 איהם םאר שליםט אםעריקאניזם װײל ״איזמען״. אנדערע

 די איחם םאר איז אמעריקאניזם גוטער אלעס. אימ
 שעחן איז גתיס איז װאם אא םון פאדקעריעתגג

 אלץ, םח באקעםםעריז ביםערע א איז אץ עזזרליך און
 זיך מעז םוז העםליה אוץ געמײן שלעכט, איז װאם

 מײנם דאם צי אזוי, טאקע איז דאם צי פארטראכטעז
אמעריקאניזם. םאקע

 שװער איז צייט איצםיגער דער אין אז וױים, איך
 דער־ װעלכע ארדנונג, אונזער אויף פגימות זוכען צו

 אוגטער געהט וואם אלץ םאר זיד מיט שטעלט וױיל
 און ארום בעת קולטור, איז ציװיליזאציע נאמעז דעם

 און׳ בארבאריזם׳ שוידערליכסטעד דער בושעוועם ארום
 םימנים, שטארקע דא דינען זיך, דוכט מיר װי יאך,

 בארבא־ דער אט ארײן זיך גנב׳עט אונז בײ אויד אז
 נא־ סארםלוכטער דער עם איז זײמ אײן םון ריזם.
 םארפאסקח־יענעז צו טרײם וואם פאשיזם און ציזם

ױ אמעריקע,  גאצישעז דעם םון זעהן צו קלאר איז דאס ו
 װא־ איז אז איצט געהם וואס שפיאנאזש־פראצעס,

 אונםער־ די דאם איז זײם אגדערער דעד םון שינגםאן;
 איז װאס אלץ, אונםער מאסקװע םון גראבונגס־ארבײט

ױ אםעריקאניש, גוט װירקליך  אונזער בײשפיל צום ו
 דעמאקראםיע, אונזער םאקע און גאוועגונג׳ ארבייטער

 איצט פיר מחען חסרונות איהרע אלע םיט יועלכע
ױ היטעז, אויג. םון שײאו־ז־אפעל דעם ו

דאר* אמעריקאניזם םון שונאים דרויםענדיגע די נאר
 אלעםעז נאד װײל באאונתהיגען, שטארק ניט אונז פעז

 קענען װעלכע כוחות, אונבאדײםענדע גאנץ דאם זײנען
 מעכםיגע די טאן םרײםעל טינדעסטען דעם אסילו ניט

 דעם אין דאם איז, צרה די אמעריקאניזם. םיץ געבײדע
 װעלכע כחות, דא דינען גוםא אמעדיקאנױם זאגענאנטען

איהם. אונםער אונסער זיד גראבען
 נאטא־ דעם אן דערםאנען געוזיס זיד וועט איהר

חי םון העיג םעיאר רישען שוי  האט וועלנער סיםי, ת
 דאס אמ געזעז׳ דער איז ער אז בםרםיד״ צרקלערם

ױ לאנג אזוי  װעם זאגזמ, צו עפעס האבען װעם ער ו
 אין ארײגסרעםען גיט א. אי. סי. דער סח םוס א

שױחי שםאט ״זיין״  הא־ װעלמ די, שעןצרױ סיםי. ח
 םץ חגכם דאם ראםעװען צו מאחיד א געמאכט בען

 סא־ דעד געוחמ איז סיםי חשױרזי איז רעדע שיײיעד
 קאנגחנסלײם. יאר א אמ םאמאם נארפאן ציאליםם,

גאתים חאבעז קאגגחנסלײם די און םאמאס נארמאן

יאנאװסקי ש. םון

 אויס־ ווארט א געלאזט ניט זײ האט מעז אויסגעםירט,
 כלומר׳■ א פארגעקומען איז וױיסט״ איהר װי ריידען.

 צר איז עסק גאנצער דער אבער טראיעל, שםיגער
 אלעםען פאר יןלאר געװען איז עם געווארען. ריבען

 די רעפרעזענםירען עם דארף וואם דזשאדזש, דער אז
 נים און מעהר ניט איז און געווען איז גערעכםיגקײט,

 נאך באלד העיג. מעיאר פון לאקעי דער װי וױיניגער
 םון דירעקטאר צום געווענדם זיך טאמאם האט דעם

 און ריידען צו ערלויבעניש אז פאר סײפםי פאבליק
 חשויר־ אין סקװער חשוירנאל אויםן מיםינג א האבעז צו
n, גע־ צו אפגעזאגט זיד האם איגספעקטאר דער און 

 טאמאס נארמאן האט דאן ערלויבעניש. די איהם בען
 אין םעיםטי פאבליק םון איגםםעקטאר דעם אנגעקלאגט

 טרענטאן אין קאורם סופרים סטעיט דער און קאורט
 םעג די האט באדין ריכטער א םון פעחאן דער אין

 גאנץ געהאנדעלט האט אינספעקטאר דער אז גע׳פםק׳נט,
 רייחגן צו רעכט דאם םאמאם׳ען בײ צונעמענדיג ריכטיג,

 הע־ צו רעכם דאם סיטי דזשויחי אין עולם דעם בײ און
 וואל־ רייד טאמאס׳עם אז געגלויגם, האט ער אויב רען,
ראיאט. א צו ברײנגעז געקאנם טען

 פון רעכם גאנצעם אונזער ווערטער, אנדערע אין
 אונז איז וואם םאחאמלוגג םרײער און יעיע םרייער

 משקולות אײף חעגגם סימיציענסקא דער סון גאראנטירם
 אינ־ אן אירגענד ווען ווערט׳ קגאפ־װאס גאר איז און

 א אירגענד װען אדער םעיםםי פאבליק םון םפעקםאר
 זאן־ אזא ניםא איז מדיגה זײן אין אז באשליסם, מעיאר

רעדע. םרײע װי
 אםע־ דער איז אליץ דעם צוליג נאםירליך״ אבער,

 סאםא־ א װאם םאלע אפגעםרעגם. ניט נאך ריקאניזם
 א מאם מאלע״ אײן? פאלט שםעטעלע א אין דור

 קאן מאשין׳ פאליטישער דער פוץ לאקעי א דזשאדזש
 רעבם גרויםע גאר א געתאם האבען םיד אױםשפילעז•

 אנדעחנ, קייז ניט װארים געשלאגעז, גיט זיד פיהלען צו
 מאנאםען פאר א איז איז אלײז רחוועלט פרעזידענט װי

 רעדען זײנע סון אײנער אין ארױםגעקומעז שפעטער
:ערקלערונג םאלגענדער מיט

 דער מיט פאראינטערעסירם שטארק איך בין ״אויך
 גוםזאגער זיינע פון אדער קאנדידאט א םון שטעלונג

 םאר־ צו בירגער אמעריקאנער םון רעכםע די בנוגע
 זײ־ עםענטלין■ ארויםצוזאגעז און םרידליד זיד זאמלען

 םאציאלע אח פאליטישע װיכטיגע וועגען מיינונגען ערע
ױ גיט קאן עס פראגען.  דע־ קאגםםיטוציאנעלע קימ זי

 װעלכע קאמױניטי, װעלכע אירגענד אין מאקראםיע
 רײדען צו פוײיהײם זײן איינצעלנעם דעם פארלײקענט

 אמערי־ דאס עס. וױגשם ער װי דינען צו גאט אץ
 אײ סון אינארעז לאזען ניט זיד וועט םאלק קאנער
 אינ־ אוגטערדריקען צו םאחיד א מאכם וועלכער מיצען,

 פאט־ םון ■רעטענזיע דער אונטער פרײהײט דױוידועלע
ריאםיזם״.

 העיג׳עז אגגערוםען ניט האט רתװעלם כאטש און
 נדינט ער אז געװאוסם, אלע דאך האבען נאמעז, מיטן
 חשױחי פון םעיאר דעם טאקע װי אנדערעז, קײן ניט

 עפעם האם דאס אז אפשר, דאד, איהר מײנם סיםי.
 םען אז לעבען, עפענטליכען זײן אין חעיג׳ען געשאט

 דע־ דער םון מעסבער אלם ארױםגעווארםען איהם האט
 גאר עס זיך הוינט יארםיי, נאציאנאלער מאקראטישער

 קאדג ניט אזוי אח וואס ירעזידעגט, אונזער אן• ניט
 העיג׳ען מים םעג די זיך האט פראזען שעהנע מיט

 הייםעז א באדארפם האם רחװעלט איבערגעבעטען.
 אין קאנדידאם אלם נױ־דילעד פראצעגטיגעז הונדערט

 זאגער גוט בעםערען קײן געםונעז ניט ער האט סענאט
 קאנדידאט דילער נױ הונדערגדיראצענטיגעז זײן םאר
ױ חשױחי, נױ פאר םענאם אין  מעיאד גרױםען דעם ו

 אײגצעל־ דעם פמ פרײחײט די םרעט װעלכער העיג,
יאםריאםיזם. םון םאנטעל דעם אונםער פים די םיט נעם

 פיל א שױן איז דך, דוכם מיר װי דאם, און
 געהאנדעלם זיך האם עם אז מילא, זאך. ערגסטערע

 ®ארי גאד עס מען קאן העיג װי גארניט אזא אום
 װאם געפערליך. אזױ נים אויך גס איז אפשר ריידען.

 דעם רײנװאשען •רובירט האט שדזאדזש געװיסער א
 אזוי זאל ■רעזידענם דער אז אמר העיג׳ פאליסישען

 אזצלכע װעגען געזאגם האם ער וואם םארגעםען, גיך
ױ גוטזאגער, אעעמען חענט זײגע פון זאל און העיג ו

 נים געװים קאן וועלכער סענאט, םאר׳ן קאנדידאט אזא
 םון שרײם ער כאטש גוטזאגער, זיין װי בעסער זיין
 נױ פראצעגםיגער ד״ונדערם א איז ער אז דעכער, אלע

 דעם םאכם וואס עטװאס, װירקליך איז דאם דיעלער,
 זעלבסטפארשםענדליד אזוי גארניט שוין אמעריקאניזם

קלאר. אדן
 װאם םאל, םשיקאווען א נאך איהר האם אם און
אמזנרי־ דעם אויף צײכען םראגע גרויסעז א שטעלט
קאניזם.

 אן סםרעטשי־פאל. דעם זינען אין דא האב איך
 “פא גום זעהר אמ װעלכער שריפטשטעלער, ענגלישער

 זיין צו האם ער געדאגק. םח ותנלם דער אין פולער
 װע־ װעלכע ביכער, געלײענםע שםארק םילע קרעדים

 איז ער פארשפרײט. שםארק אםעריקע אין אםילו רען
 א געהאלםעז אםעריקע, אין געװען אייגמאל דא שוין

 איז רעגיתנג איהר און אםעריקע און לעקטשורם׳ םך
 אםאל נאד איצט געקומעז ער איז גאנץ. אלץ נאך
 רעכם פולען דעם מים אלזא װיזא, א מיט אמעריקע אין

 דערמאנט זיך מען האט נו, גאםם. אלס אריינצוקומען
 פון גונםםעז צו אויםגעדריקט אײנמאל זיך האט ער אז
 אין זיך ער האם צײט יענער אבער זיים רעװאלוציע. א

 די אוםווארפען סון ניט האלט ער געענדערם• גאנצען
 ניט שױן זיך ער רוםט אויך געוואלד. מיט רעגירוסנ

 גלױבט ער כאםש סאציאליםם, נאר קאמוניסט, מעהר
 דאד איז קאמוניזם. צום קוטעז אמאל װעט עס אז

 גאתיט אמע העלםם אבער אלעם דאס שעהן, אין םיין
 “איי עלים אױף פארשפארט ןןלץ גאך איהם האלם מען

 םאר~ דער געםײנהײם, די אזוי ניט איז דא און לאנד.
 די וױ רעדע, םדײער טמ חנכם דאם געגען ברעכען

 ביכער זײנע עם, באםראכם נארישקײם. קאלאסאלע
 פאר און םריםה׳ם, עםװאס אלס םארבאםען, ניט יוערען

מען. ציםערט זײנם ווארט א
 אמ קאםוביסם א איז ער דאס לײקענט, אלײן ער

 קאםוניס* דער צו געהערט איז עם װען האט ער דאם
 א r איז ער אז אגגענוםען, אבער פארםײ. טישער

 פארקטיםם, שרעקליכער א יא איז עד און קאמוניסם
 חגיוא־ א ױרד נאר *ז טאקע גלויבט ער דאם איז

 װערען. געשםירצם ארדנונג איצםיגע די קאן לוציע
 םיט אײנקלאנג אין םאקע איז עס אז איהר דענקם

 געריםםעו פיל דעם פמ דעמאקראטיע םוץ געדאגק דעם
 מ־ נים םאר םענש געסערליכער אזא אז אמעריקאניזם׳

 איחם קאן ער וױיל באדען, אמעריקאנישעז דעם טרעטען
? פארשװעכעז חלילה נאך

 דעפארטירען צו געזעצלין־ און גום איז עס אויב
 העיג מזױאר יאד איז טא םטרעיםשי. װי מענשעז אזא
 אמ אםעריקאנער גוטער א סאקע םיטי דזשויחי םץ

 אונ־ געפאכם האט ער װען פאטריאם, אפת׳ער אז טאקע
 רעכם זײן אױםצואיבען םאמאס גארמאז פאר מעגליד

 םאז רעכם מיט קאן דאס אויב ? רעדע־םרײהײט אויף
 האם טא וואשינגםאן, אין םםעים־דעפארםמענט דער
גײםםן ריכטיגען דעם אין געהאנדעלט העיג מעיאר דאך

 שםעלם װעלכער םאל׳ א גאך אײך נאם אט און
 דעמאקראםישע אונזערע אלע םראגע־צײכען א אוגטער

אינםםיטוציעם.
 צװאנציג אמ צײײ שוין עם איז װײסם איהר װי

ױ יאהר״  םאז אין שםאבטען ביללינגם אץ מוני םאם ו
m צװאגציג און צוי׳יי די אין געםענגעניס. קווענטין r* 

 גאר זײנען װעלכע אלעמען, פאר געװאחמ קלאר איז
 אח אויעחמ זײערע פארשםאפען צו ניט געגוג ערליד
 צוױי די אט געגעז אז פאקםען געגען זיך םאכעז בלינד

 פאר־ געםײנםטער דער געװארען באגאנגען איז מענשען
 א זײ אויף אויםגעםראבם ישוט האט מען ברעכען.

 ניט קיממאל האבען זײ װאס פארברעכען, א את בלבול
 אוים־ םען האם צײט דער פון לױף חגם אין באגאגגען,

 האט שםאט דער װעלכע עדות, אלע ךי אז געםונען,
 א«מד ■שום געװעז זײנען זײ, געגען אתיסגעפיהרט

 לױף אין שטאט. דעם פון קארופטירם און קױםט
 אין געװעז םודה זיך אלײן עדות די האבעז ציים דער םון

 דזשודי־ מעהרםםע די אויך פארברעכען. זײער
 ערקלערם האבען גופא דזשאדזש דער אויך װי ליים
 ביל־ איז םתי דאך האבצז םעות. שרעקליכעז זײער
 שפאכ״ דאך אדן מענשען, פרײע זיק באדארפם שוין לימם

 שטעלט אלײז דאם איז פריזאז■ איז אלץ נאד זײ טעז
 ןאמנתמגחנ^ דעם םראגןךצײבען גרױסעז א אונטער

 מז װאס דאס, גום געװען כאםש איז םונדעםטוועגען
מד זדן נים נאד איצם ביז הפחות לכל האם

האט־ דער «ץ ארבײטער־פארסירער וװוײ די רויבם
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ip מוני, םריי. אםאל װערען צגו גוגג i םו־ גרויםער 
 דין אױםגעגעבען ניט האם פרײחײט־קעמםער םיגער
ױ לאנג אזוי גערעכםיגקײם און םרײהײם פאר קאםף  ו

op םעגליכקײם• םינדעםםע די געדוען נאך איז
 סאר געױארען פארגעבראכם פאל זי<ץ איז ענדליד

Dpi די און קאורם סופריס םםעיםם ױנאיםעד סאטע 
ע מ  האט װעלט םרײהייםליכע אוץ פארםגעשרימענע מ

 מםשײדתג די אױף הערצער קלאפענדע מים געװארם
o סח p i סופרים גרויםער אוגזער און קאורט, סופרים 

 ער אז ערקלערט, שאלות םילע אהן גאר האם קאורם
 אוג־ צװײ די פון באםרייאונג די םאר טא[ גארנים קאן

 פרי־ אין װערען םארםוילם מתען די מענשען. שולדיגע
ײ ביז זאן שטארבען. דארם װעלען ז

גע־ האט קאורם םופרים דער נאר: op באםראכם
 און מוני פיז האפענוע אייעיגע די את ער אז װאוםם

ip ביללינגם. i באשטעהט װעלכער קאורט. םופרים 
 אויף נאר הימעל אין נים לעבען װעלכע מענשען, פון

 אומ־ דער װעגען געװאוסם גוט גאנץ האט ערד, אונזער
 גע־ ניט די בײ האט דעם װעגען םענשען. די םון שולד
ip דער זײן קאנם oo p iim ,קומם דאך און אדױיסעל 
 און לוטנ יןאלטען אזא מים ארוים קאורם םופרים דער

 קאנם האםענונג. צםע9ל םתי׳ם תיבם אוץ לעבער
? אכזרױת׳דיגעם מעהר עטװאס םארשםעלען זיד איהר

ip געלעגענהײט גרױםע א סאר װאם באםראכם i 
 מאכעז *ו גוט זיד סאר געהאם האס קאירט םופרים

ױ  וואם םארברעכען, שענדליכען דעם מעגליך ודײם ו
 געגען באגאגגען איז קאליסארניע שםאם גרויםער דער
 זײ וױיל דערפאר נאר און מענשעז הילפסלאזע צודײ

 אייגגע־ ענערגיע און געםרײשאםם אזא םים האבען
 *91 קאמםעז וייערע אין ארבײטער די סאר זיך שסעלט

ip און שינדער״ אוץ תיבער זײערע [91 i םופרים 
p באשיצען דארף װעלכער קאירט׳ ip tim קאנםטיםױ 

 םויב געבליבען איז סדײהײםעז, און רעכםע *יאנעלע
o צו שםום און p i ,גאנץ געווען איז מוגי יא אלעם 

o פון זיך דערוױםענדיג װען גערעכם, p i קאורם םופרים 
d ערקלערט האס כאשלוס טינםםערען p i קאודט םופרים 

d פון סעסטוגנ «די אלס p i אלם קאפיטאל רויבערישען 
 איגםע־ ארבײםערשײנדליכע אלע םון קאראארזמיע

חנסעז.״
 װאס עםװאם נאך אן דערמאנען לאמיר איצט און

 שאטען גרויסען א װארסט װאס ,ipo די פאסירם האט
o אט אױף p i אםעריקאניזם. נעלויבםען

ip אז זײן קאן עם i פאר און אן אםעריקאניזם 
 אי■ שעהנעם, און גוסעס גאנץ עםװאם געוױם איז זיך

 נאאיזס דעם מים איהם טארגלייכם מען װעז בערהויפם
ip נים tm op אויב פאשיזם און i חילול גרעםםער 

פארגלייך. אזא טאכען גאר װעלען <ו חשם
 מיר האבען אםעריקאגיזם פון םאל דעם וױן

ponp מים םאן יצ tyepS* נאך i װאס רעןעלפעח 
 דער םים װערען װעלכע אזץ באגעהען םענשען אײניגע

o אין געםאכס. גוס איים p i און םאשיזם סון פאל 
 מענשליכע םים טאן *ו םעחר נים נױר האבען נאגיזם

קלע עםודאם םים נאר ««ײל«י«ן,  איץ .סישעטײטל יײי
װ נים איו עס װאם  מעגשליכ־ סראפען קײן געסינעז ו

 אונזער אױך װען מארדריםליך טעדיר דאם איז קיים.
 אזעלכע גײם n «ײט םץ אדוים בדײמם עיאטרטתא

 לינד־ קױרנעל אונזער לםשל, װי> •ירות העסדיכע
פארז־. הענרי אזץ בערג

m עגשעזמ ונװײ די אס זחאמז יעטאקדיעמא 
V םענש וועלכער האבזןן. זיי װאס אלעס ואודןנקען 

 אמעריקע גאגץ פון געווארען .געקעכעלט אזױ נאן איז
ד »יז ליטרבערג װי ױ יי  ײן• 19 האם אדנדאגקבאר ו

 פעהר גיט איהם געסעלט ■לוולוגג אדויסגעײיזען•
ע ק ױ  לאנד, א אלם ליבעד איהם שיו זמלאגד איז מ

 מוזזל, דאס גאד יאחרען. זיינע אולןבען זאל אד ומא
ר yu? וײץ ןנן ry ̂נדדחגג  װ^רימע וױ© שליסעץ *ד ה
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ױניאנם פראנצױזישע די אין קאמוניםטען די
יארבלום. מ. פון

אונ־ לאנגע נאך איז ,1936 ערץ,
געווא־ אבגעהאלטען טערהאנדלונגען

פאראייניגונגם־ באריםטער דער רען
 גזד ביידע פון טולוז אין קאנגרעס

 םון ארגאניזאציעס: װערקשאפםליכע
קאנםעדערא־ אומפארטייאישער דער
 אנגעשלאםען געװען איז וואס ציע

 םרײד־ױניאן אמםםערדאמער גערוםענעם אזוי דעם אין
 םינדיקאלער .אוניטאריי״ דער םון און אינמערנאציאנאל

 דעם אין אנגעשלאסען געוועז איז וואס קאנםעדעראציע
אינטערנאציאגאל. געווערקשאםםליכען מאםקירער
 דער געװען איז פאראייניקוגג דער םון יסוד דער
 ״אמ־ דעם םון הײםם, דאס ערשמער, דער םץ פראגראם

 איז וועלכער םין בראש קאנםעדעראציע סםערדאמער״
 אמיע־ בארימםע די איז דאם זשוהא. לעאן געשטאנען

 קאגגרעם םון םשארםער (דער 1906 םון חארטיע נער
 םינדיקאליםםישע די אז פארלאנגם וואם אמיעז) אין

 פאליםיק, יעדער םון אומאםהענגיג זימ זאל באוועגוגג
פארטייען. פאליטישע אײםנאם אהן אלע פון

 1906 םיז כארטיע אמיענער םעארעםישע די 1נא
 אננע־ געמוזם האט מען געניגנד. ױט געװען שוין איז
 םאתיכע־ זאלען װאס באשלוםען קאנקרעםע 1פעד. םען
 קאמוניססישע די אומאפהענגיגקײם. 9דאזיג די רעז

 גע־ םאראיעיגונג דער םאר זיד האבעז געווערקשאםםעז
 קאסר דער פון השםעה אבםאלוםער דער אונםער פינען

 גאםעלעז, זייערע אױסגעםירם האבען ■ארםײ, 19גיםםיש
 קאמוניסםישע באקאנטע ײרך ען1געװא געםירם זימען

 אין אז געםאר א געשםאנען איז ם9 פארםײ־םירער.
 בא־ נים זיד זאלען קאנםעדעראציע פאחדיניגםער 1דע

 דער םאר נאד דער םון םראקציעם אמאליגע י1 נײען
 םאר־ םולוזער דער האם דעריבער שפאלםונגם־צײם.

 פאלגענ־ דעם אנגאנומעז 1936 םץ קאגגרעם אײניגונג
:באשלום ז9דײ

 *91 םיז פרינציפען די און םײנונגם־םרײהײט ״די
 פאחיכערם און העז9ז9פאראױםג זײנען װאם מאקראםיע

 םינדיקאליזם פין ירינגיפעז פוגדאמענםאלע די דיוץ־
 שא־ די םאלערירעז ניט און כםיגעז9באי־ ניט װעלעז

 די אין קען1װי זאלען װאם אר־גאניזאציעם טיז םינג
 בא־ צו צורעק דעם םים םראקציעס אלם ז9םינדיקאט

 פון גאנג נאז־מאלען דעם פעלשעז *ו און אײנםלוםעז
םינדיקאםעז.״ די אין אטיע1דעסאק דער

 וױסענדיג װײטער. נאד געגאגגעז זדז קאגגתום 191
 סינדי־ 1דע ®ת בראש ז9ײ אז יט,1גז9מו־גאע 19י פון

 ■א־ פיז 1פייע 9וױכטיג ז9שטעדי גונג9באוי 19קאל
 אז סכנה, ערגםםע אן אן1פא אי« ז,9םײ1■א 9ליםיש

 1דע לוים ן9האנדל ן9זאל ר91פי םײ1פא 9דאזיג י1
ײ פיז זײםאיפליז  איז דאם ייעז אםילי ן׳9«ארםײ 919ז

 אועאניזאצי* 19יקאל1םינ 19ל םץ פאליםיק 191 ז9ג9ג
1גייי91 האם 9 1  בא־ ם9אישיגונגם־קאנגר1פא ר9טולת 19
 א1ביי ז9אל1919קאנפ פון 19םיטגליד די אז ן,90שלא

®191 r זײן נים ז91טא 9א*י1919קאנפ 19מײג9אלג 
 הײםם, דאס ,19םט9 9פאליםיש םאו־ ז9אס1קאנדי קײן
 1919ח9ג ניט אײד ז91םא און ן91ג*םא90 ז,9«וםאם91
1 n־1פא 9פאליםיש פוץ רשאפטען9רפ9ק אגפירענדע י 

ן,9םײ

א*1 19י אז ן9באװיז ר9ט9שפ האם פראקטיק די
 בא־ האם ר9 ניגם,9באגר צו געײעז איז ל9ארטיק זיגער
 191 פיז 191בױחרמיםגלי 9אײנציג די בלויז רירם

 לאזם9ג םרײ אבער האם קאנסעדעראציע, אלגעמײנער
 אדמיניםםראםיור ר9ברייםער ר91 פיז ר9מיטגליד י1

 אינדױ רע91באזונ םון ן9טאר9סעקר די און קאמיםיע
םעדעראציעם. סטריעלע
 אנ־ ו9האב ר9רקשאםםס־םיר9געוו 9קאמוניסטיש די

 די אז באדינגונג, די אםילו ן9באדינגומ אלע נומען9ג
 גים ן9אנגעשלאס דין זאל קאנשעדעראציע פאראײניגטע

 אינ־ ר9אמסטערדאמ ם91 אז נאר מאםקװער, דעם אן
 םון אםילו אפגעזאגם זיד האבעז זיי ;טערנאציאנאל

 זאל 9קאנסעדעראצי די אז רונג,9פאי ערשםער דער
אינטערנאציאנאל. ז919י מחוץ דערוױיל בלייבען

 9םאראײניגם .1936 מערץ, איז ז9ײ9ג איז דאס
 מיםגלי־ מיליאן א בערך געצײלם האט 9קאנפעדעראצי

 םאלקס־םראנם, םון נצחץ י91 ז9געקומ איז עס דער.
 ־91 9סאציאל נייע די בלים, אן9ל רעגירונג 9ערשט די

 שטארקוע די קלאס, ר9ארבײם ם91 לטובת םארמען
 מים ם9ארגאניזאצי 9םינדיקאל י1 םון השפעה דער םון
 נ*9שט זיד האם םאלקם־םראנם םון גירונג9ר די לכע9ײ

 שםרײ־ 9יעז1גראנ די קומען9ג ן9זײנ עם באראםען. דיג
 (זיץ־ ן9םונג9רנ9אונם זײ םץ אקוםאציעס די קען,

סטרייקס).
 די אין 19דילגמיס אל1 די זדז מיליאז אייז פיו

 הײםט, ם9 מיליאן. םינף אײף ז9שטיג9ג געווערקשאפטעז
ד9 אז ז9צוגעקומ ן9דינ 09  191םיםגלי מיליאן 1םי י

צי1טרא ארגאניזאציאנעלע אהן און רםארונג9 אהן  ם.9י
 אוים־ האם אלעם ז9ײ נם,9מאם א אין נעקומעז זיינען זײ
;9רגרײכ91 צי לייכט ז9זעה9ג  םאר־ נים האם ז9מ ז

 םױר־ שום קײז ריגקייםען.9שײ שום קײן העז9אויסנעז
 19גרײם א א־ ר.91וואונ קײז נים איז עם ■רייזען.

 ז9פאל9רג9ארונם איז 191םיםגלי 9םריש די םון טײל
 אפםמאל ,9סאקםימאליסםיש םון ה9השפ ער1 אונטער

 פארטײ, ר9קאמוניסםיש 191 פיז ן9לאזדנג 9דעמאנאגיש
 ־9ג ,91פראפאגאנ 9רהאםט9פיב א םירם9ג האם 9לכ9ײ

 קאםונים־. 9נ9אייג גוםא ן9רקשאםם9געײ די איז שאםעז
רנדלאד.׳׳9.ל םיעע

 צו ן9לומ9ג קאמוניםטעז י1 איז אוםן אזא אויף
 אינדד 919באז־נד וײיה א אין מערהיים די באקומעז
 נט9מאמ״ איז ן9האב 9לכ9ײ ם,9ראצי91םע םטריעלע

i פון y i 9קאמוניםםיש נים א האט9ג םאראײניגונג 
 י1 אין געארביים ז9פי האט נלאםיש9סיסם נלערהײם.

 1919י איז קזיםטירם9 ז9האב 9לכ9ײ לאך״,1רנ9״ק
̂יג1 י1 איז מונ:.9רנ9אונט ר919י איז םאבריק.  9אז

 םאק־ פון ן9םת,ג י1 לם91באהאנ ז9מ האם רנדלעד9יז
 םארזאמלונגימ די אויף און ן9רקשאםם9װ9ג די איז םיק
 בא״ םץ ן9נםאר9צמאמ י1 אײף ן,9םינדיקאם די םץ
 י1 ן9האב ס9ראצי919צוױיג*ם 9ל9אינדוסטרי 9י91זונ

 י1 פמ ן9באשלום י1 לויט לם91האנ9ג ז9קאמוניםט
 191 פיז ז9באשלוס י1 לוים הײםם, אס1 ד״,9רנדל9«ק

 ־9ג אס1 איז בולם ר91באזינ םײ.1פא ר9קאמוניםםיש
 און ז9יקאם1רינ םון ז9װאלםו:ג1פא פון ז9ײאל בײ ז9ײ

 «מר9סיםם ז9באזײםיג גם9פל ז9מ ם.9אצי1919ם םיז
גוט ן9האב זײ הגם 191םי 9קאמוניםטיש ניט 9אל םיש

 אז ׳גײעס די סארעסעגסליכס געיוען אח עס װען
 ז9םראג9צוג תאט 19נל9ײ רג9ב1לינ ן9ײ9ג איז 09
 מים מאכם דײםשלאנצ׳ם אז סוד, 091 יז9ל1סב<9טש *ו
9 9mmפון וױ שםאו״ק אזױ מאל צוױי איז ן9ראפלײנ 

 ױך האט ז,9צוזאם רדםלאנצ און פראנקיײד מגלאנד,
e נאז• גלויבט.9ג גיס «שוט 09 ra ־9ג חאם 19 »ז 

 זײן גים קאן מלומומ״ וײן ז9׳19היםל פון ז9קראג
 זיך האס רג9לינדב ,r 091* פצלײיוצ 19םם91ממ 191

19 ושוט א אלם ױעלט ר9גאנצ m #191 אנםפלצקם דא
a m  M M  m ^ m I mM IM  M M  M M M M ^ - ---------- ir w» ̂גד וױן &יס געחזירעז ארימגעגוםען ער וױז רוסל

 M A M ft M M ft M M  M k t o k  M A M M M M i M M M-------- --------- «ױ ym געהאס Dipt סען ym כבו̂ד גרעםטען דזןם
a m L m  m m M A  • M M i > M M  M M  M M % M  • M  M M M —  *ױם״ לעסonpyi 1 איחם האס מיח אז וױהם, *ד סרדי

ז ן.91«י9<  ן9פונ9אױם< תאמח 9ם*ק זאל 19 |9ײ יי
 שװ*כע* ג#נץ y איז רדםלאגד וױן פאכס לדמס די אז

v «ז און n» ן ס9*ל איו  ,1צושםאג ישעןסכאא א יי
19 a p i .91 רוםישע י1 ז9ם9װ מאגש. א אלס אכאוי• 

m גירתג m  e w rm  apt האל־ באז־ארפם צוסײי״ 
a 09 וױ סייל• 19ם n  ,wrm tm 1919י s כס9ר 
a ז9גלייב a לממזא־ג tm ן9פאתר9ג למוחילח im

מ שייאז׳ 19מײנ9ג 19פשום׳ אלס תסלאנד  tm 09 י
 9זײנ 9אל איז םזמש 19י אט a ז,9נק91 וױ י9שײ

ttn n r אויף ז9ײאר9ג ם9װ91חא9אויפג D 9i ײ19אם 
קאגיזם.

 19 ז.9ד׳1פא י1נ9ח מיט tm 9לב9ז an און
 אינזײ- גוײימץ• א גאר אלם אויף א1 זיד שפילט 19לכ9װ

 אמ־ 9זײנ פאר גאר ניט קצטפס 19לכ9יי װידואליםם,
 זײ־ פון 90391 י1 1פא אױך גאו־ כם,91 9ל9דײײרי

 צוגזר ן9קראג9ג ג9ם די האט 19 אײד .19או־בײם 9ג
גאו סודײ 193ל9ײ 'ז׳19חיטל פון גונג9יוימױיב a שיקם

 tm געװאלם׳ 9ברוםאל י1 וױ 191a t 0391״P ®ז נים
 את׳ 9יײראי גאגץ ס3כרא9ג באלד שײן האס ר93ל9ײ

 שוין apt 19 הײםם op וױ און, ל,90קנא זײן 190
•ppnpo* אױף אויג a *ײד

tm ,פירות די אס אױף וװ זיו קוקס ז90 ן9װ אט 
ip װאס i זיד [9® מח אוי̂ױ ברײנגם אםזװײקאניזם 

191 ניס 09B9 tm :זיך םרצגצז tm םארםראכםצז
mpo םים opi 19 וױ ריקאניזם,90א I tm

t

״ ו א נ 7 ט י י ז ►)>• ו 9 3 8 ו

 האם ן9ם און ארבייט 9סיגדיקאליסםיש י1 פילם9ג
 T90 אץ םאכען aiypyi נים פאתואוח• שום קיק זײ

 ״קערגײ די פרן ן9ידאט1קאנ םיט םארביטען זיי האט
ן.9■ארטײ־קאפוגיסם םיט הייסט, דאם ך״,9ל

פי־ לאזם9ג שנצל זיך ן93הא 190זולםא91 לי און
ip אין לען. i גען9םל גירונג9ר בלוט׳ם א[9ל סיז צייט 

 פרא־ ן9סינדיקאם די םון ן9אגםירונג 9קאםוניםטיש די
 פא־ פאליטישע ן9ל9ארויסשם ,19גוגג9באיו ן9װאציר
ק א 19שאפ ן,9דערונג ip אויף ײו i מאכעז גירונג,9ר 

 ז9וי אז וואוסט,9ג שיי[ האט ן9פ ן.9ריגקײט9שוו איר
ip צו קוםט בלום 1גא i ארוים תיכף שפרינגמ פאכם 

 אונטעלהאנד־ די בײ קשנ׳ט9׳1פא איז 19פ םםױיקען.
ן.9םונג9נ19אוגס די 01אקופי jpo לרגגען,

 ס9אל אז ן,9פאל זאל בלום אז נוג9ג איז op און
 גונג9באוו די נאך opapipa 1919' ן.9בארוהיג זיך זאל
 אין היײיאחר׳ פון מעוץ איז 19בייט1טאל־א9ם די פץ
 9קאאליצי די ן9שאם9ג 19װיד האם בלום ן9ור ג9ט די
w ונג•1גי91

 גדלאד״19,ק 9קאםוניסטיש י1 צו נזאץ9ג9ג אין
 ־9נ1אוגםע די אין ן9שאפ9ג 1סאציאליםטע די ן9ד,אב
 a אזוי ן״,9״אםיקאל ן״,9ופ1פוײינסשאםם־ג״ ן9מוגג
 קאםוניםםיש א האט9ג tpo האם יק1םאב 1יעדע אין

״אםיקאל״. 9סא«יאליםטיש א און נדעל״1קע״
ip [9נוצ 9גרױם i האט גונג9באוו 19םינדיקאל 

ip נים דאס i  .1901913 o ipppi 19אב איז שײד19אונם 
 ל״9ל1ת9.ק 9קאםוניםטיש י1 ת9בש a .191 געװען
tp n ײ01«א אכם139אתינג האבצן אקםױו, געורען 

 לט9האנל9ג האבען ז,9קשאפט19װ9ג די אין לאזובגען
 ־9צוי 9פאליטיש םיט ,09וק«י1אינםם טיי1פא די לוים
iiy גערוען .אפיקאלען״ די זייגען קען. o פאתױיז־ײ 

 ־91 ניט פאל קיק 19אב האבמ וואס ז,9גוגגס־גרופ
tp לט9האנד ip i ,אםי־ 91ני9י די חוץ א סינזײקאליזם, 
ip 19פאל9119אונם [9ױינ װאם ן״,9קאל i  ip o im *19חש 
ip פץ ז9םיסם9עקםטר י1 פון i ־1פא 19סאצ^סםיש 

ip םון םײ, i תי 19םאגאגיש9ל ױו םא1פא פמ 9ג  ,19י
ip םײח אגב, איצם. שוין זיך פיגט9ג װאס i •אמױי■

ץ: גיט זאל op װי א ן91פי ן9קאםוניםם י1 זי
 oipn 919די אין 19אי31פא צו ײט31א 9מאםיש9סיסט

 י1 פץ ז,9רקשאםם9װ9ג 9לנ9אײגצ י1 םון לײטונגמ די
op’ ppipipo םון p ip iita o צו ן.9םשאפםסזװױיג1װי 

t9i ,o « a i 9ניט־קאםוניסםיש י1 גליך9ם וױיט װי .ip im
tm אן ip oo n p 19* האט91 די האבעז סאס a 

 א■1919פ n אק ם191באזת ײס.31א 19זײ אין םאלג
w און יז1פא םון ס9צי op iorn. זײ [9ײם11 איצם T t 

oopc חזײס9ם א 19אקום3 צו tpoospj o p i i'm קאג־ 
ip פיז — סולח גאד 190019 191 — 0911 i אלגןך 

o״ip r האלטעז913א דאוץי װאס 9אצי19ד9קאגס tp ipn 
ipנאוו ש1חו אין so J אין 9 u k i-------------------

 יtvnpt 1 191םי 9סיגזײקאל 9נים־קאםוניםםיש י1
po’ tn 3 אהס11 וואס ספגה׳ ip iטאל אי[ גונג,9אװ 

 190 א 19אקום3 אסת3 [9זאל [9קאםוניסם י1 3אוי
d אויף הײט p i קאגגo 'o ip i tm o p i ־39ה 191 אין 

ipoo םון לייטונג ip i 19יקאליםםיש1סיג a־a r a i 
pm, איז 1919ײ לט91םאתואנ אםאלסם1 ט9וי 9לכ9װ 
a אײנםאפמ o iponoo im םץ ip i 19קאםוניסטיש 

ױ פאמױי, ip איז אס1 ו i  tpnpi 19י םים סאל ?a 
o 1םא 9אצי1919קאנם 19םוניסםיש p i פאחדיגיגונגם־ 

.1936 פמ 09קאנגו
ip און s n p i דך קט1שסא1םא ip i  m pt ovm 

ip 9נים־קאםוניםםיש י1 .1שםאנ191װי im ילי־3םא 
p ן9זיר ipm ,9ארםי3 י1 םײדיגןח1פא *ו פז־י פחות 
 י1 [9193פאחי זאל װאס ,1936 פון און ,1906 פיז
 קשאפם־19װr 191 91« מיקײם9ה3אוסא 9סאלום3א

גונג.9באװ
1 tmםאג־ [919װ צײטינגעז 9ניס־קאםוניסםיש י 

 קאםונים־ י1 םץ לוגגמ1חאנ י1 רס9קל9אויםג גליך9ם
ל9״ק 9םיש tp «ײ tm ד״9תי ipn 09 ,a u tap iip o im 

o sp isp i 1919ײ [9פאקס poim spapom באזײםי־ 
ip 9םיגדיקאל פח גונגמ im די חײל רפאר91 פלות 
tt .a* ,19קאםוניסם ניט זײנמ  J.

tp סעז9קאנגר אח ן9נפאר9צוזאם 9אל אױף ipn 
1^קלאג 93ל9ז m ז,9שטיס 93ל9ז ןײ ױך  93ל9ז י09,

op tm .tpoopopie 1919װ *tpoupu י-1ײסו״פא 
.19געגס־ס׳יםל

p i'rm ז9ליפשײ3 9ריסםיש9אקם1פא: tom קאנ־ 
o p ii ח יקאס1םיג ן9נאציאגאל פוץ• n ס1919ל tm 

 193חא ,191םיםגלי oiptmo 106 צײלם װאס טראגקוײיה
ip i ip i 1 •ח »ח ■אתז פון« ip iאװינץ tp rn tp ia 

pm* 9ישסאס90סיס די ip i  tm a u ta p is 1919»םי 
tm םולוחמ״ n o  rrnm a ז׳9קאסוגיסם ךי tpup ia  ap t 

ײ״ץ ײ tm tputn^ 9פאליםיש י  די tm פאר־טײ ר9ז
tp o ip n i'o. 191 און ap t o p u a p 190גוזי א םיס

 םיילט1או1פא וואס זאלוציע,91 א אעעגומען הײט1םע
p פץ און טייעז1פא 9פאליטיש 1םי אח־ינםישונג י1 i- 
ip םון אנפיתנג י1 איז ונגעז1גי i ־9באוו 19יקאל11סי 

iy האם 091קאנק גונג. i ־1םא :לאגגט1פא עס1קאנג 
ip אין ן91אויספי םון אט3 i פאליםישע א צײט 1זעלצע 

 אק-1ט 191גאניזי1א ן919פאתי ;9טוגקצי 9יקאל11סי און
ן.9יקאס1סינ זײ 1אי 09צי

 קאנ־ 1.190 נאך ן91פאו*םולי ן9יקאם11סי 9אײגיג
o p i? זײ ;ס91קאנג כסטען9נ צום [9ונג191פא 919די 

in-״ 9אל ן9אפצושאם ן9טיי1פא י1 פון םארלאנגען p p 
 אין און ,tputopnpoim י1 אץ ,אמיקאלען״ איז ד״9ל

.19יקאם1סינ לי
i.ip א גאך t קאםוניס־ זײ ן93הא סילה 19ק1שםא

ip 9יקאל1סינ 9םיש i ’ o נא־ ן9צם9ל אויטן באקוםען 
ip םון אם1 19ציאנאל i האט אס1 .9י1וסם11דאי9קויל 

 אויף זיך לוינם op tm תשם 19גתיש א ן9ופ19ויסג1א
op i וואס אין אס [.9ל9אפצושט זיך םאל op האם 
לם.91האנ9ג ױך

א,1יו3 9אל1919פ אס1 האט 1היי־יא פון םאי אין
tp צו ן9הױב9אמ אס,1 םץ אשלום3 א לויט im אונ־ 

o םיט [9לונג1האנ19ט p i י1 םץ ם9קאםים אל1נם9צ 
o ז919ײ 1909119אבמ־אונס1ג קיילעז p i tp ip o p im o

ip םים גהאנג9צוזאם אין ײםס־לוי[31א i ונג191שםײ 
.19וקט1נם־«־א939ל 9אל אויף פוײמצן זײ טץ

op ו האט י  שםונ־193אי וועגען אויך לט911הא9ג ז
tp i קױלצז די אין p a in.] ײט31א 9אל01נא י1 מאו 
ip םינוס 40 אץ ח9ש 38 איז i  tm .װאך

אהן צויגעז9ג זיד חאכע? [9ליע1תזאנ9אונט י1
 סא־ םאקםיש זײ ן93הא 1909ת9אונם י1 ן,90עזולםא1

 Dpi Jttmn 90W19 ן93םא װילעגױג נים ט,1פאםאזשי
ip 1 האס אױגוםם םען12 i  ip a n p iן90אשלא3 אם 
o א ן91כצוםי1דו n ip ip o p i ז,9סינדיקאם י1 ן9צוױש 

i 91 איז p i214 איז זולםאס : tpnpi ן93הא 190יקא1םינ 
la «ײ [91פי 190װײ 1פא זאגט9ױםג1א זיד m p o im 

a- [90יקא1םיג 81 ן,9לומ m סםרײק, 09ײנ09אלג 
ײשאן.10י31א ן91ארגאגתי 1פא — 6

 ן91פי 19וױים אאא פאשלאםמ חאט א1פײ י1
ip פײ ,tpo אמ ניליד9 אמ ז9האגדלוגג19אונם i ײנ־1א

:מענעם דוד

ײן ע מ ס א ל ר ב ע ט ם ע װ ש

 שװעסכוער, כלאםע םײן *•, p דיץ זזײכ
ײ פאי האכ איד  בלום, רױפזע * י

 װײפזער, װײנוןןר, ?ופ, אױג, עפען
ארום• אלץ ס׳איז רויס װי זע

 שפאוױרען ארױס םיר םיט רוס
 לאנד צדס פירט װאס װשג אױפץ

 שנעלער׳ שנעלןןר, אלץ ם*שין יאנ
זאלמנמנד. שנעלער זיף לױפט עם

 םאמען, «ז פרײד י1 ארײן זאפ
 m אפ מיר םים חלום

 פןךדח׳ די גרײט זײץ װעט אפשר
ניט*.״ זימען 1םי װען ערשט

 חכר׳ כלאםער װימפטו, jnrt װאם
r פץ װיש »  P63• יקי׳ יי* 

 זעלנער׳ קיץ פאר גיט פאסט װימןןן
םיליטעד אץ סאידאט ביסט

 פאפעט׳ און זײד פארניטען חאסט
 םיר׳ לןןגעז נימקעל » אױן*

ip איז םארװאקסען i װעג 
טיר. די איז םארריגעלט

r חײכ o  w ?  p i װעםמןןי, גלאםע* 
ins גלײד, גורל דעט איטט טײיען 

 םחיױת׳ זימען אפנ?ךפאפט
טײך. איגקר איז געלײגמ גריק *

 ׳יאגעז איםפןןט כױט זײט *s זײט
 טאג• גיאש דעם דו און איף
ס אראפ שװער און פץןווו  גאיעז׳ וד

«ז עןױ די <9י»
opi שטעקען, ךיץ pans ,שװעפטשי 
 ,ips*i ,ipim — tpapi iptia ׳װאנט pano די ארופ גײ

חאנמ. tm דואנט אמנטטר גימזז

 ש-1ע לעם הסכם, א צו ן9געקומ עלאדיע,1 םון מישונג
tpo אס1 ײט׳31־א3גא צו נס9פאסם 11 :1סעפםעמכע 

d 1פא ן91איפער־שםונ 86 הייסם p i אמ סעזאן׳ 19װיגט 
oppr אצענם1פ 4( פייםם־לוין1א םון ונג1העכע נט9אצ1פ 
ן).91צוגאפ־שטונ י1 אויף צוױי און לוינען י1 אויף

 1אי 9וקצי1א1פ י1 אז ן9װיס צו נויטיג איז ײ3191
 טא[״ םיליא[ 45 םץ פחעקתיך אין איז ז93א1ג 19קויל י1

iy אמ i הײסם אס1 טאן, םיליאן 76 םון — ייד1ב1פא a 
 וי־11 םון םאן םיליאן 30 ן91טי1איםפא םח פחעקוײיך

tpo ! ײם31א 19119ל 9שכגיש י1 אין tpo י1 אין 
 ענג־ איז שעה 48 ,1ייטשלאנ1 אין שעה 60 :גתכען

 1וסלאנ1 םאוועט אין אםילו ;9לגי93 אי[ 46 ,11לא
 י1 םיט שוין אנקוײיד,1ם איז שעה. tpo 42 ייט31א

ip ן9ײם31א מעז ט9וי ן91־שםוג193אי 9ניי i'ip n װי 
ליך.19י ה9ש 2000

op י1 1אי [9נג91ײנצופ1א ן9לוגג9ג איז tpam 
o חוץ א ;19ײט31א 119םויז 26 9יש1ם p i זיד האבעז 
 בא״ צו ן9לסט9אסשנ װי ם9פליכט1םא ipopnpoim י1

.19םאשינ יtPiyopaiKD 1 צו [,9ניי
 9יקצי1א1פ י1 ז9שםאו״ק1פא [9ינגוגג1בא 9נײ די

 םי־ צוױי סיט ז91919קל1םא את טא[׳ aמילי צוױי םים
d אנק1ס ליאח־ pi אויס־ קײן גאלד םון אתיםגאע 
לאגה

1931 1 tp rn93ל9װ י1 גישט ן9ינגונג1א3 9נײ י 
 גצוואלם. האט ן93גרו 19קויל זײ םון 9אצי1919ם י1

tp קיץ נאו״ ip iip האם,9ג נישם זײ ן9האב אויסגאגג 
o ip in a a אתיס־ נט.9סאם יםישעז1ק ן9איצטיג אין 

tpon סטוײיק א איצט ? tpo tpn םא־ ן919י 1אי ם1ווא 
oipo 9אפ1קאטאסט א אויף?

ססרײקער. י1 מים נישט גצװע וואלם לאנז־ אם1
1 tmטי9אקצ האם א1פיו אם  ־93פאו־ 9טיילוױיז י1 ם1י

p iin p o] י1 טת tp u iu noa 19391נג9קויל זײ פון.
1 tpapnצו 1אל3 19קאםוניםם י tpnpo אײפגע־ 
tpami פאאיעםלוסם בױרא׳ געגען 91אפאגאנ1־פ9צ9ה א 
tP םען9ויסצוםר1א ז9םינדיקאם 9לנ9אײנצ iP i ...אפפאך

 צו tpoupi זיך חאממ צײטוגגצז 9קאםוגיסםיש די
ip i 193םא צו [90פאשלא האס פיוו־א דאס ײם.»31א 

ip 91 191 צו סוף א r a iא רוםעז91 האט ;9י1א1םא 
m r t 7 שםיכממ 21 םים האס 19לפ9וו אם,1 פח tp ip i 

o 01םי9אשם3 p i 193090*90 [90019 «ז הספס. tm 
ip די צוטוײי [9פול יקס1191אױם האט im טמ ip i 

19191 op i ip in m a  tm yvanyrgtרא־ יקאם׳1אל־סינ■ 
p ip i oim opo] 9פתטאל די poim spipaom 9אנטאל] 

I’m .די
ip .09אל נישס נאד איז אס1 נאו־ i האם ראט T P 

 193פא פכלל אח גזדיט919ל91 י1 אױסצוגו״מ [90שלא
ip צו סוןי א i םוץ 1ארײנםישונ ip i יאר״ 19קאםוגיסםיש 

ip םײ i  tm ײט•31א סיגדיקאלזױ־
opos 91 אח אײנשםיםע tpoupia־91 א ז91ווא 

 אומ־ יa 1 אגםoipn 0191 09 19לכ9מ tm ,9זאלוצי
ip איז סינדיקאליזס dpi no קײם1מי9אפח i •פיז יםמ. 
ip i אײנודים׳ ip i r  a סינדיקאליסם opi tm tpp 

 אויפםא־ pm «ונקם,11שםא זיץ [91םײדי1פא סינזײקאם
Pino,] נאר ipa* tm 09 a ־1913ײנצו1א [9פארפאם 

tpi אױף סיגדיקאם אמ׳ם a לאזוג־ אופ[ [901אניזי11א 
a i 91 פח n  .]ponn9זאלוצי n  oipinaa oip 'raa 
pun® ip 191לי1םיס pontpi tm [91לונ1תאג i tm םח 

 דם9רקל9 סוף צוס .ipaopoipo tpooip no אוסאך
n 9119100 9זאלוצי9ר a 1אנ [9ל9װ [9םיטל poiip] 

n  ]9191 nmm ן9ל9װ װאס n  tm ]piipiamm *םינ 
tptmpn לאזיעמ tm פאר־טײזמ 9פאליםיש tm פאר־ 
 ייד םישס װאס pop*־ פאליטישע pi'ip«לי אח־םײלם

 בא־ pirn אק ,mipima 19יקאל11סי tm 191 אתק
̂.3 *ץ ראסונממ  דאם Din זײפורי̂נ 91קלא אשלוס

 9אל 1*1 ,01*0191 ישםDipn 1 ד9.קאםתיםם װאו־ס
i [.9װײם  a* זיך לט911הא piyn] איז 19קאםתיםס לי 

ip i ]pipn 19יסםיש1קאםו poym, כליד9הויפםז tPipn 
#הונמגיםע״̂. דער

ip תחאלתיא 91חדי די on ii * tm 1טא קלאי 
^n די ip ipp . pomo'nap.איז זי ״ a  i*ta a 
1 ipom  09 opn n aישס a  tm ,tnpi אייפ׳ז ap־ 

ip i opn tpaoprai tm opii קאםף .ipoonp * p i
1 nקאםתיסםישצ ישם ipim 19וױים op o*n 
ip װאם i 19יקאליםםיש1סמ m ipim a 3אױ פאל אק 

n ]קאםתיסםצ x fm אױפץ tpotpva opimp * 
opn ]po ;omtipe צידיק potp] צו ip i צײט tm 

ip i mo שפאלסוסס a n .סאקםיש חײסס opn ימד* 
pi’ii9n**om n  tpipn tpowr״uuptrna ip i tm o

tm ישם1 ךי סמדיקאליסט*[, לי t900*im*p» 1ײילי 
im *תישס1  tm tpa*n ס*ן. «ו

tpo om i ipanpi tm ו זיד* a  ,ffr i mma — imvwn ■ iwai K̂KUM----------
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קריזים פערמאנענטער און פראםפעריטי צײטוױילינע
 און אריבער באלד שוין איז קריזיס

 פון שוועל אויםן וױיםער זייגען מיר
 ■ראסיעריטי פון פעריאדע נײער א

 און אונז מעז םאחיכערם אזױ —
 באשײנפערליך אונז באװייזם מען
 דער םון וואוקס דעם ציפערען מים

לעצ־ דער אין פראספעריטי דאזיגער
ציים. םער

 װיכםיגע רייהע גאנצער א אין פראדוקציע די
 ארבעםם־ די געװאקסען, זײנען לאנד פון אינדוסםריען

 םאראן זיינען עם און םארקלענערם זיך האם לאזיגקײם
 נאר ניט וועם לאגע דאזיגע די אז אױםזיכםען, גוםע

 דאזיגע די וועם סימנים אלע לױם נאר אנהאלםען,
 זעלבער דער אין אנםוױקלען וױיםער זיך סענדענץ
 בא־ יאהר, ■אר א םון משך אין יעדענפאלם ריכטוע.
 זײן צו גענױגם זײנעז װעלכע יעגיגע, די הויפםען

 טאג־ דער אין הערען דאם קאנט איהר פארזיכםיג.
 םםא־ ענדלאזע רייזזע גאנצער א אין פרעםע. םעגליכער
 דאזיגע די ווערם לעצטענס און באריכםען םיסםישע

 גרילצענדיגע הויכע אין צעםראגעו בשורה םרעהליכע
ראדיא. דער איבער םראמפײםעדםענער

T אויםגאבע יעחענליכע באשיידענע אונזער P 
 גוםע יעטװידער אפלייקעגען איז נים גראד שםעהט
 ניט װײט זײגען מיר פאקטעז• די להכעים אויף בשורח

ױ טרויעריגער בילדער מאלעו געגױגם  װירק• רעאלע די ו
 געווען דוקא דאם װאלם *ײט אוטזװ־ איז ליכקײם.

 פאנ־ א אױפגאבע. אוגדערגרײכבארע כםעם שװערע, א
ױ שײארץ םאזיע  קאנ־ ונו איםשםאנד נים איז םינם ו

װירקליכקײם. ביםערער אונזער מיט קוריחנז
אפשא־ אן געבען איז — אויםען זימען םיר מאם

 אין לאגע וױרםשאםםליכער הײנםיגער דער װעגעז צונג
 ווע־ םאקטעז באשײנפערליכע אילײקענענדיג ניט לאנד׳

 אינ־ פמ װאוקם םמשת׳דיגעז זײער און געװיסען א גען
 םראפ דעם שםעלעגדיג אבער אקםײויםעט, דדםטריעלער
 װאוקם דאזיגער דער װיםיל אויף דעם, אויף הױפםזעכליד

 פא־ ארבײםענדיגע די םיז לאגע די פארבעסערם חאם
 אינדוסטריעלער דער םץ װאוקס דער וױםיל אױף םען,

 םאר־ מםשות׳דיג און גראפארציאנעל חאט ■ראדוקציע
 דעם געחעכערט און ארבײםסלאזמקײם די קלענערם

 הארע• דורבשניםליכען דעם םון לעמנם־םםאגדארד
■אשניק.

 חױכע נײע םיט פארבינדונג r» לויב־געזאנגעו
ױ •ראםיםעז,  אינדד איצםיגען דעם סוץ רעזולםאם א ו
 זי־ בין איד איז דורכלאזעז איז װעל װאוקם סטריעלעז

 װעלעז ״גערעכםיגקײם״ דער פיז לײענער די אז מר.
זײן. מוחל םולשםעגדיג מיר עם

 םען װען װיכםיג. זעהר איז װאס עיעס, נאד און
 אינדוסםריעלער «מ װאוקם געװיםען א װעגען רעז־ם

 םיר װען און — מאםענט איזםיגען דעם אין *קםײױםעס
 איז װאוקס דאזיגער דער אז וװגעבען, פילוא זאלצז

 זיד שטעלם — םםשות׳דיג גאנץ פארחעלםניםםעםיג
 איז װאוקס דאזיגער דער וױפיל אױף םראגע, די אבער

 דער אויך גאר גרױם, דין איז ממשות׳דיג נאר נים
 אנקוםענדיגער אן פח אויםדרוק אן את װאוקס דאזיגער
 םםאביליםעם, װירםשאםםליכער םון ■עריאדע לאנגעד

 יראם־ ארוממיענדיגער אלץ אמת׳ער, פון ■עריאז־ע »
 לאגגע םון םשך אין װעם װאם יעוײאדע, א פעדיםי׳
 וױרם־ דער ®ת גמנדענץ דאזיגע די אנהאלםען יאחרעז
 חד דער — םארקעחרם אדעד ארױף׳ מרג שאםם
ױ םעחר נים איז װאוקם דגער ײ א ו  אײ יגערלײװטנ

 כרא־ און ■ערמאנעגםען אלגעםימעם׳ דעם אין מדייס
 וױרםשאםםס־םיםטע̂נ חײנםיגער דער פון קריזים נישעז

 װאט דאס, *ז אנאונעםעז, גרונם גענוג ®אראז איז עס
 לויב־גע־ איבערםדימנע אזומע אין באזונגעז װערם

 םעחר, ניט איז בכלל, קריזים פון עגד *ז ויי זאנגיז,
 אגםוױקלונגם־פראמס דעם אין םאזע געװיםע א װי
עקאגאסיק. קאייטאליםםישער אונזער «ץ

 פרן ארויםאולןזען נים וױכטיג זןחר אויך איז עם
 מאזמח־צו־ געװאלםיגע די װאם אײנפלוס, תם אױג

 לאסאלעקא די און װעלם דןד גאד איז גדײטמגעז
 םח פאדבוגדזז, דעם םים זייגען װאס אױסגאמז,
 פון אױ*ל«בוגגען וױי׳םװײליגע פ?ןתיסד«ר »יז

 *זומע אין דצרטגנאזו *קםױױםעט, אאטליפעדײירטש
עמסע די ײי תנחמ־,  װעל־ ענגלאנז־, און שטאמצן ממי

 »ס לעבעגם־קראפם׳ גןגוג זיך־ »יז נאד «נ«מלםען <9
 געװאלםיגע — אימשארימגען קמסםלימ דידאזיגע

ײז זאליװ — מװאפנתג ■ןד יױנאית *י׳מד אימשםאנד ז

דוביצקי. א. פראפעסאר פון

 אקםיװיםעם אינדוסםריעלע זײער העכערען או וױיליג
 ממשות׳דמען גאנץ א ארױםצורופען אםילו און —

פראדוקוױע. אינדוםםריעלער זײער אין װאוקם
גע־ איבערגעבען מיר װעלען אלץ פון םריהער

 םיר וועלען נאכדעם און *יםערען אמ פאקטען װיסע
אנאליזירען. נו געהעריג זײ פארזוך א מאכען

**•
 אלעקםאנדער דעם פון אויםרעכענוגגען די לוים
 אײנקונםט גאגיאגאלער דער װעט אינםםיםוט האמילטאן

 םיט זײן יאהר הינטיגען םון העלםם !װײםען דעם אין
 זעקס ערשםע די אין וױ העכער, דאלאר ביליאן 6

 ערשםע די פץ אײנקונםם נאאיאנאלער דער חדשים.
 ביליאן 25 באטרעםם יאהר הײנםיגעז םמ חדשים זעקס

 העלםם *װײםעז דעם םאר דאלאר. מיליאן 400 אח
 אין אױסגערעכענם אײנקונםם דאזיגער דער איז יאהר
 דאלאר. םיליאן 600 אמ ביל^ 30 םון םומע דער
 דעם טון אײנקונםם נאאיאנאלער דער אז הײסם, דאס

 אין דאלאר ביליאן 56 באטרעםעז װעט ^.ר הײנםיגעז
 איז דאלאר מיליאן 817 אץ ביליאן 69 מיט םארגלײד
 ספפפלד דער האם ,1936 יאהר אין יאהר. פאריגעז

 דא־ םיליאן 466 און ביליאן 63 באטראםעז אײנקונםט
 םיליאן 186 און ביליאז 55 — 1935 יאהר אין און לאר

דאלאר•
אן, וױיזם בױלעטין״ ריזױרװ ״פעדעראלער דער

 גע־ איז סעפםעמבער, פאר ביזנעם־אינדעקם דער אז
 יאהרען די םאר דורכשנים (דער ■ראאענם 90 װען
 פארגלייד אין )100 םאר אנגענו&ען װערט )1923—25

 דורכ־ א מיט אמ יילי איז 83 אװגוםט, איץ 88 םים
 יאהר. תײנטיגען ®ת םערםעל אווײטען אין 77 ®מ שניט
̂נדעקם דער איז אוםן אזא אויף  סע■* םאר ביזנעס

 אק־ זינט העכסםער דער — יראאענט 90 — םעמבער
 פון הויך די דערגרײכט האט ער װען »1937 םאבער

 ביז געפאלען ער איז גאװעםבער פאראיאהרעז .102
 םאר־ .77 ביז םאי אין יאהר יאחר הימטיגס און 88

.111 — געײעז אינדעקס חגר איז סעפםעםבער א^רען
 צושםאנד דעם םון באראםעםער וױכםיגםםער דער

 שםאל־אינ־ די איז וױרטשאםם אמעריקאנער דער םון
 םע■־ אין האט שםאל םון פראדוקאיע די דוסםריע.
 ■ראדוקאיע־ דער םון ■ראמגט 46 דערגרײכם טעסגער

 78 און אויגוסם אין 42 םים פארגלײד אין םײאיגקײם
 שםאל־ די איז ױני הײגםיגעז .1937 םעפםעםבער׳ אין

 ■ראאעגם. 28 וױ נידעריג אזױ געמלעז פראדוקאיע
 גע־ דורכשגיםליך זי איז ־vnr שערטעל ערשםען איץ

 אװײםעז אין פראאענט, 31 פון הויד דער אױף שםיגען
 ירא־ 40 — פערםעל דריםען אין »מ 30 — םערםעל

י *ענט.
 פראכם־ םיט אל1 די איז — באראמעםער אנדער אן

 פון מל די (קארס) אײוענבאדװאגאנעם אנגעלאדענע
 תרכ־ א דערגרײכם האט אײזענבאדװאגאנעס אזעלכע

 אין אל1 חעכסםע די — מאד א םויזעגם 700 ®ח שניט
 םים ®ארגלייך איז — חדשים 11 לעאםע די ®מ םשד

אפריל. אין טױזענם 600 ערך אן
 אן דערגרײכם אאל זײער האט vnr* 1935 איז

 850 עח־ אז 1937 יאחר אין און םויזענם 734 ערך
טויזעגם.
 דערגרײנט חאט אױםאמאבילעז ®ון •ראדוקאיע די

 מעהר םויזענט 19 עה־ אן — ײאד א טויזנעם 50 עיד אז
 טיט און — tmr■ 1935 איז נײט זעלבער דער איז וױ

 ערך אן בת װאוקם וױיםעח־יגעז א r® אויםזיכם דער
םעזאן. לעאםען אין וױ חעכעד, •ראאענם 50 *ו 25 ®ון

ער־ ®ון משד אין אמ װאס בױ־אינדוסםריע, די
 דער אין וױ גידעריגער, ®יל געװעז האלב־יאהר שםען

 געשםיגען, שטארק איז •vnr ®אריגעז איז «ײס זעלבער
 בוי־ דער «וליב — חײיםזאכליד גים אױב — ײזורמײל

רעגיתגג. דער פון םעטיגקײם
חימםי־ איז בױ־איגדוםםריע דער ®ון װאוקם דער

 .1929 זינט העכסםער דער געװען איז םעפםעפבעד גען
 הײנםיגען ®מ חדשים ניין פארלאפענע די פון משד אין

 דוײ• א םיט געשםיגען בײ־אינדוסםריע די איז יאהר,
 װיוקס העכםםעד דער—1937 יאד איז װי העכער םעל
.1930 זיגם

פער־ ערשטען איז איז װאם תאגדעל, איעמל דער
פאר־ איץ •ראמנם 25 םים איגעשםאנעז *vnr r® מל

 הויך די דערגרײכט איצט האם פאראיאהרען, מיט גלײד
.1937 יאהר ®ון

 אויםגע־ שטארק איז מאשינעךגעווערקצײג «אל די
אויגוםם. און יולי םון משך אין װאקסעז *•#
 ארויס־ אבער האבעז וואוקס ד»ויכעז באזונדערס א

 פאר סחורות פראדוצירען וואס איגדוםטריען, די געװיזען
 לײכ־ גערוםענע אזוי די מאסעז־געברויך, ברייטען דעם
 אויטא־ שיך, טעקסםיל, שפימ, וױ אינדוםטריען, טע

װ. אז. א. מאבילען־שינעז
 אקטיװיםעם די געוואקםעז איז שארף באזונדערם

 וואוקס דאזיגער דער םעקםםיל־אינדוסםריע. דער איז
 אריבער־ וױים האם ער אז גיך, אזוי אעעגאנגען איז

 בויםװאל- דער אין םפעזניעל נאכםראגע. די געיאגם
 גרויםע םארבליבענע אלץ נאך־ די צוליב אינדוסםריע.

 דער איז באםרידיגונג םולער דער צוליב אץ רעזערווען
 די אז םעגליד״ אמ אײגצעל־קױםער די םון גאכםראגע

 אין פארקלענערען שםארק זיך זאל אקםיװיםעם דאזיגע
חדשים. קוםענדיגע די ®ון משד

 די פון וואוקם הויכער באזונדערם דאזיגער דער
 גרויס דיער ®מ אונז םאר איז אינדוםטריען אנגעװיזענע
 וואוקם דאזיגעז דעם פון אוחאד די וױיל אינםערעם,

 װידער־ דעם םיט םארבונדען מאם גדױסער א אין איז
 און וױיחשעם שנײדען או ױגיאנם די ®ון שםאנד

ארבייטער. אפזאגעז
 געםאלען גים *פעײראלם״ די דיגען דעם גוליב

 גע־ דאם װי פראפאמיע. אלגעמײנער זעלבער דער אין
 פראדוקאיע• אינדוםםריעלער דער ®ון םאלעז וואלדיגע

 יע־ דאזיגעז דעם אין קויף־קראםט די איז דעם אוליב
 אוגםער געווען װאלט זי װי חעמר םיל געוועז ריאד

 אנגעהאלםען האט דאס און — באדינגינגעז אנדערע
 מאםען־גע־ בו־ײםען םון םחורות אײף נאכפראגע די

ד׳ויד. געװיםער א אויף ברויך
 אנגעװיזען םיר האבעז פאקם דאזיגעז דעם אויף

 (״די ארטיקלען. םריהערדיגע אונזערע םון אײנעם איז
 אויפ׳ן ארבייטער־קלאס ארגאניזירםען דעם r® וױרקונג
 אר־ יענעם אין ױלי). .גערעכטיגקיים״, — קרידס״

 װאס נײט, דער *אין געשריבען: םיר האבען םיקעל
 מיט יאחר־ הײנטיגם איז יראדוקגיע איגדוסםריעלע די
 אין צוריק, יאהר א םיט װי נידעריגער פראמגם 37

 געפא־ איז שםאל פון פראדוקאיע די װאם גײם דער
 יאחר א מיט פארגלײך אין פראגענם 62 אויף לען

 27 אויף נאר געפאלעז ״פעי־ראלם״ די זײנען *וריק,
יאהר. פאריגעז דעם מים פארגלײד אין פרןאנעגט
 פון וױדערשםאנד ארגאניזירםעז דעם דאנק א גאר

 אי־ דערלאזעז או נים מעגליך געװען את ארבײםער די
 אין װעידזשעם םארקלענערען אץ ארבייטער אחאגעז

ױ פראיאראיע זעלבער חנר  ירא־ דער ®וץ פאלען דאם ו
 ניט ױניאנס די עס האבען ®אלעז פילע אין ײק*יע.

 וועידזשעם, שנײדען און ארבײםער אפזאגען דערלאזען
 חך םריחערדיגער דער אין פארגעקומעז איז דאם װי

 די ד״ואװער. ®ון הונגער־רעזשים דעם אונטער ■רעסיע
 ארױס־ םאל דעם אין ײד האם יוניאנם די םון מאכט

װיכםיג׳׳. אויםערגעװײנליד געװיזען
 זאל עס ״װען :זיד זאגם ארםיקעל פון םוף *ום

 קאר אױפן דרוק געװיםען א אנצואװענדען מעגליך זײן
 רעליף ®ון ■ראגראם ברײםע א דורמופירזגז גרעס

 — סיקר דפר און ארבײטעז געזעלשאפםליכע םמ איז
 און װעיתשעס ארבײטער שנײדען געגעז קאמף דער װעז

 אסנעםירם זאל ארבײםער באשעפםיגםע איזאגעז געגעז
 םעג־ איז דעמאלם — אוםן ענערגישען אן אויף װערען

 יראדוקאין דער ®ון ®אללז וױיטערדײע דאס אז ליד,
.״1932 יאהר ®ת שםוםע די דערגרײכען נים זאל

 יוגיא־ דאם װי זעזזן, באשײגםערליד מען קאן איאם
 גןד ניט האם אינדוסםריען וױכםיגע די םיז ניזירעז

 ®אליםיק דער געגען קעמםען ארבײםער די געהאלפען
 און װעיחשעם שנײדען *ו אינדוסטריאליסםעז די פץ

 אויס־ פײאיג געװען אויך איז נאר ארבײםער, אפזאגען
 עקאנאםישעד דעד אױף אײנפלום םעכםיגעז א *ואיבען
 אין און — געוױסער א אין און לאנד פץ יאליטיק

 םענדעגץ די אפאושװאכען — מאם קלײנער ניט גאר
 איאםימר דער ®ח ןמםװיקלונג װײםערדיגער דער ®מ

דעירעסיע.
מי־ די פץ ■אליםיק אנגענוםענע אן אמ עם  ז

 ארימרנר קריזים א ®ת «ײם א אין קלאםען שענדע
 עקאגאםישנר דאזיגער דער פון משא גאגמ די םראגען
 ארבייםענדימ די פון §לײ*עם די אױף סראפעקאמאס
מאסען.
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אוים־ זעלטענער א וױ ערשײנונג, זעלםענע א װי
 פון געשיכםע דער אין מאל ערשםע דאם אפשר — נאם

 אדגאני־־ דעם געלונגען עם איז קריזיםען עקאנאמישע
 אוםן ארגאניזירטעז אן אויף ארבײטער־קלאם זידטען

 קאםיםאל אגרעםױוען פון אנפאל דעם אפגושםויםען
 דיערע אפצושוואכען אינדוםםריאליםטען די צװיעעז אח

 םרײד־יוניאנם די פון דעראבערונגען די אויף אםאקעם
 די אפצושוואכען זגײם גלײבער גו אוםן אזא אויף און

 םא־ וױיםערדיגעז דעם ®ח רעזולטאםעז קאטאםטראפאלע
 א איז װאס ■ראדוקציע, אינדוםםריעלער דער פון לען

 קויף* דער פמ םאלעז דעם פון רעזולםאט געוױינליכער
 חנזולםאם א װי פאםען, ארבײטענדיגע די םמ קראםם

,פעי־ראלס״. םארקלעגערטע דיערע םון
אונ־ — צוקונפט דער אין קאן לעקציע דאזיגע די

 םיל םיז ארױםוױיזעז זין־ — באדינגונגען געוױסע םער
ױ וויכטיגקײם, גרעםערער  אויסוױיזען זיך קאן דאם ו

מאמענט. איצטיגעז דעם אין אויבערםלעכליד
באדיי־ טיפערע פיל א האבען קאן רעזולםאט דער

 םאלגען• וױים־גײענדיגע זעהר און םונג
£

פאק־ װיכםיגער א אויך איז ■אליטיק רוזוועלט׳ם
 — םאםען די ®ון קויף־קראםם די אויפהאלםען אין םאר
 פראדוקציע דעו־ ®ון שםײגעז דאם רעזולםאט א װי און
םאםעדגעברײד. פאר׳ן םחורות פון

 לוײ די ®מ םשד אין רעגירונגס־אויסגאבען די
 מרכשניםליד אויסגערעכענט זײנען חדשים 7 פענדע

 דער אין מאנאם. א דאלאר םיליאן 600 ערך אן אין
 םאד אויםגאבעז ארײנגערעכעגם זײנען סומע דאזיגער

 פארשידענארטיגסטע די פאר און רעליף דירעקטער
רעגירונגס־פראיעקטען.

 חײים־ אײד זײנעז רעגידונגס־יחדעקמז דאזיגע די
 דעד פון שםײגעז דעם פאר םאראנםווארםליד זאכליך

בוי־־אינדוסםריע.
 אויפ־ איז געװירקט אויד האט פאליםיק רוזװעלם׳ם

ױ פארמערם. די פח איינקונפם דעם האלםען  רע־ א ו
 דער מיט אינאײנעם יאליםיק דאזיגער דער םון זולטאם
 הײנ־ פאר םארם־איינקונםם דער איז גערעטעניש גוםער
 אװ ״דעיארטםענם דעם םון אפגעשאצם יאהר םיגעס

 בײ האלב א און 7 פון םומע דער אין אגריקאלטשור״
 ביליאן האלב א אמ 8 םים שארגלײד אין דאלאר ליאן

םאראיאהרעז• דאלאר
 פאר אײנקונפט דאלאר ביליאן א פון םאלען דאס

 מען אבער קליעיגקײם, קיק נים טאקע איז םארמער די
 רעזול־ ערעגםטע אזױנע מיט םארגלייכען נים דאם קאן

 אין פארם־אײגקוגפט דעם פון םאלעז דאם וױ םאםען
.1932 יאד-ר אין דאלאר ביליאן דריטעל א און 4

mm
אויםפיהר? דער איז וואס
 דער אז רעכענען, נו גרונם גענוג פאראז איז עס
 ױעט אקםיװיםעם אינדוםםריעלער דער פון װאוקס
 סשד את אפנײגונגעז געװיםע מיס אנהאלםען וױיטער

 םעמ־ לאנגזאטערען א אין הגם חדשים, קומענדיגע די פון
ױ <א,  םעפ־ און מאי אװישען שםײגען גיכע דאם ו

סעםבער.
 אלגעםײן אין קריזים דער אז אבער, דאס הײסט

נײן. בםירוש, — אריבער? איז
 מאםעז־פראדוקציע דער םון וואקסעז גיכע דאם

 ארבײ־ ארגאניזירטע די פון וױדערשםאנד דעם גוליב
 רעגיתגג דער פון ■אליםיק דער צוליב םער־מאםען,

 פארם-אײנקוגפט דעם ®ח תויב געװיסען א צוליב אץ
 פארגאנגעגע די איז באםערקבאר באזתדערס געװען איז

חדשים.
 ארױםגעוױזעז ניט האבען אינתםסריען שװערע די

 אין םענדענץ גיכע אזא •ראפאמיע זעלבער דער אין
 I איז עס אינדוםםריען. לײבםע די וױ שםײגען, זײער

 לאנגדױ־ און פתדאפענסאלע א אז כלל, באװאוסטער
 װירסשאפם־ אלגעםימעד דער זױן פארבעסערונג ערנדע
 פונדאמנםאלעז א פון איהענגיג איז םיםואציע ליכער
אמדוםםריעז. שװעדע די פון ■ראדדקציע דער איז װאוקם

 לייכטע די פון ®ראדוקציע חװ־ פיז װאוקס דער
 דער פון װאוקם גלײמײםימז דעם אן אינדוםטריען
 אינדד שװערע ךי פון וװיײמן אלע פון יראדוקציע

 ®אדמר *ײטחײלימ א נאר רופעזסאדיי קאן ססריאז
װ׳־נ דער ®ון סערונג

 •■יא זאל ®ארמסערדמ *ײםחיײלימ אזא װען
וױדאד אפילו זאל «ם m וױיס׳ rwrfr א אנחאלסאן
«זױ ®ח •vnr יאר « ®ח ®ײיאי נײײ א אנקימז

ynm m ייד »ײז *מר איז — .■ו־אסמריטי״ 
 חײי* ית את«תי ̂■«ססלא«ן « םיליאמז — קלאהר

®ארבלײמז• סיי־־װי ימלימ .•ראסמדיטי״ מד

 גרױסער דער פון אפפאלעז ווץט גאל געװיםע א
 זדמטיגם געהאט האבען מיר וואס אדבײםסלאזע, ארמיי
 אזוי איז װאס — ארבײטסלאזיגקײט ברײםע א יאהר.

 וועם — קאפיטאליזם היינםיגען פאר׳ן כאראקםעריסטיש
פארבלײגען. אלץ אבער

 דער פח וואוקם ווײםערדיגען דעם צוליב אלץ און
 דער פון װאוקם דאזיגער דער ארביים־פראדוקטיװיםעט.
 ווייםערדיגען אײן אין האלט ארבײם־פראדוקםױויםעט

 רא־ נו םעםאדען נייע פון אטוענד דעם צוליב שטייגען,
 ״ספיד־ דעם צוליב ארבייט־פראצעם, דעם ציאנאליזירעז

 מאשינען נייע אלץ םץ אנװענד דעם צוליב און אפ״
ארבייטס־קראפם. לעבעדיגע די פארבייטען צו

 ארבײם־פראדוקטי־ די איז בײשפיל, «ום אזוי,
 אין פראמנם 12 מים געשםיגען ױלי הײנםיגען װיטעט

 פארגלײד אין פראצעגם 22 מיט אמ מאי סיט סארגלײך
.1937 גאוועמבער, מים

 אנװענדען דאס אז עם, הײםם װערטער אגדערע םיט
 די אץ ארבייםס-קראפם פאדבייטען צו מאשיגען פון

 אר־ גיכעחגז א םים איסדינעם םעכניק פארפולקאמענע
 םשך אין מעגליכקײט א געגעבעז האבעז בײטס־שפאן

 ארבײםס״ירא• די חעכעקעז «ו חדשים אײניגע נאר פון
 ■ראדוצירעז קאן מעז אז אופן, אזא אױף דוקםיװיםעם

 ®רא־ 20 א םים פריהער, װאס צאל, אײגענע די כםעם
ארבײםער. וױיגיגער צענט

 וױכ־ גרויס געװאלדיג פון איז פאקם דאזיגער דער
םיגקײם.

 זינם ארבײםסלאזע צאל דער פון העלפם א אםשר
 וואקסענדיגער אא דער פון רעזולטאט א איז 1929

ארבײם־פראדוקםיוױםעם.
*

» »_________________________________________

 אר־ װעגעז םראגע דער צו קומם עם װען דערפאר
 אזוי דער םון םאזע איצםיגער דעד אין בייטסלאזיגקײט

 אין אז ארױס, זיד װײזט ״פראםפעריםי״ גערוםענער
 ארבײםםלאזע םויזענם 362 םיליאן 11 סיט פארגלייד

 מי־ 1 מיט אינגאנצען איצט םיר האבען מאי חודש אין
וױיניגער. ארבײםםלאזע ליאז

 און געװיםעז א אויף קוקענדיג נים אז הײסט, דאס
 אקטױױ־ איגדוסטריעלער דער פץ װאוקס ממשות׳דיגען

 אונזער פון צוױיגן װיכםיגע רײ גאנצער א אין טעם
 איבער מיט געבענםשם אלץ נאך מיר זײנען עקאגאםיק

ארבײםסלאזע. םיליאן 10
מענ־ מיליאנען םון עקזיםםענץ די אז הײסט, דאס

חגליף• םץ אפהענגיג אלץ נאן־ איז שעז
אונםערשםרא* און אגגעװיזעז םריזזער האבען םיר

חגליף• םמ װיכטיגקײם געװאלםיגע די כען
 םינדערעז צו האר א אויף גים זיד קלײבעז םיר

 מיליא־ ראםעװעז פון באדײםונג אויםערגעװײנליכע די
 עלעמענ־ דעד איז דאם הונגעד־נוים. םמ םענשעז נען

 אג• אבער וױלען םיר םלוכזע דער מון חוב םארםםער
 פמ לעבעז הײסט דאם װאס קאנקרעס, מעדיר װײזען

 םי־ 200 ערד אז אויס גיט רעגירונג די וחמ רעליף.
 אוים־ אויף — אפריל איז זאגעז לאםיר —דאלער ליאן

 גתײ געװאלדיג א טאקע דאס איז ארמיםםלאזע, תאלטען
םוםע. סע

 לעבען דארפען דאלאר םיל^ 200 די פאר אבער
 אדער — פאמיליעם מיליאן האלב א איז 6 עיד אז
 דאלאר 12 צו אויס עם קוםט נפשות. מיליאן 20 א
םאג• א םענט 40 צו אדער םענשעז א אויף זזודש א

 גים גענוג נאר טאקע איז םאג א םענט פערציג
מעתר. ניט אבער חונגער, םון שםארבעז צו

 פון םלוכה קאייםאליםםישער רײכםםער דער אין
 פמ שםאטעז פאראימיגםע שםאלצע די אין װעלם, דער

 א אדער םעגשען, מיליאן 20 זיד געפינעז אםעריקע׳
 ברעג אויםן באפעלקערוגג גאנצער דער פח זעקסםעל

, חומער־נױם. פון
 װאס טא, אםעריקע. רײכער דער אין איז דאם

? לענדעי־ אימריגע די פון דײז־ען צו שוין איז
 די װעז זײן װעם װאם םא — איצם איו דאס

 וחגלעז באװאפעגוגגס־אױסגאמז געװאלדיגע קוםלנדיגע
 אזײגע טאםעז די פון •לייצעס די אױף עזארפפװױ־או

T® חני איז אומפארגלײכליד זײנעז װאס לאםםען, W 
 פצלקער אלע פון םלחפזדצדגרײםוגגזמ פון געשיכםע
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 פון געקומעז אמעריקע אין אונז צו איז םעג די

 װעל־ ברוין. א. גענאסע — גאסם ליבער א זעהר פאריז
 בא־ בונדישער דער אין באקאנט געוועזען איז כער

 פארםײ־ זײן אונטער חײם, אלטער חגר פץ וועגומ
םערגײ. — נאמעז אישעז

 אין ארבײםער אידישע טױזענםער און םויזענםער
 אמ שםעט פארשידענע די פון קומעז וועלכע אמעדיקע

 גע־ אוקראינע פון ליטע, פון ײילעז, פמ שטעםלעד
 די םון אײנעם אן געװים זיך דערמאנעז אמ דענקעז

 דער פון בויער און טוהער הערליכסםע און אקםיװסםע
 באװעגוגג ארבײםער סאציאליססישער און אידישער

 נאר נים איז סערגײ געגאםע הײם. אלטער דער אין
 אויד נאר רעדנער, באליבםטע די פון אײגער געװעז

 םפע־ אויך זיד האם ער ארגאניזאםאר. גלענצענדער א
 ארגאגײ יראפעסיאנעלער דער מים אפגעגעבעז ציעל

 םוחער םד א איז ארכײטער אידישער די פון זיתנג
 םרזגיד־ אידישער דער םון םיטגלידער סד א אודאי און

 זיך דערמאנען אמעריקע אין באװעגומ יוניאגיסםישער
 ארגאנײ אץ רעתער גתדישע די װען יאדיח, יענע

 דער םיט צוזאםען אפגעגעמז, האמז זאםארעז
 קאםף דעם םעםיגקײט. רעוואלוציאגערער פאליטישער

 עקאנא־ םרויעריגער דער פח אױםבעםערתג דער פאר
ארבײםער. אידישע די פון לאגע מישעד

 א אײסנעארדענט װערם איבער, אונז גיט םען װי
ם קבלת אדבײםער און םןמ^םםישער  גע־ פאר יני

 ■רא־ די צװישען גאוועםבער, םען5 דעם סערגײ נאםע
 םאציאליםטײ אידישער דער פון פארםרעםער מינענםע

 אין זיך באםײליגעז כאװעגונג, ארבייסער אח שער
 אונזער םון פרעזידענם דער קאמיםע ■נים קבלת דעם

 פץ רעדאקםאר דער און דובינסקי, ד. אינםערנעשאנאל
וגבױןג האפמאן ב. דר. ״גערעכםיגקײם״, דער

 רײ א אונםערנעמעז װעם בײידסערגײ x געגאסע
 םיר לאנד. איבערן אח יארק נױ איז ארויםטרעטוגגעז

 דועלען ארבײםער אידישע טויזענטער אז זיכעד זײנען
 ■ערזענלימװ אין קוםעז צו מעגליכקײם די אױםנימז
 פון גײסט, דעם פץ געניסען אץ איהם מים קאנטאקט

 לייחמ־ אלע פיז זאד דער אין גלױבען אמ םים דעם
 װעל־ פון פארקערפערונג די אידען, און מענשען דיגע
במידםערגײ. א :עגאסע גאסט אונזער אח עס כען

 דאלאר״ םיל^ 800 און ביליאן 3 ״נאר״ פץ סומע א
 ביליאז 8 — 1935 אין דאלאר, ביליאז 6 — 1934 אין
 דא־ ביל^ 13 — 1936 אין דאלאר, מיל^ 800 און

^ 500 אמ ביליאז 16 — 1937 אין לאר, דאלאר. םיל
 גע- זײנען דאלאר םיל^ 600 און ביליאז 17 די

 םינ־ דער אײדער יאהר הײנםיגעם אױסגערעכענם װען
געװאחנז• געשלאסעז איז אפמאך *פרידזנן״ כעגער

 דאזיגע די איז — .םרידעז״ םממנער דעם גאך
 דא־ ביליאז 30 צו ביז פארםאפעלם געװארעז גיך סוםע
 פאר יאחר א דאלאר ביליאן 30 חײםט עם וואס לאר.

 האבען זאל מען װען פארשםיין, מען קען באװאםענוגג
 אויםחד ״קאנםעתואםיװע״ אלםע די לױם אז זיגען, איז

 פון םראצענם 7 אויםגעגעבעז ענגלאנד האט כענונגען
 איםא־ באוואםענונג, פאר אײגקונפט גאציאנאלעז איהר
 דײםש־ ,14% — פראנקרײד יראמנם, 8% — ליע

.40 — יאפאן און 16 — לאנד
••

ארימר. ניט נאך איז קריזיס דער — עם תײםם
 לאזעז אריבעד נים גאך איז קריזיס דער אױג און

 פיחלעז• געשפאק גאנץ פאלגעז עקאגאםישע זײגע זין־
 םיר אױב אוײבער, ניט נאך איז קריזיס דער אױב

מן א פוז מריאדע א איז לעמז מנ מ ר  עקאנא־ מ
םיזד לאזעז געשםאק גאנץ אײד דץ מוזעז יזיסקר םישאן

___ יאליםישעםאלגען. זײנע לען
מ «ן פאלגןן ■אליםישע די  קרי־ •צרמאנעגםעז ד

rrrahf® on* פא־ די װיס ד«̂נ אק באשםײט צאאכצ 
r« nrn® שיטמישצ m v לז ימראז ײ<למ חגד איג» 
מז די באדראצז און«ײ שסארקצד ת מר מ  ®ד• ®יז ח

̂ע די איץ קדאס בײטןר דעפאקראטישצ פאדבלימ
לאגדןר.
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i דעם אפגענומען האט דזשעקסאן ען 
 גלײך אים ער האט פאסם, םון ברױו

 פאר א םאר איז ער געעםענט. נים
 א אן אנגעשפארט געשטאנען מינוט

 די פארמאכט פארקאן, שםײנערנעם
ץ וועגען געטראכט און אויגען״  זי

זוני־ דעם אין רוט וועלכע שטעטעל,
 שמוצײ דעם מיט אפ װישט ער קענטאקי. פזץ םאל קעז
 פאמעלאך עםענם פכים, דץ םיז שוױים די ארבעל גען
 די איעגעבויגען, ווערט קערפער הויכער זיין ברױו. דעם

 א ליכםיגער. אױגען די ברייטער, ווערען נאז־לעכער
ץ סון גרום  וועלכע םעלדער ברייםע די םון היים, זי

טײך. םון ברעגען די בײ זיך זוניקען
קער־ זײן זיך וױגט נריװ, אין אויגעז זײנע קוקען

 !צוזאמען םויסטען די ער דריקם צוריק. און הין פער
 דיקע זיד שפארעז םנים נאכטיגען זיין םון און ״גאם״

 טרע־ מיט באצויגען ווערען אוײעז די שוױים, טראפענם
 קאפ דין ארונםער ער בויגט נעגםער הייםלאך. רענדיגע

 רוישם איצם !ניט גאר ער זעט איצם נאר בריװ, צום
 ?ס זיך. שפרײםען םעלדער זוניקע שטאט. די מער נים

 העגגם איצם אנדערע. די צו איעע בוימער זיך טוליען
ץ דארט  חיץ קערפער דעם וױנט דער װיגט !טאםע זי

 שפרײם !אראפ בערג די םון װינם דער זינגם צוריק, און
 יא־ ערד, גדינער דער איבער הימעל בלויער דער זיך

 װי — ברידער איז שװעסםער זײנע פיים מארלע זײן מעדס
 אונטער סון פנים טאטענם דעם בלוי איז זדענעם.

 די האבעז וױיסע די — !םוים !הויט שװארצער דער
 פגר. א רױ טאםען דעם געשלעפט םארצױגען, שטריק
 דזשעקםאנ׳ם יאמערט בריװ. אין שטיים אזוי טויט!
ױ הארץ,  הײ דעם אונטער מאמען זײן םון יאמער דער ו

קענמאקי. פון סעל
 װעגען אלע אהינצוגײז. װאו גים האם דזשעקסאן

 ״איםם״ די אין ער װעט איצם קענםאקי. צו אהין, סירען
 םילט דזשעקסאן אהיז. צוריק גיין מת ער !זײן גיט מער

 פלאנ־ יאר מידע צװאנציג יארען. שװערע םמ מידקייט די
 װאו !לעבען המטיש א םאר װאם אים. אין זיך מרן

 זײן סמ מינוםעז די איז ער שװײגם ווארום ? גאם איז
ט?\  — ? קינדער דינע פײניגען ער לאזם װארום נוי

 איז עם װי לעבען זײער גאליק אזױ איז װארום און
?... װארום ?״. װארום ! ? הוים זײער שײ»רץ

 געװען איז דזשעקםאן נאכט. די אנגעקומעז איז עם
 קאשםאז־ט־ים, א אונםער םעצעיאװעקג זיד חאט ער םיד,
 געזעםען, איז ער הענט. די אן קאפ די אנגעשפאדט מיד
 ארױםשרײען געקענט נים אח צוריק אוץ היז געוױגט זיך
 דער צו פנים מיט׳ן געלײגט זיד האם ער !ווײםיק זײן

 םיג- די מיט געגראבען זיך הארץ, זײן צוגעדריקם ערד,
 זיערצעש דד האבען וױנםעז נאכם ;לײב זײן אין גער

 — חשעקםאז״ ,ניגער — דזשעקסאז און םללד׳ איגער׳ז
 געהערט חאם נאבם די און װינט. דער װי געוואיעם חאם
געשוױגען. און

 שטױב די מים געװארלז גענוירעז איז דזשעקםאן
 הויז זײער נאז־לעכער. זימע איז קויםענם רױכיגע סון
 חױז זײער םון וױיטער םאבריק. בײם הארם געווען איז

 אומעם דער װאו געםלאה קרומע געצױגעז זיד האבען
 געװען, עם איז לעבעז גרוילאך שװער א געװאױנם. האט

םארצװײםלונג. ביז שװער
 גערע- גערופלן. םאבריקען די האבעז דערםרי איז

 — קינדער מאמע, םאטע, בײדלאך. גרויע די איבער װעס
 דד װאלגערען קינדער קלײנע די גאר םאבריק. איז אלע

 גאסען. קתמע די אין בלאנדזשדו הײזער, די בײ הםקר
 אין זיצען שםעםעל, אין אײד בלײבעז אלםע די גאר

דריםלען. און קאח־ליולקעם רויכערעז דרױסען,
 צוזאמען מענשען די זיד קלײמז פארגאכם שבוז

 *יעזוס״ אח געלױבם רדםאג. איז זתטאג דרױםען. איז
 בײנק־ מיט רײז־ען אלםע די !םאג חײליגען דעם טאד

egmr פון געקומען אםאל דמען זײ אמאל. דעם װעגען 
V שיארם ,זאקאל״ אלסזר דער לאנד. װײט פרןםד 

ר מ  אלע מ.לײצדעד איז האנם זײן אן םאדדע די «
ן אלץ! װײסם ״זאקאל״ װײל שײ׳יימז. אימדימ  מ

i n r עד צײלען. נים קעז דימװ־ אז טיל אזױ «י*גען 
 m אלזם װלן זײן ודעם ער אדן אלצמעז, פאר מימז איז

־ ■או־גײן.

 קינדער די זאכען. וואוגדערליכע דערציילט זאקאל
 די ווערטער. די שלינגען און׳ מײלער אפענע מיט זיצען

 בליצען וױיבער די בײ קעם. די מיט שאקלעז עלםערע
געווען.״ איז אמאל אױגען. די

ברא־ םאלק. גרויס םרײ א געווען מיר זיינען ״אמאל
 םאר האבען װעלדער די לאנד! זולו םון קינדער ווע

 אוגז האבען פעלדער די געלאזען. אפען וועגען די אונז
 םלינ־ געווען זײנען מיר !גערוםען גריגקײם זייער מים
 םריי !העלפאנט דער װי שםארקער ! הירש דער װי קער

 דינען געווארען• שטאלץ צו מיר זיינען !װינט דער װי
 אװעקגעשלעפם וואראנעם טויטע װי און וױיםע די געקומען

 גע־ אונז ®ח שקלאםעז לענדער. םרעמדע אין זיך מיט
 אונזערע געבויגען שטאלץ, אונזער געבראכעז מאכט,
 גרויםער דער פארגעבעז אונז וועם ווען 1אך קעפ!
 אונז!״ מאכעז םריי אהײם, צוריק אומקערען —! ? גײםם

 און קרעכצעז אלע און זאקאל, דערצײלם אזוי און —
טעג. יענע נאד ביינקען

 די םים אינגעל. שםאלץ א געוועז איז דזשעקםאן
 גשפילט. נים זיך מאל קיץ ער האט קינדער איבעריגע

 צװי־ שטעטעל. סון וױים בלאנחשען געהאם ליב האט ער
 םראכטען דדילען, טיםע די אין קריכען בערג, די שען

 וױי־ די באםאלעז רױבער־כאגדע, א ארגאניזירען וועגעז
 שיף, א נעמען דערנאך־ !זיך םאר אלעם אוועקנעמען סע,

 זון. פון וועלדער די צו לענדער, וױיטע די איז אוחגקפארן
 םעג. דינע םארשליגגען זאל פאבריק די אז ניט, וױל ער
!שמוץ׳" ״ווײסע די פאר קאפ דעם בויגעז נים וױל ער

 די און קינדער, די צו רייחמ ער םלעגט אזױ און
 וױיסע די אז נים ער ״וױיםט — אים. סיז לאכען םלעגען

ױ שםארק אזוי זיינען  אז נים ער וױיםם ? סעלזעז די ו
 און פאבריקעז, די םארמאבען זײ וועלעז יײלעז. זײ אויב

 חא־ אזוי ! ? הונגער םון אױםשטארבען אלע װעלען זײ
 !גאם וױל אזוי פרעדיגער, פון געהערט אלײן זײ בעז
 ״לארדם׳׳, די זײן צו אויםדעחױילט גאם האט וױיסע די

ױ פוגקם ײ ו  אוץ ארבײטען צו אויםדעתױילם ער האט ז
לעבען״. ארים אז לעבעז

 פאר א גאר געטראבט. אגדערש האט דזשעקםאז
 איינגע־ שטילערהײם אים מים האבעז קינדער די םץ

ײ צווישעז שםימט.  םון מײדעל קלײנע די געווען איז ז
 אויגען. ליכטיגע שווארצע מים מעמי״ הויז, צוױיטער דער
 הײלען, די צו װאנדערען אוועק םלעגען בײדע זײ און

 חלומות אלע איר פאר םלעגם ער איז דארםעז, זיצען
אויסזינגעז• זיינע

טעג. גתילאכע םילע די געדענקם חשעקםאז און
 נאר נים. ער געדענקם געווען דאמאלם איז ער אלט וױ

 םאר־ דעם געדענקם ער — ? אונםערשײד דער איז וואם
 םי־ שװארצע צוױי הימעל. צוגליהםען דעם זעט ער נאכט.

 לויםען קינדער די גאם. הויפט דער צו ענדרױם׳ן רעז
 דער הינטען. םמ גייען פאליציאנםען וױיםע צוױי נאך.

 אויגען, שטעכיגע מים דארער, א סאבריק, פמ םארמאן
 שווײגט, ענדרױם בײז. שמײכעלט אױערען לאנגע מיט
ײן. איז דר טונקעז אױגען די נאר  אויף אים לײגט מען י
 חאלטען ניגערם צוױי ארונםער. פנים דעם ערד, דער

 באמגדשטע־ מים שטײעז אנדעחנ צװײ סים, און הענט
נו זיד• בײזערט םארמאן דער קענם.  שװאר־ שנעלער, ׳.

 שםעקענם די פאלען און זיד חויבען עס — היגט!״ צע
 שםינ־ !הינם ״שםארקער, !לײב ױנגען ענדרױ׳ם איבער
׳שםארקער !ניגערם קענדע ׳  שמײכעלם. פארמאן דער !

 אײן גראבט קרעבץ. קײז ניט גים נים. שרײט ענדריוס
 פון זיך צאפעלט קערפער דער ערד. דער אץ מױל דעם
 שמארצע אויף בלוט רויטע צדריםען. איז לײב דאס פײן.
 ענדריום פעלד. אוים׳ן אלײן אים די לאזען דעתאד לײב.
 םלײש. שםיק סיבערדיג א קערפער דער גים, זיד רירט

 בא־ דערשראקענע, קינדער, די צולאםען. שווארצע די
שטילקײס^ נאכט. שםילקייט. הײזער. די אין זיד האלםען

 ענדריו׳ם װאשט האםער, קאלםע ברענגם ײשעקםאן
 שםײכעלם אױגעז, םיבערדיגע די עפענם ענדריום לײג
 האנס. חשעקסאנ׳ם דריקם לי«ען, רגרענמעםא די םיט
 אלײן!י׳ זײן וויל ״איד — עד, זאגט — אחײם׳" ״גײ

 זײ־ אהי̂מ צעװײםיגטער א מידער, א שיאנם דזשלקסאז
 !זײ גאד קלאג א װערים, שװארצע !ברידער אײגענע נע
 עד זאגלן זײ געמאן. האם ענדריום װאם נים ודײםם עד

_ f װאס איז נו — םרױ וױיםע א באליידיגם האם

 װארום !?ײ אויף שפײען באליידיגעז, די מעגען ווארום
ײ? מעגען ״ז . !

 צװעלף שוין זױז עס אהיים. ניט גײט דזשעקםאז
 וואם אץ םארשלינגען• פאבריק די אים וועט באלד יאר.

 אלט! וחנרעז זײערע גיך װי אך, . אומעט װײםער?
 אזױ, ציט אים ׳איז ענדרױם וואו פעלד צום גײט ער

 אונםער באהאלםען שטייט ער הארץ! דאם וױינעגדיג
 !געוויין אין םארגייט אלייז, ליגם ענדריוס בוים. א

 געשטארבען״ אים ביי וואלם הארץ די װי בליפעט.
 בוימער די שטײען בערג, צוױשען נאכט די זיך פלאנטערם

 צע־ דץ ער קען אהײם, דזשעקסאן גייט םארגליװערטע.
 פעלד אין שטיץ ער בלײבט שלעפען. נים הארץ וױיטיגט

 וואו — ווארדם? ״גאם, קני. די אויף שטייט אליץ.
 הימעל דער נאר ! ? צארן דײן איז װאו ? ליכט דיין איז
 שווארצע. פץ געבעם דעם צו ניט הערט גאט שטום. איז
גאם... סון אפילו םארשאלטען זײנען זיי

 זיך װיגט איצם !םאבריק יארעז• וױיםערע אין
 זוגיגע וועדען רעדער. די םון געזאנג דעם צו חשעקסאן

 נאד מען. שטארבם געבארעז, מען װערם םארשלונגען, טעג
 אוועק• פארעז שיפען, קומעז קלאפם. רוישט, פאבריק די

 איז איצם !מאגאטאגקייט אונענדלאכע — וױיטער גאר
 שויץ ילײצעס. ברײםע האט אױםגעװאקסעז, שוין ער

 טאקע ער װעם גאם״ יאר. זיבעצענטען דעם דערגרייכט
 פארשלינגען? אים מאנאטאנקיים די װעט ?׳... פארגייז אזוי

 םך א ? ־פארלאזעז נים קײנמאל אים אומעס דלר ײעט
 ברידער זײנע װאו םעלד דעם צו ער שפאצירם מאל

 וואס צו געלעבם, וואס צו קברים. אומעטוס וײעז•
?״. עם האם זין א פאר וואם ? געשםארבען
 װע- דזשעקםאן חלומ׳ט איצט אוועק. יארעז מײטער

 קארשען א װי צובליט זיד האט מעמי הײם. א מאכעז געז
 קינדער די און וױיב. זײן ווערען זי װעט איצט בוים.
 בייגען צו ניט לערנען עד װעם געבױרען. וועלען די וואם

 זײן װעלען קינדער די לארדען. די סאר קעם זײערע
 װע־ זײ לעתען, שיקען זײ װעט ער 1 מענשען שטאלצע

 מענשעז, םרײע גרידער. דינע צו ליכט ברענגען לעז
ױ שטאם. זײער געווען איז אמאל װי פונקט  ״זאקאל״ ו

דערציילט.
 דץ מוז עם . . . ? אומעדיק אזוי מעמי איז װארום

 האם אזוי — ווערען• צו וױיב א בענקשאםט מיידעלשע די
ױ געםראכט. דזשעקסאן  גע• דאם ער האט אנדערש ו

 אגפאע קירך, פון בײדע זײ גייעז םארשםײן? קענם
 אץ גערג די זינגען םרײד, מיט הימעל דער לאכם ױני,

 גלעקער־קלאגג לעצםע די שטארבען םארהיילען, בלויקײט
 לארדען און קנעכם בארג, אויפ׳ן שטאם וױיטער דער םץ

 נאר ? דין דאם קען װי איז — גאט איץ צי בעטעז
 ארעט. זײן האלם מעמי גיט. ער קען סך קײן מראכטעז

 םױ קערפער איר װערט לעצטענם !איז זי שלאנק װי
 קערפער דער בענקם סרוי! די רוסט איר אין לער.
 זײער זאל ׳״גאם״, !מאן דעם נאך לײב איר קינדער, נאך

 טים זיך קנײטשען ארעמס לאגגע זײנע !אגהאלטען םרײד
 װינקעל א קענען אמאל אלײן ער וועט אםשר םראצע.
הימעל. אובםער׳ן מאכעז

 קוקם שטומע א בעם אין ליגט קראנק, את םעמי
 םאר־ קוקט ניגערםע, שװערע א םאמע׳ די וױיםקײט. אק

 די־ םאג גאנצעז א לײב. איר שעלט איר, אײף דעכםיג
 נלי־ זי, ליגם אלײן. אמ זי אח פאבריק אין אלע נעז

 איר אין זיד צאפעלם לעבען א שםיל. דער אין פעט
 געװען ניט זי װאלט לעבען. םארשאלםען א קעריער,
 גזף דערשםיקט ניט זי איז מארום !װערעז געבױרען

 אמםער װעט װאס !בױןי אין מאםעז דער בײ ווארען
ײן?  טײו איז ארײנגעשפרונגען ביט זי את װארום ז

? לעבען סינסטער איר געענדיגם אמ
 ברענט װאם קמד א !לארד וױיסעז א פץ קינד א

 לעמער געבליבען זי את שבת לײב. איר אין האס םיט
 שיד־ געהײםען. סארמאן דער האם אזוי פאבריק. אין

 פארי שױן םאשינעם די געװעז• ניט קײנער איז םער
שוז׳ייגען. אין גלױוערס
 דעתאו געדופען. איר ער האם קאבינעם זײן אין

 תאם זי — ארעםס. שםארקע זימע אמ געהאלםעז איר
 צוםישם יון פעזאשרצו געװען געװערם. נים אםיא זיך
 היג־ איר קערפזר. איר פון נאהצנט לײב וױיסעז פח

 — 1 גלײ זודיק וױ געברענם האם בלום גיגער םישע
 םרוקעז«לד׳ א װי געװעז אח לײב איר באגער׳ דערגאד

 די bfnp איצם !זאט צו אגםרינקעז נים קעז װאס
װאם !ײסמשארפ מאםע די אויגעז• קתמע מים מאמע
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ארבײט פון װעלט דער אין
שװארץ. איז אלץ ניט

 װעלט דער םון כחות דעםאקראטישע י
 וואכען פאר לעצטע די אין האבען

 דאס קאטאסטראפע, אזא דורכגעמאכט
גע־ דער געשאםעז זיך האט םילע בײ

 םריאומף היטלער׳ם מיט דאס םיל,
םאר־ אלץ איז מיטעל־אייראפע איז

 טאםאליטארער נאצי־בארבאריזם, םאשיזם, לארען.
 די םון צאל א שוין באהערשט וואס מלוכה־קאםיטאליזם׳

 די םאר גערעכענם זיד נעכטען נאך האבעז וואם לענדער
 דער אין םארגעשריטענםטע די און צױויליזירםםםע

 םליג־ םינסטערע זיינע מער אלץ אויס שפרייט וועלט,
 מענש־ גאגצע די ארומכאפען היינט־מארגען וועט און לען,

 םון םרוכטען נײע און נייע ברענגט טאג יעדער הייט.
 די םון םארשסייער די וואם קאפיטולירונג־טאקםיק דער

 האבען םראנקרייך אוץ ענגלאנד םמ קלאסען הערשענדע
 באװי־ זיד האט חיה םאשיםםישע די זינט דעמאנםטרירט

האריזאגם. אינטערנאציאגאא אוים׳ן זען
 דער דאס צוױיםעל, אױסער איצם שוין איז עם
 דעױ קאפיםולירונגם־פאליטיק, דער אין עטאפ לעצטער

 םאר פרידען קײםעז געזאלס האט וואם אפמאך, םינכענעד
 לעבען עקאנאמישעז םםאביליזירטען א און װעלט דער

 אין האט דעמאקראםען, טשעכישע די םיז חשבמ אוים׳ז
 פח געפאר די םארשטארקט מעהר נאך אמת׳ן דער

 אל* פון פראצעם דעם פארשנעלערט מער נאך םלחמד״
דיקםאםארן. פאשיםטישע די צו םארשקלאפונג געמיינער
 בא־ צו שװער אויםערגעוױינליך איז צײט אזא אין
 דעם אין שטריכען ליכטיגע אזויגערוםענע די סערקען

 נאד און לעבעז• געזעלשאסםליכען אינםערנאציאגאלעז
 רעז־ט ווער זײ. וועגען שריינען צו עם איז שװערער

 זײער געהעריג װי אפצושאצען פרובירען וועגען שוין
 בע־ א סאר ארבײםער םון קאמף דעם אין היכטיגקייט

צוקונםט. סערער

םריאומפען. דריי און — לענדער דריי
 בא־ םעג די געבראכט טעלעגראם דער האם אט
אין זיגען ארבײםעד־ גרויםע גוואלדיג וועגען ריכטען

כינאי. מארק פון

 שװעדען אין זילאגד, גױ אין : לענדער םארשידענע דריי
 נאכריכטען דאזיגע די םון איינער יעדע בעלגיע. אין און

 ארויםגערוםעז צייםען, געוױינליכע אין אונז, בײ וואלט
 ענד־ דער דאם גלויבען א און ױבעל־שטימונג װירקליכע א

 םריי־ א פון עטאבלירונג די אונזערער, זיג גילטיגער
 לאזען גיט לאגג זיך אויף וועם סאציאליזם, הײטלאכען

 אבער שטימוגג געדריקטער הײנםיגער דער אין ווארטען.
 אוים• ווייניג זייער פרעםע ארבײטער די אפילו האט

נײעם. װיכטיגע דאזיגע די צו געצאלט מערקזאמקײט
שאדען. גרויםער א איז דאם און
נידזי־ רעפובליק, דאמיניאן ענגלישער דעד אין

 רעגי־ די קאגטראלירט פארטיי לייבאר די וואו לאנד,
 אקטא־ םען15 דעם זייגען צייט, יאר דרײ שוין רונג
 פארלאמענט, צום וואלען נאציאנאלע םארגעקומען בער
 פון ארבייטער דענקעגדע די רעזולטאט וועמעס אויף
 אומגעדולד. גרוים מיט געווארם האבען וועלט דער

 אויב געווען איז וואהלען דאזיגע די אין אישו הויפס די
 םון פאליטיק די ווייטער םארםזעצען זאל לאגד דאם

 דער וואם צײט״, אונזער אין ״סאציאליזם אײנפירען
 םיט האם סעוועדזש, מאיקעל פרעםיער סאציאליסטישער

 ערםאלג׳ גרױסען אזא מיט און אימפעם דראמאטישען אזא
 געזעלשאםםליכען םון געביטען פילע אויף דורכגעפירט

_______________——-----
איז׳ געגעבעז האם לאנד דאם װאס עגטםער. דער

 יארק נױ דער אין באריכםען קעיבעל די וױיזען עס װי
 ״יא״. עגטשידענער און פאזיטױוער א געווען ״םאימם״,

ױ האבען ווײלער די  רעגירוגג: ארבייטער דער צו געזאגט ו
 אנגעפאנ־ האט איר װאם ארבײט, די וױיטער סאר .זעצם

 םרײ געמאכט םעדיצין, ליזירטrסא« האם איר װעז געז,
 מעדיקאמענטען׳ און חאספיטאלען בירגער אלע פאר

 פאםען ברײםע די םאר װאױגוגגען מאדערנע אױפגעבױט
 ארבײםם• די געשניםען םויזענםער״ צענדליגער די אין

 און ארבײטער די פין װעיחשעם די געהעכערט װאך,
 על־ אלגעםײנע אײנגעפירם רײכע, די פת שטײערען די

און בענעפיטם ארבייטסלאזע םארגרעסערט םער־פענסיע׳

 די געשגיטען אינװאלידען, אח קראנקע םאר בענעםיםס
 חויז־ און פארמערס םון מארטגעדזשעס אויף פראצענםעז

 נאציא־ דעד םח סונדאמעגם דעם געלייגט אײגענטימער,
 פאר־ א אנגעפאנגעז קרעדים, און באנקען סח נאליזירוגג

 אינ־ װיכטיגסטע די סאציאליזירן פון פראגראם צוױיגטע
 פאלקםײוירם־ גאנצע דאס פלאגיח פיז איז דוםטריעז
שאסט...״
װאה• די עדב האבען פארטײען קאפיטאליסטישע אלע

 פאדסײ נאציאגאלער דער ארום פאראייניגם זיד לען
 םראפא־ אויף געלם מיט םארמעגעז א אויסגעגעבען און

 דער פיז פראגראם רעוואלוציאנערען דעם געגען גאנדע
 קאנ־ האם בלאק אנסי־לייבאר דער פאדטיי... לײבאד

 פרײואםע אלע און לאנד׳ םיז צײםונגען אלע םראלידט
 קליינע זײעד נאר געהאט האבעז ארבײטעד די ראדיאס•
 חד דער טמ ראדיא די און וואכענבלאט, א צייםתג׳

 די םון בלבולים און אטאקע די אםצושלאגען אױף גירונג
סארמערם. די פון םימפאםיעס די געוױנען אץ געגגער

 דאס אז באװיזען האט װאלען די פון רעזולטאם דער
 דמען עם אײנגעגעבען. פאלקאם ארכײטער די זיד האט

 פוז 25 און דעפוםאטען לײבאר 55 געווארען ערמײלם
פארםײ. נאציאגאלעד ״פאראײגיגטער״ דער

 דעפו־ קאפיטאליסםישע 25 אמ ארבײםער 55
 ראדי־ די אז באוױיז בעסערער א זײן דען קען םאםעז.

 ארבײםעד דער פמ פראגראם סאציאליסםישע קאלע
 אר־ די בײ בלומ נים אויםגעגוםעז שםארק האם פארטײ

 מיטעל־קלאםעז די צוױשען םוץ מאםן גרױסע בייםער.
ױ האבען׳ םארםערס און  צשטימטג אײד אײם׳ װײזט עס ו

פארטײ. לײבאר דער פאר
 די דאם זײן״ גים צוױיסעל קײן גאר קען עס אח

 גינםםיגעז א זײער האבן װעלען זילאנד נױ אין וואלען
 פעחד פון פארבאנד שכג׳ישען דעם אין אויך אפקלאמ
 אדבײםער אן וואו אויסטראליע, איז שטאטען׳ ראםיװע

 לי• א פון הילף דער מיס רעגירם לאיענם, פרעםיעה
קאאליציע. בעראלער

אל׳יין. נים את נירזילאנד און
 גיד וחנגען געשריבעז האבען פיר װאם דאם און

 עלעק־ גרױםען דעם װעגען װערעז געזאגם קען זילאנד
פאר־ ארבײםער סאציאלדעמאקראםישע די װאס זיג, שאן

ױי ? זיין איצט װעם  שפרײם איצם !לעבען איר איז ו
 אין לעבען א זיד רייםט איצם !בלוט איר אין האס זיך
 איר באהלטעז און אנטלױםעז זי זאל וואו און לייב, איר

ווײםאג.
 פאר באטראכט דאס האט גאר דער דזשעקסאן און
שע  אײנ־ זיך דארשטיגער װי ער םלעגם קאפריזען. ^ל

 פאר־ םיבער נײער א האט ליפען. םולע אירע איז זויגען
 מא* דער :עכט. שלאםלאזע דערנאד !לייב איר צערם
 איר געשניטען בײםשען מיט האבען אויגעז בייזע מעם
 האט לבגה די וועז ביינאכם, איינמאל זי האט לייב.

 װען שטעםעל. סון חימער קרומע די איבער געצויבערט
 װען בערג׳ די אויף פארגלױוערט געלעגען איז װינט דער

 נאכם־ מיט אױסגעשפרײט געלעגעז זיינען שאטענם די
 אנגע־ זי האט נאכם אזא אין םעלדער. די אויף םידקײם
 !אלץ פון דערציילם אים בריף, א דזשעקםאנ׳ען שריבען

 שפארט וואס לעבען דעם דערשטיקען גײם זי אז דערציילם
 פאר־ םײט שםילע םים דערנאד קערפער, איר איז זיד

הויז. די לאזען
אי־ העגגט וועלכע םעלה צום געגאמעז איז מעמי

 גע. א מיט אדלער אז װי םײך. שםראםיגען דעם בער
 דערגרייבם• עגדליך העכער- העכער. קאפ. הויבענעם

 בלויקײט זיך םונקם אוימ װאםערען. די רוישען אמםען
 און םױם שםעםעל, די רעכםס זילבער. װײס־־גרויען אץ

 םץ הערשער די לארדעז, וױיםע די העכער שאםעגדיג.
 געבוירעגע נים גאד די און זי םעא אױם׳ן !לעבען
 שםיל־ 4נימן איז וױנם קײן לעבעז• מאנט וועלכע קינד,
. קײם .  ? בעטעז גאם שטיילקייט. אומעטיקע אזע .

 גע־ איר ער חאם װאס צו ? װעמען צו ? װאם צו
!לעבען דאם געבען

 שטאר־ נים וױל זי ׳,גאם תקען. איר םרירם קעלט
 איד ברענעז טרערען די אױגעז, די וױשט זי בען!״

 איר װיקעלם איר. ארום ויד שיארם נאכם די לײב.
 פמםםערגיש. טאל פון ליכם׳ שײנם בארג פון אײן.

 חװ־ אין לאכעז קױמזװס תויכע די םים פאבריקען די
 צעווארש אױגען. די פארמאכם זי !שםארבעז גאכם.

 גזד א גאכם. שװארצע פדלד, םח שודעבען שאםענס
!םוים — שםילקײם !שױײ

 ער הויז• אין געלעגען םעג דריי איז חשעקסאן
 געראגגעלט זיך נאר געשריען, נים געװיינט, נים האם
 אין געזעסצו ער איז ■נאכט ביי ביםעתיש. דץ מיט

 העגגט וועלכער םעא צום געקוקט אוץ הויז בײם דרויםען
 אוועק ער איז טאג סערטען אױפ׳ז וואסער. איבער׳ן

 גע־ שווער האט םידקײט פארגליװערטע א הויז. פח
 אראפגע־ לײמיק האבעז הענם די גלידעד. זיינע מאכט

 םיבער־ האבען גאר אויגען די ערד. דער צו האגגען
געצונדען. זיך האפם

 א אין באהאלטען געווען ער איז טאג גאנצען א
 ארױםגערוקט, חיה א װי זיך ער האט םארנאכם הייל.

ץ די ביז שטיל געװארם  גאכט העלע א פארגאנגען. איז ז
 צו• זיך האט װינט א הימעל. דעט אגגעצונדען האם

 בא־ געלעגען איז חשעקםאן ערד. דער איבער זונגען
 האט ער בארג. צום פירם וואס וועג, אױפ׳ן האלטען

 מײ די םארבייגײן, באלד װעם םארמאז דער אז געוואוסט
 ווײטענם דער םון !בלום זײן געגלױוערט האבען נוטעז
 תשעקםאז טריט. זיבערע יענעמם געהערט ער האט
 םימער די ארעמס״ זײנע אױםגעצױגען לענגער האט

ױ זיך האבען  גע־ איז יענער געקנײטשם. שלאנגען ו
 זײז האט דזשעקםאן װעז זיכערער׳ א רואיגער, א גאנגען

 גע־ זיד האט יענער העגם. זימע אין ארײנגעכאפט האא
 געבלי־ את צוגג דער נאר שרײען, געוואלט ווארפען.

ױ העמען בען  פנים דאם פלײש. שטיק אגגעשװאלען אן ו
ױ האם דזשעקםאז בלױ. דערנאד רוים, בלוםיק  םים ו

 בראד א זיך האם עפעס האלז. די געדריקם קלאמעחגן
 נאר געצאפעלם, נים מער זין־ חאט יענער געםאן.

 הענט, גארילע חשעקסאגם אין העמען געבליבען איז
צוע• אןן אךיגען ארױסגעשפארטע מים

הײל. צום געשלעפם חשעקםאז אים האם פגר א װי
 עד אים• פיז געריםעז זיך «אט געלעכםער װילחנר א

 די האם ער — :צתאפען געלאכם און געווײגם האט
 געםאז שפײ א חײל. יין ארײנגעװארסעז בעסטיע װײםע

 דעם געזאגם אזזײס. אװעק איז און פנים אין פגר דעם
 חשענע- שיקען בריזו ״איסט״׳ פארט ער אז טאטעז

 גןך שוױיגענדיג אים האט טאםע דער דעלידוצרי. ראל
פאר־ םים׳ז געװישם האם טאטע די האנט. די דדיקם
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 וױנ״ אין גענליפעט האט שוועסטער די אויגען, די טוך
 .איםם״. דערגרײכט אװעק. שנעל איז ער הויז. םץ קעל
וױיטער וואס איז

 וױיםעז דער פון םעלד. איז אלײן ער איז אט
 לוםט די שנײדען רעלסען, אײזעגבאן די זיך שפיגלען

 די אין זעם דזשעקםאן גלאנץ. שםאלענעם זײער מים
 פון װיגענדיג זיך קערפער, םאםענם זײן שאטעגם פעלז־

 האם מען !אים פאר געשטארנען !בוים הויכען א
 וױיםע די אח ארױםגעשלעפם. הײל םון פגר דעס זיכער

 דעד־ !שםאם זײער פאר גענומען ראכע האבען לארדען
 על־ די םאר קיגדער ײ קינדער, די פאר צאלט טאטע
 פון םארשאלםען איז שםאם גאנצער וייער !טערען
 דער־ לארד דעם האט ער װאם גום !ערד און חימעל

 !אויג אן םאר אױג אן צאן. א פאר צאן א שטיקט.
!באט פאר בלום

 װאם מער ניטא ודײ• פימלעך םוט הארץ דאם נאר
 הימעל זײן זאל פארשאלמען לעבען. זיין מים םאן צו

 בלום די םאר שטאם, זײז פון בלוט די םאר !עת־ און
ליבםםע. זײנע פדן

ױ הערם דזשעקםאן  x סאפעט וױיםקיים דער םון ו
 וױים־ ווײםע די אין ערגעץ מענשען זיך םראגעז באן,

 אםעםם לעבען דער ער׳ איז מיד ? װאס צו קייםען.
 חשעק• געלעכםעד. א אים שםיקט עם גרױקײם. מיט
 גײם ער ■ײן. זײן םון לאכט היםעל. םון לאכם סאן

 זײער אױף קוקט און שטײם ער רעלסעז. די צו גענטער
 איםפעדיג לויםם װײםעז דער פון הארםקײס. שםאלענער

 ״נעג־ שםאל. אן שםאל קלאפט לאקאפאםיװ דער באן״ די
 חנד םיט װישם חשעקםאז דיר״ צו גאם מיץ םער

 אימד ױן־ ^נם קײמצארװש נאכט םרערען. די האגט
 זין• רײםם אויס, םױם דעם װינם דער פײםט םעלדער, די

 •קדזשע פון םלײש שםיקעד רײסם באן, די שנעלער
 אגם לײ^ שדוארצע נאכט, שװארצע קערפער. סאנ׳ס

 זיד שיירט קעדפצר, פון אפמרימז קאפ תשעקסאן׳ם
 חיםעל, פון לאכען צײז חײסע די אױגען. די פון בלום

מז  מאר בלוםיק װיינען אײגןלן די און לעמז, פח לי
!גאט



ײ .גערעכבדנקײמ ►4 ו2 ט ז ו או 13 ט י י ז ־*(*־6) 1938 ׳נ
 םון וואלען די אין םארגייכענט האט שװעדען פח ײ6

 Tinxi ענליכען אן װעגען און מ*נ*ם. פארגאנגענעם דעם
 די איז אויד בעלגיע• אין סארםיי ארבײםער דער סיז

 דיער פארגייכענם פאלקם־םאםען די האבען לענדער «וױי
 נאכ־ ■ארםיי׳ ארבייםער דער או לאיאליםעם מאקסענדע

ױ דעם  נאכגעטאלגט נ*כ*:*:ד יאהר עטליכע האבען זײ ו
רעגירונג. דער איז ארבײם איחר

 אױסגעצייכענם זיך האבען װאהלעז בעלגישע די
 אפגעוױשט איגגאנגען האבען זײ וראס דעם, םיט נאך
 אדער .רעקםיםםען״, די םון איינםלוס פריהערדיגען דעם

נאץי־םאשיסםען.
 די אין דעמאקראטען סאגיאל די האבען שװעדעז איז
 וואם שםימען, L338.120 געאױגען װאהלען ■ראוױנץ

 אלע פון פראאענט) 60.6( העלפט א װי םער איז דאם
 636 עתױילם אױך האבען זײ שםימען. אפגעגעכענע

 עטװאם פון םדהכל א אין ראםםענער פראוױטגיעלע
 *ודײ די םיט *וזאםען ).1148( וענדערם עלף װי םעחר

 קאסוגיסטעז־םםאלינים־ די פארםײען. ארבײםער אנדערע
 באקאנם זימען װאם קאמוניסםען אנםײסםאלין און םען
 לױן־ארבײטער די האבען םאציאליםםעז״. ״לינקע אלם

ox*x ראט־ פראװינץ אלע םוץ פראגעגט 56 ילטוױער 
 איז 09 ירןמענם. 56 פיז װאוס א געגױגען און םענעד

 ארבײ־ U יעדע םוץ דאס פאמייכענעז, ix װערט אגב
 םןמיאל־ דער םון םארםרעטער די האבעז שטיםען, םעד

 מן געקראגען רעגירוגג ארבײםער דעפאקראםישער
אײגעם. נאר — p*x*t*o* די איז

םארגעקו• זײנען װאלען פראווינץ די םים אײנגײםיג
 שטאק־ הויפם־שטאם, דער אין װאהלען קאםונאלע םען

 געוואונען םןמיאליםםעז די האבען *1 אייד האלס.
 קאפי־ קאגםערוואםיװע די און פאנדאטען און שםיםעז

 װע־ ארביימער די פארלארען. — פארסייען טאליםםישע
d איז עןאטרטרפא זיין ליז p i דווץ■ שטאט־ראט גימם 
 *וױי און קאמוניםםעז דרײ םאציאלדעפאקראםען׳ 66

 *ipoxnx פארםײען אנדערע אלע סאגיאליסטען. ליגקע
ראםםענער. שםאט 40 גאר האבען װעלעז געגוםעז

A
פראנתרײך. און ענגלאנד מון גרום א

 זײערע אמ ענגלאנד םון ירעםע קאנםעתואטיװע די
 למ־ האבען *ײטונגעז אמעריקאנער די אין פארםרעםער

 םון פארטיי לײבאר די אז באםאנם• איעמאל נים םענם
 וואם דעם. *וליב נאכסאלגער פארלירם בריםעמ גרעים

 אנםײפאשים־ עגםגילםיגער אן םאר קאמף *יסר םים
 רעגירוגג׳ םשעםבערלעין דער פון פאליטיק םישער

 דא איז עם אמת וױפיל סלחמזע ix נגאזנד9 זי ססױסם
ip אין i באהױפטונג ipp פמ הן9ז ז9מ epi ־9ר9אינם 

 ר9ל פון 9קוםיוד9קז9 9יאגאל1גא די װאס באריכם ז9סאנס
 ix איז איהם םון םענםליכם.9םאר רשט9 האם פארםיי

pm׳ m שםארק פארקץרט, איז, םעםבערסי• די pio*ix* 
 ר9ד אין זיד האס םיםגלידפר יוניאן גאל זײ ן.9װאקס

 ז9פאנאם 9 איז גס9ויזס 68 יףאו רם9פ*דגרעס פארסײ
 אױף — ד״9םימגליד 9ל9*אינדיװידו פון גאל די און

 רם9הונז* 13 פח וװאװאוקם epi םיט ז9*חאם .16456
ip »**?9 פון ר9םיטגליד iדי האם גוגג,9ב*װ ר9ראסיװ 

 דיום־ איר רם9ס9פארגר ן9&אנ»ס 9 די אין פארםײ
נד.9טויז pxm 86 אויף דשאפם9מיטגליד 9נד9*ל1

 מיר זאל נגלאנד<9 ז9װעג 1שײ רײד איך ן9רי און
ix ip 0191*191 ןרלױבט ip i ק•9 9גאאיאנאל די דאס 

ip פון זעקמױװע i פאר לס9זאם9ג תאס פארםיי לײבאר 
epi 9סו& א ר9ארבײם 9שואניש די פון פאנד רעליף 
 דאם ראלער. eipne 260 שױן איבערשטייגם וראס
ip װאס ר9דאל גד9םויז 100 ר9*יב די חמ א איז i 
 גןך־ האט פארםײ דער פון פאנד שפאניזױ פאר לדי«ם

 די פאר םאגד ן9ר9באזוגד ם9ד חוץ א און לט9זא&
*train װאס ׳9ש«ני אין מױגערס ד9אםםווײ די םת 

 האלם פאנד ר9י לם.9זאם9ג האט יוניאן רם9פאמ די
ר.9דאל גד9םוײ 400 פזץ 9סומ דער בײ שױן

A
םראגק־ אין ז9זײנ אקסאכפר׳ 19023־ דעס זוגסאג׳

 פאר׳ץ ן9װאחל ן9קומ9פארג ן>9דיםטריקט 97 אין דײךי
 ־9ל ז9שפאלימי שזזןױױאגאפר איץ ילסשפ «פיז סץנאס׳

 י<לס9< ןתאגע לעןמן די ראדע• וױמױמ אזא בען
ו דןלזדיע. אױב וײגןן ן  פרייעױ׳ װעלס פון ״רעםעד ו

 איז רעוולטאט *pn ס̂א פון לד9ה ר9ד אלץ *pp ®מ
ס ר.9דורזממנד א לןױן׳  די ז9גױי וויו פארטײ דן

w׳t in  u ןנ* וירלױחמ• װאײלען די אין האס 
̂ד ̂םדע האס פןגאסארץן׳ 47 סשש  ip** פארטײ לאדיע
 API מרםײ ליבןמלן׳ 4 גווײטו׳ א AL ג*ד וזײלט

ip m n ji ס פון ®ײלודייו  םײלחיײז אץ וארגזיי וןלןױן׳
ן פן ןו גו קא־ זײן געשטינט ן93תא ודאם גוופפט׳ ו

 קלאפ 9שםארקםם ם9י ר9אב פאליםיק. פיםולירוגגם
 די םמ ז9קראג9ג נאט9ם אין 9גרופ ם׳9לאדי9ד האט

 מאקס ר,9םיר ר9םאציאליסטיש ר9י ז9וי ז׳9םןמיאליםם
 ר9אנטײהיםל ר9סיװ9אגר אן םח ר9גג9אנד> אן דארמוא׳
 לא'9י פון י9ע9ג ר9נ9שפראכ9אויםג און פאליםיק

 סע־ ם9י ן9שלאג9ג האט קורם׳ ן9כט9ר ם׳9נײ ׳ס9די
 די ן9ל9וי נאט9ם ם9נײ ם9י אין י.9נ9ר ר,9םיר נאם

 םאאיאליםטזמ 15 — ר9ט9פארםר 16 ז9האב ר9»רבייט
קאםוניםם. אײן אץ

שלאכם. פארלארענמם פון אפקלאנגסן
!ם9אל ר9איב ר9היטל

 ׳ם9י1םאכיגא 9פרא־ם*שיםטיש ינ׳ס9רל9םב9םש
 כאםלאווא־9םש םמ פארראט ר9קומזיכםיג ׳ם9לאדי9ד

 ר׳ם9ד.יטל מים ז9גחאם — םראנקרײך און — 9קי
 אין ז9האלם9ג אוגז ן9האב טריאוםף׳ א9יאנ1נםא9ם

 ם9ד הז9פאײ ן9אינגאנ« ן9האב מיר דאם ם,9קל אזא
 פון ר9ארבײם 9ארגאניזירט די װאם קאםף׳ ז9דראפאטיש

 סןמיא־ 9ר9די און ר9ני9ל 9אייראפייאיש 9םרײ די
 ן9האב ז9יאנאל1רנא9אינם יד־ױניאז9טר און 9ליםםיש

 ג9ם ר9ד־אקטאב9םב9פם9ס 9ר9םינםט די אין םירט9ג
 ם־9םש װאם ז״״9״פריד ז9דיקטירט ר9היםל ם9י ז9ג9ג
 ר9י ן9טראג9רג9אונט האם 9לאדי9ד את יז9רל9ב
לם.9וו

 ן9פט9ה 9דדוקם9אפג דיבט9ג דרײ ן9ליג םיר פאר
 ר9יאליםםיש1םא דזןר װאם ז<9נט9דאקו& 9ל9י1אפי מיט
 נםליכם9פ9סאר האט רנאציאגאל9אינם ר9ארבײס אח

 ליגט םיר פאר ר.9אקםאב ן9ם11 און ן9ט7 ז׳9ם5 ם9י
 קלא־9ד ן,9םם9פאניפ פמ 9י1ק9לקא 9רײכ א אױך
 ר9ארבײט 9לנ9איינצ וואס ם׳9זאלוזני9ר און ס9ראזני

 חא־ ז9רשאסם9ר«9ױגיאז־ק גםראלע91 און ן9פארטײ
 יעדע — לם9װ עקמ אלע אק פארעפענםליכם כעז
 ן9נד9אוםשט די םים אנקלאנג אין און שפראד איר איז

זיך. ן9םיג9ג לאנד איר אח זי 9לכ9ײ ר9אונם
 ג9ם 9םראגיש 9דאזיג די אין איז םיג9ט באזונדפרם

 ר־9אינט ר9ארבײט ם9ד פון אווײג ר9נגליש9 ר9ד 191191
 לײגט9ארױםג האט 9שיכט9ג די ז9לכ911 אײף נאא^אל׳

 װאס 9ראל ר9ד ליב1צ פאראנםװארםליכקײם 9םט9גר די
 אײ־ םח רם91קאנ םאכה ם9י אין שפילט לאנד איחר
•9ראפ

 ־9ט ר9רהאםט9פיב ר9דאזיג ר9ד םון בײשפיל א
 19מ 19? פארטיי יבאר9ל ר9בריטיש ר9י םץ םיגקײט

:אויםגוג 19נדיג9םאלג ם9י פת חן9ז
 ריק■19 זיך האט 1י9רל9םב9טש 19װ טאג׳ ״איגם

 *ד פארטיי׳ יבאר9ל די האט רג9סב9גאד פדן רם9?9ג
 מי־ פינף פארשפרײט גיאנם׳1יד־י9םר די מים זאםזמ

 *IX גגלא:ד9 19תפ9ג האבמ װאם פלוג־בלטמער׳ ליאן
 שטײן ix גפארבאנד9ם9סאוו זװן פראנקרײד מים ז9זאם

 ם־9פ א 19ל9שם אץ םשעכאסלאודאקיע סון זײם דער אױף
ipo אגרפסמ״. ר׳ם9חיםל וױדערשםאנד

י  ם9ד מים ר9סקײ םראפאלגאר jio װהאיםהאל׳ ר9,
 רמים.9ד אק לםאז9נ לארד ®ח נט9מאממ ז9ק«לאםאל

 ־9ם ר9םױזנט מים 19װ9ג םול איז נם,9פארלאמ בײם
 ־9לק9באם ר9י פח שיפגײח 9אל םמ ז׳9םרײ אח ר9נ

מנג....
נ־9ד1סם ר>9ארביים םענשען׳ 9ױנג ר9רט9נד1ה

 םים פארלאםענם dix םארשיחמ׳״ םײדלאך׳ ז,9ם
ײ אויף נדױיחש־באארדם׳9.ס  לא־ די •19אקסל 9ר9ז

ixu it :לף9״ח ״;19כאםלאװאקי9םש בײ ״שםײ זײגק 
 ז*'ס9חיםל אפ איאם ל9«שם !״;9שפאני אח ן9כ9טש די

די !״;9םי9אגר  װי ר9שםארק ז9זײנ ם9פאקראםי9ד ,
רע...9אנד 9ענוליג1 אח "<!פאשיזם ר9ד

 *91 האם װאס איינהייט 9גײר?װירז9ם די חייגם
 נ־9ל 9אל 1םו 19יארםײ ארבימחװ־ די צוױשען הערשם

 19ט די אין ז91ריכםונ 9אל אח לם9װ ר9ד 1אי דפר
 ר־9םב9םש אץ 9י9י רג׳ם9גב9גײר ר'ס9לחימ 19װיש9
!19םיגכ אק 9י9לא1?אפים ׳ם9ק*ראלאדי9ל

ד אױב  1« םלחםה ר9י 1אי שאם ערשסעד ד/
 ביז די איז רים א פאר םיעאל א װי ממ־מם תאט 1914

?nr אינםערמחניאגאדער דעד ®דץ רײהען אײנהײסליכע 
ד מ מי ר  פיז געמאר אינםיגע די oyn באװעגוגג, *

 דעם אק די׳ ט1פאחריני װי מלחמה לם9װ ד9גײ א
.1ג119ב»װ ארבייטער נװיסעגפ נט<9מאמ

ip גײסם opn םים ra ר־9 יי דודבגעדדתמװ 
 פיז ר909טר>רפ די װאס משלוס?ן, »ח קאװזנג?ז

m *רגײמד די r xn TPorw^, י»ליסםי־9סא ם9י 
o p i tw  m .ז93הא םחדײימקפיסםישמ vxivn tt- 

*ipo20 r<* די •pp ליכם  ipxipTPOUp t r m אח 
ip aapoopo tpn2lץ ׳ T װ?לכ?ז יי P  TPH91 ip ra  op 

i*opo o*btmit די פמ רפתארשספפ די ■p r o n און 
ד איז דאס מלאגד.9 אח ®ר«שיײד 1« יתי^נס ױ י

 רגא•9אינם 9ר9אגי 9אל ם9כמ פת מאטיװ לײם ר9י
 19אר1191 19תם91 19זײנ וואם ז׳91באראטונ 9איאנאל

 לע9י99ס« די נם9כ9ר91ארײנ ,19ט 9םראגיש 919י איז
 יר pwrao^ipxpo םץ נץ9ר9קאנפ 9אײראפייאיש

 190i?9i 19זײנ op ר9לכix 911 יאנאל,9רנא9אינט גם91
ix ר.9נד9ל 11 םמ ר9ם9םארםר 19םלידי

ארבײ־ אײנהײםליכזמ אן םמ דאנק91 ם9ד מיט
 *91 אײד איז ר,9רײפ1אנ נאאי די 19191 םראנם י9ט

nni 9דײםש די װאם סט,9מאנים ר9י 191נ1דר91רכ1ד 
 ם9י נםליבם9ם9םאר ן9האב ז9מאקראם9סאןניאל־ד 110

 לײם־ ר9י 19ײ91 איז דאם i9ii ר.9מב9פם9ס 19014
 די װאס ״19111ר9רקל9 אמ ס9י91זאל9ר די םון פאםײו

 1אי ר9םם9םרײהײםם־ק 9םזמיאליסםיש די םוץ ר9סיר
פאכם.91 האבזװ 9איםאלי אמ סטרײד9

 ר9ני9ל 9םאשיסםיש ־ אנםי די איז אױך און
 9אל ׳19פארםײ 9יאליסםיש9םא אוץ ר9ארבייט די זײגזמ

 װי־ 19אקםיװ אז פאר געשםאנעז אויסנאם׳ אן אהן
 הארפא־ א סאר אח נאצי־דײםשלאנד ix רשםאנד9ד

 אנםי־ 9סם1װיכםי םיר די פיז גארבײם9מאם1 ר9גיש
סא־ אוץ םראנקרײד נגלאנד,9 :ר9ני9ל 9פאשיסםיש

 םןמיאל־דעמא־ 9דײטש די 1אסיל ן*פארבאנד.9ט9װ
 הינ־ ר9י איז איז נלאנד9ם9ד1ם םמ פארםיי 9קראםיש

אױסנאם׳ קיק 191191 נים זיכט
 9תסיש די 19ײ91 נים אויך זײממ אויסגאם קיץ

 נ־9*ם19מאקראט9יאל־ד9םא 9סיש1ר די ן>9יאליםם1סא
 םס90&אגי ז9ל9י99סי א 1אי ז9האב 9לכ9ײ ם,9װי?9ש
ix 199 יארםײ׳ ר9י םיז ר9ליד1םיט 9אלH91 זײ ix 

 או־ײנ־ ם9ײ זי םאל 1אי רמױתמ 190911*0 די ן99שםי
191*1x91 י*דייםש-9גא םים םלחמה י9ד 1אי 19י9ײ 

 אוץ 19ם9ר9אינס 9איהי־ פארסײדמ^ זאל זי אח לאנד
 בלאק 19אנםי־פאשיםםיש 19x1*1 םץ 1909ר9אינם די

מחױס. די איבער ױג אלקאסעןס א ביז
 19021 ם9י דאטירט איז םט9סאנים ר91דאזי ר9י

 9ליכ09 19װאיi909i9io*ii 91* איז איץ ר9םב9פם9ס
 ר9099ל י9י 01גדי991 זיד האם 09 אײחמ־ שםמחמ

 אז 03TT91 זיך האט 09 19ײ ר׳ם׳9ד.יםל ם1לסימאט1א
מםארמײדלי̂ך1א *בסאלו־ס איז מלחמה א

וים*19נש9מ 9סיש1ר די םץ שרים ר91דאזי חװ״
 די מים i90*nx 1901191 19ײ ת״1ל1 1אי ר9פיר 9טיש
 םמ אפילס 1אי ס9י9קלארא9ד 9יםםירליכ1א די װאם

 191יי9איב 1א t9i״x ׳1דא פיאדאו־ נט,9זיד9פארםײ־פר
 םמ ר9«91 9י9בים 1זײ 1919? 19יאליםם1םא דאם םאל

 ר9קריםי? 9שארם זיק 1919? ר׳1דיקםאם סםאלק ר9י
 אױף קאריקאםמ• * םאר ן9באםראכם זײ װאם דאס פמ

 אױף 19111א11991*רױם רט9װ װ*ס י*ליזם,9ס* ם9י
 אץ 9ל*י*ל 19פ*רבלײב דאך אוץ מאסלן, 9סיש1ר די
 *91 19תםיש 19י פח 191פ*רםײדי 9193919119aאי

 םץ איז װ*ם ל.1ל* 1909ם*ײ ם9י ®ז איז 9י91װ*ל
~ז9קסײ*91*רױס איחר

רעזאלוציע. דאנק
 00911 142 שאפ, 01א1W ?1 19ארביים די ,1םי

 םוץ נהײם9ז9*נװ 191 1אי מיםימ, * בײ ׳*ם1 9ט26
 190באשלי ,19091P 19Tna ,0191א 09103 19»1א
10 19*?1TtX0*1X19111* 9לX U119P191 אמ 1א019טש 

 ״1אי די םאר ײס31א 19011 19זײ 1פא 9ק*םים 191
שאפ. 1אי 19ארבײם 9אל פמ 1909190

נושסתזאן. ,0191190 רי19ה קאם^טע:
?יסל*װסקי. דזש* !*לדשםיץ, המרי

רעזאלוציע טרױער
,0*1*9? איז ץימשל9פיג? פק ג1מיסי שא■ א בײ

 פון 193090 ם,19איידזש ס91ביז !*לדשםיץ, 191113 ה*ם
־9?ל19 חװ־ םים םיםיע, דעם 0190991 ,117 ל*?אל

ישם1 אס קאץ, חזמײ בתחמ־ 1מ»19םש 191 *ז תמ,
ip 090 אח ,119011* o ײ נישם 19אל09ג איז ip װײל ,1ז

 סליסס 1ד* 1*019סש אלס װילמז־יג ג,9װ םיםזח אײמ
 "P1 91191903* *1 **3 193ת* 190190 *1 .19יל0ד91

01909 1* 131*0 9«3P?*10190 OOp. *1א * POOD 
n שטילקײס p *n מים לס,9שמ91אױס 9ל* סך >p p >03p 

 ,193911X0* 9*919 אוץ 13119?19אנ 90*9ל *1 אים ,09?
ץ מאר ס דיגסס, זי גןװ^לס ארבימזער ױ dipt עד ̂װ

 טיטגןפיל ipo*o ip**i אױס ipp*n פערואםלםע די
ix ח פריי זײן  *ל cox ךי 1* ,1901*0 וזן .1911?* י

iixto ip*o .1911^ היילמ* fo  pmp 
9ן*סיט

ניקסדסבות און נתססתאװסקי

ארבײםער־באװעגונג אמעױקאנער דער איז
 1אי זיך האט מאנאט םארגאנגענעם 09

ip i ־3 1י*1*ױ1סריי ר93רי?א9אמ*
0919091 iin p n * 1*3 וױ שםיםומ 

1אי ים3הזם 9 1  i* 1אי הײס. ר90אל 1
1»־ויש 19ייט9ך9װיש1 *90 זװוײ *19

 ד91הם חל אח ססח הםסװ חל ן,93ז*
1אי זיך ם19סל סוכות  טלאך9שט *1

 ױם־םוב׳דיג, האלב 0909 19סיל own ן9יש1אי ץם
 o**x א 19091 ס9 איז זײם איין סח האלבתרה׳ליג.

 ־90ה* פח o**x * ;יים3אר י*ר ה*לב » אך1 אפרו םון
 סלאכות ל9ב 19ײ o**x *i ; i9o**x 91909a םאר נוגג
ix * 3**09 93 זיך ן919פל  1911*11x0חדר הבית, ל 

o ה*ט ס9 סלמדים. *1 190ב*י 1919סל איגגלאך i9P9 i
 ה*ם שםה111191191x0 191* 111190931x0. 1* 3 ן9מיינ

liu 19אװיש רם9געפלאט cX ii 9שי אמ.?
i9* 191 אין ix?* i9  ה*ט 111190X3 ר9ייט3אר 0

3 זיך in׳i פילם9ג *ט3ם* 19אט9ל opno שםיםומ. *זא 
 ר91 און ל• H* ס. א. 191 19אװיש ?ריג אוץ ן91סרי
 *19X9191, 1*3 ש*ל;1ױ* 1אױס׳ 1911x191 איז *. אי. סי.
 סר*ז i*x 19זײנ ר9ארבייט *1 סאר 93ז־לי9ש אץ 91*00

 •09אש3 ; 191911 01*0913111 191* 19011911* 110 091
ע9093סאר ?ײט,1ארפײטסל*זי אץ םיגתג  *1X0 ר91* ת

 פאר 1913יגגו1בא iix אח־ס13ס*סםא3939ל סץ 11119119
 זײ־ 19םםרי111אי 91װיפםי i*x ר9ארבײם 190מא גמיםע

 ־91*נ 19זײנ װ*ס i*x i*p 19039091 1אי 191*0091 נען
I9xi9 בײ גאנגען i90 i*p, יף1א און ר9הײז ריפט91 איז 

 *ן 19H91 091 19איב איז שטיממג *i ס.3לײ ם9סי?
 **OX 0ל90*991 זיד 193־,*1 190*091 .90139100911*

ix שען  iiiio * n? 9שי.?
 באוומגונג מרײד־ױניאן דער אין פרידען און קריג

װאגשאל. אויפץ
1* *?019111*1 110 191 *190?*19 19190**0*1 *11 
 ם??ם?ם, ׳1ײסט* אין 191*1191 19האלט91אפ איז לייבאר

091 tic 19014 פיזץ ן9דרים *i93*op. שסאנט?ייט91 זײ 
 193ה* פיינה אמ םי־ײנד לט,9ײ 9x1x1 *i 9לכ911 מיט
l*o 191 בײ 19111ל11סארהא *1 סאלגט913ג* i9 io*p, 

 19?ל*י ?ײז פ*טש ,01*0391*3 1י1ג9סאלשם זיך ן9ה*ב
 *נ־ גים ד*רם איז in *191 10*191? ר9איב פאשלוס
ײ 09 :01*191 19093 191* ,191*1191 1901391  191ז

*19011911 T9i* ii9 i פאר אי 1קרי סאר אי 1901פאשל 
10*191...

 םיט 1*11 0191*1910 ה*ט 1*019111?* די 0190919
 *. **. סי. ר91 19191 *ר3 יט3 ג11ר9ר?ל9?ריגם־ א

*י ,1לראיס׳ אמ  ס3רילײש* לײב*ר ם9ל 19191 אייד נ
 19X*oo װ*ס *1 9*ל ארן ר90ם*תו*ל 93זײ 1אי ?ט9
*191 t9 i* i 191 םרײנדליד ix .םח איף 1אי *. **. סי 

 די *ז ,19װמ9יסג1*ר ר93* זיד ה*ם 1*019111?* 191
ײ 1רײש*919ס ר9ל 1םי ר9פיר  1אי 3י3איי ים3 ג*ר 193ז
1אי ?ריג 09ל 191*01* םדץ 91םרא 191 9 1  ר90ארפײ 1

 031191 193ה* 933*0 װי ף,01X 3*19190 10 יז3 1311911*3
1113**X 091 190X0 IX.?

 1*019113?* 191 ײ3 איז 90*3 0191*10 90019 *1
 191*1193 ם39לײ9ס*רג איז 09 19ײ ז9ײ*ר9ג 019191

i9 ם־פריף1נ1יס11בא רחװזנלס׳ס 0191*191« i  ix נ־*? 
װ13 091 1אי .1*03911  *•1091 0191*1910 191 ה*ט י

 •3י*רהו ל9רם90 » 19391 0*11 091 19״איב :193
0191 a * i שאסט13םרײ אוץ ן913ײ3סארבי זזאם9ג איך 

 לײ־ TI* 1*0**19190 1י?*190א 191 סח 900*93 *1 0*0
 ס*ר־ זי 9לפ9וי ,oi**n* *ל3ש*93ר903אי *i פמ אמ ב*ר

 ח*ס■ *i9P*mxo*ix 1 0391 0*1 זיד איד ם93 ,0910
1313, *1  93* ל190 919* 19ל*! 190* 09ײ 1*019113?* י1
 19חײם39ג9ל911א *i 1אי סארסרים אוץ פריחמ סאר םיל
i 190ארבײ 9יזירם1*רגא די «מ  i*x* שט*־ 9יגם3סאראײ 

 םא־ 1939? 190ײ3אר 1X11*9011* 110 191*0 19ײ •190
 191311םײ 01X0 1PO*HX*9391 191*10 190חאל3* אח 193
i אץ  i*x 09*x?xio* ר90ארבײ ip״i9 r, ײ 09 ם9ײ  ד9ז
09 סיל 1 191909111x0 1א* 19ארבײם די סוץ סםיזש9פר 
r זײ פארםײחח איץ ד3לא x p x p i 1* םח, װעלכע D 9i, 

190*191 1* 190**3 IK לײץ* .
i  ipa*n a*vu* i*x* תױסם ipi*o ־9190 תז־ פמ

jjxnw זיד רײשאז w n קאלס ד7זײ j i י ״ מר די ay״ 
ipa*n ipa* n*a .1911x71x0 זיד *TPipn ipa*wpi3 

ip סיל i 37pmpi*x 191*10 ixo 19U1191*• 91901x0 
ip 79*191 ייס*ן• <9190 i  no o iy rm o  ,1*3*0 ,o n
0390*19601 93*0931903*X91* ל* IP I IP I  T*K״*־*

 i* 10*91 האט אל,1שא911903אי ס19טימסם די שאן.
0*i9 i  ix o  o ?9 i* i 03x13911 אין שאן.39111?א l i t* 
 -3?א די אז 0191*09119 האט 09191 9םליפDנשא9Tל*

0ל9ב*ם ז*ל 1*01911 9119 9?n*oi?9T 1,11* סיל31?אX3־* 
 *־ixd 10 * **. סי. 191 םים 19111ל13סארהא 9ױי ן9ב

 ix 19391 װי וױים *it* 1911x191 אסיא איז 19 •191
*0*1919,11x1, 1סי ר9םיר די אױפ *ז 9 1 1 919190*0*1 
 091 19*גה*לם אויף שפ*רס91איינ 19פ*רבלייב 19ל9יו

i9 i i i3?־i* i 3*19190 פיז oix ,*09 1 סחii19000*0 י 
*i**n זיד ליך19מ I9*x?*nx 191 פיז i*o**i9i9C. אין 

191 *?019111*i 01 19111ל91 ים3 19׳3ט*פי איזX3111־* 
 רד91ים1א 193* ה*ט אע9שט זייז פאשלוס. 09ל 19י

0191 i93*x i90**3ix * i19׳X3*1 i ה*ם ר9 אח 13לא 
t9 i* i?9 ii** ix ס9גראם9ל9ם ר9039םױז lio  03**n* iio 

 -19019? ר90ארבײ 9םראל391 פח איץ 19לאג?ר 9פײז־
 *סילס .13פארלא זייץ ox*oo9i 19ה*ב 93ל9װ ׳19שאפם

 װ*־91 ט1לײ911פ* אייד ז93זי* שאם םאר ?ר39סל אץ
 *19091P90 פמ 09191 *1 1אי 1*039111?* 191 ײ3 191
 פץ יסםראט*ר3י01* ,01•ױר?י םיס39םר *ר,3לײ *מ

 *-T910 אמ 01*1139 פ. 190לT9191 9 שפיתת ,1913100
0191 x*i*r,*? 3אי י193מילי אמ פ9? דם,9ם9ה 191 םח' 

i* *ל1ש*93ר9ם  •i**n* 0*019000 ג31ל9שס *i  no, 
* i9o**3ix ה*ט 09 װ*ס 9x*oo די i no i9 i* i? 9 i- 

190x0 אמ i* ז װיר?ם,9ג ספ? 1* 193*1 אפילם* i* ־9ם 
o 19ז*ל ר9פיר 1רײש*9ד ix •1*019111?* 191 פיז סת 
r .3*נהױ אין װי ר9םילז־ סיל 19י9װ x 9191׳ אסש דיז 
1*0 1910*0:91 i* n לץ ם*ן ם9װ 19 *ז ז9סארשםר*פ* 

i9o**3ix i9 1אי 191סרי 19ג3פרײ ix גליד9ם װ*ס i 
 9»*ל *IX 1 ף1391X0*01 0*6 691 11 »מ 1313911*3

tnx i93* i o*n 1 ׳19פארל*ז* pm x T90ip ix.ײם״
 ״3?* 191 אײף ײרפאױם 191191 09 איז *זױ אץ

 191פרי פאר 19ם 0191 *ט .1ים׳די3הזמ ין3 —1*01911
 *131X0*1X**19196 691 ?1*1. 1 190 0ל913ה* 0* אץ
 הויפt*x *3 190 ה*ט i**n* 19pm 191 פמ 19גאט9ל91

i9 *?03910*1 19»ל*ז װ*לט9ג *ט3 i ix 1יפ׳1א Dun, 
 ־9סי 091 *לט991 0*3 0*ה ל93ש*93ר903אי *1 0*11
X19009 1 0?90 19ל9יPX3 IX190900 ̂ **. *.0 י

 סאר־ ן9ה*ב זײ װי 09i3*i rra^xnx ** זײ txo ה*ט
193*x 0113919091 190**11X * 191*01X3111 t93*10O 
191 i90*rtx 91x10 19ה*פ 9לפ9װ ר,91םיםגלי 919זײ 
 טרײד־ 191919? 091 .19פארװ*רס ס*ל איץ שוין 09
 *1 יפ1א *ז ,090X10091 גריז ה*ם 09iii*p לײפ*ר אח

 יר *. **. סי. *1 19יסשלים1א ים3 09ײ רשאפם9רי9?
oi**i, 19ל9ײ oirn* i*o**i9i9o *i דד i9*x?*nx פמ 

09iii*p. 19011911* 193זײ ס9י91ז*ל9ר i9i*n9i שארף 
?i*ii9i*p*o*i כ**רד, ס3ילײש*1 ל*יב*ד ל91ש*93 די 

 *ז 0903*1*3 ה*ס ים*ן1ם* i*09i?90 װי !אכדעם באלד
 790190 ײ11 193אי 19HPP9HX 0ה* 1*0**19190 *1

 םײל oix 1900911 איז ױ*ס י*ר, ד*ם 191םיטגא 1םילי*
 193ח* זײ װ*ם opx 691 ײח־ 191װ*9ג ל*ד190 193זי
*it* שארף ?oi*p*o*i. די T93inxo אמ ײ*ל םױ9ם פץ 

i9i*toixi**x 193* *9io ixon װ .190 *ס. די* 
9i9ir 91 פיז 19װ*ג איז 1יפ*9ל x?*9i *iלי?*־31י 

193 P*0*1P 1913903*31X0 * 1H1 91 9אל *1 פח* 
3 װ*ם 1901*0 ix ,01*0913111 ה*ט ל9י1 ײ191  t*x 

.1*039113?* 191 םיז 191*1191 רט91שלײ9רי?ג
מאנאם קומפנדען דעם קאנוופנשאן *. **. סי. די

n גט3באלא3א װ*ס  ,i* ip  i*x ix T9o**nx 69i 
 1961191 6019 131ל900 9ל9*9י0* 1* 69ײ ,4 **. *.0

jpi9n ר-390מא9 זיד דארף װ*ם ,1*019111?* 191 בײ?
איז חװ־װײל .i9309n*i 19014 091 סיטסמרג אין 190
 xxt*ixii*09* אח סיראר 01X0*9191 פיץ *סתף 191
 דױ J*60i*i *»19*6391 19*1 תף D9i 10*0191 אױף

 ־601X11*3 oil; •91 אמ 19פריד ixo 1למ9שס ס?י׳ס3י3
tt־oi9 ט9ײ 4 *י. סי• י1 1* ם׳19?ל19 ת*ס 1חילמא 

pm oix 1זײ *nw nxi איז ס9 מעלכע i3i i9i*oo*ix 
 ?**־s*60*nx די אױמװגלײ׳מח תײיעלט 6191191■ פוז

 •1לײב* *װ ןײסא־סעדןן T9?*i90X 191 םיט 190
 גילד מימד ניוס דער ®ון •רעזידעגם #ברוץ חעיװארד

u* ה*ם n p n p e u x  1* r נדם ■d»piiii i  o a rn ip i מד
 rofp v משםיםיח זזל •ויעזידעגס דעוי tv בעםען

ipam ז*ל 9לפ9װ ponx די i  i9 i9 ii l96pK0* װיס־* 
ת ז90טיגקי* ip 190ל9ה opn ד*ם י in o  ip im a. «
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1191*191 W**n* .* .** .*0 *1 ]10 1*019111*? 191 |1D 
n 1*1 אין * io n* •מיין91אל איז סםייט ii״t* ,0*1* 09 or 

i9 i 1 1לאג1סא r x  191*10 190x0 ix1אי ?1שט* אנץ 
t* 1961X119190 190 iix  oi**:i* .* .** .*o *i 191 בײ 

*?1 i*o i9 in1901:911* ן9*ל i9 i9 i 19מיטל 9פאשטימם 
ix ז9ב*נײ i* *ן9נג1ל1ה*נ1פ o*ii 1י* ס9699ל 193זײ 
*13910*193 1191*191.

איתטנבאנען? די אױף סטרייק * זיין װעם
191 11030 196**3 ix  1X319T**X *1 190*nx ר  י

oi**i םים i* 6 יס3ק*מפא 9 i 193*x 93 פרן פאחוץ *i*ל 
i פתים  191**10 ix* שכיתת i96**3ix * i iio םיט 

15 10*0191, 1911X1913111 1*10 T*X 19 11*0 9אלTXD 
191 190 T* ,1*0 03**10 r9T91 י1 19אײד ײז13111 םח 

1939? i 90**aix ים3?*םסא *1 191* םםוײי? 1אי *מים 
19190 19191191x0 די i9 iim * iX  1913דלו3הא1סא די .3

111*190 oi**n* * i אמ i* 01*091 ים1193ה* יס3?*םסא 
ix ץ i* 91 ?י  ; 1111*1:9001x0ה*־ 19יטל01גם־פא1ו1גי 

ix ים3 פזמ  03x1391 ץ  די־ יס3?*ם«א *i אױסגלײד. ?י
*i9T׳io?9׳ixo 19פליפ9ג 193 io  ix o די אץ שכיתת 

 09י 19P**100 IX 19191 00*0091 193ה* 190ײ31א
 ױ*ס ,9?*םיסי 9ל9י99סי * ה*ם *ם3ם* 091 ים.3לױדש

1 o i9i* t9ioבאסםיםם ה*ם לם9ױײ i90i*o ixo* ix די 
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 ם. אלעקסאנדער ארבײטםלאזיגקײט. און ארעמקײם

 רעילוױי אװ בראדערהוד דער םון פרעזידענם װיטני,
 זינם אז קאםיםיע, דער פאר באװיזען האט םרעינםען,

 בא־ םון ארויםגעווארסען אייזענבאנען די האבען 1920
 פעי־ראל זייער ארבײטער. םיליאז א איבער שעםטיגונג

 װי מער געווארען געשגיםען יאר אכצען די אין איז
 גע־ װערט וואם םחורה די וואם צײם דער אין העלםם,

 צוליב געווארען םארטאפעלם כמעם איז מאן פער םירם
 וואם לאקאמאטיײעז גרעםערע און באגען לענגערע די

אױסבעסערונגען. םעכנישע אגדערע און באגוצט׳ ײערען
שווע־ דער געגען מיטעל ראדיקאלער איינציגער דער

 די םון דויבעריי די און איתענבאנען די םון לאגע רער
 פלאן״. ״םלאמב אמאליגער דער געװען וואלט קאמפאניס

 לא־ און אײזעגבאנען די איבערנעמען זאל רעגירונג די אז
 וואם אבער פלאן דער םארוואלםען. עם ױגיאגם די זען

 וױיזט שוין, איז 1919 אין שםורם אזא םאראוחאכם ר.אט
 רעגירונג, דער םון נאר ניט געװארעז פארגעסען אױם,
ױניאגם. די ביי אויך גאר

איבטרי! קאנזפען פארביסענע אין דרייוומר םראק
לאנד גאנצען

 טראק־ די האבען וואכען עטליכע לעצטע די םאר
 אלע םון ארבייםער די םון אויםגעצייכענם זיך דרײווערס

ם אנדערע  םאר־ פאר ארויםטרים מוטיגען זייער מים טױז
 םיר לאנד. םון געגענדען םארשיידענע אין בעםערונגען

 דער־ שוין גערעכםיגקײם נומער לעצםען איז האבען
 יארק, נױ אין דרײווערס טראק די םמ סםרײק דעם מאנט
 שםאט אין דרײווערס אלע כמעם ארו&געכאפם האט װאם
 האדםאז דעם אריבער פארשפרײט אויך זיד האט און
 געגאנגען דעםאלם דינען מיר ײעז םיטי• חשוירזי אין
 וואפעדשםיל־ א געווארעז אײגגעשטעלם איז דרוק, צום

 נאכ־ זיך האס סםרייק דעד םעג. פאר א פאר שצזאבד
 בעלײ די ווען םאנאנדערגעפלאקערט, נײ דאס אויף דעם

 קא&פראמיס דעם אנצונע&ען אנסזאגט זיך האבען בתים
 א נאד םארגעשלאגען. האם לאגווארדיא םעיאר װאס
 אײנצוגיין געװארען געצװאונגען זײ זײנען םםרײק װאך
 אגרי• דעם אונטערגעשריבען און באדינגונגען די אױף

 ־שםוגדיגע44 א געוואונען האבען ארבײםער די םלנם.
 האבען זיי װאם געהאלם זעלבען דעם מיט אדבײטם־וואד

 די אויך ארבײט. שטונדען 47 םאר געקראגען פריהער
חי נױ פון לײם םראק שוי  זעלבע די געקראגען האבען ח

באדיגגונגען.
 םארםטרײקם מאגאט דעם האבעז םילאדעלפיע אין

 אש דעם אפ ראמען װאם דרײװערס םראק טויזענם דףײ
 גערופען איז סםרײק דער גאםען. די םוץ אפםאל *ון

 זײנען לײט ױגיאן 264 װאם דעם איבער געװארען
 אוגםער ארגײט דער ®ון געווארעז ארויסגעװארםעז

 נישט. געלט קײן האט שםאדט די אז אױםרײד, דעם
 דער־ גלייד האט וױלםאן מעיאר ליבעראלער דער

 חד איז רעגירונג דער געגען םםרײקען אז קלערט
 םאר* האבען בונםאוושטשיק^ם די און ר׳׳ל װאלוציע

 םאקע האט ער חשאבם. די אױף רעכט דיער לארען
 געגע־ זײ האט און ברעכער םםרײק אנגעשםעלם גלייך

 אר־ די פאליצײ. דער פון פראםעקציע גאנצע די בען
 אויםגע־ אזױ געװארען אבער זימען שטאס אין בײםער

 ווײניגע זײער אז ברעכערײ, םטרײק דער פון קאכט
 דורכפירעז געקענם ברעכער םםרײק די האבעז םראקם

ײ פון מערסםע די גאסעז. די דודץ  ארבײ־ די האבען ז
 םםרײק דער שטאט. מיטען אין אימרמקערם טנר
 די ארבײםער. די םוץ געװארען געװאתעז ענדלין־ איז

 אנ־ צויײק זײנעז ארבײםער ענםזאגםע די און ערקײטרס
 די באשטימם חאם רעגירונג זײ געװארעז• משטעלט

שכירות. די זיי צאלען צו געלם נױנױגע
דרײ־ םראק די זײנען מיזורי* לואיס׳ סיינם איז

 םים־ אין םטרײק איז ארוגטער קאםפאנים דדײ םץ מרם
חשאפלין און םפרינגםילד פח דוײיזוערס ךי םים «*םי

■ M M I M  M t e k iM  fete M M  םערםע א קאםפאנים. זעלבע די פאר ארבײםען װעלכע
 אונסעד־ ארבײטער די סרן דרדק אונטערן האס םירמע

 םראק דער םים אגריםענם שאפ קלאוזד א משריבען
יוגיאץ. דדייװערס
 םראק אלע פרץ םםדײק א אן גיים נעבראםקע אין

 זיך האבעז כאסעס די וזאך. פינפסע די שױן דדיױוערס
 וואם אגדי&ענס זעלבען דעם אוגםערצרשרייבען אננחאגט

 אין אײגענםימער םראק די פוץ געודארען אנגץנומען איז
 איז זײנעז סםרײקער די םםעיםם. םענםראל נארו אלז

םזייז ז טי ז י נ ײ י  רעליף דער מװענדץםצו זיך זאמז י
 סםרײקער די כאזארגען צז סטעיטס פון אדםיגיסםדײשאן

רן אדן  לאקאל די םלסעל. oiysyV מים ®אהויליאס ויין
נאר װאס נדם חעלםען שםזןס ארוסיגע די פון ימיאנם

jr ®אז אק iV B iS ,ז בײ עם האלט םעקסעס אל■ י

 ױינען װעלכע דריױוערם, טראק פון סטרײק געמײנעם
 ®מ באדינגוגגעז די ארגאגיזירט. געװען גים איצם ביז
 פאר־ האם יוניאן די וואם ליםלעט א לוים ארבייםער די

 אומגלױבליבע. שוידערליך זײנען שטאט אין שפרייט
 םילע וואך. א דאלאר 7 װי נידעריג אזוי זייגען שבירות

 וואס חורבות אין וואוינען מחען דרייווערם טראק די םון
 הויכע דורך הויט די רייםען און זיי םארדינגען באםעם די

 אסא־ אן אין ארגאניזירט גוט זיינען באםעס די רענט.
 או־גײטער די איבער זיך איזדיעקעװען און סיעישאן

אומ׳בחזמנות׳דיג.
1אוטא־ױניא דער אין שלוס פון ורים נאך

 פארטרעםער א. אי. םי. די וואם שלום דעם וועגען
 אין געבראכט האבען מארעי םיליפ און הילמאן םידני
 נומער לעצםען אין םיר זיינעז ױניאן, אוםאמאביל דער
 אדער םרידען א איז עס אויב זיכער געווען ניט נאך

 ױיעם מאגערע די דורך וואםען־שטילשםאגד. א בלויז
 ציײ די דורך באקומען מאנאם דעם האבעז מיר ־וואם

 וױיזם ױניאן דער אין געשעהענישען די וועגען םונגען
 עם װאםען״שטילשטאגד. א װי מעהר איז עם אז אוים
 די וואם דער װי אופן זעלבען דעם אויף םרידעז א איז

 אין געשאםען האבען לענדער םיר די טון פרעםיערען
מינכען.-

 םען האט *ײםונגלן די אין באריכטען די לויט
 אפברע־ מוזען ורעם ער אז װיסען געלאזם מארטינ׳ען

 אוועק״ איז לאװםטאניםםעז די םיט באציהונגען זײגע כען
 יענעם פון אן האלט ער וואם געבער ראט די שיקען

 דעם ביז טאן ניט אלײן עם וועט ער אויב לאגער.
 עקזעקוםױוע גענעראל די עם וועם נאו־ועמבער, ערשםען

 גאנ־ דער און םאדערוע אולטימאטיװע די אים. אז םאז
 דער םון אונאפהענגיגקײט די אז אן וױחען טאן צער

 פאר- הײלי־ג אזוי האם מעז ײאם ױניאן אויטאמאביל
 געווען פשום איז אפמאד םרידענם דעם אין שפראכען

 יוגיאן אויםא דער אין בתים בעלי די אנשטעל. אן
 עק־ גענעראל זײן אמ מארטין םער גיט איצט זײנען

 מים ^ אי• סי• דער םון םארמיטלער די נאר זעקוטױוע
 װײם־ אויםגעשלאםענע םיר די םון רעאינםטעיטען דעם

 דער איז םאראן איצט װארשײגליד איז פרעזידענםען
 מאר־ און אסאזיציע דער ®ח מאיאריטעט א עקזעקוםױוע

 אויב פאלגען... ווי ברירה אנדער קײן גים ד.אט םין
 גאר ניט. זיד גלויבט אגהאלטעז לאגג קען שלום אזא
 ױניאן קאמפם־םײאיגע געזונםע קײן קען יא, אםילו אויב

זײן. נים זיכער עם
 םאר־ מאנאם דעם איז לאגע, די אילוסטרירעז צו וױ
 פליםוטה און קרײזלער די אין סםאפעדזש א געקומעז

 אײגצושטעלען ױניאן דער םון פארזוך א אין םאבריקעז
 פערציג די אנשםאט וואך שטונדען 32 א צײטוױיליג

 באשעפ־ האבען זאלען ארבייםעד מעחר אום שטונדעז
 אויך איז םראגע דער איבער פארהאנדלונגעז םיגונג.

 מון אפטײלונג ביואיק דער מים געװארעז אנגעפירם
 גע־ שנעל ר5אב? האט ױביאן די מאטארס. חשענעראל

 באדײטענדע א ווײל אידירע שטעלונג די ענדערען מחם
 םײ־ געגען רעוואלםירם איינפאד האבען מיםגלידער צאל
 אויף באשטאנען זײנעז זײ ארבײם. דער םים זיד לעז

 םולע די םארלאנגם האבעז און רעכם םעניאריטי זייער
 אפגעלײגםע די צוריק געמט מען אײדער ארבײט וואד

 עק־ גענעראל די װעם באריכטעז די לויט ארבײטער.
 נטאןaװאשי אין מיםינג נעכסםעז איהר בײ זעקוטיװ
 אנגענוסען איז עס כאםש באשלום דעם אט ענדערען
־ אײנשטימיג. געווארען

 דער מאגאט דעם ארױםגערופען האט םענםאציע א
 הענרי מי געמאכט האט מארםיז פרעזידענם װאס באזוך
 דארט האט פארםין פאבריק. רחש ריװער זײן אין םארד

 םאר־ ער האט נאבדעם און פאח־ מים געשפרעך א געהאם
 פערסאנאל דער בענעט, מר. סים צײט חיבשע א בראכם

ר פארד׳ אז קאםפאני. םארד דער פון דירעקםאר  ת
 האבען זאל ױניאן א אנערקענלז םון געגנער פארביסענער

 עועס אז וױיזם פרעזידענם יוניאן א םים געשפרעך א
 גע־ ױניאן אויטא דער זאל עס אויב גמנדערם. זיד האם

 קאמף א אן פארד׳עז םיט אפמאד אן קריגען צו למגען
ײמעז.צסשיח־ ®ח סימז א געװעז זיכער עם װאלם

מאנאט זעס סמססלנזסנםס און סםרײקס
n ניי אין ארבײםער דאק די r דעם באנײט האבען 

 קאםפא־ סטימשיפ קאוסס אטלאנםיק די מיט אגרימענט
 מלמ״ די געבלימז זײנעז שכירות און שטוגדעז נים.
 סענם 60 און שסונדע » דאלאר 1.06 און שטונדען 44
 פאר־ אײנציגע די אװערםאינג פאר עקםםרא שסתדע »

ײ װאס דאס איז בעםערוגג  שםתדען 4 קריגדן מוזעז ז
ײ װען געצאלם אדער אדבײם  דער «ו גערופען װערעז ז
שבוד ארבײס

נערעכטיגקיי

 ׳ ן נאך ד״אבען שלעפ־שיפען די אויף ארבײטער די
 גױ דעם פאראליזירם כםעט האם וואס סטרייק קורצען
 אר־ דער צו צוריקאוגײז איינגעשםימט האפען יארקער

 האט לאגווארדיא מעיאר וואם קאמפראמים א אויף בייט
 הויםםזאכליך געהאגדעלם זיך האט עם םארגעשלאגען.

 שכירוו^ די אויף העכערונג א פון םראגע דער װעגען
 ווערהױד די האבען םעג, צען פון סטוײיק א נאד

 םארקיר• א געוואונען מינעסאםא, פאול׳ םײנט אין לייט
 שםונדען, 44 אויף 48 םון ארבײטס־וואך דער םון צונג

 וואקיישאן ייאד & שכירות, די אויף העכערונגען קלײנע
 אר- איתענבאהן די רעכט. סעניאריטי און געצאלט מיט

̂ולםען םיל די האבען שםאם אין ױניאנם בײטער  געז
םטרייק• דעם געװינען
 איז מאנאםען עלף געדויערט האט וואם םטרייק א

 געװינס פולעז א מיט געווארען געסעטעלט מאנאט דעם
 דער םון געװען איז סטרייק דער ארבײטער. די פאר

 באם םטעים גארדען די םץ אפטיילונג בױרגעךפאסעיק
 געקרא- האבען םטרייקער זיבעציג און םינף די ליינם.

 םארלארענער םאר פעי בעק דאלאר טויזנעט 10 גען
 סע־ און פלעצער זײערע צוריקקריגען מוזען אלע צייט,

 ארבײםעד אנםזאגטע צוױי די איינגעשלאסען גיאריםי,
 זײ געװארען. גערופען איז סטרײק דער וועמען צוליב

 אויםנאםע דער מיט שאפ ױניאן קלאוזד א אױך קריגען
 אײ־ קאמפאני דער םאר געארבײט האבען וואם די פון

 האבען און געווארען גערוםעז איז סטרייק דער דער
 אוײ בלײבען קענען יענע ױניאן״ דער צו באלאנגט נים

 אנשליםען• ניט זיד װילען די אויב ױניאן דער םער
 פרא• צעז מיט געווארען געהעכערט איז שכירות די

 פרא־ דרייסיג און צוויי און הויפט־לײן דער אויף צענט
 שאטעל־לײן. דער אויף ארבײטען וואם די םאר צענם
 פלע־ די םארנומען האבעז וואס דריױוערם פוםציג ארום
 סע־ דער אוועקגעשיקם. װערעז סםדײקעד די םדן צער

 עגםשײדונג אן דורך געווארען געמאכט איז טעלמענט
 TP ארבייםער די באארד. רילעישאנם לעיבאר דער םון

 דער פון ױניאן טרעינמענס רעילװעי דער צו לאנגעז
ל. אװ ם. א.

פעי־ נױם דער פמ םיטגלידער פון םטרײק א
 םיר אלע אפגעשםעלט מאנאם דעם האט גילד פער

 אײגענ• די פענסילװעיגיע. וױלקעםבאר, אין צײםונגען
 פארשפרא־ געהאט האבען צײטוגגעז פיר די םון םימער

 םאדהאגדלען וועלען זײ אז באארד לעיבאר דעם כען
 פארשםענדעניס א צו קומען און אגרימעגט אז װעגען

 די בײ םעפםעםבער• םען30 דעם ביז ױניאן דער מיט
 אין געהאלםען כסדר אבער זײ האבעז פארהאנדלונגען

 זײנען ארבײםער די ביז אפלייגעז אץ םארציהען אײן
סםרײק. איז ארויס

 דעם שטיצען טימםטערם און ארבייטער דרוקער די
 פאר־ געמאכם האבען די מיטלען. אלע מיט םטרייק

 • סעםלען. און צדדים בײדע צחאמענצוברײנגען זרכען
 דער אמ אײגגעשפארט זײנען אבער בתים בעלי די

אז; גײט סטרייק
 1,110 די מאנאט דעם ארונטער זימען םטרייק אין

 פראײיירען װאם קא. לארילארד פ• דער םון ארבייטער
י  זיז־ געםינם םעקטארי די םיגארעםם. גאלד״ ״אלד י

 ארגאױ־ זײנען ארבײםער די אהײא• מידעלטאץ, אין
 קא&פאגי די א. אי. םי. דער םון לאקאל א אין זירט
 אונםער ענטםער אן אפלײגען אײן אין געהאלטעז האט
 צו ערלױבעניש די קריגען מוזען זײ אז אויםרײד, דעם

 I ניו אין אםיס הויםט דעם םון ייגקמ דער מים םעםלען
 ,1 גל דער געפלאצם האט ארבײםער די בײ ביז יארק.
 םעקטאףי די סםרײק. אין ארוים זיעעז זײ און דולד

געשלאםען. אמ
 אײ• מערארבײ פח בײשםיל אינםערעםאנםער אן
 פון םײלען צװײ די צװישען קריג דעם טראז גיגקייט,

 דעס םארגעקומען איז באװעגונג, ױניאן םרײד דער
 פאתיטשוד װאלדמיר די פענםילװעי̂נ אין מאנאם

W p נײ אין ש»■ א געהאט האט װאם קאמפאני, ir 
 לאקאל יתיאן, אפאלםםערערס דער מים אגרימענט אז
 ארױםממופפ אויגוםם סוף האם א. *י. םי. דער פיז 76

 דארי תאט און ■ןמםילװעיניע, עלענטאח, אין שאפ דעם
 162 לאקאל מים אגריםענם אן אונטערגעשריבען

ל# אװ j א• דער פון ײנ^ אפאלםםערערס דער
 ניו פון א. אי. םי. דער ®מ פארסרעםער די װען

 ן»ד איז באם דער װאו אויסמנפוגען האבעז יארק
 ד װי׳ נאכדעס און געקוםען אחמ זײ זײנעז לאפען
9ל דער האט פאקםעז די איבערגעגעבען האבען  ל1

 m ןרמיסיד 9אל און קאנםראקט דעם צוריקגעװיזעז
 J&®יד דער פאד ארבײםלז «ו אנםזאגם דך מז

 IV(" 9 אוגםערשרײמז געפחם נעבעך האם פירמע
m צדריק איז •9 וױ• םי• דער מים רימעגם m 

n נײ איז שיי r• אתטןו זײגןן שכיתזו די

N

-----------------------------4. .19 3 8 ו״ ו א נ
 דאלאר 1.50 צו געווארען געהעכעלט אגרימעגט נייעם

שטונדע. א
 ױין אן האלם אייאווא, םון קרעשעל גאווערגאר

 ער־ זיד האט ער וואם רעפוטאציע ברעכער םטױיק
 גע- האט מיליץ זיק וואם פאגראט דעם מיט ווארבען

 מא־ לאונדי מײטאג דער פון םםרייקער די אויף מאכט
 ארייגגעשיקט מאנאט דעם האם ער קאמפאני. שינערי
 סװיםט םון ארבײטער די וואו םיטי, םױ אין מיליץ

 מיט םםרייק אין זיעען פלענם פעקינג קאמםאני און
 ברעכער. סםרייק םאר םאבריק די עפענעז צו באםעל א

 אין קאמפאניס אנדערע צוױי םון ארבײטער םלייש די
 ער• האבען פלענטם ארמאר און קודהײ די םון שםאט,
 םאר־ די געגען םטרייק סימפאטי םאגיגען אײן אן קלערם
 כױ פון ד.ילף דער מיט םטרייק דעם ברעכען צו זוכען

ליגאנעם.
ברוקלין, אין םארגעקומען איז שלאכם רעגולערע א
 קארפאריי־ ״אעראוואוקם דער םון פאבריק דער נעבען
 רא־ םאר קאנדענסערם געמאכט װערען עם וואו שאן״,
 צאל אין הונדערט אכם ארום ארבייטער די דיא.

 מאנא־ צוױי לעצטע די פאר סטרייק אין דארט זײגען
 ארייגצוםירען םאחוך א געמאכט האם פירמע די םען.

 וואם שוץ פאליציי אוגטער ברעפער סטרייק םערציג
 צענדליג םאר א געשלעג. דעם םאראוחאכט האט עס

 סטריי־ צוואנציג און געווארען םארוואונדעט לייכט זײגען
ארעסטירט. דיגען קער

 מנםשיידונגען געריכם אין פרעצעדענםען געפערליכע

ארבייםער געגען
 יארק גױ אין אייגע ענםשיידוגגען, געריכםס צוױי

 געפערליבא שאפעז פילאדעלפיע, אין צוױיטע א און
 געפאר אמת׳ע אן ווערעז קענעז װעלכע פרעצעדענםען

 אומגע• ניט זאלען זײ אויב ארבײםער און ױניאנם פאר
געריכטען. העכערע די אין װערען ווארםען
 האט פילאדעלפיע אין קאורם פליעם קאמאז אין

 עחאץ שאדעז דאלאר 5,000 צוגע׳פםק׳נט דזשורי א
 זיץ־ א פאר קאםפאני לעדער פרייס מעקינלי דער צו

 אגגעםירם דארט האבען ארגייטער די וואם סטרייק
 געווארען געבראכעז איז םטרײק דער יאהר. לעצםעס

 אגגע־ האט קאמפאני די און איגדזשאנקשאז אן דורך
ײ וואם שאדען פאר םטרייקער די קלאגם  הא־ זאלען ז

 דער םון געםאר די סטרײק• דעם דורך געליטען בען
 חשאדזש־ דער װאם דערמיט גרעסער נאך איז ענטשיידונג

ד דער געגעז גיט געווארען ארויםגעגעבען איז מענט  י
 יעדען געגעז גאר געפירם םםרײק דעם האט וואם ניאן

 זיך האבען װאם םטרײקער געוועזענע די םץ אייגעם
 בלײבען, זאל אורםײל דער װען באטייליגט. דעם אין

 ױאם ארבײםער יעדען רואינירען קענעז באסעס וועלען
 אױ אורםײל דער םםרײק. א אין באםײליגען זיד װעט
ױ געםערליכער נאד  דעג־ באריםםער טרױעריג דער ו

 אורטײל דער איז דארט וױיל קעים, העםערס בורי
 בלויז זײנעז ארבײטער די און ױניאן דער געגען געווען

ױ געווארען באםראכם  דער איז דא שער־האלדערם. ו
סםרײקער. די געגען יירעקט אודטײל

 דזשאדזש םון אורטײל דער איז םאל צוױיםער דער
 פון מענעדזשער דעם און פיקעםם םיר געגען קאםילא

 ,j$ אי• םי. 144 לאקאל ױניאן, דרעםערם װינדאו דער
 און םורםע טעג דרײסיג צו םאר׳משפט האם װעלכער

 סםארס. חשולערי בוש די פיקעטן פאר שטראף געלם
 געגען אינדזשאנקשאן אן ארױםגעקראגען האם םירמע די

 װעלכע טרימערם, װיגדאו די פון ױניאנם שוועםטער צוױי
 144 לאקאל םםרײק, א געםירם איהר געגעז האבעז

 םאן. צו געהאם נים אינחשאנקשאן יענעם מיט האם
 זײ אז אויםגעטײםשם אבער האט קאםילא חשאדזש

 דער מיט םכסוד דעם םאראוחאכט אומיםטען האבעז
 די אדום פיקעטם האלםען קענען צו כדי פירמע
 גע־ גים האבען לאקאלס אנדערע די װעלכע סםארם

 זײנען דעריגער אינדזשאנקשאן. דעם צוליב טאז קמט
 דארםען און געריכם *ום פאראכםוע אין שולדיג זײ

ײערען. כאשםראפט

 ױניאנס די פאר אויםטײםשוגג אזא פמ געםאר די
 געזעץ דעם נים צו םאקםיש מאכט דאס קלאר. איז

 ארבײםער אין נסאקשנאיגחשא ארויםגעבעז געגעז
 זױ9 געלײגם תאכעז ױניאנם די וועלכען אויף סכםובים

 איז דעכיסלירדארפ נאך איז עם װאס האםענוגנ. פיל
 ריכםער גוס געװארצז לטעחױי איז קאםילא װאס דאס
 ױניאנם די יתיאנם. די םוץ שםיצע דער מיט אםם

 פרעםערישען יתיאן דעם בען9ח עם, הײםם אלײז,
בעגקעל. אױםן ארויםגעזעצם חשאדזש
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קלאםען װעלכע און געזעץ שטונדען־שכירות דער
אן רירט ער ארבי־טער

פעדערא* דער םון געזעץ שטונדען־שכירות דער
 דעם מאנטאג, קראםט אין אריין איז רעגירונג לער
 עלף ארום אז געשאצט, װערט עס אקטאבער. טען24

 אונטער ארונטער םאלען לאנד אין ארבײטער מיליאן
 די בריינגעז צו ארונטער איז צװעק זײז געזעץ• דעם

 צו ארבייטער אינדוסטריעלע אלע פאר ארבייטס־צייט
 קײנעם צאלען צו ערלויבען ניט איז וואך א שעה 40

 אבער װערט דאם שטונדע. א םענט 40 װי ווייניגער
ביסלאכווײז. גאר מאל אײן מיט איינגעשםעלט גיט

אײנגעשםעלם גלײן װערען װאס סטאנדארדס די
קראפט, איז ארײן איז געזעץ דער װי שנעל אזוי

 אוי־ ארבײטס־געבער אלע םארםליכטעט גלייך עם האט
 און וואך שםונדען 44 א איינצושטעלען טאמאטיש

 איינער ווען שטונדע. א םענם 25 ווײגיגסטענס צאלען
 באם דער דארף שטונדען 44 די װי םעהר ארבייט
 איבערשטונדען. די םאד מאל אנדערטההאלבען צאלען

 קינ־ באשעםטיגען םארבאטען צו אויך זובט געזעץ דער
 באדינגוגגען״. ״שלעכטע אונםער ארבייט דער ביי דער

 ערגערע אונםער געווארעז פראדוצירט איז וואס םחורה
 אי״ אדער םאר שרייבט געזעץ דער װי באדיגגונגען

 אדמיניםטראםאר׳ דעם םץ באםעלעז די בערטרעםענדיג
 אנדערע אין םארקויםען צו וועדעז םארבאטען וועט

 פח םארשריםטען די איבערטרעםען פאר סםעיםם.
 ער־ דאם װערען באשםראםט אייגער קען געזעץ דעם
 דאלעד טויזענט צעהן װי מעהר נים מיט סאל שסע

 דאלער, טויזעגט צעהן מים מאל. צוױיםע דאם שםראף•
צחאםען• בײדע אדער םורמע מאגאםען זעקס

 איינגע־ זאלען עם אז פאר, שרייבט געזעץ חגר
 דאם אינדוםטריע. יעדע פאר קאםיםיעם װערעז שםעלט

 אץ מינימומם העכערע איינצושטעלען בלויז אגער איז
 שרייגט געעזץ דער װאם די וױ שטונדען קירצעךע

 איז דאם וואו אינדוםטריען די אין באלד םאר
 קאמיםיע אײנציגע איױ בלױז איז דערוױיל מעגליך.

 אינדוסטריע. טעקסטיל דער םאר געווארען באשםימם
 די םץ ארבייםםגעבער די ניט אבער באםרייט דאם

 מינימום דער געזעץ. דעם םון אינדוםםריען אגדערע
 ארבייטס* מאקםימום די און שטו־נדע א םענט 25 םון

 אםילו אײנםירען. גלײך די מחען שםונדען 44 םון װאד
 ערלוי־ אגריםענם אן האט ױניאן א װאו פלעצער אין

 שםוגדען. ליינגערע אדער שכירות נידעריגערע בענדיג
 אבער האט געזעץ דער בםול. אגרימענט דער ווערט

 נארעכטיגען ניט זאל עס אז באשטימס וואס פונקט א
 האט מען וואו דארט שכירות םון םארקלענערונג די

 דער וואם מיניםום דעם פון• מעהר געצאלם איצם ביז
 קײן ניט אבער איז פוגקט דער םאר. שרייבט געזעץ

 צװינ־ קען מען וועלכען געזעץ דעם פון טייל אמת׳ער
 האםענונג א בלויז איז עם נאבצוקוםען. אײנעם גען

 עס ענםארםען אבער קאנגרעם דעם םיז אויםגעדריקם
ניט. מעז קעז

 דער וואם םורמע און שטראף געלט די אויםער
 אן קען עס איבערםרעטען םאר םאד שרייבט געזעץ

ױ פיל אזוי מאל צווײ אויםמאנען אױך ארבײםער  ו
 ארבײם. דער פאר דעצאלט נים איהם האט באם דער
 44 די װי מעהר געארבייט האט ער אױב הייםם, דאם

 עקםםרא. באצאלט געקראגען ניט האט און שטונדען
 זעל״ דאס םומע. דער פץ טאפעלט אויםמאגען ער קען
ױ װײניגער געצאלם איהם האם מען אויב בע  די ו
ױ וױיגיגער אדער שטונדע א סענט 25  װאם שכיתת די ו
 דעם םאר באשטימט האט קאמיסיע אינדוסטריעלע די

םוײיז־.
גע־ אין באם דעם פארקלאגם ארבײטער אן ווען

 ער און געעזץ דעם לויט אים צאלען נים םאר ריכם
 םא־ אויםער באצאלען הבית בעל דער דארף געװיגט,

 אויםגאבען געריכט אײד סונמ דערצאלםע נים די פעלם
געדונגען. האט ארבײםער דער וואס לאיער, פארן און

אדמיניסםראםאר פון באפפלטן געגען אפיעלס
 זיד פילען וועלנע גתים בעלי אדער ארבײםער

 איבער אדמיניםםראםאר פון באפעל א «ח געקריוח־עם
 פון קאורם םױרקיט צום אפעלירען קאנען ס,ושעידױו

 אבער קען געריכם דער שםאטעז. פאראיעיגסע די
 װאס געזעץ. ®ת םראגעז איבער ז«גט«ײי< לױז,ג

 אור־ דער איז קעים דער איז םאקםען די אנכאלאנגט
 חגגײ די למיג.?גדגי רמראטאאדטיגיס דעם םח םײל
 דעם איבעדטרעםען פאר קױמינןל נקלאגען9 קאן רונג

פארפאל־ רבײםער,T9 9 אוועקשיקען ®אר דץר9 געועץ

 וואם דערפאר איהם געגען דיםטקרימיגירען אדער גען
 געזעץ דעם אונםער קלאגע א ארײנגעבראכם האט ער

 םארהער א אין עדות אלס אויפגעטראטען איז אדער
 ארויס־ אױך קען זי שטונדען. און שכירות איבער
 איהם זאל וואס באס א געגען אינחשאנקשאן אן נעמען

געזעץ. דעם איבערטרעםען םארװערען
 םאר שרייבט געזעץ דאם וואס סטאנדארדם די

 אקטאבער ביז יאהר׳ ערשטע דאם פאלגט: װי זײנען
 דאס ייאך; שטוגדעז םערציג און םיר א ,1939 טען,24

 ־שטונדען42 א — 1940 אקטאבער ביז יאהר׳ צוױיםע
 אווער־ ארבייםען וואך. שטונען 40 א נאכדעם וואך;
 געלם אין צאלם ער בתנאי פארבאטען ניט איז םאים
 אנ־ צייט) די וואך צוױיטע א ארונטערגעגעבען (ניט

ױ םיל אזוי מאל דערטהאלבען  רעגולערער דער םאר ו
צייט.

שכירות מינימוס
 שרײבט געזעץ דאס וואם שכירות פינימום די

 םען,24 אקטאגער ביז יאהר ערשםע דאס דינען: םאר
 יאהר, זעקס נעכסטע די שםונדע. א סענט 25 — 1939

 נאכ־ שםונדע. א םענט 30 — 1945 אקםאבער׳ ביז
 װינציגסםע. דאס איז דאם שטונדע. א םענט 40 דעם
 אינדו־ געװיםע אין אז אבער אנערקענט געזעץ דער

 אױף לאנג אזוי ווארטען צו נויםיג נים איז סטריען
 דעריבעד שרײבט און שכירות העכערע די איינםירען

 זאל אינדוסםרי יעדע אין ^דינגונגען n אז סאר,
 ארבײםס־ די װאו קאםיסיע א פון װערען באשטימט

 גלײז־ זײן זאלען םובליקום דאם און ארבייטער געבער,
 הע־ חגקאסעגדירען קען קאםיםיע די םארטראטען.

 שסונ־ א סענט דרײסיג אדער 25 װי מינימומם כערע
 אדמינײ דער אמ סענם 40 װי מעהר ניט אבער דע,

 עם קעז רעקאםענדאציע אזא קריגט ער ווען םטראםאר,
 *ו־ ניט איז ארמיניסטראטאר דער אױב באםעלען.

 און אױםלעזען זי ער קען קאםיסיע. דער םיט םרידען
פלאץ. איהר אויף קאםיםיע אנדער אן באשטימען

געזעץ אונםער׳ן ארונםמר פאלם װער
 ארבײםער אלע ארונםער םאלעז געזעץ אונםער׳ן

 סחותת, פראדוצירען בײם באשעםטיגט זײנען וואס
 גײם אדער מינעראלען און מעטאלען אויסגראבען

 אײן ®מ סחורה אריבערםירען און טראנספארםירעז
 אין אופן איז עס װעלכען אויף צווײטען צום פלאץ

 םארנע־ װאס אנגעשטעלטע האנדעל. סםעיט צװישען
 איז ױאס באשעפםיגונג איז עס װעלכעד מים זיך מען

 װאס ארבײםער םחור̂ד אזא פראדוצירען צג נויםיג
 אײן םץ םחורח איבערםירען בײם באשעםטיגט זײנען

 בײם אדער פלאץ צום צופירען עם צוױיטען, אין סטעיט
 גױ־ ערשטען דעם אין דעם. וועגען זיד צתאמענרעדען

 ארויסגע־ האם ענדריום אדםיניסםראטאר וואם לעםין
 אנ־ אםים אלע איעגעשלאסען דעם אין ווערען געבען

 אויםפאסערס אח ארבײטער מעינםענענס געשטעלטע,
 את־ זײנען װאס פירםעם איז באשעפםיגם װערען װאם

 בײ־ צום נאכם־וואםשמאן׳ א געזעץ. דעם טערווארםען
 אן םירט װאם םירםע א םאר ארבײם װאם שפיל.
 װארע פראדוצירם אדער םטעיםס אנדערע מיט מםחר

אײנגעשלאסען. דעם אץ איז האנדעל אזא םאר
געזסץ דפס אונםסר נים קונתנן וואס די
 אנװענדבאר גיט את געזעץ שםונדע־שכירות דער

:ארבײםער קלאסעז םאלגענדע אויף
 באשעפ־ מאםראזזנן׳ ארבײטער, אגריקולטור )1
 םאםאר און קאר םטרים פארקעהר, לוםם בײס טיגםע

 שםאםישע ארום אויף ארבײםער אנגעשסעלםע׳ באס
 צודײ־וועכענםליכע גײ באשעםטיגםע און אײזעגבאהנלן

 וױ װײניגער זױן ויך פארקױפען װעלכע צײםונגען
 איץ אין םעהרםטענס און עקזעמפליארען םויזענט דדײ

קאונםי.
 אז״ אדער עקזעקוםיװע זײגען װאם פערזאגען )2

 ױטעיל פראםעםיאגאלען׳ אנגעשסעלםע, מיניםםראנױװע
םעילםלײם. אױםםײד אז־עד םםארם אין טעילםלײט

 9 איז אגגעשםעלם דינען װעלכע סענשעץ, )3
 גרעס־ צוס באדינס ןועד ריטעיל פארקױםם װאם פלאץ

םטעיט. זעלביגען דעם םון קאסםימער םײל טען
 םישעוײיעו׳ אין באשעפטיגם זײנען װאם אלע )4

®יש. קאנםערמירעז ארער אריבעדפירעז
 ץ9פל איז בןשעפסיגס וחגרען װאם םעגשעז ^

e* װערם עס װאו m r וגרימתן זמװדל«ן, מיס*
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I אינטערנעשאנאל דער אץ יד הערט עם וואם
 אוגזערע זײנען מאגאם פארגאגגעגעם דער דוי־ד

 מליטישעז דעם סיט םארגומען אזױ געױען ױניאנס
 *ײט חײגיג געהאם האבען פיהרער די אז קעמפעין,

 ארגאגיזאציאנעלער דער װעגען װיסען אונז לאזען *ו
 דירד ױניאנס זײערע אין ■אסירוגגען די און אדבײם

 לאגע אינדוסטריעלע די איז נאך דערצו צײט. דער
 אי־ קײן געװען ניט טרעידם קלײדער םרױען די אין

 שיוע־ די איז ארבײם וױיניג סעזאן. דעם גוםע בעריגס
 געדריקם האט זיד, מיט ברײנגט דאס וואס ריגקײטעז

 האבעז ױניאנס די ארגאגיזאציעס. אונזערע אלע אויף
 אונטערנעמען אין פאחיכםיג באזונדערס זײן געםוזט

ד דעם אױסצוברײסערעז קעםפעינס ארגאניזאציזאגס  י
 נים אבער מײנט דאם שעפער. נײע איז קאנטראל ניאן

 אפגעשםעלט• זיך האם יוניאגס די אין ארבײט די אז
 עס װענמנג, אגדער אן גענוםען בלויז האם ארבײם די

 קאמו׳ דער מעטאדען. אנדערע געװארען גאנוצט זײנען
 פארשםאר־ און ■אזיציעס אונזערע אנצוהאלםען אבער

אן. האלט זײ קעז

 סראפם: אין שםונדרשבירותגעזזח
אינסערנעשןןנעלאויןזדערװאך

װעל־ לױט עקם״ סםענדערד לעיבאר ״םעיר דער
 ארבייט מאקסימוס װערען באשםימם װעלען עס כען

 אין ארבײםער אלע םאר שכידות ממיםום און שטונדען
 אקםא־ םעז24 דעם קראפט אין ארײן שויז איז לאנד,
 ווערם אינדוםםריע קליידער םרויען די כאםש בער.

ױ געזעץ דעם םוץ בארירם וױיגיגער דירעקט  שװאד די ו
 מעחר־ גרעסטע וױים די וױיל םרעידם, ארגאניזירםע

 'סטענ־ העכערע האבען ארבײםער אונזערע פון הײס
ױ דערדס  זײ־ באשםימעז, קען געזעץ דער װאם די ו

 פאראינםערעםירם שסארק ױניאנס אונזערע אבער גען
 פאר ווערען באשטימט וועלען װאס םםענדערדם די אז

 הױך אזוי זײן זאלען אינדוסםריע קלײדער םרויען דער
 קאםי־ דער פון צוזאמענשםעל דער אז און םעגליך וױ

 סםענדערדס די באשםיםעז דארפעז װעם װאם םיע
 פאר־ זײנען םיר פרײנטלימ. אדבײםער אן דין זאל

ער־ אוחאכן: צוױי איבער דעם איז אינםערעםירם
 ביסעל א פאראז אלץ נאד זײנעז עס וױיל שטענס,

 װאו לאנד, פון װינקלען טארווארםענע אין סוועט־שעפער
ױ נידעריגער נאך זײגען באדינגוגגען די  סםענ־ די ו

 םאר־ און אײנשםעלען קען געזעץ דער װאס דערדם
 די אין ארבײטער די םיז באדינגונגען די בעםערעז

אונזער פון אויפגאבע די און חוב דער איז שמער

 די םארבעסערענדיג וױיל אוױיטענם, אינטערנעשאנאל.
 קאנ־ דיער אפשוואכען וועט שעפער, די אין באדינגונגעז

 םרעידם די םון שעפער ארגאניזירםע די מיט קורענץ
 אינדוסםריע, דער פון טיילען פארוואנדטע די םץ און

 קאנקױ דיער םון שטארק גאר איצם לײדען װעלכע
 םאר־ איז שעפער אזוינע פון גאל די װי קלײז דענץ-

 אינדוםםריע דער םון גרױם דער או חעלטניסמעםיג
 אויך קאן קאץ א ? מען זאגם ױי דאך. זײ שעדיגען

 קאנקורענץ דער פון ליידען ספעאיעל מאכען. קאליע
 די און גארמענםס קאטאן דרעםעס, לייגס ביליגע די

 די דעריבער טאקע שםײט םרעידם״. ,מיסןלײניאוס
 בא־ די אז היט, און וואך דער אויף אינטעתעשאנאל

םאן. נים ארום הינםעז ע«עם יאלען סעס
 ״גערעכ־ גוםער לעןיםעז איז שייז האבען םיר
 ״אנדעתועיר דעם פון פאתוך דעם באשריבען טיגקײם״

 מאנו־ אונםערוועש םון ארגאניזאאיע די אינםםיםום״,
 טעק־ דער אין םרעיד דעם אײטנושליסעז םעקטשוחנרם,

 נידעריגע באשטימען קענען *ו אום אינדוסטריע םםיל
 אינטער־ דער םון אבער פראםעסטען די םטענדערדם.

 פרעזי־ פון וואשינגטאן אין באזוך דער און נעשאנאל
 םע־ אמ אםחעי םעקרעטאר עקזעקוטיװ דובינםקי, דענם

 און געמאכט צונישם פארזוך דעם האבעז שאר, מיועל
 קלײדער דעם אין פארבליבען איז אונםערװעש די

 פרעזי־ האט מאנאם דעם געהערם. עם־ װאו םרעיד,
 פיז ײילסאז •רעזידעגט סיט גוזאמעז דוביגםקי ד«נט
 קאנ־ לאגטשעאן א אין באטייליגט זיך אמאלגאמייטעד דער

 שםונדעדשכי־ דעם םון אדמיניםטראטאר מים פערענץ
 דיםקױ איז עם וואו ענדרױם ם. עלםער געזעץ, דות

 אינדו־ באקלײדוגג דער פון פראגע די געװארען סירם
 װע־ באשםימט וועט אוים איצם וױמם עס װי סטריע.

 אינדו״ קליידער גאנצער דער פאר קאמיסיע אײן רען
 װערען אײעעםיילט אבער װעם קאמיסיע די סםריע.

 או־ז סרעידם פארשיידעגע די פאר סאב־קאםיטעם אין
 סטענ־ די אז היטען זיכער וועט אינםערנעשאנאל די

 זײן זאלען ארבײםער קלײדער םרויען די םאר דערדם
דערלאזם. געזעץ דער װי הויך אזוי

 װעגען באשליסען װעט באארד גענעראל
ך באטײליגען  א. אי. סי. אץ זי

רןאנװענשאן.
בא־ עקזעקוםיװ גענעראל דער סיז סיםינג דער

 טען14 דעם װערען ערעםענם געזאלם האם וואם ארד
 פריהער, םעג םיר םאחאמלען זיד װעם נאװעמבער,

 אור־ די וואשינגנזאן. אין נאוועמבער, גענםען דעם
 באשליסען, דארםען וועט מיםינג דער װײל איז זאד

 דער אין באםייליגען זיך זאל אינטערנעשאנאל די אױב
 םאר׳ן םאררוםעז האט א. אי. סי. די וואם קאנוועגשאן

םון שםעלונג די פיםםבורג. אין נאוועמבער םען14

 פרידען פאר איז באוואוסט, װי אינםערגעשאנאל, דער
 װעלכען געגעז אמ באוועגונג ױניאן םרעיד דער אין
 ■ער־ א *ו פיהרען מעגליך קען וואם שריט איז ניט

 ױניאנס. אמעריקאנער די אין שפאלםונג מאנענםער
 יער• א אויף א. אי. סי. דער ®ח זיד ארגאניזירעז דאם

 TP דער פון אבזיכם די איז וואם באזים מאנענטען
 צו םיהרען מעגליד קען קאנווענשאז, םארשטעהעגדער

 §ון םײלען *װײ די צוױשען קריג דעם םארשארפען
 דעריבער וועט באארד גענעראל די און ױניאנס די

האגדלען. צו װי באשליםען דארםען
 אויס• םיטינג דעם ביי װעט עקזעקוטיװ גענעראל די
 װאס קאםיטע םפעציעלער דער םון באריכט א הערען

 האט איגםערגעשאנאל דער םון קאנווענשאן לעצטע די
 ברימ־ *ו מעגליכקײטען די אוגטערצוזוכען באשטיםם

 בא• ױניאן טרעיד אםעריקאנער דער אין םרידען גען
 וו׳ײס* די פמ באשםיים װעלכע קאמיםע די װעגונג.

 און האכמאן דזשולױס אגטאניני. לואיחשי פרעזידענםען
 געםראםען מאנאט לעצםען זיד האבעז גאגלער איזידאר

 אװ פעדערעישאן אמעריקאן דער םון םיהרער די מים
 מי־ קוםענדען דעם בײ א. אי. םי. דער איז לעיבאר

 אפגעבען זײ וועלען באארד גענעראל דער םון טיגג
באריכט. זײער

כאארד דזשאינם סלאוס דער אין
 די און סעפםעמבער אק וואכעז צוױי לעצםע די
i ניי די האט אקםאבעד, אין וואכעז צוױי ערשםע r- 

 דיסקוסיעם דורכגעםירט באארד חשאינם קלאוק קער
 ארגאניזא־ און םרעיד איבער אװענד םוײיםאג יעדען

 האבען עס װעלכע אין יוניאז דער םון םראגען ציאנעלע
 דזשאינם דער םון םםעף גאנצער דער גענומען אנטייל
 םענע־ דעיארםמענם און אגעגםען ביזנעם די באארד,
 ײשע־ םעריםאריעם. אמ אפטיילונגעז אלע םון דזשערם
 פארזאגד די האם נאגלער איזידאר מענעחשער געראל
 די בײ םאחימר געװען איז ער און גערוםעז לונגען

 האט םאחאמלומען די םאן דעם געבעגדיג דיםקוםיעם.
 דורמד זיד איז *װעק דער אז אנגעװיזען נאגלער
 איבלןן די און לאגע דער איבער אםענהארציג רעדעז

p גיי איז םחדי קלאוק דער וועלכע פון n r און לײדט 
 אנגעגומאן דארפעז און קעגען עם מיטלעז וועלכע זעז

 םאחאנד די בײ לאגע. די פארבעםערעז צו ווערען
 פאר* םארשײדענע געווארעז דיםקוסירט איז לונגען

 דאס אפצושאםען אזוי װי באאמטע די פיז שלאגעז
 מף םארשײדענע די אין באדינגונגען איז אונםערשייד

אױף אנגעװיזען האבען איידזשענסס ביזנעם גענדען.

 ארםיקול־ אדער אגריקולםירעלע קאגםערװירעז אחנר
 אויםאר־ ביים אדער מארק פארן פראדוקסען םורעלע
•ראדוקםען. םילך בעטען

 געזעץ םון פארשריפפען די פון אױםגעשלאסען
אײ■ אויף אגגעשטעלםע :פאלגענדע די אױך זײגען

 װערעז װעלכע מראקס׳ און כאסעס םאטאר זענבאגען•
 קאםישאן: קאםערם איגםערסםעים דער פץ רעגולירם
 םי־ םילך, םקיםד םילד, כײסעןארבא בײןם ארבײםער

 דזשי־ בײם ארבײםען װאס די קרים; אדער ע־קחתאור
 אויסאר־ בעילס; אין *וזאםענדריקען און מןקאםאן

 מאכען ביים באנוױל־זוימעז׳ גוריקעם״ *וקער בײםען
 םעי־ אדער ראר אוקער בוריקעס׳ צוקעד ®ץ סירא•

 אדער סירא■ די דערפון ארױסקריגען און חאניג פעל
צוקער. רייחען

אויסנאמפן םיילזריחנ
 אנ־ מרםזףאז נאטאאױט אז סאגמ עזצץג דצר

 13 ביו ארבײטען או אדלדיבם מדןן װןלגו געשםעלכע,
 םײם םיגגעל פאר וזאד א שםוגדען 66 אח טאג א שםתדאז

 אויסנאט אן יאתר• אין װאגאן ון וןרו וױ פאוו ניס
 ■רוכס וױשן אאקאן וזי באשגוטיגונגאן אזױגא יייגאן
 װןלכע נחפװו שן ןוטות שלאגטאן אן גרימייג ארן
14 vnnnrvp w iww אר־ טןגאן ויי ודאמן׳ 

 אזױ םײס סינגאל ואר שסדגואן לןעןרן די בײסןן
•W חאלט מחאן ד«ר וױ לא»

 שטונדעךגעזעץ דעם פת אויסנאמע םײלווייזע א
 מעגען די וואם שםונדען «אל מאקםימום די באצוג אין

או א ארבײטען  ארבײ־ װאם אזוינע םאר געמאכט װערט וו
 אז בתנאי אפמאך, קאלעקטיווען אמת׳ען אן אונםער םעז
יאר. א שטונדעז 2,000 װי מער ארבײםען נים םארעז זײ

 אין אונםערשײדען מאכען *ו םארבאם געזעץ דער
 םאברי־ די וועלכע אין געגענדען לוים באדינגונגען די

 באםעלם עם זיך. געפינעז אונטערנעמונגען אחמ־ קעז
 קאס־ םראכט׳ םון קאסםעז די אכם אין נעמען *ו אבער

 קאםםען, ■ראײקא^ם מיםלען׳ לעבעגם ®מ מז
 םאק־ ענלימ און געגענד דעם אין שכירות עםאבלירםע

םארעז•
 *ו װערען געגעבען קען ערלויבעניש איגדיוױדועלע

 «ו סקעיל םיניםום דער וױ װײגיגער פאר ארבײטען
קאליקעס. און אפרענםיםעם לעתער׳
 חענם די איז ליגם געזעץ דעם סון חדכםירונג די

 געזעץ שסתדען־שכירות פון אדםיגיסםדאםאר דעם פון
 ומ• אויפיאםונג די לעיבאר. אװ דעיארטמעגם אין
 תױ»ם דעד פון טפאדײאלטא װעדם ארבײט קינדער גען
 קע־ דליארםםענם דעם אין ביודא קינדער ייא פיז

לענרום. jd םחןדין
ארביים קינדער וופגמן

 אױס־ trrrm יי זאגם — ■ראדויידנר י*ז«ק
 מגדלאד, אדאד ®אבדיקאגם — מתץ «ז םײ׳טשתג

אימרשײמז נריעמנז«ום אד*ד יימדייקיװ גייי םאר

 פראדד איז וואם שםאטען צװישען האנדעל אין םחורה
 באטגט איז עס וואו םאבריק א אין געװארעז צירט

 , דרייי פאר ארבײם קינדער ״אונטערדריקענדע״ געווארען
ױ נאבדעם םעג םיג  ארױםמגו־י איז םחורח אזוינע ו
 ,1 קיגדאר אונםערדריקענדע פאבריק. פון געווארען מען

:םארטײטשם אזױ װערם ארבײט
 16 אוגםער קינדער סמ באשעםםיגען דאם )1

 אױטאד באשעפםיגוגג׳ איז עם וועלכער »יז אלט ^זר
 1נאשא װערען װאם יאהר, 16 אװ 14 צװישעז קינדער

 בלױו אח אױסגראמן אדער ■ראדוצירען בײם ניט םיגט
 jeronp ביורא קינדער דער פמ הױפם דער װען דאן
 ftt געזמם זײער לעתען, זײער שםערען נים װעם עס אז

װאוילזײן.
« אדןר 16 קמדאר סון באשעפטיגען דאס )2

 1■ חױפם דעד מאס באשעםנױגונג א אין האלט יאהר
 ממדלין אלס טלארדקמ האם ביודא קינדער חװ״

 י1 פון װאױלזײן און געזוגם פאי׳ז שעדלױ אדער
קיגדןר.

נססאכס וומרמ\ אױסנאחםמן
1אי אקטיאחמ קיגדאד :זײנאן אױםנאחמעז

 עלטןרןן די װעמעז אזױנע ; b»iwib *ז אימד
im אױוחאלטןר p 8ײ3 ניס 

 ״ nfryn קיגויאד מוחזוי אױסגואגאן אדאר
ו דאד וין ארבײם אדד ב״ שמםיגט י  ויי װאפ ן

rm לױם מז  wn סקרל. גיסגײזייז
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 מח קאנטראל ױניאן דער וואו פלעצער, םארשײדענע
 געװארען גערעדט אויך איז עם ווערען. פארשטארקט

 צו שםריינגער האלםען צו זיך טיסיגקיים דער װעגען
 טא־ זאלען זײ אז געםעםעלם ווערען וואס פרײזען ךי
 םײ־ יושר׳דיגע א םון םראגע די און װערען געצאלט קע

שעפער. די אין ארבײם פוץ לוגג

 דא־ טױזענד 150 צאלען דאדה באס קלאוק
פעי. בעק לער

בא־ דילעישאנס לעיבאר דער םון אנטשיידונג אן
 קעם־ םירמע דער געארדערם האם מאנאט דעם ארד
 באמעז דעם אונטער געהען װעלכע ראבינאוױץ, איז לער

 פופציג און הונדערם די באצאלען צו פריגם״ ״ליםעל
 יאהר לעצטעם אויםגעשלאסען האם זי װאם ארבייטער

 סומע די אז שאצט, מען פארלוסם. געלם דיער פאר
 םויזנעס םופציג און הונדערם ארום אנםרעםעז װעם

דאלאר•
 דרעם טשילדרען א געווען םריהער איז םירמע די

 .91 לאקאל מים אגרימענם אן געהאם האט און הויז
 דער און בראדוועי 1360 אין געווען איז אפיס איהר
 םירמע די ווען דזשויחי. נױ סיםי, ױניאז איז שאפ
 אץ קאוטם משילדרענס ■ראדתירען אנגעהויבען האם
 דער אונטער ארונםערגעפאלען זײ זײגען םוםס, סנאו

 און. באארד תשאיגם קלאוק דער םון ױריםדיקגיע
 דער םון באדימוגגען די איינשםעלען ױעלענדיג נים

 שא■ דעם ארויםגעמוםם זײ האבען איגדוסטריע, קלאוק
 ארביײ די לאזענדיג פענםילװעיניע, קאלאטביא, נאך
באשעםםיגוט. אחן סיםי ױניאז פון םער

 דאר פאר פארקלאגט פירםע די האס ױגיאן די
 ארויסגעקראגען האט און באארד רילעישאנס לעיבאר

 הונדערט די באצאלען מוז םירמע די אז אנםשײדונג אן
 םיטי ױניאז אין שא• איהר םון ארבײםער םוםציג אץ

 אן ,1937 דעצעמבער, םון םארלוסם צײם זייער פאר
 אױ םירםע די שאי. דעם אוועקגעמוםם האם זי װען
 די ארבײט דער צו צוריקצוגעמען געארדערט אױך
 סיםי ױניאן אין געארבײט האבען װאס ארבײטער אלע
 *ױ ארויםגעסופם; חאם ער וואם ציים דער אין שא•
 בא־ אדער םיטי ױניאן אין שאפ דעם עפענען ריק

 פאםײ די אריבערמוםען פאר עקספענסעס די פיאלען
 דאם קאלאםב̂י נאן■ אדבײטער 150 די םמ ליעם

 נאך קאסםעז דארפען םירמע דער װעם מען רענענם
 מיט פארהאנדלען אויך מח םירמע די דאלאר. 30,000

 םםענדערדס די גאכקומען און באארד חשאיגם דער
אינדוםםריע. קלאוק דער פמ

PT נױ אין סױיד דרעם אין
 געחם טרעיד דרעס אין אגריסענם דער כאטש

 װע־ שותת די ווען איז ארום, מאנאםען דרײ איז אוים
 פארהאנדלונגען אםיציעלע קײז נאד געשריבעז רען

 אנגע־ נים אגריםענם נײעם פאר׳ן באדינגונגען װעגען
 אן געהעז קוליסען די הינםער געווארען. פאנגעז
 חויפט־ גופא, אסאסיעישאגס די איץ מאנעוורעם אביסעל
רײז ■אייולאר דער איז יאכליד  האט דאם גרויע. י

 אםאסיעישאן אינערליבע די מיט םאן *ו מעחר אבער
 כאטש, יוניאן, דער *װ באציהונגלן די מיט װי יאליםיקם
 אינדר ארײנשלעיען אויך *ד יעדער זוכם נאםירליד,
 די אויך נוגע זײנען װעלכע פראבלעמען, סםריעלע

ארבײםער.
 קײן ױעלען אבער ווארשיינליכקײםעז אלע לוים

 גע־ נים באדיגגו;געז די אק ענדערונגען גאדייםענדע
 װע־ דערגרײכם װעט עס »ח יאהר, דאם װערען מאכם

 האכ־ ■רעזידענם וױיס סעםעלמעגם. םרידלימר א יעז
 ײשאינם דרעס דער פון מעגעדזשער חשענעראל מאן,

 װעם יתיאן די אז ערקלערם, אײנפאד האם באארד
 אםאסיזױשאנם בלי־בתים די װאס זעחן צו װארטען

 אים* םון םארשלאג אויפץ עגםםערען *ו האבען װעלען
 אגרי־ נײעם דעם פארהאגדלען צו םשערמאן יארשיל

 ספריגג דעם שםערען או נים אום פריהער וואס םענם
אונגעװיםהײס. דירך סעזאז

 איחר םים אן דעתױילע געהם באארד חשאינם די
 און באדיגגונגעז יוניאן די אויף אײםצופאסעז ארבעם

 ארױמודרעהען ױך זופען װאם שעיער די ארגאניזירעז
אי למטע די דורך קאנםראל. ױניאז פמ  װאמן״ י

 דרײ אימגןסאנם וױדער גאאדד דזשאינם די האט
 ■רובירם חאכען װאס םירפעם פח דאלאר סויזענם

נידעדי־ *אלעז דורד ארבײםער זײערע פון ״טשיזלען״

 דרע־ געפרייזטע העכער אנגעבען אדער פרייזען גערע
 גע־ עס קריגען צו אום דרעסעס ביליגערע אלס סעס

 גע־ האבען וואס פירמעם דריי די ביליגער. סעםעלט
 ״ראק־ די :זיינען סומען גרעםםע די צוריקצאלען מוזט
 די ;דאלאר 1XXX( באצאלם האם וועלכע דרעס״ םאנא

 דרעס״ ״סראנראוז אין דאלאר 500 — דרעם״ א. ר. ד.
דאלאר. 550 —

 ארגאניזיו־ען דרעסמאבער אײ פי דאבעלױ
זיז־*.

 באשעםםיגט ווערען וואס דרעסמאכער 500 איבער
 אםגעהאלטען האבען פראיעקט איי. םי. דאבלױ ביים

 באדעגונגען דיסקוסירען צו פאחאמלונג ספעציעלע א
 בא־ די פארבעםערען צו אזוי װי און ארביים דער בײ

 םון געווארען אדרעסירם איז םיםיגג דער דינגונגען.
 םון מענעחשער זימערמאן, טשארלם וױיס־פרעזידענט

 פא־ םון מענעדזשער אלױוא׳ פזײינק און 22 לאקאל
 זי־ באארד. דזשאינט דער םון דעפארטמענם פױלאר

 מעגליכ־ די אז אעעוױזען רעדע זיק איז האט מערמאן
 ארבײטם־ באאײנםלוסען צו יוניאז דער םאר קײטעז

 די דורך באגרעניצט איז פראיעקט בײם באדיגגונגען
 ענ־ נים קענען םיר װעלכע רעגירונגס־רעגולאציעם

 אפגעשםעלם זימערמאן זיך האט הויפםזאכליך דערען.
 אויף ארביים קריגען קענען צו אום אז רול דעם אויף
 נים און נויט אין זײן איעער מח ■ראיעקט דעם

 איז דאס לעבען. צום מיטלען אנדערע קײו האבעז
 האם ער עגדעדען. ניט קען ױניאז די וואס עםוואס
 טום געזעץ םון ראםעז די אין אז אגגעװיזען אבער

 באדיגגועען די םארבעסערען *ו קען זי וואם ױױאן די
 די זוכם ערקלערט ער האס אזוי מעגליך. וױיט װי

 װאם שטונדען גאל די פארקלענערען צו איצםער ױניאן
 די באשיצען «ו אום ארבײטען פוזען ארבײםער די

 דרעם דער אין אײנגעשםעלם זײנען װאס םטענדערדס
אינדוםטריע.

 לעבעדיגע א דורכגעסירם האגען ארבײםער די
 בײ ארבײםער די םון ■ראבלעמען די איבער דיםקוםיע

 ער־ איז הארן יעםא שװעסטער •ראיעקס. דרעם דעם
 ערוועחלם װעלען עס און טשעירלעידי געװארען ױעהלט
 װע־ יועלמ אפטײלובגען אלע די אין םשעירלײט ווערען

ױניאן. דער מים פארבינדוגג אײנגער אין שטעהן לען

 פייערם לאהאל דרעס פשילדרןןן
ױניליי זילנער

 בעטהראוב און דרעס הוז דרעם, טשילדרק דער
^, ארבײםער ג  א מאנאט דעם פײערם ,91 לאקאל יו
n 25 איז עם ױבילעי. דלבעתעם םאפעלםען r*״ 

י זינט  זײגען װעלכע ,60 און 41 לאקאלם, *ײײ י
 לאקאל איצםיגעז אין געװארען םאראײניגם שפעםער

 25 אויד איז עס און געװארען ארגאנחירם זײנעז ,91
 װײם־ירע־ יוניאז, דער םץ מענעדזשער דער זינט יאהר

 אץ נאאמםער א געװאחװ איז גריגבערג הערי זידענט
 װאירקערם גארמענם לעידים אינטערנעשאנאל דער

יתיאז•
 די פץ די.באדינגונגעז זיך דערםאנם מען װען
 און טשילדרעז פאכער, קימאנא און ראפער אםאליגע

 די ווען צוריק יאחר 25 מיט מאכער, דרעם הויז
ם ^  סים ,1913 אין געװארען ארגאניזירט זײנעז יונ

 אינ־ איז װאם אגרימענם חנם אונטער באדינגונגען זײ
 ארבײ־ די חאבען יאהר. דאם געווארען טערגעשריבעז

ןיו דעם פון טער  זיך פרעחען «ו אוחאמז דכער טו
 װאקעישאז װאך די ױניאן. זײער סים שםאלצירען און
 קריגם יתיאן דער םון מיםגליד יעדער װאם געצאלם, מיט

n״’ דער דויד r אויםער איז אדער שאי א חאם זי צו 
 דוכם טרעפם, אגריםענם אמםיגען דעם אונטער ארבײם,

ױ םיל אזױ באלד אן זיד  טרעיד דעם םוץ ארבײטער אז ו
 אונ־ ארבײט שװעמנ מאנאט א אין םארדינען םלעגם

 עם .1913 זױן װאד שםונדעז נת־אוז־םוםציג א םער
^ זײער איז נ  םעגליד פארבעםערוגגעז די האט װאס יו

 דעם רעכם םיט פײערעז ארבײםער די און געמאכם.
זײער פון געבורםם־םאג יענעם םון ױבילעי זילבעתעם

יונקיז•
 םעז19 דעם פארקוםען װעם פײעתנג ןממיעלע די

 קארגעגי אין קאנמרם רײמן א םים גאװעמבער,
 קאגצערם גאכ׳ן באנקעם םיםעדגאכם א מים איז האל
 אייד גיט לאקאל דער האסעל. סענםראל יארק איז

 װאו זשורגאל םואװעניר רײכען באזונדערס א ארויס
דער־ און קאםםען זײנע לאקאל, דעם פון געשיכםע די

 דיעד םון םארדעסטען די וױ גום אזוי גרייכומען,
 אר־ זימ איז גרינבערג וױים־סרעזידענם מענעדזשער,

 עםעקםױועז זעהר א אויף ארויםגעבראכם ווערען בייט
 באגריסונ־ דא אויך זײנען זשותאל דעם אין אוםן.

 צױאמעז גרינבער׳ען םיט האבעז וואס די, אלע פין געז
 זײער מים איצט זיך םרעהן און געליםעז געארבײם,

 וועלען זשורגאלען די ערפאלג. אלעמענס אונזער—
 וועלען וואם געסם אלע די צו װערען אויסגעטיילט

ײ קאנצערם פאר׳ן םיקעםם פייערונג. דער בײ זיין  זי
 932 לאקאל, םון אםים אין פארקויםען צום שױן נען

 םארקויםט טיקעטס די ווערען מיטגלידער צו בהאדװעי.
 דארםען םענשען זייםיגע דאלאר. א ביז סענט 25 םון

 אין רעכענם מעז וואם פרייזען, געוױינליכע צאלען
 פאר באשםעלונגען קאנצערטען. צו האל קארגעגי
 םאריס ברודער צו װערען אדרעםירם דארםען טיקעםס

קאמיםעם. ױבילײאום דעם פון טשערמאן בערקאװיץ,

 לאל8ל ױניאז ארנײפער כאפאן
 אין אנריםענט נאנײפ 132

פרײד פלאסטיס
 לאקאל ױניאז, ארבײםער נאוועלטי אח באטאז די

 אג־ דעט באנײם האט אינטעתעשאגאל דער םוץ 132
 אסא־ מאנופעקסשודעדס ״פלאסםיק דעד סים וײמעגם

 פארבעסערונ־ עטליכע געקראגעז האט און סיעישאן״
ארבייםער. די םאר גען

 אתם אנגעשלאםען זײנען אםאםיעישאן דער אן
 אני און באקעלס כאטאנם, םון מאנוםעקםשורערם פערציג

 םון געםאכם קלײדער פײיעז פאר באפוצונגען דערע
 ווערעז שעפער זײערע אין מאםעריאלען. פלאסטישע

 װען ארגײטער. הונדערט םערצעז ארום באשעםםיגם
 אױסגעגאנ־ איז אםאםיעישאן דער םיט אגרימענם דער
 פאר־ א געפאדערם מאנוםעקםשורערם די האבען גען,

 שםתדעז, 44 צו װאד אדבײםס דער ®מ לענגערונג
 אג־ אוץ שביתת די אויף פראצענם צעחן םץ שנים א

 ארױסגעשטעלם אויד האם ױניאן די קאגצעםיעס. דערע
 ממימום א שכירות, העכערע םון פאדעתנגעז רײע א

 נאד שעפער• די אק קאנםראל בעםערען א און סקעיל
 װאם סטרײק א פון גאכגעפאלגט פארחאנדלומעז, לאגגע

 געװאחמ אגריםעגם דער איז טעג, 4 געדויערם האט
 םאלגענדע םיט באדיעונגען זעלביגע די אויף באנײט

ארבײםער: די םאר אויסבעסרונגען
 דימען צו זיד פארםליכםעז בעלי־בתים די )1

 װאם בױרא ארבײטם דער דורך בלויז ארבײטער נײע
טרעיד. אין אײנשטעלען װעם ױניאן די

 ארויםמופען ניט טאר ארבײטסגעבער קײן )2
ם פינף ױי ווײטער שאפ דעם  ■לאז דעם םון םעיר ם̂ן
 דער װאם צײם, דער דורך איצט, זיך געםינט ער וואו

קראפט. אין ןײן װעם אגריסענם
שאי, אין געמםעז װערט ארבײםער אן װען )3

 פיר וױיניגםטענם םאר ארבײט געבען איהם מען מח
צײם. דער פאר געצאלם אדער שטונדען

קאםי־ געםישםע א אײנגעשםעלם װערם עם )4
 ד«ר טח און יוניאז דער פח פארטרעטער פיז סיע

 אויפצונעמעז צד, יעדען פרן דרײ צו אסאסיעישאז,
שליכםעז• זײ און אגםשםײז װעלען װאס םכםוכים
 גזד איז םעםעלטענם דער איז פארהאנדלתגען די

 אנ־ װגיאן דער םון קאםיםיע א פץ געװארען מאכם
 פעלד־ מארםין לאקאל. םח םענעדזשער םון געפירם

 ארגאניזירט אויך זימען שעפער ניט־ױנקח םיר מאן.
סםרײק. םון צײם דער דורך געווארען

155 לאסאל נים־גודס אץ
 מענע־ באריכםעם — 156 לאקאל ניט־גודס דער

 ארנא־ טאנאט דעם דורך האם נעלםאז, לואים דזשער
 ױיערע געצװאונגען און ארבײםער הונדערםע ניזירם

 ױ־ דער פים אגרימעגםס אונםערצושרײכען בעלי־בתים
 עגד סי. געסעםעלם: האבען םירםעם פאלגענדע ניאן.
 םע־ ראםענמר^ ענד לעוױ קעשםיר, םילברוק, עם,
גג »ח ג. »ח הילקרצסם םעגענם, סאז׳

עקזעקר דער צו באריכםעט אייד האם נעלסאז
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 ״קאנםאלי־ דער פון םארזוך דעם וועגען באארד םיװ
 קאמ־ 8 ארגאניזירן צו קארפאריישאף טרימינג דײםעד

 500 ארום באשעםםיגם װעלכע םירםע די ױניאז. פאני
 פארזאמ־ א גערופען צוועק דעם פאר האם ארבײטער

 גרעס־ די םון איעעם אין ארבייםער איהרע םון לוגג
 םון 35 בלויז זײנען געקומען שטאם. אין האלם םע

 די פון אגענםען די געווען זיינען אייניגע וועלכע
 דער פון. אגענט ביזנעם לעא, דע דזש. עמיל באםעם.
 ערלוי־ די געבעםעז און געקומען אהין איז ױניאן,
 סראגראם די ארבײטער די םאר םארצולייגען בעניש

 ערקלערעז זײ און ױניאז ארבייםער ניט־גודם דער םון
 האבען בעלי.בתים די וואם םאר אוחאכען אמת׳ע די

 א געווען איז מיטינג דער מיםינג. דעם גערופען
 קאנםאלי־ דער םון ארבייטער די דורכםאל. גרויםער
ױניאן. קאםפאני קײן נים װילען דײםעד

 מיםגלידער די םון פארזאםלונג אלגעמײנע אן ביי
 געװארען געהייסען גום און דיסקוםירט איז לאקאל םון

 מיטימ דעם האבען עם באריכם. ארגאניזאציאנס דער
 לעי־ ?זםעריקאן דער םון קאנדידאטעז די אדרעםירם

 םטעיט םאר׳ן קאנדידאט נאלל, םעםיועל םארםי, באר
 יו־ דער םון לאיער דער איז וועלכער קאורם, םופרים

 םון קאנדידאט קאנגרם בעלאנקא, דאראטהי און ניאן
קאונטי. קינגס

 גע־ איז םארזאםלוגג דער פון הויד־אוגקט דער ׳־
 לא־ פון מיםגלידער ארבײםער׳ איםאליענישע ווען װען
 דער אויף אגגעוױזען און גערעדט האבעז ,155 קאל

 םױ po היםלער po םארזוכען לעצםע די םון געפאר
 ארבײםער די אין רייסערײען ארײנצוברײנגעז םאליני

 איםאליענישע צוױשען שנאח אויםהעצען דורךי רײען
po ײ רגײטער.א זדדישע  oy אז עיױזעןגאנ חאבען ז
 אידישע די po םעםיגקײם פאראײניגםע די געװעז איז
 לײנם םיקעם די אויף ארבײםער איםאליעגישע און

באדינגונגען. אלעמענס םארבעםערם האבען װאם
נאכ־ לאנג אז םאחיכערט, האבען רעדנער די

ױ דעם  פארגעםען װעלען היםלערם און םוסאלינים זײ ו
 ארבײ־ איטאליענישע און אידישע די וועלען װערען,

 קײנער און האנם אין האנם קעםםען אלץ נאד םער
 אויף באװעגונג ארבײטער די שיאלטעז קענען ניט וחגס

אישום. ראסען
 געהײסען גום האם סאחאמלונג םיםגלידער די

 אלע םאראײניגעז װעלכע לאקאל, פון לאאס נײע די
ײז איז מילס ניםינג די אין ארבײטער  po לאקאל י

 ארבײ־ די זײנען איצם גיז אינםערנעשאנאל. אונזער
 חאבען און לאקאלס אדױי אין צעםײלם געווען םעד

 זינם אינםערנעשאנאלם. באזוגדערע צװיי צו פאלאנגס
 געווארען גע&אכט איז װאס םארשםענדיגוגג דער אבער

 קאםי־ ארגאנײזיגג מארקערם סטילקטל דער אוױשעז
 פולע איבעו־געבענדיג אינטערנעשאנאל אונזער םים םע

 או קלײדער פרוק געשםריקםע די איבער ױריםדיקציע
 פאראײגיגט ביידע איאט דינעז אינםעדנעשאנאל, דער
 155 לאקאל ארבײטער נים״גודס די — לאקאל אײן אק
 קאונםיל דזשאיגט דער אינםערנעשאנאל. דער םון

 און געװארען אסגעשאםם איז געווען םריהער איז װאם
 נעכ־ דער צו במ םאראייניגט זײנלץ עקזעקוםיװס בײדע
 ערװײלט װעם עקזעקוטיװ אײן װען עלעקשאן׳ םםער

 נים־ די אין פאבען אלע פון פארמרעמער םים װעחנז
םרײד. גודם

ברו־ לאקאל, פון דירעקםאר עדיוקײשאגאל דער
 פירט לאקאל דער אז באריכםעם, טהא לאר,הע פיל דער

 גרד־ טאנואלין פארו&ס, קלאםען, פארשידענע אן איצט
 אײנ־ איגם אױך איז עס םיעם. כאל בעסקעם און ■ען

 סאדערטװעיה די אין ביבליאםעק א געװארען עלטסעשג
po מיטגלידערקע־ ײסטלאזעארנ די װאו י״יאן, דער 
 ארבײטען װאס די און ביגער you לײעגען קוטען גאן

לייענען. צוס תײם א בימר ארױסגעסען קעגען
 [V שטעלוגג די גוסגעחײסען תאס מיםינג דער

 איגםעתד־ דער סון גאארד סײוקועקוע דערגץנעדאל
 באװל־ יוניאן טרייד דער איץ קאסף דעם וו שאגעל

 דער־ או ען װער געסאן סה אלעפ אז ראןזאןח און גוגג
באװעגוטג ארבײטער דאד אין אייגיגקײם גריידען

 יתיאן גודם נים די אז גןריכטעט> האס געלסאן
afn ימדאאד צאל ן עד1סל| יסמ סאוארגס נס10אאל 
«ז פארלאננ דאם אױף וליגסלינת ישן7ןס#רי אן
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 אום־אורםאון איסםערן אין
דעפארפםענפ

 װאו איץ נאד און םםרייק א םיט געענטםערם האבען
 *ץ פאיז דעם אויפגעגבען באם דער האם םםרײקען

םקעיל^ אלטע די אויף ארבייםען אנגעהויבען צוריק האם

 םון םענעדזשער וואנדער, הערי וױים־םרעזידעגם
 װעגען דערצעהלם דעפארםמענט םאון אװ אוט איםםערן

 אין םשיזלערם פאנכע םון םקים נייעם געװיסען א
 ארויסגו־ שעפער, םאון אװ אום די אין םרעיד דרעם
 זײ ארבײםער. די צװישען אוםצוםרוי *ח חשד רוםען
 חשא־ די אז קלאנגען, פארשפרײםען אנגעהויבען האבען

 די צו שםעלוע איהר בײםעז צו דענקט באארד ינם
 נײעם דעם אין זוכען װעם און שעפער טאון אוו אום

ױ ארבײט. די זײ בײ אװעקצונעםען אגרימענט  װאנ־ ו
 עםליכע די םון קלאנגען די שםאפען דערקלערט דער

 אונםער־ האט באארד חשאינם די װעלכע םשיזלערס,
ײ אז אויםגעפינען האם אמ זוכם  פארבראכען האבען ז

ײ ארבײטער די צאלען דורד אגריםענם דעם געגען  װי
 עם איז נאטירליך געקומט. זײ האם עם װי ניגער
 קאנען צו אום באםעם די םון אויםגעםראכם בלויז

 די םון ארונטערצולאזעז ארבײםער די בײ םועל׳ן
פרײזען•

מא־ דעם האט דעפארםםענם םאון אװ אוט דער
 שעאעו־: פאלגעגדע די מיט אגרימענםם די באנײם נאט

ױ גרענװיל, פון קאמפאני״ לינחשערי ליע ״נארא די  נ
 דער מים און ארבײםער 45 באשעםםיגם װעלכע יארק,

 י., j טשאםהאם, םמ ״4P םאנוםעקםשורינג .בתקםײד
 בײדע אק ארבײםער• הונדערט באשעםטיגט װעלכע

 דמפאר געקראגען דעטארבײ די חאמן אגרימענםס
םערונגען.

קאמ־ דרעס ״האםטעם דער פון או־בײסער מן די
 באס דער װעלכע אײלאנד, לאנג היקםוױל, םון פאגי״
ײ װאם דערפאר ארבײם דער פון ארויםגעװארפען האם  ז

 *וריק־ האבען ױניאן, דער אן אנגעשלאםען זיך האבען
ד ■לעצער זײערע געקראגען  פון ענםשײדונג אן ײי

 דער אויף באארד רילעישאנם לײבאר נעשאנאל דער
 דער קראםװעל. עקזעםינער טרײעל םח רעקאמענדאציע

 מעג• ארגאנמאציאנם אונזערע םארבעםערם ילפ האמ <זי
שםאם. יענער אין ליצקײםען

 פירטע ה^רטפארד מיט פ^רהאנדלונגען
אפגעבראכען.

 דע* םאון אװ אום דער װאס פארהאנדלונגען די
 דרעם ״קאלאדגי דער םיט אנגעםירט האם פארטמענם
 אאגעברא־ אמ קאנעםיקוט, הארםפארד, פוץ קאםאאני״

 הא־ װעלכע ױניאן דער סון פירער די ■ווארעזגע כען
 זיינען םירםע דער םים םארהאנדלועעז די געפירם בען

 ברײעען װעם םםרײק א בלױז אז איבעתדיגם, אי*ס
 נאכ־ און אנרימענם אן עןבײרערצושמאונ םירםע דער

באדינגומעז. יתקת געבעז
 אײנ־ געזוכם תאט פירםע די װאס צײם דער איז
 אן או קוסען און דלעןנזאפאח וױל זי או אורעדען

 זי װאס קאגםערענץ לעצמען בײם זי האם אויםגלײד,
 ארויםגע־ שונ בערנארד ארגאנײךער טים׳ן געהאם האט

 געזאלט פאקטיש האט װאס פאדערונגען רייע א שםעלט
 נא־ האס שוב שאפ. יתיאן נום איהר לעגאליזירען

 די און פאדערונגען זײנע גודיקגעדויזען גלײך םירליד
 דעם ארונטערוונעמען פארבאדײםדגגען פאכט יוניאן

קוםען. װעם צייט פאסיגע די װןן םםרײק אין שאפ
 געװארען אפגעתאלטען אמ אקטאנער סען20 דעם

n פון םיםגלידער די םון סארזא&לונג ןלגעמײנע ®ן p 
 די אפהיטעז פיז םראגע די װאו ד,רפאאדסה איז קאל

געװארען. אױפגענוסען איז םםענדערדס יוניאן

ץ םםרײהס צװײ  מאכט אײלענד לאגנ א
וױיכער. באםעם

אײ■ לאנג די פון םענעחשער גראס&אן, דזשעק
 אגדעד,װ טגעדױװ״ס־פדע n מריבסעם סלאקאל לאנד

 גע־ געװאונעז זייגען װאם םםדײקם קודמ צודײ װעגען
_______________________ווארעז״
j דרעם סעיד ״פעפ זײ p• פון jp r a p אײ־ לאגנ

A די בײטען געזואלט האס לאנד• n t i פון שאפ אין 
o טראץ ןרבייס, װאך אױף שםיק n ױגיאן די ודאס 
 געענם־ האנען ארבײסער די ןולױנפ ניט oy תאס

 חתז־ןדט ןוו^גוןו ויימן ארן םטרײק א םים םזנדם
i דויי נאך ורןתנס• f i  n  iyp*neo iyo כאס 

iry קלימד n y i פאר־ תם אויפגעגעבעז האט «ן 
ym סגדח לya, די זוך p,* פון אױך 
j פארװאלס זין האס i m t  jy r w ארבײםער די

 פױיד נארטענם האפאן אין
רמענם8דע©

 םון מענעדזשער רײזבערג, עלייעם וױים־פרעזידעגט
 או באריכטעט, דעפארםמענם םרײד גארמענם קאםאן

 אנדערגאר- ״דאטשעס םירמע דער מים קאנםערענץ א
 װעם פענםילווײניע םארדזש װאלי סון קאמפאני״ מענם

נאוועמבער. צוױיטען דעס װערען געהאלטען
 אינםע־ אן דיער איז םירמע דער מים געשיכטע די

 דאםשעם די אויםערגעוױינליכע. קיין ניט כאטש רעםאנםע
 גוריק יאר עטליכע םיט געעפענט שאפ דעם האט דרעם

 בא־ ארבייםער די װעלכע םון מיעם די וואם צײם אין
 זין• האבען לעכען א מאכט געגענד דעם אין סעלקערונג
 גענויטיגט זייער זיך האבען מענשען די און געשלאסען

 דער דורכלעבען. איז עם װי קענען צו אום ארבײט אין
ײ םאר איז שאם  הײ םון ארונםערגעפאלען װי געווען ז
 אזא גוםער, אזא געווען באם דער איז נאד דערצו מעל.

 אר־ די מאכעז געװאלט אפילו האם ער סרײנדליכער,
 חלק א די געבען און געשעפם גום שותפים םאר בײםער

.פראפיםען צוקוגםטיגע די אין . ײ האט ער .  נעמליך ז
 אר־ די םירמע. דער םח באנדס קײםעז *ו פארגעלײגט

 פאר לעצטע די !וזאמעגגלקרזמט גערען האבען בײטער
 געקויםם אח םארשולדיגם און פארבארגם זיך־ םענם,
דזשאבם. געקראגען און באנדם

שעם די ®ון אז אבער, אױם װײזט ^ז  די וואם ו
 די םון אײנקוגפט דעם מים *וזאמען געקראגעז האבעז

 און געםאכם נים לעבען לין אלץ נאד די האבען באנדם,
ײ  זי אינםערגעשאנאל דער או געװעגדם זיך האבען ז

ײ זאל  דעען ארבײםער די מים מיםיעס ארגאניזירען. ז
 םירםע די האם רעזולטאם א אלם און געװאחגז געהאלםען

 קאנ־ דער ױניאן. דער מים פארהאנדלען צו אוגעשטימט
r i j r w צוױיםען דעם ווערען געהאלםען װעם געזאגם װי 

 אר־ הונדערם זעקס באשעפםיגם פירמע די נאװעםבער.
בייטער.

געסעטעלמ. שאפ דרעם גרױסער
 אונםערגע־ האט דעפארםםענם דרעס קאטאן דער

 דרעס םילק א םיגעל, סעם םים אגריםענם אן שריבען
 פילא• נײ אין ארבײטער זענחגרט ארבײםעז oy װאו שאפ

 אויך זיד געםינם םילאדעלםיע גױ פענםילוױיניע. דעלםיע
 די פאטסוױל. םון וױים נים דיםטריקט קויאנן דעם אין

y אונטער געארבײם דארט האבען ארבײטער ^ y r i גע־ 
 דער ארבײט. ליץ םיםעלע א מאכט שאפ דער האלטען.

 רײזבער^ עלייעם םץ געװארען געשלאםען איז אגרימענט
 מעקם אוץ דעפארטםענט גארמענט קאטאן םון םענעדזשער
 דרעפ חנר םח םענעדזשער אםיסטעגט םאסקאוױץ,

 תד א געקראגעז האבען ארבײסער די באארד. נטיחשא
 שכירוון די אויף װאך א דאלאר דריי און צוויי סון כערונג

 דארפען םעברואר אגסאנג אז אײנגעשםימם, איז oy און
 אד די העכערונג. װימחגרע א װעגען פארהאנדלען זײ

 • דאלאר 22 כיז 15 פון איאס דארם קריגמ בײמר
ארגאניזירם. שאפ דעם האט דזשאנסאן םייק װאך.

 גע־ דעלעװער אץ שאפ דרעם תאטאן
םעטעלט.

ר,עד לאחנל סון קאמפזעי דחנס כאוסזי די ^  i ל
 די יתיאן. חנר םים אנריםעגם אן ןyשריבyרגyאוגם

 אײף ארבימחנר חונחנרס באשעסטיגט םיתמג
oyom. גזץ^מגם םאל אלזג זין■ האם רװעעחנל 

 אין עפעם oy דאד איז .xnooyo ױגיאז אנסי אן
 ׳ דער האס ypoo דערפאר דיופאגםם. די פוץ םלוכח

 גים גלײדעז ױאם בתים, מלי פאר אגציהונג אזא
 האם ױ וױ גלײן• ypyo האס םירמ די ױג^ס.

yo די מן riy ,ייד הוימז ערײסבאד די אז סיםנים 
 ד* ̂.ײסב־אי אן אוחןקגעשיקם ארגאנמיחנן,

 באארי ליױבאר חײ• פאר־ קלאגספאר yoro די האס
j דמנדי r y p i ̂נר דזנר  דרזנס דזנר פן לא

*y*o»rm»̂  r יליי נזחאעװג כאשסיםס אח 
 אתטעו־געשרימן rn אגרימנם תר לזנר.

15 orrניי״ן *ח פראגע יד נר.אמקסא ־מװ• 
אנ» און רײומרג פון װערען אױסגעפארשס

 םילאדעלםיע םון אסאסיאײשאן דרעם דער םון פענעדזשער
 עס װעם אײגיגען קענען נים זיך וועלעז די אויב און

ארביםרעישאן. צו איבערגײן

—--------------------—4 ו938 נאוו.,

סאום־וועספ דער אין
 אינםער־ דער םמ םארםרעםער פערלשטייז, מייער

:שרײבם סאום־וועםם דער אין נעשאנאל
 הונדערם עטליכע די ארגאגיזירען או דרײװ ״דער
 װערם םילס״ ניםיע .םינעאפאלים דער םון אובײטער

ר קאםפאני די ענערגי. םולער מיט פארטגעזעצם  י
 ארגאניזא* די מאכם אויף האלט םירמע די װאס יאןנ

 פון פלאץ דעם קאן זי אבער שווערער. ארבייט גיאנם
 װעם שאפ דער םארנעםען. ניט ױניאן אמת׳ער אן

ווערען.״ ױניאניזירם איגגינען
 אײ ארביטרעישאן םאר םארהערען אן געהען עס

 דרעם סילק די םאר שכירווז די אין העכערוגג א עדב
פאול. סיינט און מינעאפאלים אין ארנייםער
 אר־ אז אן איצם געהט םעקסאם, ױםםאז, אין

 אלטערעי־ די ארגאניזירעז «ו קעםםעין גאנױאציאנם
 בא־ די םטארס. דעפארםםענט די אין ארבייטער שאן

 שענד־ זײנען ארבײםען זיי וועלבע אונטער דימומען
 וואם מײדלאד די קריגעז םםארם מאנבע איז ליכע.

 דא־ 12—10 דעפארטמענם אלםערעישאז אין ארבײטעז
 אר־ ספעציעלע א ארבײט. שעה 45 םאר וואך א לאר

 געװארען באשםיםם איז מארא רות םים גאנײזערין,
 צו געווארעז געשיקט איז בריף א ארבײט. דער פאר
 אויםפאדערענדיג קאםפאני גודם דרײ בראדערם פאלי

 מי די זײגען םםאר דער אין קאנםערענץ. א צו זײ
 ענטזאגען זיד וועאנז זײ אויב ערגםטע. די דינגונגען

םםרײק. א װערען גערופעז װעם
y די איז טעקםאס, דאלאם, r x r o באדײטענדע 

 אר־ קלײדער םתיעז די װאו םםעים דעם אין שםאט
 קאנצענם־ ױניאן די ארגאניזירם. ניט זײגען נײםער

*ייטגו־ שטאט. דער אויף איצם דעריבער זיך דידם
 סאר־ *ו און ארגאניזאציע םוגקציאנירענדע א שטעלעז ,

 ספע־ א ארבייטער. די סח באדיגגונגעז די בעסערעז
 מאנאש דעם גזװוארען געהאלטען איז םיםינג איעלעד

 זײ־ oy וואו .348 לאקאל ריארגאגיזירםעז דעם םון
y געווארען באשטיםט נען i'V 'W 'x עם אמ באאםםע 
 א םים אסיס ניחגר א גזװיאחנז אײנגעשםעלם איז

דיחגקטאר• ישאנאלyדױקy אן און ארגאגײזער םסעף

 180 די שםיצפ אינפערנעשאנעל
 . הלױרס ספאר פראנציסמ

̂רס ספױיה
 די םון 1100 לאקאל ®מ שטימ םאר אפיעל אן אויף

 םאן פון םטארם דעסארסטענס די אין קלוירקס ריםעיל
 מאנאם, א רyאיב שוין םטוײיקען וועלכע םראגציסקא,

 אינמרמףזאנאל חגר םמ דוביגםקי פרעזידעגם האם
 םויזענם שיקםyקגyאװ ױניאן װארקערם גארמעגם לעידים
^ די פאר ערוטגײבײשס אלם דאלאר ק תי ם ם

 םטארם חגפארםגמננם גרעםםע 26 אין םםרײק דער
r םון opyt איז םראגציםקא סאן אין n ,איז בחננםשזנם 

^ר. א זײער מ בי אר  חד אניבאר םח פארזומן אלזנ פ
^l און פארםיםלעז צו ראססי םזױאר אח יארספעגם y o 

 אײנמףזפאתד חנד אוליב זyלמגyג ניס איז סםרײק, דעם
מן וחנלכע אײגזהםימזנר, סםאר די םח קײם  דורכאױם זי

 מפירם מרם קאםף חויפם חנר ױנחת. די ברעכעז »
iy־np די אהם jjn y א פאר ^  מניארמױ און שאפ ױנ

ױן איז יינקת די יעכם•  די געמז » אײטנעגאנגדז ״
 אפילו *iyo״m*3 נײזג ןעמעלשציאנ תנכם דאם באסעס
iy װאס אזויגע m ײגיאן, חנר פון םיםגלידעד קײן גים 
״ דער אן אנשליםען זיד iyno זאלזגז זײ אז בחנאי 'n r 

מז iyVyu זײ װי גאכדעם  םםאר אין ארביממןן בליי
 די חאכעז פשרח זײ אויך אמר צײם. באשסיםמ א

 דח־כ־ פאחװ־מ די *וריקמװױמן. אײגמטימר ססאד
m •יס cv iyoy
y פון יוניאנם םראנציסקאער סאן די __ iy n x סרײדם

 דזשאגי וױ םאגליכקײםען. y^ סיס םםריימר די ״ימעז
 פראטױס־ סאן אין אדגאנײזער איננחװעמתמאל *וסיזנם,

y •יז לאקאלט y^ האמז מלדזנם, ש n אןשנאינסןד 
^lya אױסקספדא סאן אין <יי wp וחאסלוע * בײ•

►- ' י 19 ם ז

 נע־ ״*וזאמוד״ ױניאו ארויסנענענען האכען װאס הלאוהםאכער
̂ע 8 אנהאלםען אין שולדינ פונען נרו

באארד, עקזעקוםיװ גענעראל דער םון קאםיטע די
 קלאוה דער םוז מעםבערם ניק גע׳םשפם האט וועלכע

 וואס קלאגעס די אויף .117 לאקאל ייגיאז אפערייםארם
 געגען האם ױניאן קלאוקםײקערם באארד חשאינם דער

 סאר־ וועלכע גרוסע א צו באלאגגען זיי אז געבראכט. די
 םארבאםען איז עם וואס םראגען, ױגיאן םים זיד נעמם
 ארויסגעגעבען למםענס האם קאנםםיםוציע, דער לוים
 נײן די םון זיבען געםינט קאמיםע די אורטייל. איר

 צוויי אנדערע די פריי שםרעכם און שולדיג אנגעקלאגםע
ר דער אז געוואוסם נים האבען זײ אז גרונט, אוים׳ן  ,י

 ארטיקלען געשריבען האבען זײ וואו אוואנגארד״. ניאן
 זיינען וואס זיבען. די םון גרופע. א םון ארגאן דער איז

 האם וואם דער קאץ. י. איז שולדיג, געווארען געםונען
 דער םון ארויםגעבער און רעדאקםאר אלם ערקלערם זיך

 מים ױניאן, דער םון געווארען םוםפענדירם צייטונג,
 צײט. יאר אײן נאד ווערען צו רעאינסםייטעם רעכם דעם

 דאם האם ער אז אויםדריקליד, אבער זאגם קאםיטל די
 ער וואו שאפ, אין חשאב אוים׳ן םארבלײבעז *ו רעכט

 אנדערען איז עס װעלכעז אין ארבײטעז אדער ארבײם
 געםא־ ווערען זעקם אנדערע די מרײד. אץ שא« ױניאז
 זײ אויב אז געווארענט, אמ האנדלונג זייעד םאר יעלם

 צוקונםם, דער אין םעטיגקײט זעלבע די אנהאלםען ייעלען
ײ וועלען  זאיט קאםיםע די װערען. באשטראםם שװער ז

:ענםשײדומ איר אין
אי־ קאםיםע די האם סעפשעמבער םען8 ״דעם

ר  עקזזקיסיװ גאנאדאל דער פון גרופען און קלובעז מ
 חשאינט קלאוק דער םון קלאגע א ערהאלטעז באארד
 קאץ, י. םיטגלידער די געגען רודין םעם ®מ איז באאײ

 סארבער, לואים ראטמאן, ם. ליבאו, הײםאן אײדלאנד, ד-
 ניקעלםגערג, ל. אמ קלאז ל• םאליז׳ י׳• םפארלן, װיליאם

 דער םון 16 םעקשאן 8 ארםיקעל איבערםרעטעז םאר
 דער םון באשלוםען די קאנםםיםואיע. לyשאנyאינםעת

 פץ באשלוסען די אמ סיםי אטלאנטיק אין קאנװענשאז
 גל■ אנגענוםען זיייבעז װאס ע^קיםיװע, נעראלyג דער

 1937 נאװעמבער און ױני איז Tyuun די בײ װארעז
ײ װאם דערםים ,1938 מאי איז איז  נאב־ באלד האבלז ז
ױ דעם ר םיז באשלום דער ו  ן3גרו« געגען קאנװענשאן מ
ן איז ארגאנמירם זיד געװארעז, סארעםענםליכם איז  זי

 פארברעכענדיג גרויע׳ א םח םעטיגקײםלז אין באטײליגט
iy< דערםים :y םפלציעל זימעז זײ קאנםטיםוזױע. דער 

 האבןץ די אז פארברעכזװ׳ דעם אין גזװוארלן באשולדיגט
y א אונמרשםמם אקםיװ rm אוי־ אדגאגיזזמ^ אחנר 

^ז די סערהאלב  דורך אינמתןדתמעל, חנר פון ר
 באאײנםלו־ אדן ̂זרמייפא «ו ג^כם תאבדז זײ װעלמר

 אינםערנע־ ר*ר םמ Tyufrr^ »ון פאליסיס די סען
 לאקאל חנם אוץ באארד דזשאינם קלאוק זלר שאנ^

^ *ו אמ 117 נ ר מ  םונקצ^ם די שםערעז אז־ער אי
iy זײ ײניאז• דער סיץ m ןעארווענ באשולדיגם אױך, 
מ זײער אגגופירלז צװעק סאר׳ן אז  םעטיג־ אומג^אלי

ס נםליכם,yםyפאר זײ האבעז קײם, ק ^ו  םאגאנדער־ און ג
מר׳ן אידיש אין *ײםשריפם א םײלטyג  ״ױ־ נאמען אונ

ר אוואנגארד״. ניאן מ ל rm זיד האט מ w m •אויס 
״דיםקוםירעז םים שליסליד 'n r ,םים׳ן אנגעלעגאנהײטען 

 האנד־ גאאײנםלוסען און פאליסים פארםירעז «ו צװעק
אינמתאשאנעל• דזנר םמ לוגגעז

 אימרםתר אין גיװואראז אגגעקלאגם אויך Tym זײ
 קאנםםיטוציל דלר פון 5 םעקשאן 10 ארםימל מן

ד y ײי y m] ר איז פארשפרײטעז אמ  םמ אויםגאמ ת
ן פארלויםז־ארישא אױגוםם ו  םםימד אר״םאררײסענדא י
 איחנ איז באארד חשאינם קלאוק חנר tya^ מנםם

בעאםםע.
o גאד y i חאס קאמימע די וױ iy o n y i אוים־ און 
tnynyi ״ באשולדיגוגגאז, אלא ײ  װאם ,עןײזײבא איז ן

 גזױ סעסםגאשםאלם איז עז,געװאי שסאלסאוגא איר זײנעז
 אלצ אז קאםיםע, דעד פוץ צופרידעגהײט דלד צו װארען

 ני־ ש. »ױ םאליז Jt פון אויסנאם דעד םיט אמאקלאגסא,
 װאם חװיםיס אגגאקלאגס. װי שולדיג זיינאן קעלםבערג,

 ארױםגעמז םיגאנםירלן, או פאראייניגס זיך האבאן זײ
 אפגעבלן ײך זאל װאלמ צײסשריפס, »פארשפרײמן איז

n״’ איגארלימ סיט אױסשליסליך r .אנגללזגגלנהײסען 
 סולע דך אויף גאנוסאן קאץ י• האס פארחער ביים כאסש

 ראדאגירלן און ארויםגעמז סאר פאראנםװארטליכקײט
ayn ״ ' ,nr ,איז אװאגגארד״ iynya אז באױײזא׳ גאגוג

ô^ פיז oy yipy y ו» Tyopyo די^מנליחװ־ *on 
 די פאד װעמנסליד שכירות דיןוין פוץ אאןגס פ ונודיי

אנהאלםעז. המ קא&ף מר וױ לאנג אזוי םסרײמר

 און איידענלאנד םון שםיצע און הילף די געהאם האם ער
 הא־ זײ אז ;ערשינען איז צײטונג די איידער ראםמאן,

 אז צײםונג; דער םאר געלם שאםען געהאלםען אלע בעז
 געהאל* האבען און געלם בײגעשםייערם אלײן האבען זיי

 האבען און געלם שאםען צו סטעמפם ארויסגעבען םעז
 פארשי־ אויף און שריםט דער אין ארםיקלען געשריבען

 און םארשפרײםען ארויסגעבען, געדאלפען אוםנים דעגע
צייםונג. די פאנאנדערםיילעז

 צו אום אז םענר״ די צוריק מײזט קאמיםע די
 באוױמען, צו נויםיג איז גרוםע, א זיך־ מיס םארשטעלען

ײ אז  םון מיינונג די איז עם םיטינגען. געהאלםען האבען ז
 אדער צווײ םיז זיד פאראײניגעז דאס אז קאסיםע, דער

 פא־ אייסארבייםעז צו צװעק דעם מיט מיםגלידער מעהר
 פים־ די פון האנדלונגען די בעאײנםלוסען אדער ליסיס

 דער םון ראמען די אויםערהאלב ױניאן, דער סון גלידער
 םארזאמלינגען דוי־ד געםאן ווערט דאס צו אליץ, ױניאן
 אײנגעשלאםען איז ליםלעםם, און שריסטען דויד אדער

 דער םון 16 סעקשאז 8 ארםיקעל סון םארבאם דעם אין
 קיץ :זיך לייעגם וועלכע קאנסםיטוציע אינםערנעשאנעל

 גרו־ אדער םיטגלידער באארד, דזשאינם ױניאז, לאקאל
 ארגא־ יאלען אינםערנעשאנעל דער סון םיםגלידער פעז

 אדער ױניאן דער אין קלובעז אדער גריםעז ניזירעז
 די מעהר, נאד אױ וואס ױניאך׳. דער אויסערהאלב

 אנגעקלאגם, װעי־דז מיםגלידער די װעלכע איז טאטעז׳
 חנר פון באשלום דעם דדרך געדעקם פעציעלס װערען

 זי ױאם םינעאפאלים, אין באארד עקזעקוםיײ גענעדאל
 קאנ־ די װאס אױםאריםעם דער אונםער געמאכם האם

 ״גתפען לויםעם: װעלכע געגעבען, איר האם װענשאן
 קאנװעג־ דער םון םארבאםעז זײנען װאס טעםיגקײטען

 װערען זײ װעז אוםגעזלצליך אזוי פונקם זײנעז שאז
 פאליםישער א םמ מאםקע דער אתםער םירםyדורכג

 פארמע אנדער אח עם װעלכע אדער אפםײלונג פארםײ
 אץ שםיצעז אדער ױך באםײליגעז װאס םיטגלידער אמ

 יתר ג^ײסען זאלעז םעםיגקײם, אזא אנםירעז אין העלםען
 סון םארשריפםען די לױם םאראנםװארםליכקײם צו רעז
 געגעראל דעד םון באשלים דער קאנסםיםוציע. דער

 לאקאל אלע צו געווארען ארויסגעשיקם איז עקזעקוםיװע
 געװא־ \3ir*rfi איז און באארדס חשאינם אץ ױגיאנם

 אײנגעשלאסען לאקאלם, די פח םיםיגגען די בײ רעז
J1 לאקאל 7

 אנבאלאנגס װאס :דעריבער באשליסם קאםיטע די
 ײשאינם די םארלױמזלן און באשמוצעז םאר קלאגעז די

 6 םעקשאז 10 ארםיקעל אונםער מאממ, אץ באארד
 ױריס־ קײז נים קאטיסל n האס קאנםםיםוצי* חןר טח

 װל• געבראכם דארפען קלאגען די דע̂נ איבער דיקציע
קערפערשאםםען. yinynyi די או חנן

 גיד ניקעלסבערג, ם. ימ םאליז א. אנבאלאמס װאס
 אר־ בײגעםראגעז האמז זײ כאםש אז קאםיםע, די םינט

״ איז גןױוארעז געדרוקט זײנעז װעלמנ טיקלעז '.nr 
 דאס אז געװאוסם נים רyאב זײ האבען אוואנגארד״,

 זײ ןyגyג קלאגעם די און גתמ א םון ארגאז ז^ר איז
 וחד געווארענם אבער זאלען די צוריקגעװיזען. װע^ז

 אימר־ איז ארױסגעגיחמז װערם *ײםשריםם די אז מן,
 געגעז קאנםםיםוציע דער po פארכאס דעם פון טרעםונג
 אגםײל ווייטער וועלען זײ אויב ארן גרופען, און קלומן
וחנחנן. כאשסראפט שחלו־ זײ חלאנן גממנז,

jn« די rr אין שולדיג םיר םיםגלידער
 זױנ־ דער םץ 16 סעקשאז 8 ארםיקעל ןyםyרםרy3אי

 לײג^ אח באשולדיגם וױ קאגססיסוציע, םערנעשאנעל
: iyi»nr ynyiVy® די ארויף

 דאם םיט '״יאן דער פמ םוםפענדירם חלרם קאץ י.
 אלע םים רעאינםםייטמענם פאר זיך ^נדזןן צו רעכם

 ,Tyr״raa װעם ער מן גאכדעם יאר )1( אײז רעכםעז
 ■yo םים פארנוםען נים ויך צײט דלר דודך האם רy אז

 פארורערם אדער םארבאםען typ't װעלכע םיגקײסען
 זײז אינמתעשאנעל. דער po jnro'ooayp חװ־ ײרך

 אר־ װײםער שמרלז נים אמר אים זאל םוסמנדירונג
w אץ בײסזנן 'o ro  pn אזער שאפ po ^דאס קרי 
אונ־ שאפ אנחװ־ איז oy מלכמ איז צו מכם
ר מר ״ דעי po ריסדיקציסױ זז 'nr•

אײתנ• ראטמאז׳ ליבאװ, םיםגלידער, אנדערץ די
מז קלאץ po ססארעז פאדמר, לאגד, ״ u ו r w r ■גל 

ײ po מסיגקײס דילר פאד םאדעלם מן ז ת  גזװוארלנם׳ ו
 po םןסיגקײסאן, די po באםײליגונג וױיםארא זיילר אז

מ ל  nr דארצו בתנממ װאם אנמקלאג» nr״n זײ מ
ײ po ,im אסססדסיי שסתנמר סיל jy^ ז m אייד 

קאנסםיםחױל זלר po <ז«סארשי*ס די םים קלאנג
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פרעםע פרײע אדער גרופע־־הפקרות
 איך שרײב חשק איבעריקעז קייז מים ים

 אודאי וואלם עם ארםיקעל. דעם אט
 זאל איך װען געװען״ בעסער םך א

שרײבען. דארםען נים אינגאנצען עם
 די סון באארד דזשאינם דער אבער

־24 דעם האם ױגיאן קלאוקמאכערם
 אנצוקלאגען באשלאםען אויגוסם םעז

 ,ױניאדאװאנ־ :בלעםעל דאם ארוים גיט וואס גרוםע, די
 םון באשלוס דעם געווען עובר האבען זײ אז גארד״,

 אין אז איז, באשלוס דער קאנווענשאן. לעצםער דער
 עקזיםםירען נים מעד זאלען איגטערנעשאנעל אונזער

 און דיסקוםירען מים זיך םארנעמען וואס גרופען, קיק
 אויםגענוםען דארפען װעלכע םראגען, איבער האנדלען

 גרופע די גוםא. ױניאנם די ביי װערען געהאנדעלט און
 קאםיםע, םפעציעלער דער םאר געווארעז אגגעקלאגט איז

 גע־ צו אכםונג נאשטיםט האט אינטערנעשאנעל די װאס
 ווע־ דורכגעפירם זאל באשלוס דערמאנםער דער אז כען
 אינ־ דארפעז םיםגלידער די אז דעריבער, םיל איך רען.

 םרויע־ דעם בנוגע פרםים אלע איבער ווערען פארמירט
ענין. ריגעז

 מיםגלײ אייניגע האבען צוריק יאר געגויען א מים
 און גרופט, אלס צחאמעגגענו־ען זיך 117 לאקאל םון דער

,ױניאך־ נאמען: אונטער׳ן בלעםעל א ארױסגעלאזען
 אונ־ אזא וױיל גרופע״, ״אלם :זאג איך אוואגגארד׳׳.
 װאס ;קאסטעז םך א מיט פארבונדען איז וואס טערנעמוע,

 — פאנדעז, זאםלעז צו נױםיג איז צװעק חנם פאר
 קװאדערס; איז דאיםם ניקעלס, פון צוזאםענגעקליבעז

 אט — גומערען געדרוקםע די םארשידײםעז דאס הײנם
 איז עס אז גרױםער, אזא איז ארבײם סכום גאנצער דער

 קענען עם זאל םענש איין אז אוסמעגליכקײט, פיזישע א
 םעגלאך םאבעז צו כדי אז קלאר, איז עס דורכפירען.

 אוואנגארד״, ״יוגיאן דעם םארשפרײטען און אפצודדוקעו
 םון פטאטערשײמימארג די געווען נױטיג אומבאדינגם איז

 «ױ דיער דורך — וחנלכע מעגשען, צאל גרעםערער א
 םונקציאנירען גענומען מםילא האבען — זאםענארבײט

 באשלוס דעם דערםים אימרםרעטענדיג — גרויזנ א אלס
קאנװענשאן. לעאטער דער פון

 די האבען גומער ערשםעז דעם* ארױםגעבעז בײם
 ״■רינאיפלדערקלערונג״. א אפגעדרוקט ארויםגעבער

 צוזנרשם ״װאזשגער״. גאנץ א געווען איז אנשםעל דער
 זײ װעלכע *וליב אורזאכעז, רײ א אנגעגעבען זײ האבען
 ״מאנאםליכע די ארױסצוגעבעז געצװאומען״ ״פשום זײגען

 םארשירע־ ״הײליקער א געקומען איז נאכדעם שריםט״.
 יועלען יראבלעםען ױניאז אנגעוױיםיגםצ די אז כען״,

 װע־ זײ ;ערנםם נויטײעז דעם םים װערען באחאנדעלט
 זיי גערעכט; און אוםפארםייאיש זײז *ו באםיהען זיד לעז

 אוים־ אזא מיט באציהען אויםגאבע, דיער צו זיד, װעלעז
ױ פונקם אז אביעקםיוױםעם, ריכםיגער  קריטיקירעז, זײ ו

ײ װעלעז  צוםרי־ זעלבער דער מיט — קוםם עס װאו — ז
לויבעז.״ אײד דענהײט,
 מען האם פון.אוואנגארד״ גומערעז ערשםע די איז

 קלאוק־ דער פון באארז־ תשאינט דעם געםשעפעט וױמיג
 אלע לאקאלם. אגגעשלאסענע זײגע אדער ױניאן, מאכער

 ■ער־ אץ אינסינואאיעס שטעכװערטלאך״ און עפיםעםען
 הויפט־ געװארען ,געװידםעם״ זײנען אנפאלען, זענלאכע
 םפע־ ;לאקאל״ ״זײער פון אדםיניםטרזמיע דער זעבליד

 ליוױי, ל. בר. *ו נידעלס״ די ״געחאם זײ האבען איעל
 םאר פאתואס) װיסען *ו (שװער קענםיק איז וועלכער

ארמ א זײ אויגען^ די אין י
 ער חאם געזונם, געװען נאך איז ליװײ ל. בר. װעז

 ״גע־ סאל ■אר א ,117 לאקאל פון מיםיגגעז די בײ זײ׳
 דער זײ אױף ער איז נאםירליד בענקעל״. אויפ׳ן גוםען

 גע־ האבען .איניציאטױוע״ די אגגעפאלען. נים עדשםער
 םיםחילף״ ״אקםױוער דער םיט ״רעדאקטאר״ חנר נומעז

 פון טיטגליד״מיםימען די בײ ״מיםארבײםער״ זײנע פון
 דאס מינדליד איבעחאגעז •רוגירט זײ האבעז 117 לאקאל
 אנגעפלאפעלם בלעםעל דיער איז האבעז די ױאס זעלבע

 ממג־ גפנוג קריגמן מאל אלמ פלמגסן די שריפםליך.
אײנ־ אפילו האם ליװײ ל. ?ר. ,•ריידסן גו לאכקייםמן

 .רעדאקםאר׳ם׳ דעם זאל םען געבעםען, סועגיעל מאל
 מעגלאכ־ די געמז אים כדי פארלענמרען, מײ1תנד<־

 װי נאכדעם אבער אײסאודריקען״. ריכםיג »ײד קײט
 לױױי) ל. בר. (ספעאיעל 117 לאקאל פון םירערשאפם די

 מאל אלע פלעגט ״קריטיק״, די אױף גמנםפערם האס
 אדםיניסםרא־ דער פון פאליםי די און שסאגדפונקם דער
 אזוי זײערע, זוערעז. גוםגעהײסעז אימשםיפיג כמעס *יע,

סיםגלידער די פון פלעגזנז ■לענער״, .נײע גערומנע

אשביז. י. מ. םון
ױניאן. ?לאוקמאכער באארד דז«. סעקרעפזער-טרעז׳יורער

 עםליכע נאך אםילו אבער ווערען. אױסגעלאכט םשום
 געװארען• נים אלץ קליגער זײ זיינען מיםינגען אזעלכע

 האם בלעטעל זײער םון גומערעז שםעטערדיגע די אין
 באגיהוגג, דער אין נים ענדערונג, קיץ געמערקם נים זיך
 די אז באמערקען, געקענט ווער האט םארם, אין ניט

 מים־ די וואם דעם םון געלערנם עפעם האבען מענשען
 מי־ די ביי שטימונג דיער אױםגעדריקט האבען גלידער
.117 לאקאל םון טינגען

 מענעדזשער ליוױי, ל. בר. אז פאםירט, אבער האם
 געווארען. קראנק ערנםט פלוצים איז 117 לאקאל םון

 םארבאםען אים דאקטאר דער האט וואכען 7 ארום (םאר
 די האט פיל אזוי אויף בעם). םיז זיד אױםאוהויבען

 מארדע״ א איאט ״רייבען אז פארשםאנען, םארט חברה
 זיך די מיט מער ניט קען און קראנק איז ■װאם אײנעם

 אויסקוקען וועט םיםינגעז, םעמבער די בײ אוים׳טענה׳ן
 םאר װעלעז זײערע אנהענגער עםלאכע די אז :שעק נים
 האבען אפםרײםלען. זיד זײ םץ אויך האגדלונג אזא
 מע־ גענעראל דעם — קרבן״ ״נײעם א אויפגעזובט זײ

באארד. תשאינט אונזער םץ געדזשער
 פון נומער, טעז8 דעם געאײגם אוגז האם מען ווען
 ״אלײז זיד האט חברה אז געזען מיר האבען אויגוסם,

 װאס אינסינואזיעס און ס?סזזי?< אלע איבערםראפדך•
 ״אנשםענ־ געווען שוין זײנעז םריהער, גאנואם האגען זײ

 האגעז זײ װאם דעם, מיט םארגלייך אין שפראך״ דיגע
נומער. אױגוםם דעם אין דערלויבם זיך

 דער איז אלעם, םמ מער געםאן װעה ם׳האט וואם
 דזש. געװיםער (א ,רעדאקטאר״ דעם אײח וואם פאקט
 אלם ארבײטען יארק נױ קיץ געקוםען איז וחנלכער קאץ)׳

 איז א. ר. j די (וועז )1933 ערשס,אץ קלאוקמאכער,
 ױאם די סון גאל א דאד זײנעז קח«םם) אין געווען שױן

 אק־ זעהר געװען בלעםעל״ דער םיט זיד אידענםיםיאירעז
 םיםוא־ קריםישע פארשידענע איץ יוניאז דער לטובת טיװ

ײ םץ אײנער איעס.  ביז־ קאלעגע געװעזענער א איז ז
 איז סענעדזשער גענעראל אמזער װען — נעס־אגעגט

 זעלבען דעם אין — ביזנעם־אגענם א געוועז נאד אלײז
ױ טא ;אםים  אזײ געקענט מענשען די אט האבען אזױ ו

 ױאם בלעםעל, א מים זיך פארבינדען *ו זיגקעז, גידעריג
? ״םקעב־ארגאנײזער״ :אטנורוםען אים חואפה די האט

 םאר ״תירוץ א םאראן אלאדינג םאד איז גאטידליך
!שולד״ זעצער׳ם ״דעם געװען איז עס :באבעז״ דער

 בלע־ גאנמ די ? נארען דערםים מעז װיל וועמעז אבער
 אנגעפיקטותגם געװעו יאד איז מאנאם אויגוסט םון םעל
 גטנמראל־מע־ גטגטן טאלטקײםטן און אינסינואציסס מים

 קאנקרעםער אײן איז אט !אנדטרט צאל א און נעדזטטר
 אקםי־ אן איז יאר הײגםיגען םון םרילינג אין :בײשייל

 מענעדזשער גענעראל *ום געקומען קלאוקמאכער ױער
 דעמאלםדי־ דער װעלכען לוים םטײםמענט, א געמאכט און

 געדארםט האם נוארק, ,21 לאקאל פון םענעדזשער גער
 םזד געגעראל דער קלאגעז• אוגםער װערען געשטעלם
 אינטער• דעם אפגערוםעז ארט אױם׳ז גלײד האט נעדזשער
 קאמיטע םפעציעלע א אז םארלאנגט, און אפיס נעשאנעל

 אונ־ די װערען. באשטימם זאםארם «װעק דעם םאר זאל
 דעד־ דער װאס דערםים גמנדיגט זיד האם םעחונוע

 געװא־ ארונםערגעזעצט איז לאקאל־מענעדזשער מאנטער
 א אמ עם אײגעם. גאד םיט צוזאמען אמט, םון רען

 אז געװאלם, מיר וואלםען אודאי ;פאסיתנג םרויעריגע
 עם אבער טרליך. און פטהיג זײן זאלטן בעאמםט אלע
 עחשטרגטמ גענעראל אתזער אז םאקט, א םארם יאד אמ
 דעם געהערט האט ער װי שגעל אזוי ױאס דער, געװעז איז

 געםא־ גלײד ער האם םםײםםעגט, קאמפראמענםירענדען
 דער- דעם חאם ױעלפע קאסיטע, אונםערזוכונגם אז דערט

 נאר־ םים װעד קען שולדיג. גטפונטן סוביעקם מאגםעז
 גענעראל־ דעם מצד האגדלונג אזא אז זאגען, שכל מאלען

 אבער ? אנגעקלאגטטן דטם באשיצטן מיינם מענעדזשער
 א וקם1געד געװען איז גומער אױמנדערמאנםען אין

 געמאכם װערם דארם איז גלות, דער וױ לאגג פאםשקעריי,
 מעגע־ גענעראל אונזער אז אײספיר, ליגנערישער דער

 גע• גאר מענעחשער לאקאל נוארקער דעם האם חשעד
 אינסינואציע די אט פארטיידיגעז.« און באשיצען צו זוכם
 אײגענםליד אז :אײנער נאד סיט צחאםענגעשמעלצם איז
 אין פאראן ארויםגעװארםענער) דער (ױי םי« אזא איז

באשול־ געהעגדע וױיט זעחר א אח דאם לאקאל. יעדען

 גשוארפן אנגטגטבטן נים איז עס וועלכער פאר דיגונג,
 םעלשונגען אזןינע םיט i באוױת אײן קײן פאקט, שום קײן
נוםער. גאנצער דער פול איז םארלוימדונגען און

 באשולדיגומ אויבענדערמאנםע די שייך איז וואס
 אםת׳ע די האבען מענעדזשעה גענעראל אונזער געגען

 די װעז װערעו״ םעסטגעשטעלם געקענם לײכט םאקטעז
 די אם̂ו דעם געזוכם טאקע װאלםען ״אוואנגארדניקעס״

 או אויך אלעמען, צו םױי געטײלט גאם אין װערם בלעטעל
 גע־ נאך אזױ איז ױניאן אונזער באלעבאםים. און םארלייט

 אוםן. שענדליבען א אויף םארלױמדעט עםענטליך ײאחגז
 אלס געווארעז באםראכט באארד חשאינם םון איז דאם

 דער !ױניאן־ברעכעריי מיט זיך גרעניצם װאם אקט אן
 *ײס לאנגע א םאד שוין האט שורות די םון שרייבער

 חשאינס א בײ שטימונג שםורעמדיגע אזא געזעהן ניט
 די אױפגעקאכם אלעמעז בײ האט עם מיטינג. באארד

 גע■ באשלאםען איז איינשטימיג גבלה. אזא געגען בלוט
 אקט דערםאנםעז דעם םאר זיינען װאס אלע אז ווארען,

 װזד אנגעקלאגם גרויע׳ א אלם זאלען, סאראנטווארטליך,
קאפיטע. אינטערנעשאנעל דער צו רען

 פארקלאגם זײ חאס םען װארום םרעגען, װעלען םך א
 און גרופע, א זײנען זיי װאם קלאגע, םעכנישער דעד אויף
 ענםםער דער ? גוםא םארלויםדונגען עצם די אויף נים

 העכע״ א באארד חשאינט א איז ױרידיש אז איז, דארויף
 חשאינט דער קען םאלגליך ;לאקאל א װי אינםםאנץ רער

 גריװענס לאקאל קיין צו ברײגגען ניט קלאגע די באארד
 ברײגגען געװען, אויסוועג אימציגער דער איז קאםיטע.

 דזשזךנס סוץ העכער זדז דד<ןס וערשזומס ס *ד עס
 את־ לױם קאםיםע. אינםערגעשאנעל דער צו — באארד

 אויפ־ קלאגע אזא קאםיטע די אט קען קאנסםיםמיע זער
 אין אז פאקט״ אוים׳ן באזירם איז דאס װען בלויז נעמען

גרופע. גאנצע א נאר ■עחאן׳ אײז נים שולדיג איז דעם
 זײנען װעלכע באארד, דזשאינט םון בעאםטע די

 קאםיטע, קלאגע אםיציעלע די אלם געװארעז באשםיםט
 באריכות םראגעז, זײערע דויד געזוכם, גראד האבען

 דעם אויסער אבער גופא. באשולדיגונגטן די ארומנטםטן
 אפווארפען דך געזוכט אנדערע אלע האבעז ״רעדאקםאר״

 זײ אז געװען, איז טענה זײער םאראנטװארםליכקיים. םון
 דער־ װעלען ארםיקלען אזעלכע אז געװאוםט. ניט האבעז
 געםײלס נאכדעם בלעםעל דאס האבען זײ (כאטש שיינען.

 האט װעלכער זעלבםם, ״רעדאקםאר״ דער גאס...) איז
 די טיס שייכות אין געענםםערם עפעס יא אנפאע אין

 און געהאט חרםה באלד אבער האם באשולדיגונגען. עצם
 טנספטתמ צו זיר טנםזאגם טר אז דערקלערם, קאםעגאריש

 פיד ״צי פראגע דער אחח פראגע וועלכער אירגענד אויף
 גע־ האם װאם ױניאן די נים איז עם גרויע״. א זײנען
 אומפאראנםװארם* די נאר אישו, מם די אױסמיידען וואלט
 װןס בלעםעל״ יענע םון שרייבער און אדויםגעבער לינע

 זיך ארויםדרײען דורך םים. קאלטע געקראגעז האבען
 אז דערלאזעז, נים זײ האבעז ענםםערעז, וועלען נים און
 דורכגעלופ״ פראצעם בײם זאלען םארלוימדונגען עצם די

ווערען• םערט
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םרײד אין און ױניאן קלאוקמאכער דער אין
פרא־ קלאוק רװארטעטערrלאנג ער

 צרות מים קױם שוין האט דזשעקם
שרײ■ סיר װען ארבײטען. אנגעםאעען

םאר• פןגז האם באריכם, דעם בעז
 דעם באשעםטיגען אגגעהויבען לויםיג

קא־ די ארבייטער, שיםט ערשטען
םי־ ■חנםערס, אפעדייםארם, טערס,

עקזאמינערם. און ױשערם
הא־ שוין מען װעם ערשיינען, וועט קאלום דער װען

 פעג־ אויך און צוױיטען דעם ארײגגערוםען םילייכם בען
 פראדזשעקם דער ארבײטער. שיםם דריםען דעם ליך

שיפטם. דריי איז ארבײטען צו ערווארטעם װערט
 פארלאנגען צו געלוינט זיד האט ױניאן דער אויב

 װע־ אײנגעשםעלם זאל קלאוקס פון פראדזשעקט אזא אז
 רע־ ניט םארלויםיג נאך מיר קענען דעם װעגען — רען
 זאגען צו עפעס האבען דעם װעגען װעלען מיר דען.
 איצטיגען דעם אין ״גערעכטיגקײט״. נעקםטער דער אין

 מים םעמבערם אונזערע גאקעגען בלויז םיר װילען נוםער
 זיך האט פראדזשעקט דער װעלכע איבער אוחאכען, די

 אמעפאנגען ניט האט עס םארײאם פארצויגען, לא^ אזױ
געװארען. באשטימט איז עם װען גלייך ארבײטען
פארילאנ־ געשעםט א איז יראחשעקט גאנצער דער

 און עגגליש, אין זאגם מעז װי טעיפ״, ״רעד םיט םערט
 דארםען זאלען קלאוקמאכער אז װערען מען זאל אפגעהיט

 פראחשעקםם. אזעלכע םון לעבען א מאכען צו אויסקוקען
 שלים־ א באלעבאםטע, א צו םארגלײכען עם קען מען

 קעי^ א באקען צו גצקליבעז זיך האם װאם פזל׳גיצע״
 האם ;זאלץ אויסגעםעלט איר האם מעהל, געהאט ױ האם

 אגדערע אויסגעםעלם איר האם זאלץ, געקראגען שוין זי
 שוין זי האט ;געשמאק קעיק דעם מאכען צו געװירצען
 געווארען קאליע אויװען דער איו געװירצען די געקראגעז

ארט. םון גערירם ניט זיך האט קעיק דער און
 פון געװארען געםירט פראחשעקםס אזעלכע װאלםען

 עם װערט צרד- האלבע א געװען גאד וואלם פאך־לייט,
 אועומ קײז נים האבען װאם מענשען םמ געםירט אבעד

םױג. דעם םארקנעםען אנצוםאגגען וױ
 אר־ אנפאגגען געדארםם נאך האם פראחשעקם דער

 אנגע־ צתת םים קױם ער האם אועוםט. ארום בייםען
 נים מיר װאלטען און אקםאבער• איך ארבײםען םאנגען
 אקםאבער אין עם וואלם געםוםעלם איץ געלאםען געװען

 מען װעמען םאר םרױען, די און געארבײם, נים אייד נאד
 אחם* װינטער דעם וואלטעז קאוםם, די אויםמאכען דארף

נאקעם• געגאנגען
 פראדזשעקט דער װארום םאראנטװארטליך איז װער

 אן גיבען מיר אײדער ? געווארען פארצויגען אזוי איז
 װער ערקלערען םיר וױלען םראגע, דער אױף ענםםער

 עם װער און פראחשעקט דעם צו שותםים די זיינעז עם
דעם. םאר געלם די גיט

 די צאלט מען וואם געזאגם) (מ׳שםײגם געלם די
 דער םון קומט דערבײ ארבייטען וועלכע אנגעשטעלטע,

 אבער, ווארעם די פאר געלט די רעגירונג. פעדעראלער
 םון קומם קאוםס, די אויםמאכען דארף מען װעלכע פון

 זי האם װארעם. די גיט ד רעגירונג, שטאטישער דער
 געקומען איז עם ווען גאר שטאף, געבען אין געדיאלטעז

 ווארע די געוועך ניט םחורות קיין זײנען ארבײטען, צו
 גע־ האט שטאם די נאר געווען, יא אײגענטליד איז

 גע״ געװעז וואלטען םרויען די אז םחורה אזעלכע קויםט
 — לאכעז וועט איר לעכער. אלטע מיט קאוםם נייע האם

אלטע מים קאוטס גײע האבעז צו מעגליד דאם איז וױ

לאעער לואיס פת
)׳n >ארק ניז םעקרעמער »u יוניפן. םאנער קלאוק נאאוד

 געדארםם האט װעלכע רעגיתנג, שםאם אוגזער ? לעכער
 װא־ די קויםמ צו אנשטאם האט װארעם, די צושםעלען

 מד קלאוק אײניגע םון געקױםם דאס םילס, די םון רעם
געהאלטען, האם םארמאלםונג שטאט די גוםעקםשורערס.

 האם שטאם, אויםצח געלם די ארויסצושיקען אנשטאם אז
 בלײ־ זאל געלם שםאםישע די אז באשלאסען גיכער זי

 םאר סווורד״ די קרעען װעם זי װי לאנג אזוי דא, בען
 פון װארעס די געקויםט זי האט נו, פרײז• זעלבען דעם

 שטאם דער האבען יענע און מאנוםעקםשורערם אייניגע
 די אזוי װי םחורד- םארלעגענע אח אלטע םארקויםם

 לע־ איז שםאף די אז געכאפם, זיד האט רעגירונג שםאט
 אוגזער נים איז מאיל, םים דורכגעפרעסען און כערדיג

 דער איבערצוגעבען. דא װיכםע נים איז עם און זאך,
 פארקױ־ די האם רעגירוע שםאם זײ אז בלײבם, פאקט
 לעבערדיגע די האט זי און האנט דער בײ געבאפם םערם

 האם אויםבײםען אח קױםעז דאם צוריקגעשיקם. םחורה
 װארעם קױםען צו םאכלײט גײ צײט. םיל זעהר פארנוםען

 און ■ראצעם, אײגפאכער גאנץ א איז צוריקשיקען די און
 פאגופעק־ א װען ערשיעוטג אויסערגעווײגליכע קײן ניט

 דאס ער שיקט נים, םויג זי און װארע קויםם םשורער
 םים פלאץ. דעם אויף אנדערע קריגט און צוריח באלד
 גײם און קייפצז בײם אזוי. ניט דאם איז שטאט דער

 דע־ פארשיחנגע דורכגעזזן דאס דארף זײ צוריקשיקען
 בלויז זיד אײלען פאליםישעגם װי אזוי איץ פארםפענםס

 שםיםען די האבען דארןי םצז וחנן צײם, עלעקשאז אין
 שטיםע־געבערם די שוין זײ האבען עלעקשאן נאך און
 כיז געדויערם לאנג אוױ דארום עס האט אדםד- דעד אין

 מארע, ריכםיגע די ארײנגעקראגען האם פראדזשעקם דער
 אוגטער־ זיך האט שטאם די װאם גאנצען אין ניט כאםש
 לאגג אזוי עם זיך האט דערםאר און קויםען, צו טםען

ארבײמען. צו פראחשעקם םון אנפאע דער פארצויגען
 פאר שעזעע א אנגעגאנגען אח ״װארע״ םדרה די
 לײניעס. םדרה » אמעפאנגעז זיך האם דערנאך װאכען.

ױ אזױ  איר האם םעז אז געזען האס רעגירונג שטאם די ו
 זי, האט אפגענאר^ װארעס די פים מאל ערשםע דאם

 זײ שםאדם׳ דער אין ליעיעם די קויםען צו אנשםאם
 עעלאגד נױ די אין םילס די םון דירעקם געארדערם שוין

 שפימל א אפגעםאן נאטור די האט וױדער, דא, םםייםם.
 אין שםורם גרױםען דעם צוליב רעגירוגג. שטאדם דער

 געקענם ניט מילם די האבעז סםײםם, ענגלאנד נײ די
 פאר־ די װי אזױ און צײם אין לימיגגם די דעליװערען

 פראדױ אין בקי זעקר את פראדזשעקם דעם םח וואלםוגג
 דעם אנפאנגען געוואלם ניס זי האס קאוםס, צירען

לײניעם. די אן פראדזשעקט
לײ־ די װעגען םומלען אנגעפאעען ווײםער מען האט

 n אז גע׳טעגה׳ט אז־םיניםםראציע שםאט די האט נינגס,
 זײנען שטורם, דעם צוליב אבער לײנינגם, געארדערם האם
 קריגען צו געלומען איז עניליד ארײמעקומען. נים ןײ

 דער־ זאל פראדזשעקם דער אז לײנינגס, יארד 2,000 •
 םען האט מאל דאם און ארבײםען, אנםאנגען קאנען וױיל
 האט ניט. םױג אינםערלײניע די אז געכאים, ערשם זיך
 גע• האם מען זטן צוריקגעשיקם, אינםערלײנינג די מעז

 ארײנ־ װעלען אינםערלײגינגם בעסערע בת ווארםעז מחט
קומען•

^ װעגען ארטיקלען וואך אלע שטימע ארב. פר.  םרי
 אין םיםגליד א איז װאס שרײבער א םון ענינים׳ ױניאן
 באארד. דזש. םון לאקאל אנגעשלאסענער אן ,9 לאקאל

 געגען קריםיק שארםע אםט עגטהאלטען ארטיקלען זײנע
 אומגערעכםע אממערםםען באארד; דזשאינט אונזער

 ביז האם דאך — מייגונג). שרייבעד׳ס דעם (לויט קריטיק.
 עס אנגעקלאגט! ניט דערםאר אים קײנער גאד איצס

 אנדערש אימיצעד געװארען אנגעקלאגט ניט נאך אויד איז
 טראגט װאם װאס, אירגעגד צײםונג א אין שרייבעז םאר
 קײנער ױניאן. אונזער אױף קריםיק םון כאראקטער דעם
 עפעם קריגעז צו שװער ם׳איז אז זאגען, ניט אויד קעו

 דעריבער האבן זײ ;צײטונג א איז אפגעדרוקם
 שריםם* זיך ארױםצתאגען מעגליכקײטען נארמאלע געהאט

 בײם האבען די צײמונגען. עקזיםםירענחנ די אין ליו
 פערזענליכע דיערע שײך אמ װאס אז צוגעגעבען, פדאצעס

 םל־ לאקאל דער םײ ױניאן, די זײ האס דערםארונגען,
בא־ אלעמאל םעגעדזשער, גענעראל דער םײ נעדזשער,

 אבער אויםמערקזאם. און אנשםענדיג שעהן, האנדעלם
 זײ־ זײ אז זיך, אײנצורײדען זיך, בלאזען צו חשק דער
 א ״רעדאקםאר״, א םענשען: גרויסע געװארען נען

 איז עם אז גרוים, אזוי געװען זײ בײ איז *שרײבער״,
 דאם זומפ^ אין זיך ארתטערצולאזען געווארען רעכם

 צוטײלם נאר געװארעז, םארקויםט ניט דאך איז בלעטעל
 זײממ ארױםגעבער די אז אױם, זעם םרײ. געווארען

 דערפאלנ דערגדײכען צו כדי אז .איבערצײגט״, געװען
 באנוצען זײ םמען בלעםעל, צוםײלםער םרײ זײער מיט

 באשולדי־ םאלשע מאכען ;רינשםאק־שפראך הםקרות,
 אנדערש וױיל קאפויר׳ פונקם םאקםען איבערגעמז גונגען׳

 װעלען גיט אומזיסט אםילו בלעםעל דאם קײנער װעם
 אזזנלמ אונםער אז דעריבער, מיר דענקען נעמען...

 •רינ־ דעם געגען זינד קײן גארנים עס איז אומשםענדען
 אז באשלאסען, האט ױניאן די װען ירעםע, םרײע םון ציפ
 אינגאנמז םארען בלעםעל אזא אוץ גרופע די אס
עקזיםםירלן. נים

ױ צוריקשיקע?, קױםעז׳ דאם האט געזאגט, אויגען ו
 פארנוטעז פלאץ׳ אין װארע אנדערע ארײגקריגען און

 אנגע־ נים האט פראדזשעקם דער װען צײם• םיל זעהר
ױ באלד ארבײטעז צו םאגגען  גע־ אדודערםײזם איז ער ו
 זײ־ •ראדזשעקט דעם אויף װאס דערפאר עם איז ווארען.

 זײנען װעלמ פארװאלםער געװארען אװעקגעשםעלם נען
ױ ניט וױיםען און פאכלייט קײז ניט  װען םעגערזשען צו ו

האנד. דער פון ניס געהען זאכען
 דדײ־פיר ארום באשעסטיגען װעם פראדושעקם דער
 שםונ־ 63 ארפייטען וזעלען קאםערם די מענשען. הונדערט

 אונםערארע־ פרעסערם׳ אפערייטארס׳ די חודש. א דען
 שםונדעז 60 ארבײםען װעלען עקזאםעערס און םערם

 שםונ־ 63 ארבייםען וועלען פיגישערס די און חודש א
זזודש. א דען

 ויאלער 91 שכירות אין קריגען וועלען קאטערס די
 פרעםערס אפערייםארס, די ;ארביים שטונדען 63 פאר
 שםונ־ 60 סאר דאלאר 66 קריגען וועלען עקזאםיגערם און
 קריגען װעלעז אתםערירעסערם די ;ארבײםס־צײם דען
 אפע־ די װאם ארבייםם״צייט זעלבער דער פאר דאלער 63

 קרי־ וועלען םינישערם די און אפ־ורעסערס, און רייםארם
 קײן ארבײםס־צײם. שטונדען 63 םאר דאלער 61 געז

 ניפ קלאוקםאכער דער קאן שכירות אזעלכע םון לעבען
 דעד ודאלס שלעכם׳ איז צײם די װי אזױ אבער מאכען,

 פאנמ פאר הילף גרעסערע םיל א געװצן ■ראדזשעקם
םריער״ םיל ארבײטען אגנעפאנגעז געװעז װאלם ער װען

 ומד ײמערארנ די פאר סארלאעט האט ײניאן די
 אבאר איר איז עס עדסא̂ל אן אבער שכירת^ מחנ

 גיט װען שםוגדעז. ארבייםם די םארקירצען צו געלונגען
פראחשצקם דעם אײף דײטצארב די װאלם ױגיאז די

-- - - , , , ,  h j f  M| - - — --------- - L k t a  M M M M k M M  M A  A K M Mדי םאר שםונדאן דײנגצרע םיל ארבײםען צו אויםגעקוםען 
שגיחז^ זעלבע

ץ נים איז פראחשעקט חװ־  אונםער- פריװאםע ?י
 װערען װאם קלײדער די ■ראפיםען. •רױואםע םאר נעמוגג
 דעם דורן־ ײערען למײצומ וועלען אויפגעטאכם דארם

 און פרויען די צו דעפארםםעגם װעלפזױר שםאםישעז
רעליימ^ קריגען װאם םאמיליעס די םח קינדער

 גימם פיל קײן ניטא איז םעזאן הײנםיגעז װעגען
 פאר געװען אויםזיכםען די זײנען אנפאנג אין זאגען. צו
 אנרערש. זיך האס אויםגעלאזם אבער סעזאן, גוםעז א

 דערװארטעם איז אנגצםאנגעז זיך האם סעזאן דער װעז
 םדייד דעד אז און אױסנאט אן זײן מעם ער אז געװארען

 װעז דאםאלסט, גוםעז. צום געדענקען צו האבען אים װעם
 געװען שטאט די איז געטראכט, אזױ האכען מענשען

 האם טרייד גאנצצר דער און באיערס פים פארםלײצם
 באיערס שטימונג. אפםימיםםישער אן איז געםתעז זיך

 סםײלס. אנקוקען שאררום צו שאררום םח געלאםען זיינעץ
 אױםצו־ װאם געהאם נים סםײלס די געגען האבען זײ

 געזאגם, *ז געלויבם זײ האבען זײ פארקערם, זזיצעז.
 וחד פרויען די תאס אזעלכע זײנען םטיילם היינםיגע אז

קויםען. צו ענטזאגען ניט זיך לען
 געוועז סעזאן אגפאנג אין איז סאר אז סאקם, דער

 א םאר שגױםוגג דער צו צוגעגעמן מער נאד האם ביליג,
 עס םאר םעד װאס קאוס׳ וױנםער א מייל סעזאן׳ גומען
 די און אויםזעהן. דין איז רײכער אלץ זיך, אויף האט
 די האבען אזױ געהײבען. אויך אים אין זיך םילם פרױ

 די דאד זיעען זײ געגלויבט. עקםפערטען די אמ באיערם
 װען פרוי דער צו אפעלירם עס װאם וױםעז צו ערשטע

נים. װאס און קײםען, םםאר אין קומם ד
 דער אנדערש. גאנץ אבער זיך האם אױםגעלאזט

 האבען םילע װאם דאם געװען ניט איז סעזאן הײנטיגער
 עס קדחת׳דיגער. א געװען איז סעזאז דער ערװארטעט.

 געװען נים איז ער װען צוריק. און אהין געווארםען האם
 גוםער א געװען דערפאר איז סעזאן, קאום גוטער קיין

 געװען אמ םרײד דער םעזאן. םקוירט אמ םפארטװעיר
 װאס דערפאר םענלאד את עם בתי. אויםערגעװײנליד

 באשםעהט עם קאםטבארער. קײז גיט איז ארטיקעל דער
 זתדערעאב צוױי םון םקױרם א םיט לעמעקעשח א םון

 טיט אתם לײםם פלעפערקע די װארעם. און קאלירעז
 זי קאז אז קומם קעלם די ווען געװים, םםרים. אק דעם
אנצוםאן• קאום א האבען םח זי געבתיכעז. ניט דאם

 »לז גאז־ האפען װאם מענשען דא גאד זיינען עס
 גלױ־ זײ םרײד. איז ארבײם אביםעל זײן װעט עם אז

r געיועז נים איז םעזאן דער װײל אז בען, p 
 די r» קלאוקם אביםעל זײן נאן־ זאל דארדם גדםער,

יסםעס. קו בעפאר דעצעמבער, און נאװעמבער טאנאסען
f  M M  L a m -■ - - — ̂ - i זײן אמת דןמז זןןל הלװאי
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- פראנם דרעםםאכער אויפ־ן ז !,1 ״ . " ! "E* os® חט 1זי *י555 פת ציןס באריכט) « (בםקום
אונזע־ זײנען וועלכע אוחאכעו׳ וליב

 פאםען םרעמד, נים געװיס לעזער רע
 קורץ גאנץ מאל היינטיגם זיך מיר
װעל־ םראגעז, ױניאן םרײד די און
בא־ צו געהןזםם האבעז םיר כע

 אויף װארםעז םוזעז װעלען ריכםען
מאנאם. קומענדיגען דעם

 מעהרםםע די אז נים׳ םוד קיין קיינעם םאר איז עם
 רענק־ מל באדײםעגדער * און באאםםע םוןאונזערע

 אין םעםיג זעהר אצינד די:ען מיםגלידער און־סײל
 שטאם אין געגענד קײן נים* קעמפעױ• *אליםישעו דעם
 ״לײגעױ ■22 לאקאל םון םיטגלידער דרעםמאכער. װאו

 אר־ װיכםיגער און גרויסער דעד אין נים־גו־א־האנם״
■ארםי׳. לעיבאר ״אמעוײקאן דער סון בײס

שרײ• דער וואו בראגקם. דיסםריקט, טען5 דעם אין
 וױדערדער־ פאר קאנדידאט א איז שורות די םח בער

 אױף דרעםמאכער די האבען אםעמבלי. דער צו וױילוע
 מענע״ זימערמאן׳ סאשא בתדער טון איניציאםיװ דער

 קאמיטע םפעציעלע א ארגאניזירם לאקאל׳ טון דזשער
 ״קעמיעיך אײגענעם אן עםאבלירם גלײן■ האם װעלמ

 וואנען פיז עװענױ, װילקינם 1301 אין חעדקװאדערם*
 פון םעםיגקיים םיבערהאפםע א אמעםירט װערם עם

 קאמיםע די נאכט. דער אין ש«עם ביז מארגען פרי
 זימער־ סאשא ברודעד םיםגלידער. 65 פון באשםעהם

 נײםען קאםיםע׳ דער פון עהרען־םשערנמז איז םאן
 סעקרעםאר סםעםסער, פארים טשערמאן, איז מאו־גאליס

 איז דײטש אײב .ny twiynu ,אײתגיברא חעי־י ארן
 גאיר־ בען קאםיםע״ קענװעסערם דער פוץ םשערפאז

 מאקס קאסיםע. װאטשערס דער פון םשערםאז דזשאי׳
 און קאםיטע םינאנם דער פון םשערםאז אח םעדװץ

 קא־ רעדנער דער פון טשערלײדי די איז לוריע םיני
 שםארק אויך זײנעז םאב־קאםיםעם אימיגע נאד םיםע׳

 ענליכע און ליםעראםור ארױםגעבען םים פארנוםעז
אקםיװיטעטען.

 ארבייםז אראקםמסער צו זיד נסמם םסן
 אפגעהאלטען איז אקםאבער׳ םען16 דעם זוגםאג׳

 לא־ פדן םיםגלידער די פון פאחאמלונג א מזוארען
 קרוג דיםטריקם. םען5 איז װאױנען וחנלכע ׳22 קיל

 דװץ געװען. אנװעזענד זימען מענשען הונדערט 6 *ו
 אקםא־ טען23 דעם זונטאג׳ איבערחויים און װאך־ דעד
 יוגיאז דער םון כאא&סע די פון םעהרםטע חאבעז מר׳

 די באזוכם םיםגלידער, אקםיװע צאל גרויםע א יון
 מעג םימנים אלע לוים דיםטריקם. דעם אין בירגער

 זיגען װעט *עםעל ■אדםײ דער אז יװ־װארםען, «ז
בראנקם. דעד פמ טײל או־ימערעז דעם אין וױמעסםעגס

\ אוים זיך שפריים ארבײם די
 בלױז םים נים זיד באנוגענעז דרעםפאכער ךי

 דיםם־ טען6 אין ■ארםײ דעו־ םץ ױג דעם ערעןכפארזי
 ■ארםײ דער איז םיםװירקוגג. זײער דאנק א װאו׳ ריקם

 אםעםבלימאז אן ערװעחלען גו געלונגען חנזאהאראיפ
 זעלבער דער םים זיד האבען זײ קארנסילמאז. א און

 םען7 דעם אין קאםף אין ארײסנעװארםעז באגײסםערונג
 ■אר־ ארבײםער םער2 דעד װאו בראגקס, דיםטריקם,

 דעם פאר געװארען. ערװעחלם איז אםעםבלימאן סיי
 זונ־ איז קאםיםע אקםיװע אן ז^ים שאפעז *ו *װעק

 גע־ אפגעחאלםעז אקםאבעד׳ םען23 דעם בײםאג׳ פאג
 גע־ איז זיםערמאן טאשא מאו פארזאםלונג א יזארןן

רעדנער. הױים תד ומז

\ פחומהלתג נאגדמריס ברודפר אר9
 אוגסעד איז אקםאבער׳ םעזoan 30 פרי׳ זעםאג׳

Ban פאר קאםיםע ,דדעסםאמד דער פון אױפזיכם 
 לאקאל פון מיםגלידער אלע פון פארזאםלוגג א וזארעןa (•*Mm• ---- <--— <גע־ אפגעחאלםען םמקאף•, פון װיײו״ערװעהלונג ד*־

yaftfn קאנ־ גתםמןחןר «ו בראגקס די אין <זיימײ 
 לױפט װעלכעד נאגלעד. איוידאר ברורער פון דיוןםוד

זיםערמאן ברודער קאנגרעסםאז. פון אטס דןם פאר
m M * m * (| * Aft *••••II* ^ o p וױכםיגקיים די אגגעװיזען ע רעז ואכליכןןד א אין 

p איוגעפאדערם חאם אץ קעםפעיז תא״יאריגןןן דןס 
 קאנ־ די שםימן און ארבייטען וז רוןסעלסן0 די

p  P f n אר־ איבעדיגע די און נאגלער ברווןד■ 
p■ ■ײ u r rn jap

ץ9  \ מםעל ®ארםיי »רבייםפר גאנמן או
 איז םיםיגגען כראגקסער דערסאגסע די אויסער
מד אפגעתאלםען אקםאבער. pe27 דעם דאנאדשסאג׳

 מים־ 22 לאקאל פון סארזאםלונג םפעציעלע א ווארען
 איבער הוח. אפערא םאנהעםען נײעם דעם אין גלידער

 גרויםען דעם אנגעפילט האבען מיםגלידער טױזענם 5
 אונזער געװען איז דובינסקי פרעזידעגם טעאטער.

רעתער. הויפט
 אייגענארםיגען זײן אויף האם פרעזידענם אונזער

 איצטיגעז דעם אין הויםט־אישוס די אנאליזירם אוםן
 גרויסע די אונםערשטראכעו שםארק האט ער קעםפעין.

 מיטויוירקונג זיין לעהמאן׳ גאווערנאר םון פארדינםטען
 בעלײבתים די מיט קאמםען עקאנאמישע אונזערע אין
ארבײםער. די לםובת באמיהונג זיין אמ

 גערעדט אױך האבען דוביגםקי ברודער אויסער
 קאנ־ םאר קאגדידאט נאגלער׳ איזידאר פאלגענדע: די

 גרינבערג, הערי בראנקם; דיםםריקט׳ םען23 אין גרעם
 םון שרייבער דער און סעגאםאר םםעיט פאר קאנדידאם

 דער געווען איז וועלכער זימערמאן. ברודער שורו^ די
 א אםצוגעבען םאםםעיעט אייד רעדנער׳-האט ערשםער
 און טרײד אין לאגע איצטיגער דער וועגען באריכם

יוניאן. דער אין
קטמפעין דעם פינאנסירם פייל און רמנק

קעם־ פאליטישען א אגצוםיהרען געלט קאסט עם
 קוואר־ האבעז מוז מען ליםעראםור׳ האבעז מת מען פעין׳

 מח מען ארבײם׳ די אטנוםיההרען וואנען םון םירעז
 מטלםלים נאד און גאד איז ספיקערם״ ״לאוד האבען

 ווערען קעמפעינם סאליטישע איצםיגע די וועלכע מים
-------------------------------------------------------אגגע£יך<^

 דע• האט קאמיטע״ קעמפעיז דרעסמאכער .די
 10 םץ םומע דער אין מארקעס ארויםגעלאזען ריבער
 די אין פארקויםם װערען װעלכע סענם, 25 און סעגט

 װעלכע דרעסמאכער׳ די אז האםען׳ צו איז עם שעפער.
 כדי םאן עם וועלען סענט פאר א בײשםייערען קענען

ערפאלג. םים װערעז געקרוינם זאל ארבײם די
פטרזענליכטס ביסטלט א

 אויםתף עצם דער אץ שרײבען הײנםיגער דער
 װאלם איך װען פניט׳ אנדער אז געהאם געװים װאלם

 עס װידער־דערוועהלונג. םאר קאנדידאם א געװען נים
 P װעגען רעדען צו אנגעגעם נים און שוועהר איז

 םארםישם. שטארק אזױ איז אײגער װעלכען אין עניז
 *ו *וגעשמאנען בץ איך זײם יאהר 32 שױן איז עם

 ארבעטעגדע די לםוגת טעטיגקײם פאליםישער דער
 און ״רענק א געוועז מאל אלע אבער בין איד מאסעז•

 ילישנע׳ אוים׳ז ■לאםםארמעס די געשלעפם םײלער״,
 אבער רעדעס׳ געהאלםעז ליםעראטור, פאנאנדערגעםײלם

 איד בין אמט היגטערגרונד. אין געשטאנעז מאהל אלע
 מענ־ ״גרויסעז א םון םדרגח דער צו געװארען מגולגל
 שבחים׳ כל׳ערלײ מיר צו זינגעז קלײן און גתים שעף׳.

 פאר־ ברײט װערם םאםאגראפיע םײן םיט ליםעראםור
 םיט װעלם א זיך קעחרט עם גאםען. די אין שפרײם

דיםםריקט. םען5 םמ אסעמבלימאן דעט
װעל• קאלעגען נאהענטע און פרײנם׳ גוטע טײנע

ױ וױיםען און כאראקםער פײז קענען כע  שױעהר ו
 בארוהיגען םיר, םאר אלעם איז דאס אוגאנגענעם און
 גאםיר־ איך. און דין״, עם דארף ״אזױ זאגען: און םיך
 אביםעל״ זיד ״בלאזעז אפס גאנץ און שורײגעז םוז ליך׳

ױ קאנדידאם. ערפאלגרײכען אן פאר זיד פאסם עם ו
 אי־ און ,גערעכםיגקײם׳ דער סץ לעזער די צו

 ״פראנם״ םײן םון לעזער געצעחלםע די «ו בערהױפם
 אלע די און געזאגגעז לױב אלע זײ אז זאגעז איד וױל

 םארדרעהען. גיט קאו םײן םיר קעגעז .פיקםשעס״
 ער־ און ערגםם לעבען םײן פון דדײ־םעדםעל האב איך
 אײ ארבײםער, די םת אינםערעםעו די געדינם ליד

 האף איד און דרעסמאכעד און קלאוק די בערחױפם
 (y*wnr פאר גאך זײ דינעז צו מעגליכקײם די האבען צו

 פון םײל א בלויז איז אקציע ■אליםישע חטזרעז• און
 דער אבער איז עיקר דער ארבײם. וױפםיגער דער אט

^ די קאםף׳ עקאנאםישעד  מאר־ און היינם נטכמסן. יוני
 קע־ יתיאס דעפאקראםישע םרײע אונזערע דורן• גסן.
 שעח־ און בעסערען א *ו דערשלאגעז ױך םיר נעז

ד לעבעז׳ נעו־ען  דעםאקראםישע און םרײע אתזערע ײי
 אץ שעחנע א בייזח «ו הגזייגאי ירם עןתאג טיתיאג

 ■אר־ אונזער דורף פארטײ. ארבײטער םעכםיגע שוין
p און םײ h• קוםען מדליך יתקמםװעט אמזערע 

טאטען. ארבײםעד די פון באםרייאוגג פון סאג דער
 סמד דעם אױף און מאסיז■ אני םײן איז דאס

ד לאחנ  איצ־ דעם אין דיד באסײליגען «ו אײן *י״ד יי
פארםײ״. אױבאר ,אמעריקעז דער פון קאםיײז םיגען

עוו. םריפאנם קאר. בולווארד״ סאוםערן 1956 — בראנקם
:טעםן רא-אף. תלל <ר>. uraid, 11 גאװ. זןצשאג,

י ®ון באר״טוגג ״די  .j«״ ט«ערםאן עדעק«א;ם״. לעצטע ו
 ארקעסטער םאנדאלי! קיגדער *ו;וער װעט לעקגיע דער ב״
גומערע!. »י<גע אייגיגע 1ילע8«

םןםע: גרינבערג• חיים ®רי• 11 ^םען,7 :אװ. זוגטאג,
 וע ט׳יערםסן װעלט״. דער איבער אידעז די ®ון לאגע »די

!רייסאן.
סם. ע163 קאר. בלװרד״ סאוטערן 963—בילדינג ספונער

טעםע: ראקער. רודאדף »רי. 11 טען,20 נאװ. זוגטאג,
 ם«ערם*ן *»«יום״• דער און «טאטען רעםאקראטיעע «די

ל»ן.6קא ב>
עװ. םע14 קאר. םט״ טע42—1377 — פארק באלא

י טעםע: נאװיק. .1 *רי. 11 טען,13 נאװ. זו;טאג, י . 
םאלבע^ ji ט«ערםא; א״ראיע״. אין ל»גע איגםיגע

 .דער טעםע: ל<£«יץ. J »רי. 11 טען,27 נאװ. זזנםא^
 בסװעגונג״ םרייד־יוניסן דער אין א״גיגק״ט נו װעג

קא־;. א. ט^ערטאן
םם. קליװלאנד קאר. עװ., סוטער 971 — יארק נױ איםט

טעםן: דובי«קי. י. דר. »רי. 11 טען,20 נאװ. זונטא^
 דעם p» געײאוגען ארבייטער נאדעל-םײיד די ױזדען ״װאש

 «וגערם«ן. טאזערםאן געזעץ?״. «בירות און «טוגדעז
 איילאנד קוני 3117 — געגעגט איילאגד קאני—ברײטאז
עװ. ביטש ברייטאן קארגער עװענױ׳

 .װ«ס מעםע: געבינער. J »יי, 11 טעז.20 נאײ. זוגטא̂ג
ן דארף ״  •*רטײ*? לײבאר סטעריקסגער דער «ון װעג דער ז

גאלו^ ב. ם«ערםאן
עװ. ראקאוועי קאר. פיםקין, 1690 — בראנזװיל

 *יע־ טעםע: *ערטאן. ג »רי• 11 ט;ז,13 נאװ• זונםאג׳
’or נזאקי־אלזיע, T f t, .סטוירלינ^ .0 נמזערסא! דיקטאםור״ 

 טע• ביאלאשטא«קי. י• ב. »רי. 11 טען,27 נאוו. וונטאג.
po: סיטשעז״ ארב״טער «םעריק*נער די איז .םארטי^ר 

ק*ו»םסן. Ji* 1ט«ןרםס
 װעט טען,18 דעם נ»ױעםבער, טיםײסו, אנחויבענדיג

נא- םאגאטען די דורך נ*כט<םאג 1:30 םיםװאר: ?דען1,
 •וז אשים אין װעיעז געחאלסעו דעיעםנער, און וועםנער

 ײיגדוסשריעלע וויכםעע איבער »ריםס,8 ןןיען «117 לאקמל
 באאםםע ■יסשלעםזגן. 1אי ®ראגעז 'א:עלע1ארג»:יז« און
 װעלעז יזניסז סלגעם״נער דש־ »ון און לאקסל אונזער *ון

‘״ ״ אייגלײטען.
אײנל״. און םעטעם די ז״נען טאנסס חײנטיגען דורר

«אלגט: װי טער
 *וקעו־- ר. :אכםיטס^ 1:30 טען,16 ײ•0נ ®ײסר׳’0

ען .ײאם טעםע: ם»ן.  •ראבלדסע!״? חויאט אוגזעמ ז״נ
םםענזער. ». ט«ערםאן

 דזאזארדז* נאנטיטא^ 1:80 םען,23 נאװ. םיטײאו.
 אוז •ראבלןם-אורוסכען אװערלעיינג .די איבעי ייי^יגיייק
1 בלא^ י. ®״ערםסו ל״זוגג״.

 בארוכי- י. נאבטיט^ 1:30 סען,30 נאװ. )םיטװ«ו
n. טעםע: p ן ®ארם ו ױ• אונזער איז קאנטראל י

אן״ _________!___ רובין. ד. מערםסן ני
 ו*אר געםאכ• זיך חאט װעלכער נאקש, עזריאל דאקטאר

״ ■אײלעי מר, אונזערע נ  לעמיעס 6 געבען װעם םי«לי
 נא- «רי, 11 נאכאנאנד, *בתים 6 א«ים, 117 לסקסל איו

 און טען10 םען,3 דעיעםבער טען,26 און םען19 וועםבער
״ טעז•17 ן װעלען לעק**עם די  «מר טעטע. דער אויף זיי

 -דעס װעגעו לעקאיעש »װײ ייון ײעלט״ נ״ער * ײ ײעג
o ■ון אורזאכען און p אייטיגען Ijur'pgjopp

ײן ײעלען לעקזיעם 5 די «ין ט׳יערלײטע די  םיל• י. ז
ד״■*. ט. אין רוביו ד. גארובאװיץ, «. אחן,? ג. .ט קאװיץ.

 זיד האמז ענגליש לערגען *ו קלאסעז צוױי די
 געהאלםען װערען זײ אםים. לאקאל איז געעםענם שויז

 7 במ 5:30 פון מיםײאה »מ מאנםאג װזיז־: א מאל 2
 זיד עס) דארםם איחר (אח װילם איהר אויב אווענם•
̂יך זיד רעדזפייםםרירם ענגליש לערנען  אפיס אין גל

.117 לאקאל םיז
 תאכען פאנדאלין שפילען לערנזו *ו קלאםעז 2 די

 106 ער׳טסעא סטײדזש לײבאר איז אנגעחײבעז שויז זיד
 אײעד אדער אלײן וױלם איהר אויב םטריט. םע39 װעםט
 רעדזשיםם־ מאגדאלין, שיילען לערנעז ײד תיל קיני
אםים. לאקאל איז גלײד דעפ פאר ײד דידם

 אי־ אוגזער םארגרעםערען אין איצם האלםעז םיר
 TP דעם אונטער אנגעםירם װערט װאם כאר, דישעז

 ן האט איחר אויב װײנער. לאזאר דיריגענם װאוםםען
 p גלייד זיד שליסם אנטװיקלעז, ד װילם אץ שםיםע

 Ban פון טײל א זײן ווילט איהר אױב כאר• Byi אז
אנשליםען. אויך זיד איחר קענם ברעס־בנעד
איוז, קריםטמאס םאר איאינםםענםם קײנע גים מאכט

 *0P חאבען מיר דעזעסבער. םען24 דעם אװענם, שבת
 זץחר און קאנצערם דײכעז א אראגזשידם אװעגט דעט

 פון ערעפעגוגג דער או טאנדארקעסםעד, פײנעם א
םעזאן. עדיוקײשאנאל אונזןר

: 117 לאקאל םץ קאםיטע עדיוקײשאנאל
•iwrvnro פיינבסרג, מ. םעקרעטאר. ססמנזאר, י.
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אנדזשעלעם לאם פמ נײעם
שטיץ. ה. םון בינ רו

 און אוועק, באלד שױן איז װינםער ער1
גע־ אויםגערוגען איז האפנונג א נאך

גע־ און געהאפם האם מען ווארען.
 איז לםוף םיזאן. גוטען א םאר ווארם

 םיר וואס סיזאן ערגםםער דער עם
צײט. לאנגע א פאר געהאט האבעז
 מעמבעים אונזערע פון װימיג זײער

 האם סיזאן גאגצען דעם וואכען. םולע געארבײם האבען
 םלעק• אין װי אזוי ארבײט דער םים געטיילם זיך םען

 צװישען אומצוםרידענהיים נאםירליך, שאםט, דאם ציים.
 וױיל אפים, דעם םאר שוועריגקײםען און מעמבערס די
 איז עם װען פריתען סעטלען צו שװערער םיל איז עס
ױ ארבייט וױיניג דא  דוכם אםת׳ דער ביזי. איז עס װען ו

 און ענטמוטיגט ווערען אליץ ארבייםער די אז איז, מיר
 םען העדט עפעם, פארדינען צו נײגעריגקײט דיער אין
 ו^ם מען ווען אז באם׳ פון ארגומענםען די צו צו זיך

 איז עס ארבייט. םער זייז ו^ם ביליגער םאר סעטלען
 אזעל־ אין אבער ארגומענט׳ אויםגעדראשעגער אלטער אן
 שווערער א דעריבער איז עס און עם װירקם צייטעז נע

 איצםיגע די אין באדינגונגען די אנצוהאלטעז קאמף
בעםט. אונזער טוען מיר אבער צײטען.

V
ױניאספ, r-S־ug אלע פים צוזאמען ױניאן, אוגזער

 װאט טארזוכעז די וועגען םארזארגם ער.»ט איצט זײנען
 גאנצען אק און אגתשעלעס לאם אין געראכט װערען עס

 סטרײקם. םץ צײט אין פיקעםען פאי־ױערען צו םםייט,
pגעםאו ווערט עם װאם גרלסער נאך איז פארדרום ר 

 אי־ 6רעפערעגדו א דורך וועג, דעמאקראפישעז א אױף
 בירגעי די האנען טעפםעמבער כען16 דעם שטימוע.

 װאם, ■ראוױזשאז א סאר ̂עשםיםט אנתשעלעם לאס א־ן
 רעגולירעז װעם זאגען, פאמארגער ששאם אונזערע מי

 צאל די באשרענקט עס אז איז, אמה דעד פיקעטען.
 די אויםער ארבײםער, אנדערע סארבאט עס און ■יקעםס

 שוחד נאד אמ נאד און פיקעםען, צו סטרייקערם דירעקטע
 װאלט אז םײגוגג, אנגענוטענע די דא איז עם ריגקייםען.

 געװען שטאם אין אונז בײ באװעגונג םרײד־ױניאן די
 זי־ געזעץ־פראיעקם שענדליכער דער װאלט פאראײניגם,

 *ו־ באװעגתג די אבער איז דורכגעגאגגען. גיט מר
 געאײגיגםע קײן געװען גים אח עם און שפליםערט

 גענוג געווארען אפגעגעבען ניס איז עס און אקציע,
 אר־ די פאר אפיא מאכען צו קלאר ענערגיע און צײט

 ארבײ־ אלס זײ פאר םימט יראיעקם דער װאס בײםער
 גירגער. אםעריקאנער םתיע אלס ׳לײט ױגיאן אלם ׳טער
געזעץ. א איצם איז עם אז איז, רעזולםאם חנר

 םען8 דעט וחנלען געגוג״ ניט דאם איז םאמער און
 םטײט קאליפארניע גאנצען םון בירגער די גאװעםבער

 געזעץ־ ערגערען םיל א וחנגען גאך שםיםען דארפען
 דאם שםעלם אגגענומען, װען װאס געזעץ א פאושלאג,

 אםילו און יוני^ס םון עקזיסטזגנץ גאנצע די געפאר איז
 אלגעםײז׳ אין ארגאנחאציעם ארמיםער־םרײגדליכע פון

 אײגגע־ װעם װערען. אנגענומען זאל געזעץ דער אויב
 אויף קאנםראל פאשיםטישער בםעם א ווערען שםעלם

 געװאחנז דעריבער זיימן יוגיןפם די ױגיאגם. היגע די
 אױפצוקלזר קאמפײז מסםיגמ ן אז םירעז םיר און ביזי
 אונ־ זיד• האנתלם «נס װאס וחןגען בירגעל היגע די מז
 דיזען פאר םיגױנג מאס גרױםען א תםט יוניאז «ער

 םײ־ עפענםלימ די אויפצואזעקעז חאפען םיר און צװעק׳
 ר־פא יעזעג שעדלימז אין שעגדלימז דעם געגען נונג

 קאלי־ געמאכם װאלם װאם געזעץ Ban געגעז שלאג,
 ;ועס *מ טײל א זײז צו ואסענד םער סםײם פאתיע

 די ®יז םײל א וױ אײראפע, אין מאכח פאשיםטישע א
שמםען. פאריימיגמ ישעאסקראדעפ פיײע

םיר, האםעז געמגץ״ םםײט oan אנבאלאמט װאס
 וחד ניט קײנפאל וחנם ןם און זץרכגײז נים וחגם עס אז

 איז אמנר סעעלשחאג לאס שםאט אין געזעץ. קײן יעז
 ענגד זיימן ימקמט די און קראפם, אין שויז געזעץ רךר

 אײף קאורטם די אין ■ראצעם ן אגצוהויבעז שלאםעז
d p קאגםטיםוציאגעל. נים איז געזעץ דער װאס גרוגד

 יתסער־ אחגססבאק א ייחנר איז עס זיך, פארשםײם
 געלד• סוסען גדױסע פאחורעז זיד וחנט עט און נעפיגג
 500 באװיליגם מרוױיל האס נאארד חשאינם ימזעד
 ערװארםען םאסםיםמג גײם יון צוח̂נ דתזמ פאו־ דאלער

p תר װאלם גצלס. נאך שאפעז צו מיד ro גציחה גים 
געלד שאפען צד גאװען שוחנר גיט חזאלם שלעכםעד, אזא

 םימן איצםיגען דעם אין מעמבערם. אונזערע צװישען
 אז זיכער, אבער דינען םיר שװער. דיער אבער עם איז

 און וױכםיגקײם די םארשטיק וועלען מעמבערס אונזערע
 אפשםעלען נים זיך וועלען און זאך דער פון ערנםםקיים

 געלינ־ נים אבער זאל אונז אויב שו^ריגקײטען. קיק פאר
 אונ־ צװישען געלד םומען טיטיגע די שאםען צו גען

 גע־ זײן אםשר םיר וחנלען מעמבעדם, אייגעגע זערע
 שומםםער אונחנמ םון הילף םארלאנגען צו צוואונגען
ר םון אדער לאקאלען  קענען צו אום אינםערנעשאנעל, מ
d געגען קאמף דעם אנםירעז p ,םארשקלאםונגם־געזעץ 

 גע־ העכסטען אין גיין צו דץ נויטיג אפילו זאל עם וועז
קאורט• םופריט סטייטם ױנײםעד אין לאגד, פון ריכט

 די אויםגוצען איך וױל געאנגענהײם דער ביי
 צו אפעלימנו און ״גע^כםיגקיים״ אונזער םון שפאלםען

 אי^רע אלע סיט זיד זעם םעםבערם: אונזערע אלע
 געפאר די זײ ערקאגרם ;שכניט און באקאנםע םריינד,

b פון p אין ״.1 גוםער ״יראיאזישאן םארגעשלאגענעם 
b 8 םאג עלעקשאן pערשםע די םון זײם נאוועמבער םזנן 

b געגען שטיםם שטימקאסםעז. צום גײן צו p יראוויזשאן 
 שנניט אמ באקאנטע םרײנד׳ אײע^ אלע אז זעט און 1

o םאן זאלען p .כאקאנטע אײעמ אז אויך זעם זעלבע 
 ברעגגען אויך און נאקאנטע זײעת פיט זעז זיד זאלעז

 גע־ שטיםען זאלעז זײ אויד איז שטיםקאסםעז צוט זײ
b גען p .אונז פון יעדער זאל קורצען, אין ■ראוויזשאן 

b געגען אגיטאםאר אן וחגתגז p געזעץ־ געםערלימז 
 פאחינעמן רמיםp אמ ׳1 נוםער פ^װיזשאן פארשלאג,

b p םרײד־יוניאז תר םון ערםאלג און עקזיסםענץ 
כאװעגונג.

V
 אנגעהויבען לעצםענס האם באארד דזשאינם אונזער

 אינ־ דמגם רp אין קאםפײן ארגאנמאציאנס גרויסען א
 דזשאינם פוץ םענעזױשזנר רp לוצקי׳ ברודער דוסםריע.

b אגצוסירעז געװארען כאשםיםם איז באארד, p קאם־ 
 דמס רp אין םזױאז רp איז באדויעמז, צוט ■ײן•

ױ בעסער נים איגדוסםריע  איגמםםריע, קלאוק רp אץ ו
i וױיסט איר און p ארגאניזא־ אנצוםירעז םײנם עס װאם 

*o ir אגחשזגלעם׳ לאם אין פרױען״ צוױשען ארבײם 
 אק קענזנן קלאוקםאכער די סעזאן. שלעכםען א אמ־אין

b p שעפער דרעם און קלאוק די ארױםתעלפעז. םך א 
 םעלע םילע איז געבײדעס, זעלמנ די אין זיד געםינעז

םלאײ• זעלבע די אויף
םא־ דמס די ארגאניזירען חעלפט קלאוקםאמר׳

ר  דמס די חעלפעז נאר נים יטBרp װעט איר 1מ
 שטארקער א אן אלײז• דך זמנלפמ װעם איר גאר מאכער,

o p i 100 א האבען צו שװער את יוגיאן מאכער ■T 
o געדענקם יוניאן. מאכער קלאוק מנםיגע pקלאיק־ ׳

ײ * ■, ...
 אוגזער שאפען םיט פארגוםען אױך איצט זײנןן מיר

b פאר קװאםא p פון איםײלוגג קאוסם פאסיפיק pר 
b אױף געבײדע מםפיםאל חילקװים מאריס p סאניםא־ 

n ריום r p i. פאר חאבען םיר b p םיט צוחגק׳ pר 
 אז אראנזשירם פארװאלםונג, סאניטאריוט רp פוץ הילף

p אלע םוץ אתיספאד p m ■אקםיװע און םשערלײם שא 
מ. סאניטאריוט ךי אויף מעמבערס « ח מר ג  מיט־ 100 אי

3 איגעדרױןם חאבען מיר ארויםגעקומעז• זײנעז גליז־ער ,1 
 זײט אײן אױף םערםיפיקײםס, שײגע ־דאלאװיגע5 אח

o p םח בילד pזײם צווײםעי דעד אייף אןן געבײךע ר 
ר אז עחוארטען טיר חילקוױט. מארים פח בילד א ^נ  י

 סערסײ די אם קויפען װעם םיםגליך^• אונזערע פון
 נױםיגע די שאפעז םיר װעלען ארום אזױ און םיקײסס

געלד. סונמנ
ip* איז באארד חשאינם אונזער r iD in » T r מים 

b p שטאט. אין אונז בײ קאםיםעם ארבײסער אידישען 
 גרױםעז א פאר םאכעז צו נמנגלימנם אלעס םועז מיר און

b ערפאלג p ^װאס ■ר^זעסם־םיםינ pאר־ אידישער ר 
b 9 מיםװאד, פאד תפט קאמימנט בײםער pםעז Bjmjp■ 

 געמד באסקיז, י. װאו ידיסארימ^אי םדינינױ איץ בער,
ip ראל p p y o־ ®p און רינג ארבײםעד p p p^ פון 

 זײז װעט יאר^ גיו פון קאטיםעט אמײסאר אידישזח
pצאל גרױםע ן אז ערװארמז םיר ײלרגער. חױפם ר — —— - - — — —-----■ m*Lmm קרםעזי װעלען מעמבערס אונזערע ®רן

pײן לסדם ר® ly in p -SO שנת באנקעם ײבילײ 
b 17 נאכט׳ pיײמ p a w yoז •׳ י p י n• צדפאלגרײד

 םון םעםבערם 300 ארום געווארען׳ דורכגעסירם םיין און
̂בען ױניאן דער  םאל־ געשםאקער א פארזאםעלם. זיך ד
 מוזיקאלי־ קינסם^רישע א ;געוואחנן סעחוירט איז ציים
^ דורכגעםירם איז גראםpפ שע א עוו n םיט ג p מ־ 

p אייניגע םון טיליגונג i9 i ’ D pe אונזער פון ארםיםםעז 
 אויד זײ צװישעז םעלעגראםעס, מל גרויםע א שםאט.
 פארגצלזנזעז איז דובינסקי, נםpזיpפ אונזער סון אײנע

n מל א געווארען. jn p, מ, אונזער פון מעםבערס  יוני
ארטר געזעלשאםםליכע און ױניאנם םון אויך און

a ניזאציעם, jD p באגריסס b p געװאונשע/ און ױבילאר 
 צום אקםיװיםעם. סח TPg’ גליקליכע םילע נאך איס

i אלעםען ױבילאר דער האם שלוס ’ p p סאר באדאנקם 
art צוגע־ איט וחנרם עס וואס אנערקענונג, און כבוד 

b פען װאם מתנות םײנע די םאר אויד אמ טײלט, p 
B און גע^גענהײם, רp צו געגעבען אים p פאר־ 
 פאר םעםיגקײט זײן װײםזגר אויף םאתו^צעץ כעזpשפ

באוועגוע. םרײד־יוניאן דער
pאווענם ר D p גע־ דורסנעפימ אח גמםענט, זיד 
d און ווארען p געהוײ פײנער, א אין פארענדיגם זיד 
 גרר צו װאונשזנן בעםםע די מיט ארן שטימונג בענער

םאםיליע. זײן און םיץ ל. דעד

V
 לאז אין באדדלגגובג ארבײטער םאציאליםטישע די

d אגחשעלעס p ,28 םיםװאך n pגד־ םעפטזגםמר, טען 
^ א ליטען םענ b אין פארלוםם מדיי p פרישױיםיגעז 
ip אנצמ די עלשםײן. שאול פיז טוים p גיט ער איז 

t געווען p u d ik b  d p p n אבער באװעגוגג. אתמר טיס 
T ײגגע די אין P P 8 געװזנז ער אח tP iP n wאיג- ים 
 יאר אױך אח ער ארגאנײזער. אלס זױנמרמנשאנעל זער

rp’ םילע g פון מיםגליז־ םעםיגער א געװעץ pמד ר 
iy אלס טעטיג געװען פארםײ׳ ציאליםטישער n p, שריײ 

 ענזנר־, מםיגער, א אלײז ער,לן־פײאוריינק־ אלם אוץ מר
o באװעגתגם־מענש״ גישער p פון געליטען פיל ער i p 

B יארםײ, םאצ. רp פון אוגטעסיגקײט און שװאכקײם p 
o« ערגעץ םעטיגקײט געזוכט ער n p, און o p  o p 

n צו געפירם איט p באוחגגמג, קאםוניססישער לינקער 
 זיד דוכט וױיטען פון און םופעל, םך א p איז עם װאו
 איז געשטארמז איז ער אויפגעטאן. םך א װערם עם אז

 און טאבטער פרױ, א איכער לאזם ער יאר. 64 פת עלמגר
n אק מטיג אלע זײנען יועלכע זון. p באװע־ ארבײםער 

שטאט. אין אונז בײ גונג
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 איז ליװער יעדעז ארונטעד דדיקט ■ארטי׳ לעיבאד אםעריקען דעד pc קאגדידאטען *לע םאר שטימען 4 כדי

 דער אין אילוםםרירט וױ ■אזיגיע, דער אין זײ לאזט און po*o דער p® ברײט 7*32*2 דער איבער ״סי״ רײח דער
 די ״םי״׳ רײה אק ײד געםינעז יארטײ לעיבאר אמ«ריקעז דער p® 19007*72*9 אלע p® נעמעז די .221293*4

אזױ. די ל*זם po ליװערם אלע די ארונםער דריקט אויבען. p® שורח דדיםע

ען4 ט א ד ױ אנ ר ®ת ס ע ר ד א ב עי ײ ל ם ר א ®
עםטער םטעיט ®מר

לעהםאן. Ji הערבערם — 7*2197*1
®*לעטי. םשארלם — גאװעתאר לױםענאנט

 ראבערט — טןדםין) (לאנגעז םעגאטאר ס. יו.
19247.

a  .p יס©9דזס — מרםק) (קורמז סעגאםארj»

 ■*וסט. װ. לעגגד*ן — קזנםראלעד
 א׳לירי. װ. חשןךעןי — לאעדענחש *טױרגי

 :לארדזש עט קאנגרעםפען
חני. מראלײן  «׳

טעריט. חש. םעםהױ

 גאררי a »ילי*ם
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ל די ע אג ש ע ערנ ט ®קזעקוםיװע גענעראל די *ינ
u• אינםערנעשאנעל דעד ®ון

ע ענגינ א»רז 2 אונ **3 װאשינגטןמ 7 5
אן. פרידעז בח m שלאסען, װני

 טדײי־ •םעריקאנער דער אק װערען אײנגעשםעלט װעס
» מ  אונ־ *ז אינטערגעשאגעל די בלײבם באװענונס י

 סיע־ אדער רעגולערע א װען אױםער יתי*ן״ אוהענגיגע
 *נ־ װעם אינםעתעשאגעל דער p® ק*נזזעגש*ן ®יעלע
באשליסעז• מרש

באשלוס׳ דאזיגער דער i* זאגען, א«שר m< מעז
 בלייז ניט אױמעחעז גרױס *רױםגערומנן האס װןס
 איר׳ אויסער אױן־ גאר באװעגונג •רבײםער דעד אין

b p i ®שןקסי i* y־n rט*נ ־ P im f i i 1אי «  ,1909ל ״
 איג־ דער p® אושטאנד דעם אין און ®יתע דער *ין
»®■4^ *  געגוםעז גװגד pe האט משלום דער .<
 בלײז האס ער װערנג פארפאלעז • ®לץ װי מר

 פיז עקזיסטירם שױן האט װאס ®אקט, » באשטעטינט
 *P®* איז אינםעתעשאגאל די װײל *ײט, לעעערער •

 אוג**חעגגימ ®ז מװוען שויו ®ארםעל, גים אױנ םיש,
 חנר ני געקומען איז פיחנרש**ט איר זינם י»י*ז,

• םי- די «ז איבעחגײגונג׳  װעג חגם אײף געחם 4 יי
 זעלבסםשטעג* ®®רפ«ג«גםע׳ * ®*ר זין־ ®טאנלירען ®ו

®דגאניחטױע. דיג®
נקנ ממדאל די אײתד  אינ־ חנר p® וטיײעקו

 םי־ איר אױןי נהאטענגעקוטען זין• איז ^אלעשנעדט
 יחר ®ראגע די ®«רה*גדלעז נו װןשיגגט*ן אין טינג
 דער פיץ קאגװענשאן דזנר אק זיד מםיילימנן גען
 אינםערעםירס זיך ה*נעז װאט אל®, האכען 4 י•8 זי•

j דער ®יט n iv גוט נאגץ o w n ii® 4 ®י• םי• די אז 
באטײ־ דער ®הן װערען ®■געהאלםען וועם קאנװעגשאן
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 איגםערנעשאגאל דןר p® וװשטאנד ר^רמעלע® דער
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ip n rv אח p ® i, זי ®ז p i® נאלאנגט p i* ו* 
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